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مرَوظ مافةكاني ضاودَيري ثِرَوذةي

بةكاربةر مافةكاني ِرةوشي

كوردستاندا وهةرَيمي عَيراق لة

2013I2012 

و مةدةنييةت طةشةثَيداني ورَيكخراوي مرَوييةكان توانا ثةرةثَيدانى بَو مةسةللة رَيكخراوي لةاليةن
ئةنجامدراوة طةلي نةرويجي فرياطوزاري رَيكخراوي بةهاوكاري بَو طةشةثَيدان خةَلك كَومةَلةي
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ثِرَوذة: سةرثةرشتياري تيمي

PDA خةَلك بؤ طةشةثَيدان كؤمةلَةي رةشيد:   شوان

مرَوييةكان توانا ثةرةثَيداني بَو مةسةللة ريَكخراوي ئةحمةد: ساالر

CDOمةدةنييةت طةشةثَيداني ريَكخراوي ئةمين: ئومَيد

ثِرَوذة مةيداني تيمى

مرَوييةكان بَو ثةرةثَيداني توانا مةسةللة ريَكخراوي فةريد وةليد  بةغدا: ئيناس ثاريَزطاى

مرَوييةكان ثةرةثَيداني توانا بَو مةسةللة ريَكخراوي ئةلياس سالم موسَل: حوسام ثاريَزطاي

PDA طةشةثَيدان بؤ خةَلك كؤمةلَةي كاكؤ ئةثريم ديانا هةولَير: ثاريَزطاي

PDA طةشةثَيدان بؤ خةَلك كؤمةلَةي حةسةن حوسَين  حةردان كركوك: ثاريَزطاي

CDO مةدةنييةت طةشةثَيداني ريَكخراوي ئةنوةر مدحةت  طوآلن ثاريَزطاى سليَماني:

CDO ريَكخراوي طةشةثَيداني مةدةنييةت محمود رةقيب ـ قةدرى شَيرؤ ثاريَزطاي دهؤك:

راثؤرت ئامادةكردني

مةسةللة ريَكخراوي بةِريَوةبةري خاليد عةبدولَآل

PDA مرؤظ ثرؤطرامي مافي بةريَوةبةري رةشيد   شوان

رةشيد ديزايين:                     فةرةيدون
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PDA طةشةثَيدان خةَلك بؤ كؤمةَلةي
ثَيناسة:

بؤ  كاردةكات نةويستة،  قازانج سةربةخؤي  مةدةني كؤمةَلةيةكي   PDA طةشةثَيدان بؤ خةَلك  كؤمةَلةي
مةدةني فشاري بةكارهَيناني و طةشةثَيدان ئاراستةي فرة ثرؤذةي جَيبةجَيكردني رَيطاي لة كؤمةَل، طةشةثَيداني

راستةوخؤ. خزمةتطوزاري وثَيشكةشكردني

ستراتيذي: ئامانجي ئةرك، ديدطا،

ديدطا:
مرؤظ. بؤ مرؤظ ضةوساندنةوةي لة دوور كؤمةَلطايةكي لة كؤمةآليةتي دادثةروةري بةديهَيناني

ئةرك:
نةويستة، تَيدةكؤشَيت  سةربةخؤي ناوخؤيي قازانج PDA كؤمةَلةيةكي مةدةني طةشةثَيدان خةَلك بؤ كؤمةَلةي
بةكارهَيناني  و طةشةثَيدان ئاراستةكاني فرة ثرؤذة رَيطاي لة  PDA كؤمةآليةتي. دادثةروةري بة طةيشتن بؤ

دةهَينَيت. بةدةست ئامانجةكاني راستةوخؤكانةوة خزمةتطوزاريية و سياسي و مةدةني فشاري

ستراتيذي: ئامانجي
خاوةني تا ثةراوَيزكةوتووةكان، تايبةت بة طرؤ كةمةآليةتية جياوازةكان ديدوبؤضوني و ذيان سستمي طةشةثَيداني
كؤمةآليةتي و و ئابوري مةدةني و سياسي مافة ئاسايشي تيايدا بدةن، كؤمةَلطايةك بة ثَيكةوة طةشة و بن بِريار

بكات. دابين هةمووان بؤ يةكساني بة كةلتوريةكان و

مَيذوويي: ثَيشينةي
بةخؤماَليكردني  ثرؤسةي  ضوارضَيوةي لة دامةزراندني ثرؤسةي بة دةستكراوة  ـةوة  ٢٠٠٤ ساَلي  لة  PDA
ساَلي  لة عَيراق، و كوردستان NPA لة نةرويج طةلي لة رَيكخراوي فرياطوزاري طةشةثَيداني كؤمةَل بةرنامةكاني
 NPA رَيكخراوي  راستةوخؤي ثشتطيري بة سةربةخؤ، كؤمةَلةيةكي وةك فةرمي بةشَيوةيةكي ـةوة  ٢٠٠٧

وةرطرتوة. كوردستان هةرَيمي حكومةتي اليةن لة مؤَلةتي و كاركردن بة كردوة دةستي
جياوازة ثةيوةنديدارةكاني  اليةنة هاوكاري بة ثرؤذةي طةشةثَيداني، و بةرنامة ضةندين PDA ئَيستا هةتا كاتةوة لةو

ئَيستادا. لة ثرؤذة و ضةندين بةرنامة بةرَيوةبةردني بةردةواميشة لةسةر و بردووة بةرَيوة

كاركردن: ناوضةكاني
كاركردني  ناوضةكاني فراواني ئاستي PDA و ناوضةكاني كاري لة بريتية عَيراق و وآلتي كوردستان هةرَيمي سنوري

و مرؤذيي. ثَيويستي ماددي سةرضاوةي فةراهةمبووني بة دةبةستَيت لةم سنورةدا ثشت يش PDA
بةردةواميشة  و بةرَيوةبردوة ثرؤذةي دهؤك و كةركوك ضةندين سلَيماني و و هةولَير ثارَيزطاكاني سنوري PDA لة

ثرؤذةكان. بةرَيوةبردني لةسةر
تر،  ناوضةكاني لةسةرجةم ثرؤذة و بةرنامة هةوَلدةدات  PDA هاوشَيوةكاني، رَيكخراوة لةطةَل بةهةماهةنطي
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بكات. عَيراق جَيبةجَي باشوري و ناوةِراست ناوضةكاني و ناوضة جَيناكؤكةكان بةتايبةت
كاركردن: ثانتاييةكاني

ثرؤذةي  هةروةها و ستراتيذي ثرؤذةي درَيذخايةني و كردني بةرنامة جَيبةجَي دةداتة ثَيشينة و PDA طرنطي
طشتطيرةكاني ستراتيذيية  بنةما  بة طرنطيدان  و كاركردن كرؤكييةكاني ستراتيذة  ضوارضَيوةي  لة  كورتخايةن

خوارةوة:
ستراتيذة كرؤكيةكاني كاركردن:

سياسي. بةشداري كاراكردني .١
توندوتيذي. بةرةنطاربوونةوةي .٢

ئاشتي. بونيادناني .٣
رادةربِرين. ئازادي طةشةثَيداني .٤

كولتوور. طةشةثَيداني .٥
داهات. دابةشكردني و طوزةران ثرسي بة طرنطيدان .٦

مرؤظ مافةكاني رةوشي بةرةوثَيشبردني .٧

طشتطيرةكان: ستراتيذية بنةما
جَيندةري يةكساني لة داكؤكيكردن .١

مرؤظ مافةكاني بنةماي بة ثابةندبوون .٢
خؤبةخشي و كاري بة ئةرك برةودان .٣

مةدةنيةكان. دامةزراوةكان و ضاالكوان بةتواناكردني .٤
ذينطة. سةالمةتي لة ثارَيزطاري .٥

زهرگهته طةِرةكى - سلَيمانى - كوردستان هةرَيمى عَيراق- ناونيشان:
٠٠٩٦٤٥٣٣١٩٤٧٢٧ - ٠٠٩٦٤٦٦٢٣٣٥٥٩٩ : تةلةفؤن

hrm@xelik.org  / pda@xelik.org ئيمهيل:
www.xelik.org :وَيبسايت 

www.xelik.org
hrm@xelik.org
pda@xelik.org
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مرَوييةكان توانا ثةرةثيداني بَو مةسةللة رَيكخراوي

تَوماركراوة،  بةفةرمي لةبةغدا و هةرَيمي حكومةتي لة و مةدةنيية كَومةَلطاي ناوخَويي ناحكوميي رَيكخراوَيكي  
مرَوييةكانء بةها بة ثابةندة و مرَوظةكاندا نَيوان لة جياوازي بَي بة مرَوييةكان توانا ثةرةثَيداني بَو هةوَلدةدات
ثةراوَيزةكاني ضينة و ئافرةتان لة داكَوكيكردن و ناتوندوتيذي كاري ئةخالقياتي و مافةكاني مرَوظ بة ثةيوةستة

كَومةَلطا.
كوردستان راستةوخَو  و هةرَيمي عَيراق ناوضةي جياجياي ٢٠٠٤ لة ساَلي لة دامةزراندنيةوة لةوةتةي مةسةللة
لة ضوارضَيوةي كاريكردووة مةدةني كَومةَلطاي رَيكخراوةكاني لةطةَل بةهاوبةشي جاريش هةندَيك كاريكردووةو و

دامةزرَينةرَيتي. عَيراق كة مةسةللة ناتوندوتيذي طروثي
لةاليةن  ٢٠٠٨ لةساَلي لَينراوة. رَيزي دةرةكي و ناوخَويي لةئاستي جار ضةندين كاركردنيدا، لةكارواني مةسةللة
رَوشنبيري  وةزارةتي خةَألتي يش ٢٠٠٩ بةخشراوة،لةساَلي ثَي شارستاني) (خةَالتي هةرَيمةوة حكومةتي سةرَوكي

ئافرةتاندا. لةطةَل كاركردن لةبواري
وَالتي لة ساَلي ٢٠١١يشدا لة ٢٠٠٧ وةرطرتووةو ساَلي لة خةَالتي ئاشتي ئيسثانيا وَالتي لة لةئاستي دةرةوةش

بةخشرا. ثَي خةَالتي سَيرجيَو ديميلَوي سويسرا يةكةم
: ثَيناو لة مةسةللة كار دةكات رَيكخراوي

ديموكراسي بنةماكاني كردني جَيطير بؤ هاوكاريكردن و مرؤييةكان توانا =ثةرةثَيداني
ئاشتي وناتوندوتيذي =بآلوكردنةوةي رؤشنبيري

كؤمةَلطا نَيو بؤ طةِرانةوةيان و لَيكراو, هةِرةشة ئافرةتاني هاوكاري و ئافرةتان =تواناسازي
ئازادية طشتيةكان و مةدةني مافة مرؤظ و مافي =هؤشياريء ضاودَيريكردنى

كؤمةَلطا لة خؤبةخشي كاري طياني =قوولكردنةوةي
: مةسةللة رَيكخراوي ثرؤطرامةكاني

جَيندةر -ثرؤطرامي ئافرةتان و
ناتوندوتيذي -ثرؤطرامي
مرؤظ -ثرؤطرامي مافي

: ناونيشان
هةرَيمي كوردستاني عَيراق

هةولَير ثارَيزطاي
 ٩٢ ياريطاي بةرامبةر _ خاني ئةحمةدي شةقامي _ زانكؤ طةرةكي

( ٤ ) خانوو ذمارةي
www.almesalla.net

almesalla@almesalla.net
 ٦٦٢٥٦٤٢٨٧ (٠) ٠٠٩٦٤ : تةلةفون ذمارة
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CDO رَيكخراوي طةشةثَيداني مةدةنيةت
سويدي  ي «دياكؤنيا» رَيكخراوي ثشتيواني ١٩٩٩ لة ساَلي سةربةخؤية، نةويستي قازانج ناحكوميية، رَيكخراوَيكي
ساَلي لة دواتر كردوة، كاري رَيكخراوةدا ئةو «ناوي»  ضةتري ذَير  لة ساَل دوو ماوةي بؤ سةرةتا دامةزراوة.
هاوكاريي وةزارتي لة «٧١٩ ـ «ث ذمارة بة رةسمي كاركردني مؤَلةتي رَيكخراوَيكي ناحكومي، وةك ـةوة «٢٠٠١»
CDO ثةيوةنديةكي  مةدةنيةت طةشةثَيداني رَيكخراوي وةرطرتووة. كوردستان هةرَيمي حكومةتي مرؤظايةتي و
رابةرايةتي و تؤِرة «١٦» ئةندامي ئَيستا تا هةية و عَيراقدا و كوردستان رَيكخراوة ناحكوميةكاني لةطةَل باشي

دةكات. هةشتيان
ثشتيواني  لة ٤٠ رَيكخراوةوة اليةن زياتر  لة CDO طةشةثَيداني مةدةنيةت رَيكخراوي و ثرؤذةكاني ضاالكية

رَيكخراويان هاوبةشكاري درَيذخايةنن. ١٠ لةوانة كراون،
رَيكخراوَيكي وةك مرؤظ، مافي وةزارةتي اليةن لة ثَيبةخشرا ئاَلتوني خةآلتي طةشةثَيداني مةدةنيةت، رَيكخراوي

كوردستان. هةرَيمي لة ضاالك
ثَيناو: لة كاردةكات CDO رَيكخراوي طةشةثَيداني مةدةنيةت

عَيراقدا و كوردستان لة مافةكاني مرؤظ رةوشي بة طةشةدان •
بةهَيزكردني ذنان و بة دذ توندوتيذي جؤرةكاني هةموو بةرةنطاربوونةوةي ذنان، بةرزكردنةوةي تواناكاني •

سياسيدا. ذياني نَيو لة ذن ثَيطةي
مةدةني. كؤمةَلطاي رَيكخراوةكاني تواناي بةطةِرخستني و بةهَيزكردن و بنياتنان •

كلتوري طؤِريني لةثَيناو خةَلكيدا، بيري لة نَيو بةكتر قبولكردن طياني و ديموكراسي ثرنسيثةكاني ضاندني •
ديموكراسيةت. بة يةكتري ثةراوَيزكردني و توندتيذي

ثةراوَيزخراوةكان. طرووثة بؤ ياسايي هاوكاري دةستةبةركردني •

CDO مةدةنيةت طةشةثَيداني رَيكخراوي بةشةكاني
مرؤظ مافةكاني بةشي .١

ذنان بةشي .٢
ياسايي هاوكاري و ثارَيزطاريي سةنتةري .٣

سةنتةري راهَيناني ديموكراسي .٤
ناوخؤ ئاسايشي هَيزةكاني بؤ مرؤظ مافي هؤشياري سةنتةري .٥

ناونيشان:
تةالري ـ ذمارة «١١» شةقامي «١٠٣» ـ ذمارة طةِرةكي ئازادي ـ ثاركي خوار ـ شةقاني راثةِرين ـ سلَيماني

«١» ذمارة
٣٢٠٦٧٠٣ تةلةفؤن:

٩٦٤٧٧٠-١٥٥٦٣٦٤+ / ٩٦٤٧٥٠-١١١٣١١٨+ مؤبايل:
٠١٧٢٠٢٩٤٨٢٩٧ :Fax فاكس:

 E-mail: madaniatcdo@yahoo.com
  Website: www.cdo-iraq.org
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راثَورتةكةوة لةبارةي

وناوخؤ نَيودةوَلةتي لةياسا زَورَيك بةثَيي مافانةشمان هةية،ئةو مافمان دةزانين بةكاربةرين!كةميشمان هةموومان
دةبةينةر ثةنا كةسمان كةم دةبينةوة كةرووبةرووي طرفتيش ئةو كاتةي تةنانةت ييةكانةوة،سةلمَيندراوة،بةَالم

بةكاربةر! كةسَيكي وةكو مافةكانمان بةر
وضةتري تايبةتةكان ياساورَينمايية ئاستَيكداية،ئاخَو لةض مافةكانيان كوردستاندا،بةكاربةران وهةرَيمي لةعَيراق
وهةرَيمي عَيراق ،لةبازاِرةكاني ئازددا بةناوبازاِري  لةسةردةمي ئاخَو بةكاربةر؟  مافي ثاراستني بَو ضية ياسايي
بَيت وبازاِر وباَالدةستةكان سياسةتمةدار لةدةستي بازاِر كاتَيك ئاخَو لةكوَيداية؟ بةكاربةر مافي ثاراستني كوردستان
بةكاربةردا؟ مافي لةثاراستني رةقيبن ضةند ودةسةَالت بةطشتي حكومةت دراوبن، يةك رووي دوو ودةسةَالت

ض ئاستَيكداية؟ لة ودةيخَوينةوة دةيخَوين رَوذانة كة وشيرانةي دةرمان وئاوو خَوراك كواليتي ئةو ئاخَو
CDO بة  رَيكخراوي و طةشةثَيدان بَو خةَلك كَومةَلةي و مرؤييةكان توانا ثةرةثَيداني بؤ مةسةللة رَيكخراوي
هةرسَي مةبةستةش ئةم بؤ و عَيراقدا بكةن، هةرَيمي كوردستان مافي بةكاربةر لة ضاودَيري زاني ثَيويستيان

تايبةتمةندةوة  راهَينراوي تيمي رَيطاي لة و نةرويجي ي  NPA رَيكخراوي هاوكاري بة هاوبةش رَيكخراوي
سلَيماني،  ، هةولَير ، بةغدا » ثارَيزطاكاني لة بةكاربةر مافي ضاودَيريكردني ثرؤسةي رابردوودا ٦ مانطي لة توانيان

بكةنةوة. ضِر مرؤظ» مافةكاني «ضاودَيريكردني ثِرؤذةي ضوارضَيوةي لة و دهؤك» موسَل، كةركوك،
وPDAو مةسةللة تيمةكاني لة اليةن مةيدانيدا كاري ٦ مانطي لةماوةي ثَيشَيلكاريانةي و زانياري لةو بةشَيك

بآلو كراونةتةوة  و شيكار و راظة بةردةستتان راثؤرتةي ئةم توَيي دوو لة بةدةستهاتوون و دؤكيومَينت CDO
ئامرازَيكةوة و  رَيطا بةضةند  زانياريانةش ئةو سةرجةمي كراون. دابةش تةوةرَيكدا و  بابةت ضةند  بةسةر كة

لةوانةش: دةستكةوتوون،
بةكاربةران. ثةيوةندار بةمافي كةساني بةكؤمةَل لةطةَل طفتوطؤي •

ضاوثَيكةوتن •
«االستبيان» ثرسيارنامة •

لةكةيس توَيذينةوة •
بةرهةمهَينان بازاِر و تَيبينيكردني راستةوخؤي •

بةكاربةر. جيهانييةكاني تايبةت و نَيوخؤيي بؤ ياسا بةدواداضوون •
مافي بةكاربةر. بة ثةيوةست لة ميدياكان ضاودَيري رووماَلي •

بةآلم  نيية، بةربةست و ئاستةنط بَي عَيراقدا ناسةقامطيري رةوشي نَيو لة كاركردن دةزانين ئَيمة ئةطةرضي
بةَالم بوونةوة، ئاستةنط ضةندين رووبةرووي راثؤرتةدا ئةم ئامادةكردني كاتي لة تيمةكانمان لةوةي نيطةرانيشين
لةراستيدا ضونكة لَيوربطرَيت، سووديان ثةيوةندار اليةني دةخوازين راثؤرتة، بةرهةمهَينانى ئةم لةسةر سوربووين

دةكةين! طةورة ماددي زيانَيكي زَور و طياني زيانَيكي بةكاربةر ئَيستا مافي نةثاراستني لةبةر
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ثَيرست:

ثَيشةكي: لةبري
١١ بةكاربةر.................................................. مافي طةشةكردني وَيستطةكاني يةكةم:
١٢ يةكطرتووةكان...................................................... نةتةوة و بةكاربةر مافي دووةم:
١٢ بةكاربةران............................................................................ جيهاني رَوذي سَييةم:
١٣ كوردستان..... هةرَيمي و لةعَيراق بةكاربةر مافي ياسايي ضوارضَيوةي : ضوارةم
١٣ ؟............................................................. ضية بةكاربةر مافي بةكاربةرو ثَينجةم:
١٤ دَلنياييبوون.........................................................  و سةالمةتي مافي بةشي يةكةم:

تةندروستي  ثاراستني مافي بةشي دووةم:
خؤراك...................................................      ١٩ بواري ثَيشَيلكاري يةكةم:       
٢٦ دةرمان...................................................  بواري ثَيشَيلكاري دووةم:  
ئاو:..................................................      ٣٠ بواري ثَيشَيلكاريةكاني سَييةم:       
٣٣ زانياري............................................................  بةدةستهَيناني مافي بةشي سَييةم:
٣٩ بةكاربةر:..........................................  ئابووريةكاني مافة ثاراستني بةشي ضوارةم:
٤٣ بةمافةكاني:..............  بةكاربةر كردنةوةي هؤشيار و زانين مافي بةشي ثَينجةم:
٥٠ راسثاردةكان............................................................................................. و ثَيشنيار
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ثَيشةكي: لةبري

بةكاربةر مافي طةشةكردني وَيستطةكاني يةكةم:
ضةمكَيكي  بةكاربةرومافي بةكاربةر ضةمكي هةية،بةَالم هةبووةو بةكاربةر هةية، بووني مرَوظ لةوةتةي هةرضةندة
جياجيا هَوكاري ضةندين بَو دةطةِرَيتةوة ئةوةش نية.ديارة ئةوتَوي مَيذوويةكي بوارةدا لةو وكاركردن تازةن زَور
دياردةي كةمتربووني و كَيبةِركَي كةمي و خَوراكييةكان وماددة وشمةك كةلوثةل دةطمةني بَو هةندَيكيان ،كة
مافي بةكاربةريش  كة بةوةي ودرككردن هوشياري كةمي بَو ديكةش ئةواني و قةَلب وكاري وساختة فَيَل 

هةية!
الي بةم شَيوةي دةكةن مافة ئةو بَو دةكةن كاتبةندي مَيذووييةوة لةرووي بةكاربةر مافي بواري شارةزاياني 

خوارةوة:

(١٩٣٠ -١٩٠٠) قَوناغي يةكةم
جموجَوَل كة ئةذماردةكرَيت. بةتايبةت مافي بةكاربةر بووني ضةمكي لةدايك سةرةتا ودةستثَيكي بة قَوناغة ئةم
قَورخكردني لة ضاوضنَوكي و خَوراك وكاَالو شمةك طرانبووني بة بةرامبةر دةركةوت خةَلك ناِرةزايةتي  و
لةمافة يةكَيك وةك شياو نرخَيكي وداناني طراننةكردن مافي قَوناغةدا لةم نرخةكان.واتة وطرانكردني كاَالكان
وَالت لةهةندَيك قَوناغةدا لةو دةركةوت. تةنانةت خةَلكةوة ناِرةزايةتي ناِراستةوخَو لة بة بةكاربةر بنةِرةتةكاني

