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روبەری ناوچەی پیشەســازی کەالر، نزیکەی ٦٠٠ دۆنمە، سەروی 
٤٠٠٠ کەس کاری تێدادەکەن، سەرۆکی شارەوانی قەزاکە بە بچوکی 
دەزانێت، چونکە هەمو ناوچەکە کارگە نیە و نزیکەی ١٢٠٠ دوکانی 

پیشەوەری تیایە، شوێنی دانانی کارگەی نوێی نەماوە.
ئەکرەم ســاڵح، دەڵێت: لە ئێســتادا لە قۆناغــی ئامادەکردنی دو 
شــوێنی دیکەین بە نوسراوی رەسمی داوامان لە کشتوکاڵی کەالر 
کردوە بۆ فراوانبونی ناوچەی پیشەســازی، بەهۆی نەمانی شــوێن 

لە ناوچەی پیشەسازی.
ماوەی دو ســاڵە هیچ پارچە زەویەکی پیشەســازی دابەشنەکراوە 
لە کەالر، ســەرۆکی شــارەوانی کەالر، دەڵێت: ســەدان داواکاری 
دانانــی کەرگەیان رەتکردوەتەوە بەهۆی نەبونی شــوێن، ئەمەش 
کاریگەری هەیە لە کشانەوەی سەرمایەداران بۆ داواکاری کارگەی 

پیشەسازی.
”ئەگەر ئەمڕۆ بانگەوازێک بکەین بڵێین شوێنمان هەیە لە ناوچەی 
پێشەسازی بۆکارگە بە دڵنیایەوە بە سەدان کەس دێن، چونکە لە 
دو ساڵی رابردو نۆ جێگەمان هەبو بۆ دانانی کارگە، بانگەوازێکمان 

کرد سەرو ٣٠ کەس هاتن بەدەم بانگەوازەکەوە“.
ئەمە لە کاتێکدایە زەوی بەتاڵ هەیە کە هی وەزارەتی کشــتوکاڵ 
یان وەزارەتی دارایین و بەکار ناهێندرێن، ئەکرەم ســاڵح، دەڵێت: 
ئەو زەویە بەتااڵنە هیچ قازانجێکی مادی نە بۆ هاواڵتی هەبوە نە 
بۆ شــار نە بۆ حوکمەت، دەکرێت بخرێنە ســەر موڵکی شارەوانی 
تاوەکو کاری تێدابکرێت، چونکە ئەم زەویانە یان بوەتە هۆکارێک 

بۆ زیادەڕەوی کردن یان کۆبونەوەی خۆڵ و خاشاک.

به شى یه كه م: راپۆرت

پێشهكى:

١١. شوێنە پیشەسازیەکانی گەرمیان . شوێنە پیشەسازیەکانی گەرمیان 

* ناوچەی پیشەسازی کەالر* ناوچەی پیشەسازی کەالر

یەکەم:زەمینەیپیشەسازییلەگەرمیانیەکەم:زەمینەیپیشەسازییلەگەرمیان

گەرمیان ناوچەیەکی دەوڵەمەندە بە چەندین مادەی خاو، ســااڵنە 
ســەدان تەن بەرهەمی کشــتوکاڵی هەیە، دەوڵەمەندە بە سامانی 
نــەوت، بەاڵم لە روی پیشەســازیەوە تا ئێســتا هیــج کارگەیەکی 
گــەورەی پیشەســازی تێدانیە، ئــەوەی هەیە کارگــەی مامناوەند 
و بچوکــە و ژمارەیــان نزیکەی)١٦٠(کارگەیه  كــه  ده كاته  رێژەی 
)٣،٧٦٪( کارگــە پیشەســازیەکانی هەرێــم. تێكڕا ئــه م كارگانه  

نزیکەی )٢٠٠٠( دو هه زار هەلی کاریان رەخساندوە.
لــەم راپۆرتــەدا تیشــک دەخەینــە ســەر ئــەم بــواره ، داتــاكان 
ده خه ینــه ڕو، هــه روه ك بــاس له  دۆخی پیشه ســازیی ســنوره كه  
ده كه ین، به تایبه تیش له سه ر پرسی رۆڵی حكومه ت له  بره ودان به م 
بواره  ده وه ستین و له سه ر زاری خاوه نكاره كانه وه  كه موكورتیه كانى 

حكومه ت له مباره یه وه  ده خه ینه ڕو.

شــوێنی ناوچەی پیشەســازی کفری بە وتەی سەرۆکی شارەوانی 
قەزاکە هیچ کارگەیەکی بەرهەمهێنی پیشەسازی تێدا نیە.

قادر فاتیح، سەرۆکی شارەوانی قەزای کفری دەڵێت: وەکو پێویست 
زەویمان نیە بۆ کارگە و پیشەســازی، ئەو ناوچەی پیشەسازیەی 
کە لە سنوری شارەوانی هەیە گونجاو نیە و زۆر خراپە و نزيك لە 

ناوچەی دانیشتوانە لە تەنیشت دادگای قەزاکە.
وتيشــى:  ئێســتا داوای زەویمان کردوە بۆ گواســتنەوەی ئەگەر 
ناوچــەی پێشەســازی نوێ لــە کفــری بکەینــەوە خەڵكێکی زۆر 

دەکەوێتە سەر کار.
زەویە نوێکە دەکەوێتە پشــتی ملەی ناساڵەح لەسەر رێگای کەالر 

کفری بە روبەری ٢٥٩ دۆنم.
شــارەوانی کفــری ئامــاری فەرمــی نیە ســەربارەت بــە کارگە و 
پیشەســازی، سەرۆکی شــارەوانیش دەڵێت بەکردنەوەی ناوچەی 
پیشەسازی نوێ رێکخستنەوەیەک دەکەین بۆ ئەوە، ئێستا ئەوەی 

مۆڵەتی هەیە بۆی نوێ ناکەینەوە.
داواکاری بۆ کارگەی پیشەسازی لەم قەزایە زۆر کەمە بەشێوەیەک 
ســەرۆکی شــارەوانی کفری دەڵێت: لە ئێســتادا دەتوانین بڵێین 
ئــەم شــارە خاڵیە لــە کارگــە، بــەاڵم داواکاری هەیە بــۆ کارگە 
نمونــەی ئــەوەی هێانەیەوە کە مانگی رابردو داوای شــوێن کراوە 
بۆ کارگەیەکی ئاڵف یان هەندێکجار داوای شــوێن بۆ کارگەی غاز 

کراوە.
لــە وەاڵمی ئەوەشــدا ئاخۆ شــارەوانی بۆچی دەستەوەســتانە لە 
پێدانــی زەوەی بــۆ کارگــە؟ قادر فاتیح، وتــی: یەکێک لە گرفتە 
ســەرەکیەکانی ئێمە لەم قەزایە نەبونی ماستەرپالنە، کە ئەمەش 
وای کــردوە پێشــچاومان رون نەبێــت بۆ دیاریکردنــی زەويەکان، 
تاوەکو ئێســتا چەندین نوســراومان کردوە بۆ تەواوکردنی، بەاڵم 

هەر بە نیوەوناچڵی ماوەتەوە.

* ناوچەی پیشەسازی کفری* ناوچەی پیشەسازی کفری
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پــرۆژەی شــاریی پیشەســازی گەرمیان روبەرەکــەی ٢٢٠٠ دۆنمە 
بــۆ کارگــەی گەورە و مامناوەند و بچــوک دیزاین کراوە ده كه وێته  
ده شــتاییه كانی نێوان هه رســێ گوندی )گرده گۆزینە(ی ســەر بە 
کەالر و )دێبنه (ى  سەر بە ناحیەی رزگاری/کەالر و )شێخله نگه ر(
ى  سەر بە ناحیەی کۆکس/ کفری. کارەکانی سەر بە بەڕێوبەرایەتی 

وەبەرهێنانی گەرمیانە.
هونەر مەحمود، ئــەوە دەخاتەڕو کە چاوەڕوان کۆمپانیایەک بێتە 
ســەرخەت بۆ گرتنەئەســتۆی دروستکردنی نەخشــەکەی و دواتر 

فرۆشتنەوەی بەو کەسانەی کە دوای پرۆژەی تێدا دەکەن.
وەبەرهێنانــی گەرمیــان بانگەوازی نەکردوە بۆ ئــەوەی وەبەرهێن 
یان کۆمپانیا بێت بۆ دروســتکردنی نەخشــەکەی و دەڵێت: ئەگەر 
بیانەوێــت خۆیــان دێن، چونکــە بودجەیەکی خەیاڵــی ئەوێت بۆ 
دیزاینەکــەی، تەنهــا دو پــرۆژەی دیکــەی هاوشــێوەی هەیــە لە 

کوردستان و پرۆژەیەکی دەگمەنە.
ئــەم پرۆژەیە لە ســاڵی ٢٠١٨ بڕیاری دروســتکردنی دەرچوە بۆ 
ماوەی دو ساڵ، بەاڵم دوای تێپەڕبونی ٣ ساڵ بەسەر بڕیارەکەدا 

تاوەکو ئێستا دەست بە دروستکردنی نەکراوە.
کاتــی خســتە موزایــدەی زەویەکانی دیارنیە، ئەمەش بە قســەی 

جەالل شێخ نوری، سەرپەرشیاری ئیدارەی گەرمیان. 
وتى: بەهۆی قەیرانی داراییەوە ئەم پرۆژەیە دواکەوت، لە ئێستادا 
دەرگا کراوەیە بەڕوی سەرمایەداران بۆ ئەوەی پرۆپۆزەڵی خۆیان 
پێشــکەش بکەن بۆ دروســتکردنی ئەو نەخشــەیەی بۆی دانراوە 
کە تەنها خزمەتگوزاریە ســەرەتایەکانی ســەرو ١٠٠ ملیۆن دۆالری 
تێچوەکەیەتی، هەربۆیە کاتێکی دیاریکراو نیە بۆ تەواوبونی تا ئەو 

کاتەی وەبەرهێنەرێک پرۆژەکە دەگرێتە دەست.

* شاری پیشەسازی گەرمیان * شاری پیشەسازی گەرمیان 

ئاماری کارگە پیشەســازیەکان لە ئیدارەی گەرمیان ناڕونە ئەوەی 
هەیــە داتایــی جیــاوازە ئامارێکــی وردی لــە بەڕێوبەرایتیەکانی 
ســنورەکەنیە، بــەاڵم دوای وەرگرتنــی نیزکــەی ٧ فەرمانگــەو 
بەڕێوبەرایەتی پەیوەندی دار ئامارێکی دیاریکراو لێرەدا دەخەینەڕو.
ئیدارەی گەرمیان ئەو داتایانەی لە بەردەستیدایە بە نزیکەیە وەک 
عەبــاس ئەنوەر، وتەبێژی ئیــدارەی گەرمیان لە بارەیەوە دەڵێت: 
سەروی ١٠٠ کارگەی گەورە و مامناوەند و بچوک هەیە لەم سنورە 
لەگــەڵ ئەوەشــدا جۆری کارگــەکان جیاوازن، خــۆی دەبینێتەوە 

لــە کارگەی: بلۆک، پالســتیک، شــیرەمەنی، غازی مــااڵن، ئاوی 
کانزایی.... چەندینی تر.

ئەمە لە کاتێکدایە بە پێی کۆکراوەی ئەو داتایانەی دەست یەکەی 
چاودێری کەوتوە، نزیکەی ١٦٠ کارگە هەیە.

کارگەکانی تایبەت بە سامانە سروشتیەکان ژمارەیان ٥١ کارگەیە  
ئــەم کارگانــە بــە پێــی ئەو ســامانە سروشــتیەی لە نەخشــەی 
جیۆلۆجی گەرمیان هەیە زۆربچوکن لەگەڵ ئەوانەشــدا بە شێوازی 

کۆن کاردەکەن.

