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  مام جةاللمام جةالل: : نووسييننووسيين.... .... ئةجنومةين شارةواين لة خزمةيت كؤمةالَين خةلَكي شاردائةجنومةين شارةواين لة خزمةيت كؤمةالَين خةلَكي شاردا

  
ك بؤي هةية شانازي بةو هةموو سةروةري فيداكاريانةوة بكات كة لة كؤِري خةبايت شؤِرشطيِرانةدا . ن. ي

ي و بؤي هةية بةسةر بةرزي لةسةر طؤِري هةزاران شةهيدي نةمري ِريطةي ِرزطار، تؤماري كردوون
بةلَكو ، دميوكراسي بوةستيت و طياين ثاكيان شاد بكات بةم ِراستيةي كة خويين طةشيان بة فِريؤ نةضووة

  . داري ئازادي و دميوكراسي ثي هاتؤتة بةر
ك بؤشي هةية شانازي بةم ِراستييةشةوة بكات كة ِرؤلَة دلَسؤزةكاين لة خزمةت كردين . ن. يهةروةها 

و كؤششيان داوة بؤ ئاوةدان  غيان نةكردووة و بة هةموو توانايانةوة هةولَكؤمةالَين خةلَكدا دري
كردنةوةي والَت و داِريذتنةوةي ذياين ئابوري و خويندةواري و تةندروسيت و كؤمةالَيةيت لة كوردستاين 

  . ِرزطاردا
كة كار دةبينيت ، هةر ئينسانيك كةوجيداين خؤي بكاتة حةكةم و كورت بني و تةنط بني نةبيت

ك لة هةموو ِرادةكان دا ض خزمةتيكي زؤري خةلَك و ض دلَسؤزييةكيان نيشانداوة لة . ن. يبةدةستاين 
ئةم ِراستييانة هةم لةسةر حكومةيت هةريم و هةم لةسةر هةموو دامودةزطاكاين والَت . هةموو بوارةكاندا

  . ِراست و ِرةوا دةردةضن
ؤزي و بة هةموو توانا و لَيزاين خؤيانةوة خزمةيت كؤمةالَين يةكيك لةم دةزطايانةش كة زؤر بة دلَس

ئةجنومةين شارةواين سليمانيية بة سةرؤكايةيت ثيشمةرطةي نةبةز و ِرؤلَةي ، خةلَكي شاريان كردووة
  . ك و حاكمي دادثةروةري شؤِرش هةظالَ قادر حةمة جان. ن. يدلَسؤزي 

داين مشتيك لة خةرواري خزمةتطوزاريية زؤر و ثيش ئةوةي بيمة سةر وردةكاريةكان و نيشان
  :ضةند تيبينيةكي طشيت كةساين بيطانة لة خوارةوة دةطيِرمةوة، زةوةندةكةيان

ِرؤذنامةنوسيكي ميسِري كة هاتؤتة سليماين نوسيويةيت كة لة سليماين دةطةِرام وامزاين لة  .1
  . والَتيكي ئةوروثاييم بة كوردي قسة دةكةن

ي و ِرؤذنامةنوس و ثياواين زانا و شارةزا كة هاتوونةتة سليماين طوتوويانة ئةو هةموو سياس .2
  . شارة لة ثيش هةموو شارةكاين تري كوردستان و عيراقةوةية بة ماوةيةكي زؤر

وةفديكي سؤسياليست ئينتةرناسيونالَ كة ضةند ِرؤذيكيشيان لة شارةكاين تري كوردستان بةسةر  .3
  . ان سليماين زؤر لة ثيش شارةكاين ترةوةيةكة هاتنةوة طوتي، برد

 طةشةكردن و ثيشكةوتين شارةكة يهاوثةميانان كة دينة سليماين جار لة دواي جار زؤرتر ستايش .4
دةكةن و زؤر بة ئيعجابةوة دةلَين ئةم شارة لة ثيش هةموو شارةكاين عيراقةوةية و لة هةموو ِروويةكةوة 

