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بهشىیهكهم:ئهركوكارهكانىبانكلهگهرمیان

11. بانک چیە؟. بانک چیە؟
بانــکدامەزراوەیەکــینەختینەییــەکەرۆڵــینێوەندگیرلەنێوان
یەکەکانــیئابــوریخــاوەنپاشــکەوتەکانووەبەرهێنــەرەکان
دەبینێــت،خاوەنپاشــکەوتەکانلــەتاکودامــەزراوەپێکدێن
بەشــێکلــەقازانجوســەرمایەبەگڕنەخراوەکانیــانبۆقازانجو
هەڵگرتنسپاردەیبانکدەکەن،وەبەرهێنەرەکانیشبۆتەواوکردن
وپەرەپێدانبەبەبەشــێکبەپڕۆژەکانیانســودلەســپاردەکان

وەردەگــرن.هەروەهــابانــکدەتوانێــتچەندیــنخزمەتگوزاری
پێشــکەشبەهاواڵتیانبکاتبەپێدانیپارەبۆبابەتیخانوبەرە
یانپێشینەبۆهاوسەرگیریوپێدانیقەرزبۆکەسانێكپڕۆژەو
کاریســەربەخۆیانبوێت،هەموئەمانەشلەدۆخێکیئاساییو

سەقامگیرداپیادەدەبێت.


22. ئیشوكاره كانى بانک لە گەرمیان. ئیشوكاره كانى بانک لە گەرمیان
لەسنوریگەرمیان٣بانکیحکومیگشتىهەن:بانکیگەرمیان،
بانکیشــێروانەوبانکیکفــری.بانكىیهكهمودوهملهقهزاى
كهالرنوســێیهمیانلــهقهزاىكفری.لهگــهڵبانكێكىتایبهتى
حکومــیكهبانكیكشــتوكاڵیگهرمیانــهوبارهگاكهىلهقهزاى
كــهالرهولــهخاڵــی)لــهخاڵــی)66(دابهتایبهتىلهســهرئهمبانكهقســه(دابهتایبهتىلهســهرئهمبانكهقســه
دهكهیندهكهینوخاڵهكانىدیكهىراپۆرتهكهزۆرترپهیوهســتنبهســێ

بانكهكهىدیكهوه.
ئــهمبانكانهچهندئهركێكیانههیــه،كهلهمخااڵنهىالیخوارهوه

كورتىدهكهینهوه:
1.كۆكردنهوهىداهاتىحكومهتلهدامودهزگاكانىسنورهكه،كه
ههردهزگایهكداهاتىخۆیسپاردهىبانكهكاندهكاتوئهویش
بۆبانكىمهركهزیســلێمانىولهوێشــهوهبۆخهزێنهىگشــتى

)وهزارهتىدارایی(دهگهڕێتهوه.
2.دابهشكردنوخهرجكردنىموچهىموچهخۆران.

٣.دابهشــكردنوخهرجكردنىخهرجییدامودهزگاحكومییهكان

لهوخهرجیانهىپهیوهندیبهپێشینهىمانگانه»نثریه»وپرۆژه
وسولفهوسیولهوهههیه.

4.خهرجكردنىپارهبۆئهوكۆمپانیاووهبهرهێنهروبهڵێندهرانهى
كاریانبۆكهرتىگشتىكردوه.

5.وهرگرتنىسپاردهىپارهىهاواڵتیانوپاراستنیان.
6.پێدانىپێشــینه»ســلفه«وقهرزبههاواڵتیانوبازرگانو

وهبهرهێنهران.
بەڕێوبەریبانکیگەرمیان،ئاریائەنوەر،دەڵێت:بانكهكهىئێمه
پێشــترناوىكهالربووئێســتابوهبهگهرمیان،ئهگهرچیناوی
گهرمیانــه،بــهاڵممهرجهعــىدوبانكهكهىترنیــه،چونكههیچ
شــتێكیئەوبانکانەبۆئێمەناگەڕێتەوەوراستەوخۆپەیوەندی

بەبانکیناوهندییسلێمانیەوەدەکەن.
هــاوکاتبەڕێوبەریبانکیکفری،ژیــانمحەمەد،ئەوەدەخاتەڕو
کەئەوانراستەوخۆپەیوەندییانلەگەڵبانکیناوهندییسلێمانى

دایه.

٣٣. خزمەتگوزاری بانکەکان چیە بۆ هاواڵتیان؟. خزمەتگوزاری بانکەکان چیە بۆ هاواڵتیان؟

نەبونیپارهىنهختینه»سیولە«بانکەکانیلهئهركهئاساییهكانى
خــۆیداماڵیــوهوههمــوئهركهكانــىلــهموچــهدابهشــكردن
وخهرجكردنــىپێشــینهحكومیــهكانداكــورتكردوهتــهوه،
شارەزایەکیبواریژمێریاریوداراییشدەڵێت:لەهەرێمدابانک

دامەزراوەیەکەبۆدابەشکردنیپارە.
بەڕێوبەریبانکیکفری،ژیانمحەمهد،دەڵێت:ئێستائیشیبانک

کەمبوهتەوەوبهزۆریبۆدابەشکردنیموچەیە.
گواڵڵەسدیق،شارەزایبواریژمێریاریودارایی،لهرونكردنهوهى
ئهمدۆخهدائاماژهىبهوهكرد:بەگشتیلەهەرێمیکوردستاندا
دهزگاىبانــکنیــەکەپیــادەیکاریراســتەقینەیخۆیبکات،

بەڵکوتەنهابۆدابەشکردنیپارەیە.
وتیشی:هەرواڵتێکسیستەمیئابوریبەهێزبێتکاربەپارەی

کاشنــاکات،بەڵکوهەمــویکارتەولەرێگەیسیســتەمێکەوە
دەبێــت،بەمەشهاواڵتیپــارەینەختینەدەخاتەبانک،بانکیش

دەتوانێتبەمەپڕۆژەبکات.
رونیكردهوه:واڵتێکیوەکئوردنسەرچاوەیەکەیبەهێزیدارایی
نیە،بەاڵمسیستەمێکیتۆکمەیداراییهەیەکەسودبەحکومەت

وهاواڵتیشدەگەیەنێت.
ئێســتاســەرجەمخزمەتگوزارییەکانیدیكهكهپێشــتربانكهكان
راییاندهكردراگیراوه،لهنمونهى:پێدانیپێشــینەیخانوبەرە،

پێشینەیهاوسەرگیری.
ئاریائهنوهر،بهڕێوبهرىبانكىگهرمیان،جهختىلهوهكردهوهكه

كارىسهرهكیئێستایانبوهبه»دابەشکردنیموچه«.
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بەگشتیبەشەکانیبانکپێکدێتلە:
1.جارییحکومی،کەموچەیبەڕێوبەرایەتیەکانە.

2.جارییتایبەت،كهپارەیهاواڵتیانە.
٣.بەشــیههواڵهكردنــىپــارە،کەجگــەلەعێــراقلەنێوخۆی
هەرێمیکوردستاندەتوانیپارەکەتلەرێگەیهەژماریبانکیت

وەربگریت.
4.بەشیسەفتەجە،بۆپێدانیپارەی:کارەبا،ئاو،باجوعەقار

و...هتد.
5.بەشیسندوق،کەشوێنیداهاتوئەوپارەیەدێتەبانک.

6.بەشــی»تهوفیــر«،کەدانانــیپارەیەبەبێئەوەیســودی
بچێتەسەرکەئەویشرێژەکەیلەساڵێکداکەمکراوەتەوەبۆ%4.

7.بەشیژمێریاری.
بەپێــیئامــارەکانکەدەســتیەکەکەمــانکەوتوە،لەهەرســێ

بانکەکەداژمارهىهەژماریتایبەتیهاواڵتیانبەمجۆرەیە:
1.بانکیگەرمیان:14هەزارو15٠هەژمار.

2.بانکیشێروانە:2ههزارههژمار.
٣.بانکیكفرى:2ههزارو665ههژمار.

٤٤. پێکهاتەی بانک و تۆمارکردنی هەژمارەی بانکی. پێکهاتەی بانک و تۆمارکردنی هەژمارەی بانکی

بەپێــىئــەوئامارانەیدەســتیەکەکەمانکەوتــوەژمارەیئهو
موچەخۆرانهىلەهەرسێبانکەکەداموچهوهردهگرن،بەمجۆرەیە:
11.بانکیگەرمیان:.بانکیگەرمیان:12هەزارکەسموچەوەردەگرنکەتێکڕا
پیکدێنلە:فەرمانبەرانیسهرجهمدهزگاحكومییهكانىسنورهكه،
پێشــمهرگهكانىلیواکانــیســنورهكه،خانەنشــینانیمەدەنــی،
خانەنشینانیسهربازییوكهسوكارىشەهیدانوئەنفالكراوان.

