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بــوارى وه رزش له  گه رمیان یه كێكه  لــه و بوارانه ى زۆرترین چاوى 
له ســه ره  به  تایبه ت له  ناو گه نجان، به شــێوه یه ك كه  ژماره یه كى 
زۆر گه نجى گه رمیان سه رقاڵى وه رزشكردنن به  تایبه ت یاری تۆپی 

پێ.

له ســنوره كه  دا )3( یانه ى وه رزشــی بونى هه یه  ئەوانیش یانەى 
شــێروانه  )كــوڕان و كچان( و یانــەى رزگارى و یانەى كفرى، كه  
لــه  بواره كانى وه رزشــی: )تۆپی پێ، باله ، باســكه ، هونه ره كانى 

به رگرى، تۆپی سه رمێز( چاالكن.

لــه  ئاســتى حكومییشــدا، له گه رمیــان به ڕێوبه رایه تیــه ك به ناوى 
به ڕێوبه رایه تــى وه رزشــی گه رمیــان بونــى هه یــه  كــه  ســه ر بــه  
به ڕێوبه رایه تى گشتى وه رزشه  له  وه زاره تى رۆشنبیری و الوان، جگه  
لــه و به ڕێوبه رایه تیەى وه رزش هیــچ فه رمانگه  و به ڕێوبه رایه تیه كى 
دیكه یان له  گه رمیان نیه  له  قه زا و ناحیه كان، له گه ڵ ئه وه ش كۆى 

گشتى فه رمانبه رانى ئه و به ڕێوبه رایه تیه  )30( فەرمانبەرن.
له م راپۆرته ى یه كــه ى چاودێریی حكومه تى خۆجێی گه رمیان دا، 
به تایبه تى قسه  ده كه ین له باره ى ئه وه ى حكومه ت تاچه ند گرنگیی 
به م كه رته  داوه  له گه رمیان، تاچه ند به رنامه  و ستراتیژیه تى هه بوه  
و تاچه نــد ئــه و پێشــكه وتنانه ى رویانــداوه  حكومه ت هــۆكار یان 

پاڵپشتى بوه .
له  ئاستى تۆپی پێش دا كه  به رباڵوترین جۆری وه رزشه ، تیپی میلی 
بونیان هه یه ، كه  ژماره یان له  ســنوره كه  167 تیپه ، به مشــێوه یه  

دابه ش بون:

به شى یه كه م: راپۆرت
پێشەکی



2

1. نیگه رانــى یاریزانــان لــه  حكومــه ت و وه اڵمــى 
حكومه ت

یاریزانــان كۆكن له ســه ر ئه وه ى لــه  گه رمیان گرنگــى به  وه رزش 
نــه دراوه  بــه  تایبه ت بۆ تیپــه  میلیــه كان، و یاریزانێكیش ده ڵێت 

وەرزشیان قەتیس کردوە و زۆر کڵۆڵە.
محەمــەد قــادر، یاریزانێكى شــاری کەالره  دەڵێــت: »وه رزش له  
الیــه ن چەند کەســێک  و لە الیەن حزبــەوە بەڕیوە ئەبرێت، وەک 
بەڕیوبەرایەتی وەرزشــی گەرمیانیش وەرزشــیان قەتیس کردوە و 

زۆر کڵۆڵە«.
وه رزشكارێك له  كفری باس له وه ده كات ئه و پێشكه وتنانه ى هه بون 

هۆكاره كه ى تیپیه  میلیه كانه  نه ك حكومه ت.
ســەنگەر مــەال تاهیر، یاریــزان لە قەزای کفــری، دەڵێت: گرنگی 
بــە تیپە میلیــەکان نەدراوە لەالیــەن حكومه ت و بەرپرســانەوە، 
ئــەوەی هەیــە لە ئێســتا لیژنەی تیپــە میلیەکانە کــە هەنگاوێک 
رۆشتونەتە پێشەوە و هەندێك خول کراوە لەسەر ئاستی گەرمیان 
و کوردســتان، ئەگەرنــا پێشــتر زۆر خراپ بو، بۆیــە وەرزش لە 

قەزاکە خنکێنراوە.
»لەگەرمیــان گرنگیدان بــە وەرزش تەنها بــۆ یانەکانە بەتایبەت 
یانــەی شــێروانە، گرنگی ئەوتۆ بە تیپەمیلیــەکان نەدراوە ئەوەی 
هەیە کەســانی ســەرمایەدار هاوکاربون و یاریزانەکان خۆشیان بۆ 
هــەر یاریــەک خەرجــی یاریەکانیان داوە لە کاتێکدا ئەمە ئیشــی 
حکومەتە«. سەالم رەحیم ، یاریزان لە ناحیەی باوەنور وا ده ڵێت.
دەشــڵێت: لە بنەڕەتەوە وەرزش هەر پشــتگوێ خــراوە لە الیەن 
حکومەتەوە و هیچ بودجەیەکی بۆ تەرخان نەکردوە وەکپێویست، 
ئــەو یــاری و خوالنــەی کــە بەشــداردەبین خۆمــان پارەمان بۆ 

کۆکردوەتەوە.
لــه  وه اڵمى ئــه وه ى وه رزش قه تیــس كراوه  تەڵعەت ســەعدوڵاڵ،، 
بەڕێوبەری بەڕێوبەرایەتی وەرزشــی گەرمیــان باس لەوە دەکات: 
بۆچی ئێمە وەرزشــمان قەتیس کــردوە لەگەرمیان ئەوەی پێمان 
کراوە کردومانە و هەر شتێک بێتە بەڕێوبەرایەتی راستەوخۆ پێیان 

دەدرێت و بۆیان دەکرێت.

رۆژنامه نوســێك باس لــه وه  ده كات فه رمانگه كانى په یوه ندیدار به  
وه رزش له  گه رمیان نه بونیان هه روه ك ئێســتایه  و وه رزش گرنگى 
پێنه دراوه  له  سنوره كه ، به ڵكو ئه وه  وه رزشوانان خۆیانن گرنگیان 

پێى داوه .
هه ردى حه ســه ن، رۆژنامه  نوســى وه رزشــى له  گه رمیان، ده ڵێت: 
»وه ك  حکومەت و به رپرســانى په یوه ندیدار به  وه رزشــه وه  هیچ 
گرنگیــه ك به  وه رزش نه دراوه ، بەڵکو ئەوە وەرزشــکاران خۆیانن 

بونەتە هۆی ئەوەی کە بایەخ بە تۆپی پێ بدەن«.
هه روه ها باســى له وه شــكرد: لــە هەیکەلی ســەرجەم کابینەکانی 
حکومەت و وەزارەتی پەیوەندیدار هەمیشە بواری وەرزش پشتگوێ 
خراوە، بۆیە هەم وەزارەت و هه م فەرمانگە وەرزشــیەکانی ســەر 
بــە ئــەو وەزارەتە هیچ شــتێکی ئەوتۆیان نەکــردوە بۆ وەرزش و 

بایەخدان بە وەرزش، بۆیە نەبونیشیان هەروەک ئێستا وایە.
سه باره ت به و پرسیاره ى كه  كێ رێگره  له وه ى بابه تى وه رزش كه  
زۆرینــه ى گه نجانى گه رمیانى ســه رقاڵ كردوه  پــه ره ى پێ بدرێت 
و بــه ره و پێــش بڕوا؟ دانــا له تیف، رۆژنامه نوســى وه رزشــى له  
گه رمیان ده ڵێت: نەبونی یاسایی تایبەت بە وەرزش لە کوردستان 
گەورەتریــن گرفتــی بەردەم وەرزشــکارانە، چونکە هەر کارێک بە 
یاســا رێک نەخرێت ئەوا باش بون و پەرەپێدانی ئەستەم دەبێت، 
لەگەرمیانیش سستی یەکە ئیدارییەکانی وەرزش و زۆری مانەوەی 
بەرپرســانی وەرزش لــە شــوێنەکانیان و نەهێنانــە پێشــەوەی 
کادری ئەکادیمی، بەربەســتن لەبەردەم بەرەو پێشچونی وەرزشی 

سنورەکە. 