  . طةشةكردن لة عيراقدادةكريت بكِريت بة منونةي 
سةرجنيكي دلَسؤزانة و بابةيت لة كار و كردةوةكاين شارةواين سليماين لة ِرؤذي  .5

بة بةشداري هةموو ئةندامةكاين و بةسةرؤكايةيت ِرؤلَةي كؤلَنةدةري طةلةكةمان كاك ، هةلَبذاردنييةوة
اين شاري هةلَمةت و قورباين بؤمان دةردةخات كة ضةندة زؤر خزمةيت شارةكةي سليم، قادر حةمة جان

هةر ئةوةش لةو ثؤلة تيكؤشةرةي ئةنداماين . بة طشيت و طةِرةكة نةدارةكانيان كردووة بة تايبةيت
ئةجنومةين شارستاين سليماين ِرةضاو دةكرا كة بة سةرؤكايةيت ِرؤلَةي دلَسؤز و ثيشمةرطةي ديرين كاك 
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ئةو شارة ، دةرامةيت بةردةست خزمةيت شاريان كردووةكة بةثيي توانا و دةسةالَت . قادر حةمة جان
  . قارةمانةي كة شايستةي دة ئةوةندة خزمةتطوزاري و طةشةثيداين هةمة اليةنةية

تاكةي ئةم ِراستية ناديدةبطرين كة ئةجنومةين شارةواين سليماين بة ض نةداري و بودجةي دةستيان بة 
زانةيان توانيان هةم ئاميري ثيويست و هةم دةرامةيت شارةكة بةالَم بة هةولَ و كؤششي دلَسؤ. كار كردووة

بة ، شاياين باس و سةرنج ليدانة كة زياد كردين دةرامةت يب زياد كردين باج و كري بووة. طةشة ثيبدةن
  :بةم جؤرةي خوارةوة. ثيضةوانةشةوة كةم كراونةتةوة

  ) . %5 (البردين كاسبكارانةي دوكانةكان بة ِريذةي .1
  . مكردنةوةي كاسبكارانةي عةلوة و طةراجةكان بة ِريذةي نيوةكة .2
  . كةم كردنةوةي ِرةمسي كوشتارطة بة ِريذةي دوو لةسةر سيي ِرةمسي ثيشوو .3
  ) . %30 (كةم كردنةوةي رةمسي سينةما بة ِريذةي .4
ةضي ك، 2وةردةطريا بؤ م)  دينار300 (ِرةمسي بيناش بة ِريذةيةكي ديار بؤ بيناي سةكةين كة .5

  ) .  دينار50 (كةمكراوةتةوة بؤ
  ) . %20 (ِرةمسي شاري ياري بة ِريذةي .6
ِرةمسي قِري و كؤنكريت + ِرةمسي مومارةسةي ميهنة :  البردن و نةهيشتين ئةم ِرسوماتانةي تريش .7
  . ِرةمسي نةفايات+ ِرةمسي ئاهةنط طيِران + ِرةمسي ئيعالنات + 
  

  ؟ ئةي ضؤن دةرامةتة كة زياد كرا
بة ،  هةولَ و كؤششي ئةجنومةين شارةواين بة كؤكردنةوةي و كري و باجةكان بة ِريك و ثيكيبة

  :بؤ منوونة. بة نةهيشتين فرت و فيلَي واسيتةكاري، نةهيشتين مشةخؤري
بةالَم ثاشان بة ،  بة دةست تاقمي مشةخؤرةوة بوو1991مةيداين فرؤشتين مةِر و ماالَت لة سالَي  .1

  . كرا طةيشتة دةيان هةزار دؤالركريداين ئاش
دينار تا ) 96500 ( درابوو بة كري ساالَنةي2000ةوة تا -1995طةراجي يةكطرتوو لة سالَي  .2

  . دؤالر) 055. 517 (ديناري سويسري واتة) 5175000 ( بةالَم ئيستا2000سالَي 
  

  داهايت شارةواين لة ماوةي كاركردنياندا
 25459039 داهات بة ديناري سويسري 2000 ي شارةواين سالَ ئةجنومةين كاركردينيسالَي يةكةم
 050. 343. 278. 16 واتة ي سويسري دينار108522287 طةيشتة 2004بةالَم سالَي ثينجةم ، دينار بوو

