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  وةهاب شاه حممدوةهاب شاه حممد.... .... بذاردن بذاردن لَلَاي هةاي هةووكارةكاين دكارةكاين د
  

چوونکة زؤر لةو کثشة ، ئةگةرچی وانابث، ئةگةر بثتوو هةصبژاردن بةخواست و ئارةزووی کورد تةواوبوو
هةتا لة گةص وصاتانی ، گةورانةی کورد ساغ نةبؤتةوة لةگةص اليةنة سياسثکانی عةرةبی و غةيری عةرةبی

بؤ منوونة کثشةی ، تةکانی خواسک رازی نني کة کورد بگاتة ئاوات وشتيش کة بة هيچ جؤرثدةوروپ
زؤر مةسةلةی جؤری فيدرالی کة کورد داوای دةکات وة ، کةرکوک و ناوچة ئازادکراوةکانی تری کوردستان

  . شتی تر
کة لة ، بؤ چارةسةرکردنی کثشةکانی ناوةوة چی بکةين  پاش تةواوبوونی هةصبژاردن دةبث ئثمةی کورد

  ؟  دةرةکثکان کةمتر نيةکثشة
، ئاوکارةبا، تةندرووستی، رثگاوبان، خوثندن، خانووبةرة، کثشةی بثکاری، هةندث لةو کثشانة

دام و دةزگاکانی دةوصةت وة لة هةمووی گرنگتر بةرتيل خواردن بةرثگای دةسةصات و خزم و ، گةجنان
  .  هةوصی چارةسةرکردنی دةداتکة دنيای مودثرن و شارستانی هةميشة غةمی بؤ دةخوات و، خزمايةتی

، ئةم کثشانةی سةرةوة لة کؤمةصگا مةدةنثکان سياسةتی رؤژانةی هةموو دةسةصاتدارانةو خةصک و
دةزگاکانی مثديا کؤنترؤلی دةکةن و کةم و کؤرثکانی لةناو خةصک ئاشکرا دةکةن بؤ دووبارة 

  . نةبوونةوةيان
ةبثتة هؤی خراپ کردن و بةرةو پاشةوة بردنی باری چونکة د، ديارة بثکاری گةورةترين کثشةی وصاتانة

درووست  و پاصنانی خةصکية بؤ کاری نابةجث، گترکة لةهةمووی گرن، نثکةوةاليةخثزان و تاک لةهةموو 
لةهةموو کةسثک زياتر ، يکی ئةو کةسة بثکارةنکردنی بارثکی دةروونی خراپة بؤ هةموو ئةو کةسانةی نز

ؤژی هةموو کؤمةصگای  دوارچونکة مناص، ة ناو خثزان لة هةموو رووثکةوةکاريگةری لةسةر منداص دةبث ل
  . لةسةر بنيات دةکرث

خانوی بة کؤمةص بة کاتثکی ) ساختمان (کثشةی بثخانويي لة زؤر وصاتانی جيهان لةرثگای درووستکردنی
ن کةرتی ئازاد و بة دانانی کؤمپانيای هاوبةش لة نثوا، وةيان کةرتی ئازاد، خثرا لة اليةن شارةوانيةوة

 بؤ خةصکی بة شثوةثکی مودثرن و بة ئةندازةی جياواز) شقه (ئةو خانوانة وةک ئةپارمتان. شارةوانيةوة
يان ئةپارمتانانة دةکرث بة ، ئةم خانوانة.  تةواوی زؤرينةی ئةندامانی خثزاندووای ئامارثکی، بثخانوو

  . قةرز وةيان کرث بدرث بةو خةصکانةی کة بث خانوبةرةن
چوونکة تاکوو ئثستا هةر لة سةر ، وثندن لة کوردستان ثکثکة لة کثشة هةرة گةورةکانی ناو کؤمةصخ

وة هيچ گؤرانکارثکی ، شثوة کالسيکية کؤنةکةی ساصانی چل و پةجنای وصاتی عرياق بةرثوة دةچث
ة يان خؤيان پثويستيان بردةتوامن بصثم کة مامؤستاکامنان زؤربةی زؤ، ئةوتؤی لةسةر نةکراوة

  . تابی سوديان لثوةربگرثمامؤستای پسپؤر هةية بؤ ئةوةی بتوانن رؤصی مامؤستای ببينن و قو
،  زؤر لةو وانانةی لة قوتاخبانةو پةميانگاکان دةخؤثندرثن بث کةصک و لةگةص رؤژگاری ئةمرؤ ناگوجنث

دثکی ئةوتؤيان سو، ئةگةر خوثندنی باصا بث يان پةميانگا، زؤر لةو قوتابيانةی خؤثندن تةواو دةکةن
زؤر لةو ، قوتاخبانةکان پثويستيان بة تازةکردنةوة هةية. نابث بؤ کؤمةص لة رووی بةرهةم هثنانةوة