2. رۆڵــی حكومــه ت لــه  دابینكردنى پێداویســتیه  
وه رزشیه كان

به شێك له  یاریزانان باس له وه  ده كه ن كه  ئه و پێداویستیانه ى كه  
پێویســتیانه  بۆ یاریكردن له  الیه ن خۆیان یاخود سه رمایه دارانه وه  

دابین ده كرێت به  تایبه ت بۆ تیپه  میلیه كان.
هیــوا ســەعید، یاریــزان لــە ناحیــەی رزگاری ســەبارەت بــەو 
پێداویستیانەی کە پێویستیانە بۆ یاری کردن کێ دابینی دەکات، 
باسی لەوەکرد: »ئەو پێداویستیانەی کە یاریزانانی تیپە میلیەکان 
بەکاری دەهێنن خۆیان ئەیکڕن، زۆر جاریش لەالیەن سەرمایەداران 
و بەرپرسانەوە بۆمان دابین دەکرێت، لەگەڵ ئەوەش لیژنەی تیپە 

میلیەکانیش هەندێكجار دابینی دەکات«.
لە هەمان کاتدا، سەالم رەحیم، یاریزان لە ناحیەی باوەنور دەڵێت: 
»ئەو پێداویستیانەی کە پێویستن بە تایبەت جل یاریزانان خۆیان 
ئەیکرن، ئەو یاریگایەی کە هەیە لە باوەنور هەندێکجار ئەیدەین بە 
کرێ و هەندێك خەاڵت و پێداویســتى پێ ئەکڕدرێت بۆ خولەکان، 

ئەمەش ئەوەنە نیە کە پشتی پێ ببەسترێت«.
پاڵپشت به  وته ى یاریزانان لیژنه ى تیپه  میلیه كان باس له وه ده كه ن 
پێداویســتى تیپــه كان یاریزانان خۆیــان یاخود ســه رمایه داران و 
به رپرســان بۆیان دابین ده كه ن له  برى حكومه ت و به ڕێوبه رایه تى 

وه رزش.
ســامان تاهیر، ســه رۆكى لیژنه ى تیپه  میلییه كانى گه رمیان باس 
لــه وه ده كات: »ئێمه  دو جۆر پاره  وه رگرتنمان هه یه  له  یاریزانان، 
جۆرێكمــان هه یه  بۆ هه ر تیپێك 25 هــه زار وه رئه گیرێت لێیان بۆ 
خوله كان بــۆ پاره ى ناوبژیوانى و ئه وانه یــه  له الیه ن لیژنه كانه وه ، 
جۆرى دوه میشمان بۆ پێداویستى جلوبه رگ هه ر جاره  و رو ئه كه نه  
به رپرســێك و كۆمپانیایه ك بۆیان دابین ئه كرێت، ئێمه  به م جۆره  

ئیدامه ى تیپه كان ئه ده ین«.
له  هه مان كاتدا، شــه ماڵ قادر، ســه رۆكى لیژنه ى تیپه میلیه كانى 
كه الر وتى: بۆ كڕینى پێداویستیه كانى یاریزانانى تیپه كان حكومه ت 

هیچى بۆ نه كردون.

3. رۆژنامه نوسێك: فه رمانگه كانى وه رزش له  گه رمیان نه بونیان باشتره 

یهكهم:رۆڵیحكومهتلهبرهودانبهوهرزش
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موچه ى یاریزانان له  گه رمیان له سه ر ئه و سه رچاوه  داراییانه یه  كه  
یانه كان لێیانه وه  پاره  ده ســت ده خه ن و ، به رپرســانى یانه كانیش 
ده ڵێن له  ئێستاشــدا به شــێك له و موچه یه ى كه  دابین ده كرێت له  

رێگه ى په یوه ندى شه خسیه وه یه .
قادر محه مه د ســه عید، سه رۆكى یانه ى وه رزشى كفرى  باس له وه  
ده كات: »به رزترین موچه  له الی ئێمه  )800( هه زاره  و نزمترینیان 
)300( هه زاره ، له   ئێســتادا كه ســانى ســه رمایه دار بۆمانى دابین 
ده كــه ن لــه  برى حكومه ت، چونكه  له  هــه ر یاریه ك ئه گه ر پله  دو 
بیت به  )20( ملیۆن دینار ده رناچین و پله  یه ك بیت )60( ملیۆن 

دینارى ده وێت«.
كۆمار خوداداد، سه رپه ر شتیارى ده سته ى كارگێرى یانه ى شێروانه  
له  كه الر باس له وه  ده كات: »موچه ى یاریزانه كانمان بۆ تۆپى پێ 
له سه ر ئه و سه رچاوه  داهاتانه یه  كه  پشتى پێده به ستین، به جۆرێك 

بۆ یانه ى شێروانه  زۆرترین موچه  )ملیۆنێك و حه وتسه د و په نجا 
هه زار( دیناره  وه  كه مترین موچه ش )200( هه زار دیناره «.

ســه رۆكى یانه یه ك ده ڵێت ئه گه ر بته وێت یانه كه ت له  كوردســتان 
ناسراو بێت ئه وا النى كه م پێویستت به  )100( ملیۆن دینار ده بێت 

سااڵنه .
ســامان تاهیر، ســه رۆكى یانــه ى وه رزشــى رزگارى لــه  ناحیه ى 
رزگارى وتى: »بۆ موچه ى یاریزانه  كانى تۆپى پێ به پێى وه رزی 
یارییه كانــه ، به رزتریــن موچــه  لــه الى ئێمه  )ملیۆنێك و دوســه د 
هــه زار( هه زار دینــاره  وه  كه مترینیشــمان )100( هــه زار دیناره ، 
له گه ڵ ئه وه شدا ئه گه ر بته وێت یانه یه كى ناسراوبیت له  كوردستان 
و گرنگــى بــه  یارییه كانى تر بده یت جگــه  له  تۆپى پێ، النى كه م 

سااڵنه  پێویستت به  )100( ملیۆن دینار ئه بێت«.

