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پرۆژەی نەوەی نوێ 

بۆ چارەسەرکردنی دۆخی هەرێمی کوردستان 

لە ماوەی ) ٤ ساڵ (دا

بەرنامەی لیستی جواڵنەوەی نەوەی نوێ بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان
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پێشەکی
ــه   ــیارێكم ل ــه  و پرس ــه  بیرۆك ــه رده وام كۆمه ڵ ــەتەوە، ب ــای سیاس ــاو دونی ــه  ن ــه وه ی بێم ــش ئ پێ
خه یاڵــدا بــوو، بــه رده وام ده مپرســی كــه  بــۆ سیاســیه كانی كوردســتان بیــر لــه  فاڵنــه  پــان ناكه نــه وه ؟ 

یان بۆ بیرۆکەی گرنگیان نییە بۆ پێشخستنی هەرێمی کوردستان.

بــه ده ر لــه وه ش، هه مومــان ده زانیــن كــه  هیــچ هێزێــك ناتوانێــت ژیانــی هاواڵتییــان و داهاتــوی 
واڵته كــه ی بگۆڕێــت، گــه ر پــان و به رنامــه ی ڕون و تۆکمــەی نه بێــت، گــه ر ڤیژنــی نه بێــت و خــۆی 

ئاماده  نه كردبێت بۆ داهاتوو.

ــی  ــۆ هه ڵبژاردنه كان ــه  ب ــه وه  ك ــوێ بخوێنن ــه وه ی ن ــاڵیه ی ن ــوار س ــه  چ ــه م پان ــه وه ی ئ ــش ئ پێ
خولــی پێنجه مــی په رله مانــی كوردســتان ئاماده كــراوه ، هیــوادارم بیرێــك بكه نــه وه  لــه  ژیانــی 
خۆتــان، دۆخــی ئێســتای واڵته كه مــان، دۆخــی حزبــه  سیاســییه كان، پــان و ڤیژنــی ئــه وان ، 

هه روه ها رابردویان، بزانن ئه وان چیان ئه نجام داوه  و چیان هه یه  بۆ داهاتوو.

هیــوادارم ئەگــه ر ده نگــده ری نــه وه ی نوێــش نیــن، ئــه وا ئــه م به رنامه یــه  هه ڵســه نگێنن، خاڵــه  
باشه كانی باسبكه ن و خراپه كانیشامن پێ بڵێن و  ره خنه كانتامنان بۆ بنێرن.

ــه م  ــاش ل ــی ب ــن خاڵ ــه اڵم ده زان ــردوه ، ب ــوێ نه ك ــه وه ی ن ــه  ن ــان ب ــتاش متامنه ت ــا ئێس ــه ر ت ئەگ
به رنامه یــه دا هه یــه ، ئــه وا بیگه یەننــه  حــزب و الیه نــه  سیاســیه كانی تــر، تاوه كــو ئــه وان  ئــه م 

به رنامه یه  جێبه جێ بكه ن له  پێناو ئێمه دا نا، به ڵكو له  پێناو میله ت و واڵته كه ماندا.

یه كه مــی حوكمڕانیــامن  بــۆ چــوار ســاڵی  نــه وه ی  ئێمه یــه  وه ك  پانــی  به رنامه یــه   ئــه م   
لەهەرێمی کوردستان، كه  به شێكی وردكراوه یه  له  پانی كوردستان ٢٠٣٣ .

هیــوادارم خه ڵكــی كوردســتان متامنه مــان پــێ بكــه ن ، تاوه كــو ئێمــه ش بتوانیــن ئــه م پانه مــان 
وه ك خۆی جێبه جێ بكه ین و داهاتوویەکی گەش پێکەوە بونیادبنێین.

                                                                                شاسوار عه بدولواحید
سه رۆكی جواڵنه وه ی نه وه ی نوێ
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جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ پانێکــی چــوار ســاڵی بــۆ  بانگەشــەی هەڵبژاردنەکانــی پەرلەمانــی 
کوردســتان نوســیوە و لــە ٥٠ خــاڵ پێکهاتــووە، کــە زۆربــەی خاڵــەکان راســتەوخۆ پەیوەندییــان بــە 

ژیان و گوزەران و تەندروستی هاواڵتییانەوە هەیە. 
ــەرکردنی  ــۆ چارەس ــە ب ــەوەی نوێی ــەوەی ن ــەی جواڵن ــراو بەپەل ــی خێ ــە پانێک ــەو ٥٠ خاڵ ئ
قەیرانەکانــی هەرێمی کوردســتان، و کێشــەی خزمەتگوزارییــە بنەڕەتییەکان و خراپی ســێکتەرەکانی 

تەندروستی و پەروەردە و دادگا و ئابوریی و ژینگە و کشتوکاڵ و پیشەسازی.
هەرێمــی  هاواڵتیانــی  ســەرجەم  بەژیانــی  ڕاســتەوخۆییان  پەیوەنــدی  ســێکتەرانە  ئــەم 
کوردســتانەوە هەیــە، بەردەوامبونــی خراپــی و داڕمانــی ئــەو ســێکتەرانە نــەک تەنهــا هاواڵتیانــی 

ئێستا بەڵکو ژیانی نەوەی داهاتووش دەخاتە مەترسییەوە.
شانبەشــانی جێبەجێکردنــی ئــەم پانــە چــوار ســاڵییە، کار بــە پانــە ســراتیژیە درێژخایەنەکانــی 
ــی  ــە دوو توێ ــتان ٢٠٣٣( ل ــاوی )کوردس ــردوودا بەن ــاوەی ڕاب ــە لەم ــت ک ــش دەکرێ ــەوەی نوێ ن

کتێبێکدا باڵویکردەوە.
پــاش چەنــد توێژینەوەیەکــی ورد و پــرس و ڕا بــە پســپۆرانی بــوارە جیــاوازەکان و پشــت بەســن 
بەپانــی ســراتیژی نــەوەی نــوێ بــۆ ١٥ ســاڵی داهاتــووی هەرێمــی کوردســتان کــە پێشــر 
ــی  ــووی حکومەت ــاڵی داهات ــوار س ــی چ ــی کارکردن ــوێ پان ــەوەی ن ــەوەی ن ــەوە، جواڵن باڵوکرای
هەرێمــی لــە ٥٠ خاڵــدا کۆکــردەوەو ئەگــەر جواڵنەوەکــە زۆرینــەی دەنگەکانــی هاواڵتیانــی هەرێــم 
ــەو ٥٠  ــەوا ئ ــت ئ ــەت پێکبهێن ــت و لوتکــەی دەســەاڵت بگرێتەدەســت و حکوم بەدەســت بهێنێ
ــی هەرێمــی کوردســتان  ــەواوی قەیرانەکان ــدەکات کــە گەرەنتــی چارەســەرکردنی ت ــە جێبەجێ خاڵ

دەکات و دەبێتە بناغەیەکی پتەو بۆ هەستانەوەوگەشەسەندی هەرێمی کوردستان.

بەرنامەی لیستی جواڵنەوەی نەوەی نوێ 
بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان
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بــە دڵنیایــی و ســەرجەمی ئــەو خااڵنــەی لــە چوارچێــوەی ئــەم بەرنامەیــەدا پێشــنیار کــراون، کە 
ــۆ  ــگ ب ــەرەتایەکی گرن ــە س ــن، دەبن ــێ بکرێ ــت و جێبەج ــە دەس ــەاڵت بگرێت ــوێ دەس ــەوەی ن ن

بونیاتنانی واڵتێکی گەشەکردوی هاوچەرخ و شارستانی.
ئــەم پانــە چــوار ســاڵییەی نــەوەی نــوێ ئامــادەی کــردووە پێویســتی بــە بودجەیەکــی گــەورە 
ــتکەوتنی  ــی دەس ــۆ چۆنێت ــان ب ــتاوە پ ــە ئێس ــکراوەو ل ــەری ئەوەش ــە چارەس ــەر بۆی ــە، ه هەی

بودجەی ئەو پرۆژانە کراوە لەڕێگەی:
ــراق،  ــە بودجــەی عێ ــەواوی هەرێمــی کوردســتان ل ــەوەی بەشــە بودجــەی ت ــەم: گەڕاندن یەک
لەڕێگــەی ڕێکەوتــن لەگــەڵ بەغــداد لەســەر دۆســیەی نــەوت و جێبەجێکردنــی ناوەڕۆکــی 

ڕێکەوتنەکە لە الیەن هەردوو حکومەتی ناوەند و هەرێم.
ــەر  ــی س ــی پرۆژەکان ــۆ جێبەجێکردن ــراق ب ــیادی عێ ــی س ــە بودج ــوودمەندبوون ل دووەم: س
بودجــەی ســیادیی لــە هەرێمــی کوردســتان، هەروەهــا ســوودوەررتن لــە بانکــە عێراقییــەکان بــۆ 

وەرگرتنی سەرمایەی پرۆژەکان لە شێوەی قەرز و وەبەرهێنان.
ــە هــاوکاری و پرۆژەکانــی ســندوقی دراوی نێودەوڵەتــی و بانکــی  ســێهەم: ســوود وەرگرتــن ل

جیهانی.
چــوارەم: بــڕی ١٠ ملیــار دۆالر لەڕێگــەی کەرتــی تایبــەت و ســەرمایەدارانەوە دەگەڕێندرێتــەوە 

بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان.
جێبەجێکردنــی ســەرجەم خاڵەکانــی ئــەم بەرنامەیــەی نــەوەی نــوێ لــە مــاوەی چــوار ســاڵدا و 
ــی  ــی هەرێم ــی حکومەت ــەی نوێ ــان و کابین ــوێ پەرلەم ــی ن ــتپێکردنی خول ــەم ڕۆژی دەس لەیەک
ــی  ــە پەرلەمان ــوێ ل ــەوەی ن ــتی ن ــەرەکی لیس ــەی س ــە بەرنام ــتپێدەکات و دەبێت ــتان دەس کوردس
ــی  ــی هەرێم ــووی حکومەت ــەی داهات ــەرەکی کابین ــەی س ــە بەرنام ــا دەبێت ــتان و هەروەه کوردس
کوردســتان لەکاتــی ســەرکەوتنی لیســتی نــەوەی نــوێ و بەدەســتهێنانی زۆرینــەی متامنــەی 
هاواڵتیانــی هەرێمــی کوردســتان و پێکهێنانــی کابینــەی حکومــەت لەالیــەن نــەوەی نــوێ و 

ئەوانەی پشتگیری ئەم بەرنامەیە دەکەن.
هەرچەنــدە پانەکــە تایبەتــە بــە پارێزگاکانــی هەولێــر و ســلێامنی و دهــۆک و هەڵەبجــە، بــەاڵم 
ــەو  ــەوە هــاوکاری ئ ــی کەرکوک ــی خۆجێ ــت و لەڕێگــەی حکومەت ــە بیرناکرێ ــزگای کەرکــوک ل پارێ
ــتان  ــی کوردس ــۆ هەرێم ــوێ ب ــەوەی ن ــی ن ــرۆژە و پانەکان ــەرجەم پ ــت و لەس ــە دەکرێ پارێزگای

سودمەند دەبێت.
ــەرۆکایەتی  ــوێ س ــەوەی ن ــەر ن ــتان ئەگ ــی کوردس ــووی هەرێم ــی داهات ــا حکومەت هەروەه
بــکات هــاوکاری تــەواوی ئەنجومەنــی پارێــزگا و دەزگاکانــی کەرکــوک دەبێــت بــۆ ئــەوەی 
ــی  ــێوەی پارێزگاکان ــوێ و هاوش ــەوەی ن ــووی ن ــاڵی داهات ــوار س ــی چ ــە پانەکان ــوودمەندبن ل س
لــەڕووی  پێشــبکەوێت  و  بســەنێت  گەشــە  کەرکوکیــش  پارێــزگای  کوردســتان  هەرێمــی 

پرۆژەخزمەتگوزارییەکان و کەرتەکانی پەروەردە و تەندروستی و کشتوکاڵ و پیشەسازییەوە.
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ڕەخساندنی )15٠٠٠٠( 
هەلی کاری نوێ

یەک



1٠

لــە ٥٠% واتــە  لــە هەرێمــی کوردســتان بەڕێــژەی زیاتــر  بێــکاری  دابەزاندنــی ڕێــژەی 

کەمکردنــەوەی بــۆ کەمــر لــە نیــوەی ئــەوەی لــە ئێســتادا هەیــە و ڕەخســاندنی )١٥٠٠٠٠( )ســەد 

و پەنجــا هــەزار( هەلــی کاری نــوێ. لــە ئێســتادا بەپێــی ئامارەکانــی دەســتەی ئامــاری هەرێمــی 

ــژەی  ــەن، ڕێ ــس کار دەک ــوری و بزن ــواری ئاب ــە ب ــە ل ــەی ک ــەو ڕێکخراوان ــاری ئ ــتان و ئام کوردس

بێکاری لە هەرێمی کوردستان لە ساڵی ٢٠١٧ دا ڕێژەی ٢٠%ی تێپەڕاندووە. 

ژمــارەی دانیشــتوانی هەرێمــی کوردســتان لــە ئێســتادا )٥٥٧٧٨٠٦()پێنــج ملیــۆن و پێنــج ســەد 

ــەش )٣١٤٤٧٣٠( )ســێ  ــەو ژمارەی ــاو حــەوت هــەزار و هەشــت ســەد و شــەش( کەســە، ل حەفت

ــەروو  ــە س ــان ل ــەس( تەمەنی ــی ک ــەد و س ــەوت س ــەزار و ح ــوار ه ــل و چ ــەد و چ ــۆن و س ملی

هــەژدە ســاڵەوەیە، هەروەهــا لــەو ژمارەیــەش ئــەو کەســانە توانــای کارکردنیــان هەیــە و ئامــادەن 

بــۆ کار و وەک دەســتی کار ئەژمــار دەکرێــن ژمارەیــان)١٤٠٠٠٠٠( )ملیۆنێــک و چــوار ســەد 

هەزار( کەسە. 

بەپێــی ڕێــژەی بێــکاری لــە هەرێمــی کوردســتان لــە ژمــارەی ئــەو کەســانەی وەک هێــزی کار 

ئەژمــار دەکرێــن )٢٨٠٠٠٠( )دوو ســەد و هەشــتا هــەزار کەســیان بێــکارن( و )١١٢٠٠٠٠( 

ــەو کەســانەی  ــە،  نزیکــەی ٨٩%ی ئ ــان هەی ــک و ســەد و بیســت هــەزار( کەســیان کاری )ملیۆنێ
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هێــزی کارن و کاریــان هەیــە کــە ملیۆنێــک کــەس دەکات فەرمانبــەر و موچەخــۆری کەرتی گشــتین 

و تەنهــا ١١%ی هێــزی کار موچەخــۆری کەرتــی تایبەتــن کــە دەکاتــە )١٢٠٠٠٠( )ســەد و بیســت 

هەزار کەس(.

ــی  ــراتیژییەکانییەوە، پان ــە س ــی و پان ــە ئابوری ــەی بەرنام ــە ڕێگ ــوێ ل ــەوەی ن ــەوەی ن جواڵن

ئــەوەی هەیــە )١٥٠٠٠٠( )ســەد و پەنجــا هــەزار( هەلــی کاری نــوێ بڕەخســێنێت، کــە ســەرجەمیان 

لــە کەرتــی تایبەتــن. ئەویــش بــە هانــدان و هاوکاریکردنــی پــرۆژەی بچــوک، گەشــەپێدانی کەرتــی 

کشــتوکاڵ، گەشــەپێدانی کەرتــی پیشەســازی و هاوتاکردنــی مافــی فەمانبــەران لــە کەرتــی تایبــەت و 

ــاڵییەدا  ــوار س ــە چ ــەم بەرنام ــەی ل ــان و پرۆژان ــەم پ ــی ئ ــا جێبەجێکردن ــتی، هەروەه ــی گش کەرت

دانراون گەرەنتی ڕەخساندنی )١٥٠٠٠٠( )سەد و پەنجا هەزار( هەلی کاری نوێ دەکات.

بەڕەخســاندنی )١٥٠٠٠٠( )ســەد و پەنجــا هــەزار( هەلــی کاری نــوێ ڕێــژەی بێــکاری لــە 

هەرێمی کوردستان لە ڕێژەی ٢٠% ەوە بۆ ڕێژەی ٩% دادەبەزێت.

دابەزاندنــی ڕێــژەی بێــکاری بــۆ کەمــر لــە نیــوە پانێکــی چــوار ســاڵی جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ 

ــە لەگــەڵ بوژاندنــەوەی ئابــوری هەرێمــی کوردســتان و کەرتەکانــی کشــتوکاڵ و  ــە، کــە هاوتەریب ی

پیشەسازی.

ــتوانی  ــارەی دانیش ــی ژم ــە بەپێ ــوێ ی ــی کاری ن ــەزار( هەل ــا ه ــەد و پەنج ــەو )١٥٠٠٠٠( )س ئ

ــەزار و  ــێ ه ــا و س ــک )٥٣٤٠٠( )پەنج ــدەکرێت، بەجۆرێ ــتان دابەش ــی کوردس ــی هەرێم پارێزگاکان

چــوار ســەد( هەلــی کار بــۆ پارێــزگای هەولێــر، )٥٥٨٠٠( )پەنجــا و پێنــج هــەزار و هەشــت ســەد( 

هەلــی کار بــۆ پارێــزگای ســلێامنی، )٣٧٥٠٠( )ســی و حــەوت هــەزار و پێنــج ســەد( هەلــی کار بــۆ 

ــەم  ــزگای هه ڵه بجــه  . ئ ــۆ پارێ ــی کار ب ــزگای دهــۆک، )٣٣٠٠( )ســێ هــەزار و ســێ ســەد( هەل پارێ

ژمارانــەش بەپێــی ژمــارەی دانیشــتووەکانی قەزاکانــی ئــەو پارێزگایانە هەلــی کارەکان دابەشــدەکرێت 

لە پانەکەدا.

ــە کەرتــی تایبــەت، بەپێــی یاســا  ســەرجەم ئــەو هاواڵتیانــەی هەلــی کاریــان دەســتدەکەوێت ل

ــی  ــی کەرت ــت لەگــەڵ فەرمانبەران ــان نابێ ــچ جیاوازییەکی ــت و هی ــزراو دەبێ ــان پارێ ــەکان مافی نوێیی

گشــتی و داهاتووییــان مســۆگەرە. لەبەرئــەوەی پانــی نــەوەی نــوێ ئەوەیــە ژمــارەی فەرمانبەرانــی 

کەرتــی تایبــەت زیادبــکات، بۆیــە پــان و بەرنامــەی مســۆگەرکردنی مافەکانــی فەرمانبەرانــی کەرتــی 

تایبەت یەکێکە لە خاڵە بنەڕەتییەکان بۆ چاکسازی لە ئابوری هەرێمی کوردستان.
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دروستکردنی )1٠٠٠٠٠( یەکەی 
نیشتەجێبوون

دوو
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ــەی  ــی یەک ــزان خاوەن ــەی کرێنشــینانی کوردســتان ٢٥٠ هــەزار خێ ــی کۆمەڵ ــی ئامارەکان بەپێ

خۆیــان نیــن، بــەاڵم لــەو ژمارەیــە تەنهــا نزیکــەی ٩٠ هەزاریــان لــە کۆمەڵــەی کرێنشــینانی 

کوردســتان نــاوی خۆیــان تۆمارکــردووە، بــەاڵم ئــەم ئامــارە لــە الیــەن هیــچ الیەنێکــی فەرمییــەوە 

پشتڕاست نەکراوەتەوە.

بــۆ چارەســەرکردنی قەیرانــی نیشــتەجێبوون و کەمکردنــەوەی ڕێــژەی کرێنشــینان لــە هەرێمــی 

کوردســتان، جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ پانــی ئــەوەی هەیــە لەڕێگــەی ســندوقی نیشــتەجێبوونەوە 

)١٠٠٠٠٠( )سەد هەزار( یەکەی نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستاندا دروستبکات.

ئــەو یەکانــە بەپێــی چــڕی دانیشــتوانی هەرێمــی کوردســتان و لەنێــوان شــار و قــەزا و 

ناحییەکانــدا دابەشــدەکرێت. پــرۆژەکان لەڕێگــەی دەســتەی وەبەرهێنانــەوە و لەڕێگــەی پرۆپۆزەل 

ــتەجێبوون  ــەی نیش ــەک ١٠٠٠ یەک ــەر کۆمپانیای ــا و ه ــە ١٠٠ کۆمپانی ــت ب ــبڕکێ وە دەدرێ و پێش

دروستدەکات.

ــی  ــە فەرمانبەران ــت ب ــی خــاڵ و لەڕێگــەی ســندوقی نیشــتەجێبوونەوە دەدرێ ــەکان بەپێ یەک

ــچ  ــر هی ــی وه رگ ــه وه ی که س ــی ئ ــه  مه رج ــینان، ب ــتی و خانەنش ــی گش ــەت و کەرت ــی تایب کەرت

ــه  هاوســه ری و ســوودمەند نەبوبێــت  ــه  خــۆی و ن ــاوه وە، ن ــه  ن یه که یه کــی نیشــته جێی نه بێــت ب

لــە وەرگرتنــی زەوی. دوای ئــەوەی بــە خــاڵ درا بــە هاواڵتیــان بــە پێشــەکی تەنهــا )٢٠٠٠( )دوو 

هــەزار دۆالر( ئــەوا باقیاتــی پارەکــەی کــە بەپێــی ڕووبــەری یەکــەکان لەنێــوان )٣٠٠٠٠ - ٤٠٠٠٠( 

)ســی هــەزار بــۆ چــل هــەزار( دۆالر دا دەبێــت و بــە قیســتی ١٥ ســاڵ لێیــان وەردەگیرێتــەوە ، کــه  

ــه   ــره  ل ــه ش زۆر زۆر که م ــڕه  پاره ی ــه م ب ــه  ئ ــۆ ٢٠٠ دۆالر ده ده ن، ک ــا ١٥٠ دۆالر ب ــه  ته نه مانگان

کرێی خانویه ک.
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دابەشــکردنی یەکــەکان بەپێــی خــاڵ و ژمــارەی ئەندامانــی خێــزان و ســوودمەندبوون و بــڕی 

دەســتەی  الیــەن  لــە  تەواوبونــی  مــاوەی  و  یەکــەکان  کوالێتــی  و  دابەشــدەکرێت  موچــە 

وەبەرهێنانەوە دیاریدەکرێت و دەستەکە خۆی سەرپەرشتی دەکات.

قەیرانــی  جێبەجێدەکرێــت،  ســاڵدا  دوو  لەمــاوەی  کــە  پرۆژەیــە  ئــەم  تەواوبونــی  بــە 

ــی  ــە خاوەن ــزان دەبن ــەزار خێ ــەوەی ١٠٠ ه ــە ل ــت، بێجگ ــی دەچێ ــەرەو کۆتای ــتەجێبوون ب نیش

یەکــەی نیشــتەجێبونی خۆیــان، ئــەوا پرۆژەکــە کار لــە نرخــی بەکرێدانــی یەکــەی نیشــتەجێبوون 

دەکات و بۆ زیاتر لە نیوە کەمی دەکاتەوە.

ــر ،  ــی هەرێمــی کوردســتان )هەولێ ــی ژمــارەی دانیشــتوانی پارێزگاکان ژمــارەی یەکــەکان بەپێ

ســلێامنی ، دهــۆک، هەڵەبجــە( و چــڕی و ژمــارەی دانیشــتووان لــە قــەزا و ناحییەکانــی ســەر بــەو 

پارێزگایانە دابەشدەکرێت.

کوالێتــی و مــاوەی تەواوبــوون و چۆنێتــی دروســتکردن و خزمەتگوزارییــە ســەرەکییەکانی ئــەو 

پرۆژانــە لــە الیــەن حکومەتــی هەرێــم و لەڕێگــەی دەســتەی وەبەرهێنانــەوە سەرپەرشــتی 

دەکرێــت، توندتریــن ســزا و لێپێچینــەوە بــۆ ئــەو بــازرگان و کۆمپانایانــە دادەنرێــت کــە ســەرپێچی 

لەڕێنامیی و گرێبەستەکاندا دەکەن.
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دابینکردنی 24 کاتژمێر کارەبای 
بەردەوام بۆ هاواڵتیان

سێ
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ــە،  ــا نزیکــەی ٤٠٠٠ مێگاوات ــۆ کارەب ــی هەرێمــی کوردســتان ب ــەی هاواڵتیان پێداویســتی ڕۆژان
ــۆک  ــی هەولێــر و ســلێامنی و ده ــان لەپارێزگاکان ــتگەکانی بەرهەمهێن ــەاڵم لــە ئێســتادا وێس ب
نزیکــەی نیــوەی بــڕی پێویســت بەرهەمدەهێنــن کــە نزیکــەی ٢٠٠٠ مێگاواتــە و بەشــەکەی تــری 

دابینکردنی کارەبا لەڕێگەی مۆلیدەی گەڕەکەکانەوە پڕدەکرێتەوە.

هەرچەنــدە توانــای بەرهەمهێنانــی وێســتگەکانی کارەبــا ئەوانــەی بــە غــاز کاردەکــەن و 
ئەوانەشــی بــە گازوایــل کاردەکــەن نزیکــەی ٤٠٠٠ مێگاواتــە، بــەاڵم بەهــۆی دابیننەکردنــی 
ســوتەمەنی پێویســت توانــای بەرهەمهێنانیــان بــۆ نیــوە دابەزیــوە، لــە نــۆ وێســتگەی بەرهەمهێنانی 
کارەبــا لــە هەرێمــی کوردســتان ٤ یــان بــە گازی رسوشــتی کاردەکــەن کــە وێســتگەکانی )ســلێامنی 
و دهــۆک و هەولێــر و خورمەڵەیــە( و ٣ یــان بــە گازوایــل کاردەکــەن کــە ئەوانیــش )باعــەردێ و 
بازیــان و ٥١ی ســلێامنی( و هــەردوو وێســتگەی دوکان و دەربەندیخانیــش بــە ئــاو کارەبــا 

بەرهەمدەهێنن.

لــە ســااڵنی نێــوان ٢٠١٠ تــا ٢٠١٤ حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان نزیکــەی ١٠ ملیــار دۆالری 
بــۆ کەرتــی کارەبــا ســەرفکردووە، زۆربــەی زۆری ئــەو تێچــووەش بــۆ کڕینــی ســوتەمەنی بــووە و 
ــە  ــە هەرێمــی کوردســتان. چونک ــا ل ــی دۆخــی کارەب ــە هــۆی چاککردن ــک نەبووەت ــچ جۆرێ بەهی
حکومەتــی هەرێــم و دەســەاڵتداران خۆیــان دەیانویســت گازوایــل لــەو کۆمپانیایانــە بکڕنــەوە کــە 

شەریکی بەرپرسەکان بوون یان کۆمپانیای سێبەری حزبەکانی دەسەاڵتبوون.

ــوتەمەنی  ــەاڵم س ــەن، ب ــتی کاردەک ــە گازی رسوش ــتگەکان ب ــەی وێس ــە زۆرین ــدا ک لەئێستاش
تەواویــان بــۆ دابینناکرێــت و تــا ئێســتا حکومەتــی هەرێــم هەوڵــی ئــەوەی نــەداوە کــە ســوتەمەنی 

پێویست بگەیەنێت بە وێستگەکان بۆ ئەوەی بتوانن بڕی کارەبای پێویست بەرهەم بهێنن.
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یەکێکــی تــر لــە کێشــەکانی کارەبــای هەرێــم ئەوەیــە کــە گــەر ٤٠٠٠ مێگاواتەکــەش 
بەرهەمبهێرنێــت لــە ئێســتادا ناتوانرێــت بگەیەنرێتــە هاواڵتیــان، چونکــە هێڵەکانــی گواســتنەوەی 

کارەبای هەرێم لە ئێستادا توانای گواستنەوەی تەنها ٣٥٠٠ مێگاوات کارەبایان هەیە.

ــەوە  ــدەی گەڕەکەکان ــەی مۆلی ــە ڕێگ ــان ل ــری هاواڵتی ــتی ت ــەی پێداویس ــەو بەش ــا ئ هەروەه
پڕدەکرێتــەوە، لــە کاتــی بەرزبونــەوەی پلەکانــی گەرمــاش بــۆ ســەروو ٤٠ پلــە ســەدی بەشــێک لــەو 
مۆلیدانــە دەشــکێن و زۆرینــەی خــاوەن مۆلیدەکانیــش مۆلیــدەی یەدەگیــان دانەنــاوە، بۆیــە ئــەو 

گەڕەکانەی مۆلیدەکانیان دەشکێت بۆ چەند ڕۆژێک بێ کارەبا دەبن.

جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ لــە پانــی چارەســەرکردنی کارەبــادا، حکومــەت پابەنــد دەکات بــە 
ــەو  ــی ئ ــەڵ گۆڕین ــا لەگ ــی کارەب ــی بەرهەمهێنان ــۆ یەکەکان ــت ب ــوتەمەنی پێویس ــی س دابینکردن
وێســتگانەی بــە گازوایــل کاردەکــەن بــۆ کارکــردن بــەگازی رسوشــتی. هەروەهــا لەڕێگــەی 
ــۆ  ــا ب ــتنەوەی کارەب ــی گواس ــای هێڵەکان ــەوە توان ــی تایبەت ــی کەرت ــیپێکردنی کۆمپانیاکان هاوبەش
ــە  ــدەن ل ــارە ب ــەوەی دوو پ ــری ئ ــە ب ــان ل ــا هاواڵتی ــەوە. هەروەه ــت بەرزدەکات ــتی پێویس ئاس
مانگێکــدا کــە پــارەی مانگانــەی مۆلیــدەی گــەڕەک و کارەبــای حکومییــە، ئــەوا دەبێتــە یــەک پــارە 
ــا بەهەمــان  ــر کارەب ــەر دابینکردنــی ٢٤ کاتژمێ ــە بەرامب ــا ل ــە کەرتــی کارەب ــە دەدرێــت ب و مانگان

ئەو پارەیەی پێشووتر دەدرا.

و  كاره بــا  به رهه مهێنانــی  ئێســتای  وێســته گه كانی  چاره ســه ركردنی  بــه   كــه   جگه لــه وه ی 
گۆرینــی سیســتمی دابه شــكرنی كاره بــا قه یرانــی كاره بــا چاره ســه ر ده كات، بــه اڵم حکومەتــی 
نــه وه ی نــوێ بودجــه ی پێویســت دابیــن ده كات بــۆ ســودوه رگرتن لــه  وزه ی پــاك له رێگــه ی وزه ی 
خــۆر و هێزبــی بــا وه . هه روه هــا ســودوه رگرتن لــه  شــێوه  تازه كانــی به رهه مهێنانــی وزه  لــه  

دونیادا به  سودوه رگرتن له  گۆرینی ماده  بۆ وزه .

لــه  مــاوه ی چــوار ســاڵی داهاتــوو هه وڵده ده رێــت كه رتــی تایبــه ت بكرێتــه  هاوبه شــی 
ســه ره كی لــه  به رهه مهێنــان و دابه شــكردنی كاره بــا بــۆ ئــه وه ی كاره بــا لــه  كه رتێكــی ته شــغیلیه وه  

بگۆردرێت بۆ كه رتێكی به رهه مهێن.
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لەهەمــان کاتــدا وەزارەتــی کارەبــا لیژنەیەکــی بەدواداچونــی بــااڵ لەژێــر سەرپەرشــتی 
ــێلکاریانەی  ــەو پێش ــەرجەم ئ ــی س ــۆ بەدواداچون ــت ب ــا پێکدەهێنێ ــری کارەب ــتەوخۆی وەزی ڕاس

کراونەتە سەر کەرتی کارەبا و سزادانی ئەو کەسانەی پێشێلکارییان کردووە.

چارەســەرکردنی کارەبــا یەکێکــە لــە پــرۆژە ســەرەکییەکانی جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ و بەپێــی 
پانەکــە لــە بــری ئــەوەی کارەبــا ببێــت بــە بارێــک بەســەر حکومەتــی هەرێمــەوە دەبێتــە یەکێــک 

لە سەرچاوەکانی داهات و لەگەڵ ئەوەشدا کارەبای ٢٤ کاتژمێری بۆ هاواڵتیان دابیندەکرێت.

ــە  ــە ک ــەکان نیی ــییی و بەرپرســە بازرگان ــە سیاس ــی پێشــووی پارت ــە وەک بەڵێنەکان ــەم بەڵێن ئ
لەمــاوەی ٢٧ ســاڵی ڕابــردوودا کێشــەی کارەبایــان چارەســەرنەکردووە بەڵکــو ســوودیان لــێ 

وەرگرتووەو خۆیان پێ دەوڵەمەند کردووە.

چارەســەری دۆخــی کارەبــای هەرێمــی کوردســتان تەنهــا پێویســتی بــە ئەقڵییەتــی بەڕێوەبــردن 
و جورئــەت و دورخســتنەوەی گەنــدەڵ و دزکان و کۆمپانیــا حزبییــەکان هەیــە لــە کەرتــی کارەبــا، 
ــتان  ــی کوردس ــە هەرێم ــا ل ــی کارەب ــان کەرت ــزب و کۆمپانیاکانی ــتی ح ــتنەوەی دەس ــە دورخس ب

چارەسەردەکرێت و پانەکانی لیستی نەوەی نوێ بە تەواوی جێبەجێدەکرێت.
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دروستکردنی 2٠ بەنداو 
لە هەرێمی کوردستان

چوار



2٠

بەپێــی ئامارەکانــی وەزارەتــی کشــتوکاڵ، هەرێمــی کوردســتان لــە ئێســتادا خاوەنــی ١٧ بەنداوە 
کــە ســیانیان بەنــداوی گــەورەن بەنداوەکانــی دوکان و دەربەندیخــان و دهــۆک کــە هەرســێکیان 
لــە ســااڵنی پێــش ڕاپەڕیــن دا دروســتکراون و توانــای گلدنــەوەی نزیکــەی ١٠ ملیــار مەتــر ســێجا 
ئاویــان هەیــە بــەم شــێوەیە. )دوکان: شــەش ملیــار و هەشــت ســەد ملیــۆن مەتــر ســێجا، 
ــار مەتــر ســێ جــا، دهــۆک: ٥٣ ملیــۆن مەتــر ســێ جــار(. هەروەهــا ١٤  دەربەندیخــان: ســێ ملی
بەنداوەکــەی تــر بچوکــن و لــە دوای ســاڵی ١٩٩١ ەوە دروســتکراون و توانــای گلدانــەوەی ئاویــان 
زۆر کەمــە و بەجۆرێــک دەگاتــە نزیکــەی ٨ ملیــۆن  مەتــر ســێ جــا، کــە ئەگــەر بــەراوردی بکەیــت 

بە بەنداوی دوکان بە سەرجەمیان توانی گلدانەوەی ئاویان ١ لەسەر ٨٥٠ی بەنداوی دوکانە.

ــەی ١٠  ــەوەی نزیک ــای گلدان ــتادا توان ــە ئێس ــتان ل ــی کوردس ــی هەرێم ــەرجەم بەنداوەکان س
ملیــار مەتــر ســێجا ئاویــان هەیــە، لــە کاتێکــدا هەرێمــی کوردســتان پێویســتی بــە عەمبارکردنــی ١٥ 

بۆ ٢٠ ملیار مەتر سێ جار ئاو هەیە بۆ ئەوەی کێشەی ئاو بە تەواوەتی چارەسەر بکرێت.
ــاران  ــۆی زۆری ب ــاو بەه ــی و ئ ــواری جیۆلۆج ــارەزایانی ب ــەی ش ــی وت ــدا بەپێ ــە لەکاتێک ئەم
ــاوە، بــەاڵم بەهــۆی نەبونــی  ــار مەتــر ســێ جــا ئ بارینــەوە هەرێمــی کوردســتان خاوەنــی ٤٥ ملی

بەنداوی پێویستەوە نەتوانراوە سودی لێ وەربگیرێت و بەفیڕۆ دەڕوات.
دەســتبکات  ســاڵدا  چــوار  لەمــاوەی  هەیــە  ئــەوەی  پانــی  نــوێ  نــەوەی  جواڵنــەوەی 
ــی هەرێمــی کوردســتان  ــد و بچــوک لەناوچــە جیاوازەکان ــداوی مامناوەن ــی ٢٠ بەن بەجێبەجێکردن
ــەوەی  ــۆ گلدان ــە ب ــێ نیی ــداوی پێویســتی ل ــان لێدەبارێــت و بەن ــەی بارانی ــەو ناوچان ــی ئ بەتایبەت

ئاوەکە.
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دروســتکردنی ئــەم ٢٠ بەنــداوە، ژمــارەی بەنداوەکانــی هەرێمــی کوردســتان بــۆ زیاتــر لــە دوو 
ئەوەنــدە بەرزدەکاتــەوە ئەمــەش کاریگــەری دەبێــت لەســەر کەرتــی کشــتوکاڵ و ســامانی ماســی 

و گەشتوگوزار کەدەبێتە سەرچاوەیەک بۆ داهاتی حکومەت و بوژاندنەوەی ئابوریی.
تێچــووی ئــەم ٢٠ بەنــداوە بەشــێکی کەمــی لەســەر حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان دەبێــت، 
لەبەرئــەوەی پێــش دروســتکردنی بەنــداوەکان شــوێنی نزیــک بەنــداوەکان دەدرێتــە کۆمپانیاکانــی 
وەبەرهێنانــی ناوخــۆ و بیانــی بــۆ پــرۆژەی گەشــتوگوزار و ســەیرانگا و بەخێوکردنــی ماســی  و لــە 
داهاتــی پێدانــی ئــەو شــوێنانە بــە کەرتــی تایبــەت بەنــداوەکان دروســتدەکرێت. هەروەهــا ســوود 
لــە هاوکارییــە نێودەوڵەتییــەکان و بودجــەی پــرۆژە ســیادییەکان وەردەگیرێــت بــۆ دروســتکردنی 

ئەم بەنداوانە.

دروســتکردنی ئــەم بەنداوانــە بێجگــە لــەوەی کاریگــەری دەبێــت لەســەر کەرتەکانــی کشــتوکاڵ 
ــرزەوی  ــاوی ژێ ــەوەی ئ ــەر بەرزکردن ــت لەس ــەری دەبێ ــێوە کاریگ ــان ش ــتوگوزار، بەهەم و گەش
ڕێگریکــردن لــە بەفیڕۆچونــی بــاران بارینــی ســااڵنە. ئامانجــی پانەکــەی جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ 
ــتکردنی  ــۆ دروس ــووی ب ــی داهات ــە و پانەکان ــداوە نوێی ــەم ٢٠ بەن ــتکردنی ئ ــە دروس ــە ب ئەوەی
بەنــداوی گەورەتــر و زۆرتــر، نزیکبونــەوەی هەرێمــی کوردســتانە لــە توانــای گلدانــەوەی ١٥ ملیــار 

مەتر سێ جا ئاو لە بری ١٠ ملیار مەتر سێ جا.

بــە تەواوبونــی ئــەم بەنداوانــە کێشــەی دابینکردنــی ئــاوی خواردنــەوەو ئــاوی زەوییــە 
کشــتوکاڵییەکان بــە تــەواوی چارەســەردەکرێت و هەرێمــی کوردســتان لــە مەترســی کەمبونــەوەی 

ئاو دەپارێزرێت.
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دروستکردنی )2٠٠٠(
 خوێندگای نوێ 

پێنج
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جێبەجێکردنی پرۆژەی نەخشــــەیەکی نیشــــتیامنی بــــۆ زیادکردنــی ژمــــارەی خوێندنــگاکان 
و ناوەندەکانـــی پـــەروەردە، لـــە باخچـەی سـاوایانەوە تـا قۆناغـــی ئامادەیـی، تـا هەمـوو منـداڵ و 
گەنجێـــک دەرفەتـــی گونجـاوی خوێنـــدن و خۆپێگەیاندنی بۆ بڕەخسـێت بێ جیاوازی. جواڵنەوەی 
ــەروەردە  ــۆ ســێکتەری پ ــە ســراتیژییە ١٥ ســاڵییەکەیدا بەرنامەیەکــی وردی ب ــوێ لەپان ــەوەی ن ن

داناوەو لە چوار ساڵی یەکەمدا دروستکردنی ٢٠٠٠ بینای خوێندنگای لەخۆگرتووە.

لە ئێســـتادا ژمــــارەی خوێنــدکاران لــە هەرێمــی کوردســــتان )١٦٥٠٠٠٠( )ملیۆنێک و شەش 
ســەد و پەنجــا هــەزار( خوێنــــدکارە وپێشــــبینی دەکرێــــت لەمـــاوەی ١٥ ســـاڵی جێبەجێکردنـــی 
پانــە ســراتیژییەکەی نــەوەی نــوێ دا بگاتـــە دوو ملیــۆن خوێنـــدکار. لــە ئێســـتادا تەنهــا )٦٤٨٠( 
خوێندنــگا بونیــان هەیــە، کــە )٤٤٠٠( یــەک دەوام و )٢٠٠٠( دوو دەوام )٨٠( خوێندنگاشــی ســـێ 
دەوامن، لەکاتێکـــدا بـــۆ ئـــەوەی ســـەرجەم خوێندنـــگاکان بـــن بـە یـــەک دەوام و هـــەر پۆلێـکدا 
٢٠بــۆ ٢٥ خوێنــــدکاری تیــــادا بێــــت، هەرێمــــی کوردســــتان پێویســــتی بەنزیکــەی ١٢ هــەزار 
خوێندنــگا هەیــە، واتـە لـە ئێسـتادا کوردسـتان پێویسـتی بـە ٥٥٠٠ خوێندنـگای تـرە بەڕێـژەی ٦ 
پـۆل بـۆ هـەر خوێندنگایــەک بەپێــی کەمــی ژمــارەی پۆلــەکان لــە نــاو شــار و دەرەوەی شــار 
دەگۆڕێــــت. بـــەاڵم لەمـــاوەی ١٥ ســـاڵی داهاتـــوودا پێویسـتامن بـــە نزیکـــەی ١٤٥٠٠ خوێندنـگا 
هەیـــە چونکــە ژمــارەی خوێنــدکاران بــۆ دوو ملیــۆن بەرزدەبێتــەوە. واتــە )٨٠٠٠( خوێندنــگای تــر 

پێویستە بـە بـەراوردی ژمـارەی ئێسـتای خوێندنـگاکان.
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جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ لــە چــوار ســاڵی یەکەمــی حکومڕانــی دا )٢٠٠٠( خوێندنــگا لەناوچــە 
جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان و بەپێی پێداویستی و ژمارەی دانیشتوان دروستدەکات.

لەپــاڵ کەرتــی گشــتی دا، حکومــەت کەرتــی تایبــەت بــە تایبەتــی کۆمپانیــا گەورەکانــی بــواری 
نــەوت و چیمەنتــۆ و پیشەســازییە گــەورەکان پابەنــد دەکات بــە دروســتکردنی خوێندنــگا لەســەر 
ئەرکــی خۆیــان لــەو ناوچانــەی کاری تێدادەکــەن. بودجــەی دروســتکردنی ئــەم ٢٠٠٠ خوێندنگایــە 
نزیکــەی یــەک ملیــار دۆالرە کــە هــەر خوێندنگایــەک نیــو ملیــۆن دۆالری تێدەچێــت، واتــە هــەر 

ساڵێک حکومەت پێویستە  ٢٥٠ ملیۆن دۆالر دابینبکات.

ــادا  ــری تی ــدکار زیات ــۆ ٢٥ خوێن ــە ٢٠ ب ــچ پۆلێــک ل ــە کــە نابێــت هی ئامانجــی پانەکــە ئەوەی
بێــت، چونکــە پۆلــی جەنجــاڵ دەبێتــە هــۆی ماندووبونــی مامۆســتا و کاریگــەری خراپیشــی لەســەر 

دەروون و توانای وەرگرتنی خوێندکار دەبێت.

ــری  ــەکانی ت ــانی بەش ــە شانبەش ــای خوێندنگای ــەم ٢٠٠٠ بین ــتکردنی ئ ــی دروس جێبەجێکردن
پانــە ســراتیژییەکەی نــەوەی نــوێ دەبێــت بــۆ ســەرلەنوێ داڕشــتنەوەی سیســتەمی پــەروەردە و 

فێرکردن و گرنگیدان بە بەرهەمهێنانی تاکێکی هۆشیار و بەرهەمهێن لە کۆمەڵگادا.
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دروستکردنی 2٠ نەخۆشخانەی 
2٠٠ قەرەوێڵەیی

شەش
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بەپێـــی ســـتانداردە جیهانییـــەکان و لـە زۆربـەی واڵتانـدا بـۆ هـەر هـەزار کەسـێک پێویسـتە ٥ 
قەرەوێلـــە لـــە نەخۆشـــخانەکاندا هەبێـــت، بەپێی ئــەوەی ژمــارەی هاواڵتیانی هەرێمی کوردســتان 
ــەش  ــەد و ش ــت س ــەزار و هەش ــەوت ه ــا و ح ــەد و حەفت ــج س ــۆن و پێن ــج ملی )٥٥٧٧٨٠٦( )پێن
کەسە( کەواتە پێویســـتی بـــە نزیکەی ٢٩ هـــەزار قەرەوێڵـە هەیـە، بـەاڵم لـە ئێسـتا دا بەسـەرجەم 

نەخۆشـخانەکان ژمـارەی قەرەوێڵـەکان دەگەنـە نیـوەی ئـەو ژمارەیـە یـان کەمتـر. 

بەشــێکی پــان و بەرنامــەی ســراتیژییەکەی جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ بــۆ کەرتــی تەندروســتی 
ئــەوە بــوو کــە ڕێــژەی قەرەوێڵــە و نەخۆشــخانەکان بگەیەنێتــە ئاســتی ســتاندارد، بــەو پێیــەش لــە 
ــوار  ــەش چ ــی دروســتدەکرێت و بەم ــخانەی ٢٠٠ قەرەوێڵەی ــدا ٢٠ نەخۆش ــاڵی یەکەم ــوار س چ

هەزار قەرەوێڵە بۆ هاواڵتیانی هەرێمی کوردستان زیاد دەکات.

لەگــەڵ دروســتکردنی ئــەو نەخۆشــخانانەدا کاردەکریــت بــۆ دابینکردنـــی ژمـــارەی پزیشـــکی 
پێویســـت بـــۆ هاواڵتیانـــی هەرێمـی کوردسـتان، لـە کاتێکدا لـــە هەرێمـی کوردسـتان بـۆ هـەر ١٠ 
هـــەزار هاواڵتییـــەک ١١ پزیشـــک هەیـە، بـەاڵم لـە واڵتێکـــی وەک ئوسـتورالیا بـۆ هـەر ١٠ هـەزار 
هاواڵتییـەک ٤٨ پزیشـک هەیـە و لـە واڵتانـی یەکێتـی ئەوروپـا بـۆهــەر ١٠ هــەزار هاواڵتییــەک 
٣٣ پزیشــــک هەیــــە. هــــەر بۆیــە لــە هەرێمــــی کوردســتان بــۆ ئــــەوەی بگەینـە هاوشـێوەی 
واڵتانـــی یەکێتـــی ئەوروپـا پێویســـتامن بـە ١٣٨٠٠ پزیشـکی نـوێ هەیـــە، هەروەهـا بــۆ ئــەوەی 
وەک ئوســــتورالیامان لــــێ بێــت پێویســتامن بــە ٢٢٨٠٠ پزیشــکی نــوێ هەیــە، ئەمــە بێجگـە 
لـــەوەی ســـااڵنە بەپێـــی زیادبونـــی ژمـــارەی دانیشـــتوان بـۆ زیادبونـــی هـەر ١٠ هـــەزار کەسـێک 

پێویسـتامن بـە ٤٨ پزیشـکی نـوێ دەبێـت.
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دابینکردنــی پزیشــکی پیویســت هاوشــاندەبێت لەگــەڵ ڕێکخســـتنەوەو گۆڕینـــی ســـەرجەم 
پرۆگرامـی خوێندنـی کۆلیـژە پزیشـکییەکان بـە پشــت بەسـتـن بــە پســپۆری بیانــی و پەیامنــگاو 
زانکــــۆ پزیشــــکییە پێشــــکەوتووەکانی جیهــــان و بەرزکردنــــەوەی ئاســــتی زانســــتی و توانــای 
وەرگرتنــــی زیاتــــری خوێنــــدکاران. هەروەها هێنانــــی مامۆســــتای بیانــــی ئاســــت بــــەرز بــــۆ 
ســــەرجەم کۆلێــــژە پزیشــــکییەکان و کردنـــەوەی خولـی ڕاهێنـان بـە پشـــت بەسـن بـە پسـپۆری 
بیانـــی بـــۆ مامۆســـتا و پزیشـــکانی کۆلێـــژە پزیشــــکییەکان، لەپێنــــاو بەرزکردنــــەوەی ئاســــتی 

زانســتی مامۆســتایان و ئاشــنابونیان بــە نوێرین پێشـکەوتنی زانسـتی پزیشـکی لـە جیهانـدا.

جواڵنــه وه ی نــه وه ی نــوێ كارده كات بــۆ ســودوه رگرتنی زیاتــر لــه  میزانیــه ی فیدراڵــی عێــراق 
پێشخســتنی  و  فراوانكــردن  بــۆ  ته ندروســتی  بــواری  بــۆ  ســیادی  بودجــه ی  لــه   به تایبــه ت 

نه خۆشخانه كانی تایبه ت به  شێرپه نجه  و نه خۆشیه  درێژخایه نه كان.

بودجــەی دروســتکردنی ٢٠ نەخۆشــخانەی ٢٠٠ قەرەوێڵەیــی دەکاتــە یــەک ملیــار دۆالر، واتــە 
بــۆ هــەر نەخۆشــخانەیەک بودجــەی ٥٠ ملیــۆن دۆالر پێویســتە، بــە درێژایــی مــاوەی ئــەو چــوار 

ساڵی پرۆژەکەش پێویستە حکومەتی هەرێم سااڵنە ٢٥٠ ملیۆن دۆالر دابین بکات. 
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 دروستکردنی سێ پااڵوگەی نوێ 
لەهەرێمی کوردستان 

حەوت
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هــەن  کوردســتاندا  هەرێمــی  لــە  ســەرەکی  پااڵوگــەی  ســێ   لەئێســتادا 
ــزگای  ــە پارێ ــان و دوکان ل ــی بازی ــر و پااڵوگەکان ــزگای هەولێ ــە پارێ ــەی کار ل ــش پااڵوگ ــە ئەوی ک

سلێامنی.

بەپێــی ئامــاری وەزارەتــی ســامانە رسوشــتییەکانی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان تــا کۆتایــی 
ــەزار  ــتووەتە ١٨٠ ه ــا گەیش ــە تەنه ــان ب ــی کار و بازی ــی پااڵوگەکان ــای پااڵوتن ــاڵی ٢٠١٥ توان س
بەرمیلــی ڕۆژانــە لەکاتێکــدا، پێداویســتی ڕۆژانــەی هەرێــم پااڵوتنــی نزیکــەی ١٣٠ هــەزار بەرمیلــی 
ڕۆژانەیە.ئەمــە بێجگــە لــە توانــای پااڵوتنــی پااڵوگــەی دوکان، کــە پێکــەوە لەگــەڵ پااڵوگەکانــی تــر 

توانای بەرهەمهێنانیان لە ٢٠٠ هەزار بەرمیلی ڕۆژانە تێپەڕدەکات.

جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ پانــی ئــەوەی هەیــە لــە مــاوەی چــوار ســاڵدا مۆڵەتــی ســێ پااڵوگــە 
ــە ٥٠  ــای پااڵوتنــی ل ــەکان و هــەر پااڵوگەیەکیــش پێویســتە توان ــی و ناوخۆیی ــا بیان ــە کۆمپانی بدات
ــی هەرێمــی  ــی پااڵوگەکان ــای پااڵوتن ــەش توان ــەم پێی ــەوە دەســتپێبکات. ب ــی ڕۆژان هــەزار بەرمیل
کوردســتان لــە ٤٠٠ هــەزار بەرمیلــی ڕۆژانــە نزیــک دەبێتــەوە لــە کاتێکــدا هەرێــم پێویســتی بــە 

١٣٠ هەزار بەرمیلی ڕۆژانە هەیە.

ــە  ــەرز و مەرج ــی ب ــە کوالێت ــتان ب ــی کوردس ــە هەرێم ــوێ ل ــەی ن ــێ پااڵوگ ــتکردنی س دروس
ســتانداردەکانی پااڵوتنــی ســوتەمەنی کاریگــەری زۆری لەســەر نرخــی بەنزیــن و نەوتــی ســپی و 
ــبڕکێی  ــە پێش ــا دەبێت ــت. هەروەه ــتای دایاندەبەزێنێ ــی ئێس ــوەی نرخ ــۆ نی ــت و ب ــل دەبێ گازوای

نێوان پااڵوگەکان بۆ بەرهەمهێنانی باشرین و بەرزترین کوالێتی سوتەمەنییەکان.
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و  ئاشــکرا  پێشــبڕکێی  لەڕێگــەی  پێــدان  مۆڵــەت  و  پااڵوگەیــە  ســێ  ئــەم  دروســتکردنی 
پێشکەشــکردنی پرۆپۆزەلــەوە دەبێــت لــە الیــەن کۆمپانیــا بیانــی و ناوخۆییــەکان. هەروەهــا 
لەڕێگــەی وەزارەتــی ســامانە رسوشــتییەکانی هەرێــم و وەزارەتــی نەوتــی عێراقــەوە نەوتــی خــاو 

بۆ سەرجەم پااڵوگەکان بەبێ جیاوازی دابیندەکرێت.

بــە تەواوبونــی ئــەو ســێ پااڵوگەیــە، بێجگــە لــەوەی نرخــی ســوتەمەنی بــۆ نیــوە دادەبەزێنێت، 
دەبێتــە ســەرچاوەیەکی داهاتیــش بــۆ هەرێمــی کوردســتان چونکــە ئــەو بــڕە زیــادەی دەپاڵێورێــت 
دەتوانرێــت هەنــاردەی پارێزگاکانــی دراوســێی هەرێمــی کوردســتان بکرێــت. بێجگــە لــە داهاتیــش 

ئەو کارە بەشداردەبێت لە زیادکردنی هەلی کار لە هەرێمی کوردستاندا.

مەرجــی ســەرەکیش بــۆ پااڵوگــەکان بەرهەمهێنانــی بەرزتریــن کوالێتــی جۆرەکانــی ســوتەمەنی 
ــەکات و  ــتان ن ــی کوردس ــی هەرێم ــتی هاواڵتیان ــەر تەندروس ــەک لەس ــچ کاریگەریی ــە هی ــە، ک ی
ڕۆژانــە بەرهەمەکانیــان لــە الیــەن تاقیگەکانــی حکومەتــی هەرێمــەوە تێســت دەکرێــت و هــەر 
پااڵوگەیــەک کێشــە لــە بەرهەمەکەیــدا هەبــوو ســزای دارای قــورس دەدرێــت تــا دەگاتــە ئاســتی 

لێسەندنەوەی مۆڵەتەکەی.

هەروەهــا ئــەو ســێ پااڵوگەیــەی لــە ئێســتادا هەیــە )کار و بازیــان و دوکان( پێداچونــەوە بــە 
مۆلەتەکانیانــدا دەکرێــت و دەخرێنــە ژێــر چاودێریــی و ڕێنامییەکانــی حکومەتــی هەرێمــی 
ــتان  ــی کوردس ــی هەرێم ــدی هاواڵتیان ــە بەرژەوەن ــت و ل ــەر دادەنرێ ــان لەس ــتان و باجی کوردس

سوودیان لێ وەردەگیرێت.
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پێدانی قەرز بە )4٠٠٠٠( 
پرۆژەی بچوک و مامناوەند 

هەشت
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ــوری  ــەوەی ئاب ــی کار و بوژاندن ــی هەل ــۆ زیادکردن ــوێ ب ــەوەی ن ــەوەی ن ــی جواڵن ــی پان بەپێ
ــۆ  ــت ب ــۆن دۆالر( تەرخاندەکرێ ــڕی )٥٠٠ ملی ــاڵدا ب ــوار س ــاوەی چ ــە م ــتان ل ــی کوردس هەرێم

هاوکاریی دارایی و پێدانی قەرز بە )٤٠٠٠٠( )چل هەزار( پرۆژەی بچوک و مامناوەند.

لەهــەر ســاڵێکدا بەبــڕی )١٢٥ ملیــۆن دۆالر( هــاوکاری دارایــی )١٠٠٠٠( )دە هــەزار( پــرۆژەی 
بچــوک و مامناوەنــد دەکرێــت، بەجۆرێــک بــڕی قەرزەکــە لەنێــوان )٧٥٠٠( )حــەوت هــەزار و پێنــج 

سەد دۆالر( بۆ )١٥٠٠٠( )پانزە هەزار دۆالر( دا دەبێت.

قەرزەکــە هیــچ ســودێکی ناچێتــە ســەر و تەنهــا ڕێــژەی )٢%(یــان وەک هاوبەشــیکردنی قازانــج 
بــۆ بەڕێوەبردنــی پرۆژەکــە و فراوانبونــی لــە خــاوەن قــەرزەکان وەردەگیرێتــەوە، لــەدوای وەرگرتنی 
ــت  ــەم دەبێ ــاڵی یەک ــە دوای س ــەاڵم ل ــەوە، ب ــێ وەرناگیرێت ــان ل ــاڵ هیچی ــەک س ــا ی ــە ت قەرزەک

بەشێوەی مانگانە و لەماوەی )سێ ساڵدا( )٣٦ مانگ( قەرزەکە بدەنەوە.

