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طفتوطؤستراتيذيةكان
تردا زةمةنَيكى لة

لةسةر كة طفتوطؤيانةى ئةو
بؤ ئةمريكا عيراقء نَيوان لة ثَين
هاوثةيمانيةكى بةرهةمهَينانى
دواييدا ــى رؤذان لة درَيذخايةن،
بووةتة ثإؤسةكةش ضإبوونةتةوةء
ناوةندة لة جيا جيا كاردانةوةى هؤى
شَيوةيةكى بة بةآلم سياسيةكاندا، 
ــوردى ك اليــةنــى سةرنجإاكَيش 
ثَيويستةى كاردانةوة ئةو رةسمى
ئةوةشدا دةتوانين نةبووة.  لةطةأل
ثةيوةنديدار راستيةكى ضةند لة باس
كوردى اليةنى بةطشتى (١ بكةين:
لةو ثؤسةتيظانةى هةَلوةستةيةكى
تايبةتيش بة زؤر (وة طفتوطؤيانة
بؤ ئةمريكيةكان هَيزة مانةوةى
بة عيراق) لة درَيذ دوورو ماوةى
ئةو دةربإيوة. شاردراوة ئاشكراو
نةك نيطةرانئامَيزة هةَلوةستةية
بةرهةمهاتنى ضوونكة دَلخؤشكةر.
درَيذخايةن ستراتيذى رَيكةوتنَيكى
تايبةتمةنديةكانى هةر نةك دةكرآ
كورديةكانء سياسةتة روانطةى
نةطرآ كورد لةبةرضاو بةرذةوةندى
بؤ بةكاربَيت رَيككةوتنة ئةو بةَلكو
طرَيدانةوةى توندوتؤَلتر بةهَيزترو
عيراقةوةء بة كوردستان باشوورى
سنوورداركردنى كاَلكردنةوةء
بةشةى لةو كورد دةستكةوتةكانى
اليةنى خؤم باوةإى بة كوردستان.
دةكرآ بؤى  تا عيراق لة عةرةبى 
ضارة بآ كورد ئةوةى بؤ دةكات كار
لةورَيككةوتنةداوروانطةى بهَيَلَيتةوة
بَيإةنط عيراقدا لة كوردى سياسى
ئةو (٢ بكات؛ ئيختيزال بكرآو
دةبنةوةء ضإ كاتَيكدا لة طفتوطؤيانة
ضإ هاوتةريب كاردانةوةكانيش
ـــةرةوإوو ب تيايدا كــة ــةوة ــن دةب
بةرامبةر لــة بــةغــدا  ــةوةى ــوون ب
خةستيَيكء كوردستان هةرَيمى
خؤيةوة دةبينآ. بة ئاستَيكى تايبةتى
تةماشا سودفة وةكوو ناكرآ ئةوة
ئةمريكا ثَيويستى كة ئةوةية بكرآ
مؤركردنى لةسةر ثَيداطرتنى  بةوة
عةرةبةوة اليةن لة  رَيككةوتنة  ئةو
سوودى يا دَيــت، بةكار بةغدا  لة 
تةنط بؤ  لَيوةردةطيرَيت، سياسى 
دةضآ ــةوة ل هةَلضنين. ــورد  ك بة 
عةرةبى اليةنى «طةمةيةشدا» لةو
قؤَلةوة؛ يةكَيكيان دوو بَيت لة براوة

