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وتھی پ�شھکی
بھش�وەیھک پھرەی سھندووە کھ رۆچووەتھوەک ھھمووان ئاگادارن لھ رۆژگاری ئھمڕۆماندا تھکنۆلۆجیا
لھ تھکۆنۆلجیا دەکر�ت ر�گا سھختھکانناو ھھموو بھشھکانی کۆمھ�گاوە، ھھروەھا بھ کھ�ک وەرگرن
بگاتھ ئاست�ک کھ ر�ژەی ھھ�ھکردن نزیکئاسان تر و کورت تر بکر�نھوە، ھاوکات بھھۆیھوە وردەکاری
تھنکۆلۆجیا ب� سنوورن لھ ھھر بوار�کداب�تھوە لھ خا�ی سفر. پ�ویستھ بزانر�ت کھ بوارەکانی چاالکی

بمانھو�ت دەتوانر�ت بۆ خزمھتی بخر�تھ گھڕ.

و دیاردە شو�نھواری و م�ژووییھکانییھوەھھر�می کوردستان بھھۆی لھباریی ھھ�کھوتھی جوگرافیایی
دانیشتوانی ناوچھکانی باشور و ناوەڕاستیدەتوانر�ت لھڕووی گھشتوگوزارییھوە سھرنجی نھک تھنھا

لھ رۆژھھ�تی ناوەڕاست و جیھاندا، بھ�م بھع�راق رابک�ش�ت، بھ�کو بب�ت بھ خا��کی گرنگی گھشتیاری
ب�ت و خزمھت بھم پرۆسھیھ بکات، ھھروەھامھرج�ک کھ سیستم�کی تھکنۆلۆجیای سھردەمییانھ لھ پا�پشت

ئھم کھرتھدایھ الببر�ن. بھ نمونھ ک�شھیئھو ک�شھ و ئاستھنگانھی کھ لھبھردەم پ�شکھوتن و پھرەسھندنی
لھ شو�نھ گھشتیارییھکان و چھندینگھشتیاران لھ خا�ھکانی پشکنیندا ھھروەھا الوازی خزمھتگوزاری

تایبھت بھو بوارە ال ببر�ن شو�نھواریانک�شھی دیکھ، کھ دەکر�ت ھھموویان بھ دانانی سیستھم�کی
بسڕدر�تھوە.
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سیستھم�ک کھ خزمھت بھ کھرتیپ�دەچ�ت لھ رابردوودا ھھو�ی ھاوش�وە دراب�ت بۆ دروستکردنی
و بھ ھۆکاری جیاواز سھرکھتوو نھبوون کھگھشتوگوزاری بکات لھ ھھر�می کوردستان، بھ�م ھھریھکھ
تھواو یان لھبھرچاوگرتنی سیستھمی نھشیاو بۆگرنگترین ھۆکار لھوانھیھ بگھڕ�تھوە بۆ نھبوونی شارەزایی
پرد�کی پھیوەندی بھھ�ز بۆ بھستنھوەی کھرتیبھکارھ�نانی لھ ئھو بوارەدا یان ناتوانایی بۆ دروستکردنی

تیمی ئ�مھ لھ ھھردوو بواری تھکنیکی وگھشتوگوزار بھ بھشھ جیاوازەکانی دیکھو ، بھ�م خۆشبھختانھ
تھواو و پ�ویستمان ھھیھ، ھھروەھا دەزانینبواری گھشتوگوزاردا سا�ن�کی زۆرە کاردەکھین و شارەزایی
کامانھن ھھر بۆیھ ئھمھ وای کردووە کھکھ ک�شھ و گرفتھکانی ئھم کھرت لھ کو�دان و خا�ھ الوازەکان

جورئھتی دەستدانھ وەھا کار�کی گھورە و ھھستیارمان ھھب�ت.
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بخھینھڕوو لھگھڵ ئھوتۆریزم تراکینگکوردستانل�رەدا دەمانھوێ ش�واز و ھھنگاوەکانی سیستھمی
ئھو سیستمھی کھ ئھندازیاری کراوە بۆر�گاچارانھی کھ دەیانگر�تھ بھر بۆ چارەسھری گرفت و ک�شھکان،

بۆ بھرزکرنھوەی ر�ژە و ئاستی گھشتیارانخزمھتی کھرتی گھشتوگوزای و ئھمنی لھ ھھر�می کورستان
دوور لھ السایی کردنھوە و کۆپی کردنی لھ کھسانیلھ ھھر�م بھ کوال�تییھکی بھرز و ئھمنییھت�کی ب�و�نھ،

Digital(سیستھمیلھکردنپھیڕەویدیکھوە. Identity(تھکنۆلۆجیایبھدەبھست�تپشتکھ
بلۆکچھین.
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ھۆکار و ئامانجھکان

