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بةثيي ثالين تايبةت و دراسةيةكي ورد كارم ,  وةك سةرؤكي زانكؤ دةست بةكاربووم31/1/2004من لة / و

زياتر بةرةو , ةوةي وةك ثيويستييةكي هةنووكةيي طؤرانكاريي لة زانكؤ ئةجنام بدةين وبؤ ئ, كردووة
تاكو ئيستا توانيومانة طؤرانكاريي لة ثؤستة , بيخةينة بةردةم فةزايةكي كراوة, ثيشتري ببةين و

نتةري ئةمة جطة لة كردنةوةي سة, كارطيرييةكان و ثيكهاتةي زانكؤ و ضةندين كؤليذ ئةجنام بدةين
تويذينةوةي ستراتيذي و سةنتةري زمان و هاوكاريي لة دامةزراندين ئةكادميياي زانسيت كوردستان بؤ 

هةروةها بنيادناين كؤمةلَطاي , كؤكردنةوةي زانستمةنداين كورد لة هةموو ثارضةكاين كوردستان و ئةوروثا
 كار بةالي منةوة كة زؤر هةولَي بؤ بةآلم طرنطترين. هاوضةرخي بةشة ناوخؤيي شةهيد شةوكةت شيخ يةزدين

دةدةم بنيادناين كةمثي زانكؤية كة دةتوامن بلَيم سةرجةم كيشةكاين بالَةخانة و طشت ثيداويستييةكاين 
خويندن لة هةموو بوارةكاندا ضارةسةر دةكات و ِرؤلَيكي طةورة دةبيين لة ثيشخستين ِرةويت زانست و 

  .م ِراستيية دةسةمليينئايندةش ئة. خويندن لة زانكؤ
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). بةرةو ضاالكتر كردين ثةيوةندي نيوان زانكؤ و كؤمةلَطا(سة بريتية لة نناوي ِراستةقينةي ئةو كؤنفرا/ و
سة ثةيوةندي هةية بة سياسةيت كولتووري و بةرنامةي لةمةودواي زانكؤ وةك نةم كؤنفرابريكردنةوة ل

ئيمة لةو . دامةزراوةيةكي ئةكادمييي زانسيت بةسةنتةر و اليةنة كولتوورييةكاين تري ناو كؤمةلَطاوة
ن و دةيانةويت دلَسؤزي ئيمة, كة زؤربةي ئةوانةي سةرنج و تيبينيان لةسةر زانكؤكةمان هةيةبِروايةداين 

بؤية . لةطةلَماندا بري بكةنةوة و ثيشنيار و ِرةخنةكانيان بةشيوةيةكي ِرةمسي و ِراستةوخِؤ ئاراستة بكةن
ئيمة بريمان لةميين كؤنفرانسيك كردةوة تا طويِراديري بةشيكي زؤر لةو بةِريزانةي لةو بارةيةوة قسةي 

رانسانة بةردةوامي وةردةطرن و هةولَيكي زؤريش دةدري بؤ بيطومان ئةم ميين كؤنف. جديان هةية ببني
  .ِرةضاوكردين ئةو دةرئةجنامانةي لةويدا دةخريتة ِروو

 كي لةو جؤرة تةكليف دةكةين و دةستيان ثيمة ثسثؤر و ِرؤشنبري و خاوةن ِراكان بؤ كؤنفرانسيبؤية كايتَ ئي
بةئةركي سةرشاين خؤماين ,  ميوانداريان دةكةينيةوةويِراي ئ, هةلَدةطرين لة ذيان و كاروباري خؤيان

هةرضةندة . دةزانني لةبري ئةو زةمحةتةي بةئيمةوةي دةكيشن بري لة ثاداشيت ماديش بكةينةوة بؤيان
ئةمةش ثةيوةندي بةثيويست بوون و نةبووين ئةو بةِريزانةوة نيية و ئةركيكي ئيمة . ِرةمزيش بيت

  .انخستومانةتة سةر شاين خؤم
oŽïä@çbn†ŠíØ@O_óäa‹ÑäüØ@ãóÜ@óïïš@çbnóióà@ @

ناونيشاين كؤنفرانسةكة لةمبارةيةوة ئاشكراية و ثيم واية لة وةآلمي ثرسياري ثيشووي بةِريزتاندا / و
  .ئاماذةم بةمةبةسيت كؤنفرانسةكة كرد

oŽïä@ çbn†ŠíØ@ O@ ŽîŠói@ðÙŽîŠbmì@ óÜIÚnäóà@ çaŠóàbØ@ Hb@ óÜa†@oŽïä@ çbn†ŠíØ@îoŽïÜò†@I@ Z@Šó ó÷@ ÿbàó÷@ ñłbi@ðä‡åŽîí‚@ðäa Šòì

