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  لگای کوردستان چاککردنی کۆمه
  باشترنووسی  ندانی خودا و چاره ی کارمه نده گه

ئاسۆ حامدی       
 

لگا   کۆمه  لهش داهاتانهم   ئهگرن  رده  وهوقاف و کاروباری دینی تی ئه زاره  وه یان له ڕای مانگانه ره الکان سه مه(
لقین و   کردن، ته ولود، نوشته ، مه نموونه گرن به رده تی وه یه کانی کۆمه راسیمه موو مه  هه  له ؛ پاره گرن رده وه

 دژی خودی یاساکانی  مه  ئه  که–  ساڵ18  خوارتر له(ن بچووک  مه کردنی کچی ته یاسین خوندن،ماره
د   و سه رفتره کات و سه زۆرجار زه. هتد..شایری تی و سوحی عه سه تکردنی مندان، مه ،سوونه) کوردستانه
و ن ب داییک بوو  له ی تر ئیستا له کوردستان یان زاراوه  ده نگه وروپام ڕه  ئه  له که یه من ماوه .گرن  رده شتی تر وه

کان و حاخامی  ییه ی و کاکهزید کانی یه کان یان  مرید و شخه شه  قه  پم وانیه.گرن رده ی پ وه الکان پاره مه
     ) کی ئاشکرایه یه نده ش گه مه ، ئهال باشتر بن  مه کان له که جوله

  
   ڕکخراو بوونه م دووباره ، ئه یه  ههکان ته ارهز ی وه وه م کردنه نگۆی که مانی کوردستان ده رله  په  له که یه ماوه

  .تی کوردستان  حکومه اروباری ئایینی لهوقاف و ک تی ئه زاره مانی وه  بۆ نه کاتکی مناسبه
کان دژی دینن  ته ی حکومه وه ر ئه به ک له  نه مه ، ئه ت جیایه وه  ده کانی دونیا له ته ی حکومه  زۆربه ئایین له

ی  مه کان ئه ها ئازادی ئینسانه روه و هه ڕاندن و کار و پیشه  ڕاپه و و ئیمکاناتی ئابووری   بودجه خر چونکه نه
  . رز کردووه فه
  
ی  ی ئیداره نجامی ئیدامه  ئه خۆیدا له وقاف و کاروباری ئایینی خۆی له تی ئه زاره کو وه تکی وه زاره وه

   له ف و داهات جگه سره ی ژیانیدا یانی مه  هاوکشه دواتر له.  وه ته  میرات ماوه رانی کوردستان به داگیرکه
  دان به شه توویی و گه کی و دواکه ره  داهاتی چاندنی رق و دووبه تاکه.   نیهلگا  بۆ کۆمهف هیچ داهاتکی سره مه

  .دا وتنی کۆمه پشکهی  ره  دژی به  له یه وه ستانه توندوتیژی وه
گا و وجودی  تی کۆمه  خزمه مان له الم ئه  بپیورت به ته حمه کانیان زه مه رهه به  کهن  تی تریش هه زاره  وه ڕاسته
  .تی داد و ناوخۆ و هتد زاره  وه نموونه ، به یه ری جدیان هه ریگهلگادا کا کۆمه
ندین   چه ج که ی حه ی سانه که ره فه  سه  له  جگهوقاف و کاروباری ئایینی ی ئهزیر نابی وه م با بزانین جه به

بات و چ  ژار ده ی هه  بۆ سعودیه وکن  ته داده  کوردستانندی مه وه دهکی   گیرفانی خه ملیۆن دۆالرێ له
  ب کی کوردستان ده ش خه وه ڕای ئه ره  جا سه.!یه می تری هه رهه به
ت  نانه قاف و ته تی ئه زاره  وه  لهر رمانبه  و فهسوولی حزب  مه کی باش به یه رچوونی ناویان پاره نھا بۆ ده ته
  . وه کانیان بته ن تا ناوه ده ڕاشیش به فه
  

نتق وامان پنیشان  م مه ، به  ال نیه  من هیچ ئامارم له وه داخه به، نده ت چه زاره ی وه فی سانه سره بابزانین مه
  ؛ دات که ده
کان و  ت و ئیداره زاره ندانی وه با و کارمه  و ئاو و کاره خانه وت و خانوو و باه ال و مزگه موو مه م هه فی ئه سره مه

  .هتد هتد..کان و  ئیسالمیه قوتابخانه
 خۆی  ندی به یوه کو په به.  گا نیه کات گرفتی کۆمه  و دینداری ده  دینه ی به وه  ئه، بۆ چی؟ فه سره موو مه هم ه ئه
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  . یه هه
   جیاتی باج دان به  لهکان نده مه وه  دهربگرێ و  وهت وه  ده  لهتی ب یارمه کات بۆ ده وت دورست ده ی مزگه وه ئه
ی  نده  گه مه ی ئه  ئهن، که وت ده  ناوی دروستکردنی مزگه کان بازرگانی به نده مه وه  ده.ن   بکه م کاره ت ئه وله ده
  . نیه
  

، جا  کانه خسی ئینسانه ڵ ڕزم بۆی کاری شه  گه  ئایین له گرێ که  ده رچاوه  سه وه ت لره وه  ده جیای دین له
  . گای شارستانیه ماکانی کۆمه  بنه  لهک ش یه مه ئه.  ب بکی هه زهه  چ دین و مه س ئازاده ر که هه
  
رانی  الکان و بانگده ندان و مه موو کارمه ب ژیانی هه  ده وه شایه وه وقاف هه تی ئه زاره ر وه گه م ئه  به