یــادگار فەتاح، بەڕێوبەری نــەوت و کانزاکانــی گەرمیان دەڵێت: 
ئەوانەی لەم کارگانە کاردەکەن سەرمایەدار نین، هەربۆیە کارگەی 

گەورەی پیشەسازیمان نیە.
بــە وتــەی یادگار فەتــاح، بــە دەر لــە کارگەکانی غــاز ژمارەی 

ئەوکەســانەی کە کاردەکەن لە ســەرجەم کارگەکان دەگۆڕێت لە 
نێوان ١٠ کەس یان کەمتر یان زیاتر وەک و شــۆفێر و کارمەند و 

کرێکار کار دەکەن کە بەنزیکەی دەکاتە ٥٠٠ کەس.

٢٢. ئەو کارگە پیشەسازیانەی لە ناوچەکەن. ئەو کارگە پیشەسازیانەی لە ناوچەکەن
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کارگە کشتوکاڵیەکان ژمارەیان کارگە کشتوکاڵیەکان ژمارەیان ١٦١٦ کارگەیە بە قەبارەی جیاواز کارگەیە بە قەبارەی جیاواز

لــە گەرمیــان بەڕێوبەرایەتیەکــی تایبــەت بە ئامار هەیــە، بەاڵم 
بەرچاوڕونی نەداوە تابزانرێت لە گەرمیان ئاســتی پیشەســازی لە 
چ قۆناغێکدایە و بڕی داتای هاوردەکراو بۆ ئەم ناوچەیە چەندە و 
سااڵنە چەند کااڵ و خۆراک و شمەک لە بازاڕەکانی گەرمیان ساخ 

دەبنەوە یاخود بڕی بەرهەمە پیشەسازی لەم ناوچەیە چەندە؟
شــادیە حســێن، نه بونــى ئامار بــە گرفتێکی گــەورە دەبینێت و 
دەڵێت: »نەبونی ئامارێکی واقعی بۆ بڕی بەکارهێنانی دانیشتوانی 
هەرێم لە بەروبومە کشتوکاڵی و ئاژەڵیەکان و بڕی بەرهەمهێنانی 
بەروبومە کشــتوکاڵیەکان لە ناو هەرێم بۆ مەبەســتی بەرچاورونی 

وەبەرهێنــەر و بــەراورد کردنی بە بڕی هــاوردەی دەرەوە، گرفتە 
لەبەردەم ئەم کەرتە«.

دوایــن ئامارەکانــی کارگە ماناوەنــدو گەورەکانی پیشەســازی لە 
گەرمیان بە بپێی داتاکانی بەڕێوبەرایەتی ئاماری گەرمیان تاوەکو 
ساڵی ٢٠١٩ ژمارەی کارگەکان )٤٢( کارگە یە ، ئەمە لە کاتێکدایە 
ئامارەکان لە بەڕێوبەرایەتی گەشەپێدانی پیشەسازی سلێمانی کە 
بەشێکی تایبەتە بە مۆڵەتدان بە کارگەکانی گەرمیان ئامارەکانیان 

جیاوازە وەک لە خشتەیەدا بەدی دەکرێت.

نەبونی ئامار و داتانەبونی ئامار و داتا
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لە بارەی داواکردنی پشک لە سەرمایەداران یان بەرتیل ئەحمەدی 
حاجی فاتــم، ئەندامی ئەنجومەنی کارگێڕی ژوری پیشەســازی و 
بازرگانی ســلێمانی و نوێنــەری گەرمیان دەڵێت: »گوناحە بڵێین 
٩٩٪، بەڵکو ١٠٠٪ داوای پشــک لە سەرمایەداران کراوە بۆ نمونە 
دەتەوێــت پڕۆژەیەک دروســت بکەیت دەبێت بەشــێکی بدەیت بە 
ئۆرگانێکی حزبی یان بەرپرســێک ئەمە خەڵکی بێزارکردوە، بەاڵم 
ئاگەدارنیــم بەم گۆڕانکاریانەی کە لەناو یەکێتی کراوە ئەم کۆتای 

پێهێنابێت«.
لە بارەی چۆنیەتی داواکردنی پشک بۆ حزب لە کاتێکدا مامەڵەکان 

دەچنە دەزگا حکومیەکان، نوێنەرەکەی ژوری بازرگانی وتی: هیچ 
کاتێــک راســتەوخۆ داوای پشــک نەکراوە کەســیش نەهاتوە بەر 
دەرگای ســەرمایەدار بگرێت ئەوە راســت نیە بەو شێوەیە، بەڵکو 
ئەمە لە کاتێکدایە تۆ داوای زەویەک دەکەیت لە شوێنێکی زۆرباش 
نایدەن پێت ئەیدەن بە کەســێک کە ژێربەژێر رێکدەکەون بەشــی 
ئەوەش دەدەن کە پردی پەیوەندیە لە نێوانیان، ئەمە بە قســەی 
ئەو کەسانەن کە لەبواری وەبەرهێنان ئیش دەکەن، بە نمونە خۆم 
تائێستا هیچ کەسێک داوای پشکی لێنەکردوم یان وتبێتی تۆ ئەو 

پڕۆژەیە ئەکەیت ئەبێت شتێک بدەی بەمن“.

لەم ٤ کارگەیە یەکیان دەستبەکار بوە و ئەوانی دیکە لە قۆناغی 
دەست بەکار بوندان. 

هونــەر مەحمــود، بەڕێوبــەری وەبەرهێنانــی گەرمیــان، زیاتــر 
لەبارەیــەوە وتی: کارگەی بۆنزا و بیئاڕتۆنەکە دەســتبەکاربونیان 
بۆکــراوە، کارگــەی خشــتەکە رەزامەندی ســەرەتای هەیە، بەاڵم 

کارگەی جبسنەکە لە قۆناغی سەرەتا دایە.
بە قســەی بەڕێوبــەری وەبەرهێنانی گەرمیان، خواســت لەســەر 
پڕۆژەی پیشەسازی کارگە کەمە و دەڵێت: ئەو داواکاریانەی هەیە 
لە جێگەی تموحی ئێمە و ناوچەکەش نیە، چونکە هەڵکەوتەکەی 

زۆر ستراتیژیە بۆ کۆی سێکتەرەکان لە نێویشیاندا پیشەسازی.

لــە ئێســتادا )١٠٥٠( پــرۆژەی جۆراوجــۆر هەیــە لــە دەســتەی 
وەبەرهێنــان کــە ســەرمایەداران دەتوانــن ئەنجامی بــدەن چ لە 
گەرمیان بێت یان هەرناوچەیەکی دیکەی کوردستان، بەڕێوەبەری 
وەبەرهێنانی گەرمیانیش دەڵێت: لەگەڵ ئەوەشدا وەبەرهێن ئازادە 

خۆی بیرۆکە و پرۆژەی پیشەسازی نوێی هەبێت.
بۆ سەرجەم پڕۆژەکانی وەبەرهێنان بڕە سەرمایەکی زۆری ئەوێت، 
بــەاڵم هەندێــک جار بەهۆی کەمی پڕۆژە لە شــارێک بڕی پارەکە 

کەمدەکرێتەوە.
بــۆ گەرمیــان هونەر مەحمــود، دەڵێت: پڕۆژەکانــی ئێمە دەبێت 

وەبەرهێن سەروی ٢ ملیۆن دۆالر سەرمایەی هەبێت.

* نوێنەری ژوری پیشەسازی و بازرگانی لە گەرمیان: سەداسەد دوای پشک لە سەرمایەداران دەکرێت* نوێنەری ژوری پیشەسازی و بازرگانی لە گەرمیان: سەداسەد دوای پشک لە سەرمایەداران دەکرێت

١١. داواکردنی پشک و هاوبەشی کردن لەالیەن حزب و بەرپرسانەوە. داواکردنی پشک و هاوبەشی کردن لەالیەن حزب و بەرپرسانەوە

دوەم:گرفتەکانیبەردەمکەرتیپیشەسازیلەگەرمیاندوەم:گرفتەکانیبەردەمکەرتیپیشەسازیلەگەرمیان

لەنــاو شــاری کــەالر ٨٩ کارگــەی مامناوەنــد و بچــوک هەیــە، 
بەمشــێوەیە: لە ناوچەی پیشەســازی کــەالر ٦٥ کارگە لەگەڵ ٩ 
کارگەی دیکە کە لە فراوانکردنی ناوچەی پیشەســازی دەســت بە 
دانانیان کراوە، هاوکات ١٥ کارگەی دروستکردنی بلۆکیش لەسەر 
روباری ســیراون هەیە کــە لەالیەن خانوبــەرەی میریەوە مۆڵەتی 

کاریان پێدراوە.
ئەکرەم ســاڵح، ســەرۆکی شــارەوانی کەالر، باس لە جۆربەجۆری 
کارگەکان دەکات لە ناوچەی پیشەسازی کەالر کە خۆی دەبینێتەوە 
لــە: ١٨ کارگــەی بلۆک، ٧ کارگــەی کۆنکرێتــی ئامادەکراومان، 

٥کارگەی مەوادی پالستیک و نایلۆن، ٢ کارگەی چپس، ٢ کارگەی 
شــیرەمەنی، ١ کارگەی بیپسی، ١ کارگەی دروستکردنی چکلێت، 

لەگەڵ چەند جۆرێکی دیکەی کارگەی خۆراک و شمەک. 
سەرمایەی ئەم کارگانە دیار نیە، سەرۆکی شارەوانی دەڵێت: رەنگە 
کارگەمان هەبێت ٥٠٠ ملیۆن دیناری تێچوبێت کارگەشمان هەیە ٢ 
بۆ ٣ ملیۆن دیناری پێویستە بوە، بۆیە ژمارەی کارمەندەکانیشیان 

دەگۆڕێت لە ٤ کارمەندەوە دەستپیدەکات تاوەکو ٦٠٠ کارمەند.
بەاڵم، ســەرۆکی شــارەوانی کفری دەڵێت : ئێمە لەناو شارەوانی 

کفری کارگەیەکی ئەوتۆمان نیە کە جێگەی باسبێت.
پرۆژەی پیشەسازی لە گەرمیان دەست بە دروستکردنیان دەکرێت. بــە نزیکەی ســەرمایەی٢٠٠ ملیــۆن دۆالر و ٣ هەزار هەلی کار، ٤ 

* کارگە پیشەسازیەکانی ناو قەزاکان* کارگە پیشەسازیەکانی ناو قەزاکان
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ئەنجومەنی پارێزگا دەسەاڵتی هەیە بۆ بەدواداچون بۆ هەرپرسێکی 
هاوشــێوە، بۆ ئەم پرســە و لەســەر داواکردنی پشــک و بەرتیل 
بــە وتەی ســەرۆکی پیشەســازی و وزە لە ئەنجومەنــی پارێزگای 
ســلێمانی هیچ بەرپرســێکی حزبی یان بەڕێوبەر و فەرمانبەرێکی 

حکومی نەدراوەتە دادگا.
کەریــم عەلــی، دەڵێــت: بەڵی ئێمە دەبیســتین کە داوای پشــک 
دەکرێت، بەاڵم هیچ ســەرمایەدارێک یان وەبەرهێنێک نەهاتوە بە 
بەڵگە بیخاتەبەردەســتمان بۆ ئەوەی کاری لەســەربکەین، بۆ ئەم 
دۆســیانە دەبێت شــایەت و بەڵگە هەبن بۆیە هەمو سەرمایەدار و 

وەبەرهێنــەران دڵنیادەکەمەوە هەرکەســێک تێوەبگلێت لە داوای 
پشک و بەرتیل ئەگەر بێنەالمان ئێمە لە دادگا سکااڵ تۆماردەکەین 
و ئــەوان تەنها دەتوانن بە نهێنی لە دادگا شــایەتی بدەن خۆمان 
دۆســیەکە دەگرینە دەســت ئەگەر کەسەکە بااڵترین دەسەاڵتیشی 
هەبو، چونکە  تاوەکو چەند بەرپرســێک سزانەدرێن ئەمە کۆتایی 

دێت.
ئەو زیاتر وتی: نەوەک تەنها ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی، بەڵکو 
ئەندامانی پەرلەمان و بەرپرســانی حکومیش دەبێت پێکەوە بەگژ 

ئەم کێشەیە بچنەوە، چونکە بابەتێکی گەندەڵی و نائەخالقیە.

