
كوإان يان  ــوازى  داخ ضوبنة كةس ضةندين
كردبَيتء كةسَيكى داخوازى شَيوة بةهةمان
هؤكار كؤمةَلَيك كةسَيك  هةموو  نةبووبَيت،
مةرج نةكردووة، زةواجى كة لَيكردووة واى
زةواجيان كة ئافرةتانةى ئةو هةموو نيية
كةسى ــةداون، ن لةدةرطاى كةس نةكردووة
تووشى نايةوَيت نةدؤزيوةتةوة طونجاوى
بكات، كَيشةى تووشى كة ببَيت، ثإؤسةيةك
هاوإَيكانى دةوروبــةرةكــةىء دةبينَيت يان 
بةَلكو جيابوونةتةوة، يان كَيشةبوون تووشى
راطةياندنةكان سةر دةكةوَيتة طرنط ئةركَيكى
هاوآلتييان، بؤ روونبكةنةوة زياتر شتة ئةو كة
بةهاوسةرطيرى، نيية يةكسان ذيان ضونكة
ئةوة واتاى نةكردووة زةواجى كة كةسةى ئةو
كةموكوإى تَينةطةيشتووةو لةذيان كة نيية
ئَيمةدا لةكؤمةَلطاى هةبَيت، لةدةروونيدا
الى دايكء باوكى دةبَيت نةكات زةواج كةسَيك
ئابوورى خؤشى سةربةخؤييةكى ئةطةر بذيت، 
ئَيمة كؤمةَلطاى كضانى لةبةرئةوة هةبَيت،
نةيكات ئةطةر ضونكة بكةن، زةواج هةر دةبَيت
ناكرَيت ثاَلء  نابةجَيى دةخاتة كؤمةَلطا شتى
ئةوروثيدا لةكؤمةَلطاى بةآلم بَيت، بةتةنيا
تانةو نيية كةسيش هةيةو خؤى خانووى شوقةو
زةواجيان كة كةسانةى ئةو لَيبدات، تةشةرى
كؤمةَلطا، بةقسةى طوَيبدةن نابَيت نةكردووة
ئاسودةو بؤئةوةى لةذيانياندا بن بةردةوام بةَلكو

بةختةوةربن.
دةَلَيت  ئاينى مامؤستايةكى هاوآلتى: 
هاوسةرطيرى ثإؤسةى ثَيش خؤشةويستى
ئةوةى لةجياتى ماَلَيك بضيتة واية ئةوة وةك
ئةوةش كة دةدةيت، لةثةنجةرة بدةيت لةدةرطا
ئةوة؟ لةسةر ضؤنة رات  حةرامة،  ناياسايىء
تاضةند هاوسةرطيري ثَيش  خؤشةويستى ئةي

هةية؟ هاوسةرطيرى ثإؤسةى لةسةر كاريطةرى
سايكؤلؤذييةوة لةإووى كةمال: تةالر 
ثَيى هةية هةإةمَيك نيية، راست شتة ئةو
لةثاَلنةرو باس كة ماسؤلى، هةإةمى دةَلَين
دةكات، هةموو تاكةكانى كؤمةَلطا ثَيداويستى
ثَيداويستيية دنياوة دَيتة كة تاكَيك هةموو
باوكة دايكء ئةركى كة دةوَيت بايؤلؤجيةكانى
بةدواى طةإانة ئةوة دواى دابيندةكات، بؤى
خؤشةويستيية ئةوة دواى ثَيداويستى ئاراميدا،
سايكؤلؤذييةوة لةإووى خؤشةويستى كةواتة
نابَيت بةدةستنةهَينيت خؤشةويستى ئةطةر
بةداخةوة بازبدةيت، هةإةمةكةدا بةسةر
ئةو يةكةمى ثلةى  ئَيمةدا لةكؤمةَلطاى 
هةمووشمان نةكردووةو تَيثةإ هةإةمةمان
وادةزانين خؤشةويستيدا، ــةدواى ب وَيَلين
ئةو هاوسةرطيرييةوة ثإؤسةى لةإَيطةى
لةبةرئةوة دةستدةكةوَيت، خؤشةويستييةمان
خؤشةويستى كة دةبين سةرسوإمان تووشى
بناسين، دةيانةوَيت يةكترى ئةى ضؤن نةبَيت،
باثيرانمان باوكء جارانى  وةك  بدةين لةدةرطا
بةتةواوى لةسةرجَيطا طواستنةوةو لةشةوى
ئةوة تاإادةيةك ئَيستاش بينيوة، يةكتريان
هةية، خؤشةويستى ئَيستا هةرضةندة ماوة،
هةية تةسك  بةشَيوةيةكى خؤشةويستى بةآلم 

بيبينين. بةفراوانى نةك
طةنجان بؤ طونجاو هةلى كةواتة هاوآلتى:
بكةنء خؤشةويستى بتوانن كة نةإةخساوة

ثَيكبهَينن؟ بنةمايةش خَيزان ئةو لةسةر
تر  دياردةيةكى  من  كــةمــال:  ــةالر ت
خوَيندكاريداية لةتةمةنى  طةنج  بةديدةكةم،
ضاوى ناناسَيت بةتةواوى خؤى دةوروبةرى هَيشتا
دوو ئايا ئةو كردووة، لةثإؤسةى هاوسةرطيرى
طةيشتووةتة خؤشةويستييان ثَيداويستى كةسة

هاوسةرطيرييةوة، ثإؤسةى تادةضنة بنبةست
سةرةتاييةو يةكترناسينَيكى تةنها يان
دياردةيةكى ئةوةش دةكةن يةكتر تةمسيلى
لةض راستةقينة خؤشةويستى ئاشكراية، ديارو
نيية ئةوة خؤشةويستى  دةكرَيت، تةمةنَيكدا 
رووخساريت سيماء بإؤيتء كةسَيكدا بةالى
بَيت، بــةدَل جسميت  باآلو  يان بَيت بــةدَل
لَيكتَيطةشتنء لَيبوردةيىء خؤشةويستى

هاوسةرطيرى ذيانى كة تَيبطةن راستطؤييةء
مةبةستى دةبَيت هةروةها سةَلتى، لة جياوازة
بؤ ثَيداويستييةكانيشى هاوسةرطيرىء
بكةوَيتء عاتيفة دواى تةنها نةك ئامادةبكات
خَيزانيةوة، تةمومذى طَيذاوى بيخاتة عاتيفة
ذيانء ئةوةى  بؤ  بةثَيوةر بكات عةقَل  بةَلكو 
خَيزانةكةيء خؤيء بؤ  ئاسودة  ئايندةيةكى

بنَيت. كؤمةَلطاكةشى بنيات

lawan_hawlati@yahoo.comهاوآلتي

٢٠٠٩/٢/١ يةكشةممة (٤٩٥) ذمارة

نا)، لةكاتَيكدا يان دةخواتةوة مةشروب ضؤنة، دارايى ئاستى نيية، ثيس (دلَى دةكةن، لةكوإةكة ثرسيار سَي دةكةن شوو كة زؤر لةكضان بةشَيكى

خؤيان ثَيويستة طةنجان بكات، خؤى خراثةكانى تةبيعةتة هةلَسوكةوتء باسى ئامادةنيية كةسَيك هيض ثَيشمواية زؤركةمةو ثرسيارانة شتَيكى ئةم

بةختةوةربَيت. بَيت ظَياليةكدا لةناو كةسَيك ئيتر نيية ثإؤسةية، مةرجيش ئةو لةباربَيت بؤ ئابوورييان كؤمةآليةتىء بارى ئامادةبكةنء بةتةواوى

بةكورتي:

