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ئا: زریان محەمەد

ســـەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
سلێمانی و جێگری سەرۆکی یەکێتی ژوورە 
دەڵێت  کوردستان  ھەرێمی  بازرگانیەکانی 
"پرۆژەی بچوک و مامناوەند ســـەرچاوەی 
وتێکداو  لەھـــەر  ئابوریە  گەشـــەپێدانی 

گرنگی پێدەدرێت".

گرنگی پڕۆژەی بچوک و مامناوەند
ســـیروان محەمـــەد، جێگری ســـەرۆکی 
یەکێتـــی ژوورە بازرگانیەکانـــی ھەرێـــم و 
ســـەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
ســـلێمانی دەربـــارەی گرنگی پـــەرەدان 
بەپـــڕۆژەی بچـــوک و مامناوەنـــد لەالیەن 
وەبەرھێنەرانـــەوە بەڕۆژنامەی "بازرگانی و 
پیشەســـازی" راگەیاند "پـــڕۆژەی بچوک و 
گەشـــەپێدانی  ســـەرچاوەی  مامناوەنـــد 
ئابوریە لەھەر وتێکـــداو گرنگی تایبەتی 
دەرفەتی  زۆرتریـــن  پێدەدرێـــت، چونکە 
کارکردن دەڕەخسێنێت بۆ ھاوتیان و ھەر 
پڕۆژەی بچوک و مامناوەندیشە کە بەھۆی 
کەلەکەبوونی ئەزمون و سەرمایەوە دەبێتە 

پڕۆژەی گەورە".
ئـــەوەی حکومـــەت ھاوکارە  دەربارەی 
بـــۆ ھاندانی ھاوتیان بۆ دەســـتپێکردنی 
پـــرۆژەی مـــام ناوەندو بچوک، ســـیروان 
محمەد وتـــی "حکومەت وەک پێویســـت 
ھاوکار نەبووە، دەســـتی پڕۆژەی بچوک و 
مامناوەندی نەگرتـــووە، دەبوو حکومەت 
گرنگی  دروســـتبکات و  پیشەسازی  شاری 
بەە پڕۆژانە بدات بەھەموو پێداویستیەکانی 
ڕێگاوبان و ئاوو ئاوەڕۆو کارەباو ھاوکارییان 
لەوەرگرتنی رسوماتیشـــدا دەبێت  بکات، 
ھەرزانتریـــن نرخیـــان بـــۆ دابندرێت تا 
بەردەوام بن لەکارکردن، ئەوەش وادەکات 
گەنجان ھانبدات بۆ دەستپێکردنی پڕۆژەی 
بچـــوک و ئەرکی سەرشـــانی حکومەتیش 

سوک دەکات لەڕوی دامەزراندنەوە".
وتیشی "ئەو بەرھەمانەی لەدەرەوەی وت 
دێنە ھەرێمی کوردســـتان بەشێکی زۆری 
بەرھەمـــی پڕۆژەی بچـــوک و مامناوەندن، 
چونکـــە حکومەتەکانیـــان ھاوکاریانن بۆ 
بەرھەمھێنانی زۆرترین کا، ئەبێت لەھەرێم 
گرنگـــی بەم کارە بدرێت بۆ ئەوەی رێژەی 
ھاوردەکردن کەم بێتەوەو ئەو پارە زۆرەی 
دەڕواتـــە دەرەوە لەناوخۆدا دەمێنێتەوە، 
ئەمەش گرنگی خـــۆی ھەیە بەتایبەت بۆ 
ھەرێمی کوردســـتان کە دەتوانین ســـوود 
لەشـــارەکانی خواروی عێـــراق وەربگرین 
بەناردنی بەرھەمی ناوخۆیی بۆیان و ئەمەش 

بژێوی خەڵک بەرەو باشتر دەبات".

گەنجینەکان، 
گەورەترین پڕۆژەی عێراقە

بەگرنگی  ئامـــاژەی  محه مه د  ســـیروان 
پرۆژه ی گه نجینه كانـــی ژووری بازرگانی و 

وتـــی  کـــردو  ســـلێمانی  پیشه ســـازی 
له سه ر  پرۆژه یه   گه وره ترین  "گەنجینەکان 
ئاســـتی عێراق، پڕۆژه كه  سودێكی زۆری 
ھه یه  له م باردودۆخه ی ئێســـتادا، چونكه  
ئێمه  ھه میشـــه  ڕه چاوی ئه وه مان كردوه   
كـــه  بـــواری خۆراكی له جیھانـــدا به ره وه 
لەڕێگەی  كه مبونه وه  ده ڕوات، ده مانه وێت 
ئەم گەنجینانەوە شاری سلێمانی بكه ینه  
گەورەترین عەمباری کۆکردنەوەی خۆراک و 
گەورەترین ســـه نته ری بازرگانی بۆ كاو 

خوارده مه نییه كان".
وتیشـــی "له  ئێستادا شـــاری سلێمانی 
سوودێكی گه وره ی له پڕۆژه ی گه نجینه كان 
وه رگرتـــووه ، مانگانه  ده یـــان ھه زار تۆن 
كاو خوارده مه نی دێنە ناو گه نجینه كان و 
به شـــێوه یه كی ڕێك و پێك ھه ڵده گیرێت، 
ئامانجـــی ئێمـــه  ئه مـــه  بـــوو، پڕۆژه كه  
له ئێســـتادا له ته واوبوندایـــه و توانیمـــان 
كۆمه ڵێك كۆمپانیای گه وره  كه  له ئێستادا 
له سلێمانی كار ده كه ن و ناوبانگیان له بازاڕدا 
دیـــاره ، له پڕۆژه كه دا شـــوێنیان پێدراوه ، 
رۆژانه  چه ندیـــن كاو بابه به تی خۆراكی و 
پێداویستی ژیانی رۆژانه ی ھاوتیان دێته  
شاری ســـلێمانی و به گوێره ی ســـتانداره  

جیھانییه كان  ھه ڵده گیرێت".
ســـەرۆکی ژوور ئەوەی روونکردەوە کە 
پڕۆژه ی گه نجینه كانـــی ژووری بازرگانی و 
ناوه ندێكی  بوەته   ســـلێمانی  پیشه سازی 
بازرگانی گرنگ له سه رتاســـه ری عێراقداو 
ئێســـتا رۆژانه  پێداویســـتی پارێزگاكانی 
ناوه ڕاســـت و باشـــووری عێـــراق له كاو  
ژیانـــی  بابه ته كانـــی  خوارده مه نـــی و 
رۆژانه ی ھاوتیان له ســـلێمانیه وه  رەوانە 
دھکرێـــت بـــۆ پارێزگاكانی ناوه ڕاســـت و 
باشـــووری عێـــراق، ئەو وتـــی "ده توانم 
ژووری  گه نجینه كانـــی  پـــڕۆژه ی  بڵێـــم 
بازرگانی و پیشه ســـازی ســـلێمانی بوەتە 
گه وره ی  جوڵه یه كی  دروســـتبوونی   ھۆی 
بازرگانی، ھۆكاره كه شـــی ده گه ڕێته وه  بۆ 
ئه وه ی جاران كۆمپانیاكان گه نجینه كانیان 
له شاره كانی ناوه ڕاســـت و باشوری عێراق 
بوو، ئێستا له پڕۆژه ی گه نجینه كانی ژووری 

بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی كاكانیان 
ھه ڵده گـــرن و به گوێـــره ی  پێداویســـتی 
رۆژانه ی خۆیان باری ده كه ن و ده ینێرن بۆ 

شاره كانی ناوه ڕاست و باشوری عێراق".
وتیشـــی "ده توانم بڵێم ھه لـــی كار بۆ 
٥ ھه زار كه س له پـــڕۆژه ی گه نجینه كانی 
سلێمانی  پیشه ســـازی  بازرگانی و  ژووری 
ڕه خســـاوه ، رۆژانه  سه دان كۆنتێنه ر دێته  
به رھه مه كان  له ھه مانكاتـــدا  پڕۆژه كه   ناو 
په خـــش ده كرێت بۆ شـــاری ســـلێمانی  و 
عێراق،  كوردســـتان و  ھه رێمی  شاره كانی 
به  شـــانازییه وه  ده توانم بڵێم تاكو ئێستا 
پرۆژه ی  له م شـــێوه یه  له ســـه ر ئاســـتی 

عێراق دروست نه كراوه ".
ســـیروان محەمەد ئاماژەی بەوەش کرد 
کـــە ٦٠٪ پـــڕۆژه ی گه نجینه كانی ژووری 
بازرگانی و پیشه ســـازی سلێمانی ته رخان 
كراوه  بۆ بابه تـــه  خوارده مه نییه كان، ئەو 
وتی "له ڕووی ته ندروســـتی و كوالێتییه وه  
ھه موو كاتێـــك له ژێر كۆنترۆڵـــی الیه نه  
ھه رێمدایەو  حكومه تی  په یوه ندیداره كان و 
به ئاســـانیش ده توانین ئامارو داتای بڕی 
له كۆگاكاندا  كاو خوارده مه نیانـــه ی  ئه و 

ھه ن بزانین".

بایەخی سەردانەکەی کەنەدا 
ســـەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
ســـەردانکردنی  دەربـــارەی  ســـلێمانی 
شـــاندێکی بازرگانـــی ھەرێم بـــۆ وتی 
لەپێشانگایەکی  بەشداریکردنیان  کەنەداو 
خۆراکیدا وتی "خواســـت لەسەر بەرھەمە 
خۆراکیـــەکان لەجیھانـــدا زیـــاد بـــووەو 
کۆمپانیاکانـــی گواســـتنەوە کرێیان دوو 
بەرامبـــەر زیاد بووە، ســـەردانەکەمان بۆ 
ئەو مەبەســـتە بوو کە ئاشنایەتی لەگەڵ 
کۆمپانیا گەورەکەنی کەنەدا دروستبکەین و 
گفتوگۆیـــان لەگەڵـــدا بکەیـــن دەربارەی 
ھێنانـــی بەرھەمی خۆراکی بـــۆ ھەرێمی 
کوردستان و عێراق و  دروستبونی جوڵەی 

بازرگانی لەدەروازەکان".
لەبارەی گرنگی ئەو سەردانانە تا چەند 
سوودی بازرگانان و پیشەسازانە، سیروان 

محەمد وتی "ســـەردانەکەمان سەرکەوتوو 
کۆمپانیایەکی  بەچەنـــد  چاومـــان  بـــوو 
گەورەی خۆراکی و پیشەسازی و کشتوکاڵی 
کـــەوت، گفتوگۆمان کـــرد دەربارەی ئەو 
بەرھەمانەی لەونـــی دیکەوە دەھات بۆ 
لەگەڵ  کەمبۆتـــەوە،  عێراق ولەئێســـتادا 
یەکێتـــی ژوورە بازرگانیەکانـــی مۆنتریاڵ 
کۆبوینـــەوە کە پێکدێت لـــە ١٢٥ ژووری 
بڕیاردرا لەســـەردانی داھاتودا  بازرگانی، 
پرۆتۆکۆڵی لێکتێگەشتنی کاری ھاوبەشی 
واژۆ بکرێـــت تایبەت بـــەکاری بازرگانی و 
گەشتوگوزارو  کشـــتوکاڵی و  پیشەسازی و 
ئەو کەرتانەی لـــەڕووی ئابوریەوە گرنگی 
ھەیە بۆ کوردستان و بەرھەمێکی زۆرباشی 

دەبێت سەردانەکەمان".
وتیشی "لەکەنەدا سەردانی پێشانگایەکی 
خۆراکمان کرد لەنزیکەوە لەگەڵ کۆمپانیا 
گفتوگۆمانکرد  خـــۆراک  بەرھەمھێنەکانی 
بازرگانـــی و  بـــەکاری  ئاشـــنابوون  بـــۆ 
نوێترین بەرھەمە خۆراکیەکان تا بتوانین 
ســـودوەرگرین بۆ ھێنانیان بۆ بازاڕەکانی 

عێراق و کوردستان".

لەگەڵ یۆنان یاداشتنامەی
لێکتێگەشتن واژۆ دەکەین

سەبارەت بەسەردانە چاوەڕوانکراوەکەی 
شاندێکی بازرگانی ســـلێمانی بۆ یۆنان، 
پیشەسازی  بازرگانی و  ژووری  ســـەرۆکی 
ســـلێمانی رایگەیاند لەدوای سەردانەکەی 
جێگری ســـەرۆکی حکومەتـــی ھەرێم بۆ 
وتی یۆنان و لەسەر داوای باڵوێزی وتی 
یۆنان لەھەرێمی کوردســـتان، شـــاندێکی 
وەبەرھێنان و  پیشەســـازی و  بازرگانـــی و 
سەردانی  ســـلێمانی  شـــاری  کشتوکاڵی 

وتی یۆنان دەکات.
لەبـــارەی ئەم ســـەردانە چاوەڕوانکراوە 
بـــۆ وتی یۆنان، ســـیروان محەمەد وتی 
" ژووری بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی 
لەپێشانگای  بەشـــداریکردن  بەمەبەستی 
پیشەســـازی و  خۆراکـــی و  کشـــتوکاڵی و 
بیناســـازی و ئەنجامدانی چەند دیدارێکی 
تایبەت و واژۆکردنی لێکتێگەشـــتنی کاری 

شـــاری  بازرگانی  شـــاندێکی  ھاوبـــەش 
سلێمانی سەردانی وتی یۆنان دەکات".

وتیشـــی " لەدوای ســـەردانەکەی بەڕێز 
(قوبـــاد تاڵەبانـــی) جێگری ســـەرۆکی 
حکومەتی ھەرێمی کوردســـتان بۆ وتی 
یۆنان و بەشداریکردنی لەحەوتەمین دیداری 
ئابوری دێلفی، لەرۆژانی  ٦-٩ی نیســـانی 
٢٠٢٢  ژووری بازرگانـــی و پیشەســـازی 
ســـلێمانی بـــۆ یەکەمینجـــار دوای ئـــەو 
سەردانە شـــاندێکی بازرگانی لەڕێکەوتی 
١٠/٥ ئایـــاری ٢٠٢٢ دەباتە وتی یۆنان 
بۆ بەشداریکردن لەپێشانگای کشتوکاڵی و 
ئەنجامدانـــی  بیناســـازی و  خۆراکـــی و 
واژۆکردنی لێکتێگەشـــتنی کاری ھاوبەش 

لەگەڵ چەند الیەنێکی دیاریکراو". 
 ســـەرۆکی ژوور جەغتـــی لەوە کردەوە 
ئامانج لەم ســـەردانە لەنزیکەوە دانیشتنە 
لەگـــەڵ بازرگانـــان و خاوەنـــکاران بـــۆ 
بەھێزکردنـــی پەیوەندیەکانیان، ئەو وتی 
"بیرمـــان لەوە کردوەتـــەوە کەوا نزیترین 
خاڵ بۆ ھەرێمی کوردســـتان کوێ بێت و 
بەرھەمەکانی شیاو بێت بۆ ناوچەی ئێمە 
بتوانین پەیوەندیان لەگەڵدا دروستبکەین و 
ڕێکەوتنی کاریان لەگەڵدا بکەین پەیوەندیە 

بازرگانیەکان توندوتۆڵ بکەین".
کـــە  "لەســـەردانەکەماندا  وتیشـــی 
لەناوەڕاســـتی مانگی ئایار دەبێت، چەند 
بەرپرسێکی یۆنان دەبینین کە پەیوەستن 
بەکاری بازرگانیەوە تا بتوانین بازرگانیەکی 
چاالکانە ئەنجـــام بدەین و ئەو خۆراکانەی 
پێویســـتن بۆ ھەرێمی کوردستان و عێراق 
لەگەڵیاندا گفتوگـــۆ دەکەین چۆن بگاتە 

دەست بازرگانانی ھەرێمی کوردستان".
ئەوەش ڕوندەکاتەوە لەئێســـتادا بیرلەو 
وتانە دەکەنەوە کە لەڕووی جوگرافییەوە 
نزیکـــن لەھەرێمی کوردســـتان و عێراق 
چونکـــە کرێی گواســـتنەوە لـــە جیھاندا 
زۆر گرانبـــووە کـــە ئەوەش ڕاســـتەوخۆ 
کاریگەری لەســـەر بەرزبونـــەوەی نرخی 
خۆراک دروســـتدەکات، بۆیـــە لەووتانی 
نزیک و دراوســـێ ھاوردەکردنی خۆراک و 
کا پێویستەکان ھەرزانتر دەبێت لەسەر 

ھاوتیان.
سلێمانی  شـــاری  بازرگانیەکەی  شاندە 
کـــە ســـەردانی وتـــی یۆنـــان دەکات 
بوارەکانی بازرگانی خۆراک و پیشەسازی و 
پەلـــەوەرو  وەبەرھێنـــان و  کشـــتوکاڵی و 
بیناسازی لەخۆدەگرێت، سیروان محەمەد 
وتی "لەسەردانەکەماندا دوو یاداشتنامەی 
لەگـــەڵ  دەکەیـــن  واژۆ  لێکتێگەشـــتن 
(زەھێلێکسپۆ) کە ڕێکخەری پێشانگاکانی 
وتی یۆنانـــەو بەڕێوەبەری پێشـــانگای 
نێودەوڵەتـــی ســـلێمانی تیایدا بەشـــدار 
دەبێت لەگەڵماندا، لێکتێگەشتنێکی دیکە 
لەگەڵ ژووری بازرگانی (ســـالۆنیک) بۆ 
مەبەســـتی کاری ھاوبـــەش و بەردەوامی 

کارکردن پێکەوە واژۆدەکەین".

ئەو بەرھەمانەی 
لەدەرەوەی وت دێنە 

ھەرێمی کوردستان 
بەشێکی زۆری 

بەرھەمی پڕۆژەی 
بچوک و مامناوەندن

سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی: گەنجینەکان، گەورەترین پڕۆژەی عێراقە
پێویستە حکومەت و وەبەرھێنەران گرنگی زیاتر بەپرۆژەی بچوک و مام ناوەند بدەن

بۆ زیاتر ئاشنا بوون بە بەرھەمەکانی 
وتـــی کەنەداو ئەنجامدانـــی کۆبونەوە 
لەگـــەڵ بەرپرســـانی ژووری بازرگانی و 
شـــاندێکی  وتە،  ئـــەو  پیشەســـازی 
بازرگانـــی ســـلێمانی بەســـەرۆکایەتی 
پیشەسازی  بازرگانی و  ژووری  سەرۆکی 

سلێمانی سەردانی ئەو وتەیان کرد.

ســـیروان محەمەد، ســـەرۆکی ژووری 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی و جێگری 
ســـەرۆکی یەکێتی ژوورە بازرگانیەکانی 
ھەرێـــم رایگەیاند "ســـەردانەکەمان بۆ 
وتی کەنەدا بەمەبەستی بەشداریکردن 
پێشـــانگای خۆراکی  لەگەورەترین  بوو 
ساڵ لەشـــاری مۆنتریاڵ کە بۆ ماوەی 
ســـێ ڕۆژ بـــەردەوام بـــوو، ژمارەیەک 
لەبازرگانانـــی ســـلێمانی و ھەرێم تیایدا 

بەشداربون".

راشـــیگەیاند "لەپێشانگاکەدا نوێترین 
ئامێرە پێشکەوتووەکانی بەرھەمھێنانی 
خۆراک و پێداویستیەکانی خۆراکی نمایش 
کرابـــوو، کۆمپانیاکانـــی بەرھەمھێنانی 
بەرھەمەکانی  جـــۆری  نوێترین  خۆراک 
ئەو وتەیان نمایش کردبوو، بازرگانانی 
ھەرێـــم بەپێی پێداویســـتی ناوخۆیی و 
باشی بەرھەمەکان ئاشنایەتییان لەگەڵ 
ئەو کۆمپانیایانە دروستکرد کە لەبواری 
خۆراکیدا کاردەکەن و ھاوردەکردنی ئەو 
کایانەی گونجاون بۆ ھەرێم و عێراق".

ســـیروان محەمـــەد، ســـەرۆکی ژوور 
بەیاوەری بورھان عەلی عەبدوو حەمید 

عەبدو فـــەرەج، ئەندامانی ئەنجومەنی 
پیشەسازی  بازرگانی و  ژووری  کارگێڕی 

ســـلێمانی و ژمارەیـــەک لەبازرگانانـــی 
بەشـــداربوون  ھەرێـــم  ســـلێمانی و 

لەپێشانگای خۆراکی وتی کەنەدا.
ســـەرۆکی ژوور ئامـــاژەی بـــەوەش 
چاومانکـــەوت  "لەســـەردانەکەماندا  دا 
بە(ژان گی دیلۆرم) جێگری ســـەرۆکی 
فیدراســـیۆنی ژووری بازرگانی کیوبیک 
بۆ باسکردنی پەیوەندیە بازرگانیەکان و 
بەھێزکردنی کاری بازرگانی و پیشەسازی 
تا بتواندرێت بەھەردووال کارئاسانی زیاتر 
بکرێـــت بۆ بەشـــداریکردنی بازرگانان و 

پیشەسازان لەپێشانگاکاندا".

ئەوەشـــی  محەمـــەد،  ســـیروان 
روونکردەوە کە "بەرپرســـانی بازرگانی 
لەگەورەترین  ئاگادارکردەوە  کەنەدامان 
بینای پێشـــانگای نێودەوڵەتی لەشاری 
پێشـــانگای  کـــە ســـانە  ســـلێمانی 
خۆراکی و کشتوکاڵی و پیشەسازی تیادا 
دەکرێتـــەوەو نوێتریـــن بەرھەمەکانـــی 
وتانی جیھـــان و ناوخۆی تیادا نمایش 
وتانـــی  کۆمپانیاکانـــی  دەکرێـــت و 
کەنـــەدا دەتوانـــن بەشـــداربن و ھەموو 
کارئاسانییەکیان بۆ دەکرێت بۆ ھاتنیان 

بۆ شاری سلێمانی".

ســـانە لەوتی کەنەدا پێشـــانگای 
خۆراکی دەکرێتەوەو بازرگانانی ھەرێمی 
تیادا دەکەن و  بەشـــداری  کوردســـتان 
ئاشـــنا دەبـــن بەنوێتریـــن بەرھەمـــی 
بەرھەمھێنەکانی  کۆمپانیـــا  خۆراکـــی 

وتی کەنەدا.

ژووری  ســــه رۆكی  محه مه مه د  سیروان 
بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی رایگه یاند 
“وەک  ئه ركێكــــی ئه خالقــــی و مرۆیــــی و 
ئایینی خۆمان، ھه ستاین له چوار چێوه ی 
پڕۆژه ی كۆمه ك بۆ ژیان زیاتر له  ٣٦٠٠ 
سه به ته ی خۆراكیمان دابەش کرد بەسەر 
ھەژارانــــدا كه  له الیه ن پێنــــج كۆمپانیاو 
بودجه ی ژووری بازرگانی و پیشه ســــازی 

سلێمانی دابین کراوە“.

سوپاســــی  “زۆر  راشــــیگه یاند 
كۆمپانیاكانی شــــه مین گوڵبه ھارو به مۆو 
ھه ورامان و دۆلفین سی و حه وایی ده كه ین 
كــــه  توانییان ھــــاوكاری ئــــه م پرۆژه یه  
بكه ن، خێریان بنوسێت و  خوایی گه وره  

پاداشتیان بداته وه “.
ئامــــاژه ی به وه شــــدا "زۆر سوپاســــی 
ڕێخكراوی “CDO“ ده كه ین كه ھه ڵده ستن 
خۆراكییه كان  ســــه به ته   به دابه شكردنی 
به سه ر ھاوتیانی ھه ژارو كه مده رامه تدا، 

زۆر سوپاســــی كۆمپانیایــــی ئه تڵــــه س 
ئه ســــیڵ ده كه ین كه  توانییــــان ئه ركی 
خۆراكییكه كان  ســــه به ته   پێچانــــه وه ی 

له ئه ستۆ بگرن“.
سه رۆكی ژووری بازرگانی و پیشه سازی 
ســــلێمانی جه ختی لــــه وه ش كردەوه کە 

خاوه ن  ســــه رمایه دارو  له سه رجه م  "داوا 
ده كه ن  پــــرۆژه كان  كارگه و  كۆمپانیــــاو 
بەھــــۆی ئــــەوەی بەشــــێک لەھاوتیان 

لەسایەی قەیرانی داراییدا بەبارودۆخێكی 
سه ختی ئابووریدا تێپه ڕ ده بن، ھاوكاری 

ھه ژاران بن“.

