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به شى یه كه م: راپۆرت

پێشهكى:
چاودێریکردن و هەڵسەنگاندنی ئه داى بەرپرسانی یەکەی کارگێری 
و بەڕێوبەرەکان و هه روه ها شــێوازى دانان و ده ســتبه كاربونیان، 
لــه  گرنگترین كاره كانــى كۆمه ڵی مه ده نیه ، بونــى ئه م چاودێریی 
و هه ڵســه نگاندنه ، ده رفــه ت ده دات بــه  هاواڵتیــان و خــودى ئه و 
به رپرســانه  و ئــه و الیه نه  سیاســیانه ش كه  له  پشــتیانه وه ن، بۆ 
ئه وه ى بزانن ئاســتى ئــه دا و خزمه تگوزارییه  پێشكه شــكراوه كان 

له سه ر ده ستى ئه وان چۆن و تاچه ند بوه .
له م ســۆنگه یه وه  راپۆرتى ئه مجاره ى یه كه ى چاودێریی حكومه تى 
خۆجێــی گه رمیــان، تایبــه ت ده كه یــن به م پرســه  و بــه  وردیی 
به دواداچون ده كه ین له سه ر پرسی دانان و چاودێرییكردن و ئه داى 

به رپرسانى حكومیی له  گه رمیان.

ئیــدارەی گەرمیــان ســەرۆکی یەکــە کارگێریەکانــی پێکدێــت لە 
سەرپەرشــتیاری ئیــدارەی گەرمیان و دو جێگرەکــەی لەگەڵ دو 
قایمقام )کەالر و کفری( و ٨ بەڕێوبەری ناحیە )رزگاری، پێباز، 
شــێخ تەویل،ئاوەســپی، ســەرقەاڵ، مەیدان، کۆکــس و قۆرەتو(، 
لەگــەڵ ١١ بەڕێوبەرایەتــی گشــتی و ١٣ بەڕێوبەرایەتــی ئەمنی، 
کۆی ئەمانــە لەگەڵ فەرمانگە و بەڕێوبەرایەتیەکانی دیکە دەکاتە 

نزیکەی ٧٠ پۆست.
هه مــو ئه م پۆســتانه ، پۆســتى سیاســین، واتــا به ڕێوبه ره كانیان 

كه سانێكن كه  له الیه ن حزبه كانه وه  داده نرێن. 
ســنورى گه رمیان به وپێیه ى له ژێر ده ســه اڵتى یه كێتى نیشــتمانى 
كوردســتان دایــه ، بۆیــه  زۆرینــه ى ره هــای ده زگا حكومیه كان و 
به ڕێوبه ره كانــى، بــه ر ئــه م حزبه  كه وتوه ، به اڵم له گه ڵ ئه وه شــدا 
چه ند پۆستێكى دیكه  هه ن كه له  چوارچێوه ى رێكه وتنێكى یه كێتى 
له گه ڵ الیه نه كانى دیكه  له  ســاڵی 2٠١4، دراون به  حزبه كانى ترى 

وه كو: گۆڕان، یه كگرتوى ئیسالمی و كۆمه ڵی دادگه ریی.

هەریەکە لە یەکێتی و گۆڕان و کۆمەڵی دادگەری میکانیزمەکانیان 
تاڕادەیەک هاوشێوەیە بۆ دیاری کردنی نوێنەرەکانیان، ئەوەش بە 

وتەی خۆیان لێهاتویی و بڕوانامەیە.
جێگــری مەڵبەندی ١١ یەکێتی لە گەرمیان، ئاماژە بەوەدەکات بۆ 
هەر پۆستێک کە پشــکی یەکێتی بێت لەڕێگەی ئۆرگانەکانیانەوە 

داوای سیڤی دەکەن.
عاســی عه لی، جێگــری مەڵبەندی یەکێتی لــە گەرمیان لە بارەی 
پێوەرەکانییانەوە وتی: بڕوانامە، توانا و لێهاتویی گرنگترین ســێ 

خاڵی ئێمەیە.
بزوتنــەوەی گۆڕانیش هەمان پێوەری هەیە بە یەک خاڵی جیاواز. 
فەیســەڵ حەســەن،  باژێروانــی مەکۆی کەالرى گــۆڕان، دەڵێت: 
توانای بەڕێوبردن، دوای بڕوانامەو لێهاتویی، له  پێوه ره كانمانه  بۆ 
دیارییكردنى كاندیدی پۆســته كان، هەروەک بە هەماهەنگی ژوری 

حکومەتی بزوتنەوەی گۆڕان نوێنەرەکان یەکالدەکەینەوە.

کۆمەڵــی دادگــەری تەنهــا یەک پۆســتی لە حکومەتــی خۆجێی 
گەرمیان هەیە، حەســەن محەمەد ســاڵح، بەرپرســی مەڵبەندەکە 
دەڵێــت: لە پەیــڕەوی ناوخــۆی حزبەکەماندا ئەوە دیــاری کراوە 
کە هەر مەڵبەندێک دەســەاڵتی دیاریکردنی نوێنەری خۆی هەیە، 
بۆیە هەرکەســێک لەنــاو حزبەکە مەرجی ئەو پۆســتەی تێدابێت 

بانگدەکرێت و لە رێگەی هەڵبژاردنەوە کەسێکیان هەڵدەبژێرین.
ئەمە لە کاتێکدایە جێگری مەڵبەندی یەکێتی دەڵێت: هەندێکجار لە 
مەڵبەند کەسەکان دەست نیشان دەکەین و دەینێرین بۆ مەکتەبی 
رێخستن دواتر بۆ مەکتەبی سیاسی، هەندێکجاریش لەگەرمیان بە 

راوێژ لەگەڵ سەرو خۆمان پیشنیاری کەسەکان دەکەین.
هه رچــی یه كگرتوى ئیسالمییشــه ، ئه وا نه مانتوانى قســه ى ئه وان 
له سه ر ئه م بابه ته  وه ربگرین، چونكه  پاش چه ند جار په یوه ندی و 
ئاراســته كردنى پرسیاره كان بۆ به رپرسی مه ڵبه ندی گه رمیانى ئه و 

حزبه : بورهان موزه فه ر، به اڵم خۆی له  وه اڵمدانه وه  بوارد.

١١. پێوەری حزبەکان بۆ هەڵبژاردنی بەرپرسەکان. پێوەری حزبەکان بۆ هەڵبژاردنی بەرپرسەکان

یەکەم: دیاریکردنی سەرۆکی یەکە کارگێڕیەکان و بەڕێوبەرە گشتیەکانیەکەم: دیاریکردنی سەرۆکی یەکە کارگێڕیەکان و بەڕێوبەرە گشتیەکان
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ئەگەرچــی حزبەکان جەختیان لــە گرنگی بڕانامەکە کردوە کەچی 
بەڕێــژەی زۆرینــە ئەمە لــە نوێنەره کانیــان رەنگــی نەداوەتەوە، 
به شــێوه یه ك زۆرێك له وانه ى به رپرسیارێتیان وه رگرتوه ، پسپۆڕی 

ئه و بواره  نین.
لەگەڵ ئەوەشدا رێژەی زۆرینەی بەڕێوبەرەکان کە یەکەی چاودێری 
گفتوگۆی لەگەڵ کردون کۆکن لەسەر ئەوەی پسپۆڕی گرنگە لەوانە 
)دارا ئەحمەد هەڵگری بڕوانامەی بەکالۆریۆس لە جوگرافیا، شادیە 
حســێن هەڵگری بڕوانامەی بەکالۆریۆس لە زانســتی کشــتوکاڵ، 
عەزیز محەمەد هەڵگری بڕوانامەی یاسا، سەردار محەمەد هەڵگری 
بڕوانامەی یاســا، دلێر عەبدوڵاڵ هەڵگری بڕوانامەی یاســا، ژیلوان 
عادل هەڵگری بڕانامەی یاســا و یادگار فەتاح، هەڵگری بڕانامەی 

زانستی جیۆلۆجی(.
بۆچونی جیاواز هەیە لەسەر گرنگی بونی پسپۆڕی لەوانە هەریەکە 
لە بەڕێوبەری وەبەرهێنانی گەرمیان  و چاودێری و گەشــەپێدانی 
کۆمەاڵیەتــی و نــەوت و کانزاکانی گەرمیان رایــان وایە مەرج نیە 

بەڕێوبەر پسپۆڕی لەگەڵ دەزگاکە بگونجێت.
هونەر مەحمــود، کە بەڕێوبەری وەبەرهێنانــی گەرمیانە هەڵگری 
بڕوانامەی بەکالۆریۆسە لە زانستی خاک و ئاو، دەڵێت: مەرج نیە 
بۆ پۆســتەکان کەسەکە پسپۆڕی خۆی بێت، بەاڵم بونی باشترە، 
ئــەوەی گرنگە لــە بەڕێوبــەردا هەبێت 2 خاڵە ئــەوەش هونەر و 

بوێریە.
هــاوڕای ئەو، دەرون عومەر، کــە هەڵگری بڕوانامەی بەکالۆریۆس 
لە یاســاو رامیاری و ماســتەر لــە پەیوەندییــە نێودەوڵەتییەکانه  
وبەڕێوبەری چاودێری و گەشەپێدانی کۆمەاڵیەتی گەرمیانە، وتی: 
بۆ هەندێک لە فەرمانگەکان پێویستیە، بەاڵم هەندێک لە فەرمانگە 

چەندین پسپۆڕی جیاوازی بۆ دەبێت.
لەگــەڵ ئەوەشــدا ئەگەرچی حزبەکان لــە وەاڵمەکانیان جەختیان 
لــە ئەزمــون دەکــردەوە کەچی لە ئەســڵی دانانی بەرپرســەکان 
دەردەکەوێت کە بە پێی پرنســیپەکانی خۆیان نیە و به شــێكیان 

بێئه زمون یان كه م ئه زمونن.
شــادییە حسێن، ئاماژە بەوەدەکات ئەو کاتەی بوە بە بەڕێوبەری 
گشــتی هیچ ئەزمونێکی بەڕێوبردنی نەبوە. هاوشێوەی ئەو ژیلوان 
عــادل، دەڵێــت: وەکو پۆســت ئەزمونــم نەبو، بەاڵم ئەفســەری 
یاســایی بــوم . لەگەڵ ئەوەشــدا دەرون عومــەر، ئەزمونی نەبوە 
تەنها ئەوەنەبێت، لەگەڵ رێکخراوە نێودەوڵەتیەکان کاری کردوە.