خاوەنی یەکێک لە پرۆژە وەبەرهێنەرەکانی پیشەسازی لە گەرمیان 
ئاشکرای دەکات بەهۆی داواکردنی پشک و هاوبەشی لە کارەکەیدا 
بۆ ماوەی چوار ســاڵ مۆڵەتی پرۆژەکەیان لــە بەڕێوبەرایەتیەکی 

گەرمیان راگرتوە.
ســۆران ســابر، خاوه نى كارگه ى كۆنكریت و بلۆكى پۆنزا لەکەالر 
دەڵێــت: کارەکەیان زۆر لەســەر قورس دەکردیــن و ماوەی چوار 
ســاڵی پێچــو تا وەکــو مۆڵەتــی کارگەکەیان پێداین، لەم ئیشــە 
چەند بەرپرسێک داوايی شەریکیان لێکردین و بەاڵم رازی نەبوین، 
ئەوەش هۆکارەکەی بو، بەڕێوبەری ئەو دەزگایە راســتەوخۆ پێی 
نەوتین بەڵکو بە ناڕاستەوخۆ و بە ئەنقەست کارەکەی وەستاندین 
بۆ ئەو هەمو ســاڵە، ئێستاش بۆ فراوانكردنەکەشی دوای ساڵێک 

هێشتا رەزامەندی تەواوی لەسەر نەدراوە.
نــاوی ئــەو بەڕێوبــەرە و بەڕێوبەرایەتیەکــە لەبەر خواســتی ئەم 
وەبەرهێنــەرە ناخەینــەڕو، چونکــە وەکخــۆی وتــی: ئەگەر هەیە 

کاریگەری لەسەر کارەکەیان دروستبکات.
»چەنــد پڕۆژەمــان هەبــوە داوای پشــکمان لێکــراوە لەبەر ئەوە 
نەمــان کردوە، چونکە ئەم ئیشــە گەورانــە بەیەک کەس ناکرێت، 

ئێمە خۆمان چەند شەریکێکین هەریەکەمان و هاوبەشی دیکەمان 
هەیــە، ئەگــەر ئێمە نیوەی بدەین بە بەرپرســەکان چی بۆخۆمان 

ئەمێنێتەوە«. سۆران سابر، وا دەڵێت.
دەشــڵێت: بەرپرسە حکومیەکان خۆیان راســتەوخۆ داوای پشک 
یان هاوبەشــیکردنت لێناکەن، بەڵکــو کارەکەت دوادەخەن لەڕێی 

کەسی ترەوە بە ناڕاستەوخۆ پێشنیاری ئەوەت بۆ دەکەن.
کارگــەی بلۆکی پۆنزا لە کــەالر، داواکردنی مۆڵەتەکەی لە مانگی 
٢ی ساڵی ٢٠١٦ بوە، لە مانگی ٩ی ساڵی ٢٠٢٠ مۆڵەتی پێدراوە، 
لــەو مانگەوە تا ئێســتا داوای مۆڵەتیانکردوە بۆ زیادکردنی ســێ 

دۆنم تا ئێستا مۆڵەتەکەی نەگەڕاوەتەوە.
ئــەم دواخســتنەی لــە کاتێکدایە هونەر مەحمود، کــە نزیکەی ٨ 
مانگــە وەک بەڕێوبــەری وەبەرهێنانــی گەرمیان دەســتبەکاربوە 
دەڵێت: هەر پڕۆژەیەکی وەبەرهێنان )٨ بۆ ١١( مانگی پێویســتە 
بــۆ ئەوەی رێکارەکانی مۆڵەتپێدانی بــۆ بکرێت، ئەمەش بە هۆی 

وەرگرتنی رەزامەندبونی الیەنە پەیوەندیدارەکانی دیکە.

* ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بۆ داواکردنی پشک لە سەرمایەدار کەسی داوەتە دادگا؟* ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بۆ داواکردنی پشک لە سەرمایەدار کەسی داوەتە دادگا؟

بەڕێوبــەری وەبەر هێنانــی گەرمیان رەتی دەکاتەوە داوای پشــک 
کرابێت و دەڵێت بۆ ئەو کەســەی داوای لێکراوە بێدەنگەو قســە 

ناکات؟!
»نازانــم بۆ خەڵک داوای پشــکیان لێکردوە بــۆ قبوڵی ئەکا یان 
داوای پشــکیان لێکردوە بۆ ناڵێ فاڵن کەســە، بەتەحەداوە دەڵێم 
خەڵکێــک هەیە خۆی کەســی تر دەهێنێت بۆ تەکلیف ئەســڵەن 
ئــەوەی وابــکات پێی دەڵێم بەوهۆیــەوە کارەکــەت دوائەخەم بۆ 
ئــەوەی ئەمە دوبارە نەکاتەوە، وەکو دواکاردنی پشــکیش شــتی 
وانیە و نەم بینیوە«. ئەمە قسەکانی هونەر مەحمود، بەڕێوبەری 

وەبەرهێنانی گەرمیانە.
هەروەک ســەرۆکی شــارەوانی کەالر، دەپرســێت بۆچــی ئەمە بە 
بەڵگە ناسەلمێنن؟ دەڵێت: »من پێنج ساڵ و نیوە لێرە سەرۆکی 
شــارەوانیم تائێستا یەک کارگەی پیشەســازی لە رێگەی حزبەوە 

نەهاتوە«.
ســەبارەت بــەوەی بۆچی ســەرمایەداران لە هەمبەر ئــەم کارەدا 
بێدەنگن؟ ئەحمەدی حاجی فاتم ئاماژەبەوەدەکات کەسێک کاتێک 
ئەمــەی روبەڕو دەبێتەوە ســودی ئابوریی »جــدوى األقتصادية« 
خــۆی هەیە کە دەبینێت کاتێک پشــکەکانیش دەدات ئەم قازانج 
دەکات هیچ قسەیەک ناکەن و بێدەنگن، چونکە دڵنیان لە پڕۆژەکە 
قازانــج دەکــەن، ئیتر بۆچی قســە دەکەن، هەرگیــز هیچ ناڵێن و 
گوێی خۆیانی لێکەڕ ئەکەن نابنە پشــتیوانی وەبەرهێنەرانی دیکە 

بۆ کۆتاییهێنان بەم کردوە“.
دەشڵێت ئەوەندەی من ئاگەداربم ئەم جۆرە مامەڵەیە پێش ئەوەی 
لــە گەرمیــان بێت لە شــوێنەکانیتریش هەبوە ئەمــە دیاردەیەکی 

تازەیە لەم سنورە.

* بەهۆی ئەوەی ئامادەنەبوم پشکیان پێبدەم چوار ساڵ  پرۆژەکەم دواخرا* بەهۆی ئەوەی ئامادەنەبوم پشکیان پێبدەم چوار ساڵ  پرۆژەکەم دواخرا

* بەڕێوبەری وەبەرهێنانی گەرمیان: لەسەردواکردنی پشک هیچ سەرمایەدارێک سکااڵی نەکردوە* بەڕێوبەری وەبەرهێنانی گەرمیان: لەسەردواکردنی پشک هیچ سەرمایەدارێک سکااڵی نەکردوە
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وەبەرهێنەران نیگەرانن لــەوەی فەرمانبەرانی حکومی کارەکانیان 
دوادەخەن بەشــێوەیەک هەندێکیان ناچــار دەکرێن بەرتیل بدەن، 
لەگەڵ ئەوەشدا هەندێکجار ناسین رۆڵی هەیە بەوەی کارەکە زوتر 
رايــى بکرێت، ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای ســلێمانی دەڵێت: 

بەبەڵگەوە المانە چۆن جیاوازی دەکرێت لە پێدانی زەوی. 
سۆران سابر، خاوه نى كارگه ى كۆنكریت و بلۆكى پۆنزا ئەمە ئاشکرا 
دەکات و دەڵێت: »نەوەک تەنها لە گەرمیان، نوســراوەکانمان کە 
دەچێتــە هەولێر بە چەنــد مانگ وەاڵم نادرێینەوە، بەشــێوەیەک 
ناچارمان دەکەن خەڵک بنێرین بە واستە کە خەڵكێک بناسێت لەو 
وەزارەتە بۆ ئەوەی ئەو کارەمان بۆ بکات چ وەزارەتی کشــتوکاڵ 
بێــت یــان دەســتەی وەبەرهێنان، بەشــێوەیەک پارەمانــداوە بە 
خەڵکیتر بۆ ئەوەی ئیشەکەمان بۆ بکرێت«. جەختیش دەکاتەوە 
بەشی زۆری دواخستنی ئیشەکانیان بۆ ئەوەبوە کە پارە بدەین.

ئەمە قســەی خــاوەن کارگەکانی دیکەشــە کــە رۆتیناتی ئیداری 
کاریگەری کردوەتە ســەرکارەکانیان وەک خاوەنی کارگەی خاوێن 
فریش و خاوەنی کارگەی رۆنی سروشتی زەیتون دەڵێن: کاریگەری 
خراپی کردوەتە سەر کارەکانمان، لێرە سیستەمی بازرگانیمان نیە 

یان ئەگەر بەشێوازی ئەلیکترۆنی بوایە باشتر دەبو.
ســەرۆکی شــارەوانی کــەالر، دەوامکردنــی تەنــاوب بــە هۆکاری 
دواکەوتنــی کارەکان دەزانێــت، بەاڵم ئەو دەڵێــت: تا هەفتەیەک 

عــوزر هەیــە بــۆ دواکەوتنــی کاری کەســێک، بەاڵم لــەوە زیاتر 
ئەو کەســە دەتوانێــت لە رێگــەی نوســراوێکەوە بەڕیوبەری ئەو 
فەرمانگەیە ئاگەداربکاتەوە لە دواخستنی کارەکەی بە ئەنقەست، 
بەاڵم هەندێکجار کارەکە نایاسایە و رەفز دەکرێت ئەو کەسە هەر 

دەیەوێت بە زۆر بۆی بکرێت.
ئەمــە لە کاتێکدایــە خالد فایەق، خاوەنی کارگەی ســابونی قەاڵ 
دەڵێــت: الیەنــە ئیداریەکانی گەرمیــان هاوکاری تــەواوم بون بۆ 
کارەکــە ئەمــەش رەنگە پەیوەنــدی هەبێت بە ناســینی خۆمەوە 

رەنگە بۆ کەسێکیتر جیاوازبێت.
لــە بارەی جیاوازی مامەڵەکردن، ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای 

سلێمانی رایدەگەیەنێت بەڵگەیان الیە.
کەریم عەلی، ســەرۆکی لیژنی سامانە سروشتیەکان و پیشەسازی 
لــە پارێــزگای ســلێمانی وتــی: زەوی بــۆ کــۆگای بازرگانــی و 
پیشەســازی تەرخانکراوە لە ناحیەی گردەگۆزینە ئەوەی ســەیرە 
تێیدا ٨٠ کەس کە ناســراون و کەســوکاریان بەرپرســە بێ کێشە 
مامەڵــەی زەویەکانیــان بۆ کــراوە، لە بەرامبــەردا ٥ کەس هەیە 
کــە زەویەکەیــان دەکەوێتــە ناو بەینــی زەوی ئەو ٨٠ کەســەوە 
مامەڵەکانیــان رەتکراوەتەوە وتراوە زەویەکانی ئێوە دەکەوێتە ناو 

محەڕەماتی شارەوانیەوە!«.

