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ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی لەھەوڵی 
چارەسەرکردنی ئاوی قورسی سلێمانیدایە



بازرگانی (٢٠) دوو  شەممە ٢٠٢٢/١١/٧ژووری بازرگانی  (٢٠) دوو  شەممە ٢٠٢٢/١١/٧

لەســـلێمانی  ئابوری  دارایی و  وەزیری 
بەدواداچـــون بۆ گرفـــت و لەمپەرەکانی 
بازرگان و کاسبکارانی ناو بازاڕ دەکات.

ئـــاوات جەناب نوری، وەزیری دارایی و 
لەئۆفیســـی  ھەرێم،  حکومەتی  ئابوری 
تایبەتـــی خـــۆی لەشـــاری ســـلێمانی 
لەبەڕێوەبەری گشـــتی  لەگەڵ ھەریەک 
بانکـــی ھەرێم/ ســـلێمانی و ســـەرۆکی 
ژوری بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی 

کۆبوەوە.
کۆبونەوەکەی بەڕێـــز وەزیری دارایی 
لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتی بانکی ھەرێم/ 

ســـلێمانی و ســـەرۆکی ژوری بازرگانی و 
پیشەســـازی ســـلێمانی بەئامادەبوونی 

ژمارەیەک بازرگان بەڕێوەچوو.
ئابوری ھاوشـــێوەی  دارایی و  وەزیری 
کۆبونەوەکانی پێشوتر جەختی کردەوە 
لەچوارچێـــوەی یاســـاو ڕێنماییـــەکان 
ھەماھەنگ و ھۆکار دەبن بۆ ڕەخساندنی 
پانتایـــی زیاتـــر بـــۆ کاری بازرگانی و 
بەئاڕاســـتەی  ڕۆتیـــن  نەھێشـــتنی 
چارەسەرکردنی ئەو کێشەو لەمپەرانەی 
بونەتـــە ئاســـتەنگ و بار بەسەرشـــانی 
ھاوتیان بەگشـــتی و بازرگانان و خاوەن 

پیشەکانی ناو بازاڕ.

ســـیروان محەمەد، ســـەرۆکی ژووری 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی و یاسین 
د.ســـەالم  ســـەرۆک،  جێگری  رە حیم، 
عەبدوڵـــ، بەرێوەبەری گشـــتی ژوورو 
ژمارەیـــەک لەئەندامانـــی ئەنجومەنـــی 
کارگێری ژوور پێشوازیان کرد لەمحەمەد 
فـــازڵ بـــاری، باڵوێـــزی بەنگالدیـــش 

لەبەغدا.

محەمەد فازڵ باری، باڵوێزی بەنگالدیش 
لەبەغدا، رایگەیاند "لەبەرواری  ١٨ / ١١ 
/٢٠٢٢ پێشانگایەکی گەورە لەبەنگالدیش 
دەکرێتـــەوە، ئەمرۆ ھاتوینەتە شـــاری 
ســـلێمانی تاکو بەفەرمی داوا لەژووری 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی بکەین، 
بەشـــاندێکی بازرگانـــی گـــەورە لـــەو 

پێشەنگایەدا بەشداری بکات".

بەنگالدیـــش  "وتـــی  ڕاشـــیگەیاند 
بەناوبانگـــە بەچەندیـــن جـــۆر میوەی 
شـــاندێکی  داواکارین  نایاب،  دەگمەن و 
کشتوکاڵی و پیشەسازی بنێرە پێشەنگا 
تاکـــو بتوانین پەیوەندییـــە بازرگانی و 

ئابوریییەکان دروست بکەین".
الی خۆشـــیەوە ســـیروان محەمـــەد، 
پیشەسازی  بازرگانی و  ژووری  سەرۆکی 
ســـليمانی رایگەیاند "بەخۆشـــحاڵیەوە 
ھەوڵ دەدەیـــن، پەیوەندییەکی ئابوری 
بەھێز لەگەڵ وتی بەنگالدیش دروست 
بکەین، لەئێستادا ھەرێمی کوردستان کار 
لەسەر ئەوە دەکات لەکەرتی کشتوکاڵیدا 
بەرھەمەکاندا،  لـــەزۆر  بگاتە خۆبژێوی 
بۆیـــە ھەوڵی تەواو دەدەین شـــانديکی 
بازرگانی دروســـت بکەین تاکو بتوانین 

بەشداری لەو پێشەنگایەدا بکەین".

لەبەرامبـــەر کۆکردنەوەی ھاوکاری بۆ 
ھـــەژاران و کەمدەرامەتـــان، ڕێکخراوی 
CDO خەتی  مەدەنیەت  گەشەپێدانی 
بازرگانی و  ڕێزلێنان دەبەخشێتە ژووری 

پیشەسازی سلێمانی.

بەڕێوەبـــەری  محەمـــەد،  بەختیـــار 
ڕێکخـــراوی CDO لەگـــەڵ شـــاندێکی 
ڕێکخراوەکە سەردانی ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی ســـلێمانییان کردو راپۆرتی 
ھـــەزار  دوو  دابەشـــکردنی  کۆتایـــی 
سەبەتەی خۆراکیان پێشکەشی سەرۆکی 
ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی و 
ئەندامانـــی ئەنجومەنـــی کارگێڕی ژوور 
کـــرد کە لەماوەی ڕابـــردودا توانیویانە 
لەکاتە  بکـــەن و  لێقەوماوان  ھـــاوکاری 
ھەژارانەوە  بـــەدەم  پێداویســـتیەکاندا 

بوون.
الی خۆشـــیەوە ســـیروان محەمـــەد، 
سوپاسی ڕێکخراوەکەی کردو ڕایگەیاند 

"ژووری بازرگانـــی لەھەمـــوو کاتەکانی 
بەھـــاوکاری  پێشـــھاتەکان  ڕوداوو 
بازرگانانی دڵســـۆزی ناوخۆ توانیویانە 
بکەن و  ئامـــادە  ھـــاوکاری  کۆمـــەک و 

بیگەیەنن بەدەست لێقەوماوان".

تـــەواوی  "سوپاســـی  راشـــیگەیاند 
بازرگانان دەکەیـــن کە بەردەوام بەدەم 
داواکاریەکانمانەوە دێن و ھاوکاریەکانیان 
دەگەیەنن پێمان، ئەمەش نیشـــاندەری 
ئەو راســـتیەیە کە شـــاری ســـلێمانی و 
بازرگانەکانـــی ھەمـــوو کات لەخەمـــی 
لێقەوماوانن و ھاوکاری  بەدەمەوە چونی 
کەمدەرامەت و ھـــەژاران دەکەن لەکاتە 

پێویستەکاندا".
لەڕێکخراوی  داواشـــی  ژوور  سەرۆکی 
CDO کرد کە بەدڵســـۆزی و بەھەستی 
بەرپرسیارانە ئەو کۆمەک و ھاوکاریانەی 
بازرگانان بگەیەنێـــت بەخەڵکی ھەژارو 

لێقەوماو.

وەزیری دارایی بەدواداچون بۆ کێشەی بازرگانان دەکات

باڵوێزی بەنگالدیش 
سەردانی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی دەکات

رێکخراوی گەشەپێدانی مەدەنیەت 
خەتی ڕێزلێنان دەبەخشێتە ژووری بازرگانی و پیشەسازی

ئا: رێژەن سەردار

به ڕێوەبــــه ری  مه حمــــود،  پێشــــه وا 
كوالێتــــی كۆنترۆڵی پیشه ســــازی لەم 
پیشەســــازی"  "بازرگانی و  گفتوگۆیەی 
دەڵێت "بەڕێنمایی عێراقی پشكنین بۆ 
به رھه می كارگه كانی ناوخۆ ده كه ین کە 
زۆر توندە، ئه گه ر به م یاسایه  پشكنین 
بــــۆ كای ده ره كی  بكرێت نابێت ھیچ 

كایه ك ھاورده  بكرێت".

ئــــه و  پیشەســــازی:  بازرگانــــی و 
پشكنینانه ی ئێوه  ده یكه ن بۆ به رھه می 

كارگه كان چین و چه ند جۆرن؟
پێشــــه وا مه حمــــود: پشــــكنینه كان 
به گوێره ی به رھه می كارگه كان ده گۆڕێت، 
ھه ر به رھه مێك تایبه تمه ندی خۆی ھه یه ، 
بۆ نمونه  ماده  خۆراكییه كان پشكنینی 
فیزیایــــی و كیمیایــــی و مایكرۆبایلۆجی 
بــــۆ ده كرێت، مــــاده  پالســــتیكیه كان 
پشــــكنینی فیزیایــــی و كیمیایــــی بــــۆ 
ده كرێــــت، كه لوپه لی بیناســــازی ته نھا 
پشكنینی فیزیایی بۆ ده كرێت، ھه موو 
به رھه مێك تایبه تمەنــــدی خۆی ھه یه ، 
ئێمــــه  بــــه  دوو ڕێنمایــــی كارده كه ین، 
ڕێنمایی عێراقی و ڕێنمایی نێوده وڵه تی، 
ئه گــــه ر له ڕێنماییــــه  عێراقییه كان باس 
له به رھه مێــــك نه كرابــــوو، به گوێــــره ی 
ڕێنمــــای نێوده وڵه تــــی پشــــكنینی بۆ 

ده كه ین.

ئه و  به پێی  پیشەســــازی:  بازرگانی و 
پشكنینانه ی ئێوه ی ده یكه ن، ته توانین 
بڵێن به  گشــــتی به رھه مــــی ناوخۆیی 

كوالێتییان به رزه ؟
پێشــــه وا مه حمــــود: وه كــــو مــــاده  
خۆراكییــــه كان ئێمــــه  مانگــــی جارێك 
ســــه ردانی كارگــــه كان  ده که یــــن به بێ 
ئه وه ی خاوه ن كارگه كــــه  ئاگادار بێت 
له ناكاو سه ردان ده كه ین و سه یری ماده  
خاوه كان و شێوازی كاركردنی كارگه كه  
له به رھه مه كــــه ی  نمونــــه   ده كرێــــت و 
وه رده گیرێت بۆ پشكنین، ئه گه ر له گه ڵ 
یاســــاو ڕێنماییــــه كان گونجــــاو نه بوو 
غەرامــــه  ده كرێــــت به بــــڕی ٢٥٠ ھه زار 
دینار تاكو ملیۆنێك دینار، ســــەبارەت 
بەپرســــیاره كه  ناتوانین بڵێین كوالێتی 
به رزه  یاخود نا، له شــــاری ســــلێمانی 
كارگه ی جپسی لیز ھه یه  به رھه مه كه ی 
ھاوشــــێوه ی كوالێتی به رھه می جپسی 
ئه ڵمانیاو سعودییه ، ناتوانین بڵێین ئه م 
جپســــه ی لێره  ھه یه  له وه ی ئه ڵمانیاو 
سعودییه  كوالێتی نزمتره  یان به رزتره  
چونكــــه  به یــــه ك شــــێواز كارده كه ن. 
سەبارەت به كارگه  بچوكه كانیش، به ڵێ 
به رھه مه كانیان پــــاك و كوالێتی به رزه ، 
بــــه م ھه ندێكجار ھه یــــه  به رھه مه كه ی 
ڕێنماییان  ئێمه   ده رناچێت،  له پشكنین 
ده كه نه وه   ده ســــت  دووبــــاره   ده كه ین 
به كاركردن به شێوازێكی باشتر. ده توانم 
دڵنیایی بده م به ھاوتیان له سه دا ٩٥ی 
به رھه می كارگه  ناوخۆییه كان پاك و بێ 
كێشــــه یه ، من خۆم له ماركێته كان تاكو 

به رھه مــــی ناخۆیی ھه بێــــت به رھه می 
ده ره كی ناكڕم. بۆ كه لوپه لی بیناسازی 
به رزتــــر  زۆر  به كوالێتییه كــــی  ئێمــــه  
به رھه م  شــــیش  توركیه كان  له ئێرانی و 
ده ھێنین له كارگه ی ماس، كۆنكرێتیش 
زۆر بــــاش و كوالێتــــی بــــه رزه و به پێی 
ســــتانداری جیھانی كارده كه ن، جاران 
له گــــه ڵ كارگه ی بلۆكه كانــــی گه رمیان 
كێشــــه مان ھه بوو، ڕێنمایمــــان پێدان 
له ئێستادا ئه وانیش به گوێره ی ستانداری 
عێراقــــی كار ده كــــه ن و به رھه مه كانیان 
باش بــــووه . به رھه می پالســــتیك زۆر 
ئاڵۆزه و به شــــێكی زۆری پشكنینه كانی 
لێره  ناكرێــــت، کارگەکانی پاكکه ره وه ، 
مــــاده  خاوه كانیان لــــه ده ره وه  ھاورده  
به رھه مێكی  ده كه ن،ھه ندێكیــــان چه ند 
ھه یه ، به شــــێك له و به رھه مانه  كوالێتی 
زۆر بەرزە ، به شــــێكی تــــری به رھه می 
ھه مان كارگه  كوالێتی نزمە ، ده كه وێته  
سه ر خواســــتی كڕیار، ئه گه ر كوالێتی 
به رزت بوێت ئه بێت پاره ی زیاتر بده یت، 
شــــتی كوالێتی نزمیش ھه رزانه ، ئه مه  

سروشتیه و  له ھه موو جیھاندا ھه یه.

كارگه كانی  پیشەســــازی:  بازرگانی و 
پاككــــه ره وه  گله یــــی ئــــه وه  ده كــــه ن 
پشــــكنینی به رھه مــــی ناوخۆیــــی زۆر 
تونده و بەرێنمایی عێراقی کار دەکرێت، 
به م پشــــكنین بــــۆ به رھه می ده ره كی 

ئاسانكاریی  ناکرێ و  عێراقی  بەڕێنمایی 
زۆر بۆ ده كرێت، ھۆكاری ئه مه  چیه ؟

پێشــــه وا مه حمود: ئــــه م بابه ته  زۆر 
ڕاسته ، یاسایه ك ھه یه  به ناوی (النظام 
القومــــي للســــيطرة النوعيــــة) ئه مه  ھی 
حكومه تــــی عێراقییــــەو  زۆر تۆكمــــه و 
ڕێكوپێكه ، ئێمه  به م یاســــایه  پشكنین 
بۆ به رھه می كارگه كانی ناوخۆ ده كه ین، 
ئه گه ر به م یاســــایه  پشكنین بۆ كای 
ده ره كــــی  بكرێت، نابێت ھیچ كایه ك 
ھــــاورده  بكرێــــت، الی ئێمــــه  خاوه ن 
كارگــــه  سه رپشــــك ده كرێــــت له وه ی 
ڕێنمایــــی عێراقی بــــه  كارده ھێنن یان 
ڕێنمایی كارگــــه ، ڕێنمای كارگه  بریتیه  
له و ڕێنماییه ی كــــه  كارگه  خۆی كاری 
عێراقــــی  ڕێنمایــــی  ده كات،  له ســــه ر 
له ئاســــتێكی زۆر به رزدایــــه ، زۆر به ی 
كارگــــه كان به مواســــه فاتی عێراقی كار 
ده كه ن له به رئه وه ی مواسه فاتی تایبه ت 
به خۆیــــان نیه ، ئــــه م ڕێكارانه  توندتره  
ئه گه ر به رھه می ده ره كی پێ بپشكنرێت 
ده رناچێــــت، له ده روازه  ســــنورییه كان 
بــــه  گوێــــره ی مواســــه فاتی كارگه كه  
پشــــكنین ده كرێت. من خۆم ســــاڵێكه  
كار له ســــه ر ئه م بابه ته  ده كه م، ئه گه ر 
بتوانن مواســــه فاتی  خاوه ن كارگه كان 
تایبه ت به خۆیان ھه بێت وه ك به رھه می 
دەره كی به و مواســــه فاتانه  پشكنینیان 
بۆ ده كرێت. كڕیاران ڕۆڵی سه ره كییان 

ھه یه  له م بابەته دا زاھییەکی "ڤێری" به  
٤ ھه زار دینــــارەو به رھه می ده ره كییه ، 
له ته ینشتی زاھییه كی كارگه ی كاشۆش 
كه  له ســــلێمانی كار ده كات به  ٤ ھه زار 
دیناره ، كوالێتیان وه كو یه ك وایه ، ئه گه ر 
خه ڵك ھۆشیار بێت كاشۆكه  ده كڕێت كه  
به رھه می ناوخۆیه . الی ئێمه  ته نھا دوو 
كارده كه ن  خۆیان  به مواسه فاتی  كارگه  
ئه وانــــه ی تر به مواســــه فاتی عێراقییه ، 
باشــــترین زاھیی قاپ شۆرینی ئه ڵمانی 
كوالتــــی به رزترینیان كه  له بازاڕدا ھه یه  
ئه كتیڤی ١٠یه ، بەم مواسەفاتی عێرقی 
داوای ئەکتیڤی ١٨ ده كات، بەمەرجێک 
ئه و ماركه   ئه ڵمانییه  له ھه موو جیھاندا 

به كاردێت.

بازرگانی و پیشەسازی: چاره سه ر ئه و 
دۆخه  چیه ؟ ئایا توندكردنی پشكنین بۆ 
به رھه می ناوخۆو ئاســــانكاری کردن بۆ 
به رھه مــــی ده ره كی نابێته  ھۆی ئه وه ی 
به رھه مــــی ناوخۆیی لــــەڕووی نرخەوە 

كێبركێ بۆ نه كرێت؟
پێشــــه وا مه حمود: ده كه وێته  ســــه ر 
زیره كــــی خــــاوه ن كارگــــه كان، ئه گه ر 
بێتو بڕیــــار بدات له ڕێگەی كه ســــانی 
شاره زاو پسپۆڕه وه  مواسه فاتی تایبه ت 
ده توانێت  بكات،  دروست  به كارگه كه ی 
بڵێت من له ئێستادا ناتوانم به مواسه فاتی 
عێراقی كار بكه م، ھاوشێوه ی به رھه می 

ده ره كــــی به مواســــه فاتی كارگه كه  كار 
بكات نرخی به رھه مه كانیشــــی ھه رزانتر 

ده كه وێت له به رھه می ھاورده .

بازرگانی و پیشەسازی: کەواتە ھۆكار 
چیه  پشــــكنینی به رھه مــــی ناوخۆ زۆر 
تونده و به رھه می ده ره كی ئاســــانكاری 

بۆ ده كرێت؟
پێشه وا مه حمود: له سه رجه م ده روازه  
سنورییه كانی جیھان سێ پێوه ر پەیڕەو 
دەکرێت  بۆ ھاورده  كردنی كا، مه رجی 
یه كــــه م ئه وه یه  ســــه المت بێ بۆ ژیانی 
مرۆڤ، مەرجی دووه م ئەوەیە سه المه ت 
بێت بۆ ژینگه ، مه رجی سێھه م ئەوەیە 
سه المه ت بێت بۆ ئاژه ڵ. ھه ر به رھه مێك 
ئه م سێ مه رجه ی تێدا بێت ده توانرێت 
ھاورده  بكرێت، پێوســــته  ئاســــانكاری 
بــــۆ به رھه می ناوخۆیــــی بكرێت ئه گه ر 
ئه م ســــێ مه رجه یان تێدا بێت، ھه موو 
وتێــــك رێگه  ده دات ئــــه و به رھه مانه  
ھــــاورده  بكرێت، بۆ زانینی ئه و ســــێ 
ده كات،  دیــــاری  پشــــكنین  مه رجه ش 
الی خۆمــــان له ھه رێمــــی كوردســــتان 
گوشارێکی زۆر زۆر له سه ر تاقیگه كانی 
ده روازه  نێوده وڵه تیه كان ھه یه ، چونكه  
به رھه مێكی زۆر ھاورده  ده كرێت، ئه گه ر 
پشكنین توند بكرێته وه  گرفتی زۆر بۆ 
بازرگانان دروست ده بێت و ده بێته  ھۆی 

به رزبونه وه ی نرخ.

یاساو رێنمایی 
عێراقی  زۆر 

تۆكمه و ڕێكوپێكه ، 
ئێمه  به م 

یاسایه  پشكنین 
بۆ به رھه می 

كارگه كانی ناوخۆ 
ده كه ین، ئه گه ر به م 

یاسایه  پشكنین 
بۆ كای ده ره كی  
بكرێت، نابێت ھیچ 

كایه ك ھاورده  
بكرێت

به ڕێوەبه ری كوالێتی كۆنترۆڵی پیشه سازی:
پشكنینی کوالێتی به رھه می ناوخۆ توندە

بەم پشکنینی به رھه می ده ره كی ئاسانكاریی بۆ ده كرێت

  کارگ�ی�کی ب�ره�ن=مه�نانی شیش ل�سل��نی



 ئا: زریان محەمەد

 بەڕێوەبەرایەتـــی کارەبای ســـلێمانی 
کارتی  پێوەری  بەدانانی  دەستیکردووە 
پری پەیدو کۆکردنـــەوەی تەواوی ئەو 
قەرزانـــەی لەالی ھاوبەشـــانی پرۆژەی 
بازرگانـــی و پـــرۆژە پیشەســـازیەکانە، 
کە دەبێت ھەر بـــڕە پارەیەک قەرزدار 
بـــن ســـەرجەمی پاکتاو بکـــەن، گەر 
قەرزەکان پاکتاو نەکرێت ئەوا کارەبایان 

دەبڕدرێت.