22.بانکــیشــێروانە:.بانکــیشــێروانە:نزیکــەی٣5٠٠کەسموچــەوەردەگرن
له:خاوەنپێداویســتیتایبەت،خانەنشــینانیشۆڕشیئەیلوللە

کەالروخانەقین،خانەنشــینیسهربازییەکەی7٠،خانەنشینی
ســەربەوەزارەتــیدارایی،موچهىدهزگاىخێرخــوازیبارزانی
کەشــەشمانگجارێکدابەشــدەکرێت،لەگەڵپێشــمەرگەیلیوا

هاوبەشەکانىیهكێتىوپارتى.
٣٣.بانکیکفری:.بانکیکفری:نزیکەی5ههزارموچەخۆریهەیە،کەپێكدێن
لــە:فەرمانبەرانــیســهرجهمدهزگاحكومییهكانــىســنورهكه،
پێشــمهرگهىلیواکان،خاوەنپێداویســتیتایبــەت،کەمئەندامی

سەنگەروكهسوكارىشەهیدانوئەنفالكراوان.

55. دابه شكردنى موچه . دابه شكردنى موچه 

بانکیکشتوکاڵیگەرمیانیەکێکیدیکەیەلەبانکەکانیسنورەکە،
بەاڵمقەیرانیداراییسەرجەمخزمەتگوزاریەکانیراگرتوە.

بانکیکشتوکاڵیگەرمیانلەساڵی2٠1٠دامەزراوە،خزمەتگوزاری
بانکەکەبۆجوتیارەکانیسنورەکەبوە،ئەویشبەپێدانیپێشینە
بۆپڕۆژەکانیانلە1٠ملیۆنەوەبۆ5٠٠ملیۆندینار،دواتریشبه

قیستلێیانوهردهگیرێتهوه.
ئهمیــرمحهمــهد،بهڕێوبــهرىبانكهكــه،لەبــارەیرێکارەکانــی
وەرگرتنــەوەیقهرزهكــهلهجوتیاران،وتــى:ئێمەبەرێژەلێیان
وەردەگرینەوە،بەنمونەبۆبیرکە15ملێوندیناربوە،بەشەش
ســاڵوەریدەگرینەوە،بۆپڕۆژەیەکیوەککۆگاکەفراوانترە،بە

بیستقیستوەریدەگرینەوە.
بەرپرسیبەشیخزمەتگوزاریلەکشتوکاڵیگەرمیان،ئیسماعیل
محهمــهد،دەڵێت:لەپێشــوترجوتیارەکانبەهــۆینەبونیبانکی
کشــتوکاڵیلەگەرمیانپێشینەیانلەسلێمانیوەرگرتوە،قەبارەی
پێشینەکە4ملیارەبۆ25٠جوتیار.هاوکاتبۆئێستاش8ملیارە

بۆ٣9٠جوتیارکەهیبانکیکشتوکاڵیگەرمیانە.
كارىبانكهكــهپێدانــىپێشــینهبــوهبۆجوتیارانبهمهبهســتى
ئهنجامدانىپرۆژهىكشتوكاڵی،بهاڵمئێستابهكاریگهرییقهیرانى

داراییووهستانىپێشینهكان،ئهوانیشوهستاون.

بەڕێوبەریبانکیکشــتوکاڵیگەرمیان،دەڵێت:ئێســتاهەوڵێک
هەیەوەکئەوەیوەزیریکشــتوکاڵباســیلێوەکردوەکەئەو
پارەیــهیلەجوتیــارەکانوەردەگیرێتــەوەدوبارەوەکپێشــینە

بتوانینبۆیانخەرجبکەین.
بهوتهىبەڕێوبەریکشــتوکاڵیکەالر،ســامانئهحمهد،راگرتنی
پێدانــیپێشــینەبــەجوتیــارەکانکاریگەریســلبیزۆریبوه،
وتى:فشــارێکیزۆرەبۆجوتیارەکانمان،ئێستاسەرجەمتێچوی

پڕۆژەکاندەکەوێتەئەستۆیخۆیانکەئەمەشبارگرانیە.
ژمــارەیفەرمانبەرەکانیئەمبانکــەلەگەڵخودیبەڕێوبەرەکەی

18فەرمانبەرن.
ئهمیــرمحهمــهد،باسلــەوەدەکاتئامێروکەرهســتەكانبەپێی
پێویســتبــۆراییکردنیکارەکانیانبەردەســتن،بەاڵمکێشــەی
ســهرهكییاننەبونــیبينايــە،کەئێســتالەنێوبهشــێكىبانکی

گەرمیاندان.
ئهمیرمحهمهد،وتی:لهســاڵی2٠14ـــهوهبڕیارلهدروستكردنى
بینامانبۆدراوهودهرخستهىبۆكراوهوزەویمانبۆتەرخانکراوە
وبودجهكهیشیبهملیارێکو7٠٠ملیۆندینارخهمڵێنراوه،بەاڵم

هیچکارێکیتێداناکرێتوتەنهادیزاینیشوێنەکەکراوە.

66. بانکی کشتوکاڵی گەرمیان. بانکی کشتوکاڵی گەرمیان



3

بڕبڕهىكێشــهكانىبانكهحكومییهكانىگهرمیان،نهبونىپارهى
نهختینــه»ســیوله«یه،ئــهمدۆخــهشتهنهــاتایبــهتنیهبه
گهرمیانــهوه،بهڵكــوگرێــدراوىقهیرانىداراییودۆخیگشــتى

داراییههرێمه.
بەڕێوبەریبانکیگەرمیان،بــاسلهوهدهكاتپارهىنهختینهیان
كهمتــرهلهخهرجیوپێداویســتیوموچهىدهزگاحكومیهكان،
بهتایبهتىكهئهمســاڵیهكێكلهسهرچاوهسهرهكیهكانىپارهى
نهختینهیــانكهمــهرزیپهروێزخانه،نهماوهوداهاتىئهومهرزه

نایهتهبانكهكهىئهوانهوه.
ئاریــائەنــوەر،بەڕێوبەریبانکیگەرمیان،لــەبارەیگرفتەکانی
کەمــینهختينــهوهدەڵێت:ئێمەگرفــتوکەموکوڕیمانهەیەبۆ
موچەومانگانەلەبانکیســلێمانیهوهپارەمانبۆدێت،ئێســتا
بەجۆرێکەپارەینەختینەکەمترهلەئاستیپڕۆژەوپێداویستیو

خهرجیوموچەىدهزگاحكومییهكان.
بهڕێوبــهرىبانكــىگهرمیــان،ئاماژهبــهوهشدهكات:ئێمەهەر
ئەمداهاتانهمانهەبوە،بەاڵمپێشــوترلەهەولێرەوەپارەمانبۆ
دەهــات،واتــاداهاتیخۆمانهەبوایهیاننــاپارەمانبۆدەهات
بــۆموچــە،بەاڵمئێســتایانبەکەمیدێتیانبــەكهمكردنهوه
»نقص«دێت،کاتیخۆیهەرچەندپارەلەبانکهەبوایەپارەیان
بۆدەناردین،بەاڵمئێســتابەوجــۆرەنیە،بەڵکورێژەیەکیکەم
پارەمانبۆدەنێرنبۆموچە،بەشــەکەیدیکەیدەبێتلەســەر

داهاتیبەڕێوبەرایەتیەکانبێت.
باســیلهوهشكردپێشــوترداهاتىمهرزیپهروێزخاندههاتهالی
ئهوان،بهاڵمبهوتهىخۆی»ئەمساڵهیچبڕەپارەیەکیدەروازەی

پەروێزخانمانبۆنەهێنراوە«.

