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  ئازاد جةاللئازاد جةالل. . ئائا ..  .. ....دواجار طةِرانةوة بؤ زيدو مالَئاواييان لة غوربةت كرددواجار طةِرانةوة بؤ زيدو مالَئاواييان لة غوربةت كرد
  

م ضؤن؟ ئةمةيان تاِرادةيةك قورسة الَبة،  لة غوربةت بكةنيبطةِرينةوة بؤ زيدو مالَئاواي، ئيتر بِريارياندا
  كة مايفيانة ئةوةشدا ئةوانيش وةك ئةولَلةطة،  ثةنابةرييان هةية كة مايفيبؤ ئةو هةندةرانيانة

بةهةر ، م هةر هةنالَِرةنطة ئةمانة زؤر كةم بن بة،  بِريارياندا نةضنةوةيثةنابةرييان وةرطرتووة بةيةكجار
 بؤ يئيد و دةفرؤشن) جةواز سةفةرةكةيان (لةنيو ئةوانةدا زؤريان،  بيت ئةوان هةر دينةوةصثالَنةر

كدا ِرؤشنت كة نائارام. صر دةكردواجار بري لةو خاكة ناكةنةوة كة بة تاراوطة ناودييئةوان لة زةمةني 
) 32 (تةمةين و منالَة و  ذن كاك تةها كة خاوةينيبة طوتة،  كيشابوو بةسةر زيدو مةملةكةتدايبالَ

 ي طريزة خانوويةكي حازر طةِراوةتةوة لة طونديسالَة لة هؤلَةندة نيشتةجييةو حالَ) 5 (سالَةو
 بيت بطةِرينةوة بؤ ص كةلة دةرةوةن بة نيازن ِرؤذي ئةوانةي) %70 (لة: "ئةو ويت،  كردؤتةوةينةمشيلة
جطة ،  بووة تةا يةك جار بةسةردان طةِراوةتةوةص ئةو ثينج سالَة لةويكاك تةها كة لةماوة" نيشتمان

  . لة هؤلَةندا لة ئةلَمانياو ِرؤمانياش ماوةتةوة
  . صناودةبر) I. O. M ( ِريكخراويكةوة دينةوة كة بةية ِري كة لة دةرةوة دةطةِرينةوة ليئةو ثةنابةرانة

) I. O. M (كيكورتكراوةكخراويو دةولَةتيي ثةنابةرانة لةزؤربةي ِريي ئةوروثادا بنكة شارةكايني ني 
 و ئةرك)  بةريتانياشاذين (وةك ثةنابةران خؤيان دةلَين طواية،  دةكريتي مالَيكدا بةديهةيةو لة شيوة

 ص كة بةهةر هؤيةكةوة بووبص ئةو كةسانةش لةخؤ دةطرصلةو،  ئةم بيناية لة ئةستؤ دةطريتيساريفمة
  .  كة دةيكةن بؤ طةِرانةوةص دةطةيةنص ئةو ثةنابةرانة بةجيئةم ِريكخراوة داوا، بيدةرةتانن و النةوازن
ةوة ) I. O. M (ي ِريكخراوي ِرابردوو لةِريي هةفتةيكةسة) 32 (سالَيش يةكيكة لةو) 45 ( تةمةنجةاليل

 ئةو يئيمة لةِري:" صكاك جةالل دةلَ،  ِرؤذانةيةوة سةرقالَة ذياينيطةِراوةتةوةو ئيستا ليرة بة كاروبار
 يدةربارة. "صيان داينالَطة) 10 (ي نزيكةصلةو و ِريكخراوةوة طةِراينةوة لة بةريتانياوة هةتا ئةردةن هاتني

 لة برادةرامنان ص هةنديلة ئةردةن بةداخةوة جانتا: "ص كة طرفتيان لة ِريطا تووشبووة دةلَيئةوة
 حازر ئةويش يحالَ،  ِرابردووي سالَيم وةجبةيةكالَطةِراوانةو بة و  ترة لةيداوديش هةر يةكيك. "تياضووة
 يةكةميان سةبةيب، ينيتةوة بؤ دوو سةبةب دةطةِري طةِرانةوةكةيهؤكار،  ِرؤذانةوةيانةوة سةرقالَةيبةكار
  خيزان ئةوةوة بوويني دوةميشيان بةالسةبةيب،  نةخؤش بووةو طةِراوةتةوةي ئةو ئةوةية كة باوكيبةِرا

 ضوار ساأل طةِرامةوة ي دواصم كاتالَنةمان نةبوو بةالَ ِرؤشتم ئةم مناصكات: "صئةو دةلَ÷ ، منالَةكانييتو 
 حازر داود يحالَ،  ديدار شاد بووم ديدار طةورة بووين كة بةديدارئةم منالَةمان بوو ناوم ديدار؛ م

. " ثةنابةريشيم هةبواية هةر دةطةِرامةوةئةطةر مايف: "صو تةنانةت دةلَيخؤشحالَة بةطةِرانةوةكةي
ئةو ،  بوولَضةند نةروجيييةكيشمان لةطة، كةس بوو) 24 (ئيمة ذمارةمان: "ص دةلَي هاتنةوةكةشيدةربارة
 ي ثةنابةرةكة خؤ لةسةر ئةوة دةكاتةوة كة لةسةر زةماينيوة كة دةمان هينيتةوة زؤر مكورِريكخرا

لة نيو ئيمةدا تةا يةك :" ص هةية ثةشيمان بيتةوة دةلَي كةداخؤ كةس بؤي ئةوةيلة بارة. "بطةِريتةوة
هةر ، مان بيتةوة دوومانط ثةشيي هةبووة كة لةدواي زؤر بةهيز بووةو بؤيكةس هةبووة كة كةيسةكة

هةزار كةس خؤيان ) 8 (ضؤن بيت ئيستا ئةم طةِرانةوةية بوةتة دياردةو وا بِرياريشة لة داهاتوودا
ليرة وزةو بازوويان  و بينةوة نيشتمان و  بدةني يةكجاري بة بِرياريبة تةواو و ناونووس بكةن

 ض دةيطريتة خؤ؟  كؤ عيراقدا وةزارةيتيداخؤ ئةم خةمة لة داهاتوو. وةطةِرحبةن
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