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به شى یه كه م: راپۆرت

پێشهكى:
هێڵه كانى گواســتنه وه ى گشــتى یه كێكه  لــه و خزمه تگوزارییانه ى 
له الیــه ن كه رتى تایبه ته وه  به ڕێوه ده برێت و الیه نى حكومى ده بێت 
پالنى گونجاو و ژێرخانى بۆ دابین بكات، به اڵم له گه رمیان بۆشایی 
گــه وره  له و نێوه نــده دا هه یــه  و نه توانراوه  كه رتى گواســتنه وه ى 
گشــتى بكرێتــه  كه رتێكى پێشــكه وتو هه ربۆیــه  هاواڵتیان گرفتى 

زۆریان له گه ڵیدا هه یه .
لــه م راپۆرته دا بــه  وردى الیه نه كانى گرفته كه  لــه  زارى هاواڵتیان 
و به رپرســانى په یوه ندیدارو شــۆفێرانه وه  ده خه ینــه  رو له گه ڵیدا 

راسپارده  و چاره سه رى پێویست به و گرفتانه  باس ده كه ین.

ا. ژماره ى هێڵ و ئۆتۆمبیله كانا. ژماره ى هێڵ و ئۆتۆمبیله كان

پاسشوێنز

٨٣کەالر)بازاڕ -شەهیدان(١
١٢٨کەالر)بازاڕ -بەردەسور(٢
٦٢کەالر)بازاڕ -کەالرکۆن(٣
٧٦کەالر)بازاڕ -شۆڕش(٤
١١کەالر)بازاڕ -گردەگۆزینە(٥
١کەالر)بازاڕ -پیشەسازی(٦
٤٣کفری -ناوشار٧
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پالنى زانســتى بــۆ دیاریکردنی رێژەی پێویســتی مینی پاس نیە 
و دابه شــكردنیان به ســه ر  هێڵەکانــی ناوشــاردا  گونجــاو نیــه ، 
ئۆتۆمبێله كان کە پێکدێن لە)٣٦١( مینی پاس بۆ شه ش گەڕەک، 

ته نانه ت شۆفێرەکانیش ژمارەکە بەزۆر دەزانن.
ســوارە جه بار، ماوەی کەمتر لەســاڵێکە دەستی بەکاری شۆفێری 
کــردوە لە هێڵی بازاڕ- شــەهیدان له  كــه الر دەڵێت: بەهۆی زۆری 

ئۆتۆمبێلــه وه  بــە ٢ گــروپ کاردەکەیــن هەر گروپێــک ١٥ رۆژ لە 
مانگەکــەدا کاردەکات، ئــەو  رۆژانەشــی کاردەکەیــن )٢-٣( جار 

سه ره مان دێت.
ده شــڵێت: داهاتی رۆژانەمان زۆر کەمبۆتەوە، هۆکارەکەشی زۆری 

ئۆتۆمبێله  كه  ژمارەیان لە ئێستادا زیاتر لە پێویستە.

بەڕێوبەری گواســتنەوەی گەرمیان باس له وه ده كات ژمارەى مینى 
پاســه كان له  ئێســتادا ئەگەر زۆر نەبێت ئەوە بە پێی پێویستە و 

هێلەکان مینی پاسی دیکە هەڵناگرن.
ئیدریس مســته فا، لە بەرامبەر پالنی رێکخســتن و دابەشکارییان 
دەڵێت: »بەپێی پالن و پێویستی هێڵەکە بۆمان دیاری کردون«، 

بەبێ رونکردنەوەی ئه وه ى کە چۆن ئەو کارە کراوە. 
سەرۆکی لقی گەرمیانى سەندیکای کرێکارانی كوردستان، عەدنان 

محه مه د، بە پێچەوانەوەى بۆچونه كه ى به ڕێوبه رى گواســتنه وه وه  
دەڵێت: هێڵەکان رێکنەخراون، ئەوەی کراوە بە بێ پالنی بوە.

وتیشى: دەبو لەسەر پالنی رێژەی پێویستی هێڵەکان و سەرنشین  
بۆ شوێنەکان مینی پاس دیاری بكرایه .

لە ئێســتادا  سەرجەمی هێڵەکانیان گواستنه وه ى ناو شارى كه الر 
بەهۆی زۆری ژمارەوە  بە دو گروپ کاردەکەن.

»هــەر هێڵێــک کاری نەمێنێت دەیخەنە ســەرهێڵی ئێمە، بە بێ 
ئەوەی رەچاوی پێویســتی جێگه كه  بكرێت«. ئه مه  وته ى ئەرکان 

کەریم، نوێنەری هێڵى بازار-گازینۆى شارى كه الره .
وتیشــى: ماوەی پێشو هێڵی زانکۆ هەبو هەڵوەشایەوە )٥( مینی 
پاســیان خستە ســەر هێڵی بازاڕ-گازینۆ کە ژمارەمان ١٢٨ مینی 
پاسە، بۆ چاره سه رى ئه مه ش سەردانی چەندین شوێنمان کردوە، 

بەاڵم هیچ دەرەنجامێکی نەبو.
لە بەرامبەریشــدا  به رپرسى به شــى گواستنەوە لە لقی گەرمیانى 

ســەندیکای کرێکاران، محه مه د جەبار، دەڵێت: هێڵى زانکۆ درابو 
بە کۆمپانیا پاشان هەڵوەشایەوە بۆیە ناچاربوین دابەشیان بکەین 
بە سەر هێڵەکانی دیکەدا و هەر هێڵێک چەند ئۆتۆمبێلێکی خرایە 

سەر.
ئیدریس مستەفا، بەڕێوبەری گواستنەوه ی گەرمیان، وتى: ئیمە بۆ 
ریگریکردن لە زیادبونی ژمارەی ئۆتۆمبێلەکان لە ســاڵی )٢0١١(

ـه وه  هێڵمان بە هیچ ئۆتۆمبێلێک نەداوە.

١١.ب. نه بونى پالنی زانستی بۆ دابه شكردنى هێڵه كان.ب. نه بونى پالنی زانستی بۆ دابه شكردنى هێڵه كان

٢٢.ب. بەڕێوبەری گواستنەوەی گەرمیان ژمارەی مینی پاسەکان به  پێی پێویسته.ب. بەڕێوبەری گواستنەوەی گەرمیان ژمارەی مینی پاسەکان به  پێی پێویسته

٣٣.ب. زیاد کردنی ئۆتۆمبیل بۆ هێڵەکان بەبێ پالن بوە.ب. زیاد کردنی ئۆتۆمبیل بۆ هێڵەکان بەبێ پالن بوە

ج. كێشه ى ئۆتۆمبیلی تۆمارنه كراو و بێهێڵج. كێشه ى ئۆتۆمبیلی تۆمارنه كراو و بێهێڵ

ب.كێشه ى ژماره ى پاسه كانب.كێشه ى ژماره ى پاسه كان

ژماره یه ك ئۆتۆمبێل كه  هه ڵگرى هێڵى گواستنه وه  نین له  هێڵه كاندا 
كارده كــه ن، شــۆفێرانى دیكــه ش ئه مــه  بــۆ نه بونــى لێپێچینه وه  

ده گه ڕێننه وه .
هیچ ئامار و ژمارەیەکى دیاریکراو نیە کە رێژەی ئۆتۆمبێلی خوار 
مۆدیــل و بێهێــڵ لە گەرمیان دیــاری بکات، وتەبێــژی هاتوچۆی 

گەرمیانیش دەڵێت بوەتە دیاردە.
محه مــه د جه بــار، به رپرســى بەشــی گواســتنەوە لە ســەندیکای 
کرێکاران رونیده كاته وه : هیچ ئامارێک نیە لەسەر ژمارە و رێژەیی 
ئەو ئۆتۆمبێالنە، چونکە الیەنی کەم هەڵگری پێناسی سەندیکاش 

نین تا بتوانین رێژەکەیان بزانین.
ئــەو زۆری ژمارەیــەش وته بێــژى هاتوچــۆی گەرمیــا ن جەختی 
لێدەکاتــەوە و دەڵێــت: لە ئێســتادا لە حاڵــەت دەرچوە و بوەتە 
دیاردە بەتایبەتیش کە لە شار و شارۆچكه كانى گواڵڵه  و شارەبان 

هاتونەتە گەرمیان دەبێت سنوردار بکرێن.