گرنگ ھھبن، ل�رەدا دیارترین ھۆکارھھ�بھت بۆ دروستکردنی وەھا سیستھم�ک دەب�ت ھۆکار و ئامانجی
و ئامانجھکان دەخھینھڕوو:

وکۆنھش�واز�کیبھکاردەھ�ندر�تپشکنینخا�ھکانیوبازگھلھئ�ستاکھش�وازەیئھوئھمنی:الیھنی.١
کوردستان ھاوکات زۆر ئاستھمیشھ کھسھرەڕای ماندوبوونی برایان و خوشکانی ئاسایش پار�زی
کوردستان تۆریزمھھر�می کوردستان. بۆیھکۆنترۆ��کی تھواوی ئھو گھشتیارانھ بکر�ت کھ ڕوودەکھنھ

پرۆسھیھ بھش�وەیھک کھ بھ سکان کردنی تھنھاھھ�دەست�ت بھ ئاسانکردن و سادەکردنھوەی ئھمتراکینگ
و ساخ بکر�تھوە، بۆیھ لھ کھمترین کاتداکۆد�ک دەکر�ت زانیاری گروپ�کی تھواو لھ گھشتیاران راڤھ
و لھگھڵ ئھوەشدا ر�ژەی ھھ�ھکردن یانکاری زۆرترین ژمارەی گھشتیار لھ بازگھکان رایی دەکر�ت
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ت�پھڕبوونی کھس یان کھسانی داواکراو دەگھیھندر�تھ خا�ی سفر. ئھمھش لھر�گای پیادەکردنی سیستھمی
)Digital Identityبانک�کیودەکر�ندیجیتاڵبھزانیارییھکانوداتاھھمووتیایداکھدەب�ت)ەوە

زانیارییھکان. چیدی نووسین و ھھ�گرتنیزانیاری دیجیتا�ی دروست دەکر�ت بۆ کۆکردنھوە و ھھ�گرتنی
کھ ھھمیشھ مھترسی نھمان و فھوتانیان لھسھرە،زانیارییھکان لھ سھر دەفتھر و تۆمارە کۆنھکان نام�نن

ھیچ کات و لھژ�ر ھیچ بارودۆخ�کدا زانیارییھکانھھروەھا ئھم کارە گھرەنتی تھواوی ئھوەش دەکات کھ لھ
زانیارییھ ئھمنییھکان، بھ�کو بھ تھواوەتی بھدەستکاری ناکر�ن و کھسیش ناتوان�ت دەستی بگاتھ بانکی
ھھروەھا لھکاتی پ�ویستدا الیھنی ئھمنیپار�زراوی دەم�ننھوە لھژ�ر دەستی الیھنی ئھمنی خۆیدا،

دەگھڕ�تھوە سھر داتاکان و کاریان پ�دەکات.

ھۆکار�کیھھرخۆیپشکنینداخا�ھکانیبھت�پھڕبوونلھئاسانکاریجگھلھوەیگھشتیاری:ئاماری.٢
بۆ ناوچھکانی ھھر�م، لھگھڵ ئھوەشدا ج�بھج�گرنگھ بۆ ھاندانی گھشتیاران و ھاتنی گھشتیاری زیاتر

Digital(سیستھمیکردنی Identity(لھدەب�تگھشتوگوزارگشتیدەستھتگھورەییارمھتیدەر�کی
و وردەکارییھکانی دیکھی گھشتیارانھھر�می کوردستان بۆ بھدەستکھوتنی ئاماری ورد لھسھر ژمارە
ئھو شو�نانھش کھوا گھشتیاران نانی ل�دەخۆنوەکو شو�نی مانھوە و ئھو شو�نانھی سھردانی دەکھن تھنانھت
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و ھتد... بۆیھ لھسھر روناکی ئھم زانیارییانھ دەستھی گشتی گھشتوگوزار دەتوان�ت پالنھکانی دابڕ�ژ�ت و
نوێ و شو�نی گھشتیاری نوێ دەربکات،ھھروەھا بھ بھرچاوڕوونیی تھواوەوە مۆ�ھتی کردنھوەی ھۆت�لی
و شیکردنھوەی داتاکان پالن بۆ سا�نیھھروەھا دەتوانر�ت بھ پشتبھستن بھ بانکی زانیاری گھشتیاری

داھاتوو دابنریت لھپ�ناو بھرزکردنھوەی ر�ژەی گھشتیاران.

