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به شى یه كه م: راپۆرت

له  قه زا و ناحیه كاندا ژماره یه ك لیژنه  له الیه ن ئیداره ى خۆجێییه وه  
پێكهێنــراوه  به مه به ســتى چاودێریی و كۆنترۆڵكردنــى بازاڕه كان، 
به تایبه تى له  روى پابه ندبونى شوێنكاره كان به  فرۆشتنى كه ره سته  
و خۆراكى پاك و ته ندروست و به سه رنه چو و خراپ نه بو، سه رباری 
چاودێرییكردنــى هه ندێــك بــوارى دیكه  كه  په یوه ســتن به  ژیانى 

رۆژانه ى هاواڵتیانه وه .

ئــه م لیژنانــه  ژمــاره  و ئه ركیان لــه  ناوچه یه كه وه  بــۆ یه كێكى تر 
ده گۆڕێت. له میانه ى ئه م راپۆرته وه ، تیشــك ده خه ینه  سه ر كارى 
لیژنــه كان، هه روه ها قه باره ى ئیشــوكاره كانیان پیشــان ده ده ین، 
له گه ڵ باسكردنى كێشه كانى لیژنه كان و ئه و تێبینییانه ى له سه ریان 

هه یه ، هه روه ك هه ڵسه نگاندن بۆ ئه ركه كانیان.

پێشه كى

یه كه م: ناساندنى كار و ئه ركی لیژنه كانى چاودێریی بازاڕیه كه م: ناساندنى كار و ئه ركی لیژنه كانى چاودێریی بازاڕ

لــه  ســنورى قایمقامیه تى قه زاى كــه الر 25 لیژنه  بونــى هه یه  به  
ناحیه كانى ده وروبه رییه وه ، به جۆرێك له ســنورى قه زاى كه الر 16 
لیژنــه  هــه ن، هاوكات لــه  ناحیه ى رزگارى 6 لیژنــه  و له  ناحیه ى 
باوه نــور 3 لیژنه  بونیان هه یه ، ئه ركى ئه م لیژنانه ش به دواداچون 
و پشــكنین كردنه  بۆ ئه و شــوێنكارانه ى كه  خواردنى تێدا ســاخ 
ده كرێتــه وه  له گــه ڵ مۆلیــده كان و ده رمانخانه كان. بــه اڵم به هۆی 
ئاماده نه بونى قایمقامى كفری و لێپرســراوى لیژنه  هاوبه شــه كانى 
قایمقامیه تى قه زاى كفری بۆ قسه كردن، نه مانتوانى هیچ داتایه كى 
دروســت له وباره یــه وه  به نســبه ت قــه زاى كفــری و ناحیه كانیه وه  

وه ربگرین.
»لیژنــەکان کاریــان دیاریکــراوە بەپێی ئیشــی خۆیــان، بەپێی 
رێنمایــەکان هــەر لیژنەیەک و دەبێت لە ماوەی مانگەکەدا 2٠ جار 
سەردان بکات، بەاڵم هەندێک لیژنە هەن کاریان کەمترە، ئەوانەی 
ناو بازاڕ دەبێت لە ماوەی مانگەکەدا 2٠ جار ســەردان و پشکنین 
بکــەن چ بەیانیــان بێــت یــان ئێواران یان شــەوان«، پشــتیوان 
حەسەن، ســەرۆکی لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامیەتی قەزای کەالر 

وا دەڵێت.
باسی لەوەشکرد: لیژنەی عەلوەمان هەمو رۆژێک دەرچونیان هەیە 
جگە لە رۆژانی هەینی، ئەمە بۆ لیژنەی کافتریاکان جیاوازە ئەوان 

15 دەرچونیان هەیە.
نه بیل سه عید، سه رۆكى لیژنه ى ده رمانخانه كان له  ناحیه ى رزگارى 
وتى: »ئێمه  له  ناحیه كه دا 65 ده رمانخانه مان هه یه  و 3 كارمه ندین، 
مانگانه  سه ردان و به دواداچون ده كه ین بۆیان، به به رده وامى كارى 
خۆمان ده كه ین به جۆرێك هه ر ده رمانێك به ســه رچوبێت ده ســتى 

به سه ردا ده گرین و له ناوى ده به ین«.
»لــه  ماوه ى مانگێكــدا 15 جار ده رچونمان هه یه ، لیژنه كه شــمان 
لــه  5 كــه س پێــك هاتوه  كه  ســه ردانى ماركێت و قه ســابخانه  و 
ده رمانخانه كانیش ده كه ین، پشكنین بۆ هه مو ئه و شوێنانه  ده كه ین 
لــه  روى پاكوخاوێنى و ســه یركردنى به روار و شــوێنى هه ڵگرتنى 
خواردن و شــتومه كه كان، لێپێچینه وه ى خۆمانمان كردوه  له  بونى 
هه ر سه رپێچیه ك، به جۆرێك له  غه رامه كردن و سزاى داخستنیش«، 

موكه ره م كه مال، ســه رۆكى لیژنه  هاوبه شــه كانى بازاڕ له  ناحیه ى 
باوه نور واى وت.

هاوكات، بێســتون محه مه د، ســه رۆكى لیژنه ى مۆلیده  ئه هلیه كان 
لــه  ناحیه ى باوه نــور ده ڵێت: »له  ناحیه كــه دا 4 مۆلیده ى ئه هلى 
هه یــه  و 3 كارمه نیــدن له  لیژنه كه دا، زۆرترین ســه ردانه كانمان بۆ 
مۆلیــده كان له به ر كــزى ڤۆڵتیه یه  كه  هاواڵتیان ناره زایه تیان هه یه  

و سكااڵ تۆمار ده كه ن«.
»سه ردانه كانى ئێمه  له سه ر داواى هاواڵتیانه  كه  په یوه ندیمان پێوه  
ده كه ن له  بونى هه ر كێشه یه ك، رۆژى وا هه یه  2 جار یان هه فته ى 
4 جار سه ردان و به دواداچون ده كه ین، به اڵم بۆ پشكنینى ڤۆڵیته  
به بێ ئاگاردارى خاوه ن مۆلیده  ســه ردان ده كه ین جارى واهه یه  له  
ســه ردانى 5 بۆ 6 مۆلیــده  ئه كه ین ئه گه ر پابه نــد نه بوبێتن ئه وه  
روبه روى ســزا ده كرێنه وه »، ســه رتیپ حه مید، ســه رۆكى لیژنه ى 

مۆلیده  ئه هلیه كان له  ناحیه ى رزگارى واى وت.
به هه مانشــێوه ، ئــاراس حه ســه ن، ســه رۆكى لیژنه كانــى ناحیه ى 
رزگارى وتى: »به كۆى گشتى 5 لیژنه مان هه یه  ئه وانیش )لیژنه ى 
ناوبازاڕ، ڤێته رنــه رى، مۆلیدات، ده رمانخانه  و ئارایشــتگاكانمان( 
هه یــه ، لیژنه كانیــش به پێى رێنماییــه كان كارى خۆیان ده كه ن كه  

بۆمان دیارى كراوه ».
لیژنــه ى ڤێته رنه رى پشــكنین بــۆ هه مو ئه و بابــه ت و خواردنانه  
ده كات كــه  له  چوارچێوه ى ئاژه ڵ و په له وه ره ، هاوكات پشــكنین 
بــۆ مه یدانى ئاژه اڵن و كوشــتارگه  و خانه كانیش ده كات، هاوكات 
به دواداچــون بــۆ پاكوخاوێنى و الیه نى ته ندروســتى ئه و ئاژه اڵنه  

ده كات كه  سه ر ده بڕێن.
سیروان حه سه ن، سه رۆكى لیژنه ى ڤێته رنه رى له  ناحیه ى رزگارى 
هێما بۆ ئه وه  ده كات: »لیژنه ى ڤێته رنه رى له  5 كه س پێكهاتوین و 
چاودێریه كه مان له  هه فته یه كدا 3 جار سه ردانى به رده واممان هه یه  
هه ندێك كاتیش شــه وان ده رده چین به تایبه ت بۆ له فه  فرۆشــه كان 
و به دواداچون بۆ پاكوخاوێنى و الیه نى ته ندروســتى ئه و ئاژه اڵنه  
ده كات كــه  ســه رده بڕێن، ئه و رێنمایانه ى كــه  هه ن ده بێت پێوه ى 

پابه ند بن«.

11. كارى لیژنه كانى چاودێریی. كارى لیژنه كانى چاودێریی
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22. ده سه اڵتى لیژنه كانى چاودێریی . ده سه اڵتى لیژنه كانى چاودێریی 

را كان جیــاوازن لــه  نێــوان لیژنه كانــدا لــه روى ئــه وه ى تاچه نــد 
ده ســه اڵتیان هه یــه  لــه  ســزاداندا، هه ندێك له  لیژنــه كان جه خت 
له وه ده كه نه وه  كه  ده ســه اڵتى ســزادانیان نیــه ، هه ندێكیش ده ڵێن 

ده سه اڵتى سزادانمان هه یه .
»لیژنــەکان کــە ســەردان دەکــەن دەفتەرێکی پســولەیان الیە، 
لــەو پســولەیه  هەمو ســەرپێچیەکان بە خاڵ دەنوســێت، لەگەڵ 
ئەوەشــدا دەشتوانێت پێشــنیار بکات و سزاکەشی تێدا بنوسێت، 
بەاڵم بڕیاری کۆتایی قایمقامیەت ئەیدات کە ســزاکەی چیبێت«، 
پشــتیوان حەسەن، ســەرۆکی لیژنە هاوبەشــەکانی قایمقامیەتی 

قەزای کەالر وا دەڵێت.
لــه  به رامبــه ردا، تۆفیــق محەمەد، لێپرســراوی بەشــی چاودێری 
تەندروســتی ســەالمەتی خۆراک لە بەڕێوبەرایەتی خۆپاراســتنى 
تەندروســتی گەرمیان هێمای بۆ ئەوە کرد: »ئێمە ســزاکانمان بۆ 
دیاریکراوە، بەجۆرێک کە ســەردانی شوێنکارێک دەکەین و پابەند 
نەبــوە بە رێنماییەکانمان ســەرەتا 2 جار ئــاگاداری دەکەینەوە، 
بەاڵم هەر پابەند نەبو لە سێیەم جاردا سزای مادی بۆ ئەکەین كه  

له  5٠ هەزارەوە دەست پێدەکات بۆ 5٠٠ هەزار دینار«.
ئــاراس حه ســه ن، ســه رۆكى لیژنه كانــى ناحیــه ى رزگارى وتى: 
»لیژنه كان ده سه اڵتى ســزادانیان زۆربه ى كات بۆ الى به ڕێوبه رى 
ناحیه  ده گه ڕێته وه ، به اڵم لیژنه  بۆى هه یه  ســزاكه  بنوســێت وه ك 
پێشــنیار له گــه ڵ زانیارییه كانى ســه رپێچیه كه ، دواتر ئه گه ڕێته وه  
بۆ قایمقامیه تى كه الر، چونكه  ســه ر به  ئه وانین و خۆمان یه كه ى 

ژمێریاریمان نیه  له وێ وه سڵه كان ده كرێت«.
هاوكات، ســه رتیپ حه مید، سه رۆكى لیژنه ى مۆلیده  ئه هلیه كان له  
ناحیه ى رزگارى باس له وه  ده كات: »ده سه اڵتى سزادان راسته وخۆ 
له الى ئێمه  نیه ، ئه ركى ئێمه  ئه وه یه  وه ســڵى سزاكه ى بۆ ئه كه ین 
له گه ڵ پێشــنیارى ســزاكه  دواتر به ڕێوبه رى ناحیه  بڕیارى له سه ر 

ده دات«.
به ڕێوبه رێك ئه وه  پشــت راســت ده كاته وه  كه  لیژنه كان ده سه اڵتى 
ســزادانیان نیــه ، به جۆرێك ئه و پێشنیاره شــى كــه  ده یكه ن یه كه  

ئیدارییه كان ره چاویان ناكه ن.
عوســمان مســته فا، به ڕێوبه رى ڤێته رنه رى گه رمیان وتى: لیژنه ى 
ڤێته رنه رى هیچ ده ســه اڵتێكى ســزادانیان نیه ، ئه وه ى هه یه  ته نها 
پێشــنیار ده كات بــۆ ئه و ســزا مادیه ى كه  پێویســته  بكرێت یان 
پێشنیارى داخستن ده كات و ده ینوسێت، قایمقامیه ت بڕیار ئه دات 

چى ئه كات، كه  زۆرینه ى پێشنیاره كان پابه ند نابن پێوه ى.
»به پێى رێنماییه كان ســزادان ئیشــى لیژنه كه یــه ، چونكه  خۆیان 
له ناو ئیشــه كه دان و ســه رپێچیه كه  ده بینن كه  لــه الى ئێمه  وایه ، 

