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ئامادەکردنی :ڕێباز ئەبوبەکر
نوا تێک  -بۆ تەکنۆلۆجیای زانیاری
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وتەی پێشەکی
وەک هەمووان ئاگادارن لە رۆژگاری ئەمڕۆماندا تەکنۆلۆجیا بەشێوەیەک پەرەی سەندووە کە رۆچووەتە
ناو هەموو بەشەکانی کۆمەڵگاوە ،هەروەها بە کەڵک وەرگرن لە تەکۆنۆلجیا دەکرێت رێگا سەختەکان
ئاسان تر و کورت تر بکرێنەوە ،هاوکات بەهۆیەوە وردەکاری بگاتە ئاستێک کە رێژەی هەڵەکردن نزیک
بێتەوە لە خاڵی سفر .پێویستە بزانرێت کە بوارەکانی چاالکی تەنکۆلۆجیا بێ سنوورن لە هەر بوارێکدا
بمانەوێت دەتوانرێت بۆ خزمەتی بخرێتە گەڕ.
هەرێمی کوردستان بەهۆی لەباریی هەڵکەوتەی جوگرافیایی و دیاردە شوێنەواری و مێژووییەکانییەوە
دەتوانرێت لەڕووی گەشتوگوزارییەوە سەرنجی نەک تەنها دانیشتوانی ناوچەکانی باشور و ناوەڕاستی
عێراق رابکێشێت ،بەڵکو ببێت بە خاڵێکی گرنگی گەشتیاری لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و جیهاندا ،بەاڵم بە
مەرجێک کە سیستمێکی تەکنۆلۆجیای سەردەمییانە لە پاڵپشت بێت و خزمەت بەم پرۆسەیە بکات ،هەروەها
ئەو کێشە و ئاستەنگانەی کە لەبەردەم پێشکەوتن و پەرەسەندنی ئەم کەرتەدایە الببرێن .بە نمونە کێشەی
گەشتیاران لە خاڵەکانی پشکنیندا هەروەها الوازی خزمەتگوزاری لە شوێنە گەشتیارییەکان و چەندین
کێشەی دیکە ،کە دەکرێت هەموویان بە دانانی سیستەمێکی تایبەت بەو بوارە ال ببرێن شوێنەواریان
بسڕدرێتەوە.
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پێدەچێت لە رابردوودا هەوڵی هاوشێوە درابێت بۆ دروستکردنی سیستەمێک کە خزمەت بە کەرتی
گەشتوگوزاری بکات لە هەرێمی کوردستان ،بەاڵم هەریەکە و بە هۆکاری جیاواز سەرکەتوو نەبوون کە
گرنگترین هۆکار لەوانەیە بگەڕێتەوە بۆ نەبوونی شارەزایی تەواو یان لەبەرچاوگرتنی سیستەمی نەشیاو بۆ
بەکارهێنانی لە ئەو بوارەدا یان ناتوانایی بۆ دروستکردنی پردێکی پەیوەندی بەهێز بۆ بەستنەوەی کەرتی
گەشتوگوزار بە بەشە جیاوازەکانی دیکەو  ،بەاڵم خۆشبەختانە تیمی ئێمە لە هەردوو بواری تەکنیکی و
بواری گەشتوگوزاردا سااڵنێکی زۆرە کاردەکەین و شارەزایی تەواو و پێویستمان هەیە ،هەروەها دەزانین
کە کێشە و گرفتەکانی ئەم کەرت لە کوێدان و خاڵە الوازەکان کامانەن هەر بۆیە ئەمە وای کردووە کە
جورئەتی دەستدانە وەها کارێکی گەورە و هەستیارمان هەبێت.
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لێرەدا دەمانەوێ شێواز و هەنگاوەکانی سیستەمی کوردستان تۆریزم تراکینگ بخەینەڕوو لەگەڵ ئەو
رێگاچارانەی کە دەیانگرێتە بەر بۆ چارەسەری گرفت و کێشەکان ،ئەو سیستمەی کە ئەندازیاری کراوە بۆ
خزمەتی کەرتی گەشتوگوزای و ئەمنی لە هەرێمی کورستان بۆ بەرزکرنەوەی رێژە و ئاستی گەشتیاران
لە هەرێم بە کوالێتییەکی بەرز و ئەمنییەتێکی بێوێنە ،دوور لە السایی کردنەوە و کۆپی کردنی لە کەسانی
دیکەوە .پەیڕەوی کردن لە سیستەمی ( )Digital Identityکە پشت دەبەستێت بە تەکنۆلۆجیای
بلۆکچەین.