 ســـیروان محەمەد، وتەبێـــژی بەڕێوە 
بەرایەتی کارەبای سلێمانی لەلێدوانێکدا 
بۆ ڕۆژنامەی "بازرگانی و پیشەســـازی" 
رایگەیاند "لەئێســـتادا ڕەوشـــی کارەبا 
لەسنوری پارێزگای سلێمانی لەسەرەتای 
وەرزی پایزدا کە خواستی لەسەر کەمە، 
ڕۆژانە ٢٠ کاتژمێر کارەبای نیشـــتمانی 

دەدرێت  بەھاوتیان".

قـــەرزی  وەرگرتنـــەوەی   دەربـــارەی 
پرۆژەی بازرگانی و پیشەسازی، وتەبێژی 
کارەبای سلێمانی وتی "بەڕێوەبەرایەتیی 
ســـلێمانی  کارەبـــای  دابەشـــکردنی 
بەرپرســـە لەدابینکردنـــی کارەبـــا بۆ 
پیشەسازیەکان و  بازرگانیەکان و  شوێنە 
لەکۆکردنەوەی  بەرپرســـین  ھاوتیان و 
داھات، چونکە بەشێک لەو داھاتەی کە 
کۆیدەکەینـــەوە بەکاری دەھێنینەوە بۆ 
پرۆژەکانی خۆمان کە لەسەدا ھەشتە، 
ئەگـــەر ئەو داھاتـــە کۆنەکەینەوە ئەوا 
ناتوانیـــن ھیچ پرۆژەیـــەک جێ بەجێ 
بکەین، ھەربۆیە ھاوبەشەکانی کارەبای 
بازرگانـــی و پیشەســـازی کە لەســـەرو 
پێنج ملێۆن دینار قـــەرزدار بن ئاگادار 
کراونەتـــەوە کە بچن پارەکانیان پاکتاو 
بکەن، بەپێچەوانـــەوە ئەگەر نەچن بۆ 
پاکتاو کـــردن کارەباکەیان دەبڕدرێت، 
ئەگـــەر پێـــش ئـــەوەی کارەباکەیـــان 
ببڕدرێت سەردانمان بکەن ئەو پارەیەی 
الیانە بۆیان دەکەین بەســـێ قیست بۆ 

ئەوەی توشی بێ کارەبایی نەبن".
 ،٢٠٢٢/١٠/٢٨ لەڕێکەوتـــی 
بەڕێوەبەرایەتی دابەش کردنی کارەبای 
ســـلێمانی ڕاگه یاندراوێكی بو كرده وه و 
تێیدا ئامـــاژه  بـــه وه  دراوه : "ئاگاداری 
ھاوبەشـــانی کارەبای شوێنە بازرگانی و 
پیشەســـازییەکان دەکەین، کە قەرزاری 
پارەی کارەبـــان بەبڕی پێنـــج ملێۆن 
دینار زیاتر، لەماوەی ١٠ ڕۆژدا سەردانی 
کارەبا  دابەشـــکردنی  بەڕێوەبەرایەتیی 
بکەن، بەمەبەستی پاکتاوکردنی قەرزی 

کارەباکانیان."
ئـــه وه ش خراوه ته  ڕوو "ھـــەر کەس 
قەرزەکە نەداتەوە، بەپێچەوانەوە لەدوای 

ئەو ماوەیە کارەباکانیان دەبڕدرێت."

 دەربـــارەی پێدانی کارەبـــا بەکارتی 
پریپەید بەھاوتیان و شوێنە گشتیەکان، 
وتەبێژی کارەبای سلێمانی وتی "دوای 
ئەوەی پرۆژەی پێوەری زیرەک گەشتە 
قۆناغەکانی کۆتایی، ئێســـتا حکومەتی 
ھەرێـــم یەکێک لەو تایبەتمەندیانەی کە 
لەنـــاو پێوەرەکەدا ھەیـــە دەتواندرێت 
بەشداربوی کارەبا بیکات بەپری پەید، 
واتا کردنی بەکارت، کارەباکە ســـەرەتا 
دەکرێـــت دواتـــر بـــەکاری دەھێنیت، 

ئەمەش ســـودی خۆی ھەیە، ئەوانەی 
دەیکەن بە پری پەید کارەبایان دەبێت 
بە بـــەردەوام، ئـــەوکات ھاوتی خۆی 
بەرنامـــەی بەکارھێنانی کارەبای خۆی 
دیاریـــدەکات و کارەبا بەھـــەدەر نادات، 
کارتەکـــە بـــەردەوام دەتوانێت بزانێت 
چەنـــدی بەکارھێنـــاوەو چەنـــدی تیا 

ماوە".
ســـلێمانی  کارەبـــای  وتەبێـــژی    
ئاماژەی بەوەشـــدا لەشـــاری سلێمانی 
لەئێســـتادا ئەو پرۆژەیـــە چۆتە بواری 
ســـلێمانی  لەعەلوەی  جێبەجێکردنەوە 
بەڕادەکانیـــان بـــوە بەپـــری پەیـــدو 
پڕۆژەی قەیوان ســـیتی و پاشا سیتی و 
بەرزاییەکانی قەیوان و چەند پڕۆژەیەکی 
دیکەش کاری تێـــدا دەکرێت، ئەو وتی 
"لەناو بـــازاڕدا زۆنێکمان جیاکردۆتەوە 
سەرقاڵی ئەوەین لەوێش بکرێت بەکارت 
کـــە ٢٤ کاتژمێر کارەبای نیشـــتمانیان 
پێدەدرێت و مۆلیدەیان نامێنێت، ئەمەش 
کاری وەزارەتـــی بازرگانییـــە کە ئێمە 

کاری لەســـەر دەکەین تا ھاوتی یەک 
کارەبی بەردەوامی ھەبێت، کە ئەمەش 
ســـوودی بۆ ھاوتیان ھەیـــە، چونکە 
کارەبای بەردەوام دەبێـــت و تەنھا بەو 
کارتەی ھاوتـــی ھەیەتی خۆی کارەبا 

بۆخۆی دابین دەکات".

 لەبـــارەی بڕینی کارەبـــای مان گەر 
قەرزدار بێت، وتەبێژی کارەبای سلێمانی 
وتی" کارەبای مان لەئێستادا نابڕدرێت 
لەشاری سلێمانی، بەم پسوڵەی کارەبا 
کە دەچێت بۆ مان قەرزەکەی ڕاگیراوە 
تەنھا سەرفیاتی ئەو مانگانە دەدات کە 
ھاوتیان  راســـتەوخۆ  ھاتۆتەوەو  بۆی 
دەتوانن ئەو پارەیە بدەن بەو کەســـەی 

وەرەقەی کارەباکەیان بۆ دەبات".

 بەپێی ئامـــاری وەزارەتـــی کارەبا، 
ملیۆنێـــک و ٨٠٠ ھـــەزار بەشـــداربووی 
کارەبا لەھەرێمی کوردستان ھه یە، بڕی 
تریلیۆنێـــک و ٢٦١ ملیـــار دینار قەرزی 

کارەبایـــان لەســـەرە، ئەو بـــڕە قەرزە 
ھەمووی لەسەر ھاوتیان نییە، بەشێکی 
لەسەر شـــوێنە بازرگانی، پیشەسازی، 

کشتوکاڵی و فەرمانگەکانە.

 لەبـــارەی پرۆژەی ڕونـــاک کردنەوەی 
شەقامی سالم، سیروان محەمد وتەبێژی 
کارەبای ســـلێمانی وتی " لەچوارچێوەی 
ســـالم و  شـــەقامی  رێکخســـتنەوەی 
لەشـــەقامە  یەکێکە  کـــە  جوانکردنی، 
بەناوبانگەکانی شاری سلێمانی، بەسێ 
قۆنـــاغ بەبـــڕی زیاتر لـــە٥٣٧ ملیۆن 
نۆژەن  رووناکیەکـــەی  تـــۆڕی  دینـــار 
دەکرێتـــەوە، پرۆژەکـــە بەســـێ قۆناغ 
جێبەجـــێ دەکرێـــت و لەئێســـتادا دوو 
قۆناغی دەســـتیپێکردووە، کە لەپردی 
تاوەکو  بەگەوە دەستپێدەکات،  رەئوف 
چوارڕیانی ســـەرچنار، تیایدا ســـتوونە 
کۆنەکان الدەبرێن و ســـتوونی نوێی بۆ 
دادەنرێت و گڵۆپەکانیشی لەسۆدیۆمەوە 
دەگۆڕێت بۆ جۆری لیـــد، کە کارەبای 

کەمتر سەرف دەکات و بەسیستمی تایم 
زۆن ئیش دەکا، کۆی بودجەی سەرجەم 
قۆناغەکانـــی پڕۆژەکـــە بریتیە لە٥٣٧ 
ملیۆن دینارو بەتەواوبوونی پڕۆژەکەش 
بەشـــەقامەکە  جـــوان  دیمەنێکـــی 

دەبەخشێت".

کارەبای سلێمانی: کارتی پری پەید لەسوودی ھاوبەشانی کارەبادایە
"ھاوتی خۆی بەرنامەی بەکارھێنانی کارەبای خۆی دیاریدەکات و کارەبا بەھەدەر نادات"

 خشتەی نرخی کارەبای ما�ن لەهەرێمی کوردستان

دوای ئەوەی 
پرۆژەی پێوەری 
زیرەک گەشتە 

قۆناغەکانی 
کۆتایی، ئێستا 

حکومەتی ھەرێم 
یەکێک لەو 

تایبەتمەندیانەی کە 
لەناو پێوەرەکەدا 
ھەیە دەتواندرێت 
بەشداربوی کارەبا 

بیکات بەپری پەید، 
واتا کردنی بەکارت

ئا: رێژەن سەردار

کۆمپانیای ئه تڵه س ئه سیڵ بەھاوکاریی 
ژووری بازرگانیی و پیشەسازیی سلێمانی، 
چوارھەمین پێشانگای کتێب لەساڵڕۆژی 
دامەزراندنی شاری سلێمانی لەپێشانگای 
نێودەوڵەتیـــی ســـلێمانی دەکاتـــەوە، 
به ڕێوەبـــه ری كارگێری و په یوه ندییه كان 
دەڵێت  ئه ســـیل  ئه تڵه س  له كۆمپانیای 
ناوه نـــدی   ٢٥٠ ده كه یـــن  "پێشـــبینی 
چـــاپ و بوكردنه وه ی ناوخۆو دەرەوەی 
کوردستان بەشداری پێسانگاکە بکەن".

به ڕێوەبـــه ری  عومـــه ر،  د.شـــه وقی 
له كۆمپانیای  په یوه ندییه كان  كارگێری و 
ئه تڵه س ئه سیل بەڕۆژنامەی "بازرگانی و 
پیشەسازی" راگەیاند له ئێستادا له سه دا 
٩٠ی ئاماده كارییـــه كان بـــۆ كردنه وه ی 
تایبه ت به كتێب  چوارھه مین پێشه نگای 
له شاری سلێمانی ته واو بووه ، ھۆڵه كان 
پڕكراونه ته وه و بڕیاره  سه رجه م میوانه كان 
ئاماده بن له كاتی خۆیدا، ئەو وتی "كاره  
ته كنیكی و ئیـــداری و میدیاییه كان ته واو 
بـــوون، ڕیكالم كردن ده ســـتیپێكردوه ، 
پیشه سازی  بازرگانی و  ژووری  له ڕێگه ی 
ســـلێمانیه وه  داوە تنامـــه  نێـــردراوه  بۆ 
ســـه رجه م الیه نـــه  په یوه ندیـــداره كان و 
به رپرســـانی حیزبی و حكومییه كان و ١٧ 

/ ١١ پێشانگەکە دەکریتەوە".

وتیشـــی "تاكو ئێســـتا ٢٠٠ ناوه ندی 
چاپ و بوکردنەوە به شدارن، پێشبینی 
ده كه یـــن بگاتـــه  ٢٥٠ ناوه نـــدی چاپ و 
بوكردنه وه  له رۆژانی ئایندەدا، له سه دا 
٥٥ی ناوه نده كانی چاپ و بوکردنەوە كه  
له پێشه نگادا به شدارن ناوخۆین، له سه دا 
٤٥یش ناوه نده كانی چاپ و بوکردنەوەی 
ده ره وه ی عێراق و ھه رێمی كوردستانن" .

ئەمســـاڵیش  کە  بەوەش  ســـەبارەت 

پێشبینی ده كه ین 
٢٥٠ ناوه ندی چاپ و 

بوكردنه وه ی ناوخۆو 
دەرەوەی کوردستان 
بەشداری پێسانگاکە 

بکەن

چوارھەمین پێشانگای نێودەوڵەتی کتێب دەکرێتەوە
"پێشبینی ده كه ین به سه دان ھه زار ھاوتی بەشداری بکەن"

پیشەسازی (٢٠) دوو  شەممە ٢٠٢٢/١١/٧پێشانگە  (٢٠) دوو  شەممە ٢٠٢٢/١١/٧

داشـــکاندن و  ڕابـــردوو  ســـانی  وەک 
ئۆفەر پێشەکەشـــی خوێنەران دەکەنم 
د.شـــەوقی وتی "سانه  ئێمه  كردومانه  
ناوه ندانه ی  كتێبخانـــه و  ئـــه و  به كلتور 
چـــاپ و بوكردنـــه وه  كـــه  له ناوخۆی 
ھه رێم و عێراق و وتانی ده ره وه  به شدار 
ده بن، ھه موویان داشـــكاندیان ده بێت، 
به ڕێژه یه كـــی زۆر بـــاش، لەبنەڕەتـــدا 
بیرۆكـــه ی ســـه ره كی كردنـــه وه ی ئه م 
پێشانگایه  بۆ به كلتوركردنی خوێندنه وه و 

داشكاندنه ".

دەربارەی ئەو سیمینارو کۆڕبەندانەی 
د.شـــەوقی  دەکرێن،  ســـاز  ئەمســـاڵ 
وتی "ســـیمنارو كـــۆڕه كان ھه ندێكیان 
ژینگه یی و  به ھۆشیاری گشتی و  تایبه تن 
ئاژه ڵدۆســـتی و گرنگی كتێب و ھۆشیار 

كردنـــه وه ی كۆمه ڵگاو كۆڕی شـــیعری و 
ناساندنی كتێب و چه ندین بابه تی دیكه ی 

رۆشنبیری".

پێشـــه نگای  "كردنـــه وه ی  وتیشـــی 
به كتێـــب  تایبـــه ت  نێوده وڵه تـــی 
پێداویستیه ك بوو كه  چه ندین ساڵ بیری 
چوارھه مین  ئه مســـاڵیش  لێكراوه تەوە، 
ســـاڵه  كه  پێشـــه نگا ده كرێته وه ، وه ك 
ئاشـــكرایه  شاری ســـلێمانی پایته ختی 
ڕۆشـــنبیریه ، كه  چه ند ســـاڵێكی كه مه  
ئـــه م نازنـــاوه ی پێبه خشـــراوه ، به م 
ســـانێكی زۆره  ســـلێمانی به كـــردار 
پایته ختی رۆشـــنبیری و بزاڤی سیاسی و 
فه رھه نگی و كلتوری و سیاسی و ھونه ری و 
رۆشنبیری بووه ، بۆیه  ئه م پێشه نگایه  
گرنگ و پێداویســـتییه كی ھه نوكه ییه  بۆ 

ئه ھلییه كان و  حكومی و  زانكۆ  سه رجه م 
نوسه رو رۆشنبیرانی شار".

دەکات  بـــەوە  ئامـــاژە  د.شـــەوقی 
ھاوتیـــان دەتوانـــن لەپاڵ ســـەردان 
کردنی پێشەنگای کتێب بازاڕیش بکەن 
"ھاوكات  وتـــی  ئەو  لەپێشـــانگاکەدا، 
له گـــه ڵ پێشـــه نگای كێتب له به شـــی 
نێوده وڵه تـــی  پێشـــه نگای   ،VIP
سلێمانی ڤیستیڤاڵی پایز بۆ بازاڕكردن 
ژیانی  پێداویستیه كانی  ده كرێته وه ، كه  
رۆژانه ی ھاوتیان به رده ســـت ده بێت، 
له خۆراك و ئامێری كاره بایی و پێداویستی 

ناوماڵ".

وتیشی "پێشبینی دەکەین ژمارەیەکی 
بەرچاو لەھاوتیان سەردانی پێشانگاکە 

بکەن، ئێمه  ھیوادارین ئه مساڵ له ھه موو 
سانی رابردوو زیاتر ھاوتیان به شدار 
بـــن، پێشـــبینی ده كه یـــن ژمـــاره ی 
سه ردانیكه ران به سه دان ھه زار ھاوتی 
بێت، له ســـه رجه م شارو شارۆچکه كانی 
كوردستان و ناوه ڕاست و باشوری عێراق 
به شدار بن له پێشه نگاكه ، بۆ ھاوتیانی 
شـــاری سلێمانیش ئه مســـاڵیش ھێڵی 
پاســـه كانی تاســـلوجه  ته رخان كراوه  
بـــۆ گواســـتنه وه ی ھاوتیـــان، له ھه ر 
شـــوێنێكی شـــه قامی ســـالم ھاوتی 
ســـواری پاس بێت ده ھێنرێته  به رده م 
پێشانگای نێوده وڵه تی سلێمانی، له ناو 
پێشا نگاکەشـــه وه  ھاوتیـــان دەتوانن 
ســـواری پاس بن و بگه ڕێننه وه  ناو شار 
به  بێ ئه وه ی  پێوســـتیان به ته كسی و 

ھێنانی ئۆتۆمبێل بێت".

  پێشانگەی نێودەوڵەتی کتێب لەسلێ�نی



 ئا: زریان محەمەد

 بەڕێوەبەری کشـــتوکاڵی دەربەندیخان 
ڕایدەگەیەنێت "بەھۆی کەمی ئاوو باران 
لەبانی  بـــرج  بەرھەمھێنانی  لەمســـاڵدا 
خێـــن کەمی کردووەو نزیکەی ٧٠ تەن 

دەبێت".

 ئەمجەد ئەســـعەد ســـاڵح، ئەندازیارو 
بەڕێوەبـــەری کشـــتوکاڵی دەربەندیخان 
لەلێدوانێکـــدا دەربـــارەی بەرھەمھێنانی 
برنج لەناوچەکەیان بەتایبەت بانی خێن 
راگەیاند  پیشەســـازی"  بە"بازرگانـــی و 
ڕابردوو  بەســـانی  بەراورد  "ئەمســـاڵ 
ڕێـــژەی بەرھەمھێنانی برنج کەمتر بوو، 
ھۆکاریـــش دەگەڕێتەوە بـــۆ کەمی ئاو، 
تەنانـــەت کەمی ئاو جگـــە لەکاریگەری 
لەسەر چەندایەتی برنج لەھەمانکاتیشدا 
چۆنایەتی  لەســـەر  دەبێت  کاریگـــەری 

برنجیش".
 دەربارەی کەمی ئاو لەمســـاڵدا چەند 
کاریگـــەری ھەبـــوە لەســـەر چاندنـــی 
چەڵتوک، ئەو وتـــی " بێگومان ڕووبەری 
کەمتر کرا بەبرنج و ئاویش وەک پیویست 
نەبوو، ھەرچەندە بەھۆی وشکەساڵییەوە 
بەبڕیاری ســـەرووی خۆمان جوتیارانمان 
ئاگادار کرد لـــەوەی برنج نەکەن، بەم 
جوتیاران سوربوون لەسەر بەرھەمھێنانی 
برنج، بەرھەمھێنانی برنج ئاوی باشـــی 
دەوێت، بۆیە ھەم ڕوبـــەر کەمکرایەوەو 
ھەم بڕی بەرھەمیش بەراود بەســـانی 

پێشوتر کەمتر بوو".
 لەبـــارەی ئەو زەویانەی لەمســـاڵدا بۆ 
بەڕێوەبەری  داچێندرابـــون،  چەڵتـــوک 
کشـــتوکاڵی دەربەندیخان وتی "بەھۆی 
کەمی ئاوەوە ڕووبەری زەوی بەکارھێنراو 
کەم کراوەتەوە بۆ شەســـت دۆنم زەوی، 
پەیوەندیەکی ڕاســـتەوانە ھەیە لەنێوان 
ئاوو زەویدا،  حەفتا جوتیار ســـەرقاڵی 
بەرھەمھێنانی برنجن بەنۆرە، ساڵی ٣٥ 
جوتیار برنج بەرھەمدەھێنن و پێیدەوترێت 

قاڵب".
 دەربارەی خواســـت لەســـەر بەرھەمی 
برنجی ناوچەکەیـــان، ئەو وتی " بەھۆی 

تـــام و چێـــژەوە  باشـــی جۆرەکـــەی و 
خواستێکی زۆری لەســـەرەو ھاوتیان و 
چاوەڕێـــی  بەپەرۆشـــەوە  کڕیـــاران 
ھاتنـــە بەرھەمـــی دەکـــەن و زۆرێـــک 
لەچێشتخانەکانی ســـنورەکەو بەتایبەت 

سلێمانیش بەکاریدەھێنن".
 لەبارەی ئەو کێشـــانەی جوتیاران لە 
ناچەکەدا ھەیانە، ئـــەو وتی "جوتیاران 
توانای  حکومـــەت  زۆرەو  داواکارییـــان 
دابینکردنـــی پێداویســـتییەکانی نیـــە، 
چەندین جار داوامـــان کردووە بەم بێ 
لەھەوڵەکانمان  ھێشـــتا  بووەو  ســـوود 
بەردەوام دەبین بۆ دابینکردنی بنەتۆوی 

باش و سمادو قڕکەری باش و دابینکردنی 
پڕۆژەی ئاودێریی و ھەڵبەستنی جۆگە".

