
 کوردستان  کردنی ئابووری له شه م گه رده کانی به ره گه ته

ران رمان به ی فه ک مووچه  نه لیه نده گه

خۆرانی  ی مووچه کانی ژماره یاندنه  ڕاگه رم له تی ھه ڕمی حکومه تی فه سه  ده کات که

ی  یزانیهی م%70  کات  که  ده وه ملن و باس له خه ک ملیۆن ده  نزیکی یه ت به وه ده

ی ئابووری  وه م بوژانه رده  به وان بوار له ی ئه  قسه  به وه یه  ڕگه لووش و له ت ده وله ده

 ،زیاد   نیه ژماره یاندن و ھه و ڕاگه ر ئه  سه کم له یه  من ھیچ قسه لره .  وه بته متر ده که

ی فراوان  ره گه  بوات ته ت بۆ مووچه ی حکومه ی میزانیه70%م  ش منیش ده وه له

 ناو  وتۆته که رم نه تی ھه یاندنی حکومه م ڕاگه به. ی وت  وه م بوژانه رده  به خاته ده

کو مرۆڤ  کانیان تا وه ی بی مووچه وه ران و لک جیا کردنه رمانبه ی فه فاسیلی فیئه ته

 معاش   یان له تیه وله رانی ده رمانبه  فه  له که له له ی بزانی خه وه ک بکا له ریه ده ره سه

.  یه وه تی و پارتیه کیه زگای یه ردوو ده خۆرانی ھه

  یه زیر ھه  وه42  رگیراوه کان وه ڕمیه زگا فه  ده  له کان که ژماره  ئه ندێ له ی ھه گوره به

سات  سه  موخه  واته رماه ملیۆن دینار به2ڵ   گه تی له یه  مووچه4،5و  زیره ر وه ھه

ندام   ئه111 . رماه و نیو ملیۆن به  مووچه1،5یان  که ر یه  ھه یه  ھه مودیر عام700.

  یه شار ھه  موسته100. تی  یه  ملیۆن دینار مووچه4،5و  ندامه ر ئه  ھه یه مان ھه ڕله په

می  رجه س سه به.گرن  ر ده ملیۆن دینار وه3ی   نزیکه وه رماه  به یان به که ر یه ھه

ی  ی میزانیه%20ی   قبوڵ ناکات نزیکه له  ھه  که و مووچانه ی ئه هو و لکدانه وه کۆکردنه

ری  و خۆو نادیر وه ی ناڕاسته  شوه ی به و مووچانه  چ جای ئه وه لوش ،ئه رم ده ھه

یان  ڵ ده  گه تی و پارتی له کیه تی یه  تایبه کانیش به ی حیزبه رماه  به دیاره. گرن  ده

کرێ بکی زۆر فراوانی   حیساب ده ر مووچه  سه  له انراو کهز ی تری نه ی پاره رچاوه سه

. لووش  رم ده ی ھه میزانیه
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 زۆری  ره شی ھه  به  که وه یھننه ڕمش ده  نوسراوی فه  به یه  ی وا ھه رچاوه سه

.گرن  ر ده  وه ک مووچه  یه لپرسراوانی حکومی و حیزبی زیاتر له

تی خۆیان  سه  ده تی بیانتوانیبایه واوه  ته و به بوایه ھهر  گه  ،ئه ی چاودری نیه لیژنه

تی  قیقه براو ھه کان ال ده م و کوریه موو که ر ھه  سه  له رده  په  ڕاشکاوانه وا به بنونن ئه

ران  رمانبه ی فه با ژماره .  بۆوه  جوانی ڕۆن ده کرا به رج ده  خه کانی که یه  پاره رچاوه سه

ر  رمانبه م فه بوا ناکه .  نده یان چه که گرن زۆر بت ما بی مووچه رده  وه  مووچه که

  کان بت له شاره  خوار مودیر عام و موسته بت له تیشی ھه  زۆرترین خزمه بت که ھه

ی  ران ڕژه رمانبه ی فه%70دیسان .  ملیۆنک  ی بگاته که ت مووچه رزترین حاله به

  ری ڕژه رمانبه  فه30   به ڕێ که زار دینار ت ناپه  ھه250  کانیان له ندی مووچه مامناوه

ران  رمانبه ی فه ش نیوه لره. زیرک   مووچی وه کانیان ناگاته ند مووچه مام ناوه

نگدان و خۆ پ  ستی ده به  مه کانن  به و ناو نووسی حیزبه یه عه نه  موقه تاله به

   که کانی پارتی نیه  حیزبیه و تۆم له کی ئه هزایی شاره. گرن  ر ده  وه یان مووچه وه ستنه به

