
 ووزة 
 

ووزة يةكيَكة لة هةرة كؤلَةكةكانى دروست بوونى ذيان وة شارستانيةت لةسةر زةوى . هةربة هؤى ووزةشةوة 
ئةم ) كةونة ( دروست بووة وة بةردةواميشي هةر بة هؤى ووزةوةية . هةر لةسةرةتاى مرؤظايةتيةوة مرؤظ 

 ويستيةكانى ذيانى رِؤذانةى . بريى لة بةرهةم هيَنانى ووزة كردؤتةوة بؤ جيَبةجيَكردنى ثيَدا
هةموو ئةو طؤرِانكاريانةى كة رِؤذانة لة ضواردةورمان دا رِوودةدةن بةهؤى وزةوةية بةهؤى ووزةوة دةتوانريَ 
هيَز بةرهةم بهيَنريََ بةهؤى هيَزيشةوة جوولَة دروست دةبيَ وة جوولَةش دةبيَتة هؤى طؤرِانكارى لةهةموو 

 اسازى ، تةندروستى ، كشتوكالَى ، تةكنيكى ، كؤمةآليةتى ( بوارةكانى ذيان دا وةك ) بين
ئةمرِؤ لةسةر طؤى زةوى تةنها ئةو دةولَةتانى كة ووزة بةرهةم ديَنن وة دةسةآلتيان هةية بةسةر 

 سةرضاوةكانى ووزةدا باآل دةسنت لة طؤرِينى برِياردا وة ضةمكى برِيارن . 
را طرتنى ووآلتان و بازارِةكان و ئابوورى . ووزة دةتوانريَ ووزة هيَزيَكى طةورةية ئةمرِؤ بؤ دةست بةسة

لةهةموو مادةيةك دةربهيَنريَ يان بة كورتى و بة كوردى شيَوةكةى دةطؤرِيَ بؤ شيَوةيةكى تر وةك ئةو ياسايةى 
 دةرهيَنانى  ووزة لة مادةيةكةوة بؤ مادةيةكى تر دةطؤرِيَ بة ثيَى ثيَكهاتةى ماددة( E=mc2كة دايناوة )

اسانى تيَك دةشكيَنريَ  ئةمةش دةبيَتة هؤى كيمياييةكةى . هةنديَ ماددة هةية بةندة كيمياييةكانى  بة ئ
 بةرهةم هيَنانى ووزة يان طةرمى . 

ووزة لة دوو شيَوةى سةرةكى دا دةردةكةويَ ) هةموو سةرضاوةكانى ووزة  لةسةر زةوى دةطةرِيَتةوة بؤ ) رِؤذ ( 
ت بوو ( شيَوةكانى ترى ووزة وةك ووزةى كارةبا ، كيميايي ، ئةتؤمى ، .... هةنديَ شيَوةى جوآلو ، شيَوةى م

جار يةكطرتوون وةك ووزةى كرهؤمائي يان كهرؤمطناتيسي يان ووزةى ديناميكى طةرمى . وةك باسكرا 
كارى بؤ رِؤذ بةهؤى تيشكى خؤرةوة دةطؤرِيَن بة هؤى طؤرِانسةرضاوةكانى ووزة لةسةر زةوى دةطةرِيَتةوة 

 كيميايي وة ثاشان طؤرِانى بؤ خؤراك و دار و طذوطيا ئةمانةش سةرضاوةى ووزةن . 
لة ووزة ثةيوةندى يةكى سةرةكى هةية بة ئابوورى ووآلتانةوة بةهؤى ووزةوة دةتوانريَ ثيَشكةوتن رِووبدات 

نةلؤجياى ووآلتانة بوارى كؤمةآليةتى و بوارةكانى تر هةموو دةولَةمةنديةكى ئابوورى وة ثيَشكةوتنى تةك
ثةيوةستة بة ووزةوة  سةرضاوةكانى ووزة ئةطةر ئةمة دابني نةكريَ ئةستةمة ثيَشكةوتن رِووبدات لة 

 ووآلتاندا . 
 