2. موچه ى یاریزانانى یانه كان 

دوهم:بونیادیوهرزشیلهسنورىگهرمیان

داهاتى یانه كان جیاوازى زۆرى تێدایه ، به  جۆرێك یانه ى شێروانه  
مانگانه  ده  ملیۆن دینار داهاتیان هه یه  و یانه ى كفرى و رزگاریش 

ناگاته  یه ك ملیۆن دینار.
كۆمار خوداداد، سه رپه رشتیارى ده سته ى كارگێرى یانه ى شێروانه  
له  كه الر باس له وه  ده كات: »ســه رچاوه ى داهاتى یانه ى شێروانه  
) یاریگاى شێروانه  و یاریگارى رزگار مه شه یى و دو به نزینخانه یه  
به  ناوى ســامان له گه ڵ گه راجه كانیان، و  یاریگاى كاوه  و جێگه ى 
ئه و یاریگایه ى كه  له  ئێســتادا روخێنراوه  و كراوه  به  بینا( ئه مانه  

سه رچاوه  داهاتى ئێمه ن«.
وتیشــى: به هۆى قه یرانى دارایى حكومه ت له  ئێستادا هاوكاریمان 
ناكات له  كاتێكدا پێشــتر باش بون،   سه رچاوه ى داهاتى ئێمه ش 
له  ئێستادا مانگانه  10 ملیۆن دیناره  كه  بۆ یارییه كان و ستافه كانى 

به كارى ده هێنین.
له بــاره ى داهاتــى یانه كه یه وه ، قادر محه مه د ســه عید، ســه رۆكى 
یانه ى وه رزشى كفرى ده ڵێت: »سه رچاوه ى داهاتى یانه كه ى ئێمه  
مه له وانگه ی باوه شاســوار بو كه  ئێستا په كى كه وتوه  و پێویستى 

به  دوباره  بنیادنانه وه  هه یه ، له گه ڵ ئه وه شدا یاریگایه كى تارتانمان 
هه یه  به  ناوى یانه ى كفرى كه  ئه ماندا به  كرێ، ئه ویش فه رشه كه ى 
خراپ بوه ، هه ر به و هۆیه شــه وه  به  شــێوه  سواڵكردن پا ره مان به  
یانه كه  داوه  له الیه ن كه ســانى ســه رمایه دار و به رپرسه وه ، چونكه  

یانه یه ك به  200 هه زار به ڕێوه  نابرێت«.
وتیشــى: له  ماوه ى 6 ساڵى رابردو حكومه ت و وه زاره تى وه رزش 
و الوان ته نهــا 20 ملیــۆن دینــارى پێداوین، بۆیــه  ئێمه  نه داهاتى 
ســااڵنه مان هه یــه  نه  هــى مانگانه ، نه بونى كۆمــه ك وایكرد تیپی 

تۆپی پێی یانه كه مان له  پله  یه كه وه  دابه زى بۆ پله  2.
»ســه رچاوه ى داهاتــى یانــه ى رزگارى مه له وانگه یه كــه له گــه ڵ 
یاریگایــه ك كــه  ئه ویش ته نهــا )900( هه زار دیناره ، لــه  كاتێكدا 
ئێســتا له  خولێكداین مانگى 12 ملیۆن دینار به س بۆ یاریزانه كان 
پێویســته  و ئه بێت ســواڵى بۆ بكه ین و  )250( دینارم بۆ سه رف 
ناكرێت له  بهڕێوبه رایه تى وه رزشــه وه ». ســامان تاهیر، سه رۆكى 

یانه ى وه رزشى رزگارى له  ناحیه ى رزگارى واى وت.

ا. داهات و سه رچاوه كانى داهاتى وه رزش

1. سه رچاوه ى داهاتى یانه  وه رزشیه كانى گه رمیان

دیمەنى یاریەکى تیپە میللیەکانى کەالر
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یاریزانێكى یانه ى شێروانه  گله ى له  یاریگاكانى یانه كه ى ده كات و 
باس له وه  ده كات كه  باران ببارێت یاریگاكانیان ده بنه  ئاســته نگ 

له  به رده میاندا.
محەمەد ســابیر، یاریزانى یانه ى شــێروانه ، هێمــای بۆ ئه وه کرد: 
»یەکێکــی تــر لە گرفتەکان نەبونی یاریگایە، یانه ى شــێروانە دو 
یاریگای هەیە کە باران ببارێت ناتوانیت %50 ئەدای خۆت بکەی، 

لە کاتیکدا ناوچەکانی تری کوردستان ئەو گرفتەیان نیە«.

لــه  به رامبه ردا، كۆمار خوداداد، سه رپه ر شــتیارى كارگێڕیى یانه ى 
شێروانه  له  قه زاى كه الر، وتى: ئێمە لە روی یاریگاوه  دو یاریگای 
زۆر باشــمان هەیە له  كه الر، لە هەمو كوردستانیش هیچ شوێنێک 

نیه  وه ك ئێره  چیمەنی سروشتی بێت.
وتیشــى: له گه ڵ ئه وه شــدا پێویســتمانه  كه  دانه یه كیان بكرێت به  
چیمه نى ده ســتكرد، له  هه وڵداین ئه گه ر مادى باش بێت ئه نجامى 

بده ین.

گه رمیــان به  قــه زا و ناحیه كانه وه  خاوه نــى )13( یاریگایه  به  
جۆرێــك )6( یاریگاى له  قــه زاى كه الر و )2( له  قه زاى كفری 
و )2( لــه  ناحیــه ى رزگاری و )1( له  ناحیه ى باوه نوره  و )1( 
یاریگا له  گرده گۆزینه یه  و ناحیه ى سه رقه اڵ یاریگایه كى تێدایه  
ئه ویــش خۆڵە، له  كۆى ئه و یاریگانه  )4( یاریگاى تایبه ته  به  

یانه كان له  سنوره كه .
جیــاواز له  قه زاى كه الر له  به شــێك له  قه زا و ناحیه كانى ترى 
گه رمیــان گرنگیه كــه ى ئه وتۆ به  یاریگا نــه دراوه ، بۆ نمونه  له  
قــه زاى  كفرى به  ناوچه كانى ده وروبه ریه وه  ته نها یه ك یاریگا 

هه یه .
سەنگەر مەال تاهیر، یاریزان لە قەزای کفری باس لەوە دەکات: 
»لە روی یاریگاوە قەزای کفری خراپترین شارە لە کورستان، 
چونکە یەک یاریگامان هەیە بە هەمو کفری و دەوروبەریەوە«.

دەشڵێت: گرنگی بە وەرزش نەدراوە لە قەزاکە.
قادر محه مه د ســه عید، سه رۆكى یانه ى وه رزشى كفرى ده ڵێت: 
»ئێمە یاریگایەکمان هەیە چەندین تەندرینی بۆ کراوە تاوەکو 
ئیســتا نەبوە بکرێت بە یاریگایەکــی فه رمى،  وە یاریگایەکی 
ترمــان هەیــە یانزه  ســاڵە خراپ بوە پێویســتی بــە گۆرینە، 
ســەرباری ئــەوەی خۆمــان و تیپــە میلییــەکان ئه یپارێزن و 

ئیدامه ى ئه ده ن، ئه گه ر نا ئه و یاریگایه  شه ش مانگى تر به رگه  
ناگرێت، كه  ئه وه ش نه ما تۆپى پێ لێره  ئه كه وێت.

دانــا له تیــف، رۆژنامه نوســى وه رزشــى له  گه رمیــان ده ڵێت:  
نۆژەنکردنــەوەی یاریــگا و ئیدارەدانــی یاریــگاکان و کرێــی 
پاسەوانی یاریگا و پڕکردنەوەی پێداویستیەکان هەموو ئەمانە  
چەندین ساڵە تێچوەکانی  لە ئەستۆی وەرزشکارانە، هه ر بۆیه  
حكومه ت گرنگى به  وه رزش نه داوه  و پشتگوێى خستوه ، ئه گه ر 
به  رێژەیی قســە بکەین لە گەرمیاندا %80 وەرزش بەدەســتی 

وەرزشکارانە نەک حکومەت.
ســەبارەت بە گرفتی یاریگا لە گەرمیان، تەڵعەت ســەعدوڵاڵ،، 
بەڕێوبەری وەرزشــی گەرمیان هێمای بۆ ئەوە کرد: »گەرمیان 
بــە تایبەت کەالر لە روی یاریگاوە کێشــەی نیە، بەاڵم لەگەڵ 

ئه وەش پێویستمان بە یاریگای چیمەنی دەستکرد هەیە«.
وتیشــی: تەنها لە ناحیەی ســەرقەاڵ گرفتــی یاریگامان هەیە، 
ئەگەر وا بڕیاربێت یاریگایەک دروســت بکرێت لە گەرمیان لەو 
ناحیەیە دەبێت، چونکە یاریگاکەیان خۆڵە، لەگەڵ ئەوەش دو 
یاریگا هەیە له  كه الر کە کۆمپانیا وەری گرتوە و هەمو شــتی 
تەواو بوە، بەاڵم قەیران رایگرتوە، یەکێک بۆ یانەی شێروانەیە 

و ئەوی دی بۆ تیپە میلیەکانە.

