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ژووری بازرگانی (١٥) سێ شەممە ٢٠٢٢/٦/٧ھەواڵی ژووری بازرگانی و پیشەسازی (١٥) سێ شەممە ٢٠٢٢/٦/٧

ئا: بازرگانی و پیشەسازی

یەکێتـــی ژوورە بازرگانییەکانـــی عێراق 
لەشـــاری ســـلێمانی کۆدەبێتەوەو خەتی 
رێزلێنان بەژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
ســـلێمانی دەبەخشـــرێت، بـــەو پێیـــەی  
چاالکتریـــن  ژووری بازرگانییـــە لەســـەر 
ئاستی عێراق، ھەروەھا خەتی رێزلێنانی 
ئاڵتونـــی بەســـیروان محەمەد، ســـەرۆکی 
ژووری بازرگانی و پیشەسازی دەبەخشرێت، 
ســـەرۆکی ژوور دەڵێـــت "ئـــەم خـــەت و 
رێزلێنانە زۆر جێگەی دڵخۆشییەو ھاندانێکە 
بۆ ئەوەی حکومەتی ھەرێمی کوردســـتان 

گرنگی زیاتر بەکەرتی تایبەت بدات".

ژووری  محەمـــەد، ســـەرۆکی  ســـیروان 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی بەرۆژنامەی 
"بازرگانـــی و پیشەســـازی" راگەیاند "بریار 
دراوە کۆبونەوەی ئەمجارەی یەکێتی ژوورە 
سلێمانی  لەشـــاری  عێراق  بازرگانییەکانی 
ســـاز بکرێت لەبـــەرواری ١٥⁄٦⁄٢٠٢٢دا، 
لە ئێســـتادا ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
سلێمانی ئامادەکاری دەکات بۆ بەڕێوەچونی 
کۆنگرەکەو میوانداری کردنی شاندی ژوورە 
بازرگانییەکانی عێراق و ھەرێمی کوردستان، 
کە بۆنەیەکی گرنگەو جێـــی بایەخپێدانی 
ھەمـــوو ناوەندە ئابورییـــەکان و میدیاکانی 

کوردستان و عێراقیشە".
دیاریکردنـــی  بەرێزلێنـــان و  ســـەبارەت 
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی سلیمانیش 
وەک چاالکترین ژووری بازرگانی لەئاســـتی 
عێراقدا، ســـیروان محەمەد وتـــی "بڕیارە 
بەژووری  ببەخشـــرێت  ڕێزلێنان  خەتـــی 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی بەو پێیەی 
چاالکترین ژووری بازرگانی و پیشەســـازیی 
بووە لەسەر ئاستی عێراق، کە ئەمەش  بۆ 
یەکەمینجارە لەمێـــژووی ژوورە بازرگانی و 
خەتـــی  عێراقـــدا،  پیشەســـازییەکانی 

ڕێزلێنان ببەخشرێت بەژوورێکی بازرگانی و 
پیشەســـازی و وەک چاالکترین ژوور لەسەر 
ئاستی عێراق ھەڵبژێردرێت و دیاریبکرێت".

وتیشـــی "ئەمەش زۆر جێگەی شانازی و 
خۆشـــحاڵییە بـــۆ ئەندامانـــی ئەنجومەنی 
کارگێـــری ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
ســـلێمانی کە ئێمە بـــە بەردەوامی کارمان 
کـــردوە بـــۆ بازرگانـــان و پیشەســـازان و 
ئەندامانـــی ژوور، ئـــەوەی لە دەســـەتی 
ئێمەدا بێت کردومانەو درێغیمان نەکردووە، 
ھەمیشـــە کێشـــەو گرفتـــی بازرگانانمان 
پەیوەندیدارەکانـــی  بەالیەنـــە  گەیانـــدوە 
حکومەتی ھەرێمی کوردستان و ھەوڵمانداوە 
ڕەوشی ئابوری شاری سلێمانی بەرەو پێش 
بەرین و گەشەی ئابوری بەردەوام لەھەموو 
کشتوکاڵی و  پیشەســـازی و  سێکتەرەکانی 

بازرگانیدا دەستەبەر بکەین".
دەربـــارەی دیاریکردنی ژووری بازرگانی و 

پیشەســـازی ســـلیمانی بەچاالکترین ژوور 
لەســـەر ئاســـتی عێراق و خـــەت کردنی، 
ســـیروان محەمەد وتی "ھۆکاری بەخشینی 
خەتـــی ڕێزلێنـــان بـــەژووری بازرگانی و 
پیشەسازی ســـلێمانی ئەوەیە کە ئێمە بە 
بەردەوامی لەکۆبونـــەوە نێودەوڵەتییەکان 
ئامادە بووین و توانیومانە گەورەترین پشک 
ڕابکێشین لەسەر ئاستی عێراق لەوەرگرتنی 
وەکالەتی بازرگانـــی و  تۆمارکردنی ھێمای 
بەبازرگانـــان و  خزمەتکـــردن  بازرگانـــی و 
پیشەسازان و دروســـتکردنی پێشانگایەکی 
نێودەوڵەتی کە سانە چەندین پێشانگای 
جۆراوجۆری تێدا دەکرێتەوە، لەھەمانکاتدا 
دروستکردنی گەنجینەکانی ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی سلێمانی کە خزمەتێکی گەورە 
بوو بۆ شاری سلێمانی و ھەرێمی کوردستان و 
بگرە بۆ ھەموو عێراق و بازرگانەکان، ئێمە 
لەسەر ئاستی عێراقیش یەکەم ژوور بووین 

کە توانیمان بەسیستەمی ئەلکترۆنی یەک 
پەنجەرەیی کار بکەیـــن، ئەمانە دیارترین 
وەک  وایکـــردوە  کـــە  بـــوون  ھۆکارەکان 
پیشەســـازی  بازرگانی و  ژووری  چاالکترین 

لەسەر ئاستی عێراق دیاری بکرێین".
وتیشـــی "ئێمە لەئێســـتادا ئامادەکاری 
دەکەین بـــۆ میوانداری کردنی ســـەرجەم 
سەرۆکی ژوورە بازرگانییەکانی پارێزگاکانی 
عێراق و ھەرێمی کوردستان کە بەشدار دەبن 
لـــە کۆبونەوەکەدا، ھەروەھا بانگھێشـــتی 
ســـەرجەم بەرپرســـانی شاری ســـلێمانی 
دەکەین بۆ ئەو کۆبونەوەیەو ئامادەبوون لەو 
رێزلێنانەی ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 

سلێمانی وەریدەگرێت".
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی، 
رێکخراوێکی ســـەربەخۆی کەرتی تایبەتەو 
لەساڵی ١٩٦٧ لەســـەر دەستی کۆمەڵێک 
بازرگانی دڵسۆزو بەئەمەکی شاری سلێمانی 

دامەزراوەو لەســـەرەتای دامەزراندییەوە تا 
ئەمڕۆ ١١ خولـــی ھەڵبژاردنی ئەنجامداوە. 
پیشەسازی  بازرگانی و  ژووری  لەئێســـتادا 
ســـلێمانی یەکێکە لەژوورە پێشکەوتوەکان 
لەڕایکردنی کاری بازرگانان و پیشەســـازان 
بەپێشـــکەوتوترین  کات و  بەخێراتریـــن 
سیســـتمی ئەلکترۆنـــی. ســـەرۆکی ژوورو 
بـــەردەوام  ژوور  کارگێـــڕی  ئەندامانـــی 
توانیویانـــە ھـــاوکار بن بـــۆ یارمەتیدانی 

بازرگانان و کارئاسانیکردن بۆیان.
پیشەســـازی  بازرگانـــی و  ســـەرۆکی 
کـــە  دەکات  بـــەوە  ئامـــاژە  ســـلێمانی 
ســـازدانی کۆبوەنـــەوەی یەکێتـــی ژوورە 
سلێمانی  لەشـــاری  عێراق  بازرگانییەکانی 
جێگەی دڵخۆشـــییەو ھاندانێکە بۆ ئەوەی 
حکومەتی ھەرێمی کوردستان گرنگی زیاتر 
بەکەرتـــی تایبەت بـــدات و داواکارییەکانی 
کەرتـــی تایبـــەت جێبەجێ بـــکات و زیاتر 
پشـــتگیری بازرگانان و پیشەســـازان بێت، 
ســـیروان محەمەد وتی "ھەر پشتگیرییەکی 
کەرتی تایبەت لەالیەن حکومەتی ھەرێمی 
کوردستانەوە، ھاندەرمان دەبێت بۆ ئەوەی 
تاوەکو ئێمە بتوانین گەشەی ئابوری بدەین 
بەھەرێمی کوردستان و ھەلی  کاری زیاتر بۆ 

گەنجەنکانمان بڕەخسێنین".
وتیشـــی "دەمانەوێت لەگەڵ بەرپرسانی 
بای حکومەتی ھەرێـــم کۆبینەوەو پالن و 
بەمەبەستی  خۆمان  بەرنامەی  پێشـــنیازو 
گەشـــەپێانی ئابوری کوردستان پێشکەش 
بکەین، داواکارین حکومەتی ھەرێم گرنگی 
بەپـــرۆژەی بچـــوک و مامناوەنـــد بدات کە 
خواســـتێکی زۆر ھەیـــە بـــۆ ئەنجاندانی، 
بـــەم بەداخـــەوە تاکو ئێســـتا زەمینەی 
لەبار نەڕەخســـاوە بۆ دروستکردنی ناوچە 
پیشەســـازییەکان، لەڕوی بازرگانیشـــەوە 
داواکارین ئاســـانکاری زیاتر بۆ بازرگانان 
بکرێـــت و کێشـــەو گرفتەکان چارەســـەر 

بکرێن".

بۆ یەکەمینجارە 
لەمێژووی ژورە بازرگانی و 

پیشەسازییەکانی 
عێراقدا، خەتی ڕێزلێنان 

ببەخشرێت بەژوورێکی 
بازرگانی و وەک 

چاالکترین ژوور لەسەر 
ئاستی عێراق دیاریبکرێت

ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی خەت دەکرێت
لەسەر ئاستی عێراق چاالکترین ژووری بازرگانی و پیشەسازییە پیـــدرۆ مارتینس، باڵوێزی ئیســـپانیا 

له عێـــراق ســـه ردانی ژووری بازرگانـــی و 
پیشه سازی سلێمانی كردو له الیه ن نه وزاد 
عه فور جێگری سه رۆكی ژووری بازرگانی و 
پیشه سازی سلێمانی و د.سه الم عه بدوڵال، 
به ڕێوبه ری گشتی و ژماره یه ك له ئه ندامانی 
ئه نجومه نی كارگێریی ژووره وه  پێشوازی 

لێكرا.

پیـــدرۆ مارتینس، باڵوێزی ئیســـپانیا 
له عێـــراق لـــە کۆبونەوەکـــەدا رایگه یاند 
"زۆر خۆشـــحاڵم كه  ســـه ردانی شـــاری 
ســـلێمانیم كردوه ، ده مانه وێت كاربكه ین 
بۆ دروستكردنی په یوه ندییه كی بازرگانی 
به ھێـــز له نێـــوان كۆمپانیاكانی ھه رێمی 
كوردستان و كۆمپانیاكانی وتی ئیسپانیا، 
به ھه موو شـــێوه یه ك ئاماده ین ھاوكاری 
كۆمپانیاكانی شـــاری ســـلێمانی بكه ین 
تاكو ئاشنا بن به كۆمپانیا ئیسپانیاكان و 
وتی  له پێشـــه نگاكانی  بكه ن  به شداری 

ئیسپانیا".
له كۆمه ڵێك  "ئیســـپانیا  راشـــیگه یاند 
ســـێكته ردا له ئێســـتادا له ســـه ر ئاستی 
بریتیـــن  كـــه   پێشـــه نگه ،  جیھـــان 
له كه رته كانی پیشه ســـازی و كشتوكاڵی و 
ته ندروســـتی،  گواســـتنه وه و  وزه و 
له ئێستادا كۆمپانیا ئیسپانیه كان له بواری 

شـــه مه نده فه ردا یه كه من له ســـه ر ئاستی 
جیھان، گه وره ترین ھێڵی شـــه مه ندەفە ر 
له نێوان مه ككه و مه دینه  له وتی سعودییه  
ئیســـپانیه وه   كۆمپانیایه كـــی  له الیـــه ن 
ئیسپانیا  كه شوھه وای  ده كرێت،  دروست 
له گه ڵ عێراق نزیكن له یه كه وه،  كۆمپانیا 
ئیســـپانییه كان له بواری ئاودێرێ كێڵگه  
ئه زمونی  پێشـــه نگه و  كشـــتوكاڵییه كان 

باشی ھەیە".

ئامـــاژه ی به وه ش كـــرد "ئـــه و كاو 
شـــتومه كانه ی كـــه  له الیـــه ن كۆمپانیاو 
كارگه كانی وتی ئیسپانیا به رھه مده ھێنرێن 
به رزترین كوالێتییان ھه یه و به ستانداردی 
ئه وروپی، بـــه م نرخه كانی زۆر گونجاوو 
ھه رزانه ، ده توانن كێبركێی بازاڕ بكه ن".

گەشـــەدان  بەپێویســـتی  ســـەبارەت 
لەنێوان ئیسپانیاو  بازرگانی  بەئاڵوگۆڕی 
ھەرێمـــی کوردســـتان، نـــه وزاد غه فور، 

جێگـــری ســـه رۆكی ژووری بازرگانـــی و 
پیشه سازی سلێمانی رایگه یاند "له ئێستادا 
حكومه تی ھه رێمی كوردســـتان ئامانجی 
ئه وه یه  پشـــتیوانی له و كاو كه لوپه النه  
بـــكات كـــه  له ناوخـــۆدا به رھه مدێـــن، 
ھیوادارین ھانی كۆمپانیاكانی ئیســـپانیا 
بده ن بێنه  ھه رێمی كوردســـتان و شاری 
سلێمانی و لێره  له كه رته كانی پیشه سازی و 
بازرگانی و كشتوكاڵی وه به رھێنان بكه ن و 

كارگـــه  دابنێن، ئێمه ش به وپه ڕی تواناوه  
پشتیوانیان ده كه ین".

ڕاشیگه یاند "شـــاری سلێمانی خاوه نی 
پێشـــه نگایه كی نێوده وڵه تییه  كه  سانه  
داواكاریین  چه ندین جـــار ده كرێتـــه وه ، 
ھانی كۆمپانیاكانی ئیسپانیا بده ن كاو 
شـــتومه كانیان له و پێشـــه نگایه  نمایش 
بكه ن و به ھاوتیان و بازرگانانی بناسێنن، 
ئێمه  به ھه موو شـــێوه یه ك پشـــتیوانیان 
ده كه یـــن، ھـــاوكاری و كارئاســـانی بـــۆ 
بازرگانانـــی شـــاری ســـلێمانیش بكه ن 
تاكو به شـــدار بن له پێشه نگاكانی وتی 

ئیسپانیا".

نەزاد غەفور ئاماژه ی به وه ش دا "شاری 
سلێمانی له زۆربه ی بواره كاندا پێشه نگه ، 
له ئێســـتادا بڕێكی زۆر مریشـــك و ھێلكه  
رۆژانه  له شاری ســـلێمانیه وه  ده نێردرێت 
بۆ شاره كانی باشورو ناوه ڕاستی عێراق و 
له بواری پیشه سازیشـــدا له ســـه دا ٣٢ی 
كه رتـــی پیشه ســـازی عێراق له شـــاری 
ســـلێمانییه ، له به رھه م ھێنانی چیمه نتۆو 
شـــیش و ســـاندویج په نـــاڵ و ده رمـــان 
پێشـــه نگه ، له بواری بازرگانیشدا ڕۆژانه  
بڕێكی زۆر كاو شتومه ك له سلێمانیه وه  
ده نێردرێت بۆ شاره كانی تری كوردستان و 

عێراق".

ســـیروان محەمەد، جێگری ســـەرۆکی 
یەکێتـــی ژوورە بازرگانییەکانـــی ھەرێمی 
بازرگانی و  کوردستان و ســـەرۆکی ژووری 
پیشەسازی سلێمانی، لەشاری فرانکفۆرتی 
ئەڵمانیـــا بەشـــداری کرد لەکۆنفرانســـی 
یەکێتی کارســـازانی کـــوردان لەئەوروپا، 
لەکۆنفرانسەکەدا سەرۆکی بەشێک لەژوورە 
بازرگانییەکانی باکوری کوردستان بەشدار 

بوون.
سیروان محەمەد، لەکۆنفرانسەکەدا وەک 
جێگـــری ســـەرۆکی ژوورە بازرگانیەکانی 
ھەرێمی کوردستان وتەیەکی پێشکەشکردو 
وتی "سوپاســـتان دەكەم بۆ میوانداری و 
كۆبوونەوەیـــەداو  لـــەم  بەشـــداریكردنم 
پێمخۆشە لەم دەرفەتەدا ئاشناتان بكەم 

بازرگانی و  ژووری  چاالكییەكانـــی  بەكارو 
و دەرفەتەكانی  پیشەســـازی ســـلێمانی 
وەبەرھێنان لەم شارەدا، ژووری بازرگانی و 
 ١٩٦٧ لەســـاڵی  ســـلێمانی  پیشەسازی 
دامەزراوە، تا ئێســـتا ٦٠ ھەزار بازرگان و 
لەژوورەكەمان  ئەندامێتیـــان  پیشەســـاز 
ھەیە،  لەشاری سلێمانی نزیكەی ٧ ھەزار 
كۆمپانیای  لقـــی  ناوخۆیی و  كۆمپانیـــای 

بیانی ھەیە"
ســـیروان محەمەد، پێشـــنیاری کرد بۆ 
خاوەنکاران و بازرگانان و وەبەرھێنەران کە 
سانە پێشانگایەكی نێودەوڵەتی لەشاری 
ســـلێمانی بكەنەوە بۆ ڕاكێشانی كۆمپانیا 
بیانییە نوێدەوڵەتییەكان و ھێما بازرگانییە 
"ژوورەكەمان  وتـــی  ئەو  جیھانییـــەكان. 

ھاوكاری تەواوتان پێشـــكەش دەكات بۆ 
ئەم مەبەستە".

لەکۆنفرانســـەکەدا کۆمپانیاو بازرگانانی 
کوردستان و  باکوری  کوردستان و  ھەرێمی 
کۆمپانیاو بازرگانی بیانی بەشـــدار بوون، 
ئامانج لەڕێکخستنی کۆنفرانسەکە ئەوەیە 
کوردان لەسەرجەم پارچەکانی کوردستان 
بەیەکتر ئاشـــنا بن و بتوانن کاری ھاوبەش 

ئەنجام بدەن.
کورد  کارســـازانی  یەکێتـــی  لەالیـــەن 
لە ئەوروپـــا خەتی ڕێزلێنان بەخشـــرایە 
ژووری  ســـەرۆکی  محەمـــەد،  ســـیروان 
بازرگانی و  پیشەسازی سلێمانی و جێگری 
ســـەرۆکی یەکێتی ژوورە بازرگانییەکانی 

ھەرێمی کوردستان.

باڵوێزی ئیسپانیا له عێراق سه ردانی ژووری بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی کرد

سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی بەشداری لەکۆنفرانسی کارسازانی کوردان لەئەوروپا دەکات

باڵوێـــزی کەنەدا لە عێـــراق، لەگەڵ 
پیشەسازی  بازرگانی و  ژووری  سەرۆکی 
لەبـــازرگان و  ژمارەیـــەک  ســـلێمانی و 

سەرمایەداری کۆبوەوە.

ســـیروان محەمەد، ســـەرۆکی ژووری 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی و حەمید 
کارگێری  ئەنجومەنی  ئەندامی   ،عەبدو
ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی، 
لەشاری سلێمانی لەگەڵ باڵوێزی کەنەدا 

لەعێراق "غريغوری غالیغن" کۆبونەوە.
لەکۆبوونەوەکەدا ژمارەیەک لەبازرگان و 
سەرمایەداران  بەشداربون و باس لەکاری 
ھابـــەش و پەیوەندییـــە بازرگانییەکان و 
وەبەرھێنان کرا لەنێوان شاری سلێمانی و 

وتی کەنەدا.
باڵوێزی کەنەدا، سوپاســـی سەرۆک و 
ئەندامانی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 

ســـلێمانی کرد کـــە بەشـــدارییان کرد 
لەپێشـــانگای خۆراک لەوتی کەنەداو 
ئـــەو کۆبوونەوانـــەی لەگەڵ بـــازگان و 
خاوەنکارانـــی کەنـــەدا ئەنجامیانداوە، 

جەختیشیکردەوە لەسەر پێویستی کاری 
ھاوبەش و ســـەردانکردنی کۆمپانیاکانی 
وتـــی کەنەدا بۆ شـــاری ســـلێمانی و 
ئەنجامدانی بازرگانی و ھاوکاری لەنێوان 

ھەردووال.
سیروان محەمەد، سەرۆکی بازرگانی و 
لەدانیشتنەکەدا  پیسەسازی ســـلیامنی 
دەربـــارەی پتەوکردنـــی پەیوەندییـــە 

کاری  ئەنجامدانـــی  بازرگانییـــەکان و 
ھاوبەش و ھاتنی کۆمپانیای وەبەرھێن و 
بازرگانیـــەکان بـــۆ شـــاری ســـلێمانی 
دواو ھیـــوای خواســـت باڵوێزی کەنەدا 
ڕۆڵـــی زیاتر بگێڕێت بـــۆ بەھێز کردنی 

پەیوەندییە بازرگانیەکان.

بازرگانـــان و  خۆشـــیانەوە  الی 
وەبەرھێنەران لەدانیشتنەکەدا سوپاسی 
باڵوێزی کەنەدایان کرد بۆ پشـــتیوانی 
کردن و گرنگیدان بەکاری زیاتر لەنێوان 

ھەردوالدا.

لەمانگی نیســـانی رابردوددا شاندێکی 
ســـلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
ژووری  ســـەرۆکی  بەســـەرۆکایەتی 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی سەردانی 

وتی کەنەدایان کرد.

