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کونســـوڵی گشـــتی ئیمـــارات لەھەولێر 
ســـەردانی ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
ســـلێمانی کرد، لەالیەن سیروان محەمەد، 
ســـەرۆکی ژوورو یاســـین ڕە حیم و نەوزاد 
غەفـــوور، جێگرانی ســـەرۆک و ژمارەیەک 
کارگێریـــی و  ئەنجومەنـــی  لەئەندامانـــی 
ژمارەیـــەک لەبازرگانـــان و خاوەنکارانـــی 

سلێمانیەوە پێشوازی لێکرا.

ئامانج لەسەردانەکەی ئە حمەد ئیبراھیم، 
کونســـوڵی گشـــتی ئیمارات بۆ شـــاری 
ســـلێمانی، بەدواداچـــون بـــوو بۆ دۆخی 
ئەو  لەشـــاری ســـلێمانی و  وەبەرھێنـــان 
پرۆژانـــەی کـــە کۆمپانیـــا ئیماڕاتییەکان 
دەتوانـــن کاری تێدا بکـــەن، لەمبارەیەوە 
لەگەڵ ســـەرۆک و ئەندامـــان و بازرگانانی 
ســـلێمانی گفتوگـــۆی کـــرد ســـەبارەت 
بەمیکانیزمی بانگھێشـــت کردنی کۆمپانیا 
ئیماراتییەکان بۆ شـــاری سلێمانی، تاکو 
سلێمانی  خاوەنکارانی  لەگەڵ  بەھاوبەشی 
ئەنجامبدەن و  وەبەرھێنان  پرۆژەی  بتوانن 

کار بکەن.
ســـیروان محەمـــەد، ســـەرۆکی ژووری 

بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی خۆشحاڵی 
خۆی دەربڕی بەســـەردانەکەی کونسوڵی 
ئیمارات و ڕایگەیاند ئەم جۆرە ســـەردانانە 
گرنگـــی خـــۆی ھەیـــە بـــۆ بەھێزکردنی 

بازرگانـــان و  لەگـــەڵ  پەیوەندییـــەکان 
بەھەماھەنگی  داواکاریـــن  خاوەنـــکاران، 
ژووری  پەیوەندییەکانـــی  بەشـــی  لەگەڵ 
بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی، شاندی 

لەئیماڕاتەوە  وەبەرھێنـــان  بازرگانانـــی و 
بھێنن بۆ ســـلێمانی تاکـــو بەکۆمپانیاکان 
ئاشـــنا بن و بتوانن پڕۆژەو کاری ھاوبەش 

ئەنجام بدەن.

ئاماژەی بەوەش دا، پڕۆژەی گەنجینەکانی 
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی ســـلێمانی 
بریتیە لە ٩٠٠ گەنجینە کە لەسەر رووبەری 
٥٢٢ دۆنـــم زەوی جێبەجـــێ دەکرێـــت و 
دابەش بووە بەسەر چوار جۆر گەنجینەدا 
کە رووبەرەکەیان بریتیە لەگەنجینەی ٢٠٠ 
مەتـــری و ٤٠٠ مەتـــری و ٦٠٠ مەتری و ٨٠٠ 
مەتری، لەئێستاشدا رۆژانە کارکردن تیادا 
بەردەوامـــە، لەدروســـتکردنی پرۆژەکەدا 
ھەموو ســـتاندار و پێوەرێکی جیھانی تێدا 
ڕەچاو دەکرێت، شەقامی فراوان لەپرۆژەکەدا 
بونی ھەیە، خزمەتگوزاریەکانی وەک، ئاوو 
ئاوەڕۆو کارەباو شەقامی قیرتاوو شۆستەو 
سیســـتەمی ئاگرکوژێنەوە بەشـــێوەیەکی 
مۆدێرن و پێشـــکەوتووی تیایـــه و دیواری 
راگر ناو پرۆژه كه  له ده ره وه  جیاده كاته وه ، 
ده توانرێـــت برێكـــی ئێجـــگار زۆر كاو 
شتومه كی جۆراوجۆری تیادا ھه ڵبگرێت بۆ 
كاتی رووداوی لەناکاوو قه یرانی نه خوازراو، 
داواکارین کۆمپانیاکانی ئیمارات سەردانی 
ئەم پرۆژەیـــە بکەن کە بەتـــەواو بوونی 
دەبێتە سەنتەرێکی بازرگانی گرنگ لەسەر 

ئاستی عێراق.

ئا: رێژەن سەردار

پیشەسازی  گەشــــەپێدانی  بەڕێوەبەری 
ســــلێمانی، محەمەد جەبار ئاماژە بەوە 
دەكات لە ســــاڵی ٢٠٢١ گەشــــەکردنی 
کەرتی پیشەســــازی لەشــــاری سلێمانی 
لەپاشەكشەدا بوو، ئەو دەڵێت "لەساڵی 
٢٠٢١دا مۆڵەتــــی پڕۆژەی پیشەســــازی 
بــــەراورد بەســــاڵی ٢٠٢٠ كەمتــــر بوو،  
ژمارەی مۆڵەتی پڕۆژە پیشەسازییەكان 
بۆ ئەمســــاڵ ٤١ مۆڵەتمــــان داوە، بەم 
ســــاڵی ٢٠٢٠ زۆر زیاتر بــــوو، ھۆکاری 
سەرەکیش ئەوەیە ڕۆتین زۆر زیادی کرد 
لەساڵی ٢٠٢١و زەویش نەبوو بۆ پرۆژەی 

پیشەسازی".

بەڕێوەبەری گەشــــەپێدانی پیشەسازی 
ســــلێمانی، محەمەد جەبار ئاماژە بەوە 
دەكات پیشه ســــازی  لەشــــاری سلێمانی 
بەگشــــتی  لەكوردســــتان  بەتایبەتــــی و 
لە دۆخێكــــی  قورســــدایه ، لەبه رئــــه وه ی  
ژینگــــه ی  پیشه ســــازی  له بــــار نیــــه بۆ 
گەشەكردن و پێداویسته كانی  پیشه سازی  
له ئــــاوو كاره بــــا و زه وی  زۆر به قورســــی  
لەوەی  جگــــە  ئەمــــە  ده ســــتده كه وێ ، 
رۆتیناتی زۆر پەیــــڕەو دەکرێت، ھەموو 
ئەمانەش ھۆكاری  ســــه ره كی  ئه م دۆخه  
قورســــه ن، ئەو بەرۆژنامەی "بازرگانی و 
پیشەســــازی" راگەیاند "لەساڵی ٢٠٢١دا 
مۆڵەتــــی پڕۆژەی پیشەســــازی بەراورد 
بەســــاڵی ٢٠٢٠  كەمتر بوو، لەســــاڵی 
٢٠٢١دا ٤١ مۆڵەتی پڕۆژە پیشەسازییمان 
داوە، بــــەم لەســــاڵی ٢٠٢٠ زۆر زیاتر 
بــــوو، لەســــلێمانی ٧٠ پــــڕۆژە مۆڵەتی 

وەرگرتووە".

وتیشــــی "ســــلێمانی بەشــــێكی گرنگ 
گەورەكانــــی  پیشەســــازییە  لەكارگــــە 
كوردســــتان و عێــــراق لەخۆدەگرێت، كە 
توانــــای بەرھەمھێنانیــــان لەئاســــتێكی 
زۆر بەرزدایە، بەم گــــەر دۆخەكە بەم 
شێوەیە بەردەوام بێت ئەوا لەپیشەسازیدا 
بمێنێتــــەوەو  بەپێشــــەنگی  ناتوانێــــت 

پاشەكشە دەكات".
 

ئەمــــە لەكاتێكدایــــە كــــە لەپارێزگای 
ســــلێمانی پێنج كارگــــەی چیمەنتۆ اپی 
رۆژانە ٤٠ ھەزار تــــەن بەرھەم دەھێنن، 
دوو كارگەی شیش و ئاسن ھەن كە بڕی 
بەرھەمھێنانی رۆژانەیان ٦٠٠ تەن بۆ ١٢٠٠ 
تەن ئاسنە، چەندین كارگەی بچوكتریش 
ھەن كــــە توانای بەرھەمھێنانیان ٢٠٠ تا 
٥٠٠ تەنە، چەندین كارگەی خشــــت ھەن 
كە ھەموو پێداویســــتی بــــازاڕی عێراق 
پڕ دەكەنــــەوە بەكوالێتی بەرز، كارگەی 
شــــیرەمەنی و بەرھەمی ماست، كارگەی 
جبســــغ لیز ھــــەن كە لیــــز گەورەترین 
كارگەی جبسی عێراقە و براندێكی جیھانی 
ســــەروكاری دەكات كــــە كۆكاكۆالیــــە، 
ھــــاوكات پیھارتۆنی بیناســــازی و بلۆكی 
ئاسایی و چەندین جۆر بلۆك و سەندەویچ 
پالن و ترشی كبریتیك، كاشی مۆزائیكی 
فــــول ئۆتۆماتیك و مەڕمــــەڕ و زەخرەفە 
ھەی، چوار پێنج كارگەی دروستكردنی 
قیرو ئیــــزۆگام و فلیكۆن ھەن كە ھەموو 
بەرھەمەكەیــــان بــــۆ ھەنــــاردە كردنە، 
بەژمــــارە لەســــلێمانی زیاتر لــــە ١٠٨٠ 

پڕۆژەی پیشەسازی ھەیە.

بەڕێوەبەری گەشــــەپێدانی پیشەسازی 
سلێمانی، محەمەد جەبار داوا لەحكومەتی 

ھەرێم و الیەنــــە پەیوەندیدارەكان دەکات 
لەپێناو ئەوەی گەشــــەی پیشەســــازی 
بەردەوام بێت، چــــاو لەعێراق بكەن كە 
پارەیەكی زۆری تەرخان كردوە بۆ بانكی 
پیشەسازی و كشتوكاڵ و ھەموو بوارەكان، 
دەكات،  زۆریشــــیان  پشــــتگیرییەكی 
یاسایەكیشــــیان ھەیــــە كاری پێدەكەن، 
بەم تا ئێســــتا لەھەرێمی كوردستاندا 
بەمجۆرە نییە، بەڕێوەبەری گەشەپێدانی 
روندەكاتەوە  ئەوە  سلێمانی  پیشەسازی 
كە ئێستا خاوەن پڕۆژە پیشەسازییەکان 
كێشــــەی زۆریــــان بــــۆ دروســــت بووە 
لەبەرئەوەی رۆتیــــن زۆر زیادی كردووە 
بەتایبەتــــی لەســــاڵی ٢٠٢١دا، ھەروەھا 

وەختی خــــۆی کە زەوییەكــــەی بەپێی 
یاســــای ژمارە ٢٥ وەرگرتوەو یاســــای 
بەكرێگرتنە، ئێســــتا یاســــای ژمارە ٢٥ 
ھەڵوەشاوەتەوە و حكومەتی ھەرێم كاری 

پێناكات".

بەڕێوەبەری گەشــــەپێدانی پیشەسازی 
ســــلێمانی ئامــــاژە بــــەوە دەكات كــــە 
بنەمایەكی گرنگی بەپیشەســــازی بوون 
پــــڕۆژەی بچوك و مــــام ناوەنــــدە، ئەو 
وتی "پــــڕۆژە بچوك و مــــام ناوەندەكان 
ئەمانە  لەبەرئەوەی  لێكــــراوە،  غەدریان 
مۆڵەت لەژووری بازرگانی و پیشەســــازی 
وەردەگرن ھیچ ئیمتیازێك نایانگرێتەوە، 
نەبەخشینی  نەدەتوانن زەوی وەربگرن و 
گومركی و بــــاج دەیانگرێتەوە، لەكاتێكدا 
بكرێن و  پشــــتگیریی  ئەمانە  پێویســــتە 
بەم  پێبدرێت،  پیشەســــازییان  قەرزی 
بەداخــــەوە ئەمانــــە بێبەشــــن لەھەموو 

ئیمتیازێك".
وتیشی "ئەو ھاوتیانەی خاوەن پرۆژەن 
ئەگەر بەیاساکانی ئێمە مامەڵەیان لەگەڵ 
بکرایە نەدەبوو رسوماتیان لێوەربگیرێت، 
بــــەم کاتی خــــۆی ڕێکەوتنێک لەنێوان 
ژوورە  یەکێتی  پیشەســــازی و  وەزارەتی 
ھەرێمی  پیشەســــازییەکانی  و  بازرگانی 
کوردستان کرا کە بەگوێرەی ڕێکەوتنەکە 
ئەو پرۆژانەی سەرمایەیان لە ٧٥ ملیۆن 
دینار کەمتــــرە ژووری بازرگانی مۆڵەتی 
پێــــدەدات ئەوەی لــــە ٧٥ ملیۆن زیاترە 
وەزارتی پیشەســــازی مۆڵەتی پێدەدات، 
بەمەش زۆر پرۆژە غــــەدری لێدەکرێت، 
پرۆژە ھەیــــە ئامێری ھەیە کە بەھاکەی 
٧٠  ملیۆن دینــــارە، ئەگەر بە گوێرەی 
یاسای ٢٥ مۆڵەت وەربگرێت لێخۆشبون 

لەگومرگ و باجی دەرامەت دەیگرێتەوە، 
بۆیە دەبێت یەکێتی ژوورە بازرگانیەکان و 
وەزارەتی پیشەســــازی پیاچوونەوە بەو 

یاسایەدا بکەن".
 ناوبــــراو ئــــەوەش روندەکاتــــەوە ئەو 
کارگانــــەی الی وەزارەتی پیشەســــازی 
مۆڵــــەت وەردەگــــرن زەوییــــان بەکرێ 
پێدەرێــــت، بــــەم ئــــەوەی لــــەژووری 
بازرگانــــی و پیشەســــازی وەریدەگرێــــت 
زەوی بە موساتەحە پێدەرێت، ئەو وتی 
"بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە دەبێت 
ژووری بازرگانــــی و وەزارەتــــی بازرگانی 
دابنیشــــن و گفتوگــــۆ بکەن بــــۆ نمونە 
کارگەی ئەلەملیۆم و پالستیک ئەوەی الی 
ئێمە مۆڵەتی پێدراوە سوودمەنتر دەبێت 
لەوەی لــــەژووری بازرگانی وەریدەگرێت، 
ئێستاش ئەگەر ئەو کارگانەی لە ژووری 
بازرگانی مۆڵەتی پێدراوە بێنە سەر ئێمە 
تاکو پێنج ساڵ لێخۆشــــبونی زەریبەی 
ھەیــــە، تاکو  ١٠ ســــاڵ لێخۆشــــبونی 
گومرگی ھەیە، زەوی بەکرێ پێدەدەرێ، 
الی ئێمــــە کتابێکیــــان بــــۆ دەکەین بۆ 
دەیداتێ  کرێ  بەگرێبەســــتی  شارەوانی 
نەک بەموزایەدەو موســــاتەحە، دەتوانن 
کەرەسەی خاو بھێنن بۆ ماوەی ١٠ ساڵ 
گومرک نــــەدەن، ئەمە دەکــــرێ زۆریک 
لەکارگەکانــــی کەوانتەرو پی ڤی ســــی 
بنگرێتەوە ئەگەر بەمۆڵەتی ئێمە بێت". 
وتیشــــی "بــــۆ پێشخســــتنی کەرتــــی 
پیشەسازی دەبێت یاساکانی پیشەسازی 
گشــــتگیر بن، مۆڵەتەکان یەک بخرێت، 
کێشەکە ئەوەیە ئێستا کشتوکاڵ و ژووری 
بازرگانــــی و پیشەســــازی و ســــەندیکای 
کارگەکان مۆڵەت دەدەن، ئەو مۆڵەتانەی 
دەیدەن ھیچ ئاسانکاریەک نایگرێتەوە".

شاندەکە پێکھاتبوو لە ٢٥ بازرگانان و 
خاوەنـــکار بەســـەرۆکایەتی ئەحمـــەد 
کەالری، نوێنـــەری بازرگانانی گەرمیان 
ســـەردانی وەزارەتی دارایی حکومەتی 
ھەرێمـــی کـــرد لەھەولێر ، شـــاندەکە 
لەالیـــەن ئاوات شـــێخ جەناب، وەزیری 
دیوانی  بەڕێوەبەری گشـــتی  دارایـــی و 

وەزارەتەوە پێشوازیان لێکرا.

بازرگانانی  نوێنەری  ئەحمەد کەالری، 
گەرمیان لەژووری بازرگانی و پیشەسازی 
سلێمانی ڕایگەیاند ”لەکۆبوەنەوەکەماندا 
کـــە مـــاوەی دوو کاتژمێـــری خایاند، 
باس لەســـەرجەم کێشـــەو گرفتەکانی 
مەرزەکانـــی پەروێزخان و پشـــتە کرا، 
وەزیـــری دارای بەڵێنـــی دا بەوپـــەڕی 
تواناوە کار بکات بۆ چارەســـەرکردنی 
کێشەو گرفتەکان و کێشەکان بگەیەنێتە 
تاکو ســـەرجەم  ئەنجومەنـــی وەزیران 
بێنە ســـەر  پەیوەندیدارەکان  وەزارەتە 

ھێڵ بەمەبەستی چارەسەر کردن“.
راشـــیگەیاند ”بەشـــێک لەو کێشـــەو 
گرفتانەی لەکۆبونەوەکەدا باسی لێوەکرا 
بریتییە لەکێشەی کرێی بارھەڵگرەکان و 

کێشـــەی ھەبوونی چەندیـــن کۆمپانیا 
لەمەرزی پەروێزخان کە ڕۆژانە بەناوی 
جیـــاوازەوە پارەیەکی زۆر لەبازرگانان و 
بوونەتـــە  وەردەگـــرن و  خاوەنـــکاران 
ھۆی کەمکردنـــەوەی جوڵەی بازرگانی 
خزمەتگوزاری  نەبوونـــی  لەمەرزەکەدا، 
لەمەرزی پەروێزخان یەکێکی دیکە بوو 
بەڵێندا  دارایی  وەزیری  لەکێشەکانمان، 
کە سەرجەم خزمەتگوزارییەکان بخرێتە 
بواری جێبەجێکردنەوە، کێشەی ڕێگای 
کـــەالر – پەروێزخان باســـی لێوەکرا، 
جەنابی وەزیری وتی بودجەیەک دیاری 
کراوە بۆ دوو ســـایتکردنی ئەو ڕێگایە، 
بەشـــێکی تری گفتوگۆکان کێشەی ئەو 
بارھەڵگرانە بوو کە دەچنە ناوەڕاست و 
باشـــوری عێراق، بڕیـــار درا لیژنەیەک 
چارەســـەرکردنی  بەدواداچـــون و  بـــۆ 
کێشـــەکان پێکبھێنرێت بەئامادەبوونی 
نوێنەری ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 

سلێمانی“.

"دوای  دا،  بـــەوەش  ئامـــاژەی 
ســـەردانەکەمان بـــۆ وەزارەتی دارایی، 
گەرمیـــان  بازرگانانـــی  شـــاندەکەی 

بەسەرپەرشتی بەندە سەردانی وەزارەتی 
بێگەرد  الیـــەن  کـــردو  کشـــتوکاڵمان 
تاڵەبانی، وەزیری کشتوکاڵەوە بەگەرمی 
پێشـــوازیمان لێکرا، لەبارەی کۆمەڵێک 
کێشەو گرفتی پەیوەندیدار بەوەزارەتی 
کشـــتوکاڵەوە گفتوگۆمان کرد، یەکێک 
لەکێشـــەکان ھاوردەکردنـــی پەین بوو 
وەردەگیرا،  پارەیـــەک  لەمەرزەکان  کە 
بەم ئێستا ئەو کێشەیە چارەسەرکراوە  
ھەلوو کەسێک دەتوانێت پەین بھێنێت 
بێ ئەوەی پارەی لێوەربگیریت، بەشێکی 
تری کێشـــەکان کەمی کۆگای بازرگانی 
بوو لەســـنوری گەرمیان وەزیری دارایی 
بەڵێنی پێداین ئەگـــەر زەوی کۆگاکان 
بەردەنی بێـــت دەتوانیت زەویمان بۆ 
دابین بکات، بەم ئەگەر کشتوکاڵی بێت 
لەدەســـەتی وەزیری کشتوکاڵە، بۆیە 
ئێمەش ئەم ســـەردانەمان کردو لەگەڵ 
گفتوگۆمان  لەمبارەیەوە  وەزیر  جەنابی 
کرد بەڵێنی دا دوای تەواوکردنی ڕێکارە 
یاســـاییەکان الی خۆیەوە ھەوڵی جدی 
دەدات بـــۆ ئەوەی بتوانێـــت زەوی بۆ 

بازرگانان دابین بکات".

ســــتاڤرۆف کریمز، کونســــوڵی گشتی 
ژووری  ســــەردانی  لەھەولێــــر  یۆنــــان 
بازرگانی و پیشەســــازی سلێمانی کردو 
ســــەرۆکی  محەمەد،  ســــیروان  لەالیەن 
ژوورو ئازاد شمقار ئەندامی ئەنجومەنی 

کارگێری ژوور پێشوازی لێکرا.

لەکۆبونەوەیەکــــدا ســــیروان محەمەد، 
ســــەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
ســــلێمانی باســــی لەباردۆخی ئابوری و 
ســــلێمانیو  لەشــــاری  کرد  وەبەرھێنان 
رایگەیاند “سلێمانی لەبواری پیشەسازیدا 
لەســــەر ئاســــتی عێــــراق پێشــــەنگە، 
کشتوکاڵ  بەکەرتی  گرنگی  لەئێستاشدا 
دەدەیــــن، بۆ ئەم مەبەســــتە بەشــــی 
راوێژکاری کشــــتوکاڵیمان کردۆتەوە کە 
لەچارەسەرکردنی  ھەیە  گرنگی  رۆڵێکی 
کێشــــەو گرفتەکانــــی جوتیــــاران و ئەو 
کشــــتوکاڵداو  لەبــــواری  بازرگانانــــەی 
کاردەکــــەن و  ئاژەڵــــداری  پەلــــەوەرو 
بەشــــەکە چەندین روپێوی بەمەبەستی 
کۆکردنەوەی زانیاری لەســــەر ڕەوشــــی 

کردنەوەی  لەگەڵ  ئەنجامداوە  کشتوکاڵ 
خولــــی بەھێزکــــردن بــــۆ ئەندازیارانی 

کشتوکاڵی“.
الی خۆشــــیەوە ســــتاڤرۆف کریمــــز، 
کونســــوڵی گشــــتی یۆنــــان رایگەیاند 
“دەمانەوێت گرنگی بەوەبەرھێنان بدەین 
لەبواری  بەتایبەتی  ســــلێمانی  لەشاری 
لەبەرئەوەی  کشــــتوکاڵیدا،  پیشەسازی 
یۆنان لەم بوارەدا سەرکەوتنی گەورەی 
بەدەســــتھێناوەو زەوی و کەشــــوھەوای 
کوردســــتانیش زۆر لەبارە بۆ کشتوکاڵ 
کردن و خاکی کوردســــتان زۆر بەپیتە، 
ھانی کۆمپانیاکانــــی یۆنان دەدەین لەم 

بوارەدا وەبەرھێنان بکەن“.
ئامــــاژەی بــــەوەش دا، لەســــەرەتای 
پيشــــەنگایەکی  داھاتــــودا  ســــاڵی 
کشــــتوکاڵی لەوتی یۆنان دەکرێتەوەو 
بازرگانانی شــــاری سلێمانی کە لەبواری 
کشــــتوکاڵدا کاردەکەن لەرێگەی بەشی 
بازرگانــــی و  ژووری  پەیوەندییەکانــــی 
پیشەسازی سلێمانیەوە دەتوانن بەشدار 

بن.

شاندێکی بازرگانانی گەرمیان 
سەردانی وەزارەتی دارایی و کشتوکاڵیان کرد

کونسوڵی یۆنان سەردانی ژووری 
بازرگانی و پیشەسازی دەکات

بەڕێوەبەری گەشەپێدانی پیشەسازی سلێمانی، محەمەد جەبار:کونسوڵی گشتی ئیمارات سەردانی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی دەکات
لەساڵی ٢٠٢١دا مۆڵەتی پڕۆژەی پیشەسازی كەمتر بوو لەساڵی ٢٠٢٠
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پیشەسازییمان 
لەسلێمانی داوە، 

بەم لەساڵی ٢٠٢٠  
٧٠ پڕۆژە مۆڵەتی 

وەرگرتووە

 ژینگه ی  پیشه سازی  له بار نیه بۆ گەشەكردن



پیشەسازی ژووری بازرگانی و پیشەسازی

ئا: زریان محەمەد

بەمەبەســــتی کۆکردنــــەوەو زیادکردنی 
داھاتــــی حکومەتی ھەرێمی کوردســــتان 
ڕســــوماتی وەرگرتنی تابلــــۆی ڕیکالمی 
بازرگانی دوکان و شــــوێنە گشــــتیەکان و 
کۆکردنــــەوەی خۆڵ و خاشــــاک بەردەوام 
نیگەرانی کاسبکاران و بازرگانانی بەدوای 
ڕسوماتەکەش  وەرگرتنی  ھێناوە و  خۆیدا 

بەردەوامە.

زەردەشت ڕەفیق، بەرپرسی ڕاگەیاندنی 
شارەوانی ســــلێمانی لەبارەی وەرگرتنی 
ڕسوماتی تابلۆ و خۆڵ و خاشاک لەشاری 
سلێمانی بەڕۆژنامەی بازرگانی و پیشەسازی 
داھاتی  کۆکردنەوەی  "بڕیــــاری  ڕاگەیاند 
خۆڵ و خاشــــاک و تابلۆی ســــەر دوکان و 
بازاڕەکان لەالیەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە 
لەســــاڵی ٢٠١٦ دەرکراوەو لەساڵی ٢٠١٧ 

چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە".

