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  ی کوردیق هعوی  کۆچ و ڕه
 عید رزگار سه

  
کانی  تکای بواره  له وه ی بیسته ده تای سه ره  سه  لهکان ری گۆڕانکاریه  کاریگهکاتک
   بوونه و گۆڕانکاریانه ، ئه گۆڕێ  هاتنه ندازه کی فراوان و ب ئه یه شوه  بهژیاندا
کان  نویه وه تواناو هه ودان به بره بۆ  ی دیکهنا ندین که ی چه وه رک بۆ کردنه فاکته

بوو  تکردنه شکردن و خزمه زی پشکه م حه ر ئه هه.شکردنی باشتری تواناکان  بۆ پشکه
خۆی  ی که یه و پگه کاتکدا ئه  لهڕن دا بگه ی دیکه ناگه شون په هب کان سه وای کرد که

 ریش سه  باشترین چاره ا نیهوی تد کانی ئه زووه ی ئاره وه ژی توانای پکردنه تیدا ده
   .دا ری هه  سهکی دی یه ناگه  بۆ پهوی کۆچکردن  هه ر بۆیه ه، هکۆج کردن بوو

ن و دارا تمه سها سی دواداچونه و به وه  بیرکردنه م جۆره  ئه لۆژیاوه کنه تای پشبکی ته ره سه له
قی نوێ و  وی بردنی عه ن و هه بکهدارژی بۆ  رنامه ی به وه به   وه دارانی هۆشدارکرده رمایه سه
وی  ریکی هه مه وروپی و ئه ی دوایدا ووتانی ئه م سانه له. کانی جیھاندا رچهموو پا  هه  لهن توانابده به
ستی  به مه نی ، بهرناتیڤک دابنن بۆ کرکارانی بیا لته و ئه وه نه م بکه ران که نابه ی په  ڕژهیاندازۆر
سکی شیاوو   کهئایا  ستیانه به مه ی   سه کهو وڵ بدرت ئه ی کۆچ تاهه بکردنی دیاردهنو ب وه مکردنه که
  .!  وه یانه که  ناو ووته ھننهی ب ئینجا هر و داهنه کراوه قکی عه
و تی بھنن  قی رۆژهه ندی عه  چه  دارژیه رنامه و به پی ئه رچاو وای کرد به کی به یه  تاڕاده وه م هه ئه
وتی دایکیشدا  کرت له  ده و پویستیانه ر ئه کاتکدا هه له( م کرا راهه شیان بۆ فهکی موو پداویستیه هه
 سانی تر کهبۆخساند  کی تری ڕه ریه ستپشخه  ده نگاوه  ههم  ئه)  وه کانه ته ن حکومه الیه لهم بکرت  راهه فه
ی نایاساییان   ڕگه سانه و که ر ئه  تاوای لھات ئیدی هه،  وه ره  ده  و بنهن ربازبوون بده ه دوی  هه که

  و باره و دیارده بوو له ش نه ببهبژارد ،بگومان کوردستانیش  ریان هه فه سهی   ڕگهلشاو  گرت و به
   . وامه رده  به که ردوو ڕگه هه  بهو  کۆچ وڕه ش رۆژانه نوآه و تاهه نائاساییه

کات  ری دروست ده  کاریگه کرت که ژمارد ده  ئه هزانه  به ره و فاکته کک له یه بهر  قی داهنه کۆچکردنی عه
ی دوایدا  م سانه   له بۆ نمونه، ش  که ره ڤه و ئاستی ئاسۆی هۆشیاری ده گه وتنی کۆمه ر پشکه سه له
ی کیمییایی و  وه ره کنیکارو لیکۆه  تهند رمه رو هونه ندین مامۆستاو دکتۆر و زاناو نوسه بینرت چه ده

ڕاستیدا  له ی کوردستان،  که وه ره ده هاتنه.... ندانی تر کان و چه ستیه ده شهن پی خاوهرو   وپارزهفیزیاوی
ی  هت نیاو ئیمکا و ئهوم ی تریش هه الکه ک و له الیه بت له ش ده  ببه سانه و که  توانای ئه کوردستان له