باڵوێزی کەنەدا لەگەڵ ژمارەیەک بازرگان و سەرمایەداری سلێمانی کۆدەبێتەوە

   خە�تی رێزلێنانی ئاڵتونی بەسیروان محەمەد دەبەخرشێت

 ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێ�نی 



ژووری بازرگانی (١٥) سێ شەممە ٢٠٢٢/٦/٧بازرگانی (١٥) سێ شەممە ٢٠٢٢/٦/٧

¬¬
* ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی، ڕێکخراوێکی 
پیشـــەیی بازرگانی و پیشەســـازی و ئابورییە، خاوەنی 
کەســـایەتییەکی مەعنـــەوی ســـەربەخۆیە لـــەڕووی 
کارگێڕیـــی و داراییەوە، خۆی لەســـەرۆک و ئەنجومەنی 

کارگێڕی ژووردا دەبینێتەوە

* ژووری  بازرگانی  و پیشە سازی سلێمانی  لە ناوە ڕاستی  
شە ســـتە كانی  ســـەدەی رابردوو، لە الیـــە ن كۆمە ڵێك 
بازرگانی  شاری  سلێمانی  دامە زراو یە كە مین كۆبونە وە ی  
خۆی  لە ڕۆژی  ١٩٦٧/٥/١١  ئە نجامداو دە رگای  بوونە  

ئە ندامی  بۆ بازرگانانی  شاری  سلێمانی  وا كرد

      
¬¬

* ژووری  بازرگانی  و پیشە سازیی سلێمانی  
لە ســـە رە تای  دامە زراندنیـــە وە  پابە ند بووە  
بە سســـتمی  دیموكراســـی  بۆ بە رێوە بردن و 
نوێنە رایە تـــی  كردنی  بازرگانان و تا ئێســـتا 
١١ خولی  ھەڵبژاردنی ئە نجامداوە و  لە خولی  
پـــرۆژە ی   كارو  زنجیرە یـــە ك  یانزەھە مـــدا 
لە شـــاری   بازرگانـــی   ئابـــووری  و  گرنگـــی  

سلێمانی  جێبەجێکراوە 

¬¬
* ژووری بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی یەکەم بینای  پێشانگای  

نێودە وڵە تی  دامەزراندوە لەکوردستان و عێراقدا
* ژووری بازرگانی و پیشەســـازی ســـلێمانی لە كۆنفـــراس و چاالكیە  

ئابوورییە  نێودە وڵە تیە كان بەشداری كردووە
* پـــردی  پە یوە نـــدی لە گـــەڵ رێكخـــراوە  حكومـــی  و ناحكومییە  

نێودە وڵە تیەكان دروستكردوە
* لە دامە زراندنـــی  یە كێتـــی  ژوورە  بازرگانـــی  و پیشە ســـازییە كانی  

كوردستان بەشداریكردووە كە ساڵی ٢٠٠٨ دامە زرا 

¬¬
* ژووری بازرگانی و پیشەســـازی ناوەندێكە بۆ بەیەكگەیاندنی كەرتـــی تایبەت و دامودەزگاكانی حكومەت و 
رۆڵێكی كارا دەبینێت لەدروســـتكردنی بڕیارە ئابوریەكانی حكومەتدا و پرۆژەی چاكســـازی و نەخشە رێگای 

دروست و پێشكەوتوو پێشكەش دەكات بەئامانجی گەشەدان و نوێكردنەوەی ئابوری نیشتمانی

* پڕۆژەی گەنجینەی مۆدێرن و كۆمەڵگایەكی پێشكەوتوی بازرگانی دامەزراندووە 

¬¬
* ژووری  بازرگانی  و پیشە سازیی سلێمانی  جێگە ی  متمانە ی  بازرگانان و 
پیشە ســـازان و خاوە ن كۆمپانیاكانی  كوردستانە و ئێستا زیاتر لە ٧٠ 

ھەزار ئەندامی ھەیە 
* ئەنجومەنی كارگێڕیی، باترین ناوەندی ژوورە كە چاودێری ھەموو 
كارو چاالكییەكانی ژوور دەكات و ھێڵە گشتییەكانی سیاسەتی ژووری 
بازرگانی و پیشەسازی دادەڕێژێت و بۆ ئەم مەبەستە چەندین لیژنەی 

ھەمیشەیی و كاتیی پێكھێنراون 
* یەكەمین ژووری بازرگانی و پیشەســـازی كوردستان و عێراق بووە 

كاری بەسیستەمی ئەلكترۆنی كردووە

ژووری  بازرگانی  و پیشە سازی سلێامنی 

بازرگانانی عەلوەی سلێمانی لەگەڵ کۆمپانیاکانی 
تایبەت بەمیوەی یۆنان گرێبەستی کار دەبەستن

سلێمانی پەیوەندییە بازرگانییەکانی لەگەڵ یۆنان فراوان ده كات

بازرگانانی عەلوەی ســـلێمانی لەوتی 
یۆنـــان توانیـــان کاری ھاوبەش لەگەڵ 
کۆمپانیاو بەرھەمھێنەرانی میوە ئەنجام 
بـــدەن، دوای ئەوەی لەگەڵ شـــاندێکی 
ژووری بازرگانی سلیمانی سەردانی ئەو 
وتەیان کردو بەشـــداربون لەپێشانگای 
خاوەنکاران و  کۆبونەوەی  کشـــتوکاڵی و 

کۆمپانیا کشتوکاڵیەکان.

عەتـــا محەمـــەد، بازرگانـــی میـــوەو 
سلێمانی  عەلوەی  کاسبکارانی  نوێنەری 
بەڕۆژنامـــەی "بازرگانی و پیشەســـازی" 
وەک  "بەشـــداریکردنمان  راگەیانـــد 
ژمارەیەک بازرگانی عەلوەی ســـلێمانی 
لەشـــاندی بازرگانی و پیشەسازی ژووری 
بازرگانـــی ســـلێمانی بۆ وتـــی یۆنان 
سوودی زۆری ھەبوو بۆمان، کە توانیمان 
دروســـتبکەین  ئاشـــنایەتی  لەنزیکەوە 
لەگەڵ جوتیاران و خاوەنکارانی ئەو وتە 

لەشاری سالۆنیک".
راشـــیگەیاند "ئەم ســـەردانانە دەبێتە 
ئەو  لەخاوەنـــی  نزیکبونـــەوە  مایـــەی 
بەرھەمانـــەی لـــەو وتـــە بەرھەمدێن، 

پێشـــتر ئێمـــە وەک بازرگانـــی میـــوە 
لەدەســـتی دوو یان دەســـتی سێ ئەو 
میوانەمـــان کڕیوەتەوە، خۆشـــبەختانە 
لەم ســـەردانەدا ئاشـــنا بوین بەکەسی 
یەکەم لەبەرھەمھێنانی میوەو لەســـاڵی 
داھاتوەوە گرێبەستمان کردووە بۆ کاری 
ھاوبەش و ھاوردەکردنی میوە بۆ شـــاری 

سلێمانی".
لەگەڵ  ســـلێمانی  عەلوەی  بازرگانانی 
ئامێری  دروســـتکردنی  کۆمپانیاکانـــی 
پاککردنـــەوەی میـــوەو پاکێجینکـــردن 
لەوتـــی یۆنان گرێبەســـتیان کردووەو 
ئامێرەکانیـــان کڕیـــوەو دەیھێننەوە بۆ 
شـــاری ســـلێمانی و دەکەوێتە کارکردن 
کـــە ئەمەش دەبێتە ھۆکارێکی گرنگ بۆ 

پاکردنەوەو لەکیسنانی میوە.
عەتا محەمەد، ئاماژەی بەوەش دەکات 
"ســـەردانکردنی ئێمـــە لەگەڵ شـــاندی 
ژووری بازرگانی ســـلێمانی گرنگی زۆرو 
قورســـایی ھەیە کە دەبێتە ھۆی بەھێز 
کردنـــی پەیوەندیمـــان لەگـــەڵ تەواوی 
کۆمپانیـــاو خاوەنکارانـــی یۆنان و ئێمە 
کردنی  ھـــاوردە  لەکڕین و  بەردەوامیـــن 
بەشێکی زۆری ئەو پێداویستیە سەوزەو 
میوانەی بۆ کوردستان پێویستەو ھەوڵ 
دەدەین ئـــەو بەرھەمانە لەکوردســـتان 
بناسێنین  بەجوتیارانی  بکەین و  ئاشـــنا 
تا لێرە بەرھەمیبھێنـــن، چونکە خاکی 
کوردستان گونجاوە بۆ بەروبومی والتی 

یۆنان".

ئا: زریان محەمەد

دوای پەیوەنـــدی و ھەماھەنگی بەردەوام 
لەگەڵ كونسوڵگەری وتی یۆنان لەشاری 
ھەولێر بۆ دروســـتكردنی پردی پەیوەندی 
لەنێـــوان ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
ســـلێمانی و ژوورە بازرگانییەكانـــی وتی 
یۆنان، زەمینەســـازی كرا بۆ ســـەردانی 
شاندێكی بازرگانی لەھەرێمی كوردستانەوە 
بۆ شاری سالۆنیكی یۆنان. شاندەكە لە٤٠ 
بـــازرگان و خاوەنكار پێكھاتبـــوو لەبوارە 
جیاوازەکانی بازرگانی گشتی، کشتوکاڵی، 
وەبەرھێنان، پیشەسازی، خاوەن كێڵگەی 
بازرگانانی عەلوەی سلێمانی و  پەلەوەری، 
سەرۆکی کۆمەڵەی کێڵگە پەلەوەریەکان و 
بەڕێوەبـــەری پێشـــانگای نێودەوڵەتـــی 
ســـلێمانی. بـــۆ یەكەمجار بـــوو لەكاری 
بازرگانی ھاوبەشـــدا شاندێك بەم ژمارەیە 

سەردانی ئەو وتە بكات.

شاندەکەی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
سلێمانی پێکھاتبوو لە(سیروان محەمەد)، 
ســـەرۆکی ژوورو (یاسین رەحیم فەرەج)، 
جێگری ســـەرۆک و ژمارەیەک لەئەندامانی 
کارگێـــڕی ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
ڕەشـــید  ســـەعید  عەزیـــز  ســـلێمانی و 
بەڕێوەبەری گشتی وەبەرھێنانی سلێمانی و 
ژمارەیەك لەکۆمپانیاو خاوەنکارانی شاری 

سلێمانی.
شاندەكە لەڕێكەوتی ٢٠٢٢/٥/١٠ گەیشە 
ســـەرەتای  یۆنان،  ســـاڵۆنیكی  شـــاری 
كاری شـــاندەكە بەڕێوەچوونـــی دیـــدارو 
كۆبوونەوەیەك بوو لەگەڵ ژووری بازرگانی  
بەمەبەستی  ســـالۆنێک،  تەکنیکی شاری 
گفتوگۆکردن لەبارەی کاروباری بازرگانی و 
وەبەرھێنان لەھەرێمی کوردستان به گشتی و 

شاری سلێمانی به تایبه تی.
(ســـیروان محەمەد)، ســـەرۆکی ژووری 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی لە وتەیەکدا 
لەکاتی بەڕێوەچونی دیدارەکەدا ڕایگەیاند 

"شاری ســـلێمانی لەڕووی وەبەرھێنانەوە، 
پێشـــکەوتنی باشـــی بەخۆیەوە بینیوەو 
کۆمپانیا ناوخۆیی و بیانییەکان توانیویانە 
چەندین پرۆژە دروســـتبکەن و کاری تێدا 
بکـــەن داواش لەکۆمپانیـــا یۆنانییـــەکان 
دەکەم لەگەڵ بازرگانانی ســـلێمانی کاری 

زیاتر ئەنجامبدەن و وەبەرھێنان بکەن".
پاشان شاندەکە لەگەڵ جێگری وەزیری 
ناوخـــۆو بەرپرســـی ھەرێمی ســـالۆنیک 
چۆنیەتی  باســـکردنی  بـــۆ  کۆبوونـــەوە 
ئەنجامدانـــی کاری ھاوبەش و بەھێزکردنی 

پەیوەندیەکان.
ســـەردانکردنەکاندا  دیـــدارو  لەدرێژەی 
ڕێکەوتـــی ٢٠٢٢/٥/١٢، شـــاندی ژووری 
ســـلێمانی  پیشه ســـازی  بازرگانـــی و 
فێرســـكۆن  كشـــتوكاڵی  له پێشـــه نگای 

لەسالۆنیک به شداربوون.
دیـــدارو  لـــه  پێشـــا نگاكەدا  چه ندیـــن 
كۆبوه نه وه ی ڕاسته وخۆ له نێوان بازرگانان و 
خاوه ن كۆمپانیاكانی شـــاری ســـلێمانی و 
به مه به ستی  به رێوه چوو،  سالۆنیك  شاری 
كـــردن و  كار  گرێبه ســـتی  كردنـــی  واژۆ 

له نزیكه وه  ئاشـــنا بوون به  به رھه مه كانی 
ھه ردووال.

بۆ زیاتر ئاگاداربون لەکاری پێشـــانگاو 
بازرگانـــان و  کاری  بەشـــداریکردنی 
پیشەســـازان، پرۆتۆکۆڵی کاری ھاوبەش 
لەنێـــوان ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
پێشـــانگای  بەڕێوەبەرانـــی  ســـلێمانی و 
وتی  لەپێشانگاکانی  بەرپرس  فێرسکۆن 
یۆنان و بەڕێوەبەری پێشانگای نێودەوڵەتی 

سلێمانی ئەنجامدرا.
بازرگانـــی و  ژووری  شـــاندی  پاشـــان 
پیشه ســـازی ســـلێمانی له گـــه ڵ یه كێتی 
ھاورده و ھه نارده كارانی شـــاری سالۆنێك 

كۆبونەوە.
بازرگانـــی و  ژووری  شـــاندی  دواتـــر 
پیشەســـازی ســـلێمانی لەگـــەڵ وەزیری 

کشتوکاڵی شاری سالۆنێک كۆبونەوە.
(ســـیروان محەمەد)، ســـەرۆکی ژووری 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی ڕایگەیاند 
“داواكارین وه زیری كشـــتوكاڵی سالۆنێك 
به رۆڵی خۆی ھه ستێت و ھه وڵه كانی بخاته  
گـــه ڕ بۆ كردنـــه وه ی ھێڵێكی ئاســـمانی 

له نێوان شاری سلێمانی و شاری ساڵۆنێك 
تاكـــو زیاتر گرنگی به كه رتی گه شـــتیاری 
بدرێت، بانگێشـــتی وه زیری كشـــتوكاڵ و 
كۆمپانیاكانی ساڵۆنیك ده كه ین سه ردانی 
شـــاری ســـلێمانی بكه ن و به رھه مه كانیان 
له پێشه نگای نێوده وڵه تی سلێمانی نمایش 

بكه ن“.
لەدرێژەی سەردانەکەی شاندی ژوور بۆ 
شاڕی ســـالۆنیک لەڕێکەوتی ٢٠٢٢/٥/١٣ 
لەوتـــی یۆنـــان پرۆتۆکۆڵێکی کارکردنی 

ھاوبەش واژۆ کرا.
ســـه رۆكی ژووری بازرگانی و پیشه سازی 
ســـلێمانی پاش واژۆ كردنـــی پرۆتۆكۆڵی 
كاری ھاوبه ش به شه كانی ژووری بازرگانی 

سالۆنیكی به سه ركرده وه .
یه كێك له  كاره  ســـه ره كییه كانی ژووری 
بازرگانی سالۆنیك برتییه  له تۆمار كردنی 
ناوی بازرگانی، ھه ر چاالكی و پیشـــه یه ك 
كه  له الیه ن كاسبكاران و بازرگانانی شاری 
ســـالۆنیك له وتی یۆنان ئه نجام ده درێت 
ســـالۆنیكه وه   بازرگانی  ژووری  له الیـــه ن 

ناوه كه ی بۆ تۆمار ده كرێت .

تۆماركردنی ناوی بازرگانی له ســـه رجه م 
وتانی جیھاندا، ئه ركی ژووره  بازرگانیه كانه ، 
له ســـالۆنیكیش سه رپه ریشـــتكردنی ناوی 

بازرگانی له ئه ستۆی ژووری بازرگانییه .
ســـیروان محه مه د، رایگه یاند “كاره كانی 
ژووری بازرگانی ســـالۆنیك ھاوشـــێوه ی 
ژووری بازرگانی و پیشه ســـازی سلێمانییه  
ھیواداریـــن بتوانین ســـود لـــه  ئه زمونی 
یه كتـــر وه ربگرین بـــۆ به ره وپیش بردنی 

كاره كانمان“.
ھەروەھـــا بەشـــی کشـــتوکاڵی ژووری 
کە  پیشەســـازی ســـلێمانی  بازرگانـــی و 
بەشداربون لەشاندەکەدا چەند کۆبونەوەو 

دانیشتنیان ئەنجامدا.     
وەســـفی خەلیل، ڕاوێژکاری کشتوکاڵی 
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی ســـلێمانی 
لەگەڵ  کۆبونـــەوە  "توانیمان  رایگەیانـــد 
کەســـانی پســـپۆر لەبواری کشـــتوکاڵی 
داپوشراو بەگشتی ھایدرۆپۆنیک و خانووی 
پالســـتیکی بەتایبەتـــی ئەنجامبدەیـــن، 
یەکترو  بەکەشوھەوای  ئاشنابین  ھەروەھا 
باس لە کاریگەری وشکەســـاڵی لەســـەر 
بەکارھینانی  چۆنیەتـــی  ئـــاوو  کەمبونی 
ئەم دوو تەکنەلوجیایە بکەین بەمەبســـتی 

کەمتر بەکارھێنانی ئاو".

یۆنـــان وتێکـــی باشـــوری ڕۆژھەتی 
ئەوروپـــاو یەکێکـــە لەوتانـــی بەلقان و 
ئەندامـــی یەکێتی ئەوروپایـــە، بەیەكێك 
گەشـــتیاریەكان  کشـــتوکاڵی و  لەوالتـــە 
دادەنرێت لەجیھاندا كە ساالنە ژمارەیەكی 
زۆر لە گەشـــتیاران ســـەردانی ئەم والتە 
دەكـــەن كە لەو رێگەیەوە داھاتێكی زۆری 

بۆ یۆنان دەست دەكەوێت. 
ھـــاوکات یۆنـــان و ھه رێمی كوردســـتان 
له كه رتـــی گه شتوگوزاریشـــدا خوازیـــارن 

په یوه ندییه كانیان فراوان بكه ن و
ھـــەردووال پالنـــی ھاوبەشـــیان ھەیـــە 
بەمەبەســـتی كردنه وه ی ھێڵی فڕۆكه وانی 

نێوان ھه رێمی كوردستان و یۆنان. 

پێشتر ئێمە وەک 
بازرگانی میوە لەدەستی 

دوو یان دەستی 
سێ ئەو میوانەمان 

کڕیوەتەوە، لەم 
سەردانەدا ئاشنا بوین 

بەکەسی یەکەم

 شاندی بازرگانی سلێ�نی لەیۆنان

تیمی پێشانگای نێودەوڵەتی سلێمانی: 
گەشتی یۆنان سەرکەوتوو بوو

تیمێکی پێشانگای نێودەوڵەتی سلێمانی 
بەشـــدار بوون لەچوارچێوەی ســـەردانی 
وەفـــدی ژوری بازرگانـــی و پیشەســـازی 
ســـلێمانی بۆ شاری ســـاڵۆنیکی یۆنان، 
ئەو شاندە سەردانەکە بەسەرکەوتو باس 
ھاوبەشـــیان  کاری  پرۆتۆکۆڵی  دەکـــەن 

ئەنجامداوە.

 شـــەوقی عومەر مەحمود، بەڕێوەبەری 
پێشـــانگا  پەیوەندیەکانـــی  کارگێـــڕی و 
وپیشەســـازی  بازرگانـــی  بەڕۆژنامـــەی 
ڕاگەیاند "لەسەر بانگھێشتنامەی کۆنسوڵی 
وتی یۆنان لەھەرێمی کوردسان تیمێکی 
پێشـــانگای نێودەوڵەتی سلێمانی لەگەڵ 
سلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانی و  ژووری 
ســـەردانی وتی یۆنانی کرد بەمەبەستی 
ئەنجامدانـــی واژۆکردنی پرۆتۆکۆڵی کاری 

ھاوبەش".
"لەســـەردانەکەدا تیمەکەی  راشیگەیاند 
پێشـــانگای نێودەوڵەتـــی ســـلێمانی کە 
پێکھاتبون لەھەریەک لە(حەسەن رەحیم 
ئەحمەدو شەوقی عومەرو سۆما حەسەن) 
بەشـــداری زۆربـــەی ســـەردان و دیـــدارو 
کۆبونەوە ھاوبەشەکانی وەفدەکەی کرد کە 

لەگەڵ الیەن و دامودەزگا پەیوەندیدارەکانی 
ئەو وتەدا ئەنجامدران".

واژۆکردنی پرۆتۆکۆڵی ھاوبەش لەنێوان 
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی و 
بەرپرســـیار  ھێلێکســـپۆ  بەرپرســـانی 
پێشـــانگاکانی  ڕێکخســـتنی  لەکردنەوەو 
ناوەڕۆکەکـــەی  جێبەجێکردنـــی  یۆنـــان 
لەالیەن کۆمپانیای ئەتلەس ئەسیڵ دەبێت 
ڕێکخســـتنی  لەکردنەوەو  بەرپرســـن  کە 

پێشانگا لەشاری سلێمانی.
شەوقی عومەر، ئاماژەی بەوەدا "لەمیانەی 
ئیمزاکردنی نامەی لێکتێگەیشـــتنی نێوان 
ھـــەردوالدا بڕیاردرا کـــە بەچەند ڕێکارو 
ھەماھەنگییە  ھـــاوکاری و  ئەو  ھەنگاوێک 
زیاتر بکرێت، ھەر بەپێـــی ڕێککەوتنەکە 
ھەردوال ھانـــی کۆمپانیاکانی وتەکانیان 
دەدەن بـــۆ بەشـــداری لەپێشـــانگاکانی 
نێودەوڵەتی  پێشـــانگای  زەھێلیکســـپۆو 
ســـلێمانی، ھەردووال ڕوبـــەری گونجاو بۆ 
یەکتر دابین دەکەن و داشکاندنی ٥٠٪یش 

بۆ بەشداربوانی ھەردوال دەکرێت".
ســـانە لە شاری ســـلێمانی پێشانگای 
کتێـــب و  کشـــتوکاڵ و  نێودەوڵەتـــی و 

پیشەسازی ڤستیفاڵی بەھار دەکرێتەوە.



ئا: زریان محەمەد

شاندێكی ژووری بازرگانی و پیشه سازی 
ســــلێمانی ســــەردانی وتی ئه رمینیایان 
کرد به مه به ستی به شداری كردن له چه ند 
كۆبونه وه یــــه ك و ســــەردانکردنی چەنــــد 
بەرھەمھێنانــــی خــــۆراک و  کارگەیەکــــی 

پێداویستیەکانی پیشەسازی لەو وته .

(سیروان محه مه د)، ســــه رۆكی ژووری 
ســــلێمانی  پیشه ســــازی  بازرگانــــی و 
لەڕێکەوتــــی(٢٠٢٢/٥/١٦) لەگەڵ (عەتا 
رەجەب رەحمــــان)، ئەندامی ئەنجومەنی 
کارگێڕی ژوور، (عەزیز سەعید رەشید)، 
بەڕێوەبەری گشتی وەبەرھێنانی سلێمانی و 
ژمارەیەک لەبازرگانانی شــــاری سلێمانی 
لەسەر داوای باڵوێزی ئەرمینیا لەھەرێمی 

کوردستان سەردانی ئەو وتەیان کرد.
ڕێکخــــەری  نەجمەدیــــن)  (دابــــان 
بازرگانــــی و  لــــەژووری  پەیوەندیــــەکان 
بــــە ڕۆژنامەی  پیشەســــازی ســــلێمانی 
ڕاگەیانــــد"  پیشەســــازی   بازرگانــــی و 
ســــەرەتای ســــەردانەکەمان بەكۆبونه وه  
ئه لیكســــانیان)،  (ئه ندارینــــك  له گــــه ڵ 
به رێوبه ری جێبه جێكاری ژووری بازرگانی 
دانیشتنەکەدا  لە  دەستیپێکرد.  ئه رمینیا 
باس لــــە چەند بابەتێکی تایبەت بەکاری 
بازرگانی و پیشەســــازی و کشتوکاڵی کرا، 
باســــی  كردنه وه ی گه شــــتی ئاســــمانی 
له نێوان سلێمانی و وتی ئه رمینیاش کرا 
تا بازرگانان و گه شتیاران بتوانن به ئاسانی 
بگه نه  ئه و وته و ھێڵی كارگۆش بكرێتەوە 

بۆ کاری بازرگانان".
پاشــــان شــــاندەکەی ژووری بازرگانی و 

پیشەسازی ســــلێمانی لەشاری یەریڤانی 
وتی ئەرمینــــا لەڕێکەوتی ٢٠٢٢/٥/١٧ 
لەگەڵ (ئەرمیــــن ئەرزومەنیان)، جێگری 

وەزیری ئابووری ئەرمینا کۆبونەوە.
ســــیروان محەمــــەد، ســــەرۆکی ژووری 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی ڕایگەیاند 
"ســــەردانەکەمان بۆ وڵآتــــی ئەرمینیا بۆ 
بەھێزکردنی کاری بازرگانی و پیشەسازی و 
 . وەبەرھێنــــان  کشــــتوکالی  کەرتــــی 
لەکۆبونەوەکانمانــــدا داوامــــان لەجێگری 
وەزیــــری ئابــــوری وتــــی ئەرمینیا کرد 
کارئاسانی زیاتر بۆ بازرگانان و خاوەنکاران 
بکرێت وەکاربکرێت بۆ کردنەوەی ھێڵێکی 
ئاسمانی لەنێوان شاری سلێمانی و وتی 

ئەرمینیاو کردنەوەی لقێکی بانکی تایبەت 
بەکاری بازرگانان".

لەھەمان ڕۆژدا شاندی ژووری بازرگانی و 
پیشەســــازی ســــلێمانی لەگەڵ (ئەرمین 
فەرمانگــــەی  ســــەرۆکی  ئەرڤازیــــان)، 
لەوەزارەتــــی  دەرەوە  پەیوەندییەکانــــی 
دارایی کۆبونەوە، لەکۆبونەوەکەدا گفتۆگۆ 
کرا لەبارەی ھاتنی شــــاندێکی بازرگانی 
وتــــی ئەرمینیا بۆ شــــاری ســــلێمانی و 
ئەرمینیا  بانــــک-ی  ئــــارارات  کردنەوەی 
لەھەرێمی کوردســــتان تاکــــو بازرگانان 
بازرگانی  ئاســــانتر  بەشێوەیەکی  بتوانن 

بکەن.
ژووری  ســــه ردانه كه یدا،  له درێــــژه ی 

ســــلێمانی  پیشه ســــازی  بازرگانــــی و 
پرۆتۆكۆڵــــی لێكتێگه یشــــتن و كاركردنی 
ھاوبه شــــیان له گــــه ڵ ژووری بازرگانــــی 

ئه رمینیا واژۆ كرد.
ســــیروان محه مــــه د، ســــه رۆكی ژووری 
بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی ڕایگەیاند 
خاڵــــی  چه ندیــــن  "له پرۆتۆكۆڵه كــــه دا 
گرنــــگ ھه یــــه ، له بــــاره ی ھه ماھه نگی و 
كاركردنی ھاوبــــه ش و ھاندانی بازرگانان و 
ســــه رمایه دارانی ھه ردووال، تاكو پڕۆژه ی 
وه به رھێنــــان له بواره كانــــی بازرگانــــی و 
گه شتیاری  كشــــتوكاڵی و  پیشه ســــازی و 
بــــده ن له ژێر چاودێــــری ژووری  ئه نجام 

بازرگانی و پیشەسازی".

سیروان محەمەد وتی “له كاتی روودانی 
ھه ر كێشه و حاڵه تێكی نه خوازراو له وتی 
ئه رمینیا یان عێراق و ھه رێمی كوردستان، 
ژووری بازرگانی ھــــه ردووال ھه وڵه كانیان 
بــــۆ چاره ســــه ركردنی  گــــه ڕ  ده خەنــــە  
كێشــــه كان، ھــــاوكاری و كارئاســــانی بۆ 

بازرگانان و سه رمایه داران".
وتیشــــی "یه كێك له خاڵــــه  گرنگه كانی 
بانكێكــــی  كردنــــه وه ی  ڕێكکه وتنه كــــه  
ئه رمینیا یە له  شــــاری ســــلێمانی، بڕیاره  
شاندێكی ئه و وته  له ئاینده یه كی نزیكدا 
ســــه ردانی ســــلێمانی بكه ن، به مه بستی 
گرتنه به ری ڕێكاره كانــــی كردنه وه ی ئه و 

بانكه  له شاری سلێمانی".

پەلەوەر بازرگانی 

ئا: زریان محەمەد

سەرۆکی کۆمەڵەی کێڵگە پەلەوەریەکان، 
نـــازم عەبدو جـــاف لـــەم گفتوگۆیەدا 
لەگەڵ رۆژنامەی "بازرگانی و پیشەسازی" 
دەڵێت "رەوشـــی خاوەن پڕۆژەکان زۆر 
خراپەو گەر بەوشێوەیە پشتگوێخستنی 
داواکاریەکانیـــان بـــەردەوام بێـــت ئەوا 
ناتوانن بەردەوامبن لەسەر بەرھەمھێنانی 

مریشک لەناوخۆی کوردستان".

بازرگانی و پیشەسازی: رەوشی کێڵگە 
پەلەوەریەکان لەئێستادا چۆنە؟ 

کیلگـــە  ڕەوشـــی   :عەبـــدو نـــازم 
پەلەوەریـــەکان زۆر خراپە ،تا رادەیەک 
زۆربەی خاوەن پـــڕوژەکان بەبەردەوامی 
توشـــی  زۆریـــان  بگـــرە  لەزیانـــدان، 
تەنانـــەت  بـــوون،  زۆر  قەرزارییەکـــی 
ھەندێکیان  توشـــی مایەپوچیش بوون، 
ئەمەش بەھۆی ئەو ئاســـتەنگانەی دێتە 

بەردەممان.

ھۆکارەکانی  پیشەســـازی:  بازرگانی و 
گرانبونی نرخی مریشک چییە؟

نازم عەبـــدو: گرنگترین ھۆکارەکانی 
گرانبونی مریشـــک لەم چەنـــد خاڵەدا 

بۆتان دەخەمە ڕوو: 
١. گرانبونی نرخی ئالیک بەشێوەیەک 
لەم ســـێ مانگەی دواییدا نزیکەێ ٣٥٠ 
دۆالر بەرز بوەتەوە، پێشـــتر نرخی یەک 
تۆن بە ٤٥٠ دۆالر بوو، ئێســـتا بە ٧٠٠ 
دۆالرە، ئاشـــکرایە لـــە ٧٠٪ی  تێچونی 
ھەر کیلۆیەکی گوشـــتی مریشک بریتیە 

لەنرخی ئالیکەکەی.
٢. گران بوونی نرخی سوتەمەنی، پێش 
٦ مانـــگ نرخی ھەر تۆنێک غاز بە ٤٥٠ 
ھەزار دینار بوو، ئێســـتا بەیەک ملیۆن 
دینارە، کەواتە ٥٥٠ دینار زیادی کردوە، 
ھەروەھا نرخی گازوایل پێش ٦ مانک بە 

٤٥٠ دینار بوو، ئێستا بە ٩٠٠ دینارە.
٣. نرخی دەرمان بەگشتی ھەڵکشاوە، 

کواڵتیشـــەوە  لـــەڕوی  لەھەمانـــکات 
دابەزیـــوە بەتایبـــەت ڤاکســـین، لەبەر 
دروســـتکردنی و  ســـەرچاوەی  زۆری 
گەرمی  لەپلـــەی  ھەڵنەگرتنـــی  بـــاش 
تایبەت، کاریگـــەری جێی گومانە، بۆیە 
لەکاتـــی بەکارھێنانی ڕۆڵی ئەوتۆی نیە 
لەببونەوەی  ڕێگرتن  لەچارەسەرکردن و 
ڤایرۆسەکان، بۆیە ئێمەش لەزۆر لەکۆڕو 
کۆبوونەوەکان داوامان لەحکومەت کردوە 
ڤاکســـین  دابەشـــکردنی  کڕین و  ئەرکی 

بگرێتە ئەستۆ.
٤. وەکو الی ھەموان ئاشـــکرایە ئێمە 
بەرھەمەکەمان بەدینار ئەفرۆشین، بەم 
ھەموو پێداویستی بەخێوکردنی مریشک 
بەدۆالر ئەکڕیـــن، بۆیە ھەر بەرزو نزمی 
لەنرخیـــان ببێت کاریگەری لەســـەرمان 
ئەبێـــت، دابەزینی بەھای دینار بەرانبەر 
بەدۆالر کاریگەری خۆی ھەبوە لەســـەر 

بەرزکردنەوەی نرخی مریشک.
٥. زۆریـــی مردار بونەوەی مرێشـــک، 
ھۆکارێکی تری گران بوونی مریشـــکە، 
بەھـــۆی بوبوونەوەی ڤایـــرۆس وەکو 
چۆن باســـمان کـــرد، دابەزینی کوالێتی 
دەرمـــان نەیتوانیوە ڕێگر بێت لەبەردەم 

ئەم دیاردەیە.

تاچەنـــد  پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 
توانیوتانە خواستی بازاڕ پڕکەنەوە؟

نـــازم عەبـــدو: ئیمـــە نـــەک تەنھا 
خواســـتی بازارمـــان پڕکردوەتەوە بگرە 
ھەناردەی دەرەوەی پارێزگای ســـلیمانی 
ئەکەیـــن، ھەرچەند لەبەر ئـــەو زەرەرو 
زیانەی بەر خاوەن کیڵگە پەلەوەریەکان 
کەوتووە ڕێژەی لە ٤٠٪ پڕۆژەکان لەکار 

وەستاوە.

کردنی  ھاوردە  پیشەسازی:  بازرگانی و 
مریشکی بەســـتوو چ کاریگەری لەسەر 

کەرتی پەلەوەر ھەبووە؟
نازم عەبدو: ھاوردەکڕدنی مریشـــکی 
بەستوو زیانێکی گەورەی لێداوین، ئێمە 

خۆمان لەساڵێکدا توانای بەرھەمھێنانی 
١٨٠ھەزار تۆنمان ھەیە، بەم پێوســـتی 
ناوخۆ تەنھا ٨٠ ھەزار تۆنە، کەواتە ١٠٠ 
ھەزار تۆن لەپێویســـتی خۆمان زیاترە، 
بێگومان ئەو مریشـــکە بەســـتووەی کە 
لەدەرەوە دێـــت لەبەر نزمـــی کواڵێتی 
ھەرزانتر دەفرۆشـــرێ، بۆیە تا رادەیەک 
کاریگەری خۆی لەســـەر بەبازاڕ کردنی 
بەرھەمـــی ناوخۆ ھەیە، لێرەدا حکومەت 
بەرپرســـیاری یەکەمـــە لەھاوردەکردنی 
مریشـــکی بەســـتوو. بێگومان ئەگەروا 
بڕوات نەک ئەم کەرتە لەمەترســـیدایە، 
بگرە رۆژێک دێـــت چاوەڕێی رەحمەتی 
وتانـــی دراوســـێ ئەکەین بـــۆ ئەوەی 
گوشتی مریشکمان دەستکەوێ. خۆشمان 
بـــاش ئەزانین بەرھەمیان ھەرگیز ناگاتە 
ئاســـتی بەرھەمی ناوخۆ، وەســـتانی لە 
٤٠٪ پڕوژەکان سەرەتایەکی مەترسیدارە 

بۆ داڕمانی ئەم کەرتە.

کەرتی  کـــە  پیشەســـازی:  بازرگانی و 
پەلەوەر مەترسی لەسەرە، پێویستە چی 

بکرێت بۆئەوەی ئەم کەرتە نەکەوێت؟
نـــازم عەبدو: بـــۆ دەربازبـــون لەم 

مەترسییە دەبێت ئەم ھنگاوانە بنرێت:
١. ڕاگرتنی ھینانی مرێشـــکی بەستوو 

لەدەرەوەی وت.
٢. چاودێـــری کردنی کارگەکانی ئالیک 

چ لەڕووی نرخ یان کوالێتی.
دەرمـــان  کردنـــی  چاودێـــری   .٣
بەتایبەت دابینکردنی ڤاکســـین لەالیەن 

حکومەتەوە.
٤. دابینکردنـــی ســـوتەمەنی بەنرخی 

گونجاو.
٥. ڕێگەپێدانی ھەناردە کردنی بەرھەمە 
زیادەکە بۆ ناوەڕاست و خوارووی عێراق، 
چونکە زۆرجار لەالیـــەن ھەندێ لەیەکە 
ئیدارییەکانی خۆمـــان بەداخەوە رێگری 

لێدەکرێت.

الیەنـــە  پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 
ھاوکاری  چەنـــد  تا  پەیوەندیـــدارەکان 

کەرتی پەلەوەرن؟
نـــازم عەبـــدو: بەھیـــچ شـــێوەیەک 
ھـــاوکاری نەکراوین تەنھـــا ئەوە نەبێت 
لەبـــەر پەرۆشـــی خـــۆی لـــەم چەند 
ڕۆژەی دواییـــدا ھەڤـــاڵ بافڵ تاڵەبانی،  
ســـەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان 

بەســـەری  تایبـــەت  لەکۆبونەوەیەکـــی 
بەگشتی  کشـــتوکاڵ  کەرتی  کردینەوەو 
لەمیانـــەی کوبوونەوەکـــەدا پەیمانی دا 
ھاوکارمان بێت بۆ سەرخســـتنی کەرتی 
پەلەوەر  سێکتەری  بەگشتی و  کشتوکاڵ 
دابینکردنی  بەمەبەســـتی  بەتایبەتـــی، 
ھەلـــی کار بـــۆ ھاوتیانـــی پارێزکای 
بەرچاو  ھاوکارییەکی  ئەوەش  سلێمانی، 
دەبێت بـــۆ پارێزگای ســـلیمانی، بۆیە 
ھاوکارمان  ھەیە  گەورەمـــان  ئومێدێکی 
بێت بۆ ئەوەی لەم تەنگەژەیە رزگارمان 

بێت.

بازرگانـــی و پیشەســـازی: لەکەرتـــی 
پەلـــەوەردا دەرفەتی کار بۆ چەند کەس 

رەخساوە بەگشتی؟
نازم عەبدو: لەبەرئەوەی ئەم کەرتەی 
ئێمە وابەستەیە بەچەندین شوێنی تری 
وەک کارگـــەی ئالیک، ســـەربڕخانەکان 
، پـــڕۆژەی ھێلکە تروکانـــدن، پڕۆژەی 
ھێلکەی جوجـــک، کلینکی ڤێتەرنەری، 
دابینکردنی ســـوتەمەنی، چەندین بواری 
تر، بۆیە توانیمانـــە نزیکەی ٢٠٠ ھەزار 

ھەلی کار دابین بکەین.

سەرۆکی کۆمەڵەی کێڵگە پەلەوەریەکان: رەوشی کێڵگە پەلەوەرییەکان زۆر خراپە

ھەموو شتێک گران بووە، نرخی مریشکیش گرانتر دەبێت

ژووری بازرگانـــی ســـلێمانی لەمیانی 
وەفدێکی بازرگانی و حکومی کە لەالیەن 
یەکێتی ژوورەکانی بازرگانی و پیشەسازی 
کوردســـتانەوە ڕێکخـــرا بوو ســـەردانی 

پەرلەمانی بەریتانیایان کرد.

کوردســـتان  بازرگانـــی  شـــاندی 
بەسەرپەرشـــتی سەرۆکی یەکێتی ژوورە 
بازرگانیەکانـــی ھەرێمـــی کوردســـتان و 
لەبەرپرسانی حکومی  جێگرو ژمارەیەک 
ســـەردانی پەرلەمانی بەریتانیایان کردو 

ئێوارەخوانێکیان بۆ ئەنجامدرا.
دکتۆر دارا جەلیل خەیات، ســـەرۆکی 
یەکێتی ژوورەکانی بازرگانی و پیشەسازی 
ھەرێمی کوردســـتان و سیروان محەمەد، 
ژوورە  یەکێتـــی  ســـەرۆکی  جێگـــری 
بازرگانیەکانی ھەرێم و ســـەرۆکی ژووری 
نەوزاد  پیشەسازی سلێمانی،  بازرگانی و 
غەفور، جێگری ســـەرۆکی ژوورو ئاوات 
محەمەد، قائیمقامی سلێمانی و بەیاوەری 
کوردستان و  ھەرێمی  بازرگانی  شـــاندی 
عێراق بەشدارییان کرد لەئێوارەخوانێک 
لەپەڕلەمانی بەریتانیا لەالیەن رێکخراوی 

کاری عێراقی و بەریتانیا رێکخرابوو.
(بارۆنـــا  لەئێوارەخوانەکـــەدا 
ئیمانیکڵسۆن)، سەرۆکی رێکخراوی کاری 
عێراقی و بەریتانیا خۆشحاڵی بەم سەردانە 
بتواندرێت  ھیـــوای خواســـت  دەربڕی و 
پەیوەندیە ئابوری و بازرگانیەکان لەنێوان 
ھەردووالدا پەرە بســـێنێت و کاری باش 

بکرێت لەنێوان ھەردووالدا.
خەیـــات،  جەلیـــل  دارا  دکتـــۆر 

لەسەردانەکەدا وتەیەکی پێشکەش کردو 
باســـی لەگرنگی وتی بەریتانیا کرد بۆ 

ھەرێمی کوردستان و عێراق.
شـــاندی  ســـەردانەکەدا،  لەدرێـــژەی 
بازرگانـــی کوردســـتان بەشـــدار بوون 
لەکۆنفرانســـی بەریتانی عێراقی لەشاری 

لەندەن.
ســـیروان محەمەد، جێگری ســـەرۆکی 
یەکێتـــی ژوورە بازرگانیەکانـــی ھەرێم و 
ســـەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
کۆنفرانســـە  "ئەم  رایگەیاند  ســـلێمانی 
ســـانە ئەنجامدەدرێـــت بـــۆ بـــەرەو 

نێـــوان  پەیوەندیەکانـــی  پێشـــبردنی 
عێراق و بەریتانیا بەھاوبەشـــی کۆمپانیا 
حکومی و  بەرپرســـانی  بەریتانیـــەکان و 
بازرگانانی ھەردوو وت کە تیایدا باس 
وەبەرھێنان  بازرگانیەکان و  لەپەیوەندیە 
دەکرێت و ھەوڵ دەدرێـــت کۆمپانیاکانی 
بەریتانیـــا بێھێندرێنە عێراق و ھەرێم  بۆ 

کارکردن“.

پاشان بەمەبەســـتی ئەنجامدانی کاری 
کاری  لێکنزیکبونـــەوەی  ھاوبـــەش و 
بازرگانیەکانی  ژوورە  یەکێتی  بازرگانی، 

ھەرێمـــی کوردســـتان پرۆتۆکۆڵی کاری 
ھاوبەشـــیان لەگـــەڵ ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی (ھانسلۆو) لەوتی بەریتانیا 

واژۆ کرد.

ســـیروان محەمەد، جێگری ســـەرۆکی 
یەکێتـــی ژوورە بازرگانیەکانـــی ھەرێم و 
ســـەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
"بەســـەرۆکایەتی  رایگەیاند  ســـلێمانی 
دکتـــۆر دارا جەلیل خەیـــات، لەدێژەی 
کاری سەردانەکەمان بۆ وتی بەریتانیا 
توانیمان لێکتێگەشـــتنی کاری ھاوبەش 

لەگـــەڵ ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
(ھانسلۆو) واژۆ بکەین تا بتوانین کاری 

ھاوبەش پێکەوە بکەین".

باس  “لەپرۆتۆکۆڵەکەدا  راشـــیگەیاند 
کراوە  بازرگانـــی  ھەماھەنگی  لـــەکاری 
لەنێوان ھەردوالداو دروستکردنی ناوەندێک 
سەردانکردنی  کارکردن و  بۆ  بەھاوبەشی 
ئەندامانی ژوورە بازرگانیەکانی ھەرێم بۆ 
ژووری بازرگانی (ھانسلۆو) تا بەشداری 
بکـــەن لەخولی ئەکادیمـــی و راھێنانیان 

لەسەر کاری پیشەیی و بازرگانی“.

سلیمانی و ئەرمینیا: پرۆتۆكۆڵی لێكتێگه یشتن و كاركردنی ھاوبه ش

شاندێکی بازرگانی کوردستان بەشداری لەکۆنفرانسی بەریتانی عێراقی دەکات

(١٥) سێ شەممە ٢٠٢٢/٦/٧ (١٥) سێ شەممە ٢٠٢٢/٦/٧

یەکێتی ژوورە 
بازرگانیەکانی ھەرێمی 
کوردستان پرۆتۆکۆڵی 

کاری ھاوبەشیان 
لەگەڵ ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی (ھانسلۆو) 

لەوتی بەریتانیا 
واژۆ کرد

یه كێك له خاڵه  
گرنگه كانی 

ڕێكکه وتنه كه  
كردنه وه ی بانكێكی 

ئه رمینیا یە له  شاری 
سلێمانی

وەستانی لە ٤٠٪ 
پڕوژەکان سەرەتایەکی 
مەترسیدارە بۆ داڕمانی 

ئەم کەرتە

پێش ٦ مانگ نرخی 
ھەر تۆنێک غاز بە ٤٥٠ 
ھەزار دینار بوو، ئێستا 
بەیەک ملیۆن دینارە، 

پێشتر نرخی یەک تۆن 
ئالیک بە ٤٥٠ دۆالر 
بوو، ئێستا بە ٧٠٠ 

دۆالرەو دابەزینی بەھای 
دیناریش بەرانبەر 
بەدۆالر کاریگەری 

خۆی ھەبوە لەسەر 
بەرزکردنەوەی نرخی 

مریشک

 شاندەکە لەبەریتانیا

 نازم عەبدو� شاندەکە لەیەریڤان

  توانی�نە نزیکەی ٢٠٠ هەزار هەلی کار دابین بکەین



ژینگە ژینگە

کە  دەدەن  ھۆشـــداری  ژینگەدۆستان 
عێـــراق بەخێرایـــی بەرەو کارەســـاتی 
ژینگەیی ھەنگاو دەنێت و دەڵێن بەھۆی 
بەرزبوونەوەی پلەکانى گەرماو دیاردەى 
بەبیابان بوون لەعێراقدا، سانە (١٠٠) 
ھەزار دۆنم زەوى لەبەبیابان بوون نزیک 

دەبنەوە.
 

کشـــتوکاڵ  ژینگەو  بواری  چاودێرانی 
ئەوە روندەکەنەوە کە ھۆکارى سەرەکى 
بەرزبونـــەوەى پلەکانى گەرما لەعێراقدا 
ناوچە سەوزاییەکان،  لەتێکدانى  بریتیە 
چونکە زۆربەى باخ و ناوچە سەوزاییەکان 
تێکدەدرێن و لەشوێنەکانیان ڤێالو یەکەى 
نیشـــتەجێبونی کۆنکرێتی و مۆڵیان تیا 

دروست دەکرێت.

ئەمەش وایکـــردوە کە پلەکانى گەرما 
لەعێراق زۆر بەرزتر بن بەراورد بەوتانى 

دەوروبەر.

ھـــاوکات دیـــاردەى بەبیابـــان بوون 
لەعێراقدا رۆژ بەڕۆژ زیاتر دەردەکەوێت، 

کە نزیکەى ٥٠٪ى ڕوبەرى وت بەدەست 
کێشـــەى بەبیابان بوونـــەوە دەناڵێت و 
زەوى  دۆنـــم  ھـــەزار   (١٠٠) ســـانە 
کشـــتوکاڵى لەعێراقدا بـــەرەو بەبیابان 
بوون دەچێت، ئەوەش ھۆکارە بۆ ئەوەى 

پلەکانى گەرما زیاتر بەرزببنەوە.