بهشىدوهم:گرفتهكانىبانكلهگهرمیان
11. كێشه ى نه بونى پاره ى نه ختینه . كێشه ى نه بونى پاره ى نه ختینه 

ئەگەرچیهەرسێبانکەکەیسنورەکەباسلەوەدەکەنکەرێژەی
فەرمانبەریانبەپێیپێویســتیکاریرۆژانەیاننیە،بەاڵمجەخت

لەوەشدەکەنەوەکەکارەکانياننەوەستاوەوبەردەوامن.
بانکیگەرمیانخاوەنی4٠فەرمانبەرە،بانکیکفری29فەرمانبەر
کەبەشــێکیانبەتەنسیبلەشــوێنەکانیدیکەوههاتونوبانکی

شێروانەش٣٣فەرمانبەریهەیە.
ئومێــدجیهــاد،جێگریبەڕێوبەریبانکیگەرمیــان،لەوبارەیەوە
دەڵێت:راستەدەڵێینژمارەیفەرمانبەرانیبانک4٠فەرمانبەرە،
بــەاڵمنابێــتهەمولەســەرئێمەحســاببکرێــت،چونکەئەوان
بەشێکیزۆریانلەسندوقیبانکنوکارینێوبانکبەڕێناکەن.
باسلەوەشدەکاتئەوانپێویستیانبەفەرمانبەردەبێت،بەاڵم
ئــەوەیتێبینیانکــردوەهیچفەرمانبەرێکئامــادهنیهراژهكهى
بگوازێتــهوهالیئــهوانئەویشبەهــۆی»زۆریئیشــوكارەکانی

بانك«ـهوه.
بەرپرســیبەشــیژمێریــاریبانکــیگەرمیان،ئیمانمەنســور،
لهمبارهیهوهوتى:ئێمەلەبەشیژمێریاریبەخۆمەوە٣فەرمانبەرین،

رۆژانەفشارێكىزۆرمانلەسەرەبەتایبەتیلەکاتیدابەشکردنی
موچــەدا،هەندێكجارکاتەکەمانبەشــیکارەکەمانناکات،بەاڵم

لەگەڵئەوەیژمارهمانکەمه،کارەکانمانرانەگرتوە.
بەڕێوبــەریبانکــىگهرمیــان،باسلــهوهدهكاتهەرگیــزداوای
فەرمانبــەریدیكهیــاننهکــردوەكهبۆیانبنێردرێت،دهشــڵێت:
بابهتەکــەپەیوەنــدیبــەژمــارەیفەرمانبــەرەوەنیــە،بەڵکــو
پەیوندیدارەبەتوانایفەرمانبەرەکانهوه،ئەوەشیکەهۆکارەبۆ

ئەوبابەتەنەبونیدامەزراندنە.
بهڕێوبهرىبانکیشــێروانەئاماژهبــهوهدهكات٣٣فەرمانبەریان

هەیەوژمارەیمیالکیانکەمە،لەبەرامبەردائیشیانزۆرە.
ئــهمكێشــهیهلهبانكــىكفریشداههیــه،بەاڵمبەوتــەیژیان

محەمەد،کارەکانیرانەگرتونوبەردەوامن.
ژیــانمحەمــەد،دەڵێت:ژمارەیفەرمانبەرانیخانەنشــینزیادی
کــردوەوهیــچفەرمانبەرێکینوێمانبۆدانانرێت،ئێمەنزیکە٣٠
فەرمانبەریــن،بــەاڵمچونکــەبانکیئێمــەوناوچەکەشجوڵەی

کەمە،بۆیەکارەکانمانزۆرتوشیگرفتنابنەوە.

22. گرفتەکانی بانک لە روی کەمی فەرمانبەرەوە. گرفتەکانی بانک لە روی کەمی فەرمانبەرەوە
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هاواڵتیانباسلەوەدەکەنکەپارەینێوهەژمارەتایبەتیەکانیان
پێنادرێتەوە،بانکیگەرمیانیشدەڵێتبۆئێستائەوكێشەیەمان

نیە.
»زیاتــرلــە1٠ســاڵەهەژماریبانکیــمهەیەکــەتایبەتەوبڕە
پارەیەکــملەبانکیگەرمیانداناوە،ســەرەتاهیچگرفتێکنەبو،
بــەاڵملــەمماوەیەتوشــیگرفتبویــن،کەمترینبــڕەپارەکە
دەمەوێــتوەریبگرمپێماننادرێتەوە،لــەکاتیکدامافیخۆمەو
پێویســتمە«.نیازحیلمی،کەفەرمانبــەرەلەقەزایکەالر،وای

وت.
دەرونئەحمــەد،كارمهندینهخۆشــخانهیهكىئههلییهلهكهالر،
دهڵێــت:گرفتەکــەبــۆمــنجۆرێکیتربــو،کاتێــکدەچمئەو
پارەیهیکەدامناوەوەریبگرمەوە،ناتوانمبەپێیپێویســتیمپارە
ببــەم،بەڵکوبانکپارەکەبەرێژەیــەکوبەچەندجارێکپێمان

دەداتەوە.
جێگــریبەڕێوبەریبانکیگەرمیــان،ئومێدجیهاد،لهبارهىئهم
كێشــانهوهدەڵێت:ئێستاکێشــەیلەوجۆرەماننیە،منتاوەکو
یــەکملیــاردیناریشدەدەمەوەبەهــەرهاواڵتیەککەهەژماری

بانکیتایبەتیهەيه.
بهڕێوبــهرىبانكــیكهالریش،جهخــتلهقســهكهىجێگرهكهى
دهكاتــهوهودهڵێــت:هاواڵتیهەبوە5٠٠ملیــۆندینارىهەبوە،

پاشهەفتەیەکتوانیومانەپارەکەیپێبدەینەوە.
هاواڵتیــەکبــاسلهوهدهكاتجیاکارییانلــەبەرامبەرداکراوەو

پارەیئهواندراوەبەخەڵکیدیکە.
عەلییاســین،كاســبكارلەقەزایکەالر،باسلهوهدەکاتساڵی
رابردوبۆدروســتکردنیخانــوبهپێیرێنماییهكىشــارهوانى،2
ملیۆندیناریوهكوئهماناتلەبانکداناوەودواترلەشــارەوانی
كــهالرچەکیــانبۆکردوهبــۆوەرگرتنەوەی،بەاڵمکەســەردانی
بانكــىکــردوهبەهــۆینەبونــینهختینــهوهلەبانــکپارەكهى
وەرنەگرتوهتەوە.وتیشی:ئەمگرفتەچەندجارێکیدیکەبەردەوام
بــووخــودیبەڕێوبەریبانــکپێیوتیندەســتکاریپارەکانمان

کراوەبۆموچە.
زیاتــروتى:کۆتاجــاربەڕێوبەریبانکپارهكــهیبۆمنوچەند

کەسێکیترکردەنۆرە،بەاڵملێرەشدیسانپارەکهمپێنەدرایەوە
کەدەبومنپێشهەرکەســێکیدیکەپارەکەموەربگرم،كهچى
پێیانوتــمپارەکەبەشــینەکردوە،بەاڵمبەکەســیدیکەدرابو،

ههتادواجارلەژێرفشارداپارەکەموەرگرتەوە.
ئاریائەنوەر،بهڕێوبهرىبانكىگهرمیان،رەتیدەکاتەوەروداوێكى
لەوشــێوەیەرویدابێــتودەڵێت:ئەوەیهەبوەبەســەرەپێیان

دراوە،بەاڵمهەڵەتێگەشتنلەنێوانهاواڵتیانهەیە.
ئــەمگرفتــەتەنهــالەوبابەتــەدانیــە،بەڵکولەودۆســیەیانەی
لەدادگاکانــداهــەنوکەفالەتــیتیدایــە،ههمــانگرفــتدوباره

بوهتهوه.
سەرۆکیژوریپارێزەرانیکەالر،دەڵێت:دۆسیەمانهەبوەپێش
نزیکەی4ســاڵکەکەســەکەئازادکراوە،بەاڵمدادگاپارەکەی

ناداتەوە.
کارزانمســتەفا،وتيشــى:بۆدۆسیەکانمانکەفالەتیشەخسیو
نەقدیهەیە،ئەوەیبەکەفالەتدۆســیەکەیتەواودەبێتپێشتر

بڕەپارەیەکدەخاتەدادگاودەنێردرێتبۆبانکیگەرمیان.
وتیشی:ئێمەدۆسیەمانهەیەهیساڵی2٠18یە،کەسەکانئازاد
کراون،کەچیپارەکانیاننادرێتەوە،ئهمهلهكاتێكدایههەندێكجار
بۆدۆسیەکانکەسەکەقەرزدەکاتتاوەکوکارەکەیتەواودەبێت
وکەفالەتدەدات،بەاڵمکەدەچێتەوەبۆبانکلهوێپێیدهڵێن

لهبانکداپارەنیە،ئهمحاڵهتهبەئێستاشەوەوایە.
لهبهرامبهردابهڕێوبهرىبانكىگهرمیان،دهڵێت:ئەوئەوپارەیەی
دادگابــۆئێمەیدەنێرێــتیانئهمانەتــەکان،بەپێیرێنماییەک
تاوهکوپێشمانگیئایاریئەمســاڵهەرچیدراوەگرفتیتێدایە
والیئێمەنەماوەوالیســلێمانیەودەبێترەزامەندیســەروی

خۆمانیبۆوەرگرین.
وتیشی:بەاڵمهەرئهماناتێکدوایمانگیئایاریئهمساڵهاتوهتە

بانک،هیچگرفتێكینیەوخۆمانبۆیانخەرجدەکەین.
هۆكارێكــىســهرهكیكێشــهكهشبــۆنهبونــىپــارهىنهختینه
»ســیوله»لهبانــكدهگهڕێتــهوه،بهڕێوبهرىبانــكلهوبارهوه
وتــى:»ئەوکاتەیفەرمانبەراندەهاتنەســەربانکبۆداواكردنى

موچەکانیان،بانک2٠٠ملیۆنیتێدانەبو«.

٣٣. گرفتی بانک لە روی مامەڵەی هاواڵتیانەوە. گرفتی بانک لە روی مامەڵەی هاواڵتیانەوە
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بینــایهكێكــهلــهكێشــهكانىســهرجهمبانكــهحكومییهكانــى
ســنورىگهرمیان،بهشــێوهیهكپێویســتیانبهبیناىتازه،یان

نۆژهنكردنهوهىبیناكانىئێستایانههیه.
ئاریــائهنــوهر،بهڕێوبــهرىبانكــىگهرمیان،وتــى:ئێمەرەنگە
لــەزۆرشــوێنیدیکــەباشــتربین،بــەاڵمکێشــەیلێبونەوەی
بەشــێکلەگرانێتیبیناکەمانهەیەکەمەترســیەبۆهاواڵتیانو
سهردانیكهرانمان،رەزامەندیشــمانوەرگرتوەلەوەزارەتیدارایی،
بەاڵملەوەزارەتیپالندانانكارهكهراگیراوەورەزامەندیلەســەر

نادرێت.
ئــەمکێشــەیەبۆبانکیشــیروانەلەکــەالرزیاترە،كــهبهوتهى

بهڕێوبهرهكهی،»بیناكهیاننهشیاوه«.
رێبــواررەحیــم،بهڕێوبــهرىبانكىشــێروانه،وتــى:بهوپێیەی
كارهكانىئێمەزیاترپهیوهســتهبهپێدانىموچەیخانەنشــینان

وخاوەنپێداویســتیيهتایبەتهكان،بۆیەبەهیججۆرێکبیناکەمان
گونجاونیە.

وتیشــی:کارینۆژەنکردنەوەبۆبانکەکەمانکراوە،بەاڵمهێشتا
بیناكهمانبچوکەوبەپێیپێویستنیە.

هاوشــێوەیبانکیگەرمیان،کارینۆژەنکردنەوەیبانکیکفریش
راگیراوە.

ژیانمحهمهد،وتى:ئهگەرچیلەسەرەتایئەمساڵەوەرەزامەندی
بــۆنۆژەنکردنــەوەیبانکیکفــریدراوە،بەاڵمهیــچکاریتێدا

نەکراوە.
لەبارەیهۆکارەکەشــیەوەدەڵێت:بەشــیهونــەریوئەندازەیی
لەســلێمانیپێیــانراگەیاندیــنکەهۆکارینــۆژەننەکردنەوەکە
گۆڕانــینرخــیدۆالربــوپاشــاننرخــیکااڵگرانبــوبەتایبەت

کەرەستەیبیناسازی.

جگــهلهبانكىكفری،لەســاڵی2٠14ـــهوههیچجــۆرەخولێکی
راهێنــانونوێكردنــهوهىزانیارییهكانبــۆفهرمانبهرانىبانكله
ســنورهكهدانهكراوهتــهوه،ئهگهرچیفهرمانبهرانوبهرپرســانى

بانكجهختلهپێویستیوگرنگیهكهىدهكهنهوه.
»قەیرانــیدارایــیوهكوههموبوارهكان،کاریگەریشــیلەســەر
کردنــەوەیخولبۆفەرمانبەرانهەبوه،بەجۆرێککەمترینخول
کراوەتــەوەیانهــەرخولنهكراوهتــهوه،لهكاتێكــدازۆرگرنگە
بــۆفەرمانبەریبانکەکانکەشــارەزابنبۆراییکردنیباشــتری
کارەکەیــان«.ئومێدجیهاد،جێگریبەڕێوبەریبانکیگەرمیان،

وایوت.
دهشــڵێت:جارێــکخولێککرایەوەتەنهایــەکرۆژبو،خولێکی
لەوشــێوەیەوبەوکاتەکەمەچاوەڕێیچیلێدەکرێت؟بۆیەمن
خــۆملــەبەغدادکەهاوڕێوهاوکارملهوێهەنپەیوەندیمهەیە

ولهوێبەشداریخولدەکەم.
ئەمبابەتەبەجۆرێکەخولبۆبهرپرســانىبهشوهۆبهكانىناو

بانكهكانیشناکرێتەوە.
ئیمانمەنسور،بەرپرسیهۆبەیژمێریاریبانکیگەرمیان،وتی:

هیچخولێکمانبۆناکرێتەوە،دەنگۆیئەوەهەیەبکرێتەوە،بەاڵم
هیچمــانپێنەوتــراوە،کــەبێگومانکردنەوەیخولپێویســتهو

کاریگەریشیهەیە.
بەڕێوبــەریبانکــیگەرمیــان،ئاریائەنوەر،دەڵێت:لەســەروی
خۆمانــەوەهیــچکاتپێمــاننەوتــراوەخولدەکرێتــەوە،ئەمە
پەیوەســتەبەخودیفەرمانبەرەکانیشــەوە،چونكهئەگەرخۆیان
لێهاتــووبەتوانــابنپێویســتبەخــولناکات،بەڵکــوخۆیان

دەتواننخۆیانپێبگەیەنن.
بەپێچەوانەیبانکیشێروانەلەکەالروبانکیگەرمیان،بەڕێوبەری

بانکیکفریجەختلەوەدەکاتەوەخولیانبۆدەکرێتەوە.
ژیانمحهمهد،وتى:لەئاســتیجیاجیــاداخولمانبۆدهكرێتهوه،
خۆمئێســتابەشــدارمخولیکۆمپیوتەردهكهم،بەهەمانشــێوە
بــۆفەرمانبەرەکانیشــماندەیاننێرینەخول،ئەمــەشلەرێگەی
بانکیســلێمانیەوەئاگاداردەکرێینەوەوپێماندەڵێنچخولێک
دەکرێتەوەچئاســتێکوفەرمانبەرانیچبەشــێکبەشداربن،کە

ئەمەشگرنگەبۆکاریئێمە.

٤. گرفتی بینا

بیناکەمانمەترسیەبۆسەر
هاواڵتیانوسهردانیكهرانمان

«

»
5. نەکردنەوەی خولى راهێنان و نوێكردنه وه ى زانیارییه كان
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شــارەزایەکیبــواریژمێریــاریدەڵێــت:بانکــەحکومیــەکان
بەپێچەوانهیبانکەئههلییهكانهوه،سیستەمیکارکردنیانکۆنە،
هێشتالەسەرپەڕەداتاکانیانتۆماردەکەن،بهرپرسێكلهبانكى

گهرمیانهۆکارەکەیروندەکاتەوە.
گواڵڵەســدیق،شــارەزالەبواریژمێریاریودارایی،دەڵێت:من
بەئەزمونیخۆمئەوەمبینیوەکەئێمەخاوەنیهیچسیستەمێک
نیــنبۆراییکردنیکاروباریبانکوهاواڵتیان،بەجۆرێکهێشــتا
لــەرێگــەیپــەڕەوهداتــاوکارەکاندەنوســرێنەوەودواتــرلە
کۆمپیوتــەرتۆمــاردەکرێن،بەپێچەوانەوەکــەدەبوکارەکانلە

رێگەیکۆمپیوتەروئامێرەوەبکرێت.
ئومێدجیهاد،جێگرىبهڕێوبهرىبانكىگهرمیان،دەڵێت:گرفتی

ئامێرماننیە،بەاڵمبەپێیئەوەیکەبۆمانبەردەستبکرێتکە
داواکاریدەکەیــنبۆمــاندابیندەکرێت،بــەاڵمئێمەبۆدڵنیایی
کاریخۆمانبەپەڕەشکارمانکردوەبۆئەوەیئهگەرکێشەیەک
لــەئامێــرەکانهەبــوکاریهاواڵتینەوەســتێت،بــەاڵمتێبینی
ئەوەمانکردوەکەهەموشــتێکدەگۆڕێتوبەرەوپێشــدەچێت،

بۆیەگرنگەکەبۆئەمەشهەمانشێوەبێت.
بەپێچەوانەیئەمەوە،رێبواررەحیم،بەڕێوبەریبانکیشــیروانە،
باســیلەوەکردکاتێــکداوایدابینکردنی٣ئامێــریکۆمپیوتەر

دەکهن،تەنها1دانەیانبۆدابیندەکرێت.
سەرنجیخودیبەڕێوبەریبانکیگەرمیانیشبەوشێوەیەیه،کە

هیچگرفتێکیکەمیئامێریاننیە.