@ðÙŽïä†‹Ø@ÚmóèoŽïióä@oäaŒ@ñóäaìbÙ’aŠ~@aŒbä@oŽî‹äò†@ŽðÜ@ñïš@ñìbä@AA@çbïüîŠüÜbØói@ñŠónÐò†@ñ‹îó@Šó ó÷@çìa Šòì@aì@ðäbóØ
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†@çbØóïîŠbØb÷@bèói@óÜ@Òm@çaíu@ðÙŽï›Ø@ñbïäbØòHAA@~_òìó÷@üi@æŽïÜò†@@çbmŽîŠói@@

من لةالي , بةِريز مامؤستا كامةران مةنتك مرؤظيكي بةويذدانة نايةويت كةموكوِري لة زانكؤكةماندا هةبيت/ و
بةآلم ثيم خؤشة لة هةمان . خؤمةوة ِريزي زؤرم بؤ ئةم كةسانة هةية و بةردةواميش ئامادةم طوييان بؤ ِراديرم

سةبارةت بةوةي . لةطةلَيشماندا بري بكةنةوة و بواري طفتوطؤ كردن ثةرةثيبدةن, ِرةخنةمان يلَ دةطرنكاتدا كة 
هةر زانكؤ و ئةو ئةوة بةثلةي يةكةم , ئةطةر شتيك هةبيت لة كوردستاندا من خؤم بةخزمةتكاري بزامن

ئةوة لةبةر ئةوةية كة , رةتخؤمشدا طرنطي بدةم بة عونسووري ئافئةطةر من لة سياسةيت ئيداري . وآلتةية
ئةوجا . لةو بِروايةدام ئافرةت لةم كؤمةلَطايةي ئيمةدا مةحرووم كراون لة زؤر بواري ئيشكردن و بةشداربوون

. ئةمةيان بؤ ئيوة بةجيدةهيلَم, ياخود ئةسلَي ئاكار خؤيةيت, ئايا ئةمة تف كردنة لة بةها ئاكارييةكان
 ندن لة ماستةر و دكتؤرالةاليةكي ترةوة ئةطةر هةركةسيويسنت بؤ خويبكات كة ثي بةجيئةو داواكاريانة جي ,

ئيتر كوِري هةركةسيك بيت مايف ئةوةي هةية كة ئيمة وةك قوتابيةك ئاسانكاري بؤ بكةين و خزمةيت بكةين 
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من بؤ خؤم لةو . بةدةستهيناين بِروانامة و دواجار ضاالككردين لةبواري تايبةيت خؤيدا, بؤ خؤ ثيطةياندن
ان ثيويسيت بِروايةدام كة ثيويستة زانكؤ ئةو كادرة ضاالكانة بةرهةم يين كة دواِرؤذي كؤمةلَطا و ميللةتةكةم

حةز دةكةم ئةوةش بةبريي جةنابتان ينمةوة كة ِريذةي . بةيب ِرةضاوكردين ئةوةي كورِ و كضي كين, ثييانة
زؤر كةمترة لةو ِريذةي قوتابياين ديكة , سانن و بةهةقي خؤيان وةرطرياونئةو قوتابيانةي كوِر و كضي بةرثر

كة هةمان ماف و ئيمتيازيان هةية و لةسةر هةمان ئةو كورسيانة دادةنيشن كة لةناو ثؤلَدا بؤ هةمووان 
باآل بةثيي دةرضوون و تاقيكردنةوة بنةماي وةرطرتين قوتابياين ئةمسالَيش لة خويندين ... ئامادة كراون

   .بؤ تاقيكردنةوة بووة%) 30(بؤ كؤمنرةي هةر ضوار سالَي خويندن و %) 70(بووة كة 
oŽïä@çbn†ŠíØ@O@üÙäaŒ@ðäbØóïîü‚ìbä@ó’ói@ðä†‹Ø@•óia†@@ŠóóÜóÙŽïbó÷_@ @

