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  ئيرباهيم هةوراماين ئيرباهيم هةوراماين ...  ...  رِاستة سليماين شارة رِاستة سليماين شارة 

  
  ) سريوان عارف ( وةالَميك بة بةرِيز كاك

 شةوةوة ي 30/12 شةهيد و لةثاش سعات ي لةهةلَةجبةي كارةباي ووزةيضرِاو ث سةبارت بةطرفيت
لة ) 3660 ( ذمارةي نوئةم طرفتة وةك داوايةك بؤ بةرثرسان لةكوردستاين  ضارةكردينبةمةبةسيت

 .  بالَو كراوةتةوة2/5/2005 يبةروار
 يبةوةكالةت بةم شيوةية وةالَم كارةبا ي دةزطايسةرؤك) سريوان عارف ( ئيمةدا بةرِيزيلةبةرامبةر داوا 

 ي شارةو هةلَةجبةش قةزا بؤ ية دةبيت كارةباسليماين يةبكةين دةبيت ئيمة دةرك بةو رِاسيت (داوةتةوة
 ئةجنومةين زؤريان بةكارةبايةو  كةثيويسيت، يةكان شوينة طشيتي زؤربةيةوةزياتر بيت لةبةرئشار 

 ليرةوة دةمةويت  .) زياتر بؤ شار تةرخان بكةيني لةبةرئةوة ناضارين كارةباي،وةزيران لةناوشارداية
  ..  بؤ خوينةران خبةمة رِووي بةرِيزيضةند سةرجنيك لةسةر وةالَمةكة

 ية  سليمانيمان بؤ تةئكيد بكات و زؤر دةميكيشة دةركمان بةو رِاسيت شار بووين ئيمة داوامان نةكردووة
 وةزيران و  ئةجنومةين، طةورةي شاريك رِاستة سليماين.  شارةو هةلَةجبةش قةزاكردووة كةسليماين

 ينين شوي ضةند سليمايني ثاريزطاي دةرةوةي هةلَةجبةش وةك شاريك، تيداية يةكاينشوينة طشيت
 يناطوجنيت لةبةش مامةلَةيان لةطةلَدا بكريت وةك هاوالَيت خؤيانة ي تيدايةو دانيشتوانةكةش هةقطشيت

  .  كاك سريوان بيتيئةطةر ئةمة بةرنامة ، زياد بكريت سليمايني كارةباي سليمايني دةرةوةهاوالَتياين
 ية شارمان ضولَ هةقمان ين هةريم نا حكومةيت يةكايني ئيمةش بيبةش نةبني لةخزمةتطوزاريبؤ ئةوة
   : ئيمةدا نوسيومانةي داواكةي لةبةشيك.  بةرةو ثاريزطا كؤض بكةين،بكةين

 طةرما بةرةو بةرز بوونةوة دةضيت و يثلة رِؤذ ي هاوين دةضني و رِؤذ لةدواي لةكاتيكدا بةرةو وةرز
 ي نةثضرِيت من لةداواكةمدا خوازيارم دةزطا كارةبايرِؤذانةش كةم رِؤذ هةية زياتر لةضةندين جار تةزوو

بةالَم بةم شيوةية ..  طةرما بةتةنط داواكةمانةوة بيت و طرفتةكةمان ضارةسةر بكاتيكارةبا بةرلةوةرز
 ي ويستطة بيايني) ABB(ي دا كؤمثانياي) 9(ي  مانطيوةالَم ئارِاستةمان دةكات خؤشبةختانة لةدةورو بةر

بؤ  K. V) 33(ي  هيلَيكي هيندي) KECC(ي  دروست دةكات و كؤمثانياي سةيد صادقي 132 يطةورة
  . رِادةكيشيت و ئةو كيشةيان نامينيت

 ي دةكات ئةيوة ئةم ثرِؤذةية دةست ث 9 ي لةمانط؟ دةبيتي كيشةكة كةي ضارةسةر؟ ليرة دا دةثرسني
  ؟ مانطةي ية بؤ ئةو سي ضي ضارةسةر؟ هاوينيوةرز

 هةريم كةدان ي كارةبايي بةالَم نةدةبوو دةزطا؟ تيدايةي هونةر هةلَةجبة خةلةيليكارةبا ي رِاستة هيلَ
وةو ئيستا وةك سالَ دانرا) 14(ي  كارةباكةمان كؤنةو نزيكةي يةدا دةنيت هيلَبةو رِاسيت

 يةجدب) سريوان عارف ( دةبوو كاكيم بةرِسيت لةكؤتايدا هةرئةوةندة دةلَ.  نةكراوةيثيويستضارةسةر
لة مةسةلةكة دوور  ي خؤي نةك بةم شيوةية وةالَم دانةوة، بدايةي ئيمةي ئةم طرفتةي ضارةسةريهةولَ
   بطريت
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