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ئێﺳﺘﺎ ﺋەبێ ﻟەم جێﮔﺎﯾﺎﻧەدا
ﮐەڵک ﻟە دەﻣﺎﻣﮏ وەرﺑﮕﯿﺮرێت
رۆژی ﭼﻮارﺷەﻣﻤە ،دەﺳﺘەی ﺳەرۆﮐﺎﯾەﺗﯽ ﺋەﻧﺠﻮوﻣەﻧﯽ ﺷﺎرەواﻧﯽ بڕﯾﺎرێﮐﯿﺎن دەرﮐﺮد ﮐە ﺑە پێی ﺋەم
بڕﯾﺎرە ﻟە ﻫەﻧﺪێک ﺷﻮێن ﻟە ﺷﺎری ﺗﺮۆﻧﺪﻫﺎﯾﻢ ﺋەبێ ﮐەڵک ﻟە دەﻣﺎﻣﮏ وەرﺑﮕﯿﺮێت .ﺋەم بڕﯾﺎرە
زۆرﺑەی ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﻧﺎوەوەی ﺋەم ﺷﻮێﻧﺎﻧەﯾە ﮐە بۆ ﺧەڵک ﮐﺮاوەن .ﺋەم بڕﯾﺎرە ﻟە رۆژی ﭼﻮارﺷەﻣﻤە
 ١٦ﻣﺎﻧﮕﯽ دێﺳەﻣﺒەر ﺋەچێﻧە ﺑﻮاری جێﺑەجێ ﮐﺮدﻧەوە .ﺳەرپێﺟﯽ ﮐﺮدن ﻟەم بڕﯾﺎرە ﺋەﺗﻮانێت
ﻏەراﻣە )ﺟەرﯾﻤە( ﯾﺎ ﺳﺰای زﯾﻨﺪاﻧﯽ لێﺑﮑەوێﺗەوە.
پێﺷﻨﯿﺎری ﺷﺎرەواﻧﯽ ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﮐەڵک وەرﮔﺮﺗﻦ ﻟە دەﻣﺎﻣﮏ ،ﺋەو ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯿەی ﻧەﺑﻮوە ﮐە ﺧﻮازﯾﺎری ﺑﻮون .ﻟەم
رۆژاﻧﯽ دواﯾﯿﺪا ﺗﻮوﺷﺒﻮون ﺑە کڕۆﻧﺎ زﯾﺎدی ﮐﺮدووەو بۆﯾە ﺷﺎرەواﻧﯽ ئێﺳﺘﺎ رێﮐﺎری کۆﻧﺖڕۆڵی ﮐﺮدﻧﯽ
ﺗﻮوﺷﺒﻮون ﺑە کڕۆﻧﺎی ﺗﻮوﻧﺪﺗﺮ ﮐﺮدووە.
ڕۆژی ﭼﻮارﺷەﻣﻤە  ١٦ﻣﺎﻧﮕﯽ دێﺳەﻣﺒەر ،دەﺳﺘەی ﺳەرۆﮐﺎﯾەﺗﯽ ﺋەﻧﺠﻮوﻣەﻧﯽ ﺷﺎرەواﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮێﻧەراﯾەﺗﯽ ﺋەﻧﺠﻮوﻣەﻧﯽ
ﺷﺎرەواﻧﯽ ،پێﺷﻨﯿﺎری ﮐﺎڕگێڕی ﺷﺎرەواﻧﯿﯿﺎن ﺳەﺑﺎرەت ﺑە رێﺳﺎﯾەک بۆ کۆﻧﺖڕۆڵی ﮐﺮدﻧﯽ ﺗﻮوﺷﺒﻮون ﺑە
کڕۆﻧﺎﯾﺎن ﭘەﺳﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺳەﭘﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑەﮐﺎرهێﻧﺎﻧﯽ دەﻣﺎﻣﮏ ﺋەم ﺷﻮێﻧﺎﻧە ﺋەﮔﺮێﺗەوە:
● ﻟە دوﮐﺎﻧەﮐﺎن
● ﻟە ﺷﻮێﻧە ﮔﺸﺘﯿەﮐﺎﻧﯽ فڕۆﺷﮕﺎﮐﺎن
● ﻟەو رێﺳﺘﻮراﻧﺘﺎﻧەی ﮐە ﻣﺎﻓﯽ ﺧﻮاردﻧەوەی ﻣەشڕوﺑﺎﺗﯿﺎن تێدا ﻫەﯾە و ﺋەواﻧەی ﮐە ﺋەم ﻣﺎﻓەﺷﯿﺎن ﻧﯿﯿە ،ﺗەﻧﯿﺎ ﻟە
ﺣﺎڵەتێﮐﺪا ﻧەبێت ﮐە ﮐەﺳەﮐە ﻟە وێ داﻧﯿﺸﺘﺐێت .ﺳەﭘﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐەڵک وەرﮔﺮﺗﻦ ﻟە دەﻣﺎﻣﮏ ﮐﺎرێﮐﺎر و
ﻣﯿﻮاﻧەﮐﺎﻧﯿﺶ ﺋەﮔﺮێﺗەوە.