11. نه مانى متمانه ى هاواڵتى به  بانك. نه مانى متمانه ى هاواڵتى به  بانك

66. كۆنی سیسته مى كاركردن. كۆنی سیسته مى كاركردن

شــارەزایەکیبــواریژمێریاریدەڵێــت:لەهەمودونیاداســودی
بانــکزۆرن،بەتایبەتبۆکەرتیوەبەرهێنان،بهڕێوبهرىگشــتى
وەبەرهێنانیگەرمیانیشدەڵێت:هیچپەیوەندیەکمانلەگەڵبانک

دانیەلەوروەوە.
گواڵڵەســدیق،شــارەزالەژمێریاریودارایی،باسلەوەدەکات:
هەبونــیژێرخانێکیباشــیبانکەکانهۆکارێکیســەرکهوتونکە
بتوانرێــتلــەرێگەیبانکــەوەکاریوەبەرهێنــانبکرێت،یاخود
هاواڵتیــەکبیەوێــتخانویەکبکڕێتبڕەپارەیــەکلەبانکببات
پاشــانبۆبانکیبگەڕێنێتەوەکەئەمەشبوژانەوەیبانکەکانە،

لەگەڵیشیداسودلێوەرگرتنیهاواڵتیانیشە.
بهاڵمئهمدۆخهلهسنورىگهرمیاندابونىنیه.

هونەرمەحمود،بهڕێوبهرىگشــتىوهبهرهێنانىگهرمیان،باسی
لەوەکرد:بەگشــتیپەیوەندیەکانیئێمەلەگەڵبانکداتەنهابۆ
موچەوپێشــینەیمانگانەیخۆمانە،بۆهیچشتێکیترسودمان

لەبانکنەبینیوە.
وتیشــی:بــەاڵمبەپێچەوانــەیگەرمیانــەوەلــەقەزایەکیوەکو
خانەقیــن،هاواڵتیــاندەتوانــن12٠ملیــۆندینــاروەربگــرنبۆ
دروســتکردنییەکەیەکــینیشــتەجێبون،لەگەرمیــانکۆمەڵێک
یەکەدروســتدهکرێتبۆمامۆســتاوفهمانبهرانتەنهاپشتبە
موچەکانیاندەبەســتن،ئەگەرپشــتگیریەکیمــادیباشهەبێت
چاوەڕێــیموچــەنەدەبون،ئێســتاناچارن8٠%ـــىموچەکانیان

بدەنبهقیستوقهرزىیەکەکانیان.

77. سودنه بینین له  بانك بۆ پرۆژه كانى وه به رهێنان. سودنه بینین له  بانك بۆ پرۆژه كانى وه به رهێنان

بهشىسێیهم:لێكهوتهكانىگرفتهكانىبانكلهگهرمیان

یهكــهىچاودێریحكومهتىخۆجێیگهرمیــان،بهدواداچونێكى
لهناوهاواڵتیانداكردوه،بهشــىزۆریــانمتمانهیانبهبانكهكان

نیهبهوهىپارهكانىخۆیانىتێداههڵبگرن.
كارزانمســتهفا،ســەرۆکیژوریپاریزەرانــیکــەالر،دهڵێــت:

بەمانەوەیدۆخەکەبەمشێوەیە،متمانەبەبانکناکرێت.
هــاوکاتنیازحیلمــی،فهرمانبهر،هەمــانرایهەیەودەڵێت:

متمانەمبەبانکنیە.
بهشــێكلــههاواڵتیــان،بههــۆینهبونــىمتمانــهوه،پــارهله

نوسینگهكانىئاڵوگۆڕیدراودادهنێن.

عەلییاســین،خاوەنــکار،وتى:متمانهمبــهبانكهحكومیهكان
نهماوه،پارەکەمدەخهمەنوسینگەئەهلیەکان.

»هیــچمتمانەیــەکبەبانکنیە«.ئەمەوتەیشــارەزایبواری
ژمێریاریودارایی،گواڵڵەسدیقه.

بــۆدروســتبونیمتمانــە،بەڕێوبــەریبانکیگەرمیــاندەڵێت:
ئەمســاڵبەهیچجۆرێکدەســتکاریئاماناتوپارهىدانراوى
هەژمــارەتایبەتییەکاننەکراوە،ئەمەشدەبێتمتمانەدروســت

بکاتلەنێوهاواڵتیاندا.
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بازرگانانــیگەرمیانپارەکانیانناخەنەبانکهكانیســنورەکەوە،
هۆکارەکەشیبۆ»بێمتمانەییبەحکومەت«دەگەڕێننەوە.

ئەحمەدحاجیفاتم،بازرگانونوێنهرىگهرمیانىژورىبازرگانى
وپیشهسازیسلێمانى،باسیلەوەکرد:لەدوایقەیرانیداراییەوە
بەهــۆیپێنەدانــیپارەکانمــانوئەودۆخەیبــۆبەڵێندەرەکان
دروســتبو،پــارەلــەبانکــیحکومــیدانانێیــنولەنوســینگە

ناحکومیەکاندامانناوە.
ئــەوبازرگانــەبــاسلــەوەدەکات:دڵنیــانلــەوەیپارەکانیــان

نادرێتەوە،پێشوترپارەیانداناوە،بەاڵمئێستائهوكارهناكهنو
تهنانــهتوەکژوریبازرگانیشپارەلەبانکیناحکومیدادەنێن

نەوەکحکومی.
لهبهرامبــهردابەڕێوبەریبانکیگەرمیان،دەڵێت:بازرگانەکانبە
نەختینــەپارەیــاننەهێناوەبۆبانکوپێیــاننهدرێتهوه،بەڵکو
چەکیحکومەتبوە،ئەوەشیچەکبوەماوەتەوەالمان،نەوەک

پارەینەختینە.

22. بازرگانانیش متمانه يان به  بانك نه ماوە. بازرگانانیش متمانه يان به  بانك نه ماوە

ئــهوكێشــانهىپهیوهندیدارنبهبانكــهوه،لێكهوتهوكاریگهریی
لهسهردهزگاحكومییهكانىدیكهههبوه.

ســەرۆکیشــارەوانیرزگاری،ئەرســەالنئەحمەد،دەڵێت:ئێمە
بۆمــانهەیــەلە%15داهاتەکەمــانبەکاربهێنیــنوپارەکەیبۆ
دروستکردنیپڕۆژەیخزمەتگوزاریوهكو:قیرتاوکردن،شۆستە،
ئــاوەڕۆوشــهقامبەکاربهێنیــن،بەاڵمســەرباریئــەوەیپارەی
نەختینــەی»نەقــد«فرۆشــتنیزەوییــانبەکرێدانــیموڵک
دەخەینەبانــک،كهچىلەکاتیپڕۆژەیەکداداوادەکەینپارەبۆ
بەڵێندەرەکــەخهرجبکرێــت،كهچىناکرێتوپێیاندەوترێتپارە
لــەبانــکدانیە،یانبۆپڕۆژەیەککــەتێچوەکەی2٠٠بۆ٣٠٠
ملیۆنە،كهچىبانكمانگانە2٠بۆ٣٠ملیۆندینارخەرجدەکات.
بەڕێوبەریگشتیشــارەوانیەکانیگەرمیان،لەمبابەتەداهاوڕای
ســهرۆكىشــارهوانىرزگارییهودەڵێت:»قوڕمانکردبەسەری

بەڵێندەرەکانیشدا«.
بەرزانکەریم،باسیلەوەکرد:ئێستاکەزەویدەفرۆشین،دەچین
پارەکەیدەخەینەسهرحسابیخۆمانلەبانکوکاتیئەوەدێت
بۆپڕۆژەدابینبکرێت،نادرێتەوەودەوترێتپارەلەبانکدانیە.
بەاڵمبەرێوبەریبانکیگەرمیانئەوەدەخاتەڕوئەوگرفتەتاوەکو

پارساڵبوە.
ئاریائهنوهروتى:ئەمســاڵبەهیچشێوەیەکدەستکاریئەمانات

ناکرێتوبۆموچەشبەکارناهێندرێت.
بەڕێوبەرایەتیەکانــیســنورهكهبــاسلهوهدهكــهنكــهداهــات
دهگەڕێننــەوەبۆبانك،بهاڵمكهپارهیانپێویســتدهبێت،بانك

ئامادهنیهپارهیانبۆخهرجبكات.
ســامانرهحیــم،بەڕێوبەریئاویکــەالر،دەڵێــت:مانگانە15٠
ملیــۆندینارداهاتدەگەڕێنینــەوەبۆبانکیگەرمیان،ئهگەرچی
دەبێت17%ـــىداهاتمانبۆبگەڕێندرێتەوە،بەاڵمئەمســاڵهیج
بڕێکمــانبۆنەگەڕێندراوەتەوەبەهــۆینەبونیپارهىنهختینهوه
»سیولە«،ئەمەشوایکردوەهیچپڕۆژەیەکجێبەجێنەکەین.

وتیشی:لەگەڵیشیدا14٠ملیۆنمانبەشێوەیچەکەوخەرجنەکراوە
وقەرزێکیزۆرمانلەسەرکەڵەکەبوە.

یهكێكىترلهكێشــهىزۆرێكلهدهزگاحكومییهكان،دواکەوتنی
پێشینەیمانگانە»نهسریه»یانه.

هونەرمەحمود،بەڕێوبەریگشتیوەبەرهێنانیگەرمیان،دەڵێت:
لەئێستادانەسریەیمانگیئایارمانوەرگرتوە،مانگیحوزهیرانمان
بۆخراوەتەوەنۆرهوه،واتابەگشتیهەمومانقەرزاریبازاڕین.

بــەرزانکەریــم،بەڕێوبەریگشــتیشــارەوانیەکانیگەرمیانیش
دەڵێــت:لەســەرەتایئەمســاڵەوەلەقەیراندادەژین،پێشــینەی

مانگیئابمانوەرنەگرتوە.
»گەورەتریــنگرفتمانبۆبەرپرســیبازگەکانــەکەداوایناردنی
ئۆتۆمبیلێکــیکردوە،بــەاڵمگازنیەتاوەکوبتوانــمبۆیبنێرم،
بەمــەشئۆتۆمبیلەکانیلیژنەیزیادەڕەویــەکاندەرناچنلەکاتی
خۆیدا،چونکەبۆکۆیخەرجی7٠ملیۆندینارمبۆدانراوە،4٠
ملیۆنیتەنهانەســریەیەوبەشــیئێمەناکات«.شوانمحهمەد،
بەڕێوبەریپۆلیســىپاراستنىدارســتانوژینگهیگەرمیانوای

وت.
وتیشــی:پێمشەرمەداوالەکارمەندەکانمبکەمبۆجێبەجێکردنی
ئەرکەکانیــان،چونکــەئیمکانیاتمــانلەبەردەســتنەمــاوە،42
ئۆتۆمبیلمهەیەبهگشــتی،بەاڵمتاوەکوئێســتانەسریەیمانگی

ئایارموەرگرتوە.
لهبهرامبــهرئــهمقســانهدا،بەڕێوبــەریبانکــیگەرمیــانچەند

هۆکارێکدهخاتهڕو.
ئاریــائهنــوهر،وتى:ئێســتابەشــێکیزۆریبەڕێوبەرایهتییەکان
خەرجیەکانیــاننزیکبوهتــەوەلەداهاتەکانیــان،بەڕێوبەرایەتی
ئاویکەالرداوای84ملیۆنیکردوەبۆکڕینیکلۆر،ئەگەرخۆی
داهاتــیهەبێتپاشــانئەتوانمبۆیانخەرجبکــەم،بەمەشبەو

داهاتەیهێناویانەلەهیچدافریایئێمەنەکەوتون.
مانگانــهى پێشــینهى دواکەوتنــی لەبــارەی ئەنــوەر ئاریــا
بەڕێوبەرایەتیەکانــهوه،دەڵێت:بەشــێکیگرفتەکــەالیخۆیانە،
خۆیــاندوادەکەونلەوەیچەکەکانیــانبهێنن،ئەمەشوادەکات
بیانخەینەنۆرهوهوبۆکاتێکیدیکەبەپێیپێویستیبۆیانخەرج

بکەین.

٣٣. رەنگدانەوەی گرفتى بانك لە سەر بەڕێوبەرایەتیەکان. رەنگدانەوەی گرفتى بانك لە سەر بەڕێوبەرایەتیەکان
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ســەرۆکیلقىگەرمیانىیەکێتیبەڵێندەرانوژمارەیەکیدیکەی
بەڵێندەر،خۆیانبەزەرەرمەندتریندەزانلەوکەموکورتیانەیلە

بانکەکانداهەیە.
بەرزانعومەر،سەرۆکیلقىگەرمیانىیەکێتیبەڵێندەران،وتی:
بەدیارییکراویلەمانگیشــوباتى2٠14ـــهوهحکومەتدەســتی
گرتوهتەسەرپێشینەکانمان،وەزیریداراییئەوکاتبەڵێنیدابو
کــەبۆمــانتەمویــلبکرێت،بەاڵمکەســەردانیبانکــمکردبۆم
خــەرجنەکرا،لەپایئەوەشــدابەڵێننامەیەکیانپێپڕکردینەوە
كــەداوایخەرجکردنیپارەنەکەینوئێمەشپێمانوابوالیەنی
کەمچەندمانگێكیانچهندساڵێکدەبێت،کەچیتاوەکوئێستا
ئەوەیبۆمانخەرجکراوە٣٠%ـــىمافهكانمانهوبەگشتی7٠%ـى

پێشینەکانمانالیحکومەتەوخەرجناکرێت.
مەریوانحەســەن،بەڵێندەریپــڕۆژەیقوتابخانەیەکی18پۆلیە
لــەکوڵەجۆ،باسلەوەدەکاتبەهۆیخەرجنەکردنیپێشــینەوە
کارەکانیــانلــەقوتابخانەکــەراگرتوە،ئهگەرچــیبەوتەیخۆی
فەرمانیخەرجکردنیلەوەزارەتەوەهەیە،بەاڵمهەرکاتسەردانی

بانکدەکاتپێیدەوترێتپارەنیە.
هاوکاتســەرۆکیلقــىگەرمیانــىیەکێتیبەڵێنــدەراندەڵێت:
سەرباریراگرتنیپڕۆژەکانئێمەقەرزاریبازاڕیشبوین،بەجۆرێک
وامانلێهاتچەکەکانمانبەنرخێکیکەمتربفرۆشینەوە،بەڵێندەر
هەبوەچەکیســێملیاردیناریفرۆشــتۆتەوەبەملیارێك،بەاڵم
دەبێتبپرسینئەیچۆنبۆکەسێکیدیکەخەرجدەکرێتەوە؟!
جێگریبەڕێوبــەریبانکیگەرمیان،لەوروەوەدەڵێت:قەرزێکی
زۆرهەیــە،بــەاڵمئێســتاشناتوانینهیچپارەیــەکبۆبەڵێندەر
خەرجبکەینتاوەکورەزامەندیوەزارەتیداراییلەسەرنەبێت.

