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بەرھەمدەھێنرێت



ئا: بازرگانی و پیشەسازی

سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
سلێمانی داوا دەکات پێداچونەوه بكرێت 
بەھەموو ئەو بڕیارو یاســــاو رێنماییانەدا 
كــــه ئاســــتەنگن لەبــــەردەم گەشــــەی 
بەھێز  ناوخۆو  بەرھەمھێنانــــی  ئابوری و 
كردنــــی كەرتی تایبەتدا، بەمەبەســــتی 
راســــتكردنەوەو ھەمــــوار كردنەوەیــــان 
كــــه لەگەڵ ژیانــــی ئابوری ســــەردەمدا 
بگونجێت، ئەو دەڵێت "داواکارین نرخی 
پیشەسازییەکان  پڕۆژە  کارەبای  یەکەی 
لەگەڵ نرخــــی یەکەی کارەبــــای بەغدا 
ھاوتــــا بکرێتەوەو ژورەكانــــی بازرگانی و 
پیشەسازیی لەو لیژنە ئابورییەدا بەشدار 
بن کــــە حکومەت بۆ پەرەپێدانی کەرتی 

تایبەت پێکیھێناوە".

بۆچی کرێی خزمەتگوزاری سێکتەرە 
بەرھەمیێنەرەکان بگرێتەوە؟

بەپێـــی رێنمایـــی ژمارە ١ی ســـاڵی 
کرێـــی  بە"رێنمایـــی  تایبـــەت  ٢٠٢١ی 
دەســـتەی  کـــە  خزمەتگوزارییـــەکان 
وەبەرھێنان پێشکەشی دەکات"و بەواژۆی 
ســـەرۆکی حکومەت دەرچـــووە، تیایدا 
ھاتوە "وەرگرتنی کرێی خزمەتگوزاری بۆ 
وەرگرتنی مۆڵەت کە دەستەی وەبەرھێنان 
لەئیدارە سەربەخۆکان پێشکەشی دەکەن 
بەپێی یاســـای وەبەرھێنان ژمارە (٤)ی 
ســـاڵی ٢٠٠٦، بەڕێژەی ١٪ ســـەدا یەک 
لەتێکڕای گوژمەی خەمڵێنراوی پڕۆژەکە، 
کە بـــەدوو قۆنـــاغ لەالیەن دەســـتەی 

وەبەرھێنان وەردەگیرێت:
قۆناغی یەکەم: رێژەی ٥٠٪ سەدا پەنجا 
لەو ١٪ ســـەدا یەکـــە وەردەگیرێت وەک 
کرێـــی خزمەتگوزاری لەدوای پەســـەند 

کردنی پڕۆژە.
قۆناغی دووەم: بڕی ٥٠٪ سەدا پەنجا 
لەو ١٪ ســــەدا یەکە وەردەگیرێت وەک 
کرێی خزمەتگوزاری پێش پێدانی مۆڵەت 
لەگەڵ ئامــــادە کردنــــی فۆرمی مۆڵەت 

پێدان".

سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
ســــلێمانی ســــەبارەت بــــەم رێنماییــــە 
بەڕۆژنامــــەی "بازرگانی و پیشەســــازی" 
راگەیاند دەشێ ئەم رێنمایی و وەرگرتنی 
کرێــــی خزمەتگوزارییە بــــۆ پڕۆژەکانی 
نیشــــتەجێ بوون گونجاو بێت، بەم بۆ 
پڕۆژەکانی پیشەســــازی و کشــــتوکاڵی و 
گەشتیاریی رەوا نییەو لەھەموو جیھاندا 
ئەم جۆرە پڕۆژە بەرھەمھێنەرانە لەالیەن 
حکومەتــــەوە پشــــتیوانی دەکرێن، نەک 
ئــــەوەی پارەیان لێوەربگیرێت، ئەو وتی 
"داواکارین ئەو ڕێژەی ١٪ ســــەدا یەکە 
پیشەسازی و  ســــێکتەرەکانی  لەپڕۆژەی 
وەرنەگیرێت،  گەشــــتیاریی  کشتوکاڵی و 
لەبەرئــــەوەی ئەم جــــۆرە پڕۆژانە ھەلی 
کار بۆ ھاوتیان دەڕەخســــێنن، دەبنە 
ھۆکاری ئــــەوەی دراوی قورس نەچێتە 
دەرەوەی وت و سوودی گشتییان ھەیە 
بــــۆ ھاوتیان و بۆ حکومــــەت و وتیش، 

لەبەرئــــەوە نابێــــت لەگــــەڵ پڕۆژەکانی 
بازرگانی و نیشــــتەجێ بوون وەکو یەک 

مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت".
وتیشــــی "وەرگرتنی ئەم کرێی خزمەت 
بەرھەمھێنەرەکان  لەپــــڕۆژە  گوزارییــــە 
داواکارین  نەگونجــــاوەو  ناڕەواو  کارێکی 
پێداچونــــەوە بــــەو بڕیــــارو رێنماییەدا 

بکرێت".

بۆچی نرخی یەکەی کارەبای ھەرێم 
لەگەڵ بەغدا ھاوتا ناکرێتەوە؟

سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
ســـلێمانی ئامـــاژە بـــەوە دەکات کـــە 
لەئێســـتادا یەکێک لەکێشـــە گەورەکانی 
بەگەورەو مام  پڕۆژەکانی پیشەســـازیی  
ناوەندو بچوکەوە، گرانی نرخی کارەبایە، 
کـــە تێچـــووی بەرھەمـــە ناوخۆییەکان 
دەکاتـــەوەو  بـــەرز  زۆر  بەڕیژەیەکـــی 
وادەکات کێبڕکێی بەرھەمی ھاوشـــێوەی 

ھاوردەکراویان لەڕووی نرخەوە بۆ نەکرێت، 
ئـــەو وتی "كەرتـــی تایبـــەت بزوێنەری 
سەرەكی گەشەی ئابوری و كەڵەكەكردنی 
سەرمایەی نەتەوەیی و رەخساندنی ھەلی 
كارە، لەپێنـــاو گرەنتی كردنی بەردەوام 
بوونیان داواکاریین ئاسانکاریی تەواویان 
بۆ بکرێت بەتایبەتی لەڕووی دابینکردنی 

کارەباو وزەوە بەنرخێکی ھەرزان".
تەواو  زەمینەسازی  "داواکارین  وتیشی 
بۆ خستنەگەڕی دەستی كار لەكوردستان 
بكرێــــت لەڕێگــــەی زیاد کردنــــی پڕۆژە 
حكومەت  ناوەندییەکانەوە و  مام  بچوک و 
پشــــتگیریی لەوەبەرھێنانی پیشەسازی و 
كشتوكاڵی و گەشتیاریی بكات، وەبەرھێن 
كــــە كارگــــە دادەمەزرێنێت پێویســــتی 
بەكارەبــــا و رێگەوبانــــە، حكومەت بۆی 
دابین نــــاكات، پێویســــتی بەپارێزگاری 
بەرھەمــــە بــــۆی نــــاكات، لەبەرئــــەوە 
ھەڵەدا  بەئاڕاســــتەیەكی  وەبەرھێنــــان 

دەڕوات، بەداخــــەوە نرخــــی کارەبــــا تا 
ئێستا چارەســــەر نەکراوە، ئەگەر نرخی 
یەکــــەی کارەبای ھەرێــــم لەگەڵ نرخی 
یەکــــەی کارەبای بەغدا ھاوتا نەکرێتەوە 
وای لێدێت ھەموو ئەم پیشەســــازییانەی 
بەھــــۆی زۆریــــی تێچونی  کوردســــتان 
بەرھەمەکانیانــــەوە توانــــای بــــەردەوام 

بوونیان نەبێت".

بۆچی ژوورەکان نوێنەریان نەبێت 
لەلیژنەی ئابورییدا؟

ســــیروان محەمەد ئاماژە بەوە دەکات 
کە جێی نیگەرانییە لەو لیژنە ئابورییەی 
بۆ گەشــــەی کەرتی تایبەت پێکھێنراوە 
لەئەنجومەنی وەزیــــران نوێنەری کەرتی 
تایبــــەت و ژوورە بازرگانییەکانــــی تیــــا 
نییــــە، ئەو وتــــی "ژوورە بازرگانییەکان 
داکۆکــــی لەکەرتــــی تایبەت و گەشــــەی 
پیشەســــاز و بازرگانــــان دەکــــەن بەم 
بوونیان لەو لیژنەیــــەدا رەچاو نەکراوە، 
لەکاتێکدا دەتوانن چاوساغیی حكومەت و 
پەرلەمــــان بكەن و بەرەو رێگای راســــت 
رێنوێنیــــان بكەن بۆ چارەســــەر كردنی 
لەبەرئەوەی  تایبەت،  کەرتی  گرفتەكانی 
ژوورە بازرگانییــــەکان پەیوەندیدارن بەو 

بوارەوە".
وتیشی "بۆ ئەوەی پالنە ئابورییەكانی 
تازەگەرایــــی و  ھەرێــــم  حكومەتــــی 
چاكســــازیی بەردەوامیــــان پێــــوە دیار 
حكومەت و  گفتوگــــۆی  گرنگــــە  بێــــت، 
وەزارەتــــە پەیوەندیدارەكان ســــەبارەت 
بەكێشە ئابورییەكان بھێنرێنە ناو ژوورە 
بازرگانیەكان و رای ئەوان وەربگیرێت، كە 
تا ئێســــتا فەرامۆش كراون و لەپرۆسەی 
بڕیاردانی پەیوەســــت بەئابوریدا بەشدار 
نیــــن، ھەر ئەمەش وایکردوە بەشــــێكی 
زۆری ئەویاســــایانەی لەبواری بازرگانی و 
ئابوری و دارایدا بڕیاریان لەســــەردراوە، 
بەبێ  پــــرس و را گۆڕینــــەوە بوە لەگەڵ 
ژورەكانــــی بازرگانــــی و پیشەســــازیداو 
ئەمەش ئەنجامی پێچەوانەو نەخوازراوی 

لێكەوتوەتەوە". 

ســـیروان محەمەد، ســـەرۆکی ژووری 
ســـلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
لەگەڵ ئاوات شـــێخ جەنـــاب، وەزیری 
ھەرێم  حکومەتـــی  ئابـــوری  دارایـــی و 
لەبارەی کێشـــەو گرفتەکانی بازرگانان و 
پیشەســـازان کۆبویـــەوە بەمەبەســـتی 

چارەسەرکردنیان.

ئاوات شــــێخ جەناب نــــوری، وەزیری 
دارایــــی و ئابــــوری حکومەتــــی ھەرێم، 
لەگــــەڵ ســــیروان محەمەد، ســــەرۆکی 
بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی،  ژووری 
گومرگ و  گشــــتی  بەڕێوەبەرایەتییەکانی 
خانوبــــەرەی  باجــــی  فەرمانگەکانــــی 
یــــەک و دوو خانوبەرەی میــــری و باجی 
کۆمپانیاکان و باجی داھاتی یەکی سلێمانی 
بەسەرکردەوەو لەگەڵ بەڕێوەبەرانی ئەو 
دامەزراوانەو بەرپرسی بەشە جیاجیاکانی 

ناو فەرمانگەکان کۆبوەوە.
ســــەردانەکەی  یەکەمــــی  وێســــتگەی 
وەزیری دارایی بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی 

گومرکی سلێمانی بوو، تێیدا بەدواداچونی 
کرد بــــۆ ھەموو ئەو کێشــــانەی بونەتە 
ئاســــتەنگ و بار بەسەرشــــانی ھاوتیان 

بەگشــــتی و بازرگانان و خاوەن بارەکان و 
بەڕێوەچونی ئیشــــوکارەکانیان لەڕێگەی 
دەروازەو بنکە گومرگییەکانی ســــنوری 

بەڕێوەبەرایەتییەکە.
وەزیـــری دارایـــی بڕیاریـــدا ھەمـــوو 
کارئاســـانییەک بکرێت لەپێنـــاو زیاتر 
بوونـــی جوڵە بازرگانیەکان و بەســـودی 
کۆکردنـــەوەی  بەگشـــتی و  ھاوتیـــان 

داھات.
ئابوری  دارایـــی و  وەزیری  دواتریـــش 
ھەریـــەک لەفەرمانگـــەی خانوبـــەرەی 
میری و باجی خانوبـــەرەی یەک و دووی 
ســـلێمانی و باجی کۆمپانیـــاکان و باجی 
داھاتی یەکی ســـلێمانی بەسەرکردەوەو 
ئەو  بەڕێوەبەری  لەگـــەڵ  لەكۆبونەوەی 
فەرمانگانە تێبینی و گازندەی بەشـــێک 
لەھاوتیانـــی لەبارەی چۆنیەتی پێدانی 
باج خســـتەڕوو، فەرمانیشی کرد ھەموو 
خزمەتەکان بەپێی یاســـاو ڕێنماییەکان 
جێبەجێبکرێن و بەو ئاڕاســـتەیە بێت کە 

بارگرانی بۆ ھاوتی دروست نەکرێت.

سەرۆکی ژوور: خوازیارین لەپرۆسەی بڕیاردانی پەیوەست بەئابوریدا بەشدار بین 
داواکارین کرێی خزمەتگوزاری لەپڕۆژەکانی وەبەرھێنانی پیشەسازی و 

کشتوکاڵی و گەشتیاریی وەرنەگیرێت

وەزیری دارایی بەدواداچون بۆ کێشەی ھاوتیان و بازرگانانی سلێمانی ده كات

لەئێستادا یەکێک 
لەکێشە گەورەکانی 

پڕۆژەکانی پیشەسازیی  
بەگەورەو مام ناوەندو 
بچوکەوە، گرانی نرخی 

کارەبایەو داواکارین 
نرخی یەکەی کارەبای 

ھەرێم لەگەڵ بەغدا 
ھاوتا بکرێتەوە

ژووری بازرگانی (١٩) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٠/٩ژووری بازرگانی  (١٩) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٠/٩

  کۆبونەوەی وەزیری دارایی

  کارگەیەکی دروست کردنی بلۆک 

لەبینای ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی کۆنگرەیەکی 
ڕۆژنامەوانی بۆ د.سەالم، عەبدوڵ، بەڕێوەبەری گشتی ژوور 
لەگەڵ وریا ســـه باح، به ڕێوبه ری به شی فرۆشتن له کۆمپانیای 
“عێراق تەقەدوم“و ڕێکخەری پێشەنگای نێودەوڵەتی سلێمانی 

بەڕێوەچوو.

د.ســـەالم، عەبدوڵ، بەرێوەبەری گشتی ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی سلێمانی رایگه یاند "لەبەرواری ١١ بۆ ١٦\١٠\٢٠٢٢ 
کۆمپانیـــای عێـــراق تەقـــەدوم ھه ڵده ســـتێت به كردنه وه ی 
پێشه نگای نێوده وڵه تی سلێمانی كه  تاكو ئێستا ١٥٠ كۆمپانیا 
تێیدا به شـــدارن، چـــاوه ڕوان ده كرێت له رۆژانـــی داھاتوودا 
ژماره كه  زیاتر ببێت، به شێك له كۆمپانیاكان له چه ندین وتی 

جیاوازه وه  ھاتون".
راشـــیگەیاند "ھیوادارین پێشـــانگەكه  ببێته  ده رفه تێك بۆ 
پێشـــكه وتنی كه رتی تایبه ت و زیادكردنـــی جوڵه ی بازرگانی 
له شـــاری ســـلێمانی، سوپاسی ســـه رجه م ئه و فه رمانگانه ی 
حكومه تـــی ھه رێمـــی كوردســـتان ده كه یـــن كه  ھـــاوكاری 

به ڕێوه چوونی پێشانگەكه  ده كه ن".

ســـیروان محەمەد، ســـەرۆکی ژووری 
بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی لەگەڵ 
باڵوێزی  کۆنرۆڤیۆنیسیۆس،  لیۆنیداس 
یۆنـــان له به غداو ســـتاڤرۆس کیریمیز، 

کۆنسۆڵی یۆنان له ھه ولێر کۆبویەوە.

ســـیروان محەمەد، ســـەرۆکی ژووری 
بازرگانی سەرۆکی سلێمانی ڕایگەیاند "لە 
کۆبونەوەکەدا باڵوێزی یۆنان ڕایگەیاند، 
دەمانەوێت  ســـلێمانین و  قەرزاری  ئێمە 
پەیوەندییە ئابوری و کلتورییەکان لەگەڵ 
ســـلێمانی بەھێزتـــر بکەیـــن و ھێڵێکی 
ئاســـمانی بکەینەوە لەنێوان سلێمانی و 
ئەسینا، ھەروەھا لەبینای نوێی ژووری 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی ئۆفیسێک 
دەکەنەوە بەمەبەستی ئاسانکاریی کردن 

بۆ بازرگانان و پیشەسازان“.
راشـــیگەیاند "لەمـــەودوا بەشـــداری 

کۆمپانیاکانی وتی یۆنان لەپێشانگەکانی 
شاری سلێمانیدا زیاتر دەبێت و داوامان 
کرد پێشـــانگەی تایبـــەت بە بەرھەمی 
لەسلێمانی  یۆنان  کارگەو کۆمپانیاکانی 
بکرێتەوە تاکو بازرگانان ئاشـــنا بن بە 

بەرھەمەکانی ئەو وتە“.
یۆنان  باڵوێزی  کیریمیز،  ســـتاڤرۆس 
ڕایگەیاند "ســـلێمانی سەرەڕای ھەبونی 
چەندیـــن قەیـــران توانیویەتـــی بەرەو 
پێشـــبچونی باش بەخۆیـــەوە ببینێت، 
بەھێزتر  پەیوەندییەکانمان  ھیواداریـــن 

بێت“.
لەســـەردانی  باس  لەکۆبونەوەکـــەدا 
سلێمانی  بازرگانانی  گەورەی  شاندێکی 
کرا کە بڕیارە لەناوەڕاستی ئەم مانگەدا 
سەردانی وتی یۆنان بکەن بەمەبەستی 
بەشداری کردن لەگه وره ترین پێشانگای 

کشتوکاڵی.

دوای ئەوەی  نەجدەد تەکڤا، ســـەرۆکی 
ژووری بازرگانی وان ســـەردانی شـــاری 
بەشداری  بەمەبەســـتی  کرد  ســـلێمانی 
کردن لە پێشەنگای کشتوکاڵی لە شاری 
ســـلێمانی لە الیەن ســـیروان محەمەد، 
ســـەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 

سلێمانیەوە بە گەرمی پێشوازی لێکرا.

لە سەردانێکیدا بۆ پرۆژەی گەنجینەکانی 
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی 
 نەجدەد تەکڤا، سەرۆکی ژووری بازرگانی 
وان ڕایگەیانـــد ”خۆشـــحاڵم کە دەبینم 
ئەم پرۆژەیە یەکێکە لە گەورترین پرۆژە 
ئابورییەکانـــی عێراق، دەستخۆشـــی لە 
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی 
دەکـــەم، دڵنیام پرۆژەکە دەبێتە یەکێک 
لە ناوەندە بازرگانییە گرانگەکان لەسەر 

ئاستی عێراق“.
ڕاشـــیگەیاند ”پرۆژەکە بەشـــێوازێکی 
مۆدێرن دروســـتکراوە تیایدا ســـتاندارە 
جیھانییەکان ڕەجـــاو کراوە، دڵنیام ئەم 
گەنجینانـــە دەبنە ســـەرچاوەیەکی باش 
بـــۆ گەشـــەکردنی کەرتـــی بازرگانی و 

پیشەسازی لە شاری سلێمانیدا، ھیوادارم 
بتوانـــن پرۆژەی جوانتـــر و گەورەتر لە 

شاری سلێمانی ئەنجام بدەن“.
ئاماژەی بەوەشـــدا، ھیـــوادارم ژووری 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی گرنگی 
زیاتر بـــدات بە پەیوەندییە ئابورییەکانی 

خاوەنکارانـــی  و  بازرگانـــان  لەگـــەڵ 
وتانی جیھان، وەکـــو ژووری بازرگانی 
وان ئامادەیـــن بۆ ھەموو پشـــتیوانی و 
ھاوکارییەک لە نێوان بازرگانانی شـــاری 

سلێمانی و وان“.
بانگێشـــتی  خســـتەڕوو،  ئەوەشـــی 

پیشەسازان و بازرگانانی شاری سلێمانی 
دەکەم بە شـــاندێک سەردانی شاری وان 
بکـــەن و  بازرگانان و پیشەســـازان بە 
یەکتر ئاشـــانا بن و بتوان کاری ھاوبەش 

ئەنجام بدەن.
الی خۆشـــیەوە ســـیروان محەمـــەد، 

ســـەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
سلێمانی سپاسی سەرۆکی ژووری بازرگانی 
وانی کرد کە ســـەردانی سلێمانی کردوە 
ڕایگەیاند ”لەشـــاری سلێمانی کۆمەڵێک 
بازرگانی گەورە ھەن کە کا و شتومەک 
لە ســـەرجەم وتانی جیھانەوە ھاوردە 
دەکەن بۆیە بەپێوستمانزانی ئەم پرۆژەیە 
دروست بکەین، خۆشبەختانە بە یارمەتی 
وەزارەتەکانی  و  پەیوەندیدارەکان  الیەنە 
حکومەتی ھەرێمی کوردســـتان پرۆژەکە 
بە شێوازێکی مۆدێرن دروست بکەین، کە 
توانی ھەڵگرتنی بڕێکـــی زۆر خۆراک و 

پێداویستی ھەیە.
ئاماژەی بەوەشدا، ئەم پرۆژەیە سلێمانی 
دەکاتە سەنتەرێکی بازرگانی گرنگ لەسە 
ئاســـتی عێراق بازرگانان بە شـــێوازێکی 

مۆێرن کۆگاکانیان دروست کردوە.
ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی 
مۆدێـــرن  بەشـــێوەیەکی  توانیویەتـــی 
و پێشـــکەوتوانە گەورەتریـــن پـــرۆژەی 
گەنجینە كه  بریتییه  له  دروستکردنی ٦٠٠ 
گەنجینەی ھاوچه رخ به  ڕوبه ری جیاواز،   

له سه ر ٣٨٣ دۆنم زه وی دروستبكات.

پانزەھەمین پێشانگەی نێودەوڵەتی لەسلێمانی بەڕێوەدەچێت

باڵوێزی یۆنان: دەمانەوێت ھێڵێکی ئاسمانی لەگەڵ سلێمانی بکەینەوە

سەرۆکی ژووری بازرگانی وان سەردانی پرۆژەی گەنجینەکانی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی کرد



ئا: بازرگانی و پیشەسازی

پیناســــازی  کەلوپەلــــی  پێشــــانگەی 
لەشــــاری ســــلێمانی، لەالیەن کۆمپانیای     
بەچاودێری ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
پارێزگاری  بەئامادەبوونــــی  ســــلێمانی و 
ژوورو کۆنسوڵی  ســــلێمانی و ســــه رۆكی 

ئێران کرایەوە .

کۆمپانیاکانــــی  لەپێشــــەنگاکەدا 
دروســــتکردنی یەکەی نیشەتەجێ بوون، 
شیش و چیمەنتۆو عەزلی خانوو دیکۆرات و 
کامێرای چاودێریی و فێنکەرەوەو چەندین 
بواری دیکەی بیناسازی بەشداریان کردو 
نوێترین بەرھەمەکانیان لەپێشــــانگەکەدا 

نمایش کرد.

پارێــــزگاری  ئه بوبه كــــر،  ھه ڤــــاڵ  د. 
ســــلێمانی له وتارێكدا له میانی كردنه وه ی 
یەکەمین پێشــــانگه ی تایبەتی بیناسازیی 
نێودەوڵەتــــی ســــلێمانی، رایگه یاند "زۆر 
سوپاســــی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
ســــلێمانی دەکەین، سوپاســــی سەرجەم 
فەرمانگەکانــــی حکومــــەت دەکەیــــن بۆ 

کردنەوەی ئەم پێشانگایە".