ب. یاریگاكان

1. ژماره  و كوالێتیی یاریگاكانى گه رمیان

2.یاریزانێكى شێروانه : كه باران ببارێت ناتوانیت نیوه ى تواناى خۆت بنوێنى

دیمەنێکى یاریگارى یانەى شێروانە
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یاریزانان باس له وه  ده كه ن كه  له الیه ن حزبه وه  وه رزش كۆنترۆڵ 
كــراوه  و به ڕێوه ده برێــت له  برى حكومــه ت، به  جۆرێك ئه گه ر 
سه ر به  حزبى ده سه اڵت نه بیت له  ناوچه كه  ناتوانی خزمه ت به  

وه رزش بكه ى له  سنوره كه .
محەمەد قادر، یاریزان لە شاری کەالر باس لەوە دەکات: »ئەو 
کەســانەی کــە وەرزش بەڕێوەدەبەن ئەگەر چــی ئەکادیمین، 
بەاڵم ئەوەنە لە بەرژەوەندی حزب کاردەکەن و گرنگی بە یانه ى 
شــێروانە دەدەن گرنگی بە تیپەکان نادەن، لە کاتێکدا ئەگەر 
تیپــەکان نەبــن و یاریزانەکانی نەبێت یانه ى شــێروانە ســفر 

دەبێت«.
»لــە بری حکومــەت و جیهەتێکی قانونی وەرزش لە گەرمیان 
لەالیــەن حزبــەوە قۆرخ کراوە و بەرپرســانی یەکێتی بەڕێوەی 
ئەبــن، لــە کاتێکــدا ئەو لیژنانــەی کە هەن و دروســت کراون 
دەبێت لە ژێر فەرمانی وەزارەتی وەرزش و الواندا بێت کەچی بە 
پێچەوانەوەیە، ئەمەش وایکردوە ئەگەر حزبی نەبیت ناتوانیت 
خزمەت بە وەرزش بکەی«. هیوا ســەعید، یاریزان لە ناحیەی 

رزگاری وا دەڵێت.
بە هەمانشــێوە ســەبارەت بە کۆنترۆڵکردنــی وەرزش لەالیەن 
حزبەوە، محەمەد ســابیر، یاریزان لە شاری کەالر وتی: »ئەوە 
رونــە کــە یانه كان لە زۆنی زەرد و ســەوزن کــە حەتمەن لێرە 

سەوز سەرپەرشتی ئەکات«.

ســەبارەت بە دەســت وەردانی حزب لە نێــو کایەی وەرزش لە 
گەرمیان، شوان ســەردار قادر، یاریزانی بالە لە یانەى رزگاری 
لــە ناحیــەی رزگاری وتــی: »هەرچەندە حزبەکان بەرپرســی 
راســتەوخۆ نین، بەاڵم هیچ نەبێت وایان کردوە کە وەرزش لەم 
هەرێمــە دابەش ببێت بە دو بــەرە و ناوچەگەرایەتی، هەروەک 
بونەتــە هۆی کێشــە گەلێک وەک دەســت وەردان لە یەکێتیە 
وەرزشــیەکان و کارگێــڕی یانــەکان، لەگــەڵ ناردنی کەســانی 

خۆیان بۆ ناو وەرزش.
بــه  بۆچونــى رۆژنامه نوســێكى وه رزشــى بــه  هــۆى ئــه وه ى 
به رێوبه رایه تى وه رزش به كارى خۆى هه ڵنه ســاوه ، بۆشاییه كى 

گه وره ى دروستكردوه  بۆ حزب.
دانــا له تیف، وتى: »لــە روی یاســاوە بەرێوبەرایەتی وەرزش 
کاریــان رێکخســتن و ئەنجامدانی چاالکی وەرزشــیە، بەاڵم بە 
ئەرکــی خۆیان هەڵنەســاون لە کەرتی وەرزشــدا، هەر ئەوەش 
وایکردوە بۆشــاییه کی گەورە دروســت ببێت تاکــو رێکخراو و 

حزب رۆڵی گەورە ببینن لە بواری وەرزش«.
ســەبارەت بە قۆرخکردنی وەرزش لە گەرمیان لەالیەن حزبەوە، 
بەڕێوبــەری وەرزشــی گەرمیــان، تەڵعەت ســەعدوڵاڵ، باســی 
لەوەکــرد : »وەرزش بریتیــە لــە یاری کــردن و حزبایەتی لە 
ناوە وەرزش ناکرێت، تاوەکو ئێستاش نەبوە یاریزانێک لەسەر 

حزبایەتی لەالی ئێمە و یانەکان دەرکرابێت«.

3.یاریگا وه رزشیه كان تاپۆى وه رزشییان نیه 

سێیهم:حزبجێگهىحكومهتدهگرێتهوه

ئــه و یاریگایانه ى له  گه رمیاندا دروســتكراون بــه  تاپۆ نه كراون به  
وه رزشى، به ڵكو به  موڵكى شاره وانى ماونه ته وه .

ســامان تاهیــر، ســه رۆكى لیژنــه ى تیپــه  میله یه كانــى گه رمیان 
ده ڵێت: »هه رچى یاریگامان هه یه  له  گه رمیاندا به  تیپه  میلیه كان 
و یانه كانیشــه وه  هیچــى تاپــۆى وه رزش نیــه ، به ڵكو هه موى هى 
شاره وانیه ، له  كاتێكدا یاریزانان خۆیان ده یانپارێزن و  هه ندێكجاریش 
له الیه ن لیژنه كه مانه وه  چاودێرى ده كرێت، به جۆرێك یاریگاى تیپه  

میلیه كان پاسه وانێكیشى نیه  چاودێرى بكات«.
سه باره ت به  گرفتى یاریگا له  گه رمیان وتیشى: له  هه مو گه رمیان 
گرفتى یاریگامان هه یه ، به تایبه ت قه زاى كفرى و ناحیه ى سه رقه اڵ 
كه  یاریگاكه ى هه ر خۆڵه ، ته نانه ت له  كه الر پێویستمان به  یاریگاى 
چیمه نى ده ســتكرد هه یه ، چونكه  له  كاتى باراندا ناتوانرێت یارى 

بكرێت.
هاوكات، شه ماڵ قادر، سه رۆكى لیژنه ى تیپه میلیه كانى كه الر باس 
له وه  ده كات: »كه الر له  روى یاریگاوه  باشه ، به اڵم ئه و یاریگانه ى 
كه  هه یه  و حكومه ت دروســتى كردون پێویســته  كه سێكیشــى بۆ 
دابنێن چاودێرى بكات، چونكه  یاریزانان خۆیان چاودێرى ده كه ن«. 
هاوكات تەڵعەت ســەعدوڵاڵ،، بەڕێوبەری وەرزشی گەرمیان وتی: 
ئێمە یاریگامان پێداون و بۆمان چیمەن کردون لە رێگەی ئیداره ی 
گەرمیــان و ئەندامانــی ئەنجومەنــەوە، بەاڵم شــتێک نیــە یاریگا 
وەرزشــیەکان موڵکی وەرزش بێت، چونکە هی شــارەوانین، بەاڵم 
سەربەخۆ کراون لە بەکارهێنانی و داهاتی یاریگاکان بەکاربهێننەوە 

بەتایبەت یانەکان.