به اڵم له  هه ندێك شوێن به ڕێوبه ركان خۆیان سزاكه  دیارى ده كه ن 
و په ســه ندى ده كــه ن، ئه گه رچى لیژنه ش بڕى ســزاكه  پێشــنیار 
بكات«، سیروان حه سه ن، سه رۆكى لیژنه ى ڤێته رنه رى له  ناحیه ى 

رزگارى هێما بۆ ئه وه  ده كات.
وتیشــى: به پێى رێنمایه كان بۆ هه ر كیلۆیه ك خۆراكى به ســه رچو 
بڕى 5 هه زار دینار دیارى كراوه ، بۆ نمو نه  ئه گه ر 5 كیلۆ خۆراكى 
خراپ بو ده ستى به سه ردا گیرابێت ئه وه  سزاكه ى 25 هه زار دیناره .
بێســتون محه مه د، سه رۆكى لیژنه ى مۆلیده  ئه هلیه كان له  ناحیه ى 
باوه نــور ده ڵێت: ئێمه  ده ســه اڵتى ســزادانمان هه یه  كه  وه ســڵى 
ســزایه ك ده كه یــن بۆ خــاوه ن مۆلیده یه ك دواتــر ده گه ڕێته وه  بۆ 

ناحیه .
»ئێمه  ده ســه اڵتى ســزادانمان پێــدراوه  به پێــى رێنماییه كان كه  
هــه ر شــوێنكارێك ســه رپیچى كردبێت یــان خواردنى خــراپ بو 
ده ســتى به ســه ردا گیرابێت یان كاره كه ى نایاساى زۆرى تێدابێت 
داخستنیشــمان كــردوه  بۆی«، موكه ره م كه مال، ســه رۆكى لیژنه  

هاوبه شه كانى بازاڕ له  ناحیه ى باوه نور واى وت.
ده شــڵێت: ته نانه ت له و شــوێنكاره ى كه  سزاى ده ده ین به  وه سڵ 

پاره ش وه رده گرین و ده یگه ڕێنینه وه  بۆ ناحیه .
به هه مان شێوه ، نه بیل سه عید، سه رۆكى لیژنه ى ده رمانخانه كان له  
ناحیه ى رزگارى باس له وه  ده كات: »ئێمه  ده ســه اڵتى ســزادانمان 
هه یه  خۆشــمان وه سڵه كان ده كه ین، ئه چێته وه  بۆ ناحیه  دواتر بۆ 

قایمقامیه تى كه الر، چونكه  ئێمه  سه ربه  ئه وانین«.
»لەسەر پرسی دەسەاڵت یاسا دیاریکردوە کە بیدات بە من و نابێت 
بیدەم بە ئەوان، لەگەڵ ئەوەشــدا المەرکەزیەت هەبێت ئاســانترە 
بۆ من کە بتوانم دەسەاڵت بدەم بە سەرۆک لیژنەکان، بەاڵم یاسا 
رێگە نادات و تاوەکو ئێستاش نەبوە و باسیشی لێوەنەکراوە، بۆیە 
سزاکە دیاری دەکەن و پەسەندكردنی دێتەوە الی ئێمە«، جەمال 

ساڵەح، بەڕێوبەری ناحیەی رزگاری وتی.
به پێچه وانــه وه ، عەدنان عەلی، بەڕێوبــەری ناحیەی باوەنور باس 
لــەوە دەکات: »الی ئێمــە بەپێچەوانەوەیە لیژنەکان کە ســەردان 
دەکەن هەر شــوێنکارێک پابەندی رێنمایەکان نەبوبێت و سزاکەی 
کــە بۆی دیــاری کراوە بە کــۆی دەنگی لیژنەکە کــە دێتەوە الی 
ئێمــە راســتەوخۆ پەســەندی دەکەیــن، هیچ کاتیش نەبوە ســزا 

کەمبکەینەوە یان بیگۆڕین«.
هــاوكات، شــەهاب ئەحمــەد، قایمقامــی قەزای کــەالر هێمای بۆ 
ئەوەکرد: »لیژنەکان دەسەاڵتی سزادانیان نیە ئەوەی هەیە تەنها 
پێشــنیار دەکــەن، بۆ پەســەند کردنی دێتــەوە الی ئێمە ئەمەش 

بەپێی رێنماییەکان دیاری کراوە«.

لیژنەکان دەسەاڵتی سزادانیان نیە
 ئەوەی هەیە تەنها پێشنیار دەکەن

«
»
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33. هاندان بۆ لیژنه كان خه رج ده كرێت له به رامبه ر ده رچونه كانیان. هاندان بۆ لیژنه كان خه رج ده كرێت له به رامبه ر ده رچونه كانیان

له به رامبه ر هه ر ده رچونێك كه  لیژنه كان ئه نجامى ده ده ن به مه به ستى 
پشــكنین بۆ شــوێنكاره كان، حكومه ت به پێى رێنمایه كان هاندانى 

تایبه تى بۆ داناون كه  خۆى له  9 هه زار دیناردا ده بینێته وه .
شــەهاب ئەحمەد، قایمقامــی قەزای کەالر وتــی: »خەرج کردنی 
پــارەی هاندان کــە بڕەکەی 9 هــەزار دینارە رێنمایــی وەزارەتی 

داراییە«.
پشــتیوان حەسەن، ســەرۆکی لیژنە هاوبەشــەکانی قایمقامیەتی 
قــەزای کــەالر دەڵێــت: لیژنەکانمان ئەگــەر لە رۆژەکــەدا 1 جار 
دەربچێت و 3 جار دەربچێت هەر ئەو بڕە پارەیه ی بۆ حسابە، جا 

ئیتر بەیانیان بێت یان ئێواران بێت.
به هه مــان شــێوه ، تۆفیق محەمەد، لێپرســراوی بەشــی چاودێری 
تەندروستی سەالمەتی خۆراک لە بەڕێوبەرایەتی گشتی تەندروستی 
گەرمیــان هێمــای بــۆ ئەوە کــرد: داهاتــی ئــەو دەرچونانەی کە 
لیژنەكان ئەیکەن بۆ پشکنین بەیانیان لە %15ـی بۆ کارمەندەکەیە 
ئێوارانیــش لە %٧4، ئەمەش هەر رێنمای وەزارەتی تەندروســتیە 
بەمەبەستی رێگری کردنە لە به رتیل وەرگرتن بۆ ئەوەی لیژنەکان 

پەنای بۆ نەبەن، ئەمەش به  پسوڵه ى )3٧أ و 3٨أ( رێکخراوە.
بــه اڵم به ڕێوبه رایه تى ڤێته رنــه رى گه رمیان ره خنه  ده گرێت به وه ى 
ئــه و هاندانــه ى كــه  خه رج ده كرێت بــۆ ئه و لیژنانــه  ده بێته  هۆى 
جیاكارى، وه ك خۆى ده ڵێت چه ندین لیژنه ى دیكه مان هه یه  و ئه و 

هاندانه ى بۆ خه رج ناكرێت.
عوسمان مسته فا، ده ڵێت: لیژنه ى ڤێته رنه رى رۆژانه  كه  ده رده چێت 
له  ماوه ى 24 كاتژمێردا 9 هه زار دینارى بۆ حسابه  وه ك هاندانێك، 
ئه مه ش له  خۆیدا جیاوازى دروســت كــردوه  له  نێو لیژنه كاندا، به  
جۆرێــك مــن چه ندین لیژنه م هه یه  كه  كارده كه ن به هه مان شــێوه  
هیچ بڕه  هاندانێكیان بۆ خه رج نه كراوه ، به اڵم بۆ ئه و لیژنه یه م كه  

له  قایمقامیه ته  خه رج ده كرێت.
هاوكات، شــەهاب ئەحمەد، قایمقامی قــەزای کەالر دەڵێت: ئێمە 
خۆمــان 16 لیژنەمــان هەیــە ناحیەکانیش لیژنــەی خۆیان هەیە، 
بەاڵم داهاتیان دێتەوە الی ئێمە، چونکە یەکەی ژمێریارییان نیە، 
بە وەسڵی 3٧ا ئەینێرینە بانک هیچی بۆ ئێمە و لیژنەکەش نیە.

عوسمان مســته فا، به ڕێوبه رى به ڕێوبه رایه تى ڤێته رنه رى گه رمیان 
ده ڵێــت: ئێمه  وه ك به ڕێوبه رایه تــى 2 لیژنه ى ڤێته رنه ریمان هه یه  
كه  یه كێكیان له  قایمقامیته  و له  پالنمان هه یه  لیژنه یه كى دیكه یان 
بــۆ زیاد بكه ین بۆ ئــه وه ى ئێواران ده ربچن، هه مــو رێنماییه كانى 
كاركردنیان له الى ئێمه یه ، قایمقامیه ت ته نها ئیشى ئیدارى له سه ره  

و رێكیان ئه خات.
وتیشــى: رێنماییه كانیــش زۆرن كــه  هــى وه زاره تى كشــتوكاڵ و 
به ڕێوبه رایه تى گشــتى ســامانى ئــاژه ڵ و ڤێته رنه رییــه ، بۆنمونه  
هێنانى گۆشــتى هیندى قه ده غه یه ، ئه مــه  رێنماییه كى تایبه ت به  
خۆى هه یه ، یان هێنانى جگه رى به ستو و گۆشتى توركى و ئێرانى 

ئه مانه ش رێنمایی تایبه ت به  خۆیان هه یه .
هاوكات، حیكمه ت ئه حمه د، به ڕێوبه رى چاودێریی بازرگانى گه رمیان 
وتــى: »ئه ندامــى به ڕێوبه رایه تیمان لــه  لیژنه كانــى قایمقامیه تدا 
هه یــه  به گوێره ى ئه وه ى كــه  له به رده ســتماندایه  4 فه رمانبه رمان 
لــه  لیژنه كاندا هــه ن، به به رده وامــى ئیجرائاتى خۆشــمان كردوه ، 
به تایبه ت له  خۆراكى به سه رچو یان ساخ كردنه وه ى خۆراكى خراپ 

به  كوالێتى باش«.
وتیشــى: ئێمــه  به پێــى یاســا به ركاره كانــى حكومه تــى هه رێمى 
كوردســتان به پێى نوســراوى ژماره  2٧6ـــى رێنماى ژماره  6ـــى 
ســاڵى 2٠21 كاره كانمان ده كه ین، له  ســااڵنى رابردوش به تایبه ت 
له  2٠12ـــه وه  به پێى رێنمایی ژماره  2٠3ـى تایبه ت به  رێكخستنى 

كرێى رســومات و ســزا داراییه كانى تایبه ت به  بوارى بازرگانى و 
پیشه سازى كارده كه ین، هاوكات به  یاسا به ركاره كانى وه ك یاساى 

به  بازاڕكردن و  یاساى قۆرخكارى بازاڕ كارمان كردوه .
هێماى بۆ ئه وه شــكرد: به پێى یاســا ده سه اڵتى ســزادانمان هه یه  
لــه  5٠ هــه زاره وه  بــۆ 1 ملیۆن دینــار ئه گه ر ســه رپێچیه كه  زیاتر 
بــو ئــه وه  ده توانیــن بیكه ین به  3 ملیــۆن دینار ئه گــه ر زیاتر بو 
له وه ى كه  باسمانكرد ده توانین بیكه ین به  5 ملیۆن دینار، هاوكات 
ســزاى داخستنیشــمان هه یه  ئه گه ر ســه رپێچیكار به رده وام بو له  
ســه رپێچیه كه ى ئــه وه  ده توانین داخســتنى بۆ بكه یــن، ته نانه ت 
لــه  رێگه ى داواكارى گشتیشــه وه  بیده ین به  دادگا كه  له  ســااڵنى 

پێشوتردا هه مان بوه . 
»ئێمــە 5 لیژنەمــان هەیە لەگــەڵ قایمقامیەتی کــەالر و لیژنەی 
ســەرەکین، لەگەڵ ســێ لیژنــەی دیکە کە تایبەتە بە ئارایشــتگا 
و کافتریاکانــی نێرگەلە و لیژنەی کۆمەڵگە وەرزشــیەکان، ئەمانە 
هەفتانــە کاری خۆیــان دەکەن بە جۆرێک لــە هەفتەیەکدا 4 جار 
دەرچونیان هەیە«، تۆفیق محەمەد، لێپرســراوی بەشی چاودێری 
تەندروســتی و ســەالمەتی خۆراک لە بەڕێوبەرایەتی خۆپاراستنى 

تەندروستی گەرمیان واى وت.
وتیشــی: لــە مانگەکەدا دەکاتــە 2٠ جار دەرچون لــە بەیانیان و 

ئێواران و شەوان.

44. هه ماهه نگى فه رمانگه  حكومیه كان بۆ پێكهێنانى لیژنه كان. هه ماهه نگى فه رمانگه  حكومیه كان بۆ پێكهێنانى لیژنه كان

خەرج کردنی پارەی هاندان کە 
بڕەکەی 9 هەزار دینارە رێنمایی وەزارەتی داراییە

«
»
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شه ماڵ ره وف، چاالكوان له  قه زاى كفرى باس له وه  ده كات: یه كێك 
له و كێشانه ى كه  له  قه زاى كفرى بونى هه یه  و زۆره  كێشه ى به رزى 
نرخه ، كه  هه ر كه ســه  و به  ســه ربه خۆ و نرخ داده نێت و كه سێك 
نیه  چاودیرى ئه وه  بكات، به تایبه ت میوه  فرۆشه كان ئه وه  ده كه ن.
له به رامبــه ردا، حیكمه ت ئه حمه د، به ڕێوبه رى گشــتى چاودێرى و 

بازرگانــى گه رمیان وتى: ئێمــه  بنكه یه كمان هه یه  له  قه زاى كفرى 
به هاوبه شــى له گه ڵ قایمقامیه تى قه زاكــه  به داواچونمان كردوه  بۆ 
بــه رزى نــرخ و قۆرخكارى له  بازاڕدا، هه ر هاواڵتیه كیش ســكااڵى 
هه یه  پێمان بڵێت له  چ بابه تێكى شتومه كدا نرخ به رزكراوه ته وه  بۆ 

ئه وه ى به دواداچونى بۆ بكه ین له  رێگه ى لیژنه كانمانه وه .

11. چاودێریی نه كردنى نرخ. چاودێریی نه كردنى نرخ

55. هه ڵسه نگاندنى خاوه نكاره كان بۆ كارى لیژنه كان. هه ڵسه نگاندنى خاوه نكاره كان بۆ كارى لیژنه كان

خــاوه ن كاره كانى گه رمیان به شــێكیان جه خت لــه وه  ده كه نه وه  
كارى لیژنه كانى قایمقامیه ت به  گونجاو ده زانن وه ك خۆیان ده ڵێن 
به رده وام ئیجرائاتیان هه بوه ، به شێكیشیان به  پێچه وانه وه ، به اڵم 
ئــه وه ى مایه ى تێبینیــه وه  ئه وه یه  كه  به شــێكى زۆرى هاواڵتیان 
ئاماده نه بــون له بــاره ى لیژنه كانه وه  لێدوان بــده ن، وه ك خۆیان 

ده ڵێن »كێشه یان بۆ دروست ده كه ن«.
دڵشــاد حەمیــد، خاوەنــی فرۆشــگای دڵشــاد لە کــەالر هێمای 
بــۆ ئەوەکــرد: لیژنەکان تونــد نین تا ئەو کاتەی کــە دژایەتیان 
قســە دەکەی، بۆ نمونە کە دەڵێن ســەر مێوژ داپۆشــن، چونکە 
ناشــۆردرێتەوە دەخورێــت دەبێــت بیکــەی ئەگەر نــا ئیجرائات 

دەکرێت.
هاوكات، ســامان محەمەد، خاوەنی خواردنگەی سۆز لە ناحیەی 
رزگاری باس لەوە دەکات: »کاری لیژنەکان باشــە و پێویســتە 
باشــتریش هەبێت، چونکە هەر خواردنێک خراپ بێت دەیبەن و 
هەر خواردنێکی خراپیش ساغ بکرێتەوە ئەوە سزای خاوەنکارەکە 

دەدەن«.
»لیژنــەکان هەفتەی جارێک ســەردان دەکەن لــە ناحیەکە ئێمە 
تەنها 5 دەرمانخانەین، لیژنەکانیش پێویستە هەبن، هیچ کاتیش 
نەبوە جیاوازی بکە  لە نێوان دەرمانخانەکان«.  سەردار ستار، 

خاوەنی دەرمانخانەی سەردار لە ناحیەی باوەنور واى وت.
به هه مــان شــێوه ، محەمەد ســابر، خاوەنــی دەرمانخانەی ئارین 
وتیشــی: »لیژنــەکان ســەردان دەکەن بــەالی کەمــەوە مانگی 

جارێک دێن لە کارەکانیانیش جدین، بە جۆرێک سەیری دەرمان 
و پاکوخاوێنی و مۆڵەت دەکەن، تەنانەت پەڵپیشیان گرتوە لێم 
جارێک لەســەر کامێرا جارێکیش لەسەر دەرمانى بەسەرچو لە 2 
دەرمان بو پێم نەزانیبو ئەگەرچی سزای نەبو لەبەر ئەوەی کەم 

بو«.
ســەروەت فەتــاح، خاوەنی هەرزانــە بازاڕی نــەورۆز لە ناحیەی 
رزگاری، ده ڵێــت لیژنه كان به  به رده وامى ســه ردان ده كه ن به الى 
كه مــه وه  لــه  مانگێكدا 3 جار ســه ردان ده كه ن، كاره كانیشــیان 

به گونجاو ده زانێت.
به پێچه وانــى شــوێنكاره كانى دیكه وه  قه ســابێك كارى لیژنه كان 

به وه  ناو ده بات كه  هه ر نازانیت ئه مانه  لیژنه ى قایمقامیه تن.
ســامان حەسەن، خاوەنی گۆشت فرۆشی سامان لە قەزای کەالر 
وتی: »لیژنەکان جاری وا هەیە 2 هەفتە جارێک دێن یان زیاتر، 
بــەاڵم ئیشــی ئەمانــە تەنها گرتنــی کۆمەڵێک وێنەیــە و باڵوی 
دەکەنەوە کە گۆشتفرۆشــەکانیان بەسەر کردوەتەوە، لە کاتێکدا 
خۆیــان کەس هەر نازانێــت ئەمانە لیژنــەی قایمقامیەتن، لەبەر 
ئەوەی نە باجێک یان لۆگۆیەک یان سەدرێیەک لە بەر ناکەن«.
وتیشــی: رۆژێــک لەگەڵ کوڕەکەم ببو بــە دەمەقاڵێیان، چونکە 
نەیزانــی لیژنــەی قایمقامیەتن، کە پەیوەندیــان پێوە کردم وتم 
چــۆن بزانــم کــە تۆ لــە لیژنــەی قایمقامیەتی، لەســەر ئەوەش 

کۆمەڵێک کێشەیان پێکردم.

دوه م: تێبینییه كان له سه ر كارى لیژنه كانى چاودێریی بازاڕدوه م: تێبینییه كان له سه ر كارى لیژنه كانى چاودێریی بازاڕ
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ســه رۆكى لیژنه یه ك جه خت له وه  ده كاته وه  كاره كانى ئه وان زیاتر 
لــه  رێگه ى چاوه وه یه وه  وه ك له  پشــكنینى دیكه ، چونكه  ئه وه ى 
كه  كارى تێدا ده كه ن كه متر پێویســتى به  پشكنینه ، چاالكوانانى 

گه رمیانیش ره خنه  ده گرن له و رێكاره .
پشــتیوان حەسەن، ســەرۆکی لیژنە هاوبەشــەکانی قایمقامیەتی 
قــەزای کەالر دەڵێت: »کاری لیژنەکان زۆربەی بە چاو دەبینرێت 
وەک لە پشکنین، چونکە کە سەردان دەکەن پشکنین بۆ بەرواری 
بەســەرچون و شــوێنی هەڵگرتن و پاکوخاوێنــی و نرخ و مۆڵەت 

دەکەن«.
وتیشی: لەگەڵ ئەوەشدا هەندێک خواردنمان هەیە کە شلەمەنیەکان 
بەتایبەت دەینێرینە پشکنین بۆ خۆپاراستنی ته ندروستى گەرمیان.
سیروان حه سه ن، سه رۆكى لیژنه ى ڤێته رنه رى له  ناحیه ى رزگارى 
هێمــا بــۆ ئه وه  ده كات: »ئیشــى ئێمه  زیاتر به  چــاو ئه بینرێت و 
لــه  رێگــه ى چاوه وه یــه  وه ك له  پشــكنین بۆى، له گه ڵ ئه وه شــدا 
له نێو لیژنه كه ماندا پزیشــكى ڤێته رنه رى هه یه ، لیژنه كه شــمان به  
شــێوه یه كه  هه ر كه ســه  و ئیشــى خۆى ئه كات، بۆ نمونه  ئه وه ى 
نرخــى الیه  ســه یرى نــرخ ده كات ئه وه ى تایبه ت بێــت به  مۆڵه ت 
ســه یرى ئه وه  ده كات، بۆیه  به شــێكى كه مى شته كانمان پێویستى 

به  تاقیگه  هه یه ».
چاالكوانان له  گه رمیان ده ڵێن كارى لیژنه كان ته نها له  سه یركردنى 
به رواردا چڕكراوه ته وه ، ئه وه ى ده كرێت ته نها ســه یركردنه  وه ك له  

ئه نجامدانى پشكنین.
ئاراز محه مه د، چاالكوان له  قه زاى كه الر وتى:«هه مو قایمقامیه تیه ك 
ده بێت لیژنه ى تایبه تى به  خۆى هه بێت بۆ به دواداچون كردنى ئه و 
ســنوره ى له  ژێر ده سه اڵتیه تى، له  سنورى قه زاى كه الر 16 لیژنه  
هه یه  5 لیژنه ى تایبه ته  به  كه الر كه  به سه ر زۆنه كان دابه شكراون، 
ئه م لیژنانه ش كه  دانراون زیاتر له سه ر بنه ماى به روار لێكۆڵینه وه  
ئه كه ن و شــته كان زیاتر به چاو ده بینن وه ك پشــكنینى بۆ بكه ن، 
ئه م لیژنانه  تاقیگه یان نیه  بۆ پشكنین ناشزانن ئه و مادانه ى به كار 

ئه هێنن چیه  و كوالێتیه كه ى چۆنه ».
جه ختــى له وه شــكرده وه : هه ر شــوێنێك كه  ســزاده درێت به چاو 
مامه ڵــه  ده كه ن نه ك پشــكنین، ره نگه  له ســه ر پاكوخاوێنى بێت، 
بــه اڵم ره نگــه  خواردنه كه  گه وره ترین كێشــه ى هه بێــت نه توانێت 
ده ســتى بــۆ به رێت، بۆنمونه  ســێتێك ئاو بۆ مــاوه ى هه فته یه ك 
له به ر خۆر ده بێت خۆ به رواره كه ى به سه ر نه چوه ، به اڵم ماده كه ى 

ناوى خراپ بوه .
وتیشى: ئه م لیژنانه ى كه  هه ن سه ریان له  هه ندێك كار ده رناچێت، 
بۆنمونــه  دوكانێكى كه مالیات له  بازاڕدا هه ندێك مه واد ده فرۆشــن 
وه ك حه پــى مۆڵتى ڤیتامین و ئۆمێگا3 و كۆمه ڵێك بابه تى دیكه  
كــه  ده بێت له  ســاردكه ره وه دا بێت، كه چى لــه  دوكانێكى گه رمدا 

فڕێ دراوه .
هــاوكات، شــه ماڵ ره وف، چاالكــوان لــه  قــه زاى كفــرى ده ڵێت: 
»لیژنــه كان له  قه زاى كفرى جوڵه یان هه یه ، به اڵم وه ك پێویســت 
نیــه ، چونكه  له  چه ندین دوكان دۆ و ماســتا و ســارده مه نیه كانی 
له بــه ر خۆر بــون، رۆژێك نه مــان بینوه  دوكاندارێك ســزا بدرێت 

له سه ر ئه م بابه تانه ».
ده شڵێت: كارى ئه م لیژنانه  ئه وه ى ده یبینین ته نها سه یرى به روار 
ده كــه ن یان شــته كان به  چاو ده بینن، ئــه ى تاچه ند به دواداچون 
ده كــه ن بــۆ ئه مه  كه  ده بێت ئه و خواردنه  لــه  پله ى گه رمى چه ند 
دابنرێــت، بۆیــه  پرســیارێك دێته  ئــاراوه  ئایه  ئــه م لیژنانه  ته نها 
كاریان له ناوبردنى خواردنى ماوه  به ســه رچوه  یان كاریان شێوازى 

هه ڵگرتنى خۆراكه ؟
له به رامبه ردا، پشــتیوان حەســەن، ســەرۆکی لیژنە هاوبەشەکانی 
قایمقامیەتــی قەزای کەالر دەڵێت: لیژنەکان پســپۆریان تیایە بە 
جۆرێک ئاسایشــی خۆراکی تیایە خۆپاراستنی تیایە هی بازرگانی 
تیایــە بــۆ چاودێری نــرخ، لیژنەی مۆلیــدەش كادیــری هونه ریی 
کارەبایی تیایە تەنانەت ئاسایشیشی تیایە، خۆشمان وەک ئیدارە 

لەگەڵیانین.

22. پشكنینه كان زیاتر له  رێگه ى چاوه وه یه  وه ك له  تاقیگه . پشكنینه كان زیاتر له  رێگه ى چاوه وه یه  وه ك له  تاقیگه 

33. وه رگرتنى پاره  له  شوێنكاره كان. وه رگرتنى پاره  له  شوێنكاره كان

خاوه نكارێــك ده ڵێــت: لیژنه كان به رده وام ســه ردان ده كه ن به اڵم 
نازانــم ئــه م لیژنانــه  ســه ربه كوێن، به جۆرێــك له به رامبــه ر هــه ر 
پشــكنینێك بڕێــك پاره  وه رده گــرن ئه مــه ش ناڕه زایه تى به دواى 
خۆیدا هێناوه  وه ك خۆیان ده ڵێن ئه گه ر به مشــێوه یه  به رده وام بن 

ئه وه  ناچارده بین دوكانه كانمان دابخه ین.
چیمــەن محەمــەد، خاوەنی ترشــیاتی ســۆما لە کــەالر دەڵێت: 
»لیژنــەکان بــەردەوام ســەردان دەکــەن ناشــزانم ئــەم لیژنانــە 
ســەربەکوێن، تەنها ئەوە دەزانم کە لیژنەیەک ئێواران دێت بەپێی 
ئــەوەی پێیان راگەیانــدن لیژنەی چاودێری خۆراکــن، ئەگەر ئەم 
لیژنەیە بەو شێوەیە بەردەوام بێت ئەوە ناچار دەبین دوکانەکانمان 
دابخەین، چونکە هەر جارێک دێن و بۆ پشکنینی مادەیەک بڕی 15 
هەزار دینار وەردەگرن لە کاتێکدا من سەتڵێک سیری خۆشەکراوم 
بۆ دێت تەنها ٨ کیلۆی تێدایە، بۆ پشکنینی چەند دەنکە سیرێک 

بڕی 15 هەزار دینار وەردەگرن«.
وتیشــی: لــە کاتێکدا هــەر خۆراکێک کە خراپ بێــت یان رەنگی 
دەگۆڕێــت یان کەڕو دەکات یــان بۆنەکەی دەگۆڕێت، ئەمە بەچاو 

دیارە هیچ پێویست بەو پشکنینە ناکات کە دەیکەن.

باسی لەوەشکرد: بەوەشــەوە نەوەستاون پەیوەندیان پێوەکردوم 
ئەگەر نەچم ئەنجامی پشکنینەکە وەربگرمەوە ئەوە ئەنجامەکە به  
نەشــیاو لە قەڵەم دەدەن، بۆیە ئەمانە ئەیانەوێ ببن بە شــەریک 
لەو داهاتە کەمەی کە دەســتم دەکەوێ، لەگەڵ ئەوەشدا من الریم 
نیــە لەوەی کە ئەم لیژنانە هەن، بەڵکو بە پێچەوانە پێم خۆشــە 

بەاڵم بەمشێوەیە نا.
هــاوكات چاالكوانێكیش ره خنه  له وه  ده گرێت كه  لیژنه كان ئێواران 
زیاتر پشكنین بۆ شوێنكاره كان ئه نجام ده ده ن، چونكه  له  %٧9ـى 

ئه و بڕه  پاره یه ى كه  وه رى ده گرن بۆ لیژنه كه یه .
ئــاراز محه مــه د، چاالكــوان له  قــه زاى كه الر ده ڵێــت: یه كێك له و 
كێشــانه ى روبــه روى خاوه ن دوكانه كان بوه ته وه  ئه و پشــكنینه یه  
كه  له الیه ن لیژنه كانه وه  ده كرێت بۆ كوالێتى خۆراكه كان به تایبه ت 
ئێواران، گرفته كه ش ئه و هاندانه یه  بۆیان خه رج ده كرێت، به جۆرێك 
ئه گه ر به یانیان بچنه  پشكنین ئه و داهاته ى كه  ده ستیان ده كه وێت 
لــه  %1٠٠ بــۆ حكومه ت ده گه ڕێتــه وه ، به اڵم هه مان پشــكنین كه  
ئێواران ده كرێت له  %٧9ـــى بۆ كارمه نده كه  ده گه رێته وه ، ئه مه ش 

وایكردوه  له  دوكانێك ئه گه ر 2 ماده  پێویستى به  پشكنین بێت
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ئــه و ئه یكات به  6 ماده ، بۆ هه ر ماده یه كیش به  بڕى جیاواز پاره  
وه رده گرن، بۆ نمونه  بۆ پشكنینى یه ك كیلۆ ماست بڕى 2٨ هه زار 
دینار وه رده گرن، كه  هه مان ماســت له  1٠ ماركێت هه یه  و هه مان 
پشكنینى بۆ كراوه ، له  كاتێكدا ده بێت سه ردانى ئه و مااڵنه  بكه ن 

كه  ماسته كه ى لێ دروست ده كرێت.
ده شــڵێت: »ئه گه ر به یانیان 1٠ پشــكنین بكه ن ئه وه  ئێواران 1٠٠ 
ئه كه ن، له  مانگێكیشــدا ره نگه  4 جار ســه ردانى ئه و دوكانه  بكات 
كــه  ئه مــه  چاودێرى كــردن نیــه ، بۆنمونه  په نیر كه  لــه  مه رزه وه  
ئه هێنرێت پشــكنینى كوالێتى كۆنترۆڵ و ئه وراقیشى بۆ ده كرێت، 

ئه مه ن دیسان دێنه وه  پشكنینى بۆ ئه كه ن له  ماركێتێكدا«.
لــه  به رامبــه ردا، تۆفیــق محەمەد، لێپرســراوی بەشــی چاودێری 
تەندروســتی و ســەالمەتی خۆراک لە بەڕێوبەرایەتی خۆپاراستنى 
تەندروســتی گەرمیان هێمای بۆ ئەوە کــرد: لیژنەکانمان بەیانیان 
و ئێــواران کــە دەردەچــن یەک شــتە ئەمەش رێنمــای وەزارەتی 
تەندروســتیەکە کە شــوێنی واهەیە لە مانگێکدا 4 جار ســەردان 
ئەکەن هەشــە 6 جار وەک شــوێنە گەورەکان کە لە چێشــتخانە 
و قەســابخانەکان پێکهاتــوە کــە نمونەی پشــکنین وەردەگرن به  

بەردەوامی.
باســی لەوەشــکرد: هۆکاری ســەردانەکانیش ئەوەیە بزانین چۆن 
هەڵدەگیرێت و تا چەند شــیاوە بۆ بەکارهێنان، چونکە خواردنی 
وامان هەیە دەبێت لە 1٨ پلەی ســەدی هەڵبگیرێت هی واشــمان 

هەیە لە 5 پلەی سەدی.
ســەبارەت بە وەرگرتنی ئەو نمونانەی کە پشکنینیان بۆ دەکرێت 
و لە بەرامبەردا بڕێک پارە وەردەگیرێت کە ناڕەزایەتی هاواڵتیانی 
بــەدوای خۆیــدا هێنــاوە، ئەو لێپرســراوە جەختــی له وەکردەوە: 
هەندێک خواردن هەیە یەک پشکنینی بۆ دەکرێت ئەمەش خواردنە 
وشــکەکان دەگرێتەوە، بەاڵم خواردنە شــلەکان 2 پشــکنینی بۆ 
دەکرێــت ئەوانیــش بەکترۆلۆجــی و کیمیاییە کە هــەر یەکێکیان 
بــڕی 1٠ هەزار دینــار وەردەگیرێت، لەگەڵ ئەوەشــدا کارمەند کە 
دەچێــت نمونە وەردەگرێت 3 هەزار وەردەگرێت هەشــە 5 هەزارە 
کە ئەمەش فیزیاییە، بۆ نمونە ماست 2 پشکنینە و بڕی 2٨ هەزار 
دینــار وەردەگیرێت، کە ئەمەش رێنمای وەزارەتی تەندروســتی و 

وەزارەتی داراییە.

سیروان حه سه ن، سه رۆكى لیژنه ى ڤێته رنه رى له  ناحیه ى رزگارى 
هێما بۆ ئه وه  ده كات: هه ندێك شــوێن ئاگادارم كه ســى یه كه مى 
فه رمانگه كه  به  ته كلیفێك به ده ر له  رێنماییه كان چاوپۆشى كردوه  
و ســزاى شــوێنه كه ى كه مكردوه ته وه ، ئه مه ش زۆرجار ئه بێت به  
كێشــه  بۆ لیژنه كان، له به ر ئه وه ى به ده ر له  رێنماییه كان ئه وه ى 
كردوه ، ئه گه رچى ئێمه  له  ده ســتى خۆمانه  كه  بڕى ســزاكه مان 
دیــارى كرد، بۆ نمونه  نوســیمان 5٠ هه زار دینار به ڕێوبه ر به س 

واژۆى په سه ندكردنى بۆ ئه كات.
به ڕێوبــه رى ڤێته رنــه رى گه رمیــان، عوســمان مســته فا، ره خنه  
لــه  الیه نــه  په یوه نیــداره كان ده گرێــت به وه ى كه  ســزاكان كه م 
ده كه نــه وه  و ده ســتكارى ده كــه ن، وه ك خۆى باســى له وه كرد: 
ته نانه ت گله ى ئه وه شــمان هه یه  كه  ده ستكارى سزاكان ده كرێت 
لــه  قایمقامیه تــه كان و ناحیه كانیش به جۆرێــك دوكانێك ئه گه ر 
هه فته یه ك ســزاى داخســتنى بۆ بكرێت كه مــى ده كه نه وه  بۆ 2 
رۆژ یان شــوێنكارێك به  بڕى 15٠ هه زار دینار سزا بدرێت كه مى 
ده كه نه وه  بۆ 3٠ هه زار دینار، بۆیه  چاوپۆشــى ده كرێت له الیه ن 

یه كه  ئیدارییه كانه وه .
هــاوكات، شــه ماڵ ره وف، چاالكــوان لــه  قــه زاى كفــرى وتى: 
جیاوازیه كى زۆر ده كرێت له  نێوان دوكانداره كاندا هه ندێك شــت 
له ســه ر هه ندێــك كه س ســوك ده كرێــت و له ســه ر هه ندێكى تر 
قــورس ده كرێــت، به جۆرێك دوكاندارى وا هه یه  ســاڵ 12 مانگه  
شۆسته  و شه قامه كى داگیركردوه  كه  زۆر شوێن هه یه  له  قه زاكه  
به م شــێوه یه ، به اڵم تاوه كو ئێســتا چاره سه ر نه كراوه  و چه ندین 
جاریــش ئه مه مــان به  قایمقامیــه ت وتوه ، به اڵم تاوه كو ئێســتا 
چاره سه ر نه كراوه ، هه ربۆیه  هه ر كارێك خۆیان میزاجیان هه بێت 
ده یكه ن ئه گه ریش نه بو نایكه ن، جیاكارییه كى زۆر هه یه  له  نێوان 

كه سێكى خاوه ن ده سه اڵت و كه سێكى بێده سه اڵت.
له به رامبه ردا، پشــتیوان حەسەن، ســەرۆکی لیژنە هاوبەشەکانی 
قایمقامیەتی قەزای کەالر دەڵێت: شــتێک نیە بەناوی چاوپۆشی 
کــردن بەتایبەت لــە خواردنی بەســەرچو ئــەوە بڕاوەتەوە یان 
گۆشــتی بــێ مــۆر، بــەاڵم یارمەتی هەیــە، بۆ نمونــە دوکانێک 

مۆڵەتەکەی بەســەرچاوە یــان نوێیە و مۆڵەتی دەرنەهێناوە یان 
هەندێــک پاکوخاوێن نیە، ئەمانە تا 2 جار ئاگادارکردنەوەی پێ 
دەدەین وەک یارمەتی، بەاڵم هاتینەوە نەکرابێت ســزای لەسەرە 

چ داخستن بێت یان مادی بێت کردوشمانە.
سه رتیپ حه مید، سه رۆكى لیژنه ى مۆلیده  ئه هلیه كان له  ناحیه ى 
رزگارى باس له وه  ده كات: ده ســتكارى پێشنیاره كانمان ده كرێت 
به  جۆرێك جارى وا هه بوه  پێشنیارمان كردوه  خاوه ن مۆلیده یه ك 
به  بڕى 2٠٠ هه زار دینار ســزا بدرێت له به رامبه ر سه رپێچیه كه ى، 
بــه اڵم كه مكراوه تــه وه  بــۆ 15٠ هــه زار دینار یــان 1٠٠ هه زار به  

ته كلیفێك.
هاوكات، ئاراس حه ســه ن، ســه رۆكى لیژنه كانى ناحیه ى رزگارى 
وتى: شــتێك نیه  به ناوى چاوپۆشــى كردن له  سه رپێچى كردنى 
رێنماییــه كان، بــه اڵم هه بوه  یه كه مجارى بوه  هه ندێك نوقســانى 
هه بوه  له  پاكوخاوێنى یان مۆڵه ت وه رگرتن، ســه ره تا ئاگادارمان 
كردوه ته وه ، ئه گه ر 2 جار یان 3 جار سه رپێچیه كه ى به رده وام بو 

ئه وه  سزا دراوه  به  مادى و چاوپۆشیمان نه كردوه ».
هــاوكات، جەمــال ســاڵەح ، بەڕێوبــەری ناحیــەی رزگای وتی: 
شــتێک نیە بەناوی چاوپۆشــی کردن ئەوەی هەیــە یارمەتیدانە 
کــە حاڵەتێــک بۆ حاڵەتێکی دیکە جیــاوازە و هەر خاوەنکارێک 
کۆمەڵێــک بارگرانــی باج و شــتیان لەســەرە، بۆیــە هەندێکجار 
یارمەتــی دەدرێــن، بــەاڵم ئەمــە ناکاتە ئــەوەی زیــان بێت بۆ 

بەرژەوەندی گشتی.
دەشــڵێت: هەبــوە کە خۆراکە بەســەرچوەکەی بــە کیلۆ دیاری 
دەکرێت ســزاکەی بــڕی پارەکە زۆر بوە کــەم کراوەتەوە، بەاڵم 
لەبەرامبــەر ئەمەدا بەڵێننامــەی لێوەرگیراوە کە ئەگەر دوبارەی 
بکاتەوە یان سێ بارە ئەوە سزای قورستر دەدرێت وەک داخستن، 
بۆیە شــتێک نیە بەناوی تەکلیفی شــەخس یــان خزمایەتی یان 

حزبایەتی.
الیخۆشــیه وه ، شــەهاب ئەحمــەد، قایمقامی قــەزای کەالر وتی: 
شــتێک نیە بەناوی چاوپۆشــی کردن، هەر کەسێک وای وتوە لە 

خۆیەوە وای وتوه .

