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شاخ�وان عوم�ر سل�مان

FORMAT

وه �و باسده �ه ن ل� ئ��مان�ا وەزارەت� وزە ب��اوكار� 
شارەوان��كان ل� ��موو گ�#ەك و شو�ن� م�حوەر��كان� 
ناو شارەكان، ب��)� حاو��� پاش�#( و خ)' و خاشاك، 
كارەبا ب�ر��م د�ن1 و مانگان�ش دا�ات� حكووم�ت ل�و 
��ند�ك  ل�  ئ6ستا  �)ر(��،  مل�)ن��ا  بچوكان�  پ:(ژە 
و�ال��ت� ئ�مر�كا ب��)� (( باوە)) سود ل� ئام6رەگ�وران� 
����و  بزو�ن�ر�ان  پانك�  ش6وە�  ل�  ك�  وەردەگرن 
ب:�ك� ز(ر وزە� ئ�ل�كتر�ك دروست ده �ه ن، ئاشكرا�� 
دەو��ت  ناتوان6ت  ن��و  دانپ�انراو  ��ر�م  حكووم�ت� 
ئ�حم�د  و�ستگ�ك��  با  بCاوژ�ت،  وا  پ6نگاڤ�  ئاسا 
ئ�سماع�ل بخ��ن� دەرەوە� بازن�� خزم�تگوزار��كان� 
ئ�م نووس�ن�، چونك� وەك ب1 ئوم6د� له  چه سپاند� 
ر�ژه � ١٧٪ بووجه � �وردستان، تاوەكو روناك��ك�� 
ما��كانمان ن�كات� چرخان �6ندە� گ��شتن� ق�تارەك�� 

سل6مان� ئ�مان پ6� ����.
راپ)رت� ك)م��6ك  ئاو�ن�  ل� ر(ژنام��  رابردوو  سا�� 
چاالك� بوار� ر�كخراوەكان� ك)م��گا� م�دەن� تا�ب�ت 
ب� ب�دواداچوون� ك6ش�� كارەبا بSوكرا��وە، س��رەك� 
��موو�  ك�  راپ)رت�ك�  دەرك�وت��  ب�پ6�  بوو  ئ�وە 
پشت ئ�ستوربوو ب�ك)م��6ك داتاو زان�ار� م�لموس، 
ئ�و�ش  �ه   گرتبووە،  ب�خ)ە  س��ر�  ئاماژە��ك� 
ج)ر�ك� ل� گ�ندە��كردن� ما' و س�روەت و سامان� 
وXت، ناوەر(ك� راپ)رت�ك� دە�گووت نز�ك� ١٠٠ تا ١٥٠ 
س�رچاوەكان�  ��ردوو  كارەبا�  گشت�  ك)�  م6گاوات 
ب�نداو� دووكان و دەرب�ند�خان ب) دەوائ�ر و ك)مپان�او 
ما�� ب�رپرس�كان و بارەگاح�زب� و ك�نا��كان� راگ��اندن 
و م)ت6ل و �او�ن���وارەكان� شار� سل6مان� دە#وات، 
ك)نتر(��  گ�وەر�  ب�رپرس6ك�  ب�ل6دوان�  راپ)رت�ك� 
كارەبا ك)تا�د�ت، دەف�رموو�ت گ�ر ئ�و كارەبا�� ��موو� 
داب�ش�   Zس�رل�نو و  وەزارەت  خ�ز�ن��  بگ�#�ت�وە 
�اوXت�ان بكر�ت�وە ب� ��كسان�، ��ر ما�6ك ٨ تا ١٠ 