وداتاھھمووکھدەب�تفھراھھمکات�ککھرتھئھمبوژانھوەیگھشتیاری:کھرتیبوژانھوەی.٣
بگاتھ دەستی الیھنی پالندانھر کھ دەستھی گشتیزانیارییھکان بھ وردەکاریی تھواوەوە لھ کاتی پ�ویستدا

بکات بۆ فراوانتر کردن و پ�شخستنیگھشتوگوزار دەگر�تھوە، تاکو بھش�وەیھکی ورد کاریان لھسھر
Digital(ھھرکارەئھمسھرخستنیر�گایتاکھب��یندەتوانینتھواوەمتمانھیبھبۆیھکھرتھکھ.

Identityکھبزانینئ�مھگرنگھزۆربھستراوە.پ�پشتیتراکینگداکوردستانسیستھمیلھئھویشکھ)ە
چ شوینیکی دیاری کراویان کردووە ولھ ماەوەیھکی دیاریکراودا چ ژمارەیھک لھ گھشتیاران سھردانی



7

چھند ماونھتھوە و لھماوەی مانھوەکھیاندا سھردانی چی شوین�کیان کردووە، ھھموو ئھم زانیارییانھ لھر�گای
زانیارییھکان زۆر سادە و ئاسان دەکر�نھوە.ناسنامھی دیجیتا�ییھوە چارەسھر دەکر�ت بھ دەستھ�نانی

ھھلیکھئاشکرایھگھشتیارانژمارەیزیادبونیلھگھڵب�کاری:ر�ژەیکھمکردنھوەیوبھکارخستن.٤
ئھمھش لھ ر�بھری گھشتاری، ھۆت�ل،کاری زیاتر دەڕەخس�ت بۆ الوانی ب� کار بۆ بھکارخستنیان،

پ�ھیھی ئھم سیستھمھ ھۆکار�کی گرنگ دەب�ت بۆر�ستۆرانت و شو�نھگھشتیارییھکان خۆی دەبین�تھوە. بھو
دەب�ت بۆ پھیدا کردنی ھھلی کاری زیاتر لھھاتنی زیاتری گھشتیاران بۆ ھھر�م، بۆیھ سھرەنجام ھۆکاریش
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کوردستان.

دیکھمانایھکیبھگرنگھ،وبنھڕەتیخا��کیگھشتیارانھوەلھفیدباکوەرگرتنھوەیباک:فید.٥
ئھو شو�نھ گھشتیارییانھی کھ سھردانیدەستکھوتنی ئامار�ک کھ ر�ژەی رازیبوونی گھشتیاران لھسھر
و ر�کخستنھوەی کارەکان. نمونھیھک:دەکھن بخاتھڕوو، ھۆکار�ک ز�دە گرنگ دەب�ت بۆ پالندانان

ھۆت�لھئھوپ�ویستھواتھگھشتوگوزاردا،پۆل�نکردنیلھوەرگرتووەئھست�رەی٤پلھیھۆت�ل�ک
لھ ئ�ستادا ھ�چ ھۆکار�ک نییھ بۆ پ�وانھ کردنیخزمھتگوزارییھکانی لھئاستی پۆل�نکردنھکھدا بن، بھ�م

بۆ دەردەکھو�ت کھ ئھگھر ھھب�ت وئاستی خزمھتگوزارییھکانی، ل�رەدا کاریگھری سیستھمی فیدباکمان
الیھنی پھیوەندیداریش بھ کۆکردنھوەیکاری پ� بکر�ت گھشتیار سھرپشکانھ رای خۆی دەربڕ�ت و

ھۆت�لھ و دواتر بڕیاری دروستی لھبارەوە دەدات.فیدباکھکان د�نیا دەب�تھوە لھ ئاستی خزمھتھکانی ئھو
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بۆزانیارییھکانلھد�نیابوونھوەلھبریتییھسیستھمھئھمئھر�نییھکانیالیھنھلھتریھک�کید�نیابوونھوە:.٦
بھش�وەیھکھ لھگھڵ وەرگرتن و ناو نوسینیراست و دروست بوونیان. میکانیزمی کارکردنی ئھم سیستھمھ

تاکو گھڕانھوەیان و بھج�ھ�ستنی ھھر�میگھشتیاردا دەستپ�دەکات و لھ در�ژەی ماوەی گھشتھکھدا
بۆ ئاپھکھ. بۆ نمونھ ھھر پاس�کی گھشتیاریکوردستان ورد و درشتی زانیارییھکان کۆدەکاتھوە و دەیدات

(وەکوھھیھدیاریکراویمۆدیل�کیپاسھئھولیدەر�ک.وشۆف�ر١گھشتیار،نھفھر٤٠لھپ�کد�ت
بھرواری ھاتن و گھڕانھوەی گروپھکھ بۆ ھھر�ممارس�دس یان ڤا�ڤۆ)، ھھروەھا ژمارەیھکی تابلۆی ھھیھ.
دیاریکراو دەم�ننھوە و لھو ماوەیھشدا سھردانیدیاریکراوە، ھھروەھا لھماوەی مانھوەیاندا لھ ھۆت�ل�کی