 چت ناو ده ک کاتدا له  یه له  ه وتاکی کۆمه بۆ ئهگات  ت ده حکومه بهه تا گ ن کۆمه الیه  له رفکراوه سه که
زیانکی ئابوری  ند به ش بۆ خۆی چه هم  ،ئهنرت که ده و هه ی نامنت  بوون و جپگه که سه  که چونکه،
  . نگیه رهه  فهیانکیش ز نده وه ئه  وه شکته ده

ناکۆکی و باری  هی ک رانه ڤه و ده  ئه بۆ وه ڕته گه ده ر هنهقی دا هۆکارکی تری گرنگی کۆچکردنی عه
بدات  رهه سهی تدا  و نائارامه ک ئه یه ر ناوچه هه  و و ماورانی و کوشتنی تدایهڕ ک شه اسایی وهنائ
شی   بهر مان فاکته ر هه به له یش کوردستان  دیاره ، بت دایک ده لهی تدا ی کۆچیش رچاوه  سه وه ئه
قی  ی کۆچی عه  دیارده کۆنترۆکردنی  نرن له س داده م که که یه کان  به ئینگلیزه ،وت که رده ی به رهو گه

   جگه  پۆله  شهم  ئه وه مه هه نۆزدهی  ده سهتای  ره سه له،   وه ستۆته قازانجی خۆیانی به  بهرو داهنه
وڵ  و هه وه ته رچاو گرتوه کی به یه شوه هشی بزائیری  سوریاو لوبنان و جهک  ووتانی وهکوردستان له
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 بوبت یان  یستانهر خۆو ریان پ بکرت گه فه سهریکا  مه وروپاو ئه و ووتانی ئه ره  به قنه و عه ئه  دراوه
  .ندراون که و هه ریان کردووه فه  سه یه وه کی تردا بوبت گرنگ ئه ر بیانویه  یان هه شه ڕه ژر هه له

  ی کردووه نه هش و ته هندو وی سه رچاوتر به کی به یه شوه  به یه و دیارده ری جیھانی ئه ووشهرد  دوای هه
 کان سه  کۆچکردنی کهت   ده وه ته ی بوی کردوه و ئاماره بی و ئه ره ی ڕاپۆرتی کۆمکاری عهپ به
وتویی  ر دواکه سه لهتیڤی  گه ری نه  کاریگه ش وای کردووه مه  ئهو  زیادی کردووه50%بۆ /25%ی  ڕژه به

  . کان دروستکردووه که گه کۆمه
  خۆوه  گۆڕانکاری به وه کی تره یه رنامه پی به  به هو کۆچ جۆرکی تر شوازی ئه  بهی ڕابردوودا یه م ماوه له 

 پشتگیری  ربکات و  دهۆنگرس توانی بیارکریکادا ک مه ئه  لهرانیان دا ،  وی ڕاگرتنی کۆچکه بینی و هه
کانی  بواره  لهگرن، ریان ده وهچن و رده کان ده  جیاوازه تهوو  له  سانه  بکات که و خوندکارانه له
ن بۆ  که  زیاد ده یه م ڕژه  ئه مداو سانه که سای یه زار له  هه90ی  ڕژه وتودا به لۆژیای پشکه کنه ته
کان  ،ئیدی رۆژهزار   هه210زار بۆ   هه150   سای داهاتوو بگاتهربگرن تا ی سودی زیاتری ل وه وه ئه
  . وه نه که رزتری ده پی ویستی خۆیان به به
کان تا  تیه بوونی پداویستیه تایبه  بۆ نه وه ڕته گه ر ده قی داهنه  کۆچکردنی عه وه کی تره الیه له
شناسی  کانی که بواره ت له تایبه ن به بدهنجام  کانی خۆیانیانی تدا ئه وه زمونکاران تاقیکردنه ئه

  ...و هتد رده روه  پزیشکی وکشتوکاڵ و پهوتوو لۆژیای پشکه کنه ک و ته ودروستکردنی چه
کی  یه شوه به قنه عه  جۆرهو ئه( ت   ده تیه وه بانکی نودهری پشوی  به ڕوه  به رت مینکمبانکارا که رۆبه
   وای کردووه شه ونهم بۆ چ ر ئه هه) بن و جگیر ده وه مننه وێ ده یان گرتی لهکوێ د له ك دڵ وان  وهگشتی
یان بۆ کانی ژیان موو پداویستیه هه خسنن و   به قنه و عه بۆ ئه  کان باشترین ژینگه داره رمایه  سه ووته

