
سامان حةمة كةريم

كوإاني لةكضانء بةشَيك
بة زياتر ظاالنتاين رؤذي زانكؤ
ئاماذة ناودةبةن، الساييكردنةوة
لةبةرئةوةى كة بةوةشدةكةن
لــةزانــكــؤدا ـــوإان كــضــانء ك
يةكتردةبن، تَيكةآلوي كةمتر
يادكردنةوة بةبَي  رؤذةيــان  ئةو

بةإَيكرد.
 ٢/١٤ كة ظاالنتاين رؤذي
بةخامؤشي زانكؤ لة ــوو، ب
كضَيك كــوإء هيض تَيثةإي، 
طوَلي بةدينةكرا  زانكؤدا لةنَيو 
رؤذة ئةو ثَيبَيت،  خؤشةويستي 
بايةخء بةبَي زؤرَيكيان  الي

وةسفدةكرَيت. الساييكردنةوة
زياتر ثَيشكةوتوودا لةوآلتاني
ظاالنتاين يادي كوإانة  كضء ئةو
دةكةنةوة كةخؤشةويستي يةكترن،
ظاالنتاين يادكردنةوةى بةآلم
جيايةء بةشَيوازَيكي لةكوردستان
بةكؤمةَل شيعريء لةكؤإي زياتر
كضانء بؤية يادةدةكرَيتةوة، ئةو
بة يادة ئةو زانكؤش كوإاني

ناودةبةن. الساييكردنةوة
زانكؤ خوَيندكاراني  بةوتةى 
كوإانء تَيكةآلوي ساَل دواي ساَل
دةبَيتةوة، كةمتر لةزانكؤ كضان
لةو رؤذَيكي  يادكردنةوةي بؤية 
خؤشةويستيش بووني  جــؤرةو

لةزانكؤدا كةمتر بووةتةوة.
قؤناغي خوَيندكاري مرواري
٢٠ ساَل،  يةكةمي زانكؤء تةمةن
خؤشةويستى ثةيوةندي ثَييواية
بووةتةوةء كةمتر زؤر لةزانكؤدا
كة ــات ــدةك ــةوةش ب ــاذة  ــام ئ
كضانيش كوإانء تَيكةآلوبووني
دةبَيت، كةمتر ساَل  دواى ساَل
لةو رؤذَيكي  يادكردنةوةى بؤية 
لةزانكؤدا. نيية بووني جؤرةش

كضان »كوإانء وتى مرواري
يةكتر لةتَيكةآلوبووني ساردن زؤر
لةئاستى هةر كةسةء لةزانكؤدا،
خؤيدا بةرذةوةندى بةدواى خؤى
بةرذةوةندي ئةطةر دةطةإَيت،

ئةوة لةطةأل ئةو كةسةدا، هةبَيت
خؤشةويستى زؤر بةهاوإَييةكى
ئةطةر بــةآلم دةزانــَيــت،  خؤى 
وا جارى نةبَيت، بةرذةوةندي
تَيثةإدةبَيت بةالتدا  هةية،

لَيناكات». سآلوت
لةبةشي ــة ك مـــــرواري
زانستي كؤلَيذي ماتماتيكي

دةخوَينَيت، سلَيماني زانكؤي
زياتر ظاالنتاين رؤذي كة ثَييواية
»هةر وتى الساييكردنةوةيةو
ظاالنتاين كة باسى كةسانةى ئةو
سةرلَيشَيواندنَيكة تةنها دةكةن،
ــان ــآلوي ب ــدا ــةَل ــؤم ــاو ك ــةن ل
وجودى خؤى ضونكة كردووةتةوة،
ضونكة كؤمةَلدا، لةناو نيية
لةطةأل جياوازة ئَيمة كؤمةَلطاى

دةرةوة». كؤمةَلطاى
لــــةدةرةوةى ــةرضــي ــةط ئ
شوَينَيك لةضةند زانكؤكان
شيعريء كــؤإي بةمةراسيمء
بةآلم كرايةوة، يادة ئةو ئةدةبي
بةخامؤشي رؤذةكة  لةزانكؤدا 
ضةندين لةكاتَيكدا بةإَيكرا،
خؤشةويستي لةزانكؤدا كوإ كضء