بؤضوونى فةرزكردنى  دةكــرآ  تا 
عةرةبى) اليةنى هى  (واتة خؤيان
بة ثةيوةنديدار طفتوطؤكانى لة
رَيككةوتننامةستراتيذيةكةوةئةوةى
بَياليةنكردنى هةرنةبآ تريشيان
بةغدادا، كوردو ملمالنَيى لة ئةمريكا
عةرةبى بةغداى ئةسَلةن ئةطةر ئةوة
ثشتطيرى كة نةدات ئةوةش هةوَلى
بؤ هةَلوَيستى ملمالنَييةدا لةو ئةمريكا
بةرامبةر بكات مسؤطةر خــؤى
عةرةبى هَيماى  هةندآ دانــى  بة 
رَيككةوتنةكة. قةبووَلكردنى بة
بةم ــدراو طــرَي وة ــةوة ــارةي ب لــةو 
كة وايــة ــاوةإم ب من  بؤضوونةوة
ياساى قةرةتةثةء رووداوةكــانــى
خانةى دةضنة تر رووداوى زؤر ٢٤و
دةضآ لةوة كة  سياسى تاكتيكَيكى 
لة بؤضوونء ستراتيذَيكى بن بةشَيك
كاتء لة هةمةاليةن فراوانء عةرةبى
بة تايبةتدا. هةستيارو زؤر ساتَيكى
دةنطانةى (رةسمىء ئةو مانايةكى تر
دةدةن ئةوة هةوَلى  كة  ناإةسمى)
«سروشتى» وةك ــة  رووداوان ئةم
دابإاو دابإاوو  رووداوَيكى ضةند  يا
دةكةونة ناساندن بدةنة لةيةكتر
بؤضوونى بة كوشندةوة. هةَلةيةكى
«عةرةبى» بةغداى مةبةستى خؤم
بؤ كة ئةو هَيَلةى كوردة بؤ ثاَلدانى
دةستووردا لة كوردى دةسةآلتى
دةسةآلتى ئةويش كة دياريكراوة
لَييبوو كة جَيطايانةى  لةو  كورديية

بةر  رؤذَيك تا واتة  ٢٠٠٣/٣/١٩ تا
شةإى رةسمى دةستثَيكردنى لة
ئةوة جا عــيــراق. دذى ئةمريكا
هةوآلنةيدا لةو ئايا  كة  ترة باسَيكى
هاوكات (٣ نا؛ يان دةبآ سةركةوتوو
ئيدارةى زَيدةبوونى سةرقاَلى لةطةأل
ثَيويستى ئَيرانةوة فايلى بة ئةمريكى
هَيزةكانى ستراتيذى  مانةوةيةكى 
بةآلم دةكات، زَيدة عيراق لة ئةمريكا
ئَيران فشارى ئةمةش بةرامبةر
لةسةرهةرنةبآسةركردةشيعةكانى
خواستى لة دذى زَيدة دةكات عيراق
لةو هَيزةكانى مانةوةى بؤ ئةمريكا

(٤ درَيذ؛ دوورو ماوةيةكى بؤ وآلتة
زَيدةبوونى ئةمريكيةوة ديدَيكى لة
نيطةرانئامَيز بطرة نــــاإوونء
سياسيةكانى ثَيشوةضوونة لة
خةستبوونةوةى ثاكستانء ناو
لة هةر نةك تاليبان هةوَلةكانى
ثاكستانيش، لة بةَلكو ئةفغانستان
رةوتة، ئةو ئةطَينداى فةرزكردنى بؤ
لة ئةمريكا ثَيداطرتنى زةروورةتــى
(٥ دةكات؛ زَيدةتر زَيدةترو عيراق
بة دةكــرآ بؤى  تا بوش  ئيدارةى
داهاتوودا رؤذانى  لة زؤر  ئةطةرى
ثَيناو لة دةكاتةوة  ضإ هةوَلةكانى 
طفتوطؤكانء ئةنجامطةياندنى بة
لة بةر رَيككةوتننامةكة ئيمزاكردنى
بةآلم بوش، واليةتى  تةواوبوونى
باشترين لة ئةنجامة ئةو دةضآ لةوة
ئةطةرى ــــةرةوإووى ب حاَلةتدا
ببَيتةوة رَيككةوتنةكة قةبووَلنةكردنى
كؤنطرَيسء حاَلةتى ــةردوو ه لة 
باوةإى بة بةآلم ثةرلةمانى عيراقدا.
شتةكة لةسةر جَيطةيةى تا ئةو خؤم
وةستابآ كؤنطرَيس قةبووَلكردنى
لة بؤضوونةكان جياوازى لةطةل ئةوا
شةإى دةربارةى ئَيستا تا ئةمريكا
ئايا ئةوةى ئةطةرى لةطةأل وة عيراق،
هةَلبذاردنةكاندا لة مةكين يا ئؤباما
دذايةتى ديسانةوة ئةوا دةيباتةوة،
شــةإى ــةرى ب لــة دووريــنــةوةى
ئةو ضؤنيةتى وة عيراق لة ئةمريكا
لةسةر ناكؤكى كةمتر دوورينةوةية
ديمؤكراتةكانء نَيوان  لة ــآ دةب
ئةوانةى مانايةش بةم كؤماريةكان.
كة دةكـــةن ئــةوة طــرةو لــةســةر
ئؤباما ئيدارةى يا  ديمؤكراتةكان
قةبووَلى بوو) برةوة ئةو (ئةطةر
مانةوةى بة ستراتيذى رَيككةوتنَيكى
دوورو ماوةى بؤ ئةمريكى هَيزى
طرةوةكةيان ئةوانة ناكةن، درَيــذ
لة دةبــآ. دؤإاو زؤر ئةطةرى بة 
بةهَيزة ئةوة ئةطةرى ترةوة اليةكى
رَيككةوتنَيك قةبووَلكردنى بابةتى كة
ئةمريكا هَيزةكانى مانةوةى بة كة
هؤى ببَيتة درَيذ دوورو ماوةى بؤ
نَيوان لة  زؤر سياسى طرذيةكى 
عيراق عةرةبيةكانى سياسية هَيزة
دروستبكات بة راددةيةك كة لةوانةية
سياسيةكان هاوثةيمانية نةخشةى
طؤإانى عةرةبيدا) ثةيوةستةطى (لة
ثَييةش بةم بَيتء  بةسةردا  جدى
لة رَيككةوتنةكة قةبووَلكردنى