لەگەڵ ئەوانەشدا هونەر مەحمود، دەڵێت: کەمترین کات فەرمانبەر 
بــوم و راســتەوخۆ بومەتە ســەرۆک بــەش دواتریــش بەڕێوبەری 
بەڕێوبەرایەتیــەک بوم. بــەاڵم یادگار فەتــاح، دەڵێت: پێش بون 
بە بەڕێوبەر جێگری بەڕێوبەری چاودێری بازرگانی گەرمیان بوم.

22. پسپۆڕی و ئه زمون و رۆڵی له  دانانى بەڕێوبەره کان. پسپۆڕی و ئه زمون و رۆڵی له  دانانى بەڕێوبەره کان

ئەندامێکــی ئەنجومەنــی پارێــزگای ســلێمانی ئاشــکرای دەکات 
چەند پۆســتێکی حکومی بە نایاســایی بەرپرسەکانی دانراون کە 
بەشــی زۆرینەیان لە پشــکی یەکێتین و دەتوانرێت پۆستەکانیان 

لێوەربگیرێتەوە.
کەریــم عه لــی، وتــی: »بە پێی یاســای ژمــارە ٣ ســاڵی 2٠٠٩ 
ئەنجومەنی پاریزگاکان و یاسای ئەنجومەنی وەزیرانی ساڵی ١٩٩2، 
بڕیاری ژمارە یەکی ســاڵی 2٠١٥ پەرلەمانی کوردســتان هەندێک 
بەرپرسی گەرمیان دەسەاڵتەکانیان نایاسایە )ناشەرعیە(، چونکە 
نەگەڕاونەتەوە بۆ ئەنجومەنی پارێزگا بۆ متمانە پێشبەخشــینیان، 

کە زۆرینەیان لە پشکی یەکێتین«.

ئــەو ئەندامەی ئەنجومــەن نمونەش دەخاتــەڕو و دەڵێت: هەردو 
جێگــری سەرپەرشــتیار ئیــدارەی گەرمیان )یه كێتــى و گۆڕان(، 
قایمقامــی کفــری )یه كێتــى(، لەگــەڵ ئەوەشــدا کاتــی خۆی بۆ 
بەڕێوبــەری گشــتی شــارەوانیەکان )یه كێتى( هەاڵمان لەســەری 

دروستکرد تا هاتە ئەنجومەن بۆ متمانە پێبەخشین.
کەریم عه لی، ئاشکرای دەکات ئەگەر ئەندامانی پەرلەمان و داواکاری 
گشتی و ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی سکااڵ لە دادگای کێڕگێری 
تۆماربکەن لەســەر ئــەم پرســە پۆســتەکانیان لێوەردەگیرێتەوە 
لەگەڵ ئەوەشــدا ئەرکی  ئیدارەی گەرمیانە ئەمە قبوڵ نەکات کە 

بە نایاسایی بەرپرسەکانی گەرمیان دەستبەکاربن.

چاالکوانــان رەتــی دەکەنــەوە پســپۆڕی و لێهاتویــی بــە هەنــد 
وەرگیرابێت بۆ دانانى به رپرسانى پۆستە حکومیەکان لە گەرمیان، 
ئــەوان پێوەری »ملکەچ بــون بۆ حزب و الیەنی کۆمەاڵیه تی« بە 

هۆکاری دانانی کەسەکان دەزانن.
شاهۆ عەبدوڵاڵ، لە ساڵی )2٠٠٥(ـەوە چاالکی مەدەنیە لە قەزای 
کــەالر، دەڵێــت: له دانانى بەرپرســەکان یــه ك پێــوه ر له به رچاو 
ده گیرێت، ئه ویش حزبییه ، ئه وه ى له به رچاو نه گیرێت پســپۆرییه ، 

له سه روى نه وه د له سه دا به مشێوه یه  لە گەرمیان.
ئەمە بۆچونی ›عوســمان حەسەن‹یشــه  كــه  چاالکوانێکی قەزای 
کفریــە و ماوەی ١٠ ســاڵە چاودێرە بەســەر حکومــەت، دەڵێت: 
دەستنیشــانکردنی بەپرســەکانی حکومەتــی گەرمیان به  پێوه رى 

حزبیەکی بێ ســەلیقەیە، زۆرترین شــتێک رەچاو کرابێت پێوەری 
حزبی بونە، شارەزایی و ئەزمون کەمترین پێوەر بون.

بۆچونێکــی دیکــەش هەیــە کــە نزیکی کەســەکان لە بەرپرســە 
حزبیــەکان و پرســی کۆمەاڵیەتی خراونەتە ناو دانانی کەســەکان 

وەک بەرپرسی حکومی.
ســەیوان مه حمود، چاالکوانێکی کۆمەڵگــەی مەدەنیە لە ناحیەی 
باوەنور، دەڵێت: بەرپرســە حزبیەکان کەسەکان بە بەپێی نزیکی 
لەخۆیانــەوە دادەنــەن نــەوەک شــیاوی. ئەمە بۆچونی ســەردار 
رەسوڵ-یشــه  كه  دانیشتویه كى مەیدانه ، بەاڵم ئەو بەدیوێکی تردا 

دەڵێت: پیوەری دانانەکانیان حیزبی و کۆمەاڵیەتیە.

44. ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی: بەشێک لە بەرپرسە حکومیەکان پۆستەکانیان نایاساییە. ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی: بەشێک لە بەرپرسە حکومیەکان پۆستەکانیان نایاساییە

٣٣. چاالکوانان: حزبەکان بە شوێن کەسی شیاو و پسپۆڕدا ناگەڕێن. چاالکوانان: حزبەکان بە شوێن کەسی شیاو و پسپۆڕدا ناگەڕێن
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٥٥. پەرلەمان: ئاگەدارین چەند پۆستێک بە نایاسایی وەرگیراوە. پەرلەمان: ئاگەدارین چەند پۆستێک بە نایاسایی وەرگیراوە

دانانــی پێوەری حزبــەکان بە بۆچونــی پســپۆڕێکی پەرەپێدانی 
نێودەوڵەتــی زۆر کــۆن و تەقلیدین کە ئەمەش بە هۆکار دەزانێت 

بۆ ئەوەی نوێنەرەکانیان گونجاو نەبێت بە گوێرەی پۆستەکان.
ســامان عەزیــز، هەڵگــری بڕوانامــەی ماســتەر لــە پەرەپێدانی 
نێودەوڵەتی وتی: »لێرە پۆستەکان وەک هەلی کار دەبینرێت«.

وتیشــی: لــە واڵتانی پێشــکەوتوی جیهاندا بــۆ نوێنەرەکانیان لە 

ئیدارە سیســتەمی پۆینت بەیســک بەکاردەهێندرێــت، بنەماکانی 
ئەوەیە ئەو کەســە چەند زمان دەزانێت؟ هەڵسەنگاندنی لە بواری 
ئایتی بۆ دەکات لەگەڵ پرۆگرام زانین، ســیفەتی ســەرکردایەتی و 
بنەمایی بەڕێوبردنی چۆنە، هەربۆیە ئەو سیســتەمە هاوکاردەبێت 
بۆ ئەوەی ئەو کەســانەی کە شــیاوی پۆست نین گلەیان نەمێنێت 

و کارئاسانیشە بۆ حزبەکان.

بەڕێوبەری گشــتی پەروەردەی گەرمیان ده ڵێت: خۆشەویستی بۆ 
بواره كه  هانده رى بوه  بۆ وه رگرتنى پۆسته كه .

دارا ئەحمەد، وتى: ”لەبەر خۆشەویســتیم بۆ پیشەی مامۆستایی 
داوای وەرگرتنی ئەو پۆستەم کرد، ئامانجم زۆربو لەوانە پێگەیاندنی 
نەوەیەکــی خوێنــدەوار و بــە درێژکردنەوەی دەوام و نەهێشــتنی 
دو دەوامــی لە ناوەندەکانی خوێندندا، بەشــداریکردنی دایباب لە 
پڕۆســەی پەروەردەو فێرکردندا، شــەفافیەت ببێتە بنەمای کار و 
کەمکردنــەوەی رۆتین، لەگەڵ کردنی فەرمانگە پەروەردەیەکان بە 
دەزگایەکی خزمەتگوزاری لەپاڵ ئەرکە سەرەکێکەدا کە پەروەردەو 

فێرکردنە“.
هــۆکاری پشــت وەرگرتنی پۆســتی بەڕێوبەری گشــتی کاروباری 
چاودێــری و گەشــەپێدانی کۆمەاڵیەتی بە وتــەی دەرون عومەرى 

به ڕێوبــه رى، الی ئەو ”خزمەتکردن و ئەزمونکردنی پیشــەو کاری 
نوێ بوە“ بەهۆکاری ئەوەی ئەو کوڕی پێشمەرگەیەکی کەمئەندامی 

سەنگەرە، بەوەش زیاتر لە بارودۆخ کەمئەندامان دەزانێت.
هونەر مەحمود، نزیکەی هەشــت مانگــە بەڕێوبەری وەبەرهێنانی 
گەرمیانــە دەڵێــت: ئامانجــم لــە وەرگرتنــی ئــەم پۆســتە بــۆ 

بەرەوپێشبردنی ئاستی وەبەرهێنان بو له  ناوچه كه . 
یادگار فەتاح، رۆژی )2٠١٥/2/2٣( وەک بەڕێوبەری بەڕێوبەرایەتی 
نەوت و کانزاکانی گەرمیان دەســتبەکاربوە، دەڵێت: »ئەمەویست  
تواناکانم لەگەڵ ئەو زانســتەی هەمبوە لە پســپۆڕی خۆم بەکاری 
بێنم بۆ خزمەتــی گەرمیان، بە ئامانجی جێبەجێکردنی کۆمەڵێک 

پالن کە هەمبوە«.