عه بدوڵاڵ مه جید، خاوەن مینی پاسە لە هیڵێکی ناوشار كارده كات 
دەڵێت: سەره ڕای زۆری ژمارەکەمان کێشەیەکی دیکە  بونی مینی 
پاسی بێ مەرجە کە هەڵگری هێڵ نین و هاوشانی ئێمە کاردەکەن.
ئه و شــۆفێره  هۆکارەکەی بۆ کەمی لێپرســینەوە له و ئۆتۆمبێالنه  

ده گه ڕێنێته وه .
وریا عزەدین، شۆفێرێكى دیكه ى هیڵه  ناوخۆییه كانى شارى كه الره ، 
درێــژە بەقســەکانی دەدات و ئــه وه  رونده كاته وه : كــه  نەتوانراوە 
کۆنتڕۆڵی ئەم حاڵەتە بکرێت بۆیە سەرنشینەکانمان کەمی کردوە.
لــە بەرامبــەردا محه مــه د جه بار، به رپرســى به شــى گواســتنه وه  
لەســەندیکای کرێکاران  ئاشکرای ده كات: بۆ ئەوە پێویستیان بە 
هەبونی لیژنەیەکی تایبەتمەندە لە نێوان ســەندیکا و گواســتنەوە 
و هاتوچۆ، تا بتوانن کاری لەسەر کەن هەروەک رێژەشیان بزانن.
باسی لەوەکرد تاکو ئێستا ئەو کارەیان نەکردوەە و بۆ هۆکارەکەشی 

هیچ وەاڵمێکی نەدایەوە.

١١.ج. قه باره ى كێشه كه .ج. قه باره ى كێشه كه 
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ئه و هێاڵنه ى له  نێو شــارى كه الردا هه یه  به مه به ســتى رێگریكردن 
له  كاركردنى مینی پاســی بێمۆڵه ت و بێهێــڵ، خۆیان چاودێریان 

داناوه .
ســوارە جه بار، شــۆفێرێكى  هێڵی بازاڕ- شەهیدانى قه زاى كه الره ، 
بــاس لــه وه ده كات: چاودێریکمــان دیاری کــردوە و رۆژانە پارەی 
دەدەینــێ بۆ ئــەوەی ژمارەکەیان وەربگریــن و لەالیەن هاتوچۆوە 

سزابدرێن کە ئەمە بۆ هێڵەکانی دیکەش راستە.
لەماوەی پێشودا  پرسی لێپێچینەوەی ئەو بابەتەمان خستە بەردەم 
گواستنه وه ى گه رمیان، باسیان لەوە کرد کە ئەوان چەکداریان نیە 

تابتوانێت لێپێجینەوە لەو بابەتە بکات، ئەرکان کەریم وای وت.
دانانى چاودێر له  الیه ن خودى شــۆفێرانه وه  نه بوه ته  رێگر له وه ى 
كارى ئۆتۆمبێلــه  بــێ هێڵــه كان چاره ســه ر بــكات و كاره كانیانى 

رێكنه خستوه ته وه .
ئــەرکان کەریــم کەشــۆفێرى هێڵى ناوخــۆى كــه الره  هێمای  بۆ 

ئه وه شــکرد : ســەرباری دانانی چاودێر، بەاڵم هێشــتا ژمارەیەکی 
زۆر لەو ئۆتۆمبێالنە لەکاردان و رۆژ بە رۆژ رێژەکە زیاد دەىێت.
ئه و شــۆفێره  وتیشــى:  بۆ ئەم بابه ته  سەردانی قایمقامان کرد لە 
بــری ئەوەی چاودێرى ئەو ئۆتۆمبێلە بێ  هێاڵنە بکەن بە خۆمانی 
وت کــە ناو و ژمارەیان بنێرین بۆیان لــە رێگەی چاودێرەکانه وه ، 
کە ئەمەش شــتێکی کاتیە ســزا بدرێن دوبارە دەســت بەکارکردن 

دەکەنەوە.
ئیدریس مســتەفا، بەڕێوبەری گواســتنەوه ی گەرمیانیش دەڵێت: 
ئەوە ئەرکی هاتوچۆیە کە هەرکات لەو جۆرە ئۆتۆمبێالنە لەســەر 

شەقامەکان بینرا لێپێچینه وه یان لەگەڵ بکرێت.
بەپێی ئامارەکانی دو ســاڵی رابردو بەڕێوبەرایەتی گواســتنەوەی 
گەرمیان ٨0 ئۆتۆمبێل لە مینی پاس و تەکســی کە بەنایاســایی 

سەرنشینیان سەر خستوە سزا دراون.

یەکێک لەو خاوەن مینی پاســانەی كه  هێڵیان نیه  و كارده كه ن و 
داواى كرد ناوی باڵونه كرێته وه ، ئاماژه ى به وه كرد ژمارەیان زۆرە، 

خۆیشی تائێستا ٢ جار سزا دراوه .
وتــى: خاوه ن هێڵەکان لە نزیک بــازاڕ چاودێریان داناوە بۆیە کە 
متــر بەو رێگایــە دەڕۆم، بەاڵم رێگاکانی دیکە ئاســاییە، چونکە 

چاودێری لەســەر نیە و کارمەندی هاتوچۆش کەمە دەشــڵێت بۆ 
بژێوی خۆم ئەم کارە دەکەم توانای کڕێنی هێڵم نیە.

یەکێکی دیکە لەو شــۆفێرانه  کەهەر لەتەنیشــت ئەو ئۆتۆمبیالنە 
کاری دەکــرد کــە هێڵیــان هەبو، وتی: کاری خــۆم دەکەم، تاکو 

ئێستاش هیچ لێپسینەوەیەکم لێنەکراوە.

ســەرۆکی لقی گەرمیانى سەندیکای کرێکارانی كوردستان دەڵێت: 
تاوەکــو رێکخســنەوەیەک بــۆ ژمارەکەیان نەکرێت و گواســتنەوە 
هاوکارمان نەبێت، ناتوانین ئەو دیاردەیە کە هەیە رێگری لێبکەین.
عەدنــان محه مه د، وتیشــى: گرنگە رێکخراوبن و پاشــان بتوانین 

چاودێریان بۆ دابین بکەین.
ســەرۆکی لقــی گەرمیانــى ســەندیکای کرێکارانی كوردســتان ، 
دەشــڵێت: گواســتنەوەی گەرمیان هیچ کات هاوکارمان نەبوە لەو 

بابەتەدا.

لەبەرامبەریشــدا ئیدریــس مســتەفا، به ڕێوبــه رى گواســتنه وه ى 
گه رمیان پیچه وانه ى بۆچونى ســەرۆکی لقی گەرمیانى سەندیکای 

کرێکارانی كوردستان، ده ڵێت: هاوکار بوین.
ئاماژه ى به وه شكرد: ئەوەی سەندیکا مەبەستیەتی کە شۆفێرەکان 
ناچــار بکەین بــە وەرگرتنی پێناس و ئەندامبون لە ســەندیکایه ، 
ئێمــەش ئەوە ناکەین، چونکە ئەو کارە ناچارى نیەو منیش کارم 

لەسەر نەکردوە.

٢٢.ج. هێڵەکانی ناوشار: خۆمان چاودێرمان بۆخۆمان دابین کردوە.ج. هێڵەکانی ناوشار: خۆمان چاودێرمان بۆخۆمان دابین کردوە

44.ج. مینی پاسە بێ هێڵەکان چی دەڵێن لەسەر کارکردنیان؟.ج. مینی پاسە بێ هێڵەکان چی دەڵێن لەسەر کارکردنیان؟

٥٥.ج. »گواستنەوەی گەرمیان و سەندیکای کرێکاران هاوکاری یەکتر نین« .ج. »گواستنەوەی گەرمیان و سەندیکای کرێکاران هاوکاری یەکتر نین« 

بەشــێکی زۆری شــۆفێرەکان کۆکن لەسەر ئەوەی تە نها بەدانانى 
دو کارمەندی هاتوچۆ لە دو فلکەی ناوشــار کێشــەکانیان کەمتر 
دەکاتەوە و بەئاسانیش دەتوانرێت جیاکاری بکرێت لە نیوان مینی 

پاسێک کە هێڵی هەبێت یاخود هێڵى نەبێت. 
له بــاره ى دانانى پۆلیســى هاتوچۆوه  بــۆ چاودێریكردن، وتەبێژی 
هاتوچــۆی گەرمیــان،  عه بدولڕه حمان زەهــاوی، ئه وه  ده خاته رو: 

تاکو ئێســتا هیچ الیەنێک وەک سەندیکا یاخود گواستنەوە داوای 
دانانی کارمەندی لێنەکردوین.

وتیشــی: بەدواداچون دەکەین و لە هەوڵى ئەوەشــدا دەبین کە لە 
هــەردو فلکەی بــازاڕ و ئاوارەکان کارمەند دابنێین گەر پێویســت 

بکات.

٣٣.ج. وتەبێژی هاتوچۆی گەرمیان: داواى كارمه ندیان نه كردوه  بۆ لێپێچینه وه .ج. وتەبێژی هاتوچۆی گەرمیان: داواى كارمه ندیان نه كردوه  بۆ لێپێچینه وه 
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ژمارەی تەکســیەکانی ناو شاری کەالر کە سەرۆکی لقى گه رمیانى 
ســەندیکای کرێــکاران جەختی لێدەکاتەوە بۆ شــارەکە زیاتره  لە 

پێویست.
ژماره یه كى زۆرى تەکسی له  ناوشاردا بە دیی دەکرێن کە ژمارەیان 
٥٩٥ تەکســی گەڕۆکە کــە کۆی الیەنە پەیوەندیــدارەکان جەخت 
لەوە دەکەنەوە ئەم ژمارەیە بۆ قەزای کەالر رێژەیەکی زۆرە، شــۆ 
فێرانیــش نەبونی لێپێچینه وه  و کەمــی نرخی هێڵه كه یان بەهۆکار 

دەزانن.
کاوە مه جید ئەحمەد،  شــۆفێری تەکســیە  لە ناو شــاری کەالر، 
باس له وه ده كات: لە ناو بازاڕدا نزیکه ی ١00 تەکســی راده وه ستن، 

خۆم سەردانی قایمقام و سەندیکام کرد بۆ ئەوەی هێڵ بەتەکسی 
نەدرێت، بەاڵم ئەمە لە بەرچاو ناگیرێت و بەردەوام زیاد دەبێت.

دەشڵێت: ژمارەیەکی زۆر لە پۆلیس یان ئەوانەی خاوه ن پیشه یەکی 
دیكه ن لەگەڵمانن و کاری تەکسی دەکەن.

نــەوزاد محه مــه د، شــۆفێرێكى دیكه یه  و هــۆكارى زۆرى ژماره ى 
ته كســیه كان ده گه ڕێنێتــه وه  بۆ كه می نرخی هێڵــه كان و دەڵێت: 
کەمی نرخی هێڵەکەمان هۆکارە کە بەشێوەیەکی هەڕەمەکی زیاد 
کراوە و هەرکات بتەوێت دەتوانی  هێڵ وەربگریت و کار بکەیت و 

رەچاوی ژمارە نەکراوە.

»گرفتی تەکسیەکانی ناوشار زیاتر لە روی ژمارەوەیه کە رەچاوی 
پێویستی تاکسی نه کراوە  لە نێو شاردا«. ئه مه  بۆچونى سەرۆکی 

لقی گەرمیانى سەندیکای کرێکارانی كوردستانه .
عه دنــان محه مه د، جه خت له وه شــده كاته وه : کە دەبێت لە رێگەی 

لیژنەیەکەوە  چاودێری پێدانی هێڵ بە تەکسیەکان بکرایە.
لــە وەاڵمــی ئەوەی کــە ئەرکی یەکەمــی ســەندیکای کرێکاران و 
بەڕیوبەرایەتی گواســتنەوەی گەرمیانه  ئــەم کارە بکەن، دەڵێت: 

هەرچــی کراوە پرس بە ســەندیکای کرێکاران نەکراوە  ئەوەشــی 
رێکمان خستۆتەوە بەشێکی کەمە و بەتەنها کارمان لەسەر کردوە.
ســەرۆکی لقــی گەرمیانــى ســەندیکای کرێکارانــی كوردســتان، 
هۆکارێکی دیکەی زۆری ئەم رێژەیە دەگەڕێنێتەوە بۆ پێدانی هێڵ 
بە کەســانێک لەالیەن گواســتنەوەی گەرمیانــەوە بەبێ چاودێری 

کردن و بێ ئه وه ى بزانرێت كه سه كه  خاوەن پیشەیەکی دیکەیە.
وتیشی: شۆفێر هەیە کارمەندی تەندروستیە و دو هێڵی بەناوەوەیە.

شۆفێرانى ته كستى زۆرى ژماره ى ته كسیه كان بۆ ئه وه  ده گه ڕێننه وه  
كه  به شــێكى ئه وانه ى كارى ته كســى ده كه ن، كارى دوهه میانه  و 
دامه زراوى حكومه تن وه ك مامۆستاو  فه رمانبه ر و كارمه ندى هێزه  

ئه منیه كان.
کاوە مه جید، پێنج ساڵە کاری تەکسی دەکات، دەڵێت: ژمارەیەکی  
زۆر لەهاوپیشــەکانمان کاری دوه میان هەیە، بەتایبەت پۆلیسن و 

لە  هێزەکانی ناوخۆن و هێڵیشــیان پێدراوە،کە ئەمە بەپێی یاســا 
قەدەغەیە.

ئەکبــەر حه میــد، شــۆفێرێكى دیكه یه  و باس لــه وه ده كات: هەیە 
خاوەن پلەیەکی ســەربازیە و تەکسیشــی کڕیوە کاری پێدەکات، 
بەاڵم کەس نەهاتوە بپرســێ یــان بەدواداچون بکات بۆ ئەوبابەتە 

کە  ئەمەش کاری ئێمەی لەم دۆخەدا زیاتر قورسکردوە.

دوه م: ته كسیه كاندوه م: ته كسیه كان

ب. كێشه ى ژماره ى ته كسیه كانب. كێشه ى ژماره ى ته كسیه كان

ج. كێشه ى ته كسی بێمۆڵه تج. كێشه ى ته كسی بێمۆڵه ت

١١.ب. ته كسیه كانى ناوشارى كه الر ژماره یان زیاد له  پێویسته .ب. ته كسیه كانى ناوشارى كه الر ژماره یان زیاد له  پێویسته 

٢٢.ب. به بێ چاودێریی هێڵی ته كسی دابه ش كراوه  .ب. به بێ چاودێریی هێڵی ته كسی دابه ش كراوه  

١١.ج. به شێكى ئه وانه ى كارى ته كسى ده كه ن، كارى دوه هه میانه .ج. به شێكى ئه وانه ى كارى ته كسى ده كه ن، كارى دوه هه میانه 

تەکسی شوێن ز

٥٢٥ کەالر ١

١ کفری ٢
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بەپێــێ فەرمانــی وەزارەتی ناوخۆیی هەرێمی کوردســتان ســاڵی 
٢0١٩، كاری تەکسی لەسەرجەم ئەفسەران و کارمەندانی هێزەکانی 
ئاسایشی و پۆلیس و پێشمەرگە و گشت هێزە چەکدارەکان لەسەر 
میالکی هەرێمى کوردستان قەدەغە کراوە، هەروەها فەرمانبەرانیش 

بڕیارێكى هاوشێوه یان بۆ ده ركراوه .
بەڕێوبەری گواســتنەوەی گەرمیــان جه خت له وه ده كاته وه : کاتێک 
کەســێک دێت بۆ پێدانی هێڵی تەکســی  سەرەتا بەلێننامەی پێ 

پڕدەکەینــەوە کــە موچەخۆر نەبێت  ئەوەشــی هێڵــی وەرگرتوە 
لەســەر هەمان شــێواز بوە لە بەرامبەر ئەوەی دواتر بۆ دروســتی 

ئەوبابەتە بەدواداچون دەکەن.
وتیشــى: ئێمــە تەنهــا ئەو کاتــە دەســەاڵتمان هەیە کــە خەتی 
پیێدەدرێــت دوابەدوای ئەوە ناتوانین بەدواداچون بکەین هیچ  لە 
دەســەاڵتی من نیە، ئەگەر کەسێک سەرەتا هیچ کارێکی نەبوبێت 

و هێڵی وەرگرتبێت دواتر لە شوێنێک دامەزرابێت.

»بەڕێوبەری گواســتنەوەی گەرمیان هێڵی داوە بە کەســانێک کە 
فەرمانبەرن و موچەخۆرن بەلێننامەشــی پڕکردۆتەوە کە موچەی 
نیــە، بــەاڵم هەیەتــی«. ئه مه  وتــه ى ســه رۆكى لقــی گەرمیانى 

سەندیکای کرێکارانه .
عه دنان محه مه د، دەشڵێت: لەسەر ئەم بابەتە نوسراوی فەرمی بۆ 

ئیدارەی گەرمیان  دەکەم.
هۆکارەکەشــی دەگەڕێنێتــەوە بــۆ نەبونــی بەدواداچــون لەالیەن 
گواســتنەوەی گەرمیانــه وه  کە دەبێت نوســراوی فەرمی بۆ ئامار 

بکات بەزانینی ئه وه ى موچەخۆرە یان نا.
ســه رۆكى لقی گەرمیانى ســەندیکای کرێکاران، دەشــڵێت: بۆچی 
ئەگەر هێڵێک یەک رۆژ بەســەر ماوەی تازەکردنەوەکەی دا بڕوات 
غەرامــەی دەکات، بــەاڵم بۆ ئــەو بابەتە بەدواداچــون ناکات. کە 
ئەمەش لە هەمو هێڵەکان هەیە زانیاری تەواومان الیە، بەاڵم کاری 

لەسەر ناکرێت.
وتیشی بەڵگەی تەواوم پێشکەش بە گواستنەوەی گەرمیان کردوە 

لەسەر کەسێک، بەاڵم  وەاڵمیان نەداومەتەوە.
لێپرســراوی گواستنەوەی کفری نایشارێتەوە کە هاوشێوەی قەزای 
کەالر کەســانێک هەن خاوەنى هێڵن و پۆلیســن واتا پیشــەیەکی 

دیکەیان هەیە بەفەرمی.
کاوە قادر، وتیشــی: ناتوانین هێڵیان لێوەرگرینەوە، چونکە پێش 

ساڵی ٢0١١پێیان دراوە.
ســەرۆکی لقی گەرمیان سەندیکای کرێکارانی کوردستان، عەدنان 
محەمەد، لەبارە کارى ئەو کەســانەى کە پیشەى دیکەیان هەیە و 
کارى گواســتنەوەى گشتى دەکەن وتى: »هەرکات کەسێک ناوی 
الی وەزارەتێــک هەبــێ نابێ لەوەزارەتێکی دیکــە ناوی هەبێت و 

دەبێ لێپێچینەوە بکرێت. 

رێنماییه كانى رێکخســتنه وه ى کاری تەکســی بەشــێوەیەکی کەم 
جێبەجێکــراوە کــە رێگر دەبێــت لە هێزەکانی ئاســایش و ناوخۆ 

كارى ته كسى بكه ن.
وتەبێژی هاتوچۆی گەرمیان له باره ى كاركردنى كارمه نده كانیانه وه  
باســى له وه كرد: ئێمە چەند کارمەندێکمان کاری تەکسیان دەکرد 

لێپێچینەوەمان لەگەڵکردن و ئۆتۆمبێلەکانیان فرۆشت.
عه بدولڕه حمــان زه هاوى، وتیشــى:  بەرێوبەرایەتی گواســتنەوەی 
گەرمیان دەتوانێت بەدواداچون بکات ئەو کەســانەی ئێستا کاری 
تەکسی دەکەن لەو کەسانەن کە بەپێی یاسا لێیان قەدەغە کراوە 

.

٢٢.ج. گواستنەوەی گەرمیان: ناتوانین  هێڵی تەکسی وەربگرینەوە له  پۆلیس و فەرمانبەر.ج. گواستنەوەی گەرمیان: ناتوانین  هێڵی تەکسی وەربگرینەوە له  پۆلیس و فەرمانبەر

٣٣.ج. سەندیکای کرێکاران:  گواستنەوە هێڵی بە کەسانێک داوە کە فەرمانبەرن و پیشەی دیکەیی هەیە.ج. سەندیکای کرێکاران:  گواستنەوە هێڵی بە کەسانێک داوە کە فەرمانبەرن و پیشەی دیکەیی هەیە

د. ته كسیه كانى ناوشار جێگه ی وه ستانیان بۆ دیارى نه كراوه د. ته كسیه كانى ناوشار جێگه ی وه ستانیان بۆ دیارى نه كراوه 

44.ج. رێنمایی رێکخستنی کاری تەکسی كارى پێنه كراوه .ج. رێنمایی رێکخستنی کاری تەکسی كارى پێنه كراوه 

گرفتی شوێن بەزۆری روبەروی تەکسیەکا نی ناوشار دەبێتەوە کە 
سزای مادیی دەدرێن.

مەریوان محه مه د، شــۆفێرى ته كســیه ، ئاماژه  به وه ده كات:  ئێمە 
ژمارەمــان ١٨ تەکســیە چەندجارێک لە شــوێنەکەمان الدراوین و 
پســوڵه ى ســزادانمان بۆ کراوە لەالیەن هاتوچــۆوە، گرفتی ئێمە 

ئەوەیه  نازانین چۆن رۆژانە کار بکەین.
وتــی: ئەگــەر لە جێگایەک جێگیر نەبیــن و بۆمان دیاری نەکرێت 
ناتوانین تەواوی کاتەکەمان بە ســوڕاندنەوە لەســەر شــەقامەکان 

بەسەر ببەین بەتایبەت لەم دۆخەشدا کە بەنزین گرانە.
گواســتنەوەی گەرمیــان ئــه وه  ده خاته ڕو تەکســیەکان گەڕۆکن و 

دەبێت لە نێو شاردا بسوڕێنەوە نەک شوێنیان بۆدابین بکرێت.
بەڕێوبەری گواســتنەوەی گەرمیان، ئیدریس مستەفا، لە بەرامبەر 
پالنی دابینکردنی شــوێن بۆ تەکســیەکا نی نێو شــار، باس لەوە 
دەکات کە لە هێڵه كه شــیان نوسراوە تەکسی گەڕۆکن و دەبێت لە 

ناوشاردا بسوڕێنەوە نەک شوێنیان هەبێت.
 وتیشــى: چ پالنێــک و میکانیزمێک هەیە بــۆ دابەش کردنیان بۆ 

ئەوەی دابەش بكرێن بسوڕێنەوە؟ هیچ پالنێک نەبو.
له بــاره ى سیســته مى كاركردنیانــه وه  بەڕێوبــەری گواســتنەوەی 
گەرمیــان، وتــى: کارکردنیان به  سیســتەمی تــاک و جوتە کە لە 
کاتی سەرهەڵدانی نەخۆشــی ڤایرۆسی کۆرۆنا بۆمان دیاریکردون 

و ئێستاش واکاردەکەن.
بــه  پێــی به دواداچونه كانى یه كه ى چاودێرى شــۆفێرانی تەکســی 
ناوشــار هەمویــان پێکــەوە کاردەکەن و سیســته مى تاك و جوت 

په یڕه و ناكه ن.
سەرۆکی لقی گەرمیانى سەندیکای کریکارانیش دەڵێت: هیچ کات 
گواستنەوەی گەرمیان هاوکارمان نەبون بۆ دانانی پالنی شوێن بۆ 

تەکسیەکانی ناوشار و هیچ پەیوەندیەکمان لە گەڵیان نیە.
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كه شى گه رمیان له  ناوه كه یدا دیاره  كه شێكى گه رمه  و له كاته كانى 
گه رمــادا یه كێــك لــه  گرفتــه  ســه ره كیه كانى هاواڵتیــان له گــه ڵ 
ئۆتۆمبێله كانى هێڵه كانى گواســتنه وه  نه كردنه وه ى فێنككه ره وه ى 

ئۆتۆمبێله كانه .
ماردین حســێن، هاوالتیه كى دانشــتوى ناحیه ى رزگارییه  له باره ى 
ئه وگرفته وه  ده ڵێت: رێگاکەی ئێمە وەکو  هێڵەکانی ناوشــار نیە و 
دورترین، بەاڵم هیچ کات شــۆفێرەکان فێننککەرەوە داناگیرسێنن. 
ئــه و هاواڵتیــه  وتیشــى: پێشــوتر شــۆفێرەکان پێیــان دەوتیــن 
ئەگــەر کرێکەمــان ببێتە هه زار دینار فێنکەرەوە دادەگیرســێنین، 
بــەاڵم نزیکــی پێنج مانگە کــرێ زیاد کــراوە و بەهیچ جۆرێکیش 

فێنکەرەوەیان نه كردوه ته وه .
سەربارى ئەوەى هێڵە گشتیەکانى گواستنەوە رۆژانە هاواڵتیان بە 
کاریان دەهێنن، بەاڵم تا ئێســتا رێگایەکى دیارى کراو و ئاشــکرا 
بۆ ســکااڵى هاواڵتیان دیارى نەکراوە و تەنانەت ژمارە مۆبایلێکى 

تایبەت بەو بابەتەش نیە.
بەڕێوبــەری گواســتنەوەی گەرمیــان ئیدریــس مســتەفا، وتــی: 
هێڵەکانــی دەرەوەمــان پابەنــد کــردوە و هاواڵتــی ســکااڵ بکات 
لێپێچینەوەیان لەگەڵ دەکەین، بەاڵم بەگشتی بۆ هێڵەکانی ناوشار 
و مینی پاسەکان ناکرێت و رێگاکەیان زۆر دور نیە بۆیە پابەندمان 

نەکردون.

١١. شۆفێران پابه ندنابن به كردنه وه ى فێنككه ره وه ى ئۆتۆمبێله كانه وه . شۆفێران پابه ندنابن به كردنه وه ى فێنككه ره وه ى ئۆتۆمبێله كانه وه 

سێیه م: كێشه ى هاواڵتیان له گه ڵ هێڵه كانى گواستنه وه سێیه م: كێشه ى هاواڵتیان له گه ڵ هێڵه كانى گواستنه وه 

رۆژانــە هاواڵتیان روبەڕوی چەندیــن گرفت دەبنەوە لەوانە نەبونی 
شوێنێک بۆ چاوەوانى ئۆتۆمبێل یان دابەشنەکردنی ئۆتۆمبێلەکان  

بەسەر گەڕەکەکاندا و دیاری نەکردنی کات بۆ یان.
ژاڵە عوبێد، له باره ى نه بونى جێگه یه كى دیارى كراو بۆ پاســه كان 
و شــویچنى چاوه ڕوانــى سه رنشــینه كان ده ڵێت: هیچ شــوێنیکی 
چاوەڕێکردن بۆسەرنشــینەکان نیە و ئەمە هاوتایە لە گەڵ گرفتی 
دابەشــنەکردنی مینی پاســەکان بە ســەر گەڕەکەکانــدا، چونکە 
کاتێکــی زۆر چــاوەڕی دەکەیــن بەتایبەتــی هاوینــان کە دەىیت 

کاتێکی زۆر چاوەرێ بکەیت.
میدیا مه حمود، گرفتێكى دیكه  ده خاته ڕو كه  راگرتنیانه  تا هاتنى 
كه سى دیكه  و دەڵێت: كاتێكى زۆرمان پێده چێت تا ئۆتۆمبێله كان 
ده كه ونــه ڕێ و ئه گه ر نه قه رى دیكه  نه بێت تا ئه و رێژه یه ى خۆیان 

دیارییان كردوه .
بەڕێوبەری گواستنەوەی گەرمیان دەڵێت: بەپێی پالن و سیستەمی 

ئێمە نەبوە بەڵکو خۆیان بەو شێوازە رێکیان خستۆتەوە.
 لەبــارەی دیاری کردنی شــوێن بۆهاوڵێتیان وتــی: تەنها ئەوەی 
هەبــو چەنــد ســاڵێک لەمەوبەر ژمارەیــه ک چەتر بۆ راوەســتانی 
هاواڵتی دانرا  كه  ســەرجەمیان شــكێنران بۆ ئێستاش نە پالنمان 

بۆ ئەو بابەتە هەیە نە بودجەش هەیە بۆ دابینکردنی.
ئیدریس مسته فا، باسى له وه شكرد: سەرنشینەکان ئێمە دیاریمان 
نەکردوە بەڵکو خۆیان دیارییان کردوە هەیە به  شــه ش سەرنشین 
یان دو سەرنشین سەرده خات بەو جۆرە کاری خۆیان رێکخستوە.
ده شــڵێت: لەئێســتادا پالنێکــی باشــمان لەبەردەســتدا نیە لەم 

دۆخەشدا ناتوانین کاتی دەرچونیان  دیاری بکەین.

٣٣. له گه ڕه كه كان شوێنى دیاریكراو بۆ ئۆتۆمبێله كان دیارى نه كراوه . له گه ڕه كه كان شوێنى دیاریكراو بۆ ئۆتۆمبێله كان دیارى نه كراوه 

به شــێكى هاواڵتیــان نیگه رانــن لــه  خراپى ئــه و ئۆتۆمبێالنه ى له  
هێڵــه كان كارده كــه ن و هاتوچــۆی گەرمیانیــش ده ڵێــت: ئەگەر 
ئۆتۆمبێلــەکان پابەندی مەرجەکانــی توندوتۆڵی نەبن  هێڵەکانیان 

نوێ ناکرێتەوە.
مەهــدی عه دنــان، هاواڵتیه كى دانشــتوى كه الره  له بــاره ى خراپى 
به شــێك له  ئۆتۆمبێله كانى هێڵه كانه وه  وتــى: هەندێک ئۆتۆمبێل 
هەیە  زۆر کۆنن و بەجۆرێک دەرگاکەیان داناخرێت یان بەجۆرێک 
کۆنن کە کۆشنەکانیان پارچە پارچە بون، رەنگە وەک سەرنشینێک 
هەست بەوە بکەیت کە پارێزراو نیت و سیمایەکی جوانیشیان نیە.
وته بێژى هاتوچۆى گه رمیان، ئه وه  ده خاته ڕو سااڵنە کە ئۆتۆمبێل 
هێڵەکەی نوێدەکاتەوە پێویستە سەرەتا پشکنینی توندو تۆڵی بۆ 
ئۆتۆمبێلەکەی بکات، چونکە نوێکردنەوەی هێڵەکەیان مەرجدارە.

عه بدولرەحمــان زەهاوەی، باســى له وه كرد: پشــکنینەکە هەبونی 
پارچــە ئاســنی زیادە لــە ئۆتۆمبیلەکەداو گونجاوی کۆشــنەکانی 
سەالمەتی بۆ لێخوڕین  و دوکەڵ كردن یان هه ر کێشەیەکی دیكه  
كه  هەیبێت و بەشێکی زۆری ئۆتۆمبیلەکان لەو روەوە گونجاون.

له باره ى ســزاى ئۆتۆمبێله كانه وه  له  كاتى بونى ســه رپێچى وتى: 
هــەرکات ســەرپێچی هەبێت ئاگادار دەکرێینــەوە و بڕی 40 هەزار 

دینار پێبژاردنیان بۆدەکرێت.
گواستنەوەی گەرمیان جەخت لەوەده كاته وه  ناتوانن ئۆتۆمبێلەکان 
بەناچــاری بــە خاوەنەکانیــان بگــۆڕن بەڵکــو هــەرکات خۆیــان 
ئۆتۆمبێلەکانیان گۆڕی مەرجە کە لە روی مۆدێلەوە سەروی ٢0١0 

بێت.

٢٢. ئۆتۆمبێله كان مه رجى توندوتۆڵیان نه بێت هێڵه كانیان نوێناكرێته وه . ئۆتۆمبێله كان مه رجى توندوتۆڵیان نه بێت هێڵه كانیان نوێناكرێته وه 
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شــێوازى دابه شكردنى هێڵه كان له  ناوشاردا له سه ر دابه شكارى 
كۆنه  و له پاش فراوانبونى شــاره وه  رێكخســتنه وه  بۆ هێڵه كان 
نه كراوه  و به شــێكى ئه و شوێنه  گشتیانه ى كه  رۆژانه  هاواڵتیان 

ســه ردانى ده كه ن هێڵى بۆ دابین نه كراوه .
نوینــەری شــۆفێرانى   هێڵــی کــەالرى کــۆن باس لــه وه ده كات 
بەشــێکی سەرنشــینەکانمان رۆژانــە ســەردانی نەخۆشــخانەی 
گشــتی دەکەن، بــەاڵم هێڵێکــی تایبەت بەو شــوێنە نیە بۆیە 

خۆمــان ناچار ریگاکەمان دەگۆڕین.
ئاســۆس عه بدواڵ، هاواڵتیه كى دانشتوى گه ڕه كى كه الرى نوێیه  
ده لێــت: گــەر بمانەوێــت بۆبــازاڕ بڕۆین دەبێــت ناچارهاواڵتی 
بڕواتــە ســەر رێگای کفــری-ڕزگاری یان لەگــەڵ هاواڵتی دیکە 
هاتوچــۆ بکات.ئه گه ریــش بمانەوێت ســەردانی نەخۆشــخانەی 

گشــتی بکەین دەبێت ئۆتۆمبێلــی تایبەت به كرێ بگرین.
هاواڵتیه كى دیكه  كه  دانشــتوى گەڕەکی کوڵەجۆییەکانى شارى 
كــه الره  ئــه وه  ده خاته ڕو تائێســتا گه ڕه كه كه یان هیــچ هێڵێکی 

نیە.
گواســتنه وه   هێڵــى  نه بونــى  له بــاره ى  حه ســه ن،  هۆشــیار 
له گه ڕه كه كه یــان وتى: هەرکات ســەردانی بازاڕ دەکەن ده بێت 
بەپــێ هاتوچۆ بکەن یاخــود بۆکاتی گەڕانــەوە دەبێت بڕۆینە 
گــەراج ولەگــەڵ هێڵی کــەالر-ڕزگارى بگەڕێینــەوە کە ئه وه ش 

هێشــتا له  جێگه ى ئێمه وه  نزیك نیه .
ئیدریــس مســته فا، به ڕێوبــه رى گواســتنه وه ى گه رمیــان لــه و 
باره یــه وه  ده ڵێــت: زەحمەتــە و ناکرێــت و لە هیچ شــوێنیکی 
دیکەش نەکراوە کە هەر شــوێنێک هەبێــت هێڵی بۆدابینکەین.

کفرى قەزایەکى کۆن و گەورەیە، بەاڵم تا ئێســتا بەشى زۆرى 
گەڕەکەکانى ئەو قەزایە هێڵى گواســتنەوەى گشــتیان نیە.

چاالک محەمەد، دانشــتویەکى قــەزای کفرییە باس لەوەدەکات 
لــە هیــچ شــوێنێک پــاس نــە لەســەر شــەقامەکانیان یاخود 

گەڕەکەکانیــان جێگیر نەکراوە.
دەشــڵێت، هەرکات کەســێک بیەوێت ئۆتۆمبێلێ دەست کەوێ 
دەبێــت بڕواتــە ســەر جوتســایدی قەزاکە  کە رەنگــە هەندێ 
کات ئۆتۆمبێلی هەر دەســت نەکەوێ، هەربۆیە بەشێکێ زۆری 

دانشــتوانی قەزاکە ئۆتۆمبێلی خۆی بەکاردێنێت.
لەباســى دورى ئۆتۆمبێــل لەگەڕەکەکانەوە فرمێســک دەڵێت: 
ئــەو رێگایــەی بــۆ دەســکەوتنی ئۆتۆمبێــل دەیبــڕم، نزیکــم 
دەکاتەوە لەو شوێنەی کە دەمەوێ بۆی بچم، واتا گەر بمەوێ 
بــۆ نەخۆشــخانە بڕۆم و ئــەو رێگایەش ببڕم بۆ دەســکەوتنی 
ئۆتۆمبێــل چەنــد هەنگاوێکــی کەمــم لەپێــش دەمێنێتەوە بۆ 

نەخۆشخانەکە.
فرمێســک مەحمــود، وتیشــی: ئــەو جێگایانــەى دورتــرن لــە 

ســەنتەری قەزاکە ناچــار ئۆتۆمبێلی خۆیان بەکاردێنن.
هێڵــی راپەڕین-بــازاڕ، لەگەڵ هێڵی ئــازادی –بازاڕ،  تەنها دو 
هێڵــن کــە لەقەزاى کفرى هەن، شــۆفێرەکانیش گلەیی نەبونى 
سەرنشــین دەکەن و دەڵێن سەرنشــین زۆر کەمە بۆیە دەبێت 
بــەردەوام بەســەر شــەقامی ســەرەکی بســوڕێینەوە بۆئەوەی 

کەوێ. دەست  سەرنشینمان 
حســامەدین کەریــم، شــۆفێرە لــە قــەزاى کفرى لــە درێژەی 
قســەکانیدا وتی: جــاری وا هەیە بەهۆی کەمی سەرنشــینەوە 

بە دو بۆ ســێ سەرنشین دەگەڕێینەوە.
دەشــڵێت: ئێمە گەر سەرنشــیمان زۆربێت هیچ کێشــەمان نیە 

بۆ دورترین گەڕەک دەڕۆین.
قــەزای کفــری خاوەنی ٢٩ مینی پاســە کە ٢4یــان بە فەرمی 
مۆڵەتــی کارکردنی هەیە و یەک تەکســی بەفەرمی کار دەکات 
هەر لەو ژمارەیەش لێپرسراوی گواستنەوەی کفری نەیشاردەوە 

کەســانێک هەڵگری هێڵن کە پۆلیسن .
کاوە قادر، لێپرسراوی گواستنەوەی کفری وتی: ئەو دو هێڵەی 
کــە هەیــە )ئــازادی و راپەڕین(، بەنێو شــاردا دەســوڕێنەوە 
رۆژانــە، ئێمە دابەشــمان نەکردون بەڵکو خۆیان بەو چەشــنە 
کاردەکەن، بەاڵم لەســەر شەقامی ســەرەکین بۆ ئەوەی هەمو 

هاواڵتیەک بتوانێ مینی پاســی دەسکەوێ.
دەشڵێت: شــۆفێرەکانمان ئاگادار کردۆتەوە کە سەرنشینەکان 
بــۆ ســەرجەمی گەڕەکــەکان کــە دەکەونەســەر ئــەو دوهێڵە 

. بگوازنەوە 
لەبــارەى دانانــى هێــڵ بــۆ گەڕەکەکانــى دیکــە، لێپرســراوی 
گواســتنەوەی کفــری بەپێویســتی نازانێت هێڵی نــوێ هەبێت 
و دەڵێــت: ســنوری قەزاکە بەرفراوان نیە هاواڵتــی ئۆتۆمبێلی 
خــۆی بەکاردەهێنێــت یــان بەپەیوەنــدی دەکات بە کەســانی 

دیکەوە.
ئیدریــس مســتەفا، بەڕێوبەرى گواســتنەوەى گەرمیان جەخت 
لەوەدەکاتــەوە کە هیچ داواکاریەک نەگشــتۆتە گواســتنەوەی 

گەرمیــان بۆ زیادکردنــی هێڵی ناوخۆیی بۆ قەزای کفری.

44. به شێك له  گه ڕه ك و شوێنه  گشتیه كان هێڵیان بۆ دابیننه كراوه . به شێك له  گه ڕه ك و شوێنه  گشتیه كان هێڵیان بۆ دابیننه كراوه 

  ٥٥. . ١٦١٦گەڕەکی قەزای کفری تەنها دو گەڕەکیان هێڵی گواستنەوەی هەیەگەڕەکی قەزای کفری تەنها دو گەڕەکیان هێڵی گواستنەوەی هەیە



تەکســیەکانی ناوشــار  بــاس لەوەدەکــەن  چاودێرەکانــی هێڵی 
تەکســیەکانی دەرەوی شــار ســنوری کارکردنمانیان بەرتەســک 
کردۆتەوە، بەاڵم خۆیان هاوشێوەی  ئێمە کاری ناوشاریش دەکەن.
نەوزاد محه مه د، شــۆفێرى ته كســیه  باس له وه ده كات: ئێســتا لە 
ســەرجەم بازگــەکان چاودێــر دانراوە کە بــۆ هێڵەکانی دەره وەی 
شارە، بەاڵم ئەمە کاری ئێمەی الواز کردوە تەنانەت رێگە نادرێت 
تا ناحیەی ســاڵح ئاغا سەرنشین بگوازینەوە، بەاڵم تەکسیەکانی 

دەرەوەی شــار کارەکــەی ئێمەش دەکەن و لێپێچینەوەشــیان لە 
گەڵ ناکرێت.

مەریوانی هاوپیشەشــی دەڵێت: کاری تەکســی ناوشــار روبەڕوی 
ئاستەنگی زۆر دەبێتەوە کارەکەمان لە نێو شاری خۆمان سنوردار 
کــراوە جارێک سەرنشــینم گواســتەوە بۆ  پەروێزخــان 40 هەزار 

غەرامە کرام کە خۆم کرێکەم ١٥ هەزار دینار بو.

هیچ سیســتەم و پێوەرێک نیە بۆ ناساندنەوەی تەکسی دەره وەی 
شار و ناوەوه ی شار، گواستنەوەی گەرمیان دەڵێت: به  شۆفێرانمان 
وتوە لۆگۆى لەزگە لە ئۆتۆمبێلەکانیان بدەن شۆفێرەکانیش رەتی 

دەکەنەوە.
ئیدریــس مســتەفا، بەڕێوبەری گواســتنەوەی گەرمیــان، دەڵێت: 
شۆفێرانمان ئاگادار کردۆتەوە کە لۆگۆ ى لەزگە لە ئۆتۆمبێلەکانیان 

بدەن و ئاگادار کراونەتەوە.
له باره ى ژمــاره ى ئه وئ ۆتۆمبێالنه ى لۆگۆیان له  ئۆتۆمبێله كانیان 
داوه ، به ڕێوبــه رى گواســتنه وه  ئاشــكراى كــرد هیــچ ئامارێکــی 

لەبەردەستدا نیە.
مەریوان محه مه د، شۆفێرى ته كسیه  ره تى ده كاته وه  كه  بۆ لێدانی 
لۆگۆ و لەزگە پێیان وترابێت و ده ڵێت: نە پێمان وتراوە نە ئاگادار 

کراوینەتەوە.
بــە پێی بڕیاری وەزارەتی گواســتنه وه  و گەیاندنی هەرێم، لێدانی 
لۆگــۆ و لەزگــە دەبێت لە  پارێزگاکان و ئیدارە ســەربەخۆکان بە 

ڕەنگی جیاواز لە ئۆتۆمبیلەکان  بدرێت.
لێدانی لەزگە و لۆگۆ لە تەکسیەکانی ناو شار و دەرەوه  ئاسانکاری 

ده بێت بۆ هاتوچۆی گەرمیان له  دیاریکردنی سەرپێچیەکان.
عه بدولڕه حمــان زەهــاوی، وتــی: لێدانــی لەزگــەکان و جیاوازی 
رەنگەکان بۆ ئەر ک و لێپێچینەوەی ئێمە زۆر بە ســودە، هۆکارە 

بۆ ناسینەوەی ئۆتۆمبێلی سەرپێچیکار.
دەشــڵێت: گرنگ بو لــەو بابەتە دا بەڕێوبەرایەتی گواســتنەوەی 

گەرمیان دەستپێشخەری بکات.
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چواره م: كێشه كانى نێوان گواستنه وه ى ده ره وه ى شار و ناوه وه ى شارچواره م: كێشه كانى نێوان گواستنه وه ى ده ره وه ى شار و ناوه وه ى شار

١١. كارى ته كسیه كانى ناوشار و ده ره وه ى شار رێكنه خراوه ته وه . كارى ته كسیه كانى ناوشار و ده ره وه ى شار رێكنه خراوه ته وه 

٢٢. هیچ سیسته مێك بۆ جیاكردنه وه ى ته كسیه كان په یڕه و نه كراوه . هیچ سیسته مێك بۆ جیاكردنه وه ى ته كسیه كان په یڕه و نه كراوه 

کــۆى ناحیەکانى ســنورى گەرمیان هێڵــى ناوخۆییان نیە و تەنها 
یــەک هێڵ لە ناحیەکاندا هەیە، ئەویش هێڵى گەیاندنى ناحیەکانە 

بە قەزاى کەالر.
ناحیەی رزگاری یەکێکە لە ناحیە گەورەکانى سنورى گەرمیان لە 
بەرفراونیدایە، بەاڵم هێڵی ناوخۆی نیە و هاواڵتیەکی ئەو ناحیەیە 
دەڵێت: گەر مەبەســتمان ڕۆشتن بێت بۆ گەڕەکێکی دیکە دەبێت 

ماودایەکى زۆر بەپێی بڕۆین.

ماردین حســێن، دانشتویەکى ناحیەى رزگارییە، وتیشی هەموکات 
ئۆتۆمبێلمــان دەســت ناکــەوێ ناچــار بــە تەکســی کارەکانمان 

رادەپەڕێنین.
بەڕێوبــەرى گواســتنەوەى گەرمیــان نەبونــی هێڵــی ناوخۆیی لە 
ناحیــەی رزگاری دەگەڕێنێتــەوە بۆ نەبونى خواســت لەســەرى و 

دەشڵێت: ئەو هێاڵنە بە پێویست نازانێت.

٦٦. هیچ ناحیەیەکی گەرمیان هێڵی ناوخۆی نیە. هیچ ناحیەیەکی گەرمیان هێڵی ناوخۆی نیە
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گله یــى زۆر له  شــه قامه كانى كه الر ده كرێــت و باس له وه  ده كرێت 
كه  الیه نى گواستنه وه ى گشتى پشتگوێخراوه ، سه رۆكى شاره وانى 
كه الریش ده ڵێت: ئه و شه قامانه ى دروستده كرێن و نۆژه نده كرێنه وه  

بەتەواوی هێڵ و دیزاینکردنیان لە پێش چاو دەگرین.
ئه كره م ساڵح، سەرۆکی شارەوانی کەالر ئاماژه  به وه ده كات: پێنج 
شەقامی  ناوشاری کەالر نۆژه نده كرێنه وه  و دروستده كرێن بەتەوای 

هێڵ و دیزاینکردنیان لە پێش چاو دەگرین.
وتیشــى: له  دیزاینه كاندا بەتەوای ره چاوى تەکســی و مینی پاس 
و ئۆتۆمبیلــی تایبەتــش دیــاری دەکرێت، بەاڵم رێکخســتنەوەكە 
بەجۆرێکــە کــە کات بــۆ تەکســیەکان دیاری  ده كرێــت و دەبێت 
لەکاتی خۆیاندا هاتوچۆ بكه ن و ژمارەشیان لە سێ تەکسی زیاتر 

نەبێت.
دلێر حەســەن،  بەرپرســی بەشی پڕۆژەکان لە شــارەوانی کەالر  
له بــاره ى هاوئاهه نگیــان له گه ڵ گواســتنه وه ى گه رمیــان له باره ى 
رێكخســتنه وه ى شــه قامه كانه وه  وتــى: ســاڵی پــار  داوامــان له  
گواستنەوەی گەرمیان كرد بۆ دروستكردنى لیژنەیەکی هەماهەنگی 
بۆ کیشەکانی گواستنەوەی گشتی  لە کەالردا، بەاڵم گواستنەوەی 
گەرمیــان بە هۆیی ئەوەی ئەم کێشــەیە لە پارێزگاو شــوێنەکانی 

دیکەش هەیە تا ئێستا پێکنەهاتوە . 
وتیشى: هەمانگیشمان لە ئاستی پێویستدا نیە.

لەبەرامبەریشــدا ئیدریــس مســتەفا، ئــه وه ى خســته ڕو: ئەگــەر 
پێشنیارێکی باش و بەسود بێ بۆ گواستنەوە هاوکاریان دەبین.

بەشــێکی شــۆفێره كان دەڵێن پێناسی ســەندیکامان نیە، چونکە 
پشتگیریمان ناکەن و ناتوانن هیچمان بۆبکەن .

محه مه د مکڕەم، شــۆفێرى مینى پاســه  و گازنده ى ئه وه  ده كات، 
سەندیکا ناتوانێت داکۆکیکار بێت و خاوەندارێتییان بکات.

وتیشــى: یەکێک لە هاوپیشەکانم کە روبەروی کێشە بوەوه  چەند 
رۆژیک له  دادگا راگیرا لەکاتێکدا ئەندامی سەندیکاشــین هیچى بۆ 

نەکرا کەدەبێت سەندیکا ئاگادار بێت و پارێزگاریمان لێبکات.
بــه  پێچه وانــه وه  وریــا عزەدیــن، هێماى بــۆ ئه وه كرد: ســەندیکا 

یارمەتــی داویــن گەر کێشــەیەک هەبی پەیوەندیــان پێوە بکەین 
هەوڵی چارەســەرکردنی دەدەن، بەاڵم خۆیان نەهاتون کار لەسەر 

ئەوە بکەن کە چیمان دەوێت .
به رپرســى بەشــی گواســتنەوە لە ســەندیکای کرێکاران جه ختى 

له وه كرده وه : کار لەسەر کێشەکانی شۆفیرەکانمان دەکەین.
 وتی: بۆ ئەو کێشەیە ئاگادار نەبوین یان شۆفێرەکە ئەندام نەبوە 

لە سەندیکای کریکاران تاوەکو  هاوکاری بین.

لەقەزای کفری ماوەىى حەوت ســاڵە سەندیکای تایبەت شۆفێران 
لە قەزاکە نەماوە و 

کاوە قادر، لێپرسراوی گواستنەوەی کفری دەڵێت: هەندێ کێشەی 
شۆفێرمان هەیە ناتوانین هەمو بەرپرسیاریەتیەک لەئەستۆ بگرین، 
بەاڵم نزیکی هەشــت ساڵە سەندیکای تایبەت بە پرسی شۆفێران 

لە قەزاکە نیە.
لەبەرامبەریشدا عدنان محەمەد، سەرۆکى لقى گەرمیانى سەندیکاى 
کرێــکاران ئاماژە بەوەدەکات: لە هەوڵداین لیژنەیەکی تایبەت لەو 

قەزایە دروستبکەین .

٢٢. الوازی هه ماهه نگی شۆفێران و سەندیکا. الوازی هه ماهه نگی شۆفێران و سەندیکا

٣٣. حەوت ساڵە سەندیکاى شۆفێران لە کفرى نەماوە. حەوت ساڵە سەندیکاى شۆفێران لە کفرى نەماوە

پێنجه م: نه بونى هه ماهه نگیپێنجه م: نه بونى هه ماهه نگی

١١. گواستنه وه  و شاره وانى هه ماهه نگییان نیه . گواستنه وه  و شاره وانى هه ماهه نگییان نیه 
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كه رتـــى گواســـتنه وه  لـــه  گه رمیـــان دا هاوشـــێوه ى شـــوێنه كانى دیكـــه ، زۆر كـــۆن و دواكه وتـــوه ، چ له  روى 
ژێرخانـــه وه ، چ لـــه  روى شـــێوازی به ڕێوه چونیـــه وه .

هه ســـت به وه ناكرێـــت هیچ پالنداڕشـــتنێكى زانســـتیی له  پشـــت دابه شـــكارى كه رتـــى گواســـتنه وه وه  هه بێت له  
گه رمیـــان، هـــه روه ك ئـــه م بواره  هیـــچ به ره وپێشـــه وه چونێكى به خۆیـــه وه  نه بینیـــوه  و پێش نزیكه ى ٢0 ســـاڵ 

چۆن بـــوه  ئێســـتاش هه روایه .

هاواڵتیـــان موعاناتێكـــى زۆریـــان له گـــه ڵ ئـــه م كه رتـــه دا هه یـــه ، چ لـــه روى ئۆتۆمبیله كانـــه وه  كـــه  زۆرینه یان 
كـــۆن و نه گونجـــاون »به تایبـــه ت پاســـه كان« چ له  روى نه بونـــى خزمه تگوزاریـــی فێنككـــه ره وه  و گه رمكه ره وه  

تیایانـــدا، چ له  روه كانى تریشـــه وه .

هێڵه كانـــى گواســـتنه وه  كه موكورتییـــان زۆره ، لـــه وه ى كـــه  هه مو شـــوێنێك رومـــاڵ ناكه ن، بۆنمونـــه  له  كفری 
ته نهـــا دو گـــه ڕه ك هێڵـــی گواســـتنه وه یان هه یه ، لـــه  كه الریش هه ندێك شـــوێنى گشـــتى و گرنگ هـــه ن هێڵیان 
پێنـــاگات، لـــه  روى ته كسیشـــه وه  ئـــه وا ته كســـی به  زۆربـــه ى له  چه ند شـــوێنێكدا كـــۆ ده بنه وه  و له و شـــوێنه  

نییه . ته كســـی  دورانه دا 
كێشـــه یه كى به رچـــاوى هێڵـــی پاســـه كانى كـــه الر، بونى پاســـی بێهێڵه  كـــه  نه فه ره كانـــى ئه مـــان ده گوزانه وه ، 
ئه مـــه ش زیانێكـــى زۆری لێـــداون و حكومـــه ت و الیه نـــه  په یوه ندییداره كانیـــش هیـــچ لێپێچینه وه یه كـــی بنبڕیان 

له مـــڕوه وه  نییـــه ، به ڵكو شـــۆفێران خۆیـــان به ناچارى چاودێرییـــان داناوه .

و  بواره كانییـــه وه  »هاتوچـــۆ  هه مـــو  بـــه   به وه نه كـــرد حكومـــه ت  هه ســـتمان  دا  به دواداچونمـــان  له میانـــه ى 
پـــالن و ســـتراتیژیه تیه كیان  هیـــچ  به تایبه تـــى الی شـــاره وانى و گواســـتنه وه ،  شـــاره وانى و گواســـتنه وه » 
هه بێـــت بـــۆ رێكخســـتنه وه ى ئـــه م كه رته  و النیكـــه م خۆئاماده كـــردن بۆ ئه وه ى لـــه  داهاتودا ئـــه م كه رته  چۆن 

. پێشبخه ن

هه ماهه نگـــى نێـــوان الیه نـــه  حكومییه  په یوه ندیـــداره كان به  بوارى گواســـتنه وه وه  زۆر الوازه  و بگره  له  ئاســـتى 
نه بـــو دایـــه ، هیـــچ كۆنتاكت و لیژنه یه كـــى هاوبـــه ش له نێوانیاندا نییه  بـــۆ رێكخســـتنه وه ى ئه م كه رته .

هه ماهه نگیـــی له نێـــوان ســـه ندیكای كرێـــكاران و پیشـــه وه ران له الیـــه ك و حكومـــه ت له الیه كـــى تـــره وه  لـــه  
بوارى گواســـتنه وه دا زۆر الوازه ، ئه مه  جگه  له وه ى به شـــێك له  شـــۆفێرانیش به شـــی پێویســـت له  ســـه ندیكاى 

كرێـــكاران و پیشـــه وه ران رازیی نیـــن و لێی بـــه  گله یین.

ئـــه م بـــواره ى كه  هه یه  زۆرتر پیشـــه ی شه خســـییه  و كۆمپانیـــاكان له م بـــواره دا وه به رهێنانیان نییـــه  و بونیان 
الوازه .

نرخـــی كرێـــی هاتوچۆی پاســـه كان تاڕاده یـــه ك گونجاوه  بـــۆ هاواڵتى، به اڵم شـــۆفێران به گله یین له وه ى ســـود 
و قازانجـــی زۆری نیـــه ، به تایبه تیـــش كـــه  نرخی ســـوته مه نى تادێت بـــه رز ده بێته وه .

هـــه روه ك نرخـــی كرێی ته كســـیش بنه مایه كـــى رونى نیه  كه له ســـه رى دیاریـــی كربێت و هاوشـــێوه ى ناوچه كانى 
تـــرى كوردســـتان به  كیلۆمه تـــر و عه داد نرخه كـــه  دیاریی ناكرێت.

هیـــچ خزمه تگوزارییه كـــى وه كـــو »ته كســـی ته له فـــۆن« و هاوشـــێوه كانى له  ســـنوره كه دا بونى نیـــه ، ئه مه ش 
به شـــێكى په یوه ســـته  بـــه  نه بونـــى كۆمپانیا و پێشـــنه كه وتنى ئـــه م بواره .

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

به شى دوه م: ده ره نجام و راسپارده كان
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دوه م: راسپارده كاندوه م: راسپارده كان

١. پێـــش هه مـــو شـــتێك ده بێـــت ئـــه و ده زگا حكومییانـــه ى په یوه ســـتن بـــه م بـــواره وه ، هه ماهه نگییـــان به هێـــز بكرێت، 
به شـــێوه یه ك لیژنه یه كـــى هاوبـــه ش پێكبێنـــن كه  بـــه  شـــێوه یه كى خولیی كۆبونـــه وه  و به دواداچـــون بكه ن بۆ كێشـــه كانى 

بواره . ئه م 

٢. گرنگـــه  په یوه ندیـــی نێـــوان حكومـــه ت و شـــۆفێرانیش پـــه ره ى پێبدرێـــت، ئه ویـــش له الیـــه ك بـــه وه ى ســـه ندیكاكان 
ره نگدانـــه وه ى خواســـتى توێژه كه یـــان بـــن و له ناو ئه وانـــه وه  نوێنـــه ر هه ڵبژێرێت و پارێـــزگاری له  مافه كانیـــان بكات، نه ك 
بـــه  شـــێوازی حزبـــی و لـــه  ده ره وه ى ئه وانه وه  كه ســـانێك به  نوێنـــه ر دابنرێن و به ســـه ریاندا فـــه رز بكرێت كـــه  ئاگادارى 
موعاناته كانیـــان نیـــن. له الیه كـــى تریشـــه وه  ده بێت حكومـــه ت په یوه ندیی له گـــه ڵ نوێنه رانی ئیشـــكه رانى ئـــه م بواره  باش 

بـــكات و بـــه  به رده وامـــى كۆبونـــه وه  و به ســـه ركردنه وه یان پێكـــه وه  هه بێت.

٣. بـــوارى گواســـتنه وه ش وه ك هه مـــو بواره كانـــى تـــر، به ده ســـت مه ركه زیتـــه وه  ده ناڵێنێـــت، بـــه وه ى به ڕێوبه رایه تیـــه  
خۆجێییـــه كان به شـــى پێویســـت ده ســـه اڵتیان نیـــه  لـــه  داڕشـــتنى پـــالن و سیاســـه تى هاتوچۆی ســـنوره كه دا و یاســـا و 
رێنماییـــه  كارپێكـــراوه كان مه ركه زییـــن و ره چـــاوى تایبه تمه نـــدى ناوچه كان نـــاكات. بۆیـــه  ده بێت پێداچونه وه  به م یاســـا 

و رێنمایـــی و رێكارانـــه دا بكرێـــت و پـــه ره ى زیاتـــر بـــه  المه ركه زیی بدات.

4. ده بێـــت حكومـــه ت ده ستپێشـــخه ریی هه بێـــت بـــۆ به ره وپێشـــبردنى ئه م بواره ، بـــه  ئه نجامدانـــى چاالكی زانســـتى ئه م 
بـــواره  رێكبخاتـــه وه  و كێشـــه كانى چاره ســـه ر بـــكات و بواره كه ش بباته  پێشـــه وه .

٥. حكومـــه ت هانـــى بونیادنـــان و هێنانـــى خزمه تگوزاریـــی تـــازه  لـــه  بـــوارى گواســـتنه وه دا بـــدات، له  نمونه ى ته كســـی 
ته له فـــۆن و هاوشـــێوه كانى، ئه ویـــش بـــه  ئاســـانكاریی كـــردن بۆیـــان.

٦. هانـــى حكومه تـــى خۆجێـــی گه رمیـــان ده ده ین كـــه  پالنێك بۆ رێكخســـتنى ئێســـتا و داهاتـــوى ئه م كه رتـــه  دابڕیژێت، 
له ســـه ر ئـــه م بنه مایـــه  هێڵـــه كان رێكبخاتـــه وه  و شـــه قام و رێگاوبانـــه كان دروســـت بـــكات و نـــۆژه ن بكاتـــه وه ، هاوكات 

كارمه ندیـــش بـــۆ چاودێریـــی دابنات.

7. حكومـــه ت هانـــى وه به رهێنـــه ران بـــدات بـــۆ وه به رهێنـــان له م بـــواره ، یاخـــود هانى شـــۆفێران بدات به  دروســـتكردنى 
كۆمپانیـــای پشـــكداریی له نێوانیـــان خۆیـــان به مه به ســـتى بـــه ره ودان بـــه م كه رتـــه  و ســـه مایه گوزاریی تێـــدا كردنى.
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* ستافى یه كه ى چاودێرى حكومه تى خۆجێی گه رمیان:
١. ئه حمه د حه مید
٢. زریان محه مه د
٣. سروە کەریم

 بۆ په یوه ندى
 0770٢٣0٣٦7٦ - 074٨0٢07400

 Radiodeng@yahoo.com
 yakaychawderigarmyan@gmail.com

www.radiodeng.net

له باره ى )یه كه ى چاودێریی حكومه تى خۆجێی گه رمیان(ـه وه 

یه كه یه كــى رۆژنامه وانى و به دواداچونى تایبه تى رادیۆی ده نگه  به  
 )NED( پاڵپشــتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی ئه مریكی
ساڵی ٢0١7 دامه زراوه ، كارى چاودێرییكردنى حكومه تى خۆجێیی 
گه رمیــان ئه نجــام ده دات به مه به ســتى پــه ره دان به كاره كانیان و 
هه روه هــا بــره ودان به  پرۆســه ى چاودێرییكردن و شــه فافیه ت و 
پته وكردنى په یوه ندیی نێوان هاواڵتى و ده ســه اڵت و دروستكردنى 
لێكتێگه یشتنێكى باشتر بۆ په ره دانى زیاتر به  خزمه تگوزاریه كان.

* ئامانجى یه كه 
١. بره ودان به  پرۆسه ى چاودێرییكردن وه كو بنه مایه كى گرنگ له  

پیاده كردنى حكومه تی پێشكه وتو و دیموكراسی.
٢. دروســتكردنى كۆده نگى له گه ڵ ده زگا حكومیه كان به مه به ستى 
دروســتكردنى فشــار بــۆ ئه نجامدانى پــرۆژه ى خزمه تگوزاریی بۆ 

ده ڤه ره كه .
٣. به دواداچونكردن بۆ كێشــه و گرفته كان و ده ستنیشانكردنیان و 
ئاراسته كردنى بۆ الیه نه  فه رمیه كان، به مه به ستى چاره سه ركردنیان.
4. دروستكردنى رایه ڵه و پته وكردنى له نێوان هاواڵتیان و حكومه ت 
دا، هه روه ها هێنانه  ئاراى لێكتێگه یشتنێكى باشتر له نێوان هه ردوال 

له روى دابینكردنى خزمه تگوزاریه كانه وه .


