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ژووری بازرگانی ژووری بازرگانی 

ئا: بازرگانی و پیشەسازی

ئەندامێکـــی ئەنجومەنـــی کارگێـــڕی 
سلێمانی  پیشەسازی  بازرگانی و  ژووری 
کە بەشـــاداری کـــردووە لەکۆبونەوەی 
بازرگانانـــی بـــازاڕی ئاڵوگـــۆڕی دراوو 
جگەرو زێـــڕ، دەلێت "مـــن به حكومی 
ئه وه ی  ئه ندامـــی ئه نجومه نی كارگێری 
پیشه ســـازیم و  بازرگانـــی و  ژووری 
ماوه یه كی زۆریش سه رۆكی ئه نجومه نی 
بازاڕی دۆالره كه  بووم، به شداری ده یان 
كۆبونه وه م كردووه ، به م تاكو ئێســـتا 
كۆبونه وه ی وه ك ئـــه م كۆبونه وه یەمان 
لەگەڵ کاك بافڵ به ســـوودو  كاریگه ریم 
نه بینـــوه ، ئێمه  ھێشـــتا له كۆبونه وه دا 
بووین كێشه  گه ورەکەی مەبەستمان بوو 

بۆ چاره سه ر كردین".

حەمیـــد عەبـــدو فـــەرەج، ئەندامی 
ئەنجومەنـــی کارگێڕی ژوور بەڕۆژنامەی 
"بازرگانی و پیشەسازی" راگەیاند "ئێمه  

نزیكـــه ی ٢٧ بازرگانـــی دراوو بازاڕی 
ســـه ردانی  زەڕەنگـــه ران  جگه ره كـــه و 
کاک بافڵ تاڵه بانی ســـه رۆكی یه كێتی 
كـــرد،  كوردســـتانمان  نیشـــتیمانی 
پێشـــتریش ســـه ردانی كاك قوبادمان 
كرد بـــوو، گلله یـــی و داواكارییه كانمان 
گه یاندبووە  جێگری سه رۆكی  حكومه ت، 
به ڕێزیان به شـــێكی زۆر له كێشه كانی بۆ 
چاره ســـه ر كردین، كاتێـــك كاك بافڵ 
ئـــاگاداری کێشـــەکانمان  بـــوو، داوای 
لێكردین ســـه ردانی به ڕێزیشیان بكه ین، 
ئێمه ش ھه ر ئه و بازرگانانه ی ســـه ردانی 
كاك قوبادمـــان كـــرد بـــوو، له گـــه ڵ 
ژماره یـــه ك بازرگانی دیكه  ســـه ردانی 
كاك بافڵمـــان كرد، به ڕێزیان پێیوتین: 
ھه یـــه   داواكارییه كتـــان  كێشـــه و  چ 
به ئازادانه و ڕاشـــكاوانه  باســـی بكه ن، 
ئێمه ش زۆر به ڕاشكاوانه  كێشه و گرفت و 
داواكرییه كانمان خسته ڕوو، ئه وه ی الی 
كاك بافڵ باسمان كرد باوه ڕ ناكه م تاكو 
ئێســـتا الی ھیچ به رپرسێك به و جۆره  

بازرگانان به ڕاشكاوی قسه یان كرد بێت، 
ته نانه ت یه كێك له كێشه  قورسه كان كه  
زۆر مه به ســـتمان بوو چاره سه ر بكرێت 
رێووشـــوێنی  له كۆبونه وه كـــه دا  ھـــه ر 

پێویستی گرتەبەرو چاره سه ری كرد".
ئەم ئەندامـــەی ئەنجومەنی کارگێڕی 
ژوور ئامـــاژەی بـــەوە کرد کـــە ئەوان 
لەکۆبوونەوەکەیاندا ٨ بۆ ١٠ داواكارییان 
ھه بووەو بافڵ تاڵەبانی به ڵێنی جێبه جێ 
كردنی ســـه رجه م كێشـــه كانی پێداون، 
حەمیـــد عەبدو وتی "لـــه و رۆژه  وه  كه  
كۆبونه وه كه مان تێدا كردوه  له نوسینگه ی 
كاك بافڵه وه  چه ندیـــن جار په یوه ندیم 
داواكارییه كان،  له بـــاره ی  پێوه كـــراوه  
خۆشـــبه ختانه  ھه ســـت ده كه ین نیه تی 

چاره سه ركردنی كێشه كان ھه یه "..
 ســـەبارەت بەو دەنگۆیانەش کە باس 
لـــەوە دەکەن گوایه  لەســـلێمانی  پاره  
عەبدوڵال  حەمیـــد  ده كرێته وه ،  ســـپی 
وتـــی "له م باره یـــه وه  له گه ڵ كاك بافڵ 
گفتوگۆمان كردو پێمانراگەیاند کە ئه م 

تۆمەت و  ھه مـــووی  ده نگۆیانه   قســـه و 
له ســـه ر  له ڕاســـتیه وه و  دوورن   درۆن و 
ئاستی عێراق و كوردستان كه مترین پاره  

سپی كردنه وه  له سلێمانییه ". 
وتیشی "به شێكی دیكه ی كۆبونه وه كه  
تایبه ت بوو به ڕه وشی بازاڕ كه  به داخه وه  
له ئێســـتادا بـــێ بـــازاڕی له ســـلێمانی 
گرفتی  له كێشه و  باسیش  به دیده كرێت، 
رۆتیـــن له فه رمانگـــه  حكومییه كان كرا 
كـــه  زۆرجار گرفت بـــۆ وه به رھێنه ران و 
بازارگانان دروســـت ده كـــه ن، به ڵێینی 
دا ســـه رجه م رێگرییه كانـــی بـــه رده م 
وه به رھێنه ران و زەڕەنگه ران چاره ســـه ر 

بكات".
ئەم ئەندامـــەی ئەنجومەنی کارگێڕی 
ژوور ئاماژە بەوە دەکات کە ســـەرۆکی 
یەکێتـــی ستایشـــی بازرگانانی درواوی 
کـــردووە، ئـــەو وتـــی "جه نابـــی كاك 
بافـــڵ زۆری پێ باش بـــوو ئێمه  وه ك 
بازرگانانـــی دراو زۆر به ڕێكخراوانه  كار 
ده كه یـــن، ئه نجومه نی خۆمـــان ھه یه و 

ژماریه كی زۆر داتاو زنیاری دروســـتمان 
دا به جه نابیان كه  زۆر پێیباش بوو به و 
شـــێوازه  كارده كه ین و پێیوتین لەکاتی 
دروســـتبوونی ھه ر كێشه و گرفتێك یان 
وه رگرتنی ســـه رانه و پشـــك یه كســـه ر 
ئـــاگادارم بكه نـــه وه  به زووتریـــن كات 
چاره سه ری ده كه ین، ئێمه  داوامان كرد 
به  به رده وامی ئۆتۆمبیلێكی ئاسایشـــی 
ســـلێمانی له به رده م فولکـــەی خانه قا 
پاراســـتنی  به مه به ســـتی  بوه ســـتێت 
ســـه المه تی بازاڕی دراو، ئەوەشـــی بۆ 

جێبەجێ کردین" .
وتیشـــی "من به حكومی ئـــه وه ی كه  
ژووری  كارگێری  ئه نجومه نـــی  ئه ندامی 
ســـلێمانیم و  پیشه ســـازی  بازرگانـــی و 
ماوه یه كی زۆریش سه رۆكی ئه نجومه نی 
بازاڕی دۆالره كه  بووم، به شداری ده یان 
كۆبونه وه م كردووه ، به م تاكو ئێســـتا 
كۆبوونـــه وه ی وه ك ئه م كۆبوونه وه یەی 
كاریگـــه رم  به ســـوودو  بافـــڵ  كاك 

نه بینیوه ".

ئا: رێژەن سەردار

وتەبێـــژی بـــازاڕی دراوی ســـلێمانی 
ئاماژە بەوە دەکات بۆ چه ند مه به ستێك 
سه ردانی بافڵ تاڵه بانی سه رۆكی یه كێتی 
كردووە،  كوردســـتانییان  نیشـــتیمانی 
ئەو دەڵێت "ســـه رۆك بافـــڵ به ڵێنیدا 
به ته واوی پشـــتیوانی بازرگانان بكات و 
رۆینات له شاری سلێمانی كه م بكاته وه و 
لیژنه یه ك دروســـت بكرێت بۆ چاره سه ر 
كردنی كێشـــه و گرفتـــه كان و کاک بافڵ 

خۆی چاودێری بازاڕ دەکات".

جەبـــار گـــۆران، وتەبێـــژی بـــازاڕی 
بەڕۆژنامـــەی  ســـلێمانی  دۆالرەکـــەی 
راگەیانـــد  پیشەســـازی"  "بازرگانـــی و 

بازرگانێكی  ئـــه وه ی چه نـــد  لـــه دوای 
بازاڕی دۆالره كه ی ســـلێمانی به تۆمه تی 
ســـپیكردنه وه ی پاره  ده ســـتگیركران، 
ببـــوو،  لێكتێنه گه یشـــتنێك دروســـت 
له به رئه وه ی ئه و چه كـــی پارانه  ھیچی 
له بازاڕی دۆالره كه ی سلێمانی  به نه قدی 
رانه كێشرا بوو  ته نھا ده ستاوده ستی كرد 
بوو ، یه كێك له ته وه ره كان ئه وه  بوو كه  
لەالیەن سەرۆکی یەکێتییەوە دەستبەجێ 
چارەسه ر كراو كۆتایی پێھات، ئەو وتی 
"بازرگانانی ســـلێمانی بەالیانەوە گرنگ 
بوو له گـــه ڵ یه كه  ئیدارییه كانی شـــار  
ئاشت ببنه وه ، خۆشـــبه ختانه  سه رۆك 
بافڵ پشـــتیوانی ته واوی ئه م پرۆسه یه  
ده كات، بڕیـــاره  لیژنه یه كیش دروســـت 
بكرێـــت بۆ چاودێری بـــازاڕو  كاك بافڵ 

خۆی چاودێری بازاڕ بكات، ســـه ردانی 
ســـنورییه كان  ده روازه   دراوو  بـــازاڕی 
وه به رھێنـــان  پرۆژه كانـــی  بـــكات و 
به ســـه ربكاته وه ، سه رۆك بافڵ به ڵێنیدا 
به ته واوی پشـــتیوانی بازرگانان بكات و 
رۆینات له شاری سلێمانی كه م بكاته وه و 
لیژنه یه ك دروســـت بكرێت بۆ چاره سه ر 
كردنی كێشـــه و گرفتـــه كان و بازرگانان 
لیژنه كه  ئاگادار ده كه نه وه و به دواداچون 
بۆ كێشـــه كان ده كرێـــت و له ماوه یه كی 
كه مـــدا چاره ســـه ری ده كات، كاره كان 

له ژێر چاودێری كاك بافڵ ده بێت".
وتیشـــی "ھه وڵ ده ده رێت كۆمپانیای 
پشـــكداری دروســـت بكرێت تاكو ئه و 
كه ســـانه ی ده یانه وێت پـــرۆژه ی گه وره  
د روســـت بكه ن، بتوانن به پشـــكداریی 

كارئاســـانییان  بكـــه ن و  كاره كانیـــان 
بـــۆ بكرێـــت كه  ئه مـــه  ده بێتـــه  ھۆی 
بوژاندنه وه ی ژێرخانی ئابوری سلێمانی، 
ھه وڵ ده ده رێت لقی بانكه  عێراقییه كان 
له ســـلێمانی بكرێنـــه وه  بـــۆ ئـــه وه ی 
ئاڵوگۆری بازرگانی سلێمانی زیاد بێت ، 
لەم روەوە سه رۆك بافڵ پشتیوانی ته واو 

لەبوژانەوەی بازاڕی سلێمانی ده كات".

جەبار گۆران ئـــەوەی رونکردەوە کە 
له ئێســـتادا بازاڕی دۆالره كه ی سلێمانی 
له چـــاو بازاڕی دراو له شـــاره كانی تری 
زۆر  كوردســـتان  ھه رێمـــی  عێـــراق و 
له پێشـــترو باشـــتره ، ئەو وتـــی "ئێمه  
له بازاڕی دۆالره كه ی ســـلێمانی خاوه نی 
ئه نجومه ن و راوێـــژكارو وته بێژین، ئێمه  

پرســـی مامه ڵه ی تمه نیشـــمان له گه ڵ 
كاك بافـــڵ باس كردو ســـه رجه م ئه و 
ده نگۆیانه مان بەدرۆخســـتەوە كه  باس 
له ســـپی كردنـــه وه ی پـــاره و به قاچاخ 
بردنی دۆالر ده كه ن له بازاڕی دۆالره كه ی 
ئێســـتا  تاكو  له به رئه وه ی  ســـلێمانی، 
ھیچ كۆمپانیایه ك له ســـلێمانی پشـــكی 
نیـــه  لـــه و دۆالره ی بانكـــی ناوه نـــدی 
كه   كۆمپانیایه ك  ده یفرۆشـــێت،  عێراق 
نه توانێت دۆالر له بانكی ناوه ندی بكڕێت 
چـــۆن ده توانێت دۆالر به رێته  ده ره وه ی 
عێـــراق؟! ئه مه  باشـــترین به ڵگه یه  بۆ 
به درۆخســـتنه وه ی ئه و ده نگۆیانه ، كاك 
بافـــڵ تاڵه بانـــی به ڵێنیدا كـــه  ئه گه ر 
زێر  تمـــه ن و  له مامه ڵه ی  ئاســـته نگێك 

پێشتر ھه بووبێت الده برێت".

حەمید عەبدو، ئەندامی ئەنجومەنی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی:
ئێمه  ھێشتا له كۆبونه وه کەدا بووین کە کاک بافڵ كێشه  

گه وره كه ی بازاڕی دراوی بۆ چاره سه ر كردین

وتەبێژی بازاڕی دراو:
سه رۆك بافڵ پشتیوانی ته واو لەبوژانەوەی بازاڕی سلێمانی ده كات

ئا: بازرگانی و پیشەسازی

ســـەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
سلێمانی سەبارەت بەدیدارو کۆبوونەوەی 
لەگەڵ محەمەد شەیاع سودانی، دەڵێت 
"ئە مـــه  یه كه مین جاره  له دوای ســـاڵی 
٢٠٠٣وە كه  ڕژێمی بەعســـی پێشـــووی 
عێراق ڕوخاوە، سه رۆك وه زیرانی عێراق 
بازرگانی  ژوورێكی  بانگھێشتی سه رۆكی 

بكات و له گه ڵی كۆبێته وه ".

ســـیروان محەمەد، ســـەرۆکی ژووری 
ســـلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
بەڕۆژنامـــەی "بازرگانی و پیشەســـازی" 
راگەیانـــد کـــە وەکو ھەر چـــوار ژوورە 
بازرگانـــی و پیشەســـازییەکەی ھەرێمی 
کوردســـتان لەسەر داوای محەمەد شیاع 
ســـودانی، ســـەردانی شـــاری بەغدایان 
کـــردوەو وەک وەفدێکـــی  حکومـــی و 
کەرتی تایبەت لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی 
عێـــراق ســـەردانی وتـــی ئەڵمانیایان 
ئاستی  لەســـەر  لەســـەردانەکەدا  کردو 
عێراق تەنھا چەند ڕێکخراوێکی ئابوری و 
بازرگانییەکانی  ژوورە  یەکێتی  سەرۆکی 
عێراق بەشـــدارییان کـــردووە، ئەو وتی 
"ئێمە کاتێک گەیشـــتینە شـــاری بەغدا 
لەالیەن بەڕێز محەمەد شـــیاع سودانی، 
ســـەرۆک وەزیرانی عێراق پێشـــوازیمان 
لێکراو داواتر ســـەردانی شـــاری بەرلین 
پایتەختـــی ئەڵمانیامـــان کـــردو لەوێ 
کۆبونەوەیـــەک بەئامادەبوونـــی کەرتی 
تایبەت و کۆمپانیاکانی ئەڵمانیا سازکراو 
گفتوگۆکرا لەبارەی پێشخســـتنی کەرتی 
ئابـــوری و زیادکردنی جوڵـــەی بازرگانی 

لەنێوان ھەردوو وتدا".
وتیشـــی "بـــۆ ڕۆژی دواتـــر جەنابی 
حکومەت  وەفـــدی  وەزیران و  ســـەرۆک 
درێژەیـــان بەســـەردانەکەیان داو چەند 
پرۆتۆکۆڵێکیان واژۆ کرد کە پەیوەســـت 
بوو بەبوارەکانی ژینگەو دابینکردنی وزەی 
کارەباو سوتەمەنی، لەھەمانکاتدا وەزیری 
کۆچ و کۆچبەرانی عێراقیش ئامادە بوو، 
باس لەھاوکاری کردنی کوردانی ئێزیدی 
کرا کە ھاوکاریان بکەن، کاتێک جەنابی 
سەرۆک وەزیرانی عێراق لەو کۆبونەوەیە 
گەڕایـــەوە پێیانڕاگەیانـــدم کە جه نابی 
ده یه وێـــت بمبینێـــت و کۆبونەوەیەکمان 
ساز کرد کە کۆمەڵێک تەوەری گرنگمان 
تاوتوێ کرد لەبـــارەی کاری بازرگانی و 

رەوشی دەروازە سنورییەکان".
سەبارەت بەگرنگترین ئەو داواکارییانەی 
وەزیرانی عێراقیان  ئاڕاستەی ســـەرۆک 
کـــردووە، ســـەرۆکی ژوور وتـــی "ئێمە 
ئاماژەمـــان بەوەدا بەشـــێکی زۆری ئەو 
سلێمانی  بازرگانانی  شتومەکانەی  کاو 
ھاوردەی دەکەن دەنێرێت بۆ شارەکانی 
ناوەڕاست و باشـــوری عێراق، لەئێستادا 
دۆالر  بـــەھای  بەرزبونـــەوەی  بـــەھۆی 
بەرامبەر بەدینـــاری عێراقی، بازرگانان 
توشی کێشەو گرفتی زۆر بوون، داوامان 
کرد ھاوشـــێوەی عێراق نرخـــی دۆالرو 
حەواڵە کـــردن بۆ بازرگانـــان بەنرخی 
فەرمی بانکی ناوەندی بێت و بازرگانانی 
ھەرێمی کوردســـتان بێبـــەش نەبن لەو 
ئیمتیازە کە دراوە بەبازرگانانی عێراق، 

لەبەرئـــەوەی ئـــەو بارانـــەی لەھەرێمی 
کوردســـتانەوە دەچێت بۆ ناوەڕاســـت و 
باشـــوری عێراق نرخـــی بەرزدەبێتەوەو 
کاکان گـــران ئەکرێـــت، داوامان کرد 
لەلقەکانـــی بانکی ناوەنـــدی عێراق ئه و 
بانكانـــه ی كـــه  لقیان ھه یـــه  له ھه رێمی 
كوردســـتان دۆالر بەنرخی فەرمی بدەنە 
بازرگانانی ھەرێمی کوردســـتان، ئەگینا 
بازرگانەکانمـــان ناچـــار ده بـــن ڕوو له  
عێراق  ناوه ڕاستی  باشـــوورو  شاره كانی 
بكه ن کە له وێ ١٠٠ دۆالر بۆ بازرگانان به  
١٤٦ ھه زارو ٥٠٠ دینار ده گۆڕێته وه ، بەم 
الی ئێمە لەھەرێم به نزیكه ی ١٦٠ ھه زار 
دیناره ، به جه نابی سه رۆك وه زیرانم وت 
وا بڕوات سلێمانی له به رده م دروستبوونی 
قه یراندایـــه و ژماره یه كی زۆر ھاوتی کە 
لـــه ده روازه  ســـنورییه كان كار ده كه ن و 
بژوێـــی خێزانه كانیان ده ســـتده كه وێت، 

بێکار دەبن".
وتیشـــی "له ئێســـتادا بڕیـــاره  ئـــه و 
كه ســـانه ی گه شـــتی ده ره وه ی عێـــراق 
ده كـــه ن تاكو بـــڕی ٥ ھـــه زار دۆالریان 
بانكی  فه رمی  به نرخی  له فڕۆكه خانه كان 
ناوه ندی عێراق ١٠٠ دۆالر به  ١٤٦ ھه زارو 
٥٠٠ بـــۆ بگۆڕێته وه ، داوامـــان كرد ئه م 
بڕیاره  ھه رێمی كوردستانیش بگرێته وه و 
لقه كانی بانكی ناوه ندی له فڕۆكه خانه كانی 
له به رئه وه ی له شاری  ھه رێمیش دابنرێت 
ســـلێمانیش ژماره یەكـــی زۆر ھاوتیان 
رۆژانه  به مه به ستی بازرگانی و چارەسەری 
سه ردانی  گه شـــتیاریی  بۆ  نه خۆشـــی و 

ده ره وه ی وت ده كه ن".
ســـەرۆکی ژوور ئـــەوەی رونکـــردەوە 
کە داوایان له ســـه رۆك وه زیرانی عێراق 
كـــردووە قه رزه كانـــی بانكی ڕه شـــیدو 
ڕا فیده یـــن و بانكه  عێراقییه كان لەســـەر 
بودجەی عێراق كه  ده درێت به ھاوتیانی 
باشورو ناوه ڕاستی عێراق بۆ كه رته كانی 
خانووبـــه ره و بـــۆ ھاوســـەرگیریی و بۆ 
كشـــتوكاڵی،  پیشه ســـازی و  بازرگانی و 
كوردســـتانیش  ھه رێمـــی  ھاوتیانـــی 

بگرێتـــه وه و ھاوتیانـــی ھه رێـــم لێـــی 
بێبـــه ش نه بن، ئـــەو وتـــی "به ڕێزیان 
لـــه و بابه ته  راگه یاندو  بێئاگایی خۆیان 
پێیوتیـــن من وامزانیوه  له ھه رێمیش ئەم 
قـــەرزە وه رده گیرێـــت و ھاوتیـــان لێی 
ســـوودمه ندن، به ڵێنیاندا كاری له ســـه ر 
ده كـــه ن و رایانگه یانـــد ئێمـــه  جیاوازی 
له نێوان ھاوتیانی عێراق ناكه ین و بودجه  
بۆ ھه مووانه  بێ جیـــاوازی و پێمانخۆش 
نییە ھەرێمی کوردستان جیابکرێتەوە".