قوتابيش دةبث وةرگرتنی لة خؤثندنی ، وانانةی دةخوثندرثن پثويستة گؤرانکاری بنةرةتيان بةسةر بکرث
پثويستة رثگا بؤ قوتابيانی . منرةکانینةک تةا بة گوثرةی ، باصاو و پةميانگاکان ئارةزوومةندانة بث
ن بؤيان لةو ئةويش لةرثگای دووبارةکردنةوةی ساصی خوثند، منرة نزم لة هةندث وانة خؤش بکرث

  . بؤ بةرزکردنةوةی منرة نزمةکانيان، وانانة
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ماموستا و  پةيوةندث نثوان مامؤستاو خوثندکار تةا پةيوةندثکی پيشةی نةبث و دةبث خوثندکار
چونکة زؤر لةو خوثندکارانةی کثشةی تريان ، نديان هاورثانة بث بؤ نزيکبوونةوةيان لةيةکترپةيوة

ئةگةرچی هاوکاری ، هةية لةدةرةوةی قوتاخبانةکان بتوانن بة هاوکاری مامؤستاکان چارةسةری بکةن
  . ئامؤژگاريشبث

ثتة هؤی زيادبوونی ئةمةش دةب، ن کةمةصزؤربةی زؤی رثگاوبانةکانی کوردستان خراپن وةيان رثژةي
، وةيان نةگةيشتنی خةصکی بؤ سةر کارو جثان لة کاتی پثويست، رثژةی رووداوة دصتةزثنةکان

گةشةکردنی باری ئابووری هةموو وصاتثکيش پةيوةندثکی راستةوخؤی بة خثرای و باشی رثگاوبانةوة 
  . هةية

کة ئةمرؤ ، صغی زؤر کةم دةکاتةوةرثگاوبانی تازةو مودثرن شارو ناوچةکان جوان دةکات و کثشةی قةصةبا
  . بووة بة کثشةثکی گةورةی خةصک

چونکة هةموو کاروباری ، تةندروستی ثکثکة لة کثشة هةرة گرنگةکانی هةموو وصاتانی شارستانی
دةروونی ، خةصکی ناساغ زةرةرثکی ئابووری. رؤژانةی خةصک هةية بةستراوةتةوة بةم مةسةلةيةوة

بؤية دةبث پارةثکی زؤر لةاليةن دام و دةزگاکانی دةوصةت بؤ ،  هةيةگةورةی بؤ وصات و دةورووپشت
هةموو ئةو اليةنانةی کار لةو بوارة دةکةن پثويستة ئاستی ، چارةسةرکردنی ئةم کثشةية تةرخان بکرث

  . شارةزايان پثش خبرث
، رثگا نةدان بة خةستةخانة ئازادةکان بؤ دانانی نرخی دةرمان و چارةسةرکردن بة ئارةزووی خؤيان

وةيان کونترؤص کردنی تةواوی ، چونکة زؤر کةس هةن توانای ئةو هةموو پارةو پوولةی نةخؤشيان نية
ازادةکان خانة ئبؤ هاوصاتانی نةخؤش لة نةخؤشن صکارةکانی خةستةخانة گشتثکان بؤ ئةوةی خزمةتي

کردنةوةی . ئةويش لة رثگای دانانی ليژنةی کونترؤص کردنی تايبةتةوة، کةمتر و خراپتر نةبث
هاوکاری کردن لةگةص نةخؤشخانةو کولثژةکانی پزيشکی جيهان بؤ پثشخسنت و ، نةخؤشخانةی مودثرن

  . باش کردنی باری تةندرووستی خةصکی کورد
ئةويش بة هؤی سياسةتی ، کة کثشةی کارةبای هةبووةکوردستان هةميشة ثکث بووة لةو ناوچانةی 

ساصانی دةسةصاتی بةعس خراپترين ماوة لة ، شؤضينی رژمثة يةک لةدوا يةکةکانی عرياق بةرامبةر کورد
، مثژووی کوردستان بووة بؤ وثرانکردنی بؤية لة رووی کارةباشةوة دواکةوتنثکی زؤری بة خؤيةوة بينی

کؤمپانيای جيهانی ، ن دةبث کثشةثکی بنةرةتی بؤ ووزةو کارةبا بدؤزرثتةوةبةصام ئيتر پاش هةصبژاردنةکا
  . گةورة هةن کة دةبث هاوکاريان لةگةص بکرث بؤ چارةسةرکردنی ئةم کثشةية

گةجنان بةشثکی گرنگی کؤمةصگای کوردی پثکدثنن بؤية دةبث لة زؤر اليةنةوة خزمةت بکرثن بؤ ئةوةی 
هونةريان بؤ ، خؤثندن، بؤية پثويستة بنکةو جث وةرزشی،  ببيننن لةناو گةجنانی جيهانصرژصی خؤي
لةگةص بةستنةوةيان بة گةجنانی جيهان بة تؤری ئينتةرنثت و ناردنيان بؤ دةرةوةی وصات ، دابني بکرث

  . بؤ بةشداری کردن لة چاالکية جياوازةکانی ژيانيان
ريوقراتی پثويستی بة گؤرانکاری گةورة ئيداری وة ب، چی لة رووی ساختمانی، دام و دةزگاکانی دةوصةتی

زؤبةی بنکة ئيدارثکان کؤنن و ناوةندين بؤية پثويستة بةشيان لثبکرثتةوة لة ناو شارةکان ، هةيةچونکة
چونکة دابةشکردنيان بةسةر چةند بةشثکةوة دةبثتة کةمکردنةوةی خةصکی ، بؤ سووک کردنی کارةکانيان

لة جياتی بوونی يةک بنکةی . ئيدارةکان باشتر و خثراتر دةکاتوة لةهةمان کات کارةکانی ، لةو بنکانة
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دةکرث چةند دانةثک هةبث و ، لةجياتی يةک بنکةی پؤليس لة شارثک، ئاوکارةبا دةکرث دووان هةبث

  . ببةسترثنةوة بةيةکةوة لة رووی ئيداريةوة
وةدةبث پثش ئةوةی ، نبةرتيل خواردن و خزم و خزمايةتی ثکثکة لة کثشة هةرة گةورةکانی ناو کوردستا

زؤربةی زؤريشی لة رثگای ، هةوصثک بؤ چارةسةرکردنی بدةين، وةک وصاتانی دةورووپشتمان لثبث
چونکة دام و دةزگاکانی ناو وصات بةدةستی ، دةسةصاتی سياسی پارتةگةورةکانی کوردستانةوة روودةدات

.  خةريکة وةک زةمانی بةعسی لثدثبة داخةوة، ئةوانةو زؤر کةم خةصکی بثاليةن لةو جثانة وةردةگريثن
باوةذی خةصکی بؤ اليةنة ، ئةم جورة رةفتارانة خةصکی لة دام و دةزگاکانی دةوصةت دووردةخاتةوةو

کةسةکان و اليةنة سياسثکان کةمتر دةکات و هةموو پةيوةندثکة دةبةستثتةوة بة بةرژةوةندی 
ةرگری لة مةترسثکان و هةرةشةکانی وة دةبثتة مةترسثکی گةورة لة دوارؤژ کة کةس ب، سياسثکان

رةفتاری بةرتيل خواردن و خزم خزمايةتی کارو خزمةتی دام و دةزگاکان خراپ و . ناوةکی ودةرةکی ناکات
زؤرينةی خةصکيش ، خزمةتيش تةا بؤ خةصکانی دةسةصاتدار و دةوصةمةند دةبث، بةرةو دوواوةی دةبات

، ئثران، زؤربةی وصاتانی عةرةبی، ة زؤرة لة جيهانوصاتنی لةو جؤر، لة مةينةت و نةبوونی دةژثن
ئةگةر کةسثک لةم وصاتانة بةرتيل و خزم و ، تورکيا منوونةی سيستثمی بةرتيل خواردن و خةصک ناسينة

پثويستة ئثمةی کورد دةرس لةو وصات و ميلةتانةی دةوروپشت ، خزمايةتی بةکار نةهثنث هيچث بؤ ناکرث
ون و سةربةخؤيانةوة هيچ پثشةکةوتن و بوژانةوةثکی ئابووری و کة لة رؤژی رزگاربو، وةرگرين

  . سياسيان بة خؤيانةوة نةبينيووةع بؤية نابث ئثمةی کورد هةنگاوی دواکةوتوی ئةوان بدةين
رؤژنامةوانان چاويان بکةن بة هةشت چاو ، مثدياکانی راگةياندن، رژشنبريان، نوسةرامنان دةبث

را کردنی بةرتيل خواردن و خزم و خزمايةتی لة دام و دةزگاکانی لةمةودووا بؤ رثگة گرتن و ئاشک
نابث رثگاش بة اليةنة سياسثکانی ناو کوردستان بدةن بة ئارةزوو و خواستی خؤيان دارای ، دةوصةتی

. وةيان خةصکانثکی ناشارةزا کة پسپؤر نني لة کارثک پؤستثکی بةرزيان بدرثتی، وصات بةکاربثنن
ی ئصات ساصانة راپؤرتی دارای دةربارةی ئةو پارانةی دثتةناوةوةو بؤ خزمةتگوزاری پثويستة دامودةزگاکان

  . دياری بکةن بؤ خةصکی بؤ ئةوةی بزانني ئةو پارةو پوولة لةچی و بؤچی خةرجدةکرثسةرف دةکرث 
هةروةک و اليةنة سياسثکانيش ، کة زؤرمان ئاواتةخوازی کؤمةصگای مةدةنني، با ئثمةی کورد

وةک وصاتانی جيهانی سثيةمان لثنةثت و ميلةت و وصاتةکةمان بةرةو گةشةکردن و  ،خواستيارين
  . ئاوةدانی بةرين

  
  

  سويد
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