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 کگرن کانی جیھان یه ی زارۆکه ئه
  د حمه ال ئه دی مه مه سه

  سوید
 

  
رگای  کرت له ده. رکار زۆرن و جۆراروجۆرن به کانی منداڵ خستنه ھۆکاره

کی منداڵ  ره ھۆکاری سه  وه رانی خزانه باری ژیان و گوزه  له  وه لکۆینه
  .ستنیشان بکرت رکار ده به خستنه

  بکرت گرنگه  یه مهئاۆزی و کش  پ له  رمانه م خه نی ئه ی شه وه رله به
م  ئه. ینی مندا مه کردنی منداڵ و سنوری ته ر پناسه سه رکبین له
کان  وه دواچوون و لکۆینه ی به وه کات بۆ ئه کارئاسانی زۆر ده  دیاریکردنه

  وره گه  ی منداڵ له و سنوره ک ئه چونه. نرت یه نجامی باش بگه رئه ده به
پی  زو، به ئاره  و به  گادا سنورکی الستیکیه زۆر کۆمه  له  وه کاته جیاده

  .ک یه  وه ھنرته کشنرت و ده کان ده پوست و کات و شونه
  

  منداڵ و کار و دوارۆژ
  کات، ئیدی به دهان ر کاندا گوزه وره بازاڕی گه  ر کارکردن و له به  خرته گادا منداڵ کاتک ده زۆر کۆمه  له
تی  به تایه گادا منداڵ به ندک کۆمه ھه له. کرت ی بۆده وره ژمردرت و حسابی گه ده  مه و سسته شک له به
بۆ   یه و پوانه  م پناسه ئه. اتی ئیشکردنتیو ک  یه وره وا ئیدی گه رکرد ئه ر سمی ده ، کاتک مووی بهڕکو

شودان  ستی به به کرت بۆ مه ده هور زووتر کچ گهکرت و  دیده کی دی به یه شوه  گادا به لک کۆمه گه  کچ له
  لی  وه کۆبوونه کی دی له واتایه به !تی دایکوباوکی حه رره لی و سه  که و رزگاربوونی خزانه

 زانرت ند ده ھه ی تیدا مافی منداڵ و مرۆڤ به گایانه و کۆمه کاندا، ئه وتووه گا پشکه کۆمه  له
تا  ھه  گایانه و کۆمه ی ئه زۆربه.  انی مندای تیاندا دیاریکراوهی ژی نی منداڵ و ماوه مه ، تهپارزرت ده

  .سپ چه ردا ده سه سای مندای بهیاژمردرت و  منداڵ ده  ر به ھه  که سه سای که ژده نی ھه مه ی ته وه پرکردنه
کرت  و ده  گرنگهڵ کارکی  ی کۆمه شه وتن و گه ، بۆ پشکه وره گه  منداڵ له  ، واته یه وه م جیاکردنه ئه

  .گا بۆ کۆمه  وه رته گه قازانج ده  به  وه نه زۆر الیه بگوترت له
گژاوی ژیانی   کردنی به تکه  تی له یه وه بازاری کار و دورخستنه  له  دابرانی منداه ، و سودانه کیک له یه

  . یه م نووسینه کی ئه ره ستی سه به ش مه مه  ئه.  وره ئیش و بازرگانی گه
ملۆن منداڵ 250ی  جیھاندا نزیکه  مرۆ له ئه  که  کاندا ھاتووه کگرتوه یه وه ته راپۆرتکی رکخراوی نه له
کانی ئاسیا،  ره ر کیشوه ش به یه م ژماره زۆری ئه  ره ی ھه زۆربه. رکارکردن به  ته خراونه )ساڵ14-5ن  مه ته(

