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کشتوکاڵ ژووری بازرگانی 

ســـیروان محەمەد، ســـەرۆکی ژووری   
ســـلێمانی و  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
نەوزاد رەباتی جێگری ســـەرۆک لەگەڵ 
سەرۆکانی ژوورە بازرگانیەکانی ھەرێمی 
کوردســـتان لەشـــاری ھەولێـــر لەگەڵ 
کۆنسوڵی گشتی ویالیەتە یەکگرتوەکانی 

ئەمریکا کۆبونەوە.

لەپەیوەندییە  بـــاس  لەکۆبونەوەکەدا 
ئابـــوری و بازرگانیـــەکان کـــرا لەنێوان 
ویالیەتـــە  کوردســـتان و  ھەرێمـــی 

یەکگرتوەکانی ئەمریکا.
ئێرڤن ھیكـــس جونیەر، كۆنســـوڵی 
كوردستان،  لەھەرێمی  ئەمریكا  گشتیی 
نیســـانی  مانگـــی  “لـــە  رایگەیانـــد 
ئەمساڵدا شـــاندێکی گەورەی بازرگانی 
لەبازرگانـــان و خاوەن  پێکھاتـــووە  کە 
یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  کۆمپانیاکانی 
ئەمریکا ســـەردانی ھەريمی کوردستان 
دەکـــەن بەمەبەســـتی ئاشـــنا بـــوون 
بەرەوشـــی ئابوری ھەرێمی کوردستان و 
کار و پـــڕۆژەکان و لەنزیکەوە ناســـینی 

بازرگانان و سەرمایەداران“.
راشیگەیاند “ھیوادارین بتوانرێت کارو 
پـــڕۆژەی ھاوبەش لەنێـــوان بازرگانانی 
ئەمریکاو ھەرێمی کوردستان زیاتر بێت و 

بتوانن کاری ھاوبەش ئەنجام بدەن“.

سیروان محەمەد، ســـەرۆکی ژووری و 
ســـلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
لەبارەی ئـــەم کۆبونەوەیەوە رایگەیاند 

“خۆشـــحاڵ دەبیـــن بەھاتنی شـــاندی 
لەپێشـــوازیاندا  ئەمریکاو  بازرگانانـــی 
دەبین، ھیواداریـــن بتوانین پەیوەندییە 
بکەین،  بەھێز  نێوانمان  بازرگانییەکانی 
کۆمپانیاو وەبەرھێنەرانی ئەمریکا لەگەڵ 

کۆمپانیا گەورەکانی ھەرێمی کوردستان 
کاری ھاوبەش ئەنجام بدەن“.

راشـــیگەیاند "ھیوادارین ئاســـانکاری 
بۆ بازرگانان و ســـەرمایەدارانی ھەرێمی 

کوردســـتان بکرێـــت کـــە لەداھاتوودا 
ســـەردانی ئەمریکا بکەن بەمەبەســـتی 
ئاشـــنا بـــوون بەشـــێوازی کارکردنی 
کۆمپانیاو کارگەکان و ئەنجامدانی کاری 

ھاوبەش“.

ســـیروان محەمەد، ســـەرۆکی ژووری 
ســـلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
لەبازرگانانـــی  ژمارەیـــەک  بەیـــاوەری 
بواری خۆراك، بەشـــدارە لەپێشەنگای 

نێودەوڵەتی دوبەی لەوتی ئیمارات.

ســـیروان محەمەد، ســـەرۆکی ژووری 
ســـلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
"لەگـــەڵ جینـــی موجان،  رایگەیانـــد 
راوێژکاری کشتوکاڵی لەباڵوێزخانه كانی 
ئەمریکا لەمیســـرو عێـــراق و ئیمارات و 
کـــە  ئەمریکـــی  لوبنـــان، شـــاندێکی 
لەخاوەن کۆمپانیاو کارگەکانی ئەمریکا 
خۆراک و  له بواره كانـــی  پێکھاتبـــوون و 
کشـــتوکاڵ کاردەکـــەن لەپێشـــەنگای 
نێودەوڵەتی دوبـــەی کۆبوونەوەیەکمان 

ئەنجامدا".
ڕاشـــیگەیاند  ژوور  ســـەرۆکی 
"لەکۆبوونەکەدا باســـی رەوشی ئابوری 
شـــاری ســـلێمانیمان کـــرد لەبـــارەی 
پیشەســـازی و  بازرگانی و  کەرتەکانـــی 
ئاماژه مان  کشتوکاڵی گفتوگۆمان كردو 
به وه دا شـــاری ســـلێمانی گەشەکردن و 
پێشـــکەوتنی باشـــی لـــەو بوارانـــەدا 
بەدەســـتھێناوەو خاوەنـــی گەورەترین 
پڕۆژەی گەنجینەیە له سه ر ئاستی عێراق 
كه  له الیه ن ژووری بازرگانی و پیشه سازی 
سلێمانی  دروســـتكراوه و  ســـلێمانیه وه  
بازرگانی گرنگ  كردوەته  ســـه نته رێكی 
كه  كاو شـــتومه كی تێدا ھه ڵده گیرێت و 
ده نێرێت بۆ ســـه رجه م شاره كانی تری 
عێراق، له پڕۆژه ی گه نجینه كاندا بازرگانان 
ده كه ن و  كار  بواره كانـــدا  له ســـه رجه م 
ھیوادارم ئێوه ش بتوانن سه ردانی شاری 
ســـلێمانی و پڕۆژه كه  بكه ن تاكو بتوانن 
گرێبه ســـتی كاركردنی ھاوبه ش له گه ڵ 

بازرگانانی سلێمانی ئه نجامبده ن".

ســـەرۆکی ژوور ئەوەی روون کردەوە 
کـــە ژووری بازرگانـــی و پیشه ســـازی 
ســـلێمانی تاكه  ژووره  له ســـه ر ئاستی 
عێراق به شی كشـــتوكاڵی كردوەته وه ، 
ئـــەو وتی "ئـــه م به شـــه  چه ندین كارو 
پڕۆژه ی بۆ پێشخستنی كه رتی كشتوكاڵ 
ئه نجامداوه و ھه میشـــه  پشـــتیوانی ئه و 
كـــردوه   بازرگانانـــه ی  وه به رھێنـــه رو 
كارده كه ن،  له بـــواری كشـــتوكاڵدا  كه  

له بواری پیشه سازیشدا شاری سلێمانی 
به ده ســـتھێناوه ،  باشی  پێشـــكه وتنی 
به شێكی زۆری كارگه  گه وره كان له شاری 
ســـلێمانین، له بواره كانی خوارده مه نی و 
ده رمان و كه ره ســـته ی بیناسازی و قیرو 
چه ندین بواری دیكه  كارده كه ن، به شێك 
لـــه م كارگانه  ده توانـــن به رھه مه كانیان 
ھه نارده ی ده ره وه  بكه ن، له سه ر ئاستی 
په له وه ریش زۆرترین گێڵگه ی په له وه ری 

له شاری سلێمانیه و ده توانن دوو ھێنده ی 
خواستی بازاڕ مریشكی زیندوو به رھه م 
بازرگانی و پیشه ســـازی  ژووری  بھێنن، 
سلێمانی ھه میشه  پشـــتیوانی پڕۆژه ی 

بچوك بووه ".

ســـەرۆکی ژوور ئامـــاژەی بەوەش دا 
کـــە لەپێشـــا نگەی نێوده وڵه تی دوبه ی 
له بواری خۆراكدا، نزیكه ی ١٠٠ كۆمپانیای 

ئه مریكی به شدارن بوون و شوێنی تایبه ت 
به خۆیـــان ھه بوو، ئەو وتـــی "کۆمپانیا 
ئەمەریکییەکان داوایان لێكردم سه ردانی 
شوێنه كه یان بكه م، پێکەوە كۆبووینه وه و 
به فه رمی بانگھێشـــتم كردن و به ڵێنیان 
پێدام مانگی شه شـــی ئه مساڵی ٢٠٢٣ 
شاری  كوردستان و  ھه رێمی  ســـه ردانی 
ســـلێمانی بكه ن، كۆبونه وه كه مان زیاتر 
له كاتژمێرێكی خایاندو كاك دارا خاوه نی 
كۆمپانیای دپلڤین سی لەکۆبوونەوەکەدا 

به شدار بوو".

جینی موجان، ڕاوێژکاری کشـــتوکاڵی 
لەباڵوێزخانه كانـــی ئەمریکا لەمیســـرو 
رایگه یاند  لوبنـــان  ئیمـــارات و  عێراقأو 
"خۆشـــحاڵ بووم  بە له نزیكه وه  ئاشنا 
بازرگانی و  ژووری  به ســـه رۆكی  بـــوون 
سوپاســـی  ســـلێمانی و  پیشه ســـازی 
به رێزیان ده كه م بۆ پێدانی زانیارییه كان 
له باره ی ھه رێمی كوردســـتان و شـــاری 
سلێمانی، له ئاینده یه كی نزیكدا، له گه ڵ 
شـــاندێكی گه وره ی بازرگانی، سه ردانی 
ھه رێمی كوردســـتان و ژووری بازرگانی و 
پیشه ســـازی ســـلێمانی ده كه ین، تاكو 
به بازرگانان و وه به رھێنه رانی ســـلێمانی 
ئاشـــنا بیـــن، بتوانین ھانـــی كۆمپانیا 
له شاری سلێمانی  بده ین  ئه مریكییه كان 
پـــرۆژه ی وه به رھێنان ئه نجـــام بده ن و 
كاری ھاوبه ش بكه ن له گه ڵ بازرگانانی 
كه   خۆشـــحاڵییه   جێگه ی  ســـلێمانی، 
له شاری ســـلێمانی چه ندین بازرگانان و 
كۆمپانیا ھه ن له ئێستادا له گه ڵ كۆمپانیا 
كار  ئەو روپییه كان  ئه مریكی و  جیھانییه  
په یوه ندییه   بتوانین  ھیوادارین  ده كه ن و 
ئابورییه كان زیاتـــر و به ھێزتر بكه ین، 
له م  ھه وڵه كانمان  شـــێوازێك  به ھه موو 

باره یه وه  ده خه ینه  گه ڕ“.

ژوورە بازرگانییەکانی ھەرێمی کوردستان لەگەڵ کۆنسوڵی گشتی ئەمریکا کۆبونەوە

شاندی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی
لەدوبەی لەگەڵ بازرگانانی ئەمریکا كۆبونه وه 

(٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦ (٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦

ئا: بازرگانی و پیشەسازی

کۆبوونەوەیان  لەمیانەی  ئەمەریکییەکان 
پیشەسازییەکانی  بازرگانی و  ژوورە  لەگەڵ 
کوردســـتان لەماوەی رابردوودا ئاماژەیان 
بەوە کردووە کە خوازیارن كۆمپانیاكانیان 
لەبواری کشـــتوکاڵ و پیشەسازی خۆراكدا 
لەكێڵگەوە تـــا دەگات بەچەتا ھاوكاری 
ھەرێمـــی كوردســـتان بكەن بـــۆ ئەوەی 
لەدابینكردنی پێداویســـتییەكانیدا پشـــت 
بەخۆی ببەســـتێت، شـــارەزایەكی بواری 
كشـــتوكاڵیش دەڵێت "خاک و کەشوھەوای 
کوردستان زۆر لەبارە بۆ کشتوکاڵ کردن و 
دروستکردنی پیشەسازی خۆراک و دەرفەتی 
ئـــەوەش لەبارە كۆمپانیـــا ئەمریكییەكان 

وەبەرھێنانی تیا بكەن".
 

ئەمریكـــی  كاربەدەســـتانی  ماوەیەكـــە 
پەیوەندیادر بەالیەنـــی ئابوری، لەزۆربەی 
كۆبوونەوەكانیاندا لەگەڵ ژوورە بازرگانی و 
پیشەسازییەکانی کوردستان و خاوەنكارانی 
ھەرێمدا، ئامادەیـــی خۆیان دەردەبڕن كە 
ھاوكارییەكی ھەمە الیەنەن کوردستان بكەن 
بەمەبەستی بوژانەوەی كەرتی کشتوکاڵی و 
پیشەســـازی خۆراک، بەتایبەتی لەو بوارە 
كشتوكاڵیانەی كە لەھەرێم لەبارە بۆ گەشە 
كردن و پێداویستییە سەرەکییەکانی ژیانی 
دانیشتوانن، بۆ ئەو مەبەستەش خوازیارن 
زانیـــاری تەواویـــان ھەبێـــت دەربـــارەی 
داواكاریـــی ئەو كۆمپانیایانـــەی لەكەرتی 
كشـــتوكاڵ و پیشەسازی خۆراك لەھەرێمی 

كوردستاندا كار دەكەن.
كشتوكاڵ  بواری  شارەزایەكی  لەمبارەوە 
جەغت لەوە دەكات كە خاک و کەشوھەوای 
کوردستان زۆر لەبارە بۆ کشتوکاڵ کردن و 
دروستکردنی پیشەسازی خۆراکی و ئەگەر 
بەپالن وەبەرھێنانی تیا بكرێت، کوردستان 

نـــەك ھـــەر دەتوانێـــت بگاتە ئاســـتی 
خۆبژێویـــی، بەڵكو دەتوانێـــت زۆر زیاتر 
لەپێویســـتییەكانی خۆی بەرھەم بھێنێت و 

ھەناردەی دەرەوەشی بکات.

راوێژكاری كشتوكاڵی  وەســـفی خەلیل، 
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی و 
شـــارەزا لەبواری كشـــتوكاڵ، بەڕۆژنامەی 
"بازرگانی و پیشەسازی" راگەیاند لەھەرێمی 
كوردستاندا ھەموو كەرەستە پێویستەكانی 
بەردەستن بۆ گەشەی کەرتی کشتوکاڵی و 
پیشەســـازی خۆراک، بەم بەو مەرجەی 
بەشێوەیەکی بەرنامەڕێژکراو بەڕێوەببرێت و 
تەکنیـــک و تەکنەلۆجیـــای نوێـــی بواری 
کشتوکاڵی بۆ دەستەبەر بکرێت، ئەو وتی 
"بۆ نمونـــە یەکێک لە بابەتە پێویســـت و 
گرنگەکانـــی ئێمە دابینکردنـــی ئالیکە بۆ 
کێڵگە پەلەوەریەکانھو ئاژەڵداری، ئەمەش 
پشت دەبەســـتێت بەگەنمەشامی بەپلەی 
یەکەم لەگـــەڵ کۆمەڵێک مـــادەی تر کە 
لەدەرەوە ھاوردە دەکرێت وەک سۆیا، ئێمە 
ئالیک  ســـەرەکیەکانی  مادە  لەکوردستان 
لەدەرەوەی کوردســـتان ھاوردە دەکەین، 
بەم دەتوانین زۆرێک لەپێداویســـتیەکانن 
ئالیـــک لەناوخۆدا بەرھـــەم بھێنین جگە 

لەسۆیا".
لەگوندەکانی  خـــۆی  "کاتـــی  وتیشـــی 
کوردســـتان چەندین بەرھەمی کشتوکاڵی 
گرنـــگ ھەبـــوون وەک پەمـــوو توتـــن و 
چەوەنەر، بەم لەئێستادا بەھۆی نەبوونی 
کارگەوە ئەم مادانە بەرھەم نایەن، پێشتر 
کارگەکانی رســـتن و چنین و جگەرەو شەکر 
ھەبـــوون ، ھەر ئێســـتا کارگـــەی زەیتی 
گوڵەبـــەڕۆژە ھەیە، بـــەم گوڵەبەرۆژەی 
دەرەوە بەکاردەھێنـــن، ئەگەر الی خۆمان 
جوتیاران گوڵەبەڕۆژەو گەنمەشامی بچێنن و 
خاوەن کارگەکان ھاوکاری جوتیاران بکەن 

دەتوانین بگەینە ئاستی خۆبژێویی، ئێمە 
گرنگـــە کارگەمان لەبوارەکانی  رســـتن و 
چنیـــن و خۆشـــکردنی پێســـتەو کارگەی 
جگەرەو چەندین پیشەســـازی خۆراکیمان 
ھەبێـــت، ھەروەھـــا  لەئێســـتادا چەنـــد 

کارگەیەکی زەیتی زەیتونمان ھەیە، بەم 
گرنگی زۆریان پێ نەدراوەو نەگیشتوینەتە 

ئاستی خۆبژێویی".
راوێژكاری كشـــتوكاڵی ژووری بازرگانی و 
پیشەســـازی سلێمانی  جەغت لەوە دەکات 
لەئێستادا لەشاری سلێمانی ڕۆژانە بەسەدان 
سەر ئاژەڵ سەردەبڕدرێت و پێستەکەی یان 
فـــڕێ دەدرێت یان بەنرخێکـــی زۆر کەم و 
ھـــەرزان ھەناردەی وتانی دەرودراوســـێ 
دەکرێت و ھیچ گرنگییەکی پێنەدراوە، ئەو 
وتی "گەورەترین کێشە ئەوەیە پارێزگاری 
لەبەرھەمـــی ناوخـــۆ ناکرێـــت لەھەرێمی 
کوردســـتان، بۆ نمونە زەیتـــی زەیتونمان 
لەئوســـتورالیاوە بۆ دێت، کـــە بەرھەمی 
ناوخـــۆی خۆمـــان زۆر باشـــترو کوالێتی 
بەرزترە، ئەگەر حکومەتی ھەرێم بەرھەمی 
ناوخـــۆ نەپارێزێت ناتوانیـــن وەبەرھێنان 
بکەین لەھیچ بوارێکدا، لەئێستادا چەندین 
ھەوڵ ھەیە بۆ وەبەرھێنان کردن لەپرۆژەی 
گاوداریـــدا بۆ گۆشـــت و شـــیرەمەنی کە 
کارگەی شیرەمەنی لەگەڵ دادەنرێت و چەند 
پرۆژەیەکیـــش لەم بـــوارەدا ئەنجامدراوەو 
کار دەکـــەن، کاتی خۆی چەند کارگەیەک 
ھەبـــوون بـــۆ بەرھەمھێنانـــی کونجی بۆ 
دروســـتکردنی زەیـــت و شـــیرینی، بەم 
لەئێســـتادا چونکە کارگە نییە جوتیاران 
ئـــەم بەرھەمانە ناچێنن، بەدڵنیایی ئەگەر 
کارگـــەو پیشەســـازی خۆراکمـــان ھەبێ 
جوتیاران دەتوانـــن بەرھەمی ناوخۆ زیاد 

بکەن".
وتیشی "گرفتێکی دیکەمان ئەوەیە لەوتە 
دراوشـــێکانمان ھێـــزی کارو گازو کارەبا 
زۆر ھەرزانـــەو حکومەتیش ئاســـانکاریی 
بۆ بەرھەمھێنانی کشـــتوکاڵ و پیشەسازی 
خۆراک دەکات و قەرزی درێژخایەن دەدات 
بەجوتیاران، بەم لەھەرێمی کوردســـتان 
ئەم ئاسانکارییانە بەردەست نین، ئەوەی 

لێرە وەبەرھێنان دەکات بەتەواوی پشـــت 
بەداھاتی خۆی دەبەســـتێت، کاتی خۆی 
قەرزی بچوک ھەبوو بەم لەدوای ســـاڵی 
٢٠١٤ەوە ڕاگیـــراوە، قەرزی پیشەســـازی 
دەدرا ئەویـــش چەندیـــن ســـاڵە نەماوە، 
ئەگـــەر ئەمانە ھەبێـــت ھاوتیان دەتوان 
کاربکـــەن و بەرھەمی ناوخـــۆ  زیاد بکەن، 
پێویســـتمان بەوەیە قـــەرز بدرێتە خاوەن 
پـــڕۆژەکان تا ئـــەو کاتەی کـــە دەگەنە 
قۆناغی بەرھەمھێنان و فرۆشـــتنی بەرھەم، 
دواتـــر قەرزەکەیـــان لێوەربگیرێتەوەو کە 
تەواو کەوتە ســـەرپێی خۆی ئینجا باجی 
لێوەردەگرێـــت، ئێمـــە بەھۆی پاڵشـــتی 
نەکردنـــی حکومەت لەبەرھەمـــی ناوخۆو 
نەبوونـــی یاســـای پاراســـتنی بەرھەمی 
بەکەرتـــی  گرنگینـــەدان  نیشـــتیمانی و 
ســـەرکەوتوو  نەمانتوانیـــوە  کشـــتوکاڵ 
بین، ئێمە لەبواری پەلـــەوەردا دوو قاتی 
پێداویســـتی بـــازاڕەکان بەرھەمان ھەیە، 
بەم لە دەروازە ســـنورییەکانەوە بەلێشاو 

مریشکی بەستوو ھاوردە دەکرێت".

راوێژكاری كشـــتوكاڵی ژووری بازرگانی و 
پیشەســـازی سلێمانی جەغت لەوە دەکات 
کە کوردســـتان چەندین دەشـــتی بەۆیت و 
ھەزاران دۆنم زەوی گونجاو بۆ کشـــتوکاڵ 
لەخۆدەگرێت کە پێویستیان بەوەبەرھێنانەو 
ژمـــارەی  ھێنـــدەی  چـــەد  دەتوانـــن 
دانیشـــتوانەکەی خۆراک دابین بکەن، ئەو 
وتی "خاک و کەشـــوھەوای کوردستان زۆر 
لەبارە بۆ کشـــتوکاڵ کردن و دروستکردنی 
پیشەســـازی خۆراکی لەبوارەکانی پەمو، 
توتن، پێســـتە، چەوەنەر، کونجی، زەیت، 
شـــیرمەنی، خـــوری، گۆشـــت، پەلەوەڕ، 
ھەروەھا توتنی کوردســـتان باشترین جۆر 
بووە لەکاتی خۆیدا، وەبەرھێنانی گەورەش 

کراوە لەم بوارەدا".

لەکێڵگەوە تا چەتاڵ
کۆمپانیاکانی ئەمەریکا چۆن دەتوانن وەبەرھێنان لەکوردستاندا بکەن؟

خاک و کەشوھەوای 
کوردستان زۆر 

لەبارە بۆ کشتوکاڵ 
کردن و پیشەسازی 

خۆراک، ئەگەر 
بەپالن وەبەرھێنانی 

تیا بكرێت، نەك 
ھەر دەتوانێت 
بگاتە ئاستی 

خۆبژێویی، بەڵكو 
دەتوانێت زۆر زیاتر 
لەپێویستییەكانی 

خۆی بەرھەم 
بھێنێت

  بەرهەمهێنانی پەتاتە لەپێنجوێن



کشتوکاڵ ژووری بازرگانی 

ســـیروان محەمەد، ســـەرۆکی ژووری   
ســـلێمانی و  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
نەوزاد رەباتی جێگری ســـەرۆک لەگەڵ 
سەرۆکانی ژوورە بازرگانیەکانی ھەرێمی 
کوردســـتان لەشـــاری ھەولێـــر لەگەڵ 
کۆنسوڵی گشتی ویالیەتە یەکگرتوەکانی 

ئەمریکا کۆبونەوە.

لەپەیوەندییە  بـــاس  لەکۆبونەوەکەدا 
ئابـــوری و بازرگانیـــەکان کـــرا لەنێوان 
ویالیەتـــە  کوردســـتان و  ھەرێمـــی 

یەکگرتوەکانی ئەمریکا.
ئێرڤن ھیكـــس جونیەر، كۆنســـوڵی 
كوردستان،  لەھەرێمی  ئەمریكا  گشتیی 
نیســـانی  مانگـــی  “لـــە  رایگەیانـــد 
ئەمساڵدا شـــاندێکی گەورەی بازرگانی 
لەبازرگانـــان و خاوەن  پێکھاتـــووە  کە 
یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  کۆمپانیاکانی 
ئەمریکا ســـەردانی ھەريمی کوردستان 
دەکـــەن بەمەبەســـتی ئاشـــنا بـــوون 
بەرەوشـــی ئابوری ھەرێمی کوردستان و 
کار و پـــڕۆژەکان و لەنزیکەوە ناســـینی 

بازرگانان و سەرمایەداران“.
راشیگەیاند “ھیوادارین بتوانرێت کارو 
پـــڕۆژەی ھاوبەش لەنێـــوان بازرگانانی 
ئەمریکاو ھەرێمی کوردستان زیاتر بێت و 

بتوانن کاری ھاوبەش ئەنجام بدەن“.

سیروان محەمەد، ســـەرۆکی ژووری و 
ســـلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
لەبارەی ئـــەم کۆبونەوەیەوە رایگەیاند 

“خۆشـــحاڵ دەبیـــن بەھاتنی شـــاندی 
لەپێشـــوازیاندا  ئەمریکاو  بازرگانانـــی 
دەبین، ھیواداریـــن بتوانین پەیوەندییە 
بکەین،  بەھێز  نێوانمان  بازرگانییەکانی 
کۆمپانیاو وەبەرھێنەرانی ئەمریکا لەگەڵ 

کۆمپانیا گەورەکانی ھەرێمی کوردستان 
کاری ھاوبەش ئەنجام بدەن“.

راشـــیگەیاند "ھیوادارین ئاســـانکاری 
بۆ بازرگانان و ســـەرمایەدارانی ھەرێمی 

کوردســـتان بکرێـــت کـــە لەداھاتوودا 
ســـەردانی ئەمریکا بکەن بەمەبەســـتی 
ئاشـــنا بـــوون بەشـــێوازی کارکردنی 
کۆمپانیاو کارگەکان و ئەنجامدانی کاری 

ھاوبەش“.

ســـیروان محەمەد، ســـەرۆکی ژووری 
ســـلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
لەبازرگانانـــی  ژمارەیـــەک  بەیـــاوەری 
بواری خۆراك، بەشـــدارە لەپێشەنگای 

نێودەوڵەتی دوبەی لەوتی ئیمارات.

ســـیروان محەمەد، ســـەرۆکی ژووری 
ســـلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
"لەگـــەڵ جینـــی موجان،  رایگەیانـــد 
راوێژکاری کشتوکاڵی لەباڵوێزخانه كانی 
ئەمریکا لەمیســـرو عێـــراق و ئیمارات و 
کـــە  ئەمریکـــی  لوبنـــان، شـــاندێکی 
لەخاوەن کۆمپانیاو کارگەکانی ئەمریکا 
خۆراک و  له بواره كانـــی  پێکھاتبـــوون و 
کشـــتوکاڵ کاردەکـــەن لەپێشـــەنگای 
نێودەوڵەتی دوبـــەی کۆبوونەوەیەکمان 

ئەنجامدا".
ڕاشـــیگەیاند  ژوور  ســـەرۆکی 
"لەکۆبوونەکەدا باســـی رەوشی ئابوری 
شـــاری ســـلێمانیمان کـــرد لەبـــارەی 
پیشەســـازی و  بازرگانی و  کەرتەکانـــی 
ئاماژه مان  کشتوکاڵی گفتوگۆمان كردو 
به وه دا شـــاری ســـلێمانی گەشەکردن و 
پێشـــکەوتنی باشـــی لـــەو بوارانـــەدا 
بەدەســـتھێناوەو خاوەنـــی گەورەترین 
پڕۆژەی گەنجینەیە له سه ر ئاستی عێراق 
كه  له الیه ن ژووری بازرگانی و پیشه سازی 
سلێمانی  دروســـتكراوه و  ســـلێمانیه وه  
بازرگانی گرنگ  كردوەته  ســـه نته رێكی 
كه  كاو شـــتومه كی تێدا ھه ڵده گیرێت و 
ده نێرێت بۆ ســـه رجه م شاره كانی تری 
عێراق، له پڕۆژه ی گه نجینه كاندا بازرگانان 
ده كه ن و  كار  بواره كانـــدا  له ســـه رجه م 
ھیوادارم ئێوه ش بتوانن سه ردانی شاری 
ســـلێمانی و پڕۆژه كه  بكه ن تاكو بتوانن 
گرێبه ســـتی كاركردنی ھاوبه ش له گه ڵ 

بازرگانانی سلێمانی ئه نجامبده ن".

ســـەرۆکی ژوور ئەوەی روون کردەوە 
کـــە ژووری بازرگانـــی و پیشه ســـازی 
ســـلێمانی تاكه  ژووره  له ســـه ر ئاستی 
عێراق به شی كشـــتوكاڵی كردوەته وه ، 
ئـــەو وتی "ئـــه م به شـــه  چه ندین كارو 
پڕۆژه ی بۆ پێشخستنی كه رتی كشتوكاڵ 
ئه نجامداوه و ھه میشـــه  پشـــتیوانی ئه و 
كـــردوه   بازرگانانـــه ی  وه به رھێنـــه رو 
كارده كه ن،  له بـــواری كشـــتوكاڵدا  كه  

له بواری پیشه سازیشدا شاری سلێمانی 
به ده ســـتھێناوه ،  باشی  پێشـــكه وتنی 
به شێكی زۆری كارگه  گه وره كان له شاری 
ســـلێمانین، له بواره كانی خوارده مه نی و 
ده رمان و كه ره ســـته ی بیناسازی و قیرو 
چه ندین بواری دیكه  كارده كه ن، به شێك 
لـــه م كارگانه  ده توانـــن به رھه مه كانیان 
ھه نارده ی ده ره وه  بكه ن، له سه ر ئاستی 
په له وه ریش زۆرترین گێڵگه ی په له وه ری 

له شاری سلێمانیه و ده توانن دوو ھێنده ی 
خواستی بازاڕ مریشكی زیندوو به رھه م 
بازرگانی و پیشه ســـازی  ژووری  بھێنن، 
سلێمانی ھه میشه  پشـــتیوانی پڕۆژه ی 

بچوك بووه ".

ســـەرۆکی ژوور ئامـــاژەی بەوەش دا 
کـــە لەپێشـــا نگەی نێوده وڵه تی دوبه ی 
له بواری خۆراكدا، نزیكه ی ١٠٠ كۆمپانیای 

ئه مریكی به شدارن بوون و شوێنی تایبه ت 
به خۆیـــان ھه بوو، ئەو وتـــی "کۆمپانیا 
ئەمەریکییەکان داوایان لێكردم سه ردانی 
شوێنه كه یان بكه م، پێکەوە كۆبووینه وه و 
به فه رمی بانگھێشـــتم كردن و به ڵێنیان 
پێدام مانگی شه شـــی ئه مساڵی ٢٠٢٣ 
شاری  كوردستان و  ھه رێمی  ســـه ردانی 
ســـلێمانی بكه ن، كۆبونه وه كه مان زیاتر 
له كاتژمێرێكی خایاندو كاك دارا خاوه نی 
كۆمپانیای دپلڤین سی لەکۆبوونەوەکەدا 

به شدار بوو".

جینی موجان، ڕاوێژکاری کشـــتوکاڵی 
لەباڵوێزخانه كانـــی ئەمریکا لەمیســـرو 
رایگه یاند  لوبنـــان  ئیمـــارات و  عێراقأو 
"خۆشـــحاڵ بووم  بە له نزیكه وه  ئاشنا 
بازرگانی و  ژووری  به ســـه رۆكی  بـــوون 
سوپاســـی  ســـلێمانی و  پیشه ســـازی 
به رێزیان ده كه م بۆ پێدانی زانیارییه كان 
له باره ی ھه رێمی كوردســـتان و شـــاری 
سلێمانی، له ئاینده یه كی نزیكدا، له گه ڵ 
شـــاندێكی گه وره ی بازرگانی، سه ردانی 
ھه رێمی كوردســـتان و ژووری بازرگانی و 
پیشه ســـازی ســـلێمانی ده كه ین، تاكو 
به بازرگانان و وه به رھێنه رانی ســـلێمانی 
ئاشـــنا بیـــن، بتوانین ھانـــی كۆمپانیا 
له شاری سلێمانی  بده ین  ئه مریكییه كان 
پـــرۆژه ی وه به رھێنان ئه نجـــام بده ن و 
كاری ھاوبه ش بكه ن له گه ڵ بازرگانانی 
كه   خۆشـــحاڵییه   جێگه ی  ســـلێمانی، 
له شاری ســـلێمانی چه ندین بازرگانان و 
كۆمپانیا ھه ن له ئێستادا له گه ڵ كۆمپانیا 
كار  ئەو روپییه كان  ئه مریكی و  جیھانییه  
په یوه ندییه   بتوانین  ھیوادارین  ده كه ن و 
ئابورییه كان زیاتـــر و به ھێزتر بكه ین، 
له م  ھه وڵه كانمان  شـــێوازێك  به ھه موو 

باره یه وه  ده خه ینه  گه ڕ“.

ژوورە بازرگانییەکانی ھەرێمی کوردستان لەگەڵ کۆنسوڵی گشتی ئەمریکا کۆبونەوە

شاندی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی
لەدوبەی لەگەڵ بازرگانانی ئەمریکا كۆبونه وه 

(٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦ (٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦

ئا: بازرگانی و پیشەسازی

کۆبوونەوەیان  لەمیانەی  ئەمەریکییەکان 
پیشەسازییەکانی  بازرگانی و  ژوورە  لەگەڵ 
کوردســـتان لەماوەی رابردوودا ئاماژەیان 
بەوە کردووە کە خوازیارن كۆمپانیاكانیان 
لەبواری کشـــتوکاڵ و پیشەسازی خۆراكدا 
لەكێڵگەوە تـــا دەگات بەچەتا ھاوكاری 
ھەرێمـــی كوردســـتان بكەن بـــۆ ئەوەی 
لەدابینكردنی پێداویســـتییەكانیدا پشـــت 
بەخۆی ببەســـتێت، شـــارەزایەكی بواری 
كشـــتوكاڵیش دەڵێت "خاک و کەشوھەوای 
کوردستان زۆر لەبارە بۆ کشتوکاڵ کردن و 
دروستکردنی پیشەسازی خۆراک و دەرفەتی 
ئـــەوەش لەبارە كۆمپانیـــا ئەمریكییەكان 

وەبەرھێنانی تیا بكەن".
 

ئەمریكـــی  كاربەدەســـتانی  ماوەیەكـــە 
پەیوەندیادر بەالیەنـــی ئابوری، لەزۆربەی 
كۆبوونەوەكانیاندا لەگەڵ ژوورە بازرگانی و 
پیشەسازییەکانی کوردستان و خاوەنكارانی 
ھەرێمدا، ئامادەیـــی خۆیان دەردەبڕن كە 
ھاوكارییەكی ھەمە الیەنەن کوردستان بكەن 
بەمەبەستی بوژانەوەی كەرتی کشتوکاڵی و 
پیشەســـازی خۆراک، بەتایبەتی لەو بوارە 
كشتوكاڵیانەی كە لەھەرێم لەبارە بۆ گەشە 
كردن و پێداویستییە سەرەکییەکانی ژیانی 
دانیشتوانن، بۆ ئەو مەبەستەش خوازیارن 
زانیـــاری تەواویـــان ھەبێـــت دەربـــارەی 
داواكاریـــی ئەو كۆمپانیایانـــەی لەكەرتی 
كشـــتوكاڵ و پیشەسازی خۆراك لەھەرێمی 

كوردستاندا كار دەكەن.
كشتوكاڵ  بواری  شارەزایەكی  لەمبارەوە 
جەغت لەوە دەكات كە خاک و کەشوھەوای 
کوردستان زۆر لەبارە بۆ کشتوکاڵ کردن و 
دروستکردنی پیشەسازی خۆراکی و ئەگەر 
بەپالن وەبەرھێنانی تیا بكرێت، کوردستان 

نـــەك ھـــەر دەتوانێـــت بگاتە ئاســـتی 
خۆبژێویـــی، بەڵكو دەتوانێـــت زۆر زیاتر 
لەپێویســـتییەكانی خۆی بەرھەم بھێنێت و 

ھەناردەی دەرەوەشی بکات.

راوێژكاری كشتوكاڵی  وەســـفی خەلیل، 
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی و 
شـــارەزا لەبواری كشـــتوكاڵ، بەڕۆژنامەی 
"بازرگانی و پیشەسازی" راگەیاند لەھەرێمی 
كوردستاندا ھەموو كەرەستە پێویستەكانی 
بەردەستن بۆ گەشەی کەرتی کشتوکاڵی و 
پیشەســـازی خۆراک، بەم بەو مەرجەی 
بەشێوەیەکی بەرنامەڕێژکراو بەڕێوەببرێت و 
تەکنیـــک و تەکنەلۆجیـــای نوێـــی بواری 
کشتوکاڵی بۆ دەستەبەر بکرێت، ئەو وتی 
"بۆ نمونـــە یەکێک لە بابەتە پێویســـت و 
گرنگەکانـــی ئێمە دابینکردنـــی ئالیکە بۆ 
کێڵگە پەلەوەریەکانھو ئاژەڵداری، ئەمەش 
پشت دەبەســـتێت بەگەنمەشامی بەپلەی 
یەکەم لەگـــەڵ کۆمەڵێک مـــادەی تر کە 
لەدەرەوە ھاوردە دەکرێت وەک سۆیا، ئێمە 
ئالیک  ســـەرەکیەکانی  مادە  لەکوردستان 
لەدەرەوەی کوردســـتان ھاوردە دەکەین، 
بەم دەتوانین زۆرێک لەپێداویســـتیەکانن 
ئالیـــک لەناوخۆدا بەرھـــەم بھێنین جگە 

لەسۆیا".
لەگوندەکانی  خـــۆی  "کاتـــی  وتیشـــی 
کوردســـتان چەندین بەرھەمی کشتوکاڵی 
گرنـــگ ھەبـــوون وەک پەمـــوو توتـــن و 
چەوەنەر، بەم لەئێستادا بەھۆی نەبوونی 
کارگەوە ئەم مادانە بەرھەم نایەن، پێشتر 
کارگەکانی رســـتن و چنین و جگەرەو شەکر 
ھەبـــوون ، ھەر ئێســـتا کارگـــەی زەیتی 
گوڵەبـــەڕۆژە ھەیە، بـــەم گوڵەبەرۆژەی 
دەرەوە بەکاردەھێنـــن، ئەگەر الی خۆمان 
جوتیاران گوڵەبەڕۆژەو گەنمەشامی بچێنن و 
خاوەن کارگەکان ھاوکاری جوتیاران بکەن 

دەتوانین بگەینە ئاستی خۆبژێویی، ئێمە 
گرنگـــە کارگەمان لەبوارەکانی  رســـتن و 
چنیـــن و خۆشـــکردنی پێســـتەو کارگەی 
جگەرەو چەندین پیشەســـازی خۆراکیمان 
ھەبێـــت، ھەروەھـــا  لەئێســـتادا چەنـــد 

کارگەیەکی زەیتی زەیتونمان ھەیە، بەم 
گرنگی زۆریان پێ نەدراوەو نەگیشتوینەتە 

ئاستی خۆبژێویی".
راوێژكاری كشـــتوكاڵی ژووری بازرگانی و 
پیشەســـازی سلێمانی  جەغت لەوە دەکات 
لەئێستادا لەشاری سلێمانی ڕۆژانە بەسەدان 
سەر ئاژەڵ سەردەبڕدرێت و پێستەکەی یان 
فـــڕێ دەدرێت یان بەنرخێکـــی زۆر کەم و 
ھـــەرزان ھەناردەی وتانی دەرودراوســـێ 
دەکرێت و ھیچ گرنگییەکی پێنەدراوە، ئەو 
وتی "گەورەترین کێشە ئەوەیە پارێزگاری 
لەبەرھەمـــی ناوخـــۆ ناکرێـــت لەھەرێمی 
کوردســـتان، بۆ نمونە زەیتـــی زەیتونمان 
لەئوســـتورالیاوە بۆ دێت، کـــە بەرھەمی 
ناوخـــۆی خۆمـــان زۆر باشـــترو کوالێتی 
بەرزترە، ئەگەر حکومەتی ھەرێم بەرھەمی 
ناوخـــۆ نەپارێزێت ناتوانیـــن وەبەرھێنان 
بکەین لەھیچ بوارێکدا، لەئێستادا چەندین 
ھەوڵ ھەیە بۆ وەبەرھێنان کردن لەپرۆژەی 
گاوداریـــدا بۆ گۆشـــت و شـــیرەمەنی کە 
کارگەی شیرەمەنی لەگەڵ دادەنرێت و چەند 
پرۆژەیەکیـــش لەم بـــوارەدا ئەنجامدراوەو 
کار دەکـــەن، کاتی خۆی چەند کارگەیەک 
ھەبـــوون بـــۆ بەرھەمھێنانـــی کونجی بۆ 
دروســـتکردنی زەیـــت و شـــیرینی، بەم 
لەئێســـتادا چونکە کارگە نییە جوتیاران 
ئـــەم بەرھەمانە ناچێنن، بەدڵنیایی ئەگەر 
کارگـــەو پیشەســـازی خۆراکمـــان ھەبێ 
جوتیاران دەتوانـــن بەرھەمی ناوخۆ زیاد 

بکەن".
وتیشی "گرفتێکی دیکەمان ئەوەیە لەوتە 
دراوشـــێکانمان ھێـــزی کارو گازو کارەبا 
زۆر ھەرزانـــەو حکومەتیش ئاســـانکاریی 
بۆ بەرھەمھێنانی کشـــتوکاڵ و پیشەسازی 
خۆراک دەکات و قەرزی درێژخایەن دەدات 
بەجوتیاران، بەم لەھەرێمی کوردســـتان 
ئەم ئاسانکارییانە بەردەست نین، ئەوەی 

لێرە وەبەرھێنان دەکات بەتەواوی پشـــت 
بەداھاتی خۆی دەبەســـتێت، کاتی خۆی 
قەرزی بچوک ھەبوو بەم لەدوای ســـاڵی 
٢٠١٤ەوە ڕاگیـــراوە، قەرزی پیشەســـازی 
دەدرا ئەویـــش چەندیـــن ســـاڵە نەماوە، 
ئەگـــەر ئەمانە ھەبێـــت ھاوتیان دەتوان 
کاربکـــەن و بەرھەمی ناوخـــۆ  زیاد بکەن، 
پێویســـتمان بەوەیە قـــەرز بدرێتە خاوەن 
پـــڕۆژەکان تا ئـــەو کاتەی کـــە دەگەنە 
قۆناغی بەرھەمھێنان و فرۆشـــتنی بەرھەم، 
دواتـــر قەرزەکەیـــان لێوەربگیرێتەوەو کە 
تەواو کەوتە ســـەرپێی خۆی ئینجا باجی 
لێوەردەگرێـــت، ئێمـــە بەھۆی پاڵشـــتی 
نەکردنـــی حکومەت لەبەرھەمـــی ناوخۆو 
نەبوونـــی یاســـای پاراســـتنی بەرھەمی 
بەکەرتـــی  گرنگینـــەدان  نیشـــتیمانی و 
ســـەرکەوتوو  نەمانتوانیـــوە  کشـــتوکاڵ 
بین، ئێمە لەبواری پەلـــەوەردا دوو قاتی 
پێداویســـتی بـــازاڕەکان بەرھەمان ھەیە، 
بەم لە دەروازە ســـنورییەکانەوە بەلێشاو 

مریشکی بەستوو ھاوردە دەکرێت".

راوێژكاری كشـــتوكاڵی ژووری بازرگانی و 
پیشەســـازی سلێمانی جەغت لەوە دەکات 
کە کوردســـتان چەندین دەشـــتی بەۆیت و 
ھەزاران دۆنم زەوی گونجاو بۆ کشـــتوکاڵ 
لەخۆدەگرێت کە پێویستیان بەوەبەرھێنانەو 
ژمـــارەی  ھێنـــدەی  چـــەد  دەتوانـــن 
دانیشـــتوانەکەی خۆراک دابین بکەن، ئەو 
وتی "خاک و کەشـــوھەوای کوردستان زۆر 
لەبارە بۆ کشـــتوکاڵ کردن و دروستکردنی 
پیشەســـازی خۆراکی لەبوارەکانی پەمو، 
توتن، پێســـتە، چەوەنەر، کونجی، زەیت، 
شـــیرمەنی، خـــوری، گۆشـــت، پەلەوەڕ، 
ھەروەھا توتنی کوردســـتان باشترین جۆر 
بووە لەکاتی خۆیدا، وەبەرھێنانی گەورەش 

کراوە لەم بوارەدا".

لەکێڵگەوە تا چەتاڵ
کۆمپانیاکانی ئەمەریکا چۆن دەتوانن وەبەرھێنان لەکوردستاندا بکەن؟

خاک و کەشوھەوای 
کوردستان زۆر 

لەبارە بۆ کشتوکاڵ 
کردن و پیشەسازی 

خۆراک، ئەگەر 
بەپالن وەبەرھێنانی 

تیا بكرێت، نەك 
ھەر دەتوانێت 
بگاتە ئاستی 

خۆبژێویی، بەڵكو 
دەتوانێت زۆر زیاتر 
لەپێویستییەكانی 

خۆی بەرھەم 
بھێنێت

  بەرهەمهێنانی پەتاتە لەپێنجوێن



ئا: رێژەن سەردار

ئەنجومەنــــی بازاڕی دراوی ســــلێمانی 
کۆمپانیاکانــــی ئاڵوگــــۆڕی دراو ئاگادار 
رێکارەکانی  لەچوارچێــــوەی  دەکاتــــەوە 
بانکــــی ناوەندیــــی عێــــراق لەجۆرەکانی 
بازاڕەکەش  وتەبێژی  یەکبگرن،   (A-B)
نوســــینگەی  "ئــــەو کۆمپانیاو  دەڵێــــت 
دراوانــــەی لەجــــۆری (C)ن  یەکنەگرن و 
داواکاری پێشــــکەش نەکــــەن بۆ ئەوەی 
ببــــن بــــە لەجۆرەکانــــی (A-B) ، ھیچ 
بەھایەکیان نامنێنێت و وەک ئەوە وایە ئەو 
کۆمپانیاو نوسینگانە ھیچ شتێکیان نەبێ 

بەناوی کۆمپانیای ئاڵوگۆڕی دراوەوە".

جەبار گــــۆران، وتەبێژی بازاڕی دراوی 
سلێمانی لەبارەی رێوشوێنەکانی یەکگرتنی 
کۆمپانیاکانی ئاڵوگۆڕی دراو بەڕۆژنامەی 
"بازرگانی و پیشەســــازی" راگەیاند بەپێی 
رێوشــــوێنەکانی بانکی ناوەندیی عێراق، 
بۆ ئــــەوەی کۆمپانیاکان ســــوودمەند بن 
لەوەرگرتنــــی دۆالر، دەبێــــت ژمارەیەک 
کۆمپانیــــا یەکبگرن، چونکــــە ژمارەیان 
زۆرە، ئــــەو وتی "لەمانگــــی حوزەیران و 
تەموزی ســــاڵی ٢٠٢١، بەشــــێکی  زۆر  
لەکۆمپانیاکانــــی ئاڵوگۆڕی دراو، داوامان 
کرد کــــە بەھەمانشــــێوەی کۆمپانیاکانی 
عێراق لەبانکی ناوەندی عێراق پشــــکمان 
ھەبــــێ و بێبەش نەکرێین لەوەی دۆالرمان 
ڕۆژانە بەنرخی فەرمی پێبدرێت، ئەو کاتە 
بانکــــی ناوەندی وتی ئــــەم کۆمپانیانەی 
ھەرێمــــی کوردســــتان ژمارەیــــان زۆرەو 
سەرمایەشــــیان کەمە، زیاتر لەدوو ھەزار 
نوسینگەو کۆمپانیا لەھەرێمی  کوردستان 
ھەیە، ناتوانین ئێمە کۆنترۆڵیان بکەین، 
ئەبێ ئێوە ســــەرمایەکانتان زیاد بکەن، 
(C) بۆ نمونــــە لەکۆمپانیاکانی جۆری
یەوە ســــەرمایەکانتان بگــــۆڕن بەجۆری 
(A-B)، جۆری (B) ســــەرمایەکانتان 
 (A) بکەن بە ٢٥٠ ملیۆن دینار، جۆری
دەبێت سەرمایەکەیان ٥ ملیار  دینار بێت 
ئەمەش قورسە، بۆیە باشترین  چارەسەر 
ئەوەیــــە ٥ کۆمپانیــــا یــــان ١٠ کۆمپانیا 
یەکبگرن، بۆ ئەوەی ســــەرمایەکە بگاتە 

."(B) جۆری

جەبار گۆران وتیشی "بەپێی رێکارەکانی 
بانکــــی ناوەندی عێــــراق، کۆمپانیاکانی 
 A) ئاڵوگٶری دراو کراون بەسێ جۆری
B - C -)، جۆری (C) ســــەرمایەیان 
کەمە بەھیچ جۆرێک دۆالریان پێ نادرێت، 
بەم جۆرەکانی تر بشکیان پێ دەدرێت 
و دەتوانن دۆالر بە نرخی فەرمی لەبانکی 

ناوەندی عێراق بکڕن".

وتەبێژی بازاڕی دراوی سلێمانی ئاماژە 
بــــەوە دەکات ســــاڵێک و ھەشــــت مانگە 
ئــــەم ڕێکارانــــە بەردەوامەو بەشــــێک لە 
کۆمپانیاکان، ڕێوشوێنەکانیان گرتۆتەبەرو 
رێکارەکایــــان تــــەواو کردووە، بەشــــێک 
لەکۆمپانیاکانی جۆری (C) تا ئێستاش 
ھیچ ڕێکارێکیان نەگرتۆتەبەرو ھەنگاویان 
نەنــــاوە بۆ یەکگرتن لەگەڵ کۆمپانیاکانی 
تــــردا، لەبەرئەوە ھەمــــوو کۆمپانیاکانی 
ئاڵوگۆڕی دراو ئاگادار کراونەتەوە تاوەکو 
رۆژی ١ی ئــــاداری ٢٠٢٣ داواکاری بــــۆ 
لەچوارچێوەی  بکەن  یەکگرتن پێشکەش 
جۆرەکانــــی (A-B) یەکبگــــرن و دەبێت 

ھــــەر پێنج کۆمپانیا یــــان ١٠ کۆمپانیای 
ئاڵوگــــۆڕی دراو ببن بەیــــەک کۆمپانیا، 
جەبار گــــۆران وتی "کۆمپانیاکانی جۆری 
(C) چەندیــــن جار مۆڵەتیــــان بۆ نوێ 
کرایــــەوە، ســــاڵی ڕابردوو تاکــــو مانگی  
نۆیان بۆ نوێ کردنەوە، دواتر تاکو مانگی 
١٢ نوێ کرایەوە، ئێســــتا تاکو بەرواری 
١⁄٣⁄٢٠٢٣ کاتیان ھەیــــە کە داواکاری 

پێشکەش بکەن بۆ یەکگرتن".

لەوەی  بریتیە  "داواکارییەکە  وتیشــــی 
خێــــرا بچێت عەریزەیەک بــــدات بەبانکی 
ناوەندی ھەرێم کە ئێمە پێنج کۆمپانیاین 
یەکدەگرین، ڕێکارەکانیش ســــێ بۆ چوار 
مانگی پێدەچێت، ئــــەوەی کە تاکو ئەم 
مۆڵەتەی دانراوە داواکاری پێشکەش بکات 
پشکی دەبێت لەوەرگرتنی دۆالر بەنرخی 
فەرمی لەبانکی ناوەندی عێراق، ئەوەشی 
داواکاری پێشکەش نەکات ئیتر ئەو کاتە  
کۆمپانیاکەی کە لەجــــۆری (C)یە ھیچ 
بەھایەکــــی نابێــــت، وەک  ئەوە وایە ئەو 
کۆمپانیاو نوسینگەیە ھیچ شتێکی نەبێ 

بەناوی کۆمپانیای ئاڵوگۆڕی دراوەوە".

وتەبێژی بازاڕی دراوی سلێمانی جەغتی 
لەوە کردەوە کە دەبێت کۆمپانیای جۆری 
(A) ســــەرمایەکەی پێنج ملیــــار دینار 
بێت واتــــە ١٠ کۆمپانیا کە ســــەرمایەی 
ھــــەر یەکەیان ٥٠٩ ملیــــۆن دینارە یەک 
دەگرن سەرمایەکەیان دەبێت بە ٥ ملیار 
دینار، جۆری (B) دوو ملیارو ٥٠٠ ملیۆن 
دیناری پێویســــتە، واتــــە ٥ کۆمپانیا کە 
ســــەرمایەکەیان ٥٠٠ ملیۆن دینارە یەک 
دەگرن سەرمایەکەیان دەبێتە دوو ملیارو 
٥٠٠ ملیۆن دینار، ئەو وتی "تاکۆ ئێســــتا 
٢٦٣ کۆمپانیــــا داواکاریــــان پێشــــکەش 
تەواو  ڕێکارەکانیان  بەشــــێکیان  کردوە، 
کردووە، بەشێکیشــــیان ماوە، لەشــــاری 
 (C) ســــلێمانی ٣٥٠ کۆمپانیا لەجۆری
ھەن، تاکــــۆ ئێســــتا ٢٦٣ کۆمپانیایــــان 
داواکاری پێشکەش کردوە، کۆمپانیای وا 
ھەیە  ساڵێک لەمەوبەر داواکاری پێشکەش 
کردوەو کارەکانی خەریکە تەواو دەبێت، 
ھەندێکیش ھەیە ڕێکارەکانی تەواو کردوەو 
کێشــــەی نیــــە، ھەندیکیــــش ھەیە کاتی 
ماوە. لەدوای بەرواری ١⁄٣⁄٢٠٢٣، ئەو 
کۆمپانیانــــەی کە لەجۆری (C)ن و کاتی 
خۆی مۆڵەتیان لەبانکی ھەرێم وەرگرتوە، 
ئەگەر کۆمپانیاکانیان یەکنەگرێت و نەچنە 
قۆناغی (A - B) دوای ئەوەی داواکاری 
ڕاگیــــرا ئەو کۆمپانیانە ھیــــچ بەھایەکیان 

نامێنێت". 

وتیشی "لەسنوری پارێزگاری سلێمانی 
ئەگەر ئــــەم ٣٥٠ کۆمپانیایە رێکارەکان 
تەواو بکەن و یەکبگرن، ھەفتانە پشکیان 
دەبێت لەوەرگرتنی دۆالر بەنرخی فەرمی 
بانکی ناوەندی عێراق، من خۆم حســــابم 
کردوە ھەمــــوو  کۆمپانیاکانی ئاڵوگۆڕی 
دراو  ھەفتانە ٧٠ دەفتەر دۆالر وەردەگرن، 
لەھەفتەیەکدا ٤٩ ملیــــۆن دۆالر دەکات، 
ئەمە کاریگەری لەسەر بەھێزکردنی بەھای 
دینار دەبێت و دەروازەکانی دەستخستنی 

دۆالر بەنرخی فەرمی زیاد دەبێت".

جەبار گۆران ئەوەش روون دەکاتەوە کە 
ئامانج لەم  ڕێکارانە ئەوەیە نرخی فەرمی 
دۆالر لەگــــەڵ نرخی نافەرمی نزیک بێت، 

جگە لەبانکەکان کۆمپانیاکانی ئاڵوگۆڕی 
دراویش ڕاستەوخۆ پەیوەندییان بەبانکی 
ناوەندی عێراقەوە ھەبێت، دۆالر لەبانکی 
ناوەنــــدی وەربگــــرن، ئەو وتــــی "بانکی  
ناوەندی مەرجێکی ھەیە بۆ کۆمپانیاکان، 
بــــۆ نمونە کاتێــــک کۆمپانیایــــەک دۆالر 
لەبانکــــی ناوەندی عێــــراق بە ١٣١ ھەزار 
دەکڕێت، دەبێت بەھاوتیانی بفرۆشــــێت 
بــــە ١٣٢ ھەزار دینار، بانکــــی ناوەندی 
بــــازاڕەکان دەکات و  بــــەوردی چاودێری 
کارەکانی نوســــینگەو کۆمپانیاکان لەژێر 
چاودێــــری وردی بانکی ناوەندی دەبێت، 
ئەگەر کۆمپانیــــاکان ٧٠٠ ھەزار دۆالریان 
پێبدرێــــت، دەبێت بانکی ناوەندی بزانێت 
ئــــەم پارەیە بەکــــێ فرۆشــــراوە، ئەبێ 

بەپسوڵەی فەرمی بفرۆشرێت".

وتیشی "جاران پرۆسەکە بەشێوازێکی 
کالسیکی بوو، کۆمپانیایەک یان بانکێک 
یان بازرگانێک دەچــــوو دۆالری لەبانکی 
دەبردو  دینــــاری  وەردەگرت،  ناوەنــــدی 
دۆالرەکــــەی وەردەگــــرت، دواتــــر بانکی 
ناوەنــــدی نەیئەزانی ئەم دۆالرە  بۆ کوێ 

ئەڕوات، یان بۆ چ ئامانج و مەبەســــتێکە، 
بەم ئێســــتا کاتێک کۆمپانیاکان دۆالر 
وەردەگرن دەچنە سیســــتەمێكەوە کە بۆ 
نمونە ئەپڵیکەیشنێکە لەالپتۆپێکداو بانکی 
ناوەنــــدی چاودێــــری دەکات، ٧٠٠ ھەزار 
کۆمپانیایەکەوە  دەچنە سیستەمی  دۆالر 
کاتێــــک ئەیفرۆشــــێت وەســــڵێک دەدات 
دەخرێتــــە  وەســــڵە  ئــــەو  بەکڕیــــار، 
سیســــتەمەوە. بۆ نمونــــە کۆمپانیایەک 
بەنرخــــی فەرمی بانکــــی ناوەندی عێراق 
٧٠٠ ھەزار دۆالر وەردەگرێــــت، کاتێــــک 
١٠ ھەزار دۆر بەکەســــێک دەفرۆشێت، 
وەسڵێک دەداتە ئەو کەسەو ئەو وەسڵە 
دەخریتە سیستەمەوە کە بانکی ناوەندی 
عێــــراق چاودێــــری دەکات، ئەبێ بانکی 
ناوەندی عێراق بزانێت بۆ چ مەبەســــتێک 
ئەم دۆالرە فرۆشــــراوە، بــــۆ بازرگانییە 
یان بۆ کڕینــــی خانوو یان بۆ ئۆتۆمبێل، 
ئەمە ھەرچەندە ناتوانێت ســــەد لەسەد 
کۆنترۆڵی ســــپی کردنەوەی پارە بکات، 
بەم زۆر باشــــترە لە جــــاران، لەالیەکی 
تریش نرخی بازاڕو نرخی بانکی ناوەندی 

عێراق نزیک دەکاتەوە".

کۆمپانیاکانی ئاڵوگٶری 
دراو کراون بەسێ جۆری 

(A - B - C)، جۆری 
(C) سەرمایەیان کەمە 
بەھیچ جۆرێک دۆالریان 

پێنادرێت، بەم 
جۆرەکانی تر دەتوانن 
دۆالر بە نرخی فەرمی 

لەبانکی ناوەندی عێراق 
بکڕن

بازاڕی دراو ژوور بازرگانی

ئا: زریان محەمەد

 ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی 
بازرگانـــی  ڕێبـــەری  پێشـــکەوتووترین 
ئەلکترۆنی دروســـتدەکات بەسێ زمانی 
کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی، کە بازرگانان 
دەتوانن بەشێوەیەکی پێشکەوتوو سوود 
لەو ڕێبەرە بازرگانییە وەربگرن و ئاگاداری 
تەواوی زانیاریەکان بن دەربارەی ژووری 

بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی.

میر کاوە، ڕاوێـــژکاری ئایتی لەژووری 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی دەربارەی 
ڕێبەری بازرگانی ئەلکترۆنی بۆ ڕۆژنامەی 
"ژووری  وتی  پیشەســـازی"  "بازرگانی و 
بازرگانی و پیشەســـازی ســـلێمانی وەک 
ھەمیشـــە پێشـــەنگە لەپێشکەشکردنی 
خزمەتگوزارییەکان  نوێترین  باشـــترین و 
کارو  لەنوێترین  ھاوتیان،  بەبازرگانان و 
چاالکیەکانیـــدا ژوورەکەمان ھەســـتاوە 
بازرگانی  رێبەرێکـــی  بەدروســـتکردنی 
ئەلکترۆنی ھاوچەرخ بەشـــێوەی مۆبایل 
ئەپلیکەیشـــن بەســـێ زمانـــی کوردی و 
عەرەبی و ئینگلیزی بۆ ھەردوو سیستمی 
ئەندرۆیدو ئای ئۆ ئیس، بازرگانان دەتوانن 
ســـوود لـــەم  ئەپلیکەیشـــنە وەربگرن 
بۆ ناســـاندنی پـــڕۆژەو خزمەتگوزاریی و 
لەالیەکی  بەھاوتیـــان و  کارگەکانیـــان 
تـــرەوە لەڕێگەی ئەم ئەپلیکەیشـــنەوە 
ئاگاداری نوێتریـــن گۆڕانکارییە ئابوری و 
بازرگانیەکانـــی ناوچەکـــەو جیھان بن، 
ھەروەھا لەالیەکی تـــرەوە ھاوتیانیش 
دەتوانن سوودی لێوەرگرن بۆ دۆزینەوەو 
وەرگرتنی زانیاری لەسەر کارو چاالکییە 
بازرگانییە جۆراوجۆرەکان و پێشانگاکان و 
دامـــەزراوەکان  کارگـــەو  کۆمپانیـــاو 
لەپارێزگای سلێمانی و ناوچەکەدا لەگەڵ 
چەندیـــن زانیـــاری و تایبەتمەندی دیکە 
بەشـــێوەیەکی ناوازە لەســـەر ئاســـتی 
ڕۆژھەتی ناوەڕاست رێبەرێکی بازرگانی 
لەو شـــێوەیە لەرۆژھەتی ناوەڕاســـتدا 

دروستبکرێت".

دەربـــارەی گرنگـــی ئـــەو ڕێبـــەری 

بازرگانییە بۆ بازرگانـــان و خاوەنکاران، 
میر وتـــی "بازرگانـــان و خاوەنکارەکان 
لەرێگەی ئەم ئەپلیکەیشـــنەوە دەتوانن 
پرۆفایل و بزنس کاردی دیجیتالی تایبەت 
دروســـتبکەن  بزنســـەکەیان  بەخۆیان و 
و   (QR Code) لەڕێگـــەی 
بکەنەوە  نوێ  راستەوخۆ  زانیاریەکانیان 
بەشـــێوەی ئۆنالین، ئـــاگاداری نوێترین 
بازرگانی و  ژووری  خزمەتگوزارییەکانـــی 
پیشەســـازی ســـلێمانی بن و راستەوخۆ 
بەشـــێوەی ئۆنالین ئاگادارکردنەویان بۆ 

دەنێرێت ســـەبارەت بەو  گۆڕانکارینەی 
کە پەیوەندی بەســـێکتەری بزنس و کارو 
چاالکیەکەیانـــەوە ھەیـــە، گۆڕانـــکاری 
نرخەکانـــی دراو، ھەروەھـــا  دەتوانـــن 
ئـــەو ئامـــارو ڕاپۆرتانـــەی الیەنـــەکان 
بویدەکاتـــەوە، ھەروەھـــا دەتوانێـــت 
وەمی پرسیارەکانیان بەشێوەی ئۆنالین 
لەرێگـــەی ڤیرچـــوەڵ ئەسیســـتانتەوە 

بدرێتەوە".
لەبارەی پاراستنی زانیارییەوە تاچەند 
جێگەی دڵنیاییە ڕبەرە بازرگانیەکە، 

ئاماژەی بەوەدا "گشت زانیاریەکانی 
ناو ئەپلیکەیشنەکە بە بەکارھێنانی 

ستاندەردی جیھانی SSL/TLS پارێزراوە 
لەکاتی بەکارھێنانداو گشت داتاکان 
لەرێگای (ئینکریپشنەوە) پارێزراوە".

جەخت لـــەوەش دەکاتـــەوە، لەدوای 
داگرتنی ئەپلیکەیشـــنەکە، بەشێوازێکی 
زۆر ئاســـان ئەتوانرێت لەرێگەی ژمارەی 
مۆبایل ئەکاونت دروستبکرێت و رێبەرەکە 
بەکاربھێنرێت، ئەو کەســـانەی کە وەک 
بازرگان بەشـــدارن لەرێبەرەکە ئەتوانن 

لەرێگەی ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
ســـلێمانیەوە ئەکاونتەکانیان (ڤێریفای) 
بکەن بۆ ئەوەی سوودمەند بن لەتەواوی 
خزمەتگوزاریەکانی ناو ئەپلیکەیشنەکە.

ئـــەم ڕێبەری بازرگانییە لە ئێســـتادا 
بەشێکی کارەکانی بەکۆتایی گەیشتووەو 
لەئایندەیەکـــی نزیکـــدا بودەکرێتەوەو 
وەبەرھێنەران و  خاوەنکاران و  بازرگانان و 
پشەســـازان و ھاوتیان دەتوانن سوودی 

لێوەربگرن.

بازرگانان دەتوانن 
سوود لەم  

ئەپلیکەیشنە وەربگرن 
بۆ ناساندنی پڕۆژەو 

خزمەتگوزاریی و 
کارگەکانیان 

بەھاوتیان و ئاگاداری 
نوێترین گۆڕانکارییە 

ئابوری و بازرگانیەکانی 
ناوچەکەو جیھان بن

ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی 
پێشکەوتووترین رێبەری بازرگانی ئەلکترۆنی دروستدەکات

"کۆمپانیاکانی ئاڵوگۆڕی دراو دەبێت لەچوارچێوەی رێکارەکانی 
بانکی ناوەندیی عێراقدا یەکبگرن"

ســـیروان محەمەد، ســـەرۆکی ژووری 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی پێشنیاز 
دەکات ئەو گەشـــتیارانەی کە بەنیازی 
گەشتکردنن بۆ دەرەوەی وت بۆ ئەوەی 
گۆڕینـــەوەی دیناریان بەدۆالر بەخێراتر 
بۆ ئەنجام بدرێت، دینارەکانیان لەجۆری 
٥٠ ھەزاریی و ٢٥ ھەزار دیناری پێبێت، 
تاکو کارەنیان بەکەمترین کات بۆ رایی 

بکرێت.
محەمـــەد،  ســـیروان  ئـــەوەی  دوای 
پیشەسازی  بازرگانی و  ژووری  سەرۆکی 
سلێمانی لەوتی ئەڵمانیا کۆبونەوەیەکی 
لەگەڵ محەمەد شیاع سودانی، سەرۆک 

بانکی  ئەنجامـــدا،  وەزیرانـــی عێـــراق 
پیشـــاندا  رەزامەندیی  عێراق  ناوەندیی 
لەفڕۆکەخانـــەی  دۆالر  بەفرۆشـــتنی 
نێودەوڵەتی ســـلێمانی بەنرخی کەمتر 
لەبازاڕو ھەر ١٠٠ دۆالرێک بە ١٣٢ ھەزار 

دینار دەدرێت بەگەشتیاران.
تەواوكردنـــی  دوای  لەئێســـتادا 
ڕێكارەكانی بەگەڕخستنی سیستمەكانی 
بازرگانـــی بانكـــی   نوســـینگەی 
(RT Bank) بەپێی ڕێنماییەكانی بانكی 
ناوەندیی عێراقی بۆ گەشتیارانی تەمەن 
ســـەرووی ١٨ ســـاڵ، بەنرخی فەرمیی 
گۆڕینەوەی (دیناری عێراقی بۆ دۆالر) 

دەســـتپێدەكات بەپێی ڕێنماییەكان بۆ 
ھەر گەشـــتیارێك رێگاپێـــدراوە  تەنھا 
یەكجـــار لەمانگێكدا ســـوود لەم بڕیارە 
ئەم خانەی  بەڕەچاوكردنی  وەربگرێت 

خوارەوە:
ھەڵگـــری  گەشـــتیار  پێویســـتە   .١

پاسپۆرتی عێراقی بێت.
(تكـــت و  گەشـــتیار  پێویســـتە   .٢
بەڵگەنامەكان)ی تایبەت بەگەشتكردنی 
ڕێكارەكانی  تەواوكردنی  دوایی  پێبێت و 
(چێكیـــن)و  بەگەشـــتكردن  تایبـــەت 
وەرگرتنـــی بۆردینـــگ كارت و (لێدانی 
مـــۆری ڕۆیشـــتوو لەپاســـپۆرت)ەكەی 

لـــەدوا وێســـتگەی فڕۆكەخانە لەھۆڵی 
ترانزێتـــی تێرمیناڵ پارە گۆڕینەوەكەی 

بۆ ئەنجامدەدرێت.
٣. دیاریكردنـــی بـــڕی گۆڕینەوەكان 
بانكی  ڕێنماییەكانی  بـــۆ  بەگەڕانـــەوە 
ناوەندیی عێراقـــی دەبێت، كە لەالیەن 
نوسینگەی بانكەكانی ڕێگەپێدراو لەناو 
فڕۆكەخانـــەی نێودەوڵەتیی ســـلێمانی  

جێبەجێدەكرێت.
ڕێنماییـــە گومرگییەكان  بەپێـــی   -٤
گەشـــتیارانی تەمەن سەرووی ١٨ ساڵ 
رێگەپێدراون تـــا بڕی ١٠ ھەزار دۆالری 
ئەمریكی و ٢٠٠ دوو ســـەد ھەزار دیناری 

عێراقی لەگەڵ خۆی بباتە دەرەوە.
بۆ ئەو مەبەســـتە پێویستە گەشتیار 
ڕەچـــاوی ئەم ڕێنماییـــە بكەن و دوای 
پارە گۆڕینەوەی (دینار بۆ دۆالر) لەناو 
فڕۆكەخانەدا، بەھیچ شـــێوەیەك نابێت 
لەبڕەكانـــی رێگاپێـــدراوی ڕێنماییەكان 
رێگای  بەپێچەوانەوە  پێبێـــت،  زیاتری 
پێنادرێت لەو بڕانـــەی كە رێگاپێدراوە 

زیاتر بباتەوە دەرەوە.
٥. ئـــەو گەشـــتیارانەی دەیانەوێـــت 
ئاڵوگـــۆڕی دراو بكـــەن پێویســـتە ٤ 
كاتژمێر پێش ئەنجامدانی گەشتەكەیان 

لەتێڕمیناڵی فڕۆكەخانە ئامادەبن.

ژووری بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی پێشنیازێک لەبارەی گۆڕینەوەی دراو 
لەفڕۆکەخانەکان دەخاتەڕوو

 ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێ�نی

  بازاڕی دراوی سلێ�نی

(٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦ (٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦



ئا: رێژەن سەردار

ئەنجومەنــــی بازاڕی دراوی ســــلێمانی 
کۆمپانیاکانــــی ئاڵوگــــۆڕی دراو ئاگادار 
رێکارەکانی  لەچوارچێــــوەی  دەکاتــــەوە 
بانکــــی ناوەندیــــی عێــــراق لەجۆرەکانی 
بازاڕەکەش  وتەبێژی  یەکبگرن،   (A-B)
نوســــینگەی  "ئــــەو کۆمپانیاو  دەڵێــــت 
دراوانــــەی لەجــــۆری (C)ن  یەکنەگرن و 
داواکاری پێشــــکەش نەکــــەن بۆ ئەوەی 
ببــــن بــــە لەجۆرەکانــــی (A-B) ، ھیچ 
بەھایەکیان نامنێنێت و وەک ئەوە وایە ئەو 
کۆمپانیاو نوسینگانە ھیچ شتێکیان نەبێ 

بەناوی کۆمپانیای ئاڵوگۆڕی دراوەوە".

جەبار گــــۆران، وتەبێژی بازاڕی دراوی 
سلێمانی لەبارەی رێوشوێنەکانی یەکگرتنی 
کۆمپانیاکانی ئاڵوگۆڕی دراو بەڕۆژنامەی 
"بازرگانی و پیشەســــازی" راگەیاند بەپێی 
رێوشــــوێنەکانی بانکی ناوەندیی عێراق، 
بۆ ئــــەوەی کۆمپانیاکان ســــوودمەند بن 
لەوەرگرتنــــی دۆالر، دەبێــــت ژمارەیەک 
کۆمپانیــــا یەکبگرن، چونکــــە ژمارەیان 
زۆرە، ئــــەو وتی "لەمانگــــی حوزەیران و 
تەموزی ســــاڵی ٢٠٢١، بەشــــێکی  زۆر  
لەکۆمپانیاکانــــی ئاڵوگۆڕی دراو، داوامان 
کرد کــــە بەھەمانشــــێوەی کۆمپانیاکانی 
عێراق لەبانکی ناوەندی عێراق پشــــکمان 
ھەبــــێ و بێبەش نەکرێین لەوەی دۆالرمان 
ڕۆژانە بەنرخی فەرمی پێبدرێت، ئەو کاتە 
بانکــــی ناوەندی وتی ئــــەم کۆمپانیانەی 
ھەرێمــــی کوردســــتان ژمارەیــــان زۆرەو 
سەرمایەشــــیان کەمە، زیاتر لەدوو ھەزار 
نوسینگەو کۆمپانیا لەھەرێمی  کوردستان 
ھەیە، ناتوانین ئێمە کۆنترۆڵیان بکەین، 
ئەبێ ئێوە ســــەرمایەکانتان زیاد بکەن، 
(C) بۆ نمونــــە لەکۆمپانیاکانی جۆری
یەوە ســــەرمایەکانتان بگــــۆڕن بەجۆری 
(A-B)، جۆری (B) ســــەرمایەکانتان 
 (A) بکەن بە ٢٥٠ ملیۆن دینار، جۆری
دەبێت سەرمایەکەیان ٥ ملیار  دینار بێت 
ئەمەش قورسە، بۆیە باشترین  چارەسەر 
ئەوەیــــە ٥ کۆمپانیــــا یــــان ١٠ کۆمپانیا 
یەکبگرن، بۆ ئەوەی ســــەرمایەکە بگاتە 

."(B) جۆری

جەبار گۆران وتیشی "بەپێی رێکارەکانی 
بانکــــی ناوەندی عێــــراق، کۆمپانیاکانی 
 A) ئاڵوگٶری دراو کراون بەسێ جۆری
B - C -)، جۆری (C) ســــەرمایەیان 
کەمە بەھیچ جۆرێک دۆالریان پێ نادرێت، 
بەم جۆرەکانی تر بشکیان پێ دەدرێت 
و دەتوانن دۆالر بە نرخی فەرمی لەبانکی 

ناوەندی عێراق بکڕن".

وتەبێژی بازاڕی دراوی سلێمانی ئاماژە 
بــــەوە دەکات ســــاڵێک و ھەشــــت مانگە 
ئــــەم ڕێکارانــــە بەردەوامەو بەشــــێک لە 
کۆمپانیاکان، ڕێوشوێنەکانیان گرتۆتەبەرو 
رێکارەکایــــان تــــەواو کردووە، بەشــــێک 
لەکۆمپانیاکانی جۆری (C) تا ئێستاش 
ھیچ ڕێکارێکیان نەگرتۆتەبەرو ھەنگاویان 
نەنــــاوە بۆ یەکگرتن لەگەڵ کۆمپانیاکانی 
تــــردا، لەبەرئەوە ھەمــــوو کۆمپانیاکانی 
ئاڵوگۆڕی دراو ئاگادار کراونەتەوە تاوەکو 
رۆژی ١ی ئــــاداری ٢٠٢٣ داواکاری بــــۆ 
لەچوارچێوەی  بکەن  یەکگرتن پێشکەش 
جۆرەکانــــی (A-B) یەکبگــــرن و دەبێت 

ھــــەر پێنج کۆمپانیا یــــان ١٠ کۆمپانیای 
ئاڵوگــــۆڕی دراو ببن بەیــــەک کۆمپانیا، 
جەبار گــــۆران وتی "کۆمپانیاکانی جۆری 
(C) چەندیــــن جار مۆڵەتیــــان بۆ نوێ 
کرایــــەوە، ســــاڵی ڕابردوو تاکــــو مانگی  
نۆیان بۆ نوێ کردنەوە، دواتر تاکو مانگی 
١٢ نوێ کرایەوە، ئێســــتا تاکو بەرواری 
١⁄٣⁄٢٠٢٣ کاتیان ھەیــــە کە داواکاری 

پێشکەش بکەن بۆ یەکگرتن".

لەوەی  بریتیە  "داواکارییەکە  وتیشــــی 
خێــــرا بچێت عەریزەیەک بــــدات بەبانکی 
ناوەندی ھەرێم کە ئێمە پێنج کۆمپانیاین 
یەکدەگرین، ڕێکارەکانیش ســــێ بۆ چوار 
مانگی پێدەچێت، ئــــەوەی کە تاکو ئەم 
مۆڵەتەی دانراوە داواکاری پێشکەش بکات 
پشکی دەبێت لەوەرگرتنی دۆالر بەنرخی 
فەرمی لەبانکی ناوەندی عێراق، ئەوەشی 
داواکاری پێشکەش نەکات ئیتر ئەو کاتە  
کۆمپانیاکەی کە لەجــــۆری (C)یە ھیچ 
بەھایەکــــی نابێــــت، وەک  ئەوە وایە ئەو 
کۆمپانیاو نوسینگەیە ھیچ شتێکی نەبێ 

بەناوی کۆمپانیای ئاڵوگۆڕی دراوەوە".

وتەبێژی بازاڕی دراوی سلێمانی جەغتی 
لەوە کردەوە کە دەبێت کۆمپانیای جۆری 
(A) ســــەرمایەکەی پێنج ملیــــار دینار 
بێت واتــــە ١٠ کۆمپانیا کە ســــەرمایەی 
ھــــەر یەکەیان ٥٠٩ ملیــــۆن دینارە یەک 
دەگرن سەرمایەکەیان دەبێت بە ٥ ملیار 
دینار، جۆری (B) دوو ملیارو ٥٠٠ ملیۆن 
دیناری پێویســــتە، واتــــە ٥ کۆمپانیا کە 
ســــەرمایەکەیان ٥٠٠ ملیۆن دینارە یەک 
دەگرن سەرمایەکەیان دەبێتە دوو ملیارو 
٥٠٠ ملیۆن دینار، ئەو وتی "تاکۆ ئێســــتا 
٢٦٣ کۆمپانیــــا داواکاریــــان پێشــــکەش 
تەواو  ڕێکارەکانیان  بەشــــێکیان  کردوە، 
کردووە، بەشێکیشــــیان ماوە، لەشــــاری 
 (C) ســــلێمانی ٣٥٠ کۆمپانیا لەجۆری
ھەن، تاکــــۆ ئێســــتا ٢٦٣ کۆمپانیایــــان 
داواکاری پێشکەش کردوە، کۆمپانیای وا 
ھەیە  ساڵێک لەمەوبەر داواکاری پێشکەش 
کردوەو کارەکانی خەریکە تەواو دەبێت، 
ھەندێکیش ھەیە ڕێکارەکانی تەواو کردوەو 
کێشــــەی نیــــە، ھەندیکیــــش ھەیە کاتی 
ماوە. لەدوای بەرواری ١⁄٣⁄٢٠٢٣، ئەو 
کۆمپانیانــــەی کە لەجۆری (C)ن و کاتی 
خۆی مۆڵەتیان لەبانکی ھەرێم وەرگرتوە، 
ئەگەر کۆمپانیاکانیان یەکنەگرێت و نەچنە 
قۆناغی (A - B) دوای ئەوەی داواکاری 
ڕاگیــــرا ئەو کۆمپانیانە ھیــــچ بەھایەکیان 

نامێنێت". 

وتیشی "لەسنوری پارێزگاری سلێمانی 
ئەگەر ئــــەم ٣٥٠ کۆمپانیایە رێکارەکان 
تەواو بکەن و یەکبگرن، ھەفتانە پشکیان 
دەبێت لەوەرگرتنی دۆالر بەنرخی فەرمی 
بانکی ناوەندی عێراق، من خۆم حســــابم 
کردوە ھەمــــوو  کۆمپانیاکانی ئاڵوگۆڕی 
دراو  ھەفتانە ٧٠ دەفتەر دۆالر وەردەگرن، 
لەھەفتەیەکدا ٤٩ ملیــــۆن دۆالر دەکات، 
ئەمە کاریگەری لەسەر بەھێزکردنی بەھای 
دینار دەبێت و دەروازەکانی دەستخستنی 

دۆالر بەنرخی فەرمی زیاد دەبێت".

جەبار گۆران ئەوەش روون دەکاتەوە کە 
ئامانج لەم  ڕێکارانە ئەوەیە نرخی فەرمی 
دۆالر لەگــــەڵ نرخی نافەرمی نزیک بێت، 

جگە لەبانکەکان کۆمپانیاکانی ئاڵوگۆڕی 
دراویش ڕاستەوخۆ پەیوەندییان بەبانکی 
ناوەندی عێراقەوە ھەبێت، دۆالر لەبانکی 
ناوەنــــدی وەربگــــرن، ئەو وتــــی "بانکی  
ناوەندی مەرجێکی ھەیە بۆ کۆمپانیاکان، 
بــــۆ نمونە کاتێــــک کۆمپانیایــــەک دۆالر 
لەبانکــــی ناوەندی عێــــراق بە ١٣١ ھەزار 
دەکڕێت، دەبێت بەھاوتیانی بفرۆشــــێت 
بــــە ١٣٢ ھەزار دینار، بانکــــی ناوەندی 
بــــازاڕەکان دەکات و  بــــەوردی چاودێری 
کارەکانی نوســــینگەو کۆمپانیاکان لەژێر 
چاودێــــری وردی بانکی ناوەندی دەبێت، 
ئەگەر کۆمپانیــــاکان ٧٠٠ ھەزار دۆالریان 
پێبدرێــــت، دەبێت بانکی ناوەندی بزانێت 
ئــــەم پارەیە بەکــــێ فرۆشــــراوە، ئەبێ 

بەپسوڵەی فەرمی بفرۆشرێت".

وتیشی "جاران پرۆسەکە بەشێوازێکی 
کالسیکی بوو، کۆمپانیایەک یان بانکێک 
یان بازرگانێک دەچــــوو دۆالری لەبانکی 
دەبردو  دینــــاری  وەردەگرت،  ناوەنــــدی 
دۆالرەکــــەی وەردەگــــرت، دواتــــر بانکی 
ناوەنــــدی نەیئەزانی ئەم دۆالرە  بۆ کوێ 

ئەڕوات، یان بۆ چ ئامانج و مەبەســــتێکە، 
بەم ئێســــتا کاتێک کۆمپانیاکان دۆالر 
وەردەگرن دەچنە سیســــتەمێكەوە کە بۆ 
نمونە ئەپڵیکەیشنێکە لەالپتۆپێکداو بانکی 
ناوەنــــدی چاودێــــری دەکات، ٧٠٠ ھەزار 
کۆمپانیایەکەوە  دەچنە سیستەمی  دۆالر 
کاتێــــک ئەیفرۆشــــێت وەســــڵێک دەدات 
دەخرێتــــە  وەســــڵە  ئــــەو  بەکڕیــــار، 
سیســــتەمەوە. بۆ نمونــــە کۆمپانیایەک 
بەنرخــــی فەرمی بانکــــی ناوەندی عێراق 
٧٠٠ ھەزار دۆالر وەردەگرێــــت، کاتێــــک 
١٠ ھەزار دۆر بەکەســــێک دەفرۆشێت، 
وەسڵێک دەداتە ئەو کەسەو ئەو وەسڵە 
دەخریتە سیستەمەوە کە بانکی ناوەندی 
عێــــراق چاودێــــری دەکات، ئەبێ بانکی 
ناوەندی عێراق بزانێت بۆ چ مەبەســــتێک 
ئەم دۆالرە فرۆشــــراوە، بــــۆ بازرگانییە 
یان بۆ کڕینــــی خانوو یان بۆ ئۆتۆمبێل، 
ئەمە ھەرچەندە ناتوانێت ســــەد لەسەد 
کۆنترۆڵی ســــپی کردنەوەی پارە بکات، 
بەم زۆر باشــــترە لە جــــاران، لەالیەکی 
تریش نرخی بازاڕو نرخی بانکی ناوەندی 

عێراق نزیک دەکاتەوە".

کۆمپانیاکانی ئاڵوگٶری 
دراو کراون بەسێ جۆری 

(A - B - C)، جۆری 
(C) سەرمایەیان کەمە 
بەھیچ جۆرێک دۆالریان 

پێنادرێت، بەم 
جۆرەکانی تر دەتوانن 
دۆالر بە نرخی فەرمی 

لەبانکی ناوەندی عێراق 
بکڕن

بازاڕی دراو ژوور بازرگانی

ئا: زریان محەمەد

 ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی 
بازرگانـــی  ڕێبـــەری  پێشـــکەوتووترین 
ئەلکترۆنی دروســـتدەکات بەسێ زمانی 
کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی، کە بازرگانان 
دەتوانن بەشێوەیەکی پێشکەوتوو سوود 
لەو ڕێبەرە بازرگانییە وەربگرن و ئاگاداری 
تەواوی زانیاریەکان بن دەربارەی ژووری 

بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی.

میر کاوە، ڕاوێـــژکاری ئایتی لەژووری 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی دەربارەی 
ڕێبەری بازرگانی ئەلکترۆنی بۆ ڕۆژنامەی 
"ژووری  وتی  پیشەســـازی"  "بازرگانی و 
بازرگانی و پیشەســـازی ســـلێمانی وەک 
ھەمیشـــە پێشـــەنگە لەپێشکەشکردنی 
خزمەتگوزارییەکان  نوێترین  باشـــترین و 
کارو  لەنوێترین  ھاوتیان،  بەبازرگانان و 
چاالکیەکانیـــدا ژوورەکەمان ھەســـتاوە 
بازرگانی  رێبەرێکـــی  بەدروســـتکردنی 
ئەلکترۆنی ھاوچەرخ بەشـــێوەی مۆبایل 
ئەپلیکەیشـــن بەســـێ زمانـــی کوردی و 
عەرەبی و ئینگلیزی بۆ ھەردوو سیستمی 
ئەندرۆیدو ئای ئۆ ئیس، بازرگانان دەتوانن 
ســـوود لـــەم  ئەپلیکەیشـــنە وەربگرن 
بۆ ناســـاندنی پـــڕۆژەو خزمەتگوزاریی و 
لەالیەکی  بەھاوتیـــان و  کارگەکانیـــان 
تـــرەوە لەڕێگەی ئەم ئەپلیکەیشـــنەوە 
ئاگاداری نوێتریـــن گۆڕانکارییە ئابوری و 
بازرگانیەکانـــی ناوچەکـــەو جیھان بن، 
ھەروەھا لەالیەکی تـــرەوە ھاوتیانیش 
دەتوانن سوودی لێوەرگرن بۆ دۆزینەوەو 
وەرگرتنی زانیاری لەسەر کارو چاالکییە 
بازرگانییە جۆراوجۆرەکان و پێشانگاکان و 
دامـــەزراوەکان  کارگـــەو  کۆمپانیـــاو 
لەپارێزگای سلێمانی و ناوچەکەدا لەگەڵ 
چەندیـــن زانیـــاری و تایبەتمەندی دیکە 
بەشـــێوەیەکی ناوازە لەســـەر ئاســـتی 
ڕۆژھەتی ناوەڕاست رێبەرێکی بازرگانی 
لەو شـــێوەیە لەرۆژھەتی ناوەڕاســـتدا 

دروستبکرێت".

دەربـــارەی گرنگـــی ئـــەو ڕێبـــەری 

بازرگانییە بۆ بازرگانـــان و خاوەنکاران، 
میر وتـــی "بازرگانـــان و خاوەنکارەکان 
لەرێگەی ئەم ئەپلیکەیشـــنەوە دەتوانن 
پرۆفایل و بزنس کاردی دیجیتالی تایبەت 
دروســـتبکەن  بزنســـەکەیان  بەخۆیان و 
و   (QR Code) لەڕێگـــەی 
بکەنەوە  نوێ  راستەوخۆ  زانیاریەکانیان 
بەشـــێوەی ئۆنالین، ئـــاگاداری نوێترین 
بازرگانی و  ژووری  خزمەتگوزارییەکانـــی 
پیشەســـازی ســـلێمانی بن و راستەوخۆ 
بەشـــێوەی ئۆنالین ئاگادارکردنەویان بۆ 

دەنێرێت ســـەبارەت بەو  گۆڕانکارینەی 
کە پەیوەندی بەســـێکتەری بزنس و کارو 
چاالکیەکەیانـــەوە ھەیـــە، گۆڕانـــکاری 
نرخەکانـــی دراو، ھەروەھـــا  دەتوانـــن 
ئـــەو ئامـــارو ڕاپۆرتانـــەی الیەنـــەکان 
بویدەکاتـــەوە، ھەروەھـــا دەتوانێـــت 
وەمی پرسیارەکانیان بەشێوەی ئۆنالین 
لەرێگـــەی ڤیرچـــوەڵ ئەسیســـتانتەوە 

بدرێتەوە".
لەبارەی پاراستنی زانیارییەوە تاچەند 
جێگەی دڵنیاییە ڕبەرە بازرگانیەکە، 

ئاماژەی بەوەدا "گشت زانیاریەکانی 
ناو ئەپلیکەیشنەکە بە بەکارھێنانی 

ستاندەردی جیھانی SSL/TLS پارێزراوە 
لەکاتی بەکارھێنانداو گشت داتاکان 
لەرێگای (ئینکریپشنەوە) پارێزراوە".

جەخت لـــەوەش دەکاتـــەوە، لەدوای 
داگرتنی ئەپلیکەیشـــنەکە، بەشێوازێکی 
زۆر ئاســـان ئەتوانرێت لەرێگەی ژمارەی 
مۆبایل ئەکاونت دروستبکرێت و رێبەرەکە 
بەکاربھێنرێت، ئەو کەســـانەی کە وەک 
بازرگان بەشـــدارن لەرێبەرەکە ئەتوانن 

لەرێگەی ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
ســـلێمانیەوە ئەکاونتەکانیان (ڤێریفای) 
بکەن بۆ ئەوەی سوودمەند بن لەتەواوی 
خزمەتگوزاریەکانی ناو ئەپلیکەیشنەکە.

ئـــەم ڕێبەری بازرگانییە لە ئێســـتادا 
بەشێکی کارەکانی بەکۆتایی گەیشتووەو 
لەئایندەیەکـــی نزیکـــدا بودەکرێتەوەو 
وەبەرھێنەران و  خاوەنکاران و  بازرگانان و 
پشەســـازان و ھاوتیان دەتوانن سوودی 

لێوەربگرن.

بازرگانان دەتوانن 
سوود لەم  

ئەپلیکەیشنە وەربگرن 
بۆ ناساندنی پڕۆژەو 

خزمەتگوزاریی و 
کارگەکانیان 

بەھاوتیان و ئاگاداری 
نوێترین گۆڕانکارییە 

ئابوری و بازرگانیەکانی 
ناوچەکەو جیھان بن

ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی 
پێشکەوتووترین رێبەری بازرگانی ئەلکترۆنی دروستدەکات

"کۆمپانیاکانی ئاڵوگۆڕی دراو دەبێت لەچوارچێوەی رێکارەکانی 
بانکی ناوەندیی عێراقدا یەکبگرن"

ســـیروان محەمەد، ســـەرۆکی ژووری 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی پێشنیاز 
دەکات ئەو گەشـــتیارانەی کە بەنیازی 
گەشتکردنن بۆ دەرەوەی وت بۆ ئەوەی 
گۆڕینـــەوەی دیناریان بەدۆالر بەخێراتر 
بۆ ئەنجام بدرێت، دینارەکانیان لەجۆری 
٥٠ ھەزاریی و ٢٥ ھەزار دیناری پێبێت، 
تاکو کارەنیان بەکەمترین کات بۆ رایی 

بکرێت.
محەمـــەد،  ســـیروان  ئـــەوەی  دوای 
پیشەسازی  بازرگانی و  ژووری  سەرۆکی 
سلێمانی لەوتی ئەڵمانیا کۆبونەوەیەکی 
لەگەڵ محەمەد شیاع سودانی، سەرۆک 

بانکی  ئەنجامـــدا،  وەزیرانـــی عێـــراق 
پیشـــاندا  رەزامەندیی  عێراق  ناوەندیی 
لەفڕۆکەخانـــەی  دۆالر  بەفرۆشـــتنی 
نێودەوڵەتی ســـلێمانی بەنرخی کەمتر 
لەبازاڕو ھەر ١٠٠ دۆالرێک بە ١٣٢ ھەزار 

دینار دەدرێت بەگەشتیاران.
تەواوكردنـــی  دوای  لەئێســـتادا 
ڕێكارەكانی بەگەڕخستنی سیستمەكانی 
بازرگانـــی بانكـــی   نوســـینگەی 
(RT Bank) بەپێی ڕێنماییەكانی بانكی 
ناوەندیی عێراقی بۆ گەشتیارانی تەمەن 
ســـەرووی ١٨ ســـاڵ، بەنرخی فەرمیی 
گۆڕینەوەی (دیناری عێراقی بۆ دۆالر) 

دەســـتپێدەكات بەپێی ڕێنماییەكان بۆ 
ھەر گەشـــتیارێك رێگاپێـــدراوە  تەنھا 
یەكجـــار لەمانگێكدا ســـوود لەم بڕیارە 
ئەم خانەی  بەڕەچاوكردنی  وەربگرێت 

خوارەوە:
ھەڵگـــری  گەشـــتیار  پێویســـتە   .١

پاسپۆرتی عێراقی بێت.
(تكـــت و  گەشـــتیار  پێویســـتە   .٢
بەڵگەنامەكان)ی تایبەت بەگەشتكردنی 
ڕێكارەكانی  تەواوكردنی  دوایی  پێبێت و 
(چێكیـــن)و  بەگەشـــتكردن  تایبـــەت 
وەرگرتنـــی بۆردینـــگ كارت و (لێدانی 
مـــۆری ڕۆیشـــتوو لەپاســـپۆرت)ەكەی 

لـــەدوا وێســـتگەی فڕۆكەخانە لەھۆڵی 
ترانزێتـــی تێرمیناڵ پارە گۆڕینەوەكەی 

بۆ ئەنجامدەدرێت.
٣. دیاریكردنـــی بـــڕی گۆڕینەوەكان 
بانكی  ڕێنماییەكانی  بـــۆ  بەگەڕانـــەوە 
ناوەندیی عێراقـــی دەبێت، كە لەالیەن 
نوسینگەی بانكەكانی ڕێگەپێدراو لەناو 
فڕۆكەخانـــەی نێودەوڵەتیی ســـلێمانی  

جێبەجێدەكرێت.
ڕێنماییـــە گومرگییەكان  بەپێـــی   -٤
گەشـــتیارانی تەمەن سەرووی ١٨ ساڵ 
رێگەپێدراون تـــا بڕی ١٠ ھەزار دۆالری 
ئەمریكی و ٢٠٠ دوو ســـەد ھەزار دیناری 

عێراقی لەگەڵ خۆی بباتە دەرەوە.
بۆ ئەو مەبەســـتە پێویستە گەشتیار 
ڕەچـــاوی ئەم ڕێنماییـــە بكەن و دوای 
پارە گۆڕینەوەی (دینار بۆ دۆالر) لەناو 
فڕۆكەخانەدا، بەھیچ شـــێوەیەك نابێت 
لەبڕەكانـــی رێگاپێـــدراوی ڕێنماییەكان 
رێگای  بەپێچەوانەوە  پێبێـــت،  زیاتری 
پێنادرێت لەو بڕانـــەی كە رێگاپێدراوە 

زیاتر بباتەوە دەرەوە.
٥. ئـــەو گەشـــتیارانەی دەیانەوێـــت 
ئاڵوگـــۆڕی دراو بكـــەن پێویســـتە ٤ 
كاتژمێر پێش ئەنجامدانی گەشتەكەیان 

لەتێڕمیناڵی فڕۆكەخانە ئامادەبن.

ژووری بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی پێشنیازێک لەبارەی گۆڕینەوەی دراو 
لەفڕۆکەخانەکان دەخاتەڕوو

 ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێ�نی

  بازاڕی دراوی سلێ�نی

(٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦ (٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦



ئا: رێژەن سەردار

قه یرانی دارایی نرخی شمه ك و كاكانی 
بردوەتەوە ســـه ر پلێتی ئه سڵی خۆی و 
بازاڕ پـــڕ بوه  لەتابلۆكانی  داشـــكاندن، 
به وته ی دوكانداره كانیـــش "ئه و عه یامه  
به سه رچو خه ڵك به گیرفانپڕی كه لوپه ل 
بكڕێـــت و گوێنه دانه  نرخی گـــران، بۆیه  
ئێســـتا ناچـــارن داشـــكاندن بكه ن تا 

كه لوپه له كانیان بفرۆشن".

له دیاردە  یه كێكـــن  ھەرزانبـــازاڕەکان 
سەرنجڕاکێشـــەکانی ئێستای شارەکانی 
ھەرێمی کوردستان کە بەردەوام دەیانەوێ 
لەڕێگـــەی ھەرزانی نرخەکانیانەوە کڕیار 
بـــەرەو الی خۆیان راکێشـــن،  به وته ی 
ھـــاوكار ئەحمەد كـــه  یه كێكه  لەخاوەن 
ھەرزانبازاڕەکانـــی لەگەڕەکـــی "کانـــی 
نرخی  "دابه زاندنـــی  ســـلێمانی  بـــا"ی 
شمه ك و كاڵکانیان په یوه ندی به م دۆخه  
ئابورییه وه  ھه یه  كه  ھاوتیان به گشتی و 
به تایبه تیش فه رمانبـــه ران ناتوانن وەک 
ســـانی بـــەر لەســـەرھەلدانی قەیرانی 

دارایی کاو شمەکی پێویست بکڕن".
چەند ساڵێکە قه یرانی دارایی جوڵەی 
بازاڕی کوردســـتانی خـــاو کردوەتەوەو 
گه ڕی ئابوریش به جۆرێك سســـتبوه  كه  
ھیچ كه س له بازاڕ ناتوانێت ھاوشـــێوه ی 
پێشـــو كاربكات، چونكه  ئێســـتا وه كو 
جاران موچه خـــۆران و ھاوتیان ناتوانن 
خه رجـــی بكه ن له قۆناغـــی دابینكردنی 
كای خۆشگوزه رانیه وه  ھاتونه ته وه  سه ر 
قۆناغـــی دابینکردنی كای پێویســـت و 
نرخه كان  بێگوێدانه   ناتوانن  سه ره تایی و 

شتومه ك بكڕن.
ھـــاوكار  ئـــەوەش روون دەکاتـــەوە 
کە ســـەرباری ئەوەی نرخه كانیشـــیان 
داشكاندوه ، بەم ھێشـــتا وه كو جاران 
شـــمه ک نافرۆشـــن و ھـــه ر كڕیاریـــان 
وەک پێویســـت نییە، جـــاری وایە زیان 
له فرۆشـــتنی كاكانیشیان ده كه ن ، ئەو 
وتی " ئێســـتا کە بـــەرەو وەرزی بەھار 
دەچین، بلوزو قەمســـەلەمان الیە بە ٢٠ 
تا ٢٥ ھـــه زار دینار كڕیومانه  بۆ ئه وه ی 
بۆ ســـاڵێكی تر نه مێنێته وه  ده یفرۆشین 
به١٥و ٢٠ ھه زار دینارو ھێشتاش به باشی 

نافرۆشرێت".

ئەوەی ئێســـتا لەبازاڕەکانی سلێمانیدا 
سەرنجڕادەکێشـــێت. زۆرێک لەشـــوێنە 
بازرگانییەکان داشکاندنیان راگەیاندووە.
له گـــه ڵ ســـه رھه ڵدانی قه یرانی دارایی 
سەدان ھه رزانبازاڕ له ھه رێمی كوردستان 
كرانـــه وه  کـــە كێبەركێی نـــرخ له گه ڵ 

بازاڕه كان ده كه ن.
تاپێش قه یرانـــی دارایی، باوباوی ئه و 
ســـۆپەرمارکێت و مۆڵـــه  گرانانه  بوو كه  
کاو جلوبه رگه كانیـــان گران و ماركه بو، 
بـــه م قه یرانـــی دارایی ئـــه م مۆنه ی 
چۆڵكـــردو ده رگای بـــەڕووی ســـه دان 
بـــازاڕدا كردەوه،  ھه رزانبـــازاڕو ھه فته  
چونكه  خه ڵك ده گه ڕا بۆ ھه رزانترین نرخ 
له ھه ركوێیـــه ك بێت، ئه وه ش له ئه نجامی 
قه یرانـــی دارایی و كه مبونه وه ی ئاســـتی 

داھاتی تاكه كه س.

محەمەد تاھیر کە خاوەنی ھەفتەبازاڕێکە 
لەگەڕەکـــی لەخەبات و ماوەی ھەشـــت 
ساڵە كراوه ته وه، ئاماژه  بۆ ئه وه ده كات 

جیاوازی ئـــەوان له گه ڵ ناو بازاڕ ئه وه یه  
ئـــه و كایانه ی بۆیان دێت ئەوان  ته نھا 
كـــرێ ره فانـــه ی لێوه رده گـــرن و كاكه  
به نرخێکی كه م تائاستی نرخی یه كه می 
ده  فرۆشن به ھاوتیان، ئەو وتی "ئێسته  
بازاڕه كانی سلێمانی وه كو یه كی لێھاتوه  
به یه ك پێوەر کاو شـــمەک و جلوبەرگ 
ده فرۆشرێت، چونكه  سه ره تا جۆرێكی تر 

بوو، به م ئێستا وایلێھاتوه ".

ئێســـتا  نـــرخ  "ســـه رباری  وتیشـــی 
به شـــێك  ئه وه ده كرێـــت  باســـی  زۆر 
راكێشـــانی  بۆ  ته نھا  له ھه رزانبازاڕه كان 
كارده كه ن و چه ندین  كڕیاران  ســـه رنجی 
فێڵی بازرگانـــی به كارده ھێنن كه  زیان 
به كڕیاران ده گه یه نێت. تەنانەت ئێســـتا 
کار گەیشـــتووە بـــەوەی به شـــێك له و 
ھه فته بازاڕو ھه رزانبازاڕانه  ئه گه ر كایه ك 
دابشـــكێنن بۆ ئه وه ی ســـه رنجی كڕیار 
رابكێشێت، له سه ر كاكانی تر قه رەبوی 
ده كه نـــه وه، تەنانەت  ھه فته بـــازاڕ ھه یه  
له كاتی نزیكبونه وه ی ماوه ی به سه رچون 

كاكه ی به ھه رزان ده فرۆشێت".

بازرگانی بازاڕی دراو

بازاڕ پڕ بووه  لەتابلۆكانی  داشكاندن

ئەوەی ئێستا 
لەبازاڕەکانی سلێمانیدا 

سەرنجڕادەکێشێت 
زۆرێک لەشوێنە 
بازرگانییەکان 
داشکاندنیان 

راگەیاندووەو دەیان 
ھه رزانبازاڕ كێبەركێی 
نرخ له گه ڵ بازاڕه كان 

ده كه ن

پێشتر خاوەن 
سەرمایەکان، 

سەرمایەکانیان بۆ 
خانوو زەویوزار 

دەگۆڕی، بەم ئێستا 
خاوەن سەرمایەکان 

پارەکانیان لەو بوارە 
دانانێن

ئا:  زریان محەمەد

مامەڵەکردن بەفرۆشتنی زەوی و خانو 
لەسنوری پارێزگای سلێمانی خاوبونەوەی 
بەخۆیەوە بینیوە، خاوەن نوسینگەکان 
ھۆکارەکـــەی بۆ بەرزبونـــەوەی نرخی 
دۆالرو ناســـەقامگیری ڕەوشی سیاسی 

لەھەرێمی کوردستان دەگێڕنەوە.

دیـــاری کەریم، خاوەنی نوســـینگەی 
خانوبەرە لەشاری سلێمانی بۆ ڕۆژنامەی 
"بازرگانی  و پیشەسازی" وتی "ماوەیەکە 
مامەڵەکردن  ڕاوەستاوە  بەتەواوی  بازاڕ 
بـــەزەوی و خانـــو بەتـــەواوی پەکـــی 
کەوتووە لەئێستادا، بەرزبونەوەی نرخی 
دۆالر بەرامبـــەر بەدینـــار خاوبونەوەی 
نەموڵک  دروستکردووە،  لەمامەڵەکردن 
دەفرۆشـــرێت نەدەکڕدرێـــت، چونکـــە 
ھاوتیان ئەو پارەیەی ھەیانە بەدینارە 
کاتێک دەیکـــەن بەدۆالر لـــەم کاتەدا 
زیانی زۆر دەکەن، بۆیە ھیچ کەســـێک 

مامەڵە ناکات، خانوی کرێش زۆر بووە 
ھاوتیانی شارەکانی خواروی عێراقیش 
کەمتر دێنە سلێمانی، لەسانی ڕابردودا 
بەشێکی زۆری داواکردنی خانوی کرێ و 
شـــارەکانی  ھاوتیانی  زەوی  کڕینـــی 
خواروی عێراق بون، بەم لەئێســـتادا 

کەمبۆتەوە".
وتیشـــی "بـــەراورد بەپار ســـاڵ لەم 
کاتەدا ئێمە وەک نوسینگەکەی خۆمان 
دو بۆ سێ گرێبەستمان نوسیوە، بەم 
نزیکەی ســـێ مانگە من یەک گرێبەستم 
نەنوسیوەو لەسەرەتای ئەمساڵەوە ھیچ 
بەشێک  نەنوســـیوەو  گرێبەســـتێکمان 
لەنوسینگەکان داخراون و ھیچ ئێشێکیان 
نیە بەھۆی بـــێ بازاڕییەوە، زیادکردنی 
باج لەسەر خاوەن نوسینگەکان لەکاتی 
تازەکردنەوە ئەوەش قورســـاییەکی ترە 

لەسەر خاوەن نوسینگەکان".
ســـەرمایەکان،  خـــاوەن  پێشـــتر 
زەوی)  (خانـــوو  ماڵەکانیان  موڵـــک و 
بەســـەرمایەیەکی بە بەھا دادەنا، بۆیە 

ســـەرمایەکانیان بـــۆ خانـــوو زەویوزار 
خـــاوەن  ئێســـتا  بـــەم  دەگـــۆڕی، 
ســـەرمایەکان پارەکانیـــان لـــەو بوارە 

دانانێن.
ئەو خاوەن نوسینگەیە ئاماژە بەوەش 
دەکات "لەماوەی ڕابردودا ئەو زەویانەی 
مامەڵەی پێوەدەکراو بازاڕی گەرموگوڕ 
کـــرد بوو، ئەوانە بون کـــە پێیاندەوترا 
فۆڕم جوڵەیەکی باشـــی پێوە دەکرا کە 
نرخەکانیان لەپانـــزە ھەزار دۆالرەو بۆ 
ســـی ھەزار دۆالر بوو، ئەمەش لەالیەن 
چینـــی فەرمانبـــەران و کاســـبکارانەوە 
دەکـــڕدرا، دوای ڕاگرتنی بڕیای مامەڵە 
نەکردن بەو زەویانـــەوە بەتەواوی بازاڕ 

وەستاوە".
شارەزایانی کەرتی خانووبەرە پێیانوایە 
قەیرانی سیاسی کاریگەری زۆری لەسەر 
کەرتـــی خانوبەرەو مـــاڵ و موڵک ھەیە 
ھەرکات سەقامگیریی و پەیوەندی الیەنە 
سیاســـیەکان پتەو بێت ئەوا ھاوتیان 
دڵنیا دەبنەوە لەخەرجکردنی پارەکانیان 

بـــۆ کڕینی خانوو زەوی. شـــارەزایەکی 
بەرزبونـــەوەی دۆالر  پێیوایە  ئابـــوری 
کاریگەری لەســـەر ڕەوشی مامەڵەکردن 
بەخانوو زەویەوە ھەیە، یوسف شەریف 
بۆ رۆژنامەی "بازرگانی و پیشەســـازی" 
رایگەیاند "ســـەقامگیری نرخی دیناری 
عێراقـــی بەرامبـــەر بـــەدۆالر وادەکات 
ھاوتیـــان مامەڵـــە بەپارەکانیانـــەوە 
بکـــەن و موڵک و ماڵی پێبکـــڕن، بەم 
لەئێســـتادا بەرزبونـــەوەی نرخی دۆالر 
وایکـــردووە مامەڵەکـــردن بوەســـتێت 
ھاوتیـــان دەیانەوێـــت دڵنیـــا ببنەوە 
لەگۆڕانکارییەکانی نرخی دینار بەرامبەر 
بـــەدۆالر، ھەربۆیە بازاڕی زەوی و خانوو 

وەستاوە".
بەپێـــی ئامـــاری ژووری بازرگانـــی و 
پیشەســـازی ســـلێمانی بەشـــی ئایتی 
نوسینگەکانی  ژمارەی  لەســـاڵی ٢٠٢٢ 
خانوبـــەرە ٢٠٢٣ نوســـینگە بووەو لەو 
ژمارەیـــە ٨ نوســـینگەیان کارەکانیان 

بەفەرمی ڕاگرتووە.

مامەڵەی زەوی و خانوو کەمی کردووە

ئا: رێژەن سەردار

بەرێوەبـــەری بەرێوبەرایەتی چاودێری 
بازرگانی ســـلێمانی ئاماژە بەوە دەکات 
کوردستان  ھەرێمی  ســـەرەکی  کێشەی 
لەکوردستان  ئەوەیە  بەدراو  ســـەبارەت 
سیســـتەمی بانکیمان نییە، ئەو دەڵێت 
"چارەسەری کێشەی دۆالر تەنھا ئەوەیە 
بازرگانان و نوسینگەکانی دراو پابەند بن 
بەسیســـتەمی ســـوێفتەوەو واز لەکاغەز 
پـــارە  حەواڵە  بھێنـــن و بەئەلکترۆنـــی 

بکەن".

بەڕێوەبـــەری  غەفـــور،  ســـۆران 
بازرگانـــی  چاودێـــری  بەڕێوبەرایەتـــی 
ســـلێمانی ئاماژە بـــەوە دەکات ئەگەر 
 حەواڵـــە رابگیرێت و بازرگانـــان نەتوانن 
دەرچەیـــەک بدۆزنەوە بـــۆ ناردنی پارە 
بەدڵنیایەوە کێشـــە بۆ کەرتی بازرگانی 
دروســـت دەبێت، لەبەر ئەوەی زۆربەی 
کاکانی نـــاو بازاڕ لـــەدەرەوە ھاوردە 
دەکرێت، ئەو دەڵێت "ئێمە چەندین ساڵە 
دۆالر دێت و دەڕوات کێشـــەمان نەبووە، 
بـــەم دوای بەرزبونـــەوەی ئەمدواییەی 
نرخی دۆالر، کۆمەڵێک دەنگۆ دروســـت 
بووە، کاتێک بانکی ناوەندی دۆالری بە 
١٤٨ ھەزار دەفرۆشـــت ھیچ کێشـــەمان 
نەبوو بازرگانان و گەشتیاران و نەخۆشان 
دۆالریـــان دەکڕی، ئێســـتاش کە بانکی 
ناوەنـــدی دۆالر دەفرۆشـــێت بـــە ١٣٢ 
ھـــەزار دینـــار بەبڕوای من بـــازاڕ زیاتر 

دەبوژێتەوە".

وتیشی "بازرگانێک بیەوێت کاو شمەک 
ھـــاوردە بکات ئەو پارەیـــەی بۆ خەرج 
دەکرێت بە ١٣٢ ھەزار دینارو لەئێستادا 
ژوورە بازرگانییـــەکان کار لەســـەر ئەم 
بابەتـــە دەکـــەن تەنھا رێوشـــوێنەکان 

ماوە".
ئەمە لەکاتێکدایە کە لەکۆتایی ســـاڵی 
رابردوەوە، ئەمەریـــکا ناردنی دراوی بۆ 
بەغدا ســـنووردار کردووە بەمەبەســـتی 
بەرەنگاربوونەوەی ســـپیکردنەوەی پارە 
لەعێراق و گواستنەوەی دۆالر بۆ وتانی 
وەک ئێـــران و ســـوریا، کـــە گەمارۆی 

ئابورییان خراوەتە سەر.
لەدوای روخانی رژێمی سەدام حوسێن 
داھاتی ھەناردەکردنی  لەســـاڵی ٢٠٠٣، 
تایبەتدا  لەحیســـابێکی  نەوتی عێـــراق 
لەبانکی ناوەنـــدی ئەمریکادا دادەنرێت و 
واشنتۆنیش مانگانە بەشێک لەو پارەیە 

بەدۆالر بۆ بەغدا دابین دەکات.
 ئـــەم گواســـتنەوەی پارەیـــە کـــە 
پێشـــتر لەمانگەکەدا بڕەکەی زیاتر بو، 
لەسەرەتای ئەمســـاڵەوە بڕەکەی کەمی 
کـــردو ئەمەش بـــوە ھـــۆی الوازبوونی 
دینار لەبەرامبـــەر دۆالرداو ماوەی زیاتر 
لەدوو مانگە نرخی دینارەوە لەبەرامبەر 
دۆالردا ناســـەقامگیرەو بەردەوام بەرزو 

نزم دەکات.
 میدیاکانی رۆژئاوا جەغت لەوە دەکەن 
کە عێراق یەکێکە لەبـــازاڕە گرنگەکانی 

خزمەتگوزاریـــی و  ھەناردەکردنـــی 
نانەوتی کۆماری ئیســـالمی و  کەلوپەلی 
دەستگەیشتن  بۆ  گرنگە  سەرچاوەیەکی 

بەدۆالرو بۆ دەربازبون لەسزاکان.
بە گوتەی ئەمینـــداری ژوری بازرگانی 
ھاوبەشـــی ئێران و عێراق "جیھانبەخشی 
ســـنجابی"، سەپاندنی ســـزا بەسەر ١٥ 
بانکی ئەھلی عێراقی لەگۆڕینی حەواڵەی 
دینار بۆ دۆالر، نرخی دۆالری لەعێراقدا 
بەرز کردوەتـــەوە، ھەروەھا ئەم بابەتە 
یەکێکـــە لەھۆکارەکانی دابەزینی نرخی 

تمەن.
ماوەیەکە عێـــراق لە رێگەی ژمارەیەک 
رێوشوێنەوە دەیەوێت ئەو بڕە دۆالرەی 
کـــە رۆژانـــە بانکـــی ناوەندیـــی عێراق 

دەیفرۆشـــێت، رێگە لە چوونە دەرەوەی 
بگرێت. بۆ ئەو مەبەستە لەالیەن بانکی 
بەعێراق  ھۆشداری  ئەمریکاوە  فیدراڵیی 
دراوەو مەرجەکانـــی پێدانـــی دۆالر بەم 
مەرجەکانی  بـــوون و  تووندتـــر  وتـــە 
فرۆشتنیشی لێ قورس کردووە، چونکە 
ئەمریکا پاســـاوی ھەیە بۆ ئەو کارەی و 
دەســـتی  دەگاتە  دۆالرەکەی  پێیوایـــە 
نەیارەکانی لەکۆماری ئیســـالمی ئێران و 

رژێمی سوریا.

بەڕێوەبـــەری  غەفـــور،  ســـۆران 
بازرگانـــی  چاودێـــری  بەڕێوبەرایەتـــی 
ســـلێمانی ھۆکاری ئـــەوەی نرخی دۆالر 
لەسلێمانی زیاترە لەبەغدا دەگەڕێنێتەوە 

بۆ ئەوەی دۆالر دەستاو دەست دەکات، 
بازرگانێـــک کـــە دۆالر  حەواڵـــە دەکات 
لەبەغداد کرێ عمولەی ھەرزانتر لەســـەر 
دەکەوێت، ئەو وتی "کێشـــەی سەرەکی 
ھەرێمی کوردستان ئەوەیە، لێرە بانکمان 
نیە ئەگەر سیســـتەمی بانکـــی ھەبێت 
ئەم کێشـــانەمان تووش نابێت، کەسێک 
کە گەشـــت دەکات بـــۆ ئەوروپا ئەگەر 
سیســـتەمی بانکی ھەبێت کارەکانی بۆ 

ئاسانتر دەکرێت".
وتیشـــی "ئێمـــە وەک بەڕێوبەرایەتی 
ســـلێمانی  بازرگانـــی  چاودێـــری 
کە  گرتووە  نوسینگەمان  لەگەڕەکەکاندا 
بـــەراورد بەبازاڕی دۆالرەکە ٢٥٠ بۆ ٥٠٠ 

دینار گرانتر دۆالریان فرۆشتووە".

سۆران غەفور چەغتی لەوەش کردەوە 
کە چارەســـەری کێشـــەی دۆالر تەنھا 
ئەوەیە بازرگانان و نوســـینگەکانی دراو 
پابەند بن بەسیســـتەمی سویفتەوەو واز 
لەکاغەز بھێنن و بەئەلکترۆنی پارە  حەواڵە 
بکەن، چونکە ئەمریکا داوایی سیستەم 
دەکات، ئەو وتی "بەڕای من نرخی دۆالر 
دادەبەزێـــت و دینار بەھێز دەبێت بەھۆی 
ئێمە  ناوەندییەوە،  بانکـــی  ڕێکارەکانی 
داوا لەھاوتیان دەکەین پارە نەگۆڕنەوە 
بـــەدۆالر، ھاوتی  نەکەن  دینارەکانیان 
ئاســـایی بچێتـــە ئەو مامەنـــەوە زیان 
دەکات، بـــەم بازرگانان شـــارەزاترن و 

کەمتر زیان دەکەن".

 نرخی دۆالر 
دادەبەزێت و دینار 

بەھێز دەبێت بەھۆی 
ڕێکارەکانی بانکی 

ناوەندییەوە، ئێمە داوا 
لەھاوتیان دەکەین 

پارە نەگۆڕنەوە 
دینارەکانیان نەکەن 

بەدۆالر، ھاوتی 
ئاسایی بچێتە ئەو 

مامەنەوە زیان 
دەکات، بەم بازرگانان 
شارەزاترن و کەمتر زیان 

دەکەن

بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی چاودێری بازرگانی سلێمانی:
چارەسەری کێشەی دۆالر پابەندبوونی بازرگانان و 

نوسینگەکانی دراوە بەسیستەمی سوێفتەوە

  بازاڕی دۆالرەکەی سلێ�نی

  داشکاندن بووە به دیاردەیەکی سەرنجڕاکێشی ئێستای بازاڕەکانی کوردستان

(٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦ (٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦
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قه یرانی دارایی نرخی شمه ك و كاكانی 
بردوەتەوە ســـه ر پلێتی ئه سڵی خۆی و 
بازاڕ پـــڕ بوه  لەتابلۆكانی  داشـــكاندن، 
به وته ی دوكانداره كانیـــش "ئه و عه یامه  
به سه رچو خه ڵك به گیرفانپڕی كه لوپه ل 
بكڕێـــت و گوێنه دانه  نرخی گـــران، بۆیه  
ئێســـتا ناچـــارن داشـــكاندن بكه ن تا 

كه لوپه له كانیان بفرۆشن".

له دیاردە  یه كێكـــن  ھەرزانبـــازاڕەکان 
سەرنجڕاکێشـــەکانی ئێستای شارەکانی 
ھەرێمی کوردستان کە بەردەوام دەیانەوێ 
لەڕێگـــەی ھەرزانی نرخەکانیانەوە کڕیار 
بـــەرەو الی خۆیان راکێشـــن،  به وته ی 
ھـــاوكار ئەحمەد كـــه  یه كێكه  لەخاوەن 
ھەرزانبازاڕەکانـــی لەگەڕەکـــی "کانـــی 
نرخی  "دابه زاندنـــی  ســـلێمانی  بـــا"ی 
شمه ك و كاڵکانیان په یوه ندی به م دۆخه  
ئابورییه وه  ھه یه  كه  ھاوتیان به گشتی و 
به تایبه تیش فه رمانبـــه ران ناتوانن وەک 
ســـانی بـــەر لەســـەرھەلدانی قەیرانی 

دارایی کاو شمەکی پێویست بکڕن".
چەند ساڵێکە قه یرانی دارایی جوڵەی 
بازاڕی کوردســـتانی خـــاو کردوەتەوەو 
گه ڕی ئابوریش به جۆرێك سســـتبوه  كه  
ھیچ كه س له بازاڕ ناتوانێت ھاوشـــێوه ی 
پێشـــو كاربكات، چونكه  ئێســـتا وه كو 
جاران موچه خـــۆران و ھاوتیان ناتوانن 
خه رجـــی بكه ن له قۆناغـــی دابینكردنی 
كای خۆشگوزه رانیه وه  ھاتونه ته وه  سه ر 
قۆناغـــی دابینکردنی كای پێویســـت و 
نرخه كان  بێگوێدانه   ناتوانن  سه ره تایی و 

شتومه ك بكڕن.
ھـــاوكار  ئـــەوەش روون دەکاتـــەوە 
کە ســـەرباری ئەوەی نرخه كانیشـــیان 
داشكاندوه ، بەم ھێشـــتا وه كو جاران 
شـــمه ک نافرۆشـــن و ھـــه ر كڕیاریـــان 
وەک پێویســـت نییە، جـــاری وایە زیان 
له فرۆشـــتنی كاكانیشیان ده كه ن ، ئەو 
وتی " ئێســـتا کە بـــەرەو وەرزی بەھار 
دەچین، بلوزو قەمســـەلەمان الیە بە ٢٠ 
تا ٢٥ ھـــه زار دینار كڕیومانه  بۆ ئه وه ی 
بۆ ســـاڵێكی تر نه مێنێته وه  ده یفرۆشین 
به١٥و ٢٠ ھه زار دینارو ھێشتاش به باشی 

نافرۆشرێت".

ئەوەی ئێســـتا لەبازاڕەکانی سلێمانیدا 
سەرنجڕادەکێشـــێت. زۆرێک لەشـــوێنە 
بازرگانییەکان داشکاندنیان راگەیاندووە.
له گـــه ڵ ســـه رھه ڵدانی قه یرانی دارایی 
سەدان ھه رزانبازاڕ له ھه رێمی كوردستان 
كرانـــه وه  کـــە كێبەركێی نـــرخ له گه ڵ 

بازاڕه كان ده كه ن.
تاپێش قه یرانـــی دارایی، باوباوی ئه و 
ســـۆپەرمارکێت و مۆڵـــه  گرانانه  بوو كه  
کاو جلوبه رگه كانیـــان گران و ماركه بو، 
بـــه م قه یرانـــی دارایی ئـــه م مۆنه ی 
چۆڵكـــردو ده رگای بـــەڕووی ســـه دان 
بـــازاڕدا كردەوه،  ھه رزانبـــازاڕو ھه فته  
چونكه  خه ڵك ده گه ڕا بۆ ھه رزانترین نرخ 
له ھه ركوێیـــه ك بێت، ئه وه ش له ئه نجامی 
قه یرانـــی دارایی و كه مبونه وه ی ئاســـتی 

داھاتی تاكه كه س.

محەمەد تاھیر کە خاوەنی ھەفتەبازاڕێکە 
لەگەڕەکـــی لەخەبات و ماوەی ھەشـــت 
ساڵە كراوه ته وه، ئاماژه  بۆ ئه وه ده كات 

جیاوازی ئـــەوان له گه ڵ ناو بازاڕ ئه وه یه  
ئـــه و كایانه ی بۆیان دێت ئەوان  ته نھا 
كـــرێ ره فانـــه ی لێوه رده گـــرن و كاكه  
به نرخێکی كه م تائاستی نرخی یه كه می 
ده  فرۆشن به ھاوتیان، ئەو وتی "ئێسته  
بازاڕه كانی سلێمانی وه كو یه كی لێھاتوه  
به یه ك پێوەر کاو شـــمەک و جلوبەرگ 
ده فرۆشرێت، چونكه  سه ره تا جۆرێكی تر 

بوو، به م ئێستا وایلێھاتوه ".

ئێســـتا  نـــرخ  "ســـه رباری  وتیشـــی 
به شـــێك  ئه وه ده كرێـــت  باســـی  زۆر 
راكێشـــانی  بۆ  ته نھا  له ھه رزانبازاڕه كان 
كارده كه ن و چه ندین  كڕیاران  ســـه رنجی 
فێڵی بازرگانـــی به كارده ھێنن كه  زیان 
به كڕیاران ده گه یه نێت. تەنانەت ئێســـتا 
کار گەیشـــتووە بـــەوەی به شـــێك له و 
ھه فته بازاڕو ھه رزانبازاڕانه  ئه گه ر كایه ك 
دابشـــكێنن بۆ ئه وه ی ســـه رنجی كڕیار 
رابكێشێت، له سه ر كاكانی تر قه رەبوی 
ده كه نـــه وه، تەنانەت  ھه فته بـــازاڕ ھه یه  
له كاتی نزیكبونه وه ی ماوه ی به سه رچون 

كاكه ی به ھه رزان ده فرۆشێت".

بازرگانی بازاڕی دراو

بازاڕ پڕ بووه  لەتابلۆكانی  داشكاندن

ئەوەی ئێستا 
لەبازاڕەکانی سلێمانیدا 

سەرنجڕادەکێشێت 
زۆرێک لەشوێنە 
بازرگانییەکان 
داشکاندنیان 

راگەیاندووەو دەیان 
ھه رزانبازاڕ كێبەركێی 
نرخ له گه ڵ بازاڕه كان 

ده كه ن

پێشتر خاوەن 
سەرمایەکان، 

سەرمایەکانیان بۆ 
خانوو زەویوزار 

دەگۆڕی، بەم ئێستا 
خاوەن سەرمایەکان 

پارەکانیان لەو بوارە 
دانانێن

ئا:  زریان محەمەد

مامەڵەکردن بەفرۆشتنی زەوی و خانو 
لەسنوری پارێزگای سلێمانی خاوبونەوەی 
بەخۆیەوە بینیوە، خاوەن نوسینگەکان 
ھۆکارەکـــەی بۆ بەرزبونـــەوەی نرخی 
دۆالرو ناســـەقامگیری ڕەوشی سیاسی 

لەھەرێمی کوردستان دەگێڕنەوە.

دیـــاری کەریم، خاوەنی نوســـینگەی 
خانوبەرە لەشاری سلێمانی بۆ ڕۆژنامەی 
"بازرگانی  و پیشەسازی" وتی "ماوەیەکە 
مامەڵەکردن  ڕاوەستاوە  بەتەواوی  بازاڕ 
بـــەزەوی و خانـــو بەتـــەواوی پەکـــی 
کەوتووە لەئێستادا، بەرزبونەوەی نرخی 
دۆالر بەرامبـــەر بەدینـــار خاوبونەوەی 
نەموڵک  دروستکردووە،  لەمامەڵەکردن 
دەفرۆشـــرێت نەدەکڕدرێـــت، چونکـــە 
ھاوتیان ئەو پارەیەی ھەیانە بەدینارە 
کاتێک دەیکـــەن بەدۆالر لـــەم کاتەدا 
زیانی زۆر دەکەن، بۆیە ھیچ کەســـێک 

مامەڵە ناکات، خانوی کرێش زۆر بووە 
ھاوتیانی شارەکانی خواروی عێراقیش 
کەمتر دێنە سلێمانی، لەسانی ڕابردودا 
بەشێکی زۆری داواکردنی خانوی کرێ و 
شـــارەکانی  ھاوتیانی  زەوی  کڕینـــی 
خواروی عێراق بون، بەم لەئێســـتادا 

کەمبۆتەوە".
وتیشـــی "بـــەراورد بەپار ســـاڵ لەم 
کاتەدا ئێمە وەک نوسینگەکەی خۆمان 
دو بۆ سێ گرێبەستمان نوسیوە، بەم 
نزیکەی ســـێ مانگە من یەک گرێبەستم 
نەنوسیوەو لەسەرەتای ئەمساڵەوە ھیچ 
بەشێک  نەنوســـیوەو  گرێبەســـتێکمان 
لەنوسینگەکان داخراون و ھیچ ئێشێکیان 
نیە بەھۆی بـــێ بازاڕییەوە، زیادکردنی 
باج لەسەر خاوەن نوسینگەکان لەکاتی 
تازەکردنەوە ئەوەش قورســـاییەکی ترە 

لەسەر خاوەن نوسینگەکان".
ســـەرمایەکان،  خـــاوەن  پێشـــتر 
زەوی)  (خانـــوو  ماڵەکانیان  موڵـــک و 
بەســـەرمایەیەکی بە بەھا دادەنا، بۆیە 

ســـەرمایەکانیان بـــۆ خانـــوو زەویوزار 
خـــاوەن  ئێســـتا  بـــەم  دەگـــۆڕی، 
ســـەرمایەکان پارەکانیـــان لـــەو بوارە 

دانانێن.
ئەو خاوەن نوسینگەیە ئاماژە بەوەش 
دەکات "لەماوەی ڕابردودا ئەو زەویانەی 
مامەڵەی پێوەدەکراو بازاڕی گەرموگوڕ 
کـــرد بوو، ئەوانە بون کـــە پێیاندەوترا 
فۆڕم جوڵەیەکی باشـــی پێوە دەکرا کە 
نرخەکانیان لەپانـــزە ھەزار دۆالرەو بۆ 
ســـی ھەزار دۆالر بوو، ئەمەش لەالیەن 
چینـــی فەرمانبـــەران و کاســـبکارانەوە 
دەکـــڕدرا، دوای ڕاگرتنی بڕیای مامەڵە 
نەکردن بەو زەویانـــەوە بەتەواوی بازاڕ 

وەستاوە".
شارەزایانی کەرتی خانووبەرە پێیانوایە 
قەیرانی سیاسی کاریگەری زۆری لەسەر 
کەرتـــی خانوبەرەو مـــاڵ و موڵک ھەیە 
ھەرکات سەقامگیریی و پەیوەندی الیەنە 
سیاســـیەکان پتەو بێت ئەوا ھاوتیان 
دڵنیا دەبنەوە لەخەرجکردنی پارەکانیان 

بـــۆ کڕینی خانوو زەوی. شـــارەزایەکی 
بەرزبونـــەوەی دۆالر  پێیوایە  ئابـــوری 
کاریگەری لەســـەر ڕەوشی مامەڵەکردن 
بەخانوو زەویەوە ھەیە، یوسف شەریف 
بۆ رۆژنامەی "بازرگانی و پیشەســـازی" 
رایگەیاند "ســـەقامگیری نرخی دیناری 
عێراقـــی بەرامبـــەر بـــەدۆالر وادەکات 
ھاوتیـــان مامەڵـــە بەپارەکانیانـــەوە 
بکـــەن و موڵک و ماڵی پێبکـــڕن، بەم 
لەئێســـتادا بەرزبونـــەوەی نرخی دۆالر 
وایکـــردووە مامەڵەکـــردن بوەســـتێت 
ھاوتیـــان دەیانەوێـــت دڵنیـــا ببنەوە 
لەگۆڕانکارییەکانی نرخی دینار بەرامبەر 
بـــەدۆالر، ھەربۆیە بازاڕی زەوی و خانوو 

وەستاوە".
بەپێـــی ئامـــاری ژووری بازرگانـــی و 
پیشەســـازی ســـلێمانی بەشـــی ئایتی 
نوسینگەکانی  ژمارەی  لەســـاڵی ٢٠٢٢ 
خانوبـــەرە ٢٠٢٣ نوســـینگە بووەو لەو 
ژمارەیـــە ٨ نوســـینگەیان کارەکانیان 

بەفەرمی ڕاگرتووە.

مامەڵەی زەوی و خانوو کەمی کردووە

ئا: رێژەن سەردار

بەرێوەبـــەری بەرێوبەرایەتی چاودێری 
بازرگانی ســـلێمانی ئاماژە بەوە دەکات 
کوردستان  ھەرێمی  ســـەرەکی  کێشەی 
لەکوردستان  ئەوەیە  بەدراو  ســـەبارەت 
سیســـتەمی بانکیمان نییە، ئەو دەڵێت 
"چارەسەری کێشەی دۆالر تەنھا ئەوەیە 
بازرگانان و نوسینگەکانی دراو پابەند بن 
بەسیســـتەمی ســـوێفتەوەو واز لەکاغەز 
پـــارە  حەواڵە  بھێنـــن و بەئەلکترۆنـــی 

بکەن".

بەڕێوەبـــەری  غەفـــور،  ســـۆران 
بازرگانـــی  چاودێـــری  بەڕێوبەرایەتـــی 
ســـلێمانی ئاماژە بـــەوە دەکات ئەگەر 
 حەواڵـــە رابگیرێت و بازرگانـــان نەتوانن 
دەرچەیـــەک بدۆزنەوە بـــۆ ناردنی پارە 
بەدڵنیایەوە کێشـــە بۆ کەرتی بازرگانی 
دروســـت دەبێت، لەبەر ئەوەی زۆربەی 
کاکانی نـــاو بازاڕ لـــەدەرەوە ھاوردە 
دەکرێت، ئەو دەڵێت "ئێمە چەندین ساڵە 
دۆالر دێت و دەڕوات کێشـــەمان نەبووە، 
بـــەم دوای بەرزبونـــەوەی ئەمدواییەی 
نرخی دۆالر، کۆمەڵێک دەنگۆ دروســـت 
بووە، کاتێک بانکی ناوەندی دۆالری بە 
١٤٨ ھەزار دەفرۆشـــت ھیچ کێشـــەمان 
نەبوو بازرگانان و گەشتیاران و نەخۆشان 
دۆالریـــان دەکڕی، ئێســـتاش کە بانکی 
ناوەنـــدی دۆالر دەفرۆشـــێت بـــە ١٣٢ 
ھـــەزار دینـــار بەبڕوای من بـــازاڕ زیاتر 

دەبوژێتەوە".

وتیشی "بازرگانێک بیەوێت کاو شمەک 
ھـــاوردە بکات ئەو پارەیـــەی بۆ خەرج 
دەکرێت بە ١٣٢ ھەزار دینارو لەئێستادا 
ژوورە بازرگانییـــەکان کار لەســـەر ئەم 
بابەتـــە دەکـــەن تەنھا رێوشـــوێنەکان 

ماوە".
ئەمە لەکاتێکدایە کە لەکۆتایی ســـاڵی 
رابردوەوە، ئەمەریـــکا ناردنی دراوی بۆ 
بەغدا ســـنووردار کردووە بەمەبەســـتی 
بەرەنگاربوونەوەی ســـپیکردنەوەی پارە 
لەعێراق و گواستنەوەی دۆالر بۆ وتانی 
وەک ئێـــران و ســـوریا، کـــە گەمارۆی 

ئابورییان خراوەتە سەر.
لەدوای روخانی رژێمی سەدام حوسێن 
داھاتی ھەناردەکردنی  لەســـاڵی ٢٠٠٣، 
تایبەتدا  لەحیســـابێکی  نەوتی عێـــراق 
لەبانکی ناوەنـــدی ئەمریکادا دادەنرێت و 
واشنتۆنیش مانگانە بەشێک لەو پارەیە 

بەدۆالر بۆ بەغدا دابین دەکات.
 ئـــەم گواســـتنەوەی پارەیـــە کـــە 
پێشـــتر لەمانگەکەدا بڕەکەی زیاتر بو، 
لەسەرەتای ئەمســـاڵەوە بڕەکەی کەمی 
کـــردو ئەمەش بـــوە ھـــۆی الوازبوونی 
دینار لەبەرامبـــەر دۆالرداو ماوەی زیاتر 
لەدوو مانگە نرخی دینارەوە لەبەرامبەر 
دۆالردا ناســـەقامگیرەو بەردەوام بەرزو 

نزم دەکات.
 میدیاکانی رۆژئاوا جەغت لەوە دەکەن 
کە عێراق یەکێکە لەبـــازاڕە گرنگەکانی 

خزمەتگوزاریـــی و  ھەناردەکردنـــی 
نانەوتی کۆماری ئیســـالمی و  کەلوپەلی 
دەستگەیشتن  بۆ  گرنگە  سەرچاوەیەکی 

بەدۆالرو بۆ دەربازبون لەسزاکان.
بە گوتەی ئەمینـــداری ژوری بازرگانی 
ھاوبەشـــی ئێران و عێراق "جیھانبەخشی 
ســـنجابی"، سەپاندنی ســـزا بەسەر ١٥ 
بانکی ئەھلی عێراقی لەگۆڕینی حەواڵەی 
دینار بۆ دۆالر، نرخی دۆالری لەعێراقدا 
بەرز کردوەتـــەوە، ھەروەھا ئەم بابەتە 
یەکێکـــە لەھۆکارەکانی دابەزینی نرخی 

تمەن.
ماوەیەکە عێـــراق لە رێگەی ژمارەیەک 
رێوشوێنەوە دەیەوێت ئەو بڕە دۆالرەی 
کـــە رۆژانـــە بانکـــی ناوەندیـــی عێراق 

دەیفرۆشـــێت، رێگە لە چوونە دەرەوەی 
بگرێت. بۆ ئەو مەبەستە لەالیەن بانکی 
بەعێراق  ھۆشداری  ئەمریکاوە  فیدراڵیی 
دراوەو مەرجەکانـــی پێدانـــی دۆالر بەم 
مەرجەکانی  بـــوون و  تووندتـــر  وتـــە 
فرۆشتنیشی لێ قورس کردووە، چونکە 
ئەمریکا پاســـاوی ھەیە بۆ ئەو کارەی و 
دەســـتی  دەگاتە  دۆالرەکەی  پێیوایـــە 
نەیارەکانی لەکۆماری ئیســـالمی ئێران و 

رژێمی سوریا.

بەڕێوەبـــەری  غەفـــور،  ســـۆران 
بازرگانـــی  چاودێـــری  بەڕێوبەرایەتـــی 
ســـلێمانی ھۆکاری ئـــەوەی نرخی دۆالر 
لەسلێمانی زیاترە لەبەغدا دەگەڕێنێتەوە 

بۆ ئەوەی دۆالر دەستاو دەست دەکات، 
بازرگانێـــک کـــە دۆالر  حەواڵـــە دەکات 
لەبەغداد کرێ عمولەی ھەرزانتر لەســـەر 
دەکەوێت، ئەو وتی "کێشـــەی سەرەکی 
ھەرێمی کوردستان ئەوەیە، لێرە بانکمان 
نیە ئەگەر سیســـتەمی بانکـــی ھەبێت 
ئەم کێشـــانەمان تووش نابێت، کەسێک 
کە گەشـــت دەکات بـــۆ ئەوروپا ئەگەر 
سیســـتەمی بانکی ھەبێت کارەکانی بۆ 

ئاسانتر دەکرێت".
وتیشـــی "ئێمـــە وەک بەڕێوبەرایەتی 
ســـلێمانی  بازرگانـــی  چاودێـــری 
کە  گرتووە  نوسینگەمان  لەگەڕەکەکاندا 
بـــەراورد بەبازاڕی دۆالرەکە ٢٥٠ بۆ ٥٠٠ 

دینار گرانتر دۆالریان فرۆشتووە".

سۆران غەفور چەغتی لەوەش کردەوە 
کە چارەســـەری کێشـــەی دۆالر تەنھا 
ئەوەیە بازرگانان و نوســـینگەکانی دراو 
پابەند بن بەسیســـتەمی سویفتەوەو واز 
لەکاغەز بھێنن و بەئەلکترۆنی پارە  حەواڵە 
بکەن، چونکە ئەمریکا داوایی سیستەم 
دەکات، ئەو وتی "بەڕای من نرخی دۆالر 
دادەبەزێـــت و دینار بەھێز دەبێت بەھۆی 
ئێمە  ناوەندییەوە،  بانکـــی  ڕێکارەکانی 
داوا لەھاوتیان دەکەین پارە نەگۆڕنەوە 
بـــەدۆالر، ھاوتی  نەکەن  دینارەکانیان 
ئاســـایی بچێتـــە ئەو مامەنـــەوە زیان 
دەکات، بـــەم بازرگانان شـــارەزاترن و 

کەمتر زیان دەکەن".

 نرخی دۆالر 
دادەبەزێت و دینار 

بەھێز دەبێت بەھۆی 
ڕێکارەکانی بانکی 

ناوەندییەوە، ئێمە داوا 
لەھاوتیان دەکەین 

پارە نەگۆڕنەوە 
دینارەکانیان نەکەن 

بەدۆالر، ھاوتی 
ئاسایی بچێتە ئەو 

مامەنەوە زیان 
دەکات، بەم بازرگانان 
شارەزاترن و کەمتر زیان 

دەکەن

بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی چاودێری بازرگانی سلێمانی:
چارەسەری کێشەی دۆالر پابەندبوونی بازرگانان و 

نوسینگەکانی دراوە بەسیستەمی سوێفتەوە

  بازاڕی دۆالرەکەی سلێ�نی

  داشکاندن بووە به دیاردەیەکی سەرنجڕاکێشی ئێستای بازاڕەکانی کوردستان

(٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦ (٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦



نوێــــی  کوشــــتارگەی  بەڕێوەبــــەری 
ســــلێمانی ئاماژە بەوە دەکات خوازیارن 
کــــە پلە بەندی بۆ گۆشــــت بکرێت، ئەو 
دەڵێت "ناکرێت ھاوتییەک گۆشــــتێکی 
پلە ســــێی بەنرخی گۆشتی پلە یەک پێ 

بفرۆشرێت".

بەڕێوەبــــەری  عــــارف،  د.شــــاو 
کوشــــتارگەی نوێــــی ســــلێمانی ئــــەوە 
روندەکاتەوە کە چەند جۆرێک لەگۆشت 
ھەن لەڕووی تــــام و چێژو بۆنەوە لەیەک 
ئاستدا نین، بەم تا ئێستا لەکوردستاندا 
پلەبەندییان بۆ نەکراوە، ئەو وتی "ئێمە 
کە  لەبەرئەوەی  سلێمانی  لەکوشتاڕگەی 

خۆمان پزیشــــکین ھەمــــوو ھەوڵێکمان 
بۆ ئەوە بووە گۆشــــتێکی تەندروســــت و 
کوالێتی بەرز بنێرینــــە بازاڕەکانەوە کە 
زیان بەتەندروســــتی و سەالمەتی گشتی 
کۆمەڵگاو ھاوتیــــان نەگەیەنێت، بەم 
ھەموو گۆشــــتێک لــــەڕووی تام و بۆنەوە 
لەیەک پلــــەدا نین، ئێمەش تا ئێســــتا 
پلەبەندی بۆ گۆشت ناکەین، لەبەرئەوەی 
بەداخــــەوە تاکــــو ئێســــتا پەرلەمانــــی 
کوردستان نەیتوانیوە یاسایەک دەربکات 
تاکــــو پلەبەنــــدی بــــۆ گۆشــــت بکرێت 
پێویستی  بابەتە  ئەم  لەکوشتارگەکاندا، 
بەیاســــایە، ئێمە تاکو یاسا دەرنەکرێت 
ناتوانین پلەبەندی بۆ گۆشت بکەین کە 

بابەتێکی زۆر گرنگ و ھەستیارە". وتیشی 
گۆشتێکی  ھاوتیەک  ناکڕێت  "بەڕاستی 
پلە ســــێی بەنرخی گۆشــــتی پلە یەک 
پێ بفرۆشــــرێت، پێویستە ئەو گۆشتەی 
دەخرێتە بــــازارەوە مادەی خۆراکی بەرز 
بێت و ســــوودی ھەبێت بــــۆ ھاوتیان، 
ئێمــــە ڕۆژانە لەکاتژمێر ٥ی بەیانی تاکو 
کاتژمێر یەکی شەو لەکرداین و کۆمەڵێک 
پرۆسە بەســــەر گۆشتدا دێت، بەم زۆر 
جێگەی داخە کە لەکوردســــتان و عێراق 
پلە بەندی بۆ گۆشت ناکرێت کە ئەمەش 
پێشێلکردنی مافی ھاوتیانە، نرخەکان 
ھەموو وەک یەک وایــــە ئەمەش غەدرە 

لەھاوتیان دەکرێت".

ئا: رێژەن سەردار

بەڕێوەبەری کوشـــتارگەی نوێی سلێمانی 
ئامـــاژە بـــەوە دەکات کە لەمـــاوەی دوو 
مانگـــی رابردوودا نرخی گۆشـــت بەردەوام 
لەبەرز بوونەوەدا بووە، ئەو دەڵێت "نرخی 
کیلۆیەک گۆشتی زیندەقەپان لە ٥ ھەزارەوە 
بەرزبووەتـــەوە بۆ ٧ ھـــەزارو ٨٠٠ دینارو 
لەئێســـتادا لەنرخی کیلۆیەک گۆشت زیاتر 
لە ١٦ ھەزار دینار لەسەر گۆشتفرۆشەکان 
دەکەوێـــت، ٤٠٪ نرخی کیلۆیەک گۆشـــتی 

زیندە قەپان بەرزبۆتەوە".

د.شاو عارف، بەڕێوەبەری کوشتارگەی 
نوێی سلێمانی سەبارەت بە بەرزبوونەوەی 
"بازرگانی و  بەڕۆژنامـــەی  نرخی گۆشـــت، 
پیشەســـازی" راگەیاند "ھۆکاری سەرەکی 
بەرزبونـــەوەی نرخی گۆشـــت ئەوەیە کە 
ســـامانی ئاژەڵ لەھەرێمی کوردستاندا زۆر 
پاشەکشـــەی کردوەو  گرنگی پێنەدراوەو 
وەبەرھێنـــان کردن تیایـــدا الوازەو گرنگی 
پێدانی الیەنە پەیوەندارەکانیش بەسامانی 

ئاژەڵ زۆر کەمە".
ئـــەو وتـــی "گرنگـــی پێنەدانـــی الیەنە 
پەیوەندیدارەکان بەسامانی ئاژەڵ ھۆکاری 

یەکەمی ســـەرەکی بـــەرز بوونەوەی نرخی 
گۆشـــتە، کە بەڕاســـتی بایـــەخ نەدانیان 
بەسامانی ئاژەڵ جێگەی پرسیارو گومانە، 
لەبەرئەوەی سامانی ئاژەڵ کلیلی گەرەنتی 
کردنـــی ئاسایشـــی خۆراکـــە، بەداخەوە 
لەمـــاوەی ١٠ ســـاڵی ڕابـــردودا ســـامانی 
ئاژەڵ پاشەکشـــەی زۆری کردوەو کەسیش 

لێیناپرسێتەوە".
وتیشـــی "ھۆکاری دووەمی بەرزبونەوەی 
نرخی گۆشت لەبازاڕەکان ئەوەیە بەرھەمی 
ناوخـــۆ خواســـتی بـــازاڕ پـــڕ ناکاتـــەوە 
بۆیە دەبێـــت لەدەرەوە ھـــاوردەی بکەین 
لەدەرەوەش نرخەکەی بەرزبۆتەوە، ھۆکاری 
ســـێھەمیش ئەوەیە پێکھاتە سەرەکیەکانی 
ئالیکـــی ئاژەڵ کە خاوەن پڕۆژەکان پەنای 
بۆ دەبەن بەشێوەیەکی  گشتی لەبازاڕەکانی 
جیھاندا بەھۆی جەنگی روسیاو ئۆکرانیاوە 
بەتایبەتـــی ســـۆیاو پێکھاتەکانـــی ئالیک 
نرخیـــان بەرزبۆتەوە لەبازاڕدا، ئەم ســـێ 
ھـــۆکارە بۆتە ھۆی ئەوەی نەتوانرێت ڕێگە 

لەبەرزبونەوەی نرخی گۆشت بگیرێت".

بەڕێوەبەری کوشـــتارگەی نوێی سلێمانی 
جەغت لەوە دەکات کە بەرزبونەوەی نرخی 
دۆالر بەرامبـــەر بەدینار، کاریگەریەکی زۆر 

کەمی ھەبووە لەســـەر بەرزبونەوەی نرخی 
گۆشت لەبازاڕەکانی کوردستاندا، ئەو وتی 
"لەئێستادا ســـامانی ئاژەڵی ناوخۆ بەشی 
زیاتر لەســـەدا ٤٠ پێویستی ناوخۆ ناکات، 
بۆیە لەســـەدا ٦٠ی پێویستییەکانی گۆشت 
لەدەرەوە ھاوردە بکرێت و لەڕێگەی فەرمی و 
قاچاخـــەوە ئـــاژەڵ دێتە کوردســـتانەوە، 
بەھـــای دۆالر کاریگـــەری لەســـەر نرخی 
پێھاتەکانی ئالیک ھەیە، جەنگی ڕوســـیا و 
ئۆکرانیاش لەسەر ئاستی جیھان گرانی لە 
نرخی مادە خۆراکیەکان دروســـت کردوە، 
بەم بەرزبونەوەی نرخـــی دۆالر بەرامبەر 
بەدینار کاریگەریی سەرەکی نەبووە لەبەرز 

بوونەوەی نرخی گۆشتدا".

وتیشی "لەئێستادا نرخی کیلۆیەک گۆشتی 
زینـــدە قەپان لە ٥ ھـــەزارەوە بەرزبۆتەوە 
بۆ ٧ ھەزارو ٨٠٠ دینـــار، نرخی کیلۆیەک 
گۆشت لەکۆتایی ئەم پرۆسەیەدا ١٦ ھەزار 
دەکەوێت،  لەسەر گۆشتفرۆشـــەکان  دینار 
لەســـەدا ٤٠ نرخی کیلۆیەک گۆشتی زیندە 
قەپان بەرزبۆتەوە لەمـــاوەی یەک بۆ دوو 

مانگی رابردوودا".

د.شـــاو ئاماژە بـــەوە دەکات کە ئەگەر 

"خوازیارین پلەبەندی بۆ گۆشت بکرێت"

سلێمانی لەئاستی عێراقدا 
خۆشخۆرترین شارە

نرخی گۆشت بەردەوام لەبەرز بوونەوەدایە

سلێمانی لەسەر ئاستی 
عێراقدا بەپلەی یەکەم 

دێت لەبەکارھێنانی 
گۆشتدا بەحکومی 

ئەوەی شارێکی 
خۆشخۆرەو گرنگی 

زۆر  بەخواردنی 
خۆش دەدرێت، لەسەر 

ئاستی جیھانیش 
بەکارھێنانی گۆشت 
دەچێتە چوارچێوەی 

خۆشگوزەرانییەوە

نرخی کیلۆیەک گۆشتی 
زیندە قەپان لە ٥ 

ھەزارەوە بەرزبۆتەوە 
بۆ ٧ ھەزارو ٨٠٠ 

دینار، نرخی کیلۆیەک 
گۆشت ١٦ ھەزار 

لەسەر گۆشتفرۆشەکان 
دەکەوێت، ٤٠٪ نرخی 

گۆشت بەرزبۆتەوە 
لەماوەی دوو مانگی 

رابردوودا

بازاڕی گۆشت بازاڕی گۆشت

بەڕێوەبەری کوشتارگەی نوێی سلێمانی، 
ئامـــاژە بـــەوە دەکات کـــە "ســـلێمانی 
لەســـەر ئاســـتی عێراقدا بەپلەی یەکەم 
دێت لەبەکارھێنانی گۆشـــتدا و شـــارێکی 

خۆشخۆرە"

د.شاو عارف، بەڕێوەبەری کوشتارگەی 
نوێی ســـلێمانی ئـــەوە رووندەکاتەوە کە 
لەســـلێمانیدا بەھۆی بەرزبوونەوەی نرخی 
ئاژەڵی بچوکەوە ئێستا سەربڕینی ئاژەڵی 
گـــەورە زیاد بووە، ئەو وتی "جاران ئەگەر 
ســـەد ســـەر ئاژەڵی گەورە کوشتاری بۆ 
بکرایە، ئێســـتا بۆتە  ٢٥٠ ســـەر ئاژەڵ، 
ئاژەڵی بچوکیش پێشتر زیاتر لە ١٠٠ سەر 
سەربڕینی بۆ کرا بێت، ئێستا ڕۆژانە ٦٠٠ 
بۆ ٧٠٠ ســـەر ئاژەڵ ســـەردەبڕێت، واتە 
لەئێستادا ھیچ کێشـــەیەکی کەمبونەوەی 
ئاژەڵ لەشاری سلێمانی نیە، ڕاستە ڕێژەی 
سەربڕین کەمی کردوە، بەم ھۆکاری ئەم 
کەمبونەوەیـــە ئەوەیە لەئێســـتادا ئاژەڵی 
گـــەورە زیاتر ســـەر دەبڕدرێـــت، ئەگەر 
ئاژەڵێکی بچـــوک ٥٠ کیلۆ بێت ئاژەڵێکی 
گـــەورە ٥٠٠ کیلۆ گۆشـــتی ھەیـــە، بۆیە 
بڕەکەی ھەمـــان بڕی جارانە، ســـلێمانی 
ڕۆژانە پێویستی بە ٦٠ بۆ ٧٠ تەن گۆشت 
ھەیـــەو ڕۆژانە ئەو بڕە گۆشـــتە دەخەینە 

بازاڕەوە".
وتیشی "سلێمانی لەسەر ئاستی عێراقدا 
بەپلەی یەکەم دێت لەبەکارھێنانی گۆشتدا 
بەحکومی ئەوەی شـــارێکی خۆشـــخۆرەو 
گرنگـــی زۆر  بەخواردنی خۆش دەدرێت، 
لەسەر ئاستی جیھانیش بەکارھێنانی گۆشت 
دەچێتە چوارچێوەی خۆشگوزەرانییەوە".

ھۆکارەکانی بەرز بوونەوەی نرخی گۆشـــت 
چارەســـەر نەکرێـــت، نرخی گۆشـــت بەم 
نزیکانـــە دانابەزێت تەنھا مەگـــەر ئەوەی 
لەسنورەکانەوە ئاژەڵی زیاتر ھاوردە بکرێت و 
کاریگەری لەسەر بازاڕو نرخی گۆشت بکات، 
ئەو وتی "چارەســـەری بنەڕەتی دابەزینی 
نرخی گۆشـــت و جێگر بوونـــی نرخەکەی، 
لەالیەن  ئاژەڵـــداری  بەکەرتی  گرنگیدانـــە 
الیەنە پەیوەندیدارەکان و وەبەرھێنان کردنە 

لەم کەرتەدا بەشێوەیەکی زانستی".

وتیشـــی "ئێمـــە  دوو جـــۆرە گۆشـــت 
ھاوردە دەکەین: گۆشـــتی بەستوو، لەگەڵ 
گۆشـــتی زیندوو، گۆشتی زیندوو لەوتانی 
وەک (ئێران و ســـوریاو تورکیاو ئەرمینیاو 
ئۆکرانیـــاو ئازەربایجان، لەم ســـێ وتەی 
دواییانـــەوە لەئێســـتادا زۆر کەمبۆتـــەوە، 
باشـــور  ئەمەریـــکای  وتـــی  لەھەنـــدێ 
بەرازیل  ئەرژەنتین و  لەوتانـــی  بەتایبەتی 
کە بەکەشـــتی لەڕێگـــەی تورکیاوە دێت)، 
بەشـــێوەی نافەرمی لەئێران و سوریاشەوە 
دێت، گۆشتی بەستووش لەوتانی یەکێتی 
سۆڤیەتی جاران وەک ئۆکرانیاو مۆڵدیڤیاوە 
لەکوشـــتارگەکانیانەوە بۆمان دێت، لەگەڵ 

وتانی ئەمریکای التین".

(٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦ (٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦

  کوشتارگەی نوێی سلێ�نی



نوێــــی  کوشــــتارگەی  بەڕێوەبــــەری 
ســــلێمانی ئاماژە بەوە دەکات خوازیارن 
کــــە پلە بەندی بۆ گۆشــــت بکرێت، ئەو 
دەڵێت "ناکرێت ھاوتییەک گۆشــــتێکی 
پلە ســــێی بەنرخی گۆشتی پلە یەک پێ 

بفرۆشرێت".

بەڕێوەبــــەری  عــــارف،  د.شــــاو 
کوشــــتارگەی نوێــــی ســــلێمانی ئــــەوە 
روندەکاتەوە کە چەند جۆرێک لەگۆشت 
ھەن لەڕووی تــــام و چێژو بۆنەوە لەیەک 
ئاستدا نین، بەم تا ئێستا لەکوردستاندا 
پلەبەندییان بۆ نەکراوە، ئەو وتی "ئێمە 
کە  لەبەرئەوەی  سلێمانی  لەکوشتاڕگەی 

خۆمان پزیشــــکین ھەمــــوو ھەوڵێکمان 
بۆ ئەوە بووە گۆشــــتێکی تەندروســــت و 
کوالێتی بەرز بنێرینــــە بازاڕەکانەوە کە 
زیان بەتەندروســــتی و سەالمەتی گشتی 
کۆمەڵگاو ھاوتیــــان نەگەیەنێت، بەم 
ھەموو گۆشــــتێک لــــەڕووی تام و بۆنەوە 
لەیەک پلــــەدا نین، ئێمەش تا ئێســــتا 
پلەبەندی بۆ گۆشت ناکەین، لەبەرئەوەی 
بەداخــــەوە تاکــــو ئێســــتا پەرلەمانــــی 
کوردستان نەیتوانیوە یاسایەک دەربکات 
تاکــــو پلەبەنــــدی بــــۆ گۆشــــت بکرێت 
پێویستی  بابەتە  ئەم  لەکوشتارگەکاندا، 
بەیاســــایە، ئێمە تاکو یاسا دەرنەکرێت 
ناتوانین پلەبەندی بۆ گۆشت بکەین کە 

بابەتێکی زۆر گرنگ و ھەستیارە". وتیشی 
گۆشتێکی  ھاوتیەک  ناکڕێت  "بەڕاستی 
پلە ســــێی بەنرخی گۆشــــتی پلە یەک 
پێ بفرۆشــــرێت، پێویستە ئەو گۆشتەی 
دەخرێتە بــــازارەوە مادەی خۆراکی بەرز 
بێت و ســــوودی ھەبێت بــــۆ ھاوتیان، 
ئێمــــە ڕۆژانە لەکاتژمێر ٥ی بەیانی تاکو 
کاتژمێر یەکی شەو لەکرداین و کۆمەڵێک 
پرۆسە بەســــەر گۆشتدا دێت، بەم زۆر 
جێگەی داخە کە لەکوردســــتان و عێراق 
پلە بەندی بۆ گۆشت ناکرێت کە ئەمەش 
پێشێلکردنی مافی ھاوتیانە، نرخەکان 
ھەموو وەک یەک وایــــە ئەمەش غەدرە 

لەھاوتیان دەکرێت".

ئا: رێژەن سەردار

بەڕێوەبەری کوشـــتارگەی نوێی سلێمانی 
ئامـــاژە بـــەوە دەکات کە لەمـــاوەی دوو 
مانگـــی رابردوودا نرخی گۆشـــت بەردەوام 
لەبەرز بوونەوەدا بووە، ئەو دەڵێت "نرخی 
کیلۆیەک گۆشتی زیندەقەپان لە ٥ ھەزارەوە 
بەرزبووەتـــەوە بۆ ٧ ھـــەزارو ٨٠٠ دینارو 
لەئێســـتادا لەنرخی کیلۆیەک گۆشت زیاتر 
لە ١٦ ھەزار دینار لەسەر گۆشتفرۆشەکان 
دەکەوێـــت، ٤٠٪ نرخی کیلۆیەک گۆشـــتی 

زیندە قەپان بەرزبۆتەوە".

د.شاو عارف، بەڕێوەبەری کوشتارگەی 
نوێی سلێمانی سەبارەت بە بەرزبوونەوەی 
"بازرگانی و  بەڕۆژنامـــەی  نرخی گۆشـــت، 
پیشەســـازی" راگەیاند "ھۆکاری سەرەکی 
بەرزبونـــەوەی نرخی گۆشـــت ئەوەیە کە 
ســـامانی ئاژەڵ لەھەرێمی کوردستاندا زۆر 
پاشەکشـــەی کردوەو  گرنگی پێنەدراوەو 
وەبەرھێنـــان کردن تیایـــدا الوازەو گرنگی 
پێدانی الیەنە پەیوەندارەکانیش بەسامانی 

ئاژەڵ زۆر کەمە".
ئـــەو وتـــی "گرنگـــی پێنەدانـــی الیەنە 
پەیوەندیدارەکان بەسامانی ئاژەڵ ھۆکاری 

یەکەمی ســـەرەکی بـــەرز بوونەوەی نرخی 
گۆشـــتە، کە بەڕاســـتی بایـــەخ نەدانیان 
بەسامانی ئاژەڵ جێگەی پرسیارو گومانە، 
لەبەرئەوەی سامانی ئاژەڵ کلیلی گەرەنتی 
کردنـــی ئاسایشـــی خۆراکـــە، بەداخەوە 
لەمـــاوەی ١٠ ســـاڵی ڕابـــردودا ســـامانی 
ئاژەڵ پاشەکشـــەی زۆری کردوەو کەسیش 

لێیناپرسێتەوە".
وتیشـــی "ھۆکاری دووەمی بەرزبونەوەی 
نرخی گۆشت لەبازاڕەکان ئەوەیە بەرھەمی 
ناوخـــۆ خواســـتی بـــازاڕ پـــڕ ناکاتـــەوە 
بۆیە دەبێـــت لەدەرەوە ھـــاوردەی بکەین 
لەدەرەوەش نرخەکەی بەرزبۆتەوە، ھۆکاری 
ســـێھەمیش ئەوەیە پێکھاتە سەرەکیەکانی 
ئالیکـــی ئاژەڵ کە خاوەن پڕۆژەکان پەنای 
بۆ دەبەن بەشێوەیەکی  گشتی لەبازاڕەکانی 
جیھاندا بەھۆی جەنگی روسیاو ئۆکرانیاوە 
بەتایبەتـــی ســـۆیاو پێکھاتەکانـــی ئالیک 
نرخیـــان بەرزبۆتەوە لەبازاڕدا، ئەم ســـێ 
ھـــۆکارە بۆتە ھۆی ئەوەی نەتوانرێت ڕێگە 

لەبەرزبونەوەی نرخی گۆشت بگیرێت".

بەڕێوەبەری کوشـــتارگەی نوێی سلێمانی 
جەغت لەوە دەکات کە بەرزبونەوەی نرخی 
دۆالر بەرامبـــەر بەدینار، کاریگەریەکی زۆر 

کەمی ھەبووە لەســـەر بەرزبونەوەی نرخی 
گۆشت لەبازاڕەکانی کوردستاندا، ئەو وتی 
"لەئێستادا ســـامانی ئاژەڵی ناوخۆ بەشی 
زیاتر لەســـەدا ٤٠ پێویستی ناوخۆ ناکات، 
بۆیە لەســـەدا ٦٠ی پێویستییەکانی گۆشت 
لەدەرەوە ھاوردە بکرێت و لەڕێگەی فەرمی و 
قاچاخـــەوە ئـــاژەڵ دێتە کوردســـتانەوە، 
بەھـــای دۆالر کاریگـــەری لەســـەر نرخی 
پێھاتەکانی ئالیک ھەیە، جەنگی ڕوســـیا و 
ئۆکرانیاش لەسەر ئاستی جیھان گرانی لە 
نرخی مادە خۆراکیەکان دروســـت کردوە، 
بەم بەرزبونەوەی نرخـــی دۆالر بەرامبەر 
بەدینار کاریگەریی سەرەکی نەبووە لەبەرز 

بوونەوەی نرخی گۆشتدا".

وتیشی "لەئێستادا نرخی کیلۆیەک گۆشتی 
زینـــدە قەپان لە ٥ ھـــەزارەوە بەرزبۆتەوە 
بۆ ٧ ھەزارو ٨٠٠ دینـــار، نرخی کیلۆیەک 
گۆشت لەکۆتایی ئەم پرۆسەیەدا ١٦ ھەزار 
دەکەوێت،  لەسەر گۆشتفرۆشـــەکان  دینار 
لەســـەدا ٤٠ نرخی کیلۆیەک گۆشتی زیندە 
قەپان بەرزبۆتەوە لەمـــاوەی یەک بۆ دوو 

مانگی رابردوودا".

د.شـــاو ئاماژە بـــەوە دەکات کە ئەگەر 

"خوازیارین پلەبەندی بۆ گۆشت بکرێت"

سلێمانی لەئاستی عێراقدا 
خۆشخۆرترین شارە

نرخی گۆشت بەردەوام لەبەرز بوونەوەدایە

سلێمانی لەسەر ئاستی 
عێراقدا بەپلەی یەکەم 

دێت لەبەکارھێنانی 
گۆشتدا بەحکومی 

ئەوەی شارێکی 
خۆشخۆرەو گرنگی 

زۆر  بەخواردنی 
خۆش دەدرێت، لەسەر 

ئاستی جیھانیش 
بەکارھێنانی گۆشت 
دەچێتە چوارچێوەی 

خۆشگوزەرانییەوە

نرخی کیلۆیەک گۆشتی 
زیندە قەپان لە ٥ 

ھەزارەوە بەرزبۆتەوە 
بۆ ٧ ھەزارو ٨٠٠ 

دینار، نرخی کیلۆیەک 
گۆشت ١٦ ھەزار 

لەسەر گۆشتفرۆشەکان 
دەکەوێت، ٤٠٪ نرخی 

گۆشت بەرزبۆتەوە 
لەماوەی دوو مانگی 

رابردوودا

بازاڕی گۆشت بازاڕی گۆشت

بەڕێوەبەری کوشتارگەی نوێی سلێمانی، 
ئامـــاژە بـــەوە دەکات کـــە "ســـلێمانی 
لەســـەر ئاســـتی عێراقدا بەپلەی یەکەم 
دێت لەبەکارھێنانی گۆشـــتدا و شـــارێکی 

خۆشخۆرە"

د.شاو عارف، بەڕێوەبەری کوشتارگەی 
نوێی ســـلێمانی ئـــەوە رووندەکاتەوە کە 
لەســـلێمانیدا بەھۆی بەرزبوونەوەی نرخی 
ئاژەڵی بچوکەوە ئێستا سەربڕینی ئاژەڵی 
گـــەورە زیاد بووە، ئەو وتی "جاران ئەگەر 
ســـەد ســـەر ئاژەڵی گەورە کوشتاری بۆ 
بکرایە، ئێســـتا بۆتە  ٢٥٠ ســـەر ئاژەڵ، 
ئاژەڵی بچوکیش پێشتر زیاتر لە ١٠٠ سەر 
سەربڕینی بۆ کرا بێت، ئێستا ڕۆژانە ٦٠٠ 
بۆ ٧٠٠ ســـەر ئاژەڵ ســـەردەبڕێت، واتە 
لەئێستادا ھیچ کێشـــەیەکی کەمبونەوەی 
ئاژەڵ لەشاری سلێمانی نیە، ڕاستە ڕێژەی 
سەربڕین کەمی کردوە، بەم ھۆکاری ئەم 
کەمبونەوەیـــە ئەوەیە لەئێســـتادا ئاژەڵی 
گـــەورە زیاتر ســـەر دەبڕدرێـــت، ئەگەر 
ئاژەڵێکی بچـــوک ٥٠ کیلۆ بێت ئاژەڵێکی 
گـــەورە ٥٠٠ کیلۆ گۆشـــتی ھەیـــە، بۆیە 
بڕەکەی ھەمـــان بڕی جارانە، ســـلێمانی 
ڕۆژانە پێویستی بە ٦٠ بۆ ٧٠ تەن گۆشت 
ھەیـــەو ڕۆژانە ئەو بڕە گۆشـــتە دەخەینە 

بازاڕەوە".
وتیشی "سلێمانی لەسەر ئاستی عێراقدا 
بەپلەی یەکەم دێت لەبەکارھێنانی گۆشتدا 
بەحکومی ئەوەی شـــارێکی خۆشـــخۆرەو 
گرنگـــی زۆر  بەخواردنی خۆش دەدرێت، 
لەسەر ئاستی جیھانیش بەکارھێنانی گۆشت 
دەچێتە چوارچێوەی خۆشگوزەرانییەوە".

ھۆکارەکانی بەرز بوونەوەی نرخی گۆشـــت 
چارەســـەر نەکرێـــت، نرخی گۆشـــت بەم 
نزیکانـــە دانابەزێت تەنھا مەگـــەر ئەوەی 
لەسنورەکانەوە ئاژەڵی زیاتر ھاوردە بکرێت و 
کاریگەری لەسەر بازاڕو نرخی گۆشت بکات، 
ئەو وتی "چارەســـەری بنەڕەتی دابەزینی 
نرخی گۆشـــت و جێگر بوونـــی نرخەکەی، 
لەالیەن  ئاژەڵـــداری  بەکەرتی  گرنگیدانـــە 
الیەنە پەیوەندیدارەکان و وەبەرھێنان کردنە 

لەم کەرتەدا بەشێوەیەکی زانستی".

وتیشـــی "ئێمـــە  دوو جـــۆرە گۆشـــت 
ھاوردە دەکەین: گۆشـــتی بەستوو، لەگەڵ 
گۆشـــتی زیندوو، گۆشتی زیندوو لەوتانی 
وەک (ئێران و ســـوریاو تورکیاو ئەرمینیاو 
ئۆکرانیـــاو ئازەربایجان، لەم ســـێ وتەی 
دواییانـــەوە لەئێســـتادا زۆر کەمبۆتـــەوە، 
باشـــور  ئەمەریـــکای  وتـــی  لەھەنـــدێ 
بەرازیل  ئەرژەنتین و  لەوتانـــی  بەتایبەتی 
کە بەکەشـــتی لەڕێگـــەی تورکیاوە دێت)، 
بەشـــێوەی نافەرمی لەئێران و سوریاشەوە 
دێت، گۆشتی بەستووش لەوتانی یەکێتی 
سۆڤیەتی جاران وەک ئۆکرانیاو مۆڵدیڤیاوە 
لەکوشـــتارگەکانیانەوە بۆمان دێت، لەگەڵ 

وتانی ئەمریکای التین".

(٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦ (٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦

  کوشتارگەی نوێی سلێ�نی



ئابوری گشتی بازرگانی

ئا: زریان محەمەد

زیرەکەکانـــی  ئامێـــرە  فرۆشـــیارانی 
پەیوەندی لەشـــاری ســـلێمانی ئاماژە 
دەکەن و  لەمامەڵەکـــردن  بەخابونـــەوە 
ھاوتیان وەک پێویســـت گوێ بەکڕینی 
ئامێری نـــوێ نادەن و ئـــەو ئامێرانەی 
ھەیانـــە چاکی دەکەنەوە یـــان ئامێری 

ھەرزان دەکڕن.

خاوەن دوکانێک لەشـــەقامی مەولەوی 
شاری ســـلێمانی کە چەندین ساڵە کار 
پێیوایە  دەکات  مۆبایـــل  لەفرۆشـــتنی 
بەرزبونـــەوەی نرخی دۆالر لەم ســـاڵدا 
کاریگەری زۆری لەســـەر ڕەوشی بازاڕو 

کڕیار ھەبووە.
رامان عومـــەر، زیاتر لەپێنج ســـاڵە 
مۆبایـــل و  کڕینـــی  فرۆشـــتن و  کاری 
پێداویســـتیەکانی دەکات بەڕۆژنامـــەی 
"بازرگانـــی و پیشەســـازی" وت "نرخی 
دۆالر ئـــەو بەرزبونەوەیـــەی بەرامبـــەر 
بەدیناری عێراقی ھەیبووە ناڕوونییەکی 
زۆری لەبازاڕدا دروستکردووە، نرخەکانی 
ھەموو شێواندووە، بۆتە ھۆی تەکاندنی 

بازاڕو مامەڵە".
دەشـــڵێت "بازاڕ بەگشتی زۆر خراپەو 
ئاستی فرۆش و مامەڵەو کڕین و فرۆشتن 
بازاڕی  بەگشتی  ئاســـتدایە،  لەنزمترین 

سلێمانی بەرەو ســـفر دەڕوات و زەرەرو 
زیانێکـــی زۆری  لەبـــازرگان و دوکاندار 

داوە".

ئـــەوەش ڕوندەکاتەوە ،بەھۆی  رامان 
مامەڵە  ھاوتـــی  دۆالریشـــەوە  بەرزی 
ناکات، مۆبایلێکی ٢٠٠ دۆالری بەالیەنی 
کەمەوە لەســـەر ھاوتی جـــاران ٢٩٥ 
ھەزار دەکەوێت، ھەمان مۆبایل ئێســـتا 
٣٣٥ ھەزار دەکەوێت، ئەمەش وایکردووە 
ھاوتی نەیەوێت لەئێستادا مامەڵە بکات 

مەگەر ناچار بێت".

لەئێســـتادا چاککردنـــەوەی مۆبایـــل 
لەالیـــەن ھاوتیانەوە زیـــادی کردووەو 
خواست لەســـەر مۆبایلی ھەرزان زیاتر 
بووە بەمەش مامەڵەی فرۆشتنی مۆبایلی 
زیرەک کەمبۆتەوەو زیان بەفرۆشیاران و 

مامەڵەکاران گەیاندووە.

بڕوا جەمال، فرۆشـــیارو چاککەرەوەی 
"بازرگانـــی و  بەڕۆژنامـــەی  مۆبایـــل 
پیشەســـازی" وت "ئەوەنـــدەی لەگەڵ 
قســـەم  ھاوپیشـــەکانم  دوکانـــدارو 
کردووە بەڕێژەی لەســـەدا ٣٠ فرۆشـــی 
مۆبایلی زیرەک و نـــوێ کەمی کردووە، 
مۆبایل  چاککردنـــەوەی  لەبەرامبـــەردا 
زیادی کردووە، جاران کە دۆالر وا بەرز 

نەببـــۆوە ھاوتیەک گـــەر مۆبایلەکەی 
کێشـــەیەکی ھەبوایە مۆبایلێکی دیکەی 
دەکڕی، بەم ئێستا ھاوتیەکە مۆبایلە 
کۆنەکەی چاک دەکاتەوە بەبڕێک پارەی 

کەم".

ئاماژەی بەوەش دا "فرۆشتنی مۆبایلی 
ھەرزان زیاتر بـــووەو مۆبایلە گرانەکان 
فرۆشـــیان دابەزیوە، چونکە ھاوتیان 
لەم کاتـــەدا نایانەوێت پارەی زۆر بدەن 
بەمۆبایل تا دڵنیا دەبنەوە لەنرخی دۆالر 

بەرامبەر بەدینار".

ھۆگـــر کەریم، گەنجێکـــە لەناو بازای 
مۆبایل لەشـــاری ســـلێمانی دەربارەی 
کڕینی مۆبایل وتی "من ڕۆژانە کاردەکەم 
لەیەکێـــک لەڕێســـتۆرانتەکانی شـــاری 
سلێمانی، ماوەیەکە دەمەوێت مۆبایلێکی 
زیرەک بکـــڕم کە نرخەکەی ٧٠٠ دۆالرە 
بەدینار ملۆنێک زیاتر بوو، بەم ئێستا 
دەکاتـــە زیاتر لەملیۆنێـــک و ٢٠٠ ھەزار 
دینار ئەو جیاوزییەش بۆ کاری من زۆر 
زۆرەر بۆیە بڕیارمداوە کڕینی مۆبایلەکە 
دوابخـــەم تا بزانم ڕەوشـــەکە چ کاتێک 
بـــاش دەبێت چیتـــر دینـــاری عێراقی 

ئاستی نزم نەبێتەوە".
بەشـــێکی زۆری بـــازاڕی فرۆشـــتنی 
مۆبایلی دەســـتی دوو لەشاری سلێمانی 

جموجۆڵی پێوە دیارە، بەو پێیەی نرخی 
ھەرزانترەو خواستی لەسەر زۆرترە لەناو 
مەزادخانەی سەرەوەی شاری سلێمانی 
کاســـبکاران بەردەوام مۆبایلی دەستی 
دوەمیـــان الیە، کـــە کاری کـــردووەو 

خاوەنەکەی فرۆشتویەتیەوە.

بـــازاڕی  لەنـــاو  لەتیـــف،  شـــاھۆ 
مەزادخانەکـــەی شـــاری ســـلێمانی بۆ 
وتی  "بازرگانی و پیشەسازی"  ڕۆژنامەی 
"بەھۆی بەرزی نرخی دۆالر لەئێســـتادا 
خواســـت لەســـەر ئـــەم مۆبایالنـــەی 
زیادیکـــردووە بەجۆرێـــک ڕۆژانە  ئێمە 
چەندیـــن ھاوتی ســـەردانمان دەکەن 
کە پێشـــتر بەو جۆرە نەبوین، چونکە 
نرخی مۆبایلی دەســـتی دوو ھەرزانترە 
بەتازەیی دەفرۆشـــرێت و  لەوانەی  وەک 
نرخەکانیـــش ھەرزانتـــرەو ھاوتیـــان 
لەتوانایاندایە بیکڕن لەئێســـتادا ئەتوانم 
بڵێم ڕۆژانە زیاتر لەسێ مۆبایلی دەستی 
دوو دەفرۆشـــرێت کە جـــاران دانەیەک 

دەفرۆشرا".

 بەرزبونەوەی نرخـــی دۆالر کاریگەری 
لەســـەر تـــەواوی کەرتەکانـــی ژیانـــی 
ھاوتیان دروســـتکردووە، ھاوتیانیش 
نرخـــی  ھەرزانبونـــی  لەچاوەڕوانـــی 

دۆالردان.

بازاڕی ئامێرە زیرەکەکانی پەیوەندی خاوبونەوەی بەخۆیەوە بینیوە

 بەرزبونەوەی نرخی 
دۆالر کاریگەری لەسەر 

تەواوی کەرتەکانی 
ژیانی ھاوتیان 
دروستکردووە، 

ھاوتیانیش 
لەچاوەڕوانی ھەرزانبونی 

نرخی دۆالردان
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مامەڵەکارانی بازاڕی ئۆتۆمبێل لەشاری 
ســـلێمانی ئامـــاژە بەخاوبونـــەوی بازاڕ 
دەکەن، کڕین و فرۆشـــتن بەشـــێوەیەکی 
بەرچاو دابەزیوە، کاریگەری بەرزبونەوەی 
دۆالر بەرامبـــەر بەدینار بەھۆکارێکی تر 
ناودەبەن فرۆشـــتن بەڕێژەیەکی بەرچاو 

دابەزیوە.

مامەڵەکارێکی  ئەحمـــەد،  ئـــەردەن 
ئۆتۆمبێل لەناو پێشانگاکانی ئۆتۆمبێلی 
ســـلێمانی دەربارەی بـــازاڕی ئۆتۆمبێل 
بـــۆ ڕۆژنامەی "بازرگانی و پیشەســـازی" 
بـــازاڕ زۆر خراپە  دەڵێـــت "بەگشـــتی 
لەســـەرەتای ئەمســـاڵە مامەڵـــە کردن 
وەســـتاوە، ئەو جوڵەیەی ھەشـــە تەنھا 
ئەو ئۆتۆمبێالنەیە کـــە نرخیان لەنێوان 
دە ھەزار دۆالر تـــا پانزە ھەزار دۆالرە، 
کە ئەو جۆرە ئۆتۆمبێالنەش لەئێســـتادا 

بازاڕیان خاوبۆتەوە".

نرخـــی  "بەرزبونـــەوەی  دەشـــڵێت 
دۆالر کاریگـــەری زۆری لەســـەر بـــازاڕ 
دروســـتکردووە، بەو پێیـــەی ھاوتیان 
کە دەیانەوێـــت ئۆتۆمبێل بکڕن خەڵکی 
کاســـبکارو موچەخـــۆرە، ھەموشـــیان 
پارەیان بەدینار پێیە ئەو دینارەی ئێستا 
دەیانەوێـــت ئۆتۆمبێلـــی پێبکڕن کەمتر 
دەکات لـــەوەی بۆیان داناوە، بۆیە دڵنیا 

نین لەبازاڕو خەڵک ترســـاوە لەوەی کە 
ناجێگیریـــی دۆالر دیـــار نییە بەرەو نزم 

بون دەڕوات یان زیاتر دادەبەزێت".

ئەو مامەڵـــەکارەی ئۆتۆمبێلە جەخت 
لەوەدەکاتەوە "بەگشتی نرخی ئۆتۆمبێل 
گران بووە ئەوەش لەدەســـەتی ئێمەدا 
نییـــە لەو وتانـــەی ئۆتۆمبێلـــی لێوە 
ھـــاوردە دەکرێت گران بـــووەو نرخیش 
لەناو پێشـــانگاکانی فرۆشتنی ئۆتۆمبێل 
بەرزبۆتـــەوە،  کوردســـتان  لەھەرێمـــی 
پێشـــتر  کە  لەئۆتۆمبێلێـــک  بەنمونـــە 
نرخەکەی دە ھەزار دۆالر بوو بێت ئێستا 
بووە بە ١٢ ھـــەزار دۆالرو ھەموو جۆرە 
ئۆتۆمبێلێک نرخـــی بەرزبۆتەوە، نرخی 
گومرگ و رســـومات زیاتر بـــووە لەکاتی 
ھاوردە کردنی ئۆتۆمبێلدا، بۆیە بازرگانان 

نرخیان لەسەر گرانتر دەبێت".

ھاوکار ساالر، مامەڵەکاری ئۆتۆمبێلی 
ھاوردەکـــراوی ئەمریکـــی لەدوبـــەی بۆ 
کوردســـتان، بۆ ڕۆژنامـــەی "بازرگانی و 
بەتەواوی  "بـــازاڕ  وتـــی  پیشەســـازی" 
خاوبۆتـــەوە و مامەڵەکردن ڕاوەســـتاوە 
وە ھیـــچ بەرچاو ڕونیـــەک بۆئایندە نیە 
نازاندرێـــت نرخی دۆالر بەرزتر دەبێتەوە 
یـــان دادەبەزێت لەئێســـتادا ھاووتیان 
خواســـتیان لەســـەر ئۆتۆمبێل کڕین و 
فرۆشـــتنیش نیـــە ھیـــچ ئاڵوگۆڕێکیش 

نییە".

وتیشی" ساڵی ڕابردوو بازاڕی ئۆتۆمبێل 
بـــەراورد بەم کاتە زۆرباشـــتربوو نرخی 
ئۆتۆمبێل ھەرزانتربوو، کڕینی ئۆتۆمبێل 
لەووتنی ئەوروپـــا و دوبەی گرانتربووە 
بازرگانان ترســـیان لەکڕینـــی ئۆتۆمبێل 
ھەیە وە قەلەقـــی لەبازاڕداھەیە بەھۆی 

جێگیر نەبونی نرخی دۆالر".

بەشێک لەھاوتیان بەھۆی ناجێگیری 
دۆالرەوە تا ئێســـتا پارەکانیان دیناری 
عێراقیـــەو نایانەوێـــت بیکـــەن بەدۆالر، 
چونکە نرخی جێگیر نییە بەمەش ناتوانن 

ئۆتۆمبێل بکڕن.

ســـامان محەمەد، لەناو پێشانگاکانی 
ئۆتۆمبێل کە سەرقاڵی کڕینی ئۆتۆمبێل 
بوو بۆ ڕۆژنامەی "بازرگانی و پیشەسازی" 
وت "مـــاوەی چەند ڕۆژێکـــە ھاتووچۆی 
ئۆتۆمبێـــل  فرۆشـــتنی  پێشـــانگاکانی 
دەکـــەم، بـــەم بەھـــۆی بەرزبونەوەی 
نرخـــی ئۆتۆمبێـــل و بەرزبونەوەی نرخی 
نەمتوانیـــوە  دینـــار  بەرامبـــەر  دۆالر 
ھیـــچ ئۆتۆمبێلێک بکڕم، مـــن پارەکەم 
بەدینارە، پێش ئەوەی دۆالر بەرزبێتەوە 
دینارەکەم دوانزە ھـــەزار دۆالری دەکرد 
واتا دەفتەرێک و ٢٠ وەرەقە، بەم ئێستا 
ئـــەو دینارە دە ھەزار دۆالر دەکات، واتا 
دوو ھـــەزار دۆالر کەمتر کەواتە من لەم 
کاتەدا ناوێرم ئۆتۆمبێـــل بکڕم و پارەی 

دیکەشم نیە زیادی بکەم".

وەســـتایەکی چاککردنەوەی ئۆتۆمبێل 
ئاماژە بەوە دەکات لەئێستادا ھاوتیان 
گرنگی بەچاککردنەوەی ئۆتۆمبێلەکانیان 
دەدەن و ئەو کەموکوڕیانەی ھەیانە چاکی 

دەکەنەوەو ئۆتۆمبێلەکانیان ناگۆڕن.

وەســـتا دانا، لەناوچەی پیشەســـازی 
ســـلێمانی کە ســـەرقاڵی چاککردنەوەی 
ئەمساڵەوە  "لەسەرەتای  وتی  ئۆتۆمبێلە 
ھاوتیان زیاتر سەردانمان دەکەن و پێشی 
پارچەکانی  دەکەنەوەو  ئۆتۆمبێلەکانیان 
دەگـــۆڕن و نۆژەنی دەکەنـــەوە، ھەندێک 
لەو خاوەن ئۆتۆمبێالنە کە دێن بۆ المان 
ئۆتۆمبێلەکانمان  بوویـــن  بەتەما  دەڵێن 
بگۆڕین، بەم ئێســـتا ئەگەر بیفرۆشین 
ئەبێـــت پـــارەی زیاتـــر بخەینە ســـەر 
بـــۆ کڕێنـــەوەی ئۆتۆمبێل، بـــەم ھیچ 
بەرچاوڕونیەک نییە بـــۆ ئایندەی بازاڕو 
ئاڵوگۆڕی ئۆتۆمبێل، چونکە نرخی دۆالر 

نادیارە".

لەبازاڕەکانی  تەنھـــا  ئۆتۆمبێل  نرخی 
کوردســـتان گـــران نەبـــووە، بەڵکو لە 
تـــەواوی جیھاندا گران بـــووە، ئەوەش 
نرخی کەرەسەکانی  گرانبونی  بەھۆکاری 

بەرھەمھێنانی ئۆتۆمبێل.

من پارەکەم بەدینارە، 
پێش ئەوەی 

دۆالر بەرزبێتەوە 
دینارەکەم دوانزە 

ھەزار دۆالری دەکرد 
واتا دەفتەرێک و ٢٠ 

وەرەقە، بەم ئێستا 
ئەو دینارە دە ھەزار 

دۆالر دەکات

ئۆتۆمبێل لەسەرەتای ئەمساڵەوە بازاڕی نەماوە 

  فرۆشگایەکی مۆبایل و ئامێرە زیرەکەکان لەسلێ�نی

ئا: رێژەن سەردار

پرۆژەی چاندنـــی ملیۆنێک نەمام ١٧ 
شـــوێنی جیاوازی لەســـنوری پارێزگای 
لەســـەنتەری  گرتوەتـــەوە،  ســـلێمانی 
ســـلێمانی شـــاخی گویـــژەی گرتۆتەوە 
لەگەڵ قـــەزاو ناحیەکانی دەروبەری کە 
سەر بە بەرێوبەرایەتی دارستان و پاوانی 
سلێمانین، بەڕێوەبەری ھۆبەی دارستان و 
پاوانی چەمچەماڵ دەڵێت "ئەم پڕۆژەیە 
لەســـەرەتای مانگی ئەمساڵی ٢٠٢٣ەوە 
دەســـیپێکردوەو تاکـــو مانگی شەشـــی 

ئەمساڵ بەردەوام دەبێت".

ئـــارام حـــازم، بەڕێوەبـــەری ھۆبەی 
دارستان و پاوانی چەمچەماڵ بەڕۆژنامەی 
راگەیانـــد  پیشەســـازی"  "بازرگانـــی و 
لەئێســـتادا پرۆژەی چاندنی یەک ملیۆن 
نەمـــام لەســـنوری پارێزگای ســـلێمانی 
بێ  چەمچەماڵیـــش  دەســـتیپێکردووەو 
بەش نەکراوە لەھەڵمەتەکە، نزیکەی ١٠ 
دۆنـــم زەوی بۆ تەرخانکـــراوە  کە پێنج 
دۆنم لەبانی مەقانە، پێنج دۆنمەکەی تر 
لەقەرەھەنجیرە ھەردوو دارستانەکە سەر 
پاوانی چەمچەماڵن،  دارستان و  بەھۆبەی 
ئـــەو وتـــی "ھەڵمەتەکـــە  جەختی لەو 
شـــوێنانە کردۆتەوە کە زەوییەکی کەم 
سەوزایی و کەم درەخت و ڕوتە بۆ ئەوەی 
ســـەوز بکرێت و ڕوبەڕی ســـەوزایی زیاد 

بکرێت".
وتیشـــی "پڕۆژەی چاندنـــی ملیۆنێک 
نەمـــام ١٧ شـــوێنی جیاوازی ســـنوری 
پارێزگای گرتۆتەوە، لەسەنتەری سلێمانی 
شاخی گویژەی گرتۆتەوە، لەگەڵ قەزاو 
ناحیەکانی دەروبەری ســـلێمانی کە سەر 
بـــە بەڕێوەبەرایەتی دارســـتان و پاوانی 

ســـلێمانین، لـــەھەر ناحیـــەو قەزایەک 
بەگوێرەی ئـــەو ڕوبەرەی کـــە دیاریان 
بەتایبەتی  نەمـــام دەچێنرێـــت،  کردوە 
لەو شـــوێنانەی روتەن و کـــەم درەخت و 

سەوزایین".

بەڕێوەبەری ھۆبەی دارســـتان و پاوانی 
چەمچەماڵ ئـــەوەی روون کـــردەوە کە 
ئەم ھەڵمەتـــە لەکۆتایـــی مانگی ١٢ی 

ســـاڵی ٢٠٢٢ ڕاگەیاندراو لەســـەرەتای 
مانگی یەکی ئەمســـاڵی ٢٠٢٣ەوە چووە 
بـــواری جێبەجیکردنـــەوەو تاکو مانگی 
شەشـــی ئەمســـاڵ بـــەردەوام دەبێت، 
ئەو وتـــی "لەقۆناغی یەکەمـــدا زۆربەی 
شوێنەکان دەســـتیان بەدروست کردنی 
ھێڵی گرادۆنی کرد لەناو دارســـتانەکان، 
لەقۆناغی دووەمیشـــدا چاڵ لێدان بوو، 
ئێمە لەچەمچەماڵ ھەردوو قۆناغەکەمان 

بڕیوەو لە ئێستادا لەقۆناغی سێھەمداین و 
سەرقاڵی نەمام چاندنین".

ئـــارام حازم جەغت لـــەوە دەکات کە 
پێدەچێـــت نزیکەی ٢ ھەزار بۆ ٢ ھەزارو 
٥٠٠ نەمام لەســـنوری قەزای چەمچەماڵ 
بچێنرێت، ئەو وتی "بێگومان لەسەنتەری 
سلێمانی چاندنی ژمارەی نەمامەکان لەو 

ڕێژەیە زیاترە".
وتیشی "ھەڵمەتەکە لەالیەن نوسینگەی 

بافڵ جەل تاڵەبانی ســـەرۆکی یەکێتی 
نیشـــتیمانی کوردســـتان ڕاگەیەندراوەو 
ئـــەوان پاڵپشـــتی دارایـــی ھەڵمەتەکە 
دەکـــەن و نەمـــام بـــۆ پڕۆژەکـــە دابین 
دەکەن، کاک حســـێن حەمـــە کەریم کە 
پێشتر لێپرســـراوی دارستان و پاوان بوو 
لەوەزارەتی کشتوکاڵ و ئێستا خانەنشێن 
کراوە ڕاسپێردراوە بەسەرپەرشتی کردنی 

پڕۆژەکە".

ملیۆنێک نەمام لەپارێزگای سلێمانی دەچێنرێت

پڕۆژەی چاندنی 
ملیۆنێک نەمام ١٧ 

شوێنی جیاوازی 
سنوری پارێزگای 

گرتۆتەوە، لەسەنتەری 
سلێمانی شاخی 

گویژەی گرتۆتەوە، 
لەگەڵ قەزاو 

ناحیەکانی دەروبەری 
سلێمانی

  چاندنی نەمام لەچیای گۆیژە



ئابوری گشتی بازرگانی

ئا: زریان محەمەد

زیرەکەکانـــی  ئامێـــرە  فرۆشـــیارانی 
پەیوەندی لەشـــاری ســـلێمانی ئاماژە 
دەکەن و  لەمامەڵەکـــردن  بەخابونـــەوە 
ھاوتیان وەک پێویســـت گوێ بەکڕینی 
ئامێری نـــوێ نادەن و ئـــەو ئامێرانەی 
ھەیانـــە چاکی دەکەنەوە یـــان ئامێری 

ھەرزان دەکڕن.

خاوەن دوکانێک لەشـــەقامی مەولەوی 
شاری ســـلێمانی کە چەندین ساڵە کار 
پێیوایە  دەکات  مۆبایـــل  لەفرۆشـــتنی 
بەرزبونـــەوەی نرخی دۆالر لەم ســـاڵدا 
کاریگەری زۆری لەســـەر ڕەوشی بازاڕو 

کڕیار ھەبووە.
رامان عومـــەر، زیاتر لەپێنج ســـاڵە 
مۆبایـــل و  کڕینـــی  فرۆشـــتن و  کاری 
پێداویســـتیەکانی دەکات بەڕۆژنامـــەی 
"بازرگانـــی و پیشەســـازی" وت "نرخی 
دۆالر ئـــەو بەرزبونەوەیـــەی بەرامبـــەر 
بەدیناری عێراقی ھەیبووە ناڕوونییەکی 
زۆری لەبازاڕدا دروستکردووە، نرخەکانی 
ھەموو شێواندووە، بۆتە ھۆی تەکاندنی 

بازاڕو مامەڵە".
دەشـــڵێت "بازاڕ بەگشتی زۆر خراپەو 
ئاستی فرۆش و مامەڵەو کڕین و فرۆشتن 
بازاڕی  بەگشتی  ئاســـتدایە،  لەنزمترین 

سلێمانی بەرەو ســـفر دەڕوات و زەرەرو 
زیانێکـــی زۆری  لەبـــازرگان و دوکاندار 

داوە".

ئـــەوەش ڕوندەکاتەوە ،بەھۆی  رامان 
مامەڵە  ھاوتـــی  دۆالریشـــەوە  بەرزی 
ناکات، مۆبایلێکی ٢٠٠ دۆالری بەالیەنی 
کەمەوە لەســـەر ھاوتی جـــاران ٢٩٥ 
ھەزار دەکەوێت، ھەمان مۆبایل ئێســـتا 
٣٣٥ ھەزار دەکەوێت، ئەمەش وایکردووە 
ھاوتی نەیەوێت لەئێستادا مامەڵە بکات 

مەگەر ناچار بێت".

لەئێســـتادا چاککردنـــەوەی مۆبایـــل 
لەالیـــەن ھاوتیانەوە زیـــادی کردووەو 
خواست لەســـەر مۆبایلی ھەرزان زیاتر 
بووە بەمەش مامەڵەی فرۆشتنی مۆبایلی 
زیرەک کەمبۆتەوەو زیان بەفرۆشیاران و 

مامەڵەکاران گەیاندووە.

بڕوا جەمال، فرۆشـــیارو چاککەرەوەی 
"بازرگانـــی و  بەڕۆژنامـــەی  مۆبایـــل 
پیشەســـازی" وت "ئەوەنـــدەی لەگەڵ 
قســـەم  ھاوپیشـــەکانم  دوکانـــدارو 
کردووە بەڕێژەی لەســـەدا ٣٠ فرۆشـــی 
مۆبایلی زیرەک و نـــوێ کەمی کردووە، 
مۆبایل  چاککردنـــەوەی  لەبەرامبـــەردا 
زیادی کردووە، جاران کە دۆالر وا بەرز 

نەببـــۆوە ھاوتیەک گـــەر مۆبایلەکەی 
کێشـــەیەکی ھەبوایە مۆبایلێکی دیکەی 
دەکڕی، بەم ئێستا ھاوتیەکە مۆبایلە 
کۆنەکەی چاک دەکاتەوە بەبڕێک پارەی 

کەم".

ئاماژەی بەوەش دا "فرۆشتنی مۆبایلی 
ھەرزان زیاتر بـــووەو مۆبایلە گرانەکان 
فرۆشـــیان دابەزیوە، چونکە ھاوتیان 
لەم کاتـــەدا نایانەوێت پارەی زۆر بدەن 
بەمۆبایل تا دڵنیا دەبنەوە لەنرخی دۆالر 

بەرامبەر بەدینار".

ھۆگـــر کەریم، گەنجێکـــە لەناو بازای 
مۆبایل لەشـــاری ســـلێمانی دەربارەی 
کڕینی مۆبایل وتی "من ڕۆژانە کاردەکەم 
لەیەکێـــک لەڕێســـتۆرانتەکانی شـــاری 
سلێمانی، ماوەیەکە دەمەوێت مۆبایلێکی 
زیرەک بکـــڕم کە نرخەکەی ٧٠٠ دۆالرە 
بەدینار ملۆنێک زیاتر بوو، بەم ئێستا 
دەکاتـــە زیاتر لەملیۆنێـــک و ٢٠٠ ھەزار 
دینار ئەو جیاوزییەش بۆ کاری من زۆر 
زۆرەر بۆیە بڕیارمداوە کڕینی مۆبایلەکە 
دوابخـــەم تا بزانم ڕەوشـــەکە چ کاتێک 
بـــاش دەبێت چیتـــر دینـــاری عێراقی 

ئاستی نزم نەبێتەوە".
بەشـــێکی زۆری بـــازاڕی فرۆشـــتنی 
مۆبایلی دەســـتی دوو لەشاری سلێمانی 

جموجۆڵی پێوە دیارە، بەو پێیەی نرخی 
ھەرزانترەو خواستی لەسەر زۆرترە لەناو 
مەزادخانەی سەرەوەی شاری سلێمانی 
کاســـبکاران بەردەوام مۆبایلی دەستی 
دوەمیـــان الیە، کـــە کاری کـــردووەو 

خاوەنەکەی فرۆشتویەتیەوە.

بـــازاڕی  لەنـــاو  لەتیـــف،  شـــاھۆ 
مەزادخانەکـــەی شـــاری ســـلێمانی بۆ 
وتی  "بازرگانی و پیشەسازی"  ڕۆژنامەی 
"بەھۆی بەرزی نرخی دۆالر لەئێســـتادا 
خواســـت لەســـەر ئـــەم مۆبایالنـــەی 
زیادیکـــردووە بەجۆرێـــک ڕۆژانە  ئێمە 
چەندیـــن ھاوتی ســـەردانمان دەکەن 
کە پێشـــتر بەو جۆرە نەبوین، چونکە 
نرخی مۆبایلی دەســـتی دوو ھەرزانترە 
بەتازەیی دەفرۆشـــرێت و  لەوانەی  وەک 
نرخەکانیـــش ھەرزانتـــرەو ھاوتیـــان 
لەتوانایاندایە بیکڕن لەئێســـتادا ئەتوانم 
بڵێم ڕۆژانە زیاتر لەسێ مۆبایلی دەستی 
دوو دەفرۆشـــرێت کە جـــاران دانەیەک 

دەفرۆشرا".

 بەرزبونەوەی نرخـــی دۆالر کاریگەری 
لەســـەر تـــەواوی کەرتەکانـــی ژیانـــی 
ھاوتیان دروســـتکردووە، ھاوتیانیش 
نرخـــی  ھەرزانبونـــی  لەچاوەڕوانـــی 

دۆالردان.

بازاڕی ئامێرە زیرەکەکانی پەیوەندی خاوبونەوەی بەخۆیەوە بینیوە

 بەرزبونەوەی نرخی 
دۆالر کاریگەری لەسەر 

تەواوی کەرتەکانی 
ژیانی ھاوتیان 
دروستکردووە، 

ھاوتیانیش 
لەچاوەڕوانی ھەرزانبونی 

نرخی دۆالردان

(٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦ (٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦

ئا:زریان محەمەد

مامەڵەکارانی بازاڕی ئۆتۆمبێل لەشاری 
ســـلێمانی ئامـــاژە بەخاوبونـــەوی بازاڕ 
دەکەن، کڕین و فرۆشـــتن بەشـــێوەیەکی 
بەرچاو دابەزیوە، کاریگەری بەرزبونەوەی 
دۆالر بەرامبـــەر بەدینار بەھۆکارێکی تر 
ناودەبەن فرۆشـــتن بەڕێژەیەکی بەرچاو 

دابەزیوە.

مامەڵەکارێکی  ئەحمـــەد،  ئـــەردەن 
ئۆتۆمبێل لەناو پێشانگاکانی ئۆتۆمبێلی 
ســـلێمانی دەربارەی بـــازاڕی ئۆتۆمبێل 
بـــۆ ڕۆژنامەی "بازرگانی و پیشەســـازی" 
بـــازاڕ زۆر خراپە  دەڵێـــت "بەگشـــتی 
لەســـەرەتای ئەمســـاڵە مامەڵـــە کردن 
وەســـتاوە، ئەو جوڵەیەی ھەشـــە تەنھا 
ئەو ئۆتۆمبێالنەیە کـــە نرخیان لەنێوان 
دە ھەزار دۆالر تـــا پانزە ھەزار دۆالرە، 
کە ئەو جۆرە ئۆتۆمبێالنەش لەئێســـتادا 

بازاڕیان خاوبۆتەوە".

نرخـــی  "بەرزبونـــەوەی  دەشـــڵێت 
دۆالر کاریگـــەری زۆری لەســـەر بـــازاڕ 
دروســـتکردووە، بەو پێیـــەی ھاوتیان 
کە دەیانەوێـــت ئۆتۆمبێل بکڕن خەڵکی 
کاســـبکارو موچەخـــۆرە، ھەموشـــیان 
پارەیان بەدینار پێیە ئەو دینارەی ئێستا 
دەیانەوێـــت ئۆتۆمبێلـــی پێبکڕن کەمتر 
دەکات لـــەوەی بۆیان داناوە، بۆیە دڵنیا 

نین لەبازاڕو خەڵک ترســـاوە لەوەی کە 
ناجێگیریـــی دۆالر دیـــار نییە بەرەو نزم 

بون دەڕوات یان زیاتر دادەبەزێت".

ئەو مامەڵـــەکارەی ئۆتۆمبێلە جەخت 
لەوەدەکاتەوە "بەگشتی نرخی ئۆتۆمبێل 
گران بووە ئەوەش لەدەســـەتی ئێمەدا 
نییـــە لەو وتانـــەی ئۆتۆمبێلـــی لێوە 
ھـــاوردە دەکرێت گران بـــووەو نرخیش 
لەناو پێشـــانگاکانی فرۆشتنی ئۆتۆمبێل 
بەرزبۆتـــەوە،  کوردســـتان  لەھەرێمـــی 
پێشـــتر  کە  لەئۆتۆمبێلێـــک  بەنمونـــە 
نرخەکەی دە ھەزار دۆالر بوو بێت ئێستا 
بووە بە ١٢ ھـــەزار دۆالرو ھەموو جۆرە 
ئۆتۆمبێلێک نرخـــی بەرزبۆتەوە، نرخی 
گومرگ و رســـومات زیاتر بـــووە لەکاتی 
ھاوردە کردنی ئۆتۆمبێلدا، بۆیە بازرگانان 

نرخیان لەسەر گرانتر دەبێت".

ھاوکار ساالر، مامەڵەکاری ئۆتۆمبێلی 
ھاوردەکـــراوی ئەمریکـــی لەدوبـــەی بۆ 
کوردســـتان، بۆ ڕۆژنامـــەی "بازرگانی و 
بەتەواوی  "بـــازاڕ  وتـــی  پیشەســـازی" 
خاوبۆتـــەوە و مامەڵەکردن ڕاوەســـتاوە 
وە ھیـــچ بەرچاو ڕونیـــەک بۆئایندە نیە 
نازاندرێـــت نرخی دۆالر بەرزتر دەبێتەوە 
یـــان دادەبەزێت لەئێســـتادا ھاووتیان 
خواســـتیان لەســـەر ئۆتۆمبێل کڕین و 
فرۆشـــتنیش نیـــە ھیـــچ ئاڵوگۆڕێکیش 

نییە".

وتیشی" ساڵی ڕابردوو بازاڕی ئۆتۆمبێل 
بـــەراورد بەم کاتە زۆرباشـــتربوو نرخی 
ئۆتۆمبێل ھەرزانتربوو، کڕینی ئۆتۆمبێل 
لەووتنی ئەوروپـــا و دوبەی گرانتربووە 
بازرگانان ترســـیان لەکڕینـــی ئۆتۆمبێل 
ھەیە وە قەلەقـــی لەبازاڕداھەیە بەھۆی 

جێگیر نەبونی نرخی دۆالر".

بەشێک لەھاوتیان بەھۆی ناجێگیری 
دۆالرەوە تا ئێســـتا پارەکانیان دیناری 
عێراقیـــەو نایانەوێـــت بیکـــەن بەدۆالر، 
چونکە نرخی جێگیر نییە بەمەش ناتوانن 

ئۆتۆمبێل بکڕن.

ســـامان محەمەد، لەناو پێشانگاکانی 
ئۆتۆمبێل کە سەرقاڵی کڕینی ئۆتۆمبێل 
بوو بۆ ڕۆژنامەی "بازرگانی و پیشەسازی" 
وت "مـــاوەی چەند ڕۆژێکـــە ھاتووچۆی 
ئۆتۆمبێـــل  فرۆشـــتنی  پێشـــانگاکانی 
دەکـــەم، بـــەم بەھـــۆی بەرزبونەوەی 
نرخـــی ئۆتۆمبێـــل و بەرزبونەوەی نرخی 
نەمتوانیـــوە  دینـــار  بەرامبـــەر  دۆالر 
ھیـــچ ئۆتۆمبێلێک بکڕم، مـــن پارەکەم 
بەدینارە، پێش ئەوەی دۆالر بەرزبێتەوە 
دینارەکەم دوانزە ھـــەزار دۆالری دەکرد 
واتا دەفتەرێک و ٢٠ وەرەقە، بەم ئێستا 
ئـــەو دینارە دە ھەزار دۆالر دەکات، واتا 
دوو ھـــەزار دۆالر کەمتر کەواتە من لەم 
کاتەدا ناوێرم ئۆتۆمبێـــل بکڕم و پارەی 

دیکەشم نیە زیادی بکەم".

وەســـتایەکی چاککردنەوەی ئۆتۆمبێل 
ئاماژە بەوە دەکات لەئێستادا ھاوتیان 
گرنگی بەچاککردنەوەی ئۆتۆمبێلەکانیان 
دەدەن و ئەو کەموکوڕیانەی ھەیانە چاکی 

دەکەنەوەو ئۆتۆمبێلەکانیان ناگۆڕن.

وەســـتا دانا، لەناوچەی پیشەســـازی 
ســـلێمانی کە ســـەرقاڵی چاککردنەوەی 
ئەمساڵەوە  "لەسەرەتای  وتی  ئۆتۆمبێلە 
ھاوتیان زیاتر سەردانمان دەکەن و پێشی 
پارچەکانی  دەکەنەوەو  ئۆتۆمبێلەکانیان 
دەگـــۆڕن و نۆژەنی دەکەنـــەوە، ھەندێک 
لەو خاوەن ئۆتۆمبێالنە کە دێن بۆ المان 
ئۆتۆمبێلەکانمان  بوویـــن  بەتەما  دەڵێن 
بگۆڕین، بەم ئێســـتا ئەگەر بیفرۆشین 
ئەبێـــت پـــارەی زیاتـــر بخەینە ســـەر 
بـــۆ کڕێنـــەوەی ئۆتۆمبێل، بـــەم ھیچ 
بەرچاوڕونیەک نییە بـــۆ ئایندەی بازاڕو 
ئاڵوگۆڕی ئۆتۆمبێل، چونکە نرخی دۆالر 

نادیارە".

لەبازاڕەکانی  تەنھـــا  ئۆتۆمبێل  نرخی 
کوردســـتان گـــران نەبـــووە، بەڵکو لە 
تـــەواوی جیھاندا گران بـــووە، ئەوەش 
نرخی کەرەسەکانی  گرانبونی  بەھۆکاری 

بەرھەمھێنانی ئۆتۆمبێل.

من پارەکەم بەدینارە، 
پێش ئەوەی 

دۆالر بەرزبێتەوە 
دینارەکەم دوانزە 

ھەزار دۆالری دەکرد 
واتا دەفتەرێک و ٢٠ 

وەرەقە، بەم ئێستا 
ئەو دینارە دە ھەزار 

دۆالر دەکات

ئۆتۆمبێل لەسەرەتای ئەمساڵەوە بازاڕی نەماوە 

  فرۆشگایەکی مۆبایل و ئامێرە زیرەکەکان لەسلێ�نی

ئا: رێژەن سەردار

پرۆژەی چاندنـــی ملیۆنێک نەمام ١٧ 
شـــوێنی جیاوازی لەســـنوری پارێزگای 
لەســـەنتەری  گرتوەتـــەوە،  ســـلێمانی 
ســـلێمانی شـــاخی گویـــژەی گرتۆتەوە 
لەگەڵ قـــەزاو ناحیەکانی دەروبەری کە 
سەر بە بەرێوبەرایەتی دارستان و پاوانی 
سلێمانین، بەڕێوەبەری ھۆبەی دارستان و 
پاوانی چەمچەماڵ دەڵێت "ئەم پڕۆژەیە 
لەســـەرەتای مانگی ئەمساڵی ٢٠٢٣ەوە 
دەســـیپێکردوەو تاکـــو مانگی شەشـــی 

ئەمساڵ بەردەوام دەبێت".

ئـــارام حـــازم، بەڕێوەبـــەری ھۆبەی 
دارستان و پاوانی چەمچەماڵ بەڕۆژنامەی 
راگەیانـــد  پیشەســـازی"  "بازرگانـــی و 
لەئێســـتادا پرۆژەی چاندنی یەک ملیۆن 
نەمـــام لەســـنوری پارێزگای ســـلێمانی 
بێ  چەمچەماڵیـــش  دەســـتیپێکردووەو 
بەش نەکراوە لەھەڵمەتەکە، نزیکەی ١٠ 
دۆنـــم زەوی بۆ تەرخانکـــراوە  کە پێنج 
دۆنم لەبانی مەقانە، پێنج دۆنمەکەی تر 
لەقەرەھەنجیرە ھەردوو دارستانەکە سەر 
پاوانی چەمچەماڵن،  دارستان و  بەھۆبەی 
ئـــەو وتـــی "ھەڵمەتەکـــە  جەختی لەو 
شـــوێنانە کردۆتەوە کە زەوییەکی کەم 
سەوزایی و کەم درەخت و ڕوتە بۆ ئەوەی 
ســـەوز بکرێت و ڕوبەڕی ســـەوزایی زیاد 

بکرێت".
وتیشـــی "پڕۆژەی چاندنـــی ملیۆنێک 
نەمـــام ١٧ شـــوێنی جیاوازی ســـنوری 
پارێزگای گرتۆتەوە، لەسەنتەری سلێمانی 
شاخی گویژەی گرتۆتەوە، لەگەڵ قەزاو 
ناحیەکانی دەروبەری ســـلێمانی کە سەر 
بـــە بەڕێوەبەرایەتی دارســـتان و پاوانی 

ســـلێمانین، لـــەھەر ناحیـــەو قەزایەک 
بەگوێرەی ئـــەو ڕوبەرەی کـــە دیاریان 
بەتایبەتی  نەمـــام دەچێنرێـــت،  کردوە 
لەو شـــوێنانەی روتەن و کـــەم درەخت و 

سەوزایین".

بەڕێوەبەری ھۆبەی دارســـتان و پاوانی 
چەمچەماڵ ئـــەوەی روون کـــردەوە کە 
ئەم ھەڵمەتـــە لەکۆتایـــی مانگی ١٢ی 

ســـاڵی ٢٠٢٢ ڕاگەیاندراو لەســـەرەتای 
مانگی یەکی ئەمســـاڵی ٢٠٢٣ەوە چووە 
بـــواری جێبەجیکردنـــەوەو تاکو مانگی 
شەشـــی ئەمســـاڵ بـــەردەوام دەبێت، 
ئەو وتـــی "لەقۆناغی یەکەمـــدا زۆربەی 
شوێنەکان دەســـتیان بەدروست کردنی 
ھێڵی گرادۆنی کرد لەناو دارســـتانەکان، 
لەقۆناغی دووەمیشـــدا چاڵ لێدان بوو، 
ئێمە لەچەمچەماڵ ھەردوو قۆناغەکەمان 

بڕیوەو لە ئێستادا لەقۆناغی سێھەمداین و 
سەرقاڵی نەمام چاندنین".

ئـــارام حازم جەغت لـــەوە دەکات کە 
پێدەچێـــت نزیکەی ٢ ھەزار بۆ ٢ ھەزارو 
٥٠٠ نەمام لەســـنوری قەزای چەمچەماڵ 
بچێنرێت، ئەو وتی "بێگومان لەسەنتەری 
سلێمانی چاندنی ژمارەی نەمامەکان لەو 

ڕێژەیە زیاترە".
وتیشی "ھەڵمەتەکە لەالیەن نوسینگەی 

بافڵ جەل تاڵەبانی ســـەرۆکی یەکێتی 
نیشـــتیمانی کوردســـتان ڕاگەیەندراوەو 
ئـــەوان پاڵپشـــتی دارایـــی ھەڵمەتەکە 
دەکـــەن و نەمـــام بـــۆ پڕۆژەکـــە دابین 
دەکەن، کاک حســـێن حەمـــە کەریم کە 
پێشتر لێپرســـراوی دارستان و پاوان بوو 
لەوەزارەتی کشتوکاڵ و ئێستا خانەنشێن 
کراوە ڕاسپێردراوە بەسەرپەرشتی کردنی 

پڕۆژەکە".

ملیۆنێک نەمام لەپارێزگای سلێمانی دەچێنرێت

پڕۆژەی چاندنی 
ملیۆنێک نەمام ١٧ 

شوێنی جیاوازی 
سنوری پارێزگای 

گرتۆتەوە، لەسەنتەری 
سلێمانی شاخی 

گویژەی گرتۆتەوە، 
لەگەڵ قەزاو 

ناحیەکانی دەروبەری 
سلێمانی

  چاندنی نەمام لەچیای گۆیژە



ســــەرکۆ یونس

گۆڕانکارییـــە خێـــراو یـــەک لەدوای 
یەکەکانی بەھای دۆالر بەرامبەر بەدیناری 
راســـتەوخۆ  بەشـــێوەیەکی  ئێراقـــی، 
وناراســـتەوخۆ کاریگەری دەبێت لەسەر 
کۆی مامەڵەکانی کڕین و فرۆشتن و قەرزو 
قیســـتی مامەڵەکاران، لـــەم نێوەندەدا 
لەسەرشان  زیاتریان  بارگرانی  ھاوتیان 

دەوەستێت.

لەبیســـت ســـاڵی ڕابـــردوی ھەرێمی 
کوردســـتاندا، دوای ئـــەوەی داھاتـــی 
بەرەو  تاکەکـــەس  داھاتی  حکومـــەت و 
بەرزبونەوە ڕۆشـــت، زۆربـــەی کڕیاران و 
ھاونیشتمانیانی ھەرێم بۆ بەدەستھێنانی 
ناومـــاڵ و  کەلوپەلـــی  وکا و  شـــمەک 
ئۆتۆمبیـــل و یەکەی نیشـــتەجێ بوون، 
پەنایان بۆ شـــێوازی مامەڵەی قیست و 
قەرزی درێژخایەن بردووە، لەم ڕێگەیەوە 
دەتوانین بڵێن خواستی زۆربەی کۆمەڵگا 
پێداویســـتییەکانیان  ھاتوەتـــەدی و 
دابینکـــردووە، بەتایبەتـــی ھەموو ئەو 
کەســـانەی کەداھاتیـــان دیاریکـــراوە و 

مووچەخۆری حکومین..