 
 
 
 
 
 



 -سةرضاوة سروشتى يةكانى ووزة :
  {ثيس ، ثاك  }ثؤليَن دةكريَن بؤ دووبةش 

  -سةرضاوةى ووزةى سروشتى ثاك :
 ، ووزةى ئاوى  ، ووزةى طةرمى زةوى ، وزةى رِؤذ ، ووزةى قةوارة .  وةك ووزةى با ، ووزةى ئاذةلَ

 -سةرضاوةى ووزةى سروشتى ثيس :
 وةك ووزةى نةوت ، ووزةى سوتةمةنى ) خةلَووزى بةردى ( ، ووزةى ئةتؤمى ، ووزةى كيميايي .

 
 

 طؤرِينى ووزة 
ى كيميايي لة ثاتري دا ووزةى كيميايي دةتوانريَ ووزة بطؤرِيَ لة شيَوةيةكةوة بؤ شيَوةيةكى تر  وةك ووزة

دةطؤرِيَ بؤ ووزةى رِووناكى هةنديَ لة ووآلتان سوود لة ئاوى قورس وةردةطرن ) ئاوى زيَراب ( دواى 
ترشاندنى دةبيَتة هؤى دروست بوونى غاز ئةويش دةتوانريَ ووزةى ليَ وةربطرييَ هةروةها  لة ثاشةرِؤى 

رضاوةيةكى تازةية بؤ بةرهةم هيَنانى ووزة وةك شةكر يان رِؤنى رِووةكى  ئاذةلَى يان كشتوكالَى كة ئةوةش سة
 .ذينطة ثيس ناكةن  ضونكة ثيَويست بة رِةساس ناكات تيَى بكريَ وةك  كة ئيَستا دةكريَتة بةنزينةوة 

 
 -ووزةى با :

ووآلتانى ثيَشكةوتوو  با يان رِةشةبا ئةمرِؤ بؤتة هؤى دروست كردنى ) بةرهةم هيَنانى ( ووزةى كارةبا لة زؤر
رةبا . زؤر لة بةكاردةهيَنريَ بؤ جووآلنةوةى ئاشةكان وةك لةم ويَنةيةدا هاتووة وة يان بؤ وةبةرهيَنانى كا

ووآلتانى رِؤذئاوا بةهؤى طرانى نرخى نةوتةوة ثةنادةبةنة بةر ئةم جؤرة ووزةية طةرضى نرخيَكى  زؤر 
ن ضاككردنى ئةم ثةوانانةش لةكاتى تيَك ضووندا زؤر ئاسا  طرانى تيَ دةضيَ لة دروست كردنى دا هةروةها

نية ية كة  بةرزايي يةكانيان  نزيكةى سةد مةتر بةرزة هةر ثةرِةيةكى ثةروانةكان حةوت مةتر دريَذة 
 هةريةكة لةم ثةروانانة دةتوانيَ كارةباى نزيكةى ثةجنا مالَ بدات . 

 



 
 
 

 -ووزةى ئاو :
زؤر لة ميَذةوة ئاو سةرضاوةيةكى  طرنطى بةرهةم هيَنانى ووزة يان هيَزبووة بؤ جووآلندنةوةى ئاميَرة 

ميكانيكيةكان  بةركارهاتوون بؤ هارِينى دانةويَلَة ، ئاو توانراوة بةهؤى بةربةستة ئاوية طةورةكانةوة  
انى وزةى كارةباش وةك سةدى دووكان و سوودى ليَوةربطرييَ نةك تةنها بؤ كشتوكالَ بةلَكو بؤ بةرهةم هيَن

دةربةندخيان ) بةنداو ( هةروةها  ئيَستا زؤر شيَوازى تر بةكاردةهنريَ بؤ سوود وةرطرتن لةم سةرضاوة 
 ووزةيي ية وةك رِووداوى مةد وة جةزر . )  هةلَكشان و داكشانى ئاو ( . 

