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 پێشوکی

ضەدەی  يی دِٔٔ َیٕەی ەکبَیڵۀە بۆ ضبئەو چەيکە دەگەڕێت .کرێخۆرئببٕری يٕڵکبَە ٔاتە ئببٕری    
بٕە  ەغبزَۀت ٔ  کە ٔاڵتبَی ْەَبردەکبری َۀت تەَٓب ضەرچبٔەی داْبتەکەیبٌ نەضەر ئۀڕابردٔٔ 

ٔاڵتبَی ئۆپێک  زۆربەی ڕێگبی کۆيپبَیبیەکی بیبَیۀە َۀتەکەیبٌ دەردەْێُب، دەیبٌ فرۆغت ٔ نەکە
کی ْەيە چەغُکردَی یخەر بَەبەو دٔای بٕبٕە ئببٕری کرێخۆر )يٕڵکبَە(، بەاڵو ییەکەیبٌئببٕر

ببٕری ئ گەغەکردَی  بۆ  گرَگ  ەرەضەیەکیبە ک ەَۀت بٕٔ ٔە ْەتب ئێطتبنۀ کبتەئببٕریەکەیبٍَ، 
کتەرەکبَی ک کّ ضێ یّ ڕادِەب ،يرۆڤبیەتینەضەر پێػخطتُی  ِیەکی گۀرەی ْەبٕٔیکبریگەر ٔ جیٓبٌ

دارایی  ٔ جیبنۆەتەکُغۆرغی یە گۀرەکبٌ نە یگۆڕاَکبرٔای ئۀە د. یەیبٌ َەبٕٔیئۀ گرَگ تری ئببٕری
ۀ َۀت ئ ،ِٔ ٔزِ کبَی َٕێی پبکّ دۆزیُۀەی ضەرچبٔەبەْۆی  َٕی کبت ٔپەرببەتێ دەضتیپێکرد ٔ

 .بەاڵو  نە دەیەیەکی َسیکذا ببیەخەی نەدەضتذەدات

نۀکبتەدا  ،راَۀە داْێُراێضیبضی ٔ ئببٕری ئنەالیەٌ زاَبیەکی  ی ئببٕری يٕڵکبَەچەيک یەکەيجبر بۆ 
 دا بٕٔ. یّیيبٌ ئبضتی ضعٕد َۀت ٔ نّ ّْکبَی  ێُەرِاڵتە گۀرە بەرْەيئێراٌ یەکێک بٕٔ نە ٔ

بسٔێُەری ئببٕری جیٓبَە َۀت  نەبەر ئۀەی  ییەکی ضەرکۀتٕٔ َیە،ئببٕر کرێخۆربٕری بەگػتی ئب 
ریگەری چَٕکە کب ،بێتۀەب ەکەی زۆر بەرزخَبیەَۀێت َرٔ کبٌ دەضتی تێذەخەٌ تەەڵْەئٕ دۀ بۆیّ

أدا ضتێکی دیبریکرئبنە  دەیبَۀێت َرخەکەیَۀت ٔ  بٔردەکەراَیتبَی ْتۀأ دەکبتە ضەر ئببٕری ٔاڵ
ی ظ زۆرجبر زیبَی گۀرە و دۆخّ ئّ یبَّ. کّ ی ئببٕرییّ غّ ٔايی گّ ردِ ضتی بّ بّ ظ بّ يّ يّ بێت، ئّ

کٕرتٓێُبَی پڕبکەَۀە.  بٕدجەی خۆیبٌٔت  بّ َّیبَتٕاَیٕە ەَ ٔٔە ٔتبَی يٕڵکبَە گەیبَذاڵٔبە
ٔە  یبَّ کّ ۆی َبجێگیری داْبتّْ کبت ٔاڵتبَی ئببٕری يٕڵکبَّ بّ ٔاَّ ٔا دِ ئٕ ئّ ّْبٕدجەیبٌ ْەبٕە، 

  ٕری ٔ دارایی ببٍ.یراَی ئبب قّتٕٔغی 

 کەيیگەڵ کرێخۆرٌ، بەردۀايیع کێػەیبٌ ْەیە نەْەرێًی کٕردضتبٌ ًََٕٔەیەکی ئببٕری عێراق ٔ 
ێت  يەبەضت نەو تٕێژیُۀە ئۀەیە کە حکٕيەت  دەب یی ْەبٕە.اقەیراَی  ئببٕری ٔ دار  ٔاڵت ٔداْبتذا 

تب داْبتەکبَی جێگیر بکبت  ٔ بتٕاَێت  غٍ بکبتچەئببٕریەکەی ْەيە ببٕریەکەی بگۆڕێت ٔضیطتەيی ئ
بۆ ئۀەی درأی قٕرضی  ْەرٔەْب ضەرچبٔەی تر بەکبربٓێُیت ەکبَی حکٕيەت بەرێٕە بببت.یخەرج

پیػەضبزی ٔ   کەرتی کػتٕکبڵ ٔ ڕێگبی داْبتی َۀت ٔ غبزۀەنەَەک تەَٓب  دەضتبکۀێت
بۆ ئۀەی حکٕيەت نە ڕێگبی ئۀ  .گۀرەی دیکەببٍ بەضەرچبٔەی داْبتی دەتٕاٍَ  ،گەغتٕگٕزارۀە

بیەٌ ٔ يبو َبٔەَذٔ درێژخبیەٌ دابڕێژێت  خداْبتە جێگیراَۀە بتٕاَێت پالَە ضتراتیجیە کٕرت
کە  َەی اڵئۀ ْە .دَی بەردۀاو ٔ ضەرکەتٕاَە بڕٔاتکرۀٔاڵت بەرۀ گەغضەرکۀتٕاَە ئەَجبيی بذەٌ. 

  .بٕەضتێُرێتپێٕیطتە  ببجەکەی دەدات ئیترضبڵێکە خەڵکی کٕردضتبٌ  چەَذ
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 دەوڵوتی کرێخۆر و ئابوری کرێخۆر؟

بَیب کۆيپ بخٕدبێگبَەکبٌ ی دەگٕترێت کە کۆيپبَیب زاَطتی ضیبضیذا، دۀڵەتی کرێخۆر بۀ دۀڵەتە نە 
ببزاڕەکبَی  ْەَبردەی ەيەبەضتی فرۆغتُیْێٍُ ٔ ب  ضبيبَی ضرٔغتی ٔاڵتەکە دەردەکبٌ،  َبٔخۆییّ

.  ئۀ دۀڵەتە تەَٓب نەضەر یەک ضەرچبٔەی داْبت دەژی، ئۀیع فرۆغتُی ضبيبَە ٌ کّ ی دِدەرۀە
 .ضرٔغتییەکبَە

دێتە ئبرأە، نۀکبتەدا َەتۀەی  ذایَەتۀەی بَیەتڵٕەی دۀێچٕارچکرێخۆر نەئببٕری  زۆرجبر
ٔاڵتذأ بۆ بەرژۀەَذی خۆیبٌ بەکبری  ی یەکەيی داْبتیضەرچبٔە ضەردەضت، دەضت دەگرٌ بەضەر

سبێکی یخێڵێک یبٌ ح ،خێساَێک نەدەضتی دەضەاڵت داکبَەڵەتی يٕڵكی زۆری دۀێبەغدەْێٍُ. نە
ٔ يبفی  ادپەرٔەریددیٓێُبَی  ک بۆ بّ یّ چٕارچێِٕببێتە دەبێت  یَەتۀەی یەتڵ. ْەرچەَذە دۀیەذایضبضی
. ییضتەيکبر ی رچبِٔ ضّدەبێتە کێػۀ  ەیەکیەتۀەدۀڵەتە َخٕدی ەگەر َب ئ، ۆڤ ٔ دیًٕکراضیير

بەضترأەتۀە  ؛ضەرکۀتُەکەی ٔ ییبە قەببرەی تٕاَب ئببٕر ،ٔ بەردۀايبَٕی بەَذە ەتەکەڵيبَۀەی دۀ
ٔا  دیبٓێُێت ئّ ٔ ئبيبَجبَّ بّ ئّ یتٕاَیغئەگەر َە  ،یەکبَۀەیگػتیە یٔ خسيەتگٕزار کباڵبَی ێُبەرْەيٓ بە
 .دەکرێتژيبر ْە الٔازٔ  طتخٕاردٔەتێکی غکڵدۀ بّ

دا 0861نەالیەٌ بیريەَذی ئێراَی )حطێٍ يەْذأی( نە ضبڵی بۆ یەکەيجبر ، چەيکی ئببٕری کرێخۆر
ٔاڵتی  نە ٔاڵتەکبَی رۆژْەاڵتی َبٔەڕاضت ٔ ْەَذێ ئۀەظ دٔای دۆزیُۀەی َۀت ٔ گبزبەکبرْێُرا. 

ٔ نەالیەٌ زاَب کێػبٌ ٔ ئەَجبيذاَی نێکۆڵیُۀەاْۆی ضەرَجڕ کّ بِٕٔ يکّ چّ ، ئیذیئەيریکبی التیٍ
 نەجیٓبَذا.زاَطتی ضیبضی ٔ ئببٕری نێکۆڵەرۀاَی 

 بوچی دەوڵوتێک دەگوترێت دەوڵوتی کرێخۆر؟

يص ٔ  ئبڵتٌٕ ٔ  دۀڵەتی کرێخۆر، بۀ دۀڵەتبَە دەگٕترێت کەخبٔەَی َۀت یبخٕد گبزی ضرٔغتی،
یکەی ضرٔغتیٍ. ئۀ دۀڵەتبَەظ نەرێگەی کۆيپبَیب ْەر ضەرچبٔەیەکی دٔ کبَساکبٌ ٔ پالتیُێٕو 

 داْبتە دەژیٍ کە دەردەْێٍُ ٔ ْەَبردەی دەرۀەی دەکەٌ ٔ بۀ ٔ ضبيبَّ ضرٔغتییبَّ ئّ ەکبَۀەیبیبَی
 ی دەرببرێت بۆ ئۀەی دۀڵەتێکی دیکەیئبيبدەئەگەر دۀڵەتێک  ،بەدەضت دێت. تەَبَەت ِٔ رێگەیە ٔ نّ
ئەو حبڵەتەظ نەبەرايبەردا بڕە داْبتێک ٔەربگرێت،  دابًەزرێُێت ٔببزی خبکەکەی بُکەی ضەرضەر نە

 دەگٕترێت کرێخۆر. بەْەيبٌ غێٕە دەچێتە ئۀ چٕارچێٕەیۀۀ بۀ دۀڵەتەظ
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 مۆدێلی ئابوری ىورێمی کوردستان چییو؟

بتی بەدۀڵەتێکی کرێخۆر َبٔدەبرێت، بەْۆی پػتبەضتُی ئببٕرییەکەی بەداْ دۀڵەتی عێراقئێطتب 
پػت بەداْبتی ؛ ْبٔغێٕەی عێراق، زێکی زۆرەغب َۀت ٔ گبز، ْەرێًی کٕردضتبَیع، خبٔەَی َۀت ٔ 

 بز دەبەضتێت.غَۀت ٔ 

کەٌ ٔ ضبيبَەکەی  ئۀاٌ کبری تێذا دەکبٌ،  یّبٌ درأە بە کۆيپبَیب َێٕدۀڵەتیضبيبَی ضرٔغتی کٕردضت
ْەرێًی کٕردضتبٌ بەو پێٕەرەظ ، ضتذەکۀێت، نەبەرايبەردا ْەرێى پبرەیەکی کبغی دەبەرْەيذەْێٍُ

ٔە. ٔاتە ْەرێًی کٕردضتبٌ، بەبەردۀاو بەبێ يبَذٔبٌٕ ٔ ٔاڵتێکی کرێخۆرەدەچێتە چٕارچێٕەی 
ئببٕری ْەرێًی  يۆدێهیئەيەظ دەریذەخبت کە. زۆری بۆ دێتۀە قبزاَجێکی يبَگبَە ،کبرکردَێکی زۆر

ذا داْبتی ئۀ َۀت ٔ گبزە دێتۀە بۆ نەکۆتبیی يبَگ بۀجۆرە کەئببٕری کرێخۆرە. يۆدێهی ، کٕردضتبٌ
 ٍ ٔدەضەاڵت ٌ خبِٔ کۆيەڵگبْەرێًی کٕردضتبٌ ٔ دەکۀێتە دەضت گرٔپێک نەَبٔ پێکٓبتەکبَی 

 . ٍ نەدەضتگرتٍ بەضەر ئەو کرێیەداضٕديەَذی یەکەو دەب

، َبیجیریب، ەییضعٕد)ی جیٓبٌ بریتیٍ نەو ٔاڵتبَە:ە ئببٕرییە کرێخۆرەکبَٔاڵتنەئێطتبدا دیبرتریٍ 
 ڕێکخرأیئەَذايی  ئەيبَە ضەرجەيیبٌ .(... بیب ٔ  ئیًبراتفەَسٔێال، نیراق، بەحرەیٍ، ێت، قەتەر، عەیکٕ

OPEC ٍَۀت ٔەک بەغێک نەعێراق، کەرۆژاَە  ْەرێًی کٕردضتبَیع ،ئۆپێکٍ ٔ بەرْەيٓێُەری َۀت
 .ی يۆدێهی ئببٕری دۀڵەتی کرێخۆرۀۀ قبزاَجەکەی ٔەردەگرێت، دەکۀێتە چٕارچێٕە بەرْەيذەْێُێت

 ئابوری کرێخۆرمۆدێلی یوکانی یتایبوتمونذ

 نە: کرێخۆر بریتیٍ يۆدێهی ئببٕریەَذییەکبَی دیبرتریٍ تبیبەتً

ە. نێرەدا ، کە نەدەرۀەی  ٔاڵت بۆی دەگەڕێتۀضتێت بّ دِ بۀ قەببرە گۀرەیەی داْبت پػت .１
َبٔخۆ نۀاڵتەکەیذا ڕٔبذات، ئەگەر بێت ٔ  پێٕیطتی بۀە َیە گەغەی ئببٕری نە دۀڵەت

 .بکرێٍ ٔ گەَذەڵی تیبدا َەکرێت کۆَتراکتەکبٌ بەببغی
ئۀ داْبتەدا.  اڵت بەغذاری دەکەٌ نە دەضتکۀتُیداَیػتٕاَی ٔ تەَٓب بەغێکی زۆر کەو نە  .２

 داَیػتٕاٌ.کۆی ژيبرەی ْەنی کبر َبڕەخطێت بۆ  بەيجۆرەظ
 ٔاٌ ر ئّ تۀە، ّْێٌ کە نە دەرۀە دەگەڕدەگررێیە ٔەرْەيیػە دەضەاڵتذاراَی ٔاڵت ئۀ ک .３

کبرٔ  ئۀەظ بۆ ئەَجبيذاَی ،ْبٔاڵتیبَذابەضەر  کەٌەدابەغکردَی دٔ  داْبتضەرپەرغتی 
 چبالکی ئببٕری نەَبٔ ٔاڵتذا. 
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زرێُرێٍ پێٕیطت َییٍ ٔ نە دەزگبکبَی حکٕيەتذا دادەيەی ّ کبريەَذاَ ٔ ئّ زۆربەیْەيیػە    .４
ٔاتە رێژەیەک نەکۆيەڵگب دەبێتە يٕچەخۆری بێ بەرْەيی کٕ پێٕیطت َییّ،   ٌ ِٔيیػییب رّْ بّ

  .ی کۆيەڵگب دەردەکۀێتٔەبێکبریی غبرادیبردەی ٔەک دۀڵەت، ئەيەظ زیبتر 
ٔاڵتبَی کرێخۆر تەَٓب پػت بەَۀت ٔ ضبيبَە ضرٔغتییەکبٌ دەبەضتێت ٔ گػتی ئببٕری  بە  .５

ٔ ْەيەچەغُەکردَی ئببٕری دیکەی ضێکتەرەکبَی  ظ، بەيجۆرەْەيەجۆر َبکرێت ئببٕری ٔاڵت
 ٍ.ێدەخرپػتگٕێ داْبت 

ی  يبرِ ٔ ڕێژِژ بەيەظ ،َۀت ٔ گبزدا دەڕەخطێُرێتنە کەرتی کەيتریٍ ْەنی کبر تەَبَەت   .６
 . دەکبت ْەڵکػبٌرٔ نە بێکبری

 ستومی بوڕێوەبردنی ئابوری کرێخۆرسی

ە بەضەر دەضەاڵتذا، ْەَذێکیبٌ ٔدەضتیبٌ گرتٕ ٌبُەيبڵەکبکرێخۆرەکبَذا ەيۆدێهی دۀڵەت ی بّزۆرنّ 
ضیبضییەکبٌ، ٔەک  بُەيبڵەخٕد ببٔەڕیبٌ ٔایە )بُەيبڵە قەڵغبَی ٔاڵتە( ٔەک يیرَػیُەکبَی کەَذأ، یب

گەیػَٕەتە  ۀەیغۆڕغگێریغەرعیەتی  نەڕێگبیئەيبَە  يبڵە ضیبضییەکبَی ْەرێًی کٕردضتبٌ،ەًََٕەی بُ
 پبرێسەری قۀارەی ْەرێًیيبٌ نە خەڵکی ْەرێى بگەیەٍَ کەئە ٔا دەیبَۀێتدەضەاڵت، ئێطتبظ 

 . کٕردضتبٍَ

نە ڕێگبی  یبخٕد ،ضت دِ گرَّ دِ یۀەیکٕدەتبی ضەرببز ْۆی اڵت بّ ضّ ٔی دِ جڵّدیکەظ َذێکی  ّْ
يیری قەتەری ئێطتبٔ يیرَػیُەکبَی تری کەَذأ. یبخٕد  ،دأاٌ نە رابردٔەک غبی ئێر ِٔ پػتبٔپػتّ
 تۀأی ئۀاٌ خبٔەَی کّ بیردەکەَۀە  ٔاڵتبَە دەکەٌ، ٔا ٔئە ٔایی ريبَڕِ فّ کبَەی کەضەرۆ ئۀ پبغبٔ

بٌ یاٍَ بەئبرەزٔی خۆیبٌ، چیٕ،  بۆیە  دەتٔ ضەرزۀیٍ ٔاڵت ٔ گەل ٔ ضبيبَی ضرٔغتی  ژێر زۀی
 بٌگهیسیذا پێیئەيە نەزيبَی ئیُ .ٔاڵت بەرێٕە بەرٌ ٔێت یبَّ ک دِ یّ رغێِٕ ّْ ٔ بّ ٕێت بیکەٌ ٔ چۆٌب

اَێت ٕکەش بتَی دەضەاڵتی ڕەْب بەبێ ئۀەی ڕەْبگەرایی، ٔاتە بٕ( Absolutismدۀترێت )
ئەيە بۆ ْەرێًی کٕردضتبَیع  . یبضبٔ ڕێطبکبَۀۀٌ نەگەڵذا بکبت، نەضەرٔ ْەيٕنێپرضیُۀەیبٌ 

  ڕاضتە. 

ٔاڵتبَی  ەک ًََٕەیٔ درٔضت دەکبت،ێکی َبدیًٕکرات ەيتغێٕەیەکی گػتی ضیطبە ،ری کرێخۆرئببٕ
  .ْەرێًی کٕردضتبٌ فەريبَرۀای ٔ ضتڕاڕۆژْەاڵتی َبٔە

ْەر  خٕدیب ی ببج نەْبٔاڵتیبٌ ٔەردەگرٌدەضەاڵت زۆر بە کەي ،نەضیطتەيی دۀڵەتی کرێخۆردا
ێتە بدە دۆخّ ئەو:"رەیۀە دەڵێتنەيبب زاَبٔ ئببٕریُبضی بەریتبَی (یتیص دۆگاڵش یّ) ٔەریُبگرٌ، بۆیە

زۆر خۆیبَی پێٕە ضەرقبڵ ٌ ٔ  كّ َّ بەغذاری  نەضیبضەتذا ،بۆ ئۀەی ْبٔاڵتیبٌْێس بەپبڵُەرێکی 
 ."َی دیًٕکراضیٕبئەيەظ ٔاتە الٔاز کّ ،َەکەٌ
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دەضەاڵت  بەْۆی  ئببٕری کرێخۆرۀە ":دەڵێٍ (بالٔی ٔ نٕضیبَی زیى بّ ّْ)ِ زاَبی ضیبضی گۀر دٔ 
و پێُبضەیە ئە. "(renter mentality، ٔاتە )ێت )ْۆغی يرۆڤ(بکڕێت، یبٌ بەکرێی بگرێتردەتٕاَ

بەضەداٌ کەش نەژێرَبٔی  رۆژاَەدەبیُیٍ  ٔەک ،بەدیذەکرێت ردضتبَذاْەرێًی کٕ ًََٕەینە
، بَٕەتە پبرێسەری بُەيبڵە ضیبضییەکبٌ ٔ بەپبرەی َۀت يیذیبی زەبەالح درٔضت دەکەٌ ٔ رۆژَبيەَٕش

 .دەضەاڵتذا ْەڵذەدەٌبەغبٌ ٔ ببڵی 

ە بەتۀأی یئەو ٔاڵتە کرێخۆری، دەڵێت:"ئەيریکی دیبری  ریب، َٕضەرٔ رۆژَبيەَٕضیفەریذ زەکە 
چَٕکە ْبٔاڵتیبٌ گٕێ ، ۆی ٔەرَەگرتُی ببج نە ْبٔاڵتیبٌنەپێػکۀتُی ضیبضیذا بە ْ ْێُێت ەد غکطت
ٌ  َبکّ ٌٕدٔاداچ ٌ ٔ بّ ت َبدِ کبَی حکٕيّ کبرٌِ، گٕێ بّ  َبدِ بۀپێیەی ببج .کبرەکبَی حکٕيەت َبدەَە

فیڕۆ چەَذ نۀ پبرەیە بۀ   کرێت رف دِ کبٌ ضّ تگٕزارییّ کبٌ چۆٌ نّ پرۆژِ خسيّ تبکٕ بساٍَ پبرِ
ت ٔ اَێت خەڵک بکڕێٕدەت ِٔ َّبەرتیهذا نە رێگبیدەضەاڵت "ڵێت:غدە فەریذ زەکەریبدرێت". دە

گەی ڕێکخرأی نەڕێتەَٓب ". بۆ ًََٕە دەضەاڵتی ْەرێًی کٕردضتبٌ، دەَگەکبَیبٌ بەرێت بۆ خۆی
کّ زیُذاَی ضیبضی  ۀکردٕٔش ٔ زیُذاَی ضیبضی َبَٔ ک ِٔ بٌکەضی ْەزاراٌۀە، یضیبضی بَیزیُذاَی

نەکۆيەڵەی پێػًەرگە دێریُەکبَذا،  یبخٕد نّ ٔ يبَگبَە يٕچەیبٌ پێذەدەٌ. ٌبٕ ر زیُذاَی َّ بٌٕ یبٌ ّْ َّ
نّ  تەَٓب بۆ کڕیُی دەَگەکبَیبٌٔ  ٌٕکە پێػًەرگە َەب خبَەَػیٍ کرأٌبّ َبیبضبیی کەش  ْەزاراٌ

ئەيە ڕەفتبری  دەضەاڵتی ئببٕری کرێخۆرە،  ِٔ. تّ یَّٕبڕَػیُییبٌ بۆ  ی خبَّ کبَذا يٕچّ ڵبژاردَّ ّْ
ڵک ٔ  ٌ بژێٕی خّ ٔ خۆی ببێتّ خبِٔبە کۆيەڵگبیەکی بخۆرٔ بەکبربەر کەچۆٌ دەیۀێت کۆيەڵگب بکبت

 َگ بکبت. ڵگب بێذِ ِٔ کۆيّّ ی ٔ ڕێگّ نّ

  پرسی بودجو

ئبغکرا   ٔ بڕِ َیب ئّ تّنەو ضیطتەيەدا، پرضی بٕدجە ئۀ پرضەیە کە تەَٓب دەضەاڵت ئبگبداریەتی ٔ 
ٔاتە حکٕيەت برێکی دیبریکرأ پبرە دەضتُیػبَذەکبت، دٔاتر ئۀ . نەيبَۀەرَبٔ پە رێتّب رێت کّ دِدەک

کبت.  بۆ ًََٕە نەْەرێًی کٕردضتبٌ، ە ٔەک بٕدجەی گػتی ٔاڵت بەيٕافەقەتی پەرنەيبٌ پەضەَذی دەڕب
، ٔەکبَی پەڕنەيبَیبٌ ْەبٕیکە زۆرتریٍ کٕرضی ضەردەيی دەضەاڵتی پبرتی ٔ یەکێتینە بەدیبریکرأیع 

، ی ْەردٔ فراکطیۆَی زەردٔ ضۀز تێذەپەرێُذرانێذاَبەچەپڵە ٔ پرضیبر، نەپەرنەيبٌ بٕدجەٕێژ ٔتبەبێ 
 ٔئە. بکۀٌردەکبرییەکبَی بٕدجە  ٌٕاداچٔۀە ٔبە دنێکۆڵیُ نیژَەکبٌ کبو نّبەبێ ئۀەی ْیچ 

نەکۆی ضیطتەيەکە بٕبَٕە خبٔەَی بەرژۀەَذی ، بٕدجەی گػتی ٔاڵت ئەضبضی نەضەرظ يبَتبراَەنەرپە
 .ئۆتۆيبێهی گراَبەْبٔ زۀی زۆر، ْەر نەيٕچەی زەبەالحۀە تب ٔەرگرتُی ئیًتیبزاتی  ٔ

ەقۆَبغەکبَی رابردٔ زۆر خراپترە، بەجۆرێک ٔا بۆ زیبتر بەرأرد ب نەْەرێى نەئێطتبغذا دۆخی بٕدجە 
ی بردٔەتە پەرنەيبٌ جەبٕد1102دٔاییٍ جبر  ضبڵی  ێًی کٕردضتبٌحکٕيەتی ْەرنەحۀت ضبڵ دەچێت 
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داْبت ٔ ٔردەکبرییەکبَی بٕدجۀ ، کەضی دیکە ئبگبداری ی َێٕ دەضەاڵتجگە نەچەَذ کەضێکۀ ،
  َەبٕە نۀ ضباڵَەدا.  ٌ خەرجییەکبَی حکٕيەتی ْەرێًی کٕردضتب

 ؟چۆنو سیستومی بازاڕی ئابوری کرێخۆر

ٔ ببزرگبَی  ْەرچەَذە دۀڵەتبَی کرێخۆر ببش نۀە دەکەٌ ئۀاٌ پػتگیری ٔ پیبدەی ببزاڕی ئبزاد
، بەاڵو نە ڕاضتیذا ئەو جۆرە ببزاڕە، نەو And Free Trading Free Marketئبزاد دەکەٌ 
چَٕکە بُەيبکبَی ببزاڕی  ،ببزاڕی ئبزادیبٌ َبٔێت دا ٔ ٔاڵتبَّ نّ ٌاذارَی َیە. دەضەاڵتٔضیطتەيەدا بٕ

 ئبزاد بەَذە نەضەر:

 جێبەجێکردَی یبضب.  -0
 یەٌ.ْێسٔ بێال ضیطتەيی دادگبی بّ -1
 بَٕٔی غەفبفیەت.  -2

ْەرێًی کٕردضتبٌ بکەیٍ ئۀ ضێ بُەيب ضیطتًی ضیبضی ٔ ئببٕری ٔ دادٔەری ئەگەر ضەیری 
، ٌ بکّ ببزاڕی ئبزادَٕی بتبٌ َبتٕاٍَ ببَگەغەی کۀاتە دەضەاڵتذاراَی کٕردض ،ەیذا َیێبَەی تیضەرەکی

 َیە،  بٌضیطتەيێکی دۀڵەتی کرێخۆردا ئۀ بُەيب ضەرەکیبَەی ببزاڕی ئبزاد بَٕی ْٔبٔکبت نە ْەيٕ
دەضەاڵتذاراٌ  دانە ئببٕری کرێخۆر .ضیبضی ٔتُی دٔٔاکّدیًٕکراضی ظ ْۆکبرِ بۆ الٔازی  يّ ئّ

، بٍ دِضٕديەَذ نێی خۆیبٌ  کەضە َسیکەکبَی   کرأِ ٔ يۆَۆپۆڵ ٔأ ٌ کّ تّ کّ درٔضت دِ ببزاڕێک
خۆظ ڕێگە  ٔ ا دەکۀێتٔبەيەظ کبرەکبَی حکٕيەت زۆر دَێٍ،  ەکی زۆر دادەیْبٔکبت بیرۆکراضی

، یبٌ بۆ ئۀەی کبرەکبَی بۆ ڕاپەڕێُێت ،ەکۀەیبچێتە َبٔ ببزرگبَی کەضێکی َسیکی دەضەاڵت دەکبت
بێت بۆ  کّ َبچبر دِ رْێُّ بّ ِٔیە، کە ێذابیرۆکراضی ت ِْێُبَذا یبضبکبَی ٔەبەرْێُبٌ ئۀەَذ  نەکبتی ٔەبەر

ە زۆر بەئبغکرا ئەو کرداراَغی خۆی.  بّ ْبٔبّ ،بکبتدەضەاڵت  َبٔ ضێک نّ کبَی کّ راَذَی کبرِ ڕاپّ
ببزاڕ نە دەگەیُە ئۀەی بڵێیٍ کە  دەبیُرێت. کۀاتۀ حکٕيراَی ْەرێًی کٕردضتبَذا  نەضبیەی دەضەاڵت

قۆرخکرأۀ ْەَذێکجبر بەْۆی ئۀ کرداراَۀە، کەرتی گػتی، ٔەک کەرتی ئبزاد َییّ ٔ کٕردضتبَذا 
 . ۀچەَذیٍ ْبٔاڵتی زیبَیبٌ پێگەیػتٕنەکەداربٕۀ  کبرەبب تەَذرٔضتی ٔ

ۀە چبٔی ێکطپبیەربەْۆی دەرزی ئ َذ ضبڵێک پێع ئێطتب چّبۆ ًََٕە نەضبیەی ئەو ضیطتەيەدا، 
ٔرِ بٕ، نەضبیەی  َذرٔضتی گّ ئەيەظ فەزاحەت ٔ ضکبَذاڵێکی تّ ،َببیُب بٕٔژيبرەیەک ْبٔاڵتی 

  .ئۀ کبرەضبتە ر ضّ درا نّ ضێک ضسا َّ ْیچ کّ حکٕيراَی پبرتی ٔ یەکێتیذا، بەاڵو ضەرئەَجبو

ببضی دەکبت کە ریذا نەڕێکخرأی يیدا رٔیذأ ئبغتی ْۀرايیع 1104یبخٕد ٔەک ئۀەی نەضبڵی 
بّ  یبر دۆالر گبزۆیهیبٌيه 04بەبڕی  ەکبٌ ٔ َسیک نە بەرپرضەکبٌیکەرتی کبرەبب کە کۆيپبَیب حیسبی
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ْەرێى ظ زیبَی گۀرەیبٌ بە بٕدجەی گػتی ٔەبە، تفرۆغبب  تی کبرِ زارِ بّ ِٔ َرخێکی زۆر گراٌ
 . گەیبَذ

 ان و دەسواڵتیپویوەنذی ىاواڵتی

یّ  کی غپرزِ َذییّ یِٕ یبخٕد پّ ،َییّ نە َێٕاٌ ْبٔاڵتیبٌ ٔ دەضەاڵتذا پەیٕەَذی  نە دۀڵەتی کرێخۆردا 
ی  ٔا ٔادِک د دا ِٔ کّ نەضبڵّ ەکبَذا ڕۆژێک ٔاڵتە پێػکۀتٕ نەبۆًََٕە ڕأٌ نەیەکتری. ببەتۀأی دا ٔ
ِٔ  ٔ ببجّ ی ئّ نّ ڕێگٌّ ٔ  دِ ظ ْبٔاڵتییبٌ کّ ڕۆژاَّ ببج دِ يّ ، بّدیبریکرأەی فۆريی ببج  ِٔ ڕاَذَّ گّ
 ەیبەاڵو ئەيە نۀاڵتبَی کرێخۆرٔ نەضبی یّ. ِٔ ّْ اڵتذاراَّ ضّ کی دیُبيیکییبٌ بّ دِ َذییّ یِٕ يیػّ پّ ّْ

حکٕيەتی ْەرێًی کٕردضتبَذا بەدی َبکرێت، ئۀەی کەْەیە نەَێٕ بەغێک نۀاڵتبَی کرێخۆردا ئۀەیە 
تیبٌ بەغذاری نەْەڵبژاردَەکبَذا دەکەٌ ٔ رێژەیەکیع تەَٓب ئۀەی چٕارضبڵ جبرێک رێژەیەک نەْبٔاڵ

 ببیکۆتی پرۆضەکە دەکەٌ. 

 تی کار رفو خسانذنی ده ڕه

ضبيبَی  بەْۆی پێػکۀتُی تەکُەنۆژیبی َۀت ٔ گبزۀە، ،خۆردأەک ئبغکرایە نەضبیەی ئببٕری کرێ
ەغذاری دەکەٌ. ژيبرەیەکی زۆر کەو نەداَیػتٕاٌ نەو پڕۆضەیەدا ب ٔ فرۆغرێت ضرٔغتی ٔاڵت دِ

پێػٕٔی ەکبَی یبەيجۆرەظ ْەنی کبر زۆر کەو دەڕەخطێت. ئبغتی ْۀرايی، ٔەزیری ضبيبَە ضرٔغتی
و  ٌ. ئّ کّ دِ ْەرێى نە کەرتی َۀتذا کبريەَذاَی ی کبر% ژيبرە0تی ْەرێى نە نێذٔاَێکذا ٔتی  حکٕيّ

ڵکٕ نّ  ٌ بّ کبَذا کبر َبکّ ٔتییّ َبٔ کێڵگّ َّ نّظ  یّ ٔ ڕێژِ ت ئّ َبَّ اڵو تّ ی بّ کّ يییّ ڕای کّ رِ یّ ضّ ڕێژِ
 تّ کبر. کبَذا خرأَّ کّ رتی نۆجطتی ٔ ئبضبیػی کێڵگّ کّ

ٔاتە ئەگەر بەرأردێک  ەدا ئبضبیػی خۆراک يطۆگەر َببێت،نەالیەکی دیکۀە نەضبیەی ئەو ضیطتەي
ٕاٌ بخبتە کبرۀە، ػت% داَی21 -%  14بکەیٍ نەگەڵ کەرتی کػتٕکبڵ ٔ ئبژەڵذاری کەدەتٕاَێت نە

دەڕەخطێت، نەبەرايبەردا خەڵک دۀڵەيەَذ دەبێت ٔ دەضەاڵت ْەژار دەبێت.  ْەنی کبر زۆر زیبتر
بٌ بە حکٕيەت یپێٕیطتیٔ دەبێت، خەڵک خبٔەَی بڕیبری خۆیبٌ دەبٍ  ئبضبیػی خۆراک پبرێسرأ

ر  ضّەبدەضەاڵت دەضت  داەبێت. بەاڵو نە ئببٕری کرێخۆرد بەيەظ پڕۆضەی دیًٕکراضی بەْێستر ببێت؛َ
 بٌ  ْەژار دەبٍ.یدەضەاڵت دۀڵەيەَذٔ ْبٔاڵتی َجبيیػذا رئّ ، نّ دِدەگرێتداْبتذا 

ک  ٔ خەڵ گرێت دِکەرتی گػتیذا  بەضەر دەڵێٍ:"دەضەاڵت دەضتنەو ببرەیۀە یبَی ضەبەالٔی ٔ نٕب
نەَبٔ دەزگبکبَی  ەکی زۆرییغببڵقەرەت، ئەيەظ دەبێتە دادەيەزرێ ر کبر ضّ نّ نە الیەٌ دەضەاڵتۀە ػتیگبە

ُرێت، بەيەظ یۀ ضطت بە ئبغکرا دەبدۀڵەتذا". نە ْەرێًی کٕردضتبَذا حکٕيەتێکی قەببرە گۀر
 ،بٌ نەضەر یەک ْێڵ بٓێڵێتۀەیدەضەاڵت دەیۀێت ْەيٕ ْبٔاڵتی
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. ٔەەگڵَبٔ کۆيە َەکۀێتەپػێٕی ڕاپەڕیٍ ٔ  ٔە ٔ ڕاَّ ڵگّ ٔ ّْ خەڵک بێذەَگ بکبت یّ بۀغێٕە  
ت بّ خبٔی ٔ  َی حکٕيّکب کبرِ ەتێکی زۆر بە کبر دەْێُێت، ینەدۀڵەتی کرێخۆردا دەضەاڵت بیرۆکراضی

بتە خزۆرجبر بەربەضت دە اڵتنە دۀڵەتی کرێخۆردا دەضە ٔێت. کّ ٔادِرْێُبٌ د بّ ڕٔات ٔ ِٔ خراپی دِ
ضبَی َسیک نّ  ٌ کّ َبچبرییبٌ بکّی ئۀە بۆڕێٍُ  کبَییبٌ بۆ ڕاَبپّ ٔ کبرِەکبٌ یبَیب بیبَیکۆيپ و دِبەر
َذ  يّ ٔڵّ اڵت زۆر دِ ضّ کبَی دِ ضّ َسیکّ دا، کّ يّ رگرتُی ئّ دۆخی ضّەن. ظ ٌ بّ ْبٔبّ اڵت بکّ ضّ دِ
دەضەاڵت ٔ  . نە ئببٕری کرێخۆردادات دِجبر ڕٔەی دەضەاڵتی کٕردیذا زۆرئەو ڕەفتبرە  نەضبی بٍ. دِ

ٔ خۆظ  َی گرٔپی تَٕذڕِيیُّ بۆ درٔضتبٕ خۆ زِ کّ خۆبّ دەبڕێٍ تۀأی نەیەکتر دابٌ، بەیْبٔاڵتی
 ر ئببٕری َییّ. ٔ گرٔپبَّ ّْ کّ زۆرجبر ْۆکبری درٔضتبَٕٔی ئّ ،کبت دِ

 ئابوری کرێخۆر ڕێگا لو دیموکراسی و پێشکووتنی ئابوری دەگرێت؟ ائای

رێخۆر دەبێتە  ئببٕری ک کە ،ْەئٕ زاَبیبَی زاَطتی ضیبضی ٔ زاَطتی ئببٕری جەخت نۀە دەکەَۀە 
دەبێتە  ئببٕری کرێخۆر نەگەڵ ئۀەغذا پرۆضەی دیًٕکراضیذا،ضیطتى ٔ نەبەردەو  بەربەضتێکی گۀرە،

بە ْیچ ، ٔ فۆريّ نّ ئببٕری ئّ .رزۆردا ٔ ضتەيکبردەضەاڵتیکی کردَی ْبَذەرێکی گۀرە بۆ درٔضت
 ەری ئەو خباڵَەی خٕارۀە:کردَی ئببٕری َبدات. ئەيەظ  بەْۆی کبریگغێٕەیەک ْبَی گەغە

 کبریگەری ببج.-0

 کبریگەری خەرجکردٌ.-1

 . یەکبٌڕێکخرأە يەدەَی کبریگەری کۆيەڵ ٔ-2

 ری باج کاریگو

ٌ غذارییب ی بّ ِٔ يکردَّ ر ْبٔاڵتییبٌ ٔ کّ ضّ ری زۆرِ نّ گرتُی ببج کبریگّ رَّ ِٔضەنًێُرأە کە ِٔ  ئّ
چ  چۆٌ ٔ بّداْبتی ٔاڵت ٌ کّ  ِٔ َبدِ ع بّێٌ، گٕ َبدِْبٔاڵتییبٌ کبتێک ببج . ی ضیبضی پرۆضّنە

ٔ  ەر چیُی پڕۆفیػُبڵ ٔ ئەکبدیًیئەگ نێرەدا. دەکرێتخػبٌ  خػبٌ ٔ پّ ٔ تّ خەرجک  یّ غێِٕ
ڵگّ  ر بّ کۆيّ رايبّ بّ یعٕێ َبدەَە ڕەفتبرەکبَی دەضەاڵت، دەضەاڵتببج َەدەٌ، زۆر گ کبٌ َۆکراتّ تّ

تگٕزاری نّ ئبضتی پێٕیطتذا َببێت  پبغبٌ خسيّ. َبکبت  (Accountabilityتی)ێْەضت بە بەرپرضیبر
 ِٔ  دا َببیُُّ یّ َگّضۆ ٔ ٌ خۆیبٌ نّ ی ببج َبدِ ٔ پێیّ کبت ٔ ْبٔاڵتییبٌ؛ بّ َّ دِ غّ ڵی تّ َذِ ٔ گّ

 ٌ. ت بکّ ِٔ نّ حکٕيّ نێپرضیُّکە

 تی رایّ ٕێَُّی َٔ)ببج َەداٌ، ٔاتە َەبٕ دەڵێت درٔغًێک ْەیە  اداپێػکۀتٕ بَینە ٔاڵتِٔ؛   ٔاَّ پێچّ بّ 
 (.Not Taxation Not Representationحکٕيەت 
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 نوخۆشی ىۆڵونذی و کێشوی خورجکردن

ظ ئەيە، ٌ َبدِ کەرتەکبَی دیکەی ئببٕریبّ زۆر گرَگی  ٌ بە َۀت ٔ گبزدەضەاڵتە دۀڵەيەَذەکب
 َەخۆغی ْۆڵەَذی. Dutch Diseaseدۀترێت  یپێ  دۆخێکّ

ٔاڵتبَی رْێُبٔ فرۆغتییبٌ بە ٕریبٌ دِدەریبی ببک یبزگَۀت ٔ  ئٕ ، ّْەکبٌیابردٔدا ْۆڵەَذیڕی نەضەدە
پػتگٕێ  یتۀأکەرتەکبَی تری ئببٕری بۀ دەژیب ی کّّ خەڵکٔت ٔ گبزِ  ٔ َّ . بّ داْبتی ئّدەرۀە
 ٔ  یبٌ بەو کێػەیەکرديبٔەیەک ْەضتپبظ . کی کرێخۆر یّ ڵگّ ببٕٔ بّ کۆيّ عَذی ی ْۆڵّ ڵگّ کۆيّ ،خرابٕ

َسٔێال یەکێکە نۀ دۀڵەتبَەی فە ئێطتب د.ڕزگبر کرَذی  خۆغی ْۆڵّ یّ کّ َبَٔرابٕٔ َّ ٔ کێػّ نّخۆیبٌ 
کبتێک ضبيبَی ضرٔغتی   .ای خۆیذا ْێُبٔۀە، ئەيەظ چەَذیٍ کێػەی بەدٔغی ْەيبٌ َەخۆغی بٕٔتٕ
بردەی تر ْەیە زیبَی چی ْەَە ْەرئۀکبتۀە، درأی ٔاڵت بەرز دەبێتۀە، تاڵت بەرزدە بێٔ

َی دەبێتە ْۆی درٔضتکردئەيەظ ضرٔغتی ْەَبردە َسو دەبێتۀە،  ضبيبَیَرخی کبتێك . بەردەکۀێت
ْەرچی ْبٔردەی ٔاڵتە ، ۀەێتَرخی درأی ٔاڵت َسو دەب کّ دەَێتۀە قەیراَی دارایی ٔ کێػەی زۆر

رگۀ کەيکردَۀەی قبزاَج، نەدەضتذاَی کببَٕی کێػە بۆ يەظ دەبێتە ْۆی درٔضتگراٌ دەکۀێت، ئە
 .ْەنی کبر

ْێُبٌ بکبت نە کەرتەکبَی تری  کێػەی خەرجکردٌ زۆر گرَگە، ئەگەر بێت ٔ دەضەاڵتی کرێخۆر ٔەبەر
 َبردە َرخەکەی دادەبەزێت نەڕێگبیئببٕریذا، ئۀا ئببٕری فرەجەيطەر درٔضت دەبێت، کبتێک ْە

 قەیراَی ئببٕری ٔ دارایی.  رێسێت نەکەرتەکبَی ترۀە، دەتٕاَرێت ٔاڵت بپب

 رێکخراوەکانی کۆموڵگوی مودەنی ی یکاریگور

بەرچبٔ ڕۆڵی نەکۆيەڵگب دیًٕکراتەکبَذا،  ەکبَی کۆيەڵگەی يەدەَیکخرأێٔ ڕ گرٔپ گػتیبە
َێٕ ضیطتًی ئببٕری ەدیًٕکراتیسەکردَی کۆيەڵگبدا، بەاڵو نبەرۀ پێػبردٌ ٔ نە یّکبریگەریبٌ ْە
ْەضتٍ  ی ِٔ گیرێت بّ یبٌ نێذِ ڕێگەیبخٕد  ەزۆر الٔاز ، رۆڵی ئۀ رێکخرأاَەۆردادۀڵەتی کرێخ

نەدۀڵەتی  .بەربەضتیبٌ بۆ درٔضت دەکرێت یعۀايبەرد ،کۆبَٕۀەکبَیبٌ چبالکی ٔئەَجبيذاَی بە
ٍ ٔ ْبٔکبری داراییبٌ بۆ دابیيٕچۀِ  اڵتّ ضّ ٌ دِ نّ الیّڕێکخرأاَە  زۆربەی ئەو گرٔپ ٔکرێخۆردا 

 ئەوکبَیبٌ.  الڕێذابردَی ئبيبَجّ اَّ ٔ بّٔأی ئەو ڕێکخرأبَٕێکی تەڕ، ئەيەظ دەبێتە ْۆی ضکرێت دِ
زۆریُەی رێکخرأەکبٌ بَٕەتە کٕردضتبٌ، ْەرێًی کبٌ زۆر ببِٔ نّ  کردَی ڕێکخرأِڵەّ ی يبي غێٕازِ

بٌ ی ڵگب يتًبَّ ۆيّکضێبەری حسة ٔ نەرێگبی حسبۀە تەيٕیم دەکرێٍ، ئەيەظ ٔایکردٔە کەزۆریُەی 
ٔاجبر بّ زیبَی ٌ ٔ د کبٌ بکّ ی تٕێژِ ٍ يۆبیهیسَِبتٕاَپێُەکبت، نەبەرايبەردا ئۀ رێکخرأاَەظ 

ٔ گرٔپ ٔ ڕێکخرأاَّ ٔاتّ الٔازی دیًٕکراضی، بۆیّ ەزی ئاالِٔٔ.  غکێتّ ٕکراضی دِدیًپرۆضەی 
 . دیًٕکراضی زۆر الٔازەکرێخۆردا نە ٔاڵتی ڵێٍ  دِ
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ٔ ئۀاٌ ەی داْبت دەگەڕێتۀە بۆ دەضەاڵت نەبەرئۀەرَجە نە دۀڵەتی کرێخۆردا، ێی ضئۀەی ج
و  ّْدا، کۀاتە ئۀ ٔیطت ٔ ئبرەزٔی داْبتە ٔادەکبت کە ەجبرێکی تر دابەغی دەکەَۀە بەضەر کۆيەڵگ

ی ضایًٕکرئەيەظ پرۆضەی د ،اڵت ضّ ِٔ نّ دِ َّٔ کّ کبَی َسیکییبٌ دٔٔرَّ و ڕێکخرأِ تذاراٌ ٔ ّْاڵ ضّ دِ
ٔ  ئّْەرێًی کٕردضتبَذا  ِٔ. بّ ئبضبَی نّ کبتّ حبڵ َسیک دِ ت نّ يّضەاڵکردَی دەالٔاز ٔ دەضتبٔدەضت

 يبٌ ٔیطتییبٌ رنّ َذايبَی پّ کبٌ ٔ ئّ ی فراکطیۆَّ کبتێک زۆریُّ 1104ضبڵی . کرێت دۆخّ تێبیُی دِ
درا  ڕێگّ َّدیًٕکرات، بی ضیبضی پبرتی یبری يەکتەڕبەب ِٔ، َّ ٕار بکّي رێى ّْ تی ّْ رۆکبیّ یبضبی ضّ

ٔ  کخرا. نّ يبٌ بۆ زیبتر نّ دٔٔ ضبڵ پّّ نر ٔنێر ٔ پّ ی نّ ّْ کّ ر کبرِ ِٔ بۆ ضّ ڕێتّ يبٌ بگّ رنّ رۆکی پّ ضّ
اڵت  ضّ ی دِ ضتّ رِ زۆریبٌ ٔابّ ی ّْ َی کّ زۆربّ دِ ڵگبی يّ کبَی کۆيّ دا ڕێکخرأِ ضتیبرِ ببرٔدۆخّ ّْ

اَی بەرايبەر بۀ دۆخە ْەڵٕێطتی جذی ببیٍُ ٔ جٕڵە کرداری بەئبراضتەی ئۀ دۆخە َەیبَتٕبٌٕٔ 
 َبْەيٕارٔ دژە دیًٕکراضییە بُێٍ نەْەرێًی کٕردضتبَذا. 

 انی و دەوڵوتی کرێخۆر ڕمکیوکانی حویتایبوتمونذ

ْبتی دەضەاڵت دانەضیطتەيی کرێخۆردا ْەرچەَذە ببَگەغەی دیًٕکراضی دەکرێت، بەاڵو نەبەر ئۀەی 
 ْبٔکبت نە دَی بەخػیع ٔ پبرە بەضەر خەڵکذا،دابەغکر بەخٕاضتی خۆی دەضت دەکبت بە ٔاڵتی الیە،

 تی ڵًّ ڕای گػتی ّْبۆ نێذاٌ نەَەیبرەکبَی ٔ کبرکردٌ بۆ بەالرێذابردَی ، ۀەحزەبەال یڕێگبی يیذیب
تی حکٕيەتی ْەرێًذا . ئەو دیًەَە بە ئبغکرا نەضبیەی دەضەاڵدات َجبو دِ ئّ ٔپبگەَذەڕپفرأاَی 

ٔ  ٕردضتبٌ چەَذیٍ  کەَبڵی ئبضًبَیدەبیُرێت، کبتێک کە دٔٔ حیسبە دەضەاڵتذارەکەی ْەرێًی ک
 تەرخبَکردٔە، ئۀەظ نەپێُبٔ بۆ ضۆغیبل يیذیب یبٌزۆر ەکیی ٕک ٔ پبرِٔرِ ٔ بچ زگبی يیذیبیی گّ دِ

بۆ خۆیبٌ ٔ بۆ نەْەقیقەت، درٔضتکردَی ٔێُبیەکی پێچۀاَۀ دٔر باڵٔکردَۀەی  پڕٔپبگەَذۀ 
 . کبَییبٌ یبرِ َّ

، ئۀەظ کبٌ َجبيّ گۆڕیُی ئّ دەگبتەدەکەٌ تب  ی ْەڵبژاردٌ یبری بەئەَجبيەکبَ ،کبتی ْەڵبژاردَیػذاّ ن
ک دیسایٍ کرأٌ کّ نّ ژێر  یّ غێِٕ بّ ،ێسەکبَی َبٔخۆْ ْبٔکبت ٔە. کبرییّ ضبختّنەرێگەی ئەَجبيذاَی 

غذاری نۀ پرۆضەیەدا دەکەٌ، ْەر  خۆ بّٔ ٔخۆ ٔ َبڕاضتّ ر بّ خۆیبٍَ بّ ڕاضتّ ريبَی خۆیبَذاٌ ٔ ضّ فّ
نەباڵٔکردَۀەی ترش ٔ تۆقبَذَۀە تببگبت بەبەغذاری کردٌ نەضبختەکبری کردَی ئەَجبيەکبَی 

 َٓبٌ ٔ ئبغکرا،  يبتیکی پّ کبریی ضیطتّ جگّ نّ ضبختّ ذاکٕردضتبَ کبَیّ نە ْەڵبژاردَ ْەڵبژاردَذا.
 نّ کبٌ َجبيّ ڵبژاردٌ ٔ ئّ ٔتی ّْ ر ڕِ رییبٌ کردۆتّ ضّ فتبری تر بیُرأٌ کّ کبریگّ ذاٌ ڕَِ چّ

َگذەراٌ، یُی ٔەالئی دەڕ، تبدابەغکردَی زۀی ٔ زار ٔ کِٔ ٔ دەيبَچە ٔ پبرە دابەغکردَی ضەیبرە
 کُیککبراَی کجبر تَّذێ ٔ ّْ ڕأێژکبراٌ بە ، تەَبَەت پػتیبٌَگذاَذا کبریی دِ ّ ضبختّبەجۆرەْب غێٕە. ن

 ئبضتی دیًٕکراضی ئەيەظ بۆ ئەَجبيذرا. کبرییبٌ ضبختّْەرێًی بەضت ٔ بە نێػبٔ دۀڵەتبَی 
 کرێخۆردا. يۆدێهی ئببٕرینەضبیەی حٕكًی  دەردەخبت
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 خبڵێک ْەیە کە کیڤٍ يۆریطٍ ئبيبژەی بۆ کردٔۀ دەڵیت:

تەَذرٔضتی  کبَی رتّ کّنە  بڕێک پبرِ زۆری دەضت دەکۀێت،پبرەیەکی  دەضەاڵت"نە دۀڵەتی کرێخۆردا 
ەرێًی کٕردضتبَذا ". بەاڵو نە ْڕیٍ بگرێت تبکٕ ڕێگّ نّ غۆڕظ ٔ ڕاپّ ٔ پەرٔەردەدا خەرج دەکبتۀە،

دەڕۆٌ. ْەرٔەْب کیڤٍ  بٌٕٔەرٔەردە بەتۀأی بەرۀ ٔێراَکەرتی تەَذرٔضتی ٔ پبە پێچۀاَۀە 
ٔاڵتی کرێخۆردا، داْبت زۆرە، بەاڵو نەخٕێُذَی زاَکۆکبَذا، تب ڕادەیەکی زۆر  :"نە يۆریطٍ دەڵێت

تٕاَبیبٌ الٔازە، بۆ پێگەیبَذَی کبدیری ئەکبدیًی ٔ پڕۆفێػُبڵ، بەتبیبەتی نەبٕاری بٕدجۀ یبضبکبَی 
ی دەبێتە ْۆی بەردۀاي ٔ بەرەَگبری َٕخبەی دەضەاڵت ْێُبَذا، ئەيەظ دەبێتە ْۆی کەيبَٕۀەی  ٔەبەر

ر بۆَگۆ  ٕيّعْبٔغێٕەی ًََٕەکبَی ) .Predatoryکە بەزيبَی ئیُگهیسی پێی دۀترێت  بەتباڵَبردٌ،
عێراق ْەرٔەْب دەضەاڵتذاراَی  ی ئێراٌ،ٕیب،  ئەيیرەکبَی کەَذأ، غبی پێػقەزافی نە نیب نۀاڵتی زائیر، 

 ٔ بردٔیبَەتە دەرۀەی ٔاڵت.کەداْبتی ٔاڵتیبٌ تباڵٌ کردٔە  َٕبَەٌنۀ ًَ ٔ ْەرێًی کٕردضتبٌ ئەيبَە

کۆيپبَیب نەالیەٌ  ٔاڵت ەییغذایە ْەرچەَذە ئۀ ضبيبَە ضرٔغتیِ يەترضی ئببٕری کرێخۆر نۀ
دەکۀێت نەضەر ْبٔاڵتیبٌ،  بێگبَەکبَۀە یبٌ کۆيپبَیبی َبٔخۆٔە دەردەْێُرێت، بەاڵو تێچٕیەکی زۆر

قبزاَجێکی زۆر دەدەٌ   کبٌ ضتّ گرێبّاَیٍ َی دەبیُرێت. ٔەک  دەزٔٔڕنە ْەرێًی کٕردضتبَذا بە ئەيەظ
ْبٔاڵتیبٌ زیبَێکی زۆریبٌ  َجبيذا رئّ ٔاڵتّ ٔ نّ دِظ بەْەدەرداَی ضبيبَی بە کۆيپبَیب بێگبَەکبٌ،  ئەيە

کۆيپبَیبی ئبرايکۆی ضعٕدی خبٔەَی ْەيٕ  بەاڵو ئێطتب، ٔپێذەگبت. نەکۆَذا ضعٕدییەظ بۀ جۆرە بٕ
بۆ  ئێطتب کردٌْەرچەَذە پرۆضەی  خۆيبڵی. کرد ٔتییبٌ خۆيبڵی َّکە ای ئۀەی َٔۀتی ضعٕدیەیە، دٔ

عٕدیە ەکەی ضیبەاڵو ڕاضتی، تنۀاَەیە گرفتی زۆر درٔضت بکب ٔێت بیکبت ر ٔاڵتێک بیّ ّْ
 تر ٔەک نۀەی بۆ ْبٔاڵتیبٌ، زیبکرأِ ۆ بُەيبڵەی دەضەاڵتذاری ئبل ضعٕدتەَٓب ب ی کّ کردَّخۆيبڵی
 .کرابێت

ی ئببٕری ٔپێػکۀتُی گەغە کرێخۆردا، بەتبیبەتی پبیتەختی ٔاڵتەکبٌ دەبیُیٍ، کە نەضبیەی حٕکًی
 ٔ  َذأی عەرەبی ٔ بەغذادًََٕە ئەگەر ضەیری پبیتەختی يیرَػیُەکبَی کە دەبیُرێت. بەێذا بەرچبٔی ت

ْۀنێر ە ْەرێًی کٕردضتبَذا دەیبیُیٍ ن ئێطتبْب  رِٔ َّْی دەبیُیٍ. ٔڕ بکەیٍ، ئۀە بە جبراٌتبراَی 
 خۆیۀە بیُیٕە، گەغۀ پێػکۀتُی بە  ی تری ْەرێىبە غبرەکبَ کرأە، بە بەرأردێذا گۆڕاَکبری ت

  .ْێس بکبت بە دەیۀێت پێگەی خۆی  نە پبیتەختذاتی ضیبضی دەضەاڵیّ کّ  ِٔ ظ ئّ کّ ضتّ بّ يّ
غێکی  کّ بّ بَی کرێخۆردازۆربەی ٔاڵت نەّ. َێٕاٌ دەضەاڵت ٔ ْبٔاڵتیبَ یاَی تۀأڕداب ظ کّ َجبيّ ئّ

 .اضت ٔ ئەفەریقبڕڕۆژْەاڵتی َبٔە َّٔ کّ دیبریبٌ دِ

ۀی ئبیُی درٔضت دەبٍ،  کە ْەڕەغە ڕدیکبڵ ٔ تَٕذڕاەضبیەی ئەو ضیطتەيەدا ْێسی جبر نکْەَذێ
رێتۀە بۆ زۆری ژيبرەی داَیػتٕاٌ، زۆری نەدەضەاڵت دەکەٌ، ْۆکبری دەرکۀتُی ئەو ْێساَەظ دەگە

بەردۀاو  ٔ عێراقًََٕە ضعٕدیە بە . ی تَٕذٔتیژی يیُّ بێتّ زِ خۆ دِ ظ خۆبّ يّ ٔ ئّ بریژيبرەی بێک
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تّ  َّٕٔ بئەو جۆرە ْێسە تَٕذٔتیژاَە  کردَی َبردِ ڵذاٌ ٔ ّْ رّْ ٔ ضّ ٌٕضتببٕەتە غٕێُێک بۆ درٔ
 .یجیٓبَ یئبضبیػنّ ٔ  غە نۀ ٔاڵتەەڕْە ی رچبِٔ ضّ

ەکبَی یٕزاریگٍ ٔ دڵخۆغُیٍ بەرايبەر بە خسيەتیػتٕاٌ َبڕازیٔاڵتبَی کرێخۆردا، داَ زۆرجبر نە
 یٔاڵتی کٕێتذا دەبیُذرێت، کە پێ َٔی َبڕەزایی، ٔەک ئۀەی نەبٕدەضەاڵت، ئەيەظ دەبێتە ْۆی درٔضت

 غێٕازی پیػبَذاٌ ْەیە دژیەرٔەْب نە فەَسٔێالظ بەردۀاو خۆٔاڵتی يبَگرتٍ، ْترێت ٔدە
ئۀەی نێرەدا غبیەَی يبٌ غێِٕ.  رێًی کٕردضتبَیع بّ ّْ نّ ّْْب  رِٔ ٔ ّْ بەڕێٕەبردَی ٔاڵت

َەظ بۆ چبککردَی کۆيەڵگبٔ گەغەداٌ بەئببٕری َبەزایەتی ٔ خۆپیػبَذاڕ، ئۀەیە کە ئەو َبکردَّتێبیُی
نە  تێدەبێذاْەر ئۀەَذەی ت ەکە یچَٕکە  ضیطتەيە ئببٕری ، گۆڕاَکبری گۀرە درٔضت َبکبت ،ٔاڵت

بەتبیبەتی کە  . کّ َبجێگیرِ ، داْبتّتۀۀَە َرخی ٔ َسيی بە ْۆی بەرز يبٌ کبتذا ّ ّْ، نٔٔی داْبتۀەڕ
دەبٍ بە  ت ٔ ێٕیطتیبٌ  بە خەرجی زیبتر دەبێپەبٍ ٔ  خێساَەکبَی دەضەاڵتذاراٌ گۀرەد  ژيبرەی

ػە ێَرخۀە بەردۀاو کیری ێگبەْۆی َبج . ْبٔکبتۀەیتیػکی گراٌ بەضەر بٕدجەی گێببر
 کبَی داْبت رچبِٔ جٕڵێت. ئببٕری ٔ ضّ دا دِ ەکػەغپب گەغۀ َێٕاٌ ەکە نەیئببٕریت ێدرٔضتذەب

، ئەيەظ ضرٔغتیە یضبيبَ کە، بٔەی ضەرەکی داْبت ْەیەچتەَٓب یەک ضەرَەکرأۀ جۆر جۆرأ
 بێت.بقەیراٌ  یغتَٕٔرخذا دابەزیُی ە کبتی ٔادەکبت نۀ ٔاڵتە ک

پبرەیەکی زۆریبٌ بردۆتە  ،تی ئببٕری کرێخۆرٌ ٔڵّ کّ دِ ٍئەگەر ضەیری يیرَػیُەکبَی کەَذأ بکەی
ئەيەظ  َییّ، ضُذٔقی ضبيبَی َیػتًبَی ر ضّ ٔ نّ گەَجیُەی دۀڵەتذا ْەڵُەگیرأە نە کە دەرۀە

نە ْەرێًی کٕردضتبَیػذا ئەو  .نە دابەغکردَذا ّپەرٔەریَبداد ٔ تەکی زۆری دەضەاڵیَیػبَەی گەَذەڵی
ٕچەی پبرە بۆ ي يبَی َٕی ببَکەکبٌ، َەبيبیەپٕچبَبَەت نەْەرێى کبر گەیػتە َی ْەیە. تٔدیبردەیە بٕ

بەْۆی بردَە دەرۀەی  کردَی ْبٔاڵتیبٌ ٔ َۀەکبَی داْبتٕی کٕردضتبٌکبريەَذاَی دۀڵەت ٔ قەرزار
 پبرەیەکی زۆر نە الیەٌ دەضەاڵتذاراَی ْەرێًۀە.

 دەوڵوتی  کرێخۆر چییو؟ زیانوکانی ئابوری 

 دەچێت: ٔ غێٕاز بەڕێِٕپڕۆضەیە بە دٔ بەگػتی ئەو

ْۀڵ دەدات  ،ْبٔکبری ٔ یبريەتی ٔ بەخػیٍ ٔ حکٕيەت نە ڕێگبی  يٕچە غێٕازی  َەرو:  .１
بۆ الی خۆی. نۀ ڕێگبیۀە بڕێکی زۆری خەڵک بژێٕیبٌ  ضۆزی خەڵک ڕابکێػێت

، بٕارەکبَیذا ٔدەکۀێتە ضەر خسيەتکردَی ضەرۆک ٔ حکٕيەتەکەی. ٔەک يیذیب نە ْەيٕ
 ٔ... ْتذ. ڕأێژکبری ٔ پبراضتُی حکٕيەت 

ٔە دیکەکەی یەئبيبَج دەپێکێت،  نەالیەک ڕای خەڵک ڕادەكێػێت، نەال ٔنەو کبرەدا حکٕيەت  دٔ
بەرْەو  بەکبری بێ ئەو غێٕازە نە ئببٕریذا  چبرەَٕش ٔ بژێٕی خەڵک دەبەضتێت بە خۆیۀە،
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ئەگەر ضەیری زگبکبٌ دەزگبی بخۆرٌ. کی بخۆرٔ دەڵگبیەەدەبێت بەکۆي ەَبٔ دەبرێت، کۆيەڵگ
ٔ ، کە بەر پرضی زۆر ْەٌ، يیذیبْەضتی پێذەکرێتْەرێًی کٕردضتبٌ بکەیٍ، ئەو دیبردەیە 

 أۀەیە، تەَٓب بۆ تۆقبَذٌ ٔٔ، ژيبرەیەکی زۆر پبضۀاَیبٌ بە دڵذایّ گّ نەغکرێک يیذیبکبریبٌ نّ
ی  یّ کّ نّ زۆربّ اَّاڵتذار ضّ ی ئۀ دِییەکبَترضبَذٌ، کە ئەيبَە تەَٓب بۆ پبراضتُی بەرژۀەَذ

نە ئبيبرێکذا ژيبرەی پبضۀاَی کبَیبٌ دژی بەرژۀەَذی خەڵکٍ.  بەرژۀەَذییّکبَذا دۆخّ
ضەر ئببٕری بە گراٌببرێکی  تە پەَجب ْەزار پبضۀاٌ، ئەيەظ بۆتّبەرپرضەکبَی ْەرێى گەیػتۆ
 ۀە .یکٕردضتبٌ ٔ بٕدجەی گػتی

 
يبَۀە نەدەضەاڵتذا. دۀڵەتی کرێخۆر  ْێس بۆبر ٔ  زِْێُبَی  بەکبر ەە نیی: بریتتَٕذغێٕازی  .１

بَی دەتٕاَێت خەڵکی بەالی خۆیذا ئبض نە خەڵکۀە َیە، بە ی کّ چَٕکە ضەرچبٔەی داْبتّ
ظ نّ  يّ ڵک؛ خۆی بپبرێسێت، ئّ ی خّ ِٔ ڕاَّ ڵگّ يەترضی ّْ چەکذاریبٌ بکبت ٔ نەڕابكێػێت، 

یذا بەرۀ دۀڵەتی دۀڵەتی کرێخۆری نەکۆتبیپبرِ ٔ ئیًتیبزات.  بّ بەکرێگرتُی خەڵک ی ڕێگّ
نێرەدا ضرٔغتی حکٕيەت دەگۆڕێت، چیتر ضٕپب ئۀ ْێسە َیە کە بۆ  دەڕٔات؛ پۆنیطی

نەو جۆرە بۆ پبراضتُی دەضەاڵت نە خەڵکی.  پبراضتُی خەڵک ٔ َیػتًبٌ بێت،  بەڵکٕ ْێسێکە
درٔضت َببێت، چَٕکە ضٕپبی يۆدێرٌ ٔ  ضیطتەيەدا ْەرگیس ضٕپبی َیػتًبَی ٔ يۆدێرٌ

   ٔ یبضب بێت. پەیڕۀ کەری دەضتٕر ێت خەڵکی ضڤیم بەڕێٕەی بببت ٔبَیػتًبَی دە

 ۆری  کرێخۆرییەخنوگرانی تڕ

َبڕەزایی نۀاڵتبَی َۀتیذا زۆرە، بۆ ًََٕە نە کٕێتذا، بەردۀاو خۆپیػبَذاٌ ْەیە، بەاڵو نەئٕردَذا  
دەضەاڵت ٔ کەيتریٍ خۆپیػبَذاٌ ْەیە. ئۀەی ضەقبيگیری  ر ڕازیٍ نەدەردەکۀێت داَیػتٕاٌ زیبت

 ْێُێت، ضیبضەت ٔ ئببٕری ٔ یبضبٔ کهتٕرە.   دە

نەڕێگبی ئبیُۀە یبٌ نەڕێگبی خێڵ ی دەضەاڵتی کرێخۆر بە گػتی  ِٔ کٕ ئّ یّ ِٔ ی تر ّْ خُّ ْەَذێک ڕِ
خێڵ ْەتب دێت بەرۀ الٔازی دەچێت، بەاڵو ٔەردەگرٌ. ْەرچەَذە دیبردەی  ٔاییکردٌ ريبَڕِ غەرعیەتی فّ

دأاکردٌ  نەو دیبردەیەدا کۆيەڵێ پڕۆضەی دەضەاڵتگیری دەضەپێُرێت، ٔەک خبٔەَذارێتی ٔ بەخػیٍ ٔ
ئۀەی نێرەدا ْۀڵی بۆ گرَگٍ.  پێذاَی دەضەاڵتێژەدر ٕیبٌ بۆ، کە ْەيضێک ٔ بەضەرٔەرکردَی کّ

ٔی تٕاَبٔ بُەيبٔ ڕەگ ٔ ڕٔ نەنۀاَی تر َبچێت،  کەضەرۆکَرێت دەدرێت ئۀەیە کە نەخەڵک بگەیە
ئەو دیبردەیە زۆر بە  ضپێُرێت.  چّ دِ ئەيەظ نەڕێگبی يیذیبی زەبەالح ٔ تەکُەنۆژیبی َٕێٕە، ڕیػۀە

رۆکی پبرتی ٔ  رکردِ ٔ ضّ بیُیٍ يبرکێتیُگ بۆ ضّ کرێت. زۆرجبر دِ تێبیُی دِ کٕردضتبٌ ئبغکرا نە
رجێکی  نٕيّ فاڵٌ کەش کبریسيبیە، ْبٔکبت ّْ بضی حەکیًۀضیش  ٌ کّفاڵ ی ِٔ کرێت بّ کێتی دِ یّ

 یبٌ نێبگیرێت.  خُّ ِٔ ٔ ڕِ تبکرێتّ کبَیبٌ ڕِ خٕنقێٍُ کّ َببێت قطّ ضبیکۆنۆجی ٔ يیذیبیی دِ
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 ۆری ىاتنوئارای چینی بااڵیت

،  بەو ٔاڵت یگرٔپەیە کە ضٕديەَذی یەکەو دەبٍ نە ضبيبَی ضرٔغت چیُی بباڵ نێرەدا ئۀ يەبەضت نە
غێٕازی  ٔنە چۆَیەتی  غٍّ اضتیذا ْبٔبڕیبٌ نە ەرچبٔەی داْبتض بٌ ْەیە نەیپێیە ئەو گرٔپە ْبٔبەغی

کۆيەاڵیەتی ٕری  ٔ ضیبضی ٔ ەکی ئببیپەیٕەَذی ی ٔ پێیّبە دا.ئۀ ضبيبَەڵەکردٌ نەگەڵ تبیبەت بە يبيە
ضبيبَۀە  تەکەیبٌ نەفرۆغتُی ئۀۀە داْبیٔی ئببٕریڕێٕاٌ ئەَذايبَی ئەو گرٔپەدا، نەنەَ ْەیە

 َی خبِٔەب دەبٍ ٔبەتٕاَب نەَبٔ کۆيەڵگبدأ ڵەيەَذچیُێکی دۀەبٍ ب دِۀە یٔی کۆيەاڵیەتیڕپەیذادەبێت، نە
بۆ  داکۆکیکردٌ ٔ ْێػتُۀەی   بێت دا دِ ِٔ َذییبٌ نّ ِٔ رژِ بّۀە ینە ڕٔی ضیبضی ٌ.ازی تبیبەتی ژیبێٕغ

 ٔ  یەکێتی ٔ پبرتی ی َێٕاٌتَٕذٔتۆڵ یپەیٕەَذی کرێت تێبیُی دِ. ِٔ کترِ َسیک بٍ نّ یّ دۆخەکە
ی ضبيبَی ضرٔغتی داْبت کە ضٕديەَذٌ نە ،بکرێتکبَی دیکە ذێکی تر نەضەرکردەی حیسبە ضیبضیەْەَ
 .کٕردضتبَذانە 

  ئامانجی چینی بااڵ

چیُێکی  بّ دەبٍ ۀاتە ئەو چیُە نە ئەَجبيذاک ،ییچیُە ْێػتُۀەی دۆخەکەیە ٔەک خۆئبيبَجی ئەو 
بٔپەیًبَی ْەيیػە ْۀڵذەدات ْ ئەو چیُە بۆ يبَۀەی خۆیی،کۆَطێرڤەتیڤ(. -يحبفسکبرر )بگپبرێس

چَٕکە ئەو چیُە نە  ،داکۆيەڵگبنە یدیکەی کبَی ْبٔغێٕە تیڤّ ٔ تٕێژِ کۆَطێرڤّ َیبد بُێت نەگەڵ چیٍٕب
َی جیبٔازی گۀرە ٔیە. ْەبٕۀەەڵگْەَبٔی ببٔەڕیبَذا، ٔایە کە خۆغگٕزەراَی ئەيبٌ نەضەرۀەی کۆي

ەٌ. ئببٕریُبش ٔ بە ضرٔغتی یبٌ خٕدایی ضەیردەک تی اڵیّ َذیی کۆيّ ٔ ڕیسبّ ٔٔی ئببٕریڕنە
یە َسیکەکەیبَۀە یڕێگبی پەیٕەَذ ئەيریکی )يبَطۆر ئۆنطۆٌ( دەڵێت:"ئەو چیُە نە َبضرأیکۆيەڵُبضی 
، بگرٌ ەکینە ْەر َٕێکبری برێگٔ بٓێڵُۀە ەی دۆخەکە ٔەک خۆیک درٔضتذەکەٌ، بۆئۀەیْبٔپەیًبَی

ضتکبریکردَی دە ۆَیئەگەر بِٔ  َّ بذِ یەکیڕیفۆريێک یبٌ چبکطبز ی ْەررچبەرپەْب  رِٔ ّْ
ضەت ٔ نەئەَجبيی ئەيەدا زاَطت ٔ نێکۆڵیُۀۀ ضیب ی نێبێت. ببرٔدۆخەکە ضتراکچەری دەضەاڵت ٔ

غّ ٔ  غی الٔازیی گّ کّ َجبيّ ئّ ۆی پەککۀتٍ ٔتە ْێئەو ٔەضتبَە دەبٔ  ئببٕری نەدۆخیکذا دۀەضتێت
نەالیەٌ  ی ڕابردٔٔدا  یّ ٔ نّ دِ رێًی کٕردضتبَذا دەبیُرێتئەو دیبردەیە نە ْەبێت.  ڵگب دِ ژاری کۆيّ ّْ

تی پرۆژەکبَی چبکطبزی دٔ پبرتی دەضەاڵتذارأە بە تَٕذی بەرپەرچی بسٔتُۀەی گۆڕاٌ ٔ دژایە
راَی گۆڕاٌ  َگذِ َذايبٌ ٔ دِ رچبٔ نّ ئّ کی بّ یّ ی ژيبرِ ِٔ یػتّ ئّ کبر گّەت . تەَبَکرێت کرا ٔ دِ گۆڕاٌ

 .ٔ ضسادراٌیبٌ بڕدرا رکراٌ ٔ ئٕچّ کبَی خۆیبٌ دِ ريبَگّ نّ غٕێُی کبر ٔ فّ
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 ئورکوکانی حکوموت لودەوڵوتی کرێخۆردا

ئۀ ٔاڵتبَەی کە پػت "ڵێت:دە  یزاَکۆی ئۆکطفۆردی بەریتبَیگهیپ کە نێکۆڵەرۀەیە نەجۆٌ ەرای ب
یبخٕد  یۀە دەَبڵێٍُیئببٕرەی دەضت الٔازی گەغ، ْەيیػە بەبەداْبتی ضبيبَی ضرٔغتی دەبەضتٍ

 ْبیی يبّ کّگراَی َرخی کباڵٔ  ئبٔضبٌ،ْەڵ، ئببٕری الٔازگەغەی  کٕ یّ ِٔ ڵێک گرفتی تریبٌ ّْ کۆيّ
گەغەی يرۆیی،  یبٌ الٔازیڕێژەی بێکبری ٔ کەيی رزی  بّەيی داْبتی پبغەکۀتکرأ، کپبرە

 ".ببزاڕی دەرەکی کە کۆَتڕۆڵی نە ژێر دەضتی ئۀاَذا َیە پػتبەضتٍ  بە ٔ پبغبٌيگیری داْبت َبضەقب

بیر نەْیچ پالَێکی تری ئببٕری  ۀە،یٔاڵتی کرێخۆردا کبتێک بەْۆی داْبتی ضبيبَی ضرٔغتی نە
یبٌ خۆيبڵی َۀت دەردەْێُێت  ی بیبَیٕەیەکی گػتی کۆيپبَیبێئببٕری ضبدە دەبێت ٔ بەغ؛ َبکرێتۀە

 ،حکٕيەت دەدات بەی کرێٔ بە

حکٕيەت کٕرت دەبێتۀە غذەکبت، کۀاتە دەرئەَجبو ْبتە  دابەٕازی ضیبضی  ئەو داێحکٕيەتیع بە غ  
ئەگەر ضەیری حکٕيەتی کبریگەری دەبێت نەضەر بَٕیبدی حکٕيەت.  ظ يّ ، ئّبۆ دەزگبیەکی دابەغکەر

کبری حکٕيەت  ئێطتب. حکٕيەتذارۆژاَەی قی دەبیُرێت نە کبری  دیبردەیە زۆر بەزەْەرێى بکەیٍ  ئەو 
کبَی خۆی ەیضەرەکی ئەرکەحکٕيەت بەرايبەردا  بَبەراٌ، نەٕچەی  فەريە بەدابەغکردَی ئتەَٓب بٕ

 ذأە کە خۆی دەبیُێتۀە نە:نەدەضت

 ردَی ژیُگەیەک بۆ ڕەخطبَذَی ْەنی کبر بۆ کۆيەڵگب. درٔضتک .0
 .ُەر بۆ َبٔ ٔاڵتَی ٔەبەرْێڕاکێػب .1
  .بەرزکردَۀەی داْبتی تبک .2
 ٔاڵت.گەغەپێذاَی ئببٕری  .3
 .پبراضتُی ئبضبیػی کۆيەڵگب .4
 پبراضتُی دیًٕکراضی نەَبٔ کۆيەڵگبدا. .5
 پبراضتُی یبضبٔ ضەرٔەری دادگب. .6

 قوتابخانوی شیکاگۆ لو ىورێمی کوردستانڕۆڵی 

نەگەڵ  چۆٌی َیٕ نیبرانیسيی ضەريبیەدارەکبَی یبیقٕتب ٌ؛  دِ ڵذِ رّْ َذ پرضیبرێک ضّ نێرەدا چّ 
َی قٕتببخبَەی غیکبگۆٔە چۆٌ تٕاَیبٌ نە ڕێگبی ْەڵۆکب ؟کبریبَکرد تیێپبرتی ٔ یەک اڵتذاراَیدەضە

  ؟ضیبضەتی  قٕتببخبَەکە بکەٌپەیڕۀی 

 بریًەرپۆل  ؛َی حبکًی يەدەَی عێراقٔدەضتبەکبربٕ ٔ حطێٍ نەعێراقذا ٔخبَی دەضەاڵتی ضەداوڕنەگەڵ 
ریکب ٔ دیک  چەیُی  جێگر، کە ئەيبَە  ْەڵۆکبَی  ّ ئەي  پێػٕٔیبٕغی ضەرۆک کۆيبری  جٔ  جۆر
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ٔ  ْەردٔدەضەاڵتذاراَی  دأایبٌ نۀ خبٔەَذارێتی تبیبەت دەکرد ییبٌ نە پػتگیرَیٕنیبڕانیسو بٌٕٔ، 
، تَەيێُێ َذیکبکبٌ ضّ تی گػتی بکرێت بە کەرتی تبیبەت، ڕۆڵیکە  کەرکرد،  ی ْەرێىپبرتی دەضەاڵتذار

 ۀەَب  ْٔەردٔٔ  پبرتی دەضەاڵتذاربە   پبڵی ظ و دۆخّ ئّ. کەو بێت جبب ،حکٕيەت الٔاز بێتٔ  ڕۆڵی 
ضتییبَذایّ  کبَی خۆیبٌ دِ ک نّ زۆَّ ریّ ّْ ، خراپ خٕاردَی ْێُبَییُگۀ ژدەضتیبٌ کرد  بەپیطکردَی 

ُۀە  ۆغرفبەگراٌ دەی ٔڵیتی َسو بە ْەرزاٌ ْیُبیبٌ دەريبَی کٕا ٔ   کردَی خٕاردَی ئێکطپبیەر ْبٔردِ
ِٔ بۆ   پیتی کػتٕکبڵییّ ٔی بّ خۆیبَذأ گۆڕیُیبٌ نّ زِ دابەغکردَی زۀی کػتٕکبڵی بەضەر ،بەخەڵکی

یەکبٌ  درا بەکەضبَی پڕۆژە َیػتەجێ  ،کبَیبٌ جێکردٌ ٔ ببخ ٔ ڤێال بۆ خۆیبٌ ٔ َسیکّ ی َیػتّ پرۆژِ
َذرٔضتی  ردِ ٔ تّ رِٔ رتی گػتی پّ ٔردِ کّ  کبَی ٔاڵتیبٌ فرۆغت ٔ ٔردِ رگّکب ٔبەرپرضەکبٌ َسیکی 

نەضەر بُەيبکبَی ببزاڕی  یّ و پرۆضّ یبٌ گۆڕی بۆ تبیبەت. ئّزغبَۀت ٔ  یەکبٌ ٔ گەیبَذٌ ٔیپەیٕەَذ ٔ
یە یزۀدابەغکردَی  سة دەضتیبَکرد بەحی ْٔٔەرد ئیتر، کرا دەضتێٕەرداَی حکٕيەتبێ بۀ ئبزاد 

بەيەظ  .ی خۆیبٌ بەَرخێکی زۆر ْەرزاٌەکبَیحیسبی رپرضّ ٔ بّ َگەکبَی ٔاڵت بەضەر کۆيپبَیبگر
رتێکی پڕقبزاَجّ  جێبٌٕٔ کّ کّ کبَی َیػتّپرۆژەضترایۀە بۆ کەرتی تبیبەتی حیسة. کەرتی گػتی گٕا

 ضبَی حیسبی ٔ َسیک نّ خۆیبَّ، ی بۆ کّ کّ َذارێتییّ ی خبِْٔەئٕ

ٌ  الیّ نّ ِٔ تّ رتی تبیبّ َبٔی کّ ، بّزی عێراق درٔضتیکردبٌٕٔ رکّ تی يّ ٔڵّ کّ دِ ٔت کبَی َّ پباڵٔگّ 
زۆر  کی ێبڕبۆ پباڵٔتُی َۀت  ٔ کۆيپبَیب حیسبیبَّ ردا گیرا. ئّ ضّ ضتیبٌ بّ ِٔ دِّ یسبیەکبَحکۆيپبَیب 
سبی  ضیکٕیریتی یدەیبٌ کۆيپبَیبی ح ، ْبٔکبتبۆ تەضفیەکردَی َۀت نە بٕدجەی گػتی دەبرد پبرەیبٌ