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هۆکار و ئامانجەکان
هەڵبەت بۆ دروستکردنی وەها سیستەمێک دەبێت هۆکار و ئامانجی گرنگ هەبن ،لێرەدا دیارترین هۆکار
و ئامانجەکان دەخەینەڕوو:
 .١الیەنی ئەمنی :ئەو شێوازەی کە ئێستا لە بازگە و خاڵەکانی پشکنین بەکاردەهێندرێت شێوازێکی کۆنە و
سەرەڕای ماندوبوونی برایان و خوشکانی ئاسایش پارێزی کوردستان هاوکات زۆر ئاستەمیشە کە
کۆنترۆڵێکی تەواوی ئەو گەشتیارانە بکرێت کە ڕوودەکەنە هەرێمی کوردستان .بۆیە کوردستان تۆریزم
تراکینگ هەڵدەستێت بە ئاسانکردن و سادەکردنەوەی ئەم پرۆسەیە بەشێوەیەک کە بە سکان کردنی تەنها
کۆدێک دەکرێت زانیاری گروپێکی تەواو لە گەشتیاران راڤە و ساخ بکرێتەوە ،بۆیە لە کەمترین کاتدا
کاری زۆرترین ژمارەی گەشتیار لە بازگەکان رایی دەکرێت و لەگەڵ ئەوەشدا رێژەی هەڵەکردن یان
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تێپەڕبوونی کەس یان کەسانی داواکراو دەگەیەندرێتە خاڵی سفر .ئەمەش لەرێگای پیادەکردنی سیستەمی
()Digital Identityەوە دەبێت کە تیایدا هەموو داتا و زانیارییەکان بە دیجیتاڵ دەکرێن و بانکێکی
زانیاری دیجیتاڵی دروست دەکرێت بۆ کۆکردنەوە و هەڵگرتنی زانیارییەکان .چیدی نووسین و هەڵگرتنی
زانیارییەکان لە سەر دەفتەر و تۆمارە کۆنەکان نامێنن کە هەمیشە مەترسی نەمان و فەوتانیان لەسەرە،
هەروەها ئەم کارە گەرەنتی تەواوی ئەوەش دەکات کە لە هیچ کات و لەژێر هیچ بارودۆخێکدا زانیارییەکان
دەستکاری ناکرێن و کەسیش ناتوانێت دەستی بگاتە بانکی زانیارییە ئەمنییەکان ،بەڵکو بە تەواوەتی بە
پارێزراوی دەمێننەوە لەژێر دەستی الیەنی ئەمنی خۆیدا ،هەروەها لەکاتی پێویستدا الیەنی ئەمنی
دەگەڕێتەوە سەر داتاکان و کاریان پێدەکات.

 .٢ئاماری گەشتیاری :جگەلەوەی ئاسانکاری لە تێپەڕبوون بە خاڵەکانی پشکنیندا هەرخۆی هۆکارێکی
گرنگە بۆ هاندانی گەشتیاران و هاتنی گەشتیاری زیاتر بۆ ناوچەکانی هەرێم ،لەگەڵ ئەوەشدا جێبەجێ
کردنی سیستەمی ( )Digital Identityیارمەتیدەرێکی گەورەی دەستەت گشتی گەشتوگوزار دەبێت لە
هەرێمی کوردستان بۆ بەدەستکەوتنی ئاماری ورد لەسەر ژمارە و وردەکارییەکانی دیکەی گەشتیاران
وەکو شوێنی مانەوە و ئەو شوێنانەی سەردانی دەکەن تەنانەت ئەو شوێنانەش کەوا گەشتیاران نانی لێدەخۆن
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و هتد ...بۆیە لەسەر روناکی ئەم زانیارییانە دەستەی گشتی گەشتوگوزار دەتوانێت پالنەکانی دابڕێژێت و
هەروەها بە بەرچاوڕوونیی تەواوەوە مۆڵەتی کردنەوەی هۆتێلی نوێ و شوێنی گەشتیاری نوێ دەربکات،
هەروەها دەتوانرێت بە پشتبەستن بە بانکی زانیاری گەشتیاری و شیکردنەوەی داتاکان پالن بۆ سااڵنی
داهاتوو دابنريت لەپێناو بەرزکردنەوەی رێژەی گەشتیاران.

