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 ناوخۆ

ی
 وەزارەت

 قەیرانەکان
ی

 ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگ
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

٢٠١٨(، کانوونی دووەم ١٨ژمارە )  
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 : لە هەرێیم کوردستان گەشتی ئاسمات

 

ر و فڕۆکەخانەی 
هەرێیم کوردستان دوو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەیە: فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێ 

ر لەدوای ڕوخاتی 
. فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێ  اق لە س نێودەوڵەتی سلێماتی ر

 ڕژێیم پێشووی عێ 
ی

اڵ

دروست کرا؛ ئەو دەمەی هەرێم هەیل دروستکردتی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بینی وەکو پردێک ٢٠٠٣

 لەنێوان حکومەتی هەرێیم کوردستان و جیهان دا. 

 

ر 
 اتوچۆىهو  نیشتەوە (٢٠٠٣ی کانوتی یەکەم ١٥لە )یەکەم فڕۆکە کە لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێ 

   ووردستانلەنێوان هەرێیم ماتی ئاس
ی

تاتی دراوس  دەسنی پێکرد. لە ساڵ
ی
گەشنی ڕاستەوخۆ ،  ٢٠٠٥و وڵ

تە ئەوروپییەکان دەسنی پ لەنێوان هەرێم و 
ی
دروستکردتی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی ها روەههکرد. ێوڵ

 ئاسماتی ٢٠٠٥ی تەمووزی ٢٠دەسنی پێکرد و لە ) ٢٠٠٣سلێماتی لە کانوتی یەکەیم 
ی

( کەوتە کار. 'هێڵ

 
ی
اق ر

 عێ 
ی

اق ( گەشنی ٥٦،٩٠٣دا، )٢٠١٦' لە ساڵ ر
(ی لە/بۆ ٣٣( یاخود )٪١٨.٩٧٨ئەنجام داوە کە ) لە عێ 

ر و سلێماتی بوون. 
 فڕۆکەخانەکاتی هەولێ 

 

 فیدڕاڵ   (٢٠١٧ی ئەیلویل ٢٩لە )
ی
اق ر

ا وو وەحکومەتی عێ  ە/بۆ ل نێودەوڵەتییەکاتی  ڕاگرتنی گەشتە سی

 شنی گه  هاتوچۆى ئاسماتی و هەرێم و داخستنی  نی ڕيابهەرێیم کوردستان سەپاند، ئەمەش بە مەبەسنی د

مێک بۆ ە، وەکو و ووردستان  له نێودەوڵەتی 
ی
تياتی ووردستاندەنگداتی ڵ

ی
ۆسەی ە پڕ بە سەربەخۆتی ل هاوڵ

 ی ئەیلول دا. ٢٥ڕیفراندۆیم 

 

ە بۆ چاالیک داراتی لە هەر ناوچەیەکدا، لەبەرئەو فڕۆکەخانەکان بە هۆکاری یاریدەدەری سەرەیک دادەنرێن 

ر و سلێماتی  شنی گهداخستنی  
زیانی ڕاستەوخۆ   کاریگەری و  ئاسماتی لە/بۆ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێ 

مەت،  ئاژانسەکاتی حکو ئاشکرایە کە کاریگەری زۆر بە تایبەت دەکەوێتە سەر  .و ناڕاستەوخۆی هەیە

  یمبەکارهێنەرانی خزمەتگوزارییەکان؛ نەک تەنیا لە هەرێ ان، دابینکەراتی خزمەتگوزاری و گەشتیار 

اقیشدا. گەشتیارەکان، هێڵە ر
 بار، ئاسمانییەکان، کۆمپانیاکانی  کوردستان، بەڵکو لە سەرتاسەری عێ 

و دابینکەر و بەکارهێنەرانی خزمەتگوزاری تر ناچار بوون یا کار و پالنەکانیان  ئاژانسەکانی گەشتوگوزار 

ێرن. سەرەڕای ئەوەش، داخستنی  ن   دوابخەن یاخود چارەسەری زۆر گرانێر و  ژ ئاکام و مەترسیدار هەڵێ 

فڕۆکەخانەکان کاریگەرییەیک ڕاستەوخۆ و گەورەی هەیە لەسەر گەیاندنی هاوکارییە مرۆییەکان بۆ هەزاران 

اق ناوخۆى ئاوارەی ر
و پەنابەری سووری لە هەرێیم کوردستان و پارێزگاکانی دەوروبەر، کە بەردەوام  عێ 

ا هەیە. ئەمڕۆ ڕێکخراوە مرۆییەکان و کارمەندەکانیان ناچارن کەلوپەلە  پێویستییان بە هاوکاری ر
خێ 

 بگوازنەوە کە لە ئاست و کانر هاوکارییە مرۆییەکە کەم دەکاتەوە بەهۆی تالمهنا سهمرۆییەکان بە ڕێگای 

 دووری ڕێگاکانەوە. 
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 : كانييهر كاريگه  . پوختەی ئامارت  ٢

 
ر پێش و 

یان دەخاتە داخستن دوایئەم خشتەیەی خوارە ژمارەی گەشتە هەفتانەکان لە/بۆ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەنر هەولێ 
 ڕوو: 
 

 
 
 ئاسمات

ی
 دوای داخستی   ژمارەی گەشتەکان ژمارەی گەشتەکان پێش داخستی   هێڵ

یان  ٠ ٧ ئۆستی

 ٠ ٢ الوفتانز 

 توریک
 
 ئاسمات

ی
 ٠ ١٨ هێڵ

 قەتەری 
 
 ئاسمات

ی
 ٠ ١٠ هێڵ

 ٠ ٩ پێگاسۆس

 ناوەڕاست
ی
ت

ی
 ٠ ٧ ڕۆژهەڵ

 
 
 ٠ ٣ ئەڵمات

ی
ی
 ٠ ٧ دوبەی فڵ

 ٠ ٩ ئوردن ڕۆیال

 میس  
 
 ئاسمات

ی
 ٠ ٤ هێڵ

 مەهان
 
 ئاسمات

ی
 ٠ ٤ هێڵ

 ٠ ٣ عەرەبییە

 
 
 ٠ ٢ عەرەتی ئوردت

 ٠ ١٤ زاگرۆس

 ٠ ٥ بۆڕا جێت

 ٠ ٣ کۆمپانیای نەست   

 ٠ ١١ ڵائەتڵەس گڵۆب

ی
ی
 ناوخۆتی (٢٠)ەنها ت ١٤ بەغدا فڵ

 گەشنی

 
 
 ئاسمات

ی
 هێڵ

ی
اق  

 ناوخۆتی (٢٢)ەنها ت ٣١ عت 
 گەشنی

 ناوخۆتی (٤٢) ەنها ت ١٣٦ گشتی 
 گەشنی

 

 بۆ/لە فڕۆکەخانەی 
ی
 بار و گەشتی نێودەوڵەن

ی
خشتەی خوارەوە بریتیە لە ژمارەی گەشتەکان ، گەشتی هێنان

 پێش و پاش گەمارۆکان: 
ی
 سلێمان

ی
 نێودەوڵەن

 
 
ی

                       لە پاش هێڵ
 
 ٢٠١٧ی ئەیلویل ٢٩فڕۆکەوات

ژمارەی  
گەیشتت   
 گەشتی بار

ژمارەی  
گەشتی 
 ئاسات  

 ژمارەی گەشتەکان
 لە هەر مانگێک

 ئاسماتی  وامهردەبه
ی

 هێڵ
ی
اق ر

 کانوتی دووەم ٣٠٩ ٦١ عێ 

  هیچ گەشتێک نەبووە
ی

 شوبات ٢٨٢ ٥٥ اڵگڵۆب  ئاسماتی ئەتڵەسهێڵ

ی هیچ گەشتێک نەبووە
ی
 مارس ٣١١ ٦٦ ئەڵماتی  فڵ

ی هیچ گەشتێک نەبووە
ی
 نیسان ٣٠١ ٧٣ بەغدا فڵ

ی هیچ گەشتێک نەبووە
ی
 مایس ٣٠٤ ٤١ داماس فڵ

 یرانحوزە ٣١٩ ٣٨ کۆمپانیای نەسێر   هیچ گەشتێک نەبووە

 تەمووز ٣٤٩ ٥٢ ئوردتی  رۆیاڵ هیچ گەشتێک نەبووە

 ئاب ٣٦٠ ٧٤ توریکهێیل ئاسماتی  هیچ گەشتێک نەبووە

اتی  هێیل ئاسماتی  هیچ گەشتێک نەبووە ر
 ئەیلول ٣٣٠ ٧٠ ئێ 

ینی یەکەم ١٤١ ٠ قەتەڕ هێیل ئاسماتی  هیچ گەشتێک نەبووە  تشر

ینی  ١١٩ ٠ پێگاسۆس هێیل ئاسماتی  هیچ گەشتێک نەبووە   دووەمتشر
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 ئابوری  کاریگەری.  ٣
 
 : و بازرگات

 

بکات  دیاریئابوریەکان  چۆنیەنر کاریگەرییەو  ێنر چەندتاکو  وەنەکرا گشتگێر  هەڵسەنگاندنێیک ،٢٠١٧تاکو کانونی یەکەیم 

  . ر و سلێمانی
 ێیک، ئامار ا لەگەڵ ئەوەش دبەهۆی ڕاگرتنی گەشنر نێودەوڵەنر لە هەردوو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەنر هەولێ 

ا لەسەر کاریگەرنی ڕاستەوخۆیشیکارنی وێن ر
تە ڕوو بەم  و بازرگاننر ڕاگرتنی گەشتە ئاسمانییەکان دەخائابورنی  ایەیک خێ 

 شێوەیەی خوارەوە: 

 

١ 
ی

 دارانی بووە وە داخستنی گەشتە نێودەڵەتیەکان قەیرانەکەی وە، ه ٢٠١٤. لە ساڵ
ەرێیم کوردستان ڕووبەڕووی قەیرانی

ر ڕۆژانە لە نێوان ۆ قوڵێر کردەوە.  بۆ نموونە پێش ڕاگرتنەکە فڕ 
 گەشنر ئاسمانی   ٦٠بۆ  ٥٠کەخانەی نێودەوڵەنر هەولێ 

 ازرگاننر بکە داهاتێیک گەورە بوو بۆ بەرەوپێش بردنی ئابووری و ،  گەشتیار( تێدا ئەنجام دەدرا   ٥،٥٠٠بۆ  ٥،٠٠٠نزیکەی )

 هەرێم. 

 

ە هەرێیم  هەبوو لەسەر بازرگانی کردن و وەبەرهێنانی نێودەوڵەنر ل کاریگەری ڕاستەوخۆیڕاگرتنی گەشتە نێودەوڵەتیەکان   .٢

ان کان و تاکەەر ەکان، لە ئەنجامیشدا لەسبازاڕ و نرخ جوڵەیسەر کردە   کوردستان.  وە هەروەها کاری ی ر
ەرنر ک   ەکان و خێ 

کییبەشژ زیانی پێگەیشتووە و  لە هەرێم دا  تایبەت و گشتیش. ڕێگاوبان و گواستنەوە
ی
ە بازرگانی و ئەنجامدانی کار و چاڵ

لەم  هەرێم هەیە.  یئابوور دەرەنجایم درێژخایەنی لەسەر لە سنوورەکان  ڕاگرتنی هاتنی بارناکات، لەبەرئەوە  پیشەسازییەکان

نگانە ئەمە لە کاتێکدا پێش گەمارۆکان ڕێژەی هاتنی بار ما، ماوەیەدا هاتنی گەشنر باری کەلوپەل بە هەموو شێوەێک نەماوە

ر 
لە فڕۆکەخانەی و ن، ەت( ١٠)کەمێر لە   دابەزیوە بۆ بووە  و ئێستا  ەنت( ٢،٥٠٠) لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەنر هەولێ 

 ن بوو ەت( ٥٥٠) پێشێر  نێودەوڵەنر سلێمانی 
ی
ئێستا بووە بە نزیکە سفر پاش ڕاگرتنەکان.  بازرگانەکان ناتوانن بە ئاسانی کاڵ

ن لەبەر ئەوە ر
ی و بنێ   جێگرەوەیانیان بە ڕێگەی بارەک پێویستە بڕە پارەێیک زۆر زیاتر خەرج بکەن بۆ بەدەستگەیشتنی  یبهێنی

 تر. 

 

ر پیشان دەدات پێش و پاش ڕاگهاتوو بە ڕێگای فڕۆکەخانەی نێود مانگانەی ئەم خشتەیەی خوارەوە باری
رتنی  ەوڵەنر هەولێ 

 گەشتەکان: 

 بار لە 
 
 هێنات

 
کۆمپانیاکات

  
 فڕۆکەخانەی هەولت 

 ڕێژەی خەمڵێندراوی باری مانگانە
 )پێش ڕاگرتت  گەشتەکان(

بار مانگانە )پاش ڕاگرتت   ڕێژەی 
 گەشتەکان(

DHL ١ ٥٤٦ 

TNT ٠ ٢٩١ 

 ٠ ١٦٣ زاراوەیگ لۆجیست

SKA   ٠ ٢٢٧ کوردستان 

 ستار الیت
 
 ئاسمات

ی
 ٣ ٦٢٢ هێڵ

ێس  ٦ ٤٣١ مەتت   ئێکستر

 ٠ ٨٨ ێکسئفێد

اق کارگۆی ئاڕاستەی  
 ٠ ١٣٢ عت 

 تۆن ١٠ تۆن ٢،٥٠٠ گشتی كۆى  

  

دوای گەمارۆی سەر فڕۆکەخانەکان ڕێژەی گەشتیاران بە شێوەێیک زۆر بەرچاو دابەزیوە.  ژمارەی گەشتیاران بە ڕێژەی . ٣

ینی یەکەیم  کەس(  ١٥٩،٢٣٧لە ) ٪٧٢ ینی یەکەیم   (٤٤،٥٠٤)بۆ ە دابەزیو وە  ٢٠١٦لە تشر .  وە لە ٢٠١٧کەس لە تشر

ینی دووەمدا بە ڕێژەی  لەدوای کەس (  ٤٧،٣٨٤)تەنها  بۆ دا  ٢٠١٦لە ەوە کەس  (١٢٩،٧٩٣) لە؛ دابەزیووە ٪٦٤تشر

، ژمارەی گەشیاران بە نزیکەی تی هڵو نێودەشنی  گهقەدەغەکردتی  (  ٣٥٠) دابەزی بۆ کەسەوە (  ١،٥٠٠). بە شێوەێیک گشنی

  ژێکدا. ۆ کەس لە ڕ 
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تەوە بۆ  بەرزبووە بەرچاو  یەیکڵەتیەکان، تێچووی گەشت کردن بە شێوەو پاش گەمارۆ خستنە سەر گەشتە نێودە. ٤

ر خەرج بکات بڕە پارە و کاتێیک زۆر زیاتناچارن .  خەڵک کار دەکەن  هەرێم ە بیانییانەی لەار یگەشتئەو  و  اری ناوخۆتی یگەشت

ەغداوەش گەی بێو هەر لە ڕ بکەن بۆ بەغدا  مەبەسنی ئەنجامداتی گەشت لەبەر ئەوەی پێویستە لە پێشدا  گەشتبە 