  . ي ضاثي نويدينار
 ديناري 345553551كؤي طشيت داهاتةكة لةو ساالَنةي كاركردين ئةجنومةين شارةواين سليماين 

جطة لةو ثارة زؤرانةي لة مريي ،  بووة كة هةمووي لة ثِرؤذة خزمةتطوزاريةكاندا سةرف كراوةسويسري
خؤمانيشيان داوا كردووة و وةريان طرتووة و سةرفيان كردووة لة كارةكاين ئاوةداين و قريتاو و ثِرؤذة 

ِرةكةكاين ناو شار و وةك كؤنكريت كردين كؤالَن و طة، ثِرؤذة تةواو بووة) 680 (طرنطةكان كة زياتر لة
قريتاوكردين شةقامةكان و دابةزاندين تؤِري ئاوو داثؤشني و ليداين ئاوةِرؤ و ضاككردين كاريزةكان و 

  . هتد…ثاككردنةوةي كؤالَن و ضاندين نةمام و
  :هةندي منونةي ديار
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كردين ضةندين باخي طةِرةك و ثةرةثيدان و طةشةثيداين ثاركي ئازادي و دروست) 151 (دروستكردين-1
، ثاركي جوان لة دةورووبةري ثردةكةي دةروازةي عةربةت دروست كراوة كة بؤ طةِرةكة نةدارةكان بة كةلَكة

كة ) ثريةميرد (وة بؤ دروستكردين ثاركيكي طةورة بة ناوي، باخضة) 7 (ئيستةش كاركردن بؤ دروستكردين
.  شارةواين سودي ِراستةوخؤي يلَ دةبينن- خةبات - سةرشةقام-طةِرةكة كةم دةرامةتةكاين جولةكان 

. ئةمة جطة لة ناشتين دةيان هةزار نةمام لةسةر شةقامة سةرةكيةكاين ناو شارو شةقامي مةليك مةمحود
  . ةوة) 2005 (هةروةك ثِرؤذةي دروست كردين ضواردة باخضةي نويش خراوةتة بةرنامةي سالَي

  . مةتر) 14450 (يذيئاوةِرؤي بؤكسي بة در) 30 (جيبةجي كردين-2
شةقامي دوساييدي + مةتر ) 1500 (دريذيةكةي، دروستكردين شةقامي دووسايدي فولكةي مامة ِريشة-3

شةقامي دووساييدي نيوان شةقامي ضوارتاي كؤن و + م ) 1100 (بةردةم وةزارةيت مايف مرؤظ بة دريذايي
+ مةتر ) 1000 (ي طةِرةكي ِرزطاريشةقامي دووساييد+ مةتر ) 2900 (شةقامي خوار فولكةي سةوز

  . قريتاوكردنةوةي شةقامي مةليك كة بة دةوري شاردا دةسوِريتةوة
شةقامي بةردةم  ( لة طةِرةكةكاين2م) 1483685 (قريتاوكردين طةِرةكةكاين سليماين بة ِرووبةري-4

+ كةكاين هةوارة بةرزة طةِرة+ شةقامي نيوان زةرطةتة و بة ختياري تازة + تةلةفزيؤين خاك دوو ساييد 
 مةتري 30شةقامي + سةر ثردي ولَوبة + ِرزطاري + شةقامي مامة ِريشة + ئاشيت + ضوارباخ + ئازادي 

+ مزطةويت طةورة + كاك ئةمحةدي شيخ + بيكةس + سابونكةران + شةهيداين ئازادي + خةبات 
+ شارةواين + جميد بةط + اران ئةندازي+ زةرطةتة + ابراهيم ثاشا + شيخ حمي الدين + ئاسكةكان 
مةليك مةمحود و ضةند كوضة + سامل + طؤيذة + توي مةليك + مانطرتووةكان + ِرؤذهةالَت + سةرشةقام 
  . و كؤالَين تر