44. به  ته كلیفى شه خس سزاى سه رپێچیكار كه مكراوه ته وه . به  ته كلیفى شه خس سزاى سه رپێچیكار كه مكراوه ته وه 



یه كێــك له و رێكارانه ى قایمقامیه تى كــه الر گرتویه تیه  به ر ئه وه یه  
كه  هه ر شوێنكارێك داخستنى بۆ بكات له  په ڕه ى خۆى له  تۆڕى 
كۆمه اڵیه تــى فه یســبوك بــاڵوى ده كاتــه وه ، ئه مــه ش هه ندێك له  

شوێنكارێكى توڕه  كردوه .
ســامان حەسەن، خاوەنی گۆشــت فرۆشی سامان لە قەزای کەالر 
هێمــای بــۆ ئەوەکرد: زۆربــەی ئیجرائاتەکانی لیژنــەکان لە جێی 
خۆیدا نیە، چونکە نازانن چ گۆشــتێک لە بازاڕ ســاغ دەکرێتەوە، 
من گۆشــتی بەرخم فرۆشــتەوە بە 1٧ هەزار چونکە هی ئەمســاڵ 
بو گران کەوتبو لەسەرم تەنها لەبەر 1 هەزار دینار لە کاتێکدا نە 
ســزای مادی درابوم نە غەرامە کرابوم وێنەی دوکانەکەم لە پەیج 
دانرابو، ئەمە چیە خەڵک وتبوی گۆشت بە گران دەفرۆشێتەوە.

دەشڵێت: سەردانی قایمقامیەتم کرد پێم وتن کە نەیسڕنەوە سکااڵ 
تۆمــار دەکەم بۆیە ســڕیانەوە، ئەمە لــە کاتێکدایە هەمو مەرجە 

تەندروستیەکانم تێدایە.
سه رۆكى لیژنه یه ك باڵوكردنه وه ى شوێنكار له  تۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كان 
كه  داخســتنى بۆ ده كرێــت به  ناوزڕاندن له  قه ڵــه م ده دات، وه ك 

خۆى ده ڵێت ئه وان ئه و رێكاره یان نه گرتوه به ر.
ئاراس حه سه ن، سه رۆكى لیژنه كانى ناحیه ى رزگارى وتى: ئه و ناو 
زڕاندنه مان نه گرتوه به ر كه  له  تۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كان ناوى شوێنكار 
و فرۆشگا باڵوبكه ینه وه ، ئه گه رچى یاسایشه ، به اڵم ئه وه مان كردوه  

بۆنمونه  مۆلیده ى ژماره  1 كه ســه رپێچى كــردوه ، به اڵم نه هاتوین 
ناوه كه ى یان وێنه كه ى باڵوبكه ینه وه .

بــه اڵم شــەهاب ئەحمــەد، قایمقامی قــەزای کــەالر، داكۆكی له م 
كاره یان ده كات و ده ڵێت: تەواوی قایمقامیەتەکان لەســەر ئاستی 
کوردســتان ئەو رێکارەیان گرتوەتە بەس کە شــوێنکارێک سزای 
داخســتنی بــۆ دەکرێــت باڵوی دەکەینــەوە، تەنانەت الفیتەشــی 
بۆ هەڵدەواســین، ئەمــەش لەبەر بەرژەوەندی گشــتیە بۆ ئەوەی 

هاواڵتیان ئاگاداربن.
پســپۆرێكى بوارى میدیــا ده ڵێت ئه گه ر قه رباره ى ســه رپێچیه كه  
زۆربــو له بــه ر به رژه وه نــدى هاواڵتیان بێت ده بێــت باڵوبكرێته وه ، 

به اڵم ئه گه ر به  پێچه وانه وه  بو ئه وه  باشتره  باڵونه كرێته وه .
ده شــتى عه لى، پســپۆرى میدیــا له  گه رمیان باس لــه وه  ده كات: 
ســەبارەت بە باڵوکردنەوەی ناوی ئەو فرۆشگا و شوێنکارانەی کە 
ســەرپێچی رێنماییەکانــی تایبەت بە نرخ و الیەنی تەندروســتیی 
لەالیەن لیژنەکانی چاودێری بازاڕەوە بەپێی حاڵەتەکان دەگۆڕێت، 
بەجۆرێك ئەگه ر بڕ و قەبارەی ئەو سەرپێچیە گەورەبێت و زیانی 
بۆ تەندروستی زۆرێک لەخەڵک هەبێت، بەدڵنیاییەوە باڵوکردنەوەی 

ناوی جێگاکان ئیتییکییە و لەپێناو بەرژەوەندی گشتییە.
ده شڵێت: ئەگەر شوێنکارەکە بچوک و بڕی سەرپێچیەکەیشی کەم 

بو، باشتر وایە ناوی فرۆشگاکە نەهێنرێت.

55. باڵوكردنه وه ى سزا و سه رپێچیه كان له  سۆسیال میدیا. باڵوكردنه وه ى سزا و سه رپێچیه كان له  سۆسیال میدیا

66. كێشه ى له ناوبردنى خۆراك و كه ره سته  ده ستبه سه ردا گیراوه كان. كێشه ى له ناوبردنى خۆراك و كه ره سته  ده ستبه سه ردا گیراوه كان
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»لە نێو قایمقامیەت کابینەیەکی تایبەتمان داناوە بەو خۆراکانەی 
دەســتی بەســەردا دەگیرێــت، هەفتــەی دو جار لەالیــەن لیژنەی 
تەلەفــەوە کــە نوێنەری کۆمپانیای خۆڵ و خاشــاکی شــارەوانی 
کــەالری تێدایە دەیبەن و تەلەفی دەکەن«. پشــتیوان حەســەن، 
سەرۆکی لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامیەتی قەزای کەالر واى وت.

وتیشــی: رێگای لەناوبردنەکــەش یان دەکرێتە ژێــر خۆڵەوە یان 
دەسوتێنرێت.

ئه م كاره شه  به  وته ى پسپۆڕێك، نازانستى و ناته ندروستییه .
عەبدولمتەلب رەفعەت، مامۆســتا لە زانکۆی گەرمیان و پســپۆڕی 
ژینگــه  و ئــاو، دەڵێــت: لەناوبردنــى مــاددە بەســەرچوەکان چ 
خواردەمەنــى بێــت یــا دەرمان، بە شــێوەیەکى نا تەندروســت و 
دور لە هەمو رێکارێکى زانســتى ئەنجــام دەدرێت، دیارە ئەمە لە 
ئەســتۆى ئــەو لیژنانە نییــە، بەڵکو کەمتەرخەمــى حکومەتە کە 
نەیتوانیوە تائێســتا رێکارى زانســتى پێویســت فەراهه م بکات بە 

مەبەستى چارەسەرکردنى ئەو ماددانە کە ئاماژەى پێکرا.

جەختی له وەشــکردەوە: کارەســات لەوەیە ئەگەر دەرمانەکانیش 
بەو شێوەیە لەناوببرێن، چونکە پێکهاتەى کیمیایى قورسى تێدایە 
کە کارلێک دەکات لە گەڵ پێکهاتەى خاک و هەوا و ئاو و دەبێتە 
هۆى توشبون بە چەندین نەخۆشى جۆراوجۆر هەروەها سیستمى 
ژینگــە لەو ناوچەیە ئەخاتە ژێر مەترســیەکى گــەورەوە، هاوکات 

کاریگەرى زۆر خراپى دەبێت لە سەر ئاوى ژێر زەوى.
ســەبارەت بە رێگەچارە بۆ لەناوبردنی ئەو خۆراکە بەســەرچوانە، 
وتى: دەرمانە بەســەرچوەکان و پاشــماوه  پزیشكییه كان باشترین 
رێگا دانانى كورەى تایبەتە بە لەناوبردنیان، باشــترین رێگاش بۆ 
چارەســەرکردنى پاشماوەى خۆراک دانانى کارگەیەکى تایبەتە بە 
دروستکردنى پەینى ئەندامى کە ئەتوانرێت پاشماوەى شتومەکەکان 
تێیــدا وەکو مــاددەى خام بەکاربهێنرێت بۆ دروســتکردنى پەین، 
تەنانەت بەم رێگایە ئەتوانین خواســت لە سەر پەینى کیمیاوى و 

هاوردەکردنى لە دەرەوەى واڵتەوە کەم بکەینەوە.

لەناوبردنى ماددە بەسەرچوەکان دور 
لە هەمو رێکارێکى زانستى ئەنجام دەدرێت

«
»
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٧٧. لیژنه كان ژماره  ته له فۆنى تایبه ت به  خۆیان نیه . لیژنه كان ژماره  ته له فۆنى تایبه ت به  خۆیان نیه 

یه كێــك له و كێشــانه ى كه  له  لیژنه كانــى قایمقامیه تدا بونى هه یه  
ئه وه یه  كه  ژماره  مۆبایلى تایبه ت به  لیژنه كانه وه  نیه ، ئه وه ى هه یه  
شه خســیه  و به كارئه هێنرێت و هى ســه رۆكى لیژنه كانه ، ئه مه  له  
كاتێكدایه  چه ند مانگ جارێك لیژنه كانیش گۆڕانكارى تێداده كرێت 
و ده گۆڕدرێــن، ئه مه ش نیگه رانى له الى چاالكوانان و هاواڵتیانیش 

دروست كردوه .
پشــتیوان حەسەن، ســەرۆکی لیژنە هاوبەشــەکانی قایمقامیەتی 
قەزای کەالر دەڵێت: لیژنەکانمان ژمارە مۆبایلی تایبەت بە خۆیان 
نیــە، ئــەوەی هەیە هی ســەرۆكی لیژنەکانە و شەخســیە بەکاری 
ئەهێنن، تەنها لیژنەی مۆلیدەمان ژمارەی تایبەتی بە خۆی هەیە، 
تاوەکــو ئێســتاش ئــەو رێــکارە نەگیراوەتە بەر کــە ژمارەیان بۆ 

دابنێین.
هــاوکات یەکێکی تر لە کێشــەکان نەبونــی جلوبەرگی تایبەتە بە 
لیژنەکانــه ، ئەمــەش نیگەرانــی الی هاواڵتیان دروســت کردوە بە 
جۆرێک باس لەوە دەکەن کە لیژنەکان سەردان دەکەن نازانن کە 
لیژنەن، ئەمەش وایکردوە بەریەک کەوتن دروســت ببێت لە نێوان 

فرۆشیاران و لیژنەکاندا.
لەمبارەیەشەوە ســەرۆکی لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامیەتی قەزای 
کــەالر وتــی: جلوبەرگی تایبه تمــان نیە، بەاڵم باجمــان هەیە کە 
بــەکاری دەهێنــن، لەگەڵ ئەوەشــدا هــەر لیژنەیەک کــە دەچێتە 
شوێنکارێک راستەوخۆ دەڵێن ئێمە لیژنەی قایمقامیەتی کەالرین.