بَيت. ئاستةم زؤر ثةرلةمان
   

طةمة: اليةنةكانى
هةَلوَيستء ئةطةرةكان؟

بةرهةمهَينانى بؤ  هةوَلدان لة
دةكرآ درَيذخايةن رَيككةوتنَيكى

بكرآ سةرةكى ضوار اليةنى لة باس
عةرةبى سوننة، عةرةبى (ئةمريكا،
بة دةتوانين بةآلم  كورد). شيعةء
بكةين، ثؤلَينةكة تريش شَيوةيةكى
وة اليةك  لة ئةمريكا  جارةيان  ئةم
لة ثَيكهاتةكانيةوة هةموو بة عيراق
لةوانةش ناكرآ جطة اليةكى ترةوة.
رؤَلى بة ئاماذة ئيقليميدا ئاستى لة
لة تايبةتى بة نةكرَيت، ئَيران طرنطى
وآلتة لةسةر كاريطةرى ئةم رَيطةى

عيراق. لة شيعة اليةنى
بة هةَلوَيستء نيطايةكى طشتى بة
(سوننة، عيراقيةكاندا اليةنة طرنطى
كة بَلَيين دةتوانين كورد) وة شيعة
ثَيطةء هةردوكيان شيعة سوننةء
لةسةر لة كورد زياترة كاريطةريان
طفتوطؤكان ضارةنووسى رةوتء
بةرهةمهَينانى ئــاراســتــةى بــة 
اليةنى ئةمريكا. لةطةأل رَيككةوتنَيك
هةية ئامادةيى هةرضةندة كوردى،
كاريطةريةكةى بــةآلم بةغدا، لة
بةثةراوَيزكردنَيكى لة ثةراوَيزةو
جياوازيةش ئةم  داية. بةردةواميش 
ضةند لــة كــاريــطــةرى رؤألو  لــة 
شيعة (١ ثَيهةَلدةطرآ: فاكتةرَيك
ئةويش كة هةية  ئيقليمى قوآليَيكى 
لةو سوود دةدات هةوأل وة ئَيرانة
بة تةنها (ئةطةر وةرطرَيت  قوآليية
هاوسةنطى لة بَيت) ئاماذةش هَيماو
ئةمريكيةكان. قوآليى هَيزدا بةرامبةر
عةرةبية وآلتانى عةرةبيش سوننةى
سوننةش لةوانة؛ هةندَيك تايبةتى بة
قوآليية لةو سوود خؤى دةورى بة
وةردةطرآ لةهاوسةنطيةكانى هَيزدا.
كة خودى كوردة ئةوةى دةمَينَيتةوة
نية، ئةوتؤ ئيقليمى قوآلييةكى هيض
ضارة بة بآ خؤى هةر خؤيشى بطرة
ئةمريكيةكان دةرةنجامدا لة دةبينآ.
(يا هاوسةنطية ئــةو بؤ حسَيب
دةكةن ناهاوسةنطية)  بَلَيين راستتر 
(٢ سياسةتةكانيان؛ خةمآلندنى لة
ناوةند مةسةلةيةكى تريش بوون لة
كاريطةرييةوة بة بةغدا) لة بَلَيين (با
كاريطةرى كةمترةوة: دذةكةى، بة يا
ئامادةيى لةطةأل  خؤم بــاوةإى بة

