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 سوپاس و پێزانین 
 

 
ئامادەكردنی راپۆرتی لیژنەی  بەناوی

ناوەندی و  سەنگاندنی زیانەکانهەڵ
هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەكان 

پێشكەش دەكەین  سوپاس و پێزانینمان
ئەندامانی قایمقام و  ێزانبەڕبە 

ێوەبەرانی شارەوانی و بەڕئەنجومەنی 
 قەزای شنگال ویەكە كارگێریەكانی 

 پێشكەشكردنیانی بۆ هێزەکانی زێرەڤ
 بە لیژنەكەمان هاوکاری و هەماهەنگی

بۆ شنگال    لە کاتی سەردانی مەیدانی
بەمەبەستی ئامادەکردنی ئەم راپۆرتە. 

بەرنامەی  کخراویرێ  یهەروەها سوپاس
و نووسینگەی  (UNDPپەرەپێدان)

 ( UNOCHAهەماهەنگی مرۆیی )
  دەكەین بۆ پێشكەش كردنی هاوكاری

ندنی خەماڵتەکنیکی  بە تایبەتی 
 . بودجەی پێویست

  ندێکیهەڵسەنگابریتیە لە  ئەم  راپۆرتە
ە هەرە یتپێداویس  دەربارەی  وورد

بۆ ئاوەدانكردنەوەی سەرەکیەکان 
 هاوكات ئاستی خێرای شنگال و

و  كە بەر ژێرخانی شارەكەكان زیانە
 ماڵ و موڵكی هاواڵتیان و كەرتی تایبەت

بەاڵم مەبەستی ئەو ڕاپۆرتە  كەوتووە.
سەنگاندنی پێداویستیە ڵبریتیە لە هە

هەرە سەرەكیەكان بۆ ئاوەدانكردنەوەی 
چەکانی قەزای شنگال و ناو شارەكە، بۆ

 سەنگاندێکیبە هەڵ دەوروبەری پێوسی
نی پال داڕشتنی بەمەبەستی تەواو هەیە

کردنەوە و درێژخایەن بۆ ئاوەدان
سەنتەری شار و  تەواوی پەرەپێدانی

 دەرڤەری شنگال. 

 
 
 
 

 هۆشنگ محمد
 بەڕێوەبەری گشتی 

سەرۆكی لیژنەی ئامادەكردنی هەڵسەنگاندن
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پوختەی ناوەڕۆك 

 هەڵسەنگاندنە ملە مەبەست
وەك هەنگاوێگی پێویست دوای 
ئازادكردنی شنگال لە ناوەڕاستی 

، وەزارەتی 2015تشرینی دووەمی 
ناوخۆی حكومەتی هەرێمی كوردستان 

نگى ماههشى ههندى هاوبهوهنا
نجامدانى كانى ڕاسپارد بۆ ئهيرانهقه
 بۆ ئەو وێرانی و نگاندنێكى خێراڵسههه

 و انەی بەر شاری شنگال كەوتووەزيان
پێداویستیە هەرە  یاریكردنید

ئامانجى دابينكردنى  سەرەكیەكان بە
ئاستى  پێويست له دارایی ىرچاوهسه

تى بۆ وڵهو نێوده عێراقو  هەرێم
بۆ  كهشاره ئیدارەیتى دانى يارمه

 ئاوەدانكردنەوە و دابینكردنی
كان و گشتيه تگوزارييهخزمه

 كانى ئاوارهوهڕانهئاسانكاريكردن بۆ گه
 يان. كانبۆ ماڵه

 
 شێوازی ئامادەكردن:

تى زارهن وهاليهنگاندن لهڵسههه لیژنەی
ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی  ناوخۆ له

( و پارێزگاى دهۆك و JCC) قەیرانەكان
. كهاتبووپێ زاى شنگالقهی قايمقام

شاری مەیدانی  سەردانی كهتيمه
 ى شوێنهردانى زۆربهو سه  ی كردشنگال

 كانكان و وێرانبووهيشتووهزيان پێگه
 ڵگهوتنى لهچاوپێكه هاوكات. كرد

قایمقام و ئەندامانی ئەنجومەنی 
 یەكە رانىو نوێنه هاواڵتیان شارەوانی و

   . كرد لشنگا  یەكانیئيداره
 

بەهۆی كەمی كات و  سەرچاوەی مرۆیی 
نجامدانى پێويستى ئه و دارایی و

نەتوانرا  نگاندنێكى خێراڵسههه
تەواو و گشتگیر بۆ نگاندنێكى ڵسههه

گشت دەڤەری شنگال و دیاریكردنی 
 وهدانكردنهئاوه بودجەی پێویست  بۆ

ی و داتای زانيارئەنجام بدرێت. 
مەیدانی ردانى ى سهڕێگه له كەڕاپۆرته

ان كشوێنه یو هەڵسەنگاندنی ڕاستەوخۆ
ها روه، ههوهتهوتن كۆكراوهو چاوپێكه

 یەكە ناليهله ەیانزانيارييئەو 
. شنگال كۆكرابوونەوە ییەكانیئيداره

سەرەتایین دەربارەی زیانەكان  داتاكان
و پێداویستیە هەرە سەرەكیەكان و 

 .بۆ ئاوەدانكردنەوە بودجەی پێویست
 ترنگاندنێكى گشتگيرڵسههههاوكات 
بودجەی  دەستنیشانكردنیبۆ پێویستە 

دانی و پەرەپێ كانزيانه پێویست بۆ
بودجەی كى فراوان. يهشێوه به شارەكە

 پێشنیاركراو بۆ خزمەتگوزارییە هەرە
ى نرخى بازاڕى گوێرهكان بهكييهرهسه
  .ملێنراوهخۆ خهناو
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 دەرئەنجامەكان:
روونە ئەوەیە شارەكە بەاڵم ئەوەی 

زیانێكی زۆری بەركەوتووە و زۆربەی 
شوێنە گشتیەكان و سەنتەری شار و 

نجامى ئه له شەقامەكان خاپوربوونە
ڕى قورس و هێرشى ئاسمانى و شه

رێكخراوی ن اليهچاندنى بۆمب له
و تەقاندنەوەی تەالر  داعشتیرۆریستی 

و دوكان و خانووی هاواڵتیان بە تایبەتی 
 ێكی گەورەیزيان كه. شارهیدیەكانئێز
كەلوپەل و ى و زۆربه وتووهركهبه

ى هاواڵتيان تااڵن كراون. خانوو
و  كان و قوتابخانهحكوميه باڵەخانە

نى ژێرخا و خۆشخانهنه
. هكان وێران بووتگوزارييهخزمه

و  گشتیەكان فەرمانگەلى پهلوەك
 هاواڵتیان یان تاالنكراون یاخود

كان و ئامێره وەكوون تێكشكێنرا
زگا ده ئامێرەكانیمۆبيليات و 

ڕ و ت و مهان و موڵكى تايبهكحكوميه
 كەلوپەلیو  كهڵكى ناوچهتى خهاڵما

كان. شێواز و ئاستى كار و پيشهخاوەن
كى يهك بۆ ناوچهيهناوچه كان لهزيانه

كانى نزيك كهڕه. گههتر جياواز
 به كهكانى شارهحكوميه باڵەخانە

بەهۆی  واوى وێران بوونهته
مدانى نجاى ئهبنكه بەكارهێنانیان وەكو

ن اليهله كردنڕكان و شهراسيۆنهئۆپه
بەتایبەتی ئەو باڵەخانانەی  داعش

  زیاتر لە یەك نهۆمن.