رفریقا  ئه.  ری ئاسیایه ملۆنی مندای کیشوه150  یه م ژماره له. ون که مریکای التین ده فریقا و ئه ئه
مرۆ  تا ئه ی ھیچ ئامارک ھه وه ر ئه به له. کات ملۆن منداڵ کاریتداده17مریکاش  ملۆن و التین ئه80
تچی و  ک خزمه کرت وه تکاندا کاریان پده تایبه  بواره  له  خۆ که  بگرته  و مندانه ی ئه ژماره  یتوانیوه نه

و  کان زۆر له کرکاره  ی منداه ژماره  گومانی تدانییه  بۆیه شفرۆشی ، لهکان ی دوکانهدر و شاگر که کاره
  . رهزیات  وه ره ی سه یه رهژما

  شه نکی ناسکدا، له مه ته  ر و له به ن ملی کرکاری بگرته که منداڵ ناچارده  لک زۆرن که کان گه ھۆکاره
  . باری قورسی کارکردنژر   ی بخرته که ناسکه
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فامی دایکوباوک،  م نه به. م مندادا رده به ن له وره تی خزان دوو ھۆکاری گه رامه م ده واری و که خونده نه
رکردنی دوارۆژی  زانن بۆ مسۆگه کارکی گرنگ ده  به  وه یانه که ن منداه الیه ک له فربوونی کاسپیه  که

  . وه ژیانی کارکردنه  گالنی منداڵ له ھۆی توه بته ده  رکهش بۆخۆی ھۆکا مه ، ئه که منداه
نجای بازار  ناو جه  نه کات منداڵ راپچکه کان والده وره می رۆشنبیری زۆرجار گه بوونی زانیاری و که نه

  .یداکردن بۆ نان په
خانو، پۆلی   لهر  کردنی پداویستی خوندن، ھه ، دابیننهمی خوندن واوی سسته شت خراپی و ناته ده

تی وشکی و قورسی  تایبه به.  فرگه  ی منداڵ له وه وتنه دوورکه  له بنھۆکار ،  رچاوه گونجاو، کتب و سه
توندوتیژی مامۆستا و لدان و   پر له ی ه تی مامه تایبه ک مندادا، به ته گونجانی له پالنی فرکردن و نه

ستپکردنی  ده  ر له ی به ز و خۆشییه و حه ئه  که ات منداهک تی پکردنی منداڵ واده دان، سوکایه تھه
ریدا رق و ترس و  رانبه به و له  وه وته و خوندن بره  فرگه  ت به باره تیدا دروستببوو سه  خوندنی که

  .رونیدا دروستبن ده  له  کینه
  تازه  وته  تی له تایبه به.  هی یه م کشه کان ھۆکارکی دی ئه وره گه بۆ نو شاره  الدوه  کۆچکردن له

  ش خزانه مه بت، ئه ت ده حمه کاندا زۆر زه وره گه شاره  رکردنی بژو له یسه کاندا ژیان و مه کردووه شه گه
  . که شکی بژوی خزانه ر کارکردن بۆ دابینکردنی به به  نه کانیان بخه کات منداه کان ناچارده کۆچکردوه

. کارکردن  کات رووبکاته ر، زۆر منداڵ ناچارده نابه ک په ربردن وه سه و ژیان به ی وت جھشتن کشه
  وته ی منداڵ بکه وه ھۆی ئه  بنه یان ده وه ستدانی دایکوباوک یان جیابوونه ده وتن و له خۆشکه و نه  مانه ئه

  . یداکردن بۆ بژو په  وه کانه وره بازاری گه
  
  
  
  

بواری   ی منداڵ له کرت، زۆربه دیده ی به وه م ئه به. گۆردرن و جیاوازن کان ده و جۆری کاردنه  شوه
  . کی ندک بۆ خه یاندا و ھه که پاڵ خزانه ندکیان له ھه. کات کشتوکادا کارده

چاوی کارکردن و  ره  که  یهابوونی یاسا و راس رکاردا، نه به  بواری منداڵ خستنه  کرت له چاوده رهی  وه ئه
ناشرینترین و   کاندا مندڵ به ی شونه زۆربه ش له مه به.  یانه و مانگانه  و ئاستی موچه  ه ی مامه شوه