پێدانــی قــەرزەکان بــە هاواڵتیــان بــە شــار و قــەزا و ناحییــە و گونــدەکان بەپێــی ڕێــژەی دانیشــتوان 
دەبێــت و ئەولەوییــەت دەدرێتــە بیرۆکەکانــی پرۆژەکانــی پیشەســازی و بەرهەمهێنــان و دامەزراندنــی 
کارگــەی بچــوک و کشــتوکاڵ. ئــەم بەرنامەیــە ســەراتەیەکی گرنــگ و کاریگــەر دەبێــت لــە ســراتیجی 
ئاوەدانکردنــەوەو بوژاندنــەوەی ئابــوری واڵت گەشــەی بزنســی مامناوەنــد و ڕەخســاندنی دەیــان 

هەزار هەلی کار. 
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ــەرزی  ــەی ق ــاوی )فەرمانگ ــدەوە بەن ــی تایبەمتەن ــەی فەرمانگەیەک ــم لەڕێگ ــی هەرێ حکومەت
ــە و  ــوێنی پرۆژەک ــژەی ش ــی ڕێ ــت و بەپێ ــرۆژەکان وەردەگرێ ــی پ ــەرجەم پرۆپۆزەل ــرۆژەکان( س پ

گرنگی پرۆژەکە، قەرزەکە دەدرێت بە هاواڵتیان.

ــار و  ــەرجەم ش ــەردەوام لەس ــی ب ــی ڕاهێنان ــرۆژەکان خول ــەرزی پ ــەی ق ــا فەرمانگ هەروەه
ــە  ــن ببن ــۆن بتوان ــان کەچ ــی هاواڵتی ــۆ ڕاهێنان ــەوە ب ــتان دەکات ــی کوردس ــارۆچکەکانی هەرێم ش

خاوەنی پرۆژەی خۆیان و بتوانن سوودمەندبن لە قەرزی پرۆژەی بچوک.
ــی  ــەک بەالن ــەر پرۆژەی ــەر ه ــان، گ ــە کاری ــرۆژە و کەوتن ــەزار پ ــە ٤٠ ه ــەرز ب ــی ق بەپێدان
کەمــەوە ٢ بــۆ ٣ کــەس کاری تیــادا بــکات، ئــەوا لــە مــاوەی ٤ ســاڵدا )١٠٠ هــەزار( هەلــی کاری 

نوێ لە هەرێمدا دروستدەبێت. 

ئــەم پرۆژانــە هاوکاردەبــن بــۆ بەرزکردنــەوەی ئاســتی بەرهەمهێنانــی ناوخۆیــی و پڕکردنــەوەی 
ــە دەرەوەی  پێداویســتییەکانی هاواڵتیــان و کەمکردنــەوەی ئاســتی هاوردەکردنــی بەرهەمــەکان ل

هەرێمی کوردستانەوە.

بەکارخســتنی پــرۆژە بچوکــەکان بێجگــە لــە کەمکردنــەوەی ڕێــژەی بێــکاری، دەبێتــە هۆکارێکی 
ســەرەکی وگەشەســەندنی ئابــوری و بوژاندنــەوەی بــازار. توانــا ناوخۆیییەکانیــش پەرەپێــدەدات و 

هاواڵتیانی هەرێم زیاتر پشت بەخۆیان دەبەسن بۆ پڕکردنەوەی پێداویستییەکانیان.
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ناشتنی8٠ ملیۆن نەمام و 
بەرزکردنەوەی ڕێژەی سەوزایی 

بۆ %18

نۆ
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بەپێــی ئامارەکانــی وەزارەتــی کشــتوکاڵی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان رێــژەی ســەوزایی لــە 
ــە  ــەوزایی ٢٨% ک ــژەی س ــا ڕێ ــی وەک تورکی ــەاڵم لەواڵتێک ــەی ١٣%، ب ــتان نزیک ــی کوردس هەرێم
دەکاتــە ســێ ئەوەنــدەی ڕێــژەی ســەوزایی لــە هەرێمــی کوردســتان، لەکاتێکــدا جوگرافیــا و 

کەشوهەوای تورکیا و هەرێمی کوردستان هاوشێوەیە.

ــوار  ــر چ ــەزار کیلۆمەت ــل ه ــەی )٤٠٠٠٠( )چ ــراق نزیک ــتانی عێ ــی کوردس ــەری هەرێم ڕووب
گۆشــەیە( و بەپێــی ئامــارەکان تەنهــا ڕووبــەری )٥٢٠٠( )پێنــج هــەزار و دوســەد کیلۆمەتــر چــوار 
گۆشــە( ســەوزای لەهەرێمــی کوردســتاندا هەیــە. بــۆ ئــەوەی ڕێــژەی ســەوزایی لەهەرێمــی 
کوردســتان بگاتــە ١٨% پێویســتە ڕووبــەری ســەوزایی بــۆ )٧٢٠٠( ) هەشــت هــەزار کیلۆمەتــر چــوار 
ــەری  ــر چــوار گۆشــە( ڕووب ــە پێویســتە )٢٠٠٠( )دوو هــەزار کلیۆمەت ــەوە، وات گۆشــە( بەرزبکەین

سەوزایی زیاد بکەین.

دووری نێــوان دوو دار پێویســتە ٥ مەتــر بێــت، واتــە هــەر دارێــک لــە کاتــی گەورەبونــی دا ٢٥ 
مەتــر دووجــا ســەوزایی بــە چــواردەوری خۆیــدا دروســتدەکات. واتــە بــۆ زیادکردنــی )٢٠٠٠( )دوو 
هــەزار کلیۆمەتــر چــوار گۆشــە( لــە هەرێمــی کوردســتان پێویســتامن لــە ناشــتنی ٨٠ ملیــۆن داری 

نوێ هەیە.
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پــرۆژەی ناشــتنی ئــەم ٨٠ ملیــۆن نەمــام و داری نــوێ یــە لــە چەنــد ڕێگەیــەوە بــە چــوار ســاڵ 
جێبەجێدەکرێــت. بەشــێکی دەســپێردێتە کەرتــی تایبــەت بــە تایبەتــی پرۆژەکانــی نیشــتەجێبوون و 
ــوێ  ــایەکی ن ــا یاس ــازی. هەروەه ــەوت و پیشەس ــواری ن ــی ب ــا کۆمپانیاکان ــتوگوزار هەروەه گەش
ــت  ــی دەبێ ــک منداڵێک ــە هــەر خێزانێ ــەوەی ک ــۆ ئ ــت ب ــان دەدرێ ــی هاواڵتی ــت و هان دەردەکرێ
نەماێکــی بــۆ بنێژێــت و لەهــەر شــار و قــەزا و ناحیەیــەک پارچەیــەک زەوی گــەورە تەرخاندەکرێت 
بــە ئــەو دارانــە و نــاوی منداڵەکــەی لەســەر دەنورسێــت. هەروەهــا بەپێــی ڕێنامیــی نــوێ لەکاتــی 
نۆژەنکردنــەوەی خانــو و بینــا و باڵەخانــەکان هاواڵتیــان ناچــار دەکرێــن بــە پێــی یاســا بــە ناشــتنی 

نەمام بەپێی ڕووبەری شوێنەکەیان.

ئــەم هەڵمەتانــە لــە چوارچێــوەی پــرۆژەی نیشــتیامنی ســەوزکردنەوەی هەرێمــی کوردســتاندا 
دەبێــت و لەڕێگــەی چاالکــی و پــرۆژە جۆراوجۆرەکانــەوە کارێــک دەکرێــت کــە النــی کــەم 
ســەرجەم هاواڵتییانــی هەرێمــی کوردســتان گــەر لــە ناشــتنی یــەک نەمامیــش بێــت بەشــداریی لــە 

هەڵمەتەکەدا بکەن.

بەرزکردنــەوەی ڕێــژەی ســەوزایی لەهەرێمــی کوردســتان کاریگــەری دەبێــت لەســەر کەرتــی 
گەشــتوگوزار و زیادبونــی ســامانی ئــاوی ژێــر زەوی و پاکردنــەوەی ژینگــەی هەرێمــی کوردســتان و 
کەبونــەوەی زیانــەکان و ڕێــژەی دوانــە ئۆکســیدی کاربــۆن لــە هــەوادا و کەمبونــەوەی ڕەشــەبا و 
خۆڵباریــن و کاریگــەری ئەرێنــی راســتەوخۆ لەســەر تەندروســتی ســەرجەم هاواڵتیانــی هەرێمــی 

کوردستان.



37

کەمکردنەوەی قوربانییانی 
ڕووداوەکانی هاتوچۆ

دە
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ــی  ــی ڕووداوەکان ــەوەی قوربانیان ــوێ کەمکردن ــەوەی ن ــەوەی ن ــی جواڵن ــە پانەکان ــک ل یەکێ
هاتوچۆیــە کــە بــەراوردی هەندێــک لەواڵتانــی تــر ڕێــژەی قوربانییەکانــی هاتوچــۆ لــە هەرێمــی 

کوردستاندا زۆر بەرزە.

ــاڵی ٢٠١٥ دا، ٤٤٨٥  ــە )س ــم  ل ــۆی هەرێ ــتی هاتوچ ــی گش ــی بەڕێوەبەرایەت ــی ئامارەکان بەپێ
روداو هەبــووە، ٨٥٨ کــەس گیانیانلەدەســتداوە، ١٢٣٥٤ کــەس برینداربــوون.( لــە )ســاڵی ٢٠١٦دا،  
٤٤٣٦ روداو هەبــووە، ٨١٧ کــەس گیانیانلەدەســتداوە، ١١١٨٨ کــەس برینداربــوون.( هەروەهــا لــە 

)ساڵی ٢٠١٧ دا، ٤٣٨٥ روداو هەبووە، ٦٩٠ کەس گیانیانلەدەستداوە، ٧٠١٦ کەس برینداربوون(.

ــژەی ڕووداو و  ــەوا ڕێ ــکەوتوو، ئ ــی پێش ــە واڵتان ــت ب ــەراوورد بکرێ ــەدا ب ــەم ژمارەی ــەر ئ ئەگ
گیانلەدەســتدان بەهــۆی ڕووداوی هاتوچــۆوە زۆر بــەرزە لــە هەرێمــی کوردســتان، واڵتــی ســوید 
ــی  ــی ڕووداوەکان ــەاڵم قوربانیان ــتانە، ب ــی کوردس ــدی هەرێم ــارەی دانیشــتوانی دوو ئەوەن ــە ژم ک
ــەس  ــاڵی ٢٠١٦ دا ٢٧٠ ک ــە س ــە ل ــۆ منون ــتانە، ب ــی کوردس ــێی هەرێم ــەر س ــەک لەس ــۆ ی هاتوچ
بــۆ  هەیــە  پانیــان  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  هاتوچــۆوە،  ڕووداوەی  بەهــۆی  گیانیانلەدەســتداوە 
کەمکردنــەوەی زیاتــر ڕووداوەکانــی هاتوچــۆ و قوربانییەکانــی، چونکــە هــەر لــە ســوید لــە ســاڵی 
١٩٩٦ دا ٥٤١ کــەس بەهــۆی ڕووداوەکانــی هاتوچــۆوە گیانیانلەدەســتداوە لــە دوای ٢٠ ســاڵ 

ژمارەکە بۆ کەمر لە نیوە دابەزیوە.
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پانــی کەمکردنــەوەی رووداوەکانــی هاتوچــۆ لەڕێگــەی چاکردنــەوەی ڕێگاوبانــەکان بــە 
تایبەتــی ڕێــگای خێــرای نێــوان شــار و قــەزاکان، هەروەهــا بەهێزکردنــی ڕێنامیــی و جێبەجێکردنــی 
ــی  ــە ســزای دارای ــەکان و قورســکردنی ســزاکانی ســەرپێچیکەرانی هاتوچــۆ ل ــی ئوتومبێل توندوتوڵ

زیاتر و لێسەندنەوەی مۆڵەتی شۆفێری و تا دادگاییکردن.

ــی ســەرجەم پێداویســتییەکانیان  ــی پۆلیســی هاتوچــۆ و دابینکردن ــە ڕاهێنان هەروەهــا پانەک
لەکاتــی  و  شــۆفێران  لــە  ســەرپێچی  ســزای  وەرگرتنــی  گۆڕینــی  لەگــەڵ  لەخۆدەگرێــت، 

دووبارەکردنەوەی سەرپێچییەکان مۆڵەتەکانیان لێوەردەگیرێتەوە.

جگــه  لــه  راهێنــان بــه  پۆلیســی هاتوچــۆ، پانــی نــه وه ی نــوێ وایــه  كــه  ســود لــه  ته كنه لۆژیــا 
ــی روداوی  ــه وه ی هۆكاره كان ــۆفێر و كه مكردن ــه  ش ــر ل ــیاری زیات ــی هۆش ــۆ پێدان ــت ب وه ربگیرێ

هاتوچۆ به تایبه ت ئه و روداوانه ی ده بنه  هۆی زیانی گیانی.

شــۆفێری  مۆڵه تــی  وه رگرتنــه وه ی  ئاســتی  تــا  ده كرێــت  زیــاد  شــۆفێر  ســه ر  ســزاكانی 
به مه به ستی رێگرتن له  خراپ به كارهێنانی ئۆتۆمبێل و تیژره وی مه ترسیدار.

ئاماژەکانــی  و  بەڕێنامیــی  بەنەبونــی  پەیوەنــدی  تــری ڕووداوەکانــی هاتوچــۆ  بەشــێکی 
سەرشــەقام و ڕێگاکانــەوە هەیــە، هەروەهــا نەبونــی توندوتۆڵــی لەنێــو ئوتومبێلــەکان کــە ئەمــەش 

لەڕێگەی دەرکردنی ڕێنامیی نوێ و چاودێریی وردەوە دەتوانرێت چارەسەربکرێت.

ــی  ــاڵدا قوربانییەکان ــوار س ــاوەی چ ــە م ــە ل ــەوەی هەی ــی ئ ــوێ پان ــەوەی ن ــەوەی ن جواڵن
ڕووداوەکانــی هاتوچــۆ بــۆ نزیکــەی نیــوەی ئێســتای کەمبکاتــەوە، لەگــەڵ کارکــردن بــە پانێکــی 

سراتیژی بۆ بەردەوامی کەبونەوەی رووداوەکان و قوربانییەکانی لە ساڵەکانی داهاتوو تردا.



4٠

 دابینکردنی پێداویستی ناوخۆ 
لە بەرهەمە کشتوکاڵییەکان 

یانزە
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ــە،  ــتی هەی ــی پێویس ــراوان و باران ــی ف ــەی بەپیت ــتان زەویی ــی کوردس ــەوەی هەرێم ــەڵ ئ لەگ
ــە  ــک ل ــە یەکێ ــەوەی ببێت ــۆ ئ ــت ب ــتوکاڵ وەربگیرێ ــە کش ــوود ل ــراوە س ــتا نەتوان ــا ئێس ــەاڵم ت ب

سەرچاوەکانی داهات و هەروەها تەواوی پێداویستییەکانی ناوخۆی هاواڵتیان پڕبکاتەوە.

ــتوکاڵییەکان  ــە کش ــەی بەرهەم ــە زۆرین ــە  ک ــەوەی هەی ــی ئ ــوێ پان ــەوەی ن ــەوەی ن جواڵن
و  جوتیــاران  هاوکاریکردنــی  لەڕێگــەی  بەرهەمبهێرنێــت  کوردســتان  هەرێمــی  لەناوخــۆی 
تەرخانکردنــی زەوی فــراوان و کارئاســانی و دابینکردنــی خزمەتگوزارییــە بنەڕەتییــە پیویســتییەکانی 
کشــتوکاڵ و قەدەغەکردنــی هاوردەکردنــی ســەرجەم ئــەو بەرهەمــە کشــتوکاڵییانەی لەنێــو 

هەرێمی کوردستان بەقەت پێویستی وو داواکاری بەرهەم دەهێرنێن.

پانەکــە بەشــێوەیەکە کــە لەمــاوەی چــوار ســاڵدا ســێکتەری کشــتوکاڵ لەهەرێمــی کوردســتان 
ــکات و دەســت  ــدا دابینب ــەواوی پێداویســتی ناوخــۆ لەســەرجەم وەرزەکان ــە ت ــە ئاســتێک ک بگات
ــە  ــەش دەبێت ــە ئەم ــتان ک ــی کوردس ــۆ دەرەوەی هەرێم ــەکان ب ــاردەی بەروبوم ــە هەن ــت ب بکرێ

یەکێک لەسەرچاوە گرنگەکانی داهات بۆ هەرێمی کوردستان.

هەرێمــی کوردســتان بەپێــی یاســا  هــاوردەی ســەرجەم ئــەو بەرهەمــە کشــتوکاڵی و بەرهەمــە 
ئاژەڵیانــە قەدەغــەدەکات کــە لەنــاو هەرێمــی کوردســتان بەشــی پێویســت بەرهــەم دەهێرنێــت، 
لەهەمــان کاتــدا لەڕێگــەی ڕێنامیــی پێویســتەوە ڕێگریــی دەکرێــت کــە یــاری بەنرخــەکان بکرێــت 

و لەسەر هاواڵتیان بەرزبکرێتەوە.
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هەروەهــا حکومەتــی هەرێــم هــاوکاری جوتیــاران و ئاژەڵــداران دەبێــت بەکردنــەوەی خولــی 
تایبــەت بــۆ بەرەنگاربونــەوەی نەخۆشــی و کێشــە کشــتوکاڵی و ئاژەڵدارییــەکان. هەروەهــا راهێنان 
و دابینکردنــی نوێریــن ئامێــر و کەرەســتەی کشــتوکاڵی بــۆ زیادکردنــی بەرهــەم و کارئاســانی کاری 

کشتوکاڵی و ئاژەڵداری.

ــەو  ــۆ ئ ــم ب ــازاری دەرەوەی هەرێ ــەوەی ب ــۆ دۆزین ــت ب ــاران دەبێ ــەت هــاوکاری جوتی حکوم
بەرهەمانــەی زیــاد لەپێداویســتی ناوخــۆ بەرهــەم دەهێرنرێــت، هەروەهــا دروســتکردنی کارگــەی 

لە قتونان و پێچانەوەی بەرهەمە کشتوکاڵییەکان.

هــەر لــەم چوارچێوەیــەدا حکومەتــی هەرێمــی بانکی کشــتوکاڵی چــاالک دەکاتــەوەو لەڕێگەی 
ئــەو بانکــەوە قــەرز دەداتە ئــەو جوتیارانــەی پرۆژەی نــوێ و زەبــەالح و بەرهەمهێــن دادەمەزرێنن 

و کاریگەری لەسەر ئابوری و کەرتی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان دروستدەکەن.

ــەو  ــرۆژە زەبەالحــە کشــتوکاڵییەکان، چونکــە ل ــە پ ــت ب ــە بانکــی کشــتوکاڵی گرنگــی دەدرێ ل
پرۆژانــەدا ڕێــژەی بەرهەمهێنــان زۆر زیاتــرە و تێچــووی بەرهەمهێنانیــش کەمــرە، کــە ئەمــەش وا 
دەکات بێجگــە لــە دابینکردنــی پێداویســتییەکانی ناوخــۆی هەرێمــی کوردســتان، بەرهەمــە 
ــر لەســەرچاوەکانی  ــە یەکێکــی ت ــە دەرەوەی هەرێمــی کوردســتان و ببێت کشــتوکاڵییەکان بنێردرێن

داهات.
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پێدانی زەوی کشتوکاڵی و 
قەرزی پرۆژە بە دەرچووانی 

کشتوکاڵ 

دوانزە
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لەگــەڵ کردنــەوەی زانکۆکانــی هەرێمــی کوردســتان و پەیامنگاکانــی لــە ســااڵنی نەوەدەکانــەوە 
کۆلێــژی کشــتوکاڵ و بەشــە جیاوازەکانــی لەنێــو زۆرینــەی زانکــۆ و پەیامنگاکانــی هەرێمــی 
ــکارن و  ــان بێ ــراوەو زۆرینەی ــێ وەرنەگی ــەاڵم دەرچــووان ســودیان ل ــە، ب ــان هەی کوردســتاندا بونی
ئەوانەشــی کاریــان هەبێــت کارێکــی جیــاوازە لــەوە دەکــەن کــە ســااڵنێک لــە زانکــۆ و پەیامنــگاکان 

خوێندویانە.

ــرۆژەکان و  ــەرزی پ ــە ســندوقی ق ــرۆژە ل ــەرزی پ ــوێ، ق ــەوەی ن ــەوەی ن ــی جواڵن ــی پان بەپێ
بانکــی کشــتوکاڵی، هەروەهــا زەوی کشــتوکاڵی دەدرێتــە دەرچووانــی خــاوەن بیرۆکــەی پــرۆژەی 
کشــتوکاڵی لــە  کۆلێــژ و بەشــەکانی کشــتوکاڵ لــە زانکــۆ و پەیامنگاکانــی هەرێمــی کوردســتان. ئــەو 
دەرچووانــەی کــە توانــای بەڕێوەبردنــی پــرۆژەی کشــتوکاڵییان هەیــە و دەتوانــن ســەربەخۆ 

کاربکەن و ببنە خاوەن پرۆژە.

شــێوازی پێدانــی قــەرز و زەوییــە کشــتوکاڵییەکان بەپێــی پێشکەشــکردنی پرۆپۆزەلــی پــرۆژە و 
خاڵبەنــدی دەبێــت کــە منــرەی دەرچووەکــە لــە زانکــۆ و ســاڵی دەرچوونــی ئەژماردەکرێــت لەگــەڵ 

جۆری پرۆژەکە و سوودمەندی بۆ ئابوری و سێکتەری کشتوکاڵ لە هەرێمی کوردستاندا.

ــت و  ــن دەکرێ ــەوە دابی ــەرچاوە ئاوییەکان ــتوکاڵ و س ــی کش ــەن وەزارەت ــە الی ــەکان ل زەویی
لەگەڵ قەرزی پرۆژەکەدا لەالیەن فەرمانگەی قەرزی پرۆژەکانەوە دابەشدەکرێت.



45

قەرزەکــە هەمــان ئــەو یاســا و ڕێســایانە دەیگرێتــەوە کــە فەرمانگــەی قــەرزی پــرۆژەکان یــان بانکــی 
ــگا کشــتوکاڵییەکان  ــی زانکــۆ و پەیامن ــۆ دەرچووان ــەاڵم ب ــان، ب ــە هاواڵتی ــێ دەدات کشــتوکاڵی قــەرزی پ
بەرزتریــن ڕێــژەی قەرزیــان بــۆ ئەژماردەکرێــت کــە ١٥ هــەزار دۆالرە، دوو دەرچــوو دەتوانــن پێکــەوە 

پرۆژەیەک بە هاوبەشی بکەن و پێکەوە ٣٠ هەزار دۆالر بە قەرز بۆ پرۆژەکەیان وەربگرن.

ــیکردنی  ــژەی )٢%( وەک هاوبەش ــا ڕێ ــااڵنە تەنه ــەر و س ــە س ــودێکی ناچێت ــچ س ــە هی قەرزەک
قازانج بۆ بەڕێوەبردنی پرۆژەکە و فراوانبونی لە خاوەن قەرزەکان وەردەگیرێتەوە.

لــەدوای وەرگرتنــی قەرزەکــە تــا یــەک ســاڵ هیچیــان لــێ وەرناگیرێتــەوە، بــەاڵم لــە دوای ســاڵی 
یەکەم دەبێت بەشێوەی مانگانە و لەماوەی )سێ ساڵدا( )٣٦ مانگ( قەرزەکە بدەنەوە.

پێدانــی قــەرزەکان بــە هاواڵتیــان بــە شــار و قــەزا و ناحییــە و گونــدەکان بەپێــی ڕێــژەی 
دانیشتوان دەبێت و پێویستی ئەو ناوچانە بە پرۆژە کشتوکاڵی و ئاژەڵدارییەکان دەبێت.

زەوییــە کشــتوکاڵییەکان بەشــێوەی موســاتەحە بــۆ مــاوەی ٣٠ ســاڵ دەدرێتــە خــاوەن پــرۆژەکان 
بــە نرخێکــی رەمــزی لەگــەڵ مافــی نوێکردنــەوەی گرێبەســتەکان، بــەاڵم بێجگــە لــە خــاوەن پرۆژەکــە 
ــە  ــێوەیەک زەوییەک ــچ ش ــە و بەهی ــەی نیی ــەر زەوییەک ــردن لەس ــی کارک ــر ماف ــێکی ت ــچ کەس هی

مامەڵەی پێوە ناکرێت.
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بۆ دروستکردنی کارگه 
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ــازی و  ــی پیشەس ــی کەرت ــۆ پەرەپێدان ــوێ ب ــەوەی ن ــەوەی ن ــاڵییەکەی جواڵن ــوار س ــە چ ــە پان ل
بەرهەمهێنانــی خــۆراک، یەکێــک لــە خاڵــە ســەرەکییەکانی پێدانــی زەوی و قــەرزی پــرۆژە و پاڵپشــتیی 
ــی  ــەی بەرهەمهێنان ــی کارگ ــۆ دامەزراندن ــکارەکان ب ــەرمایەدار و خاوەن ــۆ س ــایی ب ــانی یاس و کارئاس

خۆراک و کەرەستەی جۆراوجۆر لە هەرێمی کوردستان.

لەئێســتادا زۆرینــەی پێداویســتییە خۆراکییەکانــی ڕۆژانــە و کەرەســتەکانی بەکارهێنانــی ڕۆژانــە لــە 
ــار  ــۆن دین ــڕی ١٠ ترلی ــە ب ــاڵی ٢٠١٤ دا ب ــە س ــت، ل ــتانەوە هاوردەدەکرێ ــی کوردس دەرەوەی هەرێم
کەلوپــەل هــاوردەی هەرێمــی کوردســتان کــراوە، هەروەهــا لــە ســاڵی ٢٠١٥ دا دابەزیــوە بــۆ ٤ ترلیــۆن 

دینار بەهۆی قەیرانی داراییەوە.

لەئێســتادا چــواردە واڵت لەڕێگــەی ٥ خاڵــی ســنوریی و دوو فڕۆکەخانــەوە کەرەســتە و کەلوپــەل 
هــاوردەی هەرێمــی کوردســتان دەکــەن، لەکاتێکــدا زۆرینــەی ئــەو کەرەســتە و کەلوپەالنــە دەتوانرێــت 

لەناو هەرێمی کوردستان دروستبکرێت و ببێتە سەرچاوەیەکی داهات.

هاوردەکردنــی زۆرینــەی پێویســتی و کەرەســتەکانی ڕۆژانــە لــە دەرەوەی هەرێمــی کوردســتانەوە، 
ــەوەی  ــی کار و بەرزبون ــەوەی هەل ــم و کەمبون ــوری هەرێ ــی لەســەر دۆخــی ئاب کاریگەرییەکــی خراپ

بێکاری دروستکردووەو ئابوری هەرێمی کوردستانی کردووەتە ئابورییەکی بەرخۆر.
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نــەوەی نــوێ پانــی ئەوەی هەیــە لەڕێگەی ئــەو پرۆژانە و دروســتکردنی کارگــەی بەرهەمهێنانەوە، 
هەلــی کار زیادبــکات و ببێتــە هــۆکاری دابینکردنــی پێداویســتییەکانی ڕۆژانــە لەنێوخــۆی هەرێــم و 
ــوری  ــەوەی ئاب ــۆ بوژاندن ــە ئەمــەش ســەرەتایەکە ب ــردن، ک ــژەی هاوردەک ــی ڕێ ــەوەی تەواوەت کەمبون

هەرێمی کوردستان.

زەوییــەکان بەشــێوەی موســاتەحە بــۆ مــاوەی ٣٠ ســاڵ دەدرێتــە خــاوەن پــرۆژەکان بــە نرخێکــی 
رەمــزی لەگــەڵ مافــی نوێکردنــەوەی گرێبەســتەکان، بــەاڵم بێجگــە لــە خــاوەن پرۆژەکــە هیچ کەســێکی 

تر مافی کارکردن لەسەر زەوییەکەی نییە و بەهیچ شێوەیەک زەوییەکە مامەڵەی پێوە ناکرێت.

ــی  ــت و ڕێگری ــەکان دەکرێ ــە خۆماڵیی ــەوە هــاوکاری بەرهەم ــی یاســای تایبەت لەڕێگــەی دەرکردن
دەکرێــت لــە هاوردەکردنــی ئــەو بەرهەمانــەی لــە ناوخــۆی هەرێمــی کوردســتان بەرهەمدەهیرنێــن، 
بەمەرجێــک کارنەکاتــە ســەر بەرزبونــەوەی نــرخ و زیــان بــە هاواڵتیانــی هەرێمــی کوردســتان 

نەگەیەنرێت.
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بەهێزکردنی دامەزراوەی کوالێتی 
کۆنترۆڵ و چاودێریی بازرگانی

چواردە
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ســااڵنە بڕێکــی زۆر لــە کەرەســتە و کەلوپــەل و خــۆراک هــاوردەی هەرێمــی کوردســتان دەکرێــت 

ــی  ــەری خراپ ــاوەوە، کاریگ ــی گونج ــی کۆنتڕۆڵ ــز و کوالێت ــی بەهێ ــی چاودێری ــۆی نەبون ــەاڵم بەه ب

کردووەتــە ســەر تەندروســتی هاواڵتیانــی هەرێمــی کوردســتان و هەندێــک جــار بووەتــە هــۆی 

لەدەســتچونی ئەندامێکــی جەســتەیان هــەر وەک ئــەوەی دەرزی ئاڤاســتین بەســەر هەندێــک 

هاواڵتیدا هێنایی و بیناییان لەدەستدا.