 گوندی بانی خێن دەکەوێتە خواروی 
کیلۆمەتر،  پێنـــج  بەدوری  دەربەندخان 
بـــەکاری  گونـــدە  ئـــەو  دانیشـــتوانی 
کشتوکاڵیەوە ســـەرقاڵن و بەرھەمھێنانی 
برنج یەکێکە لەپیشـــە سەرەکیەکانیان، 
بەپشتبەســـتن بەئاوی گـــەڕاوەی بانی 
خێن، ھەندێک لەجوتیارانیش پشتیان 

بەستووە بەئاوی سیروان.
 بەڕێوەبەری کشـــتوکاڵی دەربەندیخان 
وتی "ئەگەر بێتوو جوتیاران پڕۆژەیەکی 
ئاودێری باشـــیان ھەبێت و سود لەئاوی 

ســـیروان وەربگیرێـــت، زۆر لـــەو ڕێژە 
برنجەی ئێستا بەرھەم دێت و دەتواندرێت 

ڕوبەرێکی زیاتر دابچێندرێت".
بەڕێوەبەرایەتـــی  "وەک   وتیشـــی 
چەندیـــن  دەربەندیخـــان  کشـــتوکاڵی 
یاداشت و داواکاریمان ئاڕاستەی وەزارەتی 
کشتوکاڵ  کردووەو داوامانکردووە گرنگی 
تایبـــەت بدرێت بەگوندی بانی خێن بۆ 
بەرھەمی  برنـــج، چونکە  بەرھەمھێنانی 
لەســـەرە،  ناوخۆییەو خواســـتی زۆری 
بەداخەوە نەتوانـــدراوە داواکارییەکانیان 
جێبەجـــێ بکرێـــت ئەمـــە وایکـــردووە 

بەرھەمھێنان کەم بێتەوە".

 ئا: زریان محەمەد

 گەزۆو لوقم بەکوالێتـــی بەرز لەالیەن 
کارگەیەکەوە لەشـــاری سلێمانی بەرھەم 
دەھێنرێت و ھەنـــاردەی دەرەوەی وتی 
خواروی  شـــارەکانی  لەناوخۆو  دەکات و 

عێراق خواستی زۆری لەسەرە.
 

کارگەی  خاوەنـــی  ڕەفیـــق،  ڕێبـــوار 
شیرینی ژیر لەشاری سلێمانی دەربارەی 
کارگەکەی و بەرھەمەکانی بۆ "ڕۆژنامەی 
"کارگەی  بازرگانی و پیشەســـازی" وتی 
شـــیرینی ژیر تایبەتە بە بەرھەم ھێنانی 
گـــەزۆو ھەمو جۆرێکی لوقم و ســـجوق و 
کونجی و لەبزینە، کە لەچەند بەشـــێکدا 

خۆی دەبینیتەوە، بەشـــێکمان تایبەتە 
بەلەبزینـــەو گەزۆو کونجی، بەشـــێکیان 
تایبەتە بەلوقم دروســـتکردن، بەشێکی 
تـــر تایبەت بەدروســـتکردنی ســـجوق، 
بەشێکیشـــمان تایبەتـــە بەپێچانـــەوەو 

فرۆشتن".
 وتیشـــی "لەکارگەکەماندا زیاتر لە ٥٠ 
جۆر لوقم دروست دەکەین و ھەموو جۆرە 
گەزۆیەک دروســـت دەکەین بەفســـتق و 
گوێـــزو ســـجوق پێنـــج جۆر دروســـت 
دەکەین، گەزۆکەمان بێ شەکرەو چەند 
جۆرێکی لوقمان ھەیە بێ شەکرەو چەند 
جۆرێکمان ھەیە لەمیوەی وشک دروست 
دەکرێت و ســـجوقەکەمان بێ شـــەکرە، 
چونکـــە ئـــەو جۆرانـــەی بێ شـــەکرن 

خواست و داواکاری زۆری لەسەرە، نەک 
ھەر لەناوخـــۆدا بەڵکو لەھەموو جیھاندا 

زۆرتر بەکاردێت و داواکاری لەسەرە".
 لەبـــارەی بەرھەمھێنانـــی کارگەکەیان 
وتـــی "کارگەکەمـــان زۆرتـــر لەســـەر 
کەســـانەی  ئـــەو  کاردەکات،  داواکاری 
دەبێت  لەشیرینی  بەجۆرێک  پێویستیان 
داوامان لێدەکەن و بەپێی داواکاریەکانیان 
بۆیان بەرھـــەم دەھێنین، لەو جۆرانەی 
پێویستیانە، بەم کارگەکەمان دەتوانێت 
لەرۆژێکـــدا ســـێ تۆن گەزۆو شـــیرینی 
دروستبکات و توانامان ھەیە بەرھەمھێنان 
زیاتر بکەین کە دەبێتە ھۆکارێکی گرنگ 

بۆ پڕکردنەوەی بازاڕ".
"فرۆشـــتنی  دا  بـــەوەش   ئامـــاژەی 
لەتەواوی  لەناوخـــۆدا  بەرھەمەکانمـــان 

شـــارەکانی ھەرێمی کوردســـتان و شارو 
شارۆچکەکان بوکردۆتەوەو لەشارەکانی 
خـــواروی عێـــراق بریـــکاری تایبـــەت 
لەتەواوی شارەکاندا  بەخۆمانمان ھەیەو 
دابەش دەکرێت و بەشـــێوەی تەندروست 
ھەڵدەگیرێت و ڕەوانە دەکرێت بۆ ھەموو 

شارەکانی عێراق".
 ئەوەشی ڕاگەیاند "کارگەی ژیر بریکاری 
تایبەتی ھەیە لەئیمارات کە دابەشکردن و 
بوکردنـــەوەی لـــەو وتـــەدا فراوانە، 
بەرھەمـــی شـــیرینیەکانمان دەڕوات بۆ 
ھەمـــوو وتـــە ئەوروپیـــەکان، خاوەن 
لەئەوروپاوە  کـــە  کـــوردەکان  مارکێتە 
دێنەوە بۆ ســـلێمانی لـــەم بەرھەمانەی 
ئێمە دەبەنەوەو لەوێ دەیفرۆشن، بەم 
تا ئێســـتا نەمانتوانیـــوە وەکالەت لەو 

وتانە بدەین".
کێبڕکـــێ  بەبازاڕکـــردن و   دەربـــارەی 
لەگەڵ بەرھەمی دەرەکـــی، رێبوار وتی 
لـــەڕووی کوالێتی و  "بەرھەمەکانی ئێمە 
توانیویەتـــی  شـــیرینیەکەی  جـــۆری 
کێبڕکێیەکـــی زۆر باش بـــکات چونکە 
لەڕووی شـــرینیەوە تەواو سروشـــتیە، 
کەمترین بڕی شـــەکری تێدا بەکاردێت و 
بەتازەیی  تازەیـــەو  دروســـتکردنەکەی 
دەخرێتـــە بـــازارەو ھیـــچ مادەیەکـــی 
کارگەکەمان  تێناکرێت و  پاریزگاریکردنی 
بڕوانامـــەی  وەرگرتنـــی  لەکۆتیھاتنـــی 
ڕاستەوخۆ  کەســـێک  ھەموو  ئایزۆدایەو 
کارگەکەمـــان  ســـەردانی  دەتوانێـــت 

دەســـتکەوێت و  بەرھەمەکانمانی  بکات و 
دروستکردنەکە  لەشێوازی  تاقیبکاتەوەو 
دڵنیـــا بێـــت کـــە بەکوالێتـــی بـــەرزو 
بەسەالمەتی خۆراکی دروستی دەکەین، 
بەپشـــکنینی  تایبەتمان ھەیە  کەســـی 
ھەیە  خۆمانمان  تاقیگەی  شیرینیەکان و 

بۆ پشکنینی بەرھەمەکانمان".

 لەبـــارەی کێشـــەو گرفتەکانیانـــەوە، 
ئەو وتی "لەئێســـتادا ئێمە کارگەکەمان 
لەســـەر زەویەک دروســـتکردووە لەسەر 
نزیک  ھەزارمێردە،  ئەشـــکەوتی  ڕێگای 
گوندی عەواڵ کە تا ئێستا ئێمە کارەبای 
نیشـــتیمانیمان پێنـــەدراوە بەھۆی ئەو 
کێشـــانەی لەزەویەکانـــدا ھەیـــە، ھەر 
بەمۆلیـــدە کاردەکەیـــن، کـــە ئەمەش 
خەرجیەکی زۆری خستۆتە سەرشانمان و 
دەبێتـــە ھـــۆی زیادبوونی نرخ لەســـەر 
بەرھەمەکانمان، بۆیە ھیوادارین حکومەت 
بەخەمخۆرانە ئاوڕ لەو کێشـــانە بداتەوە 
کـــە ھەمانە، تا بتوانین بەرھەمی زیاترو 

کاری زیاترمان ھەبێت".

  خاوەنـــی کارگـــەی شـــیرینی ژیـــر 
جەختیکردەوە لەکارگەکەیاندا توانیویانە 
دەرفەتـــی کارکـــردن بۆ زیاتـــر لە ٦٥ 
کـــەس بڕەخســـێنن و جـــۆری کوالێتی 
بەرھەمی  بـــە  بەراورد  بەرھەمەکەیـــان 
لەھەمـــوو  بـــەرزەو  ھاوردەکـــراوە زۆر 

ڕویەکەوە گونجاوە بۆ بەکارھێنان .

ئا: رێژەن سەردار

جه بار گـــۆران، کە ھەڵگری بڕوانامەی 
ماســـتەرە لەئابوری و وته بێـــژی بازاڕی 
دۆالره كه ی ســـلێمانییە، لەم گفتوگۆیەدا 
لەگەڵ "بازرگانی و پیشەســـازی" دەلێت 
"له ئێستادا ھاوتیان دابه شبوون به سه ر 
دوو ئاڕا سته دا كه سانێك ھه ن پێیانوایه  
گۆڕانـــكاری له به ھـــای دۆالر ناكرێـــت و 
دانابەزێت، كه ســـانێكیش ده ڵێن نرخی 
دۆالر داده به زێـــت، بۆیە له م بارودۆخه دا 
نرخـــی دۆالر له بازاڕه كانـــدا ناجێگیره و 

به رده وام گۆڕانكاریی تێدا ڕووئه دات".
 

بازرگانـــی و پیشەســـازی: لەرۆژانـــی 
رابـــردوودا نرخی دۆالر بەرامبەر بەدینار 
دابەزینی بەخۆیـــەوە بینی، ھۆکارەکەی 

چی بوو؟
جەبـــار گـــۆران: ھۆكاری ســـه ره كی 
ناســـه قامگیری نرخی دینـــاری عێراقی 
به رامبه ر دۆالری ئه مریكی بوكردنه وه ی 
ئه و ده نگۆیانه  بوو كه  گوایه  گۆڕانكاریی 
له نرخـــی دینار ده كرێـــت، كۆكردنه وه ی 
واژۆی ٤١ په رله مانتـــاری عێـــراق بـــۆ 
ئه م مه به ســـته  كه  وه كو پێشـــنیاز داوا 
ده كه ن نرخی دۆالر دابه زێت، به م ئه م 
كاره  ته نھا پێشـــنیازه و ده ســـه ت الی 
بانكی ناوه نـــدی عێراقه  نه ك په رله مان، 
چه نـــد رۆژێك پێـــش ئێســـتا یه كێك 
له په رله مانتارانی چوارچێوه ی ھه ماھه نگی 
شـــیعه كان داوای كرد به چه ند قۆناغێك 
گۆڕانكاریی له به ھـــای دۆالری ئه مریكی 
به رامبه ر دینـــاری عێراقی بكرێت، كۆی 
ئـــه م ده نگۆیانه  كاریگه ری ھه بوو له وه ی 

تا ڕاده یه ك دۆالر دابه زێت.

بازرگانی و پیشەسازی: ئه م ده نگۆیانه  
تـــا چه نـــد دۆالری دابه زانـــد به رامبه ر 

دینار؟ 
جەبـــار گۆران: نزیكه ی ٢ ھه زار و ٥٠٠ 
دینار نرخی دۆالری دابه زاند، نرخی ١٠٠ 
دۆالر نزیک بوەوە لە ١٤٥ ھەزار دینار.

بازرگانـــی و پیشەســـازی: پێشـــبینی 
ده كـــه ن نرخی دۆالر بەرامبـــەر بەدینار 

دابه زێت؟
جەبار گۆران: ده ســـه تی دابه زاندنی 
به ھـــای دۆالر الی بانكی ناوه ندییه ، ھه ر 
بكرێت  دۆالر  له به ھـــای  گۆڕانكاریـــه ك 
ده بێت به ئـــاگاداری و ھه ماھه نگی كردن 
بێت له گه ڵ بانكی نێوده وڵه تی و سندوقی 
دراو ی نێوده وڵه تـــی، ته نانـــه ت بانكی 
فیدراڵی ئه مریكاش ده بێت ئاگادار بێت، 
ئه م پرســـه  باگراوندێكـــی نێوده وڵه تی 
ھه یه ، كاتێـــك به ھای دینـــار به رامبه ر 
دۆالر دابه زێنـــرا عێـــراق كورتھێنانـــی 
بودجـــه ی ھه بـــوو، قه رزێكی زۆریشـــی 
له ســـه ر بوو، به م جیا لـــه م ھۆكارانه ، 
بڕه  پاره یه كی یه كجار زۆر له عێراق سپی 
ده كرایه وه و بڕێكی زۆری دۆالریش ده برایه  
ده ره وه ی وت، ئه گـــه ر ئه جندایه كـــی 
ھه رێمـــی ھه بێت بـــۆ گۆڕانكاریی كردن 
له نرخی دینـــار به رامبه ر دۆالرو دووباره  
دابه زاندنی به ھـــای دۆالر، ره نگه  الیه نه  
نێوده وڵه تییه كان ئه مەیان قه بوڵ نه بێت، 
ســـه رچاوه ی ســـه ره كی ئابووری عێراق 
نه وته ، كاتێك عێراق نه وت ده فرۆشـــێت 
لـــه  مـــاوه ی ٢٤ كاتژمێـــردا (فیـــدراڵ 
ریزێفتـــی ئه مریكا) دۆالر ده خاته  ســـه ر 
ھه ژماری وه زاره تی دارایی عێراق، ئه مه  

بانسی دیناری به رامبه ر دۆالر ڕاگرتووه  
له عێراقدا، حكومه تی ئه مریكا یه ك ھه فته  
ئه مه  ڕابگرێت ئه و كاته  دینار روبه ڕووی 
ھاڕه كردنی گه وره  ده بێته وه . به بۆچونی 
من ئه مســـاڵ زۆر ئه سته مه  به ھای دۆالر 
گۆڕانـــكاری تێدا بكرێت، ســـه رچاوه ی 
سه ره كی داھاتی عێراق نه وته  ئه گه ر نرخی 
نـــه وت دابه زێت، دیســـانه وه  كورتھێنان 
له بودجه  ڕوئه دات، بۆیه  ناكرێت ئێســـتا 
به ھای دۆالر دابه زێـــت و چه ند مانگێكی 
دیكه  به رزبكرێته وه ، ئه مه  كاری كه سانی 
پسپۆڕ و شـــاره زاییه  له بانكی ناوه ندی 

نـــه ك سیاســـییه كان و په رله مانتـــاران، 
ئه وه ی من ئه یبینم جوندنی ئه م بابه ته  
بۆ كاریگه ریی كردنه  سه ر ھه ست و سۆزی 
خه ڵك و كۆكردنه وه ی ده نگ و بانگه شه ی 

سیاسییە.
بـــەم  پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 
پێکھێنانـــی کابینەی نوێـــی حکومەتی 
عێراق و سیاسەتی ئابوری نوێی حکومەت 
ناتوانێ کاریگـــەری لەدیاریکردنی نرخی 

دینار بەرامبەر بەدۆالر ھەبێت؟
جەبار گـــۆران: له ھه ر وتێكدا ئابوری 
خرایه  خزمه تی سیاســـه ته وه  ئه و وته  
ڕوبه ڕووی ناسه قامگیری سیاسی و ئابوری و 
كۆمه یه تی ده بێته وه ، له ھه ر وتێكیشدا 
سیاسه ت خرایه  خزمه تی ئابوری گه لێكی 
خۆشـــگوزه ران و ئابوریه كی سه ركه تووی 
ده بێت، له چه ند مانگی ڕابردوودا به ھۆی 
تویتێكی موقتەدا ســـه در دۆالر دابه زی 
تاكـــو ١٤٠ ھه زار دینارو ھاوتیه كی زۆر 
دۆالریان فرۆشـــت و چه ند رۆژێك دواتر 
دۆالر به رزبویـــه وه  بۆ ١٤٨ ھه زار دینار، 
ئه م یارییه  سیاســـیانه  ھاوتیان توشی 
زه رەرو زیان ده كات، بۆیە پێوسته  بانكی 
ناوه ندی به ئاشـــكراو فەرمـــی بڕیارێكی 

یه كالكه ره وه  له م باره یه وه  بدات.

بازرگانی و پیشەسازی: ھاوتیان ئێستا 
لەبازاڕی دراودا زیاتر دۆالر دەکڕن یاخود 

دەیفرۆشن؟
جەبار گـــۆران: له ئێســـتادا ھاوتیان 
دابه شـــبوون به ســـه ر دوو ئاڕا ســـته دا 
كه ســـانێك ھه ن پێیانوایـــه  گۆڕانكاریی 
له به ھـــای دۆالر ناكرێت و كه ســـانێكیش 
ده ڵێن نرخی دۆالر داده به زێت، بۆیە له م 
بارودۆخـــه دا نرخـــی دۆالر له بازاڕه كاندا 

م ناجێگیره و  ا ه و د بـــه ر
ڕوو ده دات.گۆڕانكاریی تێدا 

بازارگانی و پیشەســـازی: ئەم دابەزینە 
خێـــراو زۆرەی یۆرۆ بەرامبـــەر بەدۆالر 

ھۆکارەکەی چییە؟
جەبار گۆران: ھۆكاری دابه زینی نرخی 
یۆرۆ ده گه ڕێته وه  بـــۆ ئه وه ی كه  بانكی 
ناوه ندی ئه مریكا به ھای ســـودی بانكی 
به چه ند قۆناغێـــك به رزكرده وه  له مانگی 
ئەیلولدا، له به ر ئه مه ش یۆرۆو یانی چینی 
له به رامبه ر دۆالر دابه زین، دوھه م ھۆكار 
ده گه ڕێتـــه وه  بۆ به رزبونـــه وه ی رێژەی 
ھه ڵئاوســـان له ئابوری وتانی ناوچه ی 
یۆرۆو به ریتانیا، له به ریتانیا ھه ڵئاوسانی 
ئابوری گه یشـــتۆته  زیاتر له ســـه دا ١٠، 
له یه كێتی ئه وروپا ھه ڵئاوســـانی ئابوری 
گه یشـــتۆته  زیاتر لەســـەدا ٩، ئه مه ش 
كاریگـــه ری زۆری له ســـه ر نرخی یۆرۆ 
ھه بـــووه ، قه یرانی وزه ش كـــه  به ھۆی 
جه نگی روســـیاو ئۆكرانیا سه ریھه ڵداوه  
كاریگه ری ھه یه  له سه ر دابه زینی به ھای 
یۆرۆ، وزه  گران بێت ھه موو شتێك گران 
ده بێت، ئه گه ر ئه م زســـتانه  كێشـــه ی 
گرانی نرخی ســـوته مه نی سه رھه ڵبدات 

یۆرۆ زیاتر دابه زێت.

