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 ریکالم

بازاڕی عێراق، 
دەرفەتێک بۆ 

گەشەی ئابوریمان

وەزیری بازرگانی و پیشەسازی:
تا ئێستا ٣٣١٤ كۆمپانياى بیانی و

٢٧٧١٣ كۆمپانياى خۆماڵی لەوەزارەتەکەمان تۆمار کراون

7

رۆژانە ٥٠٠ تۆن 
ئارد دەخرێتە 

بازاڕەوە 

کیتۆ کۆ بخۆرەوە و مەترسە..
   لەوتی سوید بەرھەم دێت    

     کۆمپانیای بورھان
     بریکاری سەرەکیە

 سەرۆکی ژوور: ھاوتیان دڵنیا دەکەینەوە نەگرانی رودەدات و نەکەمی خۆراک



و  بازرگانـــی  ژووری  ئـــەوەی  دوای 
الیەنە  لەگەڵ  ســـلێمانی  پیشەســـازی 
کـــرد  گفتوگـــۆی  پەیوەندییـــدارەکان 
بۆ  دەســـەتەکان  دابەزاندنی  لەبارەی 
بەڕێوبەرە گشـــتییەکان لە پارێزگاکان 
 پێدانـــی مۆڵەت بـــۆ ھاوردەکردنی کا
خۆراکییەکان و ئاسانکاری کردنی زیاتر 
بۆ بازرگانـــان بە سپاســـەوە بڕیاردرا 
کارئاســـانی بـــۆ بازرگانـــان بکرێت و 

دەسەتەکان دابەزێت بۆ پارێزگاکان.

ســـیروان محەمەد، ســـەرۆکی ژووری 
ســـلێمانی  پیشەســـازی  و  بازرگانـــی 
ڕایگەیاند “ سپاسی وەزارەتی تەندروستی 
حكومه تی ھه رێمی كوردستان دەکەین، 

کە ئـــەم بڕیارەی دەکـــردوە، بڕیارەکە 
پێداویســـتییە  ھاوردەکردنی  بۆ  گرنگە 
ڕۆژانـــەی  ژیانـــی  ســـەرەکییەکانی 

ھاوتیان“.

ئاماژی بەوەشـــدا بازرگانان لە ڕێگەی 
ســـنوری  نێودەوڵەتییەکانـــی  دەروازە 
لە  بەردەوامن  ســـلێمانییەوە  پارێزگای 
ھاوردەکردنـــی کاکان و کۆگاکان پڕن 

لە خۆراک و شتومەک.
لەبینای ژووری  بازرگانی و پیشەسازی 
ســـیروان  بەئامادەبوونـــی  ســـلێمانی 
ئـــاوات  ژوورو  ســـەرۆکی  محه مـــه د، 
محه مه د، قائیمقامی ســـلێمانی و سۆران 
عه بدولغه فـــور، بەڕێوەبـــەری چاودێری 
بازرگانـــی و ژمارەیـــەک لەبازرگانـــان  ، 
ســـیروان  بەڕێوەچوو،  کۆبونەوەیـــەک 
ڕیگەیانـــد  ژوور  ســـەرۆکی  محەمـــەد 
بۆ  دابەزێت  دەســـەتەکان  ”داواکارین 
بەرێوبەرایەتی تەندروســـتی ســـلێمانی 
ئەوان بتوانن مۆڵەت بدەنە بازرگانان“.

لەدوای ئـــەم کۆبونەوەیە و داواکاری 
سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
سلێمانی وەزارەتی تەندروستی ھەرێمی 
کوردستان چەندبڕیارێکی بۆ دابەزاندنی 

دەسەالتەکان ڕاگەیاند.

شانبه شانى  سلێمانى  ئاوى  كۆمپانیاى 
ده بێت  به شــــدار  جیھانیه كان،  كۆمپانیا 
نێوده وله تــــى  پێشــــانگاى  له نۆیه میــــن 

له ده وحه ى پایته ختى قه ته ر.

كۆمپانیایــــى ئاوى ســــلێمانى به ھۆى 
بــــه رزى كوالێتى و بڕوانامــــه  نێوخۆیى و 
تاكه  كۆمپانیاى  جیھانیه كانیــــه وه  وه ك 
ئاو له ســــه ر ئاســــتى عێراق و كوردستان 
ھه ڵبژیــــردراوه ، به شــــدارى پێشــــانگاى 

نێوده وڵه تى قه ته رى كرد كه  رۆژى ١٠ى 
ئه م مانگه  له ده وحه  ده ستى به كاره كانى 

كرد.
كۆمپانیــــای ئاوى ســــلێمانى خاوه نى 
نێوده وڵه تییــــه   بڕوانامــــه ى  حــــه وت 
له ئه مریكاو ســــویدو نه رویــــج و ئیمارات، 
له پێناو گرنگیدان بــــه  به رھه مى ناوخۆو 
به رھه مه كانى  ســــاالنێكه   وه به رھێنــــان 
جگه  له ناوخۆ ھه نارده ى والتانى ده ره وه  
ده كات له ئه وروپــــاو ئیمــــارات و چه نــــد 

والتێكى دیكه .

به شــــدارى كردنــــى كۆمپانیــــاى ئاوى 
ســــلێمانى له و پێشــــانگا نێوده وڵه تییه  
كاردانه وه ی جیــــاوازى لێكه وته وه و وه ك 
شاره زایان  سه رمایه داران و  به شداربوان و 
ده ڵێــــن ھه نگاوێكــــه  بــــۆ په ره پێدانــــى 
ناســــاندنى ھه رێمى  ناوخۆو  به رھه مــــى 
كوردســــتان به وتانــــى ده ره وه  له گه ڵ 

گه وره  كۆمپانیا جیھانییه كان.

ئا: رێژەن سەردار

کەمال موســـلیم، وەزیـــری بازرگانی و 
ھەرێمـــی  حکومەتـــی  پیشەســـازی 
کوردســـتان لەم گفتوگۆیەی بازرگانی و 
پیشەسازی-دا دەڵێت "لەساڵی ٢٠٢١دا 
٩٠٠ کۆمپانیای خۆماڵی و ٢٦ کۆمپانیای 
بیانی و لقی بەغدا ١٠ کۆمپانیا پاکتاویان 
کردووە یان داخراون کە دەکاتە نزیکەی 

دوو ھێندەی ساڵی ٢٠٢٠".

بازرگانـــی و پیشەســـازی: ئایـــا كارو 
چاالكی وەزارەتەكەتان لەساڵی ٢٠٢١دا 
لەئاستی خواســـتی ئێوەدا بوو بەراورد 
بەسانی پێشتر گەشەو بەرەوپێشچونی 

بەخۆیەوە بینی؟ 
چاالکـــی  کارو  موســـلیم:  کەمـــال 
پیشەســـازی  بازرگانـــی و  وەزارەتـــی 
بەپێی ئەو دەســـەت و کارنامەى بۆی 
دیاریکراوەو لەســـەر بنەماى سیاسەتى 
ئابـــورى حکومەتـــى ھەرێم بۆ ســـاڵی 
٢٠٢١ دەتوانین لەسەر دوو بڕگە یاخود 
ئاڕاســـتە پۆلینی بکەیـــن: یەکەمیان - 
ئاڕاستەى خۆماڵی کە وەزارەت ھەنگاوى 
گرنگ و ســـتراتیجی ئەنجامدا بەگەیشتن 
لەگـــەڵ  ڕێککەوتـــن  لەیەکگەیشـــتن و 
ھـــەردوو وەزارەتى بازرگانی و وەزارەتى 
پیشەســـازى عیراقی لەدواى ئاڵوگۆری 
شـــاند لەسەر ئاســـتی وەزیرو بریکارو 
پلـــەى تایبەت، ســـەرەڕاى واژۆکردنى 
یاداشـــتی ھاوبـــەش و بەدواداچوون بۆ 
چەند بابەت کە پێویستە بڕیاری لەسەر 
بدرێت و چارەســـەرى گرفتەکان. دووەم 
ئاڕاستە: ساڵی ٢٠٢١ جۆرێک لەبوژانەوە 
لەھەرێمی کوردســـتان ڕویدا بھشایەتى 
الیەنـــى بیانی و عێراقـــی، لەالیەکى تر 
چەندیـــن ھەنگاوى گرنـــگ ئەنجام درا 
بەرچاو  لەپڕۆژەکان و پالن و کۆنفرانسی 
که بەھەموو پێوەرێک لەســـاڵی ٢٠٢٠و 

سانی ڕابردوو باشتر بوو .
بازرگانـــی و پیشەســـازی: كۆرۆنـــاو 
تا  وەبەرھێنان  بودجەی  كەمكردنەوەی 
چەند كاریگەری لەسەر ئابوری ھەرێم و 

وەزارەتەكەتان ھەبووە؟ 
کەمال موسلیم: کرۆنا کاریگەرى زۆری 
ھەبووە لەسەر گشت سەکتەرو وەزارەت و 
چاالکی ئابوری نەک تەنیا لەسەر ئاستی 
ھەرێم بەڵکو ئاستی جیھانیش، چاودێران 
ڕێژەى سست بوونى ئابوری و ھەوسان 
بۆ ئـــەو کاریگەریانە بـــە ٥٠٪ ھەژمار 
دەکەن، لەالیەکى ترەوە کەم کردنەوەى 
بودجەى وەبەرھێنان لەدواى ئەوە دێت 
کە قەیرانی جۆراوجۆر بەرۆکی جیھان و 
عێراقى گرتـــووە بەڕادەیەک بازارەکانى 
سەقامگیر  ئامارەکان  شڵەژاوەو  جیھان 
نین، بەئەنجام کاریگەر دەبێت لەســـەر 

ھەر پرۆژەو چاالکییەک .
بازرگانـــی و پیشەســـازی: تائێســـتا 
كۆمپانیا  چەند  كوردســـتان  لەھەرێمی 
چەندیان  ڕێژەیـــەش  لـــەو  تۆمـــارن؟ 
بیانین یاخود كۆمپانیای بیانین و لقیان 

لەھەرێمی كوردستان كردوەتەوە؟ 
کەمال موسلیم: ژمارەى کۆمپانیان کە 
لـــەوەزارەت تۆمارن تاکو ئەمڕۆ دەگاتە 
 ٢٧٧١٣ بیانـــی و  كۆمپانيـــاى   ٣٣١٤

كۆمپانياى خۆماڵی.

بازرگانی و پیشەســـازی: پەیوەندیتان 
لەگەڵ كەرتی تایبەت چۆنەو ئایا بوارو 
دەرفەتی پێویســـتتان بۆ ئـــەم كەرتە 
ڕەخســـاندوە تا ڕۆڵی خـــۆی بگێرێت 
ژێرخانی  ســـەرخان و  لەبوژاندنـــەوەی 

ئابوریدا؟ 
کەمال موســـلیم: پەیوەندى وەزارەت 
لەگـــەل کەرتـــی تایبەت لەئاســـتێکى 
باشـــدایه، وەک نمونـــە ھـــەر لەکاتی 
نۆیەمـــى  کابینـــەى  دەســـتپێکردنى 
زیاتـــر  وەزارەت  ھەرێـــم  حکومەتـــى 
کۆڕبەنـــدى  کۆنفرانـــس و  لەحـــەوت 
ئەنجامداوە کە گشـــتیان کەرتی تایبەت 
رۆڵیان تێیـــدا ھەبووەو بـــۆ گوێگرتن 
لەگرفتەکانـــی کۆمپانیاکان و کارگەکان و 
بۆ  چارەســـەر  دۆزینەوەى  چۆنیەتـــى 
نوسینگەى  ترەوە  لەالیەکى  گرفتەکان. 
ئێمـــەو بریـــکارەکان و راوێـــژکارەکان و 
ب.گشـــتیەکان ھـــەردەم کراوەیـــە بۆ 
خاوەن ســـەرمایەو کەرتـــی تایبەت کە 
ھیوادارین ئەو جۆرە ھەماھەنگیه زیاتر 

بێت بۆ بەرژەوەندی گشتی .
بازرگانی و پیشەسازی: كەرتی تایبەت 
لەم چەند ســـاڵەدا گللەیـــی و گازندەی 
زۆر لەڕێژەی باجـــی دەرامەت دەكەن، 
كە ســـانە ئەم ڕێژەیە زیـــاد دەكات و 
خراپی دۆخی ئابوری لەبەرچاوناگیرێت، 

رونکردنەوەی ئێوە بۆ ئەمە چییە؟ 
کەمـــال موســـلیم: مەســـەلەى باج و 
بەوەزارەتـــی  پەیوەنـــدی  رســـومات 
داراییەوە ھەیە کە ئەو وەزارەتە لەگەڵ 
چەند الیەنێکى پەیوەندیدار سیاســـەتى 

دارایی ھەرێم جێبەجێ دەکەن.
داخســـتن و  پیشەســـازی:  بازرگانی و 
پاكتاو کردنی كۆمپانیا لەساڵی ٢٠٢١دا 
چەند بووەو ئەم ڕێژەیە بەراورد بەسانی 

ڕابردوو زیاد یاخود كەمی كردووە؟ 
 ٢٠٢١ لەســـاڵی  موســـلیم:  کەمـــال 
خۆماڵی ٩٠٠و بیانی ٢٦و لقی بەغدا ١٠ 
کۆمپانیا پاکتاویان کردووە یان داخراون 
کە دەکاتە نزیکەی دوو ھێندەی ساڵی 

.٢٠٢٠
بازرگانی و پیشەسازی:  بازرگانان بۆ 

ھاوردەی بەرھەمەكانیان لەدەروازەكانی 
نێوان ھەرێم و حكومەتی ناوەند ناچارن 
لەھەردووال مۆڵەتـــی ھاوردە وەربگرن، 
ئایـــا ھیـــچ بەرنامەیەكتـــان ھەیە بۆ 

یەكخستنی ئەم مۆڵەتە؟ 
کەمال موسلیم: لەدەستپێکى کابینەى 
نۆیەمى حکومەتى ھەرێمی کوردستانەوە 
چەند  چارەســـەرکردنى  بەمەبەســـتی 
گرفتێـــک کـــه دووچـــاری بازرگانـــان 
ھەڵســـاوە  وەزارەت  دەبێتـــەوە 
بەپەیوەنـــدی کردن لەگـــەل وەزارەتى 
بازرگانـــی عێراقی فیدرال بەســـەردانی 
بەغداو پێشوازی کردن لەشاندی ئەوان، 
تەنانەت واژۆکردنى یاداشـــتی ھاوبەش 
لەبڕگـــەکان پەیوەســـتە  یەکێـــک  کە 
ھـــاوردن و ھەناردەکـــردن  بەمۆڵەتـــی 
بـــۆ یەکســـختنی ڕینماییـــەکان و یەک 

داتابێس و ھەمان مۆڵەت کە پێویســـتە 
بەزمانی کوردیش تێیدا بنوسرێت بەم 
تاکو ئێســـتا بەتەواوى ئەو ڕێککەوتنە 
جێبەجـــێ نەکـــراوە بەداخـــەوەو ئێمە 
بەردەوام لەپەیوەندیداین بۆ گەیشـــتن 

بەچارەسەرى کۆتایی .
بازرگانـــی و پیشەســـازی: حكومەتی 
ناوەند ئـــەو بازرگانیـــەی كارا كردووە 
كە دەكەونە نێـــوان ھەرێم و حكومەتی 
ناوەنـــد بۆ ڕێگـــری لـــەو بەرھەمانەی 
لەدەروازەكانی ھەرێمەوە ھاوردە دەكرێن 
بەبیانوی پاراستنی بەرھەمی ناوخۆیی، 
ئایا ئەم كارە كاریگەری نابێت لەســـەر 
ئەوانەی  بەتایبەتی  ھەرێـــم  بازرگانانی 
بریكارنامـــەی كۆمپانیا جیھانییەكانیان 

ھەیە لەسەر ئاستی عێراق؟ 
کەمال موسلیم: وەزارەتی بازرگانی و 
پیشەسازی بۆ ھەمان مەبەست پەیوەندی 
کردووە بەوەزارەتی پیشەسازی عێراقی و 
پێشوازیمان لەشاندیان کردووەو یاداشتی 
ھەماھەنگیمان لەنێواندا ھەیە بۆ ئەوەى 
ھەر گرفتێک دووچارى کارگەکان دەبێت 
بۆ  بەروبوومیان  کاکانیـــان و  ئەوانەى 
بەشەکانی تری عیراق ھەناردە دەکەن، 
ئێمە لەھەرێمی کوردســـتان وا ئێســـتا 
ھەمان یاسای عیراقی جێبەجێ دەکەین 
بۆ ئەوەى خاوەن کارگەکان سوودمەند بن 
لەو یاسایه، بەم گرفتەکان ھەندێکیان 
ماون و ڕیگری دەکرێت لەگواســـتنەوەى 

کاکان بۆ بەشەکانی تری عێراق .
بازرگانی و پیشەسازی:  ئایا حكومەتی 
ھەرێم بۆ پاراستنی بەرھەمی ناوخۆیی 
كار بەھەمان یاســـای (قانـــون حمایە 
المنتجـــات العراقیـــە رقم (١١) لســـنە 

٢٠١٠) دەكات؟ 
کەمال موســـلیم: بەڵی ھەمان یاســـا 
ئینفاز کـــراوەو چەند بڕگەیەکی ھەموار 

کراوە .
بازرگانی و پیشەسازی: وەك ئاشكرایە 
ھێمای بازرگانی لەســـەر ئاستی ھەرێم و 
عێـــراق بەجیـــا تۆمار دەكرێـــت، واتا 
بازرگانێك دەبێـــت دووجار ھێما تۆمار 
بكات، ئەمەش جاری واھەیە كێشـــەی 

دوبارەی ھێما دروست دەبێت، چ كارێك 
كراوە بۆ یەكخستنی تۆماری ھێما؟ 

رابردوودا  لەماوەى  موســـلیم:  کەمال 
وەزارەت  ئـــەوەى  بـــۆ  دراوە  ھـــەوڵ 
لەگەل حکومەتـــى عێراقی لەوەزارەتى 
بازرگانی و وەزارەتى پیشەسازى جۆرێک 
لەیەکگەیشـــتن ھەبێت بۆ کارەکان واتە 
تۆمارکدنـــى ھێمـــاى بازرگانی کە تاکو 
ئێستا بەدوو شـــێواز مامەڵەى لەگەلدا 
دەکرێت، بـــەالم الیەنى عێراقی جۆرێک 
لەکەمتەرخەمـــى دەکـــەن لەتۆمـــارى 
ھێمـــاى بازرگانـــی و پاراســـتنی مافی 
فیکری، کە ئێمە تاکـــو رادەیەکى زۆر 
ئاگاداری پرۆسەکەین، ئەوەش بەھەوڵی 
وەزارەت و دڵسۆزى و زیرەکى کارمەندانى 

وەزارەت .
بازرگانی و پیشەسازی: ماوەی چەندین 
ساڵە کارکردن لەناوچە پیشەسازییەکانی 
نێـــوان ھەرێمی کوردســـتان و کۆماری 
ئیسالمی ئێران وەســـتاوە ھۆکارەکەی 

چیە؟
کەمال موسلیم: ناوچە پیشەسازییەکان 
یەکێکـــە لەئەولەویاتـــی وەزارەت کـــە 
گرنگیەکى ســـتراتیجی ھەیە بۆ ئێستاو 
دواڕۆژى ھەرێمی کوردستان و لەساالنى 
رابردوو ئەو پرۆژەیە دەستیپێکرد، بەم 
تەواو نەیـــووە لەبەر چەنـــد ھۆکارێک 
وەک نەبوونى بودجەى پێویســـت دواى 
ســـەرھەڵدانى چەنـــد قەیرانێـــک وەک 
قەیرانى دارایی و شەڕی داعش و ھۆکارە 
نێودەوڵەتیەکان، ناوچەى پیشەســـازی 
ئێســـتا وەک ئـــەرک و کارەکان بۆ نێو 
دەســـتەى وەبەرھێنان گواستراوەتەوە، 
بەم سەڕەرای ئەوە وەزارەت لەپالنیدا 
ھەبـــوو که یانزە ناوچەى پیشەســـازی 

دروست بکرێت .
بازرگانی و پیشەسازی: بە چ یاسایەک 
مۆڵـــەت دەدەنـــە کارگەکانـــی کەرتی 
پیشەسازی بەیاسا کۆنەکە یان یاسای 
٢٠ کە ھەموو عێراق پەیرەوی دەکات؟

کەمـــال موســـلیم: بەیاســـا نوێیەکه 
مۆڵەت دەدەینە دامەزراندنى کارگەکان 

لەھەرێمى کوردستان.

لەسەر داوای ژووری بازرگانی سلێمانی 
وه زاره تی تەندروستی دەسەتەکان 

داده به زێنێت بۆ پارێزگاكان

كۆمپانیایه كى خۆماڵى به  به رھه مى ناوخۆ به شدارى 
پێشانگایه كى نێوده وڵه تى ده كات له قه ته ر

ئابوری گشتی ھەواڵی ژووری بازرگانی و پیشەسازی

بەیاسای ژمارەی 
٢٠ کە ھەموو عێراق 

پەیرەوی دەکات 
مۆڵەت دەدەینە 

دامەزراندنى کارگەکان 
لەھەرێمى کوردستان

ناوچەى پیشەسازی 
ئێستا وەک ئەرک و 

کارەکان بۆ نێو 
دەستەى وەبەرھێنان 

گواستراوەتەوە، 
بەم سەڕەرای ئەوە 

وەزارەت لەپالنیدا 
ھەبوو که یانزە 

ناوچەى پیشەسازی 
دروست بکرێت

وەزیری بازرگانی و پیشەسازی: 
لەساڵی ٢٠٢١دا ٩٠٠ کۆمپانیای خۆماڵی و ٢٦ کۆمپانیای بیانی 

پاکتاویان کردووە یان داخراون

(١٣) پێنج شەممە ٢٠٢٢/٤/٧ (١٣) پێنج شەممە ٢٠٢٢/٤/٧

 کەمال موسلیم، وەزیری بازرگانی و پیشەسازی

ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی 
خەتــــی ڕێزلێنانــــی بەخشــــییە خالید 
شینکی، کە لەساڵی ١٩٧٤وە تاکو ئێستا 
لــــەژووری بازرگانی و  ئەندامێکی چاالکە 
پیشەسازی سلیمانی و جێدەستی لەکارو 

پاکڕاگرتنی شاری سلێمانی دیارە.

ســــیروان محەمەد، ســــەرۆکی ژووری 
ســــلێمانی  پیشەســــازی  بازرگانــــی و 
رایگەیانــــد "بەنــــاوی ژووری بازرگانی و 
پیشەســــازی ســــلێمانییەوە سوپاســــی 
بەڕێــــز خالیــــد حەمە رەئوف، ناســــراو 
بە(خالید شــــینکی) دەكەین كە لەساڵی 

(١٩٧٤) شــــەرەفی ئەندامێتــــی ژووری 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی پێدراوەو 
دڵســــۆزانەو بێ دابڕان سانە ئەندامێتی 
خۆی لەژوورەكەمان نوێكردۆتەوە، وەك 
بازرگانێكی سەركەوتوو جێدەستی دیارە 
لەكارو پڕۆژەكانی شاری سلیمانی و ھەلی 
کاری بۆ ژمارەیەکی بەرچاو ڕەخساندوەو 
بەردەوام لەکاتی ڕوداوە نەخوازراوەکاندا 
کۆمەک و  لەگەیاندنــــی  بووە  پێشــــەنگ 

ھاوکاری".
ســــەرۆکی ژوور ھیوای خواســــت کاک 
خالیــــد تەمەن درێژ بێــــت و لەکارەکانی 

بەردەوام بێت.

ژووری بازرگانی سلێمانی خەتی 
ڕێزلێنانی بەخشی بە"خالید شینکی"

ســــلێمانی  بازرگانی  ژووری  نوێنەرانــــی 
بەشــــداریان کرد لەپیشانگای نێودەوڵەتی 
میزۆبۆتامیــــا بۆ گەشــــتوگوزار لەشــــاری 

دیاربەکر لەوتی تورکیا.

سلێمانی  شــــاری  ناساندنی  بەمەبەستی 
گەشــــتیارییەکان،  کۆمپانیــــا  بەتــــەواوی 
پیشەســــازی  بازرگانی و  ژووری  نوێنەرانی 
لەپێشــــانگای  بەشــــداریانکرد  ســــلێمانی 

میزۆپۆتامیا لەدیاربکر.
پێشــــانگای نێودەوڵەتی میزۆپۆتامیا بۆ 
گەشــــتوگوزار بەئامادەبوونــــی دکتۆر دارا 
جلیل خەیات، سەرۆکی یەکێتی ژوورەکانی 

بازرگانــــی ھەرێمــــی کوردســــتان و ئومێد 
خۆشناو، پارێزگاری ھەولێرو ئازاد شمقار، 
ئەندامــــی ئەنجومەنــــی کارگێــــڕی ژووری 
بازرگانی و پیشەســــازی سلێمانی نوێنەری 
ڕۆشنبیری سلێمانی و پارێزگاری دیاربەکرو 
وەزیری گەشــــتوگوزاری تورکیــــاو مەمەد 
کایــــا، ســــەرۆکی ژووری بازرگانی دیاربکر 

کرایەوە.
ئەنجومەنی  ئەندامــــی  شــــمقار،  ئــــازاد 
کارگێــــڕی ژووری بازرگانی و پیشەســــازی 
ســــلێمانی ڕایگەیاند "لەپێشانگاکەدا وەک 
نوێنــــەری ژووری بازرگانی و پیشەســــازی 
سلێمانی تەواوی بەشــــەکانی پێشانگامان 

شاندێکی ھەرێمی کوردستان بەشداریی 
لەپێشانگای میزۆبۆتامیا لەدیاربەکر  کرد

کۆمپانیــــا  لەگــــەڵ  بەســــەرکردەوە 
گەشــــتوگوزاریەکان قسەمانکرد، دەربارەی 
لەنێوان  گەشتیاریی  پرۆسەی  بەھێزکردنی 
ھەردووالدا تا بتواندرێت ھاوتیان ئاشــــنا 
ببن بەکلتورو ناوچە گەشتیارییەکانی نێوان 

ھەردوال".
لەبەرپرســــانی  "داوامــــان  راشــــیگەیاند 
دیاربەکر کردووە ھەوڵ بۆ کردنەوەی ھێڵی 
ئاســــمانی بدرێت بۆ فڕۆکەخانەکانی ھەرێم 
بەتایبەت شاری ســــلێمانی تا ئاسانکاری 
زیاتر بکرێت بەمەبەستی ھاتنی گەشتیاران و 
کاری کۆمپانیــــا گەشــــتیارییەکان تاکــــو 
بتوانرێت ناوچە گەشتوگوزاریەکانی ھەرێمی 
کوردســــتان بەگەشــــتیاران بناســــێنرێت، 
پێوستە زانیاری لەســــەر تەواوی ھۆتێل و 
ڕێســــتۆرانتەکان و ناوچە گەشــــتیارییەکان 

بەکۆمپانیاکانی ھەردوال بدرێت".
بەوەشــــدا  ئامــــاژەی  شــــمقار،  ئــــازاد 
"لەپێشــــانگاکەدا چاومــــان بەنوێنەرانــــی 
گەشــــتوگوزاریەکان  لەکۆمپانیا  بەشــــێک 
کــــەوت خۆشــــحاڵی خۆیــــان دەربڕی بۆ 
ئەنجامدانی کاری ھاوبەش لەگەڵ کۆمپانیا 
گەشــــتوگوزاریەکانی شــــاری ســــلێمانی، 
داوایانکــــرد وەک ژووری بازرگانــــی ببینە 
پردێک بــــۆ دروســــتکردنی کاری ھاوبەش 
لەنێوان کۆمپانیا گەشتیارییەکان، بەڵێنمان 
ژووری  توانایەکــــەوە  بەھەمــــوو  پێــــدان 
بازرگانی سلێمانی کاربکات بۆدروستکردنی 

ئەو پەیوەندییە".



ئا: زریان محەمەد

سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
ســـلێمانی دڵنیایی دەدات لەبەردەوامی 
ھاوردەکردنی خـــۆراک و زۆریی لە بازاڕو 
کۆگاکاندا، ئـــەو دەڵێت "لەماوەی یەک 
مانگـــدا زیاتر لە ٢٠٠ ھەزار تۆن خۆراک 

ھاوردە کراوە".

 ســـیروان محەمەد، ســـەرۆکی ژووری 
ســـلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
لەلێدوانێکـــدا بۆ ڕۆژنامـــەی "بازرگانی و 
"ھاوردەکردنی  رایگەیاند  پیشەســـازی" 
خـــۆراک رۆژانـــە بەردەوامـــی ھەیـــە، 
لەســـنورەکانەوە ئۆتۆمبێلـــی بارھەڵگر 
دێنە نـــاو خاکی کوردســـتان بەتایبەت 
مەرزی باشماخ و پەروێزخان، لەئێستاشدا 
نیـــە،  خۆراکیمـــان  گرفتێکـــی  ھیـــچ 
بازاڕەکان و مارکێتـــەکان و گەنجینەکانی 
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی سلیمانی 
پریەتی لەخۆراک و پێداویســـتی، رۆژانە 
خۆراک دێت بەپێی پێداویستی ناوخۆیی 
پاشەکەوت دەکرێت و ھەر لەسلێمانیشەوە 
خۆراک دابەش دەکرێت بەسەر شارەکانی 

ناوەڕاست و خواروی عێراق".

دەستخۆشـــی  محەمـــەد  ســـیروان 
لەحکومەتی ھەرێـــم دەکات کە لەدوای 
جەنگی ئۆکراینا بڕیاری دا کارئاســـانی 
بۆ بازرگانان بکرێت بەمەبەستی ھاوردە 
کردنـــی کا لەدەروازەکانەوە، ئەو وتی 
کردووە  ئاســـانکاری  ھەرێم  "حکومەتی 
بەمەبەســـتی  بڕیارێـــک  بەدەرکردنـــی 

دروســـتکردنی لیژنەیەک لەسەر ئاستی 
ھەر  چارەســـەرکردنی  بـــۆ  پارێزگاکان 
کێشـــەو گرفتێکی بازرگانـــی بەتایبەت 
لەھاوردەکردنـــی بەرھەمە خۆراکیەکان، 
ھەربۆیە ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
سلێمانی بە بەردەوامی لەگەڵ بازرگانان 
کێشـــەو  ھـــەر  بـــۆ  لەپەیوەندیدایـــە 
گرفتێک کە ھەیانبێـــت ھەوڵی تەواوی 
بازرگانیەکان  چارەســـەرکردنی کێشـــە 
دەدات و ھەربازرگانێک کێشـــەی ھەبێت 
لەســـنورەکان دەتوانـــن پەیوەندیمـــان 
پێوە بکەن و ھەوڵدەدەین بەزوترین کات 

چارەسەری کێشەکانیان بکرێت".
وتیشی "بازرگانانی سلێمانی بەردەوام 
ئاگاداری ئـــەو بەرھەمە خۆراکیانەن کە 
لـــە چ وتێکدا ھەیەو چۆن دەســـتیان 
خۆراکیـــەکان  بەرھەمـــە  بـــە  دەگات 
لەتـــەواوی وتانی جیھانـــەوە ھاوردەی 
خۆراک و پێداویستیەکان دەکەن، بەتەنھا 
لەماوەی یەک مانگی ڕابردودا بڕی زیاتر 
لە ٢٠٠ ھەزار تۆن خۆراک ھاوردە کراوە 
بۆ ناو شاری ســـلێمانی کە ھەمو جۆرە 
دەگرێتەوەو  خـــۆراک  پێداویســـتیەکی 
دڵنیایی دەدەین ھیچ کێشـــەو گرفتێکی 

خۆراکی نیە".
ئەمـــە لەکاتێکدایە کە ســـانە لەگەڵ 
ھاتنی مانگی ڕەمەزان بازاڕ جموجۆڵێکی 
زیاتری تێدەکەوێت و خواســـت لەســـەر 
كەلوپەل و شمەك و كاكان زیاد دەبێت، 
پیشەســـازی  بازرگانی و  ژووری  بـــەم 
بـــەردەوام لەكاتی ھاتنی ئـــەم مانگەدا 
لەھەوڵی دابینکردنی پێداویســـتییەکانی 
بازاڕدایـــە بـــۆ ئەوەی نرخی شـــمەك و 

کاكان بەرز نەبێتەوە. 

لەبـــارەی ئەو کێشـــانەی بـــۆ کاری 
بازرگانـــی دروســـت دەبێت، ســـەرۆکی 
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی 
وتی "ئەو زەیتانەی لەناوەڕاست و خواروی 
عێراقەوە دێنە کوردســـتان بەتایبەت بۆ 
شاری ســـلێمانی کە لەالیەن کۆمانیای 
ئیتحاد لەناوخۆدا لەعێراق بەرھەم دێت 
گەورەترین کارگەیە، کاتێک بازرگانان ئەو 
ڕۆنە ھاوردە دەکەن لەبازگەکاندا داوای 
لەکاتێکدا  دەکرێت،  پشـــکنین  ئەوراق و 
ئەو بەرھەمـــە لەناوخۆی عێراق بەرھەم 
دێت، بۆیە پێویستی بەو پشکنینانە نیە 
حکومەت راســـتەوخۆ دەتوانێت لەگەڵ 
کارگەکـــە مامەڵە بـــکات و داوای جۆری 
زەیتەکەو پشـــکنینەکەی بکات، چونکە 
ھەر ئەو کارگەیە زەیتی بەشـــە خۆراکی 
ھاوتیان دابین دەکات، بۆیە پێویســـتە 

حکومـــەت کارئاســـانی بـــکات و ڕێگری 
لەھاتنی ئەو زەیتە نەکات، لەبەرئەوەی 
لەگەڵ  لەبازرگانەکانی سلێمانی  بەشێک 
ھەیەو  گرێبەســـتیان  ئیتحـــاد  کارگەی 
ڕۆن و زەیتیـــان لێدەکـــڕن و ھـــاوردەی 
دەکەن بۆ ســـلێمانی، گـــەر کارەکانیان 
لێ قـــورس بکرێت ئـــەوا بازرگانان واز 
لەو کارە دەھێنن و ئەمەش دەبێتە ھۆی 
کەمبونەوەی زەیت لەبازاڕاکانی سلێمانی 
ھەر بۆیە پێویســـتە کارگرانیی نەخرێتە 

سەر بازرگانان".

دەربـــارەی ئەو پێشـــنیار و پرۆژانەی 
وەک ژووری بازرگانی سلێمانی داویانەتە 
حکومەت و الیەنـــە پەیوەندیدارەکان بۆ 
بازرگانی  ئـــەوەی کاری پیشەســـازی و 
لەناوخۆدا باشتر بکرێت، سیروان محەمەد 
وتـــی "وەک یەکێتی ژوورە بازرگانیەکان 
لەســـاڵی ٢٠١٢ لەئەنجومەنـــی وەزیران 

خـــۆم داوام کـــرد کەوا گەشـــەپێدانی 
پیشەســـازی دەبێـــت بەرەو پێشـــەوە 
بڕوات ھەربۆیـــە بڕیارێکیان دەرکرد کە 
لیژنەیەک لەپارێزگاکان دروســـتبکرێت و 
بکات  لیژنەکان  پارێزگار ســـەرۆکایەتی 
بۆ چارەسەرکردنی کێشەی پیشەسازی، 
بەم بەداخەوە زیاتر لە شـــەش ســـاڵە 
کۆبونەوەیە  ئەم  ســـلێمانی  لەپارێزگای 
نەکراوە، بۆ چارەســـەر کردنی کێشەی 
بەنوســـراو  پیشەســـازی چەند جارێک 
پارێزگارمان لێ ئـــاگادار کردۆتەوە گەر 
ئـــەو لیژنەیە بەردەوام بێـــت کۆمەڵێک 
دەکات،  چارەســـەر  گرفـــت  کێشـــەو 
لەکاتێکـــدا لەھەولێرو دھۆک ئەو لیژنانە 
کاران و کێشەکانی پیشەسازان چارەسەر 
دەکەن، ھیوادارم لەشاری سلێمانی ئەو 
لیژنەیە دەســـت بەکۆبونەوەکانی بکات 
کـــە گەورەتریـــن چارەســـەر کردنە بۆ 

پێشخستنی کەرتی پیشەسازی".

بازرگانی بازرگانی

سەرۆکی ژوور: ھاوتیان دڵنیا دەکەینەوە نەگرانی رودەدات و نەکەمی خۆراک
لەماوەی یەک مانگدا زیاتر لە ٢٠٠ ھەزار تۆن خۆراک ھاوردە کراوە بۆ سلێمانی

کۆمپانیای ڕەزگە: بەووردی پشکنین بۆ سەرجەم 
بەرھەمە ھاوردەکراوەکان دەکەین

(١٣) پێنج شەممە ٢٠٢٢/٤/٧ (١٣) پێنج شەممە ٢٠٢٢/٤/٧

لەماوەی یەک مانگدا 
زیاتر لە ٢٠٠ ھەزار 
تۆن خۆراک ھاوردە 

کراوە بۆ سلێمانی

 ناو بازاری سلێ�نی 

  سیروان محەمەد

ئا: زریان محەمەد

ھادی حەمە ســــەعید، بەڕێوەبەری ڕێگە 
پێــــدراوی کۆمپانیای ڕەزگە بۆ پشــــکنینی 
بەرھەمە ھاوردەکراوەکان، لەم گفتوگۆیەدا 
لەگــــەڵ ڕۆژنامەی بازرگانی و پیشەســــازی 
دەڵێت "بەوردی پشــــکنین بۆ تەواوی ئەو 
بەرھەمانە دەکەین کە لــــەدەرەوەی ھەرێم 
دێتە کوردستان و پێشــــکەوتوترین ئامێری 
ڕۆژانــــە  لەبەردەســــتدایەو  پشــــکنینمان 
پشــــکنینی فیزیایی و کیمیایــــی و بایلۆجی 

ئەنجام دەدەین".

بازرگانی و پیشەسازی: ئەو بەرھەمانە چین 
كە كۆمپانیاكەتان پشكنیان بۆ دەكات؟

ھــــادی حەمە ســــەعید: ســــەرجەم ئەو 
بەرھەمانەی لەڕێگەی دەروازەی نێودەوڵەتی 
باشــــماخەوە ھاوردەی ھەرێمی کوردستان 
دەکرێــــت بەپێــــی تایبەتمەنــــدی عێراقی و 
نێودەوڵەتی پشکنینیان بۆ دەکرێت، پاش 
لەڕێگەی کەرەنتینەکانی حکومەتی  ئەوەی 
ھەرێمی کوردســــتانەوە ئاراستەی تاقیگەی 
ناوەنــــدی کۆمپانیای ڕەزگــــە دەکرێت بۆ 
مەبەستی دیاریکردنی کوالێتی بەرھەمەکان. 
دوای ئــــەوەی کۆمپانیای ڕەزگە لەســــاڵی 
٢٠١٧ گرێبەســــتی پشــــکنینی بەرھەمــــە 
نێودەوڵەتی  لەدەروازەی  ھاوردەکراوەکانی 
باشــــماخ واژۆ کرد، دەســــتبەجێ بەسوود 
وەرگرتــــن لەپســــپۆرانی بوارەکە ھەســــتا 
بەبنیاتنانی تاقیگەیەکی پڕپۆش بەسەرجەم 
ئامێرە پێشــــکەوتوەکانی پشکنین لەپێناو 
ئەنجامدانی پشــــکنینەکانی بــــە بەرزترین 
کوالێتــــی لەپێناو بەرزکردنــــەوەی کوالێتی 
بەرھەمــــە ھاوردەکراوەکان، کە ســــەڕەڕای 
پاراستنی تەندروســــتی ھاوتیانی ھەرێمی 
کوردســــتان، ھــــۆکارە بــــۆ بەرزکردنەوەی 
ئاســــتی بەبازارکردن کە ئەمەش لەکۆتایدا 
بەســــوودی بازرگانان کۆتایی دێت، چونکە 
بەرھەمــــی کوالێتی بــــاش توانای مانەوەی 
لەکێبركیی بــــازاڕدا زیاترە بــــەروارد  بەو 

بەرھەمانەی کە کوالێتیان باش نیە.
بازرگانی و پیشەســــازی: تەنھا كۆمپانیای 
ڕەزگە لــــەدەروازەی نێودەوڵەتی باشــــماخ 
پشــــكنین بــــۆ بەرھەمی ھــــاوردە دەكات و 

جۆری پشکنینەکان چین؟
ھادی حەمە ســــەعید: کۆمپانیای ڕەزگە 
بەھاوبەشی لەگەڵ الیەنی پەیوەندیدار نمونە 
وەردەگرێت،  ھاوردەکــــراوەکان  لەبەرھەمە 
بەم پشــــکنینەکان تەنھا لــــە تاقیگەکانی 
کۆمپانیــــای ڕەزگەدا جێبەجــــێ دەکرێت، 
کیمیایی و  (فیزیایی،  پشــــکنینە  سەرجەم 
بایلۆجی)یانەی کە لەتایبەتمەندی عێراقی و 
ئەنجامدەدرێت.  داواکراون  نێودەوڵەتیەکان 
چونکــــە ڕەزگە خاوەنی ســــەرجەم تاقیگە 
پێویستەکانی پشــــکنینە بەباشترین ئامێرو 
ســــتافی ڕاھێنراو کــــە لەتوانایدایە بەپێی 
ســــتانداردە ناو خۆیــــی و نێودەوڵەتیەکان 
ســــەرجەم ئــــەو پشــــکنینانە ئەنجامبدات 

داواکراون.
بازرگانی و پیشەســــازی: كوالێتی و نرخی 
پشــــكنین لەدەروازەی نێودەوڵەتی باشماخ 

چۆنە؟
ھادی حەمــــە ســــەعید :دەتوانین بڵێین 
کۆمانیــــای ڕەزگــــە لەئێســــتادا خاوەنــــی 
یەکێکــــە لەباشــــترین تاقیگەکانی کوالێتی 
کۆنترۆڵ لەســــەر ئاســــتی ھەمــــوو عیراق، 
بەســــوود  ئەنجامدەدرێــــت  پشــــکنینەکان 
وەرگرتــــن لەباشــــترین ئامێــــرو ڕێگاکانی 
کۆمپانیاکەمــــان  چونکــــە  پشــــکنین 

 ھەڵگــــری ھەردوو بڕوانامــــەی نێودەوڵەتی
تاکــــە  کــــە  (ISO 17025 , ISO 9001)ە 
عێــــراق و  ئاســــتی  لەســــەر  کۆمپانیایــــن 
بڕوانامەکانمان لەالیەن (IAS)ی ئەمریکی و 
پێبەخشــــرابێت.  کەنەدییــــەوە  (IAF)ی 
نرخی پشــــکنینەکان بەپێی ئەو گرێبەستە 
وەردەگیرێــــت کــــە کۆمانیاکەمــــان لەگەڵ 
ھەرێمــــی  دارایی/حکومەتــــی  وەزارەتــــی 
کوردســــتاندا واژۆی کــــردوە بەپــــێ ئــــەم 

خشتەیەی خوارەوە:
نرخ پشکنین  ژ 
٥٠٠٠ فیزیایی   ١

١٥٠٠٠ کیمیایی   ٢
٢٠٠٠٠ بایلۆجی   ٣

بازرگانــــی و پیشەســــازی: زۆرتریــــن ئەو 
بەرھەمانە چین كە لەدەروازەی نێودەوڵەتی 
باشماخەوە ھاوردە دەكرێن و كۆمپانیاكەتان 

پشكنینی بۆ دەكات؟
ھادی حەمە سەعید: سەرجەم  بەرھەمە 
ھاوردەکراوەکان پشــــکنینیان بۆ دەکرێت، 
بەم زۆرترین ئــــەو بەرھەمانی کە ھاوردە 
دەکرێن بریتیــــە لەبەرھەمە خۆراکییەکان، 
میوەو ســــەوزە، ســــوتەمەنی و بیناسازی.. 

ھتد.  
بازرگانی و پیشەســــازی: بار ماوەی چەند 
پشــــكنین و  بۆ  دەمێنێتەوە  لەدەروازەكــــە 

دەرەنجامەكەی؟
ھادی حەمە سەعید: لەدوای سەرھەڵدانی 
کۆرۆنا لەساڵی ٢٠١٩ بەمەبەستی ئاسانکاری و 
ڕێگریکــــردن لەدروســــتبونی کەمی خۆراک 
لەبازاڕەکانی ھەرێمی کوردســــتان بەبڕیاری 
لیژنەی ڕوبەروبونەوەی کۆرۆنای حکومەتی 
ھەرێمی کوردستان زۆربەی بەرھەمە خۆراکیە 
بەڕێدەکڕیت  بەڕێگەپێــــدان  ھاوردەکراوکان 
دوای وەرگرتنی بەڵێننامە لەالیەن بەشــــی 
یاســــایی بەڕێوبەرایەتی گومرگی باشــــماخ 
بەمەبەستی ھەڵگرتنی لەکۆگاکاندا تا کاتی 
تەواوبونی پشــــکنینەکان، ئەو بەرھەمانەی 
بایلۆجی  بەپشــــکنینی  پێویســــتیان  کــــە 
ھەیە دوای ٤٨ کاتژمێر لەدوای گەشــــتنی 
ئەنجامەکەی  بەتاقیگە  بەرھەمەکە  نمونەی 
تــــەواو دەبێت. بەم ئــــەو بەرھەمانەی کە 
پیویســــتیان بەپشــــکنینی بایلۆجــــی نییە 
لەماوەیەکی کەمتردا پشــــکنیەکانیان تەواو 

دەبێت.
جیاوازییەك  ھیچ  پیشەسازی:  بازرگانی و 
ھەیــــە لەڕووی مــــاوەی پشــــكنین و نرخی 
دەروازەكانــــی  لەنێــــوان  پشــــكنینەكان 

ھەرێمدا؟
ھــــادی حەمــــە ســــەعید: بەڵــــێ،  بــــۆ 
ئــــەم گرفتە پێویســــتە  چارەســــەرکردنی 
لەسەر ئاســــتی وەزارەت و بەڕیوبەرایەتییە 
گشــــتیەکاندا لیژنەیەکی ھونەری و زانستی 
دروست بکرێت بەمەبەستی یەکخستنەوەی 
جــــۆرو کاتی پشــــکنینەکان چونکە ھەندێ 
پشکنین ڕەنگە تێچوو کاتی زۆری پێویست 
بێت لەکاتێکدا زۆر گرنگ و داواکراون، بەم 
لەپێناو دروســــتکردنی ئاسانکاری بۆ کاری 
لەسەر سەالمەتی  لەدەروازەکەیدا  بازرگانی 
پشکنیەکە  ھاونیشــــتمانیان  تەندروســــتی 
ئەنجامنــــادەن. کــــە ئەمــــەش پێشــــھاتی 
مەترسیدار دروست دەکەن لەسەر تەندروستی 
ھاوتیانی ھەرێمی کوردستان. لەھەمانکاتدا 
چاودێریکردن و بەردەوامی کەسانی پسپۆری 
حکومەتی  پەیوەندیدارەکانــــی  وەزارەتــــە 
گرنگ  بەپێویســــت و  کوردســــتان  ھەرێمی 
دەزانین. ســــەبارەت بەنرخی پشکنینەکان 
بەم  نرخــــەکان،  دیاریکردنی  ســــەرەڕای 
ڕەنگە لەھەندێ کاتدا وەک خۆی جێبەجێ 
نەکرێت، بۆ ڕیگەگرتن لەم حاڵەتە پێویستە 
لەچاودێری  پەیوەندیــــدار جگــــە  الیەنــــی 
بەردەوام ھەوڵبدات بەپێی جۆری بەرھەم و 

پشکنینەکان نرخ دیاری بکات.
بازرگانــــی و پیشەســــازی: ئەو كێشــــەو 
گرفتانە چیــــن كە ڕووبەروتــــان دەبێتەوە 

لەكاتی ئەنجامدانی كارەكانتان؟
بەدڵنیاییەوە  ھــــادی حەمــــە ســــەعید: 
گرفــــت  کێشــــەو  ھەنــــدێ  ڕوبــــەرووی 
دەبینــــەوە، کــــە ســــەرەکیترینیان بریتیە 
یەکگرتــــووی  سیســــتەمێکی  لەنەبونــــی 
پشکنین لەســــەرجەم دەروازەکانی ھەرێمی 
کوردستان و عێراق! ڕەنگە  ھەندێ بەرھەم 
بەپشــــکنینی  تەنھــــا  دەروازە  لەھەنــــدێ 
فیزیایــــی بەڕێبکرێت، بەم لەدەروازەیەکی 
تر پشنینەکانی تری (کیمیایی و بایلۆجی) 
بــــۆ بکرێت کــــە لەتایبەتمەنــــدی عێراقیدا 
داواکراون کە ئەمەش وادەکات بازرگانەکان 
ڕوو بکەنە ئەو دەروازانەی پشکنینی کەمی 
تێــــدا دەکرێت. لەالیەکی دیکەوە لەدەروازە 

الوەکییەکانــــدا تاقیگــــەی پێویســــت نییە 
بەراورد بە دەروازە نێودەوڵەتییەکان، بۆیە 
پێویســــتە ڕێگە نەدرێــــت بەھاوردەکردنی 
بەرھەمــــە ســــەرەکیەکانی وەک خــــۆراک 
لەو  دەروازانەدا بەمەبەســــتی پاراســــتنی 
تەندروســــتی ھاوتییان، یاخــــود ڕاگرتنی 
بــــارەکان و ناردنــــی نمونــــە بــــۆ نزیکترین 
تاقیگەکانــــی پشــــکنین لەڕێگــــەی الیەنی 
پەیوەندیــــدارەوەو پاش دەرچونی ئەنجامی 

پشکنین ئینجا ڕێگەی پێبدرێت.
بازرگانی و پیشەسازی: بەراوردی ڕێكاری 
پشكنین لەدەروازەكانی ھەرێمی كوردستان و 
حكومەتی ناوەندا لــــەڕووی نرخ و كوالێتی و 

ماوەوە چۆنە؟
ھادی حەمە ســــەعید: وەک ئەوەی باس 
دەکرێت لەالیەن بازرگان و  ھاوردەکارانەوە 
لەدەروازەکانی حکومەتی ناوەند کارئاسانی 
زیادکردنی داھات  بەمەبەســــتی  دەکرێــــت 
ھەندێجار  لەکاتێکــــدا  لەدەروازەکانیانــــدا، 
بارەکان بەبێ پشــــکنینی پێویســــت بەڕێ 
لەدەروازەکانی ھەرێمی  لەکاتێکدا  دەکرێن، 
کوردستان بەبێ تایبەتمەندی عێراقی بەڕێ 

ناکرێت.

بازرگانی و پیشەسازی: ئەو پشكنینانەی 
كە دەكرێـــت لەالیـــەن كۆمپانیاكەتانەوە 
لەكاتـــی ھاوردەی كاكاندا لەكاتی ناردنی 
بۆ پارێزگاكانی عێراق كێشەو گرفتی نیە؟
ھادی حەمە سەعید: نەخێر، تا ئێستا ھیچ 
گرفتێک بۆ ئەو بەرھەمانە دروست نەبووە 
کە لەالیەن تاقیگەکانمانەوە پشکنینی بۆ 
کرابێت و ئاڕاستەی پارێزگاکانی تری عێراق 

کرابێت.
کۆمپانیـــای  پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 
ڕەزگە چەنـــد ھەلی کاری بـــۆ ھاوتیان 

رەخساندوە؟
ھادی حەمە ســـەعید: کۆمپانیای ڕەزگە 
مـــاوەی زیاتـــر لـــە ٤ ســـاڵە کاردەکات 
لەدەروازەی نێودەوڵەتی باشـــماخ و ھەلی 
کاری بۆ زیاتر لە ١٢٠ کارمەند لەسەرجەم 
پســـپۆرییە جیـــاوازەکان رەخســـاندووە، 
کـــە ھەڵگـــری بڕوانامـــە جیاوازەکانـــی 
(دکتۆرا، ماســـتەر، بەکالۆریوس و دبلۆم)

ی تێدایـــە. خاوەنی لیژنەیەکی زانســـتی 
فرە پســـپۆڕە کە بـــەوردی تاوتوێی ئەو 
بابەتانـــە دەکەن پێوســـتیان بەبڕیاردانی 
زانســـتی گرنـــگ ھەیە. لەالیەکـــی ترەوە 
تاقیگەی ناوەنـــدی کۆمپانیاکە توانیوەتی 
بەبێ جیاوازی ھاوکاری سەرجەم زانکۆ و 
پەیمانگاکانی ھەرێمی کوردستان بکات کە 
لەڕێگەی نوســـراوی فەرمیەوە داوا کراوەو 
لەتاقیگەکانیاندا  توێژەرەکانیان دەتوانـــن 
ھەموو  ئەنجامبـــدەن،  توێژینەوەکانیـــان 
کارئاســـانیەک دەکرێـــت تەنھـــا لەپێناو 
زانکۆو  زانســـتی  ئاســـتی  بەرزکردنەوەی 
پەیمانگانـــی ھەریمی کوردســـتان کە تا 
ئێســـتا جەندین توێژینەوەی گرنگی تێدا 
کۆمپانیاکەمان  ھەروەھـــا  ئەنجامـــدراوە. 
ھەمـــوو  وێنـــەدا  کـــەم  لەدەرفەتێکـــی 
ھاوکاریەکی کارمەندانی کۆمپانیاکە کراوە 
کاتێک ھەوڵی بەرزکردنەوەی بڕوانامەکانیان 
دەدەن. ڕەزگە ماوەی ٣ ســـاڵە سەرقاڵی 
لەباشـــترین  یەکێکـــە  دروســـتکردنی 
تاقیگەکانی کوالێتی کۆنترۆڵ لەناوچەکەدا 
کە ھۆکار بووە بۆ ڕەخســـاندنی ھەلی کار 
بەچەندین توێـــژی جیاواز. رۆژانە بەوردی 
پشکنین بۆ سەرجەم بەرھەمەکان دەکرێت و 
ڕێنمایی تـــەواو دەدرێت بەبازرگانەکان بۆ 

بەرزکردنەوەی کوالێتی بەرھەمەکانیان.

ھیچ گرفتێکی 
خۆراکیمان 

نیە، بازاڕەکان و 
مارکێتەکان و 

گەنجینەکانی ژووری 
بازرگانی و پیشەسازی 

سلیمانی پریەتی 
لەخۆراک

 کۆمپانیای رەزگە بەوردی پشکنینەکان ئەنجام دەدات



کشتوکاڵ کشتوکاڵ 

ئا: زریان محەمەد

پرۆژەی بەبازاڕکردنـــی گەنمی جوتیاران 
لە(پارێزگای سلێمانی و ھەڵەبجەو راپەڕین و 
گەرمیـــان) لەالیــەن "گروپی کۆمپانیاکانی 
تایبـــــەت  کەرتـــــی  وەک  قەیـــــوان" 
وەزارەتـــــی  لەگـــــەڵ  بەھەماھەنگـــــی 
پەیوەندیدارەکانــی  الیەنــە  کشـــــتوکاڵ و 
حکومەتــی ھەرێمــی کوردسـتان، جێبەجێ 
دەکرێت یەکێکە لەپرۆژە ســـتراتیژییەکان 
کـــە خـــۆی دەبینێتـــەوە لەوەرگرتنەوەی 
بــــڕی زیــــادەی گەنمــــی بەرھـەمھاتـوو 
لـەجوتیــــاران و پاشـــان کردنـــەوەی بـــە 
بەرھەمەکانـــی (ئـــاردو پێویســـتیەکان)و 

دووبارە بەبازاڕکردنەوەی.

زاھیـــر زانـــا، بەڕێوەبـــەری پرۆژەکـــە 
پیشەســـازی"  "بازرگانـــی و  بەڕۆژنامـــەی 
رایگەیانـــد "بەشـــەکانی پڕۆژەکـــە بریتیە 
لەکارگەی بەرھەمھێنانی ئاردو جۆرەکانی و 
دروســـتکردنی ســـایلۆی دانەوێڵەو کۆگا، 
بنکەی ئاگرکوژانەوە،  کۆگای سوتەمەنی، 
بنکەی تەندروســـتی، رێستۆرانت، شوێنی 
یاریگاوشوێنی  کارمەندان،  نیشتەجێبوونی 
کێـــش و  کارگێڕیـــی،  بەســـەربردن،  کات 
ســـکان، ژووری کۆنترۆڵ، بەشی فرۆشن، 
ھەروەھا دروستکردنی چەند کارگەیەک بۆ 
بەرھەمھێنانی (ساوەر، خواردنی دایت بێ 
شـــەکر، بروێش، مەعکەرۆنا، بەرھەمەکانی 
کێک) کە ئەمانەش ھاوشـــێوەی شارێکی 
پیشەسازی گەورەو سەردەمیانە بەشێوەی 

پێشکەوتوو مۆدێرن دروستدەکرێن.
زاھیر وتـــی "لەدوای ئەو بـــڕە گەنمەی 
حکومەتـــی عێراقی ســـانە لەجوتیارانی 
دەکڕێتەوە لەھەرێمی کوردســـتان بەشێکی 
زۆری گەنمـــی دیکەی جوتیاران ســـانە 
توانای  ھەرێـــم  حکومەتی  دەمێنێتـــەوەو 
لەبەرامبەردا  نییـــە،  وەرگرتـــن و کڕینـــی 
نیشـــتمانی  پـــڕۆژەی  لەچوارچێـــوەی 
بەبازاڕکردنی گەنمی جوتیاران لەســـنوری 
ئیدارەی  ســـلێمانی وھەڵەبجەو  پارێـــزگای 
گەرمیـــان و ڕاپەڕین، بـــڕی گەنمی زیادەی 
جوتیاران دەکڕدرێتـــەوەو بەکاردێتەوە بۆ 

بەرھەمی ناوخۆیی".
وتیشـــی "لەنێــو بەرھەمــە جۆراوجــۆرە 
کشــتوکاڵیەکاندا، گەنــم بووەتــە ھێــمای 
ژیـــــان، باپیرانمــان ھـــــەر لــەکۆنــەوە 
لــەگونجـــــاوی خـــــاک و ھـــــەوای ئــەم 
نیشـــــتامانە بـــــۆ بەرھەمھێنانـــــی گەنم 
بەگرنـــــگ ھەژمـــار کــردووە، لەئێســـتا 
یـــــان داھاتـــوودا پێویســـــتە ھەمومــان 
گرنگــی زیاتــر بدەینــەوە بــەم گەوھــەرە 
ھەنـــــگاوی  وتەکەمـــــان،  زێڕینـــــەی 
خواســـــت و  پەرەپێدانـــــی  یەکەمیـــــش 
داواکاریــیە لەســـــەر بەرھەمــی خۆماڵــی 
گەنـــــم و ھەنگاوێکــی گرنگــی ســـــەرەتا 
ئابوریەکــــی  بــۆبنیاننانــــی  دەبێـــــت 
بەھێـزی کشــــتوکاڵی کـــە ببێتـە مایـەی 
رەزامەنـدی حکومــــەت و ھاوتیــان، وەک 
دەســتەجەمعی  ھاوبەشـــــی  پڕۆژەیەکــی 
لــە نەخشـــــاندنەوەی ســــیماکانی ژیـان 
لــــەم وتــــەدا ســــوودی لێوەربگیرێـت. 
لــــەم روانگەیـەوە "کۆمپانیــــای قەیـوان" 
بـە خۆشــــحاڵییەوە بەھەماھەنگـی ھەموو 
الیــــەک لـەو بــــوارەدا ھــــاوکار دەبێـت و 

ھەوڵەکانـــــی چــڕ دەکاتـــــەوە تاوەکــو 
قۆناغێکــی گرنــگ لــەمێــژوی پەرەپێــدان و 
بوژاندنــــەوەی کشــــتوکاڵ و بەھێزکردنـی 
ژێرخانـی ئابـوری و پەرەپێدانـی ئاشـتەوایی 

کۆمەیەتی بونیاد بنێت".
بەڕێوەبەری پرۆژەکە لەبارەی پێویســـتی 
پرۆژەکەوە وتی " بەرھەمــی ســانەی گەنــم 
کـــــە لەالیــەن جوتیارانــــەوە لـەھەرێمـی 
کوردسـتاندا زیاتـرە لــەخواســت و داواکاری 
لەالیــەن حکومەتــی ناوەنــدی عیراقــەوە 
کۆمەڵێــک  لەکاتێکـــــدا  وەردەگیرێـــــت، 
تەنگوچەڵەمـــــەی کارگێــڕی و یاســـــایی 
بـــــۆ وەرگرتنــی گەنمەکانیـــــان چینــی 
جوتیارانـــــی نائومێد کـــــردوە، ھــاوکات 
زیانــی گــەورە لــەکەرتــی کشـــــتوکاڵی 
ھەرێـــــم و ئابوریەکەیـــــدا بەرپادەبێــــت، 
لەبەرئـەوە دۆزینـەوەی بـازاڕ بـۆ بەرھەمــی 
جوتیـــــاران بیرۆکــەی ســـــەرەکی ئــەم 
پڕۆژەیەیــە کــە خــۆی لــەدروســتکردنی 
چەندیــن کارگــەی خۆماڵــی دەبینێتــەوە 
گەنــم و  بەرھەمەکانــی  ئامادەکردنــی  بــۆ 
تەواوکردنــی  بــەبازاڕکردنیـــــان و  دواتــر 
ســوڕی بەپیشەســازی کردنــی بەروبومــی 
بەدەســـــتی  گەیاندنـــــی  کشـــــتوکاڵی و 

بەکاربەران".
وتیشـــی "پـــڕۆژەی بەبازارکردنی گەنمی 
جوتیاران پێکھاتووە لەسایلۆیەک بەتوانای 
ھەڵگرتنی (٣٠٠٠٠٠ ) سێ سەد ھەزارتۆن، 
دوو ئاشـــی ســـاوەرو کێک و  دوو ئاشـــی 
ئاردی سفرو مان بەتوانای بەرھەمھێنانی 
(٥٠٠) تـــەن لەرۆژێکدا، دروســـتدەکرێت. 
ئاشـــــی  یــەک  یەکەمــدا،  لــەقۆناغـــــی 
ئـــــاردی ســـــفرو مـــــان بــەگەنجینـــە 
بەقەبارەی گشـــتی (٩٦٠٠) مەتر سێ جاو 
کارگەی پاستا کارگەی پسکیت توێژینەوەو 
پەرەپێدانـــی بنەتـــۆوی گەنـــم بەڕوبەری 

٣٢٥٠٠٠م دووجا".
پرۆژەکـــە،  بەرھەمەکانـــی  دەربـــارەی 
"بەرھەمھێنانـی  بەڕێوەبەری پرۆژەکە وتی 
لەسـەر  پێشــــکەوتوو  بەشـێوازێکی  ئـارد 
ئاســــتی ھەرێمایەتــی و لەتوانایــدا بێــت 
لــەئـــــاردی ســـــفرەوە تـــــا بـــــۆر بــۆ 
بەرھەمھێنانـی نـان و ســـەمـون و بەرھەمـە 
ھەویریـەکان دابیـن بـــکات و دەرچواندنــی 
تێکەڵـــــەکان  خۆراکیـــــە  بەرھەمـــــە 
کـــــە لــەگەنــم و پێکھاتـــەی خۆراکی تر 
دروســـتدەکرێن و بەرھەمھێنانــــی خۆراکـە 
کەلتوریەکانــــی وەک ســــاوەرو بروێـــش، 
وەک  جیھانیەکانـــی  خۆراکـــە  ھەروەھـــا 
مەعکەرۆنـــی و ســــپاکێتی بەســـتانداردی 

جیھانی".

بەڕێوەبەری پرۆژەکە ئەوەش روندەکاتەوە 
کە ناوەڕۆکی ئەم پڕۆژەیە، وەرگرتنــەوەی 
٥٠٠ پێنــج ســـــەد ھــەزار تــۆن گەنمــی 
کوردســـــتان  ھەرێمـــــی  جوتیارانـــــی 
(قەیـــوان و  کۆمپانیاکانـــی  لەالیـــەن 
خۆشـــناو) بەھاوبەشی و پەســـــەندکردن و 
بەرھەمھێنانــی گەنمــی بنەتــۆو وەرگرتنــی 
کـــــۆی گەنمـــی بنەتـــــۆو لەجوتیارانــی 
ھەڵەبجـــــە،  ســـــلێمانی،  پارێـــــزگای 
ئیــدارەی گەرمیـــــان و راپەڕیــن لەالیــەن 
گروپـــــی کۆمپانیاکانی قەیوانەوە، دانـان و 
دروســــتکردنی چەنـد کارگەیـەکی گەورەو 
پێویســـت، کـە لەئێســــتادا بەشـێوەیەکی 

خێـرا کاریــــان تێـدا دەکرێـــت، لەگوندی 
پیرەمەگـــرون،  لەناحیـــەی  قەرەچەتـــان 
بـەتوانایەکــــی زۆر تـــا لەپێـــــش وادەی 
دیاریکــراو پرۆژەکــە تەواوبکرێت، ئەو وتی 
"پێـــش ئەو وادەیەش لەســـەرەتای مانگی 
(١٠-٢٠٢١) قەیـــوان گروپ، تا تەواوبوونی 
بەھەماھەنگی  پرۆژەکە  ئاردەکەی  کارگەی 
لەگـــەڵ وەزارەتـــی کشـــتوکاڵ، لەڕێگەی 
کارگەی ئـــاردی ســـلێمانی رۆژانــە (٥٠٠ 
تــۆن) ئـــــارد بەرھەم دەھێنێت و دەیخاتە 
بــازاڕەکانی کوردستانەوە، ئەوەش لەپێناو 
نرخی  زیاتری  لەبەرزبوونەوەی  رێگریکردن 
ئـــارد کە لەتورکیاو ئێـــران ھاوردە دەکرا. 
لەالیەکی ترەوە کیشەی جوتیاران ئەوەبوو 
کـــە توانــای ســـــایلۆکانی ســـــلێمانی و 
دەوروبـــــەری بـــــۆ ھەڵگرتنـــــی گەنــم 
لــە(٢٤٠ھـــــەزار) تـــــۆن تــێناپـــــەڕێ، 
ســـــانەی  گرفتـــــی  ئەمـــــەش  کـــە 
ھـــــەم جوتیـــــاران و ھـــــەم حکومەتــی 
ھەرێمیشـــــە، ئەوە جگــە لــەوەی ئەمــە 
وادەکات ئاسایشـــــی خــۆراک و بەرھەمــی 
گەنــم بەتایبەتــی بــەردەوام لەمەترســیدا 
بێـــت. بەتەواوبونــی ئــەم پڕۆژەیــە ئــەم 
مەترســـــییانە کۆتایــی دێـــــت، چونکــە 
توانــای عەمبارکردنی گەنم بۆ دوو ئەوەندەو 
زیاتریـــش بەرزدەبێتەوە، کـــۆی بەرھەمی 
زیـــادەی جوتیارانیش لەگـــەڵ راگەیاندنی 

پڕۆژەکە لەساڵی رابردوو وەرگیرا". 
پـــڕۆژەی  بەڕێوەبـــەری  زانـــا،  زاھیـــر 
بەبازاڕکردنـــی گەنمـــی جوتیـــاران ئاماژە 
بەوەش دەکات لـە ئێســــــتادا جوتیـاران 
تەنھــــا (٧٠ – ١٠٠) كگــــم گەنم بۆ ھـەر 
دۆنمێک دەفرۆشــــن لە كاتیكدا تێكـــــڕای 
ھــــەر  بــــۆ  كگــــم  بەرھەمھێنــــان ٣٥٠ 
دۆنمێکە لـەھەنــــدێـــك كاتــــدا، توانـای 
بەرھەمھێنـان دەگاتـــە (١٠٠٠ كگـم / تـۆن)، 
بەمـەش ئـەو بــــڕە زیادەیـە دەمێنێتـەوە 
لـەرێگـەی ئــــەم پڕۆژەیـەوە لـەجوتیـاران 
وەردەگیرێـت، چونکـە حكومەتـــی عێـراق 
ســــــانە (٣٣٠) ھــــــەزار بــــۆ (٣٩٠) 
ھـــەزار تـــۆن وەردەگرێــــت لەجوتیارانی 
ھەرێمی کوردستان کە ئەوەش زۆر کەمترە 

لەو بڕەی بەرھەم دەھێرنێت.
ســـوودەکانی  گرنگی و  لەبـــارەی  ھـــەر 
ئەم پرۆژەیە "دلێر کەمـــال"، بەڕێوەبەری 
راگەیاندن و پەیوەندییەکانی قەیوان گروپ، 
پیشەســـازی"  "بازرگانـــی و  بەڕۆژنامـــەی 
گەنمی  بەبازاڕکردنی  "پـــڕۆژەی  رایگەیاند 
جوتیاران لەپارێزگای سلێمانی و ھەڵەبجەو 
راپەڕیـــن و گەرمیان، کـــە یەکێکە لەپرۆژە 
ھەرێمـــی  حکومەتـــی  ســـتراتیژییەکانی 
کوردســـتان لـــە(٢٣-٥-٢٠٢١) لەگونـــدی 
قەرەچەتان بەردی بناغەی دانرا، بەپێی ئەو 
ماوەیەی دیاریکراوە دەبێت لەماوەی (١٣٦٠ 
رۆژدا) کۆی گشتی پڕۆژەکە تەواو بکرێت، 
بەم ھەر دوای راگەیاندنی پڕۆژەکە لەساڵی 
رابـــردوو لەپێناو بەرژەوەنـــدی جوتیاران 
(قەیـــوان گـــروپ) لەڕێگـــەی لیژنەیەکی 
تایبەتمەند بەھاوکاری وەزارەتی کشتوکاڵ 
کۆی گشـــتی گەنمی بنەتۆوی جوتیاران و 
ئەو گەنمە زیادەیەی جوتیارانی وەرگرتەوە 
کە حکومەتی ناوەندی وەرینەگرتبوو، ئەوە 
وتی "ئەوەش ھەنگاوێکی گرنگ و گەورەبوو 
بـــۆ ئـــەوەی جوتیـــاران زەرەرمەند نەبن، 
چونکە سانی رابردوو جوتیاران بەنرخێکی 
کەم ئەو گەنمە زیادەیـــان لەبازاڕی رەش 
دەفرۆشـــتەوە، لەھەنـــگاوی دووەمیشـــدا 
"قەیوان گروپ " دەستیکرد بەھاڕینی ئەو 
گەنمەی وەرگیرابوەوە لەجوتیاران و ھاڕینی 
بۆ ئارد بەتوانای خستنە بازاڕی (٥٠٠ تۆن 
ئارد) لەڕۆژێکدا ئەوەش لەپێناو دابینکردنی 
بڕی پێویســـتی ئاردو خســـتنە بازاڕی بۆ 
ناوخۆییەکان و  پێویســـتیە  پڕکردنـــەوەی 
زیادکردنی بەرھەمی ناوخۆیی گەنم و ئارد، 
جگە لـــەوەی لەڕووی ئاسایشـــی خۆراک و 
ھەرزانـــی نرخـــی ئـــاردو خۆماڵیکردنـــی 
ئارد ھەنگاوێکی  بەرھەمھێنانی  پرۆســـەی 
گەورە بوو، بـــۆ زیاتـــر دەوڵەمەندکردنی 
رێزگرتن  کوردســـتان و  ئابـــوری  ژێرخانی 
لەبەرھەمی رەنج و ماندووبونی جوتیاران کە  
بەچەندێتی و  بایەخ  بەدڵنیاییەوە  لەمەودوا 

چۆنێتی بەرھەمی گەنمەکانیان دەدەن".
 وتیشی "ئەم پڕۆژەیە گرنگی زۆری ھەیەو 
لەئێســـتادا لەالیەن تیمە ئەندازیارییەکانی 

قەیوان گـــروپ، کاری خێـــراو جدی تێدا 
دەکرێت و کارەکانیشـــی بەرەو پێشچوونی 
بەرچـــاوی بەخـــۆوە بینیـــوە بەجۆرێـــک 
پێشـــبینی ئەوە دەکەیـــن لەپێش وادەی 
دیاریکراوی خۆی پرۆژەکە تەواوبکرێت، کە 
ئەوەش دەبێتە ھۆکاریکی گەورەو گرنگ بۆ 
رەخساندنی سەدان ھەلی کار بۆ خەڵکی و 
لەھەرێمی  بێـــکاری  ڕێژەی  کەمکردنەوەی 
سلێمانی  شـــاری  بەتایبەت  کوردســـتان و 
کە ئـــەوە ئامانجێکی گەورەیـــەو دەتوانم 
بڵێـــم لەئێســـتادا گروپـــی کۆمپانیاکانی 
قەیـــوان، نزیکـــەی (پێنج ھـــەزار) ھەلی 
کاری راســـتەوخۆی رەخســـاندووە ئـــەوە 
جگـــە لەھەزارانـــی تری ناراســـتەوخۆ کە 
بۆیە  بـــوون،  ســـوودمەند  لەپرۆژەکانمان 
لەھەوڵداین ئـــەو رێژەیە زیاتریش دەکرێت 

بۆ زۆر زیاتر لەوە".

لەچوارچێوەی پڕۆژەی بەبازاڕکردنی گەنـــمی جوتیـارانی کوردستاندا

"قەیوان گروپ " رۆژانە ٥٠٠ تۆن 
ئارد دەخاتە بازاڕەوە ئا: رێژەن سەردار

کچێک پاش ئەوەی بەشــــی کشتوکاڵی 
داپۆشــــراو لەزانکــــۆی ســــلێمانی تەواو 
ماڵەکــــەی  نھۆمێکــــی  لــــە  دەکات، 
خۆیــــان پرۆژەیەکی قارچکی ســــەدەفی 
دادەمەزرێنێــــت، ئەو ئاماژە بەوە دەکات 
ھیچ  سروشــــتییە  پاک و  بەرھەمەکــــەی 
جــــۆرە ســــەمادو خــــۆڵ و دەرمانێکیش 
لەبەرھەمھێنانیــــدا بەکارنایــــەت و دەڵێت 
"بەرھەمەکانم خواستێکی باشی لەسەرە، 
ھــــەر کاتێک دەینێرم بــــۆ دوکاندارەکان 

ھەر ئەو ڕۆژە تەواو دەبێت".

شــــەیما ئەحمــــەد، خاوەنــــی پرۆژەی 
قارچکی سەدەفی بەرۆژنامەی "بازرگانی و 
پیشەسازی" رایگەیاند "دوای ئەوەی کە 
بەشی کشتوکاڵی داپۆشراوم تەواو کرد، 
تاقیکردنەوەیەکی  ھەوڵمدا پرۆژەیــــەک و 
کشــــتوکاڵی بکەم کە لەپســــپۆڕیەکەی 
خۆمەوە نزیک بێت، پــــڕۆژەی قارچکی 
ھــــۆکاری  دامەزرانــــد،  ســــەدەفیم 
دەستکردنیشم بەم کارە ئەوە بوو دوای 
تەواوکردنــــی زانکۆ بێکار بووم، ھەوڵمدا 
ببمە خاوەنــــکاری خۆم، جیــــا لەوەش 
حەزو خولیایەکی زۆرم ھەیە بۆ کارەکەم، 
لەو کاتەوەی خوێنــــدکاری زانکۆ بووم، 
پرۆژەکە  بۆ  بەدواداچونــــم  لێکۆڵینەوەو 
کــــردوە، ھەوڵــــم داوە دەســــتپێبکەم، 
خۆشبەختانە گەیشــــتم پێی و لەئێستادا 
کار دەکەم و زۆر خۆشحاڵیشم و متمانەشم 
بەخۆمــــە کە لــــەم کارەدا ســــەرکەوتوو 

بووم".
شــــەیما ئەوە رون دەکاتــــەوە کە بڕی 
بەرھەمھێنان لە پرۆژەکەیدا پەیوەســــتە 
"ھەتــــا  وتــــی  ئــــەو  بەکەشــــوھەواوە، 
کەشــــوھەوا گونجاو  بێت، بڕی بەرھەم 
زیاد دەکات، بەم بەشــــێوەیەکی گشتی 
لەو پرۆژەیەی من دامناوە بەھۆی ئەوەی 
کارەکــــەم لەئێســــتادا زۆر گــــەورە نیە، 
نزیکەی ٨٠ کیلۆ قارچک بەرھەم دەھێنم 
لەماوەی مانگێکدا، بەمەرجێک کەشوھەوا 
گونجــــاو بێت، بڕی بەرھەمھێنان مانگانە 

دەگۆڕێت".
وتیشی "ئەم زســــتانە کاتی بەفرو ئەو 
بەســــتەڵەکەی بۆ مــــاوەی چەند رۆژێک 
کوردســــتانی  ئەمســــاڵدا  لەســــەرەتای 
گرتەوە، زیــــان بەر پرۆژەکــــەم کەوت و 
بەشــــێکی زۆر لەبەرھەمەکەی لەناو برد، 
لەبەرئــــەوەی ئامێــــری پێوســــتم نەبوو 
بتوانم بەرھەمەکــــەم بپارێزم و کۆنترۆڵی 

کەشوھەوایەکی بەوجۆرەی پێبکەم".
بەرھەمھێنانی قارچک پێویستی بەكەش و 

ھەوایەکی لەبارە كە پلەی گەرمییەكەی 
لەنێوان ٢٥ تاوەكو ٢٧ سەدیدا بێت  لەدو 
ھەفتــــەی یەکەمی بەرھەمھێنانیداو دواتر 
دەبێــــت پلەی گەرمییەكــــەی بۆ ١٩ پلە 
دابەزێندرێــــت، پێگەیشــــتنی قارچکیش 

لەموەی ٢٢ رۆژ تا ٣٥ رۆژدا دەبێت.
شــــەیما ئامــــاژە بــــەوەش دەکات کە 
لەڕووی نرخەوە بەرھەمەکانی ھاوشێوەی 
نرخی بەرھەمەکانی دیکەی بازاڕە، بەم 
لەڕووی کوالێتیەوە جیــــاوازە، ئەو وتی 
"بەرھەمەکــــەم کوالێتیەکەی زۆر بەرزەو 
بەرھەمێکــــی پاک و سروشــــتییەو بەبێ 
بەکارھێنانی خۆڵ و  سەماد بەرھەم دێت و 
ھیچ جۆرە دەرمانێک لە بەرھەمھێنانیدا 
بەکارنایەت، ھەربۆیە لەالیەن ھاوتیان و 
بەقاڵەکانەوە خواستێکی باشی لەسەرە، 
ھــــەر کاتێــــک بەرھەمــــەکان دەنێرم بۆ 
دوکاندارەکان ھەر ئەو ڕۆژە تەواو دەبێت، 
دوبــــارە داوای دەکەنەوەو ناو دەنوســــن 
تاکــــو کاتــــی پێگەیشــــتنی بەرھەمەکە  
ئاگاداریــــان بکەمەوەو بێــــن بیکڕنەوە، 
بەگشتی ھاوتیان لەسلێمانی و کەرکوک و 
ھەولێر دێن و دەیکــــڕن، بەم بەداخەوە 

من خۆم گەیاندنم نیە بۆ شارەکان".
 وتیشی "بەداخەوە لەالیەن حکومەت و 
ھیــــچ  پەیوەندیدارەکانــــەوە  الیەنــــە 
ھاوکارییەک و ئاسانکارییەکم بۆ نەکراوە، 
تەنھــــا دەستخۆشــــیم لێکــــراوە لەالیەن 
شارەوانیەوە  کشتوکاڵ و  بەڕێوەبەرایەتی 
بەبێ ئــــەوەی ھیچ جــــۆرە ھاوکارییەکم 

بکەن کە بتوانم پڕۆژەکەم گەورە بکەم و 
ھەلی کاری زیاتر بڕەخســــێنم، سەرەڕای 
ئەمەش پرۆژەکەم سەرکەوتووە، ھیوادارم 

ھاوکارم بن لە فراوان کردنی".
پڕکردنەوەی  کــــە  لەکاتێکدایە  ئەمــــە 
پێداویســــتەکانی بــــازاڕ لەالیەن پرۆژەی 
بچــــوک و تاکەکەســــیەوە رۆژ بەڕۆژ روو 
لەزیادبونەو خانمان ڕۆڵی بەرچاو دەبینن 
لەپشتبەستن بەکاری خۆیان و ئەنجامدانی 
پرۆژەی بچوک و تاکەکەســــی، بەتایبەتی 
ئەو کچانەی خوێندنی زانکۆو پەیمانگاکان 
تەواو دەکەن، ئێســــتا رێژەیەکی بەرچاو 

لەزۆربەی کارو پیشەکان ژنانن.
شــــەیما بــــاس لــــەوە دەکات پڕۆژەی 
قارچکــــی ســــەدەفییەکەی ھەلی کاری 
بۆ ٥ گەنج ڕەخســــاندوەو خێزانەکەشی 
ھاوکاریــــن لەبەڕێوەبردنــــی پڕۆژەکەدا، 
ئەو وتــــی "زۆر گرنگــــە خانمان خاوەن  
ئیش و کاری خۆیان بن و ھاوشانی پیاوان 
لــــەدەرەوەی ماڵ کار بکەن، پێوســــتە 
خانمــــان ھەوڵبدەن بەگوێــــرەی بەھرەو 
تواناکانــــی خۆیــــان کار بکــــەن و حەزو 
خولیاکانیان بەدیبھێنن، دڵنیام دەتوانن 

کاری ناوازە بکەن".
قارچــــک یەکێکــــە لــــەو خۆراکانــــەی 
لەسەرەو ساڵ  لەکوردستاندا خواســــتی 
بەســــاڵیش رێــــژەی بەرھەمھێنانی زیاتر 
دەبێت، لە١٠ ســــاڵی رابــــردودا چەندین 
كارگەی بەرھەمھێنانی قارچك لەھەرێمی 
كوردستان دامەزراون. ئەمەش وایکردوە 
کوردســــتان  لەھەرێمی  قارچکــــەی  ئەو 
بەرھەمدێت، زۆر لەپێویستی ناوخۆ زیاتر 
بێت، ئێستا بەشێکی بەرجاو لەبەرھەمی 

کارگەکانی قارچک ھەناردەی شارەکانی 
ناوەڕاست و خوارووی عێراق دەکرێت.

شــــەیما جەغت لەوە دەکات کە جۆری 
بەرھەمەکەی زۆر جیاوازە لەو بەرھەمانەی 
پێیــــەی  بــــەو  بــــازاڕەوە،  دەخرێنــــە 
بەرھەمێکــــی پاک و تەواو سروشــــتییە، 
ھەچەنــــدە رێژەیەکی کەمــــی لێبەرھەم 
دێــــت، بەم لەبــــازاڕدا نامێنێتەوە، ئەو 
وتــــی "بەرھەمەکانم تەنھــــا لەناو قەزای 
بازیان و ســــلێمانی دەفرۆشم، بەداخەوە 
گەیاندنم نیە، ئەگینا لەشارەکانی تریش 
خواستی لەسەرەو خۆیان دێن دەیکڕن و 

دەیبەن".
ویشــــی "ھەمــــوو پرۆژەیەک کێشــــەو 
گرفتی ھەیە، ئیشەکەی منیش بەدەر نیە 
لەکێشەو گرفتەکان، یەکێک لەکێشەکانم 
ئەوەیە شوێنی پێوستم نیە بۆ فراوانکردنی 
پڕۆژەکەم، دووەمیش خۆم تەنھام و کەس 
ھاوکاری نەکــــردوم، بەمەرجێک تەنانەت 
لەناوەڕاست و خواروی عێراقیش چەندین 
قەرزی کشتوکاڵی و ھاوکاری و ئاسانکاری 
بــــۆ خاوەن پرۆژەکان دەکرێت، بەم من 
لێرە لەسلێمانی شارەوانی و کشتوکاڵیش 
ھیچ جۆرە ھاوکاری و ئاســــانکارییەکیان 
بۆ نەکردوم، کێشــــەیەکی تــــری پڕۆژە 
لەکەشــــوھەوا،  بریتیە  کشــــتوکاڵیەکان 
کــــە لەنــــاکاو دەگۆڕێــــت و زیانــــی زۆر 
لەبەرھەمەکانمان دەدات لەبەرئەوەی ھیچ 
جۆرە ئامێرێک نیە تاکــــو بەکاریبھێنین  

بۆ ڕێکخستنی کەشوھەواو ئاودان".

کچێک لەسلیمانی پڕۆژەی قارچکی سەدەفی دادەمەزرێنێت
"بەرھەمێکی پاک و تەواو سروشتییە"

(١٣) پێنج شەممە ٢٠٢٢/٤/٧ (١٣) پێنج شەممە ٢٠٢٢/٤/٧

پڕۆژەی بەبازارکردنی 
گەنمی جوتیاران 

پێکھاتووە لەسایلۆیەک 
بەتوانای ھەڵگرتنی سێ 

سەد ھەزار تۆن، دوو 
ئاشی ساوەرو کێک و  

دوو ئاشی ئاردی 
سفرو مان بەتوانای 
بەرھەمھێنانی (٥٠٠) 

تەن لەرۆژێکدا

  گەنم بەرهەمێکی سرتاتیجییە

زۆر گرنگە خانمان 
خاوەن  ئیش و کاری 
خۆیان بن و ھاوشانی 

پیاوان لەدەرەوەی ماڵ 
کار بکەن، پێوستە 
خانمان ھەوڵبدەن 
بەگوێرەی بەھرەو 
تواناکانی خۆیان 
کار بکەن و حەزو 

خولیاکانیان بەدیبھێنن، 
دڵنیام دەتوانن کاری 

ناوازە بکەن

 قارچک خواستی لەسەرە



وزە وزە

دانەغازو گەنەڵ ئینێرجیبایەخی غازی سروشتی

گرنگترین پرسیار 
ئەوەیە ھەرێمی 

کوردستان پالنی 
چییە بۆ ئەم 

سامانە سروشتیە 
کە کوردستانی پێ 

ئاوەدان و بەھێز بکات 
لەڕووی ئابوری و 

سیاسی و ئاسایشی 
نەتەوەیشەوە؟!

ئا: رێژەن سەردار
ســـامانە  وزەو  لیژنـــەی  ســـەرۆکی 
سروشتییەکان لەپەرلەمانی کوردستان، 
عەلی حەمە ســـاڵح ئاماژە بەوە دەکات 
ھەرێمـــی كوردســـتان تـــا ئێســـتا بۆ 
دابینكردنی كارەباو غازی مان و ھۆكاری 
خۆگەرمكردنەوە پێویستی بەغاز ھەیە، 
ئەو دەڵێت "ئێستا نیوەی ویستگەكانی 
كار  لەکوردستان  كارەبا  بەرھەمھێنانی 
ناكەن لەبەرئـــەوەی غازیان نییە، ئیتر 
چۆن دەكرێ پێداویستی ناوخۆ بۆ غاز 
بەفرۆشتنی  دەستبكەی  پڕنەكەیتەوەو 

بەتوركیا؟!".

عەلـــی حەمـــە ســـاڵح، بەرۆژنامەی 
"بازرگانـــی و پیشەســـازی" راگەیانـــد 
بەھۆی ئەو ھاوکێشە سیاسییە ئاڵۆزەی 
لەجیھـــان و ناوچەکەدا دروســـت بووە 
گواستنەوەی غازی ھەرێمی كوردستان 
بۆ توركیاو ئەوروپا ھەر بەقسە ئاسانە، 
ئەگەر نا بەکردەکی ئەستەم و مەحاڵە، 

ئەو وتی "ھەرچەندە قسەو باسی ئەوە 
گەرمە کە ھەرێمی کوردســـتان توانای 
ھەنـــاردە کردنی غازی سروشـــتی بۆ 
تورکیـــاو ئەوروپا ھەیە، بەم ھەناردە 
کردنـــی غـــاز ھاوكێشـــەیەكی ئاڵۆزی 
توانای ئەوەی  جیھانییەو كوردســـتان 
نیییە ببێتە بەشـــێك لەو ھاوكێشەیە، 
ئێـــران رازی نییـــە، روســـیاش رازی 
نییـــەو رێگە نادەن ئەمریـــکاو رۆژئاوا 
بـــۆ الوازکردنـــی کارتی غازی ڕوســـیا 
بەرامبـــەر بەئەوروپا، پەنـــا ببەنە بەر 
غازی کوردستان و وەک سەرچاوەیەکی 
نوێی وزە بەکاریبھێنن، ئەو وتی "راستە 
تورکیا چاوی بڕیوەتە غازی سروشتیی 
دەیەوێـــت  کوردســـتان و  ھەرێمـــی 
پێداویســـتی ناوخۆی بەغازی ھەرێمی 
لەسەر  پێداگری  پڕبکاتەوەو  کوردسان 
ئـــەوە دەکات ئەم غـــازەی بەنرخێکی 
ھـــەرزان دەســـتبکەوێ  و پڕۆژەیەکیش 
ئەوەی  بۆ  جێبەجیکردندایە  لەبـــواری 
غازی ھەرێم لەرێگەی بۆرییەوە بۆ توركیا 

بگوازرێتەوە، بەم ھەرێمی كوردستان 
تا ئێستا خۆی بۆ دابینكردنی كارەباو 
ھۆكاری خۆگەرمكردنەوە  مان و  غازی 
پێویســـتی بە غاز ھەیە، ئێستا نیوەی 
كار  كارەبا  بەرھەمھێنانی  ویستگەكانی 
ناكەن لەبەرئەوەی غازیان نییە، غازی 
ھەرێمی كوردستان توانای نییە تا ئێستا 
پێویستی ناوخۆ دابین بكات، ئیتر چۆن 
دەکرێت کە پێداویستی ناوخۆت بۆ غاز 
بەفرۆشتنی  دەستبكەی  پڕنەكەیتەوەو 

بەتوركیا؟!".
وتیشی "بۆ پێویستی ناوخۆی ھەرێم 
پێویستمان بە ٧٠٠ ملیۆن پێ سێجایە، 
بەم ئێســـتا بـــڕی بەرھەمھێنان ٤٤٥ 
پێ  ســـێجایە، بۆیە لەئێســـتادا رەوانە 
كردنی غـــاز زەحمەتە، بـــەم رەنگە 
پێنج ســـاڵی تـــر ئەگەر بەباشـــی كار 
بكرێت لەكێڵگەی قادركەرەم دەرفەتی 
ئەوە بڕەخسێ  كە غاز ھەناردە بكرێ ، 
بەم ئایا لەقادركەرەمی زۆنی یەكێتی و 
لەئامادەگـــی بەھێـــزی ئێـــران و لـــەو 

ھاوكێشە نێودەوڵەتییە نزیك لەسنوری 
عێراق، كە عێراق زۆر پێویستی بەغازە، 
دەتوانی غاز ھەناردە بكەیت؟! بەبڕوای 

من مەحاڵە".
عەلی حەمە ساڵح ئەوە روندەکاتەوە 
کە رێژەی غازی سروشـــتی لەھەرێمی 
كوردستان بە ٥,٧ ترلیۆن مەتر سێجا 
مەزەنـــدە دەكرێت، ئـــەو وتی "٣٪ی 
غـــازی سروشـــتی جیھـــان كەوتوەتە 
ھەرێمی كوردستان، کوردستان حەوتەم 
دەوڵەمەندترینە لەیەدەگی غازدا، پالن 
ھەبوایە خۆشگوزەرانی دەھێناو دەتوانرا 
وەك ھۆكارێكی بەھێز بۆ خۆشگوزەرانی 

ھاوتیان سودی لێوەربگیرێت".

وتیشـــی "گرنگترین پرســـیار ئەوەیە 
ھەرێمی کوردستان پالنی چییە بۆ ئەم 
سامانە سروشـــتیە کە کوردستانی پێ 
ئاوەدان و بەھێز بکات لەڕووی ئابوری و 

سیاسی و ئاسایشی نەتەوەیشەوە؟!".
ســـامانە  وزەو  لیژنـــەی  ســـەرۆکی 

کوردستان  لەپەرلەمانی  سروشتییەکان 
پێیوایە حکومەتـــی ھەرێم ھیچ پالن و 
بەرچاوڕونییەکی نییە بۆ وەبەرھێنانێکی 
تۆکمەو بێ کێشـــە لەغازی سروشتیدا، 
ئەو وتی "كێشەكە ئەوەیە دەسەتدارانی 
كوردســـتان تۆژینەوەی كەڵك ناكەن و 
پەلەپڕوزكێ   بەھەڕەمەكـــی و  زۆرجـــار 
كار دەكەن، بۆیـــە دەبێت رێگەنەدەین 
ســـامانی غـــازی ھەرێـــم بـــەدەردی 
نەوتەکـــە ببـــرێ، لەبری ئـــەوەی بیر 
لەفرۆشتنتی بکرێتەوە بەتورکیا، وەرە 
لەچوارچێـــوەی پالنێکی ســـتراتیجیدا 
یەكەمجار وەبەرھێنـــان بكە، دەتوانین 
غاز نەفرۆشین بەتورکیاو لەناوچەیەكی 
وەك چەمچەمـــاڵ ویســـتگەی گەورەی 
دابمەزرێنین و  بەرھەمھێنانـــی كارەبـــا 
تەزووی كارەبا بفرۆشـــین بەعێراق كە 
سوودێكی زۆر زیاتری ھەیەو عێراقیش 

پێویستییەکی زۆری پێیەتی".
وتیشـــی "لەھیچ كوێی دنیا نییە تۆ 
خۆت نەوتی خاوت ھەبیێو پاوگەشت 

ھەبیێـــو نەوتـــی خـــاو نەپاڵێویی بۆ 
ئەوەی بەنزین و نەوتی سپی و گازوایل، 
بـــەدەرەوەو دوای  بـــڕۆی بیفرۆشـــی 
بڕۆیـــت بیكڕیتـــەوەو پـــارەی پاوگە 
بدەیت، پارەی بازرگان بدەیت، پارەی 
گواســـتنەوە بدەیت، پـــارەی تێچونی 
چی و چی بدەیت و ببێتە ھۆی گرانبونی 
سوتەمەنی، ھیچ حیكمەتێكی تیا نییەو 
ئەمە بۆ غازیش راســـتە، لەئێســـتادا 
خواســـت لەكوردســـتان بـــۆ غـــازی 
سروشـــتی رۆژ بەڕۆژ زیاد دەكات، من 
سەرۆكی لیژنەی وزەو نەوت و سەرچاوە 
سروشـــتییەكانم، ئـــاگادارم چەندیـــن 
كۆمپانیایـــەی گەورە ئامـــادەن ئەگەر 
لەســـبەینێوە  بكرێت  بۆ  رەزامەندییان 
دەتوانـــن غاز رابكێشـــن بـــۆ ھەموو 
ماڵێك لەكوردســـتان، ئـــەو كاتە غاز 
ئەبێ  بەجێگرەوەی نەوتی سپی و وزەی 
كارەباش، ھاوکات دەکرێ پالنیشـــمان 
ھەبێ بۆ ئەوەی پڕۆژەی پترۆكیمیاویی 
دابنێین کە زۆر گرنگە بۆ كوردستان".

غازی سروشتی یه كێكه  له گرنگترین و 
وزه  ســــه رچاوه كانی  پاکژتریــــن 
غاز  خەڵــــوز،  نەوت و  بەپێچەوانــــەی 
چڕییه كــــه ی  كه مــــه و زیاتر دۆســــتی 
لــــە  سروشــــتی  غــــازی  ژینگه یــــه  . 
جیھانــــدا دوو جــــۆرە، غــــازی ھاوه ڵ 
كــــە   ( associated gas )
له نــــاو نه وتــــدا  تواوه تــــه وه  و دوای 
جیاده كرێته وه .  نه وت،  به رھه مھێنانی 
 Free )   جۆری دووەمیش غازی ئازاد

gas ) كە به ته نھا ده رده ھێنرێت. 
غــــازی سروشــــتی لەپیشەســــازییە 

گــــەورە پترۆکیمیاییەکانــــدا بایــــەخ و 
ڕۆڵی گەورە دەبینێت و سەرچاوەیەکی 
وزەی  بەدەســــتھێنانی  گرنگــــی 
کارەباشــــەو کۆمپانیاکانی پیشەسازی 
ئۆتۆمبێل لەھەوڵدان جێگەی بەنزینی 
پێبگرنــــەوە، ئەمە جگە لــــەوەی غاز 
لەژیانــــی رۆژانەدا بــــۆ گەرمکردنەوەو 
چێشتلێنان  بەکاردەھێنرێت. بۆیە رۆژ 
بەڕۆژ لەســــەر ئاستی جیھان خواست 
لەسەر غازی سروشتی لەزیادبووندایەو 
گەرەتریــــن شــــەڕو ملمالنێی لەســــەر 

دەکرێت.

ئیماراتــــی و  دانەغــــاز-ی  كۆمپانیــــای 
گەنەڵ ئینێرجــــی تورکی، گرنگترین ئەو 
دو کۆمپانیایــــەن کــــە   بەرھەمھێنــــان 
کوردســــتان  غــــازی  لەکێڵگەکانــــی 
دەکەن، لەم بوارەدا دانەغاز لەپێشــــترە 
گەنەڵ  ھەرێم و  لەبەرئەوەی حکومەتــــی 
ئینێرجی لەســــانی رابردوودا یەکتریان 
روبەڕووی سکای یاسایی کردەوە، ئەم 
جگە لەوەی دانەغاز ســــال بەساڵ بڕی 

بەرھەمھێنانی لەزیادبوندایە.

دانە غــــاز، کە بەشــــێکە لەکۆمپانیای 
کۆمپانیایەکــــی  پێترۆلیــــۆم،  بیریــــڵ 
ئیماراتی تایبەتە بەوزە، لە ساڵی ٢٠٠٥ 
کۆمپانیای  بەگەورەتریــــن  دامــــەزراوە، 
دادەنرێت  بەغــــازی سروشــــتی  تایبەت 
لەڕۆژھەتی ناوەڕاســــت. لەساڵی ٢٠٠٧ 
دانەغاز  کۆمپانیای  کوردستان و  ھەرێمی 
رێککەوتنێکیان بۆ دامەزراندنی شاری غاز 
لەکوردســــتان واژۆ کرد، لە ساڵی ٢٠٠٨ 
لەھەرێمی کوردستان  بەرھەمھێنانی غاز 

لەکێڵگەی کۆرمۆر دەستیپێکرد.
دانەغــــاز دەیەوێــــت تا ســــاڵی ٢٠٢٥ 
ئاســــتی بەرھەمھێنانی غــــاز لەڕۆژێکدا 
بگەیەنێتە نزیکەی یەک ملیار پێ سێجا، 
ئەمەش بڕێکی زۆر زیاترە لە پێداویستیی 
ناوخۆی کوردستان. لەئێستادا کۆمپانیای 
دانەغاز سەرقاڵی دروستکردنی بۆرییەکی 
کۆرمۆری  لەکێڵگەی  غازە  گواستنەوەی 

چەمچەماڵەوە تا دھۆک. 

كۆمپانیــــای گەنــــەڵ ئینێرجی تورکی 
لەكێڵگەكانی میران و بنەباوێ كار دەكات، 
گەنەڵ ئینێرجی دەیــــەوێ ٥٠٪ی غازی 
سروشــــتی تورکیا دابین بكات لەڕێگەی 
ئــــەم کێڵگانەوە، بەتایبەتی کە ئێســــتا 
بەھۆی جەنگی ئۆکرانیاوە، روســــیا غاز 
وەک چەکێــــک بەکاردەھێنێت بەرامبەر 
ئــــەو وتانەی غاز لــــەو وتەوە ھاوردە 
دەکەن، کــــە تورکیا یەکێکیانەو ھاوکات 
ئەو گرێبەســــتی غازەی لەنێوان تورکیاو 

ئێراندایە ساڵی ٢٠٢٦ کۆتایی دێت.

(١٣) پێنج شەممە ٢٠٢٢/٤/٧ (١٣) پێنج شەممە ٢٠٢٢/٤/٧

بەگوێرەی ماڵپەڕی فەرمیی وەزارەتی سامانە سروشتییەكان، ھەرێمی كوردستان 
بڕی ٢٠٠ تریلیۆن پێ ســـێجا (٥.٧ترلیۆن مەتر سێجا) یەدەگی غازی سروشتیی 
ھەیە، كە ڕێژەی ٣٪ی تێكڕای یەدەگی غازە لەسەر ئاستی جیھان و حەوتەم وتی 

جیھانە لە یەدەگی غازدا.
گرنگترین کێڵگەکانی غازی ھەرێمی کوردستان بریتین لە:

١/ كێڵگەی كۆرمۆ: ٨ ترلیۆن  و ٢٠٠ ملیار پێ سێجا
٢/ كێڵگەی بنەباوێ: ٧ ترلیۆن  و ١٠٠ ملیار پێ سێجا

٣/ كێڵگەی چەمچەماڵ: ٤ ترلیۆن  و ٤٠٠ ملیار پێ سێجا
٤/ كێڵگەی میران: ٣ ترلیۆن  و ٤٦ ملیار پێ سێجا

٥/ كێڵگەی خۆرمەڵە: ٢ ترلیۆن  و ٢٦٠ ملیار مەتر سێجا
٦/ كێڵگەی پەڵكانە: ترلیۆنێک و ٦٠٠ ملیار پێ سێجا

٧/ كێڵگەی شێخان: ٩٠٠ ملیار پێ سێجا
٨/ كێڵگەی پیرمام: ٨٨٠ ملیار پێ سێجا

کوردستان لەیەدەگی 
غازدا چەندەمینە؟

گازی کوردستان و موشەکەکانی ئێران
بارزانی  نێچیرڤان  ســـەردانەکەی  پاش 
ســـەرۆكی ھەرێمـــی  كوردســـتان بـــۆ 
تورکیاو دیـــداری لەگەڵ ڕەجەب تەیب 
ئەردۆگان ، ســـەرۆکی تورکیا رایگەیاند 
تایبەت  نێوانیـــان  "دیدارەکـــەی  کـــە 
سروشتی  غازی  بەگواســـتنەوەی  بووە 

کوردستان بۆ تورکیا".

بەرەبەیانـــی  نەخایانـــد  زۆری 
یەكشەممەی  ١٣ی ئازاری ٢٠٢٢، ئێران 
بە١٢ موشـــەکی بالیستی ھێرشی کردە 
سەر ھەولێرو بەدیاریکراوی ماڵی شێخ 

باز کەریمی پێکا کە ناوبراو بەڕێوەبەری 
جێبەجێـــکاری کار گروپـــەو یەکێکـــە 
لەسەرەکیترین کۆمپانیاکانی کەرتی وزە 

لەھەرێمی کوردستان.
ئاژانســـی ڕۆیتـــەرز لـــەزاری چەنـــد 
تورکیـــەوە  عێراقـــی و  بەرپرســـێکی 
ھەرێمی  سەرەتایی  پالنێکی  رایگەیاند، 
ھەناردەکردنی غازی  بـــۆ  کوردســـتان 
سروشتی بۆ تورکیاو ئەوروپا بەھاوکاری 
ئیسرائیل، ئێرانی توڕە کردووەو ئەوەش 
ھۆکاری سەرەکی ھێرشە موشەکییەکە 

بووە بۆ سەر ھەولێر.

سەرۆکی لیژنەی وزەو سامانە سروشتییەکان لەپەرلەمانی کوردستان:
ناکرێت پێداویستی ناوخۆ بۆ غاز پڕ نەکەیتەوەو دەستبکەی بەفرۆشتنی بەتورکیا



ئا: زریان محەمەد

کۆمپانیای اطلس األصیل بەھاوکاری 
سلێمانی  پيشەسازی  بازرگانی و  ژووری 
نێودەوڵەتی  فيســـتيڤاڵی  چوارەميـــن 
بەھار وەک گەورەترین فیستیڤاڵی بازاڕ 
کردن لەسەر ئاستی عێراق لە١١ بۆ ٢٠ 

ئازار ڕێکخست.

ئەم فيســـتيڤاڵە بە بەشـــداری ١٧٥ 
کۆمپانيـــای بيانـــی و نيشـــتمانی کـــە 
لەوتانی (کۆماری ئيســـالمی ئێران – 
تورکيا – سوريا – عێراق - ئەڵمانيا)و 
بۆ  کوردستان  نيشتمانيەکانی  کۆمپانيا 

ماوەی (١٠) ڕۆژ بەڕێوەچوو.

بەڕێوەبەری  مەروان حەمەخورشـــيد، 
نێودەوڵەتی  پێشـــانگای  ڕاگەياندنـــی 
"بازرگانـــی و  بەڕۆژنامـــەی  ســـلێمانی 
پیشەسازی" راگەیاند "سانەو لەوەرزی 
بەھاردا ئەم فيستيڤاڵە وەک فيستيڤاڵی 
نێودەوڵەتی  لەپێشـــانگای  کردن  بازاڕ 
ســـلێمانی لەاليـــەن کۆمپانيای اطلس 
االصيل-ەوە ڕێکدەخڕیت، کۆمپانياکان و 
خاوەنـــکاران بانگھێشـــت دەکرێـــن بۆ 
کاو  خســـتنەڕوی  بەشـــداريکردن و 

بەرھەمەکان لەپێنـــاو بوژانەوەی بازاڕو 
سەرەکيەکانی  پێويســـتيە  دابينکردنی 
ھاوتيان بەنرخی گونجاو، مامەڵەکردنی 
کە  فرۆشـــيار  کڕيـــارو  ڕاســـتەوخۆی 
بەھۆيەوە کۆمپانياکان ئاگاداری ئاستی 
کوالێتـــی و ڕەزامەنـــدی کڕيارەکانيـــان 
دەبن و بەم شێوەيە پەيوەندی ڕاستەوخۆ 
دروســـت دەبێـــت، ئەمە جيـــا لەوەی 
کە جوڵـــە دەکەوێتە بازاڕو گەشـــەی 
ئابـــوری رودەکاتە  شـــاری ســـلێمانی 
بەھاتنی گەشـــتيارانی شارەکانی ديکە 
ناوەڕاســـت و خوارووی  لەکوردســـتان و 
عێراق کە ھۆکارن بۆ بوژانەوەی کەرتی 

گەشتوگوزار لەکارە جياوازەکان".

لەچوارەمين  "ئەمســـاڵ و  راشیگەیاند 
فيستيڤاڵدا جياواز لەسان فيستيڤاڵی 
بازاڕکردنيـــش مۆرکـــی نێودەوڵەتـــی 
وەرگرت بە بەشداريکردنی کۆمپانياکانی 
وتانی تر، بەھۆيەوە ھاونيشـــتمانيان 
ئاشـــنا بون بە بەرھەم و کای وتان و 
بێ ماندوو بوون ئەو بەرھەمەی ئاشـــنا 
نەبووە پێی لەم فيســـتيڤاڵە بەئاسانی 
بەدەستی ھێناوە، بۆيە شياوو گونجاوە 
بڵێين: پێشـــانگا ڕێگا دوورەکان نزيک 

دەکاتەوە".

بازاڕکردنی  "لەگەڵ  بەوەشدا  ئاماژەی 
سەردانيکاران خەتی ڕۆژانە پێشکەش 
بەکڕيـــاران دەکـــراو چاالکـــی ھونەری 
ھەمەڕەنگ کەشێکی بەھاری بەخشي بوو 
بەکەيفەوە  سەردانيکاران  بەفيستيڤاڵ و 
گوزەريـــان بەنێو فيســـتيڤاڵدا دەکرد، 
تر  خواردنە کوردەواريەکانيش مۆدێکی 
بو لەم فيســـتيڤاڵە کە خەڵکی دڵشاد 

کردبو".
مـــەروان وتـــی "رێکخســـتنی وەھـــا 
لەکاتێکـــی  بازاڕکـــردن  چاالكيەکـــی 
ھەســـتياری ئێســـتا کە جيھان پيايدا 
گـــوزەر دەکاو قســـەو باســـی جيھان 
بۆتـــە کەمبونـــەوەی کاو گران بوونی 
خزمەتێکـــی  بوێـــری و  بەرھەمـــەکان، 
بێوێنەيـــە کە ھاوتيان دڵنيا بکرێنەوە 
خۆراكيەکان و  بەروبومـــە  لەھەبوونـــی 

قۆرخکاری بازاڕ رونەدات".
وتیشـــی "کۆمپانيای اطلس األصیل 
بەھاوکاری ژوری بازرگانی و پيشەسازی 
سلێمانی توانی فيســـتيڤاڵی بازاڕکردن 
بەمۆدێلێکی جياواز لەبەڕێوەبردن لەڕوە 
بازاڕســـازی و  ميديايی و  جياوازەکانـــی 
کارگێڕی و پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری 
بەکۆمپانياکان و سەردانيکاران دابھێنێت و 

ھەلی کار بســـازێنێت و دەســـتی کارو 
نـــاوازە  بەشـــێوازێکی  تـــازە  جوڵەی 

ببەخشێت بەشار".
"گرنگـــی  جەختیکـــردەوە  مـــەروان 
کردن   بازاڕ  فيســـتيڤاڵی  ڕێکخســـتنی 
لەگەڵ  دروســـت کردنـــی پەيوەنـــدی 
کۆمپانيا بيانيەکان و ناســـاندنی شاری 
شـــارێکی  وەک  بەجيھـــان  ســـلێمانی 
گرنگ لـــەڕووی بازرگانـــی و کارکردن و 
ســـەرمايەگوزاری تێيداو پێگەی ئابوری 
شـــاری  کە  جوگرافيەکەيەوە  لـــەڕووە 
دەروازەی  چەندين  خاوەن  ھاوســـنورو 
شـــمەک و  ھەناردەکردنـــی  ھـــاوردەو 
نيشـــاندانی  کۆمپانياکانـــە،  کای 
ســـلێمانی  گەشـــتياريەکانی  شـــوێنە 
بەســـەردانيکاران و بەســـتنەوەی شارە 
بەنەخشـــەی بازرگانی وتان، ئەو وتی 
نێودەوڵەتی  پێشـــانگای  "چاالكيەکانی 
سلێمانی لەپێناو ناساندن و بەنێودەوڵەتی 
بوونی پێگەی بازرگانی شاری سلێمانی  
بەردەوام دەبێـــت و کۆمپانيای  اطلس 
ســـەرەکی  ڕێکخـــەری  األصیـــلوەک 
پێشانگا ھەموو ھەوڵ و وچانێک دەدات 
بـــۆ بەديھێنانی ئامانجەکان، تا پێکەوە 
خزمەت بەھاوتيان و شـــاری سلێمانی 

بکەين".

ئا: زریان محەمەد

سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
بڕیـــاری  رایدەگەیەنێـــت  ســـلێمانی 
ھەڵگرتنـــی گومـــرگ لەســـەر مـــاددە 
لەسەر  دەبێت  کاریگەری  خۆراکییەکان 

نرخی ئەو بەرھەمانە.

 لەکۆبوونەوەی رۆژی چوارشەممە ٦ی 
نیســـانی حکومەتی ھەرێمی کوردستان 
بۆ  ئامادەسازییەکان  دەربارەی  گفتوگۆ 
رووبەڕووبوونـــەوەی لێکەوتە ئابوورییە 
چاوەڕوانکراوەکانـــی جەنگی رووســـیا 
- ئۆکراینـــا کـــراو بڕیـــاردرا بۆ ماوەی 
دوو مانـــگ گومـــرگ لەســـەر چەندین 

پێداویستیی خۆراکی ھەڵبگیرێت.

ئەنجومەنـــی وەزیـــران، "ســـەبارەت 
بەھەڵگرتنـــی رەســـمی گومرگـــی کە 
لـــەوەزارەت و  بەشـــێک  پێشـــنیازی 
بوو،  ھەرێم  پەیوەندیدارەکانـــی  الیەنە 
ئەنجومەنی وەزیران بۆ ماوەی دوو مانگ 
لەسەر بەرھەم و پێداویستییە خۆراکییە 
سەرەکییەکانی وەکو ئارد، برنج، زەیتی 
خـــواردن، رۆنی بەســـتووی رووەکی و 
ئاژەڵی، چای رەش، شەکر، پاقلەمەنیی 
وشـــک "نۆک، نیســـك، پاقلە، لۆبیا، 
فاســـۆلیاو ماش"، شـــیری مندان بە 
ھەموو جۆرەکانیەوە گومرگی ھەڵگرت. 
لەگـــەڵ ئـــەو بڕیارەشـــدا ئەنجوومەنی 
وەزیران جەخت لەدرێژەدان بەسیاسەتی 
حکومەتـــی ھەرێمـــی کوردســـتان لە 
پاڵپشـــتیکردنی بەرھەمـــی ناوخۆیـــی 

کردەوە".

ســـیروان محەمەد، ســـەرۆکی ژووری 
ســـلێمانی  پیشەســـازی  و  بازرگانـــی 
ئەنجومەنـــی  بڕیارەکـــەی  دەربـــارەی 
وەزیـــران وتـــی "لەســـەرەتای جەنگی 
ئۆکرایناو روسیادا داوامانکرد ئاسانکاری 
بکرێـــت و پەلە بکرێت بۆ ھاوردەکردنی 
خۆراکی زیاتر ھەربۆیە خۆشـــحاڵین و 
دەستخۆشـــی دەکەین لـــە ئەنجومەنی 
وەزیـــران کەبۆماوەی دوومانگ گومرگی 
لەسەر ئەو مادانە ھەڵگرتووە کەئەمەش 

کاریگەری لەسەر نرخ دەبێت".

وتیشی" کاریگەری لەسەر بەرھەمەکان 
بەگشتی دەبێت بەتایبەت زەیت و ئاردو 
شـــیری مندان لەڕوی نرخەوە کەمێک 
جێگیر دەبێت چونکـــە گومرگی ئاردو 

زەیت گرانە".

بازاڕگانان دڵخۆشـــن بە وەرنەگرتنی 
بەرھەمـــە خۆراکیانە،  لـــەو  گومـــرگ 
بەرھـــەم بورھـــان بەارێوەبـــەری ڕێگە 
پێراو لەکۆمپانیای بورھان بە ڕۆژنامەی 
بازرگانـــی و پیشەســـازی ڕاگەیانـــد" 

گومرگـــی زەیت بـــۆ ھـــەر بارێک کە 
ھاوردەی دەکەین ســـێ ھـــەزار دۆالرە 
ئەمەش وادەکات لەنرخەکەی ھەرزانبێت 
بەمـــەش کایگەری تـــەواوی دەبێت بۆ 

بازاڕو سودگەیاندن بۆ ھاوتیان".

وتیشـــی" ئێمـــە زەیتـــی زەیتون لە 
ئیتاڵیا و ئئســـپانیاو بەلجیکاوە ھاوردە 
دەکەین بـــەم بڕیارەش دەتوانین نرخی 
ئەو بەرھەمانە ھەرزانبکەین و لەبازاڕداو 

سوودی زۆری دەبێت بۆھاوتیان".

کۆمپانیای  خاوەنـــی  مەجید،  حاجی 
بڕیـــارەی  بـــەم  ســـەبارەت  نـــەورز 
حکومەتی ھەرێم بەڕۆژنامەی بازرگانی و 
پیشەســـازی ڕاگەیانـــد "بەدڵنیایـــەوە 
سەد لەســـەد کاریگەری دەبێت لەسەر 
نرخ لەبازاڕەکاندا ھەر ئاسانکاریەک بۆ 
بازرگانان لەڕوی گومرگ و باج دەتوانین 
لەڕوی نرخـــەوە بەرھەمەکان دابەزێنین 
بۆیە پێویستە ئاسانکاری زیاتر بکرێت 
ھاوتیان  بـــۆ  ئاســـانکاری  وەئێمەش 

دەکەین لەڕوی نرخەوە".

بازرگانی بازرگانی

کاریگەری لەسەر 
بەرھەمەکان بەگشتی 

دەبێت بەتایبەت 
زەیت و ئاردو شیری 

مندان لەڕوی نرخەوە 
کەمێک جێگیر دەبێت 
چونکە گومرگی ئاردو 

زەیت گرانە

رێکخستنی وەھا 
چاالكيەکی بازاڕکردن 
لەکاتێکی ھەستياری 

ئێستا کە جيھان 
پيايدا گوزەر دەکاو 
قسەو باسی جيھان 
بۆتە کەمبونەوەی 
کاو گران بوونی 

بەرھەمەکان، بوێری و 
خزمەتێکی بێوێنەيە
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کەیــــوان کاشــــفی، ســــەرۆکی ژووری 
بازرگانی کرمانشــــان و ئەندامی دەستەی 
ســــەرۆکایەتی ژووری بازرگانیــــی ئێران 
"بازرگانی و  رۆژنامــــەی  لەم گفتوگۆیەی 
بازرگانی و  "کاری  دەڵێت  پیشەســــازی" 
کوردستان  ھەرێمی  لەگەڵ  کشــــتوکاڵی 

روولەزیادبونە".

توانــــاو  پیشەســــازی:  بازرگانــــی و 
پارێزگای  ئابورییەکانی  تایبەتمەندییــــە 

کرمانشان چین؟

کەیــــوان کاشــــفی: کرمانشــــان ھــــەر 
رێگــــەی  ڕابــــردووەوە  لەســــەدەکانی 
ھاتوچۆی کاروانــــە بازرگانییەکان بووە 
لەسەردەمە جیاجیاکانداو لەم ناوچەیەوە 
ئاڵوگۆڕێکــــی بازرگانــــی زۆر ھەبــــووە. 
دەروازەو  چاالکتریــــن  لەئێستاشــــدا 
لەم  ئێــــران  بازرگانییەکانــــی  ســــنورە 
نێودەوڵەتی  دەروازەی  پارێزگایەدایــــەو 
پەروێزخان لەگەڵ ھەرێمی کوردســــتان و 
مەنزەرییــــە  مەندەلــــی و  دەروازەکانــــی 
ئــــەو خاڵە  لەگــــەڵ عێــــراق لەڕیــــزی 
کرمانشــــان  پارێزگای  ســــنورییانەدایە، 
دەوڵەمەندەو  کشتوکاڵیشــــەوە  لەڕووی 
ئاوو خاکی  دەوڵەمەندی  سەرچاوەیەکی 
ھەیە. نزیکەی یەک ملیۆن ھێکتار خاکی 
ئاوو  بەپیتی کشتوکاڵی، سەرچاوەکانی 
چەندین بەنداوی گرنگ لەم پارێزگایەدان و 
کشــــتوکاڵیش  بەرھەمەکانــــی  ڕێــــژەی 
نزیکەی ٥ ملیۆن تەنە سانە. لەالیەکی 
دیکەوە، یەکێکە لەناوچە پیشەســــازییە 
پیشەســــازی  وەک  ســــەرەکییەکانی 

چیمەنتــــۆ، شــــیرەمەنییەکان، ئاســــن و 
پــــۆ، کاشــــی و ســــیرامیک، کارەبــــاو 
ئەلیکترۆنی، ئارد، پترۆکیمیایی و نەوت و 
پاوتن، ئەمانــــە گرنگترین و گەورەترین 
پیشەســــازییەکانی پارێزگای کرمانشانن 
کە بەشــــێک لەبەرھەمەکانــــی رەوانەی 
بازاڕی وتانی دیکە دەکرێت. پارێزگای 
کرمانشان دوو ناوچەی ئازادی ئابوریشی 
ھەیە کە یەکێک لەوانە لەقەزای قەسری 
شیرین و لەنزیک سنورەکانی عێراقەو بە 
دەرفەتێکی گونجاو بۆ ســــەرمایەگوزاری 

ھاوبەشی ھەردوو وت دادەنرێت.

بازرگانی و پیشەسازی: شاری كرمانشان 
بەگوێــــرەی ھەڵكەوتــــەی جوگرافیــــای 
ســــنورێكی زۆری لەگەل عێراق و ھەرێمی 
بازرگانی  ئاڵوگۆڕی  ھەیە  كوردســــتاندا 

سانە چەندە لەو دەروازانەوە؟
کەیــــوان کاشــــفی: ڕێــــژەی ئاڵوگۆڕە 
ســــنورە  لەڕێــــگای  بازرگانییــــەکان 

ھاوبەشــــەکانەوە بەشــــێوازی مامناوەند 
نزیکەی ٧ ملیــــار دۆالرە کە پەیوەندی 
بەئاڵوگۆڕی کاو ھەناردەی سوتەمەنی و 
کارەبــــاو غــــازەوە ھەیــــە. ھیواداریــــن 
بەپەرەپێدانــــی ســــنورە بازرگانییەکان و 
تەواوکردنی ژێرخانەکان و ھەڵگرتنی سزاو 
گەمارۆکانی سەر ئێران ڕێژەی ئاڵوگۆڕە 
بازرگانییەکان بەشــــێوازی بەرچاو بەرز 

ببێتەوە.

تــــا چەند  بازرگانــــی و پیشەســــازی: 
پەتــــای كۆرۆنا كاریگەری لەســــەر كارو 
چاالكییەكانتــــان و ئاڵوگــــۆری بازرگانی 

دەروازەكان ھەبووە؟
کەیــــوان کاشــــفی: بەدڵنیاییەوە ئەم 
پەتایــــە کاریگــــەری بەرچاوی لەســــەر 
پەیوەندییــــەکان و ئاڵوگــــۆڕی بازرگانیی 
نێوان وتانی جیھان ھەبووەو لەئێرانیش 
کاریگەریی لەســــەر کەرتی وەبەرھێنان و 
بازرگانی ھەبووە. ئەگەرچی لەم سانەدا 

بەردەوام ســــنورە بازرگانییەکانی نێوان 
ئێمەو وتی عێراق کەمترین کاریگەریی 

بەرکەوتووە.
بازرگانی و پیشەســــازی: ناوچەی ئازاد 
كــــە بریاربوو لــــەدەروازەی نێودەوڵەتی 
پەروێزخان بكرێتــــەوە كارەكانی بەكوێ 

گەیشتووە؟

کەیوان کاشفی: ناوچەی ئازادی ئابوریی 
قەسری شــــیرین لەئێســــتادا لەقۆناغی 
سەرمایەگوزاریدایە. ئەم ناوچەیە ئامادەی 
سەرمایەگوزارانی  ھاوبەشیی  بەشداریی و 
بیانــــی بەتایبــــەت عێراقییەکانی ھەیەو 
ھەلومەرجێکی گونجاو بۆ سەرمایەگوزاری 
ھاوبەشــــی نێــــوان چاالکوانانی ئابوریی 
ھــــەردووال دابیــــن کــــراوە. چــــاوەڕوان 
خــــاوەن  ســــەرمایەگوزاران و  دەکەیــــن 
ئابوری  چاالکوانانی  پیشەســــازییەکان و 
وتانــــی ناوچەکە لــــەم دەرفەتە گرنگە 

کەڵکی پێویست وەربگرن.

بازرگانی و پیشەسازی:  پەیوەندیەكانتان 
ھەرێمی  بازرگانییەكانـــی  ژوورە  لەگـــەڵ 
ھاوكاری  پڕۆتۆكۆلی  كوردســـتان چۆنە؟ 

ھاوبەشتان لەگەڵ ژوورەكاندا ھەیە؟
کەیوان کاشفی: پەیوەندییەکی زۆر نزیک و 
بازرگانییەکانی  ژوورە  لەنێوان  دۆســـتانە 
ھەرێمی کوردســـتان بەتایبەت سلێمانی، 
ھەڵەبجـــەو ھەولێـــر ھەیـــەو بـــەردەوام 
لەگـــەڵ  کۆبوونەوەمـــان  چاوپێکەوتـــن و 
بەرپرســـانی ئازیزی ئـــەم ژوورانە ھەیەو 
پەتای  کەمبوونەوەی  خـــوداو  بەیارمەتی 
کۆرۆنا بەدڵنیاییەوە ئاستی پەیوەندییەکان 
بەرزتر دەکەینەوە. پارێزگای کرمانشـــان و 
ھەرێمی کوردســـتان لـــەڕووی کەلتوری و 
ڕۆشنبیرییەوە ھاوبەشییەکی زۆریان ھەیەو 
کەس ناتوانێت حاشا لەو ھاوبەشییە بکات. 
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی کرمانشان 
یەکێکە لەو ژوورانـــەی پرۆتۆکۆڵی کاری 
ھاوبەشـــی ھەیە لەگەڵ ژووری بازرگانی و 

پیشەسازی سلێمانی.

بازرگانـــی و پیشەســـازی: ئایـــا ڕێژەی 
ئاڵوگـــۆڕ دابەزینی ئاســـتی چاالکییەکان 

زیادبووە یاخود کەمیکردووە؟
کەیـــوان کاشـــفی: بەپێـــی ئامارەکانی 
بەردەســـت، دابەزین یـــان کەمبوونەوەی 
ڕێـــژەی ئاڵوگۆڕەکان نابینرێت و ئاســـت و 
ڕێژەی پەیوەندییـــە بازرگانییەکانی نێوان 
ھەردووال بەردەوام بەرزبوونەوەی ھەبووە، 
ھەرچەندە ھەندێک کات بەھۆکاری جیاجیا 
ڕەنگە ھەڵکشـــان و داکشـــانی ھەبووبێت. 
ئێمـــە گەشـــبین و خۆشـــحاڵین بـــەوەی 
ھەرێمی  لەگـــەڵ  پەیوەندییەکانمان  کـــە 
بەڕێژەیەکی  داھاتوو  لەسانی  کوردستان 

بەرچاو بەرزتر بکەینەوە.

سەرۆکی ژووری بازرگانی کرمانشان: 
ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەگەڵ ھەرێمی کوردستان و عێراق

لەڕێگای دەروازە سنورەیەکانی کرمانشانەوە نزیکەی ٧ ملیار دۆالرە

بۆ ماوەی دوو مانگ گومرگ لەسەر بەشێک لەپێداویستییە 
خۆراکییەکان ھەڵدەگیرێت

چوارەمين فيستيڤاڵی بەھار مۆرکی نێودەوڵەتی وەرگرت

پەیوەندییەکی 
دۆستانەمان لەگەڵ 

ژوورە بازرگانییەکانی 
ھەرێمی کوردستان 
بەتایبەت سلێمانی، 

ھەڵەبجەو ھەولێر ھەیە

چاالکترین دەروازەو 
سنورە بازرگانییەکانی 

ئێران لەگەڵ 
عێراق و ھەرێمی 

کوردستان لەپارێزگای 
کرمانشاندایەو دەروازەی 

پەروێزخان لەگەڵ 
ھەرێمی کوردستان و 

دەروازەکانی مەندەلی و 
مەنزەرییە لەگەڵ عێراق 

زۆرترین ئاڵوگۆڕی 
بازرگانیان تیا دەکرێت

(١٣) پێنج شەممە ٢٠٢٢/٤/٧ (١٣) پێنج شەممە ٢٠٢٢/٤/٧

  مەرزی پەروێزخان

 ناو بازاڕی سلێ�نی

  کەیوان کاشفی



د. بەختیار ئەمین

لەکاتـــی دروســـتکردنی کابینەی نوێی 
حکومەتی ھەرێم بەسەرۆکایەتی مەسرور 
بارزانی، کە مێژوەکـــەی دەگەڕێتەوە بۆ 
٣ ســـاڵ پێش ئێستا، نەخشـــەڕێگایەکم 
لەگـــەڵ تیمێکی پرۆفیشـــناڵ و ئەکادیمی 
لەبەریتانیا ئامادە کرد لەسەر ھەنگاوەکانی 
پێداویســـتیەکانی  جێبەجێکـــردن و 
حکومەتی ئەلیکترۆنی و پێشکەشی تیمی 
حکومەتمان کرد. بیرمە ٢ خاڵی کارنامەی 

چاکسازیەکانی ئەو کابینەیە:

١. پاكکردنـــه وه و یه كخســـتن و   پێدانی 
موچـــه ی فه رمانبه ران به  ئه لیكترۆنی   یان 

ھەژماری بانکیەوە.
لـــه   ڕۆتینـــات  كه مكردنـــه وه ی   .٢
كاتێكی  گه ڕانـــه وه ی  (فه رمانگـــه كان)و 
زۆر بۆ ھه ریـــه ك له فه رمانبه رو ھاوتی. 
كه مكردنه وه ی تێچوی ســـه ردانی ھاوتی 
لۆد  كه مكردنـــه وه ی  فه رمانگـــه كان و  بۆ 

له سه ر فه رمانگه كان.
 

ھـــاوکات دوای ٣ ســـاڵ (ھەروەکـــو 
لەبەرواری بەرگی نەخشـــەڕێگاکەدا دیارە 
لەوێنـــەی١)، نەک تەنھا ھیـــچ یەک لەم 
بەڵکو  نەکـــران،  جێبەجـــێ  کارنامانـــە 
ھەندێ بڕیاری نا پرۆفیشنانە دران  کە 
بونە ھۆی بارگرانی زیاتر بۆســـەر شانی 
ھاوتیانـــی ھەرێمی کوردســـتان لەوانە 
ئەلیکترۆنـــی تێچونـــی وەرەقەی  (بـــە 
دادنوسەکان لە ٥ ھەزارەوە بۆ ٢٥ ھەزار، 
تۆمارکردنی کڕین و فرۆشـــتنی ئۆتۆمبیل 
بـــۆ ١٠٠ دۆالر، تۆمارکردنی کۆمپانیاکان، 
زیادکردنی باج و .. ھتد). لەکاتێکدا یەکێک 
پێشکەشکردنی  سەرەکیەکانی  لەئامانجە 
کەمکردنەوەی  ئەلیکترۆنی  خزمەتگوزاری 
کات و تێچوە بەڕێژەی لەسەدا پەنجا زیاتر 

نەک بەپێچەوانەکەیەوە. 
شەرمە لەسەدەی ٢١دا بین کە بەسەدەی 
شۆڕشی ئەلیکترۆنی ناودەبرێت، ھاوتی 
ھەرێمی کوردســـتان لەسەرەی وەرگرتنی 
موچەدا کۆچی دوایی بکات یان بۆ مامەڵەی 
پرۆســـەیەکی حکومەت لەســـلێمانی یان 
دھۆکەوە سەردانی ھەولێر بکات و دوای ٣ 
جار لەبینی بەڕێوەبەری وەزارەتێک، دوای 
ســـاڵ و نیوێک کارەکەی بۆ ئەنجام بدرێت 
(نمونـــەی ھـــەردوو کەیســـەکە چەندین 
لەکاتێکدا  لەبەردەســـتن).  دیکە  کەیسی 
لـــەزۆر وتی دنیا  (تەنانـــەت لەئێران و 
تورکیاو ئیماراتیش) موچە دەچێتە سەر 
ھەژماری بانکی ھاوتی لەڕۆژی دیاریکراوی 
خۆیـــدا بەبێ ھیـــچ دواکەوتنێـــک. بگرە 
فەرمانبەر نەک پێویست ناکات سەردانی 
بانک بـــکات بۆ وەرگرتنـــی موچەکەی، 
بەڵکـــو دەشـــتوانێت لەڕێـــگای مۆبایل 
(ئاگاداری  بانکەکەیەوە  ئەپڵیکەیشـــنی 
ھاتنی موچەکەی بێت، پارەی پســـوڵەی 
کارەبا، ئاو....ھتد بدات). تەنانەت نەک 
پێویست ناکات کە کارتی بانکەی لەگەڵ 
خۆی ھەڵبگریت، بگرە دەتوانێت لەڕێگای 
زیرەکەیەوە  کاتژمێرە  یان  مۆبایلەکەیەوە 
پـــارەی    (Apple watch (بەنمونـــە 
ھەرشـــتێک بدات کەلە بـــازاڕ دەیکڕیت. 
بەراورد بەکوردســـتان، لەکۆی ١٩٦ وت 
دەتوانـــم بڵێـــم تەنھا لەکوردســـتان بەم 
شێوازە تەقلیدیە موچە دابەش دەکرێت. 
کە چەند بانکێک (من بەدوکانی ئاڵوگۆڕی 
دراو/ حەوڵە ناویان دەبەم) ھەڵدەســـتن 
بەگواســـتنەوەی موچە لەحکومەتەوە بۆ 
فەرمانگەکان. لەکاتێکدا ئەمە خراپترین و 
خاوترین شـــێوازی پرۆسەی دابەشکردنی 
موچەیە کە لەھەرێمی کوردستان پەیڕەو 

دەکرێت.
حکومەتـــی  دیکـــەی  نمونەیەکـــی   
چـــاوی  پێـــش  بیھێنـــە  ئەلیکترۆنـــی، 
خـــۆت من کـــە ھاوتیەکـــی لەدایکبوی 
کوردستانم، دەتوانم بە بێی سەردانکردنی 
ھیـــچ فەرمانگەیـــەک یـــان ناردنی ھیچ 
ناسنامەیەک، فۆرمی دەرکردنی پاسپۆرتی 
منداڵەکەم لەماڵەکەی خۆمەوە پێشکەش 
بکەم، منداڵەکەم بتوانێت لەماوەی تەنھا 
٢ ھەفتـــەدا ببێت بەخاوەنی باشـــترین و 
بەھێزتریـــن پاســـپۆرتی دنیـــا. ئەمانەو 
نمونـــەی دیکـــەی حکومەتی  چەندیـــن 
ئەلیکترۆنی ســـەرکەوتو کە دەرفەت نیە 

لەم نوسینەدا ئاماژەیان پێبکەم.
دەبینین دوای ٣ ساڵ، مەسرور بارزانی 
دەربارەی  لەیەکتێگەیشتنی  یادداشتێکی 
ئاڵوگـــۆڕی زانیاری و شـــارەزایی لەبواری 
حکومەتـــی  کاروبـــاری  نوێکردنـــەوەی 
ئیمارات واژۆ کرد (س.کوردســـتان ٢٤)، 
لەناوەڕۆکی لەیەکتێگەیشـــتنەکەدا ئاماژە 
بەھێـــزی  ھەماھەنگیـــی  بەپەیوەنـــدی و 
نێـــوان حکومەتی ھەرێمی کوردســـتان و 
ئیمارات کراوە، کە لـــەو چوارچێوەیەدا، 
دەوڵەتـــی ئیمارات ھـــاوکاری حکومەتی 
ھەرێمی کوردستان دەکات لەپێشخستنی 
بەتوانا  بڕەودان  حکومەت و  کاروبارەکانی 
دامودەزگاکانی حکومەت و سوود  مرۆیی و 
وەرگرتـــن لەئەزموونـــی ســـەرکەوتووی 
ئەلیکترۆنی و  حکومەتی  لەبواری  ئیمارات 

بەدیجیتەڵکردنی خزمەتگوزارییەکان.
لەکۆتایـــدا ئەوەی کـــە گرنکە من وەکو 
ئەکادیمســـتێک و پسپۆرێکی تەکنەلۆجیا 
ئاماژەی پێبکەم ئەوەیە ئێمە وەکو کورد 
پێویســـتمان بەحکومەتی ئیمـــارات نیە 
تاوەکـــو ھاوکاری یان ڕێنمایمان بکات بۆ 
ئەلیکترۆنی،  حکومەتـــی  جێبەجێکردنی 
لەبەرامبـــەردا ملیۆنان دۆالر لەســـامانی 
نیشتیمانی ھەرێمەکەمان بەھەدەربدەین و 
چەند کۆمپانیایەکی ئەو وتە سوودمەندی 
ســـەرەکی بن لێـــی. لە کاتێکـــدا ئەوان 
خۆیان بەھەزاران شارەزای بواری ئایتی و 
تەکنەلۆجیایـــان لەھەریـــەک لەوتانـــی 
(ئەمریکا، بەریتانیا، ئوسترالیا، ئەڵمانیا، 
تاوەکـــو  ھێنـــاوە  ھندســـتان،...ھتد)  
ھاوکاریان بکەن و حکومەتێکی ئەلیکترۆنی 
بەھێز دروســـت بکەن. لەئێستادا بەھۆی 
پێشـــکەوتنی تەکنەلۆجیاوە ھیچ کارێکی 
خزمەتگوزاری ئەلیکترۆنی ئەســـتەم نیە 
بەپشتبەســـتن بەشـــارەازایانی خۆمـــان 

ئەگەری نیەتی جێبەجێکردن ھەبێت. 
ئەوەیە  گرنگتر  لەھەمووشـــی  ھەروەھا 
کە نابێت زانیـــاری ئەلیکترۆنی ھاوتی و 
حکومـــەت بخرێتە ژێر دەســـتی حزبێكی 
ناوخـــۆ، یـــان وتێکـــی دیکـــەوە یان 
کۆمپانیایەکی دەرەکیەوە . قسەیەک ھەیە 
لەسەر ئاسایشـــی ئینتەرنیێت، دەوترێت 
دنیا  ئەلیکترۆنیەکانی  سیســـتمە  ئەوەی 
لەدەرگای  دروســـت دەکات دەشـــزانێت 
پشـــتەوە داخڵی سیســـتمی ئەلیکترۆنی 
وتێک یـــان کۆمپانیایەکـــی دیکە بێت. 
بۆیـــە لەبیرمـــان نەچێـــت گەورەتریـــن 
لەئێستادا  نیشتیمانی  ئاسایشی  مەترسی 
 Cyber)  ھەڕەشەی سایبەر سوکیوریتیە
Security)، بەنمونـــە ئەوانـــەی ھاوکاری 
یۆکرانیا دەکەن لەجەنگی نێوان ڕوســـیاو 
ئۆکرانیا، ڕوســـیا ھێرشێکی زۆر مەترسی 
سایبەری بەرامبەریان دەستپێکردوەو کار 
گەشتوەتە ئەوەی کە ھاککەرە ڕوسیەکان 
بتوانن ببنە مەترســـی بۆ سەر سیستیمی 

ئەلیکترۆنی ئەتۆمی چەند وتێک.
ئەو  لەپێشـــەکی  کورتەیەکە  ئەمـــەش 
نەخشـــەڕێگایەی کە من ٣ ســـاڵ پێش 
ئێستا پێشکەشی تیمی حکومەتی ھەرێمم 

کرد:
 

پێشەکی
به پێـــی ڕاپۆرتـــی  ٢٠١٨ی  نه تـــه وه  
له پایـــه   یه  كێـــك  یه كگرتـــوه كان، 
 ســـه ره كیه كانی حكومڕانی  ســـه ده ی ٢١، 
دابینكردنی پێداویسته  خۆشگوزه رانیه كانی 
مرۆڤـــه كـــه   بـــه  (welfare) ناســـراوه  
له بواره كانـــی: ته ندروســـتی، په روه رده ، 
ئەلیکترۆنیەکان  خزمەتگوزاریـــە  داھات، 
..ھتـــد ( ســـه رچاوه -١).  ئه مڕۆ  به ھۆی 
پێشـــكه وتنه  خێرایه كانی  ته كنه لۆجیاوه،  
وتان لھھه وڵی كێبڕكێی بەدەســـتھێنانی 
خزمه تگوزه رانـــی  باشـــترین  ناوبانگـــی 
(ســـەرچاوە-٢:  ئه لیكترۆنین  حكومه تی 
بڕوانـــە online index- ڕانکی باشـــترین 
حکومەتی ئەلیکترۆنـــی ووتان). له وانه  
ئوســـتوڕالیا،  (دانیمـــارك،  ووتانـــی 
فینالند،  به ریتانیـــا، ســـووید،  كۆریـــا، 
ســـه نگافور...ھتد كه ژماره یـــان پتری له  
١٠٠ ووتن). سیســـتمی ته قلیدی و كۆن 
(نمونه ی سیستمی به ڕێوبردنی كاروباری 
له زۆربـــه ی  له كوردســـتان)  ھاوتیـــان 
وتانی دونیادا به ســـه رچوون  و كۆتاییان 
پێھاتـــووه . بۆیـــه  ده رفه تێكـــی گه وره ی 
مێژووییه   كه  كاروباره كانی فه رمانگه كان و 
ھه رێمـــی  حكومه تـــی  وه زاره ته كانـــی 
كوردســـتان به ئه لیكترۆنـــی و دیجیته یز 
به داخـــه وه   ســـانێكی زۆره   بكرێـــن. 
ھاوتیانی كوردســـتان ماندووی ده ستی 
جه نگ و كێشـــه ی ئابوری و سیاسین، بۆیه  
له پێداویســـتیه   ئاوڕێك  چیرتـــر  ناكرێت 

خزمه تگوزاریه كانیان نه درێته وه .
 گرنگـــی ئـــه م ڕاپۆرتـــه  ئه وه یـــه  كه  
به دیدێكـــی ڕه خنه گرانـــه  كه لێنه كانیـــی 
چاره ســـه ركردنی كاروبـــاری ھاوتیـــان 
له دامـــه زراوه  حكومیه كان  ده ستنشـــان 
بكه ین و له ھه مانكاتیشـــدا نه خشـــه ڕێگای 
ھه رێمی  حكومه تی  به ئه لیكترۆنیكردنـــی 
لەکاتێکـــدا  بخرێتـــه ڕوو.   كوردســـتان 
بەئه لیكترۆنیكردنی ژماره ی دانیشـــتوانی 
ھه رێمی كوردســـتان و سیستمی فه رمانگه  
حكومیـــه كان كارێكی زۆر قـــورس نیه ، 
بـــه  بـــه راورد به ژمـــاره ی دانیشـــتوانی 
وتێكـــی وه كو چین یان ھندســـتان كه  
توانیویانه داتای پتر له  ١ بلیۆن ھاوتی 
خۆیـــان به ئه لیكترۆنـــی  بكـــه ن و ڕۆژانه  

له دامه زراوه كانیاندا به كاریبھێنن.

حکومەتی ئەلیکترۆنی 
:(e-Government)

به پێی ســـه رچاوه ی جیۆنـــگ (٢٠٠٧)، 
بریتیـــه   ئه لیكترۆنـــی  حکومەتـــی 
له كۆمه ڵه  كردارێكـــی دیجیتاڵی له ڕێگای 
به كارھێنانی ته كنه لۆجیای ســـه رده مه وه  
حکومه تـــی  ھاردوێـــر).  (ســـۆفتوێرو 
پایەیەکی  لەچەند  دەکرێـــت  ئه لیكترۆنی 
لەنێـــوان  پێکبھێندرێـــت  پەیوەنـــدی 
 government )حکومـــەت بۆ حکومـــەت
to government).، حکومـــەت بۆ کەرتی 
 ،government  to business)  تایبـــەت
 government to)تـــیھاو بۆ  حکومەت 

citizen) ...ھتد

ده ستكه وته كانی پرۆسه ی 
حكومه تی   ئه لیكترۆنی   :

١- نه ھێشـــتنی گه نده ڵی، ھاوكاریكردن 
له  پاكکردنـــه وه  و یه كخســـتن و   پێدانـــی 

موچه ی فه رمانبه ران به  ئه لیكترۆنی .
ڕۆتینـــات  كردنـــه وه ی  كـــه م   -٢
كاتێكی  گه ڕانـــه وه ی  له (فه رمانگه كان)و 
زۆر بۆ ھه ریـــه ك له فه رمانبه رو ھاوتی. 
كه مكردنه وه ی تێچوی ســـه ردانی ھاوتی 
لۆد  كه مكردنـــه وه ی  فه رمانگـــه كان و  بۆ 

له سه ر فه رمانگه كان.
٣- دروســـتكردنی لینكـــی په یوه نـــدی 
ڕاسته خۆی نێوان ھاوتی به فه رمانگه كان  
له ڕێگای  حكومیه كانه  وه   دامـــه زراوه   یان 
ئه لیكترۆنیه كانی  له خزمه تگوزاریه   یه كێك 
وه كو (وێبســـایت، ئه پڵیكه یشن و ئیمه ڵ-
نامه ی ئه لیكترۆنی، كورته  نامه...ھتد ).

٤- كۆكردنـــه وه و ڕێكخســـتنی تۆماری 
نیشـــتیمانی ھاوتیان بۆ به كارھێنانیان 
لھفه رمانگه كانی حكومه ت (تۆماری كه سی 
بۆ ھه ر ھاوتیه ك) له ڕێگای بایۆمه تریك، 
 face identification فۆتۆی ڕوخســـار
...ھتـــد  له ژێـــر ناوی بانكـــی  تۆماری 

krg Data.gov-  حكومه ت
٥- چاودێری كردنی پرۆســـه و كاره كانی 
دیزاینكردنـــی  له ڕێـــگای  حكومـــه ت 
ئه  لیكترۆنـــی  به توانـــای  سیســـتمێكی 
ئه لیكترۆنی  په نجه مـــۆری  كه   زیره كه وه -  
ھه مـــوو كرداره كانـــی تێـــدا تۆماربكرێت 
(بـــۆ به رگریكردن له خـــراپ به كارھێنانی 
به ھێزكردنی  په ره پێدان و  سیســـتمه كه ). 
میكانیزمه كانـــی  چاودێـــری  سیســـتمی 
پشكنینی نێو فه رمانگه  كان، چاودێركردنی 

ئه ركی  فه رمانبه ر، دڵنیا بوون له كواڵیتی 
كاروباره كانـــی  خزمه تگوزاریـــه كان و 

ھاوتی.
٦-باشتركردنی ئاستی ئابوری و بازرگانی 
(ئاسانكردن له پێدانی پاره به ڕاسته وخۆ )، 
ڕه خســـاندنی ھه لـــی كار له وه زاره  ته كان 
بۆ نمونه  (كارمه نـــدی ئایتی، كارمه ندی 
وه مدانـــه وه ی پۆســـته  ئه لیكترۆنیه كان 
پرۆگرامـــه كان،  كارمه نـــدی  (ئیمـــه ڵ)، 
كارمه نـــدی چاككردنـــه وه و ڕێكخســـتنی 

ئامێره  ئه لیكترۆنیه كان....ھتد) .
دياردەی  كۆنتڕۆڵكردنی  ٧-نه ھێشـــتن و 
لەكاروباری  (واســـیته )  دەســـتێوەردان 
پۆرتاڵـــی  دروســـتكردنی  ھاوتیانـــدا. 
ھه لـــی كاری  یه كســـان (بانگـــه ی ھه لی 
ھه ڵســـه نگاندن  پێشكه شـــكردن و  كارو 

به ئۆنالین).
خزمـــه ت  ســـه رجه م  گه یاندنـــی   -٨
گوزاریه كانـــی حكومـــه ت به ھاوتیانـــی 
بیانی له گه ڵ پێدانی زانیاری ئه لیكترۆنی 
به گه شتیاران (وه ر گرتنی ڤیزا، یاساكانی 
پێداویســـتیه كانی  له كوردســـتان،  كار 
گه شتیاریه كان،  شـــوێنه   نیشته جێبوون، 

ڕێنمایی سه فه ر، ته ندروستی..ھتد).
تایبه ت  ئه لیكتریۆنـــی  ٩- سیســـتیمی 
مه ندیه كـــی گرنگی ھه یه  بۆ مه به ســـتی   
پاراستنی ئاسایشـــی ھه رێمی كوردستان 
كه  ده كرێت (سه رجه م تۆماری تاوانباران 
له داتابه یســـێكی  به وێنه كانیانـــه وه  
له كاتـــی  كۆبكرێتـــه وه و   نیشـــتیمانی) 
پێویستدا به ڕاســـته خۆ پۆلیس و ئاسایش 
له ( زاخـــۆ بۆ خانه قیـــن) بتوانن زانیاری 

تیادا تۆمار بكه ن یان لێبه ده ستبھێنن.
١٠- ئاسانكاری له به ڕێوەبردنی كاروباری 
كۆمپانیاكان و به ئه لیكترۆنكردنی پرۆسه ی 
ناوه نده   پشـــه وه ران و  كۆمپانیاو  تۆماری 

بازرگانیه كان .
١١- حكومه تـــی ھه رێمـــی كوردســـتان 
ده كرێت ببێت به  ئه ندام له تۆڕی حكومه تی 
ئه لیكترۆنـــی نه ته وه یه كگرتـــوه كان كـــه   
(OSI Online Service Index)  ناسراوه  
( بڕوانه  ســـه رچاوه  ٣). ئه مه ش گرنگی 
تایبه تی خۆی ھه یه  بۆ ناوبانگی  حكومه تی 
له به كارھێنانـــی  كوردســـتان  ھه رێمـــی 
خزمه تگـــوزاری ئه لیكترۆنی بۆ كاروباری 
ھاوتیـــان و ھه وڵـــدان بـــۆ نه ھێشـــتنی 

گه نده ڵی.
 سه رچاوه كان

راپۆرتی ره سمی حكومه تی 
ئه لیكترۆنی وتان، ئاماده كراوه  له الیه ن 

نه ته وه یه كگرتوه كان 
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حکومەتی ئەلیکترۆنی گەشت و گوزار

خزمەتگوزاری حکومەتی ئەلیکترۆنی لەئیمارات و کوردستان
(١٣) پێنج شەممە ٢٠٢٢/٤/٧ (١٣) پێنج شەممە ٢٠٢٢/٤/٧

ئا: زریان محەمەد

داستار محەمەد، بەڕیوەبەری ڕاگەیاندن 
و بەبازاڕکردنی گەشتوگوزاری سلێمانی، 
لـــەم گفتوگۆیـــەدا لەگـــەڵ "بازرگانی و 
پیشەســـازی" دەڵێـــت "ھەوڵـــەکان بۆ 
زیادکردنی بایەخی ناوچە گەشتیاریەکان 
لەسنوری پارێزگای سلێمانی بەردەوامن، 
کاردەکات  ســـلێمانی  گەشـــتوگوزاری 
بـــۆ باشـــکردن و جوانکردنـــی ناوچـــە 
ناوچەی  زیادکردنـــی  گەشـــتیاریەکان و 
پارێـــزگای  لەســـنوری  گەشـــتیاریی 

سلێمانی".

لەڕۆژانـــی  پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 
نـــەورۆزدا چەند گەشـــتیار ســـەردانی 

سلێمانییان کرد؟
داســـیار محەمەد: وەک گەشتوگوزاری 
داتایانـــەی  ئـــەو  بەپێـــی  ســـلێمانی 
نەورۆز  ڕۆژانـــی  بۆ  لەبەردەســـتماندایە 
نزیکەی ١١٠ ھەزار گەشـــتیار سەردانی 
ئـــەو  کـــردووە،  ســـلێمانیان  شـــاری 
گەشـــتیارانەش لـــە٨٠٪ لەناوەڕاســـت و 
خوارووی عێراقەوە ھاتون. لەم نەورۆزەدا 
ئاســـانکاری کرا بۆ ھاتنی گەشـــتیارانی 
ڕۆژھـــەت لەدەروازەکانـــی ســـلێمانی و 
ئێران کە سانی ڕابردوو بەھۆی ڕەوشی 
کۆرۆنـــاوە ڕێگەپێدراو نەبوو گەشـــتیار 
بەمەش  بـــکات،  ســـەردانی ســـلێمانی 
بوژاندنەوەیەکی باشـــی بـــۆ بازاڕەکانی 

شاری سلێمانی ھەبووە.

بازرگانی و پیشەســـازی: ئـــەم روداوە 
ھۆتێل و  بـــازاڕی  لەســـەر  کاریگەریـــی 

میوانخانەکان چۆن بوو؟
داســـتار محەمـــەد: بـــازاڕی ھۆتێل و 
میوانخانەکان باشـــبووە، چونکە تەواوی 
ئەو گەشتیارانەی دێنە سلێمانی، دابەش 
دەبن بەســـەر ئەو مۆتێل و میوانخانانەی 
ھەمانە لەشـــاری ســـلێمانیدا، بەشێکی 
زۆریان پڕ بوون لەگەشـــتیارو شـــوێنی 
بەتاڵیـــان نەمابوو، لەگەڵ ئەمانەشـــدا 
شوێنە  رێســـتۆرانتەکان  خواردنگەکان و 
گەشـــتیارییەکان جوڵەیەکـــی باشـــیان 

بەخۆیانەوە دیوە.
زۆرتریـــن  پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 
گەشـــتیار ڕویـــان لـــە چ ناوچەیەکـــی 

گەشتیاری سلێمانی کردووە؟
داسیار محەمەد: سەردانکردنی شوێنە 
بـــاش  بەشـــێوەیەکی  گەشـــتیاریەکان 
گەشتیار سەردانیان کردووە، بەم قەزای 
دوکان ســـەیرانگاو ھاوینـــە ھەوارەکانی 
پلەی یەکەمی لەسەردانکردنی گەشتیاران 
گەشتیارانی  زۆری  بەشێکی  وەرگرتووە، 
ناوچەیان  ناوخۆش ســـەردانی ھەمـــان 

کردووە لەسنوری پارێزگای سلێمانی.

بازرگانی و پیشەسازی: چ کەموکوڕیەک 
لەبەردەم کەرتی گەشـــتیاری ســـلێمانی 

ھەیە؟
داسیار محەمەد: کەمی بودجەو تەرخان 
نەکردنی پارەی پێویست بۆ پڕۆژەو ئەو 
پالنانـــەی ئێمە الی خۆمان دامانناوە کە 
ئەمەش دەبێت لەسەروو خۆمانەوە بڕیاری 
پێبدرێت،  بدرێت و دەســـەتمان  لەسەر 
لەداھات  لەبەردەســـتدایەو  پارانەی  ئەو 
لەپڕۆژە گەشتیاریەکاندا  بتوانین  ھەمانە 
دەتوانین  بەمـــەش  بکەین،  خەرجیـــان 
ناوچە گەشـــتیارییەکان باشترو فراوانتر 

بکەین.

ھاوکاری  چۆن  پیشەسازی:  بازرگانی و 
گەشتیاران دەکرێت کاتێک کێشەیەکیان 
دەبێت و زۆرترین کێشـــەی گەشـــتیاران 

چییە؟
داســـیار محەمەد: لەکاتی ھەبونی ھەر 
بۆنەو یادێکدا وەک گەشتوگوزاری سلێمانی 
لیژنەی تایبەتمان ھەیە بۆ پێشوازیکردنی 
گەشـــتیاران لەدەروازەکان و لەناوخۆشدا 
کە ڕێنمایی گەشتیاریان پێدەدرێت لەسەر 
ناوچە گەشتیاریەکان و ژمارەی تایبەتیان 
پێدەدریت بـــۆ ئاگادارکردنەوەمان لەھەر 
کێشەو گرفتێک و ھاوکاریکردنێک لەکاتی 
گەشتەکانیاندا، گەشتیاران کە سەردانی 
ســـلێمانییان کردووە دیارە بەشوێنێکی 
ڕازین.  لەناوچەکان  دانـــاوەو  گونجاویان 
ئەوەی کە ھەبێت تەنھا ئەو شـــوێنانەیە 
کە گەشـــتیاران  پێیانخۆشە بۆی بچن، 
بەم ڕێگەی سەردانکردن و گەشتکردنیان 
نییە، کە ئەمەش تەنھا بەگەشـــتوگوزار 
الیەنـــە  دەبێـــت  ناکرێـــت  چارەســـەر 
پەیوەندیدارەکان وەک وەزارەتی کارەباو 
پالندانـــان و تەرخانکردنی بـــڕی پارەی 
پێویســـت بۆ گەشـــتوگوزار پێویســـتی 

بەھاوکاری ھەموان ھەیە.

وەک  پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 
گەشتوگوازاری ســـلێمانی تاچەند ڕازین 

لەشـــێوازی مامەڵـــەی میوانخانـــەکان و 
لەگـــەڵ  چێشـــتخانەکان  کافتریـــاو 

گەشتیاران؟
داســـیار محەمەد: ھەمیشـــە سلێمانی 
پێشـــەنگ بووە لەڕۆژانـــی بۆنەکاندا کە 
چاودێرییەکـــی تەواوی نـــرخ و بازاڕەکان 
دەکات و لەمساڵدا چاودێری وردی شوێنە 
گەشـــتیاریەکان کراوە، زۆر لێیان ڕازین، 
ســـانی ڕابـــردوو ھەندێک جـــار ئەگەر 
قۆرغـــکاری کرابێـــت، بەم لەمســـاڵدا 
ھیچ شـــتێکی بەدی نەکراوە، سەرجەم 
شـــوێنەکانی پێشـــوازی لەگەشـــتیاران 

بەڕووی گەشتیاراندا کراوە بووە.

بازرگانی و پیشەســـازی: ھیچ پالنێکی 
نوێتان ھەیە بۆ زیادکردنی گەشتیاران بۆ 

شاری سلێمانی؟
داســـیار محەمەد: وەک گەشتوگوزاری 
ســـلێمانی پالنـــی کورتخایـــەن و پالنی 
درێژخایەنمـــان ھەیە بۆ گەشـــتوگوزار، 
بـــەردەوام  کورتخایەنەکانمـــان  پالنـــە 
لەجێبەجێکردندایـــە کە لەســـەر داھاتی 
گەشتوگوزاری سلێمانی ئێستا کۆمەڵیک 
پڕۆژەی خێرا سەرپەرشـــتی دەکەین کە 
ناوچە  خۆی دەبینێتـــەوە لەجوانکردنی 
گەشتیاریەکان بۆ جێگیر کردنی کورسیأو 
مێـــزو نوێکردنـــەوەو نۆژەنکردنـــەوەی 
شوێنە گەشتیاریەکان کە لەژێر چاودێری 

ئێمـــەدان، چەند ســـەرمایەدارێکی باش 
لەشـــاری ســـلێمانی ھاتونەتە پێش بۆ 
دروستکردنی ناوچەی گەشتیاریی و ئەوەی 
کە جێگەی دڵخۆشـــی ئێمەیە لەئێستادا 
درێژخایەنـــی  پـــرۆژەی  دروســـتکردنی 
گەشتیاری بەناوی (شـــاری گەشتیاری 
دوکان) بەبـــڕی تێچوی ئەو پڕۆژەیە دوو 
ملیار دۆالرە کە لەســـەر ئاستی عێراق و 
ڕۆژھەتی ناوەراســـت بەتـــەواو بوونی 
پێشـــەنگەکان.  لەپڕۆژە  یەکێک  دەبێتە 
بەڕێوەبەرایەتـــی  داھاتـــی  لـــە١٥٪ 
گەشـــتوگوزار بـــەکار دەھێنینـــەوە بۆ 
ناوچە گەشـــتیاریەکان بـــۆ جوانکردن و 
دانانـــی کورســـی و مێزی گەشـــتیاران و 
چاککردنەوە یان دروســـتکردنی توالێت، 
لەئێســـتادا  بە بەھای ٩٠٠  ملێۆن دینار 
پـــڕۆژە ھەیـــە ژمارەیەکیـــان جێبەجێ 
لەجێبەجـــێ  ھەندێکیشـــیان  کـــراوە، 
کردندایە، خۆشبەختانە جێگری سەرۆکی 
حکومەتی ھەرێمی کوردســـتان لەســـەر 
خەتە بـــۆ ئـــەوەی بتوانێت ســـلێمانی 
لەڕووی گەشـــتیارییەوە بەرە پێشچوونی 
زیاتری بۆ بکرێت بەتایبەت بۆ زیادکردنی 
چەند ناوچەیەکی گەشتیاریی. لەئێستادا 
ھەوڵ دەدرێت قـــەزای پێنجوێن و قەزای 
دەربەندیخان و قەزای شارەزوورو قەرەداغ 
بەپێـــی ھەڵکەوتـــەی خۆیـــان بکرێـــن 

بەناوچەی گەشتیاریی.

بۆ نەورۆز ١١٠ ھەزار گەشتیار سەردانی سلێمانییان کرد
"ژمارەی ناوچە گەشتیارییەکان لەسنوری پارێزگای سلێمانی لەزیادبووندان"

لەئێستادا 
دروستکردنی پرۆژەی 

(شاری گەشتیاری 
دوکان) بەبڕی دوو 
ملیار دۆالر لەسەر 

ئاستی عێراق و 
ڕۆژھەتی ناوەراست 

ناوچەی دوکان 
دەکات بەیەکێک 

لەپڕۆژە پێشەنگەکان

 سەیرانگای دوکان



وردبین و وردبیینی

لەبنەڕەتدا وردبیینی لەگەڵ ژمێریاری 
دوانەیەکن کە بەبێ یەکتری پرۆســـەی 
ژمێریـــاری لەنگ دەبێت، بەم ئەتوانین 
بڵێـــن وردبیینـــی بەشـــێکی جیـــاوازو 

سەربەخۆیە لەگەڵ ژمێریاریدا. 
 Financial Audit) وردبیینی دارایـــی
) واتـــا لێکۆڵینـــەوە لەھەمـــو کردارو 
بەدواداچون  ژمێریـــاری و  پرۆســـەیەکی 
لەھەمـــو ئەو مامەڵـــە ژمێریاریانەدا کە 
ئەنجام دراوە، ئەوە بەدوو قۆناغ ئەنجام 

ئەدرێ:

 (Internal audit) ١ـ وردبیینی ناوخۆ
ئەم پرۆسەیە سەربەخۆیەو مەبەست لەم  
وردبیینیە لێکۆڵینەوەیە لەکاتی خۆیدا، 
لەڕاســـت و دروســـتی  لەدڵنیابون  جگە 
لەیاساو  ژمێریاری و دارایی، وردبیینیشە 
دامەزراوەکە،  کارپێکراوەکانـــی  ڕێســـا 
ھەروەھـــا لێکدانەوەیە بۆ چاالکیەکانی، 
ئامادەکاریشـــە بۆ پرۆســـەی وردبیینیە 
گشتگیرەکەی کە وەرزی یان سانەیە. 
لێـــرەدا ئەبێت ئەرکەکانـــی وردبینی 
ناوخـــۆش ڕون بکەینـــەوە کـــە خۆی 
ناوخـــۆ  وردبینـــی  لـــە:  ئەبینێتـــەوە 
ئەو کەســـەیە کـــە لەبەشـــی وردبیینی 
پێویســـتە  کاردەکات،  دامەزراوەکـــەدا 
پســـپۆری تەواوی ھەبێت لـــەو بوارەدا، 
لەئاســـتی ئـــەوەدا بێت کـــە بتوانێت 
لەبەرئەوەی  بەرپرســـێرێتی ھەڵبگرێت، 
ئـــەم بەرپرســـیارێتیە جگـــە لـــەوەی 
ژمێریاریەوە،  بەپرۆســـەی  پەیوەســـتە 
بەدیسپلینی  بەرامبەر  بەرپرسیاریەتیشە 
کارگێڕی کە لەم سەردەمەدا گرنگی خۆی 

ھەیە ڕۆژبە ڕۆژ پەرەی پێئەدرێت. 

٢ــ وردبیینـــی وەرزی یان ســـانە، 
کـــە وردبیینی دەرەکیشـــی پێدەوترێت 
پرۆســـەیە   ئـــەم   (External auditor)
لێکۆڵینـــەوەو پێداچونەوەیەکـــی بـــەر 
فراونە کە وردبینی سەربەخۆ لەدەرەوەی 
دامەزراوەکاندا پێیھەڵئەسێت،  پێویستە 
ھەموو دامەزراوەو کۆمپانیایەک ئەنجامی 
بدات بۆ دەرکەوتنی ڕاســـتی و دروستی 
ھەمـــو ئـــەو مامەڵـــە داراییانـــەی کە 
بەپێی  ئیتر  لەڕابـــوردودا،  ئەنجامدراون 
پەیـــرەوو ڕێنمایـــی دامەزراوەکە وەرزی 
بێت یاخود سانە، کەواتە دوای وردبینی 
ھەم ڕاستاندنەو ھەم ڕاستکردنەوەی ئەو 
ھەنەیە کە بەســـەر بەشی ژمێریاری و 
وردبیینـــی بەتایبەتـــی و دامەزراوەکـــە 

بەگشتیدا تێپەڕیوە.
ئەو الیەنانەی بەرپرسن لەئەنجامدانی 
تایبەتمەندی  بەپێی  وردبیینی  پرۆسەی 
دامەزراوەکە دەبێت، ھـــەر لەبەرئەوەیە 
ئەتوانین بڵێین لەفەرمانگە حکومیەکاندا، 
بەڕێوەبەرایەتـــی چاودێـــری دارایی، کە 
سەر بەوەزارەتی داراییە ھەڵئەسێت بەو 

ئەرکە، بەم لەکەرتی تایبەتدا نوسینگە 
تایبەتەکانی وردبیینی ڕێگەپێدراو لەالیەن 

حکومەتەوە بەم چاالکیە ھەڵدەسن.
لەوردبینـــی دەرەکیـــدا ئەبێـــت بەم 

قۆناغانە ئەنجام بدرێت:
١ـــــ پشـــکنین (EXAM) کـــە ئەم 
قۆناغە بەوە دەســـتپێئەکات پشـــکنین 
بـــکات لەڕاســـتی و دروســـتی فاکتۆرو 
دۆکۆمێنتەکان و وەســـڵی کڕین، لیستی 
خەرجکردن، ھەمو پەراوەکانی پەیوەست 
بەمامەڵـــەی خەرجکردنـــەوە ھەیە، کە 
ئەبێـــت ھەندێجار نمونەی وەســـڵ یان 
فاکتۆری کڕین و خەرجکردن وەربگیرێت و 
بەدواداچونی بۆ بکرێت لەسەرچاوەکەی 
تـــا گەیشـــتن، بەئامانجـــی دەرکەوتنی 

ڕاست و دروستی دۆکۆمێنتەکان.
٢ـــــ پێداچونـــەوە (REVIEW) ئەم 
پرۆسەیە جۆرێکە لەدڵنیا بون کە وردبین 
ژمێریاریەکـــەدا کەموکورتی  لەپرۆســـە 
نابینێـــت بـــەم لەکۆی مەبەســـتەکەو 
ڕاپۆرتەکان دڵنیا نیە ئەبێت بەدواداچونی 

بۆ بکات.

کەواتـــە ئەتوانین بەم جۆرە وردبیینی 
تیگەیشـــتنمان  ئەوەی  بۆ  لێکبدەینەوە 
پرۆســـەیەکە  وردبیینی  ھەبێـــت:  بۆی 
وەک  چەندکەســـێک  یـــان  کەســـێک 
دەربڕینی  بـــۆ  پێیھەڵبســـتن  تیمێـــک 
ڕایەک کە تایبـــەت بێت بەھەمو مامەڵە 
زانســـتی  راپۆرتـــی  ژمێریارەکانـــەوەو 
ئامادە بکەن دەربارەی ئەو کارانەی کە 
بەمەرجێک  ئەنجامـــدراون،  لەڕابوردودا 
ڕێگەپێدراو بن لەدەزگایەکی تایبەتمەند 
کـــە لەالیەن حکومەتەوە بەپێێ یاســـاو 
ڕێننمایی ھەڵگـــری مۆڵەتی کارکردنیان 
ھەبێت، کارەکەیان پســـپۆری بێت لەو 
بوارەدا ئاســـتی زانستی و شـــارەزاییان 
تایبـــەت بێت بەژمێریـــاری و وردبیینی، 
بەپێی یاســـاو ڕێســـاکانی وردبیینی کە 
زانستی و  وردبیینی  لەگەڵ ســـتانداردی 
ھیوادارین  بگرێتـــەوە،  یـــەک  جیھانیدا 
توانیبێتمان بەدرشتی لەڕێی "بازرگانی و 
ســـەربوردەیەکمان  پیشەســـازی"ەوە 
وردبیـــن  وردبینـــی و  لەچەمکـــی 

رونکردبێتەوە. 

مـــروڤ ھـــەردەم لەملمالنیدا بووە، 
بۆ دابینکردنی بژێوی ژیانی ڕۆژانەی، 
دیارە خۆراکیش بابەتێکی ســـەرەکی 
ژیانە تا ڕادەیەک سیاســـیەکان دەڵێن 
ئاسایشـــی خۆراک یەکێکـــە لەبنەما 
سەرەکیەکانی ئاسایشی نەتەوە، بۆیە 
مرۆڤ ھەموو ھەوڵێکی بۆ ئەوە بووە 
بتوانێت خۆراکی ڕۆژانەی خۆی مسۆگەر 
لەســـەرەتای سەرھەڵدانی  بکات ھەر 
کۆمەڵگای مرۆڤایەتی خەریکی ڕاوکردن 
بوون تا ئەمڕۆ، کە بۆتە ئامڕازیک بۆ 
ڕوبەڕوبوونـــەوەی نەیارەکان، ئەمەش 
دیـــارە پڕۆســـەی دابینکردنی خۆراک 
بەم ئاســـانییە نەبووە لەســـەرەتاوە، 
کارەســـاتە سروشتیەکان لەمپەر بووە 
بەرانبـــەر بەمرۆڤ، دواتر مرۆڤ خۆی 
بوەتە ھۆی دروستکردنی گرفت، جگە 
لـــەوەی بەرزبونەوەی پلـــەی گەرمی 
زەوی ھۆکارە سەرەکیەکەی مرۆڤە کە 

دەرھاویشتەکەی ڕون و ئاشکرایە.

زیادبوونـــی  دیـــارە  ھەمـــوان  الی 
دانیشـــتوانی زەوی بەتایبـــەت لـــەم 
دوو ســـەدەیەی دوایی بەشـــێوەیەکی 
نزیکبۆتەوە  ئیســـتا  تەنانەت  بەرچاو 
لەھەشـــت ملیار کـــەس، ئەمەش وای 
لێکردوین بیر لـــەوە بکەینەوە رێژەی 
بەرھەمھێنانـــی خۆراک زیـــاد بکەین، 
بەڵی دەتوانیـــن بڵێین ئەو خۆراکەی 
ئێستا لەبەردەستدایە بەشی پێویستی 
ھەموو دانیشتوانی سەر زەوی دەکات 
زۆربونی  ئـــەم  ،بەم  بەزیادیشـــەوە 
خۆراکە بەشـــێوەیەک بووە کاریگەری 
نەرێنی ھەبووە لەســـەر کوالێتی ئەو 
بەم  دەھێنرێت،  بەرھـــەم  خۆراکەی 
لەھەوڵی بەردەومدان  کەسانی پسپۆر 
بـــۆ بەرزبوونی کوالێتیەکەی نەک ھەر 
مەترسی لەسەر کوالێتی خۆراک ھەیە 
،بگـــرە ئەم جـــۆرە کێنەی ئیســـتا 
دەکرێ  بەزەبری سەمادی کیمیاویە بۆ 
ڕوبەڕوبۆنەوە نەخوشیەکانی کشتوکاڵ، 
زۆر بەکارھێنانی قڕکەر ھۆی سەرەکین 
،ھەروەھا  کوالتیکەی  دابەزاندنـــی  بۆ 
ژینگە،  پیســـکردنی  بۆ  ھۆکارێکیشن 
چ پیســـکردنی ھەوا یان پیســـکردنی 
ئاو لەئەنجامی تێکـــەڵ بوونی پەینی 
کیمیاوی لەگەڵ ئاوی ژێر زەوی، ئێستا 
ئاڕاســـتەیە  بەو  ھەوڵەکان  لەجیھاندا 
بتوانرێت کەمترین ســـەمادی کیمیایی 
بەکاربھێنرێـــت و ژینگەیەکـــی گونجاو 
دەستەبەر بکرێت بۆ ئەوەی کەمترین 
قڕکەر بەکاربھێنرێت دیارە لەم ڕوەوە 
توانراوە سەمادی ئۆرگانیک و قڕکەری 
ئورگانیک جێگای سەمادی کیمیاوی و 
بگرێتەوە. ھەروەھا  کیمیاوی  قڕکەری 
بۆ لەناوبردنی مێروە زیانبەخشـــەکان 
شێوەی پاراستنی سروشتی بەکاردێت 
ئەویـــش بـــۆ لەناوبردنـــی مێرویەک، 
بـــەکار  نەیـــار  لەمێـــروی  جۆرێـــک 
زۆرجار  بەداخەوە  بـــەم  دەھێنرێت، 
ئەم رێکارانە لەبەر بەرزبونی تیچونی 

زۆر پەیڕەو ناکرێت.

دیارە کەسانی خەمخورو پڕۆفیشناڵ 
دەســـتەپاچە ناوەستن، خۆشبەختانە 

ئەمە نزیکەی ٤٠ تا ٥٠ ســـاڵ ئەبێت 
توانـــراوە تەکنەلوجیای تازە بھێنریتە 
ئـــاراوە کە لەالیەکەوە ڕەچاوی بەرزی 
کوالێتـــی بـــکات و لەالیەکـــی ترەوە 
رەچـــاوی کەم بەکارھێنانی ئاو بکات و 
لەڕووی  ژینگەیـــەو  زۆریش دۆســـتی 
بەرھەمھێنانـــی زۆرتـــرە لەجۆرەکانی 
تری چاندن، بۆ نمونە ئەگەر لەمەترێک 
دووجـــا لەجۆری کشـــتوکاڵی باو کە 
لەدەرەوی خانووی پالستیکی دەکریت 
بەرھەمی ٣ تا ٤ کیلۆ بەرھەم بھێنرێت و 
لەجۆری خانووی پالســـتیکی نزیکەی 
١٣ کیلۆ بەرھەم دەھێنرێت ،لەم جۆرە 
ھایدرۆپونک  پیێدەوتـــرێ  کە  چاندنە 
نزیکـــەی ٧٠ کیلۆ بەرھەم دەھێنرێت، 
کەواتـــە توانیمـــان پێنـــج ئەوەندەی 
خانووی پالستیکی بەرھەم زیاد بکەین 
،نزیکـــەی دە ئەوەنـــدەی چاندنی باو 

بەرھەم بەدەست بھێنریت.
لەالیەکی تریشـــەوە لـــە٦٠٪ ئاوی 
کەمتریشـــی ئەوێت و کەمتر تووشـــی 
لەھەمـــووی  دەبێـــت و  نەخۆشـــی 
تەنانـــەت  ھایدرۆپونـــک،  گرنگتـــر 
پێویســـتی بەخاکیـــش نیـــە لەڕووی 
کوالێتیشـــەوە لەبەرئـــەوەی ئەمجۆرە 
چاندنـــە بەسیســـتەمێکی ئەلکترۆنی 
بەڕێوەدەچێت بۆیە بەئاسانی کۆنترۆڵی 
کیمیـــاوی  ســـەمادی  بەکارھێنانـــی 
دەکرێت بەشێوەیەک دەتوانرێت ڕێژەی 
بەکارھێنانی سەماد ئەوەندە بێت مادە 
کیمیاویـــەکان کەم بێـــت و بگونجیت 
لەڕوی کوالێتییەوە لەگەڵ ستانداردی 
جیھانـــی .کەواتە بەم شـــێوە چاندنە 
تەندروســـتمان  بەرھەمێکی  دەتوانین 
دەسکەوێ و بێ دوودڵی بەکاریبھینین، 
دیارە دەڵێن تەندروســـت چونکە دوو 
جۆری ترمان لەبەرھەمی کشـــتوکاڵی 
پێیدەوترێـــت  یەکێکیـــان  ھەیـــە، 
ناتەندروســـت، ئەو جۆرەیە کە تێیدا 
گرنگـــی بەکوالێتـــی نادرێـــت و زیانی 
زۆرە بۆ مـــرۆڤ. جۆرەکـــەی تریش 
پێیدەوترێـــت ئۆرگانیک کە تێیدا زۆر 
رەچـــاوی چۆنایەتی دەکرێ بێگوێدان 
بەچەندایەتـــی لەئەنجامدا بەرھەمێکی 
کەمـــان دەســـتدەکەویت ئەمەش ئەو 
پەیڕەویان  بابوباپیرانمان  کە  جۆرەیە 
کردوە لەڕووی کوالێتیەوە زۆر بەرزە، 
چونکـــە تەنھـــا پەینـــی ئۆرگانیـــک 
بەکاردەھێنرێـــت و  ھیـــچ قڕکەرێکـــی 
کیمیاوی تێـــدا بەکارناھێنرێت، بەم 
بەرھەمـــی زۆر کەمـــە بۆیـــە ئەگەر 
بـــەراوردی نرخی بکەیـــن چەند قات 
تـــر گرنگتـــرە، بەم  لەجۆرەکانـــی 
بەداخەوە ئێســـتا ئەم جۆرە بەرھەمە 

زۆر کەمە. 

لێـــرەدا بەشـــێوەی واقیعـــی حاڵ 
دەبێـــت ئەو جـــۆرە چاندنـــە پەیڕەو 
بکەین کە پێیدەوترێـــت ھایدرۆپونک 
چونکـــە بەرھـــەم زۆرە  ئـــاوی کەم 
دەوێت  تەندروســـتە، ھێزی کاری زۆر 
کەم دەوێت، کەمتر تووشی نەخۆشی 
لەڕوبەرێکی زور  دەبێت، دەتوانرێـــت 
کەم بکرێت تەنانەت لەسەربانی مان، 
بۆیە بەمەش توانرا تا رادەیەکی باش 
زیادبوونـــی بەرھـــەم ھاوتەریب ببێت 
لەگەڵ زیادبوونی دانیشـــتوانی ســـەر 

زەوی.
 ئایـــا ئێمەی ھەرێمی کوردســـتان 
تـــا چەند گرنگیمـــان داوە بەم جۆرە 
بڵێم خۆشبەختانە  دەتوانین  چاندنە؟ 
ئـــەم جۆرە تەکنەلوجیا گەیشـــتوەتە 
لەھـــەردوو  بەتایبـــەت  کوردســـتان 

شـــاری ھەولێرو دھۆک، لەسلێمانیش 
لەشـــارەزور خەریکـــە پڕۆژەیەک لەم 
جۆرە ئەنجـــام دەدرێت، بـــەم ئەم 
ھەونە تا ئێســـتا لەئاستی پیویست 
نین، ھەرچەنـــد ەحکومەتی ھۆڵەندی 
کـــردووە،  درێژ  ھـــاوکاری  دەســـتی 
بەم لەبەر زۆری تێچونی پێویســـت 
بەخستنەوەگەڕی  حکومەتیش  دەکات 
بانکـــی کشـــتوکاڵی ھـــاوکار بێت بۆ 
بوبوونەوەی سوودوەرگرتن لەم جۆرە 

تەکنەلۆجیایە. 
تەکنەلوجیـــای  تونـــرا  ئەگـــەر 
ھادرۆپونکمان بەکارھێنا گرفتێکمان بۆ 
دێتەپێش  ئەوەش چۆن بتوانرێت بازاڕ 
بۆ بەرھەمە زۆرەکـــەی پەیدا بکرێت، 
دیارە باشترین بازاڕی  ئێمە تا ئەمڕۆ 
ھەرچەندە  عێراقە  ناوەڕاستی  خواروو 
زۆرجـــار گرفـــت بـــۆ ھەناردەکردنی 
دروست ئەکرێ ھەرجارەو بەبیانوییەک، 
بۆ ئەوەی گرفتـــی بەبازاڕ کردن کەم 
بکەینەوە دەبێت بگەڕێین بۆ بازاڕیتر 
تەندروستە  بەرھەمەکەی  لەبەرئەوەی 
بەرھەمـــی  بەئاســـانی  دەتوانرێـــت 
ھایدرۆپونـــک بەئاســـانی بـــازاڕی بۆ 
بدۆزرێتەوە، بۆیە دەتوانرێت بەئاسانی 
چ لەوتانـــی خەلیج ســـاغ بکرێتەوە 
یـــان لەوتانی ئەورپـــا، بەم دەبێت 
رەچـــاوی پاکێجین بکەین لەپاکێتیکی 
گونجاو ھاوئاھەنگ بێت لەگەڵ جۆری 
بەرھەمەکـــەو بەڕەچاوکردنی قەبارەی 
ھەمـــوو  بەشـــێوەیەک  بەرھەمەکـــە 
پاکەتەکە  لیبڵی  لەســـەر  زانیارییەک 
بنوســـرێت، ھەر لەکێشی بەرھەمەکەو 
بەرواری ڕنینی و چۆنیەتی ھەڵگرتنی و 
دیاریکردنی پلەی گەرمای ھەڵگرتنی و 
دیاریکردنی رادەی شێکەیدا ھەڵبگیرێت 
تا شوێنی لەھەمان کات دەبێت بەرواری 
لەھەمووی  بکرێت  دیاری  تێکچونیشی 
کیمیاوی  مـــوادی  ڕێـــژەی  گرنگتـــر 
مادە ژەھراوییەکان دەبێت لەئاســـتی  
رێگەپێدراوی نێودەوڵەتی زیاتر نەبێت 
یان بگونجێت لەگەڵ ســـتانداری ئەو 
وتەی ھەنـــاردە بۆدەکرێـــت، دیارە 
بڕوانامەی  ھەردوو  دەبێت  بەرھەمەکە 
تەندروســـتی و   بڕوانامـــەی جێـــگای 
کە  المنشاء"  "شـــھادة  بەرھەمھێنانی 
ئەمـــە گەورەترین کێشـــەیە تا ئەمڕۆ 
چونکـــە لەالیەن حکومەتـــی فیدراڵی 
تا ئیســـتا رێگەی نـــەدراوە ئەم دوو 
بڕوانامەيـــە لەھەرێمـــی کوردســـتان 
دەربکرێـــت، چونکە زۆرجـــار رێکارە 