بەپێــی یاســایەکی نــوێ بڕیاردەدرێــت لەســەر قورســکردنی ســزای ئــەو بــازرگان و کۆمپانیایانــەی 

ــتگیرکردن و  ــا دەس ــن. هەروەه ــان دەفرۆش ــە هاواڵتی ــەرچوو ب ــراپ و بەس ــی خ ــۆراک و بەرهەم خ

ــەرچوەوە.  دوای  ــراپ و بەس ــی خ ــۆراک و بەرهەم ــە خ ــردن ب ــی بازرگانیک ــی تۆمەتباران دادگایکردن

سزادانیشــیان لــە الیــەن دادگاوە، ئــەوا دەخرێنــە لیســتی ڕەشــەوەو کاری کۆمپانیــاکان ڕادەگیرێــت و 

خۆشیان لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنەوە وێنەیان باڵودەکریتەوە.

لەئێســتادا ڕۆژانــە خۆراکــی خــراپ و بەســەرچوو لــە بازاڕەکانــدا دەســتی بەســەردا دەگیرێــت بەاڵم 

بــۆ چەنــد ڕۆژێــک شــوێنەکە دادەخرێــت و ســزایەکی دارایــی دەدرێــت و دواتــر دەکرێتــەوە، ئەمــەش 

نەبووەتە ڕێگر لەوەی ئەو کەس و بازرگانانە ئەو کارانە دووبارە نەکەنەوە.
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کوالێتــی کۆنــرۆڵ و چاودێــری بازرگانــی بــەس خــۆراک و پێداویســتییەکانی ڕۆژانــە ناگرێتــەوە کــە 

ــی ناوخــۆ، هەروەهــا ســوتەمەنی و  ــە دەرەوەی هەرێمــەوە هــاوردە دەکرێــت، بەڵکــو بەرهەمەکان ل

ئوتومبێل و سەرجەم کەرەستەکانی کە لەدەرەوە هاوردە دەکرێن و لەناوخۆ بەرهەم دەهێرنێن.

ــە  ــرۆڵ، ڕێگــە لەســەرجم دەســت تێوەردان ــی کۆن ــۆ کوالێت ــوێ دا ب ــی یاســایی ن لەگــەڵ دەرکردن

حزبــی و کەســە سیاســییەکان دەگیرێــت و ڕێگــە بــە هیــچ کــەس و الیەنێــک نادرێــت دەســت وەربداتە 

کارەکانی کوالێتی کۆنتڕۆڵ و چاودێری بازرگانییەوە.

هەرێمــی کوردســتان لەڕێگــەی ٥ خاڵــی ســنوری و دوو فڕۆکەخانــەوە کەرەســتەو کەلوپــەل لــە ١٤ 

واڵتەوە هاوردە دەکات، هاوردەی سااڵنەش لەنێوان ٥ بۆ ١٠ ترلیۆن دیناردایە. 

ــەکان،  ــا حزبیی ــی و کۆمپانی ــانی حزب ــتێوەردانی بەپرس ــڕۆڵ و دەس ــی کۆنت ــکردنی کوالێت فەرامۆش

مەترسیدارترین هەڕەشەیە بۆ سەر تەندروستی هاواڵتیانی هەرێمی کوردستان. 

لەڕێگــەی ئــەو یاســا نوێیــەوە دەســتێوەردانی کۆمپانیــا حزبــی و بەرپرســە حزبییــەکان ناهێڵدرێــت 

و بەهــاوکاری داواکاری گشــتی و هێزەکانــی ئاسایشــی ناوخــۆوە دەزگای کوالێتــی کۆنتــڕۆڵ دەکرێتــە 

یەکێک لە بەهێزترین دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستان.



52

هاوتاکردنی مافی خانەنێشینان 
 لە کەرتی تایبەت و 

کەرتی گشتی

پانزە
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هەموارکردنــەوەی یاســای خانەنشــینی و هاوتاکردنــی مافــی ســەرجەم فەرمانبەرانــی کەرتــی 

گشــتی و کەرتــی تایبــەت، بەشــێوەیەک هــەر کارمەندێکــی کەرتــی تایبــەت دوای تەمەنــی خانەنشــینی 

هەمان ئەو مافەی دەبێت کە کارمەندێکی کەرتی گشتی هەیەتی.

ســندوقی خانەنشــینی دەکرێتــە دامەزرایەکــی چــاالک و رەقیبێکــی وورد و بەئــاگا بەســەر کەرتــی 

تایبەتەوە بۆ ئەوەی هیچ کارمەندێکی کەرتی تایبەت مافی نەخورێت. 

لــە ئێســتادا لــە هەرێمــی کوردســتان نزیکــەی یــەک ملیــۆن کارمەنــدی کەرتــی گشــتی و ١٢٠ هــەزار 

کارمەنــدی کەرتــی تایبــەت هەیــە. کارمەندانــی کەرتــی گشــتی دوای خانەنشــین بونیــان موچەیەکــی 

زۆر کەمیــان پێدەدرێــت کــە بەشــی بژێــوی ژیانیــان نــاکات، هەروەهــا کارمەندانــی کەرتــی تایبەتیــش 

دوای گەیشــتنە تەمەنــی خانەنشــینی هیــچ موچەیەکیــان پــێ نادرێــت بۆیــە هاواڵتیــان ترســی ئەوەیــان 

هەیە کە لە کەرتی تایبەتدا کاربکەن.

بەپێــی ئامــاری بەڕێوەبەرایەتــی گشــتی خانەنشــینی هەرێــم، بــە پێــی ئامــاری بایۆمەتــری 

ــە  ــرن ل ــینی وەردەگ ــەی خانەنش ــین، مووچ ــەزار( خانەنش ــوار ه ــل و چ ــەد و چ )٢٤٤٠٠٠( )دوو س

هەرێمــی کوردســتان، کــە پێکهاتــوون لــە خانەنشــینانی )فەرمانبەرانــی شارســتانی، پۆلیــس و هێزەکانــی 

ناوخــۆ، کارمەندانــی دەزگای گشــتی ئاســایش و ئەنجومەنــی ئاســایش، خانەنشــیانی پێشــمەرگە، کــەم 

ئەندامــی ســەنگەر( کــە لەســەر بنەمــای ماددەکانــی یاســای خانەنشــینی یەکگرتــوو ) ژمــارە ٢٧ ســاڵی 

٢٠٠٦(ی هەموارکراو.
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 یاســای ڕاژەی زانکۆیــی )ژمــارە ٢٣ ســاڵی ٢٠٠٨(،  یاســای مووچــەی دادوەران و ئەندامانــی 
داواکاری گشــتی ) ژمــارە ٢٧ ســاڵی ٢٠٠٨(، وە یاســای ڕاژە و خانەنشــینی کارمەندانــی هێزەکانــی 
ئاسایشــی ناوخــۆ ) ژمــارە ١٨ ســاڵی ٢٠١١(، یاســای ڕاژە و خانەنشــینی پێشــمەرگە )ژمــارە ٣٨ 
ســاڵی٢٠٠٧( یاســای کەمئەندامانــی پێشــمەرگەی ســەنگەری ) ژمــارە ٣٤ ســاڵی ٢٠٠٧(، کــە بــە پێــی 

یاسا ئاماژە پێکراوەکانی سەرەوە و ڕێنامییە کارپێکراوەکان خانەنشینکراون.

لــەم ژمارەیــەی خانەنشــینان بەشــێکی زۆریــان موچەکانیــان لەنێــوان ٢٠٠ بــۆ ٣٠٠ هــەزار دینــاری 
مانگانەدایــە، ســەرەڕای ئــەوەی چەنــد مانــگ جارێــک موچەیــان پــێ دەدرێــت بــەاڵم گــەر مانگانــەش 
ــن موچــەی  ــەوەی یاســاکەدا کەمری ــەڵ هەموارکردن ــە لەگ ــاکات، بۆی ــان ن ــوی ژیانی ــت بەشــی بژێ بێ

خانەنشینی لە ٥٠٠ هەزار کەمر نابێت.

هــەر لەگــەڵ هەموارکردنــەوەی یاســاکەدا موچــەی خانەنشــینی ســەرجەم ئــەو کەســانە دەبڕێــت 
کــە بــە نایاســایی خانەنشــین بــوون، لــە ئێســتادا لــە هەرێمــی کوردســتان ٤٦١ کــەس بــە پلــەی وەزیــر 
و بریــکاری وەزیــر و ڕاوێــژکار خانەنشــین بــوون لەکاتێکــدا ئــەو کەســانە ڕۆژێــک لــە ڕۆژان کارمەنــدی 

حکومەن نەبوون.

هەموارکردنــەوەی یاســاکە هاوتاکردنــی مافەکانــی کارمەندانــی کەرتــی تایبــەت و کەرتــی گشــتیش 
ــی  ــە تەمەن ــک دەگات ــەک کاردەکات و کاتێ ــە کۆمپانیای ــە ل ــێک ک ــەر کەس ــە ه ــت، وات لەخۆدەگرێ
ــەش  ــت. ئەم ــینی وەردەگرێ ــەی خانەنش ــتی موچ ــی گش ــی کەرت ــێوەی کارمەندێک ــینی هاوش خانەنش

لەپێناو کەمکردنەوەی کارمەندانی کەرتی گشتی و زیادبونی کارمەندانی کەرتی تایبەت.

هاوتاکردنــی مافــی کارمەنــد و فەرمانبــەران لــە کەرتــی گشــتی و کەرتــی تایبــەت، دەبێتــە 
ڕێگەخۆشــکەر بــۆ زیادبونــی فەرمانبەرانــی کەرتــی تایبــەت و نەمانــی ترســی پاشــەڕۆژ الی هاواڵتیــان 

و گەرەنتی کردنی ژیانیان لە دوای تەمەنی خانەنشینی.
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سێ بانکی ئەهلی گەورە لە 
هەرێمی کوردستاندا دادەمەزرێت

شانزە
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ــی  ــی لەهەرێم ــی ئەهل ــێ بانک ــی س ــۆ دامەزراندن ــی ب ــۆ و بیان ــی ناوخ ــی وەبەرهێنەران هاندان

کوردســتان بەمەرجێــک بنکــەی ســەرەکیان لــە هەرێمــی کوردســتان بێــت و بەپێــی ســتانداردە 

نێودەوڵەتییەکانــی بانکــی نێودەوڵەتــی و بانکــی مەرکــەزی عێــراق کاربــکات و ببێتــە جێگــەی متامنــەی 

بانکە نیودەوڵەتییەکان. 

ــە تەنهــا  ــەو ژمارەی ــە، بــەاڵم ل ــە هەرێمــی کوردســتان نزیکــەی ٧٠ بانــک بونــی هەی لەئێســتادا ل

چــوار بانکیــان بکــەی ســەرەکی کارگێرییــان لــە هەرێمــی کوردســتانە، بۆیــە لەگــەڵ بونــی ئــەو ژمــارە 

زۆرە لە بانک و لقەکانی نەبوونەتە جێگەی متامنەی هاواڵتیانی هەرێمی کوردستان.

یەکێــک لــە گرفتەکانــی ئابــوری هەرێمــی کوردســتان، الوازی کەرتــی بانکــی و نەبونــی متامنــەی 

هاواڵتیانــی هەرێمــی کوردســتانە بــە کاری بانکــی، لــە دوای ســاڵی ١٩٩١ ەوە هاواڵتیــان متامنەیــان بــە 

ــە بانکــەکان زیادیکــردەوەو  ــە ب ــە دوای ســاڵی ٢٠٠٣ەوە ووردە ووردە متامن ــەاڵم ل ــا، ب بانکــەکان نەم

کاری بانکــی گەشــەی ســەند، بــەاڵم بــۆ جــاری دووەم لەگــەڵ ســەرهەڵدانی قەیرانــی دارایــی و 

ــە بانکــەکان  ــان ب ــەی هاواڵتی ــراق متامن ــە هەرێمــی کوردســتان و عێ ــک ل ــد بانکێ ئیفاســکردنی چەن

الواز بووە.
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بەشــێک لــە گرفتــی ســەرەکی الوازی کەرتــی بانکــی حکومەتــی هەرێــم و پارتــە دەســەاڵتدارەکان 

بــوون، چونکــە الوازی کەرتــی بانکــی ئاســانکاری بــۆ گەندەڵــی و ســامانی گشــتی زیــاددەکات. 

هەروەهــا حکومەتــی هەرێــم لەڕێگــەی ســەرفکردنی پــارەی بانکەکانــەوە بــە تایبەتــی پارەی پــرۆژەکان 

و بەڵێندەران متامنەی بە بانکەکان بە تەواوی الوازکرد.

ســەرجەم پــرۆژە و پانەکانــی جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ پێویســتی بــە کەرتێکــی بانکــی چــاالک و 

بەهێــز هەیــە و بەشــێکی ســەرەکییە لــە تــەواوکاری پــرۆژە و پانەکانــی. بۆیە کار لەســەر دروســتکردنی 

سێ بانکی ئەهلی گەورە و بەهێز دەکرێت لە ناو هەرێمی کوردستاندا.

بــە دامەزراندنــی ئــەو ســێ بانکــە بازرگانییــە کارئاســانی دارایــی بــۆ هاواڵتیانــی هەرێمــی 

کوردســتان دەکرێــت لــە مامــەی دارایــی و پێدانــی قــەرز و ئاڵوگــۆڕە بازرگانییــەکان. هەروەهــا 

دەرگایەکی گەورە دەبێت کە بەسەر ئابوری هەرێمی کوردستاندا دەکرێتەوە.

بەهێزبونــی سیســتەمی بانکــی لــە هەرێمــی کوردســتان بێجگــە لــە گەشــەی ئابــوری، هۆکارێــک 

دەبێــت بــۆ ڕێگریکــردن لــە ســپیکردنەوەی پــارە و دزینــی ســەروەت و ســامانی هاواڵتیانــی هەرێمــی 

کوردستان لە الیەن حزب و بەرپرسەکانەوە.
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 گۆڕینی یاسای باج  
و زیادکردنی داهاتی باج

حەڤدە
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چەســــپاندنی سیســــتمی بــاج و رێکخســتنەوەی به شــێوەیەکی زانســتییانه، کــه  لــەخزمەتــی 

پێشخســتنی واڵت و دروســتکردنی ئابورییەکــی بەهێــزدا بێــت و، وا بــکات هاواڵتیــان زیاتــر ببنــە 

خــاوەن کار و خــاوەن پرۆژە.

سیســــتمێکی باجــــی وا دادەنرێــــت، کــــە قــــورس بێــــت لەســــەر دەوڵەمەنــــدەکان و ئاســان 

بێــت لەســەر مامناوەنــدەکان. بەجۆرێــک بێــت؛ داهاتــی زەبەالحــی کۆمپانیــاکان و ســەرمایەداران 

ــەت و  ــد و کەمدەرامــ ــی مامناوەنــ ــۆ خەڵکانــ ــت بــ ــە بەکاربهێرنێــ ــەو پارەیــ ــەوە و، ئــ کەمبکاتــ

پێشخســتنی ژێرخانــی واڵت و بوژاندنــەوەی کەرتــەکان.

لەکاتێکــــدا لــــە ئێســــتادا بەپێــی ئامــــارەکاىن بەڕێوەبەرایــەىت بــاج لــــە ٢٤ هــەزار کۆمپانیــای 

تۆمارکــــراو، نــــۆ هەزاریــــان خۆیــــان لــــە بــــاج دزیوەتــــەوەو دۆســــیەیەیان لــــە بەڕێوەبەرایــەىت 

گشــتى بــاج نییــە.

بەپێــــی یاســــاى بــــاج،  پێویستە کۆمپانیاکان سااڵنە ١٥%ى داهاتەکانیــان بــدەن بــە حکومــەت، 

بــــەاڵم خۆدزینــــەوەی نــۆ هــەزار کۆمپانیــا لــە پێدانــی بــاج و نەبونــی ڕێنامیــی و یاســایی بەهێــز بــۆ 

لێپێچینەوە لە سەرپێچیکاران زیانی زۆری بە داهاتی باج گەیاندووە.

بۆیــە لەگــەڵ هەموارکردنــەوەی یاســاکەدا ڕێنامیــی تونــد دادەنرێــت بــۆ لێپرســینەوەو دادگایکردنی 

ــی و  ــە دارای ــی مامەڵ ــان داهات ــەوە ی ــاج دەدزن ــە ب ــان ل ــەی خۆی ــەن و کۆمپانیایان ــەس و الی ــەو ک ئ

بازرگانییەکان بۆ الیەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەت ئاشکراناکەن.
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ــەو  ــوماتی ئ ــاج و رس ــە ب ــەک ل ــبوون لەڕێژەی ــاکە، لێخۆش ــەوەی یاس ــەڵ هەموارکردن ــەر لەگ ه

ــەو  ــان ئ ــەن، ی ــم دەک ــاردەی دەرەوەی هەرێ ــان هەن ــە ٧٥%ی بەرهەمەکانی ــت ک ــە دەکرێ کۆمپانیایان

پێداویستییانە بەرهەم دەهێنن کە هەرێم پێویستی پێیەتی و حکومەت جۆرەکانی دیاریدەکات.

ــان  ــی زۆری ــەن و داهاتێک ــتاندا ه ــی کوردس ــە هەرێم ــەورە ل ــای گ ــن کۆمپانی ــتادا چەندی لەئێس

هەیــە، بــەاڵم هیــچ باجێــک نادەنــە حکومەتــی هەرێــم لــە کاتێکــدا بنکــە ســەرەکییەکانیان لــە هەرێمی 

کوردستان و بەپێی یاساکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان تۆمارکراون.

ــان ئه ویــش  ــه  خــاوه ن كاری خۆی ــان ده كات كــه  ببن ــۆ ژن ــه وه ی نــوێ كار ئاســانی ب ــه وه ی ن جواڵن

ــكات  ــداری ب ــه  ژن خاوه ن ــه ك ك ــه ر پرۆژە ی ــه ر ه ــومات له س ــاج رس ــری ب ــه وه ی ب ــه ی كه مكردن له رێگ

به  مه به ستی هاندانی ژنان بۆ هاتنه  ناو بازاری كار.

هه روه هــا هاندانــی كۆمپانیــاكان بــۆ دامه زراندنــی ژنــان لــه  به رامبــه ر دا كارئاســانی لــه  رســومات 

و باج بۆ هه ر كۆمپانیایه ك ده كرێت زیاتر له  ٣٠% كارمه نده كانی ژن بن.
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لــه   بــاج، کۆمپانیــاکان هــان دەدرێــن كــه  به شــێك  لــه  یاســای  له چوارچێــوه ی گۆرانــكاری 

ــه   ــێك ل ــان به ش ــتده كه ن، ی ــر دروس ــی كاری زیات ــه ر وه  ده رفه ت ــه وه  گ ــااڵنه  ده خه ن ــان س داهاته كه ی

ــه  و رێگــه   ــۆ كاری خێرخــوازی به كاردێنــن وه ك دروســتكردنی نه خۆشــخانه  و قوتابخان ــان ب داهاته كه ی

و بان له و ناوچانه ی حكومه تی هه رێم بۆیان دیاری ده كات.

هەموارکردنــەوەی یاســایی بــاج و بەهێزکــردن و توندکردنــی ڕێنامییەکانــی جێبەجێکردنــی یاســاکە 

ــا  ــە ئێســتادا ســااڵنە تەنه ــە کاتێکــدا ل ــەوە ل ــەرز دەکات ــە هەرێمــی کوردســتان زۆر ب ــاج ل ــی ب داهات

نزیکەی ٢٠٠ ملیار دینارە.

هەموارکردنــەوەی یاســای بــاج و ســزادانی ئــەو کــەس و کۆمپانیایانــەی خۆیــان لــە بــاج دەدزنــەوە، 

ــە  ــر ل ــی ت ــە یەکێک ــەوەو دەبێت ــی زۆر بەرزدەکات ــتان بەڕێژەیەک ــی کوردس ــە هەرێم ــاج ل ــی ب داهات

سەرچاوەکانی داهات.

هەموارکردنــەوەی یاســاکە ڕێگردەبێــت لــە دروســتبونی چینێکــی کەمــی دەوڵەمەنــد و زۆرینــەی 

ــەش  ــە، ئەم ــەی کۆمەڵگ ــە زۆرین ــد ببێت ــی مامناوەن ــە چین ــت ک ــک دەبێ ــە جۆرێ ــو ب ــەژار، بەڵک ه

بنچینەی خۆشگوزەرانی کۆمەڵگە و هاواڵتیان دەبێت.



62

گۆڕینی موچەو ئاڵوگۆڕە 
بازرگانییەکان لە کاشەوە 

بۆ ئەلکترۆنی

هەژدە
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گۆڕینــی پێدانــی موچــەی مانگانــە لــە کاشــەوە بــۆ ئەلکرۆنــی دەبێتــە هــۆی زیادکردنــی جوڵــەی 

ــی  ــتی و کەرت ــی گش ــی کەرت ــەی کارمەندان ــی موچ ــەی کاش و دوانەکەوتن ــتنی کێش ــازاڕ و نەهێش ب

تایبەت.

ــی  ــۆ دەکات لەپێدان ــان ب ــانی زۆری ــەوە کارئاس ــەن هاواڵتییان ــە الی ــی ل ــی بانک ــی کارت بەکارهێنان

پــارەی کارەبــا و ئــاو و هــەر پارەیەکــی تــر کــە پێویســتە لەســەریان بیــدەن، چونکــە وەرگرتنــی ئــەو 

پارانەش دەبێت بە ئەلکرۆنی و کاتی زیاتر بۆ هاواڵتیان دەگەڕێنێتەوە.

ــە  ــە بازرگانیی ــی، ســەرجەم مامەڵ ــۆ ئەلکرۆن ــە کاشــەوە ب ــی موچــە ل ــی پێدان ــانی گۆڕین شانبەش

گــەورەکان و ئاڵوگــۆڕە بازرگانییــەکان لەنێوخــۆ و دەرەوەدا دەکرێــت لــە ئەلکرۆنــی و بــەم شــێوەیەش 

حکومــەت و وەزارەتــی دارایــی و ئابــوری زیاتــر دەتوانێــت چاودێــری ئاڵوگــۆڕە بازرگانییــەکان بــکات و 

ڕێگە لە گەندەڵی و ساختەکاری دەگیرێت.

کەمکردنــەوەی جوڵــەی کاش و زیادکردنــی جوڵــەی ئەلکرۆنــی دەبێتــە ڕێگــری لــە ســپیکردنەوەی 

ــا و  ــارەی کۆمپانی ــری پ ــی و چاودێ ــتی و گەندەڵ ــامانی گش ــی س ــە بەهەدەردان ــردن ل ــارە و ڕێگریک پ

پرۆژەکان لە کەرتی تایبەت و کەرتی گشتی.

هەروەهــا دەبێتــە هــۆی چاالکبونــی جوڵــەی بازرگانــی و بەســتنەوەی تەواوەتــی هەرێمــی 

کوردســتان لەگــەڵ بــازاڕی جیهانــی دا، ئەمــەش کاریگــەری دەبێــت لەســەر کارئاســانی بــۆ خاوەنــکار و 

سەرمایەدار و خاوەن پرۆژەکان.

یەکێکــی تــر لــە ســودەکانی جوڵــەی ئەلکرۆنــی لــە بــری کاش ئەوەیــە کــە بەڕێوەبەرایەتــی بــاج 

ئــاگاداری داهاتــی ســەرجەم پــرۆژە و کۆمپانیــاکان دەبێــت و خــۆ دزینــەوە لــە بــاج قــورس دەبێــت. 

ئەمەش هۆکارێکی ترە بۆ زیادبونی داهاتی باج لە هەرێمی کوردستان.
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نەهێشتنی قەیرانی موچە و 
گێڕانەوەی موچەی تەواوی 

فەرمانبەران

نۆزدە
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ــەرۆکایەتی  ــتان، بەس ــی کوردس ــی هەرێم ــی حکومەت ــەی نوێ ــەرەکییەکانی کابین ــک کارە س یەکێ

ــی  ــەوت و بودجــەی هەرێمــی کوردســتانە لەگــەڵ حکومەت ــوێ چارەســەرکردنی کێشــەی ن ــەوەی ن ن

بەغــدا، لەپێنــاو گێڕانــەوەی بودجــەی تــەواوی هەرێمــی کوردســتان و موچــەی فەرمانبــەران بــە 

تەواوی.

کاتێــک نرخــی بەرمیلێــک نــەوت بــە ٢٠ دۆالر بــوو قەیرانــی موچــە لەهەرێمــی کوردســتاندا بونــی 

ــە  ــی موچ ــەاڵم قەیران ــە ب ــەو نرخ ــدی ئ ــوار ئەوەن ــە چ ــەوت بووەت ــی ن ــتادا نرخ ــە ئێس ــوو، ل هەب

بەردەوامی هەیە.

حکومەتــی نوێــی هەرێمــی کوردســتان بــە هــاوکاری لەگــەڵ حکومەتــی بەغــدا ســەرجەم 

کێشــەکانی نــەوت  و گرێبەســتە نەوتییەکانــی هەرێمــی کوردســتان چارەســەردەکات و بودجــەی 

تەواوەتــی هەرێمــی کوردســتان دەگەڕێنێتــەوە. چارەســەری گرفتــەکان لەگــەڵ بەغــدا لەســەر بنەمــای 

شەفافییەت و گەڕاندنەوەی متامنە دەبێت بۆ ڕێکەوتنەکان.

دورخســتنەوەی کۆمپانیــا حزبەییــەکان لــە کەرتــی نەوتــی هەرێــم کــە بەهــۆی ئەوانــەوە ئابــوری 

هەرێمــی کوردســتان هەرەســی هێنــاوەو بەرژەوەنــدی خۆیــان خســتووەتە پێــش بەرژەوەنــدی 

هاواڵتیانی هەرێمی کوردستانەوە.
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ــی  ــە کات ــە ل ــەران مانگان ــەواوی فەرمانب ــەی ت ــی موچ ــە و پێدان ــی موچ ــەرکردنی قەیران چارەس

ــری  ــی ت ــە ئابورییەکان ــی پان ــازاڕ و جێبەجێکردن ــەوەی ب ــۆ بوژاندن ــەرەکییە ب ــی س ــدا، هۆکارێک خۆی

جواڵنەوەی نەوەی نوێ.

چارەســەری گەڕاندنــەوەی بودجــە لــە الیــەن بەغــداوە کارێکــی ئاســان دەبێــت بــە پابەندبــوون لــە 

مــەرج و ڕێکەوتنەکانــی نێــوان هــەردووال و ڕەچاوکردنــی بەرژەوەنــدی هاواڵتیانــی هەرێمی کوردســتان 

لە بری بەرژەوەندی حزب و بەرپرس و کۆمپانیا سێبەرەکانیان.

ــتنی  ــەی فرۆش ــت لەڕێگ ــتان دەتوانێ ــی کوردس ــەوە هەرێم ــی نەوت ــەوەی نرخ ــۆی بەرزبون بەه

نەوتــەوە ڕاســتەوخۆ بودجــەی تەواوەتــی خــۆی دابیــن بــکات گــەر لەگــەڵ حکومەتی عێراق نەگەیشــتە 

ڕێکەوتن بۆ گێڕانەوەی بەشەبودجەی تەواوەتی هەرێمی کوردستان لە بودجەی عێراق.

لــە ئێستاشــدا گــەر حکومەتــی هەرێــم نزیکــەی ٤٠٠ هــەزار بەرمیــل نــەوت بەرهــەم بهێنێــت بــە 

هەنــاردەی دەرەوەو پااڵوگەکانــی ناوخــۆ ، هەرچەنــدە بــاس لــەو بــڕە زیاتــر دەکرێــت و نرخــی هــەر 

بەرمیــل نەوتێکیــش بــە تێکــڕای ٦٠ دۆالر دابرنێــت ئــەوا داهاتــی مانگانــە ٧٢٠ ملیــۆن دۆالر دەبێــت 

ــم  ــی هەرێ ــەی فەرمانبەران ــە و موچ ــی بودج ــتا بەش ــت هێش ــی لێبدرێ ــووی کۆمپانیاکانیش ــەر تێچ گ

دەکات، ئەمە بێجگە لە داهاتەکانی تری ناوخۆ و باج و گومرگ.
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قەدەغەکردنی قۆرغکاری 
ئابوریی لە هەرێمی کورستاندا

بیست
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قەدەغەکردنــی قۆرغــکاری ئابوریــی لــە هەرێمــی کوردســتاندا لــە ســەرجەم بوارەکانــدا، بەتایبەتــی 

هــاوردە و هەناردەکردنــی بەرهەمــەکان، مۆڵەتــی پــرۆژە ســراتیژییەکانی وەک پااڵوگەکانــی نــەوت و 

کارگەی بەرهەمهێنانی چیمەنتۆ و شیش و بانکەکان.

لەڕێگــەی دەرکردنــی یاســایەکی نــوێ وە ڕێگــری دەکرێــت لــە دەســتێوەردانی کــەس و الیەنــەکان 

لــە پــرۆژە ئابورییەکانــی هەرێمــی کوردســتان و ســزای قورســیش بــۆ ئــەو کــەس و الیەنانــە دادەنرێــت 

کە پۆست و بەرپرسیارێتییە حکومییەکان بەکاردەهێنن بۆ وەرگرتنی پرۆژە و دەستکەوتی مادی.

