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  وةهاب شاه حمةمةدوةهاب شاه حمةمةد.... .... باري ئابوري و كارتصكردين بؤ سةر تاك و كؤمةلَ باري ئابوري و كارتصكردين بؤ سةر تاك و كؤمةلَ 
  

هةموو گيانلةبةرثک لةسةر ئةم زةوية پثويستی بة خؤراک هةية بؤ کارکردنی لةشی  ديارة مرؤض وةک
وةک پرؤسةثکی ميکانيزمی ناو لةشی و بؤ ئةوةی لةش کارة فسيؤلثجي وبايةلؤجثکانی بة شثوةثکی 

گرنگه بؤ ئةوةی مرؤض وةک ، بث بوونی خوراک وةک پثداويستثکی سروشتی. داتئاسای ئةجنام ب
. داخوازی و مةترسيانة بثتةوة کة لة دةورووپشتنيگيانلةبةرثک بتوانث رووبةرووی هةموو ئةو کارو و 

گةشةکردنی مثشکی مرؤض و دةستپثکردنی بريکردنةوةی بؤ نةخشة کثشان بؤ دوارؤژ بارثکی دةروونی الی 
  . ت کرد کة کارثکی راستةوخؤی لةسةر ژيانی خؤی و دةورووپشتةکةی هةبثدرووس

  
  . باری ئابووری و کارتثکردنةکانی دةکرث بکةيةن بةچةند بةشثکةوه

  کارتثکردنة کؤمةصايةتثکان
  کارتثکردنة تةندرووستثکان

  دةروونثکانکارتثکردنة 
  کارتثکردنة سياسثکان

  
  کرتثکردنة کؤمةصايةتثکان

ةتی الی مؤض لة کؤمةصکاثکةوه بؤ کؤمةصگاثکی تر دةگؤرث ئةويش بة گوثرةی سيستثمی ناو باری کؤمةصاي
الضمان  (لة کؤمةصگا ثپشکةوتؤکان مرؤض لةبةر بوونی بيمةی ژيان. ئةو کؤمةصگايةی کة تيای دةژثن

صگا وة يةکسانی نثوان تاکةکانی ناو کؤمة، ئابورثکی بةهثز لة وصاتةکة، يانو پلة بةرزی ژ) االجتماعي
جل و بةرگ وة زؤر شتی تر ، ئيش، خانووبةرة،  وةک خواردنپاشان پاراستنی مافة سةرةکثکانی خةصک
مةدةنثکانةوة وا لة تاکةکانی ناو کؤمةصگا  لة رثگای داموو دةزگا کة لة ژيانی رؤژانةدا مرؤض پثويستثتی

نی ژيانی خةصکی بةشثوةثکی پثداويستثکادةکات زؤر لة گريووگرفتة ئابوورثکانيان چارةسةر بکرث و 
وا لة  ئةم خاصانةش دةبنة هؤی ئةوةی کة لة نةخؤشی و برسثتی و دووری خاتةوةو، گشتی مسؤگةر بث

کؤمةصگا بکات بةشثوةثکی ئاسای بةرثوة بروات و زؤر کاری خراپ دوورخاتةوة الی خةصک وةک دةست 
ن بةرامبةر کةسانی تر بةتايبةت ناهةقی کرد، شةروو ئاژاوة، دزی، پان نةکردنةوة لة خةصکی تر

  . ناهةقی بةرامبةر منداص و ئافرةت، ئةوانةی بارثکی ئابووری نزميان هةية
  

 ئابووری پةيوةندثکی راستةوخؤی بة بةهثزبوون و الوازبوونی دةست تثوةردانی ئاين و نزيک بوونةوةو 
ن بة صان هةية زياتر باوةريئةو کةسانةی بارثکی ئابووری خراپي. دوورخستنةوةی لة ناو کؤمةص هةية

ئاينةو بةالی ئايندا دةرؤن وة باوةرشيان واية کة دةبث هثزثکی يةزدانی هةبث کةوای لة نةبوونی ئةوان 
 و ئةمةش وا لةو  تةا نزيکبوونةوة لة ئاين چارةسةری هةموو کثشة کؤمةصايةتثکان دةکاتبؤية، کردبث