کونسوڵی ئەرمینیا لەھەولێر، سەردانی 
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی 
کردو لەالیەن سیروان محەمەد، سەرۆکی 
ژوورو یاســـین ڕەحیم جێگری سەرۆک و 
ئەنجومەنـــی  لەئەندامانـــی  ژمارەیـــەک 

کارگێریەوە پێشوازی لێکرا.

ئارشەک مەنوکیان، کونسوڵی ئەرمینیا 
ســـەردانەکەیەوە  لەبـــارەی  لەھەولێـــر 
ڕایگەیانـــد ”پێمانخۆش بـــوو بەتایبەتی 
ســـەردانی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 

سلێمانی بکەین تاکو بتوانین لەنزیکەوە 
بازرگانـــی و  کەرتەکانـــی  لەبـــارەی 
پیشەســـازی و کشـــتوکاڵی و ئـــەو کارو 
پڕۆژانەی لەســـنوری پارێزگای سلێمانی 
ھەن زانیـــاری وەربگریـــن، ھیواداریـــن 
بتوانین پەیوەندییە ئابورییەکانمان زیاتر 

بکەین“.

محەمەد،  ســـیروان  لەبەرامبەریشـــدا، 
ســـەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
ســـلێمانی خۆشـــحاڵی خـــۆی دەربڕی 

بەسەردانکردنیان و داوایی کرد، ھەوڵبدەن 
ھێڵی ئاسمانی لەنێوان شاری سلێمانی و 
وتی ئەرمینیا بکەنەوە، ھەروەھا بانکێکی 
باوەڕپێکراو لەشـــاری ســـلێمانی دابنێن 

تاکو بازرگانان سوودی لێوەربگرن.

ھەردوالش ھاوڕا بوون لەســـەر ئەوەی 
پەیوەندییە ئابورییەکانی نێوان سلێمانی و 
وتی ئەرمینیا بەھێـــز بکەن و بازرگانان 
بەیەکتر ئاشـــنا بکەن و کاری ھاوبەشـــی 

زیاتر ئەنجام بدەن.

شاندێکی بازرگانی سلێمانی سەردانی "کەنەدا"یان کرد

ژووری بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی ٣٦٠٠ سه به ته ی خۆراك به سه ر ھه ژاراندا دابه ش دەکات

کونسوڵی ئەرمینیا سەردانی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی ده كات

   سیروان محەمەد

   گەنجینەکانی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێ�نی



ئا: زریان محەمەد
 

بەچاودێـــری وەزارەتـــی کشـــتوکاڵ و 
ســـەرچاوەکانی ئاوو بەھـــاوکاری ژوری 
ســـلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
سێاەمین  ئەســـیڵ  ئەتڵەس  کۆمپانیای 
خولی پێشانگای نێودەوڵەتی کشتوکاڵأو 
پیشەســـازی خـــۆراک بـــە بەشـــداری 
(کۆمـــاری  لەوتانـــی  کۆمپانیـــاکان 
ئیسالمی ئێران، تورکیا، ئەوروپا، وتانی 
عەرەبی) لەگەڵ کۆمپانیا نیشتمانیەکان 

لە(٧-٢٠٢٢/٩/١٠) ڕێکدەخات.

مـــەروان حەمەخورشـــید، بەرپرســـی 
ڕاگەیاندنی کۆمپانیای ئەتڵەس ئەســـیڵ 
کشـــتوکاڵی  پێشـــانگای  دەربـــارەی 
بەڕۆژنامـــەی "بازرگانی و پیشەســـازی" 
راگەیانـــد "ئەم پێشـــانگایە ھەموو ئەو 
كشـــتوكاڵ  بەبواری  تایبەتن  بابەتانەی 
لەخۆدەگرێت وەك بەرھەمەكانی خۆراكی 
ئامێرەكانی  كەرەستەو  ئاژەڵی،  مرۆیی و 
كشتوكاڵ و  بەپیشەســـازی  پەیوەســـت 
ئاژەڵداری و ماسی و پەلەوەر- تەكنەلۆژیای 
ئاودێری،  كشـــتوكاڵ و  ســـەردەمیانەی 
پەین و سەمادو خۆراك و دەرمانی گیایی و 
ئامادەكـــردن و  پیشەســـازی  ئاژەڵـــی، 

خانـــوی  بەســـتەبەندی،  لەقوتونـــان و 
پالستیكی و كەرەســـتەكانی، كارگەكانی 
تایبەت بە بەروبومە خۆراكیەكان و بابەتە 
بوارە  كشـــتوكاڵیەكان، كۆمپانیاكانـــی 
جیاوازەكانی كشـــتوكاڵ و پیشەســـازی 
خۆراك، شـــەتڵگە، لەگـــەڵ ھەموو ئەو 
بابەت و بەرھەمانەی تایبەتن بەكشتوكاڵ و 

پیشەسازییە خۆراكیەكان".
 ناوبراو ئامـــاژەی بەوەش دا ئەمە بۆ 
سێیەمین جارە، پێشانگای نێودەوڵەتی 
ناوخۆیـــی و  كۆمپانیـــا  ســـلێمانی 
جیھانیەكانی كشـــتوكاڵ و پیشەســـازی 
خۆراك  كۆدەكاتەوە، كشتوكاڵی روەكی و 
ئاژەلی، ئامێرو تەكنەلۆژیای ســـەردەم، 
خۆراك  بەرھەمھێنانی  پیشەسازییەكانی 
كشـــتوكاڵ  كەرتـــی  دەكات و  نمایـــش 

دەبوژێنێتەوە.

مەروان وتی "لەســـانی ٢٠١٩و ٢٠٢١ 
یەكەمین و دووەمین خولی ئەم پێشانگایە 
بە بەشـــداری دەیان كۆمپانیای بیانی و 
نیشـــتمانی رێكخراو لەو خوالنەدا دەیان 
گرێبەســـتی كارو پڕۆژەی كشـــتوكاڵی و 
بازرگانـــی واژۆ كـــرا، رۆژانـــە پانێڵ و 
دیبەیتی زانســـتی كشـــتوكاڵی لەھۆڵی 
پێشانگا پێشكەش دەكراو دەیان ھەزار 

ھاوتی و خاوەن كارو پڕۆژە ســـەردانی 
پێشـــانگایان دەكرد، روماڵـــی میدیایی 

كارو چاالكییەكان دەكرا".

ئەوەشـــی ڕونکردەوە رێكخستنی وەھا 
پێشـــانگایەك گرنگـــی تایبەتـــی ھەیە 
لەخســـتنەوەگەڕی كارو بازرگانی بوارە 
جیاوازەكانی كەرتی كشتوكاڵ ، ئەو وتی 
"لەپاڵ ئەو جەنجاڵی و چری دانیشتوانە 
دەمانەوێـــت بەرھەمە كشـــتوكاڵیەكان و 
رەنجی شـــەوو رۆژەی جوتیاران بكەینە 
چوارچێوەیەكـــی جـــوان، بەھەموانـــی 
بن  سودمەند  ھاوتیانیش  بناســـێنین و 
دڵنیاییی  بەرھەمـــەكان و  لەھەمەڕەنگی 
جـــۆرەكان، ئەمـــە جگە لەناســـاندن  و 
بیانـــی و  كۆمپانیـــا  بەیەكگەیشـــتنی 
ناوخۆییـــەكان و كارنامـــە واژۆكردن بۆ 
پیشەســـازی  كشـــتوكاڵی و  بازرگانـــی 
خۆراكی لەشارداو ئەنجامدانی دانیشتنە 
لەنێـــوان  لێكگەیشـــتن  روبـــەروەكان و 
ھەموو  كە  كۆمپانیـــاكان،  بازرگانـــان و 
ئەمانـــە ھـــۆكارن بۆ بوژانـــەوەی بازاڕ 
بەگشتی و كەرتی كشتوكاڵ و گەشتوگوزار 
بەتایبەتـــی لەنمایش كردنـــی بەرھەم و 
بابەتە كشتوكاڵیەكان و بانگھێشت كردنی 
كۆمپانیاو بازرگانە بیانییەكان لەوتانی 

دەرەوە بۆ بەشداریكردن و سەردانیكردن، 
لەگەڵ ھەموو ئەمانەدا نیشاندانی وێنای 
جوانی شـــار لـــە گرنگیـــدان بەكەرتی 
كشـــتوكاڵ كە ئێـــرە خاوەنـــی دەیان 
ھـــەزار دۆنم زەوی كشـــتوكاڵی و دەیان 
ھەزار كێڵگـــەی بەخێوكردنـــی ئاژەڵ و 
ســـەدان پڕۆژەی بەخێوكردنی مریشك و 
پرۆژەی  دەیان  پەلەوەرییەكان و  ھێلكەو 
بەخێوكردنی ماســـی و ھـــەزاران ئامێرو 

بابەتی بەرھەمھێنانی كشتوكاڵییە".

ئەنجامدانـــی  "رێكخســـتن و  وتیشـــی 
بەتایبـــەت  گرنگـــن  پێشـــانگاكان 
پێشـــانگا  چونكـــە  كشـــتوكاڵییەكان، 
بەیەكگەیشـــتن و  ناســـاندن و  دەروازەی 
لێكگەیشـــتن و كارنامـــە واژۆ كردنـــە، 
كۆمپانیـــا  بەیەكگەیاندنـــی  ســـەكۆی 
ناوخۆیی و بیانیەكانە بۆ ھەناردە كردنی 
بەرھەمە ناوخۆییەكان و شوێنی ناساندن و 
نمایش كردنی بەرھەمە كشتوكاڵیەكانی 
جوتیاران و ئامێرە تازە سەردەمیەكانە".

ڕونیکردەوە  بەشـــداریکردن  دەربارەی 
بەڕێزان لەخاوەن كارو كۆمپانیاو بازرگانان 
كە لەھەر بوارێكی كشـــتوكاڵی روەكی و 
ئاژەڵی كاردەكەن دەتوانن لەم پیشانگا 
دەرفەتی  بكـــەن و  بەشـــداری  گەورەیە 

ناساندن و نمایشكردن بۆ كۆمپانیاو كارو 
بەرھەمەكانیان بەدەستبھێن".

بۆ بەشداریكردن پەیوەندی بکەن بەم 
ژمارە تەلەفونانەوە: ٠٧٥١٧٤١٤٨١٠ – 

٠٧٧٠٤٤٩٢٢١٥

سامانی ئاژەڵ بازرگانی

لەسلێمانی سانە ٣٢ 
ملیۆن و  ٤٠٠ ھەزار 
کیلۆ گۆشتی سوور 
بەکاردەھێنرێت و  

 له ناوخۆدا ده توانرێت 
تەنھا ٥٥٪ ئه و رێژەیە  

دابینبكرێت

به ڕێوەبه ری پرۆژه ی گه نجینه كانی ژووری بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی:

پڕۆژه ی گه نجینه كان لەقۆناغی كۆتاییدایە

سێھەمین خولی پێشانگای نێودەوڵەتی سلێمانی کشتوکاڵ و پیشەسازی خۆراک بەڕێوەدەچێت

به ڕێوەبه ری سامانی ئاژه ڵ له سلێمانی:
سلێمانی رۆژانه  پێویستی به  ٩٠ تۆن گۆشتی سووره 

ئا: زریان ـ رێژەن

به ڕێوەبـــه ری  ئیبراھیـــم،  ســـامان 
پڕۆژه ی گه نجینه كانی ژووری بازرگانی و 
پیشه سازی سلێمانی ده ڵێت "بازرگانان 
ته واوكردنـــی  ســـه رقاڵی  ســـه رقاڵی 
گەنجینەکان  پـــڕۆژەی  یه كه كانیانـــن و 

به ره وه قۆناغه كانی كۆتایی ده ڕوات".

بەڕۆژنامـــەی  ئیبراھیـــم  ســـامان 
راگەیانـــد  پیشەســـازی"  "بازرگانـــی و 
له ئێستادا پڕۆژه ی گه نجینه كانی ژووری 
بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی به ره وه  
قۆناغه كانی كۆتایی ده ڕوات، بازرگانان 
ته واوكردنـــی  ســـه رقاڵی  ســـه رقاڵی 
له شۆســـته ی  كاركردن  یه كه كانیانـــن، 
شـــه قامه كانی به رده م یه كه كان له الیه ن 
یه كه كانـــه وه   خـــاوه ن  بازرگانـــان و 
یه كه كانیش  خـــودی  له ناو  به رده وامه ، 
بازرگانان كارده كه ن و یه كه كانیان به ره و 

ته واو بوون  ده به ن.

گه نجینه كان  پـــڕۆژه ی  به ڕێوەبـــه ری 
وتـــی "ســـه ره كیترین كار كه  پێشـــتر 
ئاماژه ی پێكرابوو بریتییه  له ڕاكێشـــانی 
ھێڵـــی كاره بـــای نیشـــتیمانی بۆ ناو 
پڕۆژه كه   كه  له ئێستادا كه وتۆته  بواری 
جێبه جێكردنـــه وه  به ھاوبه شـــی له گه ڵ 
ئابووریناسان،  نیشته جێبوونی  پڕۆژه ی 
كاره بـــای  به رده كـــه ڕه وه   له گونـــدی 
نیشتیمانی بۆ ناو پرۆژه كه   ڕاده كێشرێت و 
جێبه جێكردندایه ،  له بواری  له ئێســـتادا 
وێستگه ی كاره بای پرۆژه كه  سپێردراوه  
به كۆمپانیایـــه ك و كاره كانـــی كه وتۆته  
دواكاری  جێبه جێكردنـــه وه ،  بـــواری 
پێداویســـتتی وێزگه ی كاره باكه  كراوه و 
له چه نـــد مانگی داھاتوودا ویســـتگەی 

كاره بای پرۆژه كه  ته واو ده بێت".

وتیشـــی "وێزگه ی كاره بـــای پڕۆژه ی 
بازرگانـــی و  ژووری  گه نجینه كانـــی 
به گوێـــره ی  ســـلێمانی  پیشه ســـازی 
ڕێنماییه كانـــی به رێوبه رایه تی گشـــتی 
كاره بای سلێمانی ده بێت، كه  لیژنه یه كیان 
له نـــاو پڕۆژه كه  ئاماده یـــه ، ده بێت ئه و 
له جـــۆری  به كاردێـــت  كه ره ســـتانه ی 
نایاب بێت، ســـه رجه م پێداویستییه كان 
بۆیه   ده ھێنرێت،  وتـــه وه   له ده ره وه ی 
چه ند مانگێكی پێده چێت تاكو ده گاته  
ده ستمان، دوای گه یشتنی به ماوه یه كی 
زۆر كه م ده به سترێت و پڕۆژه كه  ده بێته  

خاوه نـــی كاره بای نیشـــتیمانی، ھه تا 
وێستگه ی كاره بای پرۆژه كه  ده گات".

ســــه باره ت به ڕێــــژەی ســــه وزایی ناو 
پڕۆژەکەش، سامان وتی "ئه و ناوچانه ی 
كــــه  به گوێــــره ی پالنــــی ســــایدپالنی 
پڕۆژه كه  دانراوه  بۆ ســــه وزایی له الیه ن 
سه رۆكایه تی  شــــاره وانی سلێمانیه وه  
جێگیر كراوه ، له  ئێستاشدا سھو ز كراوه و 
دارو دره ختی تێدا چێنراوه و پرۆســــه ی 
ئــــاودان و خزمه تكردنــــی به رده وامه  بۆ 
ئه وه ی ســــه وزاییه كان ئه نجامێكی باش 
ھه بێت  به روبومیــــان  به ده ســــتبھێنن و 

له داھاتوودا".

وتیشی "له ئێستا له كۆی گه نجینه كانی 
نــــاو پڕۆژه كه  كه  ٦٠٠ کۆگایه ، نزیكه ی 
٢٥٠ گه نجینــــه  ســــه ڕه رای نه بوونــــی 
كاره بای نیشتیمانی به ھۆی پێداویستی 
زۆری بازرگانــــان و گرنگــــی پرۆژه كــــه  
به كارده ھێنرێــــت و ئاڵوگۆڕی زۆر له ناو 
بازرگانی  جوڵــــه ی  ده كرێت و  پڕۆژه كه  
له ناو پڕۆژه كه دا ده بینرێت، به رده وامیش 
ژماره ی ئه و بازرگانانه ی گه نجینه كانیان 
كۆمه ڵێك  له زیادبوندایه،  به كارده ھێنن 
بــــازرگان ھه ن كــــه  پێشــــتر به ڵێنیان 
دابــــوو گه نجینه كانیــــان ته نھــــا وه كو 
به كارناھێنن ده یكه نه  پێشــــا نگە  کۆگا 
خۆشــــبه ختانه  ئێســــتا ئــــه وه  له نــــاو 

پڕۆژه كــــه دا به دیده كرێــــت، ھه موو ئه و 
پڕۆژه كه وه و  نــــاو  ھاتونه ته   بازرگانانه  
گه نجینینه كانیــــان  ده رگای  رۆژانــــه   
له كاتژمێــــر ھه شــــتی به یانــــی ھه تــــا 
ئێــــواره  كراوه یــــه و وه كــــو پێشــــا نگە 

به كارده ھێنرێت".

ژمــــاره ی گه نجینــــه كان نزیكه ی ٦٠٠ 
گه نجینه یه  به ڕوبه ری جیاواز كه  بریتین 
لــــه ٦٠٠ مه تــــری و ٨٠٠ مه تــــری و ٤٨٠ 
مه تری و ٤٠٠ مه تــــری و چه ند جۆرێكی 
روبــــه ڕ جیــــاوازن ، روبه ری گشــــتی 
پڕۆژه كه  به گوێره ی دواین سایدپالن كه  

په سه ندكراوه  ٣٨٢ دۆنم زه وییه .

ئا: رێژەن سەردار

جه مال حسێن والی، به ڕێوەبه ری سامانی 
ئاژه ڵ له سلێمانی، لەم گفتوگۆیەدا لەگەڵ 
رۆژنامەی "بازگانی و پیشەسازی" دەڵێت 
"ســــلێمانی ســــانە پێویســــتی بە ٣٢ 
ملیۆن و  ٤٠٠ ھەزار کیلۆ گۆشتی سوورە 
 ئێســــتا له ناوخــــۆدا ده توانرێت ٥٥٪ ئه و 
رێــــژه  دابینبكرێت له ڕێگه ی ســــه ربڕینی 

ئاژه ڵه وه ".

لەســــانی  پیشەســــازی:  بازرگانــــی و 
پێشــــودا دەمەو بەھاران، نرخی گۆشت 
دابەزینــــی بەخۆیــــەوە دەبنیــــن، بەم 
کیلۆیەک  نرخی  بەپێچەوانەوە  ئەمســــاڵ 
گۆشــــت تا نزیکەی ١٨ ھەزار دینار بەرز 

بوەوە، ھۆکارەکانی چین؟
جه مال حســــێن والی: گرانبوونی نرخی 
گۆشتی ســــوور په یوه ندی ھه یه  به كه می 
له ســــاڵی  وشكه ســــاڵی  به ھۆی  له وه ڕگا 
ڕابردوودا لەبەرئەوەی زۆربەی ئاژەڵدارانی 
کوردستان پشــــت بەلەوەڕگای سروشتی  
دەبەســــتن، کە ئــــەم لەوەڕگایەش لەژێر 
کاریگەری بارانباریندایە. ھۆکاری دوەمیش 
گرانبوونی نرخی ئالیكە له زۆربه ی وتانی 
جیھان كه  بــــووه  ھۆی ئه وه ی ئاژه ڵداران 
ناچار بن ئاژه ڵه كانیان بفرۆشن. ھۆكارێكی 
تر ده گه ڕێته وه  بۆ كه مبوونه وه ی ئاژه ڵی 
خۆماڵــــی و گرانبونــــی ئــــاژه ڵ له وتانی 
ھه نــــارده كارو  به رزبونه وه ی به ھای دۆالر 

به رامبه ر به دیناری عێراقی.

بازرگانــــی و پیشەســــازی: ئایا جەنگی 
ئۆکرانیــــا کە بوەتە ھــــۆی بەرزبونەوەی 
نرخی گەنم کاریگەری لەسەر بەرزبونەوەی 

نرخی گۆشت نەبووە؟
جه مال حسێن والی: بەدڵنیایی جه نگی 
ئۆكرانیــــا كاریگه ری له ســــه ر گرانبوونی 
نرخی ئاژه ڵ و ئالیك ھه بووه ، له به رئه وه ی 
به شــــێكی زۆری وتانــــی جیھان ئالیک و 
پێكھاته كنــــی ئالیك له وتانی روســــیاو 

ئۆكرانیا وه  ھاورده  ده كه ن.

بازرگانـــی و پیشەســـازی: ئـــەو رێژەیە 
چەندە کە کوردســـتان توانای دابینکردنی 
پێویستی گۆشتی ســـوری ھەیەو لەسەدا 
چەندی پێویستی لەڕێگەی ھاوردەکردنەوە 
دابین دەکرێ؟ ئەم ھاوردەکردنەو بەقاچاغ 
ھێنانی ئاژەڵ چ زیانێکی بەسامانی ئاژەڵی 

ھەرێم گەیاندوە؟
جه مال حســـێن والی: ئەم داتاو ژمارانه  
ته نھـــا ســـنووری پارێـــزگای ســـلێمانی 
به رێوبه رایه تی  له الیـــه ن  كـــه   ده گرێته وه  
ســـامانی ئاژه ڵ ئاماده كـــراوه : به گوێره ی 
ســـتانداره  جیھانییـــه كان ھـــه ر تاكێـــك 
پێویســـتی به خواردنی ١٤.٤كیلۆ گۆشتی 
سوور ھه یه  له ساڵێكدا. به گوێره ی داتاكانی 
به ڕێوەبه رایه تی ئامار ژماره ی دانیشـــتونی 
شاری ســـلێمانی ٢.٢٥٠.٠٠٠ دوو ملیۆن و 
٢٥٠ ھـــه زار كه ســـه  كه واته  پێداویســـتی 
راپەڕین  ئیـــدارەی  ســـلێمانی و  پارێزگای 
(بەبـــێ پارێـــزگای ھەڵەبجـــەو ئیدارەی 

گەرمیان) بریتییه  له : 
 ٢.٢٥٠.٠٠٠ = ٣٢.٤٠٠.٠٠٠ X  ١٤.٤  كغم
سی و دوو ملیۆن و  ٤٠٠ ھەزار کیلۆ گۆشتی 
سوورە بۆ ســـاڵێك، کە دەکاتە ٣٢ تەن و 

٤٠٠ کیلۆ.
ســـلێمانی رۆژانه  پێوسیستی به  ٩٠ تۆن 
گۆشتی سووره   ئێستا له ناوخۆدا ده توانرێت 
٥٥٪ ئـــه و رێـــژه  دابین بكرێـــت له ڕێگه ی 
سه ربڕینی ئاژه ڵه وه ، لەناو کوشتارگەکان و 
دەرەوەی کوشتارگەکان، واتە سه رچاوه ی 

گۆشتی به رھه مھاتوو بریتییه  له :
١/ ئاژه ڵی ناوخۆ 

٢/ ئاژه ی ھاورده كراوه  به فه رمی 
٣/ ئاژه ڵی ســـه ربڕاو به شێوه ی فه رمی و 

نافه رمی 
٤/ ئاژه ڵـــی ھاورده كراوی قاچاغ (مه ڕ، 

بزن، ڕه شەوخ)
ھێنانـــی ئـــاژه ڵ به قاچـــاغ زیانـــی زۆر 
له ســـامانی ئـــاژەڵ ده دات چونكه  ده بێته  
ھۆی ئه وه ی ئاژه ڵدارانـــی ناوخۆ نه توانن 

بـــه رده وام بـــن به ھـــۆی ئـــه وه ی ئاژه ڵی 
ھاورده كـــراو  نرخه كـــه ی زۆر ھه رزانتـــره  
به راورد به  به خێوكردنی ئاژه ڵ له ناوخۆدا، 
ھه روه ھـــا ھاورده كردنی ئـــاژه ڵ به قاچاغ 
ھـــۆکاری ھێنانی زۆرێک لەنەخۆشـــین بۆ 
ناوخۆو زیان گەیاندن بەســـامانی ئاژەڵ و 

بەرھەمی ناوخۆ.

