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ئایندەناسی
 ئایندەناسی؛ گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژیی 
دەدات و سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی دەریدەکات. وەرزی جارێک 
و  ستراتیژی  لێکۆڵینەوەکانی  بە  دانە  گرنگی  ئامانجی  دەردەچێت، 
ئاییندەیی بە تەوەرێتی و گرنگیدانی بە کوردستان و هەرێمایەتی و 
دۆخی نێودەوڵەتی پەیوەست بە ناوچەکەوە بە ئامانجی تێگەیشتن 
و  هەرێمییەکان  و  جیهانیی  وەرچەرخانە  ئایندەی  و  ئێستا  لە 
کاریگەرییان لەسەر کوردستان، بواری توێژینەوەی بریتی دەبێت لە 
سیاسەتڕێژی کورتمەودا و دورمەودای کوردستانی، شرۆڤەی سیاسەتی 
واڵتانی هەرێمایەتی، توانای ئێستا و ئاییندەیی سەربازیی و سیاسیی 
واڵتان، هەل و هەڕەشەکان، توانا و نەرمەهێز و سەختەهێزی هەرێم 
و هەرێمایەتی، ئاستەنگ و هۆکار و ڕێکارەکانی بە دامەزراوەییکردنی 
بەرگرییەکان...تاد.  توانا  و  میریی  یاسادانان،  سیاسەت،  دەزگاکانی 
مەرجیشە هەر بابەتێکی باڵوکراوە لە خۆگرییگریمانە و سیناریۆی 
هاوکارییکردنی  لەپێناو  ئەمەش  بێت  گریمانەیی  و  ئاییندەیی 
تێگەیشتن  بۆ  هەوڵدان  و  ئێستا  دۆخی  شرۆڤەی  و  سیاسەتڕێژیی 

لەوەی ڕوویداوە و ڕوودەدات.
بەکارهێنانی  لە  دەبێت  بریتی  توێژینەوەکان  کارپێکراوی  میتۆدی 
نێوپسپۆڕیی  و   )Multidisciplinary( پسپۆڕێتی  چەند  میتۆدەکانی 
لێکۆڵینەوە  و  زانست  لە  سوودوەرگرتن  بە   ،)Interdisciplinary(
هاوچەرخەکان، لە ڕێگەی بە پشتبەستن بە زانیاریی و ئاماری نوێی 

ناوچەیی و جیهانی و دەوڵەمەند بە گرافیک و چارت ئاماریی. 
توێژینەوە،  خۆگری  لە  ئایندەناسی  ژمارەیەکی  هەر  هەوڵدەدرێت 
وەرگێڕان، شرۆڤە و ڕاپۆرتی ئاماریی و گریمانەسازیی بۆ وەرچەرخان 
کۆمەڵگە،  و  حکومەتداری  کەرتەجیاوازەکانی  گەشەکردنەکانی  و 

چاوپێکەوتنی پسپۆڕ و خاوەن بۆچوونەکان، بێت.
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چەمکى هەڵئاوسان؛ شیکردنەوەى 
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ســـــەنــتـــەری لێــکــۆڵیــنەوەی
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بانکی ناوەندی لە هەرێمی کوردستان
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د. یوسف گۆران
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عومەر فەالقماتیۆ ئیاکۆڤیێلۆ، مادی پێن
داریۆ کالدارا، سارا کۆنلیسک

د. ئیدریس ڕەمه زان كۆچه ر
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جیهانی؛  جەمسەری  دوو  نێوان  ساردی  شه ڕی 

سۆسیالیستی(  و  )سه رمایه داری  ڕۆژئاوا  و  ڕۆژهه اڵت 

واقعێكی ناجێگێری له  زۆربه ی جیهانی ده ره وه ی ئه م 

هه ردوو  ده ره وه ی  جیهانی  كرد.  دروست  بلۆكه   دوو 

نێوخۆدا  له   له وه ی  رۆژئاوا، جگه   و  بلۆكی رۆژهه اڵت 

ده ره كییه وه   ڕوی  له   بوو،  دواكه وتو  و  ئالۆز  ناجێگیر، 

به رده وام تووشی ده ستێوه ردانی ناڕاسته وخۆی سیاسی، 

زۆر  وادا  له  دۆخێكی  ده بوویەوه .  ئه منی  و  سه ربازی 

سوودوه رگرتن  به   بنده ست  گه النی  و  نەتەوەکان  له  

ڕۆژئاوا  و  ڕۆژهه اڵت  نێوان  هه ژموونی  ملمالنێی  له  

خۆیان  نیشتامنیی  ڕزگارییخوازیی  خه باتی  توانییان 

په ره  پێ بده ن، ته نانه ت هه ندێكیان به ره و ئازادی یان 

بە سه ربه خۆییی سیاسی گەیشنت.

به ره ی  نێوان  ملمالنێی  دامركانه وه ی  به   به اڵم 

ڕۆژهه اڵت و ڕۆژئاوا له  كۆتاییەكانی سه ده ی بیسته م و 

ڕوخانی جەمسەری سۆسیالیستی، واقعی ده ستێوه ردان 

سێیه م،  جیهانی  بۆ  زلهێزه كان  جیهانی  هاوكاری  و 

گۆڕانكاریی  نێوچانە  ئەم  ڕزگارییخوازه كانی  بزوتنه وە 

گه وره یان به سه ردا هات و تا ئاستێكی به رچاو سنوردار 

به ڕونی  زۆر  ملمالنێکان  دینامیكیه كانی  گۆڕانە  كران. 

له  بزوتنه وه  ڕزگارییخوازه كانی ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاست، 

به تایبه ت الی كورد و فه له ستینییه كان، وەدەرکەوت .

سەروتار

ئاسایشی كوردستانی له به رده م گۆڕانكارییه  
هه رێمی و نێوده وڵه تییه كاندا

د. یوسف گۆران........................................................................ 

به   عه ره ب-ئیرسائیل  ملمالنێی  به   سه باره ت 

پشتیوانی  هێزێكی  وه ك  سۆڤێت،  یەکێتیی  نه مانی 

به   دژ  عه ره بیی  به ره ی  سه رجه م  و  فه له ستین  گەلی 

سه ربازی  ئابوری،  سیاسی،  به هێزبوونی  و  ئیرسائیل 

جووه كان  الی  متامنه یه كی  ئیرسائیل،  ته كنۆلۆژیی  و 

دروست کرد كه  چیرت عه ره ب و فەلەستینیه كان ناتوانن 

هه ڕه شه ی جددی بۆ سه ر واڵته كه یان دروست بكه ن، 

هه رچی  بكه ن،  له گه ڵدا  ئاشتییان  وایه   باشرت  بۆیه  

پشتیوانی  نه بوونی  به هۆی  فه له ستینییه كانیشن  

نێوده وڵه تی و كشانه وه ی زۆربه ی واڵتانی عه ره بی له  

پشتگیرییكردنیان، ناچار قبوڵی ئه و کەتووارەیان كرد كه  

پرۆسەی ئاشتی له سه ر بنه مای هەبوونی دوو ده وڵه ت 

سەرپێ بخەن، كه  ده مێك بوو نه ته وه یه كگرتووه كان له  

ساڵی ١٩٤٨ وه،  پێشنیاری بۆ خستبوونەڕوو.

ڕزگارییخوازیی  بزوتنه وه ی  به   سه باره ت 

كوردیش  له سه ر  دۆخه كه   هه رچه نده   كوردستانیش، 

و  جیاواز  ئاراسته   به   به اڵم  هه بوو،  دیاری  كاریگه ری 

به پێی کەتوواری ده وڵه تان جیاوازی هه بوو . له  عێراق 

به هۆی الوازی و گه مارۆی نێوده وڵه تیی دژ به  عێراق 

دوای پەالماری ١٩٩١ی  بۆ سەر كوێت، له م پارچه یه ی 

نیمچه سه ربه خۆ  ده سه اڵتێكی  توانرا  كوردستان، 

پێکبهێرنێت، هێزه  هاوپه یامنه  ڕۆژئاواییه كان كه  پێشرت 
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نه بوون،  عێراق  كوردستانی  هاوكاری  و  یارمه تیده ر 

باشووری  به مه ش  نێوچه یه ،  ئه م  پارێزه ری  بوونە  

دراوسێ  واڵتانی  به رامبه ر  خۆی  توانی  كوردستان 

بۆ  بنه ما  به    بوو  ئه زموونه ش   ئه م  و  ڕابگرێت  خۆی 

نوێدا.  عێراقی  له   كوردستان  هه رێمی  ئێستای  ڕۆڵی 

له   هاوپه یامنان  مێژوویی  ڕۆڵی  الوازبوونی  به   به اڵم 

و  ئێران  به هێزی  ده ركه وتنی  و  كوردستان  هه رێمی 

توركیا له  نێوچه كه  و الوازی ڕۆلی عێراق له  پاراستنی 

ساڵه ی  سی  پاراستنی  شیرازەی  هەنووکە  سنوره كانی، 

هه رێمی كوردستان الواز و کەم بەها بووە و پێویستی 

ڕاسته قینه  نیشتامنیی  پیاچوونه وه ی  داڕشتنه وه  و  به  

هه  یه .

ده رباره ی ڕۆژهەاڵتی كوردستانیش )ئێران(، پێش 

ڕاوه ستانی  دوای  ڕوونرت  سۆڤێت،  یه كێتیی  ڕووخانی 

شه ڕی عێڕاق و ئێران، ئه م بزوتنه وه یه  پاڵپشتی سه ره كی 

خۆی )كه  عێڕاق بوو( له  ده ست دا. كوردانی ڕۆژهه اڵت 

هه رێمی  واقعه   له و  زووتر  دی  پارچه كانی  له   جیاواز 

به ڕه چاوکردنی  و  تێگه یشنت  نوێیه   نێوده وڵه تییه   و 

)عێراق(  كوردستان  باشووری  نوێی  ئه زموونی  دۆخی 

و  ڕاگرت  چەکدارانەیان  چاالكییه كی  جۆره   هه موو 

دوورەپەرێزییان له  سنووره كان کرد .

كوردستان  باکووری  بزوتنه وه ی  هه رچه نده  

ڕابردوو  سه ده ی  نه وه ده كانی  سه ره تاكانی  له  

نێوچه   و  سوریا  پشتگیریی  له   سوودوه رگرتن  به  

كوردستان  هه رێمی  توركیا،  سنووری  له   ئارامه كانیان 

كاته ش  ئه و  به اڵم  بینی،  به خۆوه   گه وره ی  هه ڵكشانی 

هه رێمییه كان،  و  نێوده وڵه تی  گۆڕانكارییه   پێشبینیی 

دا،  ئه نقه ره ی  و  كوردستان  كرێكارانی  پارتی  هانی 

١٩٩٣دا  ساڵی  لە  جه الل،  مام  سه رۆك  ناوبژیوانی  به  

بدەن  ئەنجام  بڕێک  ئاگر  بوو،  کوورمتەوداش  گەرچی 

ئه م  هه رچه نده   هەڵگرن.  هه نگاو  ئاشتی  به ره و  و 

هه وڵه  به  هۆكاری جیاواز شكستی پێ هێرنا، به اڵم ئه و 

نێوده وڵه تی  و  هه رێمی  دۆخی  كه   سه ملاند  ڕاستیه ی 

كوردان  درێژخایه نی  چه كداریی  خه باتی  بۆ  چیرت 

بۆ  ئه نقه ره   پاش گووشاری  تایبه ت  به   نابێت ،  گونجاو 

سه ر دیمه شق )ساڵی ١٩٩٨( و ده رپه ڕاندنی ئۆجه الن 

له  سوریا و پاشان دەستگیرکردنی له  كینیا. 

بۆ دوو ده یه ی دواتر، پاش له ده ستدانی پاڵپشتی 

زیاتری  به هێزبوونی  و  كرێكاران  پارتی  بۆ  هه رێمی 

چه كداری  بزوتنه وه ی  توركیا،  ئابووریی  و  سه ربازی 

به شی  و  مایەوە  کەمکاریگەر  و  بێهێز  زیاتر  په كه كه  

توركیا  ده ره وه ی  بۆ   هه ره  زۆری هێزه  سه ربازییه كه ی 

وه ك  په كه كه   چیرت  ئه نقه ره   الی  به مه ش  كشانده وه ، 

نه ما  توركیا  سه ر  بۆ  گه وره   سه ربازیی  هه ڕه شه یه كی 

سنووره كانی  له   هێزه كانی  زۆری  هه ره   زۆربه ی  و 

دوای  په كه كه   شێوه یه   به م  دو ركه وتنه وه ،  توركیا 

نزیكه ی ٤٠ ساڵ له  خه باتی چه كداریی بێوچان، كه وته  

دۆخێكه وه  كه  هێزه  چه كداره كه ی هەنووکە ئه وه نده ی 

توانای  ئه وه نده   ده دات  مانه وه   و  خۆپاراسنت  هه وڵی 

و  سیاسی  كاریگه ریی  و  سه ربازی  ده سپێشخه ری 

سرتاتیژی نه ماوه .

وه ك  نوێیه دا،  سرتاتیژییه   واقعه   ئه م  له به رده م 

عێڕاق  كوردستانی  له   )چ  كوردستانیان  ده رده كه وێت 

داڕشتنه وه ی  به   پێویستیان  توركیا(  یان  ئێران  یان 

كه   خۆیانه ،  ئه منی  و  سیاسی  كاری  به رنامه ی 

ئیقلیمی  هێزه   بەسەر  گۆڕانكارییەی  ئەو  ڕه چاوی 

و  سنور  گرنگە  بكه ن.  هاتووە،  نێوده وڵه تییه كاندا  و 

توانا و ئه ركی نوێ بۆ هێزی نیشتامنیی خۆیان دیاری 

بكه ن، بڕیار له سه ر شێوه ی خه باتی سیاسی وپاراستنی 

پارسه نگی هێزی  بنه مای  له سه ر  ئاسایشی كوردستانی 

سیاسی و سه ربازی نوێ و دروستكردنی هاوپه یامنیی 

نوێ و شێوه ی نوێی تێكۆشانی خۆیان بده ن. 
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توێژینەوەکان
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چەمکى هەڵئاوسان 
شیکردنەوەى بەرزبوونەوەى نرخ و کاریگەرییەکانى 

لەسەر هەرێمی کوردستان

ماستەر لە ئابووری بورهان عەلی محەمەد   
نەبەرد عەبدواڵ شەریف            ماستەر لە ئابووری
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کااڵ  نرخى  لەناکاوى  بەرزبوونەوەى  دیاردەى 

هەرێمى  و  عێراق  لە  خزمەتگوزارییەکان  و 

ساڵەى  دوو  یەک  لەم  دیاردەیەکە  کوردستان، 

پێ  هەستى  هاواڵىت  تاکى  بە  تاک  الى  کۆتایى 

دەکرێت، ئەویش لەبەر خێرا بەرزبوونەوەى نرخ 

لە بازاڕ. کاریگەریى ئەم دیاردەیە زیاتر لەسەر 

هاواڵتییاىن هەرێمى کوردستان دەرکەوتووە، بە 

و  و رسوشتى  خودی  هۆکارى  کۆمەڵێک  هۆى 

دەرەکى. لەم لێکۆڵینەوەیەدا ناساندنێکى گشتى 

پرەنسیپ  دراوە  و هەوڵ  بۆ هەڵئاوسان  کراوە 

و  بکرێتەوە  شی  هەڵئاوسان  پێکهاتەکاىن  و 

هۆکارەکاىن ئەو هەڵئاوسانە بەرزەى لەم سااڵنەى 

دەستنیشان  داوە؛  ڕووی  بەتایبەت  کۆتایى 

بکرێت، هەروەها کاریگەرییەکاىن لەسەر عێراق 

و بەتایبەت هەرێمى کوردستان باس بکرێت.  

چەمکى هەڵئاوسان  

mon- پارە  سەرمایەدارى،   جیهانی  لە   (

سیستمێکی  هەر  کارکردنی  بناغەى   )ey

ڕۆڵی  کە  تایبەتە  کااڵیەکی  پارە  ئابوورییە. 

هاوتایەکی جیهانی دەگێڕێت لە ئاڵوگۆڕی کااڵ 

کارکردی  جەوهەری  خزمەتگوزارییەکاندا.  و 

هێزی  وه ك  وایه،   بەها  کۆگایەکی  وەک  پارە 

کڕین، واتە بڕی ئەو کااڵیانە کە دەتوانرێت بە 

بڕە پارەیەکی دیاریکراو بکڕدرێت؛ هەمیشە بە 

لەم  پڕۆسەیەکی  دەگۆڕێت.  کات  تێپەڕبوونی 

جۆرە لە ئابووریدا پێی دەوترێت “هەڵئاوسان”. 

هەڵئاوسان بە پڕۆسەی بەرزبوونەوەی بەردەوامی 

پێناسە  کڕین  توانای  دابەزینی  و  نرخەکان 

بەرایی

لەمڕۆدا گەیشنت بە گەشەی ئابووری لەگەڵ 

ئامانجی  لە  بەردەوام  نرخەکان،  سەقامگیریی 

گەورەکانە  ئابوورییە  سیاسەتە  سەرەکیی 

هەموو  لەنێو  جیهان.  واڵتانی  زۆربەی  بۆ 

جەختکردنەوە  هەروەها  تردا،  هۆکارەکاىن 

بەڕێوەبردنی  لە  نرخەکان  لەسەر سەقامگیریی 

سیاسەتی دراودا بە ئامانجی پێشخستنی گەشەی 

بەهێزکردنی  هەروەها  و  بەردەوام  ئابووریی 

هێزی کڕینی دراوی ناوخۆییە. لەدواى جەنگى 

هەڵئاوسان  دیاردەى  دووەمەوە،  جیهانیى 

و  پێشکەوتوو  دەوڵەتاىن  لە  زۆرێک  بەرۆکى 

هەڵئاوسانیش  گرتووە.  تازەگەشەسەندووی 

کااڵ  نرخى  بەرزبوونەوەى  لە  خۆى  بەگشتى 

ئاسەوارە  دەبینێتەوە.  خزمەتگوزارییەکان  و 

سێکتەرە  کۆى  لەسەر  هەڵئاوسان  خراپەکاىن 

الى  ترىس  واڵتان،  کۆمەاڵیەتییەکاىن  و  ئابووری 

لە  کردووە.  دروست  واڵتانە  ئەو  حکومەتەکاىن 

هەڵئاوسان  کۆنرتۆڵی  ڕابردوودا،  دەیەی  ماوەی 

دراو  سیاسەتی  سەرەکیی  ئامانجی  بووەتە 

لە  هەنگاوە  ئەم  ڕۆژئاوادا.  ئابوورییەکانی  لە 

توندی  ڕەگوڕیشەی  دراودا  سیاسەتی  داڕشتنی 

ئابووریناسان  لە  لەو ڕووەوە هەیە کە زۆرێک 

بۆچوونیان  هەمان  سیاسەمتەداران  هەروەها  و 

ئەم  بۆ  زۆرە،  هەڵئاوسان  تێچووی  کە  هەیە 

هەڵئاوسان  هێشتنەوەی  وایە  پێیان  مەبەستە 

بەدەستهێناىن  ڕووی  لە  کۆنرتۆڵدا  لەژێر 

دەبێت.  سوودی  داهاتوودا  لە  زیاتر  داهاتی 
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دەکرێت. بە واتایەکی تر: بەرزبوونەوەی گشتی 

و بنکەفراوانی نرخی کااڵ و خزمەتگوزارییەکان 

سەرەکیی  ئامانجی  درێژخایەندا.  ماوەی  لە 

نرخەکانە،  جێگیرکردنی  ناوەندییەکان  بانکە 

پارەی  کڕینی  توانای  و  یەکپارچەیی  پاراستنی 

خەڵکە. باوترین نیشاندەری هەڵئاوسان، تێکڕای 

و  کااڵ  لە  سەبەتەیەک  نرخی  لە  گۆڕانکاری 

تێپەڕبوونی  بە  بەکاربەرەکاندا  خزمەتگوزارییە 

کات دەپێوێت. لەبەر ئەوەى بەکاربەر بەگشتى 

ڕۆژ دواى  نرخەکان دەکات  بەرزى  بە  هەست 

هەڵئاوسان  زاراوەى  بۆ  تێگەشتنى  کەواتە  ڕۆژ 

ئاسانرتە)1(. 

هەڵئاوسان بریتییە لە ڕێژەی بەرزبوونەوەی 

نرخەکان لە ماوەیەکی دیاریکراودا. هەڵئاوسان 

وەک  فراوانە،  پێوەرێکی  گشتی  شێوەیەکی  بە 

بەرزبوونەوەی گشتیی نرخەکان، یان زیادبوونی 

تێچووی ژیان لە واڵتێکدا)2(. ڕەنگە هەڵئاوسان 

بە “ڕەوتێکی بەرزبوونەوەی بەردەوام لە ئاستی 

نرخی  نەک  بکرێت،  پێناسە  نرخەکاندا  گشتیی 

وەک  هەڵئاوسان  کااڵ”.  دوو  یان  یەک  تەنها 

ئاستی  لە  بەرچاو  و  بەردەوام  “بەرزبوونەوەی 

تر:  واتایەکی  بە  نرخەکان”.  تێکڕای  یان  گشتی 

هەڵئاوسان دۆخێکە لە بەرزبوونەوەی نرخەکان، 

بەاڵم نرخێکی بەرز نییە)3(. 

و  ئابووریی  دیارده یه كی  هەڵئاوسان 

گرنگی  جێگەیەکی  هەمیشە  كه   کۆمەاڵیەتییه  

لە زانستی ئابووریدا داگیر کردووە و بەردەوام 

ڕەوتێکی  پڕۆسەیە  ئەم  پێیەی  بەو  دەبێت، 

واڵتانی  هەموو  لە  و  تایبەمتەندە  بەردەوام 

پێوەرێکی  ئاستەکەی  دەدات.  ڕوو  جیهاندا 

و   واڵتێک  هەر  بۆ  گەورەیە  ئابووریی  تایبه تی 

لەسەر  دەکات  دیاری  هەڵئاوسان  کاریگەریی 

کۆمەڵگا  و  هاواڵتییەک  هەر  خۆشگوزەرانیی 

ئابووری.  لەسەر گەشەی  و هەروەها  بەگشتی 

ئەگەر ڕێژەكه ی لەنێوان 0 بۆ %10 لە ساڵێکدا 

بێت، ئەوا کاریگەرییەکەی ڕادەیەک ئاساییە و 

لەگەڵ هەر الدانێکدا كه  زیاد بێت له و ڕێژە یه؛  

کە  ئەوەی  هۆکارەکانی  بۆیە  نەرێنی.  دەبێتە 

ڕێژەی هەڵئاوسان لە مەودای گونجاو تێپەڕێت 

و شێوازەکانی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم دیاردەیە 

بەردەوام بووەتە هۆی گفتوگۆ و ناکۆکیی نێوان 

چەند  بۆ  واڵتان  پێشەنگەکانی  ئابووریناسە 

دامەزراندنی  زانایان  ساڵ.  مەبەستی  سەد 

تیۆرییە  گریامنە  و  بنەما  متامنەپێکراوی  پلەی 

و  ڕووداو  بەو  سەبارەت  جۆراوجۆرەکانە 

بارودۆخانەی کە دەبنە هۆی ڕێژەیەکی بەرزی 

دابەزینی توانای کڕینی پارە)4(. 

هۆکارەكانی هەڵئاوسان

یەکەم: هەڵئاوسان لە دەرئەنجامى قەبارەى 

خواست، یان ئەوەى پێى دەوترێت هەڵئاوساىن 

ڕاکێشاىن خواست.

دەرئەنجامى  لە  کە  هەڵئاوسانەیە  ئەو 

لەبەرانبەر  نەختى  قەبارەى خواستى  زیادبووىن 

بەجێگیرى خستنەڕووى کااڵ و خزمەتگوزارییەکان 

دەردەکەوێت، بە گوزارشتێکى تر: دەرئەنجامى 

و  تاک  الی  نەخت  قەبارەى  زیادبووىن 
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و  کااڵ  قەبارەى  جێگیریى  و  دامەزراوەکان 

خزمەتگوزارییە فەراهەمبووەکاىن ناو کۆمەڵگە، 

ئەم جۆرە هەڵئاوسانە دەردەکەوێت، واتە بڕێکە 

زۆر نەخت لەبەرانبەر بڕێکى کەمى کااڵ لە بازاڕ، 

ئەمەش هەڵکشاىن بەردەوام و ڕوو لەزیادبووىن 

نرخەکاىن لێ دەکەوێتەوە. 

دووەم: هەڵئاوساىن تێچوون 

دەرئەنجامی  لە  هەڵئاوسانە  جۆرە  ئەم 

یان  بەرهەمهێنەران  لە  هەندێک  هەوڵەکاىن 

پێکەوە  هەردوکیان  یان  کرێکاران،  سەندیکاى 

بەرهەم  نرخەکاىن  کاتێک  دەبێت،  دروست 

بۆ  دەکەنەوە  بەرز  خزمەتگوزارییەکان  و 

زیاتر  ئاسایى  کێبڕکێى  ئاستى  لە  کە  ئاستێک 

تێکڕاى  بەدواى  بەرهەمهێنەرانە  ئەو  بێت. 

کرێکارەکان  وە  دەگەڕێن،  قازانجدا  بەرزترین 

ئارەزووى کرێیەکى بەرزتر دەکەن، هەردووکیان 

تێچووەکاىن  بەرزبوونەوەى  هۆکارى  دەبنە 

بەرهەمهێنان، بەدوایدا ئاستى گشتیى نرخەکان 

لە  هەڵئاوسانە  جۆرە  ئەم  هەڵدەکشێت. 

دەرئەنجامى هەڵکشاىن تێچووەکان دەکەوێتەوە. 

سێیەم: هەڵئاوساىن هاوبەش

هەردوو  دەرئەنجامى  هەڵئاوسانە  ئەم 

لە سەرەوە  یەکەم و دووەم کە  هۆکارى خاڵى 

باس کراوە، پێکەوە بەدیار دەکەون. هەڵئاوساىن 

ماناى  بە  تێچوون،  هەڵئاوساىن  و  خواست 

زیادبوونی قەبارەى نەختى ئاڵوێرکراوى دەستى 

قەبارەى  گۆڕاىن  بەبێ  دامەزراوەکان  و  تاک 

بەرهەمهێنان، واتە ئاستى بەرهەمهێنان جێگیرە 

زیادبووىن  بە  پەیوەستە  کاتیشدا  هەمان  لە  و 

تێچووىن هەندێک لە هۆکارەکاىن بەرهەمهێنان، 

هەڵکشاىن  یان  کرێ  بەرزبوونەوەى  وەک 

نرخەکاىن زەوى یان زیادبووىن نرخەکاىن سوودى 

هتد،  خاو...  کەرەستەى  گرانبووىن  یان  بانکى، 

بەرزبوونەوەى  هۆکارى  دەبنە  ئەوانە  هەموو 

ئاستى گشتیى نرخى کااڵ و خزمەتگوزارییەکان. 

چوارەم: هەڵئاوساىن هاوردە

کە  بەوەى  نارساوە  هەڵئاوسانە  جۆرە  ئەم 

کااڵ  نرخەکاىن  بەردەوامى  و  خێرا  زیادبووىن 

جلوبەرگى  وەک:  کۆتاکانە،  خزمەتگوزارییە  و 

ئامادە، خۆراکى ئامادەکراو، پێاڵوى هاوردەکراو 

بەتایبەت  دەوڵەتان  واتە  واڵت،  دەرەوەى  لە 

دەوڵەتاىن گەشەسەندوو ئەم هەڵئاوسانە وەک 

لە دەرەوە هەیە بۆ ناو ئابوورییەکەیان هاوردەى 

بێتەوە،  بەرز  نەوت  نرخى  منوونە:  بۆ  دەکەن، 

بەرهەمهێناىن  تێچووىن  زیادبووىن  هۆى  دەبێتە 

واڵىت بەرهەمهێن و پاشان ئەم کااڵیە بە نرخێکى 

بەرزتر دەچێتە واڵىت هاوردە)5(. 

جۆرەکاىن هەڵئاوسان 

هەڵئاوسان لەسەر بنەمای ڕێژە جیاوازەکانی، 

پۆلێن کراوە بۆ ئەم جۆرانەی خوارەوە:

١. هەڵئاوسانی خەزان: هەڵئاوسانی خەزان 

هەڵئاوسانی  یان  سووک  هەڵئاوسانی  بە  کە 

نزم نارساوە، ئاماژەیە بۆ ئەو جۆرە هەڵئاوسانە 

خاو  زۆر  نرخەکان  بەرزبوونەوەی  کاتێک 

سووکرتین  خەزان.  یان  خشۆک  وەک  دەبێت، 

جۆری هەڵئاوسانە کە سااڵنە کەمرت لە )٣٪(ە. 
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ئەگەر  درێژخایەن:  هەڵئاوسانی   .2

درێژتر  ماوەیەکی  بۆ  خەزان  هەڵئاوسانی 

دەوترێت  پێی  جار  زۆر  ئەوا  بێت،  بەردەوام 

دەوترێت  پێی  بۆیە  درێژخایەن.  هەڵئاوسانی 

درێژخایەن، چونکە ئەگەر ڕێژەی هەڵئاوسان بۆ 

ماوەیەکی درێژتر بەردەوام بێت لە گەشەکردن 

هۆی  ببێتە  لەوانەیە  دابەزینێک،  هیچ  بەبێ 

هەڵئاوسانی زیادە.

کاتێک  خێرا:  یان  ڕۆیشنت  هەڵئاوسانی   .3

نرخەکان بە شێوەیەکی مامناوەند بەرز دەبنەوە 

کە زیاترە لە %3، بەاڵم کەمرت لە %10 لە ساڵێکدا، 

پێی دەوترێت هەڵئاوسانی ڕۆیشنت یان خێرا. 

4. هەڵئاوسانی ڕاکردن: خێرابوونی خێرا لە 

ڕێژەی بەرزبوونەوەی نرخەکان، بە هەڵئاوسانی 

هەڵئاوسانە  جۆرە  ئەم  دەبرێت.  ناو  ڕاکردن 

کاتێک ڕوو دەدات کە نرخەکان بە ڕێژەی زیاتر 

لە %10 لە ساڵێکدا بەرز دەبنەوە. 

5. هەڵئاوسانی خێرا: هەڵئاوسانی خێرا کە بە 

هەڵئاوسانی بازدان نارساوە، کاتێک ڕوو دەدات 

کە نرخەکان بە ڕێژەی هەڵئاوسانی دوو ژمارەیی 

یان سێ ژمارەیی بەرز ببنەوە کە زیاتر لە )20%(

ە، بەاڵم کەمرت لە %1000 لە ساڵێکدا. 

6. هەڵئاوسانی زیادە: کاتێک نرخەکان بە 

دەبنەوە  بەرز  مەترسیدار  بەرزی  ڕێژەیەکی 

یان چوار  هێندە  ڕێژەی هەڵئاوسانی چوار  بە 

ئەوا  لە ساڵێکدا،  لەسەرووی 1000%  ژمارەیی 

بە هەڵئاوسانی زیادە ناو دەبرێت)6(. لە کاتی 

خراپرتین سیناریۆی هەڵئاوسانی زۆردا، بەهای 

زیانلێکەوتوو  واڵتێکی  نیشتامنیی  دراوی 

نزیکەی بۆ سفر کەم دەبێتەوە. پارەی کاغەزی 

بە  دەکەن  دەست  خەڵک  و  دەبێت  بێبەها 

تەنانەت  یان  زیو،  و  زێڕ  بە  یان  بازرگانیکردن 

ئاڵوگۆڕی  بازرگانیی  سیستمی  جار  هەندێک 

منوونەی  خراپرتین  دوو  دەهێنن.  بەکار  کۆن 

هەڵئاوسانی زۆر کە لە مێژووی جیهاندا تۆمار 

 ١٩٤٦ ساڵی  لە  هەنگاریا  کە  ئەوانەن  کراون، 

لە   )٢٠٠٤-٢٠٠٩( ماوەی  لە  زیمبابۆی  و 

سەردەمی ڕژێمی ڕۆبەرت مۆگابیدا ئەزموونی 

کردووە)7(. 

هەڵئاوسان  هۆکارەکان:  بنەمای  لەسەر 

لەسەر بنەمای هۆکارە جیاوازەکانی پۆلێن کراوە 

بۆ ئەم جۆرانەی خوارەوە:

خواست-ڕاکێشان:  هەڵئاوسانی   .1

بە  کە  داواکاری-ڕاکێشان  هەڵئاوسانی 

کاتێک  نارساوە،  زیادە  داواکاریی  هەڵئاوسانی 

ڕوو دەدات کە کۆی خواست لەسەر کااڵیەک یان 

خزمەتگوزارییەک لە کۆی دابینکردن زیاتر بێت. 

بە واتایەکی تر: کاتێک خواستی کۆی گشتی بۆ 

وەبەرهێنان  -بەکاربردن،  مەبەستەکان  هەموو 

دابینکردنی  لە  حکومەت-  خەرجییەکانی  و 

ئەوا  بێت،  زیاتر  ئێستا  نرخەکانی  بە  کااڵکان 

خواست-ڕاکێشان.  هەڵئاوسانی  دەوترێت  پێی 

هەڵئاوسانی خواست-ڕاکێشان، دۆخێک دروست 

بەم شێوەیە  ئابووریناسان  دەکات کە زۆر جار 

کااڵیەکی  بەدوای  زۆر  پارەی  دەکەن:  وەسفی 

کەمدا دەگەڕێت. 
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کاتێک  تێچوون:  پاڵنانی  هەڵئاوسانی   .2

نرخەکان بەرز دەبنەوە بە هۆی گەشەسەندنی 

تێچووی بەرهەمهێنانی کااڵ و خزمەتگوزارییەکان، 

نارساوە.  تێچوون  پاڵنانی  هەڵئاوسانی  بە  ئەوا 

بە  هەروەها  تێچوون،  پاڵنانی  هەڵئاوسانی 

“هەڵئاوسانی نوێ”ش نارساوە. 

هەڵئاوسانی  دەگمەىن:  هەڵئاوسانی   .3

کااڵ  بە هۆی شاردنەوە و کۆکردنەوە  دەگمەىن 

لەالیەن بازرگانانی بێویژدان و بازرگانانی ڕەشەوە 

ڕوو دەدات، بە جۆرێک کە کەمیی دەستکرد لە 

خۆراک،  دانەوێڵەی  وەک  سەرەکییەکانی  کااڵ 

بەنیازی  بکەن،  دروست  هتد؛  سپی...  نەوتی 

فرۆشتنیان تەنها بە نرخێکی بەرزتر، بۆ ئەوەی 

قازانجی گەورە بەدەست بهێنێت. 

هەڵئاوسانی  پێکهاتەیی:  هەڵئاوسانی   .4

پێکهاتەیی ئەو جۆرە هەڵئاوسانەیە کە زۆر جار 

لە واڵتانی تازەپێگەیشتوودا ئەزموون دەکرێت، 

کە بە هۆی پتەویى پێکهاتەکاىن وەک کۆسپەکاىن 

سەرچاوەکان،  سنوورداربوونی  کشتوکاڵ، 

هتد؛  و...  بیانی  دراوی  ئاڵوگۆڕی  کۆسپەکاىن 

دروست دەبێت)8(. 

ئاسەوارەكانی هەڵئاوسان لەسەر سێکتەرە 

ئابوورى و کۆمەاڵیەتییەکان: 

واڵتەکەى  دراوى  بە  تاک  متامنەى   -1

زۆرى  بەشێکى  ئێستا  منوونە  بۆ  دەبێت،  الواز 

دراوە  زیاتر  خێزانەکان  داهاىت  پاشەکەوىت 

قورسەکانە تا دینارى عێراقی. 

پاشەکەوت الواز دەبێت،  بۆ  هاندان   -2

کڕینى  هێزى  واڵت  دراوى  بەهاى  چونکە 

دابەزیوە و ئەوەى جاران پاشەکەوت دەکرا ئێستا 

دەبێت بەرزیى نرخی کااڵى پێ پڕ بکەیتەوە. 

و  زیادبووىن خەرجییەکاىن حکومەت   -3

)هەناردە  تەرازووپێدان  هەروەها السەنگکردىن 

و هاوردە(، خواست لەسەر هاوردە زیاد دەکات.

زیاد  ناوخۆیى  بەرهەمى  تێچووى   -4

دەکات، ئەمەش هەناردەى واڵت الواز دەکات، 

ئەنجامیش کێبڕکێى بازاڕى دەرەوە الواز دەبێت.

پارەکان  خاوەن  زیاتر  هەڵئاوسان   -5

هاوردە  کااڵى  و  بازرگاىن  سەوداکاریى  بەرەو 

بەرەو کەرتە گرنگەکاىن  و خانووبەرە دەبات و 

ئابوورى خاو دەکاتەوە.

بۆ  دەکات  دروست  زۆر  کێشە   -6

زۆرى  کاىت  ئیشەکانیان  وەبەرهێناىن  و  کۆمپانیا 

لەسەریان  تێچوو  هەڵئاوسان  چونکە  دەوێت، 

بۆ  خەماڵندنیان  پێشرت  چونکە  دەکات،  زیاد 

تێچوونەکانیان کردووە. 

داهاتە  لەسەر  کاریگەریى  زۆرترین   -7

فریاى  داهاتیان  ئەوانەىش  و  هەیە  جێگیرەکان 

زیادبووىن نرخ ناکەوێت، بۆ منوونە مووچەخۆر 

داهاىت جێگیرە و ئەو داهاتەى هەیەىت، فریاى 

زیادبووىن نرخەکاىن بازاڕ ناکەوێ.

سوود  ڕێژەی  لەسەر  کاریگەریی   -8

بەرزبوونەوەی  کاریگەریی  هۆی  بە  ده بێت، 

نرخەکان خواستی قەرزوەرگرەکان بۆ قەرزکردن 

پارەی  لەسەر  خواست  بەمەش  دەکات،  زیاد 

قەرزکراو زیاد دەکات)9(. 
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سوودەکاىن کەمکردنەوەى هەڵئاوسان: 

کەم  نادڵنیایی  هەڵئاوسان،  کەمیی  یەکەم: 

دەکاتەوە. ئیلهامبەخشە بۆ داهاتووى سەرمایە 

و وەبەرهێنانی درێژخایەن پەرە دەسەنێت. ئەم 

سەرچاوەیەکی  دەتوانێت  وەبەرهێنانە  جۆرە 

بێت،  داهات  گەشەی  و  بەرهەمهێنان  گرنگی 

لە  نوێیەکان  تەکنەلۆژیا  کاتێک  بەتایبەت 

وەبەرهێناندا بەرجەستە دەکرێن. 

بەاڵم  جێگیر،  و  نزم  هەڵئاوسانی  دووەم: 

و  دەکات  دروست  ڕێژەیی  نرخێکی  ئەرێنی، 

تێچووىن  ئەمەش  دەکات.  شەفافرت  گۆڕانکاری 

بەاڵم  دەکاتەوە،  کەمرت  زانیارى  بۆ  گەڕان 

هەڵئاوساىن بەرز تێچووى زانیارى زیاد دەکات.

 سێیەم: هەڵئاوسانی نزم و جێگیر یارمەتیی 

پاراستنی بەهای ڕاستەقینەی داهاتی دوای باج 

دەدات، كە ئەمەش هاندەری باىش وەبەرهێنان 

و پاشەکەوتکردنە. 

زیاتر  جێگیر  و  نزم  هەڵئاوسانی  چوارەم: 

داراییەوە  کەرتی  سەقامگیریی  بە  پەیوەندیی 

باشە  پشتگیرییەکی  و  دڵنیایى  ئەمەش  هەیە، 

هەروەها  واڵت.  ئابووریی  سەقامگیریی  بۆ 

هەڵئاوسانی جێگیر ئەو مەترسییانە کەم دەکاتەوە 

کە  دەبنەوە  داراییەکان  ناوەندە  ڕووبەڕووی  کە 

خاوەنی سەروەت و سامانی زۆر و درێژخایەنن)10(. 

بۆچی جیهان دووچاری هه ڵئاوسانێکى 

گەورە بووەوە لەم کۆتاییانەدا؟

جیهاىن ئەمڕۆ بەگشتى تووىش هەڵئاوسان 

کێشە  ئەم  بەدەست  واڵتان  زۆربەى  و  بووە 

بەهێزی  زەبری  دەناڵێنن.   ئابوورییەوە 

هەڵئاوسان بۆ کۆمەڵەیەکی بەرفراوانی کااڵ و 

بەکاربەردا،  سەبەتەی  لە  خزمەتگوزارییەکان 

بووە هۆی بەرزبوونەوەی ڕێژەیەکی پێوانەیی 

هەڵئاوسان لە مانگی حوزەیرانی ٢٠٢٢، کە لە 

٩.٦% لە یەکێتیی ئەورووپا و ٨.٦% لە ناوچەی 

بە  سەرەکی  شێوەیەکی  بە  کە  وەستا،  یۆرۆ 

هۆی نرخی وزە و خۆراکەوە بووە، کە وزە بە 

ڕێژەی %42 و خۆراک %8.9 بەرز بووەتەوە. 

پێشبینی دەکرێت هەڵئاوسان بۆ ماوەیەک بە 

شێوەیەکی بەرچاو بە بەرزى مبێنێتەوە.

ڕابردوودا،  دەیەی  پێنج  بۆ  چوار  لە 

دابەزیوە،  جیهاندا  سەرانسەری  لە  هەڵئاوسان 

ساڵی  لە   2.6% بۆ   1974 ساڵی  لە   16.6%

2017 دابەزیوە. لە ساڵی ٢٠٠٠دا، هەڵئاوسانی 

جیهانی لە ئاستێکی نزم لە مێژوودا جێگیر بوو. 

هەڵئاوسان  دەرئەنجامەکانی  باشرتبوونی  ئەم 

ئابوورییە  گۆڕانکارییە  لە  زۆری  بەشێکی 

لەوانە:  گرتووە،  سەرچاوەی  پێکهاتەییەکانەوە 

باشرتبوونی چوارچێوەی سیاسەتی دراو و دارایی 

و هەروەها ئازادکردنی بازرگانیی نێودەوڵەتی و 

دارایی)11(. 

بەگشتى هۆکارەکاىن هەڵئاوسان لە جیهاندا 

لەم خااڵنەى خوارەوەدا خۆى دەبینێتەوە:  

بازاڕەکاىن  لە  خواست  زیادبووىن  یه كه م: 

ڕێوشوێنانەى  و  ئاسەوار  ئەو  لەپاش  جیهاندا 

لە  خۆى  کە  کۆرۆنا،  پەتاى  بۆ  بەر  گیرانە 

و  کارگەکان  داخستنى  و  سنووردارکردن 
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کەمبوونەوەى بازرگانیى نێودەوڵەىت بینییەوە و 

سەرئەنجام گرانبووىن کااڵ و خزمەتگوزارییەکاىن 

بەدوادا هات.  

وزە  نرخى  بەرزبوونەوەى  دووەم: 

نەوت...هتد،  و  غاز  وەک:  بەکارهاتووەکان، 

نرخى  ئۆکرانیا،  و  ڕووسیا  شەڕى  ئەنجامى  لە 

هۆی  بە  تێپەڕاند،  دۆالرى   120 سەروو  نەوت 

گواستنەوە  کرێى  ڕاستەوخۆ  گرانبوونەش  ئەم 

ئاسیا و  لەنێوان  زۆر بەرز بوونەوە بە جۆرێک 

ئەورووپا نرخی یەک بارهەڵگر زیاتر لە 15 هەزار 

دۆالر چووەتە سەرى، لە ئەنجامى ئەمەش نرخى 

کااڵکانی بازاڕ زۆر بەرز بوونەوە.   

لە  کار  هێزى  زۆرى  بەشێکى  سێیەم:   

کۆرۆناوە،  هۆى  بە  دران  لەدەست  کارگەکان 

کارگەکان ناچار بۆ پڕکردنەوەى ئەو بۆ شاییەى 

بۆ  و  دەدا  زیاتریان  کرێیەکى  بووە  دروست 

پڕکردنەوە ئەو تێچوونەش نرخى کااڵکانیان زیاد 

کرد. 

لە  ڕووسیا  و  ئۆکرانیا  پێگەى  چوارەم: 

بەگشتى،  دانەوێڵەکان  بەرهەمهێناىن  ڕووى 

کااڵکاىن  نرخى  کاریگەرە  ئەوەندە  پێگەیەکى 

هۆى  بە  چونکە  کرد،  گرانرت  جیهاندا  لە 

و  گەنم  هەناردەى  نێوانیان  شەڕەى  ئەو 

ئەو  کە  بووەوە  کەم  زۆر  تر  دانەوێڵەکاىن 

بەرهەمهێناىن  سەبەتەى  بە  واڵتە  دوو 

دەهێرنێت،  ناویان  جیهان  خۆراکى 

واڵىت  هەندێک  لەسەر  کاریگەریى  هەروەها 

چونکە  دانا،  دانەوێڵە  ترى  بەرهەمهێنەرى 

واڵتەکەیان  داهاتووى  لەسەر  هەبوو  ترسیان 

و بەگشتى هەناردەیان سنووردار کرد.   

واڵتان  بودجەى  زۆرى  بەشێکى  پێنجەم: 

باجى سەر کااڵى هاوردەیە و زۆر جار  لەسەر 

ئامانجى  ڕاستە  هاوردە  باجى  سەر  زیادکرىن 

ئابووریى لە پشتە و بۆ پڕکردنەوەى کورتهێنان و 

هەندێک جار پارێزگارى لە بەرهەمى ناوخۆیە، 

بەاڵم دیوێکى ترى هەیە، ئەویش نرخى کااڵ و 

ئەوەشدا  لەگەڵ  دەکاتەوە.  بەرز  شتومەکەکان 

لە  کە  باران،  كەمیی  و  بەبیابانبوون  دیاردەی 

گرتووە  واڵتاىن  لە  بەشێک  بەرۆکى  ئێستادا 

گشتی  بە  و  بەرهەمهێنان  كەمی  بووەتە هۆی 

ماددە خۆراکییەکانی کەم کردووەتەوە.   

شەشەم: زیادبوونی بڕی پارە، یان زیادبوونی 

نێوان  ناهاوسەنگیی  یان  خەرجییەکان، 

زیادبوونی  یان  پاشەکەوتکردن،  و  وەبەرهێنان 

تێچوونەکان؛ بەشدارن لە بەرزبوونەوەی ئاستی 

گشتیی نرخەکان.

بە  چەندە  هەر  هەڵئاوسان  حەوتەم: 

لە  بەاڵم  دراوییە،  دیاردەیەکی  خۆی  رسوشتی 

ئابوورییە.  ناهاوسەنگیی  ڕاستیدا ڕەنگدانەوەی 

ناهاوسەنگییەیە  ئه و  ڕەنگدانەوەی  هەڵئاوسان 

كه  لەنێوان خواستی گشتی و خستنه ڕووی گشتی 

)کااڵ و خزمەتگوزارییەکان( دێته  ئاراوه )12(.

بەشداریکردنی  کەمبوونەوەی  هەشتەم: 

باجه وه  ده ست حكومه ت  له   ئه و داهاته ی كه  

خەرجییە  دارایی  دابینکردنی  بۆ  ده كه وێت 

گشتییەکان)13(.
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چارەسەرەکان بۆ کەمکردنەوەى 

دیاردەى هەڵئاوسان 

چارەسەرکردنی هەڵئاوسان سادەوساکار نییە 

بەرەنگاربوونەوەى  ڕێوشوێنەکاىن  جار  زۆر  و 

کاریگەریى خراپ لەسەر ئابووریى واڵت بەجێ 

دەهێڵێت و پێویستى بە وریاییەکى زۆر هەیە، 

بەاڵم  بکرێت،  چارەسەر  بەتەواوى  ناتوانرێت 

ڕێوشوێنەکاىن بۆ سنووردارکردن و کەمکردنەوەى 

واڵت  ئابووریى  لەسەر  کاریگەرییەکانیەىت 

سنووردارکردنی  بۆ  بەگشتى.   هاواڵتییان  و 

ڕێوشوێنی  چه ند  به   پێویستی   هەڵئاوسان،  

تایبەتە کە بەکورىت ئاماژەیان پێ دەدەین: 

کە  ڕێگایانەى  لەو  یەکێک  یەکەم: 

لە  ڕوو  دیخەنە  چارەسەر  وەک  ئابوورىناسان 

خەرجییەکانی  پێویستە  هەڵئاوساندا،  کاتی 

حکومەت سنووردار بکرێن)14(.

بانکە  واڵتدا  هەندێک  لە  دووەم: 

دراوی  بە  ناوخۆییەکانیان  دراوە  ناوەندییەکان 

منوونه:  واڵتانی  بۆ  دەبەستنەوە،  دیکەوە 

ئەمەریکییەوە  دۆالری  بە  دراوەکانیان  کەنداو 

لەژێر  دراوییەکانیان  سیاسەتە  و  دەبەستنەوە 

ناوەندیی  بانکی  سیاسەتەکانی  کاریگەریی 

کاریگەرییەکاىن  ئەوەى  بۆ  ئەمەریکادایە، 

دۆالر  چونکە  بێت،  کەمرت  هەڵئاوسان 

ئەمەریکاى خاوەن گەورەترین ئابووریى جیهان 

خاوەندارێتیى دەکات. 

ڕەنگە  حاڵەتدا  هەندێک  لە  سێیەم: 

حکومەت ڕاستەوخۆ خۆی نرخ دابنێت، ئه مه ش 

زیاتر  له وه   هاواڵتی  كه   ده بێت  كاتێكدا  له  

بەرگەی به رزبوونه وه ی نرخه كان نه گرێت)15(. 

چارەسەرکردنی  له   تر  یه كێكی  چوارەم: 

توانای  الوازیی  و  هەڵئاوسان  کاریگەرییەکانی 

کەرىت  و  دەوڵەت  لەسەر  هاواڵتییان،  کڕینی 

مووچە  و  كرێ  ئاستی  كه   پێویسته   تایبەت 

ڕێژەی  لە  بەرزتر  ڕێژەیەکی  بە  بكەنەوە  به رز 

هەڵئاوسان.

ڕسوماتی  و  باج  کەمکردنەوەی  پێنجەم: 

گومرگی کە بەسەر کااڵ و خزمەتگوزارییەکاندا 

كه   هاوردەکراوەکان  بەتایبەتی  دەسەپێرنێت، 

تێچوون کەم دەکاتەوە و به مه ش توانای کڕینی 

تاکەکان و خێزانەکان زیاد ده بێت.

کەمکردنەوەی ئەو قۆرخکارییەی  شەشەم: 

کە لەالیەن هەندێک له  کۆمپانیاكانه وە پراکتیزە 

کەمکردنەوەی  هۆی  ده بێته   کە  دەکرێت 

کردنەوەی  ڕێگەی  لە  ئه مه ش  هەڵئاوسان، 

ڕووی  بە  ئابوورییەکان  کەرتە  ده رگای 

کێبڕکێكاراندا و هاتنەناوەوەی بەرهەمهێنەرانی 

زیادبوونی  ڕوونه   ئه وه ش  بازاڕەکان،  بۆ  نوێ 

له   توانای کێبڕکێ، شوێنه واری ئه رێنیی ده بێت 

كه مكرنه وه ی نرخی ئەو کااڵ و خزمەتگوزارییانەی 

کە پێشکەشی دەکەن)16(.

سوود  بانکى.  سوودى  تێکڕاى  حەوتەم: 

لە  وەرىدەگرن  بانکەکان  کە  زیادەیە  بڕە  ئەو 

پارانەى  خاوەن  بەو  دەیدەن  و  قەرزوەرگر 

عادەتەن  دادەنێن،  ئەوان  لەالى  سپاردەکانیان 

بانکی ناوەندى نرخى سوودى بانکى دەسەپێنێت 
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کاىت  لە  واڵت.  ئابووریى  هەلومەرجی  پێى  بە 

هەڵئاوساندا پارەیەکى زۆر لە بازاڕدا هەیە، بۆ 

زۆرەى  پارە  ئەو  هەڵلووشینى  و  کەمکردنەوە 

بەرز  بانکى  سوودى  نرخی  حکومەت  بازاڕ، 

دەکاتەوە بە ئامانجى ئەوەى هاىن خەڵک بدات 

ئەو  چارەسەرى  و  بانک  بۆ  ببەن  پارەکانیان 

دۆخەى بازاڕ بکات. 

کاریگەرییەکاىن هەڵئاوسان لەسەر کوردستان

ئەوەى کوردستان هێشتا هەرێمێکە  لەبەر 

ئابوورى  کێشەیەکی  جۆرە  هەر  و  عێراق  لە 

ڕاستەوخۆ  کوردستانیش  بکات،  عێراق  لە  ڕوو 

لەبەر  عێراق  دەکەوێت.  بەر  کاریگەرییەکەى 

زۆربەى  بۆ  هاوردەکارە،  واڵتێکى  ئەوەى 

دەرەوە  بە  پشت  خزمەتگوزارییەکان  و  کااڵ 

ناردەىن کە زۆر  تاکە سەرچاوەى  و  دەبەستێت 

بە  وەستاوە،  لەسەر  عێراقی  ئابووریى  و  دیارە 

واڵتاىن  نەوت.  لە  بریتییە   %90 زیاد  ڕێژەى 

ئابووریى  ڕەحمى  لەژێر  هەمیشە  هاوردەش 

واڵىت هەناردەکارە و هەندێک جۆرى هەڵئاوسان 

بۆ  عێراق،  ناوخۆى  بۆ  دەگوازرێتەوە  بەئاساىن 

هەمان  کااڵکان،  نرخى  بەرزبوونەوەى  منوونە 

کاریگەرییش دەکاتە سەر هەرێمى کوردستان. 

بەرانبەر  عێراقی  دینارى  بەهای  دابەزاندىن 

عێراقەوە،  حکومەىت  لەالیەن  تر  دراوەکاىن  بە 

بە بیانووى پڕکردنەوەى کورتهێنان و ڕزگارکردىن 

کە  هۆکارانەی  لەو  یەکێکە  عێراق،  ئابووریى 

کردەوە  بەرز  خزمەتگوزارییەکاىن  و  کااڵ  نرخى 

کااڵکان  زۆربەى  چونکە  هەرێم،  و  عێراق  لە 

کااڵى  نرخى  و  دەکرێن  هاوردە  دەرەوە  لە 

هاوردەش بەگشتى بە دۆالرە، ئەمەش نرخێکى 

سەرئەنجام  و  هاواڵىت  لەسەر  دەکەوێت  زیاتر 

هەڵئاوساىن نرخەکاىن لێ کەوتەوە. 

ئاسایى  مافێکى  و  حەق  بەرزکردنەوە  پلە 

پلە  ئەم  دەوڵەتە،  فەرمانبەراىن  یاسایى  و 

باکگراوندێکى  فەرمانبەرانە  بەرزکردنەوەی 

ئەوەى  هۆکارى  بە  ئەوەش  و  هەیە  ئابووریى 

هەڵئاوسان  ڕێژەیەکى  سااڵنە  واڵت  ئابووریى 

بەپلەبەندى  سەرئەنجام  و  دەکات  تۆمار 

بۆ  نرخی کااڵ و خزمەتگوزارى بەرز دەبێتەوە. 

بەرزکردنەوە  پلە  بۆشاییە،  ئەو  پڕکردنەوەى 

باشە  یارمەتىدەرێکى  و  هاوکار  ڕادەیەک  تا 

ساڵى  لە  هەرێم  حکومەىت  فەرمانبەرەکە.  بۆ 

ژمارەى  و  ڕاگرتووە  بەرزکردنەوەى  پلە  2017دا 

وەک  هەرێم  حکومەىت  لە  مووچە  ئەوانەى 

کەرىت گشتى وەردەگرن، زۆر زیاترە لەو پێوەرە 

نێودەوڵەتییانەى دیارى کراوە، بە مانایەکى تر: 

بەشێکى باش لە هاواڵتییان ژیانیان لەسەر ئەو 

داهاتیان  و  وەرىدەگرن  مانگانە  مووچەیەیە 

دیاریکراوە،  داهاتیان  ئەوانەىش  دیارىکراوە، 

هەڵئاوسان زیاتر کاریگەرى دەکاتە سەریان. 

سەر  کردە  کاریگەریى  چۆن  وەک  کۆرۆنا 

کاریگەرییە  ئەم  نەرێنى،  بە  واڵتان  زۆربەى 

کەوتووە،  کوردستان  ئابووریى  لەسەر  خراپرت 

هاوردە  دەرەوە  لە  کااڵکان  زۆربەى  چونکە 

کاریگەریى  ژێر  دەکەوێتە  بەئاساىن  و  دەکات 

هاوردەوە  ڕێگەى  لە  هەڵئاوسانەى  ئەو 
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لە  یەکێک  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەگوازرێتەوە. 

گەورەترین گرفتەکانی کوردستان ئەوەیە زۆربەى 

کااڵکاىن هاوردەن و بەرزکردنەوەى نرخ زۆر جار 

کوردستان  حکومەىت  و  دەرەکییە  هۆکارى  بە 

ناتوانێت پێش بە وەها کارێک بگرێت، بۆ منوونە: 

بەرزبوونەوەى نرخی سووتەمەىن لە جیهاندا، یان 

شەڕى نێوان ڕووسیا و ئۆکۆانیا، دوو لەو هۆکارە 

لە  و خزمەتگوزارییان  کااڵ  نرخى  بوون  دیارانە 

جیهاندا گران کرد. 

یەکێکە  کااڵکان  بۆ  قۆرغکارى  دیاردەى 

کوردستان،  لە  ئاشکراکان  و  زەق  دیاردە  لە 

تایبەتکردىن هێناىن کااڵیەک بۆ کەسێکى بازرگان 

نەبووىن  لەبەر  ئەوانیش  کۆمپانیایەک،  یان 

كێبڕكێكار هەر نرخێکیان بوێ دەتوانن بیسەپێنن 

و بازاڕیش بۆ ئەو کااڵیە قۆرغ بکەن، سەرئەنجام 

بەرزبوونەوەى پێشبینىنەکراو لە کااڵى قۆرغکاردا 

ئامانجى  قۆرغکار  الیەىن  چونکە  ئاراوە،  دێتە 

ڕێگەى  لە  و  قازانجە  زۆرترین  بەدەستهێناىن 

سەپاندىن نرخى بەرز بە ئامانجەکەى دەگات.

لەم کارە زانستییەدا هەوڵ دراوە بە وەرگرتنى 

لە  و  ئێستا  لە  نرخ  جیاوازیى  کە  داتا  کۆمەڵێک 

نرخەکان  گشتیى  ئاستى  کە  دەردەخات،  پێشوو 

بۆ هەر کااڵیەکى پێویست چۆن زیادى کردووە. 

ئەو کااڵیانەى وەک منوونە وەرگیراون، بە شێوەى 

مەیداىن بریتین لە: )ڕۆن، برنج، شەکر، چا، شیر، 

دایبی،  کلێنس،  پاککەرەوەکان،  تەماتە،  دۆشاوی 

لەگەڵ  سلێامىن  دەبەى  ئاوی  هەڵووژە،  قەیسی، 

شەربەت(. ئەگەر لە وێنەکە بڕوانین، نرخی ڕۆن 

ئەوەیە  ماناى  ئەمەش  کردووە،  زیادى   200%

نرخى ڕۆن دووقات زیادی کردووە بە بەراورد بە 

نرخى پێشووى. نرخى برنجیش هاوشێوەى کااڵکاىن 

نرخى  لەچاو   40% ڕێژەى  بە  کردووە  زیادى  تر 

پێشووى و نرخى شەکریش نیوەى نرخى پێشووى 

زیادى کردووە کە )%50(یە. ئەوەى تێبینیى کراوە 

لەنێو هەموو کااڵکان کە کەمرتین بەرزبوونەوەى 

بەخۆیەوە بینیوە چایە، یەک کیسە چای کەپس لە 

5 هەزارەوە بووە بە 5250 دیناری عێراقى. 

شیرانەى  )ئەو  منداڵ  قوتووى  شیرى 

دەهێرنێن(،  بەکار  کوردستان  لە  بەزۆرى  کە 

 ٧ بۆ  کردووە  زیادى  هەزارەوە   5 لە  نرخیان 

هەزار دینار و بەنزیکەى %40 زیادى کردووە. 

نرخى دۆشاوی تەماتە بە ڕێژەى %100 زیادى 

کلێنس  و   50% لە  پاککەرەوەکان  کردووە، 

لەسەر  تێبینییەکى گرنگ  دایبى 40%.  %75 و 

تۆمار  ڕێژەى  بەرزترین  کە  قەیسی  نرخى 

کردووە لەچاو نرخى پێشووى، نرخى یەک کیلۆ 

بۆ 8  زیادى کردووە  دینارەوە  لە 2500  قەیىس 

هەزار دینار، ئایا هۆکارەکەى زۆریى خواست و 

یان هۆکارى  کااڵیەیە،  ئەو  کەمیى خستەڕووى 

قۆرغکارییە، یان هۆکارى تر لەپشت ئەم فڕینى 

نرخى  نەزانراوە!  ئەوەیان  هەیە؟  نرخەوە 

بەرز  قەیىس  هاوشێوەى  وشک  هەڵووژەى 

بووەتەوە، بەاڵم بە شێوەیەکى کەمرت و نرخەکەى 

بۆ  بووەتەوە.  بەرز  دینار  هەزار   ٤ بۆ   1.5 لە 

هەر کارتۆنێک ئاو، ٥٠٠ دینار چووەتە سەرى. 

زۆر جار هۆکارەکەى بۆ زیادبووىن نرخى ماددە 
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سەرەتاییەکاىن و گرانکردىن نرخى کارەباى شوێنى 

بەرهەمهێنانەکان دەگەڕێتەوە، لەگەڵ هۆکارى 

زیادبووىن  نرخى کرێ،  )زیادبووىن  تریش وەک: 

نرخى گواستنەوە، زیادبووىن نرخى ئامێرەکان... 

شەربەىت  وەرمانگرتووە،  کااڵ  نرخى  کۆتا  هتد(. 

سەنکویک %20 زیادى کردووە، بە جۆرێک لە 

5 هەزارەوە بووە بە 6 هەزار دینار. 

کااڵ  چەند  ئەو  نرخى  زیادبووىن  کۆى  لە 

کە  دەرئەنجامەى  بەم  دەگەین  پێویستە، 

بەرز  مەترسىیدار  شێوەیەکى  بە  هەڵئاوسان 

بووەتەوە لە کوردستان و پێویستى بە گرتنەبەرى 

ئەو  ئەویش  هەیە،  خێرا  پێویستى  ڕێوشوێنى 

کااڵیانەى کە لە دەرەوەى دەسەاڵىت حکومەتن، 

هەوڵ بدرێت ڕێژەکەیان زیاتر بکرێت و هاىن 

بۆ  بکرێت  خۆش  ڕێگە  و  بدرێت  كێبڕكێكار 

بۆ  بهێنن،  بەرهەمى  ناوخۆ  لە  وەبەرهێنەران 

بپارێزرێین،  دەرەکى  هەڵئاوساىن  لە  ئەوەى 

بەرهەم  ناوخۆ  لە  نییە  توانادا  لە  ئەگەریش 

یان  بازرگان  یەک  بدرێت  هەوڵ  بهێرنێت، 

یەک الیەن نەبێت و ڕێگە بۆ هەمووان خۆش 

بکرێت بە ئامانجى دروستکردىن كێبڕكێ و الىن 

پلەى  بەرزکردنەوەى  نرخەکەى.  ڕاگرتنى  کەم 

وەزیفى دەست پێ بکاتەوە، بە ئامانجى ئەوەى 

هەڵئاوسان لەسەر ئەو چینەی داهاىت دیاریکراوە 

کەم بکرێتەوە، یارمەتیداىن وەبەرهێنەرى ناوخۆ 

و پشتیوانیکردىن، بە ئامانجى زیادکردىن بەرهەم 

بەرزەى  خواستە  ئەو  بەرەنگاریى  پێناو  لە  و 

هەیە بۆ ئەوەى هاوسنگى بگەڕێتەوە بۆ بازاڕ. 

 

سەرچاوە: سلێامنی، هەرێمی کوردستان 2022
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دەرئەنجام 

هەڵئاوسان دیاردەیەکى ئابووریى جیهانییە 

و پەیوەندیى بە واڵتێکى دیارکراوەوە نییە و لە 

زۆربەى واڵتان هەیە و ڕێژەى کەم و زۆریى لە 

واڵتێک بۆ واڵتێکى تر جیاوازیى هەیە، ئەویش 

بە پێى پێگەى ئابووریى واڵتەکە و چەند تواناى 

بەرەنگارى هەڵئاوساىن هەیە بە کەمکردنەوەى 

هۆکارى  کۆمەڵێک  وەستاندىن.  یان  ڕێژەکەى 

دیارى ئابوورى و کۆمەڵێک هۆکارى سیاىس و 

بەرزبوونەوەى  هاندەرى  واڵتان،  نێوان  شەڕى 

خزمەتگوزارییەکانن.  و  کااڵ  نرخى 

ماوانەى  لەم  خۆراک  نرخى  بەرزبوونەوەى 

نێوان  جەنگى  بۆ  یەکەم  پلەى  بە  کۆتایى، 

ئەو  چونکە  دەگەڕێتەوە،  ئۆکرانیا  و  ڕووسیا 

جیهاىن  خۆراکى  سەبەتەى  بە  واڵتە  دوو 

زۆریى  هۆى  بە  ئەویش  دەرکردووە،  ناویان 

لەو  دانەوێڵەییەکان  بەروبوومە  بەرهەمهێناىن 

دوو واڵتە. بەرزبوونەوەى نرخى سووتەمەىن لە 

نرخى  بەرزبوونەوەى  ترى  جیهاندا هۆکارێکى 

کااڵکان بووە، چونکە کارگەکان بەگشتى بە وزە 

کار دەکەن، جا ئەم وزەیە ڕاستەوخۆ بێت یان 

ناڕاستەوخۆ، کاریگەریى لەسەر بەرزبوونەوەى 

تێچووى بەرهەمهێنان هەیە و کارگەکانیش بۆ 

قەرەبووى  لەسەریانە  تێچووەى  ئەو  ئەوەى 

بکەنەوە، نرخى کااڵکانیان بەرز دەکەنەوە.

باڵوبوونەوەى ڤایرۆىس کۆرۆنا لە جیهاندا، 

هۆکارێکى ترى پشت ئەم بەرزبوونەوەى نرخى 

چونکە  خزمەتگوزارى،  و  کااڵ  بۆ  جیهانییەیە 

هەندێک  داخستنى  و  هاتوچۆ  قەدەغەى 

کارگە و سستبووىن بازرگانیى نێودەوڵەىت، بووە 

شێوەیەکى  بە  کااڵکان  نرخى  ئەوەى  هۆى 

هاواڵىت  ترىس  هەروەها  ببنەوە.  بەرز  بەرچاو 

لە درێژەکێشاىن قەدەغەى هاتوچۆ و هەڵپەیان 

بەرز  کااڵ، واى کرد خواستى گشتى  کڕینى  بۆ 

بێتەوە و لە بەرانبەردا خستنەڕووش ڕووی لە 

کەمى دەکرد، ئەمەش دیسان نرخەکاىن بەرەو 

بەرزبوونەوە برد. 

ڕێژەى  عێراقدا  لە  چەندە  هەر 

جێگەى  زۆر  نییە  ڕادەش  بەو  هەڵئاوسانەکە 

لە ئەگەرى دوورمەودا و  مەترسی بێت، بەاڵم 

زۆر  کاریگەرییەکە  لەوانەیە  بەردەوامبووىن، 

بەکاربەر  واڵتاىن  چونکە  بشکێتەوە،  خراپ 

بەرهەمهێنن  واڵىت  ڕەحمى  لەژێر  هەمیشە 

لە  ئەو هەڵئاوسانە گشتییەى  لە زۆر ڕووەوە. 

هۆکارانەى  ئەو  هۆى  بە  پێش،  هاتە  جیهان 

سەرەوە،  لە  داوە  پێ  ئاماژەمان  بەکورىت 

کوردستان  هەرێمى  نێویشیادا  لە  و  عێراق 

بەتایبەت کاریگەریى زۆرى لەسەرى هەبووە. 

بەرزبوونەوەى نرخی کااڵیەک لەچاو کااڵیەکى 

تر جیاوازییان هەیە و هەندێک کااڵ نرخەکەى 

زۆر بەرز بووەتەوە و هەندێکیىش هێشتا پلەى 

ئاستێکى  بە  نەگەیشتووە  هەڵئاوسانەکەی 

مەترسیدار.

سیام  لەو  کااڵکان،  بۆ  قۆرغکارى  دیاردەى 

دیارانەى ئابووریى هەرێمە کە دەست گیراوە 

بەسەر کااڵ پێویستەکان و سەپاندىن نرخی بەرز 
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کااڵکان.  بۆ  قۆرغکارییە  دیاردەى  سیامکاىن  لە 

دیسان  ئۆکرانیا  و  ڕووسیا  شەڕى  هەروەها 

بەرزبوونەوەى  لەسەر  هەبووە  کاریگەریى 

پلە  ڕاگرتنى  هەروەها  هەرێم،  لە  نرخ 

خۆى  مافێکى  لە  فەرمانبەر  کە  بەرزکردنەوە 

بێبەش کراوە و ئەو پلە بەرزکردنەوەیە دەکرێ 

بۆ  بێت  باش  هاوکارێکى  ماددییەکەى  ڕووە 

بەرزبوونەوەى نرخی کااڵکان.   
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بەرزبوونەوەی ئاستی گشتیی نرخەکان 
لە هەرێمی كوردستان

پسپۆری بواری دارایی و ئابووری د. كامەران قادر یەعقوب   

)هۆکار و دەرئەنجامەکانی لەدوای سەردەمی کۆرۆنا(
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جۆرەکانی هەڵئاوسان

لە زانستی ئابووریدا هەر بەرزبوونەوەیەك 

لە ئاستی گشتیی نرخەکاندا یەک هۆکار و یەک 

دەرئەنجامیان نابێت، بەڵکوو چەندین هۆکار و 

دەرئەنجامی جیاوازی لێ دەکەوێتەوە. هەروەها 

لێرەدا دەبێت ئاماژە بە جۆرەکانی هەڵئاوسانی 

تێبگەین  لەوە  ئەوەی  بۆ  بکرێت،  نرخەکامنان 

کە ئایا ئەو هەڵئاوسانەی کە لە ئاستی گشتیی 

نرخەکاندا ڕووی داوە لە هەرێمی کوردستان، لە 

ئەوەی  دەرئەنجامەکەی چییە.  و  چ جۆرێکیان 

جێی گرنگیپێدانە ئەوەیە کە هەندێك لەو جۆرە 

ئابوورییەکی  چەند  لە  هەڵئاوسان  جیاوازانەی 

دیاریکراودا ڕوو دەدات و هەندێکی تریشیان لە 

تردا ڕوو  دیاریکراوی  ئابوورییەکی  چوارچێوەی 

دەدات. پێش ئەوەی شیکاریی تەواوەتی بکەین، 

جۆرەکانی  بە  ئاماژە  سەرەتادا  لە  باشرتە  وا 

هەڵئاوسان بکرێت.

Creeping In�( هەڵئاوسانی خشۆك  .1

)flation

ئەم جۆرە لە هەڵئاوسان كاتێك ڕوو دەدات 

لە  نرخەکان  گشتیی  ئاستی  بەرزبوونەوەی  كە 

٢٪ زیاتر نەبێت. ئەم بەرزبوونەوەیە سوودێکی 

چونکە  دەوڵەتان،  ئابووریی  بۆ  هەیە  گەورەی 

زیاد دەکەن،  لە ٢٪  ڕێژەی  بە  نرخەکان  کاتێك 

زانیاریی  بەکاربەریش  و  بەرهەمهێنەر  کەواتە 

نرخەکان  گشتیی  ئاستی  کە  هەیە  تەواوەتیی 

کەواتە  دەکەن)1(.  زیاد   ٪٢ ڕێژەی  بە  سااڵنە 

کڕیارەکان  هەمیشە  کە  دەکات  وا  ڕێژەیە  ئەم 

بەرایی

نرخەکان  گشتیی  بەرزبوونەوەی 

ئابوورییەکان  کێشە  لە  یەکێکە  )هەڵئاوسان(، 

دیاریکراو  واڵتێکی  ئابووریی  ڕووبەڕووی  کە 

باس  کاتێك  دەبێتەوە.  جیهان  ئابووریی  یان 

مەبەستی  تەنها  دەکرێت،  هەڵئاوسان  لە 

دیاریکراو  شمەكی  یەك  نرخی  بەرزبوونەوەی 

ئاستی  کە  ئەوەیە  واتاکەی  بەڵکوو  نییە، 

خزمەتگوزارییەکان  و  شتومەک  کۆی  گشتیی 

بێت  زیاتر  کە  شێوەیەك  بە  دەبێتەوە،  بەرز 

باس  ئابووریدا  زانستی  لە  کە  پێوەرەی  لەو 

ئاستی  بەرزبوونەوەی  ڕێژەی  نابێت  کە  کراوە 

کەواتە  تێپەڕێنێت.   ٪٢ لە  نرخەکان  گشتیی 

بۆ  نرخەکان  گشتیی  ئاستی  بەرزبوونەوەی 

کەمرت لەو ڕێژەیە، لە ئابوورییەکی دیاریکراودا 

دەکرێت.  هەژمار  تەندروست  ڕێژەیەکی  بە 

دەرئەنجامەکانی  و  هۆکار  ترەوە،  الیەکی  لە 

هەڵئاوسان لە ئابوورییەکەوە بۆ ئابوورییەکی تر 

و لە کاتێکەوە بۆ کاترێکی تر جیاوازە، هەروەها 

جۆری  چەندین  نرخەکان  گشتیی  هەڵئاوسانی 

هەیە کە ڕووبەڕووی ئابوورییەکی دیاریکراو یان 

ئابووریی هەموو جیهان دەبێتەوە. 

و  هۆکار  لە  لێکۆڵینەوە  توێژینەوەیەدا  لەم 

گشتیی  ئاستی  بەربوونەوەی  دەرئەنجامەکانی 

دەکەین.  کوردستاندا  هەرێمی  لە  نرخەکان 

گشتیی  ئاستی  داهاتووی  بۆ  شیکاری  هەروەها 

نرخەکان دەکرێت، کە ئایا داهاتووی بەرزبوونەوەی 

نەرخەکان بۆ سێ ساڵی داهاتوو چۆن دەبێت.
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لە  خزمەتگوزاری  و  شمەک  بۆ  خواستیان 

زیادبووندا بێت.  ئەمەش وا دەکات کە بەردەوام 

سەرجەمی  ڕێژەی  و  بکات  زیاد  بەرهەمهێنان 

هەر  بێت.  زیادبووندا  لە  ناوخۆیی  بەرهەمی 

بەرزبوونەوەیەکیش لە بەرهەمی ناوخۆیی، بە 

هەمان  لە  دەکرێت.  هەژمار  ئابووری  گەشەی 

بەرهەمی  سەرجەمی  لە  زیادبوونیش  کاتدا، 

ڕێژەی  کەمبوونەوەی  هۆی  دەبێتە  ناوخۆیی 

بێکاری، دواجار دراوێکی بەهێز بۆ واڵت دروست 

بەو  نرخ  زیادبوونی  ترەوە  الیەکی  لە  دەبێت. 

و  کار  هەلی  دروستکردنی  دیاریکراوە،  ڕێژە 

هۆی  دەبێتە  ئابووری،  گەشەی  لە  بەردەوامی 

کەواتە  ئابووریدا.  لە  بەردەوام  فراژووبوونێکی 

ئەم جۆرە لە هەاڵوسانی نرخەکان، فاکتەرێکی 

باش دەبێت بۆ بارودۆخی ئابووریی واڵت)2(.

 suppressed( کپکراو   هەڵئاوسانی   .2

 )inflation

جۆرێکی تر لە هەڵئاوسانی نرخەکان هەیە 

دەوڵەت  چونکە  دەمێنێتەوە،  نادیاری  بە  کە 

توانیویەتی  نرخەوە  پاڵپشتیکردنی  ڕێگەی  لە 

بهێڵێتەوە.  نزمی  بە  نرخەکان  گشتیی  ئاستی 

کپکراوی  بە  هەڵئاوسانە  جۆرە  ئەم  ڕاستیدا  لە 

دەمێنێتەوە، تا ئەو کاتەی دەوڵەت دەستبەرداری 

ئەم  منوونەی  دەبێت.  نرخەکان  پاڵپشتیکردنی 

جۆرە هەڵئاوسانە لە عێراقدا بوونی هەبووە. بۆ 

منوونە: لە سااڵنی هەشتاکانی سەدەی ڕابردوودا 

گشتی  شێوەیەکی  بە  نرخەکان  گشتیی  ئاستی 

لە ئاستێکی گونجاوی ئابووریدا بووە، سەرەڕای 

ئەوەی کە گۆڕانکاریی گەورەی ئابووری لەدوای 

ساڵی ١٩٨٢ لە جیهاندا ڕووی دابوو، هەروەها 

حکومەتی ئەوسای عێراق لە شەڕێکی سەختدا 

بوو لەگەڵ ئێراندا. بەاڵم ئەوەی تێبینی دەکرێت، 

لە کۆی گشتیی داتاکانی ئەو سەردەمە، ڕێژەی 

هەڵئاوسان نەگەیشتووەتە ئاستێکی مەترسیداری 

وزە.  و  خۆراک  نرخی  بۆ  بەتایبەت  ئابووری، 

دوای ئەوەی لە ساڵی ١٩٩٠ گەمارۆی ئابووری 

بەرز  بەخێرایی  نرخەکان  عێراق،  سەر  خرایە 

بەرزبوونەوەکە  بوونەوە. هەر چەندە هۆکاری 

بەشێکی  بەاڵم  گەمارۆکەوە،  بە  بوو  پەیوەست 

بەو  بوو  پەیوەست  بەرزبوونەوەیەش  نرخ  ئەو 

هەشتاکاندا،  سااڵنی  لە  نرخەکان  کپکردنەی 

بەڵکوو  نەبوو،  ڕاستەقینە  نرخانە،  ئەو  کە 

نرخی  ڕاستیدا  لە  و  دەکرد  پاڵپشتیی  دەوڵەت 

هەشتا  سااڵنی  لە  شتومەکەکان  ڕاستەقینەی 

زیاتر بوو. کپکردنی نرخ زیاتر لەالیەن واڵتانی 

تازەپێگەیشتووەوە پەیڕەو دەکرێت، هەر چەندە 

سیاسەتە  جۆرە  ئەو  ئێستاماندا  سەردەمی  لە 

ئابوورییە لە زۆربەی دەوڵەتانی تازەپێگەیشتوودا 

پەیڕەو ناکرێت، چونکە لە سۆنگەی ئابوورییەوە 

بە سیاسەتێکی هەڵە ناوزەد دەکرێت. دەوڵەتان 

نرخ  کۆنرتۆڵی  دەتوانن  کەمدا  ماوەیەکی  لە 

بکەن، دواجار دەبێت دەستبەرداری بنب.     

 Hyper( لەڕادەبەدەر  هەڵئاوسانی   .3

)Inflation

ئەم جۆرە لە هەڵئاوسان، بە مەترسیدارترین 

دەبێتە  دەکرێت،  هەژمار  هەڵئاوسان  جۆری 
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لە  نەختینەیی  سیستمی  هەرەسهێنانی  هۆی 

هەڵئاوسانە  جۆرە  ئەم  چەندە  هەر  واڵتدا. 

منوونەی زۆرە، بەاڵم لە سەردەمی ئێستاماندا ئەو 

هەڵئاوسانە  جۆرە  ئەم  تووشی  کە  دەوڵەتانەی 

لوبنان؛  فەنزوێال،  تورکیا،  ئێران،  لەوانە:  بوون، 

سااڵنەی  لەم  کە  دەوڵەتانەن  ئەو  دیارترین  لە 

دواییدا تووشی ئەم جۆرە لە هەڵئاوسانی ئاستی 

گشتیی نرخەکان بوونەتەوە.

هۆكارەكانی سەرهەڵدانی هەڵئاوسان

جۆرانەی  ئەم  لەنێوان  چەندە  هەر 

هەڵئاوسان  تری  جۆری  چەندین  هەڵئاوساندا 

هەیە، بەاڵم لێرەدا باشرت وایە کە فۆکەس بخرێتە 

زانستی  لە  کە  هەڵئاوسان  هۆکارەکانی  سەر 

کە  ئەوەی  سەرەڕای  کراوە.  باس  ئابووریدا 

هەڵئاوسان هۆکارگەلێکی زۆری هەیە، بەاڵم لەم 

توێژینەوەیەدا دابەشی دەکەین بۆ سێ هۆکاری 

سەرەکی.

)دەرکردنی  نوێ  دراوی  لەچاپدانی  یەكەم: 

دراوی لەڕادەبەدەر(

یەکێک لەو هۆکارە سەرەکییانەی کە دەبێتە 

نرخەکان،  گشتیی  ئاستی  لە  هەڵئاوسان  هۆی 

لەچاپدانی دراوە لەسەروو توانای ئابووری )واتە 

پێویستە  ئاستەی کە  لەو  زیاتر  دەرکردنی دراو 

پرسیارێك  لێرەدا  دیاریکراو(.  ئابوورییەکی  بۆ 

دەوڵەتان  ئەوەیە:  ئەویش  بکرێت،  پێویستە 

دەکەن؟  چاپ  پێویست  لە  زیاد  پارەی  بۆچی 

لە ڕێگەی ئەم پرسیارەوە، دەتوانرێت شیکاریی 

چاپکردنی  دەرئەنجامەکانی  و  هۆکار  بۆ  تەواو 

Chaud- )دراوی نوێ زیاد لە پێویست بکرێت

.)hary & Li, 2018

کە هۆکاری سەرەکیی  بوترێت  دەتوانرێت 

زیادکردنی دراوی نەختینەیی زیاد لە پێویست 

دەوڵەتەوە.  بودجەی  کورتهێنانی  بە  پەیوەستە 

کاتێک کە دەوڵەتەکان تووشی کورتهێنان دەبن 

لە بودجەی گشتی و هیچ ڕێگایەکی تریان بۆ 

نادۆزرێتەوە تا کورتهێنانەکەی پێ پڕ بکەنەوە، 

بەناچاری پەنا دەبەنە بەر لەچاپدانی دراو. پێش 

دراو،  لەچاپدانی  ناوەرۆکی  ناو  بچینە  ئەوەی 

پێویستە ئەوە بوترێت کە کێشەی پڕکردنەوەی 

قەرزی  ڕێی  لە  دەکرێت  بودجە  کورتهێنانی 

بکرێت،  چارەسەر  ناوخۆییەوە  یاخود  دەرەکی 

دەوڵەت،  خەرجییەکانی  کەمکردنەوەی  یان 

یاخود زیادکردنی باج کە دەبێتە هۆی زیادکردنی 

بە  ڕێگاکە  هەرسێ  بەکارهێنانی  یان  داهات، 

بوجە،  کوردتهێنانی  کەمکردنەوەی  مەبەستی 

بەتەواوەتی.  کورتهێنانە  ئەو  نەهێشتنی  یاخود 

کورتهێنانی  کەمکردنەوەی  بۆ  دەوڵەتان  بەاڵم 

بودجە، پەنا نابەنە بەر کەمکردنەوەی خەرجییە 

لە  چونکە  باج،  زیادکردنی  یاخود  گشتییەکان، 

لەبەر  نازانن.  گونجاوی  بە  سیاسییەوە  ڕووی 

دەگەنە  ئابوورییەکان  کێشە  کە  کاتێک  ئەوە 

لوتکە، دەست دەکەن بە چاپکردنی دراوی نوێ، 

کە بارودۆخی ئابووری تووشی تەنگژەی ئابووری 

دەبێتە  دراو،  خستنەڕووی  زیادکردنی  دەبێت. 

خراوەڕووی  بڕی  لەنێوان  ناهاوسەنگی  هۆی 

کە  شتومەکانەی  ئەو  بڕی  و  نیشتامنی  دراوی 
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زیادکردنی  ترەوە  الیەکی  لە  هەیە.  بازاڕدا  لە 

بەرانبەر  نیشتامنی  دراوی  خراوەڕووی  بڕی 

دراوی بیانی، دەبێتە هۆی شکانی بەهای دراوی 

نیشتامنی بەرانبەر بە دراوە قورسە جیهانییەکان، 

وەکوو دۆالری ئەمەریکی و یۆرۆی ئەورووپی و 

پاوەنی بەریتانی... هتد.

دووەم: زیادبوونی خواست

و  شمەک  لەسەر  خواست  زیادبوونی 

کە  هۆکارانەی  لەو  یەکێکە  خزمەتگوزاری، 

دەبێتە هۆی ئەوەی کە ئاستی گشتیی نرخەکان 

کە  ئەوەیە  پرسیارەکە  بەاڵم  بێتەوە.  بەرز 

زانستی  لە  دەبیتەوە؟  بەرز  خواست  بۆ  ئایا 

دراوە،  هۆکارێك  چەند  بە  ئاماژە  ئابووریدا 

لەوانە: زیادبوونی داهاتی تاکەکەس، زیادبوونی 

خەرجییەکانی  فراوانکردنی  ئابووری،  گەشەی 

هتد.  مووچە...  و  کرێ  زیادبوونی  دەوڵەت، 

تاکەکەس  ڕاستەقینەی  داهاتی  زیادبوونی 

دەبێتە هۆی زیادبوونی خواست لەسەر شمەک 

لەنێوان  ناهاوسەنگی  لێرەدا  خزمەتگوزاری.  و 

خواست و خستنەڕوودا ڕوو دەدات، بە الیەنی 

کەمەوە ئەم ناهاوسەنگییە بۆ ماوەی کورت ڕوو 

دەدات.

سێیەم: هەڵئاوسان لە ئەنجامی زیادبوونی 

تێچووەوە

زیادبوونی  ئەنجامی  لە  هەڵئاوسانە  ئەم 

بۆ  دەدات،  ڕوو  بەرهەمهێنانەوە  تێچووی 

لەو  یەکێکە  وزە  نرخی  زیادبوونی  منوونە: 

زیادبوونی  هۆی  دەبێتە  کە  هۆکارانەی 

یەکێکە  وزە  چونکە  بەرهەمهێنان،  تێچووی 

لەو هۆکارانەی بەرهەمهێنان کە بەشدارییەکی 

هەر  بەرهەمهێناندا.  پڕۆسەی  لە  هەیە  کارای 

هۆی  دەبێتە  وزەدا،  نرخی  لە  زیادبوونێک 

ئەوەی کە تێچووی بەرهەمهێنان زیاد بکات. یان 

زیادبوونی نرخی ماددە خاوەکان کە لە پڕۆسەی 

هەیە،  کارایان  بەشدارییەکی  بەرهەمهێناندا 

وەك زیادبوونی نرخی ئاسن کە بە شێوەیەکی 

بەکار  ئۆتۆمبێلدا  دروستکردنی  لە  سەرەکی 

ئاسن،  نرخی  لە  زیادبوونێک  دەهێرنێت. هەر 

دەبێتە هۆی زیادبوونی تێچووی ئۆتۆمبێل. لە 

و  وزە  نرخی  زیادبوونی  تەنها  ترەوە  الیەکی 

ئاستی  زیادبوونی  هۆی  نابنە  خاوەکان  ماددە 

نرخی  زیادکردنی  بەڵکوو  نرخەکان،  گشتیی 

و  زیادکردنی کرێ  بانکی و هەروەها  سوودی 

نرخەکان.  زیادبوونی  هۆی  دەبنە  مووچەش 

هەندێك جار زیادبوونی تێچووی بەرهەمهێنان 

ناوخی واڵتەوە،  بارودۆخی  بە  نییە  پەیوەست 

جۆرە  ئەم  ترەوە  دەوڵەتێکی  لە  بەڵکوو 

بۆ  تر.  واڵتانی  بۆ  دەگوازرێتەوە  هەڵئاوسانە 

لە  ئاستی گشتیی نرخەکان  منوونە؛ زیادبوونی 

واڵتانی پیشەسازیی وەك واڵتە یەکگرتووەکانی 

ئەمەریکا و دەوڵەتانی ئەورووپا، دەبێتە هۆی 

دەوڵەتانی  بۆ  هەڵئاوسانە  ئەو  گواستنەوەی 

واڵتە  لە  شتومەك  هاوردەکردنی  چونکە  تر، 

ئەورووپاوە،  و  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی 

ئەو  گواستنەوەی  هۆی  دەبێتە  ڕاستەوخۆ 

هەڵئاوسانە بۆ واڵتانی هاوردەکار.  
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هۆکارەکانی  باسی  سەرەوە  بەشەکانی   لە 

ئابووریدا  تیۆری  لە  کە  کرد  هەڵئاوسامنان 

بۆ کراوە. لە هەنگاوی داهاتووماندا،  شیکاریی 

شیکاری بۆ هۆکار و دەرئەنجامەکانی هەڵئاوسان 

عێراق.  و  کوردستان  هەرێمی  لە  دەکەین 

شانبەشانی  عێراق  لە  هەڵئاوسان  باسکردنی 

کایە  پێویستە، چونکە  هەرێمی کوردستان زۆر 

ئابوورییەکانی حکومەتی عێراق پەیوەندییەکی 

هەیە،  کوردستانەوە  هەرێمی  بە  گەورەی  زۆر 

هەم لە ڕووی سیاساتی نەختینەیی کە هەرێمی 

نەختینەیی  سیاساتی  ڕکێفی  لەژێر  کوردستان 

عێراقدایە و هەم هەرێمی کوردستان بەشێکی 

هەروەها  دەهێنێت.  پێک  عێراق  ئابووریی 

شیکارییەکی تەواوەتی و زانستییانە دەکرێت بۆ 

داهاتووی ئاستی گشتیی نرخەکان لە هەرێمی 

ساڵی ٢٠٢٥  تا  کەمەوە  الیەنی  بە  کوردستاندا، 

ئاستی گشتیی نرخەکان چیی لێ دێت.  

سەرەتایەك دەربارەی هەڵئاوسانی نرخەکان 

لە هەرێمی کوردستان و عێراق

عێراق  ئابووریی  ڕابردوودا  دەیەی  پێنج  لە 

ئابووریدا  نزمی  و  بەرز  قۆناغی  چەندین  بە 

تێپەڕ بووە. لەدوای ساڵی )١٩٧٢-١٩٧٣(، عێراق 

کەوت،  دەست  گەورەی  یەکجار  داهاتێکی 

ئەوەی بە هۆی دوو هۆکاری سەرەکییەوە بوو، 

لە  بەرزبوونەوەی نرخی نەوتی خاو  یەکەمیان 

٢ دۆالرەوە لە ساڵی ١٩٧٢ بۆ ٣٧ دۆالر لە ساڵی 

١٩٧٩، هۆکاری دووەم ئەوەیە کە عێراق هانگاوی 

نا بەرەو خۆماڵیکردنی دامەزراوە نەوتییەکان و 

هەموو دامەزراوە و بیرە نەوتەکانی خستە ژێر 

کەواتە  نیشتامنی)3(.  نەوتی  کۆمپانیای  ڕکێفی 

و  خاوەوە  نەوتی  نرخی  ڕووی  لە  هەم  عێراق 

نەوتەوە  زیاتری  بەرهەمهێنانی  ڕووی  لە  هەم 

توانیی داهاتێکی زۆر بۆ خۆی کۆ بکاتەوە.

داهاتە  ئەو  ئایا  ئەوەیە:  لێرەدا  پرسیارەکە 

بە  هەیە  پەیوەندییەکی  چ  نەوت  زۆرەی 

هەرێمی  )بە  عێراقدا  لە  هەڵئاوسان  ڕێژەی 

کوردستانیشەوە(؟

کرد  باسامن  یەکەم  بەشی  لە  هەروەك 

هۆی  دەبێتە  تاکەکەس  داهاتی  زیادبوونی  کە 

بەرزبوونەوەی ئاستی گشتیی نرخەکان، لەسەر 

ڕاستەقینە،  داهاتی  زیادبوونی  لەگەڵ  ئەوەی 

زیاد  خزمەتگوزاری  و  شمەک  لەسەر  خواست 

کە  ئەوەیە  گرنگیپێدانە  جێی  ئەوەی  دەکات. 

ئاستی گشتیی نرخەکان بۆ کەرتی خانووبەرە و 

تایبەت  کەرتی  )خزمەتگوزاریی  خزمەتگوزاری 

زیاد  گەورەتر  ڕێژەیەکی  بە  حکومەت(  نەک 

دەکات، ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە کەرتی 

ئەوەی  قابیلیەتی  خزمەتگوزاری  و  خانووبەرە 

نییە کە لە دەرەوی واڵت هاوردە بکرێت. لەبەر 

ئەوە کاتێك داهاتی تاکەکەس زیاد دەکات، ئەم 

نرخەکانیان  زیاتر  شێوەیەکی  بە  سێکتەرە  دوو 

بەرز دەبێتەوە. ئەوەی جێی گرنگیپێدانە بانکی 

ناوەندی لە سااڵنی حەفتاکاندا توانیبووی نرخی 

دۆالری  بەرانبەر  عێراقی  دیناری  گۆڕینەوەی 

ئەمەریکی جێگیر بکات تا چەند ساڵێکی زۆر کە 

کاریگەریی گەورەی هەبوو لەسەر سەقامگیریی 
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کۆی گشتیی ئابووری بە شێوەیەکی گشتی)4(.   

لە الیەکی ترەوە عێراق لە سااڵنی هەشتاکاندا 

بە هۆی ناسەقامگیریی سیاسی و سەربازییەوە و 

دابەزینی گەورەی نرخی نەوتی خاو لە سااڵنی 

عێراقدا  لە  هەڵئاوسان  ڕێژەی   ،)١٩٨٢-١٩٨٦(

هۆکارە  بووەوە،  بەرز  بەرچاو  شێوەیەکی  بە 

سەرەکییەکەشی ئەوە بوو کەمبوونەوەی دراوی 

قورس و داڕمانی ژێرخانی ئابووری و زیادکردنی 

خستنەڕووی دراوی نیشتامنی کە ناهاوسەنگیی 

لەنێوان بڕی خراوەڕووی شمەک و خزمەتگوزاری 

سەرئەنجام  کرد.  دروست  نیشتامنی  دراوی  و 

بەرزبوونەوەیەکی  نرخەکان  گشتیی  ئاستی 

مەترسیداری تۆمار کرد. 

نەوەدەکاندا  سااڵنی  لە  هەڵئاوسان  ڕێژەی 

خراپرت بوو بەراورد بە دوو دەیەی پێشرت، چونکە 

ئەو  حکومەتی  سەر  خرایە  توند  گەمارۆیەکی 

کاتەی عێراق لەالیەن کۆمەڵگای نێودەوڵەتییەوە. 

خاو  نەوتی  هەناردەکردنی  قەدەغەکردنی 

گەمارۆ  لەو  بوو  یەکێك  واڵت،  دەرەوەی  بۆ 

قورسانەی کە لەسەر عێراق بوو. هەروەک زانراوە 

سەرەکی  شێوەیەکی  بە  عێراق  ئابووریی  کە 

خاو  نەوتی  هەناردەکردنی  داهاتی  بە  پشت 

دەبەستێت بۆ دەستکەوتنی دراوە بەهێزەکانی 

ئەم  ئەوە  لەبەر  ئەمەریکی.  دۆالری  وەکوو 

لێ  تری  دەرهاویشتەی  دوو  ئابوورییە  گەمارۆ 

کەوتەوە: یەکەمیان، عێراق تووشی کورتهێنانێکی 

زۆر توند بوو لە بودجەکەیدا، کە ناچار بوو بۆ 

چاپ  نوێ  دراوی  کورتهێنانەکەی  پڕکردنەوەی 

کە  تازەپێگەیشتوو  واڵتانی  )زۆربەت  بکات 

نوێی  دراوی  دەبن،  بودجە  کورتهێنانی  تووشی 

پڕکردنەوەی  پێناو  لە  دەکەن  چاپ  نیشتامنی 

زیادکردنی  لەگەڵ  دووەمیان،  کورتهێنانەکە(. 

خستنەڕووی دراوی نیشتامنی )دیناری عێراقی(، 

دراوە  لەبەرانبەر  بەهاکەی  عێراقی  دیناری 

زۆر  ڕێژەیەکی  بە  دا  لەدەست  جیهانییەکان 

ڕێژەی  زیادبوونی  هۆی  بووە  ئەمەش  گەورە، 

لە  کە  مەترسیدار  ڕێژەیەکی  بە  هەڵئاوسان 

لەڕادەبەدەر  بە هەڵئاوسانی  ئابووریدا  زانستی 

نارساوە)5(.

خۆراك  بەرانبەر  نەوت  بەرنامەی  لەدوای 

کە لە ساڵی )١٩٩٧(ەوە بەکرداری دەست بەو 

ڕێژەیەکی  بە  هەڵئاوسان  ئاستی  کرا،  پڕۆسەیە 

بوو  پڕۆگرامە  ئەو  چونکە  دابەزی،  بەرچاو 

عێراق  ناوەندیی  بانکی  کە  ئەوەی  هۆی  بە 

بتوانێت مانگانە بڕێك لە دراوی قورس بەدەست 

کرد  نیشتامنی  دراوی  لە  وای  ئەمەش  بێنێت، 

و  ببێت  دروست  بۆ  گەورەی  پاڵپشتییەکی  کە 

بەخۆیەوە  بەرزبوونەوە  ڕادەیەک  تا  بەهاکەی 

دراوی  بەهای  بەرزبوونەوەی  دواجار  ببینێت. 

ئەو  نرخی  دابەزینی  هۆی  بە  بوو  نیشتامنی 

دەرەوەی  لە  دەکران  هاوردە  کە  شتومەکانەی 

واڵت.

ساڵی  لە  پێشوو،  ڕژێمی  ڕووخانی  لەدوای 

تەواوەتیی  هەڵگرتنی  کاتدا  هەمان  لە   ،٢٠٠٣

کرد  عێراق  نوێی  حکومەتی  لە  وای  گەمارۆ، 

بڕێکی  هەناردەکردنی  بۆ  بێت  دەستکراوە  کە 
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زۆرتری نەوتی خاو بۆ دەرەوەی واڵت، ئەمەش 

بوو بە هۆی زیادبوونێکی بەرچاو لە دراوی قورس 

لەالیەن بانکی ناوەندیی عێراقەوە. دواجار توانرا 

بکرێت،  هەڵئاوسان  کۆنرتۆڵی   ٢٠١٩ ساڵی  تا 

هەشتاکانەوە  ساڵی  سەرەتای  لە  ئەوەی  دوای 

هەتا ٢٠٠٣، عێراق کێشەیەکی گەورەی لەگەڵ 

بەرزبوونەوەی ئاستی گشتیی نرخەکاندا هەبوو. 

پەتای كۆرۆنا و کێشەی بەرزیی ڕێژەی 

هەڵئاوسان  )لەدوای ساڵی ٢٠٢٠(

پێش ئەوەی باسی هۆکاری بەرزبوونەوەی 

هەرێمی  لە  بکەین  نرخەکان  گشتیی  ئاستی 

پێویستە  کۆرۆنا،  سەردەمی  لەدوای  کوردستان 

گشتیی  ئاستی  هەڵئاوسانی  ڕێژەی  لە  باس 

نرخەکان بکەین لە واڵتانی گەشەسەندوو )واڵتە 

و  ئەورووپا  واڵتانی  ئەمەریکا،  یەکگرتووەکانی 

کۆریای  و  چین  و  ئوسرتالیا  و  ژاپۆن  و  کەنەدا 

باشوور و هەندێك لە واڵتانی تر(.    

لە پێناو پاراستنی ئابووری و بەردەوامیدان بە 

چاالکییە ئابوورییەکان، لە ماوەی باڵوبوونەوەی 

ڤایرۆسی کۆرۆنا و داخستنی ئابووری لە نیوەی 

یەکەمی ساڵی ٢٠٢٠،  واڵتانی پیشەسازی و زۆرێك 

لە واڵتانی تریش، سیاسەتە ئابوورییەکانیان بەکار 

هێنا )سیاسەتی دارایی و سیاسەتی نەختینەیی(. 

لە  ئەمەریکا  فیدراڵیی  یەدەکی  منوونە:  بۆ 

کە  دا  هەوڵی  نەختینەییەوە  سیاسەتی  ڕێگەی 

هانی چاالکییە ئابوورییەکان بدات، ئەویش بە 

کەمکردنەوەی نرخی سوودی بانکی بە )٠.٢٥٪(. 

هانی  بانکی،  سوودی  نرخی  کەمکردنەوەی 

پڕۆژە و کارگەکانی ئەمەریکای دا کە بەردەوام 

بانکی  سوودی  نرخی  چونکە  کارکردن،  لە  بن 

پڕۆژەکانی،  بۆ  تێچوو  بە  بۆ وەبەرهێن دەبێت 

وەرگرتنی  بۆ  بانکەکان  بەر  دەباتە  پەنا  کاتێک 

چاالکییە  ڕادەیەك  تا  ڕێگەیەوە  لەم  قەرز. 

ئابوورییەکان هەر بەردەوامیی هەبوو، سەرەڕای 

ئەوەی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا زۆرێك لە 

چاالکییە ئابوورییەکانی پەك خستبوو. لە الیەکی 

ترەوە حکومەتی ئەمەریکا چەندین هاندانی بۆ 

ئابووری ئەنجام دا )لێرەدا مانای هاندان بریتییە 

لە پێدانی بڕێک پارە بۆ کەسانی بێکار کە ئەوکات 

پارە  بڕێك  پێدانی  بوو، هەروەها  ژمارەیان زۆر 

وەك یارمەتی بۆ کارگەکان و پڕۆژەکان لە پێناو 

بەردەوامبوونیان لە کارکردن(. ئەم دوو هۆکارە 

لە ئەمەریکا و لە زۆربەی واڵتانی تر پەیڕەو کرا 

لە پێناو بەردەوامبوونی چاالکییە ئابوورییەکان، 

بە منوونە: یەکێتیی ئەورووپا، بەریتانیا، کەنەدا، 

ئوسرتالیا، ژاپۆن و چەندین دەوڵەتی)6(.

باڵوبوونەوەی  ماوەی  لە  ترەوە  الیەکی  لە 

ڕێژەی  دەوڵەتان  زۆربەی  جیهاندا،  لە  کۆرۆنا 

تەنانەت  و  بووەوە  کەم  ناوخۆییان  بەرهەمی 

ئابووریی  گەشەی  ڕێژەی  دەوڵەت  هەندێک 

دوو  بوو  ئاماژە  لێرەدا  کەواتە  بوو.  نێگەتیڤ 

کە  ئەوەی  هۆی  بووە  کە  دەکەین  هۆکار 

بانکە  لەالیەن  بازاڕەوە  خراوەتە  زۆر  دراوێکی 

نرخی  نزمکردنەوەی  ڕێگەی  لە  مەرکەزییەکان 

خەرجییەکانی  زیادکردنی  و  بانکی  سوودی 

دەوڵەت )بە هاندانی ئابووری ناو نراوە(. دوای 
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کەمبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ساڵی ٢٠٢١دا، 

خواستێکی زۆر دروست بوو بۆ کڕینی شمەک و 

خزمەتگوزاری لەالیەن تاکەکانی کۆمەڵگاوە، لە 

الیەکی ترەوە نزمیی سوودی بانکی بەردەوام بوو 

لە ساڵی ٢٠٢١دا، ئەمەش وای لە وەبەرهێنەران 

بۆ  بانکەکان  لە  بکەن  زۆر  قەرزێکی  کە  کرد 

خواست  هەم  چونکە  وەبەرهێنان،  مەبەستی 

بوو، هەم  لەسەر شمەک و خزمەتگوزاری زۆر 

ڕێژەی  چونکە  بوو،  کەم  قەرزکردن  تێچووی 

سوودی بانکی زۆر کەم بوو، ئەمەش وای کرد کە 

ئاستی گشتیی نرخەکان بەرزبوونەوە بەخۆیەوە 

ببینێت. 

لە الیەکی ترەوە ئەوەی زیاتر ئاستی گشتیی 

ناجێگیرییە سیاسی و  نرخەکانی بەرز کردەوە، 

سەربازییەکانی ڕووسیا و ئۆکرانیا بوو. لە کۆتایی 

مانگی دووی 2022، ڕووسیا هێرشی بەرفراوانی 

لەبەرانبەر  داگیرکردنی،  بۆ  ئۆکرانیا  سەر  کردە 

پیشەسازی و هاوپەیامنەکانیان  ئەوەدا واڵتانی 

ڕووسیا،  سەر  خستە  ئابوورییان  گەمارۆی 

بەتایبەت لە کەرتی وزەدا، ئەمەش وای کرد کە 

رسوشتی  گازی  و  جیهانی  خاوی  نەوتی  نرخی 

تۆمار  گەورە  بەرزبوونەوەی  رسوشتی(  )غازی 

سەرچاوەکانی  کە  دەزانرێت  هەروەک  بکات. 

و  بەرهەمهێنان  هۆکارەکانی  لە  یەکێکە  وزە 

لە  بەرزبوونەوەیەک  هەر  کەواتە  گواستنەوە، 

سەرچاوەکانی وزە، دەبێتە هۆی ئەوەی کە نرخی 

شتومەک و خزمەتگوزاری بەرز بێتەوە. کەواتە 

هۆکاری نائارامیی سیاسی و سەربازی، هۆکارێکی 

تری بەرزبوونەوەی ئاست گشتیی نرخەکان بوو 

لە جیهاندا. بەاڵم لێرەدا پرسیارێك هەیە، ئەویش 

گشتیی  ئاستی  بەرزبوونەوەی  ئایا  کە:  ئەوەیە 

لە واڵتانی پیشەسازی )گەشەکردوو(،  نرخەکان 

چ پەیوەندییەکی بە ئاستی گشتیی نرخەکانەوە 

هەیە لە هەرێمی کوردستان؟

لە کۆتا بەشی ئەم توێژینەوەیەدا، شیکاری 

بەرزبوونەوەی  دەرئەنجامەکانی  و  هۆکار  بۆ 

ئاستی گشتیی نرخەکان لە هەرێمی کوردستان 

دەکەین، هەروەها پێشبینیی داهاتووی ڕێژەی 

گشتیی  ئاستی  )بەرزبوونەوەی  هەڵئاوسان 

نرخەکان( چی بەسەر ردێت بۆ سااڵنی ٢٠٢٣ و 

٢٠٢٤ و تەنانەت سااڵنی دواتریش.     

ڕێژەی هەڵئاوسان لە هەرێمی کوردستان و 

پێشبینی بۆ داهاتوو

قەوارەیەکی  کوردستان  هەرێمی 

لە دەوڵەتی  نیمچەسەربەخۆی هەیە و بەشێکە 

نەختینەییەوە،  سیاسەتی  ڕووی  لە  عێراق. 

سیاسەتی  لە  بەشێکە  کوردستان  هەرێمی 

دراوی  عێراق.  ناوەندیی  بانکی  نەختینەیی 

فەرمیی بەکارهاتوو لە  هەرێمی کوردستان دینارە 

کە دراوی فەرمیی عێراقە، بەاڵم سیاسەتی دارایی 

)سیاسەتی داهاتەکان و خەرجییەکان( لە هەرێمی 

کوردستان تا ڕادەیەکی زۆر جیاوازیی هەیە لەگەڵ 

حکومەتی عێراقدا لە ڕووی خەرجییە گشتییەکان 

و داهاتە گشتییەکانەوە. لەم توێژینەوەیەدا باسی 

سیاسەتی  لە  ناکەین  جیاوازییە  ئەو  هۆکاری 

لەبەر  جیاوازییە  ئەو  باسکردنی  بەڵکوو  دارایی، 
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داهاتە  و  گشتییەکان  خەرجییە  کە  ئەوەیە 

لەسەر  هەیە  گەورەیان  کاریگەریی  گشتییەکان 

ڕێژەی هەڵئاوسان. لێرەدا شیکاری بۆ هۆکارەکانی 

بەرزبوونەوەی ئاستی گشتیی نرخەکان دەكەین. 

ناوخۆییەکان  هۆکارە  بۆ  شیکاری  بەشەدا  لەم 

ئاستی  بەرزبوونەوەی  دەرەکییەکانی  هۆکارە  و 

گشتیی نرخەکان دەکەین لە هەرێمی کوردستان. 

هۆکارە دەرەکییەکان   .1

کوردستان  هەرێمی  کە  ئاشکرایە  هەروەك 

بە شێوەیەکی سەرەکی پشت بە هاوردەکردنی 

کااڵ جۆراوجۆرەکان دەبەستێت. بە واتایەکی تر: 

ڕێژەی بەشداریکردنی هەردوو کەرتی پیشەسازی 

و کشتوکاڵ بۆ کۆی گشتیی بەرهەمی ناوخۆی، لە 

ئاستێکی زۆر نزمدایە. کەواتە هەرێمی کوردستان 

)ناوەڕاست و باشووری عێراقیش هەمان شێوەیە(، 

بە شێوەیەکی سەرەکی پشت بە واڵتانی جیهان 

پێداویستییەکانی  پڕکردنەوەی  بۆ  دەبەستێت 

بەرزبوونەوەیەك  هەر  ئەوە  لەبەر  ناوخۆی. 

بدات  ڕوو  خزمەتگوزاری  و  شمەك  نرخی  لە 

هۆی  دەبێتە  ڕاستەوخۆ  دەرەوە،  واڵتانی  لە 

لە  نرخەکان  گشتیی  ئاستی  بەرزبوونەوەی 

تیۆری  لە  بابەتە  ئەم  کوردستان.  هەرێمی 

ئاستی  بەرزبوونەوەی  دەوترێت  پێی  ئابووریدا 

بەرزبوونەوەی  ئەنجامی  لە  نرخەکان،  گشتیی 

دەرەوەی  لە  خزمەتگوزاری  و  شتومەك  نرخی 

ئابووریی هەرێمی کوردستان. 

هێڵكاریی ژمارە 1: ئاستی گشتیی نرخەکان لە عێراق پیشان دەدات )٢٠٢٠-٢٠٢٢(

سەرچاوە: بانکی ناوەندیی عێراق/بەشی ئامار و توێژینەوە )٢٠٢٢( 
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هۆکارە ناوخۆییەکان  .2

لە هەرە هۆکارە سەرەکییە ناوخۆییەکانی 

هەرێمی کوردستان کە بووە هۆی ئەوەی کە 

ئاستی گشتیی نرخەکان بە ڕێژەیەکی بەرچاو 

بەرز ببێتەوە، پەیوەست بوو بە بەرزکردنەوە، 

ئەوە بوو کە بانکی ناوەندیی عێراق لە مانگی 

١٢ی ٢٠٢٠ بڕیاری دابەزاندنی بەهای دراوی 

یەك  دا.  ئەمەریکی  دراوی  بەرانبەر  عێراقی 

کرد  دینارەوە   ١١١٦ لە  ئەمەریکیی  دۆالری 

 ٪٢٠ نزیکەی  ڕێژەی  بە  واتە  دینار،   ١٤٤٦ بە 

دا)7(.  لەدەست  بەهاکەی  عێراقی  دیناری 

دەکرێت  شمەك  هاوردەی  کاتێك  کاتەدا  لەم 

دەرەوەی  لە  نرخ  ئەگەر  واڵت،  دەرەوەی  لە 

نرخەکان  ئاستی  بەاڵم  بێت،  جێگیریش  واڵت 

بەخۆیەوە  بەرزبوونەوە  عێراقی  دیناری  بە 

عێراقی  دیناری  بەهای  چونکە  دەبینێت، 

داوە  لەدەست  بەهاکەی   ٪٢٠ ڕێژەی  بە 

ئاستی  کەواتە  ئەمەریکی.  دۆالری  بەرانبەر 

بۆ  کەمەوە  الیەنی  )بە  نرخەکان  گشتیی 

لە دەرەوەی واڵت هاوردە  شتومەکەکانی کە 

دەکرێن بەرز دەبێتەوە(، بەرز دەبێتەوە.

بانکی  بۆ  ئایا  ئەوەیە:  لێرەدا  پرسیارەکە 

دابەزاندنی  بە  دا  بڕیاری  عێراق  ناوەندیی 

دۆالری  بەرانبەر  عێراقی  دیناری  بەهای 

ڤایرۆسی  باڵوبوونەوەی  لەدوای  ئەمەریکی؟ 

 ،٢٠٢٠ ٢ی  مانگی  لە  بەتایبەت  کۆرۆنا، 

ئابوورییان  پیشەسازی  واڵتانی  زۆربەی  کە 

داخست بە ماوەیەکی کاتی، ئەمەش وای کرد 

کە نرخی نەوتی خاو دابەزینێکی گەورە تۆمار 

نەوتی  نرخی  دیاریکراو.  ماوەیەکی  بۆ  بكات 

دوای  ئاستی،  نزمرتین  گەیشتە  برنت  خاوی 

زیاتر لە ٢٠ ساڵ )١٥ دۆالر بۆ هەر بەرمیلێك(. 

ئەم دابەزینە لە مانگەکانی ٣ و ٤-ی ٢٠٢٠-

بە  عێراق  کە  زانراوە  هەروەک  دا.  ڕووی  دا 

بە  دەبەستێت  پشت  سەرەکی  شێوەیەکی 

نرخی  لە  دابەزینێک  هەر  نەوت،  داهاتی 

نەوتی خاوی جیهانی دەبێتە هۆی کورتهێنانی 

ڕێگایەك  چەند  ئابووری  زانستی  بودجه. 

کورتهێنانی  پڕکردنەوەی  بۆ  دەکات  پێشنیار 

کەمکردنەوەی  لەوانە:  واڵت،  بودجەی 

باج  زیادکردنی  دەوڵەت،  خەرجییەکانی 

دامەزراوە  لە  قەرزکردن  ڕسومات،  و 

زۆرێك  ناوخۆیی،  قەرزی  داراییەکانی جیهان، 

زیادکردنی  بۆ  پەنا  تازەپێگەیشتوو  واڵتانی  لە 

خستنەڕووی دراوی بیانی دەبەن. لە ماوەکانی 

زۆربەی  عێراق  حکومەتی   ،٢٠١٩ بۆ   ٢٠١٤

ڕێگریکردن  بۆ  بەر  گرتبووە  ڕێگایانەی  ئەم 

-٢٠١٤ ساڵی  لەدوای  چونکە  کورتهێنان،  لە 

جیهان  بازاڕەکانی  لە  خاو  نەوتی  نرخی  ەوە 

هەر  کردبوو.  تۆمار  گەورەی  دابەزینی 

چەندە لە سااڵنی ٢٠١٨ و ٢٠١٩، تا ڕادەیەك 

لەدوای  ئەوە  لەبەر  بووەوە.  بەرز  نرخەکەی 

دابەزینی  و  کۆرۆنا  ڤایرۆسی  باڵوبوونەوەی 

بانکی  لە  بیانی  دراوی  یەدەگی  گەورەی 

لەسەر  گەورە  مەترسیی  عێراق،  ناوەندیی 

ئەوەی  بۆ  بوو.  دروست  عێراق  ئابووریی 
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گەورە  داڕمانی  تووشی  عێراق  ئابووریی 

نەبێت، بانکی ناوەندیی عێراق بە ڕاوێژکردن 

عێراق  ئابووریی  و  دارایی  وەزارەتی  لەگەڵ 

کۆتایی  لە  نێودەوڵەتی،  دراوی  سندووقی  و 

ساڵی ٢٠٢٠دا بڕیار درا بە داشکاندنی بەهای 

دیناری عێراقی بەرانبەر دۆالری ئەمەریکی بە 

بووە  گۆڕانکارییە  ئەم   .٪٢٠ نزیکەی  ڕێژەی 

ئابووریی عێراق  هۆی خاڵی دوورکەوتنەوەی 

لە قەیرانی دارایی)8(. 

بەوە  ئاماژە  سەرەوەدا  بەشەی  لەم 

هۆی  بووە  هۆکارانەی  لەو  یەکێك  کە  درا 

نرخەکان،  گشتیی  ئاستی  بەرزبوونەوەی 

ئەوە بوو کە بەهای دراوی عێراقی بە ڕێژەی 

دۆالری  بەرانبەر  دا  لەدەست  بەهاکەی   ٪٢٠

ئەمەریکی. 

پێشبینیی  و  دەرئەنجام  پێنجەم: 

هەڵئاوسان بۆ سااڵنی داهاتوو

و  وردەکاری  ناو  بڕۆینە  ئەوەی  پێش 

داهاتووی بەرزی ئاستی گشتیی نرخەکان کە 

هەڵداوە،  سەری  کۆرۆناوە  قۆناغی  لەدوای 

بۆ  زانستییانە  شیکارییەکی  کە  باشرتە  وا 

نرخەکان  گشتیی  ئاستی  بەرزی  هۆکارەکانی 

باسامن  سەرەوەدا  بەشەکانی  لە  کە  بکەین 

ڕوون  بۆ  ئەوەمان  توێژینەوەیەدا  لەم  کرد. 

هەبوون  سەرەکی  هۆکاری  دوو  کە  بووەوە 

لە  نرخەکان  گشتیی  ئاستی  زیادبوونی  بۆ 

هۆکاری  ئەوانیش  کوردستان،  هەرێمی 

بێگومان  دەرەکی.  هۆکاری  و  ناوخۆیی 

هۆی  بە  هەر  ناوخۆییەکەش  هۆکارە 

لە  بریتییە  کە  بووە  دەرەکییەکەوە  هۆکارە 

لەدەستدانی بەهای دیناری عێراقی. ئاشکرایە 

بە  عێراقی  دیناری  بەهای  لەدەستدانی  کە 

بریتی  کە  بوو  دەرەکییەکانەوە  هۆکارە  هۆی 

لە  خاو  نەوتی  بەهای  دابەزینی  لە  بوو 

نزیکەی  دابەزینە  ئەم  جیهانییەکان.  بازاڕە 

ساڵی  پاشان   ،)٢٠١٤-٢٠٢٠( خایاند  ساڵی   ٦

بۆ  خاو  نەوتی  نرخی  دیسانەوە   ،٢٠٢٠

کە  بوو،  گەورە  داڕمانی  تووشی  جار  دووەم 

و  دەرەکییە  هۆکاری  دواجار  هۆکارەش  ئەم 

دیناری  بەهای  دابەزینی  لەسەر  کاریگەریی 

عێراقی هەبووە و دواجار بووە هۆی ئەوەی 

گشتیی  ئاستی  بەرزبوونەوەی  لە  بەشێک  کە 

لەدەستدانی  ئەستۆی  بکەوێتە  نرخەکان 

بەهای دیناری عێراقی.

کە  ئەنجامەی  ئەو  گەیشتینە  کەواتە 

گەورەی  کاریگەریی  دەرەکییەکان  هۆکارە 

گشتیی  ئاستی  بەرزبوونەوەی  لەسەر 

کوردستاندا.  هەرێمی  لە  هەیە  نرخەکان 

ئەوەی  سەر  بخەینە  فۆکەس  پێویستە  لێرەدا 

کە داهاتووی بەرزی ئاستی گشتیی نرخەکان 

بۆ چەند ساڵی داهاتوو چۆن دەبێت. 

هۆکارەکانی  بەرچاوی  ڕێژەیەکی  مادام 

نرخەکان  گشتیی  ئاستی  بەرزبوونەوەی 

کەواتە  دەرەکییەکان،  هۆکارە  بە  پەیوەستە 

دەرەکییەکان  هۆکارە  بۆ  شیکاری  دەبێت 

بکرێت.
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بۆ  شیکاری  سەرەوەدا  بەشەکانی  لە 

گشتیی  ئاستی  بەرزبوونەوەی  هۆکارەکانی 

نرخەکان کرا، لێرەدا پێویستە باس لە هەوڵەکانی 

بۆ  بکرێت  گەشەسەندوو  ئابووری  واڵتانی 

ئاستی  بەرزبوونەوەی  ڕووبەڕووبوونەوەی 

ڕووبەڕووبونەوەیەش  ئەم  نرخەکان.  گشتیی 

سیاسەتی  بەکارهێنانی  ڕێگەی  لە  بەزۆری 

نەختینەییەوە دەکرێت کە واڵتە یەکگرتووەکانی 

یەدەگی  کە  کردووە،  پێ  دەستی  ئەمەریکا 

سوودی  نرخی  بەرزکردنەوەی  بڕیاری  فیدراڵی 

٢٠٢٢دا.  سێی  مانگی  لەناوەڕاستی  دا  بانکی 

ناوەندییەکانی  بانکە  لە  هەریەك  هەروەها 

بەریتانیا و ئەورووپا )ناوچەی یۆرۆ(  و کەنەدا 

تیۆری  ڕوانگەی  لە  کە  تر  واڵتێکی  چەند  و 

دەبێت  کاریگەریی  داهاتوودا  لە  ئابوورییەوە 

ئاستی  بەرزبوونەوەی  هێواشکردنەوەی  لەسەر 

گشتیی نرخەکان لەسەر ئاستی جیهان. سەرەڕای 

ئەوەی کە ڕێژەی سوودی بانکی چەند جارێک 

لە  هەڵئاوسان  داتاکانی  بەاڵم  کراوەتەوە،  بەرز 

و  ئەورووپا  و  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە 

تێدا  ڕوونی  ئاماژەیەکی  تر  دەوڵەتی  چەندین 

لە  هەر  هەڵئاوسان  ڕێژەی  کە  دەکرێت  بەدی 

بەرزبوونەوەی بەردەوامدایە، ئەمەش ئەوەمان 

سیاسەتی  بەکارهێنانی  کە  دەردەخات  بۆ 

کاریگەریی  پیشەسازی  واڵتانی  نەختینەیی 

ئەوتۆی نەبووە لەسەر دابەزینی ئاستی گشتیی 

نرخەکان. ئەم چارتانەی خوارەوە، بەرزبوونەوەی 

ئاستی گشتیی نرخەکامنان پیشان دەدات. 

هێڵكاری ژمارە 2: ئاستی گشتیی نرخەکان لە واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا پیشان دەدات )٢٠٢٠-٢٠٢٢(

بانکی جیهانی: داتاکانی فراژووبوونی نێودەواڵتی )٢٠٢٢(
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کە  دەردەکەوێت  بۆمان  چارتانەوە  لەم 

لە  جیهان  ئاستی  لەسەر  هەڵئاوسان  ڕێژەی 

شیکارییشامن  هەروەک  بەرزدایە،  ڕێژەیەکی 

کرد ئەم هەڵئاوسانەی کە ئێستا لەسەر ئاستی 

کاریگەریی  داوە،  ڕووی  نرخەکان  گشتیی 

لە  نرخەکان  مانەوەی  بۆ  دەبێت  زۆری 

کوردستان.  هەرێمی  لە  بەرزدا  ئاستێکی 

کە  نرخەکان  ئاستی  بەرزیی  ئەوە  لەبەر 

پێشنینی دەکرێت بە الیەنی کەمەوە تا ساڵی 

مانایە  بەو  ئەمە  بەاڵم  بخایەنێت،   ٢٠٢٤

نایەت کە نرخی شمەك و خزمەتگوزارییەکان 

بەڵکوو   ،٢٠٢٠ ساڵی  پێش  بۆ  دەگەڕێتەوە 

ئاستەدا  لەم  هەر  نرخەکان  گشتیی  ئاستی 

لە  کە  شیکارییەی  ئەو  لەپاش  دەمێنێتەوە. 

ئەم  کە  دەرکەوت  بۆمان  کراوە،  سەرەوە 

بەرزبوونەوەیە لە ئاستی گشتیی نرخەکان لە 

هەرێمی کوردستان بە الیەنی کەمەوە تا ساڵی 

هاتوو  ئەگەر  خۆ  دەبێت.  بەردەوام   ٢٠٢٤

داکشانەوەی ئابووری لە واڵتانی پێسەسازیدا 

کوردستان  هەرێمی  کێشەی  ئەوا  بدات،  ڕوو 

تەنها بەرزیی ئاستی گشتیی نرخەکان نابێت، 

لێ  ئابوورییشی  چاالکیی  کزبوونی  بەڵکوو 

دەکەوێتەوە و ڕێژەی داهاتی حکومەتیش لە 

فرۆشتنی نەوتی خاو کەم دەبێتەوە و ڕێژەی 

بێکارییش لە ئاستێکی بەرزدا دەبێت.

بۆچی ڕێژەی بەرزی هەڵئاوسان زیانی 

گەورە بە ئابووریی واڵت دەگەیەنێت؟

کە  کرد  باسامن  سەرەتادا  لە  هەروەك 

ئاستی  بەرزبوونەوەی  مانای  بە  هەڵئاوسان 

هەڵئاوسان  کەواتە  دێت،  نرخەکان  گشتیی 

دەبێت  بەکاربردن  لەسەر  کاریگەریی  هەم 

لەسەر  کاریگەریی  کاتدا  هەمان  لە  و 

هێڵكاری ژمارە 3: ئاستی گشتیی نرخەکان لە واڵتانی یەکێتیی ئەورووپا پیشان دەدات )٢٠٢٠-٢٠٢٢(

بانکی جیهانی: داتاکانی فراژووبوونی نێودەواڵتی )٢٠٢٢(
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تر:   واتایەکی  بە  دەبێت.  پاشەکەوتکردن 

نرخەکان،  ئاستی گشتیی  لە  زیادبوونێك  هەر 

کڕینی  توانای  کەمبوونەوەی  هۆی  دەبێتە 

لە  دەدات  زۆر  زیانی  ئەمەش  کە  بەکاربەر، 

ئابووریی  ئاستی  لەسەر  خواست  سەرجەمی 

 .)Macroeconomic Level( هەمووەکی 

داهاتی  کەمبوونەوەی  ترەوە  الیەکی  لە 

ئەوەی  هۆی  دەبێتە  تاکەکەس،  ڕاستەقینەی 

کەم  تاکەکەس  پاشەکەوتی  ڕێژەی  کە 

دەدات  گەورە  زیانی  ئەمەشیان  کە  بکات 

ئەوەی  بەاڵم  وەبەرهێنان.  چاالکیی  لە 

ئەوەیە  ئابووری،  سەر  بۆ  مەترسییە  جێی 

ئاستی  بەرزبوونەوەی  بەردەوامبوونی  کە 

کە  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  نرخەکان  گشتیی 

بارودۆخی  بە  متامنە  نەتوانن  وەبەرهێنەران 

مەترسییەکی  ئەمەش  بکەن،  ئابوورییەکەی 

بۆ  نیشتامنی.  دراوی  سەر  بۆ  گەورەیە 

ئابووریی  لە  نرخەکان  گشتیی  ئاستی  منوونە: 

بەرز  مەترسیدار  شێوەیەکی  بە  ئەمەریکا 

بۆ  بەردەوامبوونی  ئەگەری  لە  بووەتەوە، 

دەوڵەتانی  لە  وا  دوورودرێژ،  ماوەیەکی 

لە  نەختینەیان  یەدەگی  کە  دەکات  جیهان 

یان  تر  دراوێکی  بۆ  ئەمەریکییەوە  دۆالری 

گورزێکی  ئەمەش  بگۆڕن،  بەنرخ  کانزایەکی 

لە  ئەمەریکا.  ئابووریی  بۆ  دەبێت  کوشندە 

الیەکی ترەوە، بەردەوامبوونی بەرزبوونەوەی 

گەورەی  کاریگەریی  نرخەکان  گشتیی  ئاستی 

لەالیەن  هەیە  متامنە  لەدەستدانی  لەسەر 

ئەم  کە  بیانی  ڕاستەوخۆی  وەبەرهێنەرانی 

چاالك  بەشدارییەکی  وەبەرهێنان  لە  جۆرە 

ناوخۆیی  بەرهەمی  گشتیی  کۆی  لە  دەکات 

بەاڵم  ئەمەریکا.  یەکگرتووەکانی  واڵتە  لە 

بەرزبوونەوەی  ئەگەر  ئەوەیە:  پرسیارەکە 

واڵتانی  بۆ  زیانی  نرخەکان  گشتیی  ئاستی 

جیهان هەیە، ئایا هیچ سوودێکی بۆ ئابووریی 

هەرێمی کوردستان نییە؟

شەشەم: ئایا ئەم هەڵئاوسانە سوودی بۆ 

ئابووریی هەرێمی کوردستان هەیە؟

هەڵئاوسان  ڕێژەی  کە  ئەوەی  سەرەڕای 

لەڕادەبەدەر بوو، زیانی گەورە بە کۆی گشتیی 

بەتایبەت  دەگەیەنێت،  ئابووری  کایەکانی 

هەڵئاوسانی  هەڵئاوسانەکە  جۆری  ئەگەر 

بوترێت  دەکرێت  بەاڵم  بێت،  لەڕادەبەدەر 

هەندێک  تایبەتدا  بارودۆخی  هەندێک  لە  کە 

خاڵی پۆزەتیڤی هەبێت لە هەندێك سێکتەری 

دیاریکراودا.  واڵتی  هەندێک  لە  و  تایبەتیدا 

ئابووریی  بونیادی  باسی  ئەوەی  پێش 

بونیادی  باسی  دەبێت  بکەین،  کوردستان 

داهاتەکانی  و  خەرجییەکان  لە  دابەشکاری 

زۆرینەی  واڵت  خەرجییەکانی  بکەین.  واڵتدا 

هەرە زۆری دەڕوات بۆ خەرجیی بەکاربردن و 

واڵت.  دامودەزگاکانی  بەڕێوەبردنی  خەرجیی 

ساڵێکی  بۆ  ساڵێکەوە  لە  ڕێژەکە  چەندە  هەر 

تر دەگۆڕێت، بەاڵم بە شێوەیەکی گشتی زیاتر 

مووچەی  بۆ  دەچێت  واڵت  داهاتی  ٨٥٪ی  لە 

دامودەزگاکانی واڵت، بەشێکی تریشی دەچێت 
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بۆ خەرجییەکانی بەڕێوەبردنی دامودەزگاکانی 

وەبەرهێنانە،  خەرجیی  چی  هەر  دەوڵەت. 

خەرجیی  ڕاستیدا  لە  کە  کەمە،  زۆر  ڕێژەکەی 

بۆ  گەورەیە  پێویستییەکی  وەبەرهێنان 

ترەوە  الیەکی  لە  ئابووری.  بووژاندنەوەی 

بەکاربردن  خەرجیی  گشتی  شێوەیەکی  بە 

خەرجییەکی بەرهەمدار نییە و هەم لە ڕووی 

ماددییەوە، هەم لە ڕووی مەعنەوییەوە. لێرەدا 

و  گشتییەکان  خەرجییە  باسی  بۆچی  توێژەر 

داهاتە گشتییەکانی کرد؟

کە  دەکات  لەوە  باس  توێژەر  لێرەدا 

توانای هاوردە و  نرخی ئەو شتومەکانەی کە 

خانووبەرە  نرخی  وەك  نییه،  هەناردەکردنیان 

و زەویوزار، هەروەها دەستی کاریش کرێکەی 

هۆی  بە  تایبەت  کەرتی  لە  بووەتەوە  بەرز 

حکومەت،  کاری  دەستی  کرێی  زیادبوونی 

قابیلی  کە  شتومەکانەی  ئەو  ئەوە  لەبەر 

بەراورد  دەکەون  هەرزانرت  هاوردەکردنن، 

لەبەر  واڵت،  ناوخۆی  لە  بەرهەم  هەمان  بە 

ئەوە ئەو بەرهەمانە گەشە ناکەن لە ناوخۆی 

واڵت، ئەوانیش کەرتی پیشەسازی و کشتوکاڵ 

کەرتانەی  ئەو  کاتێکدا  لە  گەشتوگوزارن.  و 

)هاوردە  نین  دەرەکی  بازرگانیی  قابیلی  کە 

زەویوزار  کەرتی  وەک  ناکرێن(،  هەناردە  و 

و  دەبێتەوە  بەرز  نرخەکانیان  خانووبەرە،  و 

هەڵئاوسان دروست دەبێت. 

پیشەسازی  وا دەکات کە کەرتی  ئایا چی 

و کشتوکاڵ بەرز بێتەوە لەم دۆخەدا؟ یەکێک 

لەو هۆکارانەی کە دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی 

لە  بریتییە  ناوخۆیی،  بەرهەمهێنانی  ئاستی 

شتومەکانە.  ئەو  نرخەکانی  بەرزبوونەوەی 

جیهاندا،  لە  ئاسن  بەرزبوونەوەی  منوونە:  بۆ 

بەتایبەت لە ٢ ساڵی ڕابردوودا، دەبێتە هۆی 

بکەنە  ڕوو  زیاتر  وەبەرهێنەران  کە  ئەوەی 

لەسەر  چونکە  بەرهەمە،  ئەو  بەرهەمهێنانی 

بووەتەوە.  بەرز  نرخەکەی  جیهان  ئاستی 

هۆی  دەبێتە  نرخ  بەرزبوونەوەی  دواجار 

گومانی  بکات.  زیاد  قازانج  کە  ئەوەی 

هانی  قازانج،  زیادبوونی  کە  نییە  تێدا 

بەرهەمهێنانیان  کە  دەدات  وەبەرهێنەران 

زیاد بکەن لە پێناو زیادبوونی قازانجەکانیان. 

لە  چیمەنتۆ  نرخی  بەرزبوونەوەی  یان 

بازاڕەکانی جیهاندا، وا لە وەبەرهێنی خۆماڵی 

زیاد  چیمەنتۆیان  بەرهەمی  کە  دەکات 

ئاستی  بەرزبوونەوەی  لەگەڵ  چونکە  بکەن، 

گشتیی نرخەکان، قازانجەکانیش زیاد دەکەن، 

بەتایبەت ئەگەر لەگەڵ بەرزبوونەوەی ئاستی 

گشتیی نرخەکان بەرهەمیش زیاد بکەی، ئەوا 

وەبەرهێنەران.  بۆ  دەبن  زیاتر  قازانجەکان 

بووەوە  ڕوون  بۆ  ئەوەمان  شیکارییەدا  لەم 

لە  نرخەکان  گشتیی  ئاستی  زیادبوونی  کە 

کاریگەریی  هەندێك  جیهاندا  ئابووریی 

هەرێمی  ئابووریی  لەسەر  دەبێت  پۆزەتیڤی 

هەرێمی  بەرهەمی  ڕادەیەك  تا  کوردستان، 

ئاستێکی  لە  کێربکێکردنی  توانای  کوردستان 

باشرتدا دەبێت بەراورد بە پێش ساڵی ٢٠٢٠.     
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سیناریۆكان 

سیناریۆی یەکەم: ئاستی گشتیی نرخەکان 

گشتی  ئابووریی  و  دەمێنێتەوە  بەرزی  بە 

تێپەڕبوونی  بە  وەردەگرێت  هاوسەنگی 

کات. واتە وەکوو چۆن ئێستا خەڵکی ئاسایی 

واڵتانی  لە  تەنانەت  و  خۆمان  واڵتی  لە 

نرخەکان  ئاستی  نزمیی  باسی  پیشەسازییش 

هەشتاکاندا،  و  حەفتاکان  سااڵنی  لە  دەکەن 

ئاستی  باسی  داهاتوودا  سااڵنی  لە  ئاوەهاش 

دووەم  و  دەیە  یەکەم  لە  نرخەکان  نزمیی 

سیناریۆیە  ئەم  دەکرێت.   ٢١ دەیەی سەدەی 

دەبێتە نزیکرتین سیناریۆ لە ڕاستییەوە.

لەگەڵ  دوورمەودا،  بۆ  سیناریۆی دووەم: 

ئاستی  دەکرێت  تەکنەلۆژیادا،  پێشکەوتنی 

ئاستی  بۆ  دابەزێتەوە  نرخەکان  گشتیی 

پێشووتری خۆی، ئەمەش لە ڕێگەی زیادکردنی 

ئابوورییەوە  ڕووی  لە  کە  بەرهەمدارییەوە 

کە  تێچوو  بڕی  کەمبوونەوەی  هۆی  دەبێتە 

ئاستی  کەمبوونەوەی  هۆی  دەبێتە  دواجار 

گشتیی نرخەکان. هەر چەندە ئەم سیناریۆیە 

لە ڕووی تیۆرییەوە گونجاوە و قابیلی ڕوودانە، 

کە  دەڵێت  پێامن  ڕابردوو  ئەزموونی  بەاڵم 

چونکە  دانابەزێت،  نرخەکان  گشتیی  ئاستی 

دراوەکانیان  خستنەڕووی  هەمیشە  واڵتان 

زیاد دەکەن، ئەمەش پێدەچێت ڕێگر بێت لە 

نزمبوونەوەی ئاستی گشتیی نرخەکان.

سیناریۆی سێیەم: دەکرێت ئاستی گشتیی 

خۆی،  جارانی  ئاستی  بۆ  بگەڕێتەوە  نرخەکان 

هۆی  دەبێتە  نرخ  بەرزبوونەوەی  چونکە 

کەمبوونەوەی خواست، ئەمەش وا دەکات کە 

گشتیی  ئاستی  بدەن  هەوڵ  بەرهەمهێنەران 

زیادکردنی  مەبەستی  بە  دابەزێنن  نرخەکان 

خواستی گشتی. هەر چەندە ئەم سینارۆیەش 

دەکرێت ڕوو بدات، بەاڵم لە ڕابردوودا جیهان 

بە چەندین بارودۆخی ئاوادا ڕۆیشتووە، بەاڵم 

گشتیی  ئاستی  نەیانتوانیوە  وەبەرهێنەران 

زیانەوە  دابەزێنن، چونکە دەکەوتنە  نرخەکان 

لە ڕووی ئابوورییەوە.

پێشنیار و ڕاسپاردە

هەرێم  حکومەتی  بۆ  دۆخە  ئەم 

پیشەسازی  کەرتەکانی  كە  باشە  دەرفەتێکی 

بدرێت،  پێ  گەشەی  بتوانرێت  تا  کشتوکاڵ  و 

سایەی  لە  کە  دەبێت  ئەوەوە  هۆی  بە  ئەوە 

لەسەر  نرخەکان  گشتیی  ئاستی  بەرزیی 

ناوخۆ  بەرهەمی  دەتوانرێت  جیهان،  ئاستی 

بکات.  واڵت  دەرەوەی  بەرهەمەکانی  کێربکێی 

هەروەها، مادام ئاستی گشتیی نرخەکان بەرز 

کاتی  لە  کە  کەسانەی  ئەو  کەواتە  بووەتەوە، 

هێڵی  لەژێر  نرخەکان  گشتیی  ئاستی  نزمیی 

کەوتوونەتە  زیاتر  ئێستا  بوون،  هەژارییەوە 

ژمارەشیان  پێدەچێت  و  هەژاری  هێڵی  ژێر 

حکومەت  لەسەر  پێویستە  کردبێت.  زیادی 

بە  ئەوەی  بۆ  بدات،  ماددییان  یارمەتیی  کە 

الیەنی کەمەوە بتوانرێت ئەو چینەی کۆمەڵگا 

بەرز  ئاستیان  هەژارییەوەن،  هێڵی  لەژێر  کە 

بکرێتەوە بۆ سەروو هێڵی هەژاری. 
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دەرئەنجام

لە  لێکۆڵینەوە  توێژینەوەیەدا  لەم 

بەرزبوونەوەی  دەرئەنجامی  و  هۆکار 

ئاستی گشتیی نرخەکان کراوە، دەرکەوتووە 

نرخەکان  گشتیی  ئاستی  بەرزبوونەوەی  کە 

بەو  پەیوەستە  کوردستان  هەرێمی  لە 

لەسەر  داوە  ڕووی  کە  بەرزبوونەوەیەی 

واڵتانی  بەتایبەت  جیهان،  واڵتانی  ئاستی 

ئەوە  دەبێت  لێرەدا  کەواتە  گەشەسەندوو. 

هەڵئاوسانەی  ئەو  کە  بکرێتەوە  ڕوون 

چارەسەر  هەیە،  کوردستاندا  هەرێمی  لە 

کێشەی  چارەسەربوونی  لەگەڵ  دەبێت 

گەشەسەندووی  واڵتانی  لە  هەڵئاوسان 

یەکگرتووەکانی  واڵتە  وەکوو 

واڵتە  و  ئەورووپا  یەکێتیی  و  ئەمەریکا 

هەروەها  تر.  گەشەسەندووەکانی 

سیاسی  ناکۆکییە  کێشەی  چارەسەرکردنی 

ئۆکرانیاش،  و  ڕووسیا  سەربازییەکانی  و 

کێشەی  چارەسەرکردنی  بۆ  ترە  هۆکاریکی 

ئەوە  توێژینەوەیەدا  لەم  هەڵئاوسان. 

کوردستان  ئابووریی  کە  بووەتەوە  ڕوون 

De-  ڕێژەیەکی بەرزی دواکەوتەیی )تبعیة،

pendency( تێدایە کە هەرێمی کوردستان 

ناتوانێت  عێراقیش  دەوڵەتی  تەنانەت  و 

سیاسەتی نەختینەیی و دارایی بەکار بێنێت 

لە  هەڵئاوسان.  کێشەی  چارەسەرکردنی  بۆ 

هەڵئاوسانە  ئەم  دەتوانرێت  ترەوە  الیەکی 

بەرهەمی  پەرەپێدانی  بۆ  هەلێک  بکرێتە 

چونکە  کوردستان،  هەرێمی  لە  ناوخۆیی 

باشرتین  کوردستان  هەرێمی  ئێستادا  لە 

بتوانێت  تا  هەڵکەوتووە  بۆ  دەرفەتی 

ڕێژەی بەشداریکردنی کەرتەکانی کشتوکاڵ 

تاکە  ئەمە  کە  بکات،  زیاد  پئیشەسازی  و 

کوردستانەوە  هەرێمی  بەدەست  دەرفەتە 

بە  پشتبەسنت  ڕێگەیەوە  لەو  بتوانێت  کە 

داهاتی نەوتی خاو کەم بکاتەوە.   
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سیاسەتی دراو؛ ئامراز و ئامانجەكان

د. ئیدریس ڕەمه زان كۆچه ر        پسپۆڕی بواری دارایی و نەختینەیی
وەرگێڕان: بارام سوبحی

بەرایی

سه ره ىك  ئامرازێىك  به   دراو  سیاسه ىت 

گشتى  ئابووریى  سیاسه ىت  ئامرازه كاىن  له  

ئاستى  سه ر  كاركردنه   بۆ  ده وڵه ت  داده نرێت. 

سیاسه ته كاىن  هاوشاىن  ئابوورى،  چاالكیى 

و  بازرگاىن   دارایى  و  سیاسه ىت  وه كوو  دیكه ى 

به   ده هێنێت،  به كاری  نرخ  و  كرێ   سیاسه ىت 

گۆڕاوه كاىن  له سه ر  كاریگه ریدانان  مه به ستى 

وه به رهێنان،  وه كوو  چاالكییه   ئه م  پێكهێنه رى 

نرخه كان ، به رهه م  و داهات. بۆیە پەیڕەوكردنی 

دەتوانێت  ئاڕاستەدانی،  و  ئابووری  سیاسەتی 

هەر  سیاسەتڕێژیی  لە  گەورە  كاریگەرییەكی 

واڵتێك بەجێ بهێڵێت و ڕێڕەوی ئابووری دیاری 

هۆی  بە  و  ئێستا  لە  دارایی  سیاسەتی  بكات. 
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بەرەوپێشچوونی  و  جیهانییەكان  گۆڕانكارییە 

تیۆرییە  دەركەوتنی  و  ئابووری  زانستی 

پەیوەستە  كە  بابەتێكە  ئابووری،  نوێیەكانی 

ئابووری- گۆڕانكارییە  لە  تێگەیشنت  بە 

لەم  نێودەوڵەتی.  و  هەرێمی  سیاسییەكانی 

توێژینەوەیەدا هەوڵ دراوە چەمكی سیاسەتی 

دراو و ئامانجەكانی بخرێتە ڕوو و ئامرازەكانی 

حكومەت لەم چوارچێوەیەدا شی بكرێتەوە.

چه مىك سیاسه ىت دراو

ده ركه وتنى سیاسه ىت دراو وه كوو چه مكێىك 

نۆزده یە م  سه ده ى  كۆتاییه كاىن  بۆ  تایبه ت 

ده گه ڕێته وه ، كاتێك ڕۆڵه كه ى له  پارێزگاریكردن 

به  كرا،  سنووردار  دراودا  خستنه ڕووى  له  

له ناو  نرخه كان  سه قامگیریى  كه    ڕاده یه ك 

بكات،  مسۆگه ر  نیشتامنیدا  ئابووریى 

جیهاىن  بێبازاڕیى  قه یراىن  تاوه كوو  دۆخه كه ش 

بیرۆكه كاىن  ده ركه وتنى  )١٩٢٩-١٩٣٣(  و  له  

بۆ  كه   بوو،  به رده وام  شێوه یه   به م  كینزى 

له  ئابوورى  گشتیى  سیاسه ىت  به گه ڕخستنى 

ئابوورى   پێناوى چاره سه ركردىن چه قبه ستوویى 

 و به دیهێناىن گه شه ى پێویست، داواى پێویستى 

ده ستوه رداىن ده وڵه ىت ده كرد)1(. 

سه رپه رشتى  و  نه ریتى؛  دراوى  سیاسه ىت 

له   دراو  به كارهێناىن  خستنه ڕووى  چاودێریى 

به دیهێناىن  بۆ  هه روه ها  ده كات،  ئابووریدا 

خه رجى  چاودێریى  دیاریكراو  ئامانجگه ىل 

دراوى  سیاسه ىت  چى  هه ر  به اڵم  ده كات. 

هاوچه رخه  ئاره زووى فراوانكردىن ئه م چه مكه  

ده كات تاوه كوو سیستمى نه ختینه یى ئابووریى 

نه ته وه یى به گشتى بگرێته وه ، نه وه كوو ته نها له  

ئاستى چاودێریكردىن خستنه ڕوو  و به كارهێناىن 

دراودا بوه ستێت.

تیۆرییه كاىن  په ره سه ندىن  گوێره ى  به  

ئه رك  و  له  ڕووى  دراو  دراو، چه مىك سیاسه ىت 

به خۆوه   پێشكه وتنى  چه ندین  ئامانجه كانیه وه  

چه مىك  چه ندین  دراویش  سیاسه ىت  بینیوه ، 

جۆره   به م   )Kent( كه نت  ئابووریناس  هه یه ؛ 

سیاسه ىت دراوى پێناسه  كردووه : ئه و ڕێكارانه یه  

چاودێریكردىن  بۆ  دراو  ده سه اڵتداراىن  كه  

ئامانجه   به دیهێناىن  و  دراو  خستنه ڕووى 

ده هێنن)2(.  به كاری  دیاریكراوه كان  ئابوورییه  

هه روه ها به و ڕێكاره  دراوی  و بانكییانه  پێناسه  

قه باره ى  كۆنرتۆڵكردىن  ئامانجیان  كه   ده كرێت 

نیشتامنیدا  ئابووریى  له   كه   نه ختینه یه   پاره ى 

بۆ  كه   فاكته ره شه   ئه و  ده سووڕێته وه ، 

كاریگه ریدانان له سه ر قه رز و پاره ى نه ختینه یى 

 و قه رزكردىن حكومه ت ئاڕاسته  ده كرێت، واته  

پێكهاته  و قه باره ى قه رزه كاىن حكومه ت)3(.  بۆ 

جۆره   به م   )Einzing( ئینزینگ  هه روه ها 

پێناسه ى كردووه : كۆمه ڵێك ڕێكار و كرده وه ى 

دراوى  و نادراوییه  به  ئامانجى نه ختینه یى، كه  

هه یه)4(.  دراو  سیستمى  له سه ر  كاریگه رییان 

 )Johanson(  هه ر چى ئابووریناس جۆهانسنه

ئامرازه یه  كه   پێناسه ى كردووه : ئه و  به م جۆره  

خستنه ڕووى  كۆنرتۆڵكردىن  بۆ  ناوه ندى  بانىك 

به دیهێناىن  بۆ  كۆنرتۆڵكردىن  به  مه به ستى  پاره ، 
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ئابوورى به كاری  ئامانجه  گشتییه كاىن سیاسه ىت 

شێوه یه ش  به م  هه روه ها  ده هێنێت)5(. 

حكومییه   بڕیارى  كۆمه ڵێك  كراوه :  پێناسه  

به  ده رده چێت،  ناوه ندییه وه   بانىك  له الیه ن 

دراوه ى  ئه و  قه باره ى  كۆنرتۆڵكردىن   مه به ستى 

ده كرێت)6(.  پێ  ده ستاوده ستى  ئابووریدا  له  

پێناسه   جۆره   به م  دراو  سیاسه ىت  ده كرێت 

هۆكاره   و  ڕێكار  و  ئامراز  كۆمه ڵێك  بكرێت: 

ئابوورییه   ئامانجه   به دیهێناىن  مه به ستى  به  

دراوه وه   ده سه اڵتداراىن  له الیه ن  گه وره كان، 

په یڕە و ده كرێت.

ئامانجه كاىن سیاسه ىت دراو

سیاسه ىت دراو هه وڵى به دیهێناىن ژماره یه ك 

ئابووریدا ده دات،  بواره كاىن  ته واوى  له   ئامانج 

جیاوازه ،  دیكه   ده وڵه تێىك  بۆ  ده وڵه تێكه وه   له  

پێویستى  كه   ئابوورى  بارودۆخى  به  هۆى 

له گه ڵ  ده بێت  حكومه ت  به  هاوكاریى 

ده وڵه تێكدا،  هه ر  له   دراو  ده سه اڵتداراىن 

ئه و  به دیهێناىن  بۆ  خۆیان  ئه وله ویاىت  تاوه كوو 

ئامانجانه  دابنێن، به  مه به ستى كاریگه ریدانان 

زیادكردن  به   ئیدى  دراو  خستنه ڕووى  له سه ر 

یان كه مكردنه وه ى بێت، له  پێناوى هێنانه دیى 

ئامانجانه ش  ئه و  دیاریكراودا)7(،  ئامانجێىك 

به سه ر سێ ئاستدا دابه ش ده كرێن:

1. ئامانجه  یه كه مینه كاىن سیاسه ىت دراو

ده گرێته وه   گۆڕاوه كان  ئامانجه   ئه م 

كۆنرتۆڵكردىن  هه وڵى  ناوه ندى  بانىك  كه  

ئامانجه   له سه ر  كاریگه ریدانان  بۆ  ده دات 

گۆڕینى  بڕیارى  كاتێك  مامناوه ندییه كان. 

ده درێت،  پاره   كۆى  گه شه كردىن  تێكڕاى 

و  بانكه كان   یه ده گى  گۆڕاوى  پێویسته   ئه وا 

پاره ى  كۆى  له گه ڵ  كه   پاره   بازاڕى  مه رجه كاىن 

وه ربگیرێت.  ده گونجێت؛  ماوه یه دا  ئه و 

سیاسه ىت  ئامرازه كاىن  ڕایه ڵه ى  ڕێكاره ش  به م 

مامناوه ندییه كاندا)8(   ئامانجه   له گه ڵ  دراو 

ئامانجه   له  ڕێگه ى  ده به سرتێنه وه .  پێكه وه  

له  نه ختینه یى  ده سه اڵىت  یه كه مینه كانه وه ، 

ئاماژە ى  دراوه وه   سیاسه ىت  ناوه رۆىك   باره ى 

ڕوون  و خێرا و دیاریكراو بۆ مامه ڵه كاران  و بۆ 

بازاڕ ده نێرێت.

ئامانجه  یه كه مینه كان له  دوو كۆمه ڵه  گۆڕاو 

پێك دێن: كۆمه ڵه ى یه كه م، یه ده گه  دراوییه كان 

ده گرێته وه  كه  كۆى گشتیى یه ده گى بانكه كان  و 

بنه ماى دراو له خۆ ده گرێت، هه روه ها یه ده گى 

سپاردنه  تایبه ته كان  و یه ده گى قه رزنه كراویش 

دووه مه،   كۆمه ڵه ى  چى  هه ر  ده گرێته وه . 

یه ده گى  و  دراو  بازاڕى  دۆخى  به   په یوه سته  

بێبه رانبه ر و تێكڕاى ڕە سید و ڕێژەى سووده كاىن 

دیكه  له  بازاڕى دراودا له خۆ ده گرێت.

حه وزى یه ده گى نه ختینه  أ � 

ده ستاوده ستكراو  پاره ى  له   دراو  بنكه ى 

پاره ى  دێت،  پێك  بانىك  یه ده گى  و 

پاره ى  و  بانىك   دراوى  ده ستاوده ستكراو 

له خۆ  بانك  به   سپێردراو  پاره ى  و  یارمه تیده ر 

پاره ى  بانكییه،   یه ده گى  چى  هه ر  ده گرێت. 

ناوه ندى  و  بانىك  له الى  بانك  به   سپێردراو 
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پاره ى  و  زیاده   یه ده گى  و  یاسایى   یه ده گى 

به رده ست له  خه زێنه كاىن بانك له خۆ ده گرێت. 

تایبه ت  سپاردىن  بۆ  یه ده گانه ى  به و  سه باره ت 

به رده سنت، بریتین له  كۆى یه ده گ كه  یه ده گى 

حكومه ت   سپێردراوه كاىن  پاره   له سه ر  ناچارى 

بانكه كاىن دیكه  له خۆ  پاره  سپێردراوه كان له   و 

قه رزنه كراوه،   یه ده گى  چى  هه ر  ده گرێت. 

یه كسانه  به  كۆى یه ده گه كان  و كه مكردنه وه ى 

یه ده گى ناچارى)9(.

دۆخى بازاڕى دراو ب � 

ڕێژە ى  و  ئازاد  یه ده گى  گرووپه   ئه م 

بازاڕى  سوودى  ڕێژە ى  بانىك  و  ڕە سیدى 

ناوه ندى  بانىك  كه   ده گرێت،  له خۆ  پاره  

تواناى  به  واتاى  به گشتى  ده كات.  كۆنرتۆڵى 

قه رزوه رگره كان  و پێگه ى خێرا یان هێواشیانه  

ڕێژە ى  ڕاده ى  و  قه رز  گه شه ى  ڕێژە ى  له  

ترى  مه رجه كاىن  و  نزم   یان  به رز  سوودى 

بانىك  ڕە سیدى  سوودى  نرخى  قه رزدان. 

ڕە سیده   سه ر  سوودى  نرخى  له   بریتییه  

له نێوان  كورت  ماوه یه ىك  بۆ  قه رزكراوه كان 

بانكه كاندا. یه ده گى ئازاد بریتییه  له  یه ده گى 

به   ناوه ندى،  بانىك  له گه ڵ  بانكه كان  زیاده ى 

كه مكردنه وه ى ئه و یه ده گانه ى كه  ئه م بانكانه  

له  بانىك ناوه ندى به  قه رز وه ریانگرتووه   و پێى 

یه ده گى  ئه گه ر  قه رز.  پوخته ى  ده گوترێت 

ئه وا  قه رزكراو  یه ده گى  له   بێت  زیاتر  زیاده  

ئه رێنییه ، ئه گه ر یه ده گى قه رزكراو زیاتر بێت 

نه رێنییه)10(. ئه وا 

2. ئامانجه  ناوه ندییه كاىن سیاسه ىت دراو

كۆنرتۆڵكردىن  ڕێكخسنت  و  لێى،  مه به ست 

گۆڕاوه  نه ختینه ییه كانه  بۆ گه یشنت به  ئامانجه  

نیشانده رێك  وه ك  ئامانجانه   ئه م  كۆتاییه كان. 

گۆڕانكارییه كاىن  كه   ده كرێن  ته ماشا 

ڕە نگدانه وه ى گۆڕانكارییه كاىن ئامانجى كۆتاییه  

كه  په یوه ندیى به  سه قامگیریى دراوه وه  هه یه . 

ده نارسێت  دراوییه كان  گۆڕاوه   به   هه روه ها 

ده توانرێت  دراوه وه   ده سه اڵىت  ڕێگه ى  له   كه  

جێگر  به  شێوه یه ىك  بكرێن.  چاودێرى 

كۆتاییه كان  ئامانجه   به   و  دراون   گرێ  پێكه وه  

گه شه كردىن  تێكڕاى  وه كوو  ده خه مڵێرنێن، 

سااڵنه ى قه واره ى نه ختینه  و نرخى سووده كان. 

هه یه ،  سوودى  دوو  ناوه ندییه كان  ئامانجه  

كه   دراوییه كان  گۆڕاوه   له   بریتییه   یه كه میان 

كاریگه رییان  ده توانن  ناوه ندییه كان  بانكه  

له سه ریان هه بێت. سیاسه ىت دراو له  توانایدایه  

دراو  كۆكراوه ى  هه ڵئاوساىن  له سه ر  كاریگه رى 

له   هه بێت،  سوود  ڕێژە ى  و  ئاڵوگۆڕ  نرخى  و 

كاتێكدا ناتوانێت ڕاسته وخۆ كاریگه ریى له سه ر 

هه بێت.  كرێ  به رهه مهێنان  و  و  نرخ   ئاستى 

ڕاگه یاندىن  له   بریتییه   دووه میش  سوودى 

سرتاتیژى سیاسه ىت دراو)11(.

ئامانجه   له   بنه ڕ ەىت  مۆدێىل  سێ 

ناوه ندییه كان هه ن، ئه وانیش: 

سوود:  بنه ڕە تیى  تێكڕاى  ئاستى  أ. 

كینزییه كان پێیان باشه  كه  ده سه اڵتداراىن دراو 

بۆ ڕێنامییكردىن سیاسه ته  دراوییه كان له  ڕێگه ى 
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چه سپاندىن تا كه مرتین ئاست، ڕێژە ى سوود وه ك 

گۆڕانكارییه كاىن  وه ربگرن.  ناوه ندى  ئامانجى 

نرخى سوود له  نیشانه ى گۆڕانكارییه كاىن دیكه  

زیاتر ئاسانرت ده رده كه ون، چونكه  دراوناسه كان 

له به ر  ناده ن،  سوود  ڕێژە ى  به   گرنگى  زۆر 

ئه وه ى ئه و ڕێژانه  به  گۆڕانكارییه كاىن خواست 

ده شڵێن  ده كرێت.  تێ  كاریان  پاره   له سه ر 

ده ده ین،  ڕێژە ى سوود  به   گرنگى  ئێمه   كاتێك 

خۆیه وه   ڕاسته قینه ى  ئاستى  به   پێویسته  

به سرتابێته وه ، به اڵم به  هه مان شێوه  خه ڵكانێك 

له  تاكه كه كه س  و كارگه  و خێزان  و پڕۆژە كان، 

له  الیه كه وه  له  ڕووى تێچووى قه رزه كانیانه وه  

به رانبه ر ڕێژەى سوود زۆر هه ستیارن، له  الیه ىك 

به كارهێناىن  قه ره بووى  وه رگرتنى  به   دیكه وه  

پێویسته   ئه وه   له به ر  پاشه كه وته كانیان. 

گرنگییه ىك  گشتى  ده سه اڵتداراىن  له سه ر 

بده ن.  سوود  ڕێژە ى  هه ڵئاوساىن  به   تایبه ت 

باشرتین  دیاریكردىن  له   لێره دا  كێشه كه   به اڵم 

له سه ر  پێویسته   بۆیه   ڕێژانه ،  ئه م  بۆ  ئاستدایه  

زۆر  مه ودایه ىك  له   دۆخه دا  له م  ده سه اڵتداران 

فراوان  و له  ئاستێىك مامناوه نددا، پارێزگارى له  

گۆڕانكارییه كاىن ڕێژەى سوود بكه ن به  جۆرێك 

بێت،  هاوتا  بازاڕەكاندا  له   هاوسه نگى  له گه ڵ 

چونكه  له  مه ودایه ىك به رفراواندا ده بێته  هۆى 

نه وه كوو  سوود،  ڕێژەى  هه ڵئاوساىن  ڕووداىن 

له به ر  دیاریكراودا.  سنوورێىك  له   هه ڵئاوسان 

ناهاوسه نگ  كه ڵه كه بووىن  پڕۆسه ى  ئه وه ى 

یه كله دواییه كه كاىن  قۆناغه   ئه نجامدا  له   كه  

هه ڵئاوسان  و چه قبه ستوویى لێ ده كه وێته وه ، 

گۆڕانكارییه كاىن  دراو  ده سه اڵتداراىن  ده بێت 

ڕێژەیى  بڕێىك  به   ناوخۆدا  له   ڕێژانه   ئه م 

ئاسته   له ده ورى  و  فراوان   په راوێزێىك  له    و 

له گه ڵ  كه   بهێڵنه وه ،  مامناوه نده كاندا 

هاوسه نگى له  بازاڕە كاندا هاوتا بێت. هه روه ها 

په راوێزێك بهێڵنه وه ، به  مه به ستى دروستكردىن 

كه   پاره یه ى  له و  كه مرت  یان  گه وره تر  بڕێىك 

بڕیاره  به  هۆى ئامانجى چه ندایه ىت بۆ حه وزى 

دراو سنووردار بكرێت)12(.

ئاڵوگۆڕى  نرخى  خه رجكردن:   نرخى  ب. 

نیشانداىن  بۆ  گرنگه   ئاماژەده رێىك  دراو 

ئه م  ئابووریى هه ر واڵتێك، چونكه   بارودۆخى 

ئاستى  له   نزیك  ئاستێىك  له   ده بێت  ڕێژەیه  

دراو  سیاسه ىت  هه روه ها  بێت.  كڕین  هێزى 

به شدارى  ئابووریدا  له  هاوسه نگیى  ده توانێت 

نرخى  به رزكردنه وه ى  ئامانجى  به   بكات، 

ئاڵوگۆڕى پاره ى نه ختینه  له به رانبه ر دراوه كاىن 

دابه زاندىن  بۆ  هۆكارێكیشه   هه روه ها  دیكه دا. 

هه ڵئاوسان كه  ئامانجى كۆتایى سیاسه ىت دراوه . 

ده بێته   دراویش  ئاڵوگۆڕى  نرخى  سه قامگیریى 

ئابووریى واڵت  بارودۆخى  هۆى سه قامگیریى 

ئه مه یه   له به ر  هه ر  ده ره وه دا،  له به رانبه ر 

هه ندێك له  واڵته كان به  ئامانجى مكوڕبوونیان 

دراوه كه یان)13(،  سه قامگیریى  له سه ر 

دراوه كانیان به  دراوى به هێزه وه  ده به ستنه وه .

دارایى  ئابوورى  و  سرتاتیژیه ىت  زانینى  بۆ 

هه ر حكومه تێك، ڕێژە ى ئاڵوگۆڕى دراو ڕۆڵێىك 
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نرخێىك  نه خه ماڵندىن  بۆیه   ده گێڕێت،  گرنگ 

گونجاو بۆ ئاڵوگۆڕى دراو، چه ندین ده ره نجامى 

نه رێنیى لێ ده كه وێته وه ، له وانه :

1. هه ڵئاوساىن گه وره ى بازاڕە كاىن ئاڵوگۆڕ، 

و  فرۆشنت   كڕین  و  دۆخى  له   به تایبه ىت 

ڕە فتارى نادروست  و ناعه قاڵنیدا، ده بێته  هۆى 

بێتوانایى بانكه  ناوه ندییه كان له  به ڕێوه بردن  و 

كۆنرتۆڵكردىن نرخى ئاڵوگۆڕكردندا.

2. پارێزگاریكردن له  ئاستێىك نزمرتى ڕێژە ى 

هه ڵئاوسان،  فشاره كاىن  هانده رى  ده بێته   دراو 

ئاسان  سیاسه تێىك  گرتنه به رى  هۆى  ده بێته  

هۆى  ده بێته   به رامبه ردا  له   كورتخایه ندا،  له  

پیشه سازى  و هه نارده كاریى  تواناى  الوازبووىن 

واڵت له  درێژخایه ندا.

به رزتر  ئاستێىك  ڕاگرتنى  بۆ  هه وڵدان   .3

دروستبووىن  هۆى  ده بێته   دراو،  ڕێژە ى  له  

تاكه كان،  له سه ر  هه ڵئاوسان  دابه زینى  فشارى 

هه ندێك  نه ماىن  هۆى  ده بێته   هه روه ها 

نییه ،  خۆگونجاندنیان  تواناى  كه   دامه زراوه  

ده بێته   و  ده كاته وه   خاو  گه شه كردن  ئه مه ش 

هۆى سیاسه تێىك توند كه  ده توانێت ببێته  هۆى 

شكست.

فراوان  و  ئابوورییه   ئه وه   له به ر 

كه م  كرانه وه یه ىك  به   كه   جۆراوجۆره كان 

به سه ر ده ره وه دا ده نارسێنه وه ، به  هاوبه شێىك 

هه موو  له   په یوه سنت،  بنه ڕە تییه وه   ئابووریى 

ئامانجه  ناوه ندییه كاىن سیاسه ىت دراودا ناتوانن 

جه خت بكه نه  سه ر تێكڕاى ئاڵوگۆڕ، چونكه  له  

دۆخى كڕین  و فرۆشتنى دراوێىك دیاریكراودا، 

ئه گه ر له به ر هۆكارێىك بابه ىت ئابوورى نه بێت، 

له به رانبه ر  ده توانێت  ناوه ندى  بانىك  ئه وا 

نیشتامنیدا  دراوى  دروستكردىن  له   زیاده ڕۆیى 

بكات،  ته واو  خۆى  قورىس  دراوى  یه ده گى 

تاوه كوو بتوانرێت له  ناوخۆدا مامه ڵه ى له گه ڵدا 

بكرێت)14(.

ج. حه وزى دراوى مامناوه ند

بڕى  بۆ  ئامارى  نیشانده رى  له   بریتییه  

ڕە نگده ره وه ى  ده ستاوده ستكراو،  پاره ى 

نیشته جێبووه كانه   داراییه   ئابووریناسه   تواناى 

دراوناسه كانیش  له الى  خه رجكردن،  بۆ 

ئامانجى ناوه ندى ده سه اڵىت دراوه ، ئه مه ش به  

له   پاره   بارسته ى  گه شه ى  ڕێژە ى  جێگیركردىن 

گه شه ى  ڕاسته قینه ى  ڕێژە ى  له   كه   ئاستێكدا 

ئابوورى نزیكه)15(.

له نێو پاساوه كاىن به كارهێناىن كۆى پاره  وه ك 

ئامانجى ناوه ندى، ئه مانه ى خواره وه  هه ن:

بانكه   سه رنجى  دراو  حه وزى   .1

ناوه ندییه كان ڕاده كێشێت، چونكه  هه ژماركردن  

و دیاریكردىن له  ئه ستۆى ئه وانه .

2. جه ماوه ر ده توانێت به ئاساىن بیناسێته وه ، 

دراوه كه   بارسته ى  ده توانن  هه مووان  بۆیه  

بناسنه وه  و بیخه مڵێنن.

3. ئامانجه  كۆتاییه كاىن سیاسه ىت دراو

به و  دراو  سیاسه تی  كۆتاییه كانی  ئامانجه  

له   واڵتێك  كه   ده كرێن  پێناسه   نیشانده رانه  

گه وره كاندا  ئابوورییه   ئامانجه   چوارچێوه ی 
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به  جۆرێك  ده دات،  به ده ستهێناىن  هه وڵى 

ده ستنیشانكردنی  به   دراو  سیاسه تی  سرتاتیژی 

كه   ده كات  پێ  ده ست  دراوییه كان  ئامرازه  

ئامانجه   له سه ر  كاریگه ری  دروستكردىن  بۆ 

دواتر  ده هێرنێت،  به كار  سه ره تاییه كان 

مامناوه ندییه كان  ئامانجه   له سه ر  كاریگه ریی 

ده بێت تاوه كوو بگاته  ئه و ئامانجه  كۆتاییانه ی 

ئابوورییه   ئامانجه   ڕۆشنایی  له ژێر  كه  

گشتییه كاندا به گشتی ده یكێشێت.

له سه ر  فراوان  ڕێكکه وتنێىك  به گشتى 

ئامانجه  سه ره ىك  و كۆتاییه كاىن سیاسه ىت ئابوورى 

به  دراو  سیاسه ىت  و  گشتى )16(  به  شێوه یه ىك 

 شێوه یه ىك تایبه ت)17( هه ن، كه  بریتین له :

ئاستى  له   سه قامگیرى  به ده ستهێناىن  أ. 

گشتیى نرخه كاندا

ب. گه یشنت به  ئاستێىك به رزى به كارهێنان

ج. هانداىن گه شه ى ئابوورى

د. هاوسه نگیى ترازووى پاره دان

ڕوون  جۆره   به م  ئامانجانه ش  ئه و 

ده كرێنه وه :

ئاستی  له   سه قامگیری  به دیهێناىن   .1

گشتیی نرخه كاندا

به رزبوونه وه ی نرخی دراوی هه موو كااڵكان 

به ساده یی  ئێمه   ده نارسێت،  هه ڵئاوسان  به  

نرخه كان  گشتیی  ئاستی  به رزبوونه وه ی  به  

ئابووریناسان  بۆچوونی  ده كه ین.  ناوزه دى 

هه ندێكیان  جیاوازه ،  زۆر  هه ڵئاوسان  له سه ر 

هه ندێكی  ده زانن،  مه ترسیی  گه وره ترین  به  

هه ر  له   كه م  هه ڵئاوسانێكی  وایه   پێیان  تریش 

رسوشتییه .  ئابووریدا  بووژانه وه ی  قۆناغێكی 

كاریگه رییه   به  هۆى  هه ڵئاوسان  به اڵم 

چونكه   نه خوازراوه ،  بابه تێىك  جیاوازه كانیه وه  

هه ندێك له  خه ڵىك له  هه ندێكی دیكه یان زیاتر 

هه ندێكیان  كاتێكدا  له   ده گات،  پێ  زیانیان 

به رزبوونه وه ی  له گه ڵ  داهاته كانیان  ده توانن 

كه   بازرگانان،  وه ك  بگونجێنن،  نرخه كاندا 

قازانجیان  هه ڵئاوساندا  زیادبوونی  له گه ڵ 

له  ڕێگه ى  كرێكارانه ،  چى  هه ر  ده كات.  زیاد 

سه ندیكاكاىن كرێكارانه وه  ده توانن پارێزگارى له  

دیكه   به اڵم هه ندێىك  بكه ن،  كرێكانیان  ئاستى 

دیاریكراوه   داهاتیان  ئاستى  كه   كه سانه ى  له و 

وه كوو ئه و كه سانه ى كه  مووچه ى خانه نشینى 

ڕێژە ى  زیادبووىن  هۆى  به   وه رده گرن، 

كه مبوونه وه   به ره و  داهاتیان  هه ڵئاوسانه وه  

ده چێت)18(. 

2. به دیهێناىن ئاستێكی به رزی به كارهێنان

به كارهێنانی  و  به ده ستهێنان   واته  

ئابوورییه كانی  سه رچاوه   هه موو  گونجاوی 

گه یشتنه   ئامانجی  كۆمه ڵگادا.  له   به رده ست 

به كارهێنانی  به كارخسنت.  به رزی  ئاستێكی  به  

ئابوورییه كانی  سه رچاوه   هه موو  گونجاوی 

به رده ست له  كۆمه ڵگادا، یه كێكه  له  گرنگرتین 

ئامانجه  كۆتاییه كان كه  سیاسه تی دراو كار بۆ 

باشرتین  به كارنه هێنانی  ده كات.  به دیهێنانی 

په ككه وتنى  یان  ئابوورییه كان،  سه رچاوه  

تێچووی  كاركردن،  له   سه رچاوه   هه ندێك 
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به دوای  ئابوورییه   ئه م  به دیىل  ده رفه تی 

خۆیدا ده هێنێت. لێره دا پێویسته  ئاماژە  به وه  

به كارخستنێىك  به دیهێناىن  ئامانجى  كه   بكه ین 

بێكاریى  تێكڕاى  به   ڕێگه دان  واته   ته واو 

ڕێژە   ئه م  )٣–٥٪(دایه)19(،  له نێوان  كه   نزم 

ناو  فلیپس  چه ماوه ى  به   ڕێگه پێدراوه ش 

ڕوون  یه كدا  ژماره   هێڵكاریی  له   ده برێت  و 

كراوه ته وه .

هێڵكاریی ژماره  )1(

 چه ماوه ى فلیپس )ڕێژە ى ڕێگه پێدراوى هه ڵئاوسان(

3. هاندانی گه شه ی ئابووری

كۆنرتۆڵكردنی  ڕێگه ی  له   دراو  سیاسه تی 

هاندانی  له   تێچووه كه یه وه   و  قه رز  قه باره ی 

واتای  به   ئه مه ش  به شداره ،  ئابووریدا  گه شه ی 

به رزبوونه وه ی به رده وامی به رهه می ناوخۆیی 

ناوه ندییش  بانكی  دێت،  واڵت  ڕاسته قینه ی 

ده توانێت گۆڕانكاری له  قه باره ی كۆی یه ده گی 

بانكه  بازرگانییه كان  و توانای دروستكردنی قه رز 

بانكی  قه رزی  قه باره ی  له سه ر  كاریگه رییان  و 

ده توانێت  دراو  فراوانخوازیى  سیاسه ىت  بكات. 

بهێڵێته وه ، ئه مه ش ده بێته   ڕێژەى سوودى نزم 

و  قه رز  له سه ر  خواست  زیادبووىن  هانده رى 

وه به رهێنان  و گه شه ى ئابوورى)20(.

4. هاوسه نگكردنه وه ى ته رازووى پاره دان

دۆخى  ده توانێت  دراو  سیاسه ىت 

ناهاوسه نگى له  تەرازووى پاره داندا هاوسه نگ 

ناوه ندى  بانىك  ئه گه رى كورتهێناندا،  له   بگات. 

ئه وه ش  ده كاته وه ،  به رز  داشكاندن  ڕێژە ى 

به ره و  كه   ده دات  كورتخایه ن  سه رمایه ى  هاىن 

ناوه وه  بچێت بۆ هاوسه نگكردنه وه ى ته رازووى 

و  سوود  دۆخى  بۆ  گواستنه وه ى  یان  پاره دان 

كه ڵكێىك بێشومار)21(.
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سیاسه ىت  كۆتاییه كاىن  ئامانجه   ده كرێت 

دراو كه  به  "چوارگۆشه ى جادوویى كالدۆر)22(" 

پوخت  دوودا  ژمارە  هێڵكاریی  له   ده نارسێت، 

بكرێته وه،  به م شێوه یه :

هێڵكاریی ژماره  )2(

ئامانجه  كۆتاییه كاىن سیاسه ىت دراو

سەرچاوە: قدي عبد املجيد، املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية - دراسة 

تحليلية تقييمية، ط١، ديوان املطبوعات الجزائرية، الجزائر، ٢٠٠٣، ص٣٤.

هه ر  ده ریده خات  سه ره وه   وێنه یه ى  ئه و 

كاتێك له  ناوه ند نزیك ببینه وه ، ئه وا بارودۆخ باشرت 

داڕێژە ران   دووچارى  كێشه یه ك  به اڵم  ده بێت، 

كه   ده بێته وه   ئابوورى  سیاسه ىت  پالندانه راىن  و 

سیاسه ىت  ئامانجه كاىن  پێكداداىن  به   په یوه سته  

ئامانجێك،  له   نزیكبوونه وه   به   چونكه   دراو، 

ده بێته  هۆى دووركه وتنه وه  له  ئامانجێىك دیكه ، 

هه ر چه نده  له  ڕووى پره نسیپه وه  پێكدادان نییه  

له نێوان به كارخستنى ته واو و گه شه ى ئابووریدا، 

هاوسه نگكردىن  له نێوان  لێكدژییه كه   به اڵم 

ته واوه تییه ،  به گه ڕخستنى  پاره دان  و  ته رازووى 

بێكارى  و  له نێوان  دژایه تییه   هه روه ها 

نرخه كان   سه قامگیریى  له نێوان  هه ڵئاوساندا، 

بۆ  گرنگه   ئه وه   له به ر  ئابووریدا.  گه شه ى  و 

ئه و  ڕە هه نده كاىن  دراو  سیاسه ىت  پالندانه راىن 

به هه ند  بهێنن،  به دیی  ده یانه وێت  ئامانجانه ى 

ئامانجی  گرنگیی  له به رچاوگرتنی  به   بگرن. 

كۆتایی بۆ سیاسه تی دراو، پێویسته  ئه م ئامانجه  

پێناسه  بكرێت  و فۆرمێكی ورد هه ڵبژێردرێت كه  

خزمه ت به  بارودۆخی ئابووری بكات.
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سێیه م: ئامرازه كاىن سیاسه ىت دراو

بۆ ئه وه ى ده سه اڵتداراىن دراو به  شێوه یه ىك 

جێبه جێ  دراو  سیاسه ىت  ئامانجه كاىن  منوونه یى 

گونجاو  نه ختینه یى  ئامرازى  پێویسته   بكه ن، 

له الى  دراو  سیاسه ىت  ئامرازه كاىن  هه ڵبژێرن. 

بۆ  ده وڵه تێكه وه   له   دراو  ده سه اڵتداراىن 

به  هۆى رسوشت   ئه وه ش  تر جیاوازه ،  یه كێىك 

ده وڵه ته   ئه م  ئابووریى  دۆخى  بارودۆخى  و 

له وی تر، هه روه ها به  هۆى رسوشت  و ئامانجه  

ئامانجه   كه   ئابوورى  سیاسه ىت  گشتییه كاىن 

ئه وله ویاىت  لێى،  به شێكه   دراو  سیاسییه كانی 

بۆ  له  قۆناغێكه وه   ئامرازانه   ئه م  جێبه جێكردىن 

قۆناغێىك تر جیاوازه .

كه   بكه ین  به وه   ئاماژە  ده بێت  هه ر 

سیاسه تێىك  كاتێك  دراو  ده سه اڵتداراىن 

ئه وا  ده كه ن،  جێبه جێ  ده وڵه تێكدا  له   دراو 

دراو  سیاسییه كاىن  ئامانجه   ئه وله ویاىت  ده بێت 

ئامانجانه   ئه و  ده توانن  كه   بكه ن  ده ستنیشان 

زانیاریى  بنه ماى  له سه ر  ئه مه ش  بهێنن،  به دی 

ده سه اڵتداراىن دراو له  باره ى سیاسه ىت گشتیى 

ئامرازه   ده بێت)23(.  ده وڵه ته وه   ئابووریى 

و  ڕاسته وخۆ  ئامرازى  بۆ  دراو  سیاسییه كاىن 

ناڕاسته وخۆ دابه ش ده بن، به م شێوه یه :

ئامرازى چه ندایه ىت )ناڕاسته وخۆ(  .1

كاریگه ریدانانه   ئامانجیان  ئامرازانه   ئه م 

واته   كوالێتییه كه ى،  نه ك  قه رزه كه   بڕى  له سه ر 

له   نه ختینه   یه ده گى  بڕى  له سه ر  كاریگه رى 

كۆنرتۆڵكردىن  ئامرازه كاىن  و  بانىك   سیستمى 

به رفراوان  به  شێوه یه ىك  ئه وه ش  ناڕاسته وخۆدا. 

خاوه ىن  كه   ده هێرنێت  به كار  واڵتانه دا  له و 

سیستمى بانكیى پێشكه وتوون  و بازاڕى دارایى  و 

دراوى پێشكه وتوویان هه یه . ئه م ئامرازانه  بریتین 

له  گۆڕینى ڕێژە ى داشكاندن  و كاركردىن بازاڕى 

نه ختینه یى  یه ده گى  ڕێژە ى  گۆڕینى  كراوه  و 

تایبه مته ندیى  ناڕاسته وخۆ  كاریگه ریى  یاسایى، 

ڕاسته وخۆى  كاریگه ریى  و  ئامرازانه یه    ئه و 

پێیه ى  به و  نییه .  نه ختینه   پاره ى  بڕى  له سه ر 

بانىك ناوه ندى سه ره تا كاریگه ریى له سه ر بانكه  

بازرگانییه كان ده بێت، دواتر بانكه  بازرگانییه كان 

كاریگه رییان له سه ر قه رزه كه  ده بێت.

أ. نرخى دووباره  داشكاندن

ئه م ئامرازه  كۆمه ڵێك ڕێكار له خۆ ده گرێت 

ئاستى  له سه ر  كاریگه ریدانانه   ئامانجیان  كه  

پێشكه ىش  ناوه ندى  بانىك  كه   قه رزه ى  ئه و 

ڕێكارانه ش،  ئه م  گرنگرتینى  ده كات.  بانكه كاىن 

ڕێژە ى دووباره  داشكاندنه  كه  بریتییه  له  ڕێژە ى 

له به رانبه ر  ناوه ندى  بانىك  كه   سووده ى  ئه و 

داراییه كان  كاغه زه   و  قه واڵه كان   داشكاندىن 

له   پێشینانه ى ده یبه خشێت،  ئه و  به رانبه ر  یان 

بانكه كاىن وه رده گرێت)24(.

كاریگه ریى  داشكاندن  دووباره   سیاسه ىت 

شێوه   هه مان  به   هه یه ،  بانىك  قه رزى  له سه ر 

پاره ش هه یه ،  كاریگه ریى له سه ر خستنه ڕووى 

به  پێى ئه م میكانیزمه ى خواره وه)25(:

به وه   هه ست  ناوه ندی  بانكی  ئه گه ر   -

بكات كه  ڕێژە ی پاره  له  ئه نجامی فراوانبوونی 
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به رز  نه خوازراو  ئاستێكی  بۆ  قه رزه كان  زۆری 

سه قامگیریی  له سه ر  مه ترسی  و  بووه ته وه  

ئامانجی  به   ئه وا  ده كات،  دروست  نرخه كان 

كه مكردنه وه ی كۆی گشتیی ئه و پاره یه ی كه  له  

سووڕاندایه ، ده بێت له  گرتنه به ری سیاسه تێكی 

هه روه ها  بكات،  په له   بچووككراوه دا  دراوی 

داشكاندن،  دووباره   ڕێژە ی  به رزكردنه وه ی  به  

كار  سیاسه ته   ئه و  جێبه جێكردنی  بۆ  ده بێت 

یان  قه رز  تێچووی  به رزكردنه وه ی  واته   بكات، 

نه ختینه یی كه  پێشكه شی بانكه  بازرگانییه كاىن 

كه مكردنه وه ی  هۆی  ده بێته   ئه وه ش  ده كات، 

له   ئه مه ش  ناوه ندی،  بانكی  له   قه رزكردن 

یه ده گی  نه بوونی  هۆی  ده بێته   به رامبه ردا 

به   بازرگانییه كان  بانكه   له   پێویست  پاره ی 

مه به ستی فراوانكردنی قه رزكردن یان قه رزدان.

ناوه ندی  بانكی  ئه گه ر  به پێچه وانه وه ،   -

بۆ  پاره)26(   دابینكردنی  زیادكردنی  ئامانجی  به  

بووژاندنه وه ی چاالكییه  ئابوورییه كان بیه وێت 

په یڕەو  فراوانخوازی  دراوی  سیاسه تێكی 

كه مكردنه وه ی  به ر  ده باته   په نا  ئه وا  بكات، 

هانی  ئه مه ش  بێگومان  داشكاندنه وه ،  ڕێژە ی 

داواكردنی  بۆ  ده دات  بازرگانییه كان  بانكه  

له   ناوه ندییه وه ،  بانكی  له   زیاتر  نه ختینه یی 

سه روه ت   له   به شێك  گواستنه وه ی  ڕێگه ی 

به   یاسایی  پاره ی  بۆ  داراییه كانیان  سامانه   و 

بێت،  كه م  به ده ستهێنانی  تێچووی  مه رجێك 

توانای  و  خۆی   نه ختینه یی  یه ده گی  به مه ش 

دروستكردنی قه رز زیاد ده كات.

ب. بازاڕی ئازادی كراوە

یان  فرۆشیار  وه ك  ناوه ندی  بانكی   

حكومییه كان  داراییه كان  و  كاغه زه   كڕیاری 

ناوه ندییه كان  بانكه   ناویه وه .  ده چێته  

نه ختینه ی  له سه ر  كاریگه رییان  ده توانن 

ماوه یه كی  بۆ  دواتریش  هه بێت،  بانكه كان 

ڕێژە ی  له سه ر  كاریگه رییان  كورتخایه ن 

فرۆشتنی  و  كڕین   ڕێگه ى  له   هه بێت،  سوود 

ئه مه ش  حكومییه كانه وه ،  داراییه   كاغه زه  

بانكه كان   نه ختینه ی  كشانه وه ی  هۆی  ده بێته  

بانكی  ئه ركی  كاتێك  به پێچه وانه شه وه .  و 

فراوانبوونی  سنوورداركردنی  ده بێته   ناوه ندی 

ڕێژەی پاره ، كه  ته ریبه  له گه ڵ به رزبوونه وه ی 

ئه و  بانكه كه   ئه وا  نرخه كاندا،  گشتیی  ئاستی 

دراوییه كاندا  و  دارایی   بازاڕە  له   كاغه زانه  

ده فرۆشێت، ئه م كاره ش ده بێته  هۆی ئه وه ى 

نه ختینه ی  شێوه ی  به   كاغه زانه   ئه و  كڕیاران 

كاره ش  ئه و  بكڕن،  ناوه ندی  بانكی  له   شل 

كه مكردنه وه ی  یان  هه ڵمژین  بۆ  یارمه تیده ره  

ڕێگه ی  له   یان  ئابووریدا،  له   به رز  نه ختینه ی 

بازرگانییه كان  بانكه   له   كه   چێك  به   پاره دان 

هۆی  ده بێته   ئه مه ش  ڕاده كێرشێن، 

نه ختینه ی  یه ده گی  قه باره ی  كه مبوونه وه ی 

ئه م بانكه  بازرگانییانه . له  هه ردوو حاڵه ته كه دا 

وه ك  ناوه ندی  بانكی  هاتنه ناوه وه ی 

هۆى  ده بێته   داراییه كان،  كاغه زه   فرۆشیاری 

بۆ  بازرگانییه كان  بانكه   توانای  كه مكردنه وه ى 

پێشكه شكردنی قه رز، ئه مه ش به شدار ده بێت 
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گشتییه كان   خه رجییه   كه مكردنه وه ی  له  

لێ  نرخه كاىن  سه قامگیریى  ئه نجامدا  له   و 

ڕوو  كاتێك  پێچه وانه كه شی  ده كه وێته وه . 

ئامانجی  به   ناوه ندی  بانكی  كه   ده دات 

سیاسه تێكی  ئابووری  چاالكیی  جوواڵندنی 

دراو بگرێته  به ر، ڕۆڵی كڕیاری بۆند و پشكی 

دارایی له  بازاڕی دراو و داراییدا بگێڕێت)27(.

ج. ڕێژەی یه ده گی یاسایی

ئه و ڕێژە یه  كه  له الیه ن بانكی ناوه ندییه وه  

بازرگانیدا ده سه پێرنێت،  بانكی  به سه ر دراوی 

له  كاتێكدا ئه و ڕێژە یه  ده بڕێت  و له گه ڵ خۆیدا 

ده یگوازێته وه ،  بازرگانی  بانكی  هه ژمارى  بۆ 

ئه م ڕێژە یه ش به  پێی ئه و بارودۆخه  ئابوورییه  

ده ڕوات.  پیایدا  واڵت  كه   ده كرێت  دیاری 

ئه م  هێشتنه وه ی  ڕاسته وخۆی  ئامانجی 

وه به رهێنانانه  له  بانكی ناوه ندیدا، دڵنیابوونه  

چونكه   وه به رهێنه ران،  پاره ی  سه المه تیی  له  

به كار  بانكانه   به و  قه رزدان  بۆ  پارانه   ئه م 

دارایی  قه یرانی  ڕووبه ڕووی  كه   ده هێرنێن 

مه به ستی  به   ده بنه وه ،  نه ختینه   نه بوونی  یان 

هه روه ها  به باشی،  داراییان  دۆخی  پاراستنی 

پاره كانیان.  له   وه به رهێنه رانه   دڵنیاكردنه وه ى 

وه به رهێنانه   ئه م  لێبڕینى  تری  ئامانجێكی 

كاریگه ریدانانه   بۆ  یاسایی،  یه ده گی  وه ك 

له سه ر دابینكردنی پاره ی بانكه  بازرگانییه كان. 

ئابووریدا  داكشاىن  حاڵه ته كانی  له   منوونه؛   به  

بانكی ناوه ندی هه وڵ ده دات ڕێژە ی یه ده گی 

بانكه كان  تاوه كوو  بكاته وه ،  كه م  یاسایی 

به  هه بێت،  وه به رهێنانیان  زیاتری  بڕێكی 

 مه به ستى به كارهێناىن بۆ پێدانی قه رز، پاشان 

به  مه به ستى  پاره   دابینكردنی  فراوانكردىن 

ڕزگاربوون له  دۆخى داكشاىن ئابووری. 

بۆ  پاره   تێچووی  كه مكردنه وه ى  بۆ 

زیادكردنی  شێوه   دوو  به   قه رزوه رگران، 

ڕێژەی پاره  به  پێویست ده زانرێت؛ یه كێكیان 

ئه نجامی  له   كه   كێبڕكێیه وه یه   ئه و  به  هۆی 

ده دات،  ڕوو  بانكه كان  پاره ی  زیادكردنی 

كه مكردنه وه ی  هانده رى  ده بێته   كه  

سه رنجى  زیاتر  تاوه كوو  سوود  ڕێژەی 

دووه میان،  ڕابكێشێت.  قه رزوه رگره كان 

له سه ر  پاره یه   تێچووی  كه مكردنه وه ی 

چه ندین  چه نده   هه ر  بازرگانییه كان،  بانكه  

سیاسه ته   ئه م  به كارهێنانی  له   هۆشدارى 

حاڵه تی  له   سیاسه ته ش  ئه م  ده درێت، 

حاڵه تی  له   وه ك  كاریگه رتره   هه ڵئاوساندا 

داكشاىن ئابووریدا، ئه وه ش به  هۆى دابه زینى 

داكشاندا.  دۆخى  له   قه رز  له سه ر  خواسته  

ڕەخنه ی ئه وه ىش لێ ده گیرێت له  به دیهێناىن 

كشاىن  تواناى  و  ورد  خوازراودا،  كاریگه ریى 

یه ده گ،  ڕێژە ی  گۆڕینی  چه نده   هه ر  نییه . 

بێت،  كه میش  ڕێژە یه كی  ئه گه ر  ته نانه ت 

ڕە نگه  كاریگه ریی زیاترى له سه ر دابینكردنی 

پاره  هه بێت له وه ی كه  له  سه ره تادا پێویسته . 

بانكه   له   زیاده   یه ده گى  ئه گه ر  هه روه ها 

ئه م  كاریگه ریى  هه بێت،  بازرگانییه كاندا 

سیاسه ته  كۆتایى دێت. 
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له   یاسایى  یه ده گى  ڕێژە ى  گۆڕینى 

سرتاتیژى  تر،  ماوه یه ىك  بۆ  ماوه یه كەوە 

پاره  و  ده ستكه وتنى  سرتاتیژى  و  وه به رهێنان  

خه ماڵندىن تێچووىن له الى بانكه  بازرگانییه كان 

دووچارى شڵه ژان ده كات. دواجار ئه م ڕێژە یه  

جیاوازى  كه   ده گیرێت  لێ  ئه وه ى  ڕە خنه ى 

ناكات،  گه وره كاندا  بچووك  و  بانكه   له نێوان 

زیاده یان  یه ده گى  كه   ئه وانه ى  له نێوان  یان 

به رامبه ردا  له   نییه .  یه ده گیان  یان  هه یه  

ڕێژەی  به كارهێنانی  باشییه كانی  له   یه كێك 

واڵتانه دا  له و  كه   ئه وه یه   یاسایی  یه ده گی 

الوازه ،  داراییان  بازاڕی  كه   ده هێرنێت  به كار 

دروستكردنی  له   خێراییه كه ی  به   هه روه ها 

پاره   دابینكردنی  له سه ر  خوازراو  كاریگه ریی 

كۆنرتۆڵى  به  هۆى  ئه مه ش  ده كرێته وه ،  جیا 

به  شێوه یه ىك  به سه ریدا  ناوه ندى  بانىك 

دیكه وه   ئامرازه كاىن  پێچه وانه ى  به   ته واوه ىت، 

بازرگانییه كان  بانكه   ڕە فتارى  به   پشت  كه  

ده به سنت)28(.

2. ئامرازی جۆرى )ڕاسته وخۆ(

ئه و  چاودێریكردنی  لێی  مه به ست 

قه رز  بازرگانییه كان  بانكه   كه   ئاڕاستانه یه  

دابه ش  تێدا  جۆراوجۆرى  وه به رهێنانی  و 

قه رزه   ئاڕاسته كردنی  لێی  ئامانج  ده كه ن، 

به ره و هه ندێك كه رت كه  به  گرنگی سرتاتیژی 

نه خوازراو  فراوانبوونی  به   یان  دیاریكراو 

ئه وه ش  ده نارسێنه وه ،  تردا  كه رته كانی  له  

سوودی  ڕێژە ی  به كارهێنانی  له  ڕێگه ی 

مه رجه كانی  ئاسانكردنی  وه ك  تایبه ته وه ، 

بۆ  به رهه مهێنه ره كان  پیشه سازییه   پڕۆژە  

ئه و  له گه ڵ  به راورد  به   قه رز  وه رگرتنى 

قه رزانه ی كه  بۆ وه به رهێنانی خانووبه ره  یان 

بۆ كڕینی قه واڵه  به  مه به ستی كڕین  و فرۆشنت 

ده بێته  هۆی  به رامبه ردا  له   ئه مه ش  ده درێن. 

كه   نوێیه كان،  كه ناڵه   بۆ  ئاڕاسته كردنی ڕەخنه  

به رزكردنه وه ی  ئابووری  و  باشرتكردنی دۆخی 

واڵت  نیشتامنیی  به رهه می  گه شه ی  ڕێژە ی 

له ئه ستۆ ده گرن)29(.

بانكی  كه   ئامرازانه ی  ئه و  گرنگرتین 

ناوه ندی به كاریان ده هێنێت بریتین له :

1. ڕێنامییكردىن قه رز

پشتیواىن  و  ته واوكه ر  وه ك  سیاسه ته   ئه م 

له ده وری  دراوه ،  دیكه ى  سیاسه ته كانی 

ڕێكخستنی ئه و قه رزانه  ده سووڕێته وه  كه  بۆ 

ده درێن،  جۆراوجۆر  به كاربه ری  كااڵی  كڕینی 

به  مه به ستى كۆنرتۆڵكردنی بڕى پاره  و ماوه ی 

پاره دانیان،  یه كه م  قه باره ی  گه ڕاندنه وه  و 

ده یه وێت  ڕێگه یه وه   له م  ناوه ندی  بانكی 

ئابوورییه كانی  كێشه   كۆنرتۆڵى  و  چاره سه ر 

وه ك هه ڵئاوسان یان داكشان بكات)30(.

2. كاریگه ریی ڕاسته وخۆ

یان  قایلبووىن  ناوه ندی  بانكی 

ئه و  له سه ر  مه رج  ده كاته   ڕە تكردنه وه ى 

بازرگانییه كانه وه   بانكه   له الیه ن  كه   قه رزانه ی 

ئه م  هه روه ها  ده درێن.  كه رت  هه ندێك  به  

شێوازه  هه ندێك ڕێوشوێنی زۆره ملێیانه  له خۆ 
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بازرگانییه كاندا  بانكه   به سه ر  كه   ده گرێت 

به و  پابه ندنه بوونیان  دۆخى  له   ده سه پێرنێت، 

بازرگاىن ڕێك  یاسا و ڕێنامییانه ى كه  چاالكیى 

ڕاسته وخۆیانه   ڕێوشوێنه   ئه م  ده خه ن)31(. 

بریتین له  به كارهێنانی ڕێژە ی سوودی جیاواز، 

داشكاندنی  نرخى  ڕێژەی  سه پاندنی  یان 

یان  داراییه كان،  كاغه زه   له سه ر  هه ڵبژێردراو 

یه ده گى  ڕێژە ى  ئاڵوگۆڕى  ماىف  به خشینى 

به   قه رزه كان  له   دیاریكراو  جۆرێىك  یاسایى 

بازرگانییه كان)32(. بانكه  

3. ڕازیكردنی ئه خالقی

به   ده دات  هه وڵ  ناوه ندی  بانكی 

ئه خالقی  ڕازیكردنی  میتۆدی  به كارهێنانی 

له سه ر  كاریگه ریی  ڕاشكاوانه   سیاسه تی  یان 

ئه م  تاوه كوو  هه بێت،  بازرگانییه كان  بانكه  

سیاسه تانه  له گه ڵ ئه و ئامانجانه دا بگونجێنێت 

له   ئه وه ش  ده دات،  به دیهێنانیان  هه وڵى  كه  

كاریگه ریی  و  ده سه اڵت   به كارهێنانی  ڕێگه ى 

له   ڕێنامیی  ئامۆژگاری  و  پێدانی  به   خۆى 

له   خوىل  باڵوكراوه ى  ئاماده كردنی  ڕێگه ی 

ڕۆژنامه  و گۆڤار و میدیا جۆراوجۆره كاندا، به  

بازرگانییه كان  و  بانكه   ڕازیكردنی  مه به ستى 

دامه زراوه  داراییه كانی تر بۆ په یڕە وكردن یان 

به اڵم  دیاریكراو.  سیاسه تێكی  په سه ندكردىن 

ئه م شێوازه  ئه گه ر ئامرازه كاىن دیكه  پاڵپشتیى 

گۆڕینى  چونكه   نابێت،  كاریگه ریى  نه كه ن 

ڕە فتارى بانكه  بازرگانییه كان  و دامه زراوه كاىن 

یان  زاره ىك  هه ڕە شه ى  له  ڕێگه ى  دیكه  

كارێىك  ڕێنامیى  و  ئامۆژگارى   پێشكه شكردىن 

ڕوون  پێشووه وه   له مانه ی  نییه .  ئاسان 

ده بێته وه  كه  بانكی ناوه ندی په نا ده باته  به ر 

)ڕاسته وخۆ،  جۆراوجۆر  ئامرازی  به كارهێناىن 

به  مه به ستى  چۆنایه تی(،  چه ندایه تی  و 

دراو  سیاسه تی  ئامانجه كانی  به   گه یشنت 

گشتی،  ئابووریی  سیاسه تی  له   به شێكه   كه  

یه كده نگی  و  له به رچاوگرتنی  به   هه روه ها 

به كار  ئامرازانه ی  ئه و  نێوان  هاوئاهه نگیی 

سیاسه تی  گونجانی  الیه ك،  له   ده هێرنێن 

له  الیه كی  دیكه   سیاسه ته كانی  له گه ڵ  دراو 

دیكه وه)33(.

جۆره كانی سیاسه تی دراو)34(:

  1. سیاسه تی دراوی داكشاو

مامه ڵه   دراو  سیاسه تی  له   جۆره   ئه م 

ده كات  هه ڵئاوسان  بارودۆخى  له گه ڵ 

ده بێت،  واڵتێك  ئابووریی  دووچارى  كه  

دروستكردنی  سنوورداركردنی  هۆى  به  

و  كااڵ  كڕینی  پڕۆسه ی  پاشه كشه ى  و  پاره  

تواناى  داكشاىن  كاتی  له   خزمه تگوزارییه كان 

كڕیندا.

2. سیاسه تی دراوی فراوانخواز

له   بریتییه   سیاسه ته   ئه م  ئامانجی 

چاره سه ركردنی قۆناغه كانی چه قبه ستوویی 

نیشتامنی  ئابووریی  كه   داكشان  یاخود 

ڕە وتی  واته   ده كات،  گوزه ر  پیایدا 

بۆیه   زیاتره ،  نه ختینه   ڕە وتی  له   ڕاسته قینه  

پاره دا  زیادكردنی  به دوای  ناوه ندی  بانكی 
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خواست  زیادكردنی  جۆره   به م  ده گه ڕێت، 

زیاد  خزمه تگوزارییه كان  كااڵ  و  له سه ر 

ده بێته   دراو  زیادبووىن  چونكه   ده بێت، 

هۆى زیادبووىن داهاىت تاك  و دامه زراوه كان  

كااڵى هه مه جۆر  كڕینى خواستى  له سه ر  و 

هانیان ده دات.

سیاسەتی دراو و هەرێمی كوردستان

هەرێمى  و  عێراق   لە  دراو  سیاسەىت 

پێى  بە  چونكە  سیاسەتە،  هەمان  كوردستان 

لە  بەشێكە  كوردستان  هەرێمى  دەستوور 

لە هەرێم  زیاتر  بەاڵم عێراق  فیدراڵ،  عێراقى 

سوودى لەم سیاسەتە و نیشاندەر و ئامرازەكاىن 

بینیوە، بەو پێیەى حكومەىت عێراقى هەرێمى 

بەندەكاىن  جێبەجێكردىن  بە  كردووە  پابەند 

ئەندازە  هەمان  بە  بەاڵم  دراو،  سیاسەىت 

هەرێم  بە  دراوییەكاىن  داراییە  شایستە 

نەبەخشیوە، هەر ئەوەش وای كردووە هەرێم 

بە بڕێىك گەورە سوود لەم سیاسەتە نەبینێت 

ئەمەش  سیاسەتە،  لەو  بەشێك  نەبێتە  یان 

سیاسییانەى  ناكۆكییە  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە 

هەیە  هەرێمدا  و  فیدراڵ  عێراقى  لەنێوان 

و  دراو  بوارى  لەسەر  نەرێنیى  لێكەوتەى  و 

دارایى هەبووە.

هەرێم  حكومەىت  لەسەر  پێویستە 

بەر  بگرێتە  پێویست  ڕێكارى  هەندێك 

كێشە  ئەم  چارەسەرى  بتوانێت  تاوەكوو 

حكومەىت  و  خۆى  لەنێوان  هەڵپەسێردراوانە 

پەیوەسنت  كێشانەى  ئەو  چ  بكات،  عێراقدا 

پشىك  و  كوردستان  هەرێمى  بودجەى  بە 

كێشە  یان  فیدراڵى  حكومەىت  داهاتەكاىن  لە 

سیاىس و ئابووری و دارایى و دراوییەكانەوە. 

ئێستا  كە  سیناریۆیانەى  و  ڕێكار  لەو 

پەیڕەویان  دەتوانێت  هەرێم  حكومەىت 

بكات، ئەمانەن:

ناوەندیى  بانىك  لقى  چاالككردىن   .1

لە  و  هەولێر  لە  هەریەكە  لە  عێراقى 

بانىك  بە  بەستنەوەیان  ڕاستەوخۆ  سلێامىن، 

ڕێگەیەوە  لەو  تاوەكوو  عێراقەوە،  ناوەندیى 

خەرجكردىن  دواكەوتنى  چارەسەرى  بتوانێت 

ناوەندى  لەالى حكومەىت  شایستەكاىن هەرێم 

بكات.

نوێنەرایەتیى  ڕۆڵى  چاالككردىن   .2

ڕێگەى  لە  بەغدا  لە  هەرێم  حكومەىت 

ئەنجامداىن چەندین چاالكییەوە كە تایبەت 

نێوان  پەیوەندییەكاىن  گەشەپێداىن  بە  بن 

هەردوو ال )حكومەىت فیدراڵى و حكومەىت 

كۆبوونەوەى  ئەنجامداىن  هەرێم(، 

پەیوەندیدارەكاىن  الیەنە  لەگەڵ  بەردەوام 

عێراق.

نوێنەرایەتیى  لقێىك  كردنەوەى   .3

حكومەىت فیدراڵى لە هەریەكە لە پارێزگاكاىن 

ئەم  لەنێوان  و سلێامىن، هەماهەنگى  هەولێر 

حكومەىت  نوێنەرایەتیى  و  نوێنەرایەتییانە 

بتوانن  پێكەوە  تاوەكوو  بەغدا،  لە  هەرێم 

نێوان  هەڵوارساوەكاىن  كێشە  چارەسەرى 

هەردوو ال بكەن.
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لە  حكومییەكان  بانكە  بەستنەوەى   .4

عێراقى  لە  ناوەندى  بانىك  لەگەڵ  هەرێم 

و  هەرێم  هاواڵتییاىن  تاوەكوو  فیدراڵى، 

سوود  بتوانن  هەرێم  نیشتەجێی  ئاوارەكانی 

كە  ببینن  خزمەتگوزارییانە  ئەو  هەموو  لە 

عێراق  ناوەڕاستى  و  باشوور  لە  بانكانە  ئەم 

پێشكەىش هاواڵتییاىن عێراق دەكات.

5. بەشداریكردىن الیەنە پەیوەندیدارەكاىن 

دروستكردىن  كاىت  لە  هەرێم  حكومەىت 

دراوى  و  دارایى  و  ئابوورى  سیاسەتەكاىن 

ئەم  تاوەكوو  فیدراڵ،  عێراقى  لە  بازرگاىن  و 

الیەنێىك  بەرژەوەندیى  لە  تەنها  سیاسەتانە 

دیكە  الیەنەكاىن  فەرامۆشكردىن  و  دیاریكراو 

لە دەوڵەتدا نەبن.

دەرئەنجام

بۆ  بانىك:  سیستمى  سه قامگیریى   .1

پاراستنى  ئابوورى  و  چاالكیى  به گه ڕخستنى 

به   كۆمه اڵیه تییه كان؛  ئابوورى  و  لێكه وته   له  

كارێىك پێویست داده نرێت، ئه مه ش به  هۆى 

له   بانىك  سیستمى  كه   گرنگه ى  ڕۆڵه   ئه و 

ئابووریى هاوچه رخدا ده یگێڕێت.

كه   دراو  سیاسه ىت  ئامرازه كاىن  الوازیى   .2

په یڕە و  عێراقییه وه   ناوه ندیى  بانىك  له الیه ن 

ده كرێت، به  هۆى:

عێراق،  له   بۆرسه   بازاڕی  سنوورداریی   -

هێشتا  پێیه ی  به و  به غدا،  بازاڕی  به تایبه ت 

مامناوه ندى  بازاڕێكی  مه رجه كاىن  ته واوى 

بزاوىت  فراوانكردنی  له   كه   نییه   تێدا 

داراییه كاندا  كاغه زه   ده ستاوده ستكردىن 

به كارهێنانی  له   هۆیه وه   به و  بێت،  به شدار 

بارگرانی  بووه ته   ناڕاسته وخۆكاندا  ئامرازه  

به تایبه تی  عێراق،  ناوه ندیی  بانكی  له سه ر 

دووباره   نرخى  كراوه  و  بازاڕى  پڕۆسه كاىن  له  

داشكێرناودا.

یه ده گی  ڕێژەی  كاریگه ریى  الوازیی   -

بانكه   توانای  له سه ر  یاسایی  نه ختینه ی 

بانكه   چونكه   قه رز،  پێدانی  بۆ  بازرگانییه كان 

بازرگانییه كان له  عێراق به  هۆی به رزیی ڕێژەی 

هه ڵئاوسانه وه  خاوه ىن نه ختینه یه كی به رزن.

عێراقی  و  بانكه   ئه دای  الوازیی   .3

ڕۆڵی  الوازیی  هۆی  به   كوردستانییه كان، 

له الیه ن  چاودێری  و  سه رپه رشتیارى  

بانكه كان  و  بااڵى  به ڕێوه به رایه تیی 

به كارنه هێنانی  و  قه رزه كان   ڕێژە ی  به رزیی 

بووه ته   ئه مه ش  مۆدێرن،  ته كنه لۆژیای 

عێراقی  و  بانكه   ئه دای  دابه زینی  هۆی 

كوردستانییه كان.

ئامرازه كانی  كاریگه ریی  الوازیی   .4

پێوه ره كانی  له سه ر  دراو  سیاسه تی 

به  هۆی هه ڵئاوسانی  بانكه كان،  سه قامگیریی 

بڕی بارسته ی پاره  و ته سكیی سیستمی بانكیی 

دارایی  بازاڕی  سنوورداربوونی  و  عێراق  

هه موو  بێكاری،  ڕێژەی  به رزیی  و  دراو   و 

الوازیی  هۆی  بوونه ته   ئاسته نگانه ش  ئه و 

دراو  سیاسه تی  ڕێوشوێنه كانی  كاریگه ریی 

بانكی. نیشانده ره كانی سه قامگیریی  له سه ر 
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پێشنیار و ڕاسپاردە

و  ڕێسا  په ره پێدانی  بۆ  كاركردن   .1

پێویست  بانكیی  سه المه تیی  ڕێنامیی 

بانكی،  سه قامگیریی  پشتگیریكردنی  بۆ 

له به رانبه ر  به رده وامبوونی  له   پارێزگاریكردن 

قه یرانه كاندا.

سیاسه تی  ئامرازه كانی  كاراكردنی   .2

ده هێرنێت،  به كار  عێراق  له   ئێستا  كه   دراو 

په ره پێدان  و  مۆدێرنكردن  و  مه به ستى  به  

عێراقدا،  له   بۆرسه   بازاڕی  كارایی  زیادكردنی 

بازاڕەكانی  پێشهاته كانی  له گه ڵ  تاوه كوو 

په ره پێدانی  هه روه ها  بگونجێت.  جیهاندا 

بانكی  سه رپه رشتیی  چاودێری  و  ڕۆڵی 

عێراقییه كان  بانكه   له سه ر  عێراق  ناوه ندیی 

یاساكان  و  ڕێسا  به   پابه ندبوونیان  ڕووی  له  

بۆ  بانكی،  كه رتی  كاراكردنی  و  چاالككردن    و 

كه   بانكی  ژێرخانێكی  بنیاتنانی  خزمه تكردنی 

نێوده وڵه تییه كاندا  بانكه   گه شه پێدانی  له گه ڵ 

بگونجێت.

بانكه   ئه دای  باشرتكردنی  بۆ  كاركردن   .3

پێویست  ڕێگاى  دۆزینه وه ی  عێراقییه كان  و 

به   چاالكییه كانیان،  بازنه ى  فراوانكردنی  بۆ 

پڕۆژەكانی  بۆ  دارایی  دابینكردنی  مه به ستى 

هه روه ها  وه به رهێنان،  به رهه مهێنان  و 

ته كنه لۆژیای  بانكی  و  شێوازی  به كارهێنانی 

كڕیاراندا،  له گه ڵ  مامه ڵه كردن  له   مۆدێرن 

پێوه ره كانی  گه شه كردنی  له   ئه وه ش 

یارمه تیده ر ده بێت. بانكیدا  سه قامگیریی 

بۆ  تاوه كوو  بانكه كان  هاندانی   .4

دراو  سیاسه تی  ئاڕاسته كاىن  له   پاڵپشتیكردن 

دابینكردنی  مه به ستى  به   بڕۆن،  بازاڕ  به ره و 

حاڵه تی  له   كه   بانكی  دارایی  و  قه رز 

ناوخۆیی  گشتیی  به رهه می  به ئامانجگرتنی 

و  بێكاری   الیه نه كانی  چاره سه ركردنی   و 

فراوانكردنی  و  ئابووری   چه قبه ستوویی 

ئه مه ش  پێویسنت،  عێراقدا  بانكی  سیستمی 

گواستنه وه ی  له به رده م  به ربه ستێكه  

له   كه   دراودا،  سیاسه تی  كاریگه رییه كانی 

واڵتدا  له   بانكی  سه قامگیریی  به هێزكردنی 

یارمه تیده ر ده بێت.
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توێژینەوەی وەرگێڕدراو
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کاریگەرى جەنگى ئۆکرانیا لەسەر 
جموجووڵی ئابووریی جیهانى و 

دیاردەى هەڵئاوسان
نووسەران: داریۆ کالدارا، سارا کۆنلیسک، ماتیۆ ئیاکۆڤیێلۆ و مادی پێن)1(

وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە: ژیلوان لەتیف یارئەحمەد
)The Federal Reserve System( سەرچاوە: دەستەی پارێزگارانی سیستمی یەدەگی فیدراڵی لە واشنتۆن

)The Fed - The Effect of the War in Ukraine on Global Activity and Inflation (federalreserve.govلینك:

تێبینی: كۆتا نوێكردنەوەی )update) ئەم بابەتە، لە ڕێكەوتى 27ی ئایاری 2022-دا ئەنجام دراوە.
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پوختە

بۆ  ڕووسیا  سوپاى  لەشکرکێشیی  لەپاش 

لەسەر  گەورە  مەترسییەکى  ئۆکرانیا،  سەر 

تێکچووىن هاوسەنگیی جیۆپۆلەتیکیی جیهانی 

لە  ڕۆژبەڕۆژ  مەترسییە  ئەم  داوە.  ڕووی 

بوارى  پسپۆڕاىن  جۆرێک  بە  هەڵکشاندایە، 

شارەزایاىن  جیۆئەمنی،  و  سیاسی  سرتاتیژیی 

جەمسەرە  بەرهەمهێنان،  ناوەندەکاىن 

لێکۆڵیاراىن  و  جیهانی  بازاڕی  سەرەکییەکاىن 

جەنگەکە  دەکەن  پێشبینی  جیۆئیکۆمۆنی؛ 

ڕاکێشاىن  لەسەر  گەورەى  لێکەوتەیەکی 

دیاردەى  بەرزبوونەوەى  و  ئابووری  جووڵەى 

هەڵئاوسان هەبێت، لە کاتێکدا ئەم کاریگەرییە 

مەترسیدار  و  توند  دەرئەنجامێکی  نەرێنییە 

بێمتامنەیى  و  نادڵنیایی  هەڵکشاىن  لەسەر 

دروست  جیهانیدا  ئابووریی  سێکتەری  لە 

دروستبووىن  بۆ  منوونەیەک  وەک  کردووە)2(. 

نیشانداىن  هەروەها  جیهانییە،  نیگەرانییە  ئەم 

ڕاپۆرىت  قۆناغە،  ئەم  نەرێنییەکاىن  کاریگەرییە 

کۆتایی سندووقی دراوى نێودەوڵەىت لە بارەى 

ئایندەى دۆخى ئابووریی جیهان کە لە کۆتایى 

لە  پرت  داوە،  ئەنجامی  ٢٠٢٢دا  نیساىن  مانگى 

چەمکەکاىن  بارەى  لە  تێچێنى  جار  سەد  دوو 

فەرهەنگەکەیدا  لەنێو  وێرانکاری”  و  “جەنگ 

لەو  هەندێک  ئەوەشدا  لەگەڵ  هێناوە،  بەکار 

خەریکە  ئێستادا  لە  پێشبینییانە  و  کاریگەری 

هەلومەرجە  ئەو  بەتایبەت  دێن،  بەدی 

و  ڕووسیا  ئابووریی  بەسەر  مەترسیدارەى 

لێکەوتە  ئەنجامى  لە  کە  هاتووە  ئۆکرانیادا 

و  ئابووری  سزا  ئەو  و  جەنگ  ڕاستەوخۆکاىن 

سەپێرناوە،  ڕووسیادا  بەسەر  نێودەوڵەتییانەى 

دۆخى  نائاسایی  و  توند  شێوەیەکى  بە 

ئابوورییان دووچارى شپرزەیی و داکشانی خێرا 

کردووەتەوە، ساغکردنەوەى بەرهەم و کااڵکان 

لە گێژاوێکی بێبازاڕیدان، بۆرسە لۆکاڵی و بازاڕە 

لە  جەنگەوە  دەستپێکى  لە  هەر  داراییەکان 

لەژێر  چەشنە  بەم  ناسەقامگیردایە،  دۆخێکی 

ئابوورییانەدا  ڕۆشنایی ئەم پێشهاتە سیاسی و 

ئایا  کە  دەورووژێت،  سەرەکى  پرسیارێکی 

گرژییە  و  جیۆپۆلەتیکی  دۆخى  ناجێگیریی 

لەسەر  قورسایی  چەند  تا  جیۆئەمنییەکان، 

و   ٢٠٢٢ ساڵی  لە  ئابوورییەکان  چاالکییە 

دواتریشدا جێ دەهێڵن؟

لەنێو  پرسیارە،  ئەم  وەاڵمدانەوەى  بۆ 

توێژینەوەیەدا  ئەم  سەرەکییەکاىن  تەوەرە 

و  بەرزبوونەوە  سەرەتا  دەدەین  هەوڵ 

مەترسییە  دواییەى  ئەم  ئاستى  هەڵکشاىن 

لە ڕێگەى بەکارهێناىن دوو  جیۆپۆلۆتیکییەکان 

پێوەر لەسەر بنەماى شیکاریی دەقی و ژمارەیی  

پشتئەستوورە  یەکەمیان  کە  ڕوو،  بخەینە 

ڕۆژنامە  ناو  زانیاریی  و  داتا  خستنەڕووی  بە 

لەسەر  دووەمیانە  چی  هەر  جیهانییەکان، 

کۆمپانیاکان  داهاىت  و  قازانج  ڕێژەیی  بنەماى 

بونیاد نراوە.

جووڵە  بە  پشتبەسنت  بە  ڕووەوە  لەم 

سەربازییەکان و پێوەرە ژمارەییەکان، دەتوانین 
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منوونەیەک لە مۆدێلێکی ئابووریی پاڵپشت بە 

ئابووریی  دواییانەى  ئەم  زانییارییەکاىن  و  داتا 

جیهاىن بەکار بهێنین، تاکوو بە سوودوەگرتن لە 

ئەو  مەزنەکاىن  لێکەوتە  ڕابردوو  ئەزموونەکاىن 

جموجووڵە لەسەر ناهاوسەنگیی جیۆپۆلەتیکیی 

جیهاىن و مەترسییە سەرەکییەکاىن بخەینە ڕوو.

ئەوە  توێژینەوەکە  سەرەکیى  ئەنجامى 

بۆ  ڕووسیا  هێرشەکاىن  پاش  کە  دەدات  نیشان 

هەڵکشاىن  لە  نوێ  مۆدێلێکی  ئۆکرانیا،  سەر 

چاوەڕوانکراو لە ئاست مەترسیی ناهاوسەنگییە 

جیۆپۆلەتیکییەکان ڕووی داوە، کە کاریگەرییە 

 )GDP( جیهاىن   ئابووریی  لەسەر  مەزنەکەى 

بە  بەراورد  هێندەیە  چەند   ٢٠٢٢ ساڵی  بۆ 

سەقامگیریی  دۆخی  لە  جیهاىن  ئابووریی 

دوور لە جەنگدا. هەر بۆیە لەنێو ئەم مۆدێلە 

نوێیەدا جەنگ و وێرانکاری گوشارێکی فراواىن 

کەمکردنەوەى  و  قەیران  دروستکردىن  لەسەر 

بۆ  جیهانیی  ناوخۆیی  بەرهەمهێناىن  ئاستى 

ڕاستەوخۆ  کە  ڕسکاندووە،   1،5% نزیکەى  

بەرزبوونەوەى  لەسەر  کاریگەرییەکاىن 

جیهان  ئاستى  لەسەر  هەڵئاوسان  ڕێژەى 

بەم  کردووە،  زیاد  خاڵ   1،3 گوژمەى  بە 

مۆدێلە  ئەم  نەرێنییەکاىن  لێکەوتە  جۆرە 

ڕێگەى  لە  جیۆپۆلەتیکییەکان  مەترسییە  لە 

بەرزبوونەوەى  بەکاربردن،  ڕێژەى  داکشاىن 

بازاڕە  بێسەروبەریی  و  ئاڵۆزبوون  و  نرخەکان 

دەبیرنێن.  ڕێژەیی  خێراییەکى  بە  داراییەکان؛ 

بنەڕەتییەکاىن  پێوەرە  بە  پاڵپشت  ئەوە،  وێڕای 

زەبەالحەکان  کۆمپانیا  داهاىت  و  قازانج  ئاستى 

ئایندەدا  لە  پێدەچێت  کە  ڕوو  دەخەنە  ئەوە 

بەر  کاریگەر  و  گەورە  ئابووریی  زەبرێکی 

زۆرترین  و  بکەوێت  ئەورووپا  ئابووریی 

قەیراىن  دروستبووىن  و  هەڵئاوسان  مەترسیی 

ئابووری بە مۆدێلی ئەورووپایی دروست ببێت 

بەتایبەت لەنێو پیشەسازیی بەرهەمهێناىن کااڵ 

سەرەکی  لێکەوتە  کە  خزمەتگوزارییەکاندا، 

کااڵکان  نرخی  زیادبووىن  بە  ڕاستەوخۆکاىن  و 

دەست پێ بکات.

پێوانەکردنی مەترسییە جیۆپۆلەتیکییەکان

ژمارەییەکاىن  کاریگەرییە  لە  تێگەیشنت 

بەرزبوونەوەى ڕادەى گرژییە جیۆپۆلەتیکییەکان 

هەیە  سەرەکی  ئاڵنگارییەکی  بە  پێویستى 

هەیە،  پێوانەکردنیانەوە  بە  پەیوەندیی  کە 

هەڵسەنگاندنەکاىن  پێوەرمان  یەکەمین  لێرەدا 

مەترسیی جیۆپۆلەتیکی )کالدارا - یاکۆڤیێلۆیە( 

و  گەڕان  بەکارهێنانی  ڕێگەى  لە  کە   ،)GPR(

پشکنین  بۆ  ئەو بابەتانەى لەنێو ڕۆژنامەکاندا 

ڕووداوە  لە  باس  کە  کراونەتەوە  باڵو 

و  لێکەوتە  و  نەرێنییەکان  جیۆپۆلەتیکییە 

بەم  دەکات،  پەیوەندیدارەکان  مەترسییە 

دەخاتە  تیشک   )GPR( ئیندێکسی  هۆیەوە 

ملمالنێ  بەدواى  گەڕان  و  پشکینین  سەر 

تێرۆرستى،  هێرشی  )جەنگ،  وەک:  توندەکاىن 

نێوان  ناکۆکیی  واڵتان،  نێوان  بارگرژیی 

ئەو  هەموو  یاخود  سیاسییەکان(،  کارەکتەرە 

بارگرژییانەى کە کاریگەریی ڕاستەوخۆ لەسەر 
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نێودەوڵەتییەکان  پەیوەندییە  ڕەوىت  و  ئاڕاستە 

جێ بهێڵێت)3(. ئەم پێوەرە لە ساڵی ١٩٠٠ کارا 

بووە، ئەویش لەسەر بنەماى گەڕانێکی خولی 

لەنێو دەقی ڕۆژنامە گرنگەکاىن  ئۆتۆماتیکی  و 

تایمز،  نیویۆرک  تریبیون،  )شیکاگۆ  وەک 

واشنتۆن پۆست(، هەروەها لە سااڵىن ڕابردوودا 

پێوەرەکە پشتی دەبەست بە حەوت ڕۆژنامەى 

دیکە لە ئەمەریکا، بەریتانیا و کەنەدا.

لە   ”GPR“ پێوەرەکاىن  یەکەم،  وێنەى 

ڕادەى  کە  دەدات،  نیشان  )١٩٧٠(ەوە  ساڵی 

)پێوەرەکە(  وێنەکە  ناو  بەرزبوونەوەى 

لێکەوتەى  و  مەترسی  بە  پەیوەندیدارن 

تیرۆریستییە  ڕووداوە  یان  جەنگەکان 

لەپاش  پێوەرە  ئەم  باسە  شیاوى  گەورەکان. 

ئۆکرانیا  سەر  بۆ  ڕووسیا  لەشکرکێشیی 

مەترسیدار  و  ناهاوسەنگ  شێوەیەکی  بە 

)٢٠٢٢( ئازاری  لە  جۆرێک  بە  هەڵکشاوە، 

یەک  گەیشتە  پێوەرە  ئەم  هەڵسەنگاندىن  ەوە 

ساڵی  پەنجا  ماوەى  لە  ئاستەکان  بەرزترین  لە 

هەڵکشانێکی  بە  کراوە  بەراورد  کە  ڕابردوودا، 

لوتکەیی هاوشێوە لە قۆناغی جەنگى کەنداو 

و عێراقدا.

تێبینی: ژمارەکان لەسەر بنەماى پێوەرەکانی مەترسییە جیۆپۆلەتیکییەکان )کالدارا – یاکۆڤیێلۆ( 

)GPR(ە کە لە کانووىن دووەمى 1970 تا ئایاری 2022 نیشان دەدات، پێوەرەکە پشت دەبەستێت 

بە هەڵسەنگاندنێکی مێژوویی )GPR( کە لە 1970 تا 1984 بونیاد نراوە، تاکوو  هەڵسەنگاندىن 

کۆتایی )GPR( لە ساڵی 1985دا، بەاڵم  بە سەرنجدان لە وێنەکە، دەردەکەوێت کە بە درێژایی 

بۆ  ئاسایی بووەتەوە  تا ڕادەیەکی بەرچاو  پێوەرەکە  نێوان )2019-1985( هەڵسەنگاندىن  ماوەى 

ئاستێکی مامناوەند کە یەکسانە بە ١٠٠ منرە.

وێنەی )1(

پێوەرەکانی مەترسییە جیۆسیاسییەکان  



66

No.14, September 2022

گرنگرتین  لە  دوو  دییەوە  الیەکی  لە 

هەڵسەنگاندىن  کە  گشتییەکان  پێوەرە 

بریتین  نراوە،  بونیاد  لەسەر  “GPR”ى 

یاخود  جەنگ  لێکەوتەى  پێوەرەکاىن  لە 

ناوچە  لەسەر  جیپۆلەتیکییەکان  هەڕەشە 

ڕاستەوخۆی  ناوچەى  کە  تر  شوێنگەی  و 

ژمێرەیی  کارى   ”GPT“ لەمەوە  نییە،  شەڕ 

دەکات  نیگەرانییانەش  ئەو  سەرجەم  بۆ 

کاریگەریی  و  ناسەقامگیری  پانتایی  کە 

ناوچەی  لەسەر  ملمالنێکان  و  بارگرژی 

جێ  جیۆپۆلەتیکییەکان  ملمالنێ  دەرەوەى 

دەهێڵێت، یان ئەو شوێنانەى بەناڕاستەوخۆ 

یەکێکی  هەروەها  مەترسی.  بەر  دەکەونە 

بۆ دەرخستنى  پێوەرەکان “GPA”ە  لە  دی 

جووڵە  جیۆپۆلەتیکییەکان،  مەترسییە 

دەستپێکردىن  لەوادەى  کردەییەکانە 

 - دووەم  )وێنەى  لە  وەک  ڕووداوەکان)4(، 

پێوەرەکاىن  بەچەشنێک  نیشاندراوە،  A(دا 

وێنەی )٢( 

ئەم دواییە نیگەرانییە جیۆسیاسییەکانی 

ڕوو،  دەخاتە  الوەکییەکەیدا  پێکهاتە  دوو  و   ”GPR“ پێوەرەکانی  لە  دواییە  ئەم  جووڵەکانی  چەپ  پانێڵی  تێبینی: 

ڕاست  پانێڵی  دەدات.  نیشان   )GPA( جیۆپۆلەتیکییەکان  کردەوە  و   )GPT( جیۆپۆلەتیکییەکان  هەڕەشە  پێوەرەکانی 

پەرەسەندنی پشکی پەیوەندییەکانی داهاتی کۆمپانیا جیهانییەکان دەخاتە ڕوو، کە باس لە نیگەرانییەکان دەکەن سەبارەت 

بە ملمالنێی نێوان ڕرووسیا و ئۆکرانیا. جێگەى باسە هەردوو پانێڵەکە لە ئۆکتۆبەری ٢٠٢١ تا مانگی ئایاری ٢٠٢٢ دەگرێتەوە.

)S&P( ”سەرچاوە: ژمێریاریی ئەنداماىن دەستەی یەدەگی فیدراڵی، نارساو بە “دەستەى زیرەکی بازاڕی جیهانی

“ماتیۆ  و  کالدارا”  “داریۆ  بنەمای  لەسەر  فیدراڵی  یەدەگی  دەستەی  ژمێریاریى  سەرچاوە: 

ئیاکۆڤیێلۆ” )2022(، “پێوانەکردنی مەترسیی جیۆسیاسی”، پێداچوونەوەی ئابووریی ئەمەریکی.
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دووەم  کانووىن  مانگەکاىن  لەنێوان   ”GPT“

لەمانگەکاىن  بەاڵم  بەرزبووەتەوە،  ئازاردا  و 

شیکارییەش  ئەم  دابەزیوە،  ئایاردا  نیسان و 

کە  دەگونجێت  بۆچوونەدا  ئەو  لەگەڵ 

وەک  جەنگەکە،  توندەکانی  دەرئەنجامە 

واڵتێک  چەند  ڕاستەوخۆى  بەشداریکردنی 

کەمرت  ئەندازەیەک  تا  ڕەنگە  زیاتر،  یان 

سەرنج  ئەگەر  بەاڵم  بکرێت.  هەستپێ 

لەپاش  کە   ”GPR“ پێوەری  هەمان  بدەین 

هەڵکشابوو،  داگیرکارییەکانەوە  و  جەنگ 

پاشەکشە  لەسەرخۆ  و  نەرم  شێوازێکی  بە 

دەکات.

لەم توێژینەوەیەدا داتا و زانیارییەکانی  

ڕێگەى  لە   ”GPR“ پێوەرەکانی  ناو 

دووەم  پێوەرى  بە  و  تر  هەڵسەنگاندنێکی 

مەترسییە جیۆپۆلەتیکییەکان  بە  تایبەتە  کە 

ڕێگەى  لە  ئەویش  دەکەینەوە،  پشتڕاست 

بەڵگە  و  دۆکیۆمێنت  بەدواى  گەڕان 

زەبەالح  کۆمپانیا  داهاىت  نوورساوەکاىن 

بنەماى  لەسەر  کە  جیهانییەکان  و 

سەر  بۆ  ڕووسیا  لەشکرکێشەییەکەى 

ئۆکرانیا بونیاد نراوە)5(. بە پێی ئەم پێوەرە، 

لە  کۆمپانیاکان  نەرێنییەکاىن  بۆچوونە 

کۆنفڕانسە  ڕێگەى  لە  ملمالنێکانەوە  بارەى 

داهات  بڕی  خستنەڕووی  بۆ  جیهانییەکان 

ڕوو،  خراونەتە  جیهاندا  سەرانسەری  لە 

سەرجەم  ٤٠%ی  دەریدەخات  ئەمەش 

بڕی  بە  پەیوەندیدارن  بابەتانەى  ئەو 

نیساىن  مانگى  لە  کۆمپانیاکان  داهاىت 

ملمالنێی  کاریگەریى  ڕاستەوخۆ  ٢٠٢٢دا، 

وەک  ئەمەش  بووە،  لەسەر  جەنگەکەیان 

دەردەکەوێت،  ڕاست”دا  “پانێڵی  لە 

جیۆپۆلەتیکی  مەترسیی  پێوەرەکانی 

داهات  پەیوەندییەکانی  بنەمای  لەسەر 

داینامیکیی  ڕێژەیەکی  پشکەکان،  و 

پێوەرەکانی  لەگەڵ  هاوشێوە  و  چوونیەک 

نیشان  ڕۆژنامەکان  ناو  زانیاریى  و  داتا 

ڕاستییەیە  ئەو  دەرخەری  ئەمە  دەدەن، 

بنەمای  لەسەر   ”GPR“ پێوەرەکانی  کە 

پەیوەندییەکى  ڕۆژنامەکان  ناو  زانیاریى 

داهاىت  و  قازانج  بڕی  بە  ڕاستەوانەیان 

وەبەرهێنەرانەوە  سیستمى  و  کۆمپانیاکان 

هەیە.

کاریگەرییەکانی  ژمارەی  دیاریکردنی 

مەترسییە “جیۆسیاسییە بەرزەکان” لەسەر 

دیاردەى  و   )GPD( ناوخۆیی  بەرهەمی 

هەڵئاوسان

ڕووی  لە  گشتى  شێوەیەکی  بە 

بەرزبوونەوەی  قۆناغەکانی  مێژووییەوە 

لێکەوتەى  کە  جیۆپۆلەتیکییەکان  مەترسییە 

تا  هەبووە،  مەترسیداریان  و  نەرێنی 

خراپیان  پەیوەندیی  بەرچاو  ئەندازەیەکی 

لەسەر چاالکییە ئابوورییە جیهانییەکان جێ 

بنەمایەی  ئەو  لەسەر  ئەویش  هێشتووە)6(، 

فیزیکی  و  مرۆیی  سەرمایەی  جەنگەکان 

ماتەوزەى  و  سەرچاوە  دەبەن،  لەناو 
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بەکارهێنى  بۆ  دەگۆڕن  بەرهەمهێن 

نێودەوڵەتیی  بازرگانیى  جووڵەى  ناچاالک، 

دەکەن،  سست  سەرمایە  کەڵەکەبووىن 

دەدەن،  تێک  جیهاىن  ئابووریی  ڕیتمى 

و  جەنگ  مەوداى  و  کات  ئەوەش  وێڕاى 

ڕووداوە  دوورەکاىن  و  نزیک  دەرئەنجامە 

جیۆپۆلەتیکییە نەرێنییەکان ڕەنگە قورسایی 

ئابوورییەکان  چاالکییە  لەسەر  زیاتر 

دابنێت، ئەویش  بە پاشەکشێ لە بوارەکاىن 

کۆمپانیاکان،  دامەزراندنی  و  وەبەرهێنان 

و  بەکاربەران  متامنەی  کەمکردنەوەی 

توندکردنەوە و گرژبووىن بارودۆخی دارایی.

پێوەرە  لەم توێژینەوەیەدا خستنەڕووی 

مەترسییە  بە  تایبەتن  کە  ژمارەییەکان 

دەدات  پێ  ڕێگەمان  جیۆپۆلەتیکییەکان، 

کاریگەرییەکانی  چەندایەتییەوە  ڕووی  لە 

جەنگ  دواییەی  ئەم  بەرزبوونەوەی 

جیهانییەکان  ئابوورییە  چاالکییە  لەسەر 

دەستنیشان بکەین. بۆ ئەم مەبەستە، ئێمە 

بە  ڤێکتەری  خۆپاشکەوتنی  مۆدێلێکی 

هەروەها  دەخەمڵێنین،   ”VAR“ پێکهاتەی 

بۆ  دەهێنین  بەکار  خەمڵێرناو  مۆدێلی 

کاریگەرییەکان  دیاریکردنی  و  ژماردن 

لەم  کە  جەنگ،  ماوەى  درێژایی  بە 

گرژییە  دواییەی  ئەم  هەڵکشاىن  ڕێگەیەوە 

دەدات.  نیشان  دروسترت  جیۆپۆلەتیکییەکان 

مۆدێلەکە پێوەرەکانی )مانگانەی بەرهەمی 

هەڵئاوسانی  ڕێژەی  جیهان،  ناوخۆیی 

نرخی  جیهان،  پشکەکانی  نرخی  جیهانی، 

ڕاستەقینەى  بەهاى  نەوت،  ڕاستەقینەی 

و  متامنە  ئاستى  کااڵکان،  نرخی  دۆالر، 

پێوەرەکانی  جیهانی،  بەکاربەری  دڵنیایی 

و   )GPT( جیۆپۆلەتیکییەکان  هەڕەشە 

لەخۆ   )GPA( جیۆپۆلەتیکییەکان  کردەوە 

دەگرێت)7(. مۆدێلی “VAR”، داتا و ئامارى 

تا   ١٩٧٤ ساڵی  دووەمى  کانووىن  مانگی 

لەو  تێکڕا  کە  ڕوو  دەخاتە   ٢٠٢٢ نیسانی 

لەخۆ  ناچوونیەک  داکشاىن  سێ  ماوەیەدا 

کە  دەکەین  گریامنە  ئێمە  دەگرێت)8(، 

 ”GPT“ پێوەرەکانی  لە  گۆڕانکارییەکان 

ماوەی  لە  هەڵئاوسان  ڕێژەى  “GPA”؛  و 

ئابوورییەکانی  گۆڕاوە  لەگەڵ  مانگێکدا 

هەر  کە  جۆرێک  بە  دەخات،  پێش  تردا 

پەیوەندییەکی هاوچەرخ لەنێوان مەترسییە 

داراییەکاندا  گۆڕاوە  و  جیۆپۆلەتیکییەکان 

گریامنە  ڕاستەوخۆ  ببێت،  دروست 

مەترسییە  ئەو  کاریگەریی  کە  دەکرێت 

داراییەکان  گۆڕاوە  لەسەر  جیۆپۆلەتیکییانە 

هەر  بەپێچەوانەشەوە  بداتەوە،  ڕەنگ 

کاریگەری  توانایدایە  لە  دارایی  گۆڕاوێکی 

لەسەر هەموو گۆڕاوەکانی بەجێ بهێڵێت.

مێژوویی  شیکارییەکى  سێیەم  وێنەی 

 ”VAR“ خەمڵێرناوەکانی  ئەنجامە 

کات  تێپەڕبووىن  بە  کە  دەدات،  نیشان 

ناوخۆیی  بەرهەمی  لەسەر  کاریگەرییەکان 

هەڵکشاىن  و  جیهانی  ئاستى  لەسەر 
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مەترسییە  زیادبووىن  و  هەڵئاوسان  ڕێژەی 

کانووىن  لە  بەرزەکان  جیۆپۆلەتیکییە 

ئەندازەیەکی  بە  )2022(ەوە  دووەمى 

بەرزبوونەوەی  بووە،  فراوان  هەستپێکراو 

ئێستا  تا  کە  جیۆپۆلەتیکییەکان  مەترسییە 

ڕاکێشانێک  ئەمەش  بیرناون،  لەمساڵدا 

جیهان  ناوخۆیی  بەرهەمی  لەسەر 

ساڵی  درێژایی  بە  کە  دەکات  دروست 

هاوکات  دەبێت،  لێکەوتەى   ٢٠٢٢

کاریگەرییەش  ئەم  کەڵەکەبووىن  بە 

 %١.٧ گوژمەى  بە  نەرێنی  لێکەوتەیەکی 

لەسەر ئاستى ڕێژەی بەرهەمە جیهانییەکان 

بەرزبوونەوەی  شێوە  هەمان  بە  دەبێت. 

نرخەکانیش  جیۆپۆلەتیکییەکان،  مەترسییە 

هۆی  دەبێتە  ئەمەش  دەکاتەوە،  بەرز 

بە  جیهانی  هەڵئاوسانی  بەرزبوونەوەی 

ڕێژەی ١.٣% تا نیوەی دووەمی ساڵی ٢٠٢٢، 

کاریگەرییانە  ئەم  ئەوە شەپۆلی  پاش  بەاڵم 

وێنەی )3(

کاریگەرییەکانی زیادبوونی ئەم دواییەی مەترسیی جیۆسیاسی

بەرهەمی  لە  کات  تێپەڕبوونی  بە  کە  کاریگەرییانەن  ئەو  وەاڵمدەرەوەى  ژمارەکان  تێبینی: 

بۆ  داوە  ڕوویان  ڕاست(  )پانێڵی  جیهان  هەڵئاوسانی  و  چەپ(  )پانێڵی  جیهانی  ناوخۆیی 

مانگی  لەنێوان  زیادبوونەکە  قەبارەی  تێکڕا  کە  جیۆپۆلەتیکییەکان،  مەترسییە  بەرزبوونەوەی 

کانووىن دووەم و نیسانی 2022دا نیشان دەدات. هێڵە سوورە زەقەکان خەماڵندىن مامناوەند نیشان 

دەدات، هێڵە شینە خاڵییەکان ئاماژە بە ئاستەکاىن دڵنیایی دەدات کە ڕێژەى ٧٠% دەستنیشان 

دەکەن، گۆڕاوەکان لە کانووىن دووەمى ٢٠٢٢ تا کانوونی دووەمی ٢٠٢٣ بە الدان لە هێڵی بنەڕەتی 

لە دۆخى ئارام و دوور لە جەنگ نیشان دراون.

سەرچاوە: ژمێریاریی دەستەی یەدەگی فیدراڵی
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دەست دەکەن بە کەمبوونەوە و پاشەکشە.

بپرسین  دەکرێت  ئەوانەشدا،  لەگەڵ 

چۆن  جیۆپۆلەتیکییەکان  مەترسییە 

ئابووریی  ئاسایشی  سەر  بۆ  دەگوازرێنەوە 

خەماڵندنی  بە  ئێمە  لێرەدا  جیهانی؟ 

کەناڵێکی  چەند  لەگەڵ   ”VAR“ پێکهاتەی 

وەردەگرین،  پرسیارە  ئەم  وەاڵمى  جیاوازدا 

چوارەم”  “وێنەی  ڕێگەى  لە  بەتایبەت 

وێنەی )4( 

میکانیزمی گواستنەوەی مەترسی )جیۆسیاسییە بەرزەکان( لەسەر گۆڕاوە ئابوورییە گەورەکان

تێبینی: ژمارەکان زۆرترین کاریگەری لە ساڵی یەکەمی بەرزبوونەوەی مەترسییە جیۆپۆلەتیکییەکاندا 

نیشان دەدات، کە قەبارەی زیادبوونەکە لەنێوان مانگی کانووىن دووەم و نیسانی ٢٠٢٢ ڕووی داوە. 

بۆ هەر گۆڕاوێک، خاڵە سوورەکان خەماڵندنی ناوەندی زۆرترین کاریگەری لە ساڵی یەکەمدا نیشان 

هێڵی  لە  الدان  بە  کاریگەرییەکە  دەکەن.  دڵنیایی ٧٠%  ئاستى  بە  ئاماژە  شینەکان  هێڵە  دەدەن. 

بنەڕەتیی دوور لە جەنگ بۆ هەموو گۆڕاوەکان جگە لە هەڵئاوسان دەپێورێت.

سەرچاوە: ژمێریاریى دەستەی یەدەگی فیدراڵی
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جیهاىن  ئابووریی  وردتری  نەخشێکی  کە 

مەترسیدارى  و  مەزن  شۆکێکی  لەبەردەم 

جیۆپۆلەتیکی دەخاتە ڕوو، لەم ڕووەوە پێامن 

بەرزبوونەوەی  کاریگەرییەکانی  دەڵێت 

ساڵی  لە  جیۆپۆلەتیکییەکان  مەترسییە 

٢٠٢٢-دا پەیوەندییان بە دابەزینی متامنەی 

هەیە،  پشکەکانەوە  نرخی  و  بەکاربەران 

خواستى  گشتیى  کۆى  و  هۆکارگەلێکن  کە 

ئاڵوگۆڕی  بەهای  دەکەن.  الواز  بەکاربەر 

لەگەڵ  هاوتەریب  دەبێتەوە،  بەرز  دۆالر 

نادڵنیایی  بەرزبوونەوەی  کە  بەڵگانەی  ئەو 

نەرێنی،  مەترسیی  هەستی  و  جیهانی 

لەبەردەم  بەربەست  ببنە  دەتوانن  تێکڕا 

ڕەخساندىن  و  مەترسییەکان  خاوبوونەوەى 

ئابووری  سەقامگیری  و  ئارام   دۆخی 

سەر  مەترسییەکاىن  و  جیهان  ئاستى  لەسەر 

سەرمایەی نێودەوڵەىت )فۆربێس و وارنۆک، 

و  نەوت  نرخی  پێودانگەش  بەم   ،)٢٠١٢

فشاری  ئەمەش  دەبنەوە،  بەرز  تر  کااڵکاىن 

جیهان  چاالکییەکانی  لەسەر  داکشان 

دیاردەى  لەسەر  هەڵکشان  فشاری  و 

هەڵئاوسان دروست دەکات.

کێبڕکێ و بەرکەوتنە پیشەسازییەکاىن

 نێوان واڵتان

رسوشتی ناوچەیی زۆرێک لە مەترسییە 

کە  دەدات  نیشان  ئەوە  جیۆپۆلەتیکییەکان 

نەرێنیی  کاریگەری  مەترسییانە  ئەو  ڕەنگە 

سەرانسەری  لە  یەکسانی  بە  ئابوورییان 

واڵتێک  بەرکەوتنى  ئێمە  نەبێت.  جیهاندا 

لەسەر بنەماى ملمالنێکاىن ئێستای دەپێوین، 

وێنەی )٥( 

نیگەرانییە جیۆسیاسییەکان لەسەر واڵتان بە پێی ئاستی داهاىت کۆمپانیاکان لە ساڵی 2022

کە  دەدات،  نیشان  ئۆکرانیا  و  ڕووسیا  جەنگی  بە  واڵتان  بەرکەوتنی  هێڵکارییە  ئەم  تێبینی: 

بە بەکارهێنانی پشکەکان لە داهاتی کۆمپانیاکان کە باس لە جەنگی ڕووسیا و ئۆکرانیا دەکەن؛ 



72

No.14, September 2022

هەڵسەنگاندىن  بنەماى  لەسەر  ئەویش 

پشکی ئەو کۆمپانیایانە کە لە داهاىت چارەکی 

جەنگى  کاریگەریى  ئەمساڵدا   )quarter(

پشتبەسنت  بە  ئەویش  لەسەرە،  ئۆکرانیایان 

سەرەکییەکەی  بارەگا  کە  واڵتەی  بەو 

پێنجەم”  “وێنەی  تێدایە)9(.  کۆمپانیاکەیان 

جیهاندا  نەخشەی  لە  واڵتان  بەرکەوتنی 

تۆخ  ڕەنگى  جۆرێک  بە  دەدات،  نیشان 

دەدات.  نیشان  بەرزتر  بەرکەوتنی  ئاستی 

وەک دەبیرنێت واڵتاىن ئەورووپا، بەتایبەتی 

ملمالنێکان  و  جەنگ  لە  کە  واڵتانەی  ئەو 

لەسەرە.  کاریگەرییان  زۆرترین  نزیکن، 

و  فینالند  کۆمپانیاکانی  %ی   ٨٠ نزیکەی 

لەگەڵ  سنوورێکیان  واڵتن  دوو  کە  پۆڵەندا 

نیگەرانن  هاوبەشە،  ئۆکرانیادا  یان  ڕووسیا 

واڵتێکە  ئەڵامنیاشە،  چی  هەر  شەڕەکە.  لە 

ڕووسیاوە  لە  وزە  هاوردەکردنی  ڕێگەی  لە 

لەسەرە،  ملمالنێکاىن  زۆری  کاریگەرییەکى 

ئاستى  لە  ئەوەى  وەک  کاریگەرییەش  ئەم 

)%٧٥( دەردەکەوێت  کۆمپانیاکاندا  داهاىت 

کاریگەریی  پێناچێت  ئەوەش  پاش  ە، 

جیهان  تری  ناوچەکاىن  لەسەر  ملمالنێکان 

ئەم  بەگشتی  بێتەوە)10(.  چڕ  شێوەیە  بەو 

کە  مەترسییەی  ئەو  بۆ  ئاماژەن  بەڵگانە 

زیاتر  ڕادەیەک  تا  ڕەنگە  ئەورووپا  واڵتانی 

ملمالنێکانەوە  ئابووریی  کەوتنی  بەدەست 

بناڵێنن.

کاریگەرییە  زۆرە  ئەگەری  هەروەها 

و  جەنگ  بەهۆی  ئابوورییەکان 

پیشەسازی  جۆری  پێی  بە  ملمالنێکانەوە 

پشکی  شەشەم”  “وێنەی  بن.  نایەکسان 

کە  دەکات  تۆمار  کۆمپانیایانە  ئەو 

دەکەن  ئۆکرانیا  داگیرکردنی  لە  باس 

پەیوەندییەکانی  لە  ڕووسیاوە  لەالیەن 

بە  پشتبەسنت  بە  چارەکییاندا  داهاتی 

قورسەکاندا.  پیەشەسازییە  لە  کارکردنیان 

تێدایە. پشکی  بارەگا سەرەکییەکەی کۆمپانیاکەیان  بەو واڵتەی کە  بە پشتبەسنت  هەژمار کراوە، 

پەیوەندییەکانی داهات بۆ ئەو واڵتانە حیسابی بۆ دەکرێت کە النی کەم 10 پەیوەندیی داهاتیان 

هەیە لەنێوان 1ی ئازاری 2022 و 13ی ئایاری 2022. ئەو واڵتانەی کە هیچ پەیوەندییەکی داهاتیان 

نییە یان کەمرت لە 10 پەیوەندیی داهاتیان هەیە، بە ڕەنگى خۆڵەمێشی نیشان دراون. ڕەنگى سپی 

ئاماژە بەوە دەکات کە هیچ کۆمپانیایەک باس لە نیگەرانییەکانی پەیوەست بە ملمالنێکان ناکات، 

لە کاتێکدا سووری تۆخ ئاماژەیە بۆ لە سەددا سەدی ئەو کۆمپانیایانە کە باس لە نیگەرانییەکانی 

پەیوەست بە ملمالنێکان دەکەن.

سەرچاوە: ژمێریاریی ئەنداماىن دەستەی یەدەگی فیدراڵی، نارساو بە “دەستەى زیرەکی بازاڕی 

)S&P( ”جیهانی
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وێنەی )6( 

نیگەرانیی کۆمپانیاکان  بە هۆی تێکچووىن هاوسەنگیى جیۆسیاسی لەسەر بەرهەمهێناىن 

پیشەسازى لە ساڵی 2022

تێبینی: ئەم هێڵکارییە پشکی پەیوەندییەکانی داهاتی کۆمپانیاکان نیشان دەدات کە باس لە 

جەنگی ڕووسیا و ئۆکرانیا دەکەن لەنێوان 1ی ئازاری 2022 و 13ی ئایاری 2022، بە پشتبەسنت 

بە پیشەسازیی کارکردنی کۆمپانیاکان و شوێنی جوگرافییان. پۆلێنکردنی پیشەسازی لەسەر بنەمای 

ستانداردی جیهانیی پۆلێنکردنی پیشەسازی )GICS( دامەزراوە.

بۆیە  هەر  بێبەشن،  ئەورووپا  یەکێتیى  ناوچەی  لە  ئۆکرانییەکان  و  ڕووسی  کۆمپانیا  تێبینی: 

کۆکردنەوەکان لە “GICS” بەم شێوەیە دەبێت: )ئۆتۆمبێل و پێکهاتەکانی لەخۆ دەگرێت، کااڵی 

سەرمایە و بەکاربەر، کەلوپەلی بەکاربەر و جلوبەرگ، نیمچەڕێبەر و ئامێری نیمچەڕێبەر، نەرمەکااڵ 

و خزمەتگوزاری و ڕەقەکااڵ و ئامێری تەکنەلۆژیا، وزە و خۆراک، فرۆشیارى ماددە خۆراکییەکان، 

خواردن و خواردنەوە و تووتن، کەلوپەىل ناوماڵ، خزمەتگوزاریی بانکى، خزمەتگوزارییە بازرگانی و 

پیشەییەکان، دارایی هەمەچەشن، ئامێر و خزمەتگوزارییەکانی چاودێریی تەندروستی، بیمە، میدیا، 

کاتبەسەربردن، دەرمانسازی، بایۆتەکنەلۆژیا، زانستی ژیان و خزمەتگوزارییەکانی پەیوەندییەکان(.

)S&P( ”سەرچاوە: ژمێریاریی ئەنداماىن دەستەی یەدەگی فیدراڵی، نارساو بە “دەستەى زیرەکی بازاڕی جیهانی
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لە  زیاتر  ئێستا  ملمالنێیەی  ئەم  کاریگەریی 

چڕ  کااڵدا  بەرهەمهێنانی  پیشەسازییەکانی 

بووەتەوە کە بە پێی زانیارییەکان تەنانەت 

دووچارى  ڕووسیاش  لەشکرکێشیی  پێش 

ڕوودانی  ڕێژەی  کە  ببوو،  تەنگەنەفەسی 

ئۆتۆمبێل  کۆمپانیاکانی  ٨٠%ی  نزیکەی 

نێوەندەدا،  لەم  دەگرێتەوە.  ئەورووپا  لە 

کاریگەریی  کەمرت  کە  پیشەسازییانەی  ئەو 

پیشەسازیی  وەک  لەسەرە،  داکشانیان 

نیگەرانیی  کەمرت  خزمەتگوزارییەکان، 

خۆیان لە جەنگەکە دەردەبڕن.

ئەنجامی سەرنج و لێکدانەوەکان

زیادبوونی مەترسییە جیۆپۆلەتیکییەکان 

سەر  بۆ  ڕووسیا  لەشکرکێشیی  هۆی  بە  کە 

ئایندەدا  لە  و  بوون  دروست  ئۆکرانیا 

هەر  دەبن،  هێندە  چەند  کاریگەرییەکاىن 

کاریگەریی   ٢٠٢٢ ساڵی  درێژایی  بە  بۆیە 

نەرێنی و قورسایی خراپی لەسەر بارودۆخی 

جۆرە  ئەم  دەبێت.  جیهانی  ئابووریی 

کاریگەرییانە لە مۆدێلەکەماندا خەمڵێرناون 

کە بۆ کەمکردنەوەی بەرهەمی ناوخۆیی و 

شێوەیەکی  بە  هەڵئاوسان  بەرزکردنەوەی 

مامەڵەی  ئەمەش  ڕوو،  خراونەتە  بەرچاو 

کە  ئابوورییەکان  و  دارایی  سیاسەتە 

دەبێتەوە؛  ناوەندییەکان  بانکە  ڕووبەڕووی 

ئاڵۆزتر  و  گرژ  جیهاندا  سەرانسەری  لە 

دەبن، هەر چەندە کاریگەرییەکان گەورە و 

کاریگەرییانە  ئەم  پێناچێت  بەاڵم  بەهێزن، 

و  هەوڵ  بتوانن  کە  بن  گەورە  ئەوەندە 

ڕێکخستنەوە  بۆ  جیهان  واڵتانی  تێکۆشاىن 

جیهاىن  ئابووریی  سیستمى  چاالککردىن  و  

زۆر  جەنگەکە  داهاتووی  بەاڵم  بوەستێنن، 

لە  پێشبینینەکراوەکان  پێشهاتە  و  نادیارە 

زیاتر  گۆڕانکاریی  دەتوانێت  ملمالنێکاندا 

بکات  دروست  مەترسیی جیۆپۆلەتیکیدا  لە 

و لێکەوتە لەسەر بوارە ئابوورییەکان زیاتر 

زیاتر  نەرێنییەکان  کاریگەرییە  و  بکات 

خۆیان منایش بکەن.

پەراوێزەکان
نووسەرانی ئەم بابەتە، ئەنداماىن دەستەی یەدەگی   .1

نووسەران  باسە  نێودەوڵەتی. جێگەى  دارایی  بەشی  لە  فیدراڵین 

ناوەرۆکی  ناو  داتاکاىن  و  زانیاری  سەرجەم  لە  بەرپرسیارن 

هەبێت  کەموکوڕییەک  و  هەڵە  هەر  ڕووەوە  لەم  توێژینەوەکە، 

ڕەنگدانەوەى  بگرێت،  لەخۆ  جیاواز  بیروبۆچوونێکی  هەر  یان 

بە دەستەى  نییە  پەیوەندیی  تێگەیشنت و بۆچووىن نووسەرانە و 

کە  الیەنێک  و  کەس  هەر  یان  فیدراڵییەوە،  یەدەگى  پارێزگاراىن 

پەیوەندیدار بێت بە دەستەى سیستمى یەدەگی فیدراڵییەوە.

ڕۆژنامەوانیی  کۆنگرەى  لە  بدە  سەرنج  منوونە:  بۆ   .2

پەراوێزى  لە  کە  فیدراڵی  بانکی  سەرۆکی  پاول”؛  “جیرۆم 

کۆبوونەوەی ٣-٤ی ئایاری ٢٠٢٢ تایبەت بە چاالکییەکاىن لیژنەی 

بازاڕی کراوەی فیدراڵی ئەنجامی دا و تیایدا باسی لە کاریگەری 

جیهاىن  ئابووریی  جووڵەى  لەسەر  کرد  جەنگەکە  لێکەوتەکاىن  و 

ئۆکرانیا  بۆ سەر  لەشکرکێشیی ڕووسیا  ئەوەى خستە ڕوو  کە  و 

لە  ناهاوسەنگ  پێوەری  چەندین  زیادبوونی  هۆی  بووەتە 

https:// :نادڵنیایی ئابووری. بۆ بینینی ناوەرۆکی وتارەکە، بڕوانە

www.federalreserve.gov/mediacenter/files/FOMCpres-

.conf20220504.pdf

 Caldara :بۆ وەرگرتنى زانیاریى ورد و زیاتر، بڕوانە  .3

.)and Iacoviello )2022
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دەستەواژانەدا  ئەو  بەدوای   ”GPT“ ئیندێکسی   .4

دەگەڕێت لەنێو بابەتی ڕۆژنامەکاندا کە پەیوەندییان بە جەنگ، 

الیەىن سەربازی، ئەتۆمی و هەڕەشەی تێرۆریستییەوە هەیە، هەر 

ئەو دەستەواژانەدا دەگەڕێت  بەدوای  ئیندێکسی “GPA”ە  چی 

کە ئاماژە بە سەرەتا، یان پەرەسەندنی جەنگەکان، یان ڕوودانی 

ڕووداوە تێرۆریستییەکان دەکەن.

نیگەرانییە  ئێمە  پێویست  ڕادەیەکی  تا   .5

بنەماى  لەسەر  ملمالنێکان  بە  پەیوەست  جیۆپۆلەتیکییەکانی 

بە جەنگ دەخەینە ڕوو، وەک “جەنگ”  پەیوەست  چەمکەکاىن 

یان “لەشکرکێشی” لەگەڵ “ڕووسیا” یان “ئۆکرانیا”. بەاڵم پێوەرە 

ئاستی  جیۆپۆلەتیکییەکانی  نیگەرانییە  فراوانەکانی  و  هاوشێوە 

نییە وشەی  بەو گەڕانانەی کە مەرج  )بە پشتبەسنت  کۆمپانیاکان 

“ڕووسیا” یان “ئۆکرانیا” لەخۆ بگرن(.

دەدەن  نیشان   )2022( ئیاکۆڤیێلۆ  و  کالدارا   .6

مەترسییە  کات،  تێپەڕبوونی  بە  و  واڵتان  سەرانسەری  لە  کە 

زیاتری  ئەگەری  بە  پەیوەندییان  بەرزەکان  جیۆپۆلەتیکییە 

چاوەڕوانکراوی  گەشەی  کەمبوونەوەی  و  ئابووری  کارەساتی 

بەرهەمی ناوخۆیی هەیە.

دۆالری  پێوەرەکانی  بە  پشکەکان  نرخی  ئێمە   .7

کااڵی  پێوەرەکانی  بە  کااڵکان  نرخی  دەپێوین،   )FTSE( جیهانی 

دڵنیایی  پێوەرەکانی  بە  متامنە   ،”S&P Goldman Sachs“

بەکاربەرانی ڕێکخراوی هاوکاریی ئابووری و گەشەپێدان و نرخی 

نەوت بە پێوەرەکانی ناوەندی ڕۆژئاوای تەکساس. هەڵئاوسان لە 

داتای دارایی جیهانییەوە وەرگیراوە. بەرهەمی ناوخۆیی مانگانە 

لەسەر بنەمای یەکسانیی هێزی کڕین دامەزراوە و بە بەکارهێنانی 

ئەو میتۆدۆلۆژیایە دروست دەکرێت کە لە کوبا-بۆردا، میکانیک 

و ڕافۆ )2018(دا باس کراوە.

 ”VAR“ مۆدێلی   ،)2022( ئیاکۆڤیێلۆ  و  کالدارا   .8

خەمڵێرناو  پێوەرێکی  وە  ئەمەریکا،  ئابووریی  پێکهاتەى  لەنێو 

مەترسییە  داینامیکییەکانی  کاریگەرییە  سەیرکردنی  بۆ 

وەک   ”VAR“ لێرەدا   ئێمەش  دێنن.  بەکار  جیۆپۆلەتیکییەکان 

ساڵی  لە  )ئێمە  دێنین  بەکار  درێژتر  ماوەیەکی  بۆ  مۆدێلێک 

داتای  بەکارهێنانی   ،)1985 لەبریی  دەکەین  پێ  دەست   1970

بەتەنها  نەک  جیهانییەکان  کاریگەرییە  سەیرکردنی  و  مانگانە 

دیاردەى  بە  بەرچاو  بایەخداىن  ڕەچاوکردىن  بە  ئەمەریکییەکان، 

هەڵئاوسان.

کە  دەدەن  نیشانی   ،)2022( ئیاکۆڤیێلۆ  و  کالدارا   .9

مەترسیی جیۆپۆلەتیکیی بەرزی ئاستی کۆمپانیا کە بە بەکارهێنانی 

کراوە،  باس  تێبینییەدا  لەم  کە  هاوشێوە  شیکاریی  تەکنیکەکانی 

هەژمار کراوە تیایدا بەرهێنانی ئاستی کۆمپانیا کەم دەکاتەوە.

 ،)٢٠٢٢( تیلی  فریدری  دواییەی  ئەم  کارەکانی   .10

لە  ئابووری  پەرەسەندنی  تیشک دەخاتە سەر ڕەهەندی فەزایی 

جەنگی ئۆکرانیا. ئەوان “سزای نزیکی” لە گەڕانەوەی پشکەکاندا 

دیاری دەکەن: تا واڵتێک لە ئۆکرانیا نزیکرت بێت، دابەزینی بازاڕی 

فراوانرت  جەنگەکە  دەستپێکردىن  سەرەتاى  بە  بەراورد  پشکەکانی 

دەبێت.
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وەرگێڕان لە تورکییەوە: ڕەنجە عەبدواڵ

هەڵئاوسان و بەرزبوونەوەى 
نرخی کااڵ لە تورکیا)1(

داهات، ژیان و هەژارى
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بەرایی

ڕێژەى  بەرزبوونەوەى  هۆى  بە  تورکیا  لە 

هەڵئاوسانەوە، ڕۆژانە ڕێژەى بێکارى و هەژارى 

بەرەو قووڵبوونەوە دەچێت. گۆڤارى ئێامر)2( لە 

هەژاری  و  ژیان  و  داهات  توێژینەوەی  یەکەى 

ئەم  ڕەهەندەکانی  ئاشکراکردنی  مەبەستی  بە 

دۆخە کە گۆڕاوە بۆ بازنەیەکی بەتاڵ، کۆمەڵێک 

داتا و دەرئەنجام باڵو دەکاتەوە. لەژێر ڕۆشنایی 

داتاکاندا، ئەو وردەکارییەى لە قۆناغی یەکەمی 

دەرکەوتووە  هێرناوە؛  بەدەست  ڕاپۆرتەکەدا 

بەرزبوونەوەى ڕێژەى هەڵئاوسان لەچاو واڵتانی 

زیاترە،  نۆ هێندە  ئەورووپادا  یەکێتیی  ئەندامی 

واڵتانی  لەچاو  هەڵئاوسان  ڕێژەى  هەروەها 

ئابوورى  گەشەپێدانی  و  هاریکارى  ڕێکخراوى 

بەتێکڕا هەشت هێندە زیاترە. لەگەڵ ئەوەشدا، 

ڕێژەى  بەرزبوونەوەى  لەبەرامبەر  هەژاران 

ڕاناگات.  خۆراک  بە  دەستیان  هەڵئاوساندا 

هەروەها ژمارەی ئەو کەسانەی نەیانتوانیوە بە 

هۆى کۆرۆناوە دەستیان بە خۆراکی تەندروست 

و ٦٠٠ هەزار کەس  ملیۆن  ڕێژەی ٤  بۆ  بگات، 

دەبێتەوە،  بەرز  هەڵئاوسان  بووەتەوە.  بەرز 

داهاتی  ئاستی  دەبێت،  گەورەتر  قەیرانەکە 

کۆرۆنادا  پەتاى  سەردەمی  لە  دادەبەزێت.  تاک 

براوەى دۆخەکە سەرمایەداران و وەبەرهێنەران 

بۆیە  بوو،  کرێکاران  دۆڕاوەکەشی  و  بوون 

هەژارى بەردەوام لە بەرزبوونەوەدایە، زیاتریش 

کاریگەریى لەسەر ژنان هەیە. ٣.٧ ملیۆن کەس 

سەرەڕاى ئەوەى کار دەکەن، کەچی هێشتاکوو 

هەژارن. ناسەقامیگرى و ناجێگیریى دۆخی کار، 

مەترسیی هەژارى بۆ سێ هێندە بەرز دەکاتەوە.

ڕێژەى هەاڵوسان لە تورکیا بەراورد بە ئەورووپا 

لە تورکیادا زیادبوونی ڕێژەى هەڵئاوسان لە 

کۆى  تێکڕاى  لەسەرووى  هێندە  نۆ  دۆخێکدایە 

گشتیی ڕێژەى هەڵئاوسانی واڵتانی جیهانەوەیە. 

لە سەردەمی پەتاى کۆرۆنادا ڕێژەى هەڵئاوسان 

لە تەواوى واڵتانی دونیادا بەرچاو کەوت، بەاڵم 

و   کۆرۆنا  پەتاى  بوونی  سەرەڕاى  تورکیادا  لە 

بەرەو خراپ چوونی ئاڕاستەى ئابووریى واڵتەکە، 

کارێکی  بووە  هەڵئاوسان  زیادبوونی  لە  ڕێگرى 

ئەستەم و تەواوى سنوورەکانی تێپەڕاند، ئەمەش 

ژیانی هاواڵتییانی  تواناى کڕین و هەلومەرجی 

بۆ  شیکار  کاتێک  نالەبارەوە.  دۆخێکی  خستە 

دەکەین،  دیکەدا  واڵتانی  لە  هەڵئاوسان  ڕێژەى 

مایسی  مانگی  لە  هەڵئاوسان  ڕێژەى  دەبینین 

یەکێتیی  واڵتانی  بە  بەراورد  تورکیا  لە   ٢٠٢٢

کاتدا  هەمان  لە  زیاترە،  هێندە  نۆ  ئەورووپا 

بەراورد بە واڵتانی ئەندامی ڕێکخراوى هاریکارى 

و گەشەپێدانی ئابوورى؛ ڕێژەکە هەشت هێندە 

بەرزترە.

فەرمییەکانی  داتا  خوارەوە،  خشتەی  ئەم 

ڕێژەى هەڵئاوسان کە مشتومڕیان لەسەر دەکەین 

دەخاتە ڕوو، لە هەمان کاتدا قورسایی دۆخەکە 

نیشان دەدات: گرووپی توێژینەوەی هەاڵوسان 

مایسی  مانگی  هەڵئاوسانی  ڕێژەی   ،)ENAG(

بە )١٦٠.٧%( ڕاگەیاند، کە ٢.١ هێندە زیاترە لە 

ڕێژەی هەاڵوسانی فەرمی.
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ڕێژەى هەڵئاوسان و کاریگەریى 

لەسەر خۆراک 

خۆراک  هەاڵوسانی  زیادبوونی  ڕێژەى 

ڕێژەى هەاڵوسانی  زیادبوونی  لەسەرووى  زۆر 

تویک)3(  ڕاپۆرتی  گوێرەى  بە  گشتییەوەیە. 

کردەوە،  باڵو  داتاکانی  مایسدا  مانگی  لە  کە 

بوو.   )٩١.٦%( ڕێژەکەى  خۆراک  هەڵئاوسانی 

ئەم ڕێژەیە لە مانگی نیسانی واڵتانی یەکێتیی 

 ،)٨.٦%( لە  بووە  بریتی  بەتێکڕا  ئەورووپا 

ڕێکخراوى  واڵتانی  تێکڕاى  کاتدا  هەمان  لە 

ڕێژەکە  ئابوورى  گەشەپێدانی  و  هاریکارى 

)%١١.٥( بووە. واتە ڕێژەى هەاڵوسانی خۆراک 

لە تورکیا )١٠.٣(ی ئەوەندەی واڵتانی ئەندامی 

کاتدا  هەمان  لە  بووە،  ئەورووپا  یەکێتیی 

ڕێکخراوى  ئەندامی  واڵتانی  ئەوەندەی   )٧.٧(

هاریکارى و گەشەپێدانی ئابوورى بووە.

ناوەندى  هەژمارانەى  ئەو  گوێرەى  بە 

نیساندا  مانگی  لە  دیسک)٤(  توێژینەوەى 

گوێرەى  بە  خۆراکی  هەاڵوسانی  ڕێژەى  بۆ 

دەردەکەوێت  وا  کردووە،  تاک  داهاتی  ئاستی 

چینوتوێژە  لەسەر  جیاوازى  کاریگەریى  کە 

هێشتبێت:  بەجێ  جیاوازەکان  کۆمەاڵیەتییە 

خشتەى ژمارە )1( 

بەراوردى ڕێژەى سەدیى هەڵئاوسانی واڵتان دەخاتە ڕوو

سەرچاوە: داتاکانی تایبەت بە ڕێکخراوى هاریکارى و گەشەپێدانی ئابوورى، یەکێتیی ئەورووپا 

مایسی  مانگی  هیی  دیکە  واڵتەکانی  داتاى  )٢٠٢٢(ن،  ساڵی  نیسانی  مانگی  هیی  ئەرژەنتین  و 

)٢٠٢٢(ن.
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خانەنشینان  الى  خۆراکی  هەاڵوسانی  ڕێژەى 

خۆراک  هەاڵوسانی  )١١٣.٥%(یە،  ڕێژەى  بە 

لە  داهاتی  گرووپی  هەژارترین  دووەم  لە 

سەددا )٢٠(یە، کە ڕێژەکە  دەکاتە )%١١٤.٩(. 

لە  داهاتی  گرووپی  هەژارترین  هەاڵوسانی 

سەددا ٢٠، ڕێژەکەى )%١٣١.٦(.

 خشتەى ژمارە )٢( 

بەراوردی ڕێژەى هەاڵوسانی سەدیی خۆراکی دەکات

سەرچاوە: داتاکانی واڵتانی ڕێکخراوى هاریکارى و گەشەپێدانی ئابوورى هیی مانگی نیسانن، 

داتاکانی تورکیا هیی مانگی مایسە و لەالیەن دامەزراوەى ئامارى تورکیاوە ئامادە کراوە.

کۆرۆنا و هەاڵوسان، دۆخێكی دژوار

ڕادەى  خۆراک  هەڵئاوسانی  بەرزبوونەوەى 

قورسرت  خۆراک  بە  خەڵکی  دەستڕاگەیشتنی 

ئەو  ڕێژەى  دواییدا،  ساڵەى  دوو  لەم  کردووە. 

کەسانەى کە دەڵێن نە مریشک و نە گۆشتامن لە 

ماوەى دوو ڕۆژى ڕابردوودا خواردووە، ١.٢ ملیۆن 

بنەڕەتییەکە زیادی کردووە.  کەس بۆ سەر ڕێژە 

بە گوێرەى دەرئەنجامی داتاکانی تویک و ڕاپرسی 

لەسەر داهات و بارودۆخی ژیان لە ساڵی ٢٠١٩دا، 

)%٣٣.٦(ی  ڕێژەى  واتە  کەس  ملیۆن   ٢٧.١

دانیشتووانی تورکیا وتوویانە کە پێداویستییەکانی 

لە  هاوشێوەکانیان  و  مریشک  و  گۆشت  وەک 

ماوەى دوو ڕۆژدا بۆ دابین نەکراوە. ئەم ژمارەیە 

لە ساڵی ٢٠٢١دا،  ٤.٦ ملیۆن کەسی بۆ زیاد بووە 

و ڕێژەکەى بۆ ٣١.٧ ملیۆن کەس زیادی کردووە، 

واتە )%٣٨.٣(ی دانیشتووانی تورکیا.
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بەرزبوونەوەی بەردەوامی هەڵئاوسان، قەیرانی گەورەتر و دابەزینی ئاستی داهاتی تاک

دابەزینی بەردەوامی بەهای لیرەی تورکی بەرامبەر بە دراوە بیانییەکان، هاوکات لەگەڵ 

زیادبوونی بەردەوامی هەاڵوساندا، داهاتی دەستی کارى بەرەو دابەزین بردووە. لە کاتێکدا 

لە  بووە  بریتی  مووچەخۆرێک  داهاتی  ڕێژەى  کەمرتین   ،٢٠٢٢ دووەمی  کانوونی  مانگی  لە 

٤٢٥٣ لیرەى تورکی کە بەرامبەرەکەى بە دۆالر کردوویەتیە ٣١٥ دۆالر و لە هەمان کاتدا بە 

یۆرۆش ٢٧٨ یۆرۆ بووە، کەچی ئەم ڕێژەیە لە مانگی حوزەیراندا بەرامبەر بە دۆالر بۆ ٢٦٦ 

لیرەى  گوێرەى  بە  داهات  کەمرتین  واتە  دابەزیوە.  یۆرۆ   ٢٥٣ بۆ  یۆرۆ  بە  بەرامبەر  و  دۆالر 

تورکی لە ماوەى پێنج مانگدا بەرامبەر بە دۆالر بڕى ٤٩ دۆالر و بەرامبەر بە یۆرۆ بڕى ٢٥ 

یۆرۆ، بەهاکەى لەدەست داوە.

خشتەى ژمارە )3( 

بەراوردی ڕێژەى هەاڵوسانی خۆراکی و بەکاربردنی خۆراک لەنێوان سااڵنی )٢٠١٩-٢٠٢١(

سەرچاوە: تویک



81

No.14, September 2022

پەتاى کۆرۆنا، وەبەرهێنەرانی براوە و کرێکارانی دۆڕاوە

پەتاى کۆرۆنا و الیەنی ئابوورى کە ڕووەو ئاڕاستەیەکی خراپ چوو، بوونە هۆکارى سەرەکیی 

نەتەوەیی  داهاتی  لە  کرێکاران  چینی  داهاتەى  ئەو  چینایەتی.  نایەکسانیی  قووڵبوونەوەى 

داهاتی چینی سەرمایەداران  کاتێکدا  لە  دەچێت،  کەمبوونەوە  بەرەو  ساڵ  بە  ساڵ  وەریدەگرن؛ 

زیادى کردووە. بە گوێرەى داتاکانی تویک، لە چارەکی یەکەمی ساڵی ٢٠١٩ تا چارەکی یەکەمی 

ساڵی ٢٠٢٢، پارەی هێزی کار کە پێک دێت لە مووچە-کرێ کە بە شێوەی کاش یان بە شێوەی 

مانگانە دەدرێت و بەشدارییەکانی ئاسایشی کۆمەاڵیەتی کە لەالیەن خاوەنکارەکانەوە بە ناوى 

کەمی  خاڵ   )٧.٣( ڕێژەی  بە  زیادکراودا  بەهای  لە  کار  پشکی  واتە  دەخەوێرنێت،  کارمەندانەوە 

کردووە، لە )%٣٨.٨( بۆ )٣١.٥%( پاشەکشەى کردووە.

خشتەى ژمارە )٤( 

بەراوردکردنی کەمرتین داهات بە گوێرەى مانگەکان لەبەرامبەر دۆالر و یۆرۆدا

بە  داتایانە  ئەم  توێژینەوەوە  گۆڤارى  لەالیەن  تورکیا،  کۆماری  ناوەندیی  بانکی  سەرچاوە: 

بەهەند  تورکیاوە  کۆماری  ناوەندیی  بانکی  لە  کاریگەر  ئاڵوگۆڕى  فرۆشتنی  نرخی  بە  پشتبەسنت 

وەرگیراون، داتاکانی داتاى سەرى مانگەکانە. 
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بەرزبوونەوەی بەردەوامی هەژاری و كاریگەریی لەسەر ژنان

کاتێک لە داتا فەرمییەکانی تورکیا لە بارەى هەژارییەوە دەڕوانین، دەبینین لەگەڵ دەستپێکردنی 

پەتاى کۆرۆنادا ڕێژەکە بە نزیکەى نیوملیۆن )٢.٥%( بەرز بووەتەوە، لە کاتێکدا لە ساڵی ٢٠١٩ 

ڕێژەکە )١٧.٢( ملیۆن واتە )%٢٠.٨( بووە، کەچی ئەم ڕێژەیە لە ساڵی ٢٠٢١دا بووەتە )١٧.٦( 

ملیۆن کەس، واتە ڕێژەکە بۆ )٢١.٣%( بەرز بووەتەوە. 

کاتێک لە ڕوانگەى جێندەرییەوە شیکردنەوە و بەراوردکارى بۆ ئەم داتایانە دەکەین، دیسانەوە 

هەر لەو ماوەیەدا و ئەو پارەیەى دراوە بە فەرمانبەر و مووچەخۆران و پشکی سەرمایە لە 

زیادی  )٦.٨( خاڵ  ڕێژەی  بە  یارمەتییەکان،  و  بەرهەمهێنان  باجی  لێبڕینی  بە  زیادکراودا  بەهای 

کردووە، واتە لە ) ٤٠.٨ %( بۆ )٤٧.٦%( زیادی کردووە. داتاکان دەریدەخەن کە براوەی قۆناغی 

پەتاکە وەبەرهێنەران بووە، دۆڕاویش کرێکاران بووە. ئەم دۆخە هەژاریی قووڵرت و نایەکسانیی 

زیاتر کردووەتەوە.

خشتەى ژمارە )٥(

 دابەشبوونی داهات بە گوێرەى کۆی بەرهەمی ناوخۆیی

سەرچاوە: تویک
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3.٧ ملیۆن خەڵكی هەژار

 ٣.٧ بۆ  داهاتێکن،  خاوەنی  و  دەکەن  کار  ئەوەى  سەرەڕاى  هەژارن،  کەسانەى  ئەو  ژمارەى 

لە داتاکانی  بە گوێرەى ڕەگەز  ملیۆن کەس بەرز بووەتەوە کە دەکاتە ڕێژەى )%١٣.٦(. کاتێک 

هەژارى دەڕوانین، دەبینین پیاوانی کارکەر لە ژنانی کارکەر بە ڕێژەیەکی زیاتر هەژارن. ژمارەى 

هەر  دێنێت،  پێک  پیاوان  )%١٤.٨(ی  ڕێژەى  کە  کەسە  ملیۆن   ٢.٨ هەژار،  ئیشکەرى  پیاوانی 

چی ژمارەى ژنانی ئیشکەرى هەژارە، ٨٨٢ هەزار کەسە و ڕێژەى )%١٠.٦(ی ژنان پێک دێنێت. 

ئەگەرچی کاتێک بە شێوەیەکی گشتی سەیرى داتاکانی هەژارى دەکەین، ڕێژەى ژنانی هەژار لە 

پیاوانی هەژار زیاترە، بەاڵم کە بابەتەکە دێتە سەر کەسی هەژاری ئیشکەر، دەبینین ڕێژەى پیاوانی 

هەژاری ئیشکەر لە ڕێژەى ژنانی ئیشکەر زیاترە، هۆکارى ئەمەش پەیوەندیی بەوەوە هەیە کە 

پیاوان لە بوارى کارکردنی دەرەوەى ماڵدا لەچاو ژناندا ڕێژەیەکی زیاتریان کار دەکەن.

وەهاى نیشان دەدات کە ژنان زیاتر بەر کاریگەرییەکانی هەژاری کەوتوون. هەژارى لە پیاواندا 

)٨.٥( ملیۆن کەسە و بە ڕێژەى سەدی )%٢٠.٨( دەکات، کەچی لە ژناندا ٩ ملیۆن کەسە و بە 

ڕێژەى سەدى )%٢١.٨( دەکات.

خشتەى ژمارە )٦(

سەرچاوە: ئەم داتایانە لەالیەن گۆڤارى توێژینەوەوە دواى هەژمارى ورد لە تویکەوە وەرگیراون.
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ناسەقامیگریى دۆخی کار و بەرزبوونەوەی مەترسیی هەژارى

بەرز  هێندە  سێ  بۆ  ئیشکەران  الى  هەژارى  مەترسیی  کار،  ناجێگیریى  و  ناسەقامگیرى 

کە  کەسانەی  ئەو  بۆ  هەژاری  مەترسیی  تورکیا،  لە  گرێبەست  جۆرەکانی  پێی  بە  دەکاتەوە. 

کارێکی کاتییان هەیە، زۆر زیاترە لەوانەی کە بەهەمیشەیی کار دەکەن. لە کاتێکدا مەترسیی 

ڕێژەکەى  دەکەن؛  کار  هەمیشەیی  شێوەی  بە  کارێکدا  لە  کە  کەسانەى  ئەو  لەسەر  هەژارى 

)٨.٣%(ە، کەچی بۆ ئەو کەسانەی کە لە کارێکی کاتی و گرێبەستێکدا کار دەکەن؛ مەترسیی 

ڕێژەى هەژارییەکەیان بۆ سێ هێندە بەرز دەبێتەوە و دەبێتە )٢٢.٩%(. تێکڕاى ڕێژەى مەترسیی 

کار دەکەن،  ئەورووپادا  یەکێتیی  لە واڵتانی  یەکێک  لە  ئەوانەى کە بەهەمیشەیی  بۆ  هەژارى 

بریتییە لە )٥.٥%(، بەاڵم بۆ ئەوانەى بە شێوەى کاتی لە شوێنێکدا کار دەکەن، دیسانەوە لە 

هەر   .)%١٥( لە  بریتییە  ڕێژەکە  وەرگیراوە،  تێکڕاى  کە  ئەورووپا  یەکێتیی  واڵتانی  لە  یەکێک 

لەبەر ئەمەش، کاتێک خەبات دژى هەژارى دەکرێت، داواکارى و درووشمی “کارى سەقامگیر 

و جێگیر” بەرز دەکرێتەوە.

خشتەی ژمارە )٧( 

هەژارانی ئیشکەر بۆ ساڵی ٢٠٢١ نیشان دەدات

سەرچاوە: ئەم داتایانە لەالیەن گۆڤارى توێژینەوەوە دواى هەژمارى ورد لە تویکەوە وەرگیراون.
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هێڵی برسێتی و هەژارى

 ١٠٠(  ١٧٦٤ ئێستاش سەرووى  مووچەى  کەمرتین  و  تورکییە  لیرەى   ٦٠١٧ هێڵی هەژارى   •

دۆالر( لیرەیە.

• ڕێژەى هەڵئاوسان لە پێداویستییەکانی چێشتخانەدا لە ئێستادا مانگانە بە ڕێژەى )١٣%( 

زیاد دەکات، لە کۆتا دوازدە مانگدا بە ڕێژەى )١٠٧%( زیادی کردووە.

• پڕکردنەوەى پێداویستییە بنەڕەتییەکان زۆر قورس بووە. هێڵی هەژارى، ١٩٦٠٧ لیرەیە بۆ 

هەر خێزانێک!

• ئیشکەرێکی سەڵت تێچووی ژیانی مانگانەى گەیشتووە بە ٧٨٣٦ لیرەى تورکی.

خشتەى ژمارە )٨( 

ڕێژەى سەدیی مەترسی لەسەر هەژارى بە گوێرەى جۆرەکانی گرێبەست لە ساڵی -2020دا 

ڕووندەکاتەوە

سەرچاوە: واڵتانی ئەورووپی )٢٠٢٠( فەڕەنسا و ئەڵامنيا نەخراونەتە نێو شیکارییەکەوە، بە 

هۆی پچڕانی و دابڕانی کاتەوە.
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تێچووى  زیادبوونی  لەگەڵ 

کاریگەریى  و  دابینکردندا  و  بەرهەمهێنان 

خستنەڕوو لە پێناو پاراستنی هێزى کڕیندا 

بە  دابەزینە،  لە  ڕوو  ڕۆژێک  هەموو  کە 

پێشوەختە  داواکاریى  کاریگەریى  هۆکاری 

هەموویەوە  لەپێش  شتومەکەکان،  لەسەر 

ناتوانرێت  خۆراک،  وەک  پێداویستییەکانی 

ڕێگرى لە بەرزبوونەوەى نرخەکان بکرێت. 

زیادە  باجی  کەمکردنەوەی  لەوەش،  جگە 

هەندێک  و  سەرەکییەکان  خۆراکە  لەسەر 

کە  بازاڕدا،  لە  سەرەتایی  پێداویستیی 

ئەنجامی  لە  نرخەکانیان  هاوسەنگیی 

فراوانبوونی  و  سوود  ڕێژەی  کەمیی 

داشکاندن  چووە،  تێک  قەرزەکانەوە 

بەرزبوونەوەی  لەچاو  باجەکانیش  لە 

نرخەکاندا دوا کەوتووە، هەروەها ئەمەش 

بۆخۆى بووەتە هۆی کەمبوونەوەی داهاتی 

باج.

نە هەاڵوسان خاو دەبێتەوە و  نە هێزى 

هەوڵی  سەرەڕاى  دەبێتەوە.  بەرز  کڕینیش 

هۆى  بە  بانک  خەوتووى  پارەی  پاراستنی 

زیادبوونی مەترسی لەسەر سەبەتەى دراو، 

دراوەکانی  لەبەرامبەر  تورکی  لیرەى  نرخی 

کاتەوەى  لەو  دادەبەزێت.  بەردەوام  دیکە 

نوێی  دراوى  بەکارهێنانی  بە  دەست 

دووەمی  کانوونی  مانگی  لە  تورکی  لیرەى 

نیسانی  مانگی  تاوەکوو  )٢٠٠٩(وە  ساڵى 

داتاکانی  گوێرەى  بە  کراوە،   ٢٠٢٢ ساڵی  

پارەى  دەستاودەستکردنی  ناوەندی  بانکی 

پێنج  کاغەزی  دراوى  لەدوای  کاغەزى 

لیرە  سەد  دوو  کاغەزى  دراوى  لیرەییەوە؛ 

و سەد لیرەیی بووە، ئەمەش وەک یەکێک 

لیرەى  بەهاى  لەدەستدانی  بەڵگەکانی  لە 

تورکی قبووڵ دەکرێت.

مانگی  فەرمییەکانی  داتا  گوێرەى  بە 

لە  نرخ  بەرهەمهێنەرى  پێوانەى  نیسان، 

پێوانەى  و   )١١٨.٥%( کشتوکاڵ  بوارى 

بەرهەمهێنەرى نرخی دەرەوەى واڵت وەک 

خەمڵێرنابوو،  ڕابردوودا  مانگی  لە  ئەوەى 

لە  خۆراک  نرخی  کەمبوونەوەى  دیسانەوە 

مانگەکانی هاویندا بە ئەگەرێکی زۆر الواز 

ئاماژەى بۆ دەکرێت.

خانەنشینان،  فەرمانبەر،  کرێکار، 

ناتوانن  دووکاندار؛  چینی  و  خوێندکار 

هەاڵوسانی  ئەوەى  لەبەر  بدەن،  هەناسە 

بەرز یەکێکە لە گەورەترین بەربەستەکانی 

بەردەم گەشەی بەهێزی بەردەوام، ئەمەش 

دەبێتە هۆی زیادبوونی بەردەوامی ڕێژەى 

بێکارى. بە هۆى بەرزبوونەوەى بەردەوامی 

تواناى  دابەزینی  و  هەاڵوسانەوە  ڕێژەى 

ڕۆژانە  و  بەردەوام  شێوەیەکی  بە  کڕین 

لەالى هاواڵتییان، ئەمەش بووەتە هۆکارێک 

بەدواداچوون  کەیسی  زیادبوونی  بۆ 

زمانی  لە  ئەمەش  کە  پۆلیسەوە  لەالیەن 

بۆ  ئاماژەى  مارکێتەکانەوە  بەڕێوەبەرى 

دەکرێت.
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لە  تورک�ئیش  توێژینەوەیەکی  ئەنجامی 

مایسی ٢٠٢٢:

• خێزانێکی چوار کەسی بۆ بەدەستهێنانی 

بڕى خۆراکی پێویست، تەندروست و گونجاو، 

مانگانە پێویستیان بە )٦٠١٧.٨٥ لیرەیە(، واتە 

ئەمەش هێڵی برسێتییە.

دەبێت  هەژارى،  هێڵی  دیاریکردنی  بۆ   •

لەگەڵ بڕى پێویستی خۆراکدا پێداویستییەکانی 

ئاو،  کارەبا،  )کرێ،  نشینگە  پۆشاک،  وەک: 

خوێندن،  و  پەروەردە  هاتوچۆ،  سووتەمەنی(، 

هاوشێوەکانی  پێداویستییە  و  تەندروستی 

دیکە بۆ دیاریکردنی هێڵی هەژارى بە گوێرەى 

گوێرەیەش  بەم  بکرێت،  هەژمار  مانگانە 

لە  بریتییە  ئەمانە  خەرجیی  گشتیی  کۆى 

)١٩٦٠٢.١٤(، واتە هێڵی هەژاریى ئەو بڕەیە.

)تێچووى  سەڵت  تاکێکی  خەرجییەکانی   •

ژیان( بۆ )٧٨٣٦.٤٦( لیرە بەرز بووەتەوە.

پارێزگارى  پەیڕەویکردنی  چوارچێوەى  لە 

دراوى  )نرخی  بانک  خەوتووى  پارەى  بڕى  لە 

بڕى  داراییەوە  گەنجینەى  لەالیەن  نیشتامنی(، 

)١٦.٢( ملیار لیرە خراوەتە سەر هەژمارى خاوەن 

هەژمارەکان، لێرەدا بڕى لێخۆشبوون لە باجەکان 

ئەم  هۆى  بە  بووەتەوە.  بەرز  ملیار   )١٠.٢( بۆ 

نزیکەى  نیسانی ٢٠٢٢دا  مانگی  لە  پێشهاتەوە، 

هەبوو.  بودجەدا  لە  کورتهێنان  لیرە  ملیار   ٥٠

پێدانی  کۆماردا،  مێژووی  لە  جار  یەکەم  بۆ 

سوودی قەرزی ناوخۆیی لە سەرەکی )سەرمایە( 

قەرزە  ئەو  سەرمایەی  گشتیی  کۆى  بوو.  زیاتر 

ناوخۆییەى لەالیەن گەنجینەى داراییەوە دەبێت 

ترلیۆنە. کەچی بڕى دانی  بڕەکەى ١.٥  بدرێت، 

سوودەکەى، ٢ ترلیۆنی ڕێک بوو. الوازى لە هێزى 

کڕیندا و ئەم قەرزانەى لە داهاتوودا دەگەڕێنەوە 

دەستەبەرکردنی  نیگەرانیی  هاواڵتییان،  سەر 

داهاتی مانگانەی لە داهاتوودا خوڵقاندووە.
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تێچووى  فەرمییەکان،  داتا  گوێرەى  بە 

کەرتی بیناسازى )%١٠٢( زیادی کردووە، نرخی 

نشینگەکانیش بە ڕێژەى )%٩٦( زیادى کردووە. 

کەرتی  لە  بونیادنان  پێداویستییەکانی  نرخی 

بیناسازیدا، بە ڕێژەى )١\٣( زیادى کردووە. لە 

شێوەیەکی  بە  زیادبوونی هەاڵوسان  ئەنجامی 

خێرا، تێچووى ژیانیش بەخێرایی لەگەڵیدا بەرز 

دەبێتەوە. بۆ پێشبینی، دەکرێت لە مانگەکانی 

کۆتایی ساڵی ٢٠٢٢دا پشکی مووچەخۆران لە 

داهاتی گشتی کەمرتین ئاست تۆمار بکات.

بە گوێرەى ئەو داتا بنەڕەتییانەى کە تورک-

گۆڕانکارییەکانی  لە  و  مایسدا  مانگی  لە  ئیش 

بەم  وەریگرتووە،  چێشتخانەدا  هەاڵوسانی 

شێوەیە خراوەتە ڕوو:

خێزانێکی  بۆ  خەرجی  ڕێژەى  کەمرتین   •

بە  پەیوەندیدا  لە  ئەنقەرە  لە  کەسی  چوار 

خۆراکییەکانەوە،  پێداویستییە  پڕکردنەوەى 

بەراورد بە مانگی پێشوو بە بڕى )%١٣( زیادی 

کردووە.

لە  زیادبوونانەى  ئەو  گشتیی  کۆى   •

لە  بریتییە  هەبووە،  ڕابردوودا  مانگی  دوازدە 

.)١٠٧.٧٦%(

• گۆڕانکارییەکە لە ماوەى پێنج مانگدا بە 

ڕێژەى )%٤٦.٨٥( بەرەو زیادبوون چووە.

بە گوێرەى حساباتەکانی تورک ئیش کە نرخی 

کااڵ و شتومەکانی ڕاستەخۆ لە بازاڕەوە وەرگرتووە، 

خۆراکییەکان  بەرهەمە  لە  گۆڕانکارییەی  ئەو 

پێی  بە  کراوە،  بەدی   ٢٠٢٢ مایسی  مانگی  تا 

گرووپەکانی خەرجییەکان بەم شێوەیە بووە:

• گرووپی شیر، ماست و پەنیر

بەهاى  و  نرخ  لە  کەموکوڕییەی  ئەو 

مانگی  دوو  لە  شیرەمەنیدا  بەرهەمەکانی 

بەرزکردنەوەی  بە  کراوە،  تێبینی  ڕابردوودا 

لەگەڵ  کراوەتەوە.  ڕاست  خاو  شیری  نرخی 

بەرزبوونەوەى  ڕێژەى  خاوبوونەوەى 

لە   )١٠%( ڕێژەى  بە  کەچی  شیردا،  نرخی 

مارکێتەکاندا بەرزبوونەوەى بەخۆیەوە بینی. 

 )١٠%( ڕێژەى  بە  پەنیر  شێوە،  هەمان  بە 
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داوە.  ڕووی  نرخەکەیدا  لە  بەرزبوونەوە 

لە  گۆڕانکارى  ڕێژەى  ماستیشە،  چی  هەر 

گوێرەى  بە   .)٢٤%( لە  بریتییە  نرخەکەیدا 

شیرى  بەرهەمهێنانی  فەرمییەکان،  داتا 

٢٠٢١-دا  ساڵی  لە   )١.٣%( ڕێژەى  بە  خاو 

ژمارەى  زیادبوونی  هۆى  بە  بووەتەوە.  کەم 

زۆرى  ڕێژەیەکی  بوونی  و  دانیشتووان 

پەنابەران لە واڵتدا، هەروەها بەردەوامی لە 

بەرهەمهێنان  تێچووى  ڕێژەى  بەرزبوونەوەى 

ڕێژەى  بەرهەمهێنانی  کەمبوونەوەى  و 

مانگەکانی  لە  دەکرێت  پێشبینی  وا  شیر، 

هاوینی ساڵی ٢٠٢٢؛ ڕێژەى شیر و بەرهەمە 

لە  زیاتر  بەرزبوونەوەى  شیرەمەنییەکان 

نرخدا بەخۆیانەوە ببینن.

ماسی،  مریشک،  گۆشت،  گرووپی   •

ڕۆنی  بەرهەمەکانی  و  پاقلەمەنییەکان 

ڕووەکی

لە  بەرزبوونەوە  مایسدا  مانگی  لە 

و  مریشک  بەرخ،  گوێرەکە،  گۆشتی  نرخی 

دیکەدا  گۆشتەمەنییەکانی  تەواوى  و  ماسی 

قەدەغەى  وەرزى  هۆى  بە  داوە.  ڕووی 

خستنەڕووى  لە  فرەچەشنی  ڕاوەماسییەوە، 

بازاڕدا  لە  ماسی  ڕێژەى  و  ماسی  جۆرەکانی 

بە  بەرزبوونەوە  هۆیەوە  بەم  بوویەوە،  کەم 

دا.  ڕووی  ماسیدا  نرخی  لە   )٣٠%( ڕێژەى 

یەک کیلۆ مریشک بۆ ٤٠ لیرە بەرز بووەتەوە. 

نرخی  پاقلەمەنییەکانەوە،  بە  پەیوەندیدا  لە 

نیسکی سوور وەک خۆى مایەوە، بەاڵم نرخی 

بەرزبوونەوەى  ڕووەکییەکان  ڕۆنە  و  فاسۆلیا 

بینی. بەخۆیەوە 

• گرووپی نان و دانەوێڵە

وەک ئەوەى لە مانگی نیساندا پێشبینیامن 

کردبوو، لەدواى جەژنی ڕەمەزانەوە بۆ دووەم 

جار بەرزبوونەوە لە نرخی ناندا ڕووی دا بە 

شێوەیەک بۆ هەر ٢٠٠ گرامێک بەرانبەر بە 

سێ لیرە جێگیر کرا. بەتەواوى بەرزبوونەوە 

ئارد  ساوەر،  برنج،  مەعکەرۆنی،  نرخی  لە 

گرووپەدا  لەم  دا.  ڕووی  هاڕاودا  سمیتی  و 

زۆرترین بەرزبوونەوە لە نرخی مەعکەرۆنیدا 

 ،)١٤%( لە  بریتییە  ڕێژەکەى  کە  بوو 

بەرزبوونەوەى   )١٢%( ڕێژەى  بە  برنجیش 

)١١%( هاڕاویش  سمیتی  بینی،  بەخۆیەوە 

ئەوەى  بۆ  فرۆشیارەکان  و  دووکاندار  بوو. 

فرۆشتنی  بە  دەستیان  بفرۆشن،  کااڵکانیان 

بەو  کردووە.  نیوسمیت  و  نیوسەموون 

هەناردەکاری  گەورەی  واڵتانی  پێیەی 

گەمنیان  دابینکردنی  جیهاندا  لە  گەنم 

لەبەر  کاتدا  هەمان  لە  و  کردووەتەوە  کەم 

بەرهەمێکی  هیچ  تورکیاشدا  لە  ئەوەى 

و  ناوخۆ  بەکارهێنانی  دابینکردنی  بۆ  گەمنی 

هەناردەکردنی بەرهەمی گەمنی بۆ دەرەوەى 

تورکیا، واتە هەم بە هۆکارى ناوخۆیی و هەم 

لە  نرخ  بەرزبوونەوەی  بە هۆکارى دەرەکی، 

پەیوەست  خۆراکییەکانی  بەرهەمە  و  گەنم 

وەک  هاویندا  مانگەکانی  لە  گەمنەوە  بە 

حاڵەتێکی حەمتی سەیر دەکرێت.
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• گرووپی سەوزە و میوە

كەشوهەوادا،  گەرمبوونی  لەگەڵ 

وەک  سەوزەکانی  نرخی  بازاڕەکاندا  لە 

کەلەرم،  و  کاهوو  جەرجیر،  مەعدەنووس، 

نرخەکانیان  سپێناخ؛  وەک  سەوزەکانی  گەاڵ 

زۆر  کە  پەتاتە  بینی.  بەخۆوە  دابەزینی 

 ١٠ لەسەروو  هێشتاکوو  دەهێرنێت،  بەکار 

لیرەیە،   ٣٠ کیلۆی  لۆبیا  دەفرۆرشێت.  لیرەوە 

و  عەرەبانە  لە   ،٢٠ پاقلە  لیرە،   ٢٥ فاسۆلیا 

دەستگێڕەکاندا گونجاوترین نرخ بەزالیایە کە 

 )٨.٥( بۆ  پیاز  نرخی  فرۆرشاوە.  لیرە   ١٥ بە 

وەک  سەوزەکانی  نرخی  بووەتەوە.  بەرز 

تەماتە  دابەزى،  بیبەر  و  باینجان  کولەکە، 

زیادبوونی  لە  جگە  ماوەتەوە.  خۆى  وەک 

سەرماکانی  هۆى  بە  بەرهەمهێنان  تێچووی 

سااڵنەى  بەرهەمی  کۆى  ئازارەوە،   مانگی 

بە  دووکانەکاندا  لە  و  کردووە  کەمی  میوە 

قەیسی  شلیک،  دەفرۆرشێن.  بەرز  نرخێکی 

دەفرۆرشێن،  لیرەوە   ٢٥ لە  لووس  قۆخی  و 

هەڵووژەترشە و گێالس لەسەرووى ٣٥ لیرەوە 

کە  بەهارییانەشی  میوە  لەو  دەفرۆرشێن. 

نرخی  چوالە،  وەک  ئاسانە  دەستخستنیان 

لیرە   ١٥ دونیا  هەنگی  لیرەیە،   ٢٠ کیلۆیەک 

لیرە   ٢٠-٢٢ بە  تورکی  خۆماڵیی  مۆزى  و 

سەوزە،  کیلۆى  فرۆشتنی  تێکڕاى  فرۆرشاوە. 

کیلۆیەک  فرۆشتنی  تێکڕاى  لیرەیە.   )١٢.٥(

گشتی  کۆى  بە  واتە  لیرەیە.   )١٨.٣( میوە، 

میوەدا،  جۆرى   ٥ و  سەوزە  جۆرى   ٢٠ لە 

بەگشتی  داوە.  ڕووی  نرخدا  لە  گۆڕانکارى 

تێکڕاى کیلۆیەک میوە و سەوزە )١٣.٤٦(  بۆ 

لیرە بووە، لە کاتێکدا پێشرت نیوەى ئەو نرخە 

بووە.

• گرووپی بەرهەمە ڕۆنییەکان

ڕۆنی گوڵەبەڕۆژە، ڕۆنی زەیتوون و کەرە، 

ڕۆنی  کیلۆ  یەک  کردووە.  زیادی  نرخیان 

بەرز  لیرە   )٥٦.٥٠( تاوەکوو  گوڵەبەڕۆژە 

کۆتاییەدا،  مانگی  ئەم  ماوەى  لە  بووەتەوە. 

زیادی   )٢٥%( ڕێژەى  بە  کە  کەرە  نرخی 

کردبوو، ڕیکۆردێکی نوێى تۆمار کرد، ئەمەش 

خاو،  شیرى  نرخی  زیادکردنی  هۆکارى  بووە 

نرخەکانی  سەر  کردووەتە  فشارى  چونکە 

دیکە. لە هەندێک لە مارکێتەکاندا ڕێوشوێنی 

شلدا  ڕۆنی  دزینی  لە  ڕێگرى  بۆ  پێویست 

گیراوەتە بەر و تا ئێستاش بەردەوامە.

خۆراکییەکانی  ماددە  گرووپی  کۆتا   •

دیکە

لە  جۆراوجۆرەکاندا،  شیرینییە  لە 

گوێرەى  بە  ڕابردوودا  مانگی  دوازدە  ماوەى 

تێبینی  کەمبوونەوەیان  براندەکان  جیاوازیى 

کراوە. جیاوازیى نرخ لەنێوان شەکرى سپی و 

دروست  گۆڕاودا  شەکرى  دیکەى  جۆرەکانی 

نرخی  خستنەڕووى  لەگەڵ  مانگە  ئەم  بووە. 

کیلۆیەک چاى ڕەش  نرخی  تێکڕاى  نوێى چا، 

بەخۆیەوە  نرخی  بەرزبوونەوەى   )٥٠%(

بینی. لە ئەنجامدا فرۆشتنی چا بە پاکەت لێرە 

لیرە   )٦٠.٥٠( لە  نرخەکەى  بەتێکڕا  لەوێ  و 
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مانگێکدا  ماوەى  لە  ئیخالمور  کراوە.  دیاری 

)%١٨( نرخەکەى بەرز بووەتەوە. ئەگەرچی 

بەرزبوونەوەى نرخی زەیتوونی ڕەش و مرەبا 

و دۆشاو لەچاو گرووپەکانی دیکەدا کەمرتە، 

زەرد  زەیتوونی  نرخی  مانگەدا  لەم  بەاڵم 

نرخی  و  بووەتەوە  بەرز   )٢٣%( ڕێژەى  بە 

زیادی   )١٥%( ڕێژەى  بە  ترێش  دۆشاوى 

مانگ  سێ  ماوەى  بۆ  هەنگوینیش  کردووە. 

نرخی دابەزیبوو، بەاڵم لەم مانگەى کۆتاییدا 

بە ڕێژەى )%٣٠( بەرز بووەتەوە.  نرخەکەى 

بەهارات  دیکەى  جۆرەکانی  و  خوێ  نرخی 

دابەزیوە. 

کە  بکرێتەوە  لەوە  جەخت  پێویستە 

دەکرێن  ئاشکرا  کە  خەرجییانەی  ئەو  بڕی 

کۆی  هاوتای  بەڵکوو  نییە،  کرێدا  ئاستی  لە 

داهاتە کە پێویستە بخرێتە ناو ماڵەوە. بەاڵم 

توانا  بەگەڕخستنی  ڕێژەى  تورکیادا  واڵتی  لە 

ئاستێکی  لە  بڵێی  تا  ژناندا،  لە  بەتایبەت  و 

کرێگرتە  کارى  کە  کەسانەى  لەو  کەمدایە. 

دابین  ماڵ  و  خێزان  داهاتی  بڕى  و  دەکەن 

دەکەن، بەزۆرى ژمارەیان یەک کەسە. بڕى ئەو 

کرێیەى مانگانە کەسێک بەدەستی دەهێنێت 

نەکات  بەشیان  ئەگەر  کە  حاڵەتێکدا  لە 

بەدەستی  داهاتەى  ئەو  بڕى  نەتوانێت  و 

دەهێنن پێداویستییەکان پڕ بکاتەوە، ئەو بڕە 

خەرجییانەی کە دەبێ بۆ “بژێویی مرۆڤ”ی 

و  دەهێنێت  کورت  هەبێت،  کەسێک  هەر 

پێداویستییەکان دابین ناکات. بە گوێرەى ئەو 
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هەژمارانەى لەالیەن کۆنفیدراسیۆنەکەمانەوە 

کراوە، کۆى گشتی لە ئاستی کرێی کاردا نییە، 

دەبێت  کە  داهاتەکانە  کۆى  هاوتاى  بەڵکوو 

بخرێتە نێو ماڵەوە.

باڵو  جارە  یەکەم  توێژینەوەیە  ئەم 

ئەنجام  تورک-ئیشەوە  لەالیەن  و  بکرێتەوە 

لەم  لەمەودوا  توێژینەوەیەک  هەر  دراوە. 

بوارەدا ئەنجام بدرێت، ئەوا ئەم توێژینەوەیە 

دەبێتە منوونەى پێشەنگ بۆى.

دیاریکردنی  بۆ  توێژینەوەکەماندا  لە 

ماددە  ئەو  نرخی  برسێتی،  و  هەژارى  هێڵی 

لەالیەن  حساباتەکامنان  بۆ  کە  خۆراکییانەى 

مارکێت  بازاڕ،  لە  کۆنفیدراسیۆنەکەمانەوە 

وەرگیراوە،  دووکانەکاندا  و  دەستگێڕ  و 

ڕێکوپێک  شێوەیەکی  بە  نەتوانراوە 

ئەو  وەک  بکرێت.  دیاری  بەردەوام  و 

توێژینەوانەى دیکە کە ئەنجام دراون، لێرەدا 

ئەو داتایانە وەرگیراون کە تویک خستوونیەتە 

و  پێشهاتەکان  بۆ هەڵسەنگاندنی  بەاڵم  ڕوو، 

داتا  باڵوکردنەوەى  چاودێریى  پێوانەکردن، 

هەاڵوسانەوە  بە  پەیوەست  فەرمییەکانی 

توێژینەوەکە  ڕوانگەیەوە  لەم  دەکرێت. 

دیدگایەکی سەربەخۆیانەى هەیە.

هەموو  کۆتایی  لە  کۆنفیدراسیۆنەکەمان 

پێش  هەفتەیەک  نزیکەى  بە  مانگێکدا 

خۆى،  حیساباتەکانی  گوێرەى  بە  تویک، 

ڕوو.  خستووەتە  گشتی  ڕاى  بۆ  داتاکانی 

هەڵگری  توێژینەوەیە  ئەم  ڕوانگەیەوە،  لەم 

کە  پێشەنگ”ە  “نیشاندەرێکی  کوالێتیی 

لە  بەرزبوونەوەیە  کردەى  ڕەنگدانەوەی 

بەکاربەردا. نرخەکانی 

پەراوێزەکان
دوو  کۆکردنەوەى  و  لێکدان  بەرهەمی  وەرگێڕانە  ئەم   -١

توێژینەوەى جیاوازە لەسەر بابەتەكانی هەژارى و ناسەقامگیریی 

لەو  جگە  یەکەم  توێژینەوەی  تورکیایە.  ئابووریى  بارودۆخی 

تورکیا  ئابووریى  دۆخی  ڕووبەڕووبوونەوەى  بۆ  كە  پێشنیارانەی 

بە  دووەم  توێژینەوەى  و  وەرگێڕدراوە  بