
زیاده ڕەویی له سهر زەوییه
کشتوکایهکانی گهرمیان

:

2021-5-1



1

به  پشت به ستن به  قسه ى به ڕێوبه رى گشتى كشتوكاڵی گه رمیان 
و به ڕێوبه رانى كشتوكاڵی كه الر و كفری و قایمقامی قه زاى كه الر و 
دو نوێنه رى هه ڵبژێردرا، دیارترین حاڵه ته كانى زیاده ڕۆیی له  زه ویه  

كشتوكاڵیه كان له گه رمیان بریتین له مانه :
1. دروستكردنى باخى كشتوكاڵی به  بێ مۆڵه ت و به  نایاسایی.

2. دروستكردنى بینا »خانو، یاریگا، مه له وانگه  و ..هتد« به  بێ 
مۆڵه ت و به  نایاسایی له ناو زه ویه  كشتوكاڵیه كان.

3. به كارهێنانــى زه ویــه  كشــتوكاڵیه كان بۆ كارى نا كشــتوكاڵی 
»بۆنمونه  بۆ پرۆژه ى بازرگانی«.

4. لێدانى بیر به  بێ مۆڵه ت و نایاسایی.
5. كڕین و فرۆشتن به  زه ویه  كشتوكاڵیه كان به  نایاسایی به تایبه ت 
ئه وانه ى كه  موڵكى وه زاره تى كشــتوكاڵن و به  گرێبه ســت دراون 

به  جوتیاران.
6. په رژینكردنــى »ســیاجكردن« زه ویه  كشــتوكاڵیه كان و به ش 

به شكردنى پارچه  زه ویه كان.
7. زیاده ڕۆیی به ناوى كارى كشتوكاڵی بۆسه ر محه ره ماتى ده وڵه ت 

»بۆنمونه  بۆسه ر پاوانه كان«.

به شى یه كه م: راپۆرت

پێشهكى:

یهكهم:جۆریزیادهڕهویهكانیهكهم:جۆریزیادهڕهویهكان

زیاده ڕۆیــی بۆســه ر زه ویــه  كشــتوكاڵیه كان یه كێكــه  له دیــارده  
به رباڵوه كانى ســنورى ئیداره ى گه رمیان، به شێوه یه ك تائێستاش 

به رده وامه  و وه كو پێویستیش رێگریی لێنه كراوه .
بەپێــی ئامارێکی بەڕێوبەرایەتی گشــتی کشــتوکاڵی گەرمیان، لە 
سنوری ئیدارەی گەرمیان بە کۆی گشتی روبەری زەوی کشتوکاڵی 
1 ملیۆن و 433 هەزار دۆنمە، لەو رێژەیەش 111 هەزاری بەراوە.
له میانــه ى راپۆرتــى ئــه م مانگه ى یه كــه ى چاودێریــی حكومه تى 

خۆجێی گه رمیان، به دواداچون ده كه ین بۆ قه باره ى ئه م دیاره ده یه  
و هه روه ها جۆر و به شــه كانى، له گه ڵ باســكردنى ورده كاریی ئه و 

كێشه  یاسایی و ئیدارییانه ى كه  له مڕوه وه  بونى هه یه .
له  كۆتاییشــدا ده ره نجامى راپۆرته كه  به  چه ند خاڵێك ده خه ینه ڕو 
له گه ڵ پێشنیازكردنى ژماره یه ك راسپارده  بۆ ده سه اڵت به مه به ستى 

كار  له سه ر كردنى.

»زیاده ڕه وى له ســه ر زه وییه  كشــتوكاڵییه كان له  قه زاى كه الر به و 
راده یه  نیه  كه  باسى لێوه  ده كرێت، به اڵم هه یه ، به رده وام راپۆرتى 
خۆمــان له و باره یه  ئاماده  كردوه «. ســامان ئه حمه د، به ڕێوبه رى 

كشتوكاڵى كه الر واده ڵێت.
وتیشــى: یاســاى ژماره  3ى ســاڵى 2018 كه  تایبه ته  به  پرســى 
زیاده ڕه وى هۆكاره  بۆ كه مكردنه وه ى ئه و گرفته ، هاوكات به شێكى 
زۆرى ئه و باخ و زیاده ڕه ویانه ى كه  كراوه  له سه ر زه وى كشتوكاڵى 

كۆنن و نوێ نیه .
به اڵم به ڕێوبه رى گشتى كشتوكاڵی گه رمیان وایده بینێت گه وره ترین 

كێشه كانى زیاده ڕه وی له  كه الرن.
شــادیه  حســێن، باســى له وه كرد: »ئه و جیگانه ى كه  زیاده ڕه وى 
ده كرێتــه  ســه رى دوره  ده ســت نیــن، به ڵكــو له  شــوێنى نزیكن 
به تایبه ت قه زاى كه الر گه وره ترین گرفتمان هه یه و  بوه  به  دیارده ، 

ئه و فشاره  زۆره ى كه  له سه رمانه  بۆ بابه تى گه شتیارییه «.
سه باره ت به  چۆنیه تى به دواداچونیان له  بونى هه ر زیاده ڕه وییه ك 
وه ك به ڕێوبــه رى كشــتوكاڵى كــه الر هێمــاى بۆ ئه وه  كــرد: هه ر 
زیاده ڕه ویــه ك كــرا له  الیــه ن لیژنه یه كه وه  ســه ردان ده كرێت، به  
نوســراو ئاراســته ى یه كــه ى ئیــدارى ده كه ین ئــه وان لێپێچینه وه  

ده كه ن، كه یسمان هه یه  له  دادگایه  و یه كالنه بوه ته وه .
عه لى عه باس، به ڕێوبه رى به ڕێوبه رایه تى كشتوكاڵى كفرى ده ڵێت: 
پرســى زیاده ڕه وى له  قه زاى كفرى له ســه ر زه وییه  كشتوكاڵیه كان 

كه مه  و لیژنه ى كشــتوكاڵ و شــاره وانیه كان هه یــه  كه  تایبه ته  به  
پرسى زیاده ڕه وى به پێى یاساى ژماره  3ى ساڵى 2018.

وتیشــى: زۆرجــار ئــه و زیاده ڕه ویانــه ى كــه  ده كرێت لــه  كۆتاى 
هه فته دایه ، هه ر زیاده ڕه وییه ك هه بوبێت به دوایدا رۆشتوین.

هێماى بۆ ئه وه ش كرد: پار ســاڵ 30 كه یســمان هه بوه  زیاده ڕوى 
كه  تۆمار كراوه ، بۆ 3 مانگى ســه ره تاى ئه مساڵیش 15 كه یسمان 

هه بوه .
دو جــۆر زه وى كشــتوكاڵى بونى هه یــه : ده یم و به راو،  له  ناو ئه و 
زه وییانــه دا زه وى تاپــۆ و گرێبه ســتى كشــتوكاڵى هه یه ، هاوكات 
به شێوه یه كى گشتى زه وییه كان به رده اڵن و له وه ڕگا و كشتوكاڵین.
رزگار محه مه د، ئه ندامى په رله مانى كوردستان ده ڵێت: له  گه رمیان 
و به  تایبه ت قه زاى كه الر پرسى زیاده ڕه وى له سه ر زه وى كشتوكاڵى 
زۆر به ربــاڵوه  و ئــه و رێگرییه ش كه  لێره  هه یه  له  هیچ ناوچه یه كى 

دیكه ى كوردستان نیه .
وتیشــى: تاوه كــو ســاڵى 2016 و 2017 دروســت كردنــى باخ و  
هه ڵكه ندنــى بیــر رێگــه  پێــدراو بو كه  لــه  20 دۆنــم كه متر بێت، 
بــه اڵم دوابــه دواى ئه وه  و به پێى یاســاى ژماره  3ى ســاڵى 2018 
قه ده غــه  كرا، ئێســتاش كــه  حاڵه ته كه  زیادیكــردوه  چه ندین جار 
داوامان كردوه  چ له  رێگه ى په رله مانه وه  بێت چ له  ڕێگه ى ئیداره ى 
گه رمیانــه وه  رێگه  چاره یــه ك بۆ ئه مه  بدۆزرێتــه وه ، به اڵم تاوه كو 

ئێستا نه كراوه .

دوهم:قهبارهىزیادهڕهویدوهم:قهبارهىزیادهڕهوی
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له  نێو ناحیه كانى ســنورى گه رمیان ناحیه ى سه رقه اڵ یه كێكه  له و 
ناحیه یانــه ى كــه  ســه رپێچى زۆرى تێدا تۆماركــراوه ، كه  به وته ى 

به رێوبه رى ناحیه كه  له مساڵدا 28 كه یسیان هه بوه .
رامیــار عه بدولڕه حمــان، به ڕێوبــه رى ناحیــه ى ســه رقه اڵ بــاس 
له وه ده كات، ناحیه ى سه رقه اڵ گرفتى زیاده رۆیی تێدایه  و زه وییه كى 
زۆرى كشــتوكاڵى هه یــه ، جگه  له  نــه وت و زۆرینه ى گونده كانیش 
له ســه ر رێگان و زه وییه كانیشیان نرخیان به رزه ، ئه مه  یه كێكه  له  

هۆكاره كان.
وتیشى: له  ماوه ى سێ مانگى سه ره تاى ئه مساڵدا له  نێو ناحیه ى 
ســه رقه اڵ 28 كه یســمان هه بــوه  دراوه تــه  داواكارى گشــتى كــه  

زیاده ڕه وى بوه  له سه ر زه وى كشتوكاڵى.
پرســى زیــاده ڕه وى لــه  نێو ناحیــه كان جیــاوازى هه یــه  له  چاو 
ناحیه یه كــى دیكه دا، به  وتــه ى به ڕێوبه رانى هه ندێك له  ناحیه كان 

زیاده ڕه وى به شێوه یه كى كه م بونى هه یه .
ســروه  محه مــه د، به ڕێوبه رى ناحیــه ى رزگارى ده ڵێت: »پرســى 
زیــاده ڕه وى له  ناحیه ى رزگارى له ســه ر زه وى كشــتوكاڵى كه مه ، 
چونكــه  ئه و زه ویانــه ى كه  ده كه وێته  ده وروبــه رى ناحیه ى رزگاى 
ســه ر به  قه زاى كه الر و ناحیه ى ســه رقه اڵیه ، ئــه وه ى هه یه  الدێ 

دوره  ده سته كانن«.
وتیشى: كه یسى زیاده رۆییمان هه بوه  له  الدێكان بوه  روخاندومانه  

و المان بردوه .
به هه مــان شــێوه ، عەزیز محەمــەد، بەڕێوبەری ناحیــەی باوەنور 
دەڵێت: »پرســی زیادەڕەوی لە سنوری زەوییە کشتوكاڵیەکان لە 
ناحیەی باوەنور دەگمەنە بەتایبەت بۆ ئەمســاڵ هیچ کەیسیکمان 

نەبوە لەسەر ئەو پرسە«.
ئاماژه ى به وه شكرد: پار ساڵ دو کەیسمان هەبوە لە نێو الدێکانی 
دەوروبــەری باوەنــور ئەویش لــە دادگایە و تاوەکو ئێســتا یەکال 
نەبوەتەوە، ئەگەرچی بە بڕیارێکی وەزارەتی کشــتوکاڵ هەمو ئەو 
کێشــە و گرفتانەی کە لە ســنوری ئــەو وەزارەت بێت دەچێتەوە 
الی خۆیان ئەوەی الی ئێمەیە تەنها داواکارییەکان ئاراســتەی ئەو 

بەڕێوبەرایەتیە دەکەین و خۆیان کاری لەسەر دەکەن.
هاوكات ســەروەت محەمــەد ئه مین، بەڕێوبــەری ناحیەی قۆرەتو 
دەڵێــت: »پرســی زیــادەڕەوی لەســەر زەوییــە کشــتوکاڵیەکان 
بەوشێوەیە نیە کە باسی لێوەدەکەن، ئیمە کەیسمان نیە، بەپێی 
یاســای ژمارە 3ی ســاڵی 2018 هەمو دەســەاڵتێک دراوەتە یەکە 

ئیدارییەکان کە لێپێچینه وه  بکەن و ئێمە کردومانە«.

22. زیاده ڕەوى له سه ر زه وى كشتوكاڵى له  ناحیه كان. زیاده ڕەوى له سه ر زه وى كشتوكاڵى له  ناحیه كان

پرســى زیاده ڕۆى له سه ر زه وییه  كشــتوكاڵیه كان سه ربارى یاساى 
تایبه ت به و پرســه  روى له  زیاد بون كــردوه  و به پێى ئاماره كانى 

پۆلیسى شاره وانیه كان رێژه كه  زۆره .
ئاكۆ عومه ر، به ڕێوبه رى به شــى پۆلیســى شــاره وانیه كان ده ڵێت: 

»حاڵه تى زیاده ڕه وییه كان جۆرا و جۆرن له  باخ و سیاج و خان و 
دانانى كابینه ، بیر و چه ند حاڵه تێكى دیكه  پێكدێت«.

به پێى ئامارێكى به شى پۆلیسى شاره وانییه كان پرسى زیاده ڕه وى 
بۆ سێ مانگى سه ره تاى ئه مساڵ له  گه رمیان به مشێوه یه :

ئه و زیاده ڕه ویانه ى كه  ده كرێته  ســه ر زه وى كشــتوكاڵى زیاتر له  
ده وروبه رى قه زاكانى گه رمیانن، چونكه  له  روى مادییه وه  نرخێكى 

زۆرتر ده كات وه ك له  ناحیه كان.
ســامان ئه حمــه د، به ڕێوبــه رى كشــتوكاڵى كــه الر ده ڵێــت: »له  
قــه زاى كــه الر روبه رێكــى دیاریكراومان نیه  وه ك ئامــار رون بێت 
كــه  چه نــد زیاده ڕه وى كراوه ، به اڵم ئه وه ى هه یــه  زیاتر كه وتوه ته  
ئه م شــوێنانه : )سه ر رێگه ى به رلوت، سه ر رێگه ى سه ید خه لیل، 
زه وى به گــزاده كان له  ســه ر رێگه ى كه الر-رزگارى و ســه ر رێگه ى 

پشتێنەیی سێ به  ئاراسته ى گرده گۆزینه (.

له بــاره ى قه بــاره ى زیاده ڕه وییــه وه ، عه لــى عه بــاس، به ڕێوبه رى 
كشــتوكاڵى كفــرى باس لــه وه  ده كات: روبه رێكــى كه ممان هه یه  
زیاده ڕه وى كراوه ته سه رى و ئێمه  وه ك كفرى سێ جێگه  مان هه یه : 
)ناوه ندى شارى كفرى، دێى ئیمام محه مه د و كه رتى 15ى شار(.
وتیشی: به  تایبه ت كه رتى 16ى شار سه ر به  ناحیه ى جه باره یه  و 
زه وییه كى به رفراوانه  دێت تاوه كو نزیكى قه زاى كفرى و هه موشى 
كشــتوكاڵیه ،  كاتى خۆى ده سه اڵتمان به سه ره وه  نه بو كۆنوسمان 
كرد تاوه كو بازگه ى كفرى كه  هێزى ئاسایشى تێدایه  و له وه  به دوا 

ناتوانین هیچ لێپێچینه وه یه ك بكه ین. 

33. به ڕێوبه رى پۆلیسى شاره وانیه كان: زیاده ڕه وییه كان زۆرن. به ڕێوبه رى پۆلیسى شاره وانیه كان: زیاده ڕه وییه كان زۆرن

44. »زۆربه ى زیاده ڕه ویه كان له  ده وروبه رى قه زاكانن«. »زۆربه ى زیاده ڕه ویه كان له  ده وروبه رى قه زاكانن«

راگرتنی کار روخاندنی خانو گرتنی ئامێری 
بیر

روخاندنی ئەساس الدانی سیاج الدانی 
حەسار)دیوار(

ئاگاداركردنه وه  

170 23 ٩ 33 57 2٩ 164
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ئه ندامێكــى ئه نجومه نى پارێزگاى ســلێمانى باس له وه  ده كات ئه و 
زیاده ڕه ویانه ى كه  له ســه ر زه وى كشــتوكاڵى هه ن له  باخ و ڤێالدا 
نه ماوه ته وه،  به ڵكو سه رى كێشاوه  بۆ دانانى به نزینخانه  و پرۆژه ى 

بازرگانى، یه كه  ئیدارییه كانیش ئه وه  ره ت ده كه نه وه .
كه ریــم عه لى، ئه ندامى ئه نجومه نى پارێزگاى ســلێمانى هێماى بۆ 
ئه وه كرد: »پرسى زیاده ڕه وى ته نها له  باخ و سیاجكردن و لێدانى 
بیــر نه ماوه تــه وه ، به ڵكو له ســه ر زه وى كشــتوكاڵى به نزینخانه  و 
شــوێنى بازرگانیش دروســت كراوه ، له  دژى دروستكردنى شوێنى 

بازرگانى سكااڵمان كردوه  و به دواداچونمان هه بوه «.
ده شــڵێت: ته نانه ت حزبه كانیش زیاده ره وییان كردوه  و مه ڵبه ندى 
گه رمیانى یه كێتى و لقى گه رمیانى پارتى له سه ر زه وى كشتوكاڵى 
زیاده ره وییــان كــردوه ، ئه مــه ش الوازى یه كــه  ئیدارییه كانــه  كه  

چاوپۆشى له و بابه ته  ده كه ن و كه مته رخه م بون.
له  هه مان كاتدا، شــه ماڵ ره ئــوف، چاالكوان له  گه رمیان، جه خت 
له وه ده كاته وه : كاره كان له  دروســتكردنى باخ و ڤێال نه ماوه ته وه ، 

به ڵكو سه رى كێشاوه  بۆ پرۆژه ى بچوك بچوكى بازرگانی.
»پرســى زیاده ڕه وى له ســه ر زه وییه ك كشــتوكاڵیه كان كه  باسى 
لێــوه  ئه كرێــت وه ك مۆڵه تــدان بــه  به نزینخانه كان بــۆ ماوه ى 2 
ســاڵه  راگیــراوه ، ئێمــه  زه وییــه  كشتوكاڵیه كانیشــمان دو جۆرن 
گرێبه ســت و تاپۆ، ئه وه  رونه  بۆ تاپۆكان چى ده كرێت له ســه رى، 
بۆ گرێبه سته كانیش هه رچى كرابێت به ناوى ئه و كه سه وه  كراوه  كه  
گرێبه ســته كه ى هه یه«. شــه هاب ئه حمه د، قایمقامى قه زاى كه الر 

واى وت.

55. زیاده ڕه وى له سه ر زه وییه  كشتوكاڵیه كان ته نها دروستكردنی باخ نیه . زیاده ڕه وى له سه ر زه وییه  كشتوكاڵیه كان ته نها دروستكردنی باخ نیه 

به شێك له و زه ویانه ى كه  زیاده ڕۆى كراوه ته  سه ر زه وى له وه ڕگایه ، 
به ڕێوبه رى دارســتان و پاوانى گه رمیانیــش باس له وه  ده كات كه  

چه ندین كه یسیان هه یه  له  دادگایه .
ره شــید به كر، وتی: »ئــه و زیاده ڕه ویانه ى كه  هه ن له ســه  زه وى 

له وه ڕگا زیاتر له  الدێكانن و بۆ ئه مســاڵ كه یســێكمان هه بوه ،  له  
سااڵنى رابردوش چه ندین كه یسمان هه بوه  دراوه ته  دادگا«.

باســى له وه شــكرد: ئێمه  له الیه ن ئه نجومه نى گوند و هاواڵتیانه وه  
ئاگادار ده كرێینه وه  بۆ حاڵه تێكى له و شێوه یه .

77. زیاده ڕەوى كردنه  سه ر له وه ڕگا. زیاده ڕەوى كردنه  سه ر له وه ڕگا

به پێى یاســا كڕین و فرۆشــتن كردن به  زه وییه  كشتوكاڵیه كانه وه  
رێگه پێدراو نیه  به تایبه ت ئه و زه ویانه ى كه  گرێبه ستى كشتوكاڵیان 
هه یــه ، كه چى تاوه كو ئێســتا ئه و گرفته  چاره ســه ر نه كراوه  و به  
ئاشكرا نوسینگه  تایبه ت و له  رێگه ى تۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كانه وه  ئه و 

كاره  ده كه ن.
شه ماڵ ره ئوف، چاالكوان له  گه رمیان، باس له وه  ده كات: »كڕین 
و فرۆشــتن به  زه وییه  كشــتوكاڵیه كانه وه  یه كێكى تر له و گرفته ى 
كه  هه یه  له  ئێستادا، به  دۆنم لێى ئه فرۆشرێت كه  خانوشى تیایه ، 
زه ویمان هه یه  كشــتوكاڵیه  و گرێبه ستى هه یه  له نێوان حكومه ت و 
هاواڵتى و كڕین و فرۆشــتنى پێوه  كراوه ، له  كاتێكدا ده بێت ئه مه  

پێشگیرى لێبكرێت و لێپیچینه وه  بكرێت«.
ئه ندامێكى په رله مانى كوردستان گرانى نرخى زه ویه  كشتوكاڵییه كان 

به  هۆكار ده زانێت بۆ زیادبونى زیاده ڕۆى له سه ر ئه و زه وییانه .
عوســمان کەریــم، ئەندامــی لیژنــەی کشــتوکاڵ لــە پەرلەمانــی 
کوردســتان دەڵێت: »بەهۆی بەرزی نرخی زەوییە کشتوکاڵیەکان 
نەک لە گەرمیان بەڵکو لە هەرێمی کوردســتان کراون بە ئامانج، 
و زیادەڕەوی لەسەر ئەو زەوییانە بەردەوامی هەیە، لە کاتێکدا بە 
پێی یاســا نابێت بە هیچ شــێوەیەک لەسەر زەوی کشتوکاڵی هیچ 

شتێک دروست بکرێت«.
وتیشــی: یەکێــک لەهــۆکارەکان دابەشــنەکردنی زەوییە بەســەر 
هاواڵتیان کە وایکردوە ئەم حاڵەتە پەرە بسێنێت، وەک پەرلەمان 

زۆر جەختمــان لــەوە کردوەتەوە کە زەوی دابەش بکرێت، چونکە 
ئەم زیادەڕەوییان زیانێکی زۆری بە زەوی کشتوکاڵی گەیاندوە.

له  به رامبه ردا، شه هاب ئه حمه د، قایمقامى قه زاى كه الر رایگه یاند: 
»به پێى یاسا كڕین و فرۆشتن رێگه  پێدراو نیه  بۆ ئه و زه وییانه ى 
كه  گرێبه ستى كشــتوكاڵییان هه یه ، چه ندینجار به رێوبه رى گشتى 
كشــتوكاڵى گه رمیان كۆبونه وه ى له ســه ر ئه و بابه ته  كردوه ، به اڵم 
ئه مــه  بــۆ ئــه و زه وییانه ى كه  تاپــۆن رونه  چــۆن مامه ڵه ى پێوه  

ده كرێت«.
ئەگەر چی كڕین و فرۆشتن كردن به  زه وییه  كشتوكاڵیه كانه وه  به  
پێى یاســا رێگه پێدراو نیه ، له  هه مــان كاتدا ئه و كاره  به رده وامى 

هه یه .
شــادیه  حســێن، به ڕێوبه رى گشتى كشــتوكاڵى گه رمیان هێما بۆ 
ئه وه  كرد: »كڕین و فرۆشــتن به هیچ شــێوه یه ك رێگه  پێدراو نیه  
به پــێ یاســا به تایبه ت بۆ ئــه و زه ویانه ى كه  گرێبه ســتیان هه یه ، 
ئــه وه ى ده كرێــت ژێربه ژێره ، وه ك به ڵگه  هیچت ده ســت ناكه وێ، 

چونكه  هیچت پێ ناڵێت جوتیاره كه  و ئه وه شى كه  ئه یكڕێت«.
ســه باره ت به  ســزاكانى ئه م مامه ڵه كردنه  وتیشى: لێپێچینه وه  به  
به ڵگه  ئه كرێت چه ندین شــوێن و نوســینگه مان داخســتوه  له گه ڵ 
قایمقامیــه ت، ئاگاداریش كراونه ته وه  و بانگه واز نه كه ن بۆ كڕین و 

فرۆشتن به و زه وییانه وه .

66. قه باره ى كڕین و فرۆشتن به  زه وییه  كشتوكاڵیه كانه وه . قه باره ى كڕین و فرۆشتن به  زه وییه  كشتوكاڵیه كانه وه 
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بــه  وته ى ئه ندامێكــى ئه نجومه نى پارێزگاى ســلێمانى له  ته واوى 
گه رمیان %٩0ى ئه و باخ و ڤێالنه ى كه  دروست كراون به  زیاده ڕه وى 

كراوه . 
كه ریم عه لى ئاماژه ى به وه كرد: ســیاجكردن رێنماى خۆى هه یه  و 
لێدانى بیریش به هه مان شــێوه ، كه چى له  ســاڵى 2018ـــه وه  هیچ 

مۆڵه تێــك بــۆ بیر نه دراوه ، ئــه و هه مو بیره ى كه  دروســت كراوه  
هه موى به  نایاسایی كراوه  كه  ژماره یان له  هه زار تێپه ڕى كردوه .

ئه ندامى ئه نجومه نى پارێزگاى سلێمانی، ده شڵێت: %٩0ى ئه و باخ 
و ڤێالنه ى كه  دروست كراون نایاسایین.

به پێى )قرارمجلسقیادهثوره(، كه  له  سه رده مى رژێمى  به عس 
ده ركراوه  له  بڕیاری ژماره ى 53ى ساڵى 1٩84 رێگه ى به  جوتیار 
داوه  ئه وه ى كه  گرێبه ستى هه یه  له سه ر زه وییه  كشتوكاڵیه كان باخ 
و به روبومى كشــتوكاڵى ئه كات، ده توانێت خانو دروست بكات به  
مه رجێك له  300 مه تر زیاتر نه بێت و روبه رى زه ویه كه شــى له  15 

دۆنم كه متر بێت.
له  بریارى ژماره  1488ى ســاڵى 1٩85 هه ســتان به  دیاریكردنى 
روبــه رى ئــه و زه ویانــه ى كه  هه ن چۆن خانوى له ســه ر دروســت 
بكرێت، به  جۆرێك خشته یه كى دیاریكراوى بۆ دانرا كه  : له  4 بۆ 
5 دۆنم زه وى ده توانرێت خانویه كى 240 مه ترى له ســه ر دروســت 
بكرێــت و  لــه  3 دۆنم بۆ كه متر له  4 دۆنــم ده توانرێت خانویه كى 
180 مه تــرى دروســت بكرێــت، لــه  2 دۆنم بۆ كه متر لــه  3 دۆنم 

ده توانرێــت خانویه كى 120 مه ترى دروســت بكرێت و كه متر له  2 
دۆنم ده توانرێت خانویه كى 100 مه ترى دروست بكرێت.

بــه  بڕیــارى ژمــاره  2٩7ى ســاڵى 1٩87 كه  تایبه ته  بــه  زه وییه  
تاپۆكانى كشتوكاڵى كه  ده توانێت خانو بۆ خۆى و مناڵى دروست 

بكات به  بێ گوێدانه  بڕیارى ژماره  1488ى ساڵى 1٩85.
ئــه م بڕیارانه  تاوه كو ســاڵى 2017  له  هه رێمى كوردســتان كارى 
پێكراوه ، له  عێراق ئه م بڕیارانه  وه ك یاسا مامه ڵه ى له گه ڵ كراوه .
به اڵم دوابه دواى ده رچواندنى یاساى ژماره  3ى ساڵى 2018 ته واوى 
ئه و بڕیارانه ى حكومه تى عێراقى راگیرا، به پێى وته ى یاساناســان 
ئــه م یاســایه  دروســتكردنى باخ و ڤێــالى له گــه ڵ جوتیارێك كه  
خه ریكى كار و به روبومى كشــتوكاڵیه  به یه ك چاو ســه یركردوه  و 

هیچ رێگه یه كى بۆ جوتیار نه هێشتوه ته وه .

88. نه بونى تاپۆ. نه بونى تاپۆ

11. یاساى زیاده ڕه وى و گرفته كانى. یاساى زیاده ڕه وى و گرفته كانى

دیمه نى به شێك له و باخانه ى له سه ر زه وى كشتوكاڵى دروستكراوه  له  نێوان قه زاى كه الر و ناحیه ى رزگارىدیمه نى به شێك له و باخانه ى له سه ر زه وى كشتوكاڵى دروستكراوه  له  نێوان قه زاى كه الر و ناحیه ى رزگارى

سێیهم:كێشهیاساییهكانسێیهم:كێشهیاساییهكان
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به ڕێوبه رى ناحیه ى سه رقه اڵ باس له وه ده كات له به ر ئه وه ى یاسایى 
ژماره  3ى ساڵى 2018 كه  تایبه ته  به  پرسى زیاده ره وى، وه زاره تى 
شــاره وانى پێشــنیارى كردوه  و كراوه  به  یاســا رۆڵــى وه زاره تى 
كشتوكاڵ تێیدا ونه  و ره چاوى زه وى كشتوكاڵیه كانیان نه كراوه .

رامیار عه بدولره حمان، ده شڵێت: هه مو ده رگاكان به روى جوتیاراندا 
داخــراوه  و به ناچارى په نایــان بردوه ته  به ر زیــاده ڕۆى، ته نانه ت 
هیــچ رۆڵێكیان بــۆ به ڕێوبه رى كشــتوكاڵ و به ڕێوبه رى ناحیه كان 

نه هێشتوه ته وه .

به ڕێوبه رى ناحیه ى ســه رقه اڵ، وتیشى: له  یاساكه دا هیچ مه رجێك 
بــۆ جوتیار دانه نراوه  كه  بڵێت بــه م مه رجانه  ده توانێت خانویه ك 
دروســت بــكات، ته نها باســى گرتن و روخــان و ناردنى بۆ دادگا 
ده كات، ئه مه  له  كاتێكدا له  سه رده مى به عس و پێش ئه م یاسایه  
كۆمه ڵێــك رێنمــاى هه بــو ئه گه ر كه ســێك 2 دۆنــم زه وى هه بێت 
رێگه ى ئه درا خانو دروســت بكات، به اڵم به مه رجێك جوتیار بێت، 
كه چى ئێســتا بۆ ســیاج ده بێت 5 دۆنم بێت بۆ لێدانى بیریش 20 

دۆنم بێت.

22. »یاسایى زیاده ڕه وى ده رگاكانى به ڕوى جوتیاراندا داخستوه «. »یاسایى زیاده ڕه وى ده رگاكانى به ڕوى جوتیاراندا داخستوه «

بــۆ روبەڕوبەنــەوەی پرســی زیــادەڕەوی لــە ســنوری زەوییــە 
کشــتوکاڵیەکان لە گەرمیــان چاالکوانــان و ئەندامانی ئەنجومەن 
و پەرلەمانتــاران بــاس لەوە دەکەن ئەو یاســایەی کە تایبەتە بە 
پرســی زیادەڕەوی لەســەر زەوی و زار و موڵکی گشتی پێویستە 

هەموار بکرێتەوە.
یاسای ژمارە 3ی ساڵی 2018 کە تایبەتە بە پرسی زیادەڕەوی لە 
ســنوری زەویزار و زەوییە کشــتوکاڵیەکانیش، باس لەوە دەکرێت 
ئەم یاساییە هۆکارێکە بۆ زیادبونی زیادەڕەوی لە سنوری زەوییە 
کشــتوکاڵیەکان، چونکــە وەک باس دەکرێت یاســایەکی توندە و 

پێویستە هەموار بکرێتەوە.
کەریــم عەلــی، ئەندامــی ئەنجومەنی پارێزگای ســلێمانی دەلێت: 
»یاسای ژمارە 3ی ساڵی 2018 کە تایبەتە بە پرسی زیادەڕەوی 

یاســایەکی تونــدە بــە تایبەت بۆ جوتیــار کە پێویســتە هەموار 
بکرێتــەوە و لــە پەرلەمانەوە کاری لەســەر بکرێــت، چونکە هیچ 
رێگەیەکی نەهێشتوەتەوە بۆ جوتیار ئەمەش وایکردوە پەنا ببرێتە 

بەر زیادەڕەوی«.
رامیــار عه بدولره حمــان، به ڕێوبــه رى ناحیــه ى ســه رقه اڵ، وتــى: 
»چاره ســه ر ئه وه یــه  ئه م یاســایه  هه مــوار بكرێته وه  بــۆ ئه وه ى 
هه ناســه یه ك بــدات به  جوتیــار، چونكــه  جوتیارى وامــان هه یه  
له ســه ر به رهه مه كانــى له  وه زاره تــى كشــتوكاڵ و به ڕێوبه رایه تى 
كشــتوكاڵ خه اڵتــى نمونه ى جوتیارى پێــدراوه  كه چى 20 كرێكار 
ئیشى بۆ كردوه  كه  باران باریوه  نه یزانیوه  چیبكات، له به ر ئه وه ى 
نه بتوانیوه  خانویه ك دروست بكات، به جۆرێك ئێستا واى لێهاتوه  

هه ر كه سێك یاسا جێبه جێ بكات رێگه ى نادرێت.

33. بڕیارێكى ئه نجومه نى وه زیران پرسى رێكخستنه وه ى زیاده ڕه وییه كانى زه وى كشتوكاڵى راده گرێت. بڕیارێكى ئه نجومه نى وه زیران پرسى رێكخستنه وه ى زیاده ڕه وییه كانى زه وى كشتوكاڵى راده گرێت

44. »پێویسته  یاساكه  هه موار بكرێته وه «. »پێویسته  یاساكه  هه موار بكرێته وه «

پرســى رێكخستنه وه ى زیاده ڕه وى له ســه ر زه وییه  كشتوكاڵیه كان 
لــه  ماوه كانى رابردو هه نگاوى بۆ نراوه  و بڕیارى تایبه تیشــى له و 
باره وه  بۆ ده رچێنراوه ، به اڵم به  بڕیارێكى ئه نجومه نى وه زیران ئه و 

رێكخستنه وه یه  راگیراوه .
شــادیه  حســێن، به ڕێوبه رى گشــتى كشــتوكاڵى گه رمیان باسى 
له وه كــرد: »وه ك خۆمان ئــه م گرفته مان گه یانــدوه  به  وه زاره تى 
كشتوكاڵ داواش كرا كۆبونه وه یه كى گشتگیر بكرێت بۆ رێكخستنه وه  
و چاره ســه ركردن و زانینی ئه وه ى ئه و رێكارانه  چین، پێشــتر به  

رێنماییه ك ئه وه مان رێكخســته وه  كه  ساڵى 2017 ده رمان كرد بۆ 
ئــه وه ى جوتیــار كه  بیه وێــت زه وییه كى كشــتوكاڵى هه بێت رێگه  

بدرێت خانویه كى نۆرماڵ دروست بكات«.
وتیشى: به اڵم دوابه دواى ئه وه  نوسراوێكمان بۆ هات له  ئه نجومه نى 
وه زیرانه وه  كه  كار به و رێنماییه  نه كه ین و ئه مه ش بۆ خۆى گرفتى 
بــۆ دروســت كردین و پێش ده رچونى یاســاى ژماره  3ى ســاڵى 

2018 بو.
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ئه وه ى جێگه ى سه رنجه  به  به رده وامى الیه نه په یوه ندیداره كان باس 
له  رێگرى له  دروستكردنى باخ ده ده ن، به اڵم دروستكردنى باخیش 
به رده وامه  و رۆژانه  باخى نوێ و له  نێو باخه كانیشــدا بیناى نوێ 

دروست ده كرێن.
به  پێى ئه و به دواداچونانه ى یه كه ى چاودێرى ئه نجامى داوه  له باره ى 
شــێوازه كانى دروستكردنى باخ و ئه و زیاده ڕۆیانه ى ده كرێنه  سه ر 
زه ویه ى كشــتوكاڵیه كان باس له وه  ده كرێــت به  رێككه وتن له گه ڵ 
الیه نــه  په یوه ندیدار و چاودێره كان یاخود بــه  پێدانى به رتیل ئه و 

كارانه  ده كرێن.
هــه روه ك باس له وه شــده كرێت: لــە نێو هێزە ئەمنیــەکان هه بوه  
نزیکــه ى 10 هه زار دۆالری وەرگرتوە، هــاوكات باس له  وه رگرتنى 

زه وى ده كرێت بۆ سیاجكردنى باخ.
یه كێكــى دیكــه  له و كه ســانه ى خــاوەن باخن و نەیویســت ناوی 
باڵوبکرێتــەوە و ناوی پارێزراوە لەالی یەکەی چاودێری حکومەتی 
خۆجێی گەرمیان هێمای بۆ ئەوە کرد: »دروســتکردنی ســیاج و 
بیــر بە یاســای رێگە نــادەن زۆر هەوڵمان لەگــەڵ دا، بە جۆرێک 
بیرەکەمــان بە نایاســایی کرد کە 50 مەترە بــۆ هەر مەترێک 100 
دۆالرمان دا واتا کۆی گشــتی 50 وەرەقە بو، ئەمە  بە تەنســیق 
کردمــان و لیژنەکە نەهات بۆ ســەیری، ئەمە لــە کاتێکدا بۆ هەر 

مەترێکی بیرێکی یاسای 13 دۆالرە«.
وتیشــی: بۆ ســیاجی باخەکەمان و دانانی کابینەکەش بە واستە 
کردمــان و وەرەقەمــان  هێنــا لە لیژنەی شــارەوانیەوە بۆ دانانی 

کابینەکە لیژنەکە خۆی هاتە سەری و شوێنمان دیاری کرد.
لــه  به رامبــه ردا، ئاكــۆ عومــه ر، به ڕێوبــه رى به شــى پۆلیســى 
شــاره وانیه كان ده ڵێت: »ئه وه ى ده وترێت له سه ر لیژنه ى پۆلیسى 
شــاره وانیه كان هه موى تۆمه ته   كه  باس لــه وه  ده كرێت به رتیلیان 

وه رگرتبێت، چونكه  ئه گه ر وایه  ده توانن بێن و سكااڵ بكه ن«.

باســى له وه شــكرد: له  ماوه ى 3 مانگى ســه ره تاى ئه مســاڵدا كه  
ده ســت به كاربوم ده ستمان گرتوه  به ســه ر ٩ ئامێرى هه ڵكه ندنى 
بیــردا، له گه ڵ ئه وه شــدا پرســى زیــاده ڕه وى هه یــه  به تایبه ت له  
بیره كانــدا، له بــه ر ئــه وه ى ئامێرى بێده نگ هه یه  و ئه چینه  ســه ر 
شوێنه كه  نازانیت كه  له  كاردایه  و له  نێو ژورێك دایان ناوه ، هه ر 

بۆیه  مه گه ر كه سێك زانیاریمان پێبدات ئه و كات بزانین.
جه ختى له وه  كرده وه : »ته حه دا ئه كه م« له وه ته ى ده ست به كاربوم 
كه ســێك مه ترێك بیرى كه ندبێت، له گه ڵ ئه وه شــدا زوزو لیژنه كان 
ئه گۆڕم له  ماوه ى ئه م سێ مانگه  3 جار گۆڕانكاریم تێیاندا كردوه .
هاوكات، شه هاب ئه حمه د، قایمقامى قه زاى كه الر وتى: »له  پرسى 
به رتیــل وه رگرتــن ئاگادار نیــم، هه ر زانیارییــه ك هه یه  و هاواڵتى 

هه یبێت ده توانن بێن و پێمان بڵێن«.
ســه باره ت به  پرســى به رتیــل وه رگرتــن به ڕێوبه رى كشــتوكاڵى 
گه رمیانیش هه مان بۆچونى هه یه  و ده ڵێت: تاوه كو ئێســتا ســاخ 

نه بوه ته وه  و ته نها ده نگۆیه .
به هه مــان شــێوه  قائیمقامى كفرى، ســەبارەت بە پرســی بەرتیل 
وەرگرتن هێمای بۆ ئەوەکرد: لەسەر ئەو بابەتە لەگەڵ بەڕێوبەری 
لیژنە ئەمنیەکە بەدواداچونمان کردوە بەو شــێوەیە نیە کە باسی 
لێوەدەکرێــت، رەنگە کەمتەرخەمی کرابێت، بــەاڵم بەو رادەیەش 

نیە.
ســه روه ت محه مه د، به ڕێوبه رى ناحیه ى قۆره تو ســەبارەت بە پرسی بەرتیل 
وەرگرتــن بۆ دروســت کردنی ســیاج یاخــود لێدانی بیری ئیرتیوازی باســی 
لەوەکــرد: هــەر هاوالتیــەک بەڵگەیەکی الیــە بابیهێنێت، ئەگەر لــەو کاتەدا 
لێپێچینه وه مان نەکرد ئەوە ئەگەیەنێت کە ئیمەش هاوبەشبین، بەاڵم شتی وا 

نیە بە بەردەوامی لیژنەی پۆلیسی شارەوانیەکان لە کاردان بۆ ئەو بابەتە.

22. زیاده ڕەوى له به رامبه ر پێدانى به رتیل. زیاده ڕەوى له به رامبه ر پێدانى به رتیل

شــه ماڵ ره ئــوف، چاالكوان لــه  گه رمیان، ده ڵێــت: »له  گه رمیان 
به  گشــتى پرســى زیاده ڕوى له سه ر زه وییه  كشــتوكاڵیه كان بونى 
هه یــه ، به تایبــه ت قه زاى كه الر رێژه كى زۆزه ، به اڵم ئه مه  بۆ كفرى 
كه مه  چونكه  ناوچه یه كى پیشــه  ســازى نیه ، وه  هۆكارى ئه مه ش 
كه مته رخه مى حكومه ته  له به رامبه ر ئه مه ى كه  هه یه ، چونكه  ئه گه ر 
یاســا جێبه جێبــكات له  بونى ئه م دیارده یه  ئێســتا به و شــێوه یه  
نه ئه بــو، وه  به دواداچونیان نیه ، له  كاتێكدا ده بێت ســااڵنه  داتاى 
البێت تا بزانن چه ند زه وى كشــتوكاڵى بۆ مه به ســتى كشــتوكاڵى 

به كارئه هێنرێت«.
له  به رامبه ردا، شه هاب ئه حمه د، قایمقامى قه زاى كه الر رونیكرده وه : 
»له  پرسى زیاده ڕوه ى له سه ر زه وییه  كشتوكاڵیه كان كه مته رخه مى 
نیــه  به  ته حــه داوه ،  نوســراوێكى الیه نــه  په یوه ندیــداره كان نیه  
هاتبێتــه  المــان و كارمان له ســه ر نه كردبێت، بــه اڵم ئێمه  گرفتى 

كه مى كارمه ندى پۆلیسمان هه یه  له گه ڵ پێداویستیه كانیان«.
وتیشــى: پێشتر نوسراومان ئاراسته ى وه زاره تى ناوخۆ كردوه  كه  

كارمه ند و پێداویســتى و بودجه ى پێویست ته رخان بكات بۆ ئه م 
بابه تــه ، به اڵم نه كراوه ، ئه گه ر بته وێت كۆنترۆڵى ئه و بابه ته  بكه ى 
پێویســتت به  چوار بنكه  ئه بێت به س له  ســنورى قه زاى كه الر و 
النیكه م پێویســتت به  70 پۆلیــس ئه بێت، بۆیه  به م ئیمكانیه ته ى 

كه  ئێستا هه یه  پێموانیه  كۆنترۆڵ بكرێت.
هــاوكات ســیروان شــوکر، قایمقامی قــەزای کفری وتــی: »ئێمە 
بەردەوام بەدواداچونمان هەبوە بۆ پرسی زیادەڕەوی لە سنوره كه ، 
لێپێچینه وه مان کردوە لەســەر ئەم پرســە لە ماوەی کەمتر لە 24 
کاتژمێر 8 فەرمانم دەرکردوە تایبەت بە زیادەڕەوی کە هەبوە لە 

سنورەکە«.
»پرسى زیاده ڕه وى زیادى كردوه  بوه  به  دیارده  و كۆنترۆڵكردنیشى 
ئاســان نیه ، چونكــه  كارمه ندمان كه مه  و یه كێكــه  له  گرفته كان، 
به اڵم له گه ڵ ئه وه شدا ئه وه نده ى هاواڵتیان بۆ مه به ستى تایبه ت و 
گه شتیارى باخ دروست ده كه ن ئه وه نده  بۆ كارى جوتیارى نیه «. 
شادیه  حسێن، به ڕێوبه رى گشتى كشتوكاڵى گه رمیان وا ده ڵێت.

چوارهم:رێكارهكانولێپێچینهوهچوارهم:رێكارهكانولێپێچینهوه

11. به دواداچونه كانی یه كه  ئیدراییه كان له  پرسى زیاده ڕه وى. به دواداچونه كانی یه كه  ئیدراییه كان له  پرسى زیاده ڕه وى

قایمقامى كه الر:»له  پرسى به رتیل وه رگرتن ئاگادار نیم«



هاواڵتیان جه خت له وه  ده كه نه وه  له  پرســى زیاده ڕه وى له سه ر 
زه وییــه  كشــتوكاڵیه كان جیاوازى ده كرێت له  نێوانى كه ســانى 
ده ســه اڵتدار و كه ســانى بێده ســه اڵت، بۆیه  په نــا ده برێته  به ر 

نایاسایى. رێكارى 
به پێى یاســاى ژماره  3ى ســاڵى 2018 كه  تایبه ته  به  پرســى 
زیــاده ڕه وه ى لــه  بونــى هــه ر زیاده ڕه وییه ك كه ســى به رامبه ر 
ئــاگادار ده كرێتــه وه  كه  زیاده ڕه وییه كه ى البــدات، ئه گه ر نا به  
نوسراو ئاراسته ى یه كه  ئیدارییه كان ده كرێت كه  له  ماوه ى 48 
كاتژمێــردا ده بێــت بروخێندرێت، ئه گه ریــش رێگرى كرد ئه وه  

ده درێت به  دادگا.
لــه  به رامبــه ردا، ئاكــۆ عومــه ر، به ڕێوبه رى به شــى پۆلیســى 
شــاره وانیه كان ده ڵێت: »شــتێك نیه  به نــاوى جیاوازیى كردن 
له  الى ئێمه ، چونكه  به پێى یاســا و رێنماى كارده كه ین، دواتر 
بــه  نوســراو الیه نى په یوه ندیدارمــان ئاگاداركردوه ته وه  له  هه ر 
زیاده ڕه وییــه ك كــه  لێپێچینه وه  نه كه ن وه ك پێویســت ئه وه  له  
ده ســه اڵتى ئێمه دا نیه ، كه یسیشــمان هه یــه  دراوه ته  داواكارى 

گشتى«.
جیــاوازى كــردن لــه  نێــوان هاواڵتیان له  پرســى زیــاده ڕه وى 
قســه ى زۆرى له سه ره  به  جۆرێك به ڕێوبه رى ناحیه یه ك ده ڵێت 

جیــاوازى هه یه  له  نێوان هاواڵتیان.
رامیــار عه بدولڕه حمــان، به ڕێوبــه رى ناحیه ى ســه رقه اڵ وتى: 
»به ڵێ جیاوازى هه یه  له  نێوان دروستكردنى باخ و زیاده ڕه وى 
له ســه ر زه وییه  كشــتوكاڵیه كان به جۆرێــك ته داخوالت هه یه  و  
كێشــه ى كۆمه اڵیه تــى هه بوه ، له  ئێســتادا بوه  بــه  گه وره ترین 
كێشــه  بۆ یه كه  كارگێڕییه كان، به م بارودۆخه  و به م یاســایه ى 

كه  هه یه  ناتوانرێــت كۆنترۆڵى ته جاوزات بكرێت.
هاوكات، كه ریم عه لى، ئه ندامى ئه نجومه نى پارێزگاى ســلێمانی 

هێمــاى بــۆ ئه وه كرد: »پرســى جیاوازى كردن لــه  زیاده ڕوى 
به ڵێ هه یه ، به  جۆرێك به رپرسى وا هه یه  لیژنه  ئه منیه كه  هه ر 
ناتوانێــت ســه یرى ســیاجى باخه كه ى بــكات، خه ڵكى وا هه یه  
ســیاجى كــردوه  و خانــوى كــردوه  و بیرى كــردوه  و ته نانه ت 
لیژنه  ئه منیه كه  هه ر ناتوانێت برۆن سه ردانیشــى بكه ن، كه چى  
فه قیرێكیــش كه  ده ســه اڵتى نیــه  خانویه ك بكات شــه ش جار 

ئه ڕوخێنن«. بۆى 
شــه ماڵ ره ئــوف، چاالكوان لــه  گه رمیان هێماى بــۆ ئه وه كرد: 
»به ڵــێ جیاوازییه كــى زۆر هه یه  لــه  نێو چینــه كان به جۆرێكه  
هاواڵتــى هه یه  ده ســه اڵتى نیــه  و بلۆكێكــى دانــاوه  دونیایان 
به ســه ردا هێناوه ، هه شــه  باخ و ڤێالشى دروست كردوه  ئه گه ر 
حكومــه ت خــۆى چاوپۆشــى لێنــه كات چــۆن ئه توانێــت ئه وه  

بكات«.
لــه  به رامبــه ردا، شــه هاب ئه حمــه د، قایمقامــى قــه زاى كه الر 
رایگه یانــد: »شــتێك نیــه  به  نــاوى جیاوازى كــردن له  نێوان 
هاواڵتیان له  پرسى زیاده ڕه وى و گوێمان به وه  نه داوه  كه  كێیه  
و كــێ نیــه ، ئه وه ى هاتبێته  المان دراوه ته  داواكارى گشــتى و 

ئیجرائاتى یاســایش كراوه  ئاماره كان ده رخه رى ئه وه ن«.
هــاوكات، عه لى عه باس، به ڕێوبه رى كشــتوكاڵى كفرى ده ڵێت: 
شــتێك نیه  به  ناوى جیاوازى كردن له  نێوان هاواڵتیان، به ڵكو 
بــه  پێى یاســا لێپێچینــه وه  ده كرێت، به اڵم ئــه و لێپێچینه وه یه  

نیه . ئێمه   الى 
سیروان شــوکر، قائیمقامى كفرى جەختی لەوەکردەوە: بەپێی 
یاســای زیــادەڕەوی کاریــان کــردوە و شــتێک نیە بــە ناوی 
جیــاوازی کردن هەر کەیســێک هاتبێتە بەردەســتمان دراوەتە 

دادگا.

یه كــه   ده ڵێــت:  گه رمیــان  كشــتوكاڵى  گشــتى  به ڕێوبــه رى 
ئیدارییــه كان به رپرســن له ئه نجامدانــى لێپێچینه وه  ئه وه ش به  

پێی یاســایى ژماره  3ى ساڵى 2018.
شــادیه  حســێن، باس لــه وه ده كات:  »نوێنــه رى الیه نه كانى تر 
كــه  په یوه ندیــدارن و ئه ندامن له و لیژنه یــه ى كه  هه یه  ئه ركیان 
ئاگاداركردنه وه یــه ، ئه م یاســایه ى كه  هه یه  یاســایه كى تونده ، 
چونكــه  كه ســى زیاده ڕۆیــكار زیندانــى ده یگرێتــه وه  كه  له  3 
مانگ كه متر نیه  هاوكات ســزاى مادیشــى له گه ڵه ،  كه یسیشمان 

هه یــه  لێپێچینه وه  كراوه  و دراوه ته  دادگاش«.
وتیشــى: به پێــى ئــه و یاســایه ى كه  هه یــه  ده بێــت داگایه كى 
تایبــه ت به  زیاده ڕه وییه كان لــه  نێو دادگاكانى هه رێم دابنرایه ، 
بــه اڵم ئــه و دادگایــه  بــه  رونــى له گه ڵمــان نیــه ، دادگایه كــى 
راســته وخۆ و خێرامــان نیه  كــه  شــته كان یه كالبكاته وه ، هه ر 
بۆیــه  لێره دا بڕگه ى دادگاكه  الوازه  زیاده ڕۆیش له ســه ر زه وییه  

كشــتوكاڵیه كان زیادى كردوه  ئه مــه  یه كێكه  له  هۆكاره كان.

ئامارێكــى قایمقامیه تى قه زاى كه الر له باره ى لێپێچینه وه كان له  ماوه ى 4 مانگى ســه ره تاى ئه مســاڵ 

7
33. جیاوازی دەکرێت لە نێوان هاواڵتیان بۆ زیادەڕەوی لە زەوییە کشتوکاڵیەکان. جیاوازی دەکرێت لە نێوان هاواڵتیان بۆ زیادەڕەوی لە زەوییە کشتوکاڵیەکان

44. كێ به رپرسه  له  ئه نجامنه دانى لێپێچینه وه كان؟. كێ به رپرسه  له  ئه نجامنه دانى لێپێچینه وه كان؟

راگرتنی کار روخاندنی خانو گرتنی ئامێری 
بیر

روخاندنی ئەساسی 
خانو

سیاج بە تەل سیاج بە دیوار ئاگاداركردنه وه  

170 23 10 33 57 54 164
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كۆى به رپرسانى گه رمیان جه ختله وه ده كه نه وه  كه  رێگه  نه دراوه  به  
زیاده ڕۆى له ســه ر زه وییه  كشتوكاڵیه كان، به اڵم زیاده ڕۆییه كانیش 
به رده وامن، هاوشێوه ى به رپرسانى دیكه ش سه په رشتیارى ئیداره ى 
گه رمیــان جه ختلــه وه  ده كاته وه  یەکە ئیدارییــەکان بەردەوامن لە 

لێپێچینه وه کردن بە پێی یاسا.
جەالل شــێخ نوری، سەرپەرشــتیاری ئیــدارەی گەرمیان ده ڵێت: 
»سەبارەت بە پرسی زیادەڕەوی لە سنوری زەوییە کشتوکاڵیەکان 
بەو شێوەیە نیە کە باسی لێوە دەکرێت و لەگەڵ الیەنە ئیدارییەکان 
چەندین جار کۆبونەوەمان کردوە و جەختمان لە رێکخســتنەوە و 
رێگەگرتــن کــردوە لەو بابەتــە، یەکە ئیدارییــەکان بەردەوامن لە 
لێپێچینه وه کردنی خۆیان بە پێی یاسای ژمارە 3ی ساڵی 2018«.
وتیشی: شتێک نیە بە ناوی چاوپۆشی کردن و کەمتەرخەمی کردن 
لە یاســادا، هەر یەکەیەکی ئیداری چاوپۆشی لە بونی زیادەڕەوی 

لە ســنوری زەوییە کشــتوکاڵیەکان بکات ئەوە بەرپرسیار دەبێت 
لەو بابەتە، پۆســته كه ى خۆی خراپ بەکارهێناوە و لێپێچینه وه ى 

بەرامبەر ده كرێت له  رێگى لیژنەی تایبەته وه .
باســی لەوەشــکرد: ئەم یاســایەی زیادەڕەوی کە هەیە پێویستە 
هەموار بکرێتەوە و یاســایەکی تایبەت بە زەوییە کشــتوکالیەکان 
دەربکرێت بۆ ئەوەی جوتیارێک کە خەریکی بەروبومی کشتوکاڵیە 
بتوانرێــت خانویەک یان تەلبەنێک دروســت بکات، بۆیە یاســاکە 

توندە.
سەرپەرشــتیاری ئیدارەی گەرمیان هێمای بۆ ئەوەشکرد: »پرسی 
بەرتیــل وەرگرتــن لەبەرامبــەر لێدانی بیر یاخود زیــادەڕەوی کە 
ئەکرێتە ســەر زەوییە کشــتوکاڵیەکان، هەر هاواڵتیەک بابەتێکی 
لــەو شــێوەیە دەزانێت و بەڵگەی الیــە دەتوانێت بۆمان بێنێت تا 

لێپێچینه وه ى له گه ڵدا بكه ین«.