وةك لةم وويَنةنيةدا ديارة لة كةنارى  شةثؤلة دةرياييةكان بةكاردةهنيَنريَن بؤ بةرهةم هيَنانى ووزة
دةرياكاندا لة شويَنى طوجناودا هةلَدةسرتيَت بة دروست كردنى ذووريَكى سندوقى كؤنكريَتى كة لة كؤتايي 
ئةم ذوورانة كونى تياية لةو كونانةوة هةوا بة هؤى ثةلَة ثةستؤى شةثؤىل ئاوى دةرياكان لةو كونانةوة بة 

 تة هؤى خوالنةوةى ترِبينةكان . تيذى تيَدةثةرِيَ كة دةبيَ
شيَوازيَكى ترى سوود وةرطرتن لة شةثؤىل دةرياكان ئةويش بة دروست كردنى شيَوازيَكى بؤرى كة لةسةر 
شيَوةى مار دروست كراوة وةك لةويَنةكةدا هاتووة لة ناو ئةم دةزطايةدا بةهؤى جوولَةى ميكانيكيةوة كارةبا 

 بةرهةم دةهيَنريَ . 



 
 

 رِؤذ :
لة كؤتايي سةدةكانى بيست دا مرؤظ بريى لةوة كردؤتةوة كة سوود لة تيشكى رِؤذ وةربطريَت ضةند رِيَطةيةكى 

 جياوازى طرتؤتة بةر بؤ هةلَمذينى ووزة لة تيشكى رِؤذ . 
ك لة ثيَشةوة بامسان كرد لة رِاسيت دا رِؤذ سةرضاوةيةى هةموو ئةو ووزانةية كة لة سةر رِووى زةوى ية كة وة

، ضونكة هةموو ئةو جوولَة و طؤرِانكاريانةى لةسةر رِووى زةوى بةهؤى طةرم كردنى ئاووهةواوة رِوودةدات 
وةك دروست بوونى باو سوورى ئاو لة دةرياوة بؤ هةوروباران وة طةرم كردنى دةريا و زةرياكان وة ثيَطةيشتنى 

 ى سةر زةوى . خواردةمةنى و سةوزايي بؤ طيانلةبةران
يةكةم / بةركاهيَنانى خانةى سؤالر ئةم جؤرة ماددةية كة بةهؤى مذينى تيشكى رِؤذةوة دةتوانيَ كارةبا 

 بةرهةم بهيَنريَ ئةم جؤرة لةوحانة تيشكى رِؤذ دةمذن . 
استة دوووةم /  بةهؤى بةكارهيَنانى  ثليَتى ضةماوة بةشيَوةى نيو بازنةيي ئةم جؤرة ماددةية تيشكةكة ئارِ

دةكاتةوة وةك ئاويَنة تيشكةكة ئارِاستة دةكاتةوة  بؤ خالَيَكى ديارى كراو بةهؤى تيَثةرِبوونى غاز بةناو 
بؤرى دا لةرِيَطةى ئةم تيشك دانةوةية ئةم غازة لةناو بؤرى يةكةدا طةرم دةبيَت طةرماكة بةهؤى ئةم غازةوة 

ى وةك دةزانريَ طةرمى بة دوو رِيَطةى تريش دةطويَزريَتةوة كة ئةمةش يةكيَكة لة طويَزانةوةى طةرم
دةطويَزريَتةوة بةهؤى مادةى رِةقةوة يان بةهؤى تيشكةوة ) إشاع( ثاشان سوود لةو طةرمية وةردةطرييَ بؤ 

 هةلَمكردنى ئاو ثاشان خوالنةوةى تؤرِبينةكان وةك لةويَنةكةدا هاتووة. 



و توركيا و ئةمةريكا هةروةها ئةو ووالتانةى كة  دياره وه ك له ويَينه كه دا ئةم جؤرة ثرِؤذةية لة ئيسثانيا
تيشكى خؤر تيايدا زؤرترة وةك لة بيابانةكان ئةم جؤرة بةرهةم هيَنانة نرخى  بةدةستهيَنانى كةمة بؤ 
منوونة ئةطةر بةقةدةر ثانتايي عيَراق لة بيابانى طةورة بكريَ  بةم ثرؤذةية ئةوة ئةتوانريَ كارةبا هةموو 

ووزةى ئةوروثا لة طفتوطؤدابوون  كة ثرؤذةيةكى  ريَت  هةر لةبةر ئةوةش كؤمثانيا طةورةكانى ئةوروثا بد
 لةم جؤرة دروست بكةن لة ووآلتى ) مغرب( بةآلم نةبوونى ئاسايش لةناوضةكة سةركةوتوو نةبوون . 

 

 
 

 -سةرضاوةى ووزةى سروشتى ثيس :
لة شيَوةى  وةك دةزانريَ ضةند ماددةيةكى كيميايي هةية بؤ بةدةستهيَنانى ووزة -:ماددةى كيميايي يةكان 

 كارةبادا وةك ثاترى .
 

 -بةردين : خةلَووزى 
ثيَش دؤزينةوةى نةوت جوولَةى رِةورِةوةكانى ئةوروثا لة رِؤذئاوا بة هؤى خةلَووزى بةردينةوة بوو لة دواى  

ثيشةسازى دا كة لة فةرةنساوة سةرى هةلَدا خةلَووزى بةردين رِؤلَى شؤرِشى ثيشةسازى وة يان لة ناو شؤرِشى 
سةرةكى هةبوو لةم شؤرِشةدا بؤ جوولَةى ئؤتؤمبيَل و شةمةندةفةرو مةكينةكان ) ئةلَمانيا ( يةكيَك بوو لة 

وةبةرهيَنةرانى خةلَووزى بةردين تا ئيَستاش لةزؤر ويستطةى وةبةرهيَنانى كارةبادا  طةورةترين 
دةهيَنريَ بةآلم بةهؤى زؤرى رِيَذةى ثيس كردنى ذينطةوة ثاش دؤزينةوةى نةوت لة بازارةكان دا بةكار

 ثاشةكشيَى كرد . 



 
 ده رهيَنانىخةلَووزى  بةردين

 
 

  -نةوت و غاز :
ة ووزة سروشتى ية لة بة ثلةى يةكةم هةذماردةكريَ بؤ وةبةرهيَنانى ووزة ئةم سةرضاو ئةمرِؤ نةوت و غاز 

ذيَر رِووى زةوى داية بةنرخيَكى كةم دةتوانريَ لةو شويَنانةى كة كانى نةوت و غازى ليَ ية بةرهةم دةهيَنريَ 
ارةيان كةمة بؤية بةهؤى ئةوةى كة ئةم مادةية زؤر بةنرخة لة ضةند ووآلتيَكدا دةردةهيَنريَ كة ذم

لةسةرةتاى دؤزينةوةى ئةم ئالَتونة رِةشة ووآلتة داطريكةرةكان وة زلَ هيَزةكان تا ئةمرِؤش ملمالنيَ ى 
 ئةوةيانة كة دةست بةسةر ئةم سةرضاوةيةدا بطرن .



 
 

 اطرتنى دةسةالَتة . بؤ دةست بةسةرئةم ماددةية ئةمرِؤ وةك كارتيَكى سياسى بةكاردةهيَنريَ 
طؤرِينى نةخشةى سياسى طؤى زةوى لةضةند سةدةيةكى رِابردوودا بة هؤى ئةم ماددة بةنرخةوة طؤراون وة 

 دةطؤريَت ئةو نةخشةى والَتانةى ئيَستا كة سةرزةوى جيا كراوةتةوة دةطةريَتةوة بؤ سةرضاوة ووزةييةكانة . 
ى جيهان كة لةسىَ بؤ ضوار كؤمثانيا ثيَك هاتوون كة بريتني لةرِاستى دا وةك دةركةوتوة كؤمثانيا طةورةكان

( ى Total( بةريتانى وة ) British ptrolى ووالَتة يةكطرتوةكانى ئةمةريكا ) (  oil standartلة )
فةرةنسى وة شةريكةى غازى رِووسى ئةم كؤمثانيا طةورانة نةخشةيةكى ترى جيهانيان كيَشاوة كة شاراوةية 

ة نهيَنى ية سياسةتى ووالَتان دادةرِيَذيَت وة سنورى هيَزى خؤيانيان تيا دابةش كردووة نةخشلةسةر ئةم 
بةثىَ ي سةرضاوة نةوتى و غازى يةكان وةهيض اليةك بؤى نية سنورى ئةوى تر ببةزيَنىَ ئةم نةخشةيةش بة 

لة تى تياية بةرذةوةندى خؤيان لة زؤربةى ئةو ووالَتانةى كة نةوضةند سالَيَك دةطؤرىَ بة ثيَ ي 
خؤرهةالَتى ناوةرِاست طةرضى فرؤشتنى ئةم ماددةية بةدةست خؤيانة داهاتى ناطةريَتةوة بؤ ووالَتةكاندا 

داطريكردنى . لة جيهاندا ديارى دةكةن شةريكةية ضةند هةر ئةم مادية ديارى كردنى نرخى ئةم هةروةها 
كيَكة لة ملمالنىَ سةرةكيةكانى ئةم كؤمثانيا بريتانياو ئةمريكاوة ية لة اليةن ( 3002لة سالَى )عيَراق 

دةسةالَتيَكى ترى لة اليةن ئةم دوو ووالَتةوةية وة هيض تةنها لة عيَراق ئةمرِؤ فرؤشنت برِو نةخى طةورانة 
 . سياسى لة خؤدى ووالَتةكة خؤى بؤى نية ثرسيار لةم باسة بكات 

ةم كؤمثانيانةية طةرضى كوردستانى توركيا بة رةزامةندى ئو عيَراق بةطشتى نةوتى هةريَم رِؤيشتنى 
بؤ (  9191)يةكةم لة جةنطى جيهانى عومسانى دةولَةتى دواى تيَكشكاندنى بةالَم خاوةنى نةوتيَكى زؤرة 

بةسةر ئةو برِيارةدا ئةمرِؤ سةد سالَ تيَثةرى ئةم برية نةوتانة بكا سالَ دةستكارى (  900بؤ ماوةى )نية 
لة بؤ ئةوةى  دةست ثىَ كردشؤرشى كوردةكانة لةطةلَ سةركردةى ئاشتى ةى ثرؤستوركى بؤية حكومةتى 

 نةوتى كوردستانى باكوور بؤ دةرهيَنانى هةبىَ طوجناو داهاتودا زةمينةيةكى 
 



 -ئةتؤمى :وزةى 
تيَك بةهؤى مادةى يؤرانيؤم بة دةرةجةى يةك بةكاردةهيَنريَ بؤ بةهةم هيَنانى ووزةى كارةبا ئةويش  

طةرم بؤ بةكاردةهيَنرىَ كة ئةتؤميةكانة لة ئةجنامدا طةرميةكى زؤر بةهةم دةهيَنرىَ ئةويش شكاندى ناو
 . تؤرِمينةكان ئاو وة خوالنةوةى كردنى 

بيباتة زؤر ثيَشكةتوو هةية كة بتوانىَ ووزةية ثيَويستى بة تةكنةلؤجيايةكى وةبةرهةم هيَنانى ئةم جؤرة 
كة ئةوةية كة هةموو ئةو مادانةى دنى خراثى ئةم جؤرة و كؤنرتؤلَ كربرِيَوة لة دروست كردنى 

وةك و ثامشاوةى ووزة بةهةزاران سال دةميَنيَتةوة وة زةرةرمةند دةبن وةبةرهيَنانى بةكاردةهيَنريَت بؤ 
( وة 9193)لة سالَى ( لة ئؤكرانيا 3001ضؤن لة سالَى )ئةتؤميةكان و ئاوو كةل و ثةلةكانى ترى , وةك 

تر تيابوو بؤ هةزاران سالَى تةقينةوانةى كة ئةم ئةو ناوضانةى ( 3001)ابان لة سالَى لة ي)فؤكؤشيما( 
 .. ناتوانرىَ نيشتةجىَ بوونى تيا بكرىَ 

 

 
 وزةى ئةتؤمى طه ىكار

 
 

  -ووزةى موطناتيسى :

