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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه  ...   ... چیبکرت؟؟چیبکرت؟؟کوردستان کوردستان   لهلهستورستور  سپاندنی دهسپاندنی ده  پاش ڕاپرسی وچهپاش ڕاپرسی وچه  لهله
  

یی  هۆی دووفاقی ودووئیداره ش به وه نگی ناوخۆیی و دوای ئه کشانی جه هۆی درژه  به دیاره
یاسایی یی و رده روه ی ئیداری وئابوری وسیاسی وڕۆشنبیری وپه نده باشوری کوردستاندا گه له
کان  یه نده گه. ڕی خراپی وپه  ئه ته نراوه یه گه. . نیشتمانی وهتدی وبژوی وبازرگانو
لو  ی گه سته  جه ته ک برینی قوی کردووه  کۆمه یانه نده وگه کک له ریه جۆرکن هه به

وخۆو  ی ڕاسته وه ناکرت چیتر لپرسینه قن که جۆرک زه کان به یه نده گه. نیشتمان
گشتی  تی سیاسی کوردستانی باشور به رکردایه ن سه الیه له. کرت ل نه گه لهی  دسۆزانه

ڕوانی  دواچاوه. تی تایبه رمی کوردستان به رۆکی هه رۆک بارزانی سه نابی سه ن جه الیه وله
دوای  که.  ستوره تا پاش ڕاپرسی ده و هه یه/15/10تا دوای  کی کوردستان هه نی خه کۆمه
ک  یه به وه  بکرته که ردووئیداره وتنک هه هیچ دواکهب  و به له په  بهزۆر-1   پویسته وه ئه

کی کوردستان دابت  دی خه داسه تی سه خزمه  له یه و ئیداره ئه هز وه و به ی تۆکمه ئیداره
گای کوردستاندا  کانی ژیانی کۆمه گشت ڕووه کاربکات له یاسا پی پالن وپرنسیپو به وه
نسپی   پره دورله، جگای شیاو دابنرت کی شیاو له ی نودا خه رهئیدا له-2. گشتی به
رکاریان  سه رکردن والدان له دوای ده-3. . ری وهتد شایه تی وعه تیوحزبایه قوشی خزمایه شه

ی  نده گه هۆی دروستکردنی  ته بوونه  که سانه وکه و گشت ئه رده دادگایی کردنی دزوجه
ب  به. تی خۆیان ندی تایبه وه رژه  بۆبه کار هناوه ی خۆیان به و پایه پلهوئیداری وئابوری 

واوبدرت  وی ته هه-4. . ری وهتد شایه تی عه سایه تی وکه نی حزبایه  الیه گودانه
،  وه موماکی کورد بگرته جۆرک هه ر به ماوه جه م رجه ت گوزاری بۆسه یاندنی خزمه بۆگه
ر  هه  به  پویسته نیه مه باو ئاو وسوته کاره کهک  ی خهتایی ترین ماف ره تی سه تایبه به

  نی مانگانه مه وبدرت خوارده هه-5. زوترین کات بۆهاو وتیان دابین بکرت نرخک بت به
ر  رانبه وت به پاش ڕاگرتنی بیاری نه  وابزانم له  بۆهاوتیان چونکه وه ڕنرته بگه) بایعی(

  رم چاوله تی هه سه ئراقدا ڕاگیرا بوو نابت دهری  رانسه سه خۆراک له به
ر  به وت که ی نه پاره ر به سه  له پویسته،  وه م ڕووه لهکانی ئراق بکات  بیه ره عه شه به
کیتر  الیه له. ردابین بکرت ماوه  بۆ جه نیانه مه وخوارده وت ئه که رمی کوردستان ئه هه
ش بکرت هیچ تاککی کورد   دابه رانه روه کسان وداد په  یهجۆرکی رم به ر داهاتی هه گه ئه
    موچه  مانگانه ش پویسته مه ئه وه. ژی ئهرزی بهر سه کو زۆر به ابت بهک برسی ن نه
ن  وترت سۆشیال بۆ مناو ژنی خاوه وتووخواز پی ئه  وتانی پشکه له ی که وه ئه) فت نه به(

ک  په پیرو وه، یان بدرت موچه بۆیان یداکردنی کار تاپه کاری بتان منداڵ وپیاوانوئافره
کانی باشوری  ب کراوه ره عه  داگیرکراوو به شه  به  پویسته-6.  وه ی بۆببته  موچه وته که