پتر   رۆژانه نتکار رن یان خزمه که ی کاره و مندانه زۆر له. کرت کدا ده ته ی له ه مامه  نائینسانیترین شوه
.  شیان پنادرت پاره  ن و شونی دادهخوارد  له  کرت، زۆرجار جگه کاتژمر کاریان پده15  له
  . کردنیان کارکی ئاساییه ستدرژی سکسی و القه ده
  
  
  

   رجاده کاری سه،  رجاده مندای سه
کاندا  الوه و که  رسوچ و پلیکانه سه  ین له که دیده زۆرجار به.  زیادبووندایه  له  رجاده ی مندای سه دیارده

دوو   دا گرنگه لره. دات نی شار نیشانی ربوار ده ش ناشرینترین الیه مه ئه .وتون یان خه مندان راکشاون
. کات کارده  ر جاده سه ژی و منداک له ده  ر جاده سه له  ، منداک که وه ک جیابکرته یه  منداڵ له  شوه

یان  کو زۆربه خر به ه، ن بجگایه  وه راکشابوو یان نووستبوو ئه  هدرجا سه  ر منداک له ھه  رج نییه مه
و پشودانی   وه وانه بۆ حه کان   الوه کات سوچ و که یان دهکانیان ناچار م کاره به  یه و مایان ھه  جگه

  .بژرن خۆیان ھه
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،  ، چلوره رۆژه به ، گوه ره ک پوبۆیاخکردن،فرۆشتنی جگه ن وه یکه ده  ر جاده سه ی منداڵ له و کارانه ئه
ی  ه ڕی مامه وپه دا توشی ئه مه ر ئه رانبه به خشت له به میان پده ھتد داھاتکی که... زیکردنسواکردن، د

م  ی ژیانیان ئه النه  یان کردۆته ی جاده و مندانه الی ئه . وه کانه وره ن گه الیه له  وه بنه نائینسانی ده
  . ختتره سه  نجامه رئه ده
کاری و  وپی ساختهن گر الیه  له  کارھنایانه به:  دایه مندانه  م جۆره انی ئهم ژی رده به له  کی دی که ترسییه مه

  . ھنرن کارده ردا به ته ترسی خه کاری نایاسایی و پرمه  ش له مه به.  وه کانه دزه
می  کرت که م ده به .ن گه ک واتده ی خه رچی زۆر به گه بدایکوباوک بن، ئه  م مندانه ئه  رج نییه مه
  .یداکردن بۆ بژو په  ر جاده هس  وته ناچاربکات بکه  که منداه خزان تی رامه ده
رداری دایکوباوکی بت و  ستبه ده  بنت که پاپوه  که ی نو خزان منداه و کشه مه ناکۆکی و گره  نگه ره

  . بژرت ھه  رجاده ژیانی سه
خۆشی و  راکانیان، نه روھه وان دایک و باوک و شهی ناکۆکی ن وه رله خزانکان زۆرن ھه  کشه

ق  رھه ده  پیاره ژن و باوه باوه باوکان، نگی دایک و بروزه زه،  وه ستی و خواردنه ی مه ، کشهیی وته ککه په
ئامزی خزان،   ی منداڵ له وه وتنه کارن بۆ دوورکه گشتیان ھۆکاری گرنگ و به  مانه ئه .کانیان منداه

  . بوونی وازه ره ویسی دایکوباوک و په سۆز و خۆشه  ی منداڵ لهشبوون ببه
کانی  ری کشه سه ، چاره ر جاده ی مندانی سه و بنبکردنی دیارده  وه مکردنه ش بۆ که چاره رگه  تاکه

ی  وه رزکردنه به .یان وه نگھاتنه ته خزان بۆ به  له  کانه حکومیه  رپرسه زگا به ی ده وه ، نزیکبوونه خزانه
و   باشکردن و چاکسازی فرگه.  ی زانیاری و رۆشنبیریه وه بوکردنه ماتی خزان، ره ئاستی بژوی و ده