يةكترن.
ساأل،  ١٨ تةمةن باخان، 
يةكةمى قؤناغي خوَيندكاري
عاشقان بؤ ثَييواية فيزيا، بةشى
يادي دةبَيت جوانةو رؤذَيكي
ئاماذةى بةوةشدا بةآلم بكةنةوة،
بيركردنةوةى كؤمةَلطةء  كة
رَيطةنادات زؤرجــار تاكةكانى
بكةنةوة. يادة ئةو كوإان كضانء
ظاالنتاين، »رؤذى وتى باخان
ــمء دةزان ثيرؤزى  رؤذَيكى  بة 
حةزدةكةين بؤية جوانة، رؤذَيكى
بةداخةوة، بةآلم لَى بطرين، رَيزى
سوور  طوَلى وآلتة لةم  ٢/١٤
تؤ بــةآلم  ســـوور، شتى  ــان  ي
لةو ثَيبَيت وات  شتَيكى  ئةطةر
دةبيت رةخنة  تووشى  رؤذةدا 
ئةوان ترةوة، كةسانى لةاليةن

تَيدةطةن». بةثَيضةوانةوة
طلةيي خوَيندكارة كضة ئةو
لةكوردستاندا، كة دةكات ئةوة
يادانة ئةو نادات رَيطة ثةروةردة
ــةروةردة ث ضونكة بكرَيتةوة،
كوإانء بةتَيكةآلوبووني رَيطةى 

نةداوة. كضان
ثةيوةندي بووني »من وتى ئةو
باش بةشتَيكى كض كوإء نَيوان
لةسةرةتاييدا ئَيمة بةآلم دادةنَيم،
كوإمان هاوإَيى بووينء كض هةر

زانكؤو دَيينة كة بةآلم نةبوو، 
بةهاوإآ دةبين دةبينينء كوإ
كة طؤإينةوةى زؤر باشة شتَيكى

هةبَيت لةنَيوانماندا». بيرءإا

»بــةآلم وتــى هــةروةهــا
كةس، هةندَي لةاليةن بةداخةوة
خراثة، بيركردنةوةيان كــة
تَيدةطةن، لَيمان بةثَيضةوانةوة

كة كضانةى ئةو هةر جار هةندآ
لةاليةن دةبن، كوإان تَيكةآلوي
بؤ دةكرَينء ئيستغالل كوإةوة

بةكاردةهَينرَين». تر شتى

زانكؤي كضاني زياتر ئةوةى
ثةيوةندي لةبووني كردووة نيطةران
زؤرَيك كة ئةوةية خؤشةويستي
بةسةربردني بؤ تةنها لةكوإان

هاوآلتي lawan_hawlati@yahoo.com

٢٠٠٩/٢/١٨ ضوارشةممة (٥٠٠) ذمارة

تر خوَيندكاراني لةضاوي دوور كةمبوونء زؤر دةدا، ظاالنتاين بة رؤذي ئةوانةى بايةخيان لةزانكؤ
دةطؤإييةوة سووريان طولَي

    ٢٠٠٨ ي
َ

سال بؤ دةوروبةري هةولَيرء لةثارَيزطاي مَيينة خةتةنةكردني ئامارةكاني

WADI رَيكخراوي ئا:

كؤتايي ثَينجةمء بةشي

ناوضةي ئامارةكاني لةسةر سةرنجَيك ضةند
هةولَير:

WADIي رَيكخراوي ئامارةكاني بةثَيي
ئةَلماني بؤرووبةإووبوونةوةىخةتةنةكردني مَيينة،
ناحيةكاني دةوروبةري، قةزاو لةثارَيزطاي هةولَيرو
دذي لةهؤشياركردنةوةى بةشداربوون ئةوانةى
لة  كض ١٩٠٣ ذنء لةكؤي مَيينة، خةتةنةكردني
سؤران،  ناوضةي هةولَيرء دةوروبةري ٤٦ طوندي
مَيينة خةتةنةكردني ــةإووي رووب ــان ١٤٤٥ي
كؤي ٧٦٪ي بةإَيذةي بةوثَييةش بوونةتةوة،

خةتةنةكراون. بةشداربووان
٪٧٦ رَيذةي بة خةتةنةكردني مَيينة بووني
زؤر رَيذةيةكي هةولَير، ناوضةي لةطوندةكاني
خةتةنةكردن رَيذةي لة زياترة مةترسيدارةء بةرزو
ساَلي ئامارةكاني بةثَيي كة طةرميان لةناوضةي

تةنها  ١٤٨ طونددا لة رَيكخراوةكةمان ٢٠٠٨ي
هاوكاتلةسلَيمانيش رَيذةي٦١٪يتؤماركرابوو،

دةوروبةري  لة ٥٣ طوندي كض ٧٣٠ ذنء لةكؤي
خةتةنةكردني ــةإووي رووب ٤٧٥يان سلَيماني

.٪٦٥ بةإَيذةي واتة بوونةتةوة، مَيينة
ناوضةكانى هةولَيرء ثارَيزطاي بــةوةش
ناوضةي دواي دَيت  دووةم  ثلةي  بة  دةوروبةري
بةثَيي بوو، ٪٩٧ تيايدا خةتةنةكردن كة رانية

 .٢٠٠٨ ساَلي ئامارةكاني
ئةَلماني WADIي ئامارةكاني رَيكخراوي

مَيينة، خةتةنةكردني رووبةإووبونةوةى بؤ
ئامارانة ئةم دةورووبةري، هةولَيرء لةثارَيزطاي
رةواندوزو ناوضةي هةولَيرء سنووري لةطوندةكاني
لةو رَيكخراوةكة وةرطيراونء ديانا ســؤرانء
كضان ذنانء هؤشياركردنةوةى بؤ كاري ناوضانةدا

بوونة. مَيينة خةتةنةكردني دذي
بةشداربوويةك هةر كة ئامارةكة بةثَيي
بووةء رَيكخراوةكة ؤركشؤثةكاني خولء ئامادةى
خةتةنةكردني كردووة، لةراثرسييةكة  بةشداري
كة مةترسيدارة رَيذةيةكي طونددا لةهةندَي مَيينة

طوندانةية. ئةو مَيينةي كؤي ٪١٠٠
لةطوندةكاني مةجيداواي بؤ نمونة لةوانةش
ضةندين ، ناوطردانء شيرين، طلكةن سماق سةرو،
ذمارةي هةرة يان بةشداربووان كؤي طوندي ديكة

خةتةنةكرابوون. زؤريان
شاري سَي ئامارةدا هةر ئاماذةية لةم جَيي

لةناو سةردانيكراونء  رواندوز  ديانا، سؤران، 
مَيينة خةتةنةكردني شارانةدا ئةو طةإةكةكاني
طةإةكي لةضةندين بةنموونة بةربآلوة، زؤر
٢٥١يان مَيينة   ٤٠٤ لةكؤي شارةدا سَي ئةم
هةرضةندة ،٪٦٢ بةإَيذةي خةتةنةكرابوون. واتة
كةمترة، رَيذةيةكي بةطوندةكان بةبةراورد
شارة نمونة  وةك شارة  سَي ئةم بةوثَييةي  بةآلم 
دةكرَيت بؤ حسابيان كوردستان ثَيشكةوتوةكاني

مةترسيدارة. رَيذةية ئةم
تيمةكاني خؤشحاَلي جَيي زياتر ئةوةى
لةيةكَيك ئةَلمانيية، WADIي رَيكخراوي
لةبةشداربووني هيضكام ناوضةية ئةو لةطوندةكاني
خةتةنةنةكرابوون، هؤشياركردنةوةكة خولي
دياردةية بضوك ئةو لةطوندي ئةشكةلةي ئةويش

هيضيان  ١٦ بةشداربوو لةكؤي كة نةبوو، بووني
نةكرابوون. خةتةنة

بةإَيكرد خامؤشي ظاالنتاينيان بة زانكؤ كوإاني كضانء
بـوون تـر طــــــــــــــةنجانى لةضاوي دوور دةطـؤإييةوة سووريان طـوَلي دةداو رؤذةكة بة بايةخيان ئةوانةى

ظاالنتاين رؤذي
لة  ٢/١٤ بوو، كة
بةخامؤشي زانكؤ
هيض تَيثةإي،
لةنَيو كضَيك كوإء
بةدينةكرا زانكؤدا
خؤشةويستي طولَي
رؤذة ئةو ثَيبَيت،
زؤريَكيان الي
بايةخء بةبَي
الساييكردنةوة
وةسفدةكرَيت

فةتاح عومةر فؤتؤ: يادكردنةوةي ظاالنتاين لة سلَيماني              
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