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ئيمة لة اليةن هةفتة نامةي هاوآلنيةوة، " خيزانيك لة طؤرِستان دةذين لة هةولير" لة دواي بآلو بوونةوةي هةوالَي 

سةرباري بآلو كردنةوةي بةيان و سةنتةري بةرطري لة مافةكاين مناآلن سةبارةت بةم كيشةية لة 
لة بةشيكي زؤر لة "   منالَ لةطةلَ خيزانيكدا لة طؤرِستانيدا ذيان دةكةن3" يةك لة ذير ناوونيشاين وةرِوونكردنة
 ئاراستةي يكمانبة دواداضون، " ميديا ، كوردستان نيت ، مالثةرِي سةنتةر ، بؤثيشةوة PUK " وةك سايتةكاين

يةوة لة " شوكري بةرواري"  ي ئؤطةسيت لة اليةن بةرِيز كاك 8رِؤذي كرد ، " ان بةرزاينظنيضري" يزنوسينطةي بةرِ
دووبارة مةيليكمان بؤ هات و داواي " web.krg.org" مالثةرِي رِةمسي حكومةيت هةريمي كوردستانةوة

لة ذير ئةم ناوونيشانةدا بةرِيزي بؤي دةقي رِوونكردنةوةكةي ئيمةي كردبوو، ثاش ناردين ناردنةوةي 
ڤ ئازادیا  رما کوردستان و، دچارچو تا هه هن حکوومه زگه خنان لدام و ده ڤکرنا ره ستا به به بمه"((
کۆلین  رپرسیار ڤه ین هیڤیدارین ژ جھن به ڤ دکه تی به م ڤی بابه تی ئه سانه ربینا راو بۆچونن که ده

 ي ئؤطةستيدا 8 لة رِؤذي دا " رِثؤرت و رِاوبؤضوون" و لة طؤشةي .. ")) کرن ر راستیا ڤان گازندان بھته لسه
دةقي بابةتةكةي سةنتةري مناآلنيان بآلو كردةوة و لينكي بآلو كردنةوةي بابةتةكةمشان لة اليةن كاك شوكري 

" ، بةم شيوةيةيةوة بؤ هاتةوة
http://web.krg.org/articles/article_detail.asp?ArticleNr=5158&LangNr=13&LNNr=36&RNNr=71" لة دواي ئةوةي 

ووبارة  رِؤذ هيض وةآلميكمان ثي نةطةيشتةوة سةبارةت بةضارةسةر كردين ئةوة كيشةية، بؤية د2كة بؤ ماوةي 
. كردو وينةيةكيشمان بؤ رِؤذنامةي خةبات نارد" نيضريظان بةرزاين"سكاآليةكمان ئاراستةي نوسينطةي بةرِيز 

يةوة مةيليكمان بؤ هات بة ئةم لينكة "شوكري بةرواري" ي ئؤطةسيت لة اليةن بةرِيز كاك 11ئةوةبوو رِؤذي 
http://www.xebat.net/Arc/Xebat/11-8-2005/x5.pdf  شةي ئةوةكة ئةوةيش ، بآلو كردنةوةي ضارةسةري كي

  .ية سالَي ئةو خيزانة16كورِي " رِيبوار مزةفةر حةسةن"خيزانةو دامةزراندين 
   

نالَة خؤشةويستانةو خيزانةكةيان ئيمة بة ناوي سةنتةري بةرطري لة مافةكاين مناآلنةوة ثريؤزبايي لة و م
كاتدا سوثاس و ثيزانينماين خؤمان ئاراسةتةي حكومةيت  دةكةين بةبؤنةي ضارةسةر كيشةكةيانةوة ، لة هةمان

 ئيدارةي هةولير دةكةين بؤ بةدةنطةوة هاتين داواكةي سةنتةري مناآلن و ضارةسةري –هةريمي كوردستان 
  .ةيان منالَة و خيزانةك3كيشةي ئةو 



لة ماوةي زياتر لة دوو هةفتةي رِابردوودا سةنتةري مناالن ضةندين شاياين ئاماذة بؤ كردن و بري هينانةوةية كة 
 هةردوو ئيدارةي سليماين و هةولير، -كيشةي جؤراوجؤري تري خستة بةردةست حكومةيت هةريمي كوردستان

دان لة خويشةي توندو تيذي و ليك لةوانة كي7 / 27ندكاران و خؤسوتاندنيان بوو كة لة ذمارة رِؤي كة يةكي / 
  ي كوردستاين نويدا دةقي داواكةمانيان خستبووة ثيش ضاوي وةزرةيت ثةروةردةي هةدوو ئيدارةكة و 2005

ضاوةرِواين جيبةجي كردن و دةركردين برياري قةدةغة كردين ليدان لة مناآلنني بة شيوةيةكي عةمةيل نةك هةر 
لة كةركروك ، " شيروان و رِيذان" ةر كاغةز، هةروةها كيشةي برِيين مووضةي دوو منالَي نابينا بة ناوةكاينلةس

 دا دةقي كيشةكةو وةآلمةكةي لة اليةن حكومةيت هةريمي 3/8/2005كة لة كوردستاين نويي ذمارةي رِؤذي 
ةندميان بةكةس و كاري هةردوو منالَةكةوة يةوة بآلو كرايةوة، ئيمةش ثةيو ئيدارةي سليماين –كوردستان 

سةنتةري مناآلنيش سوثاسنامةيةكةي ئاراستةي . ضوون بؤ وةرطرتنةوةي مووضةي منالَةكانيان ئةوانيش كردوو 
  .ئيدارةي سليماين كرد بؤ بةتةنطةوة هاتين ئةو كيشةيةو ضارةسةر كرين-حكومةيت هةريمي كوردستان

  
  يناين مافةكاين مناآلنثيناوي بةدةستهبذي خةبات لة

  
  سةنتةري بةرطري لة مافةكاين مناآلن

  شيرزاد فاتح
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