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.. سةردةم خةلَكي كوردستان زؤر لة مصذةوة ئاخ و خؤزطةيانة بؤ دةسيت ئاوةداين ودنيايي شارستانيانةي
تاش دواي ئةوئالَوطؤرة سياسيانةي عصراق و دياري كردين بودجةي تايبةت بؤ خةلَكي كوردستان لة ئصس

خةلَكي كوردستان زؤر بة ئومصدةوة ،داهايت طشيت عصراق و هةم لة بأة ثارةي هةلَمةيت بنياتنانةوةدا
  . ضاوةأصن

بنةخاوةين شوصين نيشتة  ب،وةك ووآلتاين ثصشكةوتوو و ئةركةكاين دةسةآلت بةرامبةر بة هاووآليت
تونصل بؤكورتكردنةوةي ،فأؤكةخانة، ،هصلَي ئاسن، ئؤتؤبان،جصبوون وخزمةتطوزاريةكاين وةك

.. و زؤر ثأؤذةي تري خزمةتطوزاري،بالَةخانةي ضةند ؤمةو ثاركي بةرفراواين حةوانةوة،أصطاوبانةكان
كؤمثانيايي . و دركي ثصدةكرصت وئاوةدانكردنةوة بة ضاوو دةبينرصت  هةلَمةتةكاين كةم تا زؤر يش

  .. بةدةستهصنان و وةرطرتين ثأؤذةدان خؤمالَي و دةرةكي لةهةلَثةي
ثؤلة كولة ،بيستوومانة يان بؤيان طصأاوينةتةوة كةلةثصش زةردبوون و دورينةوةي ثةلَةطةمنصكي جوان دا 

وون قازانج سةري خاوةن فريايي قةالضؤكردين كةوت و تائةو كاتةي،داويانة بةسةر زةويةكي ثأ ثيت دا
كؤمثانيا بارانة بؤ بةطةأخستين سةرماية ،ئصستاش لةكوردستان نةك كولةباران.. مالَي خواردووة

دةردةضصت و جصبةجصي   بةدةسيت دصنن لةو ثأؤذةيةي بؤيانتةندةرةيكؤمثانياكان دةخوازن بةو ، طوزاري
خةيالَيةش بؤخؤي لةبازاأي ئازادو  ئةم قازاجنة، زؤرترين سةرمايةي خةيالَي كةلَةكة بكةن،دةكةن

 كص نةخشي خؤي هصنا بة قةويل عةرةب ئةلَصت و،سيتةمي كاثيتالَستدا وةك ئارةقي ناوضةوان حةآللَة
  .. ،عةوايف

 بةدةفتةرة دؤالرةكاين فآلن ،كؤمثانيا ناوخؤيةكانيش بةبص ئةزمووين كارو مةرجةكاين كؤمثانيا
بةجصدةهصلَني بؤ  هةلَمةتةكاين طةندةلَي و أؤتني و ئةو ، لصثرسراوي ئةوال فيسار،لصثرسراوي ئةم الو

  .. . زاراوةيةي ئةمأؤ لة ميديايي كوردي ثصدةلَصن شةفافيةت
و مةكتةبةكانيش بةرطةي هارووهاجي ، بةآلم وةك دةلَصن دواي شةش مانط بيناكان درزيان تص دةكةوص

بؤية ،،، اوبانيش لةطةلَ باريين باران دا ئةبصتةوة بةتصكةلَةقريتاوةكاين أصط. ،مندالَة بضووكةكان ناطرن
 بةهةدةر بؤ ،اليةكمان ئةوةي قابيلي قسةو خةمصكي طةورةية بؤ خةلَكي كوردستان وئايندةي هةموو

ضاودصرة لةاليةن  داناين ئةندازياري ثسثؤأ و، نةأؤشتين ئةوهةوآلنةي بؤ ئاواداين كوردستان بةأصوةية
 بصت و ضةندين هةزار دؤالرمةسيت نةكاو  كةويذدان زيندوو دلَسؤز،ودصري ثأؤذةكانبؤضا. دةسةآلتةوة

  .. . كوردستان لةبةرضاوبطرص بةرذةوةندي باآلي خةلَكي
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