لــە ئێســتادا لــە هەرێمــی کوردســتان، بازرگانــی هاوردەکردنــی )ســوتەمەنی – جگــەرە - دەرمــان( 

ــان  ــەکانی نزیکی ــا و کەس ــۆ کۆمپانی ــان ب ــان ی ــۆ خۆی ــەوە ب ــی و یەکێتیی ــانی پارت ــەن بەرپرس ــە الی ل

قۆرخکراوەو ڕێگە بە هیچ کەسێکی تر نادەن بازرگانی بەو بابەتانەوە بکات.

ــەی  ــراتیژییەکانی وەک کارگ ــرۆژە س ــی پ ــی مۆڵەت ــدا، بەتایبەت ــی مۆڵەتیش ــە پێدان ــا ل هەروەه

بەرهەمهێنانــی چیمەنتــۆ، پااڵوگــەی نــەوت، کارگــەی بەرهەمهێنانــی شــیش بــۆ خۆیــان قۆرخکــراوەو 

تەنها کەسە نزیکەکانی خۆیان و کۆمپانیا سێبەرەکانی خۆیان لێی سودمەند دەبن.
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ئــەم یاســا نوێیــە ســەرجەم ئــەو قۆرغکارییانــە ناهێڵێــت و بازاڕێکــی ئــازاد لەهەرێمــی کوردســتاندا 

ــچ  ــت و بەهی ــتان بێ ــی کوردس ــی هەرێم ــدی هاواڵتیان ــە بەرژەوەن ــک ل ــتەبەردەکات، بەمەرجێ دەس

شێوەیەک زیانیان پێ نەگات.

پێداچونــەوەی  بازرگانانــە  و  کۆمپانیــا  بــەو  دراون  پێشــریش  مۆڵەتانــەی  ئــەو  لەســەرجەم 

پێدادەکرێــت و دەخرێنــە ژێــر جێبەجێکردنــی ڕینامییــە نوێیەکانــی مۆڵــەت وەرگرتــن و پێدانــی 

باجەوە.

ــۆ ســەرجەم  ــی یەکســان ب ــە ڕەخســاندنی هەل ــی دەبێت ــوری و بازرگان ــە قۆرغــکاری ئاب ــن ل ڕێگرت

ــدەن،  ــام ب ــراتیژی ئەنج ــەالح و س ــرۆژە زەب ــن پ ــەوەی بتوان ــۆ ئ ــرۆژەکان ب ــاوەن پ ــەرمایەدار و خ س

هەروەهــا دەبێتــە هــۆی دورخســتنەوەی دەســتی حــزب و بەرپــرس و کۆمپانیــا حزبــی و ســێبەرەکانیان 

لە ئابوری هەرێمی کوردستان و ڕێگریکردن لە گەندەڵی و بەهەدەردانی سامانی گشتی.



7٠

 دەرکردنی یاسایەکی تایبەت 
بۆ بەگژاچونەوەی گەندەڵی

بیست و یەک
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یەکێــک لــە کارەکانــی کابینــەی نوێــی حکومــەت و پەرلەمــان دەرکردنــی یاســایەکی تایبەتــە بە 

گژاچونــەوەی گەندەڵــی و دروســتکردنی دامەزراوەیەکــی تایبەتــە بــۆ بەگژاچونــەوەی گەندەڵــی 

کــە لــە فەرمانبــەر و دادوەرە بــە تواناکانــی دەســەاڵتی دادوەری و داواکاری گشــتی و هێزەکانــی 

ئاسایشی ناوخۆ پێکدەهێرنێت.

فەرمانگــەی بەگژاچونــەوەی گەندەڵــی دەســەاڵتی تەواوەتییــان پــێ دەبەخرشێــت بــۆ 

لێپرســینەوەو دەســتگیرکردن و دادگایکــردن و دەســت بەســەراگرتنی موڵــک و ماڵــی تۆمەتبــاران 

بە گەندەڵی. 

ــۆ  ــەن ب ــانی دەک ــرن و کار ئاس ــان وەردەگ ــەرجەم هاواڵتی ــە س ــکات ل ــە ش ــەم فەرمانگەی ئ

پەیوەنــدی بــەردەوام لەگــەڵ هاواڵتیــان لەڕێگــەی هێڵــی گەرمــی تەلەفــۆن، ئیمەیــڵ، پۆســت یــان 

سەردانکردن. 

یاســای نوێــی بەگژاچونــەوەی گەندەڵــی دامەزراوەکانــی حکومەتــی هەرێــم ئیجبــار دەکات 

بــە باڵوکردنــەوەی ســەرجەم ئەرشــیفی پــرۆژە و مامەڵــە ئابوریــی و بابەتەکانــی پەیوەندیــدار بــە 

ژیــان و گوزەرانــی هاواڵتیــان بــۆ ئــەوەی بــۆ ڕای گشــتی و میدیــا و داواکاری گشــتی کــراوە بــن بــۆ 

بەدواداچــوون و لێپرســینەوە، ئــەم بڕیــارە ســەرجەم مەلەفەکانــی ٢٧ ســاڵی ڕابــردووی حکومڕانــی 

هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە.
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یاســای نوێــی بەگژاچونــەوەی گەندەڵــی دامەزراوەکانــی حکومەتــی هەرێــم و داواکاری گشــتی و 

ــری  ــی چاودێ ــی دیوان ــەرجەم راپۆرتەکان ــۆ س ــوون ب ــۆ بەدواداچ ــپێرێت ب ــەاڵتی دادوەری رادەس دەس

دارایــی هەرێــم کــە لــە مــاوەی چەنــد ســاڵی رابــردوودا ئەنجامیانداوەو ســەدان کــەس لــە گەندەڵییەوە 

گاون بەاڵم لێپرسینەوەیان لەگەڵ نەکراوەو دادگایی نەکراون.

ــەوەی  ــەن فەرمانگــەی بەگژاچون ــی لەالی ــەوەی گەندەڵ ــی بەگژاچون ــی یاســای نوێ بەجێبەجێکردن

ــە ئاســتی ســفر نزیکــی  ــەوەو ل ــە هەرێمــی کوردســتان زۆر کەمدەکات ــی ل ــی ئاســتی گەندەڵ گەندەڵ

دەکاتەوە.

ســەرجەم تۆمەتبــاران بــە گەندەڵــی وو بەهەدەردانــی ســامانی گشــتی، دوای ســاغبونەوەی 

تۆمەتەکانیــان و بڕیاردانــی کۆتایــی دادگا لــە ڕێگــەی میدیاکانەوە وێنــە و چیرۆکەکانیــان باڵودەکرێتەوە 

بۆ ئەوەی ببێتە وانەیەک بۆ ئەوانەی بیر لەگەندەڵی و بەهەدەردانی سامانی گشتی دەکەنەوە.
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قورسکردنی سزای دواکەوتنی 
پرۆژەکان 

بیست و دوو
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یەکێــک لــە کێشــەکانی هەرێمــی کوردســتان بــە دەســتییەوە دەناڵێنێــت و ڕۆژانــە هاواڵتییــان بــە 

چــاوی خۆیــان دەیبینــن، دواکەوتــن و تەواونەکردنــی پرۆژەکانــە، کــە لەگــەڵ دەســتپێکردنی قەیرانــی 

دارایی لە ساڵی ٢٠١٤ ەوە ژمارەی پرۆژە وەستاوەکان و دواکەوتووەکان ڕۆژ بەڕۆژ لە زیادبوندایە.

ــرۆژە  ــە پ ــی ل ــە تایبەت ــتانە ب ــی کوردس ــی هەرێم ــودی حکومەت ــەکان خ ــێکی کێش ــۆکاری بەش ه

ــەو هۆیەشــەوە  ــدات ب ــدەران ب ــلفەی کاری بەڵێن ــوە س ــەوەی نەیتوانی ــەکان بەهــۆی ئ خزمەتگوزاریی

ــوون  ــش دانراب ــۆ پرۆژەکانی ــەی ب ــەو پاران ــەت ئ ــان تەنان ــتاون، ی ــرۆژەکان وەس ــە پ ــێکی زۆر ل بەش

لەالیەن حکومەتەوە سەرفکراون و ئێستا حکومەت قەرزاری زۆرینەی بەڵێندەرانە.

بەپێــی ئامارەکانــی یەکێتــی بەڵێنــدەران زیاتــر لــە ٣٠٠٠ هــەزار بەڵێنــدەر لەهەرێمــی کوردســتاندا 

ــدە لەدهــۆک و ٣٢  ــلێامنی و ٦٩٣ بەڵێن ــدەر لەس ــرو ١٠٧٦ بەڵێن ــدەر لەهەولێ ــە ١٣٠٦ بەڵێن ــە ک هەی

بەڵێنــدەر لەگەرمیاندایــە.  هەروەهــا بەپێــی ئامارەکانــی لقــی ســلێامنی یەکێتــی بەڵێندەرانــی 

کوردســتان، بەھــۆی قەیرانــی داراییــەوە لەســنوری پارێــزگای ســلێامنی ٨٠٠ کۆمپانیــای بەڵێندەرایەتــی 

ــی لەســنوری  ــرۆژەی بەڵێندەرایەت ــدووە. هەروەهــا نزیکــەی هــەزار پ ــان ڕاگەیان ــی خۆی مایەپوچبوون

ــی  ــرۆژە بەڵێندەرایەتییەکان ــە ٨٠% پ ــت. هەروەهــا ل ــادا ناکرێ ــزگای ســلێامنی وەســتاوەو کاری تی پارێ

پارێزگاکانی تری هەرێمی کوردستانیش وەستاوەو کاریان تیادا ناکرێت.
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حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان نزیکــەی یــەک ترلیــۆن دینــار قــەرزاری بەڵێندەرانــە کــە ئەمــەش 

یەکێکــە لــە هۆکارەکانــی وەســتانی پــرۆژەکان، بــەاڵم لەگــەڵ چارەســەرکردنی ئــەو کێشــەیەدا و 

پێدانــەوەی قــەرزەکان بــە بەڵێنــدەران، ڕێنامیــی نــوێ دەردەکرێــت ســەبارەت بــە وادەی تەواوبونــی 

پرۆژەکان لەسەرجەم بوارەکاندا.

بەڵێندەرایەتییەکانــی  پــرۆژە  بــواری  تەنهــا  کوردســتان  لەهەرێمــی  پــرۆژەکان  دواکەوتنــی 

نەگرتووەتــەوەو ســەدان پــرۆژەی وەبەرهێنــان هــەن کــە وەبەرهێنــەرەکان زەوییەکانیــان وەرگرتــووەو 

پرۆژەکانیــان تەواونەکــردووە یــان هــەر دەســتیان پێنەکــردووە، بــەاڵم تەنهــا ٢٠ پــرۆژەی وەبەرهێنــان 

لە کۆمپانیاکان وەرگیراوەتەوە.

بەپێــی ڕێنامییــە نوێییــەکان ســەرجەم پــرۆژەکان بــە کەرتــی گشــتی و کەرتــی تایبەتــەوە چاودێــری 

وورد دەکرێــن و لیژنەیەکــی بــااڵی ســەر بــە ئەنجومەنــی وەزیــران چاودێریــی و پشــکنین بــۆ پــرۆژەکان 

دەکات و لەکاتــی بونــی کێشــە و دواکەوتنــی پرۆژەکانــدا، خــاوەن پــرۆژەکان و بەرپرســانی کۆمپانیــاکان 

ــش  ــەت دادگایکردنی ــە و تەنان ــاوی کۆمپانیاک ــکردنی ن ــی و ڕەش ــی و کارگێری ــزای دارای ــەروی س ڕووب

دەبنەوە.

حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان کارئاســانی تــەواودەکات بــۆ ســەرجەم پــرۆژەکان و پێدانــی 

ــی  ــەک ڕۆژ چاوپۆش ــەاڵم ی ــەکان، ب ــایی و کارگێریی ــانییە یاس ــدەران و کارئاس ــی بەڵێن ــتەی دارای شایس

ناکات لە دواکەوتنی پرۆژەکان.
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باڵوکردنەوەی دەرفەتی کار لە 
سەرجەم فەرمانگەکانی هەرێم

بیست و سێ
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ســەرجەم فەرمانگەکانــی حکومەتــی هەرێــم ناچــار دەکرێــن بــە باڵوکردنــەوەی دەرفەتــی کار 

و وەرگرتنــی فەرمانبــەری پێویســت بەشــێوەی کێبڕکــێ و قەدەغەکردنــی واســتە و واســتە کاری و 

دەبێت وەرگرتن لەسەر بنەمای خاڵ بێت.

وەرگرتنــی ســەرجەم کارمەنــدان لــەر پلــە و پۆســتێکدا بەشــێوازی پڕکردنــەوەی فــۆرم و 

پێشکەشــکردنی ســی ڤــی و کۆکردنــەوەی خــاڵ دەبێــت و لــە الیــەن لیژنەیەکــی تایبەتــی 

فەرمانگەکــەوە لــە ژێــر چاودێــری فەرمانگــەی کار چاوپێکەوتنــەکان ئەنجامدەدرێــت و پرۆســەی 

وەرگرتنەکە بەڕێوەدەچێت.

هیــچ کــەس و الیەنێــک بــۆی نییــە دەســت وەربداتــە شــێوازی وەرگرتنــی کارمەندانــی حکومــی 

و بەهیــچ شــێوەیەک ڕێگــە بــە موحاسەســەی حزبــی و دەســتێوەردانی حزبــی نادرێــت لــە 

وەرگرتن کارمەندانی حکومەتدا لەسەرجەم دامودەزگاکان.

ــارە ڕێــگا خۆشــکەر دەبێــت بــۆ خوڵقاندنــی کەشــێکی کێبڕکــێ لەنێــوان دەرچوانــی  ئــەم بڕی

ــی و  ــامی حزب ــە ئینتی ــن، دوور ل ــەدوای کاردا دەگەڕێ ــانەی ب ــەو کەس ــگاکان و ئ ــۆ و پەیامن زانک

ــە  ــی کەســی شــیاو ل ــە هــۆکاری دانان ــی سیاســی و واســتەی بەرپرســەکان. هەروەهــا دەبێت الیەن

شوێنی شیاو لەپێناو خزمەتکردنی زیاتری هاواڵتیانی هەرێمی کوردستان.
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ئــەم بڕیــارە دەبێتــە هــۆی ڕێگریکــردن و بنبڕکردنــی دیــاردەی خــزم خزمێنــە و نزیکایەتــی لــە 

ــیامکانی  ــە س ــک ل ــە یەکێ ــاڵە بووەت ــاوەی ٢٧ س ــە م ــتی ک ــی گش ــی کەرت ــی فەرمانبەران وەرگرتن

گەندەڵی لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و دامەزراوەکانیدا.

ــە  ــی ل ــەوەی گەندەڵ ــە ل ــێ، بێجگ ــن و کێبڕک ــاڵ و چاوپێکەوت ــێوازی خ ــەر ش ــن لەس وەرگرت

پرۆســەی وەرگرتنــدا ناهێڵێــت، دەشــبێتە هــۆی چاالککردنــی دامەزراوەکانــی حکومەتــی هەرێمــی 

کوردســتان لەڕێگــەی وەرگرتنــی کەســانی چــاالک و بەتوانــا و خــاوەن بیرۆکــە و لێهاتــوو، ئەمــەش 

بەگشــتی کاریگــەری لەســەر مامەڵــەی هاواڵتیــان و ئــەدای دامەزراوەکانــی حکومەتــی هەرێمــی 

کوردستان دەبێت.

ــۆ شــێوازی هەڵســەنگاندنی ســااڵنەی فەرمانبەرانــی  هەروەهــا ڕێنامیــی نــوێ دەردەکرێــت ب

ــە نوێریــن  ــان و پشــت دەبەســرێت ب ــە بەرزبونەوەی کەرتــی گشــتی و چۆنێتــی پێشــکەوتن و پل

تەکنیکەکانی بەڕێوەبەردن و کارگێری.



79

بەرزکردنەوەی ڕێژەی 
وەبەرهێنانی بیانی بۆ %35

بیست و چوار



8٠

دەرکردنــی یاســایەکی تایبــەت بــۆ هــاوکاری و کارئاســانی وەبەرهێنانــی بینانــی لــە هەرێمــی 

کوردســتان، بەتایبــەت بــۆ ئــەو ســێکتەرانەی هەرێمــی کوردســتان پێویســتی پێیەتــی وەک 

خزمەتگوزارییــە بنەڕەتییــەکان و ئــاو و کارەبــا و ڕێگاوبــان و هێڵەکانــی گواســتنەوە لەپێنــاو 

زیادکردنی هەلی کار و بوژاندنەوەی ئابوری هەرێمی کوردستان.

لــە ئێســتادا و لــە دوای دەرچوونــی یاســای وەبەرهێنانــی کوردســتانەوە لــە مــاوەی ١٥ ســاڵی 

ڕابــردوودا، تەنهــا بــە بــڕی ٦ ملیــار دۆالر ســەرمایەی وەبەرهێنانــی بیانــی لــە هەرێمــی کوردســتاندا 

بونی هەیە، کە دەکاتە ڕێژەی ١٣% کۆی سەرمایەی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان.

ــەی  ــزی گەش ــی بەهێ ــۆ، فاکتەرێک ــی ناوخ ــانی وەبەرهێنان ــی هاوش ــی بیان ــی وەبەرهێنان بون

ئابــوری و بوژاندنــەوەی بــازاری کارە، بــۆ منونــە لــە واڵتــی قەتــەر ڕێــژەی وەبەرهێنانــی بیانــی ٥٨% 

لەکاتێکدا وەبەرهێنانی ناوخۆ تەنها ٤٢%.

جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ پانــی ئــەوەی هەیــە کــە ڕێــژەی وەبەرهێنانــی بیانــی لــە هەرێمــی 

ــەرەکی  ــی س ــەش هاوکارێک ــەوە، ئەم ــان بەرزبکات ــژەی وەبەرهێن ــۆی ڕێ ــۆ ٣٥%ی ک ــتان ب کوردس

دەبێت بۆ پانە ئابورییەکانی جواڵنەوەی نەوەی نوێ.

لــە دەرکــردن و هەموارکردنــەوەی یاســای وەبەرهێنانــدا بــۆ هاوکاریکردنــی زیاتــر وەبەرهێنانــی 

ــاو  ــتان لەبەرچ ــی کوردس ــی هەرێم ــی هاواڵتیان ــۆ و بەرژەوەندییەکان ــی ناوخ ــی، وەبەرهێنان بیان

دەگیرێت و ڕێگە نادرێت بەهیچ شێوەیەک زیانیان پێ بگات.
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ــی  ــتان نەبون ــی کوردس ــۆ هەرێم ــی ب ــەری بیان ــی وەبەرهێن ــی نەهاتن ــە هۆکارەکان ــک ل یەکێ

سیســتەمێکی دادوەری بەهێــزە کــە لەکاتــی کێشــە و گرفتەکانیانــدا پەنــای بــۆ بــەرن، بۆیــە یەکێــک 

ــە  ــە پان ــەوە کــە یەکێکــە ل ــی دەســەاڵتی دادوەری ئەمــەش دەگرێت ــز کردن ــە ســودەکانی بەهێ ل

سراتیژییەکانی جواڵنەوەی نەوەی نوێ.

هەروەهــا لەپــاڵ چەســپاندنی دەســەاڵتێکی دادوەری شایســتەو دادپــەروەردا، وەبەرهێنــەری 

بیانــی پێویســتی بــە سیســتەمی بانکــی بەهێــز هەیــە بــۆ ئاســانکاری لــە مامەڵــە بازرگانییەکانــی، 

هەروەهــا پێویســتی بــە ژێرخانێکــی بەهێــز هەیــە لەڕێگاکانــی هاتوچــۆ و گواســتنەوەو ئاســایش 

کە ئەمانەش سەرجەمیان لە پانە سراتیژییەکانی جواڵنەوەی نەوەی نوێن.

جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ پانــی ئــەوەی هەیــە کەشــێکی لەبــار بــۆ وەبەرهێنــەرە بیانییــەکان 

بڕەخســێنێت، کــە نــەک تەنهــا لەالیەنــی ئاســایش و دادوەری و بانکــی و ڕێگاوبانــاوە گەرەنتیــان 

بداتــێ، بەڵکــو دەیەوێــت لەســەر ئاســتی سیاســی و پەیوەندییەکانــی هەرێــم و بەغــدا و واڵتانــی 

دراوســێش گەرەنتــی بــدات بــە وەبەرهێنــەران بــۆ ئــەوەی دڵنیابــن لــەو ســەرمایەیەی لەهەرێمــی 

کوردستاندا وەبەرهێنانی پێ دەکەن.
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دەرکردنی یاسای دۆزینەوەی 
کانزاکان لە هەرێمی کوردستان

بیست و پێنج
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یەکێــک لــە کارەکانــی پەرلەمانــی نوێــی هەرێمــی کوردســتان دەرکردنــی یاســای 
دۆزینــەوەی کانزاکانــە، ئەمــەش کاریگــەری دەبێــت لەســەر داهاتــی هەرێمــی کوردســتان و 

دۆزینەوەی سەرچاوەی نوێی داهات.

ــۆی  ــەاڵم بەه ــاواز ب ــتی جی ــەرچاوەی رسوش ــە س ــدە ب ــتان دەوڵەمەن ــی کوردس هەرێم
نەبونــی یاســاوە تــا ئێســتا نەتوانــراوە ســوود لــە کانــزاکان وەربگیرێــت و وەبەرهێنانــی تیــادا 

بکرێت.
پەســەندکردنی یاســای دۆزینــەوەی کانــزاکان دەرگا لەســەر وەبەرهێنــان دەکاتــەوە بــۆ 
کۆمپانیــا بیانــی و ناوخۆییــەکان بــۆ ئــەوەی کاری گــەڕان و پشــکنین و بەرهەمهێنــان 

دەستپێبکەن.

یاســاکە لــە بەرژەوەنــدی هاواڵتیانــی هەرێمــی کوردســتان دادەڕێژرێــت و ڕێگردەبێــت 
لــە بەتااڵنکردنــی ســەروەت و ســامانی هەرێــم و دەبێــت دەرهێنــان و بەرهەمهێنانــی 
ــتان  ــی کوردس ــی هەرێم ــە هاواڵتیان ــوود ب ــات و س ــەرچاوەیەکی داه ــت س ــزاکان ببێ کان

بگەیەنێت.

ــری  ــت و ڕێگ ــەکان ڕەچاودەکرێ ــە ژینگەییی ــەرجەم مەرج ــاکەدا س ــی یاس ــە دەرکردن ل
دەکرێــت لــەوەی پرۆســەی گەشــەپێدانی دۆزینــەوەو دەرهێنانــی کانــزاکان زیــان بــە 
ژینگــەی هەرێمــی کوردســتان بگەیەنێــت، بەڵکــو وەبەرهێنــان لــە دۆزینــەوەو دەرهێنانــی 
ــە  ــتان ب ــی کوردس ــەوەی هەرێم ــۆ بوژاندن ــات ب ــەرچاوەیەکی داه ــە س ــدا دەکرێت کانزاکان

تایبەتی ئەو ناوچانەی کانزاکانی لێ دەدۆزرێتەوەو دەردەهێرنێت.
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بەزرکردنەوەی توانای 
بەرهەمهێنانی چیمەنتۆ 

بۆ 1٠ ئەوەندە 

بیست وشەش
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ــۆن  ــای بەرهەمهێنانــی ١٢ ملی ــە ئێســتادا هەرێمــی کوردســتان ســااڵنە توان ل
تــەن چیمەنتــۆی هەیــە، بــەاڵم جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ پانــی ئــەوەی هەیــە 
لــە مــاوەی چــوار ســاڵدا توانــای بەرهەمهێنانــی چیمەنتــۆ لــە هەرێمی کوردســتان 

بۆ ١٠ ئەوەندەی توانای ئێستای بەرزبکاتەوە.

تــەواوی  بەرهەمهێنــان،  توانــای  بەرزکردنــەوەی  لــەوەی  بێجگــە 
پڕدەکاتــەوە،  عێراقیــش  و  کوردســتان  ناوخــۆی هەرێمــی  پێداویســتییەکانی 

دەتوانرێت بڕی زیادەی هەناردەی بازارەکانی دەرەوەی عێراق بکرێت.

ــەوەی داهاتــی هەرێمــی  ــۆدا، بێجگــە ل ــە چیمەنت ــی ل زیابونــی بەرهەمهێنان
کوردســتان زیــاد دەکات و دەبێتــە هــۆی بوژاندنــەوەی کەرتــی پیشەســازی، 
هۆکارێکــی تریشــە بــۆ خوڵقاندنــی زیاتــری هەلــی کار و دابەزینــی ڕێــژەی 

بێکاری.
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لەمــاوەی ئــەم چــوار ســاڵەدا ناوچەکانــی ئازادکراوەکانــی ژێــر دەســتی داعــش  

ــە، بۆیــە  ــان بــە چیمەنتــۆ هەی لەعێــراق و دەرەوەی عێــراق پێویســتییەکی زۆری

هەرێمــی کوردســتان دەتوانێــت ببێتــە یەکێکــە لــە ســەرچاوە گرنگەکانــی 

بەرهەمهێنانی چیمەنتۆ و هەناردەکردنی لە ناوچەکەدا.

ــە ســاڵێکدا  ــەن ل ــۆن ت ــە ١٢٠ ملی ــان ب ــای بەرهەمهێن لەگــەڵ گەیشــتنی توان

ئــەوا داهاتــی کەرتــی پیشەســازی بەرزدەکاتــەوەو تەنهــا لــە فرۆشــتنی چیمەنتــۆ 

کــە هــەر تەنێــک نرخەکــەی نزیکــەی ٥٠ دۆالرە، ســااڵنە دەکاتــە  شــەش ملیــار 

هەرێمــی  ئابــوری  بوژاندنــەوەی  لەســەر  زۆری  کاریگــەری  ئەمــەش  دۆالر، 

ــا  ــت. هەروەه ــی دەبێ ــە تایبەت ــازی ب ــی پیشەس ــتی و کەرت ــە گش ــتان ب کوردس

داهاتــی حکومەتــی هەرێمــی کورســتان لــە بــاج زیــاد دەکات و هەلــی کاری زیــار 

لە بازاڕی کاردا دەخوڵقێنێت.
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ئاوی مااڵن دەکرێتە پاکترین 
ئاو بۆ خواردنەوە

بیست و حەوت
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پشــکنینی ســتاندارد بــۆ ئــاوی خواردنــەوەی مــااڵن دەکرێــت و هێڵەکانــی گواســتنەوەی 
ــتانداردەکانی  ــێوەی س ــاو هاوش ــکردنی ئ ــی دابەش ــتگەکان و چاڵەکان ــی و وێس ــاو و تانک ئ

ڕێکخراوی دەبلیو ئێچ ئۆ یان لێدەکریت سەبارەت بەئاوی خواردنەوە.

ــی  ــی هەرێم ــە هاواڵتیان ــوود ب ــەوە س ــد ڕوویەک ــی لەچەن ــە تەواوبون ــە ب ــەم پرۆژەی ئ
کوردســتان دەگەیەنێــت، لــەڕووی تەندروســتییەوە دڵنیادەبــن لــە ئــاوی خواردنــەوەو هیــچ 
زیانێکــی تەندروســتییان پــێ ناگەیەنێــت. هەروەهــا لــەڕووی ئابورییــەوە ئــەو پارەیەیــان بــۆ 
دەگەڕێتــەوە کــە ڕۆژانــە بــۆ ئــاوی دەبــە ســەرفی دەکــەن، کــە هەندێــک جــار ئــەو دەبــە 
ــراوی  ــاوی ژەه ــەی ن ــەوەو ئاوەک ــاو دەمێنێت ــەر هەت ــک لەب ــد ڕۆژێ ــە چەن ــتیکیانە ب پاس

دەبێت و هاواڵتیانیش بەکاریدەهێنن.

هەرێمــی کوردســتان یەکێکــە لــەو ناوچانــەی جیهــان کــە ســەرچاوەی ئــاوی ســازگاری 
زۆرە و بارانیشــی زۆر لێدەبارێــت، بــەاڵم نەتوانــراوە کــە ئــاوی خواردنــەوەی ســتاندارد 
ــە  ــە ل ــەوە یەکێک ــدا ئ ــە کاتێک ــتان ل ــی کوردس ــی هەرێم ــەرجەم هاواڵتیان ــە س بگەیەنرێت

سەرەتایرین خزمەتگوزارییەکان کە پێویستە پێشکەشیان بکرێت.
ئــەم پرۆژەیــە بێجگــە لــە بەســتانداردکردنی ئــاوی خواردنــەوە، پێداچونــەوە بە ســەرجەم 
پرۆژەکانــی هێڵەکانــی گواســتنەوەی ئــاوی خواردنــەوەدا دەکرێــت، هەروەهــا ئــاوی 

خواردنەوەی پاک دەگەیەنرێتە ئەو شوێنانەی کە پێشر ئاوی پاکیان پێ نەگەیشتووە.