نی کاروباری  وان مامۆستا و دایکوباوک و الیهندی ن یوه وکردنی په پته.  می خوندنه سسته
  . رجاده ندکردنی مندانی سه ک راوکردن و به نه  وه دۆزرنه کان ده چاره رگه  وه لره.  تکانه یه کۆمه

ن،  که ی کار بۆ مندان ده خشانه میللی و خۆبه  و رکخراوه فراوانکردنی بواری کار و جموجۆی ئه
ن  که وی ده یره کوردستاندا په  و له  وه ھننه دهوتۆکان  پشکه  زایی و ھمای وته ی شاره انهو تی ئه به تایه به

  .گرن رده و سودی لوه
  
می یان  ھۆی که ش به مانه ئه.  کی دیاره یه بۆخۆی کشه  م مندانه الی ئه تا تووشبوون له خۆشی و په نه

  ھاتنیان له نگ نه ته رگ و به پیسوپۆخی و خراپی جلوبه.  که ی منداه وه خراپی جۆری خواردن و خواردنه
  و جۆره کانیان ئه رک و قورسی کاره ، ئهکات یان قورسترده که ی کات کشه خۆشیان زۆربه کاتی نه

   . وه وته که ی لده نجامانه رئه ده
یان  وره ، چاوی گه مه یان که وه کانیان و لپرسینه وره چاودری گه  دوورن له  م مندانه ی ئه وه رئه به له
ش  مه ئه. دات ده رھه کشان تیایاندا زوو سه ره ی جگه ن، دیارده که ری خۆیان ده و خۆیان رابه  رنییه سه له

    له  وه نزیکبوونه نگاوک بۆ   ھه  بته ندکیان ده الی ھه
  .کان ره بھۆشکه  کارھنانی ماده به
کرن  تی کچان راپچده تایبه به.  رجاده نو مندانی سه له  قه کی زه یه اردهکردن دی ستدرژی سکسی و القه ده

  .شفرۆشی بۆ کاری له
ی  کاتکدا دیارده  بینرت له ئاشکرا ده  کان به ن پۆلیس و دوکانداره الیه تی پکردن له لدان و سوکایه
  .کات راسانده کان ھه ری دوکانه سواکردن مشته

  نا له ، ده کراوه راپۆرت نه کوردستان به  ر جارد له الچۆکردنی مندانی سه کوشتن و قه  هم رده م سه تا ئه ھه
  . رازیل، کۆلۆمبیا و گواتیماال زۆر باوه بهکو  وه وتانی 

  
  کانی کاری مندان شوه
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ک و کا  مهکرین و فرۆشتی ش  رپی له کاری سه  رله ، ھه گرتووه خۆوه ی به رکار زۆر شوه به  منداخستنه
  .ستگری و شاگردی و ده  ، ناو کارگهکاری بیناسازی  له  جگه. ری که تکاری و کاره تا خزمه ھه

ماف و   ب گودانه. کرت موار و قورسدا فرده ژر بارکی ناھه  له  وره کانی ئینسانی گه کاره  منداڵ زۆر له
کرت مل بۆ  منداڵ ناچارده. ستۆی ئه  خرته ۆر دهکی ز تنرت و قورساییه هڕ ما ئینسانکان منداڵ ده بنه

  .تبت حمه کان زه وره گه  زۆر جار بۆ ئینسانه  خت بنت که رجی سه زۆر مه
  واته . ویش پۆرنۆگرافی مندانه کرت، ئه منداڵ ده  ق به رھه ون و نائینسانی ده کی زۆر قزه یه مرۆ شوه ئه
کانی  ناو خه و له  زۆر بوه  یه م دیارده ئه. بازاردا  ی له وه وکردنهمنداڵ و ب روتی شی کردنی له ونه به