سعات كارەبا� ب�ردەوام� دەب6ت.
 ت6ناگ�م ب)چ� ف�رمانگ�و وەزارەت و بارەگاكان� د�ك�� 
حكووم� و ح�زب� ل� كات6كدا ت�ن�ا ن�خ)شخان�كان� 
پ6و�ست�،  كارەبا�  ب�ردەوام  ر(ژان�  ك�  ل6دەرچ6ت، 
ل�  ر(ژان�  �ان ح�زب�  گ�رنا ��چ شو�ن6ك� حكووم� 
ش�ش سعات تا��شت سعات ز�اتر كارەبا� ناو�ت،  ب) 
خ)�ان ل�س�ر خ�رج� و تچ6وون� م�زان��و ن�سر��كان�ان 
�ان  وەزارەت  ئ6ستا  ب�كارنا�6نن،  كارەبا�  موەل�دات� 
بارەگا� ح�زب� ���� ب�ردەوام ب�ست و چوار كاتژم6ر 
كارەبا� فول� ب�ش� دووگ�رەك� گ�ورە� شار�ك� وەكو 
��ول6ر ب)خ)�ان دەب�ن، گ�ر ئ�وەش مووك�ن ناب6ت با 
ل�دوا� دەوام�وە كارەبا� ئ�و شو�نان� بب:�ت و تاوەكو 
ب��ان��ك�� بدر�ت�وە ماXن و خ��ك� م�دەن�، ئ�وەش�ان 

��ر باشترە.
ب)  كارەبا  وەزارەت�  ك�  س�اس�تان��  ل�و  ��ك6ك 
دەسپ6وەگرتن� كارەبا ب�ت�ما�� ب�گر�ت� ب�ر ب�ركردن�وە�� 
دروستكردن�  �ان  ما�6ك،  ��ر  ب)  سرك6ت  دانان�  ل� 
وXتان�  داخ�_كردن� (ك)د) وەك  و  كارت  س�ست�م� 
پ6شك�وتوو، ب�Xم پ6و�ست� وەزارەت ب�ر ل� ب�رگرتن�وە� 
ئ�و ��موو م6گاوات�� كارەبا� ناوچ�پ�ش�ساز��كان، و 
زەب�الح�كان،  ك)مپان�ا  و  ئ�ست6رەكان،  پ6نج  م)ت6ل� 
بكات�وە ك� ��موو�ان ب) قازانج� گ�رفان� خ)�ان ب�ت�ن�ا 
ڤ)�ت�كان� كارەبا سود ل6دەب�نن، ب�ب1 ئ�وە� ك�متر�ن 

سود�ان ��ب6ت ب) حكووم�ت. 
پ6م وا�� گ�ر وان�كر�ت ن�ك ٧٠٠ تا ١٠٠٠ م6گاوات كارەبا 
ب�ش� كوردستان ناكات، ب��كو تا ر�ژە� ب�ر��م6Cنان� 
بازار  ئاست�  ل�گ���شدا  داب6ت،  ل�ب�رزبوون�وه   وزە 
كارگ�و  ك)مپان�او  پ6داو�ست�  و  ئابوور�  گ�ش��  و 
شو�ن�كان� د�ك�ش كارەبا� ز�اتردەبن، به مه ش �ه و�� 
چه ند�ن سا�ه � چاره سه ر� به ئ6شتر�ن �6شه  كه  �اره با�ه  
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ف�رمانب�ر ئ�و چ�ن��ه  ك� ل� حكوم�تدا كارا�� 
خ)�� ���� ل�س�ر خزم�تكردن ب�دام و دەزگاكان 
وە ��ورە�ا پ6شخستن� كاروبار� حكوم�ت. ب)�� 
ئ�مت�از�ك  دانان� چ�ند  ب�  ��ستاوە  حكوم�ت�ش 
ئ�مت�ازان�  ل�و  ��ك6ك  ك�  ف�رمانب�ر  چ�ن�  ب) 
بر�ت��� ل� پ6دان� زەو� ب) ف�رمانب�ر ب� گو�رە� 
ر�نما���كان ك� ل�ال��ن حكوم�ت�وە په �:ەو دەكر�ت، 
ك� ��ك6ك ل�و م�رجان� ��بوون� خا�� ب) ف�رمانب�ر 