نەوتی  دابینکردنـــی  "داوای  وتیشـــی 
ســـپیمان کـــردو به ســـه رۆك وه زیرانی 
عێراقمان راگه یاند له ئێســـتادا به فرێكی 
زۆر له ناوچه كانـــی ھه رێمی كوردســـتان 
باریوه و كه شـــوھه وا زۆر سارده و نرخی 
نه وت زۆر بـــه رزه ، بۆیه  داواكارین نه وت 
تـــری عێراق  ھاوشـــێوه ی شـــاره كانی 
بدرێت به ھه رێمی كوردســـتان، به ڕێزیان 
به ڵێنیانـــدا به زووترین كات میكانیزمێك 
داده نرێت بۆ ناردنی نه وت بۆ ھاوتیانی 
ھه رێمی كوردســـتان، تاكـــو ھاوتیانی 
كه مده رامه ت سوودمه ند بن، ئه و وتی من 
پێشتر ڕه زامه ندیم داوه  كه  ٥٠ ملیۆن لیتر 
نه وت بۆ ھاوتیانی ھه رێمی كوردستان 
بنێرێت به  نرخی گونجاو، وتیشی دوای 
كۆبونه وه كـــه  به دواداچونـــی بۆ ئه كه م، 
داوای نوســـراوێکی فەرمـــی لێکردم، بۆ 
ئەو مەبەســـتە په یوه ندیم كرد به  به رێز 
د.ھه ڤاڵ ئه بوبه كر، پارێزگاری سلێمانی و 
داوام لێكرد نوسراوێكی فه رمی له باره ی 
نه گەیشـــتنی به شـــه  نه وتـــی پارێزگای 
سلێمانی بنێرێت، زۆر سوپاسی ده كه ین 
به  به ده م داواكرییه كه مه وه  ھاتوو نوسراوی 
بۆ كردین له گه ڵ داواكارییه كانی خۆماندا 
ئـــه وه ی د.ھه ڤاڵیشـــم دا به  ســـه رۆك 
وه زیرانی عێراق، له  ڕێگه ی ھاتنه وه شمان 
ژمـــاره ی تایبه تی نوســـینگه كه ی دامێ 
بـــۆ به دواداچون كردن و ئـــاگادار بوون 

له كێشه و گرفته  ئابورییه كان".
روون  ئـــەوەش  محەمـــەد  ســـیروان 
دەکاتـــەوە کـــە كۆبونه وه كـــه ی لەگەڵ 

ســـەرۆک وەزیرانی عێراق زۆر به سوودو 
ســـەرکەوتوو بووەو ســـەرۆک وەزیرانی 
عێراقیـــان داوەت کـــردووە ســـەردانی 
بەڵێنیشی  بکات و  کوردســـتان  ھەرێمی 
پارێـــزگای  ھەرێـــم  و  ســـەردانی  داوە 
ســـلێمانی بـــکات، ئەو وتـــی "له باره ی 
به گه ڕخستنه وه ی  كه رتی پیشه ســـازی و 
كارگه كان و كه رتی كشتوكاڵی و زیادكردنی 
گفتوگۆمان  نیشتیمانیشـــه وه   به رھه می 
كـــرد، له كۆبونه وه كه دا پێشـــه وا جاف، 
ســـه رۆكی ژووری بازرگانی و پیشه سازی 
ھەڵه بجه ش ئامادە بوو، داوامان له به رێز 
ســـه رۆك وه زیرانی عێراق كرد كه  شاری 
بناســـرێت  و  پارێزگایه ك  وه ك  ھه ڵه بجه  
بكرێتـــه  پارێزگای ژمـــاره  ١٩ له عێراق، 
کە واژۆكردنی بڕیاره كه  له الی به رێزیانه و  
ھیواداریـــن به زوترین كات واژۆی بكات، 
ھەروەھا كێشه ی بازرگانانی ھه ڵه بجه مان 
له ده روازه  سنورییه كان گه یاند به سه رۆك 

وه زیران و داوامـــان لێكرد چه ند مه رزێك 
له ســـنوری ھه ڵه بجه  ھه یـــه  كارا بكرێت 
بۆ ئـــه وه ی ببنـــه  ده روازه ی فه رمی كه  
ئه مه ش ســـوودی زۆر به ئابوری شـــاری 

ھه ڵه بجه  ده گه یه نێت".
وتیشـــی "كۆبونه وه كه  ته نھا له گه ڵ من 
ســـەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشه سازی 
ســـلێمانی و كاك پێشه وا جاف سەرۆکی 
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی ھەڵەبجە 
بوو، زۆر سوپاسی ده كه ین كه  به گەرمی 
ئامانجیشـــی  لێكردیـــن و  پێشـــوازی 
ئـــه وه  بـــوو ئـــاگاداری گرفته كانمـــان 
تاكـــو ھه وڵـــی چاره ســـه ركردنی  بێت 
له كۆبونه وه كه دا ســـه رجه م  ئێمه   بدات، 
به رژه وه نـــدی  بـــۆ  داواكارییه كانمـــان 
بازرگانانی ھه رێمی كوردستان به گشتی و 

شاری سلێمانی بوو به  تایبه تی".
ســـەرۆکی ژوور ئاماژە بـــەوە دەکات 
کە ئه مه  یه كه مین جاره  له دوای ســـاڵی 
٢٠٠٣وە كـــه  ڕژێمی بەســـی پێشـــووی 
عێراق ڕوخاوە، ســـه رۆك وه زیری عێراق 
بازرگانی  ژوورێكی  بانگھێشتی سه رۆكی 
بكات و له گه ڵی كۆبێته وه ، ئەو وتی "من 
گه شبینم به  به ڵێنه كانی جه نابی سه رۆك 
وه زیرانی عێراق، له به رئه وه ی بڕیاره  كه  
ناوه ندی  بانكی  له گه ڵ  كۆبونه وه یه كمان 
عێراق بۆ ســـاز بـــكات، ھەروەھا به ڕێز 
د.فوئاد حسێن، وه زیری ده ره وه ی عێراق 
رۆڵی زۆر باشی ھه بوو لەسازکردنی ئەم 
کۆبوونەوەیەدا، ئێمه  له ســـه ر پێشنیاری 
زۆر  كرایـــن،  بانگھێشـــت  به ڕێزیـــان 
سوپاســـی ده كه ین و ھیوای سه ركه وتنی 
بـــۆ ده خوازیـــن، کـــە كۆبوونه وه مـــان 
له گه ڵ كرد به ڵێنی پێداین پشـــتیگیری 
بـــۆ جێبه جێكردنی  بـــكات  ته واومـــان 
له گه ڵ  كۆبوونه وه مان  داواكارییه كانمان  و 
ڕێكبخات  بۆ  په یوه ندیـــداره كان  وه زیره  
كێشه و  چاره ســـه ركردنی   به مه به ســـتی 
بتوانین كاری  گرفتـــه كان، ھیواداریـــن 
باش بـــۆ خزمه تی ســـلێمانی و ھه رێمی 

كوردستان ئه نجام بده ین".

یه كه مین جاره  
له ساڵی ٢٠٠٣وە 

سه رۆك وه زیرانی 
عێراق بانگھێشتی 
سه رۆكی ژوورێكی 

بازرگانی بكات و 
له گه ڵی كۆبێته وه

(٢٢) دوو  شەممە ٢٠٢٣/١/١٦ (٢٢) دوو  شەممە ٢٠٢٣/١/١٦

سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی:
سەرۆک وەزیرانی عێراق بەڵێنی پێداین کێشەو گرفتە 

ئابورییەکانی ھەرێم چارەسەر بکات

  کۆبوون�وە ل�گ�ڵ د.فوئاد حس�ن  مح�م�د شیاع سودانی و سیروان مح�م�د



ئا: رێژەن سەردار

"ئین ســـلێمانی" پالتفۆرمێکی تایبەتە 
بۆنـــەو چاالکییەکانـــی  بەفیســـتیڤاڵ و 
ســـلێمانی، لەگەڵ ھاتنی ســـاڵی نوێی 
گەورەتریـــن    (inSlemani) ٢٠٢٣دا 
ڤیستیڤاڵی ساڵی نوێی لەسلێمانی ساز 
کـــرد، ڕێكخه ری ڤیســـتیڤاڵەکە دەڵێت 
"له ئێستاوه  ســـه رقاڵی ئاماده سازین بۆ 
ئه نجامدانی فستیڤاڵی نه ورۆز، خوازیارین 
بتوانین به شێوازێكی زۆر باشترو جوانتر 
بكه ین و  ساز  فیســـتیڤاڵه كه   لەنەورۆزدا 
چه نـــد كۆمپانیایـــه ك و الیه نێـــك ھه بن 
ھاوكارمان بن تاكو بتوانین كاری باشترو 

جوانتر پێشكه ش بكه ین".

ڕێكخه ری ڤیستیڤاڵی  شنیار ســـه عد، 
ســـاڵی نـــوێ به رۆژنامـــه ی "بازرگانی و 
پیشه سازی" راگه یاند "ھاوتیانی شاری 
ســـلێمانی چه ندیـــن ســـاڵه  له بۆنه كان 
نه یانتوانیوه  وه ك پێویســـت خۆشحاڵی 
خۆیان ده ربڕن و ژماره ی گه شـــتیارانیش 
له كه م بوونـــه وه دا بوو، بێتاقه تی به ڕوی 
ھاوتیانی ســـلێمانیه وه  دیـــارەو  ھه لی 
كار كه متر بوەتـــه وه ، بۆیه  بیرمان له وه  
كرده وه  كه  ئه مســـاڵ كۆمه ڵێك چاالكی 
بكه ین و پرۆژه ی جیاواز پێشكه ش بكه ین 
كه  بتوانین  خۆشـــی و کامەرانییە لەنێو 
دڵی خەڵکی شـــاردا زیندوو بکەینەوەو 
دڵـــی ھاوتیان خۆش بكه یـــن و ڕوداوه  
ناوخۆشه كانی ئه م دوایانه ش تێپه ڕینین و 

ھاوکات جوڵه ی بازاڕیش زیاد بكه ین".

ڕێكخه ری ڤیستیڤاڵی ساڵی نوێ ئاماژه ی 
به وه کرد ئاھه نگی ســـاڵی نوێ له الیه ن 
(inslemani) ســـازدرا كه  پالتفۆرمێكی 
ســـه ربه خۆی قازانج نه ویسته و سه ر به  
سپۆنســـه ری  پرۆجێكته ،  كۆمپانیایـــی 
كاره كان كۆمپانیـــای پرۆجێكت دابینی 
 (inslemani) كاری  یه كـــه م  ده كات، 
ســـازدانی ئاھه نگی ساڵی نوێ بوو، ئەو 
وتی "بۆ پرۆژه كانی داھاتوو پێمانخۆشه  
له گه ڵ ھـــه ر الیه نێك بیه وێت ھاوكارمان 
بێـــت كار بكه یـــن، ئێمـــە دەمانەوێت 
ســـلێمانی وەک ھەمیشـــە پێشـــەنگی 

کەلتوور، نوێگەری و داھێنان بێت".

ســـاڵی  فیســـتیڤاڵی  چاالکییەکانـــی 
نـــوێ کە لەالیـــەن(inSlemani)  ئامدە 
کرابـــوون بریتی بـــوون لە"رازاندنەوەی 
تەواوی شاڕێی ســـالم، چەند شوێنێکی 
شەقامی بازنەیی مەلیک مەحمودو سەر 
پردو ئەندەرپاســـەکان، سازکردنی دوو 
کۆنســـێرتی گەورە لەشەوانی ٣٠و ٣١ی 
کانونـــی دووەم بە بەشـــداری چەندین 
ھونەرمەندی دیاری کوردستان و گرووپی 
ھەڵپەڕکـــێ، مارکێتـــی ئین ســـلێمانی 
بە بەشـــداری زیاتر لـــە ٦٠ خاوەنکاری 
ناوخۆیـــی و ٤٠ خواردەمەنـــی جیـــاواز،  
گەیـــم زۆن یاریی تـــۆپ، یاریی بەخت، 
نیشانەشـــکاندن، تاقیکردنـــەوەی ھێز، 
ســـێرک، یاریی ئاگریـــن و چەندین یاری 
دیکـــە، چەندین چاالکـــی جۆراوجۆر بۆ 

مندان: باڵۆن. 

رێورەســـمه كه ،  تێچـــوی  له بـــاره ی 
شـــنیار رایگه یاند  "ناتوانم لێره دا ھیچ 
ژماره یه ك بڵێم و به ھیچ جۆرێكیش له ھیچ 
راگه یاندنێكه وه  باســـی تێچوی سازدانی 
ئاھه نگی ســـاڵی نوێمان نه كردوه ، ھه ر 
میدیایه كیش ئه م بابه ته ی بوكردبێته وه  
قسه ی  له خۆیه وه   له ڕاســـتیه وه و  دووره  
كـــرده وه ، ئێمه  باســـی تێچـــوو ناكه ین 
له به رئـــه وه ی به پێوســـیتی نازانین له م 

كاته دا باسی بكه ین". 
ڕێكخه ری ڤیستیڤاڵی ساڵی نوێ ئەوەی 

رونکردەوە کە "ئین سلێمانی" دەیەوێت 
تایبەتدا  سلێمانیش لەکەشێکی جیاوازو 
لەگـــەڵ وتانـــی دیکە لەسەرانســـەری 
جیھانـــدا، ئاھەنگی ھاتنی ســـاڵی نوێ 
بەئومێـــدەوە  خەڵکەکـــەی  بگێڕێـــت و 
بـــەرەو داھاتوو ھەنگاوبنێـــن، ئەو وتی 
">ئێمه  زۆر دڵخۆش بووین له به رئه وه ی 
ھاوتیـــان پێشـــوازیه كی زۆر باشـــیان 
له ئاھه نگی ســـاڵی نوێ كرد، ھه میشـــه  
ھه وڵده ده یـــن كاری باشـــترو جوانتـــر 
بكه یـــن ئه م پڕۆژه یـــه  یه كه مین كارمان 
بوو له كاتێكی كه مدا بڕیارماندا ئاھه نگی 
ســـاڵی نوێ ساز بكه ین، ســـه رچاوه ی 
زۆریشـــمان له به رده ســـتدا نه بوو، به م 
له گه ڵ ھه مـــوو ئه وانه دا توانیمان كارێك 
بكه ین كه  بتوانین شانازی پێوه  بكه ین، 
كاره كان سه ركه وتوو بوو، ئه گه ر له ئاست 
خواســـتی ھه ندێك كه سیشدا نه بوو بێت 
ھۆكاره كه ی ئه وه  بوو ته نھا كۆمپانیایه ك 
كاره كانی كردو سه رچاوه كانی داھاتمان 

سنوردار بوو".

ســـه رقاڵی  "له ئێســـتاوه   وتیشـــی 
ئه نجامدانی فیستیڤاڵی  بۆ  ئاماده سازین 
نه ورۆز، خوازیارین بتوانین به شێوازێكی 
زۆر باشـــترو جوانتر فیستیڤاڵه كه  ساز 
بكه یـــن، چه ند كۆمپانیایـــه ك و الیه نێك 
ھه بـــن ھاوكارمان بن تاكو بتوانین كاری 

باشترو جوانتر پێشكه ش بكه ین".

ڕێكخه ری ڤیستیڤاڵی ساڵی نوێ جەغتی 
لەوەش کرد کە فیستیڤاڵەکە جگە لەوەی 

پێشوازییە لەساڵی نوێ و بوکردنەوەی 
دڵخۆشییە لەدڵی خەڵکدا، چەندین ھەلی 
کاری بۆ گەنجانی شارەکەش رەخساندو 
یارمەتیدەرێکی گرنگ بوو بۆ خاوەنکارە 
 بچووکەکان تاوەکو بتوانن زۆرترین کا
بفرۆشـــن و فیســـتیڤالەکەش ھاندەرێکی 
گـــەورە بـــوو لەھێنانی گەشـــتیاران بۆ 
شاری سلێمانی، ئەو وتی "له چاو ئه وه ی 
له  كاتێكی كه مدا ئاماده ســـازیمان كرد 
بـــۆ ئه نجامدانی ئاھه نگی ســـاڵی نوێ، 
بەم توانیمـــان ھه لی كار بۆ ٢٥٠ گه نج 
بڕه خســـێنن له ماوه ی ئه و ٢٠ رۆژه ی كه  
ناوشـــار به دیكۆرات و گڵۆپ ڕازێنرایه وه ، 
ماركێتیكێمان دروســـت كـــرد كه  زیاتر 
له  ١٠٠ خاوه نـــكاری ناوخۆیی خواردن و 
خوارنه وه و كاری ده ستی تێدا ده فرۆشرا، 
بێبه رامبه ر شـــوێن درا به فرۆشـــیاران، 
له كاری وێنه  گرتن و دروستكردنی ڤیدیۆو 
سازدانی كۆنســـێرته كان چه ندین كه سی 
دیكه  ســـوودمه ند بوون و ژماره یه كی زۆر 
زیاتر گه شـــتیاریش سه ردانی سلێمانیان 

كرد".

له ماركێته كه دا   ئه وه شی خســـته ڕوو،   
كاكانیان  له ئۆنالیـــن  گه نجانـــەی  ئه و 
كه   فۆرمێكـــه وه   له ڕێگه ی  ده فرۆشـــن، 
پێشـــتر بوكرابـــوه وه  به شـــدار بوون، 
له ته نیشت پڕۆژه ی گوڵی شار ١٠٠ كوخ 
به شـــێوه یه كی جـــوان ڕازێنرابووه و بێ 
به رامبه ر درا بـــه و گه نجانه  تاكو بتوانن 
كاكانیان  بفرۆشـــن و  به رھه مه كانیـــان 

به ھاوتیان بناسێنن" .

له ئێستاوه  سه رقاڵی 
ئاماده سازین بۆ 

ئه نجامدانی فیستیڤاڵی 
نه ورۆز، خوازیارین 

بتوانین به شێوازێكی 
زۆر باشترو جوانتر 
فیستیڤاڵه كه  ساز 

بكه ین

ڕێكخه ری ڤیستیڤاڵی ساڵی نوێ:
توانیمان ھه لی كار بۆ ٢٥٠ گه نج بڕه خسێنن

بازرگانی (٢٢) دوو  شەممە ٢٠٢٣/١/١٦ئابوری گشتی (٢٢) دوو  شەممە ٢٠٢٣/١/١٦

ئا: زریان محەمەد

ئـــەو ناجێگیریـــەی لەنرخـــی دۆالردا 
لەبازاڕەکانی عێراق و ھەرێمی کوردستان 
دروستبووە کاریگەری ھەبووە لەسەرکاری 
کۆمپانیاکان و خاوبونەوەی کاری بازرگان و 
ڕاوەستانی بازاڕو نەگەڕاندنەوەی پارەی 

کۆمپانیاکان لەبازاڕدا.

ڕێبـــاز جەزا، بەرپرســـی ژمێریاری لە 
کۆمپانیای زێڕ بۆ دابەشـــکردنی خۆراک 
لەبـــارەی ناجێگری نرخـــی دۆالرو ئەو 
بـــۆ ڕۆژنامەی  کاریگەریانـــەی ھەیەتی 
بازرگانی و پیشەسازی ڕونکردەوە "گران 
بوونی نرخـــی دۆالر لەبەرامبەر دیناری 
عێراقیدا کاریگەری خراپی لەسەر ژیانی 
ھاوتیـــان بەپلەی یەکـــەم و کۆمپانیاو 

مارکێتەکان بەپلەی دووەم ھەیە".

رونیشـــی کردەوە ئـــەو ناجێگیریەی 
لەنرخـــی دۆالردا لەبازاڕەکانـــی عێراق و 
ھەرێمی کوردستان دروستبووە کاریگەری 
لەســـەر ژیانی ھاوتیان و "فەرمانبەر بە 
تایبـــەت" ھەیە، چونکە ئـــەو توێژانەی 
وەردەگرن و  بە(دینـــار)  موچەکانیـــان 
گران بونی نرخی دۆالر کە دەبێتە ھۆی 
"بەرز بوونەوەی نرخی پێویســـتیەکانی 
ڕۆژانـــە " ناچاریـــان دەکات خەرجییە 
نـاپێوێســـتیەکانیان و ئەو خەرجیانەیان 
کە بەدۆالرە، کەم بکەنەوەو داھاتەکانیان 
لەکڕینی موادی خۆراکی کە پێویســـتی  

سەرەکی ڕۆژانەیانە سەرف بکەن.

ئاماژەی بەوەش کـــرد کە کاریگەری 
مارکێتەکانیـــش  کۆمپانیـــاو  لەســـەر 
لەوەدایە پێشـــتر نرخی دۆالر ١٠٠$ = 
١٤٨٠٠٠ دینـــار بوو، کۆمپانیا  موادێکی 
بـــە  ١٠٠$ = ١٤٨٠٠٠ دینـــار دەکڕی و 
بەمارکێـــت،   ١٤٩٠٠٠ بـــە  دەیدایـــەوە 
بە   دەیانفرۆشت  بەنمونە  مارکێتەکانیش 
١٥٠٠٠٠ دینار بەھاوتیان، بەم ئێســـتا 
کە نرخـــی ١٠٠$ = ١٦٠٠٠٠و بەردەوام 
نـــزم دەکات کۆمپانیاکانیـــش  بـــەرزو 
بەدۆالر  بەرھەمـــە ھاوردەکراوەکانیـــان 
دەکـــڕن و ناچارن بەدۆالر بیفرۆشـــنەوە 
بەمارکێتـــەکان ئەمەش خـــۆی لەخۆیدا  
تا ڕادەیەکی زۆر فرۆشـــی کۆمپانیاکانی 
کـــەم کردۆتـــەوە، ئەو وتـــی "ئێمەش 
وەک کۆمپانیـــای زێر بـــێ بەش نەبوین 
لەزیانی  گۆڕانی نرخی دۆالر بەدینارداو 
کێشـــەی لەوەرگرتنەوەی قەرزەکانماندا 
لەبازاڕدا بۆ دروســـتکردوین، بەم وەکو 
خاوبونەوەی فرۆش کاریگەریەکەی کەمتر 
بووە چونکە موادەکانی ئێمە (پێوسیتی 

سەرەکی ڕۆژانەی خەڵکە)".

 ئەو کۆمپانیایانەی کە ھاوردەی خۆراک و 
ئەوروپاوە  لەوتانی  دەکەن  پێداویستی 
لەســـەریان  دۆالر  نرخـــی  کاریگـــەری 
زۆرترە، بەجۆرێک وەرگرتنەوەی پارەی 
بازاڕیـــان لەســـەر قورســـبووە، چونکە 
مارکێتەکان  خـــاوەن  ناگەڕێتەوە  بۆیان 
یان  نرخدان  ھەرزانبونـــی  لەچاوەڕوانی 
ڕێکەوتـــن لەگەڵ کۆمپانیـــاکان دەکەن 
بەنرخێـــک دۆالرەکـــە دیاریدەکـــەن کە 

ھەردووال ڕازیبن لەسەری.

