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  راگیاندراوک سبارەت ب نووسراوەکی داواکاری گشتی
ل وە زانیمان ککانیاندنی راگی مافی گشتی رۆژی ،داواکاری گشتیر٢٠١٤-١-٢٤دەست

ارەت بو پبدەن سبواویانتهزانیاریی ناوەخۆ ناردووەو خواستوویتینووسراوکی بۆ وەزارەت

لو ! لبرانبریان وەربگرنیاساییحزبانی ک ئوان ب بچووک پوانیانکردوون تا ركاری

بۆ ئم جی خۆشحای ک داواکاری گشتی پرۆشی سامانی گشتی ب و رایدەگینین پوەندەدا 

ێ، بمو تانکردنی سامانی گشتی بگردانشانی خۆی ھبست و رێ لبھدەربئرکی سر

الینیان ریزکردووە ک تنیا حزبی رزگاریی کوردستان ب لیستی سربخۆ ١٥ئوان ناوی 

، ئم ل کاتکدای ک ھمووان دەزانن تنیا بشداری ل ھبژاردنی پرلمانی کوردستاندا کردوە

بژاردن بودجش ھک پند مانگرف کراوەبۆ حزبی رزگی بیست ملیۆنیچاری س .روەھا ھ

% ٩٠ند ھزار دەنگی ئمی فوتاند و لھاورکردنی چکانکۆمیسیۆنی سربخۆی ھبژاردن

ەنگانی داوکاری گشتیش نیوەی ئو ددەنگ  خوندەوە،٢٥٧زگاری ب دەنگکاندا، دەنگی لیستی ر

 تی کناوە١٣٢حزبی رزگاریوەالناوەو نووسیویخۆیدا پرسیارودەنگی ھ وەش خۆی لئ ،

امان ل فرمی داوب٢٠٠٩، چونک ئم پش داواکاری گشتی  و ل سای گومانکان زۆرتر دەکن

ی حزبکان چۆنیتی سرفکردنی بودجللپرسینوەبوو تامنی وەزیران کردسرۆکایتی ئنجوو

  .بکات

ئگر داواکاری گشتی دەیوێ رێ لبھدەردانی سامانی گشتی بگرێ وەک خۆیان نووسیویان بۆ 

نگی کمیشیان فرامۆش کردوە ک بودجی زۆر زیاتر وەردەگرن و دەانناوی ھندک حزبی دیکی

ھدەردانی سامانی ؟؟ ئگر داواکاری گشتی دەیوێ رێ ل بو نگیشتوونت پرلمانھناوە

،یانگشتی بگرێ، دەب رکاری یاسایی لبرانبر ئوان بگرتبر ک سامانی گشتی تان دەکن

رستوە ک بنیوەچی دەمننوەو سدان دەب لو پۆژان بپگندەکاری ل بودجکانیاندا دەکن،

ھندێ کنای ان بکات ک بباسی ئو بودج زەبالحدەب ملیۆن دۆالریان تدا بفیۆ دەدرێ؟

دەدرن؟ وای ئوانشوە ئگر داواکاری گشتی ی سبررۆژنامو سنترگۆڤار،راگیاندن،

دەردانی سامانی گشتی بگرێ، باشتروایھب وێ رێ لو پارادەیی کۆی ئکان ننالی ک

بکات، راوردبلگڵ ژمارەی ئو دەنگانی ک ھناویانبدرژایی تمنی خۆیان وەریانگرتووە

  !ئوکات تچووی دەنگی الینکان ئاشکرا دەب و دەردەکوێ ک ک سامانی گشتی بھدەر داوە؟؟
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