راشــــیگەیاند "وەرگرتنــــی روســــاماتی 
خۆڵ و خاشاک و تابلۆی بازرگانی لەشاری 
ھەولێر لەســــاڵی ٢٠١٨ چوەتــــە بواری 
جێبەجێکردنەوە، لەشاری سلیمانیش وەک 
سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی لەساڵی 
٢٠١٩ چــــووە بــــواری جێبەجێکردنەوە، 
وەرگرتنی ڕســــوماتی تابلــــۆی بازرگانی 
گەر لەســــەر فلێکس کرابێــــت، ئەوا بۆ 
ھەر مەتر دووجایــــەک ٣٠ ھەزار دینارە، 
بۆ ئەو نوسینانەی کارەباین و جوون بۆ 
ھەر مەتر دووجایەک ١٢٥ ھەزار دینارە، 
ھەندێــــک لــــە خاوەنــــکاران و بازرگانان 

ھەستاون بەلێکردنەوەی ئەو تابلۆیانە بۆ 
ئەوەی رسومات نەدەن".

ئاماژەی بەوەشــــدا بڕیارەکــــە لەالیەن 
ئەنجومەنی وەزیرانەوە دەرکراوەو ھەموو 
شارەکانی ھەرێم دەگرێتەوەو جێ بەجێ 
دەکرێت و جیاوازی نیە، لەشاری سلێمانی 
لەڕێگــــەی ســــێ کۆمپانیــــاوە پارەکــــە 
کۆدەکرێتەوە، داھاتەکە لەسەدا ٩٠ی بۆ 
حکومەتی ھەرێم دەڕوات، لەسەدا ١٠ بۆ 
کۆمپانیاکانە و لەســــەدا ١٥ بۆ شارەوانی 
ئــــەو پاریزگایە دەبێت کە پارەکەی تیادا 
کۆدەکرێتەوەو دەتواندرێت بەکاربھێندرێت 

بۆپڕۆژەی خزمەتگوزاریی".
بەرپرسی ڕاگەیاندنی شارەوانی سلێمانی 
جەختیکــــردەوە "وەرگرتنــــی رســــومات 
لەشــــاری ســــلێمانی و ھەولێر بەردەوامە 
لەکۆکردنەوەی  بەردەوامــــن  کۆمپانیاکان 

ئەو داھاتە".

بەشــــێک لەخاوەن دوکان و مارکیتەکان 
لەھەرێمی کوردستان نیگەرانن لەوەرگرتنی 
ئەو رســــوماتەو پێیانوایە پێویست ناکات 
حکومەت ئەو پارەیە گەر دوکانیک ناوی 
دوکانەکەی نەنوســــێت و بانگەشــــەی بۆ 
نــــەکات کارێکی ناشارســــتانییە لەبازاڕ و 
دوکانەکان دروســــت دەبێت و شوێنەکان 

ناناسرێت.
ئــــاوات کەمــــال، خاوەنــــی مارکێتێک 
لەشاری سلێمانی بەڕۆژنامەی "بازرگانی و 
پیشەســــازی" وت "من زیاتر لە ١٠ ساڵە 
خاوەنی مارکێتم بەشێکی زۆری ھاوتیان 
سەردانم دەکەن و کاکانیان دەکڕن و بون 
بەموشتەریم، ناوی بازرگانی مارکێتەکەم 

ناوبانگی دەرکردووە و بەشــــێوەی حەرفی 
بارز ناوی مارکێتەکەمم ھەڵواسیوە، بەم 
لەساڵی ٢٠١٩ وە کە بوە ھۆی وەرگرتنی 
پــــارە لەالیەن حکومەتــــەوە وەک ھەقی 
ھەڵواســــینی ناوەکەی بۆیــــە منیش ئەو 
جوانکاریەی کە کردومە ھەمویم البردووە 
تەنھــــا بــــە پارچەیەک فلێکســــی بچوک 
ناوەکەم ھەڵواســــیوە ئەوەش بۆتە ھۆی 
ناشرین بونی مارکێتەکەم، وەرگرتنی ئەو 
رسوماتە وەک داھات بۆ حکومەت زیانی 

بەکاری ئێمە گەیاندووە".
وتیشــــی "بەشــــێکی زۆر لەھاوڕێکانــــم 
کە وەک من ســــەرقاڵی کاری فرۆشتنی 
خــــواردن و ئەلکترۆنیــــن، تەنھا لەســــەر 
دوکانەکانیــــان  نــــاوی  جامخانەکانیــــان 
نوســــیوە، ھیــــچ شــــتێکیان بەفلێکس و 
بەحەرفی بارز نەکردووە، لەبەرئەوەی بڕی 
وەرگرتنی ئەو پارە زۆرە، بۆیە ھیوادارم 
حکومەت ئــــەو پارەیــــە وەرنەگرێت یان 
کەمتری بکاتەوە، تــــا ھەمو دوکاندارێک 
بتوانێــــت بەشــــێوەیەکی جــــوان نــــاوی 

دوکانەکەی بنوسێت".
ئــــەو دوکانــــدارە ئاماژەی بــــەوەش دا 
"کرێــــی کارەبا، کرێی ئاو، کرێی فڕێدانی 
خۆڵ ھەمــــوی لەســــەرمان زیادیکردووە 
ئینجــــا پارەی ناوی دوکانەکەشــــی بێتە 
ســــەر بۆیــــە زۆر بێزاریــــن لەکارکردن و 
نرخی ھەموو شــــتومەکێک زیادیکردووە، 
حکومەتیش موچــــەی فەرمانبەرانی زیاد 
نەکــــردووە، ئەوەش کاری کردۆتە ســــەر 
کەســــابەت و بازاڕمان بەتەواوی فرۆشمان 

کەمیکردووە".

ئابوری ناســــێک ئاماژە بــــەوە دەکات 
حکومــــەت بــــەردەوام باج زیــــاد دەکات 
پێویستە لێکۆڵینەوەی زانستی و مەیدانی 
بــــکات بۆ ئــــەو بارودۆخەی ئێســــتا کە 

ھەیە.

یوسف شەریف، شارەزای ئابوری لەبارەی 
دانانی باج لەسەر تابلۆی دوکان و بازاڕەکان 
بــــۆ ڕۆژنامەی "بازرگانی و پیشەســــازی" 
وتــــی "بەگوێرەی پێــــوەرە ئابوورییەكان 

وتــــان لەكاتــــی تەنگــــژەی ئابووریــــدا 
بەتایبەتــــی بێبــــازاڕی و كەمبوونــــەوەی 
جوڵــــە بازرگانی و پیشەســــازییەكان بۆ 
پشــــتگیری كردنــــی كەرتــــی تایبەت تا 
بوژاندنەوەی  لەگەشە و  نەكات  پاشەكشە 
ئابــــووری، وەك چارەســــەرێك بــــۆ ئەو 
كەمبوونەوە  لێخۆشــــبوون و  بارودۆخــــە 
بــــكات، بەم  بــــاج و رســــوماتەكان  بۆ 
ئەوەی كە ئێســــتا بەدی دەكرێت كەرتی 
ساڵی  لەدوای  لەپاشەكشــــەدایە  تایبەت 
داعشەوە،  شــــەڕی  ھەڵگیرسانی  ٢٠١٤ و 
حكومەتیــــش بەردەوام باج و رســــوماتی 
نوێ و ئەوانەی پێشتریش چەند بەرامبەر 
زیاد دەكات، رسوماتی ھەڵواسینی تابلۆی 
ریكالمیش یەكێكە لەوانە، دەرنجامی ئەو 
دەكرێت  پێشبینی  ھەنگاوانەی حكومەت 
زۆر  ژمارەیەكــــی  ئاینــــدەدا  لەســــانی 
كۆمپانیا و كارگە پاكتــــاو بكرێن و ڕێژەی 
بێكاریــــش بەشــــێوەیەكی بەرچــــاو زیاد 
بكات، پێویســــتە حكومەت لێكۆڵینەوەی 
زانســــتی و وردو مەیدانی بــــكات بۆ ئەو 

بارودۆخەی ئێستا".
وتیشــــی "ئەم جــــۆرە بڕیارانە لەوانەیە 
لەماوەی كورتدا ســــەرچاوەی داھات بێت 
بــــۆ حكومەت، بەم كاریگــــەری نەرێنی 
دەبێت لەســــەر ئایندەی كەرتی تایبەت و 
تەنانــــەت پارەدار كردنیــــی حكومەتیش 

لەماوەی دووردا".

لەئێستادا شاری سلێمانی کراوە بەچەند 
زۆنێک لەڕێگەی سێ کۆمپانیاوە، مانگانە 
کرێی ریکالمی دوکان و شوێنە گشتیەکان 

کۆدەکرێتەوە.

کۆکردنەوەی داھاتی تابلۆی بازرگانی و خۆڵ و خاشاک نیگەرانی دروستکردووە

کرێی کارەبا، 
کرێی ئاو، کرێی 

فڕێدانی خۆڵ 
ھەموی لەسەرمان 

زیادیکردووە 
ئینجا پارەی ناوی 
دوکانەکەشی بێتە 

سەر بۆیە زۆر بێزارین 
لەکارکردن

ئا: زریان محەمەد

زانیاری دەربارەی  بەمەبەســـتی پێدانی 
جـــۆری  پێشـــکەوتوترین  نوێتریـــن و 
کشتوکاڵی  بەشی  سەوزە  بەرھەمھێنانی 
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی 
خولێکی تایبەتی بـــۆ جوتیارانی خانوە 

پالستیکیەکان کردەوە.

کشتوکاڵی  ڕاوێژکاری  خەلیل،  وەسفی 
لەژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی 
بەڕۆژنامـــەی بازرگانـــی و پیشەســـازی 
راگەتیانـــد "دەربـــارەی ھایدرۆپۆنیـــک  
راھێنانـــی  (Hydroponics)خولێکـــی 
لەالیەن بەشـــی کشـــتوکاڵی  جوتیاران 
سلێمانی و  پیشەسازی  بازرگانی و  ژووری 
خانـــووی  گەشـــەپێدانی  کۆمەڵـــەی 
پالســـتیکی و کۆمپانیای ئیکۆکۆنسێڵت و 
ھوڵەنـــدی  حکومەتـــی  بەھـــاوکاری 
کردنی  زیـــاد  بەمەبەســـتی  بەڕێوەچوو 
بەرھەم و بەتەندروســـتی کردنی سەوزەو 
لەســـەردەمی  ئاو  بەکارھێنانـــی  کـــەم 

وشکەساڵی".
  

وتیشـــی "کشـــتوکاڵی ھایدرۆپۆنیـــک 
نوێترین جۆری کشـــتوکاڵە پشت بەخۆڵ 
نابەســـتێت و بەرھەمـــی ئـــەم جۆرە کە 

بەراورد بکرێت لەگەڵ خانوی پالستیکی 
پێنـــج بەرامبەر زیاترە گـــەر لەمەترێکدا 
لەخانوی پالســـتیکی ١٢ کیلۆ بەرھەمت 
ھەبێـــت لەھایدرۆپۆنیک بـــۆ یەک مەتر 
٦٠ کیلـــۆ بەرھەمدەبێـــت و کەمتـــر ئاو 
بەکاردێت بەڕێژەی لەسەدا ٦٠ لەخانووی 

پالستیکی".

ئـــەوەش ڕوندەکاتـــەوە لـــەم جـــۆرە 
کشتوکاڵەدا نەخۆشی کەمترە "دوو جۆر 
نەخۆشـــی ھەیە نەخۆشـــی لەڕەگەوەو 
نەخۆشی ســـەرو خۆڵ، کە لەجۆرەکانی 
لەھایدرۆپۆنیک  ڕودەدات،  تری چانـــدن 
خۆڵ بەکارنایەت بۆیە ئەو نەخۆشـــیانە 

ڕوبەڕوی بەرھەمەکە نابێتەوە".

لەجیھاندا  ھایدرۆپۆنیـــک  کشـــوکاڵی 
گرنگی زۆری پێدەدرێت لەشاری ھەولێر 
پرۆژەیـــەک ســـەرقاڵی بەرھەمھێنانـــەو 
کاردەکات لەشـــار، سلێمانیش جوتیاران 
ســـەرقاڵی دەســـتپێکردنی ئـــەم جۆرە 
نوێیـــەی کشـــتوکاڵ بـــۆ بەرھەمھێنانی 

سەوزە.
دیـــدار جەمیـــل تۆفیـــق، ئەندازیاری 
لەکۆمپانیـــای  ڕاھێنـــەر  ھونـــەری و 
بازرگانی و  بەڕۆژنامەی  ئیکۆکۆنســـەڵت 
"کردنـــەوەی  ڕاگەیانـــد  پیشەســـازی 

ئەم خوالنـــە بۆ جوتیـــاران ئامانج لێی 
پێدانـــی زانیاریە بەجوتیـــاران لەبارەی 
تازەترین جۆری کشتوکاڵ ھایدرۆپۆنیک 
بـــۆ بەرھەمھێنانی ســـەوزە لـــەم جۆرە 
کشتوکاڵەدا خانوی پالستیکی دەگۆڕێت 
بۆ خانووی فرە کەوان بەنوێترین جۆری 
پێشـــکەوتوو بەسیســـتمی کۆمپویتەری 
کۆنترۆڵی کەشوھەوای خانوەکە دەکرێت 
لەپلەی گەرمی و ڕێژەی شـــێ و تیشـــکی 

خۆرو سیستمی ئاودان".

راشیگەیاند "کۆمپانیاکەمان بەھاوکاری 
حکومەتـــی ھۆڵەندی ھاوکاری جوتیاران 
دەکات بـــۆ تازەترین و پێشـــکەوتوترین 
لەکەرتـــی  زانیـــاری  جۆرەکانـــی 
کشـــتوکاڵیدا ھانی جوتیاران دەدات کار 
بەرھەم  بەپێشـــکەوتوترین جۆرەکانـــی 

ھێنانی کشتوکاڵ بکەن".

کۆمەڵـــەی خانـــووە پالســـتیکیەکان 
پشتیوانی لەشێوازی نوێی بەرھەمھێنانی 
ســـەوزە دەکەن داواش دەکەن ھاوکاری 
جوتیـــاران بکرێـــت بۆ گۆڕینـــی خانوە 

پالستیکیەکان بۆ خانوی شوشە.

دەســـتەی  ئەندامـــی  دارا،  ئەمیـــر 
گەشـــەپێدانی  کۆمەڵـــەی  کارگێـــڕی 

خانـــووە پالســـتیکیەکان بەڕۆژنامـــەی 
راگەیانـــد  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
"کردنـــەوەی ئەو خوالنـــە گرنگی زۆری 
ھەیە بۆ جوتیاران زانیاری زۆر باشـــیان 
ســـەوزە  بەرھەمھێنانی  لێوەرگرتـــووە، 
بەڕێگـــەی ھایدرۆپۆنیـــک زۆر گونجاوەو 
زۆر باشـــە تێچووی ڕۆژانـــەی کەمترە، 
بـــەم لەســـەرەتاوە بۆ دروســـتکردنی 
خانووەکـــە پارەیەکی زۆری پێویســـتەو 
جوتیـــاران توانای ئەو پارە زۆرەیان نیە 

لەسەرەتاوە".

بەرھەمی  "ھایدرۆپۆنیک  راشـــیگەیاند 
باشـــی ھەیەو دەتوانیت ڕێژەی بەرھەم 
زیاد بکرێـــت، بەم گەر ڕێکخراوێک یان 
کۆمپانیایەک ھەبێت بەشـــێوەی قیست 
ئەو جۆرە خانووانە بۆ جوتیاران دروست 
بکات و مانگانـــە بڕێک پارە بگەڕێنێتەوە 
چونکە جوتیـــاران ئەوەندە پارەیان نیە 
بتوانن لەسەرەتاوە ئەو خانووە دروست 
بکـــەن کـــە بۆبەرھەمھێنانـــی ســـەوزە 

بەشێوەی ھایدرۆپۆنیک بەکاردێت".

لەســـنوری پارێزگای ســـلێمانی زیاتر 
لـــە ٢٠ ھەزار خانووی پالســـتیکی ھەیە 
کـــە بەرھەمی ســـەوزەو میـــوە بەرھەم 

دەھێنن.

ئا: بازرگانی و پیشەسازی

ژووری  ســــەرۆكی  یەكەمــــی  جێگــــری 
بازرگانی و پیشەسازی ســــلێمانی، یاسین 
رەحیم فــــەرەج داوا لەھەمــــوو رێكخراوو 
ناوەندە ئابورییەكان دەكات لەژێر چەتری 
بازرگانــــی و پیشەســــازیدا خۆیان  ژووری 
رێكبخەنــــەوەو كاری ھاوبەش بكەن، ئەو 
دەڵێــــت "داواكاریشــــین بەزووتریــــن كات 
كۆبوونەوەی نێــــوان ژوورە بازرگانیەكان و 
الیەنە پەیوەندیدارەكانی حكومەتی ھەرێم 
ئەنجام بدرێت بەمەبەستی چارەسەر كردنی 

كێشەو ئاریشە ئابورییەكان".

ژووری  ســــەرۆكی  یەكەمــــی  جێگــــری 
بازرگانی و پیشەسازی ســــلێمانی، یاسین 
رەحیم فــــەرەج بەڕۆژنامــــەی "بازرگانی و 
بازرگانی و  ژووری  راگەیاند  پیشەســــازی" 
بەمەبەستی  بەنیازە  سلێمانی  پیشەسازی 
كاری  ئەنجامدانــــی  خۆرێكخســــتنەوەو 
ھاوبەش دەســــتی ھــــاوكاری بــــۆ ھەموو 
ئەو رێكخــــراوو ناوەنــــدە ئابورییانە درێژ 
بكات كە لەشــــاری سلێمانی كار و چاالكی 
ئەنجام دەدەن، ئەو وتی "مەبەســــت لەم 
لێنزیك  كۆبوونــــەوەو  دەستپێشــــخەرییە 
كردنەوەی ئــــەم ناوەندانەیە لەیەکتری بۆ 
ئــــەوەی رۆڵێكی كاریگەرتــــر و پێكەوەیی 
ببینن بەئامانجی پێشخســــتنی پڕۆســــەی 
ئابوری لەپارێزگای ســــلێمانی بەتایبەتی و 
لەھەرێمی كوردســــتاندا بەگشتی، چونكە 
ئامانجــــی ھەموومــــان گەشــــەی ئابوری و 

بازرگانییە".
وتیشــــی "دەمانــــەوێ  لەرێگــــەی ئــــەم 
بازرگانــــی و  ژووری  دەستپێشــــخەرییەوە 

پیشەسازی ســــلێمانی ببێتە چەترێك بۆ 
ئەو  بازرگانانان و  ھەمــــوو  كۆكردنــــەوەی 
رێكخراوو ناوەندە ئابورییانەی كە دەیانەوێ  
داكۆكی لەكاری بازرگانــــی و ئابوری ئازاد 
بكەن، تــــا پێكەوە بتوانین وەك گروپێكی 

گوشاری كارا كاری ھاوبەش بكەین".

ھاوكات جێگری یەكەمی سەرۆكی ژووری 
بازرگانی و پیشەســــازی ســــلێمانی داوای 
ژوورە  نێــــوان  كۆبوونەوەی  ئەنجامدانــــی 
لەگەڵ  دەكات  پیشەسازییەكان  بازرگانی و 

راوێژكارانی ئابوری ســــەرۆكی حكومەت و 
جێگری سەرۆکی حکومەت و لەگەڵ لیژنەی 
بــــای ئابوری و وەزارەتەكانــــی بازرگانی و 
دەســــتەی  كشــــتوكاڵ و  پیشەســــازی و 
وەبەرھێنان و الیەنە پەیوەندیدارەكانی دیكە 
بەمەبەســــتی چارەسەر كردنی ئەو گرفت و 
كێشانەی روبەڕووی سێكتەرە ئابورییەكان 
بوونەتەوە، ئەو وتی "ئێســــتا كوردستان 
پێویستی بەوەیە لەڕووی ئابورییەوە لەمە 
زیاتر نەكەوێتە گێژاوی قەیران و كێشەوە، 
بۆیە داواكاریــــن حكومەتی ھەرێم و الیەنە 

پەیوەندیدارەكان گوی لەپێشنیار و پڕۆژەو 
داواكارییەكانمان بگرن تــــا بەئارامی ئەم 

قەیران و كێشانە تێپەڕێنین".
وتیشــــی "ئێمــــە وەك ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی سلێمانی پالنمان ھەیە لەسەر 
دوو ئاست ئیش بكەین: یەكەمیان، ھەوڵ 
ئەدەین ھەموو رێكخراوو ناوەندە ئابورییەكان 
نزیك  پیشەســــازی  بازرگانی و  لــــەژووری 
بخەینەوە، بۆ ئەوەی ژووری بازرگانی ببێتە 
لەســــایەیدا ھەموویان كۆببنەوە و  چترێك 
بەرامبــــەر بەھــــەر رووداوو پێشــــھاتێكی 

ئابوری ھاوھەڵوێســــت بین و گفتوگۆیەكی 
ناوخۆیــــی لەنێوخۆماندا ئەنجــــام بدەین و 
بەشــــێوەیەكی رێكخراوتر كاری ھاوبەش و 
پێكەوەیــــی بكەین. دووەمیشــــیان، وەك 
نوێنەری ھەموو بازرگان و پیشەســــازكاران 
لەگەڵ الیەنە پەیوەندیدارەكانی حكومەتی 
ھەرێمی كوردســــتان كۆببینەوە تا پێكەوە 
پالنی ھاوبەش و سیاسەتی ئابوری دابڕێژین 
بەمەبەســــتی چارەسەر كردنی ئەو كێشەو 
گرفتانەی ئاســــتەنگ و رێگــــرن لەبەردەم 

گەشەی ئابوریدا".

بەشی کشتوکاڵی ژووری بازرگانی لەخولێکدا نوێترین زانیاری بەجوتیاران دەدات

"داوای كۆبوونەوەی ژوورە بازرگانیەكان لەگەڵ الیەنە 
پەیوەندیدارەكانی حكومەتی ھەرێم دەكەین"

داوا لەھەموو رێكخراوو 
ناوەندە ئابورییەكان 

دەكەین لەژێر چەتری 
ژووری بازرگانی و 

پیشەسازیدا خۆیان 
رێكبخەنەوەو كاری 

ھاوبەش بكەن

کشتوکاڵی 
ھایدرۆپۆنیک نوێترین 

جۆری کشتوکاڵە 
پشت بەخۆڵ 

نابەستێت و بەرھەمی 
ئەم جۆرە کە بەراورد 
بکرێت لەگەڵ خانوی 

پالستیکی پێنج 
بەرامبەر زیاترە

(١٠) یەک شەممە ٢٠٢٢/١/٧ (١٠) یەک شەممە ٢٠٢٢/١/٧

 ژوری بازرگانی و پیشەسازیی سلێ�نی

  ناو بازاڕی سلێ�نی



ئا: رێژەن سەردار

لێپرســـراوی کەرەنتینەی کشـــتوکاڵی 
کەرەنتینە  سەرپەرشـــتیاری  باشـــماخ و 
کســـتوکاڵییەکانی ســـنوری پارێـــزگای 
سلێمانی، بەھێز عەبدول لەتیف محەمەد 
لـــەم گفتوگۆیـــەدا لەگـــەڵ "بازرگانی و 
پیشەسازی" دەڵێت "من جەخت لەسەر 
ئەوە دەکەمەوە کە دەبێت پشـــکنین بۆ 
سەوزەو مێوە بکرێت، سەرجەم مەرزەکان 
گەڕاوم ئـــەو پشـــکنیانەی دەکرێت من 

بەدڵم نیە". 

