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   سای داھاتوودا و چوار سیناریۆ20  سویس لهوتی 
  

de.rahmayub@yahoo   
  حمانی یوب ڕه ئه 

  
دا 2011 )یوونی(شی مانگی شهی 21وتی   ڕکه   له ممه  ڕۆژکی سشهک پش ئستا یه ماوه

 وتی سویس  سازی شاری زوریخ له سته ره  زانستگای که ردان له ی جۆزه31  ر به رانبه به
  سیمینارک له" سویس فیوچ"یا " وی سویس بۆ داھاتو وه ی لکۆینه که یه"ن   الیه له

کی زۆر  دا کۆمه و سیمیناره له . چوو  ڕوه به"  چوار سناریۆ- سویس ھاکانی ئاووگۆڕ له به"ژر ناونیشانی 
  کنۆلۆژیا و زۆر پسپۆڕی دیکه ت، ته نییه ده ناسی، مه کانی یاسایی، کۆمه جۆره  جۆربه  بواره زا له پسپۆڕ و شاره

  نرخی چوونه. شدار بوون کانی زانستی و پزشکی و ھتد به جۆره  جۆربه کیش خوندکاری بواره ی کۆمهوا
  .نجا فانک بوو  په وه ژووره

  
 بۆ داھاتوو  وه  لکۆینه  دیاره وه یه که  ناوه ک له  وه  که خۆی ڕکخراوکه  بۆ داھاتووی سویس وه ی لکۆینه که یه
ان و  داھاتووی خۆی ی وه ن بۆ ئه  چۆن بکه خشت که ببه  م وته کی ئه  خه  زانیاری بهدات ول ده کات و حه ده

قدیر و  تهر و  ده قهست   ده نه ده ست و پالنی خۆیان دابژن و داھاتوو نه  ده ، بهنووسیان یان و چاره که وته
یان و  که وه ته ندی نه وه رژه  به  له ی که جۆرهو  زرنن، به کوو بۆخۆیان دایبمه ر چی پشھات با بت، به ھهن  نه
دا چوار سیناریۆ  م سمیناره له. ستی خۆیان مۆی ده سته کی ڕوون و ده  بۆ داھاتوویهش مه یاندا بت و ئه که که خه

ار چو. ک تاوتوێ کران  دوای یه ک به  و یه خنه  و ڕه وه ر تیشکی لکۆینه  به یان خرایه که بۆ داھاتووی وته
: م ڕئاژۆ، سھه سویسی شه: م رز، دووھه خۆبایی و لووت به سویسی له: م که  بوون، یه مانه  ئه سیناریۆکه

یان  که  بۆ داھاتووی وته م مۆدالنه ک له  کام یه  بوو که مه پرسیار ئه. سویسی ترس: م سویسی ئابوری و چواره
 چۆن بت  م وته ب ئه  ئه  سای دیکه  نۆزده  واته2030 سای  هبت و بۆ نمون کدا ئه مووالیه ندی ھه وه رژه  به له

ی  که که  و خه وه مۆی خۆشیاندا بمنته سته  ده شت و له وه نه ی لک ھه که  شیرازه و چ ئاقارک باوت که ره و به
 درووشمی ؟ وه ندتر ببته مه وه ند و ده مه وه ک ئستا ده ر وا وه یشیان ھه که  و وته وه  ئاسایشدا بمننه له

ر چوار  م ھه ده وڵ ده دا منیش ھه لرهڕاوی؟  ژار و شه خۆبایی یا ھه ند و له مه وه ده:  بوو مه  ئه که سیمیناره
شکاری  پشکه. رانی کورد زمان ی خونه ر دیده  به مه نگندران بخه سه  کرا و ھه  باسیان لوه ی که سیناریۆکه
   .غای جۆرج ڕووس بوو ئا که سیمیناره

  
دا سویس  م سیناریۆیه له. )بمنت( بت رز خۆبایی و لووت به لهسویس  2030ر سای  گه ئه: م که سیناریۆی یه

   به .بت مینتر ده تی ئه منییه  باری ئه ندتر، ئاکادمیکتر و له مه وه دهوت کات،  قی ده ره بت، ته  ده زعی باش وه
کی نئۆلیبای   سیناریۆیه  کهژی دا ئه م سیناریۆیه  له ند ساکه  چه  سویس م دانه ری ئه نووسهک  من وهبوای 

