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  وه هاب شاه حممدوه هاب شاه حممد... ... ثصداويستصكاين فصركردن و ثروةردة لةكوردستان ثصداويستصكاين فصركردن و ثروةردة لةكوردستان 
  

 يشدنربث فثرک، موو پثشکةوتنثکی کؤمةصگاکان هةية گرنگثکی تايبةتی لة هة و فثرکردنی زانستیدنرفثرک
تةنانةت زؤربةی زؤری ئاينة ، انی هيچ کؤمةصگاثک ناثتة جثهيچ پثشکةوتنثکی ئةوتؤ لة بوارة جياجياک

دةن و هةوصی پاصپثوةنانی  فثرکردن دة زانست وی و غةيرة ئامسانثکان گرنگثکی تايبةتی بةئامسان
هةموو کؤمةصگا پثشکةوتؤکانی . لة رووی فثرکدنةوة کردووةخةصکيان بؤ پةيداکردنی زانست و پثشخستنی 

سياسی ، تیکؤمةصاية، پيشةسازی، يانة ئةو بارة مودثرنة تةکنيکیوئةمرؤمان لةرثگای فثرکردنةوة توان
بة ملياردةها لة بودجةی ، ساصانةش پارةثکی يةکجار زؤر،  بؤ ميلةتانی خؤيان ثننة دیوة ئابوورية

 لة اليةن حکومةت و دةسةصاتدارانی ئةو کؤمةصگايانة تةرخان دةکرث بؤ تازةکردن و گؤرينی دةوصةت
پاشان ، دوارؤژيان بگوجنثبؤ ئةوةی لةگةص پثويستثکانی ئثستاو و، شثوازةکانی خوثندن و شثوةکانی

 کردنی خوثندکاريان لةرووی زانستيةوة لةگةص خوثندکارانی تری دنياو و دوانةکةوتنيان لة بؤ ملمالنث
بؤية بث گوثنةدان بة بةرةو پثشةوة بردن و .  هةموو ئةو بوارانةی لة سةرةوة بامسان لثکردنرووی

، ولثکی زؤر بؤ داموودةزگاکانی فثرکردنردنی پارةو پوانکپثشخستنی شثوازةکانی فثرکردن و تةرخ
لة دووارؤژ چونکة هةموو ئةو پثشکةوتنانةش ، ناکرث کؤمةصگاثکی مودثرنی پثويست پثکةوة ثنرث

گاکان دةکةوثتة ئةستؤی منداص و دةکةوثتة ئةستؤث منداصان و خؤثندکارانی ئثستاو دوارؤژی ناو کؤمةص
ةمرؤية دوارؤژی کؤمةصگاکان دياری دةکاو بةرةو پثشةوةی هةر منداص و خوثندکاری ئ، خوثندکاری ئةمرؤ

   .دةبات
، ری ناو کؤمةصگاکانو دةکرث خبرثتة ناو چوارچثوةی کلتو پةيوةندی پةروةردة بة فثربوون و زانست

 بؤ دياری وة چةند خاصثکی گرنک گرثدارثتی و کارتثکردنی تثدةکاتهةرکؤمةصگاثکيش لةرووی کلتوورية
ة هةندث لةو خاصانةش ئاينة کة ه، وة کلتوورة تاکة کةسةو بةستنةوةی بةومةثک بةوکردن و دانی ناسنا

ناو کؤمةصة جياجياکانی ئةم   پةروةردةی شثوازةکانیوميشة رؤصثکی سةرةکی لة شثوةکانی فثرکردن 
   .و کاری تثدةکاتدنياية کردوة

مةصگايانةی کة تاکو ئثستا لة بةتايبةتی ئةو کؤ،  گرنگی ناو هةندث کؤمةصگاکانئاين وةک فةلسةفةثکی
 ناو  ژيانی لةهةموو بوارةکانیئاينيش، يگةرثتثکانی لة سةر کؤمةص رزگاريان نةبووةئةصقةی ئاين و کار

 ندية کؤمةصايةتثکان بؤ تاکةکان وکؤمةصگا رؤصی سةرةکی دةبينث و زؤر لة رةفتاری رؤژانةو پةيوة
 لة فثرگةکانی ناو نة وةک بابةتثکی گرنگ و پثويست ئةگةر ئةو ئايبةتايبةتی،  دياری دةکاتانیکؤمةص

شارةزای رثگاش بة خوثندکار نةدرث بؤ فثربوون و ،  خبوثنرث چاوی لثبکرث وئةو کؤمةصگايانة
بة ناراستی زانينی هةموو ، بةهةصة زانينيپةيداکاردنی بةرامبةر ئاينة جياوازةکانی ترو و هةوصدان بؤ 

موو هةوصثکيش بؤ بة هةرةشة زانينی هة، ی ئةو کؤمةصگايةی خؤثندکارئاينةکانی تر لة ناو بريوو مثشک
کؤمةصگا ئيسالمثکان هةروةکو لة زؤربةی ،  تر بؤ ئةو ئاينةی ناو کؤمةصگائاينةکان و باوةرة روحثکانی

دةشبث لةهةموو بوارةکانی فثرکردن ،  تةا ئاينثک راست و پثويستةکة گواية، بةرچاو دةکةوث
ش ئاينی ئيسالمةو هيچی تر بؤية نابث خؤثندکاری ناو کؤمةصگا ئيسالمثکان شارةزاثکی ئةويپةيرةوبکرث 

کؤمةصگای کورديش ثکثکة .  و لة فثرگةکان وةک بابةت خبوثنرثئةوتؤيان دةربارةی ئاينةکانی تر هةبث
 لة ة فثرکردنی ئاينييلةو کؤمةصگا ئيسالميانةی کة ئاين و فثرکردنی رؤصثکی سةرةکی و تةا بابةتی

   .فثرگةکانی
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ئةويش لةبةر ، شثوازوو شثوةکانی فثرکردن لة کوردستان پثويستی بة گؤرانکاری گةورةو بنةرةتی هةية
گا جيا جياکانی کوردستان بة نئةو شثوازو شثوة کؤنة کالسيکيةی کة تاکو ئةمرؤ لة فثرگةکان و خؤثند

وةک ساصانی چل و پةجناکان ماوةو بابةتةکانی خؤثندن لةالمان هةر. رثوة دةچث و پةيرةوی دةکرث
ئةو . بةستراوةتةوةش بة شثوازو شثوةکانی فثرکردن لة عرياق، گؤرانگارثکی ئةوتؤی لةسةر نةکراوة

، کؤمةصايةتی، بابةتانةی ئةمرؤ لة فثرگةکان دةخوثندرث لةگةص پثويستثکانی دنيای تةکنةلؤجی
  خؤی بدات لة شانی فثرکردن و شثوةکانی تر ناگوجنث و ناشتوانثئابوری وة زؤر بواری، پيشةسازی

پثويستة بابةتی تازةو نوث بثتة کايةوة لة فثرگةکان کة لة زؤر .  بشگوجنی لةگةصی دنيای ئةمرؤزانستی
تةا بة ، نت بةو ئاماجنةش کارثکی سةخت نيةگةيش، وصاتانی دنيای مودثرن بةکاردةهثندرثن

پاشان ،  دةکرثص تری دنياموودةزگاکانی فثرکردنی لة گةص فثرگةکان و دبةراوردثکچاوهثنانثک و 
دةکرث و زؤريش پثويستة گرنگی بة . ش بؤ ئةو گؤرانکاری و پثويستثکانثتیتةرخانکردنی بوجةثکی با

وةک زمانی ئينگليزی کة ئةمرؤ ثکثکة لة سةرچاوة هةرة گرنگةکانی ، زمانی گةورةو سةرةکی بثگانة بدرث
پثويستة فثرکردن و . بةکاری دةهثنن وةک سةرچاوةر لة وصاتانی مودثرن زانست و زانني لة دنيادا وة زؤ

بة ماناثکی تر لة پؤلی يةکی سةرةتايةوة ، خوثندنی زمانی ئينگليزی هةر لةسةرةتاوة دةست ثبکات
خبوثندرث بؤ ئةوةی خوثندکار زمانی ئينگليزی کة ئةمرؤ هيچ زمانثکی تری دنيا ناتوانث شان لة شانی 

 بؤ نةوةکانی داهاتووی نينةوة بکرث بة زمانی دووةمی سةرةکی زانست و زا سةرچاوةیریبدات لة بوا
 بةردةستی نست و زانيارية تازةکان دةتوانن بگةنةوة زؤر لة زا) ئينتةرنثت (ئةمرؤ لة رثگای. کورد

پثويست بة وةرگثرانی ئةو ، ی خوثندکاری سةرةکی بثئةگةر زمانی ئينگليزی ال، خوثندکاری کورد
 چونکة وةرگثرانی بابةت بؤ زمانی تر زؤرجار، زمانی کوردی و چاپکردنی بؤ انست و زانياريانة ناکرثز

 پسپؤری زؤری وةرگثرانی لةگةص کادير و، پاشان پارةو پوولثکی زؤر، دةکةوث تيا دةر ناوةرؤکیجياوازی
تيانة بکرث وة زانسئةگةر وةرگثرانثکيش بؤ ئةو سةرچا،  کة لةناو خةصکی کورد بةدی ناکرثپثويستة

بؤية زؤر پثويست و گرنگة کة خوثندکاذی کورد ، ستةو سةرچاوةکانيش کؤن دةبنئةوا کاتثکی زؤری پثوي
   .زمانی ئينگليزی باش بزانث و هةر لةسةرةتاوة بکرث بة زمانثکی سةرةکی بؤی

نی وصاتانی جياجياکا) خوولة (ناردنی مامؤستايان بؤ دةرةوی وصات و بةشداری کردنيان لة کؤرسة
ارثک لة ةموو گؤرانکبؤ ئةوةی مامؤستای کورد ئاگاداری ه، پثشکةوتوو لة بواری فثرکردن و پةروةردة

هاوين لة فثرگا کوردستانثکان ئةو کارةش دةکرث لة ماوةی پشوودانی ،  هةبثبواری خؤثندن فثرکردنةوة
کارية بدةن بة مامؤستايانی تری زؤر لة وصاتانی مودثرن هةن کة ئامادةن ئةو جؤرة هاو، ئةجنام بدرث

بؤية پثويستة پةيوةندی بة داموو دةزگاکانی ئةو وصاتانة بکرث بؤ ئةو جؤرة کارانةو داوای ، جيهان
کة زؤر پثويستة خوثندکاروو مامؤستای کورد ئةمرؤ لةو گؤرانکاری و تازةکردنةوانة ، يارةمتيان لثبکرث

ةی جارث هةموو مامؤستايانی فثرگةکان دانشتنی پثويستة هةفت. دوانةکةوث و بة کاريان ثنث
يان پاشان بةرنامة دارشنت بؤ گؤرانکارية  بؤ پياچوونةوة لة کارةکانی هةفتانةهةفتانةيان هةبث

، مامؤستا بؤ پةرةپثدان و بةرةوپثشخستنی باری زانستی گشتی الی خوثندکار. پثويستثکانی فثرکردن
بةصکو دةبث ،  وانة وتنةوةدن بةکارثنث لةرکانی فثرکپثوست ناکات تةا سةرچاوة ديارثکراوة

کتثبی زانياری تر سةرچاوةی دةست بکةوث و ، رؤژنامة، لة رثگای ئينتةرنثت، سةرچاوةی دةرةکی
ئةمرؤ ملثونةها بابةت و . بيگةثنثتة خوثندکار بؤ بةرزکردنةوةی ئاستی زانست و زانياری الی خوثندکار

   .کتثبی زانستی لة رثگای ئينتةرنثتةوة پةيدادةکرث کة خوثندکار پثويستثتی
چونکة ئةم کارانة ، ستةی لةو جؤرةی کة بامسان کرد خةصکانثکی دصسؤزوو و پسپؤری پثويديارة کارثک

 ئةوا بث  نةکرث بؤ لةرووی پراکتيکيةوة هيچ کارثکیوة، ةا وةک نوسينثک و باسثکی مثديای بثت
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،  و غةدرة بةرامبةر خوثندکاری کورد کة پثويستی بةو جؤرة گؤرانکارية هةيةوة ناهةقي، سوودة
 خؤثندن  داموودةزگاکانی باصای ئةستؤ و شانی بةرپرسيارانیر ئةم کارةش دةکةوثتة سةجثبةجث کردنی

ثندکاری کورد لةو بارة چونکة کاری ئةوان و بريارةکانيان دةتوانث خو، و فثرکردن لة کوردستان
کارية لةالی دةسةصاتدارانی ئةويش بة فشارهثنان و روونکردنةوةی ئةو گؤان، کالسيکيةی رزگاربکات

 فثرگةکان و داموودةزگای، پسپؤر،  رؤشنبريئةگةر ئثمةی. ی و هةوصدان بؤ گؤرينیکوردستانسياسی 
 بواری خوثندن و وو دواکةوتنثک لةپاشان دةسةصاتدارانی سياسی ئةو کارة ئةجنام نةدةين ئةوا هةم

   . ئثمةفثرکردن دةبثتة گوناهثک لة ئةستؤی
ئةويش بة هؤی جياوازية ، پةروةردة لة بواری خوثندن و فثرگةکان لة وصاتثکةوة بؤ وصاتثکی تر جياوازة

ئاين بووة بة بةشثکی سةرةکی کلتووريان و خاصثکی ، هةندث کؤمةصگا هةن، کلتورثکان و ئاينثکان
انی داموودةزگاک رؤصثکی سةرةکيش لة کار و بريارةکانی، ةکی لة بواری فثرکردن و پةروةردةيانسةر

کة ئةمرؤ ، چوونکة لة رثگای ئةوانةوة،  دةبينثمامؤستا رؤصثکی سةرةکی لة پةروةردة. خؤثندن دةبينث
 پثويستة يةبؤ، خوثندکار شثوةکانی پةروةردة فثردةبث، سةرچاوةی دةستکةوتنی ئةو جؤرة پةروةردةن

مامؤستايان خؤيان لة رووی زانست و زانينی پةروةردةوة شارةزای و توانای ئةوتؤيان هةبث بؤ ئةوةی 
چث لة کوردستانيش  مودثرنةی لة کؤمةصگا پثشکةوتؤکان بةرثوة دةبتوانن ئةو جؤرة پةروةردة تازة و

   .بةرپای بکةن
مامؤستايان شارةزاثکث ئةوتؤيان ،  کةرکوک/وةی من بثتةوة يادم کاتث خؤثنکاربووم لة کوردستانئة

کثکی توندو تيژی دةبينث لة گةص مامؤستا زياتر رؤصی دايک يان باو، نةبوو لة بواری پةروةردةو
زؤر جاريش کاتث خوثندکار تووشی مامؤستاثک دةبوو دةلةرزا لة ترساو وة يان هةموو ، خوثنکار

 لة هيچ پةپةوندثکی دؤستانة يان ئاسايانة. ةبينث بؤ ئةوةی مامؤستاکةی لة جثک نخؤی دةداهةوصثکی 
، کار نةيوثراوة کثشة کةسايةتثکانهيچ کاتثکيش خوثند، کارو مامؤستا بةدی ناکرادنثوان خوثن

 دةستی يارمةتی بؤ درثژ بکرثبؤ ئةوةی ،  الی مامؤستا باس بکاتکؤمةصايةتثکان وة پاشان زانستثکان
ورةثتی الی خوثندکاری کورد ا هةميشة رؤصثکی ترسناک و گةمامؤست. بؤ چارةسةرکردنی ئةو کثشانة

بؤية بةتاصاثکی گةورة لة نثوان مامؤستاو خوثندکار بةدی دةکراو مامؤستاش هةميشة خؤث لة ، هةبووة
چونکة هةندث خوثندکار هةن ، کة پثويست ناکات واش بث، خوثندکار بة زاناترو و تثگةيشتوو تر دةبينث

بةتايبةتی ئةو خوثندکارانةی زانياری و ، ستاکانيان بة تواناترو شارةزاترنامؤلة زؤر اليةنةوة لة م
زانست لةرثگای ترةوة وةردةگرن و توانای ئابوريان رثگای پةيداکردنی ئةو جؤرة زانست پةيداکردنةيان 

   .یدةدات
تثکی  کةم کردنةوةو بچووک کردنةوةی رثژةی خوثندکار لة پؤلةکان پثويستة بؤئةوةی مامؤستا کا

ئةوتؤی هةبث کة بتوانث زانست و زانياری بة باشترين شثوة بگةثنثتة خوثندکار بث هيچ فشارثکی 
مامؤستايان و خوثندکار پثويستيان بة رؤژنامةو ناميلکةی مانگانة هةية بؤ باس کردن و . دةروونی

رة ناميلکةو پاشان لة رثگای ئةو جؤ، توثژينةوةی کثشةکانی فثرکردن و داموودةزگاکانی فثرکردن
 گفتتوگؤ و باسی بة سوود بکرث بؤ هه موو گؤرانکارثکانی، بابةتی باش بنووسرثرؤژنامانةوة دةکرث 

پثويستة داموودةزگای تةکنيکی لة فثرگةکان زياد بکرث بة تايبةتی ئةوانةی . زانست و زانيني، خوثندن
چی داموودةزگا ، ثة گشتثکانبردنی خوثندکارانی کورد بؤ ج.  تازةوة هةيةیپةيوةنديان بة زانست

. مووزةخانةو کارخانةکان، کتثبخانة گشتثکان، يان کؤمپانيای کةرتة ئازادةکان، دةوصةثکانبث
کردنةوةی کتثبخانة لة هةموو قوتاخبانةو فثرگةکان بؤ سوود وةرگرتنی خوثندکار لة سةرچاوةکانی 

خوثندکار بؤ بةجثهثشتنی خوثندن تاکو پاشان لة هةمووی گرنگتر رثگةنةدان بة . تری زانستی و زانيني
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ئةويش بة رثگاگرتن لة کةس و کاری خوثندکار کة دةيانةوث منداصةکانيان ،  ئامادةيی تةواوکردنیدوای
   .فثرگةکان بةجثبهثصن بؤ يارمةتی دانی کةس و کاريان لة رووی ئابووريةوة

   
، کار هةبثروونی منداص و خوثندپثويستة مامؤستای کورد شارةزای تةواوی لةبوارةکانی زانستی دة

 کة بث بوونی ئةو زانست و زانياريانةچون،  لةسةر زانستی کؤمةصةناسی هةبثپاشان شارةزای باشيان
تثگةيشنت لة دةروونی منداص زؤر . دنی پةروةردة ببينثرناکرث مامؤستا رؤصی خؤی لة بواری فثرک

، ری کؤمةصايةتی و ئابووريان ئاسای نيةوبة تايبةتی ئةو خوثندکارانةی با، پثويستة الی مامؤستا
ةو چونکة ئةو جؤرة کثش، ارمةتی هةية بؤ چارةسةرکردنی کثشةکانيانپثوستثکی زؤريان بة ي

هثنانی . رثگای گةشةکردنی لثئةگرث،  دوور دةخاتةوةگريووگرفتانة خوثندکار لة زانست و زانيني
 و سوود لثوةرگرتن لثان بة شثوةثکی اصةوةت لةرووی کؤمةصناسی و دةروون ناسی مندپسپؤرانی تايبة

وو کؤمةصگاکانی هةمچوونکة کؤمةصگای کوردی وةک ، يانزؤر پثويستة بؤ مامؤستا) دةورةوی (خوولی
 ری وة سياسثکانی ناو کوردستانوبوئا،  کؤمةصايةتیتری دنيا لة گؤرانکاريدايةو گؤرانکاری

ئةو جؤرة زانياری وةرگرتنة لة رثگای پسپؤرانی بؤية ، کانی خوثندکار دةگؤری و زياد دةکاتپثويستث
پةروةردةی منداص لة فثرگةکانی کوردستان  شثوازی. ايانی کوردستانتايبةتةوة زؤر گرنگة بؤ ماؤست

دووريشة لة پةروةردة زانستثکةی کة لة زؤر کؤمةصگا ، جياوازثکی ئةوتؤی لةگةص پةروةردةی ناو ماص نية
پثويستة منداصی کورد و خوثندکاری کورد پةروةردةی . دی لثوةردةگرنیدةهثنن و سوومودثرنةکان بةکار

 بؤ دوورخستنةوةو لثکدابرانی لة هةموو هةوصثکيش، لةسةر شثوازة زانستثکانی ئةمرووی دنيا بث
چونکة وةک هةموو دةزانيني زؤر لةو بةشانةی پةروةردةی ناو ماص کة لةسةر ، پةروةردة ماصثکة بدرث

. تووری کوردی خؤی دةبينثتةوة هةصةيةو لة سوودی منداص و خوثندکاری کورد نية کل ئاينی وشثوةثکی
دن و تثگةياندنی خوثندکاری کوردة لة رفثرک، ثکث لة کارة هةرة گرنگةکانی ئةو جؤرة پةروةردة زانستية

و هةوصدان بؤ   مامؤستاکةي بةرامبةری کوردخوثندکارالی مافة سةرةکثکانی و نةهثشتنی ئةو ترسةی 
 کثشةو پثداويستثکانی  و رثگا دؤزينةوة بؤئةويش بؤ زياتر تثگةيشنت، زيکردنةوةيانة لة يةکن

   .و چارةسةرکردنيانخوثندکار
  فثرکردن ودام و دةزگاکانی فثرکردن لة کوردستان کةم و کؤرثکی زؤری تيابةدی دةکرث لةرووی زانستی

 ئاينی يان بة بؤچوونةشکارةکان، ری کوردين ئاين و کلتوومامؤستايانی کورديش گرثدراوی، پةروةردةوة
بؤية زؤر پثويستة ،  پةروةردةوةو کولتوورية کوردثکةوة پةيرةو دةکرث دوور لة شثوة زانستثکةی

   کوردستان ئةو جؤرة شثوازةی پةروةذدةية بکرث لةگؤرانکاری گةورة بةسةر 
  سويد
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