89

ــەکان و ڕێگــری  ــاوی زێراب ــە هێڵەکانــی گواســتنەوەی ئ ــەوە دەکات ب پرۆژەکــە پێداچون
دەکرێــت لــە تێکەڵبونــی ئــاوی زێرابــەکان بــە ســەرچاوەکانی ئــاوی خواردنــەوە، وەک ئەوەی 
ــە و  ــاموەی کارگ ــەکان و پاش ــاوی زێراب ــەی ئ ــتان زۆرین ــی کوردس ــە هەرێم ــتادا ل ــە ئێس ل

تاقیگەکان تێکەڵ بە سەرچاوەکانی ئاوی خواردنەوە دەبن.

بــۆ بودجــەی ئــەم پرۆژەیــە، بێجگــە لــە بودجــەی حکومەتــی هەرێمی کوردســتان ســوود 
لــە هــاوکاری و بودجــەی ڕێکخــراوە نێودەوڵەتییــەکان و هاوکارییەکانــی ئاوەدانکردنــەوەی 
عێــراق وەردەگیرێــت کــە لەالیــەن واڵتانــی کۆمــەک بەخشــەوە پێشکەشــی عێــراق دەکرێــت 

و هەرێمی کوردستانیش بەشی خۆی بەردەکەوێت.

تەواوبونــی ئــەم پرۆژەیــە لــە چەنــد ڕوویەکــەوە ســوود بــە هاواڵتیانــی هەرێمــی 
کوردســتان دەگەیەنێــت، کــە دووریــان دەخاتــەوە لــە نەخۆشــی، هەروەهــا لــەڕووی 
ئابورییشــەوە تێچوویەکــی تریــان بــۆ دەگەڕێتــەوە کــە ئەویــش کڕینــی ئــاوی دەبەیــە کــە 

دڵنیاش نین لە سەرچاوە و پاکییەکەی.



9٠

قەدەغەکردنی تێکەڵکردنی 
مادەی رەساس لەگەڵ بەنزین

بیست و هەشت



91

ــە ٦ ملیــۆن لیــر بەنزیــن هەیــە، واتــە  ــر ل هەرێمــی کوردســتان ڕۆژانــە پێویســتی بــە زیات
ــە هــەوای هەرێمــی کوردســتاندا دەســوتێرنێت، کــە زۆرینــەی  ــڕ بەنزیــن ل ــدە ب ــە ئەوەن ڕۆژان
ــۆ  ــراوە ب ــاس( تێکەڵک ــیاتی رەس ــع ئەس ــاس )راب ــادەی رەس ــوتێرنیت م ــەی دەس ــەو بەنزین ئ

بەرزکردنەوەی کوالێتی بەنزینەکە.

مــادەی رەســاس )رابــع ئەســیاتی رەســاس( لەکاتــی تێکەڵکردنــی لەگــەڵ بەنزین کێشــەکانی 
کێشــەکانی  و  بەرزدەکاتــەوە  ســوتاندن  بــۆ  بەنزینەکــە  کوالێتــی  و  ناهێڵێــت  بەنزینەکــە 
دەشــارێتەوە، بــەاڵم بــە ســوتاندنی ئــەم مادەیــە لەگــەڵ دوکەڵەکەیــدا مــادەی رەســاس دەچێتــە 

هەواوە.

مــادەی رەســاس یەکێکــە لــە هــەرە مەترســیدارترین مــادە کیمیاییــەکان بــۆ ســەر 
تەندروســتی مــرۆڤ و یەکێکــە لــە هۆکارەکانــی توشــبون بــە نەخۆشــییەکانی شــێرپەنجە و 

چەندین نەخۆشی تر.

ــە الیــەن  لــە هەرێمــی کوردســتان بەهــۆی ئــەوەی کەرتــی ســوتەمەنی قــۆرخ کــراوە ل
پارتــە سیاســی و بەرپرســە حزبییەکانیــان و کۆمپانیــا ســێبەرەکانیانەوە، دامەزراوەکانــی 

دەوڵەت ناتوانن ڕێگری بکەن لە بەکارنەهێنانی ئەو مادەیە.
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لەگــەڵ دەســتەبەکاربونی کابینــەی نوێــی حکومــەت، بە یاســا تێکەڵکــردن و بەکارهێنانی 
ــە  ــدا قەدەغ ــی بەنزین ــی بەرهەمهێنان ــاس( لەکات ــیاتی رەس ــع ئەس ــاس )راب ــادەی رەس م

دەکرێت و سزای قورسی بۆ دادەنرێت.

لیژنــەی تایبەمتەنــد ڕۆژانــە پشــکنین بــۆ ســەرجەم بەنزینــی بەنزینخانــە و پااڵوگــەکان 
دەکــەن و بــە دۆزینــەوەی ئــەو مادەیــە لــە بەنزینەکــەدا بێجگــە لــە دەســت بەســەراگرتن 
ــراو  ــای دەرک ــی یاس ــت و بەپێ ــەی دادگا دەکرێ ــیار ڕەوان ــوێنەکە، بەرپرس ــە و ش بەنزینەک

سزای زیندانیکردن دەدرێت.

ــەم  ــی ســوتەمەنی و نەهێشــتنی ئ ــی کەرت ــۆ چاکردن ــارە کاراکان ب یەکێــک لەهــەرە بڕی
ــە  ــە بێجگ ــە، ک ــەم کەرت ــە ل ــی و کۆمپانیاکانییان ــە حزب ــتنەوەی بەرپرس ــەیە، دورخس کێش
لــەوەی بەتــەواوی قۆرخیــان کــردووە، هیــچ حســابێک بــۆ تەندروســتی هاواڵتیانــی هەرێمــی 
ــدا هەمــوو کارێــک دەکــەن ئەگــەر  ــاو دەوڵەمەندبونــی خۆیان ــە پێن کوردســتان ناکــەن و ل

زیانیشی بۆ هاواڵتیان و تەندروستیان هەبێت.

بڕیــاری قەدەغەکردنــی مــادەی رەســاس )رابــع ئەســیاتی رەســاس( لەســەرتاپای هەرێمی 
کوردســتان جێبەجیدەکرێــت و ئــەو مادەیــە لــە بەنزینــی هــەر وێســتگەیەکی عەمبارکــردن 
و بەنزینخانەیەکــدا بدۆزرێتــەوە، ڕاســتەوخۆ مۆڵەتەکەی لێ وەردەگیرێتەوەو خاوەنەکەشــی 

لەڕێگەی داواکاری گشتییەوە دەدرێتە دادگا بۆ ئەوەی سزا بدرێت.
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جێبەجێکردنی پرۆژەی ریسایکلین 
لە هەرێمی کوردستان

بیست و نۆ
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بەپێــی ئامارەکانــی وەزارەتــی شــارەوانی و گەشــتوگوزار ڕۆژانــە لەهەرێمــی کوردســتاندا 
)٩٠٠٠( )نــۆ هــەزار( تــەن خــۆڵ و خاشــاک کۆدەکرێتــەوە بــێ ئــەوەی مامەڵەیەکــی 

تەندروستی لەگەڵ بکرێت و هیچ شتێکی بۆ ریسایکلین لێ بەکاربهێرنێت.

هەروەهــا شــێوازی کۆکردنــەوەی خــۆڵ و خاشــاک لەهەرێمــی کوردســتان بەشــێوازێکی 
ســەرەتاییەو ســەرجەم جۆرەکانــی خــۆڵ و خاشــاک پێکــەوە کۆدەکرێنــەوەو هیــچ ســودێکی 
لــێ وەرنەگیــراوەو زیانیــش بــە ژینگــەی هەرێمــی کوردســتان دەگەیەنێــت. ئەمــە بێجگــە 
لــەوەی بووتــە بارێکــی گــران بەســەر حکومەتــەوەو بێجگــە لــە بودجــەی حکومــەت پەنــا 

براوەتە بەر وەرگرتنی پارە لە هاواڵتیان بۆ کۆکردنەوەی خۆڵ  و خاشاک.

جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ پانــی ئــەوەی هەیــە لەگــەڵ دەســتەبەکاربونی کابینــەی نوێی 
حکومەتــی هەرێــم، پــرۆژەی ریســایکلین لــە هەرێمــی کوردســتان لــە الیــەن کۆمپانیــا بیانــی 

و ناوخۆییەکانەوە جێبەجێبکات.
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پرۆژەکــە تەنهــا مامەڵەکــردن و لەناوبــردن و جیاکردنــەوەی خــۆڵ و خاشــاک ناگرێتــەوە، 
بەڵکــو شــێوازی کۆکردنــەوەی خــۆڵ و خاشــاک و شــێوازی فڕێنــدان لــە الیــەن هاواڵتیــان و 
ــەرپێچی  ــانەی س ــەو کەس ــۆ ئ ــزایە ب ــی س ــت و دانان ــیارکردنەوەی پێویس ــی هۆش هەڵمەت

ڕێنامییەکان دەکەن.

ئــەم پرۆژەیــە بێجگــە لــەوەی تێچــووی چارەســەری خــۆڵ و خاشــاک لەســەر حکومەتــی 
ــۆڵ و  ــەوەی خ ــە کۆکردن ــارە ل ــد پ ــاکات ئەوەن ــت ن ــر پێویس ــەوەو چی ــم کەمدەکات هەرێ
ــتان  ــی کوردس ــەی هەرێم ــەر ژینگ ــەری لەس ــر کاریگ ــەوەش زیات ــەرفبکات، ل ــاکدا س خاش

دەبێت و ڕێگری دەکات لە زیاتر پیسکردنی ژینگە.

یەکێــک لــە کارە ســەرەکییەکانی ئــەم پرۆژەیــە بێجگــە لــە کۆمپانیاکانــی پــرۆژەی 
ریســایکلین، هەڵمەتــی هۆشــیارکردنەوە لەســەر چۆنێتــی چارەســەرکردنی خــۆڵ و خاشــاک 
ــە  ــە ل ــەش بێجگ ــەدا. ئەم ــەو هەڵمەت ــە ل ــی کۆمەڵگ ــەرجەم تاکەکان ــداریکردنی س و بەش
ســودە ژینگەیــی و تەندروســتی و ئابورییەکــەی ســیامیەکی جوانــر بــە شــارو شــارۆچکەکانی 

هەرێمی کوردستان دەبەخشێت.
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بەرەنگاربونەوەی نەخۆشییە 
درێژخایەن و ئامار بەرزەکان

سی
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دامەزراندنــی دامەزراوەیەکــی تایبــەت لەنێــو وەزارەتــی تەندروســتی بــە هاوکاری پســپۆرانی 
بیانــی و ناوخۆیــی، تایبــەت بــە لێکۆڵێنــەوەو بەدواداچــوون و توێژینــەوە لەســەر ئــەو 

نەخۆشییانەی لەهەرێمی کوردستاندا هەن یان ئامارەکانیان بەرەو بەرزبونەوە دەچێت.

یەکێــک لــەو نەخۆشــییانەی هاواڵتیانــی هەرێمــی کوردســتانی نیگــەران کــردووەو بــەردەوام 
ــە ئامارەکانــی دەکرێــت نەخۆشــی شــێرپەنجەیە کــە ســااڵنە نزیکــەی  لــە میدیاکانــەوە بــاس ل
ــیش  ــەزاران کەس ــا ه ــن، هەروەه ــییە دەب ــەو نەخۆش ــی ئ ــەس توش ــەزار( ک ــج ه )٥٠٠٠( )پێن
ســااڵنە توشــی نەخۆشــییە درێژخایەنــەکان دەبــن وەک زەخــت و شــەکرە و بەرزبونــەوەی 

ڕێژەی چەوری و چەندین نەخۆشی تر.

ســەرجەم توێژینــەوەکان لــە الیــەن ئــەم دامەزراوەیــەوە بــۆ هۆشــیاکردنەوەی هاواڵتیانــی 
هەرێمــی کوردســتان باڵودەکرێتــەوە و ئاراســتەی الیەنــە پەیوەندیدارەکانــی حکومەتــی هەرێــم 

دەکرێن بۆ دۆزینەوەی ڕێگەچارەی گونجاو و بەدواداچوون و چارەسەرکردن.

ئــەم دامەزراوەیــە بەهــاوکاری ڕێکخــراوی تەندروســتی جیهانــی )WHO( کاردەکات و 
ــیمینارەکانی  ــۆپ  س ــە ۆرکش ــوود ل ــراوەو س ــەو ڕێکخ ــتاندارەدەکانی ئ ــە س ــتێت ب پشتدەبەس

وەردەگرێت بۆ پێگەیاندنی کادرەکانی.
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ئــەم دامەزراوەیــە ڕاســتەوخۆ لەالیــەن وەزارەتــی تەندروســتییەوە سەرپەرشــتی دەکرێت 
و یەکێــک دەبێــت لــە هــەرە کارە گرنگەکانــی وەزارەت و مانگانــە راپۆرتــی چاالکییەکانــی لــە 

کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەنوسی دا ئاشکرادەکات.

ــتی  ــیارکردنەوەی تەندروس ــی هۆش ــی، هەڵمەت ــە کارەکان ــە ل ــە بێجگ ــەم دامەزراوەی ئ
بەردەوامــی دەبێــت بــە هــاوکاری میدیاکانــی هەرێمــی کوردســتان و ئاگادارکرنــەوەی 

هاواڵتیان لە مەترسی باڵوبونەوەو بونی هەر نەخۆشییەک.

ئامــاری  لەســەر  توێژینەوەکانــی کاریگەریــی دەبێــت  ئــەم دامەزراوەیــە و  بونــی 
نەخۆشــییەکان و دابەزاندنیــان، هەروەهــا دامەزراوەکانــی تــری حکومەتــی هەرێمــی 
ــە گرتنەبــەری ڕێــکاری گونجــاو و پێویســت لەســەر ئەنجامــی  ــد دەکات ب کوردســتان پابەن

توێژینەوەکان.

ــی  ــتنی کەرت ــۆ پێشخس ــت ب ــەرەکی دەبێ ــی س ــدەر و هۆکارێک ــە هان ــەم دامەزراوەی ئ
تەندروســتی لــە هەرێمــی کوردســتان و پێشکەشــکردنی باشــرین خزمەتگوزاری تەندروســتی 

بە هاواڵتیانی هەرێمی کوردستان.
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گرنگیدان بە قۆناغی دوو گیانبونی 
ئافرەتان و قۆناغی کۆرپەلەیی و

 تەندروستی مندااڵن

سی و یەک



1٠٠

ــی  ــان و قۆناغ ــی ئافرەت ــی دوو گیانبون ــە قۆناغ ــدان ب ــۆ گرنگی ــەت ب ــایەکی تایب ــی یاس دەرکردن
ــەکام  ــی نەبــ ــتی منداڵــ ــتی و تەندروســ ــێوەیەکی گش ــدااڵن بەش ــتی من ــی و تەندروس کۆرپەلەی

بەتایبەتی.

باڵوکردنــــەوەی هۆشــــیاریی و ڕۆشــــنبیریی پێــــش قۆناغــی دووگیانبــــوون و ڕۆشــنبیرکردنی 
ئافرەتــان پێــش قۆناغــی دووگیانبــوون و لــە قۆناغــی دوو گیــانبوونــدا. 

هاندانــــی دایــــکان بــۆ شــــیرپێدانی رسوشــتی و باڵوکردنــەوەی هۆشــــیاری بێبەشــنەکردنی 
تازەلەدایکبــــووان لــــە شــــیرپێدانی رسوشــــتی. لەالیــەن دەســگاکانی ســەر بــە وەزارەتــی 

تەندرووستییەوە

دەســتەبەرکردنی تــەواوی خزمەتگوزارییــە تەندروســتییە پێویســتەکان بــۆ ئافرەتانــی دووگیــان و 
منداڵــی کۆرپەلــە. هەروەهــا دەســتەبەرکردنی خزمەتگــوزاری تەندروســتی ددان پارێــزی بۆ ســەرجەم 

مندااڵن تا تەمەنی ١٨ ساڵ بە بەرزترین کوالێتی و بە بێ بەرامبەر.

ــتییە  ــەرجەم پێداویس ــی س ــوون و دابینکردن ــخانەکانی منداڵب ــە نەخۆش ــەت ب ــی تایب گرنگیدان
پزیشــکیی و تەندروســتییەکان بــۆ دایکانــی دووگیــان لــە پێــش  لەدایکبونــی کۆرپەلــە و دوای 

لەدایکبونیشی.

لەگــەڵ لەدایکبونــی کۆرپەلــەدا ســەرجەم پێداویســتییە تەندروســتی و پزیشــکییەکان بــۆ کۆرپەلەکــە 
دابیندەکرێت و بەردەوام چاودێری پزیشکی دەبێت بە پێی خشتەیەکی دیاریکراو.

لەگــەڵ لەدایکبونــی کۆرپەلــەدا دایکەکــە بــۆ مــاوەی ١٢ مانــگ مۆڵەتــی دایکایەتــی پێدەدرێــت 
ــەوا  ــت ئ ــەش نەیویس ــەر دایکەک ــەت، گ ــی تایب ــان کەرت ــت ی ــتی بێ ــی گش ــدی کەرت ــەر کارمەن گ
باوکەکــەی دەتوانێــت مۆڵەتەکــە وەربگرێــت، یــان دەتوانــن بەشــی بکــەن و بــۆ هــەر یەکێــک لــە 

دایک و باوکەکە دەتوانن شەش مانگ مۆڵەت بە موچەی تەواوەوە وەربگرن.



1٠1

دەرکردنی یاسایەکی تایبەت بە 
خاوەن پێداویستییە تایبەتەکان

سی و دوو
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یەکێــک لــە کارە ســەرەکییەکانی پەرلەمانــی داهاتــووی هەرێمــی کوردســتان دەرکردنــی 
یاســایەکی تایبــەت دەبێــت بــە خــاوەن پێداویســتییە تایبەتــەکان لــە هەرێمــی کوردســتان، 
کــە تیایــدا بەپێــی یاســا پێداویســتییەکانی ژیــان و ڕۆژانــە و موچــەی شایســتەیان بــۆ 

دابیندەکرێت.

ــە ئێســتادا لەهەرێمــی کوردســتان خــاوەن پێداویســتییە تایبەتــەکان پەراوێزخــراون و  ل
ــد  ــە بەشــی چەن ــت ک ــەو موچەیەشــیان پێنادرێ ــەت ئ ــت، تەنان ــۆ ناکرێ ــان ب ــچ کارێکی هی

ڕۆژێکی بژێوییان ناکات.

تایبەتــەکان دەســتکاری  پێداویســتییە  یاســاکە موچــەی ســەرجەم خــاوەن  بەپێــی 
ــتان  ــی کوردس ــە هەرێم ــان ل ــان و گوزەرانی ــی ژی ــەڵ بارودۆخ ــێوەیە لەگ ــت، بەش دەکرێ

بگونجێت.

ســەرجەم پێداویســتییە پزیشــکی و تەندروســتییەکان بۆ خــاوەن پێداویســتییە تایبەتەکان 
دەستەبەر دەکرێت.



1٠3

ڕێنامیــی تایبــەت دەردەکرێــت و مــەرج بــۆ ســەرجەم بینــای دامــەزراوەو شــوێنە 
تایبەتــەکان  پێداویســتییە  خــاوەن  هاتوچــۆی  بــە  تایبــەت  شــوێنی  کــە  گشــتییەکان 

دروستبکەن.

ــی  ــە کات ــت ل ــەکان دەکرێ ــتییە تایبت ــاوەن پێداویس ــۆ خ ــایی ب ــری یاس ــانی زیات کارئاس
داواکردنــی قــەرز بــۆ پرۆژەیــەک یــان هــەر مامەڵەیەکــی تــری دامودەزگاکانــی حکومــەت 

یان داواکردنی خوێندن لە زانکۆ و پەیامنگاکان.

لــه  یاســا نوێیه كــه دا ده بێــت ســه رجه م فه رمانگه كانــی كەرتــی گشــتی و تایبــه ت 
ره چــاوی دامه زراندنــی كه ســانی كــه م ئه نــدام بكــه ن بــۆ ئــه و پســپۆریانه ی كــه  پێویســتیانه  
ــێ  ــه  به مه رج ــۆ كاره ك ــت ب ــر بێ ــدام له پێش ــه م ئه ن ــی ك ــێ، كه س ــی كێربك ــی بون ــه  كات و ل

مه رجه كانی پێویست بۆ دامه زراندنی تێدا بێت.

پێداچونــەوە بــە بڕیارەکانــی پێشــوی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتاندا دەکرێــت لەســەر 
رێــژەی کەمئەندامــی خــاوەن پێداویســتییە تایبەتــەکان و لەگــەڵ ڕێــژەی ســتاندارد لــە واڵتــە 

پیشکەوتووەکان بگونجێرنێت.
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پاڵپشتی دارایی و بیمەی 
تەندروستی بۆ توشبوانی شێرپەنجە 

و نه خۆشیه  درێژخایه نه کان

سی و سێ
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جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ لەڕێگــەی پانێکــەوە پاڵپشــتی دارایــی ســەرجەم توشــبوانی 
نەخۆشــییەکانی شــێرپەنجە دەکات لــە هەرێمــی کوردســتان، هەروەهــا پابەنــد دەبێــت بــە 

دابینکردن دەرمان و پێداویستی پزیشکی بۆ سەرجەم توشبوان.

ســااڵنە لــە هەرێمــی کوردســتان نزیکــەی ٥٠٠٠ کــەس توشــی نەخۆشــی شــێرپەنجە دەبــن، لــە 
ــاڵی ٢٠١٧ دا  ــە س ــا ل ــێرپەنجەبوون و هەروەه ــی ش ــی نەخۆش ــەس توش ــاڵی ٢٠١٦ دا ٥٠٩٧ ک س

٤٨٠٨ کەس تووشی شێرپەنجەبوون.

ــە  ــێرپەنجە ک ــی ش ــبوانی نەخۆش ــۆ توش ــتی ب ــەی تەندروس ــتەبەرکردنی بیم ــە دەس ــە ل بێجگ
هــاوکاری دارایــی و دەرمــان و نــاردن بــۆ چارەســەر بــۆ دەرەوەی واڵت لەکاتــی پێویســتدا و 

نەشتەرگەریی و سەرجەم پێداویستییەکی تری پزیشکی نەخۆشەکە دەگرێتەوە.

هەروەهــا حکومەتــی هەرێــم لەڕێگــەی وەزارەتــی تەندروســتی یــەوە پابەنــد دەبێــت 
لەبەردەوامــی پێشخســتنی توانــا پزیشــکییەکانی نەخۆشــخانەکانی شــێرپەنجە لــە هەرێمــی 

کوردستان و پشت بەسن بە پسپۆری بیانی و ناوخۆیی.

ســااڵنە لــە یاســای بودجــەی هەرێمــی کوردســتان، بودجەیەکــی تایبــەت بــۆ نەخۆشــییەکانی 
ــخانەکانی  ــتییەکانی نەخۆش ــی پێداویس ــەوەو دابینکردن ــی بەرەنگاربون ــێرپەنجە و هەڵمەتەکان ش
لێکۆڵینەوەکانــی  توێژینــەوەو  بــە  دەدرێــت  گرنگــی  هەروەهــا  دیاریدەکرێــت،  شــیرپەنجە 

بەدواداچونی هۆکانی زیادبونی ئامارەکانی توشبوانی شێرپەنجە.

لەڕێگــەی رێکخــراوە نێودەوڵەتییەکانــی بــواری تەندروســتی و پزیشــکییەوە هەوڵــی هێنانــی 
پســپۆری بیانــی دەدرێــت بــۆ هەرێمــی کوردســتان بــۆ ئــەوەی هــاوکار بێــت لــە بەرزکردنــەوەی 
ــێرپەنجەدا  ــەکانی ش ــەڵ نەخۆش ــە لەگ ــتان ک ــی کوردس ــکەکانی هەرێم ــد و پزیش ــای کارمەن توان

کاردەکەن.
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وەرزش و هونەر دەکرێتــە 
کایەیەکــی گرنگــی واڵت

سی و چوار



1٠7

وەرزش دەکرێتـــە کایەیەکــی گرنگـــی واڵت و لـــە بــاری ناپرۆفیشــــناڵییەوە )هــــاوی( 
دەگوازرێتــــەوە بــۆ بـاری پرۆفیشــــناڵی )پیشــەیی(، بودجەیەکــــی تایبــەت تەرخاندەکرێــت 
بــۆ هاوکاریکردنــی گەنجــان لــە بــواری وەرزشــیی و دروســتکردنی ئەکادیمیــای وەرزشــیی 

و پێگەیانــدن و دۆزینــەی تواناکانــی یاریزانــان.

خولــــی بەهێــــز لەنێــــو یانــــە و تیپەکانــــی نــــاو هەرێمــــی کوردســــتاندا دەکرێتــــەوەو 
بــراوەی خولــەکان یــاری و چاالکــی نێودەوڵەتییــان بــۆ ســازدەکرێت.

وەرزش لــــە کایەیەکــی پشــــتگوێ خــــراوەوە دەگۆڕیــــن بــــۆ کایەیــــەک کــــە بتوانێــــت 
خــــۆی بەخێــــو بــــکات وخــۆی پــارە پەیــدا بــکات و ببێتــــە بزنــــس و چاوەڕوانــــی دەســــتی 

کــەس نەبێــت.

لەڕێگــەی کۆمپانیــا ناوخۆیــی و بیانییەکانــەوە وەبەرهێنــان لــە بــواری وەرزشــدا دەکرێــت و 
دەکرێتــە کایەیەکــی گرنــگ لــە هەرێمــی کوردســتاندا و دەکرێتــە هــۆکاری ناســاندنی زیاتــری 

هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی.

ــگای  ــی و یاری ــای وەرزش ــتان، ئەکادیمی ــی کوردس ــی هەرێم ــەزاو ناحییەکان ــەرجەم ق لەس
ــتی  ــەر دەس ــەوەو لەس ــەکان دەکرێت ــۆرە وەرزش ــەرجەم ج ــراوی س ــی داخ ــێ و هۆڵ ــی پ تۆپی

مامۆستا و ڕاهێنەرانی وەرزشی توانا وەرزشییەکانی گەنجان و مندااڵن پێشدەخرێن.
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لــە پرۆگرامەکانــی خوێندنــی ســەرجەم ئاســتەکاندا وەرزش دەکرێتــە وانەیەکــی ســەرەکی و 
پەیامنگای زیاتری تایبەت بە وەرزش لە هەرێمی کوردستاندا دەکرێتەوە.

لــە بــواری هونەریشــدا گرنگییەکــی تایبــەت دەدرێت بــە هۆڵەکانــی منایــش و ئەکادیمیاکانی 
ــی هەرێمــی کوردســتان.  ــۆ و پەیامنگاکان ــە زانک ــەر ل ــەری و بەشــەکانی هون ــی هون پێگەیاندن
هەروەهــا هەوڵــدان بــۆ چاالککردنــەوەی ســەندیکای هونەرمەنــدان و دەرهێنانــی لەژێــر 

دەستی حزبەکان و گەڕاندنەوەی بۆ خودی هونەرمەندان خۆیان.

ــە  ــەر ل ــی هون ــە وانەکان ــت ب ــەت دەدرێ ــی تایب ــەروەردەوە گرنگ ــی پ ــەی وەزارەت لەڕێگ
ــەر وەک وانەیەکــی الوەکــی  ــەی هون ــت وان ــچ شــێوەیەک ڕێگــە نادرێ ــدا و بەهی خوێندنگاکان

پاشکۆ ئەژماربکرێت و گرنگی پێ نەدرێت، بەهەمان شێوە بۆ وانەی وەرزشیش.

لــە ڕێگــەی کۆمپانیــا بیانــی و ناوخۆییەکانــەوە وەبەرهێنــان لــە بوارەکانی هونــەردا دەکرێت 
ــی  ــە هۆڵەکان ــی ل ــە تایبەت ــت، ب ــەری دەدرێ ــەوی هون ــی دروســتکردنی ژێرخانێکــی پت و هەوڵ

سینەما، هۆڵەکانی منایشی هونەری، ستۆدیۆکانی بەرهەمهێنانی فیلم و دراما.
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 هەموارکردنەوەی یاسای 
کاری ڕۆژنامەگەری و 
 جێبەجێکردنی یاسای

 مافی بەدەستهێنانی زانیاری

سی و پێنج
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یەکێــک لــە کارەکانــی پەرلەمانــی نوێــی هەرێمــی کوردســتان هەموارکردنــەوەی یاســای کاری 
ڕۆژنامەگەریــی ژمــارە )٣٥(ى ســاڵی )٢٠٠٧(ە، بــۆ ئــەوەی ســەرجەم بوارەکانــی میدیــا بگرێتەوەو 

سەرجەم کارەکانی میدیاکاران و ڕۆژنامەنوسان و ماف و ئیمتیازاتیان لەخۆبگرێت.

لەکاتــی دەرچوونــی یاســای کاری ڕۆژنامەگــەری هەرێمــی کوردســتاندا، بێجگــە لــە ڕۆژنامــەی 
نــورساو، هیــچ کارێکــی تــری ڕۆژنامەگــەری لەبەرچــاو نەگیــراوە، بۆیــە یاســاکە گرفــت و 

کەموکورتی زۆری هەیە.

هەرچەنــدە یاســاکە لــەڕووی ناوەڕۆکــەوە تاڕادەیــەک یاســایەکی باشــە و زیندانــی بــۆ 
ڕۆژنامەنوســان نەهێشــتووەو ڕۆژنامــە نابێــت دابخرێــت، بــەاڵم دامەزراوەکانــی حکومەتــی 
ــەر  ــەم یاســایەیان وەک خــۆی جێبەجێنەکــردووەو ســااڵنە ســەدان پێشــێلکاری بەرامب ــم ئ هەرێ

ڕۆژنامەنوسانی هەرێمی کوردستان  تۆمار دەکرێت.