٢٢. کێشە و رۆتینە ئیدارییەکان. کێشە و رۆتینە ئیدارییەکان

* بەرتیل دان یان ناسین بۆ ئەوەی کارەکەت راییبکرێت* بەرتیل دان یان ناسین بۆ ئەوەی کارەکەت راییبکرێت

»بە ســەرمایەداران دەڵێم داوای پشــک و بەرتیل و بیانوپیگرتن 
کۆتایی هاتوە«. ئەمە قسەی سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیانە.
جەالل شــێخ نــوری، باس لــەوەدەکات پــرۆژەی پیشەســازی و 
کارگە پرۆژەی ســتراتیژین ناکرێت رێگە بە دەستێوەردان بکرێت، 
دەشڵێت: نەخشەرێگایەکامان داناوە لە ئاستی ئیدارەی گەرمیان، 
لیژنەی تایبەتمان پێکهێناوە بۆ ئەوەی کۆمەڵێک گەندەڵی و کاری 
نایاسایی هەبو لەبوارەکە کۆتایی پێبهێنین، لەوانە: ئەو دەاڵڵەیەی 
لە نێوان سەرمایەدار و بەرپرسی حکومیدا دەکرا بۆ پێدانی زەوی 
نایاب بنبڕبکەین ئێســتا بە ئاشکرا زەویەکان دەیخەیە زیادکردنی 
ئاشــکراوە، دورکەوتنــەوە لە رۆتینی ئیــداری، رێگەگرتن لەوانەی 
بیانــو بــە وەبەرهێن دەگرن، شــەفافیەت و پەیڕەوکردنی یاســاو 

رێساکانی بوارەکە.

ئەوەش دەبەســتێتەوە بــەوەی کە تەنها لە ســاڵی ٢٠٢١ مۆڵەت 
دراوە بــە چــوار پرۆژەی گــەورەی وەبەرهێنانی پیشەســازی کە 
پێشــتر پرۆژەی هاوشــێوەیان نەبــوە، دەڵێت: لە مــاوەی رابردو 
کۆبونەوەی تایبەتمان بەمە رێکخســتن لە ئیــدارەی گەرمیان، بە 
راشــکاوی بە هەمو الیەنە پەیوەندیدارەکانمان وت پێویســتە ئەو 
رۆحیەتە گەرموگوڕەی ســەرمایەدار و وەبەرهێنــەران هەیانە لەم 
ناوچەیــە بۆ دروســتکردنی کارگــەی جۆربەجۆر هانیــان بدەین و 

پشتگیریان بکەین.
بــەاڵم ئامــاژەی بــە ســزادانی هیچ کــەس و الیەنێــک نەکرد کە 
تۆمەتباربــن بەوەی لە رابردودا رێگربوبن لە پێشــکەوتنی کەرتی 
پیشەســازی یان بەشــێک بن لە گەندەڵی و داواکردنی پشــک و 

بەرتیل و بەربەست دروستکردن.

* سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان : داوای پشک و بەرتیل و بیانوپێگرتن کۆتایی هاتوە* سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان : داوای پشک و بەرتیل و بیانوپێگرتن کۆتایی هاتوە



لــە گەرمیــان هیــچ بەڕێوبەرایەتــى و فەرمانگەیەکــی تایبەت 
بــە گەشــەپێدانی پیشەســازی و بازرگانــی نیــە، بەڕێوبــەری 
پیشەسازی ســلێمانیش دەڵێت: داواکاری کارگە و پیشەسازی 
لەگەرمیان زۆرنیە و ئێمە دەتوانین رایبکەین، سەرپەرشــتیاری 

ئیدارەی گەرمیانیش بە پێویســتی دەزانێت هەبێت.
کارەکانــی  زۆری  بەشــی  لەوەدەکــەن  بــاس  ســەرمایەداران 
مۆڵەتپێــدان بۆ وەگڕخســتنی پیشەســازی دەکەوێتە هەولێر و 
ســلێمانی، لەوێ کارئاسانیان بۆ ناکرێت کارەکانیان دوادەخەن 
بۆ چەندین مانگ، زۆربەیجار خۆیان ئیشی بەریدەکەی دەکەن.
بــەرزان عومــەر، خاوەنــی کارگەی خاوێن فرێش بۆ مریشــک، 
باســی لەمەکرد و وتی: ئێمە گرفتی ئەوەشــمان هەیە بۆ هەمو 
مۆڵەتپێــدان یان چەندین کاری دیکە دەبێت بچینە ســلێمانی.

هــەروەک خاوەنی کارگەی رۆنی سروشــتی دەڵێــت: تەنانەت 
لیژنــەی تەندروســتی بازرگانی لە ســلێمانیەوە دێنــە ئێرە بۆ 

چاودێریکردنمان.
تا ئێســتا لە گەرمیان مۆڵەتی گەشــەپێدانی پیشەسازی نیە و 

ئەو کەســانەی کە کارگە دادەنێن دەبێت بچنە ســلێمانی.
پیشەســازی  گەشــەپێدانی  بەڕێوبــەری  جەبــار،  محەمــەد 
ســلێمانی ئاماژەبــەوەدەکات ئــەوەی دەیکــەن بــۆ گەرمیــان 

ئەرکی مۆڵەتپێدان و چاودێری کوالێتی کااڵ و شــمەکی کارگە 
پیشەســازیە مامناوەندەکانە، کاتەکەشــی بەگشتی لە سلێمانی 
هەفتەیەکــی پێدەچێــت، بەاڵم دەبێــت بینێرنە هەولێر و دواتر 

لەوێــوە بگەڕێتەوە بۆالی ئەمان.
دەزانێــت  گرنگــی  بــە  گەرمیــان  ئیــدارەی  سەرپەرشــتیاری 
بەڕێوبەرایەتی یان فەرمانگەیەکی پیشەســازی بۆ ئەم ئیدارەیە 
بکرێتــەوە و دەڵێــت: ئــەوەی هەیــە لێــرە کەســێکە کە وەک 
نوێنەریــان بۆ کارەکان پرســی یەکیتر دەکەیــن، بەاڵم ئەمانە 
چــاالک نیــن، زۆر گرنگە بونــی بەڕێوبەرایەتــی و فەرمانگەی 
تایبەت، ئەوەش قورســە بەهۆی پێویستی بینا و زەمینەسازی 
بــە دامەزرانــدی فەرمانبەر کە لە ئێســتادا حکومەت پالنی بۆ 

نیە. ئەوە 
بەڕێوبەرەکەی گەشــەپێدانی پیشەســازی ســلێمانی، هۆکارى 
نەکردنــەوەی فەرمانگــەی تایبەتمەنــد لە گەرمیــان گرێدایەوە 
بەوەی خواســت لەســەر کارگە و پیشەســازی لە گەرمیان زۆر 
نیە، دەشــڵێت: لەگەڵ ئەوەشدا کارەکان بەکردنەوەی بەشێک 
چارســەر نابێت، چونکە ئێمــە چەندین بەشــی تایبەتمەندمان 
هەیــە، ئاســان نیــە فەرمانگەیــەک لــەوێ بكەینــەوە، چونکە 

تاقیگەو پســپۆڕی جیاوازی پیویستە.

به شــێكى به رچاو به ڕێوبه رایه تیه كانى ســنوره كه  ده ســه اڵتیان 
دیارییكــراوه ، بۆیــه  ده بێــت مامه ڵــه كان له  گه رمیانــه وه  بچنه  
ســلێمانى و له وێشــه وه  بــۆ هه ولێر، ئه مه ش هــه م كات و هه م 

ده وێت. زۆریشی  تێچونى 
بەڕێوبــەری وەبەرهێنانى گەرمیان دان به وه دا ده نێت كه  ئه مه  
گرفتێكــى زه قــه ، به اڵم وه كخۆی وتــى: ئەنجومەنی وەزیران و 
ئەنجومەنــی بــااڵی وەبەرهێنان رێککەوتون کە دەســەاڵتەکان 
شــۆڕبکەنەوە بــۆ بەڕێوبەرایەتیە گشــتیەکان، ئەوکاتە لەبری 
ئــەوەی دەســتەی وەبەرهێنان بــە ٢٠ رۆژ وەاڵمی داواکاریەک 
بداتەوە، بە ٤٨ کاتژمێر هەڵسەنگاندن بۆ داواکاریەکە دەکەن.
دەشڵێت: ئەمە لە کاتێکدا دەکرێت کە دەسەاڵت شۆڕبکرێتەوە 
بۆ بەڕێوبەرایتیەکانی دیکەش کە ژمارەیان ١٠ بۆ ١٢ دائیرەیە 
ئەوانیــش پێویســتە دەســەاڵتیان هەبێت ئەمــەش رۆتین کەم 

دەکاتەوە.
كێشــه ى مه ركه زیی بون له  پرۆژه  پیشه ســازییه كان ئه وه یه  كه  
بڕیــاری كۆتایــی الی وه زاره ته ، له كاتێكــدا ره نگه  وه زاره ت به  

وردیی سودی ئه و پرۆژانه  بۆ ده ڤه رێكى وه كو گه رمیان نه زانن 
لێیانه وه . كه  دوره  

ئــەوە  نمونــەی  گەرمیــان  کشــتوکاڵی  گشــتی  بەڕێوبــەری 
دەهێنێتــەوە کــە چــۆن پڕۆژەیەکــی پیشەســازیان هەبوە کە 
وەزارەت ٢ جــار رەفــزی کردوەتەوە دواتــر بەناچاری مۆڵەتی 
کاتــی پێــدەدەن بەبێ رەزامەنــی وەزیر، بــەاڵم کاتێک وەزیر 
دێتــە گەرمیان کارگەکە دەبینێت راســتەوخۆ مۆڵەتی جێگیری 
بــۆ دەردەکات، دەڵێــت: بۆیــە زۆرجــار ئێمە لــە ناوچەکەین 

باشە. دەزانین چی 
شــادیە حســێن، نەبونــی سیاســەتی کشــتوکاڵی لــە هەرێمی 
کوردســتان و نەبونــی یاســای بــاش و جێبەجێکــراو لە هەمو 
بوارەکانــی کەرتی کشــتوکاڵ بــە روەکی و ئاژەڵیــەوە لەگەڵ 
رۆتیــن و ناهەماهەنگــی رێنمایەکان و بڕیــارەکان بەرامبەر بە 
پەرەپێدانــی کشــتوکاڵ، بــە گرفتێکــی گەورەی بــەردەم ئەم 

دەزانێت. سێکتەرە 

7
* نەبونی فەرمانگەی پیشەسازی لە گەرمیان * نەبونی فەرمانگەی پیشەسازی لە گەرمیان 

* بێ دەسەاڵتی بەڕێوبەرایتیەکان رۆتینی زیادکردوە * بێ دەسەاڵتی بەڕێوبەرایتیەکان رۆتینی زیادکردوە 

دیمه نێــك له  كارگه ى چیاو له  كه الر
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تائێســتا هیــچ کارگەیەکــی پیترۆکیمیــای لــە ســنورەکەدا نیە، 
ئەگەرچــی لە گەرمیان لە ئێســتادا دو بلۆکــی نەوتی دەرهێنانی 
نەوتــی تێــدا دەکرێــت و رۆژانە نزیکەی ٣٥ هــەزار بەرمیل نەوت 

بەرهەمی هەیە.
یادگار فەتاح، بەڕێوبەری نەوت و کانزاکانی گەرمیان بونی ناوچەی 
پیشەســازی پیترۆکیمیایی نــەوەک بۆ گەرمیان، بەڵکو دەڵێت بۆ 

تەواوی کوردستان گرنگیەکی تایبەتی هەیە.
بۆ کارگەی و پیشەســازی پیترۆکیمیایی دەبێت پااڵوتگەی نەوتی 
خــاو و گاز هەبێــت لە ســنورەکە کــە تێیدا نیە، یــادگار فەتاح، 
وتــی: »ئەمە پێویســتی بەوەیە لەالیــەن ئەنجومەنی بااڵی نەوت 

و غاز و وەزارەتی ســامانە سروشــتیەکانەوە مۆڵەتی پێبدرێت بە 
مەبەســتی دابینکردنی مەوادە سەرەتاییەکانی، ئەگەر ئەم بڕیارە 

بدەن دەبێتە یەکێک لە پرۆژە زۆر ستراتیژیەکانی کوردستان«.
ئەمــە بــۆ ســامانە سروشتیەکەشــی بەهەمان شــێوەیە، بە پێی 
نەخشــە جیۆلۆجیەکان گەرمیان زیاتر ناوچەکەی دەســت دەدات 
بــۆ کارگــەی بەردی بیناســازی چیمەنتۆو  خشــتی ســور و گەچ 
و الیمســتۆن و خۆڵــی ســور و چەندیــن جۆری دیکــەی مەوادی 
جوانکاری بیناسازی لەگەڵ چەندین مەوادی دیکەی سەرەتايی کە 
لێرە دەســت دەکەوێت، چونکە سەرجەم جۆرەکانی بەردی نیشتو 

لێرە هەیە.