دواييدا  ٥ ساَلى لة ناوةند لة كورديش
بة ثةنجةى كاريطةرىء جَيى بةآلم
هةرة مةسةلة  بة ثَيويست رادةى 
نةبووة. ديار ضارةنووسةسازةكاندا
ماوةى كة لة طومانم لةوةدا نية من
سوننة شيعةء هةوَلى داهاتوودا
رشتترء كورد ثةراوَيزخستنى بؤ
بةشَيكة ئةمةش دةبَيتةوة، ضإتر
بة وة فراوانتر سياسةتَيكى لة
يةك (٣ درَيذتر؛ دوورو ئامانجَيكى
يةكانطير دةمَينَيتةوة كة ئةويش شت
ئةمريكاية خواستى لةطةأل بوون

يا درَيــذتــر دوورو مــانــةوةى بؤ 
دذايةتيكردنى واتة ثَيضةوانةكةى
سةربازييدا مانةوةى لة ئةمريكاية
درَيذ. دوورو ماوةيةكى بؤ عيراق لة
دوو ئةو نَيوان لة  من باوةإى بة
كوردى هةَلوَيستةدا هةر زوو اليةنى
قةبووَلكردنى بةالى خؤى بؤضوونى
ـــذةدا درَي دوورو ــةوة ــان م ــةو  ئ
هةَلوَيستى بةآلم ساغكردؤتةوة.
تايبةتى (بة شيعة سوننةء اليةنى
دذايةتى ئةطةرى  زياتر شيعة)  هى
ديارة قةبووَلكردن. تا هةَلدةطرآ
بةندة زؤرتر رةهةندة ئةو طرنطى
بة ئةمريكا رازيبوونى ثرسيارى بة
لة هَيزةكانى بةتةواوةتى كشانةوةى
(١٩١١ كؤتايى لة نموونة (بؤ عيراق

نا. يان
ديارةلةطؤشةبينينَيكىكورديةوة
بؤ روونكردنةوة (وةك ــرآ دةك
ــةرةوة) س لة  ــى دواي هــةرة خاَلى 
سياسى سةركردايةتى كة بَلَيين
هةر ــاشــوورى كــوردســتــان لــة ب
هةَلوَيستى ئاشكراكردنى بة زوو،
مةسةلةى لة خؤى  ثؤسةتيظانةى 
هَيزى ــذى درَي دوورو مانةوةى
لة زيانى دوو عيراق، لة ئةمريكا
كؤتايى هةرة هةَلوَيستى خؤىء
دةكــرا كة هةَلوَيستَيك خــؤيــدا،
لة بَلَيين راستتر (يا درةنطتر لة
ئاشكراكردنيدا موناسب) كاتى
بؤ بــوايــة  سوودبةخشتر زؤر 
زوو بة  لةمةش جطة  خؤى. كورد 
خؤى هةَلوَيستى ئاشكراكردنى
اليةنى ناثَيويستى توإةييةكى
بةم وة هَينا بــؤخــؤى عــةرةبــى
لة مةحرومكرد خؤى شَيوةيةش
اليةنى بةرامبةر كارتَيك بةكاربردنى
هةوَلى خؤم  بؤضوونى بة عةرةبى. 
دوورخستنةوةىتوخمىكوردىلةو
لةطةأل طفتوطؤ كة عيراقيةى طروثة
رَيككةوتنى دةربارةى  ئةمريكيةكان 
بة مةبةستى تةنها ستراتيذى دةكةن
بة نية كورد رؤَلى كةمكردنةوةى
سياسيدا، بةَلكو لة ثرؤسةى طشتى
ترسء رةوانــدنــةوةى ــوانــى دةت
لةوةى بَيت عةرةبى اليةنى نيطةرانى
هةَلوَيستى زوو  هــةر  ــورد ك كة 
مانايةش بةو  ئاشكرايةء ثؤزةتيظى 
بةئةنجامطةياندنى بؤ هةوَلدةدات
ماوةى بؤ  ئةمريكيةكان خواستى 
ئةوة، لةبةر عيراق. لة درَيذ دوورو
دةبواية كــورد خــؤم، ــاوةإى ب بة 
بة ــا وةه هــةر  خــؤى هةَلوَيستى
ئاشكرايىء بةو ئاسانى ســوكء
تا بةَلكو دةست نةدايةتة  روونية
هةرة كاتى تا  بيثارَيزَيت بيتوانياية 
سؤنطةيةوة لــةو هــةر  ثَيويست.

اليةنى بة بةرامبةر كورد هةَلوَيستى
تا ئةطةر دةبوو بةهَيزتر ئةمريكيش
ناإوونى ئةو هةَلوَيستة بة ماوةيةك
لةو ناإوونى ضوونكة  بمابايةتةوة. 
اليةنى لة وا دةيتوانى  هةَلوَيستةدا 
كة بكةن ئةو شتة بكات كة ئةمريكى
هةَلوَيستَيكى زامنكردنى بؤ ثَيويستة

كورد. لة ثؤزةتيظ

سيناريؤيةك ض
دةكــرآ ئــةوهــادا باسَيكى لة 
سيناريؤ كؤمةَلَيك  لة باس  مرؤظ
بنا بخةمَلَينرَين  دةكــرآ كة بكات
ثَيشوةضوونى ئــةطــةرو  لةسةر
كة ئةوانةى تايبةتى بة جؤراوجؤر،
ئةمريكاوة عيراقء بة ثةيوةنديدارن
بةرهةمنةهاتنى بارةيةوة لةو هةية.
درَيذخايةن رَيككةوتننامةيةكى
سةرةتاى ســاألو ئةم كؤتايى  تا
دةرفةتى تيايدا (كة داهاتوو ساَلى
ئةمريكا هَيزةكانى مانةوةى ياسايى
ساَلى ضوونكة دةضَيت،  بةسةر
ئيدارةى وة نوَيدةكرَيتةوة، جارَيك
بةرهةمنةيةت ــت) دةطــؤإَي بــوش 
زةحمةت بة دةها ثإؤسةكة ئةوا

دةكةوَيت.
دةبآ كة لةوانةى سيناريؤيةك
هةرضةندة بمَينَيتةوة، كراوةيى بة
كة ئةوةية الوازيش بَيت، ئةطةرةكة
بة عةرةبى عيراقى لةطةأل ئةمريكا
شَيوةيةك هيض بة وة بطات بنبةست
بة (نةبن) نةبَيت رازى عةرةبى اليةنى
هَيزةكانى درَيذى دوورو مانةوةى
رَيككةوتنَيكى بنةماى لةسةر ئةمريكا
كاتة ئةو  ئةوا دوورخايةن، ئةمنى 
ئةو بؤ ئةمريكا، زؤر ئةطةرى بة
بةر بباتة ثةنا خؤى، مانةوةيةى
رووى ــةرةو ب بــةآلم كوردستان.
اليةنى هةردوو دةبآ ئةطةرة ئةو
ئةو كة بزانن ئةوة ئةمريكى كوردىء
دةستورى لة كة فيدراليةى تةرتيباتة
بة رَيطا بؤكَيشراوة هَيَلى عيراقدا
يةك لة نادات كوردى دةسةآلتى
فةرمووى بةغدا) بةبآ  (واتة الوة
رَيككةوتنَيكى ضوارضَيوةى لة مانةوة
هَيزةكانى لة كوردستانيدا ئةمريكى-
ئةو دةبآ هةَلبةتة بكات. ئةمريكا
كة بطيرآ ضاو لةبةر  ئةطةرةش
هةموو عيراق  لة عةرةبى اليةنى 
لة رَيطة ئةوةى بؤ دةدات هةوَلَيك

بطرَيت. ثَيشوةضوونَيكى ئةوهاش

٢٠٠٩/٨/٢٩

بابةتةدا ئةم نووسينى لة *
كؤمةلََيك لة سوود
وةرطيراوة سةرضاوة
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* عيراقدا درَيذخايةنى ئةمريكاو ستراتيذي ثةراوَيزى رَيككةوتنى لة كورد

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٢١٢ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

سلَيماني لة باخان طةإةكي بؤ خزمةتطوزاري طةياندني ثرؤذةي ثرؤذة:
كردن جَيبةجآ بؤ هةية تةندةرى ثرؤذةى ناوبراو كة دةكات كؤمثانياكان ئاطادارى سةرجةم بةَلَيندةرو سلَيمانى ثارَيزطاى *
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) عةلى نهؤمى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/٩/٢ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٨/٩/٦ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٨/٩/١٥ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٨/٩/١٥ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، كردنيان (١ تا ٣) ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة

هةولَير)يان ثَيبَيت. وةزارةتي ثالنداناني و كوردستان
(بةرَيوةبةري طشتي لةاليةن ثَيبَيت تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة بةَلَيندةرو كؤمثانيايةى ئةو -٢

بازرطانيةوة).
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى بة كراو دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤
طةإانةوةى تةندةر  لةكاتى كة دةبَيت ٣٠ رؤذ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن سآ حةفتاو بإى (٧٣٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة

ئامادةبَيت.
ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك يان تةندةربن كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة
بؤساَلى ثآ بدرَيت دةرامةتيان باجى ئةستؤثاكى ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة كؤمثانياو بةَلَيندةرانةى ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و نوآ
بآلوكردنةوةى كرَيى دينار كة ناطةإَيتةوة بؤ خاوةنةكةى هةزار ثةنجا ضوارسةدو ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٤٥٠٠٠٠)

دةردةضَيت. تةندةرةكةى بؤ كةسةى كة سةر ئةو ئاطادارية دةكةوَيتة ئةم
دار. ثةيوةندي ئامادةبووني اليةني بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية كة ثشكنيني كةرةستانةي ئةو -٨

بةرنامةي لةطةأل سوودمةند وة لةطةأل ثشتطيري اليةني بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
تةندةر ناكرَيتةوة. نةبووني مةرجةكاندا  كاتي لة تقدم العمل) بةثَيي ماوةكةي (جدول كاري

نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١٠
مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٢١٠ – ٢ ئاشكرا بانطةوازي

(ه.ث.ك) فةرماندةيي لةناو بةردةقارةمان لة م٣ ١٢٠٠٠ ئاوي تانكي رةبتكردني نؤذةنكردنةوةو ثرؤذةي ثرؤذة:
كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى  تةندةرى  كة دةكات كؤمثانياكان بةَلَيندةرو ئاطادارى سةرجةم  سلَيمانى ثارَيزطاى *
بكات سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) عةلى نهؤمى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى
نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/٩/٢ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٨/٩/٦ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٨/٩/١٤ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٨/٩/١٤ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، كردنيان (١ تا ١٠) ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة

هةولَير)يان ثَيبَيت. وةزارةتي ثالنداناني و كوردستان
طشتي (بةرَيوةبةري  لةاليةن ثَيبَيت تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو  ئةو -٢

بازرطانيةوة).
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

(مصدق) يان (خطاب ضمان) كراو ثةسةند ضةكَيكى بة دياري كراو ثارةى بةبإى رَينماييةكان دةبَيت، ياساو بةثَيى ٤- بإى تةئمينات
ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار هةزار سةد ثَينج و مليؤن يةك (١٥٠٠٠٠٠) بإى بة
مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك يان تةندةربن كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة
نوآ بؤساَلى بدرَيت ثآ باجى دةرامةتيان ئةستؤثاكى ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن كة بةشدارى بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و
ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار هةشت (٨٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧

دةردةضَيت. تةندةرةكةى بؤ كة كةسةى سةر ئةو دةكةوَيتة
دار. ثةيوةندي ئامادةبووني اليةني بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية كة ثشكنيني كةرةستانةي ئةو -٨

كاري بةرنامةي لةطةأل وة سوودمةند اليةني لةطةأل ثشتطيري بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كارانةي كة ليستي ئةو بةَلَيندةر -٩
ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي لة العمل) تقدم (جدول ماوةكةي بةثَيي

نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١٠
مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري




