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  *کان کگرتوه وه یه ته  نهی  هیایم دو  ئهی که  راپۆرتهیپ به
 زاهیر باهیر. و

  
  

مـوو  هـه . وه تـه  بوونـهجـ  دا نیـشتهراقعیـناو خـودی   ن له ملیۆ 1.9 ها روه   ههلھاتوون، هه ملیۆن عیراقی 2.2
  .ن بھج کانیان به  ماه ، کهبن راقی ناچار ده عی 50 000مانگك 

، خکی سڤیل کوژراون س له که100م ساڵ  تا مانگی ئایاری ئه هه   وه م ساه  مانگی شوباتی ئه له موو ڕۆژك هه
 1000بـۆ    ڕژەی نـاوەنجی به کانی عیراق  ریکا و هزه مه انی ئهک زه هر  سه هکرن  ده ی که و هرشانه هی ئ ژماره

  .    زیادی کردووهاکد یه فته  هه لههش 
 کانی  قوتابخانه توانن له دهکسیان  2000 انی مانه ته  لهم  بهرن،  نابه  پهن رده ئه   لهراقی عیمندای  200000

  .نن ن بخۆ رده ئه
ین   ده یان%39. کانن  توندوو تیژه ی ڕووداوه، بینررن نابه ن په رده  له ئه ی که و مندانه  ی ئه%43ی  ژه ڕ به
  .  داست داوه کانیان له  نزیکه ره ههکس    لهکك دا یه و توندو تیژیانه له
ڕی   پـه و  تر لـهی %15، هاوکات متره که) ن نیو پاوه(  پنس 50  لهیان  هاتی ڕۆژانهاراق ددانیشتوانی عی% 54

  .ژین دا دهبرسییتی
 نوان  خراپی گوزەرانی ژیانیش له.   ڕادەگات وه ی دەستیان ب ئاوی پاکی خواردنه که هوان دانیشتنی% 32ا نی ته

  . وه دوو قات بۆته  2005 و  2003سانی 
 .نـدن  بـه  دوو سـاه  لـهی تـر زیـاتر  کسـ1300   کـاتدان، هاو ندیخانـه  بـه  له  که سا  زیاد لهراقیعی 8000

 ب  ومل  کاندا به زۆره  گرتوخانه  کس له10000   زیاتر له  کهبن قه ده نونتویی وای یڕکخراوی لبوردن
کراوون ند وه به پرسینهل .   

 .نکـر کـی خـراپ ده يیـه  مامـه وه یـهبالق ره  هـۆی قـه  بـه کانـدان کـه خانـه و گرتو ندیخانـه  به راقی لهعی 20000
کس  300 بـۆ  کدان کـه شـۆن لـه  حموودیـه  مـه ندی لـه  به827   کهیان خستڕوو وه  ئه)تیش موفه ( پشکنرەران

رچـاو  کـدا بـه یـه خانـه گرتوو سیان لـه  که272یدا  که نهخا ی فۆکه  بنکه یش له)انمیس ( ها له روه ، هه کراوهدروست
  .ستدەدات س ده  که75نھا بۆ  ئم شون ته   کهووە،وت که
   . وه کراوه یهیریک مه سمانی ئه  ئا ن هزی  الیه  لهشه327 دا،کی مانگی ئازار یه فته  هه نھا له  ته ر به هه

 2005تـا ئـازاری  2003 مـانگی ئـازاری  نـوان  دوکتۆری تـریش لـه12000   دکتۆری عیراقی کوژراون و2000
    . شتووهج ه وتیان به
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