 
ى شوێنانه هاوكات داعش زۆربەی ئەو

كانى ئايينه مهكان و كهزيديهموڵكى يه
سەر له تەقاندۆتەوە و هەروەك ر بوونت

گشت خانوو و بااڵخانە و دوكانەكان 
یدی كافر ئێزجیاكرابوونەوە بە نووسینی 

و شیعەی رافزی و سوننەی برامان وەكو 
ئاماژە بەوەی كام شوێن تااڵن یان 
خاپوور بكرێت لەالیەن 

كانى گشتى، زيانهبهئەندامەكانیانەوە. 
 %70 ن بهكاتگوزارييهژێرخانى خزمه

اواڵتيان هكانى و خانووه كراوهندهزهمه
مليۆن دۆالر  10.1 بڕی . %30 به

مانگى داهاتوو بۆ  6ى ماوهله پێويسته
ى وهو گێڕانه كهى شارهوهخاوێنكردنه

شایانی  .یەكانكرهسه تگوزارييهخزمه
هيچ باسە كە ئیدارەی شارەكە 

ت بۆ نانههت ست نيهردهبه كى لهيهپاره
 رههه دابينكردنى پێداويستيه

 .بنەڕەتیەكان
نها ته ی ئەم ڕاپۆرتەملێنراوخه بودجەی 

 تگوزارييهخزمه و پێداويستى بۆ
بۆ ماوەی شەش مانگ بە كان ويستهێپ

 هلەبەرچاوگرتنی كەمترین ستاندارد ل
كو كان تاوهتگوزارييهياندنى خزمهگه
بن بۆ ست دهردهى زياتر بهرچاوهسه

واوى ى تهوهدووباره گێڕانه
وشى كان بۆ ڕهگشتيه تگوزارييهخزمه

 كان بۆ دووبارهيرانهپێش قه
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نى خاژێرپێدانى شهو گه وهدانكردنهئاوه
 . كهشاره

 
 دوونها ته كهشاره :سەالمەتیئاسایش و 

ئەم نجامدانى پێش ئه فتههه
، .  بۆيهبووڕزگاركرا ەنگاندنڵسههه

 لە يههه زۆرو ترسێكى نیگەرانی 
 نىمهقهبۆمب و تههۆی بوونی به كهشاره

ی ندازيار. تيمى ئهێنراو لەالیەن داعشچ
 ی وەزارەتی پێشمەرگەهەڵگرتنەوەی مین

و  ەوەبەردەوام بوون لە هەڵگرتن
 كاتی و له كهى شارهوهپاككردنه

ى اندن، زۆربهنگڵسهردانى تيمى ههسه

 باڵەخانەكان و يهكرهڕێگا سه
 .وهنهبووبۆمب پاككرا كان لهحكوميه

كاتى  وهى خاوێن كردنهپرۆسه بەاڵم
 و مینە هۆى زۆرى بۆمببه پێويسته
و  ندازيارئه كەمی ژمارەیكان و چێنراوه

بە رەچاوكردنی ویست پێ كەلوپەلی
. كهئازادكراوه ناوچه فراوانی

 بۆمبه له كهى شارهوهخاوێنكردنه
كارە هەرە  لەكان چێنراوه

بۆ  هەنگاوێكر پێش  ههە لەپێشینەكان
چاككردنەوەی  ونۆژەنكردنەوە دووباره

 گشتيه تگوزارييهێرخانى خزمهژ
 سەرەكیەكان. 

 

   :(: پێداویستیە هەرە بنەڕەتیەكان بۆ ئاوەدانكردنەوەی شنگال1خشتەی ژمارە )

 کۆی گشتی راوناڵخەمبودجەی  پێداویستیەکان کەرت
  شارەوانی 

 ی باڵەخانە ونەوەی پاشماوەدپاکر   پاککردنەوە
 خاشاک

 و پردەکان نۆژەنکردنەوەی رێگا 

٢.٢٥٠.٠٠٠$ 
٤٠٠.٠٠٠$ 

 
٢.٢٥٠.٠٠٠$ 

     ئاوەرۆ و ئاو
زەوی  بیری ئاوی ژێر ١٦
 ئاو حەوزی ٥

دابین  وکردنەوە كچا و ۆژەنکردنەوەن
  كەلوپەلکردنی 

  
١.٦٥٩.٨٣٤$ 

 
١.٦٥٩.٨٣٤$ 

 $١٦٠.٠٠٠ ینڕک KV ٢٥٠لیدەی وەم ٤
   تەندروستی

 نەخۆشخانەی گشتی ١
  سەنتەری تەندروستی ٣

دابین  و چاككردنەوە و نۆژەنکردنەوە
 پەلکردنی کەلو

٣.٧٩٩.٠٠٠$  
٣.٨٣٩.٠٠٠$ 

 $٤٠.٠٠٠  ینڕک KV ٢٥٠لیدەی وەم ١
    كارەبا

 $٦٠٠.٠٠٠ $٦٠٠.٠٠٠ ی کارەباڕوەی تۆەنکردكچا  تۆری کارەبا
  پەروەردە

دابین  وردنەوە كچاک و نۆژەنکردنەوە قوتابخانە ٢٧
 كەلوپەلکردنی 

١.٢٢١.٠٠٠ $١.٢٢١.٠٠٠$ 

  $١٠.١٢٩.٨٣٤ کۆی گشتی
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 پێشەكی  .1
 

اكووری ڕۆژئاوای شنگال دەكەوێتە ب
لەگەڵ  ە، هاوسنووراپارێزگای نەینەو

كم لە 126ەولێر و كم لە ه 380سوریا و 
 كم 3.188 شنگال ڕووبەری موسڵ دوورە.

، پێش داگیركردنی لەالیەن دووجایە
 400.000نزیكەی ، 2014داعش لە ئابی 

 ننیشتەجێبوو هەزار كەس لە شنگال
 و یینەتەوە  بەگشت پێكهاتە

هەزار ( 93.000. نزیكەی )كانئاینیە
شنگال دەژیان و  ناو سەنتەری خێزان لە

ئەوانی دیكە بەسەر گوندەكانی 
 .دەژیاندەورووبەر دابەش 

 
دێرینی زێدی  دەڤەری شنگال

كە كەمینەیەكی كوردن و  ،زیدیەكانەئێ
یدی پەیڕەو دەكەن. پێش ئێزئاینی 

یدیەكان زۆرینەی ئێزئاوارەبوون، 
 ، بەاڵمێناپێكدەه یاندانیشتوانی قەزاكە

 كەمینە ئایینی و نەتەوەییەكانی تریش
عەرەبی شیعە و ی موسڵمان و كورد وەكو

 سوننە و مەسیحیەكان لەوێ دەژیان.
 
 دەسەاڵتی شنگال، كە پێشتر لە ژێر 

حكومەتی عێراق بوو، لە  فەرمانڕەوایی
بوو بە بەشێك لە ناوچە  2003دوای 

ری وكە بەناوچەكانی سنو جێناكۆكەكان
و  دەسەاڵت . بۆیەدەناسرێن 140ماددەی 

ستان بۆ توانای حكومەتی هەرێمی كورد
 ی دەڤەرەكەپشتیوانی دانیشتوان

ومەتی عێراق حكهەروەها سنوورداربوو، 
 بواری وەكو پێویست كاری نەدەكرد لە

گەشەپێدانی ئابووری و  ونان ێوەبەره
كۆمەاڵیەتی و گەیاندنی خزمەتگوزاری 

 بۆ قەزاكە.
 