* گەرمیان ناوچەیەک لەسەر بلۆکی نەوتی و خاڵیە لە پیشە سازی پێترۆکیمیایی* گەرمیان ناوچەیەک لەسەر بلۆکی نەوتی و خاڵیە لە پیشە سازی پێترۆکیمیایی

هێنانــی بــاری قاچاغ وایکردوە حکومەتی عێــراق رێگری بکات لە 
چونی بەرهەمی خۆراکی کارگەکان بۆ پارێزگاکانی دیکەی عێراق، 
ئەمەش بۆتە هۆکارێک بۆ ئەوەی چەندین کارگە کارەکانیان بەرەو 
الوازی بــڕوات، بەشــێوەیەک خاوەنــی یەکێک لــەو کارگانە باس 

لەوەدەکات رێژەی بەرهەمەکانی  دابەزاندوە بۆ نیوە.
بــەرزان عومەر، خاوەنی کارگەی خاوێن فرێش بۆ بەرهەم هێنانی 
مریشــکی بەســتو کە کارگەکەی مۆڵەتی هەردو حکومەتی هەرێم 
و ناوەنــدی هەیە، دەڵێت: لە ئێســتادا حوکمەتی عێڕاق ناهێڵیت 
بەرهەمەکانی ئێمە داخلی شــارەکانی ناوەڕاست و خواروی عێڕاق 
بێــت، بە هۆکاری ئەوەی بەشــێوەی قاچاخ مریشــکی بەســتوی 
تورکــی و بەڕازیلــی داخلی هەرێم دەکرێت و بــە ناوی کۆمپانیای 
کوردیــەوە هەناردەی شــارەکانی عێڕاق کــراوە، حوکمەتی عێڕاق 

بڕیاریــداوە تاوەکــو کۆتايی بەم قاچاخیــە نەهێندرێت رێگەنادەن 
بەرهەمەکانی ئێرەش داخل ببێت.

ئاماژە بەوەدەکات بەهۆی نەچونی بەهەمەکانیان بۆ خواروی عێڕاق، 
لە ئێستادا ١٨ کارمەند بۆ ماوەی ٦ کاتژمێر رۆژانە کاردەکەن لە 
کارگەکەی و بەرهەمیان بۆ نیوە دابەزیوە، دەشڵێت: بەاڵم ئەگەر 
بەرهەمەکانمان بچێت بۆ خواروی عێڕاق و ژمارەی کارمەندەکانمان 
دەبێت زیاد بکەین بۆ سەرو ٥٠ کارمەند، بەرهەمیش زیاد دەکەین 

بۆ ١٢ هەزار کیس مریشک لە ٨ کاتژمێری کارکردن دا.
لــە بەرامبەردا شــادیە حســێن، بەڕێوبەری گشــتی کوشــتوکاڵی 
گەرمیــان دەڵێــت: بۆ رێگری لە قاچاخ ئێمــە هەوڵی خۆمانداوە، 
بۆ ئەم کارگەیەش ســتیکەری تایبەت دروســت دەکەین بۆ ئەوەی 

حوکمەتی عێراق دڵنیای هەبێت کە بەرهەمی ناوخۆی ئێرەیە.

٣٣. قاچاغ وەک رێگرێک لە هەناردەکردنی بەرهەمی ناوخۆ بۆ پارێزگاکانی عێراق. قاچاغ وەک رێگرێک لە هەناردەکردنی بەرهەمی ناوخۆ بۆ پارێزگاکانی عێراق

نیعمــەت رەحیــم، خاوەنــی کارگــەی رۆنی سروشــتی زەیتون لە 
گەرمیان دەڵێت: ”زیاتر لە دوساڵ و نیوە دەستمان بەکارکردوە و 
لە هەوڵیشداین پەرەی زیاتری پێبدەین، بەاڵم بەربەستی ئیداری و 
مادی رێگرە لە بەردەممان بەشێوەیەک ئەو پارەیەی کە بۆ کارەبا 
بۆمان هەژمار دەکرێت نرخەکەی خەیاڵیە بۆ هەر یەک وەحدە ١٥٠ 

دینارمان لەسەرمان هەژمار دەکرێت“.
ئــەو ئەمە بە هۆکار دەزانێت بۆ ئەوەی نرخی رۆنی سروشــتی لە 
بازاڕەکانــدا گران بێت،  دەشــڵێت: هاواڵتی ناتوانێت بە ئاســانی 
بیکڕێــت و لەبــری بەرهەمێکــی سروشــتی تەندروســت رودەکاتە 

بەرهەمی واڵتانی دیکە.
بــەرزان عومەر، خاوەنی کارگەی خاوێن فرێش، باس لەوەدەکات: 
»هەمــو خزمەتگوزارییەکان باشــە کە دابینکــراوە بۆ کارگەکەی، 
بــەاڵم ئــەوەی دەبێتە هــاوکار بۆ ئێمــە هەڵگرتنی باجە لەســەر 
بەرهەمــی ناوخــۆ لەگەڵ کرێــی کارەبــاش زۆرە و لێرە حکومەت 
هاوکاری کارگەکان نیە، بە نمونە لە کارگەکانی واڵتانی دیکە ٥٠٪ 
ســەرمایەی کارگەکــە حکومەت بە قەرز دەیــدات بە وەبەرهێنەر، 
ئێمە لێرە پارەیەکی زۆر دەدەین بە زەوی و ژینگەو رێگاوبانیش«.

٤٤. نرخی خزمەتگوزاریەکان بوە بە گرفت لەبەردەم خاوەن کارگەکان. نرخی خزمەتگوزاریەکان بوە بە گرفت لەبەردەم خاوەن کارگەکان

دیمه نێك له  ناوچه ى پیشه سازى كه الر
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گەرمیان بە پێی داتاکانی کشــتوکاڵ، ســااڵنە ســەدان هەزار تەن 
بەرهەمی کشتوکاڵی هەیە، لەگەڵ بەخێوکردنی زیاتر لە ١٣ ملیۆن 
سەر ئاژەڵ و پەلەوەر و ماسی، کەچی ئەم بەرهەمانە پیشەسازی 

نەبوەتە هۆی گەشەپێدانیان.
 لێرەدا بەرهەمی  گەنم وەردەگرین کە ســااڵنە لە گەرمیان بەدەر 
لە ئەمساڵ زیاترە لە ١٥٠ هەزار تەنە، ئەمە لەکاتێکدایە حکومەتی 
عێڕاق بڕی ٣٥ هەزار تەن لە جوتیارانی ئەم ناوچەیە وەردەگرێت، 
بەهۆی نەبونی کارگەی پیشەســازی بۆ بەکارهێنانی وەک مەوادی 

سەرەتایی، گرفتی ساخبونەوەی بۆ جوتیاران دروستکردوە.

ئیسماعیل نەجم، بەڕێوبەری بەشی خزمەتگوزاری لە بەڕێوبەرایەتی 
گشــتی کشــتوکاڵی گەرمیــان ئاماژە بــەوەدەکات کە ئــەو بڕەی 
دەمێنێتــەوە جوتیار گرفتی ســاخبونەوەی هەیــە بەهۆی نەبونی 
کارگەی پیشەســازی بۆ بەکارهێنانیان لە دروســتکردنی خواردن، 
بەمــەش جوتیاران بەرهەمەکانیان بەنرخێکــی کەم لە بازاڕەکاندا 
تایبــەت  کارگــەی  دەکرێــت  بۆچارەســەرکردنی  دەفڕۆشــنەوە، 
بــە دروســتکردنی ئارد و رشــتە و مەعکەرۆنی و پســکیت و.... 

دابمەزرێنرێت کە تائێستا نەکراوە.

بەڕێوبەرایەتــی چاودێــری بازرگانی گەرمیان داتای لە بەردەســت 
نیــە بــۆ ئەوەی دیاری بــکات چەندێک کااڵ و شــمەک و خۆراکی 
هاوردەکراو لە بازاڕەکاندا ســاخدەکرێنەوە لەگەڵ ئەوەشــدا داتای 

بەرهەمی ناوخۆشیان لەال تۆمار نەکراوە.
حیکمــەت ئەحمەد، بەڕێوبــەری چاودێری بازرگانــی گەرمیان بۆ 
ئەمــە دەڵێت: ئێمە تەنها کاری چاودێری دەکەین، هیچ ئامارێکی 

هەناردە و هاوردەکردنمان نیە.
ئەمــە لــە کاتێکدایە بەشــی زۆری خــۆراک و کااڵ لــە بازاڕەکانی 
گەرمیان هاوردەی هەردو واڵتی ئێران و تورکیایە، لەگەڵ ئەوەشدا 

بەرهەمی واڵتانی دیکەش لە بازاڕەکانی گەرمیاندا هەیە.
بۆ کوالێتی بەرهەمەکانی بازاڕ، حیکمەت ئەحمەد، جەخت دەکاتەوە 

»بەرهەمی خۆماڵی زۆر باشــترە لــە بەرهەمی دەرەوە، زۆرگرنگە 
پەرە بە بەرهەمی ناوخۆ بدەین، چونکە ئاگەدارین بەرهەمەکانیان 

چۆن دروست دەکرێت بەتایبەت بەرهەمە خۆراکیەکان“.
ئەمــە لــە کاتێکدایە ئــەم بەرێوبەرایەتیــە کاری چاودێری کارگە 
ناوخۆیەکانیشی جیانەکردوەتەوە ئەمە بە وتەی بەڕیوبەرەکەی کە 
دەڵێت: »ئێمە تایبەتمەندیمان نەداوە بە جیاکردنەوەی سەردانی 
کارگەکان تاوەکو ئەوەی بزانین لە ماوەی مانگێکدا یان ســاڵێکدا 
ســەردانی چەنــد کارگەمان کــردوە و چەندیــان لێپێرچینەوەمان 
کــردوە لەگەڵیــان، بەنمونــە لە مــاوەی مانگێکدا ســەردانی ٦٠٠ 

شوێنمان کردوە ئەگەر هەیە دوانیان کارگە بێت«.

