
ناوةندى لةطةَل طشتى بةشَيوةيةكى
ــةوان ئ لةطفتوطؤداين بةدليسى
ثَيطةياندنى ثإؤذةى هةية ثإؤذةيةكيان
لةماددةكانيان يةكَيك سةركردة، الوى
لةئَيمة داوايان كة  دةروونيية  بابةتى
ثَي بابةتةيان ئــةو ئَيمة كــردووة 
باستكرد تؤ ئةوة  بةآلم بَلَيينةوة،
بةردةممان، نةهاتووةتة تائَيستا
كة الوانــةى طةنجء لةو داواكاريشم
سةردانمان بكةن، هةية كَيشةو طرفتيان
بؤ بةيانى (٨)ى رؤذانة لةكاتذمَير ئَيمة
هةيةء رةسميمان دةوامى ئَيوارة (٤)ى
كةسَيكيش هةر لةثَيشوازيانداينء
هةية، كؤمةآليةتى دةروونيء طرفتي 

بكات. ثَيوة ثةيوةنديمان دةتوانَيت

ئامادةكردني:
(WADI) رَيكخراوي

ئةَلماني (WADI)ي رَيكخراوي
خةتةنةكردني رووبةإووبونةوةى بؤ
٢٠٠٨ي ساَلي ئاماري مَيينة،
رَيذةى ئامارة ئةو بةثَيي بآلودةكاتةوةء
لةناوضةكانى مَيينة، خةتةنةكردني
زؤرةو شةقآلوة)، قةآلدزآو (رانيةو
راثرسييةدا لةو ذنان كة زؤرينةىكضانء

خةتةنةكراون. كردووة، بةشدارييان
مَيينة خةتةنةكردني ــذةى رَي
ئامارةكان بةثَيي كة لةكوردستاندا
طةرميان ناضةكاني لةطوندو سةرةتا
٢٠٠٦دا ٢٠٠٥ء لةساَلي كة
راثرسيية ــةو ئ ــةوةء ــراي ــؤدةك ك
بآلودةكرايةوة، دواتر ئةنجامدةدراء
تةنها كة  لَيكدةدرايةوة  وا  سةرةتا 
ناوضانةدا لةو زؤرة شَيوازة بةو
ئةنجامدةدرَيت، كضان خةتةنةكردني
ئةنجامداني دوابــةدواى  دواتر بةآلم
ثَيشكةشكردني لةإَيطةى راثرسي
بةشداربووني لةطةَل هاوكات فؤرمةوة،
فيلمَيكي لةبينيني ئــافــرةتــان
تري لةناوضةكاني دؤكؤمَينتاري
كارةكانى فراوانبووني  كوردستانء 
لةسةرجةم رَيكخراوةكة، دةركةوت كة
ثارَيزطاكانى قةزاو  ناحيةو  ناوضةء
دةكرَينء خةتةنة كضان كوردستان

دةبنةوة. خةتةنةكردن رووبةإووي
لةبةر  هـــاوآلتـــي  ــةى ــام رؤذن
ئةو زؤري مةسةلةيةو بةو طرنطيدان
ئةو خستنةإووي هاوكات رَيذةية،
ثةرلةمانء حكومةتء بؤ تاوانة
تاوةكو ثةيوةنديدارةكان، اليةنة
تاوانة بدرَيت، ئةو نةماني هةوَلَيك بؤ
٢٠٠٨ي ساَلي ئامارةكاني  تةواوي 
بؤ ئةَلماني (WADI)ي رَيكخراوي
رووبةإووبونةوةىخةتةنةكردنيمَيينة،

كوردستان، جياوازةكانى لةناوضة
بآلودةكاتةوة. بةشَيك بةضةند

ئةو لةكوردستاندا ئةطةرضي
هةيةو بةربآلو بةشَيوةيةكي رَيذةية
كضان شوَين لــةزؤر تائَيستاش
دةبنةوة، خةتةنةكردن  ــةإووي  رووب
بةثَيي تائَيستا حكومةتى هةرَيم بةآلم
هيض بةدةنطييةوةء نةضووة ثَيويست
بةو دذ نةكراوة ئةوتؤش رَيطرييةكي

بةردةوامة. تاوانةش ئةو تاوانةو
 

مَيينة خةتةنةكردني ئامارةكاني
 ٢٠٠٨ لةسالَي

  ٧٥ ئامارةكاني بةشةدا لةم
شةقآلوة، (رانية، ناوضةكاني طوندي
كة ئامارةكة بآلودةكرَيتةوة، قةآلدزَي)
لةخوارةوة هةية، خشتانةى بةثَيي ئةو
ناوضةية سَي ئةو لةطوندةكانى تةنها
قةزاكان. لةخودي بةدةر ئةنجامدراوة،
لةطوندةكانى ئامارةكة بةثَيي
خةتةنةكردن ــذةى رَي ناوضانة، ئةو
زؤرينةى هةيةو بةربآلو بةشَيوةيةكي
كــردووة بةشدارييان كة ئةوانةى
خةتةنةكراون، راثرسييةكةدا لة
نَيو بةشداربوواني تةواوي هاوكات
هؤشياركردنةوةيان بؤ راثرسييةكةش
بينيني ئامادةى  تاوانة ئةو  دذي
كة بوون،  دؤكؤمَينتاريية  فيلمة  ئةو 
ثزيشكان ئاينيء ثياواني لةفيلمةكةدا
لةإووي دةبنةوة خةتةنةكردن دذي

دةكةن. لةسةر قسةى زانستييةوةء
 ١٧٠٤ بةثَيي راثرسييةكة لةكؤي
١٦٥٩يان بةشداربوون، كة كض ذنء
بوونةتةوةء خةتةنةكردن رووبةإووي
دةكاتة بةوثَيية كة خةتةنةكراون،
طوندةكانى ذناني كضانء ٩٧٪ي رَيذةي
قةآلدزآو (رانيةو ناوضةى سَي هةر

خةتةنةكراون. شةقآلوة)
ئامارةكانى ــةواوى ت ئةمةش

ناوضةيةية. سَي ئةو طوندةكاني

lawan_hawlati@yahoo.comهاوآلتي

٢٠٠٩/١/١٨ يةكشةممة (٤٩١) ذمارة

رووبةإووي كضان شوَين لةزؤر تائَيستاش هةيةو بةربآلو بةشَيوةيةكي رَيذةية لةكوردستاندا ئةو ئةطةرضي
رَيطرييةكي هيض بةدةنطييةوةء نةضووة ثَيويست بةثَيي هةرَيم حكومةتى تائَيستا بةآلم خةتةنةكردن دةبنةوة،

بةردةوامة. تاوانةش ئةو تاوانةو بةو دذ نةكراوة ئةوتؤش

لةإَيكخراوةكان رةخنة بةجدى هةبَيت
ضاك بكةن». خؤيان ئةوةى بطرن بؤ

رةخنانةى لةو زؤر بةشَيكي
دةبَيتةوة، طةنجان ــةإووي رووب كة 
لةماوةيةكي ئةوانةى بةتايبةت
هاوسةري ذياني ثَيكهَيناني كورتي
طةنجان كة ئةوةية جيادةبنةوة،
ثرؤسةية ئةو  بؤ خؤيان بةتةواوي 
ــةواو ت ــي ــةوَل ــاكــةنء ه ــامــادةن ئ
كة ــادةن ن كةسةش ئــةو ناسيني
هاوسةرطيريي ثرؤسةى لةطةَليدا

ئةنجامدةدةن.
طةنجَيكى غةريب محةمةد
نةضووةتة  هَيشتا ساَلةء  ٢٧ تةمةن
وتى هاوسةرطيرييةوة ثرؤسةى
دةضنة كة  كاتَيك لةطةنجان »زؤرَيك 
خؤيانى هاوسةرطيرييةوة ثرؤسةى
ئاستى ئامادةناكةنء بؤ بةتةواوةتى
لَيكنادةنةوةو رؤشنبيرى هؤشياريء
ثرؤسةى دةكةون، سؤز هةستء دواى
باشت توانايةكى دةبَيت زةواجيش
بدةيت». ئةنجامى بةعةقَل هةبَيت

ـــةد رةخـــنـــةى ـــةم ـــح م
طةنجانيش ذنانء لةإَيكخراوةكانى 
خةريكى »ئةوةندةى وتى طرتء 
ئةوةندة نيو حيزبين، مونافةسةى
ــةكــردووة ن طةنجان بــؤ ــان  ــاري ك

بةطشتى».
٣٥ساَلةء ثةيمان ذنَيكى تةمةن
وابوو ئةطةر ثَيى منداَلة، خاوةنى سَى
بكةن ذيانة بةو قةناعةت ثياو ذنء
جيابوونةوة بإيارى هةرطيز تَييدان كة
ثياو نايانةوَيت ض ذن »ض وتى نادةنء
بكةن، يةكترى شتى لةهةندَى تةنازول
قةناعةتيان لةسةرةتاوة هةر يان
تَييدان كة  ذيانةى بةو بةيةكترو 
قةناعةتيان ئةطةر بؤية الوازبووة،
هةرطيز تَييدان كة هةبَيت ذيانة بةو

نادةن». جيابوونةوة بإيارى

سةبارةت ثةرلةمانيش  تائَيستا 
هيض جيابوونةوة، زؤرةي رَيذة بةو
نةبووة، دانيشتنَيكيان ــإؤذةو ث
ئةو بةزؤري ئاماذة لةطةَلئةوةشدا
ترسناكي رَيذةيةكي بة دةكةنء رَيذةية

ناودةبةن.
دةكـــةن داواش هـــةروةهـــا
ذنان الوانء رَيكخراوةكاني سةرجةم
لةسةر بكةن بؤ كاركردن ثشتطيريان

جيابوونةوة. زؤرةي رَيذة ئةو
بإياردةري ثيرداود كوردستان
ذنان لةمافةكانى بةرطرى ليذنةى
ئةوة كوردستان، لةثةرلةمانى
بةتةنها ثةرلةمان كة رووندةكاتةوة
جيابوونةوة كَيشةى نيية لةتوانايدا
هاوآلتييان ئةطةر بكات ــاس ب
وتى لةوبارةيةوة نةكةنء  ثشتطيريان
لةثةرلةمان ئافرةتان لةليذنةى »ئَيمة
تةآلقء مةسةلةى لةسةر  تائَيستا
نةبووة ثإؤذةيةكمان هيض زةواج
هؤكارةكانى بؤ بــةدواداضــوون  كة 
باسمان بةآلم بكةين، جيابوونةوة
ذنانء رَيكخراوةكانى ئةطةر كردووة،
ثشتطيريمان هاوآلتييان طةنجانء
بةوردى كَيشةية ئةو ناتوانين نةكةن

بكةين». باسى بةثإؤذةو بيكةين
دةربارةىئةوةى كة رَيكخراوةكانى
تا ثةرلةمان بؤ ناردووة ثإؤذةيان ذنان
بكرَيت، لةسةر طفتوطؤى لةوبارةيةوة
بةنيطةرانيةوة ثيرداود كوردستان
تائَيستا »بةداخةوة خستةإوو ئةوةى
بؤ نةناردووة ثإؤذةيان رَيكخراوةكان

ئةو مةسةلةية». ثةرلةمان لةسةر
باسى ئافرةتان لةليذنةى بإياردةر
بؤ هةوَلدةدةن لةئايندةدا كة لةوةكرد
رَيذةى بةرزى بؤ بةدواداضوون ئةوةى
بؤئةوةى لةكوردستاندا بكةن تةآلق
هؤى دةبَيتة هؤكارانةى ئةو كة
طفتوطؤ حكومةتدا لةطةَل جيابوونةوة

بدؤزنةوة. بؤ ضارةسةرى بكةنء
كؤمةآليةتيش بوارى ثسثؤإانى
ئابوورىء كَيشة كة دةكةن لةوة باس
لةكوردستاندا كؤمةآليةتييةكان
بؤ كار ئةطةر دةبَيتء زياد تادَيت
رَيذةى نةكرَيت ضارةسةركردنيان
هةية ئَيستا كة لةوةى جيابوونةوة

دةبَيت. زياتر
ــذةرى ــوَي ت عوسمان ـــاك رون

بةهاوآلتى  لةلَيدوانَيكيدا كؤمةآليةتى
ثرؤسةى هاوسةرطيريي »ثإؤسةى وت
خؤدؤزينةوةية تاكء ثَيطةياندنى
ئةو دةضنة ئةو كةسانةى كة لةذياندا،
ديراسةى بةوردى ئةطةر  ثإؤسةيةوة
نةكةن هاوسةرطيريى مةسةلةى

بةدةستبهَينن». سةركةوتن ناتوانن
زؤري رَيــذةى تــري بةشَيكي
بة كضانة بووني رازي جيابوونةوة،
بضووكدا، لةتةمةنَيكي شووكردنيان
دةروونييةوة، توَيذةراني بةالي بؤية
بؤ هــؤكــاريــك ـــةوةش دةبــَيــتــة ئ

جيابوونةوة.
هةية كوإ »كضء وتيشى روناك
دةضن ساَليدا (٢٠ ،١٥) لةتةمةنى
سؤز دواى تةنها ــةن، دةك زةواج
بيرى عةقآلنييانة بَيئةوةى دةكةون

دةدةن». ئةنجامى بكةنةوة لَى
ئةوانةى كة بةوةشدا ئاماذةى
واي ــةن دةك زةواج تةمةندا لةو
لةيةكترى كَيشة »بضوكترين لَيدَيت
كَيشانة ئةو ناكةنء وردة وردة  قبوَل
كاتَيك دةزانى دةكةن ئةوةندة طةورة

هةَلدةوةشَيتةوة». زةواجةكةيان
كؤمةآليةتيية تــوَيــذةرة  ئــةو 
ثةرلةمانى كة  زانى بةثَيويستى 
سياسىء وةك هةموو كاية كوردستان
طفتوطؤ كؤبوونةوةو تر ئابوورييةكانى
تةآلق زةواجء  مةسةلةى لةسةر 

سازبكةن.

ن»
َ
منداال طةنجانء بةتايبةت بوون، يةتي

َ
كؤمةال دةروونيء دةكةين تووشي طرفتي كةسانة ئةو «نةخؤشي دةرووني ضارةسةرناكةين، رَينمايي

هاوآلتي  بؤ سلَيمانى كؤمةآليةتي دةروونىء رَينمايى بةإَيوةبةرى سةنتةرى

كوردستان لةناوضةكانى مَيينة خةتةنةكردني ئامارةكانى

  ١٧٠٤ لةكؤي شةقآلوة، قةآلدزآء رانيةو لةطوندةكانى
بوونةتةوة خةتةنةكردن رووبةإووي ١٦٥٩يان كض، ذنء

بووةتةوة كةمرت هاوسةرطرييى ثرؤسةى لةسلَيماني
طةنجَيتيدان لةتةمةني زؤربةيان هةبووةء جيابوونةوة حاَلةتي ٨٤٤ ٢٠٠٨دا لةساَلي

بةكورتي

عةبدوإلةحمان محةمةد بَيستون ـ
بووة. لةدايك لةسلَيمانى ١٩٧٥ لة

ثةروةردةى بةشى دةرضووى ـ
ثةروةردةى لةكؤلَيذى دةروونى

سةآلحةدين. زانكؤى
١٢ خولى  لة بةشدارى زياتر ـ
راهَينانى دةروونى بةتايبةت

كردووة، لةوآلتى منداآلندا لةبوارى
هةرَيمي ئةردةنء بةريتانياء

كوردستان.
ئَيستا بةإَيوةبةرى سةنتةرى ـ

كؤمةآليةتيية دةروونىء رَينمايى
لةسلَيمانى.
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