 
وەیەكی سەرەكی لە ێشنگال بەش

كە لەسەر بچووك پێكهاتووە  پێكهاتەی
و  ەرهەمی كشتوكاڵ )گەنم و جۆ(ب

. قەزاكە ڕووبەڕووی اندەژی ئاژەڵداری
فەرامۆشكردنی  چەندین ساڵ

كۆمەاڵیەتی و ئابووری و سیاسی و 

JCC Photo 2: باڵەخانەی نوێی شارەوانی 

JCC Photo 1:  ی شنگالیمنارەی مێژوو  
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كەلتووری بۆتەوە و هەروەها چەندین 
جار توندوتیژی و جینۆساید لە دژی 

وە، ئەنجامدرا دانیشتوانەكەی
بۆیە یدیەكان. ئێزبەتایبەتیش 

و  مێژوویی و جوگرافی ەكانیفاكتەر
هۆكار بووە بۆ دەركەوتنی  پەراوێزخستن

كۆمەڵگایەكی پارێزگار و داخراو كە 
بێبەش كراوە لە زۆربەی پێشكەوتنە 

. پەراوێزخستن ی ژیانسەرەتاییەكان
بووەتە هۆی خراپی ڕەوشی پەروەردە و 

 بەها و نەریتەتەندروستی و 
اڵیەتیەكان، هەروەها خراپی كۆمە

دانی ئابووری بووەتە هۆی ێگەشەپ
ی كار و لهەسنوورداركردنی 

سەرەڕای  دەرفەتەكانی تری ژیان.
 ،بێبەشكردن و فەرامۆشكردنسااڵنێك لە 

یدیەكان بەرگەی ناخۆشیەكانیان ئێز
 و لەسەر خاكی خۆیان ماونەتەوە گرتووە

بیروباوەڕی تایبەتی سەركەوتووانە 
 .پاراستووە ی خۆیاننئایی

 
رێكخراوی تیرۆرستی ، 2014ی ئابی 3لە 

نەینەوا و چەند داعش دەستی بەسەر 
شارێكی تری عێراق گرت. ئەمەش 
داگیركردنی قەزای شنگالی بەدوای 
خۆیدا هێنا لەرێگەی  دڕندانەترین 

یەن ئەو گروپە تیرۆرستیە هێرش كە لەال
درا. داعش بە شێوەیەكی ئەنجام

یدی كردە ئامانج ئێزڕێكخراو هاواڵتیانی 
لەنێو تاوانە . یانبەهۆی ناسنامەی ئایین

دژ بە  كە ی داعشانەكانهەرە دڕند

 وەكوئێزیدییەكان ئەنجامیاندا 
هاواڵتیانی سڤیل و  كۆمەڵكوژكردنی

ژنان و  سێكسی ڕفاندن و بەكۆیلە كردنی
یدی. لە ئێزو كوشتنی پیاوانی  كچان

خراپترین یدی ئێزئەنجامدا، هاواڵتیانی 
 ربەرامبەتاوانیان لەالیەن ئەو گروپە 

سەرچاوەكانی ئەنجامدرا و هەموو 
ئاوارەبوون بۆ  یانیان لە دەستدا وژ

هەرێمی كوردستان. قەبارەی وێرانكاری 
مرۆیی و ماددی ئەوەندە گەورەیە، 

و چەندین  ویستی بە ملیۆنان دۆالرێپ
هەیە بۆ گەڕانەوە بۆ باری ئاسایی  ساڵ

و چارەسەركردن و دووبارە بنیادنانەوە 
نجامەكان ئەو گەشەسەندن. دەر

دەتوانرێ بۆ ئەم خااڵنەی خوارەوە 
 پوخت بكرێنەوە: 

  وەیەكی زۆر كە ێبە شئاوارەبوون
هاواڵتی كە  350.000نزیكەی 

ای شنگال و هەرێمی هەاڵتن بەرەو چی
 یدیئێزكهاتبوون لە ێكوردستان كە پ

 ی...عەرەب و مەسیحو 
  هاواڵتی كوژران، 1.800نزیكەی 

پیاو بە  400 ۆجۆگتەنها لە گوندی 
 وللـە كوژران. گ
   ئافرەت و پیاو و كچ  5.858نزیكەی

 1.666) 1.775و كوڕ ڕفێندران و 
منداڵ( كە  406ئافرەت و كچ( و )

لەالیەن خانەوادەكانیان پشتڕاست 
 كراوەتەوە. 

  كچ و ئافرەتەكان دوورخرانەوە و وەك
كۆیلەی سێكسی فرۆشرانە سەركردە و 
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و  چەكدارەكانی داعش لە عێراق
 سوریا. 

  بەهۆی گەمارۆی داعش بۆ سەر چیای
هاواڵتی لە  600 نزیكەیشنگال، 

منداڵ لە ئەنجامی  200نێوانیان 
لەسەر  بێ ئاویبرسیەتی و گەرما و 

 چیاكە مردن. 
  یدی تا ئێستا ئێز 500نزیكەی

لەالیەن  كەس 254، بێسەروشوێنن
خانەوادەكانیان پشتڕاستكراوەتەوە 

 كە وونبوونە. 
 و  یدیئێزپەرستگای  14 وەیتەقاندنە

 كاكەییەكان. 
  ەلوپەلی ك %70یدیەكان ئێزخێزانە

 و سەرچاوەی ژیانیان ناوماڵ
و  لەدەستدا بەهۆی بە تااڵن بردن

لەالیەن  تەقاندنەوە و خاپوركردن
داعش و  تیرۆرستی چەكدارانی

چوونە نیشتوانی ئەو ناوچانە كە دا
 . داعش ناو

  وێرانبوونی تەواوی ژێرخان و
و  دامەزاروە گشتیەكان یباڵەخانە

خانووی هاواڵتیان لە ئەنجامی 
شەڕی قورس و هێرشی ئاسمانی لە 

 مانگ.  15ماوەی 

، 2015ی تشرینی دووەمی 13لە 
هێزەكانی پێشمەرگە بە پشتیوانی 

 لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی
 شنگال فراواندا توانیان ێكیئۆپەڕاسیۆن

مانگ  15دوای  ئازاد بكەن لە گوند 28 و
یدی ئێز. خەڵكی لە ژێر داگیركاری داعش

وەیەكی فراوان ئاهەنگیان گێرا بۆ ێبە ش
ئازادكردنی شارەكەیان كە ئومێد و 

بەهۆی  بەاڵم بۆیان. وەەاندخۆشی گەڕ
 شارەكەی ژێرخان  هێرشی ئاسمانی و شە

 بەشێوەیەكی وبە تەواوی وێرانبووە 
كاری . بەرچاو زیانی زۆری پێكەوتووە

ی ەخاوێنكردنەوهەرە قورس بریتیە لە 
و  ارەكە لە پاشماوەی وێرانكاریەكانش

دووبارە ئاوەدانكردنەوە و 
ە خزمەتگوزارینۆژەنكردنەوەی ژێرخانی 
دروستكردنەوە سەرەتاییەكان و دووبارە 