  دا ھیچ شتکی دیکه م سیناریۆیه کات و له م و کۆتایش ده که ی یه ندیی قسه وه رژه  به  کهئاریستۆکراتیکهحم و  به
   !  !ارزرابپ ندی سویسی تدا نه وه رژه ر به گه یدا ناکات، ئه ھا په به
  
 سای   له پش،  بواته م که ی سیناریۆی یه  شوه  به م وته ر ئه گه کانی سویس فیوچ، ئه وه  پی لکۆینه به

زیاتر % 2ی  ر ساه کان ھه  ناوخۆییه رده راوه  و فه ، پکھاته کی دانشگایان پیه دره ک مه ی خه%60دا 2030
کی عادی  ی خه قی مانگانه سحه ده) میانگینی(ڕاستی  دی ناوه ، حه پ زیاد بووهی %38وکات   تا ئه بت، واته ده
دی   سه  له54.  مانه  و ئه ڕبه ک مایات و زه بات وه ی ئه%32ت  وه  ده  فانک که8500ر تا مانگی   سه چته ئه
، کرن کان ئازاد ده ره  سکه ماده،  وه بته م ئه که% 3ی بکاری تا  ریکن، ڕژه  خه وه  کاره کی ناو وت به خه

 24   و نیو میلیۆن که نۆ بته ت ئه شیمه بن، حه یاد ده دانیشتوان ز  و به وه  ناوه  خاریجی دنه45000سای 
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ر ژنک   مندادار بوونی ھهڕاستی دی ناوه میانگین یا حه، ) وت میلیۆنه ت حه شیمه ئستا حه(ن  دی بگانه ڕسه ده
ی ر ک پانکی ک به  گۆڕه بته ب و وت ئه یی الواز ده وه ته ستی نه گا ھه ، کۆمهد ڕسه ک و نیو ده  یه کاته ئه

وت  و کهس  کانی قومار یا ھه تی خۆی و تواناییه رپرسیاره ر به  سه بۆخۆی له و  سه ر که  ھه  کهئابوری و ھتد
   به واته. بات ناوده " داھاتوو ی ترس له وه ڕوانینه" :  به م سیناریۆیه ی ئهرن  ئهئاغای ڕووس خای. کات ده

  وانه  پچه  داھاتوو بترسین، به ین و له که ست دانین و ھیچ نه ر ده  سه ست له ی دابنیشین ده وه جگای ئه
ی جیھان،  وه ته رکترین نه  پ کبه ینه کان بکه ی سویسیه وه بین بۆ ئه ستۆ و چاالک ده  ئه گرینه تی ئه رپرسیاره به
ی جیاوازی  وه ته  نه چوار لهدانیشتوانی ی  وه ، بۆ ئهک حیساب بکرن یه وه ته  نه  بهیر سویسی گه  ئه دیاره: ن(

ک میلیۆنیش  ی یه الوه  عه  بهدیش ڕتۆڕۆمانیش زمان پکھاتوون ڕسه ک ده یی و ئیتالی و یه ڕانسه ئامانی و فه
م  یرانکی ئابووری له ر بت و قه گه ئه " زانت که  ده مه به  م سیناریۆیه  ئهرنی  ئاغای ڕووس خای نه).خاریجی

  گرت که  ده رچاوه  سه وه ش لره م ترسه ئه" وت که ر وت ئه  به ربه ترین و قورسترین زه وره وا گه  بدات، ئه وته
کگرتووی   ناو بازاڕی یه  بچته ش نییه دهت ئاما نانه بینت و ته ر خۆی ده  ھه رز که خۆبایی و لووت به وتکی له

ش یانی سقوتی  مه  و ئه وه وته که ریکتر ده  کاتی گرفتی ئابوریشدا ته  و له وه وتۆته ریک که ئوروپا، ئستا ته
قدی   عه2030 سای   له سویس فیوچ پی وایه   که یه یشتنه م پگه رنج ئه خای جگای سه. ئازاد و خۆکووژی

ناوی خۆیان رمی و   فه  ژن و پیاو به ی بوونه وانه  ئه واته. کرت بۆ پنج ساڵ  ژن و پیاو سنوردار دهزیواجاتی
و ژن  جا ئه.  یه  ئستا ھه ی که وه ئهک  وهک بۆ داییم،  بت و نه  ده  ساهجقدکی پن یان عه که قده ، عهپت کرد سه

وا  ، ئه وه مننه  ده وه وت و پکه کترینیان خۆش ئه ن ھشتا یه زانیا که قده واو بوونی عه  پش ته ی که و شووانه
  کات به  نه و کاره  ئهر جووتک ، ھه وه نه اھاتوو نوێ بکهیان بۆ پنج سای د که قده  و عه وه  بگرنه ب نۆبه ئه

