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هاوکاری زۆر پێویست بۆ کارە لەپێشیىەکاوی تەودروستی هەڵپەسێردراون بەهۆی وەبوووی پاڵپشتی کردوی دارایی
ئێمە خەڵکی عێراق شەرمەزار دەکەیه کاتێك ئەوان زۆر پێویستیان بە ئێمەیە
(بەغذا٧٢ ،ی تەهىزی  :)٧١٠٢هەهاهەًگیکاری هرۆیی ًەتەوە یەکگرتىوەکاى بۆ عێراق ،خاتىو لیس گڕاًذێ ،ئیوڕۆ ئەوەی
دڵٌیاکردۆتەوە کە  ٠٨١کاری لەپێطیٌەی خسهەتگىزاری تەًذروستی هەڵپەسێردراوى بەهۆی کەم و کىرتی لە پاڵپطتی کردًی
دارایی بۆ چااڵکیە هرۆییەکاى لە عێراق .زیاتر لە  ٨١لەسەدای بەرًاهەکاًی تەًذروستی گطتی کە هاوکاری دەکرێت لەالیەى
هاوکاراًی هرۆیی ئێستا داخراوى ،بە ضێىەیەکی ڕاستەوخۆ کاریگەریاى دەبێت بۆ سەر یەك هلیۆى کەش .خاتىو گڕاًذێ گىتی
"لە کاتێك دا کە خەڵکی عێراق زۆر پێىیستیاى بە ئێوەیە ،ئێوە ضەرهەزاریاى دەکەیي".
کاریگەریەکە بەخێرایی و گەلێك زۆرە .هاوکاراى دەیخەهلێٌي کە یەك هلیۆى کەش ًەخۆضي ،بەدوای چاودێری پسیطکی
سەرەتایی دەگەڕێي ،یارهەتی وەرًاگرى .زیاتر لە ًیى هلیۆى هٌذاڵ خۆراکیاى ًابێت ،کە ئەهەش هەترسی باڵوبىوًەوەی ًەخۆضی
سۆریکەی لێذەکرێت و چاوپیاخطاًذًەوە بە ئیفلیجی و بەضذاری کردًی لە باڵوبىوًەوەی ًەخۆضی لە ًێىاى هەًذێ لە هەژارتریي
هٌذااڵًی ئاوارەکاى لە تەواوی هەرێن.
دواهەهیي پچڕاًەکاًی کە لە پێطەوەی پچڕاًە یەك لە دوای یەکەکاًي .لە هاًگی ئایار ،پارچەکاًی خۆراك بۆ زیاتر لە یەك هلیۆى
کەش بە ضێىەیەکی زۆر کەم بۆتەوەً .سیکەی  ٠١لەسەدای بەرًاهەکاًی ئاو و خاوێي کردًەوە و پاك و خاوێٌی داخراوى بەهۆی
کەم و کىرتی لە پاڵپطتی کردًی دارایی و بەرًاهەی زیاتر داًراوى بۆ ئەوەی دابخرێي لە کۆتایی هاًگی تەهىز کە بەو هۆیەضەوە
 ٠.٢٨هلیۆى کەش دەستیاى ًاگات بە خسهەتگىزاریەکاًی سەالهەتی و ئاوی تەواو ،خاوێٌکردًەوە و پێذاویستی پاك و خاوێٌی.
چااڵکیە گرًگەکاًی تر لە هەترسی داى :بەرًاهەکاًی هاوکاری کردًی تایبەت بۆ یەك هلیۆى ئافرەت و زیاتر لە  ٠،٧هلیۆى کچ،
زۆربەیاى لەواًەى کە ڕزگاربىوى لە دەستی تىًذوتیژی دڕًذاًە و تىًذوتیژی سێکسی و لەسەر بٌەهای ڕەگەزی ،دادەخرێي.
ًیىەی بەرًاهەکاى کە هاوکاری ضىێٌی حەواًەوە دابیي دەکەى و هاوکاری سەرۆك خێساى کە یارهەتی ڕزگارکردًی ژیاى دابیي
دەکەى لە دەستپێکی هاًگی حىزەیراى کەهذەکرێٌەوە ئەگەر پاڵپطتی کردًی دارایی زیاتر وەرًەگیرێت.
خاتىو لیس گڕاًذێ گىتی" کەهتر لە دوو هاًگ بەرلە ئێستا ،لە ڕۆژی ١ی حىزەیراى ،ئێوە بەپەلە داوای پاڵپطتی داراییواى
کردووە .هاوکاراًی هرۆیی کارە هەرە لەپێطیٌەکاًیاى پێطکەش کردووە ،بەتەًها ئەو کارە لەپێطیٌاًەی داوای پاڵپطتی کردًی
دارایی دەکەى تاکى ئێستا لە هەرێن دەستی پێکرابێت .هەرچەًذە هەًذێ هاوکاری دەگەى ،کارەساتبارەً ،اتىاًرێت ڕووى بکرێتەوە
کە بە ڕاستی ئێوە ًاچارکراویي بەرًاهەکاى لە وواڵت دابخەیي لەو ضىێٌەی کە زۆربەی ئاوارەکاى لە هەترسیذاى و لەو ضىێٌەی
کە کۆهەڵگای ًێىدەوڵەتی زۆر بەضذاری کردووە".
هاوکاراًی هرۆیی داوای  ١٩٨هلیۆى دۆالری ئەهەریکی دەکەى بۆ پڕکردًەوەی تێچىوەکاًی دابیي کردًی ضىێٌی حەواًەوە و
خۆراك و ئاو و خسهەتگىزاریەکاًی ڕزگارکردًی ژیاى بۆ هاًگەکاًی کۆتایی ساڵ .تاکى ئیوڕۆ ،تەًها  ٠٢لەسەدای ئەم
خسهەتگىزاریاًە دابیي کراوى .ئەم قەیراًەی ئێستا لە عێراق کە بە خێرایی تەضەًەی کردووە و لەگەڵ کاریگەریەکی ڕووخێٌەر.
لە هاوەی یەك ساڵ ،ژهارەی ئەو کەساًەی کە داوای هاوکاری ڕزگارکردًی ژیاى دەکەى چىارهێٌذە زیادی کردووە؛ ڕێژەکاًی
هەژاری لە هەرێوی کىردستاى لەو ضىێٌەی کە زیاتر لە هیلۆًێك کەسی ئاوارە بەدوای سەالهەتی گەڕاوى ،دوو هێٌذە زیادی
کردووە .خەهالًذًێکی  ٨.٧هلیۆى کەش کە بەپەلە پێىیستیاى بە کۆهەکی فریاگىزاری هرۆییە – لەواًە  ٧.٠هلیۆى کەش کە لە
ًاوچەکاًی کۆًتڕۆڵکراو لەالیەى داعص ژیاى بەسەر دەبەى .هەروەك هلوالًێ چڕتر دەبێتەوە ،هاوکاراى پێطبیٌی دەکەى کە زیاتر
لە یەك هلیۆى کەش پێىیستیاى بە یارهەتی دەبێت تاکى ڕزگاریاى بێت پێص کۆتایی ساڵی .٧١٠٢
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