● ﻟە ﺳەرﺗﺎﺷﺨﺎﻧەﮐﺎن و ﺳﺎڵۆﻧﯽ ﺟﻮاﻧﮑﺎری و ﺋﯿﺸەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﺶ ﮐە ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﺗﺎﮐە ﮐەﺳﯽ تێﯾﺎن دا ڕوو ﺋەدات ،بۆ
وێﻧە ﺋەم ﺷﻮێﻧﺎﻧەی ﮐە پێڕاﮔەﯾﺸﺘﻦ ﺑە پێﺳﺖ ،ﺗﺎتۆﮐﺮدن و ﮐﻮوﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺟەﺳﺘەی لێ ﺋەﮐﺮێت .ﺳەﭘﺎﻧﺪﻧﯽ
ﮐەڵک وەرﮔﺮﺗﻦ ﻟە دەﻣﺎﻣﮏ ﮐﺮێﮐﺎر و ﻣﻮﺷﺘەری ﺋەﮔﺮێﺗەوە.
● ﺷﻮێﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ
● ﺋەو ﺷﻮێﻧﺎﻧەی ﮐە ﭼﺎﻻﮐﯽ ﮐەﻟﺘﻮوری ،وەرزﺷﯽ ،راهێﻧﺎن و ﭼﺎﻻﮐﯽ ﮐﺎﺗﯽ ﺋﺎزادﯾﺎن تێدا ﺑەڕێوە ﺋەچێت،
بۆ وێﻧە ﺳﯿﻨەﻣﺎ ﯾﺎ ﺷﻮێﻧﮑﺎﻧﯽ وەرزش ﮐﺮدن .ﺳەﭘﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐەڵک وەرﮔﺮﺗﻦ ﻟە دەﻣﺎﻣﮏ ﺋەو ﮐﺎﺗە ﻧﺎﮔﺮێﺗەوە ﮐە
ﮐەﺳەﮐە تێﯾﺪا ﭼﺎﻻﮐﯽ ﺋەﮐﺎت.
● ﻟە ﻧﺎوﭼەﮐﺎﻧﯽ دەرەوە ﮐە پڕە ﻟە ﺧەڵک )وەک ﺑﺎزاڕی ﮐﺮﯾﺴﻤەس(
● فێرﮔەﮐﺎﻧﯽ فێرﺑﻮوﻧﯽ لێﺧﻮڕﯾﻨﯽ ئۆتۆمێل و فێرﺑﻮوﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮی لێﺧﻮڕﯾﻦ .ﺳەﭘﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐەڵک
وەرﮔﺮﺗﻦ ﻟە دەﻣﺎﻣﮏ راهێﻧەر و فێرﺧﻮازی لێﺧﻮڕﯾﻨﯿﺶ ﺋەﮔﺮێﺗەوە.
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ﻟە ﻧﺎو ﭘﺎس و ﺗﺮﯾﮑﺪا ،ﮔﺸﺖ رۆژەﮐﺎﻧﯽ ﻫەﻓﺘە ﻟە نێوان ﮐﺎﺗﮋمێر  ٧ﺗﺎ  ٩ی ﺑەﯾﺎﻧﯽ و ﮐﺎﺗﮋمێر  ٢ﺗﺎ  ٥ی دوای
نێوەڕۆ ،ﯾﺎ ﺋەﮔەر بێﺗﻮو ﻧەﺗﻮاﻧﺮێت ﺑە ﻻﻧﯽ ﮐەﻣەوە ﯾەک ﻣەﺗﺮ ﻟەﮔەڵ ﺳەرﻧﯿﺸەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﻣەﺳﺎﻓەت ﻫەبێت.
ﺋەم بڕﯾﺎرە ﺷﺎری تڕۆﻧﺪﻫﺎﯾﻢ و ﻫەروەﻫﺎ ﺋەو ﭘﺎﺳﺎﻧەش ﺋەﮔﺮێﺗەوە ﮐە بۆ ﺷﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﻫﺎﺗﻮو ﭼﻮو ﺋەﮐەن.
ﮔﺸﺖ ﻫﺎﺗﻮو ﭼﻮونێﮐﯽ ﺑە ﺗەﮐﺴﯽ ﻟە ﺷﺎری ﺗﺮۆﻧﺪﻫﺎﯾﻢ .ﺷﻮفێر و ﺳەرﻧﺸﯿﻦ ﺋەبێ ﻫەردووﮐﯿﺎن ﮐەڵک ﻟە
دەﻣﺎﻣﮏ وەرﺑﮕﺮن.
