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 پێشەکی وەرگێڕی کوردی

،  لەسەر دامەزراوەکانی دەوڵەت  ، بەتایبەت بێگومان گەندەڵی دەردێکی گرانە
  لەش  بە شێرپەنجە دۆخی حوکمڕانی و وەک تێکچوونی ەبێتە هۆی چونکە د

ۆمەاڵیەتی، سیاسی  : کسیستەمەکانیسەرجەم و  ەبێتەوەئباڵو داو الری دەوڵەت
دەردی  لە  ، هەڵئەوەشێنێ.یش ەتەنانەت ئاسایشی نەتەو. ..و  و ئابوری

لە غیابی سەروەری  گەندەڵی  ، چونکەچارەسەرەکەیەتی ،گرانتر گەندەڵی
لە هەر شوێن و جێگایەک، لە هەر دەوڵەت و بۆیە ، دروست ئەبێت یاسادا

بە زەحمەت لە زۆر گەندەڵی زاڵ بووبێ بەسەر یاسادا، ئیدی  دانیشتمانێک 
انی ژیان ئەگرێتەوە، تەنانەت  ەکینەشونما ئەکەوێ و بە خێرایی سەرجەم کا

 . ماڵەکانیشەوەکونجی  دەچێتە

، بەاڵم بەرباڵوترینیان ئەو  ننمونەی ڕژێمە گەندەڵەکان لە دنیادا زۆر
شۆڕشی جەماوەری و   کودەتای سەربازی، یان  ڕژێمانەن، کە لە ئەنجامی

شەرعیەتی  ئەم جۆرە ڕژێمانە چونکە  هاتوونەتە سەر حوکم، ەوەڕاپەڕین
  مافی ڕەها و شۆڕشگێڕیی بۆ دەستە و تاقمەکانیان  بە خۆیان و شۆڕشگێڕی

شۆڕش و   ئەتوانێت لە ئاستکەس  کەم. بە جۆرێک دەستەبەر ئەکەن
و شۆڕشەکەشیان   خۆیان دی بەم شێوەیەدەنگ هەڵبێنێ، ئی  داانی دەستکەوتەکان

ئەبنە بار بەسەر گەلەکەیانەوە، تا ئەو ڕادەیەی گەلەکەیان ئاوات بەو ڕژێمە 
دیارە   .یان کردووە و هەوڵی ڕوخانیان داوەەبات خ لە دژی ترزن، کە پێش ابخو

راق و کوردستان  عێ لە واڵتی جۆرجیا ڕویداوە. ئێستەش لە  ئەم نمونەیە
بەشێک  کە  گەندەڵی و بێ سەروبەرەیی لە حکومڕانیدا گەیشتووەتە ئاستێک،

ە  ب  بەش ڕاستیدالە  . دەخوازنلە خەڵکەکەی ئاوات بە ڕژێمەکەی پێشووی 
بەعسم بە  وەکو  لە مێژە ڕژێمێکی بەڵکو ،حاڵی خۆم نەک ئاواتی پێ ناخوازم 

بەاڵم لە هەندێ ڕووەوە  ،نەفرەت کردووە و بۆ ڕوخانیشی خەباتم کردووە
وەک  ، چونکەراقی ناگرمو عەرەبی عێ ستانی کوردهاواڵتییانناهەقی 
  ی ش ووبە شێوەیەک تلە عێراق و کوردستان سیستمی حکومڕانی  ،ئاشکرایە

، سیاسی،  ئابوری یگەندەڵی بووە، کە نزیک بووەتەوە لە داڕووخان 
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تەنانەت لە هەندێک ڕووەوە نەک لە واڵتی جۆرجیا،   کۆمەاڵیەتی.... هتد.
 بەڵکو لە هیچ شوێنێکی دنیادا نمونەمان نییە. 

. گەندەڵیدالە ڕوبەڕوبونەوەی  یەجۆرجیائەم کتێبە باس و بەسەرهاتی 
  سۆڤیەت جیا ئەبێتەوە، حکومەتێکی سەربەخۆ  تیلە یەکێ  کاتێک جۆرجیا

نەیتوانی کۆنترۆڵی دامودەزگاکانی بکا،   یەکە نوێ  دائەمەزرێت، بەاڵم حکومەتە
یش شەڕێکی  سەرەڕای ئەمە، دووچاری شەڕێک بوو لەگەڵ ڕوسیا و دواتر

دووچاری گەندەڵییەکی زۆر   گەلی جۆرجیا . لە هەموو ئەمانە خراپترناوخۆیی
بەاڵم خۆشبەختانە ئۆپۆزسیۆنێکی سیاسی سەری  . ەوەوونب خراپ و نالەبار 

  و  لە جۆرجیا قارەمانی ڕوبەڕوبونەوەی گەندەڵی هەڵدا، کە خۆیان کردە 
فاف و  شەهەڵبژاردنێکی سەرەتا ". شۆڕشی گوڵەکان"  ونایان ناششۆڕشەکە 

ێندیان  سو ندالە کاتی بانگەشەی هەڵبژارد ، دوور لە دەستی دەرەکیان ئەنجامدا
"جۆرجیای بێ  دەڵی ڕیشەکێش بکەن و دروشمی کە گەن ،خوارد یانکەگەلەبۆ 

بەڵێنەکەیان بردە سەر، گەلەکەشیان   شڕاستگۆیانە بەرزکردەوە، گەندەڵییان" 
نیاندا متمانەیەکی  نی سەرکردە ئۆپۆزسیۆنەکادوەکو گەلێکی زیندوو لە هەڵبژار

بەدەست  ان زۆربەی کورسییەکانی پەڕلەمانی ئەو واڵتەی باشیان پێدان، بۆیە
  کاری سەرەکی ئەم حکومەتە  هێنا و حکومەتێکی نوێیان لەو واڵتە دامەزراند.

شێوەیەکی سەرنج ڕاکێش واڵتیان لە گەندەڵی   بە کردنی گەندەڵی بوو.قەالچۆ 
  نا. بە کارەکانیان دکی دوور لە گەندەڵیان بنیاپاک کردەوە و حکومەتێ

ییەکانەوە گەیاندە  ارجۆرجیایان لە ڕووی شەفافیەت و داهات و خزمەتگوز
 واڵتانی ئەوروپی.  ئاستی

  کردووە و  ، کە هاوکاری جۆرجیایان لەم سەرکەوتنەدابانکی نێودەوڵەتی 
بارەی   شێوەی کتێبێک بە زمانی ئینگلیزی لە لە یئەم ڕاپۆرتەش 
واڵتانی   جۆرجیا لەنەی باڵوکردووەتەوە. بەو هیوایەی نمو ەوەسەرکەوتنەکان
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، کە  یشناوەندی بەیان بۆ لێکۆڵینەوە و پالندانان . تاقی بکرێتەوە ەداهاوشێو
و گومانی تێدا نییە، کە هەستیان بەو مەسئولیەتی   بنکەکەی لە عێراقە

زمانی   بۆ ئەم ڕاپۆرتە نیبە وەگێڕا هەستاون کردووە، بۆیە سەرشانیان 
  عێراق،  دەسەاڵتدارانیگەلی عێراق، بەتایبەتی عەرەبی و خستویانەتە بەردەم 

چاوێک لە تەجروبەی جۆرجیا و هاوشێوەکانی سەبارەت بە  ی بەو هیوایە
 قەالچۆکردنی گەندەڵی لە عێراقدا بکەن. 

خوێنەر بە نووسینی   ینامەوێ تۆ ناوەڕۆکی ئەم کتێبە سەبارەت بە
بە زمانێکی پوخت و   لە بنەڕەتدا ئەم ڕاپۆرتەزیادەوە سەرقاڵ بکەم، چونکە 

بە   سەبارەت  کراوە. دەئاما  داسەرکەوتوو  یرۆکێکیچلە شێوەی  کورت 
سەرنجی   بە شێوەیەک ەوەمخوێند وەرگێڕانیشی بۆ زمانی کوردی، کاتێک

، بەتایبەت لەبەر ئەوەی بەشێکی زۆر لە  ، کە بڕیارمدا وەریگێڕمڕاکێشام 
بە تایبەت لەڕووی  هاوشێوەی ڕووداوەکانی کوردستانە، ڕووداوەکانی جۆرجیا،

پۆزسیۆن، گەندەڵی و نەبوونی  ئۆجیابوونەوەیان، شەڕی ناوخۆ، سەرهەڵدانی 
  ، ناوەندە کرد بە نامەیەک داوام لەو بۆیە ئاو و کارەبا و خزمەتگوزارییەکان.
من زۆر  بۆ زمانی کوردی، کتێبەکەیانانی کە ڕەزامەندی بفەرموون بە وەرگێڕ

  کە  ،ی بەو هیوایەسوپاسیان ئەکەم، کە بە ڕێزەوە داواکەیان قبوڵ کردم. 
 و سوود بەخش بێت.  ی ئەم جۆرە نمونانە بناران ئاگادخەڵکی کوردست

  
 

 د. نەوزاد ساڵەح ڕەفعەت     
 ٢٠١٩سلێمانی      

   nawzadrft@yahoo.comEmail:    
Mobil: 07701487622                                        
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 ۆڵینەوە و پالندانان ندی بەیان بۆ لێکوەنا: لە بارەی

.  نییە ماددیی سوودئەم مەڵبەندە، مەڵبەندێکی سەربەخۆیە و چاوی لە 
بارەگای سەرەکی لە شاری بەغدایە. کاری سەرەکی ئەم دەزگایە بێجگە لە  
مەسەلەکانی تر، پێشکەش کردنی ڕاوبۆچونێکی ڕاستگۆیانەیە لەبارەی  

بە عێراقەوە   یانیوەندی کە پە ەرەوەی واڵت،ییەکانی ناوەوە و دتسیاسەتە گش 
، بە شێوەیەکی تایبەتی و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە گشتی. هەوڵی  هەبێت

وست  ڕوونکردنەوەی سەربەخۆیانە ئەدات بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێکی در
  . ئەکادیمیداو  کانی پەیوەندیدار لە بواری سیاسی مەسەلە ئاڵۆزەبە  سەبارەت 

بەردەوام   ،و نێودەوڵەتی هەیەگرنگییەکی ناوچەیی بە گوێرەی ئەوەی عێراق 
شانبەشانی گۆڕانکارییە نێودەوڵەتییەکان پەل ئەهاوێژێ. تا ئێستا ئەوەندەی  
بەرچاوە، عێراق لە چوارچێوەی گۆڕانکارییەکانی سااڵنی ڕابردوو، بەردەوامە.  

ئەم ناوەندە )ناوەندی بەیان( هەوڵ ئەدات بۆچونێکی نوێ و  لەبەر ئەوە
 ە بخاتە بەردەم گەل و واڵتەکەی. نیەنانە و ڕاستگۆیابێال

و لێکۆڵینەوەکانی لەبەردەم ئەو   ەندەکەمان هەوڵ ئەدات چاالکییناو
ەبێتەوە،  اق و ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست دعێر ڕوبەڕوی بەرەنگارییانەی

هەروەها   یشاندەر بێ بۆ چارەسەری کێشە نزیک و دوورەکان.بتوانێ ڕێ ن
بە لێکۆڵینەوە و کاری مەیدانی و   ،کاننی نوێ بۆ کێشەبۆچۆڕاو هەوڵ ئەدات 

پەیوەندی کردن بە چەندین دامودەزگای ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستەوە، بدۆزێتەوە،  
بەتایبەت ئەو کێشانەی پەیوەندییان بە کێشەکانی عێراقەوە هەیە لە بارەی 

، پەیوەندییە  ، کۆمەاڵیەتی، سیاسەتی نەوت، کشتوکاڵئابوری سیاسەت، 
 وەردەوە.ەردەوڵەتییەکان و پنێو 
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 کارەکانی: 

بۆ لێکۆڵینەوە   ت سەرچاوەیەکی گرنگ بێ ئەم ناوەندە هەوڵ ئەدات 
ببێتە  هەوڵ ئەدات  . کێشەکانی عێراق بە شێوەیەکی سەربەخۆ بارەیلە

ناوەندێکی گفتوگۆ بە گوێرەی ڕاستییەکان و ئەو گۆڕانکارییانەی شانبەشانی  
لە بیرکردنەوە  اریی هەوڵ ئەدات بەشد ت. ڕووئەدا عێراقدالە کە  ،ناوچەکە

بن.   دا، لە هەر پلە و پۆستێک بکات  عێراقداستراتیجییەکان لەگەڵ بڕیاردەرانی 
و   تییەەاڵهەوڵی بەهێزکردنی توانای دەزگا پەروەردەییەکان و ڕێکخراوە کۆم

دامودەزگاکانی حکومەت ئەدات بۆ ئەوەی پسپۆڕیی کارگێڕیی، کە توانای  
 پێ بگەیەنێ.  ،ەت و ئابوری و کۆمەاڵیەتی لە بوارەکانی سیاس بڕیاردانی هەبێ

: لێکۆڵینەوە و کاری  ئەم ناوەندە کارەکانی هەوڵدانە بۆ ئەنجامدانی
  هەموو  و خولی ڕاهێنان بۆ  شوێنکاربەستنی کۆنگرە و کردنەوەی  مەیدانی،

 دامودەزگاکانی حکومەت و زانکۆکان. 
 

 ئامانجەکانی:

لە  بە عێراقەوە هەیە ییانندۆڵینەوانەی پەیوەکاریگەر لەو لێک  بەشداریی •
کۆڵینەوەی زانا و بە لێ یلێکۆڵینەوەی گرنگ و سەربەخۆ، کە پشت 

 . پسپۆڕان بەستووە

ن  کردنی گفتوگۆ لەبارەی گۆڕینەوەی زانیاری لەالیە  یپشتگیری •
، سەبارەت بە عێراق، وەکو: سیاسەتمەدران، ڕۆژنامەنوسان،  پسپۆڕانەوە

ڕوبەڕووی عێراق   بەرەنگارییانەیەو تایبەتی لە بارەی ئ ئاکادیمییەکان، بە
ەوە، بۆ بەرهەمهێنانی بیروبۆچوونی نوێ بۆ  و ناوچەکە ئەبن

 ئەم کارانە.  ڕوبەڕوبونەوەی
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پەرەپێدانی توانا ستراتیجییەکان بۆ دانانی بڕیار و داڕشتنی سیاسەت  •
 لە عێراق. 

، کە توانای  لە دامودەزگا سیاسی و ئەکادیمییەکان پێگەیاندنی پسپۆڕ •
 ان و کارگێڕییان هەبێ. بڕیارد

و   ئابوریدروستکردنی پەیوەندی ناوخۆ و هەرێمیی لەگەڵ دەزگا  •
 کان. سیاسییەفێرکاریی و 

 دانانی پڕۆژەی لێکۆڵینەوەی ستراتیجی و پەرەپێدانی.  •

 
 :ئەدات  خوارەوە بایەخ بەمانەین، مەڵبەندی بەیا

 

ەکان،  ، بەرهەمە نانەوتییوزە، نەوت، بانکەکان، بودجە : ئابوری بواری  •
و وەبەرهێنان. هەروەها سەرجەم ئەو کارانەی پەیوەندیدارن   گەشتوگوزار

 یەوە. ئابوریبە 
سیاسەتی دەرەوە، سیاسەتی ناوخۆ، ئاسایش، پەڕلەمان،   بواری سیاسی:  •

 پڕۆژەکانی یاسادانان. و  دەسەاڵت 
لە گەندەڵی، ڕاگرتنی ڕۆتین و  ڕێگریی : چاکسازیی کارگێڕی  •

 لە دامودەزگاکان.  کردن  و چاکسازیی اسی، دامەزراندنەوەبیرۆکر
دامەزراندنی کارمەند، بەرنامەی خوێندن،   بواری پەروەردە و فێرکردن:  •

ۆ. سیستەمی  بینای قوتابخانە، زانکۆکان، ڕێژەی دەرچوانی زانک 
 زانکۆ ئەهلییەکان.  فێرکردن و

یەتی،  توندوتیژی، ئارامیی و ئاشتی کۆمەاڵ کێشە کۆمەاڵیەتییەکان:  •
ی  ڕێژە ری، کێشەکانی خێزان، فەگەە ، تاینیشتیمانپەروەریێنی، پاکوخاو
 کان. نییەکێشە دەرو تەاڵق و

 ی پێویستی ناوخۆیی، سامانی ئاژەڵ و دابینکردن  بواری کشتوکاڵ:  •
 بەرهەمە کشتوکاڵییەکان. 
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 پێشەکی ناوەندی بەیان 

ی  ەڕوبەڕوبونەوگەندەڵی و شەڕێک هێندەی شەڕی دژی لە دنیادا هیچ 
ڕژێمە دیکتاتۆرەکان   دەست . ئەو واڵتانەی تازە لەنییەیژ توندوت ،گەندەڵی

  ، دەکات ئازادییەکەیان لێ تاڵ  ان لێ ئەبڕێ ویبڕست  ، گەندەڵی ئەبێتڕزگاریان 
ئەو   بۆ ئەوەی نێهیچ هیوایەکیان نامێ  ،ئەبنواتووشی نائومێدییەکی 

. هەندێ جار  بکات چارەسەر بۆ کێشەکانیان  ی بە دەستیان هێناوە،ئازادییە
و  لەو گۆڕانکارییەی ڕوویداوە پەشیمان ببنەوە  ،توایان لێ دێربەیان زۆ

بۆیە گوایە چوونەتە سەردەمێکی خۆشتر.  ،لەوەی ئەبن تووشی نائومێدی
 ئەخوازن.  یانجار ئاوات بە ڕژێمە کۆنەکە کهەندێ

-1922ی ن سااڵ نێوان . لەئەوروپا و ئاسیا جۆرجیا، ئەکەوێتە نێوانی
جیابوونەوە و  1991، لە ساڵی ێتی سۆڤیەت بەشێک بووە لە یەک 1991

ەیان لە  ن بوو. ئەم جیابونەوە و ڕزگاربونلەژێر چەپۆکی سۆڤیەت ڕزگاریا
لە دەوڵەتە پێشکەوتووەکان. لەژێر   ک سۆڤیەت نەبووە هۆی ئەوەی ببنە یەکێ

نوێکان   بەرەنگارییەقورساییەکانی پێشوودا ئەیاننااڵند و بەرەو ڕووی 
بریتی بوون  ئەو کێشانە کۆمەڵێ کێشەوە ئەیاننااڵند. وونەوە و بە دەست بدە

بەهۆی   بەاڵم ئەم کێشانە و کۆمەاڵیەتی. ئابوریلە کێشەی: سیاسی، 
 هات.  پێکۆتایی  2003لە ساڵی  ەوەشۆڕشی گوڵەکان  نجامدان و سەرکەوتنیئە

خوارد، کە   یاسایی سوێندی نوێ لەو واڵتە حکومەتێکی 2004ساڵی 
بۆ   بەتایبەت  ،شێوەیەکی زۆر فراوان پشتگیری لێ ئەکرا ە بەیەن گەلەکەیەولەال

گەندەڵی  نەوەی گەندەڵی. دەسەاڵتدارە نوێیەکان چاک ئەیانزانی، کە ڕوبەڕوبو
هەمیشە  بۆیە پەرەپێدانی پاشەڕۆژی جۆرجیا.  ە لەبەردەمییگەورەترین ڕێگر

 جۆرجیای بێ گەندەڵی. دروشمەکانیان بریتی بوو لە:  
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ۆرجیا بۆ بەربەرەکانی گەندەڵی )ئەمە ئەو  ەکانی حکومەتی جمونئەز
کتێبەیە، کە ناوەندی بەیان بۆ لێکۆڵینەوە و پالندانان ڕووناکیەک ئەخاتە سەر  
ئەزمونی جۆرجیا. لە بەربەرەکانی کردنی گەندەڵی. کە ئەزمونێکی ناوازە و  

یرێ بۆ  ە وەربگ ئەزمونکاتەدا ئەتوانرێ سوود لەو  مسەرکەوتووە. هەر لە
  لەو بارەیەوە  کە بە تایبەتی،  گەندەڵی،راقێکی بێ ی ڕێڕەوی عێڕاستکردنەوە

یە خوێنەری ئەم  . لەوانەهەیە عێراقدالە نێوان جۆرجیا و  لێکچوونێکی زۆر 
انێ لەسەر باس و  جۆرجیا ئەخوێنێتەوە، وابزکاتێک لەسەر گەندەڵی  کتێبە،

ی  ق رودۆخەی ئێستا عێراعێراق ئەخوێنێتەوە، بەهۆی ئەو با خواسی گەندەڵی
،  ئابوری سیاسی،  تی لە ڕووی:لە گەندەڵی، بەتایبە تێکەوتووە و پڕ بووە

 . (خزمەتگوزاریی و کارگێڕییەکانی حکومەت  کۆمەاڵیەتی، ڕۆشنبیری، کارە

کە ئەو   ،ئەو زانیارییانەی لەم کتێبەدا ڕوونکراونەتەوە، دەری ئەخات 
ەندەڵییەکان  . زۆرجار گبوون ناکگەندەڵییانەی لەو واڵتەدا هەبووە، زۆر ترس

. هەندێ جاریش بە هاوپەیمانی  حکومەتی ئەبووەوە ڕوبەڕووی کارگێڕییەکانی 
کردن لەگەڵ دزەکان و بەرپرسانی حکومەت. تا وای لێهاتبوو ئەمانە  

ئەم کتێبە دەری ئەخات ماشێنی گەندەڵی  وەکو  ئەناسرانەوە بە دزەکانی یاسا.
زیاتر هەژار و بێ چارە   تەیاڵەژارانی ئەم و ی شکاندبوو. ههاواڵتییانپشتی 
ستێک، کە پۆلیس  یشتبووە ئا. تااڵنکردنی خەڵک لەسەر شەقامەکان گەئەبوون

لە بەرگی پۆلیس و  و پیاوانی ئاسایشیش ئەنجامیان ئەدا و ببوونە دز
. لەناو شەقامی جۆرجیادا هەموو کەسێ ئەیزانی، کە هەندێ لە ئاسایشدا

ڕاندن،  ە لە تاوانەکانی ف بارن و دەستیان هەیپۆلیسەکان خۆیان تاوان
 . هاواڵتییانو تااڵنکردنی  باڵوکردنەوەی ماددەی هۆشبەر

لە جۆرجیا دەرهێنانی پاسپۆرتێک یان تۆمارکردنی خانوویەک، یان  
یان هەر   ،دەستکردن بە چاالکییەکی بازرگانی، یاخود چوونە ناو زانکۆ

ت جێبەجێ  کەبوو بۆ ئەوەی کارە چاالکییەکی تر، پێویستی بە پێدانی بەرتیل 
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. ئەمە بێجگە  نە ئەبووجێبەجێ  بەبێ بەرتیلدان هیچ کارێک بە کورتی: ،ببێت
هەیە، لەالیەن   ن سوودییکان، کە بە مەالی نییە لەوەی هەموو چاالکییە بازرگا

هەموو   . ئەمانەرپرسە گەندەڵەکانەوە جێبەجێ ئەکراو بە چەتە تاوانبار
  . بەاڵم بەرپرسانی حکومەت ردئەک  ەکی زۆر جێبەجێبەرامبەر پارەیکارێکیان 

. بەو  نمەیسەر نەئەکرد ، بە هیچ جۆرێ ژیانی ئەو موچانەی وەریان ئەگرت 
 دەوڵەت خاڵی کرابوو.  گەنجینەیشێوەیە 

حکومەتەکەی شیفرنادزە هەوڵی ئەدا بەرنامەیەک   2003پێش ساڵی 
دنی  و بێدەنگ کر قایل کردن  دابنێ بۆ کەمکردنەوەی گەندەڵی، ئەم کارەی بۆ

سەبارەت بە   ،دەرکرد دوو مەرسومی 2001. لە ساڵی بوو ەکەیگەل
کەسی بۆ دروستکردنی نوسینگەی  12دروستکردنی ئەنجومەنێکی 

. ئەم  ردکردنی گەندەڵی. ئەم ئەنجومەنە سەرۆکی واڵت چاودێری ئەکقەالچۆ 
د بە  ئەنجومەنە کۆمەڵێک لە لێپرسراوە ناودارەکانی دەوڵەتیان تاوانبار کر 

چونکە  ی بە خۆیەوە نەبینی،م ئەم کارەیان هیچ پێشکەوتنێک گەندەڵی، بەاڵ 
کاریگەر   یش بڕیارەکانی حکومەت  یەکان بۆ ئەم کارە ڕاستگۆ نەبوون وسیاسی 

 نەبوون. 

  یخائیل ساکاشیفلی دەستبەکار بوو، کاتێک حکومەتەکەی م  2004لە ساڵی 
م  تاڵ بوو، بەاڵەت بەدەوڵ  گەنجینەیهەندێ هەنگاوی گرنگی نا. هەرچەندە 

یانویست کارەکە ئەنجام بدەن،  ی سیاسییەکان بە نیازێکی پاک ئەلەبەر ئەوە
هەنگاوی گرنگیان بۆ  بۆیە لە سەرنەکەوتن ڕزگاریان بوو،  لەبەر ئەوە

 چاکسازی نا. 

سەرەتا دەستیان کرد بە گەڕان  حکومەتە دەستی پێ کرد،  کارەکانی ئەم
نیان دەستگیر کردن،  هەموویا ەندەڵەکان، نباران و کارمەندە گتاوا بەدوای
بە کۆکردنەوەی باج. بۆ ئەوەی بتوانێت هەندێ پارەیان   کرد اندەستی ئینجا
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. هەروەها  خزمەتگوزارییەکان بۆ دابین کردنی ە، کە پێویستت بەدەستەوە بێ
دەستیان کرد بە   لە کارە یەکەمەکانیان بوو. وزەی کارەبا بەشیبە  یدابایەخ

ی کارەکان و یاساکانی گومرگ،  ەوەی باج و ڕێکخستن چاکسازی کۆکردن
پۆلیسی هاتوچۆ، تاقیکردنەوەکان بۆ وەرگرتن لە خوێندنی بااڵ و  

 . انداکزانکۆ

بخەینە   کردنی گەندەڵیقەالچۆبۆ  ائەزمونی جۆرجی  بە کورتی ئەتوانین
ان و بڕیاری توندوتۆڵی  ڕوو، کە بریتیە لە پێداگری کردنی سیاسییەک

ەیوەندی نێوان چەتە تاوانبارەکان و  پچڕاندنی پ ڵدان بۆبە هەو حکومەت،
بەرپرسە گەندەڵەکانی دەوڵەت. بڕیارەکانی حکومەت زۆر ئازایانە بوو،  

کارمەندی پۆلیسی هاتوچۆیان بە یەک بڕیار و بێ   16,000یەکسەر 
دڵەڕاوکێ و بەبێ ترس دەرکرد. چونکە ئەو دەزگایەی بەناوبانگترین دەزگای  

ی کارمەندانی  80% ە بڕیارێکی ترهەروەها بجۆرجیا.  ڵی بوو لەگەندە
کارمەندی وەزارەتی کارەبا   3,000 بە هەمان شێوە. رانی دەرکگومرگ

 . دەرکران

بەرامبەر   ەلە کاتێکدا حکومەتی جۆرجیا ئەو بڕیارە توند و ئازایانەی
انەی  بەش کرد بە دانانی یاسای نوێ، کە ئەم  کرد، دەستیشیانئەگەندەڵیی دەر

  چەند بڕیارێکی کۆمپانیاکان، گومرگ. هەروەها ماکردنی ە: باج، توگرتەو
  و پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکان  یاریئاسانک  سەبارەت بە ان شیگرنگی

دەرکردنی پاسپۆرت، پێدانی مۆڵەتی شۆڤێریی،   وەکو: . ، دەکردهاواڵتییانبۆ 
. دەرکردنی ئەم  مۆڵەتی بینا دروست کردن و هەروەها ڕۆشنبیری نوێ

لە نێوان هاواڵتی و کارمەندان  ویستی و هاوکاریی بووە هۆی خۆشە رانەبڕیا 
کە بەرژەوەندییە گشتیەکان لە پێش هەموو   لەوەی، تێگەیاندنی هەموو الیەک و

، کە گەورەترین  یان کردبەربەرەکانی گەندەڵی  الیەک شتێکەوەیە. بە هەموو
کارێکی گرنگ   یەارە ئازایانەلە پێشکەوتنی جۆرجیادا. ئەم بڕی ڕێگریی بوو
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  ە دەوڵەت و بڕیارەکانی بکەن. هەروەها وای لە جەماوەر کرد باوەڕ ب کەبوو، 
وای کرد خەڵک باوەڕ بە سەرکردە سیاسییەکان بهێنێ و دەست هەڵگرێ لە  

 . ی جۆرجیامافیا و دزەکان  یڕێزگرتن

هەستی  لە ڕوبەڕوبوونەوەی گەندەڵیدا جۆرجیاوە  یئەزمونبارەی ئەوەی لە
سیاسییەکان دانەنیشتن کات بە فیڕۆ بدەن  سەرکردە  ەیە، کە ەوئ دەکرێتپێ 

ە یەکسەر کەوتن بەڵکوبۆ دانانی ستراتیج و لێکۆڵینەوەی پالنەکانیان. 
. ئینجا  نن و ڕەگ و ڕیشەیان لە دەوڵەت هەڵکێشاراکاپەالماردانی گەندەڵ

توانا و ئیشکەر. ئەوانەی کارمەندی نوێی بە  کرد بە دامەزراندنی دەستیان
ون، ڕاهێنانیان بۆ کرایەوە. شانبەشانی ئەم هەڵمەتە  یش نەبوئەزمون اوەن خ

، بەردەوام بڕیاری یەک لە دوای یەک دەرئەچوو بۆ داڕشتنی  توندانە
چوارچێوەی ئیدارەدانی دەوڵەت، بەتایبەت ئەو کارانەی ڕاستەوخۆ پەیوەندی  

 . انداانی ارەک لە ککەمکردنەوەی ڕۆتین  هەروەهاەوە هەبوو. هاواڵتییانبە ژیانی 

هەماهەنگییەکی زۆر لە نێوان دەستەی   مووی گرنگتر ئەوە بوو،لە هە
کانی جۆرجیا هەبوو، هەروەها  سیاسییەحکومەت و خاوەن بڕیاردەرە 

دەستەیەکی بچووک بە سەرۆکایەتی سەرۆک کۆمار دروست کرا، بۆ  
ە نێودەوڵەتییەکان و  ئەزمونبەربەرەکانی گەندەڵی، بە سوودوەرگرتن لە 

لە کارمەندانی   هاواڵتییانجیاکردنەوەی  لۆجیای نوێ.لە تەکنەودوەرگرتن سو
سیاسی بەهۆی پشتگیرییەکی زۆری گەلەوە   سەرکردایەتییدەوڵەت. 

ا شوێنی  ئیتر جۆرجی " گەندەڵکاران کرد و پێیان وتن:  نامەیەکیان ئاڕاستەی 
بۆ   کە هەموو تواناکانیان ،خستکارەکانیان دەری گەندەڵی تیا نابێتەوە".

نیش  گەڕ. لەم بارەیەوە دەزگاکانی ڕاگەیاندندەڵی خستۆتەنی گەڕیشەکێشکرد
 کرد.   هاوکارییەکی زۆری ئەم کارانەیان
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  عێراقدا ببێتە نمونەیەک، کە بتوانرێ لە ئەتوانێت ی جۆرجی ئەزمون 
لەبەر  جێبەجێ بکرێ. سەرەڕای ئەو تایبەتمەندییانەی عێراق هەیەتی. ئەمەش 

بۆیە بەشێکی   سەرکەوتوو بوو،  ڵەتیێدانانی نێودەودانپ بە   ەئەزمونئەو  یئەوە
  شدا یعێراق  لە ئەتوانرێ  لە جۆرجیا دژی گەندەڵی کراون،  لەو کارانە  زۆر

 جێبەجێ بکرێ. 

فیڕۆدان و سەرفکردنی بێ   ە بە بەرنامە تااڵنکردنی سامانی گشتی و ب
دزیی و خراپی خزمەتگوزارییەکان و نالەباری کارمەند و الوازیی   مانا، 

ست بوونی ناوەندی نابەرپرس و جیاجیا. دواکەوتنی  کارگێڕییەکان و درو
نێوان عێراق و جۆرجیای   . ئەمانە نیشانە هاوبەشەکانیپەروەردە و فێربوون

لە بواری قەالچۆکردنی گەندەڵیدا  ئەتوانرێ  لەبەر ئەوە. ەپێش چاکسازیی
پێویستی   ،. بە ڕای ئێمە ئەو بڕیارەەی جۆرجیا وەربگیرێئەزمونسوود لەو 
جۆرجیا دوای   توانایی سەرکردە سیاسییەکانە، کە چۆن لە تی وبە ئازایە

لە  ی وادا. ئێمە لەو باوەڕەداین سەرکردەی سیاس شۆڕشی گوڵەکان ڕووی
  کۆتایی بە دزییەکانی ئەتوانێت یە و ئەو ئازایاتییەی تیا هەیە، کە عێراقدا

اسییەکانی  کردە سیبە سەر باوەڕسامانی گشتی بهێنێ و جەماوەری عێراقیش 
  عێراقدا ۆی بهێنێتەوە. ئەگەر وانەبێ ئەو دەزگا چاودێری و پشکنینانەی لە خ

 . ناکرێتهەیە، هیچیان پێ 

 

 لە بارەی ئەم وەرگێڕانەوە 

تەنها هەندێ ڕستە  ناوەند ئەم کتێبەی بە گوێرەی دەقەکەی وەرگێڕاوە، 
هەندێ وشە  لەبەر جیاوازی ەها . هەرونکردنەوە دانراوننەبێ، کە بۆ ڕوو

 . ، هەندێک دەسکاری دەقەکە کراوەەرگێڕانەکەداتی ولەکا
وەرگێڕدراوە و بەراورد   پێشدائەم وەرگێرانە بە چەند قۆناغێک کراوە، لە 

کراوە لەگەڵ دەقە ئەسڵییەکەی. پاشان بەراورد کراوەتەوە. ئەم کارە سێ  
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م  مانگ هەوڵ و کۆششەکانی ناوەندی بۆ تەرخان کراوە. سەرچاوەکانی ئە 
ئەوەی ئاسان دەست بکەون.   تەوە، لەبەرینگلیزی دانراونەکتێبە بە زمانی ئ 

دەقە ئەسڵییەکە دانراوەتەوە. هەندێ  وەکو  هەروەها مانگ و ژمارەکان
خۆی دانراوەنەتەوە.  ، وەکوبە زمانی عەرەبی انزاراوەش لەبەر نەبوونی

ە  ئەوەی وشەیەکی بەرامبەری هەبووبێ دانراوە، هەندێ لە کورتکراو
لە بری نووسینی "داهاتی سەرجەمی   وەکو:دانراونەتەوە، ئینگلیزییەکانیش 

 " GDPناوخۆ" بە ئینگلیزی نوسراوەتەوە "
 

چاپکردنی ئەم کتێبە لەالیەن ناوەندی بەیان بۆ لێکۆڵینەوە و پالندانان، بە  : تێبینی 
وەرگێڕانەی  لەبەر ئەوەی بانکی نێودەوڵەتی ئەم  مۆڵەتی بانکی نێودەوڵەتی وەرگێڕدراوە. 

، بۆیە ئەم وەرگێڕانە عەرەبییە، دانانرێ بە کتێبی فەرمی ئەو بانکە. هەروەها ئەو  نەکردوە 
 بانکە بەرپرس نییە لە بوونی هەر هەڵەیەک لەم وەرگێڕانەدا، ئەگەر کرابێ. 

 

 

 

 

 

 

 

 ناوەندی بەیان بۆ لێکۆڵینەوە و پالندان   
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 (2013-1991جۆرجیا ) یەکاناسییوداوە سیڕیزبەندی ڕو

 

 .1991ی جۆرجیا لە یەکێتی سۆڤیەت جیابونەوە •
 

و دەستکردن بە جەنگی ناوخۆیی، کە تا کۆتایی   1992کودەتای ساڵی  •
 بەردەوام بوو.  1994ساڵی 

 
کە شیفرنازدە بوو بە   ،1995ساڵی لە یەکەم هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی  •

 رایەوە. هەڵبژێرد شدای2000 سەرۆک کۆماری جۆرجیا و لە ساڵی
 

 . 2003شۆڕشی گوڵەکان لە ساڵی  •
 

 .2004هەڵبژاردنی ساکاشفیلی بە سەرۆکی کۆمار لە ساڵی  •
 

 . 2008ڕۆسی لە ئابی  -جەنگی جۆرجی •
 

 . 2013هەڵبژاردنی جۆرجی مارکفیالشفیلی بە سەرۆک کۆمار لە ساڵی  •
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 وەجۆرجیا لەبارەیچەند زانیارییەکی گشتی 

ە لە ناوچەی قەوقاسی ئۆراسیا. ئەکەوێتە  کی سەربەخۆیدەوڵەتێجۆرجیا 
دەریای ڕەش، لە   نێوانی ڕۆژهەاڵتی ئەوروپا و ڕۆژئاوای ئاسیا. لە ڕۆژئاواوە

وورەوە، ئازەربایجان لە  تورکیا و ئەرمینیا لە باش باکورەوە ڕووسیا. 
دانیشتوانەکەی   ،2کم ,42069یەوە. ڕووبەری جۆرجیا ڕۆژهەاڵت

  83,8%. جۆرجییەکان (2014کەسە )ئاماری  3,729,636
. چەند ڕەگەزێکی جیاجیا لەو واڵتە ئەژین.  دانیشتوانەکەی پێک دێنن

. هەروەها ئەبخاس،  1,5%ڕووس  .5,7%ئەرمەن  .6,5%ئازەرییەکان 
ی، کەبەرتای، کورد، تەتار،  ، چینی، جولەکە، یۆنان ی ، شیشانئۆسینی، ئاشوری

 ین. ئۆکرانی لەو واڵتەدا ئەژتورک و 
 لە سۆڤیەت جیا بوونەوە. 1991ی ئەپرێلی 9لە  جۆرجییەکان

 ڕژێمی جۆرجیا، کۆمارییە. 
 . جۆرجییەپارەی جۆرجیا، الری 

 پایتەختەکەی و گەورەترین شاری، تەبلیسییە. 
 زمانی ڕەسمی، جۆرجییە. 

سەرجەم داهاتی ناوخۆی جۆرجیا بە پێی ئاماری سندوقی دراوی  
 بووە.ۆالری ئەمریکی ار دملی 34,2دا 2013نێودەوڵەتی لە 
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 پێشەکی بانکی نێودەوڵەتی 
واڵتان پەک   ئابوریزۆر ڕوون و ئاشکرایە، کە گەندەڵی پێشکەوتنی 

  ملیۆنەها بە  اندا. لە جیهدەکات یش الواز هاواڵتییانبارودۆخی ژیانی  ئەخات و
  ن بۆ خزمەتگوزارییە گشتییەکانیان ژانەیالە کاتی بەدواداچوونی ڕۆخەڵک 
یبەتی لە بواری پەرەسەندنی  بە تادەبنەوە، ەڵی کارگێڕی ی گەندڕوبەڕو

 . داواڵت 
داهاتی   لە زۆربەی واڵتان گەندەڵی کارگێڕیی بارێکی گرانە لەسەر کات و

ی لە خزمەتگوازارییە  هۆی ناڕەزای و بووەتە دانیشتوان و کۆمپانیاکان
  مێنێ. ە دامەزراوە گشتییەکان نا گشتییەکان. بەم هۆیەوە خەڵک باوەڕی ب

هەژار و  لەبەر ئەوەبەرهەمهێنانی بازرگانی پەکی ئەکەوێت. پەرەسەندن و 
خەڵکانی الواز ئەوانەن، کە زیاتر لە هەر کەسێکی تر کێشەیان بۆ دروست  

گەندەڵی کارگێڕیی دائەنرێ بە نەخۆشییەکی درێژخایەن   کاتدائەبێت. لە زۆر 
بە ناچاری  خەڵک  کەواتە یی،ناوخۆ کۆنبادەکانیو ئەنجامی ڕۆشنبیرییە 

ی ئەبینن  لەبەر ئەوەی ئەبێتەوە. هەروەها سەرکردە سیاسییەکان بەڕوڕو
خەڵک بەرامبەر ئەو گەندەڵییانە بێدەنگن، بۆیە ئەوانیش بێ باکانە بەردەوام  

کان پڕیەتی لە  نییەە جیهانوئەزموئەبن لەسەر گەندەڵییەکەیان، هەرچەندە 
بەاڵم  بێ هیوا بوون.  شان چیرۆکی چاکسازیی سەرنەکەوتوو، پا  چەندین

هەندێ هەوڵ و تێکۆشان بە ڕێژەیەکی کەم سەرکەوتوو بووە لە شەڕی دژی  
  و  گەندەڵییە ئاشکرائەتوانرێت  ی جۆرجیا دەریخست، کەئەزمون گەندەڵی. 
  بە . بە مەرجێک ئەو کارە پشتگیری بکرێت ەبڕ بکرێنبن کانیشدرێژخایەنە

 . اکارزگای رەیەک دامودەجیە زنببن و داچاکسازی دامودەزگاکان  تایبەت لە
ئەم کتێبە )بەربەرەکانی کردنی گەندەڵی لە خزمەتگوزارییە گشتییەکان( کە  

چیرۆکێکە، قورسایی   ڕاستیداەوە. لە دەکاتچاکسازییەکانی جۆرجیا ڕوون 
ەر، کە بەرچاو ڕوونی  یرێتەبگ ب یدەی هەیە بگێڕدرێتەوە و ڕێوشوێنەکان ئەوەن

بخات. وەکو: پۆلیسی  پێش  انداە گشتییەکو پاکسازی لە خزمەتگوزاریی
  هاتوچۆ، باجەکان، گومرگ، دابەشکردنی کارەبا، خوێندنی بااڵ، دەرکردنی 

کان و  نییەبڕیاری گومرگ، تۆماری خانووبەرە، کارە بازرگا
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،  و ڕێگایانەی چاکسازی پالنئەم کتێبە ئەو  خزمەتگوزارییەکانی شارەوانی.
ئەو کارانە پێش   کە ناهێڵێاڵتانەی، لەو دەسە  کە گیراونەتەبەر و ڕێگرە

 .ەوەدەکات، ڕوون بکەوێ
شوێنی کەمکردنەوەی گەندەڵی لە جۆرجیا پیشان  وئەم کتێبە تەنها ڕێگە

انەی، کە بوونەتە هۆی  ئابوری کارە هەوڵ ئەدات ئەو هۆ بەڵکونادات، 
. هەروەها  ت چاکسازی و بنەبڕکردنی گەندەڵی لە جۆرجیا دەستنیشان بکا

وای   کە کەسانی پلە بااڵ، ند گرنگە لەسەرسیاسی چە ویستیکە  نیشانی ئەدا،
و ڕێگە  کان بتوانن بە خێرایی چاکسازییەکان ئەنجام بدەنجۆرجییەکرد 

ندەڵییانە. هەروەها ئەم کتێبە ئەو  ئەو گە بەردەوامبوونیرێ لە یبگ 
پیشان دەدات،   هێشتا تەواو نەبوون کراوە انداچاکسازییانەی لە دامودەزگاک 

گەندەڵی لە بنەڕەتەوە   بدرێت و ردەوامبوونیبەپێویستە هەوڵی  ەچونک 
 پاشان یاسا و بڕیاری گرنگی بۆ دەربکرێت.  ،هەڵوەشێنرێتەوە لە جۆرجیا 

لە واڵتانی تریش   نییەئەو کارانەی لە جۆرجیا جێبەجێ کراون، مەرج 
و سیاسی و شێوەی دامودەزگاکان،   ئابوریبکرێن. لەبەر جیاوازی بارودۆخی 

،  تر جێبەجێی بکرێت  سوودە و ئەتوانرێت لە واڵتانیم چەند دەرسێکی بە بەاڵ
  گەندەڵیدا لە ڕوبەڕوبوونەوەی  ویستییانئەو واڵتە و گەلەکەی بە مەرجێک 

 . هەبێت
 
 
 
 
 
 
 

 فیلیب لی هورو         
 ناوچەی ئەوروپا و ناوەندی ئاسیا   -جێگری سەرۆک 

 بانکی نێودەوڵەتی                       
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 پێشەکی 

ی نۆڤەمبەری  22لە شەوێکی سارد و ئاسمانێکی بە هەور داپۆشراوی 
خەڵکی جۆرجیا   ،یداای زوهەوایەکی پڕ تووڕەیی و ناڕەلە کەش ،2003
  ەندەڵی و بەردەوامی ، کە ئیتر ئەوان توانای بێدەنگبوونیان لە گ اندابڕیاری

تاوانەکان و دابەزینی ئاستی خزمەتگوزارییەکانیان، نەماوە. تووڕەیی شەقام  
بوو، بە تایبەت لە دوای هەڵبژاردنە لەکەدارە پڕ   نداڕۆژ بە ڕۆژ لە پەرەسەند

پێش چەند هەفتەیەک، کە سەرۆک ئەدوارد   چونکە گەندەڵەکەی پەڕلەمان،
ا جەماوەر لە دەرەوە بە  وێندەوە، لەو کاتەدشیفارنادزە وتاری لە پەڕلەمان ئەخ

خۆیان پێ نەگیرا و چوونە ناو بینای   بوون، کەبووشێوەیەک تووڕە 
پەڕلەمان، زۆربەیان چەپکە گوڵیان بە دەستەوە بوو بۆ پیشاندانی نیازپاکی و 
ئاشتیخوازی، کە بە هیچ جۆرێک باوەڕیان نەئەکرد بەو شێوەیە بتوانن بچنە  

 . یەوەی بنەبڕکردنی گەندەڵ قۆناغی چاکسازی و
گەندەڵی چووبووە ناو هەموو کایەکانی ژیانەوە. لە   2003لە ساڵی 

هەموویان زیاتر پۆلیسی هاتوچۆی ئەو واڵتە. ئەم پۆلیسانە جلە شڕەکانی  
  اندا ربەی شەقام و لە کاتی سوڕانەوەیزەمانی سۆڤێتیان لەبەردا بوو. لە زۆ

ەتەکان ڕابگرن و  ئەوەی شۆفێرە نەگب  بە تێاڵکانیانەوە ئامادەبوون بۆ پۆلیس
ئەو تاوانانەی ئەدرایە پاڵ شۆفێرێک،   کاتداپارەیان لێ بکێشنەوە. لە زۆربەی 

درۆ و دروستکراو بوو. وەرگرتنی بەرتیل تەنها بۆ شۆفێرێکی ئۆتۆمبێل  
نەبوو. هەڵپەی پۆلیسەکان بۆ وەرگرتنی بەرتیل یەخەی خەڵکە  

 پیادەڕەوەکەشی ئەگرتەوە. 
گوزارییەکانی حکومەتی گرتبووەوە. ئەبوو  بوارە خزمەتهەموو  گەندەڵی

بەرتیل بدەی بۆ: دەرهێنانی پاسپۆرت، تۆمارکردنی موڵک، دەستکردن بە  
چاالکییەکی بازرگانی، دروستکردنی خانوویەک، تا ئەو ڕادەیەی بۆ چوونە  

ەی بۆ ئەوەی  زانکۆش ئەبوو بەرتیل بدەی. هەروەها ئەبوو بڕێک پارە بد
وانامەی باش بەدەست بهێنی. بە هیچ جۆرێک  ود بڕنمرەی باش یاخهەندێ 

پێویست نەبوو بە تایبەت  انداسەرکەوتوویی و بە توانایی لە بوارە زانستییەک 
 بۆ وەرگرتنی نمرەی باش و بڕوانامەی باش.  
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ئەبووایە هەندێ پارە بدەن لە بەرامبەر وەرگرتنی مۆڵەتی   هاواڵتییان
مبێل پێویست نەبوو لە کاتی  لێخوڕینی ئۆتۆ  ارییزانیشارەزایی و شۆفێریی ) 

(. پاش پێدانی ئەو بەرتیلە، پشکنینی ئۆتۆمبێلیش پێویست  داوەرگرتنی مۆڵەت
نەبوو. خاوەنی ڕیستۆرانتەکان بەرتیلیان ئەدا بە پشکنەرەکان بۆ ئەوەی  
ڕیستۆرانتەکانیان دانەخەن بە بیانووی نەبوونی مەرجی تەندروستی، ئەمە لە  

روستی هەبووایە یان نەبووایە، کێشە نەبوو.  مەرجی تەندمۆڵەت و  داکاتێک 
. چونکە  ئەگەیاند  ێکی گەورەی بە کۆکردنەوەی باجهەروەها گەندەڵی زیان 

دائەنرا بۆ دزینی ئەو باجە کەمەی   پالنخەڵک باجی نەئەدا، سەرەڕای ئەمەش 
بۆ   بەتایبەت  ،ئەدرا. خەڵکێکی زۆر کەم پارەی خزمەتگوزارییەکانیان ئەدا 

شارەوانی و کارەبا. کار گەیشتبووە   وەکو:سەرەتاییەکانی گوزارییە خزمەت
ڕادەیەک، کە هەندێ کەس ژیانی خۆی ئەخستە مەترسییەوە بۆ بەدەستهێنانی  

. زۆرجار ئەو  ڕائەکێشا بە دزییەوە ی هێڵی سەرشەقامەکان، وزەی کارەبا
ی لەگەڵ  ەلەبەر ئەو ، دزە یاساییەکانبە ن ووبتاوانبارانە، کە ناونرا 

، تەنانەت  نن دەستیان تێکەڵ کردبوو، بە ئاسانی دەربازیان ئەبوو بەرپرسەکا 
. ئەو تاوانبارانە لەگەڵ هەندێ لە بەرپرسە گەندەڵەکان  شدالە دزینی سەیارە

 دەوڵەت.  گەنجینەیمامەڵە و ڕێککەوتنیان هەبوو بۆ تااڵنکردنی  
لە  داگێک کارمەندانی حکومەت، کە مووچەکانیان لە مانهەندێک لە 

کەمتر بوو، ئەمانە ڕێگەشیان پێ نەئەدرا کاری دووەم بکەن، کەچی  دۆالر 100
بووبوونە خاوەنی ڤێلال و موڵکی گرانبەها. هەروەکوو وەزیری داد "زوران  

، چونکە ئەو بووئەدیشفیلی" وتبوی: "داواکاری گشتیش گەندەڵ بوو
ەرامبەر بە  داواکاری گشتی ب تۆمەتانەی بۆ دزەکان دەستنیشان ئەکرا،

 ". ی بەرتیل، بۆی پینە ئەکردنتنوەرگر
 

 2001-1991هەوڵە بەپەلەکانی چاکسازی 
پاش هەر سێ ناکۆکییە چەکدارییەکە، بە تایبەتی لە سەرەتای ساڵی  

حکومەت هەندێ ئاسایشی بۆ واڵت گێڕایەوە، ئەمەش پاش   1995
ەها  چەککردنی ئەو میلیشیایانەی ئەیانویست دەسەاڵت بگرنە دەست. هەرو

گشتی بگێڕنەوە، چونکە لە نێوان ساڵی   ئابوریک ئارامی بۆ هەندێ توانییان
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واڵتی جۆرجیا نەک دووچاری شەڕ و پێکدادان ببووەوە،   1992-1994
کردبوو. ڕادەی   شەکەت ئەو واڵتەی  شئابوریهەاڵوسان و داڕمانی  بەڵکو

بوو بە تەواوی داکشا ئابوری. 7000%هەاڵوسان لەو ماوەیەدا گەیشتبووە 
 ئاماژەی پێکراوە.(  1.  1ی  خشتە ) لە ەکو و 28%بە ڕێژەی  

داهاتی دەوڵەت کەم   1992کۆکردنەوەی باج پەکی کەوتبوو، لە ساڵی 
  ە ببوو بە ئەو ڕێژەیەی سەرەو 1993(. لە ساڵی GDP) 15% ببووەوە بۆ

ڕێک بخاتەوە،   ئابوریدا بۆ ئەوەی باری 1995. حکومەت لە ساڵی %2,3
  ردنی ئەو دراوە بە شێوەیەکی زۆر کرد. کەوتنە دابەشک دراوێکی نوێی چاپ 

. چاودێریی نرخیان البرد و ڕێگریی گومرگیان لەسەر کااڵی هەناردە و  ورد
-1992هاوردە بە ڕێژەیەکی زۆر البرد. بەم کارەیان لە نێوان سااڵنی 

 . واڵت  ئابوری کەرتیهەندێ بووژانەوە کەوتەوە  1997و  1994
بەرەو   ێک لەو هەاڵوسانەیە، کەم ئابوریمانی پاش چەند ساڵێک لەم داڕ

یەدەگی نێودەوڵەتی لە نرخی سێ هەفتەوە بوو بە دوو مانگ   باشی ڕۆیشت.
 ( 1.  1ەی  ت )بڕوانە خش بە گوێرەی داهات.    ئەمە و نیو،

ئەم بووژانەوەیە بەهۆی کێشەکانی جۆرجیا لەگەڵ   1998لە ساڵی 
پەرەی   کانی حکومەت وشکەساڵی و الوازبوون و کەمتەرخەمییە و ڕووسیا
. هەرچەندە بارودۆخی ئابوری گشتی بە شێوەیەکی جێگیر مایەوە، بە  نەسەند

-1999تایبەتی لە بارەی هەاڵوسانەوە. ڕێژەی گەشە لە نێوان سااڵنی 
، کە زۆربەی ئەو دەستکەوتانە لە  5%کەمتر بوو لە  دالە ساڵێک  2003

ەوە دەستی  )جیهان -تەبلیسی -باکۆ(وەبەرهێنانی ئەو هێڵە نەوتەی لە 
 کەوت.ئە

دێهاتەکان زیاتر داڕمابوون، کەمتر گەشەیان ئەکرد، ئەمە بەردەوام بوو. 
  1998-1995بەاڵم وەرگرتنی داهاتەکان بە تایبەتی لە نێوان سااڵنی 

، بەاڵم گەشەکردن و  14%بەرز کردەوە بۆ  5%ناوخۆی  داهاتی سەرجەمی 
 . 2003پەرەسەندن لە جێی خۆی مابووەوە تا ساڵی 
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 2011-1992نیشانە ئابورییە سەرەکییەکان لە نێوان سااڵنی :  1.  1خشتەی  

 
 

حسابداری فەرمانبەرانی بانکی نێودەوڵەتی بە گوێرەی زانیارییەکانی نوسینگەی نیشتمانی ئامار لە سەرچاوە: 
 ( GEOSTATجۆرجیا )

الری  71.60نەی کەمتر بێت لە هەژاری لە جۆرجیا بەوە ناو ئەبرێت، کەسێک دەستکەوتی مانگا تێبینی: 
   . 2007جۆرجی، ئەمە بە گوێرەی نرخەکانی ساڵی 
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  کانی حکومەت پشێکەوتنی چاکسازییەکان پچڕ پچڕ بوو. پێدانی کۆمپانیا
بە کارکردن لە   1997بە کەرتی تایبەت و ڕێگەپێدانی جوتیار تا پێش ساڵی 

بەاڵم  کەوتنەوە دەست خاوەن زەوییەکان.  60% اندازەوییەکانی خۆی
 رەکان هیچ پێشکەوتنێکیان بەدەست نەهێنا، بێجگە لەکۆمپانیا گەو
کە   کارەبا، ئەویش بەهۆی دەرکردنی ئەو یاسایانەی، کۆمپانیاکانی

پێدانی کۆمپانیا کارەباییەکان بە کەرتی تایبەت، بە  ڕێگەخۆشکەر بوو بە
 تایبەتی کۆمپانیاکانی وزەی کارەبا لە شاری تەبلیسی. 

ان لە خزمەتگوزارییە داراییەکان.  ڕیاردنانی یاسا و بدەستکرا بە دا
دەستکرا بە چاکسازی لە یاساکانی دادوەریی، کە بریتی بوو لە  

نوێ  و بڕیاردرا سەرلە نچاوخشاندنەوە بەسەر پۆستی سەرجەم دادوەرەکا 
ئەو دادوەرانەی لەو تاقیکردنەوانەدا سەرکەوتوو  تاقیکردنەوەیان بۆ بکرێت. 

ی بەرزتر لە جارانیان، دائەمەزرانەوە  ساڵ بە مووچەیەک 10 ئەبوون، بۆ ماوەی 
و بەرنامەیەکی ڕاهێنانی بەردەوامیان بۆ دائەنرا. هەروەها بۆ چاکسازییە بە  
پەلەکانی چاودێریی تەندروستی، کە هەوڵی بە تایبەتکردنی  
خزمەتگوزارییەکانیان ئەدرا، زیاتر هەوڵی ئەوە ئەدرا چاودێرییە  

انی ترەوە بێ، بەاڵم کەمکردنەوەی  ەکبەشاراستن لەپێش تەندروستیەکانی خۆپ 
ڕادەیەک   خانەکان. تاژمارەی قەرەوێڵەی نەخۆشخانەکان و کارمەندانی نەخۆش 

،  2003-1995نەبوون، بە تایبەت لە نێوان سااڵنی  دالە ئاستی پێویست
دواتر بەرەو باش بوون ڕۆیشت، بەاڵم هێشتا نەگەیشتە ئەو ئاستەی لە ساڵی  

ی بەرگری کردن لە نەخۆشی بە شێوەیەکی  . بێجگە لە ڕێژە بووهە 1990
کرا،   اندا بەرچاو پەرەی سەندبوو. ئەو کەمکردنەوەیەی لە قەرەوێڵە و کارمەند

 ڕێژەیەکی ئەوەندە زۆر نەبوو کە ئامانجی چاکسازییەکەیان بپێکێ. 
دەستی پێ کرد. بە   2001چاکسازییەکانی خوێندن لە ساڵی 

کانی وانە وتنەوە و ڕاهێنان و خوێندن لە ڕێگە انیبەرنامەکنوێکردنەوەی 
.  اندازیاتر دەسەاڵتدان بە بەڕێوەبەرایەتی قوتابخانەکان لە کارەکانی 

دەستکردن بە دانانی تاقیکردنەوەی تایبەتی بۆ وەرگرتن لە زانکۆکان. بۆ  
 . اندازانکۆک ی خوێندکار لەکردنی گەندەڵی لە وەرگرتنقەالچۆ 
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زمەتگوزارییە  بەشە بودجەیەی بۆ خبە شێوەیەکی گشتی ئەو 
زۆر کەمتر بوو لەو بەشە   2003کۆمەاڵیەتییەکان دانرابوو، تا پێش ساڵی 

لەبەر کورتهێنانی بودجە و کەمی داهات   کەمەی، کە ئەبوو بۆی دابنرێ، بەاڵم
نەتوانرا   2003مانگی پێش ساڵی 18 لە ، تا وای لێهات دابەش نەئەکرا

 مووچەی خانەنشینی بدرێت. 
ەستی کرد بە هەوڵدان بۆ کەمکردنەوەی  دەوڵەت د 2000ی ساڵ لە 

گەندەڵی. سەرۆک شیفردنادزە کۆمەڵەیەکی لە حەوت ڕاوێژکار دروست کرد،  
نامەیەکیش  کردنی گەندەڵیی دابنێن، بەرقەالچۆ بۆ ئەوەی بەرنامەیەک بۆ 

لە ڕادیۆی جۆرجیاوە   2001. لە مانگی ئازاری نەکەیجێبەجێکرددابنێن بۆ 
پێشکەش کرد و وتی: "سەربەخۆیی ئەم واڵتە  وتارێکی زە یفردنادسەرۆک ش 

بە خوێنڕشتن و فرمێسک ڕژاندن بەدەست   و پاراستنی قەوارەی دەوڵەت 
 گەندەڵییە".  ەیە، بەاڵم الکەی تر کە قورسترە،، ئەمە لەالیەکی تەرازووەکهاتووە

بە گوێرەی کاری ڕاوێژکارەکان، سەرۆک دوو مەرسوومی لە نیسان و  
  12ئەنجومەنێکی ڕێکخستنی لە  اندا لە یەکەمی  ئیمزا کرد. 2001ری ئایا

کردنی گەندەڵی. ئەم  قەالچۆئەندام دروست کرد بە ناوی نوسینگەیەکی 
ئەکرد. ئەنجومەنەکە بەردەوام بوو لە ئەنجومەنە سەرۆک کۆمار سەرۆکایەتی 

ک لە بەرپرسە  ئەم ئەنجومەنە کۆمەڵێ .2003تا تشرینی دوەمی  کارەکانی
 وانبار کرد بە تێوەگالن لە گەندەڵیی. تا ورەکانی دەوڵەتیگە

هەرچەندە ئەندامانی ئەم ئەنجومەنە کارمەندی دیار و ناسراو و بە توانا  
بوون، بەاڵم نەیانتوانی سەرکەوتنێکی دیار بەدەست بهێنن. چونکە دەسەاڵتی  

  ئەو  ، سیاسی و تواناکانی حکومەت لەم بوارەدا الواز بوو. سەرەڕای ئەمەش
بوو، بووە بنەمای چاکسازی کردن  یاننا دا اندایبەرنامەکان  کە لە  گاوانەی،هەن

 . ی دوای خۆیانبۆ حکومەتە نوێیەکە
 

 دەرکەوتنی چاکسازکارەکان
دەرکەوتنی ژمارەیەکی زۆر لەو کەسانەی کە توانای چاکسازییان هەبوو،  

ەست  لە حکومەتەکەی شیفردنادزە کاریان دەکرد و شارەزاییەکی باشیان بە د
پێش ئەوەی بچنە ڕیزی ئۆپۆزسیۆنەوە. بەاڵم ئەمانە بوونە  هێنابوو، ئەمە 
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کردنی گەندەڵیی. سەرۆکی جۆرجیای نوێ "میخائیل  قەالچۆهۆی پەکخستنی 
بوو، لە بارەی   ساکاشفیلی" کە لەوەوپێش وەزیری دادی حکومەتەکەی پێشوو

ی  ی سۆڤیەت دەزگاکان وەکو  حکومەتەکەی پێشویەوە، وتی: "ئەوانە دەسەاڵتی
رۆڵ ئەکران، بەاڵم ئەوەی بەو هۆیەوە لە مۆسکۆوە کۆنت و ونکۆن وابو

، بێگومان ئەمەش بەهۆی  دەرکەوتنی چاکسازکارەکان بوو، سوودمان لێ بینی
ئەمە بووە هۆی دروستبوونی  جگە لەوانە  .الوازیی کۆنترۆڵی مەرکەزەوە بوو

یە،  بەم حکومەتە نوێدا ئە بەرچاوڕونییانئەزمونێک، کە لە حکومەتە کۆنەکەوە 
. چونکە ، بە تایبەت حکومەت و پەڕلەمانبۆ بەڕێوەبردنی کارەکانی ناوخۆ

تاقیکردنەوەی هەندێک لە   ە چاک لە گەندەڵی تێگەیشتبوون، هەروەهائەمان
کارە   . یەکێک لەکردنی گەندەڵی، سوودبەخش بوو"قەالچۆهەوڵەکانیان بۆ 

ەنگاوەری دژی  ، کە ناوبانگی بە جسەرکەوتووەکانی وەزیری داد "ساکاشفیلی"
لە یەکێک لە  سەرەتا بەوە دەستی پێ کرد: گەندەڵی دەرکردبوو،

، وێنەی کۆشک و موڵکی بەرپرسە گەورەکانی  دا کۆبوونەوەکانی حکومەت
حکومەتی پیشانی ئامادەبووان دا، کە لە ئەنجامی گەندەڵی و بە هەدەردانی  

ڵی  لەو کەسانەی لە هەوماڵی گشتی بە دەستیان هێنابوو. ژمارەیەک 
لە پەڕلەمانتارەکان چوونە ڕیزی   یشبوون و ژمارەیەک  یداچاکساز

ئۆپۆزسیۆنەوە. ئەو دوو پارتە ئۆپۆزسیۆنە سەرۆکایەتی خۆپیشاندانەکانی  
لە "پارتی بزوتنەوەی نیشتمانیی   ، کە بریتی بوونیان کرد2003ساڵی 

وەی دیموکراسیی  یەکگرتوو" بە سەرۆکایەتی ساکاشفیلی و "پارتی بزوتنە
گرتوو" بە سەرۆکایەتی زۆراب جفانیا. دروشمی بزوتنەوەی نیشتمانیی  یەک

بە گوێرەی ئەوەی وەزیری  " جۆرجیا بێ گەندەڵی " لە یەکگرتوو بریتی بوو 
وتی: "هەمیشە باسی گەندەڵیمان ئەکرد، چونکە   "زۆراب ئادی شیفیلی"داد 

بەردەم گەشەسەندنی  گەندەڵی ڕێگری سەرەکییە لە  لەوەی تێگەیشتبووین
کردنی گەندەڵی لەالی  قەالچۆ پاشەڕۆژی جۆرجیا. ئەو گرنگیدانەمان بە هەوڵی 

وە کەمانەکرا، بۆیە پشتگیرییەکی زۆرمان لەالیەن گەلەشوازی لێخەڵکیی پێ
بەدەستهێنا. هەر ئەمەش بووە هۆی بەرپابوونی شۆڕشی گوڵەکان و بووە  

سەرەکی  ەندەڵی بکاتە کاری هۆی ئەوەی حکومەتە نوێیەکە بەربەرەکانی گ
 . "خۆی
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 قۆستنەوەی هەلەکان 

  خوارد.  سوێندی یاسایی 2004کە لە کانونی دوەمی یەحکومەتە نوێ 
چاالکەکان بوو. لە پێش هەموو شتێکەوە   لە گەنجە زۆربەی ئەندامەکانی

ێدییەی، کە بە بۆ ئەوەی لەو نائوم ،ێننەوەتس ب بڕیاریان دابوو جۆرجیا هەڵ
 . ، ڕزگاریان ببێتان مابووەوەبۆی  رانداڕوخاوی جا لە سۆڤێتی   میرات 

ەی چاکسازی وایان  ڕوبەڕوبونەوبەرنامەیەکی  چاکسازیخوازەکانالوە 
، بەتایبەت لە بارەی هەڵسانەوە بارودۆخی  ێنەی نەبوووڕشت، کە لەوەوپێش دا

ببێتە دەوڵەتێکی خاوەن داهاتی مام   جۆرجیا جۆرجیا، کە هیچ نەبێت ئابوری
ئەستوور بوو بە پشتگیرییەکی لە  دەسەاڵتە نوێیە پشتناوەند. ئەم 

ی دەنگەکانی بۆ پۆستی  90%ساکاشفیلی پتر ڕادەبەردەری گەلەکەی، چونکە 
سەرۆکایەتی بەدەست هێنابوو. بزوتنەوەکەشی )بزوتنەوەی نیشتمانی  

ت هێنا. هەر لە ی کورسییەکانی پەڕلەمانی بەدەس68%یەکگرتووی( 
ووک سەرۆکاری  ستەیەکی بچییەوە دە ی چاکسازدەستپێکردنی کردە

، ئەمانەش پشت ئەستوور بوون بە دەسەاڵتی  دا چاکسازی بوون لە واڵت
  یدا جێبەجێکردن، کە بە ڕێکەوتنی گشتی لە نێوان پەرلەمان و دەستەی دادوەری

 بوو.
 ئەم دەسەاڵتە نوێیە ڕوبەڕووی دوو کێشەی گەورە بووەوە.