ئەوەی هەیە سروشتی ناوچەی گەرمیان تا ئێستا بە داتای وردی 
جیۆلۆجی کەشف بۆ مەوادەکانی نەکراوە، ئەگەر کەسێک بیەوێت 
دەســت بە دانانــی کارگەیەکی پیشەســازی بکات لــە مەوادێکی 
سورشــتی ئەم ناوچەیە دەبێــت مۆڵەتی وەبەرهێنــان وەربگرێت 
ئــەوکات نــەوت کانزاکان لەســەر تێچوی ئەو کۆمپانیایە کەشــف 
بــۆ ئــەو شــوێنە و مەوادەکــەی دەکات کە بــڕە پارەیەکی زۆری 
دەوێــت، ئەمــە لە کاتێکدایە بــڕی تێچوی کەشــفەکان پارەیەکی 
زۆری دەوێت، هەندێکجاریش دوای کەشفەکە دەردەکەوێت کە ئەو 

مەوادە نائابوریە.
ئابــوری و نائابــوری ٢ دەســتەواژەی جیۆلۆجین کە بەکاردێت بۆ 
مادەیەک لە روبەرێکدا تاوەکو بزانرێت بۆ بازرگانی دەست دەدات 
یاخود نا، رەنگە ٢٠٠ ملیۆن دینار خەرج بکرێت تێیدا، بەاڵم دواتر 

نا ئابوری بێت.
یادگار فەتاح، نمونه ى ئه وه ى هێنایه وه  كه  لە رابردودا لە سنوری 
گونــدى ناســاڵەح له  كفری، لــە روبەرێکدا كه شــفییان بۆ ماده ى 
»بتیومین« كردوه  کە خەڵکى وەکو خەڵوزی بەردین ناوی دێنن، 
له  كه شفه كه دا ٦ بۆ ٧ ملیۆن دیناری خەرجکراوه ، به اڵم دەرکەوت 

ئەو بڕەی لەو شوێنەداهەیە نا ئابوریە.
ئــەو دەڵێــت: لە ئێســتادا حکومەت لــە قەیران دایــەو ناتوانێت 
مەســحی ئەو شــوێنانە بکات، بەاڵم لە ئێستادا ئێمە پڕۆپۆزڵمان 

هەیــە هەر کۆمپانیایەک بێتە پێشــەوە دەتوانین لەســەر خەرجی 
کۆمپانیاکــە کەشــفی مەوادەکەی بۆ بکەین، بــەاڵم ئەگەر ئامادە 
نەبو خەرجێکانی کەشــفکردنەکە بگریتە ئەستۆ ناتوانین مۆڵەتی 

پێبدەین.
بــۆ چارەســەرکردنی ئــەم کێشــەیە کە روبــەڕی ســەرمایەداران 
دەبێتــەوە، یــادگار فەتاح وتی: لەگەڵ دەســتبەکاربونی کابینەی 
نۆیــەم  چوار پڕۆپۆزەڵمان ئامادە کردوە ناردومانەتە وەزارەت بۆ 
چوار جۆر مەواد لە بوارەکانی بیناســازی و جوانکاری و خشــتی 
ســور لەگەڵ چەند مەوادێکیتر کە لە ئێســتادا ناتوانین ئاشکرای 
بکەیــن تا ئەوکاتەی کەشــفی تەواوەتی بــۆ دەکرێت بۆ ئەمانەش 

نزیکەی ٥٠٠ ملیۆن دیناری پێویستە.
بــۆ کارگەکانی تایبەت بە ســامانە سروشــتیەکان بە پێی جۆری 
کارگــەکان دەســەاڵت دراوە بەبەڕێوبەرایەتیەکــەی گەرمیــان بۆ 
مۆڵەتپێدان یادگار فەتاح دەڵێت: بۆ دانانی کارگەی پێشەســازی 
پێویستە لە رێگەی  دەستەی وەبەرهێنانەوە داواکاری ئاڕاستەمان 
بکرێــت، دواتــر رەزامەندی گەشــەپێدانی پیشەســازی و بەشــی 
رەزامەنــدی کارگەکانــی کەرتــی تایبەتی پێویســتە، پاش دانانی 
کارگــەکان دەســەاڵتی چاودێری و جێبەجێکردنــی دەکەوێتە الی 
ئێمە ســااڵنە مۆڵەتی بۆ تازە دەکەینەوە، تەنها مۆڵەتی کانەکان 

الی ئێمەیە.

* چاودێری بازرگانی گەرمیان داتای هەناردە و هاوردەی نیە* چاودێری بازرگانی گەرمیان داتای هەناردە و هاوردەی نیە

* کەشفی جیلۆجی بۆ سامانە سروشتیەکانی ناوچەکانی گەرمیان نەکراوە* کەشفی جیلۆجی بۆ سامانە سروشتیەکانی ناوچەکانی گەرمیان نەکراوە

* سەدان هەزار تەن بەرهەمی ئاژەڵ و سەوزە بەبێ پیشەسازی * سەدان هەزار تەن بەرهەمی ئاژەڵ و سەوزە بەبێ پیشەسازی 



10

وەبەرهێنەرانی پیشەسازی نەبونی دیداری بازرگانی و کۆنفرانسی 
تایبــەت بــە بوارەکەیان بە گرفتێکــی گەورەدەبین بــۆ مانەوە و 
قەتیســبونی کێشەکانیان و بەرەوپێشــنەچونی کاری پیشەسازی 
لە ناوچەکە، هەروەک ئاشنانەبونیان بە تەکنیکی نوێی کارکردن.
وەک بــەرزان عومــەر، ئاماژەی بۆ دەکات کە چەندین ســاڵە لەم 
بوارەدا کاردەکات تا ئێستا  هیچ وۆرکشۆپ و کۆنفڕانسێکی تایبەت 
بە پیشەســازی و بازرگانی لەم ســنورە نەبوە کە تێیدا بەشداری 
بکات، دەڵێت: ”حکومەت تەنها بە قســە دەڵێت پاڵپشتی کەرتی 

تایبەتین هیچ کردارێکی لێنابینین“.
نەبونی رێکخراو ژوری تایبەت بە پیشەســازی، بۆشايی و کەلێنی 

بۆ ئەم کارە دروستکردوە.
خالــد فایــەق، خاوەنــی کارگەی ســابونی سروشــتی قــەاڵ، ئەم 
پەیوەندیــە بەگرنــگ دەزانێت بۆ ئــەوەی کارەکانی یەکتر بزانن و 
هەماهەنگی لە نێوانیان بێت، زیاتر وتی: بە شــێوەیەکی دیکەش 
بازرگانان دەتوانن هاوکاربن بۆ بەرهەمی ناوخۆ ئەوەش بە بردنی 
بەرهەمەکان دەبێت بۆ ناوچەکانی خواروی عێڕاق، بەم شێوەیەش 

دەتوانین لە کارگەیەکی وەک ئەوەی ئێمە کە ئێستا چەند کەسێک 
کاری تێدادەکــەن ئــەوکات زیــاد لە ٥٠ کارمەنــد کاری تێدابکەن 

بەمەش دەرفەتی زیاتری هەلی کاری تێدا دەڕەخسێت.
ئەمە قســەی بەرپرســانی حکومیشــە، بــەاڵم کارەکــە وەکخۆی 

ماوەتەوە.
ئیســماعیل نەجم، بەڕێوبەری بەشی خزمەتگوزاری لە کشتوکاڵی 
گەرمیان دەڵێت: دەبێت لە رێگەی وەبەرهێنان و ژوری بازرگانیەوە 
ســیمینار و وۆرکشۆپ لەســەر ئەم پرســە بکرێت و بازرگانانیش 
بانگێشــت بکرێن و شــارەزا بکرێن بە تەکنیکــە نوێیەکان یاخود 
لەڕێگەی پێشەنگاکانەوە بەرهەمەکانی ئەم ناوچەیان پێبناسێنرێت.
بۆ ناساندنی پرۆژەکانی وەبەرهێنان یان کۆکردنەوەی سەرمایەداران 
بۆ دەستخســتنە ســەر کێشەکان و دانانی پالن بۆ پرۆژەی گەورە 
و ســتراتیژی، هونــەر مەحمــود، باس لەوەدەکات رێــکاری تریان 
گرتۆتەبەر »قسەمان لەسەر ئەوەکردوە خەڵکی روبکاتە گەرمیان 
و لە دەرگای خەڵکمانیش داوە بەتەمای کاری دیکەشین بۆ ئەوە، 

بە گشتی گرنگە سەرمایەدار پێشچاوی رونبێت«.

لــە بارەی ئەو کارگە چیمەنتۆیەیی کە بڕیاربو لە ناحیەی مەیدان 
دروســتبکرێت دوای ٦ ســاڵ لە رێکارە ســەرەتاییەکانی، کەچی 
رێگری بۆ دروســتکراوە و دەســتبەکارنەکراوە تێیــدا، بەڕێوبەری 
نەوت و کانزاکانی گەرمیان بە کارگەیەکی زۆرگرنگ و ســتراتیژی 
دەزانێــت، بەڕێوبەری وەبەرهێنانــی گەرمیانش هەمان رای هەیە، 

بەاڵم بۆچی دوای ٦ ساڵ رێگەی پێنادرێت کاربکات؟!
»هەمــو رێکارەکانــی تەواوبــو، بەاڵم لەپــڕ راگیرا، لــەو کاتەوە 
هیــچ کارێکــی تێدا نەکراوە بە هەندێک هــۆکاری نەزانراو«. ئەمە 
قســەکانی یادگار فەتاح، بەڕێوبەری نەوت و کانزاکانی گەرمیانە. 
ئــەو جەختــی لەوەکــردوە داوایانکــردوە رێگریەکانــی بەردەمــی 
الببەن، بەاڵم ئاشــکرای نەکرد رێگریەکان یان هۆکارەکان چین بۆ 

وەستاندنی.
ئەم کارگەیە لە ســاڵی ٢٠١٥ رەزامەندی کارکردنی وەرگرتوە، بە 

گوێرەی ئەو نوسراوانەی لە وەبەرهێنانی گەرمیانن.
هونــەر مەحمــود، بــاس لــەوەدەکات ســەرمایەی کارگەکــە ١٥٠ 
ملیــۆن دۆالرە و ئەوەنــدی ئاگەداربــن بەهۆی قەیرانــی داراییەوە 

وەبەرهێنەرەکەی کارەکانی وەستاندوە. 

لــە بــارەی ئــەوەی  کــە ئــەم کارگەیە گرفتــی بۆ دروســتکراوە 
بەڕێوبــەری وەبەرهێنانــی گەرمیان دەڵێت: ئەمــە پەیوەندی بەو 
الیەنانەوە هەیە کە دەبێت رەزامەندی دەرببڕن بۆ دەستبەکاربونی، 
رەنگــە هۆکارێکیان هەبێت، بەاڵم ئێمە بەگرنگی دەزانین دەســت 

بەکاربێت.
ســااڵنی پێش راپەڕین لە قەزای کفری کارگەیەکی گەورەی رستن 

و چنین هەبو کە حکومی بو، بەاڵم ئێستا داخراوە.
ســامان کەریــم، لە بــارەی ئەم کارگەیــەوە وتــی: دوای راپەڕین 
کارگەکە بەرەو لەناوچون چو، کارمەندەکانی دابەشــکران بەســەر 
فەرمانگەکانی دیکە، چونکە ئەم کارگەیە گشــتی بو لە ئێســتادا 
بڕیارێــک هەیــە بدرێتە کەرتــی تایبەت بۆ بە گڕخســتنەوەی کە 

ئەمەش هەلی کار دەڕەخسێنێت.
ســەرۆکی شــارەوانی قەزای کفری باس لــەوەدەکات هەوڵەکانیان 

دەستپێکردوە بۆ بەکارخستنەوەی ئەم کارگەیە
لەگەڵ ئەمانەشدا ٢٤ کارگە بەهۆی کارنەکردن تێیاندا لە تۆماری 
ساڵی )٢٠١٨بۆ ٢٠١٩( بەڕێوبەرایەتی ئاماری گەرمیاندا هاتوە کە 

داخراون.