لەکاتــی هەموارکردنــەوەی یاســاکەدا تەئکیــد لەســەر ســزادانی ئــەو کەســانە دەکرێتــەوە کــە 
ــی  ــی مەوداکان ــا فراوانکردن ــدەدەن. هەروەه ــان ئەنجام ــە رۆژنامەنوس ــەر ل ــێلکاری بەرامب پێش

ئازادی ڕادەربڕین زیاتر دەکرێت. 
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ــەر  ــۆر بەرامب ــێلکاری جۆراوج ــەزار پێش ــێ ه ــەی س ــردوودا نزیک ــاڵی ڕاب ــج س ــاوەی پێن لەم
ــەاڵم ســەرباری  ــراوە، ب ــەکان تۆمارک ــەزراوە میدیایی ــتان و دام ــی کوردس ــانی هەرێم ڕۆژنامەنوس
ــان  ــەدراوە ی ــزا ن ــێلکارییانە س ــەو پێش ــەر ئ ــێک لەس ــچ کەس ــایش هی ــی داوای یاس تۆمارکردن

دادگایی نەکراوە.

ــی  ــی هەریم ــەن حکومەت ــە الی ــاری ل ــتهێنانی زانی ــی بەدەس ــای ماف ــدا یاس لەهەمانکات
ــان و  ــۆ ڕۆژنامەنوس ــانکاری ب ــت، کەئاس ــت و جێبەجێدەکرێ ــاالک دەکرێ ــتانەوە چ کوردس

هاواڵتیان دەکات بۆ دەستگەیشن بەهەر زانیارییەک کە دەیانەوێت.

ــی  ــە کارەکان ــت ل ــک دەبێ ــاری یەکێ ــتهێنانی زانی ــی بەدەس ــای ماف ــی یاس جێبەجێکردن
کابینــەی داهاتــووی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان و ئەمــەش دەبێتە هۆکارێکی ســەرەکی 
بــۆ شــەفاف بونــی حکومــەت و دامەزراوەکانــی و ڕێگریکــردن لــە گەندەڵــی و بەهەدەردانی 

سامانی گشتی.
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بەهێزکردنی توانای زانکۆکان و 
مامۆستایانی زانکۆ

سی و شەش
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توانــای زانکــۆکان و مامۆســتایانی زانکــۆ بەهێــز دەکرێــت لەڕێگــەی خولــی بەهێزکردنــی 

مامۆســتایانی زانکــۆ و هێنانــی پســپۆری بیانــی و مامۆســتای بیانــی و ناردنــی مامۆســتایانی 

زانکــۆ بــۆ زانکــۆ پێشــکەوتووەکانی جیهــان و گۆڕینــی پرۆگرامەکانــی خوێندنــی زانکــۆکان و 

باشرکردنی رانکینی زانکۆکانی هەرێمی کوردستان.

تــا ئێســتا زانکۆکانــی هەرێمــی کوردســتان نەیانتوانیــوە ببنــە ســەرچاوەیەکی گرنــگ بــۆ 

پڕکردنــەوەی پێداویســتییەکانی بــازاڕی کار لــە دەرچوانــی بەهرەمەنــد و پێگەیشــتوو. بەڵکــو 

بەشــێکی زۆری ئەوانــەی زانکــۆکان تــەواو دەکــەن لــە پیشــەیەکدا کاردەکــەن جیــاوازە لــە 

خوێندنەکەی خۆیان.

ســەرباری ئــەوەی لەمــاوەی ١٥ ســاڵی ڕابــردوودا پێداویســتی زۆر بــۆ زانکــۆکان دابینکــرا 

ــدن و  ــی پرۆگرامــی خوێن ــەاڵم بەهــۆی نەگۆڕین ــا و پێداویســتی تاقیگــەکان، ب ــەڕووی بین ل

ــکەوتووەکانی  ــۆ پێش ــەڵ زانک ــەش لەگ ــی و کاری هاوب ــپۆری بیان ــی پس ــان نەبون ــی ی کەم

جیهان، ئاستی زانستی زانکۆکانی هەرێمی کوردستان بەرەو دواوە ڕۆیشتووە.
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تەنانــەت ئێســتا زانکــۆ حکومییــەکان زۆر پشــتگوێ خــراون و زانکــۆ ئەهلییــەکان 

پێشــەنگییان لــە زانکــۆ حکومییــەکان گرتــووەو ئــەوان زیاتــر پشــت بــە مامۆســتای بیانــی و 

پسپۆری بیانی دەبەسن.

ــتان  ــی کوردس ــی هەرێم ــە زانکۆکان ــە ک ــەوەی هەی ــی ئ ــوێ پان ــەوەی ن ــەوەی ن جواڵن

گەشــەپێبدات لــە ڕووی زانســتی و بەڕێوەبــردن و بەرهەمهێنانــی دەرچــووی بەهرەمەنــد و 

بەتوانا بۆ ئەوەی خزمەتی بە بازاری کاری هەرێمی کوردستان بکات.

لــه  مــاوه ی دوو ســاڵ دا زانكــۆكان راده ســپێردرێن بــۆ دۆزینــه وه ی ســه رچاوه ی داهــات 

بــۆ ئــه وه ی له مــاوه ی درێژخایــه ن دا زانكــۆ حكومیــه كان بتوانــن پشــت بــه  خۆیــان ببه ســن 

به مه رجێ له سه ر حسابی قوتابیان نه بێت.

ــتەوخۆی  ــتی ڕاس ــر سەرپەرش ــااڵ لەژێ ــدی ب ــی خوێن ــە وەزارەت ــەت ل ــی تایب لیژنەیەک

وەزیــری خوێندنــی بــااڵو ســەرۆکی ئەنجومەنــی وەزیــران پێکدەهێرنێــت بــۆ جێبەجێکردنــی 

پانی زانکۆکانی هەرێمی کوردستان لە ماوەی چوار ساڵدا.
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دەسەاڵتی دادوەری سەربەخۆ بێت و 
 ببێتە بەهێزترین و بااڵترین دەسەاڵت

لە هەرێمی کوردستاندا 

سی و حەوت



116

دروســتکردنی هێزێکــی تایبــەت بــۆ جێبەجێکردنــی فەرمانەکانــی دەســەاڵتی داوەریــی و 

پاراســتنی دامــودەزگاکان. لەگــەڵ رێکخســتنەوەی پەیامنــگای دادوەران و چۆنێتــی وەرگرتــن 

دادوەر و پێگەیاندیان. 

 جواڵنــەوەی نــەوەی               نــوێ پشــر پانێکــی ســراتیژی بــە ســێ قۆنــاغ 

)یەک ســاڵی – چوار                    ســاڵی – ١٥ ســاڵی( بۆ چاکســازی لە دەســەاڵتی دادوەری 

دا باڵوکــردەوە، کــە                       بەجێبەجێکردنــی ئــەو پانــە دەســەاڵتی دادوەری دەبێتــە 

بەرزترین و بەهێزترین                  دەسەاڵت لە هەرێمی کوردستاندا.

 

ــتدەکرێت  ــدا دەس ــی هەرێم ــی حکومەت ــەی نوێ ــتبەکاربونی                کابین ــەڵ دەس  لەگ

بــە جێبەجێکردنــی                            قۆناغەکانــی یــەک ســاڵی و چــوار ســاڵی لــە پــرۆژەی 

ســراتیژی جواڵنــەوەی                   نــەوەی نــوێ بــۆ چاکســازی لــە دەســەاڵتی دادوەری لــە 

هەرێمی کوردستان.
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ــن  ــن و بااڵتری ــە بەهێزتری ــەاڵتی دادوەری دەبێت ــە، دەس ــەو پرۆژەی ــی ئ بەجێبەجێکردن

ــی  ــاف و بەرژەوەندییەکان ــەرەکی م ــزەری س ــتاندا و  پارێ ــی کوردس ــە هەرێم ــەاڵت ل دەس

هاواڵتیانی هەرێمی کوردستان دەبێت بە بێ جیاوازی.

ســەربەخۆبونی دەســەاڵتی دادوەریــی و بونــی بــە بەهێزتریــن دەســەاڵت یەکێــک 

کوردســتان  هەرێمــی  گەشەســەندنی  بنەڕەتییەکانــی  و  ســەرەکی  پایــە  لــە   دەبێتــە 

بە سەرجەم بوارەکاندا.

 دەســەاڵتی دادوەری هــۆکاری ســەرەکی دەبێــت لــە ڕێگریکــردن لــە گەندەڵیــو 

بەهەدەردانــی ســامانی گشــتی و دورخســتنەوەی دەســەاڵتی حــزب و بەرپرســە حزبییــەکان 

لەنێو دامودەزگاکانی حکومەتدا.
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گۆڕینی شێوازی دانانی 
داواکارە گشتییەکان

سی و هەشت
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ــزگاکان،  ــتی پارێ ــە ئاس ــتییەکان ل ــی داواکارە گش ــردن و دانان ــێوازی دیاریک ــی ش گۆڕین
ــدان  ــە دەنگ ــزگاکان ب ــی پارێ ــی ئەنجومەن ــەڵ هەڵبژاردن ــتی لەگ ــک داواکاری گش بەجۆرێ
هەڵدەبژێردرێــن و تەنهــا لەکاتــی تۆمەتــی ئابڕوبەرانــەدا بــە بڕیــاری ئەنجومەنــی پارێــزگا لە 
کار دووردەخرێتــەوە و بــە دەنگدانــی ئەندامانــی ئەنجومەنــی پارێــزگا کەســێکی تــر 

هەڵدەبژێردرێت.

خۆکاندیدکردنــی کاندیــدەکان لــە الیــەن کۆمســیۆنی هەڵبژاردنەکانــی هەرێمــەوە 
بــێ الیەنــی و دووربونــی  لــە مەرجــە ســەرەکییەکان  یەکێــک  پەســەند دەکرێــت و 

کاندیدەکانە لە پارتە سیاسییەکان و ئەندامبونێتی لە پارتێکی سیاسی.

دامــەزراوەی داواکاری گشــتی دەکرێتــە دامەزراوەیەکــی چــاالک و کاریگــەر بــۆ پاراســتی 
ــەس و  ــەو ک ــی ئ ــە دادگا گەیاندن ــتان و ب ــی کوردس ــی هەرێم ــی هاواڵتیان بەرژەوەندییەکان

الیەنانەی زیان بە بەرژەوەندی گشتی و هاواڵتیانی هەرێم دەگەیەنن.

دامــەزراوەی داواکاری گشــتی مانگانــە راپۆرتــی خــۆی لەســەر کار و چاالکییەکانــی بــۆ 
ــی هەرێمــی کوردســتان  ــی لەســەرجەم پارێزگاکان ــی ڕۆژنامەوان ــە کۆنگرەیەک ڕای گشــتی ل

باڵودەکاتەوە.
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هەروەهــا پەیوەندییەکانــی لەگــەڵ هاواڵتیانــدا ئاســانر و فراوانــر دەکات بــۆ وەرگرتنــی 
ــان هــەر  ــان لەســەر هــەر کێشــەیەکی یاســایی ی ــی هاواڵتیی ــی و گازندەکان شــکات و گلەی

کارێک کە زیانی بە بەرژەوەندی گشتی گەیاندووە.

بــۆ  دەکرێــت  سەرپشــک  دادوەرییــەوە  دەســەاڵتی  الیــەن  لــە  گشــتی  داواکاری 
ــە  ــک ک ــرۆژە و کارێ ــەر پ ــەر ه ــەوە لەس ــوون و لێکۆڵین ــە و بەدواداچ ــتکردنی لیژن دروس

گومانی بونی گەندەڵی و زیان گەیاندن بە هاواڵتیانی هەرێمی لەسەر بێت.

ــی  ــی هەرێم ــدی هاواڵتیان ــتەقینەی بەرژەوەن ــزەری ڕاس ــە پارێ ــتی دەبێت داواکاری گش
کوردســتان و بەگژاچونــەوەی گەندەڵــکار و قۆرغــکاران، هەروەهــا چاودێرێکــی چــاالک 
دەبێــت بەســەر ڕەوشــەکانی مافەکانــی مــرۆڤ و ئــازادی ڕادەبڕیــن و چاالکــی سیاســی لــە 

هەرێمی کوردستان.

ــزب و  ــەری ح ــر کاریگ ــی لەژێ ــتی و دەرهێنان ــەزراوەی داواکاری گش ــی دام ــاالک بون چ
بەرپرســە حزبییەکان،تــەواوکاری پرۆژەکانــی جواڵنــەوەی نــەوەی نوێ و بااڵدەســتی دەســەاڵتی 

داوەرییە لە هەرێمی کوردستان، کە داهاتووی گەشاوە بۆ هەرێم مسۆگەر دەکات.



121

پەیڕەوکردنی دەسەاڵتی المەرکەزی 
و پێدانی دەسەاڵتی زیاتر
 بە ئەنجومەنی پارێزگاکان

سی و نۆ
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ــە کارە ســەرەکییەکانی کابینــەی نوێــی حکومەتــی هەرێــم و پانــی جواڵنــەوەی  یەکێــک ل

ــی  ــم و  پەیڕەوکردن ــی هەرێ ــی پارێزگاکان ــای ئەنجومەن ــەوەی یاس ــوێ، هەموارکردن ــەوەی ن ن

ــە  ــزگاکان ب ــی پارێ ــە ئەنجومەن ــت ب ــر دەبێ ــی دەســەاڵتی زیات ــەزی و پێدان دەســەاڵتی المەرک

تایبەتــی لــەو بڕیارانــەی پەیوەنــدی بــە پــرۆژە خزمەتگوزارییــەکان و بەرژەوەندییەکانــی 

هاواڵتیانی پارێزگاکانەوە هەیە.

سیســتەمی المەرکــەزی و بونــی دەســەاڵتی زیاتــر لــە ئەنجومەنــی پارێــزگاکان، کێبڕکێیــەک 

لەنێو پارێزگاکاندا دروستدەکات بۆ خزمەتکردنی زیاتری پارێزگاکانیان.

ــێوازێکی  ــە و ش ــان نیی ــەاڵتێکی ئەوتۆی ــم دەس ــی هەرێ ــی پارێزگاکان ــتادا ئەنجومەن لەئێس

ــەوە  ــی پارێزگاکان ــەن هاواڵتیان ــە الی ــە ل ــەو ئەنجومەنان ــدا ئ ــە کاتێک ــووە، ل ــان وەرگرت کارتۆنیی

هەڵبژێردراون و دەنگیان پێ دراوە.

زیادکردنــی دەســەاڵتەکانی ئەنجومەنــی پارێــزگاکان لــەو بڕیارانــەدا دەبێــت کــە پەیوەنــدی 

ڕاســتەوخۆی بــە ژیانــی هاواڵتیانــی پارێزگاکــەوە هەیــە، وەک پــرۆژە خزمەتگوزارییــەکان، 

ــری  ــازاڕی کار، چاودێ ــازاڕەکان، ب ــان، ب ــۆ هاواڵتی ــەکان ب ــە بنەڕەتیی ــی خزمەتگوزاریی دابینکردن

پــرۆژەکان و بــە دادگا گەیاندنــی ئــەو خــاوەن پرۆژانــەی زیــان بــە هاواڵتیانــی پارێزگاکــە 

دەگەیەنــن، هەروەهــا هەڵبژاردنــی پارێــزگار لــە ڕێگــەی دەنگدانــەوە و دانانــی بــە گگوێــرەی 

یاسا لە پارێزگاکە نەک بە بڕیاری مەرکەزی حکومەتی هەرێم.
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بونــی دەســەاڵتی زیاتــری ئەنجومەنــی پارێــزگاکان، کاری هاواڵتیــان ئاســانر و خێراتر دەکات 

و کاری ڕۆتینــی لــە فەرمانگەکانــی حکومەتــی هەرێمــدا کەمردەکاتــە و هۆکارێکــی تــری 

گەشەی ئابوریی و بوژاندنەوەی بازاڕ دەبێت.

پارێــزگاكان  بــۆ  هه یــه   دارایــش  المه ركــه زی  بــه   بــاوه ری  نــوێ  نــه وه ی  جواڵنــه وه  

ــت، و  ــێ ده كرێ ــه وه  جێبه ج ــه ن پارێزگاكان ــه كان له الی ــرۆژه  وه به رهێنان ــێوه یه ك ٢٠%ی پ به ش

ــان بــه وه ی  ــه  به رزكردنــه وه ی داهاتــی خۆی له مــاوه ی چــوار ســاڵ دا پارێــزگاکان هانده درێــن ب

ــۆ  ــه وه  ب ــری ٥٠%ی ده گه رێت ــه وا  ب ــکات ئ ــه ك پەیداب ــه ر پارێزگای ــه  ه ــوێ ل ــی ن ــه ر داهاتێك ه

حكومه تی ناوخۆیی تا له  پرۆژە كانی وه به رهێنان به گه ری بخات.

ئەنجومەنــی پارێــزگاکان بــە هــاوکاری وەزارەتەکانــی حکومەتــی هەرێــم سەرپەرشــتی پرۆژە 

بونــی  پرۆژەکانــەوە.  بەســەر  دەبنــە چاودێرێکــی چــاالک  و  دەکــەن  خزمەتگوزارییــەکان 

ــی  ــوان ئەنجومەن ــێ لەنێ ــتبونی کێبڕک ــزگاکان و دروس ــی پارێ ــە ئەنجومەن ــر ل ــەاڵتی زیات دەس

پارێزگاکانی هەرێمی کوردستاندا بە بەرژەوەندی پێشکەوتنی پارێزگاکان دەشکێتەوە.

هەروەهــا یەکێکــی تــر لــە کاری ئەنجومەنــی پارێــزگاکان چارەســەری گرفتەکانــی ڕۆژانــەی 

هاواڵتیــان و وەاڵمدانــەوەی گلەیــی و گازندەکانیــان دەبێــت کــە لیژنەکانــی ئەنجومەنــی پارێــزگا 

ــەوەی  ــە کۆبون ــر ل ــەن و دوات ــان دەک ــان و ڕەخنەکانی ــەکانی هاواڵتی ــۆ کێش ــون ب ــە دواداچ ب

ئەنجومەندا بڕیاری لە بارەوە دەدرێت.
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دروستکردنی شەش ناوچەی 
پیشەسازی گەورە

چل
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لــە کارە ســەرەکییەکانی کابینــەی نوێــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان،  یەکێــک 
دروســتکردنی شــەش ناوچــەی پیشەســازی گەورەیــە لــە )هەولێــر، ســلێامنی، دهــۆک، 
هەڵەبجــە، گەرمیان،ڕاپەریــن( لەپێنــاو زیادکردنــی بەرهەمهێنــان و ڕەخســاندنی هەلــی کار و 

زیادکردنی داهاتی هەرێمی کوردستان.

ئــەم ناوچــە پیشەســازییانە لــە دووری ناوچەی دانیشــتووانەکان دروســتدەکرێت و ســەرجەم 
کارگەی نزیک شار و شوێنی دانیشتنەکان بۆ ناوچە پیشەسازییەکان دەگوازرێنەوە.

حکومەتــی هەرێــم زەوی لــە ناوچــە پیشەســازییەکان بەپێــی پێویســت دەداتــە خاوەنــکار 
و کارگــە و کۆمپانیــاکان، هەروەهــا خزمەتگوزارییــە بنەڕەتییەکانــی ئــاو و کارەبــا و ڕێگاوبــان 

و هێڵەکانی گواستنەوەو پەیوەندیکردنیان بۆ دابیندەکات.

بــە تەواوبونــی پــرۆژەی دروســتکردنی ئــەم شــەش ناوچــە پیشەســازییە گەورەیــە، هەرێمی 
ــراق و  ــە ســەر ئاســتی عێ ــەکان ل ــازییە گرنگ ــە ناوچــە پیشەس ــک ل ــە یەکێ ــتان دەبێت کوردس

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست.

حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان کارئاســانی دەکات بــۆ گواســتنەوەی بەرهەمــی ســەرجەم 
مامەڵــەی  لەڕێگــەی  عێــراق،  دەرەوەی  و  عێــراق  تــری  ناوچەکانــی  بــۆ  کارگانــە  ئــەو 
ــد  ــەت پابەن ــا حکوم ــتنەوە. هەروەه ــتی گواس ــگای پێویس ــی ڕێ ــردن و دابینکردن هەناردەک
دەبێــت بــە کار ئاســانی یاســایی و مامەڵەکانــی فیــزا و مۆڵەتــی مانــەوە لە هەرێمی کوردســتان 

بۆ سەرجەم کارمەندە بیانییەکانی کۆمپانیا و کارگەکان.

ــەکان  ــە ژینگەیی ــەرجەم ڕێنامیی ــازییەدا س ــە پیشەس ــەش ناوچ ــەو ش ــتکردنی ئ ــە دروس ل
ــتان و  ــی کوردس ــەی هەرێم ــە ژینگ ــدن ب ــان گەیان ــە زی ــن ل ــاو ڕێگرت ــن لەپێن جێبەجێدەکرێ
ســەرجەم کارگــە و کۆمپانیــاکان ئیجبــار دەکرێــن بەپێــی ســتانداردە نێودەوڵەتییەکانــی بــواری 

ژینگە کارگەکانیان کارپێبکەن.
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دامەزراندنی سەنتەری ڕاهێنان و 
ئامادەکردنی دەستی کار

چل و یەک
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لەســەر  دەبێــت  زۆری  کاریگــەری  پیشەســازییە  ناوچــە  شــەش  ئــەم  تەواوبونــی 

هەنــاردە  ڕێــژەی  و  کوردســتان  هەرێمــی  لــە  بەرهەمهێنــان  ئاســتی  بەرزکردنــەوەی 

هــۆی  دەبێتــە  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  کەمدەکاتــەوە،  هــاوردەش  ڕێــژەی  بەرزدەکاتــەوەو 

زیادکردنی داهات و زیادکردنی هەلی کار لە هەرێمی کوردستاندا.

ــرۆژە و  ــۆ پ ــتیکار ب ــی دەس ــکاران و ئامادەکردن ــی بێ ــەنتەری ڕاهێنان ــی س دامەزراندن

کارگــە جیــاوازەکان. هــەر هاواڵتییــەک بــێ کار بێــت، ئــەو ســەنتەرە ڕاهێنانــی پــێ دەکات و 

دواتر کاری بۆ دەدۆزێتەوە. 

ئــەو کەســانەس توانــای کارکردنیــان هەیــە لەهەرێمــی کوردســتان و ئامــادەن بــۆ کار و 

وەک دەســتی کار ئەژمــار دەکرێــن ژمارەیــان)١٤٠٠٠٠٠( )ملیۆنێــک و چــوار ســەد هــەزار( 

ــەو  ــارەی ئ ــە ژم ــە )٢٠%(ە ل ــتان ک ــی کوردس ــە هەرێم ــکاری ل ــژەی بێ ــی ڕێ ــە. بەپێ کەس

کەســانەی وەک هێــزی کار ئەژمــار دەکرێــن )٢٨٠٠٠٠( )دوو ســەد و هەشــتا هــەزار کەســیان 

بێکارن( و )١١٢٠٠٠٠( )ملیۆنێک و سەد و بیست هەزار( کەسیان کاریان هەیە.

هــەر کەســێک لــە هەرێمــی کوردســتان توانــای کارکردنــی هەبێــت و بێــکار بێــت، لــەم 

هەڵســەنگاندنی  و  چاوپێکەوتــن  دوای  دەکرێتــەوەو  بــۆ  تایبەتــی  فایلێکــی  ســەنتەرە 

دەنێردرێت بۆ خولی ڕاهێنان و دواتر کاری گونجاوی بۆ دەدۆزرێتەوە.
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ــار  ــەت ئیجب ــی تایب ــی گشــتی و کەرت ــی کەرت ــە و پرۆژەکان ــەزراوەو کارگ ســەرجەم دام

دەکرێــن کــە بــۆ دەســتەبەرکردنی دەســتی کار و کەســی گونجــاو داوای ســی ڤــی و دەســتی 

کار لەم سەنتەرە بکەن.

ــەوەی  ــکاری و دۆزین ــژەی بێ ــی ڕێ ــەنتەرە دابەزاندن ــەم س ــی ئ ــە ئامانجەکان ــک ل یەکێ

هەلی کار و ئامادەکردنی دەستی کاری پێویستە بۆ بازاڕی کاری هەرێمی کوردستان.

ئــەم ســەنتەرە وێبســایتێکی گونجــاوی دەبێــت کــە ســەرجەم ئــەو هەلــی کارانــەی تیــادا 

ــانە  ــەو کەس ــا ئ ــتیانە و تەنه ــتی پێویس ــی گش ــەت و کەرت ــی تایب ــە کەرت ــەوە ک باڵودەکرێت

ــاوی  ــەوەو ن ــەم ســەنتەرە کردووەت ــان ل ــەت بەخۆی ــە ئەکاونتێکــی تایب ــن ک ــن بیبین دەتوان

خۆیان تۆمارکردووە.

ئــەم ســەنتەرە ئۆفیســی لەســەرجەم شــار و قەزاکانــی هەرێمــی کوردســتان دەبێــت و 

ــەوەی ١٥٠ هــەزار  ــۆ دۆزین ــت ب ــوێ دەبێ ــەوەی ن ــی ن ــەواوکاری پانەکان کاری ســەرەکی ت

هەلی کاری نوێ لە هەرێمی کوردستان لەماوەی چوار ساڵدا.

ــی و  ــی بازرگان ــەش دەبێــت کــە بیرۆکــەی نوێ ــەو هاواڵتییان ــەم ســەنتەرە هــاوکاری ئ ئ

ئابورییــان هەیــە لەڕێگــەی پێشکەشــکردنی ڕاوێــژ و ڕاهێنانــی کارمەنــدان و هاوکاریکــردن و 

ڕێنامیی بۆ مامەڵە یاساییەکانی دامەزراندنی پرۆژەیەکی ئابوری و بازرگانی.
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ڕێکخستن و نۆژەنکردنەوەی 
هێڵەکانی گواستنەوەی گشتی

چل و دوو
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یەکێکــی تــر لــە کارەکانــی کابینــەی نوێــی حکومەتــی هەرێــم کردنــەوەی دەرگای 
ــار و  ــاو ش ــی لەن ــاس و تەکس ــە پ ــتی ل ــتنەوەی گش ــی گواس ــەر هێڵەکان ــە لەس وەبەرهێنان

شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان.

لەڕێگــەی ئــەم پرۆژەیەوە هێڵەکانی گواســتنەوەی پــاس و تەکســییەکان ڕێکدەخرێنەوەو 
کاتــی هاتوچۆیــان بــە ئەلکرۆنــی دەکرێــت و ئوتومبێلــی نوێیــان بــۆ دابیندەکرێــت، بێجگــە 
لەڕێکخســتنەوەی هێڵەکانــی گواســتنەوەی گشــتی، کاریگــەری دەبێــت لەســەر باشــرکردنی 

ژیان و گوزەرانی ئەو کەسانەی لەم بوارەدا کاردەکەن.

به جۆرێــك  تێداده كرێــت  گۆرانــكاری  ناوشــاره كان  بانه كانــی  رێــگاو  سیســتمی 
ــگان له كاته كانــی ده ســپێكردنی ده وام و ته وابونــی  ــه ت ده درێــت پاســه كان كــه  رێ ئه وله وی
ده وام كه مریــن ترافیكیــان بــۆ دروســت بكرێــت. به شــێك لــه  شــه قامه كان تایبــه ت بكرێــت 
بــه  پــاس به مــه ش هانــی هاواڵتیــان ده درێــت له بــری ئۆتۆمبێلــی تایبــه ت پشــت بــه  

هاتوچۆی گشتی ببه سن بۆچونه  سه ركار.
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ــە هەرێمــی کوردســتان  ــەوەی ســیامیەکی جــوان ب ــە بێجگــە ل ــەم پرۆژەی ــی ئ تەواوبون
ــا  ــی، هەروەه ــە تایبەت ــتیاران ب ــان و گەش ــۆ هاواڵتی ــت ب ــانی دەبێ ــێت و کارئاس دەبەخش
ــەوە،  ــەن هاواڵتییان ــە الی ــەت ل ــی تایب ــی ئوتومبێل ــەوەی بەکارهێنان ــۆی کەمبون ــە ه دەبێت

ئەمەش بە سوودی ژینگەی هەرێمی کوردستان دەگەڕێتەوە.

لەڕێگــەی بانکەکانــی وەبەرهێنانــەوە ئوتومبێلــی نــوێ و دۆســتی ژینگــە بــۆ هێڵەکانــی 
ــن  ــاکان دابی ــی گواســتنەوەو کۆمپانی ــۆ شــۆفێرانی هێڵەکان ــە شــێوەی قــەرز ب گواســتنەوە ب
دەکرێــت و کێبڕکێیەکــی ئــازاد دروســتدەکرێت کــە لــە بەرژەوەنــدی هاواڵتیانــی هەرێمــی 

کوردستان و بەهێزکردن و باشرکردنی هێڵەکانی گواستنەوەی گشتی بێت.

