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  وةهاب شاه حمةمةدوةهاب شاه حمةمةد... ... طاي كوردي طاي كوردي لَلَثصداويستصكاين كؤمةثصداويستصكاين كؤمة
  کلتوری چی، لةسةر خاسيةت و بنةمای تايبةتی بنيات کراوة،و کؤمةصگا جياکانی جيهانديارة هةمو

ةکردنی تايبةتی خؤی هةية بؤ گةش کة هةرثکثکيان کاريگةرثتی  وةيان ئابووری، ئاينی،تی کؤمةصاية،بث
   .و تةکنيکی و زؤر اليةنی تر پيشةسازی ،بازرگانی،  ئابووری،کؤمةصگاکان لةرووی سياسی

دةکرث پثش باسکردنی زةمينةکانی پثشخستنی و ) بةشی باشوور (کوردستان و کؤمةصگای کوردی
رزگارکردنی لةو بارة کالسيکيةی کة لةاليةن رژمثة يةک لةدوا يةکةکانی رابردووی عرياقةوة بؤی 

ؤ ئةوةی  کة ئةمرؤ کؤمةصگای کوردی خؤی تيا دةبينث باس بکةين ب هةندث لةو راستيانةی،دادةرثژرا
 زؤربةی موو هةستة ناسيوناليستية کوثرانةکانیدوور لة هة شيکردنةوةثکی زانستيمان لة بةردةم دابث

 کة گواية کوردستان لة زؤر اليةنةوة پثشکةوتووةو چاوی خؤمشان لةو راستيانة بنوقثنني ،ئثمةی کورد
 کؤمةصگا پثشکةوتؤکانی دنيای  کة جياوازثکی گةورةی لةگةص،کةمان و گةلةکةمان وصاتةدةربارةی
 دوور لة هةموو ، پاشان دةست بکةين بة داراشتنی بةرنامةثکی زانستی بؤ دوارؤژمان، هةيةمودثرن

مانةوةمان لةو بارة ناهةموارةی   وهةستثکی ناسيوناليستی کوثرانة کة بثجگة لة خؤ هةصخةصةتاندن
   ،بةدواوة نابثتری  هيچیژثن تيای دة

 بؤ ئةوةی بتوانني گؤرانکاری و ، باس بکرثنةو روموو شتثک هةندث راستی هةن خبرثنةپثويستة پثش هة
، رثژةی نةخوثندةواری،  هةندث لةو راستيانةش،گةشةکردنی بينراو بةسةر کؤمةصگاکةمان ثنني

 ، رثژةی خةصکی الدث و شار،ساصاچؤکان رثژةی بة،ژمارةی مندالی ژثر هةژدة ساص زانياری ،زانست
 سيستثمی سياسی و ، دامودةزگاکامنان، شثوةکانی خوثندن،هثزی ئابووری کوردستان، رثژةی بثکار

   .ئابووری و ئيدارميان پاشان جوگرافيای وصاتةکةمان لة ناوچةکةو جيهان
لةناو کؤمةصگای  ندةواریبروا ناکةم ئامارثکی تةوامان لةبةردةست دابث بؤ دياريکردنی رثژةی نةخوث

 ،ةو رژمثة کؤنةکانی عرياقنةدراوة لة اليةن چونکة تاکو ئثستا رثگا بة ئامارثکی لةو جؤرة ،کوردی
 بةهؤی. ی عرياق بؤ کثشةی کورد و بؤچوونی رژمثةکانی رابرووئةويش لةبةر چةند هؤثکی سياسی

 ، بثوثندةواری لة ناو کورد بةرز رثژةی خسات و سياسةتة چةوتانةی رابردوو لةوة ناچثهةموو کارة
ئةمةش وا لة بةشثکی زؤری خةصکی کورد دةکات لةرووی زانياری و پثشکةوتنة مودثرنةکانی تازةی ئةمرؤ 

