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  ملیۆن گەشتیار لە         دا ھاتونەتە سلێمانی



گەشتیاریی ژووری بازرگانی 

بەمەبەســـتی بەھێزکردنـــی پەیوەندییە 
بازرگانییەکان لەنێوان شـــاری سلێمانی و 
وتی ئەمریکا، کۆنسوڵی گشتی ئەمریکا 
لەھەولێـــر ســـەردانی ژووری بازرگانـــی و 

پیشەسازی سلێمانی کرد.

 ئێرب یکس، کۆنســـوڵی گشتی ئەمریکا 
لەھەولێـــرو ژمارەیـــەک لـــە ھاوکارانـــی 
لەکونســـوڵخانەی ئەمەریـــکا ســـەردانی 
ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانییان 
کردو لەالیەن سیروان محەمەد، سەرۆکی 
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی و 
نـــەوزاد غەفور جێگری ســـەرۆکی ژوورو 
بەختیار مەحمود ئەندامی کارگێڕی ژوورو 
خاوەنکارانی  لەبازرگانـــان و  ژمارەیـــەک 

شاری سلێمانی پێشوازییان لێکرا.
 ئێرب یکس، کۆنســـوڵی گشتی ئەمریکا 
"دەمانەوێـــت  رایگەیانـــد  لەھەولێـــر، 
پەیوەندیەکانمان لەگەڵ ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی سلێمانی بەھێز بکەین چونکە 
دەرفەتی کارکردن  لەشاری سلێمانی زۆرەو 

ناوچەیەکی گرنگە بۆ وەبەرھێنان".
 راشـــیگەیاند "دەمانەوێـــت پەیوەندییە 
بازگانییەکان لەگەڵ ژوورە بازرگانییەکانی 
ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاو ھەرێمی 
کوردســـتان بەھێز بکەین تـــا لەنزیکەوە 
کاری ھاوبەش ئەنجام بدەن و بتوانن کاری 
ھاوبەش لەنێوان بازرگانان و وەبەرھێنەرانی 
ھەردووالدا ھەبێـــت و ئامادەکاری دەکەین 
بۆ ھاتنی شـــاندێکی گـــەورەی بازرگانی 
ئەمریکـــی بـــۆ ھەرێمی کوردســـتان کە 
دەبێتـــە ھۆی پەرەســـەندنی پەیوەندییە 

بازرگانییەکان لەنێوان ھەردووالدا".
 ســـیروان محەمـــەد، ســـەرۆکی ژووری 
ســـلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
"ژووری  ڕایگەیانـــد   لەکۆبونەوەکـــەدا 
بازرگانی و پیشەســـازی ســـلێمانی لەگەڵ 

زۆربـــەی وتانـــی جیھـــان پەیوەنـــدی 
بازرگانی و پیشەســـازی ھەیەو دەمانەوێت 
لەگەڵ ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاش 
کاری ھاوبەشمان ھەبێت، چونکە بازرگانان 
لەشـــاری ســـلێمانی توانای کاری زۆریان 
ھەیەو بەشێکی زۆری وەکالەتە جیھانیەکان 
بازرگانانی شاری سلێمانی وەریانگرتووەو 

لەعێراقدا دابەشی دەکەنەوە".
بازرگانـــی و  "ژووری   راشـــیگەیاند  
پیشەسازی ســـلێمانی خاوەنی پێشانگای 
نێودەوڵەتی تایبەت بەخۆیەتی کە سانە 
پێشـــانگای جۆراوجۆری  چەندین جـــۆر 
تێـــدا دەکرێتەوەو ســـەردانیکەری زۆری 

ھەیە بۆیـــە کۆمپانیا ئەمریکیەکان گرنگە 
بەشداری بکەن لەم جۆرە پێشانگایانەدا، 
چونکە شاری سلێمانی لەڕوی ئاسایشەوە 

یەکێكە لەشارە ئارامەکان".
 ســـیروان محەمەد، ئاماژەی بەوەش دا  
"گەورەترین پـــڕۆژەی گەنجینەی خۆراکی 
لەسەرئاستی عێراق لەشاری سلێمانیە کە 
سلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانی و  ژووری 
سەرپەرشتی دەکات و بەبێ قازانج بازرگانان 
بەپێشکەوتوترین  لێی  بوون  ســـوودمەند 
خۆراکی  دروســـتکراوەو  کـــۆگاکان  جۆر 
لەســـەر  ھەڵدەگیرێت،  تیـــادا  تـــەواوی 
ڕوبـــەری یەک ملێۆن مەتر دروســـتکراوە 

بەتێچوی زیاتر لـــە ١٥٠ ملێۆن دۆالر کە 
لە ٩٥٪ کارەکانی تەواو بووە بەشـــێوەی 
تەندروســـت خۆراکـــەکان ھەڵدەگیرێـــت 
کە شاری ســـلێمانی کردۆتە سەنتەرێکی 
گەورەی بازرگانـــی و لەڕێگەیەوە خۆراک و 

پێداویستیەکان دابەشدەکرێت".
ســـەرۆکی ژوور  ئەوەشـــی رونکـــردەوە  
"ژووری بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی 
تاکە ژوورە لەسەر ئاستی عێراق بەسیستمی 
یـــەک پەنجەرەیـــی کاردەکات کە ماوەی 
پێنج ســـاڵە ئـــەو کارە دەکەین و چەندین 
چاالکی دیکەمان ھەبووە، ئەمەش وایکرد 
سلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانی و  ژووری 

لەسەر ئاســـتی عێراق بەچاالکترین ژوور 
دەستنیشـــان بکرێت و خەتی ئاڵتونیمان 

پێبدرێت".
 ســـیروان محەمەد داواشیکرد  "کۆنسوڵ 
کاربکات بۆئەوەی شـــاری سلێمانی بکاتە 
دەســـتە خوشـــکی شـــارەوانی ئەمریکاو 
کاربـــکات بۆ بەھێزکردنـــی کەرتی بانکی 
لەھەرێمی کوردســـتان و ھاندانی کۆمپانیا 
ئەمریکیـــەکان بۆ ئەنجامدانی وەبەرھێنان 
لەشاری سلێمانی و دانانی کارگەی گەورە 
بەھاوبەشـــی لەگەڵ بازرگانانی سلێمانی و 
کارکردن بۆ پێدانی قەرزی بانکی خاوەن 
پڕۆژە پیشەسازیەکان و خانووبەرە لەالیەن 
حکومەتی عێراق وەک ئـــەوەی لەھەموو 
عێراقـــدا ھەیـــە، ئەو قـــەرزەش ھەرێمی 

کوردستان بگرێتەوە".
 ســـەرۆکی ژوور ئامـــاژەی بـــەوە کرد 
"لەشـــاری ســـلێمانی دوو کارگەی گەورە 
ھـــەن تایبەتن بەکۆمپانیـــا ئەمریکیەکان 
کـــە کاردەکـــەن و بەرھەمیـــان ھەیـــەو 
بەتەواوی عێراقدا دابەشی دەکەن ھەربۆیە 
داواکارین کونســـوڵ کاربکات بۆ ھاندانی 
کۆمپانیاکانـــی دیکەش بـــۆ وەبەرھێنان 

لەشاری سلێمانی".
ژمارەیـــەک  لەکۆبوونەوەکـــەدا  ھـــەر 
لەبازرگانانی شـــاری سلێمانی کە بەشدار 
بوون پێشـــنیاریان کرد بـــۆ بەھێزکردنی 
پەیوەندییـــە بازرگانییەکانیـــان لەگـــەڵ 
ئەمەریـــکا  کونســـوڵخانەی  ئەمەریـــکا. 

لەھەولێر ھاوکاریان بێت.
 لەکۆتاییدا ئێرب یکس، کۆنسوڵی گشتی 
ئەمریکا لەھەولێر رایگەیاند "بەدڵنیاییەوە 
کاردەکەیـــن بـــۆ ئـــەوەی پەیوەندیەکی 
باشـــی بازرگانی لەگەڵ شـــاری سلێمانی 
دروستبکەین ھاوکاری تەواوتان دەبین بۆ 
بەھێزکردنی کەرتـــی بانکی و ئەنجامدانی 

وەبەرھێنان".

پیشەسازی  بازرگانی و  ژووری  شاندێکی 
سلێمانی بەشـــداری لەمیھرەجانی تایبەت 
بە بەرھەمەکانی بەنگالندش کرد لەدەکای 

پایتەختی بەنگالدیش.

دوای ســـەردانی باڵوێـــزی بەنگالدیش 
لەبەغـــدا، محەمـــەد فازل ئەلبـــاری، بۆ 
سلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانی و  ژووری 
کە بانگھێشـــتی فەرمی بازرگانانی شاری 
سلێمانی کرد لەڕێگەی ژووری بازرگانیەوە 
بۆ بەشـــداری کردن لەمیھرەجانی تایبەت 
بـــە بەرھەمەکانـــی بەنگالندیش لەدەکای 
پایتەختی ئەو وتە، شـــاندێکی بازرگانی 

شاری سلێمانی بەشدار بوو.
 ســـیروان محەمـــەد، ســـەرۆکی ژووری 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی رایگەیاند 
بەنـــگالدش  باڵوێـــزی  داوای  "لەســـەر 
شاندێک بەسەرپەرشتی ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی ســـلێمانی لەشـــاری دەکای 
پایتەختـــی وتی بەنگالدیش بەشـــداری 
 MADE IN کرد لەمیھرەجانـــی ھەفتەی

."BANGLADESH
 راشیگەیاند "شێخ حەسینە واجد، سەرۆک 
وەزیرانـــی بەنگالدیـــش لەمیھرەجانەکەدا 
وتەیەکی پێشـــکەش کردو باسی لەگرنی 
کاری بازرگانی کرد لەگەڵ وتانی جیھان و 
ھیوای خواست ئەو بازرگانانەی سەردانی 
وتەکەیان کردووە کاری ھاوبەشی بازرگانی 

ئەنجام بدەن و پەیوەندی بەھێز دروســـت 
بکەن لەگەڵ یەکتـــردا، لەمیھرەجانەکەدا  
چەندین کۆمپانیای جیھانی بەشدار بوون، 
شـــاندێکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
ســـلێمانیش بەشـــداریان کـــرد کـــە زۆر 

بەگەرمی پێشوازیمان لێکرا ".
 سەرۆکی ژوور ئاماژەی بەوەش دا، دوای 
بەشداری کردن لەمیھرەجانەکە، سەردانی 
ژووری بازرگانـــی  "دەکا "مـــان کـــردو 
داوایـــان کرد پەیوەندییـــە بازرگانییەکان 

لەنێوان بازرگانانی ھەرێمی کوردســـتان و 
وتی بەنگالدیش دروست بکرێت، سیروان 
محەمەد وتی "ئێمـــە دەرگامان کراوەیەو 
ئامادەین بۆ ھەموو جۆرە کارئاســـانییەک 
بـــۆ بازرگانانی ھەرێمی کوردســـتان کە 
دەیانەوێـــت لەگـــەڵ کۆمپانیاکانی وتی 
بەنگالدیـــش کار بکەن، وتی بەنگالدیش 
بەناوبانگە بەچەندین جۆر میوەی دەگمەن و 
نایاب و دەرمان و کای تەندروستی، دووەم 
وتە لەڕووی جل و بەرگ و قوماشەوە لەسەر 

ئاســـتی جیھان، خوازیاریـــن پەیوەندییە 
بازرگانییـــەکان لەگەڵ عێـــراق و ھەرێمی 
بەتایبەتی  ببێت،  دروســـت  کوردســـتان 
لەبواری دەرمان و کا تەندروســـتییەکان 
کە بـــە بەرزترین کوالێتـــی و ھەرزانترین 
نـــرخ بەرھەم ھاتـــوون، ئێمـــەش وەکو 
سلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانی و  ژووری 
بەنگالدیشـــمان  بازرگانانی  بانگھێشـــتی 
کرد کە بەشدار بن لەپێشەنگاکانی شاری 
ســـلێمانی تاکـــو کاو شـــتومەکەکانیان 

نمایـــش بکەن کە ســـانە پێشـــانگای 
نێودەوڵەتی دەکرێتەوە".

محەمەد  ئەوەشـــی خستەڕوو،  سیروان 
شـــاندی بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی 
کە لەمیھرەجانەکەدا بەشـــدار بوون چەند 
ھاوبەشـــیان  کارکردنـــی  گریبەســـتێکی 
لەگـــەڵ کۆمپانیاکانـــی بەنگالدیش واژۆ 
کرد، ســـەرۆکی ژوور وتی "ھیوادارین ئەم 
سەردانە ببێتە بناغەیەک بۆ دروستکردنی 
پەیوەندییەکـــی ئابوری بەھێـــز لەنێوان 

ھەردوالدا".

 وتیشـــی "لەســـەردانەکەماندا بۆ وتی 
بەنگالدیش لەالیـــەن باڵوێزخانەی عێراق 
بانگھێشـــت کرایـــن و پێیـــان راگەیاندین 
ھـــاوکاری و  جـــۆرە  ھەمـــوو  ئامـــادەی 
کارئاســـانییەکین بـــۆ ئـــەو بازرگانانەی 
دەیانەوێت گرێبەستی کارکردن واژۆ بکەن 
لەگەڵ کۆمپانیاکانـــی وتی بەنگالدیش، 
سەردانەکەی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
سلێمانیشیان زۆر بەرز نرخاند و رایاگەیاند 
ئێـــوە ھەنگاوێکـــی گەورەتان نـــاوە بۆ 
دروســـتکردنی پەیوەندییە بازرگانییەکان 
لەنێوان عێراق و بەنگالدیش، لەم رووەشەوە 
سلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانی و   ژووری 
پشـــتیوانی تەواوی بازرگانان دەکات بۆ 
دروســـتکردنی پەیوەندی بازرگانی لەگەڵ 

وتی بەنگالندیش".

کۆنسوڵی ئەمریکا سەردانی ژووری بازرگانی و پیشەسازی دەکات

شاندێکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی سەردانی بەنگالدیش دەکات

ئا: زریان محەمەد

وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گەشتوگوزاری 
سلێمانی ئاماژە بەوە دەکات لەمساڵی 
گەشــــتیار  زۆر  ژمارەیەکــــی  ٢٠٢٢دا 
ھاتوونەتە ســــلێمانی و بەراورد بەساڵی 
پار کەرتی گەشتیاریی لەسلێمانی زۆر 
گەشەی کردووە، ئەو دەڵێت "لەماوەی 
یانزە مانگی ئەمساڵی ٢٠٢٢دا نزیکەی 
دوو ملێۆن گەشــــتیار ڕویان لەشــــاری 
ســــلێمانی کردووە، کە لەســــەدا ٨٥ی 
ناوەڕاست و  لەشارەکانی  گەشتیارەکان 

خواروی عێراقەوە ھاتون".

وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گەشتوگوزاری 
سلێمانی، ئارام شوانی لەلێدوانێکدا بۆ 
ڕۆژنامــــەی "بازرگانی و پیشەســــازی" 
راگەیاند لەماوەی یانزە مانگی ئەمساڵی 
٢٠٢٢دا ئەوگەشتیارانەی ڕویان لەشاری 
ســــلێمانی کردووە یــــەک ملیۆن و ٩٠٤ 
ھەزارو ٣٨٣ کەس بــــووە، تا کۆتایی 
مانگــــی دوانــــزەش پێشــــبینی دەکەن 
بگاتە زیاتر لەدوو ملێۆن گەشتیار، ئەو 
وتی "ھاتنی ئەو گەشــــتیارانە لەڕێگەی 
فڕۆکەخانــــەو  ســــنوریەکان و  دەروازە 
بازگەکانەوە تۆمــــار کراوەو لەو ڕێژەیە 
لەســــەدا ٨٥ی بەگەشتیاری شارەکانی 
خواروی عێراق دەخەمڵێندرێت و ئەوەی 
دەمێنتەوە لەوتانی دراوسێ و جیھانەوە 

ھاتون".

وتیشــــی "ھاتنــــی ئەو گەشــــتیارانە 
جوڵەیەکــــی باشــــی خســــتۆتە نــــاو 
بازاڕو ھۆتێل و ڕێســــتۆرانت و شــــوێنە 
ســــلێمانی و  شاری  گەشــــتیارییەکانی 
سلێمانی  شــــاری  وەرزەکاندا  لەھەموو 
گەشــــتیاری تایبــــەت بەخــــۆی ھەیەو 
ڕودەکەنــــە ناوچــــە گەشــــتیاریەکان و 
لەالیەن خاڵە سنوریەکانەوە کارئاسانی 
تەواو بۆ گەشــــتیاران دەکرێت و ڕێزیان 

لێدەگیرێت و بەخێرایی بەڕێدەکرێن".

ئارام شوانی جەغتی لەوە کردەوە کە 
کەرتی گەشــــتیاریی سلێمانی لەمساڵدا 
زۆر گەشــــەی کردووە بەراورد بەساڵی 
ڕابــــردوو، ھۆکارەکەشــــی گەڕانــــدەوە 
بۆ کرانــــەوەی خەڵکی شــــارو نەمانی 
مەترسیی کۆرۆناو ئەمنیەت و سەالمەتی 

لەپارێزگاکەدا.

لەئێستادا  خۆشبەختانە  راشیگەیاند" 
کێبڕکێکــــەی بەھێــــز بــــەدی دەکرێت 
لەنێوان خاوەن کۆمپانیا گەشتیاریەکان و 
ھۆتێلەکانی شاری سلێمانی بۆ ھێنانی 
گەشتیاران کەئەمەش وایکردووە ھاتنی 
گەشتیاران لە ماوەی ئەم یانزە مانگەدا 

بەراورد بەپارساڵ ٢٠٢١ زیاتربێت".

بەڕێوەبەرایەتــــی  وتەبێــــژی 
ئامــــاژەی  گەشــــتوگوزاری ســــلێمانی 
بەوەش دا لەشــــاری ســــلێمانی بەھۆی 
زۆری ناوچەی گەشــــتیاریی و سروشتی 
جوانی ناوچەکە، گەشــــتیاران حەزێکی 
زۆریان بۆی ھەیە کە ئەمەش وایکردووە 
بازاڕێکــــی باش لەناوچەکــــەدا ھەبێت و 
بــــەردەوام پشــــتیوانی لەگەشــــتیاران 

بکەن، ئــــەو وتی "زۆرترین گەشــــتیار 
کە دێنە شــــاری ســــلێمانی ڕودەکەنە 
ئەحمەدئــــاوا  دوکان و  ھاوینەھــــەواری 
کــــە شــــوێنی گەشــــتیاریی دڵڕفێنن ، 
ھەروەھا شوێنی گەشتیاریی دەستکردو 
سروشتیمان ھەیە وایکردووە گەشتیاری 

زۆر سەردانی بکەن".

ســــەبارەت بەتوانای شاری سلێمانی 
لەگرتنەخۆی گەشتیار ئەوەی رونکردەوە 
کە ســــلێمانی توانــــای ژمارەیەکی زۆر 
گەشــــتیاری ھەیــــە لــــەڕووی ھۆتێل و 
گەشــــتیارییەکان و  شوێنە  چێشتخانەو 
لەیەککاتدا  دەتوانێــــت  کە  مانەوەیان، 
٢٥ ھەزار گەشــــتیار لەخۆبگرێت، ئارام 
وتــــی "بەردەوام رێســــتۆرانت و کافتریا 
لەکردنەوەدان ئەمساڵی ٢٠٢٢ تا ئێستا 
٦٥ شــــوێنی تازە کراونەتەوەو ھەندێک 

جاریش شــــوێن ھەیە دادەخرێت، بەم 
ئامارەکان بەھەمو شــــێوەیەک شوێنی 
بەکۆی  لەزیادبوندایــــەو  گەشــــتیاریی 
گشتی لەشاری سلێمانی زیاتر لە ١٦٠٠ 
مۆڵەت دراوە بەڕێســــتۆرانت و مۆتێل و 
ھۆتێل و کافتریاو شــــوێنی گەشتیاریی، 
ئەمەش جێگەی دڵخۆشــــییە بۆ ئێمە، 
پشــــتیوانی تەواوی ھەمــــو پڕۆژەیەکی 
گەشتیاریی دەکەین لەسنوری پارێزگای 

سلێمانی".

دەربارەی پالنی کارکردنیان بۆ ساڵی 
تازە، ئارام شــــوانی وتی "ئێمە زۆر بێ 
پارەین بودجەمان نیەو دەسەتیشمان 
نیە، کە ئەمانە نەبوو ھیچمان پێناکرێت، 
چەندین بــــازرگان ھەوڵــــی کردنەوەی 
ھۆتێلی پێنج ئەستێرە دەدەن لەڕێگەی 
وەبەرھێنانەوەو ھەوڵەکان بۆ کردنەوەی 

بەردەوامــــە  گەشــــتیاریی  شــــوێنی 
لەڕێگەی بەڕێوەبەرایەتیمانەوە، ھەموو 
پشتیوانییەک بۆ ئەو کەسانە ھەیە کە 
دەیانەوێت پڕۆژەی گەشتیاری بکەن".

وتیشــــی "شاری گەشــــتیاریی دوکان 
یەکێکە لەپڕۆژە گەورەکانی گەشتیاریی 
کە بەردەوامە لەکارکردن و پشــــتیوانی 
تــــەواوی جێگری ســــەرۆکی حکومەتی 
ھەیە، ھەمــــوو ھەوڵەکان بــــۆ ئەوەیە 
شاری ســــلێمانی لەگەڵ ئەوەی شاری 
ڕۆشنبیرییە ببێت بەشارێکی گەشتیاریی 
لەھەموو الیەکەوە گەشــــتیار سەردانی 
بکات، لەبەرئەوەی کەرتی گەشــــتیاری 
سەرچاوەیەکی گرنگی داھاتە دەتوانرێت 
وەک یەکێک لەسەرچاوە سەرەکییەکان 
پەرەی  ئەگەر  پێببەســــترێت  پشــــتی 

پێبدرێت".