 ی دامەزراوەباڵەخانەو نۆژەنكردنەوەی 
ن بۆ ڕێگا خۆشكردن بۆ گشتیەكا

گەڕانەوەی سەالمەت و 
ئارەزوومەندانەی ئاوارەكان بۆ ماڵ و 
حاڵی خۆیان و دەستپێكردنی ژیانێكی 

 نوێ.
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 ئاستی زیانەكان و تێچووی پێداویستیە هەرە بنەڕەتیەكان .2
 

ئەم بەشە شێوە و جۆر و ئاستی زیان و وێرانیەكانی شاری شنگال دەخاتەروو لەگەڵ 
بودجەی خەملێنراو بۆ پێداویستیە هەرە بنەڕەتیەكان بۆ گەڕاندنەوەی ژیان لەم شارە 
وەكو تۆڕەكانی گواستنەوە و ئاو و ئاوەڕۆ و تەندروستی و پەروەردە و كارەبا و خانووبەرە 

 ەالری دامەزراوە حكومیەكان. و سەرچاوەكانی ژیان و ت
 
 

  پاككردنەوە و نۆژەنكردنەوە: رێگا و بان .1.1
 

 وەكو وهو گواستنه و هاتوچۆەكانی ڵهێ
پرد و كۆاڵن و  و كیرهقامی سهشه

زای ی قهوهرهو ده وهناوه شەقامەكانی
 ر و زیانرهزه رێژەییكی یهشێوهنگال بهشه

و  ورهزیانی گهشێكیان به كهبەركەوتووە 
 . ەرانبوونێو

 

كان كیهرهر ڕێگا سهسه یی زۆری پردزۆربه
 وهن داعشهالیهله عەشارگەكو وه
ڕ بۆ  خۆپاراستن كاتی شهكارهاتوون لهبه
كانی نگیهجه بۆردومان و هێرشی فڕۆكه له

ی ، زۆربهم هۆكارهر ئهبهیمانان. لههاوپه
 كان بوونهكیهرهسه ر ڕێگاكانی سهپرده

 ئامانجی بۆردومان و هێرشی فڕۆكه
كان مهقای شه %30دا سهله هكان كنگیهجه

ان و هۆی بۆردومبه ران و خاپوربوونهێو
 ەشدا، پردهوڵ ئهگههێرشی ئاسمانی. له

ن یهالست لهنقهئه به یەكانكرهسه
گرتن و ڕێگه بۆ،  تەقێنراونەتەوە وهداعشه

كانی هێزی وییهپێشڕه رگرتن لهبه
ی كاتی پڕۆسهی كوردستان لهرگهپێشمه

  .نگالزای شهئازادكردنی قه
 

JCC Photo 4: وكی سەر رێگای شنگال وپردێكی بچ  

JCC Photo 5: دروست کردنی پردی نوێ لەسەر رێگای سەرەکی 

JCC Photo 3:  شەقامی سەرەكی ناوشنگال 
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زای ی قهوهكانی ناوهقامهشه هاروههه
یی تووشی كی نیمچهیهشێوهنگال بهشه
قام ی شهاڵم زۆربهر و زیان هاتوون، بهرهزه

ی خۆڵ و خاشاك و اوهپاشم كان بهو جاده
زای ندی قهناوه ونهكهده ون كهزبڵ داپۆشرا

قام و و شهت ئهتایبهنگال، بهش
 خانههڵری باوروبهده كانیكۆاڵنانه

ی ڕشه م شوێنانهئه كان، چونكههگشتی
و زۆرترین گورزی  زۆریان تێدا كراووه

   .وتووهركهئاسمانیان به

ی ڕێگهرێمی كوردستان لهتی ههحكومه
تی ڕێگاوبانی پارێزگای رایهبهڕێوهبه

 دووباره به ستی كردووهدهۆك ده
 كیرهر ڕێگا سهی سهپرد یدروستكردنەوە

ڕوات. ده زاكهی قهوهبۆ ناوه كه شنگال
 م زوانهو به قۆناغی كۆتاییهله كهپرده

ڕووی هاواڵتیان بۆ هاتوچۆی به وهكرێتهده
 . گشتی

 

 
پاکردەنەوەکردنەوەو : خەرجی خەملێنراو بۆ نۆژەن (٢خشتەی ژمارە )

 

 
 

  ی ئاو و ئاوەڕۆەكانكەرتی ئاو و ئاوەڕۆ: تۆڕ .1.2
 

 ی هەبووکەمی ئاوی پاک كێشەیشاری شنگال 
. لەالیەن داعش تەنانەت پێش داگیرکردنی

ئاوی ژێر زەوی تاکە سەرچاوەی دابین کردنی 
هیچ بوو بۆ ئەم ناوچەیە.  ی خواردنەوەئاو

ئاوی  وێستگەی پێشكەوتووی پاككردنەوەی
بوو، تەنیا پاالوگەیەکی نە لەم ناوچەیەدا

هەبوو ئەمەش تەنیا  ئاو وتنیاڵپاوکی چب
کی ناوچەکە دابین دەکرد. ڵخەئاوی پاکی بۆ 

بیری  ١٦شنگال بۆ دابین کردنی ئاو پشتی بە 
. دەبەست تانکی عەمباری ئاو ٤زەوی و ژێر 

ئاو دابین کردنەش  یم ئەم سەرچاوەاڵبە
بەشێکی زیانی بەرکەوت لەکاتی داگیر 

و  كراون ناڵانی تاکردنی شنگال. کەرستەک
دووبارە . بۆ  ووەئاو زیانی بەرکەوت یژێرخان

دابین كردنەوەی ئاو، ژێرخانی ئاو پێویستی 
 وەكو نۆژەنکردنەوە هەیەەوە و کردنكچابە 
کردنی تۆری دابین کردنی ئاو، بیری ئاو، كچا

پێویست.  كەلوپەل و ئامێرین کردنی دابی
جەی خەملێنراو دئاماژە بە بو (٣)خشتە 

 سەرەتاییی نۆژەنكردنەوەیدەکات بۆ 
( ووردەكاری 2) پاشکۆی هاوكات .ژێرخانی ئاو

زیاتر دەخاتەروو دەربارەی كەلوپەلە هەرە 
 پێویستەكان كە نرخەكەیان دەكاتە

تۆڕی  ( وەک قۆناغی سەرەتایی.١.٦٦٠.٠٠٠$)

 پێداویستیەکان ئاستی زیان کەرت                
 

 بودجەی 
 خەملێنراو

 کۆی گشتی

 بالەخانە و ٧٥٠ %٣٠  پاککردنەوە
 خانوو

 $٢.٢٥٠.٠٠٠ $٢.٢٥٠.٠٠٠ زبل و پاشماوە و خاشاک

 $٤٠.٠٠٠ $٤٠.٠٠٠ ڕێگاکان و پردەکان ------- %١٠ نۆژەنکردنەوە
 $٢.٦٥٠.٠٠٠ کۆی گشتی
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ئاوەڕۆش بەهەمان شێوە پەككیان كەوتووە 
زێرابەکان گیراون  بەشێوەیەكی گشتیچونكە 