بورھـــان عەلـــی عەبـــدو، ئەندامی 
ئەنجومەنی کارگێـــڕی ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی سلێمانی و خاوەنی کۆمپانیای 
بورھان بۆ بازرگانی گشـــتی و خۆراک بۆ 
وتی  پیشەســـازی  بازرگانی و  ڕۆژنامەی 
"ئێمە بـــەردەوام لەوتانـــی ئەوروپاوە 
ھـــاوردەی خـــۆراک دەکەیـــن مامەڵەی 
کڕینمـــان بەدۆالرە، كاتێـــک کاکانمان 
بـــەدۆالر دەفرۆشـــین بەخـــاوەن بازاڕو 
مارکێتەکان ئـــەوان بەدینار پارەمان بۆ 
دەگێڕنـــەوە، دەبێت ئێمـــەش دینارەکە 
بکەینەوە بەدۆالر تـــا بتوانین حەواڵەی 
بکەیـــن بۆ کڕینی بەرھەمەکانمان لەگەڵ 
لەئێســـتادا  ئەوروپیـــەکان،  کۆمپانیـــا 
نرخـــی دۆالر کە بـــەردەوام ناجێگیرەو 
لەبازاڕدا  ناگەڕێتەوەو  پارەکانمان  بەرزە 
ڕاگیراوە، خاوەن مارکێتەکان ئامادە نین 
بەو نرخە بەرزە پارەکان بدەنەوە، دەڵێن 

چاوەڕی دەکەین دۆالر دابەزیت".

خاوەنـــکارەکان  "پێشـــتر  وتیشـــی 
بەرھەمەکانـــی ئێمەیان کە کڕیوە نرخی 
ھەر ١٠٠ دۆالریـــک ١٤٨٠٠٠ ھەزار دینار 
بـــووە پارەکەیان نـــەداوە پێمان، بەم 
کاتێـــک بووە بە ١٦٠٠٠٠ ھـــەزار دینار، 
ئێســـتا دەڵێـــن من بەنرخی ئـــەو ڕۆژە 
دۆالرەکە دەکەینەوە بەدینار، لەبەرامبەر 
ئەوەدا زیان بەئێمە دەگات، چونکە ئێمە 
ھیچ مامەڵەیەکمـــان بەدینار نیە دەبێت 
بیکەینەوە بەدۆالر، ھەربۆیە لەئێســـتادا 

بوەتەوە،  خـــاو  بازاڕمـــان  بەتـــەواوی 
کۆمپانیاکان  بـــۆ  گەڕانـــەوەش  پـــارە 

دواکەوتووە".

ناجێگیری نرخی دراو تەنھا کاریگەری 
لەســـەر کۆمانیـــاکان نەبـــووە، بەڵکو 
کاریگەری لەســـەر تەواوی سێکتەرەکان 

دروست کردووە.
ڕێســـتۆرانتی  خاوەنی  ســـەح،  دانا 
کۆزۆن لەناوچەی ســـیتەک بۆ ڕۆژنامەی 
بازرگانی و پیشەسازی وتی "ھەموو ئەو 
پێداویستیانەی دەیکڕین بەدۆالر دەگات 
بەدەستمان و ئێمە نرخەکانمان ھەروەک 
خـــۆی ماوەتەوەو ناتوانین دەســـتکاری 
بکەیـــن، بـــەم نرخی ئـــەو دۆالرە بۆ 
ئێمە خێری کارەکامانی کەم کردۆتەوەو 
بەتـــەواوی پێداویســـتیەکان بەڕێـــژەی 
لەسەدا ھەشت لەکاتی کڕیندا گران بووە 
لەسەرمان، ھەربۆیە ئەمەش بۆتە ھۆی 

خاوبونەوەی کارەکانمان".
ئاماژەی بەوەش دا "زیادبوونی نرخی 
باج لەسەر ڕێستۆرانتەکان کاریگەرییەکی 
زۆری لەسەر کارکردن دروست کردووە، 
ئەو زیانەی لەنرخی دۆالر پێمان دەگات 
جارێکی دیکـــە لەنرخی کارەباو باجەوە 
لێـــی زەرەر دەکەین و بێ ھیـــوا بووین 
لەبەردەوامی کارکردن، چونکە ستافمان 
زۆرە بـــۆ کارکـــردن لەگـــەڵ ئـــەوەش 
بەردەوامیـــن ئەگەر باج بەو شـــێوەیە 
بێت ئەوا دەســـتی کار لەشـــوێنەکەمان 
کەم دەبێتەوە دەبێتە ھۆی بێکار بوونی 

کۆمەڵێک گەنج".

سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
سلێمانی و ئەندامانی ئەنجومەنی کارگێری 
ژوور سەردانی د.محەمەد سابیر، سەرۆکی 
دامەزراوەی "سەرۆک جەالل تاڵەبانی"یان 
کرد لەشـــاری ســـلێمانی بەمەبەســـتی 
ســـوپاس  لەبەڕێزیان و  کردن  پیرۆزبایی 
کردنیـــان بۆ دروســـتکردنی دامەزراوەی 

سەرۆک مام جەالل.

لەکۆبونەوەیەکدا، د.محەمەد ســـابیر، 
ســـەرۆکی دامەزراوەی ســـەرۆک جەالل 
تاڵەبانی، باسی لەگرنگی ئەو دامەزراوەیە 
کرد کە لەشـــاری ســـلێمانی کاردەکات 
کۆکردنەوەی  پاراســـتن و  بەمەبەســـتی 
ئەرشـــیفی کارو چاالکییەکانی ســـەرۆک 
مام جـــەالل و رایگەیانـــد "کارێکی تری 
ئەم دەزگایـــە ئەوەیە کە مـــەزاری مام 
جـــەالل وەک کۆمەڵگەیەکی لێدەکرێت، 
ئەکادیمیـــای مام جـــەالل دادەمەزریێو 
کاری توێژینەوە لەسەر بیرو باوەڕی مام 
جەالل دەکات لەڕووی سیاسی و مێژوویی و 
کۆمەیەتییەوە،  کلتوری و  رۆشـــنبیری و 
ئەو ئەکادیمیایـــە ھەوڵدەدات زەمالە بۆ 
خوێنـــدکاری زیرەک بـــکات کە توانایان 
نیە لەدەرەوەی وت بخوێنن تا ھاوکاری 

تەواویان بکات".

الی خۆشـــیەوە ســـیروان محەمـــەد، 
ســـەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
سلێمانی رایگەیاند "وەک ژووری بازرگانی و 
توانایەکـــەوە  بەھەمـــوو  پیشەســـازی 
ھەر  دەکەین،  لەکارەکانتان  پشـــتیوانی 

بۆتان  ئامادەین  ھەبێت  پێداویستیەکتان 
دابین بکەین".

ســـیروان محەمەد ئاماژەی بەوەش دا 
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی 
یەکێکە لەچاالکترین ژوورەکانی بازرگانی 
لەســـەر ئاســـتی عێراق کە بەچاالکترین 

ژوور ھەڵبژێـــردراوەو لەڕووی ئابورییەوە 
ســـلێمانی یەکێکە لەو شارانەی زۆرترین 
کاری بازرگانی تێـــدا دەکرێت و زۆرترین 
لەالیەن  جیھانیەکان  برانـــدە  وەکالەتی 
بازرگانانـــی ســـلێمانیەوە وەرگیـــراوەو 
کاکان لێرەوە پەخش دەکرێن بەســـەر 

سەرجەم شارەکانی عێراقدا.

ڕاشـــیگەیاند "شاری سلێمانی خاوەنی 
پێشـــانگەی تایبـــەت بەخۆیەتـــی کـــە 
ســـانە چەندین پێشانگەی نێودەوڵەتی 
تێـــدا دەکریتـــەوەو ڕۆڵـــی زۆرباشـــی 
زیادکردنی  ئابـــوری و  لەگەشـــەی  ھەیە 
بـــازاڕ، گەورەتریـــن پرۆژەی  جوڵـــەی 
گەنجینە لەشاری ســـلێمانییە کە بڕاندە 
جیھانیەکانـــی لەخۆ گرتـــووە، ھەروەھا 
لەڕووی خێرخوازیـــەوە ژووری بازرگانی 
ھەمیشـــە  ســـەرمایەداران  بـــەھاوکاری 
پێشـــەنگ بـــووە لەگەیاندنـــی ھاوکاری 
ڕوداوە  لەکاتی  لێقەومـــاوان  بەھەژاران و 
نەخوازراوەکانـــدا، دوپاتـــی دەکەینەوە 
پشـــتیوانی تـــەواو لـــەم دامەزراوەیـــە 

دەکەین".

د.محەمەد سابیر، سەرۆکی دامەزراوەی 
ســـەرۆک جـــەالل تاڵەبانی سوپاســـی 
سەرۆک و ئەندامانی ئەنجومەنی کارگێڕی 
ژووری کردو ڕایگەیاند "ژووری بازرگانی و 
پیشەســـازی ســـلێمانی ھەمیشە شوێن 
دەســـتی دیارەو مایەی ســـەرکەوتنە بۆ 
ھەرێمی کوردستان کە یەکێکە لەباشترین 
ژوورە بازرگانییـــەکان لەســـەر ئاســـتی 

عێراق، جێگەی شانازین بۆمان".

پێشتر خاوەنکارەکان 
بەرھەمەکانی ئێمەیان 
کە کڕیوە نرخی ھەر 
١٠٠ دۆالریک ١٤٨٠٠٠ 

ھەزار دینار بووە 
پارەکەیان نەداوە، 

بەم کاتێک بووە بە 
١٥٦ ھەزار دینار، 

ئێستا دەڵێن بەنرخی 
ئەو ڕۆژە دۆالرەکە 
دەکەینەوە بەدینار

ناجێگیری نرخی دۆالر جوڵەی بازاڕی سست کردووە
کاریگەری خراپی لەسەر کاری کۆمپانیاکان دروستکردووە

وه فدێكی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی سەردانی 
دامەزراوەی سەرۆک مام جەالل دەکات

  ش�وی س�ری ساڵ ل�ش�قامی سامل
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بەشـــێک لەدۆشاوی تەماتەی ھەڵەبجە 
ھەنـــاردەی وتانی ئەوروپـــا دەکرێت، 
پاش ئـــەوەی بەرھەمەکانیان لەناوخۆی 
ھەرێم و عێراق بودەکەنەوە، بەڕێوەبەری 
کارگەکـــە گلەیی لەحکومەتـــی عێراقی 
دەکات کـــە ئامـــادە نەبـــون لەکارگەی 
شارەزوور بۆ بەشـــە خۆراکی ھاوتیان 
دۆشاو بکڕن، لەدەرەوەی وت ھاوردەی 

دەکەن.

کارگەی  ڕێگەپێـــدراوی  بەڕێوەبـــەری 
جاســـم  ھەڵەبجە،  تەماتەی  دۆشـــاوی 
"بازرگانی و  ڕۆژنامـــەی  بـــۆ  محەمـــەد 
پیشەسازی" دەربارەی کارگەی شارەزوور 
لەئێستادا توانای بەرھەمھێنانی چەندە، 
وتی "كارگەی دۆشاوی ھەڵەبجە خاوەنی 
دوو بەرھەمی دۆشاوە بەناوی شارەزوورو 
بەغـــداد، کارگەکە ئێســـتا لەتوانایدایە  
لەخولەكێكـــدا (٨٠) قتـــوو بەکێشـــی 
(٨٠٠) غم تێبـــکات، واتا لەکاتژمێرێکدا 
(٤٨٠٠) چوارھەزارو ھەشـــت سەد قتوو 

(٨٠٠) غم  تێبكات".

كشـــتوكاڵییەكان  توێژینەوە  بەپێـــی 
خاكی ھەرێمی كوردســـتان زۆر گونجاوە 
بۆ چاندنی تەماتە، بەم بەرھەمھێنانی 

تەماتە پێویســـتی بە كەشێكی تایبەت 
ھەیـــە ، بۆیە جووتیاران لەكوردســـتان 
تەنیا لەنێـــوان مانگی حوزەیران تاوەکو 
تشرینی یەكەم دەتوانن تەماتە بەشێوەی 
كراوە بەرھەمبھێنن، بۆیە بۆ ئەوەی چوار 
وەرزە بەرھەمـــی تەماتە ھەبێت، دەبێت 

شێوازی داخراو پەیڕەو بكرێت.

لەبـــارەی کارگەکـــە لەتوانایـــدا ھەیە 
ناوخـــۆی جوتیاران  تەماتەی  بەرھەمی 
بکڕێتـــەوەو بیکات بەدۆشـــاو، ئەو وتی 
"كارگەی دۆشـــاوی تەماتـــەی ھەڵەبجە 
بـــەردەوام پێویســـتی بەتەماتەیە، بۆیە 
ســـانە لەکاتی پێگەشـــتنی بەرھەمی 
تەماتەی جوتیاران لەالیەن کارگەکەمان 
بەدۆشـــاوی  دەیکەین  وەردەگرێتـــەوەو 
تەماتەو ھەنـــاردەی بازاڕەكانی ھەرێمی 
کوردستان و گشـــت پارێزگاكانی عێراقی 

دەکەین بەباشترین کوالێتی".

بەپێی ئامـــاری وەزارەتی كشـــتوكاڵ 
ســـانە ھەرێمی كوردســـتان پێویستی 
بـــە نزیكـــەی ١٨٠ تاوەكـــو ١٩٠ ھەزار 
تـــۆن تەماتەیە. توانـــای بەرھەمھێنانی 
كێڵگەكانی ناوخـــۆ، نزیكەی لە ٤٠٪ بۆ 
٤٤٪ ئەم بڕەیە، بۆیە بازرگانان زیاتر لە 
١٠٠ ھەزار تۆن تەماتە لە توركیا ئێران و 

عێراق ھاوردە دەكەن.

پێشـــتر وەزیری کشـــتوکاڵ و ئاودێری 
حکومەتی ھەرێمی کوردستان رایگەیاند 
بـــوو کە "تەماتەی خۆماڵی بۆ دۆشـــاو 
باش نییە، چونکـــە ناوکی زۆرەو ئاوی 

کەمە". 

بەدوای ئەوەشـــدا وەزارەتی کشتوکاڵ 
ئامـــاژەی بـــەوە کـــرد کە ئـــەو جۆرە 
تەماتەیەی زۆر شیاوە بۆ بەرھەمھێنانی 
دۆشاو، تەماتەی رەق، کەم ناوک، کەم 
ئاوو کەم شـــێیە، بۆیـــە جۆرێکی تۆوی 
تەماتەی باشیان بەسەر چەندین جوتیار 
دابـــەش کردووە بۆ ئـــەوەی بتوانن ئەو 
تەماتەیـــە بەرھەمبھێنن کە گۆنجاو بێت 

بۆ دۆشاوی تەماتە.
گرفتانـــەی  ئەوکێشـــەو  دەربـــارەی 
لەبەردەم بەرەو پێشـــچونی کارگەکەیان 
پێدراوی  ڕێگـــە  بەڕێوەبـــەری  ھەیـــە، 
کارگەی دۆشـــاوی تەماتـــەی ھەڵەبجە 
وتی "کێشـــەکان زۆرن ، کۆتا کێشەکە 
ئاماژەی پـــێ بدەم بەداخەوە حکومەتی 
عێـــراق ڕەزامەند نەبوون کە دۆشـــاوی 
کارگـــەی ھەڵەبجـــه بخاتە ســـەبەتەی 
خۆراكـــەوه، لەکاتێکدا ئێمـــە دەتوانین 
تـــەواوی ئەو دۆشـــاوەی دەیانەوێت بۆ 
بەشـــەخۆراک دابینـــی بکەیـــن، بەم 
حکومەتـــی عێـــراق لەگـــەڵ كۆمپانیای 
دەرەكی گرێبەســـتی كردووە بۆ ھاوردە 

کردنی دۆشـــاوی تەماتە لەکاتێکدا ئێمە 
خۆمان خاوەنـــی کارگەیەکی گەورەین، 
ناکرێت،  پشـــتیوانیەکمان  ھیـــچ  بەم 
بەمەش كارگەی دۆشـــاوی ھەڵەبجە زۆر 

زەرەرمەند  بوو".

دەربـــارەی ھەنـــاردە کردنی بەرھەمی 
دۆشـــاوی تەماتە بـــۆ دەرەوەی عێراق، 
بەڕێوەبەری کارگەی دۆشـــاوی ھەڵەبجە 
وتـــی "کارگەکەمـــان دەســـتی کردووە 
بەھەناردە کردنی دۆشـــاو بـــۆ وتانی 
دەرەوە بەتایبەتی  ئەوروپا، لەئێســـتادا 
بەرھەمی دۆشـــاوی تەماتـــەی ھەڵەبجە  
نەرویج،  بەریتانیا،  گەیەنراوەتە وتـــی 
بەبڕی  ھۆڵەنـــدا،  ئەڵمانیـــا،  ســـوید، 
(٢٢) تۆن بۆ ھـــەر یەكێک لەو وتانه 
دۆشـــاو ھەناردە کراوە، لەداھاتوویەکی 
نزیکـــدا بەرھەمەکانمان زیـــاد ئەکەین و 

ئەیگەیەنینە  وتانی دیکە".

لەخـــاوەن  بەشـــێک  لەئێســـتادا 
کوردســـتان  لەھەرێمـــی  کارگـــەکان 
ئەو  کارەکانیان و  سەرقاڵی گەورەکردنی 
بەرھەمانەی بەرھەمی دەھێنن ھەناردەی 
دەکەن بـــۆدەرەوەی وت، ئەو کارگانە 
تەنھا پێویستیان بەپشتیوانی حکومەتە 
بەرھەمی  ھەناردەکردنـــی  زیاتـــر  بـــۆ 

کارگەکانی ناوخۆ.

ئا: زریان محەمەد

ســـەفین دزەیی، بەرپرسی فەرمانگەی 
پەیوەندییەکانـــی دەرەوەی حکومەتـــی 
لـــەم گفتوگۆیەدا  ھەرێمی کوردســـتان 
لەگەڵ رۆژنامەی "بازرگانی و پیشەسازی" 
دەڵێـــت "٣٦ وتـــی جیھـــان خاوەنی 
ئەنجامدانی  بـــۆ  نوێنەرایەتـــی خۆیانن 

کارەکانیان لەھەرێمی کوردستان".

بازرگانـــی و پیشەســـازی: فەرمانگەی 
پەیوەندییەكانـــی دەرەوەی حكومەتـــی 

ھەرێمی كوردستان   كەی دامەزراوە؟
ســـەفین دزەیی: لەدوای ساڵی ٢٠٠٣، 
دەرفەتێكی نوێ  بۆ ھەرێمی كوردستان 
ھاتـــە پێشـــەوە لـــەڕووی یاســـایی بۆ 
دەرەوە  پەیوەندیەکانـــی  پەرەپێدانـــی 
ئەویش ئەوە بوو كە دەســـتووری نویێی 
عێراق بەفەرمی دانی بەھەموو دامەزراوە 
جێگیرەكانی ھەرێمی كوردستان نا وەكو 
ھەروەكو  لەعێراقدا  فیـــدڕاڵ  ھەرێمێكی 
لەماددەكانی (١١٧)و (١٤١)دا ئاماژەی 

پێكراوە.
 

بازرگانـــی و پیشەســـازی: تا ئێســـتا 
نوســـینگەتان لەچەنـــد وتـــی جیھان 

ھەیە؟
ســـەفین دزەیی: دوای ئەوە حكومەتی 
ھەرێم ھەوڵەكانی چركردەوە بۆ بڕەودان 
بەپەیوەندیەكانـــی لەگەڵ وتانی بیانی 
چونكە  عێراق  دەستوری  لەچوارچێوەی 
ھەرێمی  دەرەوەی حكومەتی  سیاسەتی 
لەسیاســـەتی  بەشـــێكە  كوردســـتان 
لەبەرئەوەی  فیـــدڕاڵ  عێراقی  دەرەوەی 
داڕشتنی سیاسەتی دەرەوە لەدەسەتە 
ھەرێـــم  حكومەتـــی  ســـەروەریەكانە. 
لەچوارچێـــوەی مافە دەســـتورییەكان و 
سیاسەتی  جێبەجێكاری  الیەنێكی  وەك 
داڕیـــژراوی حكومەتی فیـــدڕاڵ بڕیاری 
پەیوەندیەکانی  فەرمانگەی  دامەزراندنی 
دەرەوەی دا لەساڵی ٢٠٠٦ بۆ یەکخستن و 
بەدامەزوراوەیـــی کردنی پەیوەندیەکانی 
کۆمەڵگای  لەگەڵ  کوردســـتان  ھەرێمی 

نێودەوڵەتی .
 

بازرگانـــی و پیشەســـازی: چەند وت 
ھەیەو  نوێنەرایەتـــی  ھەولێر  لەشـــاری 
وت  لەچەنـــد  کوردســـتان  ھەرێمـــی 

نوێنەرایەتی ھەیە؟
فەرمانگەی  لەئێستادا  دزەیی:  سەفین 
پەیوەندییەکانـــی دەرەوەی حکومەتـــی 
ھەرێمـــی کوردســـتان لەڕێگـــەی (٩) 
بەڕێوەبەرایەتـــی و  (١٤) نوســـینگەی 
لـــەدەرەوە  حکومـــەت  نوێنەرایەتـــی 
لـــەکارو ھەوڵەکانـــی بەردەوامـــە بـــۆ 
گەیشـــتن بەئامانجـــە ســـتراتیژیەکانی 
ھەرێمی  کوردستان. حکومەتی  ھەرێمی 
لەوتانـــی  نوێنەرایەتـــی  کوردســـتان 
فەرەنســـا،  بەریتانیـــا،  (ئەمریـــکا، 
روســـیا، نەمســـا، ئیتاڵیا، ئیســـپانیا، 
ســـوید،  ئێران،  ئەڵمانیا،  ئوســـترالیا، 
یەکێتـــی ئەوروپا، پۆڵۆنیا، سویســـرا) 
ھەیە. ھـــاوکات ٣٦ وت نوێنەرایەتیان 
لەھەرێمی کوردســـتان ھەیە بەئاســـتی 
جیاجیـــا وەک کونســـوڵگەری گشـــتی 
باڵیۆزخانەو  نوسینگەی  کونسوڵگەری و 
کونســـوڵی  بازرگانـــی و  نوســـینگەی 
پەیوەندییەکانی  فەرمانگـــەی  فەخری. 
کاریگـــەر  گرنـــگ و  رۆڵێکـــی  دەرەوە 
بەردەوامیدان  لەفراوانکـــردن و  دەبینێت 

بەپەیوەندیەکانـــی ھەرێمی کوردســـتان 
لەگـــەڵ کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و بووەتە 
ھەرێمی  بەســـتنەوەی  پێکـــەوە  پردی 
لـــەم  دەرەوە،  دونیـــای  کوردســـتان و 
ڕووەشـــەوە بووەتە ئۆرگانی ناوەندێکی 
کردنی سیاســـەت و  چاالکـــی جێبەجێ 
ڕاپەڕاندنی پەیوەندیە دپلۆماســـیەکانی 
کوردســـتان  ھەرێمـــی  حکومەتـــی 
لەگـــەڵ وتـــان و رێکخـــراوە ھەرێمی و 
نێودەوڵەتیەکانـــی و وتانـــی جیھـــان. 
ئاســـتەنگ و بەربەست  بوونی  سەرەڕای 
لەبەردەمـــی زۆر بـــۆ ســـنوردارکردنی 
بەڕێوەبردنـــی کاروبـــارەکان لەدەرەوە، 
بەم شـــێوەیەکی پیشەییانەو بەوپەڕی 
بەرپرسیاریەتیەوە لەکارەکانی بەردەوامە 
بۆ پاراســـتنی بەرژەوەندیەکانی ھەرێمی 
کوردستان و زیاتر ناساندنی کوردستان و 
فراوانکردنـــی پەیوەندییـــەکان لەگـــەڵ 
کۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتی. ھاوکات کاری 
جدی دەکات بۆ پیشـــاندان و نیشاندانی 
بەھا بنەڕەتیەکانی ھەرێمی کوردســـتان 
ژیـــان و دیموکراســـی و  وەکـــو پێکەوە 
پیشکەوتوو  ناوچەیەکی  ئاشتی  فرەیی و 
لـــەڕووی ئابـــوری، ھاوکات ناســـاندنی 
دەرفەتەکانـــی وەبەرھێنـــان ئابـــوری و 
بازرگانـــی و ھەروەھـــا وەک ناوچەیەکی 
نمونەیی ئارامی و ســـەقامگیری لەڕووی 
نێودەوڵەتی.  بەکۆمەڵـــگای  ئاســـایش 
لەعێراقدا رۆڵێکی ســـەرەکی و بەرچاوی 
بەپەیوەندیەکانی  لەبـــڕەودان  ھەبـــووە 
ھەرێمی کوردستان لەگەڵ دونیای دەرەوە 
کۆمەیەتی و  ئابوری و  لەڕووی سیاسی و 

رۆشنبیری و وەبەرھێنان، بازرگانی.