گەرمیــان ١١ ســەرۆکی یەکــەی کارگێڕی هەیە کــە پێکهاتوە لە 
سەرپەرشــتیاری ئیــدارەی گەرمیان، 2 قایمقــام و ٨ بەڕێوبەری 

ناحیە.
دو قایمقامەکەی گەرمیان خۆیان دەبورن لە قسەکردن کە ئەمەش 
دەبێتــە جێگەی پرســیار لەســەریان، لەگەڵ ئــەوەدا بەڕێوبەری 
ناحیەکان بۆ وەرگرتنی پۆستەکانیان تێڕوانینی جیاوازیان هەیە.

سەردار محەمەد فەتاح،  لە ساڵی )2٠٠٣(ـــەوە وەک بەڕێوبەری 
ناحیە دەستبەکاربوە ئێستا ماوەی کەمتر لەشەش مانگە بەڕێوبەری 
ناحیەی ســەرقەاڵیه ، بۆ ئامانجەکەشــی وتی: »بۆ ئەوەی بتوانم 
لەڕێگەی ئەم پۆســتەوە خزمەتێک بکــەم بەو ناوچانەی کە تێیدا 

بەرپرسیارم«.
پۆســتی  عەبدوڵــاڵ،  محەمــەد  عەزیــز   )2٨-٧-٠١٥( رۆژی 

بەڕێوبــەری ناحیــەی باوەنــور وەردەگرێــت، دەڵێــت: »ئامانجم 
خزمەتکردنــی هاواڵتــی و بەشــداریکردن بو لە بەرەوپێشــبردنی 
کاری ئیداری و حکومڕانی تەندروســت و جێبەجێکردنی پرنسیپی 

دەستاودەستکردنی دەسەاڵت و بنیاتنانی حکومەتی هاواڵتی«.
بەڕێوبەرەکــەی ناحییــەی مەیــدان، بــاس لە پرســی بنبڕکردنی 
گەندەڵــی دەکات. دلێــر عەبدوڵــاڵ مەحمود، لە ســاڵی )2٠٠٦(
ـــەوە بــوە بە بەڕێوبەری ناحیە، پۆســتەکەی ئێســتای لە رۆژی 
)2٠١٩/٩/١(ـــه وه  وەرگرتوە. وتی: »ســەره تا پێشنیارم بۆ کرا 
ببمــە بەڕێوبەری ناحیە چونکە یاســاناس کەمبــو ئەو کاتە، ئیتر 
ویستم لەو رێگەیەوە گەرمیان ئاوەدان بکەمەوە و دەستی گەندەڵی 
ببڕم لەگەڵ چەســپاندنی عەدالەت و رێگەنەدان بە دەستخســتنە 

نێو کاری حکومەت لەالیەن خەڵکی بەرژەوەندیخوازه وه «.

کوردســتان  پەرلەمانــی  لــە  یاســایی  لیژنــەی  ئەندامێکــی 
ئاماژەبــەوەدەکات کــە لە مــاوەی رابردو ئاگــەداری ئەوەبون کە 
چەند بەرپرسێک پۆستەکانیان نایاسای بوەو نەچوتە ئەنجومەنی 

پارێزگا بۆ وەرگرتنی متمانە.
جەالل محەمەد، ئەندامی لیژنەی یاسایی لە پەرلەمانی کوردستان 
وتی: ئێمە ئاگەداری ئەوەین لە رابردودا، بەاڵم ئێســتا زۆر کەمە 
بۆ ئەوانەش هەڵوێستمان هەبوە کاتی خۆی کاریگەریشی هەبوە.

وتیشــی: ئــەوە ئەرکــی ئەنجومەنــی پارێــزگای ســلێمانیە هــەر 
بەرپرســێک نەچوە ئەنجومەن بە یاداشــت ئاڕاســتەی پەرلەمانی 

بکات بۆ ئەوەی ئیشی لەسەر بکەین.
لە بارەی رێکارەکانی پەرلەمان بۆ ئەو حاڵەتانە وتی: بەرپرسەكه  
دەبێت بچێتە ئەنجومەنی پارێزگا و لەوێ متمانە بەدەســتبهێنێت، 
ئەوکات دەتوانیت لە پۆســتەکەی بەردەوامبێت، ئەگەر نا رێکاری 

دیکە دەبێت.

٦٦. پسپۆڕێکی پەرەپێدانی نێودەوڵەتی: لێرە پۆستەکان وەک هەلی کاردەبینرێت . پسپۆڕێکی پەرەپێدانی نێودەوڵەتی: لێرە پۆستەکان وەک هەلی کاردەبینرێت 

٧٧. چۆن بەرپرسەکان پۆست وەرده گرن؟ . چۆن بەرپرسەکان پۆست وەرده گرن؟ 
أ: بەڕێوبەرەگشتیەکان و بەڕێوبەری فەرمانگەکانأ: بەڕێوبەرەگشتیەکان و بەڕێوبەری فەرمانگەکان

ب: سەرۆکی یەکە کارگێڕيیەکانب: سەرۆکی یەکە کارگێڕيیەکان
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گۆڕان کە دوەم حزبی ناوچەکەیە لە بااڵدەستی پۆستە ئیداریەکان، 
بــە رێــژەی ٩٠٪ لە نوێنەرەکانیــان رازین، بەرپرســی حزبەکەش 

دەڵێت: »نوێنەرەکانمان کێشەیان بۆ دروست نەکردوین«.
فەیســەڵ حەســەن، وتی: بەشــێوەیەکی زۆرباش لە ئەدای تیمی 
گۆڕان رازین، تائێستا بە باشی کارەکانیان ئەنجامداوە، هیچ گرفت 

و کێشەیەکیان بۆ دروست نەکردون.
وتیشی: نوێنەرایەتی راستەقینەی بەرنامەو ئامانجەکانی بزوتنەوەی 
گۆڕانیــان کردوە، ئەو دروشــمانەی کە لەکاتی بەنگەشــەکاندا بە 

خەڵكی خۆمان داوە بە رێژەی ٩٠٪ جێبەجێیان کردوە.
پێچەوانــەی یەکێتی، بە وتەی باژێڕوانی بزوتنەوەی گۆڕان ئەمان 
وەک حــزب مــاوەی هەڵســەنگاندنیان هەیــە بــۆ نوێنەرەکانیان. 
فەیســەڵ حەســەن باســی لەوەکرد بە وردی کار و چاالکیه کانیان 
دەخەنە ژێر چاودێری و هەڵسەنگاندن، ماوەی ٦ مانگ بۆ ساڵێک 
هەڵســەنگاندن بۆ نوێنەرەکانــی خۆیان دەکەن و دەینێرینە ژوری 

حکومەتی بزوتنەوەکە. 

کۆمەڵی دادگەری، جەختدەکاتەوە رێگری لەبەردەم نوێنەره کەیان 
هەیە بۆ ئەوەی بەرنامە و پالنەکانی وەک خۆی جێبەجێبکات.

حەســەن محەمەد ســاڵح، وتی: نوێنەری ئێمە لە حکومەت باجی 
حزبەکەی دەدات ئاســتەنگی بۆ کارەکانی دروســتدەکرێت، بەاڵم 

ئێمە رازین لە نوێنەرەکەمان.
هەروەک ئەوە دەخاتەڕو ئەو کەســەی پۆستی پێدەدرێت دەیکەنە 

ئەندامی مەڵبەند مانگانە کارەکانی بە راپۆرت ئاڕاستەی ناوەندی 
حکومەت و پەرلەمانی حزب دەکات کە سەر بە ئەنجومەنی بااڵی 
کۆمەڵــی دادگەریە و دەڵێت: ئەو ناوەندە بنەمای تایبەتیان هەیە 
بــۆ چاودێریکردنــی نوێنەرەکانمان، وەک مەڵبەنــدی گەرمیانیش 
سەردانی دەکەین و لێپرسینەوەی لێدەکەین و لە هەندێک بابه تیش 

دا خەڵکی زانیاریمان دەداتێ.

یەکێتــی کە پشــکی زۆرینــەی پۆســتە حکومیەکانــی گەرمیانی 
بەدەســتە، دانبەوەدادەنێت هەندێک نوێنەریان ئەرکەکانیان وەک 

خۆی جێبەجێنەکردوه . 
جێگــری مەڵبەنــدی ١١ رێکخســتنی یەکێتی لــە گەرمیان، باس 
لەوەدەکات نوێنەریان هەبوە نەیتوانیوە ئەو متمانە و پەیامەی کە 

یەکێتی خواستی بوە جێبەجێی بکات. 
عاسی عەلی، وتی: هەندێک لەو هەڤااڵنەمان راپەراندنی ئەرکەکانیان 
بــە پێی خواســت وئامانجەکانی یەکێتی نەبــوە و لە ئەرکەکانيان 

سەرکەوتو نەبوە، بەاڵم بە رێژەیەکی باش لە بەشێکیان رازین.
ئەمــە ئــەو پرســیارە دێنێتــە پێش: ئاخــۆ بــە چ پێوەرێک ئەو 

هەڵسەنگاندنە ئەنجام دەدەن؟

 عاسی عه لی، دەڵێت: لە رێگەی ئۆرگانەکانەوە گلەیی و گازندەکان 
لە سەریان دێتەوە بۆمان، ئەوکاتە بە گوێرەی پێوەرەکانی خۆمان 
لەگەڵ ئەو بەرپرسە دائەنیشین ئەگەر دەرکەوت ئەو کەسەی ئێمە 
متمانەمان پێ بەخشــیوە وەکو پێویست ئەرکەکەی رانەسپاردوە، 
لێپرســینەوەی لەگــەڵ دەکەین، هــەروەک لە رێگــەی دەزگاکانی 
راگەیاندنیشــەوە ئــاگاداری رەخنــە و گلەیــەکان دەبین لەســەر 

نوێنەرەکانمان و بەدواداچونی بۆ دەکەین.
ئەمــە بــە بــێ ئــەوەی کات و مــاوەی دیاریکراویــان هەبێــت بۆ 
هەڵســەنگان لەگــەڵ نوســینەوەی ئــەو بنەمایانــەی کــە دەبێت 

بەرپرسەکە ئەنجامی بدات.

١١. هه ڵسه نگاندنى حزبه كان. هه ڵسه نگاندنى حزبه كان

دوەم: هەڵسەنگان بۆ بەرپرسانی یەکەی کارگێڕی وبەڕێوبەرەکانی ئیدارەی گەرمیاندوەم: هەڵسەنگان بۆ بەرپرسانی یەکەی کارگێڕی وبەڕێوبەرەکانی ئیدارەی گەرمیان

ا. یەکێتی نیشتمانى كوردستانا. یەکێتی نیشتمانى كوردستان

ب. بزوتنه وه ى گۆڕانب. بزوتنه وه ى گۆڕان

ج. کۆمەڵی دادگه رییج. کۆمەڵی دادگه ریی

خــودی به ڕێوبــه ره كان لــە هەڵســەنگاندن بۆ خۆیان دەبنە ســێ 
گروپــی جیــاواز، هەندێکیان ناڕازین لەوەی بە دەســتیان هێناوە، 

گروپەکەی دیکەشــیان رەزامەندن بەرێژەیەکی مامناوەند، گروپی 
سێیەمیش تاڕادەیەکی زۆرباش لە کارەکانیان رازین.

22. بەڕێوبه ره كان خۆیان لە کارەکانیان رازین؟. بەڕێوبه ره كان خۆیان لە کارەکانیان رازین؟
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بەڕێوبەرەکــەی وەبەرهێنــان رازی نیە لەوەی بەدەســتی هێناوە. 
هونــەر مه حمــود، وتــی: رازی نیم لــەوەی بەدەســتم هێناوە بۆ 
دەزگاکەم، چونکە لە ئاستی ئەو پالنەی کە بۆم داناوە نیە، لەبەر 

ئەوەی لە سەرەتای بەرپرسیارێتێکەم دام.
کاتی دەســت بەکاربون بەڕێوبەری ئێستای وەبەرهێنانی گەرمیان 
)١٧\١١\2٠2٠(ـــە،  ئەو کارە گرنگانەشی کە کردویەتی بە وتەی 
خۆی ئەمانەیە: چارەسەرکردنی کێشەی پڕۆژەکانی نیشتەجێبون 
کە لەماوەی رابردودا هەبوە بەشێکیم چارەسەر کردوە و ئەوانەش 
کۆتای پێئەهێنین کە ماویەتی، رێكخستنەوەی کاری بەرێوبەرایەتی 
کــە بــەالی منــەوە زۆر گرنگ بو لــە روی کاروبــاری هاواڵتیان و 

مامەڵەی وەبەرهێنەرەکان.

هاوشــێوەی ئەو، ژیلوان عادل، به ڕێوبه رى ناحیه ى شــێخ ته ویل، 
دەڵێــت: ئەوەی لــە توانام دا هەبو کردومە، بەاڵم بەهۆی قەیرانی 
دارایــی و کۆرۆنــاوه  نەمانتوانــی وەکــو پێویســت و ئــەوەی کە 

بەرنامەمان بۆ دانابو وەکو خۆی جێبەجێی بکەم .
ئەو ســێ خاڵەی ژیلوان عادل، دیاری کردوە وەک باشــترین کاری 
خــۆی، بریتیــن لــه : رێزگرتــن و بەڕێکردنی مامەڵــەی هاواڵتیان 
بەبــێ کەمتەرخەمــی و رۆتیــن، ئەنجامدانــی چەندیــن پــرۆژەی 
خزمەتگوزاری لە بواری رێگاوبان و پێویســتی رۆژانەی هاواڵتیانی 
سنورەکە، لەگەڵ ئەوەشدا دروستکردنی پۆندو بەنداوی بچوک بۆ 
رێگــری لە وشکەســاڵی لە چەند گوندێکی ســنورەکەدا لە رێگای 

رێکخراوەکانەوە.

گروپی یەکەم: ناڕازیگروپی یەکەم: ناڕازی

لە گروپی دوەمدا شــادیە حســێن، بەڕێوبەری گشــتی کشتوکاڵی 
گەرمیان هەیە کە رۆژی )2٨/٥/2٠١٥( دەســتبەکاربوە، دەڵێت: 

بە رێژەی )٦٠ بۆ٧٠٪( رازیم لەوەى بەدەستم هێناوە.
دەشڵێت: بە پێوەری ئەوەی پاڵپشتی جوتیاربوم بەبێ جیاوازی، 
پاڵپشتی وەبەرهێنەران بوم بۆ دروستکردنی پرۆژەی  کشتوکاڵی، 
خۆشــبەختانە لەو هەنگاوانە زۆر ســەرکەوتوبوم، ئێستا گەرمیان 
خاوەن پرۆژەی کارگەی زەیتی زەیتون، ســەربرینخانەی په له وه ر، 
چەندیــن هەڵێنــەری جوجــک، کارگــەی بەرهەمهێنانــی قارچک، 
پرۆژەی تەواوکاری گاوداری .....هتد، پاراستنی مافی جوتیارانەی 

کە کەوتونەتە سنوری مادەی ١4٠.
هەروەک بەڕێوبەری گشــتی پەروەردەی گەرمیان تاڕادەیەک رازیە 
لەوەی بە دەســتی هێنــاو و دەڵیت: بەڕێــژەی )٦٥٪( توانیومە 

پالنەکەم جێبەجێ بکەم.
ئه و کە لە ســاڵی )2٠١2(ـــەوە دەســت بەکاربوە، لە بارەی رازی 

بونــی لە خــۆی دەڵێت: ئــەو کارە گرنگانەی کردومــە هەڵمەتی 
دروســتکردنی بینای قوتابخانە بەتایبەتی لەماوەی ساڵی یەکەمی 
دەســتبەکاربونم، چونكه  ســااڵنی دواتر بەهــۆی قەیرانی دارایەوە 
هەڵمەتەکە وەســتا، هه روه هــا نۆژەنکردنەوەی بینــا کۆنەکان بە 
هەوڵــی بەردەواممــان بۆ دابینکردنی بودجەی پێویســت لە الیەن 
رێكخــراوەکان و وەزارەت و خێرخوازانــه وه ، له گه ڵ شــەفافیەت و 

نەهێشتنی رۆتین لە بەڕێوبەرایەتی پەروەردەکان.
بەڕێوبەری ناحیەی باوەنــور، عەزیز محەمەد، ده ڵێت: تاڕادەیەک 
رازیــم، ٧٠٪ پالنەکانــم جێبەجێکــردوە، ئــەوەی نەمانتوانیــوە  

ئەنجامی بدەم لەدەرەوەی ئیرادە و توانای دەسەاڵتم بوە .
»کارکــردن بە روحی بەرپرســیارێتی و یــەک تیمی و هەماهەنگی 
دروست کردن و کاری یەکتر تەواو کردن، به الی عەزیز محەمەده وه  
لــە خاڵــە گرنگەکانــی کارەکانێتى، هەروەک دەشــڵێت: »لەڕوی 

شەفافیەتەوە تا ئاستێکی باش کارم کردوە«.

گروپی دوەم: رازیگروپی دوەم: رازی

ئەوانەی کەوتونەتە گروپی ســێیەم هەڵســەنگاندنێکی زۆرباشیان 
بــۆ کارەکانی خۆیان هەیە، لەوانە بەڕێوبەری گشــتی چاودێری و 
گەشەپێدانی کۆمەاڵیەتی دەڵێت: ٨٥٪ پالنەکانم جێبەجێ کردوە، 

هەربۆیە سەروی ٨٠٪ رازیم لە کارەکانم.
دەرون عومــەر، وتیشــی: خاڵی زۆر هەن کە جێگەی شــانازیمە، 
لەوانــە: کردنــەوەی بنکــەی کەمئەندامانی قــەزای دوزخورماتو، 
پەیمانگەی هیوای نابیستان، دایەنگەی منااڵنی خانەقین، مۆڵەتدان 
بە ٩ دایەنگە و ماڵی ئاهو بۆ بەسااڵچوان، لەگەڵ پاڵپشتی دارایی 
بــۆ 22٩ پــڕۆژەی بچوک بــۆ کەمئەندامان و بێوەژنــان لە قەزای 
کەالر، هێنانی پڕۆژەی پاراستنی مناڵ لە ساڵی )2٠١٧(ـــەوە کە 
بەوهۆیەوە زیاتر لە ١٦٥ کچ و کوڕ بە گرێبەست هەلی کاریان بۆ 

رەخساوە.
هەروەهــا یادگار فەتــاح، بەڕێوبەری نــەوت و کانزاکانی گەرمیان 

٨٠٪ رەزامەندیی له  كاره كه ى دا بۆخۆی داناوه .
باســی کارە گرنگەکانــی بەمشــێوەیە دەکات: کردنــەوەی بنکەی 
پشــکنینی مەرزی پەروێزخان رۆڵی باشــی هەبو لە رێگری هاتنی 
ســوتەمەنی خراپ بۆ ســنورەکە، دابینکردنــی تاقیگەی گەڕۆک، 
کــە بۆیەکەمجــارە تاقیگەی 24 کاتژمێری گــەڕۆك بکەوێته کار لە 
کوردســتان، دانانی پالن بۆ رێکخســتنەوەی کانەکانی چەو و لم، 