و خاشاک و ئەو ڕمان بەهۆی پاشماوەی 
ەری کەوتون. ئەمەش بووەتە زەرەرانەی ب

راب بەسەر ێی زوبوونەوەی ئاواڵهۆی ب
كردنی كەلوپەلی ناڵشەقامەکان. تا

و  كۆكردنەوە و فڕێدانی زیڵ و خاشاك

ی ئاو بووەتە ڕتۆ یسیستەمنی وربوخاپو
كۆبوونەوەی پاشماوەكان و  هۆکاری

 باڵوبوونەوەی ئاوی پیس بەسەر شەقامەكان.
کەرستەکان  ێن کردنەوەی ئاو وکەلوپەلی خاو

بۆ زانیاری زیاتر سەیری خشتەی ماون. ەن
 ( بكەن. 3ژمارە )

 

 
  ۆو ئاوەڕ ەکانی ئاوڕتۆ: (  ٣) ژمارە خشتەی

 پێداویستیەکان ئاستی زیان کەرت                
 

 بودجەی 
 خەملێنراو

 کۆی گشتی

 بیری ئاو ١٦
 عەمباری ئاو ٥
 

کەرستەکان  %١٠
  كراونناڵتا

 ماتۆڕەكانی ئاو
 تێکچوون

دابین  و نۆژەنکردنەوە
 کردنی پێداویستیەکان

 
١.٦٥٩.٨٤٣$ 

 
 

١.٨١٩.٨٤٣$ 
 

 $١٦٠.٠٠٠  دابین کردن   ٢٥٠KVلیدەوەم
 $١.٨١٩.٨٤٣ کۆی گشتی 

 
 

 
 كەرتی تەندروستی .1.3

 
یەک  ،قەزای شنگال پێش داگیرکردنی

سەنتەری  ٣نەخۆشخانەی گشتی و 
 ٢٦، لەگەل لەو شارە هەبوونتەندروستی 

نەخۆشخانەی سەرەتایی لە ناوچەکانی 
کردنی دەگیر مبەاڵ دەوروبەری قەزاکە.

ی بەردەوام ڕناوچەکە لەالیەن داعش و شە
زیانێکی گەورەی بە کەرتی تەندروستی ئەم 
ناوچەیە گەیاند. نەخۆشخانەی گشتی بە 

قەلەوێرە  ١٤٠هەموو بەشەکانیەوە و 
و  ئاستی زەرەرزیانێکی زۆری بەرکەوتووە. 

 ٪٤٠ان لەم نەخۆشخانەیە بە لە زی
JCC Photo 6:  بوون ڵی مندابەشنەخۆشخانی گشتی  
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 یڕو کارگێلە دایک بوون  بەشی. خەملێنراوە
دەبێت سەر لە نوێ دروست بکرێنەوە چونکە 

بەتەوای خاپوور  و ناتوانرێت نۆژەن بکرێنەوە
 اڵنكراوناتزۆری کەلوپەلەکان  زۆربەی. بووە
 انیەرەکتنسە بینای .تێكشكێنراون یان

بەرنەکەوتووە  زۆریان انیتەندروستی زی
پەلەکان دەبێت سەرلەنوێ بۆیان م کەلواڵبە

 دابین بکرێنەوە چونەکە زیانیان بەرکەوتووە
( ملیۆن دۆالر پێویستە 3بڕی ) .كراونناڵتا یان 

و دابین كردنی كەلوپەلی  نۆژەن کردنەوە بۆ
خشتەی   .کەرتی تەندروستی بنەڕەتی بۆ

(  زانیاری زیاتر دەخاتەروو 4ژمارە )
ت بە زیانەكانی كەرتی تەندروستی.سەبارە

 . ی كەرتی تەندروستیداویستیەکانێئاستی زیان  و پ : (٤ژمارە) خشتەی
 

 پێداویستیەکان ئاستی زیان کەرت                
 

 بودجەی 
 خەملێنراو

 کۆی گشتی

ی ەنەخۆشخان1
 گشتی 

 
سەنتەری  3

 تەندروستی

٤٠% 
 
 

١٠% 
 

بەشێکی زیانی 
 بەرکەوتووە

 
یانی ز کەمێک

بەرکەوتووە. 
 كەلوپەلە

تەندروستیەکان 
 تااڵنكراون

 
 

 و نۆژەنکردنەوە
 و وپەلکەل دابینكردنی

 وندروستی پێداویستی تە
 داو دەرمان. 

 
 

٣.٧٩٩.٠٠٠$ 

 
 
 
 

٣.٨٣٩.٠٠٠$ 

 مۆلیدە ١
250kv 

 $٤٠.٠٠٠ كڕین سووتاوە 
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 کەرتی کارەبا . 2.4

 
 دابین سەرەکی سەرچاوەی داعش، پێش

 کارەبای وێستگەی شنگال کارەبای کردنی
 تۆڕەكانی. بوو موسڵ بەنداوی ییئاوهایدرۆ

 هەروەها. شنگال دێتە تەلەعفەرەوە لە
 كارەبا یەدەگی سەرچاوەی وەک لیدەموە

 کارەبای کردنی دابین بۆ بەركادەهێنران
 و كارگێریەكان یەکە و نەخۆشخانەکان

 کارەبای بڕانی کاتی لە ئاو بیرەکانی
 هیچ شنگال ئێستادا لە .حکومی

 نیە، کارەبای کردنی دابین سەرچاوەیەکی
 دابین بۆ پێشنیارکراون رێگا دوو بەاڵم

 بەرێوەبەری لەالیەن کارەبا کردنی
 :یەکەم: ئەوانیش قەزاكە کارەبای

 بە شنگال كارەبای تۆڕی بەستنەوەی
 و رەبیعە کارەبای كەیڤی ١٣٢  پڕۆژەی
 وێستگەی لە کارەبا کڕینی :دووەم. زوومار

 هی کەرتی کە شنگال چیمەنتۆی کارگەی
 وێستگەیە ئەم بەاڵم تایبەتە،

 نۆژەنکردنەوە بە پێوستی و لەكاركەوتووە
 تا کاتی چارەسەرێکی وەک ئەوەش .هەیە

 ئازاد تەلەعفەر شارۆچکەی کاتەی ئەو
 زۆر ئاستێكی بە کارەبا کەرتی  دەکرێت.

 بە ژێرخانەکەی و بەرکەوتووە زیانی
  لیدەکانموە. بەرکەوتووە زیانی تەواوی

. كراونتااڵن و نوتاوسو و لەكاركەوتوون
 زیانی بەرچاو شێوەیەکی بە کارەبا تۆڕی

 شوێنانەی لەو بەتایبەتی بەرکەوتووە
 رێگا و حکومیەکان ەخانەبال نزیک

 بە کارەبا یتۆڕی زیان رێژەی. سەرەکیەکان
 ( محاولە)  ڕەكانۆبگ. دەخەمڵێنرێت 30%
 

 