ك� بر�ت��� ل� خزم�ت� كاركردن و خ6زان و مندا' 
حكوم�ت  ك�  كات��  ئ�و  دەك�و�ت�  ئ�و�ش  ك� 
پالن� ��بوون� زەو� ب) ف�رمانب�ر دادە#�ژZ و ب� 
تا  دا�دەن1.  حكوم�ت  ك�  خا'  ��بوون�  گو�رە� 
ئ6رە ز(ر ئاسا��� ئ�وە� ج6� باس� ئ�و ب:�ارە�� 
ك� ئ�گ�ر ��ر ف�رمانب�ر�ك ل� (١٥) سال خزم�ت 
ب�س�رەوە� ��ب6ت ئ�توان6ت خ)� خان�نش�ن بكات 
ك� ج6� سوپاس و دەستخ)ش�� و ب�سوود� چ�ن� 

ف�رمانب�ران دەشك6ت�وە، ب�Xم ز(ر ل�و ف�رمانب�ران�� 
خ)�ان  ح�زناك�ن  دە�انگر�ت�وە  ب:�ارە  ئ�م  ك� 
خان�نش�ن بك�ن، ل�ب�رئ�وە� تا ئ6ستا ف�رمانب�ر 
���� ك)� خا��كان� ل�س�روو� (٢٠) خا��، ب�Xم 
تائ6ستا سوودم�ند ن�بووه  ل� زەو� وەرگرتن. ب)�� 
پ6شن�ار دەك�م ب) ال��ن� پ��وەندار پالن6ك ��ب6ت 
ب) ئ�و ف�رمانب�ران�� ك� خزم�ت�ان ل�س�روو� (١٥) 
بكر�ن،  زەو�6ك خان�نش�ن  پارچ�  ب�پ6دان�  سا�� 

ئ�وسا ز(ر ل�و ف�رمانب�ران� ��ك�م دەگ�ن ب� ماف� 
خ)�ان دووەم�ش ف�رمانب�ر�ك� ��كجار ز(ر خ)�ان 
خان�نش�ن دەك�ن، دەش6ت ل� شو�ن� ئ�وان �6ز�ك� 
 Zندر�ئ�مان دابم�زر �ب�توانا ترو كارام�تر ل� ج�ات

ب) خزم�تكردن� �اوXت�ان .

كاروان ساب�ر مست�فا
ف�رمانب�ر

پ�شن�ارك
 ب�

 حكوم�ت

ل� ر�ژان� (٤/٣) ب) (٢٠٠٨/٤/٧) #�كخراو� 
ئاشت� ج�Cان�، ل� وXت� ك)ر�ا ل� شار� "س�ئ)ل" 
ل�ژ�ر ناو� "ك)نفرانس� ئاشت� ب) س�ركردەكان" ب� 
ب�شدار� س�ر(ك و با�و�ز� (٩١) دەو��ت و ب� 

ب�شدار� (٣٥٠) ئ�ندام، ك)نگرە� خ)� ب�ست.
ل�م ك)نگرە��دا ب�#�زان "ن�جات باپ�ر" سكرت6ر� 
(�.ل.د.ك) و "ر�ناس جان)" سكرت6ر� (�.ق.ك) 
ع6راق،  ئاشت�  با�و�ز�  وەك  ئام6د�،  ش�ر�ن 
ب�شداربوون و ��ر ��ك ل� ب�#�زان سكرت6ر� الوان 
و قوتاب�ان ب:وانام�� ئاشت�ان پ1 ب�خشرا و ب�  
ف�رم� بوون� ئ�ندام� #�كخراوەك�و نو�ن�ر� ئاشت� 

ل� ع6راق.
ئ�م  دەرەنجام�كان�  و  چ)ن��ت�  ب�  س�بارەت 
ب�شدار� كردن�، ب�ر�ز "ن�جات باپ�ر" ب�م ش6وە�� 

ب) #(ژنام�ك�مان �ات� ئاخافتن:
ئاشت�  ر�كخراو�  "شاند�ك�  ل�م�وب�ر  ماوە��ك 
ج�Cان�" ك� بر�ت� بوو ل� مست�ر "د�ڤ�د"و م�ست�ر 
"ئارت" �ه  خ��ك� كوردستان� ع6راق�و ل� ئ�مر�كا 

كرد، چاو�ان  كوردستان�ان  دادەن�ش1، س�ردان� 
ب� س�ر(ك� ��ر�م و ��ند�ك ب�رپرس� حكوم� 