بازرگانی و پیشەسازی: ئەو پشکنینانە 
چین کە لەکاتی ھاوردەکردنی ســـەوزەو 
میوە لەمەرزی باشماخ ئەنجام دەدرێن؟

بەھێز عەبـــدول لەتیـــف: ئێمە وەکو 
بەشـــی کەرەنتینەی کشتوکاڵی  مەرزی 
باشـــماخ ماوەی ١٣ ساڵە کار بەگوێرەی 
ڕێنماییەکانی حکومەتی ھەرێم دەکەین و 
بەشەکەمان یەکێکە لەبەشە چاالکەکانی 
مەرزەکە، ئـــەو بابەتە کشـــتوکاڵیانەی 
لەڕێگـــەی مەرزەکەوە ھـــاوردە دەکرێت 
بەتایبەتی سەوزەو میوە لەژێر چاودێری 
ئێمەدایە، تەنھا پشکنین بۆ ئەو بەرھەمانە 
دەکەین کە نەچونەتە پیشەســـازییەوەو 
بە فرێشـــی ھاوردە دەکرێن. بەگوێرەی 
ڕێنماییەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ لەکاتی 
پێگەیشـــتنی بەرھەمی ناوخۆ ژمارەیەک 
لەسەوزەو میوەکان باجی ئەخرێتە سەرو 
کۆمەڵێکی تر ڕێگە بەھـــاوردە کردنیان 
نادرێت بەمەبەســـتی پاڵپشـــتی کردنی 
بەرھەمی ناوخۆ کە بەرھەمی ناوخۆ کەم 
بوەوە وەزارەتی کشتوکاڵ قەدەغە کردنی 
ھاوردەکردنیان الدەبات تاکو لەبازاڕەکانی 
کوردستان گرانی دروســـت نەبێت. ئەو 
کەســـانەی دەیانەوێـــت ســـەوزەو میوە 
ھـــاوردە بکەن کۆمەڵێـــک ڕێنمای ھەیە 
دەبێت جێبەجێی بکەن، وەکو ھەبوونی 
کۆمپانیایی کشـــتوکاڵی یان شـــوێنکار 
لەعەلوەی سلێمانی، لەکاتی ھاوردەکردنی 
سەوزەو میوە بەگشتی پشکنینی فیزیایی 
بۆ دەکرێت، ســـەیر دەکەین بزانین لەناو 
چیدا پاکێجینی بۆ کراوە؟ ســـندوقەکەی 
تەختەیە یان پالســـتیک یان تەپەدۆر؟ 
بۆ ئەمەش ڕێنمایی تایبەتمان ھەیە، بۆ 
نمونە ڕێگە نادەین ســـێو لەناو سندوقی 
تەختـــە ھـــاوردە بکرێت، یـــان پەتاتە 
نابێت لەنـــاو گوێنی داخراو بێت، ئەبێت 
شـــەبەکە بێـــت، نابێت پەتاتـــە خۆڵی 
پێوە بێت، ئەبێت جوان شـــۆرابێتەوەو 
پاکرابێتـــەوە لەبەرئـــەوەی خۆڵی پێوە 
بێت زوو چەکەرە دەکات و خراپ دەبێت. 
پشـــکنینی فیزیایی ڕەنـــگ و بۆن و تام و 
کێش و قەبارەی بەرھەمەکان دەکرێتەوە. 
پشکنینی مێروشمان ھەیە، کاتێک مێرو 
لەوتێکدا بودەبێتەوە ئێمە ڕێگە نادەین 
بەرھەمی ئەو وتە ھاوردەی کوردستان 
بکرێت، ئەگـــەر پەتاتەیەک یەک مێروی 
پێـــوە ببینین لەکاتی پشـــکنینی رەتی 
دەکەینەوەو ڕێگە نادەین ھاوردە بکرێت، 
ئێمە کێشـــەکانمان لەگەڵ ئێران ســـێوو 
شـــوتییە، ھەمیشـــە ڕێنمایی ھاوتیان 
دەکەین میوەکان لەوەرزی خۆیاندا بخۆن 
نـــەک لەوەرزەکانی تـــردا، چونکە ئەو 
شوتیەی لەوەرزی زستاندا لەبازاڕەکاندایە 
بەنیترات و سەمادو دەرمان بەرھەمھێنراوە 
ئەمەش کێشەیە بۆ ئێمە، لەبەر قەبارەو 
ڕەنگی شـــوتییەکان ئاسایی نیە، ڕەنگ و 

تامی گـــۆڕاوە ناچارین ڕەفـــزی بکەین 
بۆیە زۆربـــەی ئەو بارانەی رەفز دەکرێن 
شـــوتی و ســـێون، بەم خۆشـــبەختانە 
لەساڵی ٢٠٢١ کەمتر بوو، ھۆکارەکەشی 
نادیارە. کێشـــەیەکی ترمان پیازو سیرە 
کـــە بەھۆی خـــراپ کۆگاکردنەوە کەڕوو 
دەکەن، ئەمانەش ڕەفز کراون. بابەتێکی 
دیکە وشکەیە کە بریتییە لەچەرەسات و 
بەھـــارات و باقلەمەنیـــەکان و ھەنگویـــن 
پەیوەندی  کارگـــەکان  چوبێتـــە  ئەگەر 
بەئێمەوە نیە، ئەگەر بەفرێشی بێت ئێمە 
پشـــکنینی فیزیایی بـــۆ دەکەین لەگەڵ 
پشکنینی مێروو. بابەتێکی دیکە عەلەفە 
کە دەبێت شەھادەی مەنشەو شەھادەی 
تەندروســـتی و لەیبڵی تەواو بێت و پێنج 
مانگـــی مابێـــت بۆ بەســـەرچوون، ئەم 
بەشە زیاتر کێشەی ڵەیبڵی ھەیە، ئەگەر 
کێشـــەی نەبوو دەینێرین بۆ کۆمپانیای 
ڕەزگە پشـــکنینی بۆ دەکەن کە دەبێت 
عێراق  حکومەتی  ڕێنماییەکانـــی  لەگەڵ 

گونجاو بێت.

باســـت  پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 
لەپشکنینی فیزیایی کرد ئەی پشکنینی 
نیتـــرات و مایکـــرۆ بایلۆجـــی الی ئێوە 

ناکرێت؟ 
لەڕێگەی  لەتیـــف:  عەبـــدول  بەھێـــز 
پشـــکنینی  ڕەزگـــەوە  کۆمپانیـــای 
بۆ  لەیبـــڵ  کیمیایـــی و  بەکترۆلۆجـــی و 
بەرھەمەکان دەکرێت، ئەوان بڕیار دەدەن 

بەرھەمەکە شیاوە بۆ خواردن یان نا.

ھاوردە  بنەتۆو  بازرگانی و پیشەسازی: 
دەکرێت؟

نەخێـــر  لەتیـــف:  عەبـــدول  بەھێـــز 
بەگوێرەی یاساکانی وەزارەتی کشتوکاڵی 
بنەتۆو  ھاوردەکردنی  کوردستان  عێراق و 
قەدەغەیـــە، تەنھا لەدەروازەی ســـنوری 
ئیبراھیم خەلیل و فڕۆکەخانەکانی ھەولێرو 

سلێمانی و بەغدا ھاوردە دەکرێت.

بازرگانی و پیشەســــازی: ڕێنمایەکانتان 
چییە بۆ ھاوردەکردنی ســــەمادو قڕکەرو 

بۆتاس؟
بەھێز عەبدول لەتیف: قڕکەر بەھەموو 
شــــێوەیەک قەدەغەیە ھــــاوردە بکرێت، 
لیژنەیەکــــی تایبــــەت بەقڕکــــەر ھەیــــە 
سلێمانی  کشــــتوکاڵی  لەبەڕێوەبەرایەتی 
کــــە سەرپەرشــــتی و چاودێــــری دەکات، 
الی ئێمــــەوە قڕکــــەر بەھیچ شــــێوەیەک 
نایــــەت، بێتــــە مەرزەکــــەش دەیگرین و 
دەیگەڕێنینــــەوە بۆ ئــــەو وتەی لێوەی 
ھاتــــووە، چونکــــە قڕکەر مەترســــیدارە 
بۆ ژیانــــی مــــرۆڤ، حکومەتــــی عێراق 
سانە لیســــتیک دەردەکات لەبارەی ئەو 

قڕکەرانەی مەترسین بۆ سەر تەندروستی 
مــــرۆڤ، ھەر کەســــێک بیەوێــــت قڕکەر 
ھاوردە بکات دەبێت مۆڵەت لەحکومەتی 
عێراق وەربگرێت. ڕۆژانە دەســــت بەسەر 
بــــاری قاچاخدا دەگرین کــــە دەیانەوێت 
قڕکەر بەنایاســــایی ھاوردەی کوردستان 
بکەن کەھۆکاری یەکەمن بۆ توشــــبوون 

بەنەخۆشی شێرپەنجە.

بەپێــــی  پیشەســــازی:  بازرگانــــی و 
ڕێژەی  ئێرانی  پەتاتــــەی  زانیارییــــەکان 
نیتراتی زۆرەو لیمۆی تورکیش لەوالتانی 
ئەوروپــــا ڕەفز کراوە لەبەر تەندروســــت 
ھەنــــاردەی  ئێســــتا  بــــەم  نەبونــــی، 
کوردستان و عێراق دەکرێن ئەمە تا چەند 

ڕاستە؟
بەھێــــز عەبدول لەتیــــف: زۆربەی ئەم 
دەنگۆیانە لەسەرچاوەی باوەڕ پێکراوەوە 
نیە، لیمــــۆی تورکــــی بەڕێژەیەکی کەم 
دێــــت بــــەم ئێــــران دەیکاتە کیســــەی 
ئێرانــــی و دەڵێن بەرھەمــــی ئێرانە، الی 
ئێمە لەپشکنین دەرچوە، ھەندێک تەنھا 
ڕێنماییان  ھەیە،  بەســــتەبەندی  کێشەی 
پێدەین. ئەگەر ڕاســــتگۆ بــــم لەگەڵتان 
ئێســــتا ئێمە تەنھا پشــــکنینی فیزیایی 
بۆ دەکەیــــن، لەگــــەڵ کۆمپانیای ڕەزگە 
گفتۆگۆمــــان کــــردوە داواکاریــــن لێیان 
سەوزەو میوە بکەنە پشکینی تاقیگەوە، 
تا مــــادەو پێکھاتەکانی ســــەوزەو مێوە 
بەوردی بزانین، بەکــــوردی و کورتیەکەی 
دەبێت سەوزەو میوە پشکنینی تاقیگەی 
بۆ بکرێــــت بەســــتانداردە جیھانییەکان، 
زۆر پێویستیشە پشــــکنینی ورد بۆ ئەو 
بکرێت  سەمادو دەرمانە کشــــتوکاڵییانە 
ھاوردەی  کشــــتوکاڵیەکان  نوسینگە  کە 
دەکــــەن، چونکە ئەوەش وەکو ســــەوزە 
میوە وایــــە دەدرێتە جوتیاران و لەرێگەی 
لەشی  دەچێتە  بەرھەمی جوتیارانیشەوە 
مرۆڤەوە، ھــــەوڵ دەدەین بەزوترین کات 
ئەم پشــــکنینانە بخەینە بواری جێبەجێ 

کردنەوە.

بازرگانی و پیشەسازی: چ شتێک ڕێگرە 
لە ئەنجامدانی ئەو پشکنینانە؟ 

بەھێز عەبدول لەتیف: ئەو پشــــکنینانە 
کاتی دەوێت، کاتژمێریک یان دوو کاتژمێر 
جاری واھەیە ڕۆژێک دەخایەنێت، شۆفێران 
ئەنجامی  چاوەڕێی  ســــەرەکین و  کێشەی 
پشکنینەکان ناکەن، ئێستا بۆ پشکنینی 
فیزیایی کە ٢٠ خولەکی دەوێت شــــۆفێر 
دەیــــکات بەھــــەرا، جا وەرە پشــــکنینی 
تاقیگــــەی بۆ بکــــەو بارەکەشــــی ڕەفز 
بکرێــــت، ئەم کارە ھاوکاری و ھەماھەنگی 
چەنــــد وەزارەتێکــــی حکومەتی ھەرێمی 
پێوســــتە دەبێــــت میکانزمێــــک دابنێن. 
من خۆم لەوتی ئــــوردن خولم بینیوە، 
لەوێ بەتوانایەکی زۆر کەم و پێداویســــتی 
ســــادە توانیویانە کوالێتییەکی باش بۆ 
خۆیان دابنێن. من جەخت لەســــەر ئەوە 
دەکەمەوە کە دەبێت پشکنین بۆ سەوزەو 
مێوە بکرێت، سەرجەم مەرزەکان گەڕاوم 
ئەو پشــــکنیانەی دەکرێت من بەدڵم نیە، 
لەئێســــتادا پشــــکنینی برێکست ئەکرێت 
کە شتێکی سادەیە، پێویستە پشکنینی 
جینات بۆ ســــەوزەو میوە بکرێت لەگەڵ 

پشکنینی کیمیایی و ڕێژەی نیترات.

بازرگانی و پیشەســــازی: ئەو ســــەوزەو 
میوانەی الی ئێوە لەپشــــکنین دەرناچن 

چی لێدەکرێت؟
بەھێــــز عەبــــدول لەتیف: ھــــەر بارێک 
دەرنەچێــــت  فیزیایــــی  لەپشــــکنینی 
پێیدەڵێن  دەکەیــــن  بانگ  خاوەنەکــــەی 
لەناویدەبەی،  یاخــــود  دەیگەرێنیتــــەوە 
دەگەڕێنرێتەوە،  زۆربەی  خۆشــــبەختانە 
ئەگەر بڵێــــت لەناوی دەبەم ڕســــوماتی 
لێوەردەگیرێــــت، بەم ئەمــــە باش نیە 
بۆ ژینەگەو مەترسیشــــە بۆ ســــەر ژیانی 
ئــــەو کارمەندەی لەناویدەبــــات، لەڕووی 
کشتوکاڵیشەوە کێشەیە زۆرجار مێرویەک 
لەکاتی لەناوبردنی دەربچێت زیانی گەورە 
لەکەرتی کشــــتوکاڵ دەدات، جاری واش 
بــــارەکان ناچــــار دەکەین  ھەیە خاوەن 
بارەکە لەناوبەرێت لەبەرئەوەی دەیباتەوەو 
بەبارھەڵگرێکی تر ئەیھێنێتەوەو دووبارە 
دەستی بەسەردا دەگرینەوە ئەمە کێشەیە 
بۆمــــان، یان زۆر جار گازو مادەی قڕکەر 
کە ھەوڵ دەدرێت بەقاچــــاخ لەناو باری 
سەوزەو میوە ھاوردە بکرێت کە دەستی 
بەســــەردا دەگرین ســــەوزەو میوەکەش 
ناچارین لەناوبەریــــن، چونکە ئەگەر ئەو 
مادەیە بەری کەوتبێت  مەترسییە بۆسەر 
ژیانی مرۆڤ، لەســــاڵی ٢٠٢١دا ٣ ھەزارو 
٥٨٨ تۆن و ١٤٥ کیلۆ بار لەمەرزی باشماخ 
ڕەفز کراوە. لــــەڕووی خزمەتگوزارییەوە 
داماوترین فەرمانگەی حکومەتی ھەرێمین، 
١٣ ســــاڵە لەناو کابینە کارەکانمان ڕایی 
دەکەین، لەم شــــەوە ســــاردانەی زستان 
کارەبا دەکوژێتەوە ئێمە لەناو کابینەداین، 
سەرئێشــــەترین  پر  ئەرک و  قورســــترین 
ئەرکمان لەسەر شانە، ھەمیشە ئەگەری 
توشــــبوون بە نەخۆشیمان ھەیە، لیژنەی 
وەزارەتــــی دارایــــی ســــەردانی کردوین 
پێمانوتــــون وەزعمــــان ئاوایــــە گوێیان 
نەداوینەتێ، پێمان پێکەنیون و نایەن بە 
دەمانەوە، کارمەندمان ھەیە تەمەنی ھەیە 
لەکاتی ئەرکدا لەسەر بارھەڵگر کەوتۆتە 
خوارەوە بەدەفتەرێــــک دۆالر کە قەرزی 

کردوە، قاچی چاک نەبۆتەوە.

بازرگانی بازرگانی 

ئا: زریان محەمەد

لەبازارەکانی  قوماش  نرخی  لەئێستادا 
جیھاندا گـــران بووە، ئەمەش کاریگەری 
کردوەتـــە ســـەر بـــازاڕی جلوبەرگـــی 
ئامادەکـــراو لەفرۆشـــگاکان و نرخ بەرز 
بوەتـــەوە، بازرگانێکـــی قوماش دەڵێت 
"بەرزبونـــەوەی نرخـــی نـــەوت و کەمی 
بەرھەمـــە ســـەرەتاییەکان وایکـــردووە 

قوماش گران بێت".

عەتـــا حاجـــی رەجـــەب، ئەندامـــی 
ئەنجومەنی کارگێـــڕی ژووری بازرگانی و 
بازرگانی قوماش  پیشەسازی سلێمانی و 
بەڕۆژنامەی "بازرگانی و پیشەسازی" وت 
"لەئێستادا نرخی قوماش بەڕەێژی ٣٠٪ 
گران بووە ، ھۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆ 
بەرزبونەوەی نرخـــی نەوت کەوا دەکات 
تەواوی بەرھەمە پیشەســـازیەکان گران 
بێت، تەنھا لەعێراق لەبەرئەوەی بەرھەمی 
پیشەسازی تێدا کەمە بوینەتە وتێکی 
بەکاربـــەر نەک بەرھەمھێن، نرخی نەوت 
کاتێک گران دەبێت قوماش گران دەبێت، 
ھەروەھا لۆکەو خوری و ھاوکات ماددەی 
پۆلیســـتەر کە لەنەوت دروست دەکرێت 

قوماشی پێ بەرھەم دێت گران بووە".

قوماش  کردنـــی  "ھـــاوردە  وتیشـــی 
بـــەزۆری لەوتـــی چینـــەوە دەکرێت و 
لەوتی ھندستان و ئەندەنوسیاو تایوان و 
تایلەند ھاوردەی قوماشی ژنان و پیاوان 

دەکرێت".

عەتا حاجی رەجـــەب  ئاماژە بەوەش 

دەکات کە نرخی قوماش بەڕێژەی ٣٠٪ 
گران بووە، ئەگەر قوماشـــێک پار ساڵ 
ھەر مەترێکی بە ٨ دۆالر بوبێت ئێســـتا 
بوەتـــە ٩ دۆالرو ٢٠ ســـەنت، ئەمـــەش 
بۆبازاڕو فرۆشتن کاریگەری زۆری دەبێت 

لەسەر بازاڕ".

ئـــەم بازرگانـــەی قوماش ئەوەشـــی 
رونکـــردەوە کـــە ھاوردەکردنی قوماش 
بۆ ھەرێمی کوردســـتان زۆرە، بەتایبەت 
قوماشـــی ئافرەتان زۆرترە لەبەرئەوەی 
نرخیشـــی  زۆرەو  لەســـەری  خواســـت 
ھەرزانتـــرەو ھاوتیان گرنگی بەدورینی 
جلوبەرگیـــش دەدەن وەک ئـــەوەی کە 

جلی ئامادەکراو بکڕن.

نرخی جلوبەرگی ئامادەکراو لەوتانی 
بەرھەمھێنـــەر گـــران بـــووە بەھۆکاری 
بەرزبونـــەوەی نرخی قومـــاش، ئەوەش 
وایکردووە لەئێســـتادا نرخی جلوبەرگی 
کوردســـتان  لەبازاڕەکانی  ئامادەکـــراو 

بەرزبونەوە بەخۆیەوە ببینێت.

لەبازرگانانی  یەکێک  زریان ســـیروان، 
ئامادەکراو  جلوبەرگـــی  ھاوردەکردنـــی 
بەڕۆژنامـــەی "بازرگانی و پیشەســـازی" 
وت "وتی تورکیا یەکێکە لەو وتانەی 
زۆرترین جلوبەرگـــی ئامادەکراوی تیادا 
دروست دەکرێت، ئێمەش لەوێوە جلوبەرگ 
ھـــاوردە دەکەین، لەئێســـتادا دەوترێت 
نرخی لیرە دابەزیـــوە دەبێت جلوبەرگ 
ھەرزان بێت، بەم بەپێچەوانەوە لەکاتی 
ئامادەکردنی جلوبەرگدا پێویســـتیان بە 
بەرھەمی سەرەتایی ھەیەو ئەو بەرھەمانە 

لـــەدەرەوەی تورکیا ھـــاوردە دەکرێت و 
بەدۆالر مامەڵەیان پێوە دەکرێت".

وتیشـــی "وتی تورکیا گـــەر قوماش 
ھاوردە نەکات ئەوا پێویستی بە بەرھەمی 
ســـەرەتایی دروســـتکردنی قوماشە کە 
ئـــەوەش لۆکەیـــە، ھەرچەنـــدە تورکیا 
خۆشـــی پەموو لۆکە بەرھەم دەھێنێت، 
بەم ھێشتا بەشی ناکاو لۆکەش ھاوردە 
دەکات لەوتـــی پاکســـتانەوە، ھاوکات  
ماوەی دوو ساڵیشـــە وتی چین لۆکەی 
پاکســـتان دەکڕێت بەھۆی کەمی لۆکە 
لەوتەکەی، ئەمـــەش وایکردووە نرخی 
بەرھەمە سەرەتاییەکان دوو ھێندە زیاد 

ببێت بەراورد بەساڵی ڕابردوو".

زریـــان ئاماژە بـــۆ ئـــەوەش دەکات 
"لەمـــاوەی دوو مانگـــدا لەوتی تورکیا 
نرخی ھەر تیشـــێرتێک یەک دۆالرو ٣٠ 
سەنت زیادی کردووە، سەرەتای مانگی 
دەی ٢٠٢١ لەوتـــی تورکیا تیشـــێرتم 
کڕیوە بە ٥ دۆالر، بەم سەرەتای مانگی 
دوازدەی ٢٠٢١ نرخی ئەو تیشێرتە بووە 
بەشەش دۆالرو ٣٠ ســـەنت، پێدەچێت 

ئەو نرخانەش زیاتر بەرز ببنەوە".

ئـــەوەش ڕوندەکاتەوە دابەزینی بەھای 
لیـــرەی تورکی وایکردووە نرخی تەواوی 
کاکان لەتورکیـــا گران بێت، ھاوتیان 
بەدەســـت زیادبونـــی بـــاج و گرانبونی 
گواستنەوە  ھۆکارەکانی  خۆراک و  نرخی 
گیـــرۆدەن، بەرزی نرخـــی بەھای دۆالر 
وایکـــردووە ھەمـــوو پێداویســـتیەکان و 
دەســـتی کاریـــش گرانبێـــت لەوتـــی 

تورکیا".
ناوبـــراو ئامـــاژە بـــەوە دەکات کـــە 
لەبازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان چەندین 
جۆری جلوبـــەرگ بەکوالێتـــی جیاجیا 
خراونەتـــە ڕوو، کڕیـــاران ھەریەکەیان 
بەپێی خواســـتی خۆیان دەیانکڕن، کە 

نرخەکانیان بەپێی کوالیتیان جیاوازە.
 ئەو وتی "ســـانی ڕابردوو ھاوتیان 
خواستیان لەسەر کوالێتی باشی قوماش 
بوو، بەم ئێستا بەپێچەوانەوە کێشەیان 
نییـــە، کوالێتی چۆن بێت تەنھا کەمێک 
ڕەونەقـــی ھەبێت، دەڵێن بۆ دوو ســـێ 
جارە لەبـــەری دەکەین، بـــۆ پارەیەکی 

زۆری پێبدەین لەم قەیرانەدا".

بەشێکی زۆری کاسبکاران و بازرگانانی 

جلوبەرگی ئامادەکراو لەوتی تورکیاوە 
زۆرترین جۆرەکانـــی جلوبەرگ دەھێننە 
ھەرێمی کوردستان، گرانبونی ھەرجۆرە 
کایەک لـــەو وتە کاریگـــەری دەبێت 
لەســـەر کڕیـــاران لەناوخـــۆی ھەرێمی 

کوردستان.

بەشـــێک لەبازرگانـــان خوازیـــارن کە 
حكومەتـــی ھەرێـــم ھاوکاریـــان بێت و 
پشـــتیوانی مادییـــان بـــکات لەھێنانی 
کارگـــەی دروســـتکردنی قومـــاش بـــۆ 
ســـانە  لەبەرئـــەوەی  کوردســـتان، 
پارەیەکی زۆر دەڕواتە دەرەوە بۆکڕینی 
قومـــاش، ئەمەش  کاریگـــەری خراپی 

لەسەر ئابوری ھەرێم ھەبووە.

عەتـــا حاجـــی رەجـــەب، ئەندامـــی 
ئەنجومەنی کارگێـــڕی ژووری بازرگانی و 
بازرگانی قوماش  پیشەسازی سلێمانی و 
ئاماژە بەوە دەکات کە سانە بەملیۆنەھا 
دۆالر دەچێتە دەرەوە بۆ کڕینی قوماش، 
چین و ھیندســـتان و تورکیا سەرچاوەی 
ژیانـــی ھەموو کوردســـتانن بۆ قوماش، 
ئـــەو وتی "ئەگەر ئـــەو کارگانە بھێنینە 
کوردســـتان کە قوماش دروست دەکەن، 
داھاتێکی باش بۆ کوردستان و حکومەت 
دەگەڕێتەوە، دیارە لەئێســـتادا ناتوانین 
ئـــەو کارگانە بھێنین چونکە پێویســـتی 
بەتێچونێکی زۆر ھەیە، ھیوادارم لەچەند 
ســـاڵی داھاتودا بەھـــاوکاری حکومەت 
ئەوکارگانە بھێنینە ھەرێمی کوردستان، 
چونکـــە داھاتێکی بـــاش دەگەرێتەوەو 
ھەلیـــکاری زیاتریـــش بـــۆ ھاوتیـــان 

دەڕەخسێت".

نرخی قوماش بەڕێژەی لە٣٠٪ گران دەبێت
گرانبونی قوماش کاریگەری لەسەر نرخی جلوبەرگی ئامادەکراو دەبێت

"لەساڵی ٢٠٢١دا ٣ ھەزارو ٥٨٨ تۆن  بارە خۆراک و کای 
بەسەرچوو لەمەرزی باشماخ دەستی بەسەردا گیراوە"

ئەگەر قوماشێک پار 
ساڵ ھەر مەترێکی 
بە ٨ دۆالر بوبێت 

ئێستا بوەتە ٩ دۆالرو 
٢٠ سەنت، ئەمەش 

بۆبازاڕو فرۆشتن 
کاریگەری زۆری دەبێت 

لەڕووی 
خزمەتگوزارییەوە 

داماوترین فەرمانگەی 
حکومەتی ھەرێمین، 

١٣ ساڵە لەناو کابینە 
کارەکانمان ڕایی 

دەکەین، لەم شەوە 
ساردانەی زستان 

کارەبا دەکوژێتەوە 
ئێمە لەناو کابینەداین

(١٠) یەک شەممە ٢٠٢٢/١/٧ (١٠) یەک شەممە ٢٠٢٢/١/٧

 مەرزی باش�خ

  سا
نی ڕابردوو هاو
تیان خواستیان لەسەر کوالێتی باشی قوماش بوو، بە
م ئێستا بەپێچەوانەوە



ژینگە ژینگە

پارکی ئازادی.. پارکە بێنازەکەی شار

دەکەوێتـــە  کـــە  ئـــازادی  پارکـــی 
ناوجەرگەی شاری سلێمانییەوەو ئیستا 
شوینی کات بەسەر بردنی خێزانەکان و 
ھاوتیان و منداالن و عاشقانە، سانێکی 
زۆر لەســـەردەمی دەســـەتی بەعـــس 
شـــوێنی  توقێنـــەرو  ســـەربازگەیەکی 
کوشتاری ئازادیخوازان بووە، بەتایبەتی 
ژماریەک  کـــە  ١٩٦٣دا  لەحوزەیرانـــی 
لەرۆڵە دڵســـۆزەکانی شار لەم شوێنەدا 
شـــەھیدکران  کـــە بە"شـــیوی مەرگ"و 

"حامیەی سلێمانی" ناودەبرا. 
دوای راپەڕینـــی شـــکۆداری بەھاری 
كوردســـتان،  ئازادكردنـــی  ١٩٩١و 
بەفەرمانی مام جەالل لەســـاڵی ١٩٩٤دا 
سلێمانی"  "حامیەی  مەرگ"و  "شـــیوی 
كرا بەباخچەی ڕازاوەو یاریگەی منان و 
سەكۆی ئازادو شوێنی سەیران و وەرزش و 
ریســـتۆرانتی گەشتیاریی بۆ ھاوتیان و 
بۆ ڕەوانشـــادی گیانی ئەو شەھیدانەش 

ناونرا "پاركی ئازادی".