ر  بۆ بەغدا ئینجا لەو رسهدوو  تری بلیتێیکو  بگەڕێنەوە بۆ هەرێیم کوردستان
ێوە برۆن )چوون و هاتنەوە( بکڕن کە لە هەولێ 

اق.  ر
 بۆ دەرەوە یاخوود بگەڕێنەوە بۆ  عێ 

 

 کۆمپانیای گەشتیاری  (٤،٠٠٠). نزیکەی ەوە دیارەەکانیو کۆمپانیا گەشتیاری هێڵە ئاسمانیەکانبەرچاو بە  ئابووری اتی زی. ٥

ی یان کەمکردنەوەی کارەکانیان ل فشاری و زۆربەیان ئەم گەمارۆیە ژێر کاریگەرتی  راستەوخۆ کەوتونەتە سەرە لەناو ەداخستی

 . هەرێم دا 

 

 بوون بە گەمارۆکە؛ کاریگەر   ژمارەی ئەو کۆمپانیا گەشتیارییانە دەخاتەڕوو کە ئەم خشتەیە

 گەشت و گوزار کاری لەدەست چوو
 
 شوێن ژمارەی کۆمپانیاکات

ر  ٢،٦٠٩ کەس  ٧،٨٢٧
 هەولێ 

 سلێماتی  ١،٣٩١ کەس  ٤،١٧٣

 گشتی  ٤،٠٠٠ ١٢،٠٠٠

 

 

ی و کەمکردنەوەی  . ٦ کۆمپانیاکان بە خەمڵێندراوی بووەتە هۆکاری لەدەستداتی کار و سەرچاوەی بژێوی کاری  داخستی

انەکە کاری لەدەست داوە.   زۆر خرات  کەس،  ئەمە کاریگەریێیک (  ١٢،٠٠٠) ی ر
ان کە بەخێوکەری خێ  ی ر

هەیە لەسەر هەزاران خێ 

اق بە گشنی بەرز ئەمەش  ر
 وەەتەوە. کرد  ڕێژەی ت   کاری لە هەرێیم کوردستان بەتایبەت و لە عێ 

 

 ي.  کاریگەری٤
 
: ەکات  مرۆڤر سهله مەترش  سەر چاودێری تەندروستی

 
 ژیات

 

  باشدەرماتی  و کە لە پێشدا ئاماژەی پێدرا بوو بووەتە هۆکاری کەمبوونەوەی چاودێری تەندروسنی   داراتی هەبووتی قەیراتی 

تياتی  ,دا. دوابەدوای گەمارۆی سەر فڕۆکەخانەکان لە هەرێیم کوردستان
ی
، ئاوارە و پەنابەران، و ئەو  هاوڵ ئاساتی

تەندروسنی دان و پێویستیان بە چاودێری تایبەت هەیە لە دەرەوەی  و ئاڵۆزیلە بارودۆخێیک لەناکاو  کە  شرگانهپێشمه

ت تووسر زەحمەتی دەبنەوە. 
ی
 وڵ

 

ۆخیان بە دەرمانە، بارود زۆریان یەکنر سر تاالسیمیا هەیە کە پێویستیۆ تووشبوو بە نەخ( ٣،٦٠٠)بۆ نموونە تاکو ئێستا 

ێتنه هەرێیم کوردستان بەسر دەرماتی  بڕياريداوەنەخوازراوە لەوەتەی بەغدا  ر
( ٢١١)تەنها  ەنەخۆش (٣،٦٠٠)لەو  . نێ 

لە نەخۆشکان گیانیان ( ١٥و )پێویست، چارەسەری توانای گەشت کردنیان بۆ دەرەوە هەبووە بە مەبەسنی بەدەستهێناتی 

  بەهۆی کەیم دەرمان و چاودێری پزیشیک. لە دەست داوە 

 

ەکاتی پێشمەرگە وەکو یەکەم  ی ر
ی هێ  ر

، بەهۆی ئازایەتی و رز دانرا رۆڵيان به ستایش کران و  دژ بە داعش ڕىشه له کاریگەر ى  هێ 

ی و ئاسایشیان بۆ نزی . ی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ڕ لەب  ئازاد تی جیهابەرگری کردن لە قوربانیەکانیان لە  ( ملیۆن  ١٠کەی )پاراستی

ی کرد بە درێژای ئەو  ۆرستاتی داعش. بە سەرکەوتووانە توانیان خاک و خەڵیک   ٣کەس دابتر ساڵەی لە شەڕ دابوون لەگەڵ تێر

ی  ر
اقیش لە دەسنی داعش.  جگە لەوە، هێ  ر

ن لە ئازادکردتی بەشەکاتی تری خایک عێ  ر 
 سەرەیک بگێ 

ی
ەکاتی کوردستان بپارێزن و ڕۆڵ

مهسهێگای ڕ و  پێشمەرگە ئەریک پاراستنی ئاوارەکانیان خستە ئەستۆ
ی
ی وردن بۆ ئه  بۆ تيانڵ لە  کەمپەکان  نهى بگهوەدابتر

اق.  ر
  هەرێیم کوردستان و تەواوی عێ 



6 
 

( پێشمەرگەش ١٠،٥٤٠و ) هيد بوون گيات  خۆياندا و شه  ان بهقوربانیی( پێشمەرگە ١،٨٢٤)لەشەڕی دژ بە داعش دا، 

. ٦٢و )بریندار بوون   (شیان تا ئێستا تی  سەروشوێت  

 

 مرۆڤ قەدەغە کراون لە گەشت کردن  بۆ 
ی
ویست بۆ وەرگرتنی چارەسەری پێئێستا، هەر ئەو پاڵەوان و بەرگریکارانەی ماق

ی بەرەنگاربوونەوەلە شەڕی ئەو پێشمەرگانەی بۆ خۆیان و خانەوادەکانیان کاتێک کە   خشهئازاربهپاراستنی ژیانیان. زۆر 

  ەوە. بەهۆی گەمارۆی گەشتە نێودەوڵەتیەکان ەتەوەبە ت   چاودێری تەندروسنی ماون دا بریندار بوون و  داعش

  

ر  سهمارۆتی هگڕوو کە ڕاستەوخۆ کەوتوونەتە ژێر کاریگەی  ئەو پێشمەرگە بریندارانە دەخاتە ئەم خشتەیەی خوارەوە ژمارەی

ت: و پێویستیان بە چارەسەر و  كانخانهر فڕۆوه سهەشنی گ
ی
 چاودێری بە پەلە هەیە لە دەرەوەی وڵ

  

 کۆی گشتی ژمارەی پێشمەرگە بریندارەکان کە کاریگەربوونە بەهۆی گەمارۆی سەر
 هەرێم

 
 فڕۆکەخانەکات

ژمارەی ئەو پێشمەرگە بریندارانەی کە پێویستیان بە چارەسەری پزیشگ هەیە لە 
ت و لە بارێگ تەندروستی تایبەت دان و بریندارت  وایان هەیە کە 

ی
 اتوانێتندەرەوەی وڵ

ت بۆ وەرگرتت  
ی
ئەوەندە لە ڕێگا بمێت   و بڕۆن بۆ بەغدا بە مەبەستی چوونە دەرەوەی وڵ

 چارەسەر. 

١٢٠ 

ژمارەی ئەو پێشمەرگە بریندارانەی کە لە دەرەوە چارەسەریان وەرگرتووە و ئێستا 
 کردنەوە هەیە بۆ پێداچوونەوە و چاودێری کردن و چارەسەری 

 
پێویستیان بە سەردات

م ئێستا ناتوانن چاودێری پێویست وەربگرن  
ی
هەموو دوو/ش   پێويسته كهبەردەوام بەڵ
 دكتۆر بكهسه مانگ جارێک 

 
 . وەرەدە ن لهردات

١،٢٠٠ 

 ١،٣٢٠ کۆی گشتی 

  

 یە مرۆییەکان: سەختي. کاریگەر ٥
 
 : ەنابەرانپئاوارە و  بارودۆخ   تی کردت

 

 ە لەالیەنڵەتییەکانڕاگرتنی گەشتە نێودەو نیشانەی لەبەرچاونەگرتنی کاریگەرییەکاتی  مرۆییەکانکاریگەری لەسەر چاالکییە 

نیو ئاوارەی  ملیۆن و یەک  ئەو   لەسەر  کوردستان، بەڵکو   دانیشتواتی هەرێیملەسەر یەوە، نەک تەنیا دڕاڵییحکومەتی ف

 و پەنابەری سووری
ی
اق ر

ان دا ئەو  لە نێوانیانو  لە هەرێیم کوردستان دەژین یەش کەعێ  ی ر
پێویستیان  کە ڕۆژانەەش  هەزاران خێ 

 كان. ازادوراوەئ اوچهن له بە هاوکاری مرۆتی هەیە

 

ان هەن کا ناتوانن بگەڕێنەوە الی کەس وکاریان لە  ی ر
ی لەپاڵ ئەمەش هەزاران خێ  ر

انەکان ڕێگەی پڕۆگرامەکاتی یەکگرتنەوەی خێ 

ت وە ئەمانیش ناتوانن سەرداتی کەس و کاریان بکەن لە هەرێیم کوردستان.  هەندێک لە
ی
نەی کە  نموونا و لە دەرەوەی وڵ

 :  کاریگەریە خراپەکان نیشان دەدات لەسەر بواری مرۆتی

 

ڕاگرتنی  یگەری خۆیان دەربڕی لە کار  گلەتی   نیگەراتی و سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوە مرۆییەکان  ژانسەکاتی . ئا١

ی هەبووە ەکە کاریگەری دیکەڕاگرتنو گواستنەوەی کەلوپەلە مرۆییەکان.  کارمەندەکانیانسەر هاتوچۆی  لە گەشتەکان

لەسەر ئاژانسەکاتی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوە مرۆییەکان بۆ بەدەنگەوەچووتی پێداویستییەکاتی ژمارەیەیک 

ییەکاتی تارەهسبووەتە هۆی ڕاگرتنی هاوکارییە لەڕاستیدا زۆر لە ئاوارە و پەنابەر کە خۆیان لە بارودۆخێیک سەخت دا دەژین. 

ان نەک تەنها لە هەرێیم کوردستان بگرە لە پارێزگاکاتی  ژیاتی  ی ر
کە لە دەسنی داعش   شیهەرێیم کوردستان دراوسن ر هەزاران خێ 

 بەپن ر یاسای نێودەوڵەتی ئەوە زەرورەتێک و واجبێکە کە   موسڵ.  لەناویشیاندا  ئازاد کراون،
ی
اق ر

دەغە  قەحکومەتی عێ 

لەڕێگای   ەکانکە زۆربەی هاوکارییە مرۆییپێویستە ئەوەش بوترێت  .  هەڵبگرێتگەشتە نێودەوڵەتیەکان   کردنەکە لەسەر 

نیان ئەنجام ناتوانن کارەکا هەرێیم کوردستان و لە پاش ڕاگرتنی گەشتەکان زۆربەی کۆمپانیاکان دێنه بار  کۆمپانیاکاتی بارەوە
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ی کە بتواننئاژانسەکاتی نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوە مرۆییەکان لەڕووی دارای بدەن.  پارەی گەشنی  یەوە لە بارێیک وادا نتر

 تایبەت بە بارەکان بدەن. 

 

  ەیان لە بواری مرۆتی ین، زۆر نێکاری بیاتی لە هەرێیم کوردستان کاریگەر بوو ر ( ک٢٠،٠٠٠. بە خەمڵێندراوی نزییک )٢

ۆ بەڕێوەبردن و ب دامەزراونکاردەکەن و لە الیەن ئاژانسەکاتی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان 

 هاوکاری مرۆتی بۆ ئاوارەکان لە هەرێیم کوردستان و گەڕاوەکان و ئەوانەی پێویستیان بە یارمەتییە تی ئەنجامدان و گەیاند

 ێش داخستنی پ ناچاربوون کە یانە ئازادکراوەکان.  لە ژێر کاریگەری ڕاگرتنی گەشتەکان، زۆرینەی کارمەندەکان لە ناوچە تاز 

ەهۆی زۆری زۆریان ناتوانن بگەڕێنەوە ببە فڕۆکەخانەی بەغدا لە کاتی دەرچوونیان. یان باج بدەن  نەوەێکان بگەڕ فڕۆکەخانە

ا یان هەن ی  فێر
ا لەالیەن باڵیۆزخانەكاتی ماوەی تەواووردتی پرۆسەی پێداتی ی  فێر

دێك جار بە ئەنقەست ڕەتكردنەوەی پێداتی

اق لە دەرەوە ر
  . عێ 

 

 كاروباری مرۆتی زیاتر دەكات .  ٣
اق سنووردارە و ڕاگرتنی گەشتە ئاسمانییەكانیش خەرج  تێچووتی ر

وۆمەیک مرۆتی بۆ عێ 

ا ی ر
 ە. نانە دەچێت وە پێویستیان بە یارمەتی هەیئەمەش دەبێتە هۆی وەمكبوونەوەی ئەو یارمەتییانەی بۆ ئەو وەس و خێ 

بۆیەش ڕاگرتنی گەشتەكان خەرجییەیک ڕاستەوخۆی لەسەر حكومەتەكاتی دەرەوە زیاد ورد و ئەوەی زیاتریش جێگای 

انەكان ی ر
و کە پێویستیان بە یارمەتییە تاک  نیگەرانییە وە بڕیارەوە كاریگەری دەبێت لەسەر خەڵیک لێقەوماو و خێ 

ی بکەن. پێداویستییەکاتی    رۆژانەیان دابتر

 

اقییەكان و پەنابەراتی سووری وە لە ڕەوشێیک تەندروسنی . ٤ ر
یەوێیک تر لە كاریگەرییە مرۆییەكاتی ئەوەیە وە ئاوارە عێ 

خراپدان، ناتوانن دەستیان بگات بە دەرماتی پێویست نە لە هەرێیم ووردستان و نە لە دەرەوە. گەیشتنی پێداویسنی دەرمان 

 وردووە و سەفەروردنیش بۆ دەرەوە خەرجییەوەی زیاتر و زەحمەت تر بووە بۆ هەرێیم ووردستان بە ڕێژەیەیک زۆر وەیم

 بۆیەش زۆر ئەستەمە بۆ ژمارەیەیک زۆری خەڵك. 

 

ئەم خشتەیەی خوارەوە وەمبوونەوەەی قەبارەی یارمەتییە مرۆییەكان پیشان دەدات وە پێش و دوای ڕاگرتنی گەشتە 

 ئاسمانییەكان گەیشتوونەتە هەرێیم ووردستان: 

 

 جۆری هاوكارییە مرۆییەكان قەبارە بە تۆن ەروارب

 تەندروسنی و وەلوپەیل ناخۆرایک ٨٢٠ كانووتی دووەم

 تەندروسنی و وەلوپەیل ناخۆرایک ٩٥٤ شوبات

 تەندروسنی و وەلوپەیل ناخۆرایک ٧٢١ ئازار

 تەندروسنی و خواردتی وشك و وەلوپەیل ناخۆرایک ١٥٨ نیسان

 وەلوپەیل ناخۆرایکتەندروسنی و   ١١٣ مایس

 تەندروسنی و وەلوپەیل ناخۆرایک ١٦١ حوزەیران

 تەندروسنی و خواردتی وشك و وەلوپەیل ناخۆرایک ٩٧ تەمموز

 تەندروسنی و وەلوپەیل ناخۆرایک ٥٢ ئاب

 تەندروسنی و وەلوپەیل ناخۆرایک ٢١٩ ئەیلول

ینی یەوەم  تەندروسنی و وەلوپەیل ناخۆرایک ٢ تشر

ینی دووەم  هیچ سفر تشر

 هیچ سفر كانووتی یەوەم
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 بیانییەکانکاریگەری لەسەر گەشتیارە .  ٦
 

 ئازادی و ئاسایشیان بەخشیوەتە گەشتیارە ناوخۆتی و بیانییەکان
 . فڕۆکەخانەکاتی هەرێیم کوردستان هەستێیک بەنرجی

ت بۆ   بۆ  ئاسايشدەروازەیەیک  بەهەرێیم کوردستانیان گۆڕیوە  فڕۆکەخانەکان
ی
اق و دەرەوەی وڵ ر

هاتن و چوون بۆ عێ 

ۆرسنی ، بەتایبەتی کات حکویمو بەرپرساتی  کارمەندان  هەروەها گەشتیارەکاتی کەرتی تایبەت و کەرتی بازرگاتی  ێک ڕێکخراوی تێر

حەدین داگێر کرد. 
ی
 داعش خاکێیک زۆری لە هەرس پارێزگای نەینەوا و ئەنبار و ساڵ

 

ت خوێندنیان تەواو دەکەن و داخستنی فڕۆکەخانەکان  ٢٠٠٠نمونەیەیک زیندوو، ئەو 
ی
قوتابییەن کە لە دەرەوەی وڵ

ڕاستەوخۆ کاریان لێدەکات کە بەهۆیانەوە نرخ و کاتی سەفەر کردن زیادی کردووە. زۆرێک لەو قوتابیانە ناچار بوون بەرنامەی 

ت. خوێندنیان بگۆڕن بەهۆی ڕووبەڕوونەوەی ئەو تەحەدییە مەحاڵە لە سەفە
ی
  ر کردن بۆ ناوە و دەرەوەی وڵ

 

ی فڕۆکەخانەکاتی  تی المهسهئەو ئاسنی 
و ئاسایشەی لە هەرێم دا بەدی هاتبوو وای لە گەشتیارە بیانییەکان کردبوو کە لەڕت 

ر و سلێمانییەوە ب
م قەدەغەکردتی گەشتە ئاسمانییەکان  و سنووردارکردنیان بۆ تەنیا  ێهەولێ 

ی
اق و بڕۆنەوە، بەڵ ر

نە ناو عێ 

، گەشتیارە بیانییەکاتی لەن گەشنی  هەسنی متمانە و ئاسایشە بێبەری کرد. سەرەڕای ئەوەش، ڕاپۆرتەکان ئەوە  و اوخۆتی

ی کەسنر هەبووە دژ بەو گەشتیارانەی لە فڕۆکەخانەی بەغداوە گەشت دەکەن. ئەمەش  ر  توندوتێر
دەردەخەن کە حاڵەتی

ی وشکانیبەهۆی زیادببارودۆخەکەی بۆ گەشتیاران زیاتر قورس کردووە 
دا ووتی ژمارەی ئەو گەشتیارانەی ناچار بوون بەڕت 

ی بە گەشتە ئاسمانییە نێودەوڵەتییەکان.   بۆ تورکیا سەفەر بکەن، لەوێشەوە بۆ گەیشتی

 

اون( گەشنی ئاسماننر ١,٥٠٠، زیاتر لە )٢٠١٧تا کۆتاتی کانوتی یەکەیم  ی  يارە. ژمارەی گەشتراگێر
نێودەوڵەتییەکان لەڕت 

ەوە کەم بووەتەوە فڕۆکەخانەی ن ر
لە ڕۆژێکدا. ئەوەی جن ر نیگەرانییە ئەوەیە   يار ( گەشت٥٠٠٠) ىڕێژەبهێودەوڵەتی هەولێ 

تياتی ههکە زۆرێک لە 
ی
ی فڕۆکەخانەی بەغداوە سەفەر بکەن بەهۆی قەدەغەکردنیانەوە  رێیم ووردستانهاوڵ

ناتوانن لەڕت 

تیا
ی
 ئاساتی ناتوانن بۆ و هەندێیک تریش بەهۆی ترسیان لە سەالمەتی و کەرامەتی خۆیان. زۆر لە هاوڵ

ت گەشت ەدتی
ی
رەوڵ

ە جێدێڵن و بکەن بەمەبەسنی چارەسەری پزیشیک و   ر
ەکان بۆ ئاوارە و زیاتر هاوکارییە مرۆیی کارمەندە مرۆییە بیانییەکان ئێ 

ۆڵەتی نشینگەی م نیگەراننر و ترسێیک جدتی هەیە لەوەی کە ئەو گەشتیارە بیانییانەیپەنابەران دەخەنە مەترسییەوە.  

ایان پێنەدرێت بۆ گەڕانەوە و بڕی ) ەرێیم کوردستانیان هەیە و ه ی ی فڕۆکەخانەی بەغداوە سەفەر دەکەن، ڤێر
 ٤٥٠لەڕت 

ی فڕۆکەخانەی بەغداوە و هیچ 
اق و لەڕت  ر

نییە   كيهەئاماژ دۆالری ئەمرییک(یان ت   دەبژێردرێت کاتێک دەچنە دەرەوەی عێ 

 
ی

 دا کەم بکرێتەوە. ٢٠١٨کە ئەو بڕە لە ساڵ
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 ۆتان  ک.  ٧
 

ڕاگرتنی گەشتە ئاسمانییەكان پێشێلكاری ئاشكرای دەستووری  جەختیان لەسەر ئەوە کردەوە کە شارەزایاتی دەستووری

اقە لەالیەن حكومەتی  ر
دەستوور، بەڕێوەبردن و ئیدارەدان و كارپێكردتی  (ی١١٠) . بەگوێرەی مادەیفیدڕاڵەوەعێ 

 نیە. 
ی

تی تایبەتی حكومەتی فیدراڵ
ی
"هەرشتێك لە ( ئاماژە دەكات بەوەی وە ١١٥هەروەها مادەی ) فڕۆوەخانەكان دەسەڵ

تی هەرێمەكان و پارێزگاکان
ی

تە تایبەتییەكاتی حكومەتی فیدرالیدا ئاماژەی پێنەورابێت، ئەوە دەبێتە دەسەڵ
ی

. لەگەڵ "دەسەڵ

 پاسپۆرت و  
ی

ۆڵ  هاتووچۆی ئاسماتی هەموویان فەرمانبەرانیان سەر ئەوەشدا، فەرمانگەكاتی نشینگە و وۆنێی
ی

ۆڵ ە ب وۆنێی

 دان. هەربۆیەش 
ی

تی حكومەتی فیدراڵ
ی
حكومەتی فیدراڵن و یاسا و ڕێنماییەكاتی جێبەج   دەوەن و ڕاستەوخۆ لەژێر دەسەڵ

ردتی ە بەڵكو بە پێچەوانەوە بەڵگەیەیک ڕووتی پێشێلكدەستووری نی یکماييهبنههیچ  ڕاگرتنی گەشتە ئاسمانییەكان

 . دەستوورە

 

دەكات.  ١٩٤٤ی ڕێككەوتننامەی نێودەوڵەتی فڕۆوەواتی شیكاگۆی ٩ڕاگرتنی گەشتە ئاسمانییەكان پێشێلكاری مادەی 

اق سیاسیئەمەش گەوایه ئەوەیە وە گەمارۆی گەشتە ئاسمانییەكاتی لەسەر هەرێیم و ر
یە وردستان لەالیەن حكومەتی عێ 

ی و زیان گەیاندن بە ئابووری هەرێم لە ڕێگەی دابڕینی لە جیهاتی  نەك دەستووری.   سەقامگێر
ئەم كارە هەوڵێكە بۆ نەهێالتی

یا ندەرەوە. لێدان لە ئابووری هەرێیم ووردستان و وەمكردنەوەی كاری مرۆتی و دیبلۆماس نێودەوڵەتی و دەروردتی وۆمپا

اونەتەبەر بەت   گوێدانە ئەو زیانانەی بۆ هەموو  جیهانییەكان و س وردتی وەبەرهێناتی دەرەیک و ئەو ڕێكارانەی تریش وە گێر

 . خەڵیک ووردستان دەوەوێت لەنێوانیشیاندا ئاوارە و پەنابەران و ئەو بیانییانەی لە هەرێیم ووردستان دەژین

 

ا دانێیک بەوۆمەڵە لەالیەن حكومەتی فیدرال لە دژی هەرێیم ووردستان بەهۆی ڕاگرتنی گەشتە نێودەوڵەتییەكان تەنها سی

ئەوەی مافێیک دیمووراتی خۆی بەرجەستە وردووە بۆ دەربڕینی دەنگ و ڕای خۆی. ڕاگرتنی گەشتە ئاسمانییەكان ڕاستەوخۆ  

تییان دروستكردووە نەك لەسەر سەروردایەتی هەرێیم ووردستان وەك ب
ی
اقكاریگەری لەسەر هاوڵ ر

بەردەوام  ەرپرساتی عێ 

 بانگەشەی بۆ دەوەن. 

 

 بەردەوامە لە گەشتە ناوخۆییەكاتی لە هەردوو فڕۆوەخانەكاتی هەرێیم  
ی
اق ر

جن ر باسە کە لەكاتی ئێستا دا هێیل فڕۆوەواتی عێ 

 وەن. ەووردستان بۆ بەغدا و بەسا. ئەمەش دەرخەری ئەو ڕاستییەیە وە فڕۆوەخانەكان ئەمن و ئارامن و بەتەواوی كارد

 

ر و سلێماتی  كاربردن بۆ ى بهرێیم ووردستان بودجهتی ههحكومهلە وۆتاییدا، 
، كاترخان دەهتهەردوو فڕۆوەخانەی هەولێ 

هەردوو فڕۆوەخانەوە لەالیەن حكومەتی هەرێم كاری پێدەورێت و بەڕێوەدەبرێت وە خەرجییەكاتی ئاسایش و كارپێكردتی 

   ێكردن زیاترە لە داهاتەكان لە هەردوو فڕۆوەخانە. لەخۆ دەگرێت لەكاتێكدا خەرج  كارپ


