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  ئاسوََََئاسوََََ ....   ....  خةمخةميي ب ب  ييئيدارةيةكئيدارةيةك  شيواو شيواو   يي بازاِريك بازاِريكسليماينسليماين

لةميذة هاوالَتيان طازندةو دادو بيداديانة 
لةدةست بازارو لةميذيشة رةخنة لة 

 شار دةطرن و داوا دةكةن ي ئيدارةبةرثرساين
 هةلثةرست كةضيتر نةهيلَن بازار خةلَكاين

  بة بازار بكةني خؤيان ياريبةئارةزوو
 بؤنةكاندا وةك جةذنةكان كةلةكايت

 قات بةرامبةر طران 2شتومةك لةبازار بة 
 يئةوةيبازار ئةم هةلة ئةقؤزيتةوة ب و دةبيت
 شار ليثرسينةوة بكات هةر كةسةو يئيدارة

 شتومةك لةنيو بازاردا طران ي خؤيبةميزاج
 شتومةك لةبازاردا دةكةن ئايا كِريين

  ؟  طوجناوةيبةنرخيك
 ي خؤيية هةر كةسة بةئارةزووي ضيكاكة طوجناو: كة فةرمانبةرة وويت) حمةمةد كةرمي( هاوالَيت
جاران هةتا دؤالر بةرز بوواية شت طران دةكرا ئيستاش تا دؤالر دابةزيت شت طران دةبيت ئيمة ، كاردةكات

 كاكة يشت بؤ طرانة دةلَنازانني ض دووعايةك بكةين دؤالر بةرز بيت يان نزم بيت كةبة كةسيكيش دةلَييت 
 1بوو ثاص   ئازاد ئةوةية كة دؤالر بةنؤ هةزاري هةريم دةثرسم بازاِر ئازادة توخوا من لةحكومةيتيبازاِر

ضا هةر بةديناريكة خةتاكة لة حكومةتة  و  ثاسيدينار بوو ئيستاش دؤالر بةهةزار دينار كر1دينار و ضا 
كة كاسبيكة ) كاك عةيل ( خؤيان شت طران دةكةنيةئارةزوو حكومةت قسةناكات ئيتر بخةلَكيش دةزاين

 ي طوي كاكة ك و وويت شت لةنيو بازاِردا طرانة ثيكةيني تؤ بؤضي بةرايلةنيو بازاِردا كةليم ثرس
دينار ) 750 ( طرانة من ئةمِرؤ ضووم بؤ ضيشتخانة كةنامن خوارد كةثارةم داي شت بؤ خؤيلةرؤذنامة دةطر
 بؤية تؤش دينارة ثيم ووت بؤ وويت) 1000 (ناكات بة) 750 ( كاكةشتخانةكة وويت ضيبوو خاوةين

  .  بؤ شت طرانة منيش ئةلَيم بؤيةييئةلَ
 ناخؤشتر ي وومت كاكة باشت طران بيت قةيناكا بةالَم لةهةموويي ناوم مةنوسة ثمامؤستايةك كة وويت

 كة كةسيك ئةليت بؤ شت طرانة بؤ ية بثرسة بلَ دووكاندارةكانة تؤ بضؤ لةو دووكاندارانتووِرة بووين
  بينة ياين دينار بؤمين119 ي مةوةستة يان دةلَي كِري كاكة كة ناي دينارة يةكسةر دةل120َثانتؤلَيك بة 

 ي ثاصةكان هةر مةكة كة هةر بةديناريكة مِرومؤضيية ئةوة باسيدا واش نينيودينار خيرناكات لةراست
 شؤفير ي ثيشوودا لةناو ثاسيكدا بووم دةضووم بؤ قوتاخبانة كاكي لةماوةييسايةقةكان بؤنالَ

ثيم ووت دابةزين هةية بِروات هةبيت زؤر ،  لةطةلَيا ئةيوتي ئاخر دةنط دابووية خؤيشيتةسجيلةكة
 كاكة طويم ليت نةبوو خؤتؤ كض نيت  خستمةوة ثيم ووت كاكة من دةميكة هاوار دةكةم وويتيدوور

  ئسولَ بوو وومت كاكة بؤ وا لةو خةلَكة ئةكةن وويت دابةزين هةية باوةِر بكة ئةوةندة يبييبةنازةوة ئةلَ
 بؤ يي بلَييث و  كاربةدةستيكيبةهةوةس ئةو خةلَكانة بة هةوةس ئيش ئةكةن زؤر ئةترسم تؤش بضيتة ال

  . بازار ئةويش بلَيت بة هةوةسشت طرانة بؤ ئيوة بيدةنطن لة

   خةلَك بةدةست تةكسيةكانةوة خةلَك بةدةست تةكسيةكانةوةييدادو بيداددادو بيداد
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 تةكسيةكان لة ي نازامن حكومةت بؤ قسة ناكات سايةقيوةلَالَ:  فةرمانبةرة وويتيضنور سةعيد كة كضيك
 بؤ خةلَك ي خؤيان دةكةن طويضؤن كاربةدةستةكان هةموو شتيك بةئارةزوو، كاربةدةستةكامنان دةضن

 تا ي بؤكةس ناطرن كة دةست لة تةكسيةك رادةطرين ئاوهاش سايةق تةكسيةكامنان طوناطر
ئةتطةيةنيتة مالَةوة دنيايةك بؤلَة ئةكات كاكة نايةمة ئةم كؤالَنة مب زانياية ئةم كؤالَنةية نةئةهامت 

دةكات دةلَيت  ناشرين ي دادةطريت دةيان قسة وا هةية تا ئةو طةيةنيتة مالَةوة دةجار ضاوت يليشؤفير
  . دةكاتي عالقةت لي يان يةكسةر داوايلةطةلَم وةرة بؤمالَةوة ثارةت ئةدةم

 زؤريشيان يان يناكةي باش بؤ شووم ثي وومت كضيي مالَةوة ثي تةكسيةك لةِريطايرؤذيك لةطةلَ شؤفير
 باشيش يةلَبةتة خةلَكهةزار دةكةن ه2 يداوا  من من بيت يانيخؤيان هةلَدةكيشن دةلَين با ثارةكةت عايد

 بةشيوةيةك شيواوة  سليمايني خاوةن تةكسييةكان هةية ماوةتةوة بلَيني كة بازاِريزؤرة ريزم بؤ زؤربة
سنوريك بؤ بازار  و بدةنةوة و ِريطة لةو خةلَكة هةلثةرستانة بطرني لي شار ئاوِركة دةبيت كاربةدةستاين

 لةهةموو و نيطةراينيكوِر و تيان بةتاالَن بةريت هةلَبةتة كةم هاوالَ طريفايني بة خؤِرايي تاكةيدابنر
هةلَضنراوة ي ثي تةنطي خةلَك بةتةواو سليمايني دةكريت لةشار تيبيينيجيطةيةك هةية بةالَم ئةوة

 بؤ ضيشتخانةكان خواردن ) دؤالر600(  وةرةقةية6 خانوو يي كري بثرسيت بؤض سليماينيدةبيت ئيدارة
بةرط لةبازاردا هةية حكومةت طومرط وةردةطريت ئةطةر لة  و  جلكةن ئايا ض هؤكاريك بؤ طراينطران دة

 شت وا بةطران دةفرؤشيت دةلَيت كاكة هةموو بازار شت بةطران دةفرؤشن يدوكانداريك بثرسيت بؤض
ر نةلَين  شارة ئةطةيبداتةوة ئيدارة) بؤية ( ئةمي دةبيت وةالَمي ثرسيار دةكات كيخةلَك هةموو
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