, ن لة زانكؤ وةرطرياونبةشة ناوخؤييةكان بةسةر ئةو قوتابيانة دابةش دةكري كة لة شار و شارؤضكةكا/ و
, ئةم دابةش كردنةش لة كؤليذة ثزيشكييةكان لةسةر بنةماي كؤليذ نيشتةجي كراون لةبةر زياتر خويندنيان

جطة لةمةش , ئةوانيتر بةثيي ِريككةوتين قوتابيان لةنيوان خؤيان و شويين نيشتةجي بوونيان ثيدةدريت
يت بةشة ناوخؤييةكان ساآلنة دايدةِريذي بةر لة تةواوبووين سالَي ثةثيي ئةو ثالنةي كة بةِريوةبةراية

  .خويندن فؤرمي تايبةت بةسةر قوتابيان دابةش دةكريت بؤ هةلَبذاردين هاوِري و كةساين نزيكي خؤيان
oŽïä@çbn†ŠíØ@Oòíïåïi@ðäbØóïîü‚ìbä@ó’ói@üÙäaŒ@ðØûŠó@bîb÷AA@~Žðiò†@çbîó“ŽïØ@òìóäbmýóioŽïióè@_@ó÷@óÜ@‡äóš@bm@óäbïîü‚ìbä@ó’ói@ì

_óäbïïibmíÔ@ðmóà‚@ @

بةسةركردنةوةي بةشة ناوخؤييةكاين قوتابيان بةئةركي هةرة سةرةكي دةزانني و بةردةواميش شةوانة / و
بيطومان كيشةيان هةية و . ردؤتةوة و بةسةريشيان دةكةينةوةبةشة ناوخؤييةكاين قوتابيامنان بةسةرك

طةي ليين ضارةسةريان بؤ ِرؤذانةش لة ِريو شوي و ِري شةكانيان طفتوطؤي لةسةر دةكريذنةي تايبةتييةوة كي
بالَةخانةي بةشة ناوخؤيي بؤ قوتابيان بةكري طرتووة ) 130(دةدؤزريتةوة و زانكؤكةمان تاكو ئيستا نزيكةي 

ردين بةشة ناوخؤييةكان و هةلَبةتة ثيويستة ئاماذة بؤ ئةوة بكري كة ثِرؤذةيةكي طةورة و مةزين دروستك
ئيستا لة قؤناغي تةواو بوونداية كة سةرجةم مواسةفاتةكاين زانكؤ ثيشكةوتووةكاين جيهاين تيدا 

لةسةر شيوازيكي مؤديرن دروست كراوة دةتوامن بلَيم تا , هةموو ثيداويستيةكانةوة وبةرجةستة كراوة 
ساآلنةش بةبةردةوامي بةشة , ةكان ضارةسةر دةكاتِرادةيةكي ضاك طريوطرفيت قوتابياين بةشة ناوخؤيي

  .ناوخؤي دروست دةكريت تاكو كؤتايي بةطرفيت بةشة ناوخؤيةكان ديت
oŽïä@çbn†ŠíØ@Oaìb÷ˆûŠ@ðäbn†ŠíØ@óÜ@óØ@ñóäbïïibmíÔ@ìóÜ@ŠûŒI@bîŠíHçìímbè@@~@Žðuói@Žðu@ðäbb÷ói@çbïäbØòŠbØ@óîóè@çbîòìó÷@ðîóÝ 

_oŽî‹ØbäíØòìbm@•üÙäaŒ@÷@_òìì†‹Øóä@çbîüi@ð›ïè@bnŽï@ @

لة هةولَي ئةوةداية كة ئاسانكاري ثيويست ثيشكةشي ئةو قوتابيان كة لةبةر هةر سةرؤكايةيت زانكؤ / و
بؤ ئةم مةبةستةش شويين , هؤيةك بيت وآلتةكاين خؤيان بةجي دةهيلَن و ِروو لة هةريمي كوردستان دةكةن

ئةمة جطة لةو ِريزة , دري و لةثرسي كةموكوِرييةكانيان دةكؤلَريتةوةحةوانةوة و مووضةي مانطانةيان ثي دة
ويراي ئةمةش دةرمالَة زياتر لة قوتابياين , مةعنةوييةي كة تةنانةت خودي قوتابيانيش ثيشكةشيان دةكةن