66. سه رپه رشــتیارى ئیــداره ى گه رمیــان: هه ر یه كه یه كى ئیدارى چاوپۆشــى بــكات لێپێچینه وه ى له گه ڵ . سه رپه رشــتیارى ئیــداره ى گه رمیــان: هه ر یه كه یه كى ئیدارى چاوپۆشــى بــكات لێپێچینه وه ى له گه ڵ 
ده كرێتده كرێت

باس له وه  ده كرێت ســه باره ت به  هه ڵكشــانى پرســى زیاده ڕه وه ى 
به ڕێوبه رایه تــى  هۆكاره كــه ى  كشــتوكاڵیه كان  زه وییــه   له ســه ر 
كشــتوكاڵه ، چونكه  ده ســه اڵتى الوازه  له به رامبــه ر ئه و بابه تى كه  
هه یه ، به ڕێوبه رى كشــتوكاڵیش ده ڵێــت: وه كو ئێمه  گرفتێك نیه  
به ڵكو یاساى زیاده ڕه وییه  كه  كاتى خۆى به بێ رۆڵى ئێمه  په سه ند 

كراوه .
كه ریــم عه لــى، ئه ندامى ئه نجومه نى پارێزگاى ســلێمان هێماى بۆ 
ئه وه كرد: »الوازى ده ســه اڵتى به ڕێوبه رایه تى كشتوكاڵى گه رمیان 
یه كێكــه  لــه  خاڵــه  دیــاره كان، چونكه  هێــزى له به رده ســت نیه  
و ناتوانێــت هیــچ بكات ئه وه ى ده یكات نوســراوێكه  و ئاراســته ى 
یه كــه  ئیدارییه كان و داواكارى گشــتى ده كات، به اڵم نه جوڵێنراوه  
و نوســراوم الیه  وه ك پێویســت به ده م ســكااڵكانى كشــتوكاڵه وه  

نه رۆشتون«.
به هه مانشــێوه ، شــه ماڵ ره ئــوف، چاالكــوان له  گه رمیان باســى 

له وه كــرد: »كشــتوكاڵى گه رمیــان و قه زاكانیــش بــه  پلەی یەک 
به رپرســن له مه، کە دەبێــت به رده وام به دواداچونیــان هه بێت، و 
ئیجرائات بكه ن له به را مبه ر ئه و ده ســتدرێژیانه ى كه  ده كرێته  سه ر 
زه وییه  كشتوكاڵیه كان، به اڵم الیه نه  په یوه ندیداره كان خۆیان رێگه  
خۆشــكه رى ئه مه ن كه  روده دات، چونكه  یاســا جێبه جێ ناكه ن و 

سزاى ئه و كه سانه  نه دراوه  كه  ئه و كاره یان كردوه«.
له  به رامبه ردا، شادیه  حسێن، به ڕێوبه رى گشتى كشتوكاڵى گه رمیان 
باسى له وه كرد: »ئێمه  وه ك وه زاره تى كشتوكاڵ تێبینیمان له سه ر 
یاســاكه  هه یــه ، چونكه  رۆڵى وه زاره تمان تێیدا ونه ،  ئه م یاســایه  
وه زاره تى شــاره وانیه كان پێشــنیارى كردوه  و ده ركراوه، ئێستادا 
ئــه م یاســایه  جگه  لــه  خه مه كه ى هیچــى بۆ ئێمه  نیــه ، له  دواى 
ده ركردنى ئه م یاساشــه وه  زیاده ڕه وییه كان زیادى كردوه ، ئه گه رنا 

ده سه اڵتى ئێمه  الواز نیه «.

55. ئه ندامێكى ئه نجومه نى پارێزگا: به ڕێوبه رایه تى كشتوكاڵ ده سه اڵتى الوازه . ئه ندامێكى ئه نجومه نى پارێزگا: به ڕێوبه رایه تى كشتوكاڵ ده سه اڵتى الوازه 

دیمه نی ئامێرێك كه  بۆ هه ڵكه ندنى بیر به كارده هێنرێت و پۆلیسى گه رمیان ده ستى به سه ردا گرتوه دیمه نی ئامێرێك كه  بۆ هه ڵكه ندنى بیر به كارده هێنرێت و پۆلیسى گه رمیان ده ستى به سه ردا گرتوه 
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ئه گه رچــی حكومــه ت جه خت لــه وه  ده كاته وه  دروســتكردنى بیر 
راگیــراوه  و قه ده غه یــه ، بــه اڵم ئه ندامێكى ئه نجومه نــى پارێزگاى 
ســلێمانى ده ڵێــت لێدانى بیــر به رده وامه  و ئــه م كاره ش به  پاره  

ده كرێت.
کەریم عەلی، ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی دەڵێت: »لە 
نێــو زەوی کشــتوکاڵی بیــری ئیرتیوازی لێدراوە بە نایاســایی لە 
بەرامبەر پارەیەکی زۆر بە جۆرێک لە 8 ملیۆن دینارەوە دەســت 
پێدەکات تاوەکو دەفتەریک )10 هه زار( دۆالر، ئەمە لە کاتێکدایە 
ئەگــەر لیژنە ئەمنیەکــە بیەوێت دەتوانێت لە یەک کاتدا دەســت 
بگرێت بەسەر چەندین ئامێری هەڵکەندنی بیردا، بەاڵم نایکەن«.
وتیشــی: بــۆ هــەر بیرێک مەترێکی بــە 10 بــۆ 15 دۆالرە، بەاڵم 
کــە نایاســاییە بۆ مەترێــک 80 دۆالر وەردەگیرێت، هەر بۆیە ئەو 
زیادەیەی کە وەرئەگیریت بۆ گیرفانی ئەو کەسانەیە کە چاوپۆشی 

لەو کارە دەکەن و الیەنە پەیوەندیدارەکان ئەخاتە ژێرپرســیارە و 
خۆیان بون بە بەشێک لە پرۆسەکە.

پرســی زیادەڕەوی لەســەر زەوییــە کشــتوکاڵیەکان ده وترێت لە 
هەڵکەندنــی بیــردا نەماوەتەوە کە بە بڕێک پــارەی زۆر ئەو کارە 
ئەنجــام دەدرێــت، بەڵکو لە دروســتکردنی خانــو و ڤێالش خۆی 
دەبینێتەوە، بە جۆرێکە باس لە بونى تیم دەکرێت لە گەرمیان.

ئەندامەکەی ئەنجومەنی پارێزگای ســلێمانی وتیشــی: »کارکردن 
لــە زەوییە کشــتوکاڵیەکان تەنها لە لێدانی بیــردا نەماوەتەوە کە 
بە نایاســایی دەکرێت، بەڵکو کار گەشــتوەته  ئه وه ى کە خانوش 
دروست ئەکرێت بە جۆرێک بۆ خانویەک بڕی سێ دەفتەر دۆالری 
تێ بچێت ئەوە ئێســتا بە تیم ئەیکەن، پێنج دەفتەر )50 هه زار( 
دۆالر وەرئەگیرێت، بۆ ئەم کارەش بەرپرسان و یەکە ئیدارییەکان 

ئەمە دەزانن و شتێک نیە شاراوە بێت.

به ڕێوبه رى ئاوى ژێر زه وى گه رمیان ده ڵێت: له  دواى ساڵى 2012 
هه ر بیرێك به  نایاســایى دروســت كــراوه  ناتوانرێت لێپێچینه وه ى 

له گه ڵ بكرێت.
حامد جومعه ، به ڕێوبه رى به ڕێوبه رایه تى ئاوى ژێر زه وى گه رمیان 
ده ڵێــت: »یه كێك له و كێشــانه ى كه  ڕوبه رومــان بوه ته وه  ئه وه یه  
كــه  رێنماییه كمان نیه  له  ئێســتادا چۆن مامه ڵــه  له گه ڵ ئه و بیره  

نایاساییانه بكه ین كه  هه یه «.
هێماى بۆ ئه وه شكرد: ئه مه  له  كاتێكدا  تا ساڵى 2012 هه ر بیرێك 
به  نایاســایى دروســت بكرایه  ئه وه  بڕى 750 هه زار دینار غه رامه  
ده كرا و دواتر مامه ڵه یان پێده كرا و ده كرایه  یاسایی، له  دواى ئه و 

ســاڵه وه  چیتر كارى پێنه كرا، دواتر رێنماییه كان نوێ كرانه وه  له  
ســاڵى 2015 كــه  گۆڕدرا ئه و بڕگه ى تێــدا نه بو، هه ر بۆیه  تاوه كو 

ئێستا رێگه  چاره یه ك نیه  بۆ ئه و كێشه یه .
ســه باره ت بــه وه ى له  گه رمیــان چ ئالیه تێك هه یه  بــۆ ئه وه ى كه  
بزانرێــت چــه ن بیر له  ســنورى گه رمیان هه ن و دروســت كراون، 
به ڕێوبه رى ئاوى ژێر زه وى گه رمیان وتیشى: هیچ ئامێرێکمان نیە 
بۆ پشــکنین کە چەن بیرهەیە له  ســنوره كه ، به ڵكو  ئەوەی هەیە 
لە هاواڵتیان زانیاری وەرئەگرین، بۆ نمونە گوندى وەلی هەیه ر150 
ماڵی تێدایە بەپێی وتەی هاواڵتیانی گوندەکە 140 بیر هەیە، بۆیه  

به و شێوه یه  مه زه نده مان بۆ كردوه .