روبەری پارکی ئـــازادی ١٧٦ دۆنمە، 
١٢٤ دۆنمی تەرخان کراوە بۆ سەوزایی، 
لەرۆژانی ئاساییدا بەتایبەتی لەوەرزەکانی 
بەھـــارو ھاویندا ٤ بۆ ٥ ھـــەزار کەس 

سەردانی ئەم پارکە دەکەن.

ئازادو  ســـەکۆی  ئازادیدا،  لەپارکـــی 
گۆڕەپانی یاری ســـکێت و چوار گەراج و 
یانەی کۆمەیەتی شارو ڕیستورانتەکانی 
دیوان و ڕێوان و فرۆشگاو کافتریاکان و ٥ 
کۆشـــک و باخچەی پەیکـــەرو پەیکەری 
منـــدان و  یاریـــگای  خۆشەویســـتی و 
مەزارگەی شـــێرکۆ بێکەس و مەزارگەی 
٩ی چـــوار گەراج و یانـــەی کۆمەیەتی 
شارو ڕیســـتورانتەکانی دیوان و ڕێوان و 
فرۆشـــگاو کافتریاکان و ٥ کۆشک لەناو 

پارکی ئازادی ھەن.

پـــارك لەھەر شـــوێنێکی دنیادا جێی 
رازاندنەوەی  جوانی و  خۆشـــگوزەرانی و 
شارو شـــارۆچکەکانە، ھاوکات شوێنی 
کات بەسەربردن و گەشـــتیارییە، بەم 
ئـــەوەی مایەی نیگەرانییـــە پارکەکانی 
ســـلێمانی بەگشـــتی و پارکـــی ئازادی 
بەتایبەتی بێ خزمەتیی و وشـــک بوونی 
پێوە دیـــارە، ئەمـــەش وا لەھاوتیان 
الیەنە  ھەرێـــم و  بەگشـــتی و حکومەتی 
بەتایبەتی ئەخوازێ  پەیوەندیـــدارەکان 
کـــە بەتەنگ پاراســـتنی ئـــەم پارکەو 

بەسەوزیی راگرتنییەوە بن.

ئا: رێژەن سەردار

پارکی ئـــازادی یەکێکـــە لەجوانترین 
پارکەکانی شاری سلێمانی، کە بەھۆی 
ھەڵکەوتنییەوە لەناوەڕاســـتی شـــاردا، 
رۆژانە خەڵکێکی زۆر بۆ بەســـەربردنی 
کات و خەم رەوێنییان سەردانی دەکەن، 
باخچەکانـــی ســـلێمانی  بەڕێوەبـــەری 
دەڵێت "چوار گەراج و یانەی کۆمەیەتی 
شارو ڕیســـتورانتەکانی دیوان و ڕێوان و 
فرۆشـــگاو کافتریاکان و ٥ کۆشک لەناو 
پارکی ئازادی ھەن، لەگەڵ یاری سکێت، 
داھاتەکانیان پـــۆ حکومەتی ھەرێمە بۆ 
پارکی ئازادی نیە، یـــەک دینار نایەتە 
خەزێنەی بەرێوبەرایەتی باخچەکانەوە".

 ،عەبدوڵـــ حەمەســـاڵح  کامـــەران 
باخچەکانـــی ســـلێمانی  بەڕێوەبـــەری 
راگەیاند  پیشەســـازی"  بە"بازرگانـــی و 
"لەناو پارێزگای ســـلێمانی ٦٠٠ باخچەو 
پارک ھەن، لەئێستادا مانگانە بڕی ٢٥ 
ملیـــۆن دینارمان بۆ ســـەرف دەکرێت، 
دەبێـــت لەو بـــڕە پارەیـــە گاز بکڕین، 
کەلوپەلی شـــکاوی پێ چاک بکەینەوەو 
ســـۆندەی پێ بکڕین، ئەگەر کورسیەک 
یان مزخەیەکی ناو باخچەکان بشـــکێت 
دەبێت لەو پارەیە بیگۆڕین، لەســـانی 
پێش ٢٠١٤ دۆخەکە باشتر بوو، قەیران 
نەبوو بودجەمان ســـانە ٣ ملیار دینار 
بوو، ئێســـتا ســـانە یەک ملیارو ١٠٠ 

ملیۆن دینارە".

ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد کەمی بودجە 
خزمەتکردنی  لەسەر  ھەبووە  کاریگەری 
باخچـــەکان، ئەو وتـــی "کەمی بودجە 
بەڕێژەیەکی بەرچاو کاریگەری ھەبووە، 
بشـــکێت  کورســـیەک  نەتوانین  ئەگەر 
چاکـــی بکەینەوە یان ســـیانەی بکەین 
یان خەتاســـی تازە بکڕیـــن وای لێدێت 
لەپارکەکان تەنھا دارو درەخت و چیمەن 
پارکەکان  خزمەتکردنـــی  دەبینرێـــت، 
پێویستی بەپارەو بوجە ھەیە، لەئێستادا 
بودجـــەی ئێمـــە ســـنوردارە، ناتوانین 
داواکارین  لەبەرئـــەوە  بکەیـــن،  زیادی 
خاوەنکاران و بازرگانانی شاری سلێمانی 

ھاوکارمان بن".
 وتیشـــی "ئێمە سەر بەشـــارەوانین 
ئەبێت ئەوان مشوری ئەم دۆخە نالەبارە 
بخۆن، بەم شـــارەوانیش مشوری قیر 
بخـــوات، کۆنکرێـــت بخـــوات، بۆیاخی 
شەقامەکان بخوات، فریای ئێمە بکەون، 

شارەوانی خۆشی بودجەکەی کەمە".

ســـلێمانی  باخچەکانی  بەڕێوەبـــەری 
ئـــەوە روندەکاتەوە کە کێشـــەی کەمی 
کارمەندیـــان ھەیـــە، ئەو وتـــی "ئێمە 
لەســـاڵی ٢٠١٤وە ژمـــارەی باخچـــەو 
پارکەکانمان کـــەم کردۆتەوە، ناتوانین 
باخچەی تر دروست بکەین، لەبەرئەوەی 
میالکـــی ھەموو باخچەکانی ســـلێمانی 
بەپارکەکانـــەوە ٦٥٠ باخەوانە، پارکی 

ئازادی تەنھا ٣٠ باخەوانی ھەیە".

 وتیشـــی "لـــە مـــاوەی ڕابـــردوودا 
ڕێکخـــراوی"GIZ"ی ئەڵمانـــی ھاوکاری 
باخچەکانـــی دکردووە، ئـــەو رێکخراوە 
کرێکارمان بـــۆ دەگرێت بۆ پاکردنەوەو 
کێـــن و خزمەتکردنی باخچەکان، تاکو 
ئێســـتا بەردەوامە بەم کەمی کردوە و 

سانە دوو سێ جارە".

کامەران ئاماژە بەوەش دەکات ھۆکار 
زۆرن کـــە وایانکـــردووە پارکی ئازادی 
بـــێ خزمەتی پێـــوە دیار بێـــت، ئەو 
وتی "ماوەیـــەک لەمەوبەر نوســـینێک 
لەبەڕێوەبردنی  گوایـــە  کە  بوکرایەوە 
پارکی ئازادیدا کەمتەرخەمی ھەیە، بەم 

شتەکان ئاوا نین و قسەی زۆر ناڕەوایە، 
بەداخـــەوە کورســـییەکان و یارییەکانی 
ناو پارکەکە لەالیـــەن ھەندێک ھاوتی 
نابەرپرس دەشـــکێنێرێت، ئەم حاڵەتە 
مانگانە دووبارە دەبێتەوە، لەئێســـتادا 
ھەندێـــک لەھاوتیان وایـــان لێھاتووە 
داری ڕاگرەکانمان دەبەن، ئێمە سانە 
گڵ دەکەینە ناو باخچەکان، ئەم ســـاڵ 

٩٠ گەبـــە گڵمان تێکـــردوە، کە ئەمە 
دەبێتە خۆراک بۆ چیمەنەکان، لەچەند 
ڕۆژی ڕابردوودا بـــاران گڵەکەی ڕاماڵی 
بوو بۆ ســـەر شـــەقامەکانی پارکەکە، 
بەھۆی پشـــوی فەرمی ســـەری ساوە 

نەتوانرابوو پاک بکرێتەوە".

وتیشـــی "ئەو کورســـیانەی شـــکاوە 

چـــاک  ئێمـــەوە  لەالیـــەن  بەشـــێکی 
دەکرێتەوە، بەشێکی دیکەی ھاوتیانی 
دڵســـۆزی ســـلێمانی چاکی دەکەنەوە، 
نوســـینەکەی بوکردەوە  ئەو کەسەی 
ئەگەر دڵســـۆزی پارکی ئـــازادی بوایە 
خۆی کورســـیەکەی چاک دەکردەوە کە 
١٥ ھەزار دیناری تێدەچێت، یارییەکانی 
ناو پارکی ئازادیش بۆ ھەمیشـــە  نین 

مۆنیمێتەکەی شەھیدانی 
٩ی حوزەیران وێرانە

پارک بەدەست ئاھەنگی 
دەرچوانی زانکۆوە فەوتاوە

ئاکەی کوردستان
شڕ بووە

دەریاچە دەستکردەکانی 
بۆنیان کردووە

پەیکەرەکانی باخچەی 
پەیکەر تێکدراون

ئامێرە وەرزشییەکانی 
شکێنراون

سەگەکانی شەوان 
جێی مەترسین

دارەکانی 
وشک بوون

گۆڕەپانی سکێتەکە  
گۆڕەپانی زۆرانبازییە

پارکـــی ئـــازادی کە ناوەکـــەی وەک 
رێزلێنانێک بەناوی ئەو پۆلە شەھیدەوە 
ناونـــراوە کە ٩ی حوزەیرانی ١٩٦٣ لەم 
شوێنەدا شەھید کران و پاش دروستکردنی 
ســـەرەوەیدا  لەبەشـــی  پارکەکـــە 
مۆنیمێنتێکیان بۆ دروســـت کرا، ئێستا 
بێنازترین شـــوێنی ئەم پارکەیە، ناوی 
شـــەھیدەکانی مۆنیمێنتەکە تەواو کاڵ 
بەشێکیشـــیان  تەنانـــەت  بونەتـــەوەو 
پـــڕە  بەردەمەکەشـــی  ســـڕاونەتەوەو 

لەخۆڵ و خاشاک و وێرانە.

پارکی ئازادی کە سانە دەبێتە شوێنی 
دەیان فیستیفاڵ و پێشـــانگاو ئاھەنگی 
دەرچوانی زانکۆو ھەڵمەتی ھەڵبژاردنی 
ھاوتیان،  جیاوازی  بۆنەی  حیزبەکان و 
بەئەندازەیـــەک  خۆیانـــەوە  لـــەدوای 
پاشماوەو قوتوی ســـاردی و بتڵە ئاوی 
بەتاڵ و پالستیک بەچێدەھێڵن کە مایەی 
شـــەرمە، پارکێک بەو ئەندازەیە جوان و 
ناشارســـتانییە  بەوجۆرە  بێـــت  رازاوە 

مامەڵەی لەگەڵ بکرێت.

لەناو پارکـــی ئازادیدا ئایەکی گەورە 
دەشـــەکێتەوە، بـــەم زۆربـــەی کات 
بەھـــۆی ئـــەوەی درەنـــگ ئاکە نوێ 
دەکرێتەوە، لەبەر باران و رەشـــەبا یان 
گەرمای خۆرەتاودا، ئاالکە شڕ دەبێت و 
دیمەنێکی دزێو بەپارکەکە دەبەخشێت، 
ئەمـــە جگە لـــەوەی لەبەھـــاو گرنگی 
ئاکەش کـــەم دەکاتەوە، کـــە رەمزو 
شـــانازی وت و میللەتێکە ھەمیشە بۆ 

ئازادی تێکۆشاوە. 

لەنـــاو  دەســـتکرد  دەریاچـــەی  دوو 
پارکـــی ئازادیـــدا ھـــەن، زۆربەی کات 
ھاوینان یاخود پایزو زستانیش بەھۆی 
وشکەســـاڵییەوە بڕێکـــی کـــەم ئاویان 
تێدا دەبێـــت، ئەمەش وادەکات حەوزی 
ئاوەکـــە زۆر پیـــس دەربکـــەوێ و بۆن 
بـــکات، بۆیە ناو بەناو پاکردنەوەی ئەم 
دوو دەریاچەیە کارێکی ھێندە ســـەخت 
نییە کە ئاوەکـــە روون دەبێتەوەو بۆنە 

ناخۆشەکەشی نامێنێت.

لەبەشـــی خوارەوەی پارکی ئازادیدا، 
نوســـەرو  بـــۆ  پەیکـــەر  کۆمەڵێـــک 
بەم  کـــراون،  دروســـت  ھونەرمەندان 
لەگەڵ تێپەڕینی کاتـــدا ئەم پەیکەرانە 
جگـــە لـــەوەی بەناڕێکـــی دانـــراون ، 
بەشـــێکی زۆریـــان شـــکێنراون یـــان 
دەســـت و دەموچاویـــان شـــێوێندراوەو 
رەنگ و ناوەکانیان بەسەر پەیکەرەکەوە 
نەماوەو تەواو کاڵبونەتەوەو ھەشـــیانە 

ھەر ناناسرێنەوە.

پارکی ئازادی ھەمیشـــە شوێنێک بوە بۆ 
ئەنجامدانـــی وەرزش، بەتایبەتـــی دوای 
بوبونەوەی ڤایرۆســـی كۆرۆنا  ھاوتیان 
زیاتر رویان تێکرد بۆ پیادەڕەوی . ئەوەی 
جێی ســـەرنجە چەنـــد ئامێرێکی تایبەت 
بەوەرزشـــکردن وەک کورســـییەکانی ناو 
پارکەکە بەھۆی ئەوەی ســـانێکی زۆرە 
بەکاردێن لەکارکەوتون، یاخود شکێنراون، 
لەبەرئـــەوە پێویســـتیان بەگۆڕین یاخود 

نۆژەن کردنەوەیە.

لەناو پارکـــی ئازادیدا ژمارەیەکی زۆر 
سەگی برسی و بەڕەال ھەن، بەشێک لەو 
ھاوالتیانەی شەوان بەتایبەتی شەوانێکی 
درەنـــگ بـــەو پارکـــەدا تێپەڕیون یان 
بەرەو ماڵ گەڕاونەتەوە  لەکافتیریاکانی 
ئامـــاژە بـــەوە دەکەن کـــە روبەڕووی 
پەالمـــاری ئەم ســـەگانە بونەتەوە یان 
بینیویانە پەالماری خەڵکیان داوە، بۆیە 
داوا لەشارەوانی و الیەنە پەیوەندیدارەکان 

دەکەن لەوێ دوریان بخەنەوە.

پارکی  لەدارەکانی  بەرچاو  بەشـــێکی 
ئـــازادی بەھـــۆی نەبونـــی خزمـــەت و 
وسکەساڵییەوە ئەمســـال وشک بوون، 
زۆرێک لـــەم دارانە کە پارکی ئازادییان 
رازندوەتـــەوە وەک پێویســـت خزمەت 
ناکرێـــن، ئەمـــە جگە لەوەی بەشـــێک 
دەیانشکێنن،  نابەرپرسانە  لەھاوتییان 
لەکاتێکدا بەبێ ئەم دارانە کە ھەندێکیان 
تەمەنیان چەند ســـاڵێکە پارکی ئازادی 

جوانییەکەی لەدەست دەدات.

پارکی ئازادی جگە لەوەی کە کێشەی 
لەعامودەکان و  کارەباو کەوتنی بەشێک 
پیسی و  کردنی شۆســـتەکان و  ســـیانە 
پۆخەڵی تەوالێتەکانـــی ھەیە، ھاوکات 
گۆڕەپانی یاری سکێتەکە بەھۆی نەبونی 
چاودیرییەوە بوەتە گۆڕەپانی ملمالنێی 
چەنـــد گروپێکـــی گەنجی جیـــا جیا، 
بەتایبەتی کەم شەو نییە لەوەرزەکانی 
بەھارو ھاویندا شـــەڕو زۆرانبازیی و راکە 

راکی گەنجانی تێنەکەوێت.

پاڕكی ئازادی 
لەسەربازگەیەکی 

تۆقێنەرەوە بۆ 
دڵڕفێنترین شوێنی 

گەشتیاریی

(١٠) یەک شەممە ٢٠٢٢/١/٧ (١٠) یەک شەممە ٢٠٢٢/١/٧

بکرێن  ســـیانە  دەبێت  ئەڵدەوەشـــێن، 
کردین و  ســـیانە  ســـەرقاڵی  لەئێستادا 

یارییەکان چاک دەکەینەوە".

بەڕێوەبەری باخچەکانی سلێمانی ئەوە 
روندەکاتەوە کە ڕێوشـــوێن دەگرنە بەر 
دژی ئەو  کەسانەی لەپارکەکان کورسی 
دەشکێنن و سیمای باخچەکان دەشێوێنن، 
ئەو وتی "بەدڵنیایی زۆرجار ئەو کەسانە 
دەســـتگیر دەکرێن و غەرامـــە دەکرێن، 
ڕێنماییەکانی حکومەتی  بەپێـــی  بەم 
ھەرێم پارەی ئەو غەرامە کردنانە نایەتە 
خەزێنەی ئێمـــەوە وەکو بەڕێوبەرایەتی 
باخچەکانی سلێمانی، بەڵکو دەچێتە ناو 

خەزێنەی حکومەتەوە".

ســـەبارەت بەھۆکاریی بـــێ خزمەتیی 
دەریاچە دەســـتکردەکانی نـــاو پارکی 
ئازادی، کامـــەران وتی "ئەو دەریاچانە 
تێناکرێت،  ئاویـــان  بـــەھاردا  لەوەرزی 
چونکـــە بیرەکانمان ئاویـــان تێدا نیە، 
ساڵی ٢٠٢١ کارێزەکانیشمان وشکی کرد 
بەھۆی وشکە ســـاڵییەوە کە دیاردەکە 
لەوتانی  زۆرێک  عێراق و  کوردســـتان و 
جیھانی گرتەوەو لەدەســـەتی کەسدا 
نەبوو، تیمەکانی ئێمـــە دەریاچەکەیان 
تازەیـــان  ئـــاوی  کردۆتـــەوە  پـــاک 

تێدەکرێت".

ســـەبارەت بەوەش کە لەنـــاو پارکی 
ڕیستوڕانت و  گەراج و  ژمارەیەک  ئازادیدا 
کافتریاو فرۆشـــگا بەکرێ دراوە بۆچی 
داھاتەکانیان ناخریتە خزمەتی پارکەکە، 
بەڕێوەبەری باخچەکانی ســـلێمانی وتی 
"داھاتەکانیـــان بۆ پارکـــی ئازادی نیە، 
وەکو چۆن کۆشکی ســـەر شەقامەکان 
دراوە بەکـــرێ و داھاتەکـــەی دەچێتـــە 
خەزینـــەی شـــارەوانی ســـلێمانییەوە، 
چوار گەراج و یانەی کۆمەیەتی شـــارو 
ڕیستورانتەکانی دیوان و ڕێوان و فرۆشگاو 
کافتریاکان و ٥ کۆشـــک لەنـــاو پارکی 
ئـــازادی ھەن، لەگـــەڵ یاری ســـکێت، 
داھاتەکانیان پـــۆ حکومەتی ھەرێمە بۆ 
پارکی ئازادی نیە، یـــەک دینار نایەتە 
خەزێنەی بەرێوبەرایەتی باخچەکانەوە".



پەلەوەر بپیشەسازی

ئا: زریان محەمەد 

کارگەیەک لەشـــاری ســـلێمانی بەردەوام 
کاری تیـــادا دەکرێـــت چەندیـــن خانمی 
دەست ڕنگین سانێکی زۆرە بێ ماندوبون 
چنین و ڕستن دەکەن ھەرجۆرە وێنەیەکیان 
پێبدرێت بەخوری دەیچنن، بەباشـــترین و 

بەرزترین جۆری خوری.

ڕزگار عزیز گەڵەیی، بەڕێوەبەری بەشی 
بەڕۆژنامەی  مافـــوری ســـلێمانی  کارگەی 
بازرگانی و پیشەســـازی راگەیاند "کارگەی 
مافور لەشـــاری ســـلێمانی لەساڵی ١٩٩٧ 
دامـــەزراوە، ئـــەوکات ســـەر بەوەزارەتی 
بازرگانی بوو ھەتا ساڵی ٢٠٠٦ بەفەرمانی 
ئەنجومەنی وەزیران لەبەرئەوەی کارەکانی 
کلتوریە خرایە سەر وەزارەتی ڕۆشنبیری و 

الوان".

وتیشـــی "کارگەکەمـــان کاری جۆیـــی 
تیادا دەکرا کە ھەموو کارە دەســـتیەکانی 
وەک دروســـتکردنی بەرماڵ و شاڵ و جاجم و 
پۆپەشمین و چەندین کاری دیکەو لەبەشی 
مافـــور ھەموو جـــۆرە پێوەرێکـــی مافور 
دروست دەکرا بەئێستاشەوە، بەم ئێستا 
خاوبونـــەوەی بەخۆیـــەوە بینیوە، بەھۆی 
ئەوەی لـــە ١٥٠ فەرمانبـــەرەوە ژمارەمان 

بووە بە ٥٠ فەرمانبەر ".

کاری گارگەی مافور پێویستی بەوکەسانەیە 
کە توانای چنین و ڕستنیان ھەیەو خولیایان 
ھەیـــە بۆ ئەو کارە، بەوتـــەی بەڕێوەبەری 
کارگەکە بەشـــێکی زۆری فەرمانبەرەکانی 
لەبـــەر چەندین ھـــۆکاری جیـــاواز ماندوو 
بوون و یاخـــود بەھۆی نەبونی پاداشـــتی 
بەردەوام بۆیان کارەکانیان دەگوازنەوە یان 
واز دەھێنن یان خۆیان خانەنشین دەکەن، 
ئەوەش بۆتە ھۆی کەمبونی دەســـتی کار، 
کارەکانمان  دانەمەزراندنیشـــەوە  بەھـــۆی 
خاوبۆتەوە لەئێســـتادا پێویستمان بە ٥٠ 

فەرمانبەرە بۆمان دابمەزرێنن".

لەبـــارەی بەرھەمھێنان لەکارگەی مافور، 
ڕزگار گەڵی وتی "بەھۆی قەیرانی دارایی و 
پێنەدانـــی دەرماڵە تا بیکەینـــە ھاندان و 

ھەروەھا  فەرمانبەرەکانمان،  بۆ  پاداشـــت 
بەھۆی نەبونی پێشانگاوە تا بەرھەمەکانمان 
بفرۆشـــین، وایکـــردووە کارەکانمـــان خاو 
لەپێشکەوتنە  سوود  نەمانتوانیوە  بێتەوەو 
ئامێرەکانمان کۆنن  ببینیـــن،  جیھانیەکان 
ھەر ھی سەرەتای دامەزراندنی کارگەکەیە، 
بەپینەو پەڕۆ چاکمان کردونەتەوەو خوری 
خۆمان ھەیە دەتوانین بۆ ماوەی دە ســـاڵ 
کاری پێبکەین کە ئێســـتا بەرماڵ و جاجم و 
پۆپەشـــمین کاری دروســـتکردنی تابلـــۆ 
بەمافور دروست دەکەین، توانای ئەوەمان 
نەمـــاوە کە فەرشـــی ســـێ بەچـــوار یان 
گەورەتر دروست بکەین چونکە کارمەندمان 
کەمەو توانای کارمەندەکانی ئێستاشـــمان 

دیاریکراوە".

لەبارەی بەرھەمی سانەی کارگەکەیان، 
ئـــەو وتـــی "لەئێســـتادا ئەگەر ســـاڵێک 
دیاریبکەین ئێمـــە دەڵێین ٧٠ بۆ ٨٠ مەتر 
لەئێســـتادا بەپێی ئـــەو توانایەی ھەمانە، 
بـــەم لەســـانی ڕابردودا زیاتـــر لە ٢٠٠ 
مەترمان ســـانە چنیـــن ھەبووە، ئەمەش 
ئەوە دەگەیەنێت کە خەمخۆری کلتور لەم 
وتەدا نیە تەنھا چاویان لەســـەر کارگەی 
چیمەنتۆو نەوتە، حەزیان لەو شـــوێنانەیە 
کەداھاتی زۆر پەیدا دەکات، ھەر بۆیە گەر 
بەم شـــێوەیە کارگەکەمان پشتگوێ بخەن 
مەترســـی داخســـتنی دەبێت و بەرھەمان 

نابێت".