و حزب ك�وت.
كوردستان  ك�  ب�وە�  بوون  س�رسام  شاندەك� 
ج6گا� پ6ك�وە ژ�ان� ��موو خ��ك6ك� دوور ل� 

م�ز��ب و ئا��ن و ن�ت�وەگ�ر�.
ف�رم�  ب�  ر�كخراوە  ئ�م  گ�#ان�وە�ان،  دوا� 
"ر�ناس  و  ئام6د�"  "ش�ر�ن  ب)  بانگ6Cشتنام�� 
جان)" و من نارد، ل�ب�ر ئ�وە� ل�ع6راقدا نو�ن�ر�ان 
ن���، ئ6م��ان وەكو ��ر�م6ك� س�رب� ع6راق ب� 
كردو  ن�شان  دەست  ل�ع6راق  ئاشت�  با�)�ز� 

ب�شدار� ك)نگرە �ه   بو�ن.
ر(ژ� ��ك�م وتار خو�ندن�وە بوو ل�ال��ن با�)�زو 
ئام6د�ش  ش�ر�ن  وXتان�وە،  س�ر(ك�  نو�ن�رو 
وتار�ك� خو�ندن�وە ل�س�ر #ەوش و ز�اتر ناساندن� 

��ر�م� كوردستان ب� ك)نگرەك�.
#(ژان� دواتر نز�ك�� (١٦-١٨) محازەرات پ6شك�ش 
كران، ك� محازەرە��ك�ان تا�ب�ت بوو ب� ��ر�م� 

كوردستان ل�ال��ن مست�ر ئارت�وە ب� ئ�جاب� رەوش� 
��ر�م� كوردستان�ان خستن�#وو چ ل�#وو� س�اس� 

و ب�رق�رار� ئ�من و ئابوور� و .....���وە.
دە�انگوت ئ�گ�ر وX ت6ك پ6و�ست� ب�م ر�كخراوە� 
ئ6م�  ئ�وا  بك��ن،  ت6دا  كار�  ك�  ب6ت  ئ6م� 

پ6و�ست�مان ب� كوردستان� ك� كار� ت6دا بك��ن.
س�بارەت ب� دەسك�وت و سوود� ب�شدار� كردن�ك� 
ب�#�ز سكرت6ر� الوان گوت�: ك)نگرەك� ز(رباش بوو 

و ئ�نجام� باس�ش� ل6ك�وت�وە.
��ك�م: دەسك�وت ئ�وەبوو ك� محازەرە��ك� تا�ب�ت 

ل�س�ر كوردستان پ6شك�شكرا.
دووەم: ب:�ارە ل�مانگ� (٧) ئ�مسال ك)نگرە��ك� 
ج�Cان�، ب) الوان ل�شار� "پاركوا�" ساز بكر�ت 
ئ6م�ش وەكو ��ك6ت� الوان ب� ف�رم� بانگ6Cشت� 

ئ�و ك)نگرە�� دەكر��ن.
س��6م: داوامان كرد ك� ك)نگرە��ك� ر�كخراو� 
ئاشت� ل� كوردستان سازبدر�ت، م�بدەئ��ن ئ�وان 
#از� بوون� ك� ك)نگرە� مانگ� (١٠) ل� كوردستان 
ب6ت ب) ئ�م م�ب�ست�ش #ەنگ� مانگ� (٧) س�ردان� 

كوردستان بك�ن�وە.
نو�ن�ران�  بال)�زو  ل�گ�'  ل�گ�ل ز(ر�ك  چوارەم: 
ل�  پ6وەند�  پرد�ك�  و  ��بوو  د�دارمان  والتان 

ن6وانمان دروست بوو.
ل�ك)تا�� دەم�وZ ئ�وەش ب_6م ك� ئ6م� د�دارمان 
كردووە  ر�كخراوەك�  ناو  دووەم�  ك�س  ل�گ�ل 

ك�كو#� دام�زر�ن�ر� ر�كخراوەك���.
شا��ن� وتن� ئ�م ر�كخراوە�� ز�اتر ل� (٥٠) سال 
دام�زراوەو  ك)ر���وە  خ6زان6ك�  ل�ال��ن  دەب6ت 
"ر�كخراو�  ب)  گ)#اوە  ناوەك��   (٢٠٠١) ل�سا�� 
وXت   (١٢٠) ر�كخراوەدا  ل�م  ج�Cان�"  ئاشت� 
ئ�ندامن ت�ا�داو، ��رس1 مانگ جار�ك ل�وXت6ك 
س�بارەت ب�رەوش� ئاشت� ك)نگرە��ك سازدەكات 
و، ل�بوار� ئاشت�دا ب:وانام�� ئاشت� دەب�خش6ت� 

س�ر(ك و ب�رپرسان.
كاردەكات  تاك  بن�ما�  ل�س�ر  ر�كخراوە��  ئ�م 
و ل�وXتان لق�ان ن��، ب��كو وەكو تاك بال)�ز� 
ئاشت�ان ���� و ��رك�شوەرەو ك�س6ك س�رپ�رشت� 

دەكات. 
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ئ�نفال م�رگ6ك� ب�ك)م�' بوو ب) ��موو 
خ��ك� كوردستان، پالن6ك بوو م�ب�ست 
مر(ڤ�  س:�ن�و�  و  ل�ناوبردن  ت�6دا 
ب�رپرسان  ال��ن  ل�  گ�رچ�  بوو،  كورد 
ل�وە  باس  و س�اس��كان  ر(شنب�ران  و 
دەكر�ت ك� ئ6م�� كورد پاش كارەسات� 
ج�رگب:ەك� ب�ت�واوەت� ل� ماناكان� ئ�و 
چ  ب�عس  زان�مان  و  گ��شت�ن  پالن� 
ئامانج6ك� ب�شارەوە� �6شت)ت�وە، ب�Xم 
من پ6م وا�� �6شتا ز(ر� دەو�ت تاوەكو 
ئ6م� ل� م�ب�ست� ئاشكرا و شاراوەكان� 

ئ�نفال بگ��ن.
ترسناك�ك�  كردە  ل�  ب�ئاشكرا  ئ�وە� 
دە�وست  ب�عس  ك�  ئ�وەبوو  د�اربوو، 
ك)م��6ك خ��ك� گوندنش�ن و دان�شتوان� 
ك�  شو�نان��  ئ�و  و  شار  دەرەوە� 
چاالك�  س�رب�ستان�  ت6دا  پ6شم�رگ� 
خ��ك�ك�ش�  و  بكات  و�ران  دەكرد 
��ند�ك�ان راگو�ز�ت و ��ند�ك� ز�اتر�ش� 

ز�ندەب�چا' بكات، وە ش�#� #ق� خ)� 
بكات،  ناوچان�  ئ�و  خ��ك�  ل�گ�' 
ب�Xم دەكر�ت ئ6م� ب� ل�ب�ر چاوگرتن� 
بارود(خ� ئ�م:(� كوردستان گ�ورەتر�ن 
و  ت6بگ��ن  ترسناك�  پ:(س�  ئ�و  مانا� 

ز�ان�كان� بزان�ن.
ل�س�رەتا�  ��ر  وXت6ك  ��موو  د�ارە 
��نگاونان� ب�رەو دروستكردن� دەو��ت� 
ژ�رخان�  پت�وكردن�  ل�  ب�ر  س�رب�خ) 
ر�گا�  ل�  و  دەكات�وە  خ)�  ئابوور� 
و  كشتوكا'  گ�ش�پ6دان�  و  بوژاندن�وە 
ژ�رخان6ك�  �6نان  ب�ر��م  كارگ�كان� 
دروست  ب)خ)�  گ�ورە�  ئابوور� 
دەكات، ب�Xم ب�عس دە�زان� ر(ژ�ك ل� 
ر(ژان كوردستان� ل�دەستدەچ6ت، ب)�� 
د�Cات  و�رانكردن�  ر�گا�  ل�  دە�و�ست 
ئ�و  دون�ا  ل���موو  ك�  ئاوا���كان  و 
ئابوور�  ج6گا�ان� س�رچاوە� س�رەك� 
كشتوكا��ن گورز�ك� گ�ورە ل� دا�اتوو� 

ب��ان�  گ�ر  وابكات  و  بدات  كوردستان 
بك�و�ت� دەست�  كورد دەس�Xت� خ)� 
ل�  سود  كورت  ب�ماوە��ك�  ن�توان6ت 
د�Cات�كان�  ئابوو��كان�  س�رچاوە 

وەرگر�ت و خ)� پ1 ب�#�وە ببات.
د�ارە دەب6ت دان ب�و راست�� بن�6ن ئ�گ�ر 
ل�  ب�عس  ب6ت، ك� حكووم�ت�  تا��ش 
پ6كان� ئ�و ئامانج�� س�رك�وتوو بوو و 
ل�  ئ�وەتا ئ�م:( د�Cات�كان� كوردستان 
س�دا چل� پ6داو�ست� كشتوكا�� خ��ك� 
داب�ن ناك�ن، ب��كو ناچار�ن ب) ك�رەوز و 
پ�ساز و س_ق�ش پ�ناب�ر�ن� ب�ر دەرەوە، 
ب�داخ�وە حكووم�ت� ��ر�م�ش ن��توان� 
ب�و  ب�رامب�ر  ز�رەكان�  ور�ا�ان�و  ب� 
س�است� گSوە� ب�عس��كان بجو�6ت�وە 
ب)  دار�ژ�ت  پالن  ئ�وە�  ل�ج�ات�  و 
دەسگرتن�  و  گوندەكان  بوژاندن�وە� 
گوندەكان،  ب)  گ�#ان�وە�ان  ل�  خ��ك 
ب� دام�زراندن و كردن� ز(رب��  ��ستا 

دان�شتوان� گوندەكان ب� مووچ�خ)ر.
ئ6م�  ك�  راست��بزان�ن  ئ�و  .دەب6ت 
س�رب�خ)ن�ن�،  وXت6ك�  ل�وە�  ج�ا 
پ�ش�ساز�  وXت6ك�  ناشتوان�ن  �اوكات 
ب��كو  ب�ن،  كارەگ���  ب�ر��م6Cن�  و 
د�سان�وە  ئ�وە��  ئ6م�  كار�  چاكتر�ن 
ب�پالن6ك� سترات�ژ� گوندەكان ئاوەدان 
بك��ن�وە، دەكرا حكووم�ت� ��ر�م وەك 
بناغ��  ب�رد�  ئ�نفال  �اد�  ل�  چ)ن 
ب)  ن�شت�ج6كردن�  خانوو��ك�  چ�ند 
خ��ك� ل6ق�وماو دانا، ئاوە�اش ل�و �ادە 
حكووم�ت� ��ر�م گ�ورەتر�ن �اوكار� و 
پا�پشت� پ6شك�ش� خ��ك� گوندەكان 

كردبا.
ئ�نفال �ات و ر(�شت ��وادار�ن كارەسات� 
وا ج�رگب: ب�س�ر ��چ گ�ل و ن�ت�وە��ك� 
س�رو� ئ�و زەم�ن� ن��6ت، ب�Xم دەب6ت 
ب)  پ6ك�رمان  ق�ناع�ت  وەXم6ك�  ئ6م� 
وتم  ��ب6ت،وەكو  كارەسات�ك�  گ�ورە�� 

مر(��  كارەسات�  گ�ورەتر�ن  ئ�نفال 
بوو، ب�Xم پ6م وا�� ل�وەش گ�ورەتر ئ�و 
كارەسات� ئابوور��� بوو ك� ��موومان� 
توش� ئ�و دەردە گران��� ئ�م:(كرد، گ�ر 
��ركار�ك بك��ن ب) پ6شخستن� وXتمان 
چاون�گر�ن  ل�ب�ر  ئابوور�  ژ�رخان� 
ن�كردب6ت،  ��چمان  وا��  ئ�وە  وەكو 
س�رەك�  س�رچاوە�  د�Cات�كان  ب)�� 

ئابوور�مانن دەب1 ئاوەدان�ان بك��ن�وە.

ئ�نفال ئابور%مان� ئ�نفالكرد؟

دە�ام ع�بدولباق� 

ئا: پرس