رێکخستنەوەی کاری بەڕێوبەرایەتیەکە.
هاوشــێوەی ئەو، ســەردار محەمەد، بەڕێوبەری ناحیەی سەرقەاڵ، 

هێمــا بۆ ئــەوەدەکات کــە زۆر رازیە لە کارەکانــی، وتی: چونکە 
ماوەی 2٥ ساڵە بە دڵسۆزی و دور لە گەندەڵی و بە دەستهێنانی 

بەرژەوەندی شەخسی خزمەت دەکەم.
دەشــڵێت: توانیم بونیــادی ئیدارەی ناحیــەی کۆکس )کوڵەجۆ( 
بــدەم بە دامەزراندنــی فەرمانگەکانــەوە و دامەزراندنــی نزیکەی 
١2٠ فەرمانبەر، دروســتکرنی ٦٠٠ خانو بۆ دانیشتوای ناحیەکە و 
راکێشانی کارەبا بۆ زۆربەی گوندەکان و دروستکردنی چەندین بینای 
حکومی، لە ناحیەی قۆرەتوش چەندین پرۆژەم جێبەجێکردوە بۆ 

نمونە گەیاندنی کارەبای نیشتمانی بۆ ٣٣ گوندی ناحیەکە.
لەگەڵ ئەمانەشدا بەڕێوبەری ناحیەیی مەیدان کە پێشتر بەڕێوبەری 
ناحیەکانــی نەوجــول، ئاغجەلــەر و کۆکــس بوە، دەڵێــت: رازیم 
لەوەی کردومەو ئاسودەشــم، چونکە پۆستەکەم بەکارنەهێناوە بۆ 

گەندەڵی.
کارە گرنگەکانــی بــەم شــێوەیە دەخاتەڕو: پاراســتنی هەیبەتی 
ئیدارە، رێگەنەدان بەگەندەڵی ســەره ڕای ئەوەی من لەو شــوێنانە 
خزمەتــم کــردوە کەنەوتــی تیدا بــوە و ئەو پارەیــه ی لەنەوت بۆ 
بەرێوەبــەری ناحیەکان دەهات بەنوســراوی فەرمی رەدم کردەوە، 
لەگــەڵ ژینگــە پارێزی یەکێکم لەو کەســانەی بەتوندترین شــێوە 
ســزای تاوانبارانــم داوە و لەهەمو تەمەنــی ئیداریم هیچ راوچیەک 
بێ ســزای توند الی من دەرنەچوە، رێگا نەدان بەتەجاوز لەهەمو 
سنوری گەرمیان تاکە كەسم کە دوکانی ئامر لیوام روخاندبێت«.

گروپی سێیەم: زۆر رازیگروپی سێیەم: زۆر رازی
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كه ریــم عه لــی، ئەندامــی ئەنجومەنــی پارێــزگای ســلێمانی باس 
لــەوەدەکات لــە ئەنجومەن نەتوانراوە لێپرســینه وه  لە بەرپرســی 
کەمتەرخەم یان ئەو کەسانەی هاواڵتیان گلەی و گازندەی زۆریان 

لێی هەبوە بكرێت، ئەوەش بە هۆکاری حزبی و سیاسی.
»ئەو باردۆخە سیاسیە هەیە، رێگربوە لەوەی متمانە لە بەرپرسە 
حکومیــەکان وەربگرینەوە، چەند بەپرس هەبوە کەمتەرخەم بوە، 
بــەدەم هاواڵتیــەوە نەهاتوە گلەی زۆری لەســەر هەبوە لە ســەر 
ئاســتی گەرمیــان کەچی متمانــەی لێوەرنەگیراوەتــەوە«. کەریم 

عه لی، وادەڵێت.

ئەمــە لــە کاتێکدایه  به پێی یاســایی ژمارە ســێ ســاڵی )2٠٠٩(
ی ئەنجومەنی پارێزگاکان، ئەنجومەن دەســەاڵتی لێســەندنەوەی 

متمانەی هەیە لە سنوری دەسەاڵتی ئیداری پارێزگاکەی.
کەریم عه لی، وتیشــی: »ئەگەر ئەندامانی ئەنجومەن و ئەنجومەن 
هاوکارم بێت ئەســڵەن متمانە لە بەشێکی بەرپرسەکانی گەرمیان 
وەردەگرینــەوە لەگەڵ ناوچەکانی دیکەی دەســەاڵتی ئەنجومەن، 
هەروەک رێز و ســوپاس پێشــکەش بەو بەرپرســانەش بکرێت کە 

ئەرکەکانی خۆیان بە زیادەوە دەکەن«.

رەنگدانەوەی حزبی بون بەالی شــاهۆ عەبدوڵاڵوە خاڵێکی خراپی 
بەرپرســەکانە:  هه رچــى حــزب بڵێت هه ر ئــه وه  ئه نجام دەدەن، 
پۆســته  حكومییــه كان دەخه نه  نــاو ملمالنێی حزبیــه وه ، نه بونى 
هه ماهه نگــى له نێــوان خۆیاندا، هه روه ها بەدواداچــون نەکردن بۆ 

چاكردنه وه ى كه موكورتى پرۆژه كان.
عوســمان حەســەن، چاالکوانــی مەدەنــی هەمــان بۆچونی هەیە 
بــە زیادکردنــی ئــەوەی کە  بەرپرســەکان کەم توانــا و ناکارا و 
کەمتەرخــەم و ناشــەفافن، دەڵێــت: زۆرینەیان تەنهــا لەبەرچاو 

گرتنی خود و حزب شتێکی گرنگە الیان.
بەلەبەرچاوگرتنــی ئــەم قســانە، شــارەزای بــواری پەرەپێدانــی 
مرۆیــی، ســامان عەزیز، دەڵێت: » لێــرە ئامانج و پالنەکانی ئەم 
بەرپرســانە لەگــەڵ مــاوەی جێبەجێکردنــی نەنوســراونەتەوە تا 
بزانرێت چەندیان ئەنجامداوە، ئەمە بۆ خودی وەزارەتەکانیشــیان 
راســتە، لەگەڵ ئەوەشدا خاڵی الوازی بەرپرسە ئیداریەکان الیەنە 
کۆمەاڵیەتیەکەیانە، رەنگە ســودێکی کەمی هەبێت، بەاڵم باشترە 

ئیداری بن نەوەک پێگەی کۆمەاڵیەتیان بەکاربهێنن«.

١١. ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی: بەربەستی سیاسی رێگربوە. ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی: بەربەستی سیاسی رێگربوە

44. تێکەڵکردنی ملمالنێی حزبی لە کارەکانیان. تێکەڵکردنی ملمالنێی حزبی لە کارەکانیان

چاودێرانــی حکومەت و چاالکوان جەختدەکەنەوە کە بەرپرســانی 
گەرمیان زۆرینەیان کەمتەرخەم و ناشەفاف بون و جیاکاری دەکەن 
لە بەدەمەچونی کاری هاواڵتیان، لە ئەرکە ئیداریەکەشیاندا توانای 

بڕیاردانیان نیە.
»لە بەڕێوبەری گشــتی و قایمقام و بەڕێوبەری ناحیەو بەرپرســە 
ئیداریەکانی گەرمیان کەمینەیەک دڵسۆزو چاالکن« ئەمە تێڕانینی 
کەریــم علــی، ئەندامــی ئەنجومەنــی پارێــزگای ســلێمانیە. ئەو 
ئاماژەبەوەدەکات کە لە کۆی دەســەاڵتی حکومەتی هەرێم ناڕازیە 

لە نێویشیدا بەرپرسانی گەرمیان.
هۆکارەکەشــی دەخاتــەڕو دەڵێــت: چەندیــان لە خەمی شــەقام 
و خزمەتگــوزاری رێگاوبانــەکان و کارەبــا و ئــاودان بــۆ خەڵک؟ 
زەوی نایاب لەبری ســودی گشــتی داویانە بە شەخســی خۆیان و 
کۆمپانیاکانیان. چەندیان توانیویانە ســەروت و ســامانی نەوت و 
مــەرز بەشــێکی بگەڕێننەوە بۆ خزمەتی گەرمیان؟ یان شــێوازی 

مامەڵییان لە گەڵ هاواڵتیان ئەگەر بەنمونە وەربگرین.
نەبونی توانای بڕیاردان بە یەکێک لە خاڵە الوازەکانی بەرپرســان 

لە گەرمیان دەدرێتە قەڵەم.
ســەردار رەســوڵ، چاالکــوان و شــارەزای بــواری کارگێــڕی ئەم 
خاڵــە دەخاتــەڕو و دەڵێــت:  نەبونــی توانای بڕیــاردان، کەمی 
هێــزی فشاربۆســەروی خۆیــان و چارەســەرنەکردنی کێشــەکان 
دادپەروەرانــە،  بەشــێوەی  دەســەاڵتیان  جێبەجێنەکردنــی  و 

دەرنەچونیان لە قاڵبی حزبەکانیان پێمان دەڵێن چەند الوازن.
دەشپرسێت: چۆن پێیان بڵێن سەرکەوتون؟ کوا قوتابخانەی نوێ، 
سەنتەرێک، نەخۆشــخانەیەک، چاککردنی رێگایەک، دروستکردنی 
شــوێنکی گەشتیاری، دابەشــکردنی سوتەمەنی و چارەسەری ئەو 
هەمــو زیادەڕۆییە کەدەکرێتە ســەر زەوی موڵکی گشــتی ئەمانە 

سەلمێنەرنی ئەوەن کە الوازن.
سەیوان مەحمود، چاالکوانێکی کۆمەڵگەی مەدەنی کە نزیکەی ٧ 
ساڵە لەو بوارەدا چاالکە دەڵێت: زۆرینەی بەڕێوبەرەکانی ئیدارەی 
گەرمیان لەئاست بەر پرسیارەتی نین، زۆرینەیان بەناوی قەیرانی 

دارایەوە دەستوپێی خۆیانیان بەستوەتەوە و ئیش ناکەن.

