
کردنی ئابووری نیشتمانی شه گه

نی ده گای مه قامگیری سیاسی وکۆمه  بۆ سه مایه بنه

   *ھدی کاوانی   مه*

ر  بینین ھه ڕاست ده تی ناوه زۆری وتانی ڕۆژھه ره شی ھه  به ی له مواره  ناھه و باره ئه

ند  مه وه اری و دهلی و دزی ک نده ت و گه سه کارھنانی ده سادی ئیداری وخراپبه  فه له

می بژوی   بکاری و که گاته تا ده ر سامانی نیشتمانی ھه  سه ت له سه بوونی توژی ده

یان  ندروستی و ده و فرکردن وته رده روه  بواری په تگوزاری له ژیان و الوازی خزمه

تی  هکردنی نه شه ی ئابووری و گه ر الوازی بنکه به مووی له ر ھه تگوزاری تر ھه خزمه

  مانتاریزم و به ڕله نویعی سیاسی، ژیانی په دیسان پۆسیسی دیموکراتی ،ته.

ی   پۆسه تان له شداری ئافره کانی ژیان، فراوان کردنی به سات کردنی بواره سه موئه

  ر به رامبه کسانبوونیان به و یه ره نگاونان به کانی ترو ھه زراوه مھنان و دامه رھه به

ی   فراوانه و دیارده ئه .  و وته و بۆ ئاستی ئابووری ئه ڕته گه ن دهمدیسا پیاوان  ھه

 ڕگای الوازی  مدیسان له بینرێ ھه  فراوانی ده  به و وتانه  له تیۆڕیستی ئیسالمیش که

م دانیشتوانی  رده  به تی کار له رفه  ڕیگای الوازی ئابووری ده  له  چونکه ئابووریه

  داتکی ئاسان که  ئه بته بت و ده ی ئیحتیاتی ب کاری دروست دهیش و جه وه بیته مده که

.ڕکی تری نامۆ  ر بیروباوه ڕی تیۆڕستی و ھه  ژر کارتکردنی بیروباوه ونه بکه

ر  وانی تر ھه رچ ئه  وتی تری ل ده مه م کوردستان وکه نگی جیھانی دووه پاش جه

  به. تیان پک ھنا  وایه ته تی نه وله نا و دهسھ ده خۆی سیاسیان وه ربه موویان سه ھه

خۆی سیاسیان  ربه ر سه سه  به یه ده ی نیو سه  ماوه  که وه ڕاسته تی ناوه ت ڕۆژھه نسبه

نگاوی باش بھاون و   ھه وه کردنی ئابووریه شه  ڕووی گه یان توانی له  نه ڕیوه ت په

ڕووی  مۆمان ڕووبه ک ئه کی وه ڕۆژگار  ببینن و له خۆوه قامگیری سیاسی به سه

رھات   سه و چی به وتیه تکی نه وله  ده ماشای عیاق بکه ته .  وه  ببنه وه ره ی سه که ئاماژه

پاکستان . زایر ، سۆدان ، تورکیا ،ئران  ، سوریا ، میسر ، لوبنان ، لیبیا ، جه

 ،   ناو دایه ن لهقام گیری سیاسیا ڕاست کوا سه تی ناوه ی وتانی ڕۆژھه ،زۆربه
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ر   سه کان به ربازیه  سه زراوه ستی دامه ی ناویان و باده ربازیانه تا سه و کوده زۆری ئه

 . نجامی ناجگیری سیاسی و سستی ئابووریه رئه مدیسان ده کارو باری وت ھه

و ڕار بت  رقه  وتک یاساو ڕیساکانی تیابه وێ ببته ر بیه گه باشووری کوردستان ئه

ماکانی  قامگیری سیاسی و بنه بکات و سه تاکانی پاراستنی مافی مرۆڤ پیاده ره سه

و  ئه. بت  وو ده کردنی ئابووریه شه  ڕگای گه رگرێ له ت شونی شیاوی خۆی وه سه ده

ژاو و  رو باری شله وروبه ی وتانی ده ی دوژمنانه  کرده ی کوردستان به زموونه ئه

ی سیاسیان   زۆری پکھاته ره شی ھه ی به لوستی دوژمنانه و ھهقامگیری عیاق  ناسه

   خۆی له کان که  ناوخۆییه  وای گیروگرفته وه مان ،ئه که موونه  ئه ر به رامبه به

باری تر  ی ناله یان کشه مھنان و ده رھه به تی حیزبی و ناڕیکی وه سه ی و ده نده گه

ڕ   مه ھاوژێ له نگاوی کرداری نه  ھه  بورانه تهو و ر ئه گه  ئه به. نون  ده

 بکاری  وه یه  ڕگه  بتوان له و که وتنی ئابووری و پک ھنانی ژرخانکی پته پشکه

.  دابین بکات  وه  دوایه لک به نی خه رینترین کۆمه رانی به ھ و خۆشگوزه  وت نه له

تکی  سه تی ده حمه ر ڕه  به وینه که ک ده ر نه  کورد ھهی  ئمه وه یه که وه وانه  پچه وا به ئه

بت دوژمنان  رزۆک ده تکی له شمان حکومه که ته لکو حکومه نادیموکراتی ناوخۆمان به

تی  کیه یه. رن    نامان به  ئاسانی له توانن به وێ ده که تیان بۆ ھه رفه بچووک ترین ده

ی  که  و ، زۆره وه شایه وه ریکا چۆکی دا و ھه مه م ئه رده  ب ه تی پشوو بۆچی له سۆڤیه

نگی جیھانی  مانیا  پاش جه یابان و ئه.  کردنی ئابووری بوو  نه شه ی گه له سه مه

می  م و چواره ی دووه  پله ماشایان بکه  ما ،ئستاش ته وه که ر یه  سه  چیان به وه مه دووه

نگاوی  ر ھه گه چین  ئه .  ست ھناوه ده تنی ئابووری وه ڕ پشکه  مه جیھانیان له

ی   زۆره و دانیشتوانه بوو به  توانایان دا ده نن کوا له  چوونی ئابووری نه وه پشه ره به

کسانی  نی و پۆسیسی دیموکراتی و یه ده گای مه کۆمه. ن   ژیانی خۆیان بده  به درژه

ئابووریان تیادا کردنی  شه  گه  که ڕاره ر قه  به وه  ڕووی کرداریه  له و وتانه ژنو پیاو له

 .  رفراوانه به

 ڕۆژگارکی  تی له  تایبه  کوردستان به کردنی ئابووری له شه کانی گه موو ھۆکاره ھه

  ی جیھانی که رزه  به و نرخه وت به ی نه ی میزانیه%17 .   گؤڕێ دایه مۆمان له ک ئه وه

  وتیش له وی نرخی نه هرزبوون و به ڕاندوه  دۆالری تپه60  وت له رمیل نه ک به نرخی یه

 پۆسیسی  ن بچته یه  ڕک بخرێ و نه کی تۆکمه یه رنامه  به ر به گه ئه .  وامی دایه رده به

وکردنی  کردنی ئابووری و پته شه  بواری گه ی له که  زۆره ره  ھه شه لی و به نده گه

ین  و که ر ده تیایا سه   که یه وه کو ئه ک وه  نه وه  بت ئه وه ژرخانی ئابووری کوردستانه

   به وه ینه دان که ز پ ئاوه رکه ی مه ب میزانیه ب به رکوکیشی به توانین که لکو ده به

حالی  ش به ویش به لکی ئه ی خه رمایه دی سه ئه.  ج بووندا   بواری نیشته تی له تایبه
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زراوی   دامهدان شی سه رگرێ به ی خۆی وه که قینه  ڕاسته ر ڕچكه گه و ئه خۆی زۆره

   که وه خوندرته  ده وه  به مه رده و سه ئه. کات  ندی ده ئابووری بچووک و مام ناوه

کانی  نه رانی یان خاوه رھنه به وه .  ر ئاساتی جیھان زۆره  سه قدی له فایزی نه

  زراوی ئابووری له ن و دامه بت و ڕووی ت بکه  شونکی ئارام ھه ویانه خواخوای ئه

چی بۆ  کانی تری عیاق که شه  به چنه یان ده کان کامه کوا کۆمپانیا بیانیه. دانن ر  سه

و  ر پالنکی ئابووری ڕک و پک له گه ن دیسان ئه که ڵ ڕووی ت ده  کۆمه کوردستان به

  و بواره  یاسا ڕک بخرێ و ئه کانیان به بت و کارو چاالکیه  ھه وه یه باره

ستی کاری کوردی بمژێ و بواری   زۆرترین ده ن که  که م ئاواه هرد به یان له ئابووریانه

ی  وه ستانه کان فراوان بکرێ ،ھه نبونامه زایانی کوردو خاوه فربوونی کرکارو شاره

  کان له  کانزا جۆراو جۆره  له چیاکانی کوردستان  په.  دت   دواوه ئابووری به

مھینانی حکومی و ناوخۆو بیانی  رھه به وهرھنان و  ی ده یان کارگه  ده وه یه ڕیگه

داری   بواری کشت وکاڵ و ئاژه دی له ئه. ب  شی بۆ کورد ده که وت و خرو بره که ده

  لکو له  به که یه نجینه یان گه که ریه ک ھه ر بخرن نه گه ڕکی وه ر به گه ئه.  و سیاحه

دان   سه کات و به تی بنب ده واوه  ته ه ب وه کانیه موو جۆره  ھه  ب کاری به وه ڕیگایانه

. لووش  کانی تری کوردستان و بیانیش ده شه کانی به ن پیشه زار کریکارو خاوه ھه

  ک له وا نه کارببردرێ ئه ر به ی فراوانی  ئاوی گه رچاوه پیت  و سه وی کشت وکای به زه

  لکو بۆ ناردنه کات به دهکانی وت دابین   خۆراکیه موو پداویستیه  ھه وه یانه ڕیگه

  وه یه  ڕگه وتکی باشیش له سکه و ده یه کی فراوان ئاماده یه باره  قه  شی به وه ره ده

ر ڕووبارو   سه نداوی ئاوی له یان به توانین ده ی ده وه  وای ئه وه وێ ئه که نگمان ده چه

ین و  راو بکه کانمان به میه د ویه موو زه  ھه وه  ھۆیه ستین و به به زکانی کوردستان ھه

 گۆشتی   فراوانیش له ره ر دانین و سامانکی ھه  سه بایان له ی کاره یان ویستگه ده

کرێ   دروست ده وه  ڕگاشیانه  له ی که ریاچانه ریاو ده و ده وێ و ئه نگمان بکه ماسی چه

ردستان بۆ خۆی  کو وه  ھۆیه ن و به که نی کوردستان جوانتر ده ی تر دیمه نده وه ئه

دان و   پدانی ئاوه ره قام گیر بوونی ھمنی و په  سه  به  له شتیاریه وتکی گه

رو  وروبه لکی بیانی ده ھا خه  ملیۆنه ری به  سه تگوزاری له زراوی خزمه زراندنی دامه دامه

ب    ده وه  زیاده ی تریش به ونده ی ئه که نه  جوان کردنی دیمه ن به که ناوخۆ ڕووی ت ده

  وه  ھۆی زۆری باران بارینه  به یه  کوردستانیش ھه ی له ڕگا زۆره وه وله  ئه دیاره.   

ر  ئیمۆ ھه. کا  کانی ده موو جۆره  ھه رمات به یان ملیۆن سه خو کردنی ده شی به به

 بار  شکی له وی كه که ست ده ربگری ده  کوردستان وه کردنی ئابووری له شه بوارکی گه

ر یاساو  گه  ئه ریانه شه  مادی و به رچاوه موو سه و ھه کی خۆش به وایه اوھهئ
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 بۆ   قدوه وین و نابین به بت بؤ پش ناکه بار ھه لی له ی ھه وه ت و دۆزینه دیموکراته

 . که واوی ناوچه کانی ترو ته شه به

17/07/2007/ریتانیا به
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