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  لی د گه حمه ال مه ریمان مه نه ... ی عراق م دواییه ی ئه که بژاردنه نجامی هه ره ر به سه ک له یه وه کدانهلند  چه
  
 ب   به یمانی شییعه ن هاوپه  الیه بژاردن له می هه ر گۆریینی سیسته به  له م جاره ئه
تی  یبها ت  به هکانی تر کراو  لیسته له  وره درکی گه غه کان  سیاسیه لیسته ی ندی زۆربه زامه ره

ک  ر یه  عراق هه  واته وایهکو جاری پشوو ب ر وه گه  ئه یمانی کوردستان چونکه لیستی هاوپه
ی  نجامانه ره و به یتوانی به یمانی کوردستانی ده وا لیستی هاوپه بژاردن بوایا ئه ی هه بازنه
  چۆن؟  نایهست بھ ده  کورسی به60ری   مسۆگه به ئستا

رمی  کی نا فه یه شوه  به  کوردستان کهیمانی کانی لیستی هاوپه نگه ی ده وه  کۆکردنه به
   له ست هناوه  ده نگی به ده 2310 000 ی که نزی م لیسته  ئه وت که که رده  ده یانراوه راگه

    بۆیه10500 000ی کۆی نزییکه
 000 2310/  000 10500=  0 .22  
  : موو عراق بۆیه نگی هه ی ده 22 %   له واته
  کورسی زیاتر 60=100  /275*22
 20000 ی ویش نزییکه  ئه رتکی ئزییدی که نگی پا کگرتوو و ده نگی یه ر ده گه الم ئه به
  وه ینه  عراق لکی بده کورد له کو  یمانی و وه نگی هاوپه ر ده  سه ینه  بخه نگیان هناوه ده
   8، 23  %  له کاته ش ده وه  ئه  که2500 000بته  ری کورد ده نگده  دهی ژماره :وا ئه
  . بت  کورسی هه65  بت زیاتر له  کورد ده و باره  له رانی عراق واته نگده موو ده نگی هه ده
  : بزانیین یه  عراق بم شوه  کورد لهی  ژمارهی  رژه و رژانه مان ئه  هه توانیین به ئده
 س  کهزار د هه شسه ش ملیۆن و شه  شه واته6600000ی  نزییکه= 28 000000 *8، %23
  یه وه م لکدانه  ئه نده رچه هه. ژییت س ده  که28000000 عراق   له ی که و بناغه ر ئه سه له

  .  راستی  له الم دوور نیه  به ییه نزیککراوه
  