 بازرگانی و پیشەســـازی: پەیوەندیتان 
لەگەڵ كەرتی تایبەتی ھەرێمی كوردستان 
لەچ ئاستێكدایە (كە ژوورە بازرگانیەكان 

نوێنەرایەتی ئەم كەرتە دەكەن)؟
فەرمانگـــەی  دزەیـــی:  ســـەفین 
پەیوەندییەکانی دەرەوە ھەر لەسەرەتای 
دامەزراندنییەوە تا ئەمڕۆ وێرای بڕەودان 
بەپەیوەندییە دووقۆڵیەکان لەگەڵ وتان 
ھەرێمی  پەیوەندییەکانـــی  ھەوڵیـــداوە 
کوردستان لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و 
فراوانتر بکات.  کۆمپانیاو وەبەرھێنەران 
بۆ ئەم مەبەســـتە بەھەماھەنگی لەگەڵ 
پیشەســـازی و  بازرگانی و  وەزارەتەکانی 

کارەباو کشتوکاڵ و دەستەی وەبەرھێنان 
چەندین کۆنفڕانـــس و کۆڕبەندی ئابوری 
لەناوەوەو دەرەوە ئەنجامداوە. ھەمیشە 
ھانی بـــازرگان و پیاوانی کاری ھەردووال 
دەدەیـــن بۆ ئـــەوەی لەگەشـــەپێدان و 
پتەوکردنی ژێرخانی ئابوری و بوژانەوەی 

ھەرێمی کوردستان بەشداری بکەن.
 

بازرگانی و پیشەســـازی: پێش ســـاڵی 
٢٠١٤ (شەڕی داعش) رۆژانەو بەردەوام 
شـــاندی بازرگانـــی ســـەردانی ھەرێمی 
كۆنفرانـــس و  دەكـــردو  كوردســـتانیان 
ھەرێـــم  لەشـــارەكانی  كۆبوونـــەوە 

بەڕێوەدەچوو، لە ئێستادا ئەم چاالكیانە 
زۆر كەم بونەتـــەوە، ھۆكارەكانی بۆچی 

دەگەڕێتەوە؟
ســـەفین دزەیی: راستە بەھۆی شەڕی 
تیرۆریستانی داعش و دواتریش روداوەکانی 
ئیـــدارەی ھەرێم و  ناوچەکانی دەرەوەی 
ئینجا پەتای کۆڕۆنـــاو دابەزینی نرخی 
نەوت سســـتیەک لەپێشـــووەچوونەکان 
دروســـتبوو، بەم ئەمڕۆ دەبینین جوڵە 
سیاســـی و دیپلۆماســـی و بازرگانییەکان 
لەگـــەڵ ھەرێمی کوردســـتان بزاوتێکی 
بەرچاوی ھەیەو دەیان شاندی سیاسی و 
بازرگانی ســـەردانی ھەرێمیان  ئابوری و 
لەکردنەوەی  بـــوون  بەشـــدار  کردووەو 

پێشانگا نێودەوڵەتییەکان.

پەیوەندییەکان پیشەسازی

بەڕێوەبەری کارگەی دۆشاوی تەماتەی ھەڵەبجە:
لەکاتژمێرێکدا (٤٨٠٠) قتووی (٨٠٠) غم بەرھەمدەھێنین

سەفین دزەیی: لەھەرێمی کوردستان ٣٦ وت نوێنەرایەتی ھەیە
دەیان شاندی ئابوری و بازرگانی بەشداربوون لەکردنەوەی پێشانگا نێودەوڵەتییەکان

كارگەکەمان بەردەوام 
پێویستی بەتەماتەیە، 

بۆیە سانە لەکاتی 
پێگەشتنی بەرھەمی 
تەماتەی جوتیاران 

لەالیەن کارگەکەمان 
وەردەگرێتەوەو دەیکەین 

بەدۆشاوی تەماتە

ھەر لەسەرەتاوە 
تا ئەمڕۆ وێرای 

بڕەودان بەپەیوەندییە 
دووقۆڵیەکان لەگەڵ 
وتان، ھەوڵمانداوە 

پەیوەندییەکانی 
ھەرێم لەگەڵ 

کۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتی و 

کۆمپانیاو 
وەبەرھێنەران
فراوانتر بکەین

  سەفین دزەیی

  کارگەی دۆشاوی تەماتەی هەڵەبجە

(٢٢) دوو  شەممە ٢٠٢٣/١/١٦ (٢٢) دوو  شەممە ٢٠٢٣/١/١٦



 ئا: رێژەن سەردار

ئۆتۆمبێل  زۆر  ژمارەیەکـــی  راگرتنی 
لەسەر شۆســـتەکانی بەردەم کافتریاو 
مارکێتەکانی ئەوبەر ئەمنە ســـوورەکە 
تـــا دەگات بەفولکـــەی خاڵە حاجی و 
ئەندازیاران،  یانەی  بەرەو  لەوێشـــەوە 

رێیان لەبەر رێبوار بڕیوە.

ھێمـــن، پیاوێکی تەمەن ٥٠ ســـاڵی 
ئاشـــتییە،  گەڕەکـــی  دانیشـــتووی 
سەرســـوڕمانی خۆی بەرامبـــەر بەوە 
دەردەبڕێـــت کە زۆرجار دەمەو ئێواران 
یان شەوان لەماڵەوە دێتەدەر بۆ ئەوەی 
بچێت بۆ شـــەقامی سەھۆڵەکە یان ناو 
بازاڕ نازانێت بەکویدا بڕوات، ئەو وتی 
"سەرشۆستەکان ھەموویان بەئوتمبێلی 
کەشـــخەو گرانبەھا گیراون و رێ نییە 
شـــەقامەکانیش  بڕۆیت،  بەســـەریاندا 
تا شـــەوێکی درەنگ فـــڕکان فڕکانی 
ئوتومبێلەو ناتوانی بەسەریاندا بڕۆیت، 
ئەبێ ھەزار پێچە بەدەورەو ئەمســـەرو 
ئەوســـەر بکەیـــت تا ئەو شۆســـتەو 
کافتریاو شاورمەو  بەردەم  شەقامانەی 
مارکێتەکانی ئـــەو گوزەرە دەبڕیت کە 
لەفولکـــەی خاڵە حاجییـــەوە دەچێت 

بەرەو سەھۆڵەکە".

ھێمن سەیری لەوە دێت کە چۆن ئەم 
شۆســـتانە بەوجۆرە رێگەدراوە بکرێن 
بەگەراجی ئۆتۆمبێل، ئەو وتی "زۆربەی 
ئەو ئۆتۆبێالنەی لەبەردەم کافتریاکاندا 

تا درەنگانێکی شەو لەسەر ال رادەگیرێن، 
کەس  گرانبەھان،  ئۆتۆمبێلی  ھەمووی 
پێیانبڵێـــت  لێیانپرســـێتەوەو  نییـــە 
چـــۆن رێگەیان پێدراوە شۆســـتەکان 
کە موڵکی گشـــتین بکەن بەشـــوێنی 
راگرتنی ئۆتۆمبێلـــی تایبەتی خۆیان و 

رێ بەڕیبوار نەدەن پیاتێپەڕێت".

ئەردەن کە ھاوتییەکی دانیشتووی 
نزیکـــی  ناجـــی و  عەلـــی  گەرەکـــی 
کافتریاکانە، بەنائومێدییەوە باس لەوە 
دەکات کە گەڕەکیان کراوە بەگەراجێکی 
گەورەو کەسیش لێی ناپێچێتەوە، ئەو 
وتی "ئەو شـــەقامە گشـــتییەی نێوان 
فولکەی ئەمنە ســـوورەکە تا فولکەی 
خاڵـــە حاجی ژیانی تیـــا نەماوە، ھەر 
لەعەسرو ئێوارەوە تا شەوێکی درەنگ 
نەک سەرشۆســـتەکان داگیـــر کراون، 
گیراون و  شەقامەکانیش  الیەکی  بەڵکو 
رێبـــوارو شـــوفێریش رێییـــان نییـــە 

بەئاسانی بڕۆن".

ســـەبارەت بەم دیاردەی داگیرکردنی 
شۆســـتەیە، ئەندازیار عوسمان عارف، 
لێپرســـراوی بەشی البردنی زیادەڕەوی 
لە شـــارەوانی ســـلێمانی بەرۆژنامەی 
"بازرگانـــی و پیشەســـازی راگەیاند کە 
دیـــاردەی راگرتنی ئۆتۆمبێل لەســـەر 
شۆســـتەکان زیاتـــر پەیوەنـــدی بـــە 
سلێمانیەوە  ھاتوچۆی  بەڕێوەبەرایەتی 
ھەیـــە، ئەو وتـــی "ئێمـــە نەدەتوانین 
مۆڵـــەت لەو شـــۆڤێرانە وەربگرین کە 

شۆستەکان  لەســـەر  ئۆتۆمبیلەکانیان 
پـــارک دەکـــەن، نە گەراجمـــان ھەیە 
دەستبگرین بەسەر ئۆتۆمبێلەکانیاندا".
کە  ئـــەوەش  بەدەنگۆی  ســـەبارەت 
ڕاگرتنـــی  لەبەرامبـــەر  کافتریـــاکان 
شۆســـتەکانی  لەســـەر  ئۆتۆمبێـــل 

بەردەمیان کە موڵکی گشـــتییە  پارە 
البردنی  بەشی  لێپرسراوی  وەردەگرن، 
زیادەڕەوی لە شارەوانی سلێمانی وتی 
"ئەگەری ھەیە ئـــەو دیاردەیە ھەبێت، 
بەم تاکو ئێستا ھیچ کەسێک سکای 
تۆمار نەکردووە، نەشـــۆڤێرێک ھاتۆتە 
شـــارەوانی بڵێت پـــارەم لێوەرگیراوە 
 تیەک بێت و ســـکابەنـــاڕەوا یان ھاو
بـــکات شۆســـتەکان داگیـــر کـــراوە، 
ئێمـــە دەتوانیـــن خـــاوەن کافتریـــاو 
بەم  بکەینـــەوە  ئاگادار  شـــوێنەکان 
ناتوانین بەشـــۆفێران بڵێین ئۆتۆمبێل 
ڕامەگرن ئەوە کاری برایانی پۆلیســـی 
لەلیژنە  ئەندامیـــن  ئێمە  ھاتوچۆیـــە، 
سلێمانی  قایمقامیەتی  ھاوبەشـــەکانی 
دەکرێـــت ھەموومـــان پێکـــەوە  کار 
بکەین بۆ کۆتاییھێنان بەم دیاردەیە، 
بەڕاستی دیاردەیەکی ناشرینە کەسێک 
ئۆتۆمبیلێکـــی کەشـــخەو گرانبـــەھای 
ھەبێت و بـــۆ پۆزلێدان بەشـــێوەیەکی 
ڕایبگرێت و  لەسەر شۆستەکان  ناشرین 
بەســـەر  بکات  لەھاوتیـــان  ڕێگـــری 

شۆستەکاندا تێپەڕن".

وتیشـــی "ئەمە زیاتر ئیشی پۆلیسی 
لێبـــکات، چونکە  رێگری  ھاتوچۆیـــە 
تیایەتی کوڕی مەســـئولەو چاودێرێک 
کە کـــوڕی ھەژارە الی مـــن ناتوانێت 
رێگـــری لێبکات و لەوانەیە کێشەشـــی 
بۆ دروســـتبکات یان تەقەشی لێبکات 
کە پێیبڵێ بۆ ئۆتۆمبێلەکەت لەســـەر 

شۆستەکە راگرتووە".

ئا: رێژەن سەردار

لەســـەر  زیـــادەڕەوی  زۆرە  ماوەیەکـــی 
شـــەقامەكانی ناو باڕازی شـــاری سلێمانی 
بەتایبـــەت دەمـــەو ئێـــواران لەشـــەقامە 
ســـەرەكییەکانی كاك ئەحمـــەدی شـــێخ، 
بەردەركی سەرا، شـــەقامی كاوە، بەردەم 
سینەما ســـیروان، ئۆرزدی باك و شەقامی 

مەولەوی، ھاوتیانی بێزار کردووە.

نـــەوزاد مەحمـــود كە چەنـــد خوڵەكێك 
ماڵی لەناو بـــازاڕەوە دورە، ئۆتۆمبێلەكەی 
بردۆتـــە ناو بازاڕی شـــاری ســـلێمانی بۆ 
كڕینـــی پێداویســـتییەکانی، ئـــەو دەڵێت 
"ئەم شـــەقامەی لەالی جادەی قەناتەوە بۆ 
الی مزگەوتی گـــەورە دەچێت دورییەکەی 
قەرەباڵغـــی نەبـــێ بەیـــەک دوو خولەك 
دەبڕدرێت، بەم لەبەر مێزو عەرەبانە ڕێگە 
بەرناكەوێـــت، لەشـــەقامی كاك ئەحمەدی 
شێخەوە تا بەردەم مزگەوتی گەورە بیست 
خولەكم پێچوە، تا لەجەنجاڵیی ئەو شەقامە 

دەرچوم بێزار بوم".
حەمەسەعید کە دوكانی چایخانەی ھەیە 
لەشەقامی مەولەوی لەبارەی زیادەڕۆیەكانی 
ئەو شـــەقامەی كاری تێدا دەكات، دەڵێت 
"لەبەر مێزو عەرەبانە ســـەر شۆســـتەكان 
گیراون و ڕێگە نیە بڕۆیت، بەتایبەت پیادەڕەو، 
ئەمەش رێگەی ھاتوچۆی سەر شەقامەكانی 
شـــێواندوە و نازانیت چۆن بڕۆیت، ئەوە بۆ 
ئۆتۆمبیل ھەر مەپرسە! بەھۆی عەرەبانەوە 
كـــە نەک ھەر شۆســـتەکان، بەڵکو نیوەی 
شەقامەكەشـــیان گرتوە، وەك پێویســـت 
ئۆتۆمبیلـــش ناتوانێـــت بـــڕوات، گەر بەم 
شێوەیەی ئێستا زیادەڕەوییەكان بەردەوام 
بێت و الیەنی بەرپرس رێوشـــوێنی پێویست 
نەگرنەبەر، ئـــەوە نەك ھەر عەرەبانەو مێز 
بەڵكو ئۆتۆمبیل دێنن بەبارەوە ڕایدەگرن و 
شتی پێدەفرۆشن، خۆ كەس بۆی نیە پیان 
بڵێت بڕۆن بەوالوە! گەر قســـەیەك بكەیت 
دە کـــەس دێن بۆت، ڕەنگە لێشـــت بدەن، 

دەڵێی شەقامەكەیان كڕیوە". 
دیاکۆ كاری تەكیسی دەكات لەناو بازاڕ، 
ئەویـــش لەبـــارەی دۆخی ناو بـــازاڕو ئەو 
جەنجاڵیەی ڕوی لەشـــەقەمەكانی ناو شار 
كردوە، وتـــی "ئەم ئێوارەیـــە ھاوتییەك 
دەســـتی لێ ڕاگرتم تا لەشـــەقامی سەروو 
ســـەراوە بیگوازمەوە بـــۆ الی خانەقا، تا 
گواستومەتەوە ســـی خولەكم پێچوو، ئەو 
قەرەباڵغییـــە نەبوایە، تەنھـــا دە خولەكم 
پێدەچـــو، نازانیـــن چی بكەیـــن؟ ناچاری 
نەبێت، كاری ڕۆژانەم لەسەر گواستنەوەی 
نەفەر نەبێت، بەســـێ  مانگ جارێك ناچمە 

ناو بازاڕ".
 بەشێک لەھاوتیان ھۆکاری ئەم ناڕێکییە 
دەگەڕێننـــەوە بۆ نەبوونی ھەلی کار کەوای 
کـــردووە، بەشـــێکی زۆری گەنجان ھەوڵی 
دۆزینەوەی شـــوێنێک بدەن لەناوبازاڕدا بۆ 

ئەوەی بژێویی ژیانیان پێدابین بکەن.
عەرەبانەكەیدا  لەبـــەردەم  ھەڵۆ محەمەد 
وەستا بوو لەشەقامی كاك ئەحمەدی شێخ، 
ھـــاواری دەكرد ســـەوزە چـــواری بەھەزار 
دینار، ئەو وتی "چوار ساڵە خوێندنم تەواو 
كـــردوە كار نیە، چی بكەم؟ لەم جێگەیەدا 
لەگەڵ بـــرا گەورەكـــەم كار دەكەم. ئەمە 
شوێن عەرەبانەی ئەوە. ماوەی بیست ساڵ 
دەبێت لەم شـــوێنەدا كار دەكات. شـــوێن 
عەرەبانەی دیكەش نەماوە تا عەربانەیەكی 

دیكە دابنێم".
ســـەبارەت بـــەم دیـــاردەی داگیرکردنی 
شۆســـتەو زیادەڕۆییە لەناو بازاڕ، ئەندازیار 
عوســـمان عـــارف، لێپرســـراوی بەشـــی 

راگرتنی ئۆتۆمبێل لەسەر شۆستەی بەردەم کافتریاو 
مارکێتەکان رێیان لەڕێبوار بڕیوە

دانانی مێزو عەرەبانە لەسەر شۆستەو شەقامەکان سیمای ناو بازاڕی شاریان شێواند ووە

دیاردەیەکی ناشرینە 
کەسێک ئۆتۆمبیلێکی 

کەشخەو گرانبەھای 
ھەبێت و بۆ پۆزلێدان 
بەشێوەیەکی ناشرین 

لەسەر شۆستەکان 
ڕایبگرێت و ڕێگری 
لەھاوتیان بکات 

بەسەر شۆستەکاندا 
تێپەڕن

بازاڕ بازاڕ

البردنی زیادەڕەوی لە شـــارەوانی سلێمانی 
پیشەســـازی"  "بازرگانـــی و  بەرۆژنامـــەی 
راگەیانـــد "من لەســـاڵی ٢٠١٣ تاکو ٢٠١٥ 
لەبەشـــی زیادەڕەوی شـــارەوانی سلێمانی 
بووم، بـــۆ ماوەی یەک مانگ نـــاو بازاڕی 
ســـلیمانیم پاک کردوە ئێستاش ڤیدیۆکانی 
ئەو کاتـــە ماوە لەدەزگاکانـــی ڕاگەیاندن، 
بەم ھەمووی مانگێکی خایاند، کێشـــەی 
دەســـتگێرەکانی ناوبـــازاڕ ئەوەیە ئێمە بە 
داتا المانە نزیکەی دوو ھەزار دەســـتگێرن، 
ئەم ژمارەیە زۆر زۆرەو زۆر حیزب و الیەنی 
سیاســـی ئەم شارە دێنە سەر خەت و فشار 
دەکـــەن کە رێگرییـــان لێنەکەن، بەم من  
خۆم پالنم ھەیەو قســـەم لەگەڵ لەیال خان 
بەێوبەری شارەوانی ســـلێمانیش کردوە ، 

ڕاشـــکاوی وتومە ئەگەر بمانەوێت ڕێگریان 
لێ بکەین لەوەی شۆســـتەکان داگیر بکەن 
دەبێـــت ســـەرەتا نەھێڵێن ھیـــچ حیزب و 
الیەن و کەسێکی کاربەدەست دەستوەردان 
لە کێشـــەکەدا بـــکات، کەســـانێک لەپلەو 
پۆستادان و دەسەتیان ھەیە بەرژەوەندیان 
لەوەدایـــە بارودۆخـــی بازاڕ بەم شـــێوەیە 

بێت".
لێپرسراوی بەشی البردنی زیادەڕەوی لە 
شـــارەوانی ســـلێمانی جەغت لەوە دەکات 
کە، زۆر جار ھەبووە ھەڕەشە لەچاودێرانی 
شـــارەوانی کراوە لەســـەر ئەوەی بەئەرکی 
خۆیان ھەســـتاون، ئەو وتی "ئێمە مانگێک 
ڕێگریمـــان کرد ســـەرجەم الیەنە حیزبی و 
حکومییـــەکان لەســـلێمانی ھاتنـــە دەنگ 

لەسەریان، سەرجەم ئەو کاسبکارانە ھاوتی 
ئەم شارەن و ئەتوانن فشار دروست بکەن، 
بەم ئێســـتا دیاردەکە زیاتر تەشـــەنەی 
کـــردوە، دەبێت ھەر ڕێگەیـــان پێ بدرێت 
کار بکەن بەم پێویســـتە سنورێکیان بۆ 
دابنرێت، بەم شێوازە ھەڕەمەکییە نەبێت، 
ھاوتی ھەیە ٢٠ مەتر چوارگۆشـــەی داگیر 
کردوە، ھەیە جگە لەوەی خۆی ٢٠ مەتری 
داگیر کردوە، ســـێ ٢٠ مەتریشـــی داوە بە 
کـــرێ بەخەڵک، بەم شـــێوازە ناشـــیرینە 

مامەڵە بەموڵکی گشتییەوە دەکەن".
 وتیشی "من پێمخۆشە بازاڕی سلێمانی 
وەک لەنـــدەن بێـــت ئۆتۆمبیلشـــی پیا 
نـــەڕوات، ھاوتیان بەئیســـراحەت بازاڕ 
بکـــەن، بـــەم بەداخەوە جگـــە لەوەی 

دیمەنی شـــار تێکدراوە، دەنگە دەنگ و 
ژاوەژاوی ئـــەو دەســـتگێرانە  لەناو بازاڕ  
سیمای شـــاریان بەجارێ تێکداوە، بەم 
بەڕاشـــکاوانە دەڵێم ڕێگـــری کردن لەم 
دیاردەیـــەو کۆتایی پێھێنانـــی بەتەنھا 
پێویستی  ناکرێت،  سلێمانی  بەشارەوانی 
بـــە بەرنامەیەکـــی گشـــتگیرە، الیەنـــە 
پەیوەندیـــدارەکان دەبێـــت ھاوکار بـــن و 
حیزبەکان دەســـتوەردان نەکەن، ڕۆژانە 
ســـەرجەم حیزبە سیاسیەکان لەم زۆنەدا 
تیمەکانـــی  لەکاروبـــاری  دەســـتوەردان 
شـــارەوانی دەکەن، من خۆم ناچمە ژێر 
باری ئەو فشارانەوە، پێویستە ئەم جارە 
بۆ ھەمیشـــە کۆتایی بەم دیاردە ناشرینە 
بھێنیـــن نەک بەتـــەنھا بـــۆ مانگێک، 

پێویستە ئەو ھاوتیانەی کە زەوی گشتیان 
داگیرکردنەکەیان  ڕوبـــەڕی  داگیرکردوە، 
کـــەم بکەینـــەوەو کرێیـــان لێوەربگرین، 
بەتایبەتـــی لەگـــەڵ ڕێزمدا کـــە زۆربەی 
ئەو کەســـانەی لەناو بازاڕدا زیادەڕۆییان 
کردووەو شۆستەو شـــەقامەکانیان داگیر 
کـــردووە، کاری دیکەیـــان ھەیـــە وەک 
پۆلیسی یان کارمەندی ھاتوچۆو کارمەندی 
ئاســـایش، ئەگەر کەفوکوڵێک ھەبێت بۆ 
کۆتاییھێنان بەو دیاردەیە دەبێت ئەمجارە 
زوو دانەمرکێتەوە، من بەش بەحاڵی خۆم 
ســـێ مانگ جارێک ناچمە بازاڕ حەز بەو 
دەنگە دەنگە ناکـــەم، ھاوتی لە وتان 
کە دەچێتە بازاڕ مێشکی ئارام دەبێتەوە، 

لێرە زیاتر ئازاری مێشکت ئەدەن".