هــەروەکئاریائەنوەر،بهڕێوبهرىبانكىگهرمیانیشجەختیلەو

بابەتــەكردهوهکەبەپشتبەســتنبەرێنمایــیوەزارەتیدارایی
نابێتپارەکانبەكاشلەبانکوەربگیرێنەوەودەبێتبهچەک

بێت،چونکەپارهىنهختینه»سیولە«کەمە.
بەوتەیژیانمحەمەد،بەڕێوبەریبانکیکفری،قەبارەیکێشەی
بەڵێنــدەرەکانالیئەوانکەمتره،بەوپێیەیپڕۆژەکانیشــارەکە
کەمترن،لەئێستاشدادەتواننبەپێیچەکپارەکانسەرفبکەن

كهگرفتیسیولەکەمترە.
ئــهمدۆخــهوایلــهبهڵێندهرانكــردوهبڕیاربــدهنچیتركارو

پرۆژهىدیكهوهرنهگرن.
مەریوانحەسەن،جێبەجێکاریپڕۆژەی6٠یەکەینێشتەجێبونه
لــەناحیهىرزگاری،دەڵێــت:4٠٠ملیۆنمهەیەلەبانکیگەرمیان
هیچیشــمبۆخەرجناکرێت،بەشــێکیحســابەکەمگواستەوەبۆ
سلێمانی،بەاڵمهەمانکێشەلهوێشهەیە،بۆیەبەهیچشێوەیەک

جارێکیدیکەهیچپڕۆژەیەکئەنجامنادەم.
بەرزانعومەر،لەوبارەیەوەدەڵێت:تەنهاپڕۆژەیەکیوەکرێگاى
کــەالر-ســلیمانیپارەیبۆخەرجدەکرێــت،پڕۆژەکانیدیکەبە

هیچشێوەیەکپارەیانبۆخەرجنەکراوە.
وتیشی:بەبەڵێندەرەکانموتوەشەرمەزاریەلەگەڵئەمحکومەتەدا

کاربکەین،ئیترهیچپڕۆژهیەکناکەین.
ئهمدۆخهىبهڵێندهران،دهزگاحكومییهكانیشروبهڕوىئاستهنگ

دهكاتهوه.
ئهرســهالنئهحمهد،ســەرۆکیشــارەوانیرزگاری،دەڵێت:ئێمە
ئێســتاروبــەڕویئــەوەدەبینــەوەکــەلەکاتــیخۆیداپــارەبۆ
بەڵێندەرەکانمانخەرجناکرێت،بێگومانئهگەربەمشێوەیەبڕوات،

پاشەکشەدەکەن،چونکەلەکۆتاییداکاریئەوانبۆقازانجە.

٤٤. كێشه كانى بانك به ڵێنده ران له  ئیشكردن راده گرێت. كێشه كانى بانك به ڵێنده ران له  ئیشكردن راده گرێت
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1.سیســـتهمىبانـــكلـــهههرێمىكوردســـتانوعێـــراقبهگشـــتى،كێشـــهىبونیادییههیه،ئـــهمســـێكتهرهبهتهنهابوه
بـــهشـــوێنىدابهشـــكردنىپارهوكـــهبهزۆریـــشموچـــهوپێشـــینهىدهزگاحكومییهكانه.ئـــهورۆاڵنهىكـــهلهجیهاندا

بانكـــهكاندهیگێـــڕن،لێـــرهدافهرامۆشوپشـــتگوێخراوه،لهنێویشـــیدابانكهكانـــىگهرمیان.

2.لـــهگهرمیـــاندا٣بانكـــىحكومىگشـــتىوبانكێكىتایبهتـــىحكومىلهبوارىكشـــتوكاڵداههیه،تێكـــڕامامهڵهى
ســـهروى75فهرمانگـــهىحكومـــىلـــهموچهوپێشـــینهىمانگانـــهوپـــارهىپـــرۆژهكانرێكدهخهن،ســـهرباریئهوهى

نزیكـــهى18هـــهزارههژمـــارىهاواڵتیانیـــانههیهكـــهئهوانیـــشبهڕێوهدهبهن.

٣.بانكهكانـــىســـنورىگهرمیانفشـــاروئهركێكىزۆریانلهســـهره،لهبهرامبهریشـــداچلـــهروىبیناوپێداویســـتییهوه،
چلـــهروىژمـــارهىفهرمانبهرهوه،وهكوپێویســـتبۆیاندابینودهســـتهبهرنهكراوه.

4.گهورهتریـــنكێشـــهىبانكهكانـــىســـنورىگهرمیـــان،نهبـــونوكهمـــیپـــارهىنهختینـــه»ســـیوله»یه،ئهمـــهش
بهكاریگهریـــیقهیرانـــىدارایـــیوئـــهوسیســـتهمودۆخـــهداراییـــهىلهههرێمداههیـــه.داهاتـــىبانكـــهكانبریتییهله
پـــارهىداهاتـــهجۆراوجۆرهكانـــىدهزگاحكومییـــهكان،لهگـــهڵئـــهوپارهیـــهىكهلـــهبانكـــهناوهندیهكانـــىههولێرو
ســـلێمانىدهنێردرێـــت،لهگـــهڵســـپاردهكانىهاواڵتیـــان.یهكێـــكلـــهســـهرچاوهگرنگهكانـــىداهاتـــىپارهبـــۆبانكی
گهرمیـــان،داهاتـــىمـــهرزیپهروێزخانبو،كـــهئهویشبـــهفهرمانێكلهســـهرهتاىئهمســـاڵهوهناســـپێردرێتبهبانكى

گهرمیـــانوراســـتهوخۆبـــۆســـلێمانىدهبرێت.

5.بهكـــۆیگشـــتىووهكبهرپرســـانىبانكـــهكانجهختـــىلێدهكهنـــهوه،خهرجـــیوداواكاریـــیخـــهرجلـــهبانكهكان،
زیاتـــرهلـــهوداهاتـــهىبانكهكانىســـنورهكهههیانـــهیانبۆیـــاندێت.

6.مامهڵـــهىبانـــكلـــهگهرمیـــانوهكزۆرشـــوێنىتریههرێـــم،زۆرتهقلیدییوكۆنه،سیســـتهمهكهبهشـــیپێویســـت
نـــوێنهبوهتـــهوه،ئهمـــهشوادهكاترۆتینودرهنـــگجێبهجێكردنـــىمامهڵـــهكانزیاتربێت.

7.فهرمانبهرانـــىبانكهكانـــىگهرمیـــانئـــهركوكارىزۆریانلهســـهره،لهگهڵئهوهشـــداخولیراهێنانیـــانبۆپهرهدان
بـــهتواناكانیانوئاشـــناكردنیانبهشـــێوازینوێـــیكاركردنونوێكردنـــهوهىكارهكانیان،بهكهمیبـــۆدهكرێتهوه.

8.لێكهوتـــهىئـــهودۆخـــهناجێگیـــرهىكـــهبانكـــهكانبهكاریگهریـــیقهیرانـــىدارایـــیتوشـــىهاتون،بهســـهردهزگا
حكومیهكانـــهوهزۆره،ئهمـــهشوایكـــردوهزۆرينهیـــانناڕازییبـــنلهبانكلـــهخهرجكردنىشایســـتهوپێشـــینهكانیان.
بهشـــێكیانبـــاسلهوهدهكـــهنداهاتیـــانزۆرهوســـپاردهىبانكیدهكـــهن،كهچىكهدێتهســـهرخهرجكردنىشایســـته

وپـــارهبۆیـــانبۆپرۆژهوپێشـــینهوهیتـــر،خودیئـــهوپارانهشـــیانپێنادرێتهوه.

9.بهگشـــتىبانـــكولهنێـــویدابانكـــهحكومییـــهكان،لـــهالیهاواڵتیـــانوبازرگانهكانجێگـــهىمتمانهنیـــن،ئهمهش
وایكـــردوهزۆرینهیـــانئامـــادهنهبـــنپارهكانیانلـــهبانكدانێـــن،بهڵكـــوبهپێچهوانهوهزۆرجـــارپهنابۆنوســـینگهكانى
ئاڵوگـــۆڕیدراودهبـــهنلـــهبـــریئهوان.هـــهروهكزۆرێـــكلههاواڵتیـــانبـــاسلهوهدهكهنپارهیـــانلهبانـــكداناوه،
كهچـــىدواىكـــهدهچـــنبـــۆوهرگرتنهوهى،پێیـــاننادرێتـــهوه،ئهمهشوایكـــردوههێندهىتـــرمتمانهیانبـــهبانكهكان

. نهمێنێت

1٠.بهشـــێكلـــههاواڵتیـــانوبهڵێنـــدهراننیگهرانـــنلـــهوهىجیـــاكاریدهكرێتلـــهخهرجكردنـــىپارهكانیـــان،بهوهى
زۆرجـــارپارهیـــاندهكهوێتـــهالیحكومـــهتودهبێـــتبانـــكبۆیـــانخهرجبـــكات،بـــهاڵمبۆیـــاننـــاكات.ههندێكله

بهڵێنـــدهرانلهبـــهرئهوهـــۆكارهچهكـــیبانكیـــانبهزیانـــیزۆرفرۆشـــتوهتهوه.

11.یهكێـــكلـــهبانكـــهتایبهتـــهحكومییـــهكانكـــهبانكـــیكشـــتوكاڵیه،كارهكانـــىتاڕادهیهكـــىزۆرپهكـــیكهوتوهو
ئیشـــهكانىتهنهـــالـــهوهرگرتنهوهىقیســـتیئـــهوقهرزانـــهىجوتیارانپێـــشســـاڵی2٠14كردویانه،كـــورتبوهتهوه.
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*ستافىیهكهىچاودێرىحكومهتىخۆجێیگهرمیان:
1.زریانمحهمهد
2.سروەکەریم

بۆپهیوهندى
٠77٠192٣662-٠774٠87815٣
Radiodeng@yahoo.com

yakaychawderigarmyan@gmail.com
www.radiodeng.net

لهبارهى)یهكهىچاودێرییحكومهتىخۆجێیگهرمیان(ـهوهلهبارهى)یهكهىچاودێرییحكومهتىخۆجێیگهرمیان(ـهوه

یهكهیهكــىرۆژنامهوانىوبهدواداچونىتایبهتىرادیۆیدهنگهبه
)NED(پاڵپشــتیسندوقینیشتمانىبۆدیموكراسیئهمریكی
ساڵی2٠17دامهزراوه،كارىچاودێرییكردنىحكومهتىخۆجێیی

گهرمیــانئهنجــامدهداتبهمهبهســتىپــهرهدانبهكارهكانیانو
ههروههــابــرهودانبهپرۆســهىچاودێرییكردنوشــهفافیهتو
پتهوكردنىپهیوهندیینێوانهاواڵتىودهســهاڵتودروستكردنى
لێكتێگهیشتنێكىباشتربۆپهرهدانىزیاتربهخزمهتگوزاریهكان.

دوه م: راسپارده كاندوه م: راسپارده كان
1.بونـــىهـــهرسیســـتهمێكىدارایـــیپتهو،پهیوهســـتهبهبونـــىدهزگاوژێرخانىپتـــهو،یهكێكلهودهزگایانـــه:بانكه.
حكومهتـــىههرێـــمئهگـــهردهیهوێـــتلهبـــوارىدارایـــیداكاروبارهكانـــىرێكبخاتهوه،پێویســـتهگرنگیـــیزۆربهمبواره
بـــدات،كهرتـــىبانكرێكبخاتـــهوهوپهرهىپێبـــداتونوێیبكاتهوه،بهشـــێوهیهكببێتـــهمایهىبهرهوپێشـــچونىدۆخی

دارایـــیورێگـــرىكردنلهخهرجـــیزیادهوگهندهڵـــیوبهفیـــڕۆدانو...هتد.

2.پێویســـتهبانكهكانـــىگهرمیـــانپهرهیانپێبدرێـــت،چلهئاســـتىژێرخانىپێداویســـتییهوه،چلهئاســـتىخودییهوه.
لـــهئاســـتىژێرخان،پێویســـتهبینـــایگونجاووتازهيـــانبۆدروســـتبكرێتكههاوتابێـــتبـــهرۆڵوكارهكانيان،یان
بیناكانيـــانبهشـــێوهیهكنـــۆژهنبكرێنـــهوهكـــهلهگـــهڵپێداویســـتییهكانياندابگونجێت،هـــهروهكئامێروپێداویســـتی

نوێیـــانبۆدابیـــنبكرێت.
ئهگـــهربـــهكاریگهریـــیلێكهوتهكانـــىدۆخـــیدارایـــیههرێـــمدروســـتكردنىبینـــابـــۆئێســـتارهنگـــهئاســـاننهبێت،
ئـــهواالنیكـــهمدهتوانرێـــتبـــهنۆژهنكردنـــهوهورێكخســـتنهوهىبینـــاكانوفراوانكردنیـــانودابینكردنىپێداویســـتییه

ســـهرهكیهكانیان،دۆخیـــانباشـــتربكرێـــت.
ههرچـــیئاســـتیخودیشـــه،پێویســـتهلـــهروىدانانىسیســـتهمىكاركـــردن،ههروههالـــهئاســـتىفهرمانبهرهكانیشدا
گرنگـــیتهواویـــانپێبدرێـــتوسیســـتهمىنوێـــیكاركردنیانبـــۆدابینبكرێـــتوتوانـــاىفهرمانبهرهكانیـــشبهخولو

بههێـــزبكرێت. بهردهوام راهێنانـــى

٣.دهبێـــتكاربكرێـــتبـــۆگێڕانـــهوهىمتمانـــهبهبانكـــهكان،ئهویـــشبـــهجهختكردنهوهلهدوبـــارهنهكردنـــهوهىئهو
روداوانـــهىكهلێكهوتهىســـلبیانلهســـهرمتمانـــهىهاواڵتیانوبازرگانـــانههبوه،لهنمونـــهىپێنهدانـــهوهىپارهكانیان
كـــهســـپاردهىبانكیـــانكردوه.بـــۆئهممهبهســـتهپێویســـتهبڕیـــارورێنماییوههـــادهربكرێـــتكهبـــوارىكاروباری
حكومـــهتوبـــوارىكاروبـــاریئههلـــیلهیهكترىجیـــابكرێتهوهوكاريگهرییســـلبیوخراپیانبۆســـهریهكتـــرىنهبێت.
لهگـــهڵئهوهشـــدالهگـــهڵرێكخســـتنهوهىكارىبانـــكوبرهوپێدانـــى،پێویســـتههۆشـــیاریزیاتـــرلهبـــارهىگرنگـــیو

كارهكانییـــهوهبـــۆهاواڵتیـــانرونبكرێتـــهوهوپـــهرهىپێبدرێت.

4.لهمیانـــهىراپۆرتهكهمانـــداههســـتمانبهوهكـــردكـــههیچئالیـــهتوسیســـتهمێكىروننیهبـــۆراییكردنـــىمامهڵهى
دهزگاحكومییـــهكان،هـــهرئهمهشـــهوایكـــردوهنیگهرانبـــن.پێویســـتهبانكـــىگهرمیـــانلهمبارهیـــهوهئالیهتێكىرون
دابنێـــتودهزگاكانیشـــیلێئـــاگاداربكاتهوه،بهشـــێوهیهكمافـــیههموانوهكویـــهكپارێزراوبێت.بۆئهممهبهســـتهش
هانـــىئیـــدارهىگهرمیـــاندهدهیـــنكهلهگـــهڵدهزگاحكومـــیوبانكـــهكانگفتوگۆبكـــهنوكۆبونهوهىفـــراوانئهنجام

بدهنبۆرێكخســـتنىئـــهمبواره.

5.نهگهڕانـــهوهىداهاتـــىدهروازهىپهروێزخـــانبۆبانكـــیگهرمیانوگرێدانهوهىبهســـلێمانى،جگهلـــهوهىجوڵهیهكى
گوماناوییـــه،رۆڵـــیبهرچاویشـــیههیـــهلـــهالوازكردنـــىبانكهكانىســـنورهكهبهوهىبهشـــىپێویســـتداهاتیـــاننابێت
بـــۆراییكردنـــىمامهڵـــهوداواكارییـــهكان.بۆیهپێویســـتهئـــهوبڕیارهىكـــهدراوهبۆگواســـتنهوهىداهاتـــىدهروازهكه
بـــاشكێشـــهى تاڕادهیهكـــى بهمـــهش بانكـــىگهرمیـــانو ههڵبوهشـــێنرێتهوهوداهاتهكـــهبگهڕێنرێتـــهوهخهزێنـــهى

نهختینـــهىبانكهكانـــىســـنورهكهكـــهگهورهتریـــنكێشـــهیانه،چارهســـهردهبێت.

6.پێویســـتهبانكـــىكشـــتوكاڵیكـــهدهزگایهكـــىگرنگـــهلـــهبرهودانبـــهكهرتىكشـــتوكاڵلـــهســـنورهكهدا،چاالك
بكرێتـــهوه،بـــۆئهممهبهســـتهشپشـــتگیرییئـــهوبیرۆكهیهدهكهیـــنكهلهنێـــووهزارهتىكشـــتوكاڵداقســـهىلهبارهوه
دهكرێـــت،بـــهوهىبهپـــارهىقیســـتیئهوقهرزانـــهىكهپێشـــتردراونبهجوتیـــارانوبـــۆبانكهكهدێتـــهوه،تهمویلی

پـــرۆژهىنوێـــیكشـــتوكاڵیبكرێتوبهقـــهرزبهجوتیـــارانبدرێتهوه.