ســــیروان محه مــــه د، ســــه رۆكی ژووری 
بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی سەبارەت 
رایگه یاند  بەکردنەوەی ئەم پێشــــانگەیە 
لەگرنگترین  بەیەكێك  "شاری ســــلێمانی 
شارە بازرگانی و پیشەسازییەکانی عێراق 
دادەنرێــــت كــــە زۆرێك لەپیشەســــازییە 
قورســــەكان دەكەوێتە ئەم شارەوە وەك 

كارگەكانــــی دروســــتكردنی چیمەنتــــۆ، 
شــــیرەمەنی،  ئاسن،  خشــــت،  دەرمان، 
پالســــتیك، كێبڵی كارەبا، خواردەمەنی. 
شاری ســــلێمانی بوژانەوەیەكی بەرچاوی 
مۆڵەت  تێدایــــەو چەندیــــن  بیناســــازی 
بــــۆ پــــڕۆژەی وەبەرھێنان لەســــێكتەرە 
بەوەبەرھێنــــەران  دراوە  جیاوازەكانــــدا 
كــــه  زیاترە لە ٣١٥ پرۆژه ، لە ئێســــتادا 
وەبەرھێنەران سەرگەرمی جێبەجێکردنی 

پڕۆژەكانیانن".

راشیگەیاند "شاری سلێمانی سنورێكی 

فراوانی لەگەل كۆماری ئیســــالمی ئێراندا 
ھەیەو دوو دەروازەی نێودەوڵەتی  و چەند 
دەروازەیەكی تری فەرمیمان ھەیە لەگەل 
كۆماری ئیســــالمی ئێراندا بۆ ئاڵوگۆڕی 
كای بازرگانــــی، بەھۆی ســــەقامگیریی 
ئاسایش و چەسپاندنی ئارامی لەم شارەدا 
چەندین براندی جیھانی بریكاری بازرگانی 
بەكۆمپانیاكانــــی  داوە  بەرھەمەكانیــــان 
ســــلێمانییەوە  لەشــــاری  كوردســــتان و 
بەرھەمەكانیــــان پەخــــش دەكــــەن بــــۆ 
ھەموو پارێزگاكانی عێراق، ھیواخوازین و 
بەرچاوڕونین كە ئەم پێشانگایە دەرفەتێكی 

زێرین دەڕەخسێنێت بۆ كۆمپانیاو كارگە 
بەشــــداربووەكانی، دەتوانــــن لەنزیكەوە 
بازرگانەكانی  بەھاوپیشە  بەرھەمەكانیان 
ھەرێم بناســــێنن، وەكو ژووری بازرگانی و 
چاوەڕوانــــی  ســــلێمانی  پیشەســــازی 
گرێبەستی ھاوبەشــــی بازرگانین لەنێوان  
كۆمپانیــــا بەشــــداربووەكان و بازرگانان و 
پیشەســــازان و ھاوردەكارانــــی ھەرێمــــی 

كوردستان و شاری سلێمانی". 

ھێمای بۆ ئه وه ش كرد کە "ژوورەكەمان 
خاوەنی گەورەتریــــن پڕۆژەی گەنجینەی 

ھاوچەرخــــە لەســــەر ئاســــتی عێراق كە 
بەشێوەیەكی ھاوچەرخ بنیاتنراوە، ئەمەش 
ھاوكارێكە بۆ ھەڵگرتنی كاالو كەلوپەلی 
بازرگانی و پەخشكردنەوەی لەسلێمانیەوە 
بۆ شارەكانی تری عێراق، ژووری بازرگانی و 
پیەشسازی ســــلێمانی بەچاالكترین ژوور 
ھەڵبژێردرا لەسەر ئاستی عێراق و ھەرێمی 
كوردســــتان بۆ ســــاڵی ٢٠٢١.، بەھەموو 
توانامــــان پشــــتگیرتان دەبیــــن بۆ ھەر 
ھاوبەش و  بازرگانی و پیشەسازی  كارێکی 
دروستكردنی پەیوەندی لەگەڵ بازرگانان و 

وەبەرھێنەرانی وتانی دەرەوەدا".

ئا: زریان محەمەد

 بەڕێوەبـــەری گشـــتی وەبەرھێنانـــی 
زۆر  "کاری  ڕایدەگەیەنێـــت  ســـلێمانی 
باشـــکراوە بـــۆ وەبەرھێنان لەشـــاری 
ئاشتکردنەوەی  بۆ  ھەوڵەکان  سلێمانی و 
سەرمایەداران و وەبەرھێنەرانە، تا کۆتایی 

ساڵ ئەنجامی زۆر باشمان دەبێت".

 عەزیز ســـەعید، بەڕێوەبەری گشـــتی 
وەبەرھێنانـــی ســـلێمانی بەڕۆژنامـــەی 
راگەیانـــد  پیشەســـازی"  "بازرگانـــی و 
"لەئێســـتادا ئێمە ھەوڵێکی زۆر باشمان 
داوە بۆ پڕۆژەکانی ئەمســـاڵدا مۆڵەتی 
زۆر باش دراوە بەپشتیوانی و ھەماھەنگی 
جێگری ســـەرۆکی حکومەتـــی ھەرێمی 
کوردســـتان کە پەیوەندییەکی باشـــی 
بەڕێوەبەرایەتیەکان  ھەمـــوو  لەنێـــوان 
ببێتە  دروســـتکردووە، کارەکان دەبێت 
جێگەی ڕەزامەندی ھەموو وەبەرھێنەران و 
سەرمایەداران تا ئاشـــت ببنەوە لەگەڵ 
شاری ســـلێمانی و ھەرێمی کوردستان و 
تا سەرەتای ساڵ ئەنجامی زۆر باشمان 
دەبێت کـــە کۆمەڵێک پڕۆژەی زۆر باش 

لەسەرجەم بوارەکاندا دەکەێتە کار".

لەبارەی دروستکردنی ٢٠ ھەزار یەکەی 
نیشـــتەجێبون بۆ کرێنشینان، ئەو وتی 

"ئەو یەکانە ئێمە کاری باشمان بۆکردووە 
ئاماری سلێمانی  بەڕێوەبەرایەتی  لەگەڵ 
داتای باشـــمان وەرگرتووە کە بۆ شاری 
ســـلێمانی لەو ٢٠ ھەزارە ٨ ھەزارو ٦٠٠ 
یەکەیان بۆ شـــاری سلێمانی و پارێزگای 
ئیدارەی  ڕاپەڕین و  ئیـــدارەی  ھەڵەبجەو 
دانیشـــتوان  ژمارەی  بەپێـــی  گەرمیان 
دابەشـــمان کردووەو بەفەرمی ناردومانە 
بـــۆ پارێزگای ســـلێمانی و نوســـراومان 
ناردووە بۆ شارەوانی سلێمانی تا زەوی 
دابیـــن بـــکات و کاری باشـــمان کردووە 
پێـــوەری چۆنیەتی  دیاریکردنـــی  بـــۆ 
یەکەکان بەسەر خەڵکدا  دابەشـــکردنی 
لەڕێگەی ئەو فۆرمـــەی بەئەلکترۆنی پڕ 
کراوەتەوە لەالیەن کرێنشینانەوە کە بۆ 
ناو شـــاری ســـلێمانی پێنج ھەزارو ٢٠٠ 
یەکە بۆ پارێزگای ســـلێمانیەو نزیکەی 
١٥٠٠ یەکە بۆ ئیدارەی ڕاپەڕین و گەرمیان 
دەبێت و نزیکەی ھەزار یەکە بۆ پارێزگای 
ھەڵەبجە دەبێت، بۆیە ھیوادارم تا پێش 

سەری ساڵ بگەینە ئەنجام".

وتیشـــی "پڕۆژەکان بەتایبەت یەکەی 
نیشـــتەجێبونەکان لەپارێزگای سلێمانی 
کوالێتیان بە بەراورد بەشارەکانی دیكه  
زیاتریان  بەرزتردان و گرنگی  لەئاستێکی 
پێـــدراوە، ئـــه و كوالێتیـــه ی یه كه كانی 
پێدروســـتكراون له ھیچ شـــارێكی دیكه  

به وجۆره  نه بوه ".

 بەڕێوەبـــەری گشـــتی وەبەرھێنانـــی 
ســـلێمانی ئاماژەی بەوەشدا ٥٥ پڕۆژە 
لەئێستادا کارەکانیان بۆ ڕایی کراوە کە ٢٠ 
پڕۆژەیان سایدپالنەکانیان ئامادە کراوە، 
ئەوانـــەی دیکەش کە ھەر کێشـــەیەکی 
زەویان ھەبووە ڕێگرییان ھەبووە بەپێی 
یاســـای وەبەرھێنان ھـــەر زەوییەک بۆ 
ئەو پڕۆژانە کـــە دیاری دەکرێت دەبێت 

زەوییەکە کێشەی نەبێت.

 دەربارەی سەرجەم ئەو پڕۆژانەی لەشاری 
سلێمانی مۆڵەت پێدراون لەوەبەرھێنانی 
ســـلێمانی، وتی "ئەو پڕۆژانەی لەشاری 
سلێمانی مۆڵەت پێدراون ٣٦١ پڕۆژەیە 
بەشـــێوەیەک ١٢٠ پڕۆژەیان بازرگانییەو 
٩٧ پـــڕۆژە پیشەســـازییەو ٥٨ پڕۆژە 
نیشتەجێبونەو ٣٠ پڕۆژە گەشتیارییەو ٥ 
پڕۆژە کشتوکاڵییەو ئەوەی دەمێنێتەوە 

لەسێکتەرەکانی تردایە".

  بەڕێوەبـــەری گشـــتی وەبەرھێنانـــی 
ســـلێمانی جەغتـــی لەوە کـــردەوە کە 
بەھەوڵـــی جێگری ســـەرۆکی حکومەت 
لەشاری ســـلێمانی ھەموو ئەو ڕێگریی و 
بەربەســـتانە البـــراون کـــە ببونە ھۆی 
خاوبونـــەوە لەپڕۆژەکانـــی وەبەرھێنان 

لەســـنوری پارێـــزگای ســـلێمانی، ئەو 
وتـــی "لـــەدوای کۆبونەوەیـــان لەگەڵ 
قوبـــاد تاڵەبانـــی، جێگـــری ســـه رۆك 
رێنمایی  كوردســـتان  ھه رێمی  وه زیرانی 
تەواوکردنـــی  بـــۆ  پێـــدراوە  نوێیـــان 
پڕۆژەکانیان و لەئەمساڵدا ھیچ پڕۆژەیەک 
وەبەرھێنانی  گشـــتی  لەبەڕێوەبەرایەتی 
سلێمانی نەوەستاوەو سەرجەم پڕۆژەکان 
کارکردن تێیاندا بەردەوام بوەو لەئێستادا 
سەرجەم بەڕێوەبەرایەتییەکانی سنووری 
شـــاری ســـلێمانی بەھەماھەنگییەکـــی 
تەواو کاردەکەن، بۆ ئەوەی رۆتینات بۆ 
وەبەرھێنـــەران کەمبکەنەوەو لەزووترین 
بـــواری  بچنـــە  پرۆژەکانیـــان  کاتـــدا 

جێبەجێکردنەوە".

وتیشـــی "لەنێوان ئـــەو ٥٥ پڕۆژەیەی 
کە قوبـــاد تاڵەبانی جێگری ســـەرۆکی 
لەکۆبونـــەوەی  ھەرێـــم  حکومەتـــی 
لەگـــەڵ  رابـــردودا  رۆژی  چەنـــد 
بەڕێوەبەرایەتییەکانی ســـنوری شـــاری 
بەجێبەجێکردنیدا،  فەرمانی  ســـلێمانی 
١٦ دانەیـــان پڕۆژەی نیشـــتەجێبونەو 
لەئایندەیەکـــی نزیکـــدا دەچنـــە بواری 
دیکەش  پرۆژەکانی  جێبەجێکردنـــەوە، 
سێکتەرەکانی دیکەی وەک پیشەسازی، 
بازرگانی، كشـــتوكاڵی، گەشتوگوزاری، 

پەروەردەیی و تەندروستی دەگرێتەوە".

ئا: زریان محەمەد

 لەئێستادا کارکردن لە(ئۆتۆبانی بابان) 
سەرپەرشـــتیارانی  ھەیەو  بەردەوامـــی 
ڕایدەگەیەنن  ئۆتۆبانەکە  دروســـتکردنی 
حکومـــەت گەر لەکاتـــی خۆیدا پارەیان 
بۆ خەرج بکات و کێشەی زەوی زیادەڕۆ 
چارەسەر بکات کارەکان خێراتر دەبێت.

 شـــاباز ســـدیق، بەڕێوەبەری پرۆژەکە 
قەیـــوان  کۆمپانیاکانـــی  لەگروپـــی 
لەلێدوانێکـــدا بۆ "ڕۆژنامـــەی بازرگانی 
و پیشەســـازی" رایگەیانـــد کارکـــردن 
لەئۆتۆبانـــی بابـــان بەردوامـــی ھەیە، 
پرۆژەکـــە پێکدێت لەشـــەقامێکی چوار 
ســـایدی ھاتن و چوو پانییەكەشـــی ١٠٠ 
مەتـــرە، ھەروەھـــا ٥ ئەندەرپـــاس، ٧ 
یەكتربـــڕو ٣ پـــردی پەپوولەیی لەخۆ 
دەگرێت، لەگـــەڵ روناککەرەوە ھێڵێکی 

ئاوخواردنەوە.
 ئەو وتی "پڕۆژەکـــە ماوەی کارکردنی 
١١٠٠ ڕۆژی کارکردنـــەو بودجەکەی ٤٠٠ 
ملیار دینارە، گەورەترین کێشەکانی ئەم 
پڕۆژەیە ڕادەست نەکردنی دوو ناوچەیە 
بەھۆی بوونی زیادەڕۆیی کە تا ئێســـتا 
بەتـــەواوی النەبراون و دابیـــن نەکردنی 
بودجـــە کێشـــەیەکی دیکـــەی بەردەم 
پێویســـت شایســـتە  پرۆژەکەیە، وەک 

داراییەکان خەرج ناکرێت".
وتیشـــی "لەئێســـتادا لەســـەدا ٥٠ی 
بڕگەکانی  پێھاتـــووە،  کۆتایی  پڕۆژەکە 
بڕیـــن و پڕکردنەوە لەســـەدا ٩٥ بەرەو 
کۆتایـــی ڕۆشـــتووەو بڕگـــەی ئاوباری 
کۆتایـــی ھاتـــووە، زۆریـــک لەپردەکان 
تەواو بـــوون، تەنھا یەکتربڕی ژمارە ١١ 
لەناوچەی تاســـڵوجەو یەکتربڕی ژمارە 
١٥ لەناوچـــەی تانجـــەرۆ بەھۆی بونی 
زیادەڕەویـــی ناتوانین کاری تێدا بکەین، 
لەگـــەڵ ئەوانەشـــدا لەماوەیەکی کەمدا 

ھەنگاوی زۆر باشی بڕیوە".
 شـــاباز ئاماژە بـــەوە دەکات دەبوایە 
دەســـت   ٢٠٢٢ نیســـانی  لەمانگـــی 
بەقیرتاوکردنی شەقامەکە بکرایە، بەم 
بەھـــۆی نەبونی بودجەوە کە زیاد لە ٢٠ 
کیلۆمەترمان ئامادەیـــە بۆ قیرتاوکردن 
نەیانتوانیوە بیکەین چونکە زیاد لە ١٢٠ 
ملیار دیناری پێویستە کە تا ئێستا ١٥٨ 
ملیـــار دینار خەرج کراوە بۆ کاری تەواو 
کردنی شـــەقامەکە، ئەو وتـــی "ئەگەر 
خەرج کردنی شایســـتەی دارایی لەکاتی 
خۆیدا بوایەو نەبونی زیادەڕۆیی لەســـەر 
پڕۆژەکە نەبوایە پالنمان ھەبوو لەپێش 
ئەو وادەیـــەی بۆی دیاریکراوە تەواومان 
بکردایـــە، کە لەمانگـــی تەموزی ٢٠٢٣ 
کاتەکەی بۆ دیایکراوە، ئەو دوو ھۆکارە 
بۆتە ئاســـتەنگ لەبەردەم پڕۆژەکە کە 

مەترسی دواکەوتنی ھەیە".
ھیواخوازە  پرۆژەکە   سەرپەرشـــتیاری 
الیەنە پەیوەندیدارەکان چارەسەری ئەو 
کێشـــەیە بکەن، چونکە بەتەواو کردنی 
شـــەقامەکە کۆمەڵێک ئاستەنگی زۆری 
ھاتوچۆ کەمدەکاتەوە لەســـەر شـــاری 

سلێمانی .
  ئۆتۆبانـــی بابان لەمانگـــی تەموزی 
ســـاڵی ٢٠٢٠ بەردی بناغـــەی دانرا کە 
ناسراوە بەشەقامی سەد مەتری لەالیەن 
سەرۆکی حکومەتی ھەرێمی کوردستان و 
پڕۆژەکە  حکومەت ،  ســـەرۆکی  جێگری 
قەیوانەوە  کۆمپانیاکانی  گروپی  لەالیەن 

جێ بەجێ دەکرێت.
 درێژی پڕۆژەکە ٣٤ کیلۆمەترە، خاڵی 
دەســـتپێکردنی لەتاســـڵوجەوە دەبێت 
تا ناوچەی دەمرکان لەســـەر شـــەقامی 

سلێمانی عەربەت.
 بەڕێوەبەری پڕۆژەکە لەسەر بەردەوامی 
کارکـــردن لەپڕۆژەکـــە جەختی کردەوە 
"بوجەی پڕۆژەکـــە کەم نییە تا بەتەنھا 
جێبەجێـــی بکەیـــن، تەمەنـــا دەکەین 
کێشەکان لەالیەن حکومەتەوە چارەسەر 
بکرێت ئەگەر نا دەبێتە ھۆی وەســـتانی 

کارەکانمان".
مەتریـــی   ١٠٠ شـــەقامی  پـــڕۆژەی 
سلێمانی، درێژییەكەی ١٤٥ كیلۆمەترەو 
بەسێ قۆناغ جێبەجێ دەكرێت، قۆناغی 

یەكەمی پڕۆژەكە بڕی ٤٠٠ ملیار دیناری 
بۆ تەرخـــان كراوەو لەماوەی كاركردنیدا 
٦٠٠ ئامێـــر كاری تێدا كـــردووەو زیاتر 
لەھـــەزار ھەلی كاری راســـتەوخۆی بۆ 

ھاوتیان ڕەخساندووە.

بۆ كارەكانـــی پڕۆژەكە، قەیوان گروپ 
كارو  بەدەســـتی  پشـــتی  بەتەواویـــی 
كەرەســـتەو  ناوخۆیـــی و  ســـەرچاوەی 
كەلوپـــەل و مـــەوادی خـــاو؛ لەشـــاری 
سلێمانی و ھەرێمی كوردستان بەستووە. 
ھەروەھـــا گەورەترین كارگـــەی ھاڕینی 
بـــەرد (كســـاره)ی دامەزرانـــدووە کە 
پێکدێت لەچوار ھێڵی سەرەكی بەرھەم 
ھێنـــان، لەتوانایدایـــە رۆژانە (٧,٥٠٠)
مەتر سێجا، کەرەســـەی سەرەتایی بۆ 
بەبەرزترین  بابـــان  ئۆتۆبانی  پـــڕۆژەی 
كوالێتی دابین بكات؛ لەتێكەڵەو مەوادی 
كەرەستۆن؛ كە بەكار دەھێنرێت لەچینی 
ژێرەوەی رووپۆشـــكردنی قیری پڕۆژەی 

شەقامی ١٠٠ مەتری سلێمانی.

بەتەواو کردنی پڕۆژەی شـــەقامی ١٠٠ 
مەتریـــی، شـــاری ســـلێمانی پێدەنێتە  
قۆناغێكـــی گرنگـــی گەشـــەی ئابوری و 
بازرگانـــی و پیشەســـازییەوەو ئاســـتی 
ھاتوچۆو ســـەالمەتی بۆ ھاونیشتمانیان 

بەشێوەیەكی بەرچاو دابین دەكات.

گەورەترین کێشەی 
ئەم پڕۆژەیە ڕادەست 
نەکردنی دوو ناوچەیە 

بەھۆی بوونی 
زیادەڕۆیی و دابین 
نەکردنی بودجە 

کێشەیەکی دیکەی 
بەردەم پرۆژەکەیە، 

وەک پێویست 
شایستە داراییەکان 

خەرج ناکرێت

ئەو پڕۆژانەی 
لەشاری سلێمانی 

مۆڵەت پێدراون ٣٦١ 
پڕۆژەیە بەشێوەیەک 

١٢٠ پڕۆژەیان 
بازرگانییەو ٩٧ پڕۆژە 

پیشەسازییەو ٥٨ 
پڕۆژە نیشتەجێبونەو 

٣٠ پڕۆژە 
گەشتیارییەو ٥ پڕۆژە 

کشتوکاڵییە

بەڕێوەبەری گشتی وەبەرھێنانی سلێمانی: 
تا سەرەتای ساڵی داھاتوو ئەنجامی زۆر باشمان دەبێت لەپڕۆژەکانی وەبەرھێناندا

ئۆتۆبانی بابان کارەکانی بەردەوامەو داوا دەکرێت
حکومەت لەکاتی خۆیدا بودجەی بۆ خەرج بکات

بازرگانی (١٩) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٠/٩ بازرگانی  (١٩) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٠/٩

شاری سلێمانی 
بەیەكێك لەگرنگترین 

شارە بازرگانی و 
پیشەسازییەکانی 

عێراق دادەنرێت كە 
زۆرێك لەپیشەسازییە 
قورسەكان دەكەوێتە 

ئەم شارەوە

پێشانگه ی بیناسازیی نێودەوڵەتی سلێمانی کرایەوە

 پێشانگای نێودەوڵەتی بیناسازی 

 پڕۆژەی شەقامی ١٠٠ مەتریی سلێ�نی درێژییەكەی ١٤٥ كیلۆمەترە



ئا: رێژەن سەردار

بەڕێوبەری باخداری ســـلێمانی ئاماژە 
بەوە دەکات کە لەپارێزگای سلێمانیدا ٦٨ 
جۆر تێـــر بەرھەمدەھینرێت، ئەو دەڵێت 
"جگە لەمیوە، سلێمانی لەبەرھەمھێنانی 
زۆرترین  دەوڵەمەندەو  زۆر  سەوزەشـــدا 
پارێزگای  لەسنوری  پالستیکی  خانووی 

سلێمانیدایە".

بەڕێوبـــەری  شەمســـەدین،  جەلیـــل 
باخداری سلێمانی بەرۆژنامەی "بازرگانی و 
لەسێ   باخداری  راگەیاند  پیشەســـازی" 
بواری ســـەرەکی پێکدێت کـــە بریتییە 
لەمیوەو سەوزەو ڕوەکە جوانکارییەکان، 
بوارێکـــی تریـــش ھەیـــە کـــە بریتییە 
لەڕوەکی پزیشـــکی کـــە بەڕێوبەرایەتی 
باخداری ســـلێمانی تاکو ئێستا کاریان 
لەســـەر نەکـــردوە، ئەو وتی "ســـنوری 
پارێزگای ســـلێمانی لەبـــواری میوەدا، 
لەبەرھەمھێنانـــی ترێدا پلـــەی یەکەمی 
ھەیـــە، من خـــۆم ڤیســـتیڤاڵێکی ترێم 
بەڕێوەبـــرد لەپارکی ئـــازادی  ٦٨ جۆر 
تێری تیادا نمایش کرا، نرخی جۆرەکانی 

ترێش بەپێی وەرزەکان دەگۆڕێت".
وتیشی "لەســـانی ھەشتاکانەوە تاکو 
ئێســـتا بەرھەمـــی ترێ لەپێداویســـتی 
ناوخۆ زیاتر بووە، بەشی خواری عێراق و 
ناوەڕاســـتیش دابیـــن دەکرێـــت، بەم 
بەداخەوە نەتوانراوە ھەناردەی دەرەوەی 
وت بکرێـــت، لەبواری بەپیشەســـازی 
کردنیشەوە زۆر کەم ترێ بەکارھاتووەو 
ئەوەی ھەیـــە لەئاســـتی لۆکاڵیدایە بۆ 
وشـــکردنەوەو ترشیات بەکاردێت، بەم 

بۆ شـــەراب چەندین کەس ھەوڵیانداوە 
کارگـــە بھێنن، بەم تاکو ئێســـتا ئەم 
پالن و ھەونە نەچونەتە بواری جێبەجێ 

کردنەوە".