لەدوو ساڵی ڕابردودا بەھۆی دابەزاندنی 
بەھـــای دیناری ئێراقـــی لەالیەن بانکی 
ناوەندییـــەوە، بەنزیکـــەی ٢٥٪  ھێزی 
شـــتکڕینی دینـــاری ئێراقـــی بەھاکەی 

لەدەستدا و مامەڵەکارانی قیست و قەرزی 
دۆالر ناچار بۆ دانەوەی قیســـتەکانیان 
دینارەکانیـــان لەبـــازاڕدا ڕێـــژەی ٢٥٪ 
زیاتریـــان بـــۆ دۆالر دەگۆرییەوە، ئەمە 
قۆناغی یەکەمی بارگرانی گۆرانکارییەکانی 

ئاڵوگۆری دینار بەدۆالر بوو.

لەماوەی دوو مانگی رابردودا، جارێکی 
تر بەھای دینار بەرامبەر بەدۆالر، ڕێژەی 
١٥٪ بەھای لەدەستاو سەرەرای جێگیری 
نرخی ئاڵوگۆر لەبانکی ناوەندیدا بۆ ھەر 
دۆالرێک ١٤٦٠ دینارە، بەم بەھۆکاری 
کەمکردنەوەی خستنەڕووی قەبارەی دۆالر 
سپیکردنەوەی  ناوەندی و  بانکی  لەالیەن 
دۆالر لەبازاڕەکانـــی ئێراق  لەھەمانکاتدا 
فشـــارەکانی بانکی فیدراڵی و وەزارەتی 
گەنجینەی ئەمەریکا بۆ بانکی ناوەندی و 
حکومەتـــی ئێراقی، ھەندێ ھۆکاری تر. 

دینار بەھاکەی کەمبوویەوە.

ڕێـــژەی  بەھـــەردوو گۆڕانکارییەکـــە 
دۆالر  بەرامبـــەر  دینـــار  بەھـــای   ٪٤٠
کەمبووەتەوە، لەم نێوەندەدا ھەموو ئەو 
کـــەس و کریارانەی کەقیســـت و قەرزیان 
لەســـەرە و بەپێ ی گرێبەستی یاسایی 
پێویستە بەدۆالر بیدەنەوە تووشی زەرەر 
وزیانـــی دارایی دەبن، بارگرانی زیاتریان 

لەسەر دەکەوێت.

بـــۆ خـــۆ بەدوورگرتن لەم شـــێوازی 

لەزەرەروزیانی  خۆپاراســـتن  مامەڵەیە و 
گۆرینەوەی دینار بەدۆالر ھەندێ ھەنگاو 

ڕێکاری گرنگ و جێ بایەخ ھەیە:
بەیاســـا،  حکومـــەت  پێویســـتە   *
فرۆشتن  کڕین و  مامەڵەکانی  ســـەرجەم 
گەورەترین،  بـــۆ  مامەڵەوە  لەبچوکترین 
بەدراوی نیشـــتمانی ڕێکبخات و ســـزای 

سەرپێچیکاران بدات.
* ھەموو گرێبەستەکانی وەبەرھێنان و 
الیەنی  لەنێوان حکومـــەت و  بازرگانـــی 
دووەمـــدا بەدینـــار بێـــت، بۆئـــەوەی 
وزیانەکانـــی  لـــەزەرەر  مامەڵـــەکاران 

گۆرینەوەی دینار بەدۆالر بەدوور بن.
* ھۆشـــیاری  و بەرچاوڕوونی کڕیاران 
گرنگە، داھات بەچی دراوێکە بەو دراوە 
خەرجییـــەکان ڕێکبخرێنەوە، بەتایبەتی 
مووچەخۆرانـــی حکومـــی وکرێـــکاران، 
لەبەرئەوەی کەمووچـــەو کرێ بەدینارە 
باشترە خۆیان بپارێزن لەکڕین بەدۆالر، 
چونکـــە لەبەرژەوەندیان نـــی یە دینار 
بـــەدۆالر، ھەوڵبـــدەن ئەو  بگۆڕنـــەوە 

پێداویستییانە بکڕن کەبەدینارە.
* بـــۆ ھەمـــوو ئـــەو ھاوتیانەی کە 
پێویســـتە  بەدینـــارە،  داھاتەکانیـــان 
مامەڵـــەی قیســـت و قەرزەکانیـــان لەو 
کۆمپانیایانـــە بکـــەن کەمامەڵە بەدینار 

ئەنجام دەدەن.
* دراوی یاســـایی و فەرمی لەھەرێم و 
ئێراقـــدا، دینـــارە، زۆر گرنگـــە ھەموو 
الیەک بەگشتی و ھۆکارەکانی راگەیاندن و 

سۆشـــیال میدیا بەتایبەتـــی، لەھەوڵی 
بوکردنەوەی ھۆشیاری ئابوری ودارایدا 
بـــن، بۆ پاڵپشـــتیکردنی دینار، چونکە 
یەكێـــک لەھۆکارەکانی بـــەرزی بەھای 
دراو، متمانەیە، ھەتا متمانەی ھاوتیان 
بێت،  زیاتر  بەدراوەنیشـــتیمانییەکەیان 
بەھـــای دراوەکەیـــان بەرزتـــر دەبێت، 
لەماوەی دوومانگـــی رابردوودا، زۆربەی 
خەڵک کاریگەر بوون بەھەواڵە بەپەلەو 
لەناکاوەکانی سۆشیال میدیا، بەداخەوە 

ڕۆڵێکی نێگەتیڤیان بینی..
ئیمزاکردنـــی  لەکاتـــی  *پێویســـتە 
گرێبەســـتی قەرزوقیستی درێژ خایەندا، 
بەندێـــک ھەبێت تایبـــەت بێت بەنەرمی 
نواندنی گرێبەستەکە بۆ ئەوەی لەکاتی 
لەبەھـــای دراوەکاندا ھیچ  گۆرانـــکاری 
الیەنێک تووشـــی زەرەر وزیـــان نەبن، 
بەشێوەیەک لەبەرژەوەندنی ھەردوو الدا 

بێت.
* پێویستە مامەڵەکردنەکان بەدراوی 
نیشـــتمانی بکرێت بەکلتـــور، ناکرێت و 
لەبەرژەوەنـــدی ئابوری تـــاک و خێزان و 
کۆمەڵگا نی یە، لەپاڵ دراوی نیشتیمانیدا 
دراوێکی بیانی بەھابەرز مامەڵەی پێوە 

بکرێت و بەکاربھێنرێت.
ھیواداریـــن، بابەتـــی مامەڵەکردنـــی 
قیست و قەرز بەدۆالر، چارەسەر بکرێت 
بۆئـــەوەی کێشـــەی دارایی و کێشـــەی 

کۆمەیەتی لێ نەکەوێتەوە.

ئا: بازرگانی و پیشەسازی

دراوی فەرمـــی ویالیەتە یەكگرتوەكانی 
ئەمەریكا  شۆڕشـــی  پاش  ئەمەریكایـــە. 
كە ١٣ ویالیەت ســـەربەخۆییان راگەیاند، 
ھێشـــتا زۆربەی ویالیەتەكانی ئێســـتای 
ئەمەریكا ســـەر بەمەكســـیك بون، پێش 
شۆڕش ئەمەریكییەكان پاوەندی بەریتانیان 
بەكاردەھێنا، بەم لەكاتی ھەڵگیرســـانی 
شۆڕشـــەوە ئەمەریكییەكان زیاتر دۆالری 
مەكســـیكی)یان  (دۆالری  ئیســـپانی 
بەكاردەھێنا لەمامەڵەی رۆژانەیاندا. ساڵی 
١٧٩٢ وەزیری دارایی ئەمەریكا رایگەیاند 
كـــە "دۆالری ئەمەریكی بەتەواوی پشـــت 

دەبەستێت بەدۆالری مەكسیكی". 

ئەوكات دوو پیتی P S ئاماژە بوون بۆ 
پیزۆ و ئیسپانیا، بەم لەسەدەی ھەژدەمدا 
 P بۆ ئاسانكاریی دەستكرا بەوەی پیتی
لەســـەر S بنوسرێت و نوســـینەكە وەك 
نیشـــانەی دۆالری لێھات $، كە لەساڵی 
١٧٨٥ەوە بۆ نوسینی دۆالر ئەم نیشانەیە 

بەكاردەھێنرێت. 
زۆربەی وتانی ئەمڕۆی جیھان دۆالریان 
كـــردوە بـــەدراوی خۆیان یاخـــود دراوە 
بەســـتوەتەوە  خۆیان  نیشـــتمانییەكانی 
بـــەدۆالرەوە و لەمامەڵـــەی بازرگانیانـــدا 
بەھێزترین و  دۆالر  بەپێـــوەر.  كردویانـــە 
گرنگتریـــن دراوی جیھانە، كـــە دراوێكی 
دراوی  جیھانـــی و  یەدەكـــی  ســـەرەكی 

بنەڕەتییە لەبازرگانی جیھانییدا.

یەكێک لەھۆکارەکانی 
بەرزی بەھای 

دراو متمانەیە، 
ھەتا متمانەی 

ھاوتیان بەدراوە 
نیشتیمانییەکەیان 
زیاتر بێت، بەھای 
دراوەکەیان بەرزتر 

دەبێت

ئابوری گشتی بازرگانی

قەرزو قیست و
 بەھـــــای دۆالر

Dollar

خۆراکی ھەنگ لەکوردستانەوە ھەناردە دەکرێت
 بۆ شارەکانی عێراق و ئێران

(٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦ (٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦

ئا: رێژەن سەردار

کوردستانەوە  لەھەرێمی  کۆمپانیایەک 
خۆراکی ھەنگ دەنێرێت بۆ شـــارەکانی 
عێراق و ئێران کە ناھێڵێت لە زســـتاندا 
ھەنـــگ برســـی بێـــت، بەڕێوەبـــەری 
کۆمپانیاکە دەڵێت "ئەم خۆراکەی ئێمە 
مەلیکـــەی ھەنگ چاالک دەکات و گەرای 
زیاتری پێدادەنێت و بەرھەمی رۆژانەمان 
یـــەک تۆنەو مانگانە شـــەس بۆ حەوت 

تەن لەشارەکانی عێراق دەفرۆشرێت".

کـــۆڕەو کاروان کەمـــال، بەڕێوبەری 
کومپانیای کاکـــۆو کاروان بەڕۆژنامەی 
راگەیانـــد  پیشەســـازی  "بازرگانـــی و 
"ئێمە بابەتمـــان زۆرە کە دەینێرین بۆ 
شـــارەکانی ناوەڕاست و باشوری عێراق، 
ناوخۆیەو  بەرھەمـــی  ئـــەوەی  بـــەم 
ھەنـــاردەی دەکەین بریتیـــە لەخۆراکی 
ھەنگ کـــە مـــاوی ســـوپەر کاندییە، 
ھەڵبەتـــە ئەم نـــاوە ســـەر بەکارگەی 
لەکۆمپانیاکەمان و  بەشێکە  کە  کاردۆیە 
لەالیەن  ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 

سلێمانییەوە مۆڵەتمان پێدراوە".
کۆڕەو ئەوە رووندەکاتەوە کە خۆراکی 
ھەنگەکەیـــان لەیانزە مادە پێکدێت و بۆ 
بەھێزکردنی ھەنـــگ و دانانەوەی گەراو 
مانەوەی لەوەرزی زســـتان و وەرزەکانی 
تردا بەکاردەھێنرێـــت و ھەنگەکە بەھێز 

دەکات، ئـــەو وتی "بەرھەمی ڕۆژانەمان 
دەچێت بۆ بریکارەکانمان لەشاری حلەو 
مانگی شەش بۆ حەوت تۆن دەفرۆشێت، 
بوســـتانی  کۆمپانیـــای  لەموســـڵیش 
بریکارمانەو بەرھەمەکانمان دەنێرێت بۆ 

شارەکانی باشورو ناوەڕاستی عێراق".
وتیشـــی "ئەم بەرھەمەمـــان ھەمووی 
ناوخۆیە تەنھـــا ڤیتامین و پرۆتینەکانی 
یۆنانییە، لەشـــەکرو ھەڵەو ھەنگوین و 
جاتـــرەو ڕازیانەو فلوتۆکـــس و نەعنای 
وشـــک پێکدێت، تەنھا فلوتۆکســـەکە 
یۆنانیە کە ڕێژەیەکی کەمە بۆ یەک تۆن 
تەنھا شەش کیلۆ فلوتۆکس پێویستەو 

بەکاردەھێنرێت".

بەڕێوبـــەری کومپانیای کاکۆو کاروان 
ئامـــاژە بـــەوە دەکات کاتێک ھەنگوێن 
لەکورەی ھەنگ دەردەکرێت پێویســـتە 
خۆراکێک بدرێـــت بەھەنگەکان، چونکە 
ھەنگ کاتێک ھەنگوین بەرھەم دەھێنێت 
بۆ ئـــەوە نیە مرۆڤ بیخوات، بەڵکو بۆ 
ئەوەیە خۆی بیخوات لەوەرزی زستاندا 
یـــان لەکاتی گەرا دانانـــدا، ئەو کاتەی 
ھەنگ گەرا دادەنێـــت ھیچ ھەنگوینێک 
دروســـت نـــاکات، ئـــەو وتـــی "ئـــەم 
خواردنەی ئێمە لەکارگەکامان دروستی 
دەکەیـــن دەبێتە ھۆی ئەوەی بەخێرایی 
گەرا دابنێت و جەمـــاوەری مەلیکە زیاد 
بکات، لەکاتی  ھەنگوین دروستکرنیشدا 

ئەم خۆراکەی ئێمـــە ناکات بەھەنگوین 
خۆی لەدەرەوە شیلەی گۆڵ دەھێنێت و 
دەیـــکات بەھەنگویـــن، ســـوودی ئەم 
خۆراکـــەی ئێمـــە ئەوەیە لەزســـتاندا 

ناھێڵێت ھەنگ برسی بێت".

وتیشـــی "جگـــە لەکارگەکـــەی ئێمە 
دەیـــان خۆراکی تری ھەنـــگ لەبازاڕدا 
ھەن کە بەرھەمی وتانە، بەم ھیچیان 
نەیانتوانیوە لەڕووی کوالێتییەوە کێبرکێی 
ئێمە بکەن، ئێمە ئەو کەرەسە خاوانەی 
بەکاریدەھێنیـــن زۆربـــاش و کوالێتـــی 
بەکاردەھێنین  کوردی  ھەڵەی  بەرزن، 
ھەنگوینـــی ناوخـــۆی تێدەکەین، یانزە 
جـــۆر پرۆتیـــن و ڤیتامینـــی  یۆنانـــی 
تێدەکەین، کارگەکـــەی ئێمە ئیمتیازی 
کۆمپانیای نیترۆ فارمی یۆنانی ھەیە کە 
یەکێکە لەباشترین کۆمپانیاکانی جیھان 

لەبواری کشتوکاڵیدا".
کـــۆڕەو کاروان کەمـــال، بەڕێوبەری 
کومپانیای کاکۆو کاروان ئەوەس روون 
دەکاتەوە کە بەرھەمی کۆمپانیایەکەیان 
زیاتر لەبەھـــارداو لەکاتێکدا کە ھەنگ 
گـــەرا دەدەنێت دەفرۆشـــرێت، چونکە 
لەو کاتـــەدا ھەنگ ھەنگوین دروســـت 
ناکات، ئەو وتی "ئـــەم خۆراکەی ئێمە 
مەلیکـــە چاالک دەکات و گـــەرا زیاتری 
پێدادەنێت، بەرھەمەکەی ئێمە لەھەرێمی 
زۆرباشـــەو  بـــازاڕی  کوردســـتانیش 

ھەنگەوانان لێمـــان ڕازین، لەھەولێریش 
کۆمپانیای موزەفەرو سەرۆکی کۆمەڵەی 
لەھەریـــر  کوردســـتان  ھەنگەوانانـــی 
بەرھەمەکانی ئێمەیان ال دەستدەکەوێت و 

لەدھۆکیش بریکارمان ھەیە".

وتیشی "پێش ئەوەی من ئەم کارگەیە 
لەھەولێرو دھۆکەوە  دابنێم لەسلێمانی، 
خۆراکـــی ھەنگمان بۆ دەھات، ئێســـتا 
پێچەوانە بۆتەوە لەسلێمانییەوە دەچێت 
بۆ ھەولێرو دھۆک و لەئێستادا بەرھەمی 
ھەولێـــرو دھۆک نایەت بۆ ســـلێمانی، 
ئێستا بەھاوبەشـــی لگەڵ زانکۆی سنە 
توێژینەوە لەسەر بەرھەمی کارگەکەمان 
کشـــتوکاڵی  لەکۆنگـــرەی  دەکەیـــن، 
نێودەوڵەتی کەرەجیش بەشدار بووین و  
دەمانەوێـــت  بەرھەمـــەکان بنێرینـــە 

دەرەوەی وتیش".

بەڕێوبـــەری کومپانیای کاکۆو کاروان 
ئاماژەی بەوەش کرد کە لەکارگەکەیاندا 
چەندیـــن گەنج و خێزان لەبەرھەمھێنانی 
بەرھەمەکەیانـــدا کاردەکـــەن  ئەو وتی 
"چواڕ کارمەند لەبەشـــی ناو کارگەکەدا 
خۆراکەکە دروســـت دەکەن و خێزانێکی 
شەش کەسیش دەیکەنە کیلۆو کەپسی 
دەکەن، خۆشـــم سەرپەرشتی دەکەم، 
بەھەمووی ١٠ کەس کاری تێدا دەکەن و 

بەرھەمی ڕۆژانەمان یەک تۆنە".

دەیان خۆراکی تری 
ھەنگ لەبازاڕدا ھەن کە 
بەرھەمی وتانە، بەم 

ھیچیان نەیانتوانیوە 
لەڕووی کوالێتییەوە 

کێبرکێی ئێمە بکەن، 
ئێمە ئەو کەرەسە 

خاوانەی بەکاریدەھێنین 
زۆرباش و کوالێتی 

بەرزن، ھەڵەی کوردی 
بەکاردەھێنین ھەنگوینی 

ناوخۆی تێدەکەین

  ئەو کاتەی هەنگ گەرا دادەنێت هیچ هەنگوینێک دروست ناکات

  دۆالر درواێکی جیهانییە



ســــەرکۆ یونس

گۆڕانکارییـــە خێـــراو یـــەک لەدوای 
یەکەکانی بەھای دۆالر بەرامبەر بەدیناری 
راســـتەوخۆ  بەشـــێوەیەکی  ئێراقـــی، 
وناراســـتەوخۆ کاریگەری دەبێت لەسەر 
کۆی مامەڵەکانی کڕین و فرۆشتن و قەرزو 
قیســـتی مامەڵەکاران، لـــەم نێوەندەدا 
لەسەرشان  زیاتریان  بارگرانی  ھاوتیان 

دەوەستێت.

لەبیســـت ســـاڵی ڕابـــردوی ھەرێمی 
کوردســـتاندا، دوای ئـــەوەی داھاتـــی 
بەرەو  تاکەکـــەس  داھاتی  حکومـــەت و 
بەرزبونەوە ڕۆشـــت، زۆربـــەی کڕیاران و 
ھاونیشتمانیانی ھەرێم بۆ بەدەستھێنانی 
ناومـــاڵ و  کەلوپەلـــی  وکا و  شـــمەک 
ئۆتۆمبیـــل و یەکەی نیشـــتەجێ بوون، 
پەنایان بۆ شـــێوازی مامەڵەی قیست و 
قەرزی درێژخایەن بردووە، لەم ڕێگەیەوە 
دەتوانین بڵێن خواستی زۆربەی کۆمەڵگا 
پێداویســـتییەکانیان  ھاتوەتـــەدی و 
دابینکـــردووە، بەتایبەتـــی ھەموو ئەو 
کەســـانەی کەداھاتیـــان دیاریکـــراوە و 

مووچەخۆری حکومین..

لەدوو ساڵی ڕابردودا بەھۆی دابەزاندنی 
بەھـــای دیناری ئێراقـــی لەالیەن بانکی 
ناوەندییـــەوە، بەنزیکـــەی ٢٥٪  ھێزی 
شـــتکڕینی دینـــاری ئێراقـــی بەھاکەی 

لەدەستدا و مامەڵەکارانی قیست و قەرزی 
دۆالر ناچار بۆ دانەوەی قیســـتەکانیان 
دینارەکانیـــان لەبـــازاڕدا ڕێـــژەی ٢٥٪ 
زیاتریـــان بـــۆ دۆالر دەگۆرییەوە، ئەمە 
قۆناغی یەکەمی بارگرانی گۆرانکارییەکانی 

ئاڵوگۆری دینار بەدۆالر بوو.

لەماوەی دوو مانگی رابردودا، جارێکی 
تر بەھای دینار بەرامبەر بەدۆالر، ڕێژەی 
١٥٪ بەھای لەدەستاو سەرەرای جێگیری 
نرخی ئاڵوگۆر لەبانکی ناوەندیدا بۆ ھەر 
دۆالرێک ١٤٦٠ دینارە، بەم بەھۆکاری 
کەمکردنەوەی خستنەڕووی قەبارەی دۆالر 
سپیکردنەوەی  ناوەندی و  بانکی  لەالیەن 
دۆالر لەبازاڕەکانـــی ئێراق  لەھەمانکاتدا 
فشـــارەکانی بانکی فیدراڵی و وەزارەتی 
گەنجینەی ئەمەریکا بۆ بانکی ناوەندی و 
حکومەتـــی ئێراقی، ھەندێ ھۆکاری تر. 

دینار بەھاکەی کەمبوویەوە.

ڕێـــژەی  بەھـــەردوو گۆڕانکارییەکـــە 
دۆالر  بەرامبـــەر  دینـــار  بەھـــای   ٪٤٠
کەمبووەتەوە، لەم نێوەندەدا ھەموو ئەو 
کـــەس و کریارانەی کەقیســـت و قەرزیان 
لەســـەرە و بەپێ ی گرێبەستی یاسایی 
پێویستە بەدۆالر بیدەنەوە تووشی زەرەر 
وزیانـــی دارایی دەبن، بارگرانی زیاتریان 

لەسەر دەکەوێت.

بـــۆ خـــۆ بەدوورگرتن لەم شـــێوازی 

لەزەرەروزیانی  خۆپاراســـتن  مامەڵەیە و 
گۆرینەوەی دینار بەدۆالر ھەندێ ھەنگاو 

ڕێکاری گرنگ و جێ بایەخ ھەیە:
بەیاســـا،  حکومـــەت  پێویســـتە   *
فرۆشتن  کڕین و  مامەڵەکانی  ســـەرجەم 
گەورەترین،  بـــۆ  مامەڵەوە  لەبچوکترین 
بەدراوی نیشـــتمانی ڕێکبخات و ســـزای 

سەرپێچیکاران بدات.
* ھەموو گرێبەستەکانی وەبەرھێنان و 
الیەنی  لەنێوان حکومـــەت و  بازرگانـــی 
دووەمـــدا بەدینـــار بێـــت، بۆئـــەوەی 
وزیانەکانـــی  لـــەزەرەر  مامەڵـــەکاران 

گۆرینەوەی دینار بەدۆالر بەدوور بن.
* ھۆشـــیاری  و بەرچاوڕوونی کڕیاران 
گرنگە، داھات بەچی دراوێکە بەو دراوە 
خەرجییـــەکان ڕێکبخرێنەوە، بەتایبەتی 
مووچەخۆرانـــی حکومـــی وکرێـــکاران، 
لەبەرئەوەی کەمووچـــەو کرێ بەدینارە 
باشترە خۆیان بپارێزن لەکڕین بەدۆالر، 
چونکـــە لەبەرژەوەندیان نـــی یە دینار 
بـــەدۆالر، ھەوڵبـــدەن ئەو  بگۆڕنـــەوە 

پێداویستییانە بکڕن کەبەدینارە.
* بـــۆ ھەمـــوو ئـــەو ھاوتیانەی کە 
پێویســـتە  بەدینـــارە،  داھاتەکانیـــان 
مامەڵـــەی قیســـت و قەرزەکانیـــان لەو 
کۆمپانیایانـــە بکـــەن کەمامەڵە بەدینار 

ئەنجام دەدەن.
* دراوی یاســـایی و فەرمی لەھەرێم و 
ئێراقـــدا، دینـــارە، زۆر گرنگـــە ھەموو 
الیەک بەگشتی و ھۆکارەکانی راگەیاندن و 

سۆشـــیال میدیا بەتایبەتـــی، لەھەوڵی 
بوکردنەوەی ھۆشیاری ئابوری ودارایدا 
بـــن، بۆ پاڵپشـــتیکردنی دینار، چونکە 
یەكێـــک لەھۆکارەکانی بـــەرزی بەھای 
دراو، متمانەیە، ھەتا متمانەی ھاوتیان 
بێت،  زیاتر  بەدراوەنیشـــتیمانییەکەیان 
بەھـــای دراوەکەیـــان بەرزتـــر دەبێت، 
لەماوەی دوومانگـــی رابردوودا، زۆربەی 
خەڵک کاریگەر بوون بەھەواڵە بەپەلەو 
لەناکاوەکانی سۆشیال میدیا، بەداخەوە 

ڕۆڵێکی نێگەتیڤیان بینی..
ئیمزاکردنـــی  لەکاتـــی  *پێویســـتە 
گرێبەســـتی قەرزوقیستی درێژ خایەندا، 
بەندێـــک ھەبێت تایبـــەت بێت بەنەرمی 
نواندنی گرێبەستەکە بۆ ئەوەی لەکاتی 
لەبەھـــای دراوەکاندا ھیچ  گۆرانـــکاری 
الیەنێک تووشـــی زەرەر وزیـــان نەبن، 
بەشێوەیەک لەبەرژەوەندنی ھەردوو الدا 

بێت.
* پێویستە مامەڵەکردنەکان بەدراوی 
نیشـــتمانی بکرێت بەکلتـــور، ناکرێت و 
لەبەرژەوەنـــدی ئابوری تـــاک و خێزان و 
کۆمەڵگا نی یە، لەپاڵ دراوی نیشتیمانیدا 
دراوێکی بیانی بەھابەرز مامەڵەی پێوە 

بکرێت و بەکاربھێنرێت.
ھیواداریـــن، بابەتـــی مامەڵەکردنـــی 
قیست و قەرز بەدۆالر، چارەسەر بکرێت 
بۆئـــەوەی کێشـــەی دارایی و کێشـــەی 

کۆمەیەتی لێ نەکەوێتەوە.

ئا: بازرگانی و پیشەسازی

دراوی فەرمـــی ویالیەتە یەكگرتوەكانی 
ئەمەریكا  شۆڕشـــی  پاش  ئەمەریكایـــە. 
كە ١٣ ویالیەت ســـەربەخۆییان راگەیاند، 
ھێشـــتا زۆربەی ویالیەتەكانی ئێســـتای 
ئەمەریكا ســـەر بەمەكســـیك بون، پێش 
شۆڕش ئەمەریكییەكان پاوەندی بەریتانیان 
بەكاردەھێنا، بەم لەكاتی ھەڵگیرســـانی 
شۆڕشـــەوە ئەمەریكییەكان زیاتر دۆالری 
مەكســـیكی)یان  (دۆالری  ئیســـپانی 
بەكاردەھێنا لەمامەڵەی رۆژانەیاندا. ساڵی 
١٧٩٢ وەزیری دارایی ئەمەریكا رایگەیاند 
كـــە "دۆالری ئەمەریكی بەتەواوی پشـــت 

دەبەستێت بەدۆالری مەكسیكی". 

ئەوكات دوو پیتی P S ئاماژە بوون بۆ 
پیزۆ و ئیسپانیا، بەم لەسەدەی ھەژدەمدا 
 P بۆ ئاسانكاریی دەستكرا بەوەی پیتی
لەســـەر S بنوسرێت و نوســـینەكە وەك 
نیشـــانەی دۆالری لێھات $، كە لەساڵی 
١٧٨٥ەوە بۆ نوسینی دۆالر ئەم نیشانەیە 

بەكاردەھێنرێت. 
زۆربەی وتانی ئەمڕۆی جیھان دۆالریان 
كـــردوە بـــەدراوی خۆیان یاخـــود دراوە 
بەســـتوەتەوە  خۆیان  نیشـــتمانییەكانی 
بـــەدۆالرەوە و لەمامەڵـــەی بازرگانیانـــدا 
بەھێزترین و  دۆالر  بەپێـــوەر.  كردویانـــە 
گرنگتریـــن دراوی جیھانە، كـــە دراوێكی 
دراوی  جیھانـــی و  یەدەكـــی  ســـەرەكی 

بنەڕەتییە لەبازرگانی جیھانییدا.

یەكێک لەھۆکارەکانی 
بەرزی بەھای 

دراو متمانەیە، 
ھەتا متمانەی 

ھاوتیان بەدراوە 
نیشتیمانییەکەیان 
زیاتر بێت، بەھای 
دراوەکەیان بەرزتر 

دەبێت

ئابوری گشتی بازرگانی

قەرزو قیست و
 بەھـــــای دۆالر

Dollar

خۆراکی ھەنگ لەکوردستانەوە ھەناردە دەکرێت
 بۆ شارەکانی عێراق و ئێران

(٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦ (٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦

ئا: رێژەن سەردار

کوردستانەوە  لەھەرێمی  کۆمپانیایەک 
خۆراکی ھەنگ دەنێرێت بۆ شـــارەکانی 
عێراق و ئێران کە ناھێڵێت لە زســـتاندا 
ھەنـــگ برســـی بێـــت، بەڕێوەبـــەری 
کۆمپانیاکە دەڵێت "ئەم خۆراکەی ئێمە 
مەلیکـــەی ھەنگ چاالک دەکات و گەرای 
زیاتری پێدادەنێت و بەرھەمی رۆژانەمان 
یـــەک تۆنەو مانگانە شـــەس بۆ حەوت 

تەن لەشارەکانی عێراق دەفرۆشرێت".

کـــۆڕەو کاروان کەمـــال، بەڕێوبەری 
کومپانیای کاکـــۆو کاروان بەڕۆژنامەی 
راگەیانـــد  پیشەســـازی  "بازرگانـــی و 
"ئێمە بابەتمـــان زۆرە کە دەینێرین بۆ 
شـــارەکانی ناوەڕاست و باشوری عێراق، 
ناوخۆیەو  بەرھەمـــی  ئـــەوەی  بـــەم 
ھەنـــاردەی دەکەین بریتیـــە لەخۆراکی 
ھەنگ کـــە مـــاوی ســـوپەر کاندییە، 
ھەڵبەتـــە ئەم نـــاوە ســـەر بەکارگەی 
لەکۆمپانیاکەمان و  بەشێکە  کە  کاردۆیە 
لەالیەن  ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 

سلێمانییەوە مۆڵەتمان پێدراوە".
کۆڕەو ئەوە رووندەکاتەوە کە خۆراکی 
ھەنگەکەیـــان لەیانزە مادە پێکدێت و بۆ 
بەھێزکردنی ھەنـــگ و دانانەوەی گەراو 
مانەوەی لەوەرزی زســـتان و وەرزەکانی 
تردا بەکاردەھێنرێـــت و ھەنگەکە بەھێز 

دەکات، ئـــەو وتی "بەرھەمی ڕۆژانەمان 
دەچێت بۆ بریکارەکانمان لەشاری حلەو 
مانگی شەش بۆ حەوت تۆن دەفرۆشێت، 
بوســـتانی  کۆمپانیـــای  لەموســـڵیش 
بریکارمانەو بەرھەمەکانمان دەنێرێت بۆ 

شارەکانی باشورو ناوەڕاستی عێراق".
وتیشـــی "ئەم بەرھەمەمـــان ھەمووی 
ناوخۆیە تەنھـــا ڤیتامین و پرۆتینەکانی 
یۆنانییە، لەشـــەکرو ھەڵەو ھەنگوین و 
جاتـــرەو ڕازیانەو فلوتۆکـــس و نەعنای 
وشـــک پێکدێت، تەنھا فلوتۆکســـەکە 
یۆنانیە کە ڕێژەیەکی کەمە بۆ یەک تۆن 
تەنھا شەش کیلۆ فلوتۆکس پێویستەو 

بەکاردەھێنرێت".

بەڕێوبـــەری کومپانیای کاکۆو کاروان 
ئامـــاژە بـــەوە دەکات کاتێک ھەنگوێن 
لەکورەی ھەنگ دەردەکرێت پێویســـتە 
خۆراکێک بدرێـــت بەھەنگەکان، چونکە 
ھەنگ کاتێک ھەنگوین بەرھەم دەھێنێت 
بۆ ئـــەوە نیە مرۆڤ بیخوات، بەڵکو بۆ 
ئەوەیە خۆی بیخوات لەوەرزی زستاندا 
یـــان لەکاتی گەرا دانانـــدا، ئەو کاتەی 
ھەنگ گەرا دادەنێـــت ھیچ ھەنگوینێک 
دروســـت نـــاکات، ئـــەو وتـــی "ئـــەم 
خواردنەی ئێمە لەکارگەکامان دروستی 
دەکەیـــن دەبێتە ھۆی ئەوەی بەخێرایی 
گەرا دابنێت و جەمـــاوەری مەلیکە زیاد 
بکات، لەکاتی  ھەنگوین دروستکرنیشدا 

ئەم خۆراکەی ئێمـــە ناکات بەھەنگوین 
خۆی لەدەرەوە شیلەی گۆڵ دەھێنێت و 
دەیـــکات بەھەنگویـــن، ســـوودی ئەم 
خۆراکـــەی ئێمـــە ئەوەیە لەزســـتاندا 

ناھێڵێت ھەنگ برسی بێت".

وتیشـــی "جگـــە لەکارگەکـــەی ئێمە 
دەیـــان خۆراکی تری ھەنـــگ لەبازاڕدا 
ھەن کە بەرھەمی وتانە، بەم ھیچیان 
نەیانتوانیوە لەڕووی کوالێتییەوە کێبرکێی 
ئێمە بکەن، ئێمە ئەو کەرەسە خاوانەی 
بەکاریدەھێنیـــن زۆربـــاش و کوالێتـــی 
بەکاردەھێنین  کوردی  ھەڵەی  بەرزن، 
ھەنگوینـــی ناوخـــۆی تێدەکەین، یانزە 
جـــۆر پرۆتیـــن و ڤیتامینـــی  یۆنانـــی 
تێدەکەین، کارگەکـــەی ئێمە ئیمتیازی 
کۆمپانیای نیترۆ فارمی یۆنانی ھەیە کە 
یەکێکە لەباشترین کۆمپانیاکانی جیھان 

لەبواری کشتوکاڵیدا".
کـــۆڕەو کاروان کەمـــال، بەڕێوبەری 
کومپانیای کاکۆو کاروان ئەوەس روون 
دەکاتەوە کە بەرھەمی کۆمپانیایەکەیان 
زیاتر لەبەھـــارداو لەکاتێکدا کە ھەنگ 
گـــەرا دەدەنێت دەفرۆشـــرێت، چونکە 
لەو کاتـــەدا ھەنگ ھەنگوین دروســـت 
ناکات، ئەو وتی "ئـــەم خۆراکەی ئێمە 
مەلیکـــە چاالک دەکات و گـــەرا زیاتری 
پێدادەنێت، بەرھەمەکەی ئێمە لەھەرێمی 
زۆرباشـــەو  بـــازاڕی  کوردســـتانیش 

ھەنگەوانان لێمـــان ڕازین، لەھەولێریش 
کۆمپانیای موزەفەرو سەرۆکی کۆمەڵەی 
لەھەریـــر  کوردســـتان  ھەنگەوانانـــی 
بەرھەمەکانی ئێمەیان ال دەستدەکەوێت و 

لەدھۆکیش بریکارمان ھەیە".

وتیشی "پێش ئەوەی من ئەم کارگەیە 
لەھەولێرو دھۆکەوە  دابنێم لەسلێمانی، 
خۆراکـــی ھەنگمان بۆ دەھات، ئێســـتا 
پێچەوانە بۆتەوە لەسلێمانییەوە دەچێت 
بۆ ھەولێرو دھۆک و لەئێستادا بەرھەمی 
ھەولێـــرو دھۆک نایەت بۆ ســـلێمانی، 
ئێستا بەھاوبەشـــی لگەڵ زانکۆی سنە 
توێژینەوە لەسەر بەرھەمی کارگەکەمان 
کشـــتوکاڵی  لەکۆنگـــرەی  دەکەیـــن، 
نێودەوڵەتی کەرەجیش بەشدار بووین و  
دەمانەوێـــت  بەرھەمـــەکان بنێرینـــە 

دەرەوەی وتیش".

بەڕێوبـــەری کومپانیای کاکۆو کاروان 
ئاماژەی بەوەش کرد کە لەکارگەکەیاندا 
چەندیـــن گەنج و خێزان لەبەرھەمھێنانی 
بەرھەمەکەیانـــدا کاردەکـــەن  ئەو وتی 
"چواڕ کارمەند لەبەشـــی ناو کارگەکەدا 
خۆراکەکە دروســـت دەکەن و خێزانێکی 
شەش کەسیش دەیکەنە کیلۆو کەپسی 
دەکەن، خۆشـــم سەرپەرشتی دەکەم، 
بەھەمووی ١٠ کەس کاری تێدا دەکەن و 

بەرھەمی ڕۆژانەمان یەک تۆنە".

دەیان خۆراکی تری 
ھەنگ لەبازاڕدا ھەن کە 
بەرھەمی وتانە، بەم 

ھیچیان نەیانتوانیوە 
لەڕووی کوالێتییەوە 

کێبرکێی ئێمە بکەن، 
ئێمە ئەو کەرەسە 

خاوانەی بەکاریدەھێنین 
زۆرباش و کوالێتی 

بەرزن، ھەڵەی کوردی 
بەکاردەھێنین ھەنگوینی 

ناوخۆی تێدەکەین

  ئەو کاتەی هەنگ گەرا دادەنێت هیچ هەنگوینێک دروست ناکات

  دۆالر درواێکی جیهانییە



ھەمیشە زانایانی کشــــتوکاڵ ھەوڵیان 
داوە بەرھەمێکی کشــــتوکاڵی تەندروست 
بەدەستبھێنن بۆ ئەوەی لەجیاتی ئەوەی 
ببێتە مایەی تێکچونی تەندروستی مروڤ، 
ببێتە ھۆکارێک بــــۆ بەختەوەری مرۆڤ 
بەشــــێوەیەک بتوانێت بــــە بەکارھینانی  
پێویستی لەشی دابین بکات لەڤیتامین و 

کانزاکان و پڕۆتین و کاربۆھیدرات.

زیاتــــر به رگــــری لەشــــی زیــــاد بکات 
بــــۆ ڕوبەروبونــــەوه ی ھەمــــوو جــــۆرە 
نەخۆشــــییەک، زاناکانــــی ئــــەم بــــوارە 
چەند بیریــــان لەوە کردوەتەوە بەرھەمی 
کشــــتوکاڵی زیاد بکەن ئەوەندەش بگرە 
زیاتر بیریان لەوە کردوەتەوە بەرھەمێکی 
تەندروســــت بەدەســــتبھێنن، بۆ ئەوەی 
لەھەموو ڕووەکانەوە ســــودی ھەبێت بۆ 
مرۆڤ، دوای ئەوەی ڕێژەی دانیشــــتوانی 
زەوی زیادی کرد بەشــــێوەیەکی بەرچاو 
بیــــر لــــەوە کرایــــەوە ڕێگــــە چارەیەک 
بدۆزرێتەوە بۆ دابینکردنی پێداویســــتی 
مرۆڤ لەبەرھەمی کشــــتوکاڵی، ھەمیشە 
بەکاربھێنرێت  ڕوبەر  ھەوڵدراوە کەمترین 
بەرھەم و  زۆرتریــــن  بەدەســــتھێنانی  بۆ 
بە کەمتریــــن تێچون، بــــەم بەداخەوە 
ھەندێجار ئەگەر لەڕووی نەزانینەوە بێت 
یــــان لەڕووی ئەوەی داھاتێکی باشــــیان 
دەستبکەوێت ڕەچاوی جۆری بەرھەمەکە 
نەکراوە لــــەڕووی کوالێتیەوە لەئەنجامدا 
دەبێتــــە ھۆکاری  بەداخــــەوە ھەندێجار 
ســــەرھەڵدانی چەندین جۆری نەخۆشی 
لەوانەیە ھەندیکیشــــیان کوشــــندە بێت. 
لێرەدا مەبەســــتمانە چۆن بتوانین ڕێگر 
بین لەو جۆرە بەرھەمــــە ژەھراویانه  کە 
بەداخــــەوە لەھەندێــــك وت ئەوەنــــدە 
گرنگــــی بەزیادکردنــــی بڕەکــــە ئەدەن 
ئەوەندە گرنگــــی بەکوالێتی بەرھەمەکە 

نادەن لەوانەش وتی خۆمان.
نابێت ئەوەش لەبیرمــــان بچێت تەنھا 
ھۆکار ئــــەوە نیە ئێمە ھەنــــدێ موادی 
بەشــــێوەی  پەین)  (قڕکــــەر،  کیمیاوی 
نازانســــتی بەکاردەھێنیــــن دەبێتە ھۆی 
تیکچونــــی بەرھەمەکانمان، زۆر ھۆکاری 
تریش ھــــەن جگە لــــەم دوو مادەیە کە 
ھۆکاری ســــەرەکین بۆ ژەھــــراوی بونی 
بەخراپی  ئەگەربێتوو  بەرھەمەکانمــــان، 
بەکاربێــــت بەڵکــــو کەمــــی ھوشــــیاری 
جوتیارو خاوەن پیشــــە کشتوکاڵیەکان 
ھۆکاری ســــەرەکین لەتێکچونی بەرھەم 
ئەوەی لێرەدا گرنگــــە ئاماژەی پێبدەین 
ھەر لەســــەرەتای پڕۆسەی چاندن بگرە 
لەئامادەکردنــــی زەوییــــەوە تــــا کوتایی 

بەرھەمھێنان، کە بەبازارکردنە. 
ئەگــــەر بەنەزانــــی پرۆســــەکە ئەنجام 
بدرێــــت ھۆکارە بۆ ئــــەوەی بەرھەمێکی 
ناتەندروســــت بەدەســــتبھێنین و ببێتــــە 
مایەی ماڵوێرانی لەجیاتی ئەوەی ببێتە 
خۆشــــگوزەرانی مــــرۆڤ، مەبەســــتمان 
لەقۆناغەکانــــی پرۆســــەی چاندن چیە، 
زۆرجــــار پســــپۆرانی بواری کشــــتوکاڵ 
درەخت وەکو مرۆڤ دەشوبھێنن و دەڵێن 
تا پێمان بکرێت درەختێکی تەندوستمان 
ھەبێــــت ئەوەندە دەتوانێــــت ڕێگر بێت 
لەوەی نەخوشییەکان زەفەری پێ ببات.

لێرەدا دەتوانم بڵێم ھەر لەســــەرەتاوە، 

نەک دەســــتبه کاربوون بگرە لەوەی بیر 
لــــەوە بکەینــــه وه  چ بەرھەمێک بچێنین 
دەبێت بگەڕێن بــــۆ ئەوەی خاکێکی  بۆ 
ئامــــادە بکەین کە گونجــــاو بێت بۆ ئەو 
جــــۆرە بەرھەمــــە، بۆ نمونــــە خاکێکی 
لمــــاوی گونجاوترە بــــۆ بەرھەمی پەتاتە 
لــــەوەی لەخاکێکی قورســــی قوڕاوی کە 
تێیدا بەئاســــانی نەتوانێ گەشە بکات. 

بەھەمانشێوە بۆ بەرھەمەکانی تریش.
لــــەوە  بیــــر  دەبێــــت  ئــــەوە  دوای 
بکەینەوە چ جــــۆرە پەینێکی ئورگانیکی 
خۆماڵــــی تیکــــەڵ بەخاکەکــــە بکەین، 
ئــــەم ئامادەکردنە وەکو ئــــەوە وایە بۆ 
بەخیوکردنــــی منداڵی ســــاوا، پزیشــــک 
ئامــــۆژگاری دایکان ئەکات کە شــــیری 
خۆیانی بدەنێ لەوەی شیری دەستکرد، 
چونکە جۆری یەکەم ھەمیشە منداڵەکە 
لەش ســــاغ دەکات و بەرگری لەنەخوشی 
زیاتر دەکات، ھەر لەم ڕوانگەیەوە دەبێت 
جوتیار بیــــر لەوە بکاتــــەوە ئەو جۆرە 
پێداویســــتیانەی به کاری دەھێنێت زۆرتر 
ئۆرگانیگ یان سروشــــتی بێت، بۆ نمونە 
ھەرگیز بیــــر لەوە نەکرێتــــەوە قڕکەری 
کیمیاویــــی بەکاربھێنین تــــا جۆرەکانی 
تری ڕێگاچارەکانمان لەبەردەســــت بێت، 
لێــــرەدا مەبەســــتمان ئەوەیــــە چەندین 
جۆری ڕێگریمان ھەیە بۆ چارەسەرکردنی 
سروشتین  کشــــتوکاڵییەکان  نەخۆشییە 
دژەکان،  مێــــروە  بەکارھینانــــی  وەک 
بــــۆ نمونە ئەگــــەر مێــــروی جاڵجاڵۆکە 
بەکاربھێنیــــن کە بەھیــــچ جۆرێک زیانی 
نیە بــــۆ بەرھەمەکەمان بــــۆ لەناوبردنی 
مێــــروی جــــۆری (مەن) ته ندروســــتترە 
لەبەکارھێنانی قڕکەری کیماویی کە جگە 
لەوەی زیان بــــە بەرھەمەکە دەگەیەنیت 
ھۆکارێکیشــــە بــــۆ پیســــکردنی ژینگەو 
لەناوبردنی  بۆ  ھۆکارێکیشە  لەھەمانکات 

ھەندێ مێروی سوودبەخش.
ئەگەر بڵێــــم جوتیاری ئەمڕۆ پەیرەوی 
ئــــەم جــــۆرە ڕێگــــری کردنــــە ئەکەن 
لەبوبونەوەی نەخۆشیە کشتوکاڵییەکان 
بەداخــــەوە نەخێر، چەندیــــن کومپانیای 
جیھانیــــش ھــــەن لەئێســــتادا بەرھەمی 
ژەھراوی خۆیان بوکردوەتەوە بەســــەر 
جوتیــــاران لەڕێــــی ھەنــــدێ ئەندازیاری 
کشــــتوکاڵی، خۆیانیــــش بــــاش دەزانن 
مادەکانــــی ئــــەوان چەند زیانبه خشــــە، 
تەنانــــەت ھەندێــــک لــــەو کۆمپانیانــــە 
بەرھەمەکانیان لەوتانی خۆیان قەدەغە 
کراوە، بگرە چەندین کەیســــی یاساییان 
لەســــەر تۆمار کراوە، تەنانەت ڕوبەروی 
سزای گەورەش بونەتەوە، بەم بەداخەوە 
ئیســــتا الی خۆمان وەکو بڵێی ھەنگیان 
لەکونەدار دۆزیوەتەوە، بەدڵخوشــــیەکی 
پێدەکرێــــت و  دەستاودەســــتی  زۆرەوە 
به کاردێت لەپرۆسەی چاندن نازانن چەند 

زەرەرمەندە.
لەالیەکــــی تــــرەوە بەکارھێنانی پەینی 
ناتەندروســــت  کیمیاویی بەشــــێوەیەکی 
نەک تەنھا زەرەری ھەیە بۆ بەرھەمەکە، 
تێکداوە،  کوالێتی خاکەکانیشمانی  بگرە 
ئەگــــەر وابــــڕوات توانــــی بەرھەمھێنانی 
کەم دەبێت بگرە پێویســــتە بۆ چەندین 
لەالیەکی تریشەوە  ساڵ بەکارینەھێنین، 
بوەتە مایەی پیســــبوونی ئاوی ژێرزەوی 
بەتایبــــەت لەو ناوچانــــەی زیاتر جۆری 
کشــــتوکاڵی داپوشــــراو بەکاردەھێنــــن 
(خانووی پالستیکی)، ئەوەی کە باسمان 
کرد لەزیانەکانی ڕێوشوێنی به کارھێنانی 
مــــوادی کیمیاویــــی کــــە نــــەک تەنھــــا 
بەرھەمێکی ناتەندروستمان دەداتێ، بگرە 
لەھەمانکات دەبێتە مایەی زەرەرێکی زۆر 
بۆ خودی جوتیارەکە ھەر لەوەی لەکاتی 
بەکارھێنانی زیان بەتەندروســــتی خودی 

بەکارھێنەرەکــــەی دەگەیەنێت، ھەروەھا 
تێچوونی بەرھەمەکەشــــی  بەرز دەکات و 
بەئاسانیش ناتوانێت بازاڕیشی بۆ پەیدا 
بــــکات. بەداخەوە ئێمە نەک تەنھا ئاگام 
لەبەرھەمــــی خۆمان نیە بگــــرە ئەوەی 
لەدەرەوەش بۆمان دێت ھیچ چاودێرێکی 
لەســــەر نیە، بۆیە زۆرجار دەبیســــتین 
ھەندێ بەرھەمی کشتوکاڵی ھەیە لەوتان 
ڕێگایان پێنەدراوە، لەبەرئەوەی لەڕووی 
تەندروســــتیەوە کواڵتیەکەی نزمە، بەم 
بەداخەوە الی خومــــان ڕێگایان پێدراوە 
لەبەر نەبونی تاقیگەیەکی پڕوفیشــــیناڵ 

لەسەر خاڵە سنووریەکان.
پیشــــتر ئاماژەمان کرد بــــۆ چۆنیەتی 
کیمیاویــــی  چ  قڕکــــەر،  بەکارھێنانــــی 
بێــــت یان ئورگانیکی، باســــی چۆنیەتی 
بەکارھێنانی مێروشمان کرد، ئەوەی ماوە 
بەکارھێنانی شێوازی میکانیکییە، ئەویش 
بەکۆکردنــــەوەی مێــــروەکان وەکو چۆن 
لەکاتی بوبوونەوەی مێروی ســــن لەناو 
گەنم، ئەم شێوازە الی خۆمان بەکاردێت 
تا رادەیەکی باش سەرکەوتووە، شێوازی 
داپۆشینیش ڕێگەچارەیەکی ترە، ئەویش 
بەکارھێنانــــی تۆڕی کونکــــون بەتایبەت 
لەخانوی پالســــتیکی، زۆرجــــار لەخاڵە 
گومرییــــەکان کەرەنتینەی کشــــتواکاڵی 
دادەمەزرێــــت بــــۆ ڕێگەگرتــــن لەھەندێ 
ھێنانــــی  قەدەغەکردنــــی  یــــان  رووەک 

نەمامێک ڕەگەکەی بەخۆڵەوە بێت.
بەھەنــــدێ  ڕێگەنــــەدان  ھەروەھــــا 
کە  لەوتانەوە  کشــــتوکاڵی  بەرھەمــــی 
جۆرە نەخۆشــــییەک تێیــــدا بوە، وەک 
نەخۆشیەکانی دارخورما، کە دەیان ساڵە 
قەدەغە کراوە، بــــەم بەداخەوە ئەوەی 
لەم ڕۆژانەدا دەیبینین دەســــت شلکراوە 
جۆرە  ئــــەو  ھاوردەکردنــــی  لەئاســــتی 
بەرھەمانــــە. لێرەدا زیاتر مەبەســــتمان 
خۆپاراستنە لەھەندێ نەخۆشی دەرەکی، 
لەوانەیــــە وتــــی خۆمان پێی ئاشــــنا 
نەبێت، ئەمەش ڕاســــتە بۆ ھاوردەکردنی 
پرســــیاری  لەوانەیە  پەلــــەوەر.  ئاژەڵ و 
ئــــەوە بکرێت ئەو ھەمــــوو ڕێگانە ھەیە 
بۆ ڕێگەگرتن لەبو بۆنەوەی نەخۆشــــی 
ئەی بۆ جوتیــــاران زیاتــــر پەنا دەبەن 
بۆ ڕێگە چــــارەی کیمیاویی کە زیانیکی 
گەورەی ھەیە بۆ مرۆڤ؟ پسپۆرانی ئەم 
بوارەش بەھەموو ھەوڵێکیان ئامۆژگاری 

ئەندازیــــاران و جوتیــــاران ئەکەن لەکاتی 
زۆر پێویست نەبێت، ھانا بۆ چارەسەری 

کیمیایی نەبەن.
ســــەبارەت بەوەی بۆ قڕکەری کیماویی 
بەکاردەھێنرێت؟ لەبەرئەوەی ھەندێکیان 
کاریگەری زۆریان ھەیــــە بۆ لەناوبردنی 
نەخۆشــــیەکەو نرخەکانیشیان ھەرزانترو 
کاریگــــەری خێراترە بەراورد بەڕێگەکانی 
تر، ھەرچەندە ئەم دوو سیفتە باشەشی 
ھەیە، بەم کاریگەری زۆر خراپی ھەیە 

لەسەر ژینگەو تەندروستی مرۆڤ.
راستیەکی تریش شێوازی بەبازاڕکردنی 
توانیمان  ئەگەر  لەکاتێکدا  بەرھەمەکەیە 
بەرھەمێکی تەندروســــتمان دەستکەویت 
دەبێــــت ئــــەو بەرھەمــــە بەشــــێوازیکی 
ھاوتی،  دەســــتی  بگاتە  تەندروستیش 
چونکــــە زۆرجــــار دەبێــــت بەرھەمەکە 
ھەڵبگیرێــــت و  لەســــاردکەرەوەدا 
بگوازرێتــــەوە، بــــەم الی خۆمــــان زۆر 
کوڵەوارین لەم بوارەدا چ لەبەکارھێنانی 
تەکنەلۆجیــــای بەپاکەت کردن، تەنانەت 
ھەڵگرتن و گواستەوەشی، ھەر بۆ نمونە 
بارێــــک لەھەناری ھەڵەبجــــە کە لەالیەن 
ئــــەرک و ماندوبوونێکــــی  جوتیارانــــەوە 
زۆریان پێوەکێشاوە، لەکاتێکدا ھەناردەی 
دەرەوە کراوە بــــەم بەداخەوە ڕەچاوی 
ئەم رێنماییانە نەکــــراوەو لەئەنجامدا تا 
گەیشتووەتە شــــوێنی مەبەست زیانێکی 

گەورەی پێگەیشتوە.
 ئەی چارە؟ ئایا چاوەڕێ ئەوە بکەین 
تا بەتەواوی بەرکەوتەکانی ئەم دەرمانە 
کیمیاوانــــە تەنگمــــان پێھەڵچنێ ئەوجا 
بیر لەڕێگەچارە بکەینه وه ، یان ئێســــتا 
به دوای ئه وه دا بگه ڕێین ئەگەر ڕێگەچارە 
ھەیە ئەی میکانزمەکەی چیە؟ بێگومان 
چارەسەر لەدوو ئاڕاستەوە دەبێت  کاری 

لەسەر بکرێت:
یەکـــەم، دەبێـــت ھەمـــوو پڕۆژەیەکی 
ھەبێت و  سەرپەرشـــتیاری  کشـــتوکاڵی 
پســـپۆر بێت لەبوارەکـــەی خۆی، وەکو 
وەزارەتی کشتوکاڵ  لەڕینمایەکانی  چۆن 
ھاتوە ئەو پســـپۆرە نـــەک تەنھا خەمی 
زیادکردنی بەرھـــەم بێت، بەڵکو دەبێت 
ڕەچـــاوی کوالێتـــی بەرھەمەکەش بکات 
بەشێوەیه کی تەندروســـت بگاتە دەست 
ھاوتی. خوشـــبەختانە ئێستا وەزارەتی 
نیشتیمانی  لەپڕۆســـەیەکی  کشـــتوکاڵ 
گـــەورەدا خەریکـــی کردنەوەنەی خولی 
بڕوانامـــه   ھەڵگرانـــی  بـــۆ  راھێنانـــە 
کشـــتوکاڵیەکان کە ھەردوو ســـێکتەری 
ئاژەڵـــی و ڕووەکی گرتوەتـــەوە بۆ ئەو 
مەبەســـتە. ئومێدی گەورەمـــان ئەوەیە 
ئەمانە بتوانن ڕوڵـــی بەرچاویان ھەبێت 
لەدابین کردنی بەرھەمێکی تەندروســـت و 
لەالیـــه ن وەزارتی کشـــتوکاڵ و فەرمانگە 
کشـــتوکاڵیەکان چاودێـــری بکرێن نەک 
ڤیتینەری  سەرپەرەشتارەکانی  بەدەردی 
بچن کە دانراون بۆ سەرپەرشتی ھۆڵەکانی 

پەلەوەر، بەم ھیچ ڕوڵیکیان نیە!
بکاتەوە  جه خــــت  حکومــــەت  دووەم، 
لەســــەر کوالێتی بەرھەمەکــــە، ئەوه ش 
بۆ  زانســــتی  ڕێوشــــوێنێکی  بەدانانــــی 
چاودێری بەرھەمەکانیان، بە بەکارھێنانی 
تاقیگەی پێشــــکەوتوو لەالیەن کەسانی 
ئەنجامەکەشــــی  بەڕێوەببرێن،  پســــپۆر 
ســــەنگی مەحەک بێت بۆ وەرگرتن یان 
قەدەغەکردنــــی، نــــەک تەنھــــا کارێکی 
ڕوکەش بێت  بەمەبەستی وەرگرتنی کرێی 
تێســــتی تاقیگەکەیان و ھیچ ڕێکارێکیان 
بەرانبەر نەکرێت! بۆ ھاندانی جوتیاران و 
سەرپەرەشــــتیارەکانیش دەبێت شێوازی 
پاداش و سزا بەکاربھێنرێت، لەھەمانکات 
سەرپەرشــــتیاری  نمونەیی و  جوتیــــاری 

کارامە سانە خەت بکرێن.

                SWFIT

                              
     بـــۆ ئەوەی لەسیســـتمی ســـوێفت 
تێبگەین پێویستە چەردەیەکیش لەمێژوو 
کورتکراوەی  بزانین، ســـوێفت  ماناکەی 
 The Society for Worldwide Interbank)

 (Financial Telecommunications
بەمانـــای ( کۆمەڵـــەی پەیوەندییـــە 
لەنێـــوان  جیھـــان  داراییەکانـــی 

بانکەکاندایە.
 ئـــەم کۆمەڵەیـــە لەســـالی ١٩٧٣دا 
ســـەرەکییەکەی  بـــارەگا  دامـــەزراوەو 
لەســـاڵی  لەبەلجیکایـــەو چاالکییەکانی 

١٩٧٧ دەستیپێکرد.

سوێفت ڕێکخراوێکی قازانج نەویستەو 
مەبەستی ڕێکخستنی کاری ئەندامەکانیەتی 

ئەندامەکانی  ئەکـــەن.  کە خاوەندارێتی 
پێکدێـــت لەزیاتـــر لە(٢٠٠ ) دوســـەد 
وت ، کـــە زۆرێک لە وتە عەرەبیەکان 
ھەروەھا  بەعێراقیشەوە.  ئەندامن  تیایدا 
زیاتر لـــە (١٠٠٠٠) دە ھەزار دامەزراوە، 
بەم مەرجـــە ئەو دامەزراوەیەی دەبێتە 
ئەندامـــی ئەم کۆمەڵەیـــە وتەکەی کە 

دامەزراوەکەی تێدایە ئەندام بێت.

ئامانجی دابینکردنی  ئەم سیســـتەمە 
نوێتریـــن ئامـــرازی زانســـتییە لەبواری 
زانیاری  پەیام و  ئاڵوگۆڕی  بەســـتنەوەو 
لەنێوان ھەموو بازاڕە داراییەکان، لەڕێگەی 
ئەو بانکانەی بەرپرسن لەجێبەجێکردنی 
بەمەش  لەوتـــە جیاوازەکانـــدا،  ئەمە 
پێداویستییەکانی  بتوانێت  بەشـــداربوو 
کڕیارانی بیانی و ناوخۆیی بەھەمان شێوە 

دابین بکات.

چاالکـــی ئـــەم کۆمەڵەیـــە بریتیـــە 
لەڕێکخســـتنی پەیوەنـــدی بانکـــەکان، 
ئاڵوگۆری  دامـــەزراوەکان،  کۆمپانیـــاو 
زانیاری گواســـتنەوی پارەو ڕێکخستنی 
کارە بازرگانیـــەکان، لەڕێگـــەی بانکـــە 
ئەم  ئامانجی  خۆیـــەوە،  ئەندامەکانـــی 
ئـــەو  پێشکەشـــکردنی   کۆمەڵەیـــە 

خزمەتگوزاریانە کە لەپرۆسەی ئاڵوگۆری 
وەک  ئەدرێـــت،  ئەنجـــام  بازرگانیـــدا 
ئاڵگۆڕی نوســـراوە فەرمیەکان و گشـــت 
زانیاریەیەکی پێویســـت بەبازاڕی دراوو 
ھـــاوردەو ھەناردەو بەخشـــینی متمانە 
بەھەردوو الیەن بەخێراترین و باشـــترین 
شێوازو ڕێکخســـتنی دارایی و نرخەکانی 
بۆرسەو کردە بازرگانیەکانی تر لەڕێگەی 
بانکەکانی کە لەو کۆمەڵەیەدا ئەندامن و 

بەرپرسن.

کەواتە ھەر بازرگانێک لە ڕێگەی ئەم 
سیســـتەمەوە ئاڵوگـــۆڕە بازرگانیەکانی 
ئەنجـــام بدات ئەوا بەدور ئەبێت لەھەمو 
کارێکـــی نایاســـایی و ناکەوێتە بەر ھیچ 
ڕیســـکێک. لەڕێگەی ئەم سیســـتەمەوە 
ڕۆژانە بەدەیان ملیۆن مامەڵەی بازرگانی 
بەبێ کێشـــە بەڕێئەکرێـــت، بەترلیۆنان 

دۆالر ئاڵوگۆڕی پێوە ئەکرێت.

سیستمی ســـوێفت ڕێگرە لەشتنەوەو 
نایاســـایی،  پـــارەی  ســـپیکردنەوەی 
بەشـــێک لەوتەکانـــی یەكێتی ئەوروپا 
لـــەدوای داگیرکردنی دورگەکانی قرمەوە 
لەالیەن روســـیاوە داوای ئـــەوە ئەکەن 
روسیا لەسیســـتەمەکەدا بلۆک بکرێت، 

بەم ھەندێکـــی تریان بەرگری لێئەکەن 
لەبەرئەوەی ئەزانن خۆیـــان زەرەرمەند 

ئەبن.

ھەروەھا گرنگتریـــن ئامانجەکانی ئەم 
سیستەمە بریتییە لە "خێرایەکی زۆر بۆ 
گەیاندنی نامە بانکیەکان، پاراستنی نھێنی 
ئاڵوگۆڕی حسابێک  داراییەکان،  مامەڵە 
بۆ حسابێکی دیکە، گۆڕینەوەی دراوێک 
بۆ دراوێکی دیکـــە، بڕیاری فەرمانکردن 
بەکڕین و فرۆشتن،  بەدۆکیۆمێنت کردنی 

مامەڵە داراییەکان".

ئەوەی مەبەســـمانە لێـــرەدا ئاماژەی 
پێبدەین بەخشـــینی عێراقە لەسیستمی 
ســـوێفت کـــە زیاتـــر لەپانـــزە ســـاڵە 
لـــەدەرەوەی  بەعێـــراق  ڕێگـــەدراوە 
سیستمی ســـوێفت کار بکات بەبیانوی 
ئەوەی زۆرێک لەپێداویستیەکانی عێراق 
لەڕێگـــەی ئێرانـــەوە دابیـــن ئەکرێت و 
زۆرێک لەپێداویســـتی خۆراکی ھەندێک 
جۆری ســـوتەمەنی، کە لەکۆتایی ٢٠٢٢ 
ئـــەو بەخشـــینە کۆتایـــی پێھـــات کە 
بەگەورەترین ھـــۆکاری ناجێگری نرخی 
دینـــاری عێراق ئەژمـــار ئەکرێت، بەم 
مەرجە ئەوەش بزانین کە ئابوری عێراق 

تـــا ئەمڕۆ داھاتـــی نەوتیەکـــەی لەژێر 
کۆنتـــرۆڵ و چاودێری وەزارەتی خەزانەی 
ئەمریکادایە، ئەم چاوپۆشینەش لەعێراق 
لەدەرەوەی ســـوێفت خراپ بەکارھاتوە، 
لەبەر ئەم ھـــۆکارە ئەمریکا چیتر ڕێگە 
نادات لەدەرەوەی سیســـتمی ســـوێفت 

مامەڵە بکرێت. 

ئیرانیـــش کە لەدەرەوەی سیســـتمی 
ســـوێفتدایە زۆرێک لەدراوە قورسەکەی 
عێـــراق ڕوی لەئیران کـــردوە، ھەر ئەم 
ھۆکارەشـــە کە عێراقی ڕوبـــەڕوی ئەم 
قەیرانـــە گەورەیـــە کردۆتـــەوە بەھای 
دینار ڕۆژانە دادەبەزێت بەرامبەر دۆالر، 
کەواتە بۆ فریاکەوتنی ئەوەی کێشـــەکە 
عێراق  ئەوەیە  دەرنەچێـــت،  لەکۆنترۆڵ 
بەزوتریـــن کات بچێتەوە ناو سیســـتمی 

سوێفت.

مامەڵەکانـــی لەو ڕێگەیـــەوە ئەنجام 
بـــدات، ئـــەوکات بەھای دینـــار جێگیر 
دەبێت، بازاڕیش ســـەقامگیری بەخۆوە 
دەبینێـــت، رێگـــەش لەســـپیکردنەوەو 
شـــتنەوەی پارە ئەگیرێت، بەو ھیوایەی 
گەندەڵیش کـــەم ببێتەوەو باری ئابوری 

وتمان لەمە الرتر نەبێت.

ئــــەم رۆژانە ھیــــچ بابەتێــــک وەک 
بەرزبوونەوەو دابەزینــــی بەھای دینار 
لەبەرامبەر نرخی دۆالردا، خەڵک و رای 
گشــــتی عێراق و کوردستانی بەخۆیەوە 
سەرقاڵ نەکردووە، چونکە بەدەر لەوەی 
ھەر دابەزین و بەرزبوونەوەیەکی دۆالرو 
دینار کاریگەریی راســــتەوخۆی لەسەر 
ئابوری وت و بژێویی ژیان و دەرامەتی 
ھاوتیان دەبێت، ھاوکات رەھەندێکی 
سیاســــیش لەخۆدەگرێ کە پەیوەندی 
بەھێزەکانی  وتە  بەملمالنێی سیاسی  

جیھان و ناوچەکەشەوە ھەیە.

گــــەورە  رۆڵــــی  زۆرن  ھــــۆکار 
لەئاڕاستەکردنی بەھای دۆالر بەرامبەر 
بەدینــــاری عێراقــــی دەبینــــن، بەم 
راســــتییەک کــــە ناکرێت چاوپۆشــــی 
لێبکرێت ئەوەیە ھەموو بەھێزبوونێکی 
دیناری عێراقی یاخود الواز بوونێکی، 
کاریگەری خوازراوو نەخوازراوی لەسەر 
ئابــــوری ھەرێمی کوردســــتان دەبێت، 
لەبەرئــــەوەی دینــــاری عێراقی دراوی 
ھەمــــوو عێراقە بەکوردستانیشــــەوەو 
لەکاریگەری  خــــۆی  ناتوانێت  کــــەس 
دراوە  ئــــەو  دابەزینی  بەرزبوونــــەوەو 

نیشتیمانییە داببڕێت.

لەپاڵ  راستییەکی سەلمێنراوە  ئەمە 
"ئا و ســــرود"دا، کە دروشــــم و رەمزی 
ســــەروەری نیشــــتمانیی ھــــەر گەل و 
وتێكن، وەک زۆرێک لەئابوریناســــان 

دەڵێن ســــیمبول و رەمزێکی ســــەرەكی 
سەروەری نیشتمانیش، دراوو سیستەمی 
دراوی نیشــــتمانییە، پێوەریش ئەوەیە 
کــــە رێــــژەی بەكارھێنانی ئــــەو دراو 

نیشتمانییە لەوتێكدا چەندە.

ئێمە بمانــــەوێ و نەمانــــەوێ ماوەی 
زیاتر لەســــەد ســــاڵە، مامەڵەی بازاڕ و 
بازرگانیمان  فرۆشــــی  کڕیــــن و  ھەموو 
بەدینارە، لەم چەند ساڵەی رابردوشدا 
کە لەھەرێمی کوردســــتان ھەوڵێک درا 
ئابوری"یەوە  "ســــەربەخۆیی  بەنــــاوی 
مووچە بەدۆالر بدرێت، بەم سەرەنجام 
ئــــەم ھەوڵە نەک ســــەربەخۆیی بەمانا 
ھەرێم و  بــــۆ  ئابورییەکــــی  سیاســــی و 
خەڵکی کوردســــتان دەستەبەر نەکرد، 
بەڵکو بــــووە مایــــەی داڕمانی ئابوری 
ئەوانەی دروشمی سەربەخۆیی  ھەرێم و 
ئابورییان تاقیکردەوە شکستیان ھێناو 

نەیانبردەوە.

بێگومان لەســــێ دەیــــەی رابردوودا 
بەھــــای دینــــاری عێراقــــی بەچەنــــد 
قۆناغێکــــی جیــــاوازدا تێپەڕیوە، بەم 
ھێشــــتا دراوی عێراقی ســــەرباری ئەو 
ھەلومەرجە ســــەختە سیاسیییەی ئەم 
وتە بەخۆیەوە بینیویەتی، توانیویەتی 
بەھای خۆی تــــا ئەندازەیەکی گونجاو 
ببپارێزێت، بەســــەرنجدان لەو شــــۆکە 
ئابورییــــەی وتانــــی چواردەورمانــــی 
نرخی  بــــەردەوام  تێدەپەڕێت و  پیــــادا 

دراوەکانیان لەھاڕە کردندایە.

ئەگەرچــــی ناکرێت نکوڵــــی لەوەش 
بکرێت کە سیســــتەمی پارە "نەخت"ی 
عێراقیی لەگرفتدایەو ناشکرێ تەنھا بەوە 
بەھاکــــەی رابگیرێت کە بانکی ناوەندی 
دۆالر بفرۆشێت، بەڵکو بەھێزتر کردنی 
دینار پێویستی بەکۆمەڵێک میکانیزمە 
بــــۆ ئــــەوەی ســــەقامگیریی بەھاکەی 

لەماوەیەکــــی کورتخایەن و درێژخایەندا 
پاشەکەوت  گرنگترینیان  کە  بپارێزێت، 
کــــردن و مامەڵە کردنــــە بەدینار لەبری 

دۆالر.

بەم ســــەرباری ھەمــــوو ئەوانەش، 
کۆمەڵــــێ ئامــــاژەی روون پەیوەســــت 
بەئابوری عێراق ھەن کە دەیســــەلمێنن 
مەترســــی لەســــەر نەختینەی عێراق و 
ئابوریەکەی گــــەورە نییە، لەبەرئەوەی 
بەپێــــی ســــندوقی دراوی نێودەوڵەتی 
بۆ ســــاڵی ٢٠٢٣، عێــــراق لەڕیزبەندی 
گەشــــەی وتە عەرەبیەکانــــدا لەڕیزی 

پێشــــەوەدایەو رۆژ بەڕۆژ سەقامگیریی 
سیاســــی و ئەمنی دەبێتە مایەی بەھێز 
بوون و بوژانەوەی زیاتری ئابورییەکەی، 
بەســــەرنجدان لــــەوەی  ســــەرچاوەی 
ســــەرەکی داھاتی عێراق نەوتەو نرخی 
نەوتیــــش لەئاســــتێکی بەرزدایە. ئەمە 
جگــــە لــــەوەی کــــە  عێــــراق خاوەنی 
زیاتــــر لە ٩٤ ملیار دۆالر یەدەگ و ١٣٥ 
تۆن زێڕە، کە گەورەترین پشــــتیوانی 
پاراستنی  عێراق و  ئابوری  ڕاستەوخۆی 
ئەوەش  پێشــــبینی  نەختینەییەتــــی و 
دەکرێت ساڵ بەســــاڵ یەدەگی عێراق 

زیاتر بێت.

لــــەم روانگەیەوە گرنگــــە بۆ ھەرێمی 
کوردســــتان لەم دۆخەدا بــــە بەرنامەو 
مامەڵەیەکی  پالنداڕێژراو  بەشێوەیەکی 
لەگەڵ  بــــکات  ئابوریانە  تەندروســــتی 
دینــــاری عێراقــــی، چونکــــە ھێــــزی 
ئابــــوری ھــــەر وتێک پەیوەســــتە بە 
بەھێزیی دراوی نیشتیمانییەکەی و ھەر 
بەھێزبوونێکــــی دینــــارو بوژانەوەیەکی 
ئابورییەوە، بە ھێز  لــــەڕووی  عێراقیش 
بــــوون و گەشــــەی ئابــــوری ھەرێمــــی 
وەک  لێدەکەوێتــــەوە،  کوردســــتانی 
ئەوەی لەماوەی سانی ٢٠٠٣ تا ٢٠١٤ 

ئەزمونمان کرد.

بیروڕا بیروڕا

چۆن بەرھەمێکی کشتوکاڵی تەندروست بەدەستده ھێنین؟دینارو دۆالرو بوژانەوەی ئابوریمان

ئاراس عەبدولکەریم مەعروف
لەپاڵ "ئا و 
سرود"دا، کە 

دروشم و رەمزی 
سەروەری نیشتمانیی 
ھەر گەل و وتێكن، 

وەک زۆرێک 
لەئابوریناسان دەڵێن 
سیمبول و رەمزێکی 
سەرەكی سەروەری 
نیشتمانیش، دراوە

چ جۆرە پەینێکی 
ئورگانیکی خۆماڵی 
تێکەڵ بەخاکەکە 

بکەین، ئەم 
ئامادەکردنە وەکو ئەوە 

وایە بۆ بەخیوکردنی 
منداڵی ساوا، پزیشک 

ئامۆژگاری دایکان 
ئەکات کە شیری 

خۆیانی بدەنێ لەوەی 
شیری دەستکرد

شەن جەزا کەریم 

ئ�رشیف
بناوانی وشـــەی ئەرشیف لەوشـــەیەکی التینیەوە 
(ئەرشـــیفۆم) ســـەرچاوەی گرتوە کـــە ئەویش لە 
Archeion  ئارخیۆنـــی  یۆنانیـــەوە ھەڵیھێنجاوە، 
ھەندێجـــار مەبەســـت لێـــی ئـــەو ســـندوقانە بوە 
کـــە دۆکۆمێنتەکانی تیـــادا ئەپارێزرا، مەبەســـتی 
ســـەرەکیش پاراســـتنی دۆکۆمێنت بوە، ئیتر ئەو 
دۆکۆمێنتانە کەسی بوبن یان سەر بەدامەزراوەیەک 
بـــن یاخود ھەر جۆرێک بن، کە ئەگەر پۆڵین بکرێن 

ئەوا بەم جۆرە خاڵبەند ئەکرێت:
١- ئەرشیفی مێژوویی
٢- ئەرشیفی دادوەری

٣- ئەرشیفی ئەدەب وھونەر
٤- ئەرشیفی سیاسی 
٥- ئەرشیفی کارگێڕی
٦- ئەرشیفی سەربازی

٧- ئەرشیفی نھێنی
٨- ئەرشیفی نەخشەو جوگرافیا

گرنگی ئەرشیف لەوەدایە جگە لەوەی سەرچاوەی 
مێژووشە،  ڕۆشنکەرەوەی  ڕاستیەکانە  لێکۆڵینەوەو 
ســـودمەندە بـــۆ دەیان بواری خۆێندن و پســـپۆری 
ھەروەھا بەســـامانێکی نەتەوەیی گـــەالن دائەنرێ 
ئەرکی دەسەت و ھەمو دامەزراوەیەک و تاک بەتاکی 

کۆمەڵە کە بیپارێزێت لەھەر بوارێکدا بێت.
ئێمەی کورد لەبەرئـــەوەی دوژمنەکانمان ھەرگیز 
نەیانویســـتوە مێژوویەکی ڕۆشن و دیارمان ھەبێت، 
نـــەک پاکتـــاوی جەســـتەیی و بەســـوتماک کردنی 
مێـــژوو  ھەوڵیانـــداوە  بەڵکـــو  نیشـــتمانەکەمان، 
ئەرشیفەکەشمان بســـڕنەوە. سوتاندنی گوندەکانی 
کوردســـتان بەشـــێک بو لەو پاکتـــاوە مێژووییە، 
لەکاتێکدا لـــەو گوندانەداو لەتاقـــی مزگەوتەکانیدا 
ھەزاران دۆکۆمێنت و دەسنوســـی شاعیران و گەورە 
پیاوانـــی تیا پارێزرابـــو، کە زۆرێک لەو ســـامانە 
نەتەوەییە کەوتە بەر باھۆزی زەردی عەفلەقیەکان، 
بەپشتبەستن بەقورئان و سورەتی ئەنفال سەرەونگون 

کران.
من لێرەوە ئەڵێم مۆرانەکانی ناوخۆ لەدیکتاتۆرەکەی 
بەغـــدا کەمتریـــان نەکـــرد، بەڵکو تاوانـــی ئەوان 
گەورەترو قێزەونترە، کاتێک چەندین دەســـتنوس و 
دۆکۆمێنت کە بەپارەو زێڕ ناخەمڵێنرێ، دەســـتی 
ڕەشیان گەیشـــتە کتێبخانە گشـــتیەکان و تانیان 
کرد، لەبەرامبەر چنگێ دۆالری چڵکندا ڕادەســـتی 
دوژمنی سەرسەختی ئەم گەلەیان کرد. ئەم حاڵەتە 

ئەگەر کەم تەرخەمی دەسەت نیە ناوی چیە؟
لێـــرەدا بەناچاری نمونەیەک ئەھێنمەوە بۆ گەڕان 
بـــەدوای بەراییەکانـــی تۆمارکردنـــم لەقوتابخانەی 
گۆیژەی کچان، کە لەئێســـتادا ناوی ســـورکێویان 
لێناوە، بەنیـــازن بیکەنە مۆزەخانـــەی پەروەردە. 
وێـــڕای تێبینیـــم لەســـەر دیـــاردەی ناوگۆڕینـــی 
قوتابخانەو شوێنە گشـــتیەکان کە لێرەدا بوار نیە 
باس لـــەو دیاردەیە بکەین، بۆ ئەبێت کەس نەزانێ 
ئەو ئەرشیفە دەوڵەمەندە کەوتۆتە کوێوە؟ لەکوێدا 
فەوتاوە؟ کە زۆرێک لەکوڕانی ئەم شـــارەو کچان و 
خانمان، بەرایی و پەراوەکانیـــان لەو قوتابخانەیەدا 
بوە، یەکەم پیت لەژوورەکانـــی ئەو قوتابخانەیەدا 
فێربـــون، زۆریان گەشـــتونەتە پلـــەو پایەی بەرز 

لەدادوەرو پزیشک و ئەندازیارو.. ھتد.
 ئێستاش کە تەکنەۆلۆژیاو پێشکەوتنی کۆمپیوتەرو 
لەدۆکۆمێنتـــەکان  زۆرێـــک  وایکـــردوە  دیجیتـــاڵ 
بەئەلەکترۆنـــی بکرێـــن و بپارێزرێـــن، بۆیە من الی 
خۆمەوە فەوتاندنی ھەمـــو دوکۆمێنت و الپەڕەیەک 
یـــان دێڕێک و بگرە وشـــەیەکیش لەئەرشـــیفی ئەم 
گەلە، نوســـراوی ســـەرکاغەز بێت یان ئەلەکترۆنی 
بەتاوانی گـــەورە لەقەڵەم ئەدەم، ھەرچەندە بەندە 
کۆڵم لەوە داوە ڕوبکەمە ئەوەی پێیئەڵێن پەرلەمان 
یان دەســـەت، داوا بکەم پاراســـتنی ئەرشـــیف و 
دۆکۆمێنتەکان پێویســـتی بەوەیە بخرێتە ئەستۆی 
(.....................) تا مێژوو ئەرشیفەکەشمان 
بەدەردی سامانەکەمان نەچێت، بە تانی و بەقاچاغ 

نەبرێت و ئاودیو نەکرێت.

دالوەر عەلی سۆفی    

وەسفی خەلیل ئیسماعیل 

(٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦ (٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦



ھەمیشە زانایانی کشــــتوکاڵ ھەوڵیان 
داوە بەرھەمێکی کشــــتوکاڵی تەندروست 
بەدەستبھێنن بۆ ئەوەی لەجیاتی ئەوەی 
ببێتە مایەی تێکچونی تەندروستی مروڤ، 
ببێتە ھۆکارێک بــــۆ بەختەوەری مرۆڤ 
بەشــــێوەیەک بتوانێت بــــە بەکارھینانی  
پێویستی لەشی دابین بکات لەڤیتامین و 

کانزاکان و پڕۆتین و کاربۆھیدرات.

زیاتــــر به رگــــری لەشــــی زیــــاد بکات 
بــــۆ ڕوبەروبونــــەوه ی ھەمــــوو جــــۆرە 
نەخۆشــــییەک، زاناکانــــی ئــــەم بــــوارە 
چەند بیریــــان لەوە کردوەتەوە بەرھەمی 
کشــــتوکاڵی زیاد بکەن ئەوەندەش بگرە 
زیاتر بیریان لەوە کردوەتەوە بەرھەمێکی 
تەندروســــت بەدەســــتبھێنن، بۆ ئەوەی 
لەھەموو ڕووەکانەوە ســــودی ھەبێت بۆ 
مرۆڤ، دوای ئەوەی ڕێژەی دانیشــــتوانی 
زەوی زیادی کرد بەشــــێوەیەکی بەرچاو 
بیــــر لــــەوە کرایــــەوە ڕێگــــە چارەیەک 
بدۆزرێتەوە بۆ دابینکردنی پێداویســــتی 
مرۆڤ لەبەرھەمی کشــــتوکاڵی، ھەمیشە 
بەکاربھێنرێت  ڕوبەر  ھەوڵدراوە کەمترین 
بەرھەم و  زۆرتریــــن  بەدەســــتھێنانی  بۆ 
بە کەمتریــــن تێچون، بــــەم بەداخەوە 
ھەندێجار ئەگەر لەڕووی نەزانینەوە بێت 
یــــان لەڕووی ئەوەی داھاتێکی باشــــیان 
دەستبکەوێت ڕەچاوی جۆری بەرھەمەکە 
نەکراوە لــــەڕووی کوالێتیەوە لەئەنجامدا 
دەبێتــــە ھۆکاری  بەداخــــەوە ھەندێجار 
ســــەرھەڵدانی چەندین جۆری نەخۆشی 
لەوانەیە ھەندیکیشــــیان کوشــــندە بێت. 
لێرەدا مەبەســــتمانە چۆن بتوانین ڕێگر 
بین لەو جۆرە بەرھەمــــە ژەھراویانه  کە 
بەداخــــەوە لەھەندێــــك وت ئەوەنــــدە 
گرنگــــی بەزیادکردنــــی بڕەکــــە ئەدەن 
ئەوەندە گرنگــــی بەکوالێتی بەرھەمەکە 

نادەن لەوانەش وتی خۆمان.
نابێت ئەوەش لەبیرمــــان بچێت تەنھا 
ھۆکار ئــــەوە نیە ئێمە ھەنــــدێ موادی 
بەشــــێوەی  پەین)  (قڕکــــەر،  کیمیاوی 
نازانســــتی بەکاردەھێنیــــن دەبێتە ھۆی 
تیکچونــــی بەرھەمەکانمان، زۆر ھۆکاری 
تریش ھــــەن جگە لــــەم دوو مادەیە کە 
ھۆکاری ســــەرەکین بۆ ژەھــــراوی بونی 
بەخراپی  ئەگەربێتوو  بەرھەمەکانمــــان، 
بەکاربێــــت بەڵکــــو کەمــــی ھوشــــیاری 
جوتیارو خاوەن پیشــــە کشتوکاڵیەکان 
ھۆکاری ســــەرەکین لەتێکچونی بەرھەم 
ئەوەی لێرەدا گرنگــــە ئاماژەی پێبدەین 
ھەر لەســــەرەتای پڕۆسەی چاندن بگرە 
لەئامادەکردنــــی زەوییــــەوە تــــا کوتایی 

بەرھەمھێنان، کە بەبازارکردنە. 
ئەگــــەر بەنەزانــــی پرۆســــەکە ئەنجام 
بدرێــــت ھۆکارە بۆ ئــــەوەی بەرھەمێکی 
ناتەندروســــت بەدەســــتبھێنین و ببێتــــە 
مایەی ماڵوێرانی لەجیاتی ئەوەی ببێتە 
خۆشــــگوزەرانی مــــرۆڤ، مەبەســــتمان 
لەقۆناغەکانــــی پرۆســــەی چاندن چیە، 
زۆرجــــار پســــپۆرانی بواری کشــــتوکاڵ 
درەخت وەکو مرۆڤ دەشوبھێنن و دەڵێن 
تا پێمان بکرێت درەختێکی تەندوستمان 
ھەبێــــت ئەوەندە دەتوانێــــت ڕێگر بێت 
لەوەی نەخوشییەکان زەفەری پێ ببات.

لێرەدا دەتوانم بڵێم ھەر لەســــەرەتاوە، 

نەک دەســــتبه کاربوون بگرە لەوەی بیر 
لــــەوە بکەینــــه وه  چ بەرھەمێک بچێنین 
دەبێت بگەڕێن بــــۆ ئەوەی خاکێکی  بۆ 
ئامــــادە بکەین کە گونجــــاو بێت بۆ ئەو 
جــــۆرە بەرھەمــــە، بۆ نمونــــە خاکێکی 
لمــــاوی گونجاوترە بــــۆ بەرھەمی پەتاتە 
لــــەوەی لەخاکێکی قورســــی قوڕاوی کە 
تێیدا بەئاســــانی نەتوانێ گەشە بکات. 