1. له  برى حكومه ت حزب وه رزش له  گه رمیان به ڕێوه  ده بات

2. كچانى وه رزشكار له  حزبیبونى وه رزش نیگه رانن
كچه  یاریزانێك ده ڵێت: ئه گه ر حزبى نه بیت و ســه ر به  حزبى 

ده سه اڵت نه بیت ناتوانیت بچیته  ناو یانه كانه وه .
هۆزان فەریق، ده رچوى به شــى وه رزش و یاریزانى گۆره پان و 
مه یــدان لە کەالر، دەڵێت: حزب لە بــری حکومەت و وەزارەتی 
وەرزش و الوان، کۆنترۆڵــی وەرزشــی کردوە لە ســنورەکە، بە 
جۆرێک ئەگەر الیەنی حزبی دیاریکراو نەبیت ناتوانیت بڕۆیتە 

ناو یانەکانەوە.
لــە هەمــا  کاتــدا، رۆژان حەیدەر، یاریزانی یانەی شــێروانەی 
کچان لە کەالر باســی لەوە کرد: لــە کاتێکدا وەرزش زمانێکی 
جیهانیە لە ئێستادا، وەک هەمو دامودەزگاکانی تری واڵت حزب 
دەســتی پێیگەشتوە و دەســەاڵتی حزبی تێدا بەدی دەکرێت، 

ئەمەش بەڕاستی خەمهێنەرە.
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لیژنه ى تیپه میلیه كان دان به وه دا ده نێن، كه  ســه ر به  یه كێتین و 
وه كخۆیــان ده ڵێــن حكومه ت خۆیان به  خاوه نیــان نازانن و حزب 

هاوكاریانه .
ســامان تاهیر، سه رۆكى لیژنه ى تیپه میلییه كانى گه رمیان ده ڵێت: 
لیژنه ى تیپه میلیه كان رێكخراوێكى وه رزشــیه  و ســه ر به  یه كێتیه ، 

حكومه تیش خۆى ناكا به  خاوه نى تیپه میلیه كان.
ده شــڵێت: »ناچاربویــن خۆمان داوه ته  پاڵ حــزب بۆ ئه وه ى ئه و 
پێداویســتیانه ى كه  پێویســتمانه  بۆ مان دابیــن بكه ن له  كاتێكدا 

ئه مه  ئه ركى حكومه ته  كه  نایكات«.
وتیشــى: »ئێمه  خۆمان هه ر كێشــه  و گرفتێكمان هه بێت خۆمان 
چاره ســه رى ده كه ین و به ڕێوبه رایه تى وه رزش و الوان هیچیان بۆ 
نه كردویــن، ته نانه ت هه مو تیپه كان به  یه ك نیزام و یه ك رێنمایى 

ده ڕوات و رێكخراون«.

شــه ماڵ قادر، ســه رۆكى لیژنه ى تیپه  میلیه كانى كه الر، وته كانى 
سامان تاهیر پشتڕاستده كاته وه  و ده ڵێت: »ئێمه  حكومه ت خۆى 
به  خاوه نمان نازانێت، بۆیه  وه ك لیژنه كه  سه ر به  یه كێتین و ئه وان 
هاوكارمانــن له  زۆربه ى داواكارییه كانمان، ئه گه ر نا به ڕێوبه رایه تى 
وه رزش هیــچ پەیوەندییەکیــان بــه  ئێمــه وه  نیه  ئــه وه ى هه یه  بۆ 

یانه كانه«.
له به رامبــه ردا تەڵعــەت ســەعدوڵاڵ،، بەڕێوبــەری بەڕێوبەرایەتــی 
وەرزشی گەرمیان دەڵێت: »تیپە میلیەکان ناویان بە خۆیانەوەیە  
و سەربەخۆن، ئێمە خاوەندارێتیان ناکەین و لیژنەی خۆیان هەیە 
و ســەربەخۆن، ئــەوەی الی ئێمەیــە هۆبەیەکمــان هەیــە بەناوی 
هۆبــەی تیپە میلیەکان هەر شــتێکیان بوێــت هاوکاریان دەکەین 
لە هەمو رویەکەوە، بەجۆرێک ماوەیەک بەر لە ئێســتا پێداویستی 

ناوبژیوانیمان بۆ دابین کردون«.

ئه وه ى تێبینی ده كرێت له گه رمیان زیاتر له  هه ر بوارێكى وه رزشی، 
گرنگیی به  تۆپی پێ دراوه .

سامان تاهیر، سه رۆكى یانه ى وه رزشى رزگارى له  ناحیه ى رزگارى 
باســى لــه وه  كــرد: »ئێمــه  جگه  له  تۆپــى پێ كه  پێشــه نگه  له  
ناوچه كــه  گرنگیمان به  جۆره كانى تــرى وه رزش داوه  كه  نزیكه ى 
8 جــۆر یــارى ده بێت، به اڵم نــه ك له  گه رمیــان، به ڵكو له  هه مو 

كوردستان تۆپى پێ پێشه نگه«.
كۆمار خوداداد، سه رپه ر شتیارى ده سته ى كارگێڕى یانه ى شێروانه  
لــه  كــه الر وتــى: »جۆرەکانی تری وه رزش وه ك باســکە و بالە و 
شــەترەنج و گۆڕه پان و مه یدان گرنگى پێــدراوه ، به اڵم تۆپى پێ 
زیاتر، له گه ڵ ئه وه ش ئه م جۆره  یارییانه  سااڵنى پێشتر سه رفیاتى 
بۆ حســاب ده كرا كه  ده چوینه  ده ره وه ى گه رمیان به هۆى قه یرانى 
داراییــه وه  نه مــاوه ، ئه مــه ش وایكــردوه  زیاتر تۆپى پــێ گرنگى 

پێبدرێت«.
راهێنه رێكى وه رزشى  ده ڵێت: راسته  تاڕاده یه ك گرنگى به  وه رزش 

دراوه  له  گه رمیان، به اڵم به زۆری بۆ یاری تۆپی پێ بوه  و ئه وه شى 
كراوه  به  هه وڵی كه سی بوه  نه ك حكومه ت خه می بخوات.

عه بــاس فه یســه ڵ، راهێنــه رى تۆپــى پێى و مامۆســتاى وه رزش  
لــه  گه رمیــان، ده ڵێت: ئه وه ى هه یــه  تیپه  میلیه كانن كه  ســااڵنه  
خۆیــان خــول و پاڵه وانێتى بۆ خۆیان ده كه نــه وه ، له گه ڵ ئه وه ش 
چه نــد جــۆرى تر وه رزشــمان هه یه ، وه ك: )بالە، باســکە، تۆپی 
دەست، تۆپی سەرمێز، گۆرەپان و مه یدان ... هتد( كه چى گرنگى 

پێنه دراوه  وه كپێویست«.
هۆشــیار حه ســه ن، كه   هه ڵگرى بروانامه ى وه رزشــه  و راهێنه رى 
تۆپی پێیە له  باره ى گرفته كانى وه رزشــه وه  ده ڵێت: پێویســتمان 
به  گۆڕینی کەســانی کاربەدەســتانی وەرزشی  لەم شارە و دانانی  

کەسانی وەرزشی  لە شوێنیان هه یه .
له باره ى هاوکاریکردنی تیپەکانیانه وه  ئاماژه  به وه  ده كات: لە الیەن 
حکومەتەوە ســااڵنی پیشــو زۆرباش بو تۆپ و جلى وه رزشــى بۆ 

تیپەکان دابیندەکرا، ئێستا ئەوەش نەماوە. 

