
زةوتكراوانة ذنة ئةو ذياني ضؤن
مسؤطةر ــكــي ــَي مــردن ــة  ل

رزطاردةكات.
بؤ كة ذنةية ئةو  رَيبَيكة

لةاليةن  ١٩٩٨ لة جار يةكةم
زةوتكرا، سةربازةوة كؤمةَلَي
زةوتكردني ثَيش سةربازةكان
دةكــوذن هاوسةرةكةي خؤي
كؤمةَلَي ئينجا بةبةرضاوييةوةو
سةرباز يةك لةدواي يةك زةوتي

دةكةن.
لةوكاتةدا رَيبَيكة كضةكاني

لة  دةبن ساَل  ١٥ ســاَلء   ١٣
ئةوانيش تةنيشتةوة،  ذوورَيكي 
طوَيي رَيبَيكة زةوتدةكرَين.
كضةكاني هــاواري لــةهــاوار
ــةوة ــن ــاإَي دةث ــة ــت ك ــَي دةب
ـــةوةي نــةيــانــكــوذن... بــؤ ئ

هيضي دةبورَيتةوةو رَيبَيكة
خزمةكاني ثاشان بيرنامَينَي...
دةكةنء دةري هاوسةرةكةي
نازانَي زؤرةوة ئازارَيكي بة
مناَلداني بكات.  لةكوَي  روو
طؤشتي ــَي ــةَل ــؤث ت دةبــَيــتــة
تا دَيــتــةدةرةوة... بؤطةنء
ذنان رَيكخراوةيةكي ئةوكاتةي
بؤ دةينَيرن دةدةنء يارمةتي

دةنيس. نةخؤشنانةكةي
دروستكردني لةسةرةتاي
تاتَيستا نةخؤشخانةكةوة
هةزار دة لة زياد د.دةنيس
ساَلةي هةر نةشتةرطةريكردووة.
نةشتةرطةري هــةزار نزيكةي
لة ــورس ئــةنــجــامــدةدات. ق
لةدواي ذنانةي  ئةو  ي ٪٩٠
ضارةسةردةكرَين زةوتكردنةوة

خَيزانةكانيان. الي  دةطةإَينةوة
بة تةنها نةخؤشخانةكةش
دةواودةرمــان نةشتةرطةريء

بةَلكو نادات،  ذنةكان  يارمةتي 
يارمةتي دةروونييةوة لةإووي
خَيزانةكاني مناَلء هاوسةرو
قبوَليان تا  دةدةن ذنانة  ئةو
ذنةكانيش يارمةتي بكةنةوة.
مناآلنةيان ئــةو كة دةدةن
لةئةنجامي كة خؤشبوَيت
دروستبوون. زةوتــكــردنــةوة 
لةم راطرتووة دةنيسي د. ئةوةي
زةحمةتيةدا مةترسيء ثإ كارة
كؤنطؤلييةكانة، ذنة «ئازايي
هةموو ـــةوةي ئ ــــةرةإاي س
كةوتووةتة قورس ئةركَيكي
هَيزي نادةن، كؤَل سةرشانيان،
تَيداية بةرانطةربوونةوةيان
ئةو ئازايةتي بةذيان، بةرامبةر

طرتووةتةوة«. منيشي ذنانة
لة   ٢٠٠٩/١/٣٠ رؤذي

خةآلتي سويد ثةرلةماني
دةكرَي ثَيشكةش ثالمة ئؤلؤف
مةراسيمةدا لةو  د.دةنيس،  بة

دةبن. ئامادة كةس ٣٠٠
 

خةآلتي ئولوف ثالَمة
ثارتي رابةري ثاَلمة ئولوف
سةرؤك ديموكراتء  سؤسيال 

 ١٩٨٦ لة بوو سويد وةزيراني
كةسَيكي لــةاليــةن ـــوذرا، ك
ناو شةقامَيكي لة ناديارةوة
لةساَلي ستؤكهؤَلم. سةنتةري

ئةم  دانــي ــاري ــإي ب  ١٩٨٧
ساَلَي هةموو كة درا. خةآلتة
كارةكةي كة  كةسَيك بة  بدرَي
ئولوف رَيبازةكةي رةنطدانةوةي
مرؤظ، مافي ئةويش بَيت ثالمة

ديموكراسي. ئاشتيء

lawan_hawlati@yahoo.comهاوآلتي

٢٠٠٩/٢/٨ يةكشةممة (٤٩٧) ذمارة

لةدواي لةو نةخؤشخانةيةدا كراوة بؤ ذن ضارةسةري تايبةتي هةزار دة لة دواييدا زياتر سالَةي دة لةم
ميليشياكانةوة. سةربازو لةاليةن كؤمةَل بة زةوتكردنيان سَيكسيء كردني دةستدرَيذي

يةكتر«. لة ساردبوونةوةيان
دةروونى ثزيشكى  ثسثؤإانى 
ذنء لَيكتَيطةيشتنى  لة جةخت 
زؤرى مَيردةكةنةوة، بةهؤى جياوازى

بةيةكتر. ئاشكرابوونيان نَيوانيانء
ئـــةوةش ــة ئـــةو ثــســثــؤإان
سايكؤلؤذيادا لةزانستى دةخةنةإوو
زياتر ئافرةت كة سةلمَينراوة  ئةوة

بةرامبةر هةستدارترة بةسؤزةو
طرفتانةى كَيشةو ئةو دةروبةرو بة
روودةدةن، رؤذانــةدا ذيانى لة كة 
طوَييان هةية بةوة ثَيويستيان بؤية

رابطيرَيت. هةستيان لَيبطيرَيتء
ثزيشكَيكى نـــورى هــيــوا
ـــى «دةروون ــى وت ــةو ــي ــي دةروون
جياوازيان رووةوة  زؤر لة  ذنءثياو

ذيانَيكى كة ــةوةى ئ بؤ هةية
ثَيويستيان ثَيكبهَينن، ئاسودة
خوَيندنةوةى بةلَيكتَيطةيشتنء

يةكترة«. ناخى

دةكرَيت ت
َ
خةال طةإاندةوة القةكراو ذنانى بؤ ذيانى دكتؤرةى ئةو

كؤنطؤ زةوتكراوةكاني ذنة يـــــــــــــــــارمةتيداني بؤ مةترسييةوة خستووةتة خؤي ذياني كة ئةفريقييةي دكتؤرة بةو دةدرَي ٢٠٠٨ ثاَلمةي ئوَلوف خةَالتي

ناطرن؟
َ
هةل ذنان نازى ثياوان بؤضى

نةشكَينن دَليان هـــــــــــةَلطرنء نازيان ثياوان دةبَيت بؤية بةسؤزترن، ذنان

ذنةية ئةو رَيبَيكة
 ١٩٩٨ لة يةكةمجار بؤ كة
سةربازةوة كؤمةلََي لةاليةن
ثَيش سةربازةكان زةوتكرا،
هاوسةرةكةي خؤي زةوتكردني
دةكوذن بةبةرضاوييةوةو ئينجا
لةدواي يةك سةرباز كؤمةلََي
دةكةن. زةوتي يةك

سلَيماني تيمي ئامادةكردني:
WADI ئةَلماني  رَيكخراوي

– ــي ــةل ع - ثــــةروا مــحــةمــةد
كؤمةآليةتي توَيذةري

كارمةندي – مةحمود  ئازيز  -
تيم

لةسةر سةرنجَيك ضــةنــد
ئامارةكاني ناوضةي سلَيماني:

لة ٥٣  كض ٧٣٠ ذنء لةكؤي -
٤٧٥يان سلَيماني دةوروبةري طوندي
مَيينة خةتةنةكردني رووبــةإووي
٦٥٪ي بةإَيذةي واتــة  بوونةتةوة
ئةوانةش زؤربةي بةشداربووان. كؤي
كة ئةوانةبوون نةكراون خةتةنة كة

ساآلنة كة هَيشتا  ٥ لةخوار تةمةنيان
لة دياردةية ئةو ئةنجامداني مةترسي

بةهَيزة. زؤر بةرانبةرياندا
مَيينة خةتةنةكردني  بووني  -
ناوضةي لةطوندةكاني ٪٦٥ رَيذةي بة
بــةرزو زؤر  رَيذةيةكي سلَيماني 
رَيذةي لة زياترة  وة مةترسيدارة 
كة طةرميان ناوضةي لة خةتةنةكردن
٢٠٠٨ي ساَلي ئامارةكاني  بةثَيي 

طونددا   ١٤٨ لة رَيكخراوةكةمان
التؤماركرابوو، ٪٦١ رَيذةي تةنها
رَيذةية ــةم  ئ ديكةش  لةاليةكي
خةتةنةكردني بووني بة ئاماذةية
بةوثَييةي سلَيماني شاري لةناو مَيينة
بة شارة ئةم دانيشتوواني زؤربةي
لة كة خةَلكي ئةو طوندانةن رةضةَلةك

كراون. ثؤلَين ليستةكةدا

طوندةكاني لة ئامارانة ئةم -
ناوضةكاني لة سلَيماني سنوري
شارةزوور، قةرةداخ، «ضةمضةماَل،
ئاغجةلةر، سةنطاو، دةربةنديخان،
تانجةرؤ، بازيان، وارماوا، عةربةت،
ــذةي رَي وة ــراون ــي وةرط ـــةن» زةإاي
ناوضةيةك لة مَيينةش خةتةنةكردني
هةية، جياوازي ديكة ناوضةيةكي بؤ
لةناوضةكاني دةكرَيت تَيبيني ئةوةي
سةنطاوو ضةمضةماَلء ــةري دةوروب
تائَيستاش شارةزوور لةطةَل سورداش
بؤنموونة بةربآلوة زؤر دياردةية ئةم
نزيك ــة ل قــؤضــةلــةر طــونــدي  ــة  ل

٢٣ مَيينة ١٨ يان  لةكؤي ئاغجةلةر
ميراولي لةكاني وة  خةتةنةكراون،
٢٠يان مَيينة   ٢٥ لة زةإايةن نزيك
تةإةماري طوندي لة  خةتةنةكراون،

مَيينة   ٨ لةكؤي سورداش  ناوضةي 
خةتةنةكراون. هةموويان هةر

كة بوو خؤشحاَليمان جَيي -
تانجةرؤو  ناوضةي لة طوند  ١٢ لة
 ١٣ كؤي لة ــارةزوور ش سلَيمانيء 
٥ ساَليةوة  تةمةني لةخوار كة مناَل
تائَيستاش بةآلم نةكراون خةتةنة بوون
ئاراداية لة خةتةنةكردنيان مةترسي
هؤشياريء هةَلمةتي دواي هةرضةندة
وازهَينان بة تايبةت فليمي بينيني
بةَلَينيان مَيينة لةخةتةنةكردني

كارة نةكةن. ئةم ثَيداين كة
زؤري ضاالكييةكانمان بةشَيكي -
جَيي وة بووة  ضةمضةماَل لةناوضةي 
ناوضةية ئةم ئيدارةي سوثاسي خؤيةتي
ضةمضةماَل قائمقامي بةطشتيء
ئةنجامداني لة كارئاساني بؤ بكرَيت

ضاالكييةكاندا.

ئامارةكاني
مَيينة خةتةنةكردني
سلَيماني ناوضةي لة

٢٠٠٨ ي
َ
سال بؤ

نةقشبةندى سؤران فؤتؤ: بطرن  
َ
مَيردةكانيان نازيان هةل ئةوةن خوازياري ذنان