کوردستانئھم داتایانھ لھناو سیستھمیچھندین خواردنگھ و شو�نی گھشتیار دەکھن، سھرەنجام ھھموو
و ئھمنی دەتوانن سھرجھمی وردەکارییھکانسھیڤ دەکر�ت و ھھردوو الیھنی گھشتیاریتۆریزم تراکینگ

چھند ھھنگاو�کی سادە و ساکار دەکر�تببینن. کۆکردنھوەو ئامادەکردنی ھھموو ئھمانھ تھنھا بھ
سیستھمھکھ.بھکارھ�نھر ھیچ پ�ویستیی بھ زانیاری زۆر نییھ بۆ بھکارھ�نانی
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لھسھرھھ�وەستھیپ�ویستھوگرنگھپرس�کیسیستھم�کھھرسکیوریتیالیھنیپار�زراون:داتاکان.٧
داتاکان بھکارھ�نانی ھھر سیستھم�ک ئھستھمبکر�ت، چونکھ ئھگھر د�نیایی تھواو نھب�ت بۆ پاراستنی

Digital(سیستھمیبۆل�رەدائ�مھدەدات.دەستلھخۆیمتمانھیودەب�ت Identity(بھستووەپشتمان
داتاکان لھالیھن کھسانی نھناسراوەوە کار�کیبھ بلۆکچھین�کی تایبھتی پار�زراو کھ دزەکردن بۆ ناو

بھش�وەیھک داڕ�ژراوە کھ بھکاربھرمھحا�ھ، چونکھ لھ بھشی پشتھوەی سیستھمھکھدا ئھندازیارییھکھی
بۆ داخڵ بوون بۆ ناو ئھکاونتھکان، لھ ھھمانپ�ویستھ بھ چھند قۆناغ�کی پشتڕاستکردنھوەدا ت�پھڕ بب�ت

دەکر�ت کھ ئھوانیش دەستھی گشتیکاتدا دەستکاری و چاود�ری داتاکان تھنھا الی ئادمینھکانھکانھوە
بھکارھ�نھرەکان رۆ�ی جیاوازیان ھھیھ وگھشتوگوزار و دەزگای ئاسایشی ھھر�می کوردستانن. باقی

پ�دراوە لھالیھن ئادمینھوە. بۆ نمونھ رۆ�ی شوف�ر تھنھادەتوانن دەستیان تھنھا بھو داتایانھ بگات کھ ر�گایان
نیشانی بدات بھ مھبھستی سکان کردنی، یانھھ�گرتنی کۆد�کھ تاکو لھ بازگھ و شو�نھ گھشتیارییھکاندا
گروپھی کھ وا لھو کاتھدا لھگھ�یاندایھ ویوزەری تور لیدەر تھنھا دەستی دەگات بھ زانیاری ئھو

تری دەست بکھو�ت ھھروەھا بھ ھھمان ش�وەسھرپھرشتییان دەکات و ناتوان�ت زانیاری ھیچ گروپ�کی
رۆ�ھکانی دیکھش دیاری دەکر�ن.
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تایبھتمھندییھ تھکنیکییھکان:
گرنگھ کھ وا دەکات بھ بھکارھ�نانیی ئھووەکو لھ سھرەوە باسکرا ئھم سیستھمھ خاوەنی گھل�ک تایبھتمھندی

نھم�نن ھھموو ئاستھنگھکانک�شانھی لھ رابردوودا رووبھڕووی کھرتی گھشتوگوزار بوونھتھوە
ھھ�بگیر�ن. لھو تایبھتمھندییھ تھنکنیکییانھش:

کھگۆڕێب�تھپرسیار�کلھوانھیھسیستھمھکھوەبھکارھ�نانیچۆنییھتیلھبارەیبھکارھ�نان:لھسادەیی.١
ھھموو چین و تو�ژەکان بھ وەکو یھک و بھب�ئایا تا چ ئاست�ک ئاسانکاری ت�دا کراوە و چۆن دەکر�ت

Easy(بھرنامھیھکیتراکینگتۆریزمکوردستانسیستھمیبھ�مبھ�نن؟بھکاریک�شھ to useە(
بھ زانیارییھکی زۆر ھھب�ت یان ئاست�کیھھموو کھس دەتوان�ت بھکاری بھ�ن�ت، بھب� ئھوەی کھ پ�ویستی