بەڕێوبەری باخداری ســـلێمانی ئاماژە 
بـــەوە دەکات کە پارێزگای ســـلێمانی 
لەبەرھەمھێنانـــی میوەکانـــی چوالـــەو 
قەیســـی و قـــۆخ و ھەڵوژەو  گێالســـدا 
پلەی دووەمیان ھەیە، پلەی سێھەمیش 
ئەمە  ھەنجیرە،  ھەنـــارو  بەرھەمھینانی 
جگە لەوەی لەپێنجوێن ھەوڵدراوە سێو 
بچنێرێت کاری باشـــی لەســـەر کراوە، 
ئەو وتی "ڕووبـــەری ترێ بەپێی ئاماری 

ســـاڵی ٢٠٠٤ بریتیە لە ٤٥ ھەزارو ٤٢٩ 
دۆنم، پێشبینی دەکرێت ئێستا بووبێت 
بەنزیکـــەی ٥٠ ھەزار دۆنـــم، دیارترین 
جۆرەکانـــی ترێ کە باون لەســـنووری 
پاریزگای سلێمانی بریتین لەترێ ڕەش، 
ڕەشمیری، ســـادانی، تائفی و سوپێریارو 
کەمالی و رەشمێوی و تومسن و سیدلیس و 
ترێ ســـورەو کشمیشـــی و سورسنەیی و 

چەندین جۆری دیکە".
وتیشی "لەسنووری پارێزگای سلێمانی 
ســـانە زیاتـــر لـــە ١٤٠٠ تـــەن تـــرێ 

بەرھەمدەھێنرێت".

بەڕێوبـــەری باخداری ســـلێمانی ئەوە 

روون دەکاتـــەوە کـــە جگـــە لەمیـــوە 
سنوری پارێزگای سلێمانی لەسەوزەشدا 
زۆر دەوڵەمەنـــدە، زۆرتریـــن خانـــووی 
پارێـــزگای  لەســـنوری  پالســـتیکیش 
سلێمانیدایە کە ئێستا زیاتر لە ٢٢ ھەزار 
خانووی پالســـتیکی ھەیـــەو ھەموویان 
لەقۆناغـــی بەرھەمھێنانـــدان ، ئەو وتی 
"روبـــەری یەک خانوی پالســـتیکی ٥٠٠ 
مەتـــرە، ٨  بۆ ١٠ تۆن بەرھەمی ھەیە، 
ســـلێمانی لەپەتاتەدا  بەرەو پێشچونی 
باشـــی بەخۆیەوە بینیوە بەتایبەتی لە 
بواری پیشەســـازی خۆراکیدا، کارگەی  
چبســـی لیـــزو کارگـــەی جپســـی لۆنا 
لەسنوری پارێزگای سلێمانی کاردەکەن و 

کرێبەستیان لەگەڵ جوتیاراندا ھەیە بڕێکی 
باش پەتاتە لە جوتیاران وەردەگرن، لە 
بواری تەماتەشـــدا پێشکەوتنی زۆرباش 
ھەیە لەناوچەکانی شارەزوورو پێنجوێن، 
لەبەرھەمەکانی شـــوتی و کاڵەک و بیبەر 
لەوەرزی پێگەیشـــتندا دەگاتە ئاســـتی 
ئاستی خۆبژێویی و پێداویستی ناوخۆ پڕ 

دەکاتەوە".

بەڕێوبـــەری  شەمســـەدین،  جەلیـــل 
باخداری ســـلێمانی ئاماژە بەوە دەکات 
کە گەورەترین کێشـــەی بەردەم کەرتی 
باخـــداری بەبازاڕکردنـــە، بـــەو پێیەی 
بەھـــاوکاری  پێویســـتیان  جوتیـــاران 
حکومەت نابێت ئەگـــەر بەرھەمەکانیان 
پارە بکات، ئەو وتی "حکومەت بیەوێت 
بودجەیەک تەرخان بکات و بڕێک پارەی 
کەم بدات بەجوتیاران ھیچ لەمەسەلەکە 
ناگۆڕێت، جوتیار بازاڕی بۆ ساغکردنەوە 
پێویســـتی  ھەبێـــت  بەرھەمەکـــەی 
بەحکومەت نیە، دووەم کێشـــە ئەوەیە 
ناوچە سەخت و دێمەکان ئەگەر حکومەت 
بتوانێت ڕەزو باخە کۆنەکان شـــەقامیان 
بۆ دروست بکات تاکو جوتیاران بتوانن 
ئۆتۆمبیلەوەو  بخەنـــە  بەرھەمەکانیـــان 
بیھێنن بۆ عەلوەکان و کرێی گواستنەوە 
زۆڕ نەکەوێت لەســـەریان، ھاوکارییەکی 
زۆر بـــاش دەبێت بـــۆ جوتیار، بەم دوو 
کارە حکومەت دەتوانێت ھاوکاری باشی 

جوتیاران بکات".

وتیشی "کێشەی سەرەکی ئێمە ئەوەیە 
بەرھەمی جوتیاران لەوەرزی پێگەیشتندا 

پارە ناکات".

ئا: رێژەن سەردار

خاوه نی كارگه ی نه خشینه  ئاماژە بەوە 
دەکات کە باشترین جۆری چەقۆ دروست 
دکـــەن و لـــه ڕووی كوالێتیـــه وه  ده توانن 
کێبڕکێـــی چه قۆی سویســـری و ئه ڵمانی 
بكه ن به م لـــه ڕووی نرخـــه وه  ناتوانن 
كێبركـــی چەقـــۆی چینی بكـــه ن، ئەو 
دەڵێت "پێشـــبینی ده كه ین له داھاتوودا 
له ســـه دا حەفتای ھاوتیـــان چه قۆكانی 

ئێمه  به كاربھێنن".

دڵشــــاد ئه حمــــه د، خاوه نــــی كارگه ی 
"بازرگانــــی و  بەڕۆژنامــــەی  نه خشــــینه  
پیشەسازی" راگەیاند له ئێستادا به رھه می 
له بازاڕه كانی ھه رێمی  ته نھــــا  كارگه كه ی 
كوردستان ده فرۆشــــرێت، ئەو وتی "من 
له ڕۆژھه تی  ســــه قز  له شاری  كارگه كه م 
كوردســــتان دامەزرانــــدووه  له به رئه وه ی 
له ھه رێمــــی  چه قــــۆ  ھه نارده كردنــــی 
كوردســــتانه وه  بۆ ئێــــران قه ده غه یه ، بۆ 
ئــــه وه ی بازاری ئێرانم له  ده ســــتنه چێت 
لــــه وێ كارگه كــــه م داناوه ، پــــالن ھه یه  
له داھاتــــوودا چه قــــۆ بۆ بــــازاڕی ئێران و 

ده ره وه ی ئێرانیش دروست بكه م". 
وتیشی "چه قۆی شێف و چه قۆی مان 
دروست ده كه ین، له به رئه وه ی بڕێكی زۆر 
چه قۆی چینی له بازاڕدا ھه یه ، فرۆشــــی 
ئێمه  قورس بووه ، دەنا له ڕووی كوالێتیه وه  
ده توانین کێبڕکێی چه قۆی سویســــری و 

ئه ڵمانــــی بكه ین، به م له  ڕووی نرخه وه  
ناتوانین كێبركی به رھه می چینی بكه ین، 
به ھۆی به رزی كوالێتــــی به رھه مه كانمان 
له پێشــــوازی ھاوتیان ڕازیم و پێشبینی 
له ســــه دا حەفتای  له داھاتوودا  ده كــــه ن 

ھاوتیان چه قۆكانی ئێمه  به كاربھێنن".

دڵشــــاد جەغتی لــــەوە کــــردەوە ئەو 
به رھه مەی دەیخاتە بازاڕه وه  كوالێتی زۆر 
به رزه ، ئەو وتی "جــــۆری تیژكردنه وەی  
ئــــه و مادەیــــە ی كه  چه قۆی لێدروســــت 
ده كرێت په یوه ندی ھه یه  به ته ندروســــتی 
ھاوتیانــــه وه ، له ھه رێمــــی كوردســــتان 
چه قۆساز ھه یه ، به م وه ك كارگه  نییه ، 
ئێمه  یه كه مین و تاكــــه  كارگه ین، زۆربه ی 
قه ســــابه كان چه قۆی ئێمه  به كارده ھێنن، 
به شێك له ڕیستۆرانته كانیش چه قۆی ئێمه  
به كارده ھێنن، كار له ســــه ر ئه وه  ده كه ین 
كارگه ی  ھاوتیان چه قــــۆی  ســــه رجه م 
نه خشینه  به كاربھێنن و چه قۆكه مان ببێته  
براندێكی جیھانی ناســــراو، له ئێســــتادا 
به رده وام له رێگه ی تۆڕه  كۆمه تیه كانه وه  

ڕیكالم بۆ به رھه مه كانمان ده كھین".
مــــاده   نه بوونــــی  وتیشــــی "به ھــــۆی 
خاوه كانی دروستكردنی چه قۆ له ھه رێمی 
كوردســــتان و گرانی نرخی بیناو قورسی 
ڕۆتیناتــــی مۆڵه ت وەرگرتــــن و نه بوونی 
وه ســــتاو ده ستی كاری شــــاره زاو كه می 
سه رمایه كه م ناچار بووم له سه قز كارگه كه  

دابنێم".

بازرگانی بازرگانی

سلێمانی لەبەرھەمھێنانی "ترێ"دا لەئاستی کوردستاندا یەکەمە

خاوه نی كارگه ی نه خشینه : باشترین جۆری چەقۆ دروست دەکەین

جۆری تیژكردنه وه ی 
ئه و مادەیە ی كه  
چه قۆی لێدروست 
ده كرێت په یوه ندی 
ھه یه  به ته ندروستی 

ھاوتیانه وه ، له ھه رێمی 
كوردستان چه قۆساز 

ھه یه ، به م وه ك كارگه  
نییه ، ئێمه  یه كه مین و 

تاكه  كارگه ین

(١٩) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٠/٩ (١٩) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٠/٩

ئا: زریان محەمەد

 ھۆکارەکانی جەنگ و گرژی و ئاڵۆزییەکانی 
کرێـــی  زیادبوونـــی  وتـــان و  نێـــوان 
گواســـتنەوە بونەتە ھۆی بەرزبوونەوەی 
نرخی ئۆتۆمبێـــل لەبازاڕەکانی ھەرێمی 

کوردستان.

 ھاوکار جەوھـــەر، بازرگانی ئۆتۆمبێل 
لەشاری سلێمانی بەڕۆژنامەی "بازرگانی و 
پیشەســـازی" وت "نرخـــی ئۆتۆمبێـــل 
بەشێوەیەکی بەرچاو گران بووە، لەگەڵ 
ئەوەشـــدا مامەڵەی کڕین و فرۆشتن زۆر 
خـــاوەو کەمن، بازاڕ زۆر الوازە، ئەوەش 
کاریگەری لەسەر ھاوردەکردنی ئۆتۆمبێل 

دروستکردووە".

وتیشی "لەئێســـتادا نرخ بەشێوەیەکی 
بەرچاو بەرزبۆتەوە، بۆ جۆرێک ئۆتۆمبێل 
ھەیە ھەزار دۆالر بەرزبۆتەوە، ھەیە سێ 
ھەزار دۆالر بەرزبۆتەوە، بۆنمونە پارساڵ 
ئەم کاتانە ئۆتۆمبێلێکی جۆری نیســـان 
ســـەنی مۆدێل ٢٠٢١ بەنرخی ١٢  ھەزار 
دۆالر بوو، بەم ئێستا ھەمان ئۆتۆمبێل 
ھەمان مۆدێل بـــووە بە ١٣ ھەزارو ٥٠٠ 
دۆالر، ئۆتۆمبێلی توێتا کامری ئەمریکی 
بەراورد بەپارســـاڵ ٢٥٠٠ دۆالر تا ٣٠٠٠ 
دۆالر گرانبـــووە، نیســـان ئەڵتیما ١٠٠٠ 

دۆالر گرانتر بووە".
 دەربـــارەی ھـــۆکاری گرانبونی نرخی 
ئۆتۆمبێل، ھاوکار وتی "ھۆکاری جەنگی 
ڕوسیاو ئۆکراینا بۆتە ھۆی کەمبونەوەی 
ئاسن، بەھۆیەوە کارگەکانی دروستکردنی 
ئۆتۆمبێل نرخیان لەســـەر گران بووەو 
کەمتـــر ئوتومبێـــل دروســـت دەکەن و 
داواکاریش لەبازاڕدا زۆرە، ئەمەش بۆتە 

ھۆی بەرزبونەوەی نرخ لەبازاڕدا".
 وتیشـــی "ھاوردەکردنـــی ئۆتۆمبێـــل 
لەئێســـتادا بەتەواوەتـــی خاوبۆتـــەوە، 
بەدەیان کەشـــتی بارھەڵگری ئۆتۆمبێل 

ڕاگیراون و  ئێـــران  ئاویەکانی  لەبەندەرە 
کـــەس ناوێرێت بـــاری بـــکات، چونکە 
بەھۆی ئەو رەوشەی لەئێران ھەیە کەس 
گرەنتـــی ھاتنی ئەو ئوتومبێالنە ناکات و 
ئێرە  دەگەنە  ئوتومبێلەکانیـــش  کاتێک 
لەسەر بچوکترین شت ژمارەیان پێنادەن، 
ئەمەش نیگەرانی بۆ کاسبکاران دروست 
کردووە کە تا ئێســـتا چارەسەر نەکراوە 

ئەم کێشەیە".
 ھـــاوکار جەغتی لـــەوە کـــردەوە کە 
"گواستنەوەی ئۆتۆمبێل لەمانگی چواردا 
٤٠٠ دۆالر بـــووە، بـــەم بـــۆ مانگی نۆ 
ئۆتۆمبێلێک  ھـــەر  گواســـتنەوەی  بڕی 
بووە بە ٩٠٠ دۆالرو نرخەکە بۆ ئێســـتا 
مانگی دە دیاریکـــراوەو دەبێت بە ١٠٠٠ 
دۆالر، لەئێســـتادا رەوشـــی کاسبکاران 
زۆر خراپەو ھیچ الیەن و کەسانێک خۆی 

ناکات بەخاوەنمان و ھاوکارمان نین".
 ھاوتیان ڕۆژانە سەردانی پێشانگاکانی 
ئۆتۆمبێـــل دەکەن و  فرۆشـــتنی  کڕین و 
دەپرســـن و  ئۆتۆمبێلـــەکان  لەنرخـــی 

دەیانەوێت بەنرخێکی گونجاو ئۆتۆمبێلیان 
دەستکەوێت.

 ھێمـــن زاھیر، یەکێک لـــەو کڕیارانەی 
بەدوای ئۆتۆمبێلدا دەگەڕێت بەڕۆژنامەی 
"بازرگانـــی و پیشەســـازی" وت "نرخی 
جێگیـــر  بـــوو  ماوەیـــەک  ئۆتۆمبێـــل 
بـــوو، پارەیەکم کۆکردبۆوە تـــا بتوانم 
ئۆتۆمبێلێک بکڕم، بەم ئێســـتا نرخی 
ئۆتۆمبێل لەگەڵ مانگێک پێش ئێســـتا 
زۆر زیادیکردووە، بۆیە ناتوانم بەو نرخە 
بەرزانـــە بیکڕم، بـــەردەوام دەگەڕێم تا 
بتوانم ئۆتۆمبێلێکـــی گونجاو بدۆزمەوە 

بەو نرخەی خۆم دەمەوێت".
وتیشـــی "ئۆتۆمبێل ھەیـــە بەنرخێکی 
ھـــەرزان بیکڕم، بـــەم مۆدێلیان نزمەو 
کوالێتی ئۆتۆمبێلەکان زۆر خراپ بوون، 
ماوەیەکی زۆر کاری پێکراوەو ڕۆشتووە، 
کاتێـــک دەیکڕیـــت دەبێـــت پارەیەکی 
زۆر خەرجـــی تێـــدا بکەیـــت، بەمەش 
ئۆتۆمبێلەکە نرخەکەی زیاتر دەکەوێت، 
بۆیە واباشترە چاوەڕێ بکەم بەنرخێکی 

گونجاو بیکڕم و توشی زیانی زۆر نەبم".
 لەســـەردەمی کۆرۆناو وەستانی ھەموو 
جیھـــان لەکارکردن ھۆکارێـــک بوو بۆ 
بەرزبونـــەوەی نرخـــی ئۆتۆمبێـــل تـــا 
ئێستاش کاریگەرییەکانی بەسەر کۆمپانیا 

بەرھەمھێنە جیھانییەکانەوە ماوە.

 بەشێک لەشارەزایانی ئۆتۆمبێل چەند 
ھۆکارێکـــی دیکە دەخەنە ڕوو کە بوەتە 
لەجیھاندا،  ئۆتۆمبێل  گرانبونی  ھۆکاری 
لەوانـــەش کارگەکانـــی دروســـتکردنی 
مایکـــرۆ جیبـــس لەکاتـــی کەرەنتیندا 
گرێبەســـتی کارکردنیان لەگەڵ کۆمپانیا 
ئەلکترۆنیەکانی ئەنجـــام دابوو، لەکاتی 
ئاســـایی بوونەوەی ژیان جارێکی دیکە 
کۆمپانیاکانـــی بەرھەمھێنانی ئۆتۆمبێل 
داوایان لەبەرھەمھێنەرانی مایکرۆ جیبس 
کردەوە کە پێیان بفرۆشن، بەم ئەوان 
بەئەلکترۆنیات،  کردووە  بەرھەمەکانیان 
بۆیـــە ئەمە بـــووە ھۆی دروســـتبونی 
کێشە بۆ کۆمپانیاکان، بەمەش لە ٣٠٪ 

کۆمپانیاکان  لەھەمـــوو  بەرھەمھێنـــان 
کەمی کرد، ھەربۆیە کۆمپانیاکان ناچار 
بوون نرخ بـــەرز بکەنەوە بەھۆی کەمی 
ھەندێک جۆری  وەستانی  بەرھەمھێنان و 

ئۆتۆمبێل.

 ھۆکارێکی دیکە ئەوەیە لەھەموو جیھاندا 
کۆمپانیـــاکان لەچەنـــد کۆمپانیایەکـــی 
دروستکردنی مایکرۆ جیبس دەیکڕن لە 
٦٨٪ بەرھەمھێنەرانـــی ئۆتۆمبێل لەدوو 
کۆمپانیای تایوان مایکرۆ جیبس دەکڕن، 
ئەو دوکۆمپانیایەش لەناوخۆدا ڕوبەڕوی 
بەھۆی  بونەتەوە  سروشـــتی  کێشـــەی 
کەمئـــاوی لەوتەکەیـــان و ١٧٪ مایکرۆ 

جیبس لەوتی چینە.

 مـــاوەی دووســـاڵە لەعێراقـــدا نرخی 
بەئۆتۆمبێلی  تابلـــۆ  پێدانـــی  گومرگ و 
لەگەڵ  کـــردووە  زیـــادی  ھاوردەکـــراو 
ئەوەشدا ھاوردە کردن بەردەوامەو نرخی 

ئۆتۆمبێل بەرزە.

تا دێت نرخی ئۆتۆمبێل گران دەبێت
 نرخی چەند جۆرێک لەئۆتۆمبێل سێ ھەزار دۆالر بەرزبوەتەوە

گواستنەوەی ئۆتۆمبێل 
لەمانگی چواردا ٤٠٠ 

دۆالر بووە، بەم 
بۆ مانگی نۆ بڕی 
گواستنەوەی ھەر 

ئۆتۆمبێلێک بووە بە 
٩٠٠ دۆالر

ئا: رێژەن سەردار

خاوەن کارگەکانـــی پاککەرەوە ئاماژە 
بەوە دەکەن کە ئه گه ر یاسایی پاراستنی 
پێنه كرێته وه   كاری  ناوخـــۆی  به رھه می 
ده بێـــت كارگه كانیان دابخـــه ن و  بچنه وه  

ماڵه وه .

ئاكۆ عه بدولره حمان، خاوه نی كارگه ی 
تاج بۆ دروستکردنی مەوادی پاککەرەوە 
بەڕۆژنامـــەی "بازرگانی و پیشەســـازی" 
راگەیاند ســـه ره كی ترین كێشه ی ئەوان 
لەئێستادا ئاسانكاریی کردنە بۆ به رھه می 
ئاماده كراوی وتان كه  ھاورده ی ھه رێمی 
كوردستان ده كرێن، ئەو وتی "له به رواری 
٢٠١٨/٦/٦ بڕیارێك ده ركرا بۆ پاراستنی 
به رھه می ناوخـــۆ، ئه و كارگانه ی كاریان 
ده كـــردو به رھه مه كانیـــان پێداویســـتی 
ناوخۆی پڕ ده كرده وه و گومرگ ده خرایه  
ســـه ر به رھه می ھـــاورده  به مه به ســـتی 
پشـــتیوانی كردن له به رھه مـــی ناوخۆ، 
بڕیاره كه  پاكکه ره وه شـــی ده گرته وه  كه  
ئێمه  لـــه م بـــواره دا كارده كه ین، به م 
بـــه  داخه وه  لـــه  بـــه رواری ٢٠٢٢/٦/٦ 

ئه م بڕیـــاره  كاری پێناكرێت، ئه و كاته  
گومرگـــی ماده كانـــی پاكکـــه ره وه  كه  
لـــه ده ره وه  ھاورده ی كوردســـتان ده كرا 
١٤٠ دۆالر بوو ئێســـتا دوای ته واو بونی 
كاركردن به بڕیاره كه  گومرگ بووه  به  ٢٠ 

دۆالر".
وتیشی "كارنەكردن به یاسای پاراستنی 
به رھه می ناوخۆ زیانی زۆر له كارگه كانی 
ناوخۆ ده دات، له ھه رێمی كوردستان ھیچ 
ھاوكاریه كی خـــاوه ن كارگه كان ناكرێت، 

به ڵكو رۆژانـــه ش كرێ كاره باو بینا زیاد 
ده كات و ده ســـتی كار لێره  زۆر گرانتره ، 
چه ندیـــن رســـوماتیش له پیشه ســـازان 
به نـــاوی ژینگه و زه مانـــی كرێكارو ناوی 
جۆراوجـــۆر وه رده گیرێـــت، له ده ره وه ی 
كوردســـتانیش ئـــه و شـــاتانه  ھه رزانه و 
زۆر ھـــاوكاری پیشه ســـازان ده كرێـــت، 
كه مكردنه وه ی گومرگ لەســـە ر به رھه می 
ئه سته مه   کێشەیەو  گەورەترین  ده ره كی 
خـــاوه ن کارگه كانـــی خۆمـــان له ڕووی 

نرخه وه  بتوانن كێبركێ بكه ن".

خاوه نی ئەم كارگه یە ئەوە روندەکاتەوە 
کە به ھۆی  یاســـای پاراستنی به رھه می 
ناوخـــۆوە، پێشـــتر گرانبوونـــی كرێی 
كاره باو سوته مه نی و گرانی ده ستی كارو 
كرێی بیناو ڕســـوماته كانی حكومه تیان 
به كێشه  بەالوە کێشە نەبووە، به رده وام 
ســـه رمایه داران بیریان له دروســـتكردنی 
كاره كانیـــان  فروانكردنـــی  كارگـــه و 

 كردوەتـــه وه ، ئەو وتی "پێش یاســـای 
پاراســـتنی بەرھەمـــی ناوخـــۆ نزیكه ی 
٢٠ كارگه ی پاكکـــه ره وه  ھه بوون، دوای 
بڕیاره كـــه  زیاد بوو بۆ ٧٠ كارگه ، ئه گه ر 
یاســـای پاراســـتنی به رھه مـــی ناوخۆ 
كارگه كانمان  ده بێت  پێنه كرێته وه   كاری 
دابخه یـــن و بچینـــه وه  ماڵـــه وه ، ته نھـــا 
نزیكه ی  ســـلێمانی  پارێزگای  له سنوری 
٤٠ كارگـــه ی پاكکـــه ره وه  ھه یه ، له ڕوی 
كوالێتیه وه  باشـــترین به رھـــه م ده خه نه  
بازاڕه وه ، داواكاریـــن  ھاوكاریمان بكه ن، 
یاســـای پاراســـتنی به رھه مـــی ناوخۆ 
كارا بكه نه وه و كرێـــی كاره با دابه زێنن و 
ناوچه  پیشه ســـازییه كان دروســـتبكه ن 
تاكو حكومه ت باشتر بتوانێت چاودێری 

كوالیتی كارگه كان بكات".

وتیشی " ھه رێمی كوردستان بەپێچه وانه ی 
ھه مـــوو وتانی جیھـــان ھاورده كردنی 
ڕسوماتی  كارگه كان و  كه ره سته ی خاوی 
گران كردووەو  له به رامبه ریشدا رسومات و 
به رھه می  ھاورده كردنی  لەسەر  گومرگی 
ئاماده كـــراوی وتان ئاســـان و ھه رزان 

كراوه ".