  !! رگرتووه قیان وه تهر   ئاوتۆمات یا خۆسهی شوه
  

دا   م سیناریۆیه له). چ مۆ ده  ئرانی ئه ندک شتی له  ھه م سیناریۆیه هئ(ڕانی  ی شهسویس: م سیناریۆی دووھه
ست   ده کدا و کۆنتۆڵ له ر یه  سه شوت به ژارتر و سویس ئه کان ھه ژاره بن و ھه ندتر ده مه وه کان ده نده مه وه ده
ست  قده د، حه ڕسه  نۆ ده گاته  بکاری دهکات،  سادا زیاد ده د له ر سه نیا نیو ده ئابوری وت ته. ر  ده چته ئه
 66قاعود   بوون یا ته نی بازنشسته مه ته. یبات ت ئه وه ی ده%50  ی واته  نیوه بت که زار فانک ده ت ھهو حه

ی  وه ی بدات بۆ ئه که  کاره  به بت درژه کیان ئه س یه ر دوو که  ھه  له  که مه  که ی ھنده که م پاره ساڵ، به
 کان ره  سکه  ماده نه ک ڕووبکه  خه کات که م بوونی ئاسایش وا ده ژاری و که زۆربوونی ھه. شی بکات ی به که ارهپ
ر ژنک  بۆ ھه% 1.2 تا ڕاست یا میانگینی مندادار بوون دی ناوه حهمنداڵ ناخوازرت و . )ک ئرانی ئستا وه(

  کان له نده مه وه بت و ده  وت زیاتر ده  له وو و ئاژاوهکگرت ندامی ئوروپای یه  ئه سویس بۆته.  خوار دته
ت پۆلیسیش ناورت تخوونی  نانه  ته ژار نشینیش پک دت که ی ھه ژین و ھاوکات ناوچه ی پارزراو ده ناوچه

پۆلیمیک و   وت که که ر ده  بۆمان ده وه ئالره: ت  ده وه مباره ئاغای ڕووس له. بت من ده وت، ھند نائه که
  که ڕه  گه  له  که وه کاته  ده وه ر ئه سه خت له ن و ھاوکات جه به و سقوت ده ره  و قووتبی بوون وت به موشاجره

  ڕوه ت به ریعه  پی شه ق و زیواج به کات و ته تی ئیسالمی حوکم ده ریعه شه) کان موھاجیرنشینه(کان  ره کۆچبه
  !چن ده
  

ی ئوروپا   وتانی دیکه ندکی له  ھه م سیناریۆیه ئه (ی ئابوری یا سویس بانسسویس: م سیناریۆی سھه
ینی ئابوری و   به دا وت بانسک له م سیناریۆیه له. ...)ند و   و سۆئد و ھۆه ڕانسه ک ئامان و فه چت وه ده

کات،  ولی ڕاھنان و بارھنان زیاد ده کگرتوو، حه ندامی ئوروپای یه  ئه سویس بۆته. کات ید ده پارزیدا په ژینگه
ی  موو ماک خۆی وزه ، ھهبت ک ده ک یه  وهسی خاریجی و ناوخۆیی موو که ر بۆ ھه رابه کسان و به شانسی یه
کات، پداویستیی  قی ده ره سویس ته. ست دنت ده کو با و خۆر و ئاو به  وه وه  ڕگای سرووشتییه خۆی له

 مانگدا،   له8000  گاته ست ده قده فایی پک دێ، حه کات و خودکه  زیاد ده د سانه رسه  ده1.5ناوخۆیی تا 
   له ی وانه موو ئه ی ھه%60درت و   نۆ و نیو میلیۆن، زانیاری و خوندن گرنگی زیاتری پ ده گاته ت ده شیمه حه

بکاری % 2نیا  رتر و ته  سه چته هئابووری وت ئ. بت کی دانشگایان ده دره وژوورن مه ره بیست و پنج ساڵ به
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 7  ی که وانه موو ئه ت بۆ ھه نانه  خوار و ته  ساڵ دته45 بوون تا  زنشستهاقاعود یا ب نی ته مه ته. بت بوونی ده
ست پ   ده وه  ساییه38   بوون له نی بازنشسته مه ریک کردبت، ته  خه وه خو کردنه  منداڵ به نیان به مه سای ته

 ڕاستی مندادار بوون دی ناوه  حه). تییه وه  ساڵ کاری ده30 ئران پاش  و له   ساه65 سویس  ئستا له! (اتک ده
،  وه بته م ده ت یا کریمینایتت زۆر که نایه کات، جه ت زیاد ده شیمه ، حه%1.8ر تا   سه چته ک ژن ده ر یه بۆ ھه

 سیاسی و  ک گرنگترین شت و ڕگا چاره نهوخوار،  ره بهم و   دووھهی  پریۆریته بنه کان ده ئایدیۆلۆژییهئایین و 
م   له  که وه کاته  ده وه ر ئه سه خت له  جه وه مباره ئاغای ڕووس له.  وه دۆزرنه کانیش ئاسانتر ده ئابورییه

کان زیاتر  ، مرۆڤه یدایه گرنگ  زۆر له وه کانه  ڕگا سرووشتییه  له ست ھنانی وزه ده پارزی و به دا ژینگه سیناریۆیه
تی و گرنگیدان  تی و دۆستایه یانسووتنن، سمه متر ده پارزن و که کان ده وینییه فوسولیه  ژرزه خیره  و زه ژینگه

س  بات، به و باشترین ئاقاری خۆی ده ره م سیناریۆ سویس به ئه. ن که ش زیاد ده مانه ر و دراوس و ئه  ده به
  م سیناریۆیه کانی ئه رنیه  ئه خاه.  )ژی مدا ده که  سیناریۆی یه مۆ له سویس ئه (ناریۆیهم سی  له ئستا دووره

گرن،  رده  بوون وه قی بازنشسته ن مندابن، جۆرک حه  خاوه ، ژن و پیاو که وه بته رز ده زۆرن، ئاسایش به
، ) ر ئستاکه بت ھه  بوونی ھه اریۆیهم سین تکی نیزیکی ئه  سکاندیناڤی حاه  وتی سۆئد له پموابت له(

دی دن و  خۆ وه ربه ک باسیکرا سه کان وه ی ماه ن، وزه که ی سرووشتی کار ده  وزه رقین یا به کان به ماشینه
 وتانی  ندک له  ھه ئستا له. ( وه کرته ده"  یا ب مۆبایلیندی ب ھه"وتووی   دانانی حه ت بیر له نانه ته

  کهن  که دایک بوون، ده  قۆناخی مۆبایل و ئینتنت له  له کان، که  مرمنداه خوندکاره وا لهئوروپایی دا
ب  ب مۆبایل و   یان به وتووه ک حه و یه ھنن، بزانن ژیانی ئه کار نه به یندی ک ھه وتوویه ب ببن و حه ه داوته

  ).  پش ڕواته ئس ئم ئس چۆن ئه
  

 باقی  گرت و خۆی له  ده وه خۆیه رگری به تی به دا سویس حاه م سیناریۆیه  له.ی ترسسویس: م سیناریۆی چواره
و  ره وت به و   پنسیپی ڕۆژانه بته باش ئه تی ئاماده حاه) ی باکور ک کۆره وه: ن(کات   ده وتانی جیھان ئیزۆله

ترست و تووشی  ک ده یه وه خۆنوکردنه ئاڵ و گۆڕ و  ر جۆره  ھه وت له. ڕوات قامگیری ئه ژاری و ناسه ھه
نیا  تیدا ته  باشترین حاه وا له بت ئه ر نه ره ر زه گه قی ئابووری ئه ره ته. بت سادی ده ستان و ڕکوود و که ڕاوه
گا و  کۆمه. گات شت میلیون ده  ھه نیا به ت ته شیمه ی حه  ڕژه  کاتکدا که  له مه بت، ئه د ده ڕسه ھوومی ده ک ده یه
ی کار  ر ھزی ئاماده فه ر دوو نه  ھه بت و له راپ ده ک زۆر خه زعی ژیان و ئابوری خه وهو ی سویس  وه ته نه
قی کار تا  ستحه دی ده حه. بت د ڕادی بکاری ده  سه شت له  گشتی ھه به. بت کات یا کاری ده کیان کار ده نیا یه ته

  موو جۆره ت ھه حکومه! یبات ت ئه ی حکومه%60ویش  زت و ئه به ه مانگکدا دائ له) ناخالس( فانک 5000
  وه  خۆیه تی پادگانی به کات و ھاوکات حاه یان ده غه ده حدود و یا قه ک مه  خه خۆشی و ئاسایشکی ژیان له