 ی ْەرێًۀە، بەيەظ بەْۆی ئببٕربَۀە داْبتی َۀت ْەڵذەنٕغٍەکیبەَبٔی پبراضتُی کێڵگە َۀتی
الحبَّ  بّ دارِ زِ ريبیّ ٔ ضّ ئّ. ضەريبیەداری گۀرە ٔ چبٔچُۆکٌ بە ٕٔنەضەر بٕدجەی گػتی ب

ِٔ ِ ضێکتەری َۀت ٔ گبزر نّ  ّ ّْی کبَی ئببٕٔریذا ّْ ٔرِ ٔقبزاَجٓێُّ رِ گّ ئٕ ضێکتّ ضتییبٌ نّ ّْ دِ
خبٔەَذارێتی و دٔٔ حیسبّ  بباڵکبَی ئّ یەکبٌ. کەضّ پهّگەیبَذٌ ٔ پەیٕەَذیتبکٕ تەَذرٔضتی ٔ 

یبٌ يیذیبی زەبەالح ٔ ضەريبیەداری زۆر گۀرە تّ َۀبٕ  َبڕاضتۀخۆٔ  دەکەٌحیسة  بکبَیکۆيپبَیبکبَی
ْۆی  ٔاٌ بّ ، ٔاتّ ئّزاراٌ پبضۀاٌ دەیبَپبرێسێتْۀاڵت بەنەضەر بٕدجەی گػتی زراَذِٔٔ.  دايّ

کی  یّ غێِٕ تیبٌ کردِٔٔ ٔ بّ دار ٔ يۆَۆپۆنی ئببٕری ٔ ضیبضّ ريبیّ ِٔ بَّٕٔ ضّ ی گػتی ٔاڵتّ بٕدجّ
 ٌ. بّ دِ ڕێِٕ ٔاڵت بّضتەيکبراَە 

ی ڵالٔازٔ  رۆ کٕيەتحی ڵۆڕ ،حیسة يهیبردێرٌکەضە یەکەيەکبَی رە، بەتۀأی ْەژاە کۆيەڵگَجبو؛  رِ دِ 
َّ َبٔ کبرٔببری یبضب ٔ دادگبِٔ ٔ  خّ ضت دِ ٌ، دِ کّ ٌ ٔ ببزار قۆرخ دِ ببج َبدِفرأاٌ، ئەو بەرپرضبَە 

بەتۀای  ئۀ ضیبضەتەی کە نەئەيریکبدا   ڵذا بکبت. گّ یبٌ نّ ِٔ ت َبتٕاَێت چبٔدێری ٔ نێپرضیُّ حکٕيّ
 ٔاز .بەڕیٕە دەچیت ٔ کەرتی تبیبەت بەْیسٔ  حکٕيەت ال

ی  غّ ٔ گّ؛ چیُێک کّ بۆ بٌٕٔ کۆيەڵگبدا َەيباضت نەچیُی َبٔەڕ ِٔ داَّ ْۆی َبڕێکخرأیی نّ ئٕچّ بّ
ی ْەڵۆکبَی قٕتببخبَە کۆيەڵگب بۆ دٔٔ چیٍ  دابەظ بٕە نە ئیطتبدا .  دیًٕکراضی زۆر پێٕیطتّ
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بۆ ، جێگیرکرد یکیر يّ ر دۆالری ئّ رايبّ بّیبٌ یقیُبری تبزەی  عێراد 1113کّ ضبڵی غیکبگۆ 
ْۆی  ِٔ تبکٕ بّ ضٕڕایّ دا دِ يبٌ ببزَّ ر نّ ّْ و دٔٔاییبَّ ّْ ڵئبٔضبٌ بٕٔ تبکٕ ئّ کۆَتڕۆڵکردَی ّْ

 زێُێت. ی دابّ ْبکّ دا بّ بڕیبریذا تی عێراق تبی جیٓبَگری کۆرۆَبِٔ حکٕيّ ٔت ٔ پّ زیُی َرخی َّ دابّ

بەببٔەڕی ئەيبٌ دەبێت حکٕيەت . ەرپەرغتی دەکەٌضٔ يیڵتٍ فریذيبٌ   فردیک ْبیک ەو قٕتببخبَەیەئ
ٔ خۆی يیکبَیسيی خۆی کبربکبت  بە ڕبۆ ئۀەی  ببزا ێُیتبٓٔ کرێ   َرخچبٔدێریکردَی ٔاز نە
ْەرچەَذە ْبیک   بێت. ُبَذا ّْێنەداْ ئبزادی تۀأبێت  ، دِِٔ ضت بخرێتّ ببزاڕِ خبت. َببێت دِڕێکب

 زۆر گرَگ بٕە بەالیۀە ، بەاڵو فریذيبٌبٕە  َەک دیًٕکراضیبەالٔە گرَگ زیبتر ضەربەخۆی ببزاڕی 
 ْب رِٔ کبَی َیٕنیبڕاڵسيٍ، ّْ ٔ ْەڵبژاردَی ئبزاد ٔ ڕۀا بُەيب ضیبضییّدیًٕکراضی تۀأ   ،ئبزادی تۀأ

و دەضەاڵتذاراَی ْەرێى ئە چی کبَیٍ، کّ يب ئببٕرییّ بُّ يەتی بچٕک ٔ کەرتی تبیبەتی گۀرەحكٕ
ببزاڕیبٌ قۆرخکردٔ  ،ُبێکەرتی تبیبەتی بچٕکیبٌ پێکٓاڕیبٌ پێػێهکردٔ حکٕيەتی گۀرۀ بزب بُبيبیبَەی

کی ببغی کۆَترۆڵی جۆریی؛  زگبیّ بَٕٔی دِ ْۆی َّ بّ َٔۀۀبەرزبٕیۀە َرخەکبٌ قۆرخکبری  بەْۆی
رەتبٌ نە ڕێژەی  ضە َبٔ ْەرێًی کٕردضتبَۀە ێُُەدەْیەکبٌ پێذأیطتی ل ٔ نٕپّ کّ نێتیخراپتریٍ کٕا

گب کۆيەڵ یٍ کّ کّ ِٔ دِ یٍ تبکٕ ئێطتب تێبیُی ئّ بکّ 1103یری ضبڵی  ر ضّ گّ ئێطتب ئّ بەرزبَٕٔۀەدایە، 
یػتۆتّ  َی ضیبضی ٔ ئببٕری ٔ یبضبیی بِٕٔ، کبر گّدەیبٌ ڕأەغبَذغی ٔتٕ ِٔ تبَّ ٔ ضیبضّ ْۆی ئّ بّ
خێک درٔضت بِٕٔ دۆ ،برأِ يەاڵیەتیەَذايبٌ ٔ چبٔدێری کۆی دەضت بۆ کەيتریٍ يٕچەی کەيئ ِٔ ئّ
ژیبٌ َبدات، بەتبیبەت ئۀ بببەتبَەی پەیٕەضتٍ کبَی تری  َّ خ بّ الیّ ببیّزۆر چّ ڵکی جگّ نّ يٕ خّ

 بەبٕاری بەرێٕەبردَی ٔاڵت.

بەاڵو بسَص ٔ ٌ جۆریبٌ زۆرە، ببجەکبببجە.  کەيیە بُەيبکبَی قٕتببخبَەی غیکبگۆ، ک نێیەک 
و  رێى نّّ ردا نّ ْ رايبّ َذ بٍ، نّ بّ يّ ٔڵّ ظ ٔایکردِٔٔ زۆر دِ يّ خػرأٌ؛ ئّ ّ ببج بّکۆيپبَیبکبَی حیسة ن

ٔ ٕيەک غتر  ضّ رز نّ کی بّ یّ ڕێژِ ت ببجی بّ دایّ حکٕيّ کػّ پبغّەدا کّ ئببٕری ن کبتّ
ڕی  غیکبگۆ ببِٔی ببزاڕی  یّ کّ قٕتببخبَّ ٔ ببزاڕِ ی ئّ ٔاَّ ظ پێچّ يّ کّ ئّ ،داَبِٔ ەکبٌیسيەتگٕزاریخ

 . تی پێیّ

، بەیەکۀە گەغە بڕٔاتریبی ببزاڕی ئبزاد  بێت ْبٔتّ بۀە ْەیە کە دیًٕکراضی دِ ببٔەڕیبٌ ەکبٌڵَیٕنیبڕا
بکرێت دەضەاڵت دەضتبٔ دەضت  ٔ  بکرێت بپبرێسرێت ٔ ْەڵبژاردَی پبک ٔ بێگەرد يبفی تبک ٌ، بکّ

يی ئببٕری  ضیطتّ ،يبیبَّ پێػێم کرأٌ بُّ و ی ئّغێکی دیبر بّ ی کٕردضتبٌرێً نّ ّْبەاڵو . تیبیذا
 ٔ دەضتبٔدەضتی ئبغتیبَەی دەضەاڵت کردٔە.دیًٕکراضی  ەضیطتًیی ب کػّ ر پبغّکرێخۆ

ی پێػٕ ، کبتێک ضەرۆکی ْەرێًربگریٍ َذ ضبڵێک پێع ئێطتب نّ کٕردضتبٌ ِٔ ک نّ چّ یّ َّبب ًَٕ
ٔ  ْەرێى نی ضەرۆکبیەتی ٕخ تۀأبَٕی دٔ ٔەکەی يبٔە یبضبیی کۆتبیٓبتُیضەرەرای  )يەضعٕد ببرزاَی(
نەگەڵ  دیکە، نەرێگەی فراکطیۆَی پبرتی ٔ یەکێتی نەپەرنەيبَی کٕردضتبٌ،ٔضبڵی درێژکردَۀەی د
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 08/7/1104 نە یببرزاَ دەبٕ. دەضەاڵت ڕادەضت بکبت َەبٕئبيبدە تۀأبَٕی ئۀ دٔضبڵەظ، ْێػتب 
ئبيبدەَٕبە، پۆضتەکەی رادەضت بکبت ٔ دأای درێژکردَۀەی  بەاڵو بەجێبٓێڵێت. بیەتیضەرۆک کٕرضی

گۆڕاٌ بٕە رێگر نەبەردەو ئەو نۀ قۆَبغەدا بسٔتُۀەی ٔیالیەتەکەی ببرزاَی کرا بۆ چەَذ ضبڵێکی دیکە، 
، ی، رٔبەرٔی بسٔتُۀەی گۆڕاٌ بٕیۀەئۀەبٕ پبرتی دٔر نەْەيٕ عٕرفێکی ضیبضی ٔ یبضبی، داْۀڵە

ی یپەَبیەکبَی کردٔ پێػێهی ْەيٕ بُەيب دیًٕکراتئۀەبٕ پبرتی بەبریبری يەکتەبی ضیبضی حسبەکەی، 
دەرگبی دٔاتر  بۆ چَٕە ْۀنێر، نەپػکی گۆڕاٌ يبٌ پەرنّ ئۀکبتەی نّ ضەرۆکیبردە بەر رێگری کردٌ 

 نۀبەيجۆرە . بەضەر چەَذ ٔەزیرێکی گۆڕاٌ نەَبٔ حکٕيەتذا یبَکردٔ کٕدەتب یبٌ داخطتپەرنەيبَ
اْبتٕ بەتۀأی ٕ ْەڵبژاردَی د، بریبردرا ببرزاَی تبٔەکبەبریبری ئەَجٕيەَی غٕرای ْەرێى ذاغقۆَبغە

 نەپۆضتەکەیذا بًێُێتۀە. دەضەاڵتەکبَیۀە 

ی ەڵگەکۆينەضەر ئبضتی  ،ضەرەرای تۀابَٕی يبٔە یبضبیەکەی ضەاڵتذا، بۀجۆرە نەدەببرزاَیيبَۀەی 
، َیذاايبٔەی ضەرۆکبیەتی ببرز نە ی کٕردضتبٌْەرێًکرد. بۀ جۆرەظ الٔاز کەیی پێگەَێٕدۀڵەت

ئەَجبيذاَی  دیبرتریُیبٌِٔ.  ِٔبٕ ی ضیبضی ٔ ئببٕری ٔ یبضبییقەیراَ ٔ دٔچبری چەَذیٍ کێػە
نێرۀە بەرژۀەَذی گػتی کرایە قٕرببَی، نەپێُبٔ  .بٕ ی َیٕەی خبکی کٕردضتبٌضتذاَ دِ ریفراَذۆو ٔ نّ

 بەرژۀەَذی تبک ٔ يبَۀە ٔ رادەضت َەکردَی دەضەاڵتذا. 

 ژيبرەیەکیبٌ ،ی دەضەاڵتذارحیسب ٔبَی ْەردضت دِ کبربّنەپبڵ بُەيبڵە ضیبضییەکبَذا نەْەرێًی کٕردضتبٌ، 
ٌ بَەبەرپرضیبری ئۀکبرەضبتبەپهەی یەکەو  .یّ ّْ ٔ ئببٕریذابزاڕبٔ قۆرخکبری داْبتی َۀت  نەپػکیبٌ 

تٕێژی دەضەاڵتذارٔ دەضترۆیػتٕی  کەنەيبٔەی چەَذ ضبڵی رابردٔدا بەضەر خەڵکی کٕردضتبَذا ْبتٕە.
 تٕاَبیەکۀە پػتیٕاَیبٌ نێکرد، ەيٕکبتێک پرضی ریفراَذۆو ْبتە ئبرأە، بەْ 1106نەضبڵی ْەرێى 

ْەيٕ ئبيبَجی ئۀ تٕێژەظ ئۀەبٕ قٕرببَی،  کرایە ەچۆٌ ئۀ پرضە َەتۀەییەدٔاتریع بیُیًبٌ ک
 تی خۆیبٌ نەدەضەاڵتذا درێژبکەَۀۀغەرعیەکەبتٕاٍَ نەپبڵ درٔغًی َەتۀەیی ٔ پرضی ریفراَذۆيذا، 

 .ْەرێًی کٕردضتبَذانەئببٕری ببزاڕٔ  دەضەاڵت ٔ بەضەر  دەضتگرتٍ خۆیبٌ ٔ َۀەکبَیبٌ بەردۀايبٍ

دەضت َبکرێت. ڕاێٕەیەک دەضەاڵت بەْیچ غەدا ییئببٕر غێٕازِجۆرە دەردەکۀێت، کەنەضبیەی ئەو  بەو
%  خبکی کٕردضتبٌ ٔ  نەدەضتذاَی 40ٔ نەدەضتذاَی نە و  ۆفراَذٔای غکطتە گۀرەکەی ڕیَەت دتەَب

نە ْەرێًی  بەرْێُەرأٌرکۀتُۀەی ٔۀد ،چەَذیٍ بیری َۀت ٔ گبز نە َبٔچە دابڕأەکبَی کٕردضتبَذا
ببرزاَی غذا  ِٔ ڵ ئّ گّ نّ ،ِٔ ٔتّ نێکّ ٔ يبدی بۆ ْەرێًی کٕردضتبٌ یزیبَێکی زۆری گیبَ کٕردضتبٌ

ٔاڵتە کۆيەڵگبی َێٕدۀڵەتی ٔ فػبری  بە ئۀەیتب ،ٔاز نەدەضەاڵت بٓیُێت ٕٔئبيبدە َەب ْێػتب
ْەيٕ ئەيبَە ًََٕەی ئۀەٌ   دٔرکۀتۀە.ی ضەرۆکەی ْەرێى پۆضت نۀ عێراق   ەکبَی ئەيریکبٔیەکگرتٕ

بُەيبی  کەچۆٌ ضیطتًی ئببٕری کرێخۆر، دۆخێکی ْێُبٔەتە ئبرأە، کەضطیتًی دیًٕکراتی
دەکرێتە قٕرببَی بەرژۀەَذی  دەضتبٔدەضتی دەضەاڵت ٔ یبضبٔ يبفی يرۆڤ ٔ ئبزادییە گػتییەکبٌ،

 حسبی ٔ غەخطی.بەرتەضکی 
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 ر سو چاره 

زێُێت، ڕێگّ  دابّ ْەژاریی  ڕێژِ ،زیبدبکبت ْەنی کبرت ێدەتٕاَ جۆرْەيە ئببٕری بَٕٔی
 اَێتتٕ ، ْبٔکبت دِئبٔی خۆراک ٔ ػئبضبیببێتە ْۆی پبراضتُی  بگرێت ٔی ڵگەَذەَذَی  ضّ َّ غّ تّەن

 :َەی خٕارۀەاڵگبی ئەو خبڕێنە سیت ێژیُگە بپبر ٔ یەتیاڵٔ کۆيەەضبزی ػپی یػئبضبی

   ٔ دابیُکردَی  زیبدکردٌ ٔ پەنۀەری ٔذاری ڵئبژەتٕکبڵ ٔ ػذاَی کەرتی کپەرەپێ -0
 . ىێْەرَبٔ نە ئبٔ  بٔەکبَی ضەرچ

  .ەضبزیػپی ی سکردَی کەرتبەْێ  -1
 تٕگٕزار.غذاَی  کەرتی گەپەرەپێ   -2

 

ڕێِٕ بببت ٔ  ی َبجێگیرِ، َبتٕٔاَێت ٔاڵت بّ کّ ٔتّ ٔ َرخّ کّ َّ ی داْبتیەک ضەرچبٔە پػتبەضتٍ بە
 بتەَٓب رێگ، بۆیّ ڕٔی کێػۀ گرفتی بەردۀاو دەکبتۀە ٔبّی ڕبەردۀاو ْەرێً ِٔ ٔ ْۆیّ بّ
 رببزی ٔ ضّ ضیبضی ٔئببٕری ٔ  ى نە ڕٔٔیێکردَی ْەرێسبۆ بەْ ،یەیْەيەجۆرکردَی ئببٕربە

 .پەیٕەَذیەکبَی دەرۀە

ببزاڕٔ   ْەیە کە دەضتی حیسة نە َبٔ ٔەبۀە سیێبە پەیٕەَذیەکی بەْ  ظەکردَی ئەو  کەرتبَەغگە 
گبی پالَی ێنە ڕ ،کرێت ر دِ يطۆگّ کٕيەتحکەرتی تبیبەت ٔ  ا  ببڕێت . بە پەیٕەَذی بەْیسی ببزرگبَیذ

  قیُّ ڵێکی ڕاضتّکەرتی تبیبەت  رۆ ِٔ غذاری تێذا بکبت، ْبٔغبَی ئّ بّٔ پەڕنەيبٌ  تۆکًە کە غبرەزایبٌ 
چَٕکە    .بڕٔاتڕَٔبک کی  یّ ئبیُذِرۀ  بەتە دەرۀە ێب ە تبریکەێڵى نۀ تَٕێبۆ ئۀەی ْەر ت ێڕێبگ
بەردۀايی دەبێت يبَۀەی قۀارەی ْەرێى نە  بچٕکتریٍ  ْەرێـى  ٕبردَە   کێػەکبَیێەو جۆرە بەڕب

  کبتَی  دَیبٔە  يەرتطی  ڕاضتقیُە درٔضتذەبنە  الیەٌ ضیبضەتی زنٓیسەکگۆڕاَکبری   
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 دەرئونجام 

-تۀە، نۀاَەظ )پەتبی کۆڤیذٕەبدیکە  یْەرێًی کٕردضتبٌ تٕغی چەَذ کێػە ٔ ئبڵُگبری دائێطتبنە
يٕچە یراَی  ْب قّ رِٔ ّْ ، ییەکبَی َبٔخۆی ْەرێىی ضیبضی نەگەڵ عێراقذا، پەیٕەَذییە ضیبض َگژِ ، ت08ّ
ئەو کێػە ٔ ئبڵُگبرییبَە  ْەيٕ ...(ِٔ غذادِ ْۆی َەَبردَی بەغە بٕدجەی ْەرێى نە الیەٌ بّ ئببٕری بّٔ 

ێٕ ضیطتًی ضیبضی ْەرێًی کٕردضتبٌ، بَٕەتە ْۆکبری ئۀەی ئببٕری نەپبڵ دەیبٌ کێػەی دیکەی َ
کٕردضتبٌ بەتۀأەتی ئیفهیج ببێت. حکٕيەتی ْەرێًی کٕردضتبَیع کۀتٕٔەتە دۆخێکۀە کە َبتٕاَێت 

داَی چبکطبزی ڕیػەیی نّ ضێکتەرەکبَی  َجبيُّ بەکبرە ضەرەکییەکبَی خۆی ْەڵبطێت. نەگەڵ ئۀەغذا ئّ
ڕٔٔی  ٔ دۆخی ْەرێى بەرۀ ئۀە دەچێت کە تەَبَەت نّدۆخی ئببٕری کٕردضتبَی تێکذأەئببٕریذا، ببرٔ

 ِٔ بکۀێتە بەر يەترضییۀِ.  ئبضبیػیػّ

بەگػتی ئەو ضیطتەيە کرێخۆرەی ْەرێًی کٕردضتبٌ، تەَٓب گرَگی بە بەرژۀەَذییەکبَی کەيیُەی 
بە تبیبەت َۀەی دٔٔای ڕاپەڕیٍ کە  .خرأە دەضەاڵتذار دەدات، نە بەرايبەردا زۆریُەی کۆيەڵگب پەرأێس

دی، َۀەیەک کە نە ئبضتێکی بەرزی ْۆغیبریذاٌ ٔ نە  چەَذیٍ ضبڵە َبتٕاَێت ضبدەتریٍ خۀَی بٓێُێتّ
ر زەحًەتە ڕێگبی تەکُەنۆژیبٔە دەزاٍَ چی نەجیٓبٌ ٔ ٔاڵتبَی دۀرٔبەریبَذا دەگٕزەرێت ٔ زۆ

رجّ، بەردۀاو بٕٔەتە  نٕيّ و ّْ کۆَترۆڵ ٔ رازی بکرێٍ. ئّ نەضبیەی ئەو ضیطتًە کرێخۆرەدابتٕاَرێت 
قٕرببَی کبَیع  ی خۆپیػبَذاَّ زۆربّ .تی ٔ ضەرْەڵذاَی خۆپیػبَذاٌ ْۆکبرێک بۆ َبڕەزایّ

 ی ْبٔاڵتیبٌکبَ تبییّ رِ بۆ دأاکردَی يبفّ ضّ نێذەکۀێتۀە، نەکبتێکذا ئبيبَجی خۆپیػبَذاَەکبٌ تەَٓب
 .ڕێکخرأِ

ِٔ، ْبٔکبت نّ ڕێگبی يیذیبی بَییبَی دۀڵەيەَذ کردک َسیکّ  ضّ ببزاڕ، دەضەاڵتذاراٌ ٔ کّ قۆرخکردَی 
  ٔ کبری قبچبغچێتییۀە دابیٍ دەکرێت،یبٌ نە داْبتی َۀت ٔ قۆرخکردَی ببزاڕکبَزەبەالحۀە کە يٕچە

ابیُذەکرێت. زگبٔ يیذیبکبریبٌ درٔضتکردٔە کە خەریکی غێٕاَذَی ڕای گػتیٍ ٔ  د ش ٔ دِ چەَذیٍ کّ
فیبٌ  ضرِ ت بۆ پبراضتُی بەرپرضەکبٌ کّ يّ دايەزراَذَی ْێسێکی ئەيُی زۆر ٔ يیهیػیبی تبیبّ ْبٔکبت

بۆ  ٔ ٔەالئیبٌ یی ضتّ ٔابّش  ٔە زۆرکّئەيە ٔایکردٔ . بۆیەنەضەر بٕدجەی گػتی ٔ داْبتی َۀتە
ی  ضتبٌ.  ئەو ضیبضەتە ْەڵەیَّیػتًبٌ َەيێُێت ٔ دأای گەڕاَۀەی  حکٕيەتی يەرکەزی بکەٌ بۆ کٕرد

کە حکٕيەتی ْەرێى پیبدەی دەکبت نۀ تێکەڵەیە  )ئببٕری يٕڵکبَە ٔ َیٕ نیبڕاڵ(  بۆتە ْۆی ئۀەی کە 
يٕچەی تۀأی فەريبَبەراٌ   01يٕچەیبٌ بە نێبڕیُۀە  پبغەکۀتبکرێت ٔە  23ئٕچەخۆراَی ْەرێى  

 بەتۀأی َەدرێت.   

رێى کبر نەضەر کەیطەکبَی گەَذەڵی ٔ بەْەدەرداٌ ٔ کێػە بُەڕەتییەکبَی  ئەگەر حکٕيەتی ّْ دٔاجبر،
تب نە ضیبضەتی  ئببٕری عێراقذا پػکی   ،ْەرێى َەکبت، ڕێکۀتٍ نەگەڵ حکٕيەتی َبٔەَذ ئەَجبو َەدات

ْەبێت، چبکطبزی ڕیػەیی ئەَجبو َەدات بە تبیبەتی نە ضێکتەری َۀت ٔ گبزدا کە بەغێکی ضەرەکی 
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ر ئببٕرییەکەی ْەيەجۆر َەکبت تب خەڵکبَێکی زۆر  گّ ٔاَّ ئّ ْێُێت، ْبٔغبَی ئّ ى پێکذەداْبتی ْەرێ
بتٕٔاٍَ کبربکەٌ ٔ داْبت ٔ بژێٕی خۆیبٌ دابیُبکەٌ ٔ بەرْەيٓێُەر ٔ بەغذاربٍ نە کەرتی 

( ٔ  بتٕاٍَ  کبریگەرییبٌ نەضەر تێکڕای گەغەی ئببٕری ْەرێى Service Sectorsخسيەتگٕزاریذا )
ت. ئەگەر ْەرێى نەضەر ئەو رێچکەیە بەردۀاو بێت ئۀکبتە جیبٔازی ضبيبَی گۀرە بێ ّْ
(WealthGapدرٔضتذەبێت )، نەَێٕاٌ ئەَذايبَی کۆيەڵگەدا، ْەرٔەْب جیبٔازی بەْبکبٌ ٔاتە(Value 

Gapِتی َببێت نە ڕٔٔی ئببٕرییۀە  رفّ ( يبَبی ئۀەیە ئەگەر یەکێک نە حیسبی دەضەاڵت َەبێت ْیچ د
ئەگەر  کرێت، تەَبَەت پبرێسرأیع َببێت.ەغە بکبت ٔ کبرەکبَی بۆ جێبەجێبگ
(EqualOpportunityٌدەرفەتی یەکطب )، َّ خطێُرێت کۆتبیی ئەو دۆخە  ڕِ بۆ ئەَذايبَی کۆيەڵگە

ی، يێژٔی رجی ژیبَی خۆی نٕيّ چَٕکە کۆيەڵگە بەتۀأی تٕڕەیە نّ ّْ ،ترضیذار دەبێت زۆر يّ
نەو ًََٕبَەی پیػبٌ دأیٍ، کەچبرەَٕضی دەضەاڵتذاراٌ بەکێ گەیػتٕە، کبتێک  دۀرٔبەریػًبٌ زۆر

نەپێُبٔ بەرژۀەَذی تبیبەتذا رٔیبٌ نە بەرژۀەَذی گػتی ٔەرگێرأۀ ْۀڵیبَذأە بەحٕکًی ْێسی 
 .ضیبضی ٔ ئببٕری ٔ ضەرببزی درێژە بەيبَۀەی خۆیبٌ بذەٌ نەدەضەاڵتذا
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