ئا: رێژەن سەردار 

مامۆستایەکی زانکۆ ئاماژە بەوە دەکات 
کـــە ماوەیەکی زۆرە ســـەرنج دەدات ھیچ 
لێپێچینەوەیـــەک نییـــە بەرامبەر ئەوانەی 
شۆستەی شـــوێنە گشـــتییەکانیان لەناو 
لەکافتریاو  بەشـــێک  دەوروبـــەری  بازاڕو 
ئەو  کـــردووە،  داگیر  ریســـتۆرانتەکانیان 
دەڵێت "سلێمانی شێواوییەکی زۆری پێوە 
دیارەو پێویستی بەرێکخستنەوەو سزادان و 
غەرامەکردنـــی ھەر کەســـێکە شۆســـتەو 
شـــەقامەکان داگیر بکاو پاکوخاوێنی ناو 

شار رانەگرێت".

مامۆســـتای  محەمـــەد،  د.کارزان 
بەڕۆژنامـــەی  پۆلەتەکنیـــک  زانکـــۆی 
"بازرگانـــی و پیشەســـازی" راگەیانـــد کە 
وه ك مامۆســـتایه كی دۆســـتی ژینگه  ئه م 
پرۆژه یه ی پێشكه ش بەشارەوانی کردووە، 

ئەو وتی "له شاری سلێمانی چه ندین ساڵه  
ژماره یه ك دوكاندارو فرۆشیار شۆسته كان 
داگیر ده كـــه ن یان ده یفرۆشـــن، ئه مه ش 
بۆتـــه  ھۆی ئه وه ی كه  ھاوتیان ناچار بن 
به سه ر شه قامه كاندا بڕۆن، ئەو وتی "بۆیه  
پڕۆژه یه كم پێشكه شی شاره وانی سلێمانی 
رێكخســـتنه وه ی  به مه به ســـتی  كـــردوه ، 
ســـلێمانی  پاكوخاوێنـــی  شـــه قامه كان و 

ڕاگرتنیان".

 وتیشـــی "دوای ئـــه وه ی كـــه  چه نـــد 
جارێك ســـه ردانی ســـه رۆكی شـــاره وانی 
سلێمانیم كرد خۆشبه ختانه  ڕه زامه ندی دا 
به جێبه جێكردنی پڕۆژه كه م، له ســـه ره تادا 
ھه ڵمه تێكی ھۆشیاركردنه وه مان ئه نجامدا، 
ھه ر كاسبكارێك به رپرســـه  له پاكوخاوێن 
ڕاگرتنی چوارده وری ئه و شوێنه ی كاری تێدا 
ده كات. من پرۆژه كه م وه ك مامۆستایه كی 
زانكـــۆ پێشكه شـــی شـــاره وانی كردوه و 

سه رپه رشتیاری  به خۆبه خشی  ئاماده بووم 
تیمه كان بكه م، زۆر سوپاســـی به ڕێوبه ری 
ئاسایشی سلێمانیش ده كه م كه  پاڵپشتی 
خـــۆی راگه یانـــد بـــۆ ھـــه ر حاڵه تێـــك 
پێویســـتی به  مه فره زه كانیان بێت، له گه ڵ 
ھاتوچۆی سلێمانیش قسه مان كردوه  ھه ر 
ئۆتۆمبیلێك دوكه ڵی شین بكات ھاوتیان 
ده توانـــن ھاتوچۆی ســـلێمانی ئـــاگادار 
بكه نه وه  له رێگه ی ئه و ژماره  ته له فونانه ی 
كه  دایده نێین، تاكو شۆفێره كه  ناچار بێت 
له ماوه ی دوو ھه فته دا ئۆتۆمبیله كه ی چاك 

بكات".
د. کارزان جەغتـــی لـــەوەش کـــرد کە 
یه كێكی تر له و خزمه تگوزاریانه ی داوایان 
بیكات  كـــردوە  ســـلێمانی  له شـــاره وانی 
پڕكردنـــه وه ی چاڵی شـــه قامه كان بووە، 
ئەو وتـــی "ناكرێت له به رئـــه وه ی كارگه ی 
قیر تاكو مانگی سێ داخراوه  شه قامه كان 
چاك نه كرێن، داوامان كرد به قیری ســـارد 

چاڵه كان چاك بكرێت، ھه ر ھاوتیه كیش 
كه  چاڵێك ھەبێت ده توانێت په یوه ندیمان 
پێوه  بكات  تاكو به قیری ســـارد چاڵه كه  

پڕ بكرێته وه ".
وتیشی "من ماوەیەک بۆ خوێندن له تاران 
تاراندا  له ھه ژارتریـــن گه ڕه كه كانی  ژیاوم، 
حكومه ت رێگه ی نه داوه  ھاوتی و فرۆشیار 
یه ك بست شۆســـته  داگیر بكه ن، لێره ش 
ھاوتیـــان گه ر بزانن ســـزاو غه رامه  ھه یه  
ناوێرن شۆسته  داگیر بكه ن، داواشم كردوه  
غه رامـــه  كردن به پاره  نه بێـــت، بۆ نمونه  
غه رامه كـــه  ئه وه  بێت ژماره یه ك ســـه تڵی 
خۆڵ بكڕێت، واتا ســـزاكان بۆ چاكکردنی 
رێگەو بانەکان و خزمەتکردنی ژینگه بێت"  

.
د.کارزان ئـــەوەس روندەکاتـــەوە کە له  
زانكـــۆی پۆڵیته كنینی ســـلێمانی تیمێك 
له خوێندكارانی دروســـت كردوه  له موچه ی 
خۆی، كیســـه ی خۆڵ و پێداویســـتیه كانی 

پڕۆژەیەک بۆ رێکخستنەوەی شەقام و شۆستەکانی سلێمانی ئامادە دەکرێت
بەمەبەســـتی  بكـــڕن  پاكکردنـــه وه  
خاوێنکردنـــەوەی زانکۆکـــەک، ئـــەو وتی 
"ئێســـتا وه رن  بۆ زانكـــۆی پۆڵیته كنیك 
زۆر پاكـــو خاوێن تـــره  له زانكۆکانی تری 
ســـلێمانی، چونکە ئامادەکاریمان بۆ ئەو 

کارە کردووە".
وتیشـــی "كتابمان كردوه  بـــۆ داینگه و 
خوێندنگاكان ده بێت مناڵ ڕابھێنن له سه ر 
پاكوخاوێنی تاكـــو ئه گه ر دایك و باوكیش 
شـــت فڕێ بده ن مناڵـــه كان رێگری بكه ن 

بڵێن ئه م كاره  ھه ڵه یه ".
سەبارەت بەجۆری سزاو غەرامەکردنەکانی 
ئەو فرۆشـــیارو شـــوێنانەی ســـەرپێچی 
دەکەن، د.کارزان وتی "به پرۆگرامی ئیكسڵ 
داتاكان داخڵ ده كه ین، ھه ر كاســـبكارێك 
جاری یه كه م ئاگادار بكرێته وه  ناوو شوێنی 
دوكانه كـــه ی داخڵ ده كرێت، جاری دووه م 
ئه گـــه ر ھه ڵه  بكات ســـزا ده درێت له الیه ن 

تیمه كانی شاره وانییه وه".

(٢٢) دوو  شەممە ٢٠٢٣/١/١٦ (٢٢) دوو  شەممە ٢٠٢٣/١/١٦

  راگرتنی ئۆتومبێل لەسەر شۆستەکان

  ناو بازاری سلێ�نی



ئا: رێژەن سەردار

به رێوبه ری  جێگری   ،عه بدوڵ جه مال 
پیشـــه یی  ڕاھێنانـــی  به ڕێوبه ر ایه تـــی 
ســـلێمانی رایده گه یه نێت "له م سانه ی 
دوایـــدا وه ك پێشـــتر ناتوانرێت ھه لی 
كار بۆ ئه و كه ســـانه  بڕه خسێنرێت كه  
به شـــداری خوله كان ده كـــه ن و به ھۆی 
بارودۆخی دارایشـــه وه  له ســـاڵی ٢٠١٥ 

پێدانی قه رزی بچوك راگیراوه".

جێگری به ڕێوەبـــه ری به ڕێوەبه ر ایه تی 
ڕاھێنانی پیشـــه یی ســـلێمانی جه مال 
"بازرگانـــی و  به ڕۆژنامـــه ی   عه بـــدو
پیشه سازی" رایگه یاند "به ڕێوەبه ر ایه تی 
ڕاھێنانی پیشـــه یی له شـــاری سلێمانی 
خاوه نـــی زیاتـــر لـــه  ٢٠ وه رشـــه یه ، 
دورمـــان و  بیناســـازی و  له بواره كانـــی 
كۆمپیته رو ئاسنگه ری و وه رشه ی كاره باو 
فیته ری و دارتاشی و ســـاڵۆنی خانمان و 
سه رتاشییه ، له ساڵی ٢٠٠٤وه  دامه زراوه  
راھێنـــه ری   ١١ خاوه نـــی  له ئێســـتادا 
پیشـــه ییه ، كه  له الیه ن وه زاره تی كارو 
رێكخـــراوه  نێوده وڵه تییه كانـــه وه  زیاتر 
لـــه  ٢٠٠ خولـــی راھێنان بـــۆ بێكاران 
كراوه ته وه ، خوله كان ٤٥ رۆژ ده خایه نێت 
سه المه تی كارو یاسایی كار فێرخوازان 

ده كرێت".

ســـه ر  "راھێنـــه ره كان  راشـــیگه یاند 
كۆمه یه تی  كاروكاربـــاری  به وه زاره تی 
حكومه تی ھه رێمی كوردستانن، له عێراق و 
ده ره وه ی وت خولی تایبه تیان بینیه وه و 
ژماره یـــان ١١ راھێنـــه ره  له ســـه رجه م 
بواره كاندا، فێرخواز داوای ئه وه ی خولی 
راھێنان ته واو ده كات الی ئێمه  ناوه كه ی 

كار  بەڕێوەبه رایه تـــی  بـــۆ  ده نێرێـــت 
ئه وان لیژنه یان ھه یه  ده گه ڕێن به ســـه ر 
شـــوێنكاره كانی كه رتـــی تایبه تدا، ھه ر 
خاوه نكارێك پێویســـتی به كارمه ند بێت 
فێرخوازه كان ئاگادار ده كرێنه وه و ھه لی 
كاریان بۆ ده ڕه خسێنێت، له راستیدا له م 
ســـانه ی دوایدا وه ك پێشتر ناتوانرێت 
ھه لی كار بۆ ئه و كه سانه  بڕه خسێنرێت 
كه  به شـــداری خوله كان ده كـــه ن، كه  
ناوه كان ده نێرین تا ڕاده یه ك پشتگوێ 
دارایه وه   بارودۆخی  به ھـــۆی  ده خرێت، 
له ســـاڵی ٢٠١٥ پێدانی قـــه رزی بچوك 
راگیراوه ، پێش شه ڕی داعش به رده وام 
ھه لی كارمان بۆ به شداربووانی خواله كان 

ده ڕه خساند". 

ئاماژه ی به وه شـــدا، رۆژی یه كشه ممه  
٢٠٢٣/١/٨ خولێـــك له الیه ن ڕێکخراوی 
WFP   كرایەوە  ٢٠ بواری پیشـــەیی 
 ٣٠٠ له خۆده گرێـــت،  جۆراوجـــۆر 
فێرخواز بەکاتـــی بەیانیان و ئێواران بۆ 
ســـنوری پارێزگای ســـلێمانی ده توانن 
به شـــدار بن له بواره كانی (کۆمپیوتەر، 
کارەبا، تیلیکـــۆم (کامێرای چاودێری و 
ئارایشـــگە،  لەنێتۆرک)،  ســـەرەتایەک 
درومان، دەالکـــی، چاککردنی مۆبایل، 
پێگەیاندنی دادەی باخچەی ســـاوایان، 
کڕیـــار،  خزمەتگـــوزاری  بازاڕگـــەڕی و 

بیناسازی، چاککردنی ئۆتۆمبێل" .

ئه وه شـــی خسته ڕوو ئه و كه سانه ی كه  
دەبێت  ده كه ن  له خوله كانمان  به شداری 
چه نـــد مه رجێكیان تێدا بێت كه  بریتین 

له :
١/ دەبێت بەشداربوو بێکار بێت.

٢/  بەشـــداربوو نابێت خوێندکار بێت 

یان لەپرۆسەی خوێندن بەردەوام بێت.
٣/  بەشداربوو نابێت فەرمانبەر یاخود 

مووچەخۆری حکومەت بێت.
٤/ تەمەنی لەنێوان ١٨ بۆ ٤٥ ســـاڵ 

بێت.
٥/  بەشـــدار بوو دەبێت دانیشتووی 
سنوری شاری سلێمانی یاخود دەروبەری 

بێت.
٦/  دەبێـــت بەشـــداربوو ســـەرجەم 
ڕۆژەکانـــی خـــول ئامادە بێـــت جگە 

لەڕۆژانی پشووی فەرمی.

جێگری به ڕێوەبـــه ری به ڕێوەبه ر ایه تی 
ڕاھێنانی پیشـــه یی سلێمانی وتی "ئێمه  
له كاتی كردنه وه ی خوله كان بڕێك پاره  
ده ده ینه  به شداربوان بۆ ھاتوچۆ كردن، 
له دوایـــن خۆماندا كه  له الیه ن رێكخراوی  
WFP ده كرێته وه  رۆژانه  بڕی ١٠ دۆالر 
بـــۆ ھاتوچۆكردن،  به فێرخواز  ده درێت 
رۆژی وه رگرتنی بڕوانامه كه  بریاره  دیاری 
بدرێت به  به شداربووان، كاتێك خوله كان 
له الیه ن ڕێكخـــراوه  نێوده وڵه تییه كانه وه  
ده كرێتـــه وه  بـــه  به ھـــای (٨٠٠ تاكو 
ده به خشـــرێته   دیـــاری  دۆالر)   ١٠٠٠
بریتین  دیارییه كانیـــش  به شـــداربووان 
له و ئامێرو كه ره ســـتانه ی كه  خوێندكار 
خولی راھێنانی له سه ر وه رگرتووه  تاكو 
بتوانێت كاری له ســـه ر بكات و گه شـــه  
به تواناكانـــی بدات، بـــۆ نمونه  كاتێك 
كه ســـێك به شـــداری خولـــی خه یاتی 
ده كات، رێكخـــراوه كان (مه كینه یه كـــی 
دورمـــان و مه كینه یه كی ئۆفه رو شـــه ش 
تۆپ قوماش و ســـێت مقه ست و ده زوو) 
ده درێت به  به شـــدار بوو تاكو له ماڵه وه  

بتوانێك كار بكات".

جێگری به رێوبه ری به ڕێوبه ر ایه تی ڕاھێنانی پیشه یی سلێمانی:
ناتوانرێت ھه لی كار بۆ ئه و كه سانه  بڕه خسێنرێت كه  

به شداری خوله كان ده كه ن

بازرگانی  راھێنانی پیشەیی

 له م سانه ی دوایدا 
وه ك پێشتر ناتوانرێت 

ھه لی كار بۆ ئه و 
كه سانه  بڕه خسێنرێت 
كه  به شداری خوله كان 

ده كه ن و به ھۆی 
بارودۆخی دارایشه وه  
له ساڵی ٢٠١٥ پێدانی 
قه رزی بچوك راگیراوه

  خولی راه�نان ل�ب�ڕ�وەب�رای�تی راه�نانی پیش�یی سل��نی

 ئا:زریان محەمەد

 کۆمەڵەی کێڵگە پەلەوەریەکان زیانی 
یەک ســـاڵیان بـــە ١٥٠ ملیـــار دینار 
دەخەمڵێنـــن لەسەرتاســـەری ھەرێمی 
کۆمەڵەکەش  ســـەرۆکی  کوردســـتان، 
پشـــتیوانی و  نەبونی  بـــۆ  ھۆکارەکەی 
بەبازاڕ نەکردنی بەرھەمەکەیانە لەالیەن 

حکومەتەوە دەگێڕێتەوە.

بەپێی راپۆرتێکی رۆژنامەی "نەھار"ی 
لوبنانی کێڵگە پەلەوەریەکانی كوردستان 
قوربانی ناكۆكی لەگەڵ بەغداو ھاوردەی 
ئامـــاژە بەوە  توركیـــان. رۆژنامەکـــە 
دەکات کە  بەرھەمی گۆشـــت و کێڵگە 
پەلەوەریەکانی كوردســـتان بەدەســـت 
كێبركـــێ لەگـــەل بەرھەمـــی توركـــی 
دەناڵێنـــن، ئەویـــش بەھـــۆی نەبونی 
سیاسەتی پاراستنی بەرھەمی خۆماڵی 
لەھەرێم وبەغدا،  بەرھەمی گۆشتی سپی 
لەكوردستان سانە ٢٤٠ ھەزار تەنە، كە 
٩٠ ھەزار تەنی بـــۆ عێراق دەنێردرێت و 
ئەوەش روندەکاتەوە کە  ئەو گۆشـــتە 
ســـپیەی توركیا بـــۆ ناوچەكانی تری 
عێراقـــی دەنێرێـــت، چـــوار ئەوەندەی 
ھەرێمـــی كوردســـتانە كە بـــۆ عێراقی 

دەنێرێت.
نەھار جەغت لـــەوە دەکات کە لەھەر 
ناكۆكیەكـــی سیاســـی نێـــوان ھەرێم و 
رێگری  ناوەندیـــی  حكومەتی  بەغـــدا، 

لەھاوردەی بەرھەمی ھەرێم وەك چەك 
زیانێكی زۆر  ئەمـــەش  بەكاردەھێنێت، 
دەدات و  ھەرێم  ستراتیژیەكانی  لەپڕۆژە 
دەڵێـــت "ســـاڵی رابردوو لیســـتی ئەم 
لەكوردســـتان بەرھەم  بەرھەمانەی كە 
دێنھو عێـــراق رێگری لەھەناردەكردنیان 
بۆبەشەكانی تری عێراق دەكات، گەیشتە 
٥٢ ماددە كـــە بەرھەمـــە ئاژەڵیەكان 

لەریزی سەرەوەن".
دەشـــڵێت " ســـانە بەرھەمی کێڵگە 
لەکوردســـتان  ھیلكە  پەلەوەریـــەکان و 
بەڕێژەی ٢٠٪ زیـــاد دەكات، لەكاتێكدا 
بەھـــۆی گۆڕانی كەشـــوھەواو ژینگەوە 
ســـاڵی پار ٥٢٪ پڕۆژە ھاوشـــێوەكان 

لەعێراق دوچاری شكست بوون".

 لەمبارەوە نازم عەبدو جاف، سەرۆکی 
کۆمەڵـــەی کێڵگـــە پەلەوەریـــەکان بۆ 
ڕۆژنامەی "بازرگانی و پیشەسازی" وتی 
لەدھۆکەوە  کوردستان  "لەسەرتاسەری 
ھەتا کەالر لەساڵی ٢٠٢٢دا  ١٥٠ ملیار 
دینار زیان بەر خاوەن پڕۆژەکان کەوتووە 
ئـــەو بڕەی دەیڵێین کەمتـــرە، دڵنیاین 
کە ڕێژەکە لـــەوە زیاترە بەداخەوە ئەو 
زیانە زۆر گەورەو کوشـــندەیە، ساڵێکی 
پڕ نەھامەتی بوو بۆ خاوەن پرۆژەکانی 
کوردستان کە نرخی عەلەف و گازو غاز، 
نرخیان زۆر بـــەرز بۆوە، لەگەڵ ئەوەی 
لەساڵی ٢٠٢٣داین نرخی ھەر کیلۆیەک 
مریشک بەرھەم ھێنانی نزیکەی ٣ ھەزار 

دینارە، بەم بەداخـــەوە بە ٢ ھەزارو 
٤٠٠ دینار دەفرۆشـــرێت و ھیچ الیەنێکی 
پەیوەندیدارو ھیـــچ الیەنێکی حکومەت 
ئامـــادە نییە پشـــتیوانمان بن و نەیەڵن 

ئەم کەرتە بکەوێت".

 وتیشی "کێشەو گرفتەکانمان ھەمیشە 
ســـەرەکیمان  کێشـــەی  بەردەوامـــە، 
بەبازاڕکردنـــە کـــە دەبێـــت حکومەتی 
تۆکمەی  پالنـــی  کوردســـتان  ھەرێمی 
ھەبێت کە مریشـــک بە بازاڕ بکات، واتا 
نە لەســـەر ھاوتیان گران بکەوێت، نە 
خاوەن کێڵـــگ پەلەوەریەکان بەردەوام 
زەرەر بکـــەن، ئـــەم کەرتـــەی ئێمـــە 
بەئاسایشـــی خۆراکـــەوە، بۆیە  بەندە 
حکومەت گەر بەخـــەم ئەم کەرتەوەیە 
پێویســـتە تێچون کەم بکاتەوە ئەوەش 
بەھەرزانکردنـــی بڕی تێچون و چاودێری 
کـــە  بکرێـــت  عەلـــەف  کارگەکانـــی 
دەیفرۆشـــێت،  بەنرخێک  ھەریەکێکیان 
٣٨ کارگەی عەلـــەف ھەیە ھەریەکەی 
نرخێکەو تا ئێســـتا غـــازو گازمان بۆ 
دابین ناکرێت کە ئـــەوە گرفتی ھەموو 

پڕۆژەکانە لە وەرزی سەرمادا".