 یەکەم: گەنجینەیەکی تااڵنکراو. 
 . پەککەوتوو   ی ەوڵەتێک دوەم: د 
ن لە بەرپرسانی دەوڵەت  بە ئاسانی، گەندەڵکارا کەس نەیئەتوانی چونکە
وە. "کاخا بایندوراشیفلی" وەزیری دارایی حکومەتەکەی پێشوو، کە  جیا بکاتە

نزیک بوو لە خوالێخۆشبوو "زۆراب جفانیا"ی سەرۆک وەزیرانی پێشوو،  
تەی  کرد: "ئەو دەسەاڵ سفی بە چەند وشەیەک، بەم شێوەیە وەبارودۆخەکە

کارەسات بوو. چونکە ئەوان دەوڵەتیان   بەڵکوپێشتر هەبوو، حکومەت نەبوو، 
ئەویست. بۆیە هەموو جومگەکانی   ماددی بۆ وەدەستهێنانی دەسکەوتی 

 دەوڵەتیان گەندەڵ کردبوو". 
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یەکەم دانیشتنی ئەنجومەنی وەزیرانی نوێ ڕوونی کردەوە، کە واڵت لە چ  
حکومەت هیچ پارەیەکی تیا نەبوو،   نجینەیگەەباردایە، چونکە بارودۆخێکی نال

ملیۆن الری   400کۆی مووچەی فەرمانبەران و خانەنشینانیش کە زیاتر لە 
"دیڤید باکرادزە" کە   ملیۆن دۆالر، نەدرابوو. 180جۆرجی بوو بەرامبەر 

ئێستا سەرۆکی   کردبوو،پێشتر لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی کاری 
ە چی بارودۆخێکی  ل، دەکات ، باسی ئەوە یە نە نوێیەکەی جۆرجیاپەڕلەما
: "لە یەکەم ڕۆژی دوای شۆڕش، بەشداری یەکەم  وتی ن وبوو دانالەبار 

کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئاسایشی واڵتم کرد، لەو کاتەدا وەزیری بەرگری  
بۆ سەربازەکانم، ئەو نانە وشکەی هەمە بەشی ڕۆژ و   نییەوتی، من خواردنم 

. دوای ئەو وەزیری دارایی هەستایە سەرپێ و  ت ی سەربازەکانم ئەکانیوێک 
تاکە یەک تەتەری   دادەوڵەت  گەنجینەیوتی، ئەمەوێ پێتان ڕابگەیەنم، کە لە 

 )یەک سەنت("  نییەتێدا 
کە دەستی بەکار کرد و یەلە کاتی ئەم بێ ئومێدییەدا، دەسەاڵتە نوێ

ت و لەوەی حکومە، کە بریتی بو جێبەجێکردستراتیجیەتێکی ئاسانی 
  کردنەوەی باجەکان بە ڕێکوپێکی و تگۆیی خۆی دەربخات، ئەویش بە کۆڕاس

پەالماردانی دەسەاڵتدار و کارمەندە گەندەڵەکان. "زۆراب نوجایدیلی" کە  
هەستایە سەرپێ   داببووە وەزیری دارایی حکومەتە نوێیەکە، لە کۆبوونەوەیەک

بە هیچ  دەست پێدەکات و  اجبە کۆکردنەوەی ب  و وتی: "دەستپێکی کارەکانم
جۆرێک چاوپۆشی لە گەندەڵکاران ناکەم. کارمەندەکانیش بە گوێرەی توانای  
کۆکردنەوەی داهاتەکان هەڵسەنگاندنیان بۆ دەکەین". هەر لەم کاتەدا حکومەت  

کە تێوەگالبوون بە کارە   ،دەستی کرد بە گرتنی چەند سەرکردەیەکی ناسراو
رەیەکیش لەو کارمەند و بوون، هەروەها ژما گەندەڵەکانیانەوە و تاوانبار

. بەم شێوەیە وردە  انداپشتیان بە گەندەڵی بەستبوو لە کارەکانی ی بازرگانانە
  ، تێگەیشتن  شی جۆرجی هاواڵتییان دەوڵەتەوە.  گەنجینەیوردە پارە هاتە ناو 

، ئیتر جێگەیەکی بۆ  یەی ڕۆژانە بەرەو ڕوویان ئەبێتەوەکە ئەو گەندەڵی 
. بە هاتنی  ناکرێتچاوپۆشی لێ  نوێیەکانەوەلەالیەن حکومڕانە  نەماوەتەوە و

حکومەت و پەالماردانی بەرفراوانی تاوانە ڕێخکراوەکان،   گەنجینەیپارە بۆ 
لە   کردنی خزمەگوزاریدەسەاڵتی لەناوبەری گەندەڵیی و باش دەسەاڵت بوو بە
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  . پێدانی وزەی کارەباش بوو بە هەوڵێکی دادەزگا گشتییەکانی دەوڵەت
یەکێ لە ئامانج و   2005. لە کۆتایی ساڵی انی حکومەت یی لە کارەکسەرەتا

سەعاتی بەردەوام لە   24پالنە گەورەکانی حکومەت باشکردنی کارەبا بوو بۆ 
هەوڵ و کۆششەکان چڕ   ئەبێتهەموو جۆرجیادا. بۆ بەدیهێنانی ئەم ئاواتە 

اوە و هەوڵدان بۆ  بکرێتەوە بۆ ڕاگرتنی ئەو گەندەڵییەی لە کەرتی کارەبادا کر
ۆکردنەوەی ئەو پارانەی لەالی بەکارهێنەرانی کارەبا بوو. بۆ ئەوەی کەرتی  ک

 کارەبا لە داڕمان بپارێزرێ. 
،  بە چاکسازی لە کۆکردنەوەی باجهەر لەو کاتەدا حکومەت دەستی کرد 

تۆمارە گشتییەکان، یاساکانی کار، یاساکانی گومرگ، پۆلیسی هاتوچۆ،  
انکۆ، دەسەاڵتەکانی شارەوانی و  رتنی خوێندکارانی زتاقیکردنەوەی وەرگ 

ڕێکخستەوە، کە مەبەست لەو  ئەم کارانە لە هەموو ناوچەکانی جۆرجیا. ناوخۆ
ڕێکخستنەوەیە هەڵتەکاندنی گەندەڵیی و چاکردنی خزمەتگوزارییەکان بوو. لە 

چاکردنی خزمەتگوزارییەکان یەک ئامانج بوون، بۆیە   ،هەموو ناوچەکان 
ئازادانەیان هەبوو بۆ جێبەجێکردنی چاکسازیی  ارەکان دەسەاڵتێکی چاکسازک 

 . اندالە ناوچەکانی خۆی
 

 کردنی گەندەڵی قەالچۆئەنجامەکانی 
کانی سەبارەت بە گەندەڵی و بەپێی  نییەبە گوێرەی ستانداردە جیها

لە ماوەیەکی   وانیت جۆرجیاڕاپۆرتەکانی ڕێکخراوی شەفافێتی نێوەدەوڵەتی، 
واڵتی جۆرجیا لە هەر لەم سەروبەندەدا  دەڵی بکات.لە گەن ڕێگریی داکورت

پلەی یەکەمدایە لە دابەزینی ڕێژەی گەندەڵیی و پلەی دووەمی هەیە لەبارەی  
سەبارەت بە چاالکییەکانی دەسەاڵت لە بەربەرەکانی   هاواڵتییان پێزانینی 

دانیشتوانی  ی 2%تەنها  2010ی ساڵی مانگ  12. لە گەندەڵیداکردنی 
 . بەرتیلیان دابوو جۆرجیا 

جۆرجیا پەیوەندییەکانی دەسەاڵت و تاوانە ڕێکخراوەییەکانی پچڕاند،  
ی بەرچاو بە شێوەیەک بە بەراورد بە دەوڵەتانی ئەوروپا ڕێژەکانی تاوان

، کە  وێرەی لێکۆڵینەوە نێودەوڵەتیەکان ، ئەمە بە گدابەزی بۆ کەمترین ئاست
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  2011 ( لە ساڵیGORBIا  )نوسینگەی لێکۆڵینەوەی نێودەوڵەتی لە جۆرجی 
 .دیاری کردووە
کار، جۆرجیا  کۆمپانیاکانی  نی پۆلێنکرددەست کرا بە  2012لە ساڵی 

ەهەم لە ڕیزبەندی دەوڵەتە پێشکەوتووەکانی  سەرکەوت بۆ پلەی شازد
و پەرەسەندنی نێودەوڵەتی. بەهۆی ئەم   ئابوریڕێکخراوی هاوکاری 

گەندەڵی   کانی جۆرجیای دژ بەسەرکەوتنانەوە "گۆڤاری ئیکۆنومیست" کارە
بۆچوونەی ڕەش کردەوە، کە  ناونا "شۆڕشی زیرەکەکان". ئەمە ئەو 

 The)جۆرجیا.  واباڵوبوو، گوایە گەندەڵیی جۆرێکە لە ڕۆشنبیریی لە 
Economist 2010 .) 

ئەو پارانەی بە شێوەیەکی نایاسایی بەرامبەر   بڕی 2010لە ساڵی 
)خشتەی  لە وەکو  ووەوە.ەوە ئەدرا، کەم بانهاواڵتییخزمەتگوزارییەکان لەالیەن 

دەبینرێ. ڕێژەکانی پارەی نایاسایی بە خزمەتگوزارییە گشتییەکان،   ( 2. 1
نزیک بووەتەوە لە دەوڵەتە ئەوروپاییەکان. نەک  ی ەکڕێژەوای دەرئەخەن، کە 

کە تازە چوونەتە یەکێتی   ، ئەو دەوڵەتانەش سۆڤێتی جاران و لە دەوڵەتانی
 ئەوروپاوە.

 
ەکان ەو پارانەی بە نایاسایی لەبەرامبەر خزمەتگوزارییە گشتییڕێژەی ئ: 2. 1تەی شخ 

.  2010، بە بەراورد لەگەڵ کۆمەڵێک لە دەوڵەتان لە ساڵی ەوە ئەدرێتهاواڵتییان لەالیەن 
 . وانەی ئەم لێکۆڵینەوەیان لەسەر کراوە(ت)% لەو دانیش

یەکانی نوسینگەی نیشتمانی ئامار لە بە گوێرەی زانیاری حسابداری فەرمانبەرانی بانکی نێودەوڵەتی سەرچاوە:
 ( GEOSTATجۆرجیا )
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کردنی  قەالچۆ  سەبارەت بە لەم بوارانەی خوارەوەدا پێشکەوتنەکان 

 : ن زۆر ڕوون و ئاشکرا بوو   اندا ییەک گەندەڵی لە خزمەتگوزارییە گشت 
 

کەسێک دابمەزرێ   ەوەیئەو بەرتیلەی ئەدرا بەرامبەر ب 2003لە ساڵی  •
ە بە گوێرەی  $ بوو. ئەم 20,000بۆ  2,000پۆلیسی هاتوچۆ، لە بە 

دائەمەزرا نرخەکەی گۆڕانی بەسەردا ئەهات. بەاڵم   ئەو شوێنەی لێی
بووە   ی کارمەنددامەزراندن ی کردە ەکان،لەگەڵ دەستکردن بە چاکسازیی

هەر بەم هۆیەوە لە بڕیارێکی زۆر   یەکی کێبڕکێی ئاشکرا و یاسایی.کردە 
لە کارەکانیان دوورخرانەوە. لەماوەی   پۆلیسی هاتوچۆ 16,000پەلەدا بە

پۆلیسی نوێ بە ناوی پۆلیسی   2,300لە جێگەی ئەوان  داچەند مانگێک 
ان. هەروەها کەمکردنەوەی  ێنرگەڕۆکەوە، لەسەر شەقامەکان دامەزر

کارمەندی ساڵی   63,000ژمارەی کارمەندانی جێبەجێکاری یاسایی لە 
لە پێش  . 2011کارمەند بۆ ساڵی  27,000وە، کرا بە 2003

هاواڵتی جۆرجی یەک ئەفسەری پۆلیسی   21چاکسازییەکان 
  1هاواڵتی  89بەردەکەوت. بەاڵم لە ئێستادا ئەو ڕێژەیە دابەزیوە بۆ 

ئەفسەری بەردەکەوێت. ئێستا پۆلیسەکان بە شێوەیەک کار ئەکەن، کە  
 ن. کەدە  کۆمەڵو  هاواڵتییان هەست بە بەرپرسیارێتی بەرامبەر

 

سەعات وزەی  8بۆ  7ی جۆرجی تەنها هاواڵتییان دا2003لە ساڵی  •
خەڵکانێک   لە هەندێ شوێنی جۆرجیا کارەبایان پێ ئەدرا. تەنانەت 

کۆمپانیاکان و خێزانی   ەکەوت، ئەمەهەبوون هیچ کارەبایان بەر نەئ
. بەاڵم لە ئەمڕۆدا واڵتی جۆرجیا  ی نەئەگرتەوەدەسەاڵتدار و پارەدارەکان 

ی بۆ  سەعات  24 کارەبای ئەتوانێت، کە دەکات بەوەوە  یشانازی 
  دەنێرێتە بێجگە لەوەی وزەی کارەبا ئەمە دابین بکات،  ی هاواڵتییان 

دا  2003. ڕێژەی وەرگرتنی کرێی کارەبا لە ساڵی دەرەوەی واڵتیش
بوو، بەم هۆیەوە ئەو دەزگایانەی کارەبایان دابەش ئەکرد   30%تەنها 
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بکەن، بەاڵم ئێستا ئەو   جێبەجێی خۆیانی پێ نەیانئەتوانی پێویستییەکان
 . 100%بووە بە  ڕێژەیە

نانی کارە  بنیاد بە دەسەاڵتەوە سەبارەت بە  هاواڵتییانپەیوەندییەکانی  •
بە هۆی  پێشتر هەبوون و  ان کاراکردنەوەی ئەو کارانەیکان، ینییەبازرگا

  مۆڵەت درابوو  909دا 2003زۆر دوا ئەخران. لە ساڵی  ،وەگەندەڵییە
رۆشرانەوە و هیچ خزمەتێکی  زۆربەیان ئەف کۆمپانیاکان، کە  ەب

ئەو مۆڵەتانە کەمکرانەوە بۆ   2011شیان نە ئەکرد. لە ساڵی کۆمەڵی
بۆ وەرگرتنی   2011-2003مۆڵەت. لە ماوەی نێوان سااڵنی  137

ڕۆژ.   98دابەزی بۆ ئەمە ڕۆژی پێ ئەچوو،  195مۆڵەتی بینایەک 
لە   پێویست بوونی مۆڵەتێک وەرگرتن تانەی بۆڕێژەی ئەو کارە پێویس 

کردنی بەپەلە،  قەالچۆ. بە گوێرەی بەرنامەکانی 9ەوە دابەزی بۆ 25
رتیل  تەنها بۆ بە  سوودیان نەبوو،  ئەو دەزگایانەی چاکسازخوازەکان 

 . وەرگرتن دانرابوون، داخران
 

، لە  انداارییەکانی شارەوانی و دەسەاڵتە خۆجێیەکزگەندەڵی لە خزمەتگو •
نەبوون، بەاڵم لە  نداپلەیەکی پەسە زی لەکردن بە چاکساپێش دەست

  20%ڕێژەی بەکارهێنانی ئاو  2010-2003نێوان سااڵنی 
سەعاتەوە   6بۆ  4. ماوەی پێشکەشکردنی ئاو لە 70%بەرزبووەوە بۆ 

  ئەم کەرتە  . دوای ئەوەیداسەعات لە ڕۆژێک  18بۆ  16بوو بە 
پارەی   ، کۆکردنەوەی بڕیوەبەسترایەوە بە یارمەتییە کۆمەاڵیەتییەکانە

. ئەو ژمارە زۆرەی دەسەاڵتە خۆجێیەکان، کە لە بوو ڕوونئاو زۆر 
دەسەاڵت. لەبەر کەمی   1,110هەبوون بریتی بوون لە  داواڵت

ئەمە ببووە مایەی دروستبوونی گەندەڵی. بۆ   لێپرسینەوەکان
  69چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە، ئەو دەسەاڵتانە ڕێکخران و بوون بە 

کان کەوتە  نییەای هەڵبژاردنی سەرۆکی شارەوات. هەروەها یاسسەاڵدە
بواری جێبەجێکردنەوە. بەم کارانە داهاتی دەسەاڵتە خۆجێییەکان لە  

 سێ بەرامبەر بەرزبووەوە. یدائەنجامی دادپەروەری و چاکساز
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جۆرجیا بریتی بووە لە   یهاواڵتییان لە  کۆکردنەوەی باج 2003لە ساڵی  •
ی داهاتی  12%انەوە تەنها ئەکرئەو باجانەی کۆ. باجدەر 80,000

کۆکردنەوەی باج لە  2010بەاڵم لە ساڵی  ناوخۆی دەستەبەر ئەکرد،
باجدەر. ئەمە داهاتە   252,000 بە جۆرجیا بووی هاواڵتییان 

لە ئەنجامی   . ئەم کارانە25%ناوخۆییەکانی بەرز کردنەوە بۆ 
. هەروەها  یداج ڕوووندوتۆڵەکانی کۆکردنەوەی بانی یاسا تجێبەجێکرد

چاکسازییەکانی تری باج وەرگرتن، وەکو: دەرکردنی کارمەندە  
،  یدا گەندەڵەکان، دامەزراندی کارمەندی نوێ لە کێبڕکێی یاسای 

هەڵوەشاندنەوەی ئەو باجانەی دواکەوتووە و نەدراون، کەمکردنەوەی  
جۆر، کەمکردنەوەی بڕی باجەکان،   5جۆرەوە بۆ  22جۆرەکانی باج لە 

ج، بەپەلە خستنەکار و جێبەجێکردنی سیستمی  نکردنی یاساکانی بائاسا
ی  80%دا بوو بە 2011ئەلکترۆنی بۆ باج. ئەم باجانە لە ساڵی 

داهاتی ناوخۆی واڵت. پێش چاکسازییەکان بەدەستهێنانی دامەزراندن  
لەسەر  ئەم شوێنە ی پردی سوور، کە گومرگوەک کارمەند لە خاڵی 

دۆالر وەک   5,000 ئەو کەسە بڕی  ووسنووری ئازەربایجانە، ئەب
بەرتیل بدات، کە زۆر بە زوویی ئەیتوانی ئەو بەرتیلەی داویەتی بۆ  
دامەزراندنی، پەیدای بکاتەوە. بۆ ڕێگرتن لە بواری بەدەستهێنانی بەرتیل  

ی  گومرگ حکومەت دەستی کرد بە کەمکردنەوەی ئەو جۆرە شتانەی، کە 
ەندە  جۆر. دەرکردنی کارم 3جۆرەوە کردنی بە  16لەسەر بوو، لە 

دی نوێ  گەندەڵەکان و دادگایی کردنی هەندێکیان و دامەزراندنی کارمەن 
چاکسازی لە پێشکەشکردنی پاداشت بۆ کارمەندە  . یدالە کێبڕکێی یاسای

کە ڕۆشنبیری خزمەتگوزاریی   ، لە خۆبردووەکان و ئەو ڕێوشوێنانەی
کان  نییە ەلکترۆەوە، هەروەها بەکارهێنانی ئامێرە ئدەکاتنوێ باڵو 

 ەتیدەرێکی گەورە بوو بۆ پاکردنەوەی دەزگای گومرگ لە گەندەڵی. یارم
 

بەرتیل  وەکو  ئەو پارانەی ئەدران و نەئەچوونە تۆمارە گشتییەکانەوە، •
چوو، ئەمەش  ە بەرەو کەمبوونەوە ورد ە ورد ئەمە ئەدرا بە گەندەڵکاران، 

نوێ، کارە   لە ئەنجامی: دامەزراندنی کارمەندی نوێ، تەکنەلۆجیای
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و  هاواڵتییان کان، ئاسانکاریی لە پەیوەندییەکانی نێوان یەنوێ ییەنبازرگا
 . دەرهێنانی پاسپۆرت  حکومەت، تۆماری خانووبەرە و

دا کارێکی  2003لە پێش ساڵی  کان پێدانی بەرتیل بۆ چوونە ناو زانکۆ  •
  دۆالر  50,000بۆ  8,000 لە نێوانئاسایی بوو. کورسییەکی زانکۆ 

. ئەمە بێجگە لەوەی کۆلێجەکانی یاسا و  راو ئەفرۆشێوە ئەکرا مامەڵەی پ
لە ئاستێکی بەرزدا بوو، بە گرانتر لەو  انپزیشکی، کە الی خوێندکار

نرخە ئەفرۆشرا. پاش ئەوەی بڕیاری تاقیکردنەوە گشتییەکان بۆ  
وەرگرتن کەوتە بواری جێبەجێکردنەوە و دەزگا ڕۆشنبیرییەکان بە ڕوون  

ە و کێبڕكێکان ئەم گەندەڵییەی  کرد، تاقیکردنەوان ئیشی  و ئاشکرایی
دەست خوێندکاری نوێ، بە  هەڵوەشاندەوە و ئاسانکاریی کەوتە بەر

 ئەو خوێندکارە هەژارانەی لە دێهاتەکانەوە ئەهاتن.  تایبەت 

 

 چۆن حکومەت ئەم کارانەی ئەنجام ئەدا! 

کە  ئەو هەشت بەشەی داهاتوو، کە دەچینە سەری، ئەو لێکۆڵینەوانەن، 
کردنی گەندەڵی بە گوێرەی  قەالچۆتی نییەچۆ گەندەڵی و ەموو بوارەکانیه

. هەر بەشێک لەو  ، باس دەکات ئەو ڕێوشوێنەی دەسەاڵتداران دایانناوە
باسی   دەکات، هەروەهاباس  2003لێکۆڵینەوانە کێشەی گەندەڵی پێش ساڵی 

،  دەکات  2003کردنی گەندەڵی لە دوای ساڵی قەالچۆچاکسازییەکان و 
ئامادەکاریی بۆ لێپرسینەوە لە کارە   ەوە.دەکات نجامەکانیشی ڕوونئە

بنەڕەتییەکانی سەرکەوتنی چاکسازییە، ئەم ئامادەکارییانە گەورەترین ڕێگەن  
ئەو   چونکە بۆ بەردەوامبوونی چاکسازییەکان. ئەمەش بە ئاشکرا دیارە،

 . ڕووی داوەە ەوهاواڵتییاناوکارییەکانی دەسەاڵت و لە ئەنجامی ه انەسەرکەوتن
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خاڵی گرنگ هەیە، کە یارمەتیدەری   10ئەنجامی ئەم لێکۆڵینەوانەدا لە 
سەرکەوتنی لە ڕەگ و ڕیشە دەرهێنانی گەندەڵییە لە جۆرجیا، کە بریتین  

 لەمانە: 

 ئیرادەی بەهێزی سیاسی  نیجێبەجێکرد .1
بە دەسەاڵتداران، بە تایبەت سیاسەتمەداران،   هاواڵتییانپێدانی متمانەی 

 ی تۆکمەوە دەست بە کارەکانیان بکەن.ئەوەی بە ئیرادەیەک بۆ 
 

 انداڕاستگۆیی لە دەستبەکاربوونی کارەک .2
بۆ   ،ی دەستیان کرد بە لێدانی گەندەڵکارانیدەسەاڵتداران زۆر بە زوو

و دەنگدەرەکانیان بەدەست بهێنن. گرتن و   هاواڵتییان  باوەڕی ئەوەی 
نیشانەی   ن وەن دەسەاڵت بووخاو کیانلێپرسینەوە لە گەندەڵکاران، کە هەندێ

. بە دەستهێنانی سەرکەوتنی بەپەلە  نییەئەوە بوو، کە لێبوردن بۆ گەندەڵکاران 
 هاندەری هەنگاوەکانی داهاتوو بوون. 

 

 دەستپێکردنی پەالماردانی ڕاستەوخۆ  .3
بۆ ئەوەی کات بە فیڕۆ نەڕوات بۆ جێبەجێکردنی کارەکان، بۆ ئەوەی  

 حکومەت  ارەکان، بۆیەون و بەردەوامی کچودادڵەڕاوکێ نەبێ لە بەدوا 
لە کۆمەڵێک لە   ،سەر گەندەڵی  هێرشی خێرا و ڕاستەوخۆی بکاتە یدابڕیار

. ئەم پەلە کردنەیان بۆ ئەوە بوو، ئەوانەی  یدابوارەکانی خزمەتگوزاریی گشت
 دوور بخرێنەوە.  ،خاوەن بەرژەوەندیی تایبەتین

 

 سوودوەرگرتن لە کارمەندی نوێ  .4
بریتی بوون لە دەسەاڵتی   وڵەکان، کەشۆڕشی گ کردەکانیرسە

جێبەجێکردن، خۆیان بە ڕێوشوێنەکانی کۆنی دامەزراندنی کارمەندانەوە  
نەبەستەوە. بۆیە کەوتنە دامەزراندنی کارمەندی بە توانا، کە خاوەنی  

، کە ئەتوانن  ی ڕۆژئاوایی بوون و لەو کەسانە بوونڕۆشنبیرییەک
وەییەوە مووچەی بۆ  دەستکرا  ەوڵەتیش بە چاکسازییەکان پەیڕەو بکەن و د

 نەوە.بڕی
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 حکومەت   ڕۆڵیکەمکردنەوەی   .5
ئەو کەسانەی پەیڕەوی چاکسازییەکانیان ئەکرد، وایان بە باش ئەزانی  
کارەکانی حکومەت سنووردار بکەن، بۆ ئەوەی کەمترین پەیوەندی لە نێوان  

ەی ڕۆتین  بە کەمکردنەو چونکە .تهەبێ داو کارمەندانی دەوڵەت هاواڵتییان
  ئابوری دەڵی بەرەو دابەزین ئەچێت و ئەبێتە سەرکەوتنی بواری ی گەن ڕێژە

 حکومەت.
 

 ەکاناسایی ئ نا ەڕێگاوشوێن پشتبەستن بە .6
دروستکردنی  وەکو  بە ڕێگەوشوێنی نوێیە، ان یپێویستیجار کارەکان زۆر

سندوقێکی تایبەت، کە لە سەرچاوەکانی دەرەوە پارەی بۆ بێت، بۆ ئەوەی لەو 
پاداشتی کارمەندانی لێ دابین بکرێت. لە بارەی   وقە زیادەی مووچە وسند

بەرپرسە گەندەڵەکانیشەوە یان ئەو کەسانەی باجیان نەداوە، بێگومان ناچار  
ئەبێت باجێکی زۆر بدەن   بەو هۆیەوەبنێن،  انداکراون دان بە گەندەڵییەکانی

 بەرامبەر ئازادکردنیان لە زیندان. 
 

 تنی کارەکان ئامانجەکان و ڕێکخسپەرەپێدانی یەکگرتنی  .7
کۆمەڵێکی بچووک لە بڕیاردەرانی سیاسی، دەستەیەکیان دروست کرد بە  

یاکانیان  بۆ ئەوەی پارێزگاریی لە بۆچوونە جیاج  ،سەرۆکایەتی سەرۆک کۆمار 
یەکگرتوو بن. هەروەها کۆبوونەوەکانی   و بن بکەن و هاوکاری یەکتر

یان بوون،  نتارانەی هاوپەیمانئەنجومەنی وەزیران لەگەڵ ئەو پەڕلەما
 ئاسانکارییان بۆ کارەکانیان ئەکرد. 

 

سوودوەرگرتن لە شارەزایانی نێودەوڵەتی بە گوێرەی  .8
 بارودۆخی ناوخۆ

حکومەت بە گوێرەی پێویست شارەزایانی نێودەوڵەتی بانگ ئەکرد بۆ  
ئەمە  و ڕێکخستنی کارەکانیان،  ە داڕشتنی بەرنامەکانی چاکسازییهاوکاریی ل

 . بەڕێوە چوو ی واڵت ی اوخۆوێرەی بارودۆخی ن گ بە
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 سوودوەرگرتن لە تەکنەلۆجیا .9
لە دەستی کرد بە سوودوەرگرتن  بە شێوەیەکی بەرفراوان حکومەت 

کەمکردنەوەی دەست تێکەڵکردنی حکومەت و  :بۆئەم کارە ، تەکنەلۆجیای نوێ 
بڕی   انیپێدبانکەکان، باجەکان بە شێوەی ئەلکترۆنی لە  ، پێدانیهاواڵتییان

سزاکانی کامێرای   پێدانیتگوزارییەکان بە شێوەی ئەلکترۆنی، پارەی خزمە
 . پۆلیسی هاتوچۆ، بوو

 

 پەیوەندییە ستراتیجییەکان   سوودوەرگرتن لە .10
پێکرد، سەرەتاش لە سەرۆکەوە،   پەیوەندییەکان لە دەسەاڵتی بااڵوە دەستی

بوو. هەروەها   لە بارەی گەندەڵییەوە ڕوون و ئاشکرا سەرۆک نامەکەی چونکە
  گەندەڵی، ا و ڕاگەیاندنەکان کاریگەرییەکی باشیان هەبوو بۆ لەناوبردنی میدی

بە باڵوکردنەوەی هەواڵی دەستگیرکردنی تاوانباران و گومان لێکراوان   ئەمەش
 کردووە، هەروەها بەرپرسە گەندەڵەکان.  داو ئەوانەش فێڵیان لە پێدانی باج

 
ئاشکرایە لە  ەی، کە زۆر ڕوون و ئەم لێکۆڵینەوانە دەری ئەخات ئەو

بە گرنگی کارەکان، خێرایی،   ەپابەندبوونی سیاسی و هەست کردن دا،جۆرجیا 
ئازایەتی، ڕیزبەندی چاکسازییەکانە. لە هەمووی گرنگتر پابەندبوونی  
دەسەاڵتی جێبەجێکردن بوو بەو خااڵنەوە. بەشی کۆتایی ئەم کتێبە تاوتوێی  

لە  دەکات اکسازی وونی چسی بەردەوامب . هەروەها بادەکات ئەم باسانە 
 واڵتانی تر. 

کارێکی   انداڕاگەیاندنی جەنگ دژی گەندەڵی لە خزمەتگوزارییە گشتییەک
بەردەوام و بەرباڵوە. کێشەکان یەک جۆر نین و چارەسەرەکانیان هەر یەکەی  

تێکۆشان بۆ ڕوبەڕوبونەوەی   دابە شێوەیەکە، بەاڵم لە هەموو کۆمەڵگایەک
ێبە دەری ئەخات، کە جۆرجیا لەم  یەک شێوەیە. ئەم کت چاکسازی هەر 

 بەرچاوی بەدەستهێناوە.گەورە و بارەیەوە چ دەستکەوتێکی 
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 ی دووەم ــبەش
 دامەزراندنی پۆلیسی گەڕۆک
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 2003بارودۆخی گشتی لە ساڵی 

انی بەو موچە  یچ پۆلیسێک نەیئەتوگەندەڵی ڕایەڵی دەزگای پۆلیس بوو، ه 
ئەگەر  بوو  داکەمەی پێی ئەدرا لەسەر کارەکەی بمێنێتەوە، ئەمە لە کاتێک 

جار   هەر نەیدەتوانی بژی، ئەگەرچی پێ بدرایە یدامووچەکەشی لە کاتی خۆ
هەبوو بە چەندین مانگ موچەیان وەر نەئەگرت. بۆیە لەبەر دابینکردنی  

انبارانی ڕێکخراو. یان  اری کردن لەگەڵ تاوبژێویی ژیانیان ئەکەوتنە هاوک 
  ئەو بارودۆخەی پۆلیسی هاتوچۆی تیا بوو،  هۆشبەر.فرۆشتنی ماددەی 

بە تاوانی نابەجێ تاوانبار بکەن. یەکسەر سزایان   هاواڵتییان ئەیانتوانی
کە بەرامبەر تاوانەکەی دیاریی ئەکرا، یەکسەر لێیان   ،بدەن و ئەو پارەیەش
ە. هەرکەسێک بیویستایە بە پۆلیس  تە گیرفانی خۆیانەووەرئەگرت و ئەیانخس 

دۆالر وەک بەرتیل بدات. ئەو   20,000-2,000دابمەزرێت، ئەبوو لە 
پۆلیسانە بۆ ئەوەی ئەو پارەیەی بە بەرتیل داویانە بۆ دامەزراندنیان و بە 

ڕێگا نایاساییانە،   هێننەوە، ئەکەوتنە پەیدا کردنەوەی بەوزوویی بەدەستی ب
بە تۆمەتی ناڕاست، دەستیان   هاواڵتییان کردنی ئەمەش بە تاوانبار بێگومان

ئەکەوتەوە. هەندێ جار، ئەو پارانەی دەستیان ئەکەوت، بەشی ئەو  
کەسانەشیان لێ ئەدا، کە ڕاستەخۆ سەرپەرشتیان ئەکەن، ئەوانیش پشکێکیان  

 ئەدا بە بەرپرسە بەرزەکان. 
وەی  ئەگەر یەکێک بۆ ما پۆلیسی هاتوچۆ، بەردەوام بەرتیلیان وەرئەگرت،

ی کەمەوە دوو جار  نبەال بێلەکەت بڕوات، لەوانە بووسەعاتێک بە ئۆتۆم
و داوای پێدانی پارەی   ابگیرێت و تاوانباری بکەن بە سەرپێچی هاتوچۆڕ

، خەڵکیش ناچار بوو، کە ئەو پارەیە بدات، ئەگەر  ان لێ ئەکردسزاکەی
ەکان  اتنی باج و داهەگەیشتهۆی ن چی کردووە یان نا. گەندەڵی ببووەسەرپێ

هۆی پێنەدانی مووچە بە ڕێکوپێکی.   دەوڵەت، ئەمەش ببووە گەنجینەیبۆ 
سەرئەنجام پۆلیسەکان دەستیان ئەکرد بە هاوکاری تاوانباران بۆ  

 بەدەستهێنانی پارە. 
، لەژێر سایەی ڕژێمی  نەوەوای لێهاتبوو، ئەم کارانە بە نهێنی نەمابوو

ئەپاڕانەوە، کە مووچەکانیان  لە وەزیری دارایی  پێشودا وەزیرەکانی دەوڵەت 
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بۆ بنێریت. بەاڵم ئەوەی بە تەنگ ئەمەوە نەبوو، وەزیری ناوخۆ بوو، کە  
،  و هیچی تر ئەیوت: "ئێوە تەنها پارەم بدەنێ بۆ سوتەمەنی ماشێنەکان

ئەم وەزیرە لە دەمی   . قسەیچونکە پۆلیسەکانم مووچەی خۆیان پەیدا ئەکەن" 
 . "ەوە وەرگیراوەن "دیڤید باکرادزەامسەرۆکی پەڕلە

لە کارمەندانی   یبەتی پۆلیسی هاتوچۆ بە گەندەڵترین چینپۆلیس بە تا
  ، هاواڵتی 10لە   2000. بە گوێرەی ڕاپرسییەکی ساڵی دائەنران داحکومەت

هاواڵتی   7، دەکرێتەالیەن پۆلیسی هاتوچۆوە ڕادەگیران و گێچەڵیان پێ کە ل
پۆلیسی هاتوچۆ،  ئەڵێن: ئەگەر  لە کۆمپانیاکانندێ . هەبەرتیلیان لێ ئەسەنرا

ی  31%کە ئەگاتە  ت، وەرئەگر یانئەوەندە بەرتیل بواریان بۆ بڕەخسایە،
. بە گوێرەی ڕاپرسییەک، کە کارمەندانی کەرتی  داکار لە هەموو واڵتپارەی 

گشتی و کۆمپانیاکان و هەندێ خێزان دەریان خستووە، ڕاستگۆیی و پاکی  
گشتی کەمترە. کار گەیشتبووە  نی کەرتی لە هەموو کارمەندا پۆلیسی هاتوچۆ

کار گەیشتبووە ئەوەی کەس  کە بێ باوەڕی زۆر دروست بووبوو،  ئەوەی،
چونکە لە  پۆلیس ئاگادار بکات، اندانەیئەوێرا لە کاتی ڕوودانی تاو

بۆ  . ئاسانیش بووبێت کەدەرهاویشتەکانی ئەترسان، هەرچەندە ڕووداوە
ێ شووشەی پەنجەرەیەک ئەشکێنن، لە  گەنجی ئاژاوەچی کاتنموونە: هەندێک 

و   انداکاتی گرتنی ترسی ئەوەی خەڵک تووشی لێدان و گرتن نەبێتەوە لە 
، کەس  دواتر ببنە دوژمنی ئەو کەسانەی پۆلیسی لێ ئاگادار کردونەتەوە

بوو، کە  . ئەم ترسانەش لەوەوە پەیدا بووپۆلیسی ئاگادار نەئەکردەوە
دا لیژنەی مافی مرۆڤ  2002ە ساڵی ببووە باو. لنییان زیندا ئەشکەنجەی

کان و  نییە زیندا اڵوبوونەوەی دیاردەی ئەشکەنجەیناڕەزایی خۆیان لە بارەی ب
لەالیەن ئەفسەرانی   دانیان هەڵسوکەوتی توندوتیژ بەرامبەریان و سزا 

بۆ  جبێبەجێکاری سیاسییەوە، هەروەها ئەفسەرانی زیندانییانی ئافرەتان. 
بێ هیوا بووبوون. ئەگەر   ،لە پۆلیس  هاواڵتییان دانی تاوانباران،زا س مەسەلەی

هەستیان   الی ئەو کەسانەیماڵێک دزی لێ بکرایە خەڵک هانایان ئەبرد بۆ 
ئەکرد، پەیوەندییان بەو دزانەوەیە، یان هەندێ پارەیان ئەدا بە کابرای دزە و  

ی پۆلیسەکان  ەوە. لەمە خراپتر ئەوە بوو، کە زۆربەئەکڕیی شتەکانیان لێ
وەی  هاوکاریی ئەو تاوانانەیان ئەکرد و دەستیان هەبوو لە باڵوکردنەخۆیان 
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  و هەندێ جاریش بە زۆر، پارە و بەرتیل لە خەڵکی  ماددە هۆشبەرەکان
 ن دەستیان لەگەڵ تۆڕی تاوانباران و. بەاڵم کارمەندە پایەبەرزەکا وەرئەگیرا

نە  بوون بستیان کردبوودزەکانی یاسا تێکەڵ کردبوو. ئەو تۆڕانەی درو 
وگاکانی زیندانی سۆڤیەت  لە ئۆردوەکو  کی گشتی تاوانباران،کۆمەڵگایە

بوونە ڕێکخراوێک، ئەم  ببە تێپەڕبوونی کات ئەم تۆڕانە وایان لێهات  هەبوو.
کارەیان بە چەندین ڕێگای تایبەت بۆ دەستکەوتنی پارە لە ڕێگای هەڕەشە و  

ییەکی  ندیوەپایەبەرزەکان پە، ئەکرد. ئەڵێن تاوانەوەتۆقاندن و 
. بۆ ئەوەی بتوانن لە هەیە لەگەڵ دزە یاساییەکان توندوندوتۆڵیان

 ئیشوکارەکانیان بەردەوام بن. 
 

 2003کردنی گەندەڵی، دوای ساڵی  قەالچۆچاکسازی و 
ی پۆلیسی هاتوچۆ، گەورەترین  بەشهەوڵەکانی دەسەاڵت بۆ چاکسازی لە 

یەکانی حکومەت و پەیوەندیە و شتێکەوپێش هەمولە جۆرجیا. بوو لەهەنگاو 
. دەستەیەکی تەواو لە پۆلیسی گەڕۆکی نوێ  یان بڕیکان ییەتاوانە ڕێکخراوە

 دروست کرا. 
 

 نەهێشتنی پەیوەندی حکومەت و جیهانی تاوان 
سیاسەتە نوێێەکە زۆر بە خێرایی بۆ لە ناوبردنی دزەکانی یاسا، دەستی  

ربەرەکانێی  بتوانن بە  ێش ئەوەیکران، پ  قەالچۆبە کارەکانی کرد. ئەمانە 
،  کردبوو دەمامکیانبکەن. بە سواری لۆری، ژمارەیەک پۆلیسی چەکدار، کە 

راکانی  کامێ رسە تاوانبارەکانیان دەستگیر کرد وزین و بەرپ دائەبە
ەتوانن لە دیمەنەکانیان ئەگواستەوە، بۆ ئەوەی ن ڕاستەوخۆ ەکانتەلەفزیۆن

 . یان ببێتڕزگار دەست بەرپرسەکان،
بکردایە، ڕەنگە دووچاری گوللە باران کردن   ەکانێیئەگەر یەکێک بەربەر

ی بڕیارێکی وەزارەتی ناوخۆ بوو، کە لە ساڵی  ە ببووایەتەوە، ئەمەش بە گوێر
  پۆلیس، کە  16تاوانبار و    21. ئەمەش بووە هۆی کوشتنیدەرچوو 2005

 . ڕوویدابوو 2005لە ساڵی  داپۆلیس  لە کاتی ئەنجامدانی ئەرکی
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یی چاک تێگەیشتن، کە بە گوێرەی یاساکانی  دۆخ گۆڕدرا. خەڵک روبا
یاساکانی تاوان نوێ    .دزەکانی یاسا لەناو ببرێن وەکردنی مافیا، توانراقەالچۆ 

کردنی  قەالچۆکرایەوە و گۆڕانی بەسەردا هات، ئەم یاسایانە لە نمونەی یاسای  
وانکاری و  مافیایاکانی واڵتی ئیتاڵیا، وەرگیرابوو. هەروەها یاسای تا

وەرگیرابوو. ئەم یاسایانە لە  ش لە واڵتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا گەندەڵیی 
دا هەندێک  2009دەرچوون )کە لە  2004شەش مانگی یەکەمی ساڵی 

گۆڕانکاریی لەو یاسایانەدا کرا، بۆ چاکردنی کەموکوڕییەکانی هەمان ئەو 
ەالماردانی  ( هەروەها یاساکانی نیوزلەندی تایبەت بە پی پێشوویاسایانە
و یاسای بەریتانی، کە بۆ بەربەرەکانی کردنی کۆمەڵە تاوانبارەکان   چەتەکان

دانرابوو. ئەم یاسا نوێیانە ڕێگای ئەدا بە داگیرکردنی پارە و ئەو موڵکانەی،  
بەوەی   یدادەست هەندێ کەس کەوتبوو، هەروەها ڕێگاکە بە ڕێگای نایاسایی 

 رێت. سازش بک   بتوانرێت لەگەڵ تاوانباراندا
بواری   دا کەوتە2005نبارانی ڕێکخراو لە ساڵی یاساکانی تاوا

جێبەجێکردنەوە، بە وردی دەستنیشانی کرد، کە دزە یاساییەکان کێن. یان  
  کێن ئەوانەی پەیوەندییان بە جیهانی دزییەوە هەیە. یان ئەوانەی ڕێگاوشوێنی 

بە بتوانرێت ئەوانە دان  تایبەتییان بۆ دزەکان داناوە. بۆ ئەوەی
بنێن. بەندی وا لە یاساکەدا دانرا، کە نەتوانن حاشا لە  انداتاوانەکانی 

 زەکان بکەن. ەیوەندییەکانیان لەگەڵ دپ
حکومەت بۆی دەرکەوت، کە پێویستە ڕێگاوشوێنی پێویست بگیرێتە بەر  "

بۆ سەپاندنی بڕگەکانی یاساکە، بەمەش ڕاوبۆچوونی خەڵک گۆڕانی بەسەردا  
-2006زیادی کرد، لە سالی  ەسەاڵتەکانی دەوڵەت هات، باوەڕی خەڵک بە د

دزەکان، کرا.  لە جیهانی  ئەندام 180دادگایی کردن و تاوانبار کردنی  2010
سەرکردەی مافیا خرانە زیندان و ژماریەکیشیان سەری  35دا 2011لە ساڵی 

 1خۆیان هەڵگرت بۆ دەرەوەی واڵت. دەوڵەت دەستی گرت بەسەر نزیکەی 
دەوڵەت" ئەمەی   کارمەندە گەندەڵەکانی وڵکی سەرانی مافیا ملیار دۆالر لە مو

. هەندێک  باس کراوە داد "زۆراب ئەدیشفیلی" وەزیریسەرەوە لەسەر زاری 
فەرمانگەکانی   کران بە شوێنی لەو خانووانەی دەستیان بەسەردا گیرابوو، 

 دەوڵەت، هەندێکی تریان کران بە ناوەندی پۆلیس. 
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 ا چاکسازی لە پۆلیسی هاتوچۆد

گەڕانەوەی متمانە بوو بۆ پۆلیسی هاتوچۆ،   ارییبەرەنگ گەورەترین 
ڕاوێژکاری  وەکوو نەمابوو، هەر پۆلیسی هاتوچۆ هیچ متمانەیەکیچونکە 

سی  یسەرۆک وەزیران "فاختانک لیفا"، ئەڵێ: "هەموو کەسێک ئەزانێت، کە پۆل
هاتوچۆ چرایەکی ڕووناککەرەوەی ڕێگای گەندەڵییە، بۆیە هەموو الیەک 

کردنی ئەم گەندەڵییانە. زۆربەری بەرپرسان  قەالچۆر بڕیاریان داوە لەسە
  ازی بە زنجیرەیەک کۆبوونەوە، کە کەوتبوونە لێکۆڵینەوە لە ڕێگای چاکس 

نە  یدوای نیوەشەو بەردەوامییان هەبوو، لەو کۆبوونەوانەدا گەیشتزۆرجار تا 
چونکە ئەو  ،ئەبێتبێ بەرهەم  جامەی، کە چاکسازیی بە نیوەناچڵیئەو ئەن
لە سەرەوە بۆ خوارەوە گەندەڵ بووە. تەنانەت ئەگەر کارمەندی   دەزگایە

، هەر سەرکەوتوو نابن و یەکسەر ئەوانیش تێکەڵی  نرێتنوێشیان بۆ دابمەزرێ
دەڵییە ئەبن. بۆیە بڕیارێکی نائاساییان دەرکرد، کە بریتی بوو  نئەو ژینگە گە
ڵینەوە. یان خرانە بەر لێکۆپۆلیسی هاتوچۆ و هەموو 16,000لە دەرکردنی 

دڵەڕاوکێ بوون. چونکە  شۆک و بەم کارە، هەندێک لە بەرپرسەکان تووشی 
ە سەر سەالمەتی هاتوچۆ، بەتایبەتی  دەکاتپێیان وابوو دەرکردنی ئەمانە کار 

پێش ئەوەی خەڵکی تر لە جێگەیان دابمەزرێنرێت و دەست بکرێت بە  
،  نییە ە مەترسیدار دڵەڕاوکێی ، کە ئەمدەرکەوت  یداڕاهێنانیان. بەاڵم لە کۆتای 

پۆلیسەکانی هاتوچۆ هیچ کارێکیان نەئەکرد بۆ پاراستنی   ڕاستیداچونکە لە 
بۆ ئەوەی   نی هاواڵتیانڕائەگرت ەنها کارەکانیان بریتی لەژیانی خەڵکیی. ت

 ."ننەلێ بس  انبەرتیلی
  زۆر کەس لە ئەنجامی ئەو بە کۆمەڵ دەرکردنە ترسیان لێ نیشت. بەاڵم 

سەر ئەو ڕایە بوون، کە ئەوە باشترین ڕێگەیە بۆ ئەوەی  چاکسازخوازەکان لە
و جێی باوەڕ  دەست لەو گەندەاڵنە هەڵبگیرێت و خەڵکی باش و دڵسۆز 

ئەمەش ئازاترین چاالکی بوو، کە حکومەتە نوێیەکە   بخرێتە شوێنیان،
لە پۆلیسی هاتووچۆ و  16,000 دەرکردنیلە  ، کە بریتی بوویدائەنجام

یەک ڕۆژدا، بێگومان ئەمە بڕیارێکی زۆر  ماوەی ن لە یشە دەرهێنانیاەگوڕڕ
کاریگەریی خراپی نەبێت، حکومەت  ارە ئازایانە بوو. بۆ ئەوەی ئەم ک
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پۆلیسە دەرکراوەکانی هاتوچۆ. لێبوردنیشیان بۆ   ومووچەی دوو مانگی دا بە
  و  ە. هەندێک لەو پۆلیسدەرکردن لەو تاوانانەی پێشتر ئەنجامیان داو

یارەکەی حکومەت قایل بوون، بەاڵم هەندێکیان چوونە ڕیزی  بە بڕ ئەفسەرانە
ک  نییەا هیچ گێرەشێوێلە ئەنجامی ئەم بڕیارەد ڕاستیدائۆپۆزسیۆنەوە. لە 

کان بەبێ ئەو  مەشەقا ڕووی نەدا، لەو سەروبەندەدا چاودێرەکان ئەیانوت: 
ک پێش  نەی هاتوچۆ، گەلێک ئارامترە، چونکە تا چەند ڕۆژێپۆلیسا

بە ماتۆڕەکانیان ئەکەوتنە دوای ئۆتۆمبێلەکان و بەرتیلیان لێ   دەرکردنیان،
دەست کرا بە ڕێکخستنی هێزێکی پۆلیسی گەڕۆکی   یدائەسەندن. لە کۆتای

 نوێ.
بریتی بێت لە دەرکردنی پۆلیس و   کانی چاکسازیی هەر ئەوە نەبووکارە

ران، کە چاودێری  هەندێک ئەفسەری نهێنی دان بەڵکودانانی پۆلیسی نوێ، 
و پۆلیسانە بکەن و دڵنیا بنەوە لەوەی، کە یاسا جێبەجێ ئەکەن؟ وایلێهات  ئە

ئەو ئەفسەرانە لەگەڵ پۆلیسی هاتوچۆ ئەگەڕان، بێ ئەوەی ئەوان بیانناسن،  
کسەر بەرەو ڕوویان ئەبنەوە. بۆ  ، یەببینینایە ئەگەر کارێکی نایاساییان لێ 

ندوتیژییەکی خێزانی  دەربڕی لە بارەی تو کارمەندێکی نهێنی بێزاریی  نمونە:
ەوەیە بە یاسایی کراوە  لە ناوەندێکی پۆلیس. بۆ ئەوەی بزانێت ئەو لێپرسین

لە   ،یەکێکی تر لەو کارمەندە نهێنییانە شەوێک بە ماشێنێک تێپەڕی یان نا.
الیتی سەیارەکەی ئیشی نەئەکرد، کاتێ ڕایئەگرن ئەڵێ ئەچم   داکاتێک 

تیل دابوو بە پۆلیسەکە. یەکسەر  الری وەک بەر 20و  الیتەکانم چاک ئەکەم
ئەو پۆلیسەی بە  ئەو بەرتیلە وپۆلیسەکەی ئاگادار کردەوە لە وەرگرتنی 

، بەمە نامەیەک نێردرا بۆ ئەو پۆلیسە نوێیانەی، کە دامەزرابوون، بۆ  ندادەرکر
  دەکات کان یەکە وەزارەت زۆر بە توندی چاودێریی پۆلیسە نوێ  ، ئەوەی بزانن

ئەوەی چاکتر خەڵکی بپارێزرێ لە دەستدرێژی کردنە  ەدات. بۆ زایان دس و
  24سەریان، حکومەت هەستا بە دانانی هێڵەکانی پەیوەندی گەرم بۆ ماوەی 

لە کاتی پێدانی بەرتیلدا یەکسەر سکااڵ  بتوانن  هاواڵتییان سەعات، بۆ ئەوەی 
و   یۆ لە تبلیسی کامێرای ڤید . هەروەها بکەن و شکاتەکەیان بەپەلە بگەیەنرێت

جەم شارەکانی تر و سەرجەم ئۆتۆبانەکانی جۆرجیا دانرا، بۆ ئەوەی  سەر
بدرێت لەبارەی ئەو کەسانەی سەرپێچی   هاواڵتییانزانیاری بە پۆلیس و 
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وەرنەئەگیرا،   یدا پارەی سەرپێچی لە هەمان شوێنی سەرپێچ هەروەها ئەکەن. 
ەوەی،  بوو ل ییەکی باشێگرئەبوو ئەو بڕە پارەیە بدرێت بە بانکەکان. ئەمە ڕ

  هاواڵتییان  نێت بەرتیل وەربگرێت و بەمەشتواچیتر پۆلیس نە کە
ئەیتوانی ئەگەر   ستەوخۆ پارەی نەئەدا بە پۆلیس و کاریگەرییان هەبوو، کە ڕا 

ندەڵی لە کردنی گەقەالچۆحاڵەتێکی وای بینی، حکومەت ئاگادار بکاتەوە. بۆ 
لە بەدواداچونی   خەڵک ردنی کارەکانی درا بە ئاسانک ئاستی وەزارەتەوە بڕیار 

خزمەتگوزارییەکانیان. بەم شێوەیە ئیتر پشت بەو نوسینانە نەئەبەسترا، کە  
 ئەینوسی. ڕاپۆرت وەکو  پۆلیس

کردنی گەندەڵیی نەبوو،  قەالچۆچاکسازییەکانی پۆلیسی گەڕۆک، هەر 
ە  هەوڵی ئەوەشیان ئەدا، کە باوەڕی خەڵک بەدەست بهێننەوە، ئەویش ب  بەڵکو

و دەزگا گەندەاڵنە بە دەزگای خزمەتگوزاری ڕاستەقینە بۆ  گۆڕینی هەندێک لە
ناوخۆ ئەڵێ: "پۆلیس   "ئیڤین میرابشفیلی" وەزیریوەکوو . هەرهاواڵتییان
بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانیان، ئەمەش بووە  دەکات  هاواڵتییان هاوکاری

نەی یاسا  نگارمابەرامبەر ئەو فە هاواڵتییان هۆی گۆڕانکاری لە هەڵوێستی 
نیان بە ئاسانی ئەنجام بدەن" سەرەڕای ئەم  کاکارە ئەبێت دەکەن و جێبەجێ

ئارامی ناوشاریان   بەرپرسیی اندابەناو شەقامەک ، کە کارانەی پۆلیسی گەڕۆک
ۆکانی تبلیسیان ئەکرد.  گرتبووە دەست. هەروەها سەرپەرشتی ناو میتر

ببوونە  ەوە،ئەچوون بە دەم داوای خەڵک  ۆک بە زووییپۆلیسی گەڕ
ی جۆرجی. ئەم دەزگایە کاتێک لە ڕادیۆوە  کۆمەڵیەکی جوان بۆ نموونە

، یەکسەر زانیارییەکانیان  ئەگەیشتیان پێ هاواڵتییان یان کێشەی  ،زانیاریی
ئەدا بە بەشی تایبەتی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ، یان دامودەزگاکانی دەوڵەت  

. یەکسەر  ڕووی ئەدا لە دەرەوەی وەزارەتەکەی خۆیان ئەو کێشانەی بۆ
وون بە دەم کێشەکانیانەوە. زۆرترین ڕاهێنان، کە بە پۆلیسی گەڕۆک  چئە

بوو، بە شێوەیەکی   بە بەدەنگەوەچوونی کێشەی خەڵک  ئەکرا سەبارەت 
 وانە و سەردەمیانەی جوان. پێشکەوت
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  بۆ ئەوەی پۆلیسی  زاڵبوون بەسەر ڕێگرییەکان لە کپکردنی تواناکان: 
بکات، پێویستیان بە زیادکردنی   کانی بە باشی بەڕێگەڕۆک بتوانێ کارە

ژمارەیان بوو. هەروەها خوڕەوشت و تواناسازیی نوێ. بۆیە پێویستی بە  
لە   و دوور کارامەببێتە هێزێکی یەکی نوێی فراوان هەبوو، بۆ ئەوەی کردە 

،  دادەمەزراند لە دەرچوانی زانکۆکان یئەفسەر دەوڵەت  لەبەر ئەوە، گەندەڵی
سەر   دارچووانە پاش ئەوەی لە تاقیکردەوەیەکئەم دە بەشی یاسا. بەتایبەتی

ماوەیەکیش ڕاهێنانێکی خێرایان بۆ بکرێ سەبارەت بە   ئەبوون، تئەکەو
و پەیوەندییە گشتییەکان.   یارییەکانی پۆلیس، لەوانە کارنامەهەموو زان

ون،  ی، ئەو کەسانەی دامانمەزراندلەبەر ئەوەهەروەکوو "میرا بیشفیلی" ئەڵێ: "
نا و هەڵکەوتوون. بۆیە ڕاهێنانیان زۆر ئاسان بوو". لە ئابی  خەڵکانی بە توا

دا دوو هەزار پۆلیسی گەڕۆکی نوێ هاتنە سەر شەقامەکان، لە  2014ساڵی 
ژمارەیان کەم بوو، بۆ ئەوەی بتوانرێ لە سەرجەم واڵت دەستبەکار بن،   پێشدا

 ئەو بۆ نی یاسا وەرگیراسوود لە هەندێ لە یەکینەکانی فریاکەوت لەبەر ئەوە
ناوچانەی پێویست بوون. کاتێ ئەم پۆلیسانە دامەزران، بۆ ماوەی شەش  

 مانگ کەوتنە ژێر چاودێرییەوە.
ئەم ڕاهێنانە خێرایانەی پۆلیسی گەڕۆک لە هەردوو ڕەگەز، سەرەڕای  

بووە هۆی ئەوەی   ەموویان دەرچووی زانکۆ بوون، ئەم ڕاهێنانەیانئەوەی ه
زە زانیاریی زۆریان هەیە، بەاڵم توانای  گرن و بڵێن: ئەم هێ هەندێک ڕەخنە ب

هەندێک لە دەرچوانی ئامادەیی بۆ هەمان   یداکارکردنیان کەمە. لە دوای
مەبەست وەرگیران. ڕاهێنانە بنەڕەتییەکان لە دوو هەفتەوە کرا بە دوو مانگ،  
بە مەرجێک ناوبەناو خولی چاالککردنەوەیان بۆ بکرێتەوە. هەرچەندە  

دێکیان سەرکەوتوو نەبوون، بۆیە لە گەندەڵییەوە وانەی دامەزران هەنئە
جێبەجێ بکەن، بۆیە البران و  بوون و نەیانئەتوانی ئەرکەکانیانتێوەگال

خەڵکی نوێ خرانە جێگەیان، کەسە نوێکان بە ئۆتۆمبێلە جوان و جلوبەرگە 
داشتانەی  ئەسوڕانەوە. ئەو مووچە بەرز و پا انداڕێکوپێکەکانیان بە شەقامەک

پۆلیس وای لە خەڵک کردبوو ئاواتەخوازی کاری پۆلیسی بن.  ئەدرا بە 
دۆالر، کە ئەمە دە هێندەی مووچە   500-400مووچەی پۆلیسێک بوو بە 

 کۆنەکەی پۆلیسی هاتوچۆ بوو. 
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ەوام لە ڕاهێنانی پۆلیسی گەڕۆک، یەکێک بوو لە کارە  دپەرەپێدانی بەر 
خرا، لە بەرامبەردا میای پۆلیسی کۆن دایەکەمەکانی حکومەت. هەروەها ئەکادی

ئەکادیمیایەکی نوێ کرایەوە. پاشان خولی ڕاهێنان بۆ دوومانگ کرایەوە، بە  
تایبەت بۆ ئەوانەی بەردەوامن لەسەر کارەکانیان، ئەمە بێجگە لە کردنەوەی  

 خولی فێربوونی زمانی ئینگلیزی. 
 