 بةصکو زياتر بةرةو ،بثبةش بث و رثگاشی نةدات لةو اليةنة زانياری و تةکنيکيةوة بةرهةم هثنةر بث
رثکی ئةوتؤی بؤ ملمالنث کردن وی ئابووريةوة کاريگة کالسيکی دةيبات کة لةروکؤمةصگاثکی کشاوةرزث

   . لةگةص دةوروپشتی کوردستان و دنيانية
يةو ساصانثکی زؤرة لث هةموو کؤمةصگا مودثرن و پثشکةوتؤکان هيچ جؤر لةو کثشة نةخوثنةواريةيان ن

ی کورد هثشتا  کة ئثمة، جؤری فثرکردن لةناويان لة پثشکةوتن و تازةکردنةوةداية شثوازو و،رزگاربوون
   .ينةتة چةرخة سةرةتاکانینةگةيشتو
گاو  پةميان، خوثندنگابةرةو پثشةوةبردنی  ساصانة ملياردةها پارةو پوول بؤ پثشخسنت وةکان حکومةت

دنيای  بؤ ئةوةی وصات بتوانث ملمالنث زانياری لةگةص دانشگاکان دةخةنةبةردةست لةبواری فثرکردن
 توانا ئابووريةمان هةية بؤ ئةو کارة وة نة توانا پسپؤرثکة کة زؤر ئثمةی کورد نة ئةو. دةرةوة بکات

   .خوثندنشمان رثگا بةو کارةش نادات سوستثمی ،پثويسنت بؤ ئةو پثشکةوتنة
 بث ،ةوتنی هةموو کؤمةصگا مودثرنةکانک زانست و زانياری پةيداکردن ثکثکن لة خاصة سةرةکثکانی پثش

 چونکة لة رثگای زانست و زانياری تازةوة ،تةکنةلؤجی مةحاصةئةو دوو خاصةش بةرهةم و پثشکةوتنی 
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 دياری بکرث پاشان کؤمةص لة بوارةکانی ترةوةو رثکبخرث دةکرث شثوةکانی جؤراوجؤی بةرهةم هثنان 
   .بةرةو پثشةوة بربث

 خؤثندنی مودثرن کة وصاتة سةرمايةدارةکان لة سيستثمی ، هةندث لةو منوونانةی زانست و زانياری
و کتثبخانة گشتثکان کة خؤثندکارو ) ئينتةرنثت (تةکنةلؤجيای ئةلکترؤنی، ننندن بة کاری دةهثخؤث

   . پث دةوصةمةند بکات زانياری و زانستی تازةی ئةم چةرخةغةيةرة خؤثندکار دةتوانی خؤی بة
تابث رثژةی منداص لة کوردستان لة ژثر کؤنترؤصثکی وانية کة ئاستثکی ئةوتؤی بؤ دياری بکرث چی ئثس

ئافرةتی .  کورديش وةک ميلةتثکی موسصمان رثگاگرتن لة منداص بوون بة گوناه دةزانث،يان لة دوارؤژ
زؤربةی زؤری کاتةکةی بؤ کاری ناو ماص و منداص گةورةکردن ) ةخوثنةوارةکةی بةتايبةتین (کورديش
ن بةشداري لة  يا،کة باری زانستی لة رثگای خوثندن کاتثکی ئةوتؤی بؤ خؤی نية ،دةباتبةسةر 

   .نی زانياری تر بداتجؤرةکا گؤرانکارثکانی ناو کؤمةص و دنيا بکات وةيان هةوص بؤ پةيداکردنی
ناشزانث  ، نيةو پةروةردةوةهثنان   ئافرةتی کورد بة گشتی زانيارثکی ئةوتؤی لةسةر خةرجی منداص

. ی تری دنيا بة پاش نةکةوث بکرث بؤ ئةوةی لة چاو منداصانکةمنداص پثويستة کاتثکی زؤری بؤ تةرخان
وةی رثژةی منداصبوونيان دياری  بؤ ئةص زؤری نازانن قازانج و زةرةری مندادايک و باوکی کورد بة گشتی

   .بکةن
 پثويستيان بة خزمةت و پثويستثکانی ، زؤرينةی خةصکی کوردستان پثکدثننصمنداصانی ژثر هةژدة سا

 لة کوردستان بةرنامةثکی دياری کراوی روونيان بؤی ةتداموو دةزگاکانی دةوص، هةيةخؤثندن و وةرزش 
 کة زؤر پثويسنت بؤ ئةوةی ئةو منداص و ، چی لة رووی ئابووريةوة بث يان لة رووی رثکخسنت و پالن،نية

. گةجنانة لة دوارؤژ رؤصی سةرةکی خؤيان لة پثشخسنت و بةرةو پثشةوة بردنی کؤمةصگای کوردی ببينن
  لة بوارةتايبةتةيداکردنی پسپؤری  پاشان پ،ةرنامةی مودثرن و تثکةصاو ب،پثويستة پارةثکی زؤر

   .پثشخستنی منداص و گةجنان دابني بکرث جياجياکانی
 چونکة ئاستی مردنی ،ژةی بةساصاچؤکان لة کوردستان ناکرث بةو رثژةی وصاتانی پثشکةوت و بثيٍر

ی کورد صام ئةمةش ئةوة ناگةثنث کة پريان بة،ر دةست پثدةکاتپريان لةالی ئثمة لة تةمةنثکی زؤر زووت
يش پثويستی دةوصةت، بةرهةمثکی ئةوتؤ ناهثنثتة دی  چونة خةصکی پري،کثشةثکی ئةوتؤ نةبن بؤ کؤمةص

 نةخؤشی لة  پرييش لةرووی تةندروستيةوة،بة دابينکردنی پارةثکی زؤرة بؤ سيستثمی خانةنشني
بوونی پري بارثکی قورسةو زؤربةی . مانکردنيانخةصکی تر زياترةو پارةثکی زؤری پثويستة بؤ دةر

   .سةرپةرشتی کردنی پريان کةوتؤتة ئةستؤی کةس وکاريان
شتوکاص و مةروماصات لة ثنانی ک ه بةرهةم، بؤيةنی خةصکی کورد لة شارو شاروچکةکان دةژثزؤربةديارة 

  ناچارينيش زؤر جاريش جار،ةا بةشثک لة پثويستثکانی ناو وصات پردةکاتةوةکوردستان ت
 پثش سةدةی بيستةم  بةگشتیکؤمةصگای کوردی. خواردن لة دةرةوی کوردستانةوة بکرينپثويستثکانی 

  لة زؤر،ندةرةوةی الدثکان دةژث بةصام ئةمرؤ زؤرينةی خةصکی کورد لة،کؤمةصگاثکی جوتياری بوو
 90-80%  رثژةی جوتيارانيان لة ،پثش سةدةی بيستةم و سةرةتاکانی پيشةسازی پثشکةوتوو وصاتانی

بة هؤی پثشکةوتنی پيشةسازی و بةکارهثنانی ئامثرو دةزگای ئةمرؤ  بةصام ،ئةو وصاتانةيان پثکهثناوة
 ، ئةو ميلةتانة خةريکی کشتوکاص و حةيواندارين3% تةا لة   مودثرن تةکنةلؤجيایتازةو

   .وةی وصاتيش بةرهةم دةنثرن بؤ دةرةزؤرجاريش، ةوةيان پثوستثکانی ناوةوة پر دةکاتبةرهةمةکةش
 لة الی جوتياری کورد الوازوو زانياری و زانست دةربارةی کشتوکاص، لة کوردستان تةکنةلؤثجيای تازة

مةکانی الدث هةروةک خؤی ماوةتةوة گةشةثکی ئةوتؤی پثوة  دةبينی باری کشتوکاصی و بةرهة بؤية،کةمة
 بؤية دةکرث گةشة و پثشکةوتنثکی زؤر بة باری ،ز جياوازةوةرکوردستان وصاتثکی پر ئاو و . ديارنية
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بة ناردن و ،  لة رثگای گؤرينةوةی زانياری لة گةص دةرةوة ئةويش،ث و حةيوانداری ثنرکشتوکاصی
دةکرث لة رثگای پةيوةنی دانشگاکانی . هثنانی پسپوری تايبةت لةو بوارةدا بؤ کوردستان و دةرةوة

   .ی دةرةوة گؤرانکاری گةورة و بةسوود بة سةر باری کشتوکاصی ثننيکوردستان لة گةص دانشگاکان
 ئةمةش بةهؤی سياسةتی ، هةروةک وصاتانی تری جيهانی سيةم بةرزة،رثژةی بثکاری لة کوردستان

 بؤية بة دةگمةن کارخانةو ،ی بؤ کثشةی کوردرژمثة کؤنةکانی عرياق و بؤچونيانساصانی رابرووی 
لة شارة . زؤربةی خةصکی شارةکامنان کارمةند و کاسبکارن. ردستان دةبينیکؤمپانيای گةورة لة کو
ترة لة ا هةولثر وة دهؤک کة ژمارةی دانشتوانيان لة نيو ملثون زي، سلثمانی،گةورةکانی وةک کةرکوک

 توانای ملمالنث،  نابينی خوارن و کةل وپةلة کة بةرهةمةکانيان،چوکی ئةوتؤ زياترچةند کارخانةثکی ب
 ،چی لةرووی چؤثنثتی بةرهةم بث يان نرخ، يان نية کوردستانکانی وصاتانی دةوروپشتی کؤمپانياکردنی

پثويستة رثگا بة سةرمايةدارانی کورد بدرث . هةر لةبةر ئةوةشة بازارةکامنان پرن لة شت و مةکی بثگانة
سووک ، ئابووری لة رووی ، ئةويش بة هاوکاری کردنيان،بؤ کردنةوةی هةمة جؤری کؤمپانياو کارخانة

 پاصپثوةنانيان بؤ دروستکردنی کؤمپانيای هاوبةش ،دياری کردنی جثگای باش و هةرزان، کردنی باج
   .يانلةگةص بثگانةکان پاشان کةم کردن و سووک کردنی هةموو کارة ئيدارثکان

 ئةويتريان نةوت و ، ثکثکيان کشتوکاصة،هثزی ئابوری کوردستان لة دوو شثوة خؤی دةبينثتةوة
پثويستة ئةو .  کة تاکو ئثستا نةمانتوانيوة بة ئازادانة سوودی لثوةربگرين،کانزاکانی تری ژثر زةوية

 نةک وةک ساصانی ، خةصکی کورد و گةشة ئابورثکةی بثو کانزايانة بةشثکی زؤری لة خزمةتنةوت 
   . و شةر کرين چةکبةشةکةی تری بؤةسةصاتدارانی بةغداو ورابردوو کة تةا دةچووة گريفانی د

 دةوروپشت و دوور بةرهةمهثنانی وصاتانی کشتوکاص و بةرهةم هثنانی لة کوردستان ناتوانث ملمالنث 
 کة ئةمةش ئةجنامةکةی ،ناوةوة پر بکاتةوة پثويستثکانی  زؤربةی زؤری بةصام دةتوانث،بکات

   . کةم دةکاتةوة تارادةثکو رثژی بثکاريش  کوردستانهثشتنةوةی پارةثکی زؤرة لة
دةکرث پارةو پوولی نةوت و کانزاکانی تر لة خزمةتی ئاوةدانی و گةشةی ئابووری و بةرزکردنةوةی 

ئةويش لة  ،و گةشةش بة باری پيشةسازی کوردستانی پثبدرثزؤربةی خةصک خةرج بکرث ئاستی ژيانی 
   .رثگای کردنةوةی کارخانة هاوبةشثکان

 زانست و ، کة لةگةص دنيای ئةمرؤدا ناگوجنث،يکيةشثوةکانی خؤثندن لة کوردستان زؤر دواکةوتوو کالس
 جياواز  سيستثمثکی تايبةتی بؤ کوردستان دابنرث دةکرث،ردن و خؤثندن زؤر کؤنةزانياری لة بواری فثرک

.  ئةگةر چی لةگةص سيستثمی خؤيندنی ئةوانيش نةگوجنث،لة سيستثمی بةشةکانی تری ناو عرياق
ی بة فثرگةکان و ازوو شثوةی خؤثندن ثنني لة رثگای پةيوةندپثويستة گؤرانکاری گةورة بةسةر شثو

. ناردنی پسپؤر بؤ دةرةوةی وصات بؤ تازةکردنةوةی شثوازی خؤثندن، پثشکةوتوو دانشگاکانی وصاتانی
 ،ثندرثن بث سوود و بث کةصکنوزؤر لةو بابةتانةی ئةمرؤ لة فثرگةکانی خؤثندن لة کوردستان دةخ

   .بکرثنةوةپثويستة البدرثن و نوث 
 هةر لةسة ر شثوةی وصاتانی جيهانی سيةم ، بريوکراتی و کالسيکية،داموودةزگاکانی ئيداری و دةوصةت

دةکات و کاتثکی زياد لة  سةخت کارةکانبةرثوةبردنی  ،ئةم بريوکراتی و شثوة کالسيکية. بةرثوة دةچث
 دامةزراندنی ، کة پثويسنتثکث لةو گؤرانکاريانةی. ست بؤ تةواوکردنی ئةو کارانة پثويستةپثوي

بة .  بثةی کارمةند کارةکانی چاالکانةو سوودمةندبؤ ئةو، بثکارمةندان بؤ ماوةثکی دياری کراو
 بة بةکارهثنانی کؤمپيوتةر لة هةموو داموو دةزگاکانی دةوصةت و ئةويش ثرنةکردنی داموو دةزگاکانمود

 بؤ ئةوةی ئةو داموودةزگانة پةيةوةندثکی ،ةوةگةور) بنکة (لة رثگای سثرضةریبة يةکترةوةبةستنةوةيان 
ئةمةش ، راستةوخؤيان هةبث بةيةکترو لة هةمان کاتدا کؤنتؤصی کارةکانی هةموو ئةو دام و دةزگانة بکرث
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 پاشان رثژةی کارمةندان لةو داموو دةزگانة ،دثبثتة هؤی خثراکردن و مودثرن کردنی هةموو کارةکان
   .کةمتر دةکاتةوة
 بؤية تةا باس لة سيستثمة سياسثکة ،ی و ئابووری بةشثکی گرنگی لةسةرةوة باس کراسيستثمی سياس

ئةو گؤرانکارية پثويستة خةصکانی .  کة ئةويش لة گؤرانکارثکی زؤرداية پاش هةصبژاردنةکان،دةکةين
ئةوتؤ  نةک تةا خةصکانثکی اليةنگريی پارتة سياسثکان کة تواناثکی ،پسپؤر و شارةزا ثنثتة سةر کار

   .و شارةزاثکی تةواويان لة کارةکانيان نةبث
 سةخت کوردستانردنی کاصاکان بؤ ناوةوةو دةرةوةی ثنان و بی سنورثکی دةريای لة کوردستان ه نةبوون

 ، بؤ بازرگانیووپشت هةية بة رثگاو بانی هاتوچؤی وصاتانی دةورکردووة بؤية هةميشة پثويستيمان
گةيشتنی کاصاکان بؤ ناوةو  کوردستان مودثرن بکرثن بؤ بة خثرا بردن و بةصام دةکرث رثگاوبانةکانی ناو

ثکث لة خاصة گرنگةکانی پثشخستنی بازرگانی و ئابووری رثگاوبانة کة کاصاکان بة . وصاتانی دةورووپشت
   .زووترين کات و هةرزان دةگةثنثتة بازارةکانی دةرةوةو ناوةوة

ست بؤ گةشةکردن و پثشخستنی وةک ئصاتة مودثرنةکانی تری دةکرث بصثن کوردستان هةندث زةمينةی پثوي
 کورد لة دوارؤژ سودی ، بةصام دةکرث ببث بة بازارثکی بازرگانی گةورة لة ناوچةکة،دنيا تيا بةدی ناکرث

   .باشی لثببينث
  سويد
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