ئەمــــە لەکاتێکدایە کــــە له پارێزگای 
ســــلێمانی ١٣٥٠ بنکه ی گه شــــتیاریی 
ھه یــــه ، لــــه و ژماره یــــه  ٦٠٠ بنکــــه ی 
خواردنگەو ھۆتێلی میللی ھەیەو مۆڵه ت 
له قایمقامیه ت وه رده گرن ، ٧٥٠ بنکەیان 
له بەڕێوەبەرایەتی   مۆڵه ت  گه شتیارییه و 
گەشــــتوگوزار وه رده گــــرن و بڕوانامه ی 
ئه ستێره یان ھه یه ، ٢٨٢ ھۆتێل و مۆتێل و 
شوقه و کابینه ی گه شــــتیاریی و گوندی 
گەشتیاریی له ناو  شاری سلێمانی بوونی 
ھه یــــه ، لەم ژمارەیــــە ٦٩ میوانخانه ی 
میللــــی ھه یه، ٥٤ ریســــتۆرانتی ٥ + ٤ 
ئەستێرە ھەیە، ٧ ھۆتێلی ٥ ئەستێرە 

ھەیە.
لەدوو ساڵی رابردووتردا به ھۆی ھاتنی 
ڤایرۆسی کۆرۆناوه ، که رتی گه شتیاریی 
زیانمه ندترین که رت بوو کە گه وره ترین 
زەبرو زیانی به رکه وت، بەم لەســــاڵی 
٢٠٢٢دا سێکتەری گەستیاریی لەھەرێمی 
کوردســــتاندا بوژانــــەوەو جموجۆڵێکی 

بەرچاوی بەخۆیەوە بینی.

ھاوکات ئەوانەی لەبواری گەشتیاریدا 
کار دەکەن پێیانوایە ھەرچەندە ناوچه  
گه شــــتیارییه کان خزمه تگوازرییــــان بۆ 
وه کو  خزمەتگوزارییەکان  به م  کراوه ، 
پێوست نیه و زۆری ماوه  بگاتە ئاستی 
خوازراو، بەتایبەتی لەجەند ناوجەیەکی 
ســــەرنجڕاکێش و دڵڕفێنی ســــلێمانیدا، 
بۆ نمونه  ئامــــاژە بەناوچەی ھه ورامان 
دەکەن کــــە سروشــــتێکی زۆر جوانی 
ھه یــــه ، به م شــــوێنێکی وای تیا نییە  
گه شــــتیاران به خێزانی بچن و بمێننەوە، 
گەشــــتیارییەکاندا  شــــوێنە  لەزۆربەی 
خزمه تگــــوازری پێویســــت بوونی نیه و 
ئەوانەی ســــەرقاڵی ئەم بوارەن دەڵێن 
"حەیفە ئەو شوێنە جوانانەی سلیمانی 
خزمه تگوزاریه کانیــــان بــــەو ئەندازەیە 

الواز بێت" .

ھاتنی ئەو 
گەشتیارانە 

جوڵەیەکی باشی 
خستۆتە ناو 

بازاڕو ھۆتێل و 
ڕێستۆرانت و شوێنە 

گەشتیارییەکانی 
شاری سلێمانی و 

لەھەموو وەرزەکاندا 
شاری سلێمانی 

گەشتیاری تایبەت 
بەخۆی ھەیە

٢ ملیۆن گەشتیار لە٢٠٢٢دا ھاتونەتە سلێمانی 
"ھەموو ھەوڵێکمان بۆ ئەوەیە شاری سلێمانی ببێت بەشارێکی گەشتیاریی"

(٢١) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٢/١١ (٢١) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٢/١١

 شەوانی شەقامی سا� لەسلێ�نی



ئا: زریان محەمەد

نرخی گواستنەوەی کەلوپەل و خۆراک و 
پێداویســـتیەکان لەئێســـتادا ھـــەرزان 
بووە بـــەراورد بەکاتی بـــو بونەوەی 
کۆرۆنا، بازرگانێکیش دەڵێت "دابەزینی 
نرخـــی کرێـــی گواســـتنەوە کاریگەری 
دەبێت لەســـەر نرخی کاو خۆراک بۆ 

ھاوتیان".

بەڕێوەبـــەری کۆمپانیـــای بـــۆ کاری 
گواستنەوە، كاروان حەکیم بەڕۆژنامەی 
"بازرگانی و پیشەسازی" راگەیاند نرخی 
بەدەستپێکی  بەراورد  گواستنەوە  کرێی 
کۆرۆناو سەردەمی کەرەنتین لەجیھانداو 
دوای دەســـتپێکردنەوەو ئاسایبونەوەی 
ژیـــان، لەئێســـتادا بەڕێژەی لە ســـەدا 
٨٠ نرخی گواســـتنەوە ھـــەرزان بووە، 
ئەو وتی "نرخی گواســـتنەوەی باخیرە 
لەمانگـــی دەو یانـــزەدا لەوتـــی چین 
ھەرزان بوو، حاویەی ٤٠ فوتی گەشتبوە 
١٧٠٠ دۆالرو لەســـەرەتای مانگی یانزە 
نـــرخ گران بۆوە بـــۆ ٣٠٠٠ ھەزار دۆالر، 
بەم چەنـــد ھەفتەیەکـــە دابەزیوە بۆ 
٢٢٠٠ دۆالر لەچینـــەوە بۆ بەندەری ئوم 
قەســـر یان بەندەر عەباس، لەڤێتنام و 
تایلەندیش بەھەمان نرخەو لەئەمریکای 
باشـــور نرخی حاویە گوستنەوەی گران 
ببوو بۆ ٦٠٠٠ ھەزار دۆالر، بەم ئێستا 
نرخەکەی ھـــەرزان بووە بۆ ٤٠٠٠ ھەزار 
دۆالر ھەتـــا مێرســـین، بـــەم نرخی 

گواستنەوە لەناوخۆدا وەک خۆیەتی".
وتیشـــی "نرخی گواســـتنەوە لەوتی 

ھندستانەوە بۆ بەندەر عەباس یان ئوم 
قەســـر لەماوەی ڕابردودا بەرزبۆوە ھەتا 
١٥٠٠ دۆالر، بەم لەئێســـتادا نرخەکەی 
ھەرزانبووەو لەخـــوار ١٠٠٠ دۆالرەوەیە، 
بێگومان  نرخانـــەش  ئـــەم  دابەزینـــی 
کاریگەری ھەیە لەســـەر ھـــەرزان بونی 

کاو شتومەک لەبازاڕدا".

بازرگانێـــک ھـــەرزان بونـــی نرخـــی 
گواســـتنەوە بەھۆکارێـــک دەزانێت بۆ 
دابەزینی نرخی خۆراک و پێداویستیەکان و 
پێیوایـــە ھـــەر گۆڕانکاریـــەک لەکاری 
بازرگانیـــدا جیاوازی لەنرخدا دروســـت 
دەکات، ئەگەر کرێی ھاتوچۆ گران بێت 
ئەوە نرخیش گران دەبێت، ئەگەر ھەرزان 

بێت ئەوا نرخیش ھەرزان دەبێت".

ھاوبیـــر بورھان،خاوەنـــی کۆمپانیای 
ئارســـان کـــراون بـــۆ کاری بازرگانی 
بەڕۆژنامەی  ســـلێمانی  لەشاری  گشتی 
"کاری  راگەیاند  پشەســـازی  بازرگانی و 
بازرگانـــی بەردەوامـــی ھەیە لەشـــاری 
پەیوەندیەکی  توانیومانـــە  ســـلێمانی و 
بەھێـــز دروســـتبکەین لەگـــەڵ تەواوی 
کۆمپانیاکانـــی جیھان ھـــەر لەوتانی 
دراوسێ و وتانی ئەوروپا بۆیە بەردەوام 
خۆراکیەکانمـــان   کا ھاوردەکردنـــی 
وشـــکانی و  گواســـتنەوەی  لەڕێگـــەی 
ئاوییەوە دەھێنینە کوردستان گرانبون و 
ھەرزانبونی کرێی گواستنەوە کاریگەری 
تەواوی ھەیە لەســـەر نرخـــی خۆراک و 
کاکان لەئێســـتادا نرخی گواستنەوەی 
وشکانی لەوتانی ئەوروپاوە گران بووە 

بەھۆی بەرزبونەوەی نرخی ســـوتەمەنی 
پێـــش دوو مانـــگ بارمـــان لەوتانی 
ئەوروپاوە بە ٤٥٠٠ دۆالر بۆدەھات بەم 
ئێستا گرانبووە بۆ ٦٥٠٠ دۆالر ھەندێک 
جـــار بەزەحمەت بارھەڵگرمان دەســـت 

دەکەویت."

ئامـــاژەی بەوەش کرد کە گران بوون و 
ھـــەرزان بوونـــی کرێـــی گواســـتنەوە 
کاریگەری تەواوی ھەیە لەســـەر نرخی 

خۆراک و کاکان.

ھاوبیر وتی "لەسەردەمی سەرھەڵدانی 
کۆرۆناو دەستپێکردنی کەرەنتینە کردن 
لەجیھاندا نرخی گواســـتنەوەی کاکان 
بەرزبۆوە  باوەڕپێنەکراو  بەشـــێوەیەکی 
کـــە ئـــەوەش کاریگەری تـــەواوی کرد 
بووە ســـەر نرخ، بەم خۆشـــبەختانە 
لەگەڵ ئاسایی بونەوەی رەوشی جیھان و 
کەمبونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا نرخەکانی 

گواستنەوەش ئاسایی بۆتەوە".

ھاوبیـــر ئامـــاژەی بـــەوەش دا نرخی 
گواســـتنەوە تاکـــە ھـــۆکار نەبووە کە 
نـــرخ لەناوخـــۆدا گران بـــکات، بەڵکو 
لەئێســـتادا لەتـــەواوی ئەوروپـــادا نرخ 
گران بووە بەھـــۆی کەمبونەوەی ماددە 
سەرەتاییەکان و گران بوونی سوتەمەنی و 
زیادبونی کرێی دەســـتی کار، ئەو وتی 
"ئەم ھۆکارانە وا دەکات پێداویستیەکان 
بەگران بگات بەدەست ئێمەو لەبازاڕیشدا 
بـــەم ھەندێک خۆراک و  گران دەبێت، 
نرخەکانی گران  پێداویســـتیش ھەیـــە 

نەبووەو لەبازاڕەکاندا دەفرۆشرێت".

وتیشی "دەبێت کار بکرێت بۆ پشتیوانی 
کردنی بازرگانان لەالیەن حکومەتەوە تا 
بتوانن کارگە لەناوخۆدا دروست بکەن و 
ئـــەو بەرھەمانـــەی ھـــاوردەی دەکەن 
لێرە دروســـت بکرێت و پشـــت بەتوانای 
ناوخۆیـــی و بەرھەمـــە ســـەرەتاییەکان 
ببەســـترێت بـــەو مەرجـــەی حکومەت 
پشـــتیوانی تەواو بکات لەوەی گومرگ 

لەســـەر بەرھەمە ھاوردە کراوەکان زیاد 
بـــکات تا بتواندرێت دەرفەتی کاری زۆر 
نەڕواتە  پارە  بڕەخســـێنین و  لەناوخۆدا 

دەرەوە".

ئەمـــە لەکاتێکدایە خـــاوەن مارکێت و 
دوکاندارەکان لەگرانی نرخی بەرھەمەکان 
نیگەرانـــن، داواش دەکەن ھەوڵەکان بۆ 
کەمکردنەوەی  لەنرخ و  کردن  پارێزگاری 

نرخ بەردەوامی ھەبێت.

ئەردەن ئەحمـــەد، خاوەنی مارکێت 
لەمبـــارەوە وتی  لەشـــاری ســـلێمانی 
"بـــەردەوام لـــەدوای کۆرۆنـــاوە نرخی 
زۆربـــەی کاکان لەبەرزبونەوەدا بووە، 
ھەندێکیان شـــوێنی خۆیـــان گرتووەو 
ھەندێکیشـــیان نرخەکانیـــان ھـــەرزان 
بۆتـــەوە، بـــەم ھاوتیـــان ئـــەوەی 
پێویســـتیان پێیەتی دەیکڕن، ھەندێک 
لەئێستاشدا  کەمکردۆتەوە،  شتیشـــیان 
بەگشـــتی بازاڕ لـــەڕوی نرخەوە جێگیر 
بووە، چونکـــە بەرزبونـــەوەی کاکان 

جیھانیە بەتەنھا لێرە نەبووە".

وتیشی "لەدوای کۆرۆناو کەرەنتیکردن 
بازرگانـــی و  کارە  زۆری  بەشـــێکی 
بوونەوەیـــان  خـــاو  پیشەســـازیەکان 
بەخۆیانـــەوە بینی کە ئەوەش بوە ھۆی 
تەواوی  لەئێستاشدا  پێداویستی،  کەمی 
ســـێکتەرەکان دەســـتیان بەکارکـــردن 
کردۆتـــەوە تائێســـتاش کاریگەریەکانی 
بازرگانـــی و  کاری  لەســـەر  کۆرۆنـــا 

پیشەسازی بەتەواوی بنبڕ نەبووە".

گران بوون و ھەرزان 
بوونی کرێی 

گواستنەوە کاریگەری 
تەواوی ھەیە لەسەر 

نرخی خۆراک و 
کاکان

نرخی گواستنەوەی کا لەڕێگەی ئاوییەوە ھەرزان دەبێت 
بەم ڕێگەی وشکانی گرانبووە

مۆندیال (٢١) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٢/١١گواستنەوە (٢١) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٢/١١

  مەرزی باش�خ

ئا: زریان محەمەد 

لەسەرەتای دەســــتپێکردنی یاریەکانی 
مۆندیــــال لەوتــــی قەتــــەر، ھەوادارانی 
وەرزش لەشــــاری سلێمانی خواستیان بۆ 
ھەبووەو  مۆندیال  یاریەکانی  سەیرکردنی 
لــــەو ماوەیەدا زیاتر لەھەزارو ٥٠٠  کەس 
بــــۆ ســــەیری یارییــــەکان چونەتە وتی 

قەتەر.

عەتا ئەنوەر خزر، لێپرسراوی كۆمەڵەی 
كۆمپانیاو نوســــینگەكانی گەشت و گوزار 
لەســــلێمانی بــــۆ ڕۆژنامــــەی "بازرگانی و 
پیشەســــازی" وتــــی "ھەر لەســــەرەتای 
نزیکبونەوە لەمۆندیال خواســــت لەســــەر 
کڕینی پاکێجەکانی یاریەکان پەیدا بووە 
ئەو کەسانەی  وەرزشدۆســــتان و  لەالیەن 
خواســــتی گەشــــتیان ھەیــــە لەکاتــــی 
بۆنــــەو ڕوداوە مێژویەکانــــدا بەتایبــــەت 
ھەر لەســــەرەتای مانگی ھەشــــت و نۆو 
نزیکبونەوە لەیاریەکانی مۆندیال خواست 

لەسەر پاکێجەکان ھەبووە".

کۆمپانیــــاکان و  "ســــەرجەم  وتیشــــی 
لەشــــاری  فڕۆکەوانــــی  نوســــینگەکانی 
سلێمانی لەمانگی ھەشتەوە دەستیانکرد 
ھــــەر  کــــە  پاکێجــــەکان  بەفرۆشــــتنی 
پاکێجێــــک بریتیــــە لەوەرگرتنــــی ڤیزاو 
تکتی فرۆکــــەی ھەردوو ســــەرو ھۆتیل 
بۆ مانەوەی گەشــــتیارو گواســــتنەوەیان 
لەســــەرەتادا نرخی ئەو پاکێجانە بۆ ھەر 
گەشتیارێک ھەزارو ٤٥٠ دۆالر بوو، بەم 
لەدوای دەســــتپێکردنی یارییەکان بەپێی 
ڕۆژو قۆناغەکانی یاریەکــــەو زیاد بوونی 
خواست لەالیەن ھاوتیانەوە نرخەکانیش 

گۆڕان".

كۆمپانیــــاو  كۆمەڵــــەی  لێپرســــراوی 
لەسلێمانی  گوزار  گەشت و  نوسینگەكانی 
ئامــــاژە بــــەوەش دەکات  دوای ئەوەی 
داخوازی زۆرتر لەسەر پاکێجەکان ھەبون 
لەقۆناغــــی دوھەمــــی مۆندیالــــدا نرخی 
پاکێجەکان گۆڕان،  لەھەزارو ٤٥٠ دۆالرەوە 
نرخەکان بون بەھەزارو ٨٠٠ دۆالر، پاشان 
بــــوو بەدوو ھــــەزارو ٤٠٠ دۆالر، ئەو وتی 
کۆتاییەکان  یارییە  نزیکبونەوەی  "لەگەڵ 
نرخەکان زیاتر گران بون بەتایبەتی یاری 
کۆتایی مۆندیال نرخی پاکێجی لەئێستادا 

گەشتۆتە زیاتر لەشەش ھەزار دۆالر".

گەشتیاران و  زۆرو  "ھاندەرێکی  وتیشی 
ئەوانەی خواســــتی بینینی یاریان ھەیە 
لەشاری ســــلێمانیەوە ســــەردانی وتی 
قەتەریان کــــردووەو بەپێی ئەو داتایەی 
کۆمانکردوەتەوە لەشــــاری ســــلێمانیەوە 
تــــا قۆناغی ١٦ی مۆندیــــال زیاتر لەدوو 
ھــــەزار کەس ســــەردانی وتی قەتەریان 

کردووە".

كۆمپانیــــاو  كۆمەڵــــەی  لێپرســــراوی 
لەسلێمانی  گوزار  گەشت و  نوسینگەكانی 
ئەوەش ڕوندەکاتەوە "لەئێستادا کێشەیەک 
بۆ گەشــــتیارانی وتانی عێراق و سوریاو 
یەمەن ھەندێک وتی دیکە لەالیەن وتی 
قەتەرەوە دروســــتبووە کە پێدانی ڤیزای 
ماوەیەکی  کردووەو  قورســــتر  لەسەریان 
زۆری پێدەچێــــت تا ڤیــــزا دەگەڕێتەوە 
ئەمــــەش وایکــــردووە ســــەردان کــــردن 
لەعێراق و کوردســــتانەوە کــــەم بێتەوە، 

بەم ھەوڵەکان ھەر بەردەوامە".

بەپێی قســــەی عەتا ئەنوەر، مۆندیال 
جموجۆڵێکی باشــــی کارکردنی خستۆتە 
ناو کۆمپانیاو نوســــینگەکانی فڕۆکەوانی 
کــــە توانیویانە کار لەســــەر فرۆشــــتنی 
پاکێجــــی یاریەکان بکەن و دروســــتبونی 
کێشــــەی درەنــــگ گەڕانــــەوەی ڤیــــزای 
ھەڵگرانی پاســــپۆرتی عێراقی کاریگەری 

ھەبووە لەســــەر کەمبونەوەی گەشتیارو 
خاوبونەوەی کاری نوسینگەکان.

رێورەسمی مۆندیالی قەتەر لە٢١ / ١١ 
/ ٢٠٢٢دا دەستیپێکرد، نزیکەی مانگێک 
دەخایەنێت و یاری کۆتایی لە ١٨ی مانگی 

١٢ی لەیاریگای لوسێل بەڕێوەدەچێت.
 ئەمە یەکەمین خولی مۆندیالی فیفایە 

جیھانی  ناوەڕاســــت و  لەڕۆژھەتــــی  کە 
عەرەبی بەڕێوە دەچێت.

 لەمۆندیالــــی ٢٠٢٢دا، ٣٠ ھەڵبــــژاردە 
بەشــــدارییان کردووە کە پشــــکی شــــێر 
بــــەر کیشــــوەری ئەوروپا کەوتــــووەو تا 
یــــاری  کۆتایــــی پاڵەوانێتیەکــــەش ٦٤ 

ئەنجامدەدرێن.

لەقۆناغی دوھەمی 
مۆندیالدا، نرخی 

پاکێجەکان لەھەزارو 
٤٥٠ دۆالرەوە بون 

بەھەزارو ٨٠٠ دۆالر، 
پاشان بوو بەدوو 

ھەزارو ٤٠٠ دۆالر،  بۆ 
یاری کۆتایی مۆندیال 
نرخی پاکێج گەشتۆتە 

زیاتر لەشەش ھەزار 
دۆالر

زیاتر لەھەزارو ٥٠٠ کەس لەسلێمانییەوە 
بۆ سەیری مۆندیال چونەتە قەتەر

  مۆندیالی قەتەر یەکەمین خولی مۆندیالی فیفایە لەڕۆژهە�تی ناوەڕاست



ئا: زریان محەمەد

مامۆســـتای زانکۆ، شـــۆخان ھیدایەت 
لەزانستی  ماســـتەر  بڕوانامەی  ھەڵگری 
لـــەم  ســـلێمانی  لەزانکـــۆی  خـــۆراك 
گفتوگۆیەدا لەگەڵ رۆژنامەی "بازرگانی و 
پیشەســـازی  دەربارەی  پیشەســـازی" 
خـــۆراک لەھەرێمی کوردســـتان دەڵێت 
بەخۆراکی  دەوڵەمەنـــدە  "کوردســـتان 
سەرەتایی، بەم حکومەت نە لەڕابردوو 
نە لەئێستادا گرنگی تەواوی بەپیشەسازی 

خۆراک نەداوە".