 زۆر زیانەکان. تێکشکێنراون یان دزراون یان
 لەبەتایبەتی  دەبیندرێن ئاسانی بە

 بەرێوەبەرایەتی زیانەکانی. شار ناوەندی
 و دەخەملێندرێت ١٠٪ لە بە کارەبا

باڵەخانەی . تااڵنكراون كەلوپەلەكان
 دەتواندرێت بەرێوەبەراتی كارەبا

 و بگۆڕەكان مبەاڵ نۆژەنبکرێتەوە،
 بەرکەوتووە زیانیان %100 لیدەکانموە

 جەیدبو .بکرێنەوە چاک ناتوانرێت
 شنگال کارەبای چاکردنەوەی بۆ خەملێنراو

. ($٦٠٠،٠٠٠) سەرەتای شێوەیەکی بە
 پێویستیەکان بە ئاماژە (5ژمارە) خشتەی

 و چاکردنەوە بۆ دەکات تێچوو یبڕ
.کارەبا کەرتی نۆژەنكردنەوەی 

JCC Photo 8 ە   وتاووس – كمۆلیدەی گەرۆ  

JCC Photo 7: وێستگەی بگۆڕی نوێ  
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 كارەبا ی كەرتیداویستیەکانێئاستی زیان  و پ (:٥) ژمارە خشتەی
 

 پێداویستیەکان ئاستی زیان                 کەرت
 

 بودجەی 
 خەملێنراو

کۆی 
 گشتی

 یڕتۆ
 دابەشكردنی

 کارەبا

کی زیانی ێبەش %٣٠
 بەرکەوتووە

چاکردنەوەی تۆری 
 کارەبا

٦٠٠.٠٠٠ $٦٠٠.٠٠٠$ 

ەخانەی ڵبا
ێوەبەرایەتی ڕبە

 کارەبا

کەمێک زیانی  %١٠
. تااڵنكراوە بەرکەوتوو.

 رێت نۆژەندەتوان
 بکرێتەوە و چاک

 بکرێتەوە

نۆژەنکردنەوە و 
دابین کردنی 

 وپەل کەل

-------- -------- 

 وێستگەی بگۆڕی
 ێ کارەباینو

دووبارە  بەتەواوی تێکچووە %١٠٠
 دروستكرنەوە

-------- -------- 

لیدەی وەم
 ۆک گەڕکارەبا 

بەتەواوی  و تاوەوسو %١٠٠
 تێکچووە

دابین کردنی 
 یەکێکی نوێ 

  

-------- -------- 
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 کەرتی پەروەردە .2.5

 
کەرتی پەروەردە لە شنگال 

 ەووچوونێکی وای بەخۆوە نەدیبەرەوپێش
 ١/٣ تەنانەت بەر لە داگیرکردنی شنگالیش.

نیوەی  نەخوێندەوارن وکی شنگال ڵخە
خوێندەوارەکانیش ئاستی خوێندەواریان تا 
پلەی ناوەندیە. تەنیا ژمارەیەکی کەمی 
قوتابیانی شنگال توانیویانە قۆناغی 
دواناوەندی تەواوبکەن و بچنە زانکۆ. لە 

قوتابخانە هەیە  ٢٧قەزای شنگال سەنتەری 
نەیان خوێندن بە زمانی قوتابخا ٢٤کە 

بخانە خوێندن تێیدا بە اقوت ٣ عەرەبیە و
لەگەل ه پەیمانگایەکی فێرکردنی  کوردیە و

قوتابی ناویان ١٥٠٠مامۆستایان. زیاتر لە 
.  بەشێكی قوتابخانەتۆمارکراوە لە م 

باڵەخانەی قوتابخانەکان زەرەرو زیانی 
م زیانی هەرە گەورە بەر اڵبە ،بەرکەوتوە

بەهۆی  کەلوپەلەکان کەوتووە ئەمەش
دراون و بە ن براڵان بە تائەوەی کە بەشێکی

قوتابخانەکان  شەکەی تریان تێكچوون.
پێویستیان بە نۆژەنکردنەوەیەکی 
سەرەتایی هەیە بەهۆی کەمی زیان 

 یوەبەراتیڕدوو بەهەربەرکەوتنیان. بەالم 
بەرێوەبەیەتی کوردی و عەرەبی  پەروەردە

بە تەواوی خاپوور بوون، ناتوانرێت نۆژەن 
 .بکرێنەوە

ەخانەکانی بەرێوەبەراتیەکان ڵپێوستە با
سەر لە نوێ دروست بکرێنەوە. 
بەرێوەبەرایەتی خوێندنی عەرەبی 

م اڵبەزیانی بەركەوتووە،  ٧٠٪ بەڕێژەی
دەتوانرێت چاک بکرێتەوە وە کەلو پەلی بۆ 

  دابین بکرێتەوە.

JCC Photo 9: قوتابخانەی شمالك       

JCC Photo 10:  یاریگای گووتابخانەی شەمالك خاپووربووە 

JCC Photo 11:     كۆگای پەرەوەردە سووتاوە 
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و زیانانە  ئاماژە بە زەرەر (٤خشتەی ) 
دەکات کە بەر کەرتی پەروەردە کەوتوون 

بۆ ( $١.٢٥٠.٠٠٠خەملێنراو بە )جەی دکە بو

لە کەرتی  پەروەردەی  نۆژەنكردنەوەی
 .شاری شنگال

 
 پەروەردە.كەرتی ی داویستیەکانێئاستی زیان  و پ :(٦) ژمارە خشتەی

 
 پێداویستیەکان ئاستی زیان کەرت                

 
 بودجەی

 خەملێنراو
 کۆی گشتی

 
 قوتابخانە ٢٧
 پەیمانگا  1
 

بەشێکی کەمی   %١٠
زیانی 

 و بەرکەوتووە
كەلوپەل 
 تااڵنكراوە

نۆژەن کردنەوە، 
دابینكردنی 

 و وپەلکەل
 پێداویستی خوێندن

 
١.٢٢١.٠٠٠$ 

 
١.٢٢١.٠٠٠$ 

باڵەخانەی 
ێوەبەرایەتی ڕبە

پەروەردەی 
 عەرەبی

بەشێوەیەکی   %٧٠
خاپوربووە. زۆر 

کەلو پەلەکان 
 تااڵنكراون

وە، نۆژەنکردەنە
کردەنەوە، دابین كچا

 وپەل کردنی کەل

 
 

-------- 

 
 

-------- 

 
 كۆگا ٢
 

بەتەواوەتی  %١٠٠
اپور بووە خ

ناتواندرێت 
 ەوەننۆژەن بکرێ

دروستكردنی كۆگای 
 نوێ

 
-------- 

 
-------- 

باڵەخانەی 
بەرێوەبەرایەتی 

 پەروەردەی کوردی

 بەتەواوەتی %١٠٠
بووە خاپور

ناتواندرێت 
 نۆژەن بکرێتەوە

 دروستكردنی
 ەخانەیەکی نوێلبا

 
-------- 

 
-------- 
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بژێوی رتی خانووبەرە و سەرچاوەكانی كە .2.6

 
رتی ر كهبه ی و زیانانهی ئهڕێژه

 جیاوازه وتووهجێبوون كهنیشته
و ئه بۆ شوێنیكی تر.  وهشوێنێكهله

نزیك  تهوتوونهكه كه باڵەخانە و خانوانەی
 سەنتەری شار و كان وكیهرهسه قامهشه
كی یهشێوه، بهكهكی شارهرهی سهروازهده

تی واوهتهبه و یشتووهزیانیان پێگه زۆر
 نەكاخانو ندێك لههه. ەخاپور و وێران بوون

ی و هۆی بۆردومان و هێرشی ئاسمانبه
اڵم ، بهنهبوو ورران و خاپوێڕوپێكدادان وشه
 ن داعشالیهله  ندێك خانووی دیكههه
یان  ران كراوونێو و وهتهقێندراونهته