بووة. لةدايك لةسلَيمانى ١٩٦٩ لةساَلى مةدحةت، كةمال تةالر ـ
لةبةغداد  موستةنسرية لةزانكؤى دةروونناسى بةشى ئاداب ١٩٩٣ كؤلَيذى ساَلي لة ـ

تةواوكردووة.
سلَيمانى. جوانةكانى هونةرة لةثةيمانطاى سايكؤلؤذيية مامؤستاى ـ

لةسلَيمانى. خَيزانيية راوَيذكارى سةنتةرى سةرؤكى جَيطرى ـ

«هةرضةندة ــى وت موشتةريية ــةو ئ
ئاشكرا فَيَلَيكى هيض  ياريكردندا  لةكاتى
بَيت هةرضؤنَيك بةآلم  بةديارناكةوَيت،
هةية، قومارةدا لةثشتةوةى ئةو نهَينييةك
طازينؤكة ئيدارةى كات زؤربةى ضونكة

دؤإاون«. موشتةرييةكان براوةنء
بة نَيودةوَلةتيية  طازينؤية ئــةو 
بةإَيوةدةضَيتء ثإؤفيشناَل سيستمَيكى
ئةو ثينكؤدى لةإَيطةى  موشتةرييةكان 
بؤيان طازينؤكةوة لةاليةن كارتانةى
ذوورةوةيان ضوونة  رَيطةى دروستكراوة، 
تايبةتى ثاسةوانى ثاشانيش ثَيدةدرَيتء

كةسَيك بةهيض رَيطة دابينكراوةو بؤ
بةآلم ذوورةوة، بضَيتة بةضةكةوة نادرَيت
قومارخانةكةدا لةنَيو  شةإ ئاذاوةء  زؤرجار

روودةدات.
ــةزاى ق ئاسايشى كارمةندَيكى
بآلوبكرَيتةوة، ناوى نةيويست كة دوكان،
ئاسايشى لةبةإَيوةبةرايةتى ئةوةى بةهؤي
لَيدوان ئاطاداركراونةتةوة سلَيمانيةوة

هاوآلتي  بة راطةياندنةكان، بؤ ــةدةن ن
سةرخؤشي بةهؤى «ضةندجارَيك وت
روويداوةو ئاذاوة شةإو موشتةرييةكانةوة
طرتووةتةوة، حيزبييةكانيشى بةرثرسة

باآلكانيش بةرثرسة وابووة جارى تةنانةت
ئاطاداركراونةتةوة«.

ئاماذةى ئاسايش بةرثرسةى ئةو
دوو ئاذاوانة لةو يةكَيك  كة بةوةشدا
(أ،ع)و بةناوةكانى  بوون، ثارتى بةرثرسى 
دةبن، سةرخؤش ــةوةى ئ دواى (ك،ج)
طازينؤكةدا كارمةندانى لةطةَل شةإيان
داواى دؤإابوونء زؤر  ثارةيةكى  كردووةء

ثارةكةيان دةكردةوة.
شــةوة ــةو  ئ «تةنانةت ــى وت ــةو ئ
لةوكَيشةية ثارتيش سياسى مةكتةبى

ئاطاداركرايةوة«.
ئاماذةى ئاسايش سةرضاوةيةى ئةو
ئةوان زانيارييانةى ئةو بةثَيي كة بةوةكرد
هةرشتَيكى يان ئاذاوة  شةإو  هةركةسَيك
رةشــةوةء ليستى  دةضَيتة بكات،  نامؤ
بضَيتةوة ثَينادرَيت  ئةوةى  مافى جارَيكيتر 

ياريكردن. طازينؤية بؤ ئةو
بةثَيي كؤمثانياية ئةو خاوةنةكانى
قومارخانةكة، بةشَيكي بةرثرسةى ئةو وتةى
بةنيازى توإةبوونء  حكومةت لةوكارةى 
بةتايبةت كوردستانن، هةرَيمى جَيهَيشتنى
دووةم جارى بؤ كة لةئَيستادا ئةوةى دواى
هاتني بةآلم كراوةتةوة، قومارخانةكةيان
ئةوان خواستي بةثَيي قومارضييةكان
ثاسةثؤرتى قومارضييةك هةر ضونكة نيية،
ذوورى مومتازى ثلة ناسنامةى يان بيانى
ياريكردنى رَيطةى ثَينةبَيت بازرطانى