لــە  بێجگــە  گشــتی  گواســتنەوەی  هێڵەکانــی  ڕێکخســتنەوەی  نۆژەنکردنــەوەو 
ئوتومبێلــەکان و بــە ئەلکرۆنیکردنــی پرۆگرامــی هێڵــەکان، شــوێنی چاوەڕوانــی و گۆڕەپانــی 
ئوتومبێلەکانیــش دەگرێتــەوەو هەروەهــا ســەرجەم شــۆفێرەکانی ئوتومبێــل و پاســەکان 

خولی ڕاهێنانیان پێ دەکرێت. 
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بەستنەوەی پارێزگاکانی هەرێمی 
کوردستان لە ڕێگەی هێڵی ئاسنەوە

چل و سێ
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کابینــەی نوێــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان دەســتدەکات بــە بەســتنەوەی پارێــزگا و 
ناوچەکانــی هەرێمــی کوردســتان )هەولێــر، ســلێامنی، کەرکــوک، دهــۆک، هەڵەبجــە، 

گەرمیان،ڕاپەرین( لەڕێگەی هێڵی ئاسنەوە.

ئــەم پرۆژەیــە یەکێکــە لــە پــرۆژە ســراتیژییە درێژخایەنەکانــی جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ  
کــە لــە پانــی کوردســتان ٢٠٣٣ بــە تــەواوی ئامــاژەی پێکــراوەو ڕوونکراوەتــەوە، بــەاڵم لــە 
مــاوەی چــوار ســاڵی یەکەمــدا تەنهــا کار لەســەر بەســتنەوەی ناوخــۆی هەرێمــی کوردســتان 

دەکرێت.

لە ســاڵەکانی دواتردا و بەپێی پانی کوردســاان ٢٠٣٣ هەرێمــــی کوردســــتان لەڕێگــــەی 
هێڵــــی ئاســــنەوە بــــە بەغــــدا و بــــەرسە و تــــاران و ئەســــتەنبوڵ دەبەســرێتەوە، کــــە 
ئەمــــەش ڕێگاخۆشــــکەر دەبێــــت بــــۆ ئاســــان گواســــتنەوەی بەرهەمــــە پیشەســازی و 
کشــــتوکاڵییەکان بــــۆ دەرەوەی هەرێــــم، بــــۆ ئــــەم مەبەســــتەش  پێویســتامن بــە ١٢٠٠ 

کیلۆمەتــر هێڵــی ئاســن هەیــە.
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ــنەوە،  ــی ئاس ــەی هێڵ ــتان لەڕێگ ــی کوردس ــی هەرێم ــزگا و ناوچەکان ــتنەوەی پارێ بەس
دەبێتــە کارئاســانییەکی گــەورە بــۆ هاواڵتیــان و هــاوکار و یاریــدەدەری خاوەنــکار و کارگــەر 
ــتییەکانیان  ــەم و پێداویس ــتنەوەی بەره ــۆ گواس ــت ب ــەرەکان دەبێ ــار و بەرهەمهێن و جوتی

لەناو هەرێمی کوردستاندا.

هەروەهــا هێڵــی ئاســن دەبێتــە هــۆی کــەم بەکارهێنانــی ئوتومبێل لــە ڕێگاکانــی دەرەوە 
و ئەمەش ژمارەی ڕووداوەکانی هاتوچۆ و قوربانیانی ڕووداوەکان کەمدەکاتەوە.

بێجگــە لــەوەی لەڕێگــەی هێڵــی ئاســنەوە پارێــزگا و ناوچەکانــی هەرێمــی کوردســتان 
)هەولێــر، ســلێامنی، کەرکــوک، دهــۆک، هەڵەبجــە، گەرمیــان( پێکــەوە دەبەســرێنەوە،  
ــازییەکەی  ــە پیشەس ــەش ناوچ ــنەوە ش ــی ئاس ــۆڕە هێڵ ــەو ت ــەی ئ ــێوە لەڕێگ ــان ش بەهەم
هەرێمــی کوردســتان کــە لــەم پانــەدا ئامــاژەی پێکــراوەو دروســتدەکرێت پێکــەوە و لەگــەڵ 

پارێزگاکانی تر و ناوچە سنورییەکاندا دەبەسرێنەوە.
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هەموارکردنەوەو جێبەجێکردنی 
یاسای بەرەنگاربونەوەی 

توندوتیژیی خێزانی

چل و چوار
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بەپێــی ئامارەکانــی بەڕێوەبەرایەتیــی بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیژیــی دژی ئافرەتــان، لــە 

ــۆ مانگــی یەکەمــی ســاڵی ٢٠١٧ دا )٧٤٤٥()حــەوت هــەزار چــوار ســەد و چــل و پێنــج(  ن

حاڵەتــی توندوتیــژی جۆراوجــۆ دژی ئافرەتــان لەهەرێمــی کوردســتان تۆمارکــراون، کــە بــە 

بەراوردی هەمان ماوە لە ساڵی ٢٠١٦ دا، ئامارەکە بەڕێژەی ٢٩% زیادیکردووە.

ئامارەکانــی توندوتیــژی دژی ئافرەتــان لــە نــۆ مانگــی یەکەمــی ســاڵی ٢٠١٧ بەمجــۆرە 

بــووە: کوشــن ٣٨ حاڵــەت، خۆکوشــن ٥٨ حاڵــەت، ســووتان ١٦٦ حاڵــەت، خۆســووتاندن ٩٥، 

ئەشکەنجە و سکااڵ ٦٩٨٧ حاڵەت، دەستدرێژی سێکسی ١٠١ حاڵەت.

ئــەم ئامارانــە تەنهــا ئــەو حاڵەتانــەن کــە توندوتیژیــی بەرامبــەر ئافرەتــان تۆمارکــراوە، 

ــزان  ــری خێ ــی ت ــەر ئەندامان ــژی بەرامب ــار توندوتی ــتان زۆر ج ــی کوردس ــە هەرێم ــەاڵم ل ب

الیەنــە  و  تۆمارناکرێــت  بــەاڵم  ئەنجامدەدرێــت  بەتەمەنــەکان  و  منــداڵ  بەتایبەتــی 

پەیوەندیدارەکان لێی بێ ئاگان.
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یاســای ژمــارە ٨ ی ســاڵی ٢٠١١ بەرەنگاربونــەوەی خێــزان لــە توندوتیــژی لــە هەرێمــی 

ــەوەی  ــۆ کەمکردن ــەر ب ــە ب ــەوە و ڕێوشــوێنی پێویســت دەگیرێت کوردســتان  هەمواردەکرێت

ــا  ــەک تەنه ــتدرێژیکاران ن ــۆ دەس ــورس ب ــزای ق ــی س ــەکان، وەک دانان ــاری توندوتیژیی ئام

ــی  ــۆ پەیوەندیکردن ــی ب ــی گەرم ــی هێڵ ــەوە، دانان ــش بگرێت ــو زیندانیکردنی ــە بەڵک غەرام

قوربانییــەکان، دروســتکردنی فەرمانگەیەکــی تایبــەت بەهــاوکاری هێزەکانــی ئاسایشــی 

ناوخــۆ بــۆ دەســتگیرکردنی دەســتدرێژیکاران، دابینکردنــی توێــژەری کۆمەاڵیەتــی و توێــژەری 

ــە یاســا، لەگــەڵ کۆمەڵێــک  ــوون ب ــەکان هەاڵت ــەو کەســانەی لەخێزان ــی، پاراســتنی ئ دەرون

و  توندوتیــژی خێزانــی  ئامارەکانــی  کەمبونــەوەی  دەبێتــە هــۆی  کــە  تــر  ڕێوشــوێنی 

بەسزاگەیاندنی ئەو کەسانەی توندوتیژی ئەنجامدەدەن.

یەکێــک لــە هۆکانــی زیادبونــی توندوتیــژی خێزانــی ســەرباری ئــەوەی یاســای ژمــارە ٨ ی 

ــی  ــتان   بون ــی کوردس ــە هەرێم ــژی ل ــە توندوتی ــزان ل ــەوەی خێ ــاڵی ٢٠١١ بەرەنگاربون س

هەیــە و تــا ڕادەیــەک یاســایەکی باشــە، بــەاڵم لــە الیــەن دەســەاڵتی جێبەجێکردنــەوە بــە 

ــزاکان،  ــی س ــەوەو توندکردن ــەڵ هەموارکردن ــە لەگ ــت، بۆی ــاکە ناکرێ ــە یاس ــەواوی کار ب ت

هەڵمەتێکــی  لەرێگــەی  و  جێبەجێــدەکات  یاســاکە  تــەواوی  بــە  هەرێــم  حکومەتــی 

هۆشیارکردنەوەوە یاساکە بە هاواڵتیان دەناسێنێت.
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دەستگیرکردنی سەرجەم 
تۆمەتباران و داواکراون

چل و پێنج
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لەالیــەن  کــە  هــەن  هاواڵتــی  زۆر  ژمارەیەکــی  بــەردەوام  کوردســتان  لەهەرێمــی 

دادگاکانــەوە فەرمانــی دەســتگیرکردنیان بــۆ دەرچــووە، بــەاڵم ناچنــە بــەردەم دادگا و 

پاڵپشــتی دەکرێــن و  بەرپرســە ســەربازی و حزبییەکانــەوە  لەالیــەن  یــان  هەاڵتــوون 

داڵدەدراون.

بەپێــی ئامارەکانــی ژووری ئۆپراســیۆنی بــااڵی هەرێمــی کوردســتان، تــا ئێســتا ٥١٢ کــەس 

فەرمانــی دەســتگیرکردنیان لــە الیــەن دادگاکانــی هەرێمــی کوردســتانەوە دەرچــووە بــەاڵم تــا 

ئێســتا دەســتگیرنەکراون و هەاڵتــوون. ئامارەکانیــش بــەم شــێوەیەیە ١٤٩ کــەس لــە ســنوری 

پارێــزگای هەولێــر و ٢٢٠ کــەس لــە ســلێامنی و هەڵەبجــە و ١٣٣ کــەس لــە ســنوری پارێــزگای 

ــی  ــن، تۆمەتەکان ــدارەی گەرمیان ــە ســنووری ئی دهــۆک، هەروەهــا ١٠ کەســی دیکەشــیان ل

ئەم کەسانەش جیاوازن.

یەکێــک لــە کارەکانــی کابینــەی نوێــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان، دەســتگیرکردنی 

ســەرجەم ئــەم داواکراوانــە دەبێــت، بــۆ ئــەوەی لــە زوتریــن کاتــدا دادگایــی بکرێــت و ســزای 

هەرکەسێکیش دەدرێت کە داڵدەی ئەم تۆمەتبارانەی داوە.
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مامه ڵــه   ســه رجه م  راگرتنــی  و  مــاڵ  و  موڵــك  به ســه ر  ده ســتگرتن  بــۆ  كاركــردن 

فه رمیه كانــی كه ســانی داواكــرا و هه ڵهاتــو لــه  یاســا وه ك لــه  كارخســتنی پاســپۆرت و 

ــردن  ــۆ ملكه چك ــان ب ــتی ناچاركردنی ــه  مه به س ــێتی ب ــنامه ی كه س ــۆفێری و ناس ــی ش مۆڵه ت

بــۆ حوكمــی یاســا، هه روه هــا باڵوكردنــه وه ی نــاو وێنــه ی داواكــراوان و هه ڵهاتــوان لــه  یاســا 

له  میدیاكان دا.

هەندێــک لــەو هەاڵتوانــە هەرێمــی کوردســتانیان بەجێهێشــتووە، بۆیــە لەڕێگــەی 

ــە و  ــەو تۆمەتباران ــی دەســتگیرکردنی ئ ــەوە هەوڵ ــی عێراقــی و پۆلیســی ئینتەرپوڵ حکومەت

گێڕانەوەیان دەبێت بۆ بەردەم دادگاکانی هەرێمی کوردستان.

ــە یەکــەم هەنــگاوی عەمەلــی چەســپاندنی دەســەاڵتی  دەســتگیرکردنی ئــەم تۆمەتباران

دادوەرییــە لــە هەرێمــی کوردســتان، بــۆ ئــەوەی بســەملێرنێت کــە هیــچ دەســەاڵتێک 

ــدەی  ــت داڵ ــک ناتوانێ ــەس و الیەنێ ــچ ک ــە و هی ــەوە نیی ــەاڵتی دادوەریی ــەروو دەس لەس

تۆمەتباران بدات و لە دەستی دادگا و دەسەاڵتی دادوەری ڕزگاریان بکات.

جێبەجێکردنــی بریــاری دەســتگیرکردنەکان ســەرجەم ئــەو بەرپرســانەش دەگرێتــەوە کــە 

تۆمــەت و داوای یاســاییان لەســەرەو ئامادەنیــن بچنــە بــەردەم دادگاکان، بــە تایبەتــی ئــەو 

بەرپرسانەی بۆ تۆمەتی گەندەڵی یان کوشتنی خۆپیشاندەران و هاواڵتیان تۆمەتبارکراون.
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چاکسازی لە هێزەکانی ئاسایشی 
ناوخۆ و بەرگری شارستانی

چل و شەش
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جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ پانــی ئــەوەی هەیــە کــە چاکســازی بنەڕەتــی لەنێــو هێزەکانی 

ئاسایشــی ناوخــۆ و بەرگــری شارســتانی دا بــکات و فۆڕمێکــی نــوێ و ســیامیەکی نوێیــان پــێ 

ببەخشێت.

ــە، جــل و  ــە چۆنێتــی وەرگرتنــی ئەندامانــی ئــەو هێزان پانەکــە دەســتپێدەکات هــەر ل

بەرگ و پێداویستییەکانیان، ڕاهێنانی جەستەیی، ڕاهێنانی کارکردن، خولی هۆشیاری.

ــەو  ــی ئ ــە ئەندامان ــێک ل ــەر کەس ــت و ه ــوێ دەردەکرێ ــی ن ــا و ڕێنامییەک ــد یاس چەن

هێزانــە ئــەو ڕێنامیــی و یاســا نوێیــە نەیگرتــەوە، دەگوازرێتــەوە بــۆ فەرمانگەیەکــی تــر یــان 

گەر گەیشتبووە تەمەنی خانەنشینی ئەوا خانەنشین دەکرێن.

چاکســازییەکە بینــای ســەرجەم دامــەزاوەو فەرمانگانــی ســەر بــە هێزەکانــی ئاسایشــی 

ناوخــۆ و بەرگــری شارســتانی دەگرێتــەوە. هەروەهــا کۆلێــژی پۆلیــس و بەرگــری شارســتانی 

نــوێ دەرکرێتــەوەو پشــت بــە پســپۆر و کادری ناوخۆیــی و بیانــی دەبەســرێت بــۆ 

بەرهەمهێنانی ئەفسەرانی نوێ.
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هێزەکانــی ئاسایشــی ناوخــۆ هــۆکاری ســەرەکین بــۆ چەســپاندنی یاســا و دادوەری لــە 

ــتە  ــا پێویس ــپاندنی یاس ــەروەری و چەس ــۆ دادپ ــن ب ــۆ گەیش ــە ب ــتان بۆی ــی کوردس هەرێم

هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ بەهێزبکرێن.

لەگــەڵ ڕێکخســتنەوەی هێزەکانــی ئاسایشــی ناوخــۆ و دابینکردنــی پێداویســتییەکانیان، 

ــوی  ــی بژێ ــێوەیەک بەش ــە، بەش ــەو هێزان ــی ئ ــە و دەرماڵەکان ــە موچ چاودەخشــێرنێتەوە ب

ژیانێکی شایستەیان بکات و ناچار نەبن پەنا ببەنە بەر هیچ کارێکی تر.

ــەو  ــە هێزەکانــی ئاسایشــی ناوخــۆ و جوانکردنــی ســیام و کار و چاالکــی ئ چاکســازی ل

هێزانــە و بەرزکردنــەوەی ئاســتی هۆشــیاری و توانــای پێشکەشــکردنی خزمەتیــان، کاریگەری 

ــە  ــت، ک ــتان دەبێ ــی کوردس ــی هەرێم ــی حکومەت ــا و هەیبەت ــی یاس ــەر جێبەجێکردن لەس

سەرجەم هاواڵتیان وەک یەک لە بەردەم یاسادا هاوسەنگن.
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 گواستنەوەی هێزەکانی 7٠ و 8٠ 
بۆ سەر وەزارەتی پێشمەرگە

چل و حەوت
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یەکخســــتنی لیســتی موچــەی هەمــوو وەزارەتــی پێشــمەرگەو هێزەکانــی  ٧٠و٨٠ی 

پێشــــمەرگه. هــەر هێزێــک لــە دەرەوەی وەزارەتــی پێشــمەرگەی حکومەتــی هەرێــم 

مبێنێتەوە بەهێزی رەسمی حکومەت ئەژمار ناکرێت.

ــەوە  ــی بڕیارەک ــە دەرچوون ــدا ل ــەک مانگ ــاوەی ی ــە م ــتە ل ــی ٧٠ و ٨٠ پێویس هێزەکان

بێنــەوە ژێــر دەســەاڵتی تەواوەتــی وەزارەتــی پێشــمەرگە بــۆ ئــەوەی موچــە و بودجەکانیــان 

بەردەوامبێت وەک هێزی فەرمی وەزارەتی پێشمەرگە مبێننەوە.

هەروەهــا بڕیــــاردان بــــۆ گەڕانــــەوەی  ســەرجەم کەلوپەلــی لۆجیســتی و چەکەکانــی 

هێزەکانــی ٧٠ و ٨٠. هەروەهــا ڕاســپاردنی بەڕێوەبەرایەتــی ئالیاتــی وەزارەتــی پێشــمەرگە 

بۆ کۆکردنەوەی و جەردکردنی سەرجەم چەک و ئامێر و کەرەستەکانی ئەو هێزانە.

چەســــپاندنی ســتافی جێبەجێکردنــــی ســراتیژی یەکخســــتنی هێزەکانــی وەزارەتــی 

پێشــــمەرگه  بــــۆ جێبەجێکردنــــی پانــی ســراتیژی درێژخایەتــی جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ 

کــە خــۆی لــە ســێ قۆناغــدا )١ ســاڵی، ٤ ســاڵی، ١٥ ســاڵی( دا دەبینێتــەوەو پێشــر لــە الیــەن 

جواڵنەوەی نەوەی نوێ وە داڕێژراوەو باڵوکراوەتەوە.
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ــەو  ــاوەی ئ ــە و لەم ــی درێژخایەن ــمەرگە پانێک ــی پێش ــتنەوەی هێزەکان ــی ڕێکخس پان
نــوێ  نــەوەی  جواڵنــەوەی  ســاڵییەکەی  چــوار  و  ســاڵی  یــەک  پانــە  ســاڵەدا  چــوار 
جێبەجێدەکرێــت کــە لــە پــان و بەرنامــەی کوردســتان ٢٠٣٣ دا ئامــاژەی پێکــراوەو 

ڕوونکراوەتەوە.

ــە ســەرەکییەکانی پانەکــە دوورخســتنەوەی دەســتی حــزب و بەرپرســە  یەکێــک لەخاڵ
حزبییەکانــە لــە هێزەکانــی پێشــمەرگە، هەروەهــا هێزەکانــی پێشــمەرگە دەکرێنــە هێزێکــی 

نیشتیامنی کە ئینتیامیان بۆ خاک و نەتەوە هەیە نەک بۆ بەرپرس و حزب.

پێداویســتییەکانی  ســەرجەم  عێراقــەوە  بەرگــری  وەزارەتــی  لەڕێگــەی  هەروەهــا 
پێشــمەرگە و موچــەی هێزەکانــی پێشــمەرگە دابیــن دەکرێــت، چونکــە هێزەکانی پێشــمەرگە 
بەشــێکن لــە دامــەزراوەی بەرگــری عێــراق و بەپێــی دەســتوری عێــراق بودجــە و موچەیــان 

دەبێت لەسەر وەزارەتی بەرگری عێراق بێت.
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سزادانی ئەو کەسانەی دەستدرێژى 
دەکەنە سەر کارمەندانی حکومەت 

چل و هەشت
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هەرچەنــدە لــە یاســاکانی هەرێمــی کوردســتان و عێراقــدا ســزا بــۆ ئــەو کەســانە دانــراوە 
کــە دەســتدرێژی دەکەنــە ســەر کارمەندانــی حکومــەت لەکاتــی جێبەجێکردنــی کارەکانیاندا، 
بــەاڵم چەندیــن ڕووداو تۆمارکــراون و دەســتدرێژیکاران بــێ ســزا دەربازیــان بــووە، بەهــۆی 

ئەوەی سەر بە الیەنێکی سیاسی بوون یان بەرپرسێکی حزبی پاڵپشتی کردوون.

ــە  ــتگیرکردن و ب ــتی، دەس ــەت و داواکاری گش ــەرەکییەکانی حکوم ــە کارە س ــک ل یەکێ
دادگا گەیاندنــی هــەر کەســێکە لــە هــەر پلەیەکــی حزبــی و ســەربازی دا بێــت کــە هێــرش 

و دەستدرێژ بکاتە سەر کارمەندێکی حکومەت لە کاتی جێبەجێکردنی کارەکەیدا.

پارێزبەنــدی تــەواو بــۆ ســەرجەم کارمەندانــی حکومەتــی هەرێــم دابیندەکرێــت لەکاتــی 
جێبەجێکردنــی کارەکانیانــدا و لەهــەر دەســتدرێژییەک دەپارێزرێــن و ســزای تونــدی هــەر 

کەس و الیەنێک دەدرێت کە پێشێلکاری و بێڕێزییان بەرامبەر بکات.

ــی  ــەرجەم دامەزراوەکان ــی س ــکۆ و بەهێزکردن ــەوەی ش ــاو گەڕاندن ــارە لەپێن ــەم بڕی ئ
ــەوەری و  ــی یاســاکان و چەســپاندنی دادپ ــە ئامانجــی جێبەجێکردن ــی هەرێمــە، ب حکومەت

ئاسایش و ئارامی لە هەرێمی کوردستاندا.

ــەوەی  ــە گەڕان ــت ل ــەرەوە دەگێڕێ ــی یەکاک ــەربەخۆبونی ڕۆڵ ــەاڵتی دادوەری س دەس
شــکۆ بــۆ دامەزراوەکانــی حکومــەت هەرێــم و کارمەندەکانــی، کــە لــە مــاوەی چەنــد ســاڵی 
ــی  ــەوە دامەزراوەکان ــەن حــزب و بەرپرســە حزبییەکان ــن شــێوە لەالی ــە چەندی ــردوودا ب ڕاب
ــر  ــەت گەورەت ــی حکوم ــە دامەزراوەکان ــان ل ــکۆی حزبیی ــردووەو ش ــران ک ــان وێ حکومەتی

کردووە.
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دروستکردنی دامەزراوەی 
توێژینەوەی هۆکاری تاوانەکان

چل و نۆ



15٠

ــە  ــپێرێت ب ــۆ ڕادەس ــی ناوخ ــتان وەزارەت ــی کوردس ــی هەرێم ــی حکومەت ــەی نوێ کابین
دروســتکردنی دامەزراوەیــەک بــۆ بەداواداچــوون و توێژینــەوە و توێژینــەوە لەســەر ڕووداو 

و تاوانەکانی ناو کۆمەڵگا کە زۆرترینیان کوشن، دزی، تونودتیژی خێزانی یە.

ــی  ــی ئامارەکان ــی زیادبون ــەوەی هۆکارەکان ــۆ دۆزین ــدەدات ب ــە هەوڵ ــەم دامەزراوەی ئ
ــی  ــی حکومەت ــەزراوە جیاوازەکان ــۆ دام ــد ب ــی تایبەمتەن ــتەکردنی راپۆرت ــەکان و ئاراس تاوان

هەرێم لەپێناو گرتنەبەری ڕێگەی گونجا بۆ بەرەنگاربونەوەو چارەسەرکردن.

مــاوەی چەنــد ســاڵێکە ئامارەکانــی کوشــن بــەرەو بەرزبونــەوەی دەڕوات، بــۆ منونــە لــە 
رۆژی ١ى حوزەیرانــی ٢٠١٦ تــا ١ى حوزەیرانــی ٢٠١٧، ٢٢٢ کــەس لــە هەرێمــی کوردســتاندا 
کــوژراون. هەروەهــا بەپێــی ئامارەکانــی بەڕێوەبەرایەتیــی بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیژیــی 
دژی ئافرەتــان، لــە نــۆ مانگــی یەکەمــی ســاڵی ٢٠١٧ دا )٧٤٤٥()حــەوت هــەزار چــوار ســەد 
و چــل و پێنــج( حاڵەتــی توندوتیــژی جۆراوجــۆ دژی ئافرەتــان لەهەرێمــی کوردســتان 
تۆمارکــراون، کــە بــە بــەراوردی هەمــان مــاوە لــە ســاڵی ٢٠١٦ دا، ئامارەکــە بەڕێــژەی ٢٩% 

زیادیکردووە.

ئامارەکانــی توندوتیــژی دژی ئافرەتــان لــە نــۆ مانگــی یەکەمــی ســاڵی ٢٠١٧ بەمجــۆرە 
بــووە: کوشــن ٣٨ حاڵــەت، خۆکوشــن ٥٨ حاڵــەت، ســووتان ١٦٦ حاڵــەت، خۆســووتاندن ٩٥، 

ئەشکەنجە و سکااڵ ٦٩٨٧ حاڵەت، دەستدرێژی سێکسی ١٠١ حاڵەت.

ئــەم دامەزراوەیــە لــە پســپۆر و کارمەنــدی بە توانــای ســەرجەم وەزارەتەکانــی حکومەتی 
هەرێمــی کوردســتان پێکدەهێرنێــت و پشــتیش دەبەســرێت بــە پســپۆر و تاوانــی ڕێکخــراوە 

بیانییەکانی تایبەمتەند.
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چاکسازی لە زیندانەکانی 
هەرێمی کوردستان

پەنجا
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جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ پانــی ئــەوەی هەیــە چاکســازی لــە زیندانەکانــی هەرێمــی 

ــەوەی  ــۆ باڵوبون ــوێنێک ب ــە ش ــەکان ببێت ــەوەی زیندان ــری ئ ــە ب ــکات و ل ــتاندا ب کوردس

ــۆ  ــوینێک ب ــە ش ــەوا ببێت ــوێ، ئ ــاری ن ــتکردنی تاوانب ــارە دروس ــبەر و دووب ــادەی هۆش م

چاکسازی تاوانباران و دووبارە پێگەیاندنەوە و دورخستنەوەیان لە تاوان.

ــۆ ٣٦٠٠  ــوان ٣٥٠٠ ب ــە هەرێمــی کوردســتان لەنێ ــان ل بەبەردەوامــی ژمــارەی زیندانی

کەســدایە، بەشــێک لــەو زیندانیانــە بــۆ جــاری دووەمــە حکــوم دراونەتــەوە و تاوانێکــی 

تریان کردووە دوای ئازادبونیان لە زیندان.

ــەوەی  ــەکان و باڵوبون ــی زیندان ــە دۆخــی خراپ ــاس ل ــش ب ــە ڕۆژنامەوانییەکانی ڕاپۆرت

ــە  ــەری ســلبی هەی ــەش کاریگ ــە ئەم ــەن، ک ــەکان دەک ــو زیندانیی ــادەی هۆشــبەر لەنێ م

لەسەر بەرهەمهێنانەوەی تاوانباری نوێ لە ناو زیندانەکاندا.

جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ بــە هــاوکاری ڕێکخــراوە ناوخۆیــی و بیانییــەکان پانێکــی 

دادەنێــت و دەرگای  زیندانەکانــی هەرێمــی کوردســتاندا  لــە  بــۆ چاکســازی  خێــرا 

زیندانەکانیــش لەبــەردەم ســەرجەم ڕێکخــراوە ناوخۆیــی و بیانییەکانــی مافــی مرۆڤــدا وااڵ 

دەکات.

ــێتی  ــەوەی کەس ــاو چاکردن ــەکان  لەپێن ــازی زیندان ــتنەوە و چاکس ــرۆژەی ڕێکخس پ

ــو  ــرە لەنێ ــی ت ــی کوشــن و دزیکــردن و تاوانەکان ــەوەی ڕوواوەکان ــاران و کەمکردن تاوانب

هەرێمی کوردستاندا. 

ــه ت و  ــه الی حكوم ــه  ل ــێتی ك ــه  كه س ــه ت ب ــۆردی تایب ــی ریك ــۆ دانان ــت ب كارده كرێ

كۆمپانیــاكان ده پارێزرێــت كــه  تیایــدا كریدتــی )ســومعه ( ی هــه ر كــه س به پێــی رابــردوی 

ــه و  ــۆ ئ ــه ت ب ــت، به تایب ــی بكرێ ــۆ كریدیت ــدی ب ــه  به ن ــا پل ــه رپێچی یاس ــان س ــاوان ی ت

تاوانانــه ی كــه  مه ترســین له ســه ر كۆمه ڵگــه ، وه  ئــه م ســومعه یه  كاریگــه ری له ســه ر 

ســه رجه م مامه ڵه كانــی كه ســه كه  ده كات لــه رۆژی ئه نجامدانــی تاوانه كــه  تــا پێنــج 

ساڵ له  ریكۆردیدا ده مێنێته وه .