33. »بیری ئیرتیوازی به  پاره  دروست ده كرێت«. »بیری ئیرتیوازی به  پاره  دروست ده كرێت«

به پێى ئامارێكى به ڕێوبه رایه تى ئاوى ژێر زه وى گه رمیان ئه و بیرانه ى كه  یاساین و له  سنوره كه دا هه ن به مشێوه یه ن:

پێنجهم:مامهڵهىحكومهتلهگهڵبیرینایاساییلهزهویهكشتوكاڵیهكانپێنجهم:مامهڵهىحكومهتلهگهڵبیرینایاساییلهزهویهكشتوكاڵیهكان

لە ســاڵی )2018(ەوە تاوەکو ئێســتا هیچ مامەڵەیەکی مۆڵەتدان 
بــە بیــری ئیرتیوازی لە گەرمیــان نەدراوە، لــە دوای ئەو ماوەیە 
تاوەکو ئێســتا چەند بیر هەڵکەندرابێت بەبێ مۆڵەت کراوە، جگە 
لە دو بیر کە ئەوانیش لە گەڕەکێکی ناحیەی رزگاری و گەڕەکێکی 

قەزای کەالرە.
حامد جومعە، بەڕێوبــەری بەڕێوبەرایەتی ئاوی ژێرزەوی گەرمیان 

وتی: »لە گەرمیان بیری مۆڵەتدار کە هەن تا ئێستا 1737 بیرە، 
بە جۆرێک 1058 بیریان هی کشتوکاڵیە«.

بە وتەی بەڕێوبەری ئاوى ژێر زەوی گەرمیان هیچ ئامارێکی دیاری 
کراو نیە لە سنورەکە چەند بیری بێ مۆڵەت هەیە، بەاڵم مه زه نده  

ده كرێت به  هه زار بیرى بێ مۆڵه ت.

22. ژماره ى بیره  نایاسیه كان له  گه رمیان. ژماره ى بیره  نایاسیه كان له  گه رمیان

11. حكومه ت چۆن مامه ڵه  له گه ڵ بیره  نایاساییه كان ده كات؟. حكومه ت چۆن مامه ڵه  له گه ڵ بیره  نایاساییه كان ده كات؟

كۆى گشتىكۆى گشتى بیرى پرۆژه بیرى پرۆژه  بیرى ئاوى بیرى ئاوى 
خواردنه وه خواردنه وه 

بیرى كشتوكاڵىبیرى كشتوكاڵى

١٧٣٧ ١٧٧ ٥٠٢ ١٠٥٨
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هۆکاری دەســت بردن بۆ بیری نایاسایی بۆ بڕیارێکی ئەنجومەنی 
وەزیــران دەگەڕێتــەوە بە ژمــارە )57/75( كــه  هه ڵكه ندنى بیر 

راگیراوە، ئەگەر نا بە یاسا ئەمە قەدەغە نەکراوە.
بەڕێوبەری بەڕێوبەرایەتی ئاوی ژێر زەوی، حامد جومعە، دەڵێت: 
»تاوەکــو ئێســتا هۆکارەکــەی رون نیە بۆچی مۆڵەتــدان بە بیر 

راگیراوە«.
دەشڵێت: بۆ هەر مۆڵەتی بیرێک حکومەت بە کەشفه كه یەوە بڕی 
115 هــەزار دینار وەردەگرێت، ئەمەش بە وەســڵێک راســتەوخۆ 

دەچێتە گەنجینە.
به  هه مان شــێوه ، شــادیه  حســێن، به ڕێوبه رى گشتى كشتوكاڵى 
گه رمیان باسى له وه كرد: »بۆ ماوه ى 2 ساڵه  به  بڕیاى ئه نجومه نى 
وه زیران مۆڵه ت پێدانى بیر له  وه زاره تى كشتوكاڵ وه رگیراوه ته وه  
و براوه تــه  ئه نجومه نــى وه زیران،  بۆ ماوه ى ســاڵێكه  نوســراومان 
ناردوه  بۆ مۆڵه تى بیر نه گه ڕاوه ته وه ، بۆچى ئه مه  كراوه  رون نیه ، 

له  كاتێكدا جوتیار پێویستى به  بیره «.

ئه و ئامێرانه ى كه  ده ستى به سه ردا ده گیرێت كه  به  نایاسایی بیرى 
ئیرتوازى پێهه ڵده كه ندرێت رون نیه  چى لێ ده كرێت له الیه ن یه كه  

ئیدارییه كانه وه .
ئاكۆ عومه ر، به ڕێوبه رى به شــى پۆلیســى شــاره وانیه كان ده ڵێت: 
ئه و ئامێرانه ى هه ڵكه ندنى بیر كه  ده ستى به سه ردا ده گیرێت نازانم 
چــى لێده كرێــت، چونكه  لــه الی یه كه  ئیدارییــه كان و دادگایه  كه  
یه كالى ئه كاته وه  نازانم موزایده  ئه كرێت یان ئه برێته  سلێمانى یان 

ده بڕدرێته وه  و به نرخى ئاسن ده فرۆشرێت.
سه باره ت به وه ى ئه و كه سانه ى كه  ئامێره كانیان ده ستى به سه ردا 
ده گیرێــت ده ناســرێنه وه  یاخود نا، به ڕێوبه رى به شــى پۆلیســى 
شــاره وانیه كان ده ڵێت: ئه و كه ســانه ى كه  ئه و كاره  ده كه ن زۆرن 
و ناســراونه ته وه  و دراونه تــه  دادگا، هێشــتا كه یســه كان یــه كال 

نه بوه ته وه .
به رێوبه رى به شــى پۆلیسى شاره وانیه كان ره تى كردوه  باس له وه  

بكات كه  ئه و ئامێرانه  هى كێن.
وتیشــى:  به  نوسراو ئاراسته ى یه كه  ئیدارییه كانى ده كه ین و كارى 

الى ئێمه  نامێنێت.
شــه هاب ئه حمه د، قایمقامى قه زاى كه الر ده ڵێت: »ئه و ئامێرانه ى 
كه  ده ســتى به ســه را گیراوه  هى هه ڵكه ندنى بیر پێشتر ئه رۆشته  
ســلێمانى، به اڵم ئێســتا لێره  ئه مێنێته وه  له  گه راجى شاره وانیه ، 
به شــێكیان كێشه ى یاســاییان هه یه ، به  نوسراوێك هاوپێچ له گه ڵ 
نوســراوى پۆلیســى شــاره وانیه كان ئاراســته ى داواكارى گشــتى 

ده كرێت و رێكارى یاسایی بۆ ده گیرێته  به ر«.

44. »بڕیارێكى ئه نجومه نى وه زیران هۆكارى هه ڵكه ندنى بیرى نایاساییه«. »بڕیارێكى ئه نجومه نى وه زیران هۆكارى هه ڵكه ندنى بیرى نایاساییه«

66. چاره نوسی ئامێره  ده ستبه سه ردا گیراوه كان. چاره نوسی ئامێره  ده ستبه سه ردا گیراوه كان

بەڕێوبەری ئاوى ژێرزەوی گەرمیان باســی لەوه ده كات: لە ماوەی 
ســاڵی رابردودا دەســت گیراوە بە ســەر 18 ئامێری هەڵکەندنی 
بیردا، لە ئەمساڵیشــدا 4 ئامێری دیکە لەگەڵ دو دانەی تر کە بە 
رەسمی نەهاتوەتەوە الی ئێمە، هەمو ئامێرەکان کە ژمارەیان 24 
دانەیــە لە گەراجی شــارەوانی دانراون، کە لەالیەن لیژنەی ئەمنی 

شارەوانیەکانەوە دەستی بەسەرا گیراوە.
ئه مه  له  كاتێكدایه  به ڕێوبه رى به شــى پۆلیسى شاره وانیه كان باس 

لــه وه  ده كات كــه  پار ســاڵ ته نهــا )7( ئامێــرى هه ڵكه ندنى بیر 
ده ستى به سه ردا گیراوه .

ئاكۆ عومه ر، به ڕێوبه رى به شــى پۆلیسى شاره وانیه كان وتى: »له  
مــاوه ى پار ســاڵدا لــه  گه رمیان ته نها 7 ئامێــرى هه ڵكه ندنى بیر 
ده ســتى به ســه ردا گیراوه ، بۆ سێ مانگى سه ره تاى ئه مساڵیش ٩ 

ئامێر بوه«.

55. حكومه ت چی كردوه  بۆ ده ستبه سه رداگرتنى ئامێره كانی بیرهه ڵكه ندن؟. حكومه ت چی كردوه  بۆ ده ستبه سه رداگرتنى ئامێره كانی بیرهه ڵكه ندن؟
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1.زیاده ڕه ویــی له  زه ویه  كشــتوكاڵیه كان له  ســنورى گه رمیان له  
ئاستێكى زۆر به رزدایه ، به راده یه ك خودی ده زگا په یوه ندیداره كانیش 
قه باره كــه ى به  ته واوى نازانن چه نده . ئه م گه وره بون و به رفراوان 
بونــه  وایكــردوه  كه  حكومه ت بگاته  ئاســتى ده ســته پاچه بون له  

مامه ڵه كردن و لێپێچینه وه  و چاره سه ركردن دا.

2. زیاده ڕۆییــه كان جۆراوجــۆرن، به اڵم به  پلــه ى یه كه م له  یه ك 
جــۆری بنه ڕه تیــه وه  په رت ئه بن، ئه ویش دروســتكردنى بینایه  له  
زه ویه  كشــتوكاڵیه كان، كه  دواتر سه رده كێشــێت بۆ لێدانى بیری 
نایاسایی و هه روه ها دروستكردنى سیاج و پاشان بونیادنانى بینای 
دیكه ى نا كشتوكاڵی وه كو مه له وانگه  و یاریگا. له گه ڵ به كارهێنانى 
ئه و زه ویانه  هه ندێكجار بۆ پرۆژه ى بازرگانى و پیشه سازیی، ئه مه  
سه رباری كڕین و فرۆشتن كردن به  زه ویه كانه وه  كه  به شى زۆریان 

زه وی گرێبه ستى كشتوكاڵین و خاوه نه كانى تاپۆیان نییه .

پرســی  له بــاره ى  لێپێچینــه وه ى  و  ئیجارائــات  حكومــه ت   .3
زیاده ڕه وییــه وه  كــردوه  و ده كات، بــه اڵم ئــه م لێپێچینه وه یه  زیاد 
له  خه وش و كه موكورتی و پرســیارێكى له ســه ره ، به  تایبه تى كه  
زۆر به رفــراوان نیــه  و نه بوه تــه  هۆی رێگری تــه واو له  دیارده كه ، 
ئه مــه ش هه ندێك بۆ كه مته رخه میی ئــه و ده زگایانه ى ده گێڕنه وه ، 
له به رامبه ریشدا حكومه ت بۆ سنورداریی توانا و كادیر و پاڵپشتیی 

ده یگێڕێته وه .