ثَينادرَيت.
ياريكردنى سيستمى  بة  سةبارةت
وتى بةرثرسة ئــةو قومارخانةكة نــاو
(كاتَيكى قومارخانةيةدا لةو «ياريكردن
يةكَيك تةنانةت زؤرة)، ثارةيةكى كةمء
جاري ثَيدةوترَى، (إؤلَيت)ى كة لةيارييةكان
ضركةدا (٣٠) تةنها لةماوةى هةبووة وا
ناو فيشةى  دؤالر  هةزار ضل (٤٠,٠٠٠)
كاتةكانيش زؤربةى براوةتةوةء بانقةكة

براوةبووة«. قومارخانةكة
قومارخانةكة كــارمــةنــدةكــانــي 

لةطةَل يارى ئةوانةى ئافرةتن، زؤرينةيان
رووسيء بةإةطةز دةكةن موشتةرييةكاندا
موشتةرييةكان خزمةتى ئةوانةى كؤرينء
بةإةطةز دةطَيإن، مةى ئةوانةى يان دةكةن،
ثاككردنةوةء كاري ئةوانةى ميسرينء

نيثاَلين. فليثينيء دةكةن خزمةت
قومارخانةية، ئةو ئافرةتةكانى بةطشتى
رووخساريان قومارضييةكان  وتةى  بةثَيي
لةثؤشينى هةروةها رةشيقة، باآليان جوانء
سةرنجى سَيكسينء نيمضة جلءبةرطدا
رادةكَيشن. بةالى خؤياندا موشتةرييةكان

بةإَيوةبةرى لةتيف شَيخ مهاباد
لةلَيدوانَيكيدا سلَيمانى طةشتوطوزارى

زؤربةى  كة لةوةكرد باسي هــاوآلتــى،  بؤ
رةسمييان مؤَلةتى قومارخانةكان
ـــى وةزارةت وةزيــــرانء لةئةنجومةنى
ناوخؤ وةرطرتووة، طةشتءطوزارو وةزارةتى
وةزارةتي طةيشتووةتة مامةَلةكانيان ثاشان
مانطانة ياساش «بةثَيي وتى طةشتءطوزارء

حكومةتة«. بؤ داهاتيان ٤٠٪ى لة
كردنةوةى ثَييوابوو بةإَيوةبةرة ئةو
هةرَيمى بؤ زووة هَيشتا قومارخانانة ئةو
خزمةتَيكيش «هيض وتى كوردستانء
رَيطا نةدةبوو بؤية ناطةيةنن، بةكؤمةَلطا

بدرَيت«. بةكردنةوةيان
قومارخانةكانء بةداخستنى سةبارةت
بةتايبةتيش دووةم، جارى  بؤ كردنةوةيان
دوكان، ئاشوورى ئوتَيل قومارخانةى
وةك «ئَيمة وتى لةتيف شَيخ مهاباد
جؤرَيك بةهيض طةشتءطوزار بةإَيوةبةرايةتى
نينء كردنةوةى ئةو قومارخانةية ئاطادارى

نةكراوة«. بةئَيمة ثرسَيك هيض
رَيطة «نةدةبواية وتــى هــةروةهــا
تةواوى ثَيشتر بدرَيت، ضونكة بةكردنةوةيان
جةالل مام سةرؤك بةبإيارى قومارخانةكان

داخرابوون«.
كردنةوةى ديارة كة  بةوةشدا  ئاماذةى
لةإَيطةى دووةم جاري بؤ قومارخانةية ئةو

بووة. واستةكارييةوة واستةو

جيابوونةوةية» هؤكاري ئةوةش تَيربكةن، سَيكسي اليةني ئةوةية وادةزانن تَيناطةن، هاوسةرطريي لة «طةنجان
هاوآلتي بؤ خَيزاني راوَيذكارى سةنتةرى سةرؤكى جَيطرى

دةبردرَيت بؤ دةستيان سَيكسييةوة نيـــــــــمضة بةجلءبةرطي ئافرةتان نوَيدا، قومارخانةيةكي لة

بوون ديسكؤيةكيش كــــــــــــردنةوةى بةنيازي دروستكراوةء رووسييةوة كؤمثانيايةكي لةاليةن

ئامادةكردني:
ئةَلماني WADI رَيكخراوي

سَييةم بةشي
ئةَلماني (WADI)ي رَيكخراوي
خةتةنةكردني رووبــةإووبــوونــةوةى بؤ 
كضاني خوَيندنطةى (٣١) ئاماري مَيينة،
باليسان) ضوارقوإنة، حاجياوا، (رانية،

٢٠٠٨ بةثَيي  ساَلي لة كة بآلودةكاتةوة،
بآلودةكاتةوة. ئةنجاميانداوة، راثرسييةكة
ــذةى رَي راثرسيية، ــةو ئ بةثَيي

٣١ خوَيندنطةيةدا  لةو كضان خةتةنةكردني
٢٣١٧ كض ٢١٨٤ يان  بةرزة، كة لةكؤي
٩٤٪ي رَيذةي دةكاتة واتة خةتةنةكراون،

بةشداربووان.
بةثَيي مَيينة خةتةنةكرني رَيذةى

WADI ئةَلماني  ئامارةكاني رَيكخراوي
خةتةنةكردني رووبــةإووبــوونــةوةى بؤ 
بةإَيذةيةكي تائَيستا لةكوردستاندا مَيينة،
ناوضةكاني لةزؤربةى بةردةوامةء زؤر
تائَيستا بةآلم كوردستان ئةنجامدةدةرَيت،

ثَيويست نةضووة بةثَيي حكومةتى هةرَيم
بةشَيوازَيكي تاوانة بةو دذ بةدةنطييةوةء
خةتةنةكردنيش نةناوةء هةنطاوي جدي

بةردةوامة. هةر
ئامارةكانى سَييةمي لةبةشي

 ٣١ ئةَلماني،   WADI رَيكخراوي
ضوارقوإنةء حاجياواو رانيةو خوَيندنطةى
ئةو بةثَيي كة ــراوة، ــي وةرط باليسان
كضان خةتةنةكردني رَيذةى راثرسيية،

لةكؤي  كة بةرزة، ٣١ خوَيندنطةيةدا لةو
خةتةنةكراون،  يان  ٢١٨٤ كض   ٢٣١٧
بةشداربوواني ٩٤٪ي رَيذةي دةكاتة واتة
لةخوَيندنطةى كة تةنها راثرسييةكة، نَيو
ئةو كضانةى تَيكةآلو رؤشنبيري ناوةندي

كضنء   ١١٤ ـــردووة، ك بةشدارييان
خةتةنةكردن ــةإووي رووب ١١٤يان هةر

بوونةتةوة.
ئامارةكاني ـــةواوى ت ئــةمــةش
رَيكخراوي مَيينةي خةتةنةكردني

لةو ٣١ خوَيندنطةية  WADI ئةَلمانيية،
ئةنجامدراوة. ٢٠٠٨دا لةساَلي كة

خوَيندنطةدا (٣١) لة
خةتةنةكراون كضان ٩٤٪ي

٢٣١٧ خوَيندكار، ٢١٨٥ يان  لةكؤي
خةتةنةكراون

دؤإاندوءة دؤالرى (٥٥,٠٠٠) بإى شةوَيكدا لةماوةى تةنها موشتةريةكان لة يةكَيك