   . م بواره به  رنت فرۆخی زۆری داوه ی ئینته شه گه . خۆشدا فرۆخی زۆره منداڵ باز و نه
  کرن به ناچارده . وه م بازاره ئه  نه که تنرتن و راپچیان ده ه خه ده ڵ مندان ھه ی تاک یان کۆمه شوه  به
کانیان  و فلیمیان بگیرت و پاشان فلیم و ونه  کردندا ونه کاتی القه ت له نانه شی رووتی و ته له

  .کوێ  شتۆته کانی منداڵ و ئینسان گه وت ئاستی پشلکردنی مافه که رده ده  وه لره .بفرۆشرن
ق منداڵ  رھه ی ده م تاوانانه وانبارانی ئهران و تا ھیچ کاتکدا بکه  ، له رسورمان و داخه ی جگای سه وه ئه
. ردادگا به  ته خراونه و نه  کراوه کدا نه ته یان له وه کی یاسایی و ئوسولی لپچینه یه شوه کرت، به ده
  .زۆربووندان  ، له وه بنه رووی منداڵ ده ی رووبه نائینسانیانه  ه تاوان و مامه  م شوه ئه  ربۆیه ھه
  

  رت؟بک  چی پویسته
. کرت دیده رکردنیان دوو جۆر پالن به سه بۆ بنبرکردن و چاره. کانی منداڵ زۆر و ئاۆزن ت کشه به ھه

  کاری ستراتیژی و له  بته ده  ن که یان پالنی درژخایه. ن ری کورت خایه سه رگا چاره  پالن، واته  کورته
  . وه بینته یاسا و بریاردا خۆی ده  شوه

  :بکرت  ئاستی جۆراوجۆردا زۆره  ال له هق وڵ و ته ھه
ککانی مافی منداڵ،  ره ما سه کرت بنه مان، ده رله تی په تایبه تداران به سه ده  رزدا، واته ئاستی به  له
موو  ر ھه سه پنرت به ویکردنی بسه یره یاسا و په  منداڵ بکرته  ت به باره کان سه کگرتوه یه  وه ته یامی نه په
  . وه رووی دادگا بکرته کردن و پشتگوخستنیشیان رووبه چاونه ره .سمکاندا سمی و ناره ا رهزگ ده

نگاوی  کانی منداڵ ھه یاساکردنی مافه به  واته .کانی خوندندا جوراوجۆره  پۆله  له  م مافانه خوندنی ئه
  .دوارۆژدا  کارکردنی منداڵ له به ی وه مکردنه کهبۆ   کییه ره گرنگ و سه

ستنیشانکردنی  بینن بۆ ده ئابورکان رۆلی گرنگ ده  تکاندا کشه یه کۆمه  پاڵ کشه  ت له به ھه
دروستکردن و  ژاری به ی سنوری ھه وه سکردنه تهرکردنی بژوی خزان و  یسه مه  بۆیه. نووسی مندان چاره

تی  ھامه بوونی و نه ی و نهبرست  تی خزان و پاشان منداڵ له یه چنینی تۆرکی پاراستنی کۆمه
  .دا کۆمه  دیاریکردنی ئاستی ژیانی تاک له  واته .کات رزگارده

  .کردنی رده روه منداڵ و په  ق به ھهر ده  تروانینکی مۆدرنانه  گۆشکردنی مامۆستایان، دایکوباوکان به
کی زۆر بۆ  کارئاسانییه .نخرخواز و میللکان و فراوانکردنی بواری کارکردنیا  جۆشدانی کاری رکخراوه

  . وه گرته حکومکان ده  نه الیه
 .کانی منداڵ و خوندن پداویسته  کان و ترکردنیان به گوند و شارۆچکه  له  زراندنی فرگه و دامه  وه کردنه

ی خۆرای  زانین خوندن و فرکردنی منداڵ پویسته موو ده ھه. کات زی منداڵ بۆ خوندن زیاترده چژ و حه
وامبوونی منداڵ  رده بۆ به  تییه ره رجکی بنه مه  که جۆرایتی خوندنه  واته. رزیشدابت ئاستکی به  بت و له