٣٣. چاالکوانان: بەرپرسانی گەرمیان نەتوانای بڕیاردانیان هەیە نە داکۆیکاربون بۆ خزمەتگوازری. چاالکوانان: بەرپرسانی گەرمیان نەتوانای بڕیاردانیان هەیە نە داکۆیکاربون بۆ خزمەتگوازری

سێیەم: دورخستنەوەی بەڕێوبه ر و گۆڕانکاری یان مانەوە بۆ چەندین ساڵسێیەم: دورخستنەوەی بەڕێوبه ر و گۆڕانکاری یان مانەوە بۆ چەندین ساڵ



چاالکوانــان هێمــا بۆئەوەدەکــەن مانــەوەی ماوەیەکــی زۆری 
بەرپرســان لە پۆســتەکانیان بە بێ پالن و بەرنامە، کاریگەری 
کردوەتەســەر ئــەو دەزگایانە و الوازی کــردون، کەچی بەهۆی 
پشتیوانی خێڵ و حزبەکەی هەر بەدەوام ئەبێت لە پۆستەکەی.
»ئەگــەر دەرکــەوت پلەبااڵیــەک کەمتەرخەمــە و بــاش نییــە 
بــا هــەر لەســەره تای خولــی یەکــەم بگۆڕێت، نــەوەک لەبەر 
رەزامەندی کەســایەتی خیڵ و هــۆز و حیزبایەتی بەرێوەبەرکە 
یان بەرپرســەکە هەرچــۆن بێت قبوڵبکرێت‹. ئەمە قســەکانی 

رەسوڵە. سەردار 

شــاهۆ عەبدوڵــاڵ، پێــی وایــە ئه گه ر ئه و كه ســه ى پۆســتێكى 
پێده درێــت ره زامه ندى هاواڵتیان به ده ســت بێت له  پێشــكه ش 
كردنــى خزمه تگوزارییــه كان، ئه وه  ده كرێت له چوارســاڵه وه  بۆ 
هه شــت ســاڵ بــه رده وام بێــت، به مه رجێك خــاوه ن به رنامه  و 

ســتراتیژێك بێت بۆ به ڕێوه به رایه تییه كه ى.
بەاڵم، عوســمان حەســەن رای وایە مانەوەی ئەو کەســانە بۆ 
کاتێکــی زۆر لــە پۆســتەکانیان دەبێتە مایــەی الوازبونی ئەو 

دەزگایە.

بڕیــار هەیە گۆڕانــکاری بکڕێت لە پۆســتە حوکمیەکان، بەاڵم 
تائێســتا میکانیزمی گۆڕانکاریەکان دیــار نیە و جێبەجێکردنی 

پێنەکردوە. دەستی 
ئاماژەبــەوەدەکات  یەکێتــی،  مەڵبەنــدی  بەرپرســی  جێگــری 
گۆڕانکاریــەکان کەوتونەتــە دوای هەڵبژاردنەکانــی عێــراق کە 

بریــارە )١٠ئۆكتۆبەر( بەڕێوەبچێت
عاســی عەلــی، دەڵێت: نە دەتوانم شــوێنەکە دیــاری بکەم چ 

بەڕێوبەرایەتیه کــی گشــتیە یــان چ پۆســتێکە گۆڕانكاریی تیا 
ده كرێت، نه  ده شــتوانم بڵێــم گۆڕانکاریەکان زۆرە یان کەمە.

لــە بــارەی گۆڕانکاریەکانەوە، فەیســەڵ حەســەن، وتی: ئەمە 
پەیوەســتە بــە بەڕێوەنەچونی خولــی دوەمــی هەڵبژارنەکانی 
خــۆی  ئاســایی  مــاوەی  کــە  پارێــزگاکان  ئەنجومەنەکانــی 
تێپەڕانــدوە، هەرکاتێــک هەڵبژاردن بکرێت ئێمــە تیمێكی تازە 

حکومەت. دەنێرینە 
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٣٣. مانەوەی زۆری بەرپرسەکان لە پۆستەکانیان ئەو فەمانگانەی الوازکردوە. مانەوەی زۆری بەرپرسەکان لە پۆستەکانیان ئەو فەمانگانەی الوازکردوە

44. دەست بە گۆڕانکاری لە چەند پۆستێک دەکرێت. دەست بە گۆڕانکاری لە چەند پۆستێک دەکرێت

یەکێتــی: هــۆکاری سیاســی و ئیداریــە رێگــرە لــە گۆڕینــی 
بەرپرسەکانمان 

مــاوە مــاوە گۆڕانــکاری دەکرێت لە پۆســتەکان، لەگــەڵ ئەوەدا 
بەڕێوبەرایەتی و فەرمانگە هەیە لە دروستبونیەوە یەک بەڕێوبەری 
هەیــە. یەکێتــی بابەتی سیاســی و ئیداری بەڕێگــری بەردەمیان 
دەزانێــت بۆ ئەوە، هەروەک باس لــەوەدەکات بەڕێوبەریان هەبوە 
بەهــۆی کەمتەرخەمی و نابەرپرســیاریەتی دوریان خســتوەتەوە، 

بەاڵم ئاشکرای ناکەن کە چ پۆستێک بوە.
عاســی عەلی، جێگری به رپرســی مەڵبەنــدی گەرمیانی یەکێتی، 
وتی: هەر کەســێک کە دەخرێتە پۆســتێکەوە بە پێی هەڵبژاردنی 
ئەنجومەنی پارێزگا بۆ چوارساڵە، بەاڵم لە گەرمیان کەسی وامان 

هەیە دە ساڵ زیاترە لە پۆستێکدایە.

لەبەرامبەر ئەو پرسیارەی کە بۆچی یەکێتی ئەو هەنگاوەی نەناوە 
كــه  نوێبونەوە لە پۆســتەکان بــکات، وتی: پێمــان وایە هۆکاری 
ئــەوەی  ناتوانین گۆڕانکاریەکان بکەین قۆنــاغ و هەلومەرجەکان 

هێناویانەتە بون، هۆکارەکانیشی سیاسی و ئیدارین.
ئەو بەرپرسەی یەکێتی ئاشکرای دەکات بەرپرسی حکومی هەبوە 
لە پۆســتەکەی دوریانخســتوەتەوە، بەبێ ناوهێنــان و ئاماژەدان 
بــە ژمــارەی ئــەو بەرپرســانەی بــەو هۆیــەوە لە پۆســتەکانیان 

دورخراونەتەوە.
 لەگەڵ ئەوەشــدا وتی: هۆکاری دورخســتنەوەکانیان ئەوەبوە کە 
نەیانتوانیــەوە ئەو ئامانجــەی کە یەکێتی هەیبوە جێبەجیی بکەن 
کە خزمەتکردنی چین و توێژەکانە، بۆیە سەرئەنجام المانبردوە.

گــۆڕان: ئەگەر گۆڕانکاری بکەین لە پۆســتەکان مانای ئەوەنیە 
بەرپرسەکەمان خراپ بوە.

لەگــەڵ ئــەوەی  باژێروانــی مەکۆی کــەالر گۆڕانــکاری بە گرنگ 
دەزانێت و دەڵێت: »بە گۆرانکاری رۆحێکی تازە و خوێنێکی تازە 
دێتە ئەو شــوێنە«. بەاڵم هیچ بەرپرســێکیان لە پۆستەکەی دور 
نەخستوەتەوە ئەگەرچی گلەی گازندەی هاواڵتیانی لەسەربوبێت.

فەیســەڵ حەســەن، باس له وه شــدەکات: ئەگــەر ئاڵوگۆڕێک یان 
گۆڕانــکاری بکەیــن مانــای خراپــی بەڕێوبەرەکە نیــە، بەڵکو بە 

گوێرەی بەرژەوەندی بااڵی بزوتنەوەکەیە.
هەروەک هیچ بەرپرسێكیشــیان لە کار دورنەخســتوەتەوە، بەاڵم 

بڕیاری گۆڕانکاریان لە پۆستەکانیان داوە.

کۆمەڵ: متمانەمان نیە نوێنەرەکەمان بگۆڕین 
کۆمەڵی دادگەری دودڵە لەوەی بەرپرسەکەیان بگۆڕن و متانەیان 
نیــە کە ئەو کەســە البەرن حزبە بااڵدەســتەکان نەبنــە رێگر لە 

ناردنی نوێنەری دیکەیان بۆ ئەو شوێنە.
حەســەن محەمەد، وتی: ئێمە وەک کۆمەڵ کەســێک ویســتومانە 
بیگۆڕین کەچی رێگری بۆ دروســتکراوە لە شــارەکانی دیکە بۆیە 

متمانەمان نیە گۆڕانکاری بکەین.

22. حزبەکان. حزبەکان



بەربەستی حزبی، یەکێکە لەو رێگریانەی کە بەڕێوبەر و سەرۆکی 
یەکــە کارگێڕیەکان ئاماژەی پێدەکەن، بەڕێوبەرێکیش ئاشــکرای 
دەکات کە بەرپرسەکان لە ئاستی بااڵ دەستوەردەدەنە کارەکانیان.
هەریه کە لە شــادیە حســێن، دەرون عومەر لە پشکی بزوتنەوەی 
گۆڕان و عەزیز محەمەد، لە پشکی کۆمەڵی دادگه ری، دەستێوەردانی 
حزبی بە بەربەستی بەردەم کارەکانیان دەزانن، بەاڵم دەستنیشانی 

ناکەن ئاخۆ حزبەکەی خۆیانە یان حزبی بااڵدەست.

بەاڵم دلێر عەبدوڵاڵ، دەڵێت: »بەربەســتەکان بەگشــتی بەرپرسە 
بااڵکانــن، مــن بۆ خۆم بەهیچ شــێوەیەک نەتوانــراوە بە زۆر هیچ 
کارێکــم پێبکەن، باجی ئەوەشــمداوە، بــەاڵم هەیبەتی حکومەتم 

پاراستوە«.
هەروەک بەڕێوبەرەکەی ناحیەی سەرقەاڵ، جەختدەکاتەوە دەست 
تێوەردانــی جۆراوجۆر لە کاروبارەکان بەربەســتی بۆ کارەکانیان 

دورستکردوە.