بھکارھ�نان و بھکارخستنی تھنھا لھ ئاستیخو�ندەواریی بھرز، بھش�واز�کی دیکھ دەتوانین ب��ین کھ
جھختی زۆرمان لھسھر چھسپاندنی ئھم خا�ھبھکارھ�نانی مۆبایل�کی زیرەک و بگرە سادەتریشدایھ. ل�رەدا
ھھمووان دەستیان ھھب�ت لھ کۆکردنھوە وکردۆتھوە، چونکھ دەمانھو�ت کار�کی گشتگیر ئھنجام بدەین

تۆمارکردنی داتاکاندا.
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لھگھڵھھب�تزۆریبھکاربھ�کیئھوەیسھرەڕایکھسیستھم�کبۆگرنگھزۆرئھدا:لھخ�رایی.٢
کوردستاننھیھتھ خوارەوە. خۆشبھختانھئھوەشدا بھش�وازی خ�را کار بکات و چوستی لھ فھرمانھکانیدا

یھکلھکھبھجۆر�کھمامھ�ھکانخ�راییتایبھتیNÜWAبلۆکچھنیبھپشبھستنبھتراکینگتۆریزم
دەکات. ئھمھش ھۆکارە سھرەکییھکھیکاتی دیاریکراودا ھھزان فھرمان وەردەگر�ت و ج�بھج�یان

بھرزەوچرکھیھکدا)یھھرلھمامھ�ھ-TPS(بلۆکچھینھکھسیستھمیخودیکھئھوەیبۆدەگھڕ�تھوە
توانای وە�مدانھوەی زۆر لھ ئاست�کی بھرزدایھ.
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ئھوەلھسھرکارزیاتربھجۆر�کھپالنھکھکارەکاندافھیزەیلھمول�رەداراستھبھستنھوە:توانای.٣
کاتدا الیھنی ئھمنی پتھوتر بکر�ت. بھ�م ئھمھدەکر�ت کھ گھشتیاران بکر�ن بھ داتا و ژمارە و لھھھمان

پ�دەھ�نین، بھ�کو ئ�مھ لھ پھرەپ�دانی ئھم سیستھمھبھو مانایھ نییھ ل�رەدا دەوەستین و کارەکانمان کۆتایی
ئھلیکترۆنی بھ واتا قو�ھکھی لھ کوردستانبھردەوام دەبین و لھوەش د�نیاین کھ لھ داھاتوودا حکومھتی

رەخساندووە بۆ بھستنھوە و گر�دانی بھ ھھردەگاتھ ئامانج، بۆیھ ئھم سیستھمھ ھھلومھرجی تھواوەتی
گۆڕینھوەی پ�دانی داتا لھژ�ر ر�نماییھکانیسیستھم�کی دیکھی حکومی یان ناحکومییھوە، بھ مھبھستی

حکومتی ھھر�مدا.
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ھھیھ.زۆریبایھخیپاراستینانوھ�شتنھوەھھروەھاگرنگن،زۆرداتاکانپ�یھیبھوداتا:ھھ�گرتنی.٤
و پار�زراو ھھ�دەگیر�ن و بۆ ھھتا ھھتایھبۆیھ ل�رەدا رەچاوی ئھوەش، داتاکان لھسھر س�رڤھری تایبھت

Mirror(س�رڤھر�کھھربۆکاتدالھھھماندەم�ننھوە، Server-لھوەشجگھدانراوە،ئاو�نھ)ش
بھوئھمھشدەپار�زر�ت.ھاوکاتشو�ندا٣لھداتایھکھھرواتادادەنر�تکالوددیکھیس�رڤھر�کی

و داتاکان لھسھر س�رڤھرە ئاو�نھکھمھبھستھیھ ئھگھر بھ ھھر ھۆکار�ک ک�شھیھک روویدا زانیاری
و�نھیھکی پار�زراو ب�ت.
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دیکھزنجیرەییھکانیبلۆکھسھرجھموەکووەکوNÜWAبلۆکچھینیتھکنیکییھوەلھڕوویوردەکاری:.٥
ل�رەداوکاردەکاتکردن)HASH(بھش�وازیداتاکانتۆمارکردنیوگواستنھوەبۆسیستھمھکھی

نابنھوە. ھھر بۆیھ وردکاری و دروستی داتاکانژمارەکانی خا�بھندی دەکر�ن و بھھیچ ش�وەیھک دووبارە
بۆ ئامار و پالنھکانی داھاتوو پشتیان پ�ھھمیشھ لھ ئاستی پ�ویست و چاوەڕوانکراودا دەبن دەتوانین

ببھستین.