"خـــاوەن  ڕوندەکاتـــەوە   ئـــەوەش 
پرۆژەکانی بەرھەمھێنانی مریشک لەکۆی 
١٢ مانگ تەنھا یەک مانگ قازانج دەکات، 
لەکاتێکدا ئێمە وەبەرھێنین کە لەھەموو 
جیھانـــدا وەبەرھێن ناھێڵدرێت توشـــی 

زیان بێت، بەم ئێمە خەمخۆرمان نیەو 
بـــەردەوام لەزەرەرداین، لەکاتێکدا ٤٠٠ 
ھەزار تۆن بەرھەمی مریشـــکمان ھەیەو 
خۆمان لەناوخۆدا پێویســـتمان بە ١٥٠ 
ھـــەزار تەنە، ئەگـــەر حکومەتی ھەرێم 
تێچـــوو کـــەم بکاتەوە، ئەوا مریشـــک 
رەوانەی وتانی دراوسێشی دەکەین بۆیە 
حکومەت دەبێت ئەم کەرتە ڕێکبخاتەوەو 
دەرفەتی کاری زیاتر بڕەخسێنین، بۆیە 
حکومەت نابێت لەوە زیاتر بێدەنگ بێت، 
نابێت مریشکی بەستوو ھاوردە بکرێت 
کە زیانـــی زۆری لێداوین بۆیە داواکارم 
تەندروستی و  پێشـــمەرگەو  لەوەزارەتی 
بەرھەمی  ڕێســـتۆرانتەکان  چێشتخانەو 
فشاری  بەکاربھێنن و حکومەت  ناوخۆی 
زیاتر بـــکات بۆ پشـــتیوانی بەرھەمی 

ناوخۆیی".

 نازم جاف وتـــی "حکومەتی ھەرێمی 
کوردســـتان چاودێری لەھاوردە کردنی 
ڤاکســـین و ڤیتامین و دەرمـــان ناکات، 
ئەوانـــەی ھەیـــە کوالێتیـــان کەمـــە، 
خراپـــی جوچک و ئەو ھێلکانەی دێن بۆ 
تروکاندن باش نیـــە، چونکە چاودێری 
باشـــی ناکرێت،  ھەربۆیە لێـــرەوە داوا 
حکومەت و  ٢٠٢٣دا  لەســـاڵی  دەکـــەم 
الیەنـــە پەیوەندیـــدارەکان چاوێک بەم 
کەرتەدا بخشـــێننەوەو ھەندێک تێچوو 
ھەیـــە ھەرزانی بکەن و پشـــتیوانی ئەم 

کەرتەی ئێمە بێت".

کێڵگە پەلەوەریەکانی كوردستان قوربانی ناكۆكی لەگەڵ بەغداو ھاوردەی توركیان
١٥٠ ملیاردینار زیان بەکێڵگە پەلەوەریەکان گەشتووە

کێشەی سەرەکیمان 
بەبازاڕکردنە، دەبێت 

حکومەتی ھەرێم 
پالنی تۆکمەی ھەبێت 

کە مریشک بەبازاڕ 
بکات، واتا نە لەسەر 

ھاوتیان گران 
بکەوێت، نە خاوەن 
کێڵگ پەلەوەریەکان 
بەردەوام زیان بکەن

(٢٢) دوو  شەممە ٢٠٢٣/١/١٦ (٢٢) دوو  شەممە ٢٠٢٣/١/١٦

  سااڵن� ب�ره�می ک��گ� پ�ل�وەریی�کان و ه�لک� ل�کوردستان ب�ڕ�ژەی ٢٠% زیاد دەکات



ئا: زریان محەمەد

ئەندازیارێکی شاری سلێمانی چەندین 
جۆری دیزاینی ئۆتۆمبێل ئامادە دەکات و 
وەبەرھێنەران  داوا دەکات حکومـــەت و 
ھاوکاریان بکەن و پشتیوانییان بکەن بۆ 
زیاتر ناساندنی کارەکانیان و پێشخستنی 

کەرتی پیشەسازی ئۆتۆمبێل.

ئەندازیار سەروەر عەلی سعید، دیزاینەرو 
مۆدێلەری ستایلی ئۆتۆمبێل بەڕۆژنامەی 
بازرگانی و پیشەسازی رایگەیاند "لەساڵی 
٢٠١٤وە دەستمکردووە بەدیزاین و مۆدێل 
کردنی شـــێوەی دەرەوەی ئۆتۆمبێل بە 
بەکارھێنانی بەرنامەی ســـێ ڕەھەندی 
کۆمپیوتـــەری تایبەت بـــەو بوارە، لەو 
 Visi , Alias ،بەرنامانەش، بەرنامەکانی
 Speedform Rhinoceros Autodesk
بەرنامەی  Alias Autostudioھەروەھـــا 

."KeyShot ڕێندەرین

دیزاینـــی  ناردنـــی  دەربـــارەی 
کۆمپانیـــا  بـــۆ  ئۆتۆمبێلەکانیـــان 
جیھانیـــەکان، ئەندازیار ســـەروەر وتی 
"ھەوڵـــم داوە لەگـــەڵ کۆمپانیاکانـــی 
کارەکانم  ئەمەریکی و چینی،  ئەوروپی و 
ھەندێکیـــان  دەســـتیان و  بگەیەنمـــە 
ھەرچەندە الیان پەســـەند بووە، بەم 
بەکرداری ھیـــچ ھەنگاوێکیان نەناوە تا 
بچمە ناو کاری بەشداریکردن و کارکردن 
لەگەڵیاندا ، بۆیە تا ئێستا دیزاینەکانم 
کۆمپیوتەردا  ئەرشیڤی  لەدووتوێی  ھەر 
بۆیـــە  دەرەوە.  نەچوەتـــە  مـــاوەو 
ھیـــوادارم بتوانم کارەکانم نمایش بکەم 
لەپێشانگایەکدا بۆ ناسینیان بەخەڵک و 
کۆمپانیا جۆراو جۆرەکانی ئۆتۆمبێل".

وتیشـــی "پێویســـتمان بە پاڵپشتی و 
کۆمەکی مـــادی ھەیە لەالیەن حکومەت 
یان ســـەرمایەدارانەوە کە بیانەوێ لەم 
بوارەدا کار بکەن، ھەروەھا دامەزراندنی 
ســـتۆدیۆی تایبەت بەبـــواری دیزاینی 
ئۆتۆمبێـــل و ھێنانی کەســـانی دیکەی 
ناوخۆیی کە ســـەلیقەی دیزاینی ســـێ 
ڕەھەندیان ھەیە لەم بوارەدا، تا ئێستا 

بەتەنھا بەتوانـــای زۆر کەمی خۆم ئەو 
بەرھەمانەم ئەنجام داوە کە ھەروەک وتم 
کۆمپیوتەرو سۆشیال  لەدووتوێی  تەنھا 
میدیادا ماوەتەوە. ھەوڵمان ئەوەیە کە 
بچێتـــە دەرەوەو بکرێتە کرداری ئەگەر 
کۆمەکـــی حکومی یان ســـەرمایەداران 

ھەبێت".

"پێویســـتە  کە  ڕوندەکاتەوە  ئەوەش 
حکومەتی ھەرێمی کوردســـتان گرنگی 
بدات بەم بوارەو لەگەڵ تیمی دیزاینەرانی 
ئەم بـــوارە ھەوڵ بدات بۆ ھێنانەکایەی 
مۆدێل و براندی تایبەتی کوردی کە ھێماو 
شێوازی مۆرکی ناوچەو مێژووی کوردی 
تیا بەرجەستە کراو بێت، بۆ ناساندنی 
کورد بەدەرەوە کە کوردیش میللەتێکە 
خاوەن عەقڵیەتی شارستانی و داھێنانە، 
بەم پێویســـتی بەیارمەتـــی و ھاندانی 

حکومەت ھەیـــە، بەپێچەوانەوە ھەموو 
بیرۆکـــەکان و داھێنانەکان بـــزر ئەبن و 
نابنە پێناســـە بۆ ھەرێمی کوردستان و 

میللەتی کورد".

ئەو ئەندازیارە دەربارەی دروستکردنی 
پیشەســـازی لەھەرێمـــی کوردســـتان 
جەخت دەکاتـــەوە "گرنگیەکەی ئەوەیە 
کە ئێمەی کوردیـــش ئامانجمانە بگەین 
بەپیشەسازیە پێشکەوتووەکانی سەردەم 
تا بەدابـــڕاوی و تەنھا وەکـــو بەکاربەر 
نەمێنینـــەوە، ئەمە ســـەرەڕای ئەوەی 
ئـــەم بوارە ھەر لەدیزانـــەوە تا دەگاتە 
توێژێکی  بەرھەمھێنانی  پیشەســـازی و 
زۆر لەخەڵکانی خاوەن بەھرەو پسپۆڕە 
جیاجیـــاکان و دەســـتی کاری ناوخۆیی 
ئەخاتە گەڕو داھاتیشی بۆ وتەکەمان 
ئەبێت، ئەکرێت ئـــەم بوارە بەکۆمەک و 

ھاوکاری کۆمپانیـــا دەرەکییەکانی ئەو 
بوارە بخرێتە ســـەر پێ و ببێتە واقیع، 
بەم تا ئێســـتا ئەم بوارە ھیچ الیەکی 
لێ نەکراوەتـــەوەو تەنھا وەک بەکاربەر 
نەقدینەی  بەکارھێنـــاوەو  ئۆتۆمبێلمان 
قورس (عملە صعبـــە) ی وتەکەمان 
بازرگانـــی  لەھێنـــان و  بەفیڕۆچـــووە 
ئوتۆمبێلدا. بەدیھێنانی ئەو ئامانجە ئەو 
لەئابوری ھەرێم و وتەکەمان  زیانانەش 
کات  بەتێپەڕینـــی  ئەکاتـــەوەو  کـــەم 

نامێنێ".

ئاماژە بـــەوەش دەکات "بـــۆ توانای 
دەوڵەتـــی عێراقیـــش، وەک ئەزانیـــن 
لەڕابـــوردوودا عێراق وتێک بووە تەنھا 
ئۆتۆمبێلێکی  مۆنتاژی چەنـــد جـــۆرە 
کردووە، کە لەڕووی میکانیکیەوە کۆمەک و 
ســـپێرو پاتری لەکۆمپانیا جیھانیەکانی 

وەک ســـکانیاو کۆمپانیاکانی فەرەنساو 
ژاپۆن وەرگرتووە، لەو مۆدێالنەش عێراق 
ئەوسا مۆنتاژی کردووە، کە دەگەڕێنەوە 
بو ســـاڵەکانی حەفتاکان و ھەشتاکانی 
سەدەی ڕابوردوو، بریتی بوون لەپاسی 
٤٠ نەفـــەری و ١٨ نەفـــەری ڕیم، کە تا 
ئەم سانەی نزیکیش لەھەرێمی خۆمان 
بەکارھاتوون، ھەروەھا گەبەی (صالح 
الدیـــن) کە دیزاین و مۆتۆڕی فەرەنســـی 
بوو، ئەمە بێجگە لەتراکتۆرسازی لەوانە 
تراکتۆری عەنتر. ئێســـتا عێراق نازانین 
تواناییەکانی چەندە لەم بوارەدا، بەم 
ئێمە خواســـت و ئامانجمـــان ئەبێ زۆر 
لەوە زیاتر بێت و ھەوڵـــی دامەزراندنی 
ناوەندێـــک بدەیـــن بۆ توێژینـــەوە لەو 
بـــوارەداو بەدیھێنانـــی برانـــدی میللی 
کـــوردی لەبواری دیزاین و پیشەســـازی 

ئۆتۆمبێلدا".

ئەندازیارێکی شاری سلێمانی چەندین جۆر دیزاینی ئۆتۆمبێل 
دروست دەکات 

ھیوادارم بتوانم 
کارەکانم نمایش بکەم 

لەپێشانگایەکدا بۆ 
ناسینیان بەخەڵک و 

کۆمپانیا جۆراو 
جۆرەکانی ئۆتۆمبێل

ئا: رێژەن سەردار

ئـــاوات بایز عه زیـــز، به ڕێوەبه ری لقی 
عێراقی كۆمپانیایی ویرا لەم گفتوگۆیەدا 
لەگەڵ رۆژنامه ی "بازرگانی و  پیشه سازی" 
دەڵێت "پێشا نگاكه  له به رواری ١٥ بۆ ١٨ 
شـــوبات ده كرێته وه ، كـــه  كۆمپانیاكان 
به رھه مه كانیان  ته كه نه لۆژیـــاو  نوێترین 
نمایش ده كـــه ن، ئامانجمانه  كه  كێبڕكێ 
ھه بێت له نێوان كۆمپانیاكان به مه به ستی 
ئۆفه رو  داشـــكاندن و  پێشكه شـــكردنی 
خزمه تگوزاری باشـــترو كوالێتی به رزتر 
كڕیـــارو  ده مانه وێـــت  به ھاوتیـــان، 
فرۆشـــیار له نزیكه وه  به یه كتر ئاشنابن و 
راسته وخۆ  پێداویستییه كانی  ئۆتۆمبێل و 
به نرخێكـــی  بكـــڕن  له كۆمپانیـــاكان 

گونجاوتر".

بازرگانی و پیشەســـازی: کۆمپانیاکان 
لەچەند وتەوە بەشـــداری دەکەن و ھیچ 

براندێكی عێراقی ھه یه ؟ 
ئاوات بایز: ھـــه ر برانده و له وتێكه وه  
به شدارن، ئۆتۆمبێلی ئه مریكی و ئه ڵمانی و 
ژاپۆنی و چینی نمایش ده كرێت، ھه ندێك 
ئۆتۆمبێل ھه یه  برانده كه ی ھی وتێكه وه  
له وتێكی دیكه  پارچه كانی ده به سترێت 
واتا به رھه می چه ند وتێكه  به ھاوبه شی، 
به م به داخه وه  تاكو ئێستا له عێراق ھیچ 
براندێكی ئۆتۆمبێل نیـــه  كه  ئۆتۆمبێل 
دروســـتبكات، پارچه كانـــی ئۆتۆمبێل و 
ڕۆن و ھایدرۆلیكش له ١٤ وتی جیاوازه وه  

به شدارن.

چەنـــد  پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 

جـــۆر ئۆتۆمبێل لەپێشـــانگاکە نمایش 
دەکرێت؟ 

ئاوات بایز: كۆمپانیـــاكان ئۆتۆمبێلی 
مۆدێـــڵ ٢٠٢٢و ٢٠٢٣ نمایـــش ده كه ن، 
به كـــۆی گشـــتی نزیكـــه ی ٨٠ جـــۆر 

ئۆتۆمبێل و ماتۆر نمایش ده كرێت.

بازرگانـــی و پیشەســـازی: ھۆکار چیە 
ســـلێمانیتان ھەڵبژارد بۆ کردنەوەی ئەم 

پێشەنگایە؟
ئاوات بایز: سلێمانی به شێكی گرنگ و 
كاریگـــه ره  له بازاڕی عێـــراق، به گوێره ی 
ئه فریقا  عێراق و  بازاڕی  توێژینه وه كانیش 
بازاڕێكی  نزیكـــدا ده بنه   له داھاتوویه كی 
زۆر باش بۆ فرۆشتنی ئۆتۆمبێلی وتان، 
له به رئه وه ی له عێـــراق ھیچ كۆمپانیایه ك 
نیه  ئۆتۆمبێل دروست بكات، كۆمپانیاكان 
به گشـــتی چاویان له سه ر بازاڕی عێراقه و 
گرنگی تایبه تی پێئه ده ن، تاكو ئێســـتا 
ئۆتۆمبێـــل  پێشـــه نگای  له ســـلێمانی 
نه كراوه ته وه.  ئێمه  به گرنگ و پێویستمان 
بكه ینـــه وه   پێشـــه نگایه   ئـــه م  زانـــی 
له به رئه وه ی شـــاری سلێمانی له گه شه ی 
به رده وامدایـــه و كۆمپانیاكانی ئۆتۆمبێل و 
چاویان  ھایدرۆلیك  ڕۆن و  پارچه كانـــی و 
له سه ر سلێمانییه ، ئێمه  سه رجه م ژووره  
بازرگانیه كان و وه زاره ته  په یوه ندیداره كانی 
عێراق و كوردســـتانمان بانگێشت كردوه  
به شـــداری لـــه م پێشـــه نگایه دا بكه ن، 
ھیوادارین پێشـــه نگاكه  ببێته  زیادبوونی 

جوڵه ی بازرگانی له سلێمانی.

چاالکیانە  ئەو  پیشەسازی:  بازرگانی و 
ئەنجـــام  لەپێشـــانگاکەدا  کـــە  چیـــە 

دەدرێت؟
ئاوات بایز: له ھه موو دنیادا پێشـــا نگا 
به ره و تایبه تمه ندی ده چێت، ئۆتۆمبێلیش 
به شـــێكی گرنگـــه  له ژیانـــی رۆژانـــه ی 
ھێڵی شه مه نده فه رو  له عێراق  ھاوتیان، 
بۆیـــه   الوازه   گشـــتی  گواســـتنه وه ی 
كۆمپانیاكان له م پێشـــه نگایه دا، چه ندین 
ئۆفه رو داشـــكاندنی ناوازه  پێشكه شـــی 
كڕیاران بكه ن، دیارییه كان بریتی ده بێت 
له پێدانـــی ژماره ی بـــێ به رامبه ر یاخود 
خزمه تگوزاری بێ به رامبه ر به ھاوتیان، 
بـــۆ  له كۆمپانیه كـــه وه   ئه مـــه ش  كـــه  
كۆمپانیایه كی دیكه  جیاوازه ، كۆمۆپانیاكان 
ده توانن گۆڕانـــكاری مۆدیل و جۆره كانی 
ئۆتۆمبێل و پێداویستیه كانی بۆ ھاوتیان 
روونبكه نـــه وه ، خوازیارانی ئۆتۆمبێلیش 

ده توانن به شدار بن، ھیوادارین ھاتوچۆی 
ســـلێمانی و به ڕێوەبه رایه تـــی گومـــرگ و 
نوێنه ری  پەیوه ندیداره كانیـــش  الیه نـــه  
خۆیان له پێشـــه نگاكه  دابنێـــن كه  ئێمه  
شـــوێنی تایبه تیان بۆ دیـــاری ده كه ین و 
له ڕێگه ی ژووری بازرگانی و پیشه ســـازی 
ســـلێمانییه وه  بانگھێشـــتی فه رمیان بۆ 
ده نێریـــن تاكو بتوانن وه می ســـه رنج و 
پرســـیاره كانی خـــاوه ن كۆمپانیـــاكان و 
نوێنـــه ری برانده كان بده نه وه و كێشـــه و 

گرفه ته كانیان بۆ چاره سه ر بكه ن.

بازرگانی و پیشەســـازی: ھیچ کێشـــەو 
گرفتێکتان ھەیە؟

ئـــاوات بایـــز: له تـــه واوی عێراقدا ٣ 
پێشـــا نگای تایبـــه ت به ئۆتۆمبێل ھه یه  
له ھه ولێرو به غداو سلێمانی، كۆمپانیاكانی 
ئۆتۆمبێل ده یانه وێت به شـــێوازی قیست 
ئۆتۆمبێـــل بفرۆشـــن به ھاوتیان، به م 
نه بوونـــی بانك به شـــێوه یه كی چاالك و 
كاریگه ر كێشه ی دروستكردوه  به تایبه تی 
له شاری ســـلێمانی كه رتی بانك زۆر زۆر 
الوازه ، له ھه ولێر بارودۆخ باشـــتره  ئه مه  

كێشه ی سه ره كییه .

بازرگانی و پیشەسازی: داواکاریتان چیە 
لەالیەنە پەیوەندیدارەکانی سلێمانی؟ 

الیه نـــه   سوپاســـی  بایـــز:  ئـــاوات 
په یوه ندیـــداره كان ده كه ین تاكو ئێســـتا 
داواكاریمان نه بووە لێیان، به م خوزیارین 
ئاســـانكاریی زیاتر بۆ بازرگانان بكرێت و 
رۆتین كـــه م بكرێته وه ، زۆر سوپاســـی 
به رێزان كاك ســـیروان محه مه د سه رۆكی 
سلێمانی و  پیشه سازی  بازرگانی و  ژووری 

كاك یاســـین رەحیم جێگری ســـه رۆك 
ده كه ین كه  ھه میشه  ھاوكارو پاڵپشتمان 

بوون له كاره كانماندا.

بازرگانـــی و پیشەســـازی: حکومەت و 
پارێزگای ســـلێمانی تا چەند ھاوکاری و 

کارئاسانیی بۆ کردون؟ 
ئاوات بایز: لێره  ھه موو شتێك ده كه وێته  
ســـه ر ئه ركی كۆمپانیاكه مان ســـه رجه م 
كاره كان خۆمان ده كه ین، بانگھێشتنامه ی 
فه رمیمان بۆ به رپرسان ناردووه  ھیوادارین 
به شداری بكه ن، له پێناو گه شه ی ئابوری 

شاری سلێمانیدا.

جیاوازی و  پیشەســـازی:  بازرگانـــی و 
تایبه تمه ندی ئه م پێشه نگایه  له چیدایه ؟

ئاوات بایز: له شاری سلێمانی چه ندین 
كۆمپانیاو پێشـــا نگا ھه یه  كه  سه رقاڵی 
كڕین و فرۆشتنی ئۆتۆمبێلن، به م زۆربه ی 
ئه م پێشانگایانه  ھه موو جۆره  ئۆتۆمبێلێك 
ده كڕن و ده فرۆشن له م پێشا نگایه ی ئێمه دا 
برانده كان ته نھا ریـــكالم و بازاڕگه ری بۆ 
له ئێستادا  ده كه ن،  خۆیان  به رھه مه كانی 
له ھه مـــوو جیھانـــدا ئۆتۆمبێلـــی چینی 
به ره وپێشـــچوندایه و  له گه شه ســـه ندن و 
خواستی زۆری له سه ره و كێبڕكی برانده  
به ناوبا نگه كان ده كات كه  سانێكی زۆره  
بازاڕی ئۆتۆمبیلیان قـــۆرغ كردوه ، له م 
پێشه نگایه دا گرنگی تایبه ت به  ئۆتۆمبیلی 
چینی ده درێت و كۆماپنیاكانی ئه و وته  
ڕاسته وخۆ تایبه تمه ندی ئۆتۆمبیله كانیان 
بۆ ھاوتیان ڕونده كه نه وه ، له  ئێستاشدا 
چه ندین كۆمپانیای چینی ئۆتۆمبیله كانیان 

له  ھه رێمی كوردستان ده فرۆشن.

له ھه موو دنیادا 
پێشا نگا به ره و 

تایبه تمه ندی ده چێت، 
ئۆتۆمبێلیش به شێكی 

گرنگه  له ژیانی 
رۆژانه ی ھاوتیان

ئۆتۆمبێل ئۆتۆمبێل

پێشا نگایه كی نێوده وڵه تی تایبه ت به ئۆتۆمبێل له سلێمانی ده كرێته وه 

  دیزاینی ئ�و ئۆتۆمب�الن�ی ئ�ندازیار�کی شاری سل��نی دروستی کردون

(٢٢) دوو  شەممە ٢٠٢٣/١/١٦ (٢٢) دوو  شەممە ٢٠٢٣/١/١٦

  ئۆتۆمب�ل خواستی ل�س�رە



سەرەتا بەباشی دەزانین پیناسەیەکی 
توێژینەوەی زانســـتی بکەین، دەتوانین 
سیســـتماتیکییه یە   ھەوڵە  ئـــەو  بڵین 
بەمەبەستی گەیشـــتن بەئەنجامێک كه  
بوارێکی  پێشخســـتنی  مایـــەی  ببێتە 
زانســـتی یان کۆمەیەتی لەھەمانکات 
ھەوڵێـــک بێـــت بۆ چارەســـەر کردنی 
کێشەیەک کە ڕوبەڕوی کۆمەڵگا بۆتەوە 
یـــان چـــاوەڕوان دەکرێـــت لەداھاتودا 
ڕوبـــەڕووی ببێتـــەوە وەکـــو ڕێگـــری 
لەسەرھەڵدانی پەتایەکی وەکو کۆڤێد ١٩ 
یان سەرھەڵدانی ئاریشەی گۆڕانکاریی 
ئاوھەوای زەوی یان ھەر کێشـــەیەکی 
کۆمەیەتـــی لەئەنجامی پێشـــکەوتنی 
تەکنەلۆجیـــا یان ئەنجامە نەرینیەکانی 
گۆی  دانیشـــتوانی  ژمارەی  زیادبوونی 
کردنی  زەوی و چۆنیەتـــی چارەســـەر 
توێژینەوە  سازدانی  دەرھاوێشتەکانی، 
بەھـــەردوو ڕووەکەیەوە واتـــا ڕووداوە 
ھەنوکەیـــەکان و چاوەڕوانکراوەکان كه  
ژیانێکی  دابینکردنـــی  لێی  مەبەســـت 
بەختەوەرە بـــۆ کۆمەڵگای مرۆڤایەتی، 
دیـــارە ھـــەر توژینەوەیەکی زانســـتی 
کە  ســـەرچاوەیە  بەچەندین  پێویستی 
پێشتر ئیشی لەســـەر کرا بێت، بەم 
ئەو توژێنەوانەی کاری لەسەر نەکرابێت 
پێشـــینەی نەبێت وەکو ئەرکەکەی زۆر 
ئاڵۆزترە، لـــەوەی زەمینەیەکی لەباری 
ھەبێت، ئەمڕۆ یەکێـــک لەپێوەرەکانی 
پێشـــکەوتنی وتانی جیھـــان ئەوەیە 
تیدا  لەســـاڵێکدا  توێژینـــەوەی  چەند 
ئەنجام درابێت و چەند توانای مادی بۆ 

تەرخان کرابێت.

ئەگـــەر ئـــاوڕ بدەینەوە لەخشـــتەی 
توێژینەوەی وتان بەڕوون و ئاشـــکرا 
بۆمان دەردەکەوێت ئاستی پێشکەوتنی 
وتـــان چۆنه ، لەھەمان کاتی ئاســـتی 
دواکەوتویی و کۆڵەواری ئەو وتانەشمان 
بۆ دەردەکەوێت کە گرنگیان بەم بوارە 
نـــەداوە. لێرەدا پێمانباشـــە ڕیزبەندی 
وتان بخه ینە بەرچاو لەڕووی گرنگیدان 
بەتوێژینەوی زانســـتی بەپێی ماڵپەڕی  
stastitaی ئەمریکـــی بۆ ســـاڵی ٢٠١٨  

بەم شیوەیەی خوارەوەیە:
١-  وتی چین لەریزبەندی یەکەم دێت 
ئەوه ش بە ٥٢٨ ھه زار و ٢٦٣ توێژینەوە 

وتاری زانستی بوکردوەتەوە.
٢-  وتـــە یەکگرتوەکانـــی ئەمریکا 
دووەم دێت ٤٢٢ ھه زار و ٨٠٨ توێژینەوە 

وتاری زانستی بوکردوەتەوه. 
وتـــی  لەڕیزبەنـــدی ســـێھەم    -٣
ھندستان دێت ئەویشش بەبوکردنەوەی 

١٣٥٧٨٨ وتارو توێژینەوەی زانستی.
ئه وروپـــا  یەکێتـــی  وتانـــی    -٤
بەسەرجەم نزیکەی ٦٢٢ ھه زار وتاری 
بوکردوەتەوە  توێژینەوەیان  زانستی و 
بەمـــەش نزیکەی لە ٢٥٪ ســـەرجەم  

وتارە زانستیەکانی جیھان پێکدێنێت.
لێرەدا دەبێت ئەو ڕاســـتیەش ئاشکرا 
بکەیـــن وتـــە یەکگرتوەکانی ئەمریکا 
لەساڵی ٢٠٠٨ پێشـــی ھەموو وتانی 
دابـــۆوە بە ٣٩٤ ھـــه زارو ٩٧٩ وتاری 
زانســـتی، بەرانبەر بە ٢٤٩ ھه زارو ٤٩ 
وتاری زانستی لەالیەن وتی چینەوە. 

لەوانەیە پرسیارێک بێتە ئارا، ئەگەر 
زانســـتیانه   ئەم ھەمـــوو تۆیژینـــەوە 
لەجیھـــان ئەنجام درا بێـــت، ئایا ئیمە 

ئیتر پێوستیمان بەتوێژینەوە ھەیە؟ 
بێگومان ئیمەش دەبێت ھەوڵی خومان 
بدەین لەم بوارەدا بـــۆ ئەوەی خۆمان 
بگەیەنینە ئاســـتی وتانی پشکەوتوی 
جیھان، بۆیە دەبێـــت ئێمەش ھەنگاو 
ھەڵگریـــن و بـــڕەو بەتواناکانی خۆمان 
زانســـتیەوە  لەڕووی  بدەین و خۆمـــان 
ڕۆڵی خۆمان دەرخەین، ئەمە لەالیەک و 
لەالیەکی تر ھەنـــدێ توێژینەوە ھەیە 
ڕاســـتەوخو پەیوەنـــدی بەخودی ھەر 
وتێکـــەوە ھەیە، لەوانەیـــە لەوتانی 
بەتایبـــەت  نەزانـــن،  بەگرنگـــی  تـــر 
لەبواری کشـــتوکاڵ، وەکو چون ڕون و 
ئاشـــکرایە ھەر وتێک خاوەن جۆرێک 
کەش وھەواو خاکـــی خۆیەتی و خاوەن 
بۆیە  کەڵچەری کشـــتوکاڵی خۆیەتی. 
دەبێت ھەمیشە ھەنگاو بەو ئاراستەیە 
بنێین چۆن بتوانین چ لەڕوی چۆنایەتی 
یان چەندایەتی بەرھەمی خۆمان بەرەو 
باشـــتر بگۆڕین و ڕەچـــاوی زیاد بوونی 
دانیشـــتوانی وتـــی خۆمـــان بکەین و 
گرینگی بدەین بـــە بەھا خۆراکیەکانی 
کشـــتوکاڵیەکانمان،  بەرھه مـــە 
لەھەمانـــکات ڕێگری بکەیـــن لەئاکارە 
نەرینیه کانی گۆڕانکاریی کەشـــوھەوای 
زەوی کـــە الی خومان ســـەرەتاکانی 
دەرکەوتـــووە وەک بەرزبونەوەی پلەی 
گەرماو وشکەســـاڵی و ناڕێکی لەبارینی 
بـــاران لەوەرزەکانی دابارینـــدا. ئەمە 
وامان لێدەکات ھەڵوێســـتەیه ک بکەین 
لەگۆڕینی شێوازی چاندن و دیاریکردنی 
ڕێوشوێنی گونجاو بگرینەبەرو کەمترین 
ئاوی تێدا بەکاربێت یان دەستنیشانی چ 
جۆرە بنەتۆوێک بکەین بگونجێت لەگەڵ 
ئەم گوڕانکارییە. ھەروەھا ڕێوشـــوینی 
گونجـــاو بدۆزینەوە بـــۆ کۆکردنەوەی 
ئاوو ئیدارەدانی و ھەوڵ بدرێت ئاســـتی 
ئەم  بەرزبکرێتـــەوە.  ژێـــرزه وی  ئاوی 
بەتوێژینەوەی  پێویســـتی  ڕێوشوێنانە 
زانســـتییە نەک ھـــەر ئەمـــە، بەڵکو 
دەبێـــت ســـود لەتوێژینەوە زانســـتیە 
جیھانیەکان ببینین، ئەوانەی گوزارشت 
لەگۆڕانـــکاری کـــەش و ھـــەوا دەکات، 
ھەروەھا ھەوڵبدرێت بەشـــداری لەکۆڕو 
بکرێـــت،  جیھانیـــەکان  کۆبونـــەوە 
خەڵکانی پســـپۆر تێیدا بەشدار بێت، 
دیارە ئەو کوڕو کۆبونـــەوە جیھانیانە 
سەبارەت بەکەشوھەوا ئەگەر لەئاستی 
کۆنفرانسی داڤۆس و کونفرانسی ئاشتی 
میشـــنی ئەڵمانیا زیاتـــر نەبێت کەمتر 

نیە.

لێـــرەدا دەبێـــت چەنـــد ڕاســـتیەک 
بخەینەڕوو ئـــەوه ش ئەوەیە چ لەعێراق 
وتانـــی  یـــان  بەکوردستانیشـــەوە 
ڕۆژھەتی ناوەڕاســـت تا ئێستا گرنگی 
زانستی،  بەتویژینەوەی  نەدراوە  ئەوتۆ 
پشتگوێ  بۆ  دەگەڕیتەوە  ھۆکارەکەش 
خســـتنی زانســـت و زانیاری بەگشتی، 
نەتوانـــراوە ســـەنتەرێکی  ئێســـتا  تا 
توێژینەوەی زانستی لەسەر ئاستی ئەم 
وتانە پێکبێت و بەشـــێوەیه ک ھەموو 
گرێ  بەیەکەوە  زانستییەکان  مەڵبەندە 
بدرێـــت بۆ ئەوەی ئاڵوگۆڕی زانســـتی 
لەھەمانـــکات  بکرێـــت،  لەنێوانیـــان 
گرنگـــی بەدابین کردنی ئامێرو دەزگای 
تایبەتـــی توێژینەوە نەدراوە، بۆ نمونە 
پەیوەندیه کی سســـت ھەیـــە لەنێوان 
زانکـــۆکان لەالیەک و لەگڵ ســـەنته رە 
بەوەزارەتەکان،  ســـەر  تویژینەوەکانی 

بەتایبەت وه زارەتی کشتوکاڵ، زۆرجار چ 
پەین یان بنەتۆو یان ھەر پێویستییەکی 
تری کشتوکاڵی دێتە ھەرێم بێ ئەوەی 
بەفلتـــەری ســـەنتەرە توێژینـــەوەکان 
تێپەڕێـــت بەکاردەھێنرێـــت، بۆ نمونە 
چەندین بنەتۆوی دانەوێڵە بەکارھێنراوە 
لەڕوی  بێئـــەوەی  لەالیەن جوتیـــاران 
جۆریەتی و برشتی بنەتۆوەکە نەزانراوە 
یان بەرگری بۆ نەخۆشـــی و کەم ئاوی، 
بەکورتـــی بەچەند خاڵێـــک دەتوانین 
توێژینەوە  ئامانجـــە ســـتراتیجیەکانی 

کشتوکاڵیەکان بخەینەڕوو:
١-  بەدەســـتھێنانی جـــۆری تـــازە 

لەبەروبومی کشتوکاڵی.
٢-  دابینکردنـــی جۆرێک لە بنەتۆوی 
کوالێتی بەرز چ لەڕووی جۆرایەتی یان 

چەندایەتی.
٣-  دۆزینـــەوەی جۆرێـــک لەبنەتۆو 
ئافتـــە  ئـــاوی و  کـــەم  بەرگـــەی 

کشتوکاڵییەکان بگرێت.
٤-  ڕەچاوکردنـــی دەســـگیرۆکردنی 
پێداویســـتیانەی  ئەو  لەبەکارھێنانـــی 
بەکاردێت لەپڕۆسەی چاندن وەکو ئاوو 

پەین و مادەی قڕکەر.
٥-  پارێزگاری لەنەژادە ناوخۆییەکانی 
ئـــاژەن بکرێت و ھەوڵـــی چاککردنی 

جۆرەکانیان بدرێت.  
٦- ھەوڵـــی بەرزکردنـــەوەی توانای 
زانســـتی توێژەران بدرێت بەمەبەستی 

پێشخستنی ئامڕازی وەبەرھێنان.  
٧-  ھـــەوڵ بدرێت ڕێگـــەی گونجاو 
بدۆزرێتەوە بۆ لەناوبردنی نەخۆشیەکان و 
ڕێگەگرتـــن لەبوبونەبونەوەیـــان بـــە 
بەکارھێنانی چارەسەر کردنی سروستی 
 Bio   بۆ نەخۆشـــیەکان لەوانە ڕێگای

.protiect
پەیڕەوکردنـــی  بـــۆ  ھاندانـــی    -٨

کشتوکاڵی ئۆرگانی.
زانیـــارە  زانســـت و  گەیاندنـــی    -
ئەرینیەکان بۆ ناو جوتیاران بەمەبەستی 
زیـــاد کردنی بەرھـــەم و بەرزکردنەوەی 

ئاستی ھوشیارییان.
 گرنگتریـــن ئامانجەکانی توێژینەوەی 

کشتوکاڵی:  

١-  دۆزینەوەی ڕێگەچارەی کیشـــە 
گەورەو مامناوەندیەکانی چاندن.

ئاســـتی  بەرزکردنـــەوەی    -٢
کردنـــەوەی  بـــاش  بەرھەمھێنـــان و 
کواڵێتی بەشـــێوەیه ک بتوانرێت بگاتە 
ئاســـتی دابینکردنی ئاسایشی خۆراک 
بەگرتنەبەری جۆری چاندنی بەردەوام. 

(الزراعة المستدامة).
٣-  پارێـــزگاری کردن لەســـەرچاوە 
ئاژەڵـــە  نـــەژادی  سروشـــتیەکان و 

خۆماڵییەکان و پەرەپێدانیان.
٤-  پارێزگاری لەژینگەی بەرھەمھینان و 
بەرزکردنەوەی ئاســـتی دەســـتکەوتی 

ئابوری (جدوی االقتصادي).

گرنگی توێژینەوەی کشتوکاڵی:
١-دانانی ڕێوشوێنێکی ھەمەالیەنە بۆ 

توێژینەوە زانستیە کشتوکاڵییەکان.
٢-  دۆزینەوەی چارەســـەر بۆ گرفتە 
کشتوکاڵییەکان کە دەبنە مایەی ڕیگری 

ڵەپیشخستنی بەرھەمھێنان.
٣-  ئەنجامدانی توێژینەوەی کشتوکاڵی 
لەھەموو بوارە جیاجیاکان و جەختکردن 
ئەوەی  پراکتیکیەکەی  لەســـەر جۆری 
ڕاســـتەوخۆی کاریگەری ھەیە لەســـەر 
زیادکردنـــی و  بەرھـــەم و  باشـــکردنی 
دابەزاندنـــی تێچونی بەرھـــەم و نۆژەن 
کردنـــی ســـەرچاوە سروشـــتییەکانی 

پڕۆسەی چاندن.
زانســـتی  خولـــی  کردنـــەوەی    -٤
بەمەبەســـتی راھینانی کادرەکانی ئەم 

بوارە لەڕوی تیۆری و پڕاکتیکییەوە.
٥-  سازدانی کۆڕو سمیناری زانستی و 

ئەنجامدانی ۆرکشۆپی تایبەت.
٦-  دروســـتکردنی پردی پەیوەندی 
لەگـــەڵ ســـەرجەم ناوەندە زانســـتی و 
ئاڵوگۆڕی  بەمەبەســـتی  توێژینەوەکان 
لێکۆڵینـــەوەو  ســـازدانی  زانیـــاری و 

توێژینەوەی زانستی.
٧-  دروســـتکردنی پەیوەنـــدی پتەو 
لەگەڵ ڕێنمایی کشتوکاڵی بەمەبەستی 
بۆ  توێژینەوەکان  ئەنجامـــی  گەیاندنی 

جوتیاران.
٨-  ئەنجامی توێژینەوەکان بەشێوەی 

بوکراوەی باوەڕپێکراو چاپ بکرێت.

ماوە بڵێین ئەوەی کە باسمان کردن 
توێژینەوەی زانســـتی بەگشتی گرنگی 
گـــەوره ی ھەیە لەگەیاندنـــی کۆمەڵگا 
بەئاســـتێکی بەرز لەخۆشـــگوزەرانی، 
کشـــتوکاڵی  توێژینەوەی  بەتایبەتـــی 
ھۆکارێکە بـــۆ کەمکردنەوەی ھەژاری و 
دابیـــن کردنـــی ھەلـــی کارو البردنی 
ھەمـــوو کۆســـپ و تەگەرەکانـــی ڕێی 
بەگشتی و  ئابوری وت  گەشـــەپێدانی 
کەرتی کشتوکاڵ بەتایبەت و دابینکردنی 
ئاسایشـــی خـــۆراک و مســـۆگەرکردنی 
بژێوی ژیانـــی ھاوتـــی و دابینکردنی 
ســـەربەخۆیی ئابوری و پشتبەستن بە 
بەرھەمی ناوخۆ کە جۆرێک لەئارامی و 
دەســـتەبەردەکات،  لـــەوت  دڵنیایی 
بەشێوەیه ک تا ڕادەیەکی باش ھاوتی 
زیاتـــر ئینتمای بـــۆ وتەکەی دەبێت، 
لێرەوە ڕووی دەمی خۆمان ئاڕاســـتەی 
حکومـــەت دەکەین تەنھـــا توێژینەوەو 
لێکوڵینەوە زانستیەکانە دەبێتە مایەی 
بۆ  ئایندەیەکی گەش  مســـۆگەرکردنی 
گەلەکەمان و وت دەخاتە سەر ڕێچکەی 
پێشـــکەوتنی زانســـتی کە ئاکامەکەی 
دەبێتـــە بوژانـــەوەی ژێرخانی ئابوری 
وت و دابین کردنی ئاسایشـــی خۆراک 
ئاسایشـــی  لەکۆڵەکەکانی  یەکێکە  کە 

نەتەوەیمان .

کورتەیەک لەمێژووی دراو

                              
                               

لەسەر مێژووی دراو یاخود پارە چەندین 
ڕای جیـــاواز ھەن، شـــارەزایانی بواری 
مێـــژوو ھەندێکیان وەک (تشـــابۆرۆخا 
کۆســـیمبا) مامۆستای بواری مرۆڤناسی 
(anthropology) لەزانکـــۆی ئەمریکی،  
ئەڵێت لەدوانزە ھەزار ساڵ بەر لەئێستا 
مرۆڤ ھەوڵی ئەوەی داوە کە داھێنانێک 
بـــکات بۆ دیاریکردنـــی بەھای کاکان، 
ھەندێ ئامڕازی بەکارھێناوە کە ئەتوانرێ 
بەپارە ئەژمار بکرێت، ھەروەھا چینیەکان 
لەھەزارو ســـەد ساڵ  (پ . ز) دراویان 
تایبەتمەندی خۆشیان  بەکار ھێناوە، کە 
ھەبـــوە بـــەوەی دراوە کانزاییەکانیـــان 

لەناوەڕاستیدا کونی تیا بوە بەمەبەستی 
ئەوەی وەک مورو بھۆنرێتەوەو ئاســـان 
بێت بۆ ھەڵگرتن و پاراســـتنی لەونبون. 
یەکەمین شارستانیەتیش بون کە دراوی 
کاغەزیان بەکارھێناوە کە لەســـەرەتادا 
وەک پســـوڵەیەکی پاڵپشـــت کراو بوە 
لەالیەن بنەچەی (تانگەوە)  ٦١٨—٩٠٧ 
زایـــن، کە حوکم ڕانی ئەو ڕۆژگارە بون، 
کە بەھایەکـــی زۆری ھەبوە لەبەرئەوەی 
لەالیەن دەســـەتەوە پاڵپشـــتی کراوو 
متمانە پێدراو بووە، پاشـــان ئەوە بوە 

.( BANK NOTE ) بەپارەی کاغەز
فـــارس  شارســـتانیەتی  ھەروەھـــا 
ساســـانیەکاندا  ســـەردەمی  لـــە 
لەپایتەختەکەیان (تەیســـفەون) دراوی 
کانزایان بەکارھێنـــاوە، ھەروەھا بەردی 
بەنرخ و مرواری و سەدەفییان بەکارھێنەوە 

وەک بەھایەک بۆ کا لەبری دراو.
شارستانیەتی میسر (فیرعەونیەکان)، 
شارستانیەتی ســـۆمەریەکان و بابلیەکان 
کانزاو مورو بەردی بەنرخیان لەبری پارە 

بەکارھێناوە.
بەھەمانشـــێوە  مێژوونوســـان بـــاس 
لەوە دەکەن کە شانشینی لیدیا (٦٨٧ 
-٥٦٤پ.ز)  کـــە ئەکەوێتـــە ڕٶژئـــاوای 

لەنەتەوەکانی  بەشـــێکن  ئەنادۆڵـــەوەو 
ھنـــدۆ ئەوروپی، شارســـتانیەتێک بون 
کە دراوی پارێزراو لەالیەن دەسەتەوە 
دەرچوەو پاڵپشـــتی کراوە، بەپێشەنگی 

ئەو بوارەش ئەژمار دەکرێن.
ئایینـــی  ســـەرھەڵدانی  لـــەدوای 
ســـکەی  بێزەنتیـــەکان  مەســـیحییەوە 
کانزایان لێداوەو نەخشی خاچیان لەسەر 

ھەڵکەندوە.
ســـەرھەڵدانی   لـــەدوای  ھەروەھـــا 
خەالفەتی ئیسالمییەوە دراوی زیوی پاک 
یان زێـــڕی تەواو پوخت وەک (درھەمی 
زیوو دیناری زێـــڕ) لێدراوە. ئەم نەریتە 
تا ئەمڕۆش لەزۆر وتی جیھاندا پەیرەو 
ئەکرێـــت، کەوا ســـکەی زێڕ یـــان زیو 
لێئـــەدرێ. ئەم جـــۆرە دراوە بەھایەکی 
زیاترو بایەخێکی زۆرتری پێ ئەدرێ، کە 

تا ئەمڕۆش بونی ھەیە.
لەھەمان کاتدا لیرەی زێڕی ڕەشـــادی 
لەساڵی  لەسەردەمی عوسمانیەکاندا  کە 
(١٨٤٤ تا ١٩٢٣) مامەڵەی پێوە کراوە، 
کەوا جێگەی قروشی گرتەوە، ھەر سەد 
قـــروش بەرامبەر یەک لیـــرە ھاوتا کراو 
بەقروشـــەوە  مامەڵەکردن  لەھەمانکاتدا 
بەردەوام بوو لە گەڵ ســـکەی پارە کە 

ھەر چل پارە یەکسان بو بەیەک قروش. 
ئەم جۆرە پارانەی سەردەمی عوسمانلی 
تا ســـانی سییەکانی سەدەی بیستیش 
مامەڵەی پێـــوە ئەکرا، تا دراوی تازەی 

کۆماری لەعێراق دەرچوو.
لەگـــەڵ ھەموو ئەم گۆڕانکاریانەشـــدا 
لیرەی ڕەشادی تا ئەمڕۆ بەھایەکی دیاری 
خـــۆی ھەیە لەبازاری زێرداو لەئاســـتی 
پلەی کۆمەیەتیشدا، ئەم جۆرە پارانە 
کارگەکانـــی ســـکەلێدان بەملیۆنان لەو 
دراوە کانزاییـــە بەنرخانـــە بەرھەمدێنن 
وەک دراوی زیوینی کەنەدایی، کە پاکی 
زیوەکەی (٩٩،٩٩٪)یە، وێنەی گەیەکی 

گەرچەکی لەسەر نەخشێنراوە.
کـــە  ئەمریکـــی  دراوی  ھەروەھـــا 
داڕێـــژراوە  کانزایـــی  لەتێکەڵەیەکـــی 
وێنەی بازێکی زێڕینی ئەمریکی لەســـەر 

نەخشێنراوە.
لەئێســـتادا لـــەزۆر وتانـــی جیھاندا 
مۆزەخانەی دراو ھەیە وەک فەرەنســـا، 

تورکیا، شانشینی سعودیە.