 .٣بوژانەوەی کەرتی گەشتیاری :بوژانەوەی ئەم کەرتە کاتێک فەراهەم دەبێت کە هەموو داتا و
زانیارییەکان بە وردەکاریی تەواوەوە لە کاتی پێویستدا بگاتە دەستی الیەنی پالندانەر کە دەستەی گشتی
گەشتوگوزار دەگرێتەوە ،تاکو بەشێوەیەکی ورد کاریان لەسەر بکات بۆ فراوانتر کردن و پێشخستنی
کەرتەکە .بۆیە بە متمانەی تەواوە دەتوانین بڵێین تاکە رێگای سەرخستنی ئەم کارە هەر (Digital
)Identityە کە ئەویش لە سیستەمی کوردستان تراکینگدا پشتی پێ بەستراوە .زۆر گرنگە ئێمە بزانین کە
لە ماەوەیەکی دیاریکراودا چ ژمارەیەک لە گەشتیاران سەردانی چ شوينيکی دیاری کراویان کردووە و
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چەند ماونەتەوە و لەماوەی مانەوەکەیاندا سەردانی چی شوينێکیان کردووە ،هەموو ئەم زانیارییانە لەرێگای
ناسنامەی دیجیتاڵییەوە چارەسەر دەکرێت بە دەستهێنانی زانیارییەکان زۆر سادە و ئاسان دەکرێنەوە.

 .٤بەکارخستن و کەمکردنەوەی رێژەی بێکاری :لەگەڵ زیادبونی ژمارەی گەشتیاران ئاشکرایە کە هەلی
کاری زیاتر دەڕەخسێت بۆ الوانی بێ کار بۆ بەکارخستنیان ،ئەمەش لە رێبەری گەشتاری ،هۆتێل،
رێستۆرانت و شوێنەگەشتیارییەکان خۆی دەبینێتەوە .بەو پێەیەی ئەم سیستەمە هۆکارێکی گرنگ دەبێت بۆ
هاتنی زیاتری گەشتیاران بۆ هەرێم ،بۆیە سەرەنجام هۆکاریش دەبێت بۆ پەیدا کردنی هەلی کاری زیاتر لە
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کوردستان.

 .٥فید باک :وەرگرتنەوەی فیدباک لە گەشتیارانەوە خاڵێکی بنەڕەتی و گرنگە ،بە مانایەکی دیکە
دەستکەوتنی ئامارێک کە رێژەی رازیبوونی گەشتیاران لەسەر ئەو شوێنە گەشتیارییانەی کە سەردانی
دەکەن بخاتەڕوو ،هۆکارێک زێدە گرنگ دەبێت بۆ پالندانان و رێکخستنەوەی کارەکان .نمونەیەک:
هۆتێلێک پلەی  ٤ئەستێرەی وەرگرتووە لە پۆلێنکردنی گەشتوگوزاردا ،واتە پێویستە ئەو هۆتێلە
خزمەتگوزارییەکانی لەئاستی پۆلێنکردنەکەدا بن ،بەاڵم لە ئێستادا هێچ هۆکارێک نییە بۆ پێوانە کردنی
ئاستی خزمەتگوزارییەکانی ،لێرەدا کاریگەری سیستەمی فیدباکمان بۆ دەردەکەوێت کە ئەگەر هەبێت و
کاری پێ بکرێت گەشتیار سەرپشکانە رای خۆی دەربڕێت و الیەنی پەیوەندیداریش بە کۆکردنەوەی
فیدباکەکان دڵنیا دەبێتەوە لە ئاستی خزمەتەکانی ئەو هۆتێلە و دواتر بڕیاری دروستی لەبارەوە دەدات.