لەم  ئایـــا  بازرگانـــی و پیشەســـازی: 
بارودۆخەدا بەھای دینار بەراورد بە بەھای 

دراوی وتانی دەوروبەر باشترە؟
جەبار گۆران: تمه نی ئێرانی له دا به زینی 
به رده وامدایـــه و لیـــره ی توركی به ھۆی 
كه مكردنـــه وه ی نرخـــی ســـودی بانكی 
به رده وامـــه  له دابه زین به رامبه ر به دۆالر، 
له ئێستادا دیناری عێراقی له تمه ن و لیره ی 

توركی و سوری به رزترو سەقامگیرتره .

دراو بازرگانی

کارگەیەک گەزۆو لوقم بەرھەم دەھێنێت و 
ھەناردەی دەرەوەی ھەرێمی دەکات

دۆالر دادەبەزێت، دۆالر دانابەزێت
گفتوگۆیەک لەگەڵ وته بێژی بازاڕی دۆالره كه 

 بەھۆی کەمی بارانەوە برنجی بانی خێن کەمی کردووە

چەندایەتی برنج 
لەھەمانکاتیشدا 
کاریگەری دەبێت
لەسەر چۆنایەتی 

برنجیش

له ھه ر وتێكدا 
ئابوری خرایه  

خزمه تی سیاسه ته وه  
ئه و وته  ڕوبه ڕووی 

ناسه قامگیری 
سیاسی و ئابوری و 

كۆمه یه تی 
ده بێته وه

کارگەکەمان دەتوانێت 
لەرۆژێکدا سێ تۆن 

گەزۆو شیرینی 
دروستبکات

(٢٠) دوو  شەممە ٢٠٢٢/١١/٧ (٢٠) دوو  شەممە ٢٠٢٢/١١/٧

  جوتیاران داواکارییان زۆرەو حکومەت توانای دابینکردنی پێداویستییەکانی نیە

  زیاتر لە ٥٠ جۆر لوقم دروست دەکەین

   بازاڕی دۆالرەکە



ئا: بازرگانی و پیشەسازی

له كێشه كانی شاری سلێمانی  یه كێك 
زیادبوونــــی  لەگــــەڵ  ھــــاوکات  کــــە 
دانیشــــتوان و فراوان بوونەوەی شاردا 
پەرەدەســــتێنێت کێشــــەی ئاوه ڕۆیه ، 
ژووری بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی 
ئــــاوی  چارەســــەرکردنی  لەھەوڵــــی 
قورســــدایە لەڕێگــــەی دروســــتکردنی 
وێستگەی چارەســــەری ئاوی قورس و  
دووبــــارە  ئــــاوه ڕۆو  ڕیســــایكلینی 
بەکارھێنانــــەوەی، "ئه ندازیار كامه ران 
جه مال حه مه " کە ھەڵگری بڕوانامەی 
ماسته رە له به ڕێوه بردنی ئاوو ئاوه ڕۆدا 
جێبه جێكــــردن و  "پــــرۆژه ی  دەڵێــــت 
ڕیســــایكلینی ئاوی قورس له سلێمانی 

به پرۆژه یه كی ستراتیژیی داده نرێت".

پڕۆژەیەکی ستراتیژییە
ئه ندازیــــار كامه ران جه مــــال حه مه ، 
بەڕۆژنامەی "بازرگانی و پیشەســــازی" 
راگەیانــــد لەنزیکەوە ئــــاگادارە لەوەی 
ژووری بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی 
لەھەوڵی ئەوەدایە لەگەڵ چەند الیەنێکدا 
پــــڕۆژەی دروســــتکردنی وێســــتگه ی 
چاره ســــه ركردنی ئاوی قورسی شاری 
ســــلێمانی ئامادە بکەن کە پرۆژه یه كی 
ســــتراتیژیی  گــــه وره و مــــه ودا درێژه ، 
ئەو وتی "ئەم پڕۆژەیــــە، پڕۆژه یه كی 
ئه ندازیاری ساده  نیه  وه ك دروستكردنی 
شــــه قامێك یان خوێندنگه یه ك، بەڵکو 
وه كو  ســــتراتیژییه ،  پڕۆژه یه کی  ئه مە 
جێبه جێ كردنی ھێڵی شــــه مه نده فه رو 
دروســــتكردنی به نــــداوه كان ، پڕۆژه ی 
جێبه جێكــــردن و ڕیســــایكلینی ئــــاوی 
به پڕۆژه یه كــــی  له ســــلێمانی  قــــورس 
ستراتیژی داده نرێت و بودجه ی تایبه تی 

پێویسته  بۆ جێبه جێكردنی".

كاتــــه دا  لــــه م  وتیشی"له ســــلێمانی 
به گریمانه یی رۆژانه  نزیكه ی ٢٠٠ ھه زار 
مه تر ســــێجا  ئــــاو به خه ســــار ده ڕوات 
له ڕێگه ی ئاوه ڕۆوه ، ئه مه ش بڕێكی زۆر 
زۆره ، ئه گه ر بێتوو بتوانرێت یه كه یه كی 
ڕیسایكلین و وێستگه ی چاره سه ركردنی 
ئاوی قورس دابنرێت، نزیكه ی ١٠٠ بۆ 
١٥٠ ملیــــۆن دۆالری ده وێت، بۆیه  ئه م 
پرۆژه یه  زۆر گه وره یه و پاره یه كی زۆری 
ده وێت، حكومه تی ھه رێم و ســــه رجه م 
شــــاره زایان  په یوه ندیداره كان و  الیه نه  
له گرنگی و بایه خی پڕۆژه كه  تێده گه ن، 
به م بودجه كه ی گرفته ، له م كاته دا تا 
ڕاده یــــه ك حكومه ت ناتوانێت ئه و پاره  
زۆره  ته رخان بــــكات، به م بیرۆكه كه  
له ســــه رمایه داران و  كۆمه ڵێك  ئه وه یه ، 
بــــۆ  بــــن  ھــــاوكار  وه به رھێنــــه ران 
جێبه جێكردنی پڕۆژه كه و كاریش بكرێت 
له گــــه ڵ ڕێكخــــراوه  نێوده وڵه تییه كان 
كه  له بواری ژینگــــه دا كارده كه ن تاكو 
ھاوكار بــــن له جێبه جێكردنــــی. ئه مه  
گفتوگۆی  شــــاره وانیش  له ئه نجومه نی 
له باره وه  كراوه ، ئه و ڕێكخراوو ئاژانسه  
نێوده وڵه تیانــــه  ژینگــــه ی ســــه رجه م 
وتان به سروشــــتی جیھانــــی ده زانن، 
له عێراقدا  ژینگه یی  چونكه  كێشه یه كی 
ھه بێت كاریگه ری ده كاته  سه ر وتانی 
دراوسێ و جیھانیش، له گه ڵ ئه مانه شدا 
پێوسته  حكومه تی ھه رێم بودجه یه كی 
بــــۆ ته رخــــان بــــكات، واتــــە تێچوی 
پڕۆژه كــــه  دابه ش بكرێت به ســــه ر ئه و 

سێ الیه نەدا".

رۆژانه  نزیكه ی ٢٠٠ ھه زار مه تر سێجا  ئاوی ئاوەڕۆی سلێمانی به خه سار ده ڕوات 
ئه ندازیار كامـــه ران جه مال حه مه ، 
پـــڕۆژەی  دەکات  لـــەوە  جەغـــت 
قورســـی  ئـــاوی  چارەســـەرکردنی 
سلێمانی سوودی زۆره ،  گرنگترینیان 

بریتین لە:
له ئاوی سه رزه وی و  پارێزگاریی   /١
ژێر زه وی ئـــاوی تانجـــه رۆ ده كات 
له پیس بوون، بەو پێیەی له ئێستادا 
ئاوی ســـه ر زه وی و ژێرزه ویش پیس 
بووه ، ئێســـتا له گونـــدی خه لیفاوه  
ھاوتیان بیرێك لێبده ن ده گاته  ئاو، 
به م ئاوه كه ی به  كه ڵكی خواردنه وه  

نایه ت چونكه  پیس بووه .
٢/ به كارھێنانه وه ی ئاوی چاكکراو 
بۆ ئاودانی سه رجه م پارك و باخچه و 
بلواره كانی شـــاری سلێمانی، له گه ڵ 
ئاودێریی كردن بۆ كاری كشتوكاڵی، 
پڕۆژه كه  له نزیك ناوچه ی كشتوكاڵی 
داده نرێت و ده توانرێت ئاوی چاكکكراو 
بتوانن  تاكو  به جوتیاران  بگه یه نرێت 
به ئاوێكـــی چاره ســـه ركراو ئاودێری 
بكه ن، نه ك ئاوی ئاوه ڕۆ كه  مه ترسی 

ھه یه  بۆ ته ندروستی مرۆڤ.
٣/ مه ترســـی پیســـبوونی ئـــاوی 
سیروان و ده ربه ندیخان كه م ده كاته وه  
یان نایھێڵێـــت، كه  به ھۆی ئاوه ڕۆی 

سلێمانیه وه  بۆی دروست بووه. 
بـــۆ  چاره ســـه ركراو  ئـــاوی   /٤
پیشه ســـازیش به كاردێت، له تانجه رۆ 
چه ندیـــن كارگه  ھه یـــه و ھه موویان 
پێویســـتیان به ئاوه ، له  ئێستا ئاوی 
شیرینی خواردنه وه  به كارده ھێنن كه  

ئه مه  به فیڕۆدانه .
٥/ چاره ســـه ركردنی ئاوی قورس 
پاشـــه ڕۆی ره ق دروست ده كات، كه  
له وتان وشـــك ده كرێتـــه وه و وه كو 
پەیینـــی كشـــتوكاڵی به كاردێـــت، 
پڕۆژه كه ش وا دیزاین ده كه ین پاشه ڕۆ 
ره قه كه ی بكه ینه  پەیین و سه ماد بۆ 
زیاده كه شـــی  پاركه كان و  باخچـــه و 

بفرۆشرێت.
٦/ له ئـــاوی ئـــاوه ڕۆ ده توانرێـــت 
غـــاز به رھه م بھێنرێـــت، یه كەیە كی 
بۆ دروســـت ده كرێت بەمەبەســـتی 
بەرھەمھێنانـــی غاز كـــه  ده توانرێت 
وزەی كاره بای لێبه رھه م بھێنرێت یان 

به و غازه  وێستگه كه  به ڕێوه به رین.
٧/ له سه ر ئاستی عێراق و وتانی 
جیھان، سلێمانی ده بێته  یه كێك له و 
شارانه ی ژینگه  ده پارێزێت، ئه مه ش 
زۆر گرنگـــه ، چونکـــە ئەمڕۆ بابه تی 
پاراستنی ژینگه  وه كو پاك ڕاگرتنی 
ماڵ وایه  كه  سوودی بۆ ھەموو جیھان 
ھه یەو  له سه ر ئاستی عێراق و جیھان 
ستایش و ده ستخۆشیمان لێده كرێت.

سـووده كـانی 
چارەسەرکردنی
ئـاوی قـورس  

له سنوری 
تاسڵوجه وه  تاكو 
تانجه رۆ  نزیكه ی 

٢٠ ده رچه ی 
ئاوەڕۆ ھه یه

ژینگە (٢٠) دوو  شەممە ٢٠٢٢/١١/٧ژینگە (٢٠) دوو  شەممە ٢٠٢٢/١١/٧

قۆناغەکانی جێبەجێکردنی 
پڕۆژەکە

سەبارەت بەقۆناغەکانی جێبەجێکردنی 
پڕۆژەکـــە، ئه ندازیار كامـــه ران جه مال 
حه مه  وتی "بیرۆكه كه  ئه وه یه  پڕۆژه كه  
به چه نـــد قۆناغێـــك بخرێتـــه  بـــواری 
جێبه جێكردنه وه ، قۆناغی یه كه م پالنمان 
وایه  ٦٠ ھه زار مه تر ســـێجا  ڕیسایكلین 
بكرێت له رۆژێكدا، بۆ جێبه جێكردنی ئه م 
پالنه و ده ستكردن به كاركردن له پڕۆژه كه  
سه ره تا پێوسته  كۆمپانیایه كی شاره زاو 
پســـپۆڕ له بـــواری ژینگه و پاراســـتنی 
ژینگه  كه  چه ندین ئه ندازیاری پســـپۆڕو 

شاره زایان ھه بێت، ھەستن به توێژینه وه  
له سەر  شاری سلێمانی و نمونه  وه رده گرن 
له ئاوه ڕۆكان، پشکنینی بۆ بكه ن و بزانن 
چه ند ماده ی پیسی تێدایە، دواتر بڕیار 

ده ده ن".
وتیشی "ئێمه  له شـــاره وانی سلێمانی 
ریســـایکلینەکە  بـــۆ یەکەی  جێگه مان 
دابین كردوە، به م یه كالیی نه بۆته وه ، 
له به رئـــه وه ی له وانه یه  كۆمپانیاكه  بڵێت 
ئه و شـــوێنه  باش نیه ، له شوێنێكی تر 
توێژینـــه وه  ده كه یـــن، ئێمه  باشـــوری 
ســـلێمانیمان دیاری كـــردوه  الی پردی 
نمونـــه كان وه ربگرێت  لـــه وێ  تانجه رۆ 

زه وی  شـــوێنه كه ی و  تاقیگـــه ،  بـــۆ 
پڕۆژه كـــه  دیاریكـــراوه ، دوای ئـــه وه ی 
كۆمپانیاكـــه  ھات و توێژینـــه وه ی كردو 
رایگه یانـــد ئاماده یه  كار بكات، به چەند 
بواری  دەخرێتـــه   پڕۆژه كه   قۆناغێـــک 
جێبه جێكردنـــه وه ، ئه وكاته  پرۆپۆزه ڵی 
بۆ ئاماده  ده كرێت، ده ڵێن ئه م پڕۆژه یه  
پێویستی به وه نده  پاره یه  بۆ ته واوكردن، 
له و كاته دا پێویسته  حكومه تی ھه رێم و 
ڕێكخراوه  نێوده وڵه تییه كان و ئه نجومه نی 
وه زیران بێنه  ســـه ر ھێـــڵ، بودجه یه ك 
كۆ بكەنـــه وه  بۆ ئه وه ی ده ســـتبكرێت 

به كاركردن له پڕۆژه كه دا".

کۆمپانیا بیانی و رێکخراوە 
نێودەوڵەتییەکان سەرپەرشتی 

بکەن
ئه ندازیـــار كامه ران جه مـــال حه مه ، 
ئامـــاژە بـــەوە دەکات کە له ئێســـتادا 
ســـه رقاڵی ئه وه ن نوسراوێک بكه ن بۆ 
وه زاره تی پالندانان تا پڕۆژه كه  بدرێته  
كۆمپانیایه كی بیانی و له الیه ن ڕێكخراوه  
سه رپه رشتی  نێوده وڵه تییه كانیشـــە وه  
جێبەجیکردنی پرۆژەکـــە بكرێت، ئەو 
بای  "رێكخراوه كانی (جایـــكاو  وتـــی 
وه ته ر) له ئێستادا له ھه ولێر كارده كه ن، 
قه رزی درێژخایـــەن ده ده نه  حكومه تی 

عێراقی پڕۆژه ی پێ جێبەجێ دەکەن، 
پالنیان ھەیە له ھه وڵێر به بڕی ٣٠٠ ملیۆن 
دۆالر پڕۆژه ی ئـــاوی قورس جێبه جێ 
بكه ن، بۆیه  ئێمه ش كار له ســـه ر ئه وه  
ده كه ین له سلێمانیش بتوانین ئه و كاره  
بكه ین، ھـــه ر ڕێكخراوێكی نێوده وڵه تی 
ئاماده  بێت پاره  بەقەرز بدات، زه وی و 
داتاكانی ده ده ینێ بـــۆ ئه وه ی كارمان 

له گه ڵ بكات، ئه مه  ھه وڵێكه ".
وتیشـــی "ئێمه  ھه وڵێكی دیكه شمان 
بازرگانـــی و  ژووری  له گـــه ڵ  داوه  
پیشه ســـازی ســـلێمانی و كاك سیروان 
محه مـــه د ســـه رۆكی ژوور، كۆمپانیای 

(ھایدۆ پیو) ئاماده یی ده ربڕیوه  به بڕی  
٣٠ ملیۆن دۆالر پڕۆژه ی جێبه جێكردنی 
ئاوی قـــورس له ســـلێمانی به كه مترین 
ماوه  دروست بكات كه  له توانایدا ھه یه  
٦٠ ھه زار مه تر ســـێجا  ئـــاوی قورس 
چاره سه ر بكات له رۆژێكدا، نرخه كه یان 
زۆر گونجـــاوه ، بـــەراورد بە وتان زۆر 
ھه رزانـــه ، به م ده بێـــت پرۆپۆزه ڵمان 
بداتێ، منیش نوسراوم كردوه  بۆ خاتو 
له یال سه رۆكی شاره وانی سلێمانی تاكو 
ده ستبكه ین  وه ربگرین و  نمونه   بتوانین 
به توێژینه وه ، بۆ ئـــەوەی بزانین ماده  

پیسه كان چیه و چۆنه ".

پڕۆژەکە ئاوی تانجەرۆو 
دەربەندیخان پاکژ دەکاتەوە

ئه ندازیار كامه ران جه مال حه مه  ئەوە 
روندەکاتەوە کە سەرۆکایەتی شارەوانی 
سلێمانی پێیوایه  پڕۆژه كه  ستراتیژییه و 
بەجێبەجێکردنی ناوی شاری سلێمانی 
ده چێتـــه  ناو لیســـتی ئه و شـــارانه ی 
كه  ژینگـــه  ده پارێزن، بۆیە پێوســـته  
به وپه ڕی توانـــاوه  ھه وڵبدرێت بخرێتە 
بـــواری جێبەجێکردنەوە، ئەو وتی "له  
ئێستادا ئاوی ده ریاچه ی ده ربه ندیخان 
پیس بووه ، ئه و ئاوه  پیسه ی دەڕژێتە 
 تانجه رۆوە  ده چێته  ده ربه ندیخان، ئه گه ر 

ئاوی پێش له تانجه رۆ چاره سه ر بكه ین، 
واتا چاره ســـه ری كێشـــه ی پیسبوونی 
ئاوی ده ربه ندیخانیـــش ده كه ین، ئه مه  

ھه مووی په یوه ندی ھه یه  به یه كه وه ".
وتیشی "ئه و ئاوه ی كه  پاك ده كرێته وه  
باخچـــه كان و  پڕۆژه كـــه وه   له ڕێگـــه ی 
پاركه كان و بلواره كانی پێ ئاو ده ده ین و 
ده پارێزیـــن،  تانجـــه رۆش  ژینگـــه ی 
پاراســـتنی ژینگه ش لەجیھانی ئەمڕۆدا 

كارێكی زۆر گرنگه ". 

ئاوه ڕۆی سلێمانی
٢٠ ده رچه ی ھه یه 

ئه ندازیـــار كامـــه ران جه مـــال حه مه  
ئەوە روندەکاتەوە کـــە توێژینه وه یه ك 
كـــراوه  له ســـاڵی ٢٠١٨داو بەپێی ئه و 
توێژینه وه یه  ئا وه ڕۆی شـــاری سلێمانی 
١٦ ده رچـــه ی ھه یه ، ئـــەو وتی "به م 
من خۆم توێژینه وه م له ســـه ر كردوه و 
ھه تـــا ئێســـتا نزیكـــه ی ٢٠ ده رچه م 
بینیوه ، واتە له ســـنوری تاســـڵوجه وه  
تاكـــو تانجه رۆ  نزیكـــه ی ٢٠ ده رچه ی 
ئاوەڕۆ ھه یه ، له  ڕێگای ئه م ده رچانه وه  
ئاوه ڕۆ ده چێته  تانجه رۆ، ئه م ده رچانه  
كاتێك شـــوێنی دروستكردنی پرۆژه كه  
دیـــاری ده كرێت، بڕگه یه كـــی بریتییه  
له درێژكردنـــه وه ی ده رچه كانی ئاوه ڕۆو 
گه یاندنـــی بۆ نـــاو پڕۆژه كـــه ، له گه ڵ 
دیزانی پرۆژه كـــه  ده كرێت، به م ئێمه  
له قۆناغـــی یه كه مدا ٧ بـــۆ ١٠ ده رچه  
ده گه یەنینه  نـــاو پڕۆژه كه  كه  لەپردی 
پردی  تاكو  ده ستپێده كات  قلیاسانه وه  
تانجه رۆو ١٠ ده رچه مان ھه یه و له چه ند 
قۆناغی  ده خرێنه   ھه مووی  شوێنێكدان 

یه كه مه وە".
وتیشی "من پێم باشه  له سه ر ئه مه  كار 
بكه ین به م ئه وه ی یه كالیی ده كاته وه  
بودجه ی پڕۆژه كه یه ، له قۆناغی یه كەمدا 
ده توانین ٧ بۆ ١٠ ده رچه  درێژ بكه ینه وه  

بۆ ناو پڕۆژه كه ".

دوای بەغدا، لەئاستی عێراقدا 
سلێمانی پێشەنگ دەبێت

ئه ندازیار كامه ران جه مال حه مه  ئاماژە 
بەوە دەکات کە له سه ر ئاستی عێراق، 
شـــاری به غدای پایتەخت خاوه نی سێ 
وێستگه ی چاره سه ركردنی ئاوی قورسه ، 
ئەو وتی "ئه گه ر ئه م وێستگانە  نه بونایه  
به غدا وێران ده بوو، شـــاری به سره ش 
ھه یه تی، شاره كانی تری وه ك نه جه ف و 
كه ربه الش وێســـتگه ی بچوكیان ھه یه ، 
بەم ئەگه ر ئەم پڕۆژەیە بەم قەبارەیە 
جێبه جێ بكرێ لەســـێمانی، ئەوا دوای 
به غدای پایتەختی عێراق، لەم بوارەدا 

سلێمانی دەبێت بەپێشەنگ".

ئێســـتا وێســـتگه ی  "تـــا  وتیشـــی 
چاره سه ركردنی ئاوی قورس له ھه رێمی 
كوردســـتاندا نیه ، به م ھه ولێر كاری 
له ســـه ر ده كات، بـــۆ ئه م مه به ســـته  
له گـــه ڵ رێكخراوی جایـــكا حكومه تی 
ھه رێم گرێبه ســـتی ئه نجامـــداوەو بڕی 
٣٠٠ ملیـــۆن دۆالر ته رخـــان ده كات بۆ 
دروســـتكردنی وێســـتگه كه ، پالن وایه  
٧٥ كیلۆمه تـــر ئـــاوه ڕۆ درێژ بکرێتەوە 
له گه ڵ دروســـتكردنی وێستگه یه ك كه  
بتوانێت ١٠٥ ھه زار مه تر چوارگۆشـــه  
ئاو پاك بكاتـــه وه  له قۆناغی یه كه مدا، 
پالنی درێژخایه نیان داناوه  تاكو ساڵی 
٢٠٤٥، بەم له ئێستادا ھیچ پڕۆژه یه كی 

چاكکردنی ئاو لەکوردستاندا نیه ".

    دەرچەیەکی ئاوەڕۆی سلێ�نی



ئا: زریان محەمەد

چێشـــتخانەو  کۆمەڵـــەی   ســـەرۆکی 
ســـلێمانی  لەشـــاری  میوانخانـــەکان 
ڕایدەگەیەنێـــت بەھـــۆی زۆری بـــاج و 
بـــۆ  پێویســـت  پشـــتیوانی  نەبونـــی 
کەرتـــی میوانخانـــەو ھۆتێل و شـــوێنە 
زیاتر  ڕێســـتۆرانتەکان  گەشتیاریەکان و 
لە ١٠٠ شوێن لەمســـاڵدا مۆڵەتەکانیان 

پوچەڵ کردۆتەوە.

   مەحمـــود تۆفیـــق، ســـەرۆکی لقی 
میوانخانـــەو  کۆمەڵـــەی  ســـلێمانی 
"بازرگانی  بەڕۆژنامەی  چێشـــتخانەکان 
وپیشەسازی" راگەیاند "رەوشی ھوتێل و 
رســـتۆرانتەکان لەم کاتـــەدا   باش نیە 
گەشـــتیار زۆر کەمبۆتەوەو دەرھێنانی 
مۆڵەتیـــش زۆر قورس بـــوە بۆیە داوا 
دەکـــەم حکومـــەت ھـــاوکاری بنکـــە 
گەشـــتیاریەکان بکات با پەنا نەبەن بۆ 

پوچەڵکردن".
لەوەدایـــە  "گرفتەکـــە   راشـــیگەیاند 
کەس گوێمـــان لێناگرێ کار ئاســـانی 
بۆکەرتی گەشـــتوگوزار ناکـــرێ، بۆیە 
ھەر سەرمایەدارێک نیەتی ھەبێ پرۆژە 
یەکی جوان بکات لەبواری گەشتوگوزار 
پێماندەڵێن زەمان نیە قازانج بکەین، بۆ 
ئەمەش قەرزی کەڵەکە بوی دەستەبەری 

کارەبـــاو چەندین جۆر  کۆمەیەتـــی و 
زیاد  لەســـەر  جۆراوجۆری  رســـوماتی 
دەکات و ١٠ جـــۆر باجـــی حکومـــەت 
وایکردووە کەرتی گەشتیاری بتۆرێنێت، 
خاوەن پرۆژەش  ھیچ دڵخۆشـــی  بەو 

کارە نەماوە".

کۆمەڵەی  ســـلێمانی  لقی  ســـەرۆکی 
میوانخانەو چێشـــتخانەکان ئاماژە بەوە 
دەکات کۆمەڵەکەیـــان بەبـــێ جیاوازی 
گەشـــتیاریەکان  بنکە  ھەموو  خزمەتی 
دەکات، ئەو وتی "ئەرکی کۆمەڵەکەمانە 
خزمەتـــی ھەمو بنکە گەشـــتیاریەکان 
بکات و ھەموو دامودەزگاکانی حکومەت 

شایەتیمان بۆ دەدەن".
وتیشی "لەسنوری پارێزگای سلێمانی 
خۆشـــبەختانە لەســـاڵی ٢٠٢٢ ژمارەی 
ھوتێـــل و مۆ تێل و رســـتۆرانت و کافێ و 
چێشـــتخانەو میوانخانەو خواردنگەکان 
بنکەی گەشـــتیاریی،  لە٢٠١٢٧  بریتیە 
بەمیللیـــەوە  بـــەم  بەگەشـــتیاریی و 
لەمســـاڵدا ١١٧ شـــوێن مۆڵەتەکانیان 
بەبـــڕوای  کراوەتـــەوەو  پوچـــەڵ 
کۆمەڵەکەمـــان لەئێســـتادا ئەم رێژەیە 
زۆرە، داواکارم حکومەت ھاوکارمان بێ و 
پشـــتیوانیمان بكات، ئێمـــەش پەیمان 
دەدەیـــن لەدەرەوەی ھەرێـــم و ئەوروپا 
گەشـــتیار بھێنینە ھەرێمی کوردستان و 

شاری ســـلێمانی خۆشەویست ،  بەم 
گوێمان  دەسەت  بەمەرجێ حکومەت و 
لێبگـــرێ و ھە ندێ لەو کێشـــانەمان بۆ 

چارەسەر بکات".

ئەمـــە لەکاتێکدایـــە کـــە خاوەنـــت 
ئـــەوە  میوانخانـــەکان  چێشـــتخانەو 
رووندەکەنەوە کە زەرەرمەندی یەکەمی 
قەیرانـــی دارایـــی و شـــەڕی داعـــش، 

مۆتێلەکان،  ھۆتێلەکان،  میوانخانەکان، 
چێشـــتخانەو رێســـتۆرانتەکان، گوندە 
گەشـــتیاری و بنکـــە گەشـــتیارییەکان 

بوون.

ئا: رێژەن سەردار

ئه دیب عه لی، خاوه نی كارگه ی ھاله ، له م 
گفتوگۆیەدا له گه ڵ رۆژنامه ی "بازرگانی و 
پیشه سازی" دەڵێت "رۆژانه  ده توانین ٢٠ 
بۆ ٣٠ تۆن به رھه مه كانی شیره مه نی له م 

كارگه یه دا به رھه م بھێنین".

بازرگانی و پیشه ســـازی: کارگەی ھالە 
کـــەی دامەزراوەو ھەلـــی کاری بۆ چەند 

کەس رەخساندووە؟
 ئه دیـــب عه لـــی: كارگـــه ی ھالـــه  بۆ 
به رھه مه كانی شـــیره مه نی له ساڵی ٢٠١٧ 
دامه زراوه ، ، له  پرۆسه ی به رھه م ھێناندا 
به ته واوی ڕه چاوی پاك و خاوێنی ده كه ین، 
ڕێگه  ناده ین ھیچ كارمه ندو كه سێك به بێ 
به كارھێنانی ده مامك و داپۆشینی سه ری و 
ته قیم كردنی بچێته  ناو كارگه كه ، له باره ی 
ژماره یه كی  كاریشه وه   ڕه خساندنی ھه لی 
زۆر له گه نجانـــی گه ڕه كـــی ڕاپه رین له م 
به شـــێوازی  ده كـــه ن،  كار  كارگه یـــه دا 
ناڕاسته وخۆش چه ندین كه س سودمه ندن  

له م كارگه یه .

بازرگانی و پیشه ســـازی: لـــه ڕوی نرخ و 
كوالێتیه وه  تاكو چه ند توانیوتانه  كێبرێكی 
به رھه مـــی وتان بكه ن كه  له ئێســـتادا 

له بازاڕه كانی كوردستاندا ھه ن؟
به شـــێوازێكی  ئێمه   ئه دیـــب عه لـــی: 
زۆربـــاش توانیومانـــه  لـــه ڕووی نـــرخ و 
كوالێتیه وه  كێبڕكی به رھه می ھاورده كراو 
كوالێتی  له نـــرخ و  ھاوتیـــان  بكه یـــن، 
به رھه مه كانمـــان زۆر ڕازیـــن، لـــه ڕووی 
كوالێتیـــه وه  ئێمه  به شـــێوازێكی جیاواز 
له به رھه مه كانی دیكه  كارده كه ین، به ھیچ 

له به رھه مه كانماندا  نیشاســـته   جۆرێـــك 
بـــه   به رھه مه كانمـــان  به كارناھێنیـــن، 
به ردەوامـــی له ژێـــر چاودێـــری لیژ نـــه  
ھاوبه شـــه كانی قائیماقامیه تی سلێمانی و 
خۆبه شبه ختانه   ته ندروستیدایه ،  لیژنەی 
بـــه  به رده وامـــی ســـه ردانمان ده كه ن و 
له نزیكه وه  چاودێری كاره كانمان ده كه ن.

بازرگانـــی و پیشه ســـازی: چه ند جۆر 
به رھه متان ھه یه و كام به رھه مه  زۆرترین 

خواستی له سه ره ؟
ئه دیب عه لی:  ١٥ بۆ ٢٠ جۆر به رھه می 
شیره مه نی له م كارگه یه  به قه باره ی جیاوازو 
به  به رزترین كوالێتی و به فرێشی ده خه ینه  
زیاتر  كوردستانه وه ،  ھه رێمی  بازاڕه كانی 
به رھه می ماست و دۆ خواستی له سه ره . 

كێشـــه و  پیشه ســـازی:  بازرگانـــی و 
گرفته كانتان چیه ؟

ئه دیب عه لی: كێشـــه و گرفتمان زۆره ، 
كاره بایه ،  كێشـــه مان  سه ره كترین  به م 
به رھه مھێنانمان  توانـــای  له به رئـــه وه ی 
پرۆســـه ی  خه رجی  ده كاتـــه وه و  كـــه م 
به رچـــاو  به شـــێوازێكی  به رھه مھێنـــان 
به رز ده كاته وه ، كـــه  ئه مه ش كاریگه ری 
زۆری ده بێت له ســـه ر كێبڕێكـــی بازاڕ، 
له وتـــان ھه مـــوو ئاســـانكارییه ك بـــۆ 
كارگه كان ده كرێـــت، به داخه وه  لێره  ئه و 
ئاســـانكارییانه  نیه ، جیا له وه ی گاز بۆ 
مۆلیده كانـــی خۆمـــان ده كڕیـــن، كرێی 
كاره بای حكومی زۆر گرانه  له ســـه رمان، 
كێشه یه كی تر كه  سه رجه م پیشه سازان و 
به ده ستیه وه  ده ناڵێنن  كارگه كان  خاوه ن 
كرێكاران  زه مانی  له فه رمانگـــه ی  بریتیه  
كه  پاره یه كی یه كجار زۆرمان لێده سه نن، 

ئه مه ش بارگرانی ســـه ختی بۆ دروســـت 
كردوین.

بازرگانی و پیشه ســـازی: پێشـــنیازتان 
چیـــه  بۆ ئه وه ی كه رتی پیشه ســـازی له  
ھه رێمی كوردســـتان گه شه سه ندنی زیاتر 

به خۆیه وه  ببینێت؟
ئه دیـــب عه لـــی:  ده بێـــت حكومه تی 
ھه رێمی كوردستان گرنگی زیاتر به كه رتی 
پیشه سازی بدات تاكو ئابوری وت فره  
چه شـــن بكرێت و ته نھا پشت به  داھاتی 
نه وت نه به ســـرێت، ئێســـتا له م كارگه ی 
منـــدا، به ده یـــان گه نج كـــه  ده رچووی 
زانكۆو په یمانگاكانن كار ده كه ن و بژێوی 
خۆیان و خێزانه كانیان دابین ده كه ن، ھیچ 
ئه ركێكیان له سه ر حكومه ت نیه ، ته نانه ت 
له به ر خاتری ئه و گه نجانه و ڕه خســـاندنی 

ھه لی كاری زیاتر بێت پێوسته  حكومه ت 
ھاوكاری و پاڵپشـــتی زیاتـــر له به رھه می 
ناوخۆیی بكات له ئێستادا گه نجان به ده ست 
نه بوونـــی ھه لی كاره وه  ده ناڵێنن، ئه گه ر 
حكومه ت پشـــتیوانی كه رتی پیشه سازی 

نه كات ئه م كێشه یه  گه وره تر ده بێت. 

بازرگانی و پیشه سازی: گومرگ كێشه ی 
بۆ دروست نه كردون؟

ئه دیـــب عه لـــی: ئێمـــه  پێشـــتر  له م 
كارگه یه  كارمه ندی زیاترمان ھه بوو، به م 
به ھۆی ھاورده كردنی به رھه می ده ره كی و 
زیادكردنـــی كـــرێ و ڕســـوماته وه  ناچار 
بووین كارمه نده كانمـــان كه م بكه ینه وه ، 
به داخه وه  گومرگێكی زۆر ناخرێته  ســـه ر 
به رھه مـــی ده ره كی، له كاتێكدا له ھه رێمی 
كوردســـتان و شاری ســـلێمانی چه ندین 

كارگـــه ی شـــیره مه نی ھه ن، له باشـــورو 
ناوه ڕاســـتی عێراق حكومه تـــی ناوه ندی 
ھاورده كردنـــی به رھه مـــی شـــیره مه نی 
كردنی  پشـــتیوانی  له به ر  قه ده غه كردوه  
ئه و كارگانه ی له ھه رێمی كوردســـتان كار 
ده كه ن، به م له مه رزه كانی ژێر ده سه تی 
شـــیره مه نی  به رھه می  ھه رێم  حكومه تی 

به كه مترین گومرگ ھاورده  ده كرێت.

به رھه مه كانتان  پیشه سازی:  بازرگانی و 
ته نھا له ناوخۆی ھه رێم ده فرۆشن؟

ئه دیب عه لـــی: ئێمـــه  به رھه مه كانمان 
زیاتر له بازاڕه كانی ھه رێمی كوردســـتان 
ده فرۆشـــرێت، به م كارگه ی شیره مه نی 
ته نھا  به رھه مه كانـــی  ھه یـــه   له ھه رێـــم 
عێراقـــدا  باشـــوری  له ناوه ڕاســـت و 

ده فرۆشێت.

 ئا:زریان محەمەد

نرخی مریشـــک لەبـــازاڕدا ناجێگیرەو 
سەرۆکی کۆمەڵەی کێڵگە پەلەوەریەکان 
بـــۆ  دەگەڕێنێتـــەوە  ھۆکارەکـــەی 
نەبونی پشـــتیوانی و بەبـــازاڕ نەکردنی 

بەرھەمەکەیان.

 نرخـــی کیلۆیـــەک مریشـــکی زیندوو 
لەبازاڕدا لەماوەی یەک مانگی رابردودا 
لەنێوان ٢٢٥٠ بـــۆ ٣٧٥٠ دیناردا بوەو 
ناجێگیریـــی نرخی بەخۆیـــەوە بینی، 
جاف،سەرۆکی   عەبدو نازم  لەمبارەوە 
پەلەوەریـــەکان  کێڵگـــە  کۆمەڵـــەی 

پیشەســـازی"  "بازرگانی و  بەڕۆژنامەی 
راگەیاند "کێشەو گرفتەکانمان ھەمیشە 
ســـەرەکیمان  کێشـــەی  بەردەوامـــە، 
بەبازاڕکردنـــە کـــە دەبێـــت حکومەتی 
تۆکمەی  پالنـــی  کوردســـتان  ھەرێمی 
ھەبێت کە مریشـــک بەبازاڕ بکات، واتا 
نەلەســـەر ھاوتیـــان گـــران بکەوێت، 
نەخاوەن کێڵگە پەلەوەریەکان بەردەوام 
زەرەر بکەن، بۆیە حکومەت گەر بەخەم 
ئەم کەرتەوەیە پێویســـتە تێچون کەم 
بکاتەوە، ئەوەش لەڕێگەی ھەرزانکردنی 
بـــڕی تێچـــون و چاودێـــری کارگەکانی 
عەلەفەوە کـــە ھەریەکێکیان بەنرخێک 
دەیفرۆشێت، ٣٨ کارگەی عەلەف ھەیە 

ھەریەکەو نرخێکەو تائێستا غازو گازمان 
بۆ دابین ناکرێت کە ئەوە گرفتی ھەموو 
پرۆژەکانـــە کە بەرەو وەرزی ســـەرما 

دەڕۆین".
کـــە کۆمەڵەی  لەکاتێکدایـــە  ئەمـــە 
کێڵگـــە پەلەوەریـــەکان زیانـــی یانزە 
مانگی ئەمســـاڵیان بە ١٠٠ ملیار دینار 
دەخەمڵێنـــن لەسەرتاســـەری ھەرێمی 
وتی  کۆمەڵەکە  ســـەرۆکی  کوردستان، 
لەدھۆکەوە  کوردستان  "لەسەرتاسەری 
ھەتا کەالر لەسەرەتای ئەمساڵەوە ١٠٠ 
ملیـــار دینار زیان بەر خاوەن پڕۆژەکان 

کەوتووە".
پڕۆژەکانـــی  "خـــاوەن  وتیشـــی 

بەرھەمھێنانی مریشک لەکۆی ١٢ مانگ 
تەنھا یەک مانگ قازانج دەکات، لەکاتێکدا 
ئێمـــە وەبەرھێنین کە لەھەموو جیھاندا 
وەبەرھێن ناھێڵدرێت توشی زیان بێت، 
بەم ئێمـــە خەمخۆرمان نیەو بەردەوام 
لەزەرەرداین، ٤٠٠ ھـــەزار تۆنمان ھەیە 
بەرھەمی مریشک لەکاتێکدا پێویستمان 
بـــە ١٥٠ ھەزار تەنە بـــۆ ناوخۆ، ئەگەر 
حکومەتـــی ھەرێم تێچـــوو کەم کاتەوە 
ئەوا مریشک رەوانەی وتانی دراوسێش 
دەکەیـــن، بۆیە حکومـــەت دەبێت ئەم 
کەرتـــە ڕێکبخاتـــەوەو دەرفەتی کاری 
زیاتـــر برەخســـێنین بۆیـــە حکومەت 
نابێت لـــەوە زیاتر بێدەنگ بێت، نابێت 

مریشـــکی بەســـتو ھاوردە بکرێت کە 
زیانـــی زۆری لێداوین، بۆیـــە داواکارم 
لەوەزارەتی پێشـــمەرگەو تەندروســـتی  
بەرھەمی  ڕێســـتۆرانتەکان  چێشتخانەو 
ناوخۆیی بەکاربھێنن و حکومەت فشاری 
زیاتر بـــکات بۆ پشـــتیوانی بەرھەمی 

ناوخۆیی".
 نـــازم جاف جەغتی لـــەوەش کردەوە 
کوردســـتان  ھەرێمی  "حکومەتـــی  کە 
چاودێـــری لەھاوردە کردنی ڤاکســـین 
ڤیتامیـــن و دەرمان ناکات ئەوانەی ھەیە 
کوالێتیان کەمە،  خراپی جوچکھو ئەو 
ھێلکانەی دێـــن بۆ تروکاندن باش نیە، 

چونکە چاودێری باشی ناکرێت".

 بەھۆی زۆری باجەوە لەمساڵدا زیاتر لە ١٠٠ رێستۆرانت و
شوێنی گەشتیاری مۆڵەتەکانیان پوچەڵ کردوەتەوە

کارگەیەک  ١٥ جۆر به رھه می شیره مه نی به رھه م ده ھێنێت 
خاوەنی کارگەکە: سه ره كترین كێشه مان كاره بایه 

نرخی مریشک ناجێگیرە

ژمارەی ھوتێل و مۆ 
تێل و رستۆرانت و 

کافێ و چێشتخانەو 
میوانخانەو 

خواردنگەکان 
لەسلێمانی ٢٠١٢٧ 
بنکەی گەشتیارییە

گه نجان به ده ست 
نه بوونی ھه لی كاره وه  

ده ناڵێنن، ئه گه ر 
حكومه ت پشتیوانی 
كه رتی پیشه سازی 
نه كات ئه م كێشه یه  

گه وره تر ده بێت

نابێت مریشکی 
بەستوو ھاوردە بکرێت 

کە زیانی 
زۆری لێداوین

پیشەسازی (٢٠) دوو  شەممە ٢٠٢٢/١١/٧بازرگانی (٢٠) دوو  شەممە ٢٠٢٢/١١/٧

  كێڵگەیەکی بەخێو کردنی پەلەوەر

  ریستۆرانتێک لەسلێ�نی

  كارگەی هالە



ئا: زریان محەمەد

بەڵێندەران لەشاری سلێمانی لەڕێگەی 
ڕێکخراوەکان و  تـــەواوی  داواکارییەکەوە 
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی 
ئاگادار دەکەنەوە کە پشتیوانیان بکەن 
لەو کێشـــەو گرفتانەی ھەیانە تا بتوانن 
بەھاوکاری ھەمـــووان کاری بەڵێندەران 
بکەوێتەوە ســـەرپێی خۆی و لەمەترسی 

مایەپووچ بوون ڕزگاریان ببێت.

بڵند جوامێر، بەڕێوەبەری کاڕگێڕی لقی 
سلێمانی یەکێتی بەڵیندەران بەڕۆژنامەی 
راگەیانـــد  پیشەســـازی"  "بازرگانـــی و 
"ھەمـــوو الیەک ئـــاگادارن، به ڵێنده ران 
له كوردستاندا زیاتر له ھه شت ساڵه  كارو 
پرۆژه و پێشینه ی پرۆژه كانیان ڕاگیراوه ، 
بێ بوونی ھیچ پاساوێكی گونجاو، بڕێكی 
جێبه جێكراوو  پـــرۆژه   پاره ی  به رچاوی 
ته نانـــه ت نوێیه كانیشـــیان له بانكه كاندا 
ده ستی به ســـه ردا گیراوه ، وه زاره ته كان 
به پێی ناوه ڕۆكی گرێبه ســـته كان مامه ڵه  
له گـــه ڵ ھیـــچ كه یســـێكی به ڵێنده راندا 
ناكه ن، كه  بێگومان ئه مه  پێشێلكارییه كی 
گرێبه ســـتی  ناوه ڕۆكـــی  به رچـــاوی 
پرۆژه كانه  له الیه ك و پێچه وانه ی یاســـاو 
مه رجه  گشـــتییه كانی به ڵێنده رایه تییشه  
به بیانووی  تره وه ، حكومـــه ت  له الیه كی 
نه بوونی پاره و نه ختینه وه ، مافی ڕه وای 
ئه و توێژه  چـــاالك و گرنگه ی كۆمه ڵگه ی 
له ئابوری  ڕۆڵی  پشـــتگوێ خســـتووه و 

وتدا به ته واوی ئیفلیج كردوه".
راشیگەیاند "وەک  نوێنه رانی به ڵێنده ران، 

ھه ڵســـوكه وته ی  ئـــه م  وایـــه   پێمـــان 
توشـــی  به ڵێنده رانی  به ته نھا  حكومه ت 
به ڵكو  نه كردۆته وه ،  كێشه   مایەپووچی و 
تێكڕای كه رته  ئابـــوری و بازرگانیه كانی 
وته كه مانـــی ڕوبه ڕووی كێشـــه ی جدی 
كردۆتـــه وه ، ناڕاســـته وخۆش كاریگه ری 
نه رێنی زۆر خراپی له سه ر جوڵه ی بازاڕو 
ده رامه تـــی كاســـبكاران و تێكڕای چین و 
توێژه كانـــی كۆمه ڵكه مان جێھێشـــتووه  
له ھه مانكاتیشـــدا پێمانوایه  ســـه ندیكاو 
رێكخراوه  پیشه ییه كان به تێكڕا، ته واوی 
به شێوه یه ك  كاســـبكاران  توێژی  چین و 
له شـــێوه كان كه وتونه تـــه  بـــه ر بڕیاری 
نادادپه روه رانه ی له م شێوه یه و به داخه وه  
دادوه ری  ده ســـه تی  ئێســـتاش  تـــا 
نه یتوانیـــوه  له م ڕوه وه  ھه ڵوێســـتێكی 

شیاوو شایسته  نیشان بدا".
ئاماژەی بـــەوەش دا "ئێمه  له یه كێتی 
به ڵێنـــده ران، پێمانوایـــه  یه كده نگـــی و 
رێكخـــراوو  تێكـــڕای  ھه ماھه نگـــی 
سه ندیكاكان ته نھا رێگای شارستانیانه ی 
له پێشێلكاریه كان و  رێگرتن  بۆ  كاریگه ره  
گێڕانـــه وه ی مافی پشـــتگوێخراوی ھه ر 
یان النیكه م  له ســـه ندیكاكانمان  یه كێك 
بۆ ڕ�اگرتنـــی دۆخی نه خوازراومان كه  
تا ئێســـتاش الیه نـــه  په یوه ندیداره كان 
درێژه ی پێده ده ن، له به ر ئه و ھۆكارانه و 
له پێناو دامه زراندنی ھه ماھه نگی ئێستاو 
داھاتـــووی نێوان ئه و چیـــن و توێژانه ی 
له سه رجه م  داوا  ده كه ین  نوێنه رایه تیتان 
رێكخراوه  پیشه یی و سه ندیكاو رێكخراوه  
مه ده نیه كان ده كه ین پشـــتیوانی له داوا 
ڕه واكانمـــان بكـــه ن له ھـــه ر به یانامه و 

رێـــگاو كارێكی مه ده نیانه  كه  له ئێســـتا 
و داھاتـــوودا ده یگرینه بـــه ر ، له پێنـــاو 
دانانی ســـنورێك بۆ ئه و پێشێلكاریانه ی 

به رانبه رمان ده كرێت".

ئـــەو ئامارانـــەی یەکێتـــی  بەپێـــی 
وەبەرھێنـــەران بـــوی کردۆتـــەوە لە 
سەرتاســـەری ھەرێمی کوردســـتان ٩٠٠ 
مایەپووچ  بەڵێندەرایەتـــی  کۆمپانیـــای 
بوون کە بەپلەی یەکەم لەســـلێمانیین، 
دووەم ھەولێرو سێیەم دھۆک. ھەروەھا 
لەلێـــواری  دیکـــە  کۆمپانیـــای   ٧٠٠
مایەپووچبوونـــدان، چونکە پارەیان الی 

حکومەتەو پێیاننادرێتەوە.
به ڵێنـــده ران  ماوه یه كـــی زۆره  گرفتی 
كه می پاره یـــان ھه یه ، ئه مـــه ش دوای 
ئـــه وه ی قه یرانـــی دارایـــی له ھه رێمـــی 
پـــاره ی  بـــوو،  كوردســـتان دروســـت 
پڕۆژه كانیان بـــۆ ماوه یه كی زۆر له الیه ن 
بەڵێندەرانی  دواكـــه وت.  حكومه تـــه وه  
ســـلێمانی پێیانوایه  حكومه تی ھه رێمی 
كوردستان جیاوازی كردوه  له پێدانی پاره  
به  به ڵێنده رانی شاره كان بۆ ھه ندێ  شار و 
ناوچه  پاره یه كـــی زۆرتری خه رج كردوه  

بۆ ھه ندێكی دیكه ش به پێچه وانه وه .

لیژنـــه ی  رابردوشـــدا  لەمـــاوەی 
به دواداچونـــی كێشـــه كانی به ڵێنده ران 
ڕایانگەیاند کـــە نۆ ســـاڵە پارەکانیان 
لەبانکەکانی ھەرێمی کوردستان دەستیان 
بەســـەرداگیراوەو بەوھۆیەشـــەوە ٨٧٣ 
پرۆژە لەپارێزگای ســـلێمانی ڕاگیراون و 
٧٥٪ی بەڵێندەرانیـــش مایەپووچ بوون، 

کە ژمارەیان ٩٢٠ بەڵێندەرە.
له ســـنوری  راشـــیگەیاند  لیژنەکـــە 
پارێزگای سلێمانی به دیاریكراوی، بیانوی 
ده ســـه تدارانی ھه رێمـــی كوردســـتان 
لھسانی پێشـــوودا سه رھه ڵدانی شه ڕی 
داعش و كه مـــی نه ختینـــه  له بانكه كان و 
ســـه رھه ڵدانی په تای كۆرۆناو دابه زینی 
نرخی نه وت و نه ناردنی به شـــه  بودجه ی 
حكومه تی ھه رێـــم له الیه ن به غداوه  بوو، 
کە له ئێستاشـــدا ھیچ كام له و ھۆكارانه  

بونیان نه ماوه .
به دواداچونـــی  لیژنـــه ی  ھەروەھـــا 
ئامـــاژەی  به ڵێنـــده ران  كێشـــه كانی 
بـــەوە کـــرد "به رامبه ر بـــه و بێباكییه ی 
له گه ڵماندا  ده یـــكات  كـــه  حكومه تـــی 
به راشـــكاوانه  رایده گه یه نین كه  پاساوی 
حكومه ت بۆ پێنه دانی پـــاره و راگرتنی 
پێشـــینه ی پڕۆژه كان و راگرتنی ته مویلی 
پڕۆژه كان و راگرتنی بارمته ی یاســـایی و 
كه   به ڵێنـــده ران  به چه كی  كارنه كـــردن 
ته نانه ت له داموده زگا حكومییه كان كاری 
پێناكرێـــت، له كاتێكدا كه  به نوســـراوی 
ئه نجومه نـــی وه زیران و وه زاره تی دارایی و 
ئابـــوری كـــه  چه كـــی په ســـه ندكراوی 
به ڵێنـــده ر كاری پێبكرێت به رامبه ر به و 
پابه ندبونانه ی كه  له سه ریانه ، كارنه كردن 
به و چه كانه  به  ئاماژه یه كی مه ترســـیدار 
بـــۆ بازاڕ ده بینن كه  ئاماژه یه كی بێباكی 
ئه م حكومه ته یـــه  به رامبه ریان و به ھیچ 
شـــێوه یه كی جێگـــه ی باوه ڕنیه  و چیتر 
توێژێكـــی گرنگـــی وه كـــو به ڵێنده ران 
پشتگوێ نه خات كه  كۆڵه كه ی ئاوه دانی 

نیشتیمانه  ".

بەڵێندەران کشتوکاڵ

ئا: رێژەن سەردار

به ڕێوەبـــه ری کشـــتوکاڵی ھه ڵه بجـــه  
ئاماژە بەوە دەکات ھه ڵه بجه  له به رھه می 
ھه نارو روبەھەناردا لەئاستی کوردستان و 
عێراقدا پێشه نگه، ئەو دەڵێت "ئه مساڵ 
به رھه می ھه نار به راورد به سانی ڕابردوو 
له سه دا ٥٠ که می کردوه، به م کوالێتی 

لەسانی پێشوو زۆر به رزتره  ".

به ڕێوەبـــه ری  مه حمـــود،  ســـتار 
بەڕۆژنامـــەی  ھه ڵه بجـــه  کشـــتوکاڵی 
"بازرگانی و پیشەسازی" راگەیاند سانه  
نزیکـــه ی ٣٠ بۆ ٣٥ ھـــه زار تۆن ھه نار 
له ھه ڵه بجـــه  به رھـــه م ده ھێنرێت، بەم 
ئه مســـاڵ به رھه مـــی ھه نـــار به گوێره ی 
بەڕێوەبەرایەتـــی  به دواداچونه کانـــی 
کشـــتوکاڵ  که متره  له نیوه ی ســـاڵێکی 
ئاســـایی، ھۆکاره که شی ده گەڕێته وه  بۆ 
ئه و سه رماو سۆڵه یه ی له زستانی ساڵی 
رابـــردوودا ڕووی لـــه م ناوچه یه  کرد، له  
ســـه ره تای وه زری به ھـــاری رابردووش 
کاتێـــک دره خته کانی ھه نار چرۆی کرد، 
به رچاو  به ڕێژه یه کـــی  گه رمـــا  پله کانی 
دابـــه زی و شـــه پۆلێکی ســـه رمای توند 
ڕووی له ناوچـــەی ھەڵەبجـــەو ھەورامان 
کرد، ئه مه  بووه  ھۆکاری ئه وه ی به شێک 
له باخه کان وشـــک بێت یان الواز بێت و 
به رھه میان که م  بێت، ئەو وتی "به گوێره ی 
خه مندنه کانی ئێمه  ئه مســـاڵ به رھه می 
ھه نار به راورد به سانی ڕابردوو له سه دا 
٥٠ که می کردوه ، به م کوالێتی ھه ناری 
ئه مساڵ بەراورد بەســـانی پێشوو زۆر 

به رزتره  " .

له بـــاره ی بـــڕی بەرھەمھێنانی ھه نار 
ھه ڵه بجـــه ،  پارێـــزگای  له ســـنوری 
به ڕێوەبه ری کشـــتوکاڵی ھه ڵه بجه  وتی 
"ئێمـــه  به گوێره ی ڕووبـــه ڕی باخ که  ٩ 
ھه زار دۆنمه  خەمالندن دەکەین، کە  بڕی 
٣ تۆن ھەنار لەھـــه ر دۆنمێکدا بەرھەم 
دەھێنرێـــت، بەو پێیە ســـانه  نزیکه ی 
٣٠ بـــۆ ٣٥ ھه زار تۆن ھه نار له ھه ڵه بجه  
به رھه م ده ھێنرێت، به شێک له م ھه ناره  
کـــە پلـــە  یه کـــه  ده چێتـــه  عه لوه کانی 
کوردســـتان و لـــه وێ ســـاغ ده بێته وه ، 
به شـــێکی تـــری ده چێتـــه  عه لوه کانی 
شاره کانی ناوه ڕاســـت و باشوری عێراق، 
ئه و به شه شـــی که  کوالێتـــی زۆر به رز 
نیـــه و وه ک ده ڵێن ڕووی بـــازاڕی نیه و 
الیەکی ســـوتەڵە، دەکرێت  به شه ربه ت و 

روبه ھه نارو دەفرۆشرێت ".
وتیشـــی "ئه مســـاڵ ھه ندێـــک ناوچه  
له ھه ڵه بجـــه  به تـــه واوی به رھه مه کانیان 
که م بوەته وه ، بۆیه  پێشـــبینی ده که ین 
نزیکـــه ی ١٢ بۆ ١٤ ھه زار تـــۆن ھه نار 

به رھه م ھاتبێت".
به ڕێوەبـــه ری کشـــتوکاڵی ھه ڵه بجـــه  
جەغتی لـــەوە کردەوە کـــە نزیکه ی ٣ 
ھـــه زار خێزان ســـودمه ندن له باخه کانی 
گوندەکانـــی  لەھەڵەبجـــەو  ھه نـــار 
دەوروبەریـــدا، ھەرچەنـــدە ھه موویـــان 
باخه کانیان ئابووری نییەو بچوکەو بەشی 
دابینکردنی بژێوی ژیانیان ناکات و کاری 
دیکـــەی لەپاڵدا دەکەن، ئەو وتی "ئێمه  
که  ئاماره کان وه رده گرین ئه و که ســـه ی 
باخه کـــه ی دوو دۆنمه و ئه وه ی باخه که ی 

٢٠ دۆنمه  به  جوتیار ھه ژماری ده که ین، 
به گوێره ی ئامـــاره کان نزیکه ی ٣ ھه زار 
لەھەڵەبجە  ھه نـــار  له باخه کانی  جوتیار 

کار ده که ن".
ھه نـــارو  به بازاڕکردنـــی  له بـــاره ی 
روبه ھه نـــار، به ڕێوەبـــه ری کشـــتوکاڵی 
ھه ڵه بجـــه  وتـــی "ئێمـــه  ئاگادارین که  
له سه رتاســـه ری  ھه ڵه بجـــه ،  ھه نـــاری 
ھه رێمـــی کوردســـتان بوده بێتـــه وه و 
ده خرێتـــه  بازاڕه کانـــه وه ، بـــەم ھیچ 
زانیارییه کمـــان له به رده ســـت نیـــه  که  
روبه ھه نار ھه نارده ی ده ره وه ی سلێمانی 
یان کوردســـتان بکرێـــت، له به رئه وه ی 
ڕوبه ھه نار له ناو خێزانه کان و به شـــێوازی 
سەرەتایی و بەده ست به رھه م ده ھێنرێت، 
بۆیه  کۆکردنـــه وه ی ئامار لەمبارەوە زۆر 
قورسه ، فرۆشتنه که شی له ڕێگای مارکێت و 
دوکانه کان ده بێت، به م پشـــکی شێری 
ده یفرۆشن،  روبه ھه نار جوتیاران خۆیان 
له به رئـــه وه  ناتوانیـــن مه زه نده ی بکه ین 
چۆن و له کوێ ده فرۆشـــرێت، له ئێستادا 
ژماره یه ک کارگـــه ی ته کاندن و ئاوگرتنی 
ھه نار له ھه ڵه بجه  دامەزراون ، به م ئه وان 
ناکـــه ن، ئاوه که ی  روبه ھه نار دروســـت 
ده گرن و دەیده نه وه  جوتیاران، جوتیاران 
به رێگا کالسیکی و سەرەتاییەکە  ده یکه ن 

به ڕوبه ھه نار".
وتیشـــی "زۆرتریـــن بـــڕی روبه ھه نار 
له پارێـــزگای ھه ڵه بجـــه  به رھـــه م دێت، 
پێشبینی ده که م به رھه می روبه ھه ناریش 
له ھه نار زیاتر بفرۆشـــرێت، له به رئه وه ی 
مه گـــه ر جوتیارێک زۆر لێزان و شـــاره زا 
بێت که  له ســـه دا ٤٠ی ھه ناری باخه که  
به که ڵکی ئه وه  بێت به فرێشی بیفرۆشێت، 
چونکە به شـــێکی زۆری ھه نار بەکە ڵکی 
فرۆشـــتن نایه ت  و ده کرێت به ڕوبه ھه نار، 
ئه مه  بۆ ھه موو ھه رێمی کوردستان به م 
شـــێوازه یه ، ئه و ھه نارانـــه ی که  بچوکن 
یان الیه کی سوتەڵ و ره ش بووه  ده کرێت 

به ڕوبه ھه نار".
به ڕێوەبه ری کشتوکاڵی ھه ڵه بجه  ئەوەی 
رونکردەوە ھه ڵه بجه  له به رھه می ھه ناردا 
زه مینه ی دروستکردنی  به م  پێشه نگه ، 
باخی ھه نار له ھه موو کوردستاندا له باره  
به تایبه تی لـــه و ناوچانه ی که  له ھاویندا 
پله ی گه رمایـــان زۆر به رزنابێته وه ، ئەو 
وتی "زیاتر له  ٢٤ جۆری ھه نار له ھه ڵه بجه  
بەرھـــەم دەھێنرێت ، بـــەم لەھه ڵه بجه  
خواســـت له سه ر ھه ناری ساخانی زۆره  
به پله ی یه که م، به پله ی دووه م خواست 
له سه ر ھه ناری وه نده رفوڵی ئه مریکییه ، 
له الیـــه ن ڕێکخراوه   کـــه  قه ڵه مه کـــه ی 

نێوده وڵه تییه کانه وه  ھێنرایه  کوردستان و 
له ئێســـتادا بڕێکی باشی لێچێنراوه ، ئه م 
دوو جۆره  خواســـتێکی زۆری له سه ره و 
ھه یه ،  خۆیان  تایبه تمه ندی  ھه ریه که یان 
ھه نـــاری ئه مریکـــی زووتر پێـــده گات و 
ده نکه که شی  ئه ســـتورتره و  توێکڵه که ی 
نه رمتـــره ، بـــەم ھه ناری ســـاڵه خانی 
ره قتره و  ده نکه که ی  پێده گات و  دره نگتر 
توێکڵه که شـــی که مێک ناسکتره ، به م 
ئاوداترو به تامتـــره  له ھه موو جۆره کانی 

تر".  
له باره ی نرخی ھه ناریشه وه ، ئەو وتی 
"نـــرخ زیاتر الی بازرگانانـــی علوه کانه ، 
به م ئه وه نده ی ئێمه  ئاگادار بین کیلۆی 
به ھـــه زار دینـــار تاکو ٢ ھـــه زار دینار 
ده فرۆشرێت، به  گوێره ی جۆری ھه ناره که  
نرخەکە ده گۆرێت، باشترین جۆری ھەنار 
کیلۆی به  ٢ ھه زار دینـــاره ،  حکومه تی 
ھه رێم ھه نگاوی زۆر باشی ناوه  بۆ کردنی 
ھه ناری ھه ڵه بجـــه  به براندێکی جیھانی و 
بڕیـــاره  بڕێکـــی زۆر ھه نـــاری ھه ڵه بجه  
ھەناردە بکرێت بۆ ئیمارات و ســـانه ش 
به پشتیوانی حکومه تی ھه رێم ڤیستیڤاڵی 
ھه نـــاری ھه ڵه بجـــه  به ڕێوه ده چێت، به  
به ردوامـــی له ھه وڵداین ھه ناری ھه ڵه بجه  

بکه ینه  براندێکی جیھانی".

ھه ڵه بجه  له به رھه می ھه نارو روبەھەناردا 
لەئاستی کوردستان و عێراقدا پێشه نگه

لە سەرتاسەری 
ھەرێمی کوردستان 

٩٠٠ کۆمپانیای 
بەڵێندەرایەتی 
مایەپووچ بوون 

کە بەپلەی یەکەم 
لەسلێمانیین، 

٧٠٠ کۆمپانیای 
دیکەش لەلێواری 
مایەپووچبووندان، 

چونکە پارەیان 
الی حکومەتەو 
پێیاننادرێتەوە

زیاتر له  ٢٤ جۆری 
ھه نار له ھه ڵه بجه  

بەرھەم دەھێنرێت ، 
بەم لەھه ڵه بجه  
خواست له سه ر 

ھه ناری ساخانی 
زۆره  به پله ی یه که م، 

به پله ی دووه م 
خواست له سه ر 

ھه ناری وه نده رفوڵی 
ئه مریکییه

٩٠٠ کۆمپانیای بەڵێندەرایەتی مایەپووچ بوون 
زۆربەیان لەسلێمانین 

(٢٠) دوو  شەممە ٢٠٢٢/١١/٧ (٢٠) دوو  شەممە ٢٠٢٢/١١/٧

  ٨٧٣ پرۆژە لەپارێزگای سلێ�نی ڕاگیراون و ٧٥٪ی بەڵێندەرانیش مایەپووچ بوون

  زۆرترین بڕی روبه هه نار له پارێزگای هه ڵه بجه  به رهه م دێت



زۆرجــــار ســــەرقاڵی ڕوژانــــە وامان 
لێدەکات خۆمــــان بەتاکی کۆمەڵگای 
مروڤایەتــــی نەزانیــــن و زۆر گرنگــــی 
نەدەین،  ھەســــارەیە  ئەم  بەئایندەی 
بیریش لەوە نەکەینــــەوە لەداھاتوودا 
چی بەســــەردێت، بــــه الی کەمەوە با 
لەڕوانگەی فزوڵیەتیشــــەوە بێت له م 
بابه تــــه  تێبگه یــــن، ھەرچەنــــدە ئەم 
دیاردەیــــە نامــــۆ نیە  لــــە ٣٤ملیۆن 
ساڵ پێش ئێســــتاش ڕویداوە، دیارە 
توانەوەی بەفری ھەردوو جەمســــەری 
زەوی دوو جــــۆر ئاکاری نەرێنی ھەیە 
ڕاســــتەوخۆو ناراســــتەوخۆ لەســــەر 

کۆمەڵگای مرۆڤایەتی.
ڕاســــتە ھەردوو ناوچەکە بەھەزاران 
ئەمڕۆ  دورن،  لەئێمــــەوە  کیلۆمەتــــر 
مێژووی  تــــری  ڕۆژێکــــی  لەھەمــــوو 
زەوی لەمه ترســــیدایە نــــەک لەبــــەر 
ھەڵگیرســــاندنی شــــەڕێکی ناوەکی، 
بەڵکو لەبەر دەرھاوشــــتەی پیسبونی 
ژینگــــەو بەرزبونــــی پلــــەی گەرمای 
زەوی. لــــەم بابەتــــەدا زیاتر جەخت 
دەکەینە ســــەر توانەوەی بەفری ئەم 

دوو ناوچە گرنگە.
تا رادەیه ک تا پیش ســــەرھەڵدانی 
شۆڕشــــی پیشەســــازی، بەتایبــــەت 
دوای ئــــەوەی ھەنــــدێ وت زیاتــــر 
پیشەســــازی  بەرھەمھێنانی  خەریکی 
بوون، بــــێ گوێدان بەپاکــــی ژینگە، 
بەتایبەت وتــــە زلھیزەکان. ئەمەش 
ئەوە ناگەیەنێــــت وتانی تر بێبەرین 
لەســــەرھەڵدانی ئــــەم کارە دزێــــوە، 
لەوانەشە ئێمە لەئاستی ئەوان نەبین 
بــــەم بەبێ ئاگایانە ئاو ئەکەینە ئەو 
ئاشــــاوە، بۆ نمونە ئەگەر بەراوردی 
ئــــەو ئوتومبێالنەی لەمڕۆدا لەســــەر 
دەسوڕێنەوە  ڕیگاوبانەکان  شــــه قام و 
نەک چەندیــــن ئەوەندە زیادی کردوە 
بەراورد بەســــەدەی پێشــــوو، بەڵکو 
زۆربەیان لــــەو جۆرانەن کە بەڕێژەی 
بەرچاو ڕوڵیان ھەیــــە لەزیاد کردنی 
گەرمکەرەوەکانــــی  گازە  ڕێــــژەی 
زەوی بەتایبــــەت دووەم ئۆکســــیدی 
زۆربەی  ھەروەھا  لەھــــەوادا،  کاربۆن 
باڵەخانــــەکان لەکاتی دروســــتکردنی 
ئەو مەوادانــــەی تییدا بەکاردێت نەک 
دۆســــتی ژینگە نین، بگــــرە دوژمنی 
سەرســــەختی ژینگــــەن، نەزســــتان 
نەلەھاوینیش  گلدەداتــــەوە  گەرمــــی 
پارێــــزگاری لەفێنکی دەکات. لەوەوە 
بۆمان دەردەکەوێت ئیمەش بەشدارین 
لەبەرزکردنی پلەی گەرمی کە ھۆکاری 
سەرەکیە لەتوانەوەی بەفری سەرزەوی 

بەجەمسەرەکانەوە.
سەرەتا با گەشتێک بکەین بەمێژوی 
ئــــەو  کەڵەکەبونــــی  دروســــتبون و 
جەمســــەرەکە،  ھەردو  زۆرەی  بەفرە 
ھەرچەندە لەڕوی پێکھاتەوە جیاوازن 
چونکە ئەوەی چەمسەری باکور زیاتر 
ســــەھۆڵە بۆیە پێیدەوتــــرێ دەریای 

بەســــتوی باکــــور، ھەرچەندە ئەوەی 
باشــــور بەفری کەڵەکەبــــووی دەیان 
ھەزار ســــاڵە لەزەویەک کە پێدەوتری 
کیشوەری (ئەنتارکتیکا)، لەم ڕوەوە 
بەھۆی ئــــەو پاشــــماوە بەبەردبونەو 
زیندەوەرانــــە لەدووتوێــــی ئەو بەفرە 
ماوە ئەوەمــــان پێدەڵین کەڵەکەبونی 
دەگەڕێتەوە بۆ دەیان و بگرە ســــەدان 
ھــــەزار ســــاڵ پێش ئێســــتا. زانایان 
لەسەر ئەوە کۆکن کە ھۆی سەرەکی 
دەگەڕیتەوە بۆ چەرخی سەھۆڵبەندان و 
کۆتایــــی دواھه مینیان دەگەڕیتەوە بۆ 
١٤ ھەزارو ٦٠٠ ســــاڵ پیش ئێســــتا، 
دیــــارە زۆر جــــار ھــــۆی ســــەرەکی 
دابەزینــــی پلەی گەرمی ســــەر زەوی 
نەزانراوە، بەم زانایان ڕۆڵی توانەوی 
گازی دووەم ئوکسیدی کاربۆن لەئاوی 
دەریاکان بەھۆیەکی سەرەکی ئەزانن، 
ئەمەش کارێکی ئاڵۆزە ھێشتا زانایان 
شیکردنەوەی زانســــتیان بەوردی بۆ 
نەکردوە. کەواتە لەو سەردەمە ھۆکاری 
سروشتی ڕۆڵی بینیوە لەسەرھەڵدانی 
ئەو  لەکۆتایی  سەھۆڵبەندان  چەرخی 
توێژاڵە  توانــــەوەی  بەھۆی  چەرخەو 
سەھۆڵیەکان و ئاستی دەریا ١٨ مەتر 
ناوناوە  ئەوەیشــــیان  بەرزبوەتــــەوە، 

بە(بوڵقدانی ئاوی تواوەی E یەک).
با بزانین مەترســــییەکانی توانەوەی 
ئاکامــــە  جەمســــەرەکان  ســــەھۆڵی 

نەرینیەکانی چین:
١/ کەمبونی ئاوی شــــیرینی ســــەر 
زەوی، چونکــــە بەتوانــــەوەی بەفری 
ھــــەردوو جەمســــەرەکە راســــتەوخو 
تێکەڵ دەبێت بەئاوی سۆیری دەریا.

٢/ بەرزبونی ئاســــتی ئاوی دەریا، 
ئەمەیــــش دەبێتە ھــــۆی نوقومبونی 
چەندین دورگەو شاری گەورە، لەوانە 
شاری ڤینســــیا لەئیتالیاو کۆپنھاگنی 
پایتەختــــی دانیمــــارک، نیویــــۆرک و 
سانفرانسیســــکۆ لەئەمریکا، ھەروەھا 
ڕۆژھەتــــی چین کە جێــــگای ژیانی 
زیاتر لە ٦٠٠ ملیۆن کەســــە، بەپێی 
پێشــــبینی زانایان ئەم کارەساتە تا 

ساڵی ٢١٠٠ ڕودەدات.
٣/ کۆچکردنی ملیۆنه ھا خەڵک لەو 
ناوچانەی کە ئاو دایدەپوشێ، بەوەش 

قەیرانی دیمۆگرافی دروست دەکات.
٤/ ســــەرھەڵدانی الفــــاو ئەمــــەش 
بەھەمانشێوە کێشــــە بۆ دانیشتوانی 
ئەو ناوچانە دروست دەکات لەئەنجامدا 
دەبێتــــە ھــــۆی ماڵویرانــــی وەکــــو 
ئــــەوەی لەوتانی ڕوژھەتی ئاســــیا 
بەدیدەکرێــــت، بەتایبەت بەنگالدیش و 

پاکستان.
لــــە  زۆرێــــک  بەبیابانبونــــی   /٥
ناوچەکان، دیسان ئەمەش ڕۆژھەتی 
ناوەڕاســــت دەگرێتەوە، ھۆکارێکە بۆ 
کۆچکــــردن، ئەوەی ئێســــتا بەڕونی 
ڕۆژھەتــــی  ئەفەریقــــاو  لەباکــــوری 
ناوەڕاست به گشتی و عێراق بەتایبەتی 
بەباشــــوری ھەرێمی کوردستانیشەوە 

بەدی دەکرێت.
٦/ کەم بوونی ئاو لەھەندی ناوچە 
بەتایبەت ئەو وتانەی ســــەرچاوەی 
ئاویان ھاوبەشــــە، بــــۆ نمونە عێراق و 
ســــوریاو تورکیا، کــــە ڕوباری فورات 
لەنێوانیــــان،  ھاوبه شــــه   ڕوبارێکــــی 
ڕوباڕی  سەر  وتانی  بەھەمانشــــیوە 

لەدابەشــــکردنی  نــــادادی  لەبەر  نیل 
پشــــکی ئاو دوور نیــــە ببێتە مایەی 

ھەڵکیرسانی ئاڵۆزی و جەنگ.
 ٧/ بەھــــۆی بوونــــی بڕێکــــی زور 
لــــەگازی دووەم ئۆکســــیدی کاربون 
لەســــەھۆڵی ھەردوو جەمســــەرەکە، 
بەتوانەوەی سەھۆڵەکانیان دیسانەوە 
کــــە  لەســــەرزەوی  بودەبێیتــــەوە 
مەزەندە دەکرێت بــــە دوو ئەوەندەی 
ئەو دووەم ئۆکســــید کاربۆنەی ئێستا 
لەسەر زەوییە یان سێ ئەوەندەی ئەو 
بڕەی لەساڵی ١٨٥٠ بوببۆوە لەسەر 
زەوی، ئەمەش ئەوەنــــدەی تر پلەی 

گەرمی زیاد دەکات.
زەوی  ئــــەوەی  بەھــــۆی   /٨
بوبونەوەی  جیاجیای  بەسەردەمانی 
تێپەڕیــــوە  نەخۆشــــەیە درمیــــەکان 
دوور نیــــە ھۆکاری ئەو نەخۆشــــیانە 
(ڤایروس، به كتریا، کەڕو) لەناو ئەو 
ســــەھۆنە مابن بەبۆچونــــی زانایان 
دیســــانەوە بوببنــــەوە ببێتە مایەی 

سەرھەڵدانی ئەوجۆرە نەخۆشیانە.
ئەی ئەم ھەموو کارەساتانە ڕوبەڕوی 
مروڤایەتــــی  کومەڵــــگای  ئاینــــدەی 

دەبیتەوە چارەسەرەکەی چیه ؟ 
ھــــۆکاری  وتمــــان  پیشــــتریش 
لەگٶڕانکاریی  سروشــــتی ڕوڵی ھەیە 
ئاووھــــەوا، بیگومــــان ئــــەوە بەدەرە 
بــــەم بەپێی  لەدەســــەتی مرۆڤ،  
بۆچونی زانایــــان ئەمەی ئەمجارەیان 
ڕودەدات بەراســــتەوخۆ ڕۆڵی مرۆڤی 
تێدایــــە، دەبێــــت مرۆڤ چــــی بکات 
وەکــــو گیانلەبەرێکی خــــاوەن ھزری 
ســــەر ئەم ھه سارەیە بۆ ئەوەی خۆی 
دەرباز بکات لــــەم قەیرانە ژینگەییە 

مەترسیدارە:
١/ دامرکاندنەوەی ھەموو گرژیەکی 
ســــەرزەوی ھــــەر لەجەنگی ســــاردو 
جه نگی گــــەرم، لەوانەیە نەک نەبێتە 
مایەی ڕێگری لەتوانەوەی ســــەھۆڵی 
جەمســــەرەکان، بگــــرە دەبێتە ھۆی 
لەناوچونی پێشــــوەختی مرۆڤایەتی، 
بەالیکەمەوە دەبیتە ڕێگر لەھەماھەنگی 
لەنێوان وتان بۆ چارەسەرکردنی ئەم 

ئاریشەیە.
٢/ وتانــــی دەوڵەمەند چ ھەشــــت 
وتەکــــە یان بیســــت وتــــە ھەرە 
بەرنامەی  جیھــــان  دوڵەمەندەکانــــی 
ھاوکاری دابنێن بۆ پاڵپشــــتی وتە 
ھەژارەکان بۆ ئەوەی بتوانن بەرنامەی 
نەتەوە یەكگرتوەکان جێبەجێ بکەن 
بۆ دابەزینی پلــــەی گەرمی زەوی بۆ 

ئاستی پێشوو.
لەبەکارھێنانی  ٣/ دەست ھەڵگرتن 
ھەموو جــــۆرە وزەیەک کــــە دەبیتە 
بەرزبونــــەوەی پلەی گەرمی و  مایەی 

به کارھێنانی وزەی پاک.
٤/ دادپەروەری لەدابەشکردنی ئاوە 
بەســــازدانی  ئەوه ش  ھاوبەشــــەکان، 
ھەرێمایەتــــی و  کۆبونــــەوەی  كــــۆڕو 
نێودەوڵەتی لەژێــــر چاودێری نەتەوە 

یەکگرتوەکان.
ئێمەی کــــورد لەچوارچێوەی عێراق 

دەبێت چیبکەین؟ 
دیارە وه می ئەم پرســــیارە لەوەوە 
ھەماھەنگی  ئەویش  دەســــتپێدەکات 
لەنێوان ھەردوو حکومەت، یەکەم بۆ 
دانانــــی ڕێگەچارەی ناوخۆیی، دووەم 
بۆ دانانی ســــتراتیجیەکی ھاوبەش بۆ 
نەخشەڕێگایەک بۆ دابین کردنی بەشە 
ئاوی خۆمان لەو ڕوبەرە ھاوبەشانە کە 
لەنێوانماندا ھەیە بەسوودوەرگرتن لەو 
لەنێوانمان  نێودەوڵەتیانەی  رێکەوتنە 
پێشــــتر مۆرکراوە، بەوەش دەتوانین 
سەھۆڵی  توانەوەی  دەرھاویشتەکانی 
ھــــەردوو جەمســــەر کــــەم بکەینەوە 

لەسەرخۆمان و ناوچەکە.

بودجە

                              
                          

دیارە زۆرمان ئەم وشەیەمان بەرگوێ 
کەوتوە بۆ ئـــەوەی بەھەڵـــەدا نەچین 
پێویســـتە شـــتێکی لەبـــارەوە بزانین، 
مەبەست لەبودجە ئەو پالنە داراییەیە کە 
ھەمو دامەزراوەیەک کە مامەڵەی داھات و 
خەرجی ھەبێت، مەرجە ڕێکیبخات سانە 
وەک پالن دایبنێت، ئەگەری کورتھێنان و 
زیادەش لەبەرچاو بگرێت، کەواتە بودجە 
تایبەت نیە تەنھا بەحکومەتەوە، بەڵکو 

ھەمو دامەزراوەیەک یـــان کۆمپانیایەک 
کە سانە پێش پاکتاو کردنی حساباتی 
کۆتایی ســـاڵ، ئەبێت پالن ئامادەبکات 
خەمندن بکات بۆ داھاتەکانی ســـاڵی 
لەســـەر  لیســـتی خەرجیەکان  داھاتوو 
ئەو خەمندنەی کـــە بۆ داھاتی کردوە 

ڕێکبخات.
ھەنـــگاوی یەکەم لەدانانـــی بودجەدا 
ســـەرچاوەکانی  ئاشـــکراکردنی  زانین و 
داھاتە. بەپێی ئـــەم خاڵبەندیە، لێرەدا 

مەبەست لەبودجەی گشتییە.
١ــ سامانە سروشتیەکان کە پێکدێت 

لە دوو بەش: 
     آ/ ســـامانی ژێـــرزەوی وەک نـــەوت و 

کانزاکان. 
ب/ ســـامانی ســـەرزەوی وەک ئـــەو 
چاڵگانـــەی کە ناکانزایین و لەڕوپۆشـــی 
ســـەرەوەی زەویدان، وەک کانی بەرد، 
خوێ و کبریت، فۆسفات و ھەندێ جۆری 

تر. 
ئـــەو  وەک  ناوخـــۆ،  داھاتـــی   /٢

دامەزراوەکانـــی  خزمەتگوزاریانـــەی 
حکومـــەت پێشکەشـــی ھاوتی ئەکات 
بەرامبـــەر بەبـــڕە پارەیـــەک وەک ئاو، 
گشـــت  ســـوتەمەنی و  گازی  کارەبـــا، 
ســـوتەمەنیەکانی تر، کە ئەبێت قازانج 
بەدەســـتبێنێت، ھەروەھا باج، گومرک و 
ئەگەر  قـــەرز  وەرگرتنەوەی  ترانزێـــت، 
حکومەتێـــک قەرزی دابێت بەســـندوقی 

دراوی نێودەوڵەتی.
کرێ بۆ ئـــەو حکومەتانـــەی خاوەن 
موڵکـــن زۆرێـــک لەموڵکەکانیان دراون 
شـــارەوانی و  موڵکـــی  وەک  بەکـــرێ، 

خۆجێیەتی.
٣ـ گەشـــتوگوزار: خەمندنی کەرتی 
گەشتوگوزارو داھاتەکەی کە بەپێی ئەو 
خەمالندنە باج وەرئەگیرێت ئەچێتە سەر 
داھات لەبودجەدا خانەی تایبەتی خۆی 

ھەیە. 
ڕەچـــاوی  پێویســـتە  لەھەمانکاتـــدا 
دابەزین و بەرزبونـــەوەی دراوی قورس و 
بۆرســـەی جیھانیش بکرێت خەمندنی 

داھاتدا.
کاتێک ئەم خەمندنانە ئەبنە ژمارەو 
بەرچاوڕونی ئەدا بەالیەنی پەیوەندیدار، 
لەســـەر ڕۆشـــنایی ئەو ژمارانە دابەش 
ئەکرێـــت بەســـەر وەزارەتەکاندا، وەک 
ئـــەوەی لەبودجـــەی ســـاڵی داھاتودا 
پێویستمان بەچەند پارەیە بۆ ڕێگاوبان، 
چەندمان ئەوێت بـــۆ کەرتی پەروەردەو 
چەند بۆ کەرتی تەندروســـتی، بەوجۆرە 
بۆ گشـــت وەزارەت  دامەزراوەکان، لەم 
حاڵەتەدا پســـپۆرانی ئابوری خشتەیەک 
ئامادە ئەکەن، پێویســـتییەکان خاڵبەند 
بەپەلەکان،  پێویســـتییە  بەپێی  ئەکەن 

پاشان پێویستیەکانی تر.
بۆ  دائەنرێت  بودجەیـــەک  ھەروەھـــا 
یەدەگ، بۆ نمونە کارەساتی نەخوزراوی 
وەک الفاو، ئاگرکەوتنەوە، زەمین لەرزە، 
یان پەتایـــەک وەک کۆرۆنا یاخود ھەر 
کارەســـاتێکی تری نەخـــوازراو لەدوای 
ئامادەکردن کە ئەبێتە ژمارەیەک، ئەوکات 
پالن دائەنرێت بـــۆ خەرجکردنی داھات 

بەپێی پێداویستەکان ھەر وەزارەتە یان 
بەردەست  داھاتی  بەپێی  دامەزراوەیەک 
پشـــکی بۆ دیاری ئەکرێـــت، لە زۆربەی 
وتانی پێشکەوتوودا ئەمە پالنە ئەرکی 
حکومەتـــە کە ســـانە پێـــش ھاتنی 
سەری ســـاڵی ئابوری (السنة المالیة) 
ئەبێت ئامادە بکرێت، بخرێتە کارنامەی 
پەرلەمانەوە بۆ پەسەند کردن و ئەوکات 
بۆ بـــەردەم ســـەرۆکی کۆمـــار یاخود 
ســـەرۆکی دەوڵەت کە مافی پەســـەند 

کردنی کۆتایی لەدەستدایە.
بۆ  ســـەربوردەیەکە  باســـکرا  ئەوەی 
بەرچاوڕونـــی و تێگەیشـــتن لەبودجـــە، 
بـــۆ  شـــێوە  بەھەمـــان  ھەرچەنـــدە 
دامەزراوەکانی تـــری دەوڵەت و تەنانەت 
کەرتی تایبەتیش بەھەمانشێوە پێویستە 
پالنی بودجەی ســـانە دابنرێت، لەزۆر 
کاتـــدا ئەگـــەر خێزانیـــش بیەوێت کە 
تووشی کورتھێنان نەبێت، ئەوا دروستە 
کـــە پالنی بۆ بودجە ھەبێـــت تا ژیانی 

ڕۆژانەی ڕێکبخات.  