ئەمە ســـەربوردەیەک لەمێژووی دراو 
بوو، ئێمەش خوازیارین ئەو ڕٶژە ببینین 

کە سکەی کوردی لێئەدرێ.

ئەم رۆژانە سلێمانی بەھەلومەرجێکی 
تایبەتدا تێدەپەڕێت، لەکاتێکدا ھەوڵێک 
ھەیە بۆ ئەوەی شـــار ھـــەر بەوجۆرەی 
چەنـــد ســـاڵێکە ھاتـــووە، لەســـایەی 
رۆژگاری  پاشـــاگەردانیدا  پشـــێویی و 
ھـــەوڵ و  لەبەرامبـــەردا  بەســـەرببات، 
لەئارادایـــە  راســـتگۆیانە  کۆششـــێکی 
رێکخستنەوەو  بەمەبەستی ســـەرلەنوێ 
تەرتیـــب کردنـــەوەی کـــۆی کایەکانی 
ژیان و ھەمـــوو ئەو دۆســـیە ئالۆزانەی 
کـــە ســـانێکە بەھـــۆی ئەنجامنەدانی 
چاكسازییەکی بنەڕەتییەوە لەسەر یەک 

کەڵەکە بوون.

دیدارەکانـــی ئەم دواییەی ســـەرۆکی 
یەکێتی نیشـــتیمانی کوردستان لەگەڵ 
چینـــە  بەتوێـــژو  ســـەر  ھاوتیانـــی 
بازرگانان،  لەنێویشـــیاندا  جیاوازەکان و 
ھەروەھا کۆبوونەوەی سەرۆک وەزیرانی 
ژووری  لەگـــەڵ ســـەرۆکی  عێراقیـــش 
بازرگانی و پیشەســـازی ســـلێمانی، ئەو 
تروســـکاییەن کـــە خەریکـــە لەکۆتایی 
تونێلەکەدا دەردەکەون و مایەی گەشبینی و 
دڵخۆشـــین بۆ ئەوەی ھەموو بوارەکانی 
ژیانی ئابوری و کارگێڕیی و سیاســـی لەم 
شارەدا بکەونەوە سەر رێچکەی راست و 
دروســـتی خۆیان و بەشێوەیەکی شیاوتر 
رێکبخرێنـــەوە، بەســـەرنجدان لـــەوەی 
گەورەی  توانایەکی  خاوەنی  ســـلێمانی 
مـــادی و مرۆییـــە لەھەمـــوو بوارێکداو 
ئەوەی پێویستییەتی بۆ ئەوەی ھەمیشە 
سیستەمێکی  بمێنێتەوە،  بەپێشـــەنگی 

ئیداری تۆکمەو ھاوچەرخە.

ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی 
لەدوای ئەم دیدارو کۆبونەوانە، چاوەڕوانە 
لەھەمـــوو  ریشـــەیی  چاکســـازییەکی 
ئاســـتێکداو لەچوارچێوەیەكی سیاسی و 
قانونیـــدا ئەنجامبدرێت کە پشـــتیوانی 
سیاسی و كۆدەنگی كۆمەیەتی لەسەر بۆ 
دەستەبەر کرابێت، چاوەڕوانی ئەوەشین 
لەسەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان 
کە ترس لەدەرئەنجامی چاكسازی نەبێتە 
ھۆكار بۆ رێگەگرتن لەچاكسازی بنەڕەتی، 
وەک بەڕێزیان بەڵێنی بەبازرگانان داوە.

ســـلێمانی ئیســـتا لەھـــەر کاتێکـــی 
دیکـــە زیاتر پێویســـتی بەســـەرلەنوێ 
رێکخســـتنەوەیە لەھەمـــوو بوارەکانـــی 
ژیانـــدا، لەپڕۆژەکانـــی ئاوەدانکردنەوەو 
رێگەوبانەوە بگرە کە لەئاستی خوازراوو 
پێویستدا نین، لەژینگەکەیەوە بگرە کە 
لەبەردەم پیسبووندایە، لەناوبازاڕەکەیەوە 
بگرە کە پڕاوپڕە لـــەژاوەوژاوو ناڕێکی و 
پاشاگەردانیی بەشەقام و شۆستەکانیەوە 
دیارە، تا دەگات بەبڕەودان بەسێکتەری 
پیشەســـازی کە لەســـانی رابـــردوودا 
لەئاســـتی عێراقدا یەکەم بووەو له ڕووی 
كشتوكاڵیشـــەوه پارێـــزگای ســـلێمانی 
خاوەنـــی ھەزاران دۆنـــم زەوی چێنراوو 
ھەزاران خانووی پالســـتیکییە، لەڕووی 
گەشتیاریشـــەوە جوانترین و دڵڕفێنترین 
کوردستان  گەشـــتیارییەکانی  شـــوێنە 

لەخۆدەگرێت. 

لەڕووی مرۆیشەوە، گەنجانی سلێمانی 
بەشـــێکی گرنگ لەگەنجانی خوێندەوارو 
داھێنـــەری  دەســـتڕەنگین و  کارامـــەو 
کوردستان و ھێزی کارەکەی پێکدەھێنن 
کە دەکرێ باشـــترین سەرمایەگوزارییان 
لەســـەر بکرێت بۆ ئـــەوەی ئەم ھەرێمە 
بەرەو ئایندەیەکی گەش و خۆشگوزەرانی  

ئاڕاستە بکرێت.

ھاوکات لەڕووی سیاسی و ئەمنیشەوە، 
ئـــەم دۆخـــەی ئێســـتای ســـلێمانی وا 
دەخوازێ کـــە زۆر بەوریاییەوە مامەڵەی 
لەگەڵ بكرێـــت، ئەم دۆخە پێویســـتی 
بەرەچاوكردنـــی تێپەڕاندنی قەیرانەکانە 
بەزووتریـــن کات لەڕێگـــەی گرتنەبەری 
دیالۆگی عەقنییەوە، کە وت لەھەموو 

کێشەو قەیرانێک رزگار دەکات.
تـــۆ  ئەگـــەر  نەچێـــت  لەبیرمـــان 

دیموکراسی و  لەوتێکی  بیت  ھاوتیەك 
پێشـــکەوتووداو بتەوێـــت خـــۆت بـــۆ 
سەرۆكایەتی وت ھەڵبژێریت، گرنگترین 
تـــۆ  ئەوەیـــە  ســـەرکەوتنت  مەرجـــی 
لەماڵەكەی خۆتدا كەسێكی سەركەوتوو 
بیت، بۆیە دەڵێین فەرموو بیســـەلمێنن 
كە دەتوانن سلێمانی بەشێوەیەكی وەھا 
نمونەیی بەڕێوە ببەن، شایانی ئەوە بێت 
بۆ ھەموو کوردستان ببێت بەسەرمەشق و 

نمونە.
ئـــەم ھەونـــەی ســـەرۆکی یەکێتی 
نیشتیمانی کوردســـتان لەم ئانوساتەدا 
کـــە کوردســـتان و عێـــراق لەبـــەردەم 
وەرچەرخانێکی گـــەورەدان، دەرفەتێكی 
گونجـــاوە تـــا نمونەیـــەك لەحوکمڕانی 
جیاواز لەم ناوچەیەدا پێشـــكەش بكات، 
كە ھەرێمی كوردســـتان بخاتە سەر ئەو 

ئاڕاستەیەی ھەمومان دەیخوازین.

بیروڕا بیروڕا

گرنگی توێژینەوەی زانستی لەبواری کشتوکاڵداسلێمانی پێویستی بەسەرلەنوێ رێکخستنەوەیە

ئاراس عەبدولکەریم مەعروف

توێژینەوەی زانستی 
بەگشتی گرنگی 
گەوره ی ھەیە 

لەگەیاندنی کۆمەڵگا 
بەئاستێکی بەرز 
لەخۆشگوزەرانی، 

بەتایبەتی 
توێژینەوەی 

کشتوکاڵی ھۆکارێکە 
بۆ کەمکردنەوەی 

ھەژاری و دابین کردنی 
ھەلی کار

لەدوانزە ھەزار ساڵ 
بەر لەئێستا مرۆڤ 
ھەوڵی ئەوەی داوە 
کە داھێنانێک بکات 

بۆ دیاریکردنی بەھای 
کاکان، ھەندێ 

ئامڕازی بەکارھێناوە 
کە ئەتوانرێ بەپارە 

ئەژمار بکرێت

گەنجانی سلێمانی 
بەشێکی گرنگ 

لەگەنجانی خوێندەوارو 
کارامەو دەستڕەنگین و 
داھێنەری کوردستان و 

ھێزی کارەکەی 
پێکدەھێنن کە 

دەکرێ باشترین 
سەرمایەگوزارییان 
لەسەر بکرێت بۆ 

ئەوەی ئەم ھەرێمە 
بەرەو ئایندەیەکی 

گەش و خۆشگوزەرانی  
ئاڕاستە بکرێت

شەن جەزا کەریم 

 کرێی کارو کرێکار
ئەگەر بەوردی لەدەســـتەواژەکە ورد ببینەوە 
ئـــەوا ئەبینین کە مانایەکی گەورەمان ئەداتی، 
واتە ئەو کرێیەی لەبەرامبەر ئەنجامدانی کارێکدا 
ئەدرێت، ئەو کارەش بەھێزی بازوی کەســـێ 
ئەنجام ئەدرێ ئیتر بۆ بەرھھەمھێنانی کایەک 
بێت یان پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریەک بێت، 
کەواتە کرێ ئەبێتە بەھایەک کە بەبڕێک پارە 

دیاری ئەکرێت.
من لێرەدا ویســـتم ئەوە نیـــە کە ئەم بابەتە 
ببستمەوە بەھیچ فەلســـەفەیەکی ئابوری یان 
کۆمەیەتیەوە، بەم ئەوەی ئەمەوێ بیخەمە 
بەرچاو ئەوەیە لەھەرێـــم دیاردەیەک خەریکە 
سەرھەڵئەدا، دوور لەھەموو بەھا مرۆییەکان، 
ئەویش کارکردنی زیادەیە بەکرێکار بەبێ ھیچ 
بەرامبەرێـــک، کەواتە ئەمە ئەرکی وەزارەتێکە 
کـــە ئەبێ چاوی لێنەپۆشـــێ، لەزۆرینەی ئەو 
وتانەدا کە سییســـتمی حوکمڕانـــی تیایاندا 
کارگەکان  کارکردنی  کاتەکانی  سەرمایەدارییە 
ھەشـــت کاتژمێرەوھەندێکجار نیو کاتژمێر یان 
کاتژمێرێک زیاد ئەکرێت بۆ پشوویەکی کورت یان 
نان خواردن، کەواتە لەدوای ھەشت کاتژمێرەوە 
مەرجە خاوەنکار بۆ ھەر کاتژمێرێکی کار کردن 
کرێـــی زیادە بۆ کرێکار زیـــاد بکات، بەھەمان 
نرخـــی کاتژمێرەکانی کارکردنی ئاســـایی دوو 
ھێندەش بۆ ڕۆژانی پشوو بۆنەکان، دیسانەوە 
زۆرێـــک لەوتەکانی دنیادا بەسیســـتمی چل 
کاتژمێر کار بەکرێکار ئەکەن، واتە چل کاتژمێر 
کارکردن لەھەفتەیەکدا کە پینچ ڕۆژ کارو دوو 
رۆژ پشـــوە، ھەرچەندە بەڕای من کۆمەڵگای 
کوردی ســـاغ نەبوەتەوە ســـەر بەکام قۆناغی 
مێژووین، ئایا ھێشتا کۆمەڵگایەکی جوتیارین؟ 
یان پیشەسازی؟ سەرباری نەبونی ھەلی کارو 
ھاوردەی دەستی کاری بیانی، ئاوارەیەکی زۆر 
کە ھەموویان ئەبنە دەستی کاری ھەرزان، بوار 
بۆ کرێکاری خۆماڵی ناھێڵنەوە کە ھەلی کاری 

دەست بکەوێت.
ســـەرەڕای ھەمو ئەم گرفتانە کاری زیادەی 
بێ بەرامبەر بەکرێکارو دەستی کاری خۆماڵی 
بـــوە بەدیاردەیـــەک کە گەشـــتۆتە ئاســـتی  
چەوساندنەوە، ھەربۆیە جێی خۆیەتی بپرسین 
ئایـــا ئەو وەزارەتەمان بۆ ئـــەو ئەرکە ناگرێتە 
ئەســـتۆ، ڕوبەڕو لەگـــەڵ کرێـــکاری کارگەو 
دامەزراوەکانـــدا دانانیشـــێ و لەئازارەکانیـــان 
ھـــەن  کرێکارانێـــک  لەمـــڕۆدا  بکۆڵێتـــەوە، 
بەتایبەتی ئەوانەی کاتی کارکردنیان ئەکەوێتە 
شـــەو، خاوەنکار بێبەزەییانە ســـەرو دوانزە 
کاتژمێر کاریـــان پێئەکات، کـــە ھەندێ جار 
ئەگاتە شـــانزە کاتژمێریش، لەھەلومەرجێکی 
وەک بـــازاڕی کارکردنی ھەرێمـــدا کە بێکاری 
تەواو کرێـــکاران و گەنجانی شـــەکەت کردوە، 
کرێکار ناچارە بێدەنگی ھەڵبژێرێت بۆ ئەوەی 
کارەکەی لەدەستنەدات، کەواتە جێی خۆیەتی 
ڕوو لەوەزارەتـــی کارو کاروبـــاری کۆمەیەتی 
بکەیـــن بڵێین،  ئەرکی ئێوەیە بەدواداچون بۆ 
ئەو پرسە بکەن خۆتان لەچوارچێوە کالسیکیە 
دەرباز بکەن کە تەنھا لەکاتی دەوامی فەرمیدا 
پشکنەرەکانتان سەردانی شوێنکاری کرێکاران 

ئەکەن.
لەیاســـاو  زۆرێـــک  پێویســـتە  ھەروەھـــا 
ڕێنماییەکانتـــان کـــە لەدەســـەتی وەزارەتە 
کـــە  ئەوانـــەش  بگـــۆڕن،  بەڕێزەکەتاندایـــە 
لەدەســـەتی وەزارەتەکەتانـــدا نییە بەڕاوێژو 
لێکۆڵینەوەی زانســـتی بیکەنە پڕۆژەو ھاوتای 
بکەنـــەوە بەیاســـای وتە پێشـــکەوتوەکان، 
ئەوسا پێشکەشـــی پەرلەمانی بکەن تا ببێتە 
یاســـا مافی کرێکارانی تیـــا پارێزراو بێت، تا 
چەوســـاندنەوە نەبێتە دیـــاردە، بەو ھیوایەی 
پێشنیارەکەمان ببێتە جێگەی سەرنجی الیەنی 
پەیوەندیدارو کاری جدی لەسەر بکرێت.     

دالوەر عەلی سۆفی    

وەسفی خەلیل ئیسماعیل 

 پارکی ئازادی

(٢٢) دوو  شەممە ٢٠٢٣/١/١٦ (٢٢) دوو  شەممە ٢٠٢٣/١/١٦



ئا: رێژەن سەردار

ئه حه ی گوڵه  بـــووە بەیەکێـــک له براندە 
دیارەکانی شـــاری ســـلێمانی، کە سەڕەرای 
ھەڵکشـــانی تەمەنـــی ھێشـــتا رۆژانە وەک 
نمونـــەی پیاوێکی جوامێـــر خەریکی کارو 
کاسپییەو لەھەوڵ و کۆشش ناکەوێ و ھەموو 
رۆژێـــک لەدوکانەکەیدا ئامـــادە دەبێ و کار 
دەکات، ئه و ده ڵێت "من له ساڵی ١٩٤٩وە كه  
عێراق پاشایەتی بوو ســـەرقاڵی کارکردنم و 
تاكـــو ئێســـتا به رده وامم، ھیچ شـــتێكیش 
لـــه م دنیایـــه دا بەئەندازەی ســـلێمانی الم 

خۆشه ویست نیه ".

بینینـــی ئه حه ی گوڵه  بـــەو تەمەنەوە کە 
لەکارو کۆششـــە ئەو مرۆڤە ئازاو جوانانەت 
بیـــر دەخاتەوە کە لەزۆرێـــک لەوالتاندا بۆ 
ئەوەی وتەکەیان جوانترو پێشـــکەوتووترو 
لەگەشـــە نەکەوێ، شەوو رۆژ دەخەنە سەر 
یەک و رەنج ئەدەن و مانـــدوو نابن، ئەحەی 
گوڵە کە تەمەنی بەرەو ٩٠ ســـاڵی دەچێت 
به ڕۆژنامه ی "بازرگانی و پیشه سازی" راگه یاند 
"ســـه ره تای كاره كه م وه ك شـــاگرد له الی 
بابه خولـــه ی جگه رچی  و حاجی حه مه ســـور 
بوه  رۆژی بە چوار عانە خه ریكی ئه و ئیشه  
بـــوم تا رۆژانه كه م بووە  ســـه د فلس، دوای 
چه ند ســـاڵێك كـــه  ده ســـتم چه قۆی گرت 

وازم له شـــاگردی ھێنا، سه ره تا كه پرم داناو 
جگەرچێتیـــم کردو دواتر كـــردم به دوكان ، 
دواتر چه ند دوكانێكم گۆڕی، بەم له ساڵی 
١٩٦٥ەوە له م شوێنه ی ئێستادا كار ده كه م و 
به رده وامم له كاره كـــه م و تا دەمرم بەردەوام 

دەبم".
به ســـه رقافڵه ی  كـــه   گوڵـــه   ئه حـــه ی 
ده كرێت ،  ناوزه ند  سلێمانی  جگه رچییه كانی 
له باره ی نازناوی گوڵـــه،  وتی "ئێمه  منداڵ 
بوویـــن دایكـــم نانی مانی ده كـــرد، دایكم 

ناوی گوڵه  بوه ، یه كێـــك وتویه تی ئه حه ی 
گوڵـــه م بۆ بانگ بكـــه ن، نازناوه كه  له وه وه  
به ســـه رماندا بڕاوه ، كچه زاو كوڕه زاكان ھه ر 
به ناوی ئه حه ی گوڵه و ره شه ی گوڵه و عه به ی 
گوڵه وه  بانگمان ده كه ن، ئه گه ر نه ڵێن گوڵه  

وه میان ناده ینه وه ".
وتیشی "لەڕێگای پیشه ی جگه رچیه تییه وەو 
بەڕەنج و ئاره قـــه ی ناوچه وانـــم منداڵه كانم 
پێگه یاندوه و كردومـــن به خاوه نی بڕوانامه ی 
به رزو پێگه ی خۆیان، له م كاره م په شـــیمان 
نیم، به  جۆرێك ئه گه ر له به ر قسه ی خه ڵكی 
نه بێت جێگای خـــه وم ده ھێنمه  دوكانه كه م 
به و شێوه یه  خۆشـــم ده وێت، به منداڵه كانم 
وتوه  تامـــن زیندو بم ده بێت ئـــه م دوكانه  

ھه بێت، كه  من نه مام كه یفی خۆتانه ".
ئەحـــەی گوڵـــە ئاماژه  بـــه وه  ده كات کە 
مرۆڤ كاتێك خه ریكی كاسبی ده بێت و دوور 
ده كه وێته وه  له حیزبایه تی ژیانێكی ئارام و پڕ 
له شـــانازی به رێده كات و ھه موو كه سێكیش 
حه ز ده كات شاره كەی له ماڵه كه ی خۆشترو 
جوانتر بێـــت، ئەو وتی "كه  یه كێك کارێکی 
باش و پڕۆژەیەکی بەسوود له سلێمانی ب كات 
واھه ســـت ئه كه م بۆ منـــی ده كات ئه وه نده  
پێمخۆشـــه ، ھیچ شتێك له م دنیایه دا به قه د 

سلێمانی الم خۆشه ویست نیه ".
خزمه تی  له به رپرسان  "داواكارم  وتیشـــی 
زیاتـــری ئـــەم شـــارە بكـــه ن و له خه مـــی 
خزمه تگوازریـــدا بـــن بـــۆ ســـلێمانی، من 
له ناخـــه وه  ئـــازار ده چێژم كـــه  ده بینم رۆژ 
به ڕۆژ سلێمانی به ره و دواوه  ھه نگاو ده نێت و 
بارودۆخی خراپتر ده بێت، به ڕاستی سلێمانی 

شایسته ی خزمه تی زیاتره ".

  خاوەنی ئیمتیاز            سەرنوسەر                 جێگری سەرنوسەر   بەڕێوەبەری نووسین       سەرپەرشتیاری رۆژنامەوانی                     دیزاین

 ژووری بازرگانی و                 ئاراس عەبدولکەریم مەعروف               دالوەر عەلی سۆفی   یاسین رەحیم فەرەج                سەردار محەمەد                         عادل عومەر

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

ئه حه ی گوڵه  ٧٠ ساڵە جگەرچییە
"ھیچ شتێك له م دنیایه دا بەئەندازەی سلێمانی الم خۆشه ویست نیه "