بیرۆکراتییەکان لەبەغدا زۆر گرفت بۆ 
بازرگانان دروســـت دەکات، بۆیە لەم 
ڕوەوە حکومەتـــی ھەرێم ھەوڵی جدی 
بدات ئـــەم دوو بڕوانامەیـــە لەھەرێم 
دەربکرێت، خۆ ئەگەر ئەم دەســـەتە 
بدرێتـــە پارێـــزگاکان رۆتیـــن کەمتر 
دەبێـــت ئەمەش دەبێتە ھـــۆی زیاتر 
لەھەناردە  کار  بازرگانـــەکان  ھاندانی 

کردنی بەرھەمی ناوخۆ بکەن.
دیارە ئێمە ئەوەشمان لەبیر نەچێت 
پارێزگای ســـلێمانی خـــاوەن زیاتر لە 
٢٠ ھـــەزار خانـــووی پالســـتیکیە کە 
چەندین ھەلی کاری رەخســـاندوە بە 
ھایدرۆپونک  تەکنەلوجیـــای  ھاتنـــی 
چارەنوســـیان چـــی لیێێت؟ راســـتە 
بەرھەمێکی  ھایدرۆپونـــک  سســـتمی 
ئێجگار زۆری دەبێت و بێگومان تێچونی 
زۆر کەمتر دەبێت، بەم لەھەمانکات 
دەتوانرێت لەبەشێک لەم تەکنەلۆجیایە 
ســـوود وەرگیرێت بۆ گۆڕینی شێوازی 
بەرھەمھێنانـــی خانووی پالســـتیکی، 
تا رادەیەک دەبێتە مایەی باشـــکردنی 
بەرھەم چ لەڕوی چەندایەتی یان لەڕوی 
ئەوکاتیش  ھەرچەنـــدە  چۆنایەتـــی، 
ناگاتە ئاستی بەرھەمی ھایدرۆپونیک، 
لەوکاتیـــش دەبێت ڕۆڵی پســـپۆرانی 
خانووی پالســـتیکی لەبیر نەکرێ بۆ 
سەرپەرشتی کردنی، بۆ ئەوەی بتوانرێت 
سوودیان لێوەربگیرێت بۆ زیاد کردنی 
بەرھەم و باشکردنی کوالێتی بۆ ئەوەی 
نزیک بێـــت لەبەرھەمی تەکنەلوجیای 

ھایدرۆپونیک.
دەبێـــت ئامـــاژە بـــەوەش بدەیـــن 
ڕۆژانـــە  لـــەم  خوشـــبەختانە 
یاســـای  سەرپەرشـــتیکردنی پڕۆژە 
کشـــتوکاڵیەکان لەپەرلەمـــان دەنگی 
لەســـەردرا بەمـــەش ھەلـــی کار بۆ 
ھەزاران ھەڵگری بڕوانامەی کشتوکاڵی 
پســـپۆرانی  دەســـتەبەردەکرێت و 
کشـــتوکاڵی ڕۆڵـــی خۆیـــان دەبینن 
لەپێشخســـتی ئـــەم بـــوارە، بەوەش 
ئابـــوری کوردســـتان لەجیاتی تەنھا 
پشت ببەســـتێت بەنەوت، دەتوانرێت 
ســـەرچاوەیەکی تری داھات بۆ وت 

دابین بکرێت .
ئەوەی ماوە بڵین ڕیگری گەورەی تر 
ھەیە ل بـــەردەم زیادکردنی بەرھەمی 
کشتوکاڵی لەڕێگەی ئەم تەکنەلوجیاو، 
ئەوەیە تا ئێســـتا لەالیـــەن حکومەت 
بەجدی کار بۆ پاراستنی بەرھەمی ناوخۆ 
نەکراوە بەشـــێوەیەک لەھەموو خاڵە 
گومریەکان لەســـەرتاپای سنورەکانی 
بەھەرێمی کوردستانیشـــەوە  عێـــراق 
بەڕاســـتەوخۆ یان ناڕاســـتەخۆ ڕێگە 
دراوە بەھاتنـــە ژورەوەی بەرھەمـــی 
دەرەکی بە بەرھەمی کشتوکاڵیشەوە، 
بەترســـەوە  ســـەرمایەداران  بۆیـــە 
ســـەرمایەگوزاری دەکەن لەم بوارەدا، 
دیارە ســـەرمایەگوزاری لەوەبەرھێنان 
بەگشتی و  کشتوکاڵیەکان  لەسێکتەرە 
ھایدرۆپونیک  لەچاندنـــی  وەبەرھینان 
ســـڵی  ڕوەوە  دوو  لـــە  بەتایبـــەت 
لێدەکەنەوە، چونکە نەتوانراوە لەڕوی 
بکرێت  لەبەرھەمەکانیان  پارێـــزگاری 
لە الیەکەوەو لەالیەکـــی ترەوە زۆری 
تێچونی بەرھەمی ناوخۆ بەھۆی گرانی 
سوتەمەنی و کارەباو گرانی ھێزی کار 
بۆیە چاوەڕێی ئـــەوە ناکرێت نە ئەم 
جۆرە پڕۆژانە بەم زوانە بەشێوەیەکی 
بەرچاو ڕۆڵـــی خۆی ببینێـــت تەنھا 
ئـــەوکات دەتوانێـــت ڕۆڵـــی خـــۆی 
ببینێت ئەگـــەر حکومەت ھاوکار بێت 

لەپاراستنی بەرھەمی ناوخۆ.

ئێســــتا عێراق لەقەیرانێكی سیاســــی 
گــــەورەدا رۆژگاری بەســــەردەبات، كە 
ھەڵبژاردنی سەرۆكایەتی كۆمار و پاشان 
ســــەرۆكایەتی ئەنجومەنــــی وەزیرانیش 
فراكســــیۆنەكانی  زۆرانبــــازی  بەھــــۆی 
پەرلەمانــــەوە پەکخــــراوەو ئاســــتەنگی 
بــــۆ دروســــتبووە، ئەمــــەش كاریگەری 
نەخوازراوی نەك ھەر لەســــەر پرۆسەی 
سیاســــی عێراق و ھەرێمی كوردســــتان 
بەجێھێشتووە، بەڵكو پرۆسەی ئابوریشی 
لەبەردەم ئاسۆیەكی نادیاردا راگرتووە.

لــــەم روداوەو لەھەموو ھەلومەرجێكدا 
پرســــیارە ســــەرەکیەكە بــــۆ خەڵكــــی 
ئێمە ئەوەیە كە نوێنەرانی كوردســــتان 
لەپەرلەمــــان و پۆســــتەكانی دەوڵەتــــی 
عێراقــــدا دەبێــــت چاویــــان لەســــەر چ 

ئامانجێك بێت بەدیبھێنن؟
بەدڵنیایــــی چەنــــد ئامانجێــــك ھەن 
كــــە بــــەالی خەڵكــــی كوردســــتانەوە 
لە"ئەولەویەتــــدان" بۆ ئەوەی نوێنەرانی 
كودستان لەبەغدا كار لەسەر بەدیھێنانی 
بكەن، كە بەشێكیان ئامانجی سیاسین و 

بەشێكیشیان ئامانجی ئابوری.
ئــــەوەی پەیوەســــتە بەسیاســــەتەوە 
با بــــۆ سیاســــەتمەدارانی بەجێبھێڵین، 
بەم ئــــەوەی پەیوەندی بەئابورییەوەیە 
دەبێت الیەنــــە پەیوەندیــــدارەكان ھەر 
لەبازرگانانــــەوە بگرە تا دەگات بەژوورە 
پەیوەست  وەزارەتەكانی  بازرگانیەكان و 
بەكاری ئابوری ھەرێم قســــەی لەســــەر 

بكەن.
لەڕووی ئابورییەوە كوردســــتان چەند 

ســــاڵێكە بەھــــۆی پەیوەنــــدی ئاڵۆزی 
ھەرێــــم و حكومەتی  نێــــوان حكومەتی 
ناوەندییەوە، بەدەست كۆمەڵێك گرفتەوە 
گیرۆدەیە كە تا ئێســــتاش چارەســــەر 
نەكراون، ھەر لەمەسەلەی یەکنەخستنی 
ھێما بازرگانیــــەکان و نەناردنی بودجەو 
موچەوە بگرە تا دەگات بەمەسەلەكانی 
غازو  بەنەوت و  پەیوەســــت  یاســــاكانی 
قەرزی جوتیاران و رێكخســــتنی گومرگە 

سنورییەكان و ...ھتد.
بــــەم خاڵێكی گرنگ كە تا ئێســــتا 
بەباشــــی كاری بۆ نەكــــراوەو بەردەوام 
یەكێك بــــووە لــــەو ئامانجانەی كەرتی 
تایبەت چاوی لەسەر بەدیھێنانی بووەو 
بەھــــۆی زۆرانبازیی سیاســــییەوە ھەلی 
بەدیھێنانی نەڕەخســــاوە، ئــــەوە بووە 
كە بــــازاڕی عێراق بكەینە دەرفەتێك بۆ 
گەشەی ئابوریمان و سەرمایەگوزاری تیا 

بکەین. 
ساڵی  لەبیســــت  كوردســــتان  دۆخی 
رابــــردوودا زۆر ئارامتــــر بوو بــــەراورد 
بەناوچەكانی ئــــەودوای عێراق، ئەمەش 
ھەلێكی زێڕین بوو بۆ ئەوەی كوردستان 
بیقۆزێتەوە تا لەڕێگەی پالنێكی تۆكمەوە 
سوود لەو بازاڕە گەورەیە وەربگرێت بۆ 
كشــــتوكاڵی و  بەروبومی  بوژاندنــــەوەی 
ھێشــــتا  كە  پیشەســــازییش،  تەنانەت 
عێراق لەسایەی چەندین شەڕ و ناكۆكی و 
نائارامی نەھاتبــــووە دەرو دەرفەتی بۆ 
گەشەی ئابوری لەبارو رەخساو نەبوو. 

ئەو راســــتییە الی كەس شاراوە نییە 
كــــە بەدرێژایی ســــەد ســــاڵی رابردوو، 
كوردستان مەڵبەندی گرنگترین بەروبومە 
كشــــتوكاڵییە ســــتراتیجییەكانی عێراق 
بووە، ھەر لەگەنم و جــــۆو لۆكەو نۆك و 
نیسك و شــــیرەمەنی و سامانی ئاژەڵەوە 
بگــــرە تــــا دەگات بەتوتــــن و كێڵگەی 
پەلەوەر. كوردســــتان كە بەباشــــترین و 
كشــــتوكاڵی  ناوچــــەی  بەپیتیتریــــن 
رۆژھەتی ناوەڕاست دادەنرێ  دەیتوانی 
ئێســــتا بەشــــێكی بنەڕەتی پێویستییە 
كشــــتوكاڵییەكانی عێــــراق دابین بكات 

ئەگەر بەباشی دۆســــیەی ئابوری ھەرێم 
بەڕێــــوە ببردرایەو ئابــــوری ئەم ھەرێمە 
ئابوری  نــــەوت و  بەقوربانــــی  نەكرایــــە 

بەرخۆری نەوت.
ھەموو وتان و ھەمــــوو كۆمپانیاكانی 
جیھــــان بــــەدوای بــــازاڕدا دەگەڕێــــن، 
بەتایبەتی ئەو بازاڕانەی پارەیان تیایەو 
قەرەباڵغیشن، لەھەموو وتانی دنیاشدا 
یەکێک لەڕێگاکانی پاڵپشــــتی لەکەرتی 
وەبەرھێنان، دابینکردنی بازاڕی ھەناردەیە 

بۆ کاو بەرھەمە ناوخۆییەکان. 
بۆیە لەســــەر ھەموو الیەك پێویستە 
باوەڕ بەوە بھێنین پەیوەندی بازرگانی و 
چاالكی ئابــــوری لەگــــەڵ عێراقێكی ٤٠ 
ملیــــۆن كەســــی و خــــاوەن دەوڵەتێكی 
دامەزراو ھەنگاوێکی گرنگ و پڕبایەخە بۆ 

ئابوری ھەرێمی كوردســــتان، بەتایبەتی 
كــــە وەبەرھێنــــەری كوردســــتان حەزو 
خواستی دانیشــــتووانی عێراق دەزانێت و 
كوالێتی  بەروبومی  بــــە  عێراقییەكانیش 
كوردستان  ھەرێمی  كشــــتوكاڵی  بەرزی 

زۆر سەرسامن.

دواجار دەبێت ئەوانەی وەك نوێنەری 
ھەرێمی كوردستان دەچنە بەغدا ئەوەیان 
لەبیر بێت و ھەڵگری ئەو خەون و خەیاڵە 
بــــن كــــە گەورەترین ســــوود بەھەرێمی 
لەڕووی  بەتایبەتی  بگەیەنن،  كوردستان 
ئابورییەوە کە بازاڕی عێراق دەرفەتێکی 
گەورەیــــە بۆ گەشــــەی ئابوریمــــان و وا 
پێویســــت دەكات لەدەســــت خۆمانــــی 

نەدەین.

بیروڕا

منەتی قەساب
ڕۆژگارێک بوو عێراق بەگشـــتی و کوردســـتان 
بەتایبەتی بەشـــی پێداویستی خۆی خۆراکی 
دابین ئەکـــرد، بەواتایەکی تر ئەتوانین بڵێین 
وت لەڕوی ئاسایشی خۆراکەوە پارێزراو بو، 
بەنمونە خۆراکە ســـەرەکیەکانی وەک گەنم، 
جۆ، برنج، پاقلەمەنیەکان، گۆشـــتی ســـپی، 
گۆشـــتی ســـور، گەلێک خۆراکی ستراتیژی 
تر لەکۆنترۆڵی خۆیدا بـــو، چەندین کارگەی 
ڕۆن و شەکرو پێویســـتی تری ڕۆژانەی  تێدا 
بوو، بەم ئەمـــڕۆ ئەگەر ھاوردە نەبێت ئەوا 
ئەکەوینە بەر ھەلومەرجێکی نەخوازراوەوە. 

ئەوەتا شـــەڕی ئۆکراین و ڕوســـیا بۆ دنیای 
سەلماند کە زۆر وتی دنیا ئاسایشی خۆراکی 
لەدەســـت خۆیـــدا نیە، ھەروەک ســـەرچاوە 
ئابوریـــە جیھانیـــەکان و چاودێرانـــی بواری 
ئابوری باســـی لێوە ئەکەن، بـــەو دوو وتە 
ســـێ یەکی گەنمی دنیاو لەســـەدا چلی رۆن 
بەھەردوو جۆرەکەیەوە شل و ھایدرۆجین کراو 
لەژێرچنگـــی ئەواندایە، ئەمـــە جگە لەنەوت و 
گاز، کە دوو سەرچاوەی سەروکی دابینکردنی 
وزەی گشت وتانی ئەوروپاو ھەندێک وتانی 

تریشە.
جا ئـــەوەی  ئێمەو حکومەتەکەمان پەیمان 
پێنەبردوەو بیرمان لێنەکردۆتەوە ئەوەیە کە 
سیاسەتێکی ئابوری ڕون و ئاشکرامان نەبوە، 
بێ پـــالن خۆمـــان داوەتە دەســـت قەدەر، 
قەدەریشمان لەدەست دۆستماندا نیە، ئەمڕۆ 
ڕۆژی ئەوەیـــە بیر لەوە بکەینەوە کە النیکەم 
خۆمـــان بتوانین ئەو مادە ســـەرەکیانەی کە 
لەلیســـتی ئاسایشـــی خۆراکی ھەمو وت و 
گەلێکدایـــە خۆمـــان بەرھەمـــی بھێنین. ئەو 
ھەنەی کە کردومانەو تا ئەمڕۆش بەردەوامین 
لەســـەری وەالی بنێین پالنـــی تۆکمەو باش 
داڕێژیـــن بۆ بەرھەمھێنانی ئـــەو مادانەی کە 

دواڕۆژمان ئەخاتەوە دەست خۆمان.
ھەڵەکانمـــان دەستنیشـــان بکەیـــن، وەک 
ئەوەی ئـــەو کۆچە بێ بەرنامەیـــە پێچەوانە 
بکەینەوە کە لەالدێوە ڕوەو شـــار کرا ئەمڕۆ 
بەچەند پرۆسەیەکی ھاندەر لەالیەن حکومەت و 
دەســـەتەوە وابکەین کە برەو بەکشـــتوکاڵ 
بدرێـــت، بەیارمەتـــی و ھاندانـــی جوتیـــاران 
لەھەموو کایەکانی بەروبومی دانەوێڵەو میوەو 
سەوزەو زۆر پێداویستی ڕۆژانەی تر، ھەروەھا 
سامانی ئاژەڵ بەھەموو جۆرەکانیەوە، ئەمەش 
بەقسەی بەر مایک و  ڕاگەیاندنی نابەرپرسەوە 
جێبەجـــێ نابێت، بەڵکو کەســـی بڕیاردەری 
ئەوێت، نەخشـــەڕێگای ئەوێت کە پســـپۆری 
تایبەتی لەھەموو بوارەکانداو پالنی بۆ دابنێن 
تا بتوانین بەئارامی خۆمان لەدەســـت ھاوردە 
دەرباز بکەین، برەو بە بەرھەمی ناوخۆ بدەین، 
چەندین کارگەی دروستکردن و خۆراک، گۆڕینی 
بەرھەمە کشتوکاڵیەکان دابمەزرێ، گەنجینەی 
تایبەت بەھەڵگرتن و پاراسنی خۆراک دروست 
بکرێت بەشێوەی مۆدێرن، ھەروەھا کۆمپانیای 
ھاوبەش مۆڵەتی پێبدرێت بۆ بەگەڕخســـتنی 
ھەمو زەویە کشتوکاڵیەکان تا سەرمایەداران و 

جوتیاران تیایدا ھاوپشک بن.
پرۆســـەی کشتوکاڵ لەشـــێوە کالسیکیەی 
ڕزگار بکرێت بەزانستیانەو مۆدێرن بەئامێری 
پێشـــکەوتو کە ئەبێتە ھـــۆکاری زیادکردن، 
وێڕای ئەوەی ھەموو بەرھەمێک کە لەناوخۆدا 
بەرھەم بێت بەکوالێتی باش ئەبێت، لێی دڵنیا 
ئەبین ئەمە جگە لەوەی کە ئەبێتە دابینکردنی 
ھەلی کاری زۆر ئەو کاتە ئاسایشی خۆراکمان 
لەدەست خۆماندا ئەبێت و چاوەڕوانی دەستی 
دەرەکی و بـــازاڕی بی ڕەحمـــی دەرو جیران 
نابیـــن، کورد واتەنی "گۆشـــتی ڕانی خۆمان 

ئەخۆین منەتی قەساب ھەڵناگرین". 

بیروڕا

تەکنەلۆژیای ھایدرۆپونک و ئایندەی کشتوکاڵبازاڕی عێراق، دەرفەتێک بۆ گەشەی ئابوریمان

ئاراس عەبدولکەریم مەعروف

وەسفی خەلیل ئیسماعیل 

دالوەر عەلی سۆفی    

كوردستان دەیتوانی 
بەشێكی بنەڕەتی 

پێویستییە 
كشتوكاڵییەكانی 
عێراق دابین بكات

دەبێت ئەو جۆرە 
چاندنە پەیڕەو 

بکەین پێیدەوترێت 
ھایدرۆپونک چونکە 

بەرھەم زۆرە، 
ئاوی کەم دەوێت، 
تەندروستە، ھێزی 

کاری زۆر کەم 
دەوێت

شەن جەزا کەریم 
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  بازاڕی بەغدا



جنراو، پاش برژاندنیشی بەکەرە چەور 
دەکرێ و لەگەڵ دۆ دەخورێت. 

لەسلێمانی لەچەندین شوێنی جیاوازدا 
کەالنــــە دروســــتدەکرێ، بەتایبەتــــی 
لەوەرزی بــــەھاردا، جگە لەکارگەکانی 
نان دروســــتکردن، تەنانــــەت چەندین 
گەنــــج لەناو بــــازاڕو چەقی شــــەقام و 
شۆستەکاندا لەسەر عارەبانە خەریکی 

کەالنە برژاندنن و دەیفرۆشن.

یەكێك لەو دیاردانەی لەم ســــانەی 
دواییدا سەرنج رادەكێشێت كردنەوەی 
دەیان كارگەی نان دروســــتكردنە لەم 
شــــارەدا، بەتایبەتی ئەو جۆرە نانەی 
كە كوردەواریین و كڕیارێكی زۆریشیان 

ھەیە.

تارا ئاماژە بــــەوە دەکات نانی تیری 
لەبەرئەوەی  ھەیە،  فرۆشــــی  زۆرترین 
ھەم تامی خۆشــــەو تەندروسترەو ھەم 
دەگرێ ،  زیاتریش  مانــــەوەی  بەرگەی 
ئــــەو وتی "زیادبونی به كارھێنانی نانی 
خۆماڵــــی جگه  له وه ی گه شــــه دانه  به 
 به رھه مێكی خۆماڵی، ھاوكات ده ستی 

كاریشی بۆ ژنان ره خساندوه ".

وتیشی "نانی تیری و  نانی ھه ورامی  
نانــــن ، ئاوات  ته ندروســــتترین جۆری 
ئەخــــوازم لەداھاتــــودا بــــازاڕی نــــان 

كۆنترۆڵ بكەن".

  خاوەنی ئیمتیاز            سەرنوسەر                 جێگری سەرنوسەر   بەڕێوەبەری نووسین       سەرپەرشتیاری رۆژنامەوانی                     دیزاین

 ژووری بازرگانی و                 ئاراس عەبدولکەریم مەعروف               دالوەر عەلی سۆفی   یاسین رەحیم فەرەج                سەردار محەمەد                         عادل عومەر

پیشەسازی سلێ�نی

سلێمانی "نانی تیری" و "كەالنە"ی لێنابڕێت
ئا: رێژەن سەردار

ســــلێمانی یەكێكە لەو شــــارانەی كە 
خەڵكە رەســــەنەكەی بەخۆشــــخۆری و 
نەوســــنی بەناوبانگــــن، ئــــەم شــــارە 
چەندین جۆر "نان و كولێرە"ی تایبەت 
بەخۆی ھەیەو دانیشتوانەکەی لەژەمە 
خواردنەكانیانــــدا بەكاریدەھێنــــن، کە 
دیارترینیــــان كەالنــــەو نانــــی تیری و 
ناوشكێنەو ناوســــاجی و كولێرەو نانی 

ھەورامییە.

لەنزیــــک شــــەقامی شەســــتییەکەی 
کەرگەیەکــــی  لەنــــاو  ســــلێمانی  و 
دروســــتکردنی نانــــدا، چەنــــد ژتێك 
پێكەوە لەدەوری پەرەمێز و ســــاجێك 
كۆبونەتــــەوەو بــــەدەم قســــەكردنەوە 
خەریكی نان كردنن و سات لەدوای سات 
نانی تیری و ناوشكێنە ھەڵدەدرێتەوەو 
رەفەكانــــی چواردەوریشــــیان پڕە لەو 
نانە تیریانەی لەســــەر ســــینی و لەناو 
نانەشانەدا لەسەریەك دانراون، كەمێك 
لەوالتریشەوە ژنێكی بەتەمەن خەریكی 
تەڕەپیازو  شــــۆردنەوەی  پاككــــردن و 
ئامادەكردنیەتــــی بۆ كەالنەو لەبەردەم 
كارگەكەشدا ژنێك بەتەنورێكی گەورەی 
غاز خەریكــــی كولێرە برژانە و ژنێكیش 
كــــە دەمامكی بەســــتووە ناوســــاجی 
لەناو تەشــــتێك رۆنی قرچاودا ســــور 
دەكاتەوەو كارگەكــــە پڕ بووە لەبۆنی 
خۆشــــی نانی گەرم و رەشكەو كولێرە 

بەڕۆن و كەالنە. 

تــــارا، ؛م ژنێكی تەمەن ٣٥ ســــاڵی 
چاالكــــە و خەریكی گونكبڕیــــن و نانی 
تیری برژاندنە، ئەو وتی "ئه م كارگەیە 
تەنھا له الیه ن ژنانه وه  به ڕێوه  ده برێت ، 
لەبەرئــــەوەی ئەم جــــۆرە نانانەی كە 
نانی كــــوردەواری خۆمانن زیاتر ژنان 

تیا شارەزان".

ناسراوە  بەوە  "ســــلێمانی  وتیشــــی 
كەالنەو نانی تیری لێنابڕێت".

کەالنە  کە بەپیتزای کوردی ناودەبرێت، 
نانێکی تایبەتی کوردەوارییەو لەســــەر 
ســــاج دروســــت دەکرێت ، ناوەکەی پڕ 
دەکرێ لەتەڕەپیاز یاخود نێرکەپیازی 

 ریکالم