ئـــەم رۆژانـــە ٢٣٨ ســـاڵ بەســـەر 
دروســـتکردنی ســـلێمانیدا تێدەپەڕێت، 
شـــارێک کە بەدەســـتی کـــورد خۆی و 
بەپایتەخـــت  کردنـــی  بەمەبەســـتی 
لەچەندین  ھەیە  لەوەتەی  دروستکراوەو 
بـــواری گرنگـــدا پێشـــەنگ و داھێنـــەر 
بووەو خوازیاریشـــە ھەر بەپێشـــەنگی 

بمێنێتەوە. 

راســـتییەک کە ناکرێ دۆست و دوژمن 
چاوپۆشی لێبکەن ئەوەیە سلێمانی ھەر 
خەڵکێکی  دروستکردنیەوە  لەسەرەتای 
کردەو کارامەو دەســـتڕەنگین لەســـەر 
رویانتێکردوەو  بابـــان  میرەکانی  داوای 
مەڵبەندی  بووەتە  کەمـــدا  لەماوەیەکی 
ئەدەب و کلتورو داھێنانی شارســـتانی و 
بـــەرزی  ئاســـتێکی  خوێنـــدەواری و 
پیشەگەری و لەمێژووی کوردستاندا ئەم 

شارە درەوشاوەتەوە.
                                                                               
زۆرن ژمارەی ئەو مرۆڤە گەورانەی لەم 
شـــارەدا ھەڵکەوتن و گەشەیان بەزمانی 
كوردی داو ئـــەدەب و مێژووی كوردییان 
بوونە پێشەنگی  بەزیندوێتی ھێشتەوەو 
نوێکردنەوەی شیعری کوردی و دەرکردنی 
یەکەم رۆژنامەی کوردی  ، یەکەم رۆمانی 
ھاوچەرخـــی کـــوردی ، یەکـــەم کورتە 
چیرۆکی کوردی، یەکەم گروپی شانۆیی 
کوردی ، یەکەم حیزبی سیاسی کوردی ، 
یەکەم تەقەی شۆڕش و راپەڕینی کورد، 
کردنەوەی یەكەمیـــن قوتابخانەی كچان  
لەکوردستان و یەکەمین زانکۆو یەكەمین 
یانەی وەرزشـــی و  یەکەمین كۆمەڵەی 
ھونەرە جوانەكان و ھێنانی یەکەم ئامێری 
موزیكی كەمان و دامەزراندنی یەکەم تیپی 
ھونەریی کوردی، لەسەر دەستی خەڵکی 

ئەم شارە کرا بەواقیعێکی بەردەست.
یەکەمیـــن گروپـــی خوێنـــدکار کـــە 
لەباشـــوری کوردســـتانەوە بۆ خوێندن 
روویان کـــردە ئەســـتەنبولی پایتەختی 
عوســـمانییەکان لەســـەدەی نۆزدەھەم و 
گەنجانی  بیســـتەمدا  سەرەتای سەدەی 
ســـلێمانی بوون، بەدرێژایی ســـەردەمی 
نوێنەرایەتی کوردی  پاشایەتیش ئەوەی 
کـــرد لەپایتەختی عێراقداو وەک پێگەی 
بەھێزی کورد لەحکومەتی ناوەندی بەغدا 
دەرکەوتن، خەڵکـــی کارامەو بەئەمەکی 

ئەم شارە زیندووە بوون.

لەچەندین  لەمێژووی خۆیدا،  سلێمانی 
بـــواری گرنگی دیکەی ژیـــان و خەباتی 
ئابوریـــدا  کۆمەیەتـــی و  سیاســـی و 
داھێنەرو  نوێخوازو  رادیکاڵ و  ھەمیشـــە 

دەستپێشخەر و ڕەچەشکێن بووەو کەس 
نەیتوانیـــوە پەراویـــزی بخـــاو نادیدەی 
بگرێت، شارێک بەم رابردووە بە ھێزەوە 
بەپێشەنگی  لەئایندەشـــدا  نییە  حەیف 
نەمێنێتەوە؟! ســـلێمانی ئەگەر بەھۆی 
چەندیـــن فاکتەری جیـــاوازەوە لەڕووی 
ئاوەدانی و شـــەقام و رێگەوبان و تەنانەت 
بەپێشـــترو  بـــەراورد  ئابوریشـــەوە 
کردبێت،  پاشەکشەی  تر  بەشـــارەکانی 
ئەوا لەڕووی کلتوری و داھێنانی ئەدەبی و 
رۆشنبیرییەوە ھێشـــتا پێشەنگی خۆی 
لەدەســـت نەداوەو تا ئێســـتا سلێمانی 
بەئەندازەیـــەک  کلتورییـــەوە  لـــەڕووی 
بەھێـــزەو ئەوەندە توانـــای مرۆیی زۆرو 
زەبەندە کـــە دامـــەزراوەو دامودەزگای 
شـــارەکانی دیکە بۆ مانـــەوەو بەردەوام 

بوونی خۆیان، پشتی پێدەبەستن.

بەم پرسیارەکە ئەوەیە ئایا سلێمانی 
دەتوانێت ھەر بەپێشەنگی بمێنێتەوە؟!

بەدڵنیایی سلێمانی خاوەنی پاشخانێکی 
ئەدەبی و رۆشـــنبیری و کلتوری ئەوەندە 
بەھێزو نوێخوازو یاخی و رەچەشـــکێنە، 
دەقی  کلتـــورو  لەبەرھەمھێنانـــی  کـــە 
ئەدەبی نـــاوازەو روناکبیریی و نوێگەریدا 

پەکی ناکەوێت.
 بەم وێڕای ھەموو ئەمانەش سلێمانی 
رێکخستنەوەیە،  بەسەرلەنوێ  پێویستی 
رێکخســـتنەوەی ھەموو بوارەکانی ژیان، 
بەتایبەتی لەم رۆژگارەدا کە جیھانگیریی  و 
تۆڕەکانی سۆشیال میدیاو کێشمەکێشە 
دەرەکـــی و  ناوخـــۆو  سیاســـییەکانی 
شەپۆلەکانی ئاوارەبوونی مرۆیی بەوپەڕی 
ھێزو بێڕه حمییەوە خۆیان  فڕێداوه ته  ئه م 

وته وه  و خه ریكه  ھه مـــوو جوانییه كانی  
بەرپرســـانی  دەخـــوازێ  وا  ده ھـــاڕن، 
ئەم شـــارەو ئەوانەی خۆیان بەخاوەنی 
دەزانن لەئاســـت پێویســـتییەکانی ئەم 
به رپرســـانه   به وریایی  و  بـــن و  قۆناغەدا 
کار بـــۆ بـــەردەوام بوونی پێشـــەنگیی 
سلێمانی و بەھەموو الیەک گەشە بەتوانا 

مرۆییەکانی بدەن.
ئەبێـــت  چوارچێوەیەشـــدا  لـــەم 
ئەوەشـــمان لەبیرنەچێـــت کە کۆڵەکەی 
بەھێزی ھەر پێشـــکەوتن و بەھێزییەک، 
ئابور ی و  ئابورییە، گەشەی  بەھێزکردنی 
گونجاوی  ئاســـتێکی  خۆشـــگوزەرانی و 
بژێویـــی ژیان، دەرگا بەڕووی گەشـــەی 
مرۆیی و چاالکترکردنی بوارە کلتورییەکاندا 
دەکاتەوەو سلێمانیش زیاتر بەپێشەنگی 

دەھێڵێتەوە. 

بیروڕا بیروڕا

کاریگەری توانەوەی بەستەڵەکی ھەردوو 
جەمسەرەکەی گۆی زەوی لەسەر ژینگەی جیھان

ئاراس عەبدولکەریم مەعروف

ئەمڕۆ لەھەموو 
ڕۆژێکی تری 

مێژووی زەوی 
لەمه ترسیدایە 

نەک لەبەر 
ھەڵگیرساندنی 

شەڕێکی ناوەکی، 
بەڵکو لەبەر 
دەرھاوشتەی 

پیسبونی ژینگەو 
بەرزبونی پلەی 

گەرمای زەوی

شەن جەزا کەریم 

کۆیـــلە
مێژووی کۆیالیەتی ئەوەندە کۆنە لەنیشــــتەجێبونی 
مرۆڤەوە لەســــەر زەوی بونی ھەیە، لەدە ھەزار ساڵ 
پیش ئێســــتاوە لەئەفریقا بازرگانی بەمرۆڤەوە کراوە، 
لەئیمبراتۆریەتی ڕۆماشــــەوە لەساڵی ٧١ پ.ز دا کە 
بەسەردەمی شٶڕشی ســــپارتاکۆس ئەناسرێ، مرۆڤ 
بــــۆ ڕزگاربونــــی لەکۆیالیەتی شۆڕشــــی بەرپاکرد تا 
ھاتنــــە کایەی ئایینەکان، کە تــــا ئەمڕۆش بەجۆرێک 

لەجۆرەکان بونی ھەیە.
ئەتوانیــــن بڵێیــــن بازرگانــــی کــــردن بەکۆیلە بوە 
بەبازرگانیەکی قێزەون، لەسیەکانی سەدەی ڕابردودا 
گەورە ئەکتەری کۆمیدیا (شــــارلی شــــاپلن) لەفلمی 
کاتــــە مۆدێرنەکانــــدا(modern times) ئەو بابەتەی 
بەرجەســــتە کردوە، کە چۆن سیستمی سەرمایەداری 
بەداھێنانی ئامێری نوێ مرۆڤ ئەکات بەکۆیلەو وەک 
بەشــــێک لەئامێرەکان لێی ئەڕوانێت، بەم ئەوەی کە 
لەھەموی نەھامەتیترە ئەوەیە مرۆڤی ئەم ســــەردەمە 
بەدەســــت و ویســــتی خۆی خــــۆی کردەوتــــە کۆیلە، 
کۆیلــــەی تەکنۆلۆژیای ســــەردەم، کۆیلــــەی ئامێرە 
ئەلەکترۆنیەکان، بە تایبەت ئامێری تەلەفۆنی زیرەک 
(smartphone) ھەموان باش ھەســــت بەوە دەکەین 
کە دیــــاردەی مۆبایلی زیرەک ســــەرجەم مرۆڤایەتی 
گرتۆتەوە بوە بە بەشێک لەژیانی ڕۆژانە، دیارە لەگەڵ 
باشــــیەکانیدا الیەنە نەرێنیەکانیشــــی کەم نین، وەک 
کێشــــە کۆمەیەتیەکان، جوڵــــەی کەم کە کاریگەری 
نێگیتڤــــی زۆری ھەیە لەســــەر الیەنی تەندروســــتی، 

خاوبونەوی مرۆڤ و کەم بونی چاالکی.
 ئەوەی لێرەدا من ئەمەوێت لێی بدوێم ئەوەیە ئەبێت 
ئەوە بــــاش بزانین ھەمو ئەو مۆبایالنەی کە ئیســــتا 
بەدەستمانەوەیە خۆی لەخۆیدا ئامێرێکە بۆ چاودێری 
کردنمان، ھەرچەنــــدە کۆمپانیا گەورەکانی ئەو بوارە 
بانگەشەی ئەوە ئەکەن کە گوایە نھێنیەکان ئەپارێزن، 
بەم پێچەوانەکەی ڕاستە، زۆرجار ئەبینین لەڕێگەی 
ئایکۆنێکەوە زانیاریەک دێتە ســــەر ســــکرین و   پێمان 
ئەڵێت چاالکی ئەم ھەفتەیەت بەم جۆرە بوە، ئەوەندە 
کیلۆمەتر یان ئەوەندە ھەنگاو ڕۆشــــتویت، سەردانی 
ئەم شوینانەت کردوە، تەنانەت ھەندێجار پێمانئەڵێت 

لەفنە شوێن ئەوەندە چرکەش ماوینەتەوە. 
بەھەمان شــــێوە بێئــــەوەی بەخۆمــــان بزانین ھیچ 
وێنەیــــەک یــــان دۆســــیەیەک یــــان زانیاریــــەک کە 
لەتەلەفۆنەکەماندا ھەڵمانگرتوە پارێزراو نیە، کەواتە 
ئاســــاییە کە زۆر بەباشی وێنەشمان بگرێت و گوێشی 
لەھەمو ئاخاوتن و قسەکانیشــــمان بێت، ڕاستە مۆبایل 
ئامێرێکی پێشــــکەوتوی سەردەمە، بەم ئەبێت ئەوە 
بزانین کە چۆن و بۆچی و کەی بەکاریدەھێنین، خۆمان 
لەئالودەبــــون بەمۆبایل بپارێزیــــن لەلێکۆڵینەوەیەکدا 
دەرکەوتــــوە ژاپۆنیەکان کەمتریــــن کاتیان بەمۆبایل و 
تۆڕە کۆمەیەتیەکان و ئەو بەرنامانەوە بەسەرئەبەن، 
گەلێکــــن لەداھێنــــان و کارکردندا کــــەم وێنەن. گەر 
الیەنێکــــی پســــپۆر لێکۆڵینــــەوەی لەســــەر بــــکات 
دەرئەکــــەوێ کــــە داھێنان لەالی ئــــەو گەالنەی وەک 
ئێمەن بەرەو پوکانەوە ئەڕوات، گەنجەکانمان پشتیان 
بەرەو کۆمانەوە ئەچێت، چەندین دیاردەی نەخوازراوی 
کۆمەیەتیــــەکان،  دوورکەوتنــــەوە  وەک  تریــــش، 
خۆبەدورگرتن لەیەکتر بینینی ڕاستەوخۆ، بۆیە ئەرکی 
دایکان و بــــاوکان و خوێندنگەو قوتابخانەکانیشــــە کە 
ڕێپیشاندەربن بۆ کەم کردنەوەی بەکارھێنانی مۆبایل، 
ئەرکی وەزارەتی پەروەردەیە بەلێکۆڵینەوەی زانستی 
بەدەستخســــتنی پالن و بەرنامــــەی تایبەت و ھاوکاری 
زانکۆ پێشکەوتوەکانی جیھان پالن و بەرنامەی تۆکمەو 
بەھێز دابنــــرێ بکرێتە وانەو خوێنــــدن تا نەوەکانی 
داھاتومــــان ئالودەی ئــــەو دیــــاردەو ئامێرانە نەبن و 
نەبنە کۆیلەی ئایپادو مۆبایل بەڵکو بەکارھێنانەکانی 
بەشێوازی زانستی و بەســــود بێت، ئەبێت ئەوە باش 
بزانین کە ھەر میللەتیــــک بەرھەمی نەبێت نەتوانێت 
پیداویســــتیەکانی خۆی دابین بکات، داھێنەر نەبێت 
بەردەوام کێشــــەو قەیران بەرۆکی بەرنادەن، کەواتە 
با بەدەستی خۆمان خۆمان نەکەین بەکۆیلەی ئامێرە 
ئەلکترۆنیەکان و مۆبایلی زیرەک، با ئامێرەکان کۆیلەی 
ئێمە بن.                                            

دالوەر عەلی سۆفی    

وەسفی خەلیل ئیسماعیل 

(٢٠) دوو  شەممە ٢٠٢٢/١١/٧ (٢٠) دوو  شەممە ٢٠٢٢/١١/٧

سلێمانی خوازیارە بەپێشەنگی بمێنێتەوە
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پیشەسازی سلێ�نی

ئا: رێژەن سەردار

دەڵەمە، جۆرە شیرەمەنییەکە کە 
لەشـــیری کەم چەوری و بێ شـــەکر 
ئامادەکرێت و بەدۆشـــاوی ترێ یان 
لەدو  دەخورێت،  خورماوە  دۆشاوی 
شوێنی ناو بازاڕی شاری سلیمانیدا، 
دوو بـــرا ماوەی ٢٥ ســـاڵە ده ڵه مه  

دەفرۆشن.

ئێوارانێـــک  دەمـــەو  ھەمـــوو 
بەدرێژایی ســـاڵ، لەو خوار سینەما 
سیروانی جارانەوە، کامەران لەسەر 
عەرەبانەیەکی ســـپی چەند ســـینە 
دەڵەمەیەکـــی پڕ لەقاپـــی بچوکدا 
لەســـەر یەک ریز کـــردووەو پەیتا 
پەیتا خەڵکی بەتامەزرۆوە دۆشاوی 
دەکەن بەسەرداو دەیخۆن. کامەران 
وت  پیشەســـازی"  بە"بازرگانـــی و 
"له ســـلێمانیدا ته نھـــا ئێمه  ده ڵه مه  
ده یفرۆشـــین و  ده که ین و  دروســـت 
حەزیـــان  زۆر  شـــار  خەڵکـــی 

لەدەڵەمەیە".
پیشـــه یه مان  "ئـــه م  وتیشـــی 
له باوکمانـــه وه  بـــۆ ماوه تـــه وه  که  
له ســـانی حه فتاکان یه که م که س 
بووه  له ســـلێمانی ده ڵه مه ی دروست 
براکه شـــم  فرۆشـــتویەتی،  کردوه و 
ماوه ی  محه مه د)  ســـۆران  (حاجی 
٢٥ ســـاڵه  ده ڵه مـــه  ده فرۆشـــێت، 
له  ئێســـتادا من و برا بچوکه که شـــم 

ســـه رقاڵی ئه م ئیشـــه ین و ئێواران 
نزیکه ی ٥  مه ولـــه وی   له شـــه قامی 

سینی ده ڵه مه  ده فرۆشم".

بەتامـــی  خواردنێکـــی  دەڵەمـــە 
زوودا  لەســـانی  کوردەوارییـــەو 
بەشیری مەڕو شـــیری دار ھەنجیر 
لەبەھاراندا لەگوندەکان دروســـتیان 

ســـەبارەت  کامـــەران  دەکـــرا،  
دەڵەمە  دروســـتکردنی  بەچۆنیەتی 
وتی "دەڵەمە له شیری بێ چه وری و 
بێ شـــه کر دروســـت ده کرێت، کە 
شـــیرەکە نەزۆر شـــل بێت و نەزۆر 
توند بێـــت و لەبەر کـــەم کوندنی 
ترش نەبووبـــێ و کەمێک مەیی بێ، 
شـــیرەکە کە گـــەرم دەبێت پێش 

ئەوەی ھەڵچێت دایدەگریت، ھاوکات 
جەالتین لەناو ئاوێکدا نەگەرم بێت و 
دەخەیتە  دەیگریتـــەوەو  نەســـارد 
ناو شـــیرەکەو خـــاوی دەکەیتەوە 
بەھێواشیو پاشان دەکرێتە قاڵبەوە، 
وازی لێدەھێنیت تا سارد دەبێتەوەو 
دۆشاوی ترێ یان خورمای دەکرێت 

بەسەردا دەخورێت".

سلێمانی حەزی لە"دەڵەمە"یە  
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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
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