  تی له کیه فی یه ڕه  ته م له و زانیاریه  الم ئه گرن به ر ده ت وه وه  ده  له چۆنچۆنی پاره

کک  با یه .  وه بابیته ی بۆ نه م یان زۆر مووچه  که یه ر ھه نگده ن ده گمه  ده  به  که الیه

نگم دابیت و  کان ده نده به کانی سای پاری مه بژاردنه  ھه بیت بۆم باس بکات ب له ھه

و  رگه کانی پشمه  نشینه  نشینان و خانه دی معاشی خانه ئه. گرتب  ر نه م وه مووچه

  یاره سرو سه و  قه دی ئه ئه. کانی تر  ردوالیان و ھی حیزبه ندامی و ئیدی ھه م ئه که

زگای  کانی ده وعه نه  مته ئاته و موکافه وی و زاره  زهموو و ھه ڵ ئه  گه کان  له  فاخیره ره ھه

.ت   نایه  ژماره ر له گرن خۆ ھه ری ده تدار وه سه ده

  وێ که که رده ر بخات ده  ده کان به  ڕاستیه بیت و ڕاشکاوانه ژمارکی ورد ھه ر ھه گه ئه

 . ته سه ی ده سته رم بۆ  دارو ده ی ھه کی میزانیه  س یه زیاترله

. ت بوات   سه رم بۆ ده ی ھه کی میزانیه  س یه  زیاتر که وه ی له نده ئایا گه 

م  لی بھاوژێ بۆ که مه نگاوی عه ت ھه ر حکومه قه م ئه  ده وه تکه ناعه موو قه  ھه من به

ی  که لیه نده  گه رچاوه  سه وه مویانه  پش ھه بت له ران ده رمان به ی فه ی مووچه وه کردنه

  لیه نده و گه کانی ئه رچاوه  سه ک به یه وه ر پداچوونه گه ئه. ر بکات   سه ل چاره

وا   ئه وه م بکاته  که لیه نده و گه ی ئه تیش بت و توان نیوه سه ن ده و خاوه وه دابچته

و  ش له یه%50و   ئه وه  خواره ی دته%50 بۆ مووچه بۆ  ی میزانیه%70  وه یه  ڕگه له

کانی  بوونی ھزه ڵ زروریاتی ھه  گه  له مان تی دایه که ی وته  ئابووریه باره

وا  رداری بین ئه ستبه مۆ ده ک ئه  ڕؤژگارکی وه  ناکرت له و ئاسایش که رگه پشمه

ر   سه  کردنک له ر قسه ر ھه گه ئه. بیت  روست ده نده کی کاتی ته یه  بۆ ماوه که میزانیه

   باری کاریان له لی له ی ھه وه  خۆران بکرت ب ئه ی مووچه ی ژماره وه م کردنه که
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  و مووچه  ئه چونکه .  ساته  کاره وه کان و کۆمپانیاکان بۆ بدۆزرته  ناحکومیه زراوه دامه

ن  ده وروپا ده  ئه  له  لره ی ب کاری که ی بیمه  خانه چته گرن ده ری ده وان وه ی ئه مه که

و  وه مکاته  توانای دابی که ی له نده  گه ڕواته  ده ی که ت پاره ر حکومه گه هم ئ به. 

ل  ل و په  نرخی که وه یه  ڕگه  له ر که  به  بگرته  قینه مھنانی ڕاسته رھه به تکی وه سیاسه

وا  ی بکاری ئه وه م کردنه  که کش دان له یه زی و ڕاده کان دابه تگوزاریه و خزمه

 زۆری  ره شکی ھه  به  که وه ویته که وھا ده تی خۆی ئه بیعه  ته  به وه  دوایه ی بهکان کاره

  شه ت و به وه رتی ده ی که وه ره  ده ونه که زایان و پسپۆران ده ستی کارو شاره ده

شکالک دروست  رزیش بت ھیچ ئه ی به  پدانی مووچه  به وه منته  ده شی که که مه که

 کوردستان تیشکم  ی ئابووری له وه ر بوژانه  سه تی ترمدا له ند بابه  چه ه ل ناکات دیاره

و  کات به ده شه  ئابووری کوردستان چۆن چۆنی گه ی که نانه و الیه ر ئه  سه خستۆته

 تبینی  یه  بواری ئابووری ھه زاییان له ی شاره وانه  ئابووری ناسان و ئه  که مه ھیوایه

ر  زگاکانی به ن ده  الیه رکی له کان به ڕی ڕۆژنامه ر ڕووپه  سه نه و تواناکانی خۆیان بخه

  .گیرێ  لده ند ھه  ھه  به وه پرسه
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