 ئەم دو خاڵە بەشی زۆرینەی بەرپرسە ئیداریەکان کۆکن لەسەری. 
عەزیــز محەمەد، دەرون عومەر، دارا ئەحمەد، ســەردار محەمەد، 

شادیە حسێن و یادگار فەتاح، ئەمە بەگرفت دەزانن.
بەڕێوبەری ناحیەی سەرقەاڵ دەڵێت: »بونی ئەو یاسا و رێنماییانە 
لــە بواری کاڕگێریــدا کە ماوەیەکی زۆرە دەرچــوە، خۆی بوە بە 
بەربەســت بۆمــان، هەروەهــا هەندێك یاســا دەردەکرێــت وەکو 
پێویســت پرســوڕا وەڕناگیرێــت، ئەمەش دوبارە رێگــر دەبێت لە 

بەردەم کارەکانمان«.
لەگەڵ ئەوەشــدا یادگار فەتاح، دەڵێت: زۆرجار یاســاکان بون بە 

کۆتۆبەند لەبەرامبەر کارەکانمان.

ئەمــە لــە کاتێکدایــە دارا ئەحمەد، بــاس لــەوەدەکات تێڕوانینی 
جیــاوازی کابینــەی یەک لــەدوای یەکــی حوکمــەت و وەزارەتی 
پەروەردە بۆ پڕۆسەی پەروەردەو فێرکردن ئاستەنگی بۆ کارەکانی 
دروستکردوە لەگەڵ مامۆستایان کە هەوڵنادەن بۆ بەرزکردنەوەی 
ئاســتی زانســتی و رۆشــنبیریان، به شــێوه یه ك کۆمەڵــگا بەرەو 
قۆناغێک رۆشــتوه  کە تێیدا بەهای زانستخوازیی لە پاشکەشەدایە 

و بەها مادیەکان برەوی پەیدا کردوە.
لــە کۆی هەمــو ئەو  بەڕێوبەر و بەرپرســە ئیداریانــەی گەرمیان 
ســەرجەمیان کۆکن لەســەر ئەوەی کە  دۆخی ئابوری و دارایی و 
نەبونی بودجەی سااڵنە، ئاستەنگی بۆ کارەکانیان دروستکردوە.

لەبەرامبــەر بون و نەبونی پســپۆڕی و ئەزمــون ئەوەی گرفتە بۆ 
بەرپرســە ئیداریەکانی گەرمیان کەمی و نەبونی خولی بەڕێوبردن 

و سەرکردایەتیە.
بە سەرســوڕمانەوە عەزیز محەمەد، وتی: : »تاکو ئێســتا شەش 

ساڵە بەڕێوبەری ناحییەم یەک خولی حکومیم نەبینیوە«.
هونەر مەحمــود، بەڕێوبەری وەبەرهێنان کە بەرپرســیاریەتیەکی 
هەســتیار و گرنگی ئابوریە، دەڵێت: »هیــچ خولێکی بەرێوبردنم 
نەبینیــوە، بەاڵم ئەزمونم وەرگرتوە لەگەڵ ئەوەشــدا خاڵێكی زۆر 
گرنگــە کــە نەک تەنهــا بەرێوبــەر بەڵکو فەرمانیش ئــەو خوالنە 

ببینێت«.
یادگار فەتاح و شــادییە حســێن، بەهەمان شــێوە هیچ خولێکی 

هاوشێوەیان نەبینیوە.
ئەمــە کە کاتێکدایە كه  ژیلوان عادل، ئاماژەبەوەدەکات ئەوکاتەی 
بزوتنەوەی گۆڕان کە کاندیدی کردوە بۆ پۆستەکەی چەند خولێکی 

چۆنێتی بەڕێوبردن و سەرکردایەتی بۆ کردونەتەوە.

دارا ئەحمــەد، باس لەوەدەکات خولی بینیوە تایبەت بۆ بەڕێوبەر 
و سەرکردایەتی بە هەردو شێوەی سەربەخۆ و لەالیەن وەزارەتەوە 
كــه  تیــادا بەشــداریی کــردوە، خولەکانیش لە ئاســتی لۆکاڵی و 

جیهانی دا بوە.
هەروەک ســەردار محەمەد، دەڵێــت:  زۆر خولم بینیوە لە رێگەی 
وەزارەتــی ناوخــۆ و رێکخراوەکانــه وه ، گرنگترین خــول لە واڵتی 
لوبنــان بەشــداریم کردوە بۆ ماوەی یەک مانــگ بە ناوی »خولی 

سەرکردەی گەنج« له  ساڵی 2٠٠٩.
ئەمە لە کاتێکدایە ســامان عەزیز، شــارەزای پەرەپێدانی مرۆیی، 
دەڵیــت: ناکرێت کەســێک هیــچ ئەزمونێکــی نەبوە و کــراوە بە 
بەڕێوبــەری گشــتی، ئەمــە هەڵەی زەقــن، لەگەڵ ئەوەشــدا هیچ 
خولێکیان نەبینیوە لە بواری کارگێڕی، ئیتر چۆن ئیدارە ئەدەن؟ 
ئێســتا بنەمای پێشــکەوتنی هەرواڵتێک بەندە بە ئیدارەدانیەوە، 

ئیدارەی دواکەوتو واتا واڵتێکی دواکەوتو.

١١. دەستێوەردانی حزبی و بەرپرسە بااڵکان. دەستێوەردانی حزبی و بەرپرسە بااڵکان

22. گرفتی یاسایی و کارگێڕی. گرفتی یاسایی و کارگێڕی

٣٣. پەرەپێنەدانیان لە بواری سەرکردایەتی و بەڕێوبردن. پەرەپێنەدانیان لە بواری سەرکردایەتی و بەڕێوبردن

8

چواره م: بەربەست و گرفتی بەردەم بەڕێوبەرەکانچواره م: بەربەست و گرفتی بەردەم بەڕێوبەرەکان

لــەم کابینەیەدا پێدانی پۆســتی )پارێــزگار، ئیدارە، قایمقام، 
به ڕێوبــه رى ناحیــە، بەڕێوبــەری گشــتی، بەڕێوبــەر( گۆڕانی 
بەســەردا هاتوە و مەرج و پلەبەندی بۆ دیاریکراوە کە دەبێت 
کەســەکان ئەزمونیــان هەبێت لەگەڵ پســپۆڕی لەگەڵ چەندین 

دیکە. خاڵی 
جــەالل محەمــەد، ئەندامــی لیژنــەی یاســایی لــە پەرلەمانــی 
کوردســتان، دەڵێــت: ئەمــە کارێکــی زۆرباشــبو بــۆ ئــەوەی 
کەسی شیاو بەرپرســیاریەتی پێبدرێت، ئێستا هەر وەزارەتێک 

رێنمایــی خــۆی هەیــە بۆ دانانــی بەڕێوبــەرە گشــتیەکان کە 
سەرەکیانە. مەرجی  پسپۆڕی 

زیاتر وتی: »بەاڵم بۆ قایمقام و بەڕێوبەری ناحیەکان بڕوانامەی 
بەکالۆریۆس یەکێکە لە مەرجەکانی، بەمەش کەســێک کە هیچ 
ئەزمونێکی نەبوە لە فەرمانبەری یان پســپۆڕی لەو بوارەنەبوە 
ناکرێت بە بەڕێوبەری گشــتی و پۆســتە ئیداریەکانی دیکە کە 

پێکرد«. ئاماژەم 

٥٥. لیژنەی یاسایی پەرلەمان: چی دیکە وەک پێشو بەرپرس بۆ پۆستەکان دانانرێت . لیژنەی یاسایی پەرلەمان: چی دیکە وەک پێشو بەرپرس بۆ پۆستەکان دانانرێت 



پرۆفایلی پۆستەکانی به شێك له  بەڕێوبەرەکانی ئیدارەی گەرمیانپرۆفایلی پۆستەکانی به شێك له  بەڕێوبەرەکانی ئیدارەی گەرمیان
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پۆســـته  حكومیه كانـــى ســـنورى گه رمیان هه مـــوى به ركه وتـــه ى حزبییه ، هیچ پۆســـێكى حكومی به  كه ســـانێك 
نادرێـــت كـــه  له روى سیاســـییه وه  ســـه ربه خۆ بن. زۆرینـــه ى ره هـــای پۆســـته كانیش الی یه كێتى نیشـــتمانییه ، 

به شـــێوه یه ك له كـــۆی نزیكـــه ى )٧٠( پۆســـت، ته نها )١١( پۆســـتیان الی ئـــه و حزبه  نیه .

هیـــچ ســـه قفێكى زه مه نیـــی نییه  لـــه  وه رگرتنـــى پۆســـته كان، بۆنمونه  ئه م پۆســـته  بۆ ماوه ى ئه وه نده  ســـاڵه ، 
به شـــێوه یه ك به ڕێوبـــه ر هه یـــه  ١٠ ســـاڵه  له  پۆســـته كه ى دایه .

حزبـــه كان خۆیان ئه و كه ســـانه  دیاریی ده كه ن كه  پۆســـتى به ڕێوبـــه رى حكومی وه ربگرن، بـــه اڵم ئالیه ته كانیان 
رون نییـــه ، بـــه اڵم هه مویـــان لـــه وه دا هاوبه شـــن كه  كه ســـه كه  ده بێـــت كادر و ئه ندامـــى حزبه كه یـــان بێت بۆ 

ئـــه وه ى پۆســـته كه ى پێ بده ن.