خاوەن کارگەکانی کەرەسەی پاککەرەوە: كێشه ی زۆرمان بۆ دروست ده كرێت
گومرگی ماده كانی 

پاكکه ره وه  كه  له ده ره وه  
ھاورده  ده كرێ ١٤٠ 

دۆالر بوو ئێستا بووه  
به  ٢٠ دۆالر

  چەقۆی نەخشین

سانە زیاتر لە 
١٤٠٠ تەن ترێ 
بەرھەمدەھێنرێت

  هاوردەکردنی ئۆتۆمبێل

  کارگەی پاککەرەوە



ئا: رێژەن سەردار

له زانكۆی  سه رۆكی به شی شارســـتانی 
كۆمار ئاماژە بـــەوە دەکات کە عێراق و 
ھەرێمی کوردســـتان بەرەو ئایندەیەکی 
مەترســـیدار دەچـــن لـــەڕووی ژینگەو 
کەمئاوییەوە، ئـــەو دەڵێت "ئەگەر بەم 
شێوازە بمێنینەوەو بەردەوام بین ژیانی 
خۆمان و نەوەکانیشمان لەمەترسیدان".

حه مـــه ،  عه بدولڕه شـــید  ئاکـــۆ  د. 
به شی  یاریده درو سه رۆكی  پرۆفیسۆری 
شارستانی له زانكۆی كۆمار بەرۆژنامەی 
راگەیانـــد  پیشەســـازی"  "بازرگانـــی و 
کۆمار  زانکـــۆی  رابـــەردوودا  لەرۆژانی 
کۆنفرانسی "سەرچاوەکانی ئاوو ژینگەو 
پێشـــبینی و مەترســـییەکانی لەعێراق" 
ســـاز کردووە بەمەبەســـتی ھۆشـــدار 
پەیوەندیـــدارەکان  الیەنە  کردنـــەوەی 
ســـەبارەت بەو مەترسییە ژینگەییانەی 
لەســـانی ئایندەدا بەڕیوەن، ئەو وتی 
"زیاتر لـــه  ١٠٠ توێژینه وه  ئاڕاســـتەی 
کۆنفرانسەکە کراون بەمەبەستی به شدار 
بوون له كۆنفراســـی سەرچاوەکانی ئاوو 
ژینگـــەو پێشـــبینی و مەترســـییەکانی 
لەعێـــراق ، لەم ١٠٠ تۆژینەوەیە زیاتر له  
٦٥ توێژینه وه یان وه رگیران کە لەالیەن 
١٥٠ توێـــژەری بەتواناوە ئامادەکرابون، 
نزیكه ی ٢٠٠ توێژه ریش به شـــدار بوون 
له ھه ڵســـانگاندنی ئـــەم توێژینه وانـــە، 

چەندین توێژەر له وتانی ھیندســـتان و 
ســـه ڵته نەی  ئوســـتورالیاو  مالیزیـــاو 
عه مـــان و ئه مریكا به شـــدار بوون، جیا 
لھبەشـــداربووانی  ھەمـــوو پارێزگاکانی 

عێراق و ھه رێمی كوردستان".
د. ئاکـــۆ ئامـــاژە بـــەوە دەکات کە 
کۆنفرانســـێکی  پێشـــتر  زانکۆکەیـــان 
نێودەوڵەتیی کردووە، بەم لەم بوارەدا 
ئەمە یەکەمجار بووە کە کۆنفرانســـێکی 
بەمەترســـییەکانی  تایبەت  ئەنجامبدات 
ژینگـــەو کەمئاویی، ئەو وتـــی "ئامانج 
ئـــاوو  ســـەرچاوەکانی  له كۆنفرانســـی 
ژینگـــەو پێشـــبینی و مەترســـییەکانی 
لەعێراق ، ھۆشدارییدانە سەبارەت بەوەی 
كێشه كان به ره و  ئاڵۆزیی ده ڕۆن و ئەگەر 
ئەم دۆخە بەردەوام بێت له  ٢٠ ســـاڵی 
داھاتوودا شتێك نامێنێت به ناوی ڕوبارو 
سه رچاوه كانی ئاوه وه ، ئێمه  لەڕوانگەی 
دڵســـۆزیی و خەمخـــۆری و ھەســـت بە 
بەرپرســـیاریەتی کردنەوە ئەم کارەمان 
کردو ویســـتمان توژینه ره كان و خاوەن 
بڕیارەکان لەھەردوو حکومەتی ھەرێمی 
کوردستان و دەوڵەتی عێراق بھێنینه  سه ر 
ھێڵ و ھێناشمانن ، بۆ ئەوەی لەنزیکەوە 
گفتوگۆی پراكتیكی و زانستی و عەقنی 
بكه یـــن له بـــاره ی كێشـــه كانی ژینگه و 
ســـه رچاوه كانی ئـــاو کە چـــی بکەین 
بـــۆ چارەســـەر کردنی ئەم کێشـــەیە، 
ھەردوو  ئاڕاســـته ی  په یامه كانیشـــمان 
وەزارەتەکانی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی 

کوردســـتان و  ھەرێمی  ئاوی حكومه تی 
عێراق و الیه نـــه  په یوه ندیداره كان كردو 

چەندین راسپاردەشی لەخۆدەگرت".

ســـەبارەت بەپەیام و راســـپاردەکان، 
د.ئاکـــۆ وتـــی "پەیام و راســـپاردەکان 
دەگرێتەوە،  بـــوارەکان  ھەمـــوو  زۆرن 
ھـــەر لەپێشـــبیینییەکان و ئامـــاژەدان 
بەمەترســـییەکان، لەڕۆژانـــی داھاتودا 
ئـــەم پەیـــام و راســـپاردانە دەدەیـــن 
بەحکومەت و الیەنـــە پەیوەندیدارەکانی 
ھەرێمی کوردســـتان و عێراق، ئەو وتی 
"گۆڕانکارییەکانی کەشوھەوای جیھانی و 
گەرم بوونی گۆی زەوی و ئەو رێوشوێنانەی 
وتانی دراوســـێ گرتویانەتەبەر لەسەر 
گرنگترین ئەو روبارو سەرچاوە ئاوانەی 
دەڕژێنە ھەرێمی کوردستان و عێراقەوە، 
چەند ھۆکارێکی تێکئاون و ئەم کێشە 
دروســـت  گەورەیەیـــان  مەترســـیدارو 
کردووە، کە وایکردووە عێراق و ھەرێمی 
کوردســـتان لەڕیزبه نـــدی پێنـــج ھەرە 
خراپترین وتەکانی جیھاندا بن  له ڕووی 
پیســـبوونی ژینگـــه و كـــه م ئاوییه وه ، 
ئەمـــە حەقیقەتێکەو رودەدات، راپۆرتە 
جیھانییەکانـــی وەک رێکخراوی نەتەوە 
یەکگرتـــوەکان و ئـــەو لێکۆڵینەوانانەی 
کردویانـــە  ئەمەریکـــی  کەشناســـانی 
ســـەبارەت بەگۆڕانکاریی کەشـــوھەوا، 
ئاماژەیـــان بـــەم مەترســـییە کردووە 

لەعێراق و ھەرێمی کوردستان".

وتیشـــی "په یامه كانی كۆنفرانســـەكه  
له میکانیزمه كانـــی  بـــوو  بریتـــی 
چاره ســـه ركردنی كێشه كان كه  پێوسته  
به زووتریـــن كات كاری له ســـه ر بكرێت 
دره نگیشـــە لەبەرئەوەی  کە  له ئێستاوە 
عێراق  چووەتـــە  ڕیزبه ندی ٥ خراپترین 
وتانھی جیھانەوە له ڕووی ژینگه و كه م 
ئاوییه وه ، ئه گه ر به م شێوازه  بمێنێته وه  
نه وه كانمان دەرفەتی ژیانیان لەبەردەمدا 

کەمتر دەبێتەوە".

بەشـــێک  کـــە  لەکتێکدایـــە  ئەمـــە 
بەردەوام  ژینگە  بـــواری  لەچاالکڤانانی 
ھاوتیـــان ھۆشـــیار دەکەنـــەوە کـــە 
پێویســـتە ژینگەی ھەرێمی کوردستان 
لەو قەیرانـــە رزگار بکەن تێیکەوتووە، 
ھـــاوکات داوا لەحکومەتـــی ھەرێمـــی 
کوردســـتان و عێراقیش دەکەن کار بۆ 
ئەوە بکەن وتانی دراوســـێ لەڕیگەی 
دروستکردنی بەنداوو گۆڕینی ئاڕاستەی 
گرتنەوەی  ئاوییـــەکان و  رێڕەوە  روبارو 
ســـەرچاوە ئاوییەکان، فشـــار نەخەنە 

سەر ھەرێمی کوردستان و عێراق.

ئەمـــە لەکاتێکایە کە چەند ســـاڵێکە 
وشکەســـاڵی و  کەمبارانـــی و  بەھـــۆی 
بەنداو، گۆڕینی رێڕەوە  دروســـتکردنی 
ئاوییـــەکان و گلدانەوەی ئـــاو لەوتانی 
دراوســـێ، ئاســـتی ئاوی بەنداوەکانی 

کوردستان دادەبەزێت.

ئەمڕۆ بەڕیزتان ســــەرۆکی دەســــتەی 
ژینگــــەی کوردســــتانن کە پۆســــتێکی 
ھەســــتیارە، لەھەمانکاتــــدا ئەرکێکــــی 

گەورەو بەرپرسیارێتیەکی مەزنیشە. 

کاتێــــک کەســــێک بیەوێــــت لەڕێگەی 
ماڵپەڕەکەتانــــەوە بتانناســــێت و بەدوای 
ئــــەرک و لێپرســــراویی و چاالکیەکانتاندا 
بگەڕێت، بەم سەرەتایە چاوی ئەکاتەوە: 
(دەستەی پاراستن و چاککردنی ژینگە)! 
ئەمە ئەگەر وابێت پاراســــتنی ژینگەتان 
لەئەستۆدا بێت دیارە بۆ ھەموان مایەی 
دڵخۆشــــیی و بۆ ئێوەش بەرپرسیارێتیە، 
لەھەرێمی  ئــــەوەی  ســــەرەڕای  بــــەم 
كوردســــتان خاوەنی یاسایەكین تایبەت 
بەپاراستن و چاككردنی ژینگەی ھەرێمی 
كوردستان كە لەساڵی ٢٠٠٨ دەرچووە، 
بەم بەداخەوە ڕۆژ بەڕۆژ ســــەرپێچییە 
ژینگەییــــەكان زیاد دەكەن و ئەوەشــــی 
تێیدا زەرەرمەندی یەكەمە تەنھا خودی 
ژینگەكەیــــە، نــــەك حكومــــەت و الیەنی 

پەیوەندیدار. 
ئەگــــەر بەچاوێكی دۆســــتی ژینگەوە 
بڕوانینــــە یاســــای ٨ی ســــاڵی ٢٠٠٨ی 
یاســــای پاراســــتن و چاككردنی ژینگەی 
ھەرێــــم، ھــــەر لەیاســــاكەدا گەورەترین 
ستەم لەژینگەی ھەرێم كراوە، ئەوەندەی 
بە شێوەی بازرگانی ئەو یاسایە گرنگی 
پێــــدراوە، نیو ھێندە لەخزمەتی ژینگەدا 

كاری لەسەر نەكراوە. 
کاتێــــک ئەڕوانێتــــە دوو دێــــڕی دوای 
دەســــتەواژەی (دەســــتەی پاراســــتن و 
چاککردنی ژینگە)!  کە ئاماژە بەوە دەکات 
ژینگە،  دەستەی (پاراستن و چاککردنی 

کاردەکات بۆ پاراســــتن و بوکردنەوەی 
ھۆشــــیاری ژینگەیی و ڕەزامەندی لەسەر 
لێرە  کوردســــتان)،  ھەرێمی  پرۆژەکانی 
بــــەدواوە ئەگەر بەڕێزتان قبوڵ بفەرمون 
ئێمە وەک ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
ســــلێمانی بەمافــــی خۆمانــــی ئەزانیین 
پرســــیارەکان ئاڕاسەی  بەڕێزتان بکەین 

کە سەرۆکی دامەزراوەیەکی گرنگن:
ئایا كرێ  و غرامەكانی ژینگەیی و ئەو بڕە 
پارەیەی لەچەندین فەرمانگەو شــــوێندا 
بەناوی پاراســــتنی ژینگەوە بەپێی ئەم 
یاسایە وەرگیراون و وەردەگیرێت، لەپێناو 
ژینگــــەدا خــــەرج دەكرێتــــەوە؟ یان بۆ 
بوارێکی تر خەرج دەكرێت؟!  خۆ ئەگەر 
ئەو پارەیــــەی بۆ ژینگە وەردەگیرێت لە 
پێناو خزمەتی ژینگەدا بێت ھیچ كەسێك 

ناڕازی نابێت.
بەپێی دەســــتەواژەی ناسینی دەستە 
بەڕێزەکەتــــان پاراســــتنی ژینگە ئەرکی 
یەکەمتانــــەو چاککــــردن دوھــــەم بەم 
ئایا ئــــاگادارن بەشــــێک لەھۆکارەکانی 
پیســــبون و تێکدانــــی ژینگە خاشــــاکی 
پاشــــماوەی مانە، کە ئەمڕۆ گەشتۆتە 
ئاســــتێکی ترسناک و بەرەو ئەوە ئەچێت 

ببێتە ئافاتێک لەکۆنترۆڵ دەربچێت؟
 بەڕێز ســــەرۆک ئێمــــە الی خۆمانەوە 
دەســــتە  نابینیــــن  جۆرێــــک  بەھیــــچ 
بەڕێزەکەتان بۆ ئەم وێران بون و الفاوی 
زبــــڵ و خاشــــاکە دابچڵەکی یــــان بیری 
لێناکەنەوە، ئەوەی ئێمە تێبینی ئەکەین 
بەڕێوەبەرایەتیەکەتــــان  ئەرکەکانــــی 
لەپارێــــزگای ســــلێمانی کورتکراوەتەوە 
لەسەر ڕەزامەندی ھەندێ پڕۆژەو سزادانی 
بەناو سەرپێچیکاران کە لەھەندێجاردا ئەو 

سەرپێچیانەش بەپێی مەزاج و ھەڵبژاردنە 
لەالیەن فەرمانبەرانەوە ، سزادانی ماڵێک 
لە کاتی نۆژەن کردنەوەی خانوەکەیاندا 
ئەگەر دارێــــک ببڕنەوە، یان مەرج دانان 
بۆ کارگەیەکی تەمەن ســــی ســــاڵی کە 
ئەبێت ڕوبەرێک سەوز بکات، کە ڕەنگە 
کارێکی سەخت بێت بارودۆخ و نەخشەو 
جێگەوڕێگــــەی کۆنــــە کارگەیەک لەگەڵ 
نەگونجێت، ھەرچەندە  داوایەکــــدا  وەھا 
ژوورەکەمان دەستی ھاوکاری و ڕاوێژمان 
درێــــژ کــــردوە بۆتان بــــەم ھیچ جۆرە 
نەبوە،  دەستگیر  وەمێکمان  ھاوکاری و 
کاتێکیــــش ھاتونەتــــە وەم، بەھانەی 
"قانــــون" بــــوە بــــەو بــــەردەی دراوە 

بڕوماندا. 
لەکاتێکدا ئاوو خاك و ھەوای ئەم ھەرێمە 
پیستر دەبێ و رۆژ بەڕۆژ روبەری دارستان و 
سەوزایی كەمتر دەبێت، زیاتر لەملیۆنێك 
ئوتومبێل لەروبەرێكی دیاریكراوی شار و 
شــــارۆچكەكاندا كۆكراونەتــــەوەو رۆژانە 
دەیــــان ملیۆن لیتر ســــوتەمەنی خراپ و 
بێ  كوالێتی بەكاردەھێنن، سەدان ھەزار 
جۆر كای ماوە بەســــەرچوو دەھێنرێنە 
بەكارھێنانیــــان  دوای  كوردســــتانەوەو 
ســــوتاندنیان پاشــــماوەكانیان دەبنــــە 
فاكتەری پیســــبوونی ژینگــــە، دوكەڵ و 
پاشــــماوەی پاوگەكان و زێــــراب و ئاوی 
قورسی شار و شارۆچكەكان و زبڵی زۆرو 
زەبەندی ھاوتیان و نەخۆشخانەو ناوچە 
پیشەسازییەكان كە رۆژانە دەگاتە دەیان 
تەن دەســــوتێنرێن و ژینگەی كوردستان 

وێران دەكەن.   
 بەڕێــــز، ئێمەدامەزراوەیەکیــــن ڕەنگە 
لە ھەموان زیاتر یاســــاپەروەر بین جێی 

خۆیەتــــی بڵێیــــن ئێمــــە وەک  ژووری 
بازرگانی و پیشەســــازی بەردەوام بووین 
لەبانگەوازو ڕێنمایی بۆ پاراستنی ژینگەو 
چاککردنی، ھەروەھا ھەوڵی زۆرمان داوە 
بۆ ئەو مەبەســــتە  لەســــاڵی (٢٠١٠) تا 
ئەمڕۆ دەنگمان بەرزکردۆتەوە، توانیمان 
گەورە کۆمپانیاکانی وتی سوید داوەت 
بکەیــــن بۆ ســــلێمانی ئیڤێنتێکی گەورە 
ڕێکبخەیــــن و چەند وەزیرێکــــی بەڕێزی 
ئەوکاتە بەشدار بن بەزانکۆکان و سەرجەم 
دامەزراوەو بەڕێوەبەرایەتیەکانی پارێزگای 
سلێمانی، بەپێچەوانەوە شاندێکی گەورە 
لەبەرپرسانی حکومی ژوورەکەمان ببەینە 
وتی سوید، بۆ دانانی نەخشەڕێگایەک 
بــــۆ زوو بەدەنگەوەچونــــی ئەو پرســــە 
پێش ئەوە لەدەست دەرچێت، ھەروەھا 
ژوورەکەمــــان لەو ماوەیــــەدا ھەوڵماندا 
پارەیــــەک تەرخــــان بکەین بــــۆ دانانی 
ســــێ (٣) مۆنیتەر بۆ ئاگادار کردنەوە 
لــــەڕادەی پیســــبونی ھــــەوای شــــاری 
ســــلێمانی، بەداخەوە ئــــەو دوو ھەوڵە 
ھەردوکی لەباربرا ئەمانەو ئەگەر کەسێک 
مەبەستی بێت بەئەرشــــیفی ڕاگەیاندنی 
ژووردا بچێتەوە ئەوا ئەبێنێ چەند ھەوڵ 

دراوە لەچەند دەرگا دراوە.
بەرێــــز  لەکۆتاییدا ئێمــــە وەک ژوور 
ئەپرسین ئایا ئەرکی دەستە بەڕێزەکەتانە 
لێپرســــینەوەو بەدوادا چــــون بکەن بۆ 
پارێزگای  نەخــــوازراوەی  حاڵەتــــە  ئەو 
کێشــــەی خۆڵوخاشاک  لەمەڕ  سلێمانی 
بەتایبەت دەرەوەی شار وەک ڕێگاکانی 
مێرگەپان، سیتەک، قەرەداغ، دوکانیان 
مــــاوەت ھەڵەبجــــەو ســــەرجەم ڕێــــگا 
سەرەکیەکانی کە ڕوو لەسلێمانی ئەکات و 

بەپێچەوانــــەوە. کەناری ئــــەو ڕێگایانە 
بونەتــــە زبڵخانەیەکی گەورە، کاتێکیش 
ھانا ئەبەین بۆ شارەوانی و الیەنەکانی ترو 
بەڵێن ئەدەن کاری لەسەر بکەن، خۆزگە 
لەبەرئەوەی  لێنەدەن  دەستی  ئەخوازین 
ئەو جــــۆرە کارکردنــــە پێیناوترێ پاک 
کردنەوە، بەڵکو ئەتوانین ناوی لێبنێین 
بەدواوە  لێرە  وێرانکــــردن،  بوکردنەوە 
ژوورەکەمــــان لەبەڕێزتان ئەپرســــێ ئایا 
لێپرســــینەوە بەدواداچون ئەرکی دەستە 

بەڕێزەکەتانە؟ 
ھەیــــە  ئەوەتــــان  دەســــەتی  ئایــــا 
لەشــــارەوانیەکان و بەڕێوەبەرایتی و یەکە 
دەســــەتی  بپرســــنەوە؟  ئیداریــــەکان 
ئەوەتــــان پێــــدراوە لــــەو کۆمپانیایانە 
لەگەڵ  گرێبەســــتیان  کــــە  بپرســــنەوە 
گرێبەســــتەکانیان  بەخاڵی  خاڵ  کراوەو 
وردبینــــی بکــــەن؟ چونکــــە وا بــــڕوات 
ھەرێمەکەمان ئەبێت بەژێر خاشــــاکەوە 
بەتایبەتــــی پالســــتیک، وەک ئەزانیــــن 
ژینگەدۆســــتن،  ژیاندۆســــت و  بەڕێزتان 
ئەگەر بەسنگێکی فراوانەوە لەنامەکەمان 
بڕوانیت، ببیتە فریادڕەسێ، ئێمەش الی 
ڕاوێژکارێکی  ئەدەیــــن  بەڵێن  خۆمانەوە 
دڵســــۆزو ھاوکارێکی بــــاش بین لەپێناو 
ژینگەیەکی پاکدا بۆ نەوەکانی داھاتوو، 
بۆ ئەم مەبەستەش دەرگای ژوور کراوەیە 
لەپێشوازی بەڕێزتانایە ئەگەر بفەرمون بۆ 
کۆبونەوەی ڕاستەوخۆو قسەکردن لەسەر 
ئەو کێشەیە. خۆ ئەگەر لە چوارچێوەی 
ئــــەرک و دەسەتەکانیشــــتاندا نەبێــــت 
ناکرێ دەستەوســــان بن یــــان بێدەنگی 

ھەڵبژێرن. 
لەگەڵ ھیوای سەرکەوتندا بۆ بەڕێزتان 

عێراق و کوردستان لەڕیزبه ندی پێنج ھەرە خراپترین 
وتەکانی جیھاندان  له ڕووی ژینگه و كه م ئاوییه وه 

خۆڵ و خاشاک، ئەو شێرپەنجەیەی سروشتی کوردستان وێران دەکات
بۆ سەرۆکی دەستەی ژینگەی ھەرێمی کوردستان: وا بڕوات ھەرێمەکەمان ئەبێت بەژێر خاشاکەوە

ئایا ئەو بڕە پارەیەی 
لەچەندین فەرمانگەو 

شوێندا بەناوی 
پاراستنی ژینگەوە 

وەردەگیرێت، لەپێناو 
ژینگەدا خەرج 

دەكرێتەوە؟ ئایا 
ئاگاتان لەناوچەیەکی 

دڵفڕێنی وەک 
سیتەکە کە خەریکە 
دەبێت بەژێر خۆڵ و 

خاشاکەوە؟

ئەگەر ئەم دۆخە 
بەردەوام بێت له  ٢٠ 

ساڵی داھاتوودا شتێك 
نامێنێت به ناوی ڕوبارو 
سه رچاوه كانی ئاوه وه 
لەعێراق و کوردستان، 
نه وه كانمان دەرفەتی 
ژیانیان لەبەردەمدا 
کەمتر دەبێتەوەو 
لەڕووی ژینگەو 

سەرچاوەی ئاوەوە 
لەمەترسیداین

ژینگە (١٩) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٠/٩ژینگە (١٩) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٠/٩

  کەڵەکەبوونی خاشاک لەسیتەک

  چەمی تانجەرۆ



ئا: رێژەن سەردار

بازرگانێکی توتن ئاماژە بەوە دەکات 
کە ئێستا لەسەر خواست و بڤەڕیژەیەکی 
زۆر کـــەم توتن دەچێنرێت، ئەو دەڵێت 
"ھـــه وڵ ده ده ین توتنی خۆماڵی زیندوو 
ده رفه تـــی  كوردســـتان  بكه ینـــه وه ، 
ئـــه وه ی ھه یـــه  ببێته  یه كێـــك له وته  
به رھه مھێنه ره كانی توتن له سه ر ئاستی 
جیھان، ئه گه ر گرنگـــی به كۆكردنه وه ی 

ئاوو دروستكردنی به نداو بدرێت".