یان خانووی هاواڵتیان زۆربه كه تااڵنكراون
بە تایبەتی  ڵكنتی خهموڵكی تایبه و

لی لوپهها، كهروههه.هاواڵتیانی ئێزیدی 
كانیش كی خێزانهرهناوماڵ و پێداویستی سه

و ی ئه. ڕێژهتااڵنكراون وهن داعشهالیهله
ڵك و موڵكی ر خانووی خهبه ی كهزیانانه

دا سهله به ووهوتتی هاواڵتیان كهتایبه
 پێویستیان به مانه، ئهوهملێنراخه 30%

و  وهچاككردنه و دووباره وهپاككردنه
بەگشتی  .یهی خانووی نوێ ههوهنیاتنانهوب

یی و ئاسا هاواڵتیانیخانووی  750ی نزیكه
ران و خاپوور ێتی هاواڵتیان وموڵكی تایبه

  .شنگالزای قه سەنتەری له نهووب

 
كاروباری  ت بهبارهسه :بژێوی سەرچاوەی

ڵك و ی خهبازرگانی و ئیش و كاری ڕۆژانه
ی زیان و وا ڕێژهكان، ئهدوكان و بازاڕه

بۆ  وهكێكهڕهگه گۆڕێت لهكان دهرهرهزه
 . كێكی دیكهڕهگه

 
و روخاندن و تێكدانی ئه به هڵستاوداعش هه

و ئێزیدی  یهموڵكی هاواڵت ی كهوكانانهد
 وەكو تركانی ییهوهتهئاینی و نه تیهمایهكه

JCC Photo 14:      دوكانی هاواڵتیان سووتێنراون  

JCC Photo 12:     یەكێك لە گەڕەكەكان تەواو خاپوربووە 

JCC Photo 13: پێكهاتەكان یاكردنەوەی دۆكانەكانیج    
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كان. بهرهعه شیعه كورد و موسڵمانه
كانی كی زۆری دوكانهیهها، ژمارهروههه

ی روازهنگال و نزیك دهزای شهندی قهناوه
شی هۆی بۆردومان و هێركی بهرهسه

ی . ڕێژهنهران بووێئاسمانی رووخاوون و و
 زاكهزیان و خراپبوونی دوكان و بازاری قه

 ، كههملێنراوخه %70دا سهی لهنزیكه به
 گرێت )كهخۆ دهی ئاردیش لهردوو كارگههه
ڵ گه( لهنەران بووێو %100دا سهله

زیانی زۆری بەركەوتووە و  نتۆی چیمهكارگه
كەلوپەل و ئامێرەكانی یان لەكاركەوتوون 

تااڵنكراون و ڕێژەی زیانی كارگەی  یان

خانوو و موڵكی دانراوە. (%30) چیمەنتۆ یە
ری شار و روروبهكانی دهخێزانه

و  نهران بووێتااڵنكراون و و گوندنشینەكان
زیانیان  ئامێرەكانیشل و لوپهشێكی كهبه

ی ەكانل و ئامێرلوپهكه پێگەیشتووە و
 كانی خێزانه %70دا سه. لهكردن كشتوكاڵ

سەرچاوەی داهاتیان لە دەستداوە بە 
، تااڵنكردن و تێكشكاندن لەالیەن داعش

ومەڕومااڵت  روبوومی كشتوكاڵیبهوەكو تۆی 
كی داهات و بژێوی رهی سهرچاوهسه و كە

. ژیانیان بوو

 

 بژێوی ژیانجێبوون و نیشتهكەرتی ی داویستیەکانێئاستی زیان  و پ :(٧) ی ژمارهخشته

 پێداویستیەکان ئاستی زیان کەرت                
 

 بودجەی
 خەملێنراو

کۆی 
 گشتی

زیانی بەرکەوتووە.  %٣٠  خانوو
ن اڵتا و تێکەچووە

 کراوە. 

 دروست کردنی خانووی نوێ
نۆژەنکردنەوەی خانوە و 

 زیان لێکەوتووەکان

 
 

-------- 

 
 

------ 
کارگەی 
 چەمەنتۆ

 بەرکەوتووە. یزیان %٣٠
ئامێرەکان زۆربەی 

 دزراون و تێکچوون

ۆژەنکردنەوەی کارگەکەو ن
 بین کردنی ئامێرەکاناد

 
 

-------- 

 
 

------ 
کارگەی  ٢

 ئارد
بەتەواوەتی خاپوور  %١٠٠

 بووە
ی دروست کردنی کارگە

 نوێ
------- ------ 

 هاواڵتیان بژێوی سەرچاوەی
دوکان و 

 مارکێتەکان
بەتەواوەتی خاپوور  %٧٠

 بووە
کردنی دوکانی دروست 

 نوێ
-------- ------ 

  ک یئالپێدانی مەڕومااڵت و   تااڵنكراوەاڵت وماڕمە  %٧٠ تاڵما وڕ مە
-------- 

 
------ 

 ەكانیو تۆ ێرئام %٧٠ ڵکشتوکا
 ڵكردنشتوکاک

  تااڵنكراون

و  وجۆ تۆی گەنمپێدانی 
  كشتوكاڵكردن ریێئام
و دابین  كۆگاکردنەوەی كچا

  ویستێکردنی ئامێری پ

 
-------- 

 
------ 
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 حكومیەكان ی فەرمانگەنەەخاڵبا .2.7
 

ی كو بنكهوه حكومیەكانی خانههڵداعش با
بۆ  هكارهێناوازی خۆیان بهربكی و سهرهسه
 ئەوەش بۆتەرگریكردن. كردن و بهڕشه

 به ورهگه نی زۆریاندنی زیاهۆكاری گه
 %70 لە كان، كهگشتیه خانهباڵه

ران و خاپوور ێتی وواوهتهكان بهخانههڵبا
نجامی بۆردومان و هێرشی ئهله نهبوو

 .وهقینهڕ و تهئاسمانی و شه

 
 

فەرمانگە  كانیلهلوپهكه هاوكات
كو ئامێر و ئۆتۆمبێل و وه حكومیەكان
پ خرا تااڵنكراون و ئەوانیتركان پێداویستیه

و  هو. چاككردنهو لەكار كەوتوون بوون
 كانگشتیه خانههڵی باوهبنیاتنانه دووباره

  .ملێنرێتخهندین ملیۆن دۆالر دهچه به
، نۆ وه( باسكرا8) ی ژمارهخشته ك لهروههه
و كراون تی خاپورواوهتهبه خانههڵبا

ی خانههڵبا . چوار وهناتوانرێت چاكبكرێنه
ران ێ( خاپوور و و%70دا )سهی لهیكهتر نز

 نیا. تهوهتوانرێت چاككبرێنهم دهاڵبوون به
زیانیان  رێژەی كی یهشێوهبه خانههڵباسێ 
 وهچاككردنه و پێویستیان به یشتووهپێگه

ل و پێداوستی و لوپهموو كههه بەاڵم .یههه
 و ئۆتۆمبێل فەرمانگە  ئامێرمۆبیلیات و 

 
ون یان كرانتااڵ حكومیەكان یان

بەمەبەستی دروستكردن و . تێكشكێنراون
نۆژەنكردنەوەی فەرمانگە حكومیەكان ئەوا 

نجام نگاندنێكی  گشتگیر ئهڵسههه پێویسته
بۆ خەماڵندنی بودجەی پێوست بۆ بدرێت 
  .وهدانكردنهئاوه دووباره