لەبەرەی دەســــتکەوتنی خــــوری، ڕزگار 
گەڵی بەڕێوەبەری کارگەی مافور جەخت 
لــــەوە دەکاتــــەوە "کوردســــتان خاوەنــــی 
مەروماتــــی زۆرە کــــە دەتوانین ســــودی 
لێوەرگرین، ســــانی زوو کارگەیەک ھەبوو 
ناوخۆیان  ھەمــــوو خوریەکانــــی  لەکۆیــــە 
دەشۆردەوە، پاشان دەیاننارد بۆ کارگەیەک 
لەکفری لــــەوێ ڕەنگ دەکراو ئەیانڕســــت، 
پاشــــان دابەش دەکرا بەســــەر ئەو حەوت 
لەئێستادا  ھەیە،  لەکوردســــتان  کارگەیەی 

ئەو دوو کارگەیە داخراون".

لەئێســــتادا کارگــــەی مافوری ســــلێمانی 
لەناو یەکێــــک لەھۆڵەکانی کارگەی کلتوری 
گونجاوی  لــــەڕوی  کاردەکات،  ســــلێمانیدا 
شوێنی کارکردنیانەوە، بەڕێوەبەری کارگەکە  
وتی "شــــوێنەکەمان گونجاو نیە، لەوەرزی 
زســــتاندا زۆر ســــاردە ھیچ بڕە نەوتێکمان 
فەرمانبەرەکانمان  ناکرێــــت،  دابیــــن  بــــۆ 
لەوەرزی  ھەیە،  بەگەرمکەرەوە  پێویستیان 
ھاوینیشــــدا زۆر گەرمە، ئەوەش کاردەکاتە 
ســــەر کوالێتی خورێکانمان کە پێویســــتە 
بەشــــێوەیەکی تەندروســــت ھەڵبگیرێــــن، 
بەم لەوەرزی باراندا ئێمە ترسی تەڕبونی 
بەرھەمەکانمــــان ھەیە لەوشــــوێنەی تیایدا 

ھەڵگیراون".

باشترین  لەتوانایدایە  وتیشــــی "کارگەکە 
جــــۆری فــــەرش دروســــتبکەن بەکوالێتی 

بەرزو ڕکابــــەری بەرھەمە ھاوردەکراوەکانی 
پێبکەن چونکە توانــــای فەرمانبەرەکانمان 
زۆر بــــەرزەو شــــارەزای تەواویــــان ھەیــــە 
ئەو فەرشــــانەی دروســــتی دەکەین لەھی 
بــــازاڕ کوالێتی بەرزترە، چونکە بەدەســــت 
دروســــت دەکرێت، کارگەیــــی نیە ئەوەش 
توانــــای مانەوەی زۆرتــــرەو درەنگتر خراپ 
دەبێت، ڕەنگیــــان تێکناچێت بۆ ھەڵگرتن و 
گواستنەوە لەناو ماڵدا ئاسانترو خۆشترەو 
ھاوتیان دەتوانن بەخواستی خۆیان داوای 
دروســــتکردنی فەرش بکەن، بەم دەبێت 

پەلەیان نەبێت".

ئــــەو  کردنــــی  بــــاش  بەمەبەســــتی 
دەکات  داوا  بەڕێوەبەرەکــــەی  کارگەیــــە 
دەســــەتی ئیداری و دارایی بگەڕێتەوە بۆ 
فەرمانگەکەیان و بیانایەکی تەواو گونجاویان 
بۆ دابین بکرێت و فەرمانبەری گرێبەستیان 
بۆ دابمەزرێت لەسەر بەرھەمھێنان موچەیان 

پێبدرێت.

کارگــــەی مافــــوری ســــلێمانی لەســــاڵی 
١٩٩٧ لە ســــەر ئەرکی حکومەتی ھەرێمی 
کوردســــتان دامەزراوە، لە ساڵی ٢٠٠٦ ئەم 
کارگەیــــە بەفەرمانــــی ئەنجومەنی وەزیران 
خرایە سەر وەزارەتی ڕۆشــــنبیری و الوان، 
بەھۆی قەیرانی داراییەوە کرێکارەکانی ئەم 
کارگەیــــە لە١٥٠کرێکارەوە بــــۆ ٥٠ کرێکار 

کەمبووەتەوە.

ئا: زریان محەمەد 

دکتۆر بـــڕوا خالید، لەکۆلێژی زانســـتە 
زانکـــۆی  کشـــتوکاڵیەکانی  ئەندازیاریـــە 
ســـلێمانی و پســـپۆری بواری خۆراک لەم 
پیشەســـازی"دا  "بازرگانی و  گفتوگۆیـــەی 
دەڵێـــت "بۆ پیشەســـازی خـــۆراک تەنھا 
کردنەوەی کارگە ســـەرکەوتوو نابێت، گەر 
پالنی وردی بۆ دانەندرابێت و خوێندنەوەی 

ھەموو ڕەھەندەکانی نەکرابێت".

بازرگانی و پیشەسازی: ئاسایشی خۆراک 
چییە؟

د. بڕوا: ئاسایشی خۆراک بریتیە لەبونی 
توانای ئابـــوری و کۆمەیەتی و فیزیایی بۆ 
دەستکەوتنی خۆراک لەھەر کات و ساتێکدا 
تەندروســـت و  خۆراکێکـــی  بەمەرجێـــک 
ســـەالمەت و بە بەھا بێت بـــۆ دابینکردنی 

ژیانێکی تەندروست.

لەھەرێمـــی  پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 
کوردســـتان چی کراوە بـــۆ بەھێز کردنی 

ئاسایشی خۆراک؟
د. بڕوا: لەھەرێمی کوردســـتان بەئامارو 
داتـــای زۆر ورد ھیچمـــان بەردەســـت نیە 
کـــە چەند کارگەو پـــڕۆژەو بەنداوو کێڵگە 
بنیاتنراوەو چەند زەوی کشـــتوکاڵی ساغ 
کراونەتەوە یان کێشـــەکانیان چارەســـەر 
کـــراوە، یاخود چەند پڕۆژەش شکســـتی 
ھێنـــاوە، بەم ئەوەی ڕۆژانـــە دەیبینین و 
گوێمـــان لێدەبێـــت کە چەندیـــن پڕۆژەی 
کشـــتوکاڵی و بەنداوو کارگـــە دەکرێنەوە، 
ئەگـــەر ئەمانە بـــەردەوام بن و پاڵپشـــتی 
ناوخۆیی ھەبێت و تەنھا دانانی بەردی بناغە 
نەبێت، ئەوا لەســـانی داھاتودا کاریگەری 
بەرچاوی دەبێـــت و الیەنی پەیوەندیدار کە 
حکومەتە گەر گەشـــتبێتە ئەو بڕوایەی کە 
پێویستە بودجەیەکی باشترو زیاتر لەوەی 
ئێستا بۆ کەرتی کشـــتوکاڵ دابین بکات و 
گرێبەســـتی ئاســـت بەرز لەگـــەڵ وتانی 
گەشەسەندووی کشتوکاڵی بسازێنێ و سوود 
لەتوانا مرۆییەکانی بواری کشتوکاڵ وەرگرن 
لەناوخـــۆدا، بەمەرجێک ھەر پڕۆژەیەک کە 
دەکرێت پێویستە بنچینەی زانستی ھەبێت و 
سوود لەئەزمون و تێزی ماستەرو دکتۆرای 

کۆلێژە کشتوکاڵیەکان وەربگیرێت.

بازرگانی و پیشەسازی: تا چەند پشتیوانی 
لەکەرتی کشـــتوکاڵ کراوە بۆ بەھێزکردنی 

بەرھەمی ناوخۆ؟ 
لەکەرتـــی  پشـــتیوانی  بـــۆ  بـــڕوا:  د. 
کشـــتوکاڵی و بەرھەمـــی ناوخـــۆ ھەندێک 
کار کـــراوە وەک ســـاغکردنەوەی بەرھەم 
بەڕێژەیـــەک و ڕاگرتنـــی نـــرخ و کردنەوەی 
بەم  ناوخۆییەکان،  بەرھەمە  فســـتیڤاڵی 
ئەمانـــە چارەســـەری کاتیـــن پێویســـتە 
چارەسەی ڕیشـــەیی و بنەڕەتی ھەبێت بۆ 
پاڵپشـــتی کردنی بەرھەمی ناوخۆیی. کە 
ئەمـــەش بەدوو ڕێگا دەبێت یەکەم، ئەرکی 
سەرشانی خەڵکە واتا دانیشتوانی ھەرێمی 
کوردســـتان بڕوایان بە بەرھەمی ناوخۆیی 
خۆمان ھەبێت لەکاتی پێگەیشتن و خستنە 
بازاڕی بەرھەمەکە بەئەرکێکی سەرشـــانی 
خۆیان بزانـــن بیکـــڕن و بەکاریبھێنن، من 
زۆرجار ئەوەم وتووە کە باشـــترین جۆری 
کوردایەتی پاڵپشتیکردنی جوتیارە بەکڕین و 
ساغکردنەوەی بەرھەمەکەی. دووەم، ئەرکی 
پەیوەندیدارە  الیەنی  سەرشانی حکومەت و 

کە ھەندێک بابەت ھەیە باشترە بەیاسایی 
ڕێنمایی  یاســـاو  لەپەرلەمانەوە  بکرێـــت و 
بـــۆ دەرکەن بۆ پاڵپشـــتیکردن، بۆ نمونە 
لەکاتـــی زۆربونی ھەر بەرھەمێکی خۆراکی 
لەناوخۆدا پێویســـتە ڕێگا بەھاوردەکردنی 
ھاوشێوەکەی نەدرێت لەژێر ھیچ فشارێکدا 
لەوتانی دراوسێوە، یان یاسایەکی تایبەت 
بەپێدانی قەرزی درێژخایەن و کورتخایەن یان 
دابینکردنی کەل و پەل و ئامێری کشتوکاڵی 
سەردەمیانە بەشێوەی قیستی درێژخایەن، 
تێچوەکان و سودەکان لەجوتیارو ئاژەڵدارو 
خاوەن پڕۆژە وەربگیرێت و بەڕێنمایی دیاری 
بکرێـــت کە پێویســـتە بـــەردەوام لەالیەن 
زانکۆکانی کە کۆلێژی کشـــتوکاڵییان ھەیە 
خولی زانستی بۆ جوتیاران و خاوەن پڕۆژە 
کشـــتوکاڵیەکان و خۆراکیـــەکان بکرێنەوە 
ھەروەھا بەگەڕخستنی توانا مرۆییەکان لەناو 
بەڕێوەبەرایتیە کشـــتوکاڵیەکان، بۆ نمونە 
لەگوندەکان،  کشتوکاڵی  وێستگەی  دانانی 
ھـــەر ١٥ بـــۆ ٢٠ گونـــدو وێســـتگەیەکی 
کشـــتوکاڵی ھەبێت بۆ وەرگرتنی بەرھەمی 
ڕۆژانەو ھەفتانەو وەرزیانەی کشتوکاڵی وەک 
شیرو شیرەمەنیەکان یان بکرێتە وێستگەی 
بەســـتەکردن،  پێچانـــەوەو  لەقتوونـــان و 
بەتایبـــەت ئەگـــەر حکومـــەت و وەزارەتی 
لەکارگەکانی خۆراک و  بەشـــێک  کشتوکاڵ 
پڕۆژە کشتوکاڵیەکان لەژێردەستی خۆیاندا 
بێت و سەرپەرشـــتی بکات، کـــە من بڕوام 
وایە حکومەتی ھەرێم و وەزارەتی کشتوکاڵ 
کارێکی ھەڵە دەکەن کە کەرتی کشتوکاڵی 
ڕادەســـتی کەرتی تایبەت دەکەن، چونکە 
ئەگەر ئیرادەو ئیدارە ھەبێت و چاودێریەکی 
باشـــی ھەبێت، حکومەت خۆی ئەتوانێت 
بەرھەمھێنـــان بـــکات لەســـەرجەم بوارە 
کشتوکاڵیە جیاوازەکان و کەرتی کشتوکاڵ 
بەتەواوی ببوژێنێتەوەو ھەزاران ھەلی کارو 
ئیش بدۆزنەوە بۆ گەنجەکانمان و دەرچوانی 

کۆلێژەکان.

بازرگانی و پیشەســـازی: تا چەند گرنگی 
دراوە بەپیشەسازی خۆراک؟

د. بڕوا: پیشەسازی خۆراک لەسەرەتای 
لەدایکبونیەتـــی لەکوردســـتاندا، ھەندێک 
کارگەی پچوك و مامناوەنـــد ھەیەو بڕیارە 

کارگـــەی گرنـــگ و ســـتراتیژی وەک ئارد و 
شـــەکر بکەونە بەرھەم ھێنان، بەم تەنھا 
کردنەوەی کارگە ســـەرکەوتوو نابێت گەر 
پالنی وردی بۆ دانەندرابێت و خوێندنەوەی 
ھەمـــوو ڕەھەندەکانی نەکرابێـــت. ئەوەتا 
چەندین کارگەی شـــیرەمەنی کراونەتەوە، 
بەم لەجیاتی بەکارھێنانی شـــیری فرێش 
شـــیری پـــاودەر بەکاردەھێنـــن، چونکە 
خوێندنـــەوەی وردیـــان نەبـــووە کە پێش 
دروســـتکردنی کارگەکە چی بکەن و لەکوێ 
دابندرێـــت و چـــۆن کێبڕکێـــی بەرھەمـــی 
ھاوردە بکەن و چەند ھێڵی بەرھەم ھێنانی 
ھەبێت، لەکوێ کارگـــە دابنرێت و لە کوێ 
دانەنرێـــت، بۆیە دانانـــی کارگە پالنی زۆر 
وردو شـــارەزایی دەوێـــت بەتایبەت لەناو 
وەزارەتەکانی کشتوکاڵ و پالندانان. ئاگادار 
نیم کەبەڕێوبەرایەتی گشـــتی پیشەسازیە 
خۆراکیەکان ھەبێت، کە کاری زۆری ھەیە 
ھـــەر لەھاوردەکـــردن و ناردنـــە دەرەوەی 
شـــتومەکی خۆراکـــی تا دەگاتـــە کارگە 
بەدەســـتی  پیشەســـازییان  خۆراکیەکان و 
بەکاربـــەر دەبێـــت لەژێر چاودێـــری ئەم 

بەڕێوبەرایەتیە بێت.

بازرگانی و پیشەســـازی: چـــۆن ھەرێمی 
کوردســـتان دەتوانێت ببێت بـــە خاوەنی 

بەرھەمی خۆراکی خۆی؟
د. بڕوا:  کوردستان بەبوژاندنەوەی زەویە 
کشتوکاڵیەکان و دابینکردن و مشورخواردنی 
جوتیاران و  پاڵپشتیکردنی  ئاو  سەرچاوەی 
پێویســـت و  بودجـــەی  دابینکردنـــی 
ئیرادەی  کشـــتوکاڵکردن و  بەزانستیکردنی 
ئەتوانێت  ھۆشیاری خەڵک  کاربەدەستان و 
ببێتـــە ســـەرچاوەیەکی باشـــی بەرھەمی 
ناوخـــۆی خـــۆی و بگرە ھەندێـــک بەرھەم 
بنێردرێتـــە دەرەوە بەبەردەوامی. بۆ ھەر 
یەکێک لەوانەی وتومە ڕەھەندو شـــرۆڤەو 

پالنی خۆی ھەیە.

بازرگانی و پیشەسازی: کێشەکانی بەردەم 
ئاسایشی خۆراک لەھەرێم چین؟

د. بڕوا: کێشـــەکانی بەردەم ئاسایشـــی 
خۆراک کەم نین، وەک:

١- نەبونی داتا و ئاماری ورد بۆ دانیشتوان و 

ڕێـــژەی بەرھەمە کشـــتوکاڵیەکان و ڕێژەی 
ھاوردەکردن و ڕێژەی بەفیڕۆچون لەبەرھەمە 

کشتوکاڵیەکان.
٢- ھەبون یان نەبونی کەرەســـتەی خاو 

بەدرێژایی ساڵ.
٣- ســـنوردارنەکردنی بەرھەمی ھاوردە و 

نەتوانینی کێبڕکێ.
٤- نەبونی زانیاری پێویست و ورد لەسەر 
چۆنیەتـــی بەرھەمھێنان بەڕێگای مۆدێرن و 

بەرزکردنەوەی کواڵێتی.
٥- الوازی پاڵپشـــتیکردن و دەستگیرۆیی 

جوتیاران.
پاکێجکـــردن و  کوالێتـــی و  الوازی   -٦
بەرھەمه  زۆربـــەی  پاراســـتنی  ھەڵگرتن و 

ناوخۆیەکان.
٧- کەمبونـــەوەی پیشـــەی جوتیاریی و 

کشتوکاڵ کردن.
٨- کێشەی دارایی و بەھرەی کارگێڕی.

٩-  ســـوود وەرنەگرتـــن لەتوێژینەوەی 
زانکۆکان.

١٠- چارەســـەر نەکردن و نەبونی پالن بۆ 
ئاگر کەوتنەوەو نەخۆشیە کشتوکاڵیەکان.

کێشـــەی  گرنگتـــر  لەھەمـــووی    -١١
ناجێگیری سیاسی لەناوچەکەدا و کەمبونی 

ئاو و وشکەساڵی.
ئەمانـــە و دەیان ھـــۆکاری تر کێشـــەن 

لەبەردەم بوونی ئاسایشی خۆراك.

بازرگانی و پیشەسازی: زانکۆکان لەکەرتی 
کشتوکاڵ و پیشەسازیدا توانیویانە کەسانی 

پێویست بۆبازاڕ دابین بکەن؟
د. بـــڕوا:  پێمخۆشـــە کە ئـــەم بابەتە 
باس دەکەیـــت، لەھەر پارێزگایەکی ھەرێم 
کۆلێـــژە  خوێنـــدکاری  زۆر  ژمارەیەکـــی 
کشتوکاڵیەکان خوێندن تەواو دەکەن، بەم 
کەمێکیان کاریان لەپسپۆڕیەکەی خۆیاندا 
دەســـتدەکەوێت. ئەوەی لەسەر زانکۆکانە 
پێدانی زانست و زانیاری تیۆری و پراکتیکیە 
بـــۆ ئـــەم خوێندکارانـــە، خوێندکاریـــش 
بڕوانامەی  تەنھا  مەبەســـتیانە  بەشێکیان 
زانکـــۆ بەدەســـتبھێنن، بەم بەشـــێکی 
کەمیشـــیان حەزیـــان لەکارکـــردن ھەیە 
لەبوارەکەی خۆیـــان ئەوانیش دەرفەتیان 
نیە، بۆ نمونـــە ئەیەوێت لەبواری کوالێتی 

کۆنترۆڵدا کار بکات، دانامەزرێن یان لەناو 
کارگە خۆراکیەکاندا بێت، بەم کارگەکان 
زۆر گەورە نین و پێویستیان بەژمارەیەکی 
دیاریکراو خەڵک ھەیە کە ئەوانیش کەسی 
نزیکی خۆیان دائەنێن. ئەگەر دەرچوەکان  
بیانەوێت خۆیـــان پڕۆژەیان ھەبێت ڕەنگە 
دەســـتگیرۆی و پاڵپشتی گرەنتییان نەبێت 
بۆ ســـەرکەوتن، بۆیە لێـــرەدا گرنگە بیر 
لەچارەسەر بکەینەوە بۆ خستنە سەرکاری 
ئەم خوێندکارانە بەمەرجێک لەژێرچاودێری 
کەسانی بەئەزموندا بن. لەسەرەتاوە بۆیە 
ئامـــاژەم پێدا ھەڵەیە کەرتی کشـــتوکاڵ 
بدرێـــت بەکەرتی تایبەت چونکە حکومەت 
ئەتوانێت ســـوود لەم توانا مرۆییە ببینێت 
کـــە خـــۆی بودجـــەی خەرجکـــردوە بۆ 
پێگەیاندنی، واتا خوێندکارێک چوارســـاڵ 
حکومـــەت  دەخوێنێـــت و  لەکۆلێژێـــک 
پێیدەگەیەنێـــت، بەم دواتر فەرامۆشـــی 
بۆیـــە  لێنابینێـــت،  ســـوودی  دەکات و 
پێویستە وەزارەتی کشـــتوکاڵ و زانکۆکان 
بۆدانانی  تەواویان ھەبێـــت  ھەماھەنگـــی 
پڕۆژە و خســـتنە ســـەرکاری خوێندکاران 
بەگرێبەســـت یان پشک یان ھەرجۆرێکیتر 
بەبڕوابەخۆبوون  کە خوێنـــدکار ھەســـت 
بکات و دوور نەکەوێتەوە لەپســـپۆڕیەکەی. 
بۆ بەشێکی تری پرسیارەکەت، زانکۆکان 
بـــە بەردەوامـــی لەســـەر ئاســـتی بوارە 
جیاجیـــاکان و توێژینـــەوەو بیرۆکەو تێزی 
ماســـتەر و دکتۆرا بەرھەمدەھێنن کە ھەر 
یەکێـــک لەوانە چارەســـەری کێشـــەیەک 
لیژنەیەکـــی ھاوبەش  دەکات، پێویســـتە 
ھەبێت لەنێـــوان وەزارەتەکان و زانکۆکان و 
بەڕێوەبەرایەتیەکان بۆ چارەســـەر کردنی 
دانانی  کشـــتوکاڵیەکان و  کێشە خۆراکی و 
میکانزمی گونجاوو پالن و بەزانســـتیکردنی 
ڕاوێـــژکارەکان  بەتایبـــەت  کشـــتوکاڵ، 
زیاتـــر  کـــەس  لەھەمـــوو  پێویســـتە 
بەدواداچون و ھەماھەنگیان ھەبێت بۆ ئەو 
بابەتانە. لەئێستادا زانایان لەجیھاندا باس 
لەمەترسی گرانبونی خۆراک و کەمبونەوەی 
پێویســـتە ھەرێمی  بەرھەمھێنان دەکەن، 
کوردستان پالن و بەرنامەی تایبەتی خۆی 
ھەبێت و ســـوود لەو سەرچاوانە وەربگرێت 

کە ئاسایشی خۆراک بەھێز دەکەن.

ئامێرەکانمان کۆنن 
ھەر ھی سەرەتای 

دامەزراندنی کارگەکەیە، 
بەپینەو پەڕۆ چاکمان 

کردونەتەوەو خوری 
خۆمان ھەیە دەتوانین 

بۆ ماوەی دە ساڵ 
کاری پێبکەین کە 

ئێستا بەرماڵ و جاجم و 
پۆپەشمین کاری 

دروستکردنی تابلۆ 
بەمافور دروست دەکەین

لەئێستادا زانایان باس 
لەمەترسی گرانبونی 

خۆراک و کەمبونەوەی 
بەرھەمھێنان دەکەن، 
پێویستە کوردستان 

پالن و بەرنامەی تایبەتی 
خۆی ھەبێت و سوود لەو 
سەرچاوانە وەربگرێت کە 
ئاسایشی خۆراک بەھێز 

دەکەن

لەکوردستان چی کراوە بۆ بەھێز کردنی ئاسایشی خۆراک؟کارگەی مافور، گارگەیەکی بەرھەمداری پشتگوێخراو
گفتوگۆیەک لەگەڵ پسپۆڕێکی زانستی خۆراك

(١٠) یەک شەممە ٢٠٢٢/١/٧ (١٠) یەک شەممە ٢٠٢٢/١/٧

  کارگەی مافور

  بەرهەمی ناوخۆ گرەنتی ئاسایشی خۆراکە



ئا: رێژەن سەردار

لێکەوتەی روداوەکانی پاش سەرھەڵدانی 
بەھاری عەرەبی و جەنگی داعشـــەوە كە 
لەكۆتایی ســـاڵی ٢٠١٠وە دەستیپێکرد، 
وایكرد چەندین وت بەدەست قەیرانی 
سیاســـی و ئابـــوری و كۆمەیەتییـــەوە 
دەركەوتنی  ئەمەش  بناڵێنن، سەرباری 
ڤایرۆســـی كۆرۆنا لەســـاڵی  ٢٠١٩وەو 
وتانی جیھاندا  بەتەواوی  بوبونەوەی 
باری سەرشـــانی ئەم وتانـــەی زیاتر 
قورس كـــرد، ئەم ڕووداوانە بوونە ھۆی 
ھـــەرەس ھێنانی ئابوری چەند وتێک، 
ســـەره نجامیش بەھـــای دراوی زۆرێك 
ئـــەو وتانەی  بەتایبەتـــی  لەوتـــان 
ھاوســـنورن لەگەڵ ھەرێمی كوردستان و 
عێراقدا، تووشی دابەزینێكی زۆر بوون 
كە لەمێژووی ئەو وتانەدا ھاوشـــێوەی 

نەبووە. 

