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 لە ئاوێنەی مێژوودا یسملنیولیبڕا
 )کىرتەببش(

 
 ئبوە کبهراى ئەهیيد.

 
 

 یسملبنەماکانی نیولیبڕاپێناسە و 
بیرهەًذی هبرکطیطت و هبهۆضتبی یذ هبروی" ڤیٍ یسم بە چەغٌی جۆراوجۆر پێٌبضە کراوە. "دلچەهکی ًیىلیبڕا

کۆی ژەیەکی ضیبضی، چیٌبیەتی ۆرپ ّیسم وەکىلًیىلیبڕا ،ی ًیىیۆرکَ ٌبضیی زاًطتگڤافیب و هرۆڕجىغ
س و ێه دەدا و هەوڵیە َ ضەر کۆهەڵگ پێٌەری دەضتەاڵتی ضەرهبیەداری بەەکە داض ضەرهبیەداراى پێٌبضە دەکب

خبًەًػیٌی  ، هبهۆضتبییٌبشئببىور "ئەحوەدی ضەیف"ۆڵ بکب. لە ڕواًگەی ڕیٌی کرێکبر کۆًتتىاًبی چ
کۆی ضیبضەتگەلێکە کە "یسم لًیىلیبڕا، جی ڕیجٌتسی بریتبًیبلێۆضتبی ئێطتبی کۆو هبه ی ضتبفۆردغرَ زاًطتگ

کردًی اڵکب لە يیع بریتیڕبکب. دەضتىوری ببزا ذا زاڵڤبەضەر ژیبًی هرۆ ڕدەکۆغێ دەضتىورەکبًی ببزا تێ
 . "يێىیطتپ واجب و هرۆڤیەکبًی ذاویطتیێکردًی پرکە بۆ هطۆگە هەهىو ئەو غتبًەی

ًی ضەرهبیەداری ڕدێْی هَ و بٌەهبی ضەرەکی و ًبوەًذیی کۆهەڵگْوەک ڕاببز ،یسملًیىلیبڕابیرۆکەی گػتی، بە
یەدا پێىیطتە ضیبضەتە ًێىخۆیی و ًێىًەتەوەییەکبًی هەر واڵتێک هەلىهەرجی غیبو لەم پێىەًذی پێٌبضە دەکب و

ی ەکبًەوە ئەرکلبکب. لە ڕواًگەی ًیىلیبڕا رهطۆگە ەکبىقێٌەرڵکبرخى ەئبزادیی و ڕبۆ کبراهە بىوًی ببزا
و دەضتەبەرکردًی هبفی  ڕیە لە پێکهێٌبى و پبراضتٌی چىارچێىەیەکی غیبو بۆ کبر و ببری ببزاەوڵەت بریتید

بە پػتیىاًی دەوڵەت، ڕادەی دەضتێىەرداًی  ڕ. لەم ڕەوتەدا ضەرەڕای پێىیطتی ببزا1یەتی خۆییخبوەًذار
 کەم دەکرێتەوە.  ،تب ئبضتێکی زۆر ڕدەوڵەت لە کبر و ببری ببزا

 ڕببزا ،ەکبىلژیبًی هرۆڤە. بە ببوەڕی ًیىلیبڕای ێکبىار هەهىوکردًی   ئببىوریبەیسم، لتوەًذی ًیىلیبڕاتبیبە
پێىیطتی بە پػتیىاًی یبضب و هبوکبت  ڕببغتریي ڕێگب بۆ ڕێکخطتٌی تەواوی بىارەکبًی ژیبًە، بەاڵم ببزا

غیبوی  ڕ، لە الیەکەوە ببزاەکبىیە کالضیکە ئببىوریڵەکبى بە پێچەواًەی لیبڕاڵدەضەاڵتی دەوڵەتی هەیە. ًیىلیبڕا
کردى دەزاًي، لە الیەکی دیکەغەوە ڕکەبەری وەک   ئببىوریبەغیبوی  یعژیبً ،ژیبى و هەهىو بىارێکی

بضبًکبری ه و ذرێب خرێ، هبىب ئەم دیبردەیە وەڕێپێىیطتە پێیبى وایە  دیبردەیەکی ئبضبیی پێٌبضە دەکەى و
بکرێ. هەر لەبەر ئەوەیە کە ًیىلیبڕاڵەکبى   پێ داراییروببر یبرهەتی و پػتیىاًی لێ بکرێ، هەروەهب جب

دەوڵەت و هتذ  ،ببر خەڵک بەرەو هەڵذێری هەرەضهێٌبى بکێػي وەکبى جبروڕًببیٌي کە ببزا داکێػەیەک لەوە
 ێٌەوە ضەر غىێي و پێگەی هەوەڵی خۆی.ڕبگە ڕبێي و ببزا
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ثەاڵم  ،جیِبًسا یەکطبى ّ ُبّغکڵ ًەثّْە ُەهّْلە  جڕالیًیْلیەکبًی پەرەگرتٌی ضیبضەتە ئبثّْرییهەرچەًذ 
 : ، لە ڕّاًگەی ئەّاًەّەي، ثۆ ّێٌەیػًیْلیجڕاڵەکبى ذبّەى ذبڵی ُبّثەغ

 بەرهەههێٌبى و ڕەوتی بۆ تەرخبًکردًی ضەرچبوەکبى لە  یەببغتریي و غیبوتریي دەزگب ڕببزا
 .دابەغیٌذا

 و  ئبزاد و خىدهىختبر پێکهبتىوە کە ئەًگیسە [یەرههێٌەر و بەکبرهێٌەبەره] یێکلە خەڵک َ کۆهەڵگ
 ی دەکرێ.دیبر ئببىوریًی کردی و ڕەچبوبەرژەوًذپێی تەًیب بە هبًذەریبى

  ە.ییبۆ داهێٌبًی غتی ًىێ و ًىێکبر ڕ"ڕکەبەری" بسوێٌەری ضەرەکی ببزا 
 وە:دوکر یبى دیبریًیْلیجڕالیەکبًی ییدەضتە لە ضیبضەتە ئببىور 3 تىێژەراى
 ودێری لەضەر هەڵگرتٌی چب ڕێگبی البردًی کۆًترۆڵی ًرخەکبى و ًی ئببىوری لەڕزگبرکرد

 ەکبى.ییکەهکردًەوەی بەربەضتە ببزرگبً ەکبًی ضەرهبیە، هەروەهبڕببزا
 ەکبى، هەروەهب ئەواًەی کە بە ییبٌکە دەوڵەت 2کردًی دابەزاًذًی ڕۆڵی دەوڵەت لە ئببىوری و خۆیی

ی بىدجە، پبرێسەری یی پبرەیەکی زۆر و بڕاًذًەوەی کەهٌپێذاگری هبڵیبتی و ڕێگری لە دەرخطت
 ەکبًي.ییگەورە ئببىر یضەقبهگیری

  ی دەوڵەتدارایالبردًی یبرهەتی. 
 ذەچێ ًیىلیبڕاڵەکبى لە ضەر ضێ خبڵ کۆک بي: وێ ،ذاػلە ئبضتی ًێىًەتەوەیی

 ئبزادی غتىهەک و خسهەتگىزاری یببزرگبًی  .1
 ضىوڕاًی ئبزادی ضەرهبیە  .2 
 ضەرهبیەًبًەوە یئبزادی  .3 

"ضٌذووقی ًێىًەتەوەیی پبرە" و "ڕێکخراوەی ببزرگبًی جیهبًی" بەغێکی  رهەتیسم بە یبًیْلیجڕالیالیەًگراًی 
وە، واتە ئێطتب زۆربەی دەوڵەتەکبى بە ّبە هلذاى بەم چىارچێىەیە کرد هەجبىوربەرچبو لە واڵتەکبًیبى 

هەخبرجی گػتی و ، دابەزیٌی بەرچبوی خەرجىڕببزا چەغٌێکی الوەکی لەگەڵ پەرەضەًذًی دەضەاڵتی
اوی ڕلیۆى کەش دۆیتەًبًەت ئەگەر لەم پێىەًذییەدا بە ه 4دەوڵەتی و هلذاى بە بیری تبکبیەتیي، 3ڕێطبکبًی

ئببىورییە لە ضبڵەکبًی داهبتىودا   ەییبیٌ  ێىەبردًی ئەم چەغٌە جیهبىڕبي. لەوەدەچێ بە ئەم چەغٌە ضیبضەتە
 گەلێک ئبڵۆزتر و خراپتر بکب. یجیهبً ور و ًببەراهبەریْور و ببغْببک 5جیبوازیی
دەدا   تبکبیەتی و بەرژوەًذی غەخطیی هەوڵ 6،ی ئببىوریًییەتبە پێذاگری کردى لەضەر عەقاڵ  سمًیْلیجڕالی

کردًی ئبهبًجە ژیربێژاًە، تبکخىازاًە و بێ و بە دیبری َ ی ًێى کۆهەڵگێککبر و هەًگبو هەهىویػبًذەری پڕێ
زاًطتێکی کۆهەاڵیەتی  ّخۆی وەکى ،بیەتیڤتەواوی ئبکبرەکبًی هرۆپیػبًذەری ڕێ ّْوەک خۆپەرضتبًە

سم لەضەر ًیْلیجڕالیی هەیە، پێٌبضە بکب. چڕبىوًەوەی ڤی هرۆێکئبکبر هەهىوکە تىاًبی غیکردًەوەی  7جیهبًی
ەڵ" و ضڕیٌەوەی ئەواى لە و"بەرژوەًذیی گػتی" و "کۆهْگەلێک وەکە هبًبی بەًبپێىیطت زاًیٌی چەهکتبک ب
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لە چىارچێىەی دی تاک ی مایبە ئەوپەڕی بەرژوەند( هەوڵدان بۆ گەیشتن Economic Rationalityمەبەست لە عەقاڵنییەتی ئابىوری)  6
 رتر بۆ بەرهەمهێنەرە.ی زۆرتر بۆ بەکارهێنەر و سىود و قازانجی زۆیخدان بە دابینکردنی خۆشگىزەرانی و بەختەوەر هبای
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هۆی  ەکبى خەڵک بەڵە کە ًیىلیبڕاییهبى ًڕ. جێگبی ضەرضىوکبًەەییدەوڵەت و یبضب َ ی کۆهەڵگدەرووًبیر و 
و  ًیْلیجڕالیضەرکۆًە دەکەى ًەک ضیطتوی پێکهێٌەر و ضیبضەتەکبًی  ەوەبێکبری و ًببەراهبەری و هەژاریی

 سکبراًەی دەضتەاڵتذارەکبى.رێپب
بیەتی دەکەى، لە ژیبًی هرۆڤ ۆژیلڵ کە ببش لە ضڕیٌەوەی ئبیذیۆی بۆچىوًی دوکتریٌی ًیىلیبڕابە پێچەواًە
جیهبًی بىوًی ضەرهبیەداری واتە بە یًىێی غلە قۆًب ًیْلیجڕالیهسری دی داضەپبًذًی بیروەجیهبى غبی

بًی ضیبضی و لە تەواوی بىارەکبًی ژی ۆژییلئبیذیۆکرزًی  " و یەکپبرچەیجیهبً ییضەرهەڵذاًی "ئببىور
بٌەهبی فیکری و  8یىگۆڕڵو ئب ڕئبزادیی ببزاە. ڤهرۆ  ئببىوری، هەروەهب کۆهەاڵیەتی، فەرهەًگی و ًیساهی

پێىیطتە دەروازەی تەواوی واڵتەکبى بێ هیچ هەرجێک بۆ  لەم پێٌبوەدا. جیهبًییەیە   یَکرداریی ئەم ئببىوری
. ًەبێ ذاە بەراهبەر هبوردەکردًی ئەواًەک لگییئبضتەًکبى بکرێتەوە و هیچ ەییًەتەوە ببى غیرکەتە کەلىپەلی

 . وەراپێٌَ ا ضیسڤبیەتی بەضەر هرۆبەم پێیە "غەڕ"ێکی ڕاضتەقیٌەی ئببىور
تی ًەتەوەیی و ًێىًەتەوەییذا. لە ئبض بەریهبەرزبىوًەوەی هیساًی ًببەراهۆی  بۆتە بىوًی ئبڵىگۆڕ  ًیجیهببە
واڵتە هەژارەکبى هەژارتر دەبي  گەغەکردى، ضەببرەت بەتىوەکبى پێی ڕاگەیبًذًی بەرًبهەی ًەتەوە یەکگربە

 ذازاییٌی ی1995 و 1994ە. لە ًێىاى ضباڵًی ییًدا و هیچ پێىەًذییەک لە ًێىاى پێذاویطتی و ضەرهبیەًبًەوە
ئبضتەکبًذا  هەهىوپێکهبتەیەکی جیذیػی لە ضەرهبیەًبًەوەی ڕاضتەوخۆ لە ئەفریقبیەک کە تەًبًەت ژێرئبضتی 

ەواوی ت ی3ا هیلیبرد دۆاڵر واتە ضەد 1.2ەر بە بهبەراىە. ئەم ضەرهبیەًبًەوەیە دابەزی 27ا دپتر لە ضە ،ەییً
هبًی " ًىێٌەری پێػىوی پەرلەئبتریص هبرەیب"پپێ ئبهبرێک کە لە الیەى خبًویضەرهبیەًبًەوەی جیهبًە. بە

 هیساًی چىوًەضەرەوەی دا،1997 و 1948ًی ، لە ًێىاى ضباڵضیبتێلی ئەهریکب""اًطە لە کۆبىوًەوەی ڕفە
پێی ڕاپۆرتی ًبوەًذی . بەبىوە جبر 6تەًیب ەت و قەببرەی بەرهەههێٌبى ڕکە 17ببزرگبًی  قەببرەی ئبڵىگۆڕی

ی لەگەڵ تیۆری ( لە پێىەًذCEPITتىێژیٌەوەی لێکذاًەوەکبًی داهبتىو و ئبگبداریی ًێىًەتەوەیی)
، ًرخی ًێىًجی گەغەضەًذًی ضباڵًەی واڵتبًی لە حبڵی اد198١ – 1995"لە ضباڵًی ، ئبزادکردًی ئبڵىگۆڕ

بىو کە  بە زەحوەت زۆرتر لە ًرخی گەغەضەًذًی ئەو واڵتبًە 1986، لە ضبڵی 9گبت"گەغەضەًذًی ئەًذاهی 
 :(.2.1بەر ه: لە بەرا2.2ًەبىوى)ئەم ڕێکخراوەیە ڕێکەوتەدا ئەًذاهی  لەو

 زەهەًذا ًیّئەزهىلە  سمًیْلیجڕالی
، کبتێک ٠٣٩١کۆتبیی ضبڵەکبًی زەیەی ثۆ سم ّەک ئبیسیۆلۆژییەک زەگەڕێتەّە ًیْلیجڕالی ڵذاًیهێژووی ضەرهە

ەکبًی ییهەترض ثۆ ئەّەیکۆثًّْەّە زا ٠٣٩١ًبکجیرە لیجڕاڵەکبى لە ضبڵی لە پبریص، زەضتەیەک لە ڕّّ
ئیٌگلیص  ٠١ی کیٌسیغتٌی کۆذْازاًەی ئبثّْریی زەّڵەتڕزا ّ ثەرًبهە "حیسثی ًبزی ئبڵوبى" رْازییّییەتتەّا

ثسەًەّە. ئبکبهی ئەم کۆثًّْەّەیە  اًکلیي ڕۆزّێڵت لێکڕی ف٠٠ئەهریکب ّاتە "ًیّْزیل" یضیبضەتی ًْێ ّ
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ە. ئەم ییی تاریفە و بازرگاویکەوتىامەی گشتکواتە ڕێ ”General Agreement on Tariffs and Trade“گات کىرتکراوەی  9 
ۆ ی سىیس واژڤی لە شاری ژوێواڵتی پێشکەوتىو و سەوعەت ٢٢لە وێىان  ٧9٤١ی ئۆکتۆبری ٨٣بەش کە لە  ٤دە و ما ٨٣لە   یهبەڵگەوامەیە بریتی
کەوتىێک بۆ دابەزاوذوی کگشتی گات ڕێواڵت. بە ٧٢٨یشتە ەوتىامەیە، ژماری ئەوذامەکاوی گەکواتە کۆتایی ژیاوی ئەم ڕێک ٧99٤کراوە. لە ساڵی 
گای خۆی بە ێە و جییەوەیی بىووی وو ڕێکخراوەیەکی وێىوەتىئازاد بىو و ئێستا وەکی و بەربەستەکاوی بازرگاوی  ئاستەوگی البردوی ی،کتاریفەی گىمر

 ی جیهاوی داوە.یڕێکخراوەی بازرگاو
10 Keynesian Economics 

ێىەبردنی کۆیەک لە ڕپێی ئەم بیرۆکەیە دەوڵەت بە بەیناسی بریتانیایی گرتىوە و بەرئەم بیرۆکەیە سەرچاوەی لە بۆچىونەکانی مینارد کینس ئابىو
 ی بکا. دانی قەیرانی دەورەیی سەرمایەدارێشگیریی سەرهەڵپوری هەوڵدەدات ۆڵی ئابىڕخدمەگىزاریی کۆمەاڵیەتی و کۆنت
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ی ڕثبزا یرّ پبرێسەْەکرزًی ثیرۆکەیەک ثّْ کە "گرًگی زەّڵەت ّەکڵسم ّ گەاڵًیْلیجڕالیزاُێٌبًی چەهکی 
 . "لبًّْى زەزیت یەرێْەثڕکرزًی ڕەّتی ثەرئبزازی لە پێْەًسی لەگەڵ هطۆگە
ثەپێی ئەم ّە ُەیە. )ًەهطب( سم پێْەًسی ثە ڕێجبزی ئبثّْری ئْتریعًیْلیجڕالیثەغێک لە ُۆیەکبًی پێکِبتٌی 

سا ضەرجەهی ڵەت ثۆ زەرذطتٌی پبرە ّ لە ڕاضتیی زەّێکۆڵڕە" الثرزًی ُەر چەغٌە ًفّْز ّ کۆًتڕێجبز
 ،لەّ کبتەزا ئبثّْری ێکی راضتەلیٌەی ئبزازە".ڕزاثەغەکبًی ضیطتوی ئبثّْری، تەًیب ڕێگبی گەیػتي ثە ثب
-۱۸۷۷ُبیک )فردریع فۆى ّ  (۱۷۹۱-۱۸۸۱ڕاضتەّذۆ گرێسراّی زّّ ثۆچًّْی لْزّیگ فۆى هیسش)

سم ًیْلیجڕالیەکبى ّەک ثبّکی ڵًیْلیجڕا ۆژییلرچێْەی ضەرەتبیی ئبیسیۆغتٌی چْاڕثّْ، کە ثە ُۆی زا( ۱۷۷۱
 یعُبیکّ ثۆ ە" ی ڵگَ "ذۆّیطتیی لبًّْى ثٌەهبی کۆهَەّە  –یسش پێٌبضە زەکرێي. لە ڕّاًگەی فۆى ه

ضی اکرزًی زێوْکررسم تْاًبی هطۆگەیّ تەًیب کبپیتبل ەەکبًی زێوْکراتیکییضەرتر لە ئبزاز ڕثبزا ی"ئبزازی
 ُەیە".

فۆى هیسش، فریتس هەکالپ ّ  ًبضەکبًی ئْتریػی ّەک  غەڕی زُّّەهی جیِبًی ّ كۆچکرزًی ئبثّْری
لە تەّاّی جیِبى. پبظ غەڕی زُّّەهی جیِبًی  ًیْلیجڕالیپۆاڵًی، ثّْ ثە ُۆی پەرەضەًسًی ثیری هبیکەڵ 

پێکِبت، ئەم ڕێکرراّەیە لمە  ٠2هەًی هۆًت پێڵریيّّ ئەًجْْەکبى ّەکییًیْلیجڕالڕێکرراّە ّ ڕێجبزە 
ی یجبزی ئبثّْرێڕ ەکبى، ڕًّّبکجیرە ثریتبًیبییەکبًیییّ کۆچەرە ئْتریػْی ّەکًیْلیجڕالجۆراّجۆرەکبًی 
ەکبًی ییەکبًی ڕێجبزی غیکبگۆ، ُەرّەُب هیلتي فریسهي ّ ئبڵوبًییی هەًچطتر، ئەهریکبَ لەًسەى ّ زاًطتگ

 ایجْرگی لە زەّری یەک کۆکرزەّە.ڕڕێجبزی ف
 ٠٣١١ضبڵی  لە ٠٩ی کبرّثبری ئبثّْریۆسم ّەک ئەًطتیتًیْلیجڕالیُسری ی ثیرّژّّرزرەًگتر، ڕێکرراّەکبًی 

ّ  لە ئەهریکب زاهەزراى. ئەم ًبّەًساًە زژ ثە ضیبضەتی کیٌسی ٠٣٩٩لە ضبڵی  ٠4یب ّ ًبّەًسی کەلەپّْرلە ثریتبً
کە  ٠٣٩٠لەضبڵی  ٠١ثّْى. زاکەّتٌی ضیطتوی ثرێتۆى ّّزز ڕثبری ثبزازەضتێْەرزاًی زەّڵەت لە کبرّ

کی ثبغی ثۆ ثرزًە ُبّکبت لەگەڵ ڕاگرتٌی لبثلییەتی گۆڕاًی زۆاڵر ثە زراّ لە ئەهریکب ثّْ، زەرفەتێ
ە ڕزاًی زەّڵەت ّ ثبزاکەهتریي ڕازەی زەضتێْەر ،یّْ "ثەُرەثەری ّەکًیْلیجڕالەکبًی ییپێػەّەی پڕۆژە ضیبض

 پێکِێٌب.  ئبزازەکبى"
و   سا لە الیەى کۆی چیٌی ضەرهبیەزارەّە ثۆ ثّْژاًسًەّەی ُێسی چیٌبیەتییسم لە ڕاضتًیْلیجڕالیپڕۆژەی 

ػککردًی ًەهبهی لە حبڵی گەغەضەًذًی یهەوڵی و و کرێکبر هبتە بەرهەمبەرهەڵطتکردًی هێسی چیٌی 
ابردوو، هبوکبت لەگەڵ ڕضەدەی   ی زاییٌی7١کۆهۆًیسهی دەدا. هێسەکبًی چەپ لە ضەرەتبی دەیەی 

ی لە ژیٌگە، "بەرگر ّْیبى بەغێکی بەرچبو لە ویطتەکبًیبى وەکٌەوە کۆهەاڵیەتییەکبًی دیکە تىاًبسووت
ذا ضەرهبیەدارەکبً ضەربەکبرهێٌەر و گەلێک غتی دیکە بە  تی پیػەیی، پبراضتٌی هبفیئبضبیع و ضاڵهە
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سیستمی  ڕ مه  لهک لە برته وودز لە ویىهەمشایر کۆبىووەوە هەتا  هوەوەیوبىواڵتی دیکە لە کۆ ٤٤وىێىەراوی ئەمریکا، بریتاویا و  ٧9٤٤لە ساڵی 
دوو ڕێکخراوەی  م کۆبىووەوەیە بىوە هۆی پێکهاتىیەش بذەن. ئەیاری هاوبڕپارەی وێىوەتەوەیی پاش شەڕی جیهاوی دووهەم قسە بکەن و بە ب

 و سەوذووقی وێىوەتەوەیی پارە و باوکی جیهاوی.ىجیهاوی وەک
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ضتەاڵتذاریع طەپێٌي، ئبهبًجی تەواوی ئەم بسووتٌەوە و خەببتبًە بە هێسترکردًی چیٌی کرێکبر بىو. چیٌی دەب
یرۆکەی کی لە بلطتکردًی هێسی چیٌی کرێکبر کەبەرهەڵ ذار و هەضتیبرەدا بۆلەم ببرودۆخە هەترضی

ۆژەیەکی دژ بە غۆڕظ و ضەرکىتکەری ڕۆژەیە لە زۆربەی بىارەکبًذا پڕوەرگرت. ئەم پ ًیْلیجڕالی
اًە لە واڵتەکبًی لە حبڵی گەغەضەًذى وەک هىزاهبیک، ئبًگۆال و هتذ بىو. تەًبًەت ڕبسووتٌەوەکبًی غۆڕغگێ
ی غیکبگۆ، َ ى لە زاًطتگَ تي فریسهثبرُبتّْ لە ژێر ضەرپەرضتی هیل ،بًبضەکبًی غیلی  زەضتەیەک لە ئبثّْری

ُسری ئبثّْری ئبزاز ثۆ ثەپێی ثیرّ ،پیٌۆغە یْیبرهەتیسەری زیکتبتۆڕێک ّەک ئبگۆضت ٠٣٩٩ًی اڵپبظ ضب
 ثّْى.  بلە غیلی کرزًی ئبثّْری  ییجێذۆ

ڵس ت تبچێر لە ثریتبًیب ّ ڕۆًبێّ هبرگرْاثرزّّ، ثەغێک لە ضیبضەتْاًبًی ڕاضت ّەکی ضەزەی ڕ٩١لە زەیەی 
ًیْلیجڕاڵەکبى ثّْى. تەًبًەت زًگ غیبئۆپیٌگ ڕێجەری   پبرێسەراًی پڕۆژەی ئبثّْری -ڕێگبى لە ئبهریکب

ثەاڵم لە ژێر  ،یێکی گریٌگی ثۆ ئبزازکرزًی ئبثّْرُەًگبّگەل ٠٣٩١ی گەلی چیي لە ضبڵی یکۆهبر
زەضتەاڵت گەیػتي ر ّ ڕێگبى ثە طبکبًی کۆهۆًیطتی لە چیي ُەڵگرت. پبظ ئەّەی کە تبچێێۆڵی ڕڕکۆًت
ى، ّ ی کرێکبراى، الثرزًی ڕێطبکبیتی زاثەزیٌی ثەرچبّی ثبجی زەّڵەهەًسەکبى، ضەرکْتی یەکیەتڕەّ

ّزە، ئبّ،  ّْەکبًی گػتی ّەکییکرز. ذۆییکرزًی ذسهەتگْزارڕکەثەری لە ذسهەتگْزاری گػتی زەضتی پێ
ضپبرزًی بًەکبى یبى ثە ّتەیەکی زیکە، ئەەًسیرّ ضاڵهەت، ثبرُێٌبى، ڕێگب ّ ثبى، ُەرّەُب ث ، ضبغیەتیلەتبر

، ئەم زەرفەتەی ثە ثٌگەکبى زا ُەتب ثٌکەکبًی ّەرگرتٌی ثبج ّەڕێ ثرەى. ضیبضەتە ڕئەّاى ثە ثبزا
ّ ضبزهبًی  ٠6ًسّّلی ًێًْەتەّەیی پبرە، ثبًگی جیِبًی، پەیوبًی هبضتریرتَ گبی ضێلە ڕ یەکبىًیْلیجڕالی

اکێع، . ضەرًجڕپێک ُێٌب ّاڵتبًی جیِبىْ ثەغێکی ثەرچبّی ێیبتری لەًزرەزاییەکی ًب، یەّەثبزرگبًی جیِبًی
ثّْ کە  ەّەوْکراتێکرێکبر ّ ز ّْلە الیەى حیسثگەلێک ّەک ًیْلیجڕالیێْەثرزًی ضیبضەتەکبًی ڕثە لجّْڵ ّ
 ێک ذۆیبى لە ثەرەی چەپسا زەزیتەّە.ضەرزەه

 ٠٩ثّْ ثە ُۆی ئبّضبًی ،لە ثریتبًیب یم ضەرُەڵساًی لەیراًی زارایەی ضەزەی ثیطت٩١لە کۆتبیی زەیەی 
ی کرێکبر، ذۆغجژیْهەذبرجی زەّڵەتی ەی زەّڵەت ّ ثەرزثًّْەّەی ذەرجْئبثّْری، زاثەزیٌی ثْزج

ّڵەتی حیسثی کرێکبری ئیٌگلیص ثۆ ەی ّ پەًبثرزًی زبری ثەرفراّاى ّ هبًگرتٌی کرێکبرُەرّەُب ثێک
زا زّّ ثەرثژار َ . لەم پێْەًسیی٠٣٩١-٩6بڵەکبًی ًسّّلی ًێًْەتەّەیی پبرە ّ ّەرگرتٌی لەرز لە ضَ ض

 ی زەّڵەتی ثریتبًیب ّاتە چبّپۆغی لەزارایی یکرزًی ثەرژّەًس  : لْرثبًیەّەّّی حیسثی کرێکبر ثّْڕثەرەّ
غەرت ّ هەرجەکبًی  ۆث ەّاًسىزاً یبذْز هل ،ٌگ" لە جیِبًی ضەرهبیەزاریی هبڵی"لیرەی ثە ُێسی ضتێرلی

ّ ذەرجْهەذبرجی  ثْزجەًسّّلی ًێًْەتەّەیی پبرە، ّاتە زاثەزاًسًی َ ی ضضیبضەتی ڕەًج ّ ضەذتی
ی هبزی یی ثریتبًیب ثە ُەڵجژارزًی ذبڵی زُّّەم لە کرزەّەزا زژ ثە ثەرژّەًسیی. حیسثی کرێکبرذۆغجژیْ

ەزایەتی ّ کػبًەّەی الیەًگراًی زێریٌەی حیسثی ڕاڵیەّە. ئەم ضیبضەتە ًبّپبرێسەراًی ًەریتی ذۆی جْ
 ەّتەّە. ک ێت تبچێری لێّ ضەرکەّتٌی هبرگر ٠٣٩٣کبر ّ لە ئبکبهسا غکطتی ئەّاى لە ڕێفراًسۆهی کرێ

ثرزى ّ پبککرزًەّەی تەّاّی غْێٌەّار ّ ێُْەّڵی ذۆی تەرذبًی لەً سم ُەهًّْیْلیجڕالیتبچێر ّەک ًْێٌەری 
ضبڵسا ثریتبًیبی کرزە  سم کرز ّ لە هبّەی زەًیْلیجڕالیًیػبًەکبًی حکّْهەتی ڕاثرزّّ ّ جێگیرکرزًی 
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ثەغەکبًی زیکەی  لەگەڵ)ثە ثەراّرز  ّاڵتێک ثە زاُبتی تب ڕازەیەک کەم ّ ُێسێکی کرێکبری زەضتەهۆ
یی پیػەضبزیی ّّپب(. تبچێر ثە کرزًەّەی زرگب ثۆ ضەرهبیەًبًەّەی ثیبًی، ثەرگری ًەکرزى لە ثەرژّەًسڕئْ

ەضبزیی ثریتبًیب، ًەک ُەّڵی ثۆ زاثەزاًسى ّ الّازکرزًی ی ّ ڕێساى ثە ڕکەثەری ّ ضەرهبیەًبًەّە لە پیػذۆهبڵ
ەکبًی کرێکبری زا، ثەڵکّْ لە هبّەی چەًس ضبڵسا ثەغێکی ثەرچبّی ضەًعەتی ًەریتی ییزۆرتری یەکیەت

ْ ێلەً ضبزی، کۆ ّ ضەًعەتی ذۆهبڵیی هبغێيضبزیی گاڵض فیلس، کەغتیێّ پیػەضبزیی پۆاڵی غْثریتبًیبی ّەک
ەکبًی ڕکە ُەّڵیبى زەزا زەضتیبى ثە ثبزا یەکبىرکەتە ژاپۆًییغچبالکی زە گۆڕەپبًی ثرز ّ ثریتبًیبی کر

ی کرێکبراى ّەرزەگرت کە هلیبى یکیبى لە کرێکبراًی زەرەّەی یەکیەتلرکەتبًە کەیّّپب ثگبت. ئەم غڕئْ
 ثە غێْەی کبری ژاپۆًی زاثّْ.  

ی کرێکبراى، ُەرّەُب زەّڵەتی یت یَکثریتبًیب یەکێک لەّ ّاڵتبًەیە کە ذبّەًی کۆًتریي حیسة ّ یە
ًّْەیەکی ًو ٠٣6١ّەُب پبظ غەڕی زُّّەهی جیِبًی ُەتب پێع زەیەی رّّپبیی ثّْە، ُەڕی ئْذۆغجژیْ

ی ڕێژەی ٩١ا لە ضەزسا لە ًێْاى ضباڵًی زّّ غەڕی جیِبًی ،ّّپب ثّْ ّڕی لە ئْثبظ لە زەضەاڵتی کرێکبر
ی ثّْى. لە بًسایی ّ ثیٌبضبزی، کجەضتەیی پیػەضبز کبراًیزاًیػتّْاًی چبالکی ئبثّْریی ثریتبًیب کرێ

یع. 4١ا ضەزّ لە ئەهریکب  ١١ا زضەتە ًەزەگەیػیە تەًبًەت ەّّپبییەکبًسا ئەم ڕێژڕلە ّاڵتە ئْ ُیچکبم
 زا،لە ضەرزەهی تبچێر ٠٣١١سەچێ ُۆی ثەغێک لە زاثەزیٌی گرًگی چیٌی کرێکبر لە کۆتبیی زەیەی ّێ

هبرەی ئەّاى لە ًێْاى زاًیػتّْاًی ثریتبًیب ثّْثێ. ثریتبًیب لە زرێژایی چەًس زەیەزا لە ی ثە زاکەّتٌی ژپێْەًس
یەک کە ڕازەی پرۆڵتبریبی ثە َ یەکەّە کە زۆرتریي ژهبری چیٌی کرێکبری ُەثّْ، ثّْ ثە کۆهەڵگَ کۆهەڵگ

  ی خۆییَ ێر لە ڕێگهبرگبرێت تبچ .ئبضتێکی ًسهتر گەیػتەاًطە ّ ژاپۆى ڕضْیس، ئبڵوبى، فە ثەراّرز لەگەڵ
 دا،1994 و 1979ی کرێکبراى دا. لە ًێىاى ضباڵًی یهەوڵی خۆی بۆ تێکػکبًذًی هێسی یەکیەت ،کردًەوە

 لیۆى دابەزی. یه 5 ۆب ەوەۆًیلیه 7بریتبًیب لە  یەتیڕێژەی کبر لە بەغی دەوڵ
یبّی جیبجیبی زەزیت، ّ تەًیب ژى ّ پ ثًّْی زیبرزەیەک ثە ًبّی کۆهەڵ ًەثّْ ثۆ تبچێرێک کە ثبّەڕی ثە

ێْە زەچّْى[، ثەرثەضتێک لە ضەر ڕێگبی ڕپێی ئبهبًجی ضۆضیبلیسهی غبری ثەّْڕاکبًی غبر] کە ثەغ
ی زارایی لە کبر ّ ثبری ، ثە کەهکرزًەّەی ثْزجە ّ چبکطبزەئەّ ثّْى. ثەم پێی ًیْلیجڕالیضیبضەتەکبًی 

هبڵ، ّ  ثبجی هڵک  لەجێیاًەی کۆًەپبرێساًە ڕای غبر، ُەرّەُب زاًبًی هبڵیبتی ضەرّْبى ّ غەّاًییەکغبر
ّ پیػەضبزیی ْی ّەکیػەضبزکرزًی ثەغەکبًی ئبثّْری ّ پ  ڕاکبى کرز. ذۆییّْزەضتی ثە ضەرکْتکرزًی غ

رات(، ڕێگبی ُەّایی ثریتبًیب، پیػەضبزیی پۆاڵ، کبرەثب، ەذبثْ، زەزگبی ُەّاڵگری)ه"فەزایی" کەغی –ُەّا 
ەکبى، ُەرّەُب ییرکەتە ثچّْکە زەّڵەتی، ُێڵی ئبضي ّ گەلێک غی ًبّ غبرپبض، ئبّ، ذەڵّْزگبز، ًەّت، 

 لبزاًجی زۆری زەّییە ئبزازکراّەکبى ثّْ ثە ُۆی پڕثًّْی ذەزێٌەی زەّڵەتی تبچێر.
هەاڵیەتی ُەتب زۆرتر ثّْ ثە ُۆی ثەرزثًّْەّەی ًبثەراهجەریی کۆ ،گػتی ثە ًیْلیجڕالیضیبضەتەکبًی 

 4١ثەرُەهی  ثریتبًیب،تی ًًسراّی ڕۆژًبهەی ئیٌسیپێٌسَ پێی ڕاگەیثۆ ّێٌە ثەراهەیی. ی ّ کبگەغەضەًسًی ئبثّْر
ْاى هٌسااڵًی ثریتبًیب تب ئەّ ڕازەیەی کە ێلە ً ەسم لە ثریتبًیب ثریتی لە ُەژارییەکی ثەرثاڵًّیْلیجڕالیضبڵ 

لیۆى یه ٠4ى ُەیە، ُەرّەُب ُەژاراًەیب ًگبم ّ هەًچطتر ژیبًێکیَ ااڵى لە لەًسەى، ثیرهٌسی ه4١ا کەی ضەزًسی
 کەش لە ثریتبًیب تّْغی ُەژاری ثّْى کە ثەراهجەر ثە یەک لە پێٌجی ڕێژەی زاًیػتْاًی ئەم ّاڵتەیە.

ّ ًْێٌەری ّْەک ٠٣١١سم، ضیبضەتەکبًی زەّڵەتی ڕێگبًە. ڕێگبى لە ضبڵی ًیْلیجڕالیًوًّْەیەکی زیکەی 
ثە  ًیْلیجڕالیکۆهبری ئەهریکب. ڕێگبى ضیبضەتەکبًی حیسثی کۆهبریرْاز ّ ًیْلیجڕاڵەکبى ثّْ ثە ضەرۆک 
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ێْە ثرز کە ثریتی ثّْى لە: زاثەزاًسًی ڕئەهریکبزا ثە ُەهّْثیبًّْی ذەثبت لەگەڵ ئبّضبًی ئبثّْری لە 
پیػەضبزییەکبى،   یەلەضەر گػت چبالکی ڵاڕۆڵی زەّڵەتی فیسڕۆکی چبّزێری ّ کۆًترْەێپبًتبیی ّ ً

ُەرّەُب الثرزًی ری پسیػکی، پبراضتٌی هبفی ثەکبرُێٌەر ّ کەهکرزًی ثْزجە، چۆًییەتی غْێٌی کبر، چبّزێ
بى، ضەرهبیەًبًەّە ّ پێساچًّْەّەیەکی ثەرفراّاى ثۆ زیبریکرزًی ثبج زاراییەکیسار ثە الیەًە ڕێطبکبًی پێْەًس

ڕازەضتکرزًی رکەتەکبًی ضەرهبیەًبًەّە زا ُەتب ُیچ ثبجێک ًەزەى[، ُەرّەُب ی]ئەم زەرفەتەی ثە زۆرثەی غ
طت یپێْ ًیْلیجڕالیکبًی گػتی ثە ثەغی ذۆیی. ڕێگبى ثۆ ثرزًەپێػەّەی ضیبضەتی ییەثێ ثەًس ّ ثەضتی زارا
ۆڵی ڕاًی کۆًتڕی کبرگێیّژاًسًی یەکیەتّی کرێکبراى زازات. ڕێگبى لە ڕێگبی ّریثّْ چۆک ثە یەکیەت

 یەٌەّەی چبالکییەکەّە، ُەرّەُب گْاضتال لە ٠٣١٠لە ضبڵی  ەًسًەّەلێط تۆڵەُەّایی ثۆ هبًگرتي ّ پبغبى 
ی ثۆ ئەیبلەتەکبًی ّْری ًبّەًسّری ڕۆژُەاڵت ّ ثبکًْبّچەکبًی ثبک پیػەییەکبًی ذبّەى یەکیەتی لە

ی یبضب پێْیطت ًەثّْ کرێکبراى ئەًساهی یی کرێکبری ًەثّْى ّ ثەپێّری ئەهریکب کە ذبّەًی یەکیەتْثبغ
 ی کرێکبراًی الّاز کرز.یبًە ثي، زەضتەاڵتی یەکیەتییئەم یەکیەت

کێْیي فیلیپص تْێژەری کۆهبریرْاز ّ یبریسەزەری پێػّْی ًیکطۆى ضەرۆک کۆهبری ئەهریکب لە کتێجی 
ی ی" ئبکبهەکبًی ضیبضەتی ڕێگبى غی زەکبتەّە. ئەّ ثبش لە چۆًیەت٠٣٣١ -"ضیبضەتی زەّڵەهەًس ّ ُەژار 

پێی ضیبضەتەکبًی زّکتریٌی ًیْلیجڕاڵ زەکب. لە ثە ٠٣١١ُەتب  ٠٣٩٩گۆڕاًکبری ثەغیٌەّەی زاُبت لە ضباڵًی 
ا زب ضەتی ثەغی ضەرەّەی ثٌەهبڵە ئەهریکبییەکبى ُە٠١ا زلە ضە هبهٌبّەًسی زاُبتی ٠٣١١ایی زەیەی زرێژ

 ا یەکی ُەرە ذۆظزضێ ثەرز ثۆتەّە، ثەاڵم ئەم ڕازەیە لە ضەا ثیطتْزا پێٌجیبى ُەتب ضەزلە ضە ،ّپێٌج 
ُەزار زۆاڵر  2٩١چۆتە ضەرێ ّ زاُبتی ئەّاى لە  ١١ا زُەتب ضە ەّەێگبًەتەکبًی ڕضیبضُۆی ثە بًطەکەیبىغ

، َ ی ثەغی ذْارەّەی کۆهەڵگ١١ا ُەژارەکبى، ّاتە لە ضەز ُەزار زۆاڵر. ثەاڵم ئەهریکبییە 4١١  گەیػتۆتە
ثّْى  َ ئەّاًەی کە پبژێک لە ُەرە ذْارتریي ثەغی کۆهەڵگ ،ّ زاّە تُەر کبم ثە چەغٌێک غتێکیبى لەزەض

ثە ًسهتریي ئبضتی ذۆی گەیػت.  ی ثەغی ذْارەّەی ئەهریکب٠١ا ززا ّ زاُبتی لە ضە تبى لەزەضیزۆرتریٌ
ّاتە ذْارتریي  ؛زا تًسهە زاُبتی ذۆیبى لەزەضی ٠١ا زلە ضەئەّاى  )پێػتر(، پێی لێکساًەّەکبًی فیلیپصثە

ا یەکی ثەغی ، لە ضەز٠٣٩٩. لە ضبڵی ر زۆاڵ ٩.١١4 گەیػتەزۆاڵر ثّْ  4.٠٠٩ئبضتی زاُبتی ضباڵًەیبى کە 
ی ثەغی ذْارەّەی ثٌەهبڵە ٠١ا زجبر زۆرتر لەضە 6١ضەرەّەی ثٌەهبڵە ئەهریکبییەکبى هبهٌبّەًسی زاُبتیبى 

 ئەهەریکبییەکبى ثّْە. 
جیبّازی ًێْاى ، (٠٣٣٩)ضبڵیی هیساًی ُەژار ضەثبرەت ثەپێی ڕاگەیبًسًی ئیسارەی ضەرژهێریی ئەهریکب ثە

تبڵ ثّْى، ئەم ثە  لیۆى کەش ُەژار ّ زەضتیه ٩6.٣ ٠٣٣2س ّ ُەژارەکبى زۆرتر ثّْە. لە ضبڵی زەّڵەهەً
ی 4١ا ز. پتر لە ضەًەتەّەثەرزتر ثّْ ٠٣١٣هیلیۆى لە ئبهبری  ١.4ّ  ٠٣٣٠لیۆى لە ئبهبری ضبڵی یه ٠.2ڕێژەیە 

ا زلە ضە ،ەکبى پتر لەییئبهریکب ئبفریمبییەەکبى ثّْى. ًرذی ُەژاری لە ًێْ تەًگەکبًی ئەم ّاڵتە هٌساڵ ت زەض
ت پێطتەکبى لە ُەژاری ّ زەض  لە تەّاّی ضپی ٠٠.6ا سیکەی ضەزیثّْە. ً 2٣.٩سا ەکبًییضپبًیبی ًێّْ لە  ٩٩

ُەزار کەش ثّْە ّ لەم ڕێژەیە  6١١لە ئەهریکب  زا  ٠٣٣٠لە ضبڵی  حبڵەکبىهبڵْسا زەژیي. ڕێژەی ثێ تەًگی 
 . ز ُەزار کەضیبى هٌساڵ ثّْىٍ ًەّ

ٌە لە ضبڵی ت گەلێک بەرز بۆتەوە، بۆ وێٍ لە چەًذ دەیەی ڕابردوودا ًببەراهبەریی داهبت و ضبهبى و ضەرو
ە لەگەڵ هیلیبرد دۆاڵر بىوى کە بەراهبەر 7١وبرت خبوەًی ًسیکەی اتۆری والڕوپغەظ هیراتبەری ئی 2١11

ی ڕابردوودا گەغەیەک لە ضبڵ 2١ی ئەهریکبیی. لە َ ی ضبهبى و ضەروەتی خىارتریي بەغی کۆهەڵگ3١ا دضە



`` 

ا یەکی بەغی ضەرەوەی داًیػتىواًی ئەهریکب لە دبژیىیی ببوی ئەهریکبیی ًەدیتراوە و داهبتی لەضەخۆغ
پێی ثەلە ضبڵێک دایە.  َ حەوتىودا زۆرتر لە داهبتی یەک لە پێٌجی بەغی خىارەوەی کۆهەڵگ 4١هبوەی 

ضبڵ  ٠١ی هٌسااڵًی ئەهریکبیی ژێر 44لە ضەتب  ی ئەهریکبَ اپۆرتی ثٌکەی ضاڵهەتی گػتیی زاًطتگڕ
ی کۆًگرە ّ ضەرۆکی کۆهیتەی ُێٌری گۆًسالێص ًْێٌەر هیلیۆى( ژیبًێکی ُەژاراًەیبى ُەیە. ٩١)ضەرەّەی 

ّە ّسا ئبهبژە زەکب کە "ئێوە کبرێکوبى کرزهبڵی ّ غبریی کۆًگرە لە ّتەیەکی ّثبری ثبًکی،کبر
کۆڵ ثي، ئێوە ثٌەهبڵەگەلێک زەًبضیي کە لەم ّاڵتەزا ئبّارەى، ثەغێک ثە هبڵ ساەکبى لە ّاڵتی ذۆیبًییئەهریکب

 . "ێٌیتزەض ی ئەّاى رۆژ ثە رۆژیع پەرە ڕێژٍزەذەّى ّ  سالەّاى لە هبغێي یبى لە ژێر پرزەکبً
ثە  ًیْلیجڕالیەکبًی ییلە چیي چبکطبزی چیٌە. لی گەیسم لە کۆهبرًیْلیجڕالیێْەثرزًی ڕثە ،ًەیەکی زیکەًّوْ
پەرەضتی زەًگ غیبّپیٌگ تْاًی لە هبّەی چەًس زەیە ئەم ّاڵتە ثکبتە یەکێک لە ُێسە گریٌگەکبًی ضەر
هِێٌەرەکبًی تبیْاًی، ژاپۆًی، ەرکەتە ثەرُی، ڕاکێػبًی غکرێکبری ُەرزاىی ضەرهبیەزاری. ُەثًّْی ڕثبزا

گۆڕاى ّ ضپبرزًی  کرزى ّ کۆریبیی ّ تەًبًەت ئەهریکبیی ثۆ ضەرهبیەًبًەّە لە چیي، چبکطبزیی ذۆیی
ثە  ،زراثّْىکە پێػتر لەضەر ثٌەهبی ذبّەًساری ُبّثەغبیەتی زاهەبًەی ییرکەتە زەّڵەتیغ ّثەغێکی ثەرچبّ لە

ئبثّْریی چیي ّ زەّڵەهەًس ثًّْی ثەغێکی ثەرچبّ لە  ە ُۆی گەغەکرزًیرکەتە ذۆییەکبى، ثّْ ثیغ
ثّْ ثە  ،ُبّکبتئەم ضیبضەتە  بًە ثّْى، ثەاڵمرکەتییي کە ثەرپرضی ئەم غئەًساهەکبًی حیسثی کۆهۆًیطتی چ

ی لە زاُبتی چیي ّ تْێژەکبًی بثەراهجەریی کۆهەاڵیەتی ّ جیبّازً ڕازەی ی ثەرزثًّْەّەیکبرُۆ
ی، ُێرغی ذەڵکی گًْس ثۆ غبرەکبى ]ضەرەڕای ًەثًّْی ضیبض –یی هبڵی جۆراّجۆر، ضەرُەڵساًی گەًسەڵ

ەڵساًی زیبرزەیەکی تبزە ثە ًبّی کرێکبری گەڕۆک ّ هبفی ًیػتەجێجًّْیبى لە غبرەکبى[ ّ ضەرُ
گػتی  تەیەکی تبیجەت، ّ ثەت ّ ضبهبى لە ًێْ زەضٍ ی ّ کۆثًّْەّەی ضەرّحەلسەضتگەغەکرزًی کبری 

 ی ثًّْی کۆهەاڵیەتی. جەهطەر
، ُەرّەُب ئبضتی گەلێک ًسهی کبىٍ ییە کۆچەرێچەّضبًسًەّەی ُێسی کبر ّ ثە تبیجەتی ژًە کرێکبرە الز

 رثە ّتەی پڕۆفطۆضەرّەت ّ ضبهبى لە چیي ثّْ.  گرزەکۆییی کرێکبراى ضەرچبّەیەکی زیکەی لسەضتحە
ی ئیساریی ئەیبلەتی ۆی ًبًجیي ّ هبهۆضتبی ئەًطتیتیی ئبثّْرۆضەرۆکی ئەًطتیت "ثیٌگ یبى لی"زّکتْر 

ێکبراى لە ژیبًی کر زۆذی ،ەىیکپّ ئبثّْریی غبری  ّەًسی کبرّثبری هبڵیی ًبَ جیبًگطۆ ّ زاًطتگ
رزی لەثبرەی . ثە ثەراّەگەلێک ذراپتر ثّْ ًیْلیجڕالیی ضیبضەتی رزەیەکبًی ڕاثرزّّ لەژێر کبریگە

ی چیي لە زەضت ثەغی یی ئبثّْر١2ا ز، ئەهڕۆ ضەسارکەتەکبًی پلە یەک ّ زّّی ئبثّْرییضەرهبیەًبًەّە لە غ
 ی)ًبذبلص( ی ثەرُەهی ًبضبف6٩ا زی ذۆیی لە ضەیلە زەضت زەّڵەتسایە. ئبثّْری  4١ا زضە ذۆیی ّ

 یی ثەرًبهە2١١١پێی ڕاپۆرتی ضبڵی . ثەّ زیبزکرزى زەچێەئەم ڕێژەیە ثەرزێٌێ ّ  ًەتەّەیی پێک
ا زضە تلە زەض ،یی ذبّەًساریەت١٣ا ەتەّە یەکگرتّْەکبى لە ضەزی ًیڕێکرراّ گەغەضەًسى ّ تەّاّکبریی

ا ضەز ثۆیەتی یی ذبّەًسار٩ا ە کە تەًیب لە ضەزلە حبڵێکسای ەظی چیٌە، ئەهَ تْێژی ضەرەّەی کۆهەڵگ ی2١
پێی ڕاپۆڕتی ثە ثە یەکە. 2٠لە ًێْاى ئەّاًسا ئەم ڕێژەیە تەرذبى کراّە.  َ ژی ذْارەّەی کۆهەڵگْێت ی2١
ی لەگەڵ زاثەغکرزًی زاُبت لە چیي کە ثۆ ئیسارەی ًەی کۆهیطیۆًی ثەرًبهەی تەّاّکبری لە پێْەًساڵبض

ی ثٌەهبڵە زەّڵەهەًسەکبى کە ٠١ا زوی زاًطتی کۆهەالیەتی ئبهبزە کراّە لە ضەئبهبری ًەتەّەیی ّ ئبکبزێ
ی ٠١ ی چیٌي، ئەهە لە حبڵێکسایە لە ضەزایەتیبّەًساری ذ4١ا ، ذبّەًی ضەززاُبتیبى ُەیە ثەرزتریي ئبضتی

 ثە یەکە. ٩2لە ًێْاى ئەّاًسا  یەتیي ّ ئەم ڕێژەیەی٪ ذبّەًسار٠.4ّەًی ثٌەهبڵە ُەژارەکبى ذب
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ڵی ثّْە. لە ضب )هەضرەفی( یلە پەرەضەًسًی ژیبًی ثەکبرُێٌەر بضەتەکبًی ًیْلیجڕالی ڕۆڵیکی ثەرچبّیبىضی
جیِبى  ویتیی ض١١ا ی پۆاڵ ّ ضەز٩6، ضەزا هی ذەڵّْزەی ثەرُ ٩١ا ی ضەزیرُێٌەرچیي ثەکبزا، 2١١٩

ضبڵسا  ٠١لە کەهتر لە  چیي ًیْلیجڕالیثّْە ّ پبظ ئەهریکب زُّّەهیي ُبّرزەکەری ًەّتە. چبکطبزییەکبًی 
رەّەی هیساًی هبغێي لێرْریي، یي ّ چًّْەضەڕلێرْ )پبضکیل( ّچەرذەّثّْ ثە ُۆی غێْاًسًی ًەریتی ز

ازەثەزەری ژیٌگەی چیي ّ گەیبًسًی ئەم ّاڵتە ثە پلەی غبززە لە ًێْاى ثیطت ّاڵتێک کە ڕ جًّْی لەپیط
 تریي ُەّای جیِبًیبى ُەیە.   پیص

 ،بۆ یبرهەتیذاًی بٌەهبڵە داراییەوەی یهۆی هەژارلیۆى هٌذاڵ بەیی ئبزاد لە چیي بە هڕبزاپبظ چبکطبزییەکبًی ب
لە  يکبری هەرزاى. کبرخبًە گەورەکبًی پبرچەچٌی یبى بەجێ هێػتىوە و  هلیبى ًبوەتە رەضەخىێٌذًی هەد

 93و  92ًی ضباڵەى. لە کضبڵ ب 15هەتب  12بێ هیچ چەغٌە بەربەضتێک دەتىاًي کبر بە هٌذااڵًی  ،غبًگهبی
  کردۆتەوە. ەزایەتی کرێکبراى، هٌذااڵى جێگبی ئەواًیبى پڕڕبە هۆی دابەزیٌی حەقذەضت و ًبدا 
 
 

 18یسیاسەتی هاوتەرازکردنی ئابوور
ەتی پێکهبتەی ئببىوری و کۆهەاڵیەتی واڵتەکبًە. بۆ ئەم ڕکردًی ئبڵىگۆڕ پێىیطت بە گۆڕاًی بٌە   بۆ جیهبًی

لە ژێر چبودێری ببًکی جیهبًی و ضەًذووقی ًێىًەتەوەیی پبرە  19رازکردًی پێکهبتەییهەبەضتە بەرًبهەی هبوتە
و وێراًی ئەو واڵتبًەی کە هلیبى بەم  2١هەًذیداضەپبًذًی ڕێطبیەکی ضەخت و تىًذ، هەروەهب بىو بە هۆی 

ی ی ئببىوریضیبضەتی هبوتەرازکردًی ئببىوری بىو بە هۆی زۆرکردًی هەودای چیٌبیەتی، گەًذەڵدا.  تەضیبضە
 ی ضیبضی.یو الوازکردًی بەرپرضبیەت

 دەیەی کۆتبیی ضەدەی ڕابردوو پیػبًذەری ّکىرتە لێکذاًەوەی کبری ضەًذووقی ًێىًەتەوەیی پبرە لە دو
تیۆری بە جیهبًی بىوًی ئبڵىگۆڕی ئبزاد و بەرًبهەی گەغەضەًذى لەضەر  یضتەپبًتبیی ضەرًەکەوتي و بٌب

دەضتی بە  ەوەلە ڕێگبی قەرزداً 1987لە ضبڵی بٌەهبی هەًبرەدەکردًە. ضەًذووقی ًێىًەتەوەیی پبرە 
ئەم ضباڵًە  ضەًذووقی ًێىًەتەوەیی پبرە بە ئەزهىًی کرد. ێخطتٌی بەرًبهەی هبوتەرزاکردًی پێکهبتەییڕوە

و بگىترێ ئە ببغترەواڵتبًە یبى  وجێ بهێٌێ و ببێتە هۆی گەغەضەًذًی ئەخۆی بە بەڵێٌەکبًی یاًًەیتى
هبوتەرازکردًی ئببىوری لە واڵتبًی  ەکبى، ضیبضەتیییئببىور ەپێی پێىەربە گەلێک ًببەراهبەر بىو. ؛پەرەضەًذًە

ی ًابەزیٌی ئبضتی گەغەضەًذی، دی، بەرزبىوًەوەی ڕێژەی بێکبربىو بە هۆی هەژار ذالە حبڵی گەغەضەًذً
بۆ وێٌە لە  بەضتراوەیی بە واڵتبًی بیبًی. ببزرگبًی و قەرزداری و یالضەًگیضەرەوەی  ًەوئببىوری، چى

ی ، لە ئەهریکب199١لیۆى لە ضبڵی یه 335گەیػتە  1986لیۆى لە ضبڵی یه 27١ی لە ئەفریقب ڕێژەی هەژار
 زیبدی کرد. 1992ضبڵی  ی62ا دهەتب ضە 198١ضبڵی ی 41ا التیي ڕێژەی خەڵکی فەقیر لە ضەد

وە، ئەم ڕێژەیە لە ّددەژیي زیبدی کر ذایێڵی هەژارلە ژێر ه واڕێژەی ئەو کەضبًەی  ەکبىئبضیبیی لە واڵتە
 یە.ی3١ا دضەلە تبیلەًذ  : و16 رّی ببغىکۆریب، لە :58، لە فیلیپیي :27 ب، لە هبلێسی:39 بئەًذۆًێسی

ە ئەفریقب و ی. لتە هۆی خراپتر بىوًی ئبضتی هەژاربۆ حەقذەضتابەزیٌی ی و دضەرەوەی ڕێژەی بێکبرچىوًە
داهبتی ضباڵًەی هێسی کبر  ًرخی هبهٌبوەًذیی ٌئبضتی دابەزیدا، 198١-91ىاى ضباڵًی ئەهریکبی التیي لە ًێ
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 1985: لە ضبڵی 5.3ژاًتیي لە ڕ. ڕێژەی بێکبری لە ئبگەلێک بەرزبۆتەوە 197١-8١ًی اڵضب رد لەگەڵبەراو بە
، لە برزیل لە 199١ضبڵی  ی: 19بە  1985لە ضبڵی  :18، لە بۆلیىی لە دا1989: لە ضبڵی 7.3 گەیػتۆتە

 ضبڵیی : 14بە  1985ضبڵی  ی: 3.2لە ًیکبراگۆئە لە  و 199١ضبڵی  ی: 7.3بە  1985ضبڵی  ی: 3.4ا دضە
  ...گەیػت و هتذ 1991

رییەکی گەلێک ًەرێٌی و تێکذەری لەضەر ڕەوتی کبریگە ،ێىەبردًی ضیبضەتی هبوتەرازکردىڕەبە گػتی ب
بە بەراورد لەگەڵ  198١-91ًی لە حبڵی گەغەضەًذًذا بىوە. لە ًێىاى ضباڵًی ئببىوری لە واڵتب کردًیگەغە

لە واڵتبًی لە  21ىخۆییێًذًی ضباڵًەی بەرهەههێٌبًی ًبضبفی گەغەضەًًرخی  یهبهٌبوەًذ 1965-8١ضباڵًی 
ر، ّکۆریبی ببغى ّْبەزیىە، تەًبًەت واڵتە ضەرکەوتىوەکبًی ئبضیبیی وەکحبڵی گەغەضەًذًذا گەلێک دا

بەرزە  یخبوەًەڕای ئەوەی ب و فیلیپیي ضەر، هبلێسیبتبیىاى، ضەًگبپىور، هۆًگ کۆًگ، تبیلەًذ، ئەًذۆًێسی
تىوغی دابەزیٌی ڕەوتی گەغەضەًذًی ئببىوری بىوى، ئەم ببرودۆخە لە ئەفریقب  ،ى بىوىذًرخی گەغەضەً

-198١ ًێىخۆیی لە ضباڵًی ضبفیهبهٌبوەًذ ًرخی گەغەضەًذًی ضباڵًەی بەرهەههێٌبًی ًب دڵتەزێٌترە.ێک گەل
لە ئەهریکبی ئەم ًرخە . : دابەزی1.3 هەتب 199١-1993ًی بەاڵم لە ضباڵ، :2.4: گەیػتبىوە 1.2لە دا، 197١

ەکبًیع پبظ دەضتپێکی ییتە بیبًیی بە واڵٍ وەزعییەتی قەرز و بەضتراو لە کەهی دا. بالتیي بێجگە لە غیلی
راپتر بىو، بۆ وێٌە لە هبوەی خگەلێک  ذالە حبڵی گەغەضەًذً ئببىوری لە واڵتبًی یی هبوتەرازیضیبضەت

هیلیبرد، لە تبیلەًذ  89.53 ەوە گەیػتەهیلیبرد 2.94لە  بڕێژەی قەرزەکبًی ئەًذۆًێسی 1993هەتب  198١ًی ضباڵ
 هیلیبرد. 78.91 ەوە گەیػتە2١.58لە  ضتبىلە هێٌذ و هیلیبرد 48.51 ەوە بىو بە8.29لە 

هی، الهۆی هەرەضهێٌبًی ئۆتۆپیبی ئببىوری ئیطی هەتبوی بە6١ەیەی ئێراًیع یەکێک لەو واڵتبًەیە کە لە د
ی ڕببیکۆتی ئببىوریی ًێىًەتەوەیی و دابەزیٌێکی بەرچبو لە ببزا اق،ڕێعهەخبرجی هبڵی غەڕ لەگەڵ ىخەرج

 یبرًبهەی ًەتەوەڕقبىوڵی ب و "هطتضعفیي"داهەزراًذًی دەضتەاڵتی خەیبڵی لە  زهێٌبىپبظ وا ،جیهبًی ًەوت
ى هەوڵی خۆی بۆ ڕاکێػبًی دەوڵەتی ئێرا ،اق هێٌب. پبظ غەڕڕێعلەگەڵ  کۆتبیی بە غەڕ ،یەکگرتىوەکبى

ی لێژًەگىڕی لە پێػىازییەکی گەرهىیذا هەتبو ی1369لە ضبڵی دا و بە تبیبەتی  یەکبىبیبًی ضەرهبیە
ی 1357ًذاًی پبظ غۆڕغی ڕێبە یەکەم جبرببًکی جیهبًی کرد کە بۆ  –ًذووقی ًێىًەتەوەیی پبرە َ ض

 لە ژێر IMF Surveyلە  199١ی ژوئیەی 3١ لەهەتبوی ضەرداًی ئێراًیبى دەکرد. ڕاپۆرتی ئەم ضەرداًە 
لەم  ".وەیەەو پێکهبتەیی ەتیڕبٌە هی ئێراى بە غىێي گۆڕاًکبرییال"کۆهبری ئیطە باڵو کرایەوە: ڕضەردێ ئەم

ی ئەم ببىورببش لە ویطتی دەضتەاڵتذاراًی ئێراًی بۆ هبوتەرازکردًی تەواوی بىارەکبًی گەورە ئ داڕاپۆرتە
پەیتبی کۆتىبەًذەکبًی کردًی بەغی خۆیی و البردًی پەیتب هێسترلىهەرجی پێىیطت بۆ بەواڵتە، پێکهێٌبًی هە
 ئببىوری دەکرێ. 

داواًبهەیەکیبى بە  ئێراى ی کبربەدەضتبًی حکىوهەتیەفتبی هەتبوح ضتەکبًی دەیەیىەڕاێلە ً ،لەم پێٌبوەدا
و لە کۆتبیی دەیەی  (4.6.83رق َ راو لە ڕۆژًبهەی غیرگ)وە جیهبًی ًبرد ییًهێٌی بۆ ڕێکخراوەی ببزرگبً

 ،ییێىەبردًی ضیبضەتەکبًی هبوتەرازکردًی پێکهبتەڕ ثَبە  ،تی ئێراى هەوڵی داحکىوهە ذایهەتبوی 6١
بێ کە  ضبڵە پەیىەضت بە ئەو واڵتبًە 1١ زۆرتر داضەپێٌێ و بە دێرهبتێکی داَ بەضەر کۆهەڵگ ڕلۆژیکی ببزا

، ئەویع لە حبڵێکذا کە بىوی جیهبًی داکهلیبى بە غەرت و هەرجەکبًی ضەًذووقی ًێىًەتەوەیی پبرە و ببً
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قەرزی " 1394-لە ئێراًی ئەهڕۆ  22ەًذىی گەغەضیضیبض ییپێی لێکذاًەوەی فەرغبد هۆهٌی لە کتێبی "ئببىوربە
قەرز بە واڵتە  هیساًیبًی ئەم ضیبضەتە بەاڵم پبظ بەکبرهێٌ ،"سیک بە ضفر بىویەکبى ًییئێراى بە واڵتە بیبً

ڕێژەی  بەرز بۆوە، 49،5ا دهەتب ضە و ئبضتی ئبوضبى هیلیبرد دۆاڵر 34بە  1374لە ضبڵی ەکبى ییبیبً
 گەیػتە 1393لە ضبڵی  ڕێژەی هبوردەکردى. اًذڕتێپەلەو ضبڵە ردی هیلیب 22،5ضٌىوری  یعهبوردەکردً

 هیلیبرد دۆاڵر. 53.5
پبرێسراوی پیػەیی، دابەزیٌی حەقذەضتەکبى و چۆًییەتی  یرییًبضەقبهگەًذ دەیەیە پیػبًذەری ەزهىوًی ئەم چئ

چۆًییەتی ٌەر، دابەزیٌی هێڕهەخبرجی ضەرضىواغتی لەگەڵ چىووًەضەرەوەی خەرجىی بێهذیهەتگىزارسخ
بوازیی چیٌبیەتی، هەروەهب زاڵبىوًی هبفیبی یلەگەڵ خەرجێکی زۆر بۆ بٌەهبڵەکبى و زۆربىوًی جببرهێٌبى 

ی لە ضەر ژیبًی ئببىورەکبى ییسە ًیساهێی گەورە و ضپبی پبضذاراى و هیۆکراتیک و ببزرگبًْڕضەرهبیەداریی ب
رکەتی کردًی بەغی یئێراى و خۆیی کردى واتە غ ەکبًیییضیبضەتە ًیىلیبڕال و کۆهەاڵیەتی ئەم واڵتە بە هۆی

ضیبضەتەکبًی  .ەئبهبًجذارکردًی یبراًەکبًًىوی ، ئبزادضبزیی ًرخەکبى بە بیبیەکبًی دەوڵەتییهەتگىزارسخ
ئێراى لە  یًەوت یتٌفرۆغی هیلیبرد دۆاڵر 8١١کردًی ئببىوری ضەرەڕای داهبتی زراەوتًیىلیبراڵی و هب

 2.١ەحوذی ًیژاددا ی ضباڵًە لە کبتی دەضتەاڵتذاریی ئداهبتی دراوتێک کب ئەویع ،درێژایی ضێ دەیە
 4.8بەری دەورەی ڕەفطەًجبًی و هبەرا 4.2ەهی، ًەی دەوڵەتی خبتاڵبەری داهبتی هبهٌبوەًذی ضبهبەرا
ضبڵی کۆتبیی دەضتەاڵتی  9بەری هبەرا 5ضەوی و ّهى یبەری کبتی دەضتەاڵتذاریی هیر حىضێٌهبەرا

هۆی  ىو بەًەک ًەب ،(1388 خەرهبًبًیی 25ڕۆژًبهەی ضەرهبیە، ) ەی لە ئێراى بىوهەتی پەهلەوّحکى
ی و بەرزبىوًەوەی هەژار ،پێچەواًەبە وبەڵکى ،خۆغبژیىی خەڵک و چىوًەضەرەوەی ئبضتی ژیبًی ئەواى

 کرد.  زۆرتر ػیجیبوازیی چیٌەکبًی ئێراًی
 "فەرهبًی حەزرەتی ئیوبم"ی بەڕێىەبەرایەت ێىەبەری بٌکەیڕبە "لیّر دزفىێخبىد هەوەههح"ڕاپۆرتی  یپێبە
یذا ی ڕەهبی هەژارڵلیۆى کەش لە ژێر هێیه دوازدە]لە ئێراًذا[ "، 1396 پىوغپەڕی هبًگی ی17کەوتی ێڕ

، ئەویع لە ىَ لیۆى کەضیع لە ژێر هێڵی ڕێژەیی هەژاریذا ژیبى بە ضەر دەبیه 3١هەتب  25دەژیي و 
پبغەکەوتی ًەوتی لەبەر  9.3 ادتی ًەوتی جیهبى واتە لە ضەئێراى چىارەهیي پبغەکەو یە کەذاحبڵێک

ػتی یەکێک لە کبرەضبتەکبًی هەژاری و گٌذااڵًی ئێراًی بەی ئەًذاهبًی لەغی هذقبچب کىغتي و دەضتذایە".
ختبر ئەًذاهی کۆهیطیۆًی قەزایی ىرهّلی پىەد عەوهەهبر"، هحە"ب اپۆرتی ڕۆژًبهەیڕپێی پبرەیی لە ئێراًە. بەبێ

ی ئەًذاهی لەغی هٌذااڵى، و بە تبیبەتیی لە ًێى ذقی هەجلیطی ئێراى ئبهبژە بە کرێذاى و قبچبو حقىو
ڕای غبری تبراى لە ّْر ئەًذاهی غەػىیداً یوەی فبتپێی وتە. بەدەکب گیرۆدەکبًی هبدەی ضڕکەربٌەهبڵەی 

دەکرێ و پبظ  خى قبچبدەبي و ئەًذاهەکبًیبوى لە زۆربەی بىارەکبًذا هٌذااڵى " وتىوێژێک لەگەڵ هیذیبکبى
کە  دەکب لەوەی هبر پێذاگرەًبهەی بژرێتەوە". ڕۆەکبى دەبیٌهبوەیەک لەغی بێ چبو و گىرچیلەیبى لە بیبببً

ااڵًی کبر و ئەواًەی لە ًێى ذًػیي و هٌغبر  ىاى هٌذااڵًی قەراخێسیکیبًە لە ًیئەًذاهی لەظ هەر لەو ً لبچبذی
 ە.ییاڵًەی کە هیچ کەش پەرۆغی بىوى و ًەبىوًیبى ًوو دەدا. ئەو هٌذاڕێي ڕزبڵذاًەکبى دەگە

بىو و ئەم ڕێژەیە لە  12.6ا دپێی ڕاگەیبًذًی ًبوەًذی ئبهبری ئێراى ضەبەدا، 1396هبری ەی لە بًرخی بێکبر 
 بۆتەوە. بەرز: ١.1هەتب  1395بًی : و زضت١.4هەتب  1395هبری ضبڵی ەب ڵ گَ لَبەراورد 
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 15ا ڕابردوودا تب ضەد ی بٌەهبڵەکبًی ئێراًی لە دە ضبڵییئبضتی ئببىور ،ئێراى یپێی ئبهبرەکبًی ببًکی ًبوەًذیبە
ک لە ێاى لە بەغڕێژەی بێکبر ،ئێراى ىخۆیێی وەزیری ًڵەزحوبًی فەڕا زٍ رلوبذەپێی قطەکبًی عبە دابەزیىە،
ەم دە بریٌج و غیر لا غەضتە، هەروەهب هبهٌبوەًذی ڕادەی خىاردًی گۆغت، هبضی، ًبى، دضە غبرەکبى،

ىاى پبرێسگبی تبراى و پبرێسگبکبًی دیکەی ێە. هەودای خەرجی ًّکەهی کردو 5١هەتب  3١ا ضبڵەدا لە ضەد
سگبکبًی دیکەی ێجیبوازی بىدجەی بٌەهبڵەکبًی تبراًی و پبر ،ە وّکەم دووقبت زیبدی کردوًیالئێراى بە

اکێع ئەوەیە ڕرًجە، ض1395 لە ضبڵی 87ا ذا گەیػتۆتە ضەدی هەتبوی1385لە ضبڵی  45ا دئێراى لە ضە
 سگبکبًی دیکە، لە ئبضتێکی ًسهترێڕضتبى و کىردضتبى بە بەراورد لەگەڵ پبرْوەزعی بٌەهبڵەکبًی پبرێسگبی ل

 دایە.
تریي "ضەرەکی لە کتێبێک بە ًبوی 1395هی لە ضبڵی الڕای ئیطّْاپۆرتی ًبوەًذی تىێژیٌەوەی هەجلیطی غڕ

ەم" یی دەلهی لە خىالڕای ئیطّْڕێکبرەکبًی هەجلیطی غ )ئەولەویەت( و اضەریڕهەضبیلی واڵت: 
بەراورد  ئێراى لە ییی ئببىورًتە "گەغەضەًذرپێی ئەم ڕاپۆیە. بەدا و الیەًە لە ئێراىی هەهىێکپیػبًذەری قەیراً

ى ىاێئێراى لە ً ییگەغەی ئببىور یًسم بىوە. هبهٌبوەًذ ذالەگەڵ واڵتبًی هبوتەراز لە ئبضۆی درێژخبیەً
 وگەغەی ئببىوری لە یٌبوەًذه: بىوە، ئەهەظ لە حبڵێکذایە کە هب4.2بەر بە هبەرا 2١14هەتب  1966ضباڵًی 

ڕیس ڕاضت و ببکىوری ئەفریقب بەٍ ىێواڵتبًی ًبوچەی ڕۆژهەاڵتی ًە، هەروەهب لە یىًجیێً بىداهبتی کەی ەواڵتبً
وازییەکی بەرچبوی لە ئبضتی ی لە ًرخی گەغەضەًذى جیبجیبوازضبڵذا  5١سیکەی ی: بىوە. لە 4.8ً و 5.1

گەلێک ئێراى  ییئێطتبی ئببىور ییهەًذدەرچىوى لە  یًهێٌبوە. دەگەڵ ئەوەظ، دوورەدیوە پێک ی ئێراىداهبت
 2.4بێکبرى و  ،ی کرێکبراى21ا دلیۆى کرێکبری ئێراًی واتە پتر لە ضەیه 14لە لیۆى یه 2.9ئێطتبکە " ًبدیبرە

ژهبری  ذایی هەتبو14١١ەچێ لە ضبڵی وێذپێی ئبکبهی لێکذاًەوەکبى ػەی ًبتەواویبى هەیە. بەیلیۆًیع پیه
 .کەش هیلیۆى 5ە بگبت لە ئێراى بێکبراى

داهبتی دا، 1392و  1391ی لە ضباڵً ئببىوری و ًرخی ضەرەوەی ئبوضبى 23ییًەرێٌ ضەًذًیپەرە هۆیبە
 171زیىە. لێکۆڵیٌەوەی دابە 21ا سیکەی ضەدیً 139١ضبڵی  رد لەگەڵخەڵک بە بەراو یڕاضتەقیٌەضەراًەی 

ژهبرەییبى بىوە و ت ًرخی ئبوضبًی دوو واڵ 26ضبڵی ڕابردوودا تەًیب  1١ە واڵتی جیهبى پیػبًی داوە کە ل
 . دایە واڵتی یەکەم 1١ ڕیسیە ئێراى ل ییئببىور

ە ژیبوى، ًیطبەتی تەاڵق بەکبى ییی داًیػتىاًی ئەم واڵتە لە ًبوچە غبر71ا ضەد ،یی هەتبو139١لە ضبڵی 
پێی ضەرژهبریی ضبڵی ضبڵی ڕابردووە. بە 5١ یێٌەێْب لەخۆیذا دیبردەیەکی وەبىوە و ئە 23 هبوضەرگیری،

ضەرێ و لە  چۆتە 1375ضبڵی  لەچبوڕێژەی ئەو ژًبًەی کە ضەرپەرضتیی بٌەهبڵەیبى وەئەضتۆ گرتىوە  1395
. کەشر هەزار چىا و  و چل  ز غطَلیۆى و غەییەک ه ەوە گەیػتۆتەهەزار دلیۆى و دوو ضەییەک ه

ی ڕادەی تەاڵق و دابەزیٌی ڕێژەی هیلیۆى(، بەرزبىوًەوە 15) کبى َ قەزایی ئبهبری دۆضیەچىوًەضەرەوەی 
کراًی ، دیبریذاپێکهێٌبًی ژیبًی هبوبەغی یهیلیۆى کەش لە تەهەً 11سیکەی یً وًیای بىڕوێ هبوضەرگیری،

ێکخراوەی بێهذاغتی جیهبًی ببش لە ضەرەوەی ]هەڵبەت ڕ 1394 ًەخۆغی ئەیذز هەتب کۆتبیی ضبڵی  3195١
یەوە تىوغی ئەم یی جٌطیی پێىەًذَ گێیبى لە ڕ4١ا د، پتر لە ضەلە ئێراى دەکب HIVهەزار ًەخۆغی  1١١

گیرۆدەی  2325١١١پتر لە ) ی ضڕکەر و ڕەواًگۆڕدەبىوًەوەی هەیلی بەکبرهێٌبًی هب[، بەرزە بىوىییًەخۆغ
ی یًی ئببىورلە کبرەضبتی ضیبضەتی هبوتەرازکرد يبەغێکە هەهىو ئەواً (،بە ئیػتیب بىوىدایوی و 
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لە ئێراى ًسیکەی دەی ضڕکەر ژهبری گیرۆدەکبى هب ڵەپێی ئبهبری بٌکەی خەببت لەگبە .ًیىلیبڕاڵەکبًی ئێراى
دەکرێ ئبهبژە بە  ،کەش لە ئێراى 5.3ی بٌەهبڵە بە حیطببکردًی هبهٌبوەًذی ڕەهەًذ کەضە کە 2325١١١

 .دەی ضڕکەر بکرێکەش بە هب 5١١هەزار و   137 هیلیۆى و 8اضتەوخۆی ڕ تىوغبىوًی
هەخبرجی ژیبًی ئەواى هطۆگەر دەکب. قەرزی رجىَ ی خ48هىوچەی هبًگبًەی خبًەًػیٌەکبى تەًیب لە ضەتب 

ی هىوچە و 8١ا ددە. لەضەزار هیلیبرەه 1١١ضەرەوەی  ،یٌی کۆهەاڵیەتیتەئودەوڵەت بە ڕێکخراوەی 
دەکرێ  ری دەوڵەت هطۆگەی گػتیبىدجەلە  24ىخۆییێًو ضپبیی ی ًذووقەکبًَ یٌەکبى لە ضخبًەًػضەربەغی 

 ئەم دوو ضەًذووقەیە. ًببىوتبىوًیو ئەهە بە هبًبی 
ی و ، هەژاریػەبەراورد لەگەڵ پبرێسگبکبًی دیکەی ئێراى خراپتر ببرودۆخی کىردضتبى بە هەرجەدا،هەلىلەم 

ضەرهەڵذاًی دیبردەی کۆڵبەری و کىژراى و بریٌذار بىوًی دەیبى  بێکبری لە کىردضتبى تەًبًەت بۆتە هۆی
کردًی ژیبًی رهطۆگەر و ڕۆژهەاڵتی کىردضتبى. کىژراًی کەضبًێک کە بۆ ّکەش لە ضٌىوری ببغى

بًە ئەواى و یبەزەیو هێسەکبًی ضەرکىتکەری ئێراى بێ ی خۆیبى دەخەًە هەترضییەوەیگیبى و ضاڵهەت ەیبىبٌەهبڵ
 ی26  - "ضالهت آًالیي هبڵپەڕی پێی ڕاپۆرتێک لەبە ە دەدى و دەیبًکىژى.للـبەر گىئبژەڵەکبًیبى وە

کرهبغبى زۆرتریي ڕێژەی کۆڵبەریبى هەیە و زۆرتریي  ، کىردضتبى وّرهێپبرێسگبکبًی دا، "٠٩٣١ ڕێجەًساًی
رین ەلکەبذوعو دەدا. بە وتەی ود ڕوْ، ببًە و ًەوضۆهیساًی کىژراًی کۆڵبەرەکبى لە هەریىاى، ضەردەغت، غٌ

کۆڵبەر  1١١هەتب  5١ىاى ێلە ً ێکضبڵ هىوەهبًی ئێراى هەلە پەرل ۆغٌ دە وەسادە ًىێٌەری خەڵکی ًەغٌىضێح
 گیبًی خۆیبى لەدەضت دەدەى.  ،ضبڵە 7١هەتب  1١کە تەهەًیبى لە ًێىاى 

ری ٍ د هیذەوحئە. بە وتەی ًەوەدەا دی داهبت لە کىردضتبى ضەرەوەی ضەیهەژارپێی لێکذاًەوەکبى ڕێژەی بە
لە ەًذ ڕەهەًذی هەژاریی چکۆهەاڵیەتی،  یکبر و خۆغبژیىی ,هبریکبریوەزیری  ییخۆغبژیىبەغی ری جێگ

ٌە، ًىێٌەری غبرەکبًی ضغبداى ەڕهذی فێیذ هەضپێی وتەکبًی بە .45دا ە ضەپبرێسگبی کىردضتبى دەگبت
 ى ًرخی بێکبری لە ًێىراێئئبهبری تی ًبوەًذی رپۆاپێی ڕبە"ەهبًی ئێراى: دیىاًذەرە و کبهیبراى لە پەرل

و ًرخی بێکبری لە  بۆتەوە بەری هبهٌبوەًذی ئێراى بەرزهکىردضتبى لە یەک تبقە ضبڵذا، دوو بەرا گەًجبًی
 :دەڵێهەروەهب غبداى فەڕ ،"لە هبهٌبوەًذی واڵت بەرزترە 12ا سیکەی ضەدیضبڵذا ً 14-24پی تەهەًی گروو

 827 بچىوکههێٌەری گەورە و ەکەکبًی بەرهیەیەم پبرێسگبیە و گػتکبرخبًەکبًی ئ"ضەرەڕای ئەوەی ڕێژەی 
پێی ێٌەرەکبًی کىردضتبى ًبچبالک و بەههەی یەکە بەره6١ا لە ضەد ەکبىییپێی ئبهبرە ًبفەرهبەاڵم بە ،یەکەیە

ڕەهب لە  هبهٌبوەًذی چىوًە ضەرەوەی ئبضتی هەژاریی و ًیىە چبالکي. یەکە وێطتبو 237ئبهبری فەرهی 
بە  .: بىوە9.6ڕێژەیی  هیساًی هەژاریو  :6.9 ذایهەتبو 1387 -9١ًی اڵىاى ضبی کىردضتبى لە ًێپبرێسگب

ی کرێکبراًی ئەم حەقذەضتیذ غبکری ئیبراهیوی ًىێٌەری کرێکبراًی پبرێسگبی کىردضتبى ەوتەی ض
  ە.یهەژاری دیبریکراوی هێڵی ی3پبرێسگبیە یەک لە 

اڵهی ضەرپەرضتی بٌەهبڵەکبًی ئەم غبرە لە پێىەًذیی ەلەضەر بٌەهبی و پێی لێکۆڵیٌەوەیەک لە غبری ههبببد کەبە
ی لە پبًتبییەکی ىەرێک بۆ لێکذاًەوەی ئبضتی هەژارو پێْی داهبتیبى کراوە و دەکرێ وەکلەگەڵ هیساً

 3١١هەتب  2١١ىاى لە ًێ هِبثبزلە غبری  داهبتوی ْهەب دەضتەیگەورەتر لەبەر چبو بگیرێ، بەرزتریي 
پێی ئەوەی کە . بەهەزار توەى لە هبًگذایە 4١١هەتب  3١١ داهبت لە ًێىاى دەضتەیظ ئەواى و پب هەزار

 هِبثبزخەڵکی ی 92ا لە ضەدوە، ّکرد ی دیبریهەژار هێڵی ّْهەزار توەًی وەک 48١ی ئێراى یببًکی ًبوەًذ
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ەکبًی ییە ضەرککبرا یەکێک لە هۆًسبێکبری لە واڵتبًی لە حبڵی گەغەضەًذ .دەژیي لە ژێر هێڵی هەژاریذا
ا ی ضەدوەبێکبرى و ضەرە هِبثبزی خەڵکی 15ا دە و ئەهڕۆکە پتر لە ضەییذاى و پەرەگرتٌی هەژارهەڵضەر
  غبردۆتەوە. ذاکبڵزەحوەتی کػتى غی پیػەی ئبزاد و پڕضەرپۆی ًهێٌی خۆیبى لە ژێر یظ بێکبر15

 تٌی ئەًذاهبًی لەظ لە هەهىوغدیبردەی فرۆپبرەیی بۆتە هۆی ضەرهەڵذاًی ئبضتی ضەرەوەی هەژاری و بێ
بذی ضەرپەرضتی ەع ئْڵاڵبەیذ عەتپێی وتەکبًی ضبەگػتی و لە ڕۆژهەاڵتی کىردضتبى بە تبیبەتی. ئێراى بە

پبرێسگبی " ،"ببراى خبر" هبڵپەڕیلەگەڵ  ذاوێژێکلە وتى  ضٌَلەی پبرێسگبی یپػتگری لە ًەخۆغەکبًی گىرچ
و هەژاریی بەرچبوی ئببىوری هۆی چىوًەضەرەوەی  هەیەە ضٌە پلەی هەوەڵی لە ئێراى بۆ فرۆغی گىرچیل

ەکبى ًیػبًذەری فبیللێکذاًەوەی زۆربەی ێ هەروەهب دەڵبذی ەفرۆغی گىرچیلە لە کىردضتبًە. عادەی ڕ
 ، گراًی،بێکبری پەرەضەًذًی ."ە دەیبًەوێ گىرچیلەکبًیبى بفرۆغيویطتی ضەختی هبڵیی ئەو کەضبًەیە کپێذا

ە هۆی ئبضبیی بىوًی کىردضتبى بۆتڕۆژهەاڵتی ئێراى و لە  ییجیبوازیی چیٌبیەت، ئبضتی بەرزی یهەژار
هٌذااڵى و گەًجبى  یکىغتٌ اًذى وڕف یی خىێٌبوییو ضەرهەڵذاًی ببزرگبً ەًذاهی لەظی ئتٌفرۆغدیبردەی 

  .اًیسًێىخۆیی و بیب یی ڕەغڕلە ببزا ی ئەًذاهی ئەواىتٌفرۆغکڕیي و و ەکبى یچیلە الیەى قبچبخ
 

 اییکۆت
 1929-1949، 19١١-1921ًی ىاى ضباڵلە ًێ یهەًذضێ قۆًبخی  ذا،لە ضەدەی بیطتەه ضیطتوی ضەرهبیەداری

و  "ضەرهبیە"زێذە  ههێٌبًیەبەره ەوەییهبرکطی یضیبض یلە ڕواًگەی ئببىوری .ەّوتێپەراًذ 1965-1982و 
ًیػبًەکبًی ئەم ە. ییەدارضیطتوی ضەرهبیی هۆی ضەرەکی قەیراً ەلکەلىپ "ویطتٌیدەرخطتي و " ًبتەببیی

، کەڵەکەبىوًی ّقەیراًە بریتیي لە دابەزیٌی بەهرەی ضەرهبیە، بەرزبىوًەوەی وزەی بەرهوهێٌبًی پەًگخىاردو
بىوًی ضەرهبیە، پەرەضەًذًی ەقەیراًی کەڵەکدا 197١لە دەیەی و زۆربىوًی جیبوازیی چیٌبیەتی.  قەرز

قەیراًی ضێهەهی ضەر هەهىواى بىو.  لە ی ًەرێٌیەککبریگەریی ،ىچبى و خێرابێکبری و ئبوضبًی بێ
 ییکۆهەاڵیەت ەیػتٌی بسووتٌەوەیبەیەکگ، هەروەهب ًبلەببرە لەم ببرودۆخەی گػتەزایەتی ڕضەرهبیەداری و ًب

هسری بیرو ڕەوتی زاڵبىوًی ەرێغکۆڕێخ ذا،یێکی بەرچبو لە جیهبًی ضەرهبیەداری لە بەغغبری و کرێکبر
م ضیبضەتە ی کێٌسی" و کۆتبیی هبتي بەیۆژیک بە قەیراًی"دەوڵەتی خۆغبژیىلبیذیۆوەک واڵهێکی ئ ًیْلیجڕالی

 بىو. ی جیهبىلە زۆربەی واڵتە ضەرهبیەدارییەکبً )کێٌسی( ەییئببىور
  م لە ئەهریکب ڕێخۆغکەری ڕەوتی خۆییسم لە بریتبًیب و ڕێگبًیسریێتبچ ،وە – 198١لە ضەرەتبی دەیەی   

ی یبىوى. بە غىێي ڕووخبًی یەکیەت ذاجیهبًی ضەرهبیەداری هەهىولە  ڕالیسمًیى لیب کردى و پەرەضەًذًی
یەتی دەوڵەتی بە چەغٌێکی بەرچبو پبغگەز کرایەوە. بە غىێي یییەت، گػت خىلی هێژووی خبوەًذارڤضۆ

دەضتپێکی چەرخی ضەربسێىی ضەرهبیەداری و  ی بىو لەئەوەی کە ڕووی دا بریت ،ئەم پبغگەزبىوًەوە
یەتی گػتی و دەوڵەتی، یرکەتەکبى و دووربىوًەوە لە خبوەًذارییەتی خۆیی غیخبوەًذار ۆگەڕاًەوە ب

کردًی ەکبى، هبڵیییی و بەغە جۆراوجۆرە ئببىوروەی ڕێطبکبًی دەوڵەتی بۆ پیػەضبزهەروەهب هەڵىەغبًذًە
ئبضتی یٌی ب دابەزەکبى، هەروەهییی بىوًی هەرچی زۆرتری پێىەًذییە کۆهەالیەتڕبەم هۆیە ببزا ،و َکۆهەڵگ
ەکبى خىازیبری طتًیْلیجڕالی ."دەوڵەتی یبراًەی"یبى  ،هەکی خۆڕاییهەتگىزاری و غتىکردًی خسپێػکەغ

ی کبری جیهبًیي. هەبەضتی ڕببزا یکراًەوەی ضٌىورەکبى بۆ ضەرهبیە و کەلىپەلی ضەًعەتی و ئبزادی
تەواوی ئەو یبضبیبًەیە کە لە  هەڵىەغبًەوەی ی کبری جیهبًیڕببزا یسم لە ئبزادیًیْلیجڕالیضیبضەتەکبًی 
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گرێبەضتەکبًی کۆیی ی کرێکبراى و یىبردًی یەکیەتێً کرێکبراى پەضەًذ کراوى، هەروەهب لە یوەًذیەبەرژ
بۆ  حەقذەضتو خبوەًکبرەکبى، هەڵىەغبًذًەوەی یبضبی دایوی کبر و جێگیرکردًی الًیکەهی  ًێىاى کرێکبر

ێىەبردًی ڕ. بەپێٌبضە دەکرێي ڕعەیبی ببزاێگبی یبضبی بێضەر ڕ کۆضپێک لە ّْوەککە  ،بەرهەههێٌەرەکبى
ىًەتەوەیی پبرە و ببًکی جیهبًی لە زۆربەی واڵتبًذا بۆتە ێًذووقی ًَ و ڕێکبرًبهەکبًی ض ًیْلیجڕالیضیبضەتی 

ی لە ی ئببىوری، بێکبری، گراًی، هەژاری، دابەزیٌی ئبضتی خذهەتگىزارهۆی بەرزبىوًەوەی ئبضتی ئبوضبً
بەرزبىوًەوەی  بەرزبىووًەوەی ئبضتی ًەخىێٌذەواری. ،تەکبى، پەرەگرتٌی گەًذەڵی ئببىوری وتەواوی ئبض

ئبکبهی   ،ئبضتی جیبوازیی چیٌبیەتیهەروەهب بەرزبىوًەوەی  .و داهبتی ضبهبى و ضەروەت یبەرهًببەرا
 .ەییًیْلیجڕالی یضیبضەتی ئببىور
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