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 .٦دڵنیابوونەوە :یەکێکی تر لە الیەنە ئەرێنییەکانی ئەم سیستەمە بریتییە لە دڵنیابوونەوە لە زانیارییەکان بۆ
راست و دروست بوونیان .میکانیزمی کارکردنی ئەم سیستەمە بەشێوەیەکە لەگەڵ وەرگرتن و ناو نوسینی
گەشتیاردا دەستپێدەکات و لە درێژەی ماوەی گەشتەکەدا تاکو گەڕانەوەیان و بەجێهێستنی هەرێمی
کوردستان ورد و درشتی زانیارییەکان کۆدەکاتەوە و دەیدات بۆ ئاپەکە .بۆ نمونە هەر پاسێکی گەشتیاری
پێکدێت لە  ٤٠نەفەر گەشتیار ١ ،شۆفێر و لیدەرێک .ئەو پاسە مۆدیلێکی دیاریکراوی هەیە (وەکو
مارسێدس یان ڤاڵڤۆ) ،هەروەها ژمارەیەکی تابلۆی هەیە .بەرواری هاتن و گەڕانەوەی گروپەکە بۆ هەرێم
دیاریکراوە ،هەروەها لەماوەی مانەوەیاندا لە هۆتێلێکی دیاریکراو دەمێننەوە و لەو ماوەیەشدا سەردانی
چەندین خواردنگە و شوێنی گەشتیار دەکەن ،سەرەنجام هەموو ئەم داتایانە لەناو سیستەمی کوردستان
تۆریزم تراکینگ سەیڤ دەکرێت و هەردوو الیەنی گەشتیاری و ئەمنی دەتوانن سەرجەمی وردەکارییەکان
ببینن .کۆکردنەوەو ئامادەکردنی هەموو ئەمانە تەنها بە چەند هەنگاوێکی سادە و ساکار دەکرێت
بەکارهێنەر هیچ پێویستیی بە زانیاری زۆر نییە بۆ بەکارهێنانی سیستەمەکە.
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 .٧داتاکان پارێزراون :الیەنی سکیوریتی هەر سیستەمێک پرسێکی گرنگە و پێویستە هەڵوەستەی لەسەر
بکرێت ،چونکە ئەگەر دڵنیایی تەواو نەبێت بۆ پاراستنی داتاکان بەکارهێنانی هەر سیستەمێک ئەستەم
دەبێت و متمانەی خۆی لە دەست دەدات .ئێمە لێرەدا بۆ سیستەمی ( )Digital Identityپشتمان بەستووە
بە بلۆکچەینێکی تایبەتی پارێزراو کە دزەکردن بۆ ناو داتاکان لەالیەن کەسانی نەناسراوەوە کارێکی
مەحاڵە ،چونکە لە بەشی پشتەوەی سیستەمەکەدا ئەندازیارییەکەی بەشێوەیەک داڕێژراوە کە بەکاربەر
پێویستە بە چەند قۆناغێکی پشتڕاستکردنەوەدا تێپەڕ ببێت بۆ داخڵ بوون بۆ ناو ئەکاونتەکان ،لە هەمان
کاتدا دەستکاری و چاودێری داتاکان تەنها الی ئادمینەکانەکانەوە دەکرێت کە ئەوانیش دەستەی گشتی
گەشتوگوزار و دەزگای ئاسایشی هەرێمی کوردستانن .باقی بەکارهێنەرەکان رۆڵی جیاوازیان هەیە و
دەتوانن دەستیان تەنها بەو داتایانە بگات کە رێگایان پێدراوە لەالیەن ئادمینەوە .بۆ نمونە رۆڵی شوفێر تەنها
هەڵگرتنی کۆدێکە تاکو لە بازگە و شوێنە گەشتیارییەکاندا نیشانی بدات بە مەبەستی سکان کردنی ،یان
یوزەری تور لیدەر تەنها دەستی دەگات بە زانیاری ئەو گروپەی کە وا لەو کاتەدا لەگەڵیاندایە و
سەرپەرشتییان دەکات و ناتوانێت زانیاری هیچ گروپێکی تری دەست بکەوێت هەروەها بە هەمان شێوە
رۆڵەکانی دیکەش دیاری دەکرێن.
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تایبەتمەندییە تەکنیکییەکان:
وەکو لە سەرەوە باسکرا ئەم سیستەمە خاوەنی گەلێک تایبەتمەندی گرنگە کە وا دەکات بە بەکارهێنانیی ئەو
کێشانەی لە رابردوودا رووبەڕووی کەرتی گەشتوگوزار بوونەتەوە نەمێنن هەموو ئاستەنگەکان
هەڵبگیرێن .لەو تایبەتمەندییە تەنکنیکییانەش:
 .١سادەیی لە بەکارهێنان :لەبارەی چۆنییەتی بەکارهێنانی سیستەمەکەوە لەوانەیە پرسیارێک بێتە گۆڕێ کە
ئایا تا چ ئاستێک ئاسانکاری تێدا کراوە و چۆن دەکرێت هەموو چین و توێژەکان بە وەکو یەک و بەبێ
کێشە بەکاری بهێنن؟ بەاڵم سیستەمی کوردستان تۆریزم تراکینگ بەرنامەیەکی ()Easy to useە
هەموو کەس دەتوانێت بەکاری بهێنێت ،بەبێ ئەوەی کە پێویستی بە زانیارییەکی زۆر هەبێت یان ئاستێکی
خوێندەواریی بەرز ،بەشێوازێکی دیکە دەتوانین بڵێین کە بەکارهێنان و بەکارخستنی تەنها لە ئاستی
بەکارهێنانی مۆبایلێکی زیرەک و بگرە سادەتریشدایە .لێرەدا جەختی زۆرمان لەسەر چەسپاندنی ئەم خاڵە
کردۆتەوە ،چونکە دەمانەوێت کارێکی گشتگیر ئەنجام بدەین هەمووان دەستیان هەبێت لە کۆکردنەوە و
تۆمارکردنی داتاکاندا.