تاكو ئيَستا ثرؤسيَسة ئةم ة ئةتؤمييةوةيووزةى ئةتؤمى كة ئةمةش بة ثيَضةوانةى يةطرتنى يان ووزةى 
نانةى هيَناوةتة ئاراوة ئةو زانايةكى رِووسى ئةم داهيَ( 9191)لة سالَى نةخراوةتة بوارى جيَبةجيَكردنةوة 

هؤى دةبيَتة ن رِوودان لة سةر رِؤذ رِوودةدا بؤ ية هةمارِوودةدات لة دةزطايةوة كة يةطرتنى ئةتؤمة انكارية طؤرِ
 طةورة هةية بةثرِؤذةيةكى لة ناو ئاميَرةكةدا سةدى ( ثلةى 2000ر كة دةطاتة )زؤثلةيةكى وةبةرهيَنانى 



 
 موطناتيسى ووزةى ئاميَرى دروست كردنى

دةست ثيَ كراوة بة شةش سالَ لةمةوثيَش كة نزيكةى جيَبةجىَ دةكريَ لة ووالَتى فةرةنسا ناوى )ئيتا(  
مةوادة بةجليكا ( ثيَشكةوتوو وةك ) يابان , بريتانيا , ئةلَمانيا , فةرةنسا , كى ضةند ووالَتيَهةنطى هةما

) بةدوئاو ( ) لة هيليؤم وة ئؤكسجني ( لةم ئاميَرةدا ووزة وةبةرهيَنانى بؤ كة بةكاردةهيَنرىَ خامةكانى 
يةك ئاو بةامبةر  ليرتيَ و دربةبةيةك كيلؤ ئةم ثرؤذةية بيَتو سةركةوتوو بىَ ويَنةى ذمارة يةك , ئطةر 

 . بةرميل نةوت 
( 3093كة دةبواية )كارةبا بةم شيَوةية بؤ وةبةرهيَنانى هةية ثرؤذةيةكى بة تنها ئةلَملنيا ووالَتى 

 )شتاين ظيك( ( بةناوى 3099بكةوتايةتة كار بةالَم دواخرا بؤ )

 
 .9ويَنةى .

  -:ا و لة رِابردوودا لة عيَراق كيَشةى ووزة لة هةريَم دا ئيَست
 -:خوارةوة هؤيانةى هةية ئةويش دةطةريَتةوة بؤ ئةم لة عيَراق ووزةى كارةبا لة ميَذةوة طرفتى 

بةكار هيَنانى ئةم سةرضاوة بةنرخة لةو دةطةرِيَتةوة بؤ جؤرى مرؤظ خؤى ضؤنيةتى يةكةم بةثلةى يةكةم / 
زؤر طرانة بؤ برِيَكى زؤر بةالَم نرخةكةى بة ارةبا بةرهةم دةهيَنرىَ ووالَتانةى كة كيَشةى ووزةى كارةبا نية ك

بة ووالَتةدا لةم كة تةنها ووزةى بةكارهاتوو ووالَتى ئةلَمانيا وةك بةكاربهيَنيَت ئةوةى هاوالَتيانة ووزةكةم 
خؤيان بة يانى زياية بةالَم بة هاوالَتىلَ ووزةيان لة كيشوةرى ئةفةريقا طةرضى قةدةر ووزةى بةكارهاتووة 



كة ئاراستةدابن  ثيَويستة تاكةكانى كؤمةلَ لةو بةكاربهيَنرىَ لةبةرئةوةى كةم  نرخيَكى طران دةيفرؤشن 
 .  ثةيرِةو ناكريَشيَوةيةك ئةمةش لة كؤمةلَطاى ئيَمة دا بة هيض دةست بطرن بة بةكارهيَنانى ووزةى كارةباوة 

ناكريَ وة و ثيَك دابةش رِيَك تاندا زؤر هةرزانة وة بةشيَوةيةكى نرخى كارةبا بةبةراورد لة طةلَ ووالَدووةم / 
مادة طةيانرةكان هةروةها بة هؤى كؤنى بةكارهاتووةكاندا لة مالَ و شويَنة نةبوونى سةعاتى طوجناو 

 . زؤر بة فريؤ دةضىَ ووزةيةكى 
كةم كارةبا وزةيةكى وكة  خانوو كؤشك و تةالرةكانكردنى طوجناو بؤ دروست نةبوونى نةخشةيةكى / سيَهةم 

كة بةكار ئةو مادانةى هةروةها دا و هاوين زستان لة وةرزةكانى ةى بؤ طةرم كردن و ساردكرنةورةكار بهيَنرىَ 
بة بثاريَزىَ لة طةرماو سةرما بؤئةوةى خانووةكان خانوو تةالرةكان ناطوجنىَ بؤ دروست كردنى دةهيَنريَت 

ئةطةر ) ضيمةنتؤ ( وةك ئةويش دةبىَ زؤر طةرم و لة هاويندا ةبىَ زؤر سارد دلة زستاندا ثيَضةوانةوة 
زؤر ضيمةنتؤوة ثيَويستى بة وزةيةكى بة ثيَضةوانةى دروست كراون بطةرينةوة بؤ خانوةكانى كؤن لة طةلَ 

 . بؤ طةرم كردن وسارد كردن كةم هةية 
كارةباى زؤر بةووزةيةكى كردووة كة  زؤر طةورة تيايدا واىمؤبيلى بوونى ذوورى طةورا و فراوان بة دانانى 

لة بينى بكةين ئةطةر بةراورد بةرزدةكاتةوة ووزة بةكارهيَنانى بكريَتةوة ئةمةش ئاستى و سارد طةرم 
لة ئةوروثا دووسةد مةتردا كة لةرِووى  ئةوتؤ وةبينرىَجياوازيةكى ولواَتانى ئوروثا خانووى نةخشةى 

مةرِمةرِ و بةبةردى خانووةكانيان دةرةوةى بة باخ رِووى ى ترى دةكرىَ دةكرىَ بة بينا ئةوهةفتا مةترى تةنها 
 ..... مل و ضيمةنتؤو طةض و شيش وةك كردن خانوو دروست نةكراون بةرِيَكى كةمى كةرةستةى حةالن 

وة لة بارى ووزةشةوة ئابوورى ية بة ثيَضةوانةى سوودمةندة لة بارى ئابوورى يةوة ئةوةش تةواو دةبيَت كة 
 . ئيَمة دا خانووى والتانى ست كردنى درو

  -ئةمانة بكريَ :ووزة ثيَويستة بؤ ضارةسةر كردنى 
 بكات دةستى ثيَوة بكرن . لة هاوالَتيان كةوا ووزة بؤ ئاستيَكى نرخى بةرزكردنةوةى / يةكةم 

 . ووزة بةكاهيَنانى بؤ ضؤنيةتى دووةم / بةرزكردنةوةى ئاستى رِؤشنبريى تاك 
بة شيَوةيةك كة ئاستى ووزةى  ت كردنى خانوو كؤشك و تةالرةكان لة هةموو بوارةكاندادروسسيَهةم / 

 بةكارهاتوو كةم بكاتةوة . 
ووزةى خويَندنةوةى كارةباى زيرةك بؤ هةموو شويَنةكان بؤ خويَندنةوةى ئاميَرى / دانانى  ضوارةم 

 .رِاست بةكارهاتوو بة شيَوةيةكى 
ئاستى ووزةى بؤ كةمكردنةوةى طوجناو بةكار بهيَنيَت بكةنةوة كة كةلوثةىل بري لةوة ثيَويستة تةالر سازى 

كوردستان لة كة ئةمرؤ بةهةم دةهيَنرىَ ئةو ووزةيةى نةخشةى خانووةكانيش طؤرِنى بةكارهاتوو وة هةروةها 
 هةرطرفتى كارةبا بةردةوامة دةهيَنراوة هةم ربةلة عيَراق ( 3002)كة ثيَش ووزةيةى زياتر لةو 

 .. ئةوا كيَشةى كارةبا هةر بةردةوام دةبىَ  ضارةسةر نةكرىَئاماذةمان ثىَ دا خالنةى طةر بيَتو ئةم ئة


