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 ئا: زریان محەمەد

قوبــــاد تاڵەبانــــی، جێگــــری ســــەرۆکی 
حکومەت ئاماژە بەوە دەکات رێگە نادرێت 
جوڵــــەی بازرگانی لەســــلێمانی لەوە زیاتر 
الواز بکرێــــت و وەبەرھێنــــەران ناچاربکرێن 
دەرەوە.  ببەنــــە  ســــەرمایەکانی خۆیــــان 
سیروان محەمەد، سەرۆکی ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی ســــلێمانی جەغت لەوە دەکات 
کە پشــــتیوانی لەھــــەر بڕیارێــــک دەکەین 
گەشــــەی ئابوری لەســــلێمانیدا مســــۆگەر 
بکات، پێشــــەوا عومەر، ئەندامی دەستەی 
کارگێری لقی سلێمانی یەکێتی بەڵێندەران 
دەڵێت "لەساڵی ٢٠٢٢دا وەبەرھێنەران ٣٦٠ 

پڕۆژەیان پێشکەشی سلێمانی کردووە".

ژووری  ســــەرۆکی  محەمــــەد،  ســــیروان 
لەبارەی  ســــلێمانی  پیشەسازی  بازرگانی و 
بڕیارەکانــــی جێگری ســــەرۆکی حکومەتی 
ھەرێم بۆ شاری ســــلێمانی و دەستکردنەوە 
بەپڕۆژەکانــــی وەبەرھێنــــان بەڕۆژنامــــەی 
"بازرگانــــی و پیشەســــازی" راگەیاند "وەک 
بەڵێندەران  وەبەرھێنــــەران و  بازرگانــــان و 
گللەیــــی و گازندەیەکــــی زۆرمــــان ھەبــــوو 
لــــەڕووی  چەقبەســــتوییەی  ئەم  لەســــەر 
وەبەرھێنان و گەشەی پیشەسازی و بازرگانی 
لەسنورەکانەوە بەشێوەیک کەمی کردووە، 
بۆیــــە کۆمەڵێک کۆبونــــەوەی چڕمان کرد 
تایبەتمان  کەرتــــی  فاکتەرەکانی  ھەمــــوو 
پۆلێن کرد لەگەڵیان، کۆبونەوەمان کردووەو 
کێشەکانمان نوسیوەو چارەسەرەکانیشمان 

خستۆتەڕوو".
 راشــــیگەیاند "لەکۆبونەوەکانماندا ئەوەی 
لەوەبەرھێنــــەران و بازرگانــــان و بەڵێندەران 
گوێبیستی بوین جێگەی نیگەرانیمان بوو، 
لەگەڵ ھەموو وەزارەتــــە پەیوەندیدارەکان 
وەزیرەکان  کــــردووەو  گفتوگۆمان  قســــەو 
بەسوپاســــەوە  ســــەرخەت  ھاتونەتــــە 
کێشــــەکانیان بەھەنــــد وەرگرتــــوو ھەوڵی 
چارەســــەرکردنی دراوە، تا  گەشــــەیەکی 
ئابوری گونجاو بدەین بەشــــاری ســــلێمانی 
لەڕووی پیشەسازی و بازرگانی لەدەروازەکان و 

وەبەرھێنان".
بازرگانی و پیشەسازی   ســــەرۆکی ژووری 
سلێمانی ئاماژەی بەوەش دا "خۆشبەختانە 
جێگری سەرۆکی حکومەتی ھەرێم لەشاری 
بەڕێوەبەری  لەگەڵ  ســــلێمانی کۆبونەوەی 
فەرمانگەکان ئەنجام دا، ئێمەش لەشــــاری 
ھەولێــــر کۆبوونەوەمــــان لەگــــەڵ وەزیری 
دارایــــی و وەزیری بازرگانــــی و بەڕێوەبەری 
گشــــتی باج ئەنجام دا بۆ چارەسەرکردنی 
کێشەکان کە ھاوتیان ســــوودمەند دەبن 
لێی، کە تیایدا کۆمەڵێــــک بڕیاری گونجاو 
درا دەبێتــــە ھــــۆی گەشــــەکردنی کەرتی 
پیشەســــازی و کاری کۆمپانیاکان و سوودی 

زۆری دەبێت بۆ ھاوتیان".
 ئاماژەی بەوەشــــدا "گەشــــبینین بەوەی 
لەڕۆژانــــی ئاینــــدەدا گەشــــەیەکی ئابوری 
بــــاش لەشــــاری ســــلێمانی دروســــتببێت 
ئــــەو بازرگانانەی نیگەرانبــــوون لەدەروازە 
سنوریەکان لەسەر کۆمەڵێک کێشەو گرفت 
بەھەمانشێوە ئاشــــتەواییەکمان دروستکرد 
بۆ گەڕانەوەیان بۆ دەروازەکان کە حکومەت 
سوودمەند دەبێت لەوەرگرتنی داھات و ئەو 
ھاوتیانەی لەناوچەکەن سودمەند دەبن".

سیروان محەمەد، جەخت دەکاتەوە بەھۆی 

بڕیارەکانــــی جێگری ســــەرۆکی حکومەت 
گەشەیەکی ئابوری دروست دەبێت لەشاری 
ســــلێمانی و لەئێســــتاوە بازرگانان بڕیاریان 
داوە ھاوردەکردنی بارەکانیان بھێننەوە بۆ 

دەروازەکانی باشماخ و پەروێزخان.
  ســــەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
ســــلێمانی وتی "دەبێت لەشــــاری سلێمانی 
ھانــــدان بکرێــــت بــــۆ وەبەرھێنــــەران کە 
کارەکانیان بکەن چونکــــە وەبەرھێن پارە 
دەخاتە کارەوە پرۆژەی گەورە دەکەن ھەر 
وەبەرھێنێک بڕواتە دەرەوە فەرشی سوری 
بۆ دادەخرێت، بۆیە دەبێت زەمینەســــازی 
بکرێت بۆ ھێنانی وەبەرھێنی بیانی لەشاری 
ســــلێمانی وەبەرھێنان بکات، کە دەرفەتی 
کار بــــۆ گەنجــــان دەڕەخســــێنێت لەڕووی 
پیشەسازیەوە، نەک ھەوڵبدەین پارە بڕواتە 

دەرەوە".

 ئەمە لەکاتێکدایە کە قوباد تاڵەبانی جێگری 
ســــەرۆک وەزیران لەکۆبوونــــەوەی لەگەڵ 
سلێمانی،  پارێزگای  بەڕێوەبەرایەتییەکانی 
 ٥٥ دیاریکراودا  لەماوەیەکــــی  داوایکردووە 
پــــڕۆژەی وەبەرھێنــــەران بکەوێتــــە بواری 
لەوەی  جەختیکــــردەوە  جێبەجێکردنەوەو 
پێنەکرێت  کارەکــــەی  بەڕێوەبەرێک  ھــــەر 

دەست لەکار بکێشێتەوە. 
 لەکۆبوونەوەکەدا کــــە رۆژی ٤ی ئەیلولی 
٢٠٢٢ بەڕێوەچــــوو، دوای ئەوە ھات قوباد 
تاڵەبانی لەرۆژی ٢٦ی حوزەیرانی رابردوو 
لەگەڵ وەبەرھێنەرانی سلێمانی کۆبووەوەو 
تیایــــدا وەبەرھێنەران رەخنــــە و گللەییان 
ھەبوو لە چۆنییەتی ھەڵسوکەوت و مامەڵەی 

بەڕێوەبەرایەتییەکانی سلێمانی.
 قوبــــاد تاڵەبانی ئامــــاژەی بەوەش دا کە 
رێگە نادرێت جوڵەی بازرگانی لەســــلێمانی 
لەوە زیاتر الواز بکرێت و وەبەرھێنەران ناچار 
بکرێن سەرمایەکانی خۆیان ببەنە دەرەوە، 
چونکــــە بەمە زیانی گەورە بەر ســــلێمانی 
کەوتووەو دانیشــــتوانی شارەکە بەھەزاران 
ھەلی کاریان لەکیس چووە. باسی لەوەش 
کرد کاتێک پــــڕۆژەی وەبەرھێنەرێک دێتە 
بەردەستتان، ئێوە وەک وەرقەیەکی سادە 
سەیری دەکەن، کەچی ژیان و قوتی سەدان 
کەس بەو وەرەقە سادەوە گرێدراوەو لەوانەیە 
تەنھا بەھۆی کەمتەرخەمی بەڕێوەبەرێکەوە 

سەدان ھەلی کار لەکیس بچێت.
 ھەرلەم چوارچێوەیەدا جێگری ســــەرۆک 
وەزیران ھۆشداریدایە بەڕێوەبەرایەتییەکانی 
سلێمانی کە چیتر ئەم دۆخە قبوڵ ناکات و 
راشــــکاوانە رایگەیاند لێرە بــــەدواوە ھیچ 
جۆرە خەمساردی و کەمتەرخەمییەک لەھیچ 

بەڕێوەبەرو بەرپرسێک قبوڵ ناکات، تیمێکی 
چاودێری پێکھێناوەو خۆی سەرپەرشــــتی 

تیمەکە دەکات.
 قوباد تاڵەبانی داواشی لێکردن ھەر لەدوای 
کۆبوونەوەکە سەرجەم بەڕێوەبەرایەتییەکان 
وەک یــــەک تیــــم کاربکــــەن بــــۆ ئەوەی 
ھەماھەنگی تەواو لەناو خۆیاندا دروســــت 
بکەن تاکــــو لەماوەی کەمتــــەر لەمانگێک 
سەرجەم پڕۆژەکان بکەونە کار، جەختیشی 
کردەوە خۆی راستەوخۆ ئاگاداری پڕۆژەکان 
دەبێت و لەھیچ کەس و الیەنێک قبوڵ ناکرێت 

سەرانەو بەرتیل وەربگرێت.
 لەبەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا جێگری 
سەرۆک وەزیران پشــــتگیری تەواوی خۆی 
بۆ بەڕێوەبەرایەتییەکان دەربڕی بۆ ئەوەی 
بەپێی یاســــا ھەموو دەسەتەکانی خۆیان 
بەکاربھێنن بۆ کارئاسانی کردن و ڕاییکردنی 
ھاوتیــــان و  وەبەرھێنــــەران و  کاروبــــاری 
راشیگەیاند بۆ ھەر کارێکی باش کە خزمەت 
بەھاوتیــــان بــــکات بەتــــەواوی توانایەوە 
پشــــتیوانیان دەبێــــت و روبــــەڕووی ھــــەر 
کەسێکیش دەبێتەوە کە بۆ کاری نایاسایی 
فشــــار بخاتە ســــەر بەڕێوەبەرایەتییەکان و 

دەستوەردان لەکارەکانیاندا بکەن.
 قوباد تاڵەبانــــی لەکۆبوونەوەکەدا بڕیاری 
دا کــــە بۆ ئــــەم پڕۆژانەی لەبەردەســــتی 

بەڕێوەبەرایەتییەکاندان، ھیچ وەبەرھێنەرێک 
نابێت خۆی فەرمانگە بەفەرمانگە بگەڕێت 
تــــا کارەکانــــی جێبەجــــێ ببێــــت، بەڵکو 
خۆیــــان  بەڕێوەبەرایەتییــــەکان  دەبێــــت 
میکانیزمێــــک بدۆزنەوەو ئەگەر پێویســــتی 
کــــرد فەرمانبەرەکانیــــان رابســــپێرن تــــا 
بەدوای جێبەجێکردنی کاری وەبەرھێنەران 

لەفەرمانگەکانی دیکە بکەون.
 لەتەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا قوباد 
تاڵەبانی جەختیکردەوە لەســــەر پێویستی 
لەفەرمانگــــەو  دەوام  رێکخســــتنەوەی 
بەڕێوەبەرایەتییەکانی ســــلێمانی و ئاماژەی 
بەوەدا کە رۆژانە گلەیی و رەخنەی ھاوتیانی 
پێدەگات و ئاگادارە کە ھاوتیان لەمامەڵەی 
رازی  بەڕێوەبەرایەتییــــەکان  فەرمانگــــەو 
پێویستە  رایگەیاند  لەمبارەیەشــــەوە  نین. 
بەڕێوەبەرایەتییــــەکان  کات  بەزووتریــــن 
راپەڕاندانی  بەچۆنییەتی  پێداچوونەوەیەک 
کاروبــــاری ھاوتیاندا بکەنەوە کە زۆرترین 

ئاسانکاری تێدا بێت.
 جێگری ســــەرۆک وەزیران باسی لەوەش 
کرد ئەگەر بەڕێوەبەرێک یان فەرمانبەرێک 
ناتوانێت دڵسۆزانە کاری ھاوتیان جێبەجێ 
بکات و پابەندبێــــت بەکاتی دەوامەکەیەوە، 
با خۆی دەســــت لەکاربکێشێتەوە، چونکە 
خەڵکی دڵسۆزی دیکە ھەیە لەجێی ئەوان 

خزمەتی ھاوتیان بکەن.

 پێشــــەوا عومــــەر، ئەندامــــی دەســــتەی 
کارگێری لقی سلێمانی یەکێتی بەڵێندەران و 
ئەندامــــی لیژنــــەی نوســــینەوەی ڕاپۆرتی 
کەرتــــی  بــــەردەم  گرفتەکانــــی  کێشــــەو 
لەلێدوانێکدا  لەشاری سلێمانی  وەبەرھێنان 
بــــۆ ڕۆژنامــــەی بازرگانــــی و پیشەســــازی 
ســــلێمانی وتــــی " دوای ئەوەی دەســــەت 
پــــرۆژە وەبەرھێنانەکان  بۆ  شــــۆڕکرایەوە 
ئــــەوەش تەنھا بــــۆ وەبەرھێنانی خانوبەرە 
نەبوە زۆر وەبەرھێنــــان ھەیە لەبوارەکانی 
گەشــــتوگوزار وەبەرھێنانــــی پیشەســــازی 
چەندین وەبەرھێنانی دیکە ھەیە کە شاری 
سلێمانی پێویســــتیەتی و پێشکەوتنی شار 
پێویســــتی بەوەبەرھێنانــــە بەتایبەتی لەو 
ڕەوشــــەی ئێستا کوردســــتانی پیادا تێپەڕ 
دەبێت کە لەئێســــتادا حکومــــەت توانای 
دابینکردنی بودجەی نیە بۆ پرۆژەکان بۆیە 
وەبەرھێن دەبێت پارە بخاتە ناو ئیشــــەوە 
خۆی سوودمەند بێت ھەم خەڵکی شاریش 

سوودی لێدەبینێت".
دەســــەت   ٢٠٢٢ "لەســــاڵی   وتیشــــی 
شۆڕکرایەوە بۆ شاری سلێمانی نزیکەی ٣٦٠ 
پرۆژە پێشکەش کرا بوو بۆ بەڕێوەبەرایەتی 
وەبەرھێنــــان بەھۆیــــەوە لۆدێکــــی زۆر بۆ 
فەرمانگەکان دروستبوو ئەوەش وایکردبوو 
بەخێرایــــی کاری ئــــەو پرۆژانــــە نــــەڕوات 
ھەربۆیە گلەییەکی زۆر دروستبوو لە ٢٦ی 
حوزەیران، جێگری سەرۆک وەزیران لەشاری 
سلێمانی لەگەڵ کۆمەڵێک لەوەبەرھێنەران و 
ئەنجامدا  کۆبونەوەی  بەڵێندەران  بازرگان و 
کە تیایدا بەڕاشکاوانە باس لەھەموو کێشەو 
گرفتەکان کــــرا کە لەبەردەم ئەو کەرتانەدا 
ھەیە خۆشبەختانە جێگری سەرۆک وەزیران 
ھاتە سەرخەت و کێشەکان ئەوانەی بەپەلە 
بوون بڕیاری لەبارەوە درا، بەسوپاســــەوە 
بەڕێوەبەرایەتــــی وەبەرھێنان و  ھەر ســــێ 
شــــارەوانی و نەخشــــەدانان تایبەتــــن بەو 
پڕۆژانــــە ھاتنە ســــەرخەت و کۆمەڵێک لەو 

کێشەو گرفتانەی چارەسەر کردو لیژنەیەک 
پێکھێندرا بەسەرۆکایەتی ژووری بازرگانی و 
بۆ دەستنیشانکردنی  پیشەسازی سلێمانی 

کێشەکان و چارەسەرکردنیان".
  ئەندامی دەستەی کارگێری لقی سلێمانی 
یەکێتــــی بەڵێندەران ئامــــاژە بەوە دەکات 
کە "کێشــــەو گرفتەکان بەتەنھا لەو ســــێ 
بەڕێوەبەرایەتیە نیــــن، چونکە پڕۆژەیەکی 
وەبەرھێنان ١٢ بەڕێوەبەرایەتی پێویســــتە 
بۆ كۆتایی مۆڵەتەکە ئەمەش وەبەرھێنەری 
بێتاقەت کرد بوو پڕۆژەکانی بەرەو خاوبونەوە 
دەبرد، وەبەرھێنیش لەکوێ ئاسانکاری بۆ 
بکرێت لەو شــــوێنە وەبەرھێنــــان دەکات، 
ئەمەش وایکردبوو کۆمەڵێک وەبەرھێن بڕیار 
بدات لەســــلێمانی وەبەرھێنان نەکەن، بۆیە 
ئەو لیژنەیەی دروســــتکرابوو کە سەرۆکی 
ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی و من و 
وەبەرھێنێکی دیکە توانیمان لەگەڵ زۆرێک 
ھەبووە  پرۆژەیــــان  وەبەرھێنەرانەی  لــــەو 
لەڕێگــــەی فۆڕمێکــــەوە بەوردی پرســــیار 
بکرێت،  چارەســــەرەکان  لەکێشــــەکانیان و 
بەشێوەیەکی ئەکادیمی ڕاپۆرتی خۆمان لە 
١٧ خاڵدا چڕ کردەوە لەســــەر وەبەرھێنان 
بەھەموو ئاستەکانی گەشتیاری و خوێندن و 

تەندروستی و بازرگانی و چارەسەرەکانی".
  پێشــــەوا عومەر وتی "ئەو کۆبونەوەیەی 
جێگــــری ســــەرۆکی حکومــــەت لەشــــاری 
ســــلێمانی لەگەڵ بەڕێوەبەری فەرمانگەکان 
لــــەدوای ئەو ھەونەیە کــــە خۆی داویەتی 
بۆ خســــتنەوە کاری ئــــەو پڕۆژانەی ھەیە 
کە ســــوودێکی گەورەی بۆ شاری سلێمانی 
دەبێت و کارو ئیشــــێکی بــــاش دەخاتە ناو 
شــــاری ســــلێمانی کە پڕۆژەکان ســــوودی 
زۆری بــــۆ ھاوتیان دەبێت پــــڕۆژە ھەیە 
پێشــــکەش کراوە کــــە پێشــــەکی نیە بۆ 
خزمەتگوزاری  پڕۆژەی  چەندین  ھاوتیان و 
وەبەرھێــــن دەیــــکات وەک دروســــتکردنی 
چەندین ئەندەرپاس لەتاسڵوجە لەسلێمانی 
لەسەرشــــەقامی شەســــت مەتری دروست 
بکرێــــت و چەندیــــن پڕۆژە ھەیە لەشــــاری 
قولەرەیســــی دروســــتبکرێت کــــە پڕۆژەی 
گرنگــــن، ھەموو ئەمانە خەڵکی ســــلێمانی 
ســــوودی لێدەبینێــــت، ھەلــــی کاری زۆر 
دەڕەخســــێنێت و ئــــەو جوڵەیــــەی ھەبووە 
لەسانی پێشتر دەکەوێتەوە کارو جوڵەی 

زیاتر دەبێت ".
 وتیشــــی "پڕۆژەی وەبەرھێنان جیاوازە، 
وەبەرھێن خۆی پارە دەخاتە ئیشەوە نەک 
داوای پــــارە لەحکومەت بــــکات، پڕۆژەی 
بەڵێندەرایەتی ئەو پرۆژانەیە کە حکومەت 
پارەی بۆ دابین دەکات کە لەســــاڵی ٢٠١٤ 
بەھــــۆی قەیرانــــی دارایــــی لەھەرێم ٣٤٠٠ 
پڕۆژە ھەبوو لەو ژمارەیەش ھەزار پڕۆژەی 
پارێزگای ســــلێمانی و گەرمیان و  لەسنوری 
ڕاپەرینــــەو ھەڵەبجە کــــە دەبوو حکومەت 
پــــارەی بۆ دابین بــــکات، ھەندێک پڕۆژەی 
کــــەم کراوە، بــــەم بەھــــۆی نەبونی پارە 
لەبانکدا ئەو پڕۆژانە ھەر وەستاون ئەوەش 
لەداھاتــــودا حکومەت پێویســــتە کاری بۆ 

بکات".

 ھیواشی خواست "ئەو ھەونەی جێگری 
ســــەرۆکی حکومــــەت بەھــــاوکاری ژووری 
بازرگانی و پیشەســــازی ســــلێمانی جێگەی 
خۆی بگرێت و بەھەموان ســــلێمانی دەرباز 

بکەین لەو خەمەی ھەیەتی".

وەبەرھێنەران ٣٦٠ پڕۆژەیان لەساڵی ٢٠٢٢دا پێشکەشی سلێمانی کردووە
سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی: گەشبینین بەھۆی بڕیارەکانی 

جێگری سەرۆکی حکومەتەوە گەشەی ئابوری لەشاری سلێمانی دروست ببێت
ســــەرۆکی  ئەنجومــــەن و   ســــەرۆکی 
پارێــــزگای  ئەنجومەنــــی  لیژنەکانــــی  
ســــلێمانی ســــەردانی ژووری بازرگانی و 
کردو خەتی  ســــلێمانییان  پیشەسازی 
ڕێزلێنانیان بەخشی بەسەرۆک و ئەندامانی 
لەبەرئەوەی  ژوور،  کارگێڕی  ئەنجومەنی 
ژوور  داھێنەرتریــــن  چاالکتریــــن و  وەک 
لەســــەر ئاســــتی عێراق بۆ ساڵی ٢٠٢١ 

دیاریکراوە.

 ســــیروان محەمەد، ســــەرۆکی ژووری 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی و یاسین 
رەحیــــم جێگــــری ســــەرۆک و ژمارەیەک 
لەئەندامانــــی ئەنجومەنی کارگێڕی ژوور 
پێشوازییان کرد لەئازاد حەمەد ئەمین، 
سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی و 
سەرۆکی لیژنەکانی ئەنجومەنی پارێزگای 

سلێمانی.
سیروان  دانیشــــتنەکەدا   لەســــەرەتای 
محەمــــەد، ســــەرۆکی ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی ســــلێمانی خۆشحاڵی خۆی 
ئەندامانی  سەرۆک و  بەسەردانی  دەربڕی 
ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی و رایگەیاند 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی  "ژووری 
بــــەردەوام کاریکردووە بۆ پێشخســــتنی 
بازرگانــــی و  پیشەســــازی و  کەرتــــی 
کشتوکاڵی، ھەربۆیە توانیمان بۆ ساڵی 
٢٠٢١ ببین بەیەکەم ژوور لەسەر ئاستی 
عێراق بۆ داھێنان و گەشەدان بەبازرگانی و 
پیشەسازی و کشتوکاڵ و بەردەوامین لەو 
تــــەواو لەبەرھەمی  کارانەو پشــــتیوانی 

ناوخۆ دەکەین".
بازرگانــــی و  "ژووری   راشــــیگەیاند 
لەخەمی  بەردەوام  سلێمانی  پیشەسازی 
کاری بازرگانــــان و پیشەســــازاندا بووەو 
فــــراوان  بەشــــێوەیەکی  توانیویەتــــی 
کێشــــەکان بــــەرز بکاتەوە بۆ ئاســــتی 
وەزارەتەکان و وەزیرەکان بێنە سەر خەت 

بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و توانیومانە 
ئــــەو کێشــــانەی لەماوەی ڕابــــردودا بۆ 
دروســــتبوون  پڕۆژەکان  وەبەرھێنەران و 
بەڕاپۆرتێکــــی ورد جێگــــری ســــەرۆکی 
حکومەتی ھەرێمی لێئــــاگادار بکرێتەوە 
کە خۆشبەختانە چەندین بڕیاری گرنگی 
دەرکرد بۆ دەستکردنەوە بەپڕۆژەکان".

ئەمیـــن، ســـەرۆکی   ئـــازاد حەمـــەد 
ســـلێمانی  پارێـــزگای  ئەنجومەنـــی 
لەکۆبونەوەکەدا رایگەیاند "دەستخۆشی و 
سوپاســـمان ھەیە بۆ ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی ســـلێمانی بۆ بەدەستھێنانی 
خەتی یەکەم ژوور لەسەر ئاستی عێراق 
وەک باشـــترین ژوور بۆ ســـاڵی ٢٠٢١، 

کە ئەمە جێگەی خۆشـــحاڵیە بۆ شاری 
تواندراوە  ئەوەیە  دەرخەری  ســـلێمانی و 
کاری باش و بەرەوپێشچونی باش بکرێت 

لەسەر ئاستی کەرتە جیاوازەکان".
 راشـــیگەیاند "ئـــەم بڕیارانەی جێگری 
دەریکـــردووە  حکومـــەت  ســـەرۆکی 
وەک ئەنجومەنـــی پارێزگای ســـلێمانی 
پشتیوانی تەواوی دەکەین و ھەنگاوەکانی 
توندتر  بەدواداچونمـــان  چاودێریمـــان و 
کردۆتەوەو زۆرتـــری دەکەین بۆ ئەوەی 
پڕۆژکان لەوەبەرھێنان و شارەوانی ڕۆتین و 
گەندەڵـــی نەھێڵین و دەبێت پشـــتیوانی 
لەوەبەرھێنەران بکەین بۆ ئەوەی بتوانین 
لەپڕۆژەکانـــی ســـلێمانیدا  گۆڕانـــکاری 
بکەین لەڕوی پـــڕۆژەی خزمەتگوزاریی و 

زیادکردنی داھاتەوە".
 ئاماژەی بەوەشدا "٢٧٠ پڕۆژە لەشاری 
سلێمانی پێشکەشکراوە بۆ وەبەرھێنان، 
ھەندێک  ڕێکارەکانـــی  پڕۆژەیـــان   ١٥٧
زیاتـــرەو ٥٥ پڕۆژەیان کاری پێویســـتی 
لەســـەر کراوە، ئەوانەی دیکەش کاریان 
لەســـەر دەکرێت، ڕۆتینات لەبەردەمیاندا 
چاودێر  ئەنجومـــەن  وەک  ناھێڵدرێـــت، 
دەبیـــن لەھـــەر شـــوێنێکدا ئاســـتەنگ 
دروســـتبێت بەدەمیـــەوە دەچین و کاری 

لەسەر دەکەین".
  ئازاد حەمەد ئەمین وتی "وەبەرھێنان 
لەســـێکتەری کشـــتوکاڵ و پیشەسازی و 
پشـــتیوانی  ھـــاوکاری و  گەشـــتوگوزار 
زیاتریـــان دەبێت و ئاســـانکاری زیاتریان 

بۆدەکرێت".

ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی خەتی ڕێزلێنان دەبەخشێت 
بەژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی

بەمەبەســـتی لەنزیکـــەوە ئاگاداربوون 
لەڕەوشی بازرگانی و پیشەسازی لەشاری 
ســـلێمانی، حاکـــم قـــادر حەمەجـــان، 
سیاســـی و  بای  ئەنجومەنی  ئەندامـــی 
نیشـــتمانی  یەکێتی  بەرژەوەندیەکانـــی 
ئەندامانی  ســـەرۆک و  لەگەڵ  کوردستان 
ئەنجومەنی کارگێـــڕی ژووری بازرگانی و 

پیشەسازی سلێمانی کۆبویەوە.

ژووری  ســـەرۆکی  محەمەد،   ســـیروان 
ســـلێمانی و  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
ئەنجومەنـــی  لەئەندامانـــی  ژمارەیـــەک 
کارگێڕی ژوور پێشـــوازیان کرد لەحاکم 
قـــادر حەمەجان، ئەندامـــی ئەنجومەنی 
بای سیاسی و بەرژەوەندیەکانی یەکێتی 

نیشتمانی کوردستان.
ســـیروان  کۆبونەوەکەدا   لەســـەرەتای 
محەمـــەد، ســـەرۆکی ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی ســـلێمانی ڕایگەیاند "شاری 
ســـلێمانی یەکێکە لەو شارانەی لەڕووی 
بازرگانی و پیشەســـازیەوە پێشـــکەوتنی 
توانیویەتی  بینیوە،  بەخۆیەوە  بەرچاوی 
لەســـەر ئاســـتی عێراق پلـــەی یەکەم 
وەربگرێـــت وەک چاالکتریـــن ژوور بـــۆ 
کارەکان و  پێشـــچونی  بـــەرەو  چاالکی و 
بازرگانـــی و  کارە  ڕاپەڕاندنـــی  خێـــرا 

پیشەسازیەکان".
بازرگانـــی و  "ژووری   راشـــیگەیاند 
پیشەسازی سلێمانی گەورەترین پڕۆژەی 
گەنجینەی پێشـــکەوتووی دروستکردووە 

کە لەســـەر ئاســـتی عێراق بەباشـــترین 
کوالێتی دروستکراوەو دەبێتە ناوەندێکی 
گەورەی ھەڵگرتنی خۆراک و پێداویستی و 
کاری بازرگانـــی و دابەشـــکردنی خۆراک 
بەتـــەواوی عێراقدا، بازرگانانی شـــاری 
ســـلێمانی پەیوەندیەکی باشـــیان ھەیە 
لەگەڵ تـــەواوی وتانی ئەوروپاو جیھان 
بـــۆ ھـــاوردە کردنی ھەمو جـــۆرە کاو 
پێداویســـتییەک، بەمـــەش توانیویانـــە 
نەھێڵـــن کەمی خـــۆراک و پێداویســـتی 

لەشاری سلێمانیدا ھەبێت".
 سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
"شاری  بەوەشـــدا،  ئاماژەی  ســـلێمانی 
پیشەســـازیەوە  لـــەڕووی  ســـلێمانی 
توانیویەتی پێشـــەنگی خۆی لەدەســـت 
نەدات و چەندیـــن کارگەی بەرھەمھێنانی 
نـــوێ و پێداویســـتیەکانی پیشەســـازی 
دابمەزرێنن، بەتایبەت کارگەکانی شیش و 
چیمەنتۆ کە بەتـــەواوی بازاری ناوخۆی 
پڕدەکەنـــەوەو ھەنـــاردەی شـــارەکانی 

خواروی عێراق دەکرێت و تواندراوە لەڕووی 
کشـــتوکاڵ و پەلەوەرەوە شاری سلێمانی 
پێشـــکەوتنی بەرچاو بەخۆیەوە ببینێت، 
توانـــای بەرھەمھێنـــان لـــەو کەرتانەدا 
بەرەو زیادبون بڕوات و خواســـتی ناوخۆ 

پڕکەنەوەو ھەناردەی لێبکرێت".
 

حاکـــم قـــادر حەمەجـــان، ئەندامـــی 
سیاســـی و  بـــای  ئەنجومەنـــی 
نیشـــتمانی  یەکێتی  بەرژەوەندیەکانـــی 

کوردســـتان لەکۆبونەوەکـــەدا ڕایگەیاند 
"حۆشـــحاڵ بویـــن بەوەرگرتنی خەتی 
ڕێزلێنانی ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
ســـلێمانی وەک چاالکترین ژوور، ئەوەش 
کارە  توانیوتانـــە  ئەوەیـــە  دەرخـــەری 
بازرگانی و پیشەسازیەکان بەسەرکەوتوانە 

ئەنجام بدەن".
لەھەموو  بازرگانی  "ژووری   راشیگەیاند 
جیھاندا گرنگی و تایبەتمەندی خۆی ھەیە، 
کاری بازرگانان و پیشەســـازان ئاســـان 
دەکات و خێـــرا رایدەپەڕێنیت، حکومەت 
پێویســـتە گوێ لـــەژوورە بازرگانیەکان 
بگرێت چونکە شـــارەزای تەواویان ھەیە 
لـــەکاری بازرگانـــی و بەرەو پێشـــبردنی 

کەرتەکانی بازرگانی و پیشەسازی".
 ئاماژەی بەوەشـــدا "رەوشـــی سیاسی 
کاریگەری ھەیە لەســـەر گواســـتنەوەی 
ھەرێمەوە  لەشـــارەکانی  بازرگانی  کاری 
بـــۆ خـــوارووی عێراق، بەشـــێکی زۆری 
پێداویســـتیەکان  کاو  ھاوردەکردنـــی 
لەمەرزەکانـــی ھەرێمـــەوە دەچنەوە بۆ 
خوارووی عێـــراق، ئەمەش بەھۆی زۆری 

باج لەمەرزەکان".
 

لەکۆتای قســـەکانیدا وتی "پشتیوانتان 
بازرگانیـــەکان و  کارە  بـــۆ  دەبیـــن 
پیشەسازییەکان و  لەکارە  پێشخستنیتان 
تەبایـــی و یەکگرتـــووی خۆتـــان گرنگە 
بۆ بـــەرەو پێشـــبردنی کاری بازرگانی و 

پیشەسازی لەشاری سلێمانی".

حاکم قادر سەردانی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی کرد

 قوباد تاڵەبانی و سیروان محەمەد

راییکردنی پڕۆژەیەکی 
وەبەرھێنان ١٢ 

بەڕێوەبەرایەتی پێویستە 
بۆ وەرگرتنی مۆڵەت 
ئەمەش وەبەرھێنەری 

بێتاقەت کردووەو  
پڕۆژەکانی خاو 

کردوەتەوە، وەبەرھێن 
لەکوێ ئاسانکاری 

بۆ بکرێت لەو شوێنە 
وەبەرھێنان دەکات

ژووری بازرگانی (١٨) یەک  شەممە ٢٠٢٢/٩/١١ژووری بازرگانی  (١٨) یەک  شەممە ٢٠٢٢/٩/١١



ئا: بازرگانی و پیشەسازی

له كێشه و  لێكۆڵینه وه   مه به ســـتی  به  
ھاوردەکارانی  بـــازرگان و  گرفته كانـــی 
بـــۆ  ھه وڵـــدان  ســـلێمانی و  شـــاری 
چاره ســـه ركردنیان، ســـەرۆکی ژووری 
ســـلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
ڕاپۆرتێکی ئاراســـتەی وەزیری دارایی 

حکومەتی ھەرێمی کوردستان کرد.

ئەمەی خوارەوە دەقی راپۆرتەکەیە:

١. زیادكردنی باج بەشێوەی ھەڕەمەكی 
چاالكییە  پیشەسازو  كۆمپانیاو  لەسەر 
جۆراوجـــۆرەكان، بەبـــێ ڕەچاوكردنی 
بارودۆخی ئابوری ھەرێمی كوردستان، 
ئەم زیادكردنی باجە كاریگەری خراپی 
لەسەر ھەموو ســـێكتەرەكان ھەیە. بۆ 
نمونە لەســـەرەتای ســـاڵی ٢٠٢١وە تا 
ئێستا ٦١٥ كۆمپانیا لەشاری سلێمانی 
دامەزراوە بەپێـــی داتای ژوورەكەمان، 
لـــەو ماوەیەدا نزیكـــەی ٥٠٠ كۆمپانیا 
ئەمە  ھەڵوەشـــاوەتەوە،  پاكتاوكراوەو 
جگە لەوەی كە سەدان كۆمپانیا لەكاردا 
نەمـــاون و نوســـینگەی كۆمپانیاكانیان 
نەماوەو بەھۆی زۆری ڕێكاری پاكتاوو 
پاكتـــاوی  یاســـایی  كاری  باجـــەوە 
كۆمپانیاكانیان نەكردووە.  لەسەرەتای 
ساڵی ٢٠٢١وە ٦٦٣ نوسینگەی كڕین و 
فرۆشـــتنی خانوو زەوی مۆڵەتەكانیان 
ھەڵوەشـــاندۆتەوە كـــە دەكاتە ٢٠٪ی 
ئەو نوســـینگانەی لە مێـــژووی ژووری 
بازرگانیەوە دامـــەزراون. ١٤٦ كارگەو 
پڕۆژەكانیـــان  پیشـــەیی  پـــڕۆژەی 
پێشـــانگای   ٨٢ ھەڵوەشـــاندۆتەوە، 
ئوتومبیل مۆڵەتەكان ڕەتكردۆتەوە. زیاتر 
كارەكانیان  كافتریا  ڕێستۆرانت و  لە٧٣ 
زیادكردنی  بەھۆی  ھەڵوەشـــاندۆتەوە 
١٠٪ی باج لەسەر فرۆشتن نەك قازانج و 
بەمەرجیـــان گرتووە كە دەبێت ٣٠٪ی 
ئەوانەی كار دەكەن لەڕیستۆرانتەكاندا 
دەرچووی بە شی گەشت و گوزار بێت.  
ئەمە جگـــە لەگرانـــی و زۆری ڕێكاری 
نوێكردنەوەی مۆڵەتەكانیان. سەبارەت 
بەچاالكییەكانی تریش بەھەمانشێوەیە. 
كە ئەمەش ئاماژەیەكی خراپە پێویستە 
حكومـــەت بەدواداچونی ئەو بارودۆخە 
بكات و ئەم كێشانە چارەسەر بكات كە 

ئەو بارودۆخەیان دروستكردووە.

٢. ھاوتاكردنـــی ئـــەو بەرھەمانـــەی 
بەخشینی گومرگیان بۆ كراوە لەنێوان 
حكومەتی عێراق و ھەرێمی كوردستاندا، 
لەبـــەر ئەوەی جیاوازی نرخ دروســـت 
دەبێـــت لەبەرژەوەنـــدی بازرگانـــان و 

ھاوالتیانی عێراقیدا.

٣. ئەو بارانەی كـــە لەبەندەری ئوم 
قەســـرەوە ھاوردە دەكرێن بۆ چەندین 
كۆنتێنـــەر یـــەك منەفێســـتیان بـــۆ 
دەكرێت، بەم كاتێـــك دێنە ھەرێمی 
كوردســـتان داوا دەكرێـــت بـــۆ ھـــەر 
بارھەلگرێك مەنەفێستی خۆی لەگەلدا 
بێت، پێویستە ئەم كارە بەھەماھەنگی 
وەزارەتـــی دارایـــی ھەرێـــم و ناوەنـــد 

ڕێكبخرێتەوە. 

ئا: زریان ـ رێژەن

ئاوات شـــێخ جەناب، وەزیری دارایی و 
ئابوری حکومەتی ھەرێمی کوردســـتان 
ئاگاداربوون  لەنزیکـــەوە  بەمەبەســـتی 
کێشـــە  باج و  گرفتەکانـــی  لەکێشـــەو 
بازرگانیـــەکان لەســـنوری پارێـــزگای 
بەڕێوەبـــەری  بەیـــاوەری  ســـلێمانی 
گشـــتی باجـــی ھەرێـــم و بەڕێوەبەری 
بەڕیوەبەرایەتـــی باجی دەرامەتی دوو، 
بەڕێوەبەری باجی خانوبەرەی سلێمانی و 
بەڕێوەبەری باجی دەرامەتی سلێمانی، 
سەردانی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
ســـلێمانییان کرد. ســـیروان محەمەد، 
پیشەسازی  بازرگانی و  ژووری  سەرۆکی 
جێگری  غەفـــور  نـــەوزاد  ســـلێمانی و 
ســـەرۆکی ژوورو ژمارەیەک لەئەندامانی 
ئەنجومەنی کارگێڕی ژوور پێشـــوازیان 

لێکردن.

له كێشـــه و  لێكۆڵینه وه   به مه به ســـتی 
گرفته كانی بازرگانانی شاری سلێمانی و 
ھه وڵدان بۆ چاره ســـه ركردنی كێشه كان 
كۆبونه وه یه كی فروان له شاری سلێمانی 
له نزیكـــه وه   بازرگانـــان  ئه نجامـــدراو 
كێشـــه كانیان گه یانده  وەزیری دارایی و 

به رپرسان و الیه نه  په یوه ندیداره كان.

لەکۆبوونەوەدا ئاواتی شـــێخ جەناب، 
حکومەتی  ئابـــوری  دارایی و  وەزیـــری 
دا  بڕیـــاری  کوردســـتان  ھەرێمـــی 
بەدروســـتکردنی ھێڵێکی گەرم لەنێوان 
ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی و 
وەزارەتـــی دارایی و ئابـــوری حکومەتی 
ھەرێـــم تـــا بەزووترین کات کێشـــەو 
گرفتەکانی بازرگانان و پیشەسازان بگاتە 

الیەنـــە پەیوەندیدارەکان و  چارەســـەر  
بکرێت.

وەزیری دارایـــی  رایگەیاند "بازرگانان و 
پیشەســـازان ئەو توێژەن کە پێویستە 
ماندوو بوون و ھەوڵەکانیان بۆ بوژاندنەوەی 
کوردســـتان  ئابوری  ژێرخانـــی  ڕەوت و 
بەڕێزەوە خەمندنـــی بۆ بکرێت و وەک 
دارایـــش ھەمـــوو ھەوڵێک  وەزارەتـــی 
دەدەین کە سەرجەم لەمپەرو گرفتەکانی 
بەردەم ئەو توێژە نەھڵن و بەجۆرێکیش 
ڕێکخســـتنەوە بۆ شـــێوازی باجی سەر 
بازرگانان ڕێکبخەنەوە ســـودی گشـــتی 
لەســـەروو ھەمـــوو بەرژەوەندییەکانەوە 

تێیدا جێگیر بکرێت".

ئامـــاژەی بەوەشـــدا بـــۆ ئاگاداربوون 
چارەســـەرکردنی گرفتەکانی بازرگانان و 
پارێـــزگای  ســـنوری  پیشەســـازانی 
ســـلێمانی وەزارەتی دارایـــی لیژنەیەکی 
تایبـــەت پێکدەھێنێت، ژوری بازرگانی و  
پیشەسازی سلێمانی نوێنەری بازرگانانی 

تێدا دەبێت.

لەم بارەوە سیروان محەمەد، سەرۆکی 
ژووری بازرکانی و پیشەســـازی سلێمانی 
ڕایگەیاند، ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
ســـلێمانی نوێنەرایەتی تـــەواوی کەرتی 
بازرگانـــان  خاوەنـــکاران و  تایبـــەت و 
دەکات و ڕۆژانە چەندین کێشـــەو گرفتی 
کەرتـــە جیـــاوازەکان دێتـــە المان کە 
خـــۆی دەبینێتـــەوە لەکێشـــەی باجی 
نوسینەگەکان و پارێزەران و پیشەسازان و 

بازرگانان.

سەرۆکی ژوور وتی "زۆر سوپاسی بەڕێز 

ئاواتی شـــێخ جەناب وەزیـــری دارایی و 
ئابـــوری حکومەتی ھەرێـــم دەکەین کە 
ســـەردانی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
ســـلێمانی کردو لەنزیکەوە گوێبیســـتی 

کێشە و گرفتەکان بوو".

بازرگانان و  "لەکۆبونەوەکەدا  وتیشـــی 
بەڵێنـــدەران و خـــاوەن نوســـینگەکان و 
ژمێریـــاران و  ســـەندیکای  پارێـــزەران 
کێڵگـــە  کۆمەڵـــەی  پیشەســـازان و 
پەرەوەریەکان و نوێنەری نانەواخانەکان و 

چێشـــتخانەکان و  میوانخانەو  کۆمەڵەی 
کۆمەڵـــەی کۆمپانیاکانی گەشـــتوگوزار 
لەالیەن  کێشەو گرفتەکانیان خستەڕوو، 
وەزیـــری دارایی و بەڕێوەبـــەری باجەوە 

وەم درانەوە".

بەوەش  ئامـــاژەی  محەمەد  ســـیروان 
دا "بازرگانـــان لەســـەدا ســـێی باجیان 
لـــێ وەردەگیرێت لەســـنورەکان لەکاتی 
پێداویســـتیەکان  کاو  ھاوردەکردنـــی 
ھەربۆیە کۆمپانیاکان پێویســـتە لەسەر 
ئـــەو ھاوردەکردنە ژمارەی کۆتایی بدەن 
بەوەزارەت تا ھیچ بڕە پارەیەکی زیاتریان 

لێوەرنەگیرێت".

سەرۆکی ژووری بازرکانی و پیشەسازی 
ســـلێمانی وتـــی "ئەمـــە کۆبونـــەوەی 
دووھەمـــە، لـــەم کۆبوەنەوەیەدا ئەوەی 
پەیوەندیدارەکانی  الیەنە  لەدەســـەتی 
بەشـــداربووی ئەم کۆبونەوەیە جێبەجێ 
دەمێنێتـــەوە  ئەوەشـــی  دەکرێـــت، 
لەدەسەتی وەزارەتی دارایی و ئابوریی و 
الیەنـــە پەیوەندیـــدارەکان ھـــەوڵ بـــۆ 

چارەسەرکردنی دەدەین".  

وتیشـــی "له كۆبونه وه كه دا داوامان كرد 
بكات  پێداچونـــه وه   ھه رێم  حكومه تـــی 
به وه رگرتنی بـــاج  و گومرگ له بازرگانان، 
داوامان كـــرد لێكۆڵینه وه  بكرێت له وه ی 
ده روازه ی  بازرگانـــان  چیـــه   ھـــۆكار 
نێوده وڵه تـــی باشـــماخ به جێده ھێڵـــن و 

لەبه سره وه  كاكانیان ھاورده  ده كه ن".

ســـیروان محەمەد ئەوەشی رونکردەوە 
له باره ی  گفتوگـــۆكان  تری  "به شـــێكی 
كێشه و گرفته كانی خاوه ن نوسینگه كانی 

كڕین و فرۆشـــتنی خانـــوو زه وی بوو كه  
باج  و رسوماتیان به شـــێوه یه كی به رچاو 
له سه ر زیادكراوه ، له نزیكه وه  كێشه كانیان 

گه یانده  الیه نه  په یوه ندیداره كان".

كێشـــه كانی  "له بـــاره ی  وتـــی  ئـــەو 
بازرگانان و پیشه ســـازان له گـــه ڵ لیژنە  
ھاوبه شـــه كانی قائیمقامیه ت و لیژ نه كانی 
ده روازه  ســـنورییه كان گفتوگـــۆ كـــرا،  
ئابـــووری  الیه نـــه   وه زیـــری دارایـــی و 
په یوه ندیداره كانی ڕاســـپاردو پەیوەندی 
بەقائیمقامی سلێمانی و به رێوبه ری گشتی 
كشتوكاڵی سلێمانی و به رێوبه ری گشتی 
ته ندروســـتی ســـلێمانی و بەڕێوەبـــەری 
باجەکانـــی ســـلێمانی كرد به مه بســـتی 

چاره سه ر كردنی كێشه كان".

وتیشـــی "كۆبوه نه وه كـــە به رھه مـــدار 
بـــوو، چه نـــد كێشـــه یه كی گرنگی تێدا 
چاره ســـه ركراو بڕیـــاڕ درا كۆبونھوە كان 
بـــه رده وام بێـــت و ھێڵێكـــی په یوه ندی 
تایبـــه ت له نێـــوان وه زاره تـــی دارایی و 
ئابووری حكومه تی ھه رێمی کوردستان و 
ژووری بازرگانی و پیشه ســـازی سلێمانی 
دروســـت بكرێت تاكو به خێراترین كات 
پیشه ســـازانن  بازرگانان و  كێشـــه كانی 

بگه یه نین به الیه نه  په یوه ندیداره كان".

لەبـــارەی ئـــەو كێشـــەو گرفتانـــەی 
بازرگانان و ھاوردەكاران ھەیانە سەرۆکی 
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی 
ڕاپۆرتێکی ئاراســـتەی وەزیـــری دارایی 
حکومەتـــی ھەرێمـــی کوردســـتان کرد 
کـــە خـــۆی لەکێشـــەو نیگەرانییەکاندا 
داوای چارەســـەرکردنیانی  دەبینێتەوەو 

کرد. لەسەرەتای ساڵی 
٢٠٢١وە تا ئێستا

٥٠٠ كۆمپانیا 
لەسلێمانی 

ھەڵوەشاوەتەوە،
٦٦٣ نوسینگەی 

كڕین و فرۆشتنی خانوو 
زەوی مۆڵەتەكانیان 
ھەڵوەشاندۆتەوە، 

١٤٦ كارگەو پڕۆژەی 
پیشەیی پڕۆژەكانیان 

ھەڵوەشاندۆتەوە، 
٨٢ پێشانگای 

ئوتومبیل مۆڵەتەكان 
ڕەتكردۆتەوە

بازرگانان و 
پیشەسازان ئەو 

توێژەن کە ماندوو 
بوون و پێویستە 
ھەوڵەکانیان بۆ 

بوژاندنەوەی ڕەوت و 
ژێرخانی ئابوری 

کوردستان بەڕێزەوە 
خەمندنی بۆ بکرێت

دەقی راپۆرتی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی سەبارەت بەکێشەو 
گرفتەکانی بازرگانان بۆ وەزیری دارایی حکومەتی ھەرێمی کوردستان

وەزیری دارایی: ھێڵێکی گەرم دروست دەکەین
بەمەبەستی چارەسەری کێشە بازرگانییەکان

ژووری بازرگانی ژووری بازرگانی 

  وەزیری دارایی و سەرۆکی ژوور

(١٨) یەک  شەممە ٢٠٢٢/٩/١١ (١٨) یەک  شەممە ٢٠٢٢/٩/١١

بارانـــەی لەدەروازەكانـــی  ئـــەو   .٤
عێراقـــەوە ھـــاوردە دەكرێـــن لەالیەن 
لەبازگەی  گومرگییەكانـــەوە  مەفرەزە 
تاسڵوجەو عەربەت و شوێنەكانی ترەوە 
ناچـــار دەكرێن بەگومـــرگ كردنەوەی 
بارەكانیان. ئەمەش كاریگەری نەرێنی 
دەبێت و ئەگەری ئەوە ھەیە حكومەتی 
عێراقیش ھەمان كاری ھاوشێوە بكات 
ســـەبارەت بەو بارانەی لەدەروازەكانی 
ھەناردەی  دەكرێـــن و  داخڵ  ھەرێمەوە 
شـــارەكانی عێراق دەكرێت. بەردەوام 
بوونی ئەم سیاسەتی گومرگ كردنەوەیە 
ھەرێمـــی  كۆمپانیاكانـــی  دەكات  وا 
كوردســـتان بارەگاكانیـــان بگوازنەوە 
بـــۆ پارێزگاكانی حكومەتـــی ناوەندو 
بەرھەمەكانیان  پەخشی  شارانەوە  لەو 
بكەن، لەبەرئەوەی ئەو زیادەی گومرگە 
وادەكات كۆمپانیاكانـــی ھەرێم نەتوانن 
كێبركێی كۆمپانیا عێراقییەكان بكەن.

٥. جیـــاوازی زۆر لەنرخـــی كرێـــی 
عەباس و  بەندەر  لەنێوان  گواســـتنەوە 
بصرە، بۆ نمونە كرێی گواســـتنەوەی 
تا  چینـــەوە  لەوتـــی  بارھەڵگرێـــك 
بەنـــدەر عەبـــاس ٦٥٠٠$، بـــەم بۆ 
بەندەری ئوم قەســـر لە بەسرە ٣٠٠٠$ 
. ئەمـــە جگـــە لەوەرگرتنـــی چەندین 
لەدەروازەكانی  جۆراوجۆر  رســـوماتی 
ھەرێم كە لەدەروازەكانی عێراقدا نیە. 
وەك وەرگرتنـــی ١٠,٠٠٠ دینـــار  بـــۆ 
پاكژكردنـــەوەی بارھەڵگـــر، جیاوازی 
گواســـتنەوەی وشـــكانی  مەنەفێـــس 
عێراق كە لەھەرێمی كوردستان ٢٥$و 
لەحكومەتی ناوەنـــد ٢٥ ھەزارە، واتە 
١٢,٠٠٠ ھەزار دینار زیاتر وەردەگیرێت 
بەراورد لەگـــەڵ دەروازەكانی عێراقدا. 

وەرگرتنـــی رســـوماتی قەپـــان چەند 
.... لەدەروازەكانـــی ھەرێم  جارێـــك 
ھتـــد، ھیواخوازیـــن ئەم رســـوماتانە 
كەم بكرێتەوە ھاوشـــێوەی تسریحەی 
گومرگی كە لەھەرێمی كوردســـتان ١٥ 
ھەزار دینارەو لە حكومەتی ناوەند ٢٥ 

ھەزارەو جێگای دەستخۆشییە.

٦. لێخۆشـــبوونی گومرگـــی كە ١٪ 
كراوە بەســـفر بۆ ھاوردەی كەرەستەی 
پڕۆژە  كارگـــەكان و  بـــۆ  ســـەرەتایی 
پیشەسازییەكان، لەبەرامبەردا بەڕێژەی 
٣٪ رسومات وەردەگیرێت بەناوی كرێی 
پشـــكنینەوە (اجور كشـــف) ئەم بڕە 
پارەیە زۆر زیاترەو تێچووی بەرھەمەكان 
بەو ڕێژەیـــە زیـــاد دەكات و بەرھەمە 
خۆماڵییەكان ناتوانن كێبركێی بەرھەمی 
بەتایبەتی  بكەن  ھاوشـــێوە  ھاوردەی 
بەرھەمە  گومرگـــی  كـــە  لەئێســـتادا 
ئەم  كەمكردۆتەوە.  ھاوردەكراوەكانیان 
رێكارانە وایان كردووە بەسەدان كارگەو 
پڕۆژەی یشەیی لەشـــاری سلێمانی لە 

كار بوەستن.
رســـومات و  نرخـــی  گرانـــی   .٧
خزمەتگوزارییەكان بەتایبەتی رسوماتی 
كارەبـــای بازرگانی و پیشەســـازی كە 
ئیســـتا نرخی یەك یەكە ١٤٥ دینارە، 
بەراورد بەحكومەتی عێراقی زۆر بەرزە 
كە نرخی ١ یەكەی كارەبا ٦٠ دینارە.

٨. سســـتی بەڕێوەچوونی مامەڵەی 
بەخشینی گومرگی كە زیاد لەمانگێكی 
پێدەچێـــت و چەنـــد لیژنەیـــەك چێك 
دەكاتەوە لەھەولێرو ســـلێمانی بكرێت 
لەكەمترین  كارەكان  لیژنـــە.  بەیـــەك 

ماوەدا جێبەجێ بكەن.

٩. البردنـــی رســـوماتی گومرگـــی و 
ھەموو تێچویەكی مادی لەسەر ئامێرو 
ئامێـــری  كشـــتوكاڵی و  پێداویســـتی 
كارگـــەكان لەكاتـــی ھاوردەكردنیـــان 
بەمەبەســـتی كەمبوونـــەوەی تێچووی 

كارگەكان.

لەكۆتاییدا پێشنیار دەكەین: 
بەڕێزتانـــەوە  الی  لیژنەیـــەك   .١
بەدواداچوونـــی  بـــۆ  پێكبھێندرێـــت 
رێكاری ھاوردەكـــردن لەنێوان ھەرێم و 
ناوەنداو نەھێشـــتنی ئەو جیاوازیانەی 
وایانكردووە جوڵەی بازرگانی لەھەرێمی 
كوردستانەوە بگوازرێتەوە بۆ بەندەری 
ئوم قەســـرو دەروازەكانـــی حكومەتی 

ناوەند.

٢. ڕاوێـــژ بـــەژوورە بازرگانییـــەكان 
بكرێت پێـــش دەركردنی ھەر بڕیارێك 
بواری  تایبەت بەڕێكاری ھاوردەكردن و 

بازرگانی.
٣. ھەر بڕیارێك لەوەزارەتی داراییەوە 
بۆ  ھەبێـــت  ماوەیـــەك  دەردەكرێـــت 
جێبەجێ كردنی بـــۆ ئەوەی بازرگانان 
ئاگادار بكەینەوەو تووشی زیان نەبن.

٤. خوازیارین ھەر بڕیارو ڕێنماییەك 
لەوەزارەتی داراییەوە دەردەكرێت وەك 
یـــەك لەھەمـــوو پارێزگاكانی ھەرێمی 
كوردســـتان كاری پێبكرێت و جێبەجی 

بكرێت.

٥. ئەو بڕیارو ڕێنمایانەی لەوەزارەتی 
وێنەیەكـــی  دەردەكرێـــت  داراییـــەوە 

  ئاوات شێخ جەناب، وەزیری دارایی و ئابوری حکومەتی ھەرێم لەژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێ�نیبەژوورەكەمان بگات بۆ ئاگادار بوون.



ئا: رێژەن سەردار

سێھه مین خولی پێشه نگای کشتوکاڵی 
نێوده وڵه تـــی  پێشـــه نگای  له بینـــای 
له پێشـــه نگاکه دا  کرایەوە،  ســـلێمانی 
کشـــتوكاڵى ڕوه كى و ئاژه ڵـــى، ئامێرو 
ته كنه لۆژیاى سه رده م، پیشه سازییه كانى 
په له وه رى،  خـــۆراك،  به رھه مھێنانـــى 
سامانى ماســـى، به رھه مه  ئاژه ڵیه كان، 
ھه ویره مه نیه كان،  دانه وێڵه و  به روبومى 
له قوتونراوه كان،  به رھه مه   شیره مه نی، 
خانوى پالستیكى – ئامێرو كه ره سته  
كشـــتوكاڵیه كان – په یـــن و ده رمان و  
خۆراكـــى زه وییه  كشـــتوكاڵیه كان – 
كه ره ســـته ى ئاوو ئاوه ڕۆى كشتوكاڵى 
- شه تڵگه و بابه ته كان – له گه ڵ ھه موو 
ئـــه و بابـــه ت و به رھه مانـــه ى تایبه تن 

به كشتوكاڵ  نمایش ده کرێت.

به  به شـــداری نزیكـــه ی ١٠٠ كۆمپانیا 
له شـــاری  كشـــتوكاڵی  پێشـــه نگای 
لە پێشـــه نگاكه دا  كرایه وه،  ســـلێمانی 
ئازاد ھه مه وه ندی، سه رۆكی ئه نجومه نی 
محه مه د،  سیروان  سلێمانی و  پارێزگای 
سه رۆكی ژووری بازرگانی و پیشه سازی 
سه رۆكی  تەکڤا,  ســـلێمانی و  نەجدەد 
ژووری بازرگانـــی شـــاری وان و ڕزگار 
خدر نوێنه ری وه زیری كشتوكاڵ ئاماده  

بوون.

ســـیروان محه مه د، ســـه رۆكی ژووری 
ســـلێمانی  پیشه ســـازی  بازرگانیـــأو 
"خۆشـــحاڵین  رایگه یاند  له و ته یه كـــدا 
بەئامادەبوونتان لەسێاەمین پێشانگای 
لەشـــاری  كشـــتوكاڵ  نێودەوڵەتـــی 
ســـلێمانی، ژوورەكەمان بەچاوێكی پڕ 
كەرتی كشتوكاڵو  دەڕوانێتە  بایەخەوە 
لەم پێناوەشدا یەكەم ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی بوین لەسەر ئاستی عێراق 
كە بەشـــی ڕاوێژكاری كشـــتوكاڵیمان 
لەژوورەكەمان كردەوە لەساڵی ٢٠١٧داو 
پێشـــنیازمان كرد بـــۆ كردنەوەی ئەم 
بەشـــە لـــەژوورە بازرگانییەكانی تری 
ھەرێمی كوردستان، ئەم پێشنیارەمان 
بواری جێبەجێ  خۆشـــبەختانە چووە 
كشـــتوكاڵ  ســـێكتەری  كردنـــەوە. 
دابینكەری ئاسایشی خۆراكە، سێكتەری 
تری  ســـێكتەرەكانی  دایكی  كشتوكاڵ 
ئابورییـــە، ژوورەكەمـــان بەھـــاوكاری 
كشـــتوكاڵی  گشـــتی  بەڕێوەبەرایەتی 
لەخانوی  ڕوپێوی كشتوكاڵی  سلێمانی 
بەخێوكردنی  پڕۆژەكانی  پالســـتیكی و 
پەلەوەر ئەنجامداوە لە ســـنوری شاری 
سلێمانی و ئیدارەی گەرمیان و پارێزگای 
ھەڵەبجەدا لەســـاڵی ٢٠١٧ و ٢٠١٨ دا، 
تا زانیاریمان ھەبێت لەسەر توانای ئەم 

سێكتەرە كێشەو گرفتەكانی“.

راشـــیگەیاند "لەساڵی ٢٠٠٦وە دەیان 
كردۆتەوە  نێودەوڵەتیمان  پێشـــانگای 
ئابوریـــدا  ســـێكتەرەكانی  لەھەمـــوو 
بۆ  بەتایبەتی ســـێكتەری كشـــتوكاڵ 
بوژاندنـــەوەو بەرەوپێشـــچوونی ئـــەم 
كەرتە، ھیواخوازین ئەم پێشانگایە ببێتە 
دەرفەتێك بۆ بەیەكگەیشتنی كۆمپانیا 
واژۆكردنی  بیانییـــەكان و  ناوخۆیـــی و 
گرێبەســـتی كاركـــردن لەنێوانیانـــدا، 
ئەم پێشـــانگایە ببێتـــە دەرفەتێك بۆ 

ئا: رێژەن سەردار

كوێســـتان محه مـــه د، وه زیـــری كارو 
حكومه تـــی  كۆمه یه تـــی  كاروبـــاری 
ھه رێمـــی كوردســـتان لھـــم گفتوگۆیەدا 
لەگەڵ "بازرگانی و پیشەســـازی" دەڵێت 
کۆمپانیـــاکان و  خـــاوەن  "بازرگانـــان و 
گێڕاوە  گرنگیـــان  ڕۆڵێکی  خێرخـــوازان 
لەھاوکاری و دەستگیرۆیی کردنی خاوەن 

پێداویستی و ھەژاران و کرێکاران".

بازرگانـــی و پیشەســـازی:  له ســـانی 
ده درا  بچـــوک  قـــه رزی  رابـــردوودا 
بھگه نجـــان چه ند ســـاڵێکه پێدانی ئه و 
بۆ  پێشـــینه یه وه ســـتاوه، ھه وڵتانداوه 
ده ســـتپێکردنه وه ی پێدانی قه رزی بچوک 

بھگه نجان؟
كوێستان محه مه د: ئێمە لەگەڵ دەست 
بەکاربونمـــان ڕاپۆرتێکی پـــڕ زانیاری و 
ئامارمـــان دا بەئەنجومەن بەمەبەســـتی 
دەســـتپێکردنەوەی قەرزی بچوک، بەم 
بەھۆی کۆرۆناو سەرھەڵدانەوەی قەیرانی 
دارایی نەتوانرا ڕەزامەندی بدرێت، دواتر 
ھەمـــان ڕاپـــۆرت و داوامان ئاڕاســـتەی 
بەڕێـــز مه ســـرور بارزانـــی، ســـەرۆکی 
حکومەتـــی ھه رێمـــی كوردســـتان کرد 
لەئێستادا بەڕێزیان لیژنەیەکی پێکھێناوە 
بابەتەکە  زیاتـــری  دیراســـەکردنی  بـــۆ 
تازەوە  ڕێکاری  بەکۆمەڵێک  بەشێوەیەک 
تا پڕۆژەکان شکســـت نەھێنن، ھەر بۆیە 
ڕۆژی ٢٠٢٢/٨/٤ کۆتـــا کۆبونەوەمـــان 
کرد تا بەزووترین کات دەست بکەینەوە 

بەپێدانـــی قەرز بەگەنجـــان بۆ پڕۆژەی 
بچوک.

بازرگانی و پیشەســـازی:  له م کابینه ی 
حکومه تی ھه رێمی کوردستان، تاکو چه ند 
گرنگی بەخوێندنگا پیشـــه ییه کان دراوه، 
پرۆژه تان ھه یه بۆ ڕه خساندنی ھه لی كار 

بۆ ده رچوانی ئه و خوێندنگایانه ؟
كوێستان محه مه د: ھەرچەندە خوێندنی 
پیشەیی پەیوەندی بەوەزارەتی خوێندنی 
بـــاوە ھەیە نەک وەزارەتمان، وەزارەتی 
لەســـەر  کار  ئێســـتا   بـــا خوێندنـــی 
ئەکات،  پیشەیی  بەخوێندنی  پەرەپێدان 
چەند ســـمینارو ۆرک شۆپیشـــی بۆ ئەو 
بابەتە ئەنجامـــداوە، ھەر بۆ پەرەپێدانی 
خوێندنـــی پیشـــەیی ٢٠٢٢/٨/٩ لەگەڵ 
وەزارەتمان یاداشتێکی لێکتێگەییشتنیان 
واژۆ کـــرد تا ســـوود لەســـەنتەرەکانی 
ڕاھێنانی پیشەییەکانمان وەربگرن، ئێمە 
توانیومانـــە ٥ ھـــەزارو ١٦٦ ھەلی کار 

بڕەخسێنین.

بازرگانی و پیشەســـازی:  پیشه سازان  
بـــاس لـــه وه ده کـــه ن، کـــه ماوه یه ک 
دیاری نه کراوه بۆ دروســـتكردنی زه مان 
بـــۆ کرێـــکاران، زۆر جـــار خوێندکارێک 
ھه فته یـــه ک کار ده کات و واز ده ھێنێت، 
بـــه م خـــاوه ن کارگه ناچـــار ده کرێت 
ده ســـته به ری کۆمه یه تـــی بـــۆ بکات، 
بیرتان له وه نه کردۆتـــه وه کاتێک دیاری 
بکه ن دوای کارکردنی کرێکار ده سته به ری 

کۆمه یه تی بۆ بکرێت؟

بابەتـــی  محه مـــه د:  كوێســـتان 
دەستەبەرکردن بەیاسا ڕێکخراوە، یاسای 
کۆمەیەتی  دەســـتەبەری  خانەنشینی و 

ھه یه .

بازرگانـــی و پیشەســـازی:  ئـــه و بڕه 
پاره یه ی وه ک ده ســـته به ری کۆمه یه تی 
وه رده گیرێـــت، لھچیدا خـــه رج ده کرێت، 
ته رخان  یاخود  بەکرێـــکاران  ده درێته وه 

ده کرێت بۆ مووچه ی فەرمانبه ران؟
کرێکارێک  ھـــەر  محه مه د:  كوێســـتان 
تەمـــەن و ماوەی یاســـایی تـــەواو بکات 
بەھەمان یاسای خانەنشینی و دەستەبەری 
کۆمەیەتی خانەنشـــین ئەکرێت، ئەگەر 
کرێکارێک لەکاتی کارکردن توشی پێکان 
ببێت بەپێی ڕێژەی پێکانەکەی خانەنشین 
ئەبێت، ئەگەر کرێکارێک لەکاتی کارکردن 
گیانی لەدەستدا بەھەمان شێوە خانەنشین 

ئەکرێـــت، ئەگـــەر کرێکارێـــک نەیەوێت 
خانەنشین ببێت و داوای پاداشتی کۆتایی 

خزمەت بکات پاداشتەکەی پێدەدرێت.

بازرگانی و پیشەسازی:  له م کابینه یەی 
حکومه تی ھه رێمی کوردستان ده سته به ری 

کۆمه یه تی بۆ چه ند کرێکار کراوه؟
كاركردنی  له ماوه ی  كوێستان محه مه د: 
كۆمه یه تی  ده سته به ری  كابینه یه دا  ئه م 

بۆ ٢٤ ھه زارو ٢٢٧ كرێكار كراوه .

بازرگانی و پیشەسازی:  له م کابینه یەی 
حکومه تـــی ھه رێمـــی کوردســـتان، ئایا 
گرنگیتان بەکردنه وه ی خولی پیشـــه یی و 

سه نته ره کانی راھێنان داوه؟
كوێستان محه مه د: لەم کابینەیە گرنگی 
تایبەتمان بەخولەکانی ڕاھێنانی پیشەیی 
داوە، دوو ســـەنتەری تازەمان کردۆتەوە 
لەھەڵەبجـــەو ڕاپەڕیـــن، ٣٩٠ خولمـــان 
کردۆتەوە، ٥٦٩٧ گەنج بەشـــدار بوون و 

بڕوانامەیان وەرگرتوە.

بازرگانی و پیشەسازی: رۆڵی بازرگانان و 
سه رمایه دارانی ھه رێمی کوردستان لھکاتی 
قه یـــران و رووداوه نه خـــوازراوه کان چۆن 
کۆمه ک و  توانیویانـــه  ھه ڵدەســـه نگێنن، 

ھاوکاری پێشکه ش بکه ن؟
كوێســـتان محه مه د: بازرگانان و خاوەن 
ڕۆڵێکـــی  خێرخـــوازان  کۆمپانیـــاکان و 
گرنگیان گێڕا لەھاوکاری و دەســـتگیرۆیی 
کردنی خـــاوەن پێداویســـتی و ھەژاران و 

کرێکاران.

ئا: زریان محەمەد

 جێگـــری ســـەرۆکی ژووری بازرگانـــی و 
پیشەسازی و کشتوکاڵی سنە ڕایدەگەیەنیت 
"رازی نین لـــەو پەیوەندیەی لەگەڵ ژوورە 
بازرگانیەکانـــی ھەرێم ھەمانە، دەمانەوێت 

پەیوەندیەکان بەھێزترو پتەوتر بکەین".

 فـــاروق محەمـــەد حەســـەن، جێگـــری 
ســـەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی و 
کشتوکاڵی ســـنە بەڕۆژنامەی "بازرگانی و 
پیشەسازی" راگەیاند "ئێمە لەگەڵ ژوورە 
بازرگانیەکانـــی ھەرێم پەیوەندیمان ھەیە، 
بەم وەک خۆمان ڕازی نین بەو ئاســـتەی 
کە ئێســـتا ھەیە، دەبێت ئەو پەیوەندیانە 
بەھێز بکەین و باشتر کاربکەین، لەکاتێکدا 
ھاوزمانیـــن و کلتـــورو فەرھەنگی ھاوبەش 

پێکەوە دەمانبەستێتەوە".
 وتیشی "لەئێستادا ئێمە ڕوبەڕی کێشەی 
بازرگانی دەبینەوە کە ئەوەش لەخواستی 
ھیـــچ الیەکدانیـــە ھەلومەرجی رەوشـــی 
بازرگانـــی و ئابـــوری وادەکات کێشـــەکان 
لەنێـــوان بازرگانانی ھـــەردوالدا ڕوبدەن، 
ئەوەش بەھـــۆکاری دابەزینی نرخی دراو 
یـــان بەرزبونەوەی، ھەربۆیە پێویســـتمان 
بەوەیە کـــە لیژنەیەکـــی داوەری لەنێوان 
ھەردوال دروســـتبکرێت جیا لـــەدادگاکان 
تا کێشـــەی بازرگانان چارەسەربکات، کە 

لەئێســـتادا گەورەترین کۆســـپە لەبەردەم 
کاری بازرگانیدا".