ســـەبارەت بەكاریگەری ئەم ڕووداوانە 
بۆ ســـەر ئابووری ھەرێمی كوردستان، 
یوسف شه ریف، ئابووریناس به رۆژنامه ی 
راگه یانـــد  پیشه ســـازی"  "بازرگانـــی و 
<ھەمـــوو گۆڕانكارییەكـــی ئابووی كە 
لەو وتانەدا ڕوودەدەن كە ھاوســـنورن 
لەگەڵ ھەرێمی كوردســـتاندا كاریگەری 
ڕاســـتەوخۆیان ھەیە لەسەرمان چونكە 
بـــۆ  كوردســـتان  ھەرێمـــی  عێـــراق و 
دابیـــن كردنـــی زۆربەی پێداویســـتییە 
ناوخۆییەكان پشت بەھاوردەی دەرەكی 
دەبەســـتن،  پێویســـتە كاربەدەستانی 
بەشـــێوەیەكی  كوردســـتان  ھەرێمـــی 
زانستی شرۆڤەو ڕێبەری ئەو كارەسات 
وت،  لەســـەر  بكـــەن  قەیرانانـــە  و 
چونكە دەتوانرێت بەشـــێك لەو قەیرانە 
ئابوریانەی لەو وتانەدا ڕوودەدەن وەك 
دەرفەت سەیر بكرێن بەشێكیشی وەك 
كارەسات و زیان بۆ سەر ئابووری ھەرێم. 
ئـــەو وتی "بەنموونـــە دابەزینی بەھای 
دراوی ئەو وتانە دەبێتە ھۆی دابەزینی 
نرخی كاكانیان، سەرەنجامیش ڕێژەی 
ھاوردە زیاد دەكات و بەرھەمە ناوخۆییە 
ھاوشێوەكانیشـــمان ناتوانـــن كێبڕكێی 
ئـــەم نرخە ھەرزانە بكەن و دەبێتە ھۆی 
زیانگەیانـــدن بەكارگەو ئـــەو بەرھەمە 
ناوخۆییانـــەی كـــە ھەمانـــە، ئەمەش 
ئایندەیەكی خراپی دەبێت بۆ بەرھەمی 
ناوخۆییمان كە لەئێستاشدا ئەم دیاردەیە 
بەدی دەكرێت، دەبێت حكومەتی ھەرێمی 
زانستیانە  بەشـــێوەیەكی  كوردســـتان 
ئیدارەی ئـــەم بابەتە بـــكات و ڕێنمای 
نوێ دەربكات بۆ پاراســـتنی بەرھەمە 
بەدیوێكی  ھاوشـــێوەكان.  ناوخۆییـــە 
تـــردا دەتوانیـــن وەك دەرفەت ســـود 
لەو دابەزینـــی  نرخە وەربگرین كە لەو 
وتانەدا ڕوودەدەن بۆ ھاوردەو ھێنانی 
ئەو كەرەستەی سەرەتاییانەی پێویستن 
بـــۆ كارگەكانمان و ئامێـــرو ھێزی كاری 
لەوتەكەماندا  ھاوشێوەیان  كە  شارەزا 
نییە، ئەمەش دەبێتە ھۆی بوژاندنەوەی 

بەرھەمی ناوخۆیمان".

بـــەم دکتۆر یونس عه لـــی ئه  حمه د، 
مامۆســـتای زانکۆی سلێمانی سەبارەت 
بەكاریگەرییەكانی دابەزینی بەھای دراوی 
بیانی لەسەر ئابووری ھەرێمی كوردستان 

پێیوایە له سه ر ئاستی جیھان سه رجه م 
ھاوتیـــان کاریگـــه رن به فاکته رەکانی 
ئاڵوگۆڕی دراو، به شـــێوه ی ڕاسته وخۆو 
ناڕاســـته وخۆ، له به رئـــه وه ی ھه ريمـــی 
سه ربه خۆ  دراويکی  خاوه نی  کوردستان 
نیه و دراوی عێراقـــی به کاردێت ، دراوی 
عێراقیـــش کاریگـــه ره  به ســـێ جۆری 
کاریگـــه ری  زۆر  دۆالر  دراو،  دیکـــه ی 
ھه یـــه  له ســـه ر دراوی عێراقـــی، دواتر 
دراوی چینی له به ر ئه وه ی به ڕيژه یه کی 
به رچاو سانه  کاو شتومه ک له چینه وه 
 ھاورده ی کوردســـتان ده کرێت، دراوی 
وتانی دراوســـێش کاریگه ری له ســـه ر 
دیناری عێراقی ھه یه ، که  پيشتر سوریاو 
تورکیاو ئێران بوو، به م ئێستا سوریا 
به ھۆی جه نگه وه  ئابوورییه که ی زۆر الواز 
بووه ، ناتوانرێت پشـــت به ھاورده کردن 
ببه سترێت له ســـوریاوه ، زیاتر  تورکیاو 
ئێرانه ، له و دوو وته  ھه ر گۆڕانکارییه ک 
ڕووبدات ڕاســـته وخۆ کاریگه ری له سه ر 
عێراق و کوردســـتان ده بێت، به تایبه تی 
گۆڕانـــکاری له نرخـــی دراو، ئـــەو وتی 
"ئابووری ھه رێمی کوردستان پێده وترێت 
ئابـــووری بچـــوک یاخود کـــراوه  واتا 
به شێوه یه کی سه ره کی پشت ده به ستێت 
ئـــه و  له وتانـــه وه ،  به ھاورده کـــردن 
ھاورده کردنانـــه ش یاخود به دۆالره  یان 
به دراوی ئه و وتانه  ده کرێت، له به رئه مه 
 ھـــه ر گۆڕانکارییـــه ک له ئابـــووری ئه و 
وتانه  ڕووبدات ڕاســـته وخۆ کاریگه ری 
ده بێت له سه ر ھاورده کردنی کوردستان 
وه کـــو قه بـــاره و ئـــه و کایانـــه ی که 
 ھاورده ی ده که ین، ئه مه ش ڕه نگدانه وه ی 
ده بێت له سه ر ئاســـتی بژێوی خه ڵک، 
له به رئه وه ی میلله تی ئێمه  به شێوه یه کی 

موچه وه   له ڕێگـــه ی  دھاتی  ســـه ره کی 
ده ستده که وێت، موچه ش ڕه چاوی ئه وه  
ناکات چ گۆڕانکارییه ک له دراوی وتان 
ڕووده دات، ته نھـــا باســـی ئابوورییه کی 
تەندروســـت ده کات له ناوخـــۆدا، بۆیه  
گۆڕانـــکاری له به ھـــای دراو کاریگه ری 
ده بێت له سه ر قه باره ی ھاورده کردنمان 
له گه ڵ کواليتی و نرخی ئه و کایانه ی که 
ھه ندێک  ده کرێت،  کوردستان   ھاورده ی 
جار بارگرانی دروســـت ده کات ھه ندێک 
جاریش ده بێته  سوود بۆ ھاوتیان به و 
مه رجه ی کـــه  بازرگانه کانمان ئه و کاو 
شـــتومه کانه  بھێنن که  کوالێتی به رزه و 

نرخی گونجاوه" .
وتیشـــی "دراوی چینی یـــان ئێرانی و 
تورکـــی ئه گه ر به رز ببنـــه وه  ھاوتیان 
الی ئێمه  زه ره رمه ند ده بین، له به رئه وه ی 
نرخی ئه و شتومه ک و خزمه تگوزارییانه ی 
له و وته نه وه  ھـــاورده ی ده که ین گران 
ده بێت، به م ئه گه ر نرخی دراوه که یان 
داببه زێـــت ئێمـــه  ســـودمه ند ده بیـــن 
بـــه و مه رجـــه ی بازرگانـــه کان ھه له که 
 نه قۆزنـــه وه  کـــه  ئه مـــه ش دوو جۆره، 
 جۆرێکیان شـــه رعی و یاساییه  بازرگانان 
مافی خۆیانه  شتومه ک و خزمه تگوزاری 
ھاورده  بکه ن و به و نرخه  بیفرۆشـــن که 
 خزمه تـــی ئیشـــه که یان ده کات، به م 
جۆرێکـــی تری ھه ل قۆســـتنه وه  ھه یه 
 ناشه رعی و نایاسایییه  که  دراوی وتان 
نیه  ئامـــاده  بازرگانه که   داده به زێـــت، 
 نرخی کاکه  داببه زێنێت به ڵکو له سه ر 
نرخـــه  کۆنه کـــه  ده ڕوات، دیارده یه کی 
ناشرین ھه یه  الی ئێمه  له کوردستان که 
 نرخی کایه ک زیاد ده کات ســـه رجه م 
زیـــاد ده که ن،  نرخه که ی  فرۆشـــیاران 

به م که  نرخه که ی داده به زێت به ئاسانی 
نرخـــی دانابه زێـــت، بۆ نمونـــه  ئه گه ر 
نرخی گاز یان بەنزیـــن ١٠٠ دینار زیاد 
بکات کرێی گواســـتنه وه  ٥ بۆ ١٠ ھه زار 
زیاد ده کات، له م کاته شـــدا ھاوتیانی 
کوردستان ھه ســـت به و سووده  ناکات 

ئه گه ر دراوه کانیش داببه زێت".

دکتۆر یونس ئامـــاژە بەوەش دەکات 
کـــە دابه زینی به ھـــای دراو کاریگه ری 
له ســـه ر به رھه می ناوخۆش ده بێت، ئەو 
کوردســـتان  کارگه کانی  "ئه گـــه ر  وتی 
ئامێـــره کان بکڕن قازانج ده که ن چونکه 
ئه گه ر  بـــه م  داده به زێت،   نرخه کـــه ی 
کارگه کان دابه شکار بن شتومه ک بھێنن و 
ده که ن و  زیان  کارگه کان  بیفرۆشـــنه وه  
ڕوبه رووی داخســـتن ده بنـــه وه  ده ڵێن 
ناتوانیـــن رکەبـــەری به رھه می ده ره کی 
بکه ین، ئێستا له ئێران ئه م  حاڵه ته  ھه یه  
لـــه کار که وتون و  له کارگه کان  زۆرێـــک 
ده ڵێن ناتوانین کێبرکێ به رھه می چینی 
بکه ین، کارگه کانی کوردســـتانیش وایه 
 ته نھا ئه گه ر پێداویســـتی خـــاوو ئامێر 
بھێنن ســـوودمه ند ده بـــن له به رئه وه ی 
تێچوی به رھه مھێنان کـــه م ده بێته وه خ 

نرخه کان داده به زن".

وتیشـــی "زۆرجار بازرگانان باس له وه  
ده که ن به ھۆی ناجێگریی ڕه وشی ئابوری 
کوردستانه وه  شـــتومه ک به قه باره یه کی 
زۆر ھاورده  ده که ن، به شی چه ند مانگێک 
کا ده ھێنن، له ترســـی ئـــه وه ی نه ک 
نرخه کانـــی گران بێت نه ک رێگه  نه بێت 
وای لێدێت ئه و بازرگانه  به شی دوو ساڵ 
کا ده ھێنێت، ھه رچه نده  دۆالرو لیره و 

تمـــه ن بگۆڕێت ئه م کاریگه ری له ســـه ر 
نابێت، چونکه  پيشتر ھاورده ی کردوه ، 
ئاماده  نییه  کاکانی به زیان بفرۆشێت، 
بۆیـــه  زۆر جار دابه زینی دراو ھه ســـتی 

پێناکرێت".

نەھرۆ ئیبراھیم

دوای نزیکەی ســـێ مانگی سەخت لە 
ســـەر ئابوری و بەھـــای لیرەی تورکی، 
ئەردۆغـــان بـــە راوێژ لەگـــەڵ چەندین 
شـــارەزا و ئابوریناسی تورك، گەیشتن 
بە رێـــگا چارەیەكی پەلـــە بۆراگرتنی 
گلۆربوونەوەی بەھای لیرا . بەم ئاخۆ 
ئەم پالنە، چارەســـەرێکی بنەرەتی یە 
یان کاتی یە .ئەوەی راستی بێت وومی 
ئەم پرسیارە تەنھا دوای خوێندنەوەیەك 
بـــۆ ئابوری تورکیـــا روون دەبێتەوە  . 
بەگشـــتی بنەمای تێگەیشتن لە ئابوری 
ھەر ووتێ لە رێێ نیشانە ئابوریەکانەوە 
دەبێت،  نیشـــانە ئابـــوری یەکانیش لە 
الی خۆیانەوە، کاریگەری تەواویان ھەیە  
لەســـەر بەھای دراوی  ئـــەو وتە، بۆ 
ھەر ماوەیەکی دیاری کراویش، نیشـــانە 
ئابوری یەکان گۆرانکاریان بەسەر دێت 
و لـــە گەڵ ئـــەو گۆرانکاریانەش بازار و 
بەھـــای دراوو گۆرانـــکاری بەخۆیانەوە 
دەبینـــن،  بـــەو پێیەش، شـــارەزایانی 
بـــواری ئابوری و پســـپۆرانی ھێڵکاریە 
ئابوریەکان، راپـــۆرت و ھێڵکاری تەواو 
ئامـــادە دەکەن ودەیکەنە بەردەســـتی، 
کاربەدەســـت ودامەزراوە ئابوری یەکان 
و دەســـەتداران  . لێرەوە دەســـەتی 
سیاســـی کە جڵەوی ئابوری ووتێکی 
بەدەستە،لە ژێر رۆشـــنایی یان لەسەر 
رۆشـــنایی ئەو راپۆرتانـــە کاردانەوە و 
بریـــاری گونجـــاو دەردەکـــەن . بەم، 
تا ئەتوانێـــت خـــۆی دوور دەگرێت لە 
بریارەکانی سیاســـەتی بانکی وتەکەی 
خۆی .چونکە دەبێ جۆرە سەربەستیەکی 
ھەبێت و پەنتاییەکی ھەبێت تا بەئازادی 
پالنی ئابـــوری ناوخۆ و ســـەقامگیری 
بازار و بەھـــای نرخی دراووی ناوخۆیی 
دارێژێ . نیشـــانە ئابوریـــەکان لەچەند 
پێکھاتەیـــەك بێكھاتـــوون وەك رێژەی 
نرخی سوود،،ھەویسان، رێژەی دەستی 
کار و بێـــکاری، رێـــژەی جولەی بازاری 
خانوبەرە وعەقار، رێژەی فرۆشتنی بەش 
وبۆرســـە و ســـەنەدات، کۆی بەرھەمی 
ناوخۆیی،،رێـــژەی بەرھەمـــی ھاوردە،، 

نرخی کانزا ... ھتد.
ســـەرەکی تریـــن پێكھاتەی نیشـــانە 
ئابوریەکانی ھـــەر وتێ، رێژەی نرخی 
قازانجە،، نرخی ســـوود  (ســـوو)  ئەو 
جیاوازییەیە لە برە پارەی وەرگیراوو بۆ 
ماوەیەکی دیاریکراوتا کاتی گەراندنەوەی 
برە پارەکە دیاری دەکرێ .بە واتایەکی 
تر ئەو برە زیادەیەیە، لە بری وەرگرتنی 
برێك پـــارە بۆ ماوەیەکـــی دیاریکراوو 

دیاری دەکرێت .
لە پەنای نرخی قازانجی دیاریکراوودا، 
پێكھاتەیەکی سەرەکییە،  ھەویسانیش 
راســـتەوخۆ کار دەکاتـــە ســـەربەھای 
دراووی ووت  .ھەوێســـان، بەکورتی 
ئـــەو دیاردەیەیە کە نرخی شـــتومەکێ 
بەرزتـــر دەبێتەوە بە چەنـــد جارێ لە 
نرخی پێشووتری لەگەڵ ئەوەی دیاردەی 
کەمـــی پارە لەبازاردا نـــی یە .  لێرەدا 
ھاوکێشەیەکی  ئابوری ھەیە کە گەورە 
ئابوری ناسەکان لەسەری ئیش دەکەن، 
ئەو ھاوکێشـــەیەش  بـــەم جۆرەیە، بۆ 
ئـــەوەی بەھای دراوێك لـــە نێوەندێكدا 
بوەســـتێ و لە بەرزبونەوەو نزمبونەوە 
بەدوور بێـــت، واتا بۆ ئـــەوەی بەھای 
دراوێك شـــێوە جێگیریـــەك بەخۆیەوە 
ببینێ دەبێ ھاوکێشەیەكی  وەك یەکی، 
ھەوێســـان و نرخی ســـود یان نرخی 
قانزاج بەیەکەوە ببەستێتەوە . ھەر کاتێ 

ھەوێسان بەرزبوو دەبێ بانکی ناوەندی 
ووت نرخـــی قازانج بـــەرز کاتەوە ھەر 
کاتێ ھەوێسان کەم بوەوە دەبێ نرخی 
قازانج کەم بکرێتەوە،، ئەم ھاوکێشەیە، 
تـــەواوی وتانی دنیا لەســـەری دەرۆن 
و کـــەم تا زۆر پەرەیـــان پێداوە، وەلێ 
ھاوکێشـــەکە بەمانایەکی فراوان ھەمان 
ناوەرۆکی ھەیە و بنچینەی سیاســـەتی 
بانکی ناوەندی ھەر ووتێك پێكدێنێ .
لەوەتی ئەردۆغان  دەسەتی گرتۆتە 
دەســـت، تورکیا رێرەوێکی تایبەتی بە 
خۆی ھەیە بۆچارەسەری  تەنگوچەڵەمە 
ئابوری یەکانی، سیاسەتی پینە و لێكدان 
و خۆڵکردنە چاوی خەڵکی گرتۆتە بەر، 
تورکیـــا لەبەرئەوەی بـــۆ خۆی خاوەن 
ھیـــچ کانزایەکـــی  سروشـــتی  ئەو تۆ 
نییە دەوڵەت بۆ درایی خۆی پشتی پێ 
ببەستێ، ناچار باچ و شتومەكی نێردراو 
و گەشـــت و گوزار سێ پایەی سەرەکی 
سەرچاوەی  دارایی دەوڵەتن، واتا ئەگەر 
خەڵکی و کۆمپانیاکان باچ نەدەن، تورکیا 
نە ئەتوانێ رێگاوبان دروست بکات و نە 
مەکتەب و خەستەخانەی نوێ ونە فرۆکە 
خانـــەی زەبەالح بکاتـــەوە . ھۆکارێکی 
تری سستی ئابوری تورکیا ئەگەرێتەوە 
بۆ ئەوەی ٩٦٪ ســـەرچاوەکانی وزە لە 
دەرەوەی وت ھـــاوردە دەکات، کەوایە 
بـــەردەوام پێویســـتی بـــە وزە ھەیە و 
بەردەوامیش دەبێ پارەیەکی زۆر بە وزە 
بدات .ئەم دوو ھۆکارە ھەمیشە بونەتە 
خاڵی الوازی ئابـــوری دەوڵەتی تورکیا 
.(ھەر بۆیە بچوكترین بری نەوتی بۆریە 
نەوتەکانی ھەرێـــم گەورەترین ھاوکاری 

دەبێت بۆ ئابوری تورکیا ).
ئەردۆغـــان بۆ ئـــەوەی خـــۆڵ بکاتە 
چاوی دنیـــاوە بە ھاوتیانـــی تورکیا 
خۆشییەوە، لە شـــوێنێ قەرزی دەکرد 
تا بتوانێ لە شـــوێنێکی تر قەرزەکانی 
ســـەر دەوڵەت کەم بکاتـــەوەو پرۆژەی 
خزمەتگـــوزاری پێ دروســـتبکات،، بە 
ھـــاوکاری راگەیاندنی ناوخـــۆ و چەند 
قەتەر،ھەیەکی  وەك  عەرەبی  وتێکی 
گەورەی درۆیینیان بـــۆ ئابوری تورکیا 
دروســـت کرد بە رادەیەك کەس نەبوو 
باوەری پێنـــەکات، ئەو بڵقە ئاوەش بە 
پەرچووی ئابوری ئەردۆغان ناسرا . بەم 
ھەرکەســـێ کەمێك شـــارەزایی ئابوری 

ھەبوایـــەو گەرانێکـــی ووردی بکردایە، 
راستییەکانی بۆ دەر ئەکەوت .لەسەروو 
ھەمووشیانەوە،تورکیا لە کۆتایی ساڵی 
٢٠١٣  نزیکەی ٢٨٤ ملیار دۆالر قەرزار 
بوو، بە چ پێوەرێك لە ساڵی ٢٠١٤ دەدا  
قـــەرزی  ســـندوقی نیودەوڵەتی دراوی 
دایـــەوە .بە کورتی لەبەر ئەوەی قەرزی 
دەوڵەتی کردە ســـەر بانکەکانی کەرتی 
تایبەت بـــە بری قانزانجێك کە دەوڵەت 
دەیداتەوە بە کەرتی تایبەت .ھەر بۆیە  
ئەو کرانەوە ئابوری و جولە دارایی یەی 
ھەموو جیھانـــی گرتەوە  تورکیاشـــی 
گرتەوەو راگەیانـــدن کردیە بنچینەیەك 
بۆ ھەیەکی گەورەتـــر لە بەرژەوەندی 
ئەردۆغان، بێجگە لـــەوەش  ئەردۆغان 
سودی لەو یارمەتی ەی یەکێتی ئەوروپا 
وەرگرت (ھەر ووتـــێ کاندیدی ھاتنە 
نـــاو یەکێتـــی ئوروپا بێـــت، یارمەتی 
دەدەن تا ژێرخانـــی ئابوری و دەزگای 
ھاوشێوەی دەوڵەتەکانی تری ھەبێت تا 
لەســـەر پێی خۆی راوەستێ)و بەشێك 
لە قەرزی  کەڵەکە بووی لەســـەر خۆی 
ســـوك کرد کە لە ناوخـــۆ وەریگرتبوو. 
ئاســـان کاری کرد بۆ وەرگرتنی قەرزی 
پیشەســـازی  بچـــوك و مامناوەند و لە 
میانـــی چەنـــد پەیوەندیەکی سیاســـی 
نێودەوڵەتیـــەوە ئاســـانکاری کـــرد بۆ 
ھاوردەوھە ناردەی کای تورکی بەو پێ 
یەی کە قەرزی ســـندوقی نێودەوڵەتی  
دابوەوە رەزامەندی  بۆ ھەندێ ئاســـان 
کاری کرابوو. لە الیەکی ترەوە چەندین 
بـــەرەی جەنگی ئامادەکرد لە ســـوریا 
و لیبیـــا و عێـــراق  و چەندیـــن بنکەی 
فراوانـــی ئامادەکرد لە ووتانی کەنداوو 
ســـودان ...ھتد. لێرە وەك دەوڵەتێك 
خۆی نیشـــاندا کە بێ ئەو نەکردەیە کە 
باس لە چارەسەری کێشەکانی ناوچەکە 
بکرێ یان بێ پرســـی تورکیا نەکردەیە 
چارەنوسی ئەو ناوچانە تاوتێبکرێ، ھەر 
بـــەو ھۆیەوە چەندین جـــار بۆ قانزاجی 
خۆی مامەڵەی لەســـەر خاك وخەڵکی 
دەرەوەی تورکیا دەکرد دوور لە ھەموو 
بەھا ئەخالقـــی و مرۆڤایەتیەکان.  ئەم 
جموجۆنە متمانەیەکـــی دا بە ئابوری 
تورکـــی . بـــەم  لـــە الیەکـــی ترەوە 
سیاســـەتی پاوانخوازی و ناتەندورستی 
دەرەوی تورکی لەجیاتی ھیچ کێشـــە، 

لەگەڵ ھەموو کێشەی دروست کرد . من 
پێم وایە ئەو ھیچ کێشـــەیە، داخوازیەك 
بوو بۆ ئابوری ووتیش ھەر راست بوو 
. ھیچ کێشـــە لەگەڵ دەورووبەر  وھیچ 
قەرز لە ھەموو الیەك . بەم شێوەیەش 
سیاســـەتێکی تەواو گونجـــاو دەبوو . 
بەم  حەزە نەخۆشـــەکانی ئەردۆغان  
ئەم کێشەی لە ھەموو الیەکەوە دروست 
کـــرد و قەرزەکانیشـــی زیاتـــر کرد . 
ئیســـتا تەنھا قـــەرزی دەرەوەی تورکیا 
بـــە ٤٥٤ ملیـــار دۆالر دەخەمڵێت و لە 
زیادبونیشدایە، چونکە نەدانەوەی قەرز 
لە کات و ســـاتی خۆی بە بری لەســـەر 
رێکەوتـــوو، رێـــژەی  ســـوەکەی چەند 
جارێ زیاتر دەکات لـــە قەرزەکە خۆی 
. تورکیا  ئەو کاتـــەی بەھای دۆالرێك 
بەرامبەر ١،٤ لیرەبوو نەیتوانی لە کاتی 
دیاریکراوو بری قەرزرکانی کەم کاتەوە، 
ئیســـتا کە دوالرێك بەرامبەر ١٤ دۆالرە 
چـــۆن ئەتوانێ، بەتایبەتی بری یەدەکی  
دراوی بیانی لە بانکی ناوەند زۆر کەمی 
کردوە . ئەردۆغـــان لەماوەیەکی کەمدا 
ھێندە دەستی خســـتە کاروباری بانکی 
ناوەندییەوە بەرادەیەك، سێ پارێزگاری 
بانکی ناوەندی لە ماوەی ساڵ و نیوێکدا 
گۆری .دوا ڤێرشـــنی سیاسەتی دارایی 
ئەردۆغانی، دیســـان بارقورســـی یەکی 

گەورەیە بۆ ســـەر خەزێنەکانی دەوڵەت 
ولـــە ماوەیەکی کورتـــدا، خراپییەکانی 
دەر ئەکەوێ، بە پێی ئەم سیاسەتە کە 
چەند جـــارێ لە تورکیا پەیرەو کراوە و 
سەرینەگرتوە  .کورتەی ئەو پالنە ئەوەیە 
کە ھاوتیان تەواوی پارە بیانییەکانیان 
بکەنـــەوە لیرە ولـــە بانکەکانی تورکیا 
مامەڵـــەی پێوەبکـــەن و بتمانەیەن بە 
ئابـــوری ووتەکەیان بێـــت . بەم لە 
الیەکـــی تـــرەوە دەیان ملیـــار دۆالری 
کردۆتە بازارەوە تا داواکاری لەسەر کەم 
بێت و بەھای لیـــرە بەرزبێتەوە . بەوە 
پێیەش،ھەر کەســـێ پارە لە بانقەکانی 
تورکیا بە بری قانزانجێکی دیاری کراوو 
دابنـــێ و بەھای لیـــرە  بەرامبەر دۆالر 
برێکـــی دیاری کراوو بێـــت، ئەوە دوای 
ماوەی دیاری کراوو، ھاوتی بری پارەی 
دیاری کراوو وەردەگرێ و جیاوازی بری 
پارەکەش ئەگەر کەم بوو ئەکەوێتە سەر 
دەوڵەت، تەنھا بۆ ئەوەی ھاوتیان لیرە 
لە بانکەکان پاشەکەوت بکەن و مامەڵە 
بـــە دراوی بیانی نەکـــەن. بەم  تاکو 
ئەردۆغان بەھای قازانـــج بەرزنەکاتەوە 
کە ئیستا ھەوڵی نزمکردنەوەی ئەدات، 
ھەویسان کەم نابێتەوە، بەوەش بەھای 
لیرە تا دێت کـــەم دەبێتەوەو تادێتیش 

لیرە لە گلۆربونەوە دەبێت .

