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  وة هاب شاه حممدوة هاب شاه حممد ....  .... مةلَطاي مةدةين مةلَطاي مةدةين  کؤ کؤينينبنةماکابنةماکا
  
 ،ؤمةصگاثک گرثدراوة بة باری سياسیکث لة بنةما سةرةکثکانی گةشةکردنی ئابووری لة هةر وصاتثک و کية

ئةمنی کؤمةصايةتی وة پاشان رثگاوبانی خثراو وباش بؤ گةياندنی کاصاکان و بةرهةم بة زووترين کات بؤ 
کارة ئيدارثکان کة پةيوةنديآن بة ئاسان کردنی هثنان و اسانکردنی هةموو بازاةکان وة پاشان ئ

کةمکردنةوةی باج و سوک کردنی بؤ سةرمايةدارةکان وة پاشان . بگواستنةوةی کاصاکان هةية بؤ جث خؤيان
نةهثشتنی بريوکراتی ئيداری کارثکی زؤر پؤزةتيضانةيان هةية بؤ پاصپثوةنانی سةرمايةدارة تازةکان بؤ 

باری ئاسايش و بةشداری بوونی هةموو اليةنة سياسثکانی . ستنةکاری سةرمايةکانيان لةناو وصاتةکةخ
ناو کؤمةص لة پرؤسةی سياسی گرگنثکی تايبةتی هةية بؤ پاصپثوةنانی سةرمايةداران و خةصکی ئاسای بؤ 

لةرثگای . دةکةنخستة کاری سةرمايةو پووليان لة بزاروو ئةو بانک و کؤمپانيانةی لة وصاتةکة کار 
ئاسايش و بةشداربوونی هةموو چينةکانی ناو کؤمةص وا لةسةرمايةداروو و خاوةن پارةو کؤمپانيای 

سةربةخؤی . و پارةو پووليان خبةنة بازارةوةگةورةو بچووک دةکات کة بث هيچ جؤره ترسثک سةرماية
ی ناو وصاتةکةو اليةنة دادگاکان و نةچوونيان بؤ ژثر هيچ فشارثکی سياسی لةاليةن دسةصاتداران

سياسثکانی تر وا لة سةرمايةدار دةکات زياتر هةست بة ئاسايش بکات لة خستنةبازاری سةرمايکةنيان لة 
سةربةخؤی دادگاو داموودةزگاکانی پاراسنت و ئاسايش وة کارکردنيان تةا بةگوثرةی ئةو . بازاردا

و وصات زياتر هةست بة ئارامی و ئاسايش ياسانةی کة هةن بؤ پاراستنی هةموو کةسثک لة ناو کؤصگا
  . دةخاتة دصی کؤمپنثکان و خةصکی سةرمايةدار بؤ خسته کاری سةرمايةو پووليان لة ناو بازاردا

 رثگاوبانی خثراو باش وا لة کؤمپاناکان و سةرمايةدا دةکات کة بةرهةم و کاصای بةرهةم هثنانيان بة 
ن بؤ ئةوةی بةزوترين کات بگاتة بةر دةستی ئةوکةسانةی ئةو زووترين کات بگاتة بازارو جث بةرهةم هثنا

لة وصاتثکی وةک . بةرهةمانة بةکاردثنن و پاشان ملمالنی کردنثکی باشتر لةگةص کؤمپانياو وصاتانی تر
کوردستان کة بوژانةوةثکی ئابووری تازة پثگةيشتوو بة خؤة دةبينث و ئةو پارةو پوولةی نةوتة کة 

وث دکرث بة شثوةثکی مودثرن و رثکوپثک خبرثتة کار بؤ دامةزراندنی کؤمپانيای کوردستان دةستی دةکة
درووست کردن و کردنةوةی قوتاخبانة . بةرهةم هثنان و دروست کردنی رثگاوبانی تازةو خثرا

 قوتاخبانة و پةميانگا و دانگای مودثرن و تةرخانکردنی مامؤستای تازةو بة توانا لةو ،پيشةسازثکان 
ا وة هثنانی مامؤستای بثگانةش کارثکی زؤر پثويست بؤ بوژانةوةی ئابووری و پيشةسازی بوارانةد
 پثشخستنی باری زانياری و تةرخانکردنی بووجةی تايبةت لةاليةن حکومةتی کوردستان بؤ. وصاتةکة

ثنان  کارخانةکان و کؤمپانيای بةرهةمهپيشةسازية لة کوردستان زؤر گرنگة بؤ تازه کردنةوةو موثرنکردنی
ايةثکی گةورة دةهثنثتة  چوونکة سةرم کارثکی زؤر گرنگة بةرهةمةکانی پيشةسازی و کشتوکالیو

  . وصاتةکةوةو باری ئابووری هةموو هاوصاتثک بةرةو پثشةوه دةبات
دانانی داگای تايبةت وةک دادگای کار وةيان دادگای پارثزگاکان لةنثوان کؤمپانثکان و ئيدارة حوکمةتثکان 

ةنثوان هاوصاتی و ئةو کؤمپانيانةی هةن لة وصاتةکة کارثکی پؤزةتيضانةی باشی دةبث بؤ هةست و پاشان ل
دان بة هةموو ئةو اليةنانةی کة کثشةی دادگای و ياساييان دةبث لةگةص يةک بة مةرجثک ئةو دادگانه 

  . سةربةخؤ بن و دووربن لة هةر دةستثوةردانثکی سياسی و حکومةتی لة کوردستان
 دروستکردنی پارتة سياسثکان و کؤمةصةئازادةکان وة پاشان هةصبژاردنی  رثگادان بؤريووراوئازادی ب

 پةرلةمانثک لة اليةن نوثنةرانی ئةو پارتة سياسيانةی هةن لة کوردستان و دانانی دةستورثکی هةميشةی
ازثک لة نثوان کةسايةتثکان بپارثزی لة کوردستان دوور لةوةی کة هيچ جياوکة مافی هةموو اليةنةکان و 

کؤمةصانی خةصک دابنث وة بث بريکردنةوه و جژاوازی دانان کة ئةو کةسانه کثن و سةر بةچی اليةنثک و 
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لة رثگای بووژاندنةوی ئابووری وصات دةکرث زؤربةی خةصکی لة برسثتی و کاری . ئايثکو و گرووپثکن
کاتث ئابووری . نائاسای دورخرثتةوه وة زؤربةی زؤری خةصک خةريکی کاروو و پثشخستنی وصاتةکة بن

کوردستان گةشة دةکات ئيتر ئةندامانی کؤمةص و خةصکی بة گشتی لةبةر باری ئابووری خراپ ناچاری ئةوه 
کة خؤيان گرثداری اليةنة سياسثکان بکةن بةصکو کاتث ئةو کاره دةکةن کة باوةريان بة پةيرةو و نابن 

پرؤگرامی ئةو حيزب و اليةنانة بث وة زؤر چاالکانة لةناو ئةو پارتة سياسيانه کار دةکةن و کؤمةص لة 
ةرماية گرنگترين هؤی هةر لةو رؤژةوةی کؤمةصگا هاتؤتة کايةوه س. هةموو رووثکةوه بةرةو پثشةوه دةبةن

پثشخستنی باری ئابووری و کؤمةصايةتی خةلک و وصات بووة وة هيچ شثکيش بث بوونی سةرماية ناکرث 
  . لةناو کؤمةصگاو وصاتلندا

ئةو کؤمةصگاو وصاتانةی باری ئابووريان الوازوو خراپة باری سياسثکی نائاسای و خرپيان هةية وة لة 
ؤن و هةميشه وصاتانی دةورووپشت و دوور بة ئاسانی دةتوانن دةست هيچ الينثکةوه بةرةو پثشةوه نار

  . خبةنة ناو کارووباری سياسيان و بةره و خراپتری بةرن
   

کؤمةصگا پثشکةوتؤکان و دواکةوتؤکان وة هةر ثکی لةو کؤمةصگانه لة دنيای ئةمرؤ منوونه يةکجار زؤره بؤ 
انياری بؤ پثشخستنی باری ئابووری وصات ناکرث شايه تی ئةوةن کة بث بوونی بةرنامةثکی سياسی و ز

کؤمةصگاثک دوور لة شةروو ئاژاوةو شةری ناوخؤدا دةژثن وة منونةی تريش زؤره دةربارةی ئةو کؤکةلگاو 
وصاتانةی کة بةرنامةثکی ئابووری مودثرن و زانياريان هةية وةک وصاتانی ئةوروپای رؤژئاواو و ئةمريکاو 

 گرتووه بةسةر بازارةکانی جيهان و سةرمايةی جيهان وة هةر لةرثگای ئةو و ئاسيآ کة ئةمرؤ دةستيان
. سةرمايةو پثشکةوتنه ئابووری و پةشةسازيةوه دةتوانن کارثکی کاريگةريان لة سياسةتی جيهان هةبث

 ناو سةرمايةی اش بؤ راکثشانیدةکرث لةبةر چةند هؤثکی ناوةکی و دةرةکی کوردستانبکرث بة جثکی ب
کوردستان و پاصپثوةنانی زؤر لة کؤمپانيا  چةکةو جيهان بؤ خستنةکاری پارةو پووليان لةوصات و ناو

کوردستان لةرووی دةوصةمةندی کةرةسةو خامةوه باسی . گةورةکانی جيهان و ناوچةکة بةرةو کوردستان
اتی لثناکری و پاشان دةکةوثتة نثوان والتانی گةوؤةی ناوچةکة کة لةرووی ئيداريةوه گثشةی بريوقر

هةندث لةو وصاتانةش باری .  باجثکی زؤر و قورس دةخةنة پثش سةرمايةدارةکانگةورةيان هةيةو
ئةگةر . سياسيان زؤر خراپةو زؤر لة کؤمپانياکانی جيهان ناوثرن پارةو پوولييان لةو وصاتانه خبةنة کار

 گةشةکرن و بثتوو ئثمةی کورد لةرثگای پثشخسنت و گؤرينی هةموو ئةو کارانةی کة دةبنه هؤی
بةهثزکردنی ئابوورميان ئةجنام بدةين وة رثگا خؤشکةر بيني بؤ هاتنه ناوةوةی سةرمايةو کؤمپانيکانی 
ناوچةکةو جيهان دةتوانني کوردستان لة کؤمةصگاثکی کشتوکاصيةوه بگؤرين بؤ کؤمةصگاثکی دابوری 

ری و دؤستايةتيمان لة گةص پيشةسازی پثشکةوتوو وة لة هةمان کات هةموو مافةکامنان لةرثگای هاوکا
سةرمايةی جيهانی ثنينه دی چونکة سةرميةو ئابووری بةهثز هةموو سنوورةکان لةناو دةبات و تةا 
بةرژةوةندی ئابووری هاوبةش و دوواليةنة دةتوانی گريگةری باش و راستةوخؤی هةبث لة بريارة 

نيا رثگا نادات سةرمايةی بکةوثته ژثر سياسثکانی ناوچةی و جيهانی وة هيچ الينثکی سياسی ئةمرؤی د
هةرةشةو و مةترسيةوه وة هةموو هثزثکی سياسی و سةربازی خؤی دةخاته کار بؤ پاراستنی سةرمايةو 

 جا بؤية پثمةی کورد لة کوردستان دةبث مهوو هةوصثکی خؤمان بدةين بؤ ئةو ،بةرژةوةندية ئابوورثکانی
وری و سةرمايةمان بؤ ئةوةی ئثمةش و نةوةکامنان وةک گؤرانکاريانةی پثويسنت بؤ گةشة کردنی ئاب

  . ئاسودةو بةگةمشان هةبثنةوةکانی وصاتانی دةوروپشتيان لثنةثتوو دوارؤژثکی 
  

  وصاتی سويد