* نەبونی چاالکی کۆنفرانس و وۆرکشۆپ و دیداری پیشەسازیی* نەبونی چاالکی کۆنفرانس و وۆرکشۆپ و دیداری پیشەسازیی

* کارگە لەکارکەوتو و راگیراوەکان* کارگە لەکارکەوتو و راگیراوەکان

بەشــی زۆری کارگەکانی گەرمیان شێوازی کۆن بەکاردەهێنن یان 
کارگــەی بچوکــن و دەرفەتــی کاریان کەمە و بەرهەمەکانیشــیان 

خواستی ناوخۆ پڕناکاتەوە.
ئەمــە بەشــیوەیەکە نزیکــی پەنجــا کارگــە تایبــەت بە ســامانە 
سروشــتیەکان هەیە، بەاڵم ســەرجەمی ئەم کارگانە بە شــێواز و 
سیســتەمی کۆن کاردەکــەن، بەمەش نەبونەتــە کارگەی گەورەو 
ستراتیژی، یادگار فەتاح، ئەمە دەبەستێتەوە بەوەی ئەوانەی ئەم 
کارەیــان کردوە ســەرمایەدارنین و پێدانی مۆڵــەت و رێنمایەکان 

شێوازی کۆنن و پێویستیان بە پێداچونەوەیە.

هەورەک کارگەکانی ناو ســنوری شــارەوانیەکانیش شێوازی کۆنی 
تێدایە. ئەکرەم ســاڵح، هێمای بۆ ئەوەکرد ئێستا مەرجی نوێمان 
هەیە، ئەو کەسانەی دێن داواکاری پێشکەش دەکەن، چەند خاڵێک 
هەیــە لێیــان دەپرســن وەک  بەرهەمــت چیە؟ چەن ســەرمایەی 
تیــا خەرج ئەکەیــت؟ چەن هەلی کار ئەڕەخســێنی؟ چ مەوادێک 
بەکاردەهێنین ناوخۆ یان دەرەوە؟ وەک سەرۆکی شارەوانی کەالر 
دەڵێــت: گرنگترینیــان ئەوەیە کــە زۆرترین کــەس بخاتە کارەوە 
و بەرهەمــی ناوخــۆش بەکاربهێنێت و شــێوازێکی نوێی کارکردن 

پەیڕەوبکات.

* نەبونی سیستەمی نوێی پیشەسازی لە کارگەکانی گەرمیان* نەبونی سیستەمی نوێی پیشەسازی لە کارگەکانی گەرمیان
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”هەرشــارەزایەکی بیانــی بێتە گەرمیان بینێت زەوی کشــتوکاڵی 
دەکرێــت پیشەســازی بــڕوادەکات کە نەزان ئیــدارەی ئەو کارەی 
داوە بۆیــە ناکرێت گەرمیان ئەو هەمــو زەویە بەردەاڵنەی هەبێت 
نایابتریــن زەوی کشــتوکاڵی بکرێتــە ناوچەی پیشەســازی وەک 
رزگاری یان هەرناوچەیەکی دیکە“. ئەمە قسەکانی )کەریم عەلی(

ـه، لەسەر دابەشکاری زەویەکانی ئەم ناوچەیە.
لەبەرامبەردا سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان هێما بۆ ئەوەدەکات 
ئیســتا ئیــدارەی گەرمیان روئیای گۆڕاوە بۆ ئــەوی نەوەک تەنها 

کارگــەکان، بەڵکــو بــۆ پرۆژەکانــی دیکــەش زەوی بەردەاڵنــی 
بۆبەکاربهێنن.

ئەمــە لــە کاتێکدایــە لە ســنوری ناحیــەی رزگاری ئــەو زەوەی 
دابینکراوە بکرێتە ناوچەی پیشەسازی، زەوی کشوکاڵیە.

لــە وەاڵمــی ئــەوەدا جەالل شــێخ نوری وتــی: ئــەو زەویە پێش 
راپەڕین خراوەتە ســەر موڵکی شارەوانی، بەاڵم دوای ئەو کاتەش 
هــەر جوتیاران کشــتوکاڵیان تێداکردەوە، بۆیــە زەویەکە موڵکی 

شارەوانیە نەوەک کشتوکاڵ.

نوێنەری ژوری بازرگانی سلێمانی ئەوە ئاشکرا دەکات لە گەرمیان 
بەشــێکی ئەو کەســانەی کــە داهاتێکی زۆریان هەیــە پارەکانیان 
کۆدەکەنــەوە و دیارنیــە چەنــد ســەرمایەدار لــە ناوچەکە هەیە، 
هەروەک نەبونی ژوری بازرگانی و پیشەسازی لە گەرمیان وایکردوە 

ئامار و زانیاری لەسەر سەرمایەی ناوچەکە نەبێت.
ئەحمــەدی حاجی فاتــم، نوێنەری ژوری بازرگانی و پیشەســازی 
سلێمانی، ئەوەدەخاتەڕو و دەڵێت: لەبەر ئەوەی لە ژوری بازرگانی 
سلێمانی ناوچەکان جیاناکەنەوە نەتوانراوە داتایەکی ورد و تەواوی 
بازرگان و ســەرمایەدارانی گەرمیان بزانین یان چەندێک خەڵکمان 
هەیە لە بواری پیشەسازی کاردەکات و گرنگیان داوە بە بەروبوم 

و بەرهەمی ناوخۆ.
لــە ژوری بازرگانــی ســلێمانی بــە وتەی ئــەو، ســەروی ٤ هەزار 
کەس لە گەرمیان ناســنامەی هەیە، دەشــڵێت: بەاڵم ئەمە مانای 

ئەوەنیــە ئەم کەســانە کاری بازرگانی دەکەن یان ســەرمایەیەکی 
زۆریان هەیە، الی ئێمە بۆ نمونە کەسێک دەیەوێت نوسینگەیەکی 
خانوبــەرە یان مارکێتێــک دابنات یان کۆمپانیایــەک یان وەکیلی 
دابەشــکردنی خۆراک، پێناسێکی ژوری بازرگانی پێدەدەین هەمو 

ئەمانە الی ئێمە بەبازرگان هەژمار دەکرێن.
نوێنەرەکەی ژوری بازرگانی باس لەوەشــدەکات کەسی واهەیە لە 
کــەالر خاوەنــی ٥٥ پارچە زەویە زۆربەی زەویەکانیشــی روکنن و 
هیچ پارچە زەویەکی لە ٢٠ دەفتەر »٢٠٠ هەزار« دۆالر کەمترنیە، 
کەچی ســەرمایەکەی ناخاتە گــەڕ بۆ بەرهەمی ناوخۆ، بەمهۆیەوە 
دەرناکەوێت کە کێ سەرمایەدارە تەنها دەتوانین ئەوانە بناسینەوە 

کە شوێندەستیان دیارە لە شارەکە.

نوێنەرەکــەی ژوری بازرگانــی ســلێمانی دەڵێت: ســەرمایەدار دو 
جــۆری هەیە، یەکێکیــان ئەوەیە کە زۆر بە دڵســۆزی کاردەکات 
خاک و شــاری خۆیان خۆشــدەوێت حەزدەکەن ســامانەکەیان لە 
واڵتــی خۆیــان خەرجی بکــەن، جۆری دوەمیــان ئەوانەن کە ئەو 
ســامانەی هەیانە نە خۆیان ســودی لێئەبینن نە خەڵکیش تەنها 
لــە هەوڵی ئــەوەدان کە چۆن ســەروەت و ســامانێک کۆبکەنەوە 
ســندوقەکانیان ســەیری بکەن و چاوەڕێی داهاتی رۆژانەن نەوەک 

داهاتی درێژخایەن کە سەردانی هاوشێوەی ئەمە لە گەرمیانە.
بۆ چارەسەرکردنی ئەمە پێشنیار دەکات لە رێگەی هۆشیارکردنەوەوە 
حکومەت ئاســانکاری بکات لــە روی پێدانی زەویی و دابینکردنی 
کارەبا و ئاسانکردنی مامەڵە لە فەرمانگە حوکمیەکان، چونکە بە 
وتەی خۆی: »ســەرمایەدار هەیە نایەوێت توشــی ئەو رۆتیناتەی 
فەرمانگەکان بێت و نایەوێت خۆی بخاتە ئەو کێشەو گرفتانەی کە 

بۆیان دروست دەکەن«.

* له بری به رده اڵن زه وی كشتوكاڵی ده كرێته  پیشه سازیی* له بری به رده اڵن زه وی كشتوكاڵی ده كرێته  پیشه سازیی

* ژمارەی سەرمایەدار و بازرگانانی گەرمیان* ژمارەی سەرمایەدار و بازرگانانی گەرمیان

* پارەدارەکانی گەرمیان سەرمایەکەیان ناخەنە بواری پیشەسازیەوە* پارەدارەکانی گەرمیان سەرمایەکەیان ناخەنە بواری پیشەسازیەوە

سێیەم:سەرمایەدارانیگەرمیانلەکوێیهاوکێشەیپیشەسازیدان؟سێیەم:سەرمایەدارانیگەرمیانلەکوێیهاوکێشەیپیشەسازیدان؟

بــە وتــەی چاالکــوان ســامان کەریــم، کەرتی حوکمــی و کەرتی 
گشــتی بۆشایەکی گەورە لە نێوانیاندایە لە بابەتی پیشەسازیدا و 
دەڵێت:”بەم هۆیەوە دەتوانین ئەو راســتیە بخەینەڕو کە الوازیەک 

هەیە لە ئیدارەدانیدا، بەتایبەت لە قەزای کفری“.
ئــەو دڵنیایی دەدات کــە ئاگەداری ئەوەیە کــە وەبەرهێن هاتۆتە 
قەزاکــە بۆ دانانی کارگەی چیمەنتۆ، بەاڵم بە وتەی وەبەرهێنەکە 

نیەتێکی گەورەی پشتیوانی نەبوە بۆ کارەکەی، قسەمان لە گەڵ 
چەندیــن وەبەرهێن کــە گفتوگۆمان کردوە وەاڵمیــان بۆ نەکردنی 
پڕۆژە ئەوە بوە کە لە ئیدارەی گەرمیان و لە ئیدارەی خۆجێیەکانی 

قەزاکە پشتیوانی نەکراون هانیان نەداون بۆ کارکردن.
لە ئێســتادا تاڕادەیەک گۆڕاوە بە وتەی ئەو کە ئیدارەی گەرمیان 

پشتیوانی وەبەرهێنەرەکان دەکات بێنە کفری و کارگە دابنێن.

* هەبونی بۆشایى لە نێوان حکومەتی خۆجێی و سەرمایەداران و چاالکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی* هەبونی بۆشایى لە نێوان حکومەتی خۆجێی و سەرمایەداران و چاالکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی



١. داتایه كــى ورد و یه كالكــه ره وه  نیــه  له بــاره ى ژمــاره ى كارگه  
و شــوێنه  پیشه ســازییه كانى ئیداره ى گه رمیان، به اڵم به  گشــتى 
ژماره یان له نێوان ١٣٠-١٦٠ كارگه دایه ، به شى زۆریشیان ده كه وێته  
ســنورى قه زاى كه الره وه . هــه روه ك ســه رمایه ى كارگه كانیش به  

گشتى ئاشكرا نییه .

٢. پــرۆژه ى پیشه ســازیی گه وره  و فراوان كــه  بتوانێت به رهه مى 
له ناوچه كانى دیكه ش ســاغ بكاته وه ، زۆر كه م و سنورداره ، زۆرتر 
كارگه  و شوێنه  پیشه سازییه كان، به رهه میان سنوردار و ناوچه یین. 
هه روه ك سیســته مى كاركردنى زۆرینه ى ئه م كارگانه ش ته قلیدیی 

و كۆنن.

٣. سه رمایه گوزار و وه به رهێنه رى سنوره كه  له  بوارى پیشه سازیی 
و بازرگانــى دا بــه  ژماره  زۆرن كه  خۆی له  ٤ هه زار كه س ده دات، 
بــه اڵم بــه  فیعلیــی زۆر كه من و كه میــان له  بوارى پیشه ســازیی 
دا كارده كات. به مانایه كــى تــر، پاره دارانــى ســنوره كه  كه مجــار 
پاره كانیان بۆ پرۆژه ى پیشه ســازیی خه رج ده كه ن كه  داهاته كه ى 

گرنتی نه كراوه  و ره نگه  كاتیشی بوێت هه تا دێته  قازانج.