بازرگانی و پیشەسازی: چەند سەر ئاژەڵ 
لەھەرێمی کوردستاندا ھەن؟

جه مال حســـێن والی: یه كێـــك له ھه ره  
گرفته  ســـه ره كییه كان كه  له ئێستادا ھه یه  
بریتییه  له وه ی ســـانێکی زۆرە ئامارێکی 
ورد نەکـــراوە لەھەرێمی کوردســـتان، ئه و 
تاكه  ئاماره ی كه  ئێستا له به رده ستدایه  ھی 
كه   سلێمانییە  ڤێته رنه ری  به ڕێوەبه رایه تی 
ســـاڵی ٢٠١٥ ئه نجامدراوه ، ژمارەی ئاژەڵ 

به م شێوه یه ی خواره وه یه :
ژماره ی گوندو بەخێوکردنی ئاژەڵ لەسەر 
لەوەرگای سروشـــتی له سنووری پارێزگای 

سلێمانی: ١٥٠٦ گونده 
ژماره ی ئاژه ڵدار: ١٦ ھه زار ١٩٦ كه سه 

ژماره ی مه ڕ:  یه ك ملیۆن و ٢٢٦ ھه زارو 
 ٢١٦

ژماره ی بزن: ٤١٨ ھه زارو ٢٧ 
ژماره ی ڕه شه وخ: ١٦٨ ھه زارو ٩١٥ 

ژماره ی گامێش: ٧٦٧ 
ژماره ی پڕۆژه كانی ئاژه ڵداری كه  مۆڵه تی 
گشـــتی  له به ڕێوەبه رایه تی  ھه یه   فه رمیان 
سامانی ئاژه ڵ و ڤێتێرنەری به م شێوه ییه :

جۆری پـــرۆژه : به خێوكردنی مه ڕو بزن 
بریتییـــن له  ٦ پرۆژه ، توانـــای پڕۆژه كان 

١٥٤٥ سه ر ئاژه ڵه .
جۆری پڕۆژه : قه ڵه وكردنی گۆلک بریتین 
له  ١٧ پرۆژه ، توانای پڕۆژه كان ٣٥٠٣ سه ر 

ئاژه ڵه .
جـــۆری پرۆژه : مانگای شـــیر بریتین له  
١٧ پڕۆژه،  توانی پڕۆژه كان ١٤٤٨ ســـه ر 

ئاژه ڵه .

بازرگانی و پیشەسازی: رۆژانە چەند کیلۆ 

گۆشتی سور دەخرێتە بازاڕەوە لەپاریزگای 
سلێمانی؟

جه مـــال حســـێن والـــی: به پێـــی ئه و 
زانیارییانـــه ی كه  الی ئێمه یـــه  له ڕاپۆرتی 
ســـه ربرینخانه كان وه رده گرێت له ســـنوری 
پارێـــزگای ســـلێمانی به نزیكـــه ی رۆژانه  
ده خرێتـــه   ســـور  گۆشـــتی  تـــۆن   ٤٥
بـــازاڕه وه  به شـــێوه یه كی فه رمی له ڕێگه ی 
به پێی  رێژه یه   ئه م  ســـه ربرینخانه كانه وه ، 

وه رزه كان و بۆنەکان ده گۆڕێ.

بازرگانـــی و پیشەســـازی: کام ناوچەیە 
لەپارێـــزگای ســـلێمانی زۆرتریـــن رێژەی 

سامانی ئاژەڵ لەخۆدەگرێ؟
جه مال حســـێن والی: به بێی ئاماره كان 
كه  ئێســـتا به رده ســـتن  ده ڤه ری ڕاپه رین 
گونده كانه وه   ناحییه و  قه زاو  به ســـه رجه م 

زۆرترین رێژه ی سامانی ئاژه ڵی تێدایه .

بازرگانی و پیشەســـازی: ئایا گەشبینیت 
بەئاینـــدەی ســـامانی ئـــاژەڵ لەھەرێمی 

کوردستان یاخود بەپێچەوانەوە؟
جه مال حسێن والی: له سنوری پارێزگای 
ســـلێمانی و ھه رێمـــی كوردســـتان خاڵی 
به ھێز ھه یه  بۆ پێشخستن و سوودوه رگرتن 
له كه رتـــی ئاژه ڵ، بۆ نمونـــه  بوونی ھێزی 
كاری زۆرو ســـه رچاوه ی مرۆیـــی به ھێـــز 
كه  پێویســـتی بەگه شـــه پێدان و رێكخستن 
ھه یه  لـــه ڕووی ئاماده كردنـــه وه ، ھه روه ھا 
بوونی كه شوھه وای گونجاوو له بارو بوونی 
زه وی به پیت و ســـه رچاوه ی ئاوی باش كه  
ده توانرێت به شێوه یه كی زانستی سوودیان 
لێوه ربگرێـــت بۆ پێشخســـتنی ســـامانی 

ئاژه ڵ.

بازرگانی و پیشەسازی: پێشبینی دەکەیت 
لەسایەی ئەم دۆخەدا نرخی گۆشت زیاتر 

بەرزبێتەوە؟
جه مـــال حســـێن والی: ئه گـــه ر دۆخی 
له وه ڕگای سروشـــتی خـــراپ بێت له ڕووی 
كه م بارانییه وه یان ســـوتانی له وه ڕگا یان 

تۆپبارانی ئێران و توركیا نرخی ئالیك  به م 
شێوه یەی ئێستا ھه یه  به رزبێت و ھاوكاری 
ئاژه ڵدارانی ناوخۆ نه كرێت، بێگومان نرخی 

ئاژه ڵ ھه میشه  به  به رزی ده مێنته وه  .

پێشـــنیارو  پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 
داواکاریت چییە بۆ الیەنە پەیوەندیدارەکان 

بەمەبەستی پێشخستنی ئەم کەرتە؟
جه مال حســـێن والی: سامانی ئاژه ڵ به  
گوێره ی ســـتانداره  جیھانییـــه كان رێژه ی 
پێكده ھێنێـــت و  كشـــتوكاڵ  كـــۆی   ٪٤٥
له زۆرێك له وتان به مه به ستی گه شه پێدان و 
ســـامانی  ناوخۆ  گۆشـــتی  به رھه مھێنانی 
ئاژه ڵ به ته نھا وه زاره تێكه ، به م به داخه وه  
لێره  زۆر گرنگی پێنادرێت و خزمه تگوزاری 
له ئاستێكی زۆر نزمدایه ، بۆ ئه م مه به سته  

پێشنیازمان ئه وه یه :
١/ چاككـــردن و چاالك كردنی ســـمانی 
ئاژاه ڵ له پارێزگاكانـــدا له ڕووی كارگێری و 
داراییه وه ، تاكو بتوانێت به رۆڵی سه ره كی 
خـــۆی ھه ســـتێت بـــۆ پێشخســـتنی ئه و 

كه رته.
٢/ زیادكردنـــی بـــاج و گومرگ له ســـه ر 
به رھه می ھاورده  به  شێوه یه ك وابێت ببێته  
زیادكردنی به رھه می ناوخۆو گه شه كردنی.

٣/ پاڵپشتی كردن و پاراستنی به رھه می 
ناوخۆو دۆزینه وه ی بازاڕ به شێوازێكی نوێی 

بۆ ساغكردنه وه ی به رھه می ناوخۆ. 
خزمه تگـــوزاری  پێشكه شـــكردنی   /٤
سامانی ئاژه ڵ و خزمه تگوزاری ڤێنتێرنه ری 
به ئاژه ڵـــدارو خاوه ن پڕۆژه كانی ســـامانی 

ئاژه ڵ.
٥/ ھاندانـــی وه به رھێنان به مه به ســـتی 
پرۆژه ی گه وره ی قه ڵه وكردن و به خێوكردنی 
به مه بەســـتی  گوێرەکـــە  بـــزن و  مـــەڕو 
خۆماڵی  ســـووری  گۆشتی  به رھه مھێنانی 

به شێوه یه كی زانستی و پێشكه وتوو.
٦- ھاندانـــی وه به رھێنه ران و ئاژه ڵدارانی 
ناوخۆ به مه به ستی دروستكردنی له وه ڕگای 
تۆوی  به چاندنی  گرنگیـــدان  ده ســـتكردو 

وێنجه و سێپه ره و بەرھەمھێنانی ئالیک.

به رده وام ژماره ی 
ئه و بازرگانانه ی 
گه نجینه كانیان 
به كارده ھێنن 

له زیادبوندایه، كۆمه ڵێك 
بازرگان گه نجینه كانیان 

لە كاتژمێر ھه شتی 
به یانی ھه تا ئێواره  

كراوه یه و وه كو پێشا نگە 
به كاریده ھێنن

رێكخستنی وەھا 
پێشانگایەك گرنگی 

تایبەتی ھەیە 
لەخستنەوەگەڕی 

كارو بازرگانی بوارە 
جیاوازەكانی كەرتی 

كشتوكاڵ

(١٤) شەممە ٢٠٢٢/٥/٧ (١٤) شەممە ٢٠٢٢/٥/٧

 ده ڤه ری ڕاپه رین به سه رجه م قه زاو ناحییه و گونده كانه وه  زۆرترین رێژه ی سامانی ئاژه ڵی تێدایه

  گەنجینەکانی ژووری بازرگانی و پیشه سازی سلێ نی



کشتوکاڵ کشتوکاڵ 

ئا: زریان محەمەد

گرانبونی نرخی گۆشتی سور ھاوتیانی 
نیگـــەران کـــردووە، بازرگانانـــی ئاژەڵ 
ھۆکارەکەی بـــۆ گرانبونی ئالیک و ئاژەڵ 
بەزیندوویـــی دەگەڕێننەوە، لەئێســـتادا 
ھـــاوردە  ئاژەڵ  ووتێکـــەوە  لەچەنـــد 
دەکرێت، بەم ئەمەش نەیتوانیوە نرخی 

گۆشت ھەرزان بکات.

عامـــر عەلی، گۆشـــتفرۆش لەشـــاری 
"بازرگانـــی و  بەڕۆژنامـــەی  ســـلێمانی 
پیشەســـازی" راگەیانـــد "زۆربـــەی ئەو 
ئاژەنەی ھـــەن لەدەرەوەی وت بۆمان 
دێـــت، ئاژەڵی بچوک لەســـوریاوە زیاتر 
دێت، ئاژەڵی گەورەش لەوتانی دیکەوە 
ئاژەڵیش  کڕینـــی  دەکرێـــت،  ھـــاوردە 
بەدۆالرە، گرانبونی نرخی دۆالر لەناوخۆدا 
کاریگەری لەسەر نرخی گۆشت کردووە، 
پێشـــتر کیلۆیەک گۆشـــت بەزندەقەپان 
بەچـــوار دۆالر بوو کە دەیکـــردە چوار 
ھەزارو ٨٠٠ دینار، کە دۆالر بە ١٢٠ ھەزار 
بوو، بەم ئێســـتا کیلـــۆی بووە بەپێنج 
دۆالر کە نزیکەی حەوت ھەزار دینارە".

ئالیک  راشیگەیاند "نرخی گواستنەوەو 
زۆر گرانبووە، پێشتر نرخی ھەر تۆنێک 

جۆ ٢٥٠ دینار بوو، بەم ئێستا نرخەکەی 
بەرز بوەتەوە بۆ ٨٠٠ ھەزار دینار زیاتر، 
ئەمـــەش دەبێتە ھـــۆی گرانبونی نرخی 
گۆشتی سوورو بڕواش ناکەم بەم زووانە 

نرخەکەی ھەرزان بێت".

عامر ئاماژەی بەوەش دا نرخی گۆشت 
لەئێستادا بەرزبۆتەوە بۆ ١٨ ھەزار دینار 
کە ئـــەم نرخەش وەک پێویســـت پڕی 
ناکاتەوە بۆ ئەوان، ئەو وتی "پێشـــبینی 
دەکـــەم ئـــەو نرخەش بـــەرز بێتەوە بۆ 
٢٠ ھـــەزار دینار، چونکە بەشـــێکی زۆر 

لەئالیک و گواستنەوە گران بووە".

لەئێستادا ھاوردە کردنی ئاژەڵ بەڕێگەی 
فڕۆکە کەمی کـــردووە، ئەوەش بەھۆی 
گرانبونی نرخی گواســـتنەوە، لەئێستادا 
لەڕێگەی وشـــکانییەوە گواســـتنەوە بۆ 

ھاوردە کردنی ئاژەڵ دەکرێت.

نـــەژاد محەمـــەد، بازرگانـــی ھاوردە 
کردنی ئـــاژەڵ بەڕۆژنامـــەی "بازرگانی و 
پیشەســـازی" راگەیانـــد "ھاوردەکردنی 
ئـــاژەڵ لەوتانی ئەرمینیـــاو جۆرجیاوە 
دەکرێت، لەئێســـتادا دوو بەرامبەر کرێ 
زیادی کـــردووەو ھاوردەکردن بەترانزێتە 
ھـــاوردە  لەمەرزەکانـــەوە  لەئێســـتادا 

دەکرێت".

راشـــیگەیاند "پێـــش ئـــەوەی کرێـــی 
گواســـتنەوە گران ببێت لەڕۆژێکدا پێنج 
فڕۆکـــە ئاژەڵ ھـــاوردە دەکـــرا کە ھەر 
فڕۆکەیـــەک زیاتر لە ٢٥٠ ســـەر ئاژەڵی 
تێدا بـــووە، بـــەم لەئێســـتادا ئەگەر 
لەھەفتەیەکـــدا شـــەش ئۆتۆمبێل ئاژەڵ 
ھاوردە بکرێت کـــە ھەر ئۆتۆمبێلێک ٥٠ 
سەر ئاژەڵی تێدا بێت، ئەوەش پەیوەندی 

بەوەوەیـــە کە نرخی ئـــاژەڵ لەو وتانە 
گران بووەو نرخی ئالیک و خۆراکی ئاژەل 
لەبازاڕەکانـــدا گران بـــووە لە ٣٠٠ ھەزار 
دینارەوە بـــەرز بۆتەوە بۆ زیاتر لە ٨٠٠ 
ھـــەزار دینار، کە ئەمـــەش نرخی زیندە 
قەپانی بەرز کردۆتەوە لەپێنج ھەزارەوە 

بۆ شەش ھەزارو پێنجسەد دینار".

سەرەکییەکان  لەخواردەمەنییە  یەکێک 
لەھەرێمی کوردســـتان گۆشتی سوورە، 
بەم کێشـــەکە ئەوەیـــە ناوخۆی ھەرێم 
دابینکردنـــی  بەرھەمھێنـــان و  توانـــای 
پێویســـتییەکانی لەگۆشتی سوور نییە، 
بەھـــۆی چەندین ھۆکاری جیـــاوازەوە، 
کە گرنگترینیان ئەوەیە شـــێوازی باوی 
ئاژەڵداری لەھەرێمی کوردســـتان ھێشتا 
کۆنەو شێوازی  بەشێوەیەکی کالسیکی و 
ئاژەڵداریـــی نوێ پەیڕەو ناکرێت کە لەم 
شـــێوازەدا میتۆدی زانســـتی و تەکنیکی 
بەکاردەھێنرێت و  پیشەسازی  ھاوچەرخ و 
ئاژەڵـــەکان بەخێرایی گەشـــە دەکەن و 
کێشیان زیاد دەبێت، ئەمە دەبێتە ھۆی 
خێراتر گەڕانەوەی ســـەرمایەو ھەروەھا 
قازانجی زیاتر بۆ ئاژەڵداران و دابینکردنی 
بەرھەمـــی گۆشـــتی زیاتر، لەســـایەی 
دابینکردنی  بەمەبەســـتی  دۆخەداو  ئەم 
پێداویستی ناوخۆ، بازرگانان پەنا دەبەنە 
بەر ھاوردە کردنی ئاژەڵی زیندوو گۆشتی 

بەستوو بۆ ھەرێمی کوردستان.

ســـلێمانی  کوشـــتارگەی  بەڕێوەبەری 
ڕایدەگەیەنیـــت ھـــاوردە کردنـــی ئاژەڵ 
پێداویســـتی ناوخۆیـــی پـــڕ دەکاتەوە، 
چونکـــە لەناوخۆدا بەرھەمی ئاژەڵ وەک 

پێویست نییە.
بەڕێوەبـــەری  عـــارف،  د.شـــاو 
بەڕۆژنامـــەی  ســـلێمانی  کوشـــتارگەی 
"بازرگانـــی و پیشەســـازی" راگەیاند "١٠ 
ســـاڵ زیاترە لـــە٦٠٪ ئـــاژەڵ لەوتانی 
ســـوریاو ئێـــران و تورکیـــاو جۆرجیـــاو 
ئەرمینیـــاوە دێتە کوردســـتان، چونکە 
ئاژەڵمـــان  بەرھەمھێنانـــی  لەناوخـــۆدا 
نەماوە، یاریکردنی نرخی دراو کاریگەری 

بەردەوامی ھەیە لەسەر نرخی گۆشت".

لەکوشـــتارگەی  "رۆژانە  راشـــیگەیاند 
ســـلێمانی ھەزار ســـەر ئاژەڵی بچوک و 
سەد ســـەر ئاژەڵی گەورە کوشتاری بۆ 
دەکرێت، ھەفتانە پێنج ڕۆژ کار دەکریت 
لەکوشتارگە پشکنینی تەواو دەکرێت بۆ 
دەخرێتە  پاشان  گۆشتەکەو  تەندروستی 

بازاڕەوە". 

لەشـــاری ســـلێمانی گۆشـــتی سوور 
ئەمـــەش  لەســـەرە،  زۆری  خواســـتی 
وایکردووە ھاوردەکردنی ئاژەڵ زۆر بێت.

ئا: بازرگانی و پیشەسازی

لەشاری سلێمانی گۆشتی سوور خواستی 
وایکـــردووە  ئەمـــەش  لەســـەرە،  زۆری 
ھاوردەکردنـــی ئاژەڵ زۆر بێـــت، بەپێی 
ئـــەو داتایانەی لەالیـــەن بەڕێوەبەرایەتی 
بوکراونەتەوە  ســـلێمانی  کوشـــتارگەی 
تەنھـــا بۆ جەژنی رەمـــەزان ٦٦٧ ھەزارو 
٤٠٠ کیلۆ گۆشـــتی تەندروســـتی خراوەتە 
بازاڕەوە بۆ بەکارھێنـــان. ھەروەھا تەنھا 
لەمانگی رەمەزاندا ٣١ ھەزارو ٣٥٠ ئاژەڵی 
گەورەو بچوک لەکوشـــتارگەی ســـلێمانی 
ســـەربڕدراون و کۆی ئەو بڕە گۆشـــتەی 
کە لەمانگی ڕەمەزانـــدا خراوەتە بازاڕەوە 
نزیکەی ســـێ  ملیۆن کیلۆ گۆشـــت بووە، 
ئاژەڵـــی بچوکیـــش زۆرتریـــن ژمارەیان 

لێســـەربڕدراوە، کە لەکۆی ئەو ٣١ ھەزارو 
٣٥٠ سەر ئاژەڵەی سەربڕدراون، ٢٩ ھەزارو 
١٥٠ ســـەریان ئاژەڵی بچوک و دوو ھەزارو 

٢٠٠ سەریشیان ئاژەڵی گەورە بون.

بەھەردوو  ئاژەڵیش  ســـەربڕینی  ڕێژەی 
جۆری بچوک و گـــەورە لەمانگی رەمەزانی 
ئەمساڵ بەراورد بەمانگی ڕەمەزانی ساڵی 

ڕابردوو ٪١٠ زیادیکردوە.
ئەمە لەکاتێکدایە کە ژمارەیەکی بەرچاو 
لەئاژەڵ لەســـەر شەقامەکان  و لەدەرەوەی 
کوشـــتارگە ســـەر دەبڕدرێن و بەنرخێکی 

ھەرزانتر بەھاوتیان دەفرۆشرێتەوە.
لەبازاڕی کوردستان زیاتر لەھەر گۆشتێکی 
تر خەڵکی خوازیاری گۆشتی بەرخ و مەڕە، 
ھەر بۆیە دەکرێت بەگرنگترین و بەربوترین 

گۆشتی سووری بازاڕ ھەژمار بکرێت. 
بەپێی ئامارێكی وەزارەتی كشـــتوكاڵ و 
ســـەرچاوەکانی ئاو، لەدوو ساڵی رابردودا 
٢٠١٩ تا ٢٠٢١ زیاتر لە ٧٦ پڕۆژەی نوێی 
بەخیوکردنی ٢٢ ھەزارو ٧٦٠ ســـەر مەڕو 

بزنیان ھەیە. 
ھەر بەپێی ئامارێكی وەزارەتی كشتوكاڵ، 
بۆ پڕكردنەوەی پێداویســـتیی ناوخۆ، لە 
پێنج ســـاڵی ٢٠١٥ تـــا ٢٠٢٠زیاتر لە ٥٠٠ 
ھـــەزار مەڕو گۆلكـــی زیندوو ھـــاوردەی 

ھەرێمی كوردستان كراون.

ئامـــاری وەزارەتی كشـــتوكاڵ و  بەپێی 
ســـەرچاوەكانی ئاو، كە پشتی بە داتای 
سەربرین ئاژەڵ لە ٢٨ كوشتارگەی ھەرێمی 
كوردستان بەستووە كە ئاژەڵ بۆ خەڵك و 

كۆمپانیـــاكان ســـەردەبڕن، لەماوەی ئەو 
پێنج ساڵەدا ٤ ملیۆن و ١١٣ ھەزارو ٣٧٩ 
مەڕو بزن و ٦٦٥ ھەزارو ٧١٤ رەشـــەوخ 
لەكوشـــتارگەكان ســـەربڕاون، ئەمە جگە 
لەو ئاژەنەی لەدەرەوەی کوشـــتارگەکان 

سەردەبڕدرێن .

وەزارەتی كشتوكاڵ پێویستیی سانەی 
خواردنی گۆشتی ســـووری بۆ تاكێك بە 
بەپێی  دیاریكـــردووە،  كیلۆگـــرام   ١٤,٤
ئامارەكان ســـانە زۆرترین ئاژەڵ لەسەر 
ئاســـتی ھەرێمی كوردســـتان لەسنووری 
پارێزگای ســـلێمانی ســـەربڕدەبڕێن و زیاد 
خواردنی گۆشـــتی ســـووریش لەسلێمانی 
پەیوەنـــدی بەكولتـــوری خەڵكەكەیـــەوە 

ھەیە.

ھاوردەکردنی ئاژەڵ کەمبۆتەوە 
لەئێستادا کرێی گواستنەوەی ئاژەڵ بەفڕۆکە دوو بەرامبەر زیادی کردووە

لەمانگی رابردودا ٣١ ھەزارو ٣٥٠ سەر ئاژەڵ لەسلێمانی سەربڕدراون

ئا: زریان محەمەد

ســـلێمانی  لەشـــاری  کارگـــە  دوو 
ســـەوزە  پاکردنـــەوەی  شـــۆردنەوەو 
بەشێوەیەکی مۆدێرن و تەندروستانە کار 
دەکەن و دەیخەنـــە بازاڕەوەو لەمارکێت و 
میوەفرۆشەکان دەفرۆشرێت، ھاوتیانیش 
خۆشحاڵن بەوەی سەوزە بەئامادەکراوی 
دەکڕن و ھەندێکیش دەڵێت "سەوزە خۆم 

نەیشۆمەوە دڵم ئیسراحەت ناکات".

کارگـــەی (پـــاک)و (تەماتەفرێـــش) 
ڕۆژانـــە بەدەیان تۆن لەســـەوزەو میوە 
لەژێـــر  تەندروســـتانەو  بەشـــێوەیەکی 
پەیوەندیـــدارەکان  الیەنـــە  چاودێـــری 

دەخەنە بازاڕەکانی سلیمانی.