بەبیابان بـــوون دیاردەیەکى ژینگەییە 
کە رووبەروى زەویە نیمچە وشـــکەکان 
دەبێتـــەوە، بەھـــۆى ئـــەو دیاردەیەوە 
بەرھەمھێنانى  تواناى  زەوى کشتوکاڵى 
ئەمەش  لەدەســـتدەدات،  کشـــتوکاڵى 
مەترســـییەکی گەورەیـــە بـــۆ عێـــراق  
لەکاتێکدا کە چەند ســـاڵێکە روبەڕووی 

وشکەساڵی بوەتەوە. 
دیـــاردەی  بەرەنگاربوونـــەوەى 
بەبیابان بوونیش پێویســـتی بەبرەودان 
بەکشتوکاڵ و چاندنى پشتێنەى سەوزە، 
کـــە ئەمـــەش پارەیەکـــى زۆرو پالن و 

ستراتیژى ڕونى دەوێت. 
ھەمـــوو ئـــەم ھۆکارانـــەش پێکەوە 
رێخۆشکەرن بۆ سەرھەڵدانی گەردەلولى 

خۆڵین.  

مەدیحە سۆفی

دیاردەیەکــــی  خۆڵباریــــن  ڕاســــتە 
کەشوھەوا  گۆڕانی  ڕاســــتە  سروشتییە، 
بەھۆی کــــەم بارانییــــەوە، ڕۆڵی گرنگ 
دیاردەیــــە  ئــــەو  لەدوبارەبوونــــەوەی 
دەبینێ، بەم ئەو ڕەھەندانەی لەپشــــت 
بەردەوامبوونــــی ئــــەم خۆڵبارینــــەوەن 
ڕەھەندی سیاســــەتی ئــــاوی ئیقلیمییە 
لەالیەن ئێــــران و تورکیــــاوە، بەتایبەتی 
پــــرۆژەی گاپ لەتورکیا، کە پێویســــتی 
بەسیاســــەتێکی بەھێــــزی ناوەند ھەیە 
ماوەکەی  بــــەم  دژایەتیکردنــــی؛  بــــۆ 
بەسەرچووە تا بتوانێت کاریگەرییەکانی 
لەسەر ژینگەو ژیانی دانیشتوانی عێراق و 
باشــــوری کوردســــتان کەم بکاتەوە، بۆ 

نمونە:

پــــڕۆژەی گاپ، یا پرۆژەی باشــــوری 
ڕۆژھەتــــی ئەنــــادۆڵ لەســــەر ڕوباری 
دیجلەو فورات، کــــە بریتییە لەبنیاتنانی 
٢٢ بەنداوو ١٩ ویستگەی بەرھەمھێنانی 

وزەی کارەبا، بووەتە ھۆکاری:

یەکــــەم: کەمبوونەوەی ئــــاوی دیجلەو 
فــــورات بەڕادەیــــەک تا ســــاڵی ٢٠٤٠؛ 
توێژینەوەکان ئاماژە بەوشــــکبوونی ئەو 
دوو ڕوبــــارە دەدەن، کــــە دەبێتە ھۆی 
تێکچــــوون و بەبیابانبوونــــی ڕوبەرێکــــی 
زۆری زەوی و زار، بەتایبەت لەباشــــوورو 

ناوەڕاستی عێراق.

ئیکۆسیســــتیمی  تێکچوونــــی  دووەم: 
ناوچەکەو ڕوتانەوەی چینی ســــەرەوەی 

زەوی لەگەڵ گەڵکردنی با.

ڕێــــژەی خوێی  زۆربوونــــی  ســــێیەم: 
زەویوزارو بەکەڵک نەھاتنی بۆ چاندن.

چوارەم: کەمبوونەوەی ڕێژەی دارستان و 
سەوزایی. 

پێنجەم: تەنھا بەنداوی ئەتاتورک بووە 
ھۆی بێبەشــــبوونی ٦٩٦ ھــــەزار ھکتار 

زەوی لەکشتوکاڵ و چاندن.

بەنــــداوی ئیلیســــوو لەســــەر ڕوباری 
دیجلە زیاتر لە ١١ ملیار مەتر سێجا ئاو 
لەتورکیــــا گلدەداتەوە، ھەزارەھا ھیکتار 
زەوی لەعیڕاق بەھۆی سوێری خاکەکەی، 
بێ بەرھــــەم دەھێڵێتەوەو دەبنە بیابان و 
پاشــــان لەگەڵ ھەڵکردنی بــــادا، بەرەو 

ناوچەکانی دیکە ھەڵدەکەن.

تێکچوونــــی مۆڕفۆلــــۆژی کۆمەیەتی، 
کۆچکــــردن، پەناھەنــــدەی ژینگەیــــی، 

لەدەستدانی پیشەی جوتیارو زۆریتر.

ئەم بابەتە نوێ نییە، سیاسەتی عیڕاق 
سیاســــەتێکی الوازەو لــــەدوای ڕوخانی 
ڕژێمی بەعسەوە بەردەوام سازشی لەسەر 

بەشە ئاوی خۆی کردووە. 

سیاســــەتی  کەمتەرخەمی  شەشــــەم: 
ژینگەی عێراق و باشــــوری کوردســــتان 
سەوزکردنی  چارەســــەرو  لەھەڵمەتی  چ 
ڕوبەری زۆرتر، گلدانەوەی ئاوو پشتێنەی 
دروســــتکردنی  ژینگەیــــی و  پاراســــتنی 
(مصـــدات الریـــاح)، چ لەبوێــــری بــــۆ 
ڕێگرتن لەپەیڕەوکردی سیاســــەتی ئاوی 

وتە ئیقلیمییەکان. 

ئا: رێژەن سەردار

شـــەپۆلەکانی  دەکرێـــت  پێشـــبینی 
خۆڵبارین لەعێراق و کوردستان بەردەوام 
بێت، به رێوبه ری كه شناسی كشتوكاڵی 
لەســـلێمانی دەڵێت "پێشبینی ده كرێت 
كاریگه ری  ھاویـــن  وەرزی  به درێژایـــی 
خۆڵباریـــن له ســـه ر عێـــراق و ھه رێمی 

كوردستان بەردەوام بێت".

كارزان له تیـــف مه جیـــد، به رێوبه ری 
كه شناســـی كشـــتوكاڵی بەڕۆژنامـــەی 
راگەیانـــد  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
خۆڵباریـــن دیاردەیەکی سروشـــتی با 
کـــردە، لەئەنجامـــی راماڵینـــی ھەوای 
خاک  دروســـت دەبێت لەسەرتاســـەری 
گۆی زەوی بەشـــیوەی خولی رودەدات، 
لـــەو ناوچانـــەی روبەری  بەتایبەتـــی 
ســـەوزاییان کەمە، کەمتـــر کاریگەری 
لەســـەر ئەو ناوچانە دەبێ کە شێدارن و 
ســـەوزاییان زۆرە، ئەو وتی "ده توانین 
بڵێـــن خۆڵبارین بریتییـــه  له ھه ڵگرتنی 
خۆڵی خاك لەڕێگەی باوە لەناوچەیەکی 
پەســـتان بەرزەوەو  ھه وایه كی سارده وه  
بۆ ناوچەیەکی پەستان نزم و ھه وایه كی 

گه رم".
وتیشی "سەرچاوەی ئەم خۆڵبارینانە 
یان ناوخۆیین و بـــەھۆی ئەو ھەڵکردنی 
خـــواروو  لەبیابانەکانـــی  ڕەشـــەباوە 
خۆرئاوای عێراقەوە ســـەرچاوە دەگرن 
یان دەرەکیـــن و لەوتانی دەوروبەرەوە 
دێـــن، وەک ئـــەو بـــاو رەشـــەبایانەی 
لەنیمچەدوورگـــەی عەرەبـــی و باکووری 

ئەفریقا ڕوودەدەن".

کشـــتوکاڵی  كه شناســـی  به رێوبه ری 
ئاماژە بەوە دەکات بۆ ڕوودانی خۆڵبارین 
پێویستە بایەک بەخێرایی ١٦-٢٤کم یان 
زیاتـــر لەکاتژمێرێکدا بەســـەر خاکێکی 
شێواوو خٶوو وشـــکدا تێبپەڕێت، کە 
توانای ڕاگرتنی ئاو لەو خاکەدا نەماوە، 
ئەو باو رەشـــەبایە دەنکۆڵە وردەکانی 
ئەو خاکـــە لەگەڵ خـــۆی ھەڵدەگرێ و 
دەبێت بەرەشـــەبایەکی خۆوی و بەرەو 
ھەر شـــوێنێک ھەڵکات خۆڵبارینی تیا 
روودەدات، ئەو وتی "دیاردەی خۆڵبارین 
له جیھاندا لەم ســـانەی دواییدا لەبەر 
چەندین ھۆکار زیاتـــر بووە ، به م زۆر 

ناوچه  ھه یه  كاریگه ری خۆڵبارینی له سه ر 
كه مـــه  به ھۆی بوونی ســـه وزایی زۆر و 
شێداری خاكه كه ی، له  سانی ڕابردوودا 
خۆڵبارین له ھه رێمی كوردستان و عێراق 
كاریگـــه ری الوازتر بـــوو، لەبەر ئەوەی 
روبەری ســـەوزایی لەعێراقدا زیاتر بوو، 
ســـەرچاوەی ئـــاوو رێـــژەی بارانبارین 
زیاتـــر بـــوو، ناوچـــەی زەلـــکاوەکان 
وشـــکیان نەکردبـــوو، بەنداوەکانی ئاو 
لەتورکیاو ئێران عێراقیان بەم ئەندازەیە 
تینـــوو نەکردبوو، ســـانی ڕابردوو كه  
دارخورماكان له عێراق زۆر بوو كاریگه ری 

خۆڵبارین الوازتر بوو".

له ھـــۆكاره   "یه كێـــك  وتیشـــی 
ســـه ره كییه كانی زیاد بوونی خۆڵبارین 
لـــه م چه ند ســـاڵه ی دوایـــدا له عێراق و 
ھه رێمـــی كوردســـتان ده گه ڕێته وه  بۆ 
کەمـــی  وشكه ســـاڵی و  ســـه رھه ڵدانی 
رێـــژەی  كه مبونـــه وه ی  بارانباریـــن و 
ھه یه   ناوچه مـــان  ســـه وزایی، چه ندین 
بـــه رده وام بێت  كه  ئه گـــه ر خۆڵبارین 
بـــه ره و به بیابان بوون ده چن بەتایبەتی 
ناوچەکانی گەرمیان، ئەمە جگە لەوەی 
کە ساڵ بەساڵ روبەری زەوی کشتوکاڵی 
کـــەم دەبێتـــەوەو دەکرێـــت بەڤێـــالو 
شـــوێنی بازرگانی، ھۆكارێكی تری ئەم 

خۆڵبارینەش پڕۆژه ی گاپە له توركیا كه  
بۆته  ھۆی كه مبونـــه وه ی ئاوی دیجله و 
فورات، دیسان دروســـت كردنی چه ند 
به نداوێكیش له ئێران كاریگه ری ھه یه ".

به رێوبه ری كه شناسی ئەوە روندەکاتەوە 
کە ســـەرچاوەی خۆڵبارینـــه كان تەنھا 
بیابانەکانـــی  عێـــراق و  لەناوخـــۆی 
ســـەرھەڵنادەن،  عێراقەوە  رۆژئـــاوای 
بەڵکـــو ســـەرجاوەیەکی دیکـــەی ئەم 
روبەرێکی  ئێســـتا  کە  خۆڵبارینانـــەی 
فروانی ناوچەکەی گرتوەتەوە له وتانی 
ســـه رھه ڵده دات،  ئه فریقاوه   باكـــووری 

لیبیاوە  میســـرو  جه زائیرو  له وتانـــی 
ھەڵدەکات و بەرەو  ســـعودییه و ئوردن و 
عێراق و ئێـــران دێت، واتـــە روبەرێکی 
باشـــوری  ئەفریقیاو  باکـــوری  فراوانی 
خۆرئاوای ئاسیا دەگرێتەوە، کە ھەرێمی 
لەم جوگرافیایە،  بەشـــێکە  کوردستان 
ئەو وتی "پێشبینی ده كرێت به درێژایی 
ھاویـــن كاریگـــه ری خۆڵبارین له ســـه ر 
بمێنێته وه ،  كوردستان  ھه رێمی  عێراق و 
لەبەرئەوەی وەرزی نەمانی باران و کەم 

ئاویی و بەرزبونەوەی پلەی گەرمایە".
کارزان لەتیـــف ئاماژە بـــەوە دەکات 
کـــە جگـــە لـــەوەی خۆڵباریـــن زیانی 

گەورەی ته ندروســـتی ھه یه ، کە لەگەڵ 
رودانیدا دەیان و بگرە ســـەدان ھاوتی 
دەکەنـــە  روو  تەنگەنەفەســـی  لەتـــاو 
ئابوری  نەخۆشخانەکان، ھاوکات زیانی 
وتی   ئەو  لێدەکەوێتـــەوە،  گەورەشـــی 
"لەگـــەڵ روودانی ھـــەر خۆڵبارینێکدا 
دادەخرێن،  فڕۆکەخانـــەکان  زۆربـــەی 
زیانی گه وره  له كه رتی كشتوكاڵ ده دات 
بەتایبەتـــی لەکشـــتوکاڵی دانەوێڵـــەو 
خۆراکـــی و روەکـــی و ئـــاژەڵ، زیانـــی 
ھه یه  بۆ كه رتی گه شـــتیاریش، چونکە 
خۆڵبارینی  شوێنێك  ناچنه   گه شتیاران 
تێدا ســـه رھه ڵبدات، ھاوکات خۆڵبارین 

ده بێته  ھۆی كه مبونه وه ی سەرچاوەکانی 
ئاویش".

كشـــتوكاڵی  كه شناســـی  به رێوبه ری 
جەغت لـــەوە دەکات کە چاره ســـه ری 
خۆڵباراین پێویستی بەکاری ھەرەوەزی 
ھەمـــوو وتانـــی ناوچەکەیـــەو تەنھا 
بەوتێک چارەســـەر ناکرێت و پێویستە 
پێکەوە ھاوکاری و کاری ھاوبەش بکەن بۆ 
پاراستنی ژینگە، ئەو وتی " چاره سه ری 
خۆڵباراین کارێکی درێژخایه نه و پێوستی 
به چه ندین پالنی درێژخایه ن و كار كردنه  
بـــۆ زیادكردنی ســـه وزایی، بەتایبەتی 
بەپشـــتێنەی  ئـــەوەی  دروســـتکردنی 
ســـەوزیی ناودەبرێت، پێویسته  عێراق و 
ھه رێمی كوردستان  پالنی به رده وامیان 
ھه بێت بۆ کەم کردنەوەی ئەم دیاردەیە، 

چونکە بنبڕکردنی قورس و زەحمەتە".
وتیشی "ساڵی ٢٠١٠ بڕیار درا روبەری 
سه وزایی زیاد بكرێت له عێراق و لەڕێگەی 
درەختەوە  ھـــەزار  ســـەدان  جاندنـــی 
بکرێت،  دروست  سەوزیی  پشتێنەیەکی 
به م ماوه یه ك پێوه ی ســـه رقاڵ بوون و 
دواتـــر بەھـــۆی کێشـــەی دابینکردنی 
بودجەی دەســـتی کارو ئاوەوە وازیان 
لێھێنـــا، لەئەنجامی ئەمەشـــدا ئه وه ی 
دروســـت كرا بوو لـــه و ماوه یه دا به ره و 
له ناوچـــون و وشـــك بـــوون رۆشـــت، 
لەبەرئەوە چاره سه ری خۆڵبارین به ته نھا 
به حكومه تـــی ھه رێم ناكرێـــت، ده بێت 
به درێژایی سنووره كانی عێراق سه وزایی 
زیاد بكرێت، ئەمەش بودجەو داھاتێکی 

زۆری دەوێت".

لـــەوەش دەکات  كارزان له تیف باس 
کـــە "ده نگۆیـــه ك ھه یه  ده ڵێـــن كاتی 
خـــۆی رژێمی ســـه دام حســـێن نه وتی 
لەناوچە بیابانەکانی رۆژئاوادا ده ڕشـــت 
بۆ نه ھێشتنی خۆڵبارین، بەم ھه مووی 
درۆیه و ئه سڵ و ئه ساسی نیه "، ئەو وتی 
"رژێمی سه دام حســـێن خۆی ھۆكاری 
بڕینه وه ی  لەڕێگەی  ئەم خۆڵبارینه یـــە 
دارخورماكان و وشكردنی مێرگ و زۆنگ و 
زه لكاوه كان له سه رده می شه ڕی عێراق و 
ئێران، خۆڵبارین ھه رگیز به ده ســـتكرد 
دروســـت ناكرێـــت، كـــه س ناتوانـــێ 
ئـــه م حاڵه ته  دروســـت بـــكات، بەڵکو 
بەھـــۆی چەندیـــن فاکتـــەری جیاوازی 

سروستییەوەیە". 

سانە ١٠٠ ھەزار دۆنم زەوى خۆڵبارین، ھەناسەی شاری تەنگ کردووە
کشتوکاڵى لەعێراق بەرەو 

بەبیابان بوون دەچێت

پرۆژەی گاپ: 
بەبیابانبوون و 

خۆڵبارین

(١٥) سێ شەممە ٢٠٢٢/٦/٧ (١٥) سێ شەممە ٢٠٢٢/٦/٧

  چاره سه ری خۆڵباراین پێویستی بەکاری هەرەوەزی هەموو و�تانی ناوچەکەیە

  پێشبینی ده كرێت به درێژایی وەرزی هاوین كاریگه ری خۆڵبارین له سه ر عێراق و هه رێمی كوردستان بەردەوام بێت



بازرگانی بازرگانی

ئا: زریان محەمەد

خانمێک لەشاری سلێمانی کارگەیەکی 
بەرھەمھێنانـــی زەیتـــی دامەزراندووەو 
چەند جۆرێک زەیـــت بەرھەمدەھێنێت، 
توانیویەتـــی بەرھەمەکانـــی ھەناردەی 
وتانـــی ئەوروپا بـــکات و لەبازاڕەکانی 
کوردســـتان و عێراق بفرۆشـــرێن. دونیا 
قادر منـــەوەر، خاوەنـــی کارگەی ڤی 
ڤی بـــۆ بەرھەمھێنانی زەیت و ڕاشـــی و 
کەرەی چەرەسات لەگفتوگۆیەدا لەگەڵ 
پیشەســـازی"  "بازرگانی و  رۆژنامـــەی 

دەڵێت "".

کارگەکەتان  بازرگانی و پیشەســـازی: 
لەچ بوارێکدایە چی بەرھەم دەھێنن؟

دونیـــا قـــادر منـــەوەر: کارگەی ڤی 
ڤی زەیت و ڕاشـــی و کەرەی چەرەسات 
بەسروشـــتی و پەستانی ســـارد بەرھەم 
ســـلێمانی  لەشـــاری  دەھێنرێـــت، 
کاردەکەین و لەبەرچـــاوی کڕیارەکانمان 
ئەو جۆرە زەیتەی دەیانەوێت، دروستی 

دەکەین بۆیان.

پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 
لەکوێ  ســـەرەتاییەکانتان  پێداویستیە 

بەدەستدەھێنن؟
دونیا قادر منەوەر: ناوکی گوڵەبەڕۆژە 
بۆ زەیت لەئۆکراینا یان مۆڵدۆڤیا ھاوردە 
دەکەین، چونکە بەرھەمی گوڵەبەڕۆژەی 
ناوخۆمـــان بـــۆ زەیت نابێـــت، ئەگەر 

ھەشـــبێت زۆر کەمـــە، لەکارگەکەماندا 
٢٠ جۆر زەیـــت بەرھەم دەھێنین، وەک 
ڕەشکەو بەڵوک و ناوکی ھەنارو گوێزی 
ھنـــدی کونجی و گوڵەبەڕۆژەو ڕاشـــی و 
دەھێنین،  بەرھەم  چەرەســـات  کەرەی 
ھەمـــوو جـــۆرە چەرەســـاتەکان لێرە 

دەستدەکەون.

بازرگانی و پیشەسازی: بەرھەمەکانتان 
ھەنـــاردەی  دەفرۆشـــنەوە؟  لەکـــوێ 

خوارووی عێراقی دەکەن؟
دونیـــا قـــادر منـــەوەر: فرۆشـــتنی 
بەرھەمەکانمان لەتەواوی عێراقدا ھەیەو 
لە کوردســـتاندا لەتەواوی شـــارەکاندا 
بوی دەکەینەوە، لەبازاڕو مارکێتەکان 
بەردەستن و لقی تایبەتمان ھەیە لەبازاڕدا 
کە لەبەرچـــاوی کڕیارەکاندا ئەو جۆرە 
زەیتەی دەیانەوێت بۆیان دروستدەکرێت 

بەفرێشی دەیکڕن.

لـــەڕوی  پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 
لـــەچ  بەرھەمەکانتـــان  کوالێتیـــەوە 
ئاستێکدایە؟ کێبڕکێی بەرھەمی دەرەوە 

دەکات؟
دونیا قـــادر منـــەوەر: بـــەو پێیەی 
ئێمـــە کارگەکەمان لەســـلێمانیەو لەناو 
بازاڕدا شـــوێنی فرۆشـــمان ھەیە، ئەو 
کەسانەی دەیانەوێت بەرھەمەکانی ئێمە 
لەبەرچاوی  کارگەکە  دێنە  تاقیبکەنەوە 
خۆیان زەیتەکەیان بۆ دروست دەکرێت، 
وەکیلەکانمـــان کاتێک دێن داوای زەیت 

دەکەن بۆیان حازر دەکەین لەکەمترین 
کاتـــدا بەبەرچـــاوی خۆیانـــەوە، بۆیە 
عێراق  ئاســـتی  لەســـەر  کوالێتیمـــان 
سەد لەســـەد سروشـــتیەو توانیومانە 
بەریتانیاش  وتـــی  بۆ  بەرھەمەکانمان 

بنێرین.

بازرگانی و پیشەســـازی: وەک دەڵێی 
دەرەوەی  بۆ  بەرھەمەکانتـــان  دەتوانن 
عێراق ھەنـــاردە بکەن، ئایـــا دەتوانن 
دروســـتی  کوالێتـــی جیھانی  بەپێـــی 

بکەن؟
دونیا قادر منـــەوەر: بەرھەمەکانمان 
داوادەکرێـــت  ئەوروپـــاوە  لەوتانـــی 
ئێمەش لێرەوە لەڕێگەی گەیاندنەکانمان 
بەپۆست بۆیان دەنێرین و لەوتی سویدو 
بەریتانیـــا بەفەرمـــی بەرھەمەکانمـــان 
لەمارکێتەکانداھەیـــەو  دەفرۆشـــرێت و 
خواست لەسەری ھەیەو بەپێی کوالێتی 

جیھانی بەرھەمیان دەھێنین.

بازرگانی و پیشەسازی: حکومەت ھیچ 
ھـــاوکاری کردون بـــۆ بەبازاڕکردن  یان 

پاڵپشتیکردن لەبەرھەمی ناوخۆیتان؟
دونیا قادر منەوەر: بەداخەوە حکومەت 
لەبەرھەمی  پشـــتیوانی  پێویست  وەک 
بـــاج  بـــەڕۆژ  نـــاکات، ڕۆژ  ناخۆیـــی 
لەسەرمان زیاد دەبێت، نرخی گومرگ و 
گواســـتنەوە، نرخی کارەبـــا بەردەوام 
لەبەرزبونەوەدایـــە، ئەمـــەش وایکردوە 
نەتوانین وەک پێویست کارەکان بەرەو 

زیادبوون بەرین.

بازرگانی و پیشەســـازی: ھاوتیان تا 
چەند ڕازین لەبەرھەمەکانتان؟

دونیا قـــادر منـــەوەر: بەپێـــی ئەو 
کڕیاری  ھاوتیـــان  ھەمانە  فرۆشـــەی 
بەرھەمەکانمـــان  بەرھەمەکانمانـــن و 
دەکڕن و بەکاریدەھێنن و دوبارە لەسەری 
دەکڕنەوە. خوازیارین لەئاست داواکاری 
ھاوتیاندا بین و باشترین جۆری کوالێتی 
زەیتیان پێشـــکەش بکەین و خۆشـــتان 
کوالێتی  بڵێـــن  بەھاوتیان  دەتوانـــن 

بەرھەمەکانمان چۆنن.

کارگەکەتان  پیشەســـازی:  بازرگانی و 
چەند ساڵە کاردەکات و دەرفەتی کارتان 

بۆ چەند کەس ڕەخساندووە؟
دونیا قادر منەوەر: ماوەی ســـێ ساڵە 
کارگەکەمـــان بەرھەمی ھەیـــە، مانگانە 
نزیکـــەی ١٠٠ تۆن گوڵەبـــەڕۆژە دەکەین 
بەزەیـــت و زەیتەکانی کونجی و ڕەشـــکەو 
دەکەیـــن و  دروســـت  زۆر  گوێزھندیـــش 
خواستیان لەســـەرھەیە، لەکارگەکەماندا 
توانیومانـــە دەرفەتی کار بۆ زیاتر لە ٥٠ 
کەس بڕەخسێنین، بەپێی جۆری کارەکان 
لەناو کارگـــەو دەرەوەی کارگە بەردەوام 
بڕەخسێنین.  زیاتر  دەرفەتی  لەھەوڵداین 
لەکارگـــە  پشـــتیوانیکردن  بێگومـــان 
ھۆکارێکی  بچوک  پڕۆژەی  ناوخۆییەکان و 
ســـەرەکیە بـــۆ زیادکردنـــی بەرھەمـــی 

ناوخۆیی و زیادبوونی دەستی کار.

کارگەی ڤی ڤی چەند جۆرێک زەیت 
لەشاری سلێمانی بەرھەم دەھێنێت

(١٥) سێ شەممە ٢٠٢٢/٦/٧ (١٥) سێ شەممە ٢٠٢٢/٦/٧

ئا: رێژەن سەردار

کارگەی بەھار لەسلیمانی چەندین جۆر 
سرکەی سروشتی و ئاوتكی گیایی دروست 
دەکات، خاوەنەکەی دەڵیت "زۆربەی ھەرە 
زۆری كه ره سته  سه ره تاییه كان له جوتیارو 
باخدارانی ناوخۆی کوردســــتان ده كڕین، 
مه گه ر به رھه مێك نه بێت له كوردســــتان 
زه نجه فیل و خورما  زه رده چــــه وه و  وه كو 

له ده ره وه  ھاورده ی بكه ین ".

جه الل كه ریم عومه ر، خاوه نی كارگه ی 
به ھــــار بــــۆ به رھه مھێنانــــی ســــركه ی 
سروشتی و ئاوتكی گیایی سەبارەت بەو 
جۆرە ســــركانەی لەكارگه كه یان به رھه م 
"بازرگانی و  بەرۆژنامــــەی  ده ھێنرێــــت، 
پیشەســــازی" راگەیاند ١٠ جۆر سركه  له  
كه رگه كه یان دروست ده كرێت، ئەو وتی 
"سركه ی ســــێو زۆرترین فرۆشی ھه یه ، 
ھاوتیــــان بــــۆ زه تــــه  به كاریده ھێنن، 
ھه ندێــــك جاریــــش پزیشــــك بــــۆ ئه و 
ھاوتیانه ی ده نوســــێت كــــه  ده یانه وێت 
چه وری و كێش دابه زێن، جیا له سركه ش 
نزیكه ی ٥٠ جۆر ئاوتكی گیاییمان ھه یه  
له گه ڵ ٧٠ جۆر زه یت، به  گشــــتی ١٣٠ 
به رھه مــــان ھه یــــه  كه   بــــه  به رده وامی 

به رده ستن".
وتیشــــی "لەمانگی رەمەزاندا فرۆشــــی 
سرکەمان زیاتر بوو، ھەرچەندە له بواری 
ئاوتكــــی گیایــــی بازاڕمــــان كه می كرد، 
به م فرۆشی ســــركه كانمان زیادی كرد،  
له به رئــــه وه ی ھاوتیان بــــۆ ناو زه ته و 
شۆربا  به كاری ده ھێنن له به ربانگدا، بۆ 
ئه وه ی كه  ژه مێكی قورس و چه ور ده خۆن 

كاریگه ری له سه ریان نه بێت".

خاوەنــــی کارگەی بەھــــار ئاماژە بەوە 
دەکات کــــە به رھه مه كانیان لەدەرەوەی 
 ســــنوری پارێزگای ســــلێمانیش فرۆشی 

زۆرە، ئەو وتی "به رھه مه كانمان له سنوری 
پارێزگای ســــلێمانی و ھه ڵه بجه و ھه ولێر 
دەفرۆشرێت و بەشێکیشی ده نێردرێت بۆ 
شاره كانی ناوه ڕاست و باشوری عێراقیش، 
له به غــــداو ڕومادیه و شــــاره كانی تریش 

به رھه مه كانمان به رده سته ".
وتیشــــی "بیرمان له وه   كردۆته وه  كارو 
پڕۆژەکەمــــان فراوانتــــر بكەیــــن، به م 
نامه وێت په لــــه  بكه ین، ده بێت یه ك دوو 
ساڵی دیكه  بوه ستین تاكو به رھه مه كانمان 
به شــــێوه یه ك زیاد بكه ین پێداویســــتی 
بازاڕه كان پڕ بكه ینه وه ، ئێســــتا ئه وه ی 
به رھه می ده ھێنین ڕاسته خۆ ده فرۆشرێت، 
ئێمه  به پارچە فرۆشتن حساب ده كه ین، 
مانگانه  ١٥ ھه زار پارچە ده فرۆشــــرین،  
نامه وێت بڕه كه ی زیاد بكه ین و توشــــی 

زیان بین له م كاته دا".

جــــەالل کەریــــم بــــاس لــــەوە دەکات 
پڕۆژەکەیان روبەڕوی چەندین ئاسته نگ و 
گرفت بوەتەوە کە رێگرە لەبەردەم فروانتر 
كردنی كاره كانیان، ئەو وتی "گه وره ترین 
كێشه مان شوێنه ، ئێستا له بینایه كی دوو 
قاتــــی  ٢٠٠ مه تری كرێداین، شــــوێنمان 
كارگه كامان  له به رئــــه وه ی  ته نگــــه   زۆر 
٣ ھێڵــــی به رھه مھێنانی ھه یــــه ، ئه گه ر 
شــــوێنه كه مان فروان بێت ده ســــتكراوه  
ده بیــــن و دەتوانین بڕی به رھه م و ژماره ی 
كارمه ندمان زیاد بكه ین، كێشــــه یه كی تر 
خه رجی سوته مه نی و گازه  كه  فشارێکی 
زۆری له سه ر دروســــتكردوین، سه ڕەرای 
ئه و كێشانه ش به راورد به ركه به ره كانمان 
کوالێتــــی و جــــۆری بەرھەممان باشــــه و 

توانیومانه  به رده وام بین" .

وتیشی "ئه و كه ره ســــته  سه ره تایانه ی 
به كاریده ھێنــــن زۆربــــەی ھــــەرە زۆری 
به رھه می ناوخۆییه، ئەو وتی "له ســــه دا 
له جوتیارو  سه ره تاییه كان  كه ره سته    ٧٠

باخدارانــــی ناوخــــۆ ده كڕیــــن مه گــــه ر 
به رھه مێــــك نه بێت له كوردســــتان وه كو 
زه رده چه وه و زه نجه فیل و خورما له ده ره وه  

ھاورده ی بكه ین".

ســــەبارەت بەڕەخســــاندنی ھەلی کار 

لەڕێگەی پڕۆژەکەیانەوە، خاوەنی کارگری 
بەھار وتی "پێش كۆرۆنا ١٣ كارمه ندمان 
ھه بوو كه  ھه ندێكیــــان خوێندكار بوون، 
دوای ده ستپێكردنه وه ی خوێندن ڕۆشتن 
له كارگه كه مان، ئێستا كه ممان كردۆته وه  
بــــۆ ٨ كارمه نــــدی جێگیرمــــان ھه یه ، 
موچه كانمان بۆ زیادكــــردون و كاره كانی 
ئه و كارمه ندانه مان پێداون كه  رۆشتون، 
كارمه نــــده كان كه مێــــك ماندوتر ده بن، 
به م موچه كه یــــان به ڕێژه یه كی به رچاو 

زیاد كراوه" .
وتیشــــی "رێکخــــراوه  نێوده وڵه تیــــان 
بــــه رده وام ھاوكاریمــــان ده كــــه ن، تاكو 
ئێستا دوو ڕێكخراو ھاوكارییان كردوین، 
یه كێكیان ڕێكخراوی "GIZ"ی ئه ڵمانی بوو 
كه  خولێكی ڕاھێنانی بۆ كارمه نده كانمان 
ئامێــــڕی دروســــتكردنی  كــــردوه و دوو 
زه یتیان بۆ كڕین، ڕێكخراوی "USAID"ی 
ئه مریكیش ھاوكارییان كردین بۆ كڕینی 
چه نــــد ئامێریكی تاقیگه ، بــــه م وه كو 
حكومه تــــی ھه رێم و الیه نــــه  ناوخۆیه كان 

ھیچ ھاوكارییه كیان نه كردوین".

لەئێستادا پڕۆژە تاکە کەسیەکان بەرەو 
زیادبون دەڕۆن، پشتیوانیکردن لەو پرۆژە 
بچوک و مام ناوەندانــــە دەبێتە ھۆکاری 
بەرەو پێشچونی زیاترو گەشەی ئابوری 
لێدەکەوێتەوە،  کوردســــتاندا  لەناوخۆی 
ھەربۆیە ژووری بازرگانی و پیشەســــازی 
الیەنــــە  لەحکومــــەت و  داوا  ســــلێمانی 
پەیوەندیدارەکان دەکات پشــــتیوانی لەو 
پڕۆژانە بکەن و ھەوڵبدرێت ھان بدرێن بۆ 

زیادکردنی پڕۆژەی بچوک.

ئەندامی ئەنجومەنــــی کارگێڕی ژووری 
ئاراس   سلێمانی،  پیشەسازی  بازرگانی و 
لەمبــــارەوە  مەعــــروف  عەبدولکەریــــم 
بەڕۆژنامــــەی "بازرگانی و پیشەســــازی" 
راگەیاند وەک ژوور ھەموو پشتیوانییەک 

لەم جۆرە پڕۆژانە دەکەن، بەو پێیەی کە 
پڕۆژەی بچوک و مامناوەند ســــەرچاوەی 
گەشەپێدانی ئابوریەو دەکرێت ھیوایەکی 
زۆری لەسەر ھەڵبچنرێت بۆ رەخساندنی 
ھەلی کار بۆ ھاوتیان و زیاتر پشت بەستن 
بە بەرھەمی ناوخــــۆو رێگرتن لەچوونە 
دەرەوەی سامانی وت، ئەو وتی "ئێمە 
خوازیارییــــن الیەنــــە پەیوەندیدارەکانی 
تایبەتی  گرنگییەکی  ھەرێــــم  حکومەتی 
بدەن و  مامناوەنــــد  بچــــوک و  بەپڕۆژەی 
لەھەموو روویەکــــەوە ھاوکارییان بکرێ و 
ھەموو ئاســــانکارییەکیان بۆ دەستەبەر 
بکرێت، چونکە زیاتر پشت بە بەرھەمی 
ناوخۆو دەستی کاری ناوخۆ دەبەستن، 
کە لــــەڕووی کوالێتییەوە بەرھەمەکانیان 
کاریشــــەوە  ھەلی  لــــەڕووی  باشــــترەو 
ھیوایەکی زیاتر بەگەنجان دەبەخشێت تا 

بتوانن بژێویی ژیانیان مسۆگەر بکەن".
وتیشــــی "ئێمــــە دەستخۆشــــی لــــەو 
پیشەوەرانە دەکەین کە دەستپێشخەری 
لەم جۆرە دەکەن و دەتوانن بەرھەمێکی 

باش و کوالێتی بەرز بخەنە بازاڕەوە".

ئــــەم ئەندامــــەی ئەنجومەنی کارگێڕی 
ژووری بازرگانی و پیشەســــازی سلێمانی 
جەغتی لەوەش کردەوە کە پێشخستنی 
دەســــتەبەر  کوردســــتان و  ئابــــوری 
کردنــــی خۆبژێویی وا دەخــــوازێ الیەنە 
پــــڕۆژەی  دەســــتی  پەیوەندیــــدارەکان 
بچــــوک و مامناوەند بگرن و لەڕووی دابین 
کردنی پێداویســــتیەکانی ڕێگاوبان و ئاوو 
ئــــاوەڕۆو کارەبــــاوە ھاوکاریــــی بکرێن، 
رسوماتیشــــدا  "لەوەرگرتنی  وتــــی  ئەو 
بــــۆ  نرخیــــان  ھەرزانتریــــن  دەبێــــت 
بــــن لەکارکردن،  دابندرێت تا بەردەوام 
ئــــەوەش وادەکات گەنجــــان ھانبدات بۆ 
دەســــتپێکردنی پڕۆژەی بچوک و ئەرکی 
سەرشــــانی حکومەتیش ســــوک دەکات 

لەڕوی دامەزراندنەوە".

گه وره ترین كێشه مان 
شوێنه ، ئێستا 

له بینایه كی دوو 
قاتی  ٢٠٠ مه تری 
كرێداین، شوێنمان 

زۆر ته نگه  له به رئه وه ی 
كارگه كامان ٣ ھێڵی 
به رھه مھێنانی ھه یه ، 
ئه گه ر شوێنه كه مان 
فروان بێت دەتوانین 
بڕی به رھه م و ژماره ی 

كارمه ندمان زیاد 
بكه ین

لەکارگەکەماندا ٢٠ 
جۆر زەیت بەرھەم 

دەھێنین، لەبەرچاوی 
کڕیارەکانمان ئەو 

جۆرە زەیتەی 
دەیانەوێت، دروستی 

دەکەین بۆیان و 
توانیومانە دەرفەتی 
کار بۆ زیاتر لە ٥٠ 
کەس بڕەخسێنین

کارگەیەک لەسلێمانی 
چەندین جۆر سرکەی سروشتی و ئاوتكی گیایی دروست دەکات

 رسکەی رسوشتی و ئاوتكی گیایی خواستی هاو�تیانی لەسەرە

 کارگەی ڤی ڤی لەسلێ�نی



بازرگانــــی دەرەکی، بۆ ھــــەر ھەرێم و 
وتێــــک، پێــــوەرو ئاماژەیەکی گەورەی 
ئابــــوری دەخاتــــەڕوو، ئاســــتی بەرەو 

پێشچوون و گەشەپێدان نیشان دەدات.

تەرازووی بازرگانی دەرەکی، لەھەردوو 
الیەنــــی ھــــاوردەو ھەنــــاردە پێکدێت، 
ھاوســــەنگی ئــــەم تــــەرازووە، گرنگــــە 
بــــۆ ئابوری نیشــــتمانی، بــــەم ئەگەر 
الیەنــــی ھەنــــاردە گەورەترو قورســــتر 
بێت، ئــــەوا لەبەرژەوەندی وت دەبێت، 
الیەنــــی  ئەگــــەر  بەپێچەوانەیشــــەوە 
ھاوردە قورســــترو گەورەتــــر بێت، ئەوا 
کورتھێنانەوھەمــــوو کورتھێنانێشــــکیش 

بەزیان لەسەر ئابوری دەشکێتەوە.
ئابوری ھەرێم، لەمــــاوەی دوو دەیەیی 
ڕابردودا، لەھەموو دۆخێکدا، ھەمیشــــەو 
ھــــەردەم تــــای تــــەرازووی ھاوردەمان 
قورســــترو گرانتر بووە، بۆ پڕکردنەوەی 
پشــــت  ناوخــــۆ،  پێویســــتییەکانی 
لەئێســــتادا  بەســــتراوەو  بەھاوردەکردن 
زیاتر لە(٪٩٠) پێداویســــتی ســــەبەتەی 
خۆراک و خواردەمەنی و جلوبەرگ و زۆربەی 
کەرەســــتەکانی بیناســــازی و پرۆژەکان و 

کشتوکاڵ و ھتد، ھاوردە دەکرێت.
السەنگییە  ئەم  ھۆکارەکانی  بێگومان، 
لەتــــەرازوی بازرگانــــی ھەرێمــــدا، زۆرو 
جۆراوجــــۆرن، لێرەدا بەکورتی تیشــــک 

دەخەینە سەر ھەندێکیان:
١- نەبوونــــی سیســــتەمێکی جێگیری 
پەیڕەوکــــراوی ئابــــوری لەھەرێمــــدا، تا 
ئابوری  سیاسەتی  نازانرێت،  ئێســــتاش 
حکومەتــــی ھەرێمی کوردســــتان، بەکام 
ئاراســــتەیە، ئایا پەیڕەوکاری سیستەمی 
یان  بــــازاڕە  وئابــــوری  ســــەرمایەداری 
سۆشیالیستی یان تێکەو، لەدوای ساڵی 
٢٠٠٣ ەوە، ھەرێمی کوردستان کەوتەناو 
گێژاوی ئابوری ئیقلیمــــی وجیھانییەوە، 
ســــنورەکانی ھەرێم بەتەواوەتی بەڕووی 
شــــمەک وکای جیھاندا کرانەوە، ھەرئەم 
کرانەوەیــــە، ھۆکارێکی گرنــــگ بوو بۆ 

لەناوبردن و داتەپینی ئابوری ھەرێم.

٢ - وابەســــتەبوونی ئابوری حکومەت، 
یــــەک  کرێخۆری(الریعــــی)  بەداھاتــــی 
گرنگی  گوێنــــەدان و  ســــەرچاوە(نەوت) 
نــــەدان بەکەرتەکانــــی تــــری ئابــــوری 
بەگشتی، کەرتی کشتوکاڵ و پیشەسازی و 

گەشتیاریی بەتایبەتی.

بنەمــــای  بــــێ  پەیڕەوکردنــــی   -  ٣
بازرگانــــی،  سەربەســــتی  سیســــتەمی 
گومرگــــی و  باجــــی  کەمکردنــــەوەی 
گوێنــــەدان بەھاوردەکردنی بێ ســــنوری 
شــــمەک وکاکان و خنکاندنی بازاڕەکانی 
ھاوردەکراوی  بەرھەمــــی  بــــە  ھەرێــــم، 
وتانی دراوســــێ و جیھــــان، بەنرخێکی 
گونجاوو کەمتر لەنرخی بەرھەمی ناوخۆ، 
ســــەرئەنجام نەمانی خواســــت لەســــەر 
بەرھەمــــی ناوخۆو زیادبوونی خواســــت 

لەسەر ھاوردەکراوەکان.

٤ - گەندەڵی ئیداری و ئابوری، بەداخەوە 
لەمــــاوەی ٣٠ ســــاڵی حکومڕانی الیەنە 
سیاســــییەکانی ھەرێمــــدا، گەورەترین و 
بەھەموو  گەندەڵی  دیاردەی  بەربوترین 
جۆرەکانییەوە تەشــــەنەی کردووە، ھەر 
ئــــەم دیــــاردە ترســــناکەش، کاریگەری 
لەســــەر ئابــــوری کــــردووە، بەفیڕۆدان 

وابەستەبوونی ئابوری 
حکومەت، بەداھاتی 
کرێخۆری(الریعی) 

یەک سەرچاوە(نەوت) 
گوێنەدان و گرنگی 

نەدان بەکەرتەکانی 
تری ئابوری بەگشتی، 

کەرتی کشتوکاڵ و 
پیشەسازی و گەشتیاریی 

بەتایبەتی

بازرگانی بازرگانی

ئابوری ھەرێم، لەنێوان ھاوردەو ھەناردەدا لێکەوتەکانی شەڕ لەسەر ئاسایشی خۆراک لەجیھاندا
مەدیحە سۆفی/ ئەڵمانیا

شـــەڕ لەھـــەر کـــوێ بێـــت، جگـــە 
لەقوربانییەکـــی زۆر، دواجار ماڵوێرانی و 
کاولکاری زۆرتری بەدوا دێت، ھەرچەندە 
مەودای شـــەڕەکە درێژتـــر بێت و چەندە 
وتی دیکـــەی تێوە بگلێـــت، ئەوەندە 
زیانی بۆ ئێســـتاو داھاتووی مرۆڤایەتی و 
ژینگە دەبێت، ھێرشی ڕوسیاش بۆ سەر 
ئۆکرانیا، کە لەالیەکەوە خۆی لە شەڕێکی 
نابەرامبەردا دەبینێتـــەوە و لێکەوتەکانی 
لەزۆربەی وتەکانیتردا دەردەکەون وەکو 
زۆربوونـــی پەناھەندە، شـــێواندنی باری 
کۆمەیەتی نێوخۆ و تێکچوونی ئاسایشی 
گەمەیەکـــی  لەالیەکیتـــرەوە  خـــۆراک، 
شارراوەی پشـــت پەردەی نێودەوڵەتییە 
لەنێـــوان جەمســـەرەکانی جیھاندا، کە 
ڕەھەندەکانی ڕەگی قووڵ و ھەمەالیەنەیان 
ھەیە و کێبڕکێیەکی ئابووری سیاســـییە 
لەســـەر دەســـەت و تیایـــدا وزە ڕۆڵی 

سەرەکی و گرنگی تێدا دەبینێت.

وزە،  بەتایبەتی  سروشـــتی  ســـامانی 
ســـەرەکییەکانی  لەپێگـــە  یەکێکـــە 
ئابوورییەکی بەھێز و دواتر سیاســـەتێکی 
بەھێزتـــر بـــۆ ئاراســـتەکردنی ڕوانگە و 
مەرامی قۆڕخکردنی دەســـەت لەئاستی 
جیھان یا لەئاستی ئیقلیمی بێت، ھەروەھا 
ئابووری بەھێز ڕۆڵـــی بەھێز دەبینێ بۆ 
فشارخستنەسەر بەرامبەر و ملکەچکردنی، 
بـــەم ھەر وزە نییە کـــە بووەتە چەکی 
دەســـتی خاوەندارەکان، دەمێکە ھەندێ 
وت ســـامانی ئاویش وەکو ســـامانێکی 
بـــێ جێگرەوە، دەکەنە فشـــاری ســـەر 
وتەکانـــی دراوســـێیان، لەوانە تورکیا، 
کـــە بە پرۆژەی گاپ ســـوریا و بەتایبەت 
عیڕاقی تووشـــی قەیرانی ئـــاو کردووە و 
لەداھاتـــوودا قەبـــارەی ئەم کێشـــەیە 

گەورەتر و کاریگەرتر دەردەکەوێت.
لەئێســـتادا تەنھا سامانی ئاو و سامانی 
وزە چەکـــی دەســـتی خاوەندارەکانیان 
نین، بۆ فشارخســـتنە سەر و بەدیھێنانی 
قۆرخکردنـــی  بەڵکـــو  مەرامەکانیـــان، 
بەرھەمـــی دانەوێڵـــەش، بـــۆ تێکدانی 
ئاسایشـــی نێوخۆ،  بووەتە یەکێک لەو 
چەکانـــە. دانەوێڵـــە، بەتایبەتـــی گەنم 
یەکێکە لەخۆراکە سەرەکییەکانی مرۆڤ، 
لەھەموو  کشـــتوکاڵییەش  بەرھەمە  ئەم 
وتێکـــدا  لەھەمـــوو  کەشـــوھەوایەک و 
ناچێنرێت، ئەو وتانەی ئەو بەرھەمەیان 
بەڕێژەیەکـــی زۆر تێدا دەچێنرێت بریتین 
لەڕوسیا و ئۆکرانیا، جگە لەھەندێ وتی 
وەکو ئەمریکا، ئوسترالیا، ئەوروپا وچین، 
بۆیـــە زۆربەی ناوچەکان بەپشتبەســـتن 
بەھاوردەکردنی دانەوێلە دەتوانن خۆراکی 
دانیشـــتوانەکەیان دابین بکـــەن، وەکو 
لیبیا، تورکیا، ســـوریا، میسڕ و جەزائیر، 
ھەروەھا ھەندێ وتیش بەھۆی قەیرانی 
ئاوەوە ناتوانن دانەوێڵە بچێنن و ھاوردەی 
دەکەن، تا قەیرانی ئاویان توندتر نەبێت، 

بۆ نمونە وتی سعودیە.
یەکێکە  نیشتیمانی  ئاسایشی  تێکدانی 
لەو ھەوڵە دوژمنکارانەی، ھەندێ دەوڵەت 
بۆ شێواندنی حوکمڕانی دەوڵەتی بەرامبەر 
دەیگرێتەبـــەر، تێکچوونـــی ئاسایشـــی 
نیشـــتیمانیش دەرئەنجامـــی تێکچوونی 
ئاسایشی ئاو و ئاسایشی خۆراکە، نمونەی 
ئەم دۆخەش ڤێنزوێلالیـــە، کە ئەمریکا 
جۆرەھـــا پـــالن و پیالنی بـــۆ تێکدانی 
ئاسایشـــەکەی گرتەبەر"١" لەئێســـتادا و 
دوای دەســـتپێکی شـــەڕی ئۆکرانیـــا و 
ھێرشـــەکانی ڕووسیا بۆ سەر ئەو وتە، 

لەبەرامبـــەر ئـــەو ســـزا و بڕیارانەی دژ 
بەڕووسیا لەبواری ئابووری و دیپلۆماتیدا 
کارتەکانی خۆی  ڕووســـیاش  لەئارادان، 

لەو بوارەدا تاقیدەکاتەوە.
شێوازی بەکارھێنانی سامانی سروشتی، 
وەکو ھەڕەشە و فشاری سیاسی بۆ سەر 
الیەنـــی بەرامبەر بابەتێکـــی نوێ نییە، 
یەکێک لەدیارترین و زیندووترین شـــێواز 
بەکارھێنانی فشاری سامانی ئاوە دژ بە 
مەرامی  بەدیھێنانی  لەپێنـــاو  بەرامبەر و 
سیاسیدا، سیاسەتی تورکیا و قۆرخکردنی 
ئاوی دیجلە و فورات و بێبەشکردنی سوریا و 
عیڕاق لەبەشە ئاوی خۆیان، یەکێکە لەو 
ڕاستییانەی کە تورکیا لەسیاسەتی ئاودا 
ئەم  پەیـــڕەوی دەکات، پەیڕەوکردنـــی 
سیاسەتە پەسەند نەکراوەش لەئێستادا، 
بەئامادەبوونی گۆڕانەکانی کەشـــوھەوا، 
بارێکی قورسترە لەسەر دانیشتوانی ئەو 
دوو وتـــە بۆ ئەمڕۆ و بـــۆ ئایندە، بەم 
نێوان  نابەرامبـــەری  شـــەڕی  لەمیانەی 
بەرھەمی  ئۆکرانیادا، ڕووسیا  ڕووســـیا و 
دانەویڵەی وەکو شـــێوازێک لەفشـــاری 
خۆراک، بۆ تێکدانی ئاسایشـــی وتانی 
دیکە بەکاردەھێنێت. ڕووسیا گەورەترین 
وتی ھەناردەکردنی دانەوێڵەیە، ئەویش 
لەبـــەر بەپیتـــی و فراوانـــی زەویـــوزارە 
کشـــتوکاڵییەکەیەوە، بۆیە خاوەندارێتی 
خـــۆی چ بۆ وزە و چ بـــۆ دانەوێڵە وەکو 
بەدیھێنانی  بـــۆ  دەســـەتێکی جیھانی 
فشارخستنەسەر  سیاسییەکانی و  مەرامە 

بەرامبەر، بەکاردەھێنێ.
ڕووســـیا و ئۆکرانیا پێکـــەوە، خاوەنی 
٢٥٪ی ھەناردەکردنی گەنمن لەجیھاندا، 
١٣٪ی  خاوەنـــی  بەتەنھـــا  ئۆکرانیـــا 
ڕووسیا  گەنمەشـــامییە.  ھەناردەکردنی 
ڕایگەیاند کـــە ھەناردەکردنی گەنم و جۆ 
دەکات،  سنووردار  بەرچاو  بەشێوەیەکی 
ســـنووردارکردنە  ئـــەم  لێکەوتەکانـــی 
لەزۆربەی ئەو وتانەدا دەرکەوتووە، کە 
ئاسایشی خۆراکیان لەسەر ھاوردەکردنی 
دانەوێڵـــە دابیـــن کراوە، جگـــە لەوەی 
نەبوونـــی عەمباری گەورە و ڕێوشـــوێنی 
پێویســـت بۆ ھەڵگرتن و پاراســـتنی ئەو 
دانەوێنە، کێشـــەیەکی ترە کە یەکسەر 
ھەنـــدێ وت تووشـــی کورتھێنانی ئەو 

بەرھەمانە و پشێوی ناوخۆیی دەکات.
جگـــە لەدانەوێڵـــە، ڕووســـیا خاوەنی 

ھەناردەکردنـــی زۆرتریـــن ڕێژەی پەینی 
کیمیاییـــە لەجیھاندا، بڕیـــاری ڕاگرتن و 
بۆ  ئـــەو ھەناردەکردنە  قەدەغەکردنـــی 
دەرەوەی وت، یەکێکە لەو تەکتیکانەی 
ڕوســـیا دەیگرێتەبـــەر بـــۆ شـــێواندنی 
ئاسایشـــی خۆراک لەجیھانـــدا، نیتراتی 
ئاوێتەکانی فۆســـفات؛ کە  ئەمۆنیـــۆم و 
زۆر بەچڕی بۆ گەشـــەکردنی دانەوێڵە و 
بەگشـــتی  کشـــتوکاڵییەکان  بەروبوومە 
لـــەو  پێویســـتە. بەڕازیـــل و ئەوروپـــا 
وتانەن کـــە بەروبوومی کشـــتوکاڵیان 
بەندە لەســـەر ھاوردەکردنی ئەو پەینی 

کیمیاییە. بۆیە لەالیەکەوە کەمبوونەوەی 
دانەوێڵە لەبازاری جیھانی و لەالیەکیترەوە 
وەســـتاندنی ھەناردەی پەینی پێویست 
بۆ کشـــتوکاڵ لەالیەن ڕوســـیاوە، ڕۆڵی 
گرنگ، لەبەرزبوونەوەی نرخ و کورتھێنانی 
شـــێواندنی  دانیشـــتوان و  پێداویســـتی 

ئاسایشی خۆراکدا، دەبینن.
چیـــن یەکێکە لەو وتانـــەی خاوەنی 
زۆرتریـــن ژمـــارەی دانیشـــتوانە، بـــۆ 
دابینکردنی بەشە خۆراکی خۆی، دەمێکە 
ڕوبـــەری گـــەورەی زەوی کشـــتوکاڵی 
لەئەفریقادا کڕیوە یـــا بەکرێی گرتووە، 
بەم لەماوەی پێش سەرھەڵدانی گرانی 
دانەویڵە و شەڕی ڕووسیا، ڕێژەیەکی زۆری 
دانەوێڵەی وەکو گەنم، جۆ، گەنمەشامی و 
برنج لەکۆگاکانی خۆیـــدا عەمار دەکرد، 
ئەمەش دەنگدانەوەی ئەوەی ھەبوو؛ کە 
لەوانەیە مەرامی ھێرشـــی سەر تایوانی 
ھەبێت و تووشی ســـزای ئابووری ببێت، 
لەم سانەی دواییدا دوو تا سێ ھەندەی 
جاران ئەو دانەوێنەی ھاوردە کردووە، 
بۆ نمونە بەرھەمی ســـۆیا لەبەڕازیڵەوە. 
ئەم خۆئامادەکردنـــەی چین بەو مانایە 
دێت، کە باشترین شێوازی بیرکردنەوە و 
پێشـــبینیان ھەیـــە بـــۆ ھێشـــتنەوەی 
گۆمەڵگا و دانیشتوانی ئەو وتە لەدۆخی 
ئارامی خۆیان و دابینکردنی پێداویستییە 
ســـەرەکییەکانیان، لەالیەکیتـــرەوە ئەم 
خۆئامادەکردنەی چین ئاماژەی ئەوەشە 
کە ئـــەو دەوڵەتانە ئاگاداری نەخشـــە و 

پالنی یەکترن بۆ داھاتوویەکی نادیار.
گرانی و قاتوقڕی، ڕۆڵی گەورە دەبینی 
جەمـــاوەردا،  ناڕەزایی  لەھەڵســـانەوە و 
زۆربەی بۆچـــوون و توێژینەوەکان ئاماژە 
بـــەوە دەدەن، کە یەکێک لەھۆکارەکانی 
بـــۆ  بەھـــاری عەرەبـــی دەگەڕێتـــەوە 
تێکچوونی ئاسایشـــی خـــۆراک و ئاو لەو 
ناوچانەدا، کاتـــێ نرخی یەک تەن گەنم 
لەساڵی ٢٠٠٩دا لە ١٣٩ ئۆیرۆوە بۆ ٢٨٠ 
ئۆیرۆ لە ٢٠١٠دا بەرزبووەوە و دانیشتوانی 
بەرەو ھەڵســـانەوە و ڕاپەڕیـــن ھاندا، دژ 
بەگەندەڵی و نادادپـــەروەری کۆمەیەتی 
لـــەو وتانەدا، لەئێســـتادا زۆربەی ئەو 
وتانەی توانای عەمبارکردنی خواردنیان 
ھەیـــە، بەتایبەتی دانەوێڵە، ھەوڵدەدەن 
زۆرترین خۆراک عەمبار بکەن و تووشـــی 

پەشێوی نێوخۆیی نەبن.

قوربانی ئەو ڕکابەری و ملمالنێیەی ئەمڕۆ 
لەنێوانی جەمســـەرەکانی شەڕدا ھەیە، 
لەالیەکەوە خەڵکە ناچارەکەی ئۆکرانیایە، 
کە ئاوارە و سوتەمەنییە، لەالیەکی ترەوە 
تێکچوونـــی ئاسایشـــی نێوخۆی ھەندێ 
وتە، کە ژمارەی دانیشـــتوانیان زۆرە و 
پشت بە بەرھەمەکانی ڕووسیا و ئۆکرانیا 
دەبەســـتن، ئەم ملمالنێیەش کورتخایەن 
نییـــە، بۆیـــە بەھـــۆی لێکەوتەکانـــی 
شەڕەوە مرۆڤایەتی ڕوبەڕوویی دۆخێکی 
نالەبارتر دەبێتەوە، ئیدی ئەوروپاش ئەو 
خۆشگوزەرانییەی بەردەوام نابێت، کە تا 

ئێستا ھەیبووە.
ڕۆژھەتـــی ناوەڕاســـتیش؛ چ بەھۆی 
زۆربوونـــی ژمـــارەی دانیشـــتوانەوە، چ 
بەھـــۆی وشکەســـاڵییەوە، چ بەھـــۆی 
ئـــەم پێشـــھاتەی، کە دانەوێڵـــەی تێدا 
بووەتە قەیـــران و بەرزبوونـــەوەی نرخ و 
کەمبوونـــەوەی لـــە بـــازاڕی بەروبوومە 
تووشی  بەدڵنیاییەوە  کشتوکاڵییەکاندا، 

نائارامی و پەشێوی دەبێت.

 لێـــرەدا ئەگـــەر بڕوانینـــە باشـــوری 
کوردستان وەکو بەشـــێک لەم جیھانە؛ 
زۆر بەئاشـــکرا دەبینیـــن کـــە خاوەنی 
فەراھەمکردنـــی  مەرجەکانـــی  ھەمـــوو 
ئاسایشـــی خۆراک و ئاسایشـــی ئاوە بۆ 
دانیشتوانەکەی، ئەم مەرجانەش بنەمای 
زەمینەیەکی سەقامگیر و تێروتەسەلن بۆ 
گەشـــەکردن و پەلھاویشتنی زیاتر، دەبێ 
پشتبەستوو بێت بەزانست و تەکنەلۆژیا و 
شـــارەزای لێھاتوو، لەھەمـــووی گرنگتر 
دەبێ پشتبەستوو بێت بەھێزی کارامە و 
توانای نێوخۆی خـــۆی، ھەتا بەرھەمی 
خۆماڵی باشـــتر و زیاتر بێت، دەسەتی 
خۆجێیـــی ئازادتـــر دەبێـــت، ترســـی 
لەســـنوورەکان کەمتر و دڵنیایی لەنێوخۆ 

ئارامتر دەبێت.

پەراوێزەکان:
ئابـــووری لەجیھانـــدا،  ١.سیاســـەتی 
ئابووری  ئەوەندە  ئەوەندەی سیاســـییە 
نییە، مەدیحە ســـۆفی، پێگەی ڤێنزوێلال 
لەنێوان شەڕی زلھێزەکاندا، ساڵی چاپ 
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ڕوسیا و ئۆکرانیا 
پێکەوە، خاوەنی ٢٥٪ی 

ھەناردەکردنی گەنمن 
لەجیھاندا، ئۆکرانیا 

بەتەنھا خاوەنی 
١٣٪ی ھەناردەکردنی 

گەنمەشامییە. 
ڕوسیا ڕایگەیاند کە 
ھەناردەکردنی گەنم و 

جۆ بەشێوەیەکی 
بەرچاو سنووردار 

دەکات، لێکەوتەکانی 
ئەم سنووردارکردنە 

لەزۆربەی وتاندا 
دەرکەوتووە

(١٥) سێ شەممە ٢٠٢٢/٦/٧ (١٥) سێ شەممە ٢٠٢٢/٦/٧

سەرکۆ یونس*

 جەنگی ئۆکرانیا

ون بوون
* ناسنامەی بازرگانی "ئومید محەمەد مەحمود" ون بووە ھەر کەسێک دۆزییەوە بیگەڕێنێتەوە بۆ ژووری بازرگانی.

* ناســـنامەی بازرگانی "عەبدولرەحمان محەمەد عەبدولرەحمان" ون بووە ھەر کەسێک دۆزییەوە بیگەڕێنێتەوە بۆ ژووری 
بازرگانی.

* ناسنامەی بازرگانی "ئارام جەالل کەریم" ون بووە ھەر کەسێک دۆزییەوە بیگەڕێنێتەوە بۆ ژووری بازرگانی.

* ناسنامەی بازرگانی "ئاکۆ حەمە رەشید" ون بووە ھەر کەسێک دۆزییەوە بیگەڕێنێتەوە بۆ ژووری بازرگانی.

* ناسنامەی بازرگانی "سیروان سعود رەفیق " ون بووە ھەر کەسێک دۆزییەوە بیگەڕێنێتەوە بۆ ژووری بازرگانی.

* ناسنامەی بازرگانی "توانا حەمە ساڵح" ون بووە ھەر کەسێک دۆزییەوە بیگەڕێنێتەوە بۆ ژووری بازرگانی.

* ناسنامەی بازرگانی "عەبدولەتیف عەبدولقادر" ون بووە ھەر کەسێک دۆزییەوە بیگەڕێنێتەوە بۆ ژووری بازرگانی.

* ناسنامەی بازرگانی "دیاری رەفیق تۆفیق" ون بووە ھەر کەسێک دۆزییەوە بیگەڕێنێتەوە بۆ ژووری بازرگانی.

* ناسنامەی بازرگانی "عەلی عەبدو محەمەد" ون بووە ھەر کەسێک دۆزییەوە بیگەڕێنێتەوە بۆ ژووری بازرگانی.

* ناسنامەی بازرگانی "نەریمان عوسمان ساڵح" ون بووە ھەر کەسێک دۆزییەوە بیگەڕێنێتەوە بۆ ژووری بازرگانی.

* ناسنامەی بازرگانی "جەلیل ئەحمەد کەریم" ون بووە ھەر کەسێک دۆزییەوە بیگەڕێنێتەوە بۆ ژووری بازرگانی.

* ناسنامەی بازرگانی "ئەیاد عەبدو" ون بووە ھەر کەسێک دۆزییەوە بیگەڕێنێتەوە بۆ ژووری بازرگانی.

لەســــامان و دارایی ھەرێمدا گەشــــتوەتە 
بەرزترین ئاست.

٥ – دەست تێکەڵ کردن و دەستوەردانی 
سیاسییەکان لەالیەنی ئابوری، بەتایبەت 
بازرگانی، سنوری تێپەڕاندووە بەجۆرێک، 
بەدەگمەن سیاسیەکی بادەستی ھەرێم 
ھەبێــــت، کە ھاوبەش یــــان بازرگان یان 
سەرمایەدارو بزنســــمان نەبێت، ئەمەش 
خراپترین بارودۆخە کە ئابوری وسیاسەت 

پێیگەشتووە.

٦ - دامەزراندنی بەلێشاوی دەستیکاری 
گوندەکان،  دانیشــــتوانی  کشــــتوکاڵی و 
بەگشــــتی و  حکومی  لەدامودەزگاکانــــی 
سێکتەری ئەمنی و پێشمەرگە بەتایبەتی، 
جارێکی تر، کەرتە ئابورییەکان تووشی 
ئیفلیجــــی بــــوون، بەتایبــــەت کەرتــــی 
کشتوکاڵ، لەپێش ساڵی ٢٠٠٣ دەتوانین 
بڵێن، ھەرێمی کوردســــتان، ســــەرەڕای 
ھەموو ئاســــتەنگ و گەمارۆکان، لەالیەنی 
بەرھەمــــی دانەوێڵــــەو ســــەوزەو میوە، 
لەئاســــتی خۆژێنیدا بوو، بەم بەبڕیاری 
ئــــەم کەرتەش  ھەڵــــەی دامەزرانــــدن، 

لەناوبرا.
٧ - ســــەرەڕای بێ پالنــــی حکومەت، 
نەکردنی  ھــــاوکاری  بودجــــەو  نەبوونی 
جوتیاران و گوندنیشیان، نەبوونی یاسای 
ناوخۆییــــەکان و  بەرھەمــــە  پاراســــتنی 
گرنگینــــەدان بــــە بەرھەمــــی ناوخــــۆ، 

بەربەستی سەرەکی ئەم بوارەن.

ھەموو ئەمانەو چەندیــــن ھۆکاری تر، 
بوونەتە ھــــۆی داتەپینی ئابوری ھەرێم و 
ھاوردەکردن و  زیادبوونــــی  ســــەرئەنجام 
کەمبوونەوەی بەیەکجاری ھەناردەکردن.

لەواقعــــی ئابــــوری ھەرێمــــدا، کەرتی 
بازرگانی باڵی بەسەر سەرجەم کەرتەکانی 
لەبازرگانیشدا،  ئابوریدا کێشــــاوە،  تری 
ھاوردەکردن بادەستەو قازانجھێنەری بێ 
بازرگانان و سەرمایەداران و  زیانی خێرای 

سیاسیەکانە.

ژوورە  ئەندامانــــی  بەشــــێوەیەک، 
بازرگانییــــەکان و کۆمەڵەو یەكێتییەکان، 
تۆمارکــــردووە،  پێوانەیــــی  ژمــــارەی 

دەتوانین بڵێین ســــەرجەمیان بازرگانی 
ھاوردەکارن!

ئەگەر سیاســــەتی ئابوری ھەرێم، بەم 
شــــێوەیە بەردەوام بێت، ئــــەوا گومانی 
تێدا نییە، لەئایندەیەکی نزیکدا، تووشی 
ئابوری  داڕووخانی  داتەپین و  گەورەترین 
دەبین و ھەرێــــم دەکەوێتە ناو گێژاوێکی 
قورس و گران و ڕێژەی ھەوسان بەرزترین 
ئاستی پێو انەیی تۆمار دەکات و ڕێژەی 
ھەژاری ھەتا بێت زیاتر دەبێت، دیاردەی 
بێکاری بەرۆکی زۆربەی تاک و خێزانەکان 
ئەمــــەش  ســــەرئەنجامی  دەگرێتــــەوەو 
لەیەکترازانی  تووشی  کوردی  کۆمەڵگای 
دەبێت،  سیاســــی  کۆمەیەتی و  زیاتری 
دوور نییــــە، ئــــاژاوەو دزی و ڕاووڕووت و 
دیاردە نەشیاوەکانی ناباوی کۆمەیەتی 

پەرەبسێنێت.

ھەرچیمــــان ھەیــــە لەنــــاو بازاڕەکانی 
ھەرێمدا ھــــاوردە کراوە، ئــــەوەی ھەیە 
بەشــــی  دەگمەنن و  ناوخۆ  لەبەرھەمــــی 
پێویســــتی ناوخۆ ناکات وھەر زوو تەواو 
دەبــــن، جارجار گوێبیســــتی ھەوڵەکان 
دەبین بەھەناردەکردنی ھەندێ شــــمەکی 
کەلوپەلی  (پێســــتەو  وەک  دیاریکراوی 
لەکارکەوتوو) داھاتی فرۆشراوی ئەمانە، 
ھیچ زیادەیــــەک ناخەنە ســــەر داھاتی 

ھەرێم.

کوردســــتان،  کۆمەڵــــگای  بەگشــــتی 
کۆمەڵگایەکــــی بەرخــــۆرو بەکاربــــەری 
تەواوە، تاکەکانی کۆمەڵگا ھەرداھاتێکی 
نەختینەییان دەســــتدەکەوێت (مووچە)  

پێویستییەکانیان ڕاستەوخۆ لەبازاڕەکاندا 
بەشمەک و کای ھاوردەکراو پڕدەکەنەوەو 
ئابوری  گیرفانــــی  داھاتــــەکان دەچێتە 

وتانی ئیقلیمی و جیھانییەوە.
بــــڕی  مانگانــــە  داتــــاکان،  بەپێــــی 
(٨٩٤) ملیار دینــــار قەبارەی مووچەی 

فەرمانبەران و مووچەخۆرانە.

ھەربۆیــــە، لێرەوە پێویســــتە لەســــەر 
بەجدی  نیشتیمانپەروەران،  خەمخۆران و 
بیــــر لەئایندەی ھەرێم ودانیشــــتوانەکەی 
بکەنــــەوە، بەپەرۆشــــیەوە کار بکەن بۆ 
ھەســــتانەوەی  ئابوری داتەپیوی کەرتە 
ستراتیژییەکانی کشتوکاڵ و پیشەسازی و 

گەشتیاری بەتایبەتی.

*ئابووریناس



کارگێری ئەلەکترۆنی

 Electronic) کارگێـــڕی ئەلەکترۆنـــی
نوێیەیە  ئەو سیســـتمە   (Management
کـــە بەمۆدێرنتریـــن ســـتایل کارگێڕی 
ئەبات بەڕێوە، بۆ دەرباز بون لەشـــێوە 
زوو  کالسیکیەکەو کورتکردنەوەی کات و 
ڕایکردنی ئەرکەکان و نەھێشتنی گەندەڵی 
ئیداری، ھەروەھا ئاســـانکاری دەکات بۆ 
کارمەندان و ھەمـــو ئەوانەی پەیوەندیان 
یان خزمەتگـــوزاری کۆمپانیا  بەچاالکی 
یاخود فەرمانگەو دامەزراوەکانەوە ھەیە، 
بەپشتبەســـتن بەتەکنۆلۆژیـــای نـــوێ و 
گۆڕینی سەرجەم سیستمی کارگێری بۆ 
دیجتاڵی لەڕێگای کۆمپیوتەرو تٶڕەکانی 
ئینترنێتەوە، ڕێکخســـتنی تۆڕی تایبەت 
بەو دامەزراوەیـــی بیرۆکەی دامەزراندنی 

وەھا سیستمێکی ھەیە.
ئەبێت ئەوەش بزانین کە پەتای کۆرۆنا 
(کۆڤید١٩) بەخۆڕسکانە بوو بەباشترین 

ئەزمـــون، کـــە ســـەلماندی کارگێـــڕی 
ئەلەکترۆنـــی، ســـەرکەوتوەو دەرکەوت 
زۆرێـــک لەمامەڵـــەو کڕین و فرۆشـــتن و 
ڕایی کـــردن و جێبەجێ کردنی ئەرکەکان 
لەڕێگـــەی ئۆنالینـــەوە ئەنجـــام ئەدرا، 
لەکاتێکدا سەرتاپای جیھان کەوتبوە بەر 

کەرەنتینێکی گشتگیرەوە.
کارگێـــڕی  پێداویســـتیەکانی 

ئەلەکترۆنی:
*دامەزراندنی بەشـــێک بۆ سازکردن و 
ئەلەکترۆنیەکان و  ئامێـــرە  ڕێکخســـتنی 

کارمەندەکانی پسپۆری ئەو بوارە بن.
*ئامادەکردنی تۆڕێکی ناخۆیی تایبەت 
بەدامەزراوەکە، بۆ بەردەوامی پەیوەندی 
نێوان ھەمو بەشەکان بەیەکەوەو ئیدارە 
بەھەموو بەشـــەکانەوە، کۆمپانیا بێت یا 
دامەزراوەی فەرمی یان ھەر پڕۆژەیەک.

*داڕشـــتن و ئامادەکردنـــی پرۆگرامی 
تایبەت بەپێی خواســـت و پێداویســـتی 

دامەزراوەکە.
تـــۆڕی  ھێـــڵ و  کردنـــی  *دابیـــن 

ئینتەرنێت.
* ڕاھێنانی ھەموو کارمەندان لەســـەر 
کارکردن بەئامێرەکان و نوێبونەوە لەگەڵ 
لەبەرئەوەی  نوێگەریەکان،  ھەمو  رەوتی 
بواری دیجیتاڵی سیستمێکی وەستاو نیە 

بەردەوام لەنوێبونەوەدایە.  

سودەکانی کارگێڕی ئەلەکرۆنی بریتیە 

لەم خانە:
ئەرکـــەکان  کردنـــی  *جێبەجـــێ 
بەشـــێوەیەکی بەرنامـــە بـــۆ داڕێژراوو 

پیشەیی.
مامەڵـــەو  لەڕاپەڕاندنـــی  *خێرایـــی 

ئەرکەکانداو کورتکردنەوەی کات. 
کار  دەســـتی  کردنـــەوەی  کـــەم   *
لەدامەزراوەکانـــدا، کە لەکۆتاییدا ئەبێتە 

کەم کردنەوەی خەرجی.
*دەربازبون لەشێوەی نوسراوی سەر 
کاغەز، پشتبەستن بەشێوەی دیجیتاڵی. 

*کـــەم کردنەوەی ســـەردان و دیداری 
ڕاستەوخۆو

 گۆڕینی بۆ نامەی ئەلەکترۆنی.
ئامانج لەکارگێڕی ئەلەکترۆنی چییە؟ 
١. ڕێکـــردن لەگـــەڵ پێشـــکەوتنەکانی 
سیســـتمی  گەشـــەپێدانی  تەکنۆلۆژیا، 
کارگێـــڕی و خـــۆ ڕزگار کردن لەشـــێوە 
کالســـیکیەکە وەک قەڵـــەم و کاغـــەزو 
دۆســـیەو فایـــل و گۆڕینیـــان بەئامێری 

ئەلەکترۆنی و دیجیتاڵی
ئـــەو  ئاســـتی  بەرزکردنـــەوەی   .٢
خزمەتگوزاریانەی پێشکەش بەھاوتیان 

ئەکرێت.
لەمـــەڕ  خەرجـــی  کەمکردنـــەوەی   .٣
پـــەروای  پێداویســـتی  بەکارھێنانـــی 
لەقەڵەم  و کاغەز، لەڕوی مرۆییشەوە کە 

کەمتری کارمەند ئەوێت.
لەنێـــوان  بـــەردەوام  پەیوەنـــدی   .٤
کارمەندەکانی دامەزراوەکەداو بەئاگایی و 
چاودێری ھەموان لەڕێگەی مۆنیتەرەوە، 
نەھێشتنی پەیوەندی ڕاستەوخۆ ڕوبەڕو 
لەنێوان کارمەندانداو بەفیڕۆنەدانی کات.

٥. کەم کردنەوەی سەردانی ڕاستەوخۆی 
بۆ  پەیوەندی  گۆڕینی  ســـەردانیکەران و 
شێوەی نامەی ئەلەکترۆنی، واتە ئیمێڵ.
دیارە ھیچ سیســـتمێکیش بەدەر نیە 
لەکەموکـــوڕی و الیەنـــی نەرێنـــی، بۆیە 
پێویستە دەستنیشـــان بکرێن. ھەموان 
بیســـتومانە کە ھەنـــدێ ئەکاونت ھاک 

ئەکرێت لەالیەن کەســـانی زۆر شارەزاو 
بەتواناوە، کـــە ئەتوانن نھێنی کۆدەکان 
بکەنەوەو بچنە ناو ئەکاونتەکانەوە بۆ ھەر 
مەبەســـتێک بێت، لەبەرئەوە  ئەوجۆرە 
سیســـتمانە پێویســـتیان بەپاراســـتن و 
ئاگاداری بەردەوام ھەیـــە کە ئەکەوێتە 

سەر چەن فاکتەرێک.
٦. دابیـــن کردنی کۆمپیوتەرو ئامێری 

پێشکەوتوو کواڵێتی بەرز.
ئینتەرنێت  ھێڵـــی  بەکارھێنانـــی   .٧

لەالیەن کۆمۆپانیای باوەڕپێکراوەوە.
٨. دانانی سیســـتمی دژە ڤایرۆســـی 
ئەلەکترۆنی تا کۆی سیستم و پرۆگرامەکان 
پارێـــزراو بن لەڤایرۆســـی ئەلەکترۆنی، 
بەدانـــان و دابین کردنی دژە ڤایرۆســـی 
بەھێز کە ســـەرچاوەکەی ئاشـــکرابێت 
لەالیەن کۆمپانیای باوەڕپێکراوەوە بێت. 
٩. دانانـــی کارمەنـــدی شـــارەزا بۆ 
چاودێـــری و گۆڕینـــی پاســـۆردو کلیلی 
کردنەوە ناو بەناو، گرتنەبەری ھەمو ئەو 
ڕێگایانەی کە ڕێگـــری لەو جۆرە کارانە 

ئەکات.
گشـــت  ھەڵگرتنـــی  پاراســـتن و   .١٠
داتاو زانیاریەکان لەھـــاردی تایبەدا کە 
پەیوەســـت نەبێت بەتۆڕی ئینتەرنیتەوە 

بۆ پارێزگاری کردنیان لە لەناوچونیان.
بەو ھیوایەی لەداھاتویەکی نزیکدا نەک 
تەنھا کارگێڕی ئەلکترۆنی، بەڵکو ببینە 

خاوەنی حکومەتی ئەلەکترۆنی.  

لەبارانباراینێکی  بریتییە  وشکەساڵی 
کەمتـــر لەنیـــوەی ڕێـــژەی ســـانە، 
ھەرچەنـــدە ئەمـــە پێناســـەیەکی زۆر 
ئاســـان و ســـادەیە، بەم کاریگەریکی 
لێئەکەوێتـــەوە،  خراپـــی  ئابـــوری 
لەبەرئەوەی دەبێتە ھۆی کەمبوونەوەی 

بەرھەمە کشتوکاڵییەکان. 

له ماوه ی٤٠ ساڵی ڕابردودا وشكه ساڵی 
گەورەتریـــن کارەســـاتی سروشـــتییە 
کـــە کۆمەڵگای مرۆڤاتی بەدەســـتیەوە 
نەتوانراوە  ئێســـتایش  تـــا  دەناڵنێت و 

چاره سه رێكی بۆ بدۆزرێتەوە.
لەبابەتێکی تردا باســـی ھۆکارەکانی 
وشکەســـاڵیمان کردوە، لێرەدا جەخت 
لەســـەر چۆنیەتـــی ڕێگریـــی لەئاکامە 
نەرەنییەکانی دەکەین. دیارە وشکەساڵی 
بەھۆی گۆڕانی ئاوھەواوەیە کە خەریکە 
باڵ بەســـەر ھەموو جیھاندا دەکێشێت، 
لەھەنـــدێ جێـــگا ئەگـــەر بەشـــێوەی 
بـــەردەوام ڕوینـــەداوە خەریکە دەبێتە 
دیاردەو ساڵ بەســـاڵ کاریگەرییەکەی 
خراپتر دەبێت، بۆ نمونە لەھەندی وتی 
ئەفریقیا لەحاڵـــەت تیپەڕیوەو خەریکە 
دەبیتە دیـــاردە، بەردەوام لەوتانی تر 
ئەگەر حاڵەت بووبێت ئیســـتا خەریکە 
دەبیتە دیـــاردە. تا ڕادەیـــەک ھەندێ 
ناوچـــە ھەیـــە لەوتانـــی ڕۆژھەتی 
ناوەڕاســـت لەم حاڵەتە گو زه ر دەکه ن، 
لەناوچەکانی  لەوانەش عێراق و ھەندێک 
ھەرێمی کوردستان بەتایبەت گەرمیان و 
کەرکـــوک و خواروی ھەولێـــر بەدەرنین 
دەبێت  لێرەدا  بەردەوام.  لەوشکەساڵی 
بەجـــدی بیـــر لەبەرنامەیەکـــی تیـــرو 
تەســـەل بکرێتەوە بـــۆ کەمکردنەوەی 
بڵین ڕێگە  ناتوانیـــن  ئاســـەوارەکەی و 

چارەسەری ھەمیشەیین.
 

ھەموو الیەکمان ئەزانین ھەر لەمێژەوە 
کەم تا زۆر وشکەســـاڵی ڕویداوە، بەم 
وا زەق نەبـــووە وەکو ئـــه وه ی ئەمڕۆ 
لەھۆکارەکانی  یەکێـــک  دیـــارە  ھه یه ، 
دەرنەکەوتنی بەم شیوەیە لەبەرئەوەی 
ئەوکات دانیشـــتوانی ســـەرزەوی بەم 
شـــێوەیه  زور نەبـــووە، لەکاتی ڕودانی 
وشكه ســـاڵی جێگۆڕکێیان کـــردوە بۆ 
جێگایەکی باشتر رۆشتون، بەم ئەمڕۆ 
چڕی دانشتوانی سەرزەوی و دیاریکردنی 
ســـنورێکی ســـەقامگیر لەنإوان وتان 

ڕێگرە لەو جۆرە چارەسەرە.

ئـــەو ڕێکارە گرنگ و ســـەرەکیانە کە 
دەبنە مایـــەی کەمکردنـــەوەی ئاکارە 

زیانبەخشەکانی وشکەساڵی:
١. سازگار کردنی ئاو 

لـــە(٧٠٪) ی  ئـــەوەی  ســـەرەڕای 
ســـەرزەوی داپۆشـــراوە بەئـــاو، بەم 
ڕێژەی لە(٠,٠٠٣) ئەو ئاوە ســـازگارە، 
لەھەندێ شـــوێن تەنھا ئاوی سازگاریان 
دەســـتدەکەوێ، ئەویش ئـــاوی بارانە، 
واتـــە نەئاوی ســـازگاری ســـەرزەویان 
بـــەم  ژێـــرزەوی،  نەئـــاوی  ھەیـــە، 
بۆمان  ئاوە  ســـەرچاوەیەکی  دەریاکان 
بەم ســـازگار نیـــە، بۆیە پێوســـتی 
بۆ  لێجیابکرێتەوە  بەوەیـــە خوێکـــەی 

ئەوەی ســـودی لێوەربگیرێ، بەم ئەم 
کارە تەنھا بەقســـە ئاســـانە چونکە بۆ 
ئەوەی ئاوی ســـازگارت دەســـتکەوێ، 
پێوستی بەتێچونێکی زۆرە، پێویستمان 
زۆرە  ھایدرۆکاربۆنی  بەسوتەمەنییەکی 
بۆ ئەوەی ئاوەکـــە بکوڵێنرێت و دوایی 
ھەڵمەکەی سارد بکرێتەوە، بەم دوای 
دروستکردنی فلتەرێک لەمادەی گرافین و 
بەڕێگـــەی تەکنەلۆجیای نانو کە تەنھا 
بەپەســـتانی ھایدرۆستاتیک کاردەکات، 

دەتوانرێت تیچونی زۆرکەم بکرێتەوە.
٢. دورێنەی ئاو   

 مەبەست لەدورێنەی ئاو، کۆکردنەوەی 
لەکاتی  بەکارھێنانیه تی  بارانـــەو  ئاوی 
پێویســـت، ئەم شێوازە لەجیھان ئێستا 
گرنگی زۆری پێئەدرێت، الی خۆمانیش 
خەریکە کاری لەسەر ئەکرێت، ئەویش 
بەشێوەی بەربەســـتی بچوک "گوندێک 
لەتەکیـــەی چەمچەمـــاڵ، لەگوندێـــک 
تیا  کاریان  بەمشـــێوەیە  لەقـــەرەداغ" 
دەکرێ. ھەرچەندە دەکرێت لەئێســـتادا 
جۆریک پالســـتیکی دروستکراو جوتیار 
به کاریبھێنیـــت، حەوزیکـــی گـــەورەی 
ئاوەکـــەی  لەدوایـــدا  پێداپۆشـــێت 

بەکاربھێنرێت.
  ٣. سیسته مي ئاودانی دڵۆپاندن

ئەم شێوازە لەئاودان ڕوڵێکی بەرچاوی 
ئاو،  بەفیڕۆدانی  لەکەمکردنەوەی  ھەیە 
درەختەکە  رەگـــی  ئەوەی  ســـەرەڕای 
شـــێدار دەبێـــت و بەشـــێوەی گونجاو 
ئـــاو دەگاتە درەختەکە، ئەم شـــێوەیە 
تیچونی کەمەو لەئێستادا زۆر کۆمپانیا 
ھەیە لەم بـــوارەدا تەکنەلوجیای باش 

بەرھەمدەھێنن. 
٤.  دەسکەوتنی ئاو لەھەوا  

ھەموومـــان ئەزانیـــن ھـــەوا لەچەند 
رەگەزێـــک پێکدێت لەوانەش شـــێیە، 
ھەر لەو ڕوانگەیەوە زانایانی پەیمانگای 
تەکنەلۆجیـــا  بـــۆ  ماساتشوســـتس 
ئامێریکیان دروســـتکردوە، ئەو شـــێیە 
لەھەوا چڕ بکاتـــەوەو بیکاتە ئاو، ئەم 
ئامێرانە لەوالیەتی ئەریزۆنا سەرکەوتوانە 
ئەکـــرێ  چـــاوەڕێ  بەکارھێنـــراوە. 
لەئایندەیەکی نزیـــک بگاتە بازاڕەکانی 
جیھـــان، یەکێـــک لەتایبەتمەندیەکانی 
ئەم ئامێـــرە پێوســـتی بەکارەبا نیە، 
لێوەربگیرێـــت  ســـوودی  دەتوانرێـــت 

لەناوچە بیابانیەکان.
٥. بەئەندازەیکردنی بەروبوم 

ئەوەی باســـمان کـــرد ھەوڵدان بوو 
بـــۆ دابینکردنـــی ئـــاو بۆ پاراســـتنی 
شـــێ لەڕوەکەکەدا، بـــەم لەم خاڵەدا 
دەســـتکاری  لەھه وڵـــدان  زانایـــان 
ئەنـــدازەی بۆماوه یـــی درەختـــە بکەن 
بەشیوەیەک کەمتر پێوستی بەئاو بێت و 
بەرھەمەکەی کەم نەکات. لەئێستادا ئەم 
ھەوڵە ســـەرکەوتوو بوە، بەشێوەیەک 
لەئەنجامـــی ئـــەو دەســـتکاری کردنە 
پێوســـتی ڕووەک بۆ ئـــاو کەم دەکات، 
بەڕێژەی (٢٥٪) ئەمەیش سەرەتایەکی 

باشە بۆ زیادکردنی ئەو ڕێژەیە.
٦. پەمپی وزەی خۆر 

لەوانەیـــە  کـــردار  ھەنـــدێ  دیـــارە 
بەشـــێوەی ڕاستەوخۆ ئەنجامی نەبێت، 
لەوانـــە بەکارھێنانی ئەم جۆرە پەمپانە 
وزەی پـــاک تێدا بەکاردێت نابێتە ھۆی 
پیسبونی ژینگە، لەئەنجامدا ڕۆڵی دەبێت 
لەدابەزینی گەرمای زەوی، خۆشبەختانە 
ئەم جـــۆرە پەمپە لەئێســـتادا لەالیەن 
جوتیارەکان لەزۆر شوێن بەکاردێت بۆ 
دەرھێنانی ئاوی ژێرزەوی بەمەبەســـتی 

ئاودانی رووەک و ئاژەڵ.
٧. ریسایکلینی پاشماوە ئۆرگانییەکان 

مادەی  لەتایبەتمەندیەکانی  یەکێـــک 
ئۆرگانیک ئەوەیە دەتوانیت بۆ ماوەیەکی 
زۆرتر شێی ناو خاک بپارێزیت، بۆیە تا 
پاشـــماوەی  جوتیاران  باش  رادەیەکی 
چ  بەکاردەھێنن  ئۆرگانیکیـــەکان  مادە 
وەکو پەین سوودی ھەیە، لەھەمانکات 
رێژەی شێ لەخاکدا زیاتر دەھێڵیتەوە.

٨. چاندنی درەختێکی زۆرتر 
لەوانەیە لـــەالی زۆرێک ئەم ڕینماییە 
گرنگـــە  زۆر  بـــەم  نەبێـــت،  تـــازە 
ئەگەر ڕوپۆشـــی ڕوەکـــی زۆر بکرێت، 
ئاووھەوایه ک دەڕەخســـێنێت کە ببێتە 
مایەی بارانبارین، دیارە ئەم ڕێنماییانە 
ئەنجامـــی نابێت گەربێتو بەجدی کاری 
بۆ نەکرێ، چ لەســـەر ئاستی رێکخراوە 
جیھانییەکان یان ھه رێمایه تیەکان، بۆیە 
لەجنێـــڤ لەســـاڵی ٢٠١٣ (ڕێکخراوی 
چاودێـــری کـــەش و ھـــەوای جیھانی)،  
کۆنگرەیەک بەستراو چەندین ڕاسپاردە 
جەخت  کونگرەیەدا  لـــەو  بوکرایەوە، 
لەســـەر زیانە ئابوریەکەی وشکەساڵی 
کرا بەشـــێوەیەک ســـانە لە ٦ تا ٨ 
ملیـــار دۆالر زیـــان بەئابـــوری جیھان 

دەگەیەنێت.

زانایانی ئەم بوارە جەخت دەکەنەوە 
لـــەوەی ھەندێـــك ناوچـــە لەئەفریقیا 
بـــەردەوام  وشکەســـاڵی  ڕوبـــەڕوی 
بۆتـــەوە تا رادەیەک ڕێـــژەی ھەژاری و 
برســـێتی بەشـــێوەیەکی بەرچاو بەرەو 
ھەڵکشـــانە، ســـەڕەڕای ئەو ڕاستیانە 
کەمن ئەو وتانەی ڕێکاری بەرەنگاریی 
وشکەســـاڵیان گرتوەتەبـــەر، بۆ نمونە 
لە٠,٢٥ ڕوبەری وتـــە یەکگرتوەکانی 
ئەمریکا ڕوبەڕوی وشکەســـاڵی بۆتەوە، 
لەھەندێ ناوچە بۆ (١٢) مانگ درێژەی 
خایاندوە، ئەمەش بوەتە مایەی کەمی 
بەرھەمی سویابێن (فول سۆیا)، وتی 
لەزەرەرو  نەبوە  بێبەش  ھندســـتانیش 
زیانی وشکەساڵی بەشێوەیەک بەگشتی 
ڕێـــژەی بارانباریـــن ١٧٪ کەمی کردوە 
بەتایبـــەت لەوالیەتـــی بەنجاب لە ٧٠٪ 
کەمی کردوە، ئەم والیەتە بەسەبەتەی 
خۆراکی وتـــی ھنـــد دادەنریت. ئەم 
دیاردەیـــە خەریکـــە ڕوو دەکاتـــە الی 
خۆمان بەڵگەیش ئەمە دوو ساڵە ڕێژەی 

بارانبارین بەرەو دابەزینە.

 ھەر لەو کۆنگرەیە (١٠) خاڵ دیاریکراوە 
لەئاکامەکانـــی  خۆپاراســـتن  وەکـــو 

وشکەساڵی:
١. دیاریکردنی تیمێکی کارا لەســـەر 
ڕوبەڕوبونـــەوەی  بـــۆ  وت  ئاســـتی 

وشکەساڵی.
٢. ئەنجامدانـــی کۆبونەوەی ڕاوێژکاریی 
ھه رێمایەتیـــەکان  وتـــە  لەگـــەڵ 
بەمەبەستی دانانی ڕێگەچارەی گونجاو 

بۆ دابەشکردنی ڕوبارە ھاوبەشەکان.
٣. ھەوڵدان بۆ بەدەستھێنانی ئامارێکی 
راست و دروست لەسەر ئاکامە خراپەکانی 
جیاجیاکان،  ناوچە  لەسەر  وشکەساڵی 
بۆ ئەوە ڕێوشوێنی گونجاو بگیرێتەبەر.

٤. دیاریکردنی رەگـــەزە بنەڕەتیه کانی 
پەیڕەوکردنی سیاســـەتێکی گونجاو بۆ 
لەچاودێری و  ھەر  لەوشکەساڵی  ڕێگری 
ئاگاداربونـــی پێشـــوەختەو خەمندنی 
رادەی  ھەڵســـەنگاندنی  زیانەکانـــی و 
خراپەکانـــی و  ئاســـەوارە  مەترســـی و 
ھەوڵدان بـــۆ کەمکردنەوەی زیانەکانی و 
بەھاناچونـــی  بـــۆ  خۆئامادەکـــردن 

لێقەوماوانی ئەم دیاردەیە.
لێکۆڵینـــەوەی  ئامـــادەکاری و   .٥
زانســـتی پێشـــوەخت و ســـازدانی ئەو 
ڕوبەڕوبونەوەی  بۆ  کە  دامودەزگایانەی 

وشکەساڵی تەرخان کراون .
زانســـتییەکان  الیەنە  کۆکردنەوەی   .٦
کە دیاریکراون بۆ داڕشـــتنی سیاسەتی 

ڕوبەڕوبوونەوەی وشکەساڵی.
٧. راگەیاندنی بەرنامەی ڕوبەڕوبوونەوەی 
وشکەساڵی و کارکردن بۆ بوکردنەوەی 

ھوشیاری.
٨. رەچاوی ھەڵسەنگاندن و پێداچونەوەی 

رێکارە زانستەکان بکرێت.
٩. دانانی به رنامەی فێرکاری و ڕاھێنان 

بۆ ھەموو ئاستە جیاجیاکان.
١٠. دانانی ڕێوشـــوێنی چارەسەرکردنی 
لەسەر  مەترسیەکی چاوەڕێکراو  ھەموو 

ئاستی نیشتمانی.

لەکۆتایـــدا ئەبێـــت ئەو ڕاســـتیەش 
بزانین چ رێوشـــوێنی ڕوبەڕوبوونەوەی 
وشکەساڵی و ئەو ڕاسپاردانەی کۆنگرەی 
رێکخراوی چاودێری کەشوھەوای جیھانی 
سەرکەوتو نابن، ئەگەر ڕەچاوی توانای 
دارایی ئەو وتانـــە نەکرێت، بۆ نمونە 
وتانی كه نـــار دەریا لەئەفریقیا ڕێژەی 
بەرھەمھێنانی گەنمیـــان لە٢٦٪ کەمی 
کـــردوە، زیاتر لە(١٠٪) دانیشـــتوانی 
ڕوبەڕوی برســـیەتی بونەتـــەوەو زیاتر 
لـــە(١,٥) ملیـــۆن منـــداڵ تووشـــی 
بەدخۆراکی بونەتـــەوە، ئەمە لەالیەک. 
لەالیەکی تـــر وت ھەیە توانای دارایی 
لەئاســـتێکی بەرزدایە، بەم بەداخەوە 
ھێشـــتا درکیان نەکردوە بەمەترســـی 
خەریکـــی  ئەوەنـــدە  وشکەســـاڵی، 
وەبەرھێنان لەبواری جوانکاری و پڕۆژەی 
الوەکیـــن، ئەوەنـــدە خۆیـــان تەرخان 

نەکردوە بۆ ئەم ڕوداوە سامناکە.

تا رادەیەک ھه رێمەکـــەی خۆمان تا 
ئیســـتا نەبەرنامەی درێژخایەنی ھەیەو 
نەکـــورت خایـــەن، ئەگەر سیاســـەتی 
ھوشیارانە دابڕێژرێت، لەوە ناچی ئاکامی 
وشکەســـاڵیمان پێوە دیار بێت. ئگەر 
بەپێچەوانە بێت لەوانەیە دانیشـــتوانی 
زەوی و  ھەولێـــر  خـــوارووی  گەرمیان و 
زاریان جێبھیڵن و ڕووبکەنە شـــارەکانی 
تر، بەوەش کارەســـاتەکە ئەوەندەی تر 

مەترسیدار دەبێت.

لەزۆربـــەی  چـــۆن  وەك  ســـلێمانی 
بوارەكاندا شـــارێكی پێشەنگ و نوێخوازو 
سەرمەشـــق بووە، ئەمجـــارەش لەبواری 
بازرگانی و پیشەسازیدا ئەو پێشەنگییەی 
خۆی دەسەلمێنێتەوە، نەك ھەر لەئاستی 
كوردســـتاندا بەڵكـــو لەســـەر ئاســـتی 
سەرتاســـەری عێـــراق ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی سلێمانی بەشانازییەوە وەك 

چاالكترین ژوور دیاریدەكرێت.
ئێمەی ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
ھەمیشـــە  چونكە  یەكەمین،  ســـلێمانی 
رەچەشـــكێن بووین و بـــەردەوام كارمان 
لەسەر نوێترین داھێنان و باشترین بیرۆكە 
بەئامانجی پێشخســـتنی كەرتی  كردووە 

تایبەت:
ئێمـــە یەكەمیـــن ژوور بوویـــن كـــە 
پێشانگای نێودەوڵەتیمان كردەوە لەسەر 
ئاســـتی عێراق. تاكە ژوور بووین لەسەر 
ئاســـتی ھەرێمـــی كوردســـتان و عێراق 
كـــە بووین بەخاوەنی بینای پێشـــانگای 
تایبەت بەخۆمان، پێشانگای نێودەوڵەتی 
ســـلێمانی بەشـــێكی گرنگـــی چاالكییە 
بازرگانـــی و  ژووری  ســـەركەوتووەكانی 

پیشەسازییە.
ئێمـــە یەكەمیـــن ژووری بازرگانـــی و 
پیشەســـازی كوردســـتان و عێراق بووین 
كە كارمان بەسیستەمی ئەلكترۆنی كرد. 

ئەم شـــێوە كاركردنە بەسیســـتەمی تاك 
پەنجەرە، ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
لەئاســـتی  بەپێشـــەنگ  كرد  ســـلێمانی 
كوردســـتان و عێراقدا، كە سیســـتەمێكی 
ھاوچەرخ و ســـەردەمیانەیەو کارئاســـانی 
زۆری کردووە بـــۆ خێرا ڕاپەڕاندنی کاری 

بازرگانان.
ئێمـــە یەكەمین ژوور بوویـــن پڕۆژەی 
گەنجینەی ســـتراتیجیمان خســـتە بواری 
لەئاســـتی  كـــە  كردنـــەوە،  جێبەجـــێ  
كوردســـتان و عێراقیشـــدا جێـــی بایەخ و 
لێدەكرێت  ئەوەی  چاوەڕێی  گرنگیپێدانەو 
شاری سلێمانی بكات بەگرنگترین سەنتەری 
بازرگانی بۆ ھەڵگرتن و دابەشكردنی كا و 

خۆراك لەم وتەدا.
بازرگانـــی و  ژووری  یەكەمیـــن  ئێمـــە 
نەســـرەوتین و  كە  بووین  پیشەســـازیش 
چاالكانـــە تۆڕێك لەپەیوەنـــدی بازرگانی 
توندوتۆڵمـــان لەگـــەڵ دەیـــان وتـــی 
گـــەورەو بچوكـــی جیھـــان و ناوچەكەدا 
دروستكردو شێلگیرانە پردی پەیوەندیمان 
لەگـــەڵ دنیـــای دەرەوە بەھێـــزو تۆكمە 
كـــرد و دەیـــان پرۆتۆكۆلـــی ھاوبـــەش و 
ھاوكاری و لێكتێگەشـــتنمان لەگەڵ ژوورە 
واژۆ  ناوچەكەدا  جیھـــان و  بازرگانیەكانی 

كرد.
ھەربۆیە ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
ســـلێمانی شایســـتەی رێزلێنان و خەت 
كردنە كە بەو ئەندازەیە چاالک و نوێگەرو 

داھێنەرو رەچەشكێن بێت.
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی  ژووری 
ســـەرباری چەندین ئاســـتەنگیش ھێشتا 
كۆڵی نەداو ھەموو ئـــەو كارە گەورانەی 
کرد بەواقیعێکی بەردەست، چونكە چاوی 
لەســـەر بنیاتنانی ئایندەیەكی گەش بوو 
بۆ ئەم شـــارەو بۆ كوردستان و عێراقیش. 

ئەم ژوورە سەرســـەختانە كاری بۆ ئەوە 
كردووە كە شاری سلێمانی و كوردستان و 
عێـــراق ئاوەدانتر بـــن، خزمەتگوزارییان 
ئابـــوری و  بازرگانـــی و  كاری  زیاتـــر و 
بازاڕیشیان  گەورەتر و  پیشەسازییەكانیان 

لەگەشە نەكەوێت و پێشكەوێت. 

ئێمە خەونی گەورەممـــان ھەبوو، ھەر 
ئـــەم خـــەون و ئامانجانـــەش بەدرێژایی 
ســـانی رابردوو وایكرد ژووری بازرگانی و 
پیشەســـازی ســـلێمانی رۆڵێكی گرنگ و 
بنەڕەتی لەژیانی ئابوری ئەم شارەو بەرەو 
پێشبردنی ئابوری كوردستان و عێراقیشدا 

ببینێت. 
لەم پێشـــھاتەدا پێویستە لەو راستییە 
تێبگەین كە لەجیھانی ئەمڕۆدا چارەنوسی 
ئابوری نیشـــتمانی ھەر وتێك، لەالیەن 
دیاریدەكرێت،  ئابورییەكانیەوە  دامەزراوە 
چەند ئەم دامەزراوانە چاالكتر بن بەھەمان 
ئەنـــدازەش دەرفەت لەبەردەم گەشـــەی 

ئابوری وتدا زیاتر دەكرێتەوە.

بازرگانـــی و  ژووری  دیاریكردنـــی 
پیشەســـازی ســـلێمانی وەك چاالكترین 
ژوور لەســـەر ئاســـتی عێـــراق، جێـــی 
دڵخۆشـــی و شـــانازییە، بـــەم بۆنەیەوە 
خوازیاریـــن الیەنـــە پەیوەندیدارەكانـــی 
ھەرێمی كوردستان بەبایەخێكی زیاترەوە 
لەگرنگی ئەم جۆرە دامەزراوە ئابورییانەو  
لەكەرتی تایبەت و كرانەوەی بازاڕ بڕوانن، 
ئەگەر ئـــەم جـــۆرە دامەزراوانەو كەرتی 
تایبەت ھاوكاری بكرێن و ئاســـتەنگیان بۆ 
دروســـت نەكرێت، دەتوانـــن ئابوری ئەم 
وتە ببەنە ئاســـتێكی باتر و لەداڕشتنی 
لەزیادكردنی  ئابوری و  ستراتیژی  پڕۆژەی 
رێژەی بەرھەمی ناوخـــۆ و لەبەھێزكردنی 
ئاسایشی  لەزامنكردنی  ئابوری و  ژێرخانی 
بەشێوەیەكی  وتدا  پەرەپێدانی  ئابوری و 
كارا بەشـــدار بن، تا كوردستان لەڕووی 
ئابورییەوە لەسەر بنەمایەكی قایم و پتەو 

راوەستێت.
پیرۆزە ژووری بازرگانی و
پیشەسازی سلێمانی

بیروڕا بیروڕا

ڕێگریی لەدەرھاویشتەکانی وشکەساڵیپیرۆزە، ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی یەكەمە

ئاراس عەبدولکەریم مەعروف

وەسفی خەلیل ئیسماعیل 
لەوانەیە 

دانیشتوانی 
گەرمیان و خوارووی 

ھەولێر زەوی و 
زاریان جێبھیڵن و 

ڕووبکەنە 
شارەکانی 

تر، بەوەش 
کارەساتەکە 
ئەوەندەی تر 

مەترسیدار دەبێت

بەو ھیوایەی 
لەداھاتویەکی 

نزیکدا نەک تەنھا 
کارگێڕی ئەلکترۆنی، 

بەڵکو ببینە 
خاوەنی حکومەتی 

ئەلەکترۆنی

ئێمەی ژووری 
بازرگانی و 

پیشەسازی 
سلێمانی یەكەمین، 

چونكە ھەمیشە 
رەچەشكێن 

بووین و بەردەوام 
كارمان لەسەر 

نوێترین داھێنان و 
باشترین بیرۆكە 

كردووە بەئامانجی 
پێشخستنی كەرتی 

تایبەت

شەن جەزا کەریم 

(١٥) سێ شەممە ٢٠٢٢/٦/٧ (١٥) سێ شەممە ٢٠٢٢/٦/٧

ماڵی خەلیل و ماڵئاوایی جەلیل
لەم وتەدا شـــتی سەیرو ســـەمەرە ئەگوزەرێ، 
ھەندێ کەســـی بێ شـــەرم یـــان دەستڕۆشـــتو 
بەدەســـتبردن بۆ دزی و گەندەڵییەوە ناوەســـتن، 

دزی و گزی لەبیرۆکەو ئەدەبیاتیش ئەکەن. 
ھەندێ جار لێرەو لەوێ نوسینێک ئەبینم کەسێک 
یان لەماڵپەڕێک یان لەبوکراوەیەکی ترەوە بەدەق 
وەریگرتوە یان ڕونتر بڵێین کۆپی پەیستی کردوەو 
بەنـــاوی خۆیەوە بوی کردۆتـــەوە! یاخود خۆی 
ھیچی لەباردا نییەو چاوی بەسەرکەوتنی کەسانی 
دەوروپشـــتی خۆی ھەڵنایەو بەردەوام ســـەرقاڵی 
دروســـتکردنی کێشـــەو ئاســـتەنگە، ئەم دیاردە 
ناشارســـتانی و ناڕۆشـــنفکریانە پەلی ھاویشـــتوە 
بۆ ناو دەزگا فەرمیەکانیش، لەســـاڵی(٢٠١٦) دا 
ژووری بازرگانی  و پیشەسازی سلێمانی پەیپەرێکی 
بەچاپ گەیاندو خســـتیە بەردەم دەسەت بەناوی 
"پرۆژەی چاکســـازی ئابوری"یـــەوە، ئەم پڕۆژەیە 
پێشەکیەکی پۆشتەو پەرداخی لەخۆگرتبو، پاش 
ئەوە جەوھەری کێشەکانی خاڵبەند کردبوو، ئەوسا 
ھاتبوە سەر ڕێگەچارەکان لەھەژدە خاڵدا خاڵبەندی 
کردبوو، ئەوەی پەیوەندی بەئابوری وتەوە ھەبوو 
لەو خانەدا ئاســـتەنگ و گرفتەکانی خستبوەڕوو. 
پاشان بەوردی راســـپاردەکانی کە چارەسەر بون 
بۆ کێشەکان بەسودوەرگرتن لەئەزمونی بازرگانان و 
ئەنجومەنی ژوورو پسپۆرانی بیانی و مامۆستایانی 
زانکۆ دەستنیشـــان کردبو، کە ئەویشی لەسیانزە 
خاڵدا چڕ کردبوەوە، بەم ئەوەی کە جێی داخەو 
لەھەمان کاتدا جێی سەرســـوڕمان و واقورمان بو، 
ئەوە بو کە ئـــەو پڕۆژەیە بەفەرمی نێردرا بۆ زۆر 
الیەنـــی فەرمی دەســـەت، مەخابـــن وەک ھەمو 

ھاوارێکی تر دەنگی وەمی نەبیست. 
 ئەوەی لێرەدا ئەمەوێت ئاماژەی پێبدەم ئەوەی 
لەالپـــەرە ٣٦ی ئەو پەیپـــەرەداو لەخاڵی ١٦دا، 
بۆ ڕێکخســـتنەوەی موچە بەوردی باســـی کردبو، 
لەھەمانکاتدا پێشنیارێکی زانستی و باشی ئاڕاستە 
کردبو کە ئەمە دەقەکەیەتی (بۆ چارەسەر کردنی 
قەیرانی موچە لەئێستادا کار بەسیستمی " کریدت 
" بکرێت واتە سیســـتمی کارتـــی دڵنیایی بانکی 
(credit card) بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە، 
بەمەبەستی ســـوک کردنی باری شانی حکومەت و 
کارمەندان لەیەککاتدا کە ھەنگاوێکە بۆ پێشخستنی 
ئاڵگـــۆڕی  بانکـــی و کەمکردنـــەوەی  سیســـتمی 
کاش کـــە ئەمڕۆ ھەمو جیھـــان پەیرەوی دەکات، 
حکومەت دەتوانێت لەڕێگەی پســـپۆرانی بانکیەوە 
لەماوەیەکـــی کورتـــدا ژمـــارە حســـابێکی بانکی 
بکاتـــەوەو کارتێکی ئەلەکترۆنی بانکی دروســـت 
بکات لەسەر ژمارە حســـابەکە، کارمەندی خاوەن 
حســـابی بانکی مانگانە نیوەی موچەکەی بەکاش 
وەر بگرێت، نیوەکەی تریشـــی بچێتە ســـەر ئەو 
ژمارە حســـابە بانکیەوە، دیارە ھەمو تاکێکی ئەم 
کۆمەڵگایـــە ھەندێ پەیوەندی دارایی بەحکومەت و 
دامودەزگاکانیـــەوە ھەیـــە، زۆرێـــک لەکارمەندان 
قەرزاری پێشـــینەن وەک پێشـــینەی خانوبەرە، 
پێشینەی ھاوســـەرگیری، پێشینەی تر، ھەروەھا 
باج، پارەی تازەکردنەوەی ســـانەی ئوتومبیل و 
مۆڵەتـــی شـــۆفێری، ســـەرپێچیەکانی ھاتوچۆ، 
پارەی ئاوو کارەبا... ھتد بـــۆ ئەوەی کارمەندان 
لەڕێگەی ئەو کارتەوە ھەموو قەرزەکانیان بدەنەوە 

بەحکومەت).
لێرەو لـــەوێ گوێمان لێئەبێـــت ھەندی ئیدارەو 
کەســـایەتی و ھەندێ ئەنجومەن ئـــەم خاڵە باس 
ئەکـــەن وەک ســـەرکەوتن و بیرۆکەو پێشـــنیاری 
خۆیـــان کە گوایـــە داھێنانی خۆیانـــە بێ ئەوەی 
ئامـــاژە بەو پەیپەرە بدرێ، بێ ئەوەی لەکولەکەی 
تەڕێشـــدا ناوی ژوور بەســـەر زاریاندا بێت، بۆیە 
بەدروســـتی  ئەزانـــم، بڵێین: خـــوا ھەلناگری با 
بیرۆکەی دۆکۆمێنت کـــراو گەندەڵی تیا نەکرێت، 
چونکە ئەوسا ئەبێتە ئەو پەندەی کە ئەڵێت "ماڵی 
خەلیل و ماڵئاوایی جەلیل"، ئێمە ماندو ببین خەڵک 

ببێتە خاوەنی یان تێکی بدات.  

دالوەر عەلی سۆفی    
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پیشەسازی سلێ�نی

ئامینەی جۆ، ٥٣ ساڵە شیرینی شارێك دروست دەكات
ئا: رێژەن سەردار

ژنـــە  یەكەمیـــن   ،جـــۆ ئامینـــەی 
کولیچە  برمەو  پاقالوەو  بەدروستكردنی 
لەشاری سلێمانی ناوبانگی دەركردبێت، 
کەم کـــەس ھەیە لەخەڵکی ســـلێمانی 
تامی شـــیرینیە بەتامەکانی نەکردبێت، 
کە بۆن و بەرامەی کوردانەو خۆماڵییە.

ئامینە ئەحمەد ئیســـماعیل، ناســـراو 
بەئامینەی جۆ، لەساڵی ١٩٢٨ لەشاری 
سلێمانی لەدایك بوەو وەك خولیایەكی 
دەســـتڕەنگییینەوە  بەھـــۆی  ژیانـــی و 
لەكارەكەیدا لەساڵی ١٩٦٩ەوە پاقالوەو 

برمەو کولیچەو شیرینی دروستدەکات.
لەدوای زیاتر لە ٥٠ ساڵ لەدروستكردنی 
شیرینیی، ئێستا ئامینەی جۆ تەمەنی 
ھەڵكشـــاوەو وەك جاری جاران توانای 
كاركردنـــی نەماوە، ھەر بۆیـــە ڕۆژانە 
لەجێی ئەو كەژاڵی كچی سەرپەرشتنی 

كارەكانی دەكات. 
"بازرگانـــی و  بەڕۆژنامـــەی  کـــەژاڵ 
پیشەســـازی" راگەیانـــد "ئامینە خانی 
دایکی کەسێکی بەسەلیقەو دەستڕەنگین 
بووەو داھێنەری ئەم پیشەیە بووە، ئەو 
وتی "دایکم کە کچی ئەم شـــارە بووە، 
ڕەمەزانان شـــیرینی بـــۆ ماڵی خۆمان 
دروســـت دەکرد، ئیتر یـــەک دوو جار 
چوو لەماڵی شـــێخ مارفی حەمەغەریب 
شیرینی دروستکرد، لەوێ زۆریان حەز 
لێبوو، لەو کاتـــەوە ناوبانگی دەرکرد، 
خەڵک باســـی تام و چێژەکەیان دەکرد، 
ئیتـــر وایلێھات ئەھاتن بەشـــوێنیدا بۆ 
بۆ دروســـتبکات،  ئەوەی شـــیرینییان 
لەبەرئـــەوەی ئێمەش مناڵ بووین دایکم 
نەیئەتوانی ماڵ بەجێبھێڵێت، بەخەڵکی 
وت کەرەســـتەکانم بۆ بھێننە ماڵەوەو 
بۆی ئەکـــردن بەپاقالوەو برمەو خەڵک 
ئەھاتن ئەیانبرد، دواتریش کە ئیشەکەی 
پەرەی ســـەندو زۆر بوو ئیتر لەماڵەوە 
نەیئەبرژان، بەســـینی ئەمانبرد بۆ بازاڕ 

الی سەعەی سەمون ئەمانبرژان". 
پاقالوەو  ١٩٦٩وە  "لەســـاڵی  وتیشی 
برمە دروســـتکردن پیشـــەی سەرەکی 
دایکمە، ئەو کاتە لەماڵەوە دەمانفرۆشت 
خەڵـــک ئەھاتـــن لەماڵـــەوە پاقالوەو 
برمەمان دەکرد، ســـینی بە دوو دینار 
بوو، پێش ئەوەی ماڵمان بگوازینەوە بۆ 
گەڕەکی عەلی ناجی، ماڵمان لەگەرەکی 

قـــەزازەکان بـــوو، کە ھاتینـــە عەلی 
ناجی زانیمان شـــیرینییەکە خواستێکی 
زۆری لەســـەرە لەساڵی ١٩٨٢دا بەھۆی 
داواکاری زۆری خەڵکەوە ئەم دوکانەی 

ئێستەمان کردەوە".
کەژاڵ ئەوەش روندەکاتەوە کە تەنھا 
ئەم دوکانەیان ھەیە لەســـلیمانی و ھیچ 
لقێکی تریان نیە، ســـەبارەت بەفرۆشی 
بەرھەمەکانیشیان، وتی "جاران لەبیرمە 
ڕۆژی وا ھەبـــوو ٢٠ بۆ ٣٠ ســـینیمان 
پاقـــالوەو برمـــە دەفرۆشـــت، بـــەم 
ئێســـتا وا نەماوە، کارەکە الواز بووە، 
ئەوسا شـــار پڕ بوو لەخەڵکی رەسەنی 
ســـلیمانی و ئەیانکـــڕی، بەم ئێســـتا 
ســـلێمانی کوا خەڵکی شاری تیا ماوەو 

کوا سلێمانییەکەی جارانە؟!".
ناودارتریـــن   ،جـــۆ ئامینـــەی 
برمـــەو چەندین جۆر  بەرھەمھێنـــەری 

شـــیرینی و ئیشـــی ھەویرە لەسلێمانی و 
تەنھـــا براندێکیشـــە لەکوردســـتان کە 
بەناویشـــییەوە  ژنـــەو  داھێنەرەکـــەی 

ناونراوە. 
ئامینەی جۆ، تاکو ئێســـتا لەژیاندا 
ماوە، بەم تەمەنی ھەڵكشـــاوەو وەك 
سانی ڕابردوو توانای كاركردنی نەماوە، 
کەژاڵی کچی وتی "ئێســـتا تەندروستی 
ئامینـــەی جۆ باش نیـــە، قاچی الواز 
بووەو لەســـاڵی ٢٠١٥ەوە نەخۆشەو من 

کارەکان بەڕێوەدەبەم".
كەژاڵ وتی "ئەو جۆرە  برمە وشکەی 
شـــیرینی تێدا نیە دایکـــم دایھێناوەو 
تایبەتمەنـــدی خۆی ھەیە، ئێســـتا زۆر 
کەســـی تر دروستی دەکەن، بەم تام و 
چێژی وەکو ئـــەوەی ئێمە نیە، چونکە 

تاکو ئێستا دەستمان نەگۆڕیوە". 
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