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  ی ال محمد گه ریمان مه زیار نهندا ئه ... انی کوردستمر هه بۆ ئابووری کی خۆییه ربه و دروستکردنی سه ره به
  

   له  واته   کی تر نیه یه  پاشکۆی ئابووری ناوچه  که یه و ئابووریه ئه خۆ ربه ئابووری سه
 و هۆکارکی وه ی تره وچهکانی نا  ئابووریه  ژر رکیفی گۆرانکاریه وتۆته که د نه دا سه سه

 ژر  ی کوردستان له وه ر ئه به له. تک ر میلله  بۆ هه ییه وه ته گرنگی پاراستنی ئاسایشی نه
    کانی عراق که  دوای یه ک له  یه ی رژمه سایه

کان هه  مھنه رهه به کارگه  دروستکردن و دانانی  له دراوه وتۆی پنه خکی ئه هیچ بایه 
ر  ست تپه کانی ده نجه ی په  ژماره ن له  هه ی که و پرۆژانه ئهواری کشتوکایش  ب له ها  روه
  و عراق به رمی کوردستان هه کی بۆیه خه.  تدا نیه کی ستراتیجی یه  هیچ پرۆژه ون ناکه

کوو  وه رمیش د و ئابووری هه دا سه  استھالکی سه تکی کۆنزوومی و اته  میلله گشتی بوون به
ی رۆژێ  ر کار وا بوات و سبه گه ئه.  ستوه وت به فرۆشتنی نه  داهاتی ق پشتی بههی عرا

 ی و نایابیه ر ئه ک هه رم نه وا ئابووری هه  ئه وه غدا ئاسایی بته باری ئاساییشی به
  وه بته کوو ده دات به ست ده  ده تی له یه  جمووجۆی بازرگانی هه  ئستا له که) امتیاز(

 ژر  وته که ده و بته متر ده رم زۆر که  هه ی پاشکۆی بچووک و چاالکی ئابووری لهک ئابووریه
ند  ی چه وره ی گه خانه  دروستکردنی باه به.  وێ  ئهرنی کی نه مو گۆڕانکاریه رکفی هه

ی  رگه  جه بن به ش ده خانانه و باه  ئه وت و نه که ش دهرم پ  ئابووری هه نهنھۆمی 
 شونی  بن به کو ده به،  کاتی ئستا له  وه مه نی که  الیه بهی ولی یان ئیقلیم دهبازرگانی 
 کوردستان   که دایه وه ش له وه هۆی ئه. و شاربۆ کین و فرۆشتنیی ن خۆیی ناوه جمووجۆی

   که ئاشکراشه. بی ببینت ره کوو ئیماراتی عه وری وتکی وه ه د  که ریا نیه دهر  سه له
ی  وه  گواستنه رزانی له ر هه  به بت له  ده ریاوه ی ده  رگه مووی له تی هه هو بازرگانی نو ده

 بتوانین جمووجۆی   که ن نیه ک یان کشتوکاکی واما سازیه ها هیچ پیشه روه هه  ریایی ده
ی جدی بدات بۆ و تان ههرمی کوردس هه  تی حوکمهبت   ده بۆیه. ین ئابووریمان پ زیاد بکه

ندی و  سازی مام ناوه ی پیشه دان پرۆژه ی سه وه  کردنه سازی و کشتوکالی به پشخستنی پیشه
م  رهه کرت به یان ده یه رم هه هه  ی خاویان له  مادده ی که و پرۆژانه تی ئه  تایبه بچووک به

 ر بکات مسۆگه خۆی کانی  بازاڕهرت پویستی بتوان وه مه نی که  الیه ی به وه بھنرن بۆ ئه
   چ بهش مه ئه . ڵ وتانی دراوس دروست بکات گه جمووجۆی بازرگانی له ک یه تا راددهو

  ویان گشتی ن رزی درژخایه  قه به) محفزات ( وه  رگای هاندانه  و لهتی رتی تایبه که ی شوه
کردنی ) استغالل ( بییر لهها  روه هه.  بت وه   کانهزگا حکوومیه ی دامو ده  رگه له وخۆ راسته

کوو   و بۆ فرۆشتن وهشتیاری و کشتوکای گه بۆ پشخستنی  وه نهی رم بکه ی هه  زۆره و ئاوه ئه
ی دروستکردن و پشخستنی   رگه کرت له ده. نداو عراق و وتانی که  بۆ وه ئاوی خواردنه

 داهاتوو  له  رم ئابووری هه تیاری مۆدرنش  و دی گه  دروست کردنی شارۆچکه شتیاری به گه
  . ست بھینت ده  وهک بۆ خۆی ندیه تمه بکات و تایبهدروست ک خۆی  یه تا ڕادده