١٩٠٥ ياسايةكي  لةساَلي لةفةِرةنسا نمونة بَو ساختة لة فَيَل وكاري رَيطةطرتن لةبارةي دةرضوون ياسايةك ضةند
دةرضوو. ضةشنة لةو

( ١٩٣٠ – ١٩٥٠) قَوناغي دووةم
ئابووري جيهاني قةيراني و دووةم جيهاني شةِري تيايدا بةكاربةر،ضونكة و مرَوظايةتي سةختةكاني قَوناغة يةكَيكة لة
بوو. بةدواوة وَيرانةي و و كاولكاري كرد ثاشةكشةي زَور شمةك و كِريني خَوراك هةَلدا،تواناي سةري تيايدا
ثَيويستي بِري زياترين بةدةستهَيناني لةثَيناوي بةكاربةر شةِري بوو،بَوية ئةستةم ثيضويستييةكان بةدةستهَيناني

شياو. نرخَيكي بة بوو دةستةبةركردن لةسةر ملمالنَي هةروةها بةكاربردن. بَو بوو

( ١٩٥٠ – ١٩٦٢ ) سَييةم قَوناغي
مَيذووي لة ئةذماردةكةن بةكاربةر لةمافي داكَوكيكردن بووني لةدايك قَوناغة،بةقَوناغي ئةم بَوضوون هةندَيك
داواي بةراشكاوي  و نوَيوة قَوناغَيكي كةوتة ئةوروثا لة داكَوكيكردن بزوتنةوةي تيايدا كة ،بةتايبةتي نوَيدا 

بازاِروكَومثانياكاني بةرهةمهَينان. هةِرةشةي لةبةردةم دةكرد مافي بةكاربةري ثاراستني

( ١٩٦٢ – ١٩٨٥ ) ضوارم قَوناغي
و دةرضووبَيت تايبةت ياساي وَالتيش ضةندين لة و دةركةوتبَيت بةكاربةر مافةكاني تيايدا قَوناغة طرنطترين
سةرَوكي طرنطةكةي قَوناغة وتارة ئةم سيماكاني كردووة.ديارترين طةشةي داكَوكيكردنيش زياتري بزوتنةوةي

ضوار  ثَيشكةشيكرد. ئةو وَالتةكةي كَونطرَيسي لةبةردةم ١٩٦٢ ئاداري ١٥ي لة كة بوو كنَيدي ئةمريكا،جَون
لة: بوون بريتي كة دياريكرد سةرةكي مافي

االمان) ئةمان(حق -مافي
زانياري بةدةستهَيناني مافي -
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وبذاردةكردن هةَلبذاردن مافي -
بةكاربةر لة طوَيطرتن مافي -

بةرهةمهَينةرةكاندا،بزوتنةوةي و كَومثانيا ضاوضنَوكي لةبةرامبةر جيهاندا سةرانسةري لة وَالتانيش لةئاستي
ثاراستني دةرضوون بَو تايبةت بِرياري ضةندين ياساو بةفشاري جياجياش و ثةرةيسةند مافي بةكاربةر ثاراستني
لة ئةفريقياش و ئاسيا وَالتاني لة نةبوون،بةَلكو ئةمريكا و لةئةوروثا تةنها بزوتنةوانة ياساو بةكاربةر. ئةو مافي
عَيراقيش لة تةنانةت و مةغريب ميسر و و و جةزائير لة وَالتاني تونس كة ئةو ياسايانةي بزاوتدابوو،نموونةي
بةكاربةر مافي ثاراستني بَو  قةوارةيةك كة ئةوةدابوو لةهةوَلي عةرةبي ئةوانةشدا كَومكاري دةرضوون،لةتةك

دابمةزرَينَيت. ١٩٧٧ ساَلي لةوةتةي

يةكطرتووةكان نةتةوة و بةكاربةر مافي دووةم:
جيهاني يةكَيتييةكي دامةزراندني بَو بناغةيةك بووة هةبوو،لةاليةك ،كاريطةري جيهاني كنَيدي جَون وتارةكةي

١٧٠ رَيكخراوي  بةكاربةران كة يةكَيتييةكاني بَو نَيودةوَلةتي رَيكخراوي بةناوي بةكاربةر لةمافي بَو داكَوكيكردن
كة  لةوةي و بةكاربةران مافي ثةرةسةندني لة هةبوو كاريطةري يةكَيتيية ئةو جيهانةوة. وَالتي ٥٨ لة لةخَوطرتبوو
بريتي ئةوانيش باسي لَيوةكردبوو،كة ئةمريكا ثَيشتر سةرَوكي مافانةي كة بَو ئةو خستةروو ديكةشيان ضوارمافي

لة: بوون
هةبووني ثَيداويستيية بنةِرةتييةكان -مافي

خوَيندن -مافي
قةرةبَوكردنةوة مافي -

تةندروست ذينطةيةكي -مافي
 ١٩٧٩ ١٩٧٧و ساَالني لة بةتايبةتي بيست سةدةي هةفتاكاني ساَالني كَوتاييةكاني لة نةتةوةيةكطرتووةكان
بةكاربةران كَومةَلةويةكَيتييةكاني و ماف لةسةر لَيكَولينةوة بة كرد دةستي و بةكاربةران سةر جةختيكردة

ثَيشكةشكرد  ثرةنسيثةكاني ١٩٨٣ ثِرَوذةي راوَيذ لةساَلي ودواي نةتةوةيةكطرتووةكان طشتي لةرَيطةي ئةمينداري
 ١٩٨٥ ساَلي نيساني ٩ي ،لةرَوذي لةبارةيةوة طفتوطَوكردن ساَل دوو ئابووري.دواي و كَومةَاليةتي ئةنجومةني بة
 ٣٤٨\٣٩ ذمارة بِرياري بة بةكاربةري مافي ثرةنسيثةكاني بِرياري نةتةوةيكطرتووةكان طشتي ،كَومةَلةي

خوارةوة: الي شَيوةي بةو لةخَوطرتووةو سةرةكي مافي ٨ راطةياند،كة
ذيان بنةِرةتييةكاني ثَيداويستيية دابينكردني ١-مافي
سةالمةتي ودَلنيايبوون- ئةمان(حق االمان) مافي -٢

ثَيداويستييةكانيةوة لةبارةي زانياري وةرطرتني ٣-مافي
ثَيداويستييةكاني وبذاردةكردني هةَلبذاردن مافي -٤

راوبَوضووني لة و طوَيطرتن نوَينةرايةتيكردن وبةشداريثَيكردن مافي -٥
قةرةبَوكردنةوة مافي -٦
رَوشنبيريكردن ٧-مافي

تةندروستدا ذينطةيةكي لة ذيان مافي -٨
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بةكاربةران جيهاني رَوذي سَييةم:
مةبةستةش  ئةو بَو جيهاني دةكرَيتةوة. بةكاربةري رَوذي جياجيا يادي ضاالكي جيهاندا بة ،لة ١٩٨٣ ساَلي لةوةتةي
 ١٩٦٢ ساَلي كة رَوذةية ئةو ئةوةش بةكاربةر،كة جيهاني رَوذي كراوةتة ساَلَيك هةموو ئاداري ١٥ي رَوذي
لةبارةي مافي طرنطي وتارَيكي  وَالتةكةيدا كَونطرَيسي بةردةم لة ئةمريكا كاتةي ئةو كنَيدي سةرَوكي ،جَون

ثَيشكةشكرد. بةكاربةرةوة

هةرَيمي كوردستان و لةعَيراق بةكاربةر مافي ياسايي : ضوارضَيوةي ضوارةم
،لةوانة: بةطشتي بةكاربةران و بواري بةكاربةر مافي بة ثةيوةستة كة تايبةتي هةية ياساي ضةندين عَيراقدا لة

تةندروستييةكاني  بناغةي ثاراستني مافة بةردي بة كة ساَلي ١٩٧٠ ، ٨٩ ي طشتي ذمارة -ياساي تةندروستي
دادةنرَيت. بةكاربةر

.١٩٧٧ ساَلي ٣ي ذمارة ،ياساي ذينطة وضاككردني ثاراستن ياساي -
١٩٨٤ -ياساي طومرطي ساَلي

مافي بةكاربةر. سةرثَيضيكةراني سزاداني تايبةت بة ي ١٩٩٢ ساَلي ٢٧ي ذمارة -بِرياري
لةعَيراق. بةكاربةر ٢٠١٠،ياساي ساَلي ١ي ذمارة ياساي -

٢٠١٠ي ساَلي ٩ي ذمارة ياساي بةثَيي تةنانةت ثَيدةكرَيت، ياسايانة كاري لةو ،زَورَيك كوردستانيشدا لةهةرَيمي
تايبةتة كة عَيراق حكومةتي ٢٠١٠ي ساَلي ١ي ذمارة ياساي بة كاربكات كة بِرياريدا كوردستان ،ثةرلةماني
ثةرلةماني هةية لة دةوَلةمةند ياسايةكي ثِرَوذة كوردستاندا لةهةرَيمي كة هةرضةندة مافي بةكاربةر. ياساي بة

كردووة. بةكاربةردا مافةكاني ثرسي لةطةَل مامةَلةي تر وردبينانة طرتَوتةوةو اليةني زَور و كوردستان
بةكاربةران ،بةَالم مافي ثاراستني بَو ياساين ضةترَيكي ،هةرضةندة هةرَيمدا و لةعَيراق ياسايانة ئةو هةبووني هةموو
سةرثَيضيكردن و وخَودزينةوة جَيبةجَيكردن بواري نةخراونةتة ياسايانة ئةو كة لةوةداية طةورة طرفتي راستيدا لة

هةية.

؟  ضية بةكاربةر بةكاربةرو مافي ثَينجةم:
ثَيناسةكان لة يةكَيك كراوة. بَو بةكاربةر جَوراوجَور ،ثَيناسي ثَيي روانينةكان بة و قَوناغةكان طةشةكردني بةثَيي
ثَيداويستي بةدةستهَيناني بةمةبةستي  دةكات ئاَلوطَوِر كة كةسةي لةو بريتيية بةكاربةر  كة لةوةي بريتيية

خَوي. ثيشةيي كاري ضوارضَيوةي دةرةوةي لة وخزمةتطوزارييةكاني
سروشتي هةركةسَيكي بريتيية لة» ،بةكاربةر نوَينةراني عَيراق ئةنجومةني ٢٠١٠ي ساَلي ١ي بةثَيي ياساي ذمارة
وةرطرتن لَييان». لةرةشنووسي سوود ئامانجي بة دةهَينَيت بةدةست خزمةتطوزارييةك كاَاليةك يان مةعنةوي يان
مةعنةوي كاَالية يان سروشتي كةسَيكي هةر هاتووة» كوردستانة لةثةرلةماني كة بةكاربةر مافي ثِرَوذة ياساي
يان كةسي ئارةزووةكاني يان ثَيداويستي تَيركردني بةئامانجي بةكرَيدةطرَي يان دةكرَي خزمةتطوزاريةك يان

هاتووة». ياسايةدا ئةم دةقي لة كة اليةنةكاني زؤر ناوماَلي لة
سيسةماتيكي سيفةتي كة هةوَالنةية ئةو كراوة،لةوانة»  بَو جياجياي ثَيناسةي  بةكاربةريشةوة مافي لةبارةي
لةمافي داكَوكيكردن بَو حكومييةكان دةزطا و مةدةني كَومةَلطاي لةاليةن ودةدرَيت هةية بةردةوامي و
وةديهَيناني و بةكاربةران بَو دةستةبةر دةكات وخزمةتطوزاري كة شمةك اليةنانةي ئةو بةرامبةر بةكاربةر

خواستةكانيان».
مافي ثاراستني لة» بريتيية بةكاربةر مافي كة هاتووة عَيراقيشدا ثةرلةماني ٢٠١٠ي ساَلي ١ي ذمارة ياساي لة

زيان ثَييان». طةياندني لة رَيططةطرتن بةكاربةر و
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دَلنياييبوون و سةالمةتي يةكةم: مافي بةشي

خَوراكي و كاَالو بةرهةم لة ثِركردووة بازاِرةكانيان ئةوان دةثرسَيت؟ ئَيمة لة كَي ضي؟ و ئةماني ضي «سةالمةتي
لةوانة خَوكةس بيخَوينةوة؟ و بيخَوين و هةَلبذَيرين خراثانةدا ئةو نَيوان لة ناضاركراوين ئَيمةش ، زَورخراث
هيض خراثة،كة خَوراكي بةكارهَيناني سةردةمة،هَوكارةكةي ئةم نةخَوشييةكاني ٪٩٠ دةخَوم ناثَيضَيتةوة،سوَيند

تَيدانية» سةالمةتيييةكي
تيمةكانمان- بَو بةغدا شاري بةكاربةر لة مافي لة بواري داكَوكيكردن لَيدواني ضاالكوانَيكي -

هةية  بَوي كة لةو بةرهةمانةي ثارَيزراوبَيت هةية ئةوةي مافي بةكاربةر كة دَيت ،بةواتاي ئةوة سةالمةتي مافي
و سةالمةت بةرهةمةكان واية ثَيويست كة دَيت واتاية بةو وتةندروستي،هةروةها سةرذيان بخاتة مةترسي و زيان
تةندروست بةرهةمانة ئةو بةكارهَيناني رَينماييةكاني وبةكارهَيناندا،هةروةها دروستكردن لةكاتي بن تةندروست
هةَلناستن بةرهةمهَينةكان اليةنة كة ثَيشبيني ئةوةدان لة خَويانةوة بةكاربةران لةاليةن هةروةها بةكاربةر. بَو بن
لةاليةك كة دةركةوت راستيدا لة بةَالم بةخش. زيان و خراث بةرهةمي خستنةبازاِري و  بةرهةمهَينان بة
كة رةضاوي بةرهةمدةهَينرَيت زَور بةرهةمَيكي ،لةوالشةوة بةرهةمدةهَينرَيت بةخش زيان و خراث بةرهةمي
و كَومثانياكان ناتةندروستي كَيبِركَيي لة و ئازاددا بازاِري لةسايةي ،تةنانةت تيايداو نةكراوة بةكاربةر سةالمةتي

. خراثدا بةرهةمي وبةرهةمهَيناني الساييكردنةوة
هةن،لةوانة: ثَيوةرَيك ضةند جيهانيدا ئاستي لة ثَيوةركاني ياخود مافة ئةم جَيبةجَيكردني ئاستي زانيني بَو

بةكارهَيناني لة ئةنجامي بةكاربةر سةالمةتي بَو ثاراستني مافي هةية ثَيويست ثَيوةري و شياو سيستةمي -ئاخَو
خَويدا بةكاريدةهَينَيت؟ لنَيوخَوي وَالتةكةي كة و نَيودةوَلةتييةكان هةرَيمايةتي و ناوخَويي بةرهةمة

لةكاتَيكي دياريكراووبةدةستهَيناني بةكاربةر سةالمةتي ثاراستني بَو بةر دةطيرَيتة كة ضين رَيطايانة ئةو -ئاخَو
وخزمةتطوزارييةكان؟ دةرمان و بةرهةم لةبارةي تةواو زانياري

بةرهةمةكانيان طةرةنتيكردني بَو بةكاردةهَينن جيهانييةكانيان ثَيوةرة بةرهةمهَينان شوَينةكاني كارطةو -ئاخَو
جيهاني. ئيزَوي ثَيوةرةكاني نمونةي

بكشَيننةوة؟يان بازاِرةكان لة مةترسيدارةكانيان بةرهةمة دةكات ثابةند بةرهةمهَينةران كة ضين طةرةنتيانة ئةو -
خراثةكانيان بةرهةمة كة بكاتةوة بةكاربةرانة ناضاردةكات قةرةبَوي ئةو بةرهةمهَينةران كة ضين طةرةنتيانة ئةو

بةكارهَيناوة؟
تَيدادةكرَيت ضاكسازي كة ضين بوارانة و جيهاني دةطيرَيت،ئةو نيشتماني ثَيوانةسازي ثَيوةرةكاني لة رَيز -ئاخَو
ثَيداضوونةوةيان ناماوة ماوة جَيبةجَيدةكرَين؟ئاخَو كارا  بةشَيوةيةكي  سةالمةتي ثَيوةرةكاني ئاخَو لةوبوارةدا؟
كَونةكان كاردةكرَين؟ ثَيوةرة بة يان هةر سةردةم تازةكاني ثَيوةرة بطونجَيندرَين لةطةَل ئةوةي ثَيدادةكرَيت بَو
وةَالمةكان هةرضةند دةكات. دياريي بةكاربةر سةالمةتي طةرةنتيكردني ئاستي ثرسيارانة ئةو  وةَالمدانةوةي
لةبواري لةدونيادا  ئَيستا شارةزايان راي بةثَيي ثَيضةوانةوة. بة و كراون طةرةنتي باشتر مافة ئةو ثَوزةتيظ بن
مةترسي لةبارةي هوشياري كة  دةبينيتةوة بةرهةم بةدةطمةن رادةية ئةو تا كراوة زَور  كارَيكي سةالمةتيدا

نةكردبَيت. طةرماو..تد،دياري وثلةكاني وكَوطاكردن وهةَلطرتن بةرهةمةكة بةكارهَيناني
دَلنياييبوون و سةالمةتي مافي بَو لةوةدةكاتةوة جةخت نوسراوةكاني ثَيي بة نةتةوةيةكطرتووةكان بةكورتي

خاَالنة رةضاوبكرَيت: ئةم ثَيويستة
. بكرَيت بةرز دةستةبةر كوالَيتي وخاوةن دَلنياكةروة ثارَيزراووسةالمةتوو بةرهةمي ١-ثَيويستة
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. و كارايي باشي وئاستي بةرهةمةكان بذاردةكردني بَو ئاسانكاري ٢-ثَيويستي هةبووني
لةبازاِرو زيانبةخشةكان مةترسيدارو  بةرهةمة طةِرانةوةي بَو كارا نووسراو رَيساي ياساو  هةبووني ٣-ثَيويستي

. بةكاربةراني قةرةبَوكردنةوةي
توَيذينةوةي ضاوثَيكةوتنةكان و طروثةكان وديدارو فَوكةس لة دةرئةنجامي كة دةرئةنجامانةي ثَيي ئةو بة بةَالم

كة: دةركةوتووة وةريانطرتووة بَومان ضاودَيريية ئةم راثَورتي تيمةكاني كةيسةكان
ثَيوانةي كَومةَلَيك هةية ئةوةي و ثَيوانةسازي بَو نية كارا سيستةمَيكي كوردستان لةهةرَيمي نة و لةعَيراق +نة

كَونة!
خراثداية! لةئاستَيكي بةرهةمةكان كواليتي خراثي لة +لَيثَيضينةوة

ضاودَيري و  كَونترَوَل كواليتي لة هةر  حكومةت جياجياكاني ليذنة لة ئةوةي  سةالمةتي ضاودَيري +كارةكاني
بازاِرةكان كَونترَوَلكردني  لةئاستي ولةوالشةوة ثةرتةوازية  ...تد،لةاليةك  و بازرطاني ضاودَيري و تةندروستي 

هةن. لةبازاِردا كة خراثةنين وبةرهةمة كاَالوشمةك ئةو وهةموو
كة لةبازاِرةكاندا نية شير وتةنانةت ودةرمان ئاو و خَوراكي بةرهةمة ئةو بة متمانيةيان لةهاوَالتيان زَور +رَيذةيةكي

هةية.
ثَيويستة  كة  سستمةكةداية نةبوونى لة كَيشةكة دةَلَيت» لةبةشداربوواني سلَيمانيدا،يةكَيك لةفَوكةس طروثي  
كة بكةين دروست وا كارَيك بكةين سستمَيكى تاوةك حكومةت زةخت بخةنة سةر ِرَيكخراوةكان هةموومان
شمةكة ئةم تاضةند بَلَيت بازاِر ضووة كة نةبَيت ئةوةى ترسى تاك ئةوةى بؤ بازاِردا لة بكات كواليتى ئيدارةى
كاتَيك حكومةتدا و نَيوان خةَلك لة هةية وآلتةدا غةَلةتة، دابِرانَيك سستمى كواليتى لةم واتة بةكارهَينانة، شياوى
سستمى ثَيويستة طوَيم بؤ دةطرَيت، اليةنَيك كوَى شكات بكةم ض لة نةشياوة كة ئةهَينم بةكار شمةكَيك من
لةنَيوان توند ثةيوةندييةكى نةبوونى بكات، بازاِر و بةكاربةر و حكومةت تةنزيمى كة دابِرَيذرَيتةوة كؤنتِرؤَل كواليتى
سةرثَيضيكردنةوة لةبةر دوكانَيك ئَيمة نموونة بؤ دةكات درووست بؤ كَيشةمان شَيوة بةهةمان دامودةزاكاندا

.» بؤ كردنةوةى! وةرطرتووة اليةني تةندروستي لة مؤَلةتى لةوالوة دةكةين سةير دادةخةين
لةو ،لةيةكَيك ئةنجامدراوة ضاودَيريكردنةدا ئةم راثَورتي لةضوارضَيوةي كة راثرسييةي ئةو دةرئةنجامي بةثَيي
دةفرَوشرَين بازاِرةكاندا لة كة هةية بةوخواردةمةنيانة متممانةي ضةند كة بةوةي تايبةتة و كراوة كة ثرسيارانةي

بوون: ،دةرئةنجامةكة بةم شَيوةية
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ذمارة(١) خشتةي
بازاِرةكان رووندةكاتةوة خواردنةكاني متمانة بة ئاستي

َيذةي ر
٪

كَوي طشتي دهَوك موسَل سلَيماني كةركوك هةولَير بةغدا خواردةمةنيانة بةو متمانةت ضةند  تا
دةفرؤشرَين؟ بازاِرةكاندا لة كة هةية

٢,٨٦ ١٧ ٢ ١ ٥ ١ ٣ ٥ زَور

٦٢,٢٨ ٣٧٠ ٧٧ ٥١ ٥٣ ٦٠ ٦٢ ٦٧ تاِراددةيةك

٣٤,٨٤ ٢٠٧ ٢١ ٤٨ ٣٧ ٣٩ ٣٥ ٢٧ هيض متمانةم نية

٩٩,٩٨ ٥٩٤ ١٠٠ ١٠٠ ٩٥ ١٠٠ ١٠٠ ٩٩ كَوي طشتي

طرتويةتَيوة ثارَيزطاية شةش لةو راثرسييةكة كة هاوَالتيانةي ئةو ٪٩٧ لة زياتر كة دةردةكةوَيت بَومان لةوخشتيةدا
بة هةية متمانةيان زَور ٪٢,٨٦ نية،تةنها بازاِرةكان بةخواردةمةنَيكاني متمانةيان هيض يان تاِراددةيةك لةنَيوان

بَوكرد. ئاماذةمان سةروة كة الي هاتووة ئةوة ئةنجامي لة متمانةية ئةوةش ديارة ئةو نةبووني بازاِرةكان
،ئةم راثرسيدا لةهةمان ماَالن خواردنةوةي ئاوي ثارَيزراوي و سةالمةتي ئاستي و  متمانةكردن لةبارةي

كةوتَوتةوة: دةرئةنجامانة
ذمارة(٢) خشتةي

ئاوي خواردنةوة لةماَالن رووندةكاتةوة بة متمانة ئاستي

٪ رَيذةي كَوي طشتي دهَوك موسَل سلَيماني كةركوك هةولَير بةغدا بؤِري ماآلن بة ئاوي  ئايا متمانةت
خواردنةوة؟ بَيت بؤ ثاك هةية

٣٠ ١٧٧ ١٣ ٢٧ ٣٠ ٣٢ ٥٩ ١٦ بةَلَي

٦٩,٩ ٤١٢ ٨٧ ٧١ ٦٥ ٦٨ ٤١ ٨٠ نةخَير

٩٩,٩ ٥٨٩ ١٠٠ ٩٨ ٩٥ ١٠٠ ١٠٠ ٩٦ كَوي طشتي

ماَالن خواردنةوةي ئاوي بة متمانةيان راثرسييةكة نموونةي ٪٣٠ دةردةكةوَيت،تةنها لةوخشتةيةشدا وةك
بةشداربوواني يةكَيك لة زَورترة،وةك بةئاو متمانة خَوراكييةكائةوة ماددة بكةينبة ئةطةر بةراوردي هةية،ئةوةش
زياترة لةوةي متمانةمان دابيندةكرَيت،هَيشتا حكومةتةوة ئاو لةاليةن ئةوةي دةَلَيت(لةبةر طروثي موسَل فَوكةس
هاوَالتيان بةهيض شَيوةيةك كة كَومثانياكانةوة لةاليةن بثارَيزرَيت،نةك لةاليةن حكومةتةوة هاوَالتيان سةالمةتي

خَويان دةوَيت). سوودي تةنها و لةاليان نين طرنط
و لةدهوك متمانةيةش ئةو نةبووني نية، ماَالن ئاوي بةسةالمةتي متمانةيان ٪٧٠ نزيكةي بةرامبةريشدا لة بةَالم
نةخَوشي كةوتةوة ضةندين ئاوةوة طرفتي بةهَوي رابردوودا ساَالني لة كة ئاستداية،بةتايبةتي لةبةرزترين سلَيماني

كَولَيرا! نةخَوشي لةنَيوانياندا
راطةياندين: ثَييان بةشداربووان طروثةكان فَوكةس دةرئةنجامي لة بةرهةمةكانةوة ثشكنيني لةبارةي
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خواردمان بةياني بَو كِري و و ثةنيرم بازاِر ضوومة هاوين ثارساَل ) كة وةرطيرابوو، دةَلَيت كةيسانةي لةو يةكَيك
تَيكضوو ثةنيرةكة كة  دةركةوت دواي  ، نةخَوشخانة  طةيةندراينة بةثةلة  و  رشاينةوة خَيزانةكةم  ،هةموو
لَيدوانة ئةو خواردنةوة).بةثَيي هَوي بة بوون ذةهراوي ديكةش كةسي دةيان بووين لةوَي ئَيمة كاتةي بوو،هةرلةو
خَوراك كة طةدةوة نةخَوشييةكاني بةهَوي مردن ئَيستا بَالودوكرَينةوة هةرَيمي كوردستان لة رَوذنامةوانيانةي كة

زَوربووة. بنضينةييانة هَوكاري وخواردنةوة
تةنانةت نةثارَيزراوة دَلنياييان مافي دَلنيانين و نية،بةَلكو خواردنةوة لةخَوراك وئاوي تةنها هاوَالتيان دَلنيانةبووني
هةرَيمي و عَيراق شيري (دياالك)لةبازاِرةكاني منداَلةكانيان،لةو ضوارضَيوةيةشدا بَونموونة دةيدةنة شيرةي كة بةو
حكومييةكان اليةنة ثَينةضوو زَوري  منداَالن،بةَالم بةكارهَيناني بَو نية شياو كة بوو ئةوة تووشي كوردستان 
بَو دةرضووةوشياوة كَونترَوَل كواليتي لة شيرة ئةو كة رايانطةياند رةتكردةوةو ئةوةيان فةرمي نووسراوي بة
لةنموونةي خَوي وةرنةطرتَوتةوة. كوردستاندا متمانةي و عَيراق شير لةبازاِرةكاني هَيشتا ناوبانطي بةَالم بةكارهَينان.

شَيوةية دةركةوتووة: بةم دةرئةنجامةكان شيرةوة لةبارةي لةثرسيارَيكدا راثَورتةدا راثرسييةكةي ئةم

ذمارة(٣) خشتةي
شيري قوتووي منداَالن رووندةكاتةوة بة متمانة ئاستي

٪ رَيذةي كَوي طشتي دهَوك موسَل سلَيماني كةركوك هةولَير بةغدا قوتووي شيري بة متمانةت  ئايا
بازاِرةكان لة كة هةية  منداآلن

؟ دةفرؤشرَيت

١٣ ٧٧ ١٣ ١٢ ١٢ ٩ ١٦ ١٥ بةَلَي

٣٦,٨ ٢١٨ ٣٥ ٤٣ ٣٩ ٣٣ ٢٩ ٣٩ نةخَير

٥٠ ٢٩٦ ٥١ ٤٥ ٤٣ ٥٩ ٥٣ ٤٥ هةندَيكجار

٩٩,٨ ٥٩١ ٩٩ ١٠٠ ٩٤ ١٠١ ٩٨ ٩٩ كَوي طشتي

اليةني وةك دةيكةين كة خؤمان فةحسانةى ئةو يةكةميان ، هةية  ثشكنينمان دووشَيواز
ئةو هةية كؤنتِرؤَل كواليتى  لة كة فةحسانةى ئةو دووةميان تةندروستي،  ضاودَيري
لةفةحسدا دةرنةضونى ثاش شمةكَيك سةر طومانخستنة دواى كة هةية ثةيوةندييةمان
دروست كردوين، بؤ كَيشةى ئَيمة كة حالَةتةى ئةو بكةين، ئيجرائات ئةوة دةتوانين دواى

كؤنتِرؤَليش  كواليتى  و تةندروستى بؤ كَيشةى  كة (  baj number)كؤدة كارثَينةكردنى
هةرَيمةوة دَيتة كة ئةو شمةكانةى ، ثَيناكرَيت كاري ياساي عَيِراقى كةبةثَيى كردووة، دروست
بؤ ياساكة هةية، ضونكة طؤِران بة ثَيويستى عَيِراقيي مواصةفاتى عَيِراقيية،مواصةفاتى بةثَيى
لةطةَل كة دادةنَين تازة ياساى وآلتان بيروِرا دةطؤِرنةوة ساآلنة دةطةِرَينةوة, كؤن ساآلنَيكى

هةروةكو خَويةتي! ساَلة ضةندين كوردستان هةرَيمي و لةعَيراق بطونجَين،بةَالم سةردةمدا



1818

كوردستان ء لةعيَراق بةكاربةر مافةكانى ِرةوشي ِراثؤرتى

نموونةي ٪١٣ رَيذةي تةنها بازاِر هةية بةدةرمانةكاني متمانةيان ئةوانةي بَومان دةردةكةوَيت،كة لةوخشتةيةدا
هةية. متمانةيان جاردا لةهةندَيك ياخود نية متمانةيان يان نموونةكة ي ٪٨٦ لة وزياتر راثرسييةكةن

بةهيض وسةالمةتي مافي دَلنياييبوون كة دةردةكةوَيت ،بَومان بكةين سةرةوة الي خشتانةي ئةو تةماشايةكي ئةطةر
شيري وخواردنةوةو خواردن لةرووي هةية لةبازاِردا كة شَيواوةييةي لةو لةوةداية نةثارَيزراوة،طرفت شَيوةيةك
نةثارَيزراوةومافي مافةكاني نةخَوشيش بةكاربةري لةوةشداية طرفت نةخَوشيطةلَيكن،بةَالم منداَالنةوة،سةرضاوةي
دَيوةزمةيةكي بَوتة وتةنانةت بازاِرةكانةوة دةِرذَيتة خراث دةرماني بةلَيشاو ئةوةتا نةثارَيزراوة، وسةالمةتي دَلنيابوون
و بازرطاني دةرمان دةكةن كة ئةوانةي ئَيستا عَيراقدا و كوردستاندا.لةكوردستان هةرَيمي لة عَيراق و طةورة
هةموسووض ودوكانَيك نين،لةسةر دةرمانةكان شارةزاي هيضيان دةينووسن ئةوانةي و كة دةيفرَوشن ئةوانةي

روودةدات! ضي كةس نازانَيت دانراوة و دةرمانخانةيةك
كة دةركةوتووة هةرَيم و عَيراق بازاِرةكاني  دةرمانةكاني كواليتي لةبارةي راثَورتةكةمان  راثرسي لةنموونةي
ونةخَوشخانةكانيهةرَيم وبةلَيشاو كردَوتةسةر نةخَوش بةخراثي كاريطةري ئةوةش و هةية لة شَيواوي جَورَيك

دةكةن: هةرَيم لةدةرةوةي روو نةخَوشةكان

ذمارة(٤) خشتةي
رووندةكاتةوة هةرَيم و عَيراق لة دةرمان كواليتي

٪ رَيذةي كَوي طشتي دهَوك موسَل سلَيماني كةركوك هةولَير بةغدا دةرمانانةي كوالَيتيئةو  ئايا
هةن هةرَيمدا و عَيراق  لة

ضؤنة؟
٣,٢ ١٩ ٠ ٢ ٢ ٢ ٦ ٧ زَورباشة

٣٩,٩ ٢٣٧ ٣٠ ٣٢ ٤٦ ٣٦ ٣٩ ٥٤ باشة
٢٦ ١٥٥ ٤٨ ٢٠ ٢١ ٢٤ ٢٠ ٢٢ خراث

١٣,٣ ٧٩ ٩ ١٩ ٦ ١١ ٢٨ ٦ زَورخراثة
١٧,٥ ١٠٤ ١٣ ٢٧ ٢٠ ٢٧ ٧ ١٠ نازانم
٩٩,٨ ٥٩٤ ٩٩ ١٠٠ ٩٥ ١٠٠ ١٠٠ ٩٩ كَوي طشتي
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تةندروستي ثاراستني مافي دووةم: بةشي

بواري خؤراك: يةكةم: ثَيشَيلكاري
بة دةرمان دةبَيت دكتؤر كةوت نةخؤش ئَيكسثايةرةوة خؤراكي و كاآل بةكارهَيناني بةهؤي  بةكاربةر ((ئةطةر

شاري  دانيشتوَيكي وت دةبَيت» وةهاي ضؤن حاَلمان بوون ئَيكسثايةر دةرمانةكانمان ئةطةر ئةي بكاتةوة، ضاكي
هةولَير.

لة «مافةكان» يةكةم بةشي ضوارضَيوةي لة سياسيةكان» و مةدةني «مافة يةكةم خاَلي لة «٣١» ماددةي بةثَيي
هةموو مافي تةندروستي «ضاودَيري  عَيراقدا: هةميشةيي دةستوري لة ئازاديةكان» و  «ماف دووةم دةروازةي
دامةزراندني بة ضارةسةري و خؤثاراستن ئامرازةكاني و دةدات طشتي تةندروستي بة بايةخ دةوَلةتيش عَيراقيةكة،
«٣٣» ماددةي لة يةكةمة دةكات». هةرضي بِرطةي و دةزطا تةندروستيةكان دابين نةخؤشخانةيةك جؤرة هةموو
تةندروستدا ذينطةيي بارودؤخَيكي لة مافي هةية تاكَيك «هةموو تَييدا هاتووة عَيراقيدا، دةستوري خاَلي هةمان ي

بذيت»
٢٠١٠ ي عَيراقي و  ساَلي (١) ، ذمارة بةكاربةر ثاراستني لة ياساي بةشي يةكةم لة دوو ماددةي هةروةها بةثَيي
زامنكردني «ئامانجي ياساية ئةم هاتووة مادةيةدا ئةو يةكةمي بِرطةي لة ناوبراو ياساي ئامانجةكاني ضوارضَيوةي لة

ثَيطةياندني». هؤي زيان دةبَيتة كة رةفتاري ناِرةوا ثاراستنيةتي لة و بنةِرةتيةكاني بةكاربةر مافة
لة هاوشَيوة تري بِرطةي دةق و دةيان هةبووني سةرباري و باسكران ياساييانةي دةستوري و بِرطة ئةو سةرباري
مةترسيداية ثِر دؤخَيكي بةكاربةر لة سةالمةتي و ذيان كةضي كوردستاندا، هةرَيمي و عَيراق ضوارضَيوةي ياساكاني

هةِرةشةلَيكراوة. مردن ئةندازةي تا و
حكومةتي هةرَيمي عَيراقي و لة حكومةتي هةريةكة لة تر ضةند وةزارةتَيكي بةشاني وةزارةتي تةندروستي شان
خؤراكيةكان بةرهةمهَيناني كاآل شوَينةكاني و بازاِر تةندروستي بؤ بةدواداضووني اليةني تايبةتيان ليذنةي كوردستان
ضاودَيري ثرؤذةي تيمةكاني دراوةتة كة ئامارةش و بةثَي ئةو داتا دةكةن، سةردانيان دةوري بةشَيوةي و ثَيكهَيناوة
ئةم ئامانجي ديارة دراون. سزا جياواز بةشَيوةي لةمبارةيةوة سةرثَيضيكار اليةني بةكاربةر،ضةندين مافةكاني
ئةم نةيانتوانيوة داخة كة جَيي بةآلم باشتردا، ئاستَيكي لة بةكاربةرانة ثاراستني تةندروستي هةَلمةتانةش و ضاالكي
خراث خؤراكي و كاآل مةترسيةكاني لة بةكاربةران لةوةي نةبوونة سةركةوتوو و بثَيكن وةك ثَيويست ئامانجة
و ليذنانة ئةو زؤري بةشَيكي كراوة تَيبيني بازاِرةكاني وآلتيان لَيثِر كراوة. هاوكات كة بثارَيزن ضوو بةسةر و ماوة
لةسةر هيض زانياريةكيان و رادةثةِرَينن كارةكانيان طشتي تةندروستي ثاراستني ضوارضَيوةي تةنها لة ئةندامةكانيان

نية. بةكاربةر مافةكاني
بةكاربةر مافةكاني ضاودَيري ثرؤذةي تيمةكاني بة دراون بةتايبةت حكوميةكانةوة دامةزراوة لة ئامارانةي ئةو
لة رؤذانة راطةياندنةكانةوة لة يان راستةوخؤ حكوميةكان زاري بةرثةسة لةسةر كة زانياريانةش و ئامار ئةو و
دةكرَينةوة، بآلو قاضاغ و قةلب يان ضوو ماوةبةسةر دةرماني و خؤراك لةناوبردني و دةستبةسةرداطرتن بارةي
وةكضؤن كوردستان، هةرَيمي و عَيراق بازاِرةكاني بَيسةروبةري و بةكاربةر دؤخي بؤ مةترسيدارن ئاماذةيةكي
لة وخواردةمةني، كاآلي جؤري  خراثترين ساغكردنةوةي مةيداني بوونةتة بازاِرةكان ئةوةي  بؤ  ئاماذةيةكيشن
ثَيداويستي و دةرمان تا و رؤذانة بنةِرةتي خؤراكي و طؤشت تا و منداآلن قوتووي شيري  تا خواردنةوة ئاوي
ثَيوانةسازي دةرةوةي لة و تةندروستي رَينمايي لة دوور و ياسايي نا بةشَيوةيةكي ناخؤراكيش كةلوثةلي و ثزيشكي
مةرجة نةكردني وفةراهةم وةرنةطرتن بةهةند سةرباري بةرهةمهَينراون، ناوةخؤ لة يان كراون هاوردة ستاندارد
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خؤراكيةكان. كاآل وعةمباركردني طواستنةوة تةندروستية ثَيويستةكاني
هةرطيز تةندروستيةكان ياسايي و سةرثَيضي دةستبةسةرداطرتني و بةدواداضوون هاوبةشةكان بؤ ليذنة ضاالكي
و خراث كاآل ئةو ديمةني بَيزةوةري و ليذنانة ئةو ضاالكيةكاني ثةخشكردني تَيبينيمان لةسةر بةآلم ناطرين، ناديدة
و هؤكارن هةية نَيطةتيظيان ثَيمانواية كاريطةري هةية، شاشةي تةلةفزيؤنةكان لةسةر بةسةرضوانة و ماوة بؤطةن
حكوميةكان و نَيوةندة لة جياوازي راي كاريطةرية ئةم بةجؤرَيك بةكاربةران، لة بةشَيك ترسي و بؤ دَلةراوكَي
خؤراك ضاودَيري بةرَيوةبةرايةتي بةِرَيوبةري ساالر مستةفا» «دكتؤر لةمبارةيةوة كردوة، دروست ناحكوميةكانيش
بةرنامةيةكي «كة هات لَيذنةكة بن ئاطادار نيسبةت بةرنامةكةي بة ـ ووتي: هةولَير لة تايبةتدا ديمانةيةكي لة
هةرَيمي لة و بازرطانيةكان شوَينة و بازاِر كردني ضاودَيري تايبةتةكاني ليذنة ضاالكي بة تايبةتة تةلةفزيؤني 
ثشيلة» و «مشك وةك حكومةت سياسةتى بةآلم لَيكردوون دةستخؤشيمان ئَيمة ـ كوردستان ثةخش دةكرَيت
بةآلم دروست بَيت ئَيستا بؤ بكرَين، رةنطة  فةزح راطةياندنةكان لة خةَلكي بطرين و و يةك بكةوين بةدووي
ئَيمة ياسا و دةبَيت شتَيك هةموو ثَيش بدرَين سزا و بطيرَين ئةوةي ثَيش نازانم، دروست بة ئاييندة من ئةمة بؤ
بزانَيت بيخوَينَيتةوة كةسَيك هةر دةستيان و بطاتة ئاساني بة خةلك و ئاشكرا بَيت و روون و وورد وا رَينماييمان

نية)». هَيشتا ياسايةمان ئةو كة ) دةكرَيت محاسةبة ياسا ثَيي بة ئينجا دةطرَيتةوة ئةو ثيشةي رَينمايي كام
تا بدةن ليذنةكان ضاالكي بة زياتر ميدياكان بايةخي دةكات كةركوكيش ثَيويست قايمقامي ساَلةيي» «كامل بةِراي
ئةنجامداوة بةدواداضوون و بواري ثشكنين لة باشيان «ليذنةكانمان كاري ئةو دةَلَيت ببَيت، باشتر بازاِر بارودؤخي

نةبووة». ثَيويست وةك كاريطةريان هةَلمةتةكانمان بؤية ثَينةداوة، بايةخيان راطةياندنةكان بةآلم
لة شاشةي دوكاندارةكان بازرطان و تةندروستيانةي سةرثَيضية هةموو ئةم دةروونيش ثيشانداني راي ثزيشكاني بة
كاآلي بووني خراث و كردن بؤطةن و ثيسي ضَيشتخانةكان هةية بة ثةيوةندي ئةوةي بةتايبةتي تةلةفزيؤنةكان،
سةر بؤ يةكةميش دةبَيت، بةثلةي بةكاربةرةكانةوة دةرووني اليةني بةسةر نَيطةتيظي رةنطدانةوةي خؤراكيةوة،
سةرباري هَيناوة، بةكاريان و كِريوة خواردةمةنيان يان خواردوة نانيان بازرطانيانة شوَينة و ضَيشتخانة لةو ئةوانةي
و بةكاربةران نَيوان متمانةي نةماني و الوازبوون هؤكاري بوونةتة ديمةنانة ئةم هاوكات ئابورييةكاني،  زيانة
بؤ بةكاربةران وةآلمي لة بة رووني ئةمةش ئةندازةيةكي زؤر، فرؤشتني خواردمةنيةكان تا و بةرهةمهَينان شوَيني
هيض ٪٣٥ كة بةِرَيذةي دةردةكةوَيت عَيراقدا بازاِرةكاني خؤراكيةكاني بة كاآل متمانةيان بة تايبةت ثرسيارَيكي
وةرطيراويش نمونةي ي ٪٣ تةنها و هةية ثَيي راددةيةك متمانةيان تا بةكاربةرانيش ي ٪٦٢ و نيية ثَيي متمانةيان

هةية. ثَي زؤريان متمانةي

رووندةكاتةوة عَيراق ئاستي لةسةر خواردةمةنيةكان بة بةكاربةران متمانةي راددةي خوارةوة ضارتي

هةرَيمي و عَيراق بازاِرةكاني تةنينةوةي
و خواردةمةني و كاآل بة كوردستان
ضوو، بةسةر ماوة و خراث دةرماني
كة بةرضاو راستيةكي بة بووة دةمَيكة
ئاستي لة بةرثرساني دةوَلةت تةنانةت
ئةم ثَيدةدةن. ئاماذةي جياوازةوة
بةشَيوةي بازاِرةكان، ئَيستاي دؤخةي
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نةخؤش و منداَل بؤ بةتايبةتي مةترسية ئةم مةترسي، بةر  خستؤتة بةكاربةريان ذياني و سةرماية جياوازةوة
و ضيبس و  كَيك ئةو زؤري بةشَيكي كة منداآلن يةكةميش  ثلةي  بة كةوتؤتةوة،  قورستر  دووطيان ذناني و 
بةشَيوةيةكي دةيكِرن، عارةبانةكان سةر و قوتابخانةكان حانوتي و الكؤآلن دوكانةكاني لة خواردةمةنيانةي
طةرمي ثلةي رةضاوي و هةَلدةطرن و شَي بةردةكةوَيت خؤريان رؤذانة تيشكي و دةكرَين عةمبار ناتةندروست

ذةهراوي ببَيت. خؤراكيةكانيان مادة هةية ئةوة ئةطةري كة ناكرَيت، شوَيني هةَلطرتنيان
خاوةني بؤ بردبوويةوة ببوو، كاتَيك ئَيكسثايةر بوو كِري ضثسَيكي حانوت لة ناوةندية و قوتابخانةي لة «كضةم
بوو نازةنين قسةي ئةمة لَيكردبوو» شكاتي قوتابخانة بةِرَيوةبةري الي ئةويش ناضار وةرنةطرتبوةوة لَيي حانوتةكة،

راطةياندن. ئَيمةي تيمةكاني بة كة
ئَيمة ضةندين تيمةكاني طةيشتوة، تةندروستيان بة زيان خراثةوة قووتوي شيري بةهؤكاري منداآلن هةروةها
دياريكراوي جؤرَيكي بةكارهَيناني دواي دةكرَيت طومان كة كردوة تؤمار منداآلنيان نةخؤشكةوتني  حالةتي

 ٢٠١٢ ساَلي عَيراق فيدراَلي هاتبن. حكومةتي توشي هةرزانتر شيرَيكي شيرةكةيان بة طؤِريني دواي يان شير
بؤ ناشَيت ضونكة دةركردوة منداآلني شيري دياالكي و بةكارهَيناني فرؤشتن قةدةغةكردني و كؤكردنةوة بِرياري
ثارَيزطاي ئةنداماني ئةنجومةني كةضي كرا، جَيبةجَي كوردستانيش هةرَيمي لة بِريار و هةمان مرؤظ، بةكارهَيناني

خوار  منداآلني بة تايبةت ظيناميالي دياالك شيري لة تةن ٢٨٠٠ نزيكةي بةسةر طرتووة دةستيان بةغداد
لةطةَل نةبووة هاوتا كة بةغداد عَيراقي لة شاري بازرطاني تايبةت بة وةزارةتي كؤطايةكي لة ساَلي يةك تةمةني
لةطةَل تا كردوة هاوردة شيرةي ئةم رَيككةوتنَيكدا مياني لة عَيراقيش بازرطاني وةزارةتي و عَيراقي، مواسةفاتي
وةزارةتي زاري بةرثرساني سةر لة هةواَل سةرضاوةكاني بةكاربةران، سةر بكاتة مانطانة دابةشي خؤراكي بةشة
بِرةش ئةم و دابةشكراوة، وةزارةت بة سةر كؤطاي هةندَي لة شيرة لةم بةشَيك كة دةكةن ئاشكرا ئةوة بازرطانيش

ميدياييةكانيش  سةرضاوة عَيراق. ناو بَيتة بووة بِريار و دةبَيت ٦٠٠٠ تةن كة نزيكةي شيرةية ئةو بةشَيكي كةمي
بؤتةوة. بآلو عَيراقدا بازاِرةكاني بة شيرة جؤرة لةم تةن ٤٠٠٠ كة نزيكةي كردؤتةوة بآلو ئةوةيان

دةدايَي، قوتووم شيري بوو بضووكتر ئَيستا لة تةمةني كضم «دانياي ووت: هةولَيري شاري بةتيمةكاني دانيا دايكي
بوو، نزيك هةرزانتر تر كة بةيةكَيكي طؤِري بؤ شيرةكةم ناضار بوو خراث باري مادديمان ماوةيةك بةآلم ثاش
و دايَي دةرمانيان مغةزي و لةوَي بردمانة نةخؤشخانة و و نةخؤش كةوت دانيا زؤر لة ئَيستا، بةر نيو و ساَلَيك
هةر نا». يان شيرةكةية خةتاي سةداسةد كة نةكردةوة تةئكيدي بةآلم بووة مةعيدةي ئيلتهابي توشي طؤتي دكتؤر
بة منداَلةكةي دايكَيك كة بة كةوتووة ضاويان تيمةكانمان فَيركاريدا راثةريني نةخؤشخانةي و لة هةولَير شاري لة

بؤ ماوةي  رشانةوةوة و بةرواري ٢٠١٢/١٢/٤ بةهؤي سكضوون لة ٣ مانطان تةمةن محموود» وشيار «ذيار ناوي
ثاشان  دةدايَي، دياالكم من شيري مانط بوو يةك «تا تةمةني ووتي: بؤ ئَيمة خةواندوة، ئةو نةخؤشخانة لة رؤذ ٣
تَيك زؤر تةندروستي جارةيان ئةم بةآلم دياالك، كردمةوة دووبارة بؤية لَيي نةهات، بةس طؤِري شيرةكةم بؤ
خراثتريش نةبوو بةَلكو باش هيض دايَي، بةالم عالجي نية و شيرةكة لة و سةرماي بووة طؤتي دكتؤر بردمة ضوو،

كردية». زؤري ئيلتيهابي مةعيدةي طؤتي داخيلي كرد دكتؤر و ئَيرة هينامانة بؤية بوو،
نمونةي لة بةكاربةران ي ٪٣٢ بةرَيذةي كة دةبَيتةوة روون ئةوة ثرؤذةكةمان، ثرسيارنامةي دةرنجامةكاني بةثَيي
زياني منداَليان قوتووةوة، شيري ثَيداني بةهؤي كوردستان، هةرَيمي و عَيراق ثارَيزطاي شةش لة وةرطيراو

ثَيطةيشتووة. تةندروستي
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منداَلتان هيض ئايا .٢٤ 
قوتوو زياني  بةهؤي شيري
ثَيطةيشتوة؟ تةندروستي

بةغداد هةولَير كةركوك موسَل سلَيماني دهؤك طشتي كؤي ٪ رَيذة

بةَلَي ٣٨ ١٩ ٢٤ ٤٥ ٣٠ ٢٨ ١٨٤ ٣١,٦
نةخَير ٦٠ ٧٦ ٧٦ ٤٨ ٦٦ ٧١ ٣٩٧ ٦٨,٣

طشتي كؤي ٩٨ ٩٥ ١٠٠ ٩٣ ٩٦ ٩٩ ٥٨١ ٩٩,٩

عَيراق ئاستي لةسةر  قوتوو  شيري بةهؤكاري  منداَل تةندروستي بة زيانطةيشتن  رادةي  خوارةوة  ضارتي
رووندةكاتةوة

خَيزانانةي ئةو زؤري هةرة بةشي ئةطةرضي
بة قوتوو شيري هةية، خؤرةيان  شيرة منداَلي
زؤري رَيذةيةكي بةآلم دةدةن،  منداَلةكانيان
كة نية قووتو شيري بة متمانةيان بةكاربةران
كوردستاندا هةرَيمي و عَيراق  بازاِرةكاني لة
ثرسيارنامةي ثرسيارَيكي وةآلمي دةفرؤشرَين، لة
بةكاربةر، مافي ضاودَيري ثرؤذةي بة تايبةت
بةكاربةران، لة وةرطيراو نمونةي ي ٪١٣ تةنها
٪٣٧ كةضي هةية، قوتوو شيري  بة متمانةيان
كة دةكةن بةوة ئاماذة وةرطيراو نمونةي ي

هةية. متمانةمان ثَيي «هةندَيجار» دةَلَين نمونةي وةرطيراويش ي ٪٥٠ و نية ثَيي متمانةيان

دةكاتةوة عَيراق روون ئاستي سةر لة قوتوو شيري بة بةكاربةران خوارةوة متمانةي ضارتي

ليذنة تا بةآلم ضووة، ماوةيان بةسةر خؤراكيانةي كاآل ئةو بةسةر دةستبطرَيت هةوَليداوة حكومةت هةرضةندة
بةسةرضووانة ماوة و خراث كاآل تايبةتيةكان بةم
بةسةر بازاِرةكاندا لة زؤري بةشَيكي دةزانن،
هةندَيكيان كة دةبَيتةوة ساغ بةكاربةراندا
دةستكاري بةسةرضووني و دروستكردن مَيذووي
شاري لة دةطؤِردرَيت، رؤذنامةنوسَيك و دةكرَيت
«بةرَيوةبةرايةتي ووتي: تيمةكانمان بؤ كةركوك
بةسةر طرتوة دةستيان كةركوك تةندروستي
نزيكةي كة تورشيات دروستكردني كارطةيةكي

بؤ  و تَيدابووة بةسةرضووي بةرهةمي تؤن  ٥٠
تورشيات كارطةية لةم دةبَيت ساَليش ثَينج ماوةي
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بةكاربةر هةزاران ساَلةدا ثَينج ئةم ماوةي لة ديارة دةكرَيتةوة». ساغ كةركوكدا بازاِرةكاني لة و بةرهةمدةهَينرَيت
زانياريانةش ئةو بةثَيي طةيشتووة. ئابورييان بة زيان و تةندروستي بة زيان تورشياتةوة ئةم خواردني رَيطاي لة
ئاطاداري و بةبَي بةرهةمهَيناني خواردمةني كارطةي عَيراقدا شاري هةندَي كةوتووة، لة تيمةكانمان كة دةست
سةر بؤ مةترسية زؤر مايةي ئةندازةيةكي تا ئةمة كة دامةزراوة، تةندروستيةكان اليةنة و دةزطا مؤَلةتي بةبَي

طياني بةكاربةران. سةالمةتي و تةندروستي
بةكاريان بةشي زؤري بةكاربةران راددةيةكة، بة عَيراقدا بازاِرةكاني لة كةلوثةلي ماوة بةسةرضوو ساغكردنةوةي
ضاودَيري ثرؤذةي بة تايبةت دةرةنجامي ثرسيارنامةي لة ئةمة كِريويانة، وةكضؤن كةمةوة بةاليةني يان هَيناوة
بةشداربوان ي ٪٥٩ كة دةردةكةوَيت عَيراقدا لة بةكاربةر دؤخي هةَلسةنطاندي بة تايبةت و بةكاربةر مافةكاني
بةشداربوان ي ٪٤١ لةبةرامبةريشدا كِريوة، بةسةرضوو يان ماوة يان خراث كةلوثةلي خؤراكي بةوةي دةكةن ئاماذة
لةسةر طشتية مةترسي ثيشاندةري بةرزةش رَيذة ئةم ديارة نةكِريوة. شَيوةيةيان لةو كةلوثةلَيكي هيض دةَلَين
ئيسالم كورد و و عةرةب طشتية بؤ رؤذانةية و خؤمان ئةنفالي بةآلم بوو سنوردار سةدام ئةنفالي » هةمووان،
سةر جؤري كؤنترؤَلي و ثَيوانةسازي دةستةي  سةرؤكي موئةيةد دكتؤر  وت هةمووان»وةهاي و مةسيحي و
كة ئةنفال ثرؤسةي لَيكضوواندني لة  طوزارشتَيك كوردستان، وةك حكومةتي هةرَيمي ثالنداناني وةزارةتي بة 
بةسةرضوو. هةروةها ماوة و خراث خؤراكي كاآلو بازاِري خستنة ثرؤسةي لةطةَل ئةنجامي دا كورد بة دذ سةدام
نيوز بةغدادية بؤ لَيدوانَيكيدا ئةلعةلواني» لة «ئةحمةد عَيراق ئةنجومةني نوَينةراني لة ئابووري ليذنةي سةرؤكي
بةسةرضوو، ماوة هاتنةناوةوةي شمةكي و  عَيراقي مواسةفاتي بة ناهاوتا دياالكي  شيري «هاوردةكردني دةَلَيت:

تيرؤر» تاوانةكاني لة نيية كةمتر كة تاوانَيكيشة و ياساية ثَيشَيلكردني

عَيراق روون شارةكاني بةثَيي وةرطيراو نمونةي اليةن لة بةسةرضوو ماوة رَيذةي كِريني خؤراكي خوارةوة خشتةي
دةكاتةوة

 
خؤراكيت كةلوثةلَيكي هيض .١٠ 
ضووبَيت بةسةر مَيذووي  كِريوة

تَيكضوبَيت؟ يان

بةغداد هةولَير كةركوك موسَل سلَيماني دهؤك ي  كؤ
طشتي

٪ رَيذة

بةَلَي ٤٠ ٦٢ ٥٣ ٥٨ ٦٩ ٦٥ ٣٤٧ ٥٩
نةخَير ٥٥ ٣٨ ٤٧ ٣٧ ٣١ ٣٣ ٢٤١ ٤١

طشتي كؤي ٩٥ ١٠٠ ١٠٠ ٩٥ ١٠٠ ٩٨ ٥٨٨ ١٠٠
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هؤكارةكةيان ضةند كوردستان هةرَيمي و عَيراق بازاِرةكاني ئَيكسثايةرةي كاآل هةموو ئةم ثَيمانوابَيت ئةطةر
حيسابي لةسةر ئةطةر دةكةنةوة خؤيان قازانجي تايبةتي و لة بةرذةوةندي بير تةنها كة بَيت بَيويذدان بازرطانَيكي
بةشة خراثي لة بةرثرسيارة كَي ئاخؤ بَيت، بةكاربةريش هةزار سةدان و هةزاران تةندروستي و سةالمةتي
و دةكرَيت ئامادة و هاوردة حكومةتي عَيراقيةوة بازرطاني اليةن وةزارةتي لة مانطانةي هاوآلتيان كة خؤراكي

دةكرَيت؟ سةر بةكاربةرةكان دياريكراو دابةشي بةشي بةثَيي
بةكاربةراني راي بة ثةيوةند لة بةكاربةر مافةكاني ضاودَيري ثرؤذةي بة تايبةت ثرسيارنامةي دةرةنجامةكاني
٪٤٢ كة دةبَيتةوة  روون  ئةوة مانطانة، ئازووقةي بةشة ثَيكهاتةكاني ضؤنيةتي لةسةر عَيراق ثارَيزطاي  شةش 
بةكاربةران ي ٪٢٧ كاتَيكدا لة خراثن، ثَيكهاتةكان ضؤنيةتيةوة رووي لة ثَييانواية وةرطيراو بةكاربةراني ي
ي ٪٨ و باشن زؤر ثَييانواية ٪٢ تةنها و باشن ثَيكهاتةكان ثَييانواية ٪٢١ بةآلم خراثن، زؤر ثَيكهاتةكان ثَييانواية

نةبووة. لةو بارةيةوة هيض رايةكيان بةكاربةرانيش

دةكاتةوة شارةكان روون مانطانة بةثَيي ئازووقةي بةشة ثَيكهاتةكاني بةكاربةران لةسةر خوارةوة راي خشتةي

بةشة ثَيكهاتةكاني ئايا .٢٧ 
ضؤنة؟ مانطانة ئازووقةي

بةغداد هةولَير كةركوك موسَل سلَيماني دهؤك طشتي كؤي ٪ رَيذة

باشة ١  زؤر ٧ ١ ١ ٣ ٠ ١٣ ٢,١
باشة ٢٧ ٣٣ ١٤ ١٠ ٢٥ ١٩ ١٢٨ ٢١,٣

خراثة ٣٨ ٢٩ ٥٨ ٥٠ ٣٤ ٤١ ٢٥٠ ٤١,٦
خراثة زؤر ٢٢ ٢١ ٢٥ ٢٥ ٣٤ ٣٦ ١٦٣ ٢٧,١

نازانم ١٢ ١٠ ٢ ١٤ ٤ ٤ ٤٦ ٧,٦
طشتي كؤي ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٦٠٠ ٩٩,٧

عَيراق رووندةكاتةوة ئاستي لةسةر مانطانة ئازووقةي بةشة ثَيكاتةكاني لةسةر بةكاربةران خوارةوة راي ضارتي

بةشة ثَيكهاتةكاني جؤري  ئةوةي سةرباري
لةسةرة تَيبيني هاوآلتيان مانطانةي ئازووقةي
ئةو ثَيكهاتةكاني سةرجةم  هاوكات  نين، باش و
دابةش بووة وةك ئةوةي بِريار ئازوقةيةش بةشة
لة دةكرَيت دابةشيش ئةوةي و نةكراوة بكرَيت
بَلَيين ئةطةر هةَلةوة ناكةوينة و نيية خؤيدا كاتي
كاتي بؤ دياريكراو بةرنامةيةكي و بةروار هيض
خؤيةتي مافي بةكاربةر  كة نية، دابةشكردنةكة 

بطات، بةدةست ثَيويستدا كاتي لة و ئاساني بة ذياني بنةِرةتيةكاني ثَيداويستية
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بةكاربةراندا بةسةر  ثرؤذةكةمان بة تايبةت عَيراقي ثارَيزطاي  شةش لة ثرسيارنامةيةي ئةو دةرةنجامةكاني 
مانطانةيان ئازووقةي بةشة ثَييانواية بةكاربةران لة وةرطيراو نمونةي ي ٪٦٧ كة دةريدةخات بآلوكراوةتةوة،
و دابةشدةكرَيت خؤي كاتي لة هةندَيكجار ثَييانواية نمونةكة ي ٪٢٤ كةضي دابةشناكرَيت، خؤيدا كاتي لة

دابةشدةكرَيت. خؤيدا كاتي لة ثَييانواية بةكاربةران ي ٪٩ بةتةنهاش

رووندةكاتةوة بةثَيي مانطانة ئازووقةي بةشة دابةشكردني كاتي لةسةر بةكاربةران وةآلمي خوارةوة خشتةي

ئازووقةي بةشة ئايا .٢٥ 
لة «بايةعيةكة»  مانطانة

دةدرَيت؟ خؤيدا  كاتي

بةغداد هةولَير كةركوك موسَل سلَيماني دهؤك طشتي كؤي ٪ رَيذة

٩  بةَلَي ١٣ ٥ ٩ ٩ ٦ ٥١ ٨,٦
نةخَير ٦٥ ٥٣ ٧٩ ٦٣ ٥٤ ٧٩ ٣٩٣ ٦٦,٨

هةندَيكجار ٢٥ ٣٢ ١٦ ٢٣ ٣٤ ١٤ ١٤٤ ٢٤,٤
طشتي كؤي ٩٩ ٩٨ ١٠٠ ٩٥ ٩٧ ٩٩ ٥٨٨ ٩٩,٨

لةسةرتاسةري عَيراقدا روون مانطانة بةشةئازووقةي دابةشكردني كاتي لةسةر بةكاربةران ضارتي خوارةوة، راي
دةكاتةوة

ناتوانن ئةوان ضونكة و مانةوةيانة، ذيان بنضينةي هةذارةكان و خَيزانة كةمدةرامةت بؤ مانطانة ئازووقةي بةشة
وةرطرتني بةبَي بةدةستبهَينن  عَيراقدا و كوردستان هةرَيمي بازاِرةكاني لة تةنها بة ذيانيان ثَيداويستيةكاني 
بةشَيكي كة  بةتايبةتي تةرخانكراوة. بؤيان عَيراقي بازرطاني وةزارةتي اليةن لة مانطانة ئازووقةيةي بةشة ئةو
دةرةنجامي ئةوةي وةك طرانة، بازاِرةكاندا لة خواردةمةني شتومةكي و كاآل بةكاربةران ثَييانواية نرخي زؤري

دةكاتةوة. روون ئةمة خوارةوة خشتةيةي ئةم بةثَيي ثرؤذةكةمان ثرسيارنامةي
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ئايانرخيكةلوثةليخواردةمةني .٦ 
ضؤنة؟ بازاِرةكاندا  لة

بةغداد هةولَير كةركوك موسَل سلَيماني دهؤك ي  كؤ
طشتي

٪ رَيذة

هةرزانة زؤر ١ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٣ ٠,٥
هةرزانة ٠ ٠ ١ ٣ ٠ ١ ٥ ٠,٨٤

مامناوةندية ٤١ ٢٧ ٢٨ ٤٦ ٢٢ ٢١ ١٨٥ ٣١,١٤
طرانة ٤٧ ٤٨ ٥٠ ٣٦ ٤٩ ٥٩ ٢٨٩ ٤٨,٦٥

طرانة زؤر ١٠ ٢٥ ٢١ ٩ ٢٨ ١٩ ١١٢ ١٨,٨٥
طشتي كؤي ٩٩ ١٠٠ ١٠٠ ٩٥ ١٠٠ ١٠٠ ٥٩٤ ٩٩,٩٨

رووندةكاتةوة عَيراقدا ئاستي سةر شمةكي خواردةمةني لة لةسةر نرخي بةكاربةران راي خوارةوة ضارتي

دةرمان: بواري ثَيشَيلكاري دووةم:
تةندروستي بةكاربةر، سةر بؤ هةِرةشة بوونةتة كاآلكان بةكاربردني نةك هةر عَيراقدا كوردستان و هةرَيمي لة
بازاِرةكاني بةضةشنَيك طرتؤتةوة، ثزيشكي داودةرماني و تةندروستي بواري راستةوخؤ مةترسيانة ئةم بةَلكو
بَيسوود و دةرماني ثووض يان بةسةرضوو ماوة ساغكردنةوةي دةرماني شوَيني بوونةتة شارةكاني عَيراق سةرجةم
لة نةخؤش لة اليةن بةشَيك ذياني و سةالمةتي لة نةطرتن رَيز سةرباري ناوضةكةدا. ئةمة لة خراث و كوالَيتي
دانيشتواني عَيراق زاري لةسةر رووةوة لةم كارةساتبار و خةمناك ضيرؤكي دةيان دةرمانخانةكان، ثزيشكان و
طةورةي زياني و كراوة نةخؤشيةكانيان دةستنيشاني بةهةَلة بةشَيكيان كة دةبيسترَيت كوردستان هةرَيمي و
و دةرماني تةندروستيان ثَيدراوة بةهةَلة دةرمانخانةكان لة يان مردنيان، راددةي تةندروستيان ثَيطةيشتووة تا
جطة و بووة بَيسوود و بَيكاريطةر دراوة نةخؤشةكان بة دةرمانانةي ئةو بةشَيكي يانيش بوونة زيانمةند بةهؤيةوة

طةياندووة. بةكاربةرانة بةو ئابووريشي زياني ، تةندروستي زياني ئةطةري لة
بةهةَلة بارةي لة بةكاربةر مافةكاني ضاودَيري ثرؤذةي بة تايبةت ثرسيارنامةيةكي رَيطاي لة داتايانةي ئةو
ئةوة كةوتووة تيمةكانمان دةست كوردستان هةرَيمي و عَيراق ثارَيزطاي شةش لة نةخؤش بة دةرمان ثَيداني
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كاتَيكداية كة لة ئةمة ثَيدراوة، هةَلةيان دةرماني ثرسيارنامةكة بةشداربوواني ي  ٪٣٩ لة كة دةكاتةوة روون
و هةِرةشةيةكي جيدية مةترسيدارة ئةوثةِري تا رَيذةية ئةم بؤية نةبووبن، نةخؤش سةرجةم بةشداربووان رةنطة

بةكاربةران. ذياني و نةخؤش تةندروستي لةسةر

دةكاتةوة وةرطيراو روون نمونةي لة شارةكان بةثَيي نةخؤش بة هةَلة دةرماني ثَيداني خوارةوة راددةي خشتةي

لة رَيككةوتوة وا ئايا .١٥ 
بة دةرمانت  دةرمانخانةكان

ثَيدرابَيت؟ هةَلة

بةغداد هةولَير كةركوك موسَل سلَيماني دهؤك طشتي كؤي ٪ رَيذة

بةَلَي ٣٦ ٨٤ ٢٧ ٣١ ٢٦ ٢٧ ٢٣١ ٣٩
نةخَير ٦٢ ١٦ ٧٣ ٦٣ ٧٣ ٧٣ ٣٦٠ ٦٠,٩

طشتي كؤي ٩٨ ١٠٠ ١٠٠ ٩٤ ٩٩ ١٠٠ ٥٩١ ٩٩,٩

مافَيكي ثَيشَيلكاري بةَلكو دةكات، مافةكاني بةكاربةر بةتةنها ثَيشَيلكاري نةك نةخؤش، بة هةَلة دةرماني ثَيداني
مافي سةلمَينراوة كة هةمووان بؤ رةوا مافَيكي وةك مرؤظ مافةكاني نَيودةوَلةتي ياساي بةثَيي كة بنةِرةتي مرؤظة

مافي ذيانيش. سةر بؤ جدية هةِرةشي ئةوةي سةرباري ئةوة باشة، هةبووني تةندروستيةكي
هيض كوردستان هةرَيمي  و عَيراق بازاِرةكاني و  دةرمانخانة لة بةسةرضوو  ماوة و نزم كوالَيتي دةرماني  بووني
لة ئاماري مةترسيدارمان تةندروستي وةزارةتي بةرثرسةكاني زاري لةسةر رؤذانة نية، تةمَيكي لةسةر و طوومان
بووني ميدياكان ثَيدةطات، رَيطاي ضوو لة ماوة بةسةر تؤن دةرماني و سةدان دةيان و لةناوبردني سووتاندن بارةي
تةندروستي بة طةورةي زياني درؤزنانة و هةَلخةَلةتَينةر دةرماني يان بةسةرضوو ماوة دةرماني زؤرةي بِرة ئةم
طشتي بة بارودؤخةكة دةروونيةي مةترسيدارة دؤخة ئةو سةرباري ئةمة طةياندوة، ئابوورييان و بةكاربةران
بَيئةندازة بَي متمانةييةكي و راِرايي بةجؤرَيك كردوة، دروستي كوردستان هةرَيمي عَيراق و دانيشتواني لةسةر
نة تا ئَيستاش خستوة. نةخؤشتر نةخؤشةكاني و ساغةكاني نةخؤش كةسة و كردؤتةوة بآلو وآلتدا لة بةربآلوي
سةرضاوةي بؤ جيديان شَيوة بةدواداضوونَيكي هيض كوردستان حكومةتي هةرَيمي نة و عَيراق ناوةندي حكومةتي
دةستبةسةر هةواَلي لةوَي نيية، لَيرةو وآلت ناوةخؤي بؤ ضووانة بةسةر ماوة و دةرمانة ذةهراوي ئةم هةموو هاتني
ثاية بةرثرسي زاري نادروست لةسةر بةشَيوةيةكي ثزيشكي دةرماني ياسايي دروستكردني نا كارطةي داطرتني
كؤمَينتي لة جطة لةبارةوة نامَينَي دةنطؤيةكي هيض و لَيدةكرَي بَيدةنطي دواتر بةآلم تةندروستي دةبيستين، بةرزي
حزبي طةورةي بةرثرسي ثَييانواية كة تةندروستيةكان دةزطا ناو نيشتيمانيةكاني كةسة و رؤذنامةنوسان فةرمي نا

خراثةوة. ذةهراوي و دةرماني بة كردنةوةن بازرطاني و كارطة شَيوة ئةم لة ثشتي حكومي و
بةغداد بؤ دةطَيِرنةوة ئةو دةرمانانة خراثي هؤكاري كوردستانيش تةندروستيةكاني هةرَيمي بةرثرسة لة بةشَيك
بةشَيك هةرَيميش و ئَيكسثايةر بكات خراب و دةرماني هاتني ناتوانَيت كؤنترؤلي ناوةندي كة جؤري كؤنترؤلي و
لة بةختيار» «ئةحمةد دةكةنةوة. ساغي و وةردةطرن بؤيان تةرخانكراوة كة ٪١٧ رَيذةي لة دةرمانانةي لةو
تيمةكاني بؤ حكومةتي هةرَيم تةندروستي طشتي فةرمانطةي لة هونةري كاروباري لة بةشي دةرمانسازي هؤبةي
دةكةين حكومي كةرتي لة دةرمانةكان ضووني  بةسةر ماوةي ضاودَيري بةردةوام  «بةشَيوةيةكي ووتي: ئَيمة
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بؤ كراوة،  ثشكنينةكةي لةوَي و ٪١٧ دةرمان دَيت بةغداوة لة ضونكة ناكرَيت دةرمان كوالَيتي ضاودَيري بةالم
 ١٧٪ كة كراوة بؤ تةرخان ثارةي بودجة لة شتَيك هةموو وةك ضونكة هةية سياسي بة باري ثةيوةندي ئةمةش
هةر بةالم بَيت نزيك بةسةرضووني ماوةي و نةبَيت باش كواليتي رةنطة ئةمةش كة دَيت عراق حكومةتي لة

نةخؤش». دةدرَيتة
دةرمانانةي بةسةرضووني ئةو «ماوةي ئَيمة ووتي: تيمةكاني كةركوك بؤ شاري لة كؤطايةكي دةرمانيش خاوةني
لة ساَلَيك، بَيت كةمتر بةسةرضوونةكةي ماوةي بهَينرَيت دةرمان ناشبَيت ساَلة، دوو كةمةوة بةاليةني دةيهَينين
بةسةرضوونةكةي ماوةي ئةطةر ئةوانة لةسةرة، سةرفياتي رؤذانة و دةبَيتةوة ساغ زوو هةية دةرمان هةندَي بةآلم

ساغبوونةوة» لة خَيراية دةِروات، واتا و دةكرَيتةوة ساغ مانطة دوو لةو دةيهَينين ضونكة مابَيت مانطيش دوو
بؤضي ئايا  كة ئَيمة تيمةكاني ثرسياري  وةآلمي لة ثارَيزراوة، ئَيمة الي ناوةكةي كة تر  كؤطايةكي خاوةن
مةرجي بةثَيي نية  دةرمان بة هةَلطرتني ثَيويستيان ئةوان كة كرد بةوة ئاماذةي  نية ساردكةرةوةيان «بةِراد»
ساردكةرةوةيان بؤية دةبَيـةوة، ساغ خَيرايي بة دةرمانةكانيان ئةوان ضونكة ديايكراو، طةرمي ثلةي و تةندروستي

نيية.
باشتركردني و ضاكسازي بؤ هةَلمةتَيكي رابردووةوة ساَلي لة هةرَيم حكومةتي تةندروستي وةزارةتي ئةطةرضي
و هةية طةورةي كَيشةي  داودةرمان ئَيستاش تا بةآلم دةستثَيكردوة، هةرَيم لة تةندروستي و دةرمان بواري
بةداخةوة كة نةخؤش ذياني سةر لة مةترسين مايةي دةرمان جؤري هةندي هةندَيجار، ضارةسةري بري لة
كة تؤماركراون عَيراقيش تري شارةكاني بةَلكو لة هةرَيم شارةكاني تةنها لة بة نةك قورباني ضةندين لةمبارةيةوة

دةستداوة. لة دةرمانانة طيانيان شَيوة ئةو بةهؤي بةكارهَيناني لةوانة هةندَيك
هةندَيكي و مؤَلةتن هةندَيكيان بَي هةن كة و دةرمانخانةي زؤر طةِرةكان عيادة نَيو و  الكؤآلن لة ئَيستاش تا
عيادانةي لةو ضاالكيةكانيان حالةتةكاندا  زؤربةي  لة كة دةبةن بةِرَيوةيان  تةندروستي  كارمةندي تريشيان
بؤسةر طةورةشيان مةترسي و ثسثؤريةكةيانة دةرةوةي و تةندروستي دةسةآلتي سنووري دةرةوةي لة «الكؤآلن»

تَيكردوون. روويان ناشارةزاييةوة بةهؤي يان ناضاريةوة لة كة كردوة دروست نةخؤشانة ئةو
راستةوخؤ كة بةشَيوةيةكي ترن كَيشةي ضةندين طيرؤدةي ثزيشكي دةرماني باسكرا، بازاِرةكاني ئةوةي سةرباري
بةرزي بة هةية ثةيوةندي بةشَيكيان هةبووة كة نةخؤش و تةندروستي بةكاربةر بؤسةر نَيطةتيظيان كاريطةري
ناضارن ئةوةش لةبةرامبةر بهَينَي، بةكاريان دانية نةخؤشَيك هةموو تواناي لة ضةشنَيك بة باش دةرماني نرخي

نزمترة. كوالَيتيشيان هةرزانترة هاوكات نرخيان دةرمانانةي بةكارهَيناني ئةو بةر ببةنة ثةنا
لةبةر ووت: « بةكاربةري مافي ضاودَيري تيمةكاني بة كةركوك شاري دةرمانخانةيةكي بةردةم نةخؤشَيك لة
ثَيي و ئةوتؤيان نيية سوودَيكي هيض ئةويش دةبةين هةرزان دةرماني بةكارهَيناني و كِرين بؤ دةستكورتيمان ثةنا
ئةوروثاوة وآلتاني لة دةرمانانةي ئةو ووتي: كةركوك شاري دةرمانخانةيةكي لة كارمةندَيكيش نابينةوة». ضاك

تةكليف دةكات» زؤر نةخؤش بؤ بةرزة و دةهَينرَين، نرخيان لة ئةمريكاوة يان
كوردستان هةرَيمي و عَيراق لة بارةي نرخي دةرمان ضاودَيري مافي بةكاربةر لة ثرؤذةي ثرسيارنامةي دةرنجامي
٪٣٦ هةروةها طرانن، نرخةكان زؤر ثَييانواية بةكاربةران وةرطيراو لة نمونةي ي ٪٣٧ كة رووندةكاتةوة ئةوة
نرخةكان ثَييانواية بةكاربةرانيش ي ٪٢ و مامناوةندين نرخةكان ثَييانواية ٪٢٤ بةآلم طرانن، نرخةكان ثَييانواية

هةرزانة دةرمان نرخي ثَييواية وةرطيراويش نمونةي ي ٪١ هةرزانن وتةنها
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رووندةكاتةوة شارةكان بةثَيي لةسةر نرخةكاني دةرمان بةكاربةران راي خوارةوة خشتةي

ئايا نرخي دةرمان .١٨ 
وهةرَيمي عَيراق  لة

ضؤنة؟ كوردستان

بةغداد هةولَير كةركوك موسَل سلَيماني دهؤك طشتي كؤي ٪ رَيذة

هةرزانة زؤر ٢ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٥ ٠,٨٤
هةرزانة ٠ ١ ٤ ٥ ٢ ١ ١٣ ٢,١٩

مامناوةندية ٢٧ ٢١ ١٥ ٣٨ ٣١ ١٢ ١٤٤ ٢٤,٣٢
طرانة زؤر ٤٨ ٣٦ ٤١ ١٤ ٤٠ ٣٨ ٢١٧ ٣٦,٦٥

طرانة ٢٢ ٤١ ٤٠ ٣٧ ٢٦ ٤٧ ٢١٣ ٣٥,٩٧
طشتي كؤي ٩٩ ١٠٠ ١٠٠ ٩٥ ٩٩ ٩٩ ٥٩٢ ٩٩,٩٧

رووندةكاتةوة عَيراق ئاستي لةسةر دةرمان نرخةكاني لةسةر بةكاربةران راي خوارةوة ضارتي

ناوةندَيكي ضةند لة زانياريانةي ئةو بةثَيي
كةوتووة، ئَيمة  تيمةكاني دةست تةندروستي 
لة بةشَيك نَيوان لة رَيككةوتن لة جؤرَيك
لة هةندَي و  دةرمانخانةكان كارمةنداني 
هةية دةرمان فرؤشتني  و هَينان كؤمثانياكاني 
اليةنة سوودي و نةخؤش زياني بة دواتر كة
لة «ر» دكتؤر دةبَيت. تةواو رَيككةوتووةكان
دةرمانةكانيان نرخي لة دةرمان رَيذةيةكي دياريكراو لة كؤمثانياكاني كة هةندَي كرد بةوة ئاماذةي هةولَير شاري
كارمةنداني دةكةنةوة، ساغ بؤ كة دةرمانةكانيان دةبةخشن و ثَييان دياريدةكةن دةرمانخانة كارمةندانةي ئةو بؤ
دةرماني ثَيداني بة هةَلدةستن دةرمان، باشي تر يان جؤرَيكي كؤمثانيايةكي دةرماني ثَيداني بري لة دةرمانخانةش
و نزمة كوالَيتيان دةرمانانة ئةو ئةو ثزيشكة بةشَيكي كردوة. بةثَيي ووتةي لةطةَل رَيككةوتني كؤمثانيايةي ئةو
دةكرَيتةوة. هةروةها ساغ بةمشَيوةية لة دةرمانخانةكان بةآلم نةخؤش الوازة ضاكبوونةوةي سةر بؤ كاريطةري
كؤمثانيايةي ئةو هةندَيجار كة راطةياند ئَيمةي تيمةكاني بة هةولَير شاري لة دةرمانخانةيةك كارمةندَيكي
دةرمانيان باشي رَيذةيةكي دةكات كة ساز دةرمانخانةكان كارمةندانةي ئةو لوبنان بؤ و توركيا طةشتي دةرمان

كردؤتةوة. ساغ دةرمانخانةكان لة ناوبراو كؤمثانياي بؤ
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ئاو: بواري ثَيشَيلكاريةكاني سَييةم:
وةكضؤن ناسازطارة، خواردنةوةي ئاوي بةكارهَيناني بةكاربةر تةندروستي باري تَيكضووني هؤكارةكاني لة يةكَيك
عَيراقيشدا و كوردستان هةرَيمي لة  تاكةكان. بؤ باشة تةندروستي بنةِرةتي مةرجَيكي  ئةمة دونيادا هةموو لة

بةكاربةران. رؤذانةي كَيشةكاني لة يةكَيكة ئَيستاش تا سازطار خواردنةوةي ئاوي دةستكةوتني
و عَيراق جياوازةكاني ناوضة بةشَيكي لة ئاو دابةشكردني تؤِرةكاني نؤذةنكردنةوةي ثرؤذةي هةرضةندة ساآلنة
بة سازطار ئاوي دةستكةوتني سةر كردؤتة باشي كاريطةري ئةمةش و دةكرَين جَيبةجَي كوردستان هةرَيمي
ئاوي دابةشكردني تؤِرةكاني سستم و خراثي كؤني و بةدةست ناوضة هةن ئَيستاش ضةندين تا بةآلم بةكاربةران،
ذمارةيةكي ئاوةِرؤوة و زَيراب ئاوي بة خواردنةوةش ئاوي بووني تَيكةَل و شكان بةهؤي دةناَلَينن، ناوضةكةيانةوة
سةر تةندروستيان مةترسي بؤ ئةم ئاوةش خواردنةوةي دواتر كة ئاوي سازطار لة خةَلك بَيبةش دةبن لة زؤر
كة دةردةخات ئةوة  بةكاربةر مافةكاني ضاودَيري ثرؤذةي تيمةكاني زانياري لةمبارةيةوة دةكات.  دروست
يانيش نازانن ئاوي طشتي بؤِريةكاني شكاني راستةوخؤ بة فةرمانطةكاني ئاو تيمةكاني ضاككردنةوةي هةندَيجار
بؤِرية شكاوانة ئةو ضاككردنةوةي  فةرمانطةكان رؤتينياتي بةهؤي يانيش كَيشةكةوة بةدةم  ناضن دةمودةست 
ئاوي بة بووة تَيكةَل خواردؤتةوة كة ئاوةيان لةو خةَلك ماوةيةش ئةم بةدرَيذايي ثَيويستة، كة رؤذَيكيان ضةند
ئاوي سةرةكي بؤِري شكاني بةهؤي كة دةردةخات كةركوك ئةوة تيمي زانياريةكاني ليتة. قوِرو بة يان ثيس

بةتايبةتيش  ناوضةية ئةم دانيشتواني لة بةرضاو ٢٠١٢ ذمارةيةكي حوزةيراني و لة مانطي ئايار شؤِريجة طةِرةكي
تةندروستيةكانيش هؤكاري سةرضاوة سكضوون هاتوون و بةثَيي زانياري نةخؤشي توشي ماوةيةدا منداآلن لةو

بووة. ثيس ئاوي بةكارهَيناني نةخؤشية ئةم
بة كة دةكةنةوة روون ئةوة ئَيمة تيمةكاني بة تايبةت دراوة كة كةركوك لة منداآلن نةخؤشخانةي ئامارةكاني

كة ٣٦٨  هاتوون سكضوون توشي شكاوة»، ١٠٩٧ منداَل تَيدا ئاوةكةي بؤِري ٢٠١٢ «كة ئاياري مانطي لة تةنها
لةذَير و بمَيننةوة نةخؤشخانةكة لة رؤذَيك بؤ ضةند بووة ثَيويستيان بةوة تةندروستيان باري خراثي لةبةر لةوانة

٢٠١٢ دابةزيوة  حوزةيراني مانطي لة سكضوون بة تووشبوو منداآلني ذمارةي هةروةها بن، تةندروستيدا ضاودَيري
هَيَلدراونةتةوة. تةندروستيدا نةخؤشخانةكة لةذَير ضاودَيري لة رؤذَيك ضةند بؤ لةوانة كة ٣٩٠ ٨٦٠ منداَل بؤ

خواردنةوة، ئاوي ثيسبووني كَيشةيةكي هةر لة كاتي رووداني ئاو فةرمانطةي تيمةكاني ضووني بةدةنطةوة درةنط
بة ثةيوةندي كَيشةيةش ئةو بةشَيكي دةكات، زياتر بةكاربةران  سةالمةتي و ذيان  سةر مةترسي راستةوخؤ
ئاوي ذَير بةِرَيوبةري بةرَيوةبةرايةتي ئةسعةد» رؤتينة. «نةزير شَيوةكاني نغرؤي هةية كة سستمي بةِرَيوةبردنةوة
كارةكان بةرَيوةضووني كة «بةهؤي رؤتينياتي دةكاتةوة ثشتِراست ئةو شارةدا ئةوة طرووثي فؤكس لة هةولَير زةوي
هةبَيت رةنطة ضةند رؤذَيك ئاو لة كاتَيك ئيشكالَيك نمونة جَيبةجَيدةبَيت، بؤ جار هةية درةنط كارةكان زؤر
بؤ و دةخؤنةوة ئاوة لةو بةكاربةران ماوةية ئةو بةدرَيذايي كة ببَيت». تاخير كردني ضارةسةر رؤتينياتةوة هؤي بة
ثيسبووني ئاوةكةيان لةسةر هؤشداريان بداتَي اليةنَيك و كةس بَيئةوةي هيض بةكاري دةهَينن رؤذانة ثَيداويستي

ماَلةكانيان. طشتيةوة دةطاتة تؤِري لة كة
دةهَينَيت، هاوكات بةكاري رؤذانة ذياني بؤ بةكاربةر و ماَلةكان دةطاتة طشتيةوة تؤِري رَيطاي لة لةو ئاوةي جطة
«كة بوتَل ئاوي بةكارهَيناني بةر دةبةنة ثةنا طشتي تؤِري ئاوي لة دَلنيانةبوونةوة لةبةر بةكاربةران لة بةشَيك

دةبردرَيت». ناوي كانزايي بةئاوي
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عَيراق ئاستي لةسةر  بةكاربةرانةوة اليةن  لة خواردنةوة ئاوي شَيوةكاني بةكارهَيناني راددةي خوارةوة ضارتي
رووندةكاتةوة

بة رَيذةي كة دةكاتةوة روون ئةوة عَيراق لة بةكاربةر مافي ضاودَيري ثرؤذةي ثرسيارنامةي ئةطةرضي دةرنجامي
دةكرَيت سةرثةرشتي حكومةتةوة اليةن لة  كة طشتي تؤِري  ئاوي بةكاربةران  لة وةرطيراو نمونةي ي ٪٦٩
تايبةتةوة كةرتي اليةن لة كة بوتَل ئاوي بةكارهَيناني بةبَي دةهَينن بةكار خواردنةوة بؤ دابةشدةكرَيت،  و
لة بريتيية رَيذةكةيان دةهَينن بةكار بوتَل ئاوي تةنها كة ئةوانةش بةرهةمدةهَينرَيت، و دةكرَيت سةرثةرستي

بةكاربةران. لة وةرطيراو نمونةي ي ٪٣١

دةكاتةوة شارةكان روون بةثَيي بةكاربةرانةوة اليةن لة بؤ خواردنةوة بةكارهَينراو شَيوةي ئاوي خوارةوة خشتةي

ماَلةوة لة ئاوَيك جؤرة ض ئايا .١٣ 
دةهَينيت؟ بةكار خواردنةوة  بؤ

بةغداد هةولَير كةركوك موسَل سلَيماني دهؤك ي  كؤ
طشتي

ة َيذ  ر
٪

ئاوي بؤِري طشتي ٤١ ٩٠ ٧٠ ٧٠ ٦٣ ٦٦ ٤٠٠ ٦٩
«كانزايي بوتَل «ئاوي ٥٧ ٩ ٢٥ ٢٥ ٣٠ ٣٣ ١٧٩ ٣٠,٩

طشتي كؤي ٩٨ ٩٩ ٩٥ ٩٥ ٩٣ ٩٩ ٥٧٩ ٩٩,٩

بةكاري بةآلم ناضارن بؤ خواردنةوة بَيت ثاك كة نيية طشتي تؤِري بة ئاوي متمانةيان ، بةكاربةران ي ٪٧٠ كةضي
بةكاربةرانةوة هةبَيت تةندروستي هؤشياري و هؤشياري بةكاربردن راددةي بة ثةيوةندي بةشَيكي رةنطة بهَينن، كة
كة سنووردارةكان داهات بةتايبةتي بةكاربةرانةوة هةبَيت، باري ئابووري و داهات بة ثةيوةندي تريشي بةشَيكي و

بكةن. دابين خَيزانةكانيان و خؤيان بؤ بوتَل ئاوي بةكارهَيناني تَيضووني ناتوانن
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رووندةكاتةوة عَيراق ئاستي لةسةر طشتي تؤِري بةئاوي بةكاربةران متمانةي راددةي خوارةوة ضارتي

بواري لة كؤمثانيا ضةندين  ئَيستادا لة
ئاودا كاردةكةن و بةرهةمهَيناني ثاآلوتن
بوتَل ئاوي جياواز  بِري  و قةبارة  بة و
هةرَيمي و عَيراق بازاِرةكاني دةخةنة
ئةو زانياريانةي بةثَيي بةآلم كوردستانةوة،
فؤكس لة و مةيدانيةكان  سةردانة  لة
مافةكاني ضاودَيري ثرؤذةي طرووثةكاني
كةوتوون، ئَيمة تيمةكاني دةست بةكاربةر
ئاو كؤمثانيايانةي ئةو  طةورةي بةشَيكي
ئةو و دامةزراون ناياسايي شَيوةيةكي بة

لةسةريان نوسراوة. كة ئةو مواسةفاتة نية دةهَينن بةثَي كة بةرهةمي ئاوةش
لَيكؤَلينةوةيةكياندا لة هةولَيرة» شاري لة سةرةكي وئؤفيسي ناوخؤيية كؤمةَلةيةكي «كة ئاو ثاراستني كَومةَلةي

ئةوة  دةرةنجامةكانيان و كوردستان كردوة هةرَيمي ئاوي بوتَل بةرهةمهَيناني ٧ كؤمثانياي بةرهةمي بَو ثشكنينيان
نوَينةرَيكي نوسراوة. بوتَلةكانيان لة سةر زانياريانةي بةو نيية و يةكسان هاوتا بوتَلةكان ناو ئاوي كة دةردةخةن
ئةو هةمان كؤمثانياكان هةموو كة روونكردةوة ئةوةي هةولَير شاري طرووثي فؤكس لة ناوبراويش كؤمةَلةي
كؤمثانيايانة لةو يةكَيك هيض بةآلم جيهانية، ستانداردَيكي كة دةنوسن بةرهةمة ئاوييةكانيان لةسةر مواسةفاتة

نيية. بةثَيي ستانداردةكة بةرهةمةكةي
كةوتوون، هةولَير  شاري لة بةكاربةر مافةكاني ضاودَيري ثرؤذةي تيمةكاني دةست زانياريانةي ئةو  بةثَي
ئاوي بة «كة بوتَل خواردنةوةي ئاوي كارطةكاني دةكات ثَيويست هةرَيم، كارثَيكراوةكاني ياساورَيسا بةثَيي
بةِرَيوبةري ئةسعةد» «نةزير بةآلم وةربطرن، مؤَلةت زةوي ذَير ئاوي بةِرَيوةبةرايةتي لة ناودةبرَيت»  كانزايي
كؤمثانيايةكي هيض رَيطامان بة «ئَيمة دةَلَيت: شارةدا ئةو طرووثي فؤكس لة هةولَير زةوي ئاوي ذَير بةرَيوةبةرايةتي
ثاشان مؤَلةت لة و لَيدةدةن ئاو بيري تةجاوز بة كؤمثانياكان دةضن كةضي ، نةداونةتَي ئاو نةداوة ومؤَلةتمان
و نية ستاندارد هيضيان كؤمثانياكان بوتَلي «ئاوي كة دا بةوة ئاماذةشي وةردةطرن»هةروةها تةندروستي وةزارةتي

نايكةن». جَيبةجَيي و دةكات تةكلوفة لةسةريان زؤر بكةن، كارةكانيان ستاندارد بة لَيدةكةين داواشيان كة
كارطةكاني يةكةي لَيثرسراوي نةجمةدين» «سامي بةكاربةر مافةكاني ضاودَيري ثرؤذةي بة تايبةت ديدارَيكي لة
» ووتي: تةندروستي،  بةِرَيوةبةرايةتي  لة  بةشَيكة و  تةندروستية  فةرمانطةي  بة سةر كة  هةولَير لة  خؤراك
و لَيوةردةطيرَيت سامثليان و دةكرَيت سةرداني مانطانة بةردةوام بةشَيوةيةكي كة هةية ئاو كارطةي كؤمةلَيك
يةكَيك بةالم دةنَيرن، بؤ راثؤرتمان و وةردةطرن سامثل دةبَيت نوَييان بةرهةمي رؤذانةي ئةو خؤشيان كارطةكان

ماوةي  لة ئةوة بخايةنَيت، ٣ رؤذ رةنطة دةردةضَيت نةتيجةكةي تا سامثل وةرطرتني لةكاتي ئةوةية كَيشةكان لة
دةرنةضَيت» فةحسةكةش لة رةنطة كة دةِروات مةنتوج و ناوةستَيت بةرهةمةكة رؤذةدا سَي ئةو
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زانياري بةدةستهَيناني مافي سَييةم: بةشي
بةرهةم تَيدا بةرهةمَيكي جَورة وهيض بةكاربةر كَومةَلطايةكي بوونةتة كوردستان هةرَيمي و عَيراق ئةوةي (لةبةر
بةزماني زانياريان جَورَيك بةهيض دةهَينرَين،ئةوانيش لةدةرةوة بةرهةمةكان هةرةزَوري زَوربةي ناهَينرَيت،بَوية
ئَيراني بةرهةمي طشتي بةشَيوةيةكي ولةعَيراق هةرَيم دةرةوةي لةناوضةكاني ئَيستا و،تةنانةت نية لةسةر كوردي
وعَيراق كوردستان كة خةَلكي لةسةرة هةندَيك زانياري فارسي وتوركي وئةوانيش بةزمانةكاني زَوربوون وتوركي

لَيتَيناطةن). هيضي
كوردستان هةرَيمي بةكاربةران لة بواري مافي -ضاالكوانَيكي

و  ثَييةتي ثَيويستي  كة بةرهةمانةي ئةو لةسةر  هةبَيت تةواوي زانياري  كة هةية ئةوةي مافي بةكاربةر   
بِرياري وفَيَل فرت بة بَي بتوانَيت و بناسَيت ئةو بةرهةمة اليةنةكاني هةموو بتوانَيت كة دةيكِرَيت،بةشَيوةيةك

بةرهةمة. ئةو كِرين ياخود نةكِريني لةسةر بدات خَوي
ئاستي  كة وةَالمةكانيان هةية ثرسيار كَومةَلَيك بةكاربةران بَو مافة ئةو ئاستي بَو هةَلسةنطاندني بةرقةراركردني

ثيشاندةدات،لةوانةش: مافةمان ئةو دةستةبةركردني
بةرهةمهَينان (ثَيكهاتة،كَيش،نرخ،مَيذووي لةبارةي دةنوسرَين،زانياري بةرهةمةكان لةسةر زانياري تاضةند -

و...تد). وكَوطاكردن هةَلطرتن وشَيوازي ولةكاركةوتن
روو،ئاخَو بخةنة زانياريانة ئةو بةرهةمهَينةران كة لةوةي هةية رَوَليان ضةند ودامةزراوةكاني حكومةت -ئاخَو

كارا؟ بةشَيوةيةكي دةكات وراست ودروستي زانيارييةكان زانياريية ئةو هةبووني ضاودَيري
ناوخَويي؟ وثَيوانةسازي جيهاني كوالَيتي بة هاوتان هةن بةرهةمةكان لةسةر كة زانيارييانةي ئةو -ئاخَو

ثَيشكةشكردني لة بكةن بةكاربةر لة فَيَل ئةطةر كة بكات ناضار بةرهةمهَينةران كة هةية ياسايةك هيض -ئاخَو
سزادةدرَين؟ هةَلة زانياري

بة زانياري ثَيشكةشكردني بة بكات ثابةند بةرهةمهَينةران كة لةناوخَودا هةية ياساورَينماييةك هيض -ئاخَو
بةرهةمةكانيان؟ بةكارهَيناني ضَونَيتي لةبارةي بةكاربةر

بة بةرهةمةكان سةر زانيارييانةي ئةو هةموو دةبَيت كة والتةكةدا لة رَينماييةك هةية ياساوبِريارو هيض -ئاخَو
لةسةر ضي بةكاربةر بزانَيت بنوسرَيت،تا بةكاردةهَينرَيت تَيدا بةرهةمةكةي كة وَالتةي ئةو هاوَالتياني زماني

دةهَينَيت؟ بةكاري نووسراوةوضَون بةرهةمةكة
مافي بةدةستهَيناني زانياري تاضةند كة دةرئةنجامةي ئةو ثرسيارانة،دةمانطةيةنَيتة وةَالمدانةوةي ئةو بَيطومان
مافة ئةو ضاودَيري بتةوَيت تَو كة ووَالتَيك ناوضة لةهةر سةلمَيندراوة بةكاربةر بَو  بةرهةمةكانةوة لةبارةي

بكةيت.
كة: دةكات لةوَالتان داوا نةتةوةيةكطرتووةكان خَويةوة لةاليةن

بخرَينةروو. بةرهةمةكة وثَيكهاتةكاني بةكارهَيناني وضَونَيتي ثَيناسةبكرَين بةرهةمةكان -ثَيويستة
بكرَين. دةستةبةر بةرهةمةكانةوة لةبارةي وبةخَوِرايي دروست -زانياري

بكرَيت. فةراهم بةكاربةر زانيارييةكاني طةشةثَيداني بة تايبةت وبةرنامةي -ثرَوطرام
هيض دَوسييةك كة(لةدادطاكاندا راطةياندووة راثَورتةكةماني تيمي بة بةغدا دادطاكاني نَيو لة ثارَيزةرةكاني يةكَيك
زانياري هةبووني يان بةرهةمةكان زانياري لةبارةي نةبووني بةكاربةر ياخود مافي خراثي لةسةر تَومارنةكراون
تةنانةت ئةوة و هةية مافي بةكاربةر كة نازانن خةَلك زَوري هةرة زَورينةي ،ضونكة بةرهةمةكان هةَلة لةسةر
ياساي هَيشتا كة ئةوةي لةبةر بةرهةمةكة،لةوالشةوة لةسةر هةبَيـت تةواو زانياري بةماف نازانن كة ثَيويستة
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جَيبةجَيكردنةوة). بواري نةخراوةتة بةتةواوي بةكاربةر مافي
شَيوةيةك بةهيض كة( راطةياند راَثرتةكةماني تيمي بة لةموسَل قةزائيييةكان لةياريدةدةري يةكَيك هةروةها
دادطاكاني نةوروذاندووة لة دَوسيية ئةو بةكاربةرو كةس مافي لةسةر بابةتي نةهاتووة بَو ئَيستا شكايةتمان تاوةكو
بةهَوي خَوراك دةبَيت خةَلك بووني ذةهراوي لة طوَيمان رَوذانة كة من،هةرضةند زانيارييةكاني ثَيي موسَلدا بة
نازانَيـت خَوي مافي بة زانياري مافي كةس ئةوة دةطةِرَيتةوة كة بَو ئةوةش دةرمانيش تةنانةت وخواردنةوةو
بووني كوردستانيش هةرَيمي شارةكاني لة طرفتة  ئةو  هةمان ديارة  وخزمةتطوزارييةكانةوة).  بةرهةم لةبارةي

هةية.
بَو راستيانةمان ئةم ناوخَو بةرهةمةكاني بازاِرةكاني لةسةر راثَورتةش،لةبارةي زانياري ئةم راثرسي دةرئةنجامي

هةية: طرفت لةوبوارةدا دةردةخات،كة

نووسراوة،بةَالم لةسةر زانياريان خواردةمةنييةكان بةشداربووان دةَلَين كة زَورينةي دةرئةنجامانة ئةو بةثَيي راستة
هةية،يةكةميان ديكة طرفتي دوو نةنووسراوة،لةوالشةوة لةسةر نرخي دةَلَين بةشداربووان  زَورينةي لةاليةك
هةولَير لةشاري ئاو ثاراستني كَومةَلةي رَيكخراوي نموونة ودروستن،بَو راست ضةند زانياريانة ئةو كة ئةوةية

كة  زانياريانةي ئةو كة هةن،دةركةوتووة هةولَيردا لةبازاِرةكاني كة كردووة بوتَل ئاوي ٧ جَورة بَو ثشكنينيان
بوتَلةكة لةسةر لةوةي زياترن ئاوانة ئةو كانزاييةكاني  ثَيكهاتة و  نين دروست نوسراون ئاوةكة بوتَلة لةسةر
دةرئةنجامي لةبارةي  هةولَير  تاقيطةي نوسراوي هةروةها ئاو كَومةَلةي نوسراوي دةقي خوارةوة  نوسراون.الي 

نوسراون: ئاوانة ئةو بوتَلة لةسةر ئةو زانياريانةي كة ئاوةكان ،هةروةها بوتَلة ثشكنيني
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لةو يةكَيك ناطات. تَييان بةكاربةر كة نوسراون زمانَيك بة زَوربةيان زانياريانة ئةو ئةوةية،كة دووةميش طرفتي
هةية شت زَور خوَيندةوارةم،بةَالم من دةَلَيت( موسَل شاري لة كراوة لةطةَلدا ضاوثَيكةوتني بةكاربةرانةي كة
نووسي بَوم دةرماني ئةوةي ،دواي دكتَور بَو بردم  بوو نةخَوش كضةكةم  نموونة ناطةم،بَو تَيي دةيخوَينمةوةو
نةخَوشييةكي هةبَيت ضي ئاخَو كضةكةم دةبَيت ترساندمي كة نوسرابوو بة خةتَيك نوسيووة ضي بةراستي نةمزاني
نةخَوشي ديكةم هةندَيك نوسراوي تةماشاي  دواي كة بةَالم نةطةم! تَي من تاوةكو نوسيويةتي خةت بةو وا
خوَيندمةوة و وةرطرت كة دةرمانةكةشم دةكةن! وا دكتَورةكان دةركةوت زَوربةي بَوم دةرمانخانةكة لة كرد
كة بوو خةتانة ئةو رَيطةي لة دةرمان بةكارهَيناني تةنها تَينةطةيشتم. لَي هيضي ئينطليزييةو زماني بة ،دةركةوت

ديكةمان نةزاني). و هيضي بَومي كرد فرَوشياري دةرمانخانةكة لةسةر دةرمانةكة
خواردةمةنييةكان سةر زانياري كة كوردستان هةرَيمي بَو بةتايبةتي دةردةكةوَيت راثرسييةكةش لةدةرئةنجامي

راثرسييةكة: دةرئةنجامي خوارةوة نوسراون،الي بةزمانَيكي ديكة

كةلوثةلي سةر زانياريي  ئايا
تَيي نوسراوة زمانَيك بة  خوراكي

بطةيت؟

بةغداد هةولَير كةركوك موسَل سلَيماني دهؤك ي  كؤ
طشتي

٪ رَيذة

بةَلَي ٥٩ ٤٨ ٥٧ ٨١ ٣٨ ٢٦ ٣٠٩ ٥٢,٥٥
نةخَير ٣٦ ٥٢ ٤٣ ١٣ ٦١ ٧٤ ٢٧٩ ٤٧,٤٤

طشتي كؤي ٩٥ ١٠٠ ١٠٠ ٩٤ ٩٩ ١٠٠ ٥٨٨ ٩٩,٩٩

ديكة بةزماني كوردستاندا،زانيارييةكان هةرَيمي دةردةكةوَيت،لةشارةكاني بَومان دةرئةنجامةكان لة وةك
تَيي بَوية عةرةبي بَيت زماني بة زَورَيك لةوانةية عَيراق ديكةي لةناوضةكاني ناطات،بةَالم تَيي وزَورينة نوسراون
زَورينةي ئةوةش ئينطليزي نوسراون،كة و توركي و فارسي زماني بة ديكة لةبةرهةمةكان زَورَيكي بطات.هةروةها
لة مافةش ئةو ثَيبدرَيت. زماني خَوي بة زانيارييةكاني  خَويةتي مافي بةكاربةر  ناطات.لةكاتَيكدا  تَييان خةَلك

ثَيي  بة هاتووة كة عَيراق ٢٠١٠ يئةنجومةني نوَينةراني ساَلي ١ي ياساي ذمارة –ب-ي ماددةي شةشةم،بِرطة
ثَيدةكرَيت. كاري كوردستانيشدا هةرَيمي لة ياسا ساَلدا،هةمان لةهةمان كوردستان ثةرلةماني ياسايةكي

دةرمانةكان سةر زانياري لةرووي ،بةتايبةتي كوردستانيش هةرَيمي و عَيراق بازاِرةكاني دةرمانةكاني لةبارةي
ئةم دةرئةنجامانة: راثرسي راثَورتةكةمان بةثَيي

نةخؤش بة كة دةرمانخانةكان دةرماني  ئايا
بةثَيكهاتة تايبةت زانياري  دةدرَيت،

نوسراوة؟ لةسةر  كيمياييةكاني

بةغداد هةولَير كةركوك موسَل سلَيماني دهؤك ي  كؤ
طشتي

ة َيذ ر
٪

بةَلَي ٦٩ ٦٣ ٤١ ٨٢ ٥٧ ٧٤ ٣٨٦ ٦٨,٦
نةخَير ٥ ٣٥ ٥٩ ١٣ ٣٩ ٢٥ ١٧٦ ٣١,٣

طشتي كؤي ٧٤ ٩٨ ١٠٠ ٩٥ ٩٦ ٩٩ ٥٦٢ ٩٩,٩
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كيمياييةكان ثَيكهاتة زانياري تايبةت بة كة واية ثَييان راثرسييةكة لة زورينةي توَيذي مةبةست كة وادةردةكةوَيت
بة ئاخَو نةنوسراون.بةَالم لةبارةيانةوة زانياريي ئةو كة واية ٣١,٣٪ثَييان نوسراوة،تةنها دةرمانةكان لةسةر

شَيوةيةية: بةم راثرسي هةمان دةرئةنجامةكاني تَييبطات،ئةوا نةخَوش كة نوسراون زمانَيك بة زانيارييةكان

زانيارييةكان زمانَيك بة  ئايا
بطةيت؟ تَيي لَيي كة نوسراوة

بةغداد هةولَير كةركوك موسَل سلَيماني دهؤك ي  كؤ
طشتي

ة َيذ  ر
٪

بةَلَي ٢٥ ١٩ ١٤ ٦٣ ٢٢ ١٣ ١٥٦ ٣٩
نةخَير ١١ ٢٠ ٨ ٤ ١٩ ١٠ ٧٢ ١٨

هةندَيجار ٣٣ ٣٧ ١٩ ١٥ ١٦ ٥١ ١٧١ ٤٢
طشتي كؤي ٦٩ ٧٦ ٤١ ٨٢ ٥٧ ٧٤ ٣٩٩ ٩٩

كاتَيك هةموو ياخود  جار هةندَيك زانيارييةكان واية  ثَييان ٪٦٠ دةريدةخات،كة بَومان دةرئةنجامانة ئةو
بة زمانَيكة دةَلَين زانيارييةكان ٪٣٩ لَيببينَيت وتَييبطات.لةبةرامبةردا سوودي ناتوانَيت بةزمانَيكن كة زانيارييةكان

تَييدةطةين. كة
لةسةر تَوماردةكرَيت ئةو زانياريية ئاخَو كة دةرمانةكانةوة ماوةي و بةسةرضووني بةرهةمهَينان مَيذووي لةبارةي

دةدةنَي: زانيارييانةمان ئةو راثَورتةكةمان راثرسي دةرمانةكان،دةرئةنجامي

تايبةت زانياري دةرمانةكان،  ئايا
 بةمَيذوويبةكارهَينانوبةسةرضوونيان

رووني لةسةر نوسراوة؟  بة

بةغداد هةولَير كةركوك موسَل سلَيماني دهؤك ي  كؤ
طشتي

ة َيذ  ر
٪

بةَلَي ٦٧ ٤٦ ٥٤ ٦٨ ٣٢ ٦٩ ٣٣٦ ٥٧,٦
نةخَير ٨ ١٣ ٧ ٧ ١٨ ٥ ٥٨ ٩,٩

هةندَيجار ٢١ ٣٨ ٣٩ ٢٠ ٤٨ ٢٣ ١٨٩ ٣٢,٤
طشتي كؤي ٩٦ ٩٧ ١٠٠ ٩٥ ٩٨ ٩٧ ٥٨٣ ٩٩,٩

زانياريمَيذوويبةرهةمهَينانوبةسةرضوون بةَلَي ثَييانوايةكة بَوماندةردةكةوَيتكةزَورينة٥٧,٦٪ لةوخشتةيةدا
هةر دةرمانةكانةوةية،ياخود بةسةر زانيارية ئةو هةندَيكجار كة واية ثَييان ٤٢,٣٪يش هةية، دةرمانةكان لةسةر

نية. بةسةرَيوة
راطةياندووة(طرفت راثَورتةكةماني تيمي  بة بةغدا لة بةكاربةر مافي  بواري شارةزايةكي وةك بةَالم
كَوطادةكرَيت خراث زَور بةشَيوةيةكي هةية،هةروةها عَيراقدا هةمووبازاِرةكاني لة خراث زَور لةوةداية،دةرمانَيكي
و تَيكدةضَيت و لةبازاِروماوةي بةسةر دةضَيت ،دةمَينَيتةوة وخراثي دةرمان هةَلدةطيرَيت.هةروةها لةبةر زَوري و

طةورةية). طرفتَيكي ئةوةش
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بةكاربةر: ئابووريةكاني مافة ثاراستني ضوارةم: بةشي
«٢» مادةي لة خاَلي يةك بةآلم لة ثَينةكردوة، ئاماذةي رووني بة عَيراقي بةكاربةري ثاراستني ياساي هةرضةندة
هةر بيثارَيزَيت لة و بكات بةكاربةر بنةِرةتيةكاني زامني مافة ئامانجيةتي ياساية «ئةم هاتووة: ياساي ناوبراودا ي
مافي نَيودةوَلةتيةكاني دؤكيومَينتة و بةها بةثَيي كة ثَيطةياندني» زيان مايةي دةبَيتة كة ناِرةوا جؤرة ضاالكيةكي
مامةَلةي لة بةتايبةتي بةكاربةران، بنةِرةتيةكاني مافة لة يةكَيكة ئابوريةكان مافة ثاراستني بةكاربةر، مافي و مرؤظ
و جَيبةجَيكردن دةسةآلتي دةكات ثَيويست  بةمجؤرةش خزمةتطوزاريةكان،  و  كاآلكان بةكارهَيناني و كرين
نرخةكان بةرزكردنةوةي لة بكةن بةكاربةران ثاراستني زامني بةكردار كوردستان، هةرَيمي و عَيراق لة دادوةري
هةر و ئَيكسثايةر خستنةبازاِري خؤراكي و كاآل ساختةكردني و بازرطاني فَيَلي و وفرت كاآلكان شاردنةوةي و

دابينكةرانةوة. و بازرطان لةاليةن ئابووري ضةوساندنةوةيةكي تري
خراث و ئاَلؤز دؤخَيكي لة ئابوريةكاني بةكاربةران بةرذةوةندية ئَيستادا ثاراستني لة كة ئَيمةية نيطةراني جَيي
قةَلث كاآلي هةبووني و بةكاربةران ئابوري ضةوساندنةوةي هةبووني بة ئاماذة دةستكةوتوةكان داية، زانيارية
هةرَيمي و عَيراق بازاِرةكاني لة خواردةمةني و كاآل جؤري  خراثترين  ساغكردنةوةي و بازرطاني فرتوفَيَلي و
دةرمانيش و بةرهةمهَيناني خؤراك هاوردةكردن و كؤمثانياكاني بةشَيكي زؤري دةكةن، تةنانةت كوردستاندا
تا بةكاربةران خزمةتطوزاري بة نية تايبةتيان فةرمانطةيةكي و بةش هيض و ناكةن بةكاربةر مافةكاني رةضاوي

بكةن. ثَيوة ثةيوةنديان طازاندةيةك و كَيشة هةر هةبووني كاتي لة
و  تؤقين مايةي بووةتة هاوكات بةكاربةران، بؤ سةر زياني ئابووري سةرباري بازاِرةكان، ئَيستاي دؤخةي  ئةم
باوةِريان زؤرينةيان بةآلم مافةكانيان، هؤشياري بةكاربردنيان بة سةرباري نزمي بةكاربةران دَلةِراوكَييان. و ترس
بَيت، ثارَيزراو و بطيرَيت لةبةرضاو  كوردستاندا هةرَيمي و عَيراق بازاِرةكاني لة بةرذةوةنديةكانيان  نية بةوة
عَيراق شةش ثارَيزطاي لة بةكاربةر مافةكاني ضاودَيري ثرؤذةي ثرسيارنامةي لة دةرةنجامي رووني بة ئةمةش
وةرطيراوي نمونةي  ي ٪٣٩ نةطيراوة، لةبةرضاو بةرذةوةنديان ثَييانواية بةكاربةران ي ٪٥٨ كة دةركةوتووة
نمونةي ي ٪٣ تةنها بةرامبةريشياندا لة  طيراوة، لةبةرضاو  بةرذةوةندييان هةندَيكجار  ثَييانواية  بةكابةرانيش
بؤشاييةوة لة بةكاربةرانيش بؤضوونةي ئةم ديارة طيراوة، لةبةرضاو بةرذةوةنديةكانيان واية بِروايان وةرطيراو
خاوةن و بازرطانةكان  لة بةشَيك ناِرةواكاني ضاالكية  و  رةفتار  بةرةنجامي بةَلكو نةهاتووة، خؤيةوة لة هةر  و
كاركردني ثرؤذةكةمان ناوضةي سنوري لة تيمةكانمان وةك خواردةمةنيةكانة و كاآل دابينكةراني و ماركَيتةكان

كردوة. تَيبينيان

عَيراق شارةكاني بةثَيي بازاِرةكاندا لة بةرذةوةنديان لةبةرضاوطرتني لةسةر بةكاربةران راي خوارةوة خشتةي
رووندةكاتةوة

بةرذةوةندي ثَيتوايةلةبازاِرةكاندا، ئايا .٥ 
طيراوة؟ لةبةرضاو  بةكاربةر

بةغداد هةولَير كةركوك موسَل سلَيماني دهؤك ي  كؤ
طشتي

٪ رَيذة

بةَلَي ٣ ٥ ٣ ٢ ٥ ١ ١٩ ٣,٢٣
٥٧   نةخَير ٤٥ ٥٣ ٤٥ ٦٠ ٨٠ ٣٤٠ ٥٧,٩٢

هةندَيكجار ٣٩ ٤٨ ٤٤ ٤٧ ٣٢ ١٨ ٢٢٨ ٣٨,٨٤
طشتي كؤي ٩٩ ٩٨ ١٠٠ ٩٤ ٩٧ ٩٩ ٥٨٧ ٩٩,٩٩
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عَيراق ئاستي لةسةر  لة بازاِرةكاندا لة بةرذةوةنديان لةبةرضاوطرتني لةسةر بةكاربةران راي خوارةوة  ضارتي
رووندةكاتةوة

ساَلةي ضةند  ئةم ماوةي  لة ئةطةرضي 
مؤَل و بازاِر تازةي شَيوازي رابردوودا،
عَيراق شارةكاني بةشَيكي لة ماركَيت و
رةضاوي ئةندازةيةك تياياندا تا و كراونةتةوة
خواردةمةنيةكان و كاآل لةسةر  نرخ داناني
بازاِرةكاني هةرةزؤري  بةشي بةآلم  كراوة،
نةريتة ئةو كوردستان هةرَيمي و عَيراق
نانوسن نرخ لةسةر كاآلكانيان و ناكةن رةضاو
ئاساني بة بتوانَيت بةكاربةر ضةشنَيك، بة
بة بكات بةراورديان و بزانَيت كاآلكان نرخي

هةَلبذَيرَيت. طونجاوترينيان تر تا بازاِرةكاني و دوكان لة كاآل هةمان نرخي بة و ثَيداويستةكاني
ليذنةيان ثَينج رابردوودا ماوةي  لة كة راطةياندوة ئَيمةي بةتيمةكاني كةركوك قائممةقامي  ساَلةيي» «كامل
تريش لة شارةكاني زانياريانة شَيوة ئةم دةكات، بازاِرةكاندا لة نرخ ضاودَيري ليذنانة لةو كة يةكَيك ثَيكهَيناوة
عَيراق لة سةرجةم شارةكاني بةَلكو كةركوك شاري لة بةتةنها نةك كاآلكان نرخي بةآلم دراوة، ئَيمة بةتيمةكاني
نَيو لة و ناكات نرخةكان ضاودَيري اليةن هيض بةكردارةكي و دةسةآلتدارة خؤجَيييةكان بايةخي نةبؤتة جَيطةي

نةكةوتوة. بةرضاو نرخةكان لةسةر بةتةنها يةك سةرثَيضيمان سةرثَيضيكارانيش سزاداني ئامارةكاني
نمونةي ي ٪٦١ بةكاربةر، مافةكاني ضاودَيري لة ثرسيارنامةي ثرؤذةي هةشتةم ثرسياري وةآلمةكاني بةثَيي
نرخيان بازاِرةكاندا لة دةيانكِرن، ئةوان  خؤراكيانةي  كاآل ئةو كة دةكةن بةوة ئاماذة بةكاربةران  لة وةرطيراو

هةَلواسراوة لةسةر نرخيان كاآلكان بةكاربةرانيش ثَييانواية ي ٪٣٩ «نةنوسراوة»، هةَلنةواسراوة لةسةر

رووندةكاتةوة عَيراق ئاستي لةسةر كاآلكان لةسةر نرخ هةَلواسيني لةسةر بةكاربةران راي خوارةوة ضارتي

نرخةوة، رووي لة بازاِر  دؤخةي ئةم
بةكاربةران بازرطانان لة بةشَيك وايكردوة
لة طرانتر بة كاآلكانيان و بضةوسَيننةوة 
ثَيبفرؤشن، خؤيان راستةقينةي نرخي
ئاماذة مةيدانيةكانمان زانيارية وةكضؤن
بازاِردا و دوكان هةندَي لة كة دةكةن بةوة
و دوكان خاوةن ميزاجي  بةثَيي  نرخةكان
ئةمةش دةكرَيت، دياري ماركَيتةكان
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تةنيشت يةكتريش بازرطاني شوَيني و ماركَيت دوو لة بطرة و شار هةمان ماركَيتي دوو لة وايكردوة نرخةكان
جياوازدا كاتي لة دوو دوكاندار هةمان الي كاآل هةمان كردوة بؤ رَيكةوتي ئةوةيان تيمةكانمان تةنانةت بن، جياواز
بة تايبةتي و بؤنةدا وةرز هةندَي لة كاآليانة ئةو جياوازي نرخي سةرباري ووتراوة، ئةمة ثَي جياوازيان نرخي دوو
شَيوة ضاودَيريةكيش هيض و دةبنةوة بةرز بةرضاو راددةيةكي بة خواردةمةنيةكان و كاآل نرخي كة جةذنةكاندا لة

نية. بةرضاو لةمِروةوة حكومةت تايبةتمةندةكاني وةزارةتة و ليذنة اليةن لة
ئةوة عَيراق ثارَيزطاي شةش لة بةكاربةر مافةكاني ضاودَيري ثرؤذةي ثرسيارنامةي دةرنجامي لةمِروةوة
زؤر بازاِر جياوازي شوَيني لة دوو خؤراكي كةلوثةلي نرخي هةمان ثَييانواية بةكاربةران ي ٪٥١ كة رووندةكاتةوة
بةكاربةران ي ٪٤ تةنها بةرامبةريشدا لة كةمة، هةية جياوازيةي ئةو ثَييانواية بةكاربةران ي ٪٤٥ بةآلم جياوازة،

نيية. هيض جياوازيان بازاِردا جياوازي شوَيني دوو لة خؤراكي كاآلي هةمان نرخي ثَييانواية

شارةكان بةثَيي بازاِر شوَيني دوو لة كاآل هةمان نرخي جياوازي سةر  لة بةكاربةران  راي خوارةوة خشتةي
رووندةكاتةوة

كاآلي هةمان نرخي ئايا .٧ 
جياوازي شوَيني دوو لة  خؤراكي

هةية؟ جياوازيان هيض بازاِر

بةغداد هةولَير كةركوك موسَل سلَيماني دهؤك ي  كؤ
طشتي

٪ رَيذة

جياوازة زؤر ٤٨ ٥٧ ٣٥ ٤٥ ٧٣ ٤٥ ٣٠٣ ٥٠,٩٢
جياوازة كةم ٤٥ ٣٨ ٦٥ ٤٥ ٢٥ ٥١ ٢٦٩ ٤٥,٣٦
نية جياوازي ٦ ٥ ٠ ٥ ١ ٤ ٢١ ٣,٥٤
طشتي كؤي ٩٩ ١٠٠ ١٠٠ ٩٥ ٩٩ ١٠٠ ٥٩٣ ٩٩,٨٢

عَيراق ئاستي لةسةر  بازاِر شوَيني دوو لة كاآل هةمان نرخي  لةسةر بةكاربةران راي خوارةوة ضارتي
رووندةكاتةوة

و نرخي كاآل ثَييانواية هاوكات بةكاربةران
لةطةَل و بةرزة  بازاِرةكاندا لة خواردمةني 
يان ناطونجَيت، ئةواندا ئابووريي توانستي
ئةو دةبَيت يانيش بكِرن كاآلكان ناتوانن
و نزمة نرخةكانيان كة بكِرن كاآليانة
ئةوةي ئةطةري ئةمةش خراثة، كوالَيتيان
كة بطةيَينَيت تةندروستيان بة زيان هةية
هاوكات نةخؤشكةوتنيان سةرباري دواتر
بةهؤي ثَيدةطات ئابووريشيان زياني
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ئَيمة  تيمةكاني بؤ هةية، ٤ منداَلي و هةولَيرة شاري دانيشتوي علي» ثزيشكيةكان.»حيكمةت ضارةسةرية تَيضووي
عيمارةن و كةس و بيناية خةريكي هةر ثشتة لة خةَلكيان هةمويان بكةن كةم سعري بَلَيت دةتاني وتي: « كَي
دةكِرن هةر طران بَيت ضةند نية سعر بة هةية منةتيان هةن ثارةيان كةسانَيك ناداتةوة، خةَلكي فةقير لة ئاوةِر
و  كاسبم «من ووتي: لةمبارةيةوة ٢٦ ساَل تةمةن «فايز ئيسماعيل» هةروةها تَيكةوتوين». فةقيريش  ئَيمةي و
تةحةمولي بارةكة بكِرين تا شت خراثترين دةبي طرانة و نرخةكان ثَيم بَيت ضؤن هةر نية بؤية ثارةكةم ئةوةندة

طران دةكات». شتي خؤي بةكةيفي تاجريش ناداتةوة لةمة ئاوِر و كةسيش بكةين
ثارَيزطاي شةش لة وةرطيراو بةكاربةراني ي ٪٤٩ كة دةردةخات ئةوة ثرؤذةكةشمان ثرسيارنامةي دةرةنجامي
ي ٪١٩ هاوكات طرانن، عَيراق و كوردستان هةرَيمي بازاِرةكاني لة خؤراكيةكان كاآل ثَييانواية نرخي عَيراقدا،
و نرخةكان مامناوةندين بةكاربةران ثَييانواية ي ٪٣١ لةبةرامبةردا طرانن، زؤر نرخةكان ثَييانواية بةكاربةرانيش

٣ كةس لة كؤي ٥٩٤ بةكاربةر  تةنها بةرامبةردا لة هةرزانن، كاآلكان نرخي بةكاربةرانيش ثَييانواية ي ٪١ تةنها
بوون. بةغداد و و سلَيماني شارةكاني موسَل لة ئةوانيش زؤر هةرزانن كة نرخةكان ثَييانوابوو

رووندةكاتةوة شارةكان بةثَيي خؤراكيةكان كاآل نرخي لةسةر بةكاربةران راي خوارةوة خشتةي

خؤراكيةكان كاآل نرخي ئايا .٦ 
ضؤنة؟ بازاِرةكاندا  لة

بةغداد هةولَير كةركوك موسَل سلَيماني دهؤك ي  كؤ
طشتي

٪ رَيذة

هةرزانة زؤر ١ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٣ ٠,٥
هةرزانة ٠ ٠ ١ ٣ ٠ ١ ٥ ٠,٨٤

مامناوةندية ٤١ ٢٧ ٢٨ ٤٦ ٢٢ ٢١ ١٨٥ ٣١,١٤
طرانة ٤٧ ٤٨ ٥٠ ٣٦ ٤٩ ٥٩ ٢٨٩ ٤٨,٦٥

طرانة زؤر ١٠ ٢٥ ٢١ ٩ ٢٨ ١٩ ١١٢ ١٨,٨٥
طشتي كؤي ٩٩ ١٠٠ ١٠٠ ٩٥ ١٠٠ ١٠٠ ٥٩٤ ٩٩,٩٨

رووندةكاتةوة عَيراق ئاستي لةسةر بازاِرةكان لة خؤراكيةكان كاآل نرخي لةسةر بةكاربةران راي خوارةوة ضارتي
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كة النا هةية» مافي رةسمي كؤمةلَيك بةكاربةر و بةكاربةر هةية ياساي كة زانيم ئَيوة لة  تازة من «ئةسَلةن
ووت. ئَيمة تيمةكاني بة هةولَير وةهاي لة شاري بوو زانكؤ دةرضووي و ساَل ٢٣ كضَيكي تةمةن

عَيراقيدا  ٢٠١٠ ي ساَلي (١) ذمارة بةكاربةر ، ياساي ثاراستني يةكةمي بةشي دوو لة ماددةي لة بِرطةي دوو لة
ياساش هةمان «٥»ي ماددةي بةثَيي و بةكاربةرية» هؤشياري ئاستي بةرزكردنةوةي ئامانجي» ياساية ئةم هاتووة،
بة ئةنجومةني وةزيراني سةر كة راستةوخؤ عَيراق بةكاربةري ليذنةي ثاراستني شاني ئةركة دةكةوَيتة سةر ئةم
بة راستةوخؤ سةر كة كوردستان بةكاربةري هةرَيمي ثاراستني و ليذنةي عَيراق ئاستي سةر لة عَيراقي دةبَيت
ياساكة ئةوةي لةطةَل كامَيكيان ثَيكنةهَينراون تا ئَيستا هيض كة كوردستان دةبَيت، هةرَيمي وةزيراني ئةنجومةني

دةرضووة. لة دوو ساَلة زياتر ماوةي
مافي «بةكاربةر عَيراقي، بةكاربةري ثاراستني ياساي لة سَييةم بةشي لة شةشةم ماددةي لة «ب» خاَلي بةثَيي
ضؤنيةتي و بةكارهَينان زانيني رَيطا دروستةكاني و كاآل مواسةفاتي لةسةر تةواوةتي زانياري بة دةستِراطةيشتن

هةية». ثشتثَيبةستراو زماني و بةشَيوة خزمةتطوزاري بةدةستهَيناني
عَيراقدا  هةموو ئاستي لةسةر بةكاربةر ثاراستني تايبةتمةندةكاني ليذنة لةسةر ثَيويستة دةستبةكاربوونيان،  لةكاتي
كردن بازاِري و تةندروستانة بة بةكاربردني ثةيوةنديان ئةو زانياريانةي هةموو لة بكةنةوة هؤشيار بةكاربةران
كاريطةريةكاني و نرخ هةَلسةنطاندني و كوالَيتي بةراوردكردني  و  كاآل هةَلبذاردني لة هةية بَيزيانةوة وكِريني
بة ثةيوةست بة زانياريةكاني هةبَيت ثةيوةندي كة تر زانياريةكي هةر و كاآليانةي دةيانكِرَيت بةكاربردني ئةو

بةرهةمةكانةوة. و كاآل
و تايبةتمةندةكان ليذنة ثَيكنةهَيناني  و ناوبراو ياساي نةكردني جَيبةجَي بةهؤكاري كة  نيطةرانية جَيي بةآلم
مةدةنيةكاني رَيكخراوة ناضاالكي و بةهؤي كةمي هةروةها ليذنانة، ئةندامةكان لةو وةزارةتة نةبووني دةستبةكار
ئةستؤ لة بةكاربةرانيان هؤشياركردنةوةي دامةزراوةيةك  و اليةن هيض ئَيستا تا بةكاربةر، ثاراستني بواري 
عَيراق بةكاربةري بةكاربردن الي هؤشياري وايانكردوة هؤكارانةي لةو بَيت ئةمةش يةكَيك رةنطة نةطرتوة،
بةكاربةرانةي ئةو ي ٪٧٤ لة بةشَيوةيةك زياتر دابَيت، ئاستي نزمترين و خرابترين لة هةرَيمي كوردستان و
كوردستان هةرَيمي و عَيراق ثارَيزطاي «٦» لة بةكاربةريان مافي كردني ضاودَيري ثرؤذي ثرسيارنامةي وةآلمي
لة بةشَيوةيةك كة ئةوانةش بةكاربةر نية، مافةكاني لةسةر زانياريةكيان كة هيض دةكةن بةوة ئاماذة داوةتةوة،
بةكاربةران لة وةرطيراو نمونةي ي ٪٢٦ تةنها رَيذةكةيان هةية بةكاربةر مافةكاني لةسةر زانياريان شَيوةكان
هؤشياري و ئاطاداري كةمترين هةبووني بةبَي بةكاربةران  سَيي  لةسةر دوو كة دةردةكةوَيت بةمةش بووة.
كوردستان هةرَيمي و عَيراق و دةرمان لة بازاِرةكاني و خؤراك كاآل لة ثَيويستيةكانيان مافةكانيان، بة سةبارةت
ئةطةرة ئةو مافةكانيان بةكاربردن و بة سةبارةت هؤشياريش ئاستي كةمترين دةهَينن، نةبووني بةكاري و دةكِرن
بةهةر يان بة لَيبكرَيت فَيَليان يان بضةوسَينرَينةوة بازاِرةكاندا لة بةكاربةران رةنطة كة دةكات و زياتر كراوةتر

بكرَين. ثَيشَيل نين ئاشنا ثَيي كة مافةكانيان تر شَيوةيةكي
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رووندةكاتةوة عَيراق ئاستي شارةكاني لةسةر مافةكانيان بة هؤشياري بةكاربةران راددةي خوارةوة خشتةي

لةسةر زانياريت هيض ئايا  ٢ـ
هةية؟ بةكاربةر مافي

بةغداد هةولَير كةركوك موسَل سلَيماني دهؤك ي  كؤ
طشتي

٪ رَيذة

٤٤ بةَلَي ١٦ ١٥ ٤٢ ٢١ ١٣ ١٥١ ٢٥,٩
نةخَير ٥٥ ٨٤ ٨٥ ٥٣ ٦٨ ٨٧ ٤٣٢ ٧٤,٠٩

طشتي كؤي ٩٩ ١٠٠ ١٠٠ ٩٥ ٨٩ ١٠٠ ٥٨٣ ٩٩,٩٩

رووندةكاتةوة عَيراق ئاستي سةر لة مافةكانيان بة بةكاربةران هؤشياري راددةي خوارةوة ضارتي

ئاطاداري رَيذةية لةو زياتر طرتؤتةوة و ياساييشي هؤشياري مافةكانيان، بةكاربةران بة هؤشياري خراثي دؤخي
زياتر ضةشنَيك بة بثارَيزَيت، بةكاربةر مافةكاني هةبَيت كوردستاندا هةرَيمي و عَيراق لة ياسايةك هيض نين ئةوة
هةبووني لةسةر زانياريان هيض دةكةن بةوة ئاماذة ثرؤذةكة، ثرسيارنامةي بةشداربووي بةكاربةراني ي ٪٧٨ لة
لة لةو رَيذةيةش زياتر نية و كوردستاندا هةرَيمي و عَيراق لة بةكاربةر ثاراستني مافةكاني تايبةت بة ياساي

نين. ئاطادار عَيراق و كوردستان هةرَيمي مافي بةكاربةر لة ثاراستني بة تايبةت رَيكخراوي هةبووني
هيض مافةكاني بةكاربةر هةية، لةسةر تا راددةيةك هؤشياريان كة ئةوانةش تةنانةت ئةوة دةردةخات كة ئةمةش

نيية بةكاربةران ثاراستني بة تايبةت رَيكخراوي و ياسا هةبووني لةسةر هؤشياريةكيان
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عَيراق شارةكاني بةثَيي عَيراقي بةكاربةراني ثاراستني ياساي بة بةكاربةران هؤشياري خوارةوة خشتةي
رووندةكاتةوة

لةسةر هةية زانياريت ئايا  ٣ـ
بة تايبةت ياساي  هةبووني
عَيراق؟ لة بةكاربةر  ثاراستني

بةغداد هةولَير كةركوك موسَل سلَيماني دهؤك ي  كؤ
طشتي

٪ رَيذة

بةَلَي ٣٨ ١١ ١٠ ٣٩ ٢١ ٨ ١٢٧ ٢١,٤
نةخَير ٦٠ ٨٩ ٩٠ ٥٦ ٧٩ ٩٢ ٤٦٦ ٧٨,٥٩

طشتي كؤي ٩٨ ١٠٠ ١٠٠ ٩٥ ١٠٠ ١٠٠ ٥٩٣ ٩٩,٩٩

رووندةكاتةوة عَيراق ئاستي لةسةر عَيراقي بةكاربةراني ثاراستني ياساي بة بةكاربةران هؤشياري خوارةوة ضارتي

زؤربةي كة  كاتَيكداية لة  ئةمة
هؤشياريان رادةيةك  تا  ئةوانةي
يان هةية بةكاربةر مافةكاني لةسةر
تايبةت ياساي هةبووني ئاطاداري
ئاطاداري و بةكاربةر  ثاراستني  بة
تايبةتمةندن رَيكخراوي هةبووني
بةكاربةر، مافةكاني ثاراستني بة
بريتية زانياريةكانيان سةرضاوةي
نةك راطةياندن دةزطاكاني لة
ئةطةرضي دةوَلةت، دامةزراوةكاني
سةرؤكى بةكر»  ئةبو «عوسمان 
قايمقاميةتى لة ضاودَيرى ليذنةكانى
كة دةكات بةوة ئاماذة سلَيماني لة ثرؤذةكةمان تيمةكاني لةطةَل تايبةتدا ضاوثَيكةوتنَيكي لة سلَيمانى، قةزاى
ثَيمانواية ئَيمة بةآلم هاوآلتياندا»، هوشياركردنةوةى لة بينيوة كاريطةريان زؤر دةورَيكى ِراطةياندن «كةناَلةكانى
بَيزيان بةكاربردني و مافةكانيان بة بةكاربةران هؤشياركردنةوةي لة بةرضاو رؤَلي نةيانتوانيوة راطةياندنةكانيش
ئةوةندة هةر نةك نةبووة، هؤشياركردنةوةي بةكاربةران ناوي ذَير كردوشيانة لة ئةوةي ببين، تةندروستانة و
اليةن لة لَيكردنيان فَيَل و بةكاربةران هةَلخةَلةتاندني لة بينيوة خراثيان رؤَلَيكي ميديايي دةزطاي هةندَي بةَلكو
هةندَي ساغكردنةوةي بة برةودان و راستي لة دوور و نادروست ريكالمي بآلوكردنةوةي رَيطاي لة بازرطانانةوة،
و راستيةوة لة دوورن كة دةكرَيت، لة ريكالمةكان بؤيان وةسفةي بةو ناهاوتا خراث يان خواردةمةني و كاآل

بكات. كاآليانة ئةو بةكارهَيناني و كِرين لة روو دةدةن هان بةكاربةرانيش
عَيراق ثارَيزطاي شةش لة كة بةكاربةر مافةكاني ضاودَيري ثرؤذةي ثرسيارنامةي دةرةنجامةكاني بةثَيي
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خواردمةنيان كةلوثةلي ريكالمةكانةوة بةهؤي بةشداربوو بةكاربةراني ي ٪٣٨ كة دةردةكةوَيت ئةوة ئةنجامدراوة،
كاريطةري ذَير لة خؤراكيان كةلوثةلَيكي هيض بةشداربوو بةكاربةراني ي ٪٦٢ كِريوة، لة بةرامبةردا بة رَيذةي

دةكاتةوة. روون بةكاربةران لةسةر ريكالمةكاني كاريطةري رَيذةيةش ئةم ريكالمةكانةوة نةكِريوة،

ريكالمةكانةوة خواردةمةنيان رَيطاي لة كة رووندةكاتةوة شارةكان بةثَيي بةكاربةران رَيذةي خوارةوة خشتةي
كِريوة

ريكالمةكانةوة بةهؤي  ئايا .٢٨ 
كِريوة؟ خواردةمةنيت  كةلوثةلي

بةغداد هةولَير كةركوك موسَل سلَيماني دهؤك ي  كؤ
طشتي

٪ رَيذة

٤٢  بةَلَي ٣٥ ٣٢ ٣٨ ٤٢ ٣٨ ٢٢٧ ٣٧,٨٣
نةخَير ٥٨ ٦٥ ٦٨ ٦٢ ٥٨ ٦٢ ٣٧٣ ٦٢,١٦

طشتي كؤي ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٦٠٠ ٩٩,٩٩

ريكالمةوة خواردةمةنيان بةهؤي كة دةكاتةوة  روون عَيراق ئاستي لةسةر بةكاربةران  رَيذةي خوارةوة ضارتي
كِريوة

 

راطةياندن دةزطاكاني لة خواردةمةنيةكان و كاآل بؤ ريكالمانةي ئةو بةشَيكي دةكرَيت تَيبيني ئةوةي بةآلم
بةهؤي ئةمةش راستيةوة، لة دوورن و هةَلخةَلةتَينةرن ريكالمي بآلو دةكرَينةوة، تةلةفزيؤنةكان بةتايبةتيش لة
دةرةنجامةكاني ناطرَيتةوة، يةك بةرهةمةكان  راستي  طةَل لة كة  كاآلكان بة ثَيداهاَلدانةيان و وةسف ئةو
نمونةي وةرطيراوي ي ٪٢٩ رَيذةي كة دةكاتةوة روون ئةوة مافةكاني مرؤظيش ضاودَيري ثرؤذةي ثرسيارنامةي
ي ٪٥٣ بةآلم نةبوونة، راستطؤ كِريويانة، كاآليانةي ئةو بؤ كراوة  بؤ ريكالمانةي ئةو ثَييانوابووة بةكاربةراني
ي ٪١٨ بةرامبةريشياندا لة بووة، تَيدا راستطؤييان راددةيةك تا ريكالمةكان ثَييانوابووة  بةكاربةران نمونةي

بوون. راستطؤ ريكالمةكان ثَييانوابووة وةرطيراو نمونةي
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رووندةكاتةوة ريكالمةكان راستطؤيي لةسةر شارةكان بةثَيي بةكاربةران راي خوارةوة خشتةي

ريكالم بةهؤي   ئةطةر 
ضةند تا كِريوة،  خواردةمةنيت

بوو؟ راستطؤ  ريكالمةكة

بةغداد هةولَير كةركوك موسَل سلَيماني دهؤك ي  كؤ
طشتي

٪ رَيذة

٤  زؤر راستطؤ بوو ٢ ٤ ٦ ١ ٢٤ ٤١ ١٨

بوو رادةيةك راستطؤ ٢٩ تا ٢٠ ٢٤ ٣ ٣١ ١٤ ١٢١ ٥٣,٣
نةبوو راستطؤ ٩ ١٣ ٤ ٢٩ ١٠ ٠ ٦٥ ٢٨,٦٣
طشتي كؤي ٤٢ ٣٥ ٣٢ ٣٨ ٤٢ ٣٨ ٢٢٧ ٩٩,٩٣

رووندةكاتةوة عَيراق ئاستي لةسةر بةكاربةران بةِراي ريكالمةكان راستطؤيي رَيذةي خوارةوة ضارتي

ضاوة لةبةر ئةوةمان هةرضةندة
و زانياري  سةرضاوةي  بةشَيكي  كة 
راطةياندن دةزطاكاني هةواَلةكاني
ثةيوةنديدار وةزارةتةكاني لة بريتية
هةَلمةتي حكومييانةي ليذنة ئةو و
و تةندروستي سةرثَيضية نةهَيشتني
ئةنجام بازاِرةكان لةناو  بازرطانيةكان
لة بةكرابةران بةهؤيانةوة و دةدةن
يان بةسةرضوو  ماوة  خؤراكي  و كاآل 
دةكرَينةوة، ئاطادار قةلب و خراث
حكومةتي و عَيراقي حكومةتي بةآلم
شَيوة هيض ئَيستا تا كوردستان هةرَيمي
بة ثةيوةنديدارةكان ياسا و  بةكاربةر ثاراستني ياساي و  بةكاربةر مافةكاني بارةي لة  هؤشياريان هةَلمةتَيكي
ضوارضَيوةي لة تةنها كرابَيت، روةوة لةم ئَيستاش تا ئةوةي نةداوة، ئةنجام بازرطانيةكانةوة ياسا و بةكاربةر
تةنانةت بةكاربةران،  ومافةكاني بةكاربةر ثاراستني ضوارضَيوةي لة نةك بووة طشتيةوة تةندروستي ثاراستني 

نيانة. هةر يان نزمة بةكاربةر مافةكاني لةسةر هؤشياريان ليذنانةش ئةو ئةنداماني بةشَيكي
ثاية حكومي بةرثرسي تةنانةت و دادوةرانيش و ثارَيزةران و رؤذنامةنوسان لة بةشَيك بةكاربةران، لة جطة

٢٠١٠ ثةسند  لة ساَلي ثاراستني بةكاربةر»ي «ياساي عَيراقي نوَينةراني ئةنجومةني ئةوة نين بةرزيش ئاطاداري
ياساي ذمارةي ماددةي «٥٦» لة و٥»  ١» بِرطةي هةردوو بة بةثشتبةستن كوردستانيش ثةرلةماني و كردوة
بة  كاركردن بؤ ٢٠١٢/٦/٢٧ دةركردوة بةرواري لة ي «٩» ذمارة ياساي هةمواركراو، ي ١٩٩٢ «يةكي» ساَلي
مةيدانيةكان ضاالكية لة رايانةي بةشَيك لةو بؤية كوردستان، هةرَيمي عَيراقي» لة بةكاربةري «ثاراستني ياساي
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مافةكاني ضاودَيري بةتيمةكاني عَيراق شةش ثارَيزطاي ثرؤذةكةمان لة طرووثةكاني فؤكس و ضاوثَيكةوتنةكان و
بكات بةكاربةر مافةكاني لة ثارَيزطاري نية عَيراق هيض ياسايةك لة كة دةكةنةوة لةوة جةخت طةيشتوة، بةكاربةر
دامةزراوة ئةداي خراثي روونة لةسةر نيشانةيةكي ئةمةش دةكةن. بارةيةوة ياسايةك لةو دةركردني ثَيشنياري و
ياساي ثاراستني و بةكاربةر بة هؤشياري تايبةت لةئاست بآلوكردنةوةي ثةيوةنديدارةكان وةزارةتة و حكوميةكان
لة بةكاربةران وثاراستني هؤشياركردنةوة لة بةرثرسيارة ياساش، هةبووني بةبَي حكومةت دواتر ضونكة بةكاربةر،

هةبَيت. ئةطةري رووداني كاآلكانةوة بةكاربردني و كِرين ئةنجامي لة مةترسيةك هةر
ئيسالمي ئاييني ثياواني لة بةشَيك و كوردستان هةرَيمي حكومةتي ئاييني كاروباري و ئةوقاف وةزارةتي هةوَلةكاني
بةسةر ساغكردنةوةي كاآلي ئاييني بؤ تَيِروانيني لة بةكاربةران و لة هؤشياركردنةوةي بازرطانةكان مةسيحي و
فرؤشتني كاآلي ماوة و كِرين حةرامكردني بة تايبةت فةتواي دةركردني هةروةها دةنرخَينين، خراث بةرز و ضوو
دةبينين، هةوَلَيكي ثؤزةتيف كوردستان بة هةرَيمي زاناياني يةكَيتي بة سةر باآلي فةتواي ليذنةي اليةن لة بةسةرضوو
بكرَين سستماتيك زياتر و عَيراقدا بطشتَينرَين هةموو بةسةر و ضِرتر بكرَينةوة دةبَيت ئةم هةوآلنة ثَيشمانواية

بةرضاويان كاريطةري تا
ضارةسةركردني لة ببَيت
مافي سةر سةرثَيضيةكاني

بةكاربةران.
قايمقامي ساَلةيي» «كامل
لة كةركوك شاري
بؤ تايبةتدا ضاوثَيكةوتنَيكي
«ئيمة ووتي: ئَيمة تيمةكاني
و تاوةكو ثياوانيئايينيئيسالم
و هَينا مةسيحيةكانيشمان
بارةيةوة لةم لَيكردن داوامان
فةتواشمان و  ببينن  رؤَل
كاآل حةرامكردني بة دةركرد
كة ئَيكسثايةر خواردةمةني و
كاريطةري ماوةيةك بؤ ئةمة
دواتر بةآلم هةبوو خؤي
ضونكة نةما كاريطةرية ئةم

نةبوو». بةردةوام

بة سةبارةت كوردستان  ئيسالمي ئاييني زاناياني يةكَيتي  فةتواي دةقي
بةسةرضوو ماوة خؤراكي و كاآل حةرامكردني
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كة هةبَيت كاآليةك هةر لةسةر تةواوةتيان زانياري خؤيانة مافي بةكاربةران هؤشياريدا، مافي لة ضوارضَيوةي
ثَيويستةكان زانيارية سةرجةم ئةمةش دةبَيت بهَينن، بؤ و بةكاري دةيانةوَيت بيكِرن و هةية بازارةكانياندا لة
ئةو لةسةر ثَيويست زانياري بتوانَيت بةكاربةر تا نوسرابن،  كاآلكان  لةسةر لَيتَيطةيشتوو «مفهوم» زمانَيكي بة
ئةو ئايا بدات ئةوة بِرياري زانياريةكان بنةماي  لةسةر رةنطة كة  وةربطرَيت خؤراكية بةرهةمة يان كاآلية
بؤ هةَلدةبذَيريت زانياريةكان باشترينيان بةراوردي رَيطاي لة كةمةوة بةاليةني يان نا؟ دةكِرَيت يان بةرهةمة

بةكارهَينان.
نوسراوة  لةسةر زانياريةكانيان بَيطانة زماني بة كاآليانةي لةو ثِرن كوردستان هةرَيمي و عَيراق بازاِرةكاني بةآلم
بةكاربةران لةوةي رَيطرَيكي طةورةية كوردستان هةرَيمي بؤ تايبةتي بة ئةمة لَيي تَيبطةن، ناتوانن بةكاربةران و
و طونجاوترينيان باشترين بنةماي لةسةر و وةربطرن خواردمةنيةكان و كاآلكان لةسةر ثَيويست هؤشياري بتوانن
تَيبطةن زماني عةرةبيش لة ناتوانن هةرَيمي كوردستان بةشَيكي دانيشتواني ضونكة ثَيداويستةكانيان هةَلبذَيرن،
ئةمة نوسراون، لةسةر عةرةبيش زانياريةكانيان زمان بة بَيطانة زماني لة ثاَل كاآلكان بةشَيكي زؤري كاتَيكدا لة
زانياريانةيان ئةو خوَيندنةوةي تواناي كوردستان هةرَيمي و عَيراق دانيشتواني بةرضاوي بةشَيكي ئةوةي سةرباري
هؤشياري بةردةم لة بةربةرستةكاني ترة يةكَيكي بؤ خؤي نية، ئةمةش بنةِرةتدا خوَيندةواريان لة ئةوةي لةبةر نيية

نوسراون. كاآلكان لةسةر زانياريانةي بةو بةكاربةران
هةرَيمي حكومةتي تةندروستي وةزارةتي  لة خؤراك ضاودَيري بةرَيوبةرايةتي بةِرَيوبةري  سةعيد» «مستةفا
لةسةر ئينطليزي نة نة عةرةبي كوردي نة هيض نوسينَيكي دَيت «خؤراك ئيمة ووتي: تيمةكاني بؤ كوردستان
خؤراك بخورَيت بكرَيتةوة و نية بسكيت شت بهَينَيت؟ خؤ هةموو بةكاري ضؤن ضؤن بزانَيت بةكاربةر نية،
حكومةت دامودةزطاي ئةطةر كردوة نوسراوم هةوَلمداوة من بهَيندرَيت، بةكار تعليمات ثَيي بة دةبَيت هةية
تا بةالم نوسرابَيت, لةسةري تَيطةيشتوو زمانَيكي ئةوةي بَي نَيت خواردنَيك هيض ئةوةي بؤ بكةن ثشتيوانمان

.» هةر دَيت هةية ئَيستاش خؤراك
يان و نزمي بةكاربةران ئابووري اليةني بة راستةوخؤ ثةيوةندي هةية بةكاربةر هؤشياري نزمي تري هؤكارَيكي
باشتر، كاآلي نةك بطةِرَين هةرزاندا كاآلي بةدواي بةكاربةران وادةكات ئةمة كة بةكاربةر، داهاتي دياريكراوي
ضاودَيري ثرؤذةي تايبةت بة طرووثي فؤكس كةركوك لة بازرطانَيكي شاري وةك كةريم بةكر» » لةمبارةيةوة
كاآلي ئةمةش بؤ قازانجةوةن و بةدواي تةنها بازرطانان لة بةشَيك «راستة ووتي: لة شارةكةدا بةكاربةر مافي
بة كاآليةك ئةطةر نمونة بة خؤيانةوة. بة بةكاربةران ثةيوةندي هةية بةشَيكيشي وآلت، بةآلم ناو دَيننة خراث

باشترةكة  بير لة و دةكِرَيت هةرزانةكةيان هةذار بَيت، بةكاربةري بة ٢٢٥٠ دينار يةكَيكي تر و ٢٠٠٠ دينار بَيت
ناو بازاِرةكانةوة». بَيننة بازرطانةكان شتي هةرزانتر ئةمةش وادةكات ناكاتةوة،
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ِراسثاردةكان ثَيشنيارو

طةَل  ١٩٧٩ لة سالي ي عَيراقي ذمارة «٥٤» جؤري كؤنترؤلي و ثَيوانةسازي ناوةندي ياساي دةزطاي  .١
كة كَيرظي بكرَيت و جَيبةجَي هةموار جؤرَيك بة ثَيويستة و ناطونجَيت نوَيدا كؤمةَلطاي عَيراقي و سةردةمي ئَيستا

ببات. سةرووتر بةرةو بةكاربةر مافةكاني ثاراستني
بةكاربةري ثاراستني ياساي جَيبةجَيكردني بؤ ثَيويست زةمينةسازي لةسةر جةختكردنةوةمان سةرباري .٢

هةمواركردنةوة  و دووبارة ثَيداضوونةوة بة ياساية ثَيويستي ئةم هاوكات عَيراقي، ٢٠١٠ ي ساَلي ي ذمارة»١»
ستاندارتة بةثَيي زيانمةندان كردنةوةي قةرةبوو و بةكاربةر مافةكاني زامنكردني ميكانيزمي ضةشنَيك بة هةية

بكرَيت. و فراوانتر نَيودةوَلةتيةكان توندوتؤَلتر
ثَيويستةكاني بكةنلة ثَيكهَينانيليذنة ثةلة ئةركيحكومةتيفيدراَليعَيراق وحكومةتيهةرَيميكوردستانة .٣

ئةنجومةني  ئةركي هاوكات عَيراقي، ٢٠١٠ ي ساَلي ي ذمارة»١» بةكاربةري ثاراستني ياساي جَيبةجَيكردني
لةسةر ضاودَيريةكانيان و حكومةت سةر هةردوو هةرَيمي كوردستانة فشار بخةنة ثةرلةماني و عَيراقي نوَينةراني

بكةن. توندتر عَيراقي بةكاربةر»ي ثاراستني «ياساي وجَيبةجَيكردني بازرطانيةكان و بازاِر
دووةمي دةروازةي لة يةكةم «مافةكان» بةشي يةكةمي بِرطةي لة بة ماددةي «١٤» ثشت بةستن بة  .٤
ثرسةوة، بةم ثةيوةنديدارن كة ياسايانةش ئةو هةموو بةكاربةر و ثاراستني ياساي و عَيراق، هةميشةيي دةستوري
بكات بازرطانانةدا ئةو لةطةَل بَيجياوازي توندي مامةَلةيةكي عَيراقدا سةرجةم لة دادوةري دةسةآلتي دةبَيت
دةرماني و كاآل خؤراك و لة هةزاران تةن ساغكردنةوةي و بةرهةمهَينان و  لة هاوردةكردن بةرثرسيارن كة
بةدةر سزادان لة تاوانبارَيك بة شَيوةيةك هيض كوردستان، و هةرَيمي بازاِرةكاني عَيراق لة خراث و ئَيكسثايةر
هاوكاري جَيبةجَيكردن دةبَيت دةسةآلتي لةمةشدا سياسيدا بَيت، يان و ئاستَيكي بازرطاني ثؤست هةر لة نةبَيت

بنوَينَيت. زياتر بةرثرسيارَيتي و
لة بةكاربةر ثاراستني و تةندروستي و بازرطاني بواري بة تايبةت رَينمايي و ياسا ذمارةيةك ئَيستادا لة .٥
فرة اليةني سةرباري ئةمة هةية، جؤرَيك لة ناكؤكي و هاودذي لة نَيوانياندا كة هةن كوردستاندا هةرَيمي عَيراق و
ئةنجومةني دةزانين تايبةتمةند، بةثَيويستي ليذنةي و وةزارةت ضةندين نَيوان ياسايانة لة ئةم جَيبةجَيكردني لة
هةرَيمي حكومةتي عَيراقي و حكومةتي لةطةَل هةماهةنطي بة عَيراق كوردستان/ ثةرلةماني عَيراقي و نوَينةراني
مافةكاني ثاراستني ضةشنَيك بة بكةن بؤ ثَيويستييان هةمواري و بخشَيننةوة ياسايانةدا بةو ضاو دووبارة كوردستان
يةك مرؤظدا مافةكاني و نَيودةوَلةتيةكاني مافةكاني بةكاربةر لةطةَل بةها بكات و بةركارتر و زامنتر بةكاربةر

ثَيويستة. مةدةني زؤر كؤمةَلطاي بةشداري بؤ ئةمةش بطرَيتةوة.
و كاآلي ئَيكسثايةر ضاودَيريكردني بؤ ثشكنين و بةدواداضوون ليذنةكاني ذمارةي دةزانين ثَيويستي بة  .٦
و شار سةرجةم هةَلمةتةكانيان و بة مةرجة تةندروستيةكان زياتر بكرَين بازاِر ثابةندي و كؤطاكراوةكان خراث
باشتر ئاستَيكي بةكاربةران لة تةندروستي بتوانرَيت تا بطرَيتةوة، بةكاربةر مافي هةموو بوارةكاني و شارؤضكةكان
لةسةر بازرطانيةكان كاآل و بازاِر كة مةترسية نية ئةو طةورةيي لة ئاست هةية ئَيستا ضونكة ئةوةي بثارَيزرَيت،
ئةركة بةم راسثَيدراوةكان كارمةندة دروستيان كردوة. وةكضؤن راهَيناني بةكاربةر ئابووري و ذيان و تةندروستي

ضاودَيريكردن. تيمانةي ئةم سةركةوتني ثَيويستةكاني بنةماكاني لة يةكَيكة
ماوة و بؤطةن و خراث ئةو كاآل ديمةني بَيزةوةري و حكوميةكان ليذنة هاوبةشة ثةخشكردني ضاالكي .٧
ثَيشَيل مرؤظ دةيان شكؤي هاوكات باشةكاني، كاريطةرية ثاَل لة تةلةفزيؤنةكان، شاشةي لةسةر بةسةرضوانة
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رَيوشوَيني دةكات ثَيويست بؤية بكرَي،  ثَيشَيل شكؤيان تاوانَيك بةهيض و بيانوَيك  بةهيض ناكرَي كة دةكات
بؤ دةربكرَيت. ثَيويستي رينمايي لةطةَل سةرثَيضيكاراندا بطيرَيتةبةر و مامةَلة كردن بؤ و مرؤييانةتر طونجاوتر

و عَيراق بؤ بازرطاني مؤِراَلي ثةيماننامةي بازرطانيةكان هةوَل بدةن ذوورة و يةكَيتي و سةنديكا دةبَيت .٨
و كؤمةآليةتي تا بةرثرسيارَيتي ثابةند بَيت ثَييةوة بكةن ناضار هةموو بازرطانَيك بهَيننةدي و كوردستان هةرَيمي

بضةسثَيت. سةرجةم عَيراقدا لة يةكطرتوةكان نةتةوة بنةماكاني ثَيي بة و بازرطانةكان كؤمثانيا ئةخالقي
بةكاربةران ضةواشةكردني بؤ ميدياييةكان دةزطا نابَيت رؤذنامةواني، كاري شةرةفي ثةيماننامةي بةثَيي .٩
تايبةت بة راطةياندن دةزطاكاني دةبَيت هةَلخةَلةتَينةر، و بَيبنةما رَيكالمي بة  ثةيوةست لة بهَينرَين بةكار
بةكاربةران ثاراستني لة كاريطةريان رؤَلي تا بكةن رةفتار بابةتة ئةم لةطةَل بةرثرسيارانةتر تةلةفزيؤنةكان

بَيت و نةشَيوَيت. طةشتر
بَيزيان بازاِريكردني و دروست بةكاربردني بةكاربةر و بة ثرسي زياتر بايةخي زانكؤكان دةكةين ثَيشنيار .١٠
باآلش خوَيندني وةزارةتي دةكات وةكضؤن ثَيويست يكةنةوة، بؤ بواري زياتريان ئةكاديميدا توَيذنةوةي لة و بدةن

هةبَيت. طةوةرةي رؤَلي بةكاربةران ثاراستني و هؤشياركردنةوة لة
هؤشيار و بةكاربردن بةرزي رؤشنبيريةكي بةرهةمَيناني  لة بةشداربَيت  رؤشنبيري وةزارةتي دةبَيت .١١
كوردستان هةرَيمي عَيراق و لة بةكاربةرانيش جيهاني رؤذي دةبَيت وةكضؤن بةكاربةران بةمافةكانيان، كردنةوةي

بةكاربةران. لة رَيزنان و بةكاربردن هؤشياري بآلوكردنةوةي بؤ ثَيناوَيك زياتري ثَيبدرَيت وةك بايةخي