ته نهـــا لـــه و پۆســـتانه دا نه بێـــت كه  یاســـا ناچـــارى كـــردوه ، ئه گینا لـــه  پۆســـته كانى دیكـــه دا زۆر گرنگیی به  
پســـپۆڕێتى نادرێـــت، ئه مه ش لـــه الی هه مو حزبه كان وه كـــو یه كـــه . چاالكوانانیش باس له وه ده كـــه ن كه  الیه نى 
كۆمه اڵیه تـــى و هـــۆز و عه شـــیره تگه ریی، له گـــه ڵ واســـته  و بونـــى پاڵپشـــتى حزبیـــی و راده ى گۆێڕایه ڵیی بۆ 

حـــزب، له دیارترین ئـــه و بنه مایانـــه ن كه  به رپرســـه كانى له ســـه ر داده نرێن.

شـــێوازى چاودێرییكردنـــى حزبه كان بـــۆ به ڕێوبه ره كان رون نییه ، هه ســـت ناكرێـــت پالنێكـــى تایبه تیان هه بێت 
بـــۆ ئه م پرســـه ، جگه  له  كۆمه ڵـــى دادگه ریی كـــه  به ڕێوبه ره كه ى ناچـــار ده كات مانگانه  راپۆرتـــى چاالكیه كانى 
بـــه رز بكاتـــه وه  بـــۆ حزب، ئه وانـــى دیكه  هیـــچ رێكارێكـــى رونیـــان نییـــه  و به پێـــی پێشـــهاته كان مامه ڵه یان 

ده كه ن. له ته كـــدا 

زۆرینـــه ى ره هـــای به ڕێوبـــه ره كان خـــول و راهێنـــان بۆ پـــه ره دان به  ئـــه دا و كاره كانیـــان نه بینیـــوه ، ئه گه ر 
بینیبێتیـــان بـــه رده وام نه بـــوه  و زۆر كـــه م و ســـنوردار بوه .

به شـــێك لـــه  به ڕێوبـــه ره كان كێشـــه ى یاســـایی لـــه  دانانه كانیـــان هه یه  و بـــه  فلتـــه رى ئه نجومه نـــى پارێزگادا 
نه رۆشـــتون و له وێـــوه  ده نگیـــان پێنه دراوه .

به ڕێوبـــه ره كان بـــاس له وه ده كـــه ن كـــه  كێشـــه ى زۆری یاســـایی و كارگێڕییـــان هه یـــه ، ئه ویـــش به هـــۆی ئه و 
گرفتانـــه ى كه  لـــه و روه وه  بونى هه یه ، هـــه روه ك راوێژیان پێناكرێت له الیـــه ن پارله مانه وه  له كاتـــى ده رچواندنى 

ئه و یاســـایانه ى كه  په یوه ســـته  بـــه  كاره كانـــى ئه وانه وه .

ئـــه و  بـــه زۆری  لـــه كارى به ڕێوبه ره كانـــدا هه یـــه ، ئه مـــه ش  ده ســـتوه ردانى حزبیـــی و كه ســـانى بااڵده ســـت 
به ڕێوبه رانـــه  جه ختیـــان لێكـــرده وه  كـــه  یه كێتـــى نیـــن.

یه كه م: ده ره نجامیه كه م: ده ره نجام

به شى دوه م: ده ره نجام و راسپارده كان

.

.

.

.

.

.
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.
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دوه م: راسپارده كاندوه م: راسپارده كان

١. پێویســـته  گۆڕانكاریـــی لـــه  رۆڵی حزب لـــه  ده ستنیشـــانكردنى به ڕێوبـــه ره  حكومیه كاندا 
به  یاســـا رێكبخرێـــت، ناكرێت بڕیـــاردان له  هه مو جومگـــه  حكومییه كان به بـــێ ره چاوكردنى 
شایســـته یی و لێهاتویـــی بدرێـــت به ده ســـت حزبـــه وه ، به ڵكو ده بێـــت پۆڵێنكاریـــی بكرێت 
و به شـــێكى ســـنوردارى پۆســـته كان حزبـــه كان یه كالیـــی بكه نـــه وه ، ئه وانـــى تـــر له ســـه ر 
بنه مـــاى پیشـــه یی و كێبڕكـــێ دیاریـــی بكرێـــن. له مه شـــدا پارله مانـــى كوردســـتان ده بێت 

رۆڵـــی هه بێـــت و یاســـای تایبه تمه نـــد به م بـــواره  گه اڵڵـــه  بكات.

2. پێویســـته  پۆســـته كان به گشـــتى و به وانه شـــى كه  حزبـــه كان دیاریی ده كـــه ن، پێوه ریی 
یاســـایی و ئســـوڵییان بـــۆ ده ستنیشـــان بكرێـــت له ســـه ر بنه مـــاى بڕوانامه  و پســـپۆڕیی و 
شـــاره زایی و ئه زمـــون و ئاســـااڵنى خزمـــه ت و پله به نـــدى وه زیفـــی و ...هتـــد، ده رفه تـــى 
یه كســـان بدرێـــت به  هه مـــوان بۆ كێبڕكـــێ كردن لـــه  به ده ســـتهێنانى ئه و پۆســـتانه . ئه مه  
جگـــه  لـــه وه ش ده بێـــت هه ندێـــك پۆســـتى دیكه  بـــه  هه ڵبژاردنى گشـــتى له ســـه ر ئاســـتی 
ئیـــداره  و قه زا ده ستنیشـــان بكرێت، له وانـــه : سه رپه رشـــتیاری ئیداره ، قایمقام، ســـه رۆكى 

نى. ا ه و ر شا

٣. ئه گه رچـــی حزبه كانـــى گه رمیـــان حكومه تێكـــى بنكه فراوانیـــان پێكهێنـــاوه ، بـــه اڵم هیچ 
ســـه كۆیه كیان نیه  له نێـــوان خۆیاندا بـــۆ هه ڵســـه نگاندنى حكومـــه ت و هاوپه یمانێتیه كه یان، 
به شـــێوه یه ك تائێســـتا لـــه و روه وه  هیـــچ كۆبونه وه یـــه ك له مـــاوه ى زیاتـــر لـــه  ٦ ســـاڵی 
هاوپه یمانـــی نێـــوان ئـــه و چـــوار الیه نه ى كـــه  به شـــدارن له  حكومه تـــى خۆجێـــی گه رمیان 
)یه كێتـــى، گـــۆڕان، یه كگرتـــو و كۆمـــه ڵ( ئه نجام نـــه دراوه  له بـــاره ى ره وشـــى حكومه تى 
خۆجێی. بۆیه  پێشـــنیاز ده كه ین به  دروســـتكردنى ئه م ســـه كۆیه ، یـــان گرێدانى كۆبونه وه ى 

خولیـــی “دوری” له نێـــوان ئـــه و الیه نانـــه  تایبه ت به  پرســـی حكومه تـــى خۆجێی.
4. گرنـــگ و پێویســـته  هه مـــو فه رمانگه یـــه ك ده ســـته یه كى چاودێریـــی و راوێژكاریـــی لـــه  
كۆمه ڵـــی مه ده نـــی و هاواڵتیـــان هه بێت، كه  كاریـــان بریتیی بێـــت لـــه  چاودێرییكردنى ئه و 
له ژێـــر چاودێریـــی  كاره كان  بـــه   بـــره ودان  به مه به ســـتى  به ڕێوبه ره كـــه ى،  و  فه رمانگه یـــه  

دا. هاواڵتیان 
٥. پێویســـته  حكومـــه ت به  پالن و به رنامـــه وه  راهێنان و خـــول بـــۆ به ڕێوبه ره كانى ئه نجام 
بـــدات، هـــه ر وه زاره ته  و لـــه و روه وه  پالنى خـــۆی هه بێـــت و له رێگه یه وه  په ره  بـــه  توانا و 

بدرێت. به ڕێوبـــه ره كان  ئه داى 

نائســـوڵیی،  و  نایاســـایی  ده ســـتوه ردانى  نه هێشـــتنى  لـــه   جه ختبكرێتـــه وه   ده بێـــت   .٦
به تایبه تـــى له الیـــه ن حزب و به رپرســـانه وه  كـــه  كاره كان بـــه  ئاقارێكى نایاســـایی و خراپدا 

. ێت به ر
٧. پێشـــنیاز ده كه یـــن حكومـــه ت داوا لـــه  كۆمه ڵـــی مه ده نـــی و راگه یانـــدكاران و ده زگا 
میدیاییـــه كان بكات بـــۆ ئه نجامدانى راپرســـی و توێژینـــه وه  و به دواداچون له باره ى ئاســـتى 
به ڕێوبـــه ره كان، ئـــه و تێبینـــی و ســـه رنجانه ى هه یـــه  له ســـه ر به ڕێوبـــه ر و ده زگاكانیان به  

هه نـــد وه ربگیرێـــت و كاریـــان له ســـه ر بكرێت.

٨. ده بێـــت بـــه  یاســـا و بـــه  رونـــى مـــاوه ى ده ســـه اڵتى به ڕێوبـــه ره كان دیاریـــی بكرێت و 
پابه نـــد بـــن بـــه و كات و واده یه ى كـــه  دیاریـــی كراوه .

 ٩. گرنگـــه  حزبـــه كان الی خۆیانـــه وه  یه كـــه  و هۆبـــه ى تایبـــه ت به  چاودێریـــی حكومه ت و 
كادیـــره  حكومییه كانیـــان هه بێـــت، له ســـه ر بنه ماى راپـــۆرت و به دواداچون، هه ڵســـه نگاندن 
بـــۆ كار و ئاســـتى به ڕێوبه ره كانیـــان بكـــه ن و پێشـــنیاز و ره خنه  و داواكاری بـــۆ بخه نه ڕو.
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* ستافى یه كه ى چاودێرى حكومه تى خۆجێی گه رمیان:
١. ئه حمه د حه مید وه لی

2. زریان محه مه د
٣. رێناس ساڵح

 بۆ په یوه ندى
 ٠٧٧٠2٠٧ - ٣٠٣٦٧٦4٨٠2٠٧4٠٠

 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 2٠١٧ 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 
١. 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 .
٣. 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 .


