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   باشووری کوردستان-ولر هه 15-7-2006

  کات شتیاران ده تی به گه هی ئاسمانی ساوان سوکایه
  

  !وه نه شت بکه بۆ کوردستان گههی ئاسمانی ساوان خوازن به  ی که ده شتیارانه و گه ئهموو  بۆ هه
  

ی  وه ته ئه ستۆ بۆ گواستنه ی هاونیشتمانیانی گرتووه وه رکی گواستنه ی که ئه و هنه ککه له هلی ئاسمانی ساوان یه
کانی کاتی فنی  شتیاره ب پرس و ئاگای گه هیه به و ئه. وروپا و باشوری کوردستان هاونیشتمانیانی کورد له نوان ئه

کات و گۆی ناداته   دهتی و سوکایهگوڕت  ده) ولر و سلمانی ی هه له فگه(ستانری کوردوتی له باشو کان به تایبه فۆکه
  .وه بووشیان ناکاته ره کات  و کاری هاوتیان و قه

  
شتیار بۆ شاری  گهک  کی هی ساوان کۆمه یه وه فرۆکه ولره ی هه  بیاربوو له فگه2006-7- 14یانی ڕۆژی  ر له به سه

کی  مهوه و کۆ یانییه  به9ندکی تریان له  وه، هه یانییه  ی به3شتیار له کاتژمری  ندێ گه وه، هه تهستۆکھۆم بگوز
  .بوون ش هه وته که و په کاندا مندای کۆرپه شتیاره له ناو گه. فن  ده10تریش پیان ووترابوو که کاتژمر 

  
کان  شتیاره بت گه یان که ده گه و ڕایان گه هاتن بۆ ف10ری ساوان بوون، کاتژمری  لۆالن  و دووانی تر که نونه

وه و  ولره ی شاری هه وه ره کانی ده کان له شاره شتیاره ی گه نی باسه زۆربه شایه. فتیه نا ۆکهوه و هیچ ف ڕنه بگه
  .م پ مابوو یان که ندکیشیان پاره ، هه.یان زۆر دووربوو وه رانه ی گه هاتبوون و ڕگه
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ن و  تی هاوتیانی کورد بده بوون یارمه نه کانی ساوان، که ئاماده ره شتیارانی له نونه یی  گه  توڕهش بووه هۆی وه ئه

خانه کاتک  یشته الی ئاسایشی فرۆکه  گهکه اچار کشهن. کان بۆ سود شتیاره ی گه وه ستنهان بۆ گو ی دی ڕکبخه یه فۆکه
شتیاران کردو  تیان به گه ت سوکایه نانه ته . بن  ههوه و و  هندزبان خۆیان ییستو وکانی هی ئاسمانی ساوان نده کارمه

نده س کاتی  رچه کردووه، هه نیان نهای هی ئاسمانی ساو ردانی نوسینگه وان خۆیان سه  که ئهتاوانباریان کردن
  .  مان ڕۆژدا ب بوونی فۆکه له هه شتیاران درابوو به وه به گه گواستنه

  
تی کاک تاهیر  شتیارانیان کرد، به تایبه وه پشتیوانی گه ڕی دسۆزیه وپه ولر به ی هه خانه ری فۆکه به ڕوه و به ئاسایش 

. وه کان بدۆزنه شتیاره ی گه وه ک بۆ گواستنه یه بت چاره کانی ساوان کرد که ده نده ک کارمهک  له یهورامی، که داوای هه
کان  شتیاره ی بۆ گه ناوه سه ولردا هۆتل  و شونی حه ی هه شتیاران و ئاسایشی فگه رانی ساوان له ژیر گوشاری گه نونه
  .ر کرد مسۆگه

  
وه یادیان،  کانی تورکیای هنایه رمه نده ن هلی ئاسمانی ساوان، جه شتیارانی کورد له الیه ڕۆکردنی گه سخه درۆ کردن و ده

ننه  یه بگه م کشه که پک هناو بیاریان دا که ئه له ناو فۆکه انۆیتستۆكی پر مانگ  لیست16 ڕۆی شتیاران  گهبۆیه 
یه، تاکو چیدی یاساکانی فین و  ی تدایه هه تدارانی وتی سود و وتانی دی که هی ئاسمانی ساوان نوسینگه سه ده

  . کرت ن هی ئاسمانی ساوان  پشل نه الیه شتیاران له ڕزی گه
  

ووردی و له  وه، با به  نه شت بکه خوازن به هی ئاسمانی ساوان بۆ کوردستان گه ی که ده شتیارانه  گهو دووباره با ئه
تی له باشووری  و هه، به تایبه ندانی ئه ندێ کارمه تی هه ونه داوی سووکایه که وه و نه و هه بکونه ین و گفتی ئه به

  . یه شتیارانه و گه کانی ئه ش لیستی ناوه وه ی خواره مه ئه. ر نیه وه ره کوردستان که هشتا یاسا تیادا سه
  



  

  



  
  

  .کان  و ڕۆژنامهکان موو سایته وه بۆ هه ته نردراوه به م بابه یه ئه م کشه ر گرنگی ئه تبینی له به