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 .٢خێرایی لە ئەدا :زۆر گرنگە بۆ سیستەمێک کە سەرەڕای ئەوەی بەکاربەێکی زۆری هەبێت لەگەڵ
ئەوەشدا بەشێوازی خێرا کار بکات و چوستی لە فەرمانەکانیدا نەیەتە خوارەوە .خۆشبەختانە کوردستان
تۆریزم تراکینگ بە پشبەستن بە بلۆکچەنی  NÜWAی تایبەت خێرایی مامەڵەکان بەجۆرێکە کە لە یەک
کاتی دیاریکراودا هەزان فەرمان وەردەگرێت و جێبەجێیان دەکات .ئەمەش هۆکارە سەرەکییەکەی
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە خودی سیستەمی بلۆکچەینەکە ( - TPSمامەڵە لە هەر چرکەیەکدا)ی بەرزەو
توانای وەاڵمدانەوەی زۆر لە ئاستێکی بەرزدایە.
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 .٣توانای بەستنەوە :راستە لێرەدا و لەم فەیزەی کارەکاندا پالنەکە بەجۆرێکە زیاتر کار لەسەر ئەوە
دەکرێت کە گەشتیاران بکرێن بە داتا و ژمارە و لەهەمان کاتدا الیەنی ئەمنی پتەوتر بکرێت .بەاڵم ئەمە
بەو مانایە نییە لێرەدا دەوەستین و کارەکانمان کۆتایی پێدەهێنین ،بەڵکو ئێمە لە پەرەپێدانی ئەم سیستەمە
بەردەوام دەبین و لەوەش دڵنیاین کە لە داهاتوودا حکومەتی ئەلیکترۆنی بە واتا قوڵەکەی لە کوردستان
دەگاتە ئامانج ،بۆیە ئەم سیستەمە هەلومەرجی تەواوەتی رەخساندووە بۆ بەستنەوە و گرێدانی بە هەر
سیستەمێکی دیکەی حکومی یان ناحکومییەوە ،بە مەبەستی گۆڕینەوەی پێدانی داتا لەژێر رێنماییەکانی
حکومتی هەرێمدا.
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 .٤هەڵگرتنی داتا :بەو پێیەی داتاکان زۆر گرنگن ،هەروەها هێشتنەوە و پاراستینان بایەخی زۆری هەیە.
بۆیە لێرەدا رەچاوی ئەوەش ،داتاکان لەسەر سێرڤەری تایبەت و پارێزراو هەڵدەگیرێن و بۆ هەتا هەتایە
دەمێننەوە ،لەهەمان کاتدا بۆ هەر سێرڤەرێک ( - Mirror Serverئاوێنە)ش دانراوە ،جگە لەوەش
سێرڤەرێکی دیکەی کالود دادەنرێت واتا هەر داتایەک لە  ٣شوێندا هاوکات دەپارێزرێت .ئەمەش بەو
مەبەستەیە ئەگەر بە هەر هۆکارێک کێشەیەک روویدا زانیاری و داتاکان لەسەر سێرڤەرە ئاوێنەکە
وێنەیەکی پارێزراو بێت.
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 .٥وردەکاری :لەڕووی تەکنیکییەوە بلۆکچەینی  NÜWAوەکو وەکو سەرجەم بلۆکە زنجیرەییەکانی دیکە
سیستەمەکەی بۆ گواستنەوە و تۆمارکردنی داتاکان بەشێوازی ( )HASHکردن کاردەکات و لێرەدا
ژمارەکانی خاڵبەندی دەکرێن و بەهیچ شێوەیەک دووبارە نابنەوە .هەر بۆیە وردکاری و دروستی داتاکان
هەمیشە لە ئاستی پێویست و چاوەڕوانکراودا دەبن دەتوانین بۆ ئامار و پالنەکانی داهاتوو پشتیان پێ
ببەستین.