کاریگەری دابەزینی نرخی تمەنی ئێرانی و لیرەی تورکی
لەسەر ئابوری ھەرێم: سوود یان زیان؟

لیرەی تورکی دوای شکست و ھەڵسانەوەی بەرەو کوێ؟
بیروڕا بازاڕی دراو

تورکیا ئەو کاتەی 
بەھای دۆالرێك 
بەرامبەر ١،٤ 

لیرەبوو نەیتوانی 
لەکاتی دیاریکراو 

بری قەرزرکانی کەم 
کاتەوە  ئێستا کە 
دوالرێك بەرامبەر 
١٤ دۆالرە چۆن 

ئەتوانێ؟!

دراوی عێراقی کاریگه ره  
به سێ جۆری دیکه ی 

دراو، دۆالر زۆر 
کاریگه ری ھه یە، دواتر 

دراوی چینی له به ر 
ئه وه ی به ڕيژه یه کی 
به رچاو سانه  کاو 
شتومه ک له چینه وه 

 ھاورده  ده کرێت، دراوی 
وتانی دراوسێش 

کاریگه ری له سه ر دیناری 
عێراقی ھه یه

(١٠) یەک شەممە ٢٠٢٢/١/٧ (١٠) یەک شەممە ٢٠٢٢/١/٧

* ناســـنامەی بازرگانـــی "ئەســـعەد 
ئەحمەد سلێمان" ون بووە ھەر كەسێك 
دۆزییـــەوە بیگەڕێنێتـــەوە بـــۆ ژووری 

بازرگانی.

* ناســـنامەی بازرگانی "عومەر خدر 
مستەفا" ون بووە ھەر كەسێك دۆزییەوە 

بیگەڕێنێتەوە بۆ ژووری بازرگانی.

* ناســـنامەی بازرگانـــی " ھەڤـــاڵ 
عەبدولرەحمان" ون بووە ھەر كەســـێك 
دۆزییـــەوە بیگەڕێنێتـــەوە بـــۆ ژووری 

بازرگانی.

"عوســـمان  بازرگانی  ناســـنامەی   *

فەتاح" ون بووە ھەر كەسێك دۆزییەوە 
بیگەڕێنێتەوە بۆ ژووری بازرگانی.

"ئەنـــوەر  بازرگانـــی  ناســـنامەی   *
محەمـــەد عەبدولرەحمان" ون بووە ھەر 
كەســـێك دۆزییـــەوە بیگەڕێنێتەوە بۆ 

ژووری بازرگانی.

* ناسنامەی بازرگانی "مەحمود خدر 
مەحمود" ون بووە ھەر كەسێك دۆزییەوە 

بیگەڕێنێتەوە بۆ ژووری بازرگانی.

* ناســـنامەی بازرگانـــی "حەیـــدەر 
عەســـكەر عەلی خان" ون بـــووە ھەر 
كەســـێك دۆزییـــەوە بیگەڕێنێتەوە بۆ 

ژووری بازرگانی.

ون بوون

  لیرەی تورکی لەقەیراندایە

  �ەنی ئێرانی بەردەوام لەدابەزیندایە



رۆڵی بانکـەکان لەپێشخستنی جوڵەی بازرگانی

ئەگێڕێتــــەوە  بۆمــــان  مێــــژوو  وەک 
یەکەمجــــار بانک لەســــەر زەمینی نێوان 
ڕوبــــاری دیجلەو فوراتــــدا دامەزراوە، کە 
ئێستا پێیئەوترێ عێراق. لەشارستانیەتی 
بابلیەکانداو لەسەر دەستی "حامورابی"دا 
کە داھێنەری نوسین و خوێندن و یاسایە، 
کە لەســــەرەتادا بێرۆکەکە تەنھا ئەوەندە 
بــــوە بۆ ھەڵگرتنی زێڕو دراوی نەختینە، 
بۆ وەگەڕخســــتنی ئەو زێرە بوە لەبواری 
ئابوریدا، پــــاش ئەوانیش فیرعەونیەکان 
کردۆتەوە،  بانک  لەدامەزراندنــــی  بیریان 
ھەروەھــــا لــــەالی یۆنانیەکانیش لەپێش 
ھەزارو ھەشت ســــەد ساڵ پێش لەدایک 
بونــــی عیســــای مەســــیحەوە، لــــەدوای 
خۆشــــیان وەک میراتێکی شارستانی بۆ 
ڕۆمانیەکان بەجێما، دیــــارە لەو ڕۆژەوە 
ئەم سیستمە پێش ئەخرێت و کاری تیادا 
ئەکرێت بۆ ئەوەی بەباشــــترین شــــێوە 
خزمەتگوزاریەکانی پێشکەش بکات، لەم 
ڕۆژگارەی ئێمــــەدا بــــوە بەئەلەکترۆنی، 
ئاستێکی  گەشــــتوەتە  ئاسانکارییەکانی 

.با
بناوانــــی وشــــەکەش ئەگەڕێتــــەوە بۆ 
(BANCO)ی ئیتالــــی بەمانــــای مێــــز، 
کاتێک بازرگانەکان لەبەندەرەکاندا لەسەر 
داناوە  مێزەکانیان  کەنارەکان  پالتفۆرمی 
ئاڵگــــۆری دراوو ئاڵتــــون و پارەیان تێدا 
ئەنجــــام داوە، لەگەڵ ئــــەو بازرگانانەی 
کاو  دابەزیــــون و  لەکەشــــتیەکان 
شــــمەکەکانیان ھاوردە کردوە، ھەروەھا 
ئەگــــەر بڕوانینــــە دامەزراندنــــی بانــــک 

سیستماتیک  دامەزراوەیی و  بەشێوەیەکی 
(RIALTO)ی  ڕیالتــــۆ  بانکــــی  ئــــەوا 
ئیتالیا بەیەکەم بانــــک دائەنرێت لەدوای 
ڕێنیسانسەوە، ئەویش بە ناوی ئەو پردەوە 
ناو نراوە کە لە ســــەر یەکێیک لەکەناڵە 
ئیتالیایە.  ڤینیســــیای  شاری  ئاویەکانی 
لەبەرئەوەی لەســــەر ئەو پردەو لەھەردو 
بەری، ئەو خاوەن مێزانە دانیشــــتون کە 
ئاڵوگۆری دراوو ھەندێ کاری بازرگانیان 
ئەنجامداوە، ھەر لەبەرئەوەش بوە لەزیاتر 
لەشەش ســــەد ساڵ بەر لەئێستا کە ئەو 
بانکە دامــــەزراوە بەناوی ئەو پردەوە ناو 
نراوە بەکۆنترین بانکی تازەو سیستەمدار 
ئەژمار ئەکرێت و تــــا ئەمڕۆش بەردەوامە 

لەپێشکەش کردنی خزمەتگوزاریەکانی.
ئەمــــڕۆ ھەموو وتانی دنیــــا  بانکێان 
ناوەندە  بانکــــی  ھەیــــەو گرنگترینیــــان 
(ســــێنتراڵ) کە لەدەســــتی دەوڵەتدایەو 
سەرپەرشتی گشت بانکەکانی تری وت 
ئەکات و توانــــای چاپکردنی دراوی ھەیە 
فلزی) بەھەردو جۆرەکەیــــەوە (کاغەزو 

و دیاری کردنی ســــودو قازانج و گشــــت 
سیســــتمی بانکی ئەو وتــــە. ھەروەھا 
کارگێــــڕی یەکەمــــی بانکــــی ســــێنتراڵ 
پێیئەوتــــرێ پارێــــزگار کە دەســــەتی 
واژۆکردنی ھەیە لەســــەر دراوی کاغەزو 
وتــــی  داراییەکانــــی  بڕیــــارە  ھەمــــوو 
لەدەستدایە، دەســــەتێکی ڕەھای ھەیە 

لەبڕیارداندا. 
ئەوەی گرنگە بیزانیــــن ئەوەیە بانکی 
پێشکەش  خزمەتگوزاری  چەندین  چاالک 
بــــەو کــــەس و کۆمپانیایانە ئــــەکات کە 
مامەڵەیــــان لەگەڵدا ئــــەکات، ھەرچەندە 
بەھۆی بارودۆخی ئابوری ھەرێم و عیراقەوە 
ئەمڕۆ بانکەکان ناتوانن وەک پێویســــت 
ڕۆڵی خۆیان ببینــــن و ببنە کۆڵەکەیەکی 
بەھێزو چاالک بۆ ئابوری وت، ھەر لەبەر 
ئەم ھۆیەشــــە زۆرێک لەتاکی کۆمەڵگای 
ئێمە بەخزمەت گوزاریە بانکیەکان ئاشنا 
نین، بگــــرە متمانەشــــیان بەبانک نیە، 
کەواتە پێویستە تیشکێک بخەینە سەر ئەو 
ئەرک و چاالکیانەی بانک ڕۆلی گرنگی تیا 
ئەبینێت. لەڕاستیدا بانک خۆی لەخۆیدا 

دامەزراوەیەکە کە بۆ ســــودی خۆی کار 
ئەکات، کاتێکیش ســــوودمەند ئەبێت کە 
باشترین خزمەتگوزاری پێشکەش بکات.

ئەو خزمەتگوزاریانەی بانک پێشکەشی 
ئــــەکات زۆرن، لێــــرەدا ئێمــــە ئامــــاژە 

بەھەندێکیان ئەدەین کە ئەمانەن:
* ڕێکخســــتن و کردنــــەوەی ئەکاونتی 
بانکــــی بــــۆ ھاوتیــــان بــــە ھــــەردوو 
پاشــــەکەوت  ئەکاونتــــی  جۆرەکەیــــەوە 
(حســــاب التوفیر)،  ئەکاونتی ئەژماری 

جوو (حساب الجاری). 
* ھەڵگرتن و پاراستنی پارەو سامانی 
نەختینەی کەســــەکان، یــــان کۆمپانیاو 

دامەزراوەکان.
* دەرکردنی دەفتەری چەک بۆ خاوەن 
حسابەکان تا بتوانن کەی و چۆن بیانەوێت 
پارەکەنیان خەرج بکەن یان ڕایبکێشن. 

* پێدانی قەرزی کەســــی و بازرگانی و 
ڕەھنی موڵک و ئاڵتون.

* دەرکردنی کارتی متمانەو جێبەجێ 
کردنی مامەڵەی خاوەن ئەکاونتەکان.

* دەرکردنی کارتی تایبەت بەقەرزدەر 
تــــا لەکاتــــی پێویســــتدا لەبــــری چەک 

بەکاربێت.
* ئاســــانکاری بۆ پێدانــــی قەرز بەو 

کەسانەی کە ئەکاونتیان ھەیە.
* وەرگرتنی ئەو سپاردانەی کەسەکان 
گەڕاندنەوەیــــان  بەبانــــک و  ئەیســــپێرن 

بەخواستی خاوەن ئەکاونتەکان.
* ڕاســــتاندن و پشــــتگیری کردنی ئەو 
ئەینێرن  کــــە خاوەنەکانیــــان  چەکانەی 
بۆ دامــــەزراوە فەرمیەکان و جیاکردنەوەو 
تەرخانکردنی بڕی پارەکانیان تا پرۆسەی 
خەرج کردنەکان متمانە پێکراو بن (صک 

مصدق).
ئەژماری  پێداچونــــەوەی  پێــــدان و   *
خاوەن ئەکاونتەکان، ئاگادار کردنەوەیان 
کاتی  جــــۆرو  چەکەکانیان  لەھەژمــــاری 

خەرجکردنیان.
  (A T M)دابیــــن کردنی  ئامێــــری *
بــــۆ کارئاســــانی خــــاوەن ئەکاونتەکان، 
کە لەبیســــت و چوار کاتژمێرو ڕۆژانە بێ 
دواکەتن بتوانن پارەکانیانی لێوەربگرن.
* ئاڵوگۆری دراو بەکەمترین سوود.

* دابین کردنی خزمەتگوزاری ئەلکترۆنی 
لەڕێگــــەی تۆڕەکانی ئینترنێتەوە، تا ھەر 
کەس کــــەی و لەکوێ ویســــتی بڕوانێتە 

ئەکاونتەکە بانکیەکەی خۆی.
* دابین کردن و ڕێکخستنی کار ئاسانی 
بانکی (تســـھیالت مصرفیـــة) تایبەت، 
وەک ڕاکێشانی چەکی بێ بانس، خەرج 
گرەنتی  پشــــتگیری  کۆمپیالە،  کردنــــی 
(خطاب ضمان) گەلێک ئاسانکاری تر. 
* کارکردن لە سەر دۆکۆمێنتی باوەڕ 
پێکــــراو (LC)، (االعتماد المســــتندي) 
کە چاالکیەکی گرنگە بــــۆ ئەو بازرگان و 

کۆمپانیایانەی لەبواری ھاوردەو ھەناردەدا 
کار ئەکــــەن، کــــەوا بانــــک نێوەندگیری 
بکات لەنێوانیادا، ئــــەم چاالکیە لەنێوان 
دوو بانکدا ئەنجــــام ئەدرێت کە بانکێک 
لەوتــــی ھــــاوردە کارو بانکێک لەوتی 

ھەناردەکارەوە ئەنجامی ئەدەن.
* گرێبەســــت لەگەڵ ســــەرمایەداران و 
کۆمپانیاکان بۆ بەشداری کردن پشکداری و 

وەبەرھێنان.
جیھانــــدا  لەوتانــــی  لەزۆرێــــک   *
کۆمپانیاکانی بیمە (تأمین) لەژێر چەتری 

بانکەکاندا دائەمەزرێن و کار ئەکەن.
ئەمانەو گەلێکی تر لەدەسەتی بانکی 
چونە ناو زۆر مامەڵەی تر بەمەبەســــتی 

قازانج.
جیھانداو  لەھەمــــوو  بانک  دامەزراوەی 
لەگشــــت وتانــــی ســــەرزەمیندا توانای 
ھەیــــە کــــە دارایــــی وت پێشــــبخات و 
بانسی ئابوری ڕابگرێت، بەچەندین جۆر 
ئەتوانێــــت ڕۆڵ بگێڕێــــت، بەئەرێنی یان 
نەرێنی، ھەرچەندە تا ئێســــتا لەعێراقدا 
بەگشــــتی و لەھەرێمــــدا بەتایبەتی بانک و 
خزمەتگوزاریە بانکیەکان وەک پێویســــت 
نین، بەڕای پســــپۆرانی بواری ئابوریش 
یەکێک لەو ھۆکارانەی کە ھەرێم تا ئەمڕۆ 
ڕوبــــەڕوی قەیرانی زۆر ئەبێتەوە لەبواری 
ئابوریدا، ئەوەیە سیســــتمی بانکی و بیمە 

لەجێی نەبوانن. 

سودەکانی تەکنەلۆجیای
نانۆ چییە؟

تەکنەلۆجیای نانۆ سوودێکی بەرچاوی 
ھەیە لەزۆر لەبوارەکانی ژیان کاریگەری 
گەورەی ھەیە لەسەر بواری تەکنەلوجیاو 
پیشەسازی وەک تەکنەلۆجیای زانیاری 
(ئـــای تـــی)، پزشـــکی، وزە، ژینگە، 
ئاسایشی نیشتمانی، پاراسننی خۆراک و 
زۆر بوارەکانی تر، بەدەســـکاری کردنی 
پێکھاتـــە وردیلەکانی پەیکەری مادە وا 
رێکدەخرێت بەشـــێوەیه ک بگونجێت بۆ 

ئەنجامادانی کاری تایبەت.
لەوانـــە زیـــاد کردنی چاالکـــی مادە 
کـــەم  کێشـــی  ئـــەوەی  ســـەرەڕای 
دەبێت، پتەوتر دەبێـــت و پێکھاتەکەی 
کارلێکه ریـــی و یه کگرتوی زیاتر دەبێت، 
زۆرێک لـــەو بەرھەمانەی کە بەکاردیت 
بـــۆ کاری ڕوژانەمان لەدروســـتکردنیان 
پشـــت بەم تەکنەلوجیایە دەبەســـتن، 
وەک ئەو توێژاڵەی شاشەی کومپیوتەر 
وەرگرتـــن  بەســـوود  دادەپۆشـــێ 
لەتەکنەلۆجیـــای نانۆ دروســـت کراوە. 
ھەروھـــا کامێراو چاویلکەو شوشـــەی 
پەنجەرەو ڕوپـــوش کردنی گەلێک ڕوی 
تەنی تر لەھەمانکات بەرگری بۆ ئاو زیاد 
دەکات، دژی تیشـــکدانەوە کاردەکات و 
به رگری لەتیشـــکی سەرو وەنەوشەیی و 
ژێرتیشکی سوور زیاد دەکات، بەرگری 
بۆ لێکخشاندن زیاد دەکات و گونجاوترە 
بـــۆ گەیاندنـــی کارەبـــا لەھەمانکاتدا، 
لەبوارە جیاجیاکانی پێداویســـتی ژیانی 
ڕۆژانە بەکاردێت، وەک به کارھێنانی بۆ 
دروست کردنی جلوبەرگ. لەالیەکی تر 
(نانۆی زنک ئۆکســـاید) بەکاردێت بۆ 
دروســـت کردنی توێژاڵـــی نەبینراو بۆ 
پاراستن لەتیشـــکی خۆر کە پارێزەرە 
لەتیشکی سەروی وەنەوشەیی. جۆریکی 
تـــری بەکاردێت بۆ لەناوبردنی بەکتریا، 
نەخوشـــی  لەگواســـتنەوەی  ڕێگـــری 
يەکێکه  لەکارە ھـــەرە گرنگەکانی ئەم 
تەنەلوجیایـــه ، توانـــای بەرھەمھێنانی 
کارەبا لەڕێی تیشـــکی خۆر (ســـوالر) 
بـــەرادەی ٣٠ تـــا ٤٠٪ لەمـــڕۆدا زیاد 

دەکات.
مـــاوە ئاماژە بەو وتانـــە بدەین کە 
تەکنەلوجیای  بەکارھێنانی  ســـەرقاڵی 
نانۆن، لەســـەر ئاســـتی جیھان زیاتر 
لـــە ١,٦ ترلیـــون دۆالر ته رخان کراوە 
بۆ ئـــەم بوارە، لەســـەرویانەوە لەوتە 
یەکگرتوەکانی ئەمریکا پشـــکی شێری 
بەردەکەویـــت، نزیکـــەی ٣٥٪ی ئـــەو 
بـــڕە پارەیە له الیـــه ن ئه مریکاوه  دابین 
ده کرێت، لـــه دوای ئه مریکا وتی چین 
دێت ھەروەھا کۆریای باشورو ھندستان و 
به رازیـــل و ئه ڵمانیـــاو فەرەنســـا دێن، 
ئەوەشـــمان لەبیرمـــان نەچێت لەم ١٥ 
ســـاڵەی دواییدا ته نھا ئەمریکا ٢٠ ملیار 
دۆالری تەرخان کردوە لەتویژینەوەی ئەم 
بوارەداو توانیویانه  زیاتر لە ٤٤٠ داھێنان 
تۆمـــار بکەن، ١٠٠ داھێنـــان لەکۆریای  
باشور، ٩٦ لەژاپۆن، ٥٥ لەتایوان، ١٨ 
لەئه ڵمانیا، ١٧ لەچین، ١٢ لەفەرەنسا، 
 ٤ لەھیندســـتان،   ٩ لەبه ریتانیـــا،   ١٠
لەئیتالیا. لەھەمانکاتدا ئەمریکا لەپلەی 
توێژینەوە  لەبوکردنەوەی  دێت  یەکەم 
بەتەنھا خاوەنـــی ٨٦٥٧ توێژینەوەیە، 
چین لەپلـــەی دووەم دێـــت بە ٦١٢٤ 
توێژینەوەو ئه ڵمانیا بە ٢٥٨١ توێژینەوە، 
بەم وتانی تر بەرێژەی کەمتر، لێرەدا 
دەبێ جەخت لەســـەر ئەوە بکه ین ئەو 
وتانەی گرنگی بەم تەکنەلۆجیا نادەن 
دەبێت ھەمیشە بەپاشکۆیی بمێننەوە.

بەبڕوای زانای ئابوری (میشێل فول) 
ئـــەم تەکنەلوجیایە نەک تەنھا لەبواری 
خزمـــەت بەمرۆڤایەتـــی بەکارھاتـــوە، 
به ڵکو بەداخەوە لەبواری چەک و ئامێری 
جەنگیـــش به کارھاتـــوە لەالیەن چین و 
ڕوسیاو ئەمریکاوە سوودی لێوەوەرگیراوە 
بۆ دروســـتکرنی جۆرە مێشی ڕۆبۆتێک 
کە تا ئیســـتا تەنھا لەبواری پشـــکنین 
لەتوانـــاو ھێـــزی دوژمـــن بەکارھاتوە، 
بەم تا ئیســـتا بەتـــەواوی نەیتوانیوە 
کاری خۆی ئەنجامبدات، لە دوو ڕوەوە 
یەکـــەم بـــۆ مەودایەکـــی دوور بڕوات و 
تەقەمەنی بار بکات، مەگەر لەئایندەدا 
جۆرێک تەقەمەنی گونجاوی بۆ دروست 
بکرێت. (میشـــل فول) مەترسی خوی 
دەردەبـــرێ لەوەی ئـــەم تەکنەلۆجیایە 
به کاربێت بۆ جەنگی بایۆلۆجی، ئەوه ش 
ڤایرۆســـەکانی نەخۆشـــیی  ناردنی  بە 
بۆ ســـەنگەری بەرامبه ر. ھەرچەندە تا 
ئێســـتا ئەم جۆرە چەکە قەدەغە کراوە 
لەالیـــەن نه تەوە یەگرتوەکان. لەالیەکی 
فەرەنسی  ترەوە چاودێريکی سیاســـی 
ئاماژە بـــەوە دەکات ئەم تەکنەلۆجیایه  
لەالیەن چین و روسیاوە لەساڵی٢٠٠٩وه  
بەکاردێت بۆ پێشخستنی چەکەکانیان، 
بەتایبـــه ت دوای جەنگـــی جۆرجیـــا، 
چینیـــەکان زیاتر ســـوودیان وەرگرتوە 
لـــەم تەکنەلۆجیایـــە بۆ پێشخســـتنی 
چەکـــە جەنگیەکانی بۆ ئـــەوەی بگاتە 
ئاستی ئەمریکاو ھاوپەیمانەکەی ژاپۆن، 
جەنگیـــەوە  تەکنەلوجیـــای  لـــەڕووی 
بەسوود وەرگرتن لەتەکنەلۆجیای نانۆ.

بەمـــەدا بۆمـــان دەردەکەوێـــت ئەم 
تەکنەلۆجیایە ئه وەی خه یاڵی زانســـتی 
بوو کردی بـــە کردارێکی بەرجەســـتە 
چ لـــەڕووی خزمەتکردنی مـــرۆڤ یان 
لەڕووی دروست کردنی چەکی ترسناک 
کە لەدوای چەکی ناوەکی چارەنوســـی 

مروڤ دەخاتە مەترسییەوە.

لێرەدا ئەم پرســـیانە دێنە  پێشەوە: 
ئایا ڕۆژێک لـــەڕۆژان بەخه یاڵتدا ھاتوە 
بەپارەیەکی زۆر کەم پێداویستی خۆت 
دابین بکەیـــت لەئۆتۆمبێل و خانوبەرە؟ 
یـــان بەئامێریکـــی کۆنتـــڕوڵ بتوانیت 
ڕەنگـــی ھەمـــوو دارو دیـــوارو ئامێری 
یان  بگۆڕیت؟  بەپەنجەیەک  دەوروبەرت 
ڕۆژێک بیرت لەوە کردۆتەوه  جلوبەرگت 
بەھیـــچ شـــێوەیەک پەڵـــە بەخۆیەوە 
نەگرێت و ھەمیشـــە پاک بێـــت ئەگەر 
لەھەر ژینگەیەکی پیسیش کار بکەیت؟ 
ھەمیشـــە  تەندروستیشـــەوە  لـــەڕوی 
ھەڵگـــری میکـــرۆب و بەکتریاو ڤایروس 
نەبیت و ھەڵگـــری بۆنی ناخوش نەبیت 
بۆ ھەتا ھەتایە؟ ئەمەو چەندین سوودی 
تر لەسایەی شۆڕشی تەکنەلۆجیای نانۆ 

بەدەستدێت.

