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پێداچوونەوەی بنەڕەتی بۆ سیستەمی مووچەی حکومەتیهەرێمی کوردستان
د .لەتیف کەریم واحید
سیستەمی موچە بڕانەوە کە بە میرات لە حکومەتی عێراقەوە بۆ حکومەتی کوردستانەوە ماوەتەوە پڕە لە کەم و کوڕی و کێشە .کێشەکان

ئێستا لە قەیرانی داراییدا چڕتر بوونەتەوە و پێییناچێت لە کورتهێنانی بودجەی حکومەتدا دەروازەیەکی ئاسان هەبێت بۆ دەربازبوون
لێی .بۆیە پێداچوونەوەیەکی بنەڕەتی موچە لە بارو دۆخێ ئێستا دەرفەت بە حکومەتی کوردستان دەدات لە سیستەمە نادروستەکەی

حکومەتی عێراق ڕزگاری ببێت و خۆشی توانای پێدانی مووچەی کارمەندانی حکومەتی باشتر بێت.

بە پێی ئامارە باڵوکراوەکان ڕێژەی مووچەی بنەڕەتی ( )%49کۆی گشتی مووچەی کارمەندانی کەرتی گشتیەو ( )%51کەی تری دەرماڵەیە بە
ناونیشانی جۆراوجۆر .هەندێ کارمەندانی فەرمانگە هەن کە دەرماڵەکانیان دەگاتە ( .)%300ئەمەش نەک هەر سیستەمێکی نادادپەروەرانەی

دروستکردووە بەڵکو باری شانی حکومەتی زۆر گرانکردووە .بێگومان بڕینەوەی دەرماڵەی لەو چەشنە پاساوی خۆی هەیە بەاڵم مەرج
نیە پاساوەکان لە جێگەی خۆیدا بن .لە هەمان کاتدا پێویستە ئەوە باس بکەین کە لە هەموو جیهاندا کێشەی جیاوازی نێوان مووچەی

کارمەندانی کەرتی گشتی و کەرتی تایبات هەیە .جیاوازێکەش لەوەدا خۆی دەبێنێتەوە کە کەرتی تایبەت بەهۆی پێدانی مووچەی بەرزترەوە

دەتوانی کارمەندی زیرەکترو کارامەتر ڕابکێشت و بەو هۆیەشەوە ڕێژەی بەرهەمهێنان لە کەرتی تایبەتدا بەرزترە لە کەرتی گشتی .ئەڵبەتە

ڕەنگە ئەم دیاردەیەش لە کوردستاندا هەبێت بەاڵم هۆکارێکی سەرەکی بۆ ڕووکردنە کەرتی گشتی لە کوردستاندا دەگەڕێتەوە بۆ ئەو
دەستکەوتە (ئیمتیازات) درێژخایەنانەی لە کەرتی گشتیدا هەن .ئەوانەش پلە و پایەی کۆمەاڵیەتی ،دەرماڵەی بەرز و وەرگرتنی زەوی و
خانوو و ئۆتۆمبێل و لە کۆتاییشدا خانەنشینیەکی چەور دەگرێتەوە.

لێرەدا پرسیار ئەوەیە ئایە ئەگەر ئەو دەرماڵە و دەستکەوتانە ببڕێنرێت یا کەم بکرێنەوە کاریگەری لە سەر ڕاکێشانی خاوەن کارامە و

پسپۆڕی بەرز هەیە بۆ کەرتی گشتی لە کوردستاندا؟ یا بە واتایەکی دیکە ،ئەگەر ئەو دەستکەوتانە کەمبکرێنەوە دام و دەزگاکانی حکومەت
چۆڵدەکرێن و ئەو کەسانەی تا ئێستا بەو دەستکەوتانە خۆشگوزەران بوبوون حکومەت بە جێدەهێڵن و ڕوو دەکەنە کەرتی تایبەت؟

وەاڵمی ئەم پرسیارە پێویستی بە توێژینەوەی تایبەت هەیە بەاڵم ئەوەی ئاشکرایە ئەوەیە کەرتی تایبەتی ئابوری کوردستان هێندە

بەهێز نیە هاوکێشەکە بە شێوەیەکی بنەڕەتی تێکبدات .ڕەنگە لە هەندێ پیشەی وەک پزیشکی و مامۆستایانی زانکۆ کاریگەری هەبێت و
ئەگەری ڕەوکردنی پسپۆڕان بۆ دەرەوەی واڵت هەبێت بەاڵم بە شێویەکی بەرتەسک دەبێت بەاڵم وەاڵمی تەواوی ئەم پرسیارە پێوستی
بە لێکۆڵینەوەی زیاتر هەیە .لە هەموو بارێکدا ،مووچەی ئەو پۆستە بەرزانەی کە دەرماڵەیان هەیە یا دەرماڵەکانیان بەرزە زۆر زیاترە لە

پۆستەکانی خوارەوە.

لێرەدا وا باشترە کە حکومەتی کوردستان هەموو دەرماڵەکان ببڕێت و تەنها ئەو دەرمااڵنە بهێڵێتەوە کە مەترسی گیانی یا ئەوانەی کە کاری

شەوانەو کاری ناوەخت دەیانگرێتەوە .بە مەرجیک لە ( )%10ی هەموو مووچەی کەرتی گشتی تێپەڕ نەکات .بەم کارەش حکومەت لە بری
سیستەمی پاشەکەوتکردن کە ناڕەزایەتیەکی کۆمەاڵیەتی زۆری لێکەوتووەتەوە کۆی مووچە بە ( )%40دادەبەزێنێت و کەمکردنەوەکەش

توێژێکی کۆمەاڵیەتی بەرتەسک دەگرێتەوە .گەر ئەم سیاسەتە پشتیوانی لێبکرێت بە بڕینی مووچەی بندیوار و دوو مووچەیی و زیادە

خەرجیەکانی دامودەزگاکان ،حکومەت زۆر بە ئاسانی دەتوانی مووچەی تەواو لە کاتی خۆیدا بدات تەنانەت گەر نرخی بەرمیلێک نەوت لە

پەنجا دۆالر کەمتریش بێت.