لەھەرێمی  ئایا  پیشەسازی:  بازرگانی و 
کوردستاندا گرنگی بەپیشەسازی خۆراک 

دراوە؟ 
شۆخان ھیدایەت: لەھەرێمی کوردستان 
نە لەڕابردوو نە لەئێستادا گرنگی تەواو 
بەپیشەســـازی خۆراك نـــەدراوە، بەم 
ئەتوانم بڵێم خۆشبەختانە ھەنگاو نراوە 
بۆ بەرەوپێشـــچوون یاخود بۆ گرنگیدان 
بەپیشەســـازی خـــۆراك، بەنمونە وەك 
ھەبوونـــی چەندیـــن کارگـــەی ناوخۆی 

خۆراك لەشارە جیاوازەکانی ھەرێمدا.

گرنگـــی  پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 
پیشەسازی خۆراک لەچیدایە؟

پیشەسازی  گرنگی  ھیدایەت:  شۆخان 
ناوخۆیی  بەرھەمی  بەرزڕاگرتنی  خۆراك 
وتـــە، کـــە دەبێتـــە ھـــۆی ئـــەوەی 
ببات،  پێشـــەوە  بەرەو  ھەرێمەکەمـــان 
چونکـــە ھەرێمـــی کوردســـتان چـــۆن 

بەروبومەکانی  بەنـــەوت و  دەوڵەمەنـــدە 
ئاواش دەوڵەمەندە لەخۆراکی سەرەتایی 
وەك گەنم و دانەوێڵەکان، بۆیە ئەتوانین 
بەگرنگیدان بەپیشەســـازی خۆراك شان 
بەشـــانی وتە پێشکەوتوەکان تەنھا بە 
پێداویستەیەکانمان  ناوخۆیی  بەروبومی 
دابیـــن بکەیـــن. ئەمـــەش دەبێتە ھۆی 
ئـــەوەی کە ھیچ کات لەژێر مەترســـیدا 

نەبین و داھاتی خۆمان ھەبێت.

بازرگانی و پیشەسازی: چۆن بتواندرێت 
چاودێری خـــۆراک بکرێت بەتایبەت ئەو 

خۆراکانەی ھاوردە دەکرێن؟
شۆخان ھیدایەت: پێویستە سیستەمی 
 Quality Control ســـەالمەتی خۆراکی
لە ھەرێمی کوردســـتان پتەو بکرێت بۆ 
ئەوەی بتوانرێ کۆنترۆڵی ســـەالمەتی و 
تەندروستی خۆراك بکرێت ھەم لەناوخۆی 
ھەرێـــم ھەم بۆ خواردنـــی ھاوردەکراو، 
ئەویش بەخســـتەنکاری ستافی شارەزاو 
دەرچوانی  کارپێکردنـــی  دامەزرانـــدن و 
بەشـــە تایبەتمەندیـــەکان بەخـــۆراك، 
ھەروەھـــا ئامێری باش بۆ پشـــکنینی 

خۆراک و لێکۆڵینەوە لێی.

تاچەنـــد  پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 
کوردستان لە بارە بۆ دانانی پیشەسازی 

خۆراکی؟
کەشـــوھەواو  ھیدایـــەت:  شـــۆخان 
سروســـتی کوردستان زۆر زۆر لەبارە بۆ 
دانانی پیشەســـازی خۆراك لەبەرئەوەی 
وەك ئاماژەم پێدا ھەرێمی کوردســـتان 

دەوڵەمەندە بەدانەوێڵە. بەم بەداخەوە 
دەســـەتداران ھاندانی وەك پێویستیان 
نیە بۆ بەرەو پێشـــچونی پیشەســـازی 

خۆراك. 

بازرگانی و پیشەســـازی: گرنگترین ئەو 
ڕێگریانەی لەبەردەم کەرتی پیشەسازی 

خۆراک ھەن چین؟
ڕێگرییەکانـــی  ھیدایـــەت:  شـــۆخان 
بەردەم پیشەســـازی خـــۆراك نەبوونی 
کارئاسانی تەواوە لەالیەن کاربەدەستان و 
دەستڕۆشـــتوانی ھەرێمـــەوە. ھەروەھا 
کارو  خـــاوەن  مافـــی  نەپاراســـتنی 
خۆراکیەکان.  بەروبومـــە  بەکارھێنەری 
باج و  زۆربوونـــی  ئـــەوەش  ســـەڕەرای 
دەرامەتی سانەی لەسەر ئەو کەسانەی 

کە خاوەن کارگەی خۆراکین.

پێشنیارتان  پیشەســـازی:  بازرگانی و 
چییە بۆ ھاندانی بازرگانان و خاوەنکاران 

بۆ دەستپێکردنی پیشەسازی خۆراک؟
شـــۆخان ھیدایەت: تەنھا پێشنیار بۆ 
بارزگانان و خاوەنکارانی بۆ دەستپێکردن 
یان بەردەوامی لەپیشەســـازی خۆراکدا 
ئەوەیـــە کـــە ناوخۆو میللەتـــی خۆیان 
بەگرنگتر بزانن ھەتا خەڵکانی تر، راستە 
ئاڵنگارییـــەکان زۆرن، بەم بەردەوامی 
لەســـەر کارەکەیان یان دەســـتپێکردن 
بەبازرگانی پیشەسازی خۆراک و پێکەوە 
بین دەتوانین زاڵ بین بەسەر گرفتەکان و 

زیاتر وتمان بەرەوپێشەوە ببەین.

لەناوخۆدا  پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 

پێداویستییەکانمان ھەیە بۆ دەستپێکردن 
بەپیشەسازی خۆراک؟

شـــۆخان ھیدایـــەت: بەڵـــێ مـــادەی 
ســـەرەتایی باشمان ھەیە بۆ دەستپێکی 
پئشەســـازی خۆراک، بەالم پێویستمان 
بەدەســـتگیرۆیی ھەیـــە بـــۆ ئـــەوەی 
پیشەســـازی خۆراکمان بەرەوپێشـــەوە 
ببەیـــن، بەنمونە پێدانـــی زەوی یاخود 
قەرز بەبازرگانان و خاوەنکاران ھاندانێكی 
باشـــە. لەئێســـتادا ھەرێمی کوردستان 
کاردەکات بـــۆ زیادکردنی بەرھەمھێنانی 
بەرھەمی ناوخۆو پشتیوانیکردن لەکەرتی 
پیشەســـازی خۆراک، بـــەم ھەوڵەکان 
وەک پێویســـت نین و خاوەن کارگەکان 
نیگەرانـــن لەوەی پشـــتیوانیان ناکرێت 
لەالیەن حکومەتەوە بۆ ســـاغکردنەوەی 

بەرھەمەکانیان.

ئا: زریان محەمەد
 

ھیوا قەرەنی، سەرپەرشتیاری ئیدارەی 
ســـەربەخۆی راپەڕین لـــەم گفتوگۆیەدا 
لەگەڵ ڕۆژنامەی "بازرگانی و پیشەسازی" 
کەرتـــی  "لەســـنورەکەیاندا  دەڵێـــت 
کشتوکاڵی گرنگی باشی پێدراوەو لەڕوی 
پیشەسازیەوە چەندین کارگەی گەورەیان 
ھەیە کە توانای ھەناردەکردنیان ھەیە".

   بازرگانـــی و پیشەســـازی: ســـنوری 
کـــوێ  ڕاپەڕیـــن  ئیـــدارە  کارگێـــڕی 

دەگرێتەوە؟
ھیوا قەرەنی: سنوری کارگێڕی سنوری 
ئیـــدارەی راپەڕیـــن ھەر ســـێ قەزای 
رانیەو پشـــدەرو حاجیاوا دەگرێتەوە کە 
ئەوانیش بریتین لەھەشت ناحیە، بریتین 
لەچوارقوڕنـــەو ســـەرکەپکان و بێتواتەو 
سەنگەســـەرو ژاراوەو ھێرۆو ھەڵشـــۆو 

ئیسێوە.

بازرگانی و پیشەسازی: جوڵەی بازرگانی 
لە مەرزی کێلێ لە چ ئاستێکدایە؟

  ھیـــوا قەرەنـــی: جوڵـــەی بازرگانی 
لەکێلێ بەشێوەیەکی گشتی لەئاستێکی 
مامناوەندایەو بەردەوام جوڵەی بازرگانی 
ھەیـــە بەو پێیـــەی رێگەیەکی نزیکە بۆ 
بازرگانان بۆ ھێنانی کەلوپەلەکانیان بۆ 
ناوخۆی کوردســـتان، لەدوای سەردانی 
شـــاندی ئیدارەی ڕاپەڕین بۆ پارێزگای 
ئازەربایجانی ڕۆژئاوای کۆماری ئیسالمی 
بازرگانی  رێککەوتـــن  ھـــەردووال  ئێران 
پـــەرەی زیاتری پێبدرێت و بکرێت بەدوو 

شەفت.

    بازرگانی و پیشەسازی: ھیچ کارێکتان 
کـــردووە بۆ بەنێودەوڵەتـــی بوونی ئەم 

دەروازەیە؟
  ھیـــوا قەرەنـــی: بەدڵنیایی ھەوڵێکی 

زۆرمان داوە بـــۆ بە نێودەوڵەتی کردنی 
دەروازەی کێلـــێ، بـــۆ ئەو مەبەســـتە 
چەندین سەردانمان ئەنجام داوە بۆ الی 
سەرۆک کۆماری پێشووی عێراق و ھەموو 
الیەنە پەیوەندیدارەکان و سەردانی وتی 
ئێرانیشمان کردووە بۆ ھەمان مەبەست.

     بازرگانـــی و پیشەســـازی: ھاوتیان 
دەتوانـــن لـــەم دەروازەیـــەوە ھاتوچۆ 
بکەن لەنێوان ھەرێم و کۆماری ئیسالمی 

ئێراندا؟
  ھیـــوا قەرەنی: لەئێســـتادا ھاوتیان 
ناتوانن لەڕێگەی پاســـپۆرتەوە ھاتوچۆ 
بکەن، بەم لەھەوڵەکانمان بەردەوامین 
ئومێد دەکەیـــن لەزوترین کاتدا بەڕووی 

ھاوتیاندا بکرێتەوە.

     بازرگانـــی و پیشەســـازی: لـــەڕووی 
گەشتیارییەوە ئیدارە راپەڕین چۆنە؟

ھیـــوا قەرەنـــی: بەگشـــتی ســـنوری 
ئیـــدارەی راپەڕیـــن خاوەنـــی چەندین 
کە  گەشـــتیارییە  شـــوێنی سروشـــتی 
بەردەوام لەھەموو ناوچەکانی کوردستان 
سەردانی دەکرێت و جوڵەیەکی گەشتیاری 
باش لەســـنورەکەدا ھەیە، بەم لەڕووی 
پڕۆژەی گەشـــتیارییەوە تا ئێســـتا ھیچ 
بەم  لێنیـــە،  پڕۆژەیەکی گەشـــتیاری 
ئێمـــە ھانی وەبەرھێنـــەران دەدەین کە 
بێن لەسنورەکە وەبەرھێنانی گەشتیاری 
ئەنجام بدەن و ببنە مایەی خزمەتکردنی 

زیاتری کەرتی گەشتیاری.
 

    بازرگانی و پیشەسازی: چی کراوە بۆ 
جێبەجـــێ کردنی پـــڕۆژەی وەبەرھێنان 

لەبواری گەشتیاریدا لەناوچەکەتاندا؟
  ھیوا قەرەنی: لەئێستادا بەڕێوەبەرایەتی 
گشتی وەبەرھێنانی راپەڕین کراوەتەوەو 
ســـێکتەرەکانی  ھەمـــوو  لەســـەر  کار 
وەبەرھێنان دەکرێت، لەو چوارچێوەیەدا 

لەبـــواری  وەبەرھێنـــان  پـــرۆژەی 
ئەم  کارەکانی  لەبەرنامەی  گەشـــتیاری 
بەڕێوەبەرایەتیە گشـــتیە ھەیەو ئێمەش 
لەئیدارەی راپەڕین ھەموو پشتیوانیەکی 
خۆمان بۆ دووپات کردۆتەوە، ئومێدمان 
وایە کە وەبەرھێنەران بێنە پێشـــەوە بۆ 
ئێمەش  پڕۆژەکانیان و  پێشکەشـــکردنی 
ئـــەوەی لەتوانانماندا بێت بەپێی یاســـا 

کارئاسانی تەواویان بۆ دەکەین.

    بازرگانـــی و پیشەســـازی: لـــەڕووی 
پیشەسازییەوە ئیدارەی ڕاپەڕین چۆنەو 
بـــە چ کانزاو ســـەرچاوەی سروشـــتی 

دەوڵەمەندە؟
  ھیـــوا قەرەنی: لـــەڕووی کانزاییەوە 
بەچەندیـــن  دەوڵەمەنـــدە  ســـنورێکی 
مادەی کانزایی و ســـەرچاوەی سروشتی 
کە بۆ نمونە ئێســـتا بەھۆی بوونی زێی 
بچووک بەشێک لەو چەوو لمەی بەرھەم 
دەھێندرێت، لێرەوە بۆ شوێنەکانی تری 
کوردســـتان دەچێت، ھەروەھا پێشووتر 
گەورە کۆمپانیاکان ھاتوون بۆ پشکنینی 
نـــەوت لەســـنورەکە، بـــەم بەھـــۆی 
قەیرانـــی داراییەوە نەتوانـــرا بەردەوام 
بن، بەشـــێوەیەکی گشتی سنورەکەمان 
ســـنورێکی زۆر دەوڵەمەنـــدە بەمادەی 

کانزایی جۆراوجۆر.
 

    بازرگانی و پیشەســـازی: چەند کارگە 
لەســـنووری ئیـــدارە ڕاپەڕینـــدا ھەیە؟ 

گرنگترینیان کارگەی چییە؟
  ھیـــوا قەرەنی: ژمارەیەکی زۆر کارگە 
لەسنورەکەمان دامەزراون و کار دەکەن کە 
پێداویستی بۆ تەواوی کوردستان دابین 
دەکەن، لەوانەش کارگەی دروستکردنی 
دەرگاو کارگەی شامپۆو پاککەرەوەکان و 

کارگەی بلۆک و ...ھتد.

    بازرگانـــی و پیشەســـازی: لـــەڕووی 
ئاســـتێکدایە؟  چ  لـــە  کشـــتوکاڵیەوە 
ئەگەر زانیاریتان ھەبێت لەســـەر ڕێژەی 
خانووی پالستیکی و کێڵگەی پەلەوەری و 
ھەنگەوانی و ســـامانی ماسی لەسنووری 

ئیدارەکەتاندا؟
  ھیوا قەرەنی: لەڕووی کشـــتوکاڵیەوە 
بەو پێیەی ســـنوری ئیـــدارەی راپەڕین 
خاوەنی ھەردوو دەشتی بیتوێن و پشدەرە 
زۆر  کشـــتوکاڵی  زەویەکـــی  خاوەنـــی 
باشەو سانە بەســـەدان تەن بەرھەمی 
کشتوکاڵی ھەناردەی بازارەکانی ھەرێمی 

کوردستان دەکرێت.

 بازرگانـــی و 
 : ی ز ســـا ن پیشە یتـــا ند ە یو پە

لەگـــەڵ ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
سلێمانیدا چۆنە؟

  ھیوا قەرەنی: بەو پێیەی ســـەرجەم 
بازرگانانی ســـنوری ئیـــدارەی راپەڕین 
ئەندامن لەژووری بازرگانی و پیشەسازی 
بەڕێوەبەری  دەســـتەی  وەک  سلێمانی، 
ژورەکـــە ســـەردانمان کـــردون و داوای 
پشتیوانی و ھەماھەنگی زیاتر لەنێوانماندا 
ھەبێت، بەم بەداخەوە تا ئێستا نەبووە، 
ئێمە ئومێد دەکەیـــن ھەماھەنگی زیاتر 
ھەبێـــت لەنێوان ئیدارەی ســـەربەخۆی 
راپەڕین و ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
ســـلێمانی، ھەروەھـــا ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی تەنھا خۆی بەموڵکی سنوری 
جوگرافی سلێمانی نەزانێ، خۆی بەموڵکی 
ئیـــدارەی راپەڕین و شـــوێنەکانی تریش 
بزانێ کە بەشـــێکن لەژووری بازرگانی و 
پەیوەنـــدی  ســـلێمانی و  پیشەســـازی 
لەگەڵیـــان ھەبێـــت، ئومێـــد دەکەیـــن 
بەھەماھەنگی ھەردووالمان پەیوەندیەکی 
باشتر لەسەر بنەمای بەرژەوەندی ھەموو 
الیەک دروست بکرێت یاخود ھاوشێوەی 
پارێـــزگای ھەڵەبجـــە ژووری بازرگانی و 
پیشەســـازی راپەڕینیش دروست بکرێت 
لەپێنـــاو بـــەرەو پێشـــبردنی بـــواری 
بازرگانی لەســـنورەکە. دەڤەری راپەڕین 
کشتوکاڵی و  لەبواری  گرنگە  ناوچەیەکی 
گەشـــت و گوزار بەھۆی بوونی رێژەیەکی 
زۆر زەوی بەپیت، کـــە خۆی لەھەردوو 
دەشـــتی بیتوێن و پشـــدەر دەبینێتەوەو 
ھەڵکەوتەی سنورەکەشـــی زۆر گونجاوە 
بۆ گەشـــت و گوزار، بۆیە بۆ زیادکردنی 
لەســـنورەکەمان  کار  ھەلـــی  داھـــات و 
وەبەرھێنان  بواردا  لەھەردوو  دەتوانرێت 
بکرێت و ببێتە ھۆکاری بەرەو پێشبردنی 

زیاتری سنورەکەمان.

کارگێڕی پیشەسازی

مامۆستایەکی زانکۆ: لەھەرێمی کوردستان گرنگی 
بەپیشەسازی خۆراک نەدراوە

سەرپەرشتیاری ئیدارەی راپەڕین:
ژمارەیەکی زۆر کارگە لەسنورەکەمان دامەزراون 

سنوری ئیدارەی 
راپەڕین خاوەنی 

ھەردوو دەشتی بیتوێن و 
پشدەرە خاوەنی 

زەویەکی کشتوکاڵی 
زۆر باشەو سانە 

بەسەدان تەن بەرھەمی 
کشتوکاڵی ھەناردەی 
بازارەکانی ھەرێمی 
کوردستان دەکات

گرنگی پیشەسازی 
خۆراك بەرزڕاگرتنی 
بەرھەمی ناوخۆیی 

وتە، کە دەبێتە ھۆی 
ئەوەی ھەرێمەکەمان 
بەرەو پێشەوە ببات

(٢١) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٢/١١ (٢١) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٢/١١

  لەکوردستان گرنگی تەواو بەپیشەسازی خۆراك نەدراوە

  ئیدارەی راپەڕین هەر سێ قەزای رانیەو پشدەرو حاجیاوا دەگرێتەوە



ئا: رێژەن سەردار

كاروان بـــه رزان خه فـــاف خاوه نـــی 
كۆمپانیای ئۆ پی غـــاز رایده گه یه نێت 
ته قینه وھـــی   ســـه ره كی  "ھـــۆكاری 
شـــۆڤاژ ده گه ڕێته وه  بـــۆ به كارھێنانی 
كه ره سته ی خراپ و كوالێتی نزم له گه ڵ 
به ستنی سیسته مه كه  له الیه ن وه ستای 

نه شاره زاوه ".

خاوه نی  خه فـــاف،  بـــه رزان  كاروان 
كۆمپانیـــای ئۆ پی غـــاز بەڕۆژنامەی  
"بازرگانـــی و پیشه ســـازی" ڕاگه یانـــد 
كوردســـتان  ھه رێمـــی  ســـنوره كانی 
كراوه یه  بۆ ھاورده كردنی ھه موو جۆره  
كوالێتییه كی کەرەســـەی شۆڤاژ، بۆیه  
زۆر جار کەرەســـەی ساختەو کوالێتی 
نزم و خراپ دەھێنرێتە کوردســـتانەوەو 
کارەســـاتی لێدەکەوێتـــەوە، ئەو وتی 
"ناتوانم بڵێم سه رجه م ئه و كه ره ستانه ی 
له بازاڕه كانـــی ھه رێمی  كـــه   شـــۆڤاژ 
به رزه ،  كوالێتی  باش و  كوردســـتاندان 
به م مه ترســـییه كه  زیاتر به كارھێنانی 
نا شـــاره زایی  به ھه ڵه و  كه ره ســـەکانە  
دروستی ده كات نه ك نزمی كوالێتی، بۆ 
نمونه  ھه ندێك وه ستا بۆری پالستیكی 
به كارده ھێنن بۆ گواستنەوەی غازەکە، 
یاخود ئه و قفڵ و جۆین و كه رەســـانه ی 
تر كه  له كاتی به ســـتنی سیســـته می 
شـــۆڤاژه كه  به كاریده ھێنن تایبه ت نیه  
به غاز، ئه مه  كێشـــه  دروســـت ده كات 
به پله ی یه كه م، بـــه  پله ی دووھه میش 
نزمی كوالێتی ماده كه  كێشـــه  دروست 

ده كات".
وتیشی "ئێمه  ئاگادارین كه ره سه  ھه یه  
له بازاڕه كانی كوردســـتان له وتی چین 
دروســـت ده كرێت، به م لێی نوسراوه  
ھاوتییه ك  ئیتاڵیـــا،  دروســـتكراوی 
شاره زا نه بێت له م بواره  توش ده بێت و 
ده خه ڵه تێنرێت، له به غدا رێگایه كی زۆر 
دروســـت و باش گیراوه ته به ر بۆ رێگری 
كردن له  كێشـــه كانی سیسته می غاز، 
سیســـته می  به ســـتنی  پێش  له به غدا 
غازه كه ، ده بێت ســـامپڵی ســـه رجه م 

كه ره ســـه كان ببرێت بۆ به رێوبه رایه تی 
كوالێتی كۆنترۆڵ یان وه زاره تی نه وت و 
غـــاز له وێ پشـــكنینی بـــۆ ده كرێت، 
ئه گـــه ر ده رچوو ئینجـــا رێگه  ده درێت 
به داخه وه   لێـــره   به م  به كاربھێنرێت، 

ئه و رێكارانه  نیه ".

خاوه نی كۆمپانیای ئۆ پی غاز ئاماژە 
بەوە دەکات له شـــاری ســـلێمانی ئه و 
سیسته می  كه ره ســـته كانی  شوێنانه ی 
شۆڤاژ ده فرۆشن له  ١٥ شوێن زیاتر نین 
و ھه موویان ناسراون، ئەو وتی "ئه وەی 
كێشـــه كه ی دروســـتكردوه ، سه رجه م 
كاره سات  ته قینه وه و  شـــوێنانه ی  ئه و 
له الیه ن  سیسته مه كه   رووئه دەن،  تیادا 
كه سانی نه شـــاره زاوه  به ستراون، تاكو 
ئێستا ھیچ شوێنێك كه  سیسته مه كه ی 
له الیه ن كۆمپانیا ناسراوه كانه وه  به سترا 
بێت توشی كێشـــه  نه بووه، كه سانێك 
سیسته مه كه   ده ســـتكاری  نه شاره زان 
ده كه ن، به تایبه تی ئەوانەی لەدەرەوەی 
ھەرێمی کوردســـتانەوە دێـــن تیاندایه  
له حیمچییـــه  له خۆیـــه وه  ده ســـتكاری 
سیســـته می غـــاز ده كات، مـــه رج نیه  
ئـــه وه ی له حیمچی بوو ئیتـــر بتوانێت 
ھه موو ئیشێك بكات، ئه وان مه رجه كانی 

سه المه تی نازانن".
وتیشـــی "مه رجـــی كاركـــردن وه ك 
کۆمپانیاکانی  وه ســـتای شـــۆڤاژ الی 
ئێمـــە ئه وه یه  ده بێـــت تاقیكردنه وه ی 
له حیمی (سی پی جی) پێبكرێت، زۆر 
شـــاره زا بن له جۆره كانی له حیم كردن، 
ئه ندازیاری  له ژێـــر چاودێـــری  ده بێت 
غاز كار بكه ن، شـــتێك نیـــه  به ناوی  
ئه ندازیاری غاز یان به شی ته كنینی غاز 
له زانكۆكان، ئه و كه سانه ی كه  شاره زان، 
خولـــی راھێنانیان لـــه ده ره وه ی وت 
بینیوه ، یان له ژێـــر كۆمه ڵك رێنمایی 
كار ده كـــه ن، كه  له الیـــه ن وه زاره ته وه  
ده رچووه ، مـــن خۆم له وتی به ریتانیا 
بۆ ماوه ی دوو ســـاڵ ئه ندازیاری غازم 
خوێندوه و بۆ ماوه ی یه ك ســـاڵ له ژێر 
سه رپه رشتی ئه ندازیاری شاره زادا بووم  
ئینجا رێگه م پێدرا خۆم به سه ربه خۆیی 

كاری سیسته می گاز بكه م له به ریتانیا، 
بەم لێره  كاره كان ئاسانه ".

ســـەبارەت بەوەی دوای تەقینەوەی 
ئەو سیســـتەمی غازەی لەماڵێکی ناو 
شاری سلیمانی رویدا، ئیش و کارەکانی 
تایبەت بەشۆڤاژ پاشەکشەی نەکردووە، 
كاروان بـــه رزان خه فـــاف، خاوه نـــی 
كۆمپانیای ئۆ پی غاز وتی "به داخه وه  
حكومیه كان  فه رمانگـــه   راگه یانـــدن و 
كازیوه   ته قینه وه كـــه ی گه ڕه كی  دوای 
له ســـلێمانی ھاوتیانیان زۆر ترساند، 
بێگومـــان له ھه موو وتانی جیھان لەم 
ته نانه ت  رووئـــه دات،  كێشـــه   بوارەدا 
له وته  زۆر پێشـــكه وتوه كانیش، به م 
ئه وه ی زۆر گرنگه  ئه و كاره ساته  ببێته  
وانه یه ك كـــه  كه موكوڕییـــه كان چاك 
بكرێت، بـــەم به داخـــه وه  له ھه رێمی 
كوردستان سیسته می غاز بووه  به فۆبیا، 
ئێمه  له ساڵی ٢٠١٤وه  كار ده كه ین ھیچ 
كاره ساتێك رووی نه داوه ، ئه وه ی ئێستا 
رووئه دات به ھۆی کارکردنی كه ســـانی 
نه شـــاره زاوەیە کە ھاتون لەم بوارەدا 
كار ده كـــه ن  به نرخێكی ھه رزان، بۆیه  

ئه م بارودۆخه  چاوه ڕوانكراو بوو".

وتیشی "من له ســـاڵی ٢٠٠٢ له وتی 
به ریتانیـــا ده ســـتم كـــرد به كاركردن 
له سیســـته می غاز تاكو ســـاڵی ٢٠١٤ 
ھاتمه وه  كوردستان، كۆمپانیاكه  ساڵێك 
پێـــش من له م بـــواره دا كاری ده كرد، 
كڕیمانه وه و تا ئێستا بێ کێشە کارمان 
کردووەو ســـانە چێکی ئەو سیستەمە 
غازانـــە دەکەینـــەوە کە کارمـــان تیا 
کردون، تا بزانین تووشـــی ھەڵکشان و 
داکشان نەبوون بەھۆی تێپەڕینی کات و 
گەرماو سەرماوە، بۆیە پێشنیاز ده كه م 
ھاوتیان كار له گه ڵ ئه و كۆمپانیایانه  
بكه ن كه  مۆڵه تی فه رمیان ھه یه ، تاكو 
ئه گه ر ھه ڵه یه كیش كرا بدۆزرێته وه و سزا 
بدرێت، به م وه ســـتایه كی ماتۆرسوار 
ناتوانرێـــت بدۆزرێته وه ، دووھم  شـــت 
پێویســـته  ســـانه  چێک و پشكنین بۆ 
سیسته مه كه  بكرێت له الیه ن وه ستایه كی 

شاره زاوه ".

ئا: رێژەن سەردار

مانگی رابـــردوو، لەگەڕەکی کازیوەی 
 LPG سلێمانی بەھۆی تەقینەوەی گازی
خانووییەک لەســـلێمانی تەقییەوە، بەو 
ھۆیەوە ١٥ كەس گیانیان لەدەســـتداو 
١٢ كەســـی دیکەیـــش برینـــدار بون، 
مامۆستایەکی زانکۆ دەڵیت " كه ره سه ی 
کوالێتی نزم و وەستای نا شاره زا  مایەی 
کارەســـات دەبن بۆ سیســـتەمی غازی 

شۆڤاژ".

بارزان ئه کره م، ئه ندازیاری میکانیک و 
مامۆســـتای  کۆلیژی ئه ندازیاری به شی 
پۆلەتەکنیـــک،  لەزانکـــۆی  میکانیـــک 
بەڕۆژنامـــەی "بازرگانی و پیشه ســـازی" 
راگه یاند "له ئێستادا به ھۆی گه شه کردنی 
ته کنه لۆژیـــاوه  دانانی شـــۆڤاژ گرنگ و 
پێویســـته ، به م کێشـــه ی ســـه ره کی 
له ھه رێمـــی کوردســـتان ئه وه یـــه  ئه و 
که ســـانه ی که  شـــۆڤاژ دائه نێـــن و ئه و 
که سانه شـــی کارگـــه ی دروســـتکردنی 
ته نکی شـــۆڤاژیان ھه یه  نازانرێت تاکو 
چه ند شاره زان له کاره کانیان و به گوێره ی 
ســـتانداره  جیھانییـــه کان کار ده کـــه ن 
یاخود نا، له ئێســـتادا له سه دا ٩٠ی ئه و 
سیستمی  دانانی  ســـه رقاڵی  که سانه ی 
شـــۆڤاژن بڕوانامەیان نیه  له م بواره داو 
ھه موویـــان ده ڵێـــن ئێمه  شـــاره زاین، 
کوردســـتانەوە  لـــەدەرەوەی  زۆربه یان 
ھاتـــون، بـــەم دوای ته قینه وه کـــه ی 
گه ڕه کی کازیوه  خەڵک وریاترانە مامەلە 

دەکەن لەم بوارەدا".

وتـــی  زانکـــۆ  مامۆســـتایەی  ئـــەم 
"کێشـــه یه کی تر لـــه م بابه ته دا، خراپی 
کوالێتی کەرەســـەو ماده کانه ، به شێک 
له کۆمپانیـــاكان ده ڵێن  به رھه مه کانمان 
ئیتاڵییـــه ، بـــه م له تورکیـــا یان چین 
دروست ده کرێت، له ھه رێمی کوردستان 
چه ندیـــن شـــوێن ھه یه  بۆ پشـــکنینی 
کوالێتی که ره ســـه کانی شۆڤاژ، له شاری 
سلیمانی کۆلیژی ته کنیکی ھه یه  که  من 
خۆم سه رپه رشتی ده که م،  تاکو ئێستا 
یه ک دانه  له و کەرەسەو مادا نه  پشکنینی 

بۆ نه کراوه ، نازانرێت کوالێتی چۆنه".

وتیشی "سەیرم لەوە دێت چۆن  به رگری 
ســـلێمانی  قائیمقامیه تی  شارســـتانی و 
رێگه یان داوه  ئـــه و مادانه  له بازاڕه کاندا 
بێ پشکنین و دڵنیابوون له کوالێتیه که ی 
بفرۆشرێت؟! له شاری سلێمانی کارگه ی 
دروســـتکردنی ته نکی شۆڤاژ ھه یه ، من 
به دواداچونـــم بۆ کـــردوه  له   حیم کردنی 
ته نکیه کان له گه ڵ ستانداره  جیھانییه کان 
ناگونجێت، کەسانی ئاســـاییان ھێناوه  
وه ک ده رگاو پەنجـــه ره  له حیمیـــان بۆ 
ده کات، له کاتێکدا له حیم كردنی ته نكی 
شۆڤاژ پێوه رو ستانداردی تایبه تی خۆی 

ھه یه".

ئـــەم  چه ره ســـه ركردنی  له بـــاره ی 
كێشـــه یەوە ، بـــارزان ئه کـــره م وتـــی 
"چاره ســـه رکردنی ئه م کێشـــه یه  ته نھا 
به وه  ده بێت کـــه  به ڕێوەبه رایه تییه کانی 
کوالێتی کۆنترۆڵ و به رگری شارســـتانی 

خاوه نی كۆمپانیایه كی شۆڤاژ: به داخه وه  
له ھه رێمی كوردستان سیسته می غاز بووه  به فۆبیا کارەساتی شۆڤاژ: كه ره سه ی کوالێتی نزم و وەستای نا شاره زا 

مامۆستایه كی زانکۆ: مه ترسی بتڵی غازی مان له داھاتوودا زیاد ده کات

کێشه ی سه ره کی 
له ھه رێمی کوردستان 
ئه وه یه  ئه و که سانه ی 
که  شۆڤاژ دائه نێن و 

ئه و که سانه شی 
کارگه ی دروستکردنی 

ته نکی شۆڤاژیان ھه یه  
نازانرێت تاکو چه ند 

شاره زان له کاره کانیان و 
به گوێره ی ستانداره  

جیھانییه کان کار 
ده که ن

شۆڤاژ شۆڤاژ

به ھاوکاری له گه ڵ زانکـــۆکان که  ئێمه  
له زانکۆکان له شکرێک ئه ندازیاری به تواناو 
شـــاره زامان ھه یه ، پێکه وه  کار بکه ن، 
ئاماده ین بێبه رامبه ر له لیژنه کاندا به شدار 
بین، بابه ته که  چونکه  گیانی مرۆڤه کانه  
زۆر له پـــاره   گرنگتره ، له ئێســـتادا ئه و 
که سه ی که  پشکنین ده کات له لیژنه کانی 
کوالێتی کۆنترۆڵ  ده رچووی ئاماده یی 
بازرگانییـــه ، ھیچ شـــاره زاییه کی نیه ، 
پســـپۆڕو شاره زا  که ســـانی  داواکارین 
دابنرێت، ئێمه  دوو کارگه ری گه وره مان 
ھه یـــه  له گـــه ڵ ٤٠ کۆمپانیـــاو دوکان و 
بابه ته وه ،  بـــه م  په یوه ندیدار  شـــوێنی 

داواکارم پرۆسه ی پشـــکنینی کوالێتی 
به زانکۆ بســـپێرن، ئێمه  بـــێ به رامبه ر 
ئاماده ین کار بکه ین، خۆبه خشانه ، ھه ر 
ته نکیه ک من پشکنینی بۆ بکه م مۆری 
لێبـــده م گرەنتی ده که م تاکو ٥ ســـاڵ 
ھیچ ڕونه دات، شـــه ش ساڵ له مەوپێش 
غازیان  کارگه یه کـــی  چه نـــد  به رھه می 
ھێنـــا بۆ ئێمه  پشـــکنینمان بۆ کردن و 
رێنمایمان دا به لیژنه کانی قائیمقامیه ت، 
به م زۆربه ی ئه و به رھه مانه ی ئێســـتا 

له بازاڕدا ھه ن له کوالێتی ده رناچێت ".

وتیشـــی "ئـــه و تانکیانـــه ی له بازاڕدا 

ھـــه ن کۆنه ی وتانه  بۆیـــاخ ده کرێت  و 
ده نردرێـــت  لێئه درێـــت و  له زگه یه کـــی 
بۆ ئێـــره ، له ئه وروپا ھه مـــوو کایه ک 
کاتژمێریی کاری دیاری کراوی ھه یه ، که  
ته واو بوو ده بێت بگۆڕێت، به شێک له و 

ته نکیانه  که  ده گۆڕدرێت دێته  ئێره".

ئەم مامۆستایەی زانکۆی پۆلەتەکنیک 
جه خت لـــه وه ش ده كات ئێســـتا جگه  
مه ترسییەکی  شۆڤاژه که ،  له سیسته می 
دیکەی پەیوەست بەغاز له سه ر زۆربه ی 
ماڵـــه کان ھه یـــه ، ئەویـــش دوو ملیۆن 
بتڵی غـــازه  له ماڵه کاندا، کە به شـــێک 

له و غازانه  به قاچـــاغ له ئێرانه وه  دێت و 
ھیـــچ پشـــکنینێکی بۆ ناکرێـــت، ئەو 
وتـــی "کارگه کانی غـــازی مان ده بێت 
به مواســـه فاتی ١٢٦٤ عێراقـــی له گه ڵ 
مواسافه تی ٥٠-٤٥ به ریتانی کار بکه ن، 
به م له ســـه دا ٦٠ی ئه و مواســـه فاته  
جێبه جێ ده کرێت له ئێســـتادا، زۆر شت 
ھه یه  لێی نازانن و که سیش پرس ناکات، 
مه ترســـی بتڵی غازی مان له داھاتوودا 
بـــۆ  ھۆکاره که شـــی  ده کات،  زیـــاد 
ھاورده کردنی کای خراپ و نه شاره زایی 
کارگه کانـــی ناوخۆیه ، ھه زارو ٢٠٠ بتڵی 
گاز دروست کرابوو کوره ی بۆ نه کرابوو، 

(٢١) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٢/١١ (٢١) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٢/١١
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دانه یه ک پشـــکنینی بۆ کرا ده رنه چوو، 
قائیمقامیه ت به  خاوه ن کارگه که ی وت: 
باشـــه  له مەودوا ھه وڵبـــده ن کوره ی بۆ 
دروســـت بکه ن!! - به ڕاستی کاره ساته  
شتیکی وا ڕوبدات به ته نھا سه رزه نشتێکی 
خـــاوه ن کارگه که  بکرێت، له بری ئه وه ی 
بکرێته وه و  کـــۆ  له بازاڕدا  به رھه مه که ی 
چـــاک بکرێت، ئه و ســـه مامه ی به بتڵی 
غازی کوردســـتانه وه  ھه یه  ســـەمامەی 

عادین و له ئێران دروست ده کرێت".

وتیشـــی "تاکـــه  چاره ســـه ر ئه وه یه  
نوێنـــه ری زانکـــۆ بخرێتـــه  لیژنه کانی 
کۆنترۆڵه وه   کوالێتـــی  قائیمقامیـــه ت و 
پشـــکنین بۆ به رھه مه کان بکرێت، ئه و 
رێوشـــوێنیان  خراپن،  زۆر  کایا نـــه ی 
به رامبه ر بگیرێتەبەر، تاکو که س بوێری 
ئەوەی نه بێت شتی خراپ بفرۆشرێت".



بتکۆین و دراوە ئەلکترۆنییەکان بۆچی ھاڕەیان کرد؟
گفتوگۆ لەگەڵ بازرگانێکی دراوە ئەلکترۆنییەکان

"نرخی دۆالر به رامبه ر به دیناری عێراقی جێگیر ده بێت"

ئا: رێژەن سەردار

ســـەنگەر فایـــەق، بازرگانـــی دراوە 
ئەلکترۆنییەکان لەم گفتوگۆیەدا لەگەڵ 
رۆژنامـــەی "بازرگانـــی و پیشەســـازی" 
دەڵێت "ھه بووه  لەسلێمانی سه رمایه كەی 
لـــەدراوە  بـــووه  دۆالر  ھـــه زار   ١٠
ئەلکترۆنییەکانـــدا و زیانـــی کـــردووەو 

سەرمایەکەی بووە بە ١٠٠ دۆالر ".

بازرگانـــی و پیشەســـازی: لەمـــاوەی 
رابـــردودا نرخی بتکۆین  و کـــۆی دراوە 
گەورەیان  دابەزینێکی  ئەلکتۆنییـــەکان 
بەخۆوە بینی، کە چاودێران بەجەڵتەی 
ناودەبـــەن،  ئەلکتۆنییەکانـــی  دراوە 
ھـــۆکاری ئەم دابەزیـــن و داڕوخانە چی 

بوون؟
سەنگەر فایەق: له ئێستا نرخی دراوه  
به رچاو  به شـــێوه یه كی  ئه لكترۆنییه كان 
دابه زیون ، بـــۆ نمونە نرخی بیتكۆین له  
٦٠ ھـــه زار دۆالره وه  دابه زیوه  بۆ ١٥ تا 
٢٠ ھه زار دۆالر، دوو ھۆكاری ســـه ره كی 
ھه ن بـــۆ دابه زینی به ھـــای بێتكۆین و 
دراوە ئەلکترۆنییـــەکان به م شـــێوه یه:  
یه كـــه م ھۆكار، بریتییه  له جه نگی نێوان 
ڕوسیاو ئۆكرانیا. دووه م ھۆكار، بریتییه  
له به رزبونه وه ی نرخی نه وت و ھه ڵئاوسان 
له بازاڕه كانی جیھان، رێژه ی ھه ڵئاوسان 
له ئه مریـــكا به گوێـــره ی توێژینه وه كانی 
بانكـــی فیدراڵی ده بێت له ســـه دا دوو 
بێت، به م له ئێستادا گه یشتۆته  له سه دا 
ھه شـــت، له وتانی ئه وروپاش به ھه مان 
ھه ڵئاوسان  ڕوبه روبوو نه وه ی  بۆ  شێوه ، 
ناچارن ســـودی بانكی زیاد بكه ن، كه  
رێژه ی سودی بانكی زیاد بكرێت نرخی 
دۆالر به رز ده بێته وه ، كه  نرخی دۆالریش 
به رزبێته وه  ھه موو دراوه كانی تر ته نانه ت 

پشـــكی كۆپانیاكانیش له بۆرســـه كانی 
جیھـــان داده به زێـــت. دابه زینی به ھای 
دراوه  ئه لكترۆنیـــه كان به ھۆی ئه م دوو 
ھۆكاره وەیه ، ئه گینا رۆژ به رۆژ ھاوتی و 
كۆمپانیـــای زیاتـــر روو له به كارھێنانی 
متمانه ی  ده كه ن،  ئه لكترۆنیه كان  دراوه  
ئه لكترۆنیـــه كان  بـــه دراوه   ھاوتیـــان 

له وپه ڕی به رزیدایە.

ئەم  بازرگانـــی و پیشەســـازی: پاش 
دابەزینە ئایا رێژه ی مامه ڵه كردن به دراوه  
ئه لكترۆنییه كان له ھه رێمی كوردســـتان 

كه می كردوه  یاخود بەپێچەوانەوە؟ 
سەنگەر فایەق: ده كرێت بڵێین رێژه كه  
له قه باره ی پاره كاندا كه می كردوه ، ئه گینا 
رێژه ی به شداری كردنی خه ڵك به رده وام 
له كاتی ســـه رھه ڵدانی  له زیادبوندایـــه ، 
ڤایرۆســـی كۆرۆنـــاو كه ره نتینه  كردن، 
به كارھێنانی  كردن و  به شـــداری  رێژه ی 
له ھه رێمـــی  ئه لكترۆنیـــكان  دراوه  
كوردستان زۆر زیادی كردوه ، به م بڕی 
پاره كـــه  كه می كردوه ، واتا به پاره یه كی 
كه متر به شدار ده بن، كۆمپانیای مێتا كه  
خاوه نداریه تی فه یسبوك ده كات له گه ڵ 
كۆمپانیاكانی بواری گه مین و ته كنه لۆژیا، 
ھاوكارن بۆ ئـــه وه ی به كارھێنانی دراوه  
ئه لكترۆنییـــه كان زیاد بـــكات، چه ندین 
وت له ســـه ر ئاســـتی جیھان بیر له وه  
ده كه نـــه وه  دراوی ئه لكترۆنـــی تایبه ت 
به خۆیـــان ھه بێت، بۆ نمونـــه  ژاپۆن و 
ســـویدو ئه مریكاو روســـیا، ده یانه وێت 
ڕاسته وخۆ بێنه  ناو ئه م بواره وه و به یاسا 
رێكیبخه نه وه  تاكو سنورێك بۆ ئه و كاره  
نایاساییانه  دا بنێن كه  ده كرێت به دراوه  

ئه لكترۆنیه كان ئه نجام بدر ێت.

ئێســـتا  پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 

له ســـلێمانی رێـــژه ی فرۆشـــتنی دراوه  
ئه لكترۆنیه كان زیاترە یاخود كڕینی؟

بابه تـــه دا  لـــه م  فایـــەق:  ســـەنگەر 
ئامارێكی دروســـت له به رده ســـتا نیه ، 
به م به بۆچونی من، دوو حاڵه ت ھه یه ، 
كاتێك كه  بێتكۆین یـــان ھه ر دراوێكی 
دیكه  ڕوو له دابه زین ده كات خه ڵك چاوی 
له سه ر ئه وه یه  بیكڕێت، كه  نرخیش به رز 
ده بێته وه  فرۆشتن زۆره ، ھاوتیان به مه  
قازانج ده كـــه ن، بۆیە له ئێســـتا كڕین 

زۆرتره .

بازرگانی و پیشەسازی: ئایا ئه م كڕینە  
مه ترسی زیانی بەدواوە نیه ؟

ســـەنگەر فایەق: ئه مـــه  بازرگانییه و 
سوودو زیانی تێدایه ، باشترین كار ئه وه یه  
ھاوتیان به شێك له سامانه كانیان بخه نه  
نێو ئـــه م مامه ڵه یه وه  نـــه ك ھه مووی، 
ئه گه ر شـــه ڕی روسیاو ئۆكرانیا کۆتایی 
پێبێـــت و مه ســـه لەی ســـوودی بانکی 
ئه لكترۆنییه كان  دراوه   نرخی  نه مێنێت، 
زۆر به رز ده بێته وه ، له ئێستادا ھاوتیانی 
شاری سلێمانی به شێك له سامانه كانیان 
ده خه نه  بازاڕه وه و به شـــێكی ھه ڵده گرن 
بـــۆ ئه و كاته  ڕوو له به رزبونه وه  ده كات، 
به گوێره ی پێشـــبینه كان ســـاڵی ٢٠٢٣ 
ئه م دابه زینـــه ی دراوه  ئه لكترۆنه یه كان 
بـــه رده وام ده بێـــت، بۆیه  له ئێســـتادا 
ھاوتیان مامه ڵه ی كورتخایه ن ده كه ن. 
ئێمه  دوو جۆر مامه ڵه مان ھه یه  یه كێكیان 
مامه ڵـــەی كورتخایه نـــه  كـــه  رۆژانـــه  
له نرخی نزمدا ده كرێت و ده فرۆشـــرێت، 
مامه ڵه یه كی تر ھه یـــه  ھه ڵگرتنه، واتە  
دراوه كان ھه ڵده گیرێـــت بـــۆ ماوه ی ٦ 
مانگ تاكو ســـاڵێك، به م تاكو ئێستا 
به گوێـــره ی پێشـــبینیه كان بـــازاڕ به م 
شێوه یه  ناسه قامگیره  ده مێنێته وه  تاكو 

ساڵی ٢٠٢٤.

بازرگانی و پیشەسازی: كه س ھه بووه  
لەم ماوەیەی رابردوودا به ھۆی مامه ڵه ی 
زیانێكـــی  ئه لكترۆنیه كانـــەوە  دراوه  

گه وره ی کرد بێت؟ 
ســـەنگەر فایـــەق: به شـــێوه ی تاك 
ھه بووه  ســـه رمایه كەی ١٠ ھه زار دۆالر 
بووه و زیانی کردووەو ھاتۆته  سه ر ١٠٠ 
دۆالر، به م  له شـــاری سلێمانی كه س 
نه بووه  پاره یه كی زۆر زۆر له ده ستبدات، 
به م له ســـه ر ئاستی جھیان ھه یه ، دوو 

باشـــوور  كۆریای  له ئه مریكاو  كۆمپانیا 
مایەپووچ بوون.

بازرگانی و پیشەســـازی: پێشبینیتان 
چیه  بۆ داھاتووی بازاڕه  ئه لكترۆنییه كان 

له داھاتوودا؟
دراوه   بـــازاڕی  فایـــەق:  ســـەنگەر 
٢٠٠٩وه   له ســـاڵی  ئه لكترۆنه یـــه كان 
دروســـت بووه ، به م له كاتی كۆرۆناوە 
زۆر گه شه ی كرد، له ئێستادا بۆچونه كان 
له ســـه ر ئاســـتی جیھـــان ســـه باره ت 
به چاره نوســـی ئه م دراوه  دابه ش بوون 
به ســـه ر دوو به ره دا، ئه گه ر یاســـاكان 
ڕێكبخرێتـــه وه و دەرفەتی فه یك كردن و 
كاری نایاســـایی نه بێت لـــه م بواره دا، 
به دڵنیاییەوه  شـــرۆڤه كاران گه شـــبینن 
بـــه وه ی داھاتوویه كـــی گه شـــی ھه یه . 
بۆچونێكی تریش ھه یه  پێیانوایه  بابه تی 
دراوه  ئه لكترۆنیـــه كان كاتییه و كۆتایی 
پێدێـــت، به م من وه ك خـــۆم پێموایه  
داھاتوویه كی گه ش چاوه ڕێی ئه م بازاره  
ده كات و رۆژانه  چه ندین كۆمپانیای گه وره  
دێنه  نـــاو ئه م بـــازاڕه وه ، له به رئه وه ی 
مه ترســـی ھاك كردن و ســـاخته كردنی 
تێدا نیـــه و مامه ڵكردن پێی ئاســـانه و 
كه مترو  له ده ستدانی سه رمایه   مه ترسی 
حه واڵه كردن پێی ئاسانه ، بۆیه  پێموایه  
داھاتوویه كی گه ش چاوه ڕێی ئه م بازاڕه  

ده كات. 

بازرگانی و پیشەســـازی: بەمەزەندەی 
تۆ له سلێمانی رۆژانە بڕی چه ند مامه ڵه  

به دراو ی ئه لكترۆنییەوە ده كرێت؟
ســـەنگەر فایـــەق: به مه زه نـــده ی من 
رۆژانه  ١٠٠ بۆ ١٥٠ ھه زار دۆالر مامه ڵه ی 
گریمانیه و  ژماره یـــه   ئـــه م  پێده كرێت، 

ئامارو داتای ورد له به رده ستدا نیه .

له ئێستا نرخی دراوه  
ئه لكترۆنییه كان 

به شێوه یه كی به رچاو 
دابه زیون ، بۆ نمونە 
نرخی بیتكۆین له  
٦٠ ھه زار دۆالره وه  

دابه زیوه  بۆ ١٥ تا ٢٠ 
ھه زار دۆالر

وته بێژی بازاڕی دۆالره كه ی ســــلێمانی 
رایده گه یه نێــــت "نرخــــی دۆالر به رامبه ر 
به دیناری عێراقی جێگیر ده بێت، چونكه  
بانكــــی ناوه نــــدی عێــــراق ١٠٠ دۆالر به  
١٤٦ ھه زار دینار ده فرۆشــــێت و ناكرێت 
جیاوازیه كی زۆر له نێوان نرخی فه رمی و 

نرخی بازاڕدا ھه بێت".

جه بــــار گــــۆران، وته بێــــژی بــــازاڕی 
شــــاره زای  ســــلێمانی و  دۆالره كــــه ی 
"بازرگانی و  بھڕۆژنامــــەی   ئابوری  بواری 
پیشه ســــازی" راگه یانــــد نرخــــی دۆالر 
به رامبــــه ر به دینــــاری عێراقــــی جێگیر 
ده بێــــت، ئــــەو وتــــی "ھــــۆكاری ئــــه و 
ناسه قامگیرییه ی له چه ند رۆژی رابردووه  
كــــردووه ،  دراو  له بازاره كانــــی  ڕووی 
كه مكردنه وه ی بڕی فرۆشــــتنی دۆالر بوو 
له الیه ن بانكی ناوه ندی عێراقه وه ، پێشتر 
بانكی ناوه ندی رۆژانه  ٢٥٠ ملیۆن دۆالری 
ده فرۆشــــت، به م ئه م ماوه یه  ئه و بڕه ی 
كه م كردووه ، تاكو ئێســــتا ھۆكاره كه ی 
دیــــار نیه  بــــۆ كه م كراوه تــــه وه ، بانكی 
ناوه ندی عێراق ١٠٠ دۆالر به  ١٤٦ ھه زار 
دینار ده فرۆشــــێت، ناكرێت جیاوازیه كی 
زۆر له نێوان نرخی فه رمی و نرخی بازاڕدا 
ھه بێت، چونكه  كاتی خۆی بڕیاردرا ١٠٠ 
دۆالر به  ١٤٦ ھەزار دینار بفرۆشرێت به  
١٤٧ ھه زار دینار له بازاڕه كاندا مامه ڵه ی 

پێوه  بكرێت".

وتیشی "ھۆكاری دووه م بۆ به رزبونه وه ی 
نرخــــی دۆالر به رامبه ر دینــــاری عێراقی 
بریتیــــه  لــــه وه ی ژماره یــــه ك له بانكــــه  
ئه ھلیه كان خراونه ته  لیســــتی ڕه شه وه ، 
ئێستا ئه و بانكانه  ناتوانن دۆالر بفرۆشن 

ئه مه ش كاریگه ری به رچاوی ھه یه".

وته بێژی بازاڕی دۆالره كه ی ســــلێمانی  
مەبەستی لەو ســــزایانە بوو کە لەالیەن 
وەزارەتی گەنجینەی ئەمەریکاوە بەسەر 
ژمارەیەک بانکی ئەھلی و کەسی عێراقیدا 
ســــەپێنراون بەھۆی ھاوکاری بازرگانی و 
کۆمــــاری  لەگــــەڵ  مامەڵەکردنیانــــەوە 

ئیسالمی ئێراندا.

له باره ی ده نگۆی بردنه  ده ره وه ی دۆالر، 
جەبار گۆران ئاماژه ی به وه  كرد له ماوه ی 
رابردوودا كار زۆر له سه ر ئه وه  كرا به ھای 
دۆالر دابه زێنرێت بۆ ١٣٥ ھه زار دینار یان 
١١٨ ھه زاره كه ی جاران، ئەو وتی " ئەم 
پالنە ئه جندایەکی ده ره كی له پشــــته وه  
بوو، قســــه ی زۆر له ســــه ر كــــراو واژۆی 
په رله مانتارانــــی بۆ كۆكرایــــه وه ، به م 
پشــــتیوانی و  دۆالر  نرخی  به رزبونەوە ی 
ھه یــــه   نێوده وڵه تــــی  باکگراوندێكــــی 
به ھه ماھه نگی له گه ڵ بانكی نێوده وڵه تی و 

ســــندوقی دراوی نێوده وڵه تــــی و بانكی 
فیدراڵی ئه مریكا كراوه ، مەسەلەکە ئەوە 
نییــــە دۆالر دەڕوات بۆ دەرەوەی عێراق، 
ده كرێــــت دۆالرو پاره  بڕواتــــه  ده ره وه ، 
ھه میشه  ئاڵوگۆڕی پاره  له نێوان وتاندا 

ھه بووه و ده بێت".

وتیشــــی  "له ئێســــتادا تمه نی نه قدی 
زۆر  زۆر  كوردســــتاندا  له بازاڕه كانــــی 
نرخــــی حه واڵه وه یه ،  له خوار  دابه زیوه و 
جــــاران حه واڵــــه  گرانتر بــــوو له تمەنی 
نەقــــدی و ئێســــتا پێجەوانــــە بوەتەوە، 
له به رئه وه ی تمەن بەگشــــتی خواســــتی 
زۆر زۆر كه می له ســــه ره ، تمه نی نه قدی 
له حه واڵه  ھه رزانتره ، له ئێستادا خواست 
له ســــه ر تمه ن ھەر نیه  تاكو ئێرانییه كان 
بێــــن تمه ن بفرۆشــــن و دۆالر به رنه وه  بۆ 

ئێران".

له بــــاره ی ڕه وشــــی ئابوری ئێســــتای 
عێراق لەبەرژەوەنــــدی دیناردایە یاخود 
بــــازاڕی  وته بێــــژی  بەپێچەوانــــەوە ، 
دۆالره كه ی ســــلێمانی  وتی "له ئێســــتادا 
یه ده كی بانكی ناوه ندی عێراق زۆر زیادی 
كردوه ، بانکی ناوەندی عێراق ١٢٤ تۆن 
یه ده گی ئاڵتونــــی ھه یه ، له به رئه وه  ھیچ 
مه ترسییه ك له سه ر دیناری عێراقی نیه ، 
ھێشــــتا نرخی نه وتیش بــــه رزه ، ته نھا 

مانگــــی رابــــردوو عێراق بــــه  به ھای ١١ 
ملیار دۆالر نه وتی فرۆشتوه،  كه  ئه مه ش 
زۆر زۆره  بــــۆ عێراق، پشــــتیوانی كردن 
له به ھای دینار له الیــــه ن بانكی ناوه ندی 
عێراقه وه  به رده وام ده بێت، بۆیه  من پێم 
وانیه  به ھا ی دۆالر لەمەی ئێستا به رزتر 
بێته وه و ھێشــــتا ھێزی دۆالری ئه مریكی 
ئه وەندە  نیه ، بۆ ماوه یه كی زۆر به  به رزی 
بمێنێته وه ، بۆیه  من پێموایه  ئه گه ر بانكی 
ناوه ندی وەک رۆژانی پێشتر دۆالری زیاتر 

بفرۆشێت به ھای دۆالر داده به زێت".

له باره ی كاریگه ی بارودۆخی سیاســــی 
بۆ ســــه ر بــــازاڕی دراو، جەبــــار گۆران 
وتــــی "بارودۆخی سیاســــی و پێكھێنانی 
حكومه تــــی عێــــراق كاریگه ری له ســــه ر 
به ھای دۆالر ده بێت، له ئێســــتادا عێراق 
له ریزبه ندی یه كه می وتانی عه ره بییه  بۆ 
گه شه ی ئابوری و له سه ر ئاستی جیھانیش 
سه ره ڕای ھه موو ئاسته نگه  ئابورییه كان 
پلــــه ی دووھه می ھه بووه ، دۆخی ئابوری 
عێراق زۆرباشه و بەرەو باشتریش ھەنگاو 
دەنێت، دۆخی سیاســــیش بــــه  به راورد 
له گه ڵ مانگه كانی ڕابردوو زۆر باشــــتره ، 
ئه گه ر بانكی ناوه ندی عێراق وەک پێشتر 
دۆالری زیاتر بفرۆشێت و بخاتە بازاڕەوە، 
بەدڵنیایی بەھاری دۆالر بەرامبەر بەدینار 

داده به زێت".

ھۆكاری ئه و 
ناسه قامگیرییه ی له چه ند 

رۆژی رابردووه  ڕووی 
له بازاره كانی دراو كرد ، 

كه مكردنه وه ی بڕی 
فرۆشتنی دۆالر بوو 

له الیه ن بانكی ناوه ندی 
عێراقه وه ، پێشتر بانكی 

ناوه ندی رۆژانه  ٢٥٠ 
ملیۆن دۆالری ده فرۆشت، 

به م ئه م ماوه یه  ئه و 
بڕه ی كه م كردووه

بازاڕی دراو دراوی ئەلکترۆنی

 بانكی ناوه ندی ١٠٠ دۆالر به  ١٤٦ هه زار دینار ده فرۆشێت و ناكرێت جیاوازیه كی زۆر له نێوان نرخی فه رمی و نرخی بازاڕدا هه بێ

  هه بووه  لەسلێ�نی سه رمایه كەی ١٠ هه زار دۆالر بووه و زیانی کردووەو سەرمایەکەی بووە بە ١٠٠ دۆالر

(٢١) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٢/١١ (٢١) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٢/١١



 ئا:زریان محەمەد

 ســـانە بە بەھای زیاتر لە ٦٠٠ ھەزار 
پێشوازیی  جوانکاری  پێداویستی  دۆالر 
لەســـاڵی نوێ و بۆنەکانی تر ھاوردەی 
سلێمانی دەکرێت، کە لەسەدا ٩٥ی ئەو 

جوانکاریانە لەوتی چینەوە دێت.

ســـلێمانی  لەشـــاری   بازرگانێـــک 
لەھەمـــو  ســـانە  رایدەگەیەنێـــت 
بۆنەکاندا پێداویســـتی جوانکاریی و ئەو 
بەرھەمانەی لەســـەری ساڵ و بۆنەکانی 
ھاوردەی  بەکاریدەھێنێت،  خەڵک  تردا 
دەکەین بۆ شاری سلێمانی و لەوێشەوە 
دابـــەش دەکرێت بۆ شـــارکانی دیکەی 

کوردستان و عێراق.

 ئەریوان فەرەیـــدون عەلی، بازرگانی 
پێداویســـتیەکانی  ھاوردەکردنـــی 
جوانکاری بۆنەکان لەشـــاری سلێمانی 
پێداویستیانەی  ئەو  گرنگترین  لەبارەی 
بەڕۆژنامـــەی  دەکـــەن  ھـــاوردەی 
"بازرگانی و پیشەســـازی" راگەیاند "من 
لەبـــواری ھاوردەکرنـــی جوانکاریـــی و 
بۆنەکانی  ھەموو  پێداویســـتی  دیاری و 
ڕۆژی لەدایکبون و ســـەری ساڵ و ڕۆژی 
خۆشەویستی و ھاڵەوین و دیاری شەکراو 
قوتابیـــان و  خواردنـــەوەو دەرچونـــی 
بابەتی پێداویســـتی مانگـــی ڕەمەزان و 
حەج و عەمـــرە ھەموی ھاوردە دەکەن و 
لەبازاڕدا نمایشـــی دەکەن و بەشـــێکی 
زۆری دوکاندارەکانی شاری سلێمانی الی 
ئەوان ئەو کایانە دەبەن و دەشینێرین 
بـــۆ شـــارەکانی دیکەی کوردســـتان و 

شارەکانی خواروی عێراق.

 دەرباری ئـــەوەی زۆرترین ئەوکایانە 
لـــەچ بوارێکـــدا بەکاردێت بـــۆ یادی 
لەدایکبون یان ســـەری ساڵ، ئەریوان 
وتـــی "ھەمـــوو بابەتـــەکان وەک یەک 
لەکاتی  لەسەرە  داواکاریان  خواســـت و 
نزیکبونەوە لەبۆنـــەکان، بەم بەھۆی 
پەیوەســـت بوونمان بەالیەنی ئاینیەوە 
ھەموو بازرگانێک کار لەســـەر ھەندێک 
جوانکاریی بۆنەکان ناکات وەک سەری 
ساڵ و ھاڵەوین، بەم ئێمە ئەو بابەتانە 
دەکەین چونکە خواســـتیان  ھـــاوردە 
لەســـەرەو داوکاری ھاوتیانە ھەربۆیە 
بازاڕ پێویســـتی بەو جوانکاریانە ھەیە 
بۆیە ھاوردەی دەکەین ســـانە لەکاتی 

خۆیدا بەردەست دەبێت".

 لەبارەی ئەوەی لەکام وتەوە زۆرترینی 
ئـــەو جۆرە کایانە ھـــاوردە دەکرێت، 
ئەو وتی "بەکۆی گشـــتی لەسەدا ٩٥ی 
زۆرترین ئـــەو بابەتانە لەوتی چینەوە 
ھاوردە دەکرێت و لەسەدا ٥ی لەئێرانەوە 
دێت، ئەوەش بەھۆی نزیکی لێمانەوە، 
نرخیشی گونجاوە بۆ من، من توانیومە 
بەردەوام بـــم لەھاوردەکردن بەتایبەتی 
لەکاتی کەرەنتینەشدا پەیوەندیم لەگەڵ 
وتی چیـــن ھەبووە، خۆم ســـەردانم 
پێداویستیەکمان ھاوردە  کردووە ھەمو 

کردووە".

 دەربارەی ئەوەی سانە بەبڕی چەند 
شـــتومەک ھاوردە دەکرێت بۆ شـــاری 
سلێمانی، ئەریوان وتی "من وەک خۆم 

سانە بەبڕی زیاتر لە ٦٠٠ ھەزار دۆالر 
ھاوردەی پێداویســـتیەکانی جوانکاریی 
دەکـــەم ھی ھەموو بۆنـــەکان، ئەوەش 
بەپێی ساڵەکان جیاوازەو بەرزبونەوەی 
نرخـــی دۆالر بـــازاڕی خـــاو کردبوەوە 
لەم ســـانەی دوایدا، بەم لەئێستادا 
ھاوردەکردنیـــان  پێداویســـتیەکان 

بەردەوامە".

 دەربـــارەی ئەوەی بۆچـــی لەناوخۆدا 
بەرھەم  ئـــەو شـــتومەکانە  ناتوادرێت 
بھێندرێت بۆ جوانکاری و پێداویستیەکان، 
ئەو بازرگانە وتی "زۆربەی ئەو شتانەی 
ھاوردەی دەکەین ناتواندرێت لەناوخۆدا 
بەرھەم بھێندرێت، چونکە لەئێســـتادا 
زۆرمان ماوە بگەین بەو کارە، ھۆکاری 
یەکەمیش دەستی کارە لەوتی ئێمە، 
ئـــەوە گرانەو مادە ســـەرەتاییەکانیش 
لەوتی ئێمە گرانەو باوەڕم وایە لەڕوی 
نرخیـــش گـــران دەکەوێـــت و ناتوانین 
ھاوردەکراو  بەرھەمـــی  کاو  کێبڕکێی 
بکەین، بەم لەکوردستاندا ئێستا بواری 
دیزاینـــەران ئەوانـــەی جوانکارییەکان 
ڕێکدەخەن زۆر چوەتە پێشـــەوە، ئێمە 
ھاندەدەن کە چ شتێک ھاوردە بکەین، 
شـــتەکان چـــۆن ڕێک بخرێـــت، ئەمە 
پێشکەوتنێکی باشی بەخۆیەوە دیوە".