لێوه ده كــه ن، زه مینــه ى كارى  باســی  ٤. وه ك خاوه نــكاره كان 
پیشه ســازیی له  ســنوره كه دا خراپه ، چ له روى ئه وه ى ئاسانكاریی 
ناكرێــت و رۆتین زۆره ، چ له  روى ســاغكردنه وه ى به رهه مه كانیان 
به هــۆی بونــى كێبڕكــێ له گــه ڵ به رهه مــى ده ره وه  كــه  هه رزانتر 
ده كه وێــت، چ به هۆی قاچاخچێتى و كارى نایاســایی كه  واده كات 

ئه وان باجه كه ى بده ن.

٥. روتینێكــى زۆرى حكومیــی هه یــه  لــه  سه رپێخســتنى پرۆژه  
پیشه سازییه كانى سنوره كه ، به شێوه یه ك كارگه  هه یه  چوار ساڵی 

ویستوه  هه تا مۆڵه تى بۆ هاتوه ته وه .

٦. ئه گه رچی گه رمیان چ له  روى ســامانى سروشــتى وه كو نه وت 
و پێكهاته كانــى و چ له  كشــتوكاڵ دا ده وڵه مه نده ، به اڵم پرۆژه ى 
گه وره  له م دو ســێكته ره دا كه م و ســنورداره ، هه رچی نه وته  هیچ 
پرۆژه یه كــى گــه وره ى نیه ، كشــتوكاڵیش پرۆژه كانــى قه باره یان 

سنورداره  و زۆر گه وره  نین.

٧. له  گه رمیان دا هیچ فه رمانگه یه ك نیه  بۆ بوارى پیشه ســازیی، 
به ڵكو له الیه ن به ڕێوبه رایه تى پیشه ســازیی سلێمانیه وه  كاره كانى 
ئیداره كه  رایی ده كرێت، ئه مه ش بۆشاییه كى زۆری دروستكردوه  و 

هۆكاره  بۆ دواكه وتنى پرۆژه ى سنوره كه .

٨. وه ك خودی ســه رمایه داران باســی لێوه ده كه ن، به  راسته وخۆ 
و ناڕاســته وخۆ به رپرســان و »ده اڵڵه كانیــان« داواى پــاره  و 
به رتیل و شــیرینی و شــه ریكایه تییان لێده كه ن له  دانانى پرۆژه ى 
گه وره ى پیشه ســازیی دا، ئه مه ش به هــۆكار ده زانن له  دواكه وتنى 
سه رپێكه وتنى پرۆژه كانیان، ئه گه رچی به رپرسانى حكومیی ده ڵێن 
ئاماده ییان هه یه  به گژ ئه و كه سانه دا بچنه وه  ئه گه ر سه رمایه داران 

سكااڵیان له ال بكه ن.

٩. بونــى مه ركه زیه ت له  بڕیار و مۆڵه تدان به  پرۆژه كان و كه میی 
ده ســه اڵتى به ڕێوبه رایه تیه كانــى ناوچه كــه ، لــه و هۆكارانه یــه  كه  

رۆتینی كارى پیشه سازیی زۆر زیاد كردوه .

١٠. ئیداره ى ســنوره كه  نه  داتاى وردی هه یه  له ســه ر سامانه كانى 
ســنوره كه ، نه  روئیایه كى رون و پالنێكى ســتراتیژی، چونكه  هیچ 
روپێویه كى نیه  له باره ى ئه و پێكهاته  سروشتیانه ى كه  ده شێت له  
سنوره كه دا به كاربهێنرێن بۆ بوارى پیشه سازیی، هه روه ك پالنێكى 

دورمه ودایشی نیه  له وه ى چۆن گه شه  به م بواره  بدات.

به شى دوه م: دەرئەنجام و راسپاردەکان

یهكهم:دەرئەنجامەکان
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١. پێــش هه مــو شــتێك ده بێــت ئیــداره ى گه رمیان لــه  رێگه ى 
ده زگاكانیه وه  هه ســتێت به  ئه نجامدانى روپێویه ك بۆ ســنوره كه ، 
له روى ناســاندنى به رهه م و ســه رچاوه  سروشــتیه كانى، هه روه ها 
لێكدانه وه ى هۆكاره كانى ترى وه كو ژینگه  و جوگرافیا و ئاوهه وا و 
هاتوچۆ و هیتر، بۆ ئه وه ى له ســه ر بنه ماى ئه م روپێویه ، بزانرێت 
ســنوره كه  چــی پرۆژه یه كى پیشه ســازیی هه ڵده گرێــت و بۆ چی 

پرۆژه یه ك شیاوه  و بۆ چیش شیاو نیه .

٢. لــه  هه نــگاوى دوه م دا گرنگه  ئیــداره ى گه رمیــان به هاوكارى 
كۆمه ڵــی مه ده نــی و ژورى بازرگانــى و پیشه ســازیی و ده زگا 
حكومیه كانى دیكه ى په یوه ســت به م بواره ، پالنێكى ســتراتیژیی 
دابنێــن كــه  روئیای خۆیــان بۆ ئه م بواره  بۆ چه ند ســاڵی داهاتو 
بخه نه ڕو، ئه مه ش چ له  رێگه ى كۆنفرانسێكه وه  بێت، یان له  رێگه ى 

دیدار و كۆبونه وه  و سیمیناره وه .

٣. گرنگه  به ڕێوبه رایه تى یان فه رمانگه یه كى تایبه ت به  پیشه سازیی 
له  ســنوره كه دا بكرێته وه ، بونى ئــه م به ڕێوبه رایه تیه  ده بێته  هۆی 

كه مكردنه وه ى رۆتین و بره ودانیش به  بواره كه .

٤. گرنگه  حكومه ت و پارله مان كار بۆ ئه وه  بكه ن كه  ده سه اڵته كان 
به  ره هایی له ده ســتى وه زاره ته  په یوه ندیداره كان دا نه بێت، به ڵكو 
بــره و بــه  المه ركه زیــی بدرێــت و ئیــداره كان خۆیان ده ســه اڵتى 
ته واویان هه بێت له  ئیداره دان و مۆڵه تدان و چاودێرییكردنى پرۆژه  
پیشه ســازییه كان و چیتر به م رۆتینه ى كه  مه ركه زیه ت دروســتى 

كردوه ، بوارى پیشه سازیی الوازتر نه كرێت له وه ى كه  هه یه .

لــه  ســنوره كه دا الوازه  و  بــوارى پیشه ســازیی  ٥. به وهۆیــه ى 
ســه رمایه داران كه متر له م بواره دا پــاره ى خۆیان به گه ڕ ده خه ن، 
پێویسته  حكومه ت ده ستپێشخه ریی و ئاسانكاریی هه بێت بۆیان له  
نمونه ى كه مكردنى باج یان به خشینیان له  باج، بۆ ئه وه ى هانیان 

بده ن بۆ بونیادنانى پرۆژه ى پیشه سازیی.

٦. ئه نجامدانــى پرۆژه ى گه وره ى پیشه ســازیی له  نمونه ى شــاره  
پیشه ســازییه كان كه  له به رنامه دایه ، هه نگاوێكى گرنگ و گه وره  و 
ســتراتیژییه ، هانى حكومه ت ده ده ین كه  به رده وام بن له  كاركردن 
له ســه ر ئه م پرۆژه یه  و له  رێگــه ى كۆنفرانس و كۆبونه وه وه  هانى 

وه به رهێنه ران بدرێت بێنه  نێو پرۆژه كه وه  و ده ستپێبكه ن.

٧. پێویسته  حكومه ت و ده زگاكانى دیكه ى وه كو داواكارى گشتى، 
به  جیدییه وه  بێنه  سه ر هێڵ له  پرسی وه رگرتنى به رتیل و شیرینی 
و شه ریكایه تی له الیه ن به رپرسانى حزبی و حكومیی بۆ مۆڵه تدان 
به  پرۆژه  پیشه سازییه كان، ئه مه ش له  رێگه ى به دواداچونى ورد و 

به  سزاگه یاندنى ئه و كه سانه ى كارى له و شێوه یه  ده كه ن.
هه روه ك حكومه ت ده توانێت ژورى بازرگانى و پیشه سازیی ئاگادار 
بكاته وه  له وه ى كه  له  كاتى هاتنه پێشــی حاڵه تى له مشــێوه یه دا، 

په یوه ندیی پێوه  بكه ن بۆ ئه وه ى رێگریی لێبكرێت.

٨. گرنگه  حكومه ت »چ له  هه رێم و چ له  گه رمیان« هه ڵسه نگاندن 
بــۆ رێــكاره  ئیداریــه كان بكــه ن و به رنامه یــه ك ده ســتپێبكه ن 
بــۆ كه مكردنــه وه ى رۆتیــن و زو جێبه جێكردنــى مامه ڵه ى پرۆژه  

پیشه سازییه كان.

٩. گرنگــه  پــرس و راوێــژ بــه  كۆمه ڵــگاى مه ده نــی و كه ســانى 
ئه كادیمــی و زانكــۆ و ده ســته  تایبه تمه نده كان بكرێــت له  دانانى 
پــالن و هه ڵســه نگاندنى بواره كه ، بۆ ئــه وه ى كۆده نگی و به رچاو 

رونیه ك له مڕوه وه  دروست بێت.

دوەم:راسپاردهكان

گرنگهحكومهتبهرنامهیهكدهستپێبكهنبۆكهمكردنهوهىرۆتینوزوجێبهجێكردنىمامهڵهىپرۆژهپیشهسازییهكان



* ستافى یه كه ى چاودێرى حكومه تى خۆجێی گه رمیان:
١. ئه حمه د حه مید وه لی

٢. زریان محه مه د
٣. رێناس ساڵح

 بۆ په یوه ندى
 ٠٧٤٨٠٢٠٧٤٠٠ - ٠٧٧٠٢٣٠٣٦٧٦

 Radiodeng@yahoo.com
 yakaychawderigarmyan@gmail.com

www.radiodeng.net

له باره ى )یه كه ى چاودێریی حكومه تى خۆجێی گه رمیان(ـه وه 

یه كه یه كــى رۆژنامه وانى و به دواداچونى تایبه تى رادیۆی ده نگه  به  
 )NED( پاڵپشــتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی ئه مریكی
ساڵی ٢٠١٧ دامه زراوه ، كارى چاودێرییكردنى حكومه تى خۆجێیی 
گه رمیــان ئه نجــام ده دات به مه به ســتى پــه ره دان به كاره كانیان و 
هه روه هــا بــره ودان به  پرۆســه ى چاودێرییكردن و شــه فافیه ت و 
پته وكردنى په یوه ندیی نێوان هاواڵتى و ده ســه اڵت و دروستكردنى 
لێكتێگه یشتنێكى باشتر بۆ په ره دانى زیاتر به  خزمه تگوزاریه كان.

* ئامانجى یه كه 
١. بره ودان به  پرۆسه ى چاودێرییكردن وه كو بنه مایه كى گرنگ له  

پیاده كردنى حكومه تی پێشكه وتو و دیموكراسی.
٢. دروســتكردنى كۆده نگى له گه ڵ ده زگا حكومیه كان به مه به ستى 
دروســتكردنى فشــار بــۆ ئه نجامدانى پــرۆژه ى خزمه تگوزاریی بۆ 

ده ڤه ره كه .
٣. به دواداچونكردن بۆ كێشــه و گرفته كان و ده ستنیشانكردنیان و 
ئاراسته كردنى بۆ الیه نه  فه رمیه كان، به مه به ستى چاره سه ركردنیان.
٤. دروستكردنى رایه ڵه و پته وكردنى له نێوان هاواڵتیان و حكومه ت 
دا، هه روه ها هێنانه  ئاراى لێكتێگه یشتنێكى باشتر له نێوان هه ردوال 

له روى دابینكردنى خزمه تگوزاریه كانه وه .
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