نی ئاين و باوةرةکانيان وة زؤر جاريش زؤر کاری خراپ خةصکانة دةکات زياتر بکةونة ژثر فشاری پياوا
کثشةکانی کؤمةص گرثداری ئاين دةکةن و باوةر بة خةصکی دةهثنن ، ئةجنام بدةن لة دوای پةردةی ئاينةوه

 وة ئاين رزگاری ببث ر کثشةئابووری و کؤمةصايةتثکانیکة تةا لة رثگای ئاينةوة دةکرث مرؤض لة زؤ
.  لة هةصسوکةوتی رؤژانةيان و دةبثتة شثوازثک بؤ ژيانی منداص و خثزانياندةکةنة بةشثکی سةرةکی
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 ناو کؤمةصگاکان کةم دةکاتةوة و خةصکی خةريکی زؤر لة ست بةرزی ئابووری کات بؤ خةصکانیئا

  .  وة دووريش دةکةونةوة لة فشارة ئاينثکان و پارتة سياسثکانپثداويستثکانی ژيانی تازةو مودثرن دةبن
  

  دنة تةندرووستثکانکارتثکر
هةروةک و ئاشکراو روونة لةشی مرؤض لة سةدا حةفتای لة ئاو پثکدث و ئةوی تريشيان لة خانةو 

هةموو ميکانيزمثکی فسيؤلؤجی و بايةلؤجی لةش کارثکی . دةماروو و رةگ و ئؤرگانةکانی تر
خانةکانی . هةيةئاسای و بريکردنةووةی مثشکی مرؤض راستةوخؤی لةسةر ئيشکردنی لةش بة شثوةثکی 

مثشک هةمووی گرثدراووی بةشةکانی لةشن لةرثگای دةماری ووردةوة کة فةرمان بؤ مثشک دةهثنن و 
هةموو ناساغثک و تثکچوونی بةشةکانی لةش ئيشنةکردنيان بة شثوةثکی ئاسای وا لة لةشی . دةبةن

ناتوانی کارةکانی تری مرؤض دةکةن سيگناصی تايبةت بؤ مثشک بنثرن و مثشکيش لةبةر ئةو سيگناصانة 
بريکردنةووةی رؤژانةية بؤ پثداويسثکانی  خؤی بة جوانی ئةجنام بدات و ثکث لةو کارانةی مثشکيش

لث خانةکانی مثشک کارةکانی خؤی لةرووی فسثؤلثجيةوة بة باسی تةندرووستی خراپ ناهث. ژيان
  . ئةجنام بدات و بريکردنةوةکانی ئثمةش نارثک و چةوت دةبن

   
 بؤية دةبينی زؤر لةو نةخؤشيانةی پةيوةندثکی راستةوخؤی بة باری ئابووری وة هةية ندرووستیدياة تة

کة لةناو وصاتانی برسی دا هةن لةناو وصاتانی دةوصةمةند زؤر کةمن و ئةگةر هةشبث ئةوا لةبةر بوونی 
چارةسةر وة پاشان ئاستی ئابووری بةرزی خةصک ، خةستةخانةی مودثرن، بيمةی نةخؤشی، داودةرمان

لة وصاتانی دواکةوتوو و برسی . دةکرث و ژيانی ناو ئةو کؤمةصگايانة زؤر بة ئاسای بةرثوة دةچث
وةک ئاستی بةرزی ، کارتثکردنة تةندروستثکان وؤر کثشةی گةورةی بؤ خةصک و کؤمةص درووست کردووة

، ان کردنی نةخؤشسسةرفکردنی پارةثکی زؤر بؤ دةرم، مردنی خةصک لةتةمةنثکی منداصی و گةجنثتيدا
تووشکردنی خةصکانی ساغ بةو ، ناتوانای خةصک بؤ چوونة سةر ئيش و کارةکانيان لةبةر نةخؤشی

هةم پاشان پثشنةکةوتنی بةر کةس و کاری نةخؤش و بثتاقةتبوونياندةروونی گرفتاری ، نةخؤشيانة
ثجگة لة هةمووی ب. هثنان و کةمبوونةوةی کة کارثکی نيگةتيضانةی لةسةر پثشکةوتنی وصات هةية

تةرخانکردنی پارةثکی زؤر لةاليةن داموو دةزگاکانی دةوصةت بؤ درووست کرنی نةخؤشخانةو 
پثداويستثکانی نةخؤشخانةکان کة لة وصاتانی برسی کارثکی ئاسان نية لةبةر خراپی باری ئابووری 

  . وصات کة ئةمةش وا لة باری تةندرووستی خةصکی بةرةو خراپی بروات
  

  ة دةروونثکانکارتثکردن
دايک لةناو .  ئابووری ثکثکة لة فاکتةرة سةرةکثکان کة کارثکی راستةوخؤی لةسةر دةروونی خةصک هةية

ماص لةبةر خراپی ئابووری خثزانةکةی ناتوانی پةروةردةثکی جوان پثشکةش بة منداصةکانی بکات و 
وای لثدةکات هةميشة . پشتةکةیهةصسوکةوتی خراپث ال درووست دةکات بةرامبةر منداص و مثرد و دةوروو 

بريی بةال ی ئةوةدا بروات کة ئةگةر باری ئابووری مثردةکةی باش بواية هةستی بة بچوکی نةدةکرد 
وةيان بري لةوة دةکاتةوة کة ئةگةر مثردثکی دةوصةمةندی هةبوواية ئةوا ئةو . بةرامبةر خزم و بثگانة

زؤر . نی تر ژيانثکی خؤش و ئارامی دةبردة سةرهةموو کثشانةی بؤ ناهاتة پثش و ئةو يش وةک خةصکا
لةو ئافرةتانةی کة باری ئابووريان خراپة لةبةر نةبوونی کاری خراپ دةکةن و ئةمةش وايان لثدةکات بة 
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چاوثکی نزمةوة چاويان لثبکرث و رثزثکی ئةوتؤيان بؤ دانةنرث لة ناو کؤمةص وة واش لة ئافرةت دةکات 

  . ی هةبث بةرامبةر دةورووپشتةکةیهةميشة بارثکی دةروونی خراپ
  

پثاويش وةک باوک کاتث باری ئابووری خراپ بث هةست بة نزمی دةکات بةرامبةر منداص و ژن و خزم و 
بثگانة وة ناتوانث بة شثوةثکی باش رؤصی باوکثتی ببينث و هةميشة هةست بة نةزانی و بچووکی دةکات 

ئةمةش وای لثدةکات ، ری ئابووريان لةو باشتربثبةرامبةر خةصکانی دةوصةمةند وةيان خصکانثک با
ئةو هةستکردن و رةقيةی بارثکی دةروونی خراپی ال درووست . رةفتاری بةرامبةر منداص و خثزانی رةقتر بث

دةکات بةتايبةتی ئةگةر حةز بة کاری خراپ نةکات بؤ پارة پةيدا کردن وةيان دةست پانکردنةوة لةم و 
  . ئةو

  
باری دةروونی   وةزؤر بةدةگمةنةسثک زياتر خراپی ئابووری کار لةدةروونی دةکاتمنداصيش لة هةموو ک

چاک دةبثتةوة لةژيانيدا وة زؤر جاريش کارثکی نثگةتيضانةی دةبث لة کاتی باوکثتيداو رةفتارثکی خراپی 
چوونکة لة هةموو کةسثک هةستدارترةو زووتر هةست بة ، نارثکی بةرامبةر منداص و خثزانی دةبث

ئةو منداصانةی باری ئابووريان خراپة دوورن لة زؤر شتی منداصی و بة . داوةکان دةکات لةدةورووپشتیروو
باری ئابووريان ناچاريان دةکات واز لةخوثندن ثنن و دةسکةن ، شثوةثکی منداصی ئاسای گةشة ناکةن

ةرامبةر خةصکی باشتروو بة کار بؤ يارمةتيدانی دايک و باوکيان و لةهامان کاتيشدا رقثک لةدةروونيان ب
منداصی هةژار هةميشةلةرووی دةروونيةوة الوازترة بةرامبةر خةصکی و . دةوصةمةندتر ال درووست دةکات

دةروونی خراپ وا لةمنداص دةکات لة دوارؤژ کؤمةصيش . رةفتاريشی بةرامبةر دةوروپشتةکةی خراپ دةبث
  . سودثکی ئةوتؤی لثنةبينث

  کارتثکردنةسياسثکان
ئةو کؤمةصگايانةی .  پةيوةندثکی راستةوخؤی بة ئاسايش و ئارامی نا و وصات و کؤمةص هةيةئابووری

چوونکة بارة ئابوريةخراپةکة وا لة ، باری ئابووريان خراپة هةميشة کثشةی سياسی گةورةيان هةية
ان اليةنة سياسثکان بکات کؤمةص و وصات بة ئارةزووی خواستةکانی خؤي، دةوصةمةنان، دةسةصاتداران

زؤر لة کؤمةصانی خةصک هةن لةبةر خراپی باری . رابکثشن و ناهةقی و زؤرداری لةناو خةصک خبوصقثنن
ن بة صئابووريان کوثرانة روو لة دةسةصات داروو اليةنة سياسثکان بکةن بث ئةوةی هيچ باوةرثکی ئةوتؤي

ستةکانی اليةنةسياسی و هةموو چاالکی و کارةکانيان لة پثناوی خوا. و اليةن و دةسةصاتدارانة هةبث
دةسةصاتداران دةبث وة ئةوانيش تةا بؤ جثبةجث کردنی ئاماجنة سياسی و دةسةصاتثکانيان بةکاريان 

  . دةهثنن و هيچ جورة رثزثکی ئةوتؤيان بؤ دانثن وة تةا وةک ئامرازثک بةکاريان دةهثنن
  

رةيان تيا بةدی دةکرث و زوصم و زؤر لةو وصات و کؤمةصگا برسيانة نائارامی و نائاسای سياسی گةو
ئابووری خراپ وصات بةرةو دواکةوتن و . زؤرثکی گةئرة دةرهةق بة خةصکانی تر دةکرث لةو وصاتانة

وا لة . گثژاوی شةروو مةينةتی دةبات و زؤربةی خةصکانی نا و کؤمةص تووشی گريووگرفت دةکات
ةصسوکةوت و رةفتاريان و بريوو باوةری ئةندامانی ناو کؤمةص دةکات خاوةنی خؤيان نةبن و هةميشة ه

شةری ناوخإؤبث يان ، زؤر لةو شةرةگةورانةی دنيا. سياسيان هی خةصکی دةسةصاتداروو دةوصةمةندبث
ئةو وصاتانةی باری ئابوريان خراپة . شةری دةرةکی هؤيةکةی دةگةرثتةوة باری ئابووری ئةو وصاتانة
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 و دةرةوة دةبن و خاوةنی بريلری سياسی خؤيان هةميشة لةژثر فشاری سياسی وصاتانی دةورووپشت

  . نيني
  

ئابووری خراپ وا لة باری سياسی ناو وصات دةکات و تاک دةکات هةميشة لةژثر هةرةشةی ئةم و ئةو بث 
مافةکانی خةصکی . و دةبثتة نائارامی بةشةکانی تری بةرهةمهثنان چی وةک تاک وةيان وةک دامو دةزگا

  . دةزگا دةوصةتثکان و کارةکانی ئةوانيش بة شثوةثکی ئاسای بةرثوة ناچثناپارثزرث لةاليةن داموو
  

ئابووری خراپ وا لة تاک و کؤمةص دةکات هةميشة پاشکةوتوو بث بةرامبةر کؤمةصگاکاين ترو ميلةتانی 
  . تاک لة کؤمةص دووردةخاتةوة وايان لثدةکات دژ بةيةک بن، تر
  
  

  سويد 
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