هــاوكات، نه بیل ســه عید، ســه رۆكى لیژنــه ى ده رمانخانــه كان له  
ناحیــه ى رزگارى باس له وه  ده كات: ئێمه  ژماره  ته له فۆنى تایبه ت 

به  خۆمان نیه  ئه وه ى هه یه  شه خسیه  و به كارى ده هێنین.
چاالكوانانى گه رمیان ره خنه  له  ســه رۆكى لیژنه كان ده گرن به وه ى 

هاواڵتیان نازانن چۆن په یوه ندى به م لیژنانه وه  بكه ن.
ئاراز محه مه د، ده ڵێت: یه كێك له و كێشانه ى كه  هه یه  ئه م لیژنانه ى 
كــه  هه ن ژماره  ته له فۆنى تایبه ت بــه  خۆیان نیه و  كه س نازانێت 
ئه ندامه كانیان كێن، به ڵكو ئه وه ى هه یه  و به كارى ئه هێنن ژماره ى 
شه خســه ، له گــه ڵ ئه وه شــدا هــه ر لیژنه یه ك و ماوه یــه ك جارێك 
ده گۆڕێت، هاواڵتیانیش له  بونى هه ر كێشــه یه ك نازانن په یوه ندى 

به  كێوه  بكه ن، كه  پێویسته  ئه م بابه ته   چاره سه ر بكرێت.
به هه مان شــێوه  ئــه م گرفته  له  قه زاى كفریــش بونى هه یه ، وه ك 
شــه ماڵ ره وف، چاالكوان له  قــه زاى كفرى جه ختی لێ ده كاته وه : 
»ئــه م لیژنانه ى قایمقامیه ت كــه  هه ن كه س نازانێت كێن، چونكه  
له الیه ن قایمقامیه ته وه  رانه گه یه ندراوه ، به شێوه یه ك نه  پۆسته رێك 
نه  شــتێكیان هه یه  له  شوێنه  گشــتیه كان تاوه كو خه ڵك بیزانێت، 
ته نانــه ت ژمــاره  ته له فۆنێكى تایبه ت نیــه  تاوه كو خه ڵك بتوانێت 

په یوه ندى بكات له  بونى هه ر سه رپێچیه ك«.
ده شــڵێت: بــۆ بونــى هــه ر كێشــه یه ك ناچــار ده بیت ســه ردانى 
قایمقامیه ت بكه ى، له  كاتێكدا پێویسته  گرنگى به و بابه ته  بدرێت 

له به ر ته ندروستى هاواڵتیان.
جەمال ســاڵەح، بەڕێوبەری ناحیــەی رزگاری، وتی: لیژنەکانمان 
ژمــارە مۆبایلــی تایبەت بــە خۆیان نیــە ئەوەی هەیە ســەرۆکی 
لیژنــەکان ژمارەی تایبەت بــە خۆیان بەکاردەهێنن و لە ئەکاونتی 
خۆشمان باڵومان کردوەتەوە، بەاڵم ئەو رێگایەمان نەگرتوەتە بەر 

کە ژمارەی تایبەت دابین بکەین.
وتیشــی: گرفتێکــی ئەوتۆنەبــوە تاوەکو دەســتی بــۆ بەرین کە 

هەشبێت هەنگاوێکی بەجێیە و پێویست دەبێت بکرێت.
به هه مان شــێوه ، عەدنان عەلی، بەڕێوبەری ناحیەی باوەنور باس 

لەوە دەکات: ژمارە مۆبایلی تایبەت بە لیژنەکان نیە ئەوەی هەیە 
هی شەخسیە و سەرۆکی لیژنەکان خۆیان بەکاری ئەهێنن، لەگەڵ 
ئەوەشــدا لێرە پەیوەنــدی کۆمەاڵیەتی زۆرە و هەمــوان لیژنەکان 
دەناســن و ژمــارە مۆبایلیشــیان، بــەاڵم ئەگەر گرفتێــک هەبێت 

ژمارەی تایبەتیان بۆ دابین دەکەین.
باســى لەوەشــكرد: لیژنەکەمان جلوبەرگی تایبەت بە خۆیان نیە 
لەبەری بکەن، ئەمە تەنها الی ئێمە نیە، بەڵکو لە لیژنەکانی تری 

کەالریش نیە.
له به رامبــه ردا، شــەهاب ئەحمــەد، قایمقامی قەزای کەالر باســی 
لەوەکــرد: هەمــو لیژنەکانمان ژمارە تەلەفۆنیان هەیە بەشــێکیان 
تایبەتــە وەک لیژنــەی مۆلیــدە و ســەرۆکی لیژنــەی بــااڵ، بەاڵم 

ئەوەکانی تر هی شەخسیە بەکاری ئەهێنن.
وتیشــی: جاری واش هەیە 2 مانگ جارێــک لیژنەکان ئەگۆڕدرێن 
بەپێی ئەندامی بەڕێوبەرایەتیەکانی تر، ئەو رێکارەمان نەگرتوەتە 

بەر ژمارەیان بۆ دابنێنن.
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یه كێك له و گرفتانه ى روبه روى به شێكى زۆرى فه رمانگه  حكومیه كان 
بوه تــه وه  كه مــى كارمه نده ، ئه م گرفته ش له  لیژنه  هاوبه شــه كانى 

قایمقامیه تى قه زاى كه الریش ره نگى داوه ته وه .
پشــتیوان حەسەن، ســەرۆکی لیژنە هاوبەشــەکانی قایمقامیەتی 
قــەزای کــەالر دەڵێــت: یەکێک لە کێشــەکان کەمــی ئەندامه  لە 
لیژنەکانــدا، ئێمە بە هەمومانەوە 6٧ کەســین، تەنانەت ئەندامان 
هەیــە لــە یەک کاتدا لــە 2 لیژنە دایە، بەجۆرێــک بەڕێوبەرایەتی 
چاودێری بازرگانی 5 کەســیان المان هەیە ڤێتەرنەری 1 ئەندامی 

المانە.
هێمای بۆ ئەوەشــکرد: کەمی ئەندام گرفتی بۆ دروســت کردوین، 

ئەگەرچی نەمانهێشتوە کارەکانمان پەکی بکەوێت.
»ئێمە ســتافمان کەمە و تەنها 9 کارمەندمان هەیە لە لیژنەکەدا، 

ئەمەش زۆر کەمە و فریاناکەوین، چونکە رۆژ بە رۆژ شــوێنکاری 
نوێ ئەکرێتەوە و مۆڵەتی نوێ وەرئەگیرێت، بۆیە پێویســتە زیاد 
بکرێت«. تۆفیق محەمەد، لێپرسراوی بەشی چاودێری تەندروستی 
و ســەالمەتی خۆراک لە بەڕێوبەرایەتی خۆپاراســتنى تەندروستی 

گەرمیان واى وت.
عەدنان عەلی، بەڕێوبەری ناحیەی باوەنور باس لەوە دەکات: ئێمە 
لیژنەی دیکەمان پێویســتە بەتایبەت ناو بازاڕ، چونکە ســنورەکە 
بەرفراوانــە و پێویســتە لیژنەیەکی دیکەی بــۆ زیاد بکرێت، بەاڵم 

لیژنەکانی دیکە کافین و گرفتێکیان نیە.
به پێچه وانه وه ، جەمال ســاڵەح، بەڕێوبــەری ناحیەی رزگای وتی: 
ئێمــە وەک خۆمــان گرفتــی کارمەندمان نیە و کــە ژمارەیان کەم 

بێت، لەگەڵ ئەوەشدا ئەوەی هەیە رێک نەخراوە.

11. گرفتى كه مى كارمه ند. گرفتى كه مى كارمه ند

سێیه م: كێشه ى لیژنه كانى چاودێرییسێیه م: كێشه ى لیژنه كانى چاودێریی

»کێشــەی پێداویســتی و ئۆتۆمبێلمان زۆره ، بە جۆرێک بە هەمو 
لیژنەکانــەوە تەنهــا 5 ئۆتۆمبێلمــان هەیە، ئەمــەش کافی نیە بۆ 
لیژنــەکان، بۆیــە ناچارن 2 لیژنە 2 لیژنە رێــک ئەکەون و ئەچنە 
ســەر کارەکەیــان، بەجۆرێک ئەمیان بەیانی بچێــت دەبێت ئەوی 
دیکەیان ئێوارە بچێت، بۆیە باشترە هەر لیژنە و ئۆتۆمبێلی خۆی 

هەبێت«. پشتیوان حەسەن، واى وت.
هێمــای بــۆ ئەوەشــکرد: ئەگەرچــی ئــەو بەڕێوبەرایەتیانەی کە 
پەیوەندیــدارن پێمانــەوە و ئەندامیــان هەیە یارمەتیــان داوین و 
ئۆتۆمبێلیــان دابیــن کــردوە، لەگەڵ ئەوەش خەرجیــان گرتوەتە 

ئەستۆی خۆیان.
به هه مــان شــێوه ، تۆفیق محەمەد، لێپرســراوی بەشــی چاودێری 
تەندروســتی و ســەالمەتی خۆراک لە بەڕێوبەرایەتی خۆپاراستنى 
تەندروســتی گەرمیــان هێمای بۆ ئــەوە کرد: نەبونــی ئۆتۆمبێل 
یەکێکــی تــرە لــە گرفتەکانمان کــە وایکردوە دەرچونــەکان کەم 
بکرێتەوە، بە جۆرێک لە 2٠ جارەوە کراوە بە 15 جار لە مانگێکدا.
گرفتى نه بونى ئۆتۆمیبێل له الى به شێكى زۆرى لیژنه كان وایكردوه  

نه توانن وه ك پێویست كاره كانیان بكه ن.
موكه ره م كه مال، ســه رۆكى لیژنه  هاوبه شــه كانى بازاڕ له  ناحیه ى 
باوه نــور بــاس لــه وه  ده كات: گه وره تریــن گرفتــى ئێمــه  نه بونى 

ئۆتۆمبێله  كه  زۆر جار به  ئۆتۆمبێلى خۆمان ده چینه  سه ر كار.
له به رامبه ردا، عەدنان عەلی، بەڕێوبەری ناحیەی باوەنور باس لەوە 
دەکات: گرفتی نەبونی ئۆتۆمبێل یەکێکە لە کێشــە سەرەکیەکان 

کە بەهەمو لیژنەکانی ناحیە و شــارەوانی و زیادەڕەوی و لیژنەی 
کشــتوکاڵیش تەنها یەک ئۆتۆمبێلمان هەیە ئەویش کۆنە، زۆرجار 

لە دەرچونەکانیش پەکی دەکەوێت.
وتیشــی: داواشــمان کردوە و بۆ ماوەی ســاڵێکە دابین نەکراوە، 
ئەگەرچی لە ســااڵنی پێشــتر نزیکەی 12 ئۆتۆمبێل دابینکراوە و 
دابەشکراوە بەسەر لیژنەکانی قایمقامیەتی کەالردا، باوەنور وەری 

نەگرتوە.
هاوكات، جەمال ســاڵەح، بەڕێوبەری ناحیەی رزگای وتی: گرفتی 
ئۆتۆمبێلمان گرفتیکی ســەرەکیه ، ئۆتۆمبیله كانمان هەموی کۆنە 
بەتایبــەت هی لیژنەکانمان، ئەو ئۆتۆمبێالنەش کە هەمانە تایبەت 
بە لیژنەکان نیە، بەڵکو هی ده زگایه كى ترە و هێناومانە بە کاتی، 

لە کاتێکدا دەبێت ئۆتۆمبێلی تایبەت بە خۆیان هەبێت.
باســی لەوەشــکرد: بەشــێوەیەکی فه رمــی داوامــان کــردوە کە 
ئۆتۆمبێلمان بۆ بكڕن وا بۆ ماوەی ساڵێکە هیچ ئەنجامێکی نەبوە، 
لە کاتێکدا لە ناوچەکانی تری کوردستان بۆیان دابین کراوە بەس 

گەرمیان نەبێت.
شــەهاب ئەحمەد، قایمقامی قەزای کەالر، له باره ى ئه م كێشه یه وه  
دەڵێــت: پێشــتر تەنها 1 ئۆتۆمبێلیشــمان نەبوە ئێســتا زۆرترین 
ئۆتۆمبێلمــان هەیــە، راســتە کۆنــن و 2 دانەیــان تازەیــە، بەاڵم 
کارەکانمان بــەڕێ دەکەین، لەگەڵ ئەوەشــدا بەڕێوبەرایەتیەکانی 
دیکەش هاوکارمان بون، بۆیە لە ئێستادا نزیکەی 1٠ ئۆتۆمبێلمان 

هەیە.

33. گرفتى ئۆتۆمبێل. گرفتى ئۆتۆمبێل

ســەرۆکی لیژنە هاوبەشــەکانی قایمقامیەتی قــەزای کەالر ده ڵێت 
ته ندروســتى گه رمیــان به  نوســراوى فه رمــى داوایــان لێكردوین 

سه ردانى نۆرینگه كان نه كه ین، هۆكاره كه شى نازانین بۆچى.
له به رامبه ردا، د. ســیروان محه مه د، به ڕێوبه رى گشتى ته ندروستى 
گه رمیان وتى: به هیچ شــێوه یه ك نوسراوى له و شێوه یه  نه كراوه  و 
هــه ر به ڵگه یه ك هه یه  با بخرێته ڕو، هه مــو نۆرینگه یه كیش ده بێت 

لیژنه یه كــى پســپۆڕ ســه ردانى بــكات، چونكه  هیــچ گونجاو نیه  
لیژنه یه ك بچێته  شوێنێك كه  هیچ زانیارییه كى له باره ى شوێنه كه وه  
نه بێــت، دواتر لیژنه كان جیــاوازى ناكه ن له  نێوان ده رمانخانه یه ك 

كه  مۆڵه تى هه یه  و دانه یه كى تر كه  مۆڵه تى نیه ».
وتیشــى: ئێمــه  وتومانــه  ئه بێــت لیژنه یه كى پســپۆڕ ســه ردانى 

نۆرینگه كان بكات.

22. سه ردانی نه كردنى نۆرینگه كان. سه ردانی نه كردنى نۆرینگه كان
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عوسمان مســته فا، به ڕێوبه رى به ڕێوبه رایه تى ڤێته رنه رى گه رمیان 
ده ڵێت: به شێك له  ئاماره كان دێنه وه  الى ئێمه  و هه موى نایه ته وه ، 
بۆنمونه  سه ردانه كان و پشكنینه كان دێته وه ، به اڵم ئامارى سزاكان 
نایه ته وه ، الى ئێمه  وه ك سزاى مادى یان داخستن یان وه رگرتنى 
به ڵێننامه ، ئه مه  یه كێكه  له  كێشــه كان كه  ده بێت ئه و ئامارانه مان 
بــۆ بگه ڕێته وه ، ئه وه شــى پێمانده گات له الیــه ن لیژنه كه وه یه  نه ك 

یه كه  ئیدارییه كان.
وتیشــى: ئه وه شــى بۆمان دێتــه وه  لیژنه ى خۆمــان پێمان ده ڵێن 
بۆ نمونه  1٠ كیلۆ گۆشــت ده ســتى به ســه ردا گیراوه  یان 2٠ كیلۆ 

جگه رى به ستو ده ستى به سه ردا گیراوه ، به اڵم چى به سه رهات یان 
چى لێكرا چۆن سوتێنرا كۆنوسى سوتانه كه ى چۆن بو كێ له ناوى 

برد، به روارى له ناوبردنه كه ى هیچ بۆ ئێمه  نایه ته وه .
شــه هاب ئه حمــه د، قایمقامــى قــه زاى كــه الر له مباره یــه وه  وتى: 
بەڕێوبەرایەتــی ڤێتەرنــەری گەرمیان خۆیــان نوێنەریان الی ئیمە 
هەیە لە دو لیژنەدا، دەتوانن داوا لە ئەندامەکانی خۆیان بکەن کە 

سزای مادیەکان و داخستنەکانیش پێیان بدەن.
دەشــڵێت: ڤێتەرنــەری مەرجەعــی ئێمــە نیە تاوەکو شــتیان بۆ 

بگەڕێنینەوە.

44. ڤێته رنه رى گه رمیان ره خنه  له  قایمقامیه ت و ناحیه كان ده گرێت. ڤێته رنه رى گه رمیان ره خنه  له  قایمقامیه ت و ناحیه كان ده گرێت

ســەرۆکی لیژنە هاوبەشــەکانی قایمقامیەتی قــەزای کەالر ده ڵێت 
داوامان كردوه  پزیشــكى ده رمانسازمان بۆ دابین بكه ن له  لیژنه ى 
ده رمانخانــه كان، بــه اڵم تاوه كــو ئێســتا نه كراوه  و ته ندروســتى 

گه رمیانیش ده ڵێت: بۆمان دابین كردون.
پشــتیوان حەسەن، ســەرۆکی لیژنە هاوبەشــەکانی قایمقامیەتی 
قــەزای کەالر دەڵێت: لە لیژنەی دەرمانخانەکان دەبێت پزیشــکی 
دەرمانســاز هەبێت، بەاڵم نیمانە، بە نوســراوی فەرمیش داوامان 
کردوە لە تەندروستی گەرمیان و سەندیکای تەندروستی سلێمانی 
لە سەرەتای ساڵ و دو هەفتەیەک پێش ئێستاش کەچی هەتاوەکو 

ئێستا بۆمان دابین نەکراوە.
وتیشی: پار ساڵ 2 دانە هاتن بە نۆره  »تناوب«، بەاڵم بە باشی 

کاریان نەدەکرد.

له به رامبه ردا، د. ســیروان محه مه د، به ڕێوبه رى گشتى ته ندروستى 
گه رمیــان ده ڵێــت: ئێمــه  هه موكات پزیشــكى ده رمانســازمان بۆ 
ناردون بۆ ئه م مه به ســته ش نوســراوى پێشــوترمان هه یه ، به اڵم 
ئه بێت قایمقامیه ت مامه ڵه  له گه ڵ ســه ندیكاى ده رمانســازان بكات 
بۆ ئه و مه به ســته ، له گه ڵ ئه وه شــدا ئێمه  نوێنه رمان بۆ ناردون كه  

به  نوسراوى فه رمى له المه .
باســى له وه شكرد: پزیشــكانى ده رمانساز ئیشــكالیه تێكیان هه یه  
له گه ڵ قایمقامیه ت ئه ڵێن كه ســێك ده كرێت به  ســه رۆكى لیژنه كه  
هیــچ زانیــارى نیه  له ســه ر ده رمــان، بۆیه  ئــه وان داوا ده كه ن كه  
ســه رۆكى لیژنه كه  ده رمانســاز بێت، بۆیه  كه نوسراویشیان كردوه  
وه اڵممــان داونه تــه وه  و نوێنه ریشــمان بۆ دابین كــردون، ئه وه ى 

ئه مه ى وتبێت دروست نیه .

55. نه بونى پزیشكى ده رمانساز. نه بونى پزیشكى ده رمانساز
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به ڕێوبــه رى ڤێته رنــه رى گه رمیــان جه خت له وه ده كاتــه وه ، كه  بۆ 
مــاوه ى 2 مانگه  داواى جیاكردنــه وه ى لیژنه ى ڤێته رنه رى كردوه ، 

به اڵم تاوه كو ئێستا نه كراوه .
عوسمان مســته فا، به ڕێوبه رى به ڕێوبه رایه تى ڤێته رنه رى گه رمیان 
هێمــاى بــۆ ئه وه كرد: »قــه زاى كفرى لــه  هه مو شــوێنه كانى تر 
خراپتــره  هه ر ئاگامان لێى نیه  چى ده گوزه رێت، ته نانه  بۆ ماوه ى 
2 مانگــه  داواى جیاكردنه وه ى لیژنه ى ڤێته رنه ریم كردوه  له  كفرى 

تا ئێســتاش هیــچ نه كراوه ، پاساوه كه یشــى ئه وه یه  كــه  ئه ندامى 
ئاسایشــیان نیه ، به اڵم ئێمه  وتومانه  پۆلیس بێت كێشــه مان نیه  

كه چى هه ر نه كراوه ».
بۆئه و مه به ســته ش یه كه ى چاودێــرى حكومه تى خۆجێى گه رمیان 
په یوه نــدى به ، شــه ماڵ نامیــق، قایمقامى قــه زاى كفریه وه  كرد، 

ناوبراو ئاماده  نه بو لێدوان بدات.

66. له  قه زاى كفرى لیژنه ى ڤێته رنه رى نیه. له  قه زاى كفرى لیژنه ى ڤێته رنه رى نیه

شــه ماڵ ره وف، چاالكــوان لــه  قــه زاى كفرى، باس لــه وه  ده كات 
له الیه ن خاوه ن فرۆشــگاكانه وه  زیاده ڕه ویه كى زۆر ده كرێته  ســه ر 
شۆســته كان كــه  مافى هاواڵتیانه  به ســه ریدا بــڕۆن، به اڵم رۆژێك 

نه بوه  شوێنكارێك سزا بدرێت.
له به رامبه ر ئه م گرفته  یه كه ى چاودێرى حكومه تى خۆجێى گه رمیان 
چه ندجارێك په یوه ندى به  قایمقامى كفرى، شــه ماڵ نامیق و سابر 
عه بدولڕه حمان ســه رۆكى لیژنه  هاوبه شــه كانى ناوبازاڕى قه زاكه وه  

كرد، به اڵم ئاماده  نه بون هیچ قسه یه ك له وباره یه وه  بكه ن.
له  لیژنه  هاوبه شه كانى قایمقامیه تى قه زاى كه الردا لیژنه ى تایبه ت 
به البردنى زیاده ڕه وى نیه  و سەرۆکی لیژنە هاوبه شه كانیش ده ڵێت: 

داوامان له  شاره وانى كه الر كردوه  بۆیان دابین نه كردوین.
پشــتیوان حەسەن، دەشــڵێت: ئێمە لیژنەی زیادەڕەویمان نیە لە 
قایمقامیەت بۆ البردنی ئەو زیادەڕەویانەی کە دەکرێت، داواشمان 
کردوە لە شارەوانی کەالر کە 2 روپێومان بداتێ لەگەڵ لیژنەیەکی 
ئەمنی، بەاڵم تاوەکو ئێستا نەکراو، هۆكاره كه شى ده به ستنه وه  به  

كه مى فه رمانبه ره وه  كه  له  وه اڵمى نوسراوه كه دا بۆمان هاتوه ته وه .
وتیشــی: کاتــی خۆی نوێنەری شــارەوانی هەبو لــە لیژنەکەماندا 
ئیشی باشیش کرا، بەاڵم ئەمساڵ نەما، چونکە پێیان وتین خۆیان 
پێویســتیان بەو کارمەندانەیە، بۆیە ئەمســاڵ ئەو کارەمان سست 

بوە.
له به رامبه ردا، ئه كره م ســاڵه ح، ســه رۆكى شــاره وانى كه الر وتى: 
قایمقامیــه ت داوا بــكات ئێمــه  نوێنــه رى بــۆ ئه نێرین، لــه  لیژنه  
هاوبه شــه كانیش نوێنه رى شــاره وانى هه یه  ئه وه ى پێویست بێت، 
لیژنه كانیش كه  سه ردان ده كه ن بۆ البردنى ئه و زیاده ڕه ویانه ى كه  

ده كرێت ده بێت له و چوارچێوه یه دا كار بكه ن.
وتیشى: رۆژانه  ده یان نوسراومان بۆ دێت و له به رده ستم نیه  بڵێم 
به ڵــێ هاتوه ، ئه گه ریش هاتبێت بــه  دڵنیاییه وه  وه اڵم دراوه ته وه ، 
ئه گه ریــش وه اڵم نه درابێتــه وه  بابیهێنــن به  زوتریــن كات تاوه كو 

نوێنه رێكیان بۆ دابین بكه م.

٧٧. نه بونى لیژنه ى البردنى زیاده ڕه وى. نه بونى لیژنه ى البردنى زیاده ڕه وى



یه كه م: ده ره نجامه كانیه كه م: ده ره نجامه كان

1. لـــه  ســـنورى قایمقامیه تـــى قـــه زاى كـــه الر 25 لیژنـــه  بونـــى هه یـــه  بـــه  ناحیه كانـــى ده وروبه رییـــه وه ، بـــه اڵم به هۆی 
قســـه نه كردنى قایمقامـــى كفـــری و لێپرســـراوى لیژنـــه ى چاودێـــری قه زاكه ، ژمـــاره ى لیژنه كانـــى ئه و قه زایه  و سروشـــتى 

نه زانرا. كاره كردنیـــان 
كارى ئـــه م لیژنانـــه  بریتیه  له  به ســـه ركردنه وه ى دوكان و شـــوێنكاره  جیاوازه كان به مه به ســـتى دڵنیابونه وه  لـــه  پابه ندبونیان 
بـــه  رێنماییـــه  ته ندروســـتی و ژینگه ییه كانـــه وه ، لـــه  روى نه بونـــى خـــۆراك و خوارده مه نـــى و كه ره ســـته ى به ســـه رچو و 

نه شـــیاو، یـــان پابه ندبـــون بـــه  پاكوخاوێنى، یاخـــود گرانى نرخ و بونى ســـه رپێچی لـــه  رێنماییه كانـــى دیكه دا.

2. لیژنـــه كان كـــراون بـــه  چه نـــد دانه یه كـــه وه  و هه ریه كه یـــان به  خشـــته یه ك ســـه ردانى بـــازاڕ و شـــوێنكاره كان ده كه ن، 
به شـــێوه یه ك هه مـــو رۆژێك یان رۆژی ناڕۆژێك ســـه ردان ده كـــه ن، كاتى ســـه ردانه كانیش به یان و دوانیوه ڕوان و شـــه وانه . 
ئه ندامانـــى لیژنه كـــه  )جگـــه  لـــه  به شـــێكى كه میـــان( بـــۆ هـــه ر ده چونێكـــى رۆژانه  بـــڕی 9 هـــه زار دینار وه كـــو هاندان 
وه رده گـــرن، هه ندێكـــى دیكه شـــیان به تایبه تـــى ئه وانـــه ى په یوه ســـتن بـــه  پشـــكنینه وه  زیاتـــره  و بـــه  بڕی پشـــكنینه كان 

ه . تو كه و

3. لیژنـــه كان هاوبه شـــى نێـــوان ژماره یـــه ك ده زگاى حكومیـــن، له وانـــه : قایمقامیـــه ت/ ناحیـــه ، ته ندروســـتى، چاودێـــری 
بازرگانـــى، ڤێتێرنه رى، شـــاره وانى، ئاســـایش، پۆلیـــس و كاره با و ...هتـــد. به پێـــی رێنماییه كان كار ده كـــه ن كه  له الیه ن 
وه زاره تـــه  په یوه ندیداره كانـــه وه  بۆیـــان ده رده چێت، له گه ڵ ئه وه شـــدا لیژنه كان خۆیـــان زۆرجار رێنمایـــی تایبه ت ده رده كه ن 

بۆ شـــوێنكاره كان.

4. لـــه م راپۆرتـــه دا نه مانتوانـــى هه ڵســـه نگاندنێكى ورد بۆ ئـــه داى لیژنه كان بكه ین، به وپێیه ى به شـــى زۆری شـــوێنكاره كان 
ئامـــاده  نه بـــون یـــان خۆیـــان ده بـــوارد لـــه وه ى قســـه  له ســـه ر كارى لیژنـــه كان بكه ن له  ترســـی ئـــه وه ى نـــه وه ك دواتر 
لێپێچینه وه یـــان له گه ڵـــدا بكرێـــت، ئه وانه شـــى كـــه  ئاماده بـــون قســـه  بكـــه ن، به  گشـــتى هه ڵســـه نگاندنیان بـــاش بو بۆ 

لیژنه كان. كارى 

5. لیژنـــه كان له  روى ســـتاف و پێداویســـتیه وه  كێشـــه یان هه یه ، به تایبه تى لـــه  روى مرۆییـــه وه  وه ك دابینكردنى كارمه ندى 
زیاتـــر و به تایبه تیـــش كارمه ندى پســـپۆڕ، هه روه هـــا له  روى مادییـــش وه كو دابینكردنـــى ئۆتۆمبیل و ئامێر و كه ره ســـته ى 

پشـــكنین به تایبه تـــى بۆ پشـــكنینه كان كه  ئێســـتا زۆرتر به  چـــاو ده كرێن و پشـــكنینی فیزیایین.

6. وه ك به شـــێك لـــه  شـــوێنكاره كان خســـتیانه ڕو، ئالیه ته كانـــى دیارییكردنى ســـزا و غه رامه كان رون نیـــن، زۆرجاریش به  
ته كلیـــف و واســـته  گۆڕانكارییـــان به ســـه ردا دێـــت. حكومه تیش له به رامبـــه ردا بونى ته كلیـــف و چاوپۆشـــى ره د ده كاته وه  

و بـــاس لـــه وه ده كات ده رفه ت ده داتـــه وه  به  شـــوێنكاره كان بۆ ئه وه ى خۆیـــان چاكبكه نه وه  پێش ســـزادانیان.
٧. لیژنـــه كان لـــه  روى پیشـــه ییه وه  تێبینیـــان له ســـه ره ، بـــه وه ى جلوبه رگى تایبه ت ناپۆشـــن كـــه  بناســـرێنه وه ، ئه مه ش 

كردوه . دروســـت  كێشـــه ى  هه ندێكجار 

٨. لیژنـــه كان بـــواری په یوه نـــدی پێوه كردنیـــان زۆر سســـت و خـــراپ و نافه رمییـــه ، چونكـــه  ژمـــاره  ته له فۆنـــى تایبه ت 
بـــه  لیژنـــه كان نییـــه  كـــه  هاواڵتـــى یـــان خاوه نـــكار په یوه ندی پێـــوه  بـــكات، ئه مـــه ش كار ده كاتـــه  ســـه ر به ڕێوه چونى 

كاروباره كان.

٨. هه ندێـــك لیژنـــه  هـــه ن كـــه  بونیان نیـــه  یان له كارخـــراون، بونـــی ئه وانیش گرنـــگ و پێویســـته ، له نمونـــه ى لیژنه كانى 
زیـــاده ڕه وى نێو بـــازاڕ، هه روه ها لیژنـــه ى نۆرینگه كان.

9. هه ندێـــك لـــه  شـــوێنكاره كان نیگه رانن لـــه وه ى كه ره ســـته كانیان ده برێته  تاقیگه  و ده شـــبێت خۆیان پاره ى پشـــكنینه كه  
بـــده ن، كـــه  ئه مـــه ش بارگرانـــی زۆریان له ســـه ر دروســـت ده كات، باس لـــه وه ش ده كـــه ن ئه م پشـــكنینانه  زۆرتـــر له كاتى 
ئێـــواران دا ده كرێـــن كـــه  پاره كه یـــان زۆرتـــره  وه ك لـــه وه ى له  كاتـــى به یانیـــان دا ئه نجام بدرێـــت. حكومه تیـــش ده ڵێت 

ئه مـــه  بڕیـــاری وه زاره تـــى ته ندروســـتییه  و به  سیســـته مى نیمچـــه  تایبه ت »ســـیمی پرایڤت« ئه نجـــام ده درێت.

به شى دوه م: ده ره نجام و راسپارده كان
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له گـــه ڵ زیاتـــر بونى ژمـــاره ى دانیشـــتوان و گه وره بونـــى قـــه زا و ناحیـــه كان و فراوانبونى بـــازاڕ و زیاتربونى 
شـــوێنكاره كان، ده بێـــت لیژنه كانیـــش زیاتر بكرێـــن، چونكـــه  وه ك تێبینی كـــراوه  لیژنه كان توانـــا و ژماره یان 

ســـنورداره  و بـــه  ته واوى ناتوانـــن بازاڕ كۆنتـــرۆڵ بكه ن.
بۆیـــه  پێویســـته  كارى ئـــه م لیژنانـــه  فراوانتـــر بكرێت و بـــروه ى زیاتریـــان پێبدرێـــت، ئه ویش بـــه  پێكهێنانى 
لیژنـــه ى دیكـــه  و زیادكردنـــى ســـتاف بۆیان، به تایبه تیش كه ســـانێك زیاد بكرێن كه  پســـپۆڕ و شـــاره زاى بواره  
ته ندروســـتى و خۆپارێـــزی و پزیشـــكییه كان بـــن. هـــه روه ك لـــه  روى پێداویســـتی و ئامێر و ئۆتۆمبیلیشـــه وه ، 
پێویســـته  بـــره وى زیاتریـــان پێبدرێـــت و رێگـــه  نه درێـــت ئـــه و كێشـــانه  ببنه  هۆی سســـت بونی ئیشـــوكارى 

. ن نه كا لیژ

پێویســـته  لـــه  روى یاســـایی و كارگێڕییـــه وه ، پێداچونه وه  بـــه  لیژنـــه كان دا بكرێت، به شـــێوه یه ك بتوانرێت ئه م 
بـــواره  بـــه  یاســـایه كى تایبه تمه نـــد لـــه  پارله مانـــه وه  رێكبخرێت، بـــه  له به رچاوگرتنى ئه وه ى یاســـاكه  به شـــى 
ئـــه وه  نه رمیـــی تێـــدا بێت كـــه  تایبه تمه نـــدى هه ر ناوچه یـــه ك له خـــۆ بگرێت. هـــه روه ك ســـااڵنه  رێنمایی نوێ 

و تازه كـــراوه  بۆ ئه م بـــواره  ده ربكرێت.

به شـــێك لـــه و لیژنانـــه ى كه  له كارخـــراون یان نیـــن، پێویســـته  دروســـت بكرێن، چونكـــه  بابه ته كه  گشـــتگیره  
و ده بێـــت هه مـــو بـــواره كان وه ك یـــه ك و بـــه  یـــه ك ئاســـت مامه ڵه یـــان له گه ڵـــدا بكرێـــت. جگـــه  لـــه وه ش 
له كاركه وتنـــى هه ندێـــك لـــه و لیژنانـــه ، له نمونـــه ى لیژنـــه ى نۆرینگـــه كان، كه موكورتییه كـــى زه قـــه  و گومانى 
زۆریـــش دروســـت ده كات، چونكـــه  ئه مـــه  واده كه وێته  توێژ یـــان بوارێك هه بن كه  خۆیان له  ســـه روى یاســـا و 

لێپرســـینه وه وه  دانابێـــت یـــان وه هـــا ره فتاریان له گـــه ڵ دا بكرێت.

شـــێوازی ســـزا و لێپێچینـــه وه كان ناشـــه فافن، ده بێـــت رون بكرێنه وه  و وه كو یـــه ك و به  یه ك ئاســـت به رامبه ر 
بـــه  هاواڵتیـــان و شـــوێنكاره كان جێبه جـــێ بكرێـــن و بـــوار بۆ ته كلیفـــی شه خســـی و ده ســـتوه ردانى حزبی و 
حكومـــى نه هێڵرێتـــه وه  و دادپه روه ریـــی تێـــدا ره چـــاو بكرێـــت. ئه م قســـه یه ش بۆ بـــوارى وه رگرتنـــى پاره  و 
ره ســـمی پشـــكنینه كانیش هـــه ر راســـته  و پێویســـته  به شـــێوه یه ك بن كـــه  كاریگه ریی له ســـه ر شـــوێنكاره كان 

دروســـت نه كـــه ن و نه بنه  هـــۆی بارگرانى.

وایده بینیـــن پێویســـت و ئاسانیشـــه  كـــه  ئه ندامانى لیژنـــه كان پابه نـــد بكرێن به  پۆشـــینی جلوبه رگـــی تایبه ت 
یـــان هه ڵگرتنـــى باج و لۆگـــی تایبه ت كـــه  ببێته  مایه ى ناســـاندنیان.

.دوه م: راسپارده كاندوه م: راسپارده كان

.

.

.

.
زۆر پێویســـت و گرنگـــه  لیژنـــه كان شـــێوازه كانى په یوه نـــدی پێوه كردنیـــان كارا بكه ن، ئه مـــه ش كارێكى گران 
و قـــورس نییـــه  و هـــه ر لیژنه یـــه ك ده بێت ژمـــاره  ته له فۆنى خـــۆی هه بێت و له  سۆســـیال میدیـــاش دا چاالك 
بێـــت و په یوه نـــدى و نامـــه ى هاواڵتیـــان وه ربگرێـــت، بۆ ئـــه وه ى هاواڵتى به  ئاســـانى ده ســـتى بـــه  لیژنه كان 
بـــگات، ئه مـــه ش ســـودی ده بێت بۆ لیژنـــه كان بـــه وه ى هاواڵتیانیـــش خۆیان په یوه ندیـــان پێوه  بكـــه ن له كاتى 

بونـــى هه ر تێبینـــی و حاڵه تێكـــى گوماناوى له  شـــوێنكاره كان دا.

.
قســـه نه كردن و خۆبواردنـــى قایمقامـــى كفـــری )كه  له زۆر جێی تریشـــدا دوبـــاره  بوه ته وه ( و ســـه رۆكى لیژنه ی 
هاوبه شـــى قایمقامیه تیه كـــه ، جگـــه  له وه ى پرســـیار له ســـه ر شـــه فافیه ت و كاره كانى خۆیان دروســـت ده كات، 
هـــاوكات كارێكـــه  دژ بـــه  یاســـا به ركاره كانى په یوه ســـت بـــه  ئـــازادى رۆژنامه گـــه رى و مافی به ده ســـتهێنانى 

ریی. نیا ا ز

.
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پاشکۆ: ئامار
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* ستافى یه كه ى چاودێرى حكومه تى خۆجێی گه رمیان:
1. زریان محه مه د
2. سروە کەریم

 بۆ په یوه ندى
 ٠٧٧٠1923662 - ٠٧٧4٠٨٧٨153

 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 2٠1٧ دامه زراوه ، كارى چاودێرییكردنى حكومه تى خۆجێیی 
گه رمیــان ئه نجــام ده دات به مه به ســتى پــه ره دان به كاره كانیان و 
هه روه هــا بــره ودان به  پرۆســه ى چاودێرییكردن و شــه فافیه ت و 
پته وكردنى په یوه ندیی نێوان هاواڵتى و ده ســه اڵت و دروستكردنى 
لێكتێگه یشتنێكى باشتر بۆ په ره دانى زیاتر به  خزمه تگوزاریه كان.

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

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

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

له روى دابینكردنى خزمه تگوزاریه كانه وه .