ژووری ﭼﺎوەڕواﻧﯽ ﻟە ﻻی دوﮐﺖۆر ،دوﮐﺖۆری ددان و ﻓەرﻣﺎﻧﺒەراﻧﯽ ﺗﺮی ﺑﻮاری ﺗەﻧﺪرووﺳﺘﯽ.
ﺷﻮێﻧە ﻫﺎوﺑەﺷەﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎو ﺑﯿﻨﺎﮐﺎﻧﯽ دەوڵەﺗﯽ ﮐە بۆ ﺧەڵک ﮐﺮاوەن.

بڕﯾﺎری ﮐەڵک وەرﮔﺮﺗﻦ ﻟە دەﻣﺎﻣﮏ ﮔﺸﺖ ﺋەم ﮐەﺳﺎﻧە ﺋەﮔﺮێﺗەوە ﮐە ﺑەر ﻟە ﺳﺎڵی  ٢٠٠٨ﻟە داﯾﮏ ﺑﻮون ،ﺑەڵام ﺋەﻣە ﺋەو
ﮐەﺳﺎﻧە ﻧﺎﮔﺮێﺗەوە ﮐە ﺑە هۆی ﺗەﻧﺪرووﺳﺘﯽ ﯾﺎ هۆﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ ﮐەڵک ﻟە دەﻣﺎﻣﮏ وەرﺑﮕﺮن .ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەی ﮐە ﺑەم
هۆﮐﺎراﻧە ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ ﮐەڵک ﻟە دەﻣﺎﻣﮏ وەرﺑﮕﺮن پێوﺳﯿﺖ ﻧﺎﮐﺎت بۆ ﺋەﻣە ﺑەڵﮔەی ﭘﺰﯾﺸﮑﯿﺎن پێبێت.
ﺋەم بڕﯾﺎرە ﻫەروەﻫﺎ ﻗﻮوﺗﺎﺑﯽ و ﻓەرﻣﺎﻧﺒەراﻧﯽ ﻗﻮوﺗﺎﺑﺨﺎﻧەﮐﺎن ،ﻗﻮوﺗﺎﺑﺨﺎﻧەی ﮐﺎﺗﯽ ﺋﺎزاد ) (SFOو ﺑﺎﻏﭽەی ﺳﺎواﯾﺎن
ﻧﺎﮔﺮێﺗەوە.
پێﺷﻨﯿﺎر ﺋەﮐﺮێت ﮐە ﺑﺎﻏﭽەﮐﺎﻧﯽ ﺳﺎواﯾﺎن ﻫەوڵ ﺑﺪەن ﺋﯿﻤﮑﺎﻧﯽ هێﻧﺎن و ﺑﺮدﻧﯽ ﻣﻨﺎڵ ﻟە دەرەوەی ﺑﺎﻏﭽەی ﺳﺎواﯾﺎن
بڕەﺧﺲێﻧﻦ ،ﻟەﮔەڵ ﺋەﻣەﺷﺪا دەﺳﺘەی ﺳەرۆﮐﺎﯾەﺗﯽ ﺋەﻧﺠﻮوﻣەﻧﯽ ﺷﺎرەواﻧﯽ بڕﯾﺎری ﺋەﻣەی ﻧەداوە ﮐە ﻟە ﮐﺎﺗﯽ هێﻧﺎن و
ﺑﺮدﻧﯽ ﻣﻨﺎڵ ﻟە ﺑﺎﻏﭽەی ﺳﺎواﯾﺎن ﮐەڵک ﻟە دەﻣﺎﻣﮏ وەرﺑﮕﯿﺮێت .ﺑﺎﻏﭽەﮐﺎﻧﯽ ﺳﺎواﯾﺎن ﺋەﺗﻮاﻧﻦ ﺑە راوێژﮐﺮدن ﻟە ﮔەڵ
ﺑەڕێوەﺑەری ﺷﺎرەواﻧﯽ ﺋەو رێﮐﺎراﻧە ﺑﮕﺮﻧە ﺑەر ﮐە ﮔﻮوﻧﺠﺎوی ﻫەر ﯾەﮐە ﻟە ﺑﺎﻏﭽەی ﺳﺎواﯾﺎﻧە.
ﺋەم بڕﯾﺎرە ﺗﺎ ڕێﮐەوﺗﯽ  ٩ﻣﺎﻧﮕﯽ ﯾەﮐﯽ ﺳﺎڵی  ٢٠٢١ﮐﺎری ﭘﺌەﮐﺮێت ،ﺑەڵام ﺋەﮔەر پێوﯾﺴﺖ ﺑﮑﺎت ﺋەﺗﻮاﻧﺮێت
ﻣﺎوەی ﮐﺎرپێﮐﺮدﻧﯽ درێژ ﺑﮑﺮێﺗەوە.