بواریب�ت،دامھزروایھکداچیلھیانئاست�کچیلھنییھگرنگچاالکییھکان:جۆراوجۆری.٦
زیادکرنبۆئامادەنNÜWAتھکنیکییتیمیکات�کداھھرلھونییھسنووردارسیستھمھئھمچاالکییھکانی

سھرەنجام دەب�تھ ھۆی ئھوەی بوارەکانییان بھدیھ�نانی گۆڕانکاری پ�ویست لھ سسیستھمھکھدا، ئھمھش
بۆ نمونھ لھدوای بھکارخستنی ئھم سیستھمھ وچاالکی جۆراوجۆر و بن بازنھکان گھورە و گھوەتر ببنھوە.

بھپشتبھستن بھ شیکاری زانیارییھکانیدوای کۆکردنھوەی داتاکان لھوانھیھ دەستھی گشتی گھشتوگوزار
دەکات زانیارییھکان لھگھڵ وەزارەت یاندەستکھوتوو لھ سیستھمھکھوە وەھای بھ باش بزان�ت کھ پ�ویست

زۆر بھ ئاسانی دەتوانر�ت بھب� ئھوەیدەستھیھکی دیکھی حکومھتدا ئا�وگۆڕ پ� بکات لھم کاتھدا
دیاریکراو کھنا��کی تایبھت دروست بکر�تگۆڕانکاری لھ ناوەڕۆکی سیستھمھکھدا بکر�ت بۆ وەزارەتی

بۆ رایھ�ھ کردنی زانیارییھکان.
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بوارەکانی چاالکی و ھۆکارە پا�نھرەکان:

ھھر�می کوردستان لھ بوارەکانیالی ھھمووان ئاشکرایھ لھم سا�نھی دواییدا بھھۆی بوژانھوەی
سروشتی و شو�نھواریھوە ژمارەیھکھی زۆرخزمھتگوزاری و ئابورییھوە، ھھروەھا بھھۆی بوونی بنھمای

ناوچھکانی ناوەڕاست و باشووری عیراقھوە.لھ گھشتیاران روو لھ ھھر�مھکھمان دەکھن. بھتایبھت لھ
ھھوڵ حکومھتی ھھر�م بۆ ئۆرگانیزە کردنیھھرچھندە ئھم دیاردەیھ د�خۆشکھر و ج�ی بایھخھ و سھرەڕای
لھکاتی سھردانی بۆ ھھر�می کوردستانھاتنی گھشتیاران، بھ�م وەک ت�بینی کراوە دەبینین گھشتیار

ھھموویانھوە ک�شھی زۆر مانھوە ورووبھڕووی ژمارەیھک ک�شھی بنھڕەتی دەب�تھوە کھ لھ سھروو
ئھمھش لھگھڵ ھھ�کشانی ژمارەی گھشتیارەکاندادرەنگ رایی کردنی کارەکانیانھ لھ بازگھکانی ھھر�م، کھ

ئاماری دروست لھ بھردەستماندا گھشتیارانزیاتر زەق دەب�تھوە و خۆ وەدیار دەخات. پاشان لھبھرنھبوونی
کھ ئھمھش دژ بھ سیاسھتی دەستھی گشتیرووبھڕووی ک�شھی الوازی ئاستی خزمھگوزارییھکان دەبنھوە
و نھشارەزایی بھ تایبھت بۆ ئھو گھشتیارانھیگھشتوگوزار و حکومھتی ھھر�مھ، ھھروەھا ک�شھی ھاتوچۆ
گھشتیاراندا ک�شھیھکھی دیکھش ھھیھ کھکھ لھگھڵ گروپھکاندا سھفھر ناکھت. لھگھڵ ک�شھ و گرفتھکانی

شو�نھوارییھکان بۆ پ�ناساندنی م�ژوو وئھویش بھپ�ی پ�ویست گھشتیاران نابر�نھ شو�نھ گھشتیارییھ
ھ�نانی گھشتیارانھوە دەبر�نھ مۆڵ وکھلھپوری کورد و کوردستان، بھ�کو زیاتر لھالیھن کۆمپانیاکانی

چاوەڕوانی دەستھی گھشتوگوزاردا نییھ.بازاڕەکان و چھند شو�ن�کی کھم. ئھمھش دیسان لھ ئاستی

شان بدەینھ بھر ئھم کارە، چونکھ دەزانین بھئ�مھ ل�رەدا بھپ�ویستمان زانی کھ وەک ئھرک�کی خۆمان
دەکر�ت ر�ژەی گھشتیاران لھ ماوەیھکیچارەسھرکردنی ئھم ک�شھو گرفتانھ و بھ سیستھم کردنی پرۆسھکھ

دەمانھو�ت بۆ ئھم مھبھستھ جھخت بکھینھ سھر ئھمکوردتدا بکر�ت بھ دوو ئھوەندە و بگرە زیاتریش. بۆیھ
خا�نھی خوارەوە:

لھکاتیبھش�وەیھکھھر�مدا،بازگھکانیلھتھواوەتیئاسانکارییوکردنچ�کماوەیکھمکردنھوەی.١
کھم پ�ویست دەب�ت بۆ د�نیابوونھوە و راستاندنیگھیشتنی ھھر پاس�کی گھشتیاریدا تھنھا چھند خولھک�کی

ھۆکار�کی گرنگ دەب�ت بۆ ھاندانی زیاتریداتاکان لھالیھن ھ�زەکانی ئاسایشی ھھر�مھوە. ئھمھش خۆی
بکھن.گھشتیاران کھ روو لھ ناوچھ جیاوازەکانی ھھر�می کوردستان
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چۆن�تیھاتوو،گھشتیارانیژمارەیلھڕوویھھرگھشتیارەکان،لھسھرداتازۆرترینکۆکردنھوە.٢
مانھوە یان، ئھو مانگانھی کھ زۆرترین گھشتیاردابھشبوونیان بھسھر شارەکانی ھھر�مدا، چۆن�تی شو�نی
گھشتیاران لھو شو�نانھی سھردانیان دەکھنسھردانی ھھر�م دەکات یان بھ پ�چھوانھوە تاکو سھلیقھی
بۆ نانخواردن و حھوانھ و ئھمانھ و گھل�کلھماوەی گھشتھکانیاندا یان ئھو شو�نانھی ھھ�یان دەبژ�رن
زۆر گرنگن بۆ دەستھی گشتیی گھشتوگوزار بۆوردەکاریی دیکھ، کھ ھھر ھھر ھھموویان داتا و زانیاریی
گھشتوگوزار لھ ھھر�می کوردستاندا.بھکارھ�نانیان لھ پالنھکانی داھاتوودا بۆ پ�شخستنی کھرتی
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تھواومانزانیاریوداتاکات�کروونھزۆرھھر�م:بۆھاتووگھشتیارانیژمارەیزیادکردنی.٣
دەدەین و پالن دانان ئاسانتر دەب�تھوە کھ ئھمھشلھبھردەست ب�ت، ئھوکات بھ چاوکراوەیی تھواوەوە بڕیار

گھشتیارانیش کات�ک ئاسانکاری دەکر�ت وکاریگھری راستھوخۆی دەب�ت. ھھروەھا لھسھر ئاستی خودی
لھ ھھمان کاتدا ئاستی خزمھتگوزارییھکانماوەی راوەستان بۆ پشکنین لھ بازگھکاندا کھمدەکر�تھوە

سھرنجی زۆرترین ژمارەی گھشتیار تاکو رووبھرزدەکر�نھەوە ئھمانھ ھھموو دەبنھ ھۆکاری بۆ راک�شانی
لھ ھھر�م بکھن.

کوردستانسیستھمیلھناوکوردستان:ھھر�میھۆت�لھکانیلھخزمھتگوزارییئاستیبھرزکردنھوەی.٤
الوەکی  ت�دایھ بۆ نووسینیدا رەچاوی رای  گھشتیاران  کراوەو سیستھم�کیتۆریزم تراکینگ

کھ سھردانیان دەکھن لھ الیھنراوبۆچوون دەنگدان لھسھر ئھو ھۆت�ل و شو�نھ گھشتیاراییانھی
ھۆت�لھکان  لھالیھن گھشتیارانھوە  دیاری بکر�ت وگھشتیارانھوە. ئھمھ وا دەکات نرخی بھھای راستھقینھی

گشتی گھشتوگوزار تاکو کاری پ�ویستیانھھموو ئھم دایاتایانھش دیسان دەڕۆنھوە بھردەستی دەستھی
لھسھر بکر�ت.



19

بھوپشتبھستنبھوسیستھمھئھمبھکارخستنیلھدوایگھشتیارییھکان:شو�نھئاستیبھرزکردنھوەی.٤
لھوەی کام ناوچھ یان کام شو�نی گھشتیاریزانیارییانھی لھڕ�ی  سیستھمھکھوە بھدەست د�ت ت�گھیشن

و پاشان لھ ھۆکاراکان دەکۆ�در�تھوە.زۆرترین گھشتیار سھردانی دەکات و کام ناوچھش بھپ�چھوانھوەیھ
چاکسازی و بھرەوپ�شخستنی  ناوچھئھو ئھنجامانھش کھ بھدەست د�ن ھۆکار�کی گرنگ دەبن بۆ

گھشتیارییھکان.