 دەربارەی ئەو کارە بازرگانیانەی لەنێوان 
شاری ســـنەو ھەرێمی کوردستاندا ھەیە، 
ئەو وتـــی "ئێمـــە پێمانوایـــە دەروازەی 
نێودەوڵەتی باشماخ دەروازەیەک نیە تەنھا 
بۆ سلێمانی و ھەرێم بەڵکو دەروازەیەکە بۆ 
پەیوەندی ھەموو بازرگانانی ئێران لەگەڵ 
عێـــراق، چونکە گرنگیەکی تایبەتی ھەیە، 
دەروازەی باشـــماخ لەبەرئەوەی رێگاوبانی 
گونجاوە پەیوەندیەکان بەھێزترە، ھەربۆیە 
دەتوانین لەو ڕێگەیەوە ھەرچی پێداویستی 
لەئێـــران بەرھـــەم دەھێندرێـــت، لێوەی 
ھەناردەبکەیـــن و بەپێچەوانەوە بەھۆی ئەو 
ئابڵوقەیەی لەســـەر ئێران ھەیە نەتوانیت 
ھەندێـــک کاو پێداویســـتی لەئەوروپاوە 
بھێنێـــت، بـــەم لەڕێـــی کوردســـتانەوە 
دەتواندرێت بەدەســـتی بگات بەتایبەت بۆ 

کارگەکان".
 دەربـــاری دانەمەزراندنـــی کارگەکانـــی 
کۆمـــاری ئیســـالمی ئێـــران لەھەرێمـــی 
کوردســـتان، جێگـــری ســـەرۆکی ژووری 
بازرگانی سنە وتی  "ھۆکاری دانەمەزراندنی 
کارگـــە لـــە ھەرێمی کوردســـتان لەالیەن 
بازرگانانـــی کۆمـــاری ئیســـالمی ئێـــران 
دەگەڕێتـــەوە بۆ نەبونی ژێرخانێکی بەھێز 
لەھەرێمی کوردســـتان، چونکە کارگەیەک 

کاربکات،  لەکوردســـتان  بیەوێـــت  گـــەر 
پێویستی بەکارەبا ھەیە بەنرخی ھەرزان و 
٢٤ کاتژمێر ھەبێت نەک چەند کاتژمێرێک 
ھەبێـــت و ببڕێت، کارگە پێویســـتی بەغاز 
ھەیە بەم لەکوردســـتان سیســـتمی غاز 
نیە، لەکوردستان سیستمی بانکی نیە بۆ 
ھاوکاریکردنی دامەزراندنی کارگەو پێدانی 
پارە پێیان و بیمەو تەئمینات لەکوردستان 
نیـــە، بەم لەئێـــران ھەموو ئەو شـــتانە 
ھەیەو ھاوکاری تەواوی کارگەکان دەکرێت 
ئامادەکردنی  بانکـــی و  قـــەرزی  لەپێدانی 
غازو کارەبای بـــەردەوام بەنرخی ھەرزان، 
بۆچارەســـەرکردنی ئەمـــە ڕێگەیەکی نوێ 
دۆزراوەتـــەوە کە ســـاڵێک بەر لەئێســـتا 

لەناوچەی بازرگانی بانە شوێنێک دیاریکراوە 
سەرمایەدارانی ھەرێمی کوردستان دەتوانن 
لـــەوێ کارگـــە دابنێـــن و ســـوودمەند بن 
لەسیســـتمی غازو کارەباو قەرزی بانکی و 
تەئمیناتـــی کۆمەیەتی ئێران، بۆ ئەوەی 
بەرھەمھێنان بکەن و کەرەســـتەی خاویش 
لەھەرێمی کوردستان بھێنێت یان لەوتانی 
ئەوروپاوە بەرھەمھێنانەکەی بھێنێتەوە بۆ 
زیادەیەکیشـــی ھەبوو  کوردســـتان و ھەر 
دەتوانێت لەئێران بیفرۆشێت، کە لەئێستادا 
زەویەکە ئامادەیەو بازرگانان دەتوانن بێن 

زەوی بکڕن و کارگەکانیان دابمەزرێنن".
 دەربـــارەی قەبـــارەی بازرگانی شـــاری 
ســـنە لەگەڵ ھەرێمی کوردستان و عێراق، 

ئـــەو وتی "لەمـــاوەی ئەم چەند ســـاڵەدا 
نەمانتوانیوە قەبارەی بازرگانی بگەیەنینە 
١٠ ملیار دۆالر لەکاتێکدا لەتواناماندا ھەیە 
ئەو ڕێژەیـــە بگەیەنینـــە ٢٠ ملیار دۆالر، 
کە  بکرێت  کارئاســـانیەکان  بەمەرجێـــک 
لەئێستادا لە ٣٠٪یە، ڕێژەکە دەتوانین بۆ 
لە٧٠٪ بەرزی بکەینەوە جمجۆڵی بازرگانی 

زیاتر ببێت".
 لەبارەی ئەو کێشە بازرگانیانەی دروست 
دەبن لە کوالێتی بەرھەمە ھاوردەکراوەکان، 
ئەو وتی "ئێمەش لەوە نیگەرانین ھەندێکجار 
بـــاس لەوە دەکرێت دەســـتکاری کوالێتی 
ئەوەش دەگەڕێتەوە  بەرھەمەکان دەکرێت 
بۆ کاری بازرگانی ھـــەردووال، ھەندێکجار 
بازرگانەکانـــی ھەرێمـــی کوردســـتان بۆ 
ئەوەی پارەی کەمبدات بەرھەمی کوالێتی 
نزم دەکڕێـــت، ئەگەر چاودێرییەک بخریتە 
ســـەر کاری بازرگانی ھـــەردووال ئەوا ھیچ 
الیـــەک ناتوانێت بەرھەمـــی کوالێتی نزم 

دروستبکات".

 ســـنە یەکێکـــە لەشـــارە گەورەکانیـــی 
ڕۆژھەتی کوردســـتان و ئێران کە ناوەندی 
پارێگازی کوردســـتانە، لەبـــارەی ژمارەی 
دانیشـــتووانەوە، دوای کرماشـــان و ورمێ 
ســـێیەمین شـــاری گـــەورەی ڕۆژھەتی 
کوردستانە،  نزیکەی ١٥٠٠ مەتر لەئاستی 

ڕووی دەریاوە بەرزترە.

ئابوری گشتی پێشەنگا

سێھه مین خولی پێشه نگای کشتوکاڵی، ده رفه تێک بۆ 
جوتیاران و خاوەنکارو بازرگانان

 جێگری سەرۆکی ژووری بازرگانی سنە: 
دەمانەوێت پەیوەندییەکانمان لەگەڵ ژورە بازرگانیەکانی ھەرێم پتەوتر بکەین

كوێستان محه مه د، وه زیری كارو كاروباری كۆمه یه تی:

ئێمە توانیومانە ٥ ھەزارو ١٦٦ ھەلی کار بڕەخسێنین

ھەر کرێکارێک 
تەمەن و ماوەی 

یاسایی تەواو بکات 
بەھەمان یاسای 

خانەنشینی و 
دەستەبەری 
کۆمەیەتی 

خانەنشین ئەکرێت

پێشه نگای ئه مساڵ 
له کاتێکدا ده کرێته وه  

که  ھه رێمی کوردستان و 
عێراق روبه روی 

وشکه ساڵی بوونەته وه ، 
له سه ر ئاستی جیھانیش 

نرخی خۆراک و ماده  
کشتوکاڵییه کان 

ڕووی له به رزبونه وه  
کردوه  به ھۆی جه نگی 
ئۆکرانیاو روسیا، ئه م 
پێشه نگایه  ده رفه تێکه  

بۆ ئه وه ی بتوانرێت 
کاریگه ریه کانی 

وشکه ساڵی که م 
بکرێته وه

   فاروق محەمەد حەسەن

  كوێستان محه مه د

 سێهه مین خولی پێشه نگای کشتوکاڵی 

تەكنەلۆجیای پێشكەوتوو  ئاشناكردنی 
نوێی بواری كشتوكاڵ".

ھەروەھا  ئازاد ھه مه وه ندی، سه رۆكی 
ئه نجومه نی پارێزگای سلێمانی رایگه یاند 
"زۆر ســـوپاس و ده ستخۆشی له ژووری 
بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی ده كه ین 
كه  به كاره كانی رۆڵـــی گرنگی ھه بووه  
له پێشخستنی ئابوری شاری سلێمانی و 
چاالكتریـــن  وه ك  به خه تكردنـــی 
ژووری بازرگانی له ســـه ر ئاستی عێراق 
به ده ستھێنا،  دیكه ی  ده ســـتكه وتێكی 
زۆر سوپاسی جوتیاران و كۆمپانیاكان و 
رۆژنامه نوســـان ده كه ین كه  ئه مڕۆ له م 

پێشه نگایه  به شدارن".
پاشان رزگار خدر، نوێنه ری وه زیری 
لێبوردن  "داوای  رایگه یاند  كشـــتوكاڵ 
له ئاماده بـــوان ده كه یـــن كـــه  به ھۆی 
دروســـت بونی چه ند كارێكه وه  وه زیری 
كشتوكاڵ نه یتوانی ئاماده  بێت، داوایی 
لێكردم سوپاس و ده ستخۆشی له ژووری 
بازرگانـــی و پیشه ســـازی ســـلێمانی و 
بـــۆ  بكه یـــن  ئه تڵـــه س  كۆمپانیـــای 
رێكخستنی ئه م پێشه نگایانه و به ڕاستی 
جێ ده ســـتیان دیاره  له پێشخســـتنی 
كه رتی كشتوكاڵ و ھاوكاری جوتیاران"

کردنەوەی ئەم پێشەنگایە لەکاتێکدایە 
کـــە ھه رێمـــی کوردســـتان و عێـــراق 
روبه روی وشکه ساڵی بونەته وه ، له سه ر 
ئاستی جیھانیش نرخی خۆراک و ماده  
له به رزبونه وه   ڕووی  کشـــتوکاڵییه کان 
ئۆکرانیاو  به ھـــۆی جه نگـــی  کـــردوه  

روسیاوە.

به ڕێوەبـــه ری  عومـــه ر،  د.شـــه وقی 
کارگێری و په یوه ندییه کان، له کۆمپانیای 
ئه تڵه س ئه ســـیل کە ئەرکی کردنەوەی 
پێشـــەنگا نێودەوڵەتییەکانی سلێمانی 
بەھاوکاری ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
سلیمانی لەئەســـتۆ گرتووە، رایگه یاند 
"له مســـاڵدا نزیکـــەی ١٠٠ کۆمپانیـــا 

له وتانـــی ئێـــران و تورکیاو ســـوریاو 
لوبنـــان و چه نـــد وتێکـــی عه ره بی و  
ئیتاڵیـــاو ھه رێمی کوردســـتان و عێراق 
به شدار ده بن له ســـێھه مین پێشه نگای 

کشتوکاڵی".

ئه مساڵ  "پێشـــه نگای  ڕاشـــیگه یاند 
له کاتێکـــدا ده کرێتـــه وه  کـــه  ھه رێمی 
کوردستان و عێراق روبه روی وشکه ساڵی 
بوونەته وه ، له ســـه ر ئاستی جیھانیش 
نرخی خۆراک و ماده  کشـــتوکاڵییه کان 
به ھۆی  کـــردوه   له به رزبونـــه وه   ڕووی 
ئـــه م  روســـیا،  ئۆکرانیـــاو  جه نگـــی 
پێشـــه نگایه  ده رفه تێکـــه  بـــۆ ئه وه ی 
بتوانرێت کاریگه ریه کانی وشکه ســـاڵی 

که م بکرێته وه ".
د.شـــه وقی زۆر سوپاسی بازرگه کان و 
کـــە  ده کات  ســـنورییه کان  ده روازه  
به ھه وڵی ژووری بازرگانی و پیشه سازی 
ســـلێمانی ئاســـانکاری ته واویـــان بۆ 
کـــردون له کاتی ھاتنی به شـــداربوانی 
پێشه نگاکەدا، کە  تایبه ته  به جوتیاران و 

خاوه نکاران و بازرگانان.

گرفته کانـــی  کێشـــه و  له بـــاره ی 
پێشه نگاکە رایگه یاند "گرژی و ئاڵۆزییه  
ناوه ڕاستی  باشـــورو  سیاســـییه کانی 
عێـــراق کاریگه ری زۆر خراپی له ســـه ر 
پێشه نگاکانمان ھه یه ، کۆمپانیا عه ره بی و 
ئه روپی و ته نانه ت وتانی دراوسێشـــی 

ترساندوه  بێن به شداری له پێشه نگاکەدا 
بکه ن، کێشه یه کی تر گۆڕانکاری نرخی 
دراوه   که  کاریگه ری له سه ر که رته کانی 
بازرگانی و ئابوری ھه بووه ، کێشه یه کی 
ترمان ئه وه یه  کلتوری به شـــداریکردنی 
پێشه نگا له ھه رێمی کوردستان دروست 
نه بـــوه ، ده چیتـــه  ھـــه ر وتێکی تر 
ده بینی پێشـــه نگاکان به رده وام جمه ی 
له ھه رێمی  بـــه م  له ھاوتیان،  دێـــت 
کوردستان ئه مه  دروست نه بووه ، و رده  
ژووری  به ھـــاوکاری  خه ریکیـــن  ورده  
بازرگانی و پیشەســـازی ســـلێمانی کار 
له ســـه ر دروســـت بوونی ئه م کلتوره  

ده که ین".

ئه وه شی خســـته روو "کردنه وه ی ئه م 
باشی  کاریگه ری  پێشـــه نگایانه   جۆره  
ھه یه  له ســـه ر ئابوری بازاڕ له سلێمانی، 
کۆمه ڵێـــک کۆمپانیـــای جیھانی دێنه  
ریســـتۆرانت و  ھۆتێـــل و  ســـلێمانی، 
ته کســـی و فرۆشیارانی بازاڕ سوودمه ند 
بازرگانانیش  بـــۆ  ده بـــن و ده رفه تێکه  
کۆمپانیـــاکان  وه کاله تـــی  بتوانـــن 
وه ربگـــرن و له نزیکـــه وه  بـــه  به رھه می 
کۆمپانیـــا جیھانیـــه کان ئاشـــنا  بن، 
ھه رێمی کوردســـتان و شاری سلێمانی 
به چه ندین که ره ســـته ی  ده وڵه مه نـــده  
خاوی پیشه ســـازی، کردنـــه وه ی ئه م 
پێشـــانگایانه  ده رفه تێکـــه  بۆ ســـوود 

وه رگرتن له و که ره سته  خاوانه ".

(١٨) یەک  شەممە ٢٠٢٢/٩/١١ (١٨) یەک  شەممە ٢٠٢٢/٩/١١



ئا: بازرگانی و پیشەسازی

عەلی حەمەساڵح، ئەندامی پەرلەمانی 
کوردســـتان ئامـــاژە بـــەوە دەکات کە 
لەھەولێـــرو دھۆک ٢٤ ھـــەزار کۆمپانیا 
ھەن، بـــەم لەســـلێمانی ژمارەیان ٧ 
ھەزارەو ئێســـتا چـــوار ھەزاریان لەکار 
وەســـتاوە، ئـــەو دەڵێـــت "لـــە ٢٣٢٠ 
تەنیا  لەکوردســـتاندا  بیانی  کۆمپانیای 

١٪یان لەسلێمانییە!".
بەرۆژنامـــەی  حەمەســـاڵح  عەلـــی   
"بازرگانی و پیشەســـازی" راگەیاند ھەر 
کـــەس و الیەنێک لەخەمـــی دوو ملیۆن 
ھاوتی سنوری ســـلێمانیدا بێت، درک 
بەو راستییە دەکات کە سلێمانی لەالیەن 
حکومەتی ھەرێمەوە گەمارۆ دراوە، ئەو 
وتـــی "حکومەتـــی ھەرێم  لەئێســـتادا 
لەداھاتی نـــەوت نزیکەی ٨٠٪ی موچە 
بۆ ســـنوری ســـلێمانی دابین دەکات و 
دەڵێ حەقم بەھیچی دیکەوە نیە، ئەمە 
لەکاتێکدایە کە دەبێ لەداھاتی سلێمانی 
(٧٥ ملیار دینار) بۆ موچەی سلێمانی و 
(١٥ ملیـــار دینار) بۆ دیوانی وەزارەت و 
نەســـریەی  بڕوات،  ســـەرۆکایەتیەکان 
خزمەتگوزاری و  فەرمانگـــە  ســـەرجەم 
ھێزی ئەمنی و ســـەربازی کە بەتەواوی 
دینـــارە)  ملیـــار   ٤٠) خەرجبکرێـــت 
لەداھاتی ســـلێمانی خۆی دەبێت، واتە 
موچەو نەســـریە (١٣٠ ملیار)، بەپێی 
وەمی الیەنی پەیوەندیدار داھات (٨٠ 
ملیارە) نەســـریە کەمکراوەتەوە، ئێستا 
کورتھێنان بـــووە بەنزیکەی (٢٧ ملیار 
دینار)و ئەم مانگە گەشـــتە لوتکە (٤٤ 

ملیار دینار)".
 ئـــەم پەرلەمانتـــارەی کوردســـتان 
دەپرســـێت "ئەم کورتھێنانە بەچی پڕ 

دەکرێتەوە؟!".
بەپێی رونکردنەوەی ئەو چەند مانگێکە 
بەداھاتـــی مانگی پاشـــتری نەوت پڕی 
دەکەنەوە، ئەو وتی "بۆ نمونە ھێشـــتا 
موچـــەی مانگی (٨ بەتەواوی نەدراوە) 
لەداھاتـــی  نەوتـــی مانگـــی (٨) بڕی 
(١٢٥ ملیاری نـــەوت) دراوە بەموچە، 
کورتھێنانـــی کەڵەکەبـــوو مانگانە زیاد 
دەکات و پـــاش چەنـــد مانگێکی دیکە 

موچـــەی یەک مانگی تەواوی ســـنوری 
سلێمانی دەخورێت"!

وتیشی "ئەمە لەکاتێکدایە بۆ دەرمان و 
پڕۆژەکانی ئاوو ڕێگاوبان و بەنداو…ھتد 
ھیچ پارەیەک نیە! ئەم فۆڕمە بەردەوام 
بێـــت ھەرگیـــز زەحمەتـــە پڕۆژەیەک 
لەســـنوری ســـلێمانی بکەوێتە کار! تا 
ئێســـتا (٨٧٣ پـــڕۆژە) بەیەکجـــاری 

وەستاون".
عەلی حەمە ســـاڵح دەپرسێت "چۆن 
ســـلێمانی دەتوانـــێ ٤٣٪ داھات دابین 

بکات، کە داھاتی ھەولێرو دھۆک ٧٥٪ە 
و ئێستا سلێمانی ٢٥٪ە؟ داھاتی نەوت 
٤٣٪ بە ٥٧٪ بەشـــبکرێت، کە پڕۆژەو 
لەداھاتی  ھەرکـــەس  خزمەتگوزاریـــی 
خۆی بێت ئیتر ئیشـــمان بەم وەزارەت و 
حکومەتە چیە؟  پارەت ھەبوو دەرمان 

بکڕە. نەبوو مەیکڕە!".
ھەروەھـــا جەغت لەوە دەکات کە ئەو 
لەڕێگەی ئاشکرا کردنی ئەم راستییانەوە 
تەنھا مەبەســـتی ئەوەیـــە "بەرگری لە 
٢ ملیـــۆن ھاوتی ســـنوری پارێزگای 

سلیمانی بکات".
 عەلی وتی "دەبێت داھات بەڕێکوپێکی 
کۆبکرێتەوە،  بچێتە خەزێنەی گشتی و 
بە دادپـــەرەوەری دابەش بکرێت، ئەمە 
حکومەتە، ئەگەرنـــا ھەرچی وەزارەت و 

سەرۆکایەتییە زیادە".
پارێزگای  نێوان  بەجیاوازی  سەبارەت 
ســـلێمانی لەگەڵ پارێزگاکانی ھەولێرو 
دھۆک لـــەڕووی کارو ئابورییەوە، عەلی 
وتـــی "لەھەولێـــرو دھـــۆک ٢٤ ھەزار 
کۆمپانیا ھەن، بەم لەسلێمانی ژمارەیان 

٧ ھەزارەو ئێستا چوار ھەزاریان لەکار 
وەســـتاوە، لە ٢٣٢٠ کۆمپانیای بیانی 
لەکوردستاندا تەنیا ١٪یان لەسلێمانییە! 

ئیترچۆن داھات وەک یەکە!".
 وتیشـــی "دۆخی ســـنوری سلێمانی 
لـــەرووی داھاتـــەوە زۆر خراپە، جگە 
لەوەســـتانی نزیکـــەی ٨٧٣ پـــڕۆژەو 
مایەپوچ بونی نزیکەی ھەزار بەڵێندەرو 
وابـــڕوات  دەرمان...ھتـــد،  نەبوونـــی 
ســـلێمانی روبـــەڕووی قەیرانـــی زیاتر 

دەبێتەوە".

ئایا سلێمانی گەمارۆ دراوە؟
"لە ٢٣٢٠ کۆمپانیای بیانی تەنیا ١٪یان لەسلێمانییە!"

ئابوری گشتی ئابوری گشتی

ئا: بازرگانی و پیشەسازی

چەنـــد مانگێکـــە ژووری بازرگانـــی و 
لەجوڵـــەو  ســـلێمانی  پیشەســـازی 
ھەوڵدانێکـــی بەردەوامدایـــە بۆ ئەوەی 
کێشـــەو گرفتەکانی پەیوەست بەژیانی 
چارەسەر  ســـلێمانیدا  لەساری  ئابوری 
بـــکات، لەو پێنـــاوەدا دەیـــان و بگرە 
سەدان کۆبونەوەو ســـمینارو سەردان و 
الیەنە  کاربەدەســـت و  لەگـــەڵ  دیداری 

پەیوەندیدارەکان رێکخستووە.

بەتایبەتـــی لـــەدو مانگـــی رابردودا، 
سلێمانی  پیسەسازی  بازرگانی و  ژووری 
زیاتـــرو  چاالکییەکـــی  جموجـــۆڵ و 
بینیـــوە،  بەخۆیـــەوە  بەرفراوانتـــری 
وەزیرو  لـــەم جوارچێوەیەدا چەندیـــن 
بازرگان و  گەورە  گشـــتی و  بەڕێوەبەری 
خاوەنکارو پیشەســـازان و کەســـایەتی 
دیارو گرنگ لەبینای ژوور کۆبونەتەوەو 
گفتوگۆیەکی چڕیان بەمەبەستی تیشک 
خستنە سەر کێشەو گرفتەکان  کردووەو 
بیروڕایـــان ســـەبارەت بەدۆزینـــەوەی 

رێگەچارەکان ئاڵوگۆڕ کردوە.

لەچوارچێوەی ئـــەم ھەونەدا، ئاوات 
شـــێخ جەناب وەزیری دارایی و ئابوری 
لەگەڵ  حکومەتی ھەرێمی کوردســـتان 
بـــاج  لەبەڕێوەبەرەکانـــی  ژمارەیـــەک 
بازرگانی و پیشەسازی  سەردانی ژووری 
ئاگاداربـــوون  بـــۆ  کـــردو  ســـلێمانی 
لەچارەسەرکردنی گرفتەکانی بازرگانان و 
پیشەسازانی سنوری پارێزگای سلێمانی 
بڕیـــاری دا وەزارەتی دارایی لیژنەیەکی 
تایبەت پێکبھێنێت کە ژوری بازرگانی  و  

پیشەسازی سلێمانی تێدا دەبێت.

ھەروەھا كوێســـتان محه مه د، وه زیری 
حكومه تـــی  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
ھه رێم به وه كاله ت لـــەژووری بازرگانی و 
پیشه سازی سلێمانی لەگەڵ ژماره یه كی 
زۆر له خـــاوه ن كارگه كانی ســـلێمانی و 
به رپرســـانی الیه نـــه  په یوه ندیداره كان 
له بـــاره ی  فراوانـــی  كۆبونه وه یه كـــی 
كێشه كانی كه رتی پیشه سازی له ژووری 
ســـلێمانی  پیشه ســـازی  بازرگانـــی و 
ئەنجامـــدا، لەكۆبونه وه كـــه دا خـــاوه ن 
كێشه و  ســـلێمانی  شـــاری  كارگه كانی 
گرفته كانیان گه یانده  وه زیری بازرگانی و 

ھه رێمـــی  حكومه تـــی  پیشەســـازی 
كوردســـتان به وه كاله ت و بەڵێنی پێدان 
کار بۆ چارەســـەر کردنی ئەو گرفتانە 
بکات کە پیشەسازان لەسنوری پارێزگای 

سلێمانی بەدەستییەوە گیرۆدەن.

ھەر لەدرێژەی ئـــەم ھەونەدا، حاکم 
قادر حەمەجـــان، ئەندامی ئەنجومەنی 
بەرژەوەندیەکانـــی  سیاســـی و  بـــای 
یەکێتی نیشتمانی کوردستان سەردانی 
سلێمانی  پیشەسازی  بازرگانی و  ژووری 
کـــردو لەگـــەڵ ســـەرۆک   ئەندامانـــی 
ئەنجومەنی کارگێـــڕی ژوور کۆبویەوەو 
رایگەیانـــد "ژووری بازرگانـــی لەھەموو 
جیھانـــدا گرنگـــی و تایبەتمەندی خۆی 
ھەیە، حکومەت پێویستە گوێ لەژوورە 
بازرگانیەکان بگرێت چونکە شـــارەزایی 
تەواویان ھەیە لەکاری بازرگانی و بەرەو 

پێشبردنی سێکتەرە ئابورییەکان".
 

ھەروەھـــا بەمەبەســـتی لەنزیکـــەوە 
گرفتـــە  لەکێشـــەو  ئاگاداربـــوون 
پارێـــزگای  ســـنوری  ئابورییەکانـــی 
سلێمانی، دکتۆر بڕیار ڕەشید، ئەندامی 
ئەنجومەنـــی نوێنەرانی عێراق و ئەندامی 
بازرگانی  پیشەسازی و  ئابوری و  لیژنەی 
ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، سەردانی 
ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی 
کردو پشـــتیوانی خۆی بۆ ئەو ھەونە 
دەربڕی کە ژووری بازرگانی  و پیشەسازی 
دەیدات لەپێناو چارەســـەر کردنی کۆی 

کێشە بازرگانییەکان.