کارگەی  بەڕێوەبەری  ئەنـــوەر،  ھونەر 
بیرۆکـــەی  لەبـــارەی  تەماتەفرێـــش، 
کارەکەیانەوە بـــۆ ڕۆژنامەی "بازرگانی و 
پیشەسازی" وتی "خراپی ڕەوشی میوەو 
ســـەوزە لەڕووی کوالێتـــی و پاکژییەوە 
لەبـــازاڕو علـــوە وایلێکردیـــن کار بـــۆ 
دابینکردنی بەرھەمێکی پاک و شۆراوەی 
تەندروســـت و دوور لەبەکتریاو پیســـی 
بکەین، بۆیە ئەم کارگەیەمان دامەزراند 
کە گشت ســـەوزەو میوە خۆماڵییەکان و 
دەرەکییـــەکان  بەرھەمـــە  گشـــت 
دەشۆینەوەو لەکیسی دەنێین و دەیخەینە 

بازاڕەکانەوە".
وتیشی "گشت سەوزەکان کە بەکاریان 
خۆماڵین و  لەکارگەکەمانـــدا  دەھێنیـــن 
بەرھەمـــی ناوخۆیین و میوەکانیش زیاتر 
بەســـتانداردی  دەرەکین و  ناوخۆییـــن و 
(ISO)ی جیھانـــی، ئێمە خاوەنی چوار 
(ISO)ین و کـــە کاریـــان پێدەکەین بۆ 
پشـــکنینی تاقیگەیـــی لەپێـــش و پاش 
فرۆشـــتنی  لەڕێگـــەی  ئۆزۆنکـــردن، 
ڕاســـتەوخۆ لەشـــۆپی کارگەو شێوازی 
ئۆنالیـــن و دابەشـــکردن بەرھەمەکانمان 
ســـاغ دەکەینەوەو کوالیتی تەندروست و 
نرخی گونجـــاو ئامانجمانەو نرخەکانمان 

گونجاندووە لەگەڵ داھاتی ھاوتیان".
دەکات  داواش  کارگەکـــە  خاوەنـــی 
کار بکرێـــت بـــۆ ھۆشـــیار کردنەوەی 
ھاوتیان بـــۆ دوورکەوتنەوە لەبەرھەمی 
لەڕێی  بەئۆزۆن  ناتەندروست و نەشۆراوە 
سێکتەرە تایبەتەکانەوە، کارگەی تەماتە 
فرێش کار دەکات بۆ زیاتر بەکارھێنانی 
بەرھەمی ناوخۆیی بـــۆ ھاندانی کەرتی 
کشتوکاڵ بەپێی ستانداردی تەندروستی 

بەرھەمەکە.
کارگـــەی تەماتە فرێـــش دەرفەتی بۆ 
٢٥ کەس لەناو کارگەکە ڕەخســـاندووە 
کـــە نزیکەی ٧٠ جۆر لەســـەوزەو میوە 
دەشـــۆنەوەو لەکیســـی دەنێن و پاشان 

دەیخەنە بازاڕەوە.

تەمەن  خانمێکی  ڕەشـــید،  نەســـرین 
(٥٢) ســـاڵە ســـەرقاڵی کڕینی سەوزە 
بو بۆ ڕۆژنامەی بازرگانی و پیشەســـازی 
وتی "ئەم ســـەوزە پاککراوە زۆر باشە، 
نرخەکەشی گونجاوە، لەماڵەوە یەکسەر 
دایدەنێین و بەکاری دەھێنین بۆ خواردن، 
پێویســـت ناکات لەماڵەوە سەوزە پاک 
بکەین و بیشـــۆینەوەو ئاو بەفیڕۆ بڕوات و 
کاتیشمان زۆر لێدەبات، بەم پێویستە 
چاودێرییان  پەیوەندیـــدارەکان  الیەنـــە 

بکات و لەتەندروستی و کوالێتی بەرھەمەکە 
بەردەوام دلنیایـــی بدەن بەھاوتیان تا 

ئێمە ترسمان نەبێت لەبەکارھێنانی".

یەکێکی دیکە لەو کارگانەی لەشـــاری 
سلێمانی سەوزە بەکوالێتی دەشواتەوەو 

دەیخەنە بازاڕەوە، کارگەی(پاک)ە.
میر ھاودەنگ، بەڕێوەبەری ڕێگەپێدراو 
لەکارگەی پاک بۆ شۆردنەوەو پاککردنی 
سەوزە بۆ رۆژنامەی بازرگانی و پیشەسازی 
وتی  کارگەکەیانـــەوە،  کاری  لەبـــارەی 
"دەســـتپێکردنی ئەم کارەی ئێمە وەک 
خولیای داھێنانی تازەو پێداویستی بازاڕ 
که بەرھەمێـــك بخەینه بازاڕەوه وتانی 
دراوسێ توانای رکەبەریان نەبێت، ئێمە 
بەردەوامین بۆ زیاتر فراوان کردنی کاری 
کارگەکەمـــان کە ڕۆژانـــە  دەیان تۆن 

سەوزە دەشۆینەوە". 

ئەو ســـەوزانەی  بەجۆری  ســـەبارەت 
لەکارگەکەیـــان پـــاک دەکرێـــت، میـــر 
وتـــی "لەجۆری کـــه رەوز، مەعدەنوس، 
جەرجیـــر، ته رھتیزه، شـــویت،  توور، 
تەرخون،  نەعنـــا،  تەڕەپیاز،  کـــە وەر، 
کاھـــو، کەلەرمـــی جنـــراو، زەالتـــەی 
ئامادەکراو، ســـلق، سپیناغ ، کە ھەموو 
ئەو ســـەوزانەش لەناو عەلوەی سلێمانی 

گەر  جوتیارێکیـــش  ھـــەر  دەیکڕیـــن و 
سەوزەی زۆر بێت و بتوانێت پێداویستی 
کارگەکەمان ڕۆژانە پڕ بکاتەوە ئامادەین 
لێیان بکڕینەوە بەپێـــی نرخی ڕۆژانەی 

عەلوەی سلێمانی کە دیاری دەکات".

دا  بـــەوەش  ئامـــاژەی  میـــر 
چاودێـــری  لەژێـــر  کارگەکـــە  کاری 
تەندروســـتیدایەو   کارەکانیـــان بەپێی 
دەبێـــت و  تەندروســـتیەکان  ڕێنماییـــە 

ئەوروپی شۆردنەوەو  بەپێی ستانداردی 
پاکردنەوە بۆ تەواوی سەوزەکان دەکەن، 
دەنرێت و  تایبـــەت  لەکیســـی  پاشـــان 

دەخرێتە بازاڕەوە.

بەڕێوەبـــەری ڕێگەپێـــدراوی کارگەکە 
لەدوای  ڕۆژانـــە  ڕوندەکاتەوە  ئـــەوەش 
بەشـــێوەی  ســـەوزەکانیان  ئامادەبونی 
دابەشـــکردنی راســـتەوخۆ بەئۆتۆمبێلی 
لەســـەوزەکان  پارێزگاری  کـــە  تایبەت 
دەکات دەبرێـــت بـــۆ بـــازاڕو مارکێت و 
ھاوتیـــان  پاشـــان  میوەفرۆشـــەکان، 
دەتوانن بیکڕن و بەبێ شۆردنەوە لەماڵەوە 

بەکاریبھێنن و ئامادەیە بۆ خواردن.

دەربارەی ئـــەوەی تا چەند توانیویانە 
لەگەڵ  بیگونجێنـــن  نرخـــەوە  لـــەڕوی 
رەوشـــی دارایی ھاوتیان، بەڕێوەبەری 
ڕێگە پێدراوی کارگەکە وتی "ھەرچەنده 
فشاریکی زۆر کەوتوەته سەرمان، بەم 
لەڕووی نرخـــەوە توانیومانە ھاوکارێکی 
تەواوی ھاوتیان بین و بەنرخێکی گونجاو 
بیگەیەنین بەدەســـتی بەکارھێنەران کە 
بەخۆشحاڵیەوە ھاوتیان لەڕوی نرخەوە 

ڕازین و گرفتیان نەبووە".

ئـــەو داواکاریانـــەی کارگـــەی پـــاک 

ھەیەتی لەحکومەتی ھەرێمی کوردستان 
دابینکردنی جێگایەکی باش و شـــیاوترە 
تا بتواندرێت کارەکەیان فراوانترو بەرەو 
پێشبردنی زیاتری بۆ بکرێت کە دەبێتە 
ھەلی  زیاتـــری  دەرفەتی  ڕەخســـاندنی 

کارکردن بۆ گەنجان. 

ســـەرباری ئەوەش ھێشـــتا بەشـــێک 
لەھاوتیان رۆژانە سەوزەی ئامدە نکراو 
دەکڕن و خۆیان لەماڵەوە دەیشۆنەوە، کە 
یەکێکە لەخۆراکە سەرەکیەکانی خەڵکی 

کوردستان.
شـــەوبۆ مەجیـــد، خانمێکی شـــاری 
نەکراو  ئامادە  ســـەوزەی  ســـلێمانییەو 
دەکڕێـــت و دەڵێت "ئەو ســـەوزەیە خۆم 
پاکی نەکەم و نەیشۆمەوە دڵم ئیسراحەت 
نـــاکات، ھـــەر لەکۆنـــەوە وا راھاتوین 
خۆمان بـــۆ ژەمەکانی خـــواردن لەگەڵ 
ئامادە کردنی خواردندا سەوزەکەش پاک 

بکەین و بیشۆینەوە".

لـــەو  یەکێکـــە  میـــوە  ســـەوزەو 
خواردنانەی لەالیەن ھاوتیانەوە ڕۆژانە 
زۆری  خواســـتێکی  بەکاردەھێندرێـــت و 
لەســـەرە، بەشـــێکی زۆری لەناوخـــۆدا 
بەرھەم دێت و بەشیکیشـــی لەدەرەوەی 

ناوخۆ بەرھەم دێت.

دوو کارگە لەشاری سلیمانی
ڕۆژانە دەیان تۆن سەوزە بەشۆراوەیی دەخەنە بازاڕەوە

١٠ ساڵ زیاترە لە٦٠٪ 
ئاژەڵ لەوتانی 

سوریاو ئێران و تورکیاو 
جۆرجیاو ئەرمینیاوە 

دێتە کوردستان

بۆ جەژنی رەمەزان 
٦٦٧ ھەزارو ٤٠٠ کیلۆ 

گۆشتی تەندروستی 
خراوەتە بازاڕی 

سلێمانییەوە

 رۆژانە لەکوشتارگەی سلێ�نی هەزار سەر ئاژەڵی بچوک و سەد سەر ئاژەڵی گەورە کوشتاری بۆ دەکرێت

دەستپێکردنی ئەم 
کارەی ئێمە داھێنانێکی 

تازەیە که بەرھەمێك 
بخەینه بازاڕەوه 

وتانی دراوسێ توانای 
رکەبەریان نەبێت

(١٤) شەممە ٢٠٢٢/٥/٧ (١٤) شەممە ٢٠٢٢/٥/٧

  کارگەکە لەژێر چاودێری تەندروستیدایە



کشتوکاڵ کشتوکاڵ

ئا: رێژەن سەردار

بەڕێوبەری گشتی کشتوکاڵی گەرمیان 
رایده گه یه نێت "ســـاڵی  ڕابردوو به ھۆی 
وشكه ساڵیه وه   ٣٢ ملیار دینار زیان بەر 
کەرتی کشتوکاڵ کەوتووە، ئەمساڵیش 
١٣٥ ھـــەزار دۆنـــم زەوی دێـــم کـــە 
چێندراوە بە دانەوێڵە ھیچ بەرھەمێکی 
لێ کۆناکرێتەوە، ئاژه ڵدارێكیش ده ڵێت 
"من ٢٠٠ ســـەر ئاژەڵم ھەیە ٢٥ ملیۆن 

دینار زیانم کردوە".

شـــادی حســـێن، بەڕێوبەری گشتی 
کشـــتوکاڵی گەرمیـــان بـــه  رۆژنامه ی 
بازرگانی و پیشه سازی ڕاگه یاند "ماوەی 
دوو ســـاڵە وشکەســـاڵی لەئیـــدارەی 
گەرمیـــان ڕادەگەیەنرێـــت ئەمەش بە 
تەواوەتی کاریگەری کردۆتە سەر کەرتی 
کشتوکاڵ بە تایبەتی بواری دانەوێڵە و 
سامانی ئاژەڵ، ساڵی  ڕابردوو نزیکەی 
٣٠ بۆ ٣٢ ملیار دینار زیان بەر کەرتی 
کشـــتوکاڵ کەوتووە، ئەمساڵیش ١٣٥ 
ھـــەزار دۆنم زەوی دێم کـــە چێندراوە 
بـــە دانەوێڵـــە ھیـــچ بەرھەمێکی لێ 
کۆناکرێتەوە، سەرەڕای ئەوەش سامانی 
ئاژەڵیشـــی سەر لێشێوان بووە بەھۆی 

نەبوونی  لەوەڕگا".

له باره ی كاریگه ری وشكه ســـاڵی  بۆ 
سه ر ســـامانی ئاژه ڵ ده ڵێت "گەرمیان 
لـــە داوایـــی دانەوێڵەوە بە ســـامانی 
ئاژەڵ ناســـراوە، لە ئێســـتادا بەھۆی 
وشکەســـاڵییەوە ئاژەڵداران ناچاربوون 
دەســـتبکەن بە فرۆشـــتنی بەشێک لە 
مەڕ و ماتەکانیـــان بۆ ئەوەی بتوانن 

ئالیک بۆ بەشەکەی تری بکڕن ئەمەش 
کارگەری خراپی کردۆتە ســـەر کەرتی 

کشتوکاڵ".

ئاماژه  به وه ش ده دات، کێشەیەکی تر 
ئەوەیە وشکەســـاڵی بۆتە ھۆی کەمی 
ئاوی بـــۆ باخدارەکان  ئاســـتی ئەوی  
ژێر زەویـــش دابەزیوە، ئەمەش دەبێتە 
ھۆی چۆڵکـــردن گونـــدەکان، چونکە 
تۆشـــی کەم ئاویی بوون، لەبەرئەوەی 

ئاو سەرچاوەی ژیانە".

بەڕێوبەری گشتی کشتوکاڵی گەرمیان 
ده ڵێـــت "لەبـــەر ئـــەوەی دوو ســـاڵە 
بەسەریەکەوە  وشکەساڵی لە گەرمیان 
زیاترە  زیانەکان  زەرەرو  ڕادەگەیەنرێت 
بە بـــەراورد بەناوچەکانـــی دیکە، ئەو 
ســـانەی کە پڕ بارانە بـــڕی بەرھەم 
لـــە گەرمیان لە نێـــوان ١٠٠ تاکو ١٥٠ 
ھەزار تۆن بەرھەمـــی دانەوێڵە ھەیە، 
بەم ئەمســـاڵ پێشبینی دەکەین بڕی 
بەرھەمی دانەوێڵـــە لەنێوان ٥٠ بۆ ٦٠ 

ھەزار تۆندا بێت".

ســـه باره ت بـــه  ھه وڵه كانیـــان بـــۆ 
ڕووبه رونه وه ی وشكه ســـاڵی، ئەو وتی 
"ســـاڵی ڕابردوو لە ڕێگـــەی ئیدارەی 
گەرمیـــان و وەزارەتـــی کشـــتوکاڵ و 
سەرچاوەکانی ئاوەوە داواکارییەکانمان 
وشکەســـاڵی  ڕوبەروبوەنـــەوەی  بـــۆ 
ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران کرد بەم 
بەداخەوە تاکو  ئێســـتا ھیچ وەمێک 
نەدراوەتەوە، داواکاریەکەشـــمان دابین 
کردنـــی بودجەیەک بوو بەمەبەســـتی 
کڕینـــی ئالیـــک و بنەتـــۆو بـــۆ  ئەو 

دەنەوێڵەکانیـــان  کـــە  جوتیارانـــەی 
نۆژەنکردنـــەوەی  لەگـــەڵ  فەوتـــاوە، 
پڕۆژە ئاودێریییـــەکان بەم بەداخەوە 
لەگەڵ تەواو کردنـــی بەنداوی باوەنور 
و نۆژنکرنەوەی بەنداوی دەربەندیخان،  
تاکو ئێســـتا ھیچ وەمێـــک نەبووە، 
ئەمســـاڵیش ھەمان داواکاریمان کردوە 
بەم  مـــاوەی مانگێکە ھیچ وەمێک 
نەبووە، دیارە ھەمو شـــتێک بەبودجە 

چارەســـەر دەبێـــت، ئێمە کێشـــەمان 
ئەوەیە بودجەمان بۆ دابین ناکرێت".

پێشبینی دەكرێ  ئەگەر وشكەساڵی بەم 
شێوەیەی ئێستا بەردەم بێت و ژمارەی 
دانیشتوان بەردەوام لەزیادبووندا بێت و 
خۆڵبارانیش لـــەوەرزی گەرمادا ھەرێم 
بگرێتەوە، ئەوا  كوردستان ھاوشێوەی 
زۆر لە وتانی جیھـــان، بەرەو بیابان 
بـــوون دەڕوات. لـــە پاشـــەڕۆژدا ئاو 
دەبێـــت بە گرانترین پێویســـتی ژیانی 
خەڵكی، لەبەرئەوە وا پێویست دەكات 
ھاوشـــێوەی  كوردســـتانیش  ھەرێمی 
وتانی دراوســـێی، پالنـــی گلدانەوەو 
پاشـــەكەوت كردنی ئاو پەیڕەو بكات، 
لەبەرئەوەی دروستكردنی  بەنداو، جگە 
لەوەی پاشەكەوت و گلدانەوەی ئاوە بۆ 
داھاتوو، ھاوكات دەبێتە ھۆی زیادبوونی  
ئاوی ژێر زەوی و زۆر كەرتی تری وەك 
كەرتی كشـــتوكاڵیو گەشـــتوگوزاریش 
دەبوژێنێتـــەوە، كە  ســـودێكی ئابوری 

زۆریان ھەیە.

بەڕێوبەری کشتوکاڵی گەرمیان ئاماژە 
بەوە دەكات كە مەسەلەی ئاو یەكێكە 
لەمەســـەلە پڕ بایەخەكانی سیاسەتی 
ناوخۆیی و دەرەوەی وتان، بەتایبەتی 
لەناوچەیەكـــی گەرمەســـێر و وشـــك و 
كەمئاوی وەك رۆژھەتی ناوەڕاست، ئەو 
پێیوایە لەڕێگەی سیاسەتی ئابوریەوە، 
دەتوانن چارەسەری ئەم قەیرانە بكەن، 
ئەویش لەڕێگەی دروســـتكردنی بەنداو 
لەسەر ئەو ڕوبارو سەرچاوەی ئاوانەی 
كەوا مەترسی وشك بوونیان لێدەكرێت، 
شـــادی وتـــی "ئێمـــە لەچوارچێوەی 

داواكارییەكانمانـــدا داوای تەواو کردنی 
نوێـــژەن کردنەوەی  باوەنورو  بەنداوی 
بەنداوی دەربەندیخانمان کردوە چونکە 
سانێکی زۆرە دروستکراوە و پێویستی 
بەنوێژەن كردنەوەیە بۆ ئەوەی باشـــتر 
ســـوودی لێوەربگرین، تاكە رێگەش بۆ 
ئەوەی لەداھاتوودا روبەڕوی مەترســـی 
گەورەتـــر نەبینـــەوە، ئەوەیـــە بەنداو 
دروســـت بكەین و نەھێڵین بڕێكی زۆر 
لەئاوی شیرینمان سانە بەفیڕۆ بڕوات و 
درێژخایەنمان  پـــڕۆژەی  دەبێت پالن و 

ھەبێت بۆ گلدانەوەی ئاو".
وتیشی "لەئێستادا کۆماری ئیسالمی 
ئێران چەندین بەنداوی دروست کردوە 
لەسەر سنوری ھەرێمی كوردستان، کە 
لەداھاتوودا مەترســـی بۆ سەر ڕوباری 
ســـیروان و  ھەرێمی کوردستان دروست 
دەکات، بـــەم لەبەرامبەردا بەداخەوە 
ئێمە نەمانتوانیوە  ئیدارەیەکی گونجاوی 
ڕووباری سیروان بدەین ئەمەش یەکێکە 

لەگرفتە سەرەکیەکانمان".

ئەمە لەكاتێكدایە كە ھه رچه نده  جیھان 
زه نگی مه ترســـی له ســـه ر وشـــكبونی 
به شێك له سه رچاوه  ئاوییه كان لێداوه و 
باســـی ئه وه ده كرێت شـــه ڕی جیھانی 
ئـــاو به ڕێوه یه ، بـــه م تا ئێســـتاش 
ســـتراتیژێكی  كوردســـتان  ھه رێمـــی 
به ھێـــزی له وباره یـــه وه  دانه ڕشـــتوه ، 
به ڕای شـــاره زایانی ئه وبواره حكومه تی 
ھه رێمیش جه خت له سه ر ئه وه ده كاته وه  
ئه و به نداوانه ی له چوارچێوه ی سترایژی 
دروستیان  ئاو  شـــه ڕی  ڕوبه ڕبونه وه ی 
قه یرانی  به ھـــۆی  به شـــێكیان  ده كه ن 

داراییه وه  په كیان كه وتوه .

ئا: رێژەن سەردار

ئاماژە  گەرمیان  لەناوچەی  جوتیارێک 
بەوە دەکات کە "ئەم دوو ساڵە جوتیارانی 
گەرمیان بەھۆی وشکەســـاڵییەوە تەواو 
وەڕس و بێـــزار بـــوون، لەئاژەڵـــداری و 
کشتوکاڵ کردنیشدا توشی زیانی گەورە 
بوون، ئەمســـاڵ وشکەســـاڵی زیانێکی 
یەکجار زۆری لەجوتیـــاران و ئاژەڵداران 
داوە، بـــڕی بەرھەمھێنـــان لەزەوییـــە 

دێمەکان  ٨٥٪ کەمی کردوە".

عەلی  رەشـــید کـــەالری، کە چه ندین 
ســـاڵه  ســـه رقاڵی كاری  جوتیـــاری و 
گه رمیـــان،  له گوندێکـــی  ئاژه ڵدارییـــه  
به رۆژنامـــه ی "بازرگانی و پیشه ســـازی" 
وت "ئەمساڵ ئەوانەی ئاژاڵداری دەکەن 
توشـــی زەرەرو زیانێکی زۆر بوون، من 
٢٠٠ ســـەر ئاژەڵی مێم ھەیە، ٢٥ ملیۆن 
دینار زیانم کردوە، لەبەرئەوەی دانەوێڵە 
تۆنی بـــە ٧٠٠ ھەزار دینـــار دەیکڕین، 
دەیدەینە ئاژەڵە مێیـــەکان، بەم ھیچ 
بەرھەمێکی نەبووە، شـــیرەکەی ئەوەنە 
کەمی کردوە بەرخەکەی تێر شیر ناکات، 
چ بگا بەوەی بیفرۆشین، بەرخی ئەمساڵ 

زۆر کۆرپەیە ھەر بەکەڵک نایەت".

وشكەســـاڵی  كاریگـــه ری  له بـــاره ی 
ئه مساڵیش به راورد به وشکەساڵی ساڵی 
رابـــردوو، کەالری وتی "ســـاڵی ڕابردوو 
٢٠٠ ســـەر ئاژەڵی مێینـــەم ھەبوو ١٨٠ 
سەر زاین، بەم ئەمساڵ لە ٢٠٠ ئاژەڵی 
مێینە ٨٠ ســـەر زاون، واتە ١٢٠ کەمی 
کـــردوەو نەزاون، ئەوەشـــی کـــە زاون 
بەری خســـتوە بەرخەکان زۆر کۆرپەن، 

ئێســـتا بیر لەوە دەکەمەوە دەست لەم 
ئیشە ھەڵگرم و وازی لێبنێنم، ئێستا من 
ئامادەم ئاژەڵەکانمان بە ٢٥ ملیۆن دینار 

زەرەر بفرۆشم  بەس نەجاتم بێت".
 

ئامـــاژه ی به وه ش دا "ســـاڵی ڕابردوو 
بـــە بەھـــای ٣٥ ملیـــۆن دینـــار گەنم 
وەشـــان خەسار بوو، ئەمساڵ  ١٢ تۆنم 
وەشاندوە ١٥ ملیۆن دینار خەسار بووە، 
ئەمە ٥٠ ملیۆن، ٢٥ ملیۆن زیانی ئاژەڵە 
مێیەکان، ئەمە ٧٥ ملیۆن دینار بێجگە 
لەھیالکی خۆم، ئیتر بۆچی ئەم ئیشـــە 

بکەم کە ھەر زەرەرو زیان بێت؟!".