 .٦جۆراوجۆری چاالکییەکان :گرنگ نییە لە چی ئاستێک یان لە چی دامەزروایەکدا بێت ،بواری
چاالکییەکانی ئەم سیستەمە سنووردار نییە و لە هەر کاتێکدا تیمی تەکنیکیی  NÜWAئامادەن بۆ زیادکرن
یان بەدیهێنانی گۆڕانکاری پێویست لە سسیستەمەکەدا ،ئەمەش سەرەنجام دەبێتە هۆی ئەوەی بوارەکانی
چاالکی جۆراوجۆر و بن بازنەکان گەورە و گەوەتر ببنەوە .بۆ نمونە لەدوای بەکارخستنی ئەم سیستەمە و
دوای کۆکردنەوەی داتاکان لەوانەیە دەستەی گشتی گەشتوگوزار بەپشتبەستن بە شیکاری زانیارییەکانی
دەستکەوتوو لە سیستەمەکەوە وەهای بە باش بزانێت کە پێویست دەکات زانیارییەکان لەگەڵ وەزارەت یان
دەستەیەکی دیکەی حکومەتدا ئاڵوگۆڕ پێ بکات لەم کاتەدا زۆر بە ئاسانی دەتوانرێت بەبێ ئەوەی
گۆڕانکاری لە ناوەڕۆکی سیستەمەکەدا بکرێت بۆ وەزارەتی دیاریکراو کەناڵێکی تایبەت دروست بکرێت
بۆ رایەڵە کردنی زانیارییەکان.
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بوارەکانی چاالکی و هۆکارە پاڵنەرەکان:
الی هەمووان ئاشکرایە لەم سااڵنەی دواییدا بەهۆی بوژانەوەی هەرێمی کوردستان لە بوارەکانی
خزمەتگوزاری و ئابورییەوە ،هەروەها بەهۆی بوونی بنەمای سروشتی و شوێنەواریەوە ژمارەیەکەی زۆر
لە گەشتیاران روو لە هەرێمەکەمان دەکەن .بەتایبەت لە ناوچەکانی ناوەڕاست و باشووری عیراقەوە.
هەرچەندە ئەم دیاردەیە دڵخۆشکەر و جێی بایەخە و سەرەڕای هەوڵ حکومەتی هەرێم بۆ ئۆرگانیزە کردنی
هاتنی گەشتیاران ،بەاڵم وەک تێبینی کراوە دەبینین گەشتیار لەکاتی سەردانی بۆ هەرێمی کوردستان
رووبەڕووی ژمارەیەک کێشەی بنەڕەتی دەبێتەوە کە لە سەروو هەموویانەوە کێشەی زۆر مانەوە و
درەنگ رایی کردنی کارەکانیانە لە بازگەکانی هەرێم ،کە ئەمەش لەگەڵ هەڵکشانی ژمارەی گەشتیارەکاندا
زیاتر زەق دەبێتەوە و خۆ وەدیار دەخات .پاشان لەبەرنەبوونی ئاماری دروست لە بەردەستماندا گەشتیاران
رووبەڕووی کێشەی الوازی ئاستی خزمەگوزارییەکان دەبنەوە کە ئەمەش دژ بە سیاسەتی دەستەی گشتی
گەشتوگوزار و حکومەتی هەرێمە ،هەروەها کێشەی هاتوچۆ و نەشارەزایی بە تایبەت بۆ ئەو گەشتیارانەی
کە لەگەڵ گروپەکاندا سەفەر ناکەت .لەگەڵ کێشە و گرفتەکانی گەشتیاراندا کێشەیەکەی دیکەش هەیە کە
ئەویش بەپێی پێویست گەشتیاران نابرێنە شوێنە گەشتیارییە شوێنەوارییەکان بۆ پێناساندنی مێژوو و
کەلەپوری کورد و کوردستان ،بەڵکو زیاتر لەالیەن کۆمپانیاکانی هێنانی گەشتیارانەوە دەبرێنە مۆڵ و
بازاڕەکان و چەند شوێنێکی کەم .ئەمەش دیسان لە ئاستی چاوەڕوانی دەستەی گەشتوگوزاردا نییە.
ئێمە لێرەدا بەپێویستمان زانی کە وەک ئەرکێکی خۆمان شان بدەینە بەر ئەم کارە ،چونکە دەزانین بە
چارەسەرکردنی ئەم کێشەو گرفتانە و بە سیستەم کردنی پرۆسەکە دەکرێت رێژەی گەشتیاران لە ماوەیەکی
کوردتدا بکرێت بە دوو ئەوەندە و بگرە زیاتریش .بۆیە دەمانەوێت بۆ ئەم مەبەستە جەخت بکەینە سەر ئەم
خااڵنەی خوارەوە:

 .١کەمکردنەوەی ماوەی چێک کردن و ئاسانکاریی تەواوەتی لە بازگەکانی هەرێمدا ،بەشێوەیەک لەکاتی
گەیشتنی هەر پاسێکی گەشتیاریدا تەنها چەند خولەکێکی کەم پێویست دەبێت بۆ دڵنیابوونەوە و راستاندنی
داتاکان لەالیەن هێزەکانی ئاسایشی هەرێمەوە .ئەمەش خۆی هۆکارێکی گرنگ دەبێت بۆ هاندانی زیاتری
گەشتیاران کە روو لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان بکەن.
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 .٢کۆکردنەوە زۆرترین داتا لەسەر گەشتیارەکان ،هەر لەڕووی ژمارەی گەشتیارانی هاتوو ،چۆنێتی
دابەشبوونیان بەسەر شارەکانی هەرێمدا ،چۆنێتی شوێنی مانەوە یان ،ئەو مانگانەی کە زۆرترین گەشتیار
سەردانی هەرێم دەکات یان بە پێچەوانەوە تاکو سەلیقەی گەشتیاران لەو شوێنانەی سەردانیان دەکەن
لەماوەی گەشتەکانیاندا یان ئەو شوێنانەی هەڵیان دەبژێرن بۆ نانخواردن و حەوانە و ئەمانە و گەلێک
وردەکاریی دیکە ،کە هەر هەر هەموویان داتا و زانیاریی زۆر گرنگن بۆ دەستەی گشتیی گەشتوگوزار بۆ
بەکارهێنانیان لە پالنەکانی داهاتوودا بۆ پێشخستنی کەرتی گەشتوگوزار لە هەرێمی کوردستاندا.
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 .٣زیادکردنی ژمارەی گەشتیارانی هاتوو بۆ هەرێم :زۆر روونە کاتێک داتا و زانیاری تەواومان
لەبەردەست بێت ،ئەوکات بە چاوکراوەیی تەواوەوە بڕیار دەدەین و پالن دانان ئاسانتر دەبێتەوە کە ئەمەش
کاریگەری راستەوخۆی دەبێت .هەروەها لەسەر ئاستی خودی گەشتیارانیش کاتێک ئاسانکاری دەکرێت و
ماوەی راوەستان بۆ پشکنین لە بازگەکاندا کەمدەکرێتەوە لە هەمان کاتدا ئاستی خزمەتگوزارییەکان
بەرزدەکرێنەەوە ئەمانە هەموو دەبنە هۆکاری بۆ راکێشانی سەرنجی زۆرترین ژمارەی گەشتیار تاکو روو
لە هەرێم بکەن.
 .٤بەرزکردنەوەی ئاستی خزمەتگوزاریی لە هۆتێلەکانی هەرێمی کوردستان :لەناو سیستەمی کوردستان
تۆریزم تراکینگ دا رەچاوی رای گەشتیاران کراوەو سیستەمێکی الوەکی تێدایە بۆ نووسینی
راوبۆچوون دەنگدان لەسەر ئەو هۆتێل و شوێنە گەشتیاراییانەی کە سەردانیان دەکەن لە الیەن
گەشتیارانەوە .ئەمە وا دەکات نرخی بەهای راستەقینەی هۆتێلەکان لەالیەن گەشتیارانەوە دیاری بکرێت و
هەموو ئەم دایاتایانەش دیسان دەڕۆنەوە بەردەستی دەستەی گشتی گەشتوگوزار تاکو کاری پێویستیان
لەسەر بکرێت.

19

 .٤بەرزکردنەوەی ئاستی شوێنە گەشتیارییەکان :لەدوای بەکارخستنی ئەم سیستەمە و بە پشتبەستن بەو
زانیارییانەی لەڕێی سیستەمەکەوە بەدەست دێت تێگەیشن لەوەی کام ناوچە یان کام شوێنی گەشتیاری
زۆرترین گەشتیار سەردانی دەکات و کام ناوچەش بەپێچەوانەوەیە و پاشان لە هۆکاراکان دەکۆڵدرێتەوە.
ئەو ئەنجامانەش کە بەدەست دێن هۆکارێکی گرنگ دەبن بۆ چاکسازی و بەرەوپێشخستنی ناوچە
گەشتیارییەکان.
 .٥بەکارخستنی توانا مرۆییەکانی کوڕ و کچانی الو :لەگەڵ زیادبوونی ژمارەی گەشتیاراندا دەستی کاری
زیاتر پێویست دەبێت و هەلی کاری زیتر دەڕەخسێت بۆ گەنجان و الوان لە هەرێمی کوردستان .دیسان بە
بەکارهێنانی داتا و زانیاری دەستکەوتوو لە سیستەمەکەوە دەکرێت بەسەر شوێنە گەشتیارییەکاندا
بسەپێندرێت کە رێژەی دەستی کاری بیانی کەم بکاتەەوە و لەجیاتی ئەوە سود لە کوڕان کچانی کورد
وەربگیرێت بۆ شوێنگرنتەوەی هێزی کاری بیانی .بەمەش دەتوانرێت تواناکانی ناوخۆ بەگەڕ بخرێت.

 .٦بەکارخستنی تواناکانی خانمانی بەهرەمەندی کورد :یەکێک لە سەرەکیترین کێشە و گرفتەکانی
گەشتوگوزار لە کوردستاندا ئەوەیە کە تا ئێستا کار لەسەر بەرزکردنەوەی کواڵێتی نەکراوە ،بەشێوەیەک
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رێک نەخراوە کە گەشتیار کاتێک دێتە هەرێم سەردانی ئەو شوێنانە بکات کە بەڕاستی بەشوێنی گەشتیاری
هەژمار دەکرێن ،بەڵکو لەکاتی گەشتی گەستیارانی عەرەب و بیانی بۆ هەرێمی کوردستان زیاتر سەردانی
چەند شوێنێکی دیاریکراوی وەکو مۆڵە بازرگانییەکانیان پێدەکرێت و گەلەری و مۆزەخانەو شوێنەوار
دێرینەکان پشتگوێ دەخرێن .لێرەدا بە پشتبەستن بە سیستەمی کوردستان تۆریزم تراکینگ دەتوانرێت ئەو
کێشەیە چارەسەر بکرێت و لەهەمان کاتیشدا لەو شوێنە گەشتیارییانەدا بوار بە خانمانی دەستڕەنگین بدرێت
بۆ نمایش کردنی بەرهەمەکانی خۆیان ،کە ئەمەش دەبێت بە سەرچاوەیەکی گرنگی داهات بۆیان تاکو
بەهۆیەوە بتوانن بەردەوام بن لە پەرەپێدانی تواناکانیان.

سەرەنجام
لە سەردەمی ئەمڕۆماندا هەمووان دەزانین شێوازی خەبات بەرخۆدان لە چوارچێوە کالسیکییەکە کۆنەکەیدا
نەماوەو براوەی سەرەکی هەموو کایەکان ئەو گەل و واڵتانەن کە پێشکەوتنی بەرچاویان لە ڕووی
تەکنۆلۆجیای سەردەمەوە بەدەست هێناوە .سیستەمی کوردستان تۆریزم تراکینگ بەشێوەیەکی مۆدێرن و
پێشکەوتوو خزمەت بە کۆمەڵگای کوردەواری دەکات ،هۆکارێک دەبێت بۆ ئەوەی کە کوردستان
نمونەیەیەکی جوان پێشکەش بکات لەسەر ئاستی جیهان بۆ بەڕێوەبردنی کەرتی گەشتوگوزار لە
واڵتەکەدا ،هەروەک چۆن دەبێتە مایەی شانازی بۆ ئێمەش کە بتوانین لەم ڕێگەیەوە خزمەتێک پێشکەش بە
واڵتەکەمان بکەین ،کارێک بکەین کە نەهێڵین کوردستان لەو رەوتە جیهانییە دوا بکەوێت کە لە ئێستادا
زۆربەی واڵتان لە هەرە واڵتانی پێشکەوتووی وەکو ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و ئەڵمانیاوە بگرە
تا واڵتانی هەژاری ئەفریقا پێوەی سەرقاڵن و دەیانەوێت هەموو سیستەم و پالنەکانیانی پێشوویان راگوێزی
سەر سیستەمی هاوچەرخی بلۆکچەین بکەین و سوود لە تایبەتمەنییەکانی وەربگرن .بۆ ئەم مەبەستەش
پێداویستی تیمی تەکنیکی ئێمە تەنها پشتگیری مەعنەوی الیەنە پەیوەندیدارەکان دەبێت و هیچی تر تاکو
بتوانین بگەین بەو ئامانجەی کە خزمەتێک ئەگەر بچوکیش بە گەلی کورد بکەین.

