كوردستان ،خةونى كارةباى بةردةوام!
كيَشةى كارةبا ،هؤكار و ضارةسةر
سريوان حمةمةد
كارةبا ،يةكيَكة لةو دةستةواذانةى بة دريَذايي  62سالَى رِابردوو ،زوَرترين قسةو باسي لةسةركراوة ،ئةوةش بةهوَي ئةوةى
تةمةنى ئةم كيَشةية هاوتةريبة لةطةلَ تةمةنى حكومةتى هةريَمى كوردستان .
بة دريَذايي ئةو ميَذووة ضارةسةريَكى بنةرِةتى بوَ كيَشةى كارةبا نةدوَزراوةتةوة،ئةطةر لة هةنديَك قوَناغيشدا بة كاتى
ضارةسةر بوبيَت ،ئةوا لةاليةن دةسةالَتةوة وةك مةكرةمة و ثاداشت بة خةلَك فروَشراوة ،نةبوونيشى لةاليةن ئوَثوَزيسيوَن و
دذة دةسةلَاتةوة وةك كارتى فشار و خالَى الوازى حكومةت بةكارهاتووة.
بوَية زؤرجار لة وادةي هةلَبذاردنةكاندا بةثةلة و بيَ بةرنامة زوَرترين خةرجي بوَ كةرتى كارةبا تةرخان كراوة ،دواتر بوَتة
بارطرانى طةورة لةسةر شانى حكومةت و كيَشةى كارةباش هةروةك خوَى و بىَ ضارةسةرى بنةرِةتى ماتةوة .
سةرةتايى كيَشةى كارةبا.
لة دواى رِاثةرِين بة دواوة تا سالَي  6002تاكة سةرضاوةى وزةي كارةبا لة كوردستاندا جطة لة ثاريَزطاي دهوَك ،هةردوو
ويَستطةى كاهروَ ئاوى دوكان و دةربةندخيان بوو ،لة دواي ئةو بةروارةوة بةرهةم هيَنانى وزةي كارةبا دراية كةرتى تايبةت
و لةو ضوارضيَوةيةدا ذمارةيةك وويَستطةى بةرهةمهيَنانى وزةي كارةبا دامةزراو توانى ئاستى بةرهةمهيَنانى كارةبا
بةشيَوةيةكى بةرضاو بةرزبيَتةوة ،لةطةلَيدا كاتذميَرةكانى ثيَدانى كارةباي نيشتمانى زيادي كرد،بةآلم بة خةرجييةكى زؤر
بآ بةرنامة.
هاوكيَشةى خواست و خستنةرِووى كارةبا
لةطةلَ بةرزبوونةوةى ئاستى بةرهةمهيَنانى كارةبادا ،حكومةتى هةريَم دةستى كرد بة طةياندنى كارةبا بوَ شارو شاروَضكةو
طوندةكان و هاوكات باش بوونى طوزةرانى خةلَك و بةرفراوانبوونى شارو و شاروَضكةكان ،خواست لةسةر كارةباش رِوَذ لة
دواي رِوَذ لة زيادبووندا بوو بة شيَوةيةك هةميشة خواست لةسةر كارةبا هةميشة لة ثيَش خستنةرِووى كارةبا بووة ( .خشتةى
 6ريَذةى زيادبوونى بةشداربوونى كارةبا لة سنورى ثاريَزطاى سليَمانى لةنيَوان  6002بؤ .)6002
راستة حكومةت بةهوَى بةرزى نرخى نةوت تةرخان ثارةى زوَر بوَ كةرتى كارةبا سالَي  6002لة وةرزى هاويندا
كاتذميَرةكانى ثيَدانى كارةبا طةيشتة  62كاتذميَر بةلَام لة دواي سالَي  6002دةسثيَكرنى قةيرانى دارايي بوَشايي نيَوان
خواست و خستنةرِووى كارةبا رِوَذ لة دواي رِوَذ لة طةورةبووندا بوو ،بة داخةوة لة وةرزى زستانى رابردوودا كارةباي نيشتمانى
بوَ  2كاتذميَر دابةزى (خشتةى ( )0تيَكرِاى بوونى كارةبا بؤ ضوار سالَ لة ثاريَزطاى سليَمانى).
كيَشةى كارةبا ضي ية ؟
 -0نةبوونى سياسةتى وزة (.)Energy policy
لة هةموو دنيادا ،وزةي كارةبا لة كوَى وزةكانى ديكة جياناكريَتةوة و طرانرتين جوَرى وزةية ،بوَية دةبيَت حكومةت لة
ضوارضيَوةى سياسةتى طشتى وزةدا ،سةيرى وزةى كارةبا بكات  ،بؤ منوونة دةبيَت بزانيَت ئايا طةرمكردنى ئاوى مالَان كة
ئيَستا لة رِيَطةى وزةي كارةباوة زوَر طران دةكةويَت لةسةر حكومةت وةك بة غاز بيَت.
ئايا حكومةت دةزانيَت سالَانة ضةند لة وزةي كارةبا بوَ طةرمكردنى ئاوي ماالَن دةرِوات.

كة بةثيَي داتاكان بؤ هةر هاوبةشيَك ساآلنة بايي ( )220دؤالر خةرجى كارةباى بةرهةمهاتوو بؤ هةر هاوبةشيَك دةرِوات،
بؤ كؤى هاوبةشانى كارةباى كة  0.23مليؤن هاوبةشة دةكاتة  682مليؤن دؤالر.
 0بوَيلةر  2000وات ×يةك رؤذ× يةك سالَ بؤ يةك هاوبةش=  220دؤالر.
ئةطةر كؤى هاوبةشانى كارةباى هةريَم كةرِةتى  220دؤالر بكةين= بة  682مليؤن دؤالر.
واتة ساآلنة بايي  680مليؤن دؤالر لة خةرجى كارةبا بؤ ئاو طةرمكردنى ماآلن دةرِوات.
طرميانةى طةرمكرنى ئاوى ماآلن بة غازى سروشتى.
ئاشكراية كارةباى كوردستان بة غازى سروشتى بةرهةم ديَت ،دواتر خةرجييةكى زؤر،بؤ كرِين و طواستنةوةو دابةشكردنى بؤ
ماآلن دةبريَت ،ئةطةر مالَيَك ئاوى مالَةكةى بة غاز طةرم بكات بة تيَكرايي لة سالَةكةدا ( ) 8بتلَ غازى دةويَت.
واتة  2.3×8دينار =  20هةزار دينار.
بؤ كؤى هاوبةشانى كارةبا  0.23مليؤن هاوبةش =  80مليار دينار ،بةدؤالر دةكاتة  26مليؤن دؤالر.
واتة ئةطةر حكومى هةريَم برِيار بدات بة طؤرٍينى ئاو طةرمكردنى ماآلن لة كارةباوة بؤ غاز ساآلنة  666مليؤن دؤالر بؤ
دةطةرِيَتةوة.
بوَية دةبيَت حكومةت بةرنامةى طوجناو دابنيَت بوَ طوَرِينى سيستمى ئاو طةرمكردنى مالَان لة وزةي كارةبا بوَ وزةكانى ديكةى
وةك غاز ،يان ووزى خوَر و ضةند سيستميَكى ديكةى ئاو طةرمكرن ،كة زوَر ئاسان و تيَضووى كةمة  ،بةوةش بارطرانى سةر
كارةبا زوَر كةم دةبيَتةوة.
ئةم بةراوردكردنة بوَ طةرمكردنى مالَانيش رِاستة واتة دةبيَت سيستمى طةرمكردن طوَرِانكارى تيَدا بكريَت  ،لة ديزاين و
دروستكردنى بينادا ديوارو سةقفى بكريَتة مةرجى ثيَدانى كارةباو هاوبةشيكردن.
ليَرةوة ثيَوةيستة حكومةت سياسةتيَكى ووردى وزة دابنيَت بةردةوام كاربكات بؤ كةمكردنةوةى بةكارهيَنانى وزةي كارةبا
ضونكة طرنرتين جؤرى وزةية و بةرهةمهيَنانى و طواستنةوة و دابةشكردنى و بةريَوةبرنى خةرجييةكى زؤرى دةويَت ،بؤية
دةبيَت هةميشة بةدواى جيَطرةوةكانيدا بطةرِيَت.
 -6بةرِيَوةبردن  ،كؤنى و خراثى بةرِيَوةبردنى كةرتى كارةبا.
يةكيَكى ديكة لة كيَشةكانى طةورةكانى كةرتى كارةبا ،سيستمى بةرِيَوةبردنة ،كة جطة لةوةى كةرتى كارةبا رؤذ لةدواى
رؤذى طةورة و بةرفراوان دةبيَت و خةرجييةكانى زياتر دةبيَت ،بةآلم هةمشة مامةلَةيةكى سياسى لةطةلَدا كراوة و دةيان
كادرو كةسانى شارةزاى بوارى كارةبا لة لوتكةى توانا و داهيَناندا بووة و بةدةر لة ويستى خؤيان خانةنشني كراون.
جطة لةوةش وةزارةتى كارةبا هةمشة لةسةر ميَزى ريَكةوتنة سياسييةكاندا بووة ،وةك ثشك بة ئةم حزب و ئةو حزب دراوةو
ثؤستةكان بةشيَوةي ثرؤظيشنالَانةو ئيدارييانة مامةلَةي لةطةلَ نةكراوة ،لةكاتيَكدا بةبرِواى ئيَمة دةبواية بةشيَوةيةكى
تةنكيكى وةك خزمةتطوزارييةكى طشتى مامةلَةى لةطةلَدا بكراية ،هةروةها وةزارةتى كارةبا ثرِكراوة لة فةرمانبةر زيادةى
ناثيَويست ،كة ئةوةش خةرجييةكانى كارةبا زياتركردووة.
لة كاتيَكدا لة ثيَش راثةرين حكومةتى ئةوساى عيَراق ،وةك كؤمثانيايةكى سةربةخؤ و قازاجنكةر مامةلَةى لةطةلَ كةرتى
كارةبا كردووة و حكومةت تيَضووى تةواوى (يةكةى) كارةباى هةذماركردووة و ثةراويَزيَكى قازجنيشى داناوة ،واتة كارةبا
نةك زيان ،قازاجنى كردووة و فةرمانبةرانى كارةبا جطةى لةوةى موضةيان لة داهاتى كارةبا بووة ،ساآلنة ريَذةيةك
قازاجنيشيان وةرطرتووة.
 -2نةبوونى ياساي ثيَدانى كارةبا.
بةداخةوة تا ئيَستا لة كوردستاندا بةثيَضةوانةى وآلتان ياسايي ثةسةندكراوي تايبةت بة ثيَدانى كارةباى بة هاوبةشة
جوَربةجوَرةكان نيية ،واتة كارةبا ئةو كةرتة طةورةو ئالَوِز و ثرِ خةرجيية ياسايي نيية ،جطة لة ضةند رِيَنماييةكى كرض و

كالَ ،كة حكومةت تا ثيَوةرةكة خوَى بة بةرثرسيار دةزانيَت لة دواي (ثيَوةرى كارةبا) هاوبةش ئازادة ضؤن دةيبةستيَت و ضوَن
بةكارى دةهيَنيَت.
هةموواليةكيش باش دةزانيَت نةبوونى ياساى ثيَدانى كارةبا،بؤتة هؤى بة فريِوَضونيَكى لة رِادة بةدةر لة بةكارهيَنانى
كارةبا ،جطة لة حالَةتى دزي و فرِتوفيَلَ ،كة ثيَويستة حكومةت ياساي هةبيَت لة ناو مالَدا بةرثرسياربيَت ،وةك ضوَن
سالَانة ثشكنني بوَ سةالمةتى ئوَتوَمبيَل دةكات بة هةمان شيَوة ثشكنني بوَ كارةباي مالَان بكات ،لةاليةك بوَ رِطرتن لة دزي
و فرِتووفيَل ،لة اليةكى تر بوَ ثاراستنى سيستمى توَرِةكانى كارةبا.
بؤشايي نيَوان خواست و خستنةرِووى كارةبا (كيَشة طةورةكةي كارةبا)
طرفتى سةرةكى لة كارةبا بريتية لة هاوكيَشةى (خواست لةسةر بةكارهيَنى كارةبا و خستنةرِووى كارةبا) ،واتة دابينكردنى
كارةباي  66كاتذميَرى ،بريتية لة يةكسانكردنى ئةو دووانة ،بوَ ئةوةى هاوولَاتيان بة ثيَى ثيَويستى خؤيان بتوانن كارةبا
بةكاربهيَنن و بةردةوام كارةبا هةبيَت،حكومةت بتوانيت ئةو خواستة ثرِ بكاتةوة  ،جطةلةوةش ثيَويستة خستنةرِووى
كارةبا بة رِيَذةى لة %00زياتر بيَت لة خواست .
بةلَام ئايا لة رِووى ئابوورييةوة ئةوة رِاستة؟
حكومةتى هةريَم لة ماوةى رِابردوو بة بةردةوام كارى كردووة و ثرِوَذة و بةرنامةى ئةوةبووة ،كة كارةبا بطةيةنيَتة
هاوولَاتيان بوَيان دابني بكات ،واتة بةردةوام كاريكردووة بوَ طةياندنى خزمةتطوزاريى كارةبا بة خةلَك ،لة بةرامبةردا هيض
ثالن و بةرنامةيةكى بوَ كوَنرتوَلَكردن و كةمكرنةوةى بةكارهيَنانى كارةبا نةبووة .
لة كاتيَكدا دةبوو ضوَن ثالن و بةرنامةى بوَ طةياندنى كارةبا بوَ طوند و شارو و شاروَضكةو طةرِةكةكان هةبووة ،بةرنامةى بوَ
ضوَنيةتى كةمكردنةوةى بةكارهيَنانى كارةبا هةبوواية ،بةوثيَيةى وزةي كارةبا بةرهةمهيَنان و طواستنةوة و دابةشكردنى
هةموو خةرجيية و طرانة بةلَام وزةي كارةبا هةرزانرتة هةموو ولَاتان سالَانة ثالن دادةنيَن كة ضوِن بتوانن وا بكةن
هاوبةشيَك ريَذةيةك لة بةكارهيَنانى كارةبا كةم بكاتةوة.ثالنى كةمكردنةوةى بةكارهيَنانى كارةباي ميكانيزمى خوَي هةية
و لةم وتارة جيَطةى نابيَتةوة لة ئايندةدا دةتوانني بة ووردى شيبكةينةوة.
سةبارةت بة خواست و خستنةرووى كارةبا لة كوردستان بةثيَي دانانى كوَنرتوَلَى كارةباى هةريَم ئاستى بةرهةمهيَنانى كارةبا
لة كوردستان لة نيَوان  6300بوَ 6200ميَطاواتة خواست لة دةوروبةرى  6300ميَطاوات كارةباية ،واتة  6000ميَطاوات
كورتهيَنامنان هةية لة دابينكرنى كارةبا .حكومةتى هةريَم بؤ دابينكردنى ئةو  6300ميَطاواتة رووبةرووى قةرزيَكى زؤر
بؤتةوة ،بؤية لة توانايدا نيية كة كارةباى زياتر بةو ثيَيةى دابينكردنى هةر ميَطاوتيَك كارةبا بؤ يةك سالَ بة
( )0.268.8.6يةك مليؤن و سيَسةدوو بيست و هةشت و هةشت سةد نةوةد دوو دؤالرة ،واتة ئةو دوو هةزار ميَطاواتة
ثيَويستى ( )6.232.286.000دوو مليار و شةش سةد ثةجناوحةوت مليؤن و حةوت سةد و هةشتاوضوار هةزار دؤالر هةية،
كة بيَطومان بةهؤى قةيرانى دارايي تواناى دابينكردنى ئةو برِة ثارةيةى نيية .

جطة لةوةش بةثيَي داتاكانى وةزارةتى كارةبا لة( )%20ي ئةو كارةبايةى دابني دةكريَن دةكريَت وون دةبيَت كة بة زمانى
كارةبا ثيَي دةطوتريَت (.)Losses
ئةى ضارة؟

لة بةشةكاني ثيَشوودا ئاماذةمان بة ئةسلَي كيَشةى كارةبا كرد ،كة وةك هةر كاآل و خزمةتطوزارييةكى ديكة ،بريتية لة
طةورةبوون و بةرفراوانبوونى (طاث) بؤشايي نيَوان خواست و خستنةرِووى كارةبا ،ئةوةش واتة بؤشايي نيَوان برِى
بةرهةمهيَنانى كارةبا و برِى بةكارهيَنانى كارةبا ،كة ثيَى داتاكانى بةرِيَوةبةرايةتى كؤنرتؤلَى كارةبا هةريَم ،ساآلنة
خواست لةسةر كارةبا زياد دةكات و كاتذميَرةكانى ثيَدانى كارةباى نيشتمانيش كةمرت دةبيَتةوة.
ئةطةر لةسةرةتاوة حكومةت بةشيَوةيةكى زانستيانة ثالنى بؤ شيَوازى بةكارهيَنانى كارةبا دابناية ،خواستى بةكارهيَنانى
بةوشيَوةي ئيَستا بةرزنةدةبؤوة ،ثيَويست بوو ،وةك ضؤن بةرنامة ريَذى كرا بؤ بةرزكردنةوةى بةرهةمهيَنانى لةريَطةى
مؤلَةتدا بة كةرتى تايبةت بؤ دامةزراندنى ويَستطةى بةرهةمهيَنانى وزةي كارةبا ،بةهاوشانى ئةوة ثالنى بؤ ضؤنيةتى
كةمكرنةوةى بةكارهيَنانى كارةبا و بةفريِءدانى دانراية ،كة بةداخةوة تا ئيَستاش ،دواى ئةو قةيرانة طةورةيةى كارةبا
نيةتى.
ضؤن بةكارهيَنانى كةم بكةينةوة؟
ثرسياريَكى زؤر جةوهةرى و طرنطة ،دةبواية سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ،ئةجنومةنى باآلى ئابوورى ،وةزارةتةكانى
دارايي و كارةبا ،ضةندين كؤنفراس و كؤبونةوةو ديداريان بؤ ضؤنيةنى كةمكردنةوةى بةكارهيَنانى كارةبا و بةفريِؤنةدانى
بكرداية  ،دةبواية ثالنى (ثيَنج) سالَة و (دة) سالَة دابنراية ،بؤ ئةوةى ساآلنة بةريَذةيةك ئاستى بةكارهيَنانى كارةبا
كةمبكرايةتةوة.
ثيَويست بوو ،ئاستيَك دابنراية بؤ ئةوةى ثيَى بطات ،بؤ منوونة ساآلنة بتوانريَت بةريَذةى  %0بؤ  %3ئاستى بةكاهيَنانى
كةم بكربيَتةوة.

بؤ ئةو مةبةستة دةبوو ضى بكريَت-:
 -0كاركردنى بؤ كؤرِينى سيستةمى دروستكردنى خانوو و بيناكان بة ديوار و بنميضى دابرِكةر (عزل حرارى) ،كة هةر
خانوويةك ديوارى دابرِكةر بيَت ( )%20وزةي كةمرت دةويَت.
 -6دانانى ثرؤطرامى ثةروةردةيى لة مةنهةجى خويَندندا ،لةسةر طرنطى وزة و ضؤنية بةفريِؤ نةدانى وزة بةطشتى و
كارةبا بةتايبةتى .
 -2كارةبا ،نةكريَتة جيَطرةوةى نةوت و غاز بؤ طةرمكردن لة وةرزى زستان.
 -6طؤرِانكارى لة ديزاينى خانوو و بيناكان كة ،سوود وةربطرييَت لة وزةى خؤر ،بؤ رووناككرنةوةى ذوورةكان لة رؤذدا،
ئةوةش بة دروستكرنى بةجنةرةى طةورة.

 -3رةنطكردنى ديوى دةرةوةى بيناكان بة رةنطى كاأل و سثى ،بؤ ئةوةى لةهاويندا تيشك بداتةوة كةمرت طةرم بيَت،
بةوثيَيةى رةنطى رةش طةرمى هةلَ دةمذيَت.
 -2هاندانى خةلَك بؤ سوود وةرطرتن لة وزةي خؤر بؤ ئاوطةرمكردن بة دانانى (سؤالر بؤيلةر) كة ئيَستا نرخةكةى زؤر
طوجناوة و هيض كارةباى ثيَويست نيية بؤ ئاوطةرم كردن.
 -2دانانى (سيَنسةر) هةستةوةر بؤ كوذاندنةوة و هةلَبوونى طلَؤث لة دةرةوة مالَ و راوةكان.
 -8ضةندين سيستةم و شيَوازى ديكةش هةية كة دةتوانريَت سودى ليَوةربطرييَت بؤ كةمكردنةوةى بةكارهيَنانى كارةبا
و بةفريِءضوونى كارةبا.

ذينطة كوردستان كاريطةرى لةسةر خواستى كارةبا !..
ذينطةى كوردستان بةهؤى ئةوةى لة وةزرى هاويندا ثلةكانى زؤر بةرزدةبيَتةوة و لة وةرزى زستانيش زؤر سارد دةبيَت و بؤ ذيَر
سفرى سةدى دادةبةزيَت ،ئةوةش وادةكات لةو دوو وةرزةدا خواست لةسةر كارةبا بطاتة لوتكة و دوو هيَندةى وةرزةكانى ديكة
زياد بكات.
بؤمنوونة لة ثاريَزطاى سليَمانى سالَى  6003لةوةرزى بةهاردا بة نزيكةى  330ميَطاوات كارةبا ،توانرا كارةبا سليَمانى
بةتةواوى و  66كاذميَر هةبيَت ،بةالَم لة وةرزى زستاندا بةو  330ميَطاوات تةنها توانرا  02كاتذميَر كارةبا دابني بكريَت.
ئةو جياوازييةش ئاماذةية بؤ ئةوةى كة ئاميَرةكانى طةرمكةرةوة بةريَذةى ( )%30خواست لةسةر كارةبا زياد دةكات ،طرانى
نرخى نةوتى سثى و دابةش نةكردنى ئةو ريَذةية زياتر دةكات.
بؤ ضارةسةرى ئةوة ثيَويستة حكومةت ثالن دابنيَت ،كة بؤ بةديلى كارةبا بؤ طةرمكرنةوةى ماآلن و ئاو طةرمكردن دابنيَت و
ثيَشرتيش زيانة ئابوورييةكانيمان رونكردةوة .

بلؤك دوذمنة سةرسةختةكةى كارةبا!..
جطة لةوةى ديزاين و شيَوةى دروستكردنى خانووبةرة لة كوردستان ،ثيَويستى بة طؤرِانكارى بنةرِةتى هةية ،ئةو كةرةسانةش
خانوةكانى ثيَدروست دةكريَت ( )save energyبيَت ،ثاريَزةرى وزة بيَت ،كةرةستةى نوَى بةكاربهيَنريَت ،كة زؤر
دابرِكةرى سةرماو طةرماية ،ريَطرى لة لةكارهيَنانى بلؤك بكريَت ،كة دةبيَتةهؤى بةفريِؤدانيَكى لةرادةبةدةرِى وزة بةطشتى و
كارةبا بةتايبةتى ،بةثيَيةى بلؤك كةرةسةيةكى دابرِكةر (عازل)ى ساردى و طةرمى نيية.
بةثيَى توَذينةوةكان خانوويةك كة ديوارةكانى دابرِةر (عازل)ى طةرمى و ساردى بيَت ( %20وزة)ى كةمرت دةويَت ،واتة
ئةطةر ساآلنة بايي  300هةزار دينار وزةي ثيَويست بيَت ،بةديوارى عازل  030هةزار دينا ر خةرجى وزةي كةمرت دةبيَت.
بؤية ئةطةر بؤ بينا كؤنةكان كة دروستكراون هيض ناكريَت ،ثيَويستة بؤ داهاتوو مؤلَةت بة دروستكردنى بينا نةدريَت كة
ديوارو بنميضةكانى دابرِكةر نةبيَت.

عةرةبستانى سعودية كة رؤذانى زياتر لة  00مليؤن بةرميل نةوت بةرهةم دةهَنيَت ،سالَى  6006برِياريدا هةر بينايةك
ديوارى دابرِةر (عازل) نةبيَت مؤلَةتى دروستكردنى ثيَنادات ،ئةوةش لة ثيَناو كةمكردنةوةى بةكارهيَنانةكانى وزةي كارةبا،
كة ئةوانيش كيَشةى بةرزبوونةوةى خواستى كارةبا هةية.
لة كوردستان دةكريَت وةك هاندانيَك بؤ بةكارهيَنانى كةرةسةى دابرِكةر (عزل احلرارى) لة دروستكردنى خانوودا ،حكومةت
قةرزى نيشتةجيَبوونى (بىَ سوود) بدات بةو كةسانةى بةكارى دةهيَنن ،لةطةلَ بةكارنةهيَنانى بؤيلةرى كارةبايي.

-

طرانكردنى نرخى كارةبا ،وةك ئامرازيَك بؤ كةمكردنةوةى بةكارهيَنانى كارةبا.
لةبةشى يةكةمدا ئةوةمان رونكرةوة كة وزةي كارةبا ،طرنرتين ،بةوثيَيةى لة قؤناغى بةرهةمهيَنان و طواستنةوة
و دابةشكردن تا دةطاتة دةست بةكارهيَنةر خةرجييةكى زؤرى دةويَت ،بؤية ثيَويستة ئيدارةدان و بةكارهيَنانى زؤر
عةقالَنى بيَت ،بؤئةوةى نةبيَتة بارطرانى.
لةكوردستاندا بةداخةوة بةهؤى خراثى ئيدارةدانى كةرتى وزة بةطشتى  ،كارةبا بةتايبةتى  ،كارةبا بؤتة
كيَشةى طةورةى خةلَك و هةم بارطرانييةكى قورس لةسةر شانى حكومةت ،كة يةكيَك لة هؤكارةكان هةرزانى
تاريفة (نرخى) كارةباية ،بةرامبةر طرانى تيَضووكةى.
بةثيَي بةدواداضوونةكانى ئيَمة ،هةر هاوبةشيَكى ماآلن لة كورستان ساآلنة نزيكةى  00.000كيلؤات هاوةر
كارةبا بةكاردةهيَنيَت( ،ئةو ذمارةية تيَكرِايية ،رةنطة لة ماليَك بؤ ماليَك جياوزبيَت) ،ئةوةش بةكارهيَنانيَكى
زؤر نا سروشتية يةكسانة بة ئاستى بةكارهيَنانى هاوبةشيَكى كارةبا لة ئةمريكا و كةنةدا و عةرةبستانى
سعوديية.
بؤية ثيَويستة تويَذينةوةى ورد بكريَت لةسةر هؤكارى ئةو برِة زؤرى بةكارهيَنانى كارةبا لة كوردستان و
ضؤنيةتى كةمكردنةوةى بةركارهيَنانى كارةبا ،كة يةكيَك لة هؤكارةكان هةرزانى نرخى كارةباية.
نرخى كيلؤوات هاوةريَك ( )KWHبؤ ماآلن بؤ يةك مانط بةم شوةية-:

برِى يةكةى سةرفكراو ()KWH

يةكةى سةرفكراو بؤ يةك مانط

نرخةكةى

630-0

 630كيلؤوات

 03دينار

.00- 630

 630كيلؤوات

 60دينار

 200كيلؤوات

 23دينار

6000 – 0300

 200كيلؤوات

 20دينار

2000 – 6000

 .00كيلؤ وات

 23دينار

0300 – .00

3000 – 2000

 6000كيلوات

 600دينار

 3000بةرةو ذوور

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

 600دينار

ئةطةر سةيرى نرخةكان بكةين لة بةرزين حالَةتدا كة  2000كيلؤواتة ،كة ماليَك بةكاريبهيَنيَت لة مانطيَكدا،
ناكاتة يةك (سةنت) بةدؤالر ،كة ئةوةش ناكاتة يةك لةسةر سيَى تيَضووى راستةقينةى كارةبا.
ئةطةر لةسةر ئاستى خوارةوةى بةكارهيَنانى كارةبا سةيرى نرخةكان بكةين كة  03دينار و  60دينار 23 ،دينار
و بؤ هةموو هاوبةشيَكيش هةذماردةكريَت ،دةكريَت بلَيَني كارةبا بة ثارة نية .بةوثيَيةى يةك كيلؤوات هاوةر بة
 03دينار واتة ( 0.063سةنت).
لةكاتيَكدا نرخى كيلؤوات هاوةريَكيَك لة موةليدة ئةهليةكان بة  630دينارة ،كة هةنديَك شويَن زياتريشة ،كة
دةكاتة شانزة ئةوةندة زياتر لة نرخى حكومى ،ئةطةر ثرسياريش بكريَت خةلَك زؤربةى ئيشةكانيان كة كارةباى
زؤرى دةويَت دةخةنة ئةو كاتةى كارةباى نيشتمانى هةية ،بؤ ئةوةى ثارةى موةليدةكانيان كةمرتبيَت..
بؤية بةبرِواى ئيَمةى دواى ديراسةكردنى وورد ،بةرزكردنةوةى نرخى كارةبا ،بةمةرجيَك نرخى غاز و نةوت،
طران نةكريَت يارمةتيدةريَكى باش دةبيَت بؤ كةمكردنةوةى بةكارهيَنانى كارةبا و بةفريِؤدانى كارةبا ،ضونكة كة
نرخةكةى طران بيَت خةلَك هةولَ دةات بةثيَي ثيَويست بةكاربهيَنيَت ،زيادةرِةوى تيَدانةكات و بةفريِؤى نةدات.
جطة لةوانةش ئيَستا بةهؤى كةمبوونةوةى كارةباى نشتيمانى بؤ زياتر لة  %30هاونيشتيمانى بةناضارةى
كارةبايةكى طران لة موةليدى ئةهلى دةكرِيَت ،كةمرتين سودى ليَيوةرةطريَت.
لةسةر ئاستى طشتيش خواست لةسةر كارةبا كةم دةبيَتةوة و حكومةت ثيَويستى بةكرِينى كارةبا كةمرت دةبيَت.
بابةتى بةرزكردنةوةى نرخى كارةبا ثيَويستى بة تويَذينةوةى زياتر هةية ،كة هةموو رةهةندةكانى شى
بكريَتةوة ،بؤ ئةوةى بتوانيَت ئاماجنة راستةقينةكةى خؤى بثيَكيَت ،كة باشبوونى رةوشى كارةبا و كةمكردنةوةى
بةفريِؤدانى كارةباية.

-

طؤرِينى كارةبا لة كةرتيَكى خزمةتطوزارييةوة بؤ كةرتيَكى ئابوورى
لةدواى بضرِانى ثةيوةندى لةطةلَ وةزارةتى كارةبا لة دواى راثةرِينةوة ،بةشيَكى زؤر طرنط كة لة دامةزراوةى
كارةباى عيَراق هةبوو لة كوردستان نةما ،كة ئيَستا الى ئةوان ماوة و ثةرةى ثيَدراوة و لةكوردستان بوونى نيية،
بةشى دةركردنى تيَضووى (كلفة)ى كارةباية.
بيَئةوةى هؤكارةكةى رونبكريَتةوة ئةو بةشةطرنطة البران ،لةكاتيَكدا دةبواية مبيَنيَت بؤ ئةوة وةزارةتى كارةبا
بةبةردةوامى بةوورى تيَضووى راستةقينةى كارةباى بزانياية ،بؤئةوةى لةو ريَطةيةوة زيان ئابوورييةكانى
بةفريِدانى كارةبا ونبوونةكانى كارةبا ()LOSSEEى كارةباى بزانيان و بةرنامةى بةفريؤدانى
كةمكردايةتةوة ،كة ئيَستا حكومةتى هةريَم بةتةواوى تيضووى كارةبا نازانيَت ،بؤية طويَ بة فرؤشنت و
كؤكردنةوةى داهاتةكة نادات كة تةنها لة ثاريَزطاى سليَمانى لة كؤى  020.023..06.080مليار دينار
تةنها  02.223.080.860مليار دينار وةرطرياوة ،واتة ( )032.300..26.200مليار بوة بةقةرز .

لةكاتيَكدا لةم قةيرانى دارييةدا دةبواية زؤربةووردى طرنطى بةكؤكردنةوةى داهاتى كارةبا بداية .هةروةها
بةثيَي ثيَويست طرنطي بةبةرِيَوةبةرايةتييةكاني راطةياندن لة شارةكاني كوردستان نةدراو بودجةي ثيَويسيت بؤ
هؤشياري و سةالمةي صناعي بؤ تةرخان نةكرا.
هةروةها بؤ ئةو كةسانةش كة دزى كارةبا دةكةن ،سزكةيان وةرطرتنةوةى تيَضووى راستةقينةى كارةبا بيَت نةك
وةك ئيَستا بة  20هةزار دينار سزادةدريَن ،بةآلم رةنطة بايي سةد ئةوةندة كارةباى دزي بيَت.
لة هةموو دنيادا كةرتى وزة ،كةرتيَكى طةورةى ئابووريية و جطة لةوةى دةرفةتى كار بةمووضةى زؤر باش بؤ
هةزاران كةس دةرةخسيَنيَت ،قازجنيَكى زؤر باشى هةية ،لةكوردستانيش جطة لة كارةباكةى حكومةت هةموو
كةسانةى لةبوارى وزةدا كار دةكةن قازاجنى زؤر باش دةكةن.
بؤية كاتى ئةوةى هاتووة ثيَداضوونةوة بة كةرتى كارةبادا بكريَت ريَك خبريَتةوة ،حكومةت ئةطةر ثالَثشتى
وزةى كارباش دةكات ،ثيَويستة ثالَثشتيةكة سنودار دياريكرو بيَت ،بةآلم نابيَت لة كارةبا زيان بكات ،ثيَويستة
لة برى ثالَثشتى كارةبا كة بةفريؤدانيَكى زؤرى تيَداية نةيهيَلَيَت ،كارةبا بة نرخى تيَضوو لةطةلَ قازاجنيَكى
كةم بفرؤشيَت بةهاوبةشةكان ،لةبةرامبةرادا طرنطى زياتر بة كةرتى ثةروةردة و تةندروستى و ريَطاوبان بدات.
دووبارةى دةكةمةوة ثيَويستة بةشى تيَضوو (كلفة) بكريَتةوة لة وةزارةتى كارةبا و بةوورى تيَضووى هةر
يةكةيةكى كارةبا دةبهيَنريَت بؤ ئةوةى حكومةت بةرضاوى روون بيَت خةرجيةكانى كارةبا ضةندة و ضؤن
خةرجيةكانى كةم بكاتةوة.

-

بةكةرتى تايبةتكردنى (خصخصة) كارةبا
يةكيَك لةو ضارةسةرانةى بؤ كيَشةى كارةبا ماوةى ضةند سالَيَكة طفتوطؤى لةبارةوة دةكريَت ،بةكةرتى
تايبةتكردنى (خصخصة)ى كةرتى كارةباية ،ئةطةرضى ئيَستا بةرهةمهيَنانى وزةي كارةبا لة كةرتى تايبةتة،
كة ئةوةش نةك كيَشةى كارةباى ضاك نةكردووة و بةلَكؤ قورسرتي كردووة ،بةوثيَيةى حكومةت سوتةمةنى دةكرِيَت
و بةبىَ بةرامبةر دةيدات ،بة ويَستطةكانى بةرهةمهيَنانى كارةبا و ئةوان بؤى دةكةن بةكارةبا و حكومةت ليَيان
دةكرِيَتةوة.
كةواتة دةتوانني بلَيَني ويَستطةكانى كارةبا وةك ئاش واية طةمن دةبةيت بؤ دةكات بة ئارد و كريَى هارِينةكة
دةدةيت بة ئاشةوانةكة ،لةكاتيَكدا دةبواية ويَستطةكة خؤى سوتةمةنى بؤخؤى داين بكرداية نةك حكومةت
بيَبةرامبةر بيداتة ويستطةكانى بةرهةمهيَنانى كارةبا.
ثيَدانى كارةباى كوردستان بةتةواوى حكومةت برِواتة دةرةوة ثرؤسةيةكى ئالَؤز و قورسة ياساى تايبةتى دةويَت
كة نيمانة ،هةروةها لةروويى كؤمةآليةتييةوة ثيَويستة خةلَك قبولَى بكات ،هةست بةمةترسى نةكات ،هةست
بكات بؤ باشرت خزمةتكردنى ئةوة نةك زياد بوونى بارطرانى سةرشانى.
ثرؤسةى بةكةرتى تايبةتيكردنى كارةبا قسةوباس زؤر هةلَةدةطريَت ،ليَرةدا بوار نيية هةمووى باس بكةين.