بەھەمانشێوە بۆ بەرھەمەکانی تریش.
لــــەوە  بیــــر  دەبێــــت  ئــــەوە  دوای 
بکەینەوە چ جــــۆرە پەینێکی ئورگانیکی 
خۆماڵــــی تیکــــەڵ بەخاکەکــــە بکەین، 
ئــــەم ئامادەکردنە وەکو ئــــەوە وایە بۆ 
بەخیوکردنــــی منداڵی ســــاوا، پزیشــــک 
ئامــــۆژگاری دایکان ئەکات کە شــــیری 
خۆیانی بدەنێ لەوەی شیری دەستکرد، 
چونکە جۆری یەکەم ھەمیشە منداڵەکە 
لەش ســــاغ دەکات و بەرگری لەنەخوشی 
زیاتر دەکات، ھەر لەم ڕوانگەیەوە دەبێت 
جوتیار بیــــر لەوە بکاتــــەوە ئەو جۆرە 
پێداویســــتیانەی به کاری دەھێنێت زۆرتر 
ئۆرگانیگ یان سروشــــتی بێت، بۆ نمونە 
ھەرگیز بیــــر لەوە نەکرێتــــەوە قڕکەری 
کیمیاویــــی بەکاربھێنین تــــا جۆرەکانی 
تری ڕێگاچارەکانمان لەبەردەســــت بێت، 
لێــــرەدا مەبەســــتمان ئەوەیــــە چەندین 
جۆری ڕێگریمان ھەیە بۆ چارەسەرکردنی 
سروشتین  کشــــتوکاڵییەکان  نەخۆشییە 
دژەکان،  مێــــروە  بەکارھینانــــی  وەک 
بــــۆ نمونە ئەگــــەر مێــــروی جاڵجاڵۆکە 
بەکاربھێنیــــن کە بەھیــــچ جۆرێک زیانی 
نیە بــــۆ بەرھەمەکەمان بــــۆ لەناوبردنی 
مێــــروی جــــۆری (مەن) ته ندروســــتترە 
لەبەکارھێنانی قڕکەری کیماویی کە جگە 
لەوەی زیان بــــە بەرھەمەکە دەگەیەنیت 
ھۆکارێکیشــــە بــــۆ پیســــکردنی ژینگەو 
لەناوبردنی  بۆ  ھۆکارێکیشە  لەھەمانکات 

ھەندێ مێروی سوودبەخش.
ئەگەر بڵێــــم جوتیاری ئەمڕۆ پەیرەوی 
ئــــەم جــــۆرە ڕێگــــری کردنــــە ئەکەن 
لەبوبونەوەی نەخۆشیە کشتوکاڵییەکان 
بەداخــــەوە نەخێر، چەندیــــن کومپانیای 
جیھانیــــش ھــــەن لەئێســــتادا بەرھەمی 
ژەھراوی خۆیان بوکردوەتەوە بەســــەر 
جوتیــــاران لەڕێــــی ھەنــــدێ ئەندازیاری 
کشــــتوکاڵی، خۆیانیــــش بــــاش دەزانن 
مادەکانــــی ئــــەوان چەند زیانبه خشــــە، 
تەنانــــەت ھەندێــــک لــــەو کۆمپانیانــــە 
بەرھەمەکانیان لەوتانی خۆیان قەدەغە 
کراوە، بگرە چەندین کەیســــی یاساییان 
لەســــەر تۆمار کراوە، تەنانەت ڕوبەروی 
سزای گەورەش بونەتەوە، بەم بەداخەوە 
ئیســــتا الی خۆمان وەکو بڵێی ھەنگیان 
لەکونەدار دۆزیوەتەوە، بەدڵخوشــــیەکی 
پێدەکرێــــت و  دەستاودەســــتی  زۆرەوە 
به کاردێت لەپرۆسەی چاندن نازانن چەند 

زەرەرمەندە.
لەالیەکــــی تــــرەوە بەکارھێنانی پەینی 
ناتەندروســــت  کیمیاویی بەشــــێوەیەکی 
نەک تەنھا زەرەری ھەیە بۆ بەرھەمەکە، 
تێکداوە،  کوالێتی خاکەکانیشمانی  بگرە 
ئەگــــەر وابــــڕوات توانــــی بەرھەمھێنانی 
کەم دەبێت بگرە پێویســــتە بۆ چەندین 
لەالیەکی تریشەوە  ساڵ بەکارینەھێنین، 
بوەتە مایەی پیســــبوونی ئاوی ژێرزەوی 
بەتایبــــەت لەو ناوچانــــەی زیاتر جۆری 
کشــــتوکاڵی داپوشــــراو بەکاردەھێنــــن 
(خانووی پالستیکی)، ئەوەی کە باسمان 
کرد لەزیانەکانی ڕێوشوێنی به کارھێنانی 
مــــوادی کیمیاویــــی کــــە نــــەک تەنھــــا 
بەرھەمێکی ناتەندروستمان دەداتێ، بگرە 
لەھەمانکات دەبێتە مایەی زەرەرێکی زۆر 
بۆ خودی جوتیارەکە ھەر لەوەی لەکاتی 
بەکارھێنانی زیان بەتەندروســــتی خودی 

بەکارھێنەرەکــــەی دەگەیەنێت، ھەروەھا 
تێچوونی بەرھەمەکەشــــی  بەرز دەکات و 
بەئاسانیش ناتوانێت بازاڕیشی بۆ پەیدا 
بــــکات. بەداخەوە ئێمە نەک تەنھا ئاگام 
لەبەرھەمــــی خۆمان نیە بگــــرە ئەوەی 
لەدەرەوەش بۆمان دێت ھیچ چاودێرێکی 
لەســــەر نیە، بۆیە زۆرجار دەبیســــتین 
ھەندێ بەرھەمی کشتوکاڵی ھەیە لەوتان 
ڕێگایان پێنەدراوە، لەبەرئەوەی لەڕووی 
تەندروســــتیەوە کواڵتیەکەی نزمە، بەم 
بەداخەوە الی خومــــان ڕێگایان پێدراوە 
لەبەر نەبونی تاقیگەیەکی پڕوفیشــــیناڵ 

لەسەر خاڵە سنووریەکان.
پیشــــتر ئاماژەمان کرد بــــۆ چۆنیەتی 
کیمیاویــــی  چ  قڕکــــەر،  بەکارھێنانــــی 
بێــــت یان ئورگانیکی، باســــی چۆنیەتی 
بەکارھێنانی مێروشمان کرد، ئەوەی ماوە 
بەکارھێنانی شێوازی میکانیکییە، ئەویش 
بەکۆکردنــــەوەی مێــــروەکان وەکو چۆن 
لەکاتی بوبوونەوەی مێروی ســــن لەناو 
گەنم، ئەم شێوازە الی خۆمان بەکاردێت 
تا رادەیەکی باش سەرکەوتووە، شێوازی 
داپۆشینیش ڕێگەچارەیەکی ترە، ئەویش 
بەکارھێنانــــی تۆڕی کونکــــون بەتایبەت 
لەخانوی پالســــتیکی، زۆرجــــار لەخاڵە 
گومرییــــەکان کەرەنتینەی کشــــتواکاڵی 
دادەمەزرێــــت بــــۆ ڕێگەگرتــــن لەھەندێ 
ھێنانــــی  قەدەغەکردنــــی  یــــان  رووەک 

نەمامێک ڕەگەکەی بەخۆڵەوە بێت.
بەھەنــــدێ  ڕێگەنــــەدان  ھەروەھــــا 
کە  لەوتانەوە  کشــــتوکاڵی  بەرھەمــــی 
جۆرە نەخۆشــــییەک تێیــــدا بوە، وەک 
نەخۆشیەکانی دارخورما، کە دەیان ساڵە 
قەدەغە کراوە، بــــەم بەداخەوە ئەوەی 
لەم ڕۆژانەدا دەیبینین دەســــت شلکراوە 
جۆرە  ئــــەو  ھاوردەکردنــــی  لەئاســــتی 
بەرھەمانــــە. لێرەدا زیاتر مەبەســــتمان 
خۆپاراستنە لەھەندێ نەخۆشی دەرەکی، 
لەوانەیــــە وتــــی خۆمان پێی ئاشــــنا 
نەبێت، ئەمەش ڕاســــتە بۆ ھاوردەکردنی 
پرســــیاری  لەوانەیە  پەلــــەوەر.  ئاژەڵ و 
ئــــەوە بکرێت ئەو ھەمــــوو ڕێگانە ھەیە 
بۆ ڕێگەگرتن لەبو بۆنەوەی نەخۆشــــی 
ئەی بۆ جوتیــــاران زیاتــــر پەنا دەبەن 
بۆ ڕێگە چــــارەی کیمیاویی کە زیانیکی 
گەورەی ھەیە بۆ مرۆڤ؟ پسپۆرانی ئەم 
بوارەش بەھەموو ھەوڵێکیان ئامۆژگاری 

ئەندازیــــاران و جوتیــــاران ئەکەن لەکاتی 
زۆر پێویست نەبێت، ھانا بۆ چارەسەری 

کیمیایی نەبەن.
ســــەبارەت بەوەی بۆ قڕکەری کیماویی 
بەکاردەھێنرێت؟ لەبەرئەوەی ھەندێکیان 
کاریگەری زۆریان ھەیــــە بۆ لەناوبردنی 
نەخۆشــــیەکەو نرخەکانیشیان ھەرزانترو 
کاریگــــەری خێراترە بەراورد بەڕێگەکانی 
تر، ھەرچەندە ئەم دوو سیفتە باشەشی 
ھەیە، بەم کاریگەری زۆر خراپی ھەیە 

لەسەر ژینگەو تەندروستی مرۆڤ.
راستیەکی تریش شێوازی بەبازاڕکردنی 
توانیمان  ئەگەر  لەکاتێکدا  بەرھەمەکەیە 
بەرھەمێکی تەندروســــتمان دەستکەویت 
دەبێــــت ئــــەو بەرھەمــــە بەشــــێوازیکی 
ھاوتی،  دەســــتی  بگاتە  تەندروستیش 
چونکــــە زۆرجــــار دەبێــــت بەرھەمەکە 
ھەڵبگیرێــــت و  لەســــاردکەرەوەدا 
بگوازرێتــــەوە، بــــەم الی خۆمــــان زۆر 
کوڵەوارین لەم بوارەدا چ لەبەکارھێنانی 
تەکنەلۆجیــــای بەپاکەت کردن، تەنانەت 
ھەڵگرتن و گواستەوەشی، ھەر بۆ نمونە 
بارێــــک لەھەناری ھەڵەبجــــە کە لەالیەن 
ئــــەرک و ماندوبوونێکــــی  جوتیارانــــەوە 
زۆریان پێوەکێشاوە، لەکاتێکدا ھەناردەی 
دەرەوە کراوە بــــەم بەداخەوە ڕەچاوی 
ئەم رێنماییانە نەکــــراوەو لەئەنجامدا تا 
گەیشتووەتە شــــوێنی مەبەست زیانێکی 

گەورەی پێگەیشتوە.
 ئەی چارە؟ ئایا چاوەڕێ ئەوە بکەین 
تا بەتەواوی بەرکەوتەکانی ئەم دەرمانە 
کیمیاوانــــە تەنگمــــان پێھەڵچنێ ئەوجا 
بیر لەڕێگەچارە بکەینه وه ، یان ئێســــتا 
به دوای ئه وه دا بگه ڕێین ئەگەر ڕێگەچارە 
ھەیە ئەی میکانزمەکەی چیە؟ بێگومان 
چارەسەر لەدوو ئاڕاستەوە دەبێت  کاری 

لەسەر بکرێت:
یەکـــەم، دەبێـــت ھەمـــوو پڕۆژەیەکی 
ھەبێت و  سەرپەرشـــتیاری  کشـــتوکاڵی 
پســـپۆر بێت لەبوارەکـــەی خۆی، وەکو 
وەزارەتی کشتوکاڵ  لەڕینمایەکانی  چۆن 
ھاتوە ئەو پســـپۆرە نـــەک تەنھا خەمی 
زیادکردنی بەرھـــەم بێت، بەڵکو دەبێت 
ڕەچـــاوی کوالێتـــی بەرھەمەکەش بکات 
بەشێوەیه کی تەندروســـت بگاتە دەست 
ھاوتی. خوشـــبەختانە ئێستا وەزارەتی 
نیشتیمانی  لەپڕۆســـەیەکی  کشـــتوکاڵ 
گـــەورەدا خەریکـــی کردنەوەنەی خولی 
بڕوانامـــه   ھەڵگرانـــی  بـــۆ  راھێنانـــە 
کشـــتوکاڵیەکان کە ھەردوو ســـێکتەری 
ئاژەڵـــی و ڕووەکی گرتوەتـــەوە بۆ ئەو 
مەبەســـتە. ئومێدی گەورەمـــان ئەوەیە 
ئەمانە بتوانن ڕوڵـــی بەرچاویان ھەبێت 
لەدابین کردنی بەرھەمێکی تەندروســـت و 
لەالیـــه ن وەزارتی کشـــتوکاڵ و فەرمانگە 
کشـــتوکاڵیەکان چاودێـــری بکرێن نەک 
ڤیتینەری  سەرپەرەشتارەکانی  بەدەردی 
بچن کە دانراون بۆ سەرپەرشتی ھۆڵەکانی 

پەلەوەر، بەم ھیچ ڕوڵیکیان نیە!
بکاتەوە  جه خــــت  حکومــــەت  دووەم، 
لەســــەر کوالێتی بەرھەمەکــــە، ئەوه ش 
بۆ  زانســــتی  ڕێوشــــوێنێکی  بەدانانــــی 
چاودێری بەرھەمەکانیان، بە بەکارھێنانی 
تاقیگەی پێشــــکەوتوو لەالیەن کەسانی 
ئەنجامەکەشــــی  بەڕێوەببرێن،  پســــپۆر 
ســــەنگی مەحەک بێت بۆ وەرگرتن یان 
قەدەغەکردنــــی، نــــەک تەنھــــا کارێکی 
ڕوکەش بێت  بەمەبەستی وەرگرتنی کرێی 
تێســــتی تاقیگەکەیان و ھیچ ڕێکارێکیان 
بەرانبەر نەکرێت! بۆ ھاندانی جوتیاران و 
سەرپەرەشــــتیارەکانیش دەبێت شێوازی 
پاداش و سزا بەکاربھێنرێت، لەھەمانکات 
سەرپەرشــــتیاری  نمونەیی و  جوتیــــاری 

کارامە سانە خەت بکرێن.

                SWFIT

                              
     بـــۆ ئەوەی لەسیســـتمی ســـوێفت 
تێبگەین پێویستە چەردەیەکیش لەمێژوو 
کورتکراوەی  بزانین، ســـوێفت  ماناکەی 
 The Society for Worldwide Interbank)

 (Financial Telecommunications
بەمانـــای ( کۆمەڵـــەی پەیوەندییـــە 
لەنێـــوان  جیھـــان  داراییەکانـــی 

بانکەکاندایە.
 ئـــەم کۆمەڵەیـــە لەســـالی ١٩٧٣دا 
ســـەرەکییەکەی  بـــارەگا  دامـــەزراوەو 
لەســـاڵی  لەبەلجیکایـــەو چاالکییەکانی 

١٩٧٧ دەستیپێکرد.

سوێفت ڕێکخراوێکی قازانج نەویستەو 
مەبەستی ڕێکخستنی کاری ئەندامەکانیەتی 

ئەندامەکانی  ئەکـــەن.  کە خاوەندارێتی 
پێکدێـــت لەزیاتـــر لە(٢٠٠ ) دوســـەد 
وت ، کـــە زۆرێک لە وتە عەرەبیەکان 
ھەروەھا  بەعێراقیشەوە.  ئەندامن  تیایدا 
زیاتر لـــە (١٠٠٠٠) دە ھەزار دامەزراوە، 
بەم مەرجـــە ئەو دامەزراوەیەی دەبێتە 
ئەندامـــی ئەم کۆمەڵەیـــە وتەکەی کە 

دامەزراوەکەی تێدایە ئەندام بێت.

ئامانجی دابینکردنی  ئەم سیســـتەمە 
نوێتریـــن ئامـــرازی زانســـتییە لەبواری 
زانیاری  پەیام و  ئاڵوگۆڕی  بەســـتنەوەو 
لەنێوان ھەموو بازاڕە داراییەکان، لەڕێگەی 
ئەو بانکانەی بەرپرسن لەجێبەجێکردنی 
بەمەش  لەوتـــە جیاوازەکانـــدا،  ئەمە 
پێداویستییەکانی  بتوانێت  بەشـــداربوو 
کڕیارانی بیانی و ناوخۆیی بەھەمان شێوە 

دابین بکات.

چاالکـــی ئـــەم کۆمەڵەیـــە بریتیـــە 
لەڕێکخســـتنی پەیوەنـــدی بانکـــەکان، 
ئاڵوگۆری  دامـــەزراوەکان،  کۆمپانیـــاو 
زانیاری گواســـتنەوی پارەو ڕێکخستنی 
کارە بازرگانیـــەکان، لەڕێگـــەی بانکـــە 
ئەم  ئامانجی  خۆیـــەوە،  ئەندامەکانـــی 
ئـــەو  پێشکەشـــکردنی   کۆمەڵەیـــە 

خزمەتگوزاریانە کە لەپرۆسەی ئاڵوگۆری 
وەک  ئەدرێـــت،  ئەنجـــام  بازرگانیـــدا 
ئاڵگۆڕی نوســـراوە فەرمیەکان و گشـــت 
زانیاریەیەکی پێویســـت بەبازاڕی دراوو 
ھـــاوردەو ھەناردەو بەخشـــینی متمانە 
بەھەردوو الیەن بەخێراترین و باشـــترین 
شێوازو ڕێکخســـتنی دارایی و نرخەکانی 
بۆرسەو کردە بازرگانیەکانی تر لەڕێگەی 
بانکەکانی کە لەو کۆمەڵەیەدا ئەندامن و 

بەرپرسن.

کەواتە ھەر بازرگانێک لە ڕێگەی ئەم 
سیســـتەمەوە ئاڵوگـــۆڕە بازرگانیەکانی 
ئەنجـــام بدات ئەوا بەدور ئەبێت لەھەمو 
کارێکـــی نایاســـایی و ناکەوێتە بەر ھیچ 
ڕیســـکێک. لەڕێگەی ئەم سیســـتەمەوە 
ڕۆژانە بەدەیان ملیۆن مامەڵەی بازرگانی 
بەبێ کێشـــە بەڕێئەکرێـــت، بەترلیۆنان 

دۆالر ئاڵوگۆڕی پێوە ئەکرێت.

سیستمی ســـوێفت ڕێگرە لەشتنەوەو 
نایاســـایی،  پـــارەی  ســـپیکردنەوەی 
بەشـــێک لەوتەکانـــی یەكێتی ئەوروپا 
لـــەدوای داگیرکردنی دورگەکانی قرمەوە 
لەالیەن روســـیاوە داوای ئـــەوە ئەکەن 
روسیا لەسیســـتەمەکەدا بلۆک بکرێت، 

بەم ھەندێکـــی تریان بەرگری لێئەکەن 
لەبەرئەوەی ئەزانن خۆیـــان زەرەرمەند 

ئەبن.

ھەروەھا گرنگتریـــن ئامانجەکانی ئەم 
سیستەمە بریتییە لە "خێرایەکی زۆر بۆ 
گەیاندنی نامە بانکیەکان، پاراستنی نھێنی 
ئاڵوگۆڕی حسابێک  داراییەکان،  مامەڵە 
بۆ حسابێکی دیکە، گۆڕینەوەی دراوێک 
بۆ دراوێکی دیکـــە، بڕیاری فەرمانکردن 
بەکڕین و فرۆشتن،  بەدۆکیۆمێنت کردنی 

مامەڵە داراییەکان".

ئەوەی مەبەســـمانە لێـــرەدا ئاماژەی 
پێبدەین بەخشـــینی عێراقە لەسیستمی 
ســـوێفت کـــە زیاتـــر لەپانـــزە ســـاڵە 
لـــەدەرەوەی  بەعێـــراق  ڕێگـــەدراوە 
سیستمی ســـوێفت کار بکات بەبیانوی 
ئەوەی زۆرێک لەپێداویستیەکانی عێراق 
لەڕێگـــەی ئێرانـــەوە دابیـــن ئەکرێت و 
زۆرێک لەپێداویســـتی خۆراکی ھەندێک 
جۆری ســـوتەمەنی، کە لەکۆتایی ٢٠٢٢ 
ئـــەو بەخشـــینە کۆتایـــی پێھـــات کە 
بەگەورەترین ھـــۆکاری ناجێگری نرخی 
دینـــاری عێراق ئەژمـــار ئەکرێت، بەم 
مەرجە ئەوەش بزانین کە ئابوری عێراق 

تـــا ئەمڕۆ داھاتـــی نەوتیەکـــەی لەژێر 
کۆنتـــرۆڵ و چاودێری وەزارەتی خەزانەی 
ئەمریکادایە، ئەم چاوپۆشینەش لەعێراق 
لەدەرەوەی ســـوێفت خراپ بەکارھاتوە، 
لەبەر ئەم ھـــۆکارە ئەمریکا چیتر ڕێگە 
نادات لەدەرەوەی سیســـتمی ســـوێفت 

مامەڵە بکرێت. 

ئیرانیـــش کە لەدەرەوەی سیســـتمی 
ســـوێفتدایە زۆرێک لەدراوە قورسەکەی 
عێـــراق ڕوی لەئیران کـــردوە، ھەر ئەم 
ھۆکارەشـــە کە عێراقی ڕوبـــەڕوی ئەم 
قەیرانـــە گەورەیـــە کردۆتـــەوە بەھای 
دینار ڕۆژانە دادەبەزێت بەرامبەر دۆالر، 
کەواتە بۆ فریاکەوتنی ئەوەی کێشـــەکە 
عێراق  ئەوەیە  دەرنەچێـــت،  لەکۆنترۆڵ 
بەزوتریـــن کات بچێتەوە ناو سیســـتمی 

سوێفت.

مامەڵەکانـــی لەو ڕێگەیـــەوە ئەنجام 
بـــدات، ئـــەوکات بەھای دینـــار جێگیر 
دەبێت، بازاڕیش ســـەقامگیری بەخۆوە 
دەبینێـــت، رێگـــەش لەســـپیکردنەوەو 
شـــتنەوەی پارە ئەگیرێت، بەو ھیوایەی 
گەندەڵیش کـــەم ببێتەوەو باری ئابوری 

وتمان لەمە الرتر نەبێت.

ئــــەم رۆژانە ھیــــچ بابەتێــــک وەک 
بەرزبوونەوەو دابەزینــــی بەھای دینار 
لەبەرامبەر نرخی دۆالردا، خەڵک و رای 
گشــــتی عێراق و کوردستانی بەخۆیەوە 
سەرقاڵ نەکردووە، چونکە بەدەر لەوەی 
ھەر دابەزین و بەرزبوونەوەیەکی دۆالرو 
دینار کاریگەریی راســــتەوخۆی لەسەر 
ئابوری وت و بژێویی ژیان و دەرامەتی 
ھاوتیان دەبێت، ھاوکات رەھەندێکی 
سیاســــیش لەخۆدەگرێ کە پەیوەندی 
بەھێزەکانی  وتە  بەملمالنێی سیاسی  

جیھان و ناوچەکەشەوە ھەیە.

گــــەورە  رۆڵــــی  زۆرن  ھــــۆکار 
لەئاڕاستەکردنی بەھای دۆالر بەرامبەر 
بەدینــــاری عێراقــــی دەبینــــن، بەم 
راســــتییەک کــــە ناکرێت چاوپۆشــــی 
لێبکرێت ئەوەیە ھەموو بەھێزبوونێکی 
دیناری عێراقی یاخود الواز بوونێکی، 
کاریگەری خوازراوو نەخوازراوی لەسەر 
ئابــــوری ھەرێمی کوردســــتان دەبێت، 
لەبەرئــــەوەی دینــــاری عێراقی دراوی 
ھەمــــوو عێراقە بەکوردستانیشــــەوەو 
لەکاریگەری  خــــۆی  ناتوانێت  کــــەس 
دراوە  ئــــەو  دابەزینی  بەرزبوونــــەوەو 

نیشتیمانییە داببڕێت.

لەپاڵ  راستییەکی سەلمێنراوە  ئەمە 
"ئا و ســــرود"دا، کە دروشــــم و رەمزی 
ســــەروەری نیشــــتمانیی ھــــەر گەل و 
وتێكن، وەک زۆرێک لەئابوریناســــان 

دەڵێن ســــیمبول و رەمزێکی ســــەرەكی 
سەروەری نیشتمانیش، دراوو سیستەمی 
دراوی نیشــــتمانییە، پێوەریش ئەوەیە 
کــــە رێــــژەی بەكارھێنانی ئــــەو دراو 

نیشتمانییە لەوتێكدا چەندە.

ئێمە بمانــــەوێ و نەمانــــەوێ ماوەی 
زیاتر لەســــەد ســــاڵە، مامەڵەی بازاڕ و 
بازرگانیمان  فرۆشــــی  کڕیــــن و  ھەموو 
بەدینارە، لەم چەند ساڵەی رابردوشدا 
کە لەھەرێمی کوردســــتان ھەوڵێک درا 
ئابوری"یەوە  "ســــەربەخۆیی  بەنــــاوی 
مووچە بەدۆالر بدرێت، بەم سەرەنجام 
ئــــەم ھەوڵە نەک ســــەربەخۆیی بەمانا 
ھەرێم و  بــــۆ  ئابورییەکــــی  سیاســــی و 
خەڵکی کوردســــتان دەستەبەر نەکرد، 
بەڵکو بــــووە مایــــەی داڕمانی ئابوری 
ئەوانەی دروشمی سەربەخۆیی  ھەرێم و 
ئابورییان تاقیکردەوە شکستیان ھێناو 

نەیانبردەوە.

بێگومان لەســــێ دەیــــەی رابردوودا 
بەھــــای دینــــاری عێراقــــی بەچەنــــد 
قۆناغێکــــی جیــــاوازدا تێپەڕیوە، بەم 
ھێشــــتا دراوی عێراقی ســــەرباری ئەو 
ھەلومەرجە ســــەختە سیاسیییەی ئەم 
وتە بەخۆیەوە بینیویەتی، توانیویەتی 
بەھای خۆی تــــا ئەندازەیەکی گونجاو 
ببپارێزێت، بەســــەرنجدان لەو شــــۆکە 
ئابورییــــەی وتانــــی چواردەورمانــــی 
نرخی  بــــەردەوام  تێدەپەڕێت و  پیــــادا 

دراوەکانیان لەھاڕە کردندایە.

ئەگەرچــــی ناکرێت نکوڵــــی لەوەش 
بکرێت کە سیســــتەمی پارە "نەخت"ی 
عێراقیی لەگرفتدایەو ناشکرێ تەنھا بەوە 
بەھاکــــەی رابگیرێت کە بانکی ناوەندی 
دۆالر بفرۆشێت، بەڵکو بەھێزتر کردنی 
دینار پێویستی بەکۆمەڵێک میکانیزمە 
بــــۆ ئــــەوەی ســــەقامگیریی بەھاکەی 

لەماوەیەکــــی کورتخایەن و درێژخایەندا 
پاشەکەوت  گرنگترینیان  کە  بپارێزێت، 
کــــردن و مامەڵە کردنــــە بەدینار لەبری 

دۆالر.

بەم ســــەرباری ھەمــــوو ئەوانەش، 
کۆمەڵــــێ ئامــــاژەی روون پەیوەســــت 
بەئابوری عێراق ھەن کە دەیســــەلمێنن 
مەترســــی لەســــەر نەختینەی عێراق و 
ئابوریەکەی گــــەورە نییە، لەبەرئەوەی 
بەپێــــی ســــندوقی دراوی نێودەوڵەتی 
بۆ ســــاڵی ٢٠٢٣، عێــــراق لەڕیزبەندی 
گەشــــەی وتە عەرەبیەکانــــدا لەڕیزی 

پێشــــەوەدایەو رۆژ بەڕۆژ سەقامگیریی 
سیاســــی و ئەمنی دەبێتە مایەی بەھێز 
بوون و بوژانەوەی زیاتری ئابورییەکەی، 
بەســــەرنجدان لــــەوەی  ســــەرچاوەی 
ســــەرەکی داھاتی عێراق نەوتەو نرخی 
نەوتیــــش لەئاســــتێکی بەرزدایە. ئەمە 
جگــــە لــــەوەی کــــە  عێــــراق خاوەنی 
زیاتــــر لە ٩٤ ملیار دۆالر یەدەگ و ١٣٥ 
تۆن زێڕە، کە گەورەترین پشــــتیوانی 
پاراستنی  عێراق و  ئابوری  ڕاستەوخۆی 
ئەوەش  پێشــــبینی  نەختینەییەتــــی و 
دەکرێت ساڵ بەســــاڵ یەدەگی عێراق 

زیاتر بێت.

لــــەم روانگەیەوە گرنگــــە بۆ ھەرێمی 
کوردســــتان لەم دۆخەدا بــــە بەرنامەو 
مامەڵەیەکی  پالنداڕێژراو  بەشێوەیەکی 
لەگەڵ  بــــکات  ئابوریانە  تەندروســــتی 
دینــــاری عێراقــــی، چونکــــە ھێــــزی 
ئابــــوری ھــــەر وتێک پەیوەســــتە بە 
بەھێزیی دراوی نیشتیمانییەکەی و ھەر 
بەھێزبوونێکــــی دینــــارو بوژانەوەیەکی 
ئابورییەوە، بە ھێز  لــــەڕووی  عێراقیش 
بــــوون و گەشــــەی ئابــــوری ھەرێمــــی 
وەک  لێدەکەوێتــــەوە،  کوردســــتانی 
ئەوەی لەماوەی سانی ٢٠٠٣ تا ٢٠١٤ 

ئەزمونمان کرد.

بیروڕا بیروڕا

چۆن بەرھەمێکی کشتوکاڵی تەندروست بەدەستده ھێنین؟دینارو دۆالرو بوژانەوەی ئابوریمان

ئاراس عەبدولکەریم مەعروف
لەپاڵ "ئا و 
سرود"دا، کە 

دروشم و رەمزی 
سەروەری نیشتمانیی 
ھەر گەل و وتێكن، 

وەک زۆرێک 
لەئابوریناسان دەڵێن 
سیمبول و رەمزێکی 
سەرەكی سەروەری 
نیشتمانیش، دراوە

چ جۆرە پەینێکی 
ئورگانیکی خۆماڵی 
تێکەڵ بەخاکەکە 

بکەین، ئەم 
ئامادەکردنە وەکو ئەوە 

وایە بۆ بەخیوکردنی 
منداڵی ساوا، پزیشک 

ئامۆژگاری دایکان 
ئەکات کە شیری 

خۆیانی بدەنێ لەوەی 
شیری دەستکرد

شەن جەزا کەریم 

ئ�رشیف
بناوانی وشـــەی ئەرشیف لەوشـــەیەکی التینیەوە 
(ئەرشـــیفۆم) ســـەرچاوەی گرتوە کـــە ئەویش لە 
Archeion  ئارخیۆنـــی  یۆنانیـــەوە ھەڵیھێنجاوە، 
ھەندێجـــار مەبەســـت لێـــی ئـــەو ســـندوقانە بوە 
کـــە دۆکۆمێنتەکانی تیـــادا ئەپارێزرا، مەبەســـتی 
ســـەرەکیش پاراســـتنی دۆکۆمێنت بوە، ئیتر ئەو 
دۆکۆمێنتانە کەسی بوبن یان سەر بەدامەزراوەیەک 
بـــن یاخود ھەر جۆرێک بن، کە ئەگەر پۆڵین بکرێن 

ئەوا بەم جۆرە خاڵبەند ئەکرێت:
١- ئەرشیفی مێژوویی
٢- ئەرشیفی دادوەری

٣- ئەرشیفی ئەدەب وھونەر
٤- ئەرشیفی سیاسی 
٥- ئەرشیفی کارگێڕی
٦- ئەرشیفی سەربازی

٧- ئەرشیفی نھێنی
٨- ئەرشیفی نەخشەو جوگرافیا

گرنگی ئەرشیف لەوەدایە جگە لەوەی سەرچاوەی 
مێژووشە،  ڕۆشنکەرەوەی  ڕاستیەکانە  لێکۆڵینەوەو 
ســـودمەندە بـــۆ دەیان بواری خۆێندن و پســـپۆری 
ھەروەھا بەســـامانێکی نەتەوەیی گـــەالن دائەنرێ 
ئەرکی دەسەت و ھەمو دامەزراوەیەک و تاک بەتاکی 

کۆمەڵە کە بیپارێزێت لەھەر بوارێکدا بێت.
ئێمەی کورد لەبەرئـــەوەی دوژمنەکانمان ھەرگیز 
نەیانویســـتوە مێژوویەکی ڕۆشن و دیارمان ھەبێت، 
نـــەک پاکتـــاوی جەســـتەیی و بەســـوتماک کردنی 
مێـــژوو  ھەوڵیانـــداوە  بەڵکـــو  نیشـــتمانەکەمان، 
ئەرشیفەکەشمان بســـڕنەوە. سوتاندنی گوندەکانی 
کوردســـتان بەشـــێک بو لەو پاکتـــاوە مێژووییە، 
لەکاتێکدا لـــەو گوندانەداو لەتاقـــی مزگەوتەکانیدا 
ھەزاران دۆکۆمێنت و دەسنوســـی شاعیران و گەورە 
پیاوانـــی تیا پارێزرابـــو، کە زۆرێک لەو ســـامانە 
نەتەوەییە کەوتە بەر باھۆزی زەردی عەفلەقیەکان، 
بەپشتبەستن بەقورئان و سورەتی ئەنفال سەرەونگون 

کران.
من لێرەوە ئەڵێم مۆرانەکانی ناوخۆ لەدیکتاتۆرەکەی 
بەغـــدا کەمتریـــان نەکـــرد، بەڵکو تاوانـــی ئەوان 
گەورەترو قێزەونترە، کاتێک چەندین دەســـتنوس و 
دۆکۆمێنت کە بەپارەو زێڕ ناخەمڵێنرێ، دەســـتی 
ڕەشیان گەیشـــتە کتێبخانە گشـــتیەکان و تانیان 
کرد، لەبەرامبەر چنگێ دۆالری چڵکندا ڕادەســـتی 
دوژمنی سەرسەختی ئەم گەلەیان کرد. ئەم حاڵەتە 

ئەگەر کەم تەرخەمی دەسەت نیە ناوی چیە؟
لێـــرەدا بەناچاری نمونەیەک ئەھێنمەوە بۆ گەڕان 
بـــەدوای بەراییەکانـــی تۆمارکردنـــم لەقوتابخانەی 
گۆیژەی کچان، کە لەئێســـتادا ناوی ســـورکێویان 
لێناوە، بەنیـــازن بیکەنە مۆزەخانـــەی پەروەردە. 
وێـــڕای تێبینیـــم لەســـەر دیـــاردەی ناوگۆڕینـــی 
قوتابخانەو شوێنە گشـــتیەکان کە لێرەدا بوار نیە 
باس لـــەو دیاردەیە بکەین، بۆ ئەبێت کەس نەزانێ 
ئەو ئەرشیفە دەوڵەمەندە کەوتۆتە کوێوە؟ لەکوێدا 
فەوتاوە؟ کە زۆرێک لەکوڕانی ئەم شـــارەو کچان و 
خانمان، بەرایی و پەراوەکانیـــان لەو قوتابخانەیەدا 
بوە، یەکەم پیت لەژوورەکانـــی ئەو قوتابخانەیەدا 
فێربـــون، زۆریان گەشـــتونەتە پلـــەو پایەی بەرز 

لەدادوەرو پزیشک و ئەندازیارو.. ھتد.
 ئێستاش کە تەکنەۆلۆژیاو پێشکەوتنی کۆمپیوتەرو 
لەدۆکۆمێنتـــەکان  زۆرێـــک  وایکـــردوە  دیجیتـــاڵ 
بەئەلەکترۆنـــی بکرێـــن و بپارێزرێـــن، بۆیە من الی 
خۆمەوە فەوتاندنی ھەمـــو دوکۆمێنت و الپەڕەیەک 
یـــان دێڕێک و بگرە وشـــەیەکیش لەئەرشـــیفی ئەم 
گەلە، نوســـراوی ســـەرکاغەز بێت یان ئەلەکترۆنی 
بەتاوانی گـــەورە لەقەڵەم ئەدەم، ھەرچەندە بەندە 
کۆڵم لەوە داوە ڕوبکەمە ئەوەی پێیئەڵێن پەرلەمان 
یان دەســـەت، داوا بکەم پاراســـتنی ئەرشـــیف و 
دۆکۆمێنتەکان پێویســـتی بەوەیە بخرێتە ئەستۆی 
(.....................) تا مێژوو ئەرشیفەکەشمان 
بەدەردی سامانەکەمان نەچێت، بە تانی و بەقاچاغ 

نەبرێت و ئاودیو نەکرێت.

دالوەر عەلی سۆفی    

وەسفی خەلیل ئیسماعیل 

(٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦ (٢٣) یەکشەممە ٢٠٢٣/٢/٢٦



ئا: رێژەن سەردار

رۆژین کچێکی تەمەن ٨ سانەو وەرزشی 
فڕیـــن بەپەڕەشـــوت ئەنجـــام دەدات، ئەو 
دەڵێت "بەھۆی ئەوەی کە وەرزشـــی فڕین 
بەپەڕەشـــوت وەک پێوییست نەناسێنراوەو 
زۆر پەرەی پێنـــەدراوە، لەڕووی ئابوریەوە 
زۆر سودی لێوەرناگرین و زیاتر لەچوارچێوەی 

خولیاو ئارەزوودا ئەنجامی دەدەین".

رۆژین بۆ رۆژنامەی "بازرگانی و پیشەسازی" 
وتـــی "باوکم گەورەترین ھانـــدەرم بووە بۆ 
ئـــەوەی کە وەرزشـــی فڕین بەپەڕەســـوت 
ئەنجام بدەم، بەم بەداخەوە لەکوردستان 
وەرزش وەک پێویســـت بایەخی پێنادرێ و 
ھەمـــوو خەونی من ئەوەیـــە وەک زۆربەی 
وتان وەرزش و وەرزشـــەوانی ببێتە پیشەو 

بزنس و بژێویی ژیان دابین بکات".

باوکـــی رۆژیـــن، فەرید فەتاح ســـەرۆکی 
یانەی خورماڵ بۆ وەرزشی فڕین لەمبارەوە 
بەرۆژنامەی "بازرگانی و پیشەسازی" راگەیاند 
"لەبەر ئەوەی زۆر ھۆگری فڕین بەپەرەشوت 
بووم بڕیارمدا یانەیەکی وەرزشـــی تایبەت 
بەفڕینی پەرەشـــوت دروست بکەم بەناوی 
یانەی خورماڵ، کە لەئێســـتادا یانەکەمان 
خاوەنـــی ١٥ ئەندامـــە، چـــوار ئەندامـــی 

لەقۆناغی فێربوندان".

فەرید ئاماژە بەوە دەکات کە بۆ مەشـــق 
کردن بەپەڕەشـــوت باشـــترە لەشوێنێکی 
خۆڵدا بێت، کـــە گردۆکەیەکی بچوکی تێدا 
بێـــت زۆر بـــەرز نەبێت، تاکو کـــەم کەم 
ڤێرخواز فێری فڕیـــن دەبێت، دوای ئەوەی 
کە فێرخواز مەشـــقی تەواوی کرد لەچیای 
گۆیـــژەو لەچیاکانی ھەڵەبجـــەو کۆیە فڕین 
بەپەرەشـــوت ئەنجام دەدات، ئەو وتی "من 
کچەکـــەم تەمەنـــی تەنھا ٨ ســـاڵە، فڕین 
بـــە پەرەشـــوت ئەنجـــام دەدات و کوڕێکی 
تەمەن ١١ ســـاڵیش بەنـــاوی ھانۆ ئەندامی  
یانەکەمانـــەو فڕین ئەنجـــام دەدات، بەم 
بەپەرەشـــوت،  فڕین  وەرزشـــی  بەداخەوە 
پێویســـت  وەک  کوردســـتان  لەھەرێمـــی 
نەناســـێنراوە، زۆر پەرەی پێنەدراوەو تازە 

ســـەریھەڵدا ئەگینا مرۆڤ بەسروشت حەزو 
خولیـــای فڕینی ھەیە، ئەمـــە جگە لەوەی 
وەرزش لەوتـــان پیشـــەو بزنســـێکی زۆر 

گەورەو سوودبەخشە".
وتیشـــی "بەھۆی ئەوەی کە وەرزش زۆر 
پەرەی پێنەدراوە ئێمە لەئێســـتادا لەڕووی 
ئابوریەوە زۆر سودی لێوەرناگرین، کارەکە 
لەچوارچێوەی خولیای و ئارەزوودا ئەنجام 

دەدەین".

سەرۆکی یانەی خورماڵ بۆ وەرزشی فڕین 
ئاماژە بەوە دەکات کە ھەموو وەرزشـــێک 
مـــرۆڤ ئەنجامـــی دەدات ئەگـــەری ھەیە 
ڕوداوی نەخـــوازراوی تـــووش بێـــت، ئەو 
وتی "ئەم وەرزشـــەی ئێمەش بێ بەش نیە 
لەمە، ئەو کەســـانەی لەیانەکەمان ئەندامن 
دەبێـــت، ڕەچـــاوی کۆمەڵێـــک ڕێنمایـــی 
بکەن بەمەبەســـتی خۆپاراســـتن لەڕوداوی 
نەخوازراو یەکەم ڕێنمایە تەندروستییەکانە، 
خۆشـــبەختانە ئەو کەســـانەی وەرزشـــی 
فڕیـــن ئەنجـــام دەدەن زۆر پابەنـــدن بـــە 
ڕێنمایەکانـــەوە، ئـــەم وەرزشـــەی ئێمـــە 
دەرفەتی سەرکەشـــی تێدا نیەو کەشوھەوا 
زۆر گرنگە،   لەھەرێمی کوردستاندا ڕۆژانە 
لەدوو کاتدا دەتوانرێت فڕین ئەنجام بدرێت، 
بەیانیان و ئێـــواران، بەیانیان کاتژمێر ٧ بۆ 
١٠ گونجـــاوەو ئێوارانیش لە داوای کاتژمێر 

چوارەوە گونجاوە".
ســـەبارەت بـــە بەشـــداری کـــردن لـــە 
پاڵەوانیەتی، فەرید وتی "لەبەرئەوەی لێرە 
وەرزشـــی فڕیـــن تازەیـــە پاڵەوانیەتی زۆر 
کەمە، ســـاڵی ڕابردوو وەک یانەی خورماڵ 
پاڵەوانیەتیەکمان ســـاز کـــرد بۆ ئەندامانی 
یانەکەمان، لەھەرێمی کوردســـتان مەودای 
فڕیـــن زۆر کەمترە بـــەراورد بـــە جیھان، 
لەوتی ئێران فڕینی مەودا ٤٠٠ کیلۆمەترە، 

لێرە زۆرترین مەودا ١٠٠ کیلۆمەترە".
وتیشـــی "یانەی خورماڵ لەساڵی ٢٠٠٤وە 
دامەزراوە، بەم بەشـــی پەڕشوت لەساڵی 
٢٠٢١ دامەزراوە بەھۆی ڕۆتیناتی ئیداریەوە  
ماوەی شەش مانگە مۆڵەتمان وەرگرتووە کە 
وەرزشی فڕین بە پەرەشوت ئەنجامبدەین و 
یانەکەمان بووەتە یانەیەکی تایبەت بەفڕینی 

پەڕەشوت".

  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

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

"رۆژین" خەون بەوەوە دەبینێت 
وەرزش لەکوردستان ببێت بەپیشەو بزنس