 
، بە هیچ  ئەو هێزە نوێیەی دروست کرادروستکردنی دیاردەی نوێ: 

بزر   یانئەچوو. جلە چڵکنە پیسەکانۆنەکەی جاران نەە هێزە کشێوەیەک ل
بوون، کە بریتی بوون لەو جلوبەرگە کۆن و چڵکنانەی زەمانی سۆڤیەت.  

کۆنەکان کاتێ ماشێنەکانیان پەکی ئەکەوت داوایان لە شۆفێری مەدەنی   پۆلیسە
و نەویستراوە،  سەرنەکەوتووئەکرد بیانگەیەنێت. لەبەرامبەر ئەو هێزە 

ژن بوو، ئەم ژنە پۆلیسانە کاتێ   ی15% ێکی ڕێکوپێک دروست کرا، کەزهێ
جۆرەها ئامێری  بوون. سەرنج ڕاکێش ئۆتۆمبێلەکانیان لێ ئەخوڕی، 

، کە لەناو یان پێ بوووپێک کۆمپیوتەری و بە جلێکی لە ڕادەبەدەر خاوێن و ڕێک 
جلوبەرگ "جۆرجی  وا باس ئەکرا گوایە دیزاینەری بەناوبانگی  داخەڵک 
مانی"، دیزاینی کردبوون. ئەم چاکسازییانە هەمووی بۆ ئەوە بوو، کە  ئەر

بینا   60ڕووی وەزارەت و هێزەکانی پۆلیس سپی بکاتەوە. تەنانەت نزیکەی 
تا وای لێبێت جوانی بیناکانیان بچێتە دڵی   ،لە بنکەکانی پۆلیس نوێ کرانەوە

شێوەی  ەنجەرە و شوشە، لە خەڵکەوە. تەنانەت پێشی بیناکان کرانە پ
 کان. نییەڕووکەشی بانکە بازرگا

 

 
بۆ پیشاندانی گۆڕانکارییەکان وەزارەتی   بەردەوامی گۆڕانکارییەکان: 

ناوخۆ هەڵمەتێکی ڕیکالمکردنی دەست پێکرد بۆ نزیکبوونەوە و 
وێنەی  یدائاشتکردنەوەی جەماوەر و پۆلیس. لە یەکێک لە ڕیکالمەکان 

وەتە ملی ژنەکەی و ماچی  خست، کە دەستی کردوپۆلیسێکی جوانی دەرئە
ئەکا. لە ڕێکالمێکی تردا، ژنێکی بە تەمەن دەرئەخا، کە خەریکە نانی بەیانی  
  پێشکەشی کوڕە ئەفسەرەکەی ئەکا، پێش ئەوەی بچێتە سەر کارەکەی. 
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"ئێمە هەوڵمان ئەدا   سەرۆکی پەڕلەمان "باکرادزە" سەبارەت بەمە وتی:
"پێش  ا "باکرادزە" وتی: هەروەه ە سەر کار".خەڵکانی ڕێکوپێک بخەین

جام درا، زۆربەیان  شۆڕش، ڕاپرسییەک لەناو منااڵنی قوتابخانەکان ئەن 
بۆیە  ەکەین، کاتێ گەورە ئەبین، ببینە دزە یاساییەکان. ئەیانوت: حەز د 

لەناو بردنی وشەی دزی یاسایی، کە  هۆی  ە ئەبێت  دا گۆڕانکاریی لە خووڕەوشت 
و   خاوەن مڵک و ماڵ بناسرێن  دز، بە بەڕێز و  انی یاو وا دەرئەکەوێ پ 

گرێ. ئێمە دەرمانخست کە دزە یاساییەکان نە  ان ب خەڵکیی گوێ لە قسەکانی 
ڕاستگۆ و نە بەڕێزن، کەسیش گوێیان لێ ناگرێ، لە هیچ جێگەیەکیش  

 جێگەیان نابێتەوە، زیندان نەبێ". 
 

 نوێکردنەوەی مۆڵەتی شۆفێری و تۆمارکردنی ئۆتۆمبێل 
وزارییەکانی پێدانی مۆڵەتی شۆفێری و کان خزمەتگ یەوێ رە نبڕیا 

کان،  یە لەپێش چاکسازییە کردە تۆمارکردنی ئۆتۆمبێلی گرتەوە. چونکە ئەو 
پێویستی بە کاتێکی زۆر بوو.  ئەم کارە  زۆر گەندەڵ و ناڕێکوپێک بوو.

دۆالر مۆڵەتێکی شۆفێری   100وای لێهاتبوو خەڵک ئەیتوانی بە چونکە 
کەمێک لە شۆفێری بزانی، ڕەنگە کەمتریش  ێک ئەیانوت: ئەگەر بکڕێ، )هەند

دیاریی ڕۆژی لە دایک  وەکو  لەو نرخەت لێ وەربگرن( زۆرجار ئەم مۆڵەتە
 بوون پێشکەش ئەکرا. 

ئەم دەوڵەتە نوێیە ناوەندی پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکانی  
لە   دەرهێنانی مۆڵەتی شۆفێری و تۆماری ئۆتۆمبێلی خستبووە یەک ژوور و

. ئەم  ڕێکوپێکی بەڕێ ئەکرد ە ئاسانی و بەب یکارەکان یەک پەنجەرەوە 
تنی ئۆتۆمبێلە  یە یارمەتی پەرەپێدانی بازاڕی کڕین و فرۆش کردە 

وە، بە تایبەتی لە شاری تبلیسی، کە ژمارەیەکی زۆر  ندەوژابەکارهاتووەکانی ب
ەهێنرا بۆ  ماشێنی بەکارهاتوو لە ئەمریکا و ئەوروپا و شوێنەکانی تریشەوە ئ

. وای  دەنێردران بۆ واڵتە دراوسێیەکان لێرەشەوە ڕە و ئەفرۆشران، ئەم بازا 
جێبەجێ   دالێهاتبوو کارەکانی کڕین و فرۆشتنی ئۆتۆمبێلێک لە چەند خولەکێک 

  ناردنە دەرەوەی ئەبوو. ئەمە بووە هۆی گەرموگوڕی بازاڕێکی سەرکەوتوو. 
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  تەی ئەو واڵ دنەدەرەوەیەمی شتومەکی نارئۆتۆمبێل لە جۆرجیا پلەی یەک
  نییە ، کە مەرج یداحکومەت بڕیار 2011بەدەستهێنا. لە تشرینی دوەمی 

. چونکە  تمۆڵەتی لێخوڕینی پێ بێ یداشۆفێر لە کاتی لێخوڕینی ئۆتۆمبێلەکە
بینی بە دوای ئەم مەسەلەیەدا بە شێوەیەکی  ورد ئەتوانێتپۆلیسی گەڕۆک 

هەیانە،   اندانی ئۆتۆمبێلەکا لەناو لە ڕێگەی ئەو کۆمپیوتەرانەیئەلکترۆنی و 
لە ڕێگەی  ئەنجام بدا. چونکە ناو و ڕۆژی لەدایکبوونی شۆفێرەکە 

 ئایا مۆڵەتی هەیە یان نا؟  و پیشانی ئەدات، ەوەکۆمپیوتەرەکەیەوە ئەدۆزێت
 

 ئەنجامەکان
، بووە هۆی  داکەمبوونەوەی ڕێژەی تاوان و گەندەڵی لەناو پۆلیسی گەڕۆک

لە   و پێداگریی اوەڕ بەخۆکردنی خزمەتگوزاریی و ب پێشکەوتنی ڕۆشنبیری
لێپرسینەوەی پۆلیسی گەڕۆک، لە هەمووی گرنگتر نیشانەکانی گەندەڵیی  

 بنەبڕ کرا.  ،ئاشکرا لە جۆرجیا 
 

 دابەزینێکی بەرچاوی ڕێژەی تاوان 
بە   ی جۆرجی نەما. وای لێهات کۆمەڵدزەکانی یاسا کاریگەرییان لەسەر 

رین  ، باشت ەوەوڵەکان"لە پێش شۆڕشی گ ما یان نەهیچ جۆرێک شوێن پێ 
ن  باشتر بوو ئۆتۆمبێکەکانیانهەروەها  ئۆتۆمبێل، ئۆتۆمبێلی تاوانبارەکان بوو، 

  " یشیان باشترین خانوو بوو. خانووەکانیانلە ئۆتۆمبێلی بەرپرسانی دەوڵەت 
 دزەکانی یاسا لە ئێستادا  ڵێ: "ئێستا بارودۆخ گۆڕاوە ومیرابشفیلی ئەوەکو 

خەڵکانی  لە جێی ئەوان . لێ ناگرێ گوێیان انن و کەسزیندانەک نیشتەجێی
بەپێی  خاوەن کار و کارمەندانی دەوڵەت ئۆتۆمبێل و خانووی باشیان هەیە. 

ئەو کەسانەی  ی 70%تاوان و ئاسایشەوە  لەبارەی  2011ساڵی  ڕاپرسیەکی
ارە دزەکان بە تەواوی لەبن  دەسەاڵتدئەڵێن،  ڕاپرسییەکەیان لەگەڵ کراوە

 ( GORBI 2011. )توونها
-2006ی ن سااڵ نێوان لە ابەزینی ڕێژەی تاوانەکان بۆ نیوەلەگەڵ د

دا هاتووە. هەروەها دابەزینی ژمارەی پەالمارە  ( 2. 1 خشتەی ) لە وەکو  2010
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لە وەکو  دابەزیوە،پەالمار  398پەالمارەوە بۆ  2,160چەکدارییەکان لە 
 هەیە.   ( 2.  2  خشتەی ) 

ئەسوڕێنەوە،  یدانی تبلیس و ڕۆژ لە شەقامەکا ئێستا جۆرجییەکان بە شەو
  (. لە نێوان GORBI 2011یان هەست بە ئاسایش ئەکەن ) 95%لە کاتێکا 

گرنگترین پانزە خاڵی ئەو کێشانەی کاریگەرییان هەیە لەسەر کاروبارەکان،  
توانای کێبڕکێ دەرئەخات   کەجیهانی،  ئابوری ڕاپۆرتی کۆبەندیبە گوێرەی 

رسییەدا وەاڵمیان دابووەوە، ئەڵێن:  لەوانەی لەو ڕاپ 0.1%دا.  2011لە ساڵی 
 تاوان و دزی گەورەترین کێشەن. 

 
 دابەزینی ئاستی گەندەڵی 

دابەزینی ئاستی گەندەڵی لە ، وەتووکەدەر  ەوەڕاپرسییەکان لە وەکوو
لە ساڵی   ڕوویداوە. یەکێک لەو ڕاپرسیانەی هێزەکانی پۆلیس زۆر بە خێرایی

بەرتیلیان داوە   اشتوانی جۆرجیدانی  ی1%  ڵێت تەنهائەنجام دراوە، ئە 2010
بەراورد  بە (. World Bank and EBRD 2011بە پۆلیسی هاتوچۆ )

لەو واڵتانەی تازە   7%سۆڤیەت،  یەکێتی لە واڵتانی 30% ،بە ژمارەکان
لە دەوڵەتانی یەکێتی ئەوروپا   0%بوونەتە ئەندامی یەکێتی ئەوروپا، 

(. هەروەها پێوانی گەندەڵی  ا، سوید، بەریتانیا)فەڕەنسا، ئەڵمانیا، ئیتاڵی
  2010لە ساڵی  ناسراوە کە بە شەفافێتی نێودەوڵەتی  ،جیهانی

(International, 2010, Global Corruption Barometer 
Transparency  دەریخستووە، کە هێزەکانی پۆلیسی جۆرجیا کەمترین )

یە لە ا ئەو ڕاپرسیڕاستیدکە لە ( 3. 2 خشتەی )  .گەندەڵییان هەیە لە جیهاندا
کە ڕێژەکەی لە واڵتی   ،ە، فیللەندا تاکە دەوڵەت بووەئەنجام دراودەوڵەتدا  86

لە پۆلیسی   کەمەی ئەو گەندەڵییە ،جۆرجیا کەمتر بووە. ئەمە نیشانەی ئەوەیە
 بوو، ئێستا نەماوە. کرد خراپ  یناوبانگیان هەبووە و هاتوچۆی جۆرجیا
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 2010-2006سااڵنی  لە نێوان تاوان  ی 50%دابەزینی   : 1.  2خشتەی  

 )ئەو حەوت ساڵەی جۆرجیای گۆڕی( 2011وەزارەتی دادی جۆرجیا  سەرچاوە:

 

 

 2010-2006تاوانە چەکدارییەکان لە نێوان سااڵنی  ی 80% دابەزینی  : 2.  2خشتەی  

 )ئەو حەوت ساڵەی جۆرجیای گۆڕی( 2011وەزارەتی دادی جۆرجیا  سەرچاوە:
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 ەکان یخزمەتگوزاری یەبیری نانی ڕۆشندبنیا

  خزمەتگوزارییە  یەڕۆشنبیریکرا، کە ببێتە خاوەنی  گەڕۆکوا لە پۆلیسی 
  خۆشەویست و خوڕەوشت جوان بوون، ، هەروەها زۆر ەکان پێشکەوتوو

کە   ،خزمەتگوزارییەکانیان بە ڕێکوپێکی پێشکەش ئەکرد. وا ڕاهێنرابوون
  ا اندنی گۆڕانکارییەکدەستی یارمەتی بۆ خەڵک درێژ بکەن. لە دەستپێکرد 

  خاوەن ئۆتۆمبێلێک لە  کاتێک بۆنمونە: هەندێ هەڵوێستی سەیر ڕووی ئەدا.
ئەفسەرێکی   یئۆتۆمبێلبە مەبەستی هاوکاری کردنی،  ڕائەوەستا،شوێنێک 

، ئاخۆ  ئەوەیپۆلیس بەرەو ڕووی ئەهات، ئەم کەسە خۆی ئامادە ئەکرد بۆ 
چۆن  " ئەوت: ری پۆلیس پێی، کەچی ئەفسەلێ وەربگرێت بەرتیل چەندی  ئەبێ

ڕێز  توچۆ بە ڕادەیەک بە پۆلیسی ها ."م؟پێشکەش بکەئەتوانم یارمەتیەکت 
ئەم  "سی، خەڵکی ئەیانوت: و کاتێک سزایان بۆ سەرپێچیکاران ئەنو. بوون

شۆفێری ماشێنێک بە   کاتێکیان . "پۆلیسانە لە ئەستێرەیەکی ترەوە هاتوون
زۆر  چی کەبۆ بنکەی پۆلیس، لەبری ئەوەی بیبەن ، سەرخۆشی ئەبینرا

ماڵەوە، دواتر   وەبەڕێزەوە ڕایانئەگرت و شۆفێرەکەیان بە سەالمەتی ئەگەیاندە
بەم   دادگا ئەکردەوە. بێلەکەیان دەستبەسەر ئەکرد و خۆشیان ڕوبەڕویمئۆتۆ

و   شۆفێران ئەکردڕێزەوە هەڵسوکەوتیان لەگەڵ بە  شێوەیە پۆلیسی هاتوچۆ 
 ن. بووب یانامەڵەیەخەڵکیش شارەزای ئەم جۆرە م

 

 سەندنی باوەڕپێکردن پەرە

لە ی ئەوانەی 53% بوو.ان بە پۆلیسی گەڕۆک زۆر زیاتر بخەڵکی باوەڕی 
، ئەڵێن:  ووبڕاپرسیان لەگەڵ کراسەبارەت بە تاوان و ئاسایش  2011 ساڵی

  : ، ئەڵێن یداڕاپرسی یش لە هەمان 34%. "هەڵسوکەوتی پۆلیس باشە"
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( هەروەها GORBI 2011) "ک باشەپۆلیس تا ڕادەیە یهەڵسوکەوت"
  2010ی تشرینی یەکەم مانگی ەم شێوەیە لە ڕاپرسییەکی تری لئەنجامێکی 

  ئەنجامی دابوو، ( IRIدەرچوو، کە ئینستیتۆی کۆماریی نێودەوڵەتی )
باوەڕیان بە پۆلیس هەیە. واتە ڕێژەکەی بە گوێرەی   84%دەریخستووە 

  تری  ەکی. لێکۆڵینەوەیەبوو 10%بەرز بووەتەوە، کە ئەو کاتە  2003ساڵی 
تبلیسی لە کانونی   شاری  ( لەBCGکۆمەاڵیەتی لە ڕێگای لێپرسینەوە )

  بۆ بەراوردکردنی هەڵسوکەوتی گشتی بەرامبەر پۆلیس  2006دووەمی 
( BCG Research 2006، ئەنجامەکان دڵخۆشکەر بوون )ئەنجام درا 

پۆلیس  " ی ئەوانەی ڕاپرسییەکەیان لەگەڵ کراوە، ئەڵێن:80%چونکە 
  " بکەن هاواڵتییاننەرم و نیانن و واڕاهێنراون هاوکاری  ن،خۆشەویست
دادپەروەرن و یاسا جێبەجێ   ە.باش ی پۆلیسخوڕەوشت ": بویانوت %60-55

ی  هەستیان بە هەڵوێستی ڕێزدارانە و هاوکاری  یش. لە نیوە زیاتر"ئەکەن
ز لە  س ڕێپۆلی ن " بوویش لەو باوەڕەدا 61% ،ووەبنێوان خۆیان و پۆلیس کرد 

  بە گشتی . "پۆلیس گەندەڵیی کردووە" : ئەڵێن یان 2%. تەنها "ێیاسا ئەگر
خوڕەوشت و هەڵوێستی   ی بەشداربووانی ئەو ڕاپرسییە،زیاتر لە نیوە 

 . هاواڵتییانداپۆلیس و   نێوان بەڕێزانە و هاوکارییان هەست پێ کردووە لە

 

 هێزکردنی چوارچێوەی لێپرسینەوە بە 

اڵت و پۆلیسی هاتوچۆ و ە کەوتە نێوان دەسە چوارچێوەی لێپرسینەو
نی لە  راکاگەندەڵپاش ئەوەی وەزارەت . ( 4. 2)خشتەی وەکو  .هاواڵتییان

پۆلیسی هاتوچۆ دوورخستەوە، چاکسازەکان بۆ ئەوەی کارمەندانی پۆلیس  
  اندا ، بڕیاری هاواڵتییان دەست هەڵگرن لە وەرگرتنی بەرتیل و تۆقاندنی 

د بکەن. هەروەها ڕاهێنان لە  ووچەی پێشوویان زیا مووچەکانیان دە هێندەی م
ئەنجام بدەن. هەوڵیش درا پۆلیس بە دوای   نداژینگەیەکی پاکوخاوێ
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دۆزینەوەی سەرپێچیکارانی ڕاستەقینە بگەرێن و بڕی سزای لێپرسینەوە 
وەزارەت و دوایی سوودی لێوەربگیرێ بۆ مووچە و  گەنجینەیبخرێتە 

ێوەی وەزارەت بە  نوێکردنەوەی چوارچ دەستکەوتەکانی پۆلیس. هەروەها 
گوێرەی ڕێکخستنەوەی زنجیرەی سەرکردایەتی کردن. تەکنەلۆجیاش بووە  

تاوانەکان بە شێوەیەکی زۆر  بەدواداچوون بۆ  یارمەتیدەرێکی زۆر باش لە
گوێی لێ ئەگیرا، چونکە   هاواڵتییانڕوون و بە کەمترین گەندەڵی. دەنگی 

ری چاکسازی بوو.  گەندەڵی، یارمەتیدەهاندانی ئەوان بۆ لەناوبردنی 
تەکنەلۆجیا دەوری خۆی ئەبینی بە هۆی هێڵی تەلەفۆنی بە پەلەوە، کامێرای  

. لە  هاواڵتییانچاودێری، کۆنترۆڵی پشکنینی ناوچەکان و گوێگرتن لە دەنگی 
  ڕوون وانە ئەڵقەی گەندەڵی بگۆڕدرێ بۆ ئەڵقەیەکی  سەرکەوت توانرا یدادوای

 و پاکوخاوێن. 

 

 جۆرجیا، کەمترین گەندەڵییان هەیە. پۆلیسی ئەوروپادا  استیسەر ئ لە   : 3.  2تەی  شخ 

 

ی ەالپەڕ (2.2و  2.1هەردوو خشتەی )پێوانەی گەندەڵیی جیهانی،  .2010شەفافیەتی نێودەوڵەتی،  اوە:سەرچ 
 هەیە. پۆلیسکاریگەری لەسەر ، کە گەندەڵی چ ڕادەیەک لەو باوەڕەدایتا ئایا  ، 65و  64
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 مەکانئەنجا

، کۆمەڵێک  دارکەوتووەکان لە بواری پۆلیسی هاتۆچۆچاکسازییە سە
  دا پۆلیس لە ئانوساتێک  16,000تیشکی خستە سەر کارەکان، دەرکردنی 

بە پۆلیسە  چاکسازییەکە. هەروەها خەڵک باوەڕیان کاریگورجوگۆڵی دا بە 
ندەڵی  بەوەی، کە لەناوبردنی گە بووهێناگەڕۆکە نوێیەکان هەبوو. باوەڕیشیان 

کە ئەبوونە ڕێگر لەبەردەم   ،وامە. سەرکەوتن بەسەر ئەو کارانەیکارێکی بەردە
 هەوڵە بەردەوامەکانی چاکسازی. 

زیادکردنی مووچە بۆ دە هێندە و پەرەسەندنی خزمەتگوزاریی ڕۆشنبیری  
پسپۆڕ بن،   دەبێت و هەوڵدان بۆ ئەوەی، ئەو کەسانەی کارەکان دەکەن 

سوودوەرگرتن لە کامێرای  لۆجیای نوێ، وەکو: هەروەها بەکارهێنانی تەکنە
هاتوچۆ و پێدانی بڕی سزای سەرپێچیکاران بە شێوەی ئەلکترۆنی، ئەمانە  

. هەروەها  تو بەهێزتر بێ دابینوای کرد کارەکانی پۆلیس بە ڕێکوپێکی 
ڕاگەیاندن بەردەوام بوو لەگەڵ چاکسازییەکان و شێوەی کارەکانی پۆلیسی  

یەکان بەردەوامە و ئەخست، کە چاکسازی  ڕوون ئەکردەوە و دەری
بەشداری ڕاگەیاندن   هاواڵتییان کارەبەدەستانیش ئاگادارن. ئەمە وای کرد 

بکەن و چاودێر بن بەسەر پۆلیسی گەڕۆکەوە و کەمتەرخەمی نەکەن لە  
 ئاگادارکردنەوەی حکومەت لە سەرپێچیکاران. 
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 ەڕۆکچوارچێوەی لێپرسینەوەکانی پۆلیسی گ : 4.  2  خشتەی 

 

 ەکانەردان سەرچاوە:
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 بەشی سێیەم 
 کۆکردنەوەی باجەکان کاریبەهێزکردنی 
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 2003بارودۆخی گشتی لە ساڵی 

توانای حکومەت بۆ کۆکردنەوەی  لە دوای داڕمانی یەکێتی سۆڤیەت، 
ە ی سەندبوو بگەندەڵی پەرە بوو، باجەکان بە شێوەیەکی بەرفراوان دابەزی

باج. هەروەها لێبوردنی تایبەتی نایاسایی بۆ   لە خەڵک یت خۆدزینەوەتایبە
هۆی   نەدانی باج و دزی ڕوون و ئاشکرا لە سەرجەم باجەکان، ئەمانە بوونە

وە. داهاتی ناڕاست تۆمار ئەکرا لەبارەی  کەمی ئەو باجانەی کۆ ئەکرانە
گوایە باج  پیشان ئەدرا  دا واکۆکردنەوەی باجەوە، تا ئەو ڕادەیەی لە بوودجە

ئەکرا، هیچی   خەزینە، بەاڵم کە سەیری حساباتی بە ڕێکوپێکی کۆکراوەتەوە
وای لێهاتبوو کاربەدەستانی کۆکردنەوەی باج زۆر بە ئاشکرا   ئەمە تێدا نەبوو.

  بەڵکو ۆپۆزسیۆنەوە حیزبەکانی ئ  لەالیەن ڕەخنەیان لێ ئەگیرا. نەک تەنها
  کومەتیان ئەکرد، هاوکاریی ح کەرە داراییەکان، دەی تی یارمەکۆمەڵ لەالیەن: 

پێش بەرپابوونی   بەتایبەتی ، ئەمەکەرتی تایبەت، پەڕلەمان، بانکی نیشتمانی
 شۆڕش. 

  دەستێوەردانی  توانایی دەسەاڵتداران بۆ کۆنترۆڵکردنی گەندەڵی، یانبێ 
ۆی  بووە ه اندا لە کارە نایاساییەک سەرەوە  الیەن دەسەاڵتدارانیڕاستەوخۆ لە 

بەسەر   مووچەی کارمەندان و خانەنشینان کەبوونیەوتن و کەڵەدواک
کان و کارە  نییەپێنەدانی پارەی پێویست بە شارەوا حکومەتەوە. هەروەها 

ەکانی  یگشتییەکانی تر. کار گەیشتە ئەوەی حکومەت نەیئەتوانی بەرپرسیارێتی 
 خۆی جێبەجێ بکات. 

ە وو، لەو کاتەدا ئەملە جۆرجیا یەکەم یاسای بوودجە دەرچ 1997ساڵی 
یاساکە   پارێزگای ئەگرتەوە. 12بە چاکسازییەکی گرنگ ناوبرا. ئەو یاسایە 

جۆر باجی دەستنیشان کردبوو. دوایی دەرکەوت ئەم یاسایە ناتەواوییەکی   7



ئەزمونی حکومەتی جۆرجیا          
          

74 

 

زۆریی جۆرەکانی باج، کارە ژمێریارییەکان پڕ بوون لە  وەکو  زۆری تێدایە،
وای کرد کاربەدەستانی  اڵنە وبوو. ئەم هەا کر پێچ و پەنا، لێبوردنی زۆری تێدا
بڕگەکانی یاساکە. لە نێوان سااڵنی  هەندێ لە بوودجە هەوڵ بدەن بۆ گۆڕینی 

جۆر گۆڕانکاری لە یاساکەدا پێشکەش کرا، کە ئەمە   350دا 1997-2003
  تی پێدانی نییەێکچوو بوو لە چۆبووە هۆی ئەوەی کۆمپانیاکان سەریان لێ ت 

 باج بە حکومەت. 

، یاریدەدەری  پێچ و پەنا بۆ کۆکردنەوەی باجاسایەکی پڕ لە نی یدانا
جار ئەبووە هۆی سوود  زۆر ئەمەبوو لەو بوارەدا، کە  دروستکردنی گەندەڵی

وەرگرتنی دەسەاڵتی هەندێ لە پەڕلەمانتاران و بەرپرسە بااڵکانی حکومەت.  
بۆ ئەوەی بتوانن بڕیارێکی سەرۆکایەتی وەربگرن بۆ هەڵسوکەوتی  

یارمەتییان بدەن، هەروەکوو پشتگیری کردنی  وارەدا ب  ولەدنەوەی باج و کۆکر 
هەندێ لە کۆمپانیاکان، کە کەمترین باج بدەن. هەروەها ژمارەیەکی زۆر لەو 
پەڕلەمانتارانەی هەڵبژێردرابوون سوودیان لە پارێزبەندی پەڕلەمانی  

نەی  ۆمپانیایاجار ئەو کنەوە لە تاوانەکانیان نەکرێ. زۆرکە لێپرسی ،وەرئەگرت 
نی  هەروەها دەسەاڵتداراشیان بوون، لێبوردنیان لە باجدان وەرئەگرت. هاوبە

  نییە ردنی تایبەتیان ئەدا بە برادەرەکانیان و هاوپەیماکۆکردنەوەی باجیش لێبو
 سیاسییەکانیان. 

پێدانی بەرتیل زۆر بەرباڵو بوو، کۆمپانیاکان بەرتیلێکی زۆریان بەرامبەر  
سزادانی لێکۆڵینەوەی باجیش دوور   ەدا، بە شێوەیەک لەکەمکردنەوەی باج ئ

بن. پێدانی ئەم بەرتیالنە کارئاسانی ئەکرد بۆ ڕێککەوتنی دەسەاڵت و خاوەن  
، تا  انداکۆمپانیاکان، کە ئەنجامەکەی ڕێکەوتنێکی یەکجاری بوو لە نێوانی

ی  کەمترین باج بدەن بە حکومەت. کارەکە لە نێوان کۆمپانیا و کاربەدەستەکان 
ڕێک ئەکەوتن لەسەر ئەو بڕە  انی بەڕێوە ئەچوو، ئەمانەزۆر بە ئاس داباج

، بێ  ئەکرا  باجەی خۆیان دیاری دەکەن، ئەمە پاش وەرگرتنی بڕێک بەرتیل 
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ئەوەی گوێ بدەنە بەندەکانی یاسای باج. جێگری وەزیری دارایی پێشوو 
اج  یەکێک لەو گفتوگۆیانەی نێوان خاوەن کۆمپانیایەک و پشکنەرێکی ب

ەر بڕی ڕێکەوتنی مامەڵەکەیان بۆ پەردەپۆش کردنی  ئەگێڕێتەوە، لەس
. گفتوگۆکەی  یەکێ لە گەڕەکەکانی تبلیسی کرابوو باجەکانی سەرشانیان، کە لە

. ی داوەبەڕێوەبەری کۆمپانیاکەلە نێوانیان هێندە گەرم بووە، پشکنەری باج 
ان لەو کە ئەمە بووە هۆی ئەوەی بۆ ماوەی مانگێک کاری پشکنەرەک

ابگیرێ. بە نەبوونی پشکنەرەکان لەسەر کارەکانیان، یەکسەر  ناوچەیەدا ڕ
ڕادەی کۆکردنەوەی باجەکان بەرزبوونەوەی بە خۆیەوە بینی. چونکە  
کۆمپانیاکان بە ئاشکرا ئەیانزانی چەندیان باج لەسەرە، بۆیە یەکسەر ئەو 

 کە لە سەریان بوو.  ،باجەیان ئەدا

ئاشکرا دزیی لەو بڕە   اجیشی ئەگرتەوە، بەگەندەڵی دەستکەوتەکانی ب
باجەش ئەکرا، کە کۆ ئەکرایەوە. هەروەها ئەو پالنانەی ڕێک ئەخرا بۆ  
گەندەڵی لە ڕێگەی دانانی باجی نرخە زیادکراوەکان بە دانانی کۆمەڵێک  
ئیشوکاری نا دروست. بە گوێرەی ئەم کارە، ئەبوو کۆمپانیاکان باجی ئەو 

کاری بیناسازی، ئەمە بەو کارانە  ، کە بریتی بوو لە کارە زیادکراوانەش بدەن 
دائەنرا، کە پێویستی بە بەخشینی باجێکی نوێ هەبوو. بەمەش سوود و  

 قازانج بۆ کۆمپانیاکان ئەگەڕایەوە. 

وەزیری دارایی پێشووی جۆرجیا "کاخا بایندورشیلی" باسی ئەو پالنە  
روست کرابوو،  ، کە بە شێوەیەکی نادروست بۆ پێدانی باجەکان د دەکات 
  ەکان . بەڵگەنامنییەبوونی  ڕاستیدایایەک، کە لە دروستکردنی کۆمپان  وەکو:

باجانەی لەسەر نرخە زیادکراوەکان پێویست بووە، زۆر  دەری ئەخات ئەو 
  ئەکەوتنەوە داوا کردنەوەی  . بەم کارە پیالنگێڕەکانزیاتر بووە لە پێویست

ا سەرۆکی  دەوتنی ئەم دزییانە . لە ئەنجامی دەرکئەو بڕە زیادانەی داویانە



ئەزمونی حکومەتی جۆرجیا          
          

76 

 

بەشی وەرگرتنی باجەکان و جێگری وەزیری دارایی تاوانبار کران، بەاڵم لە  
 هیچ جێگەیەک پالنەکانیان نەخرایە بەرچاوی خەڵک و ئاشکرا نەکران. 

لە ئەنجامی ئەم گەندەڵییانەدا، کە بووە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی  
  کان، کە رییە گشتییە مەتگوزاەوەی خز کان و کەمبووننییەکەلوپەلە بازرگا

  2003کاریگەری هەبوو لەسەر مووچەی کارمەند و خانەنشینان. لە ساڵی 
( ئەمە  GDPی بەرهەمی گشتی ناوخۆیی بوو )14%داهاتەکانی بوودجە 

ڕێژەکە بوو بە   ەوەی ئەو خەرجییانە بوو، کە پێویستن. دواترکۆکردن دوای
%12 . 

هەموو  داهات لە وەکو  رجیبۆ بوودجەی دەوڵەت یەک ملیار الریی جۆ
سەرچاوەکانەوە پێویست بوو، بەاڵم ئەوەی لەبەردەستا بوو چوارسەد ملیۆن  
الریی جۆرجی بوو. بێگومان ئەمە بووە هۆی ڕاگرتنی بوودجەی  
وەزارەتەکان. ئیشوکاری وەزیرەکان ئەوە بوو، کە هەوڵ بدەن لەگەڵ وەزیری  

مەشیان  بکەن، هەندێ جار ئەدارایی بڕێک پارە بۆ وەزارەتەکانیان تەرخان 
تواناکان ئەیانتوانی کەمێ بودجە بۆ  بە بۆ نەئەکرا. هەندێ لە وەزیرە 

وەزارەتەکانیان پەیدا بکەن، ئەویش بە پێدانی بڕێک بەرتیل بە کارمەندانی  
 دەوڵەت بۆ ئەوەی پارەی پێویستیان بۆ دابین بکەن. گەنجینەی

  مەتە مانەوە، کە حکوخانەنشینان بۆ ماوەی چەند مانگێک بێ مووچە 
، ئەمە  یان الی حکومەت بوومانگ  18 ، مووچەینوێیەکە دەسەاڵتی گرتە دەست

تریش لە حکومەتە نوێیەکە مووچەیان پێ   مانگی بێجگە لەوەی چەندین
بووە هۆی کورتهێنانی بڕی چوارسەد ملیۆن الریی جۆرجی  بوو. ئەمەش نەدرا

باج   ی داڕمانی وەرگرتنیی دەوڵەت، بێگومان ئەمەش لە ئەنجامنیەلە میزا
بە  ئەڵێ: "گەندەڵی بە تەواوی تێکەڵڕووی دابوو. هەروەکوو "بایندورشفیلی" 
ن، کە گەندەڵی بەبێ ئەوەی ڕێگری  یالیەنی ڕۆشنبیری نەبووبوو، ئەتوانین بڵێ 
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  ی ڕۆژانە، کارکردن  مای ئەکرد و ببووە جۆرێک لە شێوازیلێ بکرێ، نەشون
 کراو بوو.   و کارێکی پەسەند ردئەو کارەی ئەک بۆیە هەموو کەس 

 

 2003دوای ساڵی   گەندەڵی،کردنی قەالچۆچاکسازی و 

،  یەکە مابووەوە نوێ بۆ حکومەتە حکومەت بە میرات  گەنجینەیی تااڵنکردن 
ببووە هۆی ئەوەی دەسەاڵتی نوێ، بە توندی و خێرایی پەالماری  هەر ئەمەش 

پەیوەندی کرد بە  گەندەڵی بدات. سەرۆک وەزیرانی نوێ "زۆراب جڤانیا" 
راب نۆجادیلی، کە ببێتە وەزیری دارایی. هەر ئەو شەوەی سەرۆک  زۆ

شیفردنادزە دەستی لە کار کێشایەوە، هیچ بواری ئەوە نەبوو بکەونە 
چی بکرێت. لە بارەی باجەکانەوە   لەو ساتەدا لێکۆڵینەوە و باسکردنی ئەوەی

کە   بنهێنانی گەندەڵی، حکومەت پێنج تەوەری ڕاگەیاند بۆ ئەنجامدانی کاری لە
گۆڕینی ڕاوبۆچوونەکان و گۆڕینی چۆنیەتی پاداشتی  بریتی بوون لە: 

، ئاسانکردنی یاسای باج، بەهێزکردنی جۆرەکانی باج، ئاسانکردنی  هاواڵتییان 
 ەکانی کارگێڕیی باج. یی یاساکان و کەمکردنەوەی کارە ڕۆتین 

 

 گۆڕینی ڕاوبۆچوونەکان

ن و جێبەجێکردنی  تی پێکرد، ڕاگەیاندیەکەم هەنگاو، کە حکومەت دەس 
. ئەمە لە مێشکی  تسیاسەتێک بوو، کە بە هیچ شێوەیەک لێبوردنی تیا نەبێ

چەسپێنرا. پۆلیس کەوتە لێدان و گرتنی   داو کارمەندانی دەوڵەت  هاواڵتییان
  هەواڵەکانی تەلەفزیۆن دەریئەخست، کە  گەندەڵی،ئەو کەسانەی ناسراون بە 

ەالماری ئەو کۆمپانیایانەیان ئەدا،  نیانەوە، پو چەکەکادەمامک  چۆن پۆلیس بە
بە گرتنی کارمەندە   دەستیان کرد  کە پێشلکاریی یاساییان کردبوو. دواتر

دەسەاڵتی بەرفراوانیان   ئەمانە بەرپرسە دەسەاڵتدارەکان، کە کان وکۆنە
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وەزیری وزە، وەزیری گواستنەوە و پەیوەندییەکان،   انداهەبوو، لە نێوی 
ۆکی کارگێڕیی هاوپەیمانی شارستانی،  ژووری کۆنترۆڵ، سەرسەرۆکی 

سەرۆکی کۆمپانیای ڕێگە ئاسنینەکان، سەرۆکی یەکێتی تۆپی پێ، سەرۆکی  
  ن و هەندێک لە دەاڵڵەکانی حکومەتی تێدابوو، کۆمپانیای گشتی کانزای ئاڵتو

 ئەمانە گیران و دەستبەسەر کران. سەرجەمی 

رە بکڕنەوە، بەم کارە  کەیان بە پانییەندائەو گیراوانە ئەیانتوانی ماوەی زی
حکومەت پارەیەکی   گەنجینەی حکومەت پارەیەکی زۆری لێسەندنەوە، بەمە 

زۆری تێ چوو. تەنها لە ڕێکەوتنێکی حکومەت لەگەڵ یەکێک لە بازرگانە  
یان لێ سەند و  ملیۆن دۆالر 14هەبوو،  گەندەڵیداناسراوەکان، کە دەستی لە 

ەندە ئەم کارە ئازادی  دەوڵەت. هەرچ ەیجینگەنەوە پارەکەشیان خست
بەخشییەوە بە هەندێک لەو گەندەاڵنە، بەاڵم ئەمە نامەیەکی ڕوون و ئاشکرا  
بوو، کە ئەو گەندەاڵنە، هەرچەندە خاوەن دەسەاڵت بن، بە هیچ جۆرێک  

 دەستیان لێ هەڵناگیرێت. 

ی  ، کە بە هیچ جۆرێک چاوپۆش اندالە ئەنجامی پەیڕەوکردنی یاسا نوێیەک 
ە لە گەندەڵییەوە تێوەگالبوون و هەموو ئەو  ئەکرا، ک لەو بەرپرسانە نە

ن و دەست بەسەر  کەسانەش، کە لە گەندەڵییەوە تێوەگالون، دەستگیر ئەکرا
. بە تایبەتی ئەوانەی نەیانئەتوانی  ئەگیرا انداهەموو مڵک و ماڵەکانی

نەوە.  بیانوویەکی یاسایی بۆ ئەو هەموو مڵک و ماڵەی هەیانبوو، بدۆز
ەت یاسایەکی دەرکرد بۆ لێبوردنی باج هەتا کۆتاییەکانی ساڵی  هەروەها حکوم

بەاڵم تا   باجی لێ بدەن، ئەبێت، کە هەموو ئەو موڵکانەی هەیانە، 2004
ی تێچوونی بینا و  1% ئەبێتردن ئەیانگرێتەوە، بەاڵم ئێستا نەیانداوە، لێبو

 باج بدەن بە حکومەت.  موڵکەکانیان 
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 رمەندان دانی بەخشیشی کاپێ لە انکاریگۆڕ

نامەکانی چاونەپۆشین گەیشتە کارمەندانی دەزگای باجەکان، بەشێک لەو 
ئاڵنگارییانەی بەرەو ڕووی بەرپرسان ئەبووەوە، ئەوە بوو، کە نەیانئەتوانی  

زۆربەیان   داهەموو کارمەند و پشکنەرەکان دەربکەن یان بیانگۆڕن. لە کاتێک 
ئەم کێشەیە ئەوەبوو، کە   یان کردبوو. وەاڵمی لە ڕژێمەکەی پێشوودا گەندەڵی

نابێ هیچ کەسێک وا تێبگات گۆڕانکاری لە یارییەکەدا کراوە. ئەو شەوەی  
یی، داوای کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ کارمەندانی  انۆجایدیلی بوو بە وەزیری دار

دەست بکەم  دەزگای باج کرد و وتی: "من بەوە کەیف خۆش نیم لەم شەوەوە 
ئەوان بە  سەنگاندنی من بۆ کاری هەڵچونکە  ەندەکان،بە گۆڕینی کارم
،  ئەبێتبەگوێرەی ئەوە  بەڵکویان کردووە، لەوەوپێش چ  تگوێرەی ئەوە نابێ

لە کاردان،   شئێستا  ئەو کارمەندانەی کە لە چەند مانگی داهاتوودا چی ئەکەن؟
ر بە تووندی کار بکەن، ئەوا زۆئەگەر بەو شێوەی ڕژێمەکەی پێشوو 

 ەکەین". ان لەگەڵ دهەڵسوکەوتی

گرتن و حوکمی زیندانیی زۆر، بە تایبەتی بۆ ئەوانەی باجیان کۆ  
ئەکردەوە، یان پشکنەر بوون، بووە هۆی دابەزینی ڕادەی گەندەڵی. لە  

ژوورێکی تایبەتی وەزارەتی  نوسینگەکانی باج کامێرای تایبەتی دانرا، لە 
ی  ەکانی باجی لە واڵت شاشەیەکی تەلەفزیۆنی دانرا، کە هەموو نوسینگ  دارایی

بووە هۆی کەمکردنەوەی ئەو   نیەبیورد جۆرجیا پیشان ئەدا. ئەم کارە
بکەن، کە توانانەیەی کارمەندان، کە بتوانن ڕێکەوتنی ژێربەژێر لەگەڵ ئەوانە 

ی  ورد بزانرێ و بە توانرا قەبارەی وەرگرتنی باج باج نادەن. هەروەها
دی ڕێگای  ئامانج زۆر بە تون  . سەرنەکەوتن لە گەیشتن بە چاودێری بکرێت

رد، هەوڵی پێدانی  لێ گیرا. بەمەش داهاتەکان زیاتر بوون، مووچە زیادی ک
کۆمەڵێک کارمەندی نوێی بە توانا و دوور  دالە ماوەی دوو ساڵ  بەرتیل نەما،
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ژمارەی کارمەندە کۆنەکان بە تەواوی   یدالە گەندەڵی دامەزران. لە دوای
 ڕێکخرانەوە.

 

ژمارەی ئەو کەسانەی   یردنیاسای باج و زیادک اریی لە ئاسانک
 باج ئەیانگرێتەوە 

یاسایە   دانرا. کە مەبەست لەو دا یاسایەکی نوێی باج2005لە ساڵی 
و پەرەپێدان بوو بە توانای یاسایی باج و   ئابوریپەرەپێدانی نەشونمای 

زیادکردنی ژمارەی ئەو کەسانەی باج ئەیانگرێتەوە. دووبارە ئەم  
ڕژێمی   دانی گەندەڵی تێدا بوو. لە کاتێک کردقەالچۆنەش خاڵی گۆڕانکارییا

بەاڵم ئەم یاسایە  پێشوو شوێنێک بوو بۆ بەردەوامی پالنەکانی گەندەڵیی. 
کرد و بووە هۆی کەمکردنەوەی   ئاسانتر کانی باجییاسا ئەوەی نەهێشت و 

. هەروەها کۆنترۆڵکردنی پیسبوونی ژینگە، گۆڕینی موڵکدارێتی،  ڕێژەی باج
اگەیاندن و هەندێک باجی سووک و ئاسان، کە لە مار، گەشتوگوزار، ڕقو

جۆری باج، کەمێکی   21جۆر لە  7دەستکەوتێکی ئەوتۆ نەبوو. تەنها  ڕاستیدا
،  20%دابەزی بۆ  33%لێ دابەزێنرا. هەروەها باجەکانی کۆمەاڵیەتی 
. ئەو باجەی  12%بۆ  20%هەروەها باج لەسەر داهات )مووچە( کەمکرایەوە 

، بەاڵم ئەو باجانەی  18%بە  ەوە بوو20%دانرابوو  دەکانەسەر نرخە زیال
تر، کە بریتی بوون لە باجی قازانج، موڵکەکان، خواردنەوە کحولییەکان،  
بەرهەمە نەوتییەکان، تووتن، ئۆتۆمبێل و باجەکانی گومرگ، زیاد کران. بەاڵم  

 بە تێپەڕبوونی کات هەموو ڕێژەکان کەمکرانەوە. 

دیاریی کرا بە باشترین   جۆرجیادا یاسای باج لە 2010لە ساڵی 
و باجە   هاواڵتییان. بۆچی؟ چونکە باجی سەر اندایاساکانی باج لە جیه

دابەزی، باجی   15%دابەزی، باجی سەر کۆمپانیاکان  20%کۆمەاڵتییەکان 
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ئەو باجانەن، کە  دابەزی. ئەمانە هەموویان  18%نرخە زیادکراوەکان 
ئەم باجانە بە زۆربوونی ئەوانەی  کەمبوونەوەی ڕێژەی . ڕێژەکەیان جێگیرکرا

باج بدەن و پابەندبوونی زیاتری خەڵک بە پێدانی باج و  ئەبێت
ەی باج  جێبەجێکردنی وەرگرتنەکەی، هەروەها بە لێسەندنی سزای گەورە بەوان

نەهێشتنی لێبوردن بۆ ئەو کەسانەی باج نادەن،   نادەن، پڕکرایەوە. پاشان
بەندبوون بە  ژەی باج. یەکسانی و پابوونەوەی ڕێۆی بەرزئەمانە بوونە ه

  ئابوری جێبەجێ بوو. کار کرا بۆ کەمکردنەوەی  اندایاساوە لە ناو کۆمپانیاک
باج   ئەبێتنایاسایی و هەوڵدان بە سەندنی باج لەو کەسانەی بە گوێرەی یاسا 

کە بووە مایەی ناڕەزایەتی سەبارەت بە ڕاگرتنی   ،دابدەن. لە کارێک 
باجیان نەئەدا. کۆمەڵێک لەو  ی کارکردنیان نەبوو،، کە مۆڵەت تگێڕەکان دەس 

کەسانە ڕژانە سەر شەقامەکان و ناڕەزایەتییان دەربڕی. بەاڵم الیەنگریی  
البردنیان لەسەر شەقامەکان بووە هۆی   واز بوو،میللەت بۆ ئەم دەستگێڕانە ال

مە کۆمەڵێک  کەمکردنەوەی قەرەباڵغی و پاکبوونەوەی سەر شەقامەکان. بە
بوون، کە خزمەتگوزاریی باشتر و تەندروستتر لە  چووک پەیداب دووکانی

 دەستگێڕەکانیان پێشکەش دەکرد. 

پێوانەیەکی تر، کە مقۆمقۆی زۆری لەسەر بوو، ئەویش مەرجی سەپێندراو 
ئامێرێکی تۆمارکردنی   ئەبێت، کە یدابوو بەسەر هەر دەزگایەکی بازرگان

زیادەکان لەسەر هەموو   ۆ تۆماری باجی نرخە ئەلکترۆنی هەبێ )کاشێر( ب
کڕینێک. زۆربەی کۆمپانیاکان ناڕازی بوون بە کڕینی ئەو ئامێرانە بە  

. هەروەها قایل نەبوون بەوەی تۆماری  ەوەستالەسەریان د نرخێکی گران
لەسەر ئەو ئامێرە بنوسرێ. سەرباری ئەوەی   و فرۆشتنێکیانهەمو

ە لە سەپاندن و  بەاڵم حکومەت بێجگ  کۆمپانیاکان ناڕەزاییان دەرئەبڕی،
جێبەجێکردنی ئەو کارە، بە هیچ شتێکی تر قایل نەبوو، بە هیچ جۆرێکیش لە  

دەزگای باجەکان  پاشان کەس نەئەبوران و بڕیارەکە بە توندی جێبەجێ کرا. 
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دەستیان کرد بە باڵوکردنەوەی خەڵکانی هەواڵگریی، زۆربەی ئەمانە لەوانە  
ووگیان بوون، ئەمانە ئەگەڕان بە  ون، یا ئافرەتانی دبوون، کە خانەنشین بو

، بۆ ئەوەی دڵنیابن، کە ئایا هەموو دوکاندار و دا هەموو الیەکی واڵت
تووشی   تداینەنابێ کاشێریان داناوە یان نا؟ هەر دوکاندارێککۆمپانیاکان 

سزا ئەبوو، لە حاڵەتی دووبارەبوونەوەدا سزاکەیان بۆ ئەکرد بە دوو ئەوەندە.  
ردن بۆ هیچ کەسێک نەبوو،  چونکە لێبو ،ن نە پەسەند کرائەم یاسایا یدایدوالە 

 هەموویان بە یەک چاو سەیر ئەکران. چونکە 
 

 ئاسانکاریی لە وەرگرتنی باج 

بۆ ئاسانکردن   یداشانبەشانی ئاسانکردنی یاساکانی باج، حکومەت هەوڵ
و   کاننییەو پێشکەشکردنی باجەکان بۆ چاکردنی ژینگەی کارە بازرگا

ئاسانکاریی کرا بۆ پێشکەشکردنی زانیارییەکانی   دەڵی.کەمکردنەوەی گەن
ئەو شوێنانەی باج ئەیانگرێتەوە و ئەبێت مانگانە باج پێشکەشی دەوڵەت  

ڕۆژ. ئەم بڕیارە یاساییەش   15بکەن. ئەو کارە لە مانگێکەوە کەمکرایەوە بۆ 
ا ئەو  البرا، بە مەرجێک سااڵنە زانیاریی ڕێکوپێک بدەن. هەروەه 

پێویست بوون لە بارەی قەرزی کۆنەوە بیدەن، ئەگەر لەو ساڵەدا  زانیارییانەی 
درا باجەکانی  . بڕیارتجێبەجێ نابێلەسەر قازانجیان نەکردبێت، یاساکەیان 

دەستکەوت و باجە کۆمەاڵیەتییەکان یەک بخرێن. ئاسانکاری بۆ  
ە کاتی  کە ل ، پێشکەشکردنی باجی موڵکداریی کرا. هەروەها ئەو باجەی

ی نرخی فرۆشتنەکە ئەدرا، کە ئەبوو کڕیار  2% بە ڕێژەی داک فرۆشتنی موڵ
 بیدات، ڕاگیرا. 

  کاغەزی جێگای بەپەلە ، وەنییەئەلکترۆ بەخشینی باجەکان بە لە ڕێگەی
پێشکەش   داگرتەوە، کە جاران لە ئەنجامی پێشکەشکردنی وەرەقەی تایبەت
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ارە لە  ا، بۆ ڕێگریی لەو کئەکرا و بە ئاسانی بەرتیل خواردنی لێ ڕووئەد
.  توە بێنییەبڕیاردرا پێدانی هەموو باجەکان لە ڕێگەی ئەلکترۆ 2007ساڵی 

هەروەها بڕیاردرا هیچ هەڵسوکەوتێک لەگەڵ کارمەندانی باج و بەرپرسانی  
 کۆکردنەوەی باج نەکرێ. 

کۆکردنەوەی باجەکان بەم شێوەیە بووە مایەی بەرهەڵستی کردنی  
کان ئەیانویست تۆماری دەفتەر و  کۆمپانیا  ژمێریاری کۆمپانیاکان، چونکە

نوسینی پسوڵە بمێنێتەوە و نەبێتە ئەلکترۆنی، چونکە بەمە ترسی ئەوەیان لێ  
نیشتبوو کارەکانیان لە دەست بدەن، بەاڵم حکومەت بە هیچ شێوەیەک گوێی  
نەدا بەم بەرهەڵستییە و بەردەوام بوو لەسەر بڕیارەکانی خۆی. لە تشرینی  

کە ئیتر بە هیچ جۆرێک کۆپی  یارێکی دەرکرد، وەزارەت بڕ 2009می دووە
لە ئەنجامی ئەم کارەدا ژمارەی   و نامە لە بارەی باجەوە وەرنەگرێت. کاغەز

وای لێ هات  و پەرەی سەندئەو کەسانەی کارەکانیان بە شێوەی ئەلکترۆنی 
و  وەک کاریان ئەکرد، اجیان ئەدا، بە شێوەی ئەلکترۆنیی ئەوانەی ب %80

حکومەت دەستی کرد بە پێشکەشکردنی تۆمارەکان  روەها هە. ( 1. 3 خشتەی ) 
 و داواکارییەکانی باج لەسەر تۆڕی ئەنتەرنێت. 

، ی ڕێکخستباج وەرگرتنی ئەلکترۆنی ئاسان بەرنامەیەکی حکومەت 
ئاسان لە بارەی پێشکەشکردنی   هەروەها پێشکەشکردنی چەند پێویستیەکی

بە شێوەیەکی   یباجانە پێشکەشکردنی ئەو و باج لەسەر نرخە زیادکراوەکان 
، بۆ ئەوەی بە زووترین کات ئەو پارانە  ئەدرا ئاسان لە ڕێگەی بانکەکانەوە

بین بچێتە  ورد دەوڵەتەوە. هەروەها بۆ ئەوەی تۆمارێکی گەنجینەیبچێتە 
بەو کەسانەی   یش ڕێگەدان یەکانی کارگێڕیی دەستکەوتەکان. تایبەتی  زانیارییە

ئەوەی بتوانن بەشداریی ئەکاونتەکانیان   رۆنی باج ئەدەن، بۆبە ڕێگەی ئەلکت
بکەن لە تۆڕی ئەنتەرنێت. ئەمە بووە هۆی چاکسازیی لە پێویستییە  

 ژمێریارییەکانی کۆمپانیاکان. 
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هەروەها حکومەت بنکەیەکی بۆ مەترسی لە پێداچوونەوەی باجەکان  
بە تووندی  ت ، لە جیاتی ئەوەی حکومەبنکەیە دروست کرد، بە گوێرەی ئەوە

کەوتە  بکات، حکومەت و کۆمپانیاکان  هاواڵتییاناچوون بۆ بەدواد
و ئاسان بۆ ئەنجامدانی ئەم کارە. بەمە   ورد بەدواداچوونی ڕێگاوشوێنێکی

لە  70% ناکرێتبڕیاری کەمکردنەوەی ڕێژەی ئەو کارانەی مەترسیی لێ 
ڵی  دا، ئەم ڕێژانە لە سا2010لە ساڵی  35%دابەزی بۆ  2009ساڵی 
لێرەدا هەستیان کرد، کە توانای وردبینی لەناو   . 0%بوو بە  2011
بڕیاردرا، ڕێگە بدرێ بە   2011کەمتر بووەتەوە. بۆیە لە ساڵی  اندادەزگاک

 . یانژمێریاری تایبەتی دابنێن بۆ وردبینی لە باجەکان ،کۆمپانیاکان

 

رێن، لە کانوونی  ژمارە و ڕێژەی ئەو باجانەی بە ڕێگای ئەلکترۆنی ئەد : 1. 3 خشتەی 
 . 2010ئەیلولی  -2009وەمی دو

 

 خزمەتگوزاریی دەستکەوتەکان  -وەزارەتی دارایی جۆرجیا سەرچاوە:
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هەروەها ڕێگەیەک دانرا بۆ چارەسەری ناکۆکییەکان، بە دوو قۆناغ.  
لەگەڵ ئەو ناڕەزاییانەی لەالیەن باجدەرانەوە پێشکەش ئەکرا، کە ئێستا  

زایەتییانە لە قۆناغی  ئەم ناڕە  30%کەسە.  2000 داژمارەیان لە ساڵێک 
یەکەمی پڕۆسەکەدا جێبەجێ کرا. ئەم کێشەیە برایە بەردەم ئەنجومەنی  
ناکۆکییەکان لە بەشی خزمەتگوزارییە یاساییەکانی کارگێڕی دەستکەوتەکان.  
ئەو ناکۆکییانەی بەم ڕێگەیەش چارەسەر نەئەکران، بڕیاردرا بخرێتە بەردەم  

ری دارایی، یان  بە سەرۆکایەتی وەزیکردنی ناکۆکییەکان ئەنجومەنی چارەسەر
ئەو باجدەرانەی لەسەر ئەو بڕە باجەی بۆیان دیاریی کراوە و   بدرێ بە دادگا.

 تا بڕیاری کۆتاییان لەبارەوە نەدرێ.  ،ناکۆکن لەسەری، ئەو باجە نادەن
 

 ئەنجامەکان

هۆی   چاکسازییەکانی باج بووە هۆی زیادکردنی باجەکان، ئەمەش بووە
زمەتگوزاریی باشتر. هەروەها بووە هۆی کەمبوونەوەی  پێشکەشکردنی خ 
بووە هۆی پەرەسەندنی   ر خەڵکی و بنەبڕکردنی گەندەڵی.قورسایی باج لەسە

لەم بوارەدا یەکەمین خاڵی سەرکەوتن، لێپرسینەوە  نوێیەکان و نییەکارە بازرگا
 بوو.
 

 بەرزبوونەوەی داهاتی باج 

زۆر بە   2011-2003نی باج لە نێوان سااڵ پەرەسەندنی کۆکردنەوەی
ئاشکرا دەریئەخات، کە باجەکانی قازانج شەش جار زیادی کردووە. باجی  
نرخە زیادکراوەکان پێنج جار زیادی کردووە. باجی دەستکەوت و موڵکداریی  

و   سێ جار زیادی کردووە. ئەم بەرزبونەوانە لە بنکەکانی باج زۆر ڕوون
رتنی باج کەمبوونەوەی بە  ڕێژەکانی وەرگ  شدا ە ، لەگەڵ ئەونئاشکرا بوو

خۆیەوە بینیبوو، ئەمە لە ئەنجامی ناکۆکییەکانی نێوان ڕوسیا و جۆرجیا لە  
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و کێشە نالەبارەکانی کۆکردنەوەی داهات، ڕووی دابوو، بەاڵم لە  2008ساڵی 
دەستی پێکرد،   اندالە کۆکردنەوەی باجەک کان خێرا  گۆڕانکارییە 2011ساڵی 

دا لە ئەنجامی  2004ان. لە کانونی دووەمی ی دوای شۆڕشی گوڵەکبە تایبەت
زیادبوونی دەستکەوتەکان حکومەت توانی مووچەی کارمەندان و  

  اندا خانەنشینەکانی بدات، کە ئەمە لە سااڵنی پێشوودا نەئەکرا. لە مانگی نیس 
ئەو پارانەی حکومەت دەستی کەوتبوو هەموو پێویستییەکانی مانگانەی  

مانگی حوزەیرانی ئەو ساڵەدا، پاشکۆیەکی  رد. لە پێش کۆتایی جێبەجێ ئەک 
بوودجە پێشکەشی پەڕلەمان کرا، بۆ ئەوەی دەسەاڵت بدرێ بە حکومەت بۆ  
خەرجکردنی ئەو دووسەد ملیۆن الرییەی بوودجەی واڵت، کە زیادی کردبوو،  

. لە کۆتایی  وزەبە تایبەتی بەکاربهێنرێت بۆ چاکسازی و چاکردنی بواری 
بەرزبووەوە بۆ   12%اج لە بەرهەمی ناوخۆ کۆکردنەوەی ب 2004 ساڵی

 (. 2.  3  خشتەی ) وەکو  .26%گەیشتە   2007. ئەم ڕێژەیە لە ساڵی %20
 

   2011-2003بەرزبوونەوەی ئاستی کۆکردنەوەی باج لە نێوان سااڵنی   : 2.  3  خشتەی 

 وەزارەتی دارایی جۆرجیا سەرچاوە:
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 ڵی دابەزینی ئاستی باج و کێشەی گەندە 

ڤاری فۆربس، کێشەی باجی جۆرجیای لە ڕیزبەندی  گۆ  2009لە ساڵی 
  لە ڕووی کەمترین کێشەی باجەوە. واڵتانی جیهان بە چوارەمین واڵت دانا 

هیچ واڵتێکیشی لە شێوازی کۆکردنەوەی باج لە جۆرجیا بە باشتر  هەروەها 
و  . دابەشکردنی ئەتنەبێ  گە لە واڵتی ئیمارات و هۆنگ کۆنگدانەنا، بێج

ێژەی قورسایی باج.  ئەبێتە ڕ ندابەسەر دەستکەوتی کارکردرێ باجەی وەرئەگی 
نزیکە   انداو پەرەپێد ئابوریدەوڵەتانی ڕێکخراوی هاوکاریی ئەو ڕێژەیە لە 

 . 20%. کە بەرزترە لەوەی جۆرجیا کە  %36

  اندا بە گوێرەی نیشانەی جێبەجێکردنی کاری جیهانی لە وەرگرتنی باجەک
بوو. لە   داهەمین واڵت 110ندی ۆرجیا لە ڕیزبەتی جواڵ 2005لە ساڵی 

هەمین واڵت. هەروەها لە ڕاپرسییەکی  39ئەم ڕێژەیە دابەزی بۆ  2012ساڵی 
ەوە کرابوو بۆ ژینگە و (BEFPs)دا لەالیەن 2008ناوچەیی کە لە ساڵی 

ی ئەو کۆمپانیایانەی لە  3%کان، دەریخستووە کە تەنها نییەکارە بازرگا
ەتایبەتی لە بواری پێدانی باج. ئەمە  ن، بەرتیل ئەدەن، بجۆرجیا کار دەکە

گەندەڵی لە جۆرجیا کەمترە لە ناوچەکانی   9%دەریئەخات، کە ڕێژەی 
لە دەوڵەتانی کۆمۆنۆڵسی   18%ئەوروپا و ناوەڕاستی ئاسیا، یان بە ڕێژەی 
بەدواوە لە پێشکەوتنێکی  2005سەربەخۆ. کارەکانی جۆرجیا لە دوای ساڵی 

کۆمپانیاکان دەڵێن هێشتا گەندەڵیی لە پێدانی  ی 13% دا. لە کاتێک گەورەدایە
 بەردەوامە.  انباجەک
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 کاننییەبەرزبوونەوەی ژمارەی کۆمپانیا بازرگا

لە ئەنجامی دابەزینی باجەکان لەگەڵ کەمبوونەوەیەکی زۆرێک لەو پارەیەی 
ووسەد  پێویستە بۆ چاالکییەکی بازرگانی لە دووهەزار الری جۆرجییەوە بۆ د

، ئەمە بووە هاندەری دروستبوونی کۆمپانیای نوێ. لە ئازاری  دابەزی الری
، بەاڵم لە ساڵی  ەزار کۆمپانیا خۆیان تۆمار کرد سێسەدوپەنجا ه 2011
. هەروەها  دووسەدوپێنج هەزار کۆمپانیا خۆیان تۆمار کردبوو دا2003

ە  ەستیان کرد بژمارەیەک لەو کۆمپانیایانەی خۆیان حەشاردابوو، د
ەبارەی ئیشوکارەکانیانەوە ڕوون  ڕاپۆرتەکانیان ل ان وی خۆیئاشکرابوون

 کردەوە. 

 

 بەهێزکردنی چوارچێوەی لێپرسینەوە 

چاکسازییەکانی باج لە جۆرجیا بە شێوەیەکی بەرچاو بەرزبووەوە، ئەمە  
چونکە   ( 3. 3: خشتەی ) بەهۆی زیاتر لێپرسینەوە لە بەڕێوەبەر و وەکیلەکان 

، بووە هۆی بەرچاو ڕوونی  یداڕوو داج ەی لە یاساکانی بائەو گۆڕانکارییان
دادوەریی لە ژێر سێبەری ڕژێمێکی   لە بارەی ڕێژەکان، ئاسانکاری و کۆمەڵ

نوێ بە مەبەستی بە بەدەستهێنانی دەستکەوتی ڕوون و ئاشکرا لە 
کانەوە بوو،  نییە، بێگومان ئەمەش بە هۆی ئامێرە ئەلکترۆانداخزمەتگوزارییەک 

بینی و ورد ۆمارکردنی ئاسان، بە گوێرەییەکی تکردەبوو لە کە بریتی 
ئەو کەسانەی باجیان ئەدا قایل بوون، کە باجدان کارێکە   باج.  پرسینەوە لە

بە ئاسانی ئەتوانرێ لێپرسینەوەی گشتی لەبارەیەوە بکرێ.   کرێ وب ئەبێت
بەم کارەش دەسەاڵت توانای بەرهەمهێنانی گشتی باشتر کرد، بە پێچەوانەی  

 . ەکانپێش چاکسازیی
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 ئەنجامەکان

هەموو بەرپرسە حکومییەکان کۆکن لەسەر ئەوەی زۆربوونەوەی  
ن،  دابڕوایەو دەستکەوتی باج بووەتە هۆی هەستانەوەی دەوڵەت. هەموویان لە

نی کارێکی گران  جێبەجێکردکە ڕێگاکانی کۆکردنەوەی باج ئاسانە و توانای 
ی  تەکان و پەرەسەندن هۆی زۆربوونی دەستکەو . ئەمەش بووەنییە

 . ئابوریکاروبارەکان و پەرەپێدانی 

ئەم کاربەدەستانە ڕاستگۆیی خۆیان بەوە دەرخست، کە دەستیان کرد بە  
زیندانی کردنی گەندەڵکاران لەبەر چاوی ڕاگەیاندنەکان. هەروەها کارمەندانی  

ئەو  بۆ ئەم مەبەستە  ە گەندەڵی دوور بکەونەوە.باجیان والێکرد ل
لەالیەن کۆمپانیا بێگانەکانەوە  کاریان ئەکرد، داەی لەبواری باج ڕاوێژکاران

بووە هۆی باشترکردنی خزمەتگوزارییەکانی باج.  کە ، سەرپەرشتی ئەکران
ئەنجام   داهەرچەندە ژمارەیەکی زۆر لە چاکسازیی و ڕێگەچارەکان لەناو واڵت

دران. هەروەکوو چۆن لە هەموو جێگایەک حکومەت بە بەکارهێنانی  
 پێشخست و ڕێگای لە گەندەڵی گرت.ەلۆجیا تواناکانی تەکن

 چاکردنی یاساکانی کۆکردنەوەی باج و بەردەوامیی  بەرەنگارییهێشتا 
ەکانی  بەردەوامە و پێویستی بەو سیاسەتمەدارانە هەیە، کە پشتگیری ئیدار

ڕۆشنبیرییەکی نوێ بۆ   کۆکردنەوەی داهات ئەکەن. هەروەها پەرەپێدان بە
کردنی باوەڕێکی بەتین بۆ  گشتییەکان و دروستخزمەتگوزارییە 

جار وا سەیری کاربەدەستانی باج  جێبەجێکردنی یاساکانی باج. هەندێ
بۆ ئەوەی   تەکرێلە دەزگاکاندا کار د دەکرێ، کە توند و دڵڕەقن، لەم بارەیەوە

. هەروەها گوێ ئەگیرێ لەو ڕەخنانەی  ترسە لەناو خەڵکدا بڕەوێتەوە ئەو
. لەو دەکرێتوەی ناکۆکییەکان ەنجومەنی ڕێکخستنەخەڵک و پشتگیری ئ
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ی مەدەنی تێدایە، کە ئەمە هەنگاوێکی گرنگە لە  کۆمەڵ ئەنجومەنەدا نوێنەری 
 چوارچێوەی لێپرسینەوەدا. 

 

 

 بەهێزکردنی چوارچێوەی لێپرسینەوە لە کۆکردنەوەی باج    : 3.  3  خشتەی 

 
 دانەرەکان سەرچاوە:
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 2003بارودۆخی گشتی لە ساڵی 

سنورەکانی واڵت   چونکە یەکی تری گرنگی گەندەڵیی بوو،قەاڵ گومرگ
پارێزراو نەبوون و بە ئاسانی هەموو کەسێک لێیانەوە تێ ئەپەڕێ. بەرتیلدان  

وانی بە  بەردەوام بوو. هەموو کەسێک ئەیت کارێکی قاچاخ،  کردەکانیو 
بهێنێ بە هۆی  لەگەڵ خۆی کەلوپەل  گا ببڕێ و بێتە ناو واڵتەوە وڕێئاسانی 

بێ ئەوەی   ،فرۆشێ ئەیتوانی کەلوپەلەکانی ب بە ئاسانی  بەخشینی بەرتیلەوە، کە
  ڕاستیدا ، کە لە ەکانی بە شێوەی هاوردە تۆمار کردبێتبە هیچ جۆرێ کەلوپەل

بە   کان بە پێ دێن یان. زۆرجار قاچاخچییەبدات  گومرگباجی  ئەبێت
جینز، کە لە  ئۆتۆمبێل. یان بە لۆری گەورە، کە پڕیەتی لە کیسەی جلوبەرگی

یان هێنانی   وە،یان خواردەمەنی و سووتەمەنی لە ڕووسیا ،تورکیاوە ئەیهێنن
کەی ئاڵۆزتر  کان و چەک، کە ئەمە نەختێک کارە نییەهۆشبەر و تەقەمە ی ماددە

هێنانی هەموو شتێک  ( بەاڵم رتر هەبووکردبوو )پێویستی بە بەرتیلی زۆ
 . ئاسان بوو

.  گومرگ ئەو کەسانەی ئەبوونە کارمەندی  یچ کێبڕکێیەک نەبوو لە نێوانه
دابمەزرێ، هەندێ بەرتیلی ئەدا. جاری وا  گومرگبۆ ئەوەی کەسێک لە 

ئەگەیشتە   گومرگهەبووە ئەو بەرتیلە بۆ دامەزرراندنی کارمەندێکی 
ێک وا دائەنرا، کە پڕۆژەیەکی  ن کڕینی دامەزراند دۆالری ئەمریکی. 10,000

وەبەرهێنانە، چونکە کەسی دامەزراو زۆر بە زوویی ئەو بڕە پارەیەی بەدەست  
ئەهێنایەوە، کە داویەتی بۆ دامەزراندنی. باشترین نمونەش بۆ ئەمە، ئەو ڤێال  

مووچەیەکی زۆر   داهەیانبوو، لە کاتێک  گومرگگەورانەیە، کە کارمەندانی 
 ان هەبوو. کەمی 
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لە سااڵنی نەوەدەکانی سەدەی   گومرگە یاسایەکی تایبەت بە هەرچەند
نی زۆر بە الوازی ئەڕۆیشت. جێبەجێکردپێشوو دەرچوو بوو، بەاڵم 

ڕێگا خۆشکەر بوو بۆ پڕۆسەی گەندەڵی لەو   ئەو یاسایە خۆی هەرچەندە
 بوارەدا. 

  16اسایە ، بە گوێرەی ئەو یگومرگ یاسایەک دانرا بۆ زیادکردنی ڕێژەی 
  30%ی بدایە، کە ڕێژەکەی لە سفرەوە بۆ گومرگپەل ئەبوو باجی جۆر کەلو

بوو. ئەمە بووە هۆی ڕێگاوشوێنێکی زۆر نالەبار، کە بووە هۆی ئەوەی  
بتوانن زیاتر داوای بەرتیل بکەن. هەروەها   گومرگ کاربەدەستانی 
یان  ئەمەش یی، کەگومرگردنی اتر گیرایەبەر بۆ زیادکردنی لێبوڕێگاوشوێنی زی

 ی بەرتیلەوە ئەکرا. لە ڕێگە

ئەم گەندەڵییە بووە هۆی کەمبوونەوەی داهاتی باجەکان. هەرچەندە بڕی  
، بەاڵم ئەو پارەیەی لە  20%هەندێک جار ئەگەیشتە  گومرگ وەرگرتنی 

ی داهاتە ناوخۆییەکان بوو. ئەمە وای کرد  1%ەوە وەرئەگیرا تەنها گومرگ
ە واڵتانی دەوروبەری  راورد بیەدا بە بە لەو ناوچە گومرگدەستکەوتەکانی 

 خۆی، کەمترین داهاتی هەبێ. 
 

 2003کردنی گەندەڵی، دوای ساڵی  قەالچۆو  چاکسازی

و بە خێرایی   نییەسان ێکی ئاگومرگ کاردەرکەوت چاکسازییەکانی 
وەزیری دارایی پێشوو "کاخا بایندورشفیلی" وتی:  وەکوو . هەرتێجێبەجێ ناب 

دا جێبەجێ بوو. تا ئەو 2010 نە تەنها لە ساڵی"تەواوکردنی ئەو هەواڵ
سەرۆک ساکاشفیلی زۆر سەری سوڕما لە سەرکەوتنی  یداڕادەیەی لە دوای

کارێکە   گومرگچاکسازییەکان و وتی، من لەو باوەڕەدا بووم، کە مەسەلەی 
دەستی لێ شۆردراوە، بەاڵم ئێستا ڕام گۆڕیوە، چونکە لەم دواییەدا 
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ە، کە گۆڕانکاری لە یاساکەی، لە  والیەنی گرتۆتە ۆرز گومرگ سازییەکانی چاک
زۆر  کارە . ئەموەژێرخانی گشتی، کرالە  لە دامودەزگاکانی و کارمەندانی،

دڵخۆشکەر بوو، هەرچەندە بە درێژایی ڕێگاکەمان چەندین جار کۆسپ هاتە  
 ڕێگەمان". 

 

 دا گومرگپێشتخستن و ئاسانکاریی لە چوارچێوەی یاسای  

، یەکێک بوو لە گرنگترین  گومرگخستنی یاسای پەرەپێدان و پێش 
ئەم چاکسازییە بە   انداکارەکانی ئەم دەسەاڵتە نوێیە، بۆ ئەم مەبەستە بڕیاری 

ساڵێك جێبەجێ بکرێ، هەرچەندە ئەمە بووە هۆی ئەوەی هەندێک لەو 
، لەو بڕوایەدا بوون  یانڕاوێژکارە بیانیانەی، کە بانگ کرابوون بۆ یارمەتیدان

، بۆیە لەسەر حکومەت پێویست گرانەێکی یە سەرناگرێ و کارئەم چاکسازی
پەرەسەندنی چاکسازییەکان   یدا دەربخات. لە دوایبەپەلە بوو ئەنجامی زۆر 

 بەردەوام بوو، کە پێویستی بە هەوڵ و کۆششەکانی حکومەت بوو. 

  دانرا. بە گوێرەی  2006یی لە ئەیلولی گومرگبڕی  یەکەییاسا نوێ 
،  گومرگ ریی کرابوو بۆ ەلەی، کە دیا کەلوپجۆر  16ئەو  کەیاسایە

ی  86%هەڵوەشایەوە. لە بری ئەو یاسایە بڕیاردرا ڕێژەی سفر لەسەر 
باج لەسەر   بەپێی ئەم یاسایەهەر ، 12%و  5%داهاتەکان بکرێ بە 

بەرهەمە کشتوکاڵییەکان،  وەکو  کان دانرا، نییە ژمارەیەکی کەم لە کەلوپەلە بازرگا
. هەروەها  ت ارە جۆرجییەکان بکاپارێزگاری لە جوتیئەمەش بۆ ئەوە دانرابوو 

، کە ئەندام  ت ی ئەو دەوڵەتانە بێگومرگ یاساکە وای لێکرا هاوتای یاساکانی 
ێکی  گومرگنین لە ڕێکخراوی بازرگانی نێودەوڵەتی. ئەمەش مانای وایە، کە 

دا ئاسانکاریش  2005کەم و ئاسان دانراوە لەسەر هەموو خەڵک. لە ساڵی 
جۆر.   8جۆرەوە بۆ  14ە و هاوردە کردن لە انی مۆڵەتی هەناردکرا بۆ پێد
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درا بەو کەلوپەالنەی، کە بۆ پارێزگاریی تەندروستی و  بەپەلە هەروەها مۆڵەتی 
 ژینگە و ئاسایشی نەتەوەیی پێویستن. 

بەشێک لە  وەکو  کرا.  داگومرگ دا گۆڕانێک لە یاسای 2009لە ئەیلولی 
ی  گومرگ  کارەکانینە ئەم گۆڕانکارییا . دا2010چاکسازییەکانی باج لە ساڵی 

 ئاسانتر کرد.  ی خوارەوەبەم شێوەیە

کۆکردنەوەی داهاتەکان دروست کرا، بە   خزمەتگوزارییەک بۆ بەشی •
یان کۆ ئەکردەوە، ئەمەش بە  گومرگیەکگرتنەوەی ئەوانەی باج و کرێی 

 . تەکی تایبەتی دابنرێزانیارییێکی گشتی، کە بە  گومرگ دانانی 

یست بوون بۆ دەرهێنانی کەلوپەل لە کە پێو ،پسواڵنەی ئەو نامە و •
)بێجگە لە چاالکی کەناراوەکان( کەم کرایەوە بۆ تەنها چوار   گومرگ

پسوڵە، کە بریتی بوون لە پسوڵەکانی ڕێگەپێدان، ڕێگەپێدانی بارکردن،  
 دەستنیشانکردنی کەسی وەرگر و پسوڵەی بارزگانی. 

دوو نامە، کە  ، بۆ تەنها ناردن کەمکردنەوەی ئەو نامانەی پێویستن بۆ •
 و نامەی گواستنەوە. ناردنبریتی بوو لە ڕێگەپێدان بە 

یاسایەکی کارگێڕیی بۆ مەترسییەکان دانرا، بە گوێرەی ئەو یاسایە ڕێگە   •
ی  10%کە پشکنینی ڕاستەوخۆ بۆ  ،درا گومرگبە کارمەندانی 

 شتومەکەکان بکەن. 
 

 یان و پاداشت کردن ی کارمەندانگۆڕین

سازییەکانیان ئەکرد، ڕایانگەیاند هیچ  سەرپەرشتی چاکنەی ئەوا
گۆڕانکارییەک سەرکەوتوو نابێ ئەگەر گۆڕانکاریی لە دامەزراندنی کارمەند و  

  گومرگ ئەو پاداشتەی پێیان ئەدرێ، نەکرێ. چونکە زۆربەی کارمەندانی 
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گەندەڵ بوون. بۆیە پێویست بوو دەربکرێن، بەاڵم ئەم کارە ئاسان نەبوو،  
لەو کەسانەیان ئەپاراست.   کیاسییەکان، کە هەندێ ەر فشاری الیەنە س لەب

چاکسازیی.   کردەیلەسەر  گومرگسەرەتا دەست کرا بە ڕاهێنانی ئەفسەرانی 
ەکان لەم بارەیەوە ئەڵێ:  گومرگ"زۆراب ئەنتی لدز"ی سەرۆکی کارگێڕیی 

ت  گەندەڵی بە هیچ شێوەیەک نەمێنێ. گۆڕانکاریش بە ئاسانی بەدەس  ئەبێت"
نەکرێ". بۆیە   انداڕانکاری لە شێوەی کارکردن و بۆچوونەکنایەت، ئەگەر گۆ

ی  80% لەبەر ئەوەهەوڵی دامەزراندنی کارمەندی نوێ بدرێ.  درابڕیار
دەرکران و گۆڕدران بە کارمەندی گەنج، هەرچەندە ئەمانە   گومرگکارمەندانی 

بۆ  ی باشیان شەش مانگەتەواو شارەزاییشیان نەبوو، بەاڵم خولی ڕاهێنانی 
اکترینیان لە خاڵەکانی  کرا و چدەدوای خولەکە تاقیکردنەوەیان بۆ  وە.کردنە

دانران. دانانی ئەم کارمەندانە کارێکی ئاسان بوو، چونکە   گومرگپشکنینی 
لە   گومرگمانگانەی کارمەندی  مووچەی 2005-2003لە نێوان سااڵنی 

 الری جۆرجی.   800الریەوە بوو بە  30
 

 ی کار  ژینگە و   شوێنگۆڕینی  

دامەزراندن و ڕاهێنانی کارمەندی نوێ و بەرزکردنەوەی مووچەکانیان   بە
پێویست بوو گۆڕانکاریش لە ژێرخانی   بەڵکوگەندەڵی بنەبڕ نەئەکرا. 

بکرێ. ئەوە بوو یەکەمین خاڵی پشکنینی نوێ و دانانی   داگومرگ خاڵەکانی 
وێتە  ردی سوور، کە ئەکەکەلوپەلی نوێ و کارمەندی ڕاهێنراوی نوێ، لە خاڵی پ 

دا  2005، دانرا. ئەم کارە لە ساڵی وەجانەاینێوان سنووری جۆرجیا و ئازرب 
 دا بوو. 2010دواترین خاڵی پشکنین، کە نوێکرایەوە لە ساڵی  جێبەجێ کرا.

ی جۆرجیا، بۆ بەراورد  گومرگ لە تاقیکردنەوەیەکی "ئەنتی لیدز" فەرماندەی 
ی پردی  گومرگاڵی ی نێردرابوون بۆ خکردنی کاری ئەو کارمەندە نوێیانە

ی تر،  گومرگ ە نۆژەن کرابووەوە، لەگەڵ خاڵێکی گومرگسوور، کە ئەو خاڵی 
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ئەو  . دەرکەوت نییەشی تێدا کەلوپەلی پێویستی و کە نە نۆژەن کراوەتەوە
پردی سوور نۆژەن نەکراوەتەوە،  وەکو  یەن، کەگومرگ کارمەندانەی لەو خاڵە

ەکەن.  ئیشوکارەکانیان بەڕێ دڵە کۆنەکان گەندە بە هەمان شێوەی کارمەندە
  بەڵکو ، ئەبات  ە ڕێوەب کێ کارەکە  نییە لەم بارەیەوە ئەنتی لیدز وتی: "گرنگ 

گرنگ گۆڕینی ژینگەی کارکردنە". هەروەها "فاختانک لیجافا" سەرۆکی  
ڕاوێژکارانی سەرۆک وەزیران ئەڵێ: "ئەوەی فێری بووین، ئەوەیە، کە الیەنە  

ڕانی قۆناغەکان. کلیلی گۆڕینی ژینگە لە بگۆڕین بە پێی گۆ کارکەرەکان
ەر گەندەڵیی.  ییەکان بریتیە لە چاونەپۆشین و توندیی بەرامب گومرگناوەندە 

ی بکەوێتە سەر شانی هەموو الیەک، ئەمەش بۆ لەناو  بۆ ئەوەی بەرپرسی
  ئەگەر  دا، لە کاتێک گومرگ". بەڕێوەبەرایەتی خزمەتگوزاریی یەبردنی گەندەڵی

  بەڵکو گەندەڵییەکی بکردایە، نەک تەنها ئەو کارمەندە  گومرگندێکی کارمە
ی سزا ئەدا. سەرەڕای ئەو هەموو  ییەش گومرگ تەواوی کارمەندانی ئەو خاڵی 

لە گەندەڵیی ڕزگاریی نەبووبوو، چونکە ئەو   گومرگکارانە دووبارە 
ش  ئەوانی  ، ئەبووگومرگبارزگانانەی فێری بەرتیلدان بووبوون بە کارمەندانی 

، بە هەموو زمانە ناوخۆییەکان  یدا، لەمبارەیەوە ڕاگەیاندن هەوڵی زۆرڕابگیرێن 
هەر  سیبوو: " یان هەڵواگەورە دروشمیبە  انداییەک گومرگو لە هەموو خاڵە 

بە ئەفسەری   ت وەیەک بێ، ئەگەر بەرتیل بدا کەسێک لە هەر ڕەگەز و نەتە 
ۆر لە ارەیەکی زژم ۆیەوە". بەم هرجی، زۆر بە توندی سزا ئەدرێ ی جۆ گومرگ 

گیران و سزا دران، چونکە بەرتیلیان بە ئەفسەرانی   ی بیانیهاواڵتییان 
دابوو. ئەمانە سزا دران بە زیندانی کردن و وەرگرتنی پارە لێیان.   گومرگ

ی  لەبەر ئەوەهەرچەندە ئەم کارە بووە هۆی هەندێ کێشەی دیبلۆماسی، بەاڵم 
. بۆیە ئەو نبوو ادانەکان بەردەواممەبەست سەرکەوتنی پڕۆسەکە بوو، سز

ناڕەزایەتییە دیبلۆماسیانە پشت گوێ خران. ئیتر بە باڵوبونەوەی ئەم  
 ، کارێکی ئاسان نەبوو.گومرگ هەوااڵنە بەرتیلدان بە ئەفسەرانی 
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 انداچاکسازیی لە دامودەزگاک

ئەو نائارامیەی دامودەزگاکانی سەر سنوور، کە لە حکومەتە کۆنەکەوە 
  9. چونکە گومرگاکەوتنی چاکسازییەکانی ، بووبوونە هۆی دومابوونەوە
ئەمانە هەموویان گەندەڵ بوون و  ی لە سنوور کاری ئەکرد، گومرگ دەزگای 

. بۆیە دەسەاڵتە  یان بویستایە دەیانکردادە بوون بە وەرگرتنی بەرتیل و چئام
. کەمکردەوە یگومرگی دەزگا 2بۆ تەنها  یییەگومرگ دەزگا  9کە ئەو یەنوێ

ۆڵی سنوور )پاسپۆرت، کە لە ژێر کۆنترۆڵی وەزارەتی  یەکێکیان بۆ کۆنتر
)لە ژێر کۆنترۆڵی   گومرگ ناوخۆدایە( و دوەمیان بۆ کۆنترۆڵ کردنی 

، تا ساڵی  ن(. ئەم گۆڕانکارییانە جێی ڕەزامەندی نەبوویداوەزارەتی دارای 
پۆلیسی گەڕۆک لە جێگەی پۆلیسە گەندەڵەکانی سنوور   کاتێک 2008

ێریی کارەکانی پاسپۆرت بکەن. هەرچەندە ئەم دوو  ان، بۆ ئەوەی چاوددانر
الیەنە هەریەکەیان پەیوەست بوون بە دوو وەزارەتی جیاوە، بەاڵم هەردووال  

کان  نییەئەلکترۆ زانیارییەهاوکاریی یەکتریان ئەکرد و سوودیان لە 
  وەرئەگرت. کار گەیشتە ئەوەی ئەفسەرانی هەردووال هەندێ جار هاوکاری 

  بە کارەکانی بەشی پاسپۆرت ئەیتوانی  گومرگەندێکی یەکتر بکەن. کارم
بەرپرسانی بەشی کۆچیش ئەیانتوانی تەماشای کارەکانی   ،جێبەجێ بکات 

لەگەڵ دامودەزگای   گومرگدا دامودەزگای 2009بکەن. لە ساڵی  گومرگ
 باجەکان بوو بە بەڕێوەبەرایەتی کۆکردنەوەی داهاتەکان. 

لە پێشەوە   بەاڵم ، کەم کردەوە ەرتیل پۆشین لە پێدانی بپێداگرتن لە چاونە
سەکانی دارایی، کە  پۆلی اڵنەوەی بەپەلەی سەرسنوورەکان.نەبووە هۆی جوو

دامەزرابوونەوە لە خاڵەکانی پشکنین، سەرپەرشتی کارەکانی   سەرلەنوێ
یان ئەکرد، بۆ ئەوەی دڵنیا بن، کە هیچ کەسێک سەرپێچی  گومرگ کارمەندانی 
هیچ   اوپۆشییان لە گەندەڵی نەئەکرد،و بە هیچ جۆرێک چ یاسا ناکا 
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جیاوازیشیان لە هەڵەی بچووک و گەورە نەئەکرد، چونکە هەردووکیان هەر  
بە پارەیەکی زۆر. لە ساڵی   ارە و ئەچێتە زیندان، یان سزا ئەدران تاوانب 

دوورخستنەوە، لە   گومرگحکومەت پۆلیسی دارایی لە کارەکانی  2008
دانا. چونکە ئەو ڕێوشوێنە کۆنانە   امێرای چاودێرییانجێگەی ئەوان ک

نرخی ئەو کەلوپەالنەی ئەهێنران بە شێوەیەک   وەکو:کێشەکانی زیاتر ئەکرد، 
دائەنرا، کە جیاوازی هەیە لەگەڵ نرخە ڕاستەقینەکەی. بۆیە دەسەاڵت درا بە  

جێی  کارمەندانی گومرگ، کە ئەوان نرخ دابنێن بۆ ئەو کەلوپەالنە، ئەمە بووە 
، کە  ئەهێنا. لە پێشەوە ئەو شوێنانەیوانەی کەلوپەلەکانیان ناڕەزایەتی ئە

دانرابوون بۆ ئەنجامدانی ئەو کارانە زۆر باش ڕێک نەخرابوون. ئەم  
.  گومرگ ە هۆی دواخستنی دەرهێنانی کەلوپەلەکان لە نکەموکوڕییانە ئەبوو

و   وەئەکردە لەسەر سنوور یان جانتای خەڵک  ندێک جار ئەفسەرەکانهە
ئەخرایە سەر خەڵک. ئەمە ببووە هۆی ئەوەی خەڵک   باجێکی زۆریش

گاڵتەیان بەو هەڵسوکەوتانە ئەکرد و ئەیانوت: "ئەگەر دوو جووت گۆرەویت 
 ". دەکەن  گومرگپێ بێ، دیارە یەکێکیان بۆ فرۆشتنە، چونکە یەکێکیان 

جێبەجێکردنی یاساکان بەو تووند و تۆڵییە، چاوەڕوان نەکراو بوو. بە 
نەی لە سااڵنی نەوەدەکان دەرکرابوو، ئەبوو لە ساڵی  گوێرەی ئەو بڕیارا

  بە بەو شێوەیە کار بکرێ، کە بریتی بوو لەوەی، ڕێگە درابوو  شدای2004
باجی   لە بێت، ئەواکیلۆ کەمتر  20هەر کەلوپەلێک لە یەک جۆر ئەگەر لە 

ارە،  ی ببەخشرێ. ئەمە بووە هۆی خراپ بەکارهێنانی ئەو جۆرە بڕیگومرگ
کیلۆیی و   20کەلوپەلەکانیان بە چەندین  ،سەی کەلوپەلی ئەهێناچونکە ئەو کە

  20الری جۆرجی، بۆ ئەوەی کەلوپەلە  3-2خەڵکیان بە کرێ ئەگرت بە 
ی بپەڕێنێتەوە. هەندێک جاریش  گومرگ لە خاڵی  ان دابەش بکەن وکیلۆییەک 

خەڵکانی ئەو ناوچانەی لە سنوورەوە نزیک بوون و هاوکاریی  
  گومرگ لەمە، پۆلیسی  ڕێگرتنکرد بۆ نانەوەی ئاژاوە. بۆ اچاخچییەکانیان ئەق
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کنینیان بۆ  ، هەروەها پش ورد دەستیان کرد بە لێکۆڵینەوە و پشکنینی
ئەبووە هۆی دروستبوونی   گومرگجار ئەم کارانەی پاسپۆرتیش ئەکرد. زۆر

 ئاژاوەی زیاتر. 

وەزارەتی ناوخۆ،   پۆلیسەکانی دارایی و هەندێک لە هێزە تایبەتەکانی
ناوبەناو ڕووی ئەدا. پشکنین   وورەکان بپارێزن لەو ئاژاوانەیسن انداهەوڵی

بۆ دۆزینەوەی کەلوپەلی قاچاخ ئەبووە هۆی دروستبوونی ڕیزێکی درێژ لەو 
، جاری وا هەبوو بە یەک هەفتە  دەهێنن ئۆتۆمبێلەکانیان  کەلوپەل بە خەڵکانەی

بوونی خەڵک لەو اکەوتن و بێزاردو ئەگەیشتنە ناو واڵت. ئەمە بووە هۆی 
کەلوپەلی قاچاخ   نییەئەمە دەریخست لەمەوال ئاسان  ، ی گیراوەتەبەرڕێوشوێنە

بێتە ناو جۆرجیاوە، لە الیەکی ترەوە خەڵک لەو توندوتیژییەی کارمەندەکان  
 بێزار بووبوون. 

 گۆڕانکاریی دەزگاکان، کە ڕیزگرتن و ە دەست کرا بە ورد وردە
نەیهێشت و  گۆڕانکارییەکان ئەمەی کەم کردەوە، گرتنیسەرە  چاوەڕوانی

پەنجەرەیی، بۆ ئەوەی کەمترین   دەست کرا بە دانانی نوسینگەی تاک 
. چونکە لە تهەبێ دا گومرگپەیوەندی لەگەڵ بازرگانان و کارمەندانی 

ئەو کەسانەی کەلوپەلیان هاوردە ئەکرد، ئەبوایە بچنە  انداڕێوشوێنە کۆنەک
ئەوەی کارەکانیان تەواو بکەن، بەاڵم  بۆ  گومرگەنجەرەی بەردەم چەندەها پ

لەگەڵ دروستکردنی نوسینگەی تاک پەنجەرەیی، وای لێهات هەموو ئەو  
هەر   ەم یەک پەنجەرەدا جێبەجێ بکەن.کەسانە کارەکانیان لەبەرد

پشت  لە نوسینگەکانی کارەکانی نامەیەک ژمارەیەکی لەسەر دائەنرا وبەڵگە
پەیوەندی بازرگانان و کارمەندانی  ڕێگای ئەکرا، کە  پەنجەرەکەوە جێبەجێ

ی دەرهێنانی  . ئەمەش بووە هۆی کەمکردنەوەی هەنگاوەکانی پەکخستگومرگ
 و کەمبوونەوەی گەندەڵی.  کردەکەئەنجامدانی بەپەلە  و گومرگکەلوپەل لە 
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نەوە. بۆ  جێبەجێکرددا چاکسازییەکی نوێ خرایە بواری 2009لە ساڵی 
بە ئەلکترۆنی و ئەو بازرگانانەی   اروبارەکان کران ک  نەجێبەجێکردئەم 

ئەو بازرگانانەی   .انداجۆر بازرگ 15کەلوپەلیان ئەهێنا، دابەش کران بەسەر 
مەترسی کاری ناڕەوایان لێ نەئەکرا، کارەکانیان بە خێرایی جێبەجێ ئەکرا و 
  ئیشەکانیان ئاسان بەڕێوە ئەچوو. لە ئەنجامی ئەم ئاسانکارییانە لە خاڵی 

لە  7%بوو بە  2009لە حوزەیرانی  15%( دور سوور )پشکنینی
و بەدواداچوونی   ورد . هەروەها بەرنامەکانی لێکۆڵینەوەی2019حوزەیرانی 

 .1-2%ڕێگەپێدراوەکانی بێ پشکنین وای لێهات بوو بە  

سێ ناوەندی نوێی دەرهێنانی وەرگرتنەوەی کەلوپەلی  دا 2010لە ساڵی 
گرتنەوەی کەلوپەل و  بۆ ئاسانکردنی وەر ئەمە  دروست کرا، ی گومرگ

بووە جێی   بوو، ئەم کارە کەمکردنەوەی کاروبارەکان و کەمکردنەوەی کات 
  کردەی ڕەزامەندی بازرگانەکان. هەروەها دەست کرا بە جێبەجێکردنی 

وەر   گومرگڕێگاپێدانی ئەلکترۆنی. پاشان چیتر کەلوپەل لە خاڵەکانی 
سەیری   گومرگی کۆچ و ئەفسەران ترانزێت بۆ کەلوپەلینەئەگیرانەوە، بەاڵم 
و مۆرەکانیان ئەکرد،   کەیان ئەکرد و بەڵگەنامەی ترانزێتپاسپۆرتی شۆفێرە

شاحینەکانیان بەڕێ   دا ئەگەر ڕێوشوێنەکان یاسایی بوونایە، لە چەند دەقەیەک 
  جیا ئەهاتن، ئەبوایە بە ماشێنەکانیانەوە ئەکرد. بەاڵم ئەو کەلوپەالنەی بۆ جۆر

  ، و بو دەستنیشانکرا کەلوپەلەکانیان  وەرگرتنەوەی تر، کە بۆ ێگایەکیبڕۆنە ج
  کەلووپەل  بازرگانانەیبەو  ، کە تەرخان کرابوویاخود بۆ شوێنێکی تایبەت 

بکرێت و کەلوپەلەکانیان   یان، تا لەوێ وردبینی بۆ هەموو بەڵگەنامەکاندەهێنن
 وەربگرنەوە. 

نەی ئیشوکاریان  پێش دەستکردن بەم چاکسازییانە، ئەو کارمەندا
یارمەتی بازرگانەکانیان ئەدا   ، ییەکانگومرگ  خاڵە رتنەوەی کەلوپەل بوو لەرگوە

، یان بۆ بردنی کەلوپەلە کۆنەکان بۆ  نی کارەکانیان جێبەجێکردبۆ 



 لە قەالچۆکردنی گەندەڵیدا

103 

 

ڕێگە لە کارکردنی ئەم دەاڵاڵنە   یداوەک هەر واڵتێکی تر، لە دوای یەک،گەنجینە
ەندەکان و لە  ە کارموتن لەگەڵ هەندێ لگیرا. چونکە ئەمانە ئەبوونە هۆی ڕێکە

گەندەڵی. بۆ هەڵسوکەوت کردن لەگەڵ ئەم  ئەبووە هۆکاری ڕوودانی  دا ئەنجام
ەیەکی هێمنانە  شوێنە، دەسەاڵت ئامادەباشی خۆی زیاتر کرد. بەاڵم بە شێووڕێ

هەوڵی نەهێشتنی خزمەتگوزارییەکانی ئەو   پێشداو بازرگانیانە. لە
بووە هۆی ناڕەزایی کەرتی  د و ئەیان ئەکر ی کە دەاڵڵانیایانەیان ئەدا، کۆمپ 

ە کۆمپانیای تایبەتی، کە بە  تایبەت، بۆیە دەوڵەت ناچار بوو بە ڕێگەدان ب
شوێنی یاساییانە هاوکاری کاروبارەکانی کۆمپانیا جۆرجی و  ڕێگەو

 کانیش بکەن. نییەبیا

 

 ئەنجامەکان

ی  مەتگوزاری ژێرخانی هەیە، خز  ی جۆرجی پێشکەوتووترین گومرگئێستا  
  ، وەرگرتنەوەی کەلوپەل بە ئاسانی هەیە بۆ بازرگانەکان یڕێکوپێک  باش و

  سنوور  یگومرگ نی تەواوی کارەکانی ئیدارەی جێبەجێکرد، ئەڕوات بەڕێوە
: دانانی کارمەندی خاوەن ئەزمونی جۆراوجۆر،  ڕێکخراون، وەکو

  زانیاریی ی ، بەکارهێنان اندائیدارەک  نیشانکردنی دەسەاڵتەکان لە نێواندەست
ندانی  و کارمە گومرگبەرباڵو بوو لەناو کارمەندانی  دەڵییەیئەو گەن ی،تایبەت

و کەسانەی ، بەهۆی بڕیاری چاونەپۆشین لەسنوور، ئێستا کۆنترۆڵ کراون
ی ڕێکوپێک بۆ ئەوەی ڕێگە لە بەرتیلدان  پالن داڕشتنی  بەرپرسن لە گەندەڵی. 

 رێ. یبگ 

اوەیەدا وو، کە لەو مپێ چ ساڵی 7ماوەی  یانەچاکسازی  ئەم کردە
ئەم چاکسازییە ئەنجامی خۆی  ە و تەنگوچەڵەمەیان هاتە پێش. کۆمەڵێک کێش 

بە دەست نەهێنا تا هەموو چاکسازییەکان بە یەکەوە جێگای خۆیان نەگرت،  
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دامودەزگاکان، ئەو ژێرخانەی بووە  چاکردنی دانانی کارمەندی نوێ،  وەکو:
  خزمەتگوزارییەکان  ی، چاکردنی توانایهۆی سەرکەوتنی لەبن هێنانی گەندەڵ 

وەزیری دارایی پێشوو "بایندروشفیلی" ئەڵێ: "چاک نەکردنی ڕژێمەکە  وەکو 
ژێر چنگی   ی خستبێتە ، کە هەموو الیەکئەچوو  هەشتپێیەکلە  بە تەواوی
 . "گەندەڵییەوە

 

 ئەنجامە گشتییە سەرکەوتووەکان 

لە ساڵی  کان، نییەئەم چاکسازییانە بووە هۆی ئازادکردنی کارە بازرگا
بووە   لە ڕووی کەمیی وەرگرتنی باجی گومرگ واڵتی جۆرجیا 2010

  . ئێستا جۆرجیا داپێنجەمین دەوڵەت لە ڕیزبەندی سەدوهەشتا و یەک دەوڵەت
  کاریی بۆ بازرگانی دەستەبەر کردووە یەکێکە لەو واڵتانەی زۆرترین ئاسان

  ، لوپەل ی کەگومرگ(. باجی )ئەو واڵتانە بریتین لە ئەوروپا و ڕۆژهەاڵتی ئاسیا
بەرزترینە لە کۆمەڵەی   بەرزترینە لە ناوچەکەدا و 86%کە لە سفرەوە بۆ 

واڵتی جۆرجیا لە پلەی سێیەمدایە لە   هەروەها ئێستا داهاتی جۆرجیا.
. ئەمەش پێوەرێکی باشە بۆ پابەندبوون بە  یگومرگگشتی دانانی  ڕێکخستنی

گانی کەم  قەبارەی بازر داێک ئازادیی خزمەتگوزاریی جۆراوجۆر. لە کات
 ( 1.  4  خشتەی ) وەکو   زۆرتر بووە. گومرگبووەتەوە، کەچی دەستکەوتەکانی 

 

 بەهێزکردنی چوارچێوەی لێپرسینەوە 

  حکومەت بڕیاری چاونەپۆشینی دا، هەر لە دەستپێکردنی کارەکانەوە، 
جێبەجێکردنی:  یاساکانی ڕژێمی بازرگانی دەرکرد. دەستی کرد بە 

  ، ( 1. 4)خشتەی دنی پاداشتی کارمەندان ، چاکر کارمەندانداگۆڕانکاری لە 
تنانە ماوەیەکی  گۆڕانکاریی داموودەزگاکان، چاکردنی ژێرخان. ئەم ڕێکخس 
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،  بوو  تێچووی زۆرەوە سیاسی وبەهۆی کاری  زۆری پێچوو، ئەم دواکەوتنە
بەاڵم ئەمە بەشێکی گرنگ بوو لە کارە گشتییەکانی ڕوبەڕوبوونەوەی  

 گەندەڵی. 

 

لە نێوان سااڵنی   گومرگیشانەیەکی هەڵبژاردە لە کارەکانی چەند ن : 1. 4 تەی ش خ 
2003-2010 

 

 .حساباتی کارمەندانی بانکی نێودەوڵەتی، بە گوێرەی بەیانەکانی وەزارەتی دارایی  سەرچاوە:

 

 ئەنجامەکان

پێداگری لە چاونەپۆشینی گەندەڵی بووە ئەنجامی سەرکەوتنی چاکسازیی  
کاریی ڕێوشوێنی هاوردەکردن،  انبوو لە: ئاس بریتی، کە داگومرگ لە 

ی  ، نوێکردنەوەی کاروبار گومرگنوێکردنەوەی کاروباری دائیرەکانی 
 . گومرگوەرگرتنەوەی کەلوپەل لە 
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تێکۆشان لە پێناوی دامەزراوەیەکی ڕاستگۆ ماوەیەکی درێژی کێشا، بەاڵم  
،  کەدارەکانەفەس درێژی دەسەاڵت وای کرد بەردەوام بن لە پێشخستنی 

ەزراندن و ڕاهێنانی کارمەندە نوێیەکان و بەرزکردنەوەی  چونکە دام
موچەکانیان و وەبەرهێنانی بەردەوام لە تەکنەلۆجیا بۆ ئاسانکاری و  

مودەزگاکان و سەرکەوتنەکە بریتی بوو لە گۆڕانکاری دا ڕاستیدانوێکاری. لە 
بۆ   پێویست بوو ەر لێپرسینەوە، کە کارێکیپێداگرتن لەس یاساکانی کارەکە و

 ردەوامی چاکسازی. بە

 

 بەهێزکردنی چوارچێوەی لێپرسینەوەی گومرگی. : 2.  4وێنەی  

 

 

 دانەرەکان سەرچاوە:
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 بەشی پێنجەم
 ی بەردەوامکارەبا ی بەرهەمهێنانی وزە
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 2003بارودۆخی گشتی لە ساڵی 

بوو. نالەباریی   داان داڕم   لە لێواری ، کەرتی وزە لە جۆرجیا2000لە ساڵی 
انی بەرهەمهێنانی وزەی  کارگێڕیی دارایی و گەندەڵی و داڕمانی وێستگەک

کردبوو لە زۆربەی ناوچەکانی واڵت ڕووناکی نەمابوو.   کارەبا کارێکی وای
ی شاخ و دێهاتەکانیش  هەرچەندە هێڵەکانی ڕاکێشانی کارەبا بۆ سەر لوتکە

،  تان وزەی کارەبایان هەبێدانیشتو 95%ئەوەی گەیەندرابوو بە مەبەستی 
  بەردەوامی  سەعات کارەبای 24، کە دابەاڵم هیچ جێگەیەک نەبوو لە واڵت

بۆ ماوەی چەندین ڕۆژ   دا . هەندێ جار چەندین شوێن هەبوو لە واڵتتهەبێ
سەعات   7بێ کارەبا ئەبوون. لە شاری تبلیسی ڕۆژانە وزەی کارەبا تەنها 

)بە ئاو یان بە  یتەرێکی ناوخۆیی ی جۆرجیا لە جێنەرهەبوو. وزەی کارەبا
( دابین ئەکرا. سەرەڕای ئەمە هەندێ لە وزەی کارەبای جۆرجیا لە  گەرما

 ندا. جۆرجیا وزەی کارەبای لە وەرزی هاویدەهێنرایەکێتی سۆڤیەتی کۆنەوە 
  ەکان پڕ بوون لە ئاوی بەفراوی ەهێنا، چونکە ڕووباریاتر بەرهەم دز

وبارەکانەوە. بەم شێوەیە جۆرجیا ئەیتوانی  ڕو از، کە ئەڕژانەشاخەکانی قەوق
،  بنێرێتە دەرەوە واڵتەکەی یلە ڕێگەی تۆڕەکانی سۆڤیەتەوە وزەی کارەبا 

کارەبای  لە سۆڤیەتەوە هاوردەی وزەی  ،بە پێچەوانەوە اندابەاڵم لە وەرزی زست
لە   ادەیز کارەبای بازرگانی کردن بە وزەی  ،ئەکرد. دوای سەربەخۆیی جۆرجیا

کارێک نەبوو   ئەمە ،اندالە زست بوو  بە پێویستی ئەو وزەیە  بەرامبەر ،نداهاوی
بەهۆی کەمی دابینکردنی کارەبا و کێشەی  بەتایبەت ببەسترێ. ی پێ شتپ

 .الیەن بەشداربووانەوەلە پێدانی پارەی پێویست

دا بەرهەمهێنانی وزەی کارەبا بوو بە نیوەی ئەو ڕێژەیەی 2000لە ساڵی 
ژمارەیەک لە وێستگەکان و پێویستییەکانی   ەهێنرا.بەرهەم ئ 1990اڵی لە س

ن بەرهەم  یاارەبابەرهەمهێنانی کارەکان بە تەواوی پەکیان کەوت و وزەی ک
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مابووەوە زۆر نا ڕێکوپێک بوو، کە ئەبووە هۆی نەبوونی   نەئەهێنا، ئەوەی
رجیای  ، ئەمەش یەکێک بوو لەو هۆکارانەی جۆنداوزەی کارەبا لە زۆر شوێ

بووە کارێکی ترسناک،  ب، تا وای لێهات بەکارهێنانی میترۆ وو ئیفلیج کردب
لە   اندانەئەبوو، لە کاتی ئیشکردنی میترۆکچونکە وزەی کارەبا بەردەوام 

ئەبڕا و کارەساتی دروست ئەکرد، هەروەها شەمەندەفەرەکانی  کارەبا  داپڕێك 
  و  ایان لێ ببڕێرەبکا دا ژێرزەمینیش بە هەمان شێوە لەوانە بوو لە پڕێك 

  بێجگە لەمانە گڵۆپی  دنیایان لێ ببێتە تاریکستان و لە کار بوەستن.
لە نەبوونی  لە کار ئەکەوتن. کاتێک خەڵک کاربە هەمان هۆیش ەکان ترافیک 

نی خۆپیشاندان لە شاری تبلیسی،  کەوتنە دەستپێکرد  بوون، کارەبا بێ هیوا
ابین بکرێ،  ن بە تەواویی بۆ دبۆ ئەوە نەبوو وزەی کارەبایا  خۆپیشاندانەکان

بە چاکردنی وزەی   ت ەکائەوە بوو، ئایا کەی دەوڵەت دەست دبۆ  بەڵکو
 کارەبا و هیچی تر. 

هۆکارەکانی کەمبوونەوەی وزەی کارەبا زیاتر بەهۆی کەسە کارگێڕییە بێ  
تواناکانی واڵتەوە بوو، ئەمە سەرەڕای دزینی وزەی کارەبا لەالیەن خەڵکەوە،  

کارەبا زۆر ئاڵۆز بوو،   ژماردەی نە ناڕێکوپێکەکانیهەروەها پێوا
ەرانەوە نە ئەدرا.  ڕێگاوشوێنی پێدانی کرێی کارەبا لەالیەن زۆربەی بەکارهێن

بووە هۆی کەمبوونەوەی داهات بۆ خزمەتگوزاریی چاکردنەوەی  ئەم هۆیانە ب
ئامێرەکان. دزینی وزەی کارەبا زۆر بەرباڵو بوو، وای لێهاتبوو ئەو هێاڵنەی  

لێ  بە سەدەها هێڵی لێ ئەبەسترا و بە نایاسایی کارەبای  یەک ئاڕاستە بوون،
هەندێ جار دزیی لەو   ون. ئەبرایە ئەو ماڵ و کۆمپانیایانەی لێوەی نزیک بو

هێڵە تایبەتانەش ئەکرا، کە وزەیان پیا ئەڕۆیشت بۆ نەخۆشخانەکان،  
لە هەموو   ادوێستگەکانی میترۆ و کارخانەکان. ئەم جۆرە دزییە لە کارەبا 

 تر بەرباڵوتر بوو.  زییەکانیجۆرە د
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گەندەڵیی لە هەموو جۆرەکانی بەرهەمهێنانی کارەبادا ئەکرا، کە بریتی  
بە   وزەنی و دابەشکرد وزە، کاتی پێدانی وزە بوون لە کاتی بەرهەمهێنانی 

  ناردەی ڕێکەوتنەکانی وزەی کارەبا کۆمپانیای  تاک و کۆ. بەرپرسانی
جار ئەم کارەیان بە  زۆر  ە ئەکرد،داخراوەکانەو ەرگاشت دپێویستیان لە پ

ئەکرد، کە زۆر بە زەحمەت ئەتوانرا  پێداویستی کارەبادەاڵڵەکانی هێنانی 
بەکارهێنەرانی وزە بەرتیلیان   یش. زۆرجارتنهێنی ئەم کارە ئاشکرا بکرێ

کارمەندانی کۆمپانیاکانی وزەی کارەبا، بۆ ئەوەی داشکاندنیان لەو  ئەدا بە
ە بۆیان هاتووەتەوە، یان بەرتیلیان ئەدا بۆ ئەوەی  پارەیە بۆ بکەن، کبڕە 

هێڵی کارەباکەیان ببەستنەوە بە هێڵی نەخۆشخانە یان کارگەیەکەوە. زۆرجار  
ئەوەی بە دزییەوە هێڵێکی کارەبا   یانی خۆی ئەخستە مەترسییەوە بۆخەڵک ژ

ەوانی ئیشوکاری  )دیارە کرێکاری شار . کرێکارانی شارەوانی ڕابکێشن بۆ خۆیان

بڕێک پارەیان ئەدا بە بەرپرسەکانیان بۆ ئەوەی   (وەرگێڕ  -کردووە  رەباشی کا 
پسوڵەکانی   25-30%خەڵک بە ڕێژەی تەنها  لەسەر کارەکانیان بمێننەوە.

پێدانی ئەو بڕە پارانە   کاریکرێی کارەبایان تەسلیم بە حکومەت ئەکرد. 
بایی، کە  کەمیی پێوەری کارەپێشێلی زۆری تیادا ئەکرا، بە تایبەتی لەبەر 

ەردەوام بووە. کۆمپانیاکانی  دەسەاڵتی سۆڤێتییەکانەوە ب سەردەمیئەمەش لە 
  دا بەسەر خەڵک  یاننووسین و پێشکەشکردنی پسوڵەی کرێی کارەبا وزەش

، هەر بۆیە ئەو کەسانەی ئەو پسواڵنەیان پێدەگەیشت لە  جێبەجێ نەئەکرد
وی دووەمی  یکارەبا، دی پارەی وەرگرتن کاتی بردنی پسوڵەکە بۆ شوێنی

پسوڵەکەی بە باشی ئەپاراست، چونکە کارمەندانی وەرگرتنی کرێی کارەبا،  
ئەکرد، کە کرێی  تاوانبار هەندێ جار پارەکەیان ئەدزی و خەڵکیان بەوە 

 کارەبای نەداوە. 

  ە کەرتی کۆکردنەوەی داهاتەکان بەرباڵو ل ەکیگەندەڵیی بەم شێوەیە
اجیان نەئەدا بە دەوڵەت. لەبەر ئەمە  ب انیاکانیشت کۆمپتەنانەپەرەیسەندبوو، 
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دەسەاڵتەکانی باج شکاتیان لەو کۆمپانیایانە ئەکرد و هەندێ جار دەستیان  
ئەگرت، بۆیە فشارێکی زۆر خرایە سەر ئەو  اندابەسەر کەلوپەلەکانی 

بە   ئەبوو ،یان کۆئەکردەوەهاواڵتییان  ەی لەکارەبای ئەو کۆمپانیایانە، کە پارەی
مەت، بەتایبەتی تۆمارکردن و ڕێکخستنی داهاتەکان، کە  ی بدرێ بە حکودەست

زۆر نا ڕوون بوو. هەرچەندە هەندێ لەو دەستکەوتانە بەکار ئەهێنرا بۆ  
پێدانی مووچەی کارمەندانی حکومەت. زۆرجاریش کۆمپانیاکان کێشەی  

نەیانئەتوانی مووچەی   ، چونکەدارایی گەورەیان بۆ دروست ئەبوو
یە ئەو کارمەندانەش دەستیان ئەکرد بە وەرگرتنی  دەکانیان بدەن. بۆکارمەن 

بەرتیل بۆ دابینکردنی ژیانیان. هەر کارمەندانی شارەوانی نەبوون، کە  
بەرتیلیان وەرئەگرت بەرامبەر پێدانی وزەی کارەبای نایاسایی، یان چاوپۆشی  

ە بەرپرس  ئەو کارمەندانەش، ک بەڵکوکردن لە ڕاکێشانی کارەبای نایاسایی، 
جێبەجێکردنی یاسا و بەرپرسە گەورەکانی دەسەاڵتیش لەو  بوون لە 

 گەندەڵییانەوە تێوەگالبوون. 

ی پۆلیس، پارێزگارەکان، سەرۆکی نوسینگەی ، بەرپرسانلە هەرێمەکان
داواکاری گشتی، هەموویان پێویستیان بە پارە بوو. لەسەر ئەمە سەرۆک 

پرسانە هەمووی  بەر ەی داهاتی ئەووەری" وتی: "سەرچاووەزیران "نیکا جیال
 لە رێگای بەرتیلەوە بووە لە کەرتی وزەی کارەبادا". 

 

 2003کردنی گەندەڵی، دوای ساڵی  قەالچۆو  چاکسازی

چاکسازی کردن لە کەرتی   دەستی کرد بە  2005لە ساڵی حکومەت 
پێویستی بە   ئەبوو بگەنە ئەنجامێکی خێرا. ئەم کارە کارەبادا، چونکە

دا،  ئە  پێ بایەخیانیەکێک لەو کارانەی زۆر  اسییەکانیش هەبوو،پشتگیری سی
بوو لە چاکسازیی دارایی و پشتگیری کردنی وەبەرهێنان بۆ   پێداگریی
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کەمکردنەوەی زیانە هونەرییەکان و چاکردنی   ن وزۆرترکردنی بەرهەمەکا 
بۆ بەردەوامیی ئەم   2005ڕادەی خزمەتگوزاریی. حکومەت لە ساڵی 

بە بەرهەمهێنانی   ردنی دەزگایەکی تایبەت بە دروستک  ستی کردچاکسازییانە دە 
وزە، کە سەرۆک وەزیران خۆی سەرپەرشتی ئەم دەزگایەی ئەکرد و هەفتانە  

 دوو جار کۆبوونەوەی ئەکرد. 

 

 دارایی  دابینکردنیچاکردن و 

زەی کارەبای لە کەرتی  بۆ ڕێکخستنی دارایی، حکومەت کەرتی و
ها هەوڵی کۆکردنەوەیەکی  تایبەت، هەروە رتیکە گشتییەوە گواستەوە بۆ سەر

ڕوون و ئاشکرای داهاتەکانی کارەبای دەست پێکرد، سەرجەم کارمەندانی  
وەزارەتی وزە البران و کارمەندی نوێ لە شوێنەکانیان دانران. دەستکرا بە  

ان  ەو کەسانەی ئەم کرێیەیل کۆکردنەوەی کرێی کارەبا و ڕێگریی چاکسازی لە
 د ڕێگایە خوارەوە: نەئەدا، بەم چەن

: پێویست بوو کارمەندانی کۆمپانیاکانی دابەشکردنی کارەبا، کە  یەکەم
سەر بە حکومەتن، بەرپرس بن لە کۆکردنەوەی کرێی کارەبا. ئەمە بووە هۆی  
لێپرسینەوە لەگەڵ کۆمەڵێک لە کارمەندە گەندەڵەکان و بەو هۆیەوە لە نێوان  

ەرکران. بۆ  ت هەزار کارمەند دسێ هەزار لە کۆی بیس   2005-2004سااڵنی 
ی کارمەندەکانیان لە پلەی  10%بنکەی وەرگرتنی کرێی کارەبا  54نمونە، لە 

ی  20% درا. هەروەها، بۆیە بەخشیشیان پێ اندابوون لە کارەکانی دایەکەم
کارمەندانی ئەم بنکانە کارەکانیان خراپ ئەنجام دابوو، بۆیە دەرکران.  

 ئەکرد.  کردەیەیانئەم  هاوکاریی سەرخستنیبەردەوام دەزگاکانی ڕاگەیاندن 

ی کارەبایی دابنرێن بۆ خانوو،  : پێویست بوو بە هەزارەها پێوەردووەم
ی ڕێژەی ئەو کارەبایە دیاری  ورد قە و کۆمپانیاکان، تا بتوانرێ زۆر بەشوق
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بوو و نە پارەی  نە کاتی لەبەردەستدا  ت بکرێ، کە بەکاریانهێناوە، بەاڵم حکومە
نەئەکرا،   ورد  ، بەم شێوەیەش پێوانەیەکیبکات ەم کارە وەی ئهەبوو، بۆ ئە

)پێوەری کۆمەڵ: بریتی بوو لە  لەبەر ئەوە دانانی پێوەری بە کۆمەڵ. 
پێوەرێک، کە بۆ کۆمەڵێک خانوو یان چەند تەالرێکی نیشتەجێ بوون  
دائەنرا و بە یەک پێوەرەوە ئەبەسترانەوە، کە سەیری پێوەرەکە ئەکرا، ئەو 

یاری ئەکرد، دابەش ئەکرا بەسەر ئەو کۆمەڵە ەی، کە پێوەرەکە دبڕە پارەی
  نەدایە، کارەباکەیان ئەبڕی.  دا. ئەگەر یەکێک لەو مااڵنە بەرکەوتەی خۆیماڵە 

گەری هەبوو لە  دانانی ئەم جۆرە پێوەرە بە شێوەیەکی بەرچاو کاری
ەندە ناکۆکی لە نێوان بەشداربووانی  ، هەرچکۆکردنەوەی کرێی کارەبا

کە  زۆرجار ئەبووە کێشە و شەڕ و پێکدان،  ڵەکە دروست ئەبوو،کۆمە
بێجگە لە دانانی ئەم جۆرە پێوەرە،   پێویستی بە هاتنی پۆلیس ئەکرد(

ود لە ڕێگەی  ، یاخبڕیاردرا بڕی پارە بە ڕێگەی ئەلکترۆنی بدرێ بە بانک
ێگا لە کۆکردنەوەی کرێی کارەبا بە شێوەی دەستیی  ڕ ئەنتەرنێتەوە. بەم کارە

ە هۆی کەمکردنەوەی بەرتیل و دزیکردنی لە کرێی  بوو را. هەر ئەمەشک
 کارەبا. 

، حکومەت  ، کە کارەکان گۆڕدراوندەرکەوێبە تەواوی : بۆ ئەوەی سێیەم 
دەستی کرد بە بڕینی وزەی کارەبا لەو الیەنانەی بە ئاشکرا پارەی کارەبایان  

ر" بۆ دابەشکردنی  نەداوە، لەوانە خزمەتگوزارییەکانی کۆمپانیای "بوتی وەتە
ئاو، کۆمپانیای میترۆی تبلیسی، نەخۆشخانەی گشتی تبلیسی. لەم بارەیەوە  
سەرۆک وەزیران "جیالوەری" کە ئەوکات وەزیری وزە بوو، وتی: "بڕینی  
کارەبای نەخۆشخانەی گشتی تبلیسی کارێکی سەخت بوو، بەاڵم کاریگەریی  

  دا ێک ماوەی چەند سەعات خۆی هەبوو، بۆیە بەڕێوەبەرایەتی نەخۆشخانەکە لە
  لیم بە حکومەت تەس هەموو ئەو پارەی کارەبایەی لەسەریان کەڵەکە بووبوو 

بەهێز بوو بۆ ئەو کەسانەی پارەی   رد" ئەم ئاگادارکردنەوەیە، چارەسەرێکیک
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  کەوتنە خۆیان و ئەو بڕە پارەیەی لەسەریان بەپەلە کارەبایان نەدابوو، بۆیە 
 .ەوڵەت دکومەت و خەزێنەی و، دایانەوە بە حبووبو کەڵەکە

  ە نرخی کارەبا بەرزکرایەوە، ئەمە بۆ ئەوە بوو ورد ەورد :چوارەم 
ئەم  لە ڕاستیدا پێویستیی وێستگەکانی کارەبای پێ جێبەجێ بکرێ. 

  کارێکی ئاسان نەبوو، ئەگەر دابەشکردنی  لە نرخی کرێی کارەبا زیادکردنە
ی  نۆجایدنیلی" ئەمە  کارەبا زیاد نەکرایە. سەرۆک وەزیران "زۆراب  وزەی

سەرۆک  ، چونکەدەکرێتدنی چاکسازیی ڕوون کردەوە و وتی: "جێبەجێکر 
ئەبێت لەبەر چاوی سیاسییەکان ڕوون بێت، کە بەرزکردنەوەی نرخی   وتبوی،

بۆ ئەوەی هەروەها  ". خەڵک بێ کارە بێتکارەبا زیانی کەمترە لەوەی 
هەڵگیرێ، حکومەت   بارگرانی لەسەر خەڵک بە تایبەتی لە کەمدەرامەتەکان 

بەرنامەیەکی چاودێریی کۆمەاڵیەتی ڕاگەیاند. بە گوێرەی ئەو بەرنامەیە هەموو  
بە   الریی جۆرجی 50بەشداربوویەکی ئەو بەرنامەیە، یەک جار پسوڵەیەکی 

وەرئەگرت. هەروەها بڕیاری نرخێکی تایبەتیشیان بۆ   خۆڕایی
 کەمدەرامەتەکان دەرکرد. 

 

 ا ارەبی کوزەبە تایبەتکردنی کەرتی 

، بڕیاردرا  توزە بە ڕێکوپێکی بدرێ و قازانجی خۆشی هەبێ بۆ ئەوەی
دابەش   ڕاستیداتایبەتی کردنی ئەم کەرتە. لە شوێنێک دابنرێ بۆ بە ڕێو

 . لە ەرهێنان، گواستنەوە، دابەشکردندای وەبکۆمپانیایەک چەند کرابوو بەسەر 
یالوەری داینا،  دوو ستراتیجی جیاواز دەرکەوتن، یەکەمیان نیکا ج پێشدا 

بوو. هەردوو   ئابوریەمیان خاکا بیندوکیش، کە ئەو کاتە وەزیری دو
سەعاتی   24ستراتیجەکە یەک ئامانجیان هەبوو، ئەویش دابینکردنی کارەبای 

. بەاڵم بۆ  یداکەرتی وزە بەردەوام بێ لە پارەدار واڵت وبوو بۆ هەموو 
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ئەیویست  ندۆکیش هەبوو. بی یجێبەجێکردنی ئەم دوو ستراتیجە جیاوازی 
دابەشکردن و   رتەکان کۆ بکاتەوە و بیانکات بە کەرتی تایبەت لەکە

بەاڵم بەرنامەکەی   دا، ئەمە لە چوار کۆمپانیای تەواو ستوونیدا،وەبەرهێنان 
جیالوەری کە ناوی نابوو "ڕووناک کردنەوەی جۆرجیا" داوای ئەکرد  

نیان  وە و قەرزەکابخاتەیەک  انداوەبەرهێنانی دەوڵەت لە کۆمپانیا هەڵوەشاوەک
بدرێت بە کەرتی   داراییان باش بکات، ئەوکاتەبۆ بداتەوە و بارودۆخی 

 .تایبەت 

پالنی دووەم هەڵبژێردراو و بڕیاری لەسەر درا بۆ جێبەجێکردن، دەوڵەت  
دەستی کرد بە وەبەرهێنانی گەورە )سێسەد ملیۆن دۆالری ئەمریکی بۆ ئەو  

ی دەوڵەت و هەندێ لە اوبەشیی لە بوودجە، ئەم پارەیە بە هکرددابینبوارە 
بازرگانەکان دابین کرا( وەبەرهێنانەکە بریتی بوو لە خستنەوەگەڕی 
وێستگەکانی وزەی گەرم و ئاو. بۆ ئەمە سوود لەو الیەنانە وەرگیرا، کە  
کەلوپەلی تایبەت بەم بوارەیان هاوردە ئەکرد، بێگومان ئەم کارە بۆ  

ارییەکان بوو. هەروەها ەجێکردنی خزمەتگوزپەرەسەندنی داهاتی گشتی و جێب 
، کە توانایان  ی ڕاگرت ردن حکومەت کارەکانی هەندێ لە کۆمپانیاکانی دابەشک 

بەشداربووەکانیشیان کەم بوو، ئەمانە سەرچاوەیەک بوون بۆ   زۆر کەم بوو،
کەرتی   ە بووە هۆی بەشداری کردنێکی زۆری ئەم کار یدای گەندەڵیی. لە دوا
  کردنی گەندەڵی قەالچۆبۆ  دەروازەیەکە ایبەت کردنە بوو بتایبەت. ئەم بە ت

 .بووەوە بەرز  کەرتەدا و توانای ئەم کەرتەلەم 

کۆمپانیای   ،تایبەت خرایە سەر کەرتی  وزە، کە یەکێک لەو بەشانەی کەرتی
بۆ   ی دابین ئەکرددابەشکردنی وزەی یەکگرتوو بوو. کە وزەی کارەبا 

 مایی. شەس وێستگەی کارۆ  دانیشتوانی دەرەوەی شاری تبلیسی و
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 گۆڕینی تیمەکان 

  گەورە بووەوە، ئەمە لە ئەنجامی  بەرەنگارییەکی ڕوبەڕویجیالوەی 
بوو، کە پەیڕەوی چاکسازییەکانیان دەکرد و الوە   دروستکردنی تیمێکی نوێ 

. بوون ، چونکە ئەمانە ئیشکەر و گەنجنشارەزاکان سەرپەرشتیان دەکرد
ەکانی وەزیر و سەرۆک  دن لە دانانی جێگرجیالوەری کەوتە خۆ تێوەگالن 

بەش تا ئەگاتە کارمەندی پسپۆڕ و بەرەو خوارتریش. گرنگترین ڕێگە بۆ  
ەش  دانانی ئەم کارمەندانە ئەوە بوو، کە لەسەر کار بمێننەوە، بەرامبەر ئەو

. ئەمەش بەهۆی زۆربوونی باجەکان و  مووچەیەکی زۆریان بۆ دابین بکرێت
 دا، کە ئەنجام درابوو. وزە ییەکانی ایی لە خزمەتگوزارچاکبوونی بارودۆخی دار

 

 ئەنجامەکان

ی کارەبادا بەدی  وزە ئەم چاکسازییانە ئەنجامێکی بەرچاویان لە کەرتی 
زەوە گۆڕدرا بە  هێنا. ئەم کەرتە لە کەرتێکی گەندەڵی بێ ژێرخان و الوا

نێ  دارییەکی باش و بە توانا، کە بتواتۆڕێکی بەرهەمهێنی جێگرتووی خاوەن 
وێش بکات. ژمارەیەکی زۆر لە بەرپرسانی دەوڵەت و خەڵک  بەرهەمهێنانی ن

 ئەیانوت: "بە هیچ جۆرێ ئەم ئەنجامانە نایەنە دی". 

خۆی بە بیر کەوتەوە، کە لە  ۆک وەزیران "جیالوەرزی" قسەیەکیسەر
وەزیری وزەی جۆرجیا بووە. داوای لە  و کاتەدا، لەکردبووی دا2005ساڵی 

گشتی بۆ وەبەرهێنانی کارەبا بە  ردبوو بوودجەیەکی جێگرەکەی خۆی ک
دابین بکرێ.   پێ  سەعاتی  24شێوەیەک دابنێ، کە بتوانرێ کارەبای 

ێ ئەکەی کات بە فیڕۆ  پێی ئەڵێ: "بۆچی داوامان ل داجێگرەکەی لە وەاڵم 
  ی کارەبا  ناتوانینئەتوانین بوودجەیەکی گشتی دابنێن، بەاڵم  بدەین!، چونکە
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ڕوونادات".   کبە هیچ جۆرێ دابین بکەین و ئەمە لە جۆرجیا یسەعات ی24
 کەچی زۆر بە زوویی دەرکەوت جێگرەکەی بە هەڵەدا چووە.

 

 وزە چاکردنی کاروبارەکانی کەرتی 

 :داکورت ی جۆرجیا لە ماوەیەکی وزەچاکسازییەکانی کەرتی 

بە هیچ جۆرێ   سەعات کارەبای بەردەوام درا بە خەڵکی جۆرجیا و 24 •
  2011-2009لەسەر ئەوەی کارەبا لە نێوان سااڵنی  نەبیسترا هەواڵێک
 بڕدرابێ. 

  وزە کەمکردنەوەی ڕێژەی زیانە هونەرییەکان لە ڕێوشوێنی گواستنەوەی  •
 . 2010لە ساڵی  1.7%بۆ  2006لە ساڵی  %6.6

لە   95%بۆ  2004لە ساڵی  22%زۆربوونی کۆکردنەوەی کرێی کارەبا  •
 . 2010و  2009لە سااڵنی  100%بۆ  و 2007ساڵی 

 نرخی وزەی کارەبا یەکسان بوو بە بڕی تێچوونی.  •

ی بڕی پارەی کارەبا بەرز بووبووەوە و بە رێکوپێکی  لەبەر ئەوە •
وەرئەگیرا، بۆیە خێزانەکان و کۆمپانیاکان دەستیان کرد بە کەم  

بە ڕێژەی   2010لە ساڵی  وزە بەکارهێنانی کارەبا، چونکە بەکارهێنانی 
  24ئێستا  دا، لە کاتێک 2004ساڵی کارهێنانی زۆرتر بوو لە بە %8

 سەعات کارەبای بەردەوام هەیە. 

دا بوو بە  2004( لە ساڵی TWH 6.9ی ناوخۆیی لە )وزەبەرهەمهێنانی  •
(TWH 10.0 لە ساڵی )2010 . 

دەینێرێتە  دا جۆرجیا کارەبای هاوردە ئەکرد، بەاڵم ئێستا 2003لە ساڵی  •
 . دەرەوە
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 پرسینەوە بەهێزکردنی چوارچێوەی لێ

زۆر کەم بوو، گەندەڵیی  ە پێش شۆڕشی گوڵەکانەوە لێپرسینەوە ل
و بەکارهێنانی کارەبای البەال و  کارەبا  کرێینەدانی  یارمەتیدەر بوو بۆ

، کە ئەمە ببووە هۆی کەمبوونەوەی کارەبا. حکومەتە کۆنەکان تەنها  قاچاخ
ئەگەر  چونکە هەوڵی ئەوەیان ئەدا، بەهەر نرخێک بێ کارەبا بمێنێ. 

، ئەوا هیچ لێپرسینەوەیەکیان  دەوام بوونایە لە پێدانی کارەباانیاکان بەرکۆمپ 
نگترین هۆکاری لێپرسینەوە و جێبەجێ کردنەکان،  لەگەڵ نەئەکرا. بەاڵم گر

  خشتەی )  وەکو  . داکارەباوەزەی کەرتی  لە بوو لێپرسینەوەکان بەردەوامبوونی
5  .1 ) 

 

 ئەنجامەکان 

  کردەی با زۆر پێویست بوو بۆ کرێی کارە چاونەپۆشین لە پێنەدانی
نادەن،   ەت کارەبای لەوانە ئەبڕی، کە کرێی کارەباحکومچونکە چاکسازیی، 

بووبن، نەخۆشخانەکان، بنکە سەربازییەکان،   دالە هەر پلە و پۆستێک ئەگەر 
کارەبا ماناکەی پێ   یش. بە کورتی نەدانی کرێیتەنانەت زیندانەکانی دەوڵەت 

سەعاتی   24حکومەتەوە. دابینکردنی کارەبای  وو لەالیەننەدانی کارەبا ب
ڕێگاکانی بڕینی کارەبا  هەروەها دەرخست.  انداڕاستگۆیی لە چاکسازییەک

  ان ئەوتۆی یەکیکاریگەری هەبوون و شداەبوو، کە لەپێش شۆڕبەو جۆرە ن
نەبوو، تا   انسەعاتی 24چونکە کۆمپانیاکان توانای پێدانی کارەبای  ،نەبوو

دا. بڕیاری دانانی پێوەری بە کۆمەڵ چارەسەرێکی تر  ی کارەبا ب خەڵک کرێ 
وەرگرتنی کرێی کارەبا. بەم کارە بەشداربووە کۆمەڵەکان  بەپەلە بوو بۆ 

بەرپرس بوون لە پێدانی کرێی کارەبا، ئەگەر وایان نەکردایە کارەبایان پێ  
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بەم کارەی  نەئەدرا، تەنانەت ئەگەر گوندێکی گەورەش بوایە. حکومەت 
ودۆخەکە گۆڕدراوە، چونکە دانانی هەزارەها پێوەری نوێ و  ەریخست بارد

ڕێوشوێنی نوێ بۆ کۆکردنەوەی کرێی کارەبا، ئامڕازێکی سەرەکیی بوو بۆ  
لەناوبردنی گەندەڵی. ئەم کارانەش لەالیەن کۆمپانیاکانی دابەشکردنەوە  

نی ئەو  ئەنجام ئەدرا. ئەم ڕێوشوێنانەی وەرگرتنی کرێی کارەبا و پێوانەکرد
دانانی پسوڵەی ئەو   ەن بەشداربووەوە بەکارهێنراوە، هەروەها ەبایەی لەالیکار

 دا. رێ، یارمەتی کەمکردنەوەی گەندەڵیبڕە پارەیەی پێویستە بد 

 

 

 بەهێزکردنی چوارچێوەی لێپرسینەوە لە پێدانی وزەی کارەبا   : 1.  5  خشتەی 

 

 دانەرەکان  سەرچاوە:
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 بەشی شەشەم 

 ۆمپانیاکانک ئازادی بۆ
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 2003بارودۆخی گشتی لە ساڵی 

ڕۆتینەکانی دەوڵەت   ڕوبەڕویپێش چاکسازییەکان، کۆمپانیا جۆرجییەکان 
لەالیەن بەرپرسە   بووبوونەوە، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری سەرجەم کۆمپانیاکان

الکی  چا 900تەنگوچەڵەمەی زۆر ئەبوونەوە.  ڕوبەڕوی گەندەڵەکانەوە
انی پێویستی بە مۆڵەت وەرگرتن و ڕێگەپێدانی کار بوو. بە دەیان جار  بازرگ 
. بەاڵم  دا، هەندێ جار لە ساڵێک ئەنجام ئەدرا داپشکنین لە مانگێک  کاری

گرنگترین کار الی پشکنەرەکان پڕکردنی گیرفانەکانیان بوو. جێبەجێکردنی  
رەیەکی  ەویست و پاداواکارییەکانی حکومەت بۆ ئەو کارانە کاتێکی زۆری ئ

یان   ،زۆریشی تێ ئەچوو. ئەو کەسانەی پێویستیان بە وەرگرتنی ڕێگەپێدان 
لەبەردەم   و مۆڵەت وەرگرتن بوایە، ئەبوو چەندین سەعات لە ڕیزدا

یان پێ ئەبڕا،  لەم کارەدا تەنها ئەوە ،بووەستن بەڕێوەبەرایەتیەکانی حکومەت 
ێ ئەکردن فۆڕمێک  داوایان ل کە پێیان ئەوتن: کاتێکی تر سەر بدەنەوە، یان

حمەت کۆ ئەکرانەوە، کە زۆر بە زە داپڕ بکەنەوە. دواتر فۆڕمەکان لە سندوقێک 
و پێکەڵ بەم شێوەیە کارەکان تێکەڵ  ئەگەیشتە بەردەم بەرپرسەکان. 

  29، پێویستی بە وست کردنێکدربوون. وەرگرتنی مۆڵەتی بینا بوو
  بەڕێوەبەرایەتییەوە  9لە  ەکانی کار بوو. هەروەها ئەبووایەهەنگاوی ئیداری 

یەک ساڵی پێ چووە. وای لێهاتبوو   پەسەند بکرێت، جار هەبووە بۆ مۆڵەتێک
ەو هەموو ب لە خەڵکی بەجێکردنی کارەکانی خەڵک سەریانبەرپرسەکان بۆ جێ

بوو. زۆر لە کۆمپانیاکان لە پشت بڕیارە یاساییەکانەوە  ندشێوا هاتوچوونە
بیناسازی، مۆڵەتیان هەبوو.  پڕۆژەکانی ی 45%کاریان ئەکرد. کەمتر 

خاووخلیچکی ئەنجامدانی کارەکان ڕێخۆشکەر بوو بۆ گەندەڵی. خەڵک  
پەلە، یان چاوپۆشین لە هەندێ لە لیان ئەدا بۆ وەرگرتنی مۆڵەتی بە بەرتی

پێویستییەکانی مۆڵەتەکە، بەم کارە گەندەڵی گەیشتبووە لووتکە. ئەگەر یەکێک  
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گەورە ڕاوێژکاری  وەکو  ت،ردە بکاهەنا کۆنە پارچەیبیویستایە هەندێ 
ئەڵێ: "پێویست بوو بە هەزاران دۆالر بدا   "فاختانغ لیجافا" سەرۆک وەزیران

  ی بە گوێرەی قەبارەی هەناردەکە  یقەبارەی بەرتیلەکە ، ئابوریبە وەزیری 
ئەگۆڕدرا، یان ئەگەر یەکێ بیویستایە نهۆمێک بۆ باڵەخانەی نیشتەجێبونەکەی  

پەنجاهەزار   ت دروست ئەکا ی بۆکۆمپانیایەی بیناکە ئەبوو ئەو زیاد بکا،
دۆالر بدات بە لێپرسراوی ڕێکخستنی دابەشکردنی ناوچەکان" هەروەها ئەم  
ڕاوێژکارە، وتی: "هەموو شتێک بە پارە ئەکرا، ئەو پارەیەش ئەچووە گیرفانی  

 بەرپرسەکانەوە" 

وکەڵکردنی  گەندەڵی کارێکی نهێنی نەبوو. شۆفێرەکان لە کاتی دو
سەرشەقامەکان، ئینجا   تیلیان ئەدا بە چاودێرانی ژینگەیئۆتۆمبێلەکانیان، بەر

ئەدرا بڕۆن. بەڕێوەبەرایەتی پشکنینی   یانچاوپۆشییان لێ ئەکرا و ڕێگە
بوو، کە تەنها چوارچێوەیەکی ڕووت بوو،   دائاگرکوژاندنەوە لە بینایەک

اڕزاو وەستابوون.  وژێنەوەی دلەبەردەم ئەم بینایەدا چەند ئۆتۆمبێلێکی ئاگرک
ئەم بەڕێوەبەرایەتییە مایەی پێکەنین بوو. هەروەک "لەیال بیجاشفیلی"  
سەرۆکی کاروباری دەستکەوتەکانی وەزارەتی دارایی و جێگری وەزیری  

، ئەڵێ: "بیهێننە بەرچاوتان، پیاوێک لە نداڕێکخستنی چاکسازییەکان لە کۆ
رکوژاندنەوەیە، هەموو  شکنەری ئاگ نەکردووە، کەچی پ ی هیچ کارێک  یداژیان

وەیە یاری بە وەرەقەی  ڕۆژێک، کە دێت بۆ کارەکەی تەنیا ئیشی ئە
زۆرێک لە پشکنێرەکان لە  ڕاستیدا. لە ت بەردەمی خۆی بکا قومارەکانی

بۆ کۆکردنەوەی پارە و دابەشکردنی   تەنها  نوسینگەکانیان ئەچوونە دەرەوە 
 ". اندالەگەڵ هاوڕێکانی
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 2003ی گەندەڵی، دوای ساڵی کردنقەالچۆچاکسازیی و 

ئەوانەی چاکسازییان ئەکرد، هەستان بە کەمکردنەوەی ڕێگەوشوێنی 
ندەوە،  کارکردنی کۆمپانیاکان. ژمارەیەک لەو بەڕێوەبەرایەتییانەیان هەڵوەشا

هەندێکیان نەیانئەتوانی کارەکانیان جێبەجێ بکەن.   کە هیچ کارێکیان نەبوو،
پەنجەرەیی، ئەمەش بۆ   وسینگەی تاکت کردنی نورا بە دروسبۆیە دەستک 

کەمکردنەوەی کاتی پێویست بوو لە جێبەجێکردنی کاروبارەکان. هەروەها  
لە سەرچاوەی  کەمکردنەوەی پڕۆسەکانی پشکنین و سوودوەرگرتن

دامەزراندن. بەم هەواڵنە کەرتەکانی   کردەی رێکخستنی  ڕێکخستنی دەرەوە و
 سووک کرا.  ن لەسەرشانیا ی کار و کۆمپانیاکان بارگران

 

 چۆنیەتی ڕیشەکێشکردن 

دەستی کرد بە   "کاخا بیندوکیدزە"  ئابوریوەزیری  2005لە ساڵی 
پڕۆژەی چاکسازیی بۆ ڕاگرتنی ژمارەیەکی زۆر لە مۆڵەت پێدان و ڕێگەپێدان  

  اندا و ئاسانکاریی بۆ کارە پێویستەکان، بۆ ئەوەی ئاسانکاریی لە وەبەرهێن
ناوخۆیی و دەرەکییەکان کرد دەست بکەن بە  ەربەرهێنە . ئەمە وای لە وت بکا

وەبەرهێنان. ئەم وەزیرە وتی: "بە هیچ جۆرێک ناتوانرێ پالن بۆ هەزار ڕۆژ  
ئەتوانێت   دابنرێ" هەروەها ڕوونی کردەوە کە "هەرکاتێک بواردرا، یەکسەر

ئەو بوارە کاتێک خوڵقا، کە سەرۆکی جۆرجیا داوای   دەستی خۆت بوەشێنی"
ێتەوە بەسەر البردنی ڕێگرییەکان لەسەر کۆمپانیاکان.  وێک بخشێنرکرد چا

ونێك بۆ چاکسازیی،  انی چەند ڕێگەوش وەزارەتەکان دەستیان کرد بە دان
بەاڵم ئەم کارانە کورتخایەن بوون. چونکە لەوە ئەچوو لەالیەن ئەو کەسانەوە  

 گرن. ابێ، کە سوود لەو بارە خراپە وەربدانر
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باوەڕی بە حکومەتی سنووردار   بوو، دڵسۆزبیندۆکیدزە کابرایەکی 
هەبوو. بۆیە فاختانغ لیجافا و لیلی بیکاشفیلیش هاوڕا بوون لەگەڵ  

ساکان و ئەو مۆڵەتانەی، کە  بۆچوونەکەی، سەبارەت بە پیاچوونەوەی یا
، تیمێک لە گەنجە  بەڕێوە بۆ ئەوەی کارەکان بە ڕێکوپێکی بڕوا دراون.

  یدا ن لە نێوان بیست بۆ سی ساڵکە تەمەنیا نیشتمانپەروەرەکان پێکهێنران، 
لەسەر نەبوو، بۆیە  کۆمۆنیستییان بوون. ئەمانە کاریگەریی بیروباوەڕی 

هاوکارییان ئەکرد سەبارەت بە کارەکانی حکومەتێکی کورتخایەن. ئەم تیمە  
بە گوێرەی ئەو بۆچوونە کاریان کرد کە ئەڵێ: گەندەڵی کاتێ ڕووئەدات، کە  

، چونکە هەرچەندە  تەرپرسەکانی دەوڵەتەوە هەبێ دییان بە بپەیوەن هاواڵتییان
بڕیاردرا   لەبەر ئەوەچاودێریش بکرێن، ناتوانرێ ئەو پەیوەندییانە ببڕدرێن. 

هەروەک  و بەرپرسان نەمێنێ، هاواڵتییانبە هیچ جۆرێک پەیوەندی نێوان 
چۆن چاکسازکارەکان لە کەرتەکانی تر ئەم کارەیان ئەنجام دا. بۆیە 

، کە بە ئاسانی ئەبێتە ڕێگریی  یهێشتنی ئەو پەیوەندییانەەکار بۆ نەکەوتن
لەبەردەم گەندەڵی. بیندۆکیدزە ئەڵێ: "لەو بڕوایەدا بووم بارودۆخ بە هیچ  

کارەکانی  ئەتوانێت ، چونکە بەڕێوەبەرایەتییەک نەیتجۆرێک لەمە خراپتر نابێ
  یەک ئەداتە خۆی جێبەجێ بکات، تەنها ئەوە نەبێ، کە چەند پارچە وەرەقە

 . دەست کەسێک، بەرامبەر بڕێک بەرتیل"

  ئەبێت ئەم کۆمەڵەیە، لیستەیەکیان دانا بۆ ئەو دامودەزگایانەی، کە 
بۆ   انداهەوڵی پشکنینە.ڕێگەپێدەرن یان مۆڵەت بدەن، یان پێویستیان بە 

سوود لە   اندالەناوبردنی هەموو ئەو ئاستەنگانەی دێتە ڕێگەیان و بڕیاری
بڕیاری ئەو   داە وەربگرن. لە هەندێک حاڵەتتانی دەرەوی دەوڵەئەزموون

لە هەندێ بۆنەی تردا   ێکی یاسایی نەبوو،سوودمۆڵەت و ڕێگەپێدانانە هیچ 
،  بێتهە، کە ڕێکخستنی ڕێکوپێک سوودبەخش انداهەمان کۆمەڵە بڕیاری 
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گەندەڵی لەم بوارەدا ئەوەندە   داکردنی دوکەڵی ئۆتۆمبێل، لە کاتێک دابین وەکو:
 یە پشکنین و مۆڵەت پێدان هیچ بەرهەمێکی نەبوو. و بوو، بۆبەرباڵ

پێش دەرکردنی بڕیارەکان بە یەکجاریی، بەرپرسەکان ئەیانوت: "ئەو  
کۆمەاڵنەی بەرگری لە یاساکان ئەکەن، زۆ پێویستن بۆ دوورخستنەوەی  
مەترسییەکان لەسەر تەندروستی و هێمنی و ژینگە، بۆ ئەوەی دەریبخەن  

بردنی کارەکانیان هەیە" لەم بارەیەوە لیجافا ئەڵێ:  نای بەڕێوە دەزگاکانیان توا
، بەاڵم ئەمە مانای ئەوە  ت گریب"ئەتوانی مۆڵەت بۆ کارێکی سوود بەخش وەر

 مەترسییەکانی کەم بکەیتەوە".   نییە

بیرۆکراتەکان و بەرپرسە مامناوەندەکان و نوێنەری وەزارەتەکان لەبەردەم  
ناو لە وبەڕوی ئەبوونەوە. بۆیەانەوە و ڕوستوەکۆمەڵەکەی )بیندوکیدزە( ئە

کان ئەبووە هەراوهوریا. هەندێک لەو کەسانە ئەوەیان ئەکردە  ەکۆبوونەو
بیانوو، کە ئەگەر مۆڵەت و ڕێگەپێدانەکان بە زوویی نەدرێ، بارودۆخ خراپتر  

. جارێک لە کاتی ئەم کۆبوونەوانەدا، یەکێک لە کاربەدەستانی وەزارەتی  ئەبێت
را و دەستی کرد بە گریان، لەم کۆبوونەوەیەدا  ۆی پێ نەگی تەندروستی خ

دەزگای ڕێخکستنی کەرتی پیشەسازی دەرمان لە کاتی لێکۆڵینەوەدا لێیان  
ئەو کاربەدەستەی وەزارەتی   داببووە دەنگەدەنگ و هاوار کردن، لە ئەنجام 

 تەندروستی بە ناچاریی دەستی کردبوو بە گریان. 

تەیەکی نارد بۆ ئەنجومەنی  و تیمە لیس ئە دالە ماوەی چەند هەفتەیەك 
وەزیران، کە بریتی بوو لە هەڵوەشاندنەوەی هەندێ مۆڵەت و ڕێگەپێدان.  

یاسایەک دەرچوو بۆ دەستنیشان   2005پاش ماوەیەک و لە حوزەیرانی 
کردنی ئەو چاالکییانەی پێویستیان بە مۆڵەت و ڕێگەپێدانە و بەپێی ئەو 

  909ەوە و مۆڵەتەکان لە کەمکرای 84%یاسایە پێدانی مۆڵەت بە ڕێژەی 
مۆڵەت، بەمەش بواری   137و دواتریش بوو بە  145ی بۆ مۆڵەتەوە دابەز 

 گەندەڵی کەم بووەوە.
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مۆڵەت، ئەو   137ئەو مۆڵەت و ڕێگەپێدانانەی مانەوە بریتی بوون لە 
ان هەبوو بەو چاالکییانەی  یمۆڵەتانەش زیاتر ئەو مۆڵەتانە بوون، کە پەیوەندی 

ئەو  ژینگە، ئاسایشی نەتەوەیی. هەروەها ندروستی خەڵک ویان لە: تەبەرگری 
چاالکییانەی پەیوەندی هەیە بە کاروباری پزیشکی و ئەو کەلوپەالنەی بە دوو  

، یان  دا جۆر بەکارئەهێنران. وەکوو، بەکارهێنانی کیماگەریی لە بواری چەک
ێویستیانە  بەرەمهێنانی پیشەسازی، بۆیە داواکردنی مۆڵەت بۆ ئەم جۆرە پ

  هاواڵتییان کەمترین پەیوەندی  ک لەم کارەدائاسانکارییان بۆ کرا، بە مەرجێ
 . تبە بەرپرسانەوە هەبێ

ئەم ڕێگەوشوێنە نوێیانە چەند جارێک گۆڕانکارییان تیا کرا، دەسەاڵت 
هەوڵی کەمکردنەوەی کەموکوڕییەکانی ئەدا. هەندێ جار ئەم گۆڕانکارییانە  

 اند. اکان ئەشێوسەریان لە خاوەن کۆمپانی

  16 داساڵ 3بۆ نموونە: پێدانی مۆڵەتی دروستکردنی بینایەک، لە ماوەی 
لیجافا ئەڵێ: "چاکسازیی گرنگترین پێویستییە،  وەکو  کرا.  داگۆڕانکاریی تێ

  یدا تپێکردن س چاکسازی گەورە لە کاتی دە ڕاستیدانەک پشتگوێخستن"... "لە 
  کسازی خرایە بەردەم بڕیاری چا  کە گەورەی بەرەوڕوو ئەبێتەوە، بەاڵمکێشەی 

 کێشە سەرەکییەکان دەرئەکەون".  ئەوکاتە ئەبینیت چۆن، هەموو الیەک

، بۆیە  نڕیشەوە دەست پێئەکرای چاکسازییەکان لە ڕەگو لەبەر ئەوە
جار پەیوەندییەکانی لەگەڵ جەماوەر  ئەکرا، زۆر دام گۆڕانکارییان تێ بەردەوا

هەندێ لە کۆمپانیاکان  می ئەمەدا هەموو کارێکی ئاسان نەئەکرد. لە ئەنجا 
بەردەوام داواکارییان پێشکەش ئەکرد بۆ وەرگرتنی مۆڵەت، کە بە گوێرەی  
یاسا ئەو جۆرە داواکارییانە بۆ مۆڵەت هەڵوەشێنرابوونەوە. پاش ماوەیەک  

هەندێک لە بەڵێندەرەکان   وەکو:ڕێگەپێدانی ئۆتۆمبێلی کرێ هەڵوەشێنرایەوە. 



 لە قەالچۆکردنی گەندەڵیدا

129 

 

ۆمبێالنە و شۆفێرەکانیش ئەیانکڕێ، ئەمە  نی ئەو ئۆتبەردەوام بوون لە فرۆشت
 لە ئەنجامی نەشارەزاییانەوە بوو.

بە   بوو، کە چاکسازییەکانی گەورەترین هەڵەی دەسەاڵت ئەوە
وێنێکی ڕۆشن باڵونەئەکردەوە. سەرۆکی دەزگای کڕینی کەلوپەلە  شڕێگەو

حکومییەکان "تاتو ئۆرجمیالشفیلی" یارمەتیدەری داڕشتنی یاسای  
وەی ئاستەنگەکان بوو. گەلێک کاروباری چاکیان ئەنجامدا و  ەڵوەشاندنەه

نتر بێت، بەاڵم ئەمەیان  کارێکی وایان کرد، کە ژیانی خەڵکی ئاسا
ە خەڵکیی، زۆر کەسی تریش کاتێ گفتوگۆیان لەگەڵ ئەکرا هەمان  نەگەیاندبوو

 بۆچونیان هەبوو. 

 

 پەنجەرەیی   دروستکردنی نوسینگەی تاک

ان، حکومەت نوسینگەی یەک پەنجەرەیی  کاروبارەک بۆ ئاسانکردنی
یەک نوسینگەی  ئەچن بۆ  لە هەموو وەزارەتەکاندا هاواڵتییاندروست کرد، کە 

. لەم  ت، بۆ ئەوەی کاروبارەکانیان بە ئاسانی جێبەجێ ببێیەکپەنجەرەیی
، کە پەیوەندی بە هەر جۆرێک  کۆدەکاتەوە زانیارییەکان  شوێن  حاڵەتەدا یەک 

یان ئەگەر لە هەر دەزگایەکی حکومیی تریش   ،ەوە هەبێنهاواڵتییا لە مامەڵەی
دارەوە و کاری  ئەو نوسینگەیە پەیوەندی ئەکرد بە الیەنی پەیوەندی ،بوایە

حکومی   باجیپێویستی بە  یشیەک ئەگەر مامەڵە هاواڵتییەکەی جێبەجێ ئەکرد.
، نەک لە  ا هاواڵتیان ئەوە باجەیان لە ڕێگەی بانکەکانەوە ئەد هەبوایە، ئەوا

 ڕێگای بەرپرسانەوە.

بۆ جێبەجێکردنی کارە ژمێریارییەکان دەست کرا بە بەکارهێنانی  
کۆمپیوتەر و هەموو زانیارییەکان ئەخرایە کۆمپیوتەرەوە. هەموو بڕیارەکانی  
پێدانی مۆڵەت و پەسەندکردنی کارەکان لە ڕێگای ئەو کارمەندانەوە ئەکرا، کە  
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ەمە بووە هۆی ئەوەی کارەکان لە  ن ئەکرد. ئلەسەر ئەو کۆمپیوتەرانە کاریا
ماوەیەکی دیاریکراودا جێبەجێ بکرێن و هیچ بواری ئەوە نەبوو ئەو 

 پێویستیانە بخرێنە سەر ڕەفە و پشتگوێ بخرێن. 

بنکەیەکی   یدابڕیاردرا هەموو وەزارەتێک لەناو بیناکەی خۆ یدالە دوای
ڕێگەپێدان  دەرکردنی  هەبێ بۆ پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییە تایبەتەکان بۆ

و مۆڵەتە تایبەتییەکان. بەم کارە پەیوەندی نێوان دەسەاڵتدارە سیاسییەکان و  
 شدادەرکردنی ئەو مۆڵەتپێدانانە بڕدرا. ئەم کارە بەردەوام بوو، لە دوای بەشی

یەکانە لە سەرجەم وەزارەتەکان پێکەوە ڕێگەوشوێنێک ڕێکخرا، کە ئەم 
 ەسترێتەوە. بب 

ی بڕوات، حکومەت بڕیاری ڕاگرتنی هەنگاوە  ن بە خێرایبۆ ئەوەی کارەکا 
تۆمارکردنی ئیجباری یاسای   وەکو: بیرۆکراتییە ناپێویستیەکانی ڕاگرت، 

ڵکەوە کەمتر ڕوون و ئاشکرابوو.  ناوخۆیی کۆمپانیاکان، کە ئەمە لەالیەن خە 
ئەو کەسانەی داواکاریان پێشکەش ئەکرد خۆیان بە دەستی خۆیان   هەروەها
شکەش ئەکرد. بە هیچ جۆرێک پێویستیان بەوە نەبوو  یەکەیان پێداواکاری 

 بەڵگەنامەکانیان الی دادنووس مۆر بکرێ. 

، کە یەکێک بوو لەو بەشانەی پڕ بوو لە  شدالە بوارەکانی بیناسازی
کە هەندێک لەو بینایانەی تازە دروست  یە گەندەڵی. بە گوێرەی یاسا نوێ

ە: هەڵوەشاندنەوەی  ا. بۆ نمونئەکران پێویستیان بە مۆڵەت وەرگرتن نەم
. تمەتر کەمتر بێ 100وەرگرتنی مۆڵەت بۆ بینایەک کە ڕووبەرەکەی لە 

هەروەها ئەو بینایانەی ئەبوو مۆڵەتی دروستکردن وەرگرن، کارەکانیان ئاسان  
 ( 1.  6  ەی ت خش)   .کرا

ئەو کۆمپانیایانەی لە جۆرجیا کاریان ئەکرد، زۆربەیان پێویستیان بە  
کانیان لە نییەئێستا خاوەن کارەکان کارە بازرگا  ت نەما. تاوەرگرتنی مۆڵە
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وە. زۆر ئاسان کرا انی و باجەوە ناونوس ئەکەن، کەنوسینگەی تۆماری بازرگ 
کۆمپانیاکان بۆ ئەوەی بتوانن کار بکەن، ئەبوایە   لە پێش چاکسازییەکانەوە

بە   بچن بە شێوەیەکی دوورودرێژ کارەکانیان ڕوون بکەنەوە. ئەمە پێویستی
دوروودرێژ و جیابەجیا هەبوو، کە لە چەندەها الپەڕەدا تۆمار   رییکادوو 

، کە  باجانەی دەستنیشان کردنی ئەو  ئەکران. ئەمە ئەبووە هۆی تێکچوون و
ێویستی بە هەشت  چەندەها هەفتەی ئەویست، پ . ئەم کارەبدرێن ئەبێت

مایە،  بەڵگەنامە هەبوو، لەوانە: پەسەنەند کردن، پێدانی کەمترین سەر 
بەمە ڕیزبەندی جۆرجیا زۆر بە   تکردنی مۆرێکی تایبەت بە کۆمپانیاکە.دروس

کردنی  قەالچۆی پەیوەندییان بە  ، سەبارەت بەو چاالکییانەئاشکرا بەرزببووەوە
 ( 1.  6  خشتەی )   گەندەڵییەوە هەبوو.

بڕیاری یەکخستنی کارەکانی تۆمارکردنی باج و ئەو  2007لە ساڵی 
هەبوو، هەموویان کران بە یەک. لە ساڵی  حکومەتەوە کارانەی پەیوەندی بە 

  شدا دەزگایەک بە ناوی تۆمارگای گشتییەوە دروست کرا. لەگەڵ ئەوە 2010
تۆمارکردنی باج هەر یەکێک بوو لە کارەکانی وەزارەتی دارایی. هەر  

  شتی یەکسەر ژمارەیەکی تایبەتی بۆ کۆمپانیایەک تۆمار ئەکرا لە تۆمارگای گ
اری باجدانەکەی ژمارە چەندەیە. بەو جۆرە کارە  را، کە تۆم دەستنیشان ئەک

زۆربەی کۆمپانیاکان بەڵگەنامە   دا ئێستالە کان تۆمار ئەکران. نییەبازرگا
پێویستەکانیان بۆ تۆمارکردنی کۆمپانیاکانیان بریتیە لە داواکارییەک و  

تەواو  ڕۆژ تۆمارکردن، ئەم کارەش بە یەک  باجەکانی بەڵگەی پێشکەشکردنی 
 . ەبێتئ
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و   دابەزینی ئاشکرای کارە پێویستییەکان بۆ تۆمارکردنی بینای گەنجینەیەک : 1. 6 خشتەی 
 . 2010-2005ی ئەو ڕٶژانەی پێویستە بۆ تەواوکردنی، لە نێوان سااڵنی ە ژمار

 بانکی نێودەوڵەتی سەرچاوە:

 

ەندی  کردنی گەندەڵی، کە پەیوقەالچۆڕیزبەندی جۆرجیا لە چاکسازیی و  : 2. 6 خشتەی 
 2010-2005، لە نێوان سااڵنی ەوە هەیەکاننییەپۆرتی کارە بارزگابە ڕا

 
 بانکی نێودەوڵەتی سەرچاوە:
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 مامەڵەکان  ڕایی کردنیکەمکردنەوەی کاتی  

ن ئەم ڕستەیەیان  رە کا، چاکسازنی مامەڵەی هاواڵتیانلە ڕایی کردبۆ بەپە
  ە فەرمانگ نی هەموو بەشەکا " پەسەندکردنە "بێدەنگی نیشانەی پەسەند کرد 

،  ی پێنەچێ ڕۆژ زیاتر 30حکومییەکان ئاگادار کرانەوە، کە ڕێگەپێدان لە 
  ئەبێت . ئەگەر لەو کاتە زیاتر بوو، تڕۆژ زیاتر نەبێ 20پێدانی مۆڵەتیش لە 

بە ئاشکرا دواکەوتنەکەی ڕوون بکرێتەوە و وەاڵمی ئەو پرسیارە بدرێتەوە،  
نرێت ئەو مۆڵەتە بۆ  ەبوو ئەتواکە بۆچی دواکەتووە. ئەگەر هۆیەکی یاسایی ه

ری  هیچ ناڕەزاییەک لەالیەن پێشکەشکا ئەگەر مانگ درێژ بکرێتەوە. 6
داواکارییەکەوە لە ماوەیەکی دیاریکراودا نەکرا، مانای وایە مۆڵەتەکە هەموو  

بە  کارەکانی یاسایی بووە و ئەو داواکارییەی لەو ماوەیەدا کردویەتی دائەنرێ 
  یدا داواکارییەکەتی پێشکەشکردنی ەیەک لە کا مۆڵەتپێدان. ئەگەر هەڵ

ئەکەوێتە سەر ئەو کارمەندەی کارەکانی بۆ   ارێتی بەرپرسی ڕوویدابوو، ئەوا
نی مامەڵەکە بەهۆی کەمتەرخەمی  جێبەجێکردکردووە، خۆ ئەگەر هاتوو 

کارمەندەکەوە ڕایی نەکرا، مانای وایە کارمەندەکە ڕاهێنان و پسپۆڕیی بۆ  
چارەسەری   ئەبێتوی ئەنجام نەداوە. بۆیە نی بە تەوانی کارەکاجێبەجێکرد

ئەو کێشانە بەپەلە بکەن. هەندێک لە داواکارییەکان بە خێرایی جێبەجێ  
ئەکران، چونکە ئەو کاتانەی بۆیان دانرابوو پێویستییەکانیان جێبەجێ ئەکرا.  

"بێدەنگ بوو  هەرچەندە زۆربەی کێشەکان لە دەستپێکردنی ئەم کارانەدا 
لەبەر ئەوە نەهێشتنی کێشەکانی خزمەتگوزاری بۆ   ە" ڕەزامەندیی نیشانەی 

خەڵکی، کارێکی شۆڕشگێڕانەیە. هەرچەندە داواکارییەکانی خزمەتگوزارییە  
کارەکان باشتر   تایبەتەکان لە شوێنی خزمەتگوزارییە دەوڵەتییەکان ئەکرا،

دراو کە لە وەزارەتەوە ڕێگەپێ  ،ئەندازیارانی کەرتی تایبەت  جێبەجێ ئەکران.
شوێنی کارمەندەکانی دەوڵەتیان ئەگرتەوە، ئەوان ڕێوشوێنی کەمتریان  بوون 
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،  وە هەبووئەگرتە بەر، کە پەیوەندی بە هێمنی و کێشەکانی دروستکردنی بینا
بوو. ئەمە ئەوەی دەرئەخست پشکنەرەکانی کەرتی تایبەت لە  گرانکە کارێکی 

 ل وەرناگرن. ، کە بەرتیناوبانگیان بەوە پەیدا کردبوو ندابینا دروست کرد

 

 کەمکردنەوەی ژمارەی دەزگاکانی پشکنین 

چاکسازییەکان بوونە هۆی کەمکردنەوەی دەزگاکانی پشکنین. لە ساڵی 
کەم   دەزگا 20بۆ  2011لە ساڵی  بوو، هەی پشکنین دەزگا 40 دا2005
  بۆ مۆڵەت پێدان و ئەگەر ئەو ڕێوشوێنانەی دانرابوون  دا. لەکاتێک کرایەوە

بە خێرایی ڕائەگیرا، کاتێ تواناکان   ئەوا ،ایەبووندەڵی بتووشی گە
بەرزئەبوونەوە ڕێگەوشوێنی پشکنینی نوێ دائەنرایەوە. هەر بە پێی ئەم  
ڕێوشوێنانە ئەو کارانەی پێویست بوون بۆ گەڕان بە دوای ڕێگای تایبەت  

کرا. ئەمەنی و خۆپاراستن لە سووتان، ئاسانکارییان بۆ ە سەبارەت بە خوارد
چوونی سووتان بەسترایەوە بە خزمەتگوزارییەکانی وەزارەتی  ای بەدوادادەزگ

ناوخۆوە، هەروەها پشکنەرەکانی تەندروستی، کە لەالیەن کارمەندانی دەوڵەت  
یسان  د و کۆمپانیاکانی چاودێری کەرتی تایبەتەوە کارەکانیان جێبەجێ ئەکرا، 

کنین،  پش  ردەکانیکخرانەوە کارکردن. ئەمە مانای ئەوە بوو کەمترین ژمارەی 
بەرامبەر بوو بە کەمترین بەرتیلدان، چونکە کەمترین ڕێگە هەبوو لەبەردەم  
کارمەندانی دەوڵەت بەرامبەر وەرگرتنی بەرتیل بۆ جێبەجێکردنی  

 . یەکانخزمەتگوزاری 

 

 پشتبەستن بە سەرچاوەکانی ڕێکخستنی دەرەوەی واڵت 

کرد  وە سەرۆک وەزیرانی پێشوو "الدۆ جۆرجنیدرە" پێداگری لە
بە   )ئەمە بە پشتبەستن بوو ،بکات  بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان انکارییئاس
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سەرچاوەکانی ڕێکخستنی دەرەوە( بۆ ئەم مەبەستە بڕیارێک دەرچوو 
هاوردە بکرێن،  بەخشینی هەندێ لە کەلوپەلی پێویست بۆ ئەوەی  سەبارەت بە
  . بوو اندادو پەرەپێ ئابوریلەژێر وردبینی ڕێکخراوی هاوکاریی  ئەم کارەش

هەروەها  بۆ جۆرجیا.  هەناردەبڕیاردرا بە دەرکردنی مۆڵەتی تایبەت بە بۆیە 
ڕێگەش بدرێ  بدرێ و  هەناردەکردنڕێگا درا بە دەزگا داراییەکان، کە مۆڵەتی 

بانکی نیشتمانیش لەو بارەیەوە   وبکرێتەوە ئەو ڕێکخراوە لە جۆرجیا لقێکی 
  ، ە جۆرجیا بهێنرێنویستەکان ەلوپەلە پێک ادار بکرێتەوە. بەو شێوەیە توانرئاگ
لێوە   هەناردەیلە هەر یەکێ لەو واڵتانەی . خواردمەنیش هەبوو اندالەناویکە 

بەبێ پێدانی هیچ مۆڵەتێک ئەتوانرێ کەلوپەل بهێنرێتە ناو   ،دەکرێت
جۆرجیاوە. هەروەها ئەو دەرمانانەی لەالیەن یەکێتی ئەوروپاوە ڕێگەپێدراوە،  

، ئەمیش پێویستی  دەکرێتکە هاوردەی جۆرجیا  ،واڵتانەوەلە هەر یەکێ لەو 
ڕێگەوشوێنانە بە ئاسانی بەڕێوە   سەرجەم ئەو .نییەبە مۆڵەت و ڕسومات 

کاری  ئەچوو، ئەمەش بە هاوکاری یەکێتی ئەوروپا و دەوڵەتانی ڕێکخراوی هاو
یان یەکێتی دەوڵەتانی کۆمۆنۆلسی سەربەخۆ لە  و پەرەپێدانی نێودەوڵەتی،

گوێرەی یاسان ناوخۆییەکان و پشتبەستن بە یاسای ئەو   ا، ئەمە بەجۆرجی
دەوڵەتانەی توانای ڕێکخستنی بەرزیان هەیە، چونکە ئەم کارە بووە هۆی  

 کەمبوونەوەی بیرۆکراسی و گەندەڵی. 

 

 دامەزراندنی کارمەندان  و چاالککردنەوە

  بە ر، کە لە کەرتەکانی تردا کران، سەبارەت هەروەک چاکسازییەکانی ت 
ڕێوشوێنی تایبەت  اندا ندنی کارمەندانیش لە سەرجەم وەزارەتەکدامەزرا

گیرایەبەر. هەندێک لە وەزارەتەکان بە تەواوی هەڵوەشێنرانەوە، هەندێک لە 
ند وەزارەتێکی تر تێکەڵ کران. ئەم کارە  وەزارەتەکانی تریش لەگەڵ چە

ەڵی،  ە هۆی گەندبیرۆکراتیەتی زۆر ئەبێت پێیوایە ، کەلەسەر ئەو بۆچوونە بوو
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بیست و هەشت هەزار کارمەندی دەوڵەت  2005-2004لە ساڵی هەر بۆیە 
 دەرکران. 

هەر کارتێک کارمەندی زۆرت هەبوو، پێویستە کارێکی وا بکەی، کە  
یان کار بۆ خۆیان  بەردەوام بن لەسەر کار، ئەگەر وا نەبێ ئەوانە خۆ 

ە بۆ دانانی  دانراو نەی: "ئەو ڕێگەوشوێناببیندوکیدزە ئەڵێوەکو  ئەدۆزنەوە.
، کە  یدابۆ مەبەستی گەندەڵی نەبووە، بەاڵم لە دوای پێشداکارمەندان، کە لە 

کە بەرفراوان بووە، بووەتە هۆی گەندەڵی". ڕێگە خۆشکرا  کردە 
کاربەدەستەکانی تر بۆ ئەوەی بتوانن ڕاهێنانی چاک و مووچەی زۆر بۆ  

مەندە شارەزاکان  ندێ لە کارکارمەندەکانیان دابین بکەن. بڕیاری مانەوەی هە
  یش بڕیاری دانانی کارمەندی نوێی گەنج را و کران بە بەرپرسی بەشەکان،د

درا. هەروەها ڕێژەی مووچەی کارمەندانی کەرتی گشتی بەرزکرایەوە، بۆ  
نموونە: ئەو کارمەندانەی مۆڵەتی بیناسازییان ئەدا، مووچەکانیان بیست 

لە  بوو، الری جۆرجی 20-15 دا2004ساڵی  هێندەی پێشوو زیاد کرا )لە
الری جۆرجی( زیادکردنی   400-300بە  دا ئەو بڕە کرا2006ساڵی 

 مووچە ڕێگرییەکەی چاک بوو لە وەرگرتنی بەرتیل. 

 

 ئەنجامەکان

جۆرجیا بووە پێشڕەوێکی جیهانی لە بواری ئازادکردنی کەرتی کار و  
لە  ڵی پێویستنچاکردنی ژینگەی ڕایی کردنی کاروبارەکان. ئەمانە دوو خا

بۆ وەبەرهێنانی   دەکرێتکراوەی بچووک، چونکە بەمە ڕێگە خۆش  ئابوری
 نێودەوڵەتی. 
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 کۆمپانیاکانی کار  پۆالندنیباشترین  

  سەرکەوتوو بوو.  کۆمپانیاکانی کاردا جۆرجیا لە بواری پۆالندنیواڵتی 
دا ئەم ڕێژەیە  2012لە ساڵی  ، هەبوون کۆمپانیا 112 دا2005ساڵی  لە

کارەکانیان زۆر بەرز ببووەوە، کە بێگومان   . ئەنجامیکۆمپانیا 16 ەزی بۆداب
تۆمارکردنی   وەکو:کردنی گەندەڵییەوە هەبوو، قەالچۆ ئەمە پەیوەندی بە 

موڵک، باشترکردنی کاری پێدانی مۆڵەتی بینا دروست کردن، دەست کردن بە  
نی  الندن لەگەڵ پۆەندییە ڕاستەخۆکاپەیونەئەتوانرا کان. بەاڵم نییەکارە بازرگا

چۆن  وەکو  پشتی پێ ببەسترێ، ، کارەکان و زۆربوونی وەبەرهێنانی بێگانەدا
نی جیهان بوونە هۆی داڕمانی  یەکائابوری دا کێشە 2006مان لە ئابی بینی

جیهان، بەاڵم نیشانە نێودەوڵەتییەکان دەری ئەخەن ئەو دەوڵەتانەی   یئابوری 
ئەو  وویی پەرە ئەسێنن.، بە زهەیە انی یتوانای ڕاکێشانی وەبەرهێنانی بیان 
 ە هۆی ڕاکێشانی وەبەرهێنانی دەرەکی. نچاکسازییانەی لە جۆرجیا کران، بوو

 

 بەهێزکردنی چوارچێوەی لێپرسینەوە 

  اندا زۆر بە ئاشکرا لە ژینگەی کارەک ی، هزری چاکسازیی  یلەبەر ئەوە
ە دوای  ئەمەش بە قایل بوونی کاربەدەستانی واڵتێک لبێگومان دەرئەکەوێت، 

بکەن لە دەسەاڵتی ئەو ، بۆ ئەوەی ڕێگریی یدا ڕوو یان لە سۆڤیەت بونەوەجیا
زۆر بە   هزردای پەیوەندیدار بوون بەوانەوە. ئەم چاکسازییە لە ەندامودەزگایا

میراتێکی هەمیشەییە بۆ چاکسازیی و نیشانەیەکی   و ڕوونی دەرئەکەوت 
بناغەی  ئەمەش  (3 . 6 خشتەی ) دیاری چوارچێوەی ئاشکرای لێپرسینەوەیە. 

لێپرسینەوەدا، سەبارەت بە   هێڵەکانی مانەوەی ئەو دەزگایانەیە لە ژێر
 خزمەتگوزارییەکان. 
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چاکسازییەکان بوونە هۆی دەست هەڵگرتن لە زۆرێک لەو خزمەتگوزارییە  
  بوو  خۆیان دەربخەن. یان نەیانتوانی توانای گشتییانەی نەیانتوانی بوو

پشت بەو خااڵنە  بۆیە ڕێکبکەون.  تی تایبەت لەگەڵ خزمەتگوزارییەکانی کەر
و بەسترا بۆ هەموو ئەوانەی ئەیانویست خزمەتگوزاری پێشکەش بکەن 

بە بێدەنگی نیشانی  " بەستن ەن و پشتئاسانکاری لەو بوارەدا بک 
ە  نپەنجەرەیی" بوو و دروستکردنی "نوسینگەکانی تاک  "پەسەندکردنە

 سینەوە.ی لێپرکانڕێگەوشوێنێکی دیار بۆ چوارچێوە

کێک لەو هۆکارانەی بووە هۆی سەرگرتنی چاکسازی، ناڕەزایی خەڵک  یە
داواکارییە تووندانەی خەڵک   وبوو لە بارودۆخەکە. حکومەت توانی سوود لە

، کە داوای لە بن هێنانی گەندەڵی و چاکسازیی گەورەیان ئەکرد.  توەربگرێ
ەنرێ، کە  ئەمە بووە هۆی ئەوەی بە شێوەیەکی ڕێکوپێک لە خەڵکی بگەی

 ۆڕانکاری کارێکی ڕاستەقینەیە. گ
 

 چوارچێوەی لێپرسینەوە لە مۆڵەت و ڕێگەپێدان  : 3.  6  خشتەی 

 دانەرەکان سەرچاوە:
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 ئەنجامەکان

، بووە هۆی کەمبوونەوەی  اندا ک نییەالبردنی ڕێگرییەکان لە کارە بازرگا
گەندەڵی و ئاسانکاریی بۆ ژیانی خاوەن کار و بەرپرسەکان. لە ئێستادا  

ێگەپێدان و مۆڵەت  کان پێویستی بە ڕ نییەکارە بازرگا ی95%نزیکە 
  پەیوەندی کردنی ڕاستەوخۆ لە نێوان بەرپرسان و  . هەروەهانییەوەرگرتن 

. هەموو کارەکان بە ئەلکترۆنی تۆمار  سنووردار کران انداخاوەن کارەک
کا پێویستی بە  ەک یەکەمجاری بێت خانوو دروست بیهاواڵتی  ن. هەر ئەکرێ

. وەرگرتنی  دەکرێتو هەموو ئاسانکارییەکی بۆ  نییە ێدانەت و ڕێگەپمۆڵ
نرێ، کە هیچ پیویستی  ێبەدەست ئەهبەپەلە ڕێگەپێدان و مۆڵەت وەرگرتن وا 

 بە بەرتیلدان نەماوە. 

کان و  نییەهۆی نەمانی ڕێگریی لە کارە بازرگا ی بووەلەو کارانە ێکزۆر
  هاواڵتییان ۆی ڕاستەوخ یی . نەهێشتنی پەیوەندی ڕێگرییەکانپەرەسەندیان

هەبوو لە کەمکردنەوەی   ، کە ئەمە کاریگەریی تایبەتیبە دەوڵەتەوەبوو 
. بیندۆکیدزە لە هەموو کەسێک زیاتر پشتگیری ئەو کارەی ئەکرد و  گەندەڵیدا

هۆی پێشکەوتنی کارەکان   بردنی ڕێگرییەکان، چاکسازیی ئەبێتەئەیوت: "بە ال
رایەتییەکان بەوە  بەڕێوەبە .پێشکەوتنی ژێرخانی پەرەسەندن و

هەڵئەسەنگێندران، کە چەند نرخی بەرزتریان بەدەستهێناوە و تا چەند  
 ئەتوانن کارەکان باشتر بەڕێوە ببەن". 

ئاسانی نەئەکران، کارمەندە گەنجەکان، کە   بە زۆر ،چاکسازییەکان 
دامەزرێنران بە گرێبەستی ماوە کورت دامەزرێندران، ئەمە بۆ ئەوەی بوو  

ڕێکوپێکی بکەن و دوور نەخرێنەوە. تا وای لێهات هەر یەکێک  کانیان بە کارە
. بۆ ئەنجامدانی ئەم چاکسازییانە سوود  تلەو کارمەندانە بەرپرسی خۆی بێ
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جۆرجیا وابوون و  وەکو  لە دەوڵەتانی تر وەرگیرا، بە تایبەتی ئەو دەوڵەتانەی
ئیستۆنیا،  بوو، بە نموونە: ان لە حکومەتێکی سنووردار وەرگرتسوودی

 نیوزلەندا و سەنغافوە. 

ەکانی چاکسازی بە تەواوی سەرکەوتوو نەبوو. کارەکانی  بەشهەموو 
حکومەت بۆ بەردەوامی لە چاکسازیی بەردەوام، باش نەبوون. حکومەت زۆر 

ەکانیان بە باشی ئەنجام  کان کارنییەبەوەوە ئەکرد، کە دەزگا بازرگا یشانازی 
"بێدەنگبوون نیشانەی  می ەیی و دروشپەنجەر نوسینگەکانی تاک ئەدەن.

. هەرچەندە هەموو ئەو  ن، نیشانەی سەرکەوتن بووڕەزامەندییە" 
بوون،  کردی جێبەجێکردنی گەندەڵی قەالچۆبۆ  حکومەت  چاکسازییانەی

 دائەنرا بە کارێکی سەرکەوتوو. 
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 بەشی حەوتەم 
 شارستانیگشتی و  ی تۆمار لە چاکسازیی
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 2003بارودۆخی گشتی لە ساڵی 

شوێنەکانی تۆمارکردنی هەر شتێک، لە بەیاننامەی لە دایک بوونەوە ڕێگاو
ار و گەندەڵ بوو. هەموو  دنی کۆمپانیایەکی نوێ، زۆر نالەبتا تۆمارکر 

تۆمار ئەکران. پڕۆسەی   دازانیارییەکان لە دۆسییە کۆنەکانی زەمانی سۆڤیەت 
ستی بە هاتوچۆکردنێکی زۆر بوو بۆ چەند  وڵکێک پێویتۆمارکردنی م

کۆمەڵێک ئیمزا و پەسەندکردن   یەک و مۆرکردنی لە چەند بەشێک،نوسینگە
لەسەر ئەوراقەکان دائەنرا و هەڵئەگیرا. هەندێ جار وەاڵمدانەوە دوو مانگی  
پێ ئەچوو. بۆ دەرهێنانی پاسپۆرتێک ئەبوو بچیت بۆ دائیرەیەک. لەوێوە بۆ  

شوێنی نیشتەجێبوون، هەموو  ۆ بەڵگەی جێگیربوونی ب  و ەکی تردائیرەی
بۆ چەند   پێش ئەوەی بگەڕێیتەوە دائیرەی یەکەم. لەوێ ئەمانە ئەکران

لە ڕیزدا ئەوەستایت و ئەبوو هەندێ بەرتیلیش بدەی بە بەرپرسان   سەعاتێک 
وەکو   بۆ ئەوەی کارەکانت بۆ ڕایی بکەن. پەیوەندییەکانی نێوان نوسینگەکان

  یدا ، کە لە داتایەکی تایبەتشارستانییەکانکان و تۆمارە ییەن رە بازرگاکا
ئەپارێزرێ، هەموو ئەمانە بە شێوەیەکی یاسایی نەبوون. کارمەندانی  

. ئەمە ئەکرد ان لە گۆڕینەوەی زانیارییەکاندانوسینگەکان کەمترین هاوکاری 
مەڵەکان،  بووە هۆی ڕوودانی هەڵەی گەورە و دووبارەکردنەوەی هەندێ لە ما ب
. بۆ تۆمارکردنی  ئەبووە هۆی بە فیڕۆدانی پارەی زیاتر ێجگە لەوەیب

ڕۆژی پێ  39 و ئەنجام بدەیت هەشت جۆر کاریپێویست بوو موڵکێک 
 . اسەرف ئەکر یپارە لە نرخی موڵکەکە 2.5%ئەچوو، هەندێ جار  

بووە ر مامەڵەکە نەئەنوسرا، کە ئەمە بئەو بڕە پارانەی وەرئەگیرا، لەسە
تێچوونی تۆمارکردنی موڵکێک  وەکو  بۆ گەندەڵی.  ئاسانکاریی هۆی 

داواکارییەکانی   وە، نرخەکەی وپەیوەندی هەبوو بە: قەبارەی ئیشەکە
 بکەن.  موڵکەکە تۆماربۆ ئەوەی   ،کارمەندان
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، بە سەدەها کەس لە نوسینگەیەکی  لە فەرمانگەی تۆمارکردنی موڵک 
جگەرە. ئەمانە  و دووکەڵی کۆ ئەبوونەوە، کە پڕ بوو لە خەڵک  دابچووک

چەندەها سەعات چاوەڕوانی کردنەوەی فەرمانگەکەیان ئەکرد، ئینجا بۆ ماوەی  
دەاڵڵ شوێنیان لە   . زۆرجار هەندێدا ئەوەستانڕیز ی تر لە سەعات  5-6

ئەگرت و دوایی شوێنەکانیان ئەفرۆشتەوە بەوانەی  پێشەوەی ڕیزەکاندا
دا ئەگەڕان بۆ ئەوەی بە  او خەڵکەکە درەنگ ئەهاتن. هەندێک لە دەاڵڵەکان بەن

ڕایی کردنی   پارە کارەکانیان بۆ جێبەجێ بکەن. زۆر خەڵک لەبەر زوو
کارەکانیان بەرتیلیان ئەدا. یان بەرامبەر کڕینی مۆڵەتی ساختە، پارەیان ئەدا  

بەرتیل  ی موڵکەکانیان بکەن. نەدانی ئەوەی ڕووپێوبە کارمەندەکان بۆ 
کەکانیان نەکرێ. زۆرجار  بۆ موڵ پێوئەبووە هۆی ئەوەی قەت ڕوو

کرد، کە بە ئاسانی دەست  ان ئەی بەرپرسەکان داوای هەندێ پێویستی
اڵت و خەڵکانی خاوەن دەسە  وەرگرتنی بڕێک بەرتیل هەروەها نەئەکەوت. 

  بەرامبەر ەکرد بەرپرسەکان داوای پارەیان ئ سیاسییەکانیشی ئەگرتەوە.
 . ەتیدان و ڕایی کردنی مامەڵەکانیارم

ئەبینرا. هەندێ جار   بە ئاشکراەرمانگەکانی تۆمارکردن ندەڵی لە فگە
ی پێ  پاسپۆرت ئەوەی بکڕن بۆ شارستانیتاوانبارەکان توانیبویان تۆماری 

بە ئاسانی ئەیانتوانی هەر   هاواڵتییانبیانەوێ.  ، کەبە هەر ناوێکەوە دەربهێنن
تە گەنج و  کەن. ئافرەب انداتۆمارەکانی گۆڕانکارییەک، کە بیانەوێت لە

وای ک بگۆڕن، کە ە وەرزشکارەکان ئەیانتوانی تەمەنی خۆیان بە شێوەی
 گەنجترن.  ،ەندەریبخ

دابەش ئەکرا، لە نێوان   اندائەو بەرتیالنەی وەرئەگیرا، لە بەینی بەرپرسەک
کارمەندانی نوسینگەی تۆماری  هەروەها ئەمانەدا پۆلیسیشی تیا بوو، 

ەوەی دابمەزرێن.  ئەدا بۆ ئ دۆالریان 25,000-5,000لە  شارستانی
هەندێک کارمەندی تر، کە کارەکانیان بچووک تر بوو، ئەیانتوانی بە کڕینی  
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و  ، کارێکیان دەست بکەوێیۆنێک یان سەالجەیەک بۆ بەرپرسەکان تەلەفز
بارەی ئەو کارانەی   لە 2004لە ساڵی  دا. لە لێپرسینەوەیەکدابمەزرێن
ە: بەرپرسانی باج،  سەبارەت ب  هەیە، بە بەخشینی بەرتیلەوە پەیوەندی

گشتی. ئەم ڕاپرسییە   ، پۆلیس، کارمەندانی تۆماریگومرگبەرپرسانی 
  کارانەیان بە بەرتیل ئەنجام داوە، بەاڵم هەرچەندە ئەوانەی ئەم  دەریخست،

و   یان پیشان ئەداڕەزامەندی شهەندێکی  ەڵک بە ڕقەوە سەیری ئەکردن وخ
انەی، کە تۆماری  و لێپرسراوخۆشحاڵی خۆیان دەرئەبڕی بەرامبەر بە

 ون. جێبەجێکردموڵکەکانیان بە ئاسانی بۆ 

 

 2003کردنی گەندەڵی، دوای ساڵی قەالچۆچاکسازیی و 

ئەنجامدانی چاکسازیی لە تۆمارەکان و دامەزراندنەوەی داموودەزگاکان و 
، ئەمە بێجگە لە دانانی کارمەندی  جێبەجێ کرا اندائاسانکاری لە ئیشوکارەک

ئەم کارانە کاریگەریی  ە تەکنەلۆجیای زانیاریی، دوەرگرتن لنوێ و سوو 
 . هەبوو سەرخستنی چاکسازی ەل ڕاستەوخۆی

 

 اندا داڕشتنەوەی دامودەزگاکان و ئاسانکاریی لە کاروبارەکانی

کەوە، بە ئاشکرا دیار بوو  یەلەپێش دامەزراندنی حکومەتە نوێ 
ست کرا،  کەسانە درو. بۆیە کۆمەڵەیەک لەو یەکان کارێکی پێویستنگۆڕانکاری 

هەندێ لە ڕێخکراوە ناحکومییەکان، ئەوەیان   کە ئامادەی بەخشینی پارە بوون،
ێکی باش و ڕێکوپێک دابنێنن بۆ دەستکردن  پالنخستە ئەستۆی خۆیان، کە 

هەوڵی  ئەمانە  ەگەڵ پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری.بە تۆمارکردنی گشتی، ل
نیشان کردنی باجی  دەست ڵەت ولە کاروباری دامودەزگاکانی دەو یئاسانکاری 

. بەاڵم ئەم پالنە سەرکەوتوو نەبوو، چونکە یان دایاسایی و ئاشکرا
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وە نەبوون و لەگەڵ بەرژەوەندی  ن لە پشتیانەکاربەدەستە سیاسییەکا
کاربەدەستانی حکومەت و کارمەندانی تۆماری گشتی ڕێکنەئەکەوت. لە مانگی 

، لەگەڵ ئەو وست کرابوودا ئەو کۆمەڵەیەی لەوەوپێش در2004شوباتی 
نی ئەو  جێبەجێکرددەست بکەن بە  انداکۆمەڵەیە نوێیەی تر، بڕیاری

پەرشتی ئەکرا، کە  چاکسازییانە. ئەم کۆمەڵەیە لەالیەن دێڤید ئیجایشفیلی سەر
بوو لە ئەندامانی کۆمەڵە کارگێڕییەکەی ساڵی   یش یەکێک  پارێزەر بوو،

2002. 

ان داڕشت، کە پشتی بە  ایەکی نوێییاس دامانگ 10ئەم کۆمەڵەیە لە ماوەی 
پەڕلەمان یاسای   2004یاسای دامودەزگاکان ئەبەست. لە حوزەیرانی 

تۆمارکردنی دەوڵەتی پەسەند کرد، کە لە جیاتی دەزگای تۆماری گشتی  
دروست کرا. ئەم دەزگایە، دەزگایەکی المەرکەزی بوو، کارەکانیشی بریتی  

لێ ئەکرا بەهۆی   ی ڕێگرییانبوو لە سەرپەرشتی کردنی ئەو کاروبارانە
لیژنەکانی  اکۆکی دەسەاڵتە ئۆتۆنۆمییەکان و کێبڕکێی بەرژەوەندییەکان و ن 

 . ەوەزەوی و زار و ئەنجومەنەکان

بڕیاری دامەزراندنی دەزگای نیشتمانی بۆ تۆمارکردنی گشتی  
(NAPR ،درا. ئەم دەزگایە ،) ئەم  یاسا دەزگایەکی یاسایی بوو، بە گوێرەی ،

بۆ ئەوە دامەزرا،  ئەم دەزگایە ودێری وەزارەتی دادەوە. وتە ژێر چاکە دەزگایە
. ئەم  ت کە ڕێگای خێرا و ئاسان بۆ زانیارییەکانی تۆماری گشتی ئامادە بکا

کرد بە ئاسانکاریی بۆ   دەزگا نوێیە، کە خۆی، خۆی ئەبرد بە ڕێوە، دەستی
  کردنی مافی موڵکایەتی بێ کێشە، هەروەها جێبەجێ تۆمارکردن و

بە دڵ و ڕوویەکی خۆشەوە، کە   هاواڵتییانزمەتگوزاری بۆ کەشکردنی خ پێش 
 . لە جۆرجیا ئابوریئەمە بووە هۆی پەرەسەندنی 
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کەم بوو، چونکە  تۆماری گشتی لەپێش چاکسازییەکانەوە دەرامەتی
دەرامەتەکەی لە بوودجەی گشتییەوە دابین دەکرا. زۆراب ئیدیشفیلی وتی:  

لە یاساکان و ئەو بیرۆکراتیە   انکاری بوو"یەکەم کارێک کە کردمان، گۆڕ
گەندەڵەمان والێکرد، کە بتوانێ دە هێندە دەرامەت بۆ خۆی دابین بکا،  

ئەم دەزگایە   ئێستا بکا. هاواڵتییان هەروەها خزمەتگوزاریی شیاو پێشکەشی 
هەیە، کە پاداشت لەسەروو مووچەکانیانەوە وەرئەگرن و   هەزار کارمەندی 
ئەو مووچەیەی   ئەکەن. بەمە وایلێهات  یانهاواڵتی کی دنی موڵکاری تۆمارکر

 ".ەری ئەگرن، بە تەواوی مافی خۆیان بێتو

:  وتی تیمی چاکسازیی "دێڤید ئیجاشفیلی"بە گوێرەی ئەوەی فەرماندەی 
لە ڕێگەی ئەمەش "هەنگاوی دووەم نەهێشتنی جیاوازی بەرژەوەندییەکانە، 

، بە  اندا جیاوازەک  دامودەزگا یەکان لەاندنەوەی دابەشکردنی بەرپرسی دامەزر
نی  کاتایبەت ئەوانەی پەیوەندییان بە تۆماری گشتییەوە هەیە". لە دامودەزگا

تۆمارکردنی موڵکەکان   کاریان  پێشوودا بەرپرسەکانی تۆمارکردن، بە تەنیا
، کە  یشچاودێری کردن و سوودوەرگرتن بوو لە زەوییەکان بەڵکونەبوو، 

وڵەت و بەرپابوونی ناکۆکییەکی  ییەکانی دەفرۆشتنی زەودواتر ئەبووە هۆی 
کرد،  ئە. ئەم یاسا نوێیە ڕێگری لەوانە دائاشکرا لە بەرژەوەندییە گشتییەکان

دەزگای فرۆشتنی   ببنە ئەندامی ئەیانەوێت کە کاری تۆمارکردن ئەکەن، یان
بەم   کان.نییەاچاودێرییەکان درا بە کاروباری شارەوکارە  زەوی. هەروەها
  ، کە دابین بکات  بوو، نەیئەتوانی ئەوانە  زەرەرمەند  کارە دەسەاڵت 

انە ببوونە  دەستنیشانی ئەو کەسانەی بکەن، کە تۆماری هەرێمەکان دەکەن. ئەو
ی سیاسییەکان، کە نرخی زەوی و تۆمارکردن و  ی دەسەاڵتێک بۆ بەرژەوەند

 کێشەکانیشیان چارەسەر ئەکرد. 

سە گەورەکان  کرا. بەرپر، ڕێگریی لێ هەر شتێک بۆنی گەندەڵی لێ بهاتایە
کە کاریان تۆمارکردن بوو لە   ن،ەوە. دە دەزگا داخرارایماشێنەکانیان لێ سەند 
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  . ئیجایشفیلی وتی: "کاتێ لە کاری ئەو کارمەندانە ی جۆرجیاهەموو هەرێمەکان 
بووینەوە، سەیرمان کرد زۆربەیان ئیشەکانیان بۆ سوودی خۆیان و   ورد

  ئەکرد،  اندانایان لەناو شارەکی بیانەی تۆمارگەندەڵییە" هەروەها ئەو نوسینگ 
داخران. لە  ئەمانە هەموویان پەیوەندییان بە زەوییە کشتوکاڵییەکانەوە هەبوو، 

نیا لەو بوارەدا  کۆمپا 25تا ەوان کارمەندی تایبەتی دانران. ئێس جیاتی ئ
ە گوێرەی بارودۆخی بازاڕ  ئەو پارەیەی پێویستە بدرێ، ب کێبڕکێ ئەکەن و

مە ڕێگرییەکی گەورەی لە گەندەڵی کرد. ئەوەی کە مایەوە  . ئەتەکرێددیاریی 
رکردن لە  نوسینگەی تۆما 68لەم دامودەزگایانە، دەزگای ناوەندی بوو لەگەڵ 

یەکترەوە   بە لە ڕێگەی کۆمپیوتەرەوە . هەموو نوسینگەکان داهەموو واڵت 
لەم   ت ، بە تایبەدێری ئەکراوکارەکانیان لە ناوەندەوە چاەوە و بەستران

مووچەکان )کە لە   رمەندان، کەلوپەل کڕین، ژمێریاری وانەدا: زانیاری، کابوار
بە ئارەزووی خۆیان ڕێکیان ئەخست و ئەبووە هۆی دزی کردن(،   انداهەرێمەک

 هەروەها هاوکاری لەگەڵ نوسینگەکانی تۆماری موڵک ئەکرا. 

دیسان   لییە،"پێویستمان بە گۆڕینی عەقڵیەت هەبوو" ئەمە قسەی یجایشفی
: "کارمەندانی نوسینگەی تۆمارکردن دائەنیشتن و تەماشای  ایشفیلی ئەڵێئیج

بەڵگەنامەکانیان ئەکرد و هەر ئەوانیش بڕیاری تۆمارکردن یان نەکردنیان  
ئەدا، ئێمە بە هیچ جۆرێک ئەو کارەمان نەهێشت" ئەو بەڵگەنامانەی بۆ  

گەنامە  بەڵ 2ن بە بەڵگەنامەوە کرا 6تۆمارکردنی موڵکێک پێویست بوون لە 
تی بوو لە مامەڵە و ڕێککەوتنی کڕین  بەڵگەنامە، کە بری  1و دواتریش کرا بە 
بە باشی دەست کرا بە نەهێشتنی ئەو ڕێگرییانەی،   پاشان  .و فرۆشتنی موڵک

مۆرکردنی ڕێکەوتنی فرۆشتن   وەکو:کە پێویست نەبوون و ئەنجام ئەدران، 
دا  هەردووال  و لە نێوان نووسینگە الیەن دادنووسەوە، کە ئێستا لە هەمان لە

ها  و ئەتوانرێ هەمان ڕۆژ ئەو موڵکە تۆمار بکرێ، هەروە ئیمزا ئەکرێت
، کە توانای  ەر کەسێکەوە ئەنجام بدرێت لەالیەن ه ئەتوانرێ تۆماری موڵکەکان
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هەیە، کە ژمارەی   بە شێوەیەکی فەرمی انی پڕۆگرامەکانی کۆمپیوتەریبەکارهێن
جار الی دادنووس و بانک و   ێهەند رن وجۆ 500 ئەو پڕگرامانە

لەم   . ئیجایشفیلی دەکرێتانیاکانی موڵکدارییش هەمان کار جێبەجێ کۆمپ 
ەوە بوو گەندەڵی  : "کاتێک پۆستەکەم وەرگرت، کاری یەکەمم ئبارەیەوە وتی

درێژ نەمێنێ، نوسینگەی تاکەپەنجەرەیی بۆ پێدانی   نەمێنێ، سەرەگرتنی
. لە  دابنرێتی پرسیارەکانی خەڵک، ەاڵمدانەوەو و هاواڵتییان زانیاری بە 

دا ئەوەستان، تەنیا بۆ  ی خەڵک لە ڕیزێکی درێژ70%لەوەوپێش  داکاتێک 
 ".ئەوەی بچێنە بەردەم کارمەندێک و پرسیارێکی لێ بکەن

دروست کرد،   شارستانیدا حکومەت نوسینگەی تۆماری 2004لە ساڵی 
  ی دابین ئەکرد. ەرامەتی خۆخۆی دکە بریتی بوو لە نوسینگەیەکی گشتی، کە 

کاری ئەم نوسینگەیە بۆ دەرهێنانی پاسپۆرت، کارتی زانیاری، بەیانی لەدایک  
بوون، بەیانی وەفات، بەڵگەنامەکانی مارەکردن، کارەکانی هاونیشتمانی بوون  

  78و کۆچ، دانپێدانان بە بەڵگەنامەی بێگانەکان. لەوەپێش ئەم کارانە لە 
تینی کەم کردەوە، ڕێگای ڕۆشن کردەوە  ا نوێیە ڕۆنوسینگە ئەکران. ئەم یاس

، بەم پێیە کارمەندان  مەی شارستانی بۆ کارە پێویستەکانی دەرهێنانی بەڵگەنا
،  هاواڵتییانجێبەجێکردنی دەرهێنانی ئەو بەڵگەنامانەوە بوون نەک  بە دوای 
ەکرێتەوە و ییەک لەالی دەزگا حکومییەکان کۆ دهەموو زانیارئێستا چونکە 
. لەم بارەیەوە  یان بپرسێتلە هاواڵتی کارمەند ناکات  ێویست بەوەهیچ پ 

،  شارستانی"جیۆرجی فاشادزە" جێگری وەزیری داد و سەرۆکی تۆماری 
لە بارەی نوسینگە جیاوازەکانەوە، کە پەیوەندی بە   زانیارییەکانئەڵێ: "هەموو 

چەند   ەوێ ئەتوانێت لەماوەی خەڵکەوە هەیە لە ئەنتەرنێت هەیە و هەر کەس بی
بەدەستی   هەیە لەسەر کەسایەتی خۆی هەرچی دۆکۆمێنتێک دایەک چرکە

 "تێنێهب
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داوا   شارستانییەوەهەموو ئەو باجانەی لەالیەن نوسینگەی تۆماری 
لە  داکەم لە ماوەیەکی ئێستا ڕوون و ئاشکران و نوسراون. ئەتوانرێ  دەکرێت

ێ  رتیل جێبەج . زۆرجار ئەو کارانەی بە بەبکرێتۆمار  هەموو ئەو شوێنانە
هەندێ کەس بیەوێ   دا. لە کاتێک اساننئن و کارێکی ئەکران، ئێستا بە ئاشکرا 

، هەندێ باجی زیاتر ئەدات و رەکانی زۆر بە پەلەتر جێبەجێ بکات کا
 . دەکرێتئیشەکەی لەهەمان ڕۆژدا جێبەجێ  

بۆ تۆمارکردن   "پاش ئەوەی تێگەیشتین خشتەی کاتیئیجایشفیلی ئەڵێ: 
ئەوە بگۆڕین بە باجی خزمەتگوزاری".   اندارم بڕیا ،ڵییەڕێخۆشکەری گەندە

ڕۆژ تەواو ئەبوو، ئەمە بەبێ   10بۆ نمونە: کارتی باری شارستانی بە 
، بەاڵم  ئەبێتڕۆژیش تەواو  1بە  کاتداوەرگرتنی هیچ بڕە پارەیەک. لەهەمان

الری جۆرجی بدەی، کە بەمەش کاتەکانی   25بڕی  ئەبێتبۆ ئەمەیان 
پاسپۆرتێک لە   رێەروەها لە ئێستادا ئەتواناوەتەوە. هبەخشین کورت کر

  وەکو:  یبەڵگەنامەکانی ترهەروەها ئەتوانرێ . دەربهێنرێ داسەعات  24ماوەی 
دەقیقەدا   15مارەکردن، لە ماوەی  بەڵگەنامەی لەدایک بوون، وەفات و

لە شوێنی   VIPئەم کارانە بۆ خەڵکانی  دەربهێنرێن. هەروەها ئەتوانرێ 
. ئەو کارمەندەی ئەو  تی کارەکانیان ئەنجام بدرێن یان جێگەنیشتەجێبوو
، ئەم کارە بە  ی لێیەهاواڵتییەکە  ئەو شوێنەیبچێتە ئەتوانێت  کارە دەکات 

، بۆ ئەوەی  ت هاوڕێیەتی لەگەڵ دەزگایەکی کارکردنی گەڕۆک ئەنجام ئەدا
 کارەکانی وەرگرتنی پاسپۆرت بۆ هاواڵتییەکە جێبەجێ بکەن.

پارە لە  ، نوسینگەی تۆماری گشتیتر گشتییەکانیهەروەکوو دەزگا 
لە ڕێگەی   ت،بدرێ ئەبێت ئەو پارەیەی  بەڵکو، تخاوەن کار وەرناگرێ

بانکەکانەوە یان هەندێ نوێنەری تایبەتی، کە لە نوسینگەکەدایە و کاریان  
. هەروەها وەردەگیرێت. ئەمە ڕێگریی لە بەرتیلدان گرت  وەرگرتنی پارەیە،

ان لەگەڵ شوێنەکانی پشتەوە جیاکراونەتەوە،  ی نوسینگەکشوێنەکانی پێشەوە



 لە قەالچۆکردنی گەندەڵیدا

151 

 

دانیشن و جگەرە بکێشن  انداناتوانن لەبەردەم نوسینگەک هاواڵتییان بەمەش 
قسە بکەن، یان پارە بدەن بە لێپرسراوی نوسینگەکانی   انداو لەبەینی خۆی

پشتەوە بۆ ئەوەی کارەکانیان بۆ ڕایی بکەن. کارمەندانی ڕیزی پێشەوەی  
و   هاواڵتییاناهێنراون، کە ڕوویان خۆش بێ لەگەڵ گەکان وا ڕنوسین

زانیارییان بدەنێ لەسەر چۆنیەتی کارەکانیان. هەروەها نوسینگەکانی  
بەڕوونی   هاواڵتییانپەنجەرەکانیان شوشەی ڕوونە و  شارستانیتۆمارکردنی 

  بکەن و بە  هاواڵتییانکە بەخێرهاتنی  ، ئەبینن. کارمەندەکانیش وا ڕاهێنراون
 بدوێن.  انداو شیرین لەگەڵی وتەی جوان

 

 چۆنیەتی پێشوازی کردن لە کارمەندە نوێیەکان

درا بە دامەزراندنەوەی ئەو  ، بایەخمەدەنی لە هەردوو تۆماری گشتی و 
کارمەندانەی ئەتوانن پەیڕەوی ئەم ڕێگاوشوێنە نوێیانە بکەن. ئەو کەسانەی 

ت. بەم شێوەیە  وەنی دەسەاڵ، خۆیان بوونەتە خادەکەنتۆماری بەڵگەنامەکان 
. لەبەر  ن. کە جاران بەو شێوەیە نەبووڵسوکەوتی ئەو کارمەندانە گۆڕدراهە

ئەوە، ئەو کارمەندانەی کارەکانیان بە ڕێکوپێکی نەئەکرد، زۆربەیان دەرکران.  
  دا کارمەندی تۆماری گشتی لە ڕۆژێک  2200دا 2004لە کۆتاییەکانی ساڵی 

ئەوەی داوای دامەزراندن بکەن لە  کرانەوە بۆدەرکران. ئەمانە دواتر بانگ 
کەون. بە  بسەر دائەمانە لە تاقیکردنەوەیەک ئەبێتکاری تردا. بە مەرجێک 

 400کار. توانرا  630هەزارەها کەس چاوپێکەوتنی لەگەڵ کرا بۆ 
 کارمەندی کۆن لە شوێنە جیاوازەکان لەسەر کارەکانیان بمێننەوە.

ان،  ێنرارمەندی نوێ دامەزرک 400 پەلەبە شارستانیتۆماری  دائیرەی لە
بەتایبەتی لە شارەزایی   دالە تاقیکردنەوەیەک بوو پاش سەرکەوتنیانئەمە 

کان، کۆمپیوتەر و هەموو شارەزاییەکانی تر.  یە، یاسا نوێشارستانیداتۆماری 
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ەوە دنلەسەر کارمەندە کۆنەکان پێویست بوو، جارێکی تریش داوای گەڕان 
. ، کە حکومەت دیاریی کردووەچنبەوەیەدا دەرو تاقیکردنلە ئەبێتبکەن، بەاڵم 

زۆربەی ئەمانە سەرکەوتوو نەبوون، چونکە ئەمانە لەسەر شێوازی  
کان،  یەبردنە کۆنەکانیان شارەزاییان پەیدا کردبوو نەک ڕێوشوێنە نوێ ەبەڕێو

 ی کارمەندە کۆنەکان بگۆڕدرێن. 80%بەاڵم بە تێپەڕبوونی کات توانرا  

کەسانەی خاوەنی   بۆ داواکردنی ئەوکی ئاشکرا پاش ڕاگەیاندنێ
  کانیان مووچەکە  کۆمەڵێک کارمەندی نوێ دامەزرێنران، یی بەرزنتواناساز 

نێوان سااڵنی  لە مووچەی ئەم کارمەندانە ەوە، بوبەرز ب ی پێشووبیست هێندە
ەمە  ، ئدۆالر بەرزبووەوە 400بۆ نزیکەی دۆالرەوە  20 دا لە2003-2005

ێ بکەن بۆ بەدەستهێنانی کارێک لەو خەڵک کێبڕک بووە هۆی ئەوەی 
ڕاهێنانی  هەروەها . ئەمە بووە هۆی کەمکردنەوەی بەرتیل  نوسینگانە. هەروەها

نوێ بۆ کارمەندان دەستی پێکرد و وەرشەی کارکردن بۆ بەرزکردنەوەی  
دەستی پێکرد، ڕێگەدرا بەرنامەیەک بۆ پێشکەشکردنی بەخشیش،   تواناکانیان 

  ، شیشێک هێندەی دوو مووچەی مانگێک بوووو هەر بەخکە جاری وا هەب
دواتر وەزارەتی داد ناوەندێکی ڕاهێنانی بۆ   .ئەدرا بە کارمەندی بە توانا

 و گشتی کردەوە.  شارستانیکارمەندانی تۆماری 

بەم شێوەیە   شارستانیبەم جۆرە هەڵسوکەوت لەگەڵ کارمەندانی تۆماری 
مووچەکانیان لە   گە کۆنەکانگۆڕانی بەسەردا هات: کارمەندانی نوسین

دۆالری ئەمریکی بوو، بەاڵم ئەم نوسینگە تازەیە مووچەکانیانی   15 دامانگێک 
دۆالری ئەمریکی. هەروەها   500بە  دۆالر و پاش ماوەیەکیش 200کرد بە 

بەرنامەیەکیش دانرا بۆ پێدانی بەخشیش و کردنەوەی وەرشەی کار بۆ  
 ڕاهێنان. 
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  وشوێنێکی دانا بۆ چاودێری ێ دەسەاڵت ڕ انی ئەم چاکسازییانە،شانبەش
ئەویش بە چوونی چەند کەسێک بە شێوەی  ، کاری ئەو نوسینگانەی کردنی 

ناونران "سەردانکەری  کە ، نهێنی و لە بەرگی هاواڵتیدا بۆ ئەو نوسینگانە
نهێنی" ئەمانە کاریان لێکۆڵینەوە و چاودێری کردن بوو لە خزمەتگوزارییەکان  

چاودێر بوون بۆ   ، هەروەهااندا تۆمارەک لە هەردوو کردنی گەندەڵی و سەیر
ود نا.  یاخ دەکەنکان کار یەئەوەی بزانن کارمەندان بە گوێرەی ڕێوشوێنە نوێ

ئەو  ەم سەردانانە بە هەند وەردەگیرێت،ئەنجامی ئ یدالە تۆماری شارستان
کارمەندانەی ئیشوکارەکانیان بە ڕێکوپێکی ئەنجام ئەدا، دەستنیشان ئەکران  

کە پێویستیان بە ڕاهێنان بوو، خولی   ،ێ ئەدان. ئەوانەشاداشتیان پ و پ
نە هۆی  ڕاهێنانیان بۆ ئەکرایەوە. هەندێ جار ئەو چاودێریانە ئەبوو

دانرا بۆ  ( ی ڕاستەوخۆ)تەلەفۆن  یشهێڵێکی گەرم  دەرکردنی کارمەند.
ربەدەستان بکەن لە کاری نایاسایی لەالیەن  ، کە ئاگاداریی کا هاواڵتییان

، کە داوای لێکۆڵینەوە و هاواڵتییانڕێگەش خۆشکرا بۆ . ەندانەوەکارم
 .دەکەن سزادانی ئەو کارمەندانە بکەن، کە کاری نایاسایی  

 

 تەکنەلۆجیای نوێ بۆ کۆکردنەوەی زانیارییەکان 

هەبوو   ( کاریگەرییەکی دیار و بەرچاویانITتەکنەلۆجیای زانیارییەکان )
نانی پڕۆگرامی ئەلکترۆنی،  ەزایانی دالەسەر چاکسازییەکان. دە کەس لە شار

پڕۆگرامێکیان دانا بۆ تۆماری گشتی و چاودێری کردنی بەڵگەنامەکان بە  
ئیجایشفیلی وتی: "هەندێ لە پسپۆڕانی  وەکو  ڕوونی و ئاشکرایی.

تەکنەلۆجیای زانیاری مووچەکانیان لە مووچەی من زیاتر بوو )بێگومان بەمە  
بوو بۆ پێشخستنی   کارە پێویستبەاڵم ئەم دڵخۆش نەبووم(" هەروەها وتی: "

لە  ەوە توانرا ڕێوشوێنی باش بگیرێتەبەربە گوێرەی ئ پڕۆگرامەکان،
  500بتوانن پەیوەندی بە  کاتدانووسینگە هەرێمییەکان، بۆ ئەوەی لە یەک 
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بە ئاسانی   هاواڵتییان یدا، ئەم کارە ڕێگەبکەن ڕێگەپێدراوی پڕۆگرامەکانەوە
لە ڕێگەی: ناو، ناونیشان، کۆد،   بخەنەست د رییەکیان نن هەموو زانیابتوا

 ژمارەی تۆمار و گەلێک ناونیشانی تر..." 

دنی تۆمارەکانی ئەرشیفی سۆڤیەتی کۆن و زانیارییەکانی تۆماری  پۆالن 
موڵک لە نووسینگەکانی تۆمارکردن کارێکی زۆر سەخت بوو. هەندێ جار  

ەدارەکان، زانیاری  نەخشە ژمار، ەوەلە ڕێگای مانگە دەستکردەکان زانیارییەکان
و  ڕووبەرەکان، زانیاری تر لە هەموو نوسینگەکانەوە بە وەزارەتی دارایی 

لە نوسینگەی نیشتمانی تۆماری   دالە کاتێک بەسترانەوە،  تۆماری گشتییەوە
یان کۆمپانیایەک ئەنوسرێ،   ،گشتییەوە ژمارەی ناساندنی هاواڵتییەک

دێتە بەردەست. لە ساڵی  ی گشتیەوە یەکسەر هەموو زانیارییەک لە تۆمار
تۆماری هەموو کۆمپانیاکان بوون بە بەشێک لە نووسینگەی  2010

 نیشتمانی تۆماری گشتی. 

پاش ماوەیەک گۆڕانکارییەکانی تەکنەلۆجیای سەرەکی، چووە ناو تۆماری  
کۆمپیوتەر کارەکانی تۆماری   10گشتییەوە. لە پێش چاکسازییەکان تەنها 

کانی پێناسی شارستانی بە دەست ئەنوسران،  اند، کارتەشارستانی ڕائەپەڕ
یان بە تایپی کالسیکی کۆن، بەاڵم لە ئێستادا کارمەندانی نووسینگەکە  

ە بە تۆڕی نووسینگەوە و نەتەوکۆمپیوتەری تایبەتیان هەیە، کە بەستراو
. هەموو نووسینگەکانی تۆماری  ت ەکاچاالکییەکان تۆمار د نیاریی وهەموو زا

ەوە بەسترانەوە، بە شێوەیەک هەر هاواڵتییەک  بە یەکتریی شارستانی
داوای زانیارییەکانی   شارستانیلە هەر نووسینگەیەکی تۆماری ئەتوانێت 

لەو نووسینگەیەی خۆی تیا تۆمار کردووە. هەروەها  تەنها ، نەک ت بکا
دامودەزگا دیبلۆماسی و ناوەندە قونسوڵییەکان ئەتوانن پەیوەندییان بەو  

 .تبێارییەوە هەبنکەی زانی
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خزمەتگوزارییەکانی ئینتەرنێت پێشکەوتنێکی زۆری بە خۆیەوە بینی،  
هاواڵتییەکی جۆرجی لە دەرەوەی واڵت، بێ ئەوەی سەردانی قونسوڵیەت  

. پاش ئەوەی لە ڕێگای وتوێژێکی ڤیدیۆییەوە پێناسەی خۆی ئەنێرێ و  ت بکا
  اسرێتەوە، دەمووچاوی بەهۆی پڕۆگرامەکانی وێنە و کۆمپیوتەرەوە ئەن

، کە لە  ئەو بەڵگەنامانەی هەروەها  ،تئەتوانێت پاسپۆرت بۆ خۆی بە دەستبهێنێ
، کە  دەست دەکەون لەو پڕۆگرامەداەوە هەیە، هەموویان 1993ساڵی 

بە  ەتوانێت دئەو پڕۆگرامە نوێیە بۆیە  .نۆ ملیۆننسەرجەمی ئەو بەڵگەنامانە 
 . ت بەڵگەنامە ساختەکان کەشف بکائاسانی 

نیان لە یەکێتی  پاسپۆرتەکا هاواڵتییان ی 70% دا2005اڵی لە پێش س
ئەمرد   لێ ەکێکیان ی ۆڤیەت دەرکرابوو، زۆربەی خێزانەکانی جۆرجیا کاتێکس

نەئەچوون بەڵگەنامەی مردنی بۆ دەربکەن، گوایە ئەو کارە هیالکییەکی زۆری  
خانەنشینی مردووەکانیان ئەو  مووچەی ئەوێ، هەندێکیشیان لەبەر مانەوەی 

یاسایەک دەرکرا و   2011کرد. بۆ ئەم مەبەستە لە ساڵی رەیان نەئەکا
دامودەزگاکانی تەندروستی ڕاسپێردران بە نامەی ئەلکترۆنی ئاگاداری لە  

 5لە ماوەی داوایان لێ کرا  بکەنەوە، دواتر هاواڵتییانون و مردنی دایک بو
ارە نەکەن  ڕۆژدا سەردانی تۆماری شارستانی بکەن. ئەگەر لەو ماوەیەدا ئەو ک

 . جۆرجییەالری   500ئەوا سزاکەی 

بە مەبەستی چاکسازییەکان بەرنامەیەکی گەورە دەست پێکرا بۆ  
ت،  دروستکردنی فایلێکی ئەلکترۆنی، کە وێنە و زانیاری هەر هاواڵتییەکی تیابێ

کارمەندانی تۆماری شارستانی دەستیان کرد بە گەڕانی دێ بە دێ و سەرجەم  
کۆمپیوتەر و  کاتی تۆمار کردنەکاندا  لە مەبەستە قوتابخانەکان، بۆ ئەم 

بێ   دەرکردنی پێناس بۆ هەموو کەسێک ، هەروەهاکامێرای تایبەتیان پێ بوو
  دا ئاگادارکرانەوە ئەگەر لە ماوەی ساڵێک  هاواڵتییانهەموو  .بوو بەرامبەر

ەسەنرێتەوە،  ان لێ دیهەموو مافێکی هاونیشتمانی  پێناسی یاسایی دەرنەهێنن،
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سی خۆیان هەیە. ئەم پێناسانە  توانی جۆرجیا، پێنای دانیش 97%ئێستا 
ک بوون،  بەیانی لەدای وەکو:، دانراوە هەموو بەڵگەنامەکانی تر  لەبری

ی  هاواڵتییان ڕێگەپێدانی نیشتەجێبوون. ئێستا هەموو بەڵگەنامەیەکی کاغەزیی 
 . لە شێوەی دیجیتاڵ لە داتاکانی کۆمپیوتەردا تۆمار کراون جۆرجی، 

پاسپۆرتێکی دەرکرد، کە   2010لە مانگی نیسانی  اتی جۆرجی حکومە
بەو  وێنە، پەنجەمۆر، واژوو.  وەکو:هەموو زانیارییە بایۆمەترییەکانی تێدایە، 

دەربکرێ. ئەم پاسپۆرتانە پەیوەست   پاسپۆرتی 184,000توانرا جۆرە 
ەوە ئەو کارە  2011کانەوە، کە لە هاوینی نییەکراوون بە پێناسە ئەلکترۆ

کە ئەبوو ئەو کارتە: واژوو، زانیارییە کەسییەکانی وەکوو،   ، وەەجێ کراجێب 
و زانیاری   ، ئەکاونتی بانکی مۆرناو، مێژوو و شوێنی لە دایک بوون، پەنجە 

ئەم پێناسانە ئامێرێکە بۆ بەدەستهێنانی   لەالیەن کارمەندانەوە، تێدا بێت.
،  نرێی دەرناهێن زۆر بە خەڵک ی گشتی، ئەم پێناسە نوێیانە بە ی خزمەتگوزار
 . ۆنەکان ناکرێتپێناسە ک کار بە هەرچەندە 

 

 یدایەکخستنی چاکسازییەکان لە بواری خزمەتگوزار 

ار هۆڵی خزمەتگوزاریی گشتی لە باتومی،  حکومەت چو 2011لە ساڵی 
تا ڕادەیەک لە نووسینگەکانی   . ئەمە، کردەوەڕوستافی  کۆتایسی، میسیتیا و

، کە  هاواڵتییانڕێگا ئەدرا بە ، بەوەی نوپەنجەرەیی پێشکەوتوو تر بو تاک
.  ەوەنووسینگە جیاوازەکان ڕێگەی نیانەوە لەبچن بە دوای خزمەتگوزارییەکا 

ئەتوانن تۆماری موڵک،   هاواڵتییان ی ئەم هۆاڵنە،وبارکار بە گوێرەی
دەرهێنانی پێناس، پاسپۆرت، بەڵگەنامەی لە دایک بوون و مردن،   کۆمپانیا،

ئەنجام   ندادنووس، هەموو ئەمانە لە یەک شوێییەکانی داهەروەها خزمەتگوزار
ەکان، کە کارەکانیان  بدەن. هەندێ شوێنیش دانرابوو بۆ خزمەتگوزارییە خۆیی

ا، کە بچن بۆ ناوچەی  رڕێگا پیشانی ئەو خەڵکانەی ئەدهەروەها  ئاسانترە. 
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ن  بۆ ئەو مەبەستە، کارەکانیا  ە بە پەلەکان، بۆ پرسیاری ئاسان.خزمەتگوزاریی
هۆاڵنە بە جوانترین   لەو . هەر یەکێکدەکرێتپێنج دەقیقەدا جێبەجێ   لە ماوەی

ە ڕازێندراونەتەوە، شوێنی تایبەت بۆ منااڵن دروست کراوە، بۆ ئەوەی  شێو
،  ، سەرقاڵی منداڵەکانیان نەبن خەریکی کارەکانیانن کاتێک دایک و باوکان

.  تەکاربهێنیەنتەرنێت بجێگەی حەوانەی تایبەتی تیایە و بە ئاسانی ئەتوانی ئ
و ڕێگاوشوێنت   ت ەکادەرگاکە کارمەندێک پێشوازیت لێ د لەبەردەمسەرەتا 

هەندێ کارمەند وا   دواتر  بۆ ئەو جێگەیەی کارەکەتی لێیە.  ت، پیشان ئەدا
بۆ دروستکردنی   بەڵکوڕاهێنراون نەک تەنیا بۆ تەکنەلۆجیای کارەکان، 
. ئەوەی  ر بن، هاوکاتریخۆشەویستی و هاوکاری و بەدەمەوەچوونی یەک 

سەرنج ڕاکێشە بیرۆکەی هۆڵەکانی خزمەتگوزارییە گشتیەکانە، کە لە ئەنجامی  
، کە بە چاوی خۆی دیویەتی، پێویستە  سەردانێکی وەزیری داد دروست کراون

ئەو نوسینگانە چۆن خزمەتگوزارییەکانیان پێش بخەن و نەهێڵن کاری  
ەمتر عەزیەتی خەڵکی  لێ بکەن ک خەڵکی دوابخرێ و کارە بیرۆکراتییەکان وا

 بدەن. 
 

 سوودوەرگرتن لە شارەزاییە نێودەوڵەتییەکان

جۆرجیا دانراوە،   گشتی لەو واڵتی یاسایانەی بۆ تۆماری سەبارەت بەو
بۆ  وەرگیراوە، لەوانەش واڵتی لیتوانیا. هەروەها  ی واڵتان سوود لە ئەزموون

ایانەی  و کۆمەڵگ لەش بە هەمان شێوە سوود تی وەرشەکانی کاری نێودەوڵە
چاکسازییەکان گرنگییەکی وایان پێ   .ەرگیراوەیارمەتی پێشکەش دەکەن، و

درا، کە سوود لە بانکە نێودەوڵەتییەکان و کەرت و دەزگا تایبەتییەکانی  
وەرگرت و لە  دەرەوە وەربگرن. ئیجایشفیلی ئەڵێ: "چاکترین زانیاریمان

  ژێمێکمان کۆپی هیچ ڕبە تەواویی هەموو کەسێکەوە فێربووین، بەاڵم 
 .بەرچاوڕوونی خۆشمان کاریگەریی هەبوو"چونکە نەکردووە، 
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پەنایان بردە بەر راوێژکارە   شارستانی چاکسازکارەکانی تۆماری 
نێودەوڵەتییەکان، کە بریتی بوون لە واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، یەکێتی  

مەندە  ئەوروپا، سەردانی کردن بۆ دەوڵەتانی بەلقان و ئەوروپا، کار
ییەکان هەموو ڕێگاوشوێنە باشەکانی کارکردنیان بە لێکۆڵینەوە  جۆرج

پا ڕاوێژکارێکی هەنگاری بۆ دانان، کە لەگەڵ  و. یەکێتی ئەوردەستکەوت 
تیمێک لە پارێزەرە جۆرجییەکان سەردانی نووسینگە ناوخۆییەکانی  

  شارستانی نووسینگەکانی تۆماری  یان کرد، بۆ ئەوەی بزانن، ئایاجۆرجیا 
  یەکی نوێ هەیە. ئامانجی سەرەکی ئەم ڕاوێژکارە بە چ چاکسازی پێویستیان 

دەڵی  چەندەها نووسینگەی دوور لە دەستی گەن ، کە چۆن بتواننئەوە بوو
وە،  کان بەرن بەڕێ نییەدەزگا بازرگاوەکو  کارەکانیان دروست بکەن، بۆ ئەوەی

 نەک دەزگا بیرۆکراتییە حکومییەکان. 

ن،  جێبەجێکرد ە چەند ساڵێک هەیە بۆ پێویستی ب ئەم جۆرە گۆڕانکارییانە
سەعات کاریان ئەکرد. لە دوای ماوەیەک  12بەاڵم ئەم تیمە ڕۆژانە بۆ ماوەی 

. چونکە  نکرا دا کرا و هەندێ گۆڕانکاری نوێی ترچاوپێخشاندنەوەیەکی پێ
نی کڕینی  جێبەجێکردئاسان نەبوو پەرەبدرێ بە پرۆگرام کردنی کارەکان و 

رهێنانی  ەد بەپەلە سەبارەت بەوشوێنی یاسایی زۆر انانی ڕێگاکەلوپەل و د
پاسپۆرت. هەروەها دانانی داتایەک بۆ زانیارییەکان بەو خێراییە کارێکی  
ئاسان نەبوو، چونکە ئەو ڕێوشوێنەی، کە لە پێشوودا دانرابوو، زۆر  

 ڕێوشوێنێکی پێشکەوتوو نەبوو. 
 

 هەڵسوکەوت لەگەڵ جەماوەر 

چاکسازی.   پڕۆسەکانینگ بوو لە بەشێکی گر وریا کردنەوەی خەڵک
ئەمە پێویستی بە چەندین کۆنگرەی رۆژنامەوانی هەبوو، بۆ ئەوەی ئەو  

باڵوکردنەوەی نامیلکەی   رێنەوە وڕوون بک  خزمەتگوزارییە نوێیانە بۆ خەڵک
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، چاپ  بەرچاوڕوونکردنەوە بۆ خزمەتگوزاریی گوندەکان و قوتابخانەکان
بۆ ئەوەی ئەو  بکرێت، هاواڵتییانڵ لەگە ونەوە. پێویست ببوو کۆبوبکرێت

ڕێگەوشوێنانەیان بۆ روون بکرێتەوە و بتوانن ئەو زانیارییانە وەربگرن. لە  
. لە ساڵی  نڕاگەیاندنەکان لەبارەی چاکسازییەوە خراپ بوو هەڵوێستی پێشدا

لە   دا پاش ماوەیەکی کورت لە چاکسازییەکان، خەڵکیی بە ڕیزی درێژ2005
ئەوەستان بۆ وەرگرتنەوەی پێناس و  دنی جێبەجێکرنوسینگەکان 

کارمەندە  بۆ ئەم مەبەستە ، بێزار کردبووی هاواڵتییان پاسپۆرتەکانیان، کە ئەمە 
وبارەکان جێبەجێ بکەن.  بتوانن کار ئامادە نەکرابوون، تانوێیەکان باش 

باڵو بەپەلە وا باڵوبووەوە، کە کۆمەڵێک خزمەتگوزاریی  دالەناو خەڵک 
، بەاڵم زۆربەی  بوو بەرامبەر وەرگرتنی بڕێک پارەی کەموە، ئەمەش ەکرێتەد

لەوە ئەترسان دوای شەش مانگی تر کارمەندان بە هەمان شێوە   هاواڵتییان
دەست بکەنەوە بە گەندەڵییەکەی جارانیان. لە کاتی هەڵبژاردنەکەی ساڵی  

، کە هەندێک ڕەخنەی لەسەرە، حکومەت ڕێگاوشوێنی ڕاگەیاندنی  2008
بۆ خەڵک باشتر کرد. بە گوێرەی وتەی "لیلی بیکیاشفیلی"   سازییەکانیچاک

جێگری سەرۆکی دەزگای خزمەتگوزاری داهاتەکان، کە دەڵێ: "لە دوای  
یان   ،هەڵبژاردنەکان بە ئاشکرا بۆ حکومەت دەرکەوت، کە بەبێ زانیاری گشتی

 ەی ەالنە، لەوانەیە ئەو سەرکەوتنانبەبێ هەڵمەتی راگەیاندن بۆ ئەو مەس
، بدۆڕێنین، بۆیە ئێستا میوانداری بەرپرسە حکومییەکان  ان هێناوەمبەدەست

، بۆ ئەوەی باسی ئەو خزمەتگوزارییە نوێیانە  دەکرێتبۆ بۆنە گشتییەکان 
بکرێ. هەروەها سوود لە تەلەفزیۆن و ڕادیۆ و ئینتەرنێت وەرئەگیرێ بۆ  

 بۆ جەماوەر".  نەوەی جۆری چاکسازییەکانڕوونکرد

وەزارەت و  لە هەموو پەیوەندییە گشتییەکانتایبەت بە ی ڕاوێژکار
بریتیە لە  هەیە، کە کاری ئەم ڕاوێژکارانە دامودەزگا حکومییەکان

توانستی  بەدواداچوونی بەردەوام لەسەر چاکسازییەکان، بەاڵم هێشتا 
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وونکردنەوەی زۆریان سەبارەت بە پڕۆژەکان و ڕێگاوشوێنی پێدانی مۆڵەت  ڕ
 . ییەن  ەکانو ڕێگەپێدان

 

 امەکانئەنج 

  بە ئاشکرا ئەنجامی چاکسازییەکان لە تۆماری گشتی و شارستانی زۆر 
، خەڵکانی بێ توانا  وە. گێرەشێوێنی نەماڕوون بۆتەوە بۆ هەموو هاواڵتییەک

بە   انداو کارمەندی خزمەتگوزارییەکان ناچار کران لە نووسینگەکانی خۆی
ەتەوە و بەپیر  روونکراون خێرهاتنی خەڵک بکەن، ئەو نووسینگانەی بە باشی

نی  جێبەجێکرد. چۆنیەتی وەەچن. بەرتیل وەرگرتن باوی نەماخەڵکەوە د
ەی بەرامبەر کارەکان  ، ئەو بڕە پارەین کارەکان ڕوون و ئاشکرا بوو

لە ڕێگەی  ، کە چەندە و چۆنیش وەرئەگیرێت زۆر بە ئاشکرا ئەزانرێ 
ک  تنی کۆمەڵێهۆی دەستکەو تەەنبوو کۆمپیوتەرەوە بدرێ. ئەم کارانە

 ئەنجامی باش. 
 

 دانانی ڕێگەوشوێنێکی نوێ بۆ تۆماکردنی موڵک 

،  تۆمارکردنی مافی موڵکایەتی ڕێگاوشوێنێکی ڕێکوپێک سەبارەت بە
. باوەڕی خەڵکی بەم ڕێگاوشوێنە نوێیە، بەوە دەرکەوت، کە خەڵکی زۆر  دانرا

ان  موڵکەکانی 2010-2003 و بەتایبەت لە دوای سااڵنی زیاتر لە جاران
 ( 1.  7  خشتەی ) . بڕوانە  ەکەندتۆمار  

 

 کار  کانیزۆربوونی توانا

نی خزمەتگوزارییەکان بە  جێبەجێکردکات، هەوڵدان، پارەدان بۆ 
  39دا 2005ەوە. تۆمارکردنی موڵکێک لە ساڵی نشێوەیەکی بەرچاو کەم بوو
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دەکرێت، پێش چاکسازییەکان ئەو  ڕۆژ جێبەجێ  2ڕۆژی ئەویست، ئێستا بە 
وەرئەگیرا   ێ کردنی کارەکانی تۆماری موڵکێکی بۆ جیبەجبڕە پارەیە

. هەروەها  0.1% ، بەاڵم ئێستا بۆ هەمان کاربوو ی نرخی موڵکەکە%2.5
هەنگاوەوە بوو  8ئەو هەنگاوانەی پێویست بوون بۆ تۆمارکردنی موڵک لە 

  هەنگاو. لە ئەنجامی ئەم کارەوە، ئێستا وا باسی واڵتی جۆرجیا  1بە 
بارەت بە ئاسانکاریی تۆماری  سە اندالە جیه ەم دەوڵەتە، کە یەکدەکرێت
( ئەو World Bank, Doing Business 2012، بە گوێرەی )موڵک

  دا هۆاڵنەی بۆ خزمەتگوزارییە گشتییە نوێیەکان دانرابوون و لەناو یەک هۆڵ
انرێ ئەوانەی لە ەتوهەروەها د دەکرێت،کۆمەڵێک خزمەتگوزاریی پێشکەش 

ەی ئینتەرنێتەوە زۆربەی  ین، لە ڕێگ ەژدەرەوەی جۆرجیا د
  توانستی خزمەتگوزارییەکانیان بەدەست بهێنن. ئەم چاکسازییانە سەبارەت بە 

، بووە هۆی دابینکردنی پێویستی ناوخۆیی و  انئەنجامدانی کارەک
نی باشترین  جێبەجێکردبەرزبوونەوەی داهاتەکان. وای لێهات توانای 

، چاکردنی  نی: دارایی پێشکەش بکات لە بوارەکا یخزمەتگوزاری 
-2004 لە نێوان سااڵنی خزمەتگوزارییە پێشکەشکراوەکان. ئەم نموونەیە

بۆ   300,000بووە هۆی بەرزبوونەوەی بوودجەی تۆماری گشتی لە  2006
  دا بوو بە 2011. ئەم بڕە لە ساڵی دۆالری ئەمریکی 7,000,000

 دۆالری ئەمریکی.  25,000,000

 

 بە تۆمارەکان هێنانباوەڕ

تۆمارەکان بە شێوەیەکی بەرچاو بەرزبووەوە، ڕاپرسییەکی  ەڕکردن بە باو
ی جۆرجیا لەو هاواڵتییانی 97%دا کرا 2004گشتی، کە لە ساڵی 

لە   ەڵەکانی واڵت.باوەڕەدان، کە تۆماری شارستانی یەکێکە لە دەزگا هەرە گەند
  بە ئاشکرا پێچەوانەی ئەمە دەرچوو،  2006ساڵی  لە راپرسییەکی هاوشێوەدا



ئەزمونی حکومەتی جۆرجیا          
          

162 

 

ی جۆرجی پێیان وابوو لەو دەزگایەدا گەندەڵی  هاواڵتییان ی 97%چونکە 
دەریخست   2010. لە ڕاپرسیەکی "گواستنەوەی ژیان" لە ساڵی نییەبوونی 

کراوە، لەو باوەڕەدان، کە پێویستە هەندێ پارە   ی ئەوانەی پرسیاریان لێ%1
روپاش  وەلە یەکێتی ئ دابدرێ بەرامبەر وەرگرتنی بەڵگەنامەکان. لە کاتێک 

 (. World Bank and EBRD 2011. ) ڕێژەیە بوونی هەیەمان ئەو هە

 

 2010-2003ژمارەی تۆماری موڵک لە نێوان سااڵنی  زۆربوونی  : 1.  7  خشتەی 

 
 : دەزگای نیشتمانی بۆ تۆماری گشتیسەرچاوە      

 

 

 بەهێزکردنی چوارچێوەی لێپرسینەوە 

وێیان لە  ۆچوونێکی ن، بیروب شارستانی چاکسازییەکانی تۆماری گشتی و 
زکردنی بوودجە  بەهێ بارەی خزمەتگوزارییەوە بۆ خەڵک ڕوون کردەوە. پاش 

حکومەت دامودەزگاکانی ناچار کرد خۆیان پێویستی دارایی خۆیان دابین  
 بکەن.
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، کە  هۆی البردنی ژمارەیەک لە کارە الوەکییەکان چاکسازییەکان بووە
 ڕێگری کرا لە  شێوەیە بەم .بووووپەیوەندییان لەگەڵ یەکتر تێکەڵ و پێکەڵ ب

خزمەتگوزارییەکانی   ئینجا  دامودەزگاکانی چاودێری سوودوەرگرتن زەویی،
  تەماشاکردنی ڕووبەری زەوییەکان، بۆ مامەڵەی نووسینگەکان  وەکو: تریش، 

جێبەجێ کران، هەندێک جاریش راگیران. سوودوەرگرتن لە تەکنەلۆجیا بە  
ەکان لەگەڵ ئەوانەی پشتەوە. ەی نووسینگ جیاکردنەوەی کارمەندەکانی پێشەو

ە  نبوو نەهێشت. ئەمانە نداکاریگەریی نووسینگەکانی پشتەوەی لە تۆمارکرد
. بەخشینی مووچەی  تهۆی ئەوەی هیچ پێویستییەک بۆ بەرتیلدان نەمێنێ

بەرز و پاداشتی باش و سوودوەرگرتن لە "سەردانکەرانی نهێنی" بووە هۆی  
بەرزبوونەوەی کاریگەری کارمەندان   شداو کاتە دابەزینی گەندەڵی. هەر لە

لەسەر دامودەزگاکانی خۆیان بە بەدەستهێنانی نیمچە سەربەخۆییەک لە  
وەزارەتەکانیان و بەرزبوونەوەی بەرپرسیارێتییان بۆ پێشکەشکردنی  
چاکترین خزمەتگوزاری بووە هۆی بەرزکردنەوەی داهاتەکان. هەروەها  

ەو باجانەی ئەدرێن بە  ای کات و ئدەستنیشانکردنێکی ڕوون و ئاشکر
بۆ ئاگادارکردنەوە لە   )تەلەفۆنی ڕاستەخۆ( حکومەت. دانانی هێڵێکی گەرم

ئەمانە بوونە چاکردنی پەیوەندییەکان لە نێوان  سەرجەم کارە نابەجێکان. 
.  7 خشتەی ) . بڕوانە هاواڵتییان حکومەت و دامودەزگاکانی تۆمارکردن لەگەڵ 

2 ) 

 

 ئەنجامەکان

ەکانی تۆماری گشتی بە ئاشکرا ڕوون بووەوە، ئەمە  ی چاکسازییدەرکەوتن
و حکومەت   هاواڵتییان پاش ئەوەی ڕوبەڕوبوونەوەیەکی پاک لە نێوان 

و  ڵ دروستکردنی دامودەزگای ئاڕاستەکراو بۆ ئەم مەبەستەدروست بوو. لەگە
ڕێگرتن لە چاوپۆشییەکانی گەندەڵی، کە ئەمە بووە هۆی چاکسازیی لە 
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هەروەها سەربەخۆیی دارایی دامودەزگاکان، مووچەی   .اندارییەک خزمەتگوزا
بوونە هۆی   ، ڕاهێنانی پێویست، هەموو ئەمانەبەرز، بەخشینی پاداشت

  اندا . چاکردنی مووچە نوێیەکان لە دامودەزگاکانداچاکسازی لە تۆمارەک 
ڕێخۆشکەر بوو بۆ کێبڕکێی دانانی کارمەندی بە توانا. ئەمە ئاسانکاریش  

یانەی ئەکرایە سەر توانای کارمەندان. چەند خاڵێکی  ئەو ڕێگری  بوو بۆ
نی  جێبەجێکرد ازی، کە بریتی بوون لە ئاسانکاری و تریش بوونە هۆی چاکس 

 کارەکان و سوودوەرگرتن لە تەکنەلۆجیای نوێ بە شێوەیەکی بەرباڵو.

 

 چوارچێوەی لێپرسینەوە لە تۆماری گشتی و شارستانی : 2.  7وێنەی  

 

 دانەرەکان سەرچاوە:
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 بەشی هەشتەم 
تاقیکردنەوە  گەندەڵی لە نیڕیشەکێشکرد 

 کارانی زانکۆوەرگرتنی خوێند و
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 2003بارودۆخی گشتی لە ساڵی 

لە دوای ڕوخانی یەکێتی سۆڤیەتەوە، هاوکاریی دارایی بۆ پەروەردەی  
هەموو   اندای گوڵەکبوونی شۆڕشواڵتی جۆرجیا، دابین نەئەکرا. لە کاتی بەرپا

،  ی هەبوومامۆستای بە توانا اکانی خوێندن کێشەی نەبوونی کتێب ودامودەزگ 
انەوە ئەچوو. مووچەکان زۆر  گاکانی پەروەردە بەرەو پوکژێرخانی داموودەز 

  60بە توانای زانکۆ  ەکیمامۆستای مووچەیدا 2002لە ساڵی  ،کەم بوو
  پێسویستییەکانی ژیانی  نیوەیتر بوو لە ، ئەم مووچەیە کەم الری جۆرجی بوو

  بەرتیلدان ڕێگایەکی پەسەند  شدا، بۆیە لەم بوارەدالە مانگێک  ئەو مامۆستایە
 نی ناتەواوییەکان ژیانیان. جێبەجێکردبوو بۆ 

خوێندکارەکان بەرتیلیان ئەدا بەرامبەر: وەرگرتنیان لە زانکۆکان، 
ان. سەرەڕای ئەم  زانکۆییەک دەرچوون لە تاقیکردنەوەکان، وەرگرتنی بڕوانامە

ەچوو، هێشتا  وە دێڕالوازییەی شێوازی خوێندن، کە زۆر بە ناڕێکوپێکی بە 
خەڵک هەوڵی بەدەستهێنانی بڕوانامەی ئەدا، چونکە بەو بڕوانامەیە پلەوپایەی  

دا دەست ئەکەوت و ڕێگەیەکی باشیش بوو بۆ  کۆمەڵدیاری لەناو 
 بەدەستهێنانی کارێک. 

گەورەترین بوار بوو بۆ گەندەڵی لە  نداالە زانکۆکڕێوشوێنی وەرگرتن 
وەرگرتن لە زانکۆ بە گوێرەی ئەنجامی   ڕاستیداخوێندنی بااڵدا. خۆی لە 

پشت بەستن بە واستە   ڕاستیداتاقیکردنەوەکانی زانکۆکان بوو، بەاڵم لە 
سانی  بوو بۆ وەرگرتن، هەروەها سەرۆکی زانکۆکان بە ئا کردەگەورەترین 

  ، وەردەگرت  بەرامبەر بە پشتگیری کردنیان ناسییەکانیا کوڕ و کچی سی
هەندێکیش لە خوێندکارەکان بەرتیلیان ئەدا بە مامۆستا زۆر نەناسراوەکانی  

ە ئەو کارمەندانەی  قوتابخانانەی پارەیان ئەگەیاندن زانکۆ، یان کارمەندانی ئەو
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. بەاڵم  ەکرد و نزیک بوون لە لیژنەکانی تاقیکردنەوەوەانکۆکان کاریان دلە ز
بە هەوڵی زانیاری و   اقیکردنەوەکانیان بە ئاسانی وێندکارە بە تواناکان تخو

پشتیان بە   بەاڵم ژمارەیەکی زۆر لە خوێندکاران ، ئەبڕی توانای خۆیان 
بەرتیلدان ئەبەست. دروستبوونی دامودەزگا تایبەتەکان، کە لەم دواییانەدا  

ەم جۆرە  وا هەبوو ئانامە( جاری دروست کران )کارخانەی بەخشینی بڕو
  را، کە تەنها یەک مامۆستای زانکۆ ئەک  داێکی بچووکلە ئاپارتمان کارانە

 ەکرد. سەرپەرشتی د

دۆالری ئەمریکی بوو،   30,000بۆ  8,000ئەو بەرتیلەی، کە ئەدرا لە 
ەی  نرخەکەی لێی وەرئەگیرا، ئینجا ئەمەش بەپێی باش و خراپی ئەو شوێن

بە ناوی ڕاپرسی ڕۆستاشفیلی  دا 2004ڵی لە ڕاپرسییەکی سا ەکرا. دیاری د
(Rostuashvili 2004  دەرکەوتبوو، کە زۆرترین بەرتیل بۆ چوونە )

وێندکاران بڕێک پارەی نایاسایی،  کۆلێجی ماف و پزیشکی بووە. زۆربەی خ 
و مامۆستایانەی  بە ئەدا دۆالری ئەمریکی 15,000بۆ  5,000کە لە نێوان 

دا هاوکاریان  وەرگرتن لە زانکۆ قیکردنەوەیتا  یارمەتییان ئەدان بۆ ئەوەی لە
ئەو مامۆستایانە خۆیان لە لیژنەی تاقیکردنەوەکانی زانکۆدا   دا، لە کاتێک بن

کاریان ئەکرد. هەر ئەوان بوون پرسیاری تاقیکردنەوەکانیان دائەنا و هەر 
 بییەکان هەر ئەوەندەیان بەرتیل ئەکرد. هەندێ جار قوتا انححیتەسخۆشیان 
و  پەڕینەوەیان دەست بکەوێ بۆ وەرگرتن لە زانکۆ  ەنیا نمرەیئەدا، کە ت
هەندێ   اندای. زۆرجار لە تاقیکردنەوەکانیان و وەاڵمی پرسیارەکان هیچی تر

وشەیان ئەنووسی وەک ئاماژەیەک بۆ ناسینەوەی خوێندکارەکە، چونکە  
لەم   ناوەکانیان لەسەر دەفتەری تاقیکردنەوەکانیان نە ئەنوسرا. بەرتیلدان

، ا. تەنانەت بێجگە لەناو زانکۆرێوەیەکی بەرباڵو ئەنجام ئەد بە ش  ارەدابو
ژنێکی بە  ەگێڕنەوە، کە لە دەرەوەی زانکۆش مامەڵەی پێوە دەکرا )د بەڵکو
  ، کە ی دەپرسیکەسانەلەو لەبەردەم دەرگای دەرەوەی زانکۆ دەوەستا،  تەمەن
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بۆ ئەوەی   ەکردن یەکێکی بۆ بدۆزنەوە،داوای لێ د تێدەپەڕین و لەوێوە
رێ( ڕژێم بوارێکی زۆر کەمی  ی ەزاکەی بە بەرتیل لە زانکۆ وەربگ کوڕ

  ناوچە لە هەندێک  ێزانە دەستکورتەکان، بەتایبەتیئەڕەخساند بۆ خ
ئەو خوێندکارانەی لە خێزانی مامناوەندی تبلیسی   یش . هەندێ جارهەژارەکان

لە   ئەمە بوون، ئەبوایە هەڵبژاردە سەرەکییەکەی خۆیان بۆ زانکۆ بگۆڕن، 
بەرتیلی پێویست بدەن بە مامۆستاکان، بۆ ئەوەی   ئەگەر نەیانتوانیایە دااتێک ک

دا  2000بەشداریی ئەو ملمالنێیە بن، کە ئەیانەوێ. لە سەرەتای ساڵی 
ناڕەزایی خەڵک لە ڕژێم زۆر پەرەی سەند، بەاڵم هیچ گۆڕانکارییەک  

جۆرێک   ڕووینەدا، ئەو کەسانەی دەسەاڵتیان بەدەست بوو، بە هیچ
انئەویست گۆڕانکاری بکەن. خێزانە هەژارەکان، بە تایبەتی ئەوانەی لە نەی

دا  2002هەرێمەکان ئەژیان، ئەمانە هیچ کاریگەرییەکیان نەبوو. لە ساڵی 
حکومەت بڕیارێکی دەرکرد بە ناوی "ئاڕاستە سەرەکییەکانی پەرەپێدانی  

ا، کە  ن بەوەدا نخوێندنی بااڵ لە جۆرجیا" بە گوێرەی ئەم بڕیارە، دانیا
کێشەکان بوونەتە هۆی گەندەڵی، هەروەها خوێندکارە دەوڵەمەندەکان لەپێش  

تاقیکردنەوەکان ڕوون و ئاشکرا بن هەژارەکانەوەن. لەو بڕیارەدا داوا کرابوو 
و ئەو ڕێگاوشوێنانە ئەنجام   هەوڵی هاوکاری خوێندکارە هەژارەکان بدرێ و

زامکۆ  . هەروەها انداە زانکۆک ودەوڵەتی بهۆی دانپێدانانی نێبێتە ، کە ئەێبدد
بەداخەوە   بکرێت، بەاڵم باشتر بردرێت، کە خوێندنی بااڵبەڕێوەببە شێوەیەک 

 کەوە پەیڕەو نەکرا. ە سەرینەگرت، چونکە لە هیچ الیەئەو بڕیار

دەزگای گشتییەوە   26لەو کاتەدا ژمارەی دامودەزگاکانی خوێندنی بااڵ لە 
دا ڕێگەدرا  2002دەزگا. لە ساڵی  235ەوە بۆ وو( بەرز بب دالق 18)لەگەڵ 
کە   ەوە، ئەم ژمارە زۆرەی زانکۆکان،زانکۆی تایبەتی نوێ بکرێن 209

 ن و ڕێوشوێنی بەڕێوەبردنەکانیان ڕوون نەبوو الواز بوو، یداخوێندن تیا
ە هۆی دڵەڕاوکێی جەماوەر. بەم شێوەیە هیچ کەسێک نەبوو  نبووب
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شێوێنێکی نوێی باوەڕپێکراو بۆ  تۆ، کە ڕێوبەرپرسیارێتی ئەوە بگرێتە ئەس 
 ئەم زانکۆیانە دابنێ. 

 

 2003کردنی گەندەڵی، دوای ساڵی قەالچۆچاکسازیی و 

یاسایەکی نوێ بۆ چاکسازی لە خوێندنی بااڵدا، دەرکرا.   2004لە ساڵی 
کە بریتی بوو لە پڕۆسەی بەڕێوەبردن و دابینکردنی دارایی و دانپێدانانی  

تاقیکردنەوەکانی وەرگرتنی   یدام یاسایە هەوڵئە شدائەمەزانکۆکان. لەگەڵ 
. هەمان ساڵ بەرپرسانی  بە ئاشکراو بە ڕوونی ئەنجام دەدا خوێندکار

دەوڵەت داواکارییەکانی جەماوەریان پەسەند کرد. بەم کارە سەرۆکی زانکۆی  
تبیلیسی ناچار کرا دەست لە کار بکێشێتەوە، ئەمە لە ئەنجامی ئەو شێوازی  

، کە نیشانەیەکی بەهێز بوو بۆ هەموو ئەوانەی  یدالە کارەکان بردنە بوو بەڕێوە
دەرکەوت ئەم   انبۆی هاواڵتییان ەکرد. بەم هۆیەوە یان دکار اندا لە ئەکادیمیاک 

دەسەاڵتە نوێیە بڕیاری چارەسەری کێشەکانی گەندەڵی داوە. پاشان داوای 
بۆ  . ااڵ، کردر لە بەرپرسانی خوێندنی بدەستلەکارکێشانەوەی هەندێکی ت 

ڕێزی لێ   داگیرێ، کە لەناو خەڵک ئەوەی سوود لە ئەم حکومەتە نوێیە وەرب
کان.  ی بەهێز بۆ بەرپرسە بااڵی ەگیرا، بۆ ئەوەی ببێتە پاڵپشتێکی سیاسد

وەزیری پەروەردە و زانست، کە تازە دەستبەکار   "ئەلیکسەندەر کاخو لۆمایا"
زانکۆدا بکات. ئەم   وێندکارانیوەرگرتنی خ ی لەبەپەلە چاکسازی  یدابوو بڕیار 

کارەی لە دەسەاڵتەکەی پێشوودا زۆر الواز بوو. بە پێی ئەوەی بڕیاردرابوو  
، بەاڵم  تئەنجام بدرێ 2007-2006چاکسازیی لەم بوارەدا لە نێوان سااڵنی 

  2005لە ساڵی  و کاتدالە یەک  ، کە ئەو چاکسازییانەیدازیرە بڕیارئەم وە
 ی بوون لە چوار خاڵی سەرەکی: بریت  یانەشئەو چاکسازی  ئەنجام بدا.
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 بۆ وەرگرتن لە زانکۆکان.   ی، مەرکەز اقیکردنەوەی  ت  •

، سەبارەت بە  ندا نێکی باوەڕپێکراو لە کەشێکی هێم ێ و دانانی ڕێوش  •
 تاقیکردنەوەکان. 

 چاکردنی توانای دامودەزگاکانی خوێندنی بااڵ.  •

 . بەردەوامبوونی پەیوەندی لەگەڵ جەماوەردا  •

 

 بۆ وەرگرتن لە زانکۆکان  ،مەرکەزی   تاقیکردنەوەی

پاش تێپەڕبوونی ساڵ و نیوێک بەسەر خۆئامادەکردنێکی بەرفراوان،  
یەکەمین تاقیکردنەوەی وەرگرتن لە زانکۆکان بە شێوەیەکی مەرکەزی لە  

ئەنجام درا. تاقیکردنەوەکان سێ ماددە بوون. ئەوانیش   2005تەمووزی 
کان. هەروەها  نییەنە بیاکاری و زمابریتی بوون لە زمانی جۆرجی، وێژە، بیر

  ئەنجام درا، یەکەمیان بۆ ئەوەی بزانرێ ئاخۆ  تاقیکردنەوەی توانا گشتییەکان
دوەمیان بۆ ئەوەی ڕێگە  توانای تێگەیشتن و لێکۆڵینەوەیان تا چ ڕادەیەکە. 

بگەیەنرێنە ئاستی قوتابخانە   پێشکەوتوو نین و بەو قوتابخانانە نەدرێ، کە
ە گوێرەی بەرزترین نمرەکەی، کۆلێجێکی  بدکار بۆیە خوێن .پێشکەوتووەکان

 ەکرا.بۆ دیاری د

هەبوو،   پێش چاکسازییەکان هەر زانکۆیەک تاقیکردنەوەی تایبەتی خۆی
. ئەوانەی سەرپەرشتی  ئەکرد بۆ گەندەڵی کە ئەمە ئاسانکاریی

"ناوەندی  چاکسازییەکەیان ئەکرد، دەزگایەکیان دروست کرد بە ناوی 
ودێریی  و چا یئەم ناوەندە ئامادەکاری ەوەکان" ۆ تاقیکردن نیشتمانی ب 

. ئەنجامدا ەندناو 14لە  تاقیکردنەوەکانی زانکۆی لەسەرجەم واڵتی جۆرجیادا
ڕێگە نەدرا بە مامۆستایانی زانکۆ بەشداریی لە ئامادەکردنی   هەروەها
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بکەن. ڕێگاوشوێنی   شداتاقیکردنەوەکان و تەنانەت نمرە دانانی
 لەوانە  ،ی تاقیکردنەوە ڕۆژئاواییەکان ڕێکخران ان بە شێوەتاقیکردنەوەک

ل، سوید، بەریتانیا و ئەمریکا. ئەمانە بە نموونە دەوڵەتانی: بەڵتیق، ئیسرائی
بووە هۆی جێگیربوونی باوەڕ و ڕێگرتن لە   وەرگیران. هەر ئەمە 

ندنی نیشتمانی بۆ  باڵوبوونەوەی پڕووپاگەندەی درۆ. کارمەندانی ناوە 
رەت بە گفتوگۆکردن لەگەڵ ئەو بەرپرسانەی  سەباوەکان تاقیکردنە

جەم ناوچەکانی  سەردانی سەر پەیوەندییان بە ڕێگەوشوێنە نوێیەکانەوە هەیە،
سەبارەت بە هۆکار و دەرئەنجامەکانی   کرد، هەروەها زانیارییانجۆرجیایان 

 . پێ ئەدرا ئەو گۆڕانکارییانە

کە ڕەخنە و نەبوو، چونکردن بەو سیستەمە تازەیە کارێکی ئاسان باوەڕ
نەبوو، کە بەرژەوەندییەکانیان   دڵەڕاوکێکان تەنها لە کارمەندانی زانکۆکانەوە

ڕەخنە و دڵەڕاوکێش   بەڵکو ،پێشوو پەیوەست بوو بەو سیستەمە کۆنەکەی 
ن خوێندکاران و کەسوکاریانەوە پەیدا ببوو. کار گەیشتە ئەوەی  ەلەالی

هەندێک   گۆڕانکارییەکان.ش بوون بۆ دڵەڕاوکێ کەوتە نێوان ئەوانەی ئامادە 
زانکۆکان، حکومەتیان بەوە تاوانبار کرد، گوایە دەستیان لە   لە بەڕێوەبەرانی

خاکی نیشتمان هەڵگرتووە، چونکە مێژووی جۆرجیا نەخراوەتە ڕیزی  
 تاقیکردنەوەکانی وەرگرتن. 

بوو لە  خوێندکار 180ی یەکێک لە ناڕەزاییە ترسناکەکان، مانگرتن 
. بە گوێرەی یاسا کۆنەکان ئەو خوێندکارەی  ەند ڕۆژێکبۆ ماوەی چواردن خ

، دواتر لە یەکێ  تخوێندنی لە کۆلێجێکی دیاریکراودا بە سەرکەوتوویی بڕیبێ
بەاڵم بە گوێرەی ئەم یاسا  ەگیرێ، ە زانکۆ پزیشکییەکانی حکومەت وەردل

زی  تاقیکردنەوەی مەرکە بە سەرکەوتوویی  ەبوایە ئەو خوێندکارانە نوێیە د
لەبەر  . لە زانکۆی پزیشکی وەربگیرێتئەتوانێت بەپێی نمرەکەی  ینجاببڕن، ئ 

ۆیە زۆربەی  ەگیرا زۆر بەرز بوو، ببڕی ئەو پارەیەی لەم کۆلێجە وەرد یئەوە
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ەگیران لە کوڕ و کچانی دەسەاڵتدارەکان بوون. لەبەر  ئەو خوێندکارانەی وەرد
تە  و کار گەیش ئەمە فشاری سیاسی لەسەر ئەم کێشانە زیاتر بوون 

چاکسازخوازەکان توانییان   یدا، تا لە دوایانداوتووێژێکی سەخت لەناو پەڕلەم
 چارەسەرێکی شیاوی بۆ بدۆزنەوە. 

 

 ا ندلە کەشێکی هێمی تاقیکردنەوەکان  نێو دانانی ڕێوش 

بۆ لەناوبردنی گەندەڵی و بنیادنانی باوەڕی گشتی و کۆکردنەوەی  
پاراستن و   ترین کارێکەکان، گرنگ ە چاکسازییپشتگیریی خەڵک سەبارەت ب

پرسیاری تاقیکردنەوەکانی وەرگرتن لە چاپخانەی   بوو.هێمنی بارودۆخەکە 
زانکۆی کامبریدچ لە ئینگلتەرا چاپ کران. ئەو پرسیارانە بە مۆرکراویی  

ە گەنجینەکانی بانکی  رجیا و بە ئۆتۆمبێلی پۆلیس ئەبرانئەگەیشتنە جۆ
تا کاتی تاقیکردنەوەکان.   نەگیراڵدینەیەدا هە لەو گەنج  نیشتمانی، پرسیارەکان

  72چاودێری ناوخۆیی لەسەر ئاستی هەرێمەکان و  700بڕیاری دانانی 
بۆ چاودێری کردنی   چاودێری بیانی  20چاودێری لەسەر ئاستی جۆرجیا و 

ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان، بە تایبەتی ڕێکخراوی   ، درا.تاقیکردنەوەکان
ئەفسەری   470ەکرد. هەروەها کەیان دە کرداودێری نێودەوڵەتی چ  شەفافیەتی
پزیشک ئامادەباشییان کرد بۆ پارێزگاری کردن لە چاودێری   34پۆلیس و 

  ، ەکرا بۆ چاودێری تاقیکردنەوەکانستی قوتابیان. ڕاهێنانی تایبەتی دتەندرو
، بە ئاسانی بدۆزرێنەوە. وەرەقەی  دەکەن بۆ ئەوەی بتوانن ئەوانەی قۆپیە 

دە لەبری ناوی خوێندکاران  ی بۆ دانرابوو، ئەم بارکۆکان بارکۆدەوەتاقیکردن
نەناسرێتەوە. کامێرای   اندا، بۆ ئەوەی ئەو خوێندکارە لە کاتی نمرە دانبوو

دانران، بۆ ئەوەی کەسووکاری   اندا تەلەفزیۆنی داخراو لە هۆڵی تاقیکردنەوەک 
ت.  بکەوێچاویان بە نەوەکانیان  یداخوێندکاران لە ژوورەکانی چاوەڕوان

ەسەر ماڵپەڕەکانی ئینتەرنێت  ەکران و لروەها وەاڵمە راستەکان سکان دهە
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ئەنجامی   نرا بۆ ئەو کەسانەی لەدا ماڵپەڕێکی تایبەتیش  ەکرانەوە.باڵود
 . تاقیکردنەوەکان ناڕازین

 

 چاکردنی توانای دامودەزگاکانی خوێندنی بااڵ 

  وێندنی بااڵ ئەو ڕێوشوێنانەی بۆ چاکردنی توانای دامودەزگاکانی خ
یکردنەوەکانی  کردنی گەندەڵی لە تاق قەالچۆلە ، بەشێک بوو ئەنجام دران

بۆ ڕاستگۆیی تاقیکردنەوە   خوێندنی زانکۆدا، هەر ئەمە یارمەتی دەرێک بوو
 بە سێ ڕێگا ئەنجام دران:  ەشچاکسازییان ڕاستگۆیی و نوێیەکان. ئەو

ەستان بە  دا وەزارەتی پەروەردە و زانست ه2005: لە ساڵی یەکەم
ی  ن بۆ ئەوەی ئەو دامودەزگایانەی ڕێکوپێک نین لە خوێند ،ڕۆسەیەکی گرنگپ

  237بااڵدا الیببەن. بۆیە دەستیان کرد بە کەمکردنەوەی زانکۆکان لە 
دەستیان کرد بە  لە هەموو ڕوویەکەوە زانکۆ. هەروەها 43زانکۆوە بۆ 

ی  ان، قەبارەژمارەی مامۆستای  وەکو:، دامودەزگاکانداچاوخشاندنەوە بە 
زۆر   کارەکانهێشتا  ش ژمارەی کتێب، سەرەڕای ئەم ڕێوشوێنانە و کانبیانا

، بەاڵم توانییان ئەو دامودەزگا بێکەڵکانەی هەبوون دووریان  نڕێکوپێک نەبوو
 بخەنەوە.

کاربەدەستانی سیاسی دەستیان کرد بە چاکسازی دارایی لە  دووەم:
و بە فەرمی دان بە  پێویست بو خوێندنی بااڵدا، کە لە پێش هەموو شتێکەوە

. هەروەها  ت ، ئینجا حکومەت بوودجەی بۆ دابین بکاتبنرێ داهەر زانکۆیەک
چونکە حکومەت بوودجەی بۆ  ، اندا کێبڕکێی زۆر پەیدابوو لە نێوان زانکۆک 

ەکردن بەم شێوەیە: لە جیاتی ئەوەی حکومەت بوودجەیەکی  تەرخان د
ئەو ڕاستەوخۆ  زانکۆکان، ت بە دامودەزگایدیاریکراوی ڕاستەخۆ بدا

خوێندکاران. ئەمەش بووە هۆی ئەوەی خوێندکاران   ئەدا بە ەی بوودجەی
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، لە زانکۆ گشتی و ت بتوانن بەو یارمەتییەی دەوڵەت پێیان ئەدا
 بخوێنن.   یشتایبەتییەکان

دەستی پێکرد، ڕێگە درا بە   انداکێبڕکێ لە نێوان زانکۆک  سێیەم: 
کەن.  داواکاریی پێشکەش ب د زانکۆیەکبۆ چەن  داخوێندکاران لە یەک ساڵ 

ەیتوانی تەنیا بۆ یەک زانکۆ داواکاری پێش چاکسازییەکان خوێندکار د
 کەمتر بوو لە ئێستا.  انداپێشکەش بکات، بەمە کێبڕکێ لە نێوانی زانکۆک

، بە تایبەتی دانپێدانان و دایەکان ی لە هەندێ لە خاڵەکانی چاکساز
ی کەم ببووەوە. چونکە تگیری خەڵک کەمکردنەوەی ژمارەی کارمەندان، پش 

هەبوو. بۆ نموونە: دانپێدانان بە هەندێک لە زانکۆ و   نداکێشە لە جێبەجێکرد
بۆ   وایە کەمترین پێویستی دابین بکرێ،ئەب کە ، دا بەشەکانی خوێندنی بااڵ

-2006لە ساڵی  دەبوو کارەکان بەرەو خراپتر نەڕۆن. تئەوەی بتوانرێ
  دامەزراندن  سەرلەنوێ داواکاریی ێندنی بااڵانی خوهەموو مامۆستای  2007

، لە ئەنجامی ئەم کبڕکێیەدا یەکی کێبڕکێکردەبە  پێشكەش بکەنەوە، ئەمەش
ی ئەو مامۆستایانە دانەمەزرانەوە، ئەمە بووە هۆی ناڕەزایی و  %10

. لەم بارەیەوە ڕەخنەیەکی  انداتووڕەبوون لەناو ئەکادیمیەکان و ڕاگەیاندنەک
بە تایبەتی لە زانکۆی  ، ەوەی کارمەندان گیرا نەمەزراندندا پڕۆسەیزۆر لە 
، چونکە ئەیانوت: پڕۆسەکە ڕوون و ئاشکرا نەبووە. بۆیە ئەو تبلیسی

 کەسانەی زیانیان بەرکەوتبوو لەگەڵ جەماوەرەکەدا هاوڕابوون.
 

 بەردەوامبوونی پەیوەندی لەگەڵ جەماوەردا 

رد، بە  حکومەت بانگەشەیەکی ڕاگەیاندنی بەهێزی دەست پێک 
پێکەوتنی ناوخۆیی، ڕاگەیاندنی تەلەفزیۆنی، ڕاگەیاندنی بازرگانی بە  چاو

ئەفالمی کارتۆن، بەرنامەی ڕادیۆیی، باڵوکردنەوەی زانیارییەکان لە  
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ڕیکالم کردن لەسەر   کە بە شێوەیەکی ڕێکوپێک ئامادە دەکران،  ڕۆژنامەکان، 
 پۆستەر و چاپکردنی ڕۆژمێر. 

سازییەکان سوودیان لە دەزگاکانی  ەنجامی چاکخەڵکانی زیانلێکەوتوو لە ئ
ڕاگەیاندن وەرگرت و هەندێک لەو مامۆستایانەی زانکۆ، کە کارەکانیان  

دژی   هەندێ لە ڕۆژنامەکانیش وتاریان لەدەست دابوو لەسەر تەلەفزیۆنەکان و
ناڕەزایەتیش لە دەرەوەی زانکۆکان لە   ک. هەندێ دەنووسی ئەو چاکسازییانە

ە بەرز ببووەوە. هەندێ لە سیاسییە  مۆستایانەوخوێندکاران و ما
ئۆپۆزسیۆنەکانیش بۆ سوودی سیاسی خۆیان لە دژی ئەم چاکسازییانە  

 زۆر سنووردار بوو.  هەموو ئەم ناڕەزایەتییانە کاریگەری وەستابوونەوە، بەاڵم 
 

 ئەنجامەکان

ئەو تاقیکردنەوە کۆن و گەندەڵەی، بۆ قبوڵ کردنی خوێندکاران لە 
ەدرا، گۆڕدرا بۆ تاقیکردنەوەیەکی کێبڕکێی  ئەنجام دجۆرجیادا  انکۆکانی ز

ەبەسترا. ئیتر خوێندکاری گێل  ی دیۆڵ، کە پشت بە توانا و لێهاتووتووند و ت
ەڵ بەرپرسان و  و دەوڵەمەندەکان و ئەوانەی خاوەنی پەیوەندی بوون لەگ

خۆش   رێگاهەروەها   ، لە زانکۆکان دوور خرانەوە.پشتیان بە بەرتیل بەستبوو
ەکان و بە ئاسانی بە مافی خۆیان  ۆ خوێندکارانی هەرێمە دوورکرا ب

 ەگەیشتن و لە زانکۆکان وەرئەگیران. د
 

   نوێیەکانی وەرگرتن لە زانکۆ باوەڕکردن بە تاقیکردنەوە

خوێندکار کاندید   31,000 ،2005ی تەمووزی 28تا  11لە ڕۆژی 
ڕێکخراوی   اودێرەکانی. چکانزانکۆ بۆ تاقیکردنەوەکانی وەرگرتن لە کران

( کە سەردانی  ISFEDنێودەوڵەتی دەستپاکی هەڵبژاردن و دیموکراسیەت )
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ناوەندی تاقیکردنەوەیان کردبوو، وتیان: "بەڕێوەبردنی تاقیکردنەوەکان   14
  ISFEDبووە، بە باشی کارەکان ئامادە کرابوون ) ڕوونڕێکوپێک و 

ە.  ڕاست کردەو(" ڕاپرسیەکانی دەرەوەی واڵتیش ئەمەیان پشت2005
لەگەڵ خوێندکاران و   2005هەروەها ڕاپرسییەکانی ڕای گشتی، کە لە ساڵی 

هەموویان لە پڕۆسەی   ئەنجام دران، کەسوکارەکانیان و کارگوزارەکان
  Transparencyبەڕێوەچوونی تاقیکردنەوەکان ڕازی بوون )

International 2005 ی  80%( بە گوێرەی ئەو ڕاپرسییە دەرکەوت
  ی کارگوزارەکان باوەڕیان بە 90%باوکان و زیاتر  ی80%ەکان، خوێندکار

، کە ئەمە بووە هەڵتەکاندنی گەندەڵی لە وەرگرتنی  ەهەبوو کەپڕۆسە نوێیە
خوێندکارانی زانکۆ. زۆربەی خوێندکاران و کەسوکارەکانیان باوەڕیان بە  

 پڕۆسەی وەرگرتنەکە نوێیەکەش هەبوو. 
 

 یسی ەرەوەی تبل خوێندن بۆ خوێندکارانی د ی چاکسازی

بە گوێرەی تاقیکردنەوە نوێیەکان ژمارەی وەرگرتنی خوێندکارانی  
زیادی کرد. کردنەوەی   61%، بە ڕێژەی 2006ساڵی بۆ  دەرەوەی تبلیسی 

دەرگای وەرگرتن لە زانکۆکان بووە هۆی باشبوونی ئاستی خوێندکاران.  
لە  دامنابوو، بۆ خوێندن ی زانکۆ وتی: "ئەو بەرنامەیەی یەکێک لە مامۆستاکان

دوای چەند هەفتەیەک هەموو پەڕەکانیم دڕی و فڕێمدان، چونکە بۆم دەرکەوت 
ئەم خوێندکارانە پێویستیان بە بەرنامەی پێشکەوتووتر و بەرفراوانتر هەیە،  

 ئاست بەررز و سەرکەوتوون".  چونکە ئەو خوێندکارانە
 

 بەهێزکردنی چوارچێوەی لێپرسینەوە 

دا، بۆ بەهێزکردنی چوارچێوەی  وێندنی بااڵ بۆ نەهێشتنی گەندەڵی لە خ
وایلێهات ئەوانەی لەناو زانکۆدا  ( 1.  8  خشتەی )   اندالێپرسینەوە لە تاقیکردنەوەک 



ئەزمونی حکومەتی جۆرجیا          
          

178 

 

ئیتر   هەبێ لەسەر وەرگرتنی خویندکار،بوون، نەیانئەتوانی کاریگەرییان 
. هەر لە  کاندانەتوانرا خوێندکاران بەرتیل بدەن بەرامبەر وەرگرتنیان لە زانکۆ

  چوونە زانکۆ، تەنها سەرکەوتنی چاکسازییەکانەوە تاکە ڕێگای ستپێکردنی دە
ەن  ئەو تاقیکردنەوەیەش لەالی ، هەروەهاکاندانەوەلە تاقیکرد بوو خوێندکار 

ۆوە ئەنجام دەدرا. کارمەندانی پەیوەندیدار بەم  ڕێکخراوێکی سەربەخ
ۆی  . بەهتهەبێ نی کاریگەرییان لەسەر ئەنجامەکانەتوانەیاند بوارەش 
توانرا وەرەقەی تاقیکردنەوەکان بە  یشەوە ێنە تووند و تۆڵەکانڕێگاوشو

، هەروەها ڕێگاوشوێنی تایبەت  تسکانکراوی بەردەست هەموو کەسێک بکەوێ
  گەندەڵیدا ە ژینگەیەکی دوور لە دانرا بۆ ڕەخنەگرتن. ئەمانە هەمووی ل

  انییان توەکران. لەگەڵ دەستپێکردنی چاکسازییەکان خوێندکاران جێبەجێ د
بە ئاسانی بتوانن  ، بۆ ئەوەی پێ بدرێت لەالیەن حکومەتەوەێ پارەیان دهەن

داواکاری بۆ وەرگرتن لە زانکۆکان پێشکەش بکەن. کەسوکاری  
، پاش ئەوەی تچاویان بە تاقیکردنەوەکان بکەوێ توانییانخوێندکارانیش 

کان  زانکۆهەموو حکومەت هەموو پێویستییەکی بۆ ئامادەکردن، بەم شێوەیە 
 . انداپێویست بوو ئەنجامیئەوەی 

 

 ئەنجامەکان

ن، لەبەر چەند  چاکسازییەکان لەبواری خوێندنی بااڵدا سەرکەوتوو بوو
پێداگری   بوون، کە سیاسییەکانهۆکارێک، یەکێک لەو هۆکارانە، 

سەبارەت بە پەالماردانی سەرانی گەندەڵکار لە خوێندنی بااڵ   ڕاستگۆیانەیان 
. هەروەها پێداگری لە  کرد انکۆکان رگرتن لە زو تاقیکردنەوەکانی وە

ا، بەاڵم کارەکە لەسەرخۆ جێبەجێ  تاقیکردنەوەکان بە شێوەیەکی بەرفراوان کر
ەکرا، چونکە هەندێک لە سەرانی ئۆپۆزسیۆن هەبوون، کە سوودیان لە د
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گەندەڵی بینی بوو، ئەمە دیاردەیەکی زۆر باو بوو. چاکسازخوازەکان  
  ری لە حکومەتدا ڕوویدا بوو. هەر ئەمەش ا کە گۆڕانک  سوودیان لەوە وەرگرت،

چاکسازی کردن لە پڕۆسەی   ێشخستنی تاقیکردنەوە نوێیەکان وبووە هۆی پ
 دانپێدانان و دامەزراندنی کارمەندی نوێ و دابینکردنی دارایی. 

ی سەرەکی هەبوو  سوودوەرگرتن لە دەزگاکانی ڕاگەیاندن کاریگەرییەک 
لە گەیاندنی هۆیەکانی چاکسازی بە   انای هەبووحکومەت تو لەسەر پڕۆسەکە،

شێوەیەکی کاریگەر. بۆ ئەوەی خەڵکی پشتگیرییەکی تووندی حکومەت بکات 
  ەکرد، چونکە زیانیان لێ کەوتبوو. رەت وەستاندنی ئەوانەی ڕێگرییان دسەبا

ڕاستگۆیی تاقیکردنەوەکان بەوە دەرکەوت، کە هەنگاوێکی گرنگ نرابوو بۆ  
 ن. ئەویش بەهۆی: یکردنەوەکادەستپاکی لە تاق 

 بەکارهێنانی کامێرای چاودێری و چاودێرە سەربەخۆکان.  •

 ئاشکرا کردن و پیشاندانی ئەنجامەکان لەسەر تۆڕەکانی ئەنتەرنێت.  •

 ڕێگەدان بە ڕەخنەگرتن.  •

 
ی  ی ەبەستێ، کە پارێزگارپشت بەوە د بەردەوامیی ئەو چاکسازییانەلەمڕۆدا 

ن و پشتگیری  جێبەجێکردگای بە ڕێ ەمەش، ئکان بکرێ یەلە دامودەزگا نوێ
 کردنی یاساکانی لێپرسینەوە و پاراستنی چاکسازییەکان. 
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 . چوارچێوەی لێپرسینەوەی تاقیکردنەوەکانی وەرگرتن لە زانکۆکان  : 1.  8  خشتەی 

 

 دانەرەکان سەرچاوە:
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 نۆیەم  یبەش
 خزمەتگوزارییە المەرکەزییەکانی شارەوانی
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 2003بارودۆخی گشتی لە ساڵی 

ژێرخانی خزمەتگوزارییەکانی شارەوانی لە واڵتی   2003لە ساڵی 
ئاوی پاک، ئاوەڕۆ، خزمەتگوزارییەکانی   وەکو: ،بوو جۆرجیا داڕووخا

ی حکومەتە لەبەر ئەوەو شەقامە ناوخۆییە داڕوخاوەکان.  فڕێدانی زبڵ 
  نەیانئەتوانی ئەم کارانە بەڕێوەببەن،  وو،راییان نەبناوخۆییەکان سەرچاوەی دا

دروستکردنەکەی   دالە بنەڕەت خانی جۆرجیای کۆن داڕوخاو بوو،چونکە ژێر
  وزە بەکارهێنانی  و، کە چاکردنەوەی پارەیەکی زۆری دەویست.ناڕێکوپێک بو

زۆر   ەکانییکارە ڕۆتینو  چاکسازییبە شێوەیەکی ناڕێکوپێک و نەبوونی 
دەڵیش بەشێکی گەورە بوو لە کێشەکان. بەرپرسەکانی  ەروەها گەن ، هبووبوون

ی شارەوانی بەرتیلێکی زۆریان وەردەگرت بۆ بەستنی تۆڕی  خزمەتگوزار 
ن  ناو ماڵەکان، یان بۆ چاکردنی ڕێگاوبانەکان. جۆری خزمەتگوزارییەکا  ئاوی

ە  ییەوە تووشی نەخۆشی خەڵک بەهۆ بە ڕادەیەک بێ کەڵک بووبوون،
یان بە دابینکردنی  ی ۆربەی خزمەتگوزارییەکان پێویستەبوون. زد گوێزراوەکان

کانی  داهاتە وەردان لەدەستێ  هۆی، بەاڵم بەهەبوو لەالیەن حکومەتەوە دارایی
 ، نەئەتوانرا خزمەتگوزارییەکان جێبەجێ بکرێن.حکومەتدا

بووە هۆی دەستدرێژی کردن بۆ سەر ئەو بوودجانەی  گەندەڵی ب
  هاواڵتییان ۆ رییەکانی دابینکردنی ئاو بخزمەتگوزا دانرابوون بۆ چاکسازی و

ەم خزمەتگوزارییانە  ئەو پارەیەی، کە ئەبوو بەرامبەر ب ی خەڵک 80% و
ەکان لیستی ئەو پارانەی  نەیانئەدا. زۆربەی حکومەتە خۆجێیبیدەن، 

ی  ن جێبەجێکردبۆ ئەوەی یارمەتی بۆ  بە ناوەند، وەریانئەگرت نەیانئەدا
نی ئاوەوە  جاریش لەالیەن کارمەنداربگرن. زۆرخزمەتگوزارییەکان وە

ەکرا، کە ناوی مردووەکان یان ئەوانەی کۆچی  دەستکاری ئەو لیستانە د
دەرەوەی واڵتیان کردووە دائەنران، بۆ ئەوەی یارمەتییەکانیان وەربگیرێ.  
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دابەزینی پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکان و لێ نەپرسینەوە بووە هۆی 
.  اندابەتایبەتی لە بواری یارمەتییە داراییەککی گەورە، دروستبوونی گەندەڵییە

هەروەها ئامادەنەبوونی خەڵک سەبارەت بە پێدانی بڕی ئەو پارانەی  
  کرێی خزمەتگوزارییەکان . بووە هۆی دابەزینی یان کەڵەکە بووبوولەسەر
لە  ەکانەتگوزارییەکرێی خزمنزمترین ئەم ڕێژەیە کە  30%بۆ  %20

ی ئەو  پەیڕەو یە مایەوە، چونکە کەسبەو خراپی . ئەم کێشەیەانداجیه
  ، ، نەدەکردخزمەتگوزارییەکانی شارەوانی  بە نی تایبەت کرابوویاسایانە

  گوزارییەکان لەو کەسانەی کرێی خزمەت بڕینی حکومەتیش هەڵنەدەستا بە
 . ەداخزمەتگوزارییەکانیان نەد

تەرخان کرابوو،   حکومەتە خۆجێیەکان ەی بۆ بوودجەی ئەو دانانی
هەروەها گفتوگۆ کردن بۆ دابینکردنی   شەفاف نەبوون.ڕێکوپێک و 

لە قۆناغی   :پێویستییەکانی حکومەتە خۆجێیەکان بە دوو قۆناغ جێبەجێ کران
.  جێبەجێ کرا اندازارەتی دارایی و هەرێمەکلە نێوان وە ئاڵوگۆڕەکان دایەکەم

  اندا یەکسەاڵت و حکومەتە خۆجێ لە نێوان دە  دالە قۆناغی دووەم  دوای ئەوە
  ، . ئەو پارێزگار و بەرپرسە بەهێزانەی شارە گەورەکانمان کار کراهە

ەگرت. ئەمەش بەهۆی  خۆیان زیاتر وەردزۆرترین بوودجەیان لە حەقی 
لە ڕێگەی وەرگرتنی  ئەمەش  ،بوو ەوەکاریگەری حکومەتە خۆجێیەکان
دەستی کرد بە   ئەمە حکومەتی ناوەندبوودجەوە بە گفتوگۆ. لەبەر 

بووە هۆی  ەریی دەسەاڵتە خۆجێیەکان. ئەمەش ەوەی کاریگ کەمکردن
خەڵکی دژی ئەو کارانە و داواکردنی چاودێری کردنی چۆنیەتی   ناڕەزایەتی

ەورە  "فاختانغ لیجافا"ی گوەکو  هەر لەو کاتەدا دابەشکردنی بوودجە.
: "بەهۆی نەبوونی بەرپرسیارێتی ئاشکرا  ڕاوێژکاری سەرۆک وەزیران وتبوی

ناوچەدا. ئەوانیش   60مەتی جۆرجیا دابەشکرا بەسەر ییەوە، حکو و بەرەاڵیەت 
، کە بریتی بوون لە  یدادەسەاڵتی خۆجێ 1,110دابەش کرابوون بەسەر 
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. ئەم کارە بووە هۆی  "شارەکان و دێهات و کۆمەڵگە نیشتوجێبووەکان
ئەم   بەرباڵوی بەرپرسیارێتی و ژمێریاری و خەرجییەکی زۆری گشتی، کە

ناوخۆییەکان. ئەم  ەی هەرێمە کاربردنی نووسینگ بوو بۆ بە پێویست خەرجییە 
وە هۆی ئەوەی دەسەاڵتە  بووە هۆی گەندەڵییەکی بەرباڵو. هەروەها بو کارە

ناوچەی تایبەت بەکاربهێنن و ئەو وەکو  کاننییەشارەوا خۆجێیەکان و
ناوەندییەوە لەم ڕووەوە بەرپرس  کە دائەنرێ لەالیەن حکومەتی  ،کارمەندانەش 

نکە ڕوون نەبوو بوودجە ناوخۆییەکان بۆ خەڵکی چەندە، چوبە ئاشکرا بن. 
ردبوون، کە  کەس باسی ئەو پڕۆژانەی بۆ نەک پرس و ڕا بە کەس نەکرابوو،

دی  بکرێن. ئەو پڕۆژە وەبەرهێنانەی ئەکران بۆ بەرژەوەن نبوو پێویست
ئەو کارانە ئەدران بە  نکە سەرجەمی چو، بەرپرسەکان و هاوڕێکانیان بوو

 بوون.  ڵێندەرانەی هاوڕێ و دۆستی خۆیان م لەو بەۆمەڵێکی کە ک
 

 2003کردنی گەندەڵی، دوای ساڵی قەالچۆچاکسازیی و 

لە چاکسازییە بەرباڵوەکانی   کردنی گەندەڵی بەشێکەقەالچۆ چاکسازی و 
دەسەاڵتە خۆجێییەکان و خزمەتگوزارییەکانی شارەوانی. ئەمەش بۆ نزیک  

ر شەفافیەت و لێپرسینەوە و زیات  و ڵکیکردنەوەی دەسەاڵت بوو لە خە 
سەبارەت بە بێگومان ئەمەش  ڵ کردنی کاروباری دارایی،کۆنترۆ

بە سێ  . ئەم چاکسازییانە ی شارەوانی بووپێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکان
 کرد:  دەستی پێ قۆناغ
 

حکومەتە   ەکانی ڕوونکردنەوەی چوارچێوە یاسایی یەکەم:  قۆناغی 
 خۆجێییەکان 

ستنی کاری دەسەاڵتە  خک یاسایەک دانرا بۆ ڕێ 2005یەکەمی  لە کانوونی
خۆجێیەکان. ئەو یاسا نوێیە دەسەاڵتە خۆجێییەکانی دابەش کرد بەسەر چەند  
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، کە ڕاستەوخۆ پەیوەندییان بە دەسەاڵتی ناوەندییەوە داناوچە و شارێک 
هەبوو، ئەمانە بە ناوچە کۆنەکان ناو ئەبران. بۆ ڕێکخستنەوەی چوارچێوەی  

  67دەسەاڵتەوە کەم کرایەوە بۆ  1,100نە ژمارەیان لە م دەسەاڵتائە
ئەم کارە ئاسانکاری کرد بۆ حکومەتی ناوەندی، تا بتوانێ   دەسەاڵت.

 . ت چاودێری ئەو دەسەاڵتانە بکا

یاسایەک دەرکرا بۆ ڕێکخستنی بوودجەی   2006لە حوزەیرانی 
ەتی  خستنی چۆنیبە گوێرەی ئەو یاسایە بڕیاردا ڕێک  ،دەسەاڵتە خۆجێیەکان 

کی تایبەتی بۆ ڕێک بخەن،  زانیارییە رتنی ئەو بوودجەیەی پێیان ئەدرێ،وەرگ
. لە  ت ئەو بوودجەیەی بۆ دابین بکا تبۆ ئەوەی وەزارەتی دارایی بتوانێ

ئەنجامی ئەم دوو یاسایەدا توانرا، دەسەاڵتی ناوەند و خۆجێییەکان بە 
پۆرتی دارایی  ەردەوام ڕاتەواوی چاودێری بوودجەکانی شارەوانی بکەن و ب

 لەسەر دەربکەن. 

پێداگرتن لەسەر ئەم چاکسازییانە بووە هۆی دەستکردن بە یەکەم  
بە لەبەرچاوگرتنی ڕێگاوشوێنی ئەو   کان، ئەمەنییەهەڵبژاردنی سەرۆکی شارەوا

ئەنجومەنی   2006ناوچە تازانەی دروست کرابوون. لە تشرینی یەکەمی 
سەرۆکی   2007ی وونی دووەم ی کان1شارەوانی دروست کرا. لە 

وە هەڵبژێردران.  نییەکان لەالیەن ئەندامانی ئەنجومەنی شارەوانییەشارەوا
بە هەڵبژاردنی ڕاستەوخۆ   2010ئەمینداری شاری تەبلیسی لە ساڵی 

 هەڵبژێردرا. 

پاش داڕشتنەوەی چۆنیەتی بەڕێوەبردنی کارووبارە داراییەکانی حکومەتە  
ڕاهێنانی   2007. لە ساڵی تبێ ان ڕوون تر یەکان، هەوڵدرا کارەکانیخۆجێی

کارمەندانی حکومەتە خۆجێیەکان دەستی پێکرد. هەروەها بۆ ئامادەکردنی  
دارایی بوودجەیەک تەرخان کرا،   ئەم کارانە بە گوێرەی بڕیارەکانی وەزارەتی
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لەو ڕاپۆرتی دارایی  2008ی کانوونی دووەمی 1بۆ ئەوە کرا، کە لە  یشکار
ارەتی دارایی و هەموو حکومەتە خۆجێیەکان  . وەزبکرێتبارەیەوە پێشکەش 

کۆمپیوتەریان وەرگرت و تەکنەلۆجیا و پڕۆگرامیان بۆ دانرا. لە ساڵی  
دا بۆ یەکەمین جار زانیارییەکانی شیکردنەوەی دارایی بۆ چاودێری  2008

ئەم کارە   کردنی کارەکان و کۆنترۆڵ کردنی دارایی، دانرا. ئەنجامی سەرەکی 
ە هۆی دابەزینی  نبوو ڵکردن و چاودێرییە داراییەکانۆنترۆک کە  ئەوە بوو،

کورتهێنانەکان لە پێدانی قەرز بە حکومەتە خۆجێییەکان. ئەم دابەزینە لە ساڵی  
 . 0.5%دابەزی بۆ    2011بوو، بەاڵم لە ساڵی  23%دا  2002

کەمکردنەوەی کاروباری دەسەاڵتە خۆجێیەکان وای کرد بە ئاسانی بەڕێوە  
ن سەرپەرشتی خوێندنی  دا حکومەتە خۆجێیەکا 2006ساڵی  ببرێن. لە

کارەکانی چاودێری تەندروستی و   توانییانەکرد، هەروەها سەرەتاییان د
یارمەتییە کۆمەاڵیەتییەکان، ئەنجام بدەن. هەروەها مووچەیان دابەش ئەکرد و 

کانیشیان ئەگرتە ئەستۆ.  نییەتێچوونی چاکردنی بینا و دامودەزگای شارەوا
دانی ئەکرد و لە گەندەڵی  سەرپەرشتی دانانی کارمەن  تی ناوەندیحکومە

ەکردن. وای لێهات بەرپرسیارێتی حکومەتە خۆجێیەکان بوو بە  ڕزگاری د
 پێشکەش کردنی خزمەتگوزارییەکانی ژێرخانی شارەوانی. 

 

دادگایی کردنی گەورە بەرپرسە گەندەڵەکان و پەرەپێدانی  دووەم:  قۆناغی 
 دامەزراوەکان 

دا  2010-2003، لە نێوان سااڵنی اد ڕایگەیاند بوووەزارەتی دوەکوو 
ئەمیندار،   6پارێزگار،  5 اندابەرپرسی گەورە دادگایی کراون، لە ناوی  165

جێگری   31، نیسەرۆکی ئەنجومەنی شارەوا 93جێگری ئەمیندار،  6
. ئەم کارە نامەیەکی ڕوون و ئاشکرا بوو بۆ  نیسەرۆکی ئەنجومەنی شارەوا

کە ئیتر لێپرسینەوە جێگیر بووە. بەهۆی یەکخستنی   نوێیەکان، کارمەندە
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بڕیاردرا   ، بۆیەدەسەاڵتە خۆجێییەکان ژمارەی کارمەندان کەمکرایەوە بۆ نیوە
بەرزکردنەوەی   ێنانی زیاتر بە کارمەندان بکرێت لە ڕوویئامادەکاریی و ڕاه

  کارمەندان. تواناکانیان، بۆ ئەوەی ئەو کارە ببێتە هۆی گۆڕینی هەڵسوکەوتی 
بە ژێرخانی چاکسازییەکان بە   هەروەها بۆ ئەوەی بتوانرێ بەردەوامی

دا دەست کرا بە چاکردنی  2005، لە ساڵی بدرێت شێوەیەکی شەفاف 
تایبەت بە  سندوقێکی  و کارگێڕی و داراییەکان، هەروەهاچوارچێوە یاسایی 

بوو لە  . کە بریتی دروست کرا  کاننییەپەرەپێدانی خزمەتگوزارییە شارەوا
ادەکردنی بڕێک پارە، کە لە بانکەکانەوە نەهاتبوو بۆ پەرەپێدانی ژێرخانی  ئام

ئەنجومەنێکی   و خزمەتگوزاری. ئەو سندوقەی بۆ ئەو مەبەستە دروست کرا
کارگێڕی هەبوو، کە سەرۆک وەزیران سەرۆکایەتی ئەکرد و نوێنەری هەندێک  

دار بوو.  ی تێدا بەشلە وەزارەت و پەڕلەمان و ڕێکخراوە ناحکومییەکانیش 
هەروەکوو "الشا غودتسریدز" بەڕێوەبەری پێشووی جێبەجێکاری ئەو سندوقە  
وتی: "چوارچێوەی کارگێڕی ئەم سندووقی پەرەپێدانە بووە مایەی چاکردنی  

بەتایبەت لە کڕینی   ، ڕێگرتن لە گەندەڵی کان ونییە خزمەتگوزاریی شارەوا
ا جێبەجێکردنی  لەو کاتەد ". هەریەکانی حکومەت خزمەتگوزاریکەلوپەلە 

بەرنامەکانی دانانەوەی تواناسازیی بۆ دەسەاڵتە خۆجێیەکان بووە هۆی  
ئەمەش   ،دەکەنپێشکەش  انپشتگیری کردنی ئەو دامودەزگایانەی یارمەتی

هەموو دەسەاڵتە   لە ستراتیجی هاوبەش  یپالن  بەهێزکردنیهۆی  بووە
 . داخۆجێیەکان 

 

 دا نی شارەوانی گوزارییەکا چاکسازیی لە خزمەت سێیەم:    قۆناغی 

دا بۆ کەمکردنەوەی گەندەڵی لە هاوکارییە  2006حکومەت لە ساڵی 
تایبەت بە   راییدا کانیداراییەکانی ئاو، دەستی کرد بە یەکخستنی هەموو کارە

  لە چوارچێوەیەکی یەکگرتوودا  ، ئەم کارەخزمەتگوزارییە پێشکەشکراوەکان
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کردنی  قەالچۆەی لە بانگەش بەشێکوەکو  بۆ چاودێری کۆمەاڵیەتی، بوو
گەندەڵی. بە گشتی حکومەت دەستی کرد چاکساز کردن لە چاودێری کردن و  

  75%، لە ئەنجامی ئەمەدا ڕێژەی وەرگرتنی باجەکان جێبەجێکردندا 
دا حکومەت دەستی کرد بە چاکسازییەکانی  2008بەرزبووەوە. لە ساڵی 

زگایەک درا  ستکردنی دەبڕیاری درو . بە گوێرەی یاساکەکەرتی ئاو و ئاوەڕۆ
بە ناوی "دەزگای پەرەپێدانی دابینکردنی ئاوی ناوچەکان" ئەم دەزگایە سەر  
بە وەزارەتی ژێرخان و پەرەپێدانە ناوچەییەکان بوو. دەزگاکانی  
پێشکەشکردنی ئاو و ئاوەڕۆ لە شارەکان بوون بە دەزگایەکی هەرێمی، کە  

ڕۆژهەاڵت، ئەم  ئاوەکانی  ەکردن )ئاوەکانی ڕۆژئاوا،سەرپەرشتی د حکومەت 
یەکخران و بوون بە یەک دەزگای نیشتمانی(   2009دوو دەزگایە لە ساڵی 

ئێستا کۆمپانیای ئاوی یەکگرتووی جۆرجی بەرپرسە لە کەرتی پەرەپێدان و 
جێبەجێی  ڕێکخستنی پڕۆژەکان و جێبەجێکردنی ئەو پڕۆژانەی حکومەت 

ام ئەدەن، هەروەها  رەکان ئەنجیان ئەو الیەنانەی بە یارمەتی ئەو کا دەکات، 
نی کەلوپەلەکانی ئەم  بەرپرسیشە لە کاری ڕۆژانە و چاکسازیی و پاراست

 .اندان بە پەیوەندی لەگەڵ بەشداربووبەردەوامیدادەزگایە و  

نرا، ئەم   نگاوێکی زۆر ئازایانە هە دا 2010لە ساڵی دەرکردنی یاسایەک 
ە پارەیەکی  پێدانی بڕ یاسایە بریتی بوو لە خزمەتگوزاریی بەرامبەر بە

،  گاز خزمەتگوزارییەکانی: ئاو، کارەبا،  ویست. ئەم یاسایە هەموو بوارەپێ
وە. دەسەاڵتیش درا  بەسترانەتەلەفۆن، فڕێدانی زبڵ، ئەمانە هەمووی بە یەکەوە 

بە بەرپرسەکان ئەگەر کەسێک پارەی نەدا بە یەکێک لەم خزمەتگوزارییانە،  
بڕدرێ. یاساکە  ارییەکانی لێ بو خزمەتگوزهەمو دا ئەوا لە ماوەی سێ مانگ 

لە   20%و بۆ  2004لە ساڵی  60%بووە هۆی کەمبوونەوەی زیانی دارایی 
 . 2011ساڵی 
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 ئەنجامەکان

کردنی گەندەڵی لە چاکسازییە  قەالچۆناتوانرێ دەستکەوتەکانی 
کان لە  نییەبەرفراوانەکانی حکومەتە خۆجێییەکان و خزمەتگوزارییە شارەوا

دەرکەوت بوونی کۆمەڵێک لە چونکە کتر جیا بکرێنەوە، رجیا لە یەواڵتی جۆ
پەرەپێدانی ڕێگاوشوێنی حکومداریی، بە تایبەتی ئەوەی پەیوەندی بە  

ی و  شەفافیەتی ناوخۆیی و لێپرسینەوە و پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری
 لەمانە:  بریتین ئەنجامە سەرەکییەکانەوە هەیە

 

 تی لە دابەشکردنی ئاودا ، بە تایبە چاکسازیی لە ژێرخانی شارەوانی .  1

کەرتی پەرەپێدانی خزمەتگوزاری شارەوانی بە شێوەیەکی بەرچاو  
چاکسازی بەخۆیەوە بینی. بەم شێوەیە بوودجەی دانراو بۆ بەرزکردنەوەی  

ملیۆن   50دا 2003-1993خزمەتگوزارییەکانی شارەوانی لە نێوان سااڵنی 
بۆ   2013-2003سااڵنی لە نێوان  دۆالری ئەمریکیی بوو، بەاڵم ئەم ڕێژەیە

ۆن دۆالری ئەمریکی بەرزبووەوە، هەروەها پێدانی ئاو بە  ملی 600
. ئەو داسەعات لە ڕۆژێک  16سەعاتی ڕۆاژانەوە بوو بە  4لە  بەشداربووان
بەرزبووەوە بۆ   10%کە بۆ چاکردنەوەی شەقامەکان دانرابوو  ،بوودجەیەش

بەرامبەر  شداربووان ی بە هەروەها ڕێژەی ئەو بڕە کرێیە. %75
لیستە ساختانەش،   دابەزی. ئەو 70%، بە ڕێژەی انداخزمەتگوزارییەکان ئەی 

کە پێشکەش ئەکران بۆ وەرگرتنی یارمەتی دارایی، لە چاودێری کۆمەاڵیەتی  
کەمکرایەوە و کۆنترۆڵ کرا. بەرزبوونەوەی ڕێژەی وەرگرتنی پارە بەرامبەر  

بەاڵم لە ساڵی   بوو،  30-20%دا 2003-2000بە پێدانی ئاو لە ساڵی 
 . 75-70%دا بوو بە  2011
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 بەرزترین داهاتی حکومەتە خۆجێیەکان .  2

ملیۆن الری   400 دا2003لە ساڵی  داهاتی حکومەت خۆجێیەکان
  ملیار الری جۆری  1.7 بۆ دا2011لە ساڵی بوو، ئەم بڕە داهاتە  جۆرجی

ایی  ەزیری دارووەکو  لە ئەنجامی ئەمەدا ( 1. 9 خشتەی ) وەکو  .بەرزبووەوە
"دیمتری کفندادزە" ئەڵێ: "پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکانی شارەوانی  
بەرەو باشی ڕۆیشت، پەیوەندییە داراییەکانی نێوان حکومەتەکان ڕێکخران.  

  یەکان بەهێزکران، ئەمانە بوونە هۆی دابەزینی چاودێری و لێپرسینەوە دارای
لەسەر شانی   کان وتگوزارییەسندوقی دارایی خزمە بە نەدرابوو ئەو قەرزانەی

نزمبوونەوەی ئەم قەرزانە بەم شێوەیە . یەکان کەڵەکە بووبووحکومەتە خۆجێی 
بۆ   دا2011بوو، بەاڵم لە ساڵی  22%دا 2003ە ساڵی ل ،بە خۆیەوە بینی

%0 . 

 

 پەرەپێدانی سندوقی خزمەتگوزارییەکانی شارەوانی .  3

ی کرد، کە  نەشوونما سندوقی پەرەپێدانی خزمەتگوزارییەکانی شارەوانی
و قەرزەکان   دەکرێتئێستا ئەو سندوقە زۆر بە توندوتۆڵی چاودێری 

ەوە. پارەی ئەو سندوقە بۆ جێبەجێکردنی پڕۆژە نوێیەکان سوودی  توەرئەگیرێ 
ملیۆن الری جۆرجی   3.9لێ وەرئەگیرێ. پارە کۆکراوەکانی ئەو سندوقە لە 

. لەگەڵ  2010لە ساڵی  ملیۆن الری جۆری 230بوو بە  ،ەوە2001لە ساڵی 
ملیۆن   50، کە بریتی بوو لە زقەر پارە بۆ پێشکەشکردنی هەڵگرتنی بڕێک
ملیۆن الری جۆرجی بۆ   180 هەروەها تەرخان کردنی بڕی  الری جۆرجی.

 پڕۆژەی جۆراوجۆری خزمەتگوزاری  10
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 . 2011-2003بوودجەی حکومەتە خۆجێیەکان لە نێوان سااڵنی    : 1.  9  خشتەی 

 

 وەزارەتی دارایی داتاکانی وە:سەرچا 

 

 بەهێزکردنی چوارچێوەی لێپرسینەوە 

ی شارەوانی و  ەستی کرد بە چاکسازی خزمەتگوزارییەکانحکومەت د
چاکردنی توانای  حکومەتە خۆجێییەکان. هەروەها دەستی کرد بە 

خزمەتگوزارییە خۆجێیەکان و نەهێشتنی گەندەڵی لە پێشکەشکردنی  
ئەم کارە بە ( 2. 9 )خشتەی وەکو  ا،تاپای واڵتدیەکان لە سەرخزمەتگوزاری 

بوو لە بەرپرسە   لێپرسینەوە  ڕاستگۆییەوە دەستی پێکرد و سەرەتا
کانی شارەوانی.  باجەهەوڵدرا بۆ باشتر کۆکردنەوەی گەندەڵەکان. هەروەها 

 ەو کەسانەی پارە نادەن.پاشان بڕینی خزمەتگوزارییەکان ل
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خۆجێییەکان بەرز   ومەتەرەی حک بەم شێوەیە توانا و دەسەاڵت و قەبا
اردنی  زیادی کرد، بە تایبەتی دوای هەڵبژ هاواڵتییانلێپرسینەوەی  بووەوە،

چوارچێوە کارگێڕییەکانی سندوقی پەرەپێدانی   ئەمیندارەکان. حکومەت 
ی  . ئەمە کارمەندانی ڕووبەڕوچاککرد خزمەتگوزارییەکانی شارەوانی

ئەو   توانییان ێییەکانخۆج  نییە شارەوالەالیەن دەنگدەرانەوە.  لێپرسینەوە کرد
توانا و  ئەمە، کەڵەکە ببوو خەڵک بوولەسەر شانی  قەرزانە وەربگرنەوە، کە

بووە هۆی پێشکەشکردنی   شهەر ئەمە  کرد.بارودۆخی دارایی باشتر 
 . هاواڵتییانخزمەتگوزاری باشتر بۆ 

 

 . وانیچوارچێوەی لێپرسینەوە لە خزمەتگوزارییەکانی شارە : 2.  9ی  خشتەی 

 

 دانەرەکان اوە:سەرچ 
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 ئەنجامەکان

  دا پێویستە حکومەت چاودێری وردی ئەو دەزگایانە بکا، کە چاکسازی تێ 
کراوە لەالیەن دەسەاڵتە خۆجێیەکان، بۆ ئەوەی بە سەرکەوتوویی بمێننەوە. 

کردنی گەندەڵی سنووردا  قەالچۆبۆ  بەرەنگارییانەهەندێک لەو بڕوایەدان ئەو 
بۆ بەردەوامی خزمەتگوزارییەکانی شارەوانی   کارەکان شدابووە. لەگەڵ ئەوە

و خزمەتگوزارییە ناوخۆییەکان پێویستە ڕێگەی پەککەوتنیان لێ بگیرێ.  
 ئاڵنگارییەکانیش بریتین لەمانە: 

داهاتی دارایی حکومەت لەگەڵ ئەو بڕە بوودجەیەی پێویستن بۆ   •
 کاروبارەکان، ڕێکبخرێن. 

 کان، بەردەوامی پێ بدرێ. بازرگانییە   هەوڵەکانی دروستکردنی دامودەزگا  •

هەوڵدان بۆ چاکردنی توانستی کارمەندانی حکومەتە خۆجێییەکان، بۆ   •
 ئەوەی ببنە نموونەیەکی باش بۆ حکومەتێکی بە توانا و دەستپاک. 

هەوڵدان بۆ زیاتر ڕێکخستنی پەیوەندی لەگەڵ کەرتی تایبەت، بۆ   •
 پێشکەكردنی خزمەتگوزاریی باشتر. 
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 بەشی دەیەم 

 ان ــەکــامــجــەنـــئ
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حکومەت دەستی کرد بە نەهێشتنی   ،بۆ کۆمەڵێک لە کەرتەکان
زارییە گشتییەکان، کە کاریگەریی  تایبەت خزمەتگو ، بەگەندەڵی 

.  هەبوو  ی جۆرجیهاواڵتییان لەسەر ژیانی ڕۆژانەی  ڕاستەوخۆیان
انەبەر، بە گوێرەی  مەبەستە گیرئەو ڕێگەوشوێنانەی بۆ ئەم 

شتی لە  بوو، بەاڵم بە شێوەیەکی گ داکەرتەکان جیاوازی تێ
هەر ئەم  بوو، سەرجەم گۆڕانکارییەکاندا تایبەتمەندی هاوبەش هە 

 . بچن تایبەتمەندییەش وایکرد کارەکان بە سەرکەوتوویی بەڕێوە

 

 سەرکەوتن  هۆکاری دە

ی  ۆی سەرکەوتنبوونە ه دە هۆکاری سەرکەوتوو دە خاڵ، یان
 چاکسازییەکان لە جۆرجیا، ئەو هۆکارانەش، بریتی بوون لەمانەی خوارەوە: 

 

 کانسیاسییەدەسەاڵتدارە  بەهێزی  یەکەم: پشتگیری

هاوکاری و پشتگیری کردنی دەسەاڵتدارە سیاسییەکان هۆکارێکی گرنگ  
ر  زۆ دا، لە کاتێک داکردنی گەندەڵی لە جۆرجیا قەالچۆبوو بۆ بەردەوامبوون لە 

و واڵتانەش، کە  ی تر لەم کارەدا سەرکەوتوو نەبوون. تەنانەت ئەلە واڵتان 
  سیاسیشیان هەبوو. بەاڵم چی وای  یپشتگیری شۆڕشیان تێدا هەڵگیرسابوو،

لە جۆرجیا پابەندبوونی سەرکردایەتی  کرد جۆرجیا لەوانە جیاوازتر بێ! 
ۆ سەرۆک کردنی گەندەڵییەوە کاریگەری هەبوو. ئەوەی بقەالچۆسیاسی بە 

دا  2003لە ساڵی  ەکەیائیل ساکاشفیلی ڕوون ببووەوە ئەوە بوو، کە گەلمیخ
  " جۆرجیای بێ گەندەڵی " لەناو ببرێت، چونکە  گەندەڵی بۆ ئەوە داوەدەنگی 
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لە جۆرجیا. هەروەها داواکاری   دروشمی سەرەکی جوواڵنەوەی یەکگرتوو بوو
  ندا اۆڕشی گوڵەکلە کاتی هەڵگیرساندنی ش ی جۆرجیاخەڵک  و دروشمەکانی

خستنی ئەو جیکا بوکیریا، کە خەریکی ڕێک  ندەڵی بوو.کردنی گەقەالچۆ تەنها
گەندەڵی کردبووە ئامانج، ئێستا ئەم کەسە سەرۆکی   ناڕەزایەتییانە بوو،

 ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی جۆرجیایە. 

ی  99% داپشتگیری میللەت هاوکارییەکی گرنگ بوو، لە کاتێک 
ون بۆ دروستکردنی ئەم حکومەتە نوێیە،  ا هاوکار بوی جۆرجی هاواڵتییان 
ی  قەالچۆبە شێوەیەکی تووند  ووە هۆی ئەوەی ئەم حکومەتە بتوانێئەمەش ب

بوون لە باڵوبوونەوەی گەندەڵی بکا، چونکە خەڵک بە تەواوی بێزار بوو
ژیانێکی بێ بەهایان بەسەر ئەبرد.  گەندەڵی و بەشێکی زۆر لە گەلی جۆرجیی 

ندەڵی گرنگترین ڕێگا بوو بۆ نوێکردنەوەی  کردنی گەچۆ قەالهەروەها 
 . ئابوری

 

   پێشوەخت ڕاستگۆییبنیادنانی دووەم: 

وی:  ۆک وەزیران "فاختانک لیجافا" وتب وەکوو گەورە ڕاوێژکاری سەر
دەست   دامانگ  8لە ماوەی  یدابڕیار  ،"ئەو حکومەتەی دەسەاڵتی گرتە دەست

تی چاونەپۆشین لە  رابوو سیاسە بکا بە چاکسازییەکان". هەروەها بڕیارد
گەندەڵی زۆر بەپەلە ئەنجام بدرێ و ئەنجامی بەپەلە و شەفاف، ئاشکرا بکرێ،  
بۆ ئەوەی خەڵک باوەڕ بە کارەکانیان بکات. چونکە ئەنجامدانی ئەم کارانە  
بەو زوییە، ئەبێتە بەرهەمهێنانی سەرکەوتنێکی درێژخایەن، بەاڵم سەرۆک  

چاکسازییەکان زۆر بەپەلە  ئەبێت: "جنیدزە" وتیرانی پێشوو "الدۆ جۆر وەزی
بۆ ئەوەی خەڵک هەستی پێ بکا و ببێتە   و ئاسان بن، ڕوون و ئاشکرا بن،

پەرە بە   اندا سەرکردەکان بڕیاری هەروەها  ". دامایەی چاکسازی لە ژیانی خەڵک 
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وڕوونی  لە پێداگری سیاسی و بەرچا بوو ، کە بریتیولی نموونەیی بدەنخ
ئەمانە   نێکی خێرا.جێبەجێکردپاشان شەفاف،  و تیجێکی نەرمئاشکرا و سترا

بە زوویی بوونە هۆی کردنەوەی پەنجەرەکانی پشتگیری سیاسیی بۆ  
 ( 1.  10  خشتەی )   .لەناوبردنی گەندەڵی

 

دەستپێکردنێکی خێرا لە کارەکاندا، خاڵێکی زۆر گرنگ بوو بۆ ئەوەی  
ویش لەبەر جێ بکەن، ئەبەپەلە کارەکان جێبە چاکسازخوازەکان هەوڵ بدەن بە

 ئەم دوو هۆکارە: 

: "خێرایی گەورەترین  وێرەی ئەوەی سەرۆک ساکاشفیلی وتبوی. بە گ1
ماوە،  ڕێگەی گەیشتنە بە ئاواتەکەمان، چونکە جۆرجییەکان کاتیان لەبەردەم نە

ئێمە بە کۆمەڵ و بەپەلە داوامان کردووە و  بۆ ئەوەی بە فیڕۆی بدەن و
ەکەین"  ئەنجامدانی کارەکان دوای بەپەلە ائێستاش بە هەمان شێوە د

سەعات کاریان ئەکرد، ئەمە   18بەرپرسانی حکومەت خەویان زڕابوو، ڕۆژی 
پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییە  کارەکانی دەوڵەت و  بۆ گەڕاندنەوەی

 . بوو  گشتییەکانی حکومەت 

. خەڵکی زۆر بە پەرۆش بوون بۆ بینینی گۆڕانکارییەکان. دەسەاڵتیش  2
  ئەکرد بۆ تەواوکردنی کارەکانیان بە زوترین کات.  کاتدالەگەڵ  یکێبڕکێ 
سەرنەکەوتنی ئەنجامی خێرایی چاکسازییەکان پاشەڕۆژی سیاسی   چونکە

 چاکسازخوازەکانی ناڕۆشن ئەکرد. 
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 . کردنی گەندەڵیقەالچۆولی نموونەیی بۆ چاکسازیی و خ : 1.  10وێنەی  

 دانەرەکان سەرچاوە:

 

  ئەبێت لەمان "دیڤد باکرادزە" ئەڵێ: "سەرۆکی پەڕ وەکو  دوای سەرکەوتن،
ی سەرانی گەندەڵکار بکەین، لەپش هەموویانەوە دزە یاساییەکان،  قەالچۆ 

چونکە ئەو تاوانبارانە، ئەو تاوانبارانە بوو، کە پەیوەندی توندوتۆڵیان لەگەڵ  
وتی:   لەم بارەیەوە دەسەاڵتداراندا هەبوو". هەروەها سەرۆک ساکاشفیلی 

لە دوای شکاندنی ئەو   پەیوەندی بە دەسەاڵتەوە هەیە، ارانەئەو تاوانب  "بوونی
، هەردووالیان پەکیان کەوت" بۆیە دەسەاڵتە نوێیەکە  انداپەیوەندییە لە نێوانی
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بە زوویی دەستی کرد بە گرتنی دزە یاساییە گەورەکان. لە دوای ئەوەش  
انەی لەژێر  دەستکرا بە گیرانی کارمەندە گەندەڵەکان و ئەو خاوەن کار

 دەسەاڵتی پێشوودا دەستکەوتی بێ سنووریان هەبوو. 

وەزیری ناوخۆ "ئیڤان میرابیشفلی"  وەکو  هۆیەکی تری سەرکەوتن هەبوو،
وتی: "ئەبوو ئێمە ڕوونی بکەینەوە، کە بە هیچ جۆرێک ناترسین. بۆیە هەموو  
 جامخانەکانی نووسینگەکانی پۆلیس کران بە شووشە، ئەمە بۆ ئەوە بوو، کە

 شەفافیەت دەربخەین"  ئازایەتی و

بەاڵم سەرۆکی ژووری کۆنترۆڵ و جێگری وەزیری دادی پێشوو "لیڤان  
بەرامبەر بە یاسا. زۆر لە  ەینی باشافیلی" وتی: "ڕاستگۆیی مانای یەکسا

بەرپرسە گەورەکان و پەڕلەمانتارەکانی حکومەتی پێشوو سەرمایەیەکی  
ە دادگا. ئەمە نامەیەکی  انە بدرێن بئەبوو ئەو زۆریان بەدەست هێنابوو، بۆیە

جۆرجییەکان، کە پێیان بڵێین هەموومان بەرامبەر یاسا،   بەهێز بوو بۆ
 یەکسانین" 

بە گوێرەی یاساکانی پەڕلەمان، لێکۆڵینەوە لەگەڵ ئەندامانی پەڕلەمان، کە  
  یدا تاوانبار بوون بە تێوەگالن لە گەندەڵی، کارێکی ئاسان نەبوو. لە دوای

ەدا کرا. لەپێش ئەو گۆڕانکارییانەوە ئەبوو داوا لە لەو یاسایانگۆڕانکاری 
پەڕلەمان بکرێ ڕێگە بدا لێکۆڵینەوە لەگەڵ پەڕلەمانتار بکرێ. وەرگرتنی  
پەسەندکردنی پەڕلەمان کارێکی ئاسان نەبوو، بەاڵم دوای گۆڕانکارییەکان  

ی  ئیتر پێویستی بە پەسەندکردنی پەڕلەمان نەما، تەنها لە کاتی بڕیار
پێویستی ئەکرد. ئەم گۆڕانکارییە بچووکانە خەڵکی دڵخۆش   انداگرتنی 

ە هۆی ئاسانکاریی بۆ داواکاری گشتی، کە  نبوو چونکە ئەمانەکردبوو. 
دەست بکا بە لێکۆڵینەوە. کاتێ ڕاستییەکان خرایە بەردەم پەڕلەمان ئیتر  

نتارە  نەئەتوانرا لە خەڵک بشاردرێتەوە و ڕێگریی بکرێ لە ناردنی پەڕلەما
بارەکان بۆ بەردەم دادگا. ئەمە کارێکی وایکرد حکومەت لە ساڵی  تۆمەت
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دا شەش پەڕلەمانتار بداتە دادگا و سزا بدرێن. ئەمە یەکەمین نیشانە  2003
بە هیچ جۆرێک   نی هەموو الیەک بەرامبەر یاسا. هەروەهابوو بۆ یەکسانبوو

را  توان پاشان .تنەئەتوانرا دەسەاڵتداران دەستکەوتی تایبەتییان هەبێ
ئاسانکاریی کرا بۆ  چونکە  ندەڵی ببێتە جێگەی باوەڕ.پڕۆسەی لەناوبردنی گە

کردنی گەندەڵی، لەوانە: قەالچۆی تایبەت بە تێپەڕاندنی ژمارەیەک یاسا
موڵکانەی بە   کان، یاسایەک کە ڕێگە ئەدا بەوکردنی مافیا قەالچۆیاسایەک بۆ 

وە، هەندێک  ەدنسەنلێی  تی بەسەردا گیراوە و حکومەت نایاسایی دەس
سوود لە ڕێکەوتنی   یدا کرا، کە ڕێگا انداگۆڕانکاریش لە یاسای تاوانەک

، بۆ گەڕانەوەی لە دەستووردا کرا ش. گۆڕانکاری ترێی بگ وەردەرەوەی دادگا 
 . هاوسەنگی لە نێوان دەسەاڵت جیاوازەکانی حکومەتدا

 

 سێیەم: پەالماردانی ڕاستەوخۆی گەندەڵی 

ڵی و هاندانی چاکسازی لە زۆربەی واڵتان  ەوخۆی گەندەپەالماردانی ڕاست
ی و هەندێک جار ئەبێتە هۆی  ئەبێتە هۆی پەیدابوونی هەندێ ڕێگری

سەر  یش کاریگەریی ئەخاتە جار کهەندێ پەکخستنی پڕۆسەکە.
کارەکانیان بە باشی   ت هەست بکەنچاکسازخوازەکان و وایان لێ ئەکا

ۆرجیا کرد لە  رکردەکانی جئەنجام نادەن. بەاڵم ئەوەی وای لە سە
زییە بە  ، ئەوە بوو کە بەردەوام بن لە چاکسابەردەوام بن چاکسازییەکان

بوو لە یەک کات و لە چەند الیەکەوە پەالماریی  اندابڕیاریکۆمەڵەکان، چونکە 
کردنی گەندەڵی. ئەم  قەالچۆ ئەمە چاکترین ڕێگە بوو بۆ ، گەندەڵی بدەن 

. چونکە  نییەەناچڵی سوودی چاکسازی نیو چاکسازخوازانە دڵنیابوونەوە، کە 
پێویست بوو   ە ڕابگرێ، بۆیەەکان پڕۆسەکییتایبەت لەوانەیە بەرژەوەندییە

دەست پێ بکەن و ڕێگەش لەوانە لەپڕ  ێگای تووند و تۆڵ بگیرێتە بەر وڕ
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، کە ئەیانەوێ بەربەرەکانیان بکەن. بڕیاردەرانی سیاسی هەستیان بەوە بگرن
ان بە یەکترەوە هەیە. سەرکەوتن لە  ن پەیوەندیی کرد، کە چاکسازییەکا

پێویستی بە سەرکەوتنی بوارێکی تر هەیە، بۆ نموونە: سەرکەوتن  دابوارێک 
دنی گەندەڵی لە کەرتی کارەبادا بە تەواویی  کر قەالچۆ لە چاکسازییەکانی 

ی  وزە چاکسازی لە دابینکردن و پێدانی  سەپێندرا، چونکە پێویست بوو
  کە کارە ، کە ئەم کارە بوونی هەیە.ەڵک بهێنناوەڕیش بە خب کارەبادا بکەن و

 ی کارەبا و وزەپێویستی بە وەبەرهێنانی ڕاستەوخۆ هەبوو لە بواری 
کارە داهاتی پێویست  نی ئەم جێبەجێکردگواستنەوە و دابەشکردنی، بەاڵم بۆ 

کاری   بۆ ئەنجامدانەکەی وەکوو پێویست لەبەردەستدا نەبوو، بۆیە ئەبوو
ئەو پارەیە  زیی کۆکردنەوەی باجەکان، بۆ ئەوەیچاکسا  رێ بۆپێویست بک 
 بگیرێ بۆ وەبەرهێنان. رسوودی لێوە

هەموو شتێک پێویستی بە چاکسازییە، لێرەدا پرسیارێک دێتە   دالە کاتێک 
پێش، لە کوێوە دەست پێ بکەین.؟ سەرانی جۆرجیا لەو باوەڕەدا بوون، کە  

باجەکانە. دوای   کۆکردنەوەی هەنگاوی یەکەم سەپاندنی دەسەاڵتی یاسا و
بە شێوەیەک بێ   ئەبێتڕێکخستنی چاکسازییەکانی تر، کە  ئەمە ئینجا

سوود لەو چاکسازییانە وەربگرن.   دالە ماوەیەکی کورت  هاواڵتییانزۆربەی 
  2004لە ساڵی  ی کارەباوزە، کە گەڕانەوەی دابەشکردنی نییەکارێکی سەیر 

دن و ڕێکخستنەوەی ئازاد کر  کوت. هەروەلە یەکەمین پێویستییەکان بێ
ڕزگار کردنی خوێندنی بااڵ لە   نوێی کەرتی کار و کۆمپانیاکان، هەروەها سەرلە

ونکە ئەبوو  دەست گەندەڵی. هەندێ لەم کارانە مەترسیدار بوون، چ
،  ەنجامدانی ئەم گۆڕانکارییانەئ ەکانیقورسایی هاونیشتمانیان هاوبەش لە

لە بەرزکردنەوەی نرخەکان   تی بە هەندێ، کە پێویس وزە گەڕاندنەوەی  وەکو:
کۆکردنەوەی   کردەیبوو، هەروەها ڕێکخستن و توندوتۆڵکردنەوەی 

لی" وتی:  . هەروەکوو سەرۆک وەزیرانی پێشوو "زۆراب نوجایدیداهاتەکان
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ئەم   ،تبکرێ سەعات دابین 24 یکارەبا ئەیانەویست"سەرانی حکومەت 
یەتی هاواڵتیان  ش لە ناڕەزاگۆڕانکارییە زۆر ڕوون و ئاشکرا بوو، ترسی 

بەرامبەر بەرزبوونەوەی نرخی کارەبا نەبوو، چونکە کارەبای بەردەوام  
 ". گرنگتر بوو الی خەڵک نەک نرخ

 

 وێ چوارەم: سوودوەرگرتن لە کارمەندی ن

  سەاڵتدارە سیاسییەکان ئەیانتوانی کار بکەنە سەر دەجار زۆر
بەجێکردنی  بوون بۆ جێ کەمبوونەوەی ژمارەی ئەو کارمەندانەی بە توانا

چونکە دەسەاڵتی ئەوەیان   ،کار بکەنە سەر تواناکانیان یان  چاکسازییەکان،
  نییە هەبوو هەندێک کارمەند، کە پەیوەندییەکی ئەوتۆیان بەو دامودەزگایانەوە 

کاریان ئەکرد، ئەیانهێنان و دایانئەمەزراندن، بێ ئەوەی   و لە کەرتی تایبەت 
 توانایەکی ئەوتۆیان هەبێ. 

سەرۆک وەزیران "نیکا جیالوەری"، کە   یداەوت لە کاتی خۆ وەکوو دەرک
لەگەڵ کۆمپانیایەکی ڕاوێژکاریی کەرتی وزەی کارەبادا کاری ئەکرد، داوایەکی  
لە حکومەتەوە پێشکەش کرا سەبارەت بە ئامادەکردنی پڕۆژەیەک بۆ سەرۆک  

چەند   ندێ لە وەزیرەکان، ئەمە لە بارەی چارەسەرکردنیوەزیران و هە
. پاش ئەوەی پڕۆژەکەی پێشکەشی حکومەت کرد،  بوو کەرتی کارەبا کێشەکی 

پۆستی وەزیری وزە پێدرا. هەروەها "کاخا بیندوکدزە" کە پیاوێکی سەر بە  
بوو، ئەم  پیشەسازییە پێشکەوتووەکان بوو، خاوەنی سەروەتێکی زۆر 

بە   کەوتبوو، دەست ڕووسی اڵتی سەردەمی یەکێتی سەروەتەی لە کاتی دەسە 
کاتەدا لەگەڵ بەرپرسانی حکومەتە   جۆرجیا، لەو بۆ هاتبوو کسەردانێ

یەکانیان،  ئابورینوێیەکەی جۆرجیا لە گفتووگۆدا بوو، سەبارەت بە بەرنامە 
 یان پێ دا. ئابوریکەچی یەکسەر پۆستی وەزیری پەرەپێدانی 
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  بەڵکو پڕۆژەی تێکەڵکردنی خوێنی نوێ تەنها بۆ پلە بەرزەکان نەبوو، 
ی گرتبووەوە. سەبارەت بە دامەزراندنەوەی هێزەکانی  نی خوارەوەش پلەکا

پۆلیس، وەزیری ناوخۆ "ئیڤان بیشفیلی" بەشوێن الوە زیرەک و  
ئەگەڕا، بە تایبەت ئەوانەی خاوەنی خووڕەوشتی بەرز بوون،   انداخوێندەوارەک

بۆ ئەوەی خزمەتگوزاری گشتی پێشکەش بکەن. گرنگترین پێویستی ئەوە  
ن لە حکومەتە کۆنەکە و ئەبێت  دەسەاڵتدار بووب ەسانە نابێتو کبوو، ئە

. بەاڵم گرنگترین شت الی وەزیری  تێووبپێشینەیەکی پاکوخاوێنیان هەب
تیمانەی  ی حکومەتی تازە "نیکا جیالوەری" ئەوە بوو، کە پەرەی ئەدا بەو وزە

کارێکی زۆری کرد بۆ ئەوەی ئەو کەسانەی و  دەکات سەرپەرشتی چاکسازی 
  ت، کە ر چاوپێکەوتنیان لەگەڵ بکرێ، نەک تەنها بۆ ئەوە بێەزرێن، پێشتدائەم

ئەیویست لە پلەی جێگری وەزیرەوە   بەڵکوچەند کارمەندێک دابمەزرێنن، 
دەست پێ بکا تا ئەگاتە بەڕێوەبەر، بۆ ئەوەی کارمەندی بچووکیش دڵنیا بن،  

سەر  ربگرن. لە، کە بەرتیل وەکە ئەمانەی سەرووی خۆیان لەوانە نابن 
بە کارمەندەکانی، هەرچەندە   ت پێویست بوو مووچەی شیاو بدا شحکومەتی 

نی ئەم هەنگاوە کارێکی ئاسان نەبوو، چونکە داهاتی دەوڵەت کەم  جێبەجێکرد
بە شێوەیەکی باش   اندابوو، بۆیە کاربەدەستە سیاسییەکان بڕیاری

ان  ەڵسوکەوت بکەن و کارەکانیان ئەنجام بدەن. یەکێک لە کارەکانیانشیه
الیەن )پەیمانگای  ی هەندێ داهات بوو لە دەرەوەی بوودجە لەن پەیداکرد
  ەرەپێدانی نەتەوەیەکگرتووەکان، هەروەها کراوە( و بەرنامەی پ کۆمەڵگای

ی  هەندێکیش لە کارە تایبەتییەکان  الیەن کۆمپانیاکان ولە شهەندێ یارمەتی 
لە  . یانییەکان، بۆ ئەوەی بتوانن پاداشتێک بدەن بە کارمەندە سەرەکحکومەت 

چاکسازکارەکان لەسەر ئەو ڕایە بوون، کە ئەو پارانە سوودی   پێشدا 
لێوەربگیرێ بۆ چەند ساڵێک، تا کاری کۆکردنەوەی باجەکان بەرەوپێش  

بۆیە  داهاتەکانی دەوڵەت زۆر بە خێرایی زیادی کرد، بەاڵم . تئەچێ
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وکارییانە  بووە هۆی ئەوەی حکومەت بە زوویی ئەو ها زیادکردنی ئەم داهاتە
بەرزکردنەوەی مووچە و پێدانی پاداشتەکان   شدائەمە  ابگرێت، لەگەڵڕ

 بەردەوام بوون. 

،  اندابۆ پێگەیاندنی ڕۆشنبیرییەکی باش لە خزمەتگوزارییە گشتییەک
. لە  دا جێبەجێ کردلە هەموو بوارەکان  ەییحکومەت هەوڵێکی ڕێکخراو

لیسی  لە بواری پۆهەموویان سەرکەوتوو تر ئەو چاکسازییانە بوون، کە 
ڕاهێنانی ڕۆژئاوایی، جێبەجێکردنی   ش لەسەر شێوازیهاتوچۆدا کران. ئەمە

شێوازی کارکردنی پۆلیس، جلوبەرگی ڕێکوپێک، بەکارهێنانی کەلوپەلی نوێ و  
ئەفسەران و پۆلیسی پێشوو بەدناو بوون بە هۆی   داپێویست. ئەمە لە کاتێک 

ە پۆلیس خزمەتیان  گەیشتوون، کگەندەڵییەکانیانەوە، بەاڵم ئێستا خەڵک تێ
 زیادی کرد.  دا، بۆیە ڕێزیان لەناو خەڵک ت ئەکا

 

 پێنجەم: دەستنیشان کردنی دەوری حکومەت 

کردنی گەندەڵی لە جۆرجیا، بریتی بوو  قەالچۆ بەشێک لە هەوڵەکانی 
دەوڵەت قەبارەی بچووکتر بێ لە پێشووی، هەروەها دەرکردنی   ئەبێتلەوەی: 

یەکان  ئابوری رێنەوە، لە بەرامبەردا ئازادییە کانی کەم بک بڕیارە زۆر و زەوەندە
پەرەی پێ بدرێ. وا سەیر ئەکرا کێشە ئابورییەکان و باڵوبوونەوەی گەندەڵی  

.  یدابووە لە کاروباری خەڵک  ەوەلە ئەنجامی دەستێوەردانە زۆرەکانی دەوڵەت
سەرۆک وەزیران "الدۆ جۆجنیدزە" لەم بارەیەوە وتویەتی: "ئەمە  

ۆر ڕاستە سەبارەت بە سیاسەتەکانی ئازادی" بەاڵم  دنەوەیەکی زتاقیکر 
کۆن "کاخا بیندوکیندزە" زۆر بە ڕوونی ئەڵێ:   ئابوریوەزیری 

و دەوڵەت کارێکی پێویستە بۆ   ردنەوەی دەستێوەردانی نێوان خەڵک"کەمک 
 کەمکردنەوەی گەندەڵی". 
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و  هەوڵێکی زۆر درا بۆ کەمکردنەوەی پەیوەندییەکانی نێوان خەڵک 
  بوو  کەمکردنەوەی ڕێگرییەکان ەش بە تایبەتکردنی کارەکان وەمحکومەت، ئ

. ئێستا "بیندۆ کیدزە" لەو اندالەسەر کۆمپانیاکانی کار و چاکسازی لە باجەک 
باوەڕەدایە، کە "بە تایبەت کردن، کارێکی زۆر پێویستە بۆ دامەزراندنەوەی  

هاتی  کردنەوەی داو کەمکردنەوەی گەندەڵی و بەرز ئابوریچوارچێوەکانی 
لە   زەکان لەو باوەڕەدا نەبوون.حکومەت" بەاڵم هەندێک لە چاکسازخوا 

هەموو الیەک لەسەر ئەوە ڕێکەوتن، کە لیستی ناوی   یدا کۆبوونەوەیەکی گشت 
کۆمەڵێک لە دامودەزگا گشتییەکان دەستنیشان بکەن، کە ئەتوانرێ بفرۆشرێ  

بەم کارە،  ێ. سەبارەت بە کەرتی تایبەت و سوود لە داهاتەکەی وەربگیر
هەندێ لە وەزیرەکان دڵنیا نەبوون لە سوودوەرگرتن لەو داهاتانە، بەاڵم کاتێ  

کرد، هەموویان ڕێککەوتن لەسەر چۆنیەتی  لەسەر  لێکۆڵینەوەیانی ورد بە
 بەکارهێنانی ئەو داهاتانە. 

گرنگترین بیرۆکە بوو   "ڕێگە بدە با کار بکات" ئەو بیرۆکەیەی کە ئەڵێ: 
، ئەمەش بە ڕاگرتنی سەدان  دادنی کەرتەکانی کار ژەی ئازادکرلە پڕۆ

بە سەرۆکایەتی   اندا. لە کۆبوونەوەک بوو ڕێگاپێدان و مۆڵەتی کاری تایبەتی
لەسەر   "بیندۆ کیندزا" و سەرۆکی دامودەزگاکانی حکومەت، هەموو الیەک

دەست لەو کێشە و  ەکان کۆکن بوون و بڕیاریاندا ڕێشەکێش کردن شێوازی 
، کە ئەبنە هۆی ڕێگریی و پەکخستنی کارەکانی کەرتی  نیانە هەڵبگرڕێگری

رەکانیان بە ڕێکوپێکی بەڕێوە  کا ئەبێتتایبەت. هەر یەکێک لەو دامودەزگایانە 
 ەوە.ان ئەبنکارەکانی ڕاگرتنی ڕوبەڕوی، یان ببەن

ئازادکردنی بازاڕ، ئەبێتە هۆی   بوون چاکسازخوازەکان لەو باوەڕەدان
زۆر بە ئاسانی و لە ماوەیەکی   وەکو: شەکان، مەڵێک لە کێچارەسەرکردنی کۆ

هیچ   کەسانەی بڕدرا کە پارە نادەن، بۆ ئەم مەبەستەش کارەبا لەو داکەم
دامودەزگایەک لەم بڕینە نەبەخشرا، تەنانەت نەخۆشخانەکان، میترۆ،  
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ی  وزە کۆمپانیای کانە گرنگەکان و هەندێ شوێنی تریش... بەم کارە داهاتی 
کۆمەڵێک   دەوڵەت پەرەی سەند. بەم دەستکەوتانەداهاتی رز بووەوە، کارەبا بە

پڕۆژەی تری کارەبا ئەنجام درا، ئەمە بێجگە لەوەی دەزگای کارەبا کەمتر  
پێویستی بە بوودجەی دەوڵەت بوو. هەروەها بەرزکردنەوەی نرخی یەکەکانی  

ش، کە کارەبا بووە هۆی ئەوەی خەڵک کەمتر کارەبا بەکاربهێنێ و ئەو فشارە
ی کارەبا هەیە، کەم ببێتەوە. هەروەها ئاسانکردنی وەرگرتنی  وزە لەسەر

باجەکان و کەمکردنەوەی ڕێژەی باجەکان لەسەر خەڵکی، ئەمانە بوونە هۆی  
ئاسانکردنی کۆکردنەوەی باجەکان و پەرەسەندنی داهاتی دەوڵەت و 

 سوودوەرگرتن لە وەبەرهێنانی نوێ. 

 

 نەکایی ئاسا ناشەشەم: پشبەستن بە چارەسەرە 

، بە تایبەتی بە داکردنی گەندەڵیقەالچۆ  لە هەندێک لە چاکسازییەکان و
گفتوگۆ کردن لەگەڵ کارمەندە گەندەڵەکان و خاوەن کۆمپانیاکان، کە زیندانی  
کرابوون. لە بارەی ئازادکردنییانەوە هەوڵی وەرگرتنی پارەیان لەگەڵ ئەدرا.  

رەکە زۆر ئاسان بوو.  کا کی زۆر وببووە مایەی لێکۆڵینەوەیە ئەم مەسەلەیە
سەرۆک "ساکاشفیلی" وتی: "ناتوانین هەموو کارمەندێکی گەندەڵ لە 

دانیشتنی ئەمانە لە  بهێڵینەوە، چونکە ژمارەیان زۆر زۆرە و اندازیندانەک
  داهاتە کەمەی حکومەت،  زیندان ئەبێتە هۆی خەرجکردنی پارەیەکی زۆر لەو

ایی دەستیانکەوتووە، لێیان  ڕێگای نایاس بۆیە وا باشترە ئەو پارەیەی بە 
بسەندرێتەوە و بەرامبەر ئەوەش ئازاد بکرێن. بەم کارەش هێز و توانایان  

 نامێنێ". 

، کە کەسێکی  2004یەکێک لە گەندەڵکارە ناسراوەکان لە سەرەتای ساڵی 
بە توانا و خاوەن دەسەاڵت بوو، پاش ئەوەی دەستگیر کرا، چواردە ملیۆن  
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ئەو بڕە پارەیەشیان   ەوە، ئینجا ئازاد کرا، لێ سەندرای دۆالری ئەمریکی 
دەوڵەت. لەم بارەیەوە ساکاشفیلی ڕوونیکردەوە "بەو  گەنجینەیبۆ  ەوەگەڕاند

پارەیە ئەتوانرێ مووچەی دوو مانگی خانەنشینانی پێ دابین بکەین، بۆیە  
ئەمە زۆر لەوە باشترە بکەوینە ڕووبەڕوبونەیەکی یاسایی دوورودرێژ  

  وەکو: ا ئەو کارانەی جێبەجێ کران سوودی خۆیان هەبوو، ". هەروەه دایلەگەڵ
چونکە سوودی  بەکارهێنانی ئەو پارانەی لە دەرەوەی بوودجە کۆئەکرانەوە، 

بۆ بەرزکردنەوەی مووچەی کارمەندان و پێدانی مووچە بۆ ئەو  لێ وەرئەگیرا
 پۆلیسانەی لەسەر کارەکانیان دوورخرابوونەوە.

بە شێوەیەکی  ی بەرپرسە تاوانبارەکان، پەلەردنی بەزیندانیک لە کاتی 
بە چارەسەرە یاساییەکان   ، واتە پشتنەئەسترا بە کارەکانیان پشتئاسان 

درێژکردنەوەی کارکردن بەو یاسایانەی پێشتر دانراون.   وەکو:، نەبەسترا
بەپەلە و پێداچوونەوە و گۆڕینی  هەروەها دەوڵەت کەوتە پیاچوونەوەی

یاسا نێودەوڵەتییەکان، بەاڵم لە پێش گۆڕینی   ن بە گوێرەی یاساکانی سزادا
ئەو یاسایانەدا کاربەدەستان زۆر بە تووندی هەڵسوکەوتیان لەگەڵ تاوانباران  
ئەکرد. ئەمە بووە هۆی ئەوەی ڕێکخراوی شەفافیەتی نێودەوڵەتی نائارام بێ  
 بەرامبەر الوازیی و سەربەخۆنەبوونی دادگاکان. لەم بارەیەوە کەوتنە

سەبارەت بە ڕیگادانی حکومەت بەو تاوانبارانە، کە بەرگری لە   پرسیارکردن
 خۆیان بکەن و دادگاش گوێیان لێ بگرێ. 

پرسیار ئەوەیە: ئایا حکومەت ئەیتوانی ئەم کارانە بە شێوەیەکی  
شکرایی لەالیەن سەرۆک  جیاوازتر بکا؟ وەاڵمی ئەم پرسیارە بە ڕوون و ئا

چونکە  رایەوە،د بە "نەخێر" وەاڵموازەکانەوە و دەستەی چاکسازخ ساکاشفیلی
لە ئەنجامی داڕمانی دەوڵەت، لەو باوەڕەدا بوون زۆر بە تووندی بکەونە  

زیندانی کردنی سەرجەم تاوانباران،  بەپەلە چارەسەری کێشەکان، لەوانە: 
 لەبەر ئەوە چونکە ئەیانزانی، کە لێپرسینەوەکانی دادگا قورسن و ئاسان نین. 
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پێویست بوو ئەم بەرپرسانەی   ان تر بوو. هەروەهانەوانە، ئاس ئەم لێپرسی
دەستیان کردووە بە چاکسازییەکان، پارێزگاری لە چاکسازییەکانیان بکەن و  
خۆیان سەرپەرشتی کارەکان بکەن، نەک داواکاری گشتی بەو کارە هەستێ. لە 

  پێشکەس کرد و  اندالەبەردەم پەڕلەم یوتارێک  ساکاشفیلیدا 2011شوباتی 
  ئەبێت  لەبری ئەوەی بەدواداچوونی دادگایی ئەنجام بدەین،  ئەبێتوتی: "

 ".وەربگیرێتخزمەتگوزارییە گشتییەکان و ڕۆشنبیریسوود لە 

 

 یەکخستنی ئامانجەکان و پەرەپێدانی حەوتەم: پەرەسەندنی 

کردنی گەندەڵی،  قەالچۆ لەگەڵ یەکخستنی ڕێوشوینەکانی چاکسازی و 
کان کارێکی  چاکسازخوازەخستنی کاری یەکخستنی ئامانجەکان و ڕێک 

 ان! چۆن جیبەجێ کر  پێویست بوو. ئایا ئەمانە و خێرایی لە گۆڕانکارییەکاندا

 ئەم خااڵنەی خوارەوە بەشدارییان کرد لە سەرخستنی ئەو ئامانجانەدا: 

. ڕێژەی بەرپرسانی سیاسی کەم بوون، بۆیە هاوکاریی ئەمانە  1
 زییەکان.مدانی چاکسایارمەتیدەرێکی بەرچاو بوو بۆ ئەنجا

،  هەبوو ئەنجومەنی وەزیران رییەکی تووندوتۆڵ لەسەر ئاستی . هاوکا 2
بەدواداچوون و   ەم ئەنجومەنە کۆبوونەوەی ئەکرد لەسەربۆیە بەردەوام ئ

جار کۆبوونەوەکان لێکۆڵینەوە و نی گۆڕانکارییەکان، کە زۆرجێبەجێکرد
 ڕووبەڕوبونەوەی گەرمی تێ ئەکەوت.

پلە بااڵکانەوە دروست ئەکرا بۆ چاودێری   ژنە لەالیەن. چەندەها لی 3
،  وزەگواستنەوە، باج،  وەکو:، انداکردنی کارەکانی چاکسازی لە هەموو بوارەک 
کردنی گەندەڵی بەشێکی  قەالچۆبەتایبەت کردن. ئەمانە وا دائەنرا، کە 

 سەرەکییە لە چاکسازییە گرنگەکان. 
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  ەوە سەرەکییەکان ندێ لە کێشە جار کۆبوونەوەی بەپەلە لە بارەی هەزۆر. 4
ئەکرا، کە پێویست بوون چارەسەر بکرێن، چونکە هەست بەوە ئەکرا، کە  

 . پێویستییەکی گرنگ هەیە بۆ ئەنجامدانی چارەسەرەکان

هەرچەندە زۆربەی بڕیارەکان لەالیەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە ئەدران،  
خەریک   نابوو، کە خۆی پێوە بەاڵم سەرۆک کۆمەڵیک بەرنامەی گشتی دا

بە تایبەت بە بڕیارە سەرەکییەکانەوە، هەروەها سەرۆکایەتی   ووکردب
. زۆرجاریش لێکۆڵینەوەکان لە ژێر  نپەڕلەمانیش لەم بارەیەوە هاوکاری ئەکرد

ا. سەرۆکی پەڕلەمان "سێڤید باکرادزە"  رئەنجام ئەد انداسێبەری پەڕلەم
وە  ی گەندەڵییەکردنقەالچۆسەبارەت بەمە ئەڵێ: "لێکۆڵینەوەکان لەبارەی 

 گیری لە چاکسازییەکان ئەکرا". پشت  انداسەرکەوتوو بوون و هەمیشە لە پەڕلەم 

 

هەشتەم: سوودوەرگرتن لە شارەزایانی نێودەوڵەتی بۆ  
 کاروبارەکانی ناوخۆ 

بوون، کە جۆرجیا تووشی هاتبوو.  دەوڵەتان گرفتاری ئەو کێشانە  زۆر لە
ەکانی خۆیان  ونان لە ئەزموسوودی  لە جۆرجیا اردەرانی سیاسیبڕیبەاڵم 

لەگەڵ گەندەڵکاراندا لە  ڕیککەوتن پێیان وابوو :بۆ نمونەوەرگرتبوو، 
. زۆرجار شایەتی کارمەندەکان پاشەڕۆژی  ەکان ئاسانترەدادگایی بەدواداچوونە 

بەرپرسە گەندەڵەکانی دیاری ئەکرد. ئەمە سوودی لە بیرۆکەی ڕژیمی دادگایی  
کردنی مافیا بە یاسا،  قەالچۆ اکانی سوود لە یاس ئەمریکی وەرگرتبوو. هەروەها 

لە ئیتاڵیا و واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا وەرگیرابوو. هەروەها ڕاهێنانەکانی  
ئەمریکی و ئەوروپی   پۆلیسی جۆرجی سوودی لە ڕاهێنانەکانی پۆلیسی

کەوتیش وابوو زۆربەی ئەندامانی حکومەت خوێندنیان لە  وەرگرتبوو. ڕی
بە چاوی خۆیان بینیبوویان کارەکان بە   واو کردبوو،دەرەوەی واڵت تە

. کاربەدەستە سیاسییەکان لە  دەکرێتشێوەیەکی جیاواز لە جۆرجیا جێبەجی 
لە سەرنەکەوتنە  بەڵکو چیرۆکەکانی سەرکەوتن فێر نەبووبوون، 

. هەروەها لە چاکسازییەکان و  یەکانیش سوودیان وەرگرت بووئابوری 



ئەزمونی حکومەتی جۆرجیا          
          

212 

 

ن ئەبینی، بۆ نموونە یەکێتی  ی تر سوودیاواڵتان کردنی گەندەڵیقەالچۆ 
 سۆڤیەتی کۆن. 

چاکسازخوازەکان شارەزاییان لە زۆربەی واڵتان وەرگرت و توانییان  
  ، بگەیەنن جۆرجیا بۆ ئەوەی بتوانن سوودی زیاتری بەپەرە بەوە بدەن، 

 .بکەن کێشەکان   هەروەها بە شێوەیەکی باشتر چارەسەری

 

 یا نۆیەم: سوودوەرگرتن لە تەکنەلۆج 

کاریگەرییەکی گرنگی  چونکە بەرەو پێشەوە چوو.  دایا لە واڵت تەکنەلۆج
. بە سوودوەرگرتن لە تەکنەلۆجیا ڕێگریی لە گەندەڵیداکردنی قەالچۆهەبوو لە 

  کرا. ئەمە بووە هۆی  هاواڵتییانپەیوەندییەکانی نێوان بەرپرسان و 
یی بۆ  تەکنەلۆجیا ئاسانکار کەمکردنەوەی بواری بەرتیلدان. هەروەها

.  ت گوزارییە گشتییەکان کرد و وای لێکردن چاودێریکردن ئاسانتر بێخزمەت
 ئەمە بێجگە لەوەی کاری خەڵکی ئاسانتر کرد. 

باشترین نموونە بۆ ئەمە: دەرهێنانی پاسپۆرت بوو. لەوەوپێش  
 ک هەندێ سپۆرت ماوەیەکی زۆری پێ ئەچوو، بێجگە لەوەیدەرهێنانی پا

دۆکۆمێنتەکانی   هاواڵتییانێستا را. بەاڵم ئ بەرتیل بۆ دەرهێنانەکەی ئەد 
و هەندێ باجی پێویست ئەدا بۆ دەرهێنانی )کە جیاوازی   دەکات پێشکەش 

ئەوانەی بەپەلە  هەیە لە نێوان ئەوانەی پاسپۆرتیان بەپەلە ناوێت، یان 
لە ڕێگەی مۆبایلەکانیانەوە نامەیەکیان بۆ دێت،   هاواڵتییان ئەیانەوێ( پاشان 
ەی پاسپۆرتەکانیان. کاری دەرهێنانی پاسپۆرت  ۆ وەرگرتنەوبۆ ئەوەی بچن ب

لە  انەیڕۆژی ئەچێ. بەاڵم ئەوانەی پەلە 10ماوەی  نییەبۆ ئەوانەی پەلەیان 
ەش لە دەرەوەی جۆرجیا  هاواڵتییانبۆی دێتەوە. ئەو  داسەعات  24ماوەی 

ئەژین، ئەتوانن داواکانیان بۆ دەرهێنانی پاسپۆرت لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە  
 ئەلکترۆنییەوە ، پاش ناساندنی دۆکۆمێنتەکانیان لە ڕێگەی پێشکەش بکەن 

خزمەتگوزاری  ی تۆمارکردنی گشتی لە ڕێگەی انکارمەند یەکێک لە لەگەڵ
کە   ،. هەروەها کۆمەڵێک نموونەی تر هەیەسکایپەوە جێبەجێ دەبێت
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کان لە پۆلیسخانە،  نییەنوسینگە ئەلکترۆ وەکو:تەکنەلۆجیای بۆ بەکاردێت، 
کە   ،کردنی زەوی، یان پێشكەشکردنی بوودجەی ئەلکترۆنیتۆمار  اخودی

 . 2010ی داهاتەکان لە ساڵی 80%بریتیە  

 

 دەیەم: بەکارهێنانی پەیوەندییە ستراتیجییەکان 

زۆراب نوجایدیلی ئەڵێ "سەرۆک ساکاشفیلی توانایەکی سیاسی بەرزی  
  ییان هاواڵت  کانیکارە باش و خراپەهەیە. بۆیە توانی بە ئاسانی دەستنیشانی 

بە خێرایی بڕیارەکان لە بارەی   کردبوو" ئەم توانایەی وای لێت بکا
چاکسازییەوە دەربکات، بۆ نموونە: بەرزکردنەوەی نرخی کارەبا، کە توانرا  
بە ئاسانی تێپەڕ ببێ، چونکە بۆ بەرپرسان دەرکەوت، کە کاریگەریی سیاسی  

ساکاشفیلی بە   ا. هەروەهائاسان ترە لە نەبوونی کارەب  ئەم بەرزکردنەوەیە
هەبوو، زوو زوو سەردانی هەموو   هاواڵتییان بەردەوامی پەیوەندی لەگەڵ 
بەردەوام هەوڵی  وای لە بەرپرسانیش کردبوو ناوچەکانی واڵتی ئەکرد. 
. زۆرجار بۆ ئەم مەبەستە  یان بکەنهاواڵتییان کۆکردنەوەی ڕاوبۆچوونی 

بوون لە پەیوەندییە   ت، کە پسپۆڕوەرئەگر یشکان نییەسوودیان لە کۆمپانیا بیا
گشتییەکان و کۆکردنەوەی ڕاوبۆچوونی خەڵک. بەو پێیە کارەکانی  

 چاکسازیی هەستی خەڵکی ڕوونتر ئەکردەوە. 

بە   کومەت سوودی لە میدیاکان وەرگرت سەبارەت ح هەر لە سەرەتاوە
باڵوکردنەوەی وێنەی ئەو بەرپرسانەی لەسەر گەندەڵی دەستگیر کرابوون،  

وانەش باڵو ئەکرایەوە، کە خۆیان لە باج ئەدزییەوە. ها وێنەی ئەهەروە
سوودوەرگرتن لە میدیاکان بەم شێوەیە، خەڵکی قائیل کرد بەوەی، کە  

ئەو   هاواڵتییان، ئەمە بووە هۆی ئەوەی ناکرێت چاوپۆشی لە گەندەڵکاران 
کارانە قبوڵ بکەن. پەالماردانی سەرانی گەندەڵکاران و ڕوونکردنەوەی  

، وەکوو،  هاواڵتییان وە هۆی گۆڕانکاریی لە بیروبۆچوونی امەکانی، بوئەنج
  اندا : "گۆڕانکاریی لە دامودەزگاکئۆجاالڤا"ی ئەمینداری تبلیسی وتبوی"جیجی 

گۆڕانکاریی لە بیروبۆچوونی   بەڵکو ، بە تەنیا کارەکانمانی جێبەجێ نەئەکرد
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یاتر  رەکانمانی زخەڵکی جۆرجیادا گۆڕانکاریی ڕاستەقینە بوو، هەر ئەمەش کا
 ".سەرخست

،  نبەردەوامبوونی چاکسازییەکان زۆر سەرکەوتوو نەبوولە سەرەتادا 
لە ساڵی   .نییەچونکە خەڵک وا هەستی ئەکرد، کە حکومەت نیەتی باش 

پۆستەرات لە دژی   ئەم بێ متمانەییە وای لە خەڵک کرد  2007-2009
دوای ئەم  چاکسازخوازان لەسەر شەقامەکانی جۆرجیا هەڵبواسێ. لە 

گۆڕانکاریی لە   انداڕەزاییەتیانەی خەڵک کاربەدەستان بڕیاری ئەوەینا
بکەنەوە، بۆیە دەستیان کرد بە کۆبوونەوەی   انداستراتیجیەتی پەیوەندییەکانی 

کراوەی گشتی لە سەرجەم شارەکان و لە هەموو جێگایەکی واڵت، بۆ ئەوەی 
یان و نامەکانی خۆکاربەدەستە بااڵدەست و بەرپرسانی وەزارەتەکان بەر

دەست کرا بەو   2009ئەنجامەکانیان بۆ جەماوەر ڕوون بکەنەوە. لە ساڵی 
چۆنیەتی بەربەرەکانیی   شتیی لە بارەی چاکسازییەوە، هەروەهاگ یکۆبوونەوە

لە  ، بە تایبەت چاکسازیی هەموو شێوازەکانیگەندەڵی و باسکردنی کردنی 
ینگەی کارە  کانی باج، ژبوارەکانی: تەندروستی، شارەوانی، کارگێڕییە

یەکەم کۆبوونەوەی مێزی خڕ لە بەهاری   کان. بۆ ئەم مەبەستەش نییەبازرگا
ی تایبەتی پیاوانی کارگوزاریی بارزرگانی جۆرجیی  بەشلەگەڵ  دا2011

 ئەنجام درا، کە تایبەت بوو بە کاروباری باجەکان. 

  بە  ،هاواڵتییانلەگەڵ  ی حکومەت بۆ بەردەوامبوونی پەیوەندییەکان 
ئەکرا لە   داوای ڕاوبۆچوونی خەڵکی ەرمی لەسەر شەقامەکانشێوەیەکی ف

هاوواڵتیان   بارەی کارەکانیانەوە. ئەم کارە بووە هۆی دروستبوونی متمانەی
 . یانسەبارەت بە چاکسازییەکان 

 

 چی ئاڵنگارییەک ماوە لەبەردەم جۆرجیادا 

تا  ، ئێس ناوازە بوون زۆر 2003جۆرجیا لە ساڵی گۆڕانکارییەکانی 
،  تگوزارییە گشتییەکان بێ گەندەڵین ن ڕووناک و هێمنن. خزمەشەقامەکا

، کە کاربەدەستانی  نە لەو لێکۆڵینەوانەوە پەرەیسەدبزوێنەری ئەم گۆڕانکارییا
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لە   کارەکانیان ئەنجام ئەدا. دەسەاڵتی جێبەجێکارجێبەجێکار بە ڕێکوپێکی 
  یان توانی روەها هەیە. هە انداتوانای گۆڕانکاری لە پاداشتەک داجۆرجیا 

بکەن. تاوانباران  دامودەزگا گەندەڵەکان الببەن و دامودەزگای نوێ دروست 
.  تۆمەتی پێنەدانی باج، لەسەر گەندەڵی، لەسەر تاوان :سزا دران لەسەر
کردنی گەندەڵی و پەرەپێدانی  قەالچۆ لە هەموو ستراتیجەکانی داواکاری گشتی 

 ، دەورێکی گرنگی هەبوو. اندادامودەزگاک

بە  پشت سەرەتاداارسەنگی ڕاستەقینەی بەدەست هێنا. لە یا جۆرجیا پ ئا
زۆربەی بڕیاربەدەستەکان بە   . ( 2. 10 خشتەی )  بەسترائەداواکاری گشتی 

بە   کە ببێتە هۆی گەڕانەوەی باوەڕشێوەیەک سەیری ئەو کارانەیان ئەکرد، 
حکومەت، هەروەها دەستنیشانکردنی سزا ڕاستەقینەکانی دادگا لە دژی  

 ندەڵی. گە

 
پارسەنگی ڕاستەقینە لە نێوان بەدواداچوونە دادگاییەکان و بنیادنانی   : 2. 10نەی وێ 

 کردنی گەندەڵی. قەالچۆدەزگاکانی 

 دانەرەکان سەرچاوە:
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دامودەزگا خزمەتگوزارییە گشتییەکان کاتێکی زۆریان پێویست بوو بۆ  
ی دەوڵەت  ، بەاڵم کارگێڕییە چاالکەکانکۆمەڵپەرەپێدانی پێویستییەکانی 

.  دا بۆ خزمەتگوزارییە گشتییەکان وستبوونی دامودەزگای نوێیانرمەتی دریا
"جیجا بوکیریا"   بە گوێرەی ئەوەی سەرۆکی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی

لە: بە هێزکردنی   : "ئاڵنگارییە چاوەڕوانکراوەکان بریتییەوتبوی
  . وتەکانی انەک کارمەندی بە توانا و چاالک دامودەزگاکان بە پڕکردنەوەی 

حکومەت و ئەو کارانەی لەم دواییەدا ئەنجام دران، دەری ئەخات، کە ئەم 
 گۆڕانکارییانە بەردەوامن". 

ەری گۆڕانکارییەکان  کاری دامودەزگا جێبەجێکارەکان گەورەترین هاند
کاندا ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو چاکسازییە چونکە زۆرترین سەرکەوتن لە. بوون

رەکانی دەوڵەتەوە دروست کرابوون و جێبەجێکا گای لەالیەن دەزتیمە بچوکانە
، کە خۆی بەدواداچوون و  هێزەکەشی پشتی بەست بوو بە سەرۆک کۆمار

. هەندێ لە چاودێرەکان  دەکردچاودێری هەموو کاروبارەکانی حکومەت 
بەتایبەت لەالیەن ئەوانەوە هەستیان بە دەستێوەردانی زۆری دەسەاڵت ئەکرد، 

لە ڕاگەیاندنێکی دەزگای دەستپاکی  و وەک  ەزانرا،بە باش نەئ ئەم کارانە 
-2011,15نیشتمانی جۆرجیادا بەم شێوەیە باسی دەکا: )

Transparency International  دەستێوەردانی دەسەاڵت لەالیەن پلە" )
ی دەزگاکانی لێپرسینەوە ئەبێتە  یالواز ن وجێبەجێکرد بااڵکانی دەسەاڵتی 

بێگومان ئەمەش ئەبێتە هۆی    دەسەاڵتەوە،هۆی خراپ بەکارهێنانی کار لەالیەن  
 پێشێلکردنی یاسا". 

ئەو  بەهێز بکرێت، چۆن ئەتوانرێ ڕێگەوشوێنی لێپرسینەوە 
دامودەزگایانەی بەرپرسن لە کارەکانی دەسەاڵتی جێبەجێکردن، بریتین لە: 

  لێپرسینەوەی گشتی، ژووری کۆنترۆڵ و پەڕلەمان، دەزگای دادوەری، دەزگای 
بە گوێرەی ئەو ڕاپۆرتەی لە ڕێکخراوی  دبینی گشتی. دەزگای بااڵی ور

بەو   ئەبێتشەفافیەتی نێودەوڵەتییەوە هاتووە، چوارچێوەی یاسایی، کە پابەند 
کاریان پێ بکرێ و   ئەبێت، دامودەزگایانەوە سەبارەت بە چاودێرییەکان 

پەرەیان پێ بدرێ. ئەنجومەنی ئەوروپا ئەڵێ: "ئەو گۆڕانکارییە  
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ئەڵێ:   دا دەکرا،2010ی تشرینی یەکەمی 15ە ل ، کەلەماندەستورییانەی پەڕ
باشترین پشتگیری سەربەخۆیی دەسەاڵتی دادوەری ئەوەیە، پشتگیری لە  

بۆ دانانی دەزگایەکی   یاری چاکسازییەکانی پەڕلەمان بدات، ئەمەشبڕ
جاران، کە لە هەموو جێگایەکی حکومیی کاری پێ  لە لێپرسینەوەی باشتر 

، زۆر گرنگ  کرانکارییەی لە یاساکەدا گۆڕا ( ئەوPACE 2011.2بکرێ. ) 
نەمێنێ و یەکسان   اندابوو بۆ ئەوەی گۆڕانکاری لە میانەی بەرژەوەندییەک

ڕوونکردنەوە و ئاشکراکردنی هەموو   . هەروەها یارمەتیدەر بێت بۆتبێ
 موڵک و توانا داراییەکانی بەرپرسانی حکومی. 

اڵتە خۆجێییە  ەمان و دەسەحیزبی دەسەاڵتدار زۆربەی ئەندامانی پەڕل
هەڵبژێردراوەکانی بە دەستەوە بوو. بەمە نزیکبوونەوە لە نێوان دەسەاڵتی  

گەلێک گفتوگۆی   ڕوویدا. هەروەها ندایاسادانان و دەسەاڵتی جێبەجێکرد
بەاڵم   ئەنجام دران،  گرنگ لە بارەی کاریگەرییە سیاسییەکانی حکومەتەوە 

ەی وردبینی کردن لە ی کەمبوونەونەبوونی ئۆپۆزسیۆنێکی بەهێز بووە هۆ
کارەکانی دەسەاڵتی جێبەجێکرن لەالیەن پەڕلەمانەوە، چونکە پەرەپێدانی  

. لە جیهاندا ئۆپۆزسیۆنی کاریگەر یارمەتیدەری پەرەپێدانی دیموکراتیەتە
سەرەڕای ئەوە، هەندێک لەسەر ئەو ڕایەن، کە الوازی یەکسانی بۆ وەرگرتنی  

دەرکەوتن و دروستبوونی   ئەبێتە هۆی و ڕاگەیاندن ئابوریداهاتی 
 (.Transparency International Georgia 2011. )ئۆپۆزسیۆن

ئەبێت چۆنیەتی پێشخستنی یاساکانی لێپرسینەوە پەرەی پێ بدرێ،  
(. Freedom House 2010پەرەش بدرێ بە دەسەاڵتی دادوەریی )

  شتا پێویستی هەوڵێکی زۆر درا بۆ نوێکردنەوەی دەزگای دادوەریی، بەاڵم هێ
ەکان بوون.  ئەزمونبە زیاتر هەیە، چونکە زۆربەی دادوەرەکان لە الوە بێ 

دەزگاکانی داواکاریی گشتی، کە بەهێزتر بوون، کاریگەرییان لەسەریان  
. لەبەر نەبوونی بڕیاری دامەزراندنی دادوەرەکان بۆ هەتاهەتایی و هەبوو

م دادوەرانە  ۆی ئەوەی ئەبووە ه  ،هەڕەشەی گواستنەوەیان بۆ ناوچە دوورەکان
، لەبەر ئەوە دەزگای دادوەریی لە بە سەربەخۆیی کارەکانیان ئەنجام نەدەن
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  واڵتی  کەمترین ڕێزیان هەیە لە دامودەزگایانەدا مایەوە، کەئەو  ڕیزی
 (.Transparency International Georgia 2011جۆرجیادا )

بۆیە  کێ بووبوو، حکومەت لەبارەی دەسەاڵتی دادوەرییەوە تووشی دڵەڕاو 
دەزگای سوێندخۆران دابمەزرێن.   اندالە دادگاک اندابڕیاری 2012لە ساڵی 

دا بڕیاری دامەزراندنی دادوەرەکانیان کرد بە  2013هەروەها لە ساڵی 
  )نوێنەری جەماوەر( کە ئەم هەروەها نوسینگەی دەزگای بەرگری  هەتاهەتایی.
 Transparency Internationalدەگازیەکی ڕاستگۆیە )دەزگایە، 

Georgia 2011  هەرچەندە ئەم دەزگایە دەسەاڵتی جێبەجێکردنی یاسای ،)
  سەبارەت بە گۆڕانکارییەکان  ڕاسپاردەی یاساییئەتوانێت  ، بەاڵمنییە

  کرا،  دا سەرپێچی لە مافەکانی مرۆڤ ت، ئەمە لە کاتێکدا ئەگەر پێشکەش بکا
 . کانداوەلێپرسینە ی زۆر گرنگی هەیە لە ڕێکارییبەاڵم دەورێک 

ی گشتی، بەرامبەر ئەو ڕێگرییانەی ئەبنە هۆی  ی پێشخستنی چاودێر بۆ
بەرنامەیەک بۆ ئەمە  ئەنوو پەکخستنی چاودێرییەکانی ژووری کۆنترۆڵ. 

، کە  دابین بکرێت، کە داراییەکەی لەالیەن ئەو الیەنانەوە کرێت بدروست 
ەو ژووری  بە گوێرەی ئ اندالە یاساک  ی. گۆڕانکاری دەکەنیارمەتی پێشکەش 

، کە توانای کارمەندەکان بۆ وردبینی کردن جێبەجێ بکرێ.  ئەبێتنترۆڵە کۆ
دامودەزگا بەرزەکان   لەگەڵ ئامادەکاریی  ی)ئەمەش بەهۆی ڕاهێنانێکی ناوەندی

بۆ پێداچوونەوە ژمێریارییەکان لە ئەوروپا(.ئەم هەنگاوانە کارێکی  
 ئامانجدارە. 

لە دامودەزگاکانی  شێکی گرنگە ڕاگەیاندن لە زۆربەی واڵتانی جیهان بە
ە دروست بوون و دەوڵەت، بەاڵم لە جۆرجیا ئەم دامودەزگایانە هێشتا ل

بۆ   ، بەتایبەت نییە دا تا ڕادەیەک لە ئاستی پێویست پەرەپێداندایە و
ڕسواکردنی گەندەڵی. هەرچەندە دامودەزگاکانی ڕاگەیاندن لە سەرەتادا  

دەرکەوت ئەم دەزگایە  وەکو  بەاڵمدەورێکی گرنگیان بینی لە دژی گەندەڵی، 
وەکو زۆرێک لە   ت، چونکەخزمەتگوزاری بەرچاو پێشکەش بکا تناتوانێ

  ,Fredoom House) ڕێکخراوەکان بە دوای سوودی داراییەوە نیە
IREX, Berteismann Stiftung  ئەو دەزگا ڕاگەیاندنانە توانایەکی )
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نێن  وڵەتەوە داب، کە ڕاپۆرتی سوودبەخش لەبارەی دەنییەسەربەخۆیان 
(Transparency International Georgia 2011  چوارچێوەی )

، چونکە ئەو  نییە یاسایی بۆ پاراستنی سەربەخۆیی ڕاگەیاندن کارێکی ئاسان 
دامودەزگای ڕاگەیاندنانە خاوەنەکانیان هاوپەیمانی گەلێک لە خاوەن  

رتی  اتوانن ڕاپۆکۆمپانیاکانن، کە ئەوانیش لە دەسەاڵتەوە نزیکن. لەبەر ئەوە ن
 بێالیەنانە باڵوبکەنەوە.

تا ئێستا دەنگ بەرزکردنەوەی جەماوەر بەرامبەر بەرپرسانی سیاسی  
زۆر بە   هاواڵتییانکارێکی نوێیە. پێویستە ئەو دەنگ بەرزکردنەوەیەی 

زۆر پێویستە   بکا. گەندەڵیدا ئاشکرا و بەرزتر بەشداری لە بەربەرەکانی 
ندەڵی. پێشتر  نی کێشەی گەکانی دەرخستبەدواداچوون بکرێ بۆ ئەنجامە 
  هەندێک لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی  هەندێ هەنگاو نراون و ئێستا

کردنی گەندەڵی، کە  قەالچۆئەندامن لە ئەنجومەنی ڕێکخستنی دامودەزگاکانی 
ستراتیجێکی نوێ و   دروست کراوە. هەروەها 2008لە کانونی یەکەمی 

وە. مەبەست لە دانانی نوێنەرانی  ەندەڵی داناکردنی گقەالچۆپالنێکی کاری بۆ 
کەرتی کار بۆ ئەوەیە ئاسانکاریی لە گفتوگۆکانی نێوان حکومەت و کۆمپانیا  

، بە تایبەتی لە بارەی باجەوە. ئەمە بوارێکی تر بۆ  ت تایبەتەکان بکا
  نە بکەن. ئەڕەخسێنێ، کە بە دەنگەکانیان بەشداری ئەم کارا هاواڵتییان

بۆ باشترکردنی توانای ڕێکخراوەکانی   ،یەهاوکاری هە پێویستی بە شئەمە
 کۆمەڵی مەدەنی. 

 

لە   ەیی کردنی گەندەڵیقەالچۆ چاکسازی و ئەوئایا ئەتوانرێ 
 ؟ تئەنجام بدرێ  یشتر  ، لە واڵتێکیئەنجام درا جۆرجیا

کردنی گەندەڵی لە جۆرجیا، دوای ئەو شۆڕشە  قەالچۆچاکسازییەکان و 
بوو. هەندێ لەو  داەلەکەی لەگەڵی فراوانی گدەستی پێ کرد، کە پشتگیرییەک

بڕوایەدان ئەمە لە ئەنجامی گۆڕانکارییەکی مێژووییەوە بووە، بۆیە زۆر  
 سەختە لە واڵتێکی تردا ڕوو بداتەوە. 
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سیاسەتی ئابووری  هەر واڵتێک کۆمەڵێک دامودەزگای تایبەتی خۆی هەیە، 
ەبەر.  ندەڵی بگرێتکردنی گەقەالچۆخۆی ڕێگای  ئەبێتخۆی هەیە.  تایبەت بە

ی  اڵتان ، ئەتوانرێ لە وئەو چاکسازییانەی لە جۆرجیا کراونزۆربەی  بۆیە
گەندەڵی تایبەتمەندییەک تەنها لە جۆرجیادا   چونکەەوە. نتریش دووبارە بکرێ

هەبێت و بەس. لەو دە خاڵەی سەرەوە شایەتی ئەو ڕاستییە ئەدەن، کە باسمان  
دووبارە  ێگەیەک ڕوولە هەموو ج دەکرێت، کە کرد، بۆیە ئەمانە کارێکن

 .بکرێنەوە

زۆربەی دەوڵەتان هەوڵی ئازادکردنی کەرتی کار ئەدەن و ڕێگا بە 
کان، کۆمپانیاکانی  نییەئەدەن بۆ پەرەپێدانی کارە بازرگا ئابوریبوارەکانی 

لە   ی خوێندکاروەرگرتن بەتایبەت کەرتی تایبەت، یان دانانی یاسایەکی 
یەکی بەردەوام، کە  وزەکردنی دابین وەهاشەفاف. هەر  دا بە شێوەیەکیزانکۆکان

 ئەنجام دراون.  یشزۆرجار ئەم کارانە بەبێ شۆڕش 

سەبارەت بە جێبەجێکردنی   زۆرێک لەو هەنگاوانەی جۆرجیا
بووە هۆی دەرخستنی   وانە پەرەپێدانی چاکسازی، کە، لەچاکسازییەکان نراون

(.  )کۆپی بکرێ دووبارە بکرێتەوە دەکرێتڕاستگۆیی حکومەت. ئەمە 
و تۆماری گشتی پشتی بە کارە هونەرییە   شارستانیچاکسازییەکانی تۆماری 

نوێیەکان بەست، کە زۆربەی دەوڵەتانی تریش ئەتوانن ئەم کارە ئەنجام  
  ریی لە بیروباوەڕی خەڵکیدا بکرێت. بدەن. هەروەها ئەتوانرێ گۆڕانکا

انی،  ی کاروبارەکن جێبەجێکرد کردنی دەوڵەت ودەوری سەرکردایەتی چونکە 
لە  نێک لە بارەی پەالمارەکانی چەند الیەنەکارێکی مەحاڵ نییە، هەرچەندە 

هیچ  بۆیە . واڵتی جۆرجیا، کاریگەری خۆی هەبوو لە یەکان دژی گەندەڵی 
ن بەدەست  سەرکەوت گەندەڵیدا کردنی قەالچۆلە  ناتوانێتدەوڵەتێک لە دنیادا 

  کان هەمەالیەنە مەبەرنا چونکەچاکسازییەکانی نیوەناچڵ بن،  ئەگەر ،بهێنێ
. ئەو کارانەی تر، کە دەوڵەتەکانی تر جگە لە  تەنها ڕێگای سەرکەوتنن

جۆرجیا ئەتوانن سوودی لێ ببینن، ئەوەیە کە سوود لە دامودەزگاکانی  
پشتیوانی  بە  ەربگرن بۆ ڕیسواکردنی گەندەڵی، هەروەهاڕاگەیاندن و

  ژی گەندەڵی. ربەرەکانی دبۆ بە بەکاربهێنن پەیوەندییەکان انگەلەکەی
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  ە. خزمەتگوزارییە گشتییەکانبەرەوپێش بردنی  لەم بوارەدا:  گرنگترین کار
زۆر لە دەوڵەتان هەوڵ ئەدەن خزمەتگوزارییە گشتییەکانیان  هەرچەندە 

ی  ئەزمون  تەکەیان لە بەرتیلدان ڕزگار بکەن، نموونەیبەرەوپێش ببەن و میللە
  یارە و هیوا و بیرۆکە ارێکی زۆر دلە قەالچۆکردنی گەندەڵیدا ک  جۆرجیا 

 . نکردنی گەندەڵیقەالچۆ  ەی بەنیازیدەوڵەتان وبە ت ئەدا

 

 کورتەیەک 

کردنی  قەالچۆسەرکەوتنێکی بەرچاوی لە  2003جۆرجیا لە ساڵی 
بەدەست هێنا، کە ئێستا زۆربەی   اندا گەندەڵی لە خزمەتگوزارییە گشتییەک

ت، کە  رجیا دەریخس دەوڵەتان بە دەست ئەم کێشەیەوە ئەناڵێنن. جۆ
تدارانی  بەدەست ئەهێنرێ، ئەگەر دەسەاڵ داسەرکەوتن لە ماوەیەکی کورت

نی بەرنامەی تووند و  جێبەجێکرددەست بکەن بە  سیاسی ئارەزووی بکەن و
تۆڵ. هەرچی چۆنێک بێ بەربەرەکانی گەندەڵی تا ئێستاش لە جۆرجیا  

ازیی  بارەی چاکس  ، بە تایبەتی لەدەوامە و زۆر شت ماوە جێبەجێی بکات بەر
بۆ سەردەمی گەندەڵی(،   یەنەگەڕانەوە زگاکان )ئەوە گەورەترین گرنتیدامودە

نی یاسایەکی ڕێکوپێک بۆ لێپرسینەوە، هەرچەندە هەر واڵتێک  جێبەجێکرد
،  ئابوریکۆمەڵێک تایبەتمەندی خۆی هەیە، بە تایبەتی لە جۆرەکانی گەندەڵی 

نی لە  ەجێکرد جێب گیرێ بۆ کە ئەتوانرێ سوود لە چیرۆکی جۆرجیا وەرب
چیرۆکی   ئەو کە . سەرکەوتنی جۆرجیا لە دژی گەندەڵی دەریخست،داواڵت

ەمە هیوای دا بە ئ ڕۆشنبیریی دائەنا، لەناوبردن. یەی هەندێک کەس بەگەندەڵی
خزمەتگوزارییە   دەن چاکسازیی لەب، کە هەوڵ هەموو دنیا چاکسازخوازانی

 ی ببەن.بەرە پێشەوەو  بکەن داگشتییەکان لە واڵتەکانیان 

 

 

 کۆتایی
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 سەرچاوەکان بە زمانی ئینگلیزی 

سەرچاوەکانی ئەم ڕاپۆرتە، کە سەرجەمیان بە زمانی ئینگلیزین، بە هەمان  
 زمان دانراونەوتەوە، بۆ ئەوەی ئاسان دەست بکەون. 
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