رابه ری مـــام بایـــز، بازرگانی توتن و 
خاوه نی  فرۆشـــتگای توتنی ڕه ســـه ن 
ئاماژە بـــەوە دەکات کـــە زۆربه ی ئه و 
ده فرۆشرێت  سلێمانی  له شاری  توتنه ی 
دێـــت  كوردســـتانه وه   له رۆژھه تـــی 
له شاره كانی "مه ھابادو ورمێ و مه ریوان" 
باكوری  كوردیه كانـــی  له شـــاره   یـــان 
دیاربه كـــرو  "وان و  وەک  كوردســـتان 
ئه دیمـــان" ھاورده  ده كرێت، ئەو دەڵێت 
"له  ئێستادا ژماره یه كی زۆر له ھاوتیان 
ڕویـــان كردۆته وه  ئـــه و پاكه تانه ی كه  
توتنه ، ئێمه  خۆمان ئاماده ی ده كه ین و 

ده یخه ینه  كیسه وه ".

رابەر ئاماژە بەوە دەکات کە له سانی 
رابردوودا له شاری سلێمانی زۆرترین بڕی 
توتن به رھه م ده ھات، به م له ئێســـتادا 
زۆر زۆر كه مه  له به رئه وه ی چاندنی توتن 
زۆر قورسه و بازاڕیشـــی باش نیه ، ئەو 
وتی "جوتیارێك چه نـــد دۆنمێك بكات 
به توتن ته نھا لەســـلێمانی و ھه ولێر بۆی 
ساغ نابێته وه ، توتنه كه  كۆن و خراپیش 
ده بێـــت و زیانـــر ده كات، له رۆژھه تی 

كوردســـتان جوتیـــار ١٥ تـــۆن توتن 
به رھه م بھێنێـــت خه می نیه ، حكومه ت 
لێی ده كڕێته وه ، لێره  ئه و شتانه  نیه".

وتیشـــی "له ھه رێمی كوردستان ته نھا 
چه نـــد دێرئاوێك توتـــن ده كرێت، ئه و 
جوتیارانه ی توتن ده كه ن دوو یان سێ 
خواســـت و  به گوێره ی  ده كـــه ن  دێرئاو 
داواكاریی، بۆ نمونه  بازرگانێكی باشوری 
عێـــراق داوا ده كات جوتیـــاره  ئه وه نه  
به رھه مه كه ی  بـــڕی  ده ھێنێت،  به رھه م 
زۆر كه مـــه  لـــه  كیلۆیـــه ك تاكـــو ١٠ 
كیلۆیه ، نرخه كه شـــی له  ٢٥ ھه زاره وه  
ده ســـتپێده كات تاكـــو ١٠٠ ھه زار دینار 
به  گوێره ی كوالێتی توتنه كه  نرخه كه ی 
ده گۆڕێت، توتنی بۆندار ھه یه  كه  چاندنی 
ھیالكی زۆری ده وێت نرخه كه ی گرانتره  
ده گاته  سه روو ١٠٠ ھه زار  دینارو زیاتر 
له  ناوجەی شارباژێر ده كرێت، له بناری 
قه ندیلیش ھه یه  له وه رتێ و خۆشناوه تیش 
به گوێره ی داواكاریی توتن ده چێنرێت".

رابەر ئەوە روندەکاتەوە کە له ھه رێمی 
كوردســـتان چه ند دوكانێك ھه ن توتن 
دوكان  دوو  له دھـــۆك  ده فرۆشـــن، 
ھه یه ، له ھه ولێریش ســـێ دوكان ھه یه ، 
له سلێمانی دوو دوكان ھه بوو یه كێكیان 
داخراوه  له ئێســـتادا، ئەو وتی "ئێســـتا 
ته نھـــا خۆمـــان كار ده كه یـــن، به پێی 
داواكاری ئـــه م دوكانانه  توتن له توركیا 
و ئێرانه وه  ھاورده  ده كەین کە ســـانه  
ده گاته  نزیكه ی ١٠ تـــۆن، زیاتریش له  

وه رزی زستاندا سه رف ده بێت".

جۆری  گرانترین  "باشـــترین و  وتیشی 

ناوی  كوردســـتان  له ھه رێمـــی  توتـــن 
(رۆیاڵـــه ) له باكـــوری كوردســـتانه وه  
ھـــاورده  ده كرێـــت، ئێمـــه  ســـه رجه م 
توتنه كان به شـــێوه ی توتن ده فرۆشین 
كه  به كارھێنه ر ده توانێت فلته رو ئامێری 
بۆ بكڕێت و بیكات به جگه ره ی ئاســـایی 
یان به پای بیكشـــێت یاخود لولی بكات 
به بـــێ فلته ر بیكێشـــێت، ئێمه  خۆمان 
ئامێرمـــان ھه یه  زۆرجار لـــه  به رچاوی 

كڕیار توتنه كه ی بۆ ده كه ین به جگه ره ی 
ئاسایی".

رابەر باس لەوە دەکات کە له ســـانی 
شـــارباژێر  له گونده كانـــی  رابـــردوودا 
بڕێكـــی زۆر توتن  چێنـــراوە، ئەو وتی 
"من خـــۆم خه ڵكی گوندی ســـه راوم، 
ته نھا له گونده كه ی ئێمـــه  كه  گوندێكه  
له شـــارباژێر له ســـانی رابردوو سه روو 

٢٠ تـــۆن توتن ده كرا، بـــه م ئه و كاته  
حكومه تی عێراقی ده یكڕیه وه ، كارگه ی 
جگه رەی سلێمانی ھه بوو توتنێكی زۆری 
له جوتیاران ده كڕیـــه وه ، به م چه ندین 
ســـاڵه  ئه و كارگه یه  داخراوه ، باشترین 
جۆری توتن له خاكی كوردستان ده كرێت 
به ھـــه ر چوار پارچه ی كوردســـتانه وه ، 
جاران ئه و توتنه ی له شـــارباژێر ده كرا 
به پلـــه ی مومتـــاز وه رده گیراو لەســـەر 

ئاستی عێراق یەکەم بوو".

وتیشی "ئێمه  ئه گه ر بتوانین شەتڵه كان 
له باكوری كوردستانه وه  بھێنین له خاكی 
ھه رێمـــی كوردســـتان بیچێنیـــن لێره  
كوالێتیه كـــه ی باشـــتر ده بێـــت، به م 
له ئێســـتادا كێشه ی كه م ئاویمان ھه یه ، 
پێویســـته   زۆری  ئاوێكـــی  توتنیـــش 
ده بێت بیری بـــۆ لێبدرێت، ده بێت ھه ر 
كێڵگه یه كـــی توتن  بیرێكی بۆ لێبدرێت 
تاكـــو توتنه كـــه  دوو رۆژ جارێـــك ئاو 
بدرێـــت، چاندنی توتن وه ك مه رزه  وایه  

ئاوی زۆری پێویسته ".

ئەم بازرگانـــەی توتن ئامـــاژە بەوە 
دەکات کە توانیویانه  له ڕێگه ی سۆشیال 
میدیاوه  بازاڕێك بـــۆ خۆیان بدۆزنه وەو 
ریكالم بۆ به رھه مه كانیان بكه ن، ئەو وتی 
"ئامانجمان ئه وه یه  به رھه مێكی كوالێتی 
بـــه رز بگه یه نینـــه  ده ســـت ھاوتیان و 
ھه وڵیـــش ده ده یـــن توتنـــی خۆماڵی 
ده رفه تی  كوردستان  بكه ینه وه ،  زیندوو 
ئـــه وه ی ھه یـــه  ببێته  یه كێـــك له وته  
به رھه مھێنه ره كانی توتن له سه ر ئاستی 
جیھـــان ئه گه ر گرنگـــی به كۆكردنه وه ی 

ئاوو دروستكردنی به نداو بدرێت".

 ئا: زریان محەمەد

 لقی ســـلێمانی بەڵێنـــدەران داوایەک 
ئاڕاســـتەی بەڵێندەران دەکات و دەڵێت 
"ھیچ داکۆکی ناکەین لەبەڵێندەرێک کە 
پرۆژە وەربگرێت و دواتر بێت بڵێ پارەم 

بۆ خەرج ناکەن" .

 ناجی عیزەدین، سەرۆکی لقی سلێمانی 
بەڕۆژنامـــەی  بەڵێنـــدەران  یەکێتـــی 
"بازرگانـــی و پیشەســـازی" راگەیانـــد 

"لەداواکارییەکماندا بەپێی  
ئەندام  كۆمپانیایەكی   نوسراوی چەند 
لەیەكێتیەكەمان لەبەرواری ٢٠٢٢/٩/١٤ 
كە ئاڕاستەی یەكێتی بەڵێندەران کراوە 
ســـەبارەت بەكێشـــەی كۆمپانیاكانیان 
لەپێدانـــی چەكی مصدق بۆ پێدانی ئەو 
رســـوماتانەی لەسەر كۆمپانیایە بیدات 
بەالیەنـــی پەیوەندیـــدار كە كێشـــەی 
لەئێســـتادا  كۆمپانیاكانـــە  زۆربـــەی 
نوسراوێکمان ئاراســـتەی بانکی ھەرێم 

کردووە لەشاری سلێمانی".
  وتیشی "لەنوسراوەکەماندا ئاماژەمان 

بە نوسراوی ســـەرۆكایەتی ئەنجومەنی 
لەبەرواری  ژمـــارە (٢٨٥٠)  وەزیـــران 
جێگـــری  بـــەواژوی   ٢٠١٦/٦/٢٨
ســـەرۆكی حكومەت کردووە كە دەبێت 
چەكـــی پەســـەندكراوی كۆمپانیـــا كە 
لەســـەر ئەژماری تایبەتـــی خۆی بێت 
مامەڵەی پێوەبكرێت بۆ ھەر حاڵەتێك 
لەبەڵێنـــدەر داوا دەكرێت، نوســـراوی 
وەزارەتـــی  (٨٤٢٦/٤/٩)ی  ژمـــارە 
دارایی و ئابوری لەبەرواری ٢٠١٦/٨/٢٨ 
كە بۆ ھەمان مەبەست ئاماژە بەچەكی 
پەســـەندكراوی بەڵێنـــدەر كـــراوە بۆ 
بەكاربھێنرێت و  كارەكانـــی  مامەڵـــەی 
نوســـراوی ژمـــارە (١٣٩)ی وەزارەتی 
دارایی كە بەرواری ٢٠٢٢/٤/٢٧ دەرچووە 
ئاماژە بەوە دراوە كە بەڵێندەر چەكی 
پەسەندكراوی لەئەژماری تایبەتی خۆی 
بوو كاری بەڵێندەری پێبكرێت لەپێدانی 
ئەو ڕســـوماتانەی پێویســـتە بەڵێندەر 

بیدات بەالیەنی پەیوەندیدار ".

  ســـەرۆکی لقـــی ســـلێمانی یەکێتی 
بەڵێندەران ئاماژەی بـــەوەش دا "لەو 

نوســـراوەماندا داوامـــان کرد لەســـەر 
لەسەرەوە  فەرمانانەی  ئەو  ڕۆشـــنایی 
ئاماژەمان پێـــداوە كار بۆ كۆمپانیاكان 
پەســـەندكراو  چەكـــی  كـــە  بكرێـــت 
كۆمپانیـــاكان  تایبەتـــی  لەئەژمـــاری 
خۆیان تـــا مامەڵەكانیـــان  پێ تەواو 
بكـــەن لەفەرمانگە حكومیەكان و ئەگەر 
كار بەو نوســـراوانەی سەرەوە ناكرێت 
بۆمان روونبكەنـــەوە ھۆکار چیە کاری 

پێناکرێت".
                                                                                                                                       
 ســـەرۆکی لقـــی ســـلێمانی یەکێتی 
بەڵێندەران وتی "پاش ئەوەی وەممان 
بانکی  لەبەردەم  بەڵێندەران  نەدرایەوە 
ھەرێم گردبونەوەو ھیچ بەدەمەوە ھاتنێک 
بەدی نەکرا ھەربۆیە ئێمە بەڵێندەران و 
لەوەی   کردەوە  ئاگادار  کومپانیاکانمان 
چەندین نوسراومان بۆ بەڕێوەبەرایەتی 
گشـــتی بانکی ھەرێم لەســـەر کێشەی 
مصدق  بەچەکی  کارکردن  بەڵێندەران و 
خەرج نەکردنی تەمویلی ئەو پرۆژانەی 
کە نوســـراوی خەرجکردنیان ھەیە ،   
چاومان بە بەڕێوەبـــەری بانکی ھەرێم 

کەوت دوای جەخت کردنەوە لەنوسراوو 
دواکاریەکانمـــان گفتوگۆکردن لەســـەر 
کێشـــەکان  پێی ڕاگەیاندین ســـیولە 
لەبانکەکانـــدا کەمـــەو ناتوانێـــت تـــا 
پارەی مووچـــە دابین نەکات، ھیچ بڕە 
پارەیەک بۆ پـــڕۆژەکان خەرج ناکات، 
پێشـــیڕاگەیاندین کە پارەتان بۆ خەرج 
ناکرێت بۆ تەندەر دەکڕن و گرێبەســـتی 

وەرگرتنی پرۆژە دەکەن".

 وتیشـــی "بەڕێوەبـــەری بانکی ھەرێم 
فەرمـــی  بەنوســـراوی  داوە  بڕیـــاری 
وەممان بداتەوە تا لەســـەر ناوەڕۆکی 
نوســـراوی بەڕێزیان ئێمـــەش بتوانین 
روبەڕوی وەزارەتی دارایی و سەرۆکایەتی 
ئەنجومەنی وەزیران ببینەوە لەسەر ئەم 

کێشانە".

  ناجـــی عێزەدین وتـــی "بەڵێندەران  
ئاگادار دەکەینەوە کە بەم شێوەیە کار 
گرێبەستی  بەڕێزتان  ئەوەی  گەشتبێتە 
تازەتـــان کردووەو پارەتـــان بۆ خەرج 
ناکرێـــت ئیتـــر یەکێتـــی بەڵێندەرانی 

کوردســـتان لقی سلێمانی پەرپرس نیە 
لەھیچ کێشەیەکی خەرج کردنی پارەی 
پرۆژەی تـــازە بەدواداچوونی بۆ بکات، 
چونکە بەھەموو شـــێوەیەک بەئاشکرا 
دەڵێن پارە نیە تا بۆتان خەرج بکرێت، 
ئیتـــر نازانین بەڵێندەر بۆ بەشـــداری 
کڕینـــی تەنـــدەر دەکات؟ لەبەرئـــەوە 
ھەرکەس بەشـــداری وەرگرتنی تەندەر 
دەکات و کار دەکات خۆی بەرپرسیارە، 
ئێمە ھیچ داکۆکی ناکەین لەبەڵێندەرێک 
کە پرۆژە وەربگرێـــت و دواتر بێت بڵێ 

پارەم بۆ خەرج ناکەن".

 بەپێـــی ئـــەو ئامارانـــەی یەکێتـــی 
کردۆتـــەوە  بویـــان  وەبەرھێنـــەران 
کوردســـتان  ھەرێمی  لەسەرتاســـەری 
بەڵێندەرایەتـــی  کۆمپانیـــای   ٩٠٠
مایەپووچبـــوون کە بە پلـــەی یەکەم 
لەســـلێمانیین، دووەم ھەولێرو سێیەم 
دھـــۆک، ھەروەھـــا ٧٠٠ کۆمپانیـــای 
دیکـــە لەلێـــواری مایەپووچبوونـــدان، 
چونکـــە پارەیان الی حکومەتەو پێیان 

نادرێتەوە.

ئا: رێژەن سەردار

د.بڕیـــار رەشـــید، ئەندامـــی لیژنەی 
بازرگانـــی   پیشەســـازی و  ئابـــوری و 
ئەنجومەنـــی نوێنەرانـــی عێـــراق ، لەم 
گفتوگۆیەی "بازرگانی و پیشەســـازی"دا 
دەڵێت "داواكارین لـــه ژووری بازرگانی و 
پیشه ســـازی ســـلێمانی له بوونـــی ھه ر 
كێشـــه و گرفتێكی ئابوری به نوســـراوی 
فه رمـــی ئاگادارمان بكاتـــه وه  تاكو كار 

له سه ر چاره سه ركردنی بكه ین".

بازرگانـــی و پیشەســـازی: له م خوله ی 
له ســـه ر  كارتان  عێراقـــدا  په رله مانـــی 
كردنـــه وه ی لقه كانـــی بانكی ڕه شـــیدو 
رافیـــده ن كردوه  له شـــاره كانی ھه رێمی 
كوردســـتان و ھۆكار چییه  ئه و پێشینه و 
قه رزانـــه ی لـــه م بانكانـــه وه  دەد رێت، 
 ھاوتیان و بازرگانانی ھه رێمی كوردستان 

لێی بێبه شن؟
بڕیار رەشید: من خۆم سه ردانی بانكی 
رافیده ینـــم كـــردو له وه زاره تـــی دارایی 
عێـــراق به دواداچونم كرد به نوســـراوی 
فه رمی وه م درامه وه ، كه  تیایدا ھاتووه  
بۆ كردنه وه ی لقه كانی بانكی ره شـــیدو 
به ھه ماھه نگی  پێویســـتی  ره فیده یـــن، 
حكومه تی  ھه رێـــم و  حكومه تی  نێـــوان 
عێراقه ، ته نانه ت بانكی رافیده ین زۆریان 
پێخۆشه  لقه كانیان له ھه رێمی كوردستان 
بكه نه وه و حكومه تی عێراقیش رازییه  بۆ 
كردنه وه یان ته نھا حكومه تی ھه رێم رێگره  
له كردنه وه یـــان، پێویســـته  ھه ماھه نگی 
له نێوان وه زاره تی دادو وه زاره تی دارایی 
له حكومه تی ھه رێمی كوردســـتان له گه ڵ 
ناوه نـــدی  حكومه تـــی  وه زاره ته كانـــی 
له به غدا ھه بێت، ئه گه ر ئه م ھه ماھه نگییه  
دروست ببێت و سه رۆكی حكومه تی ھه رێم 
ره زامه ند بێت ھیـــچ گرفتێك نامێنێت، 
باس له وه  ده كرێت كه  كۆمه ڵێك موڵكی 
بانكـــه  عێراقییه كان داگیـــر كراوه ، ئه م 
كێشـــه یه  الوه كییه و ئاســـان چاره سه ر 
ده كرێـــت، ئه گه ر حكومه تی ھه رێم ڕازی 
بێت به كردنه وه یان ئه وكاته  له شاره وانی 
سلێمانیه وه  ده توانرێت یان موڵكه كانیان 
بۆ بگه ڕێنرێته وه  یان قه رەبوو بكرێنه وه ، 
ئه مـــه ش زۆر ئاســـان ده كرێـــت، ئێمه  
له په رله مانـــی عێراق له ســـه ر ھێڵین بۆ 
چاره ســـه ركردنی ئه م كێشه یه  به زوترین 
كات ســـه ردانی الیه نه  په یوه ندیداره كان 

ده كه ین له حكومه تی ھه رێم.

بازرگانـــی و پیشەســـازی: زۆر جـــار 
ڕێگری ده كرێت له بازگه كان كه  به رھه می 
ناوخۆی كارگه كانی ھه رێمی كوردستان و 
جوتیاران و خاوه ن كێڵگه  پەله وه رییه كان 
بچێته  شـــاره كانی باشـــورو ناوه ڕاستی 
عێراق له م خوله ی په رله مان تاكو چه ند 
كارتان كردوه  بۆ چاره ســـه ر كردنی ئه م 

كێشه یه ؟
بڕیـــار رەشـــید: مـــن چه نـــد رۆژێك 
پێش ئێســـتا په یوه ندیم كـــرد به خاتو 
كشـــتوكاڵ و  وه زیری  تاڵه بانی،  بێگه رد 
ئاوی حكومه تی ھه رێم  ســـه رچاوه كانی 
بۆ چاره سه ر كردنی ئه م كێشه یه ، داوام 
كرد ھه ماھه نگی زیاتریان ھه بێت له گه ڵ 
وه زاره تی بازرگانی و پیشه سازی عێراق، 
له گه ڵ ئه وانیش گفتوگۆمان كردوه ، له وه  
تێگه یشتین كه  ھۆكاری كێشه كه  بریتیه  
له  نه بونی ھه ماھه نگی و كاری ھاوبه ش 
لـــه  نێوان وه زاره تی كشـــتوكاڵی ھه رێم 
له گه ڵ وه زاره تی بازرگانی و پیشه سازی 

عێراق، به رپرسانی عێراق ده ڵێن له  كاتی 
پێگه یشتنی به رھه می جوتیارانی باشور 
ناوه راســـتی عێراق ھه رێمی كوردستان 
ئه و به روبومانه  له ده ره وه  ھاورده  ده كات 
به شێكیشی دێت بۆ شاره كانی باشوری 
له جوتیارانمان  زیـــان  ئه مـــه ش  عێراق 
ده دات، له كاتی پێگه یشـــتنی به روبومی 
له مه رزه كانی  كوردســـتان  جوتیارانـــی 
باشـــوورو ناوه ڕاســـتی عێراقـــه وه  ئه و 
به روبومانـــه  ھـــاورده  ده كرێـــت واتـــه  
ھه ماھه نگی نیه  ئه مه  كێشه كه ی دروست 
كردوه ، ئه مه  له په رله مانی عێراق له سه ر 
ھێڵین بۆ چاره ســـه ر كردنـــی بنه ڕه تی 
ھه ماھه نگی،  دروســـتكردنی  كێشـــه كه  
كار ده كه یـــن بـــۆ ئـــه وه ی دوو مانگ 
پێش پێگه یشـــتنی به رھه می جوتیاران 
ھه ماھه نگـــی بكرێـــت له نێـــوان الیه نه  
ھه رێم و  له حكومه تی  په یوەندیـــداره كان 

حكومه تی عێراق.

كێشـــه   پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 
چه ند  تاكـــو  به غـــدا،  سیاســـییه كانی 
كاریگـــه ری له ســـه ر  پشـــكی ھه رێمی 
كوردســـتان ده بێت له بودجه ی عێراق؟ 
له سه ر  مه ترســـه یه ك  ھیچ  له ئێســـتادا 
پشكی ھه رێمی كوردستان ھه یه  لە ٢٠٠ 

ملیارەکە؟
بڕیار رەشید: بێگومان تاكو په یوه ندی 
نێوان حكومه تـــی ھه رێم و به غداد خراپ 
بێت، كێشه  دروســـت ده بێت له ناردنی 
٢٠٠ ملیاره كه و ئه و بودجه  ســـیادیانه ی 
كه  پێویسته  ته رخان بكرێت بۆ ده رمان و 
به نزین و نه وت و ئه و شـــتانه ی په یوه ندی 
به ژیانـــی رۆژانـــه ی ھاوتیانه وه  ھه یه ، 
ھه ر كاتێك په یوه ندی نێوان حكومه تی 
ھه رێم و ناوه ند باش بێت چاره سه ركردنی 

كێشه كان ئاسانه و گرفت له سه ر ناردنی 
٢٠٠ ملیاره كه و بودجه ی سیادی دروست 

نابێت.

بازرگانـــی و پیشەســـازی: به شـــداری 
كردنـــی یه كێتی و پارتی لـــه  حكومه تی 
داھاتـــوی عێـــراق، كاریگـــه ری ده بێت 
له سه ر ھه ڵوه شـــاندنه وه ی  بڕیاره كانی 
دادگای فیدراڵـــی له باره ی نه وت و غازی 

ھه رێمی كوردستان؟
بڕیار رەشـــید: گرنگترین شت ئه وه یه ، 
پارتی و یه كێتی له سه ر پۆستی سه رۆك 
كۆمـــاری عێراق بگه نه  ڕێكکه وتن، دواتر 
له گـــه ڵ الیه نـــه  عێراقییـــه كان گفتوگۆ 
بكرێـــت، كاتێـــك گه یشـــته  قۆناغـــی 
ئاسانتر  كێشه كان  حكومه ت  پێكھێنانی 
چاره سه ر ده بێت، چونكه  ھه موو الیه نه  
كوردستانییه كان یه ك به رنامه یان ده بێت، 

نامانه وێـــت ســـیناریۆی ســـاڵی ٢٠١٨ 
بێته وه ، خوازیارین ھه ماھه نگی و  دوباره  
ســـازانی ناوخۆی ھه بێت له نێوان الیه نه  

كوردستانییه كان.