3. حكومه ت تیپه  میلیه كانى داوه ته  ده ست حزب

چوارهم:كێشهجۆراوجۆرهكانىكهرتىوهرزشورۆڵیحكومهت
1. نه بونى هه مه چه شنی له  وه رزش دا

دیمه نى پێشبركێیه كى راكردنى ماوه  درێژى كچان له  كه الر
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یاریزانانــى باســكه  و بالــه  و تۆپى ســه رمێز ئه وه  پشــت راســت 
ده كه نه وه  كه  وه ك پێویســت گرنگى به و جۆرانەى دیكه ى وه رزش 

نه دراوه  له  گه رمیان.
شــوان ســەردار قادر ، یاریزانی وەرزشی بالە لە یانەی رزگاری لە 
ناحیەی رزگاری وتی : بۆ ماوەی 12 ساڵە یاری بالە دەکەم هێشتا 
نەگەشــتوم بەو پلەیەی کە خۆم ئەمەوێ، ئەمەش بەهۆی هەندێ 
کێشــە و گرفتــەوە وەک لیژنەی ئۆڵۆمپی کوردســتان بەرپرســی 
ســەرەکیە لە کێشــەکانی یاری بالە، چونکە هیچ لێپرسینەوەیەک 
لــە یەکێتــی تۆپــی بالە ناکەن بۆیــە بێ باکن لــە گرنگی دان بە 

چاالکێکانیان.
وتیشى: دوای چەن ساڵ جارێک خولێک ئەکەنەوە ئەویش ماوەی 
هەفتەیــەك ئەخایەنێت یان لە شــەوانی ڕەمــەزان خولکە بەڕێوە 
دەبرێــت  وەك بڵی خولی شــارێک بێت نەک خولی کوردســتان، 
ئەمــە هۆکاری ســەرکیە بۆ ئــەوەی کەمترین هانــدەر و کەمترین 

وەرزشوان رو لەو یاریە بکەن.
ئــەو یاریزانــە باس لەوەشــدەکات: وتیشــی: ئەگەر لــە گەرمیان 
یانەیــەك هەبوایــە خزمەتی یاری بالەی بکردایــە وەکو تۆپی پێ 
ئێســتا نەك لە ئاســتی کوردستان بگرە لە ئاستی عیراق پاڵەوان 
دەبون، چونکە چەندین یاریزانی بالەمان هەبوە گەشتۆتە بەرزترین 
ئاست وگەشتون بە هەڵبژاردەی عێراق کە کاتێکدا یاریزانی تۆپی 

پێ نەگەشتوەتە ئاستی هەڵبژاردەی عێراق.
له  هه مان كاتدا، رێباز هاشــم، یاریزانی تۆپی ســەرمێز لە یانەی 
کفری باس لەوە دەکات: »یاری تۆپی سەرمێز ئەوەی گرنگی بێت 

پێی نەدراوە و ئێمە خۆمان پیا هەڵواسیوە کە بۆ ماوەی 11 ساڵە 
یاری دەکەم لە یانەی کفری، لە گەرمیانیش زیاتر گرنگی بە تۆپی 
پــێ دراوە وەک لــە یاریەکانی دیکە، تەنات خۆمان پارە ســەرف 

ئەکەین لە بری ئەوەی بۆمان سەرف بکەن«.
وتیشی: ئێمە گرفتی پێداویستیشمان هەیە و تەنانەت مێزێکیشمان 
نیە نێودەوڵەتى بێت کە یاری لەسەر بکەین بۆشمان دابین ناکەن، 
تەنهــا لە کاتێکدا خولێــک دەکرێتەوە بانــگ دەکرێین بێ ئەوەی 
دەســتمان بگــرن و هاوکارمان بن، ئەوەی هەیــە مەبلەخێک پارە 
وەردەگــرن و ئێمەش هیچ تەنها تێچوی رێگاوبان ســەرف دەکەن 

و تەواو.
به روار ره وف، یاریزانى باسكه  له  یانه ى شێروانه  له  كه الر ده ڵێت: 
»بۆ ماوه ى 14 ســاڵه  یارى باســكه  ده كه م و بۆ ماوه یه كى باش 
لــه  رابردو گرنگى پێدرا، دوابه دواى ئه وه  به ره و الوازى ده رۆشــت 
تاوه كــو فێرگه یه كمان كرده وه  و له و فێرگه یــه  كۆمه ڵێك یاریزانى 
خۆبه خــش بوین كۆمه ڵێك كه ســمان پێگه یاند، بــه اڵم دوابه دواى 
ســه رهه ڵدانى قه یرانــى دارایى هه مو یاریه  وه رزشــیه كان وه ســتا 

به تایبه ت باسكه «.
وتیشــى: وه ك یانه ى شــێروانه  هاوكارێكى باشــمانن هه ر خولێک 
هه بێــت به شــدارى ده كه یــن، بــه اڵم له  ئێســتادا وه ك پێویســت 
نیــه ، له گــه ڵ ســه رهه ڵدانى قه یرانــى دارایــی وه زاره تــى وه رزش 
و به ڕێوبه رایه تیــه كان هــه ر نه مــاون، لــه  كاتێكدا ســااڵنى رابردو 

باشتربون.

2. تۆپی پێ یارییەکانى دیکەى پشتگوێ خستوە

كچانــى یاریزان باس له وه  ده كــه ن له الیه ن حكومه ته وه  گرنگى به  
وه رزش نه دراوه  به تایبه ت بۆ كچان و پشتگوێ خراوین، به جۆرێك 
زیاتــر گرنگى به  تۆپى پێده درێت له  ســنوره كه  كه  ئه مه ش ته نها 

بۆ كوڕانه .
هۆزان فەریق، یاریزانی کچان لە قەزای کەالر و دەروچوی بەشــی 
وەرزش لە گەرمیان دەڵێت: »حکومەت هیچ گرنگیەکی بە وەرزش 
نەداوە لە ســنورەکە بە تایبەت بۆ کچــان، گرنگی زیاتر بە تۆپی 

پێ ئەدەن کە ئەویش بۆ کوڕانە«.
وتیشــی: من خۆم یەکێک بوم لە یاریزانەکانی شــێروانەی کچان، 
بەهۆی نەبونی پاڵپشــتی مادی و مەعنەویەوە ناچاربوم وازم هێنا 

لە وەرزش کردن، زۆرن ئەو کچانەش کە وازیان هێناوە.
هێمای بۆ ئەوەش کرد: وەرزش لە گەرمیان بۆ کچان بۆشاییەکی 
گــەورەی هەیە، بەجۆرێک تاوەکو ئێســتا هیــچ تیپێکی تۆپی پێ 
و بالە و باســکە لە ســنورەکە بونی نیە، ئەوەی هەیە تەنها یاری 

گۆڕەپان و مەیدانە، ئەویش زۆر بە کەمی گرنگی پێ دەدەن.
به  هه مان شێوه ، رۆژان حەیدەر، یاریزان لە یانەی شیروانەی کچان 
لە قەزای کەالر وتی: »حکومەت و بەرپرسان گرنگیەکی ئه وتۆیان 
بــە وەرزش نەداوە لە ناوچەکەدا بە هەمو جۆرەکانەوە، بەتایبەت 
کەمتەرخەمیەکی زۆر کراوە لە ئاست پێشکەوتن و هاندانی کچانی 