ئه و وتی "ئەم دوو ســـاڵە  جوتیارانی 
گەرمیان تەواو وەرس و بێزارو بێ تاقەت 
بـــوون، چەندین جوتیـــار ھەیە پارەی 
گەنمی  ســـاڵی ڕابردوو قەرزارە نیەتی 
بیداتـــەوە، ھەمومـــان وەڕس و نائومێد 

بوین بەتەواویی".

بۆ  حكومه تیش  ھـــاوكاری  له بـــاره ی 
جوتیاران، ئەو وتی "داواکاریی و یاداشت 
نووســـین بۆ الیەنـــە پەیوەندیدارەکان 
تەنھا مەرەکەبی سەر کاغەزە، ئەمساڵ  
داوەتە  گەنمـــی  گەرمیان  کشـــتوکاڵی 
جوتیاران ئەمـــە گوایە یارمەتی جوتیار 
دەدات، تۆنی ٩٠٠ ھەزار دینار لەجوتیار 
وەرگیراوە ئەمە پلە یەکەکەی، پلە دوو 
بە ٦٥٠ ھەزار دینارو پلە ســـێ بە ٥٥٠ 
ھەزار دینار، ئێ خۆ لەبازاڕی ڕەشـــیدا 
ھـــەر بەو نرخانەیەو بگرە کەمتریشـــە، 

ئیتر ھاوکاری چی؟".

گرانبوونـــی  بەھـــۆکاری  ســـەبارەت 

نرخی گۆشـــتیش لـــەم وەرزەدا، ئەوە 
روندەکاتەوە کە دوو ســـاڵە لەسەریەک 
ناوچـــەی گەرمیـــان روبـــەڕووی کـــەم 
ســـەخت  وشکەســـاڵییەکی  بارانیـــی و 
بوەتـــەوە، کـــە وایکردووە ئاوی ســـەر 
زەوی و ژێر زەویش بەتەواوی کەم بکات، 
وێڕای ئەوەش ئالیک و دانەوێڵە لەئاستی 
جیھانـــدا بەرزبوەتـــەوە بەھۆی جەنگی 
ئۆکرانیاوە، ئەمەش ھۆکارێکی گرنگە کە 
نرخی گۆشـــت و نانی بەرز کردوەتەوەو 
پێشبینیش دەکات کە لەداھاتودا نرخی 
گۆشـــت گرانتریش بێت، ئەو وتی "زۆر 
ھۆکارو کێشەی تریش لەپشت گرانبوونی 
نرخی گۆشـــت و بێ بایاخ بوونی ھەوڵ و 
کۆششـــی ئـێمەو کاری جوتیارییەوەن، 
لەوانە کێشـــەی ھاوردەکردنـــی ئاژەڵە 

بەقاچاخ و ڕەســـمیەوە، ئێمە ئەو ھەموو 
پارەیە دەدەینە ئالیک مەســـرفی خۆی 
دەرناکات، ســـانی ڕابردوو لەبەرھاردا 
گۆشـــت نرخەکەی دائەبـــەزی تاکو ١٠ 
ھەزار دینار، ئەمساڵ کیلۆیەک گۆشتی 
باش لەســـلێمانی بە ١٨ ھەزار دینارە، 
ئالیکـــە، جاران  ھۆکارەکەشـــی گرانی 
تەنێک جـــۆت دەکڕی بـــە ٢٦٠ ھەزار 
دینار، ئێســـتا دەیکڕی بـــە ٨٠٠ ھەزار 
دینار، ســـان ٢٠ تۆن جۆ بە  ٥ ملیۆن 
دینار بوو ئێســـتا بە ١٧ ملیۆن دینارە، 

ئەمساڵ فڕیوە پار باشتر بوو".

ئیـــدارە  كـــە  لەكاتێكدایـــە  ئەمـــە 
ناوەڕاســـتدا  لەرۆژھەالتی  ئـــاو  كردنی 
مەسەلەیەكی ئێجگار ئاڵۆزە، بەتایبەتی 

كـــە ئـــەم ناوچەیە ئێســـتا رووبەڕووی 
بێبارانـــی و  كەمئـــاوی و وشكەســـاڵی و 
ملمالنێیەكـــی گەورەی چەنـــد وتێك 
لەســـەر ســـەرچاوەكانی ئـــاو بۆتەوەو 
ئێستا عێراق پێنجەمین خراپترین وتە 
لەڕووی كەمئاوی و دابین كردنی خۆراك و 
بەرزبوونـــەوەی پلـــەی گەرماوە، ئەمڕۆ 
رۆژھەالتی ناوەڕاست بەئەندازەی جاران 
ئاوی نییەو یەكێكە لەو ناوچانەی جیھان 
كـــە بەھـــۆی گۆڕانكاری ئـــاوو ھەواوە 
رێژەی بارانبارینـــی زۆر كەمتر ئەزمون 
جیھان  گەرمەسێرەكانی  ناوچە  دەكات، 
وشـــكتر دەبن، لەبەرئـــەوە رۆژھەالتی 
ناوەڕاســـت و ھەموو ناوچە گەرمێنەكانی 
دنیـــا ناچارن كە ســـەرچاوەكانی ئاوی 

خۆیان بەباشترین شێوە بەڕێوەبەرن.

 ئەو سانەی کە پڕ 
بارانە بڕی بەرھەم 

لە گەرمیان لە نێوان 
١٠٠ تاکو ١٥٠ ھەزار 

تۆن بەرھەمی دانەوێڵە 
ھەیە، بەم ئەمساڵ 

پێشبینی دەکەین بڕی 
بەرھەمی دانەوێڵە 
لەنێوان ٥٠ بۆ ٦٠ 

ھەزار تۆندا بێت

جاران تەنێک جۆت 
دەکڕی بە ٢٦٠ ھەزار 
دینار، ئێستا دەیکڕی 
بە ٨٠٠ ھەزار دینار، 

سان ٢٠ تۆن جۆ بە  
٥ ملیۆن دینار بوو 

ئێستا بە ١٧ ملیۆن 
دینارە

بەڕێوبەری کشتوکاڵی گەرمیان: 
ساڵی رابردوو به ھۆی وشكه ساڵیه وه  ٣٢ ملیار دینار زیان بەر کەرتی کشتوکاڵ کەوت

ئەمساڵ بەرھەمی دانەوێڵە لەگەرمیان ٥٠٪ کەم دەکات

جوتیارێك: بەھۆی وشکەساڵییەوە دوو ساڵە ٧٥ ملیۆن دینارم زیان کردوە
جەنگی ئۆکرانیا نرخی ئالیک و دانەوێڵەو "گۆشت"یشی بەرز کردوەتەوە

(١٤) شەممە ٢٠٢٢/٥/٧ (١٤) شەممە ٢٠٢٢/٥/٧

  ساڵی ڕابردوو ٢٠٠ سەر ئاژەڵی مێینەم هەبوو ١٨٠ سەر زاین، بە�م ئەمساڵ لە ٢٠٠ ئاژەڵی مێینە ٨٠ سەر زاون  ئەمساڵ ١٣٥ هەزار دۆنم زەوی دێم کە چێندراوە بە دانەوێڵە هیچ بەرهەمێکی لێ کۆناکرێتەوە



ئا: زریان محەمەد

بازاڕی  گرانبـــووەو  ئۆتۆمبێـــل  نرخی 
مامەڵەکـــردن سســـتی پێـــوە دیـــارەو 
ھاوردەکـــردن کەمیکردووە بەھۆی گرانی 
نرخـــی ئۆتۆمبێل لەجیھانـــداو زیادبونی 
نرخی گواســـتنەوە، لەئێســـتادا بەپێی 

جۆری ئۆتۆمبێل نرخ زیادی کردووە.

نرخی  گرانبونی  لەبازرگانـــان  ھەندێک 
ئۆتۆمبێل دەگەڕێننەوە بۆ جەنگی نێوان 
روسیاو ئۆکرایناو ھەندێکیان دەیگەڕێننەوە 
بۆ کەمبونەوەی بەرھەمھێنانی ئۆتۆمبێل 
لەالیـــەن کۆمپانیاکانـــی دروســـتکردنی 
ئۆتۆمبێـــل لەجیھانـــداو گرانبونی نرخی 
بۆ  دیکەیە  ھۆکارێکـــی  گواســـتنەوەش 

گرانبونی ئۆتۆمبێل.

ھاوکار جەوھەر، بازرگانی ھاوردەکاری 
ئۆتۆمبێـــل لەوتی ئەمریـــکاو ئیمارات 
پیشەســـازی"  "بازرگانی و  بەڕۆژنامـــەی 
نرخی  "لەئێســـتادا گرانبونی  راگەیانـــد 
ئۆتۆمبێـــل پەیوەندی ھەیە بەو جەنگەی 
ھەیـــە،  ئۆکراینـــا  روســـیاو  لەنێـــوان 
بەرزبونەوەی نرخی ئاسنیش لەجیھاندا، 
ھۆکاری سەرەکین بۆ بەرزبونەوەی نرخی 

ئۆتۆمبێل".
"کۆمپانیاکانـــی  راشـــیگەیاند 
بەرھەمھێنانـــی ئۆتۆمبێـــل لەئێســـتادا 
دروســـتکردنیان کەمکردۆتـــەوە بەھۆی 
گرانبونی نرخی ئاســـن ترســـیان لەوەیە 
کە ئۆتۆمبێل دروستبکەن و گران بکەوێت 
لەســـەریان بـــەم فرۆشـــیان نەبێـــت، 
ھەربۆیە بەم شێوەیە نرخ بەرزدەبێتەوە 

لەبازاڕەکاندا".

ئـــەو بازرگانە ئاماژە بـــەوەش دەکات 
"ھەمـــوو ئەو کێشـــانە کـــە دەبنە ھۆی 
گرانبون کاریگەریەکانی لەسەر کوردستان 
ھەرێمێکـــی  چونکـــە  دەردەکەوێـــت، 
ھاوردەکارین نەک بەرھەمھێن، ئۆتۆمبێل 
ھەیە ھـــەزار دۆالر گران بـــووە، بەپێی 
جۆرو مۆدێل نرخەکان دیاری دەکرێت".

نرخی گواستنەوەش ھۆکارێکی دیکەیە 
بـــۆ گرانبونـــی ئۆتۆمبێـــل و کاریگەری 
لەســـەر دیاریکردنی نـــرخ لەبازاڕەکاندا 
دانـــاوە، ھـــاوکار جەغت لـــەوە دەکات 
"نرخی گواســـتنەوەی ئۆتۆمبێل گرانبوە 
لەھەموو ئەو جێگایانەی ئۆتۆمبێلی لێوە 
ھاوردە دەکرێت، لەچاو سێ مانگ پێش 
ئێســـتا بۆ ھەر ئۆتۆمبێلێک لەئەمریکاوە 
 ($٣٠٠٠) تـــا  دۆالرەوە  لـــە(١٠٠$) 
گرانبـــووە، لەدوبـــەی بۆ ســـلێمانی بۆ 
 ($١٥٠) ئۆتۆمبێلێک  ھـــەر  ھێنانەوەی 
گرانبووە، کە ئەمەش کاریگەری لەســـەر 

نرخ دروستدەکات لەبازاڕەکانی ناوخۆ".

ھەر لەم بارەوە، بڕیار سەالح فرۆشیاری 
ئۆتۆمبێل لەناو پێشـــانگاکانی سلێمانی 
پیشەســـازی"  "بازرگانی و  بەڕۆژنامـــەی 
راگەیاند "نرخـــی ئۆتۆمبێل لەبازارەکانی 
ســـلێمانی گران بووەو خواستیش کەمە 
لەســـەر کڕینـــی ئۆتۆمبێـــل، بەجۆرێک 
گەر ئۆتۆمبێلێک پێشـــتر بە(١٠،٠٠٠$) 
بە١٠ ھـــەزار دۆالر بووبێـــت، واتا یەک 
دەفتـــەر دۆالر، ئـــەوا ئێســـتا نرخەکە 
بـــۆ زیاتر لە(١١٠٠٠) یانـــزە ھەزار دۆالر 
بەرزبۆتـــەوە، ئۆتۆمبێلـــی گەورە بەپێی 
مۆدێلەکـــەی (٥٠٠٠$) پێنج ھەزار دۆالر 

تا (١٠،٠٠٠$) دە ھەزار دۆالر گرانبووە، 
ئەمەش بۆتـــە ھۆی ڕاوەســـتانی بازاڕو 
کەمتر مامەڵەی پێوە دەکرێت و ئۆتۆمبێل 

کەمتر دەفرۆشرێت".

گواســـتنەوەی  "نرخـــی  ڕاشـــیگەیاند 
ئۆتۆمێل لەئەمەیـــکاو دوبەی کاریگەری 
ھەبووە لەسەر نرخی ئۆتۆمبێل بەڕێژەی 
لەســـەدا دوو نرخـــی گرانکـــردووە، کە 
ئەمەش بۆتە ھـــۆی خاوبونەوەی بازاڕو 

فرۆش لەبازاڕدا".

ســـەردەمی کۆرۆناو وەســـتانی ھەموو 
جیھـــان لەکارکـــردن ھۆکارێکی دیکەیە 
بۆ بەرزبونـــەوەی نرخی ئۆتۆمبێل کە تا 
ئێســـتا کاریگەریەکانی بەسەر کۆمپانیا 

بەرھەم ھێنە جیھانیەکانەوە دیارە.

بەڕێوەبـــەری  خەســـرەو،  دەرون 
کۆمپانیای نیســـان لەھەرێمی کوردستان 
پیشەســـازی"  "بازرگانی و  بەڕۆژنامـــەی 
ڕاگەیانـــد "ئێمـــە وەک کۆمپانیای فازڵ 
کۆمپانیای  ســـەرەکی  وەکیلـــی  لەتیف 
نیســـان بۆ بەرھەمھێنانـــی ئۆتۆمبیلین 
لەعێـــراق، ھۆکارەکانـــی بەرزبونـــەوەی 
نرخی ئۆتۆمبێل لەســـەردەمی کۆرۆناوە 
داخســـتنی  لـــەدوای  دەســـتپێدەکات، 
کارگەکانی  چونکە  بەگشـــتی  کارگەکان 
لەکاتی  دروســـتکردنی مایکرۆ جیبـــس 
کەرەنتیندا گرێبەستی کارکردنیان لەگەڵ 
ئەنجامدابوو،  ئەلکترۆنیـــەکان  کۆمپانیا 
لەکاتی ئاسایبونەوەی ژیان جارێکی دیکە 
ئۆتۆمبێل  بەرھەمھێنانی  کۆمپانیاکانـــی 
داوایان لەبەرھەمھێنەرانی مایکرۆ جیبس 
کردەوە کە پێیان بفرۆشـــن، بەم ئەوان 

بەرھەمەکانیان کـــردووە بەئەلکترۆنیات، 
بۆیـــە ئەمـــە بـــووە ھۆی دروســـتبونی 
کێشـــە بۆ کۆمپانیاکان، بەمەش لە ٣٠٪ 
بەرھەمھێنـــان لەھەمـــوو کۆمپانیـــاکان 
کۆمپانیـــاکان  ھەربۆیـــە  کەمیکـــرد،  
ناچاربـــون نـــرخ بەرزبکەنـــەوە بەھۆی 
کەمی بەرھەم ھێنان و وەستانی ھەندێک 
جـــۆری ئۆتۆمبێل بەنمونـــە کۆمپانیای 
نیسان بەرھەمھێنانی ئەڵتیمای وەستاند 
لەســـاڵی ٢٠٢٢، کە ئەمە کێشەی ھەموو 

کۆمپانیاکانە".

دەرونـــی وتـــی "لەھەمـــوو جیھانـــدا 
کۆمپانیـــاکان لەچەنـــد کۆمپانیایەکـــی 
دروســـتکردنی مایکرۆ جیبـــس دەیکڕن 
لـــە ٦٨٪ بەرھەمھێنەرانـــی ئۆتۆمبێـــل 
لەدوو کۆمپانیـــای تایوان مایکرۆ جیبس 
دەکرن، ئەو دوو کۆمپانیایەش لەناوخۆدا 
ڕوبـــەڕوی کێشـــەی سروشـــتی بونەوە 
بەھـــۆی کەمئـــاوی لەوتەکەیان و ١٧٪ 

مایکرۆ جیبس لەوتی چینە".

بەڕێوەبەری کۆمپانیای نیسان لەھەرێمی 
کوردستان وتی "بەرزبونەوەی نرخی نەوت 
ھۆکارێکی دیکەیە بۆ بەرزبونەوەی نرخی 
ئوتومبێل و بەرزبوونەوەی نرخی ئاسنیش 
ھۆکارێکـــی دیکەیە، چونکە ئاســـن زۆر 
بەکار دەھێندرێت و جەنگی  لەئۆتۆمبێلدا 
ئۆکراینـــا کاریگـــەری ھەبووە لەســـەر 
بەرھەمھێنانـــی ئۆتۆمبێل، وەک وەکیلی 
عێراق سێ مانگ جارێک داوای ئۆتۆمبێل 
دەکەیـــن، ھەرجارێک داوای دەکەین نرخ 

بەرزتر بوەتەوە".

وتیشـــی "ماوەی دووســـاڵە لەعێراقدا 

نرخی گومرگ و پێدانی تابلۆ بەئۆتۆمبێلی 
ھاردەکراو زیادیکردووە، لەگەڵ ئەوەشدا 
ھاوردەکردن بەردەوامەو نرخی ئۆتۆمبێل 

بەرزە".

بازرگانی بازرگانی

بەرزبوونەوەی نرخی 
ئاسن ھۆکارێکی 

دیکەیە، چونکە ئاسن 
زۆر لەئۆتۆمبێلدا 

بەکار دەھێندرێت و 
جەنگی ئۆکرایناش 
کاریگەری ھەبووە، 
وەک وەکیلی عێراق 
سێ مانگ جارێک 
داوای ئۆتۆمبێل 

دەکەین، ھەرجارێک 
کە داوای دەکەین نرخ 

بەرزتر بوەتەوە

ئا: زریان محەمەد

زەوی  بەخانـــوو  کـــردن  مامەڵـــە 
خاوبونـــەوەی  ســـلێمانی  لەشـــاری 
بینیوەو خاوەنی  بەرچاوی بەخۆیـــەوە 
بەخانوو  ڵەکردن  مامە  نوســـینگەکانی 
زەوی دەڵێن "رەوشـــی سیاسی عێراق و 
ھەرێمی کوردســـتان ھۆکاری سەرەکین 
لەخاوبونەوەی مامەڵە کردن لەشـــاری 

سلێمانی".

(دیاری کەریم)، خاوەنی نوســـنگەی 
مامەڵەکـــردن بەزەوی و خانو لەشـــاری 
بـــۆ ڕۆژنامەی  ســـلێمانی لەلێدوانێکدا 
"بازرگانی و پیشەســـازی" وتی "رەوشی 
مامەڵە کردن بەزەوی و خانو ڕاوەستاوە، 
نـــرخ دانەبەزیوە، بـــەم مامەڵە کردن 
دەفرۆشـــرێت و  نـــەزەوی  وەســـتاوە، 
نەدەکڕدرێت، بەتایبەت زەوی بازرگانی 
لەدوای دەرچونی بڕیاری چونە دواوەی 
چوار مەتر بەتەواوی ڕاوەستاوەو مامەڵە 

کردنی بەتەواوی خاوبۆتەوە".

وتیشـــی "رەوشی سیاســـی ھەرێمی 
کوردســـتان و عێراق بەتەواوی کێشەی 
گەورەیە بۆ کەرتـــی زەوی و خانوبەرە، 
عێراقـــی   حکومەتـــی  پێکنەھێنانـــی 
ھەرێم  پارێزگاکانی  لەســـەر  کاریگەری 
دروستکردووەو رەوشی سیاسی ناوخۆی 
الیەنە سیاسیەکانیش لەھەرێم مامەڵەی 

کەرتی زەوی و خانوبەرەی راگرتووە"

دیـــاری ئاماژەی بـــەوەش دا لەدوای 
"شەڕی تیرۆرســـتانی داعش"ەوە ئەمە 
یەکەمجـــارە مامەڵـــەی زەوی و خانـــو 
بـــەم شـــێوەیە ڕاوەســـتان بەخۆیەوە 
ببینێت، ئەمە جگـــە لەوەی بارودۆخی 
ئابوری ھاوتیان ھۆکارێکی دیکەیە بۆ 
ڕاوەستانی کەرتی خانوبەرە، بەتایبەتی 
دریژەکێشانی قەیرانی دارایی و دواکەوتنی 
موچەو نەبونی متمانـــەی موچەخۆران 
خۆیدا  لەکاتی  موچەکانیـــان  بەپێدانی 
لەھەرێمی کوردستان کاریگەری تەواوی 

لەسەر ئەو کەرتە دروستکردووە.
دیاری کەریم وتی "خواســـت لەســـەر 
خانوو شـــوقەی کرێ زۆر بووەو نرخی 
بەھۆکاری  ئـــەوەش  بەرزبۆتەوە،  کرێ 
دروســـت نەکردنی خانوی تازەو ھاتنی 
لەناوەڕاستی  عێراقیەکان  خێزانە  زۆری 
عێراقەوە بۆ شاری سلێمانی، سەرباری 
ھاوســـەرگیری  پرۆســـەی  ئـــەوەش 
بەردەوامـــەو ئەمەش داواکاری لەســـەر 
خانوو شوقەو خانوی کرێ زیادی کردووەو 

لەزۆر شوێن دەست ناکەوێت".

کڕین و فرۆشتنی زەوی و  راوەســـتانی 
خانوبـــەرە تەنھا ھەرێمی کوردســـتانی 
دیاردەیەکـــە  بەڵکـــو  نەگرتۆتـــەوە، 
لەئێستادا بەھۆی جەنگی نێوان روسیاو 
ئۆکرانیاوە روبەرێکـــی زۆری ناوچەکەو 
بگرە جیھانیشی گرتەوەتەوەو ھۆکارێک 
بووە بۆ راوەســـتانی کەرتی خانوبەرەو 

زەوی لەوتانی دیکەشدا.

یوسف شـــەریف، شـــارەزای ئابوری 
لەمبـــارەوە بەڕۆژنامـــەی "بازرگانـــی و 
"كەمبوونەوەی  راگەیاند  پیشەســـازی" 
لەھەرێمی  خانووبەرە  بازرگانی  جوڵەی 

كوردستان كاریگەرە بەكۆمەڵێك ھۆكاری 
ناوخۆیی و دەرەكی، لەوانە زیاد كردنی 
ئەو باجانەی تایبەتن بەگواســـتنەوەی 
بـــۆ  لەكەســـێكەوە  خاوەنداریەتـــی 
كەســـێكی تـــرو دانانی باجی ســـانە 
لەســـەر ئەو زەویە دابەشكراوانەی كە 
ھیـــچ خزمەتگوزارییەكـــی میرییان بۆ 

نەكراوە".
راشـــیگەیاند "ھۆکارێکی دیکە جێگیر 
بوونی ئاسایشـــە لەناوەڕاست و باشوری 
لـــەو  زۆرێـــك  گەڕانـــەوەی  عێـــراق و 
ھاوتیانـــەی ئەو شـــارانەیە بۆ زێدی 
خۆیـــان، بارودۆخی سیاســـی ھەرێمی 
كوردســـتان لەنێـــوان ھـــەردوو زۆنی 
ھەولێرو ســـلێمانی  لەئاستی پێویستدا 
نییەو دلەڕاوكێـــی دواكەوتنی مووچەی 
فەرمانبەرانیش وایکردووە ئەو پارەیەی 
نەیخەنە  دایبنێن و  لەماڵەکانـــدا  ھەیانە 

بازاڕەوە". 

ئەوشارەزای ئابورییە ئاماژەی بەوەش 
دا ھۆكاری دەرەكی شـــەڕی روســـیاو 
لەسەر وتانی  كاریگەریەكانی  ئۆكرانیا 
جیھـــان داناوە، ھەرێمی کوردســـتان و 
عێراقیش بەدەر نیـــن لەو کاریگەریەی 
لەئاســـتی جیھانـــدا دروســـتبووە لەو 

کەرتەدا.
بەکۆی گشتی نوسینگەکان لەسنوری 
پارێزگای سلێمانی ئاماژە بەڕاوەستان و 
دەکـــەن  مامەڵەکـــردن  پاشەکشـــەی 
بەزەوی و خانو، بەم خواســـت لەسەر 

خانووی کرێ زۆرە ئەوەش دەگەڕێتەوە 
بۆ ھاتنی خێزانە عێراقیەکان بەڕێژەیەکی 
زۆر لەشـــارەکانی خـــواروی عێـــراق ، 
ئەنجامدانی پرۆســـەی ھاوســـەرگیریش 
لەناوخۆی ھەرێمـــدا ھۆکارێکی دیکەیە 
بۆ زیادبونی خواســـت لەســـەر خانوی 
کرێ کە لەھەندێک شـــوێن نرخەکەش 

زۆر زیادی کردووە.

زەوی  خاوەنـــی  ســـابیر،  ئەنـــوەر 
بازرگانی لەشاری سلێمانی  بەڕۆژنامەی 
"زەویەکی  وت  پیشەسازی"  "بازرگانی و 
بازرگانیم ھەیە پێـــش ھەڵبژاردنەکانی 
عێراق و ئاڵۆزی ڕەوشی سیاسی عێراق و 
ناوخـــۆی ھەرێمی کوردســـیتان نرخی 
ھەر مەترێکی (١٣٠٠) دۆالر بوو، بەم 
لەئێستادا بەھۆی ئەوەی بازاڕ وەستاوە 
نرخـــی زەویەکـــە موشـــتەری (١٠٠٠) 
دۆالری ھەیە، ئەگەر لەئێستادا بیفرۆشم 
زەرەر دەکەم ھەر بۆیە چاوەڕێ دەکەم 
بۆ ماوەیەک تا ڕەوشـــی سیاسی باش 

بێت و توشی ئەو زەرەرو زیانە نەبم".

بەپیێ ئەو تۆمارەی لەژووری بازرگانی و 
وەرگیـــراوە،  ســـلێمانی  پیشەســـازی 
لەســـنوری پارێزگای سلێمانی لەساڵی 
(٢٠٢١)دا ئەو نوســـینگانەی مۆڵەتیان 
نوســـینگەیە   (٢١١٠) نوێکردۆتـــەوەو 
لەکارکردن و  لەئێســـتادا بەردەوامن  کە 
مامەڵەی کڕین و فرۆشتنی خانوو زەوی 

دەکەن.

نرخی ئۆتۆمبێل گران دەبێت و بازاڕی مامەڵەکردن وەستاوەمامەڵە کردنی زەوی و خانو ناجێگیرە

بارودۆخی ئابوری 
ھاوتیان ھۆکارێکی 

دیکەیە بۆ ڕاوەستانی 
کەرتی خانوبەرە، 

بەتایبەتی دریژەکێشانی 
قەیرانی دارایی و 

دواکەوتنی موچەو 
نەبونی متمانەی 

موچەخۆران بەپێدانی 
موچەکانیان لەکاتی 

خۆیدا کاریگەری تەواوی 
لەسەر ئەم کەرتە 

دروستکردووە

  نرخی گواستنەوەش هۆکارێکی دیکەیە بۆ گرانبونی ئۆتۆمبێل و کاریگەری لەسەر دیاریکردنی نرخ لەبازاڕەکاندا داناوە

(١٤) شەممە ٢٠٢٢/٥/٧ (١٤) شەممە ٢٠٢٢/٥/٧

 كەمبوونەوەی جوڵەی بازرگانی خانووبەرە لەهەرێمی كوردستان كاریگەرە بەكۆمەڵێك هۆكاری ناوخۆیی و دەرەكی



سەرکۆ یونس*

ئابوری ھەرێمی کوردســـتان، لە(٣٠) 
ساڵی ڕابردودا، چەندین ھەورازو نشێوو 
ســـەروو خواری کـــردووە، لەھەمانکاتدا 
بەدەســـت چەندیـــن کێشـــەو دیاردەی 
گـــەورەو گرانەوە دەناڵێنێـــت. زاراوەی 
ئابـــوری کرێخۆر، لەســـەدەی بیســـت 
بەربـــو بـــوو، بەئابوری ئـــەو وتانە 
دەوترێت کە دەوڵەمەندن بەسەرچاوەی 
زۆری دەرامەتـــە سروشـــتییەکانی وەک 
نەوت وغـــازو کانزاکان سروشـــتییەکان. 
سەرچاوەی ســـەرەکی داھاتی وتیش، 
بەڕێژەیەکـــی زۆر لەیەک ســـەرچاوەوە 

دێت، وەک نەوت یان غازی سروشتی.

لەم شێوازە ئابوریانەدا، چینێکی کەمی 
دەسەت، دەست دەگرن بەسەرداھات و 
سامانە  بێری  خێرو  دەســـتکەوتەکاندا، 
سروشتییەکە دەستەیەک لێی سوودمەند 
چینایەتی  جیـــاوازی  ھەروەھـــا  دەبن، 
دروســـت دەبێـــت، ڕێـــژەی بێـــکاری و 
ھەژاری بەئاشـــکرا لەھەڵکشاندا دەبێت، 
سنوردار  گشـــتییەکان،  خزمەتگوزارییە 
دەبن، بەتایبەتی ئاوو کارەباو ڕێگاوبان و 

خزمەتگوزارییە شارەوانییەکان.
لە ١٠ ســـاڵی ڕابردوی ئابوری ھەرێمی 
کوردســـتاندا، ســـەرچاوەی داھاتەکانی 
ھەرێم، ڕێژەی سەرەکی پشتی بەنەوتی 
فرۆشـــراو بەســـتوە، ســـەرەڕای بوونی 
بازرگانـــی و  کشـــتوکاڵ و  کەرتەکانـــی 
گەشـــتوگوزارو تا ڕادەیەک پیشەسازی، 
بەم ھەر نەوت بەشادەماری داھاتەکان 

ئەژمار دەکرێت. 
داھاتـــی نەوتـــی فروشـــراوی ھەرێم، 
سەرەڕای کەموکوڕییەکانی لەگرێبەست و 
فرۆشتن و نرخەکەی، بەم پشکی شێری 

لەدابینکردنی مووچەدا بەردەکەوێت.
ھەرچەندە، ئامارێکی دروست و زانستی 
لەبەردەستدا نیە، بەم وا دەردەکەوێت، 
ڕێژەی بەشـــداری کەرتی پیشەســـازی و 
لەنزمترین  گەشـــتوگوزار،  کشـــتوکاڵ و 
ئاستدایە، ئەمەش بەھۆی نەبوونی پالن و 

سیاسەتی ئابوری لەھەرێمدا.

نەبوونی سیاسەتی ئابوری
لەدوای  کوردســـتان،  ھەرێمی  ئابوری 
ڕاپەریـــن و پێکھێنانی یەکەمین کابینەی 
حکومەتـــی ھەرێمـــەوە، بەدرێژایی ٣٠ 
نەبوونی  بەدەســـت  ڕابـــردوو،  ســـاڵی 
سیاسەتی ئابوری دەناڵێنێت، تائێستاش 
دیار نییە، پەیـــڕەوی کام لەجۆرەکانی 

سیاسەتی ئابوری دەکرێت! 
ھەرێـــم،  ئابـــوری  گواســـتنەوەی 
لەسۆشیالیســـتیەوە بـــۆ بـــازاڕی ئازاد 
گەورەتریـــن ھەڵەی مێـــژووی ئابورییە 

لەھەرێمدا.
تـــا پێش پرۆســـەی ئـــازادی عێراق، 
ھەرێمی کوردســـتان سەرەڕای گەمارۆی 
ئابوری و شـــەڕی ناوخـــۆو بوبونەوەی 
گەندەڵـــی و دوو ئیدارەیـــی، دەتوانیـــن 
بڵێن، خاوەنی خۆژێنی ســـەربەخۆ بوو 
لەسەبەتەی خۆراک و خواردەمەنیەکاندا.

بەدرێژایی تەمەنی کابینەکانی حکومەتی 
ھەرێم، ھیـــچ جۆرە پالنێکی زانســـتی 
دوورمـــەودا نەبووە بۆ بەڕەنگاربونەوەی 
مەترســـییەکان و قەیرانـــەکان، ڕاســـتە 
ھەندێ لەوەزارەتەکان پالنی پەرەپێدانی 
کەرتێـــک یان بەرھەمێکیان داڕشـــتوە، 
بەم لەواقیعدا خاڵ و بەندەکانی پالنەکە 

جێبەجێ نەکراوە.

ھەربۆیە لە ١٥ ســـاڵی ڕابردودا، نەوت 
لەھەرێم، بەشادەماری داھاتەکان دانراوە، 
ڕێژەی (٨٠٪) داھاتی خەرجی ســـانە 

لەنەوتی فرۆشراوەوە بەدەستھاتووە.
حکومەت  لـــەوێ،  لێـــرەو  ھەرچەندە 
ھەوڵی فرە سەرچاوە کردنی داھاتەکان 
دەدات، بـــەم وا دەردەکەوێـــت ھـــەر 
نوســـراوی سەر کاغەز بێت، چونکە ئەم 
ھەونە، پێویســـتە بەپالنی زانســـتی و 
واقیعـــی بێت، کـــە لەگـــەڵ بارودۆخی 
ئابوری و کۆمەیەتی و سیاســـی ھەرێمدا 

بگونجێت.
بەپێی ھەندێ ئامار، لەساڵی ٢٠٠٣ەوە 
نزیکـــەی ١٠٠ ملیـــار دۆالر ھاتوەتە ناو 
ھەرێمـــەوە، بـــەم بەھـــۆی گەندەڵی 
سیاسییەکان و نەبوونی پالن، بەفیڕۆدانی 

سەدان ملیار دۆالر، نەتوانرا ھیچ یەکێک 
لەکەرتەکانـــی تـــری وەک کشـــتوکاڵ و 
گەشـــتوگوزارو پیشەســـازی پەرەیـــان 

پێبدرێت.
بەپێی یاسای بودجەی سانی پێشوو، 
لـــە(٧٠٪) تەرخان دەکـــرا بۆ خەرجی 
بەگـــەڕ (مووچە)و ڕێـــژەی (٣٠٪) بۆ 
بواری وەبەرھێنان بووە، لەساڵی ٢٠١٤ 
حکومەتی ھەرێم، یاسای بودجەی گشتی 

نییە.
لەئەولەویەتی  غازی سروشتی،  نەوت و 
کارەکانی حکومەتی ھەرێمەو کەرتەکانی 
تـــری وەک کشـــتوکاڵ و پیشەســـازی و 
گەشتوگوزار، پشتگوێ خراون. گرنگیدان 
بەنەوت وغاز دەدرێت، لەئاستی بادایەو 
ھەرچی ســـێکتەرەکانی ترە پشـــتگوێ 

خراون، ھەر ئەمەش مەترسیەکە گەورەتر 
دەکات، چونکـــە ھـــەر گۆڕانکارییـــەک 
لەنرخـــی نـــەوت، ڕووبدات راســـتەوخۆ 

داھاتەکانی ھەرێم کەم دەبنەوە.
ھەروەھا کێشـــە سیاســـیەکانی نێوان 
ھەولێرو بەغدا، دیسان کاریگەری لەسەر 

داھات و بودجەی ھەرێم دەبێت.
ھەرێمـــی  حکومەتـــی  لەئێســـتادا، 
کوردســـتان، لەھەوڵـــی ھەناردەکردنی 
غازی سروشـــتییە بۆ تورکیاو لەوێشەوە 
بۆ وتانی ئەوروپی، بـــۆ ئەوەی ببێتە 
جێگرەوەیەکی خێرای غازی سروشـــتی 

روسیاو ئێران.
ئەم ھەنگاوانە گرنگن بۆ ئابوری و داھاتی 
ھەرێم، پێگەی ئابوری سیاســـی ھەرێم 
دەکات،  بەھێزتر  جیھانـــدا  لەناوچەکەو 
بەم نابێت مەترســـی و دەرئەنجامەکانی 
لەڕووی  بەتایبـــەت  بخرێن،  پشـــتگوێ 

سیاسی و یاساییەوە.
ئەگەر بەم سیاســـەتە ئابورییە بڕۆینە 
پێشـــەوە، ئەوا ئیتر بەتەواوەتی ئابوری 
ھەرێـــم، دەبێتە ئابورییەکی کرێخۆر، بۆ 

نەوت وغازی سروشتی.
تووشـــی  تـــری ھەرێم،  کەرتەکانـــی 
داتەپین و داڕوخانی تەواوەتی دەبن، ناچار 
بۆ پڕکردنەوەی پێداویستییەکانی ژیان، 
ئاشکرایە  دەبەســـتین،  بەھاوردە  پشت 
ھاوردەکردنی شـــمەک و پێداویستیەکان، 
ئاســـەواری خـــراپ بۆ ئابـــوری ھەرێم 
دەھێنێـــت، وەک ھەوســـان و چوونـــە 
دەرەوەی پارەو داھـــات، لەدەرئەنجامدا 
ڕێـــژەی بێـــکاری زیاتر ھەڵدەکشـــێت و 
کێشەی کۆمەیەتی و دەروونی و تەنانەت 

سیاسیش دەخوڵقێنێت.
پێویســـتە لەســـەر حکومەت والیەنـــە 
سیاسیە بادەستەکانی ھەرێم، لەھەوڵی 
ئەوەدا بن، ئەو داھاتانەی لەفرۆشـــتنی 
نەوت وغازەوە بەدەســـت دێـــن، بخرێنە 
خزمەت کەرتەکانی تـــری ئابوری وەک 
کشتوکاڵ و پیشەســـازی و گەشتوگوزار. 
پەرەپێدانی بـــەردەوام پەیڕەو بکەن بۆ 
ئەوەی داھاتەکانی ھەرێم فرە چەشـــن و 
فـــرە ســـەرچاوە بن، چونکـــە بەمێژوو 
وتان،  کرێخوری  ئابوری  ســـەلمێنراوە 

بـــەردەوام نابێت و مەترســـی زۆر ھەیە 
لەسەر ئایندەی وتانی ئابوری کرێخۆر.

بۆ ئەوەی ئاسایشـــی خـــۆراک دابین 
بکرێت، کە لەئێســـتادا ھەرێم ئاسایشی 
خۆراک و خۆژێنی لەدەستداوە، پێویستە 
گرنگی زیاتر بەکەرتی کشتوکاڵ بدرێت، 
خوای گەورە نیعمەتی زەوی و زاری باش و 
ســـەرچاوەی ئاوی زۆرو دەســـتی کاری 
باشی بەخشیوە بەھەرێم، تەنھا ئەوەی 
کە پێویســـتە پالن و سیاسەتی ئابوری و 

پاڵپشتی ئەم کەرتە ستراتیژییە بێت.
بۆ ئەوەی پشتبەســـتن بەھاوردە کەم 
بکرێتـــەوە، پێویســـتە پـــەرە بەکەرتی 
پیشەســـازی گەورەو ستراتیژی بدرێت، 
ھەلی کار بـــۆ دەســـتی کار لەھەرێمدا 
بڕەخسێنیت، بەتایبەت لەئێستادا ڕێژەی 
بێکاری لەوپەڕی ئاستدایەو ساڵ لەدوای 

ساڵ قەبارەی بێکاران زیاتر دەبن.

نـــەوت و غاز،  بێگومـــان، داھاتەکانی 
گرنگن، شـــادەماری ئابـــوری ھەرێمن، 
بەم مەترســـییەکانیش کەم نین، ھەر 
دەســـتکەوتنی  لەگەڵ  پێویســـتە  بۆیە 
داھاتی نەوت وغازدا، پەرە بەکەرتەکانی 
تر بدرێت، بۆ ئەوەی مەترسییەکانی سەر 
ئابوری کرێخـــۆری کەمتر ببنەوە، وەک 
وتانی کەنداو، بەپالن و بەرنامەی زانستی 
خۆیان لەمەترسییەکان بەدوور گرتووەو 
لەپاڵ دەستکەوتی داھاتی نەوت و غازدا، 
کەرتەکانـــی تری ئابـــوری وتەکانیان 
وەک  لەگەشەســـەندندان،  پەرەپێداوەو 

سعودیەو ئیمارات و قەتەر.
بۆ ڕزگاربـــوون لەئابوری کرێخۆر، زۆر 
گرنگە حکومەتی ھەرێم، بەو داھاتانەی 
کە لەفرۆشـــتنی نەوت و غازەوە دەستی 
دەکەوێـــت، پـــەرە بەکەرتەکانـــی تری 
ئابـــوری ھەرێم بـــدات. چیتـــر ھەموو 
داھاتـــەکان نەڕۆن بـــۆ خەرجی بەگەڕ 
بەکەرتەکانی  پەرەپێـــدان  (مووچـــە). 
تر زامنی ســـەرکەوتنی ئابـــوری ھەرێم 
دەکات. پێویستە زیاتر بیر لەوەبەرھێنان 

بکرێتەوەو ھەلی کار بڕەخسێنرێت.

*ئابووریناس

داھاتەکانی نەوت و 
غاز، گرنگن، بەم 

مەترسییەکانیشی کەم 
نین، ھەر بۆیە پێویستە 

لەگەڵ دەستکەوتنی 
داھاتی نەوت وغازدا، 
پەرە بەکەرتەکانی 

تر بدرێت، بۆ ئەوەی 
مەترسییەکانی سەر 

ئابوری کرێخۆری کەمتر 
ببنەوە

ئابوری گشتی پرۆژەی تایبەت

ھەرێم و ئابوری کرێخۆر (ریعي)

ئا: زریان محەمەد

ساکار حەمە کەریم، لەدوای تەواوکردنی 
دەســـتدەکات  کشـــتوکاڵی  کۆلێـــژی 
بەکارکـــردن، بەخێوکردنی ھەنگ دەبێتە 
خولیاو چەند پورەیەکی ھەنگ دادەنێت و 
زۆر ناخایەنێت بەرھەمی ھەنگوین دەخاتە 
بـــازاڕەوەو بژێوی ژیانـــی دابین دەکات، 
ئـــەو لەم گفتوگۆیەی لەگـــەڵ ڕۆژنامەی 
"بازرگانی و پیشەســـازی" دەڵیت "خەون 

بەگەورەکردنی پڕۆژەکەمەوە دەبینم".

بازرگانی و پیشەســـازی: ماوەی چەند 
ساڵە سەرقاڵی بەخێوکردنی ھەنگیت؟

ســـاکار حەمە کەریم: (ھەنگەنەکەم) 
ناوی پڕۆژەکەمە کـــە لەگوندی بێورێی 
شارباژێڕەو تێیدا ھەنگەکانم بەشێوەیەکی 
سروشـــتی و زانســـتی پەروەردە ئەکەم 
لە ســـاڵی ٢٠١٦ ەوە دەســـتم بەم کارە 

کردوە.

ھـــۆکاری  پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 
دەستپێکردنی ئەم کارەت چی بوو؟

ســـاکار حەمە کەریم: حـــەزو خولیای 
خۆم بوو، پاشان کۆتا قۆناغی خوێندنم 
لەکۆلێژی کشتوکاڵ دکتۆرێکی کۆلێژەکەم 
بـــوە ھانـــدەرو پاڵپشـــتم بـــۆ دانانی 
پڕۆژەکـــەم و لەبچوکترین پرســـیارمەوە 

ھاوکارم بوە ھەتا ئێستاش.

بازرگانـــی و پیشەســـازی: لەئێســـتادا 
لـــە چ قۆناغێکدایە بەنیازیت  کارەکەت 

چۆن پڕۆژەکەت گەورە بکەیت؟
ساکار حەمە کەریم: کارەکەم لەقۆناغی 
گەورەکردنیم و  لەھەوڵی  مامناوەندیدایەو 

کردنی  لەپـــەروەردە  جگـــە  ئەمـــەوێ 
ھەنگ شـــوێنێکیش دابنێم بۆ فرۆشتنی 
پێداویستیەکانی ھەنگ و  بەرھەمەکانی.

بازرگانی و پیشەسازی: کوالێتی بەرھەمی 
ھەنگوینەکەت لە چ ئاستێکدایە؟

ســـاکار حەمـــە کەریـــم: سروشـــتی 
جوگرافیای گوندی بێورێ تەواو گونجاوو 
لەبارە بۆ بەدەســـتھێنانی ھەنگوینێکی 
تـــەواو کوالیتی بـــەرز بەھـــۆی بوونی 
زۆرترین جۆری گوڵ و ڕوەکی سروشتی و 
ســـەرچاوەی ئاوی پـــاک، بۆیە کوالیتی 

ھەنگوینەکەم ھەمیشە بەرزو نایابە.

بازرگانی و پیشەسازی: جۆری ھەنگوینی 
لەکوێ  دەھێنـــن  بەرھـــەم  سروشـــتی 

دەیفرۆشن خواستی زۆری لەسەرە؟
ســـاکار حەمە کەریـــم: بەھۆی بەرزی 
کوالیتـــی ھەنگوینەکـــەم خواســـتێکی 
دەرەوەی  لەنـــاوەوەو  لەســـەرە  زۆری 
کوردســـتان، لەپەیجی فەیسبوکی خۆم 
بەناوی ھەنگەنەکەم بەشێوەی ئۆنین 

ئەیفرۆشم.

دەتوانرێت  پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 
ھەنگوین  بەرھەمی  بەزیادکردنی  گرنگی 

بدرێت چ پالنێکتان ھەیە؟
بێگومـــان  کەریـــم:  حەمـــە  ســـاکار 
بەڕاھێنانـــی  دەتوانیـــن  دەتوانرێـــت، 
چەندین دەرچوی  بەشـــی کشـــتوکاڵی 
زانکـــۆ و ڕێنمایـــی کردنیان بـــۆ دانانی 
پڕۆژەی ھەنگەوانی و بەخێوکردنی ھەنگ 
بەشێوەیەکی زانستی دەتوانین بەرھەمی 

ھەنگوین زیاد بکەین.

بازرگانی و پیشەسازی: ئەگەر حکومەت 

ھاوکاریتان بکات ئێوە چۆن پڕۆژەکەتان 
گەورە دەکەن چیتان بۆ بکرێت باشە؟

بەڕاســـتی  ســـاکار حەمـــە کەریـــم: 
پێویستە حکومەت و الیەنی پەیوەندیدار 
کشـــتوکاڵیەکان  پـــڕۆژە  ھـــاوکاری 
ھەنگەوانی  پـــڕۆژەی  لەناویاندا  بێـــت و 
بەتایبەت چونکە ســـێکتەری ھەنگەوانی 
زۆر گرنگـــەو بۆ زیادکردنـــی بەرھەمی 
کێڵگـــە کشـــتوکاڵیەکان، ھەنگ ڕۆڵی 
گرنگ ئەبینێت لەزیـــاد کردنی بەرھەم و 
ســـەقامگیر کردنی ئاسایشـــی خۆراک، 
ھەربۆیـــە ئەگـــەر ھـــاوکار بێـــت ئێمە 
دەتوانین ڕێژەیەکی زۆر لەپورەی ھەنگ و 
ھەنگویـــن و بەرھەمەکانی ھەنگ بەرھەم 
بھێنین کـــە ببێتە ســـەرچاوەی داھات 
بـــۆ خۆمان و بۆ بوژاندنـــەوەی ژێرخانی 
ئابـــوری وت، پێویســـتە حکومـــەت و 
ھاوکاری سێکتەری  وەزارەتی کشتوکاڵ 
ھەنگەوانی بێت بەقەدەغە کردنی ھێنانی 
ھەنگ و ھەنگوین  لەوتانی دەرەوە تاکو 
بەرھەمـــی ھەنگەوانان بەبـــازار بکرێت 

ھەروەھا ھـــاوکار بێت لەھەناردە کردنی 
ھەنگوینی کوردستان بۆ دەرەوە، پاشان 
ھاوکاری کردنی ھەنگەوان لەدابینکردنی 
ئەگەر  ھھنگەوانـــی و  پێداویســـتیەکانی 
حکومەت ھاوکاری پڕۆژەکەی من بکات 
ھەلی کار بـــۆ چەندین گەنجی دەرچوی 
کۆلێـــژی کشـــتوکاڵ لەنـــاو پڕۆژەکەم 

ئەڕەخسێنم.

کوردســـتان  پیشەســـازی:  بازرگانی و 
گونجـــاوە بۆ بەرھەمھێنانـــی ھەنگوین و 
پێویستە ھەنگ لەکوێ بەخێو بکرێت تا 

بەرھەمێکی ساغی ھەبێت؟
ساکار حەمە کەریم: کوردستان باشترین 
شـــوێنە بۆ بەخێو کردنی ھەنگ بەھۆی 
سروشـــتی ناوچەکەیـــی و بونی چەندین 
جۆر گوڵی سروشـــتی. پێویستە ھەنگ 
لەدەرەوەی شـــارەکان و دوور لەئاوەدانی 
دابنرێت تاکو بەرھەمێکی باش و کوالیتی 
بێگومان  لێـــی دەســـتبکەوێت.  بەرزت 
تاکە کەســـیەکان  پـــڕۆژە  لەئێســـتادا 

بەرەو زیادبون دەڕۆن، پشـــتیوانیکردن 
لەو پرۆژانـــە بەرەو پێشـــچونی زیاترو 
گەشـــەی ئابوری لەناوخۆی کوردستاندا 
پێویســـتە  ھەربۆیـــە  لێدەکەوێتـــەوە، 
حکومـــەت و الیەنـــە پەیوەندیـــدارەکان 
پشتیوانی لەو پڕۆژانە بکەن و ھەوڵبدرێت 
ھـــان بدرێن بـــۆ زیادکردنـــی پڕۆژەی 

بچوک.

"ھەنگەنەکەم"
پڕۆژەی کچە دەرچوییەکی کۆلێژی کشتوکاڵی زانکۆی سلێمانی

(ھەنگەنەکەم) 
ناوی پڕۆژەکەمە 

کە لەگوندی 
بێورێی شارباژێڕەو 

تێیدا ھەنگەکانم 
بەشێوەیەکی 

سروشتی و زانستی 
پەروەردە ئەکەم لە 

ساڵی ٢٠١٦ ەوە 
دەستم بەم کارە 

کردوە

 پرۆژەی هەنگە�ن

(١٤) شەممە ٢٠٢٢/٥/٧ (١٤) شەممە ٢٠٢٢/٥/٧

 کێڵگەیەکی نەوتی



سیستمی یەک پەنجەرە           

کاتێک ئــــاوڕ لەڕابــــردو ئەدەینەوە بۆ 
داھاتوش ئەڕوانین ھەســــت بەوە ئەکەین 
مــــرۆڤ بەردەوام لەھەوڵی پێشــــکەوتن و 
ئاســــان کردنــــی کایەکانــــی ژیاندایــــە، 
شارستانیدا  ســــەرھەڵدانی  لەگەڵ  دیارە 
بەڕێوەبردن و کارگێریش بوەتە سیســــتم، 
ھەربۆیە ڕاستەوخۆش پەیوەست ئەبێتەوە 
بەتاکی کۆمەڵەوە، ئاشکرایە تاک بەتاکی 
کۆمەڵ بــــۆ ئەوەی بەفەرمی ببەســــترێ 
بەسیســــتمی وتەوە، پێویســــت ئەکات 
کە بەجۆرێک لە جــــۆرەکان تۆمار ببێت 
لەسیســــتمی وتدا، ھەر لەتۆمار کردنی 
دەگات  تا  ھاوتیبونەوە  شوناســــنامەی 

بەگشت کاروبارێکی فەرمی.
بەســــەردانکردنی  پێویســــتی  ھاوتی 
فەرمانگەکانی دەوڵەت و دامەزراوەکانیەتی 
بــــۆ بەڕێکردنــــی مامەڵەو پێداویســــتیە 
شوناســــنامە،  وەک:  فەرمیــــەکان  
پاســــپۆرت، لەدایکبون و مردن کاروباری 
بانکی، تۆمــــاری خاوەنداری و موڵکایەتی 
زۆری تریش ھەروەھا کاروباری بازرگانیش 
لەم پرۆســــانە بەدەر نیە، کە ڕاستەوخۆ 
پەیوەســــت ئەبێتەوە بەژووری بازرگانی و 

پیشەسازیەوە.
لەکۆی ئــــەم باســــەدا ئەتوانین بڵێین 
پێشــــکەوتن بەردەوامە تا ئاستی ئاسان 
کردنی ڕێڕەوی مامەڵەکان و نەھێشــــتنی 
کات و  کورتکردنــــەوەی  بیرۆکراتیــــەت و 
بنەبڕکردنی گەندەڵی، ھەروەھا نەھێشتنی 
لە  ھاوتیــــان،  مامەڵــــەی  ئاســــتەنگی 
ســــەرجەمی ئــــەم ھەونەدا سیســــتمی 
یــــەک پەنجــــەرە ھاتۆتە کایــــەوە کە بۆ 
ئەمــــڕۆی ئێمە گونجاوو لەبارە لەبەر ئەم 

تایبەتمەندیانە:
١/ کورت کردنــــەوەی کات و زوو ڕایی 
کردنی مامەڵــــەی ھاوتیان و بنەبڕکردنی 

بیرۆکراتیەتی کارگێڕیی.
٢/ گفتوگۆکــــردن و پەیوەندی بەتەنھا 

کارمەندێکەوە، کــــە پێماندەڵێت مامەڵە 
کــــردن لەگــــەڵ یــــەک کەس یــــان یەک 
کارمەنددا ئاسانترە لەچەند کارمەندێک. 
٣/ ھەروەھــــا لەکاتی دروســــت بونی 
گرفتێکــــدا لەالیەن کەســــێکەوە بڕیاردان 

ئاسانتر دەبێت.
٤/ کــــەم کردنەوەی گەندەڵی بەھەموو 

بوارەکانیەوە. 
لەکاتی  بەرپرسیاریەتی  زامنکردنی   /٥

دروستبونی کێشە یان ڕودانی ھەڵەدا.
٦/ دەربازبون لەسیســــتمی کالسیکی و 
گەلــــێ قۆناغــــی تــــر کــــە لەبەڕێکردنی 
مامەڵەکاندا بۆ ئەمڕۆ زیادەیە پێویســــت 

ناکات. 
لــــەڕوی  پێــــدا  ئاماژەمــــان  ئــــەوەی 
تیۆریەوەیــــە، کەواتە بــــۆ چاالک کردنی 
ئەم سیستمەو خستنە بواری پراکتیکەوە 
پێویستمان بەسێ  فاکتەری سەرەکیە. 

سیســــتمی  ئامادەکردنــــی  یەکــــەم: 
بە(کۆمپیوتەرایــــز)  ئەلەکترۆنــــی و 
کردنــــی، ھەروەھا دابین کردنی گشــــت 
پرێنتەرو  لەکۆمپیوتەرو  پێداویستیەکانی 
ســــکانەرو ســــەرجەم ئەو پێداویســــتی و 
ئامێرانەی کە بۆ ئەو پرۆسەیە پێویستە.   
دووھەم: ئامادەکردنی کارمەندی شارەزاو 

بەرزکردنەوەی ئاستی زانستییان، ئەویش 
بەکردنەوەی خولی تایبــــەت بەو بوارە، 
فێرکردنیان لــــەدوو ڕوەوە کە بەڕێکردنی 
مامەڵــــەی ھاوتیانە لــــەڕووی کلتوری و 
ئەتەکێتی قســــەکردن و پێشوازی کردنی 
ھاوتیانەوەو پەیدا کردنی شارەزاییەکی 
پرۆفیشــــناڵ لەبەکار ھێنانی ئامێرەکان و 
بەدۆکۆمێنت کردن و ئەرشــــیف کردنیان، 

بۆجێبەجێ کردنی مامەڵەکان.
بەرنامــــەی  ئامادەکردنــــی  ســــێھەم: 
پێشکەوتوو گونجاو بەکورت ترین و مۆدیرن 
ترین شێوە بۆ وەرگرتن و بەڕێکردن و تەواو 

کردنی مامەڵەکان.
پیشەســــازی  بازرگانــــی و  ژووری   
ســــلێمانی لەم بوارەشــــدا پێشەنگ بووە 
وەک ھەمیشــــەو بەردەوام دەستپێشخەر 
کردندا،  بەمۆدێرن  لەپێشــــکەوتن و  بووە 
دەتوانیــــن بڵێین لەڕیزبەندی یەکەمەکانە 
کە سیســــتمی یەک پەنجەرەی کارا کرد، 
ھــــەر بۆیــــە بەردەوامە لەپێشخســــتنی 
کایە خزمەتگوزاریەکانــــدا بۆ بازرگانان و 
بەسیستمی یەک  لەئێســــتادا  ھاوتیان، 
پێشــــکەش  پەنجەرە خزمەتگوزاریەکانی 
دەکات، لەگــــەڵ ھەموو ئــــەو ھەونەدا 
بۆ پێشــــکەش کردنی باشترین خزمەت، 

ھێشتا لەگەڵ بەرزەخواستەکانماندا نیەو 
ببێتە  ئاواتەخوازین تەواوی سیستەمەکە 
ئەلەکترۆنی، ببینە خاوەنی دامەزراوەیەکی 
ئەلەکترۆنی پێشــــکەوتوو، تــــا بازرگانان 
مۆبایلەکانیانەوەو  یان  کۆمپیوتەر  لەڕێی 
لەشــــوێنی کارو ماڵی خۆیانــــەوە بتوانن 

مامەڵەکانیان رایی و جێبەجێ بکەن.

ھەفتــــەی ڕابردوو، لیژنە ھاوبەشــــەکانی 
قایمقامییەتی ســــلێمانی، ژوورێکیان لەنێو 
ئوتێلێکی ناوشــــاردا ئاشکرا کرد، کە تیایدا 
چەند کەسێک، لەبری (ھەنگ) ھەنگوینیان 
بەسەر  لەژوورەکەدا دەست  بەرھەمدەھێنا. 
٢٥٠ کیلۆگرام ھەنگوینی ســــاختەدا گیراو 
دواتــــر لەناوبران. ھەوڵــــی لیژنەکان جێی 
دەستخۆشیی و ھەواڵی ھەنگوینە ساختەکە 

جێی نیگەرانییە.

سانێکە ھاوار دەکەین، ھەنگوینی خراپ و 
ساختەو شــــەکرو ژەھری وتان، تەنگیان 
بەھەنگوینــــی ناوخۆیی ھەڵچنیوەو بازاڕیان 
ئاخنیوه، بەم ئێستا شەڕەکەیان ھێناوەتە 
ماڵ خۆمانەوە، بۆیــــە ئەگەر جاران، تەنھا 
ھەنگوینی شاخ و دەشــــت و نزیک ئاوەدانی 
ھەبووبن، ئەوا ئێســــتا ھەنگوینی ئوتێلیش 

ھەیە.
بەپێــــی ڕێکخــــراوە جیھانییەکانی بواری 
خواردەمەنــــی، ھەنگویــــن یەکێکــــە لــــەو 
ســــێ خۆراکــــە ســــەرەکییەی لەجیھاندا، 
زۆرتریــــن ســــاختەکاریی تێــــدا دەکــــرێ. 

داتابەیســــی خۆراکــــی ســــاختەی جیھانی 
(food fraud database) دەڵێــــت، لەدوای 
شــــیرو زەیتی زەیتون، زۆرترین ھەنگوینی 
ســــاختە، لەبازاڕەکانــــی جیھانــــدا بوونی 
ھەیە. ئەمریکایش لەڕیزی پێشــــەوەی ئەو 
وتانەیە کە بەدەست ھەنگوینی فێوییەوە 

دەناڵێنن.
لە پێکھاتــــەی ئەفســــانەیی ھەنگویندا، 
جۆرەھای ڤیتامین و دژەئۆکســــان ھەن کە 
لەخواردنی  لەھەنگویــــن،  جگە  ھەندێکیان 
ھیچی تردا دەســــتناکەون. ئەگەر دەســــت 
بدەینــــە ژماردنــــی ســــوودەکانی ھەنگوین 
ئەوە دەگەینە (ســــەدان)و ئەم نوسینە تا 
ئاستی بێزارکردنی خوێنەر، درێژ دەبێتەوە. 
سەرچاوە جیھانییەکان، ھێندەیان سوودی 
جۆراوجــــۆری ھەنگوین ڕیز کردووە، مرۆڤ 
وای لێدێــــت بڵێ  "ھەر بەڕاســــت ھەنگوین 
سوودی بۆ چ نەخۆشــــییەک نیە؟!". یانی 
جگە لە(مناڵی خوار یەک ساڵ و نەخۆشی 
توندی شــــەکرەو جــــۆرە ھەســــتیارییەکی 
تایبــــەت)و چەنــــد حاڵەتێکــــی کەمی تر، 
ھەمــــووان ڕێنمایی ئەوە دەکرێن دەســــت 
بدەنــــە ھەنگوینخــــواردن. ئەوەتا خودایش 
لەقورئاندا دەفەرمووێ (لەھەنگویندا شیفاو 

چارە ھەیە بۆ خەڵک) النحل.

توێژینەوە پزیشکییەکان دەڵێن ھەنگوین 
بەکاردێت بۆ: مێشــــک و دەمارەکان، زراو، 
دواخستنی پیری، ھەوکردن، برینی گەدە، 
(حەساســــیەت)،  ھەســــتیاری  ســــوتان و 
پڕۆســــتات و میــــزەڕۆ، ڕۆماتیــــزم و ئازاری 
جوگمــــە، زەردیــــی ڕوخســــارو زیپکــــەی 

ئاوکردنی  دەموچاو،  گەنجی، سوربونەوەی 
چــــاو، کڕێش و و گەشــــەی مووی ســــەرو 
بیرۆو ســــەدەفی و وشکی،  نەخۆشییەکانی 
ھەوکردنــــی لوت، ڕیخۆڵەکان و مایســــیری و 
کۆلۆن، با-کردن و ترشی گەدە، کەمخوێنی، 
کۆکە، سیل، ڕەبۆو بەڵغەم، فشاری خوێن، 
تەشــــەنوج، ڕێکخستنی ســــوڕی مانگانەی 
ئافرەتان، زیادکردنی تــــۆوی پیاو، توانای 
جــــووت بوون بۆ ھەردوو ڕەگــــەزو .... بۆ 
ســــەدان مەبەســــتی تر، بەڕێگای جیاوازو 

ڕێنمایی پزیشک، بەکاردەھێنرێ.
پێچەوانەکە  تێگەیشــــتنە  ئەگــــەر  جــــا 
وەربگرین و، گریمان ھەنگوین بەدەرمانێکی 
پزیشکی دابنێین، کە سوودی بۆ ئەو حەمکە 
نەخۆشــــیە ھەبێ. خۆ ئەگــــەر ئەودەرمانە 
بەھەڵــــە بەکاربێت، یان ســــاختەکراو بێ و 
ئەســــڵەن دەرمان نەبێ! ئەوا بەدڵنیاییەوە 
بەکارھێنانــــی،  خــــواردن و  لەئەنجامــــی 

کارەساتی تەندروستی ڕوودەدات.
ھەربۆیە گرنگە، الیەنی فەرمی لەھەرێم، 
بەجددی بێنــــە ســــەرھێڵ و نەھێڵن ژیانی 

ھاوتیان بەمجۆرە قوماری پێوە بکرێت.
ئێســــتا بازاڕەکانــــی ھەرێــــم، تەژییــــن 
لەھەنگوینی ســــاختە، لەبــــازاڕدا ھەنگوین 
ھەیە، بەشــــێوەی (تاک) کیلــــۆی بەچوار 

ھەزار دینار دەفرۆشرێت (دەبێ جوملەکەی 
بەپێی ھەندێک  لەکاتێکــــدا  بەچەندبێت!)، 
ھەژمارکردنی ھەنگەوانانی ھاوڕێم، کیلۆیەک 
ھەنگوین لەساڵێکی ئاساییدا لەسەردوو ٢٥ 
ھەزار دینارەوە لەسەر ھەنگەوانی پیشەیی 
دەکەوێت. ئیدی ھەنگوینێک، ھەنگوین بێ، 

چۆن دەدرێتە چوار ھەزار دینار؟
ھەنگەوانانی ھەرێمی کوردستان، خاوەنی 
زیاتر، لە ٧٠٠ ھەزار پورەی ھەنگن و سانە 
زیاتر لە ٥٠٠ تۆن ھەنگوین بەرھەمدەھێنن، 
بەم بــــڕی ئەو ھەنگوین و شــــیلەو ڕاوەی 
لەھەرێــــم ســــاغ دەبێتەوە، زیاتــــرە لەدوو 
ھێنــــدەی ئەو بڕە (١٢٠٠ تــــۆن)، ھەربۆیە 
ھەنگوینی ھاوردەکــــراو زیاتر بوونی ھەیە 
لەبــــازاڕەکان، کــــە ھەندێک لەشــــارەزایان 
دەڵێــــن، ھەندێ ھەنگوینی ھاوردە، تێزاب و 
مــــاددەی پاککــــەرەوەی تێدەکرێــــت، ئەم 

ڕووداوەش زیاتر ئەمەی ڕوونکردەوە.
لەمــــەودوا نابــــێ پرســــیاری ھاووتیان 
ئەوەبــــێ (ھەنگەکە شــــەکری پێدراوە یان 

نا؟) بەڵکو دەبێ بڵێن: 
ئەم ھەنگوینە، ھەنگی بینیوە؟  ەنگوینی 

شاخە؟ یان ھی ئوتێل؟

٭ھەنگەوان و ئەندازیاری کشوکاڵی

بابەتێکی سەرسورھینەر  ئەمە  لەوانەیە 
بێـــت الی ھەندێك کەس، بـــەم مڕۆڤ 
ھەمیشـــە لەھەوڵدایـــە بۆ ڕێگـــری کردن 
لەپیســـبوونی ژینگـــە کـــە ڕۆژ بـــەڕوژ 
ئاکامـــە خراپەکەی وەکـــو رۆژی ڕوناک 

لەبەرچاماندایە.

بەکارھێنانی پالســـتیک بۆ کاری ڕۆژانە 
بەشـــێوەیەکی بەرفـــراوان ســـەرەتاکەی 
ناوەڕاســـتی ســـەدەی  بۆ  دەگەڕێتـــەوە 
بیســـتەم، دیارە کەســـانی بەتەمەن باش 
لەیادیانە کە کاغەز ڕۆڵێکی بەرچاوی ھەبوە 
لەڕووی  راســـتە  رۆژانەدا.  لەبەکارھێنانی 
بەکارھێنانەوە نایلۆن باشـــتر پێداویستی 
ڕۆژانەی مرۆڤی جێبەجـــی کردوە، بەم 
لەھەمانکات بۆتە سەرچاوەیه کی ترسناک 
بۆ پیســـکردنی ژینگە، چونکـــە به راورد 
بەکاغەز دوای ئەوەی بـــۆ ماوەیەکی زۆر 
کەم تەنانەت ھەندێجار بۆ چەند چرکەیەک 
سوودی  کاتی  بەشـــێوەی  بەکارھێنراوەو 
لیوەرگیراوه ، لەنه جامداو بەپێچەوانەوە بۆ 
ماوەیەکی دورو درێژ بوەتە ســـەرچاوەی 
مەترسی، ھەرچەندە کاغەز راستە ھەمان 
کاری وەکـــو پێویســـت ئەنجـــام نەداوە، 
بەم نەک نەبوەتە ســـەرچاوەی مەترسی 
بـــۆ مروڤ، بگرە جگە لەوەی بەئاســـانی 
لەناودەچێ لەئەنجامـــدا دەبێته  پەین بۆ 
زەوی، لەوانەیـــە ئـــەم بەراوردەمان زۆر 
مەبەســـت نەبێت، ئەوەی المان مەبەستە 
چۆن بتوانرێت مەترســـی پالســـتیک کەم 

بکەینەوە لەسەر ژینگە؟ 

پێـــش ئـــەوەی وه می ئەم پرســـیارە 

بده ینەوە باشـــتر وایە بزانین تا ئێســـتا 
بڕی چەنـــد پالســـتیک بەکارھێنراوە بۆ 
پێداویســـتی ڕوژانە، ھەروەھا سانە بڕی 
بەکاردێت و  لەسەرانســـەری جیھان  چەند 
ھەریەک  ڕیژەیـــی  بەشـــیوەیەکی  ڕۆژانە 
لەئێمە چەند به کاردەھێنێت؟ دیارە الیەنە 
پەیوەندیدارەکانـــی رێکخـــراوی نەتـــەوە 
له ڕێکخـــراوه   ھەندێـــك  یه کگرتـــوەکان و 
جیھانیەکانی تر بەشـــێوەیەکی زانســـتی 

وەمی ئەم پرسیارانەیان داوەتەوە. 
بۆ نمونە لەپەنجاکانی سەدەی پێشوەوە 
٩ ملیـــار تـــۆن پالســـتیک به کارھێنراوە 
لەم بڕە ٧ ملیار تۆنی وەکو باشـــماوەی 
خاشـــاک ڕۆڵـــی ھەبـــوە لەپیســـکردنی 
ژینگە کە به رامبه ر بـــە ٥ ملیار پارچەی 
پالستیک لەھەر چرکەیەک ١٠ ملیۆن تۆن 
پالســـتیک بەرھەم دەھێنرێت، سانەش 
بەشێوەی ڕێژەی زیاتر لە ٢٢٠ ھەزار تۆن 
لەپالستیک دەخرێتە ناو ناوی دەریاکان، 
لەھەمانکاتدا ئه وەشیان دیاری کردووە کە 
ھەر بەکارھێنەریک نزیکەی ١١٣,٣ گرام 
پالستیک بەشێوەیه ک لەشێوەکان بۆ یەک 

جار بەکاردەھێنێت. 

دیـــارە زۆر وت ھەن یاســـاو ڕێســـای 
توندی دەرکردوە بـــۆ ئەوانەی لەو جۆرە 
پالســـتیکانە بەکاردەھێنن، بۆ یەک جار 
بەکاردێت لەوتـــی ئەمریکاو زیاتر لە ٦٠ 
وتی تر، دیارە جێبەجێ کردنی ئەم جۆرە 
رێکارانە ئەنجامدراوە تا ئیستا سەرکەوتوو 
نەبووه ، بۆیە زانایان و ژینگەدۆستان بیریان 
لـــەوە کردوەتـــەوە چۆن بتوانـــن رێگری 
بکەن لەم دیاردە مەترســـیدارە، ئەوه ش 

بەدەستنیشان کردنی ئەم پێنج رێگایە:
١/  بەکارھێنانـــی جۆرێک لەکه شـــتی 
بەشـــێوەیەک بتوانرێت پالســـتیکی سەر 
ئاوی دەریاکان کۆبکاتەوە، دوایی ڕەوانەی 
وشکانی بکرێت، دیارە ئەم ڕێگایە لەالیەن 
زانایەکی ھۆڵەندی کاری لەســـەر کراوە تا 
رادەیەک ئەجامەکەی دڵخوشکەر نەبووه .