 
 

JCC Photo 15:  ەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی كوردی اڵەخانەی بب  

JCC Photo 16: و باری شارستانی بەڕێوەبەرایەتی رەگەزنامە  
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 باڵەخانە حكومیەكان و بودجەی پێویست بۆ كانزیانه استی( ئ8خشتەی ژمارە )

 پێداویستیەکان ئاستی زیان کەرت                
 

 بودجەی
 خەملێنراو

کۆی 
 گشتی

  باڵەخانەی فەرمانگە حكومیەكان
ەخانەی ڵبا

 قایمقامیەت
بەتەواوی خاپوور  %١٠٠

 بووە
نیاتنانی وب

ەخانەیەکی نوێ ڵبا
دابین کردنی کەل  و 

 و پەل 

-------- -------- 

کۆن ەخانەی ڵبا
 انیونوێی شارەو

بەتەواوی خاپوور  %١٠٠
 بووە

نیاتنانی وب
نوێ ەخانەیەکی ڵبا

دابین کردنی  و 
 کەلو پەل

-------- -------- 

وەبەرایەتی ێڕبە
 س و دادگاودادنو

بەتەواوی خاپوور  %١٠٠
 بووە

نیاتنانی وب
نوێ ەخانەیەکی ڵبا
دابین کردنی کەلو  و

 پەل

-------- -------- 

ێوەبەرایەتی ڕبە
 شوێنەوار

خاپووربووە &  %٧٠
کەلوپەلەکانی 

 نکراون. اڵتا
دەتواندرێت نۆژەن 

  ێتەوەكرب

نۆژەن کردنەوە. 
دابین کردنی 

 کەلوپەل

-------- -------- 

JCC Photo 17:  باڵەخانەی بەڕێوەبەرایەتی گەیاندن          

20 



 
 

وەبەرایەتی ێڕبە
 پۆستە

بەتەواوی خاپوور  %١٠٠
 بووە

نیاتنانی وب
نوێ ەخانەیەکی ڵبا
 ودابین کردنی کەل و

 پەل

-------- -------- 

ێوەبەرایەتی ڕبە
رەگەزنامەو باری 

 شارستانی

بەتەواوی خاپوور  %١٠٠
 بووە

نیاتنانی وب
نوێ ەخانەیەکی ڵبا
 ودابین کردنی کەل و

 و پەل

-------- -------- 

ێوەبەرایەتی ڕبە
  ڵکشتوکا

کی زیانی ێبەش %٣٠
ن اڵبەرکەوتووە. تا

 کراوە. بەشی ئیدارە
  وتاوەوس

نۆژەن کردنەوە. 
دابین کردنی 

 کەلوپەل

-------- -------- 

وەبەرایەتی یڕبە
 ئاگر کوژێنەوە

بەتەواوی خاپوور  %١٠٠
 بووە

نیاتنانی وب
نوێ ەخانەیەکی ڵبا
 ودابین کردنی کەل و

 پەل

-------- -------- 

ێوەبەرایەتی ڕبە
  ئاو

زیانی زۆر  %٧٠
 بەرکەوتووە

ت نۆژەن ێدەتواندر
بکرێتەوە و چاک 

 بکرێتەوە
 

ە، نۆژەنکردنەو
چاکردنەوە. دابین 

 وپەل کردنی کەل

-------- -------- 

تی وەبەرایەڕێبە
 پۆلیس

بەتەواوی خاپوور  %١٠٠
 بووە

نیاتنانی وب
 نوێ ەخانەیەکی ڵبا

و دابین کردنی کەل
 پەل

-------- -------- 

خانەی نبەندی
 شنگال

بەتەواوی خاپوور  %١٠٠
 بووە

نانی بنیات 
 ەخانەیەکی نوێڵبا

-------- -------- 

ێوەبەرایەتی ڕبە
ردنەوەی كچاک

 کارەبا

کی زیانی ێبەش  %١٠
 بەرکەوتووە.

 ە و ئامێرەكانکەرست
 ن کراوناڵتا
ەکەی گواستەنەوەی ی

کارەبا زیانی 
 بەرنەکەوتووە. 

نۆژەنکردنەوە، 
 کردنەوە. كچا

دابین كردنی 
 كەلوپەل و ئامێر

-------- -------- 
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ێوەبەرایەتی ەڕب
 ڤێرتەرنەری

زیانی زۆر  %٨٠
 بەرکەوتووە. 

نۆژەن کردنەوە. 
کردنی دابین 

 وپەلکەل

-------- -------- 

کۆگای ناوەندی 
 شنگال 

زەرەری زۆری  %٧٠
 بەرکەوتووە. 

ەخانەکە ڵبەشێکی با
 خاپور بووە

ن اڵن تائامێرەکا
  کراون و تێکچوونە

نۆژەن کردنەوە. 
کردنەوەی كچا

 ئامێرەکان

-------- -------- 

 گەراجی
 سەرەكیگواستنەوە

 کسی ات وپاس 

بەشێکی زیانی  %٣٠
 بەرکەوتووە

ەن کردنەوە. نۆژ
دابین کردنی 

 وپەلکەل

-------- -------- 
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 پاشكۆكان:  .3
 

 
 

  سەرەكیەكانحکومیەکان و شەقامە  ی فەرمانگەەخانەڵنەخشەی با(: 1ژمارە)
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 ئاو بیر و تۆڕیپێویست بۆ بودجەیكەلوپەل و ئامێر و (: 2)پاشکۆی ژمارە
 

 کۆی گشتی  نرخ توانا  پێداویستیەکان
راكێشانی ئامێری  ١٦

 (مزەخەئاو)
توانای  ٢٠

 ئەسپ
 

١٦x٧٦.٨٠٠  $٤.٨٠٠$ 

ئامێری راكێشانی  ٥
 (مزەخەئاو)

توانای  ٧٥
 پئەس

٥x٣٨.٠٠٠  $٧.٦٠٠$  

توانای  ٦٠ ماتۆری ئاو راکێشان
 ئەسپ

١٣x٨٥.٨٠٠ $٦.٦٠٠$ 

 
   ژمارە ئینج  بۆری پالستیک

 ٨ بۆری ئاسن
٦ 
٤ 

٢.٥ 

٣٠٠ 
٤٥٠ 
٤٥٠ 
٩٠ 

٣٠٠x٢.٢٨٠$ 
٤٥٠x١.٧٤٠$ 
٤٥٠x١.٥٦٠$ 
٩٠x١.٠٥٠$ 

 
 

٢.٢٦٧.٢٥٠$ 

 ٨  قوفلەکان
٦ 
٤ 

١٠٠ 
١٥٠ 
١٥٠ 

١٠٠x١٥$ 
١٥٠x١٠$ 
١٥٠x٥$ 

 ٨ قوفلی  پالستیک
٦ 
٤ 

٨ 
٢٥ 
٢٥ 

٨x٤.٠٢٠$ 

٢٥x٢.٤٠٠$ 

٢٥x١.٦٢٠$  

 
 

١٣٨.٥٤٠$ 

 ٦ قوفلی ئاسن
٨ 

٦ 
١٠ 

٦x٣٠٠$ 

١٠x٤٠٨$  
 $ ٢.٧٦٦.٣٩٠ کۆی گشتی 
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