ناوچەی گەرمیان بۆ روکردنە وەرزش«.
وتیشی: یانەکە تاڕادەیەک هەوڵی داوە پاڵپشت و هاندەری کچانی 
ناوچەکــە بێــت و کەم تــا زۆر کچــان توانیویانە لــە رێگەی ئەم 
یانەیەوە بگەن بە ویست و هیوای خۆیان، سەرەڕای هەمو ئه مانە 
کەمتەرخەمــی و جیاوازی کــردن بە رونی بەدی دەکرێت لە نێوان 

هەردو رەگەزدا.
هێمای بۆ ئەوەش کرد: ئەوەی مایەی نیگەرانیە بۆ وەرزشی کچان، 
تەنهــا دو جــۆر یاری هەیــە بۆ کچان لە نێو یانەکــەدا )گۆره پان 
و مه یدان(، ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە بەرپرســان توانای 

کچانیان بە کەم بینیوە.
سەبارەت بەوەی کە بۆچی وەکپێویست گرنگی بە وەرزش نەدراوە 
بە تایبەت، تەڵعەت ســەعدوڵاڵ، وتیشــی: »قەیرانــی دارایی زۆر 
شــتی پەکخســتوە، ئێمــە لەم ماوەیــەی رابــردودا چاالکی تۆپی 
ســەرمێزمان ئەنجامدا بۆ کچان و کوڕانی گەرمیان کە زیاتر لە 40 

کچ بەشداربون«.
باسی لەوەشکرد: کێ ئەڵێ گرنگی بە کچان نەدراوە؟ ئێمە یانەی 
شێروانەی کچانمان هەیە، کە لە خولی گۆڕەپان و مەیدان کچانمان 

دوەم و سێیەمی ئاستی کوردستانیان هێناوە.

»ئەوەی مایەی نیگەرانیە بۆ وەرزشی کچان، تەنها دو جۆر یاری هەیە بۆ کچان 
ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە بەرپرسان توانای کچانیان بە کەم بینیوە«

3. پشتگوێخستنى وه رزشی ژنان
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شــاره زایه كى وه رزش بــاس لــه وه  ده كات پێویســته  گرنگــی بــه  
چاره سه ركردنى كێشه كانى وه رزش بدرێت له  رێگاى زانستیه وه .

د. عه لــى ته هــا، هه ڵگرى بروانامه ى دكتــۆرا له  وه رزش، له باره ى 
چاره ســه ره كانه وه  بۆ دۆخى ئێســتاى وه رزش، ئــه وه  ده خاته ڕو: 
ده بێت یه كێتیه  وه رزشیه كان و یانه كان سپۆنسه ر بكرێن، ئه وه ش 
له  رێگه ى كه مكردنه وه ى باجى سااڵنه ى كۆمپانیاكان به  پێی یاسا 
و سیســته مێك كــه  وا بكات دور بكه ونه وه  لــه  داواكردنى پاره  له  

حیزب و حكومه ت.

ئــه و كه  مامۆســتای زانكــۆى گه رمیانه ، ئاماژه  بــه وه ش ده كات: 
پێویسته  له  رێگه ى توێژینه وه ى زانستى و كۆنفرانس و وۆركشۆپى 
نێوده وڵه تیه وه  ده ســت بخرێته  سه ر گرفته كان و چاره سه ریان بۆ 

بدۆزرێته وه .
ده شــڵێت: ئاڵوگۆر له  پۆسته  وه رزشیه كان له  حكومه ت و لیژنه ى 
ئۆلۆمپى و یه كێتیه  وه رزشــیه كان گرنگه ، له گه ڵ ئه وه شدا ژماره ى 
یانه كان كه مبكرێته وه  و به شدارییان بخرێته  سه ر ئاستى چاالكیان.

به شى دوه م: دەرئەنجام و راسپاردەکان

1. ئه گه رچی ئاســتى به شداریی وه رزشی ناوچه كه  به رز و چاالكه ، 
بــه اڵم به وته ى خودی وه رزشــوانان، به شــداریی و هاوكارییه كانى 
حكومــه ت النیكــه م لــه  ئێســتادا بــاش نیــه ، ئه مه ش به شــێكى 
ده گه ڕێته وه  بۆ قه یران و كێشه ى دارایی هه رێم به گشتى، به شێكى 
تریش په یوه ندیی هه یه  به  نه بونى روئیا و ستراتیژیه كى دورمه ودا 

له الیه ن حكومه ته وه  بۆ كه رتى وه رزش به  گشتى.

2. بــوارى وه رزش لــه  ســنوره كه دا به رفراوانــه ، ئــه وه ى رۆڵــی 
تێداده گێڕێــت الیه نــى جیــاوازن، تیایانــدا هه یــه  حكومیی وه كو 
به ڕێوبه رایه تى وه رزشــی گه رمیان، هه شــیانه  كــه  ده توانین بڵێین 
نیــوه  حكومییه  وه كو یانه كان، هه شــیانه  ســه ربه خۆن وه كو تیپه  
میلیــه كان. ئه وه ى له م نێوه نده دا ونــه ، چه ترێكه  كه  ئه م الیه نانه  

كۆبكاته وه .

3. وه رزشــكاران نیگه رانــن لــه وه ى حكومــه ت به شــى پێویســت 
هاوكارییــان نــاكات لــه  به ره وپێشــه وه چونه كانیان، به ڵكــو هه ر 
به ره وپێشــه وه چونێك رویدابێــت ده یگه ڕێننه وه  بۆ هه وڵی كه ســى 
خۆیان و تیپه كانیان، له به رامبه ریشدا حكومه ت ئاماژه  به وه ده كات 
كــه  درێغیــی نه كردوه  و ئــه وه ى له  ده ســتى هاتبێت بــۆ كه رتى 

وه رزشی سنوره كه  ئه نجامى داوه .

4. وه رزشــكاران نیگه رانــن لــه وه ى كه  چ حكومــه ت و چ یانه كان 
و وه رزشــوانان، ته نهــا گرنگیی به  جۆرێكــى دیارییكراوى وه رزش 
ده ده ن كــه  تۆپــی پێیــه  و له به رامبــه ردا جۆره كانــى دیكه یــان 
فه رامــۆش كردوه ، به اڵم  حكومه ت باس له وه ده كات كه  گرنگییان 
بــه  هه مو جۆره كانــى وه رزش داوه  له  رێگــه ى كردنه وه ى خول و 

پاڵه وانێتیه وه .

5. ئه گه رچــی حكومــه ت ده ڵێــت گرنگیــی پێــداون و خولیان بۆ 
كردونه تــه وه ، بــه اڵم به وته ى خودی وه رزشــوانان، ژنان له  بوارى 
وه رزش دا لــه  گه رمیــان فه رامــۆش كــراون، ئه گه رچــی تیپــی 
جۆراوجۆری وه رزشــیی ژنان له  رابردو و ئێستاشــدا بونیان هه یه ، 
وه رزشــكاره  ژنه كان بــاس له وه ده كه ن به  گرنگیه وه  له  وه رزشــی 

ئه وان نه ڕوانراوه .

6. حــزب رۆڵێكــى به رچــاوى هه یــه  لــه  كایــه ى وه رزشــی دا، 
به شــێوه یه ك ته نانه ت ده ســته  وه رزشــیه كانى وه كو لیژنه ى تیپه  
میلیه كان، له الیه ن حزبه وه  به ڕێوه ده برێن، ئه مه ش ده گه ڕێننه وه  بۆ 
الوازیــی حكومه ت كه  بواره كه ى چۆڵكردوه  بۆ ئه وه ى حزب تیایدا 

بااڵده ست بێت.