ک  ر یه ، هه وه تیان بۆ بدۆزنه یه  ئیشی مناسبی کۆمه یه ت هه زاره  وه ی کاریان له وانه موو ئه کان و هه وته مزگه
  .ی خۆیی  پله به
ی بۆ کارکردن  که ته واوسه  که ال ناچاره م دوایی مه  به تاوه ره  سه  پراکتیکدا تۆزێ قورس ب له  له مه  ئه نگه ڕه

سوالن و  ی مه وه ره  الی سه و دانیشتن له وره ی گه یدا بکات و قسه کانی په وه  نان بۆ نه  ناچاره ن، چونکه دابکه
ی  ند مانگانه ب یان چه  نهی ر مانگانه گه  ئه  عیلمه الی دوانزه  مه خۆ ئستاش کامه.  کۆتایی هاتووهور  پوی چه

  .یدا بکات کانی په وه ب نان بۆ نه  ده  چونکه ش واقعه مه ، ئهک پش نوژیش بکات  یه  نیه دهاب ئام نه
  
م هنان بۆ  رهه ی به  و کارخانه توان باشترین کارگه  ده وقاف دانراوه تی ئه زاره  بۆ وه  که  سانهی یه م بودجه ئه
  .  دابین بکاتکی کوردستان خه
م  ربکات و بیاری دروست له کانی دین ده سایله موو مه کی دروست بۆ هه ب یاسایه ت ده وه کی تر ده الیه له

 ڕگای ڕکخراو  ب خۆیان له ن ده که وت و کسا و هتد ده ی کاری دین و مزگه وانه موو ئه  هه که.  بدات وه باره
  .ن  بکه ی ئاماده که ه ڕگای پشتیوانی خۆیان بودج یان له

کانیان چین و کۆڕ و  ناه ب چاودری ئیمکاناتی ماددیان بکات و چۆن و که ت ده وه کی تر ده  الیه له
  .ن کانیان چ کاره ڕکخراوه
.  یه ڕیان پ یان هه کی باوه  خه کان بکات که کان و پیرۆزه  ئاینیه  شونه م پارزگاری له  هه ته وه کاری ده

  .موویان پارزراون  هه و دنیایان بکات که وه رزبکاته گا به دا ئاستی هۆشیاری کۆمه یدانه م مه ب له ت ده هو ده
  

ی  نگوه  زهزان و مه هۆی ڕه ت بانگدان و ده نانه  کارکی ئاسایی و ته بته کان ده  ژیانی مرۆڤه وکات دین له جا ئه
کانی دیارن و  و کاته یه ب کاتژمری هه  ئایین هه ڕی به رک باوه ێ ههی ناو زمه زم و ره م به  ئهکان و سه که
نگدان  هیزترین ئامرازی ده  به وت به وت مزگه ک حه ڕه  گه له.  وه توان ئامرازکی مۆدیرنی بۆ بدۆزته ت ده هو ده

 یران  ئارامی و خۆشگوزه  بهکی پویستی خه.  یه ژینگهکانی   گرفته کک له  یهنگ ئیستا ئاخر ده. ن ده بانگده
  نگانه م ده ری ئه کاریگه  بهندین ژن و منداڵ و پیر  چه وانیه ب ڕۆژێ له قیق هه ر ئاماری ده گه ئه.  یه هه

  ). ی پدابوو نده وه ر خوا ئه ن هه س ده به.( بمرن
ی  توا و هیرشکردنه ی فه له سه م مه وا ئه من ئه ت نه  حکومه وقاف و کاروباری ئایینی له تی ئه زاره ر وه گه ئه
  .وان ک ئه  نه ی بیاره رچاوه وکات دادگا سه  کۆتایی پ دێ، ئهڕ ر ئازادی بیروباوه   بۆ سهالکان مه
  
  ر له و ئاستی هۆشیاریان هه وه  بمننه دواوه ر له کی هه  ناکات تا خه وه ت کار بۆ ئه سه م ئاخۆ خودی ده به
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شغول   مه ش له  به  ئایین بۆته.  نیه وه وانه ی ئه رنامه ندی به به یوه دانی په شه  و ئایین و گهئاستی نزم دا بیت
  .ک کردنی خه

  
نگ و  م سه  ئه ناتوان داوای ستووردا  ده وکات دین له ما ئه وقاف و کاروباری ئایینی نه تی ئه زاره ر وه گه ئه

  . بکات  سووکه
خوازێ  کی کوردستان وا ده تی خه الیه تی ئابووری و کۆمه زعیه کو وه ، به ین نیهتی خودی د ش هیچ دژایه مه ئه

ت و  وله زراندنی ده نگاو بۆ دامه  هه راره ر قه گه  ئه.ین کان بکه کان و ستراتیژیه ما ئابووریه زراندنی بنه کار بۆ دامه
  .ت ب  موسبه وه ی خواره م پرسیاره می ئه ب وه وا ده ، ئههاوژین گای مۆدیرن ده کۆمه

  
زراندنی  وقاف و کاروباری ئایینی بۆ دامه تی ئه زاره  وهی  سانهی ا بودجهی؛ ئا  یه مه  ئهپرسیارکی ساده

) هتد..کانی ئۆتۆمۆبیل  با، ئاو ، پداویسته  کارهوت،غاز،  نهکو کۆمپانیای وه( مھنانب  رهه کی به کۆمپانیایه
م  بن و هه ر ده سه کان چاره م گرفته  ههوکات ؟، ئه نانن باشتر نیه کی کوردستان پیی ده  خه ندین ساه چه   که

رستی خۆیان  توانن باشتر خواپه لکی ده  خهم  ب و هه  زیاتر ده کانی ئاینده وه تی کار و کارکردن بۆ نه فرسه
  !.ن بکه

  
  
   2007مووزی  ته

  
 

 