ناچاری  ت منداڵ به به کرت ھه رنه ی مسۆگه که ر بژوی خزانه گه دا ئه مه ر ئه رانبه به له. ر خۆندن سه له
نگاوی  ھه  ناچاری و له به  بۆیه. وت که ی دواده که خوندنه وسا له ر و ئه به وه گرته ملی کار و کاسبی ده

ی ھیچیان  وه بۆ ئه.  که نوان ئیش و خوندن بۆ منداه له  وه ک بدۆزرته نگیه ھاوسه  کرت شوه مدا ده که یه
ھۆی  ن بۆتهکارکرد زۆر دابرانی منداڵ له به  که  کان نیشانیانداوه زمونه ی ئه زۆربه  چونکه .دات ستنه ده له
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نگاوی  ک ھه وه  بۆیه.  که خوندن و خراپتربوونی باری ژیانی خزانه  له  که تی منداه واوه دابرانی ته
ی باری  وه ریب کارکردن بۆ راستکردنه ردوو خوندن و کارکردن، ھاوته بۆ ھه  یه که م، سازدانی منداه که یه

  . که ژیانی ئابوری خزانه
ی بگونجت  وه بۆ ئه  وه نه بکه  و مندانه تی بۆ ئه ی تایبه کرت فرگه پرسان ناچاردهر ت زۆرجار به نانه ته
  .کانیاندا ی کاره ک ماوه ته له
تی بۆ ئاگاداربوون  یه تگوزاری کۆمه شی خزمه ، خزان و به ندی نوان خزان و فرگه یوه ھزکردنی په به
نوانیاندا بۆ  وام له رده و دانیشتنی به  وه ی کۆبوونهستن رگای به ش له مه ئه .ی منداڵ شه گه  له

  . که روونی منداه ئاگاداربوونی زیاتری باری ژیان و ده
یاندن  کانی منداڵ، خۆپگه چاوکردنی مافه و ره  رده روه ر په مه ی زانتیاری له وه فراوانکردنی بواری بوکردنه

بۆیان کاری   منداڵ و تروانینی مۆدرنانه  ق رزگرتن له رحه ڵ ده کۆمه دا و کارتکردنی به م بواره له
   .ن ریدا کاری بۆبکه رتاسه یی و سه ئاستی ناوچه  ن لهبتوان  که  میللکانه  ت و رکخراوه ردوو حکومه ھه
  کرت، واته ژمارنه قورتان ھه خۆتھه  کانی منداڵ و به رگری مافه ر به برانبه س له که رکزانینی تاکه ئه به

کی خۆی  ره مافکی سه  موو ئینسانک به کردن و ھه بونه سنوری قه  کانی منداڵ بکرته پشلکردنی مافه
  .بدات ری ھه سه بزانت له

کرت منداک  ستده زانن، کاتک ھه ند ده ھه ی مافی منداڵ به و وتانه وتوو، ئه وتانی پشکه  ت له نانه ته
باری   وه شه م ھۆیه و به  وه کانی دایکوباوکیه و گرفته  ھۆی کشه به  ته حه و ناره  امهیدا نائار که ناو خزانه له
،  وه نه دورخه  که کات منداه کان ناچارده تیه یه زگا کۆمه نک جار ده روات، ھه و خراپی ده ره ندروستی به ته

  .الی خزانکی دی  نه ن و بیخه وتی که زه  واته
مھنانی  رھه به  کردنی منداک واته رده روه خراپی و خواری په به  دنت که رھه سه  هو ودیده ش له مه ئه

  .وت که ڵ زۆر ده ر کۆمه سه دوارۆژدا له ی له که پاداشته  دا که کۆمه وتو له که رنه کادرکی سه
  

  د حمه ال ئه دی مه مه سه
  سوید
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