»وه رزشكاران نیگه رانن له وه ى كه  چ حكومه ت و چ یانه كان و وه رزشوانان، ته نها 
گرنگیی به  جۆرێكى دیارییكراوى وه رزش ده ده ن«

»ژنان له  بوارى وه رزش دا له  گه رمیان فه رامۆش كراون«

یهكهم:دەرئەنجام
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1. بــوارى وه رزش وه ك هه مــو بواره كانــى تــر، پێویســتی بــه  
ڕێكخســتنه وه یه ، بۆ ئه مه ش پێویســتی به  یاسایه ك هه یه  كه  هه م 
ســه رده میانه  بێت، هه میش به شێوه یه كى دوربینانه  و به مه به ستى 

بره ودان به  بواره كه  ئاماده كرابێت.
لێــره وه  رۆڵــی پارله مــان دێته  ئاراوه  به وه ى ده بێــت خه مێك له م 
الیه نه  بخوات و یاســای پێویســت و گونجاو به گوێره ى پێویستیی 

رۆژ ده ربچوێنێت بۆ رێكخستنى بوارى وه رزش.

2. پێویســته  حكومه ت ستراتیژیه تێكى هه بێت بۆ بوارى وه رزش، 
به شــێوه یه ك پالنێكى دورمــه ودا دابنێت بۆ ئه و ئاراســته یه ى كه  
ده یه وێــت وه رزش لــه  چه ند ســاڵی داهاتودا پێیدا بــڕوات و ئه و 
ئامانجانه ش ده ستنیشان بكات كه  ده ویسترێت پێی بگات، ئه مه ش 

به  به شداریی نوێنه رى سه رجه م ناوچه كان.

1. بــه  ئامانجــى بره ودان به  وه رزشــی ناوچه كــه  و دانانى پالنی 
ســتراتیژی و دورمه ودا، پێویســت بــه  ئه نجامدانى كۆنفرانســێك 
ده كات به  به شــداریی نوێنه رى هه مو ئــه و الیه نانه ى كه  له  بوارى 
وه رزشــدا له  گه رمیان رۆڵ ده گێــڕن، بۆ ئه وه ى پێكه وه  ئه و پالنه  
دابنێــن و حكومه ت لــه الی خۆیه وه  پالنه كــه  بگرێته خۆ و كار بۆ 

جێبه جێكردنى بكات.

2. بونــى بــۆرد یان چه ترێــك له نێوان الیه نــه  جیاوازه كانى وه كو 
حكومه ت و یه كێتى و ســه ندیكا وه رزشــیه كان و یانه كان و لیژنه  
میلیــه كان، زۆر پێویســت و گرنگــه ، بــۆ ئه وه ى لــه  رێگه ى ئه و 
چه تــره وه  هه ماهه نگیــی بكرێت و كار بكرێت بۆ به ره وپێشــبردنى 

ئاستى وه رزش له  سنوره كه 

3. ته ریب به وه ى گرنگه  حكومه ت ده ستوه رنه دات له  كاروباری یانه  
و ده ســته  ســه ربه خۆكانى وه رزش، ئاواش گرنگه  حزبیش ده ستى 
دور بخرێته وه  له كایه ى وه رزشــی، بۆ ئه مه ش پێویســت به  یاسا و 

بڕیاری فه رمیی ده كات كه  ئه م ده ستوه ردانانه  قه ده غه  بكات.

4. هاوشــان له گه ڵ گرنگییدان به  وه رزشــی تۆپی پێ، پێویســته  
بایــه خ به  وه رزشــه كانى تریــش بدرێت، چونكه  توانــاى زۆر باش 
لــه  بواری وه رزشــه كانى دیكه  هه یــه  و له  رابــردودا بونی خۆیان 

سه لماندوه  له سه ر ئاستى هه رێم و بگره  عێراقیش.
بۆ ئه م مه به سته ش، پێویسته  حكومه ت كۆبونه وه  له گه ڵ ئه و یانه  
و ده ســته  و تیپ و وه رزشــوانه  دیارانه  بكات كه  چاالكن له  بوارى 
وه رزشــه كانى دیكه ، بۆ ئه وه ى پێكه وه  پالنێك دانێن به مه به ستى 

بره ودان به و وه رزشانه .

5. ژنان له  بوارى وه رزش دا رۆڵی به رچاویان گێڕاوه  و له  هه ندێك 
بواردا به باشــیی چونه ته  پێشه وه ، هاوشانى ئه مه ش خۆیان رازیی 
نیــن له و گرنگییپێدانه ى كه  هه یه  بۆ وه رزشــی ئــه وان به تایبه تى 

له الیه ن حكومه ته وه .
ده بێــت حكومــه ت ئه م تێبینیانه  به  هه نــد وه ربگرێت، بۆ ئه مه ش 
ئه نجامدانــى: كۆنفرانــس، دیــدار، مێزگرد، ســیمینار و كۆبونه وه  
پێشنیاز ده كه ین بۆ ئه وه ى پێكه وه  هه وڵی ده ستپێكردنى هه نگاوی 
پێكه وه یــی و هاوســه نگ بده ن بۆ بره ودان به  به شــداریی ژنان له  

بواره كه دا.

6. لــه  ئه نجامدانــى پــرۆژه ى وه رزشــیی دا به تایبــه ت لــه  روى 
بونیادییــه وه ، پێویســته  حكومــه ت تــاك الیه نانه  بڕیــار نه دات، 
به ڵكــو ئــه م كاره  بــه  هه ماهه نگیــی یانــه  و ده ســته كان ئه نجام 
بدات، به مه به ســتى ئه وه ى پرۆژه كان باشــتر جێگه  بگرن. له كاتى 
دروســتكردنى بۆرد یان چه ترێكى وه رزشیی له ناوچه كه ، ئه م كاره  
ئاسانتر ده بێت و بۆرده كه  ده توانێت له و بڕایارانه دا رۆڵی هه بێت.

7. بونى كۆلێژ و به شى وه رزش له  زانكۆی گه رمیان، هه نگاوێكى 
گرنگه ، پێویستیشــه  ئه و به شــانه  رۆڵیان هه بێت لــه  بره ودان به  
بــوارى وه رزش، بۆ ئه مه ش گرنگــه  حكومه ت په یوه ندیه كى به هێز 
له گــه ڵ زانكۆدا دروســت بكات و پێكه وه  به شــدار بن له  پرۆژه  و 

پالنی گونجاو دا.

دوهم:راسپاردهكان

ا. له ئاستى سه رانسه ری هه رێم دا

ب. له سه ر ئاستى ناوچه ى گه رمیان دا

»پێویسته  حكومه ت كۆبونه وه  له گه ڵ ئه و یانه  و ده سته  و تیپ و وه رزشوانه  دیارانه  بكات كه  چاالكن 
له  بوارى وه رزشه كانى دیكه ، بۆ ئه وه ى پێكه وه  پالنێك دانێن به مه به ستى بره ودان به و وه رزشانه «

»له  ئه نجامدانى پرۆژه ى وه رزشیی دا به تایبه ت له  روى 
بونیادییه وه ، پێویسته  حكومه ت تاك الیه نانه  بڕیار نه دات«
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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 .

 بۆ په یوه ندى
07480207400 - 07702303676 

Radiodeng@yahoo.com 
yakaychawderigarmyan@gmail.com 

www.radiodang.org

* 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