@@.كوردستانان ثيدةدريت
oŽïä@çbn†ŠíØ@OpłóèˆûŠ@ðäbn†ŠíØ@ñóäbïïibmíÔ@ìó÷I@ça÷Hš@bm@çìímbè@_üÙäaŒ@óÜ@òìa‹Ø@üi@çbîŠbÙäbb÷@‡äó@ @

بةلَكو كةموكوِري بووين , بةشيوةيةكي ِرةها سةرؤكايةيت زانكؤ لةم كةموكوِريانة بةدةرةئيمة نالَيني / و
 بةرةو باشتر دةضني و قوتابياين  لةدواي سالَلَبةآلم ئةوةي طرنطة و هةسيت ثي دةكري ئةوا سا, هةية
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ِرةزامةنديش . ضةيان بؤ دابينكراوةووتابياين خؤمان دةزانني و شوين و موِرؤذهةآليت كوردستانيش بةق
  .لةسةر ئةوة وةرطرياوة كة دةرمالَةي زياتريان ثي بدريت

oŽïä@çbn†ŠíØ@O@æŽïÜò†@ÚŽïÜb@ìíàóèI™b‚@ßíjÔ@Hóïïä@~oŽî ò†Šòì@™b‚@ßíjÔ@ói@ðibmíÔ@ìb“ŽïÜói@çb’bq@ðšóØ@~@”ïÜbàó÷@bîb÷

ì†@o’@çbàóè_òìónŽïiò†@òŠbiì@ @

وةك سةرؤكايةيت زانكؤش لةسةر ِراسثاردةكاين ِريزدار , ئةمسالَ ديراسةيت هةموو ئةو ثيشهاتانة كراوة/ و
سةرؤكي ئةجنوومةين وةزيران بِريارمان داوة كة قبول خاس نةيب و ئةوانةي كة وةرطرياون بةثيي 

  .ة هاتوونمنرةكانيان لة ِريطاي مةلَبةندي وةرطرتين قوتابيانةو
oŽïä@çbn†ŠíØ@ O@çbïäbØbåïi@ñòìóä†‹Ùäòˆüä@ói@oò†@çbØò‰ŽïÜüØ@ ãaìò†@ðÙŽïrnò†@ÿó óÜ@ÚŽïÜb@ ìíàóèçóØò†@ ~@ðØóîóÝ @ómüi@•óàó÷

@bîb÷@çbïibmíÔ@ñŠûŒóàó÷@ñŠbØüè_óïïš@@ @

ان سةبارةت بةمةسةلةي نؤذنكردنةوة ئةوة هةر لةطةأل كؤتايي خويندن لة سالَي ِرابردوو دةستم/ و
 كؤلَيذانةيهةولَيش دةدةين ئةو , لةنؤذةنكردنةوةي كؤليذةكان كردووة سستيمان نةنواندووة
بةآلم هةندي لة كارةكان لة دةست ئيمة , نؤذةنكردنةوةيان ماوة كار لة ِرةويت خويندين قوتابيان نةكات

 .بؤ دانراوةمقاولةكان كارةكان لة كايت خؤي تةواو ناكةن سزاي ياسايي كاركردنيان , نيية
oŽïä@çbn†ŠíØ@ Opü‚@ñòìóåmbè@ÿó óÜ@~òìóîbåŽïè@püÙäaŒ@ðØóîbnüàbà@‡äóš@~@ÿó óÜ@óîóè@çbïØóïîŒaìbïu@@óäbîbnüàbà@ ìó÷@ bîb÷

_üm@ñýói@üÙäaŒ@ñ‹m@ðäbØbnüàbà@ @

ئةو مامؤستايانةي هةر لة كوردستان بووينة جيطاي ِريزن كة لة ناخؤشترين كاتدا دريذةيان بة / و
, مامؤستاي خاوةن ئةزموون و ميكانيزمي بةردةوامي ثرؤسةكة بووينة لة كوردستان, خزمةتكردين زانكؤ داوة

حكوومةيت هةريمي كوردستان و ِريزدار نيضريظان بارزاين سةرؤكي حكوومةت ِريزيكي تايبةيت لةو مامؤستا 
بؤ ئةوة هاتوونةتةوة خزمةت بةثرؤسةي ئةو مامؤستايانةش كة لة دةرةوة طةِراونةتةوة . بةِريزانة ناوة

ئاطةداري دوا ,  و و خويندين زانكؤ بكةن كة ساآلنيك لة دةرةوة ئةزموونيان وةرطرتووةزانست
هةسيت كورايةيت واي ليكردوون كة بةرةو وآلت , ثيشكةوتنةكاين زانسيت تازةن لة ثسثؤرييةكةيان

لة هةولَي ئةوةشداين كة بتوانني , مان جيطاي ِريزي ئيمةن و بةشداري بكةن لة ئةزمووين طةلةكةبطةِرينةوة
, زؤرترين مامؤستاياين زانكؤ بنيرين بؤ دةرةوةي وآلت بؤ بينيين مةشق و بةهيزكردين تواناي زانسيت و

  .وةرطرتين زانسيت مؤديرن لةبوارة جؤراو جؤرةكاندا
oŽïä@çbn†ŠíØ@OüÙäaŒ@üi@òŠóÐó@ì@ŠüØ@ìíàóè@ìó÷@~@ðšóØ_òìa†óä@ñììŠ@üÙäaŒ@ðä‡åŽîí‚@ðàónï@óÜ@ÛóåîŠü @ïè@bnŽï÷@íØòìbm@ @

بةلَكو طؤِران بةشيوةي ثلةداريي و ِريذةيي دروست ,  بيطومان دةرةجنامي طؤِران بةكتوثِري دةرناكةوي/و
واتا , بؤ منوونة شؤِرشي فةرةنسي خةبات و تيكؤشاين هزري بةر لة ساآلنيكي زؤري شؤِرشةكة بوو, دةبيت

كؤِر طيران , لة قالَيب تيورةوة ضووة قالَيب ثِراكتيك كة ئةويشيان قؤناغي زؤري بِري تاوةكو طةيشتة ئامانج
بؤ زياتر ليك تيطةيشنت و طفتوطؤ و بريوِرا طؤِرينةوة و نزيك بوونةوةي زياتر بناغةيةكي ضاكة بؤ زياتر 

ِرؤلَيكي  كادميي نيوان زانكؤكةمان و زانكؤكاين جيهانسةفةركردنيش بؤ بةهيزكردين ثةيوةندي ئة, لةيةكتر
نكاريش لة هةندي بوار ِروويداوة و لة زؤر بواري تريش ِروو طؤِرا, كارا دةبيين بؤ ثيشخستين زانكؤكةمان

هاوكات شتيك هةية كة دةيب بيزانني كة طؤِران ثرؤسةيةكة دنيايةك ضةمكطةليكي هزريي و ئةبستيمي , دةدات
 شلسةيف و فةرهةنطي لة هةناوي خؤيدا هةلَدةطري و دةيةويت لةنيو سةرجةم ِرةهةندةكاين بووندا ثةخو فة
بؤية هيض شتيك وةكو خؤي ناميين بةتايبةيت بواري ثةروةردة و زانست كة لةطةأل ِرايةلَةكاين , بكات
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مةوة كة دةي طؤظاريكي زانستيدا خوينمن لة تويذينةو, دونياي تةكنةلؤذياي نوي دةيب بة ِرؤذانة بطؤردريت
 جاريكي تر دوو هيندة 1960دواتر لة سالَي ,  دوو هيندة بوو850باس لةوة دةكات ثلةي زانياري لة سالَي 

ِرؤذ دوو ) 36(كةضي ئيستا هةر هةموو ,  جاريكي دي دوو هيندة بوو1990ثاشان لة ئاماريكي سالَي , بوو
ندة دةيبهي. 

@ çbn†ŠíØoŽïäOłb÷@ð’ŒŠòì@ñóäbî@ñ‹‚óÐ@ðØûŠó@ónîìíi@çüš@@ ~ŒŠòì@ Žðiò†@oŽî‹Žî‰jÜóè@ð’ŒŠòì@ðÙŽîŠaíi@ÚŽïóØ@ bïä†@ ìíàóè@óÜ’@çaí

oŽïi_@ @

منيش قبولَم , بةآلم ئةمة لةسةر تةكليفي وةرزشواناين يانةي ئاآل بوو,  بةلَي ِراستة وةرزشوان نةبوومية/و
 ِرةنطة ئةمةش لة ِرةفتارم لةطةلَيان ِرةنطي ,ان و الوان هةيةمن خؤشةويستييةكي زؤرم بؤ قوتابي, كرد

  .دابيتةوة
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