بازرگانـــی و پیشەســـازی: تاكو چه ند 
به گرنگـــی ده زانن یاســـای پاراســـتنی 
به رھه مـــی ناوخـــۆ ھاوشـــێوه ی عێراق 
له ھه رێمـــی كوردســـتانیش جێبه جـــێ 

بكرێت؟
بڕیـــار رەشـــید: داواكاریـــن له ژووری 
بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی له بوونی 
ھه ر كێشه و گرفتێكی ئابوری به نوسراوی 
فه رمـــی ئاگادارمان بكاتـــه وه  تاكو كار 
له سه ر چاره ســـه ركردنی بكه ین، پێشتر 
له گه ڵ كاك ســـیروان محەمەد سەرۆکی 
ژوور له م باره یـــه وه  گفتوگۆمان كردوه و 
ھه وڵ ده ده ین بۆ چاره ســـه ركردنی ئه م 

كێشه یه .

كۆمـــاری  پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 
ئیسالمی ئێران چه ندین جار رایگه یاندوه  
چاوه ڕێی وه می حكومه تی عێراقین بۆ 
بـــه  فه رمی كردنی چه نـــد ده روازه یه كی 
ئایا  پارێـــزگای ســـلێمانین،  ســـنوری 
ھه وڵتان داوه  ئـــه و ده روازانه  بەفه رمی 

بكرێن؟
بڕیار رەشید: به ڵێ كارمان له سه ر ئه م 
بابه ته  كردوه ، به م  بابه ته كه  ئاســـان 
نیـــه ، په یوه ندی به حكومه تـــی عێراق و 
ئێرانـــه وه  ھه یه ، به ئاســـانی ناتوانرێت 

بڕیار بدرێت كات ده خایه نێت.

ئە مســـاڵ  پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 
حكومه تـــی عێراق نـــه وت ده نێرێت بۆ 

ھاوتیانی ھه رێمی كوردستان؟
بڕیار رەشید: لە بەرواری ١٠/١٠/٢٠٢٢ 
نـــەوت دەگاتـــە پارێزگاکانـــی ھەرێمی 
کوردســـتان، بـــڕی نەوتەکـــەم لەھیچ 
دەزگایەکـــی ڕاگەیاندن بـــاس نەکردوە 
بەم لێرە تەنھا بەشی سلێمانی دەڵێم 

کە زیاترە لە ١٥ ملیۆن لیترە.

"ھەوڵ دەدرێت توتنی خۆماڵی زیندوو بكرێتەوە"

توتنی کوردستان باشترین و گرانترین جۆری توتنە

لقی سلێمانی بەڵێندەران داوایەک ئاڕاستەی بەڵێندەران دەکات

٧٠٠ کۆمپانیای دیکە لەلێواری مایەپووچبووندان

 كردنه وه ی لقه كانی 

بانكی ره شیدو 
ره فیده ین، پێویستی 
به ھه ماھه نگی نێوان 
حكومه تی ھه رێم و 
حكومه تی عێراقەو 

ز ۆریان پێخۆشه  
لقه كانیان له ھه رێم 

بكه نه وه

ێمه  ئه گه ر بتوانین 
شەتڵه كانی 

توتن له باكوری 
كوردستانه وه  

بھێنین له خاكی 
ھه رێم بیچێنین لێره  
كوالێتیه كه ی باشتر 

ده بێت، به م كێشه ی 
كه م ئاویمان ھه یه

بڕیار رەشید، ئەندامی لیژنەی ئابوری و پیشەسازی و بازرگانی  ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق :
١٥ ملیۆن لیتر نەوت لەالیەن بەغداوە دەنێردرێت بۆ سلێمانی

ئابوری گشتی (١٩) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٠/٩بازرگانی (١٩) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٠/٩

  كار ده كه ین بۆ ئه وه ی دوو مانگ پێش پێگه یشتنی به رهه می جوتیاران هه ماهه نگی بكرێت له نێوان الیه نه  په یوەندیداره كان له حكومه تی هه رێم و حكومه تی عێراق

  بڕیار رەشید



ھونەر کشتوکاڵ

ئا: رێژەن سەردار

خاوه نی  كشـــتوكاڵی و  وه به رھێنه رێکی 
كۆمپانیـــای ھه ناری ســـازان ئاماژە بەوە 
دەکات كێشـــه یه كی ســـه ره كی كه رتـــی 
ئه وه یه   كوردســـتان  له ھه رێمی  كشتوكاڵ 
تاكو ئێســـتا به رپرســـان وه ك پێوســـت 
له گرنگـــی ئـــه م كه رته  تێنه گه یشـــتون، 
ئەو دەڵێـــت " له ئێســـتادا ٢ ھه زار تۆن 
ھه ناری ھەڵەبجـــە ئاماده یه  ئه م ھه فته یه  
به رێده كه یـــن بۆ ئیمارات و وتانی یه كێتی 

ئه وروپا".

وه به رھێنـــه ری  نامـــدار،  فه ره یـــدون 
كشـــتوكاڵی و خاوه نی كۆمپانیای ھه ناری 
سازان بەڕۆژنامەی "بازرگانی و پیشەسازی" 
راگەیاند ئه مســـاڵ به رھه می ھه نار له سه دا 
٥٠ كه مـــی كردووه  به ھۆی ئه و ســـه رماو 
ســـۆڵه یه ی ئەمساڵ له مانگی سێ و چواردا 
ھه رێمی كوردســـتانی گرتـــەوه ، ئەو وتی 
"لـــه و كاتـــه دا دره ختـــی ھه نـــار گۆپكه  
ده كات ســـه رماكه  لێـــداو زۆری فەوتان، 
له ھه ندێك شـــوێندا شـــه پۆلی سه رما به ر 
دره ختی ھه ناره كان نه كه وت به رھه مه كه ی 
زۆر جوانـــه ، وەک  خۆرمـــاڵ و ھه ندێـــك 
ناوچه ی ھه ورامان و سه یدســـایه ق سه رما 
نه یگرتۆته وه ، ســـاڵی ڕابـــردوو به رھه می 
ھه نار ٣٥ ملیۆن كیلۆ بووه ، به م ئه مساڵ 
مه زه نده  ده كرێت به  ١٥ بۆ ٢٠ ملیۆن كیلۆ 

بێت".
  

كه رتی  "كێشه یه كی ســـه ره كی  وتیشی 
ئه وه یه   كوردســـتان  له ھه رێمی  كشتوكاڵ 
تاكـــو ئێســـتا کاربەدەســـتان و الیەنـــە 
پەیوەندیدارەکان وه ك پێوست له گرنگی ئه م 
كه رته  تێنه گه یشتون کە چ سەرچاوەیەکی 
گەورەی داھات و ســـامانێکی نیشتمانییە، 
ئێســـتا وه به رھێنه رێك بچێته  وه به رھێنان 
داوای ٢٠٠ دۆنم زه وی بكات بۆ ئه نجامدانی 
پڕۆژه یه كی كشـــتوكاڵی، نـــه ك ناتده نێ، 
گاڵته شـــیان لێ دێت، بەم ئاســـانکاری 
بۆ ئەوانە دەکەن کە پڕۆژەی بیناســـازی و 
ڤێالو تاوەرو شـــوقەو بینـــای کۆنکرێتی 
دروســـتدەکەن و ھیچ بەرھەمێکیشی نییە، 
بۆچـــی ئەوان ئاســـانکارییان بۆ دەکرێ و 
ئێمـــەش رێگریمان لێدەکـــرێ؟ بۆ نمونە 
من پرۆژه یه كم ھه یه  ساڵێكه  كاری له سه ر 
ده كه م، زه ویشـــم وه رگرتوه  به م ئێستا 
ئاگادار كراومه ته وه  نابێت كاری لێ بكه م، 
پڕۆژه كه م بریتیه  له وه ی گه وره ترین بازاڕی 
به رھـــه م و برانده  خۆماڵیـــه كان له پاركی 
ھه واری شـــار كۆبكه مـــه وه  وه ك وتانی 
جیھـــان، به رھه مه كانی ســـێوو شـــلیک و 
ھەنارو ئاوی ھه نارو ڕوبه ھه نار، ھه نجیری 
وشك و ته ڕو ترێ و شەربەتی مێوژو مێوژی 
وشک و بنێشتی كوردی و مریشكی كوردی و 
ھێلكه و ھه مـــوو به رھه مه  كورده وارییه كان 
له وێدا نمایـــش بكرێت و ھاوتیان بیکڕن و 
لێی ســـوومەند بن، بـــه م به داخەوه  زۆر 
كێشه و ئاســـته نگمان بۆ دروست ده كرێت 
لەنەخشـــەدانان، ئامانج له م پرۆژه ی من 
ئه وه یه  ھاوتیان به رھه می كوالێتی به رزی 
خۆماڵی بخۆن، به م رێگه  نادرێت ٢ ھه زار 
مه تر زه ویمان پێ بدرێت، ئەمە لەکاتێکدایە 

کە لـــەم رۆژانـــەدا نەخۆشـــخانەی ھیوا 
رایگەیاندوە ئەگـــەر بەرھەمەکانی خۆراک 
نەکرێن بەخۆماڵی ریژەی نەخۆشییەکانی 

شیرپەنجە زۆر زیاتر دەبێت".

خاوه نی كۆمپانیای ھه ناری سازان جەغت 
لەوە دەکات کە رێگه یه كی ســـه ره كی بۆ 
بوژاندنه وه و گه شه كردنی كه رتی كشتوكاڵ 
بریتییـــه  له پێدانی زه وی به و كه ســـانه ی  
پرۆژه ی كشتوكاڵی پێشكه شی وه به رھێنان 
ده كه ن، ئەو وتی "پێوســـته  نه ك زه ویان 
پێبدرێت، بەڵکو سوپاستیشیان بكرێت كه  

له بواری كشـــتوكاڵ وه ربه رھێنان ده كه ن، 
به م به داخەوه  رێگری زۆر زۆره ، ھیوادارم 
ئاسانكاری زیاتر بكرێت بۆ وه به رھێنه رانی 

كشتوكاڵی".
وتیشـــی "پرۆژه كه ی من كه  ســـاڵێكه  
له دروســـتكردنی مۆلێك  بریتیه   خه ریكیم 
له ســـه ر ڕێگای پردی كۆبانێ بۆ ھه واری 
شـــار، كه  خزمه تـــی ھاوتیانی شـــاری 
ســـلێمانی بكات، كه ســـێك كه  ھاته  ئه و 
مۆڵه  عه ره بانه یه ك بگرێت به ده ســـتییه وه  
له به رھه می  ســـه رجه م پێداویســـتیه كانی 
خۆماڵـــی كورده واری به  ده ســـتبخات، به  

درێژایی ســـاڵ کنگرمان ده بێت، قه یسی 
ئه حماواو  ھه نجیری  به ته ڕی،  به وشـــكی و 
كانی گۆران و شه قالوه ، برنج و رۆنی كوردی و 
مریشـــك و قه ل و قازو ھێلكـــه ی كوردی، 
ھه نارو سه رجه م به رھه مه  كورده وارییه كان 
به درێژایـــی ســـه رجه م وه رزه كانی ســـاڵ 
به رده ســـت ده بێت، له ھه ولێر پێشـــنیازم 
بۆ كـــراوه  بچم ئه و مۆڵه  دروســـت بكه م 
١٠ ھـــه زار مه تـــر زه ویـــم ده ده نێ، به س 

له سلێمانی كێشه م بۆ دروست ده كرێت".

ئـــەم وه به رھێنه رە كشـــتوكاڵییە ئەوە 

روندەکاتـــەوە کە ناوچەکانـــی پارێزگای 
ســـلێمانی و ھەڵەبجە لەچەندین بەروبومی 
خۆراکیـــدا زۆر دەوڵەمەنـــدن و دەکـــرێ 
گەشـــەیان پێبدرێت، ئەو وتی "من خۆم 
١٠ به ڕادم له چوارده وری سلێمانی دروست 
كردوه ، ٣ دانه  به ڕادیشم له ھه ڵه بجه  ھه یه ، 
ھه ڵده گرم،  كورده وارییـــه كان  به رھه مـــه  
ســـانه ش بڕێكی باش ھه نـــار ھه نارده ی 
ده ره وه ی كوردستان ده كه م، له ئێستادا ٢ 
ھه زار تۆن ھه نـــار ئاماده یه  ئه م ھه فته یه  
به رێیده كه ین بۆ ئیماڕات و وتانی یه كێتی 

ئه وروپا".

ئه مساڵ به رھه می ھه نار ٥٠٪ كه می كردوه 
٢ ھه زار تۆن ھه ناری ھەڵەبجە ئەم ھەفتەیە ھەناردە دەکرێت 

بۆ ئیمارات و وتانی یه كێتی ئه وروپا

(١٩) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٠/٩ (١٩) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٠/٩

ساڵی ڕابردوو 
به رھه می ھه نار 
٣٥ ملیۆن كیلۆ 

بووه ، به م ئه مساڵ 
مه زه نده  ده كرێت 

به  ١٥ بۆ ٢٠ 
ملیۆن كیلۆ بێت، 

كێشه یه كی سه ره كی 
كه رتی كشتوكاڵ 

له ھه رێمی كوردستان 
ئه وه یه  تاكو ئێستا 
کاربەدەستان  وه ك 

پێوست له گرنگی ئه م 
كه رته  تێنه گه یشتون 
کە چ سەرچاوەیەکی 

گەورەی داھات و 
سامانێکی نیشتمانییە

ئا: رێژەن سەردار

به رھه مھێنه رێکــــی فیلــــم له كۆمپانیای 
مه ســــتی فیلم  ئاماژە بــــەوە دەکات کە 
ڕه وشــــی ســــینه ما له ھه رێمی كوردستان 
ھونه رمه نــــدان و  خواســــتی  له ئاســــت 
دەڵێــــت  ئــــەو  نییــــە،  ســــینه ماكاراندا 
"درا مایه كمــــان ھه یه  ٣٠ زنجیره یه ، به م 
ھیچ كه ناڵێك ئاماده  نیه بیكڕێت، کەچی 
ده چن درامــــای تورکی و عەرەبی و كۆری و 

ھیندی دۆبالژکراو ده كڕن".

بڕوا نوری ھونه ر، به رھه مھێنه ری فیلم 
له كۆمپانیای مه ســــتی فیلم  بەڕۆژنامەی 
"بازرگانی و پیشەســــازی" راگەیاند به ھیچ 
جۆرێــــك ڕه وشــــی ســــینه ما له ھه رێمی 
كوردستان له ئاست خواستی ھونه رمه ندان و 
سینه ماكاراندا نییە، له به ر ئه وه ی كه رتی 
تایبه ت ھاوكاری ناكات تاكو فیلمسازان، 
فیلم به رھه م بھێنن، حكومه تیش ده ستی 
داخســــتوه و ھیچ ھاوكارییەک پێشکەش 
ناكات، ئەو وتی "زۆرجار كه  فیلم دروست 
كــــراوه  بۆتــــه  مایەی زیــــان له به رئه وه ی 
خواستی بینینی فیلم زۆر كه مه ، له ماوه ی 
پێشــــودا فیلمێكمان نمایــــش كرد كه  بۆ 
دروســــتكردنی زیاتــــر له ملیارێك دیناری 
تێچوو بوو، به م به  ھه موو سینه ما كانی 
كوردستان له سلێمانی و ھه ولێرو كه ركوك و 
دھــــۆك، تەنھا ٣٥ ملیــــۆن دینار داھاتی 
ھه بوو، فیلمه كه  ناوی ئه زمون بوو كوالێتی 
زۆر به رز بوو، ده رھێنه رەکەی زۆر به توانا 
بوو، ئه كته ره كانی باشترین ئەکتەر بوون، 
له كه ركــــوك به ھه مووی ٢٠٠ بۆ ٣٠٠ بلیت 
فرۆشــــرا، له دھۆك کەوا نۆھه مین خولی 
ڤیســــتیڤاڵی فیلمی نێوده وڵه تی ده كه ن، 
ته نھا ١٥٠ بلیتی فیلمی ئه زمون فرۆشرا، 
ئه مــــه ش نیشــــانه ی ئه وه یــــه  نه توانراوه  
بینه رانی فیلم زیاد بكرێت و كۆبكرێته وه ، 

ئەو کلتورە ھونەرییەمان نییە".
وتیشــــی "فیلمی بازرگانــــی ھه یه  كه  
بینــــه ری زیاتره  تا ڕاده یــــه ك ده توانێت 
ئه و پاره یەی بۆ دروســــت كردنی خه رج 
به م  بھێنێتــــه وه ،  به ده ســــتی  ده كرێت 
له زیاندان و  سینه ماكاران  كاتدا  له زۆربه ی 

قازانج ناكه ن".
 بڕوا ئامــــاژەی بەوە کــــرد له ھه رێمی 
كوردستان فیلمی درێژ زۆر به كه می به رھه م 
دێت، زیاتر كورته  فیلم دروست ده كرێت 
له به رئه وه ی خه رجیه كی كه می پێویسته و 
زیاتر به مه به ســــتی به شــــداری كردن له  
ڤیســــتیڤاڵه كان به رھه م ده ھێنرێت، ئەو 
کوردستان  لەھەرێمی  "له ســــاڵێكدا  وتی 
یه ك فیلمی درێــــژ ده كرێت یان ناكرێت، 
له به رئه وه ی خه رجی زۆره ، ڤیســــتیڤاڵی 
فیلم جه ندین ســــاڵ له ســــلێمانی ده كرا، 
به م وه زاره تی رۆشنبیری ڤیستیڤاڵه كه ی 
له سلێمانی بڕی دای به شاری دھۆك، پاره  
بۆ ڤیســــتیڤاڵی فیلم له ســــلێمانی خه رج 

ناكات".
ده وڵه مه ندانی  "سه رمایه داران و  وتیشی 
شــــاری سلێمانی ھه میشــــه  ھاوكار بوون 
بــــۆ به رێوه چونی كاره كانی ڤیســــتیڤاڵی 
نێودوڵه تی ســــلێمانی بۆ فیلم، ئێمه  یه ك 

ھه فته  پێش ئێســــتا ڤیستیڤاڵێكمان كرد 
 (UNDP) رێكخــــراوی  به سپۆنســــه ری 
ڕێكخــــراوی  ئه ڵمانــــی و  حكومه تــــی  و 
(CDO) له گــــه ڵ كۆمپانیــــای مه ســــتی 
فیلم، ڤیســــتیڤاڵه كه  بۆ مــــاوه ی ٣ رۆژ 
به رده وام بوو، خۆشــــبه ختانه  زۆر باش و 
ســــه ركه وتوو بوو، ھه تــــا میوانه كان كه  
له عێراق و ئه ڵمانیــــاوە ھاتبوون ده یانوت 
ھه وڵێكه   زۆر سه ركه وتووه   ڤیستیڤاڵه كه  

بۆ پێشخستنی سینه ما له كوردستان".
بــــڕوا ئــــەوەی رونکردەوە کــــە خولی 
ڤیستیڤاڵی نێوده وڵه تی سلێمانی ٤ خولی 
له الیه ن مه ســــتی فیلم ڕێكخراوە، خولی 
پێنجه م له الیه ن كۆمه ڵێك كه س ســــازكرا 
كه  له مه ستی فیلم جیا ببونه وه و كاره كان 
دادگای تێكــــه وت له ســــه ر به كارھێنانی 
ناوه كــــه ، ئەو وتی "خۆشــــبه ختانه  ئێمه  
سلێمانیمان  ڤیســــتیڤاڵی  دیكه   جارێكی 
لــــه  ھه مانكاتدا  بــــه م  وه رگرتۆتــــه وه ، 
وه زاره تی رۆشنبیری پاره  سه رف ناكات 
له سلێمانی ڤیســــتیڤاڵه كه  بكرێت ده بێت 
به  كه رتی تایبه ت سپۆنســــه ر بكرێت كه  
نزیكه ی ٥٠٠ ملیــــۆن دیناری تێده چێت، 
ئه مــــه ش زۆر قورســــه  كه رتــــی تایبه ت 
بتوانێــــت ئــــه و پاره یه  له م كاتــــه دا كۆ 

بكاتــــه وه ، به م حكومه تــــی ھه رێم ٧٥٠ 
ملیــــۆن دینار بۆ ڤیســــتیڤاڵی ســــینه ما 

له دھۆك خه رج ده كات".
ئه م  رۆشــــنبیری  "وه زاره تی  وتیشــــی 
كابینه یەی حكومه تی ھه رێم ڤیســــتیڤاڵی 
فیلمی داوه  به دھۆك، ڤیستیڤاڵی شانۆی 
داوه  به ھه ولێر، ڤیستیڤاڵی موزیكی داوه  
له كاتێكدا سلێمانی شاری  به ســــلێمانی، 
رۆشــــنبیرییه ، له دھــــۆك ئه زمــــون ١٥٠ 
بینه ری ھه بوو له سڵێمانی ٦ بۆ ٧ ھه زار 

بینه ری ھه بوو".
بڕوا ئاماژە بەوە دەکات کە له ئێســــتادا 
ته نھا  كۆمپانیای مه ستی فیلم كار له سەر 
فیلم ده كات و كۆمپانیاكانی  به رھه مێنانی 
تر زیاتر ریكالمی بازرگانی دروست ده كه ن، 
ئەو وتی "ئێمه  له مه ســــتی فیلم له مساڵدا 
له ئێستاشدا  به ر ھه مھێناوه ،  فیلممان  دوو 
درا مایه كمان ھه یــــه  ٣٠ زنجیره یه ، به م 
ھیچ كه ناڵێك ئاماده  نیه بیكڕێت، ده چن 
درامای تورکی و عەرەبی و كۆری و ھیندی 
دۆبالژ ده كه ن، دراماكه ی ئێمه  ٤٠٠ ملیۆن 
دیناری تێچووه  ھه مووی ئه كته ری باش و 
سیناریســــتی به ئه زمــــون و ده رھێنــــه ری 
به توانا به شداریان كردوه ، به داخه وه  ھیچ 
كه ناڵێــــك ئاماده  نیــــه  بیكڕێته وه ، تاكو 

درامایه كی  ناتوانین  نه فرۆشرێت  دراماكه  
تر دروست بكه ین".

وتیشی "له كوردستان ســــینه ما نابێته  
ســــینه ما  له به رئه وه ی  ھۆڵی  بازرگانــــی 
زۆر كه مــــه ، دووه م به رھه مھێنــــه ری فیلم 
كه مه ، له ھه موو دنیادا كه  فیلم دروســــت 
ده كات  پشــــتیوانی  ده كرێــــت حكومه ت 
چونكه  به ته نھا به كه رتی تایبه ت ناكرێت، 
بینه ری سینه ماش له كوردستان  حه زیان 
له بابه تــــی كۆمێــــدی و بازرگانییە ، فیلمی 
ھونه ری ئه سته مه  پاره كه  ده ربھێنێته وه ، 
بینــــه ری ســــینه ما زۆر نیــــه ، جــــاران 
له سلێمانی سێ سینه ما ھه بوو (سیروان و 
ره شــــیدو دڵشــــاد) خه ڵــــك به خێزانــــی 
ده چوون بۆ ســــه یری فیلم، به م ئێستا 
زۆر كه مه ، ئینته رنێت و سۆشــــیال میدیاو 
ده ستكه وتنی فیلم  به خۆراییش كاریگه ری 
ھه بووه ، له وتان چێژ له وه  وه رده گیرێت 
له سینه ما سه یری فیلم بكرێت الی خۆمان 
ئه مه  كه مه ، سیاسه تی حكومه تی ھه رێم و 
كه ناڵه كانیش زیاتر بینه ران به ره و فیلم و 
درامای توركی و كــــۆری و ھیندی ده به ن، 
نایــــه ن درامایه كــــی كوردی یــــان فیلمی 
كوردی بكڕنــــه وه ، ھونه رمه ندانیش چه ند 
كار بكه ن و كه ناڵه كان نه یكڕنه وه ، ده بێت 

له  ماڵه وه  دانیشن".

بــــڕوا جەغــــت لــــەوە دەکات کە ھیچ 
ھیوایه ك نیه  له ئاینده دا سینه مای كوردی 
پێشــــبكه وێت، ئەو وتــــی "ھونه رمه ندان 
ئامــــاده ن به پاره یه كی كــــه م كار بكه ن، 
بــــه م حكومــــه ت  گرنگــــی پێنــــه دات و 
كه ناڵه كان فیلم و دراما نه كڕنه وه  كاره كان 
ده وه ســــتێت، بەمەرجێک ھه موو و تانی 
جیھــــان له رێگــــه ی ســــینه ماوه  كلتورو 
فه رھه نگ و کارەســــات و مێــــژووی خۆیان 
بەدنیا ده ناســــێنن، بەم به داخه وه  لێره  

گرنگی پێنادرێت".