٢/ بەکارھێنانی ئەو جۆرە پالستیکیانەی 

بۆ یەک جار بەکاردێت بۆ ڕوپۆشـــکردنی 
رێگاوبان، ئەمەش ھـــەر لەھوڵەندا کاری 
لەســـەر کراوە، ئەنجامەکەی باش بووه ، 
چونکـــە توندوتوڵتر بووە لەمادەکانی ترو 

کارەکەیشی ئاسان بووە.
٣/  به کارھێنانـــی جۆریـــک لەکـــەڕوو 
کە کار لەســـەر وردکردنی پالســـتیکەکە 
بەکاریدەھێنێت  ھەیە  ئەنزیمێکی  دەکات و 
بۆ ھەرســـکردنی، ئەمـــەش لەالیەن زانا 

پاکستانیه كانەوه  ئیشیان لەسەر کردوە.
٤/ کڕینی ئەو جۆرە پالســـتیکیانە کە 
بـــۆ یه ک جار بەکاردێـــت بەنرخێک ھانی 
بەکارھێنەر بدات بۆ فروشتنی، لەئەنجامدا 
کۆبکرێتـــەوە بـــۆ ئەوەی مەترســـیەکەی 

لەسەر ژینگە کەم بکرێتەوە.
٥/  لەھەمووی گرنگتر ڕێگەی پێنجەمە 
کە بریتیە لەدۆزینەوەی جێگرەوەیه ک بۆ 
پالستیک بەشێوەیه ک دۆستی ژینگە بێت و 
بتوانێت ڕۆڵی پالســـتیک ببینیت. دیارە 
ئەم دوو مادەیە تا ئیســـتا دەستنیشـــان 

کراوە بۆ ئەم مەبەستە، یه کەمیان ھەندێک 
لەبەروبومە کشتوکاڵیه کانە کە وەکو ھەموو 
بەروبومێکی کشتوکاڵی بەرھەم دەھێنرێت، 
واتە پێوستی بەئاوو سەمادو دورێن ...ھتد 
ئەمەش زۆر ســـەرکەوتوو نەبووە، چونکە 
ئەمە دەبێتە ڕێگر لەبەردەم بەرھەمھێنانی 
ئەرک و  مرۆڤ و  پێوســـتیه کانی  بەروبومە 

بڕێکی زۆرە. 
چـــاوەڕێ  کـــە  دووەم  رێگاچـــارەی 
دەکرێت زۆر ســـەرکەوتوو بێت و تێچونی 
کەم بێت و بەئاســـانی بێت بەدەســـتەوە، 
ئەویـــش بەکارھێنانی گژوگیـــای دەریایە 
کـــە لەزۆر لەلێواری دەریاکان بەئاســـانی 
دەســـتدەکەوێت و زیـــاد کرنـــی ئاســـانە 
بەشـــێوەیه ک ئاووھـــەوای ھەنـــدێ وت 
لەســـەر  کارکـــردن  بـــۆ  گونجـــاوە  زۆر 

بەرھەمھێنانی.
 دەبێت ئـــەوەش بزانین گژوگای دەریا 
نەک زیانی نابێت بۆ ژینگە، بگرە زۆرجار 
تەنانـــەت شـــیاوە بـــۆ خـــواردن، دیارە 
لەئێستادا ئەو کەلوپەالنەی لەگیای دەریا 
دروست دەکرێت، لەھەندێ شوێن و چاالکی 
بەکاردێـــت وەکو دەفرێک بـــۆ ھەڵگرتنی 
زەیت یان ھەندێ پێوستییە خۆراکیەکانی 
وەرزشـــکارانه ش  ئـــەو  تەنانـــەت  تـــر، 
بەکاریدەھێنـــن کە ڕاکردنـــی مەودا دوور 
ڕادەکەن، بەشێوەیەک نەک تەنھا ئاوەکەی 
نـــاوی دەخۆنەوە، بگرە ئـــەو مادەیەیش 
لەگەڵی دەخـــۆن کە ئاوەکـــەی تێدایەو 
لەگیای دەریا دروســـت کراوە. دەبێت ئەو 
ڕاســـتیەش بزانین لـــەدوای بەکارھێنانی و 
فڕێدانی ئەو کەلوپەالنـــەی لەگیای دەریا 
دروست دەکرێت، نەک ژینگە پیس ناکات 
بەماوەیەکـــی زۆر کەم شـــێ دەبێتەوەو 

دەبێتە پەین بۆ بەپیت کردنی زەوی. 
لەکوتایدا دەبێـــت ھەموو الیەکمان ئەو 
ڕاســـتیە بزانین مروڤ زۆرجـــار داھێنانی 
کـــردوە، بـــەم بیـــری تەنھـــا لەالیەنە 
ئەرێنیکـــەی کردۆتـــەوه  کەمتـــر بیـــری 
لەئەنجامـــە خراپەکـــەی کردۆتەوە، بەم 
رێکارەکانی گەشەکردنی بەردەوام (التنمیة 

المستدامة) مرۆڤی ھۆشیار کردوەتەوە لەم 
بوارەدا، وەکو چۆن ئێستا لەجیھان بیریان 
لەوزەی پاک دەکردەوەو لەســـەرچاوەیەک 
ئاســـان دەســـتکەوێت و کۆتایـــی نایەت 
دۆســـتی ژینگە بێت، ھەر لەو ڕوانگەیەوە 
بیر لەدروستكردنی دەرمان و پەین و قڕکەرو 
ھەموو ئەو مـــادەو ھۆکارانەی کە دەبێتە 
بەجێگرەوەی  ژینگـــە  پیســـکردنی  ھۆی 
ئۆرگانیک و ســـەرچاوەی پاک بەشـــێوەی 
بـــەردەوام و بەئاســـانی دەســـتی مرۆڤ 
لەھه موو  مـــرۆڤ دوربخاتـــەوە  بکەوێت و 

ھۆکارێک ژیانی بخاتە مەترسییەوە. 
ئێمەی کورد وەکو نەتەوەیەکی زیندوی 
ئەم ســـەرزەمینە دەبێت ڕۆڵمان چی بێت 
لەناو ئەم جەنجاڵەی روی تێکردوین؟ ھەر 
لەکێشـــە ناوخۆیەکانی خۆمـــان و عێراق و 
ناوچەکە، ئەو بارگرژیەی لەئێستادا باڵی 
بەسەر جیھاندا کێشـــاوە بەتایبەت دوای 
لەشکرکێشـــیەکەی روســـیا بوسەر خاکی 
ئۆکرانیا تا ڕادەیەک جەنگێکی مەترسیداری 
لێبەرپابـــووە، کـــە تەنھـــا چەکێکی تێدا 
ئەتۆمییە،  چەکی  ئەویش  بەکارنەھینراوە 
ئەی دەبێت چۆن ھـــاوکار بین بۆ خاوێن 
راگرتنـــی ژینگە لەجیھانێکدا کە لەلێواری 

جەنگێکی مەترسیداردایە؟ 
بەڵێ ئەمانە ھەموو ڕاستن، بەم دەبێت 
یەکێک لەقسە نەستەقەکانی باوبابیرانمان 
لەبیر نەکەن کـــە دەڵێت (بزن ئەگەر بۆ 
شـــەوێکیش بووه  جێگای خـــۆی خوش 
دەکات)، ئەمـــەش ئـــەوە ناگەیەنێت کە 
ئەمـــە کۆتایـــی شارســـتانیەتی مرۆڤە، 
نەخێر ھەمیشـــە کۆمەڵـــگای مرۆڤایەتی 
توشـــی گرفتی لەمە گەورەتر بووە، بەم 
بەھیمەتی مرۆڤدۆســـتان ئـــەو بارودۆخە 
سەختەیان تێپەڕاندوەو ژیانیش بەردەوام 
بوە، بگرە ھەمیشـــە بەختـــەوەری تاقە 
ئومێد بووە، بۆیە بـــا بەھه موو الیەکمان 
ئاگامان لە ژینگـــەی خۆمان و نەوەکانمان 
بێت و وەکو بیبیلەی چاومان بیپارێزین، بۆ 
ئه وه ی خۆمان له  نه فرەتی نەوەی داھاتوو 

بپارێزین.

ئابوری، لەجیھانی ئەمڕۆدا گەورەترین 
رەگەزی ھێزو دەسەتە، ئەمە یەکالیی 
بوەتەوەو شـــتێکە کە قابیلی گفتوگۆو 
مشـــتومڕ نییە، ھەمـــوو وتانی جیھان 
نەك ھەر سیاسەتی ناوخۆو دەرەوەیان 
لەســـەر بنەمای خزمەتكردن بەگەشەی 
ئابورییـــان دادەڕێـــژن، بەڵكو جەنگ و 
رەھەنـــدی  لەشكركێشییەكانیشـــیان 
ئابـــوری  لەخۆدەگـــرێ ، كەواتە: بۆچی 
بایەخی  لەکوردســـتاندا جێـــی  ئابوری 
پلە یەكی ئێمە نییـــە؟! بۆچی زۆرجار 
بەرژەوەنـــدی ئابوریمـــان و سیاســـەتی 
ناوخۆو دەرەوەمان وەك دوو ئاڕاستەی 

پێچەوانە دەردەكەون؟

بێگومـــان ھـــۆكارو ئاســـتەنگەكانی 
بەردەم گەشـــەو پێشكەوتنی ئابوریمان 
رەگ و ریشـــەیەكی مێژووییان ھەیە، كە 
بەم  لەفاكتەرێكەوە،  بەزیاد  پەیوەندی 
ئـــەوەی زۆر رون و ئاشـــكرایە لـــەم ٣٠ 
ســـاڵەی رابردوودا کە نیمچە سەربەخۆ 
بووین، پالنی وردو ستراتیجیمان نەبوە 
بۆ ئەوەی لەڕوی ئابورییەوە لەئاستێكی 
زۆر باشتر لەدۆخی قەیراناوی ئێستاماندا 
بوینایە، چونكە زۆرێك لەپێویستییەكانی 
كشـــتوكاڵ و  كەرتەكانـــی  گەشـــەی 
لەھەرێمی  پیشەســـازی  گەشـــتیاریی و 
كوردستاندا بەردەستن، بەم ئەوەی كە 
بەردەست و ئامادە نییە، ئیدارەکردنێكی 
گونجاوو پالنێكی تۆكمەو ستراتیجییە. 

ئـــەوە راســـتییەكی ســـەلمێنراوە كە 

لەھەرێمی كوردســـتاندا یەكێك لەگرفتە 
ســـەرەكیەكان ئەوەیـــە ئابـــوری كراوە 
بەقوربانی سیاســـەت و ئەمـــەش خاڵی 
الوازی ئابوری ئێمەیە. خاڵی ســـەرەكی 
لەجیھانـــی  لەبەرئـــەوەی  الوازیمانـــە، 
ئەمڕۆدا چەند لەڕووی ئابورییەوە بەھێز 
بیت، ھێندەش لەھەموو بوارەكانی ژیانی 
سیاســـی و كۆمەیەتی و پێگـــەوە لەنێو 
بەھێز  ھاوكێشە ھەرێمی و جیھانییەکاندا 

دەبیت.
گـــەورەی  وتانـــی  نییـــە  لەخـــۆڕا 
جیھان شـــەوو ڕۆژ شـــەڕیانە بۆ ئەوەی 
بادەســـتی و پلە یەكی خۆیان لەڕووی 
ئابورییەوە لەجیھاندا لەدەســـت نەدەن، 
ئەگـــەر لەڕێگەی جەنـــگ و داگیركردنی 
وتانـــی دیكەشـــەوە بووبێـــت، چونكە 
بەختـــەوەری و  ئابورییـــان و  بەھێـــزی 
رەخســـاندنی ھەلی كاریان، لەبەشێكیدا 
بـــازاڕەکان و  بەداگیرکردنی  پەیوەنـــدی 
بادەستییانەوەیە بەسەر وتانی دیكە دا. 
بـــۆ نمونـــە لەوتێكی ســـەرمایەداری و 
لەھەر  فەرەنسادا،  وەك  پێشـــكەوتووی 
ســـێ  كارێـــك كـــە ھاوتیـــان بۆیان 
رەخســـاوەو پێوەی ســـەرقاڵن، دوانیان 
پەیوەنـــدی بەھەنـــاردە كردنی بەرھەم و 
وت و  دەرەوەی  بـــۆ  كاكانیانەوەیـــە 
بازاڕەكانی جیھان. تەنانەت فەرەنسا تاكە 
وتێكی ئەورپای رۆژئاوا بوو لەســـاڵی 
٢٠٠٣دا ناڕازیی بوو بەرامبەر بەھێرشـــی 
ئەمەریكاو ھاوپەیمانان بۆ ســـەر رژێمی 
ئەوكاتی عێراق، لەبەرئەوەی لەئاســـتی 
یەكەم  عێـــراق  ناوەڕاســـتدا  رۆژھەتی 
نەیدەویســـت  بوو،  بازرگانی  شـــەریكی 

لەدەستیبچێت. 
ھەربۆیە لەھەر وت و سیستەمێكدا كە 
ئابوری كرا بەقوربانی سیاسەت، ئابوری 
لەوتێكی گەورەی  تەنانەت  تیادەچێت. 
وەك چینـــدا كە تاكـــە حیزبێك دەیبات 
بەڕێـــوە، نزیكـــەی ٧٥٪ی ئابوری چین 
بەدەست كەرتی تایبەتەوەیە، ھەرچەندە 

حیزبی شـــیوعی چینی كـــە ٩٠ ملیۆن 
ئەندامی ھەیە و كۆنترۆڵی ژیانی سیاسی و 
كۆمەالیەتی كردووە، بەم باش تێدەگات 
چەند گرنگە ئابوری نـــەكات بەقوربانی 
سیاســـەت و ئامادەیە دەسەتی ئابوری 
لەگـــەڵ خەڵك و كەرتـــی تایبەتدا بەش 
بـــكات. جارێكیان ســـەرۆكی چین "لی 
كتشـــیانغ" لەداڤـــۆس رایگەیاندبوو كە 
"ئەگـــەر ئابوری خەمی پلـــە یەكەممان 
لەگەڵ  ئابورییمان  دەســـەتی  نەبوایەو 
كەرتی تایبـــەت بـــەش نەكردایە، ئەوا 
ئێســـتا وتێكمان دەبوو كـــە ملیارێك 

خەڵكی ھەژاری لەخۆبگرتایە".
لەبەرامبەریشدا روسیا سەڕەرای ئەوەی 
لـــەڕووی ســـەربازییەوە وتێكی بەھێزو 

گرنگە، بەم كێشەكەی ئەوەیە لەڕووی 
قەبـــارەی ئابورییەوە لەئاســـتی وتانی 
وەك چین یـــان ئەڵمانیاو ژاپۆندا نییەو 
داھاتی نەتەوەیی و ئابورییەكەی یەكسانە 
بەداھاتی نەتەوەیی و ئابوری وتێكی وەك 
ئیســـپانیا، كە بەوتێكی الدێی باشوری 
ئەوروپا دادەنرێت. گرفتی روسیا ئەوەیە 
كە لەڕووی ئابورییەوە تەواو نەکرایەوەو 
ئەو نوخبە "ئۆلیگارشـــی"یەی کە ھاتنە 
ئـــاراوە ھەر دەبـــوو ســـەر بە"پوتین" 
بـــن، ھەربۆیە روســـیا تا ئێســـتا كاو 
براندێکی  یان  تەكنەلۆجـــی  بەرھەمێكی 
ناودارو کایەکی خزمەتگوزاری و مۆبایل و 
پۆشاك و مۆبیالت و ئوتومبێلێكی ئەوتۆی 
نییـــە كە ھەنـــاردەی وتانـــی جیھانی 
بكات و خەڵکی سەرســـام بـــکات، تەنھا 
كۆمپانیای روســـی كە لەئاستی جیھاندا 
نەفت"ە،  "روس  "غازبرۆم "و  ناســـرابێت 
لەکاتێکدا گرنگـــی چین لەوەدایە ٦٠٪ی 
ئەو كا و كەرەسانەی رۆژانە لەئەمەریكا 
بەكاردەھێنرێت لەچین دروســـتدەكرێن و 

بەرھەمھێنراون.
ئەمـــڕۆ لەھەموو دنیـــادا كار بۆ ئەوە 
دەكـــرێ  كە گەشـــەی ئابـــوری خەمی 
ســـەرەکی و جێی بایەخـــی یەكەم بێت 
ھەم لەئاســـتی خەڵكداو ھەم لەئاســـتی 
دەوڵەت و حكومەت و حیـــزب و رێكخراوە 
سیاسییەكانیشـــدا، بەشـــێكی گرنگـــی 
ملمالنێی ھەڵبژاردنی وتانی پێشکەوتوو 
لەســـەر ئەوەیە كە كامیـــان دەتوانێت 
گەشـــەی ئابوری زیاتر مســـۆگەر بكاو 
ھەلی كاری زیاتر بۆ گەنجان و ھاوتیان 
بڕەخسێنێت و دەستی وەبەرھێنەران زیاتر 
لەخستنە سەر پێی پڕۆژە ئابورییەكاندا 
كـــراوە بـــكاو بـــەدوور لەھـــەر جۆرە 
قۆرغكارییەك ئاســـانكاری و پاڵپشتییان 

بكات.
دو نمونـــەی جیاواز كـــە لەرۆژھەتی 
پێدەكرێـــت،  ئاماژەیـــان  ناوەڕاســـتدا 
ئیمارات  توركیا و  ئابورییەكانـــی  مۆدیلە 

لەالیەك و میســـر و پاكســـتانە لەالیەكی 
دەوڵەتەكانـــی  حكومـــەت و  دیكـــەوە. 
ئیمارات و توركیا سیاســـەتیان خستوەتە 
خزمەت ئابورییانەوەو ھەموو جوڵەیەكی 
سیاسیییان لەپێناو گەشەی ئابورییاندایە، 
بەھۆی  پاكستان  لەبەرامبەریشدا میسر و 
سیســـتەمی سیاســـییانەوە ئابورییـــان 
گەندەڵی  پاكستاندا  لەمیسر و  داتەپیوە. 
گەیشتوەتە ئاستێك رۆژانە سەرمایەدارو 
كە  بێدادیانە  دادو  وەبەرھێنەرەكانیـــان 
بۆ ئەنجامدانی ھـــەر پڕۆژەیەكی ئابوری 
دەبێت لەگەڵ سیسی یان فەرماندەكانی 
سوپادا رێبكەویت و بیانكەیت بەشەریك، 

ئەگینا ئیشت لەبەر ناڕوات!
حكومـــەت و حیزبە دەســـەتدارەكان 
لەســـایەی ئەم سیســـتەم و دەســـەتە 
لەڕێگـــەی  دەیانەوێـــت  سیاســـییانەدا 
كۆنترۆڵكردنی ئابورییەوە، خەڵكی بکەنە 
وابەســـتەو پاشـــکۆی خۆیان و ھەروەك 
رێكخراوو ســـەندیكاو  كۆنترۆڵـــی  چۆن 
نەقابەكانیان كردووە، بەھەمانشـــێوەش 
كۆنترۆڵی ھەمـــوو پڕۆژەیەكی ئابورییان 
كردووە و ئەوەی شـــەریكی خۆیان نەبێ  و 

سەر بەخۆیان نەبێ  ئیشی ناڕوا!
كەواتە لـــەم روانگەیـــەوە، ئەوەی بۆ 
لەئاســـتی خەڵـــك و حكومەت و  ئێمـــە 
دەســـەتی سیاسیشـــدا گرنگە ئەوەیە 
كە "ئابـــوری و کرانەوەی ئابوری " خەمی 
یەكـــەم و جێی بایەخی پلە یەكمان بێت، 
گەرنـــا نەكەرتـــی تایبەتی راســـتەقینە 
نەگەشـــەی  بـــەردەوام دەبێت و  بەھێزو 
ئابـــوری بـــۆ وەبەرھیێنەران  مســـۆگەر 
بـــۆ ھاوالتیان و  دەبێ و نەخۆشـــبەختی 
نەڕەخســـاندنی ھەلی كار بۆ گەنجانمان 

دەستەبەر دەبێت.
وەك  لەبیرنەچێـــت  ئەوەشـــمان 
فەیلەســـوفی نـــاودار "ئیزایـــا بەرلین" 
دەڵێت "ھەر كاتێك دەســـەتی سیاسی 
لەدەسەتی ئابوری جیاكرایەوە، ئازادی 

لەدایك دەبێت".

بیروڕا بیروڕا

ھەنگوینی شاخ و ھەنگوینی ئوتێلئابوری و سیاسەت و ئازادی

گژوگیای دەریا دەبێتە جێگرەوەی پالستیک؟!

ئاراس عەبدولکەریم مەعروف

ئاسۆ گەڵی*

مروڤ زۆرجار وەسفی خەلیل ئیسماعیل 
داھێنانی کردوە، 
بەم بیری تەنھا 

لەالیەنە ئەرێنیکەی 
کردۆتەوه  کەمتر 
بیری لەئەنجامە 

خراپەکەی کردۆتەوە

ھەنگوین یەکێکە 
لەو سێ خۆراکە 

سەرەکییەی 
لەجیھاندا، زۆرترین 
ساختەکاریی تێدا 

دەکرێ.لەدوای 
شیرو زەیتی زەیتون

 ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی 

سلێمانی لەڕیزبەندی 
یەکەمەکانە کە 
سیستمی یەک 

پەنجەرەی کارا کرد

ئەوەی بۆ ئێمە 
لەئاستی خەڵك و 

حكومەت و 
دەسەتی 

سیاسیشدا گرنگە 
ئەوەیە كە "ئابوری و 
کرانەوەی ئابوری " 

خەمی یەكەم و جێی 
بایەخی پلە یەكمان 

بێت

شەن جەزا کەریم 
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پیشەسازی سلێ�نی

دوکان، بوکە جوانەکەی کوردستان
 ئا: زریان محەمەد

لە ماوەی سێ رۆژی جەژنی ڕەمەزاندا، 
١٤٧ ھەزار گەشـــتیار ســـەردانی شاری 
سلێمانی و ناوچەکانی دەوروبەریان کرد، 
بەڕێوەبـــەری ڕاگەیانـــدن و بەبازاڕکردنی 
گەشتوگوزاری ســـلێمانی دەڵێت "ھاوینە 
ھـــەواری دوکان قەرەبالغتریـــن ناوچەی 

گەشتیاری بووە".

داسیار محەمەد، بەڕێوەبەری ڕاگەیاندن و 
بەبازاڕکردنی گەشـــتوگوزاری ســـلێمانی 
پیشەســـازی"  "بازرگانی و  بەڕۆژنامـــەی 
راگەیاند "بەپێی ئامارە تۆمار کراوەکان، 
لەڕێگـــەی بازگەو دەروازە ســـنوریەکان و 
فڕۆکەخانـــەوە، ١٤٧ ھەزار گەشـــتیاری 
شـــارەکانی عێراق و وتانی ئێران و چەند 
وتێکی بیانی بۆ بەســـەربردنی کاتێکی 
خۆش لەجەژن و ڕۆژانی پێشـــترو دواتری 
بۆنەکەدا گەشـــتەکانیان بۆ ســـلێمانی و 
ئـــەم  ھاوینەھەوارەکانـــی  ســـەیرانگاو 
شـــارە ئەنجامداوە، کە زیاتر لە ٨٠٪یان 
باشـــوری  ناوەڕاســـت و  گەشـــتیارانی 

عێراقن".
راشیگەیاند  "گەشتیاران ھەر لەسەرەتای 
گەیشـــتنیانەوە بەشێوەیەکی زۆر گونجاو 
پێشـــوازیان لێکراوە، ھـــەروەک توانراوە 
وەک پێویســـت شـــوێنی حەوانەوەیـــان 
تایبەت  کەرتی  گەشـــتیاریەکانی  لەبنکە 

دەستبکەوێت".

داسیار ئاماژەی بەوەش کرد کە لەڕۆژانی 
جەژنی ڕەمەزانی ئەمساڵدا ھاوینە ھەواری 
دوکان قەرەبالغترین ناوچەی گەشـــتیاری 
بـــووەو زۆرتریـــن گەشـــتیارانی ناوخۆو 
سەردانیان  کوردستان  ھەرێمی  دەرەوەی 
کردووە، ئەو وتـــی "زیاتر لە ١٧٠ ھەزار 
سەردانیکارو گەشتیار کاتە خۆشەکانیان 
لەو ھاوینەھەوارە دڵڕفینە بەسەربردوە".

قـــەزای دوكان کە ٧٠ كم لەســـەنتەری 
پارێـــزگای ســـلێمانییەوە دوورە، بەھۆی 
یەكێكـــە  جوگرافییـــەوە  ھەڵكەوتـــەی 
ســـەرنجڕاکێش و  گەشـــتیارییە  لەشوێنە 
نایاباکانـــی پارێزگای ســـلێمانی و دەمەو 
بەھـــاران کە ســـەوزایی باڵ دەکێشـــێ 
بەسەر دەشت و دەردا، دیمەنێکی جوان و 
رازاوە دەبەخشـــێتە ئەو ھاوینەھەوارە کە 
ژمارەیەکی  دەچێ و  کوردســـتان  لەبوکی 
زۆر لەگەشتیاران لەناوخۆو دەرەوە بەالی 

خۆیدا ڕادەکێشێت.
ھاوینەھـــەواری دوکان چەندین ھۆتێل و 
مۆتێل و شوێنی حەوانەوەی لەخۆگرتووەو 
سانە ھەزاران گەشتیار رووی تێدەكەن و 
بەیەكێك لەشـــوێنە سەرنجڕاكێشـــەكانی 

کوردستان و عێراق ناودەبرێت.
جـــوان و  بەھاوینەھـــەوارە  ســـلێمانی 
ھاوینەھـــەواری  وەكـــو  رەنگینەكانـــی 
ئەحمەدئاوا، ســـەرچنار، بەنداوی دوكان، 
ســـەرتەكی بەمۆ، كونەماســـی، ئەزمەڕو 
قەرەداغ و چەندین ھاوینەھەواری دڵڕفێنی 

دیكە بەناوبانگە.
  سەیرانگای دوکان

 ریکالم