کاریدەستیگھشتیارانداژمارەیزیادبوونیلھگھڵالو:کچانیوکوڕمرۆییھکانیتوانابھکارخستنی.٥
و الوان لھ ھھر�می کوردستان. دیسان بھزیاتر پ�ویست دەب�ت و ھھلی کاری زیتر دەڕەخس�ت بۆ گھنجان

دەکر�ت بھسھر شو�نھ گھشتیارییھکاندابھکارھ�نانی داتا و زانیاری دەستکھوتوو لھ سیستھمھکھوە
و لھجیاتی ئھوە سود لھ کوڕان کچانی کوردبسھپ�ندر�ت کھ ر�ژەی دەستی کاری بیانی کھم بکاتھەوە

تواناکانی ناوخۆ بھگھڕ بخر�ت.وەربگیر�ت بۆ شو�نگرنتھوەی ھ�زی کاری بیانی. بھمھش دەتوانر�ت

گرفتھکانیوک�شھسھرەکیترینلھیھک�ککورد:بھھرەمھندیخانمانیتواناکانیبھکارخستنی.٦
لھسھر بھرزکردنھوەی کوا��تی نھکراوە، بھش�وەیھکگھشتوگوزار لھ  کوردستاندا ئھوەیھ  کھ تا  ئ�ستا کار
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ر�ک نھخراوە کھ گھشتیار کات�ک د�تھ ھھر�م سھردانی ئھو شو�نانھ بکات کھ بھڕاستی بھشو�نی گھشتیاری
و بیانی بۆ ھھر�می کوردستان زیاتر سھردانیھھژمار دەکر�ن، بھ�کو لھکاتی گھشتی گھستیارانی عھرەب

پ�دەکر�ت و گھلھری و مۆزەخانھو شو�نھوارچھند شو�ن�کی دیاریکراوی وەکو مۆ�ھ بازرگانییھکانیان
دەتوانر�ت ئھوکوردستان تۆریزم تراکینگد�رینھکان پشتگوێ دەخر�ن. ل�رەدا بھ پشتبھستن بھ سیستھمی

بوار بھ خانمانی دەستڕەنگین بدر�تک�شھیھ چارەسھر بکر�ت و لھھھمان کاتیشدا لھو شو�نھ گھشتیارییانھدا
بھ سھرچاوەیھکی گرنگی داھات بۆیان تاکوبۆ نمایش کردنی بھرھھمھکانی خۆیان، کھ ئھمھش دەب�ت

بھھۆیھوە بتوانن بھردەوام بن لھ پھرەپ�دانی تواناکانیان.

سھرەنجام
بھرخۆدان لھ چوارچ�وە کالسیکییھکھ کۆنھکھیدالھ سھردەمی ئھمڕۆماندا ھھمووان دەزانین ش�وازی خھبات

کھ پ�شکھوتنی بھرچاویان لھ ڕووینھماوەو براوەی سھرەکی ھھموو کایھکان ئھو گھل و و�تانھن
بھش�وەیھکی مۆد�رن وتۆریزم تراکینگکوردستانتھکنۆلۆجیای سھردەمھوە بھدەست ھ�ناوە. سیستھمی

دەب�ت بۆ ئھوەی کھ کوردستانپ�شکھوتوو خزمھت بھ کۆمھ�گای کوردەواری دەکات، ھۆکار�ک
بۆ بھڕ�وەبردنی کھرتی  گھشتوگوزار لھنمونھیھیھکی جوان پ�شکھش بکات لھسھر  ئاستی  جیھان
کھ بتوانین لھم ڕ�گھیھوە خزمھت�ک پ�شکھش بھو�تھکھدا، ھھروەک چۆن دەب�تھ مایھی شانازی بۆ ئ�مھش
لھو رەوتھ جیھانییھ دوا بکھو�ت کھ لھ ئ�ستاداو�تھکھمان بکھین، کار�ک بکھین کھ نھھ��ین کوردستان

یھکگرتووەکانی ئھمریکا و ئھ�مانیاوە بگرەزۆربھی و�تان لھ ھھرە و�تانی پ�شکھوتووی وەکو ویالیھتھ
ھھموو سیستھم و پالنھکانیانی پ�شوویان راگو�زیتا و�تانی ھھژاری ئھفریقا پ�وەی سھرقا�ن و دەیانھو�ت

وەربگرن. بۆ ئھم مھبھستھشسھر سیستھمی ھاوچھرخی بلۆکچھین بکھین و سوود لھ تایبھتمھنییھکانی
الیھنھ پھیوەندیدارەکان دەب�ت و ھیچی تر تاکوپ�داویستی تیمی تھکنیکی ئ�مھ تھنھا پشتگیری مھعنھوی

بھ گھلی کورد بکھین.بتوانین بگھین بھو ئامانجھی کھ خزمھت�ک ئھگھر بچوکیش