 خوندن  کرن و گرنگی به  ده کان ئاماده  سنوره رگری له ک بۆ به کرت و خه رزش ئیجباری ده گرت و وه ده
دارانی  سمایه  ده کات که  کارک ده زعه م وه ئه. گرن رده کی دانشگایی وه دره د مه  سه  له45نیا  درت، بم ته ده

کی  یه ستمایه  و ھیچ ده وه ره  ده رنه کانیان به کانیان و کارگا و کارخانه رمایه  ج بن و سه ناوخۆیی وت به
ی   ڕژه م شوه گات و به  سیفر ده ی کرکارانی خاریجی به وه  ژووره ی ھاتنه ڕژه.  نو وت یاته کیش نه ره ده

فایی خۆی   خۆدکه ڕی به  و باوه وه کاته  ده سویس خۆی ئیزۆله. گات مترین ئاستی خۆی ده  که کان به خاریجییه
  .گیرت وتنک ده  پشکه ر جۆره  ھهری  به م شوه م به ، به فاییه  خۆدکه ڕی به  باوه کات یا پی وایه یدا ده په

کووترت و  ستا پمان ده  په ی له وه ، بۆ ئه وه به زه  ویجدانکی موعه  به  سویسکه مه ئه: ت ڕووس دهئاغای 
  م و بچکۆله قووعاتمان زۆر که وه ی ته ڕاده). مۆ ک ئرانی ئه وه ( ژین ئمه دا ده ه  ھه  له نده  چه  که وه یبیستینه ده
 حیزب تیدا  ک که گایه ک کۆمه وه(ین  یکه ت پمان بت و بۆمان دیاریبکات ده وه رچی ده  و ھه وه بته ده
نرخندرن،  رز ده ک به تی خه المه ت و سه پارزی و سیحه ت و ژینگه منییه  ئه دا م سیناریۆیه له!). تدار بت سه ده
کانی ژیانی  موو بواره  ھه ست له ت ده  حکومه ت که وه ستی ده مۆی ده سته دهکی داخراوی  گایه  نرخی کۆمه م به به
ی   داره و شاخه  ئه  ئمه بت که  ترسناک ده که زعه کاتک زۆر وه. کات ک ده کات و کۆنتۆی خه ڵ ده کدا تکه خه
 بیست   له  کاتک ئمه  که یه وه  ئه مه ستم له به  مه ڕووس ده. بین ده) دانیشتووین(نیشتووین  ری ھه  سه  له که

کار بنین و  تی ئکۆپۆپ به  بین سیاسه ، ئمه یه کی ھه ره  ھزی کاری ده  زۆری پویستمان به سای داھاتوودا به
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م  هل.  ی ژر خۆمانه که ی شاخه وه  مانای بینه  به مه ین و ئه  دابخه م ھزی کارانه ر ئه سه کان له رگا و سنووره ده
 تست  موو منداک پش چوون بۆ قوتابخانه  ھه ین که ش حیساب بکه م خانه ر ئه سه بت له دا ئه سیناریۆیه

 وت  رگری له ن بۆ به یان بکه ی ئاماده وه چت، بۆ ئه ر ده ری باشیان ل ده ڕکه  کامیان شه مانه  ئایا ئه کرن که ده
  ع به تی کۆپینی و بایه درن و وت حاه  و ئیختار ده وه کرنه یی وشیار دهرا فگه سره ڕ مه مه ک له و ھاوکات خه

  !گرت  ده وه خۆیه
  
  

ڕ؟  ؟ شهوت بژین مانھه  یا دهژین  کام سیناریۆدا ده له داھاتوودا  چ ئستا و چ له  تمان نییه وه  ده ی کورد که ئمه
   ، کامیان؟ مانه  یا خراپتر له انهم باشتر لهی؟  نده گهتی؟  قامگیری؟ ب ھیوایه ناسه

  
 و لھاتوو و پسپۆڕمان  ش گرووپکی کارامه  ئمه ؟ ئایا پویست نییه وه  کردۆته مانه رگیز بیرمان له ئایا ھه

 ئستا  تی کوردستان له وایه ته ندی نه وه رژه ڕ به مه بت و رای خۆی له ھه" کوردستان فیوچ" ناوی  دا به مبواره له
  ش گوی بۆ بگرین؟  رببت و ئمه  داھاتوودا ده و له

  
  ین؟  رعی خۆمان بکه شایری شه ی عه  شوه  و به  گۆتره  پش و له کیلی بۆینه  وه ب ئه ر ئه یا ھه

  
  

  2711الوژی  ی گه12
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