  .ن   بکهم راهه فه
  میشه  وبۆچی هه  هۆی چیهین ، ریکی بکه مه و ئهوروپی  ی ئه بۆ ووتان وه ی تردا خوندنه که دیوه ر له گه
ی  وانه و لکۆینه پی ئه به؟ ن  بکهپو   ڕه قنه و عه ن تا ئه که خساندنی بارک ده وی بردن و ڕه هه
بوونی دروستکردنی  بینرت نه کرت ده تان دهتوانی ووکان و دانیش سه ری کهرژم ر سه سه وام له رده به

  ی  یه و ڕاده خات  تا ئه رده  ده یه و کشه ی ئه وره نان و شوکردن و منداڵ بوون هۆکاری گهخزان و ژن ه
 پش زۆر کاری  بوونی خزان لهت دروس میشه هه ت  ی ڕۆژهه وانه پچه به) کان  پیره ووته(ن  پیان ده

    یه وه تره
شت ووتی   هه ھا لهن  تهت   ده وه ره ۆ دهتی ب قی رۆژهه ی عهی کۆچ رباره وا ڕاپۆرتی یونسکۆ دهد

یی و  شه پی موو بواره هه له ین ی بۆ بکهر ئراق حساب سه ر له  گه ککیانه  کوردستان یه  که که هناوچ
  هیچ جۆرک ش به رانه  داهنه قه و عه  ی ئه70%ی   ڕژهس و  که10،000  گاته کاندا ده فیکریه

وپشچونی  ره ر بونیاتی به سه بت له ریی ده  کاریگه دیارهش مه ئه ،خۆیان ی   بۆ پگه وه هڕن گه نا
  گات به کشه زانین تا ده واری و نه خونده کی زۆری نه یه  ڕژه که بینرت ناوچه  ده ر بۆیه  هه گه کۆمه
کان  کشهی کۆنترۆی  وه ک له  وه بوندایه وره گه دوای رۆژ له رۆژ لهکان  تی و سیاسیه یه کۆمه
ی  مان ڕژه ش هه  نمونهنباشتریکرن ،  کان ئاۆزتر ده کشهکی دروست بکرت  یه شیوه به
ی  رژه ر به رانبه ه بین راوردی بکه ر به  گه49 %  گاته ده ت که ووتانی رۆژهه  له واریه دهخون نه
  ی رژه به  ژماردن و   ناگاته مه که نده یان ه که بینین رژه دهکان  وتووه  پشکه ووته واری له خونده نه
  . وه خونرته   ده%1،4
کات و  هند تر د مه وه  ده و ووتانه  ئه میشه قی نوێ هه  کۆچکردنی عه ین  ده  نده وه کۆتایدا  ئه له
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 و  کهم رهه نھابه ران دایبھنن ته  داهنهر داهنانیکیش  ،ههژارتر و ههژار تیش هه ووتانی رۆژهه
  .گرن  رده  سودی ل وه وه یدورنه وان ده ی ئه که قازانجه

ر  سه  له ر قسه ت گه تایبه  به ته رکی حکومه ر کارو ئه قی داهنه ی کۆچکردنی عه  بن بکردنی دیارده
ینکردن  دابیو  هه وه م و دارژراوه حکه ی مه رنامه به  به ین ، پویسته ی کوردیمان بکه گه ت و کۆمه حکومه
و  بت ئه ن و هیج نه هرت کۆچ بکه  بدرت تا نه قنه و عه  ئهبارو باش بۆ  ژیانی لهمکردنی راهه و فه

ی ووت  رمایه  سه دات چونکه وی بۆ ده  مرۆڤی ئاسایی هه  کهن یان بۆ دابین بکه داخوازی و پداویستیانه
و  ره  به سانه و که ستی ئه رده سه رله ش هه گه کۆمهوپشچونی  ره  و بونیاتی بهکات ست پده  ده ووه له

  .چت  ده وه پشه
  
  : رچاوه سه
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