4. ئه و یاسا و رێنماییه  به ركارانه ی كه  هه ن، ناواقیعی و پڕكێشه ن، 
چونكــه  له  بری ئه وه ى ببنه  مایه ى چاره ســه ركردنى كێشــه كان، 
به پێچه وانه وه  كێشــه كان ئاڵۆزتر ده كه ن، ئه مه ش به  پله ى یه كه م 
ده گه ڕێته وه  بۆ ئه وه ى یاساكان زۆر گشتین و رۆڵی ده زگاكانى به  
وردی دیاریی نه كردوه  و هه روه ها تایبه تمه ندیی ناوچه كانى ره چاو 

نه كردوه .

5. حاڵه ته كانى واســته  و چاوپۆشــی و مه حســوبیه ت و ته نانه ت 
وه رگرتنى به رتیل له  زیاده ڕه ویی بۆ ســه ر زه ویه  كشــتوكاڵیه كان 
و ئاســانكاریی لــه  دروســتكردنى بــاخ و ورده كارییه كانــى بونى 
هه یــه ، ئه گه رچــی حكومه ت به  ته واوى ئه مه  ره د ده كاته وه ، به اڵم 
به رده وامبونى زیاده ڕه ویه كان ئه م ئه گه رانه  پشتڕاست ده كه نه وه .

6. پرۆســه ى روبه ڕوبونه وه ى زیاده ڕۆیی له نێوان چه ند ده زگایه كى 
حكومی دا دابه ش بوه ، ئه مه ش وایكردوه  هه ندێكجار ده زگاكان به  
ته واوى نه چنه  ژێر به رپرسیارێتى ئه ركه كانه وه ، ئه مه ش له الیه كه وه  
بۆ خودی ده زگاكان ده گه ڕێته وه ، له الیه كى تریشــه وه  بۆ یاســا و 

رێنماییه  كارپێكراوه كان.

7. تێبینــی زۆر هه یــه  لــه  مامه ڵــه ى ده ســه اڵتى دادوه ریــی لــه  
كه یســه كانى زیاده ڕۆیــی، به تایبه تــی لــه  خاوه خاویــی و دره نگ 

بڕیاردان له  كه یسه كان له  دادگاكان.

8. لێدانــى بیــری نایاســایی یه كێكــه  لــه  كێشــه  و هه روه هــا 
مه ترســیه كانیش كه  زۆر به  زه قی بونى هه یه ، چونكه  كار ده كاته  
ســه ر یه ده گی ئاوی ژێر زه وی ناوچه كه  كه  ناوچه كه  خۆی سااڵنه  
روبه ڕوى كێشــه ى كه مئاویی ده بێته وه . له به رامبه ردا هه وڵه كان بۆ 
رێگــری له مه  زۆر ســنوردار و ناكاران، چونكــه  ئه گه ر رێگریه كان 
بــه  قورســیی هه بوایه ن ئه وا ســه روى هــه زار بیری نایاســایی له  

سنوره كه دا نه ده بو.

به شى دوه م: دەرئەنجام و راسپاردەکان

یهكهم:دەرئەنجامەکان

حكومه ت لێپێچینه وه ى له باره ى پرسی زیاده ڕه وییه وه  
كردوه  و ده كات، به اڵم ئه م لێپێچینه وه یه  زیاد له  خه وش 

و كه موكورتی و پرسیارێكى له سه ره 



1. پێویســته  یاســای ژمــاره  3ى ســاڵی 2018ى تایبــه ت بــه  
زیاده ڕه ویی هه موار بكرێته وه ، به شێوه یه ك كه  یاساكه  به  كرداریی 
ببێته  هۆی كۆتاییهێنان به  دیارده ى زیاده ڕۆیی و هه روه ها دانانى 

چوارچێوه یه كى تر بۆ بابه ته كه .
لــه  هه مواركردنیشــی دا پێویســته  ره چــاوى دۆخ و تایبه تمه ندى 
ناوچه كان بكرێت، واباشــه  ده ســه اڵت به  ئه نجومه نــى پارێزگاكان 
بدات كه  بڕیاری تایبه ت به  پارێزگا و ئیداره  و ته نانه ت قه زاكانیش 

به جیا ده ربكات كه  بگونجێت له گه ڵ تایبه تمه ندى ئه و ناوچانه .

2. ده بێــت حكومه ت پێــش هه مواركردنى یاســای تایبه تمه ند كه  
پێده چێــت كاتى بوێت، بۆ به رگرتن به م دیاره ده یه  به شــێوه یه كى 
كارا بێتــه  كایــه وه  و هه نگاوی خێرا و ئازایانــه  بنات، بۆ ئه مه ش 
پێشــنیاز بۆ ئیداره ى گه رمیان ده كه ین كه  كۆنفرانســێك گرێبدات 
به  به شــداری شــاره زایان و الیه نــه  په یوه ندیــداره كان و كۆمه ڵی 
مه ده نى، بۆ دۆزینه وه ى سیغه یه كى گونجاو له  مامه ڵه كردن له گه ڵ 
دیارده كه . یاخود به  پێكهێنانى لیژنه یه كى بااڵ به  به شداریی ده زگا 

په یوه ندیداره كان، بۆ رێگرییكردن له  زیاده ڕه وییه كان.

3. پێویســته  لیژنــه  ئه منییــه كان و چاودێرییــه كان كارا بكرێــن، 
ئه ویــش بــه  زیادكردنــى ئه ندامه كانیان، هه روه ها بــه  دابینكردنى 

كه ره سته ی پێویست بۆیان.

4. به  وردیی و جدیی كار بكرێت له سه ر پرسی وه رگرتنى به رتیل 
و كۆتاییهێنان به  دیارده ى مه حسوبیه ت و واسته كاری، به هاوكاری 

داواكارى گشتى و دادگاكان.

5. هانــى داواكاری گشــتى ده ده ین كه  جیدییتر له م پرســه  بێته  
پێشــه وه ، هه روه ها ته سیقی پێویســت له گه ڵ دادگاكان بكرێت بۆ 
زو یه كالییكردنــه وه ى كه یســه كان و هه روه هــا پێكهێنانى دادگاى 

تایبه تمه ند به  زیاده ڕه ویی.

6. په یوه ندیی نێوان ده زگاكان به تایبه ت له  ورده كاریی دا زۆر باش 
نیه ، بۆیه  به پێویســتی ده زانین كــه  پێداچونه وه  به م په یوه ندیه دا 
بكرێــت و ســنوره كانى ده ســه اڵت و كاره كان بــه  ته واویی دیاریی 
بكرێــن بــۆ كه مكردنه وه  و نه هێشــتنى به دحاڵیی بــون، هه روه ك 
دروستكردنى لیژنه ى ته نیسقی له نێوان ده زگاكان یاخود ئه و لیژنه  
بااڵیــه ى كه له  خاڵــی دوه مدا هێمامان بۆ كردوه ، تاڕاده یه كى باش 

چاره سه رى ئه مه  ده كات.

7. پرســی ئــاوى ژێــر زه وی به هه نــد وه ربگیرێــت، چونكه  ئه وه  
سامانێكى نیشتمانییه  و  ده بێت به  باشی پارێزگاریی لێبكرێت، بۆیه  
ده بێــت هه وڵه كان بــۆ كۆتاییهێنان به  لێدانى بیر چڕتر بكرێته وه . 
هه روه هــا ده شــبێت پالن هه بێت كــه  ئه و بیره  نایاســاییانه ى كه  
هه ن ئیجرائاتیان له گه ڵدا بكرێت، هه روه ك بیره كان به شــێوه یه كى 
گشــتى پێوه ریان بۆ دابنرێت و سنورێك بۆ به كارهێنانیان هه بێت 

بۆ ئه وه ى ئاو به فیڕۆدان كه مبكرێته وه .

8. به شــێكى زۆری ئــه و زیاده ڕۆییانــه ى كــه  ده كرێن بۆ ســودی 
مادییــه ، چونكــه  زه ویه كان نزیكــن له  ناو شــاره كانه وه  و پاره ى 
زۆر ده كــه ن، بۆیــه  حكومــه ت ده بێت له مــڕوه وه  پالنی هه بێت به  
گرتنبه ره ى رێكارى وه كو دروستكردنى پرۆژه ى گه شتیاری له سه ر 

ئه و زه ویانه  یاخود ئیفرازكردنیان.

٩. حكومــه ت ته نســیق و هاوكاریــی هه بێــت له گــه ڵ كۆمه ڵــی 
مه ده نــی و رێكخــراوه كان دا، چ لــه  به دواداچونــى ســه رپێچی و 
زیاده ڕۆییــه كان، چ لــه  دۆزینــه وه ى رێگه چاره ى نــوێ و گونجاو. 
هــه روه ك به دواداچونه كانــى میدیــاش لــه م روه وه  ده بێت به هه ند 

وه ربگیرێت و كاریان له سه ر بكرێت.

دوەم:راسپاردهكان

 به  وردیی و جدیی كار بكرێت له سه ر پرسی وه رگرتنى 
به رتیل و كۆتاییهێنان به  دیارده ى واسته كاری
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* ستافى یه كه ى چاودێرى حكومه تى خۆجێی گه رمیان:
1. ئه حمه د حه مید وه لی

2. زریان محه مه د
3. رێناس ساڵح

 بۆ په یوه ندى
 07702303676 - 07480207400

 Radiodeng@yahoo.com
 yakaychawderigarmyan@gmail.com

www.radiodeng.net

له باره ى )یه كه ى چاودێریی حكومه تى خۆجێی گه رمیان(ـه وه 

یه كه یه كــى رۆژنامه وانى و به دواداچونى تایبه تى رادیۆی ده نگه  به  
 )NED( پاڵپشــتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی ئه مریكی
ساڵی 2017 دامه زراوه ، كارى چاودێرییكردنى حكومه تى خۆجێیی 
گه رمیــان ئه نجــام ده دات به مه به ســتى پــه ره دان به كاره كانیان و 
هه روه هــا بــره ودان به  پرۆســه ى چاودێرییكردن و شــه فافیه ت و 
پته وكردنى په یوه ندیی نێوان هاواڵتى و ده ســه اڵت و دروستكردنى 
لێكتێگه یشتنێكى باشتر بۆ په ره دانى زیاتر به  خزمه تگوزاریه كان.

* ئامانجى یه كه 
1. بره ودان به  پرۆسه ى چاودێرییكردن وه كو بنه مایه كى گرنگ له  

پیاده كردنى حكومه تی پێشكه وتو و دیموكراسی.
2. دروســتكردنى كۆده نگى له گه ڵ ده زگا حكومیه كان به مه به ستى 
دروســتكردنى فشــار بــۆ ئه نجامدانى پــرۆژه ى خزمه تگوزاریی بۆ 

ده ڤه ره كه .
3. به دواداچونكردن بۆ كێشــه و گرفته كان و ده ستنیشانكردنیان و 
ئاراسته كردنى بۆ الیه نه  فه رمیه كان، به مه به ستى چاره سه ركردنیان.
4. دروستكردنى رایه ڵه و پته وكردنى له نێوان هاواڵتیان و حكومه ت 
دا، هه روه ها هێنانه  ئاراى لێكتێگه یشتنێكى باشتر له نێوان هه ردوال 

له روى دابینكردنى خزمه تگوزاریه كانه وه .
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