لەناوخۆدا  کارگـــە  دانانی   لەبـــارەی 
تـــا چەنـــد دەتوانێت خواســـتی بازاڕ 
پڕبکاتەوەو کێبڕکێی بەرھەمی دەرەکی 
بـــکات، ئەردەوان وتـــی "دانانی کارگە 
لەناوخۆدا پێموایە لەسەدا یەک بتوانێت 
کێبڕکێ بکات، ئـــەوەی خوێندنەوەمان 
بۆ کردووە وتانی دراوســـێ زۆر کات 
خۆشحاڵ نین بەدانانی کارگە لەھەرێمی 
کوردســـتان، جگە لەوەش پشـــتیوانی 
حکومەت بۆ دانانی کارگە وەک پێویست 
نییە، زۆربەی پێداویســـتیەکانی کارگە 
گرانە، نرخـــی کارەباو باج و دەســـتی 
کار ئەمانـــە ھەموی کاریگەری ھەیە بۆ 

کارکردن".

یادەکانـــدا  لەبۆنـــەو   ھاوتیـــان 
پێداویستیەکانی  بەرچاو  بەشێوەیەکی 
بەشێوەیەکی  بەکاردەھێنن،  جوانکاری 
تایبەت  دوکانی  لەشـــارەکاندا  بەرچاو 
بەو بوارە کراونەتەوەو دەفرۆشـــرێت. 
 بەشـــێکی دیکـــەی دابینکردنـــی ئەو 
ئۆنالینەوە  لەڕێگـــەی  پێداویســـتیانە 
دەکرێـــت، زۆرێـــک لـــەو کەســـانەی 
لەوتانی ئەوروپا دەژین لەوێ دەیکڕن و 
دەینێرنەوە بۆ کوردســـتان و پاشـــان 
لەدوکانەکانی تایبەت بەو بوارانە ساغ 

دەکرێنەوە.

 چنور مەھدی، یەکێکە لەو خانمانەی 
پێداویســـتیەکانی  ناردنـــەوەی  کاری 
بۆنەکان  ڕازاندنـــەوەی  جوانکاریـــی و 
و  "بازرگانـــی  بەڕۆژنامـــەی  دەکات، 
پیشەسازی" وت "لەسەر خواستی ئەو 
کەسانەی داوای کەلوپەل دەکەن لێرە 
بۆیان دەکـــڕم و لەڕێگەی کۆمپانیاکنی 

گواستنەوەوە دەینێرمەوە".

وتیشی "ئەو شتانەی ئێمە دەینێرین 
لەکاتـــی داشـــکاندن و ھەرزانکردنـــی 
نیە  لەکوردســـتان  دەیکڕیـــن و  نرخدا 
گەر ھەشبێت نرخەکانیان زۆر گرانترە 
لەچاو ئەوەی ئێمە بەھەرزان دەیکڕین، 
ھەربۆیە توانیومە پەیوەندیەکی باشـــم 
سلێمانی  لەشـــاری  کڕیارەکانم  لەگەڵ 
دەکـــەم  لەگـــەڵ  کاریـــان  ھەبێـــت و 
بەخواســـتی خۆیان داوای پێداویستی 

دەکەن و بۆیان دەنێرمەوە".

پێداویستی بۆنەکان سانە پارەیەکی زۆری ناوخۆ دەباتە دەرەوە

سانە بەبڕی 
زیاتر لە ٦٠٠ ھەزار 

دۆالر ھاوردەی 
پێداویستیەکانی 

جوانکاریی دەکەم ھی 
ھەموو بۆنەکان بۆ 

شاری سلیمانی

 پێداویستی ھەموو 
بۆنەکانی ڕۆژی 

لەدایکبون و سەری 
ساڵ و ڤاالنتاین و 
ھاڵەوین و دیاری 

شەکراو خواردنەوەو 
دەرچونی قوتابیان و 
بابەتی پێداویستی 
مانگی ڕەمەزان و 

حەج و عەمرە ھەمووی 
ھاوردە دەکەن

   دوو مندال کالوی بابانۆئیل دەکڕن

بازرگانی ھەنگەوانی

ئا: رێژەن سەردار

کارگێـــری کۆمەڵـــەی ھەنگەوانانـــی 
کوردستان ئاماژە بەوە دەکات ھەنگوینی 
ئەمساڵ له ڕووی کوالێتییەوە زۆرباش و 
نایابـــه ، ئەو دەڵێت "به داخـــه وه ، تاكو 
تاقیگە  لەھەرێمی کوردســـتان  ئێســـتا 
نیە بۆ پشـــكینی كوالێتی ھه نگوین زۆر 
باش  ھه نگوینی  ده توانرێت  به ئه ســـته م 

له ھه نگوینی ساخته  جیا بكرێته وه".

لوقمـــان عومەر، کارگێـــری کۆمەڵەی 
ھەنگەوانانـــی کوردســـتان ده ربـــاره ی 
ســـازدانی  ھه نگویـــن و  به رھه مھێنانـــی 
له شـــاری  ھه نگویـــن  ڤیســـتیڤاڵی 
"بازرگانـــی  به ڕۆژنامـــەی  ســـلێمانی 
"کۆمەڵـــەی  پیشه ســـازی"راگه یاند  و 
ھەنگەوانـــان کۆمەڵەیەکـــی پیشـــەیی 
زانستییە لەساڵی ٢٠٠١ دامەزراوەو نزیکەی 
ســـێ ھەزارو ٢٠٠ ئەندامی ھەیە، یەکێک 
ئەنجامدانی  کۆمەڵەکە،  لەچاالکییەکانی 
ڤیستیڤاڵی ھەنگوینە کە سانە ئەنجام 
دەدرێت، ئەمساڵ حەوتەمین ڤیستیڤاڵی 
ئەنجامدرا  ســـلێمانی  لەشاری  ھەنگوین 
لەژێـــر دروشـــمی (ھەنگ بـــۆ ژینگەو 
ھەنگوین بۆ ژیان) لەم ڤیستیڤاڵەدا ٣٤ 

ھەنگەوان بەرھەمەکانیان نمایش کرد".

لـــه  بـــاره ی كوالێتـــی و جۆره كانی 
ھەنگوین، لوقمان عومەر وتی "ھه نگوینی 
بـــاش و خـــراپ له بازاڕه كانـــی ھه رێمی 
كوردستاندا ھەیە، ھەنگوین تاکو لەگوڵی 
سروشتیەوە نزیک بێت و پورە ھەنگەکان 
لەئاوەدانیەوە دور بێـــت و لەژینگەیەکی 
سروشتیدا بێت و دەستی مرۆڤی نەگاتێ 
باش و  ھەنگوینی  پێیبوترێت  دەتوانرێت 

كوالێتی به رزە".
ھەنگوینـــی  "بەگشـــتی  وتیشـــی 
ھەرێمی کوردســـتان یەکێکە لەباشترین 
جۆرەکانی ھەنگوینی دنیا، لەڤیستیڤاڵە 
لە١٠  بەیەکێـــک  نێودەوڵەتییەکانیـــش 
باشـــترین ھەنگوینەکانی جیھان ھەژمار 
دەکرێت، ھۆکارەکانی باشـــی ھەنگوینی 
کوردســـتان ئەوەیە، ھه رێمی كوردستان 
دەوڵەمەنـــدە بـــە گوڵـــی سروشـــتی، 
ھەنگ شـــیلەی ئەو گوڵە سروشـــتیانە 
کۆ دەکاتەوە، ھۆکارێکـــی تری ئەوەیە 
ڕێژەی شـــێ لەھەنگوینی کوردســـتاندا 
کەمە، ھۆکاری سێھەمیش ئەوەیە خاکی 
کوردستان زۆر بەپیتە ئەمەش وادەکات 
چەندیـــن مادەی بەســـوود لەھەنگوینی  

کوردستاندا ھەبێت".

له بـــاره ی بـــڕی ھه نگوینی ئه مســـاڵ 
کارگێری  سلێمانی،  پارێزگای  له سنوری 
کوردســـتان  ھەنگەوانانـــی  کۆمەڵـــەی 
وتی "ئامارێکی وردو دروســـت لەبارەی 
بڕی بەرھەمھێنانی ھەنگوین لەســـنوری 
نیە،  لەبەردەستدا  ســـلێمانی  پارێزگای 
بـــەم ھەنگوینـــی ئەمســـاڵ زۆر زۆر 
بـــاش و نایاب بـــوو، لەکورەیەکدا ٧ بۆ 
١٠ کیلۆ ھەنگوین بەرھەم ھاتووە، بۆیە 
بەمەزنـــدەی ئێمـــە زیاتر لـــە ٥٠٠ تۆن 
ھەنگوین لەســـاڵی ٢٠٢٢ بەرھەمھاتووە 

لەشاری سلێمانی".

له بازاڕه كانی  ھه نگوین  نرخی  له باره ی 
ھه رێمی كوردستان، لوقمان عومەر وتی 
<>ئەو ھەنگوینەی لەبـــازاڕدا بەنرخی 
١٠ ھەزار دینار دەفرۆشـــرێت لەڕاستیدا 
ئەوە ھەنگویـــن نیە، چونکـــە بەرھەم 
ھێنانـــی ھەنگویـــن زۆر قورســـە ھەر 

پارەی کەرەســـەو ئامدەکارییەکانیشـــی 
نییە، ھەنگێـــک ڕۆژانە ھەزارو ٤٠٠ گوڵ 
دەگەڕێت تاکو شیلە کۆبکاتەوە، ئەوەی 
دەدرێت بە ١٠ ھەزار دینار دروستکراوەو 
ھـــی وتانـــی دراوســـێیەو دەھێنرێتە 
ھەرێمی کوردســـتانەوەو بەھەرزان ساغ 
دەکرێتـــەوە، نرخی ھەنگوینی ئەســـڵ 
کیلۆی لەنێوان ٤٠ بۆ ٨٠ ھەزار دیناردایە 
كوردســـتان،  ھه رێمـــی  له بازاڕه كانـــی 
ھه نگوینـــی ئه ســـڵیش ھەیـــە لەکلۆری 
کویســـتانییەکان  لەناوچـــە  دارەکان 
دەدۆزرێتەوە، ئەو نرخی ١٠ ھەزار دینارە 
بەھای ماندووبونی ھەنگەوانەکەش نییە، 
باشترین جۆری  ھەنگوینی کوردســـتان 
ھەنگوینە، ھەنگوینی ساختە تەنھا ھی 

وتانی دراوسێیەو ئەگینا ھەنگەوانەکانی 
ناوخۆ کاری ساختە  ناكەن".

له بـــاره ی چۆنیەتـــی جیاكردنـــه وه ی 
ھه نگوینی ســـاخته  له ھه نگوینی ئه سڵ، 
ھەنگەوانانـــی  کۆمەڵـــەی  کارگێـــری 
کوردســـتان رایگه یاند <>تاكو ئێســـتا 
لەھەرێمی کوردســـتان تاقیگـــە نیە بۆ 
پشـــكنینی ھه نگویـــن، بـــه م زانکۆی 
ســـەرقاڵی  ســـلێمانی  پۆڵیتەکنیکـــی 
به پشكنینی  تایبه ت  تاقیگەیه کن  کڕینی 
كوالێتی ھه نگوین، ھیوادارین به زووترین 
كات ئـــه و تاقیگه یه  دابنرێت و ده ســـت 
بـــكات به كاركردن، چونكـــه  ئه م بابه ته  
زۆر گرنگـــه  بۆ ته ندروســـتی ھاوتیان، 

ئەوەیـــه   کار  باشـــترین  لەئێســـتادا 
ھاوتیـــان لەپێشـــەنگاکان ھەنگویـــن 
بكڕن، له به رئه وه ی ڕاستەوخۆ کریارەکان 
لەھەنگەوانان بکڕن  دەتوانن ھەنگویـــن 
بەتایبەتی لەو ڤیســـتیڤانەی کۆمەڵەی 
ھەنگەوانان دەیکاتـــەوە لەژێر چاودێری 
وردایەو شـــتی خراپ نافرۆشرێت، تاکە 
ڕێگە متمانەیە، ئەوانەی زۆر شارەزاشن 
لەســـەدا ٥٠ دەتوانن بزانن ھەنگوینەکە 
ئەسڵە یان ساختەیە، چونکە تەنھا تاقیگە 
دەتوانێت له سه دا ١٠٠ كوالێتی ھەنگوین 
دیاری بكات ئەویش لەکوردستان نیە".

له بـــاره ی جیاوازی ڕه نگـــی ھه نگوین 
کـــە بەشـــێکیان رەنگیـــان زەردباوەو 

ھەندێکیشـــیان مەیلەو رەشە، کارگێری 
کۆمەڵەی ھەنگەوانانی کوردســـتان وتی 
"شـــیلەی گوڵەکان ڕەنگی ھەنگوینەکە 
دەگۆرێت، شانەکان کە بەچکەکانی تێدا 
پەروەردە دەکرێت و گەرای تیا دائەنرێت، 
پاکژ دەکرێـــت بەمادەیەک کە پێیدەڵێن 
پرۆپۆس، ئەم پرۆسەیە ڕەنگی شانەکان 
دەگۆرێت، ئەگینـــا ڕەنگی ھەنگوینەکە 
ھەمان جۆڕە، تاکـــو ڕەنگەکەی تۆختر 
بێت باشـــترە، من ڕێنمایـــی ھاوتیان 
دەکەم ھەنگوین بێ شـــانە بخۆن، بەم 
کەسێک حەزی لەشانە بێ  شانەی ڕەش 

باشترە لەھی زەرد".

له  باره ی ھه نـــارده  كردنی ھه نگوینی 
كوردســـتانیش بۆ ده ره وه ی وت، ئەو 
وتـــی <>تاکو ئێســـتا بەشـــێوەیەکی 
سەرەکی ھەناردە نەکراوە،  بەم لەسەر 
ئاســـتی تاکە کـــەس دەبرێتـــە وتانی 

کەنداوو ئەوروپا".
کارگێـــری کۆمەڵـــەی ھەنگەوانانـــی 
کوردســـتان، جه ختـــی له وه  كـــرده وه  
یەک  دەتوانرێت  کوردســـتان  لەھەرێمی 
ملیۆن کورەی ھەنگوین دابنرێت، چونکە 
ئـــاوو ھـــەواو ژینگەیکی بـــاش و لەبار 
ئامادەیە، ئـــەو وتی "گـــوڵ و گوڵزاری 
سروشـــتی زۆرمـــان ھەیـــە، دەتوانرێت 
بەرھەم ھێنانی ھەنگوین لەپێداویســـتی 
بازاڕەکان زیاتر بێت و بنردرێتە دەرەوە، 
کوردســـتان  ھاوتیانـــی  لەئێســـتادا 
ھەنگوینخۆر نین، ئەمساڵ  ھەنگوین زۆر 
بووە، باوەڕ ناکەم ھەنگەوانەکان بتوانن 
ھەمووی بفرۆشن، ھەنگوینی وتاینیش 
لەبـــازاڕدا زۆرە کە بەشـــیوەی قاچاغ و 
فەرمی ھاوردە دەکرێت، ئەموش کێشەی 
دروســـت کردوە بۆ فرۆشتنی بەرھەمی 

ناوخۆ".
نیشـــتیمانی  "کوردســـتان  وتیشـــی 
ڕەســـەنی ھەنگە داوا لەدەســـەتداران 
دەکەم گرنگی بە بەرھەمی ناوخۆ بدەن و 
پشتیوانی لەھەنگەوانەکان بکەن، ھەنگ 
پارێـــزگاری لەژینگـــە دەکات و ئەرکـــی 

ھەموومانە ئەم زیندەوارانە  بپارێزین".

٥٠٠ تۆن ھەنگوین لەساڵی ٢٠٢٢دا لەپارێزگای سلێمانی بەرھەم ھاتووە

ھەنگوینی ھەرێمی 
کوردستان یەکێکە 

لەباشترین جۆرەکانی 
ھەنگوینی دنیا، 

لەڤیستیڤاڵە 
نێودەوڵەتییەکانیش 

بەیەکێک 
لە١٠ باشترین 

ھەنگوینەکانی جیھان 
ھەژمار دەکرێت

(٢١) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٢/١١ (٢١) یەک  شەممە ٢٠٢٢/١٢/١١

  لەکورەیەکدا ٧ بۆ ١٠ کیلۆ هەنگوین بەرهەم هاتووە



سروشــــتی مــــرۆڤ وایــــە لەنواندنی 
بەرھەمی  دەیەویــــت  ھەر چاالکیــــەک 
ماندووبونــــی خــــۆی ببینێت بۆ ئەوەی 
بزانێت تا چەند جێگە دەســــتی دیارە، 
ئەمە ڕاســــتە بۆ ھەموو بۆرەکانی ژیان 
چجــــا ئەگەر ئەمە لەبواری کشــــتوکاڵ 

بێت.
 ئەو ماندووبونەی جوتیار یان خاوەن 
پیشە کشتوکاڵیەکان پێیھەڵدەستن لەم 
بارودۆخە پڕ مەینەتیە لەالیەک، گۆڕانی 
کەشــــوھەوای زەوی نەک ھــــەر بوەتە 
وشکەســــاڵی،  ســــەرھەڵدانی  ھوکاری 
بگرە وەرزەکانی ساڵی شپرزە کردوە، 
نە سەرما لەکاتی خۆیدا دێ و نەگەرما. 
ھەروەھا ڕێژەی بارانبارین زۆر ئاڵوگوڕی 
بەسەرھاتوە، لەوەرزێک کە دەبوو باران 
ببارێت بێ بارانییەو بەپێچەوانەشەوە. 
ڕاســــتە ئەمــــە وادەکات جوتیــــار زۆر 
نیگەران بێــــت لەئەنجامی ماندووبوون و 
ھیالک بوونی، ئەمە لەالیەک. لەالیەکی 
تریشــــەوە ئەو ئاڵۆزییەی ســــەرتاپای 
جیھانی گرتوەتەوە ھەر لەبوبونەوەی 
نەخوشــــی کۆڕۆنــــاوە کە بــــۆ ماوەی 
چەند ساڵێکە بوەتە مایەی قەیرانێکی 
بەزەحمەت  گرانــــی و  بەھــــۆی  خۆراک 
دەسکەوتنی، کە تا ئێستاش کاریگەری 
خۆی ماوە لەســــەر بــــازاڕ، ئەمە جگە 
لەوەی ســــەرھەڵدانی گرژی سیاســــی و 
جێگەی  لەچەندین  ســــەربازی  ئاڵۆزی 
جیھان کە دیارترینیان جەنگی ڕوسیاو 
ئۆکرانیایە، ئەوەندەی تر باری نائاسایی 

باڵی بەسەر ھەموو جیھاندا کێشاوە.
 ئەم ھۆکارانــــە پاڵمان پێوە دەنێنن 
ئێمەش ھەڵوێستەیەک بکەین لەئاستی 
ئەو بێ ســــەروبەرییە لەبازاری ســــاغ 
کردنــــەوەی ھەمــــوو جــــۆرە کایەک، 
کــــە  ئــــەوەی  خــــۆراک و  بەتایبــــەت 
ســــەرچاوەکەی بەروبومی کشتوکاڵیە، 
بۆیــــە جیھــــان بەھەمــــوو ڕێکخــــراوە 
نیگەرانن  زۆر  نێودەوڵەتیەکانیشــــەوە 
لەچارەنوســــی کومەڵــــگای مڕوڤایەتی 
لەڕوی بوبونەوەی برســــیەتی و قات و 
قــــڕی، بۆیە دەبێــــت دەســــەتداران 
گرنگــــی  توانایەکانیــــەوە  بەھەمــــوو 
بەکەرتی کشــــتوکاڵ بدەن، ھەمیشــــە 
بیــــر لەپتەوکردنی ژێرخانی ئەم کەرتە 
ژیارییــــە بکەنەوە، چونکە ئاسایشــــی 
ھەمووان بەندە بەم کەرتەوە، پاشــــان 
ئــــەم پرســــیارە دێتە ئــــاراوە ئەویش 
ئەوەیە ئێمــــە لەناو ئــــەم جەنجاڵییە 
چون بتوانین بژێــــوی ژیانی ھاوتیان 
مسۆگەربکەین؟ لەڕێی البردنی کۆسپ و 
تەگەرەکانی پڕۆســــەی کشــــتوکاڵی وا 
بکرێت جوتیار لــــەو نیگەرانەیە ڕزگار 
بکرێت و چۆن بتوانێت بەرھەمی ڕەنجی 
شانی خۆی ساغ بکاتەوەو چۆن بتوانێت 
بــــازار بــــۆ بەرھەمەکــــەی بدۆزێتەوە؟ 
چــــۆن بەرەنگاری بەرھەمــــی دەرەکی 
ببێتــــەوە؟ چۆن خۆی بپارێزێت لەکارە 
سروشتیەکان کە بەھوی گۆڕینی کەش و 
ھەوای زەوی ســــەریھەڵداوە؟ ھەروەھا 
چــــۆن بتوانێت بەئاســــانی کەرەســــە 
دەستەبەر  کشــــتوکاڵ  پێوستییەکانی 
بــــکات بەتایبــــەت تەکنەلۆجیای نوێ و 

شــــێوازی نــــوێ لەچاندن کــــە ھۆکار 
دەبێــــت بــــۆ کــــەم بەکارھێنانــــی ئاو 
بەمەبەســــتی رەچاوکردنــــی کەمئاوی و 
لەپەینی  ڕێژە  کەمتریــــن  بەکارھێنانی 
کــــە  قڕکــــەر  دەرمانــــی  کیمیــــاوی و 
لەھەمانکات ئەم ڕێکارانە دەبنە مایەی 
کەمکردنــــەوەی تیچونی بەرھەمەکەی و 