ھـــەر لەچوارچێوەی ئـــەم ھەونەدا 
لەبینای ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
الیەنـــە پەیوەندیـــدارەکان کۆبوونەوەو 

کـــرد  ھەمەالیەنیـــان  گفتوگۆیەکـــی 
گەنمـــی  بەکێشـــەکانی  ســـەبارەت 
ناوخـــۆو رێگەچارەکانـــی، کۆبونەوەکە 
بەئامادەبونی چەندین الیەنی پەیوەندیدار 
ساز کرا، وەک ئەندامی لیژنەی ئابوری 
لەئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و نوێنەری 
وەزارەتی کشتوکاڵ و وەزارەتی بازرگانی و 
پیشەســـازی و نوێنـــەری ئەنجومەنـــی 
بەڕێوەبـــەری  ســـلێمانی،  پارێـــزگای 
دروســـتکراوی دانەوێڵـــە، بەڕێوەبەری 
چاودێری بازرگانی سلێمانی و دکتورێک 
لەکۆلیژی کشتوکاڵی زانکۆی سلێمانی، 
خاوەن دوو کۆمپانیای دروســـت کردنی 
ئاردو بەڕێوەبەڕی ســـایلۆی سلێمانی و 

چەند جوتیارێکی نمونەیی و شارەزا.
ھاوکات لەگەڵ ئەم ھەونەدا، ژووری 
بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی وەك 
نوێنـــەری بازرگانـــان و پیشەســـازان و 

چاالكییـــە  ھەمـــوو  وەبەرھێنـــەران و 
ئابورییەكان، چەندین پڕۆژەی چاکسازی و 
یاداشـــت و راپۆرتی پێشکەش بەالیەنە 
پەیوەندیـــدارەکان کـــردووەو بەردەوام 
لەھەوڵ و كۆششـــدایە لەگەڵ وەزارەت و 
دامودەزگاكانـــی  بەڕێوەبەرایەتیـــی و 
حكومەت، بۆ چارەســـەری ئەو كێشەو 
گرفتانەی دروست دەبێت بۆ ئەندامانی و 
ئەنجومەنـــی  ئەندامانـــی  ســـەرۆک و 
کارگێـــڕی ژوور لەمـــاوەی دوو مانگی 
رابردوودا بێووچان دەیان کۆبوونەوەیان 
خاوەن  پیشەسازان و  خاوەنکارو  لەگەڵ 
پـــڕۆژە پیشەســـازییەكان و بازرگانان و 
کاســـبکاران کردووەو سەردانی چەندین 
لێپرسراوو پڕۆژەی گرنگی پیشەسازی و 
کشتوکاڵییان کردووەو لەھەوڵ و چاالکی 
بەردەوامدا بوون بۆ چارەســـەر کردنی 

کێشەکانیان. 

له ســـاڵی ١٧٨٤  شـــاری ســـلێمانی 
له الیـــه ن ئیبراھیـــم پاشـــای بابانه وه  
پاشـــا  ئیبراھیـــم  ئاوه دانكراوه تـــه وه . 
شـــاره كه ی به ناوی باوكییە وه(سلێمان)
پاشـــا  ناوناوه. ســـلێمانی جگه  له  وه ی 
بابان  میرنشـــینی  پایته ختی  ده بێتـــه  
له ھه مانكاتـــدا ده بێتـــه  مه ڵبه ندێكـــی 

بازرگانی و ڕۆشنبیری ناوچه كه.

له ناوچه كه دا  دیالێكتی سۆرانی  به شه  
په ره  ده ستێنێ و ده بێته  زمانی خوێندن و 
نووســـین به جورێك كه  به شه دیالێكتی 
كه مبون و  بـــه ره و  له ناوچه كه دا  گۆرانی 

نه مان ده چێت. پاش روخانی میرنشینی 
بابـــان له ســـاڵی ١٨٥١و  له ناوچوونـــی 
ده وڵه تی عوســـمانی له جه نگی یه كه می 
جیھانی، شاری سلێمانی ده خرێته  سه ر 
كۆماری عێراقی ئه مڕۆ. له ســـاڵی ١٩٢٢ 
تا ١٩٢٤ شـــاری ســـلێمانی پایته ختی 
ده وڵه ته كـــه ی مه لیـــك مه حمود بووه . 
 شـــاری ســـلێمانی جگه  له وه ی النكه ی 
ڕۆشنبیرو تێكۆشه ران بووه ، مه ڵبه ندی 
ھه ڵگیرسانی شـــۆڕش و ڕاپه ڕینش بووه  

له مێژووی كوردستاندا.
پارێزگای  سلێمانی  له چه ند شارۆچكه یه ك 
پێكھاتـــووه  گرنگترینیان شـــارۆچكه ی  

پێنجوینه  كه  وه ك ده رزوازه یه كی  گه وره  
وا یه  له سه ر سنوری  ئێران عێراق، پاش 
ئه ویش چه مچه ماڵ بھپله ی  دووه م دێت 
كـــه  ده روازه ی  دووه می  شـــاره  رووھو 

ناوچه كانی  خوارووی  عێراق.
سلێمانی  به  ھاوینه  ھه واره كانی   وه كو 
ھاوینه  ھه واری  ئه حمه د ئاواو سه رچنارو 
دوكان و ســـه رته كی  به مۆو كونه ماسی و 
ئه زمڕو قـــه ره داغ و به ناوبانگه، چه ندین 

ھاوینه ھه واری  دڵڕفێنی  دیكه ش.
پارێـــزگای  ســـلێمانی  دوو به نـــداوی  
گه وره ی  تێدایـــه  وه ك به نداوی  دوكان و 
ده ربه نـــدی  خـــان كـــه  ئه وانیش وه ك 

ناوزه نـــد  گه شـــتیاری   ناوچه یه كـــی  
ده كرێن و به ھاران خه ڵكێكی  زۆر روویان 
تێده كات. له ناو شاری  سلێمانیدا چه ند 
وه ك  تێدایه   به ناوبانگـــی   مه زارگایه كی  
مه زارگ ی  كاك ئه حمه دی  شـــێخ و شێخ 
مه حمودی  حه فید كـــه  له ناو مزگه وتی  

گه وره ی  شاری  سلێمانیدان.
شاری  سلێمانی  به پایته ختی  رۆشنبیری  
به ھۆی   له ئێستادا  داده نرێت  كوردستان 
ئه و رۆشـــنبیرییه  فراوان و دێرینه ی  كه  
ھه یه تی ، به شـــاری  ھه ڵمه ت و قوربانیش 
ناوی  ده ركردوه  به ھـــۆی  ئه و قوربانییه  
گه ورانـــه ی  كـــه  خه ڵكـــی  ئه م شـــاره  

پێشكه شـــیان  رژێمـــدا  له ســـه رده می  
كردوه.

تێدایه   زانكۆی   ســـلێمانی  گه وره ترین 
له ھه رێمی  كوردســـتاندا كـــه  به زانكۆی  
سلێمانی  ناســـراوه ، گه لێك شوێنه واری  
دێریـــن و مێژویش ھه ن له م پارێزگایه دا، 
وه كو گردی  یاســـن ته په و ئه شـــكه وتی  
قس قاپـــان و ئه شـــكه وتی  ھه زارمێردو 

شانه ده ری.
شـــاری  ســـلێمانی  له پـــاش راپه رینه  
ئـــاداری  ســـاڵی  ١٩٩١ه وه   گه وره كه ی  
فراوان بوون و پێشـــكه وتنێكی  به رچاوی  
به خۆوه  دیـــوه و به ئارامترین پارێزگاش 

ده ژمێردرێـــت له عێراقدا، بـــه و ھۆیه وه  
له زۆربه ی  پارێزگاكانی  دیكه ی  عێراقه وه  
خه ڵكێکـــی  زۆر روویـــان تێكـــردووه و 
بـــووه  به په ناگـــەی  ئـــه و ھاوالتیانه ی  
كـــه  له خـــواروی  عێـــراق و ناوچه كانی  

ناوه ڕاسته وه  رووده كه نه  ئه و شاره.
  ئاســـتی  ئابووری  دانیشتوانه كه شـــی  
بھشێوھیەكی  كشتی  مام ناوەنده، شاری  
ســـلێمانی  رۆژ به  رۆژ گه شـــه  ده كات و 
له بناری  جیـــای  گۆیژه دا قه شـــه نگترو 

جوانتر دەبێت..

ژووری بازرگانی و پیشەسازی، چەقی کۆبوونەوەکانی بوژانەوەی سلێمانییە

د.کەمال مەزھەر چۆن باسی سلێمانی دەکات؟

(١٨) یەک  شەممە ٢٠٢٢/٩/١١ (١٨) یەک  شەممە ٢٠٢٢/٩/١١

 سلێ�نی

چۆن سلێمانی دەتوانێ 
٤٣٪ داھات دابین 
بکات، کە داھاتی 

ھەولێرو دھۆک ٧٥٪ە و 
ئێستا سلێمانی ٢٥٪ەو 
داھاتی نەوت ٤٣٪ بە 

٥٧٪ بەشبکرێت؟

 شەوانی شەقامی سا� لەسلێ�نی



ئا: زریان محەمەد

ڕاھێنەرانی  پێگەیاندنی  بەمەبەســـتی 
پیشەیی خولێکی تایبەت بۆ ژمارەیەک 
لەمامۆستای پیشـــەیی و زانکۆ لەبواری 
ڕاھێنانـــی پیشـــەیی بەڕێوەچـــوو، کە 
تیایدا تەکنیک و ستراتیجی نوێ بەبواری 
باسی  ئەڵمانی  بەســـتانداردی  ڕاھێنان 

لێوەکرا.

ڕاھێنەری  زاھیـــر،  محەمـــەد  توانـــا 
 AdA ئەڵمانی  ستانداردی  نێودەوڵەتی 
International بەڕۆژنامـــەی "بازرگانی و 
پیشەســـازی" راگەیاند "پاڵپشتیکردنی 
پرۆژەکـــە لەالیەن ڕێکخـــراوی ئابووری 
حکومەتـــی باڤـــاری BBWوە ھەروەھا 
نوســـینگەی ھەماھەنگـــی و پەیوەندی 
AHK- ئابـــووری ئەڵمانـــی لەعێـــراق
Iraq کە ســـەر بە چەتری ڕێکخراوەیی 
ژوورەکانـــی پیشەســـازی و بازرگانـــی 

ئەڵمانیایە بەڕێوەدەچێت".
لـــە خولەکە  "ئامانـــج  ڕاشـــیگەیاند 
پێگەیاندنـــی ٢٠ ڕاھێنەرو مامۆســـتای 
پیشـــەیی و زانکۆکان لەبواری ڕاھێنانی 
پیشـــەیی و بوکردنەوەی ڕۆشـــنبیری 
تایبـــەت بەبواری ڕاھێنانی پیشـــەیی و 
ھەردوو  تێکەڵکردنـــی  بەرزنرخاندنـــی 
الیەنی ئەکادیمی و پیشـــەیی و تەکنیک و 
ستراتیجی نوێ تایبەت بەبواری ڕاھێنان 

بەستانداردی ئەڵمانی". 
مـــاوەی ڕاھێنانەکـــە ١٠ ڕۆژی خایاند 
لەشـــاری ســـلێمانی و ئـــەم پرۆگرامە 
لەالیـــەن پێنج ڕاھێنـــەری نێودەوڵەتی 
پێشـــکەش  ئەڵمانـــی  بەســـتاندەردی 
 AdA International کـــرا لەژێر نـــاوی

. Trainers
کۆتـــا ڕۆژی خولەکـــە بەئامادەبوونی 
بەڕێوەبەری پڕۆژەکانی BBW لەعێراق و 
پـــاش پێشـــکەش کردنـــی پـــڕۆژەی 

بەشـــداربوان و ھەڵسەنگاندنیان لەالیەن 
پێکھاتبـــوون  کـــە  دادوەری  لیژنـــەی 
 AdA نێودەوڵەتـــی  لەڕاھێنەرانـــی 
بەخشـــرایە  بەشـــداریکردن  بڕوانامەی 

بەشداربوانی خولەکە.

نوســـینگەی  "بەڕێوەبەری  وتی  توانا 
عیراقـــی ڕێکخـــراوی BBW ئەڵمانـــی 
خۆشحاڵی خۆی دەربڕی کە بەشداربوان 
بەپەرۆشەوەو زۆر بەڕێکوپێکی ئامادەی 
ھەمـــوو ڕۆژەکانی خولەکـــە بوون کە 
تەوەرەکانی خۆی دەبینیەوە لەشێوازی 
پێشـــکەوتوو کاریگەر بـــۆ پێگەیاندنی 
گەنجانی پیشـــەگەرو خـــاوەن ڕوئیای 
لەناوەندەکانی  داھێنەرانـــە  نوێگـــەری 
فێرکردنی پیشەیی و تەکنیکی، ھیوایان 
خواســـت و داواکار بـــوون لەڕاھێنەرانی 
BBW و ڕێکخراوی AdA نێودەوڵەتـــی
و AHK ئەڵمانـــی کـــە لەپڕۆژەکانـــی 
داھاتوویانـــدا بەردەوامـــی بـــدەن بەم 
جـــۆرە خوالنـــەو یارمەتیدەریان بن بۆ 
بەرەوپێش بردنی خوێندنی پیشـــەیی و 
خوێندکاری  پێگەیاندنـــی  تەکنیکـــی و 
خاوەن ئەزموون و پیشـــەگەر بۆ بازاڕی 

کار".

ژووری بازرگانی و پیشەسازی یەکێکە 
لەھاوبەشەکانی ئەم پڕۆژەیە بەئامانجی 
پێگەیاندنی کەسانی پسپۆڕو پیشەگەر 
بـــۆ بـــازاڕی کارو کارگە گـــەورەکان و 

پشتبەستن بەدەستی کاری ناوخۆیی.

 دکتـــۆرە ســـۆزی ئـــازاد محەمـــەد، 
مامۆستای زانکۆ لەزانکۆی پۆلیتەکنیکی 
ســـلێمانی دەربارەی بەشـــداری کردن 
لەو خولەداو گرنگی و ســـوودەکانی بۆ 
پیشەســـازی"  "بازرگانی و  ڕۆژنامـــەی 
وتی "بەشـــداری کردنـــم لەخولەکە زۆر 
بەگرنـــگ ئەبینـــم، من بۆ خـــۆم چەند 

ئامانجێکم ھەبوو لەبەشداری کردنم، بە 
پێی سروشـــتی کارەکەم لەو باوەڕەدام 
کە ئەبێ چەنـــد تەکنیکێکی گرنگ فێر 
ببم بۆ ڕاھێنانی خوێندکارەکانم بەپێی 
رێگای نوێ، بەشێک لەکاری من ھاندانی 
فێرخوازە بۆ دروستکردنی بیرۆکەی کارو 
پەیوەســـت کردنی بابەتە تیۆرییەکانە 
بەواقعی الیەنی پیشەیی لەبازاڕی کاردا، 
ھەروەھا بەگرنگی ئەبینم کە فرسەتێکی 
وەکو ئـــەم خولە دەبـــێ وەالنەنرێ بۆ 
ئەوەی ڕاھێننان بەپێی تواناو بڕوانامە 
لەھەرێمی کوردستاندا گەشە پێبدرێ".

 وتیشـــی "بـــە بەشـــداری کردنم لەم 
ڕاھێنان و  تەواوی  لەمەبەستی  کۆرسەدا 
ئـــەو دەستپێشـــخەرییەی ڕێکخـــراوی     
BBW  لەگەڵ ژووری بازرگانی سلێمانی 
تێگەیشـــتم کە دەبێ ھەنـــگاو بنرێ بۆ 
بەگەڕخستنی توانای پیشەیی فێرخوازو 
ڕاھێنانیـــان بـــۆ بەدەســـتھێنانی کار، 
کۆرســـەکە بابـــەت و ڕێگـــەو تەکنیکی 
نوێی تێدابـــوو کە لەالیەن ڕاھێنەرانەوە 
زۆر بـــەوردی ڕوون دەکرایەوەو ئامانج 
لەبەکارھێنانیـــان چییە، یەکێ لەبابەتە 
کاریگەرییەکان بەالی منەوە داڕشـــتنی 
پالنی ڕاھێنان بوو، تـــا ڕادەیەکی زۆر 
بەردەوامی ئەو جۆرە کۆرسانە بەگرنگ 
دەزانـــم  بەڕای من تا کەســـانی زۆرتر 
لـــەم پرۆگرامـــی ڕاھێنانە بەشـــدار بن 
زیاتـــر پەرە بەالیەنی پیشـــەیی ئەدرێ 
لەکوردستاندا، بەدڵنیایەوە ستاندەردی 
پێشـــترو  کراوە  پراکتیـــزە  ئەڵمانـــی 
پیشەســـازییە  لەکەرتی  گرنگی  بەپێی 
جیاوازەکاندا پێداویستی ڕاھێنان وردتر 

ئیشی لەسەر کراوە".
لەمەودای  بەدڵنیایەوە   جەختیکردەوە 
ئـــەو  پەیڕەوکردنـــی  درێژخایەنـــداو 
ستاندەردە پێشکەوتووانە گەشەسەندنی 
ھێزی کارو پێشخستنی بواری پیشەیی 
بەدیدەکـــرێ. ڕەنگـــە ئەمـــە بەچەند 

ھەنگاوێک و باشـــترکردنی پرۆســـەکەو 
پشتگیریی زۆر کەرت و الیەنی بوێ، بەم 
بەھەبوونی ھیوا بۆ پێشخســـتنی بواری 

پیشەیی کاریگەرییەکە دەردەکەوێ.

 یەکێـــک لەبەشـــداربوان پێیوایە ئەم 
خولە وا دەکات گەنج ببێتە ھێزی کارو 

خاوەن پیشە.

 ســـازان ئەبوبەکر حسێن، ڕاھێنەری 
Magic Math جیھانـــی  پرۆگرامـــی 
و ڕاھێنـــەر لەڕێکخـــراوی کۆچـــار بۆ 
گەشـــەپێدانی مرۆیـــی بـــۆ ڕۆژنامەی 
"بازرگانـــی و پیشەســـازی" وتـــی "زۆر 
گرنگ بوو بەالمەوە کەوا بەشداربم لەم 
خولەدا، بێگومان ھەر خولێک یان ھەر 
بابەتێک کە بەئامانجێک دائەنرێت، پالن و 
کاتی دیاریکراوی پێویستە، ئەم جۆرە 
بە  پێویستیان  بەھەمانشێوە  خوالنەش 
بەردەوامی ھەیە بۆ گەیشتن بەئامانج".

 وتیشـــی "زۆر خۆشـــحاڵم کە ئەبینم 
کەســـانێک ھەن لە خەمی پێگەیاندنی 
مـــرۆڤ و مرۆڤایەتیدان، ھـــەوڵ ئەدەن 
کـــەوا گەنج ببێتە ھێـــزی کارو خاوەن 
پیشـــە، وەک ئاشـــکرایە لەھەر وتێک 
گەنـــج خاوەنـــی ھێـــزو پیشـــە بێت 

سەردەکەوێت".

 دارکۆ محەمەد جەزا عوسمان، مامۆستا 
لەکۆلێجـــی تەکنیکی کارگێڕیی زانکۆی 
پۆلیتەکنیکـــی ســـلێمانی، دەربـــارەی 
خولەکەو بەشـــداریکردنی بۆ رۆژنامەی 
"بازرگانی و پیشەســـازی" ئاماژە بەوە 
دەکات "بەشـــداری کردنـــم لەخولـــی 
بەسەرپەرشـــتی  ڕاھێنەران  ڕاھێنانـــی 
نوسینگەی پەیوەندیەکانی پیشەسازی و 
بازرگانی ئەڵمانی لەعێراق، گۆڕانکاری و 
خاڵێکـــی گرنگـــی دانا لەســـەر کاری  
پیشـــەیم وەکو مامۆســـتایەکی زانکۆو 

وانەوتنەوەی  نوێـــی  چەندین تەکنیکی 
فێرکردم لەبواری تیۆری و پراکتیکی بۆ 
گەیاندنی زانیاری بەفێرخوازو بەتایبەت 

فێرخوازی پیشەیی ".

"بابەتەکانی  ڕوندەکاتـــەوە  ئـــەوەش 
خولەکـــە نـــوێ بوون و لەالیـــەن چەند 
مامۆستاو ڕاھێنەرێکی بەتوانا وترانەوەو 
شـــێوازی گەیاندنیـــان بە بەشـــدارانی 
خولەکە لەئاســـتێکی بـــەرزدا بوو کە 
ئەوەش مایەی خۆشـــحاڵی ئێمە بووە 
بەســـووددا  لەڕاھێنانێکـــی  کات  کـــە 

بەکارئەھێنین".
 ئـــەو وتی "زۆر گرنگـــە کە ئەم جۆرە 
خوالنـــە بەردەوامییـــان ھەبێـــت بـــۆ 
پێشخستنی خوێندنی پیشەیی و دروست 
کردنـــی ڕاھێنـــەری بەتوانـــا لەعێراق، 
بەستانداری  خوێندن  کارکردن و  چونکە 
ئەڵمانی ئەزمون کراوە کە سەرکەوتنی 
گەورەی بەدەســـتھێناوە لەو ناوچانەی 

کار بەم سیستەمە دەکەن" .
وتیشـــی "کارکـــردن و بەردەوامی بەم 
جـــۆرە خوالنە کاریگەری ڕاســـتەوخۆو 
کارای دەبێـــت لەســـەر بـــازاڕی کارو 
لەالیـــەن کەرتی  کردنـــی  پشـــتگیری 
گشـــتی و کەرتی تایبەت ڕۆڵەکەی زیاتر 
بەرجەســـتە دەبێت لەعێراق و ناوچەکەو 
ھانـــی تاکەکانی کۆمەڵـــگا دەدات کە 
دەســـتبکەن بەدروســـتکردنی پیشەی 
تایبـــەت بەخۆیان و بـــەردەوام چاویان 
لەدامەزراندنیان نەبێت لەکەرتی گشتی و 
دروســـت بوونی بارگرانی زیاتر بەسەر 
حکومەتـــەوە، ھەروەھـــا ئەبێتە ھۆی 
دروستبوونی کۆمەڵگایەکی پیشەسازی و 
ئەبێتە ھۆی پێشخستنی وت لەھەموو 

بوارەکان".
  بڕیارە ئەم جـــۆرە خوالنە بەردەوامی 
ھەبێت ئەگەر سپۆنسەری ڕێکخراوەکان 

بەردەوامی ھەبێت.

  ئا: زریان محەمەد  

دامەزرێنـــەری کۆمەڵەی ھەنگەوانانی 
کوردستان ئاماژە بەوە دەکات ئەمساڵ 
 ھەنگ و ھەنگویـــن لەھەموو ناوچەکانی 
کوردســـتان بـــاش بووە، ئـــەو دەڵێت 
" ئەمســـاڵ پوورە دانێکی زۆر ھەبووە و 
لەگەڵ ئەوەشدا بڕی ھەنگوین زۆر باش 
بووە،  کە مەزەندە دەکرێت  بۆ ھەر کورە 

ھەنگێک (٥ تا ١٠) کیلۆ بێت.

  ســـیروان ماوەتـــی، دامەزرێنـــەری 
کۆمەڵـــەی ھەنگەوانانـــی کوردســـتان 
پیشەســـازی"  "بازرگانی و  بەڕۆژنامەی 
راگەیاند ئەمساڵ یەکێک بوو لەھەرە ساڵە 
باشـــەکان بۆ ھەنگەوانانی کوردستان، 
ئەو وتی "بەپێی ئـــەو زانیارییانەی کە 
ھەنگوین  ھەنـــگ و  دەســـتمان  دەگاتە 
لەھەموو ناوچەکانی ھەرێمی کوردستان 
باش بووە، ئەمساڵ پوورە دانێکی زۆر 
ھەبووەو لەگەڵ ئەوەشدا بڕی ھەنگوین 
زۆر باش بووە، کـــە مەزەندە دەکرێت 
ھەر کورە ھەنگێک (٥ تا ١٠)کیلۆ بێت، 
لەکاتێکدا لەساڵی ڕابردوو دۆخی ھەنگ 
زۆر خـــراپ بوو بەھۆی کەمی شـــیلەو 
ھەڵەو نەخۆشـــیەکانەوە، لەسەدا سی 
بۆ چلی ھەنگی کوردســـتان لەناوچوون 

بەرھەمیش زۆر خراپ بوو".

وتیشـــی "ھەنگوین لەوتی ئێمە سێ 
جۆرە، جۆرێکیان ھەنگوینی سروشتیە 
ھـــی ناوچە شـــاخاویەکانە کە پشـــت 
بەگوڵ و گولەی سروشتی ئەو ناوچانە 
دەبەســـتێت کـــە ئـــەوە ھەنگوینی لە 
١٠٠٪ سروشـــتیە، جۆرێکیتریان پشت 
دەبەســـتێت بەکێڵگە دەستییەکان ئەو 
جـــۆرە کەمێـــک مـــاددە کیمیایەکانی 
تیـــادا بەکاردێت، کـــە ئەمەش کەمێک 
کاریگەری بۆســـەر ھەنگویـــن دەبێت، 

جۆری سێھەم ئەو جۆرەیە کە شەکری 
بۆ دادەندرێت، ئەوەش ھەنگوینی شەکر 

دروست دەکات".

دامەزرێنـــەری کۆمەڵەی ھەنگەوانانی 
دا  بـــەوەش  کوردســـتان  ئامـــاژەی 
کوردستان ھەنگوینی زۆر باشی ھەیەو 
یەکێکە لەو ھەنگوینانەی کە لەجیھاندا 
بەکوالیتی بەرز ناسراوە، ئەو وتی "ئێمە 
پشـــکنینمان بـــۆ ھەنگوینـــی ناوچەی 
ناوچەی  پێـــدارەو  ســـورداش، گوندی 
شەروەتە لەپشـــدەر و ماوەت کردووە، 
ھەنگوینێکی  ســـفرە،  ئەنتیبایەتیکیان 

زۆر ساغن".

ئەمە لەکاتێکدایە بەپێی ئەو داتایانەی 
ئەمســـاڵی  بەرھەمی  بودەکرێنـــەوە، 
ھەنگوینـــی ھەرێمی کوردســـتان زیاتر 
لە ١٠٠٠ تۆن دەبێت، لەکوردستاندا ١٥ 
ھەزار ھەنگەوان ھـــەن، کە ٧٠٠ ھەزار 
پـــوورەی ھەنگیان ھەیـــەو ھەنگوینی 
کوردســـتان بووەتە جیھانی و خواستی 
زۆری لەسەرەو لەساڵی ٢٠٢١دا ٥١ تۆن 

تەنیا بە ئیماراتی عەرەبی فرۆشراوە.

  لوقمان عومـــەر، کارگێڕی کۆمەڵەی 
ھەنگەوا نانی کوردســـتان لەلێدوانێکدا 
کوردســـتان  ھەنگوینـــی  دەربـــارەی 
وتـــی "ھەنگوینی کوردســـتان یەکێکە 
جیھـــان،  باشـــەکانی  لەھەنگوینـــە 

لەبەرئەوەی ئاوھەواو ژینگەی کوردستان 
ھەنگوین و  بەرھەمھێنانـــی  بـــۆ  لەبارە 
بەخێوکردنـــی ھەنـــگ بەھـــۆی بونی 
گەرمیان و کوێســـتانەوەو لەکوردستاندا 
گوڵی سروشـــتی زۆر جیاوازمان ھەیە، 
کە ئەو شیلەیەی ھەنگ کۆی دەکاتەوە 
لەزۆرتریـــن جـــۆری گـــوڵ بەرھەمـــی 
دێنێت، ئـــەوەش تایبەتمەندییەکی ترە 
بۆ ھەنگوینی کوردســـتان و ڕێژەی شێ 
لەھەنگوینی کوردستاندا دەگاتە ١٤ پلە 
کەئەمەش ھۆکارێکی دیکەیە بۆ باشـــی 
ھەنگوینـــی کوردســـتان. خاکی بەپیت 
کاریگـــەری ھەیە لەســـەر ئەو شـــیلەو 
ھەنەی ھەنگ کـــۆی دەکاتەوە کەوا 
دەکات ھەنگوینی کوردستان ساغ و باش 

دەربچێت".
  وتیشـــی" لەمساڵدا ھەنگوینێکی زۆر 
لەسەرتاسەری کوردستاندا،  باش ھەیە 
ھەمـــوو ھەنگەوانـــان لەبەرھەمەکانیان 
ڕازین و بەپێی پێشـــبینییەکانمان لەھەر 
کـــورە ھەنگێـــک پێنـــج بـــۆ دە کیلۆ 

ھەنگوین ھەبێت".
  بەشێکی زۆری ھەنگەوانان لەھەرێمی 
کوردستان ســـانە بەپێی کەشوھەوای 
ناوچەکانیان بەرھەمھێنانی ھەنگوینیان 
زۆردەبێـــت یان کـــەم دەکات، بەم بۆ 
ئەمســـاڵ پێشـــبینی بەرھەمێکی زۆری 
ھەنگویـــن دەکرێت لەتـــەوای ھەرێمی 

کوردستان.

باڵدارە  لەمێــــرووە  یەکێکــــە  ھەنگ 
گرنگەکان بۆ ژیــــان و ژینگەو ئابوری و 
خۆراک و دەرمانی مرۆڤ و گەردەنکردن 

(تلقیح)ی رووەکەکان .
ھەنگ لەسەر شیلەو ھەڵەی گوڵەکان 
دەژیت و خۆراکی کرمۆکەکانیشــــی پێ 

دابین دەکات.
ھەنگەکان ژیانی بەکۆمەڵ دەگوزەرێنن و 

شاھەنگێک سەرکردایەتیان دەکات.
باشترین جۆری ھەنگ بریتیە لەھەنگی 

.APIS MELIFERA ئەوروپی

 گرنگترین ئــــەو بەرھەمانەی ھەنگ 
بەرھەمیــــان دەھێنێــــت بریتیــــن لە: 
(ھەنگوین/ العسل، مۆم/ شمع العسل، 
بەرەمۆم (پرۆپۆلێس)/ العکبر، ھەڵە 
شــــاھەنگ  خواردنی  اللقاح)،  (حبوب 
(الغذا ء الملکی)، ژەھری ھەنگ (ســــم 
النحل)، کــــە زۆربەیان جگە لەخۆراک 

وەکــــو دەرمانیش بەکاردێن بەتایبەتی 
وەکو دژە بەکتریاو کەڕوو ڤایرۆسەکان و 
دژە ئۆکسان و شێرپەنجەو چارەسەری 

بەشێکی بەرچاو لەنەخۆشییەکان .

جگــــە لەوانــــەی باســــکران، ھەنگ 
کەڵکێکــــی ئابــــوری و ژینگەیی زۆری 
ھەیە بەتایبەتی بۆ ھاوسەنگ ڕاگرتنی 
ھەمەچەشــــنی  پاراســــتنی  ژینگــــەو 
البیولوجــــی)،  (التنــــوع  بایۆلۆجــــی 
ئەویش بەگواستنەوەی ھەڵە لەنێوان 
ڕووەکەکاندا، بەتایبەتی لەو شوێنانەی 
دەســــتی مرۆڤیان پێناگات وەکو کەژو 

کێوو بیابانەکان.

خاڵێکی زۆر گرنگ ھەیە کە بەداخەوە 
الی ئێمــــە فەرامۆش کــــراوە ئەویش 
نەبونــــی پەیوەندی توندوتۆڵە لەنێوان 
ھەنگەوان و جوتیارو باخەوانەکاندا، کە 
ئەمە کاریگەری خراپ دەکاتە سەر ژیانی 
ھەنگەکان و پاشــــانیش بەرھەمی ھەر 
یەک لەجوتیارو ھەنگەوان، کە باشــــتر 

وایە ھەردووال سوود لەیەکتر وەربگرن و 
لەتەنیشت یەکترییەوە کاری ھاوبەش و 
ھاوبەرژەوەندی خۆیان ئەنجام بدەن بۆ 
زیاتــــر پیتاندنی ڕوەکەکان و زۆرکردنی 

بەرھەمی ھەنگوین لەھەمانکاتدا .

دەکرێت ڕۆڵی حکومەت و ڕێکخراوەکانی 
پیشــــەوەری ھەنگ بەھەند وەربگیرێت 
ھەنگەوانان  بەھاوکاریکردنــــی  ئەویش 
بەکردنەوەی خولی ڕاھێنان و پێشانگای 
بەرھەمەکانیــــان،  ســــاغکردنەوەی 
ھەروەھا پاڵپشتی کردنیان بۆ زاڵبون 
بەسەر دەردو نەخۆشیەکانی ھەنگدا .

لەالیەکــــی ترەوە ئەرکــــی حکومەتە 
ڕێژەی ســــەوزایی زۆر بکات بەتایبەتی 
ڕووەکە گوڵدارەکان تاوەکو ھەنگەکان 
تــــەواوی خۆیان  خواردنــــی  بتوانــــن 
مســــۆگەر بکــــەن لەشــــیلەی گــــوڵ و 
ھەڵــــەکان و بەدوور بــــن لەتیاچوون و 
لەســــەردەمانی  ئەوەی  وەکو  قڕکردن 

جەنگ و قەیرانەکاندا ڕوویان داوە.

پڕۆگرامی خولی ئامادەکردنی ڕاھێنەری پیشەیی 
بەستانداردی ئەڵمانی بەڕێوەچوو

بەرھەمی ئەمساڵی 
ھەنگوینی ھەرێمی 
کوردستان زیاتر لە 
١٠٠٠ تۆن دەبێت، 
لەکوردستاندا ١٥ 

ھەزار ھەنگەوان ھەن، 
کە ٧٠٠ ھەزار پوورەی 

ھەنگیان ھەیە

ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی یەکێکە 
لەھاوبەشەکانی ئەم 
پڕۆژەیە بەئامانجی 

پێگەیاندنی کەسانی 
پسپۆڕو پیشەگەر بۆ 

بازاڕی کارو کارگە 
گەورەکان و پشتبەستن 

بەدەستی کاری 
ناوخۆیی

ئەمساڵ یەکێک بوو لەساڵە ھەرە باشەکان بۆ ھەنگەوانانی کوردستان

ھەنگوینی کوردستان ساغترین ھەنگوینی جیھانە

ھەنگ و ژینگەی ھەرێمی کوردستان

کشتوکاڵ (١٨) پێنج  شەممە ٢٠٢٢/٩/٨راھێنان (١٨) پێنج  شەممە ٢٠٢٢/٩/٨

جەالل کەریم ئۆمەر - بایۆلۆجیست

  زۆر گرنگە کە ئەم جۆرە خوالنە بەردەوامییان هەبێت

  هەنگوینی رسوشتی پشت بەگوڵ و گو�لەی رسوشتی دەبەستێت

  شانەیەکی هەنگ



کشتوکاڵ ژینگە

ئا: زریان محەمەد

خواســـت لەســـەر گۆشـــتی ماســـی 
بـــەردەوام ڕو لەزیادبوونە، ئەمەش بۆتە 
ھۆی گەشەکردن و گرنگیدان بەزیادکردنی 
حەوزی ماســـی و بەرھەمھێنانی زیاتری 
سامانی ماســـی، کەوا دەکات لەناوخۆدا 

خواستی بازاڕ پڕ بکرێتەوە.

ســـەرۆکی کۆمەڵەی ســـامانی ماسی 
لە شـــاری ســـلێمانی، ســـەالح مەجید 
لەلێدوانێکـــدا بۆ ڕۆژنامـــەی "بازرگانی و 
پیشەســـازی" رایگەیانـــد "بەخێوکردنی 
ماسی لەھەرێمی کوردستان لەم سانەی 
دوایدا گرنگی زۆری پێدراوە، خەڵکێکی 
زۆر خەریکی ئەم پیشەیەن، ھەرچەندە 
بەخێوکردنی ماسی لەکوردستان بەراورد 
بە بەشـــەکانی تری عێراق یان وتانی 
دراوسێ مێژوویەکی کۆنی نیە، نزیکەی 
سی ساڵ بەر لەئێســـتا یەکەم پڕۆژەی 
ماســـی لەســـنوری پارێزگای سلێمانی 
دروســـتکراوە، دە ساڵی یەکەم ژمارەی 
پڕۆژەکان کەمبون و ڕوبەرەکانیان بچوک 
بوون، بەم لەدە ســـاڵی دووەم ژمارەی 
پڕۆژەکان لەزیادبووندا بوون، لەبەرئەوەی 
ماســـی  بەخێوکردنی  پێداویســـتیەکان 
ئاســـانتر دەســـت بەخێوکارانی ماسی 

دەکەوت بەراورد بەدە ساڵی یەکەم".
کات  "بەتێپەڕبونـــی  راشـــیگەیاند 
خواســـت لەسەر گۆشـــتی ماسی زیاتر 
دەبـــوو، ھەربۆیـــە گۆڕانـــکاری گەورە 
لەبەخێوکردنی ماسیدا ڕویدا لەدە ساڵی 
ســـێیەمدا جگە لەبەخێوکردنی ماســـی 
لەحـــەوزی گڵـــدا، دوو شـــێوازی تری 
بەخێوکردنی ماسی دروست کرا ئەویش 
حەوزە ھەڵواســـراوەکان لەدەریاچەکاندا 
بـــوو حەوزەکانـــی کۆنکرێتـــی، واتـــە 
بەخێوکردنی ماسی لەئاوی ساردا زیادیان 
پڕۆژەکاندا   لەڕوبەری  گۆڕانکاریش  کرد، 

کراوە پرۆژەی گەورە دروستکران".

ئامـــاژەی بەوەشـــدا ھـــاوکات لەگەڵ 
پەرەسەندنی ئەم پڕۆژانەدا، بەپێچەوانەوە 
بەتێپـــەڕ بوونی کات بەرھەمی ماســـیە 
لۆکاڵیەکان لەدەریاچەو ڕوبارەکان کەمی 
کردوە بەھۆی زیاد لەپێویست ڕاوکردن و 
بەکارھێنانی ڕێگەی نەشیاو بۆ ڕاوکردن و 
پابەند نەبوونـــی ھەندێک کەس لەکاتی 
قەدەغەکردنـــی ڕاوی ماســـی کاریگەری 
ڕاســـتەوخۆی ھەبـــووە، لەســـەر کەم 
بوونەوەی سامانی ماسی لەدەریاچەکاندا 
جگە لەپیسبوونی ســـەرچاوەکانی ئاوو 
وشکە ساڵی کاریگەری خراپیان ھەبوە 

لەسەر سامانی ماسی.

دەربـــاری ئـــەو کێشـــەو گرفتانـــەی 
لەبـــەردەم کەرتـــی ســـامانی ماســـی 
لەھەرێمـــی کوردســـتان ھەیە، ســـەالح 
مەجیـــد ســـەرۆکی کۆمەڵەی ســـامانی 
ماسی وتی "نەبوونی بازاڕێکی ھاوچەرخ 
(عەلوە) بۆ فرۆشـــتنی بەرھەمی ماسی 
دیاریکردنی  دەریاچـــەکان،  حەوزەکان و 
نرخ بەپێی جۆری ماســـیەکان، نەبوونی 
پێویســـت  پەنجەماســـی  ھەڵھێنـــەری 
بەتایبەتی لەجۆرەکانی (سلفەر، گراس) 
ھەروەھا ھەڵھێنەر لەجۆری سالمۆن، کەم 
بوونەوەی بەرھەمی ماسیە ڵۆکاڵیەکانی 
دەریاچـــەو ڕوبـــارەکان ئەویش بەھۆی 
نەبوونی پالنێکی گونجاوو زانستیانە بۆ 
پاراســـتن و پەرەپێدانی سامانی ماسی، 
نەبوونـــی داتـــاو زانیاری لەســـەر بڕی 
بەرھەمی ناوخـــۆ، ئەنجامنەدانی ڕوپێو 
بـــۆ پڕۆژەکانـــی بەخێوکردنی ماســـی، 
ئەنجام نەدانی خولی ڕێنمایی ســـمینار 
لەناوەوەو دەرەوەی وت بۆ پســـپۆڕان و 
لەسەر  ماســـی  ســـامانی  بەخێوکارانی 
پـــڕۆژەکان و  بەڕێوەبردنی  بابەتەکانـــی 
ماســـی،  نەخۆشـــیەکانی  بەخێوکردن و 
گرانی نرخی ئالیک و پێکھاتەکانی و کرێی 
کەم  وشکەساڵی و  کارەباو سووتەمەنی، 
بوونەوەی ســـەرچاوەکانی ئاو، دروست 
نەکردنی پـــڕۆژەی ســـتراتیجی و گرنگ 

لەبواری ماسیدا لەالیەن سەرمایەدارانەوە، 
بەتایبەتی پڕۆژە داخراوەکان کە زەوی و 
ئاوی کەمی دەوێـــت، بەم بەرھەمێکی 
زۆرمـــان دەســـت دەکەوێـــت لەھەموو 

وەرزەکانی ساڵدا". 

لـــەژووری  کشـــتوکاڵی  ڕاوێـــژکاری 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی، وەسفی 
خەلیل لەبارەی ژمـــارەی ئەو پڕۆژانەی 
لەشاری سلێمانی  بەرھەمدەھێنن  ماسی 
وتـــی "حـــەوزی گڵیـــن ٥٢ پڕۆژەیـــە، 
حەوزی ھەڵواسراو ١٢ پڕۆژەیە، حەوزی 
کۆنکرێـــت ١٠ پڕۆژەیـــە، جگـــە لەوانە 
چەنـــد پڕۆژەیەکی دیکە ھەیە موڵەتیان 

وەرنەگرتوەو ماسی بەرھەمدەھێنن".
وتیشـــی "بەگشـــتی ڕۆژانە پارێزگای 
سلێمانی پێویستی بە ١٩ تۆن ماسی ھەیە، 
بەم بەرھەمی ناوخۆیی ٧ تۆنە کەواتە 
دەتوانیت لە ٣٠٪ پێویستی ناوخۆیی پڕ 
بکاتەوەو ئەو بەشـــە پێداویستییەی تر 
خواروی  لەشـــارەکانی  دەکرێت  ھاوردە 

عێراق بۆ پڕکردنەوەی بازاڕ".

بـــەوەش دا یـــەک پڕۆژەی  ئاماژەی 
پەنجەماسی لەسنورەکەمان ھەیە توانای 
بەرھەمھێنانی ١ ملیۆن پەنجەماســـییە، 

ئەمەش پێوستی ناوخۆ دابین ناکات.

ئا: رێژەن سەردار

شـــاری  باخچەکانـــی  بەڕێوەبـــەری 
ســـلێمانی ئاماژە بـــەوە دەکات بەھۆی 
بلـــوارو  ئاونەدانـــی  وشکەســـاڵی و 
بەشێکیان  سلێمانی،  شاری  باخچەکانی 
تیاچونـــدان،  وشـــکبوون و  لەبـــەردەم 
ئەو دەڵێـــت " زۆرتریـــن باخچەو بلوار 
لەعێراق و کوردستان لەشاری سلێمانییە، 
ڕێژەی سەوزایمان  لەستاندار دەرچوین و 

نزیکەی ٢٠٪ە".

بەڕێوەبەری  حەمەســـاڵح،  کامـــەران 
باخچەکانی شـــاری ســـلێمانی لەبارەی 
کاریگەرییەکانی کەمئاوی و وشکەســـاڵی 
لەسەر رێژەی سەوزایی و ئەو مەترسییانەی 
روبـــەڕووی ژینگەی شـــارەکەو باخجەو 
پارکە دیارەکانـــی وەک پارکی ئازادی و 
ھەواری شـــارو باخی گشـــتی دەبنەوە، 
بەرۆژنامـــەی "بازرگانی و پیشەســـازی" 
راگەیاند "ھۆکارێکی سەرەکی وشکبوونی 
درەختەکانـــی پارکی ئـــازادی و ھەواری 
شارو شەکەتی درەختەکانی باخی گشتی 
"دەریاچەکان  وتی  ئەو  وشکەســـاڵییە، 
لەچین و ئەلـانیاو فەرەنسا وشک دەبن، 
دەبێت لە ســـلێمانی چۆن بـــێ؟ ئێمە 
لەپارکی ئازادی دوو بیرو دوو کارێزمان 
١٥⁄٨⁄٢٠٢٢ەوە  لەبـــەرواری  ھەیـــە، 
وشـــک بوون، ئاویان تیا نەماوە، ئەمە 
یەکێکە لەکێشـــەکان، ئێمە حەوت مانگ 
لەمەوبـــەر لەگـــەڵ ژووری بازرگانـــی و 
پیشەسازی قسەمان کرد وتیان پارەتان 
بۆ دابین دەکەین، بەم بەداخەوە نەکرا، 
لەئیبراھیم  ھەیـــە  تەنکەرێکمان  ئێمـــە 
ئەحمەدەوە ئـــاو دەھێنێت بـــۆ پارکی 
ئازادی، لـــە ١٥⁄٨⁄٢٠٢٢ بەو تەنکەرە 

ئاوی درەختەکان دەدەین، زۆر سوپاسی  
ســـەرۆکی  محەمـــەد،  ســـیروان  کاک 
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی 
دەکەین کە پێشنیازێکی زۆر باشی کرد 
لەئەنجومەنی شارەوانی، بڕیار دراوە دوو 
ملیار دینار تەرخان بکرێت بۆ جوانکاری 
پارکی ئازادی، ئێمە بەو پارەیە یەکێک 
لەکارەکانمان ئەوەیە  ســـەرچاوەی ئاو 
زیـــاد دەکەین، ئەگەر ئـــاو ھەبێت ژیان 

دەبێت".

وتیشی "ئێمە پارەیەکمان بۆ تەرخان 
کرابوو بۆ گرتنی تەنکەر، ساڵی ڕابردوو 
بۆ مانگی شـــەش تا ھەشـــت ئەوەمان 
ھەبـــوو، بەم کە مانگی ھەشـــت تەواو 
بوو پارەمان لەبەردەســـت نەما  بەپەلە 
دوو ئەندازیارمـــان نارد بـــۆ الی ئاوات 
شـــێخ جەناب، وەزیری دارایی و ئابوری 
حکومەتی ھەرێم، بۆ دابین کردنی پارە، 
ئێمە ھەموو ساڵێک بۆ دابین کردنی ئاو 
پشـــت دەبەســـتین بەتەنکەر لەزۆربەی 
باخچەکانی سنوری پارێزگای سلێمانی، 
لەبەرئەوەی لەم کاتەدا زۆربەی بیرەکان 
ئاوی تێـــدا نیە، پارکی ئازادی و ھەواری 
شار ھەمان کێشەیان ھەیە کە کەمئاوییە، 
بۆ نمونە ئێمە لەپارکی ئازادی لەماوەی 
مانگێکدا ١١٨ ملیۆن لیتر ئاومان دەوێت، 
بەداخـــەوە لەبـــەرواری ١⁄٩⁄٢٠٢٢ەوە 
تەنکەرە مەدەنییـــەکان ڕاگیراون، لەبەر 
ئـــەوەی پارەیـــان بۆ ســـەرف ناکرێت، 
وازیان لێ ھێناوە، چەند ڕۆژێکە بەتەنھا 

بەیەک تەنکەری حکومی ئاو دەدەین".

شـــاری  باخچەکانـــی  بەڕێوەبـــەری 
ســـلێمانی پێیوایە  باشترین چارەسەری 
ئەم گرفتە ئەوەیە بیری  قوڵ لێبدرێت، 

ئـــەو وتـــی "لەچەمەکـــەی  قلیاســـان 
پانـــزە ھەزار مەتری  لـــە١⁄٢⁄٢٠٢٢دا 
چوارگۆشـــە ئاومان ھەبوو، ڕۆشـــتۆتە  
خوارەوە بۆ جۆگەلەکانـــی تانجەرۆ، لە 
١⁄٣⁄٢٠٢٢ بووە بـــە ١٠ ھەزار مەتری 
چوارگۆشەو بەفیڕۆ رٶشتوە بەرەوخوار، 
بەم ســـەیر دەکەیت لـــە ١⁄٩⁄٢٠٢٢ 
یەک مەتر ئاو لـــەو چەمەدا نیە! ئەگەر 
بتوانین ئاو گل بدەینەوە ئاوی  ژێرزەوی 
دەبوژێتـــەوەو شـــوێنێکی گەشـــتیاری 
دەبێـــت، دەتوانین شـــەمعی بۆ دانێین 
بەتەنکەر ئاو بگەیەنینە ئەو شـــوێنانەی 
کـــە پێویســـتیانە، بەتایبەتـــی پارک و 

بلوارەکانی ناو شار".
سەبارەت بەو داھاتەی کە لەکافتریاو 
یانەو گەراجەکانـــی پارکەکانی ھەواری 
شارو ئازادی وەردەگیرێت، کامەران وتی 
"ئێمە ســـەر بەســـەرۆکایەتی شارەوانی 
ســـلێمانین، ئەوان پارەمـــان بۆ دابین 
دەکـــەن، مـــن ١٤ ســـاڵە بەڕێوبـــەری 
باخچەکانـــم، تاکو ئێســـتا نازانم کرێی 
ئـــازادی چەندە؟  کۆشـــکەکانی پارکی 
چونکە  شـــارەوانی وەریدەگرێت، یانەی 
شـــارو دیـــوان و  ڕێوان و شـــاری یاری 
ھەمووی  پارەکەی دەچێتە شـــارەوانی، 
لەوێشـــەوە دەچێت بۆ وەزارەتی دارایی 
نـــاو پارکی  لەھەولێـــر، گەراجەکانـــی 
ئازادی چـــوار دانـــەن، دوو دانە دراوە 
بەکرێ پارەکەی شارەوانی وەریدەگرێت، 
ڕێنمای دارایی ڕێگە نادات پارەکە ئێمە 
وەریبگرین و بـــۆ بوژانەوەو جوانترکردنی 

پارکەکە بەکاریبھێنینەوە".

وتیشـــی "ئێمە وەکـــو بەڕێوبەرایەتی 
باخچەکانی ســـلێمانی خاوەنی ٣ ملیۆن 
دارین لەناو شاری ســـلێمانیدا بەھەموو 
باخچەو بلوارەکان، ٥٣٣ باخچەو بلوارو 
پارکمان ھەیە، زۆرتریـــن باخچەو بلوار 
لەعێراق و کوردستان لەشاری سلێمانییە، 
ســـانە باخچـــە دروســـت دەکەین کە 
ھاوتیانـــی گەڕەکەکان خۆیان خزمەتی 
دەکەن، خۆشمان ھاوکاری دەکەین، ئەو 
دیاریکراوە،  بـــۆ  باخچەیان  گەڕەکانەی 
بـــەم تاکو ئێســـتا دروســـت نەکراوە، 
ســـورەیت قەیدی باخچـــە بھێنن ئێمە 
دیزانیـــان بۆ دەکەین خۆیان دروســـتی 
بکەن، لەسەر ئەو دیزاینە، بەبێ ئەوەی 
تەلبەنـــی بکـــەن و جۆالنـــێ و ئاگردان و 
ســـەوزەی تیابچێنـــن ئەمـــە دەبێـــت 

بەداگیرکردنی موڵکی گشتی،  شارەوانی 
داوایان لێدەکات الیبەرن".

شـــاری  باخچەکانـــی  بەڕێوەبـــەری 
خـــۆی  ئەزمونـــی  بەپێـــی  ســـلێمانی 
ھەمیشـــە بەگەشـــبیینییەوە لەئایندەی 
ســـەوزایی و باخچەو درەختەکانی ساری 
ســـلێمانی دەڕوانێت ســـەڕەرای ھەموو 
کێشـــەو گرفتـــەکان، ئـــەو وتـــی "من 
لەســـاڵی ٢٠٠٨ کە بووم بە بەڕێوبەری 
باخچەکانی ســـلێمانی وشکەساڵی بوو، 
بەم خۆشبەختانە توانیمان بەرەنگاری 
وشـــکە ســـاڵی ببینەوە، لەساڵی ٢٠١٤ 
وشـــکە ساڵی بوو، دیســـان بەرەنگاری 
بوینەوە، ماوەی دوو ساڵیشە بەرەنگاری 
نیمچە وشکەســـاڵی دەبینەوە، ھێشـــتا 
توانیومانە ئەمســـاڵ بیرەکان تاکو ١٥ی 
لەھیچ  بەکاربھێنیـــن،  ھەشـــت  مانگی 
ئەمە  کوردســـتان  عێراق و  پارێزگایەکی 
نیـــە، چەنێـــک داریش وشـــک بێت ١٠ 
ئەوەنـــدە  درەخت دەچێنین، ئەمســـاڵ 
بەھۆی  ھەرچەندە  باشترە،  بارودۆخمان 
ئەو ســـەرمایەی ڕوویکردە ســـلێمانی و 
کوردســـتان ھەندێک دارمان وشک بوو، 
بـــەم لەبەرامبـــەردا ٦ ھەزار دارمـــان 
چانـــدوە لەبری ئـــەوە، پالنمان  داناوە 
لەمانگی یانزەی ئەمساڵدا ٥ ھەزار داری 
دیکە بچێنین، سلێمانی سەوزترین شاری 
عێراقـــەو لە ســـتاندار دەرچوین ڕێژەی 

سەوزایمان لەسەدا ١٩.٤ە".

وتیشی "حەوت ساڵە زۆرترین ڕێژەی 
بارنبارین لەپارێزگای سلێمانییە، زۆرترین 
ڕێژەی شێ لەوەرزی ھاویندا لەپارێزگای 
سلێمانییە، کەمترین پلەی گەرما لەسەر 
ئاستی عێراق و ھەرێم لەم وەرزی ھاوینەدا 

لەسلێمانی تۆمار کراوە".

بەرھەمی سامانی ماسی لە٣٠٪ پێویستی ناوخۆ پڕ دەکاتەوە درەختەکانی پارکی ئازادی و ھەواری شار بەھۆی کەمئاوییەوە شەکەتن 

سلێمانی لەئاستی عێراقدا سەوزترین شارە

سلێمانی خاوەنی 
٣ ملیۆن دارە لەناو 

شاردا بەھەموو 
باخچەو بلوارەکان، 
٥٣٣ باخچەو بلوارو 

پارکمان ھەیە، زۆرترین 
باخچەو بلوار لەعێراق و 

کوردستان لەشاری 
سلێمانییە

لەسلێمانی حەوزی 
گڵین ٥٢ پڕۆژەیە، 
حەوزی ھەڵواسراو 

١٢ پڕۆژەیە، حەوزی 
کۆنکرێت ١٠ پڕۆژەیە، 

جگە لەوانە چەند 
پڕۆژەیەکی دیکە ھەیە 
موڵەتیان وەرنەگرتوەو 

ماسی بەرھەمدەھێنن

(١٨) یەک  شەممە ٢٠٢٢/٩/١١ (١٨) یەک  شەممە ٢٠٢٢/٩/١١

  پارکی ئازادی یەکێکە لەپارکە جوانەکانی شار

  خواست لەسەر گۆشتی ماسی بەردەوام ڕو لەزیادبوونە



زۆر جـــار بەھـــۆی پیشـــکەوتنی 
زانســـت و تەکنەلۆجیـــاوە ڕوبەڕووی 
دەبینەوە،  نـــوێ  زاراوەی  چەمـــک و 
ئەســـتەمە بتوانیـــن بەرانبەرەکـــەی 
لەزمانی کوردی پەیـــدا بکەین، بۆیە 
تەنھـــا دەتوانرێت پێناســـەیەکی بۆ 
بکرێت، کـــە واتا ڵیبـــڵ بریتیە لەو 
زانیارانەی لەســـەر ھەموو مادەیەکی 
گوزارشت  دەنوسرێت،  کراو  بەپاکێت 
لـــەڕووی  دەکات  لەپێکھاتەکـــەی 
شێوەو سیفاتە فیزیاویی و کیمیاویی و 

چۆنیەتی بەکارھێنانییەوە.

 لێـــره دا لەبـــەر زۆری جۆری مادە 
لەبەرئەوەی  کـــراوەکان و  بەپاکێـــت 
ھەریه ک پێوستی بەپسپۆری تایبەتی 
خۆیەتـــی، ئێمە لێـــرەدا تەنھا مادە 
کراوەکان دەبێتە  بەپاکێت  خۆراکییە 

جێگه ی باسەکەمان.
 

مرۆڤ ســـەدان ســـاڵە لەھەوڵدایە 
بۆ ئـــەوەی بژێوی خـــۆی لەخۆراک 
دابیـــن بکات، بـــەم زۆرجـــار ئەو 
بـــڕەی بەرھەمی ھێناوە لەپیوســـتی 
خۆی زۆرتر بـــووە، بۆیە بیری لەوە 
کردوەتەوە بەشـــێوەیەک لەشێوەکان 
تێکبچێت،  ئـــەوەی  بـــێ  ھەڵیبگرێ 
بۆیە ھەر لەو ســـەردەمانەوە بیریان 
لەوە کردوەتەوە یان بەڕێگەی وشک 
کردنەوە وەکو ئەوە بۆ میوەو سەوزە 
دەکرێت، یـــان بەکارھێنانی خوێ بۆ 
مانـــەوەی ئەو خۆراکە بـــۆ زۆرترین 

ماوە.
دیارە تا ئیســـتاش ئەمە لەزۆرێک 
لەبـــازارە میللیـــەکان  بەدیدەکرێت، 
پســـپۆرانی  بۆچونـــی  به گوێـــره ی 
زانســـتی خۆراک ئەو جۆرە رێکارانە 
کیمیایی  مادەیەکی  ھیچ  لەبەرئەوەی 
یان گۆرانکارییه کی بەســـەرنەھاتوە، 
بۆیـــە دەتوانیـــن بڵێین ئـــەو جۆرە 
ھەڵگرتنـــە کەمتریـــن رێـــژە لەبه ھا 

خۆراکییەکەی لەدەست دەدات.
 لەبەرئەوەی ئەمە پرۆسەیەکی زۆر 
خاو بوە، نەتوانراوە پێداویستی بازاڕ 
دابین بکات بۆیە کەســـانی شـــارەزا 
لەم بـــوارە بیریان لـــەوە کردوەتەوە 
ئامێـــری تایبەت دروســـت بکەن چ 
بۆ ئەوەی بەرھەمە کشـــتوکاڵییەکان 
بەفیـــڕۆ نەچـــێ چ لـــەوەی بتوانن 
لەوەرزێکـــی تر به کاریبێنن، بۆ نمونە 
کاتی خۆی بەھەرەوەزی چەند ماڵێک 
لەکاتێک بەرھەمـــی تەماتە زۆر بوو، 
لەھەمانـــکات ھەرزان بوو دەســـتیان 
دەکـــرد بەدروســـتکردنی دۆشـــاوی 
تەماتە، بـــەم دوای ئەوەی کارگەی 
دروستکردنی دۆشـــاوی تەماتە ھاتە 
ئـــارا ئـــەم دیاردەیـــە نەمـــا. به م 
ئەمەی  ئایا  ئەوەیە  پرســـیارەکەمان 
بەئامێـــر دەکـــرێ بەھەمـــان ڕێـــگا 
باوەکەی جاران ئـــەو خۆراکە ھەمان 

بەھای خۆی ھەیە؟ 
ئەمجارە  چونکە  نەخێـــر  بێگومان 
جگـــە لەخێرایـــی پرۆســـەکە کـــە 
دەبێتە ھۆکاری کـــەم کردنی بەھای 

خۆراکەکە، ئەو دەفرانەیش، قتو بێت 
یان پالســـتیک یان ھـــەر مادەیەکی 
تر تـــا رادەیـــەک بەتێپەربوونی کات 
کارلێکردنـــی کیمیاویی دەکات لەگەڵ 
دەبیتە ھۆی  ئـــەوەش  خۆراکەکـــە، 
بۆ  زیانبەخش،  مادەی  دروســـتبونی 
کەم کردنەوەی ئەم کـــردارە بیریان 
لـــەوە کردوەتـــەوە ھەنـــدێ مادەی 
کیمیاویـــی بەکاربھێنن بۆ ئەوەی ئەو 
خۆراکە بۆ درێژترین ماوە بمێنێته وەو 
تیکنەچێـــت، بێگومان ئـــەو خۆراکە 
سەڕەرای بەکارھێنانی چەند مادەیەک 
بۆ مانەوەی، به م بەھەموو شێوەیەک 
لەئەنجامـــدا  کات  بەتێپەربوونـــی 
ھـــەر تیکدەچێت، بۆیە بەپێویســـت 
دەزانریـــت ماوەیه ک دیـــاری بکرێت 
بمێنیتەوەو  بەســـەالمەتی  خۆراکەکە 
ڕۆژی بەرھەمھێنانـــی لەگـــەڵ ڕۆژی 

تێکچونی دیاری دەکرێت.
دیارە ھەر خۆراکێک ترشی و سوێری و 
تفتی جیـــاوازە، کەواتـــە ئەمەش وا 
دەکات پێشوەخت جۆری ئەو مادەیە 
دیـــاری بکرێت کە ئـــەم قوتوەی لێ 
دروســـت دەکرێ، کەواتە تا بتوانرێت 
خۆراکیـــک بۆ ماوەیەکـــی دیاریکراو 
بەپرۆســـەیەکی  دەبێت  ھەڵبگیـــرێ 
زۆر ئاڵـــۆز تێبپەڕێت، بەم ھاوتی 
ئاساێی ناتوانێت بەباشی لێیتێبگات، 
بۆیە پســـپۆرانی ئەم بـــوارە بیریان 
لەوە کردوەتەوە چۆن بتوانن ھاوتی 
ئاشنا بکەن بەپێکھاتەی ئەو خۆراکەو 
چ گۆڕانـــکاری بەســـەریدا ھاتـــوە، 
ئەمەش بووە مایەی ئەوەی لیستێک 
بەقوتوەکە یان پاکەتەکە ھەڵواســـن 
ھەموو ئەوەی باســـمان کرد لەسەری 

بنوسرێت.
کەی  بکرێـــت:  پرســـیار  لەوانەیە 
گرنگـــە بـــۆ ئێمە ئـــەم خۆراکە بەم 
نەخێر  تێپەڕیوە؟  ئاڵۆزەدا  پرۆســـە 
زۆریش گرنگە چونکە لەم سەردەمەی 
ئێمەی تێداین چەندین جۆر نەخۆشی 
زیادی کردوە، ھـــۆکار زۆرن یەکێک 
لەوانە ھەندێک لەم جۆرە خۆراکانەیە، 
چونکە سروشتی پیکھاتەی جەستەی 
مرۆڤێک بـــۆ مرۆڤێکی تـــر لەڕووی 
بەرگرییـــەوە جیـــاوازی ھەیە، ئەمە 

لەالیەک.
جەستەی  بەرگری  ترەوە  لەالیەکی 
مـــرۆڤ بۆ ھەر مادەیەکـــی ژەھراوی 
لەوانەیە  جیـــاوازە،  تەمـــەن  بەپێی 
زۆرجار جەســـتەی گەنجێک بتوانێت 
تا رادەیەک خـــۆی دەرباز بکات لەو 
مادە ژەھراویانـــەی ڕۆژانە لەو جۆرە 
خۆراکانە دەچێتە لەشییەوە، ھەروەھا 
ئەو مادانەی به کاردێت بۆ پاراســـتنی 
ھاندەرە  تارادەیـــەک  خۆراکەکـــەش 
بۆ ســـەرھەڵدانی ھەندێ نەخۆشـــی. 
بۆیە لێـــرەدا زور گرنگە پســـپۆرانی 
بواری خـــۆراک ھـــەردەم ھەوڵبدەن 
رینمایـــی پێویســـت بوبکەنەوە بۆ 
ئەوەی ھاوتیـــان پێش ئەوەی ھەر 
خۆراکێکی لەقوتونراو بەکاربێنن، ئەو 
ڵیبڵـــەی پێوه  ھەڵواســـراوە بەوردی 
بخویننەوە بۆ ئەوەی ڕۆژێک لەڕۆژان 
ترســـناک  نەخوشـــییه کی  ڕوبەڕوی 
نەبنـــەوە ھـــەم خۆیان و ھـــەم ماڵ و 
منداڵیـــان دووربخەنەوە لەھەر جۆرە 

نەخۆشییەک.
دەبێـــت ھەمـــووان ئەو راســـتیە 
بزانن ھەر وتیک بەپێی ســـتاندەری 
خۆی چاودێـــری ئەو زانیارانە دەکات 
کە لەســـەر قوتـــوو یـــان پاکەتەکە 
بەشـــێوەیەک نوســـراون، بۆ ئەوەی 

نەخۆراکەکە بەھای خۆی لەدەســـت 
تەندروســـتییەوە  لەڕووی  نە  دابێت، 

ببێتە مایەی نیگەرانی بەکارھێنان. 
ئەبێ ئەو راستیەش بزانین بەکاربەر 
دەبێـــت ھەندێ ھوشـــیاری لەبارەی 
بەھا خۆراکیه کان ھەبێت یان رێنمایی 
بکرێـــت دەبێت ئەوانەی نەخوشـــی 
ئەم  بەوریایەەوە  ھەیە  دریژخایەنیان 

جۆرە خۆراکانە بەکاربھێنن . 
لێـــرەدا بۆ ئەوەی زیاتـــر بەئاگابن 
لەپێکھاتـــەی خۆراکە لەقوتوو پاکێت 
کـــراوەکان، دەبێت ئـــەم زانیارانەی 
خوارەوەی لەسەر دیاری کراوە بەھەند 

وەربگرن، گرنگترینیان ئەمانەن: 
١/ رێژەی خوێ کە بریتیە لەکلۆرید 
ســـۆدیۆم لەخۆراکی ئاسایی خۆمان 
ئارەزومەندانـــە بەکاردێت، بەم لەم 
جـــۆرە خۆراکە ڕێژەکـــەی بۆ ھەموو 

کەسێک وەکو یەکە.  

لەھەمانکات  تێرەکان  چه ورییە   /٢
پێیدەوترێ ترشە چەورییە تێرەکان، 
لەڕووی به ھـــای خۆراکی پێیدەوترێ 
کـــە  زیانبەخشـــەکان"  "چەورییـــە 
زیادكردنـــی کۆرســـترۆل رۆڵی ھه یه  

له زیادكردنی كێشی له ش.
٣/ وزە بەیەکـــەی کیلـــۆ کالۆری 
پێوانە دەکـــرێ دەبێت ڕەچاوی بڕی 
ئـــەو وزەیـــە بکرێت کـــە لەخۆراکی 
لەقوتونراودا ھەیە چونکە تا رێژەکەی 
زۆر بێت دەبێتە ھۆی زیادبوونی کێشی 
مرۆڤ، بەم لەکاتێکدا مرۆڤ کارێکی 
قورس ئەنجامـــدەدات ئەوکات دەبێت 
ئەمەیش  وەربگرێـــت،  زیاتـــر  وزەی 

نابیتە گرفتێک بۆی.
کـــە  شـــەکر  جۆرەکانـــی   /٤
بەکاربۆھیـــدارات ناســـراون، ئەمەش 
بەھەمانشێوەی وزە زۆرەو سوودمەندە 
بۆ چاالکی ڕۆژانەی مرۆڤ، بەم زیاد 

بەکارھێنانی زیانی خۆی ھەیە.
٥/ ریشاڵ چەندین سوودی ھەیە بۆ 
مرۆڤ، بۆیە دەبێت رۆژانە بەکاربێت 
بەڕیـــژەی ٣ گرام لەھـــەر ١٠٠ گرام 

خۆراک.
٦/ چەوری دووھێندە یەکەی گەرمی 
تێدایە (کالۆری) ئەگەر بەراورد بکرێت 
زۆر  بۆیە  پرۆتیـــن،  بەکاربۆھیدرات و 
زیادبوونی  ھۆی  دەبێتە  بەکارھێنانی 

کێشی مرۆڤ. 
ئەو مادانەی لەســـەرەوە ئاماژەمان 
پێکـــرد رێژەکـــەی بەڕون و ئاشـــکرا 
خۆراکـــە  لەســـەر  دیاریکـــراوە 

لەقوتونراوەکە.
پســـپۆرانی  مێژووییەوە  لـــەڕووی 
ئـــەم بـــوارە ھەوڵیانـــداوە  گرنگی 
خۆراکـــە  ســـەر  زانیارانـــەی  بـــەو 
لەقوتونـــراوەکان  بـــدەن، لەوانەیش 
کۆمپانیـــای کلوکـــزی ئەمریکی، کە 
ھەر لەســـاڵی ١٩٣٠ەوە بۆ یەکەمجار 
لەســـەر ئاســـتی جیھان گرنگی بەم 

بوارە داوە.  
نابێت لەھەمانـــکات رۆڵی دەزگای 
 fda خـــۆراک و دەرمانـــی ئەمریکی
لەبەرچاو نەگرین، کە لەساڵی ١٩٠٦ 
دامـــەزراوەو جگـــە لـــەوەی لەبوارە 
پزشکییە ئاژەڵیی و مروڤیەکەی ڕۆڵی 
گەورەی ھەیە، لەبواری خۆراکیشەوە 
چاودێر بووە لەخستنە بازاڕی خۆراکی 

تەندروست. 
لەکۆتایـــدا زۆر گرنگـــە حکومەتی 
عێراق و ھەریم گرنگی بدەن بەم بوارە، 
بەتایبـــەت  بەرزکردنەوەی ئاســـتی 
ھوشـــیاری خۆراکـــی ھاوتیـــان بۆ 
ئەوەی ھەر لەسەرەتاوە رێگری بکات 
لەو نەخۆشیانەی لەئەنجامی خۆراکە 
ســـەرھەڵدەدات،  ناتەندروســـتەکان 
وتەیەمان  ئـــەو  ھەمیشـــە  دەبێـــت 
لەبیربێـــت کە دەڵێت "خۆپاراســـتن 

باشترە لەچارەسەرکردن".

بازاڕی رەش

                              

بـــازاڕی ڕەش (Black market) بـــەو 
بـــازاڕە ئەوترێـــت کە دور لەسیســـتمی 
فەرمـــی کار دەکات، بەئامانجـــی خـــۆ 
دزینـــەوە لەباج و ڕێســـاکانی بازرگانی و 
گومرگ و گشـــت  تۆمارەکانی وابەســـتە 
بەیاســـاکانی ئابوری فەرمـــی وتەوە، 
لەھەمان کاتدا لەبەرچاو نەگرتنی الیەنە 
مرۆڤایەتیەکـــە، وەک ھەســـت نەکردن 
مرۆڤدۆستانە،  بەرپرسیارێتیەکی  بەھیچ 
ھەروەھا خســـتنەڕوی ئەو کایانەی کە 

سانسۆریان لەسەرە یان یاساغن.
دور  مامەڵەکانـــی  ڕەش  بـــازاڕی 
لەسیســـتمی بانک و بیمە مامەڵە دەکات 
بەپارەی کاش، ئەتوانین بڵێین  بازاڕی 
ڕەش لەسەرتاسەری جیھاندا بونی ھەیە، 

بەم فراوانی و قەبارەی بونی پەیوەستە 
مانایەی  بەو  بەتوندوتۆڵی دەسەتەوە، 
سادەتر ڕونی بکەینەوە، ئەوە دەگەیەنێت 
بازاڕی ڕەش لـــەو وتانەدا بەرفراوانترە 
کە گەندەڵی تیایدا بادەستترە لەیاسا، 
ھەر لەبەر ئەم ھۆکارەشـــە دەســـەالتە 
تۆکمـــەو سیســـتمدارەکان ســـزای زۆر 
توندیان داناوە لەسەر ئەو کەسانەی لەو 

بازارەدا کڕین و فرۆشتن ئەکەن.
یەکێکی تر لەخەســـڵەتەکانی بازاڕی 
ڕەش نەبونـــی پێگەیەکـــی جوگرافییە 
لەسەر نەخشە، واتە جێگایەکی دیاریان 
نیە، کەواتە ھەربۆیە لەکەڵچەری فارسیدا 
پێی ئەڵێن "بـــازاڕی ژێرزەمینی"، لەزۆر 
وتی تریشدا بەپێی کەڵچەر ناوی تری 

بەسەردا دابڕاوە لەوانە: 
١ــ ئابوری نافەرمی 

٢ــ ئابوری تۆمارنەکراو
٣ــ ئابوری شاراوە یان ئاشکرا نەکراوو 

نھێنی
بازاڕی ڕەش ھەمێشـــە چاوی لەسەر 
ئەوەیـــە کـــە کایەک بخاتە بـــازاڕەوە 
خواستی زۆری لەســـەرە، بەنرخێک کە 
لەنرخی ھاوشێوەکەی کەمتر بێت لەڕێی 
بازرگانیەکی یاســـایی دروستەوە ھاوردە 

ئەکرێت.
ئەوەی زۆرترین مامەڵەی پێوە ئەکرێت 

دەسەتیشـــەوەیە  کڕیارو  بەرچاوی  بە 
لەجیھاندا ، ئەمانەی الی خوارەوەن:

١ــ بازگانی چەک 
٢ـــــ بازرگانـــی کـــردن بەمرۆڤـــەوە 
کـــە ئەمەیـــان ئەچێتە خانـــەی تاوانی 

گەورەوە.
بەمـــادە  کـــردن  بازرگانـــی  ٣ـــــ 
ھۆشـــبەرەکان و ئـــەو دەرمانانـــەی لەو 

بوارەدا بەکاردێت.
٤ـــــ بازرگانی زێڕ، ئەڵماس، گشـــت 

جۆرەکانی گەوھەرو خشڵی گرانبەھا. 
٥ـــــ بازرگانی خواردنەوە کحولیەکان و 

جگەرەو توتن.
٦ــ لەئێستادا بازرگانیکردن بەئەندامی 
جەستەی مرۆڤیشـــەوە ھاتۆتەگۆڕێ کە 
ئەمەیان قێزەونترینیانەو ئەچێتە خانەی 

مافیاگەرییەوەو ئەبێتە تاوانی گەورە.
 جگـــە لـــەم پۆڵێنە چەندیـــن جۆر 
کای تر لەبازاڕی ڕەشـــدا لەبڕەودایە. 
تەنانەت بازاڕی ڕەش دەســـتی خستۆتە 
بـــواری خزمەتگوزاری و ھەنـــدێ بواری 
تریش، وەک ئەوەی کەســـێک پێویستی 
یـــان  ئۆتۆمبێلـــە  بەخزمەتگـــوزاری 
خزمەتگـــوزاری پزیشـــکیە کاتێ کڕیارو 
فرۆشـــیار ڕێئەکەون کە بەبێ پســـوڵەو 
دور لەچاوی تۆماری باج مامەڵە ئەنجام 
ئەدەن ئەوە بۆ ھەردو الیەن بەسوودترە، 

کڕیـــار بـــڕە پارەیەکی کەمتـــر ئەدات و 
فرۆشـــیاریش خۆی لەبـــاج دزیوەتەوە، 
دیارە ئەم جـــۆرە مامەڵەیە لەوتانێکدا 
زۆرترە کە ئابوری بەسیستمکراو تیایدا 
پیـــادە کـــراوە، زۆرینـــەی مامەڵەکان 

بەتۆماری ئەلەکترۆنیە.
جۆرێکی تر لەبازاڕی ڕەش کە گەشەی 
سەندوە لەگەڵ سەرھەڵدانی کۆمپیوتەرو 
وەک  ئینتەرنێـــت  خزمەتگوزاریەکانـــی 
کۆپی کردنی ئەپلیکەیشن و بەرنامەکانی 
تایبەت بەبوارە جیا جیاکانی دیجیتاڵی 
کۆمپیوتـــەر، ھـــەر لەھەمـــان بـــواردا 
کۆپیکردنـــەوەی ئەلبومی ھونەرمەندان، 

فلمە سینەماییەکان و کۆپی کردنی.
دەرئەکەویت  باســـەکاماندا  لەکۆتایی 
بـــازاڕی ڕەش بازاڕێکـــی گەرمە، ڕەنگە 
چەند بازرگان و بەرپرسێک یان ئەوانەی 
کە لەپشـــت پـــەردەوە ئیـــش ئەکەن 
ســـوودمەند بن بەم لەدواجاردا وت و 
زەرەرمەنـــدی  کۆمەڵـــگا  دامـــەزراوەو 
گەورەیە، چارەسەرکەشـــی ئەگەر بنەبڕ 
نەکرێت ئەوا ئەشـــێ کـــەم بکرێتەوە، 
ئەمـــەش بەھـــۆی دامـــەزراوەی بەھێز 
لەوتێکی بەھێزو دەســـەتێکی تۆکمە 
کە خۆی بەشدار نەبێت لەوەھا کایەیکی 

گوماناویدا. 