کانی دروستکردنی خانوبۆیان  ڕووه  لهی بکرت که ره ماوه واوی جه کوردستان هاوکاری ته
کان  تیه وه  ده هزگاو ئۆرگان دام وده زراندنیان له دامه  وه انشارو شونی باوباپیرانی خۆی له
کی  یه شوه باری ژیانیان به وه. ک ر هاو وتیه پی پسپۆڕی هه جبوونیان به شونی نیشته له

ی  رکوک ولیژنه و خۆی پارزگاری که هاوکاری ڕاسته-7.  بۆڕکبخرت مانه رده ڕکوپکی سه
وام  رده ی به شوه یی به ورهڕوی  لهئابوری وچی ڕوی  لهچی رکوک بکرت  پارزگای که
تی  سه  ده  دنیا بین که چونکه. میاندا زابن کانی پشده ندوکۆسپه ر که سه تاکوبتوانن به

و گیروگرفتیان بۆدروست  هرچی زیاتر کش کو هه ان نادات بهتی ک یارمه غدا نه به ند له ناوه
پدان  شه و گه وه دانکردنه تکی ئاوه ر خزمه بۆههبت  نه یان کراوهست  ده جۆرک که کات به ئه
-8. تی تایبه رکوک دا به شاری که گشتی وله کاندا به ب کراوه ره عه  داگیر کراوو به ناوچه له
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و  کانی ئاکرێ وسۆران وڕانیه  شاره ر داوه سه مانی کوردستان بیاری له رله ک په وه
رمیان  پارزگای گه به قینیش بکرت ر خانه گه پارزگا ئه  بههید بکرت ی شه بجه ه هه

تی  کی حزبایه رڕویه ههتو  سه دهی  وه دورخستنه-9.  یه کو شۆڕش گانه که کارکی شیاو وبه
ی گشت  وه کۆکردنه-10. رمی کوردستاندا کانی هه زگا ئیداری وئابوریه ناو داموده له

کی  دی خه دا سه تی سه خزمه رجکردنیشی له  پاکوخهستی ده کوردستان بهکانی  داهاته
  سگاو ئۆرگانه نی ومۆدرن کردنی گشت ده ده مه به-11. ستی پاک ده ر به کوردستاندا هه
کان بۆ ورد ژمری  تی کاروباری بانکه تایبه رمی کوردستان به کانی هه ئیداری وئابوریه

ک دانانی ئامری  کی کوردستان وه هتربۆ خ له رچی زیاترو په تی هه یاندنی خزمه وگه
موکاتک بتوانن  ی هاوتیان هه وه کان بۆئه ی بانکه وه ره دیواری ده لیکترۆنی بانک له ئه
  پویسته-12. ن ر بکه کانی بانک ده کاشیه  له لکترۆنی خۆیان پاره کارتی ئه به

تی میدیا  تایبه  به وه کانهی میدا شاشه مانی کوردستان ئاشکرابن وله رله کانی په وه کۆبوونه
 ی کوردستان ر تاککی کۆمه ی هه وه ک بۆئه م خه ر جه  بۆسه وه کان بوبکرته ئاسمانیه

ر  ماوه جه-13. کات بۆژیانیان ن ئه سه ک په ستورویاسایه ی چی ده که مانه بزانت پارله
   بۆیه وه رمه تی هه سه تی سیاسی کوردستان وده رکردایه  سه  به مووبونکه ی هه رچاوه سه

گاکانی ز  گشت دام وده ر بزانن له ماوه تکاری جه خزمه رپرسان خۆیان به  گشت به پویسته
کانیان  داواکاریهڕاو  وردی گوێ له ن وبه که دروست نهک بۆهاو وتیان  یه رمدا هیچ کشه هه

وای  ربین مافکی ڕه یی دهزا خۆپیشاندان وناڕه-14. ن ج بکه  بۆیان جبه بگرن ودسۆزانه
  ک مافی نیه سگایه نو ده سو الیه  هیچ که وه کی کوردستانه نی خه کۆمه   به که گایه رکۆمه هه
 ئیداری  بت گشت ئۆرگانه کو ئه وتبکرت به ک ناب زه  نهوت بکات ر زه ماوه جه  له و مافه ئه

  کیتر پوانه الیه له. ر بن ماوه داواکانی جهواوی  کان پشتگیری ته ربازیو پۆلیسیه وئابوری وسه
ی  که ره ماوه  بۆجه یه ایهری جیھاندا گو رانسه  سه تکی دیموکراسی خواز له سه ر ده بۆهه

  تایترین مافه ره ش سه وه ئه. تی کانیه ری مافه ی وپارزه که ره ماوه وڕزگرتنی ڕای جه
کان  ریهوسگا ئیداری ئاب می ده ر خه مته موکوری وکه که ر به رانبه زایی به ر ناڕه ماوه جه که

  یه سگاکانی پۆلیسوئاسایش هه ڕاهنانوڕۆشنبیر کردنی ده ش پویستی به مه ئه. تنیشانبدا
وان  ئه تان وابار بھنرت کهجۆرک پۆلیسو ئاسایشی کوردس به. ری کوردستاندا رانسه سه له
وان  وئه عسه ی بهم رده ک وابزانن سه وانن نه کاری ئهسو ریش که ماوه رو جه ماوه جه شکن له به
رک  رمانبه فه-15-. بت ر هه ماوه کیان بۆجه الیه  نابت هیچ وه دامن بۆیه کرگیراوی سه به

و  وناڕاسته وخۆ تی ڕاسته  بۆخزمه ویستهیان بن پ که رها دسۆزی ک پویستهزیر  وه گاته تاده
 ال تر لهکی گایهمای خۆیان وگشت ج شونی کاریان له  شونی کار کردن ر بچنه ماوه خۆی جه

  تی خۆیان بچنه سکوتایبه ندی ته وه رژه و به ر موچه به نھا له ک ته پیرۆزتر بت نه
  خۆری پویسته ی ومشه نده گه ن لهی ڕوی ئابوری وخۆپاراست وه شانه بۆگه-16. کانیان دائیره
ر  ر هه سه باج له  وه مانه رده کی سه یه شوه ربکات به مانی کوردستان یاسای باج ده پارله
. دابنرتوچی ئۆتۆمۆبل تی  م هنک چی ئامرو چی مرۆڤ وچی موکایه رهه به
ی   ئیداره نه ر خۆیان وه سه ن له ستۆبکه په پاه ست به  وتیان هههاو   نه ک که یه شوه به
تو  وه ی ده وتوو ئیداره شکی زۆری وتانی پشکه  به چونکه. وت ربکه رمیش زیانی به هه

گرت  ر ئه  وه ی موچه وه  ئه کی تر پویسته الیه له.  ڕوه چت به ر حسبی باج ئه سه ت له میلله
وتی   له بۆنمونه خۆرک  رموچه ههی  فتانه ی یان هه وتی مانگانه سکه پی ده باج بدات به

ی 10%دا  سه ی باج له کوردستان ڕژه م باله  به وته سکه ی ده17% ی باج له ریتانیا ڕژه به
مندانی  کانو بۆبژوی  خرخوازه  بۆئۆرگانه وه ڕته گه ش ئه ی باجه وپاره ئه. بتوت  سکه ده

یداکردنی  تا په کان هه کاره ب سه ی که بۆموچهکان و وته ککه ی پیرو په رشتو بۆموچه ر په بسه
ری  رتاسه ی سه وه دان کردنه ئاوه-17. .  وهتدکان  پزیشکیه ی ئۆرگانه بۆموچهها  روه ههکارو 
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دان  کان ئاوه م گونده رده ی سه شوه  به پویسته. کانی کوردستان تی گونده تایبه کوردستان به
  نرته یه  بگه خۆشخانه و نه و قوتابخانه باو جاده ئاو وکارهی  وبدرت پرۆژه هه وه.  وه بکرته

م  رده کانی کوردستان هه ی گونده وه ڕای ئه ره  سه چونکه. کانی کوردستان گشت گونده
ن  سه تی ڕه ر کوردایه سه مانکاتدا له هه  بوون له رگه ی پشمه می شۆڕشدا النه رده سه له

کان وهاوکاری  ی کونده وه دانکردنه کیتر ئاوه الیه  له وه. انکران ور وه ن ڕژمه الیه کان له گونده
ک  کانی وه  خۆمایه مه رهه پدانی به ره  هۆی زیاد بوون وپه بته کان ئه کردنی گوند نشینه

 هۆی  بته کی ترئه الیه  له وه نی وگۆشتو خوری وپسته مه ڕووی شیره ڵ له روبوومی ئاژه به
یشتنی  کانداو وگه بازاڕه  وزۆربوونی له و میوه وزه ک سه کان وه ه کشتوکای روبوومه به
گشت  خوندن له دان به ره په-18. نرخکی داشکاو ر به ماوه کان وجه ستی بازاڕه ده به

  مانه رده وتوی سه کی پشکه یه ی خوندن بۆبارنامه  کۆنه وبارنامه کانداو گۆڕینی ئه قۆناخه
ر بگیرت بۆگشت  وتوی جیھان وه ی خوندنی وتانی پشکه مه بارنا ک له ش که مه بۆئه

رمی کوردستان ڕچاوی  ی خوندن نابت هه ڕوی بارنامه له. کانی خوندن قۆناخه
   دابژرت چونکه وه به ره ن عه الیه  یان له وه نده تی ناوه سه ن ده الیه ک بکات له یه بارنامه

  وه به ره ی عه وه ته ندی نه وه رژه ڕوی به بت له رئه  هه وتووه که ب واهه ره زی عه ئاوه
وتوتر نابت  ی ڕابدوو یان پشکه وانه شیان له کانی ئاینده کانیان دابژن وبارنامه بارنامه

رافات  خه ن له که ب دایبژت بۆخوندن پی ئه ره ک عه یه بارنامه  دنیا بین که ئستاوه باله
بۆهیچ مرۆڤک بۆکورد ک  نهویش خری  ئه ڕژن که  دای ئه وه به هزه ڕووی ئاینو مه وله

ر  هه کهوتودا  جیھانی پشکه  له یه وتوی خوندن هه ی زۆر پشکه مۆ بارنامه ئه. تدانابت
کانی  پی قۆناخه و به یه زکی کراوه ئاوه جۆرک باردنن که زی منداڵ به  ئاوه وه تاییه ره سه له

می مدان  پشده ن وکۆسپک نامنت له که کانی ژیانیان ئه  شاراوه وهژیان فری گشت ڕ
ش  م ڕایه لماندنی ڕاستی ئه بۆسه. ی ژیانیاندا گرفتیان بۆدروست بکات ئاینده له والواندا که

زو سایکۆلۆجی منداکی ئراقیدا  ل ئاوه گه وروپی له زوسایکۆلۆجی منداکی ئه ر ئاوه گه ئه
نھا فرکردن وبارهنانی  ش ته وه ئه،  کی فراوانه یان پانتاییه که جیاوازیهراورد بکرت  به

گا  واوبت بۆکۆمه خشی ته سودبه توانت جۆرک منداڵ باربنت که  ئه و خزانه قوتابخانه
کانی کوردستان  خستنی ناوشارو بازاڕهڕیک-  .19گاوه ر کۆمه سه ک باربت به نهدا  ئاینده له
ختی  کانی پایته تی بازاڕه تایبه کانی کوردستان به م ئستاش بازاڕه رده ی سه شوه به

فریقاو  کانی ئه وتوه  دواکه کوبازاره کان وه و میوه وزه تیش بازاڕی سه تایبه کوردستان به
ڕوی پاکو خاونی ڕچاو  ندروستی ونه ڕوی ته ڕوی جوانکاری ونه  نه تی ئاسیایه خۆرهه
گشت  فرۆشان له و کۆنه نگه یان بازاڕی له.  یه تی هه ڕه گۆڕانی بنه ی به پویست مه ئه. ناکرت
باری بژوی باشبکرت ئیتر  ک که گایه  کۆمه نیه کی شارستانی پوه کاندا هیچ ڕوویه شاره

 ئیتر  وته ریای نه ر ده سه وتو نیشتمانی کوردستانیش له،   پۆشی نیه کۆنه پویستی به
موتی  ه هۆی هه روی ڕگاو بانی کوردستان چی به-20. پۆش بت  کۆنهمان که له  گه رمه شه

زن ڕوو  ساتی دته  کاره  ڕۆژانه وه هۆی ناڕکوپکی ڕگاو بانه و چی به وه ی کوردستانه ناوچه
رچی زیاتر  رم هه کانی هه ن ڕگاو بانه وبده رم هه کانی هه پرسه سگا به  ده ن پویسته ده ئه

 گوێ  وه کانه ڤزیۆنه له ته  له ڕۆژانه. ن کانی ڕگاوبان وهاتوچۆ زیاتر بکه  وئاماژهن فراوان بکه
هۆی  ن به ر ئه رانی پۆلیستی هاتو چۆش هه کانی ئۆتۆمبلین ونونه ساته بیستی کاره

ی ر سه  چاره ر نیه سه ش چاره مه  هاتون ئه ساته وکاره یاساکانی هاتوچۆ توشی ئه دان به گونه
و گشت  ل چی ئه گه له وکه مانه رده کی سه یه شوه  به کانه  چاککردنی جادهتی ڕه بنه

  . . دا بگونجتی کوردستان ئۆتۆمبله
   جمال فتاح 
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