 ئا: زریان محەمەد
 

مۆزەخانەی ھونەری ھاوچەرخ لەشاری 
ســــلێمانی بەمەبەســــتی ئاڵوگۆڕی کاری 
کوردستان  ھونەرمەندانی  نێوان  ھونەری 
دروستکراوە، بەم لەئێستادا بەتەواوەتی 
پشــــتگوێخراوەو لەبــــەر خراپی بیناکەی 
ھیچ چاالکیەکی تێدا ناکرێت و مەترســــی 
لەســــەر خراپبونی ئەو تابلۆیانەش ھەیە 

کە تێیدایەتی. 

 د. ڕێبوار سەعید، شێوەکارو سەرۆکی 
بــــۆردی ھونەری ھاوچــــەرخ بەرۆژنامەی 
راگەیانــــد  پیشەســــازی"  "بازرگانــــی و 
"مۆزەخانەی ھونەری ھاوچەرخ لەشــــاری 
ســــلێمانی لەســــەرەتای یەکەم کابینەی 
حکومەتەوە وەک ڕێکخراوی باڵندە باران 
کە ڕێکخراوێکی فەرەنسی کوردییە کارم 
لەســــەر کردوە زەویەکمان بۆ دابین کرا 
لەڕێگەی وەزارەتی ڕۆشــــنبیریەوە پارەی 
بۆ پەیدا کــــرا کە ئــــەم مۆزەخانەیە بۆ 
گۆڕینــــەوەی ئاڵوگــــۆڕی کاری ھونەری 

کورستان و ھونەرمەندانی کوردستانە".
 ڕاشیگەیاند "ئەو زەویەمان کە بۆ دابین 
کرا لەنزیک پارکی ئازادی شاری سلێمانی 

توانیمان بیناکەی لەســــەر دروستبکەین، 
لەکاتی دروســــتکردنەکەدا وەک پێویست 
نەبــــوو کەموکــــوڕی زۆری تیــــادا بوو، 
وەرگــــرت و چەنــــد  بیناکەمــــان  بــــەم 
جیھانیەکانمان  ھونەرمەنــــدە  تابلۆیەکی 
تیــــادا نمایــــش کــــرد، بیناکە ســــانە 
پێویســــتی بەنۆژەنکردنــــەوە بوو چونکە 
لەســــەقفەکەیەوە ئــــاو دەھاتە خوارەوە، 
جارێکیــــش نۆژەنکرایەوە ھەر بەباشــــی 
چــــاک نەکرایەوە، لەکاتێکــــدا ٢٠٠ ھەزار 
دۆالر بــــۆ گەرمی و ســــاردی خەجکراوەو 
ئیش ناکات لەکاتێکدا ئێمە لەســــەرەتاوە 
کارمانکرد بۆئــــەوەی مۆزەخانەکە کۆدی 
یونسکۆ وەرگرێت و لەکاتی شەڕدا پارێزراو 
بێت، لەفەرەنساوە ئەندازیاری تایبەتمان 
بەمۆزەخانــــە ھێنا ڕاپۆرتێکــــی تایبەتی 
نوسی تا ببێتە مۆزەخانەیەکی جیھانی، 
بەم ھەر دەستی دەستی پێکراو ھیچیان 

نەکرد".
 وتیشــــی "ماوەی ســــاڵ و نیوێکە کارە 
لەبەرئەوەی  ڕاگرتــــووە  ھونەرییەکانمان 
ھیــــچ نۆژەن کردنەوەی نیە، پاســــەوانی 
نیە، باخەوانی نیــــە، لەکاتێکدا پەنامان 
بردۆتە بەر دەیان شــــوێن بەم ھەر بێ 
ھیواین لەوەی خەمخۆرێک ھەبێت و چاکی 

بکات".
  د. ڕێبوار ســــەعید ئەوەی رونکردەوە 
کە ھەموو ئــــەو تابلۆیانەی تیایدا نمایش 
کرا بوو مەترســــی تەواوی لەســــەر بووە 
کە خــــراپ ببێت بەھۆی بــــاران و گەرماو 
ســــەرماوە، ئەو وتی "بۆیــــە ھەموو ئەو 
تابلۆیانەم بردوەتەوە لەماڵەوە پاراستومە 
لەبەرئــــەوەی خــــراپ نەبن  و نەشــــێوێن، 
شــــوێنی مۆزەخانەکە زۆر گونجاوو باشە 
بەم ھیــــچ کوالێتیەکی نیــــە بەردەوام 

مەترسی لەسەرە".
 وتیشــــی "ھونەر لەم وتەدا بێکەسە، 
کەس بۆی گرنگ نیە ھەر کەســــێک ھەر 

بازرگانێک خزمەتی ئەو شوێنە بکات ئێمە 
سوپاســــی دەکەین گەورەییە بۆ شــــاری 
ســــلێمانی کە ئەو مۆزەخانەیە بمێنێتەوە 
گرنگی پێبدرێت، چونکە ئێمە دامان نابوو 
ئەو جێگەیە ببێتە شوێنی ھونەرمەندان و 
چەندیــــن جــــۆر چاالکــــی گرنگــــی تێدا 
بکرێت، بەم بەداخــــەوە بەھۆی خراپی 
کوالێتی بیناکەو نەبونی گەرمی و ساردی 
تێدا داخراوەو چاالکــــی تێدا ناکرێت کە 
شاری ســــلێمانی بەشاری ھونەریی ناوی 
دەرکردووە، خەریکە ئەو ناوەش لەدەست 
دەدات، بەداخەوە لەکاتێکدا ھەموو الیەکم 
ئــــاگادار کردوەتەوەو کــــەس بەدەمانەوە 

نایەت".
 مۆزەخانەی ھونەری ھاوچەرخ لەشاری 
ســــلێمانی دەکەوێتە بــــەردەم دەروازەی 
ســــەرەکی پارکــــی ئــــازادی و ڕوبەرێکی 
گونجاوی ھەیە بــــۆ کاری ھونەری بەم 
پشتگوێخســــتنی بیناکــــەی بۆتــــە ھۆی 
وەستاندنی چاالکی لەناو مۆزەخانەکەدا. 
ئــــەم مۆزەخانەیــــە ســــاڵی ٢٠١٨ بــــە 
ھونەرمەندی  كۆمەڵێك  بەشــــداریكردنی 
بیانی كە بەرھەمەكانیان پێشــــكەش ئەو 
مۆزەخانەیە كرد بوو، لە گەڵ ژمارەیەك 

لەھونەرمەندانی كوردستان كرایەوە.
پــــڕۆژەی دامەزرانــــدن و بنیاتنانی ئەم 
مۆزەیە پشتبەســــت بەو ھەوڵ و كۆششە 
ھاوبەشــــە ھات كە لەنێــــوان ڕیكخراوی 
باڵندەبارانlapluied oiseaux و بەڕیكخستن 
لەگەڵ وەزارەتی ڕۆشــــنبیری حكومەتی 
ھەرێمی كوردســــتان كــــراوە، لەیەکەمین 
مۆزەخانــــەی  کردنــــەوەی  رێورەســــمی 
ھونــــەری ھاوچەرخ نزیکــــەی ٢٠٠ کاری 
لەگەڵ  گرافیکی ھونەرمەندانی فەرەنسی 
کاری کۆمەڵێ ھونەرمەندی کورد نمایش 
کرا کــــە ڕەنگدانەوەی ئەو کارەســــاتانە 
بوون بەسەر کوردا ھاتووە، وەک ئەنفال و 

ھەڵەبجە، ھەروەھا مافەکانی ژنان.

فیلمی ھونه ریی 
ئه سته مه  پاره كه  

ده ربھێنێته وه ، بینه ری 
سینه ما لەکوردستان 

زۆر نیه

"له كوردستان ھونەرو سینه ما نابێته  بازرگانی 
له به رئه وه ی  ھۆڵی سینه ماو بەرھەمێنەری فیلممان نییە "

 مۆزەخانەی ھونەری ھاوچەرخ لەسلێمانی بەتەواوی پشتگوێخراوە

 مۆزەخانەی هونەری لە سلێ�نی



دیـــارە کەســـانێک ھـــەن یەکەم 
وەمیان نەخیـــر دەبێت، بەم ئەم 
بابەتەمـــان لەئەنجامـــدا وەمەکەی 

بەپیچەوانەیە، واتا بەڵێیە.

لەوانەیە کەســـانێک ھەبن توشی 
سەرســـورمان بـــن و بگرە توشـــی 
توشـــی  لەوانەشـــه   بن،  ھێڵنجدان 
ڕشانەوەش بن ئەگەر بڵێن تەنانەت 
لەھەنـــدی وت دەخورێتەوە، بەم 
ئەگەر تا کوتایی ئەم باسە بەوردی 
ســـەرنج بدەیـــن لەوانەیـــە ھەبێت 

بۆچونی  بگۆڕێت.

کرۆکی  بچینـــە  ئـــەوەی  پیـــش 
ھەشت  ده بێت  ســـەرەتا  بابەتەکە، 
ڕاســـتی لەبارەی ئاوی سەر زەوی و 

لەشی مرۆڤ بزانین:
یەکەم: ئاو بەڕێژەی لە ٧٠٪ زەوی 

دادەپوشێ .
دووەم: لـــە ٩٧,٥٪ ئاوی ســـەر 
زەوی ســـوێرە، تەنھـــا ٢,٥٪ ئاوی 
شـــرینە، لەو ئـــاوە شـــرینە تەنھا 
٠,٣ لەژیـــر رکیفـــی مرۆڤدایـــە بۆ 

بەکارھێنان.
ســـییەم: تەنھـــا بەقەبـــارەی ٧ 
ئوڵمپی پشکی  حەوزی مەلەوانگەی 

ھەر کەسێکە بەدرێژایی ژیانی.
ئاوی  ڕێـــژەی  چـــوارەم: چونکە 
شیرین لەشـــوێنێک بۆ شونێکی تر 
دەگۆڕێت بۆ نمونە پشـــکی کەسێک 
لەئەمریکای التیـــن پێنج ئەوەندەی 

کەسێکه  لەڕوژھەتی ئاسیا.
لەنیـــوەی  کەمتـــر  پێنجـــەم: 
گوندنیشنەکانی باشوری بیابانەکانی 
ئەفریقا ســـەرچاوەی ئاویان بەباشی 

دەستدەکەوێت.
شـــیرینی  ئاوی   ٪٧٠ شەشـــەم: 

سەرزەوی بۆ کشتوکاڵ بەکاردێت.
حەوتەم: لەبەر ناســـازگاری ئاوی 
کومەڵگای  ئاواڕو  ئاوی  خواردنەوەو 
مروڤایەتی ســـانە بـــڕی٢٥٠ ملیار  

دۆالر زیانی پێدەگات.
ھەشـــتەم: مرۆڤ وەکو پیکھاتەی 
لەشی ئاو زۆرترین ڕیژەی پێکدینێت 
لەنێوان ٧٠٪ تـــا ٩٠٪، واتە لەھەر 
بارودوخێک نەتوانێت ئاوی پێوستی 
دەســـتکەوێت لەڕوی تەندروستیەوە 

ئەنجامەکەی زۆر خراپ دەبێت.

لێردا دەبێت ڕۆڵـــی ئاوی ئاوەڕۆ 
دیـــاری بکەین لەپیســـبونی ژینگە 
لەالیـــەک و بەفیڕۆدانی ئاو لەالیەکی 
تر، وایکرد پسپۆڕانی ژینگە بیر لەوە 
بکەنـــەوە ئاوی ئاوەڕۆ ڕیســـایکلین 
بکـــەن و ســـودی ھەبێـــت  بۆ پاک 
ڕاگرتنی ژینگەو لەھەمانکات دوبارە 
بەکارھێنانـــەوەی چ بۆ کشـــتوکاڵ 
یـــان بـــۆ خواردنەوە وەکو ئیســـتا 
لەوتانی ئیســـپانیاو ســـەنگافوراو 
ئەمریکاش  لەوالیەتەکانی  ھەندیـــک 
جگە لەکشـــتوکاڵ بۆ خواردنەوەش 
بەھۆی  لەســـه نگافورا  بەکاردێـــت، 
ریسایکلینی ئاوی ئاوەڕۆ توانراوە لە 

٣٠٪ ئاوی خواردنەوە دابین بکەن.
لێرەدا پرســـیارێک سەرھەڵدەدات 
بۆ ئێســـتا بیر لە ڕیسیکلینی ئاوی 

ئاوەڕۆ دەکرێتەوە؟
دیـــارە چەند ھوکاری ســـەرەکی 
ھەن بوەتە مایەی ئەوەن مروڤ بیر 
لەڕیسایکلینی ئاوی ئاوەڕۆ بکاتەوە:
١/ زیادبونی دانیشتوانی سەرزەوی 

بەشێوەیەکی بەرچاو.
ئاوەدانـــی و  بوونـــی  فـــروان   /٢
لـــەڕوی  شـــارەکان  گەشـــەکردنی 

زیادبونی دانیشتوان.  
٣/ بەرزبونـــەوەی پلـــەی گەرمی 
زەوی کـــە لەئەنجامـــدا بوەتە ھۆی 

وشکەساڵی و کەم بونی ئاو.
٤/ نزمبونەوەی ئاســـتی ئاوی ژێر 

زەوی.

گرنگترین سودەکانی ڕیسایکلینی 
ئاوی ئاوەڕۆ:

١-  لەبری ئەوەی ئه م ئاوە دەبێتە 
مایەی پیســـبونی ژینگـــە دووبارە 

بەکاردەھێنرێت.
٢-  لەبەرئـــەوەی ئەم جۆرە ئاوە 
لەبەردەســـتدایە بۆیـــە جگە لەوەی 
لەھەمان  دەســـتدەکەوێ  بەئاسانی 
بـــەراورد  کەمتـــرە  تێچونـــی  کات 
بەسەرچاوەکانی تری ئاو بۆ ئەوەی 

سودی لێوەربگیرێت.
٣-  بەمجۆرە دەتوانین پارێزگاری 
لەئاوی ژێـــر زەوی بکەین، ھەروەھا 
لەمەترســـی ســـوێر بون و تێکچونی 
دووری دەخەینـــەوە بەنەھێشـــتنی 
دابەزینی ئاوی ئاوەڕۆو تیکەڵ بونی 

بەئاوی ژێر زەوی.
٤-  ئـــەم کارە دەبێتە ھۆی دابین 

کردنی ئاو بۆ ناوچە بێ ئاوەکان.
٥-  ئەمە دەبیتە ھۆی بوژانەوەی 
ئاسان  بەشێوەیەکی  کاتێک  ئابوری 
ئـــاو دابین بکرێت بۆ کەرتە جیاجیا 
کانی ئابوری وەک دابین کردنی ئاو 
بۆ کشتوکاڵ و پیشەسازی، ئەمەیش 

دەبیتە مایەی دابینکردنی خۆراک.
 ٥-  لەھەمانـــکات دەبێتـــە ھۆی 
کشـــتوکاڵ  کەرتـــی  بوژانـــەوەی 
ئەوەش بەســـود وەرگرتن لەو مادە 

خۆراکیانەی لەئاوی ئاوەڕۆدایە.

پرۆســـەیەک  ھەمـــوو  دیـــارە 
گرفـــت  چەندیـــن  لەســـەرەتاوە 
بەھیمەتی  بەم  دەبێتەوە  ڕوبەڕوی 
گرفتەکانی چارەســـەر  ھەمووالیەک 

دەکرێت لەوانەش:
- ھەر کەمتەرخەمیه ک لەپڕۆسەکە 
دەبێتـــە مایەی دەرھاویشـــتەیەکی 

ترسناک.
ڕەزامەندی  جێگـــه ی  زۆرجـــار   -
لەبەرئـــەوەی  نابێـــت  ھاوتیـــان 

سەرچاوەکەی ئاوێکی پیسە.
- دەبێـــت ئـــەوەش بزانیـــن ئەم 
پڕوســـەیە لەســـەرەتاوە تێچونـــی 
پڕۆســـەکە  لەبەرئەوەی  بەم  زۆرە 
دەبێت  بـــەردەوام  زۆر  ماوەیەکـــی 
تێچونەکەی  قەرەبـــووی  بەوە  بۆیە 

دەکاتەوە.

ھەرچەندە ڕێگری ھەیە لەجێبەجێ 
کردنی، بـــەم دەکرێـــت چ لەڕوی 
ئەنجامدانی بەوردی گرنگی پێبدرێ، 
چ لـــەڕوی ڕاگەیاندنـــەوە ھاوتـــی 
ھوشـــیار بکرێت بۆ ئـــەوەی نەبێتە 

مایەی ڕێگریی لەجێبەجێکردنی.
یه کەم وت کە بەم کارە ھەڵساوە 

وتـــی نامیبیـــا بـــوە لەئەفریقـــا، 
زۆرجاریش شـــانازی پێـــوە دەکەن 
لـــەدوای ئەوان ســـه نگافورا بوە کە 
لەســـاڵی ٢٠٠٣ یەکـــەم سســـتمی 
لـــەم جـــۆرە دامـــەزراوە، ھەروەھا 
کالیفۆرنیا  لەوالیەتـــی  لەناوچەیەک 
توانـــراوە لەئاوی ئاوەڕۆ زیاتر لە ٢٠ 
ملیۆن مەتر سیجا ئاو بەرھەمبھێنن 
کە بەکارھاتووە بۆ ئاوەدانی زیاتر لە 
٢٠ ھەزار دۆنمی چێنراو بە بەروبومی 
ســـەوزە، لەکاتێکدا ئـــەم ناوچەیە 

بەئاوی ژێر زەوی ئاو درا بوو.

الی خومان چ لەکوردســـتان یان 
لەعێـــراق ئایا ئەم جۆرە پرۆســـەیە 
گرنگە؟ بێگومان زۆر گرنگە لەچەند 

ڕویەکەوە:
یەکـــەم، عێـــراق بەگشـــتی بـــە 
کوردستانیشەوە بەھۆی بەرزبونەوەی 
پلـــەی گەرمـــی زەوی، ئەمە چەند 
وشکەســـاڵی  ڕوبـــەڕوی  ســـاڵیکە 

بوەتەوە.
دووەم، وتانـــی دراوســـێ کـــە 
عێراقن  ئاوی  ســـەرچاوەی  زۆربەی 
تا  لەئیســـتادا  بەکوردستانیشـــەوە 
ڕادەیەکی زۆر ڕێگرن لەھاتنی پشکی 
عێراق لەئاوی ڕوبارە ھاوبەشـــەکان 
ئەمەیش بۆتـــە ھۆی دابەزینی ئاوی 
وابڕوات ئاستی  ســـەرزەوی و ئەگەر 
دادەبەزێـــت،  ژێرزەویـــش  ئـــاوی 
بەوەش عێراق بەگشـــتی تا ســـاڵی 
دەبێتەوە،  کەمئاوی  ڕوبەڕوی   ٢٠٥٠
تەنانـــەت لەھەنـــدی شـــوێن ئاوی 
دواین  دەسناکەوێت.  خواردنەوەیش 
زانیاریـــەکان ڕایدەگەینـــن ئەم دوو 
ساڵەی رابردوو لە ٥٠٪ دانیشتوانی 
زۆنگاوەکانی باشوور لەبەر کەمئاوی 
ماڵ و حاڵـــی خویان جێھیشـــتوەو 
ڕویـــان کردوەتـــە شـــارەکانی تر. 
لەھەمانکات لەبەرئەوەی ئاوی شیرین 
کەم ئەڕژێتە شـــەتوالعرب ئەمەیش 
وای کردوە ئاوی شـــاری بەسرەش 
لەبەر ســـوێری بەکەڵـــک نەماوە بۆ 
خواردنەوەو کشتوکاڵ، بەم ئەوەی 
جێگه ی نیگەرانییە حکومەتی عێراق 
تا ئێســـتا بیری لەوە نەکردوەتەوە 

ئـــاوی به کارھاتـــوی زیاتـــر لە ٤٠ 
ڕێسایکلین  عێراق  دانیشتوی  ملیۆن 
بکات، ئەگەر پێوستی ھەر کەسیک 
لەڕۆژێکـــدا بە ٣٥٠ لیتـــر دابنرێت 
بەپێـــی ســـتانداری جیھانـــی، ئەو 
بڕە ئاوەی لەڕۆژێکدا لەڕیســـایکلین 
دەســـتدەکەوێت الی کەمەوە بەشی 
چەند پارێزگایەکی باشور دەکات بۆ 

بەکارھێنانی لەکشتوکاڵدا.
سێھەم، بەداخەوە لەعێراق بەگشتی 
تا ئیســـتا بیریان لەوە نەکردوەتەوە 
سیسته می نوێی ئاودێری بەکاربھێنن 
بۆ کشـــتوکاڵ، لەھەمانـــکات کاری 
جدی نەکراوە بۆ زیادکردنی ڕوبەری 
سەوزایی بەتایبەت دوای جەنگەکانی 
عێـــراق لەگـــەڵ ئێـــران و کوێت کە 
ئەنجامەکـــەی لەناوچونـــی چەندین 

ملیۆن دارخورما بووە.
لەھەرێمی کوردســـتانە نەک تەنھا 
حکومەت نەیتوانیوە ســـود لەئاوی 
ئاوەڕۆکان ببینیـــت، بگرە ئەو بڕە 
بارانەش دەبارێـــت ئاوەکەی بەفیڕۆ 
دەڕوات بـــێ ئەوەی بەربەســـتی بۆ 
سلێمانی  پارێزگای  بکرێت،  دروست 
زۆر  دوخێکی  ڕوبـــەڕوی  لەئایندەدا 
نالەبـــار دەبێتـــەوە، نـــەک تەنھـــا 
لەڕوی کەمی ئاو بەڵکو پیســـبوونی 
ئاوەکەشی، چونکە ئاوی زێی بچوک 
ئاوی شـــارەکەیە کە  ســـەرچاوەی 
دوای ئەوەی ئاوی ئـــاوەڕۆی چەند 
ناوی و  دەڕژێتە  شارو شاروچکەیەک 
لەھەمانـــکات ڕێژەی ئاوی پاک کەم 
ئێران  ڕێگریـــی  بەھۆی  دەبێتـــەوە 
لەھاتنی ئاوی زێـــکان، لەھەمانکات 
کەم بونەوەی رێژەی ئاوی سیروان و 
ئەمە وادەکات بەزەقی پیسبون ئاوی 
ڕوبارەکـــە دەرکەویـــت وەکو چون 
ئەمە چەند ســـاڵیکە  شـــاروچکەی 
دەربەندیخان بە دەســـتیوە دەناڵیت 
لە بەر ئەوەی ئاوی تانجەڕۆش ساڵ 
بەساڵ رێژەی پیسبونی زیاد دەکات، 
ئەم دیاردەیەش چاوەڕوان کراوە بۆ 
شاری سلێمانی و شارۆچکەکانی تر.

بۆیە لێـــرەوە داواکارین حکومەت 
ھەوڵی جدی بدات سستمی ڕێسایکین 
بـــۆ ئەو شـــارانەی  بەکاربھێنێـــت 
ئاوەڕۆیان دەڕژێتـــە ناو ڕوبارەکان، 
بەمـــەش ڕێـــژەی پیســـبونی ئاوی 
ڕوبارەکان کەم دەبێت و لەھەمانکات 
سود لەئاوی ئاوەڕۆکان وەردەگیرێت 

بۆ مەبەستی تر.

دەبێت ئەو مەترســـیە گەورەیەش 
ئاو  لەئەنجامی پیســـبونی  بزانیـــن 
بەئـــاوی ئـــاوەڕۆ جگـــە لەالیەنـــە  
مایکرۆبایلۆجیەکـــەی،  مەترســـی 
لەالیەنـــە کیمیاویه کەش مەترســـی 
گـــەورەی ھەیـــە، چونکـــە ھەندی 
کانزا ھەیـــە کە پێدەوترێـــت کانزا 
وەک   heavy metals قورســـەکانی 
 Zs زرنیخ ، Cdکادمیوم ،Hg زەیبەق
، کڕومCr  ، ثاليوم Ti، قورقوشـــم 
Pb بەشـــێکیان لەتوانەوەی بەردی 
شاخەکان لەسروشتەوە پەیدا دەبێت، 
لەپاشماوەی  تریشـــی  بەشـــەکەی 
کارگەکانەوە وەکو ئەوەی لەناوچەی 
پیشەســـازی تانجەرۆ بەدیدەکرێت، 
لەوانەیـــە  خواردنـــەوەی  لەکاتـــی 
یەکســـەر کاریگەری دیـــار نەبێت، 
بەم بەتێپەڕ بوونی کات و زیاد بۆنی 
ئەو مادە ژەھراویانە لە لەشی مرۆڤ 
دەبێتە ھۆی ســـەرھەڵدانی چەندین 

نەخوشی ترسناک.

داھێنەری سفرو باوکی ماتماتیک

                              

محەمـــەدی کوڕی موســـای خوارزمی 
٧٨١– ٨٤١ز بەیەکێك لەزانا گەورەکانی 
زانســـتی ماتماتیـــک ئەژمـــار ئەکرێت 
لەبنەچـــەدا خەڵکـــی شـــاری خوارزمە 
کە ئەکەوێتە ئۆزبەکســـتانی ئێســـتاوە، 
لەسەردەمی خەلیفە مەئمونی عەباسیدا 
ڕو لەبەغدا ئەکاو ئەبێتە سەرپەرشتیاری 

کتێبخانەی خەلیفە، تا دوا ســـاتەکانی 
ژیانی لەبەغـــدا دەمێنێتەوە ھەر لەوێش 
عەرەب  ھەربۆیە  ئەســـپێردرێ،  بەخاک 
بەزانایەکی عەرەبی لەقەڵەم ئەدەن، بۆ 
ئەوەی کەمێک زانیاریمان ھەبێت لەسەر 
زانستی بیرکاری جێی خۆیەتی ئەم زانا 
بەناوبانگە بناسین، خوارزمی داھێنەری 
سفرە (٠). پێش ئەو ژماردن لەیەکەوە 
دەســـتیپێکردوە تا نۆ، ئەمەش یەکێک 
بوە لەھەرە کێشـــە گەورەکانی بەردەم 
بیرکاری، حساب و مامەڵە کردن ھەروەھا 
داھێنانی ژمارەکان گۆڕینی لەڕێنوســـی 
ھیندیەوە بۆ شـــێوەیەکی نوێ کە جیا 
بێت، ھەربۆیە لەمڕۆدا زاناکانی بیرکاری و 
بەباوکی  ماتماتیک خوارزمـــی  جەبـــرو 
ماتماتیـــک و کێلکولەیتـــەر (حاســـبة) 
دائەنێن کە بەچەنـــد قۆناغێک بوە بەم 

کۆمپیتەرەی ئێستا.
جگە لەمانە خوارزمی، زانستی حسابی 

کردە دو بەش کە بەشێکیان پێیئەوترێ 
لەگرێ حســـابییە  زۆرێـــک  (جەبـــر)، 
ئاڵۆزەکان بەزانســـتی جەبر ئەکرێنەوەو 

ئەگەنە ئەنجام.
ھەروەھا  لەزانســـتی سێگۆشـــەکاندا 
چەندین ڕێگای نوێی ھێنایە کایەوە وەک 

(ساین و کۆساین)، (لۆگاریتمات). 
محەمەد موسای خوارزمی تەنھا زانای 
بیرکاری نەبو، بەڵکو جوگرافیاناســـێکی 
شـــارەزاو گەردونناس و ئەستێرەناسێکی 
لێھاتوی ڕۆژگاری خـــۆی بوە، ئەم زانا 
بەناوبانگە داھێنانی زۆری ھەیە لەبوارە 
جیاجیاکاندا، بۆ نمونە: کاتژمێری ھەتاوی 
داھێنا، ھەروەھا نەخشەی جیھانی نوێ 
کـــردەوە توانـــی سەرپەرشـــتی تیمێک 
لەجوگرافیاناســـەکان و نەخشەسازەکانی 
ئـــەو ڕۆژگارە بـــکات، کە بـــوە بنەمای 
ســـەرەکی ژێرخانی زانستی نەخشە بۆ 

جیھان.

ھەروەھـــا کاتێک لەدەربـــاری خەلیفە 
مەئموندا بوە زۆرێـــک لەکتێبەکانی کە 
بەالتینی و ھیندی نوسراون وەرگێڕاوەتە 

سەر زمانی عەرەبی. 
نەوەســـتاوە  بەوەوە  ھـــەر  خوارزمی 
بو  لێکۆڵینەوەدا  لەداھێنان و  ھەمیشـــە 
لەژیانیدا، زیاتر لەپانـــزە کتێبی داناوە 
زانســـتەکانی  جیاجیاکانـــی  لەبـــوارە 
ماتماتیک، گەردون، بەکارھێنانی ئامێری 

ئەستێرەناسی و گەلێ بواری تر.

ئەم زانا گـــەورەو بەناوبانگە لەژیانیدا 
زیاتر ســـەرقاڵی داھێنان و زانست بوە، 
کەمتر بەالی ئایین و مەزھەبدا ڕۆشتوە، 
ھەربۆیەش چەندین بۆچون ھەیە لەسەر 
ئاینـــداری خوارزمـــی. تائەو ئاســـتەی 
ھەندێک لەنوسەرو زانای ئایینی باسیان 
لەوە کردوە گوایە ئەم کابرایە زەردەشتی 
بوە، کە ھەر ناوەکەی محەمەد موســـایە 

ئەو بۆچون و گومانانـــە ڕەت ئەکاتەوە. 
دیارە نەگەیشـــتنی پیاونـــی ئایین بەو 
ئاستە زانستیەی خوارزمی گەیشتویەتێ، 

جێی ئیرەی پێبردن بوە. 
کەواتـــە ئەشـــێ بڵێیـــن خوارزمـــی 
نەک ھەر زانای ســـەردەمی خۆی بوە، 
بگرە تا ئەمڕۆش زانســـتەکەی چاالکەو 
سودبەخشـــە بۆ ســـەرجەم مرۆڤایەتی و 

زانستی بیرکاری، جەبرو ئەندازە.

خوارزمی نەک ھەر بەداھێنەری سفر، 
بەڵکو بەباوکی (حاســـبە) دائەنرێ، کە 
تا ئەم چرکەســـاتەش مرۆڤ سەرقاڵی 
بوەو بوە بەزانســـتی ســـەدەی بیست و 
یـــەک. ئەمـــڕۆ خوارزمی بوەتـــە ھێماو 
ســـونبولێک کە بۆ ھەمو بوارو زانستیک 
پەیوەست بێت بەماتماتیک و کۆمپیوتەرو 
ژمارەوە بەکاردێت، ناوی خوارەزمی بوە 

بەناوێکی نەمرو ئایکۆن.  

ئێران و تورکیا ماوەیەکە بەشێوەیەکی 
ھێرشـــی سەربازیی  پەالمارو  بەردەوام 
دەکەنـــە ســـەر ھەرێمی کوردســـتان، 
رۆژێک  کوردستاندا  ھەرێمی  لەڕۆژمێری 
بەبـــێ تۆپپبـــاران  و بەبـــێ بۆردومان و 
بەبێ ھێرشـــی درۆنەکانـــی ئەو وتانە 
بـــۆ ســـەر ئـــەم ھەرێمـــە تێناپەڕێ! 
بەمەرجێک تورکیاو ئێران دوو شەریکی 
یەکەمی ھەرێمی کوردستانن و  بازرگانی 
زۆربـــەی ھەرە زۆریـــی کاو بەرھەمی 
ھاوردەکراومان ســـەرچاوەکەی ئەو دوو 
وتەیەو سانە کۆمپانیاکانیان داھاتێکی 
زۆرو زەبەندییان لەھەرێمی کوردســـتان 
دەستدەکەوێ، بەم لەبەرامبەردا ئەوان 

موشەک و درۆنمان بۆ دەنێرن!

بوونـــی ھێزە کوردییە  بیانووەکەیان 
وتەیە  دوو  ئـــەو  ئۆپۆزیســـیۆنەکانی 
لەسەر خاکی ھەرێم! بەر لەھەر شتێک 
پێویستە ئەو راستییەمان لەبیر نەچێت 
کە لەدنیـــای ئەمڕۆدا ھیچ کێشـــەیەک 
(بەتایبەتی کێشەی گەلێکی زۆرلێکراو) 
لەڕێگەی توندوتیژییەوە نەک چارەسەر 
ناکرێـــت، بەڵکو زیاتـــر دەبێتە مایەی 
توڕەیی و ناڕەزایی و تەنھا درێژە بەتەمەنی 
ئەو کێشەو کارەســـاتانە دەدات، وەکو 
ئەزمونی ســـەد ســـاڵی رابـــردوو ئەو 
راستییەی ســـەلماندووە. باشترین رێگە 
بۆ ئەو وتانەی کێشەی کوردییان تیایە 
تەنھاو تەنھا گرتنەبەری رێگەی دیالۆگ  
گفتوگۆیـــە، بـــەدەر لەمە ســـەرکوت و 
کوشتارو کپکردنەوەی ناڕەزایی  ھەرگیز 
ناتوانێت کۆتایی بەو پرس و کێشـــەیە 
بھێنێت، چونکە ھەمیشە وەک ژیلەمۆو 
ئاگری بن خۆڵەمێش سەرھەڵدەداتەوە. 
ئەمـــە جگە لەوەی ھـــەر وتێک لەم 
ناوچەیەدا رێز لەمافەکانی کورد نەگرێت، 

بەدڵنیایی ئەمە دەروازەیەکە بۆ ئەوەی 
لەسەرتاســـەری ئەو وتەشدا مافەکانی 
مـــرۆڤ و دیموکراســـی و پێکەوەژیانـــی 
ئاشتیانە پێشـــێل بکرێت. ئەگەر گیان 
لەدەســـتدانی "ژینا" شۆڕشـــێکی ژنان 
لەئێراندا بەرپا دەکات، ئەوا پێویســـت 
ناکات لەڕێگەی ھێرشکردنە سەر ھەرێمی 
کوردستان و خەڵکێکی ئاوارەو دەربەدەرو 
خۆشی لەخۆنەدیوەوە، ئەو وتە ھەوڵی 
ھەناردە کردنی قەیرانەکانی بۆ ئەمدیوو 

سنوور بدات.
گەر لەدیدی ئابورییەشـــەوە بڕوانین، 
ئـــەوا الی کـــەس شـــاراوە نییـــە کە 

لەوتانـــی  کاکان  ھاوردەکردنـــی 
تورکیـــاو ئێرانـــەوە لەڕاســـتیدا دەبێتە 
ھۆکار بۆ بەرەوپێشـــچوونی سیســـتمی 
ئابورییان، نائـــارام کردنی ئەم ھەرێمەو 
فشاری ســـەربازیی خستنە سەر ناوچە 
ســـنورییەکان و شـــارو شـــارۆچکەکانی 
کوردستان جگە لەوەی رەنگە کاردانەوەی 
ھاوتیان بـــەدوای خۆیدا بھێنێت، وەک 
لەکاتی ھێرشـــکردنی ســـوپای  ئەوەی 
تورکیادا بۆ ســـەر رۆژئاوای کوردستان 
بینیمان کە بایکۆت کردنی کای تورکی 
نائارام  لەھەمانکاتیشـــدا  لێکەوتـــەوە، 
کردنی ھەرێمی کوردستان و پەالماردانی 

کاریگەریـــی  ســـەربازییەوە،  لـــەڕووی 
نەخوازراوی لەسەر دۆخی ئابوری ھەرێم 
دەبێت، کە دواجار دەبێتە ھۆی قەیرانی 
ئابـــوری زیاترو کەمبوونەوەی فرۆشـــی 
کای کۆمپانیاکانـــی ئـــەو دوو وتـــە 
لەیەککاتدا  واتە  کوردستاندا.  لەھەرێمی 
ئەمنییەوە  لـــەڕووی ســـەربازیی و  نـــە 
دەتوانـــن ئامانجەکەی خۆیـــان بپێکن و 
کۆتایی بەکێشەو پرســـی کورد بھێنن، 
نەلـــەڕووە ئابورییەکەشـــەوە دەتوانـــن 
دەســـتکەوتی زیاتـــر بچننـــەوە، بەڵکو 
بەپێچەوانەوە، ســـەرنجام بەزیان بەسەر 

خۆیاندا دەشکێتەوە.

کـــە  کوردســـتانە  ھەرێمـــی  ئـــەوە 
چەند ســـاڵێکە ئابوری و بـــازاڕی ئەوان 
دەبوژێنێتەوەو لەدەســـتدانی ئەم بازاڕە 
عاقیبەتـــی خێـــری بۆ ئـــەو دوو وتە 
نابێـــت و بەکارھێنانـــی تـــۆپ و فڕۆکەو 
درۆن و موشەکیش جگە لەناڕەزایی ھیچی 
دیکەی لێ ســـەوز نابێـــت، لەبەرئەوەی 
پرســـی کورد پرســـێکی رەواو مرۆیانەو 

وەک مامۆستا ھێمن دەڵێت:
شـیوەنی من شـیوەنـی ئینسانییە
بانگی ئازادی و گڕووی یەکسانییە

شیوەنی من شینی کوردی بێبەشە
ئەو گەلەی حاشا دەکەن لێی و ھەشە

بیروڕا بیروڕا

دەکرێت ئاوی ئاوەڕۆ نۆش بکرێت؟!شـیوەنی من شـیوەنـی ئینسانییە.. بانگی ئازادی و گڕووی یەکسانییە

ئاراس عەبدولکەریم مەعروف
پارێزگای 
سلێمانی 

لەئایندەدا 
ڕوبەڕوی دوخێکی 

زۆر نالەبار 
دەبێتەوە، نەک 

تەنھا لەڕوی 
کەمی ئاو بەڵکو 

پیسبوونی 
ئاوەکەشی

شەن جەزا کەریم 

"یارونین و ئوکونین و تۆماس 
غولپی" چۆن بون� شای شتان؟

گریگـــۆری بیتـــرۆف لەبەشـــی دوانزەھەمـــی کتێبە 
بەناوبانگەکەیـــدا (لەوتـــی گوڵەزەنبەقـــی ســـپیا یا 
فینلەنـــدە)، لەیەکێیـــک لەپەرەگرافەکانیـــدا لەزمانی 
یارونینـــەوە دەڵێت "ئەی مامۆســـتاو قەشـــەو حاکم و 
موھەنـــدس و مأمـــوران و محامیانـــی محترمـــی نەوەی 
ســـوئومی جوانبەخـــت! لەگـــەڵ ئێوەمـــە! گوایە ھەر 
یەکەتـــان بەتەمای ئەوە نابن کە لەنـــاو میللەتەکەتانا 
ببنـــە یەکێکـــی وەک ڕۆبنســـن. لەجزیرگەییکی خاڵیا 
روبنسن توانی پیاوخۆرێک بعەملێنی بیکا بەئینسانیکی 
مەدەنی وھاودەم بۆخۆی و ھاوکار لەئیشیا. کەچی ئێوە 
لەپاڵ دیواری عەنتیکەخانەو جێگای تەمثیل و قوتابخانە 
بەرزەکان و الی بنای ڕۆژنامەکانا ئەوەســـتن و دەربارەی 
ئەفـــرادی میللەتەکەمان کە ھەموی دوو ملیۆنە دەڵێن: 
ئەمانە نەزان (جاھل)و سەرخۆش و درشتن و وردببنەوە، 
بڕواننـــە روبنســـن و ئنجا بیر بکەنـــەوە بزانن بەرامبەر 

ئینسانیەت چبابەتە فرمانێک ئەکەوێتە ئەستۆتان".
خوێنەری ھێژا ئـــەوەی خوێندتەوە بەپێی گێڕانەوەی 
کتێبەکە بەشێکە لەوتارێکی یارونین کە بو بەگەورەترین 
ھاندەر بۆ ئەوەی ئەو سێ ھاوڕێیە چاکی لێبکەن بەالداو 
پالن دابنێن بۆ پێشخســـتنی ئابـــوری فینالند، یارونین 
خـــۆی بو بەیەکێک لەخاوەن پـــڕۆژە گەورەکانی وتی 
فینالند، ئەو ســـێ کەســـە یارونین و ئوکونین و تۆماس 
غوڵپی، ئەوانە بون کە لەســـەرەتای ســـەدەی بیستدا 
بونە شای پیشەسازی و بازرگانیەکان و بناغەو ژێرخانی 
ئابـــوری وتەکەیانیان دانا. یارونین لەبوارەکەی خۆیدا 
کە حەڵوافرۆشێکی بچوک بوو، بوە خاوەنی گەورەترین 
کارگەی شیرینی و لەزۆرێک لەوتانی ئەوروپادا بەدەیان 

لقی کردەوەو بەھەزاران ھەلی کاری ڕەخساند.
دوھەمیـــان ئۆکۆنین بوو، کە شـــاگردی پێودرویەک 
بو، چوە پاریس و سێ ســـال لەکارگەیەکی پێودروندا 
کاریکـــرد، تـــا بـــو بەباشوەســـتا. کاتێـــک گەڕایەوە 
بڕێ پـــارەی پێکـــەوە نابـــوو، لەشـــوینێکی بچوکدا 
خۆبەخۆی کەوتە پێالو دروســـت کـــردن بەھۆی نایابی 
دەســـتکارەکەیەوەو پەیداکردنی ناوبانگەوە کارگەیەکی 
پێودرونـــی دامەزرانـــد، لەچەندین وتی دراوســـێی 
فینلەندا لقی کردەوە، کە تەنانەت ناوبانگەکەی وایکرد 

پێوی پاشاکانیش لەکارگەکانی ئەودا بدوردرێ.
تۆماســـی ھاوڕێـــی یارونیـــن و ئۆکۆنیـــن لەبنەڕەتا 
کارەکەی ئەوە بو کە ئەچوە الدێکانی نزیک ھیلسنکی و 
 ھێلکەی لەگوندنشـــینان دەکڕی و بەســـەبەتە ئەیگێڕا 
بەشـــارداو ئەیفرۆشـــت، ئەمیش توانـــی پالنێک دابنێ 
لەگوندە دورەکانەوە لەرێگەی مامۆســـتاو قوتابیانەوە 
زۆرترین ھێلکە کۆبکاتەوە بیفرۆشـــی، تا گەیاندیە ئەو 
ئاســـتەی ھێلکەی فینلەندی ببێتە براندو ڕیســـتۆرانتە 
بەناوبانگەکانی پاریس و لەندەن ھێلکەی تۆماس غوڵپی 

نەبێت پێشکەشی نەکەن.
ئەمـــڕۆ فینالند یەکێکە لەوتـــە ئەورپیەکانی ئەندام 
لەیەکێتـــی ئەوروپا، ئـــەم بابەتە ئەوەمـــان پێئەڵێت 
ئابوری کۆڵەکەی ســـەرەکی ھەموو وت و قەوارەیەکە، 
ئێمەی کورد زۆر لەمێژە تینووی ئازادی و سەربەخۆیین، 
ھەربۆیە دروســـت ئەوەیە ھەمـــو ھەوڵەکانمان تەرخان 
بکەیـــن بـــۆ دامەزراندنـــی ئابوریەکی بەھێز لەســـەر 
بنەمـــای بەرھەم و ھـــەوڵ بدەین النیکەم پێداویســـتی 
خۆمـــان بەرھەمبھێنین، دیارە ئـــەوەش بەپالنی وردو 
ئەکادیمیانە ئەبێت، بۆ ئەمڕۆی ئەم والتە پیشەسازی و 
بەرھەم، گرنگیدان بەکشـــتوکاڵ بەشێوەیەکی مۆدێرن، 
دامەزراندنی کارگەی بچـــوک و مام ناوەند، وەبەرھێنان 
لەبەرھەمی ناوخۆدا بکەین نەک لەباڵەخانەی کۆنکرێت و 
بەرزدا، ســـودوەرگرتن لەســـامانی ژێرزەوی و سروشتی 
ئەم وتەو گرنگیدان بەکۆکردنەوی ئاوو دروســـتکردنی 
بەنـــداو، قایم کردنی کۆڵەکەکانی ئابوری ئەبێتە مایەی 
ژێرخانێکـــی ئابوری بەھێزو لەئەنجامدا وتێکی بەھێز، 
لەکۆتاییدا ئەڵیم نوخشەکەی فینالندمان لێبێت، ڕۆژێک 

بێت شانازی بە بەرھەمی وتەکەمانەوە بکەین.
* ســـود لەکتێبی (لەوتی گوڵە زەنبەقی ســـپیا یا 
فنلەنـــدە) وەرگیراوە لەنوســـینی گریگـــۆری پیترۆف و 

وەرگێڕانی ساڵح قەفتان. 

دالوەر عەلی سۆفی    
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پیشەسازی سلێ�نی

 ئا: زریان محەمەد

   خاوەنی نانەواخانەی بێدارانی شەو، 
٥٠ ســـاڵە کاری نانەوایـــی دەکات و ١٨ 
ســـاڵە نانەواکـــەی بـــە ٢٤ کاتژمێریی 
کراوەیەو نانی گەرم بۆ ھاوتیان ئامادە 

دەکات . 

عوسمان فەرەج، خاوەنی نانەواخانەی 
بێدارانی شـــەو لەشاری ســـلێمانی بۆ 
رۆژنامەی "بازرگانی و پیشەســـازی" وت 
بەکاری  دەســـتی  ١٩٦٣ەو  "لەســـاڵی 
نانەوایـــی کـــردووە، ڕۆژانە بـــەردەوام 
سەرقاڵی وەســـتایەتی بووە و بەردەوام 
نانی دروســـتکردووە، ئەو وتی "ئێستا 
خاوەنی نانەواخانەی بێدارانم لەگەڕەکی 
٢٠٠٤ەوە  لەســـاڵی  مامۆســـتایان، 
ئێمە بـــە ٢٤ کاتژمێریی نان دروســـت 
دەکەیـــن و دەیفرۆشـــین بەھاوتیـــان، 
وامانکردووە ھاوتیـــان بەردەوام نانی 
گەرمیان دەســـتبکەویت لەھەر کاتیکدا 

بیانەویت".

وتیشی "لەسانی شەستەکاندا ١٢ نان 
دەدرا بەپەنجا فلس، پاشان نانەوخانەی 
بازرگانی کرایەوە ئێمە حکومەت ئاردی 
بـــۆ دابین دەکردین، یـــەک فەردە ئارد 
بە ١ دیناروەرماندەگرت و نانێکمان دەدا 
بە ٥٠ فلـــس، نانەواخانە بازرگانییەکان 
ئاردان لەحکومەت وەرنەدەگرت نانێکیان 
دەفرۆشـــت بـــە ١٠ فلـــس، لەبـــازاڕدا 

فەردەیەک ئاردیان دەکڕی بە ٣ دینار، 
بەراورد بە ئێستا نان زۆر گرانە ئەوکات 
خەڵک پـــارەی نەبوو، ئێســـتا خەڵک 

باشترە پارەی پێیە".
  عوســـمان فەرەج دەربارەی ڕەوشی 
لەئێســـتادا وتـــی "جاران  نانـــەواکان 
نەبوو  کێشەیەکیان  ھیچ  نانەواخانەکان 
حکومەت لەوکاتەدا ھەمو شـــتێکی بۆ 
دابین دەکردین، ئاردو نەوت و ســـۆدەو 
خومـــرە، بـــەم ئێســـتا ھیچمـــان بۆ 
دابین ناکرێت، چەندین کێشەشـــمان بۆ 
دروســـتبووە بەتایبـــەت زەمان و نرخی 

کارەباو پارەی ئـــاو ھەمووی گرانبووە 
لەسەرمان".

  خاوەنی نانەواخانەی بێدارانی شـــەو 
نیگەرانەو وتی "ھیچکات بێتاقەت نەبووم 
لەپیشەکەم، بەم لەماوەی دروستبونی 
ئەو ھەموو کێشـــەیە بۆمان دروســـت 
پێمخۆشە  بێزاربووم،  بەتەواوی  دەکەن 
واز لەکارەکـــەم بێنم ھـــەر منیش نیم 
وەک نانـــەوا بێزار بم ھەمـــوو ئەوانەی 
دەستکەوێت  تریان  ئیشێکی  کاردەکەن 

وازدەھێنن".

"داواکاری و  وتیشـــی 
کردنـــی  چارەســـەر 

داوەتـــە  کێشـــەکانمان 
الیەنە  حکومەت و  دەســـت 

بـــەم  پەیوەندیـــدارەکان، 
ھیچمـــان بۆ ناکـــەن و نایەن 

بەدەمانەوە ، سوپاسی ژووری 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانیش 
دەکەم کە خەمخۆرانە بەردەوام 
چارەســـەرکردنی  لەھەوڵـــی 
گەیاندویەتی  کێشەکانماندایەو 

بەالیەنە پەیوەندیدارەکان".

٥٠ ساڵە نانەوایە

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