مةتر دووجا كؤنكريت كراوة لة كؤالَن و طةِرةكة نةدارةكان كة لة ِرووي ) 578138 (كؤنكريت كردين-5
  . يان نةدراوةهونةريةوة ِريطة بة قريكردن

مةتر بؤري ئاو بة هةموو جؤرةكاين دابةزينراوة لة ناو كؤالَن و طةِرةكةكاين ناو ) 144000 (بِري-6
+ طؤيذةي نوي + لة ذير دةستيش داية كة ثِرؤذةي داناين تؤِري ئاو بؤ طةِرةكي ولَوبة . شاري سليماين

  . ئازادي+ ين سثيكة كا+ كاين كوردة + شيخ عباس + ابراهيم امحد + بةرانان 
كاريز كراوة بة ثِرؤذة و بةستراوةتةوة ) 18 (كة، ضل كاريز و كانياو ضاككراونةتةوة و ثاك كراونةتةوة-7

  . كاريزي تريش ثالنيان بؤ دانراوة) 10. (بة بؤري ماالَنةوة
.  سليماينجطة لةوانةي سةرةوة ضةندين ثِرؤذةي تر لة ذير دةستان وةك ثِرؤذةي بيناي شارةواين-8

  . ؤم و لةسةر ثينج هةزار مةتر دروست دةكريت) 9 (بيناكة بريتية لة
  . سةِرةِراي ئةمانةي سةرةوة دةيان ثِرؤذةي تريان لة ذير دةستداية يان خراونةتة بةرنامةوة

+ ثيشمةرطةكان + ثارضة زةوي نيشتةجي دابةشكراوة بةسةر زينداين سياسي ) 11416 (ذمارةي-9
برا + ثزيشكان + مامؤستاياين زانكؤ + خانةنشينان + فةرمانبةران + كةس و كاري شةهيدان + تيان هاوالَ

+ ئةفسةر و مفةوةز + مامؤستاياين ئاييين + نوسةران و ئةديبان و هونةرمةندان + مةسيحيةكان 
+ يندكاران خو+ دادوةران + ثاريزةران + مامؤستاياين ثةميانطاكان + وةرزش كاران + مافثةروةران 
  . هتد.. جوتياران و+ قورئان خوينان + كةم ئةندام + ئةندازياران 

  . ثارضة زةويي ناوضةي ثيشةسازي بؤ كارطةكان دابةش كراوة) 220 (
  . هتد.. ثارضة زةويش بؤ دروستكردين فةرمانطة و مةلَبةندة زانستيةكان و) 44 (

3  



www.kurdistannet.org 
   ردستان  بةكايت كو22:43 27-1-2005

  ) . ثيشةسازي+ بازرطاين + يشتةجي ن (مؤلَةت بة هةرسي جؤرةكةي) 17418 (ثيداين-10
بةلَي خويندةواري خؤشةويست ئةمانةي سةرةوة منونةي ئةو كارانةن كة شارةواين سليماين ئةجناميان 
داوة و شارةكةيان ثي ئاوةدان كردؤتةوة و ِرازاندؤتةوة و جوانتر كردووة و كؤالَن و جادةكانيشيان ثي ثاك 

بؤتة ئةو شارةي ِرؤذنامةنوسة ميسرييةكة طويت وا دةزانييت والَتيكي بةجؤريك كة . و خاوين كراوة
  . ئةوروثاية و بة كوردي قسة دةكةن

بؤية هةموو ئينسانيكي بة وجيدان دةيب سوثاسي ئةجنومةين هةلَبذيردراوي شاري سليماين بكات بة 
.  شاري هةلَمةت و قورباينسةد ئافةرين ِرؤلَة دلَسؤزةكاين. سةرؤكايةيت كاك حاكم قادري تيكؤشةر

دةستتان خؤش و لةشتان ساغ و سةرو دلَتان ِرةحةت و سةربةرزيشتان دابني كردووة بةرامبةر كؤمةالَين 
  . خةلَك و سةروةريش لة ميذووي سليمانيدا

  
  جةالل تالَةباين

  ك. ن. يسكرتيري طشيت 
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