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ثياويكي بة هةلَويست و ليزان .  سي سالَ سةرؤك شارةواين هةوليربوو،)يةملاز كازم مستةفا (ئةندازيار
 ذنة دكتؤرةكةي و هةر ثينج منالَةكاين لة بوو، كة زاين ناتواينَ لةطةلَ رذيم بطوجني، بة قاضاخ خؤي و
لةكؤمثانياكانيان كاري كرد، لة توركياو  شاخةكاين كوردستانةوة ئاوديوكرد، طةيشتة توركيا، لة ويش

دواييش لة سودان، ئيمرِؤش طةرِاوةتةوة كوردستان، ماوةيةي دوو سالَ لة خةرتووم ماوةتةوةو  ليبياو
  . يت سودان دةزاينزؤري زانياري لةسةر خةلَك و وآل

  :دانيشتنةكةمان خيرا و هيمن و هةمةجؤربوو، بؤمان دواو ويت
 45وآليت سودان رووبةريكي طةورةي هةية، طةرضي بيابانة، بةآلم يب ئاوي كةمة، دوو نيلةكةي و 

بةم وآلتة دةلَين سةبةتةي خواردةمةين جيهان، . رووبارةكةي ئاوي سةرضاوةي دةولَةمةندي ئاوة
.  مليون رةشة والَخ و ماآلت هةية120تايبةيت دروست دةكةن، لةم وآلتةدا  ارةكةي قورِو ليميكيرووب

 بةداخةوة، لةبةر ناكؤكييةكان و عةشريةتطةري و هؤكاري ئايين و نةويت زؤري لة ذير خاكدا هةية،
  . ناتوانن سوود لة سامانةكةنيان وةربطرن سؤفيةيت و نائارامي بةردةوام

خوارووي وآلت ئاكارو رةوشيت زؤر سةيريان هةبووة، هةنديكيان تا ئيمرؤش ماون، هةر تريةكاين 
. تريةيةك بة جؤريك نيوضةوان و الروومةتيان بة منالَي داخ و بريندار دةكةن، بةو برينانة دةناسرينةوة

يجطة لة دايكي مةسيحيةكاين خواروو، نةك قوتبيةكان، فرةذين زؤرة، كة باوك مرد، كوري طةورة دةيب، ب
  . زؤر تايبةيت سونةتيان دةكةن و كيذةكانيان زؤر يب رومحانة. هةموويان مارة بكاتةوة

 بةزانيين بووين نةوت لةو وآلتةدا كيشةو شةرِي ناوخؤ سةري هةلَداتةوة و قورباين زؤر بووة، واش 
 بةرميل نةوت دةربةهينن، خؤشبةختانة، كيشةي خوراوو  هةزار600دا رؤذانة 2006مةزندة دةكري لة 

تريةي ضةكداريان زؤرة،  شةرو كؤمةلَكوذيةكةي دارفؤريش بةردةوامة،. بةرةو ضارةسةري دةضيت
  رؤذيكيان لة

بيين، ثرسيم، وتيان، ئةوة بة تريةيةكي ضةكدار دةلَين،  رؤذنامةيةكي خةرتوومدا وشةي ثيشمةرطةم
  . و ناوة لة ضي و ضؤن هاتووةئةوانيش نازانن ئة

 سالَ زماين رةمسيان ئينطليزي بووة، لة خةرتوومدا 20سودانيةكان عةرةبزاين زؤر باشن، زيرةكن، ثيش 
ئةوان دةلَين، كتييب نوسراوي لوبناين ضاثكراوي ميسري لة . ي ئةهلي هةية15 زانكؤي حكومي و 8

ثالَثشيت سةدامي  وكراسيةت و ليبوردن هةية، كة حكومةتسودان دةخويندريتةوة، لةم وآلتةدا لةميذة دمي
طرت زياين زؤري بةركةوت، كؤمةكي وآلتاين كةنداوي نةما، نةوتةكةيان هؤكاري بريي جيابوونةو 

  . يةكيتيشة
بابةتةكةمان طؤرِي و هاتينة سةر طةشةي هةولير، ئةو ويت ئةطةر حكومةت، بة هاوكارو هاوقازانج لةطةلَ 

ئةو وا . كار بكات، شارةكة طةشة دةكات، رةخنةشي هةبوو لةزؤري و بؤري كؤمثانيا توركيةكانهاوآلتيان 
دةزاين كة، سةرماية ئاين و نةتةوةو ترية ناناسيت، ئةوان واتة توركةكان جاران كيشةيان زؤربوو، ئيستا 

ان و كؤمثانيا جيهانيةكانيان باشترن، كة بؤ كاركردن دينة كوردستان دةيب بةلَطةنامةي يةكييت بةلَيندةر
ئةوةش لة . هةيب، ئينجا كارو ثرِؤذة وةرطرن، هةية طريبةستةكانيان دةفرؤشنةوة، هةية تؤمار نني
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 كار دةكات و لة GUNAY كؤمثانياي . وآلتاين كؤنة سؤظيةت و ليبياو سورياو تونسيش روويدا
شي واية بتواينَ بة مالَ و منالَةوة بيتةوة شارةكاين سليماين و كؤية و هةولير ثرؤذةيان هةية، هيوا

 . هةوليرو دواييش بتواين بضيتةوة كةركوكي زيدي خؤي
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