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پێشەکی
پەیىەًذی سیبسەتو ئببىری پەیىەًذیەکی داًەبڕوای ئبڵۆزە ،بەهبًبیەکی تر
حکىهکردىو ئیذارەداًی واڵت بەبێ لەبەرچبوگرًتی ڕەهەًذی ئببىری ًىقسبى دەبێت.
گرًگی دۆسیەی ئببىری لە دۆخی جیببىًەوە لە دەوڵەت یبى لکبًذًی دوو دەوڵەت
بەیەکەوە زەقتردەبێتەوە .بۆًوىًە :بببەتی ئببىری زۆرتریي قسەی لەسەرکرا لە پرسی
ریفراًذۆهی سکۆتلەًذیەکبى .بەهەهبى ضێىە ،لە پێطترو ئێستبش ،دۆخی ئببىری
ضبًطیٌی یەکگرتى (بەریتبًیب) ،گرًگتریي بببەتی داًىستبىو گفتىگۆی هبواڵتیبًی
ضبًطیٌی یەکگرتىە لە هەسەلەی دەرچىًی ئەم واڵتە لە یەکێتی ئەوروپب .ئبیب
ببًگەضەکبراًی ڕیفراًذۆهی  ،٥١٠٢/٩/٥٢تبچەًذ بببەتی ئببىریبى بەالوە گرًگەو
دیراسەیبًکردوە؟ ئبیب لە حبڵەتی ئەًجبهذاًی ڕیفراًذۆم لەم بەروارەدا ،دۆخی
ئببىریو بژێىی هبواڵتیبى پبش ئەو بەروارە وەک ئێستب خراپ دەبێت ،ببضتردەبێت یبى
خراپتردەبێت؟ لێرەوە تەهبضبکردًی پرسی ریفراًذۆم وەک پرسێکی سیبسی و یبسبیی
بەتەًهب ،گەورەتریي هەڵەی ببًگەضەکبراًی ریفراًذۆهی  ٥١٠٢/٩/٥٢یە .بڕیبری
(ئببىری سەربەخۆ) ،لەالیەى حکىهەتی هەرێوی کىردستبًەوە لە سبڵی ٥١٠٢و
سەربەخۆ فرۆضتٌی ًەوت بەبێ گەڕاًەوە بۆ حکىهەتی ًبوەًذ ،ئبیب لەهبوەی سێ
سبڵی ڕابردودا ،سیبسەتێکی ئببىری سەرکەوتىهبى لە ڕوی ئببىریەوە بەڕێکرد یبى
بەپێچەواًەوە دۆخی بژێىی هبواڵتیبىو هىچەی فەرهبًبەراى خراپتربىە؟ ژیبًی
ڕۆژاًەی هبواڵتیبىو دۆخی ببزاڕ ،فەضەلی ئببىری سەربەخۆهبى بۆ ڕوًذەکەًەوە .ئێوە
لەم لێکۆڵێٌەوەیەدا ،هەوڵذەدەیي بە دیبریکراوی تیطک بخەیٌە سەر گرفتە
سەرەکیەکبًی الیەًی ئببىری پەیىەست بە پرسی ریفراًذۆهی  .٥١٠٢/٩/٥٢بەحکىهی
ئەوەی ئببىریو دۆخی دارایی فرە ڕەهەًذو ئبڵۆزە ،هەوڵوبًذاوە زۆربەی الیەًەکبًی
گرفتەئببىریەکبًی پرسی ڕیفراًذۆهی  ٥١٠٢/٩/٥٢بخەیٌەڕو .لەتەوەرەکبًی ئەم
لێکۆڵیٌەوەیەدا ،گرفتە هەًىکەییەکبًی ئێستبی حکىهەتی هەرێن لە بىاری ئببىریو
بژێىی هبواڵتیبى بەو گرفتبًەی تریطەوە کەلەحبڵەتی ئەًجبهذاًی ڕیفراًذۆهذا
روبەڕوهبى دەبٌەوە تیطکیبى خراوەتەسەر .ئێوە زۆر دڵٌیبیي بڕیبرداى لە ئەًجبهذاًی
ريفراًذۆم لە کۆبىًەوەی بەضێک لە حیزبەکبى لە  ٥١٠٢/٦/٢بەبێ هیچ دیراسەیەکی
جذی بىە لە بىارەکبًی ئببىری ،دیبۆهبسی ،پەیىەًذی هەرێـنو ًبوەًذً ،بوچە
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دابڕێٌراوەکبى ،یبسبییو تەًبًەت ًبوخۆییص .بۆ ًوىًە لەحبڵەتی ئەًجبهذاًی
ڕیفراًذۆم لەو بەروارە دیبریکراوەدا ،ئەگەری لەدەستچىًی بەضێکی زۆری ًبوچە
دابرێٌراوەکبى ،ئەگەرێکی بەهێزە .ئەم بببەتەهبى لە تىێژیٌەوەیەکی تردا بەدرێژی
ببسکردوە .هیىاداریي بەبێ هەڵچىىو کبرداًەوە بەراهبەر بەم بەڵگەو داتبو
ڕاستیبًەی کەلەم لێکۆڵیٌەوەیەدا هبتىى ،بەدوای چبرەسەری ڕاستیذا بگەڕێیي کە
دواخستٌی ریفراًذۆهە تبوەکى زەهیٌە لەببردەبێت.

د .هحەهەد عەلی
رێکخەری ژوری تىێژیٌەوەی سیبسی
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یەکەم :سەربەخۆیی ئابوری
هەرێوی کىردستبى لە سبڵی  ٥١٠٢وە بە ضێىەیەک لە ضێىەکبى لە ڕووی ئببىرییەوە
سەربەخۆ بىوە .بەاڵم لێرەدا پرسیبرێک دێتە پێطەوە ،ئەویص ئەوەیە کە ئبیب لە
ئەزهىًی ئەم  3سبڵەی رابردووی هەرێوی کىردستبًذا ( ٥١٠٢تب  ،)٥١٠٢حکىهەتی
هەرێن سەرکەوتى بىە لە ئیذارەداًی ئببىریذا یبخىد ًب؟
بۆ وەاڵهذاًەوەی ئەم پرسیبرە ،دێیي ببس لە بەرهەهی ئەو سێ سبڵەی سەربەخۆی
ئببىری هەرێوی کىردستبى دەکەیي:
 .٠لە ڕۆژی  ٥١٠٦/٠٠/٢ئبضتی هەوراهی وەزیری سبهبًە سروضتییەکبى لە دیذاری
(هیری) رایگەیبًذ "هەرێوی کىردستبى زیبتر لە  ٥١هلیبر دۆالر قەرزارە ،بە هۆی
پبضەکەوتی هىچەی فەرهبًبەراًەوە ئێستب ئەو ژهبرەیە زیبدی کردوە".
 .٥لەو بەروارەوە تب ئێستب ( )٢هەزار پڕۆژە وەستبوە بە پێی ئبهبری یەکێتی
وەبەرهێٌبى ،پێىیستوبى بە ( )٢هلیبر دۆالر هەیە بۆ تەواو کردًی ئەو پڕۆژاًە.
 .3لەو بەروارەوە تب ئێستب  3٢١١کبرگە داخراوە.
 .٢لەو بەروارەوە تب ئێستب  ٠١١١کۆهپبًیب هبیە پىج بىوى ،کە  0٢١کۆهپبًیبیبى لە
سٌىری سلێوبًیذا کبرو چبالکی و پرۆژەسبزیبى ئەًجبهذاوە.
 .٢لەو بەروارەوە تب ئێستب  3٢١هەزار کەس کبرەکبًیبى لەدەست داوە.
 .٦دوای ئەو بەروارە هىچەی پلە بباڵکبى و فەرهبًبەراى کرایە چبرەک و ًیى هىچە،
بەم جۆرەش لە کبتی خۆیذا ًبدرێت.
 .٢هەقی تێچىی کۆهپبًیب ًەوتیەکبى لەکبتی خۆیذا ًبدرێت.
 .0حکىهەت تىضی ئیفلیجی بىە بە تەواویی ،تەًهب دوو ئۆفیسی سەرەکی کبرایە
ئەویص؛

هێزە چەکذارەکبى و دەزگبی ببج و

گىهرگ کەپبرە کۆدەکەًەوە بۆ

حکىهەت.
 .٩گەًذەڵی و ًبضەفبفی و خزم خزهێٌەو هەڤبڵ هەڤبڵێٌەی حزبی بەردەواهی هەیە.
.٠١

کێطەی داًب گبز بەردەواهە و چبوەڕێ دەکرێت گەورەتر ببێت .بەًوىًە هەتب

کبتی ئبهبدەکردًی ئەم بببەتە ،قەرزی داًب گبز لەسەر هەرێوی کىردستبى
گەیطتىەتە  ٥هلیبرو سی و پێٌج هلیۆى دۆالری ئەهریکی ،لە ئێستبضذا داًب گبز
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داخىازییەکی دیکەی پێطکەش بە دادگبی واضٌتۆى دی سی کردووە بۆ هبًگی
ئەیلىلی  ،٥١٠٢تیبیذا داوای  ٥٦هلیبرو ًیى دەکبت وەک کۆی قەرەبىی هەهىو
زیبًەکبًی داًب گبز لە هەرێوی کىردستبى.
 .٠٠کۆهپبًیبی کبر دەستی گرتىە بەسەر داهبتی ًەوتی کەرکىکذا.
 .٠٥تەلەفۆى و هێڵی ئیٌتەرًێت دەستی گیراوە بەسەردا لەالیەى کۆهپبًیبکبًی
یەکێتی و پبرتیەوە.

دوەم :کێشەکانی داهاتی تاکو هێڵی هەژاری
داهبتی تبک لە هەرێوی کىردستبى بەردەوام لەدابەزیٌذایەو لە ئێستبدا داهبتی تبک
هبتىوەتە سەر  ٠٠١هەزار دیٌبری عێراقی لەهبًگێکذا .بەم جۆرەش هەرێوی کىردستبى
بە گطتی بەرەو هێڵی هەژاری دەروات کە بەپێی ببًکی ًێىدەوڵەتی  $٠.٩١کەواتە
ئەگەر وورد ببیٌەوە لەم داهبتە دەبیٌیي هەرێوی کىردستبى بە ضێىەیەکی گطتی لە
دەوری هێڵی هەژاریذا دەژیي .ئەهە لەسبیەی ئببىری سەربەخۆی هەرێوەوە .بەپێی
راپۆرتی وەزارەتی پالًذاًبى .بەضی ئبهبر لە روپێىێکیذا کردویەتی کە  ٢٦١١خێزاى
بە ضذاریبى تیب کردوە لە  3٥قەزای هەرێوی کىردستبى دا ئەًجبم دراوە لە -٢-٥3
 ٥١٠٦باڵوبىوەتەوە زیبتر لە %٢١داًیطتىاًی هەرێوی کىردستبى دەتىاًي لە ڕۆژێکذا
تەًهب  ٥ژەم خىاردى دابیي بکەى بۆ خۆیبى بە پێی رو پێىەکە لە  %30.٢داًیطتىاًی
هەرێوی کىردستبى دەتىاًي  3ژەم خۆراک بۆ خۆیبى دابیي بکەى ،ئەگەر سەیری
هەرێوی کىردستبى بکەیي داهبتی تبک کە  ٠٠١هەزار دیٌبرە ،کەواتە ئەگەر
ستبًذەری ببًکی ًێىدەوڵەتی وەربگریي ،ئەوا داًیطتىاًی هەرێوی کىردستبى بە
گطتی لە دەوری هێڵی هەژاری دەژیي ،بەم جۆرە:
٥٥0١ =٠٥١١X٠.٩١ستبًذەری ببًکی ًێى دەوڵەتی بە دیٌبری عیراقی
 3.٦٦٦=3١ ÷ ٠٠١.١١١داهبتی تبک بە دیٌبری عێراقی بۆ  ٠ڕۆژ.
 ٠.30٦=٥٥0١-3٦٦٦دیٌبری عێراقی جیبواز لە هێڵی هەژاری.
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سێیەم :پەیوەندی هەرێم لەگەڵ حکومەتی ناوەنددا
لە ئەگەری ئەًجبهذاًی پرۆسەی ریفراًذۆهذا بێگىهبى بەتەواوی دابڕاى دروست
دەبێت لەًێىاى هەرێن و ًبوەًذا .بەاڵم پرسیبرەکە ئەوەیە کە ئبیب حکىهەتی هەرێن
لە تىاًبیذا هەیە ئیذارە و هىچەی ئەو داهەزراواًە بذات کە هبًگبًە بىدجەو هىچەیبى
لە بەغذادەوە بۆ دێت رۆژاًە لە هەرێوی کىردستبى کبروببری هبواڵتیبى رادەپەرێٌي،
وەک ئەم داهەزراوەًەی خىارەوە؛
 .٠هىچەی  ٥لیىای پبسەواًی سەرۆک کۆهبری عێراق.
 .٥هىچەی پبسەواًی سٌىری هەرێوی کىردستبى.
 .3هىچەی ڕەگەزًبهەو ببری ضبرستبًی.
 .٢هىوچەی ًطیٌگەو پبسپۆرت.
 .٢هىچەی کۆهسیۆًی بباڵی سەربەخۆی هەڵبژاردى.
 .٦وەستبًذًی کبرکردى بە کۆبىًی خۆراک ،کە ئەهەش دەبێتە هۆی بەرزبىوًەوەی
ًرخی خىاردى و ضوەک .بەتەواوی خەڵکی هەرێن دەکەوًە ژێر هێڵی هەژاریەوە
لەکبتی بڕیٌی بەضە خۆراکذا.
 .٢بڕی دەرهبًی کىردستبى کە دابەزیىە بۆ لە %٥٢ئەهەش ببڕدرێت ،ببرودۆخی
کەرتی تەًذروستی هەرێن زۆر لەهەی ئێستب خراپتر دەبێت.
 .0گەًوی جىتیبراى ئەو کبتە عێراق ًبیكڕێتەوە ،هەرچەًذە بە بڕیبرێکی سیبسی
کەم بۆتەوە بۆ ًزیکی لە.%٠٢

چوارەم :ریفراندۆم لە ناوچە دابڕێنراوەکاندا
بێگىهبى پرۆسەی ریفراًذۆم لەئەگەری ئەًجبهذاًیذا دەبێت ًبوچە کىردستبًییە
دابڕێٌذراوەکبًیص بگرێتەوە ،بەاڵم پرسیبر لێرەدا ئەوەیە کە ئبیب پبرتی و یەكێتی
ًیەتی ئەوەیبى هەیە یبخىد دەیبًەوێت ریفراًذۆم لەم ًبوچبًەدا ئەًجبم بذەى ،ئبیب
لە ڕوی ئببىریەوە ئبهبدەببضیبى بۆ کردوە:
بەپێی ئبهبرەکبى ژهبرەی داًیطتىاًی ًبوچە دابڕاوەکبى ( )3هليۆى کەسە .کەواتە
پێىیستە بىدجەی هەرێوی کىردستبى بە بڕی لە  %٢3زیبد بکبت.
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ئبضتی هەوراهی لە "دیذاری هیری"دا رایگەیبًذ هەرێوی کىردستبى پێىیستی بە
( )٠.٩١١.١١١.١١١.١١١یەک تریليۆى و  ٩١١هلیبر دیٌبری عێراقیە بۆ بەڕێىەبردًی
هەرێن .کەواتە دەکبتەبڕی  %٢3بىدجە =  ٠.١١٢.١١١.١١١.١١١یەک تریلیۆى و ٢
هلیبر دیٌبری عێراقیە بۆ ًبوچە دابڕاوەکبى؛ کەواتە بىدجەی پێىیست بۆ هەهىو
هەرێوی کىردستبى؛
 ٥.٩١٢.١١١١١١١١١ =٠.١١٢.١١١١١١١١١ +٠.٩١١.١١١١١١١١١١تریليۆى و  ٩١٢هلیبر
دیٌبری عێراقیەً ،ێچیرڤبى ببرزاًی رایگەیبًذ کە داهبتی هەرێوی کىردستبى لەو
کبتەی لەالیەى خۆپیطبًذەراًەوە داوا دەکرا هەرێن بگەڕێتەوە سەر بەغذاد ووتی
داهبت ٠.١٥١.١١١١١١١١١تریلێۆى و  ٥١هلیبر دیٌبرە .هەرچەًذە ئەو داهبتە هەرگیز
خەرج ًەکراوە بۆ خەڵکی کىردستبى و زۆر ًبضەفبف بىە.
کەواتە کىرتهێٌبًی بىدجەي  ٠هبًگ بۆ هەهىو هەرێن؛ -٥.٩١٢.١١١١١١١١١
=٠.١٥١.١١١١١١١١١

٠.00٢.١١١١١١١١١تریليۆى  00٢هلیبرد یٌبر.

بەم جۆرەش کىرتهێٌبًی بىدجە هەرێن بۆ  ٠سبڵ= = ٠.00٢.١١١١١١١١١ x ٠٥
 ٥٥ ،٥٥.٦٢٢.١١١١١١١١١تریليۆى ٦٢٢هلیبر دیٌبری عێراقی .ئبیب حکىهەت دەتىاًێت
پێوبى بڵێت ئەم پبرەیە لە کىێ دەهێٌێت؟
بۆیە سەر ببری ئەوەی ًبوچە دابڕاوەکبى پێىیستیبى بەم پێذاویستیبًە هەیە؛
 .٠ئەم ًبوچبًە پێىیستیبى بە کردًەوەی دەیبى قىتببخبًە هەیە.
 .٥پێىیستیبى بە کردًەوەی دەیبى ًەخۆضخبًە هەیە.
 .3پێىیستیبى بە کردًەوەی دەیبى پڕۆژەی خزهەتگىزاری تر هەیە.
 .٢پێىیستیبى بە کردًەوەی دەیبى دەزگبی حکىهی تر هەیە.
 .٢ڕەخسبًذًی هەلی کبر بۆ ئەو ًبوچبًە.
 .٦داهەزراًذًی هێزی ئبسبیطی ًبوخۆ.
 .٢داهەزراًذًی هێزی پێطوەرگەو پڕ چەککردًیبى
 .0بىژاًەوەی کطتىکبڵ لەو ًبوچبًەدا پێىیستی بە بىدجە هەیە.
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پێنجەم :گەشەسەندنی دانیشتوان و دروست کردنی هەلی کار
بەپێی زاًیبرییەکبًی کەًبڵی ڕوداو ژهبرەی داًیطتىاًی هەرێوی کىردستبى ٢.٦١١١١١
بۆ دروست کردًی هەلی کبر بۆ ئەوەی گەضەی ئببىری بەردەوام بێت پێىیستە؛
 .٠رەخسبًذًی هەلی کبر بۆ ئەو کەسبًەی کبریبى پێىیستە.
 .٥رەخسبًذًی هەلی کبر بۆ ئەوەی گەضەی ئببىری بەردەوام بێت ،دەبێت هەلی کبر
لە هەهىو سێکتەرەکبًذا وەک سێکتەری ًەوت ،پەروەردەو سێکتەری گەضتىگىزار،
کطتىکبڵ .دەبێت هەلی کبر ئەوەًذە هەبێت هەتب ضتىهەک هەرزاى تر بێت و کباڵ
زیبتر بێت بۆ ئەوەی ستبًذەری ژیبى ببش و چبک بێت .چىًکە جیهبًگیری و
دیوۆگرافی و پێطکەوتٌی تەکٌەلۆژیب زۆر بە خێرايی گەضە دەکبت و دەگۆڕێت و
درێژی تەهەًی هرۆڤیص کبریگەری خۆی دەبێت.
ئەگەر ضیکبری وورد بۆ ژهبرەی داًیطتىاًی هەرێوی کىردستبى بکەیي بەبێ ًبوچە
دابڕاوەکبى کە ژهبرەی  ٢.٦١١١١١کەسە .بە پێی یبسبی؛
(گەضەکردًی داًیطتىاى پێىیستە یەکسبى بێت بە رەخسبًذًی هەلی کبر)
= POPULATION GROWTH = EMPLOYMENT GROWTH

ئەگەر گەضەی

داًیطتىاًی هەرێوی کىردستبى بەڕێژەی  %٥زیبد بکبت کەواتە هەرێوی کىردستبى
سباڵًە؛ پێىیستی بە  ٠٠٥١١١=٥X٢٦١١١هەلی کبر هەیە کە دروست بکرێت .کەواتە
بۆ ٠هبًگ =  ،٩333ئبیب هەرێوی کىردستبى لە ئێستبدا هیچ هەلی کبرێک
دەڕەخسێٌێت و تىاًبی ئەًجبهذاًی وەهب کبرێکی دەبێت؟
ئەگەر ًبوچەدابراوەکبًی بخیٌەسەر بزاًیي پێىیستوبى بە چەًذ هەلی کبر دەبێت
ژهبرەی داًیطتىاًی ًبو چە دابراوەکبى  3.١١١١١١کەسە ئەگەر ژهبرەی داًیطتىاى بە
ڕێژەی  %٥زیبد بکبت کەواتە پێىیستیوبى بە ٦١١١١=٥x3١١١١هەلی کبرە بۆ  ٠سبڵ
واتە بۆ  ٠هبًگ =  ٢١١١هەلی کبر؛ کەواتە؛  ٠٢333 =٢١١١ +٩333هەلی کبر بۆ
هەرێوی کىردستبى لە  ٠هبًگذا ،ئبیب بەم دۆخە ئببىریەی هەرێوی کىردستبًی پیب
تێذەپەڕێت ئەهە هەحبڵە ًییە بۆ دروست کردًی هەلی کبر؟.
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لە ئێستبدا ئەگەر سەیری ڕیژەی بێ کبری بکەیي ًزیکەی  %٥١ژهبرەی داًیطتىاًی
هەرێن پێک دەهێٌێت بێ ًبوچە دابراوەکبى.
بەپێی ڕاپۆڕتی ببًکی ًێىدەوڵەتی بۆ هەرێوی کىردستبى بێ ًبوچە دابڕاوەکبى:
لەسبڵی  =٥١٠٥-٥١١٢حکىهەتی هەرێن 3٥.3١١کبری ڕەخسبًذوە بۆ هەهىو  ٠سبڵێک.
 = ٥١٠٥-٥١١٢کەرتی تبیبەت 3٠.٩١١کبری رەخسبًذوە بۆ هەهىو  ٠سبڵێک.
 =٥١٠٢-٥١٠٥حکىهەتی هەرێن  ٠٢١١١کبری رەخسبًذوە بۆ هەهىو  ٠سبڵێک.
 = ٥١٠٢-٥١٠٥کەرتی تبیبەت  ٠3١١١کبری لەدەست داوە واتە کرێکبری دەرکردوە لە
 ٠سبڵذا.
لە دوای سبڵی  ٥١٠٢کە بىدجەی عێراق دەبڕێت دەزاًیي چ کبرەسبتێک ڕووی داوە.
بۆیە ئەگەر بەم ئببىریە داڕوخبوەوە ًبوچە دابڕاوەکبى بهێٌٌەوە سەر هەرێوی
کىردستبى ئەو کبتە خەڵکی ًبوچە دابراوەکبى ژیبى و گىزەراًیبى زۆربەرەو خراپتر
دەڕوات.

شەشەم :تەندروستی
دەسەاڵتذاراًی تەًذروستی لە هەرێوی کىردستبى کەرتی تەًذروستیبى هبوضیىەی
کەرتەکبًی دیکە دوچبری دەیبى کێطەو قەیراًی رۆژاًە کردوەتەوە ،ئێستب لەًبو
کەرتی تەًذروستیذا سەرجەم پطکٌیٌە تەًذروستییەکبى کراوى بە پبرەو جیبوازیەکی
کەهی هەیە لەگەڵ ببزاڕدا ،هبوکبت ًەضتەرگەرییەکبى لەًبو ًەخۆضخبًەکبًذا
سەرجەهیبى کراوى بە پبرەو دەرهبًی کىالێتی بەرز زۆر بە کەهی لە ًەخۆضخبًە
گطتییەکبًذا بەردەستە ،بۆیە بە ًبچبری دەبێت لە دەرەوەی دەرهبًخبًەی
ًەخۆضخبًە گطتییەکبى بکڕدرێت ،ئەهەش بىە بە ببرێکی گراى بەسەر هبواڵتیبًەوە.
کەرەستەو ئبهێرە پزیطکییەکبى کە دوچبری تێکچىى هبتي چبک ًبکرێٌەوەو ئبهێری
تبزە ًبهێذًرێت بۆ ًەخۆضخبًەکبًی هەرێن .لەسەرو هەهىو ئەهبًەضەوە کبرهەًذاًی
کەرتی تەًذروستی هىچەی هبًگبًەکبًیبى دوادەکەوێت .کەواتە لە هەرێوی
کىردستبًذا کەرتی تەًذروستی دۆخی زۆر خراپە ئەو بىدجەیەی بۆ تەرخبًذەکرێت
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زۆر کەهە لە چبو واڵتبًی تری دًیبدا ،ئەوە جگە لەوەی لە ئێستبضذا بۆ چەًذ سبڵێک
دەروا بىدجەی هەرێن ًببرێتە ًێى پەرلەهبًی کىردستبى ،هەر بەو هۆیەش ًبزاًذرێت
ئەوە بڕە بىدجەیە بەتەواوی چەًذە کە بۆ ئەم کەرتە تەرخبًکراوە.
ئەوەی گرًگە لێرەدا بەرپرسە گەورەکبًی پبرتی و یەکێتی کە دەستیبى گرتىە بەسەر
ببزاڕی دەرهبًذا ئەو کەسبًە زۆر بەگەرهی ببًگەواز دەکەى بۆ ريفراًذۆم چىًکە
لەکبتی جیببىًەوەدا عێراق ئەو بڕە دەرهبًەش دەبڕێت ،ببزرگبًی ئەو بەرپرسبًە
گەرم دەبێت دەتىاًي بەئبرەزوی خۆیبى ًرخ لەسەر دەرهبًەکبًیبى دابٌێي.
لەئێستبدا هەرێوی کىردستبى بڕی لە  %٥٢دەرهبًی لە عێراقەوە بۆ دێت ،ئەگەر
ریفراًذۆم بكرێت

واتە بڕی ئەو دەرهبًە دەبڕێت و ًبوچە دابراوەکبًیص تىوضی

هەهبى كێطە دەبي کە خەڵكی کىردستبًی تێذایەو دوای ئەوە حکىهەتی هەرێن
پێىیستی بە؛
 .٠بىدجەی زیبتری دەوێت بۆ کڕیٌی دەرهبى بۆ ًبوچە دابڕاوەکبى.
 .٥کەرەستەی تەًذروستی زیبتر پێىیست دەبێت ،ئەهەش لە تىاًبی حکىهەتذا ًیە.
ً .3بردًی کبدرو کردًەوەی راهێٌبى بۆ کبرهەًذی تەًذروستی.

حەوتەم :ئاو و سەرچاوە ئاویەکان
بەضێىەیەکی گطتی سەرچبوە ئبوییەکبى بریتیي لە  -٠ببراى  -٥ڕووببرەکبى -3
چەهەکبى بە هەردوو جۆریەوە هەهیطەیی و وەرزییەوە  -٢ئبوی ژێر زەوی  -٢کبًی و
کبرێزەکبى.
بەپێی ڕاپۆرتی وەزارەتی پالًذاًبى /دەستەی ئبهبر سەرچبوەی دابیي کردًی ئبو بۆ 3
پبرێزگبکەی هەرێن بریتیە لە ئبوی ئیفراز لە هەولێر سەرچبوەکەی زێێ گەورەیە،
ئبوی بەًذاوی دوکبى کە سەرچبوەی سەرەکی زێی بچىکە ،ئبوی بە ًذاوی هىسڵ بۆ
دهۆک و دەوروبەری ضبرەکبًیص زیبتر پطت بە پڕۆژەی بچىک و ئبوی بیر دەبەستي بە
ضێىەیەکی گطتی لە  %٦٩داًیطتىاًی هەرێن لە رێگبی پڕۆژەکبًەوە ئبویبى بۆ دابیي
دەکرێت %3١.٢ ،پطت بە ئبوی ژێر زەوی دەبەستي لە %١.٥٢ی پطت دەبەستي بە
کۆهەڵگبی ئبوی کە بە هۆی یەکەی بچىکەوە دەبێت.
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کێطەکبى لە کىێ سەر هەڵذەدەى؟؛ سەرەتب کىردستبى بەراهبەر  ٥هەترسیە:
 .٠کبریگەرییە سروضتیەکبى هەر لە کەم بىوًەوەی ببراى و بەرزبىًەوەی پلەی گەرهب
ئەهەش کبریگەری هەیە لەسەر بڕی هەهىو سەرچبوە ئبوییەکبى.

لە بەهبرو

زستبًذا کێطەی ئبو ًیە و زیبترە لە پێىیست ،بەاڵم لە هبویي و پبیزدا بەردەوام
کێطەی کەم ئبوی هەڵذەداتەوە.
 .٥کبریگەرییە سیبسیەکبى

ئەویص لە دەوڵەتبًی دراوسێىە .کە رۆژ بەڕۆژ هەوڵ

دەدەى زیبتر دەست بەسەر ئەو ڕوببراًەدا بگرى کە دێٌە ًبو هەرێوی
کىردستبًەوە بە تبیبەتی ئێراى کە هیچ پببەًذ ًیە بەیبسبو ڕێسبی ًێى دەوڵەتی.
بڕی ئبوی زێی گەورە سباڵًە کە دێتە کىردستبى ًزیکەی  ٠٢هلیبر م .3زێی بچىک
ًزیکەی  ٢هلیبر م 3رووببری سیرواى ًزیکەی  ٢هلیبر م 3کۆی گطتی .بێجگە لە
سەرچبوەی ئبوی بەفرو ببراى.
بە پێی ڕێکخراوی WHOلە عێراق ئێستبدا هرۆڤی عێراقی سباڵًە  ٢٢١م 3ئبوی
ضیریٌی پێذەگبت لە سبڵی ٥١٥٢

ئەم بڕە کەم دەبێتەوە بۆ  ٢٢١م3

بۆیە

دەردەکەوێت هەرێوی کىردستبى تىضی كێطەی بێ ئبوی دەبێت .بۆ پەیذاکردًی ئبوی
ضیریي لە ئبوی سىێرەوە بۆ هەر  ٠م 3بڕی ًیى دۆالری ئەهریکی تێذەچێت.
 -3لەبەر ئەوەی هەرێوی کىردستبى ًەوت و گبز بەرهەم دەهێٌێت پێىیستی بەئبوێکی
زۆر هەیە بۆ بەرهەههیٌبًی ئەو سەرچبوە سروضتیبًە .
پێطکەوتٌی ژیبًی هرۆڤبیەتی کە ئەهەش پێىیستی زیبتری بە ئبو هەیە هەر لە ژیبًی
تبک و کطتىکبڵ و پیطەسبزی ...هتذ.
زۆر بىوًی ژهبرەی داًیطتىاى یەکێکە لە هۆکبرە سەرەکیەکبًی دروستبىًی کێطەی
ئبو ،بۆیە هەرێوی کىردستبى پێىیستی بە دروست کردًی زۆرتریي بەًذاو هەیە ئەگەر
ریفراًذۆم بکبت و جیببێتەوە بەم هەهىو ضکستەوە کە تىضی ئببىریەکەی بىە
دەتىاًێت کێطەی ئبو دابیي بکبت .یبى زیبتر کێطەکبى قىڵتر و گەورەترو هەترسیذار
دەبێت و وە هەروەهب ئەگەر کۆهبری ئیسالهی ئێراى سەرچبوەی ئبوی گرتىە ئەوکبتە
هەرێوی کىردستبى تىضی بێ ئبویەکی زۆر دەبێت.
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هەشتەم :پەروەردە
هەهىو دەزاًیي دۆخی قىتببخبًەکبى و ژهبرەی هبهۆستبیبى و کۆًی بیٌبکبًی
قىتبًخبًەکبًی هەرێوی کىردستبى لە چ ببرێکذایە ،بە پێی ڕاپۆرتی ببًکی
ًێىدەوڵەتی بۆ هەرێوی کىردستبى لە دەیەی داهبتىدا لە ًێىاى ٠٠١١١١-٦٩١١١
سباڵًە قىتببی تبزە ًبو ًىوس دەکرێي لە قۆًبغی سەرەتبیذا تەًهب لە هەرێوذا بێجگە
لەًبوچە دابراوەکبًذا ،لەکبتی ریفراًذۆم و جیببىًەوەدا ئەم هەهىو قىتببخبًەو
هبهۆستبو پەیذاکردًیبى پێىیستی بە بىدجەیەکی زۆرە بەم هەهىو ضکستەوە حکىهەت
خەڵکی کىردستبى لەهە زیبتر تىضی ًەهبهەتی دەکبت.

نۆیەم :كشتوکاڵ
لەسبڵی  ٥١٠٦دا هەرێوی کىردستبى  ٢٠١١١رەضە وواڵخی هبوردە کردوە
 ٠٥٥١١١تەى تەهبتە هبوردە کراوە بۆ هەرێوی کىردستبى.
 0١١١١تەى پیبز هبوردە کراوە بۆ هەرێوی کىردستبى.
 3٢١١١تەى گڵۆبەرۆژە هبوردە کراوە بۆ هەرێوی کىردستبى.
هەرێوی کىردستبى تەًهب
 ٥٦تەى خىری هەڕی هەًبردە کردوە
 ٦٥تەى ڕیخۆڵەی هەًبردە کردوە
 ٥٢٦١١تەى پێستەی حەیىاًی هەًبردە کردوە.....
ئەهەیە دۆخی کطتىکبڵی هەرێن و ئبسبیطی

خۆراکی ،لەکبتی ریفراًذۆم و جیب

بىوًەوەدا خەڵکی کىردستبى دەتىاًي بەم ضێىەیە ئیذارەی ژیبًیبى بکەى و حکىهەت
دەتىاًێ پێذاویستی و داخىازییەکبًی ًبوخۆ بەم جۆرە سیبسەتە پڕ بکبتەوە؟
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دەیەم :نەوت و غاز
هەرێوی کىردستبى بۆ دابیٌکردًی سەرچبوەی داهبت تەًهب پطت بەیەک سەرچبوە
ًەبەستێت ،وەک ئەوەی لە ئێستبدا تەًهب پطتی بە سەرچبوەکبًی وزە بەستتىە  ،هەر
وەک چۆى ًبضبێت تەًهب ڕێگەی هەًبردەکردًی وزەی بۆ واڵتی تىرکیبدا بێت ،بۆ ًوىًە
لەکبتی هەڵکردًی ئباڵی کىردستبى لە کەرکىک کبرداًەوەی تىرکیب راوەستبًی
هەًبردە کردًی ًەوتی کىردستبى بىو لەرێگەی تىرکیبوە بۆ دەرەوە .بۆیە ئەگەر
ریفراًذۆم بەو دۆخەی ئێستبوە ئەًجبم بذرێت و تىرکیب هێڵەکە رابگرێت ئبیب خەڵکی
هەرێن بەرگەی قەیراًی زیبتر دەگرى؟.
بۆیە دەبێت حکىهەتی هەرێن کبر لەسەر دروستکردًی ڕێگەی ًىێی گىاستٌەوەی ًەوت
و گبز بکبت ،بەبۆچىًی ئێوە ببضتریي ڕێگە کىردستبًی ڕۆژئبوایەکە کىرتتریي ڕێگەیە
بۆسەر دەریبی سپی ًبوەڕاست و لەڕوی سیبسییەضەوە کەهتر لە هەترسیذا دەبێت
بەراورد بە ڕێگبکبًی تىرکیبو ئێراى.

یازدەیەم :داهاتو پارەی یەدەگ
ئبیب حکىهەتی هەرێن هیچ پبرەو داهبتێکی یەدەگی ئبهبدەیە بۆ قۆًبغی پبش
ریفراًذۆم؟ حکىهەتی هەرێن ًەک هەر داهبتی یەدەگی ًیە ،بەڵکى بەداى پیبًبًی
خۆیبى ،ئەم حکىهەتە  ٥١هلیبر دۆالر قەرزارەو ئەم قەرزەش هەر لە گەورەبىوًذایە.
هیچ ًىخبەیەکی سیبسی بەرپرسو لێهبتىو هەیە هىجبزەفە بە ژیبًی هبواڵتیبًی
خۆیەوە بکبت؟
پێىیستە حکىهەتی هەرێن لە رووی جیۆپۆڵەتیکەوە ئبهبدەببضی هەبێت ،ئەگەر
دەوڵەتەکبًی دراوسێی

هەرێن

کێطەی بۆ دروست بکەى ،بۆیە پێىیستە یەدەکی

پبرەی زۆری هەبێت دیبرە بۆ دروست کردًی دەوڵەت یەکێک لە تبیبەتوەًذیەکبًی
بىوًی دراوی دەوڵەتەکەیە ،کەواتە پێىیستە حکىهەت پێص راگەیبًذًی دەوڵەت لە
ببًکی ًبوەًذی هەرێوذا دەبێت پبرەی یەدەکی هەبێت بۆ ئەوەی ببێت بە پبڵپطت
بۆ هێزی دراوی تبزە چبپکراو؛ بىوًی یەدەگی دراو دەبێت هەهىو کبتێک هەبێت لە
ببًکی ًبوەًذیذا ،بۆ ًوىًە لەسەرەتبی ضەری داعطەوە ئەگەر حکىهەتی عێراق پبرەی
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یەدەگی (دۆالرو ئبڵتىى)ی ًەبىایە لە ببًکی ًبوەًذی بەغذاد بەتبیبەتی لەو کبتەی
ًرخی ًەوت دابەزی بەتەواوی ًرخی  ٠١١دۆالر بەرزدەبىەوە بۆ ًزیکی ٥١١.١١١
هەزار دیٌبری عێراقی .چىًکە بەردەوام حکىهەتی عێراق دۆالری دەخستە ببزاڕەوە بۆ
ئەوەی بەهبی دیٌبری عێراقی ڕابگرێت ...کەواتە پێىیستە:
 .٠بىوًی ئبڵتىًێکی زۆر لە ببًکی ًبوەًذی هەرێن دا.
 .٥بىوًی دەیبى هلیبر دۆالری ئەهریکی لە ببًکی ًبوەًذی هەرێن دا.
 .3ئببىری هەرێن بە ضێىەیەکی بەرچبو گەضە بکبت.
 .٢داهبتی تبک ببش بێت بەردەوام بە هیىای بەرەو بەرزبىوًەوە بڕوات.
بۆیە بەهبی پبرەی کىردستبى زۆر الواز دەبێت ،ئەهەش دەبێتە هۆی ئەوەی ًرخی
هبوردەکردى زۆر گراى بکەوێت ،چىًکە بەداخەوە هەرێوی کىردستبى زۆربەی
بەرهەهەکبى هبوردە دەکبت ،ئەهەش دەبێته هۆی هەڵئبوسبًێکی زۆرو هۆی
بێکبریەکی بەرفراواى هەرچەًذە ژهبرەی بێکبری گەيطتىوەتە ًزیکەی  ،%٥١ئەوەی
لێرەدا گرًگە ئەوەیە ئببىری هەرێن بە ضێىەیەکی بەر چبو لە کرژبىى و ئیفلیجی دایە
بۆیە ئەم حکىهەتە لە بەر گەًذەڵی و خزم خزهێٌە تىوضی ئەم

کبرەسبتە بىوە

کەواتە ئەم حکىهەتە تىاًبی پطت بەستٌی بەخۆ ًیە.

دوانسەهەم :سیستەمی بانکی کوردستان
هەرچەًذە هەرێوی کىردستبى  ٢٩ببًکی تێذایە کە لەواًە  ٢3ببًکی کەرتی تبیبەتەو
 ٦ببًکی حکىهەت خبوەًیەتی .بەاڵم لەگەڵ ئەو ژهبرە زۆرەی ببًکذا کۆی ئەو قەرزەی
کە ببًکەکبى داویبًە بە کەرتی گطتی %٥کۆی گطتی داهبتی بەرهەهی ًبوخۆ بىە بۆ
سبڵی  ٥١٠٢و پێطبیٌی ئەوە دەکرێت کە ئێستب زۆر کەهتر بۆتەوە لە  %٥چىًکە ببًک
بە تەواوی پەکی کەوتىە لە کبتێکذا کە لە واڵتبًی ًبوچەکە دا زۆر زیبترە .ببًکەکبى
کبری سەرەکی خۆیبى ًبکەى کە قەرزداًە بە کەرتی تبیبەت بۆ ئەوەی هەلی کبر
دروست بکرێت و ئببىری گەضە بکبت ،یبى قەرزی درێژ خبیەى بۆ پڕۆژەی ستراتیجی.
لە سبڵی  ٥١٠٢لە کۆی سەرهبیەی ببًکەکبى تەًهب  %٦سەرهبیەکە خراوەتە بىاری
کبرەوە ،واتە بەضە هەرە گەورەکەی ئەو سەرهبیەیە بەبێ کبرو بێ قبزاًج بىە.
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ببًکەکبًی هەرێن لە ئێستبضذا دوچبری قەیراًێکی قىرسی بێ پبرەی بىوًەو هیچ
سەرچبوەیەکی دارایی ًیە کە بتىاًێت پبرە بکبتەوە ًبو ببًکەکبى .زۆربەی ببًکەکبى
قەدەغەیبى کردوە کە

ئەو

بەضذاربىواًەی ببًکەکبى کە حسببیبى هەیە ًبتىاًي

پبرەکبًیبى ڕابکێطٌەوە .زۆربەی ببًکەکبى ئبسبًکبریبى بۆ ًەکراوەکە کەبتىاًي
ئبڵىگۆڕی ببزرگبًی بکەى لە ًبو هەرێوذا یبى لەگەڵ ببًکەکبًی تری عێراق دا.
ببًکەکبى بەکردار وەستبوى لەقەرزداى بەکەرتی تبیبەت و هبواڵتیبىً ،بتىاًي ًبهەی
دڵٌیبيی بۆ ببزرگبًەکبى و کەرتی تبیبەت بٌىوسي .لە ئێستبدا تەًهب ببًکی ًێى
دەوڵەتی کىردستبى کبرایە کە ببًکێکی کەرتی تبیبەتەو ًزیکە لەسەرۆک وەزیراًی
هەرێن .سەیرەکە لەوەدایە داهبتی ًەوت کە دەگەڕێتەوە لەتىرکیبوە دەچێتە ئەم
ببًکەوە لە گۆڕیٌی بۆ دیٌبری عێراقی پبرەیەکی یەکجبر زۆر قبزاًج دەکبت ،ئەهەش
ڕێگبی لە كێبڕكێ کردى گرتىە بەبێ ئەوەی بتىاًي چەًذ ببًکێکی تر بەضذاری بکەى
لەو قبزاًجەدا و بە هەرزاًتر بگۆڕێتەوەو هبواڵتیبى سىودهەًذی زیبتر بي.
بۆ ًوىوًە لە گۆڕیٌەوەیەکی بچىکی پبرەی بەڵیٌذەراى لە ببًکی ًێىدەوڵەتی
کىردستبًذا کە بەًىسراوێکی فەرهی ژهبرە 33٦٦لە  ٥١٠٢-3-٥١کە سەربە وەزارەتی
دارایی و ئببىری هەرێوی کىردستبى کە بڕی  ٠١هلیۆى دۆالری ئەهریکی کەبە ٠٥١١
دیٌبری عێراقی کە لەو هبًگەدا بە هیچ ضێىەیەک دیٌبری عێراقی پبضەکطەی ًەکردوە
بۆ  ٠٥١١دیٌبر ،بەڵکى کە (ئەرستۆ هحوذ) ئەًذاهی ئەًجىهەًی ببزاڕی دۆالرەکەی
سلێوبًی دەڵێت لەسەروو  ٠٥٥٢.0١١بىە بەهەش لە سەروو  ٢0١هليۆى دیٌبری عێراقی
قبزاًج بە ببًکی کىردستبى گەیبًذوە تەًهب لەو بڕە پبرە کەهەدا .کەواتە ببًکەکبًیص
قۆرخ کراوە بەتەواوی لەالیەى دەسەاڵتذاراًی هەرێوەوە وەک داهبتەکبًی تر  .کەواتە
چۆى دەتىاًیي کىردستبى ئبوەداى بکرێتەوە و ببزرگبًی گەضە بکبت کە فبکتەری
سەرەکی ببًکە ئەهەش قۆرخ کرابێت لەالیەى بەر پرسبًەوە ،کەواتە لە پرسی
ريفراًذۆهذا ئەم هەهىو کێطبًە هەبێت بە چبرەسەر ًەکراوی ئەگەر سەیری ئەم
خباڵًەی سەرەوە بکەیي هیچی لە هەرێوذا بىوًی ًیە.
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سیازدەهەم :بونیادنانی هێسی سەربازى
بۆ داهەزراًذًی دەوڵەت دەبێت پێص ئەوەی هێزێکی ًیزاهی ببش ئبهبدە کرابێت بۆ
پبراستٌی ئەو دەوڵەتە ئەم هێزە ًیزاهیە دەبێت ژیبى و گىزەراًی بەتەواوەتی دابیي
کرابێت ،پێىیستە راهێٌبًی ببضیبى پێکرابێت و پڕ چەک کرابي بە پێطکەوتىتریي
چەکی تبزە ،بەالیەًی کەهەوە پێىیستە؛
 .٠دەستبەرکردًی هىچەی گىًجبو بۆ هێزی پێطوەرگە بە هەهىو پلەیەکی
جیبوازەوەوە.
 .٥دابیي کردًی بیوەی تەًذروستی.
 .3دابیي کردًی یەکەی ًیطتەجێ بۆ خێزاًی پێطوەرگە.
 .٢بەخطیي لە ببج و هەهىو ڕسىهبتێک لەبەر ئەوەی پێسوەرگە ببجەکەی بە خىێي
دەدات.
بۆ داهەزراًذًی هێزی ًیزاهی سىپبی کىردستبى پیىیستوبى بە ( )% ٥ -٠.٢ژهبرەی
داًیطتىاًە و لە حبڵەتی ضەردا دەگبتە ًزیکەی  .%3لەبەر ئەوەی سىپبی ًیزاهی
هێزێکی وەبەرهێٌەر ًیە تەًهب دەزگبیەکی بەکبربەرە بۆیە دەبێت بىدجەیەکی ببضی
واڵت هەبێت بۆ ئەوەی بتىاًیت سىپبیەکی پێطکەوتىوت هەبێت.
لە بىًیبدًبًی هێزی وضکبًی پێىیستوبى بە بىدجەیەکی زەبەالح دەبێت ،ئەگەر
ًوىًەی بىدجەی سباڵًەی تەًهب یەک فیرقە بهێٌیٌەوەو فیرقەی ()٢ی عێراق
وەربگریي؛
 .٠هىچەی سباڵًەی داگبتە  ٠٢هلیبر دیٌبری عێراقی.
 .٥بىدجەی پرچەک کردًی فیرقە ٢١-3١هلیبر دیٌبری عێراقی پێىیستە.
 .3بىدجەی سىتەهەًی سباڵًە پێىیستی بە ًزیکەی  ٠هلیبر دیٌبری عێراقی هەیە.
 .٢خىاردەهەًی تەًهب یەک سەرببز  ٠33هەزار دیٌبری عێراقیە بۆ یەک هبًگ.
بۆ داهەزراًذًی هێزی ئبسوبًی سىپبی کىردستبى کە ئەم هێزە زۆرتریي کبریگەری
هەیە بۆ سەرکەوتٌی جەًگەکبى بۆیە پیىیستی بە بىدجەیەکی زۆر هەیە بۆ
داهەزراًذًی ئەم هێزە؛
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 .٠داهەزراًذًی چەًذ فرۆکەخبًەیەکی سەرببزی.
 .٥کڕیٌی چەًذیي فرۆکەی ضەڕکەر و بۆهب هبوێژو و ببرهەڵگر.
 .3چەًذیي فرۆکەواى و ئەًذازیبرو کبدری هىًەری.
 .٢داهەزراًذًی سیستەهی راداڕی پێطکەوتىو.
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دەرەنجام
لەم لیکۆڵیٌەوەیەدا هەوڵوبًذا گرًگی بببەتی ئببىری لەهەسەلەی پرسی ریفراًذۆهذا
بخەیٌەڕو .ئەو گرفتبًەی حکىهەتی هەرێن لە هەلەفی ئببىریو داراییذا هەیەتی،
هبوکبت دۆخی بژێىی هبواڵتیبىو ببزار یبرهەتیذەدەرو ئبهبدەًیي بۆ ئەًجبهذاًی
ریفراًذۆهی  .٥١٠٢/١٩/٥٢وەک لە ژهبرەو زاًیبریەکبًی ئەم لێکۆڵیٌەوەیەضذا هبتىە،
ئەًجبهذاًی ریفراًذۆم لەو بەروارەداً ،ەک کێطە ئببىریو داراییەکبًی هەرێوی
کىردستبى چبرەسەرًبکبت ،بەڵکى دەیبى کێطەو گرفتی تری ئببىری دروستذەبي کە
چبرەسەرکردًیبى ئەستەهە .لێکەوتە خراپەکبًی ئببىری ئەوەًیە کە گەضەی ئببىری
هەرێن (کەًیەتی!) خبودەبێتەوە ،بەڵکى خزهەتگىزاریە سەرەتبییەکبًی وەک دەرهبىو
ئبوو کطتىکبڵو خىاردى....هتذ دەکەوًە بەرهەڕەضەی لەًبوچىىو ًەهبى .هبوکبت
هەترسیەکبًی

تێکچىًی

سەفەرو هبوتىچۆو

پەراوێزخستٌی

هەرێن

لە

هەهى

رووەکبًەوە ،ئەگەرێکی بەهێزە .ئێوە پێوبًىایە هەسەلەی یبریکردى بە چبرەًىسی
ئەم هەرێوەوە لە پێٌبو بەرژەوەًذی حیزبیو ضەخسیذاً ،ەک کبرێکی سیبسیو
عەقاڵًی ًیە ،بەڵکى کبرێکی ًب ئەخالقیطە .چىًکە هەترسی ًەهبًی خۆراكو دەرهبىو
پێذاویستیەسەرەکیەکبًی تری هبواڵتیبى ،هەسەلەی هەرگو ژیبًی هیلەتێکە .ئبیب
کەسێک یبى حیزبێک یبى ًىخبەیەکی سیبسی ئبهبدەیە تەحەهىلی کبرەسبتە
هرۆییەکبًی ریفراًذۆهی  ٥١٠٢/١٩/٥٢لە ئەستۆ بگرێت؟ یبى بەپێچەواًەوە ئەزهىًی
هەڵهبتٌی ٠٩٢٦ی کۆهبری هەهبببدو ئبضبەتبڵی ٠٩٢٢و ڕاکردىو جێهێطتٌی بەتەًیبی
ضەًگبل لە  ٥١٠٢دوببرە دەکبتەوە..؟! بببەتی جیببىًەوەو ریفراًذۆم بببەتێکی فرە
رەهەًذو ئبڵۆزەو ًبکرێت هێزێکی سیبسی بە هەرامو پالًێکی ًەتەوەییبًەی سبختەوەو
بەزهبًی سۆزو هەڵچىًەوە بەکبری بهێٌێت بۆ سەپبًذًی ئەجێٌذاکبًی خۆی .پێگەی
هەرەبەهێزی هەر پرۆژەیەکی سەربەخۆیی ئببىریەو ًبئبهبدەگی هەرێن لەم ڕوەوەو
زۆر ڕوًەو قببیلی ضبردًەوە ًیە .ببزداى بەسەر گرفتە ئببىریەکبًی هەرێنو ًەبیٌیٌی
ئەو هەهىو گرفتە ئببىریبًەی لە دەرەًجبهی ریفراًذۆهی ًبوبراوەوە دەکەوًەوە،
بڕیبرێکی زۆر ًبدروستەو ًبپەرپرسبًەیە .هیىاداریي خستٌەڕوی گرفتە ئببىریەکبًی
هەرێن پەیىەست بە ریفراًذۆم ،زەًگێکی ئبگبدارکردًەوەبێت بۆ ببًگەضەکبراًی
ریفراًذۆهی ٥١٠٢/١٩/٥٢و سىدێکی هەبێت.
18

سەرچاوەکان
 ئەیلولی، پرۆژەی ڕێکخستن و گەشەپێدانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان، عەمید روکن ئارێز ئەنوەر مەحمود.1
.) (باڵو نەکراوەتەوە،٥١15
 پێگەی ئەلیکترۆنی؛،)1(  ئاو و نەهامەتییەكانی دوارۆژ، كامەران وریا قانع.٥
http://archive.sbeiy.com/article_detail.aspx?ArticleID=6384&AuthorID=1083
 پێگەی ئەلیکترۆنی؛،)٥(  ئاو و نەهامەتییەكانی دوارۆژ، كامەران وریا قانع.3
http://archive.sbeiy.com/article_detail.aspx?ArticleID=6410&AuthorID=1083
 پێگەی ئەلیکترۆنی؛، سێ ساڵە چۆن خەڵک برسی و هەژار دەکەن، سبەی.4
http://www.sbeiy.com/Article-40009
 پێگەی، کەناڵی ئاسمانی کەی ئێن ئێن، سەربەخۆیی کوردستان لەنێوان دروشم و پراکتیکدا، بەرنامەی شیکاری.5
ئەلیکترۆنی؛
http://www.knnc.net/Programme-Detail.aspx?TypeID=50&bernameID=15194
6. World Bank, Kurdistan Region of Iraq Performing the Economy for Share Prosperity
and Protecting the Vulnerable, at the site;
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24706/Main0report.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y
7. Federal Reserve Bank Of Atlanta, Employment Growth and Labor Force
Participation: How Many Jobs Are Enough? , at the site;
https://www.frbatlanta.org/-/media/documents/filelegacydocs/HOTCHKISSfinal.pdf

19