لەیادمان نەچێـــت ئەم تەکنەلۆجیایه  
خەریکە لەبواری پزیشـــکی شۆڕشێکی 
گەوره  بەرپـــا دەکات، جۆرە دەرمانێک 
بەکارھینانی  بـــە  دەکرێـــت  دروســـت 
تەکنەلوجیـــای نانۆ تەنھا کار لەســـەر 
ئەو شـــانانەی لەش دەکات کە ھەڵگری 
نەخۆشـــییە، بێ ئەوەی زیان بەشـــانە 
ساغەکان بگەیەنێت، ئەمە خۆی لەخۆیدا 
بازدانێکـــی گەوره یـــە بۆ چارەســـەری 
نەخۆشـــی شـــێرپەنجە ھەروەھـــا ئەم 
تەکنەلۆجیایـــە ڕۆڵێکی گەورەی دەبێت 
لەچاندنی ئەندامی تازە لە لەشی مرۆڤ 
لەشـــانەکانی خودی  کردنی  بەدروست 
نەخۆشـــەکە، کـــە کاریگـــەری ئەرێنی 
ئەبێـــت چونکە زۆر جـــار بەکارھێنانی 
ئەندامی لەشـــی کەســـی تر ناگونجێت 
بۆ نەخوشەکەو لەشـــی قبوڵی ناکات، 
لەبواری وزەش ڕۆڵێکی بەرچاوی ھەیە چ 
بەدەستھینانی بڕێکی باش و بەئاسانترین 
شـــێوە یان بۆ گواستنەوەی بێ ئەوەی 
کەمتریـــن بڕ لەوزە لەدەســـت بدرێت و 
ھەیە  باشـــی  کاریگەری  لەھەمانـــکات 
لەگۆڕینی وزە لەجۆرێک بۆ جۆرێکی تر، 
ھەروەھا ئەم تەکنەلۆجیایە بەدوو شێوە 
دۆســـتی ژینگەیە، چ لەوەی ئاسانترین 
ڕێگەیە لەسوود وەرگرتن لەوزەی خۆر، 
لەھەمانکات بڕی بەرھەمھێنانیشـــی زۆر 
زیاتـــرە بەراورد بەو ئامێرانه ی ئیســـتا 
بەمـــەش  لەبـــازاردا دەســـتدەکەوێت، 
دەکرێت بڵێين تەکنەلۆجیای نانو خودی 
خۆی شۆڕشیکی ھەمە جەشنە، ھەموو 

بوارەکانی ژیان لەخۆدەگرێت.

لێردا تەنھا پیشـــنیارم بۆ پسپۆرانی 
بـــواری کیمیـــاو فیزیـــاو بایولوجـــی و 
زیاتر  ئەوەیـــە  پزیشـــکی  ئەندازیاری و 
ســـەرقاڵی ئەم بوارە بن و لەھەمانکات 
وه زارەتـــی خوێندنـــی بـــا ھانی ئەو 
لـــەو پســـپۆریانەی  بـــدات  کەســـانە 
سەرەوە باسمان کرد، بڕۆن لەو وتانە 
لەنزیکەوە ئاشـــنای ئەم زانستە بن بۆ 
بەدەستھێنانی زانیاری زیاتر، بۆ ئەوەی 
ئێمـــەش بێبەش نەبین لەو گۆڕانکارییە 
گەوره یەی لەئایندەیەکی نزیک بەســـەر 
جیھاندا دێـــت بەھۆی بوبونەوەی ئەم 

زانستەوە.

لەدنیـــای ئەمڕۆدا ھەموومان ھەســـت 
بەحاڵەتێك دەكەین كە خەریكە دەبێتە 
دیاردەیەكی باو، ئەویش نەمانی ئەخالقی 
پیشـــەییە. بەمەرجێک ھەموو پیشەیەك 
زیاد لەھەر شـــتێك بۆ بەدەســـتھێنانی 
بەباشـــی و  دەرکردن  ناوبانگ  متمانـــە و 
پێکەوەنانـــی ســـەرمایەی مەعنەویـــان 
پێویســـتییان بەجۆرێک لەبەرپرسیارێتی 
پابەندبوونـــی  ویژدانـــی و  مرۆیـــی و 

ئەخالقییە.

ھەر كات كە سەری قسە دادەمەزرێ  و 
قسەو باس دێتە ســـەر سوودو قازانجی 

رەوا،  كاســـپی  كارو  بازرگانـــی و  كاری 
ئاوڕێـــك لەرابردوو دەدەمـــەوەو باوكم و 
ھاوڕێكانیم بیر دەكەوێتەوە كە رۆژگارێك 
لەســـلێمانی و بەغـــدا كاری بازرگانییان 
دەكردو شـــەوو رۆژیان خســـتبووە سەر 
یـــەك نەك ھـــەر بۆ ئەوەی ســـەروەت و 
ســـامان كەڵەكە بكەن، بەڵكو بۆ ئەوەی 
بـــازاڕ پڕ لـــەكای گونجـــاوو لەگرانیی 
بەدوور بگرن و ســـەرەنجام ھاوتیان بێ  
كەموكورتی و بەختەوەرو خۆشحاڵ بكەن. 
ئەمە رێك ئەو شتەیە كە لەكارو پیشەدا 

بە"ئەخالقی پیشەیی" ناودەبرێت.
كاتێك كە بازرگانێك یاخود پزیشـــك و 
مامۆســـتاو پارێـــزەرو رۆژنامەنـــووس و 
كرێـــكارو جوتیـــار و شـــۆفێر و نانـــەواو 
فەرمانبەرو بەڕێوەبەرو ھەر پیشەوەرێكی 
دیكە ئەركە پیشەیی و مرۆییەكەی خۆی 
کۆمەڵێک  پابەنـــدی  نادات و  لەدەســـت 
ئەتیك و ئاکار دەبێت و لەكارو پیشەكەیدا 
تەنھا ھەڵپەی كۆكردنەوەی پارەی نابێت و 
ھەست بە بەرپرسیارێتی دەكات بەرامبەر 
ئەو کارەی کە ھەیەتی، ئەوا شایســـتەی 

ستایش و رێزلێنانن، ئەو خاوەن پیشانەی 
کە پابەندن بەم ئەخالقە پیشەییەوە دەبنە 
خاوەنی ناوبانگ و متمانەو سەرمایەیەكی 
مەعنەوی كە زۆر لەســـەرمایە مادییەكە 
گەورەتـــرو گرنگتـــرە.  نمونەمان زۆرە 
لەھەمـــوو ئـــەم بوارانـــەدا، بەزیندوییی 
مانـــەوەی ناوێكـــی درەوشـــاوەی وەك 
"كەریمی عەلەكە" باشترین نمونەیە، كە 
چـــۆن ئامانجی لەكاری بازرگانی بەپلەی 

یەكەم خۆشبەخت كردنی خەڵكی بوو.
بێگومـــان الدان لەئاکاری پیشـــەیی و 
ئەم ئەخالقـــە، جۆرێکە  پێشـــێلکردنی 
لەخۆکوشتن، كوشتنی ناوبانگ و متمانەو 
رێزو خۆشەویستی خەڵك و زیان بەكۆی 
خاوەن  كاتێك  دەگەیەنێت.  كۆمەڵگەش 
پیشـــەكان كە رێز لەپیشـــەكەی خۆیان 
بەرپرســـیاریەتییەكەیان  ئەرك و  ناگرن و 
تایبەتـــی  بەرژەوەنـــدی  بـــۆ  تەنھـــا 
تایبەتی  بەرژەوەندیی  بەكاردەھێنێنـــن و 
بەسەر بەرژەوەندیی گشتی زاڵ دەكەن و 
وابەســـتەییان بەرامبەر ویـــژدان، ئاکار و 
ھیچ پرەنسیپێك نامێنێ ، الدان لەمۆرالی 

گشتی و پێشـــێلكاری لەئاكاری پیشەییدا 
روودەدات.

ھێنانی  بەدڵنیایـــی  بـــازرگان  ئەرکی 
شتومەکی کوالێتیی باشە بۆ ھاوتیان، 
کاتێـــک بازرگانێـــک بازاڕ پـــڕ دەكات 
لەکای کوالێتی خراپ و ماوەبەسەرچوو، 
ئەوپەڕی بێ ئاكاریی پیشەیی و رەفتاری 
دزێویـــی لەكارەكەیدا پەیـــڕەو كردووە! 
كـــە بەداخـــەوە ئەمە بەمانای ھەســـت 
نەكردن بە بەرپرسیارێتی و رایی نەکردنی 
کارەکانیەتی بەپێی ئەو ئەرکەی لەسەر 
شـــانیەتی و لەســـەر حســـابی خەڵكی و 
ناڕەوا ســـەروەت و سامان  بەشێوەیەكی 
پێكـــەوە دەنێـــت، لەكاتێكـــدا بەپێـــی 
پرەنســـیپەكانی ئاكاری پیشـــەیی ھەر 
کەسەو دەبێت بەری رەنج و ماندووبوونی 
خۆی بخوات، نەك لەسەر حسابی تواناو 

تەندروستی و ماڵی کەسی دیکە بژی! 
وەك حەزرەتی مەسیح دەڵێت "سوودی 
چییـــە تۆ ھەموو دنیـــا ببەیتەوەو خۆت 

بدۆڕێنیت؟!".

بیروڕا

خۆزگە
خەو بینین و خۆزگە ئەو مافەیە تا ئێستا دیکتاتۆرو 
زاڵمەکانیـــش نەیانتوانیـــوە ڕێـــی لێبگـــرن، منیش 
لەمناڵیمـــەوە خەونـــم بەنیشـــتمانێکەوە ئەبینی کە 
ھەموان وەک یەک لەســـێبەری خێرو بەرەکەتەکەیدا 
ئاســـودە بین. ڕۆژگارێک بوو پێش راپەڕین خۆزگەم 
ئەخواســـت کـــە ئەگەر بۆ ســـاتێکیش بێـــت ئای 
کوردســـتان بەسەر وتەکەمدا بشـــەکێتەوەو منیش 
دوا ھەناســـەکانی تەمـــەن ھەڵمژم. بەڵـــێ خەڵکی 
کوردســـتان ڕاپەرینیان کردو ڕژێمی ئاگرو ئاســـنیان 
ڕاماڵی، کۆمەڵێکیان ھێنایە مەیدان لەسەر سینیەکی 
زێڕین کلیلی نیشتمانیان دایە دەستیان، بەم ڕۆژگار 
پێیوتین و سەلماندی کە ئەوەی خۆزگەو خەونی ئێمە 

بوو ھەمووی زیندە بەچاڵ کرا، خۆزگەکانی من!! 
بـــەش بەحاڵـــی خـــۆم خۆزگـــە ئەخـــوازم ئایین 
لەسیاســـەت جیـــا بکرێتەوە، خۆزگـــە ئەخوازم ھیچ 
مناڵێکی ئەم نیشـــتمانە برسی نەبێت بەبێ بەرامبەر 
بچێتـــە خوێندنگەو بە بەرزترین ئاســـت فێر بکرێت، 
خوێندنگە گشـــتیەکان ئاستی کوالێتیان لەخوێندنگە 

تایبەتەکان بەرزتر بێت. 
خۆزگە ئەخـــوازم ھەمـــو ھاونیشـــتمانیەک مافی 
تەندروستی بۆ دەستەبەر بکرێت کە ئەمە مافی ڕەوای 
ھەمو کەسێکە، خۆزگە ئەخوازم ئاستی خزمەتگوزاری 
نەخۆشـــخانە گشـــتیەکان ئەوەندە بـــەرز بێت کەس 
بەزۆریـــش ڕوو لەنەخۆشـــخانە تایبەتـــەکان نەکات، 

خەڵکانی بیانی بێن بۆ کوردستان بۆ چارەسەر.
خۆزگە ئەخوازم ھەلی کار ئەوەندە زۆر بێت گەنجان و 
دەرچوانی زانکۆکان ئەوەندەیـــان بژاردە لەبەردەمدا 
بێت، ھەڵبژاردنی کارێک تووشـــی سەرســـوڕمانیان 
بکات، خۆزگە ئەخوازم ھیچ کەس لەم نیشتمانەدا بیر 
لەکۆچ نەکاتەوەو خۆی نەداتە بەر چارەنوسی نادیار، 
بۆ سەر دەریای ئیجە بۆ گەشتو گوزار بچن نەک ببنە 

خۆراکی نەھەنگ و قرشەکان. 
خۆزگـــە ئیدارەیەکی بەپالن و بەتەگبیرمان ھەبوایە، 
بەھیـــچ جۆرێک پێویســـتمان بەحکومەتـــی فیدراڵی 
نەبوایە، چاوەڕوانی ئەو بڕە پارە ناچیزیەمان نەکردایە 
کە بەغدا ئەینێرێ تا موچەی مەئمورەکانی پێبدەین.

 خۆزکە کواڵێتـــی کۆنترۆڵێکمـــان ھەبوایە بەھیچ 
جۆرێـــک ڕێی نەدایە کای خـــراپ و بێ ئەرزش بێتە 

وتمانەوە.
خۆزگـــە قۆرغکاری ناوی ئەچو بەکۆڵەکەی ئاشـــاو 
ھەموو بازرگان و بەڵیندەرو خاوەن کۆمپانیاکان بەپێی 
تواناو لێھاتویی و ئەزمونیان بەشـــدار بونایە لەبونیادو 
ئاوەدان کردنەوەی وتـــدا، خۆزگە ئەو نەریتە بنەبڕ 
ئەکرا کە کارو ھەلی کار تەنھا بۆ دەســـتەو تاقمێک و 

بۆ خزم و ئەحباب بێت.
خۆزگە کارەباو نەوت بۆ ھەموان بوایە (مەبەســـتم 
نەوتـــە بۆ خۆگەرم کردنـــەوە)، خۆزگە لە بری نەوت 
گازی سوتاندن بەلولەو بۆری ئەچوە ھەموو ماڵێکەوە 

ئیتر کەس بەغازی زۆپاو خەڵوز نەمردایە.
خۆزگـــە دەســـەت و حکومەتەکەمـــان ئەوەنـــدە 
ســـامی ھەبوایە لـــەالی دەرو جیرانەکان ھیچ وتێک 
زاتی ئـــەوەی نەکردایە ســـنورەکانمان ببەزێنێ یان 

تۆپبارانمان بکات.
خۆزگـــە کارگەکانمـــان ھەمـــووی لـــەکاردا بوایە، 
ھاوردەمان کـــەم بکردایەتەوە ھەناردەمان زۆر بوایە، 
خۆزگە بەرھەمی دروســـتکراوی کوردســـتان ئەمەندە 

نایاب بوایە وتان بەدوایدا بگەڕانایە.
میتـــرۆو  شـــەمەندەفەرو  ئەوەندەمـــان  خۆزگـــە 
گواســـتنەوەی گشـــتی ھەبوایـــە، کەس پێویســـتی 
بەئۆتۆمبێلی تایبەت نەبوایە، لەدەست ئەم ھەمو گازە 

ژەھراویە قوتار بوینایە.
خۆزگەکانی من زۆر گـــەورە نین ھەمووی لەتوانای 
دەســـەتدایە، خۆزگەم نەخواســـتوە لەپەیمانی ناتۆ 
ببین بەئەندام، یان مانگی دەستکرد بنێرین بۆ ئاسمان، 
خۆزگەم نەخواســـتوە بچینە یەکێتی ئەوروپاوە، دوا 
خۆزگـــەم ئەوەیە کە چۆن بەڕاپەڕین شـــاد بووم ئاوا 
ئەو ڕۆژەش ببینم کە گەندەڵکاران ئەبرێنە پای ھەق و 
حســـاب، با بەوە کۆتایی بھێنم ئەگـــەر بڵێم خۆزگە 

یاسا سەروەر بوایە، ھەموو ئەڵێین ئامین؟   

بیروڕا

مرۆڤایەیەتـــی ھـــەردەم لەھەوڵدا 
بـــووە بۆ ئـــەوەی بتوانێـــت ھەموو 
بخاتە گەڕ به مه به ســـتی  توانـــاکان 
ھەمووان  بـــۆ  بەختـــەوەری  ئەوەی 
کـــراوە  ئـــەوەی  بێنێتـــەدی، 
مرۆڤایەتی  لەخزمەتی  به دیاریکراوی 
بووبێت شورشـــی پیشەسازی بووه  
لەئه روروپا لەســـەدەکانی شـــازدەو 
سەرەتایەکی  ئەوە  بێگومان  ھەڤدە، 
پرشـــنگدار بووه ، بـــەم ھەوڵەکان 
نەوەســـتاو تـــا ئێســـتا بەردەوامە، 
لەبارەی  ئەوەی ئەمڕۆ دەیبیســـتین 
تەکنەلوجیایەکی تازە بەناوی "نانۆ" 
زۆر خەڵکی الی خۆمان پێی نامۆن، 
لێرەدا مەبەســـتمانە لەبـــارەی ئەم 
تەکنەلۆجیایە بدوێین بەشـــێوەیەکی 
ســـادەو ســـاکار، بـــەم ھیوادارین 
لەبواری  لەئایندەدا خەڵکانی پسپوڕ 
کیمیاو فیزیاو بایەلۆجی و ئەندازیاری 
تەنانـــەت پزیشـــکیش زیاتـــر کۆڕو 
کۆبۆنـــەوەو لێکۆڵینەوەی زانســـتی 
ئەنجام بدەن و لەگەڵ سەرمایه دارانی 
وت ھەنگاو بنێن بۆ پراکتیزەکردنی 

ئەم زانستە نوێیە.

تەکنەلوجیـــای نانـــۆ بەئینگلیزی 
 (Nanotechnology) پێیدەوتـــرێ 
كارى سەرەکی توێژینەوەو چاودێری 
مـــادە دەکات لەقەبـــارەی ١ تا ١٠٠ 
نانۆمیتـــەر (نانۆمەتریان نانۆیەکەی 
لەزانســـتی  زیاتر  درێژییە،  پێوانەی 
کیمیـــادا بەکاردێـــت بـــۆ پێوانەی 
گەردیلە، یەک مەتر بەرانبەر بەیەک 

ملیار نانۆمه تر.

لەھەمـــوو  تەکنەلۆجیایـــه   ئـــەم 
پســـپۆرییە جیاجیاکانـــی زانســـت 
بەکاردێـــت لەڕێگـــه ی پەیرەوکردنی 
ئـــەم تەکنەلۆجیاشـــەوە دەتوانرێت 
نـــاوازە لەمـــادەدا بکرێت  داھێنانی 
بەشـــێوەیه ک بتوانرێت ببێتە خاوان 

توانایەکی بەھێ و کاریگەرتر.

نانۆ چۆن دۆزرایەوە؟
زۆر  دۆزینـــەوەی  ســـەرەتای 
لە٢٩ی  بەکارھێنانیەوەیە،  لەپێـــش 
لەکۆبونەوەیەکی   ١٩٥٩ دێسەمبەری 
ئەمریکا  فیزیاویەکانـــی  کۆمەڵـــەی 
لەپەیمانگای کالیفۆرنیا بۆ تەکنەلۆجیا 
لەالیـــەن (ریچارد فینمـــان) یەکێک 
لەگەوره  زانـــا فیزیاویەکانی ئەمریکا 
ناونیشانی  لەژێر  باسکرا  لەبابەتێکدا 
لەبنه ڕه تداھەیە  پێویست  "ڕوبەڕیکی 
 There’s Plenty of Room at the
Bottom" لەو باسەدا ڕونی کردۆته وه  
کە دەتوانرێت دەسکاری گەرد بھجيا 
لەگەردیلـــە بكرێت، دواى دە ســـاڵ 
زانایەک بەناوی (نوریو تانیگوتشی) 
ئەمریکی ئامێرێکی مآیکرسکۆبی زۆر 
پێشـــکەوتوو وردی دروســـتکرد، بۆ 
یەکەمجار ناوی لێنا نانۆ تەکنەلۆجی، 
 Scanning Tunneling) بەھـــۆی 
Microscope)  دەتوانـــرا بەباشـــی 

یەکە ورديلەکانی گەرد ببينرێت.

"نانو" چیەو تا چەند دەبێتە مایەی خۆشگوزەرانی؟لەستایشی ئەخالقی پیشەییدا: متمانە گرنگترە بۆ بازرگان یان پارە؟

ئاراس عەبدولکەریم مەعروف
وەسفی خەلیل ئیسماعیل 

دالوەر عەلی سۆفی    

سوودی چییە 
تۆ ھەموو دنیا 

ببەیتەوەو خۆت 
بدۆڕێنیت؟

دامەزراوەی بانک 
لەھەموو جیھانداو لەگشت 

وتانی سەرزەمیندا 
توانای ھەیە کە دارایی 

وت پێشبخات و بانسی 
ئابوری ڕابگرێت

ئایا ڕۆژێک لەڕۆژان 
بەخه یاڵتدا ھاتوە 

بەئامێریکی کۆنتڕوڵ 
بتوانیت ڕەنگی 

ھەموو دارو دیوارو 
ئامێری دەوروبەرت 

بەپەنجەیەک 
بگۆڕیت؟ یان 

ڕۆژێک بیرت لەوە 
کردۆتەوه  جلوبەرگت 

بەھیچ شێوەیەک 
پەڵە بەخۆیەوە 

نەگرێت و ھەمیشە 
پاک بێت؟ ئەمە 

لەسایەی شۆڕشی 
تەکنەلۆجیای نانۆ 

بەدەستدێت شەن جەزا کەریم 

(١٠) یەک شەممە ٢٠٢٢/١/٧ (١٠) یەک شەممە ٢٠٢٢/١/٧
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پیشەسازی سلێ�نی

نەوال.. دەرمانسازە میھرەبانەكەی شار
كـــەس نییە لـــەو نەوەیـــەی خەڵكی 
شاری ســـلێمانی كە تەمەنیان لەسەروو 
پەنجـــا ســـاڵەوەیە، نەزانـــن نەوالـــی 
سەیدەلی كێیە؟ ئەو خانمێكی بەڕێزی 
شـــاری ســـلێمانی بوو، كە یەكەم ژنە 
دكتۆر بوو لەشـــاری سلێمانیدا دوكانی 
گەورە  خزمەتێكی  دابنێ  و  دەرمانسازی 

بەدانیشتوانەكەی بكات.

نـــەوال ئیســـحاق، كە كچی  دكتۆرە 
خێزانێكی بەڕێزی مەسیحی كلدانی بوو، 
یەكەم ژنیش بوو كە لەو شارەدا مۆڵەتی 

شـــوفێری بەدەســـتبھێنێت و ئوتومبێل 
لێبخوڕێت و ببێتە ژنێكی رەچەشكێن. 

ئەم ژنە كە خێزانەكەی بەبنەچە خەڵكی 
گوندی ھەرمۆتەی ســـەر بەشارۆچكەی 
كۆیەن، ســـەردەمی منداڵی و گەنجێتی 
بەســـەربردووەو  ســـلێمانی  لەشـــاری 
ئێســـتا لەوتی سوید دەژی. نەوال لەو 
كەسایەتییە  دەگمەنانەی  چاوپێكەوتنە 
كلدانییـــەكان  ماڵپـــەڕە  مەســـیحی و 
ھەمیشـــە  ئەنجامیانداوە،  لەگەڵیانـــدا 
خۆشەویستی خۆی بۆ شاری سلێمانی و 

خەڵكەكەی دەربڕیوە.

دكتۆرە نەوالی دەرمانساز كە خاوەنی 
دەرمانخانەی سلێمانی بووە لەشەقامی 
پیرەمیـــرد، خانمێكـــی بـــێ  ئەنـــدازە 
خانەدان و راســـتگۆو ھێمن و لەسەرخۆو 
قسەخۆش و رۆح سوک بووە، ئێستاش 
زۆرێك لەخەڵكی بەتەمەنی شار ستایشی 
میھەرەبانـــی ئەم ژنـــە دەکەن و ئەوەی 
لێدەگێڕنـــەوە كە ھـــەركات دەرمانیکی 
ئەدایتێ زۆر بەجوانی و دڵســـۆزانە تێی 
ئەگەیانیت و بۆی وەسف ئەکردیت چۆن 
بەکاری بھێنیت و زۆر میھرەبان و بەویژدان 

بووە. ھەروەھا ئاماژە بەوەش دەكەن كە  
زۆر جار پارەی لەخەڵكی دەستكورت و 
ھەژار وەرنەگرتـــووەو خزمەتێكی زۆری 

بەشاری سلێمانی كردووە.
ئەم خانمـــە بەڕێزە ھەرچەندە زۆرێك 
باس لـــەوە دەكەن كە كچەزای كەریمی 
عەلەكەیـــە، بەم خـــۆی بەمیدیایەكی 
كلدانی راگەیاندووە كە ســـەر بەخێزانی 
كەریمی عەلەكە نییـــە، بەڵكو کەریمی 
عەلەکە خاڵی باوكی بووە، ئەو وتویەتی 
"ئەمەوێ  راشكاوانە قسە بكەم و راستگۆ 
بـــم و نامەوێ  خـــۆم بەو كەســـایەتییە 

گەورەیەوە با بدەم، چونكە كەسی ئازا 
ناڵێ  باوكم ئەمەو ئەوە بوو بەڵكو ئەڵێ  

خۆم ئەوەم".
نەوال كە زمانەكانی كوردی و كلدانی و 
عەرەبـــی و ئینگلیزی بەباشـــی دەزانێ ، 
ھاوسەری بەدر نوئیل یوسفی رۆماننوسی 
ناودارە، كە بەزمانی عەرەبی دەنوسێ  و 
لەنوســـینەکانیدا پشتیوانی  ھەمیشـــە 
لەكورد و خەڵكی كوردستان دەكات كە 

خەڵكێكی لێبوردەن.
ھیـــوای تەمەن درێژیی و تەندروســـت 

باشی بۆ دكتۆرە نەوال.