بەتەندروستکردنی.
دیــــارە ھەنگاونــــان بەم ئاراســــتەیە 
تەنھــــا بەتوانــــای جوتیــــار جێبەجێ 
ناکرێــــت ئەگــــەر پاڵپشــــتی حکومەت 
نەبێــــت، چ لەڕووی مــــادی یان لەڕوی 
بەسســــتم کردنی پڕوسەی کشتوکاڵی، 
چونکە ئەوەی ئەمڕۆ دەیبینین جۆرێک 
لەبێســــەروبەری بەم کەرتــــە گرنگەوە 
دیارە، بۆ نمونە ئەگەر سەیری لەوەڕگای 
سروشــــتی بکەین لەبەر کەمی ڕێژەی 
بارانبارین پێوستی ئاژەڵ دابین ناکات، 
لەڕۆژان  ڕۆژێک  ئەزانین  ھەمووشــــمان 
سەرچاەی سەرەکی بەخێوکردنی ئاژەڵ 
لەوەڕگای سروشتی بووە، بۆیە دەبێت 
پەنا بۆ دابینکردنی ئالیک ببەین، نەک 
بەو شــــێوەیەی ئیســــتا ھەیە، زۆربەی 
کەرەسەکانی لەدەرەوە ھاوردە بکرێت، 
بەڵکــــو ھەوڵبدرێت ئەوەی الی خۆمان  
دەســــکەوێت، دەبێت لەڕێــــی ھاندانی 
چوتیار کار لەســــەر بەرھەمھێنانی ئەو 

بەروبومانە بکەن.
ھەروەھا ھەوڵبدرێت ڕوبەری چێنراوی 
زیاد بکریت بەپشتبەســــتن بەڕێنماییە 
ھەوڵبدرێت  لەھەمانکات  زانستییەکان، 
کشــــتوکاڵیەە  بەروبومە  لەســــەر  کار 
پیشەســــازەیەکان بکرێــــت، بەتایبەت 
گوڵەبــــەڕۆژەو گەنمەشــــامی و پەمــــوو 
کونجــــی، چونکــــە جوتیــــاری خۆمان 
ئاشــــنان بەچاندنیان و کەش و ھەوامان 
گونجاوە بۆ ئەم بەروبومانە، بۆ ئەوەی 
ببێتە ســــەرچاوەیەک بۆ بەرھەمھێنانی 
بەگەڕخســــتنەوەی  ئالیــــک و  زەیــــت و 
کارگەی ڕســــتن و چنیــــن و لەھەمانکات 
خۆشــــکردنی  کارگــــەی  ھەوڵبدرێــــت 
پێســــتەو خوری دابمەزرێت بۆ ســــوود 
وەرگرتنی لەبەرھەمی ناوخۆ کە ئێستا 
بەنرخێکی ھــــەرزان ڕەوانەی دەرەوەی 
وت دەکرێــــت، ھەنــــدی جاریش یان 

دەسوتێنریت یان دەفەوتێنرێت.
میوەمــــان  بەرھەمــــی  چەندیــــن 
ھەیــــە بەداخــــەوە بێ ئەوەی ســــودی 
لێوەربگیرێت لەڕێی دامەزراندنی کارگەی 
لەقوتوونانەوە، زۆرجار بەرھەمی تریش 
ھەن ســــودیان لێوەرناگیرێ. لەناوچە 
باخــــی خورما  گەرمەکانیــــش دەکرێ 
فراوان بکرێت، لە پەنایشــــیەوە داری 
جۆراوجۆر  ئــــەم  بچێنرێت.  مزرەمەنی 
کردنــــە لەبەرھــــەم وادەکات جوتیاران 
لەبەروبوم  تەنھا ســــەرقاڵی جۆرێــــک 
مایــــەی  دەبێتــــە  بــــەوەش  نەبــــن، 
مســــۆگەرکردنی پێداویســــتی بــــازاڕی 
دەبێتــــە  لەالیەکیتریشــــەوە  ناوخــــۆ، 
ھــــۆی بەجۆراوجۆرکردنــــی بەرھەمــــە 

کشتوکاڵیەکان.
دەبێت ئەو ڕاستیەش بزانین جوتیار 
خــــۆی لەبەروبومــــە پیشەســــازیەکان 
ئــــەدات، ئەگــــەر بێتــــوو حکومــــەت 
ھاوکار نەبێت لەئاســــانکاری کردن بۆ 
دامەزراندنــــی ئــــەم جــــۆرە کارگانە چ 
لەڕووی ھاندانی سەرمایەداران یان لەڕێی 
بەگەڕخســــتنەوەی بانکی پیشەسازی و 
ڕێگری کردن لەھاوردەکردنی ئەو جۆرە 
کایانــــەی کــــە لەپیشەســــازی گۆڕاو 
(الصناعات التحويلية) دەستدەکەوێت، 
لەئەنجامی بەکارھێنانی بەروبومی ناوخۆ 

دیتــــە بەرھەم، ئەوەش یــــان بەدانانی 
باجێکی گونجــــاو یان قەدەغەکردنیان، 
ناوخۆ  پێداویســــتی  توانیمان  ئەگــــەر 

دابین بکەین لەبەروبومیک.
ئەبێ ئەوەشمان لەبیر نەچێت ھەندێ 
بەروبومــــان ھەیــــە زۆر لەپێویســــتی 
خۆمــــان زیاترە، دەبێــــت ھەوڵ بدرێت 
عێراقی  ناوەڕاســــت و خوارووی  بازاڕی 
بۆ فەراھــــەم بکرێت، بەتایبەت لەکاتی 
لەگــــەڵ حکومەتی  ھــــەر گفتوگۆیەک 
فیدراڵی دەکرێت ئەمە یەکێک لەبابەتە 
ســــەرەکیەکان بێت، بەشێوەیەک دوور 
بێت لەھەر جۆرە ئاڵۆزییەکی سیاسی.

لەالیەکــــی تر ھەوڵبدرێــــت بەرھەمە 
بەتەندروســــت  کشــــتوکاڵیەکانمان 
بکرێت بەشێوەیەک کواڵێتی بگونجێت 
لەگەڵ ســــتانداردی جیھانی یان لەگەڵ 
ســــتانداردی ئەو وتانــــەی بەرھەمی 
خۆمانــــی بــــۆ ھەنــــاردە دەکەین، بەو 
دەرەکی  بــــازاری  دەتوانین  ڕێگایانــــە 
بــــۆ بەرھەمەکانمــــان پەیــــدا بکەین. 
تاقە ڕێگا بۆ چارەســــەری ئەم گرفتە 
بەشــــداری کردنی وەزارەتی کشتوکالە 
بــــۆ البردنی ئەو کۆســــپ و تەگەرانەی 
رێگــــرن لەھەناردەکردنــــی بەرھەمــــی 
خۆماڵــــی بــــۆ دەرەوە. ڕاســــتە ئێمە 
پوختین،  پــــاک و  بەرھەمێکی  خاوەنی 

بــــەم تا ئێســــتا نەتوانــــراوە گرنگی 
بەپاکەتکــــردن و پێچانــــەوە بدەین بۆ 
ئەوەی پارێزگاری بکات لەسەر شێوەو 
کواڵتیەکــــەی و لەھەمانکات ببێتە جێی 
ســــەرنجی کڕیار، بۆنمونــــە بەداخەوە 
بەرھەمی گۆشتی پەلەوەر کە تا ئێستا 
بەزیندووی بەبازاڕ دەکرێت، ئەمە خۆی 
لەخۆیدا لەڕووی تەندروستییەوە گونجاو 
نیە. لەھەمانکات تێناپەڕێت بەپڕوسەی 
بەپشەیسازی کردنی کە یەکێک لەئەڵقە 
(مجزرة)  سەربڕخانەیە  سەرەکیەکانی 
جگە لەوەی دەبێتە ھۆکارێک بۆ ئەوەی 
بەرھەمەکــــە بەجوانــــی و تەندروســــت 
بخرێتە بازاڕ، بەڕێگەی ســــەربڕخانەش 
دەتوانرێت بانســــی بــــازار ڕابگیرێت 
ئەمەش  خستنەڕوو،  خواست و  لەڕووی 
دەبێتە مایەی سەقامگیر کردنی نرخی 
گۆشــــتی پەلەوەرو لەئەنجامدا ھاوتی 

سوودمەند دەبێت.
 لەالیەکی تریشــــەوە خــــاوەن پڕۆژە 
کیڵگە پەلەوەرییەکان تووشــــی زەرەرو 
زیان نابن، لەڕووی بەرھەمی سەوزەش 
دەکرێــــت ھەمــــان کاری بــــۆ بکرێت، 
لەھەمان کات ھەوڵبدرێت بەرھەمەکەی 
جۆراوجۆر بکرێت، بەداخەوە تا ئیستا 
بەرھەمی خەیار نزیکەی ٨٠٪ی بەرھەمی 
پێکدەھینێت، ئەمەش وا دەکات لەکاتی 
وەرزی بەرھەمھێنان زۆرجار بەنرخێکی 
زۆر ھەرزان دەفروشرێت زۆر لەتێچونی 
کەمتر یان ھەر لەکێڵگە لەناو دەبرێت. 
ئابوریناســــانی ئــــەم بــــوارە جەخت 
لەســــەر ئەوە دەکەنــــەوە بەبازاڕکردن 
ئابوری کشــــتوکاڵییە، چونکە  کرۆکی 
ئەم پرۆسەیە ســــێ رەگەزی سەرەکی 
بەخۆیەوە دەگرێ، ئەویش بەرھەمھێنەرە 
کە جوتیــــارەو عەلوەکانە کە ڕۆڵێکی 
بەرچاویــــان ھەیــــە لەســــاغکردنەوەی 
رەگەزی  کشــــتوکاڵیەکان و  بەرھەمــــە 
سێھەم بەکاربەرە کە دەبێت خواست و 
ئارەزوی ڕەچاو بکرێت، لەکاتێکدا ئەم 
خاڵە پشــــتگوێ بخرێــــت بێگومان ئەو 
بەرھەمە زۆر ئەســــتەمە ساغ بکرێتەوە 
بەمەش بەرھەمھێن تووشی بێ ئومێدی 

دەبێت.
لەکۆتایدا دەبێت وەزارەتی کشتوکاڵ 
ھەمیشــــە چاودێر بێت لەســــەر بازاڕو 
ھــــەر  بەڕێنماییەکانــــی  بەردەوامــــی 
تــــا  بەرھەمھێنانــــەوە  لەســــەرەتای 
ئامــــۆژگاری جوتیاران و  بەبازاڕکــــردن 
خاوەن پیشە کشــــتوکاڵییەکان بکات، 
ڕۆڵیشــــی ھەبێت لە بەسستەم کردنی 
ئەم کەرتەو ھەردەم ســــوود وەربگرێت 
لەفەرمانگــــەو ســــەنتەری توێژینــــەوە 
فەرمانگەکانــــی  کشــــتوکاڵیەکان و 
ڕینمایــــی، چونکــــە ھەمیشــــە دەبێت 
ئاستی ھوشیاری جوتیار بەرز بکەنەوەو 
زانیــــاری تازە یان پئبــــدات ھەوڵبدەن 
سروشــــتی  گۆڕانکارییەکــــی  لەھــــەر 
ڕێنمایــــی جوتیاران بکــــەن، بەتایبەت 
لــــەم بارودوخــــەی بەســــەر جیھانــــدا 
ئاووھەوا  گۆڕێنی  لەئەنجامــــی  ھاتووە 
وشکەساڵی و  لەدیاردەکانی  یەکێک  کە 
کەمئاوییە، بۆئــــەوەی جوتیار ڕێنمایی 
بکرێت بۆ بەکارھێنانی کەمترین ئاو بۆ 

بەدەستھێنانی زۆرترین بەرھەم.

با دروشمەکەمان لەم قوناغەدا ئەوە 
بێت، دابینکردنی ئاسایشی خۆراک تاقە 
ڕێگەیە بۆ مســــۆگەر کردنی خۆراک بۆ 
ھەموو تاکێکــــی کۆمەڵگاکەمان و ببێتە 
کۆڵەکەی بنەڕەتی بۆ مسۆگەر کردنی 

ئاسایشی نەتەوەیمان.  

دەفتەر

                              
 ھـــەر لـــەو کاتـــەوە پەنجەکانمـــان 
ناســـک و نینۆکەکانمان نەرمـــە، ئەبینە 
ئاشـــنای دەفتەرو کاغـــەزو قەڵەم، کە 
خۆی لەخۆیدا بەھایەکی گەورەی ھەیە، 
یاداشـــت و مێژوو لەدەفتەراو، تەنانەت 
یەکەمجـــارو  ئاســـمانیەکانیش  کتێبـــە 
پێش دروســـت بوونی چـــاپ لەدەفتەرا 

نوسراون.
پرۆســـەی بازرگانیـــش، کاتێک ڕێک 
ئەخرێـــت پێویســـتی بەچەندیـــن جۆر 
دەفتـــەر ھەیە کە بۆ بەرچاوڕونی لێرەدا 
بەکورتی باسی لێئەکەین، بەو ھیوایەی 
ســـودی ھەبێت بۆ بازرگانان،  دەفتەر 
گرتن لەپرۆسەی بازرگانیدا گرنگی خۆی 

ھەیە کە ئەمانەن:
١ـ دەفتـــەری دایک (االســـتاذ): ئەو 
پوختەکردنەوە  پـــاش  کـــە  دەفتەرەیە 
ھەمو زانیاری حساباتی دەفتەرەکانی تر 

تیایدا تۆمار ئەکرێت.
٢ـ دەفتەری ڕۆژانـــە: ئەو دەفتەرەیە 
کـــە ڕۆژانە ھەمو زانیاریەکانی تیا تۆمار 

ئەکرێت بەوردەکاریەکانەوە. 
٣ـ دەفتـــەری ھەژماری کـــۆگا: ئەم 
دەفتـــەرە ڕێکئەخرێت بۆ ئەو کایانەی 
لەبەردەستان یان لەکۆگادان، تا بازرگان 
بـــەوردی بزانێـــت چ  کایەکـــی ھەیەو 

بڕەکەی چەندە. 
٤ـ دەفتەری نامەکان: ئەتوانین لەبری 
ئەم دەفتەرە دۆسیەش بەکاربھێنین. ئەم 
دەفتەرە ھەمو ئەو نامانەی تیا ئەپارێزرێ 
کە لەبەینی بازرگان یا کۆمپانیادا ئاڵوگۆر 
کراوە لەگەڵ بازرگانان یان کۆمپانیاکانی 

ترو الیەنە پەیوەندیدارەکان. 
٥ـ دەفتەری قەرز: ئەم دەفتەرە باشتر 

وایە بکرێتە دوو دەفتەر
 آـ دەفتەری ئەوکەسانەی کە قەرزاری 
بازرگانن، کە ھەمیشـــە بازرگان زانیاری 
تەوای لەبەردەستا ئەبێت کە بڕی چەند 

قەرزی داوە بەخەڵک.

ب ـ دەفتەری ئەوقەرزانەی لەئەستۆی 
ھەمیشـــە  دەفتەرەش  ئەم  بازرگاندایە: 
زانیاری تەواو ئەدات بەبازرگان تا بزانێت 
چ قەرزێکی لەئەســـتۆدایە، تا پالنی بۆ 
دابنێت بۆ دانەوەو پاکتاوکردن.        

ئـــەو پێنـــج دەفتـــەرە لەدەفتـــەرە 
ســـەرەکیەکانی بازرگانە کە پێویســـتە 
بونـــی ھەبێت، ھەندێ دەفتەری تر ھەن 
کە ســـەرەکی نین بەم بونیان باشـــە 
ئارەزومەندانەیـــە لەالیـــەن بازگانـــەوە 

ڕێکیان بخات یان نا.
دەفتەرێکی  تێبینیەکان:  دەفتەری  ١ـ 
ڕۆژانەیـــە ھەمو زانیـــاری و تێبینیەکانی 
ئەنوســـرێ،  تیـــا  بەپەلـــە  ڕۆژانـــەی 
زانیاریەکان  پاشـــان  واتە (مســـودە)، 
ئەگوێزرێتەوە بۆ ســـەر دەفتەرەکانی تر 

ھەر یەکەو تایبەتمەندی خۆی.
دارایـــی و  پـــەراوە  دەفتـــەری  ٢ـ 
بازرگانیەکان: ئـــەم دەفتەرە ھەمو ئەو 
جوڵە بازرگانیانەی تا تۆمار ئەکرێت کە 
لەڕێگەی پەراوە دارایی بازرگانیەکانەوە 

ئەنجام ئەدرێ لەوەرگیراوو ڕۆشتو.
٣ـ دەفتەری کۆگا: لەم دەفتەرەدا ھەمو 
ئەو کایانە ئەنوســـرێ کە بەپراکتیکی 
لەئامـــارو کۆگاکاندا بونیـــان ھەیەو بە 

بەردەوامی چی دێتە سەرو چی لێئەروات 
تۆمار ئەکرێت، لەڕێـــی ئەم دەفتەرەوە 
بازرگان ھەمیشـــە ئەزانێت چ کایەکی 

ھەیە یان چ کایەک کەمی ھەیە.
٤ـ دەفتەری خەزێنە یا ســـندوق: ئەم 
دەفتـــەرە ھەمو ئـــەو تۆمارانەی لەمەڕ 
پارەی نەختینـــەو بانکەکاندا ھەیە تیا 

تۆمار ئەکرێت.

ڕێکخســـتن و بونـــی ئـــەم دەفتەرانە 
ســـودێکی زۆری ئەبێت بـــۆ بازرگان کە 
گرنگترینیـــان ئەوەی لەبـــەردەم الیەنە 
بەرپرســـەکانی وەک بانکەکان و ئیدارەی 
کۆمپانیـــاکان و دەســـتەو فەرمانگەکانی 
باجدا، ئەبنە بەڵگە بۆ ڕاستی و دروستی 
چاالکیە بازرگانیەکان. ھەروەھا ھەمیشە 
بازرگان بەگەڕانـــەوەی بۆ ئەو دەفتەرو 
لیستانە بەرچاوڕونی تەواوی لەبەردەستدا 
ئەبێت ســـەبارەت بەو جونەی بازرگان 
خۆی تەنانەت پێشبینی زەرەرو قازانجی 
خۆشـــی ئەکات، ھەروەھـــا بەھۆی ئەم 
دەفتەرانەوە ئەتوانێت حساباتی کۆتایی 
ســـانەی خۆی ڕێکبخات، ســـودو زیان 
دیاری بکات و پێشـــکەش گشـــت الیەنە 

پەیوەندیدارەکانی بکات. 

ئاماژە  لەیاداشـــتەکانیدا  بریمەر  پۆل 
بەخاڵیکی سەرنجڕاکێش دەکات، خاڵێک 
کە بـــەوردی چۆنیەتـــی بەڕێوەچوونی 
بەگشـــتی و سەرھەڵدانی  ئابوری عێراق 
کەرتـــی تایبەتی لەمـــاوەی دوو دەیەی 
رابـــردوودا تیا روندەکاتەوە، ئەو دەڵێت 
"لەســـاڵی ٢٠٠٣دا کاتێک بڕیار درا کار 
بەسیســـتەمی ئابوری ئـــازاد لەعێراقدا 
بکرێـــت، دەســـەتدار و كاربەدەســـتان 
بەمەبەســـتی دەسكەوت و سوودی خێرا، 
دەستبەجێ كەوتنە دامەزراندنی كۆمپانیای 
لەبری  بازرگانی و چاوبڕینە ھاوردەكردن 
بەرھەمھێنـــان ، ھەربۆیە زۆری نەخایاند 
بزنســـمانی  سیاســـەتمەداری  چینێكی 
گەندەڵ سەریانھەڵدا كە ھیچ روانینێكی 
درێژخایەنیان  پەرەپێدانی  ســـتراتیژی و 
نەبـــوو بـــۆ وت، تەنھـــا دەســـتیان 
لەسەرمایەو پارەیەكی زۆرو زەبەند گیر 
بوو، لەدونیـــادا بەمۆدیلی (دەوڵەمەند 
بوون بەشـــێوە عێراقییەكەی) ناوبانگی 
دەركرد، کە بەو تازە پیاکەوتوانە دەوترا 
لەماوەیەكی كەمدا لەوپەڕی ھەژارییەوە 

دەبوون بەملیۆنەرو ملیاردێری گەورە"!
کارەساتی گەورەی ئەم وتە لەڕووی 
ئابورییەوە وەک  بریمەر ئاماژەی پێدەکات، 
ئەوەیە بەشێکی بەرچاو لەئەکتەرەکانی 
زۆربەی سەرمایەدارانی  تایبەت و  کەرتی 
ئەم وتە بێ رەگ و ریشـــەن! زۆربەیان 
لەسایەی پاشـــاگەردانی و نەبونی یاساو 
ڕێســـای تۆکمـــەو دۆخێکی کـــت و پڕدا 
پارەیەکـــی زۆرو زەبەندیـــان بێ ماندوو 
بوون دەستکەتووەو کەوتون بەسەر نازو 
نیعمەتی خۆیانداو دەشـــیانەوێ لەسەر 

ئەم ریتمە بەردەوام بن!
بێگومان لەجیھانی پڕ لەگۆڕانكاریی و پڕ 
ستراتیژی  ئامانجی  ئەمڕۆدا،  لەكێبڕكێی 
وتان گەشـــەی ئابـــوری و کۆکردنەوەی 
لەبەدیھێنانی  ئەوەی  سەروەت و سامانە، 
ئـــەم ئامانجەشـــدا رۆڵی گرنـــگ و كارا 

دەبینێت بەھێزیی "كەرتی تایبەت"ە.
رەنگە ھەموومان لەسەر ئەم خاڵە کۆک 
بین کە کەرتی تایبەتی ڕاستەقینە کاتێک 
یاسا ھەبێت  سەرھەڵئەدات دەســـەتی 
بەمانا ڕاســـتەقینەکەی و بازاڕو ئابوری، 
ئـــازاد کرا بێت . بـــازاڕو ئابوری لەالیەن 
حکومەت و حیزبەوە بـــۆ ھیچ کۆمپانیاو 
کەســـێک قـــۆرغ و کۆنتـــرۆڵ نەکرابێت، 
یاخـــود بـــازاڕو چاالکییـــە ئابورییەکان 
لەڕێگەی ســـەپاندنی کۆمەڵێک یاســـاو 
رێســـای تێچونی زۆرو بیرۆکراســـییەوە، 

بەرتەسک  و نائارام نەکرابێت.
سەروەری یاسا بۆ پاراستنی مافەکانی 
ئازادی تاکەکەس و رێخستنەوەی سیستەمی 
بانکی و دارایی  و دەستەبەرکردنی ژینگەی 
كار لەپێناو باشتر كردنی توانای کێبڕکێی 
رادەســـتکردنی  ئابورییەکان و  دامەزراوە 
بەکەرتی  کێبڕکێدا  لەکەشـــێکی  ئابوری 
تایبەتی ڕاســـتەقینە، مەرجن بۆ ئەوەی 
سیســـتەمێکی ئابـــوری کاراو ئـــاوەدان 

بەدەستبھێنرێت.
راستییەک ناتوانین چاوپۆشی لێبکەین 
ئەوەیە ئێمە لەھەرێمی کوردســـتاندا تا 
ئێستا کەرتێکی تایبەتی بەھێزو کارامان 
نییـــە، کە ھاوســـەنگی و جێگیریی پێوە 
دیاربێت ، بەدڵنیایی ھۆکار زۆرن وایکردوە 
کەرتێکی تایبەتی تەندروستمان نەبێت و 
بەشـــێوەیەکی تۆکمەو پتەو لەسەر پێی 

خۆی وەستابێت.

ئەمـــڕۆ ئەرکێکـــی گـــەورە دەکەوێتە 
ئەســـتۆی کەرتـــی تایبەت بـــۆ ئەوەی 
دەستپێشخەر بێت لەشکاندنی ئەو قاڵب و 
رێچکانەی کە تا ئێستاش چاوی لەخێرو 
سەدەقەی حکومەت بێت تا یارمەتی بدات 

بـــۆ ئەوەی بەردەوام بێت! ئیتر کاتیەتی 
کەرتی تایبەت لەکوردستاندا کار لەسەر 
رەواندنەوەی ئەو ھەڵە تێگەیشتنە بکات 
کە کەرتـــی تایبەت دەبێـــت حکومەت و 
کەرتی گشـــتی تەمویلی بکات یان فالن  
کەرەسەو فیسارە ئامڕازی بۆ دابین بکات 
تا لەســـەر پێی خۆی بوەستێ و شکست 

نەھێنێت!
لەجیھانی ئەمڕۆدا رەوتی ئابوری بەرەو 
ئەو ئاڕاســـتەیە دەجوڵێ، لەبری ئەوەی 
کەرتـــی تایبەت چـــاوی لەخێـــرو بێرو 
بەپێچەوانەوە  بێت،  حکومەت  دەســـتی 
ئەوە بازاڕو کەرتی تایبەتە کە پشتیوان و 
ھـــاوکاری حکومەتـــن ، ئێســـتا تا دێ 
رۆڵـــی کەرتـــی تایبەت گـــەورە دەبێ و 
قەبـــارەی حکومەتیش بچـــوک و بچوکتر 
دەبێتەوە. ئەمـــەش وا دەخوازێ کەرتی 
تایبەتی راســـتەقینە ھەوڵی ئەوە بدات 
ئەو بیرکردنەوەیە پوچـــەڵ بکاتەوە کە 
پێیوایە تەنھا بەدوای بەرژەوەندی کەسی 

خۆیدا دەگەڕێت !
ھەلومەرجـــی ئابـــوری وا لەکەرتـــی 
تایبـــەت دەخـــوازێ لەکوردســـتاندا کە 
لەھەمـــوو رووییەکـــەوە خـــۆی ئامادەو 
پێشبخات، بەتایبەتی لەڕووی شارەزایی 
بەڕێوەبردنی سەرمایەوە، ناکرێت کەرتی 
تایبـــەت و ســـەرمایەدارانی كوردســـتان 
فیودالییان  ســـەرمایەداری  عەقلیەتـــی 
ھەبێ و لەڕووی بازرگانی "یان دروســـتر 
بڵێین لـــەڕووی قاچاغچیتییەوە" بڕواننە 
لەو  تەنھـــا چاویان  ســـەرمایەگوزاریی و 
پڕۆژانە بێـــت كە قازانجێکیـــی زۆریان 
بەماوەیەكـــی كـــورت بـــۆ دەســـتەبەر 
دەکات، یاخود پالن و خولیایان لەســـەر 
بەرپرســـە  لەگەڵ  تێكەڵكردن  دەســـت 
حیزبیەكان بێت بۆ پاراستنی سەرمایەو 
بەئاسانی و  قازانجەكانیان  بەدەستھێنانی 
بۆ ئـــەوەی كەســـیش نەتوانێ ملمالنێی 

بازاڕی ئازادیان لەگەڵدا بكات. 
تا کەرتی تایبەت بەم دیدەوە بڕوانێت و 
لەھەمـــوو روویەکەوە قایم لەســـەر پێی 

خۆی نەوەستێت و روانگەیەكی گشتگیری 
بـــۆ ئابـــوری وت نەبێت، بـــەالوازی و 
چونکە  دەمێنێتـــەوە،  پەراوێزخراویـــی 
تایبەتی راستەقینە  وەبەرھێنانی كەرتی 
پڕۆژەیەك كە  لەئەنجامدانـــی  بریتییـــە 
بەرھەمداربێت و سوڕی سەرمایەو خستنە 

سەر كاری بەردەوام لەخۆبگرێت.
كەرتـــی تایبـــەت لەزۆربـــەی وتانی 
ئەمـــڕۆی جیھانـــدا، بەتەواوی شـــوێنی 
حكومەتـــە بنەڕەتیەكەیـــان گرتۆتەوەو 
توانیویشـــیانە ھەمان رۆڵـــی حكومەت 
(كەرتی گشتی) ببینن لەبەرەو پێشچونی 
وت و لەدابینکردنی ھەلی کاردا، ھەربۆیە 
لە زۆربـــەی ئـــەو قەیرانانـــەی بەرۆک 
بەحكومەتـــەکان دەگرن، كەرتی تایبەت 
راســـتەوخۆ دەتوانێـــت رۆڵ ببینێـــت و 
قورسایی ئەو قەیرانانە لەسەر حكومەت 

كەم بكاتەوە. 
لەم روەوە بەرپرسیارێتی گەورە لەسەر 
شـــانی حكومەتە تا لەو چوارچێوەیەدا 
كاربكات بۆ ئـــەوەی كەرتی تایبەت كارا 
بێت و بەیاســـا  ئابوری و بازاڕ بپارێزێت و 
راستەوخۆو ناڕاســـتەوخۆ وەبەرھێنەران 
ئاڕاســـتە بكات بۆ ئـــەو بەرھەمانەی كە 
نیشتمان و كۆمەڵگا پێویستی ستراتیجی 

پێیانە. 
ئابوری  ئێســـتای  ھەلومەرجی  بەپێی 
گونجاوترین  کوردســـتانیش،  ھەرێمـــی 
ســـتراتیژی  کورتخایـــەن و  تاکتیکـــی 
درێژخایەنـــی ژوورە بازرگانییەکان وەک 
نوێنـــەری کەرتی تایبـــەت، دۆزینەوەی 
چارەســـەرکردنی  بـــۆ  ڕێگاچارەیەکـــە 
نەخۆشـــیەکانی الوازیی و پەراوێزخراویی 
ژوورە  ئەرکـــی  تایبـــەت  ،  کەرتـــی 
بازرگانیەکانە ھەوڵـــی بنیاتنەرانە بدەن 
بۆ ئەوەی ســـاڵی ٢٠٢٣ بکەن بەســـاڵی 
بەھێزکردنی کەرتی تایبەتی راستەقینە، 
تا لـــەم ڕێگەیەوە ھەرێمی کوردســـتان 
دەرباز  ئابوری  ئەدای  لەچەقبەســـتووی 
ببێـــت و پێگەی خـــۆی بـــۆ پێگەیەکی 

شایستەتری ئابوری بەرز بکاتەوە.

بیروڕا بیروڕا

چۆن دەرفەتی بەبازاڕکردن بڕەخسێنین؟ ئایا دەتوانین ٢٠٢٣ بکەین بەساڵی بەھێزکردنی کەرتی تایبەت؟

ئاراس عەبدولکەریم مەعروف
بەبازاڕکردن 

کرۆکی ئابوری 
کشتوکاڵییە، 
چونکە ئەم 

پرۆسەیە سێ 
رەگەزی سەرەکی 

لەخۆدەگرێ، 
ئەویش 

بەرھەمھێنەرە 
کە جوتیارە، 

عەلوەکانە 
کە ڕۆڵێکی 

بەرچاویان ھەیە 
لەساغکردنەوەی 

بەرھەمە 
کشتوکاڵیەکان، 

بەکاربەرە کە 
دەبێت خواست و 
ئارەزوی ڕەچاو 

بکرێت

ھەمیشە بازرگان 
بەگەڕانەوەی بۆ ئەو 

دەفتەرو لیستانە 
بەرچاوڕونی تەواوی 
لەبەردەستدا ئەبێت 

سەبارەت بەو 
جونەی بازرگان 

خۆی تەنانەت 
پێشبینی زەرەرو 
قازانجی خۆشی 

ئەکات

ناکرێت کەرتی 
تایبەت عەقلیەتی 

سەرمایەداری 
فیودالی ھەبێ و 
تەنھا چاوی لەو 

پڕۆژانە بێت 
قازانجی زۆریان 

بەماوەیەكی كورت 
بۆ دەستەبەردەکات، 

یاخود پالنی  
دەست تێكەڵكردن 

لەگەڵ بەرپرسە 
حیزبیەكان بێت بۆ 
پاراستنی سەرمایەو 
بەدەستھێنانی قازانج 
بەئاسانی و كەسیش 

نەتوانێ ملمالنێی 
بازاڕی ئازادیان 

لەگەڵدابکات

شەن جەزا کەریم 

ئاداب و الفاوی گەندەڵی
ھەمـــوان ڕۆژانە لەھەمـــو کایەکاندا گوێبیســـتی 
ئەم وشـــە ناقۆیە ئەبین (گەندەڵـــی)، لەڕۆژانی 
دروســـتبونی حکومەتـــی ھەرێمەوە ئـــەم دیاردەیە 
ســـەریھەڵداو چاوچنۆکی گەشـــتە ئاستێک دەست 
برا بۆ ســـامانی گشتی، بۆ پڕکردنی گیرفان و چاوی 
چاوچنۆکان، تەنانەت داھێنانیشـــی تیاکراو چەندین 
دەروازەی بـــۆ ئـــاوە کـــرا، ئەبینین و ئەبیســـتین 
لەزاری بەرپرسانیشـــەوە باســـی گەندەڵی ئەکرێت، 
لەھەمانکاتدا گوێبیســـتی ئـــەوەش ئەبین کە گوایە 
حکومەتەکەمـــان بەنیازە گەندەڵی کەم بکاتەوە، تا 

دواجار بنەبڕی بکات.
ئالێرەدا مرۆڤ گومان بەرچاوی ئەگرێ بەھۆکاری 
ئـــەوەی لەبری ئەوەی کەم بکرێتەوە سیســـتماتیک 
ئەکرێت لێرە بـــەدواوە چاوەڕوانی ئەوەین ئەو ڕۆژە 
بەچاو ببینین وتەکەمان لەگەندەڵی پاک بکرێتەوە، 

گەندەڵکاران بدرێنە دەست یاسا.
بـــەم ئەوەی لێـــرەدا مەبەســـتە دیاردەیەکە کە 
ھاوشـــان لەگەڵ گەندەڵیدا ڕێئەکات ئەویش نەمانی 
ئادابـــی مامەڵەکـــردن و ئەتەکێتی ھەڵســـوکەوتی 
تاکەکانـــی کۆمەڵـــە، خەریکە ئەبێتە شـــێرپەنجەو 
ئەتەنێتەوە بەناو ھەمو توێژەکانی کۆمەڵگادا، ئێمە 
لێـــرەدا دیـــاردەی مامەڵەی ھاوتـــی و کارمەندان و 
فەرمانبەرانـــی فەرمـــی بـــاس ئەکەیـــن، لەزۆرێک 
لەفەرمانگەکانـــدا ھەندێک کارمەنـــد نەک ھەمویان 
بەچاوێک لەھاوتی ئەڕوانێت وەک ئەوەی ھاوتیەکە 
مەخلوقێکی جیاواز بێت لەو، یاخود لەھەسارەیەکی 
ترەوە ھاتبێت، خۆشـــی بەجۆرێـــک لوتبەرزیەکەی 
خـــۆی زەق ئەکاتەوە، لەبەرچاوی ســـەردانیکەرانی 

فەرمانگەکان ئەبێتە کەسێکی بێزراو!
دیاردەیەکـــی تر کە ھاوتی تیـــا الیەنی نێگتیڤە 
ئەوەیە کە ھەمیشـــە خۆی بەھـــەق و بەرامبەرەکەی 
بەناھـــەق بزانێـــت یان نەدانـــی زانیاری راســـت و 
چەواشـــەکاری کردنە کە ئەبێتە سەرلێشـــێواندنی 
کارمەندەکان، لێردا جێی خۆیەتی ئەوە بخەینەڕوو کە 
ھەمو ئەم دیاردانە وابەستەی ئادابی ھەڵسوکەوت و 

مامەڵە کردنە لەگەڵ یەکتر.
دیاردەیەکی قێزەونی تر ئەوەیە کە ھەندێ کارمەند 
لەھەندێ بـــواری خزمەتگوزاریدا کارئەکات لەھەردو 
کەرتی گشتی و تایبەتدا، ئەبینین ھەمان کەسایەتییەو 
لەکاتی کارکردندا لەکەرتی گشـــتیدا وەک بەسوخرە 
گیرابێت یان زیندانییەک بێت بەزۆر کاری پێبکرێت، 
بەم ھەمان کـــەس و ھەمان کایـــە کاتێک لەدوای 
دەوامی فەرمی لەکەرتی گشتیدا، خزمەتگوزاریەکان 
پێشکەش ئەکات لەکەرتی تایبەتدا ئەبێتە فریشتەو 

شەکر لەقسەکردنی ھەڵئەوەرێ!
ئەتوانیـــن بڵێین ســـەرجەم کۆمەڵگا بەرپرســـە 
لەنەریت و کلتورەکان بەجوان و ناشیرینەکانەوە، جێی 
خۆیەتی ڕووی دەممان بکەینە پەروەردەو فێرکردن 
کە ئەرکی ئەوانە ئـــاداب لەھەموو بوارەکانی ژیاندا 
بکەنە وانەو بەرنامە لەباخچەی ساوایانەوە نەوەکانی 
داھاتویان پێ گۆش بکەن تا ئێمەش کۆمەڵگایەکی 
بەفەرھەنگ و کلتـــور بەرھەمبھێنین، خۆمان دەرباز 
بکەین لـــەو گرێ دەرونی و ڕق و کینانەی ھەمیشـــە 
ناخی کەسە دەرون نەخۆشەکان ئەبزوێنێ و دورمان 

ئەخەنەوە لەخوشەویستی و خۆنەویستی.
کەواتـــە پێویســـتمان بەوانـــەی ئادابە لەگشـــت 
بوارەکانـــدا، ئادابی گفتوگۆکـــردن لەگەڵ یەکتری، 
ئادابی سەردانی شوێنە گشتی و فەرمیەکان، ئادابی 
دراوسێیەتی، ئادابی شـــایی، ئادابی پرسەو شین، 
تەنانـــەت ئادابی ســـفرەو نانخواردنیـــش، ئەمانەی 
باســـمان کرد بەکـــۆی ھەمویان ئەبنـــە کلتورێکی 
شارســـتانی کە خۆشەویســـتی لەنێـــوان تاکەکانی 

کۆمەڵگادا ئەچێنێ.
خۆزگـــە حکومەتەکەمان پالنێکـــی بۆ پەروەردەو 
فێرکردن دائەڕشـــت و ئادابی ئەکردە وانەی تایبەت 
لەگشـــت قۆناغەکانی خویندن و لەگشت بوارەکاندا، 
ئەگـــەر بـــەوردی لـــەم پرســـە نەڕوانیـــن ئادابی 
کۆمەیەتـــی و نەریتە جوانەکان ئەکەونە بەر الفاوی 
گەندەڵی ئەوەی کە ھەشبوە ڕایئەماڵێت.                              

دالوەر عەلی سۆفی    

وەسفی خەلیل ئیسماعیل 
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پیشەسازی سلێ�نی

 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

ئا: رێژەن سەردار

حاجی ئاسکە ژنێکی بەتەمەنی گەرمیانەو 
بەتەنیا کاری کشتوکاڵ و ئاژەڵداری دەکات، 
ئه و ده ڵێت "باوکم کوڕی نه بوو له ھه شـــت 
منداڵ بـــه س من مامـــە وه ، بەتەنھا خۆم 

کاری جوتیاری و ئاژه ڵداریی دەکه م".

 حاجی ئاسکه ، ژنه  جوتیارێكی نمونه یی 
تەمەن ٦٧ ســـاڵە لەگه رمیان، لەگوندی 
جـــەوەل بەرامبـــەر تازەدێی ناحیەی 
قۆرەتوو کە سەر بەقەزای خانەقینە، 
"بازرگانـــی و  به ڕۆژنامـــه ی  ئـــەو 
پیشه سازی" راگه یاند "من لەمنداڵییه وه  
خه ریکی کاری کشـــتوکاڵی و ئاژه ڵداریم و 

ئه م کاره م له باوکمه وه  بـــۆ ماوه ته وه ، وا 
٢٥ ســـاڵە باوک و دایکم کۆچـــی دواییان 
کردوه و من به ته نھا سه رقاڵی ئه م کاره م، 
کرێـــکار ده گرم کاره کانم بـــۆ بکه ن خۆم 
توانام نه ماوه،  به م غیره تم ڕێگه م نادات 

وازبھێنم".
 حاجی ئاســـکە وتی "من ســـانه  ٣٠٠ 
دۆنم زه وی بەگەنم ده چێنم، له ئێســـتادا ٩ 
تۆن گه نم داناوه  بیوه شـــێنم، ٥ تۆنیشـــم 
ماوه تـــه وه  بۆ وه رد، ســـاڵی پار ٩ تۆن و 
نیوم چانـــد، پێرار ٨ تۆن و نیوم چاندوە، 
٣ ملیۆن دینارم دا به ســـه ماد، بەداخەوە 
له ماوه ی دوو ســـاڵی رابـــردودا ٦٠ ملیۆن 
دینار زیانـــم کردوه  لـــه کاری جوتیاریی و 

ئاژەڵداریی، بەم کۆڵنادەم".

 وتیشی "خاوه نی ٢٥٠ سه ر ئاژه ڵ بووم، 
به م به ھۆی وشکه ساڵیه وه  ناچارم ته نھا 
١٠٠ سه ر ئاژه ڵ بھێڵمه وه ، ره وشی گه رمیان 
به ھـــۆی وشکه ســـاڵییه وه   زۆر خراپـــه ، 
ئاژه ڵـــه کان ھیچ نیه  بیخـــۆن، من گریانم 

دێت بۆیان".
حاجی ئاســـکە ســـکای ئەوە دەکات 
کـــە له ئێســـتادا  حکومه تـــی ھه رێم ھیچ 
ناکات،  ھاوکارییه کی جوتیـــاران  جـــۆره  
نه ســـه مادو قڕکه ر، نەئالیکی ئاژه ڵ نادات 
بەجوتیاران، ئەو وتی "ئێمه  ئاومان زۆره ، 
پێویستیمان به بیر نیه ، خۆم ٥ دۆنم زه ویم 
له سه ر روباری ســـیروان ھه یه ، به م دوو 
ساڵه  یه ک مشـــت گه نمان نه بووه  بیده ین 
به  حکومه ت، زۆر بەداخەوە حکومەتێکمان 

نییە بەھیچ شێوەیەک پشتگیریمان بکات، 
تەنانەت خۆمان بنەتۆو ده کڕین ". 

وتیشـــی "بارانـــی ئـــەم چەنـــد رٶژەی 
ئەمساڵ تەواو دڵخۆشـــی کردوین، بارانی 
باش باری و په ڵه ی داوه  ئه مه  زۆر دڵخۆشم 
ده کات، چونکه  ته نھا وشکه ســـاڵی ڕێگری 
کاره کانمانـــه ، ھەرچەنـــدە  حکومه تیـــش 
ھاوکاریمان ناکات و قه رزی کشـــتوکاڵیمان 
ناداتـــێ، گاز زۆر گرانه  لیتـــری به ھه زار 
دینـــاره ، کرێکاریش ٤٠ ھه زار وه رده گرێت 
بـــۆ ئاودانـــی زه ویه کان، مـــن زیاتر گه نم 
ده که م ســـاڵی ٢٠١٩، چونکه  باران باش 
بـــوو ٨٢ تۆن گه نمـــم دا به حکومه ت، ١٥ 
تۆنیشم لێره  فرۆشت، ١٠ تۆنیشم ھه ڵگرت 

بۆ تۆو".

حاجی ئاسكه : سانه  ٣٠٠ دۆنم گەنم ده چێنم