قەیرانــــی دارایــــی، ماوەیەکــــی زۆرە 
بەرۆکی بەھەرێمی کوردســــتان گرتووە، 
خەڵکی ســــلێمانی زیاد لەھەر شوێنێکی 
دیکەو لەبەر چەندیــــن فاکتەری جیاواز 
لەســــایەی ئــــەم قەیرانەدا ھەســــتیان 
بەجۆرێــــک لەپەراوێزخســــتن و تەنانەت 
وەک زۆرێک لەکەســــانی ئاگادار دەڵێن 
جۆرێــــک  بە"گەمــــارۆدان و  ھەســــتیان 

لەسزادان"یش کردووە!
رێگەوبان و خزمەتگوزاری و  پڕۆژەکانی 
وەبەرھێنان وەک پێویست ناچنە بواری 
جێبەجێ کردنەوە، ســــەدان کۆمپانیائ 
گەورەو بچوک و بەڵیندەرو پیشەســــازان 
لەم چەند ســــاڵەی دواییــــدا بەھۆی بێ 
شکســــتیان  داراییەوە  قەیرانی  بازاڕی و 
ھێنــــاوە، زۆرجــــار خۆڵ و خاشــــاک بۆ 
ماوەی چەند رۆژێک کۆن و شەقامەکان 
دادەپۆشن، نەخۆشخانەکان بێ دەرمان و 
خوێنــــدن  ناوەندەکانــــی  قوتابخانــــەو 
کان بێ پێداویســــتییە ســــەرەکییەکانی 
خوێندنن، موچە بەراورد بەشــــوێنەکانی 
دیکە لەســــلێمانی زیاتــــر دوادەکەوێت ، 
وەبەرھێنەران  پیشەســــازان و  بازرگان و 
دادو بێدادیانە بەھۆی رێوشوێنی ئالۆزی 
کارگێڕیــــی و زۆری بــــاج و گرانی نرخی 
ســــوتەمەنی و یەکەی کارەبــــاو نەبونی 

ژێرخانی ئابوری پێویستەوە.  
بۆ دەرباز بون لەم گرفت و قەیرانانە، 

ئــــەوەی ژووری بازرگانی و پیشەســــازی 
سلێمانی لەدەســــتی ھاتبێت کردویەتی، 
لــــەو پێناوەشــــدا ماوەی زیاتر لە ســــێ 
مانگە ژوور شــــەوو رۆژی خستوەتە سەر 
یەک، بۆ ئەوەی الیەنە پەیوەندیدارەکان 
لەم کێشــــەو گرفتانە ئــــاگادار بکاتەوەو 
بدۆزرێتەوەو  بــــۆ کێشــــەکان  رێگاچارە 
ئامادەیی خۆی بــــۆ ھەموو ھاوکارییەک 
دەربڕیــــوە بەمەبەســــتی دەربــــاز بوون 
لــــەم دۆخــــە نەخــــوازراوەی ســــلیمانی 

بەدەستییەوە گیرۆدەیە. 
ھاوکات لەگەڵ ئــــەم ھەونەی ژووری 
سلێمانیشــــدا،  پیشەســــازی  بازرگانی و 
ھەڵمەتێکــــی گەورە لەئارادایە بۆ ئەوەی 
ســــلیمانی لەگەشــــە نەکەوێت، بەڕێزان 
تاڵەبانــــی  ســــەرۆکی یەکێتــــی  بافــــل 
تاڵەبانی  قوباد  نیشتمانی کوردســــتان و 
جێگری ســــەرۆکی حکومەتــــی ھەرێمی 
کوردســــتان و چەندین وەزیرو لێپرسراوو 
کاربەدەستانی پەیوەندیدارو خەمخۆرانی 

سلێمانی شــــێلگیرانە لەھەوڵی ئەوەدان 
ئەو کەموکورتیانەی لەم چەند ســــاڵەی 
دواییدا لەڕووی کارگێڕیی و دروستکردنی 
ئاستەنگەوە بۆ وەبەرھێنەران و بازرگانان و 
پیشەسازان ھاتونەتە پێش، چارەسەری 
بکەن، کە ئەم ھەوڵ و کۆششەیان مایەی 

دڵخۆشی و دەستخۆشییە.
لەســــەر  کارکردنیــــان  بەتایبەتــــی 
کە  دامەزراوانــــەی  ئــــەو  چاالککردنــــی 
بەژیانــــی  راســــتەوخۆیان  پەیوەنــــدی 
ســــەرەکیان  ئەرکــــی  خەڵکەوەیــــەو 
خزمەتکردنــــی شــــارو پێشکەشــــکردنی 
خزمەتگوزارییــــە، لەپێــــش ھەمویانەوە 
"شارەوانی"، بۆ ئەوەی باشترو گونجاوترو 
خزمەتگوزاریی و  لەبــــواری  تەندروســــتر 
ژینگەو زەوی و زارو پاک و خاوێنی شارو 
پاراوکردنــــی پارکەکانــــدا ھەنگاو بنێت و 
بەرەو چاکسازییەکی راستەقینە ئاڕاستە 

بکرێ.
ھاوکات باج و گومرگ و گوشارخســــتنە 

ســــەر کەرتــــی تایبــــەت   بەمەبەســــتی 
کۆکردنەوەی داھات بۆ مووچە، پێویستی 
بەچاوخشاندنەوەیەکی وردو زانستیانەیە، 
تا کەرتــــی تایبــــەت و بازاڕ بــــێ ھیواو 

ماندووتر نەکرێت.
سلێمانی خاوەنی ھێزێکی مرۆیی بەھێزو 
توانای داھێنەرانەی گەنجان و سەرچاوەی 
بەپیــــت و  زۆروزەبەنــــدی  سروشــــتی 
بەئیدارەیەکی  تەنھا پێویستی  گەورەیەو 
کارامەو تۆکمەیە بۆ ئەوەی لەگەشــــەی 
ئابوری نەکەوێت، ئەم شــــارە شایستەی 
بایەخپێدانی زیاترەو شایســــتەی ئەوەیە 

ئاوەدانترو گەشاوەتر بێت.
بێگومان ئەرکی حکومەتی ھەرێمیشە، 
ھاوکارێکی راســــتەقینە بێت بۆ ئەوەی 
پڕۆژەکان لەســــلێمانی پەکیان نەکەوێ و 
وەک  گرنگەکانــــی  گشــــتییە  کەرتــــە 
تەندروستی و پەروەردەش بەھۆی نەبونی 
لەکار  پێداویســــتییەکانیانەوە  کەرەسەو 
نەکــــەون، کە بەداخــــەوە زۆرجار ئاماژە 

بەوە دەکرێت سلێمانی "سزا دەدرێت"! 
ئەگەر وابێت، ئەوە گوناحێکی گەورەو 
ناحەقییەکی گەورەیە دەرھەق بەم شارە 
دەکــــرێ، شــــارێک کە لەوەتــــەی ھەیە 
مەڵبەندی ئەدەب و رۆشنبیریی و خەبات و 
قوربانــــی و کۆڵنەدان بــــووەو ھەموو ئەو 
ھێزانــــەش کە لەســــەد ســــاڵی رابردودا 
ســــەرەنجام  داوە،  ســــزایان  گەمــــارۆو 
تێکشکاون و سلێمانیش ھەر بەجوامێری و 

سەربەرزی ماوەتەوە.

بیروڕا بیروڕا

لێبڵ چییە؟سلێمانی شایستەی بایەخپێدانی زیاترە

ئاراس عەبدولکەریم مەعروف

بازاڕی ڕەش 
بازاڕێکی گەرمە، 

ڕەنگە چەند 
بازرگان و بەرپرسێک 

یان ئەوانەی کە 
لەپشت پەردەوە 

ئیش ئەکەن 
سوودمەند بن بەم 

لەدواجاردا وت و 
دامەزراوەو کۆمەڵگا 

زەرەرمەندی 
گەورەیە

بۆ دەرباز بون لەگرفت و 
قەیرانەکان ئەوەی 
ژووری بازرگانی و 

پیشەسازی سلێمانی 
لەدەستی ھاتبێت 

کردویەتی و ئامادەیی 
خۆی بۆ ھەموو 

ھاوکارییەک دەربڕیوە 
بەمەبەستی دەرباز 
بوون لەمو دۆخەی 

نەخوازراوەی سلێمانی 
بەدەستییەوە گیرۆدەیە 

بەرگری جەستەی 
مرۆڤ بۆ ھەر 

مادەیەکی ژەھراوی 
بەپێی تەمەن 

جیاوازە، لەوانەیە 
زۆرجار جەستەی 
گەنجێک بتوانێت 
تا رادەیەک خۆی 

دەرباز بکات لەو مادە 
ژەھراویانەی ڕۆژانە 
لەو جۆرە خۆراکانە 
دەچێتە لەشییەوە، 

ھەروەھا ئەو مادانەی 
به کاردێت بۆ 

پاراستنی خۆراکەکەش 
تارادەیەک ھاندەرە بۆ 

سەرھەڵدانی ھەندێ 
نەخۆشی

شەن جەزا کەریم 

و�ت یان پرسگەی دۆزەخ؟
ئەمڕۆ ژینگە بووە بەکێشەی سەرجەم مرۆڤایەتی، 
پەنگخواردنەوەی گەرمای زەوی، بەرگە ئۆزۆن، کەم 
بونەوەی ئاوی پاک، تواندنەوەی بەســـتەڵەکەکان، 
ھەلکشـــانی ڕێژەی کاربۆن، زۆر فاکتەری تریش کە 
ھەڕەشەو مەترسیە بۆ ســـەرگۆی زەوی و سەرجەم 
مرۆڤایەتی، ئاشکرایە ئێمەش لەگەڵ سەرجەم مرۆڤی 
ســـەر ھەســـارەکە ژیان بەڕێ ئەکەین. ھەرچەندە 
ئێمـــەی کورد پشـــکێکمان نیـــە لـــەو نەھامەتی و 
وێرانکاریەی ژینگەدا، بەھۆکارێکی ســـادە، ئەویش 
نەخاوەنی وێســـتگەی ئەتۆمین نەکارگەی گەورەمان 
ھەیە، تا ئەمڕۆ ئێمـــەی کورد نەمان توانیوە ببینە 
خـــاوەن بەرھەمێک کە لێکەوتەکانی ببێتە فاکتەری 
خراپ کردن و وێرانکردنی کەشـــوھەواو کاریگەریمان 

ھەبێت لەسەر گەرمبونی گۆی زەوی و تێکدانیدا.
بەم ئەوەی کە لێرەدا جێی نیگەرانی و واقوڕمانە 
بەدەســـتی خۆمان کوردستانەکەمان وێران ئەکەین، 
لەھەرێمەکەی ئێمەدا ئەتوانین بڵێن خۆڵ و خاشـــاک 
گەورەترین فاکتەری پیسبونی ژینگەکەمانەو بەڕێژەی 
زیاتر لە٩٠٪ لەخۆڵ و خاشـــاک و ئاوی ئاوەڕدایە، کە 
چارەســـەری ئاوی قورس ئەمڕۆ زۆر ئاســـان بووەو 

لەتوانادایە چارەسەر بکرێت.
ئەوەی جێگەی ســـەرنجە زیاتر لەبیســـت ساڵێکە 
ژینگەدۆســـتان و مرۆڤ دۆســـتان ھاتونەتە دەنگ، 
ھەر ھەلیان بۆ ڕەخســـابێت قسەی خۆیان کردوە، 
پەنایـــان بردوەتـــە بەر ڕۆژنامەو گۆڤـــارەکان، ئەو 
پرســـەو مەترســـیەکانیان ڕون کردۆتـــەوە، بەم 
پرســـیارەکە ئەمەیە: بۆ کەس بەھەند وەریناگرێت؟ 
یاخود بۆ دەسەت داناچڵەکێ لەوەھا مەترسیەک، 
کە نەھامەتیەکانی بەمیرات بـــۆ نەوەکانی داھاتوو 

جێئەمێنێت؟ 
لەم بوارەدا ژووری بازرگانی و پیسەسازی ھەمیشە 
قسەی خۆی ھەبوە، ھەوڵی زۆریشی داوە رێپیشاندەر 

بێت، چارەسەریشی خستوەتە بەردەم دەسەت.
بەندەش لەمێژە ئەو ترسە بەرۆکی گرتوم، ئەوەی 
لەتوانامدا بوە نوســـین و ئـــاگادار کردنەوە بوە، تا 
گرنگیەکی ڕاستەقینە بدرێت بەبواری ژینگە، تا کار 

لەکار نەترازاوە.
ئێســـتا جێی خۆیەتی بڵێین بـــا حکومەتی ھەرێم 
وەک ھەلی کارو بزنس لەو پرســـە بڕوانێت، بەپێی 
ئەو زانیاریانەی لەبەردەستایە ڕۆژانە پێنچ تا شەش 
ھەزار تۆن خاشـــاک لەکوردســـتان ھەیـــە، ئەگەر 
زیاتر نەبێت کە ڕێژەیەکـــی زۆرە، دیارە پێکھاتەی 
خاشاک بەشـــێکی ئۆرگانیکییە، بەشێکی زۆریشی 
پالســـتیکی و بەشێکی شوشـــەو بەشێکیشی فلزی و 
بەشـــێکیش لەکارتۆن و کاغـــەزو پێکھاتەی تریش، 
کە ھەمو ئەو ماتریانە ئەتوانرێ دوبارە ســـودیان 
لێببینرێ، بۆ نمونە ڕیسایکلینی پالستیک و شوشەو 
فلزو کارتۆن و کاغەز ئەمڕۆ زۆر ئاسان بوە، ھەروەھا 
مادە ئۆرگانیکیەکان بۆ پەین لەبواری کشتوکاڵیدا، 
سوتاندنی ئەو ماتریانەی کە سودیان لێوەرناگیرێ 
بەشـــێوەیەکی زانستی بەمەبەســـتی سوتەمەنی بۆ 

وزە.
کەواتە جێـــی خۆیەتی بلێین بۆ ئەوەی بەدو جۆر 
ســـود وەربگرین لەخاشک، ئەشـــێ پالنێکی تۆکمە 
دابنرێ بۆ چارەســـەری خاشاک و سودوەرگرتن لێی، 
ئەویش جیاکردنەوەی بەشـــێوەیەکی زانستی و دور 
لەگەندەڵی، لەھۆشیارکردنەوەی تاکەوە دەستپێبکەی 
بـــۆ جیاکردنەوەی جۆرەکانی خاشـــاک، ھاندان بۆ 
ئەو مەبەســـتە یارمەتیدان و دامەزراندنی کۆمپانیای 
پشکدار بەھاوپشکی حکومەت بۆ سودوەرگرتن لەم 

بوارەو پاک بونەوەی ژینگەکەشمان.
کۆتایـــی بۆچونەکـــە بەمـــە دێنم، ئەڵێـــن گوایە 
لەدۆزەخدا ھەموو شت ھەر ئاگرەو سوتاندن، کەواتە 
دۆزەخ پاکژتریـــن جێگەیە بەھـــۆکاری ئەوەی ھیچ 
پیسی و پیسبونێک بەرگەی ئاگر ناگرێت و نامێنێت، 
بەم ئەگەر لە کوردســـتان گوێ بەپرســـی خۆڵ و 
خاشاک نەدەین، ئەگەر ھەرێممان لێ نەبێتە دۆزەخ، 
ئـــەوا بەدڵنیاییەوە وتەکەمان ئەبێت بەپرســـگەی 

دۆزەخ!    

دالوەر عەلی سۆفی    

وەسفی خەلیل ئیسماعیل 
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پیشەسازی سلێ�نی

ئا: رێژەن سەدار

خاوه نــــی  عه بدولڕه  حمــــان،  شــــوان 
تۆمارگه ی ئۆســــکار ئاماژە بەوە دەکات 
ئه وانه ی  له سلێمانی تۆمارگەیان ھەبووە 
دوکانه کانیان  بازاڕییــــه وه   بــــێ  به ھۆی 
داخســــتووه ، ئەو دەڵێت "ده توانم بڵێم 
ته نھا من ماوم که  ســــه رقاڵی ئه م کاره  

بم".

"بازرگانــــی و  بەڕۆژنامــــەی  شــــوان 
پیشەســــازی" راگەیاند له ســــاڵی ١٩٧٠ 
تۆمــــارگای ئۆســــکاری دروســــتکردوەو 
بیرۆکه ی دروســــتکردنی ده گه ڕێته وه  بۆ 
حه زو خولیای مناڵی، ئــــەو وتی "ئێمه  
له ماڵــــه وه  ھه میشــــه  رادیــــۆو ته جیل و 
گراممــــان ھه بوو، بۆیه  له ســــاڵی ١٩٧٠ 

بڕیارمدا بیکه م به پیشه ی خۆم".
وتیشــــی "له ســــاڵی ١٩٧٠ ئــــه و کاته  
"به کــــره " بــــاو بوو، ســــانی دواتر بوو 
به کاســــێت، دواتر بوو به ســــی دی و دی 
ڤی دی، ئێســــتا ئەوانە نەمــــاون، بووه  

به میمۆری".
شوان باس لەوە دەکات له سانی ١٩٧٠ 
به دوا، داواکاری له سه ر گۆرانی و موزیک 
زۆر بوو، به تایبه تی گۆرانییه  کوردییه کان، 
ئەو وتی "ئێمه  زۆر گرنگیمان بەھونەری 
کــــوردی داوە، ھه میشــــه  کارمان کردوه  
بــــۆ کۆکردنه وه ی به رھه مــــە فۆلکلۆرییه  
کۆنه کانمــــان، به ڕاســــتی پێمانوایه  ئه و 
میلله تی  مێــــژووی  کەلەپورو  به رھه مانه  

کوردن، ھه موویمــــان زیندوو کردۆته وه و 
پاراســــتومانه و به رھه مه کانمــــان نــــوێ 
کردۆته وه ، ده توانم بڵێم ئه رشیفیکی زۆر 
باشــــمان ھه یه ، به م به داخه وه  ئێســــتا 

دواکارییان له سه ر نیه ". 
وتیشی "له ئێستادا به ھۆی پێشکه وتنی 
ئه نته رنێت و ته که نەلۆژیا خواست له سه ر 
ســــی دی و کاسێت نه ماوه ، ده توانم بڵێم 
ئه م پیشــــه یه  له ته واو بووندایه ، ئه وانه ی 
له شاری سلێمانی سه رقاڵی ئه م پیشه یه  
بــــوون ناچار به ھــــۆی بــــێ بازاڕییه وه  

دوکانه کانیان داخســــتووه ، ده توانم بڵێم 
ته نھا من ماوم که  ســــه رقاڵی ئه م کاره  
بم، له ئێســــتادا ئه گه ر که ســــێک داوای 
به رھه مێک بکات به میمۆری دوای ده کات، 
به جارێــــک ٢٠٠ کاتژمێر گۆرانی ده خاته  
ئۆتۆمبێلی  ته نانــــه ت  میمۆرییه کــــه وه ، 
مۆدیل نوێ شــــوێنی سی دی تێدا نیه ، 
ئه گه ر که ســــێک ســــی دی بکڕێت له به ر 
به رگه که یه تی بۆ جوانی دایده نێت، ئێستا 
ھیچ ھونه رمه ندێکیش سی دی ده رناکات 
چونکه  ئه و پاره یەی سه رفی ده کات بۆی 

ناگه ڕێتــــه وه ، تاکه  ھۆکاریــــش که  بۆته  
ھۆی ئه وه ی دوکانه که  نه گۆڕم به شتێکی 
تر، دانیشــــتنی ھاوڕێ و دۆستانم بووه ، 
دڵم نایه  ھه رگیز ده ستکاری دوکانه که م 
بکه م یان پیشــــه که  بگــــۆڕم، ئه م کاره  
زیاتر  حه زو خولیایه ، گوێ ناده م به وه ی 

ده ستکه وتی مادی ده بێت یاخود نا".
 شوان ئه وه شــــی رونکردەوە له ساڵی 
١٩٧٠ که  دوکانی ھه یه  تاکو ئێستا رێگه ی 
کۆپیکراوی  به رھه مێکــــی  ھیــــچ  نه داوە 
ھونه رمه ندان بێتــــه  دوکانه که یەوە، ئەو 
وتی "به رھه مه کانم ھه مووی ئۆرجیناڵه ، 
ته نھــــا ھه ندێــــک به رھه م که  دروســــت 
نه کراوه  یاخود ئۆرجیناڵه که ی له عێراق و 
کوردســــتان نیه ، ناچار کۆپی ده که ین، 
ســــه ردانی چه ندین وتیشم کردوه  تاکو 

به رھه می ئەسڵی ھونه رمه ندان بھێنم".

07701272929/
  Qaiwan Group - :

150M2     125M2    110M2

 ZONE C

 ریکالم

ندەست بو جوانترین ب بک لپ
پرۆژەی نیشتجبوونی گراند بویڤارد، ل جوانترین و پاکترین شاری 

.مانیدایی سلد ل کپرۆژەی ،راقدایع
گراند بویڤارد ب باشترین شون، زۆرترین سوزایی، برزترین کوایتی 

سردەمیان ب ناوبانگ دەبت. فرستک یکجار ڕوودەدات.
ل گراند بویڤارد نزیکتری ل ھموو شونک.

السليمانية، مستقبل البيئة العراق
 يقع مشروع گراند بويڤارد في أجمل و أنظف مدينة في العراق، و يكون في 
قلب السليمانية. ستشتھر گراند بويڤارد بأفضل موقع، اكثر المساحات 
الخضراء، أعلى مستويات الجودة في التفاصيل. فرصة العمر و لمرة واحدة.

گراند بويڤارد انت أقرب من أي مكان آخر.

راقی عمانی داھاتووی ژینگسل

Central LPG System

Climate Control Thermal Insulation Technology Sound Insulation

Water FiltrationFresh Air Recovery
سیستمی غازی مرکزی

سیستمی ساردی و گرمی عزلی گرما و سرما عزلی دەنگ

سیستمی پاکژکردنوەی ھوا فیلترکردنی ئاو

٧٥٪ باخ و سوزایی
%75 Green Area

 ریکالم

شوان: تۆمارگه ی ئۆسکار تەمەنی ٥٢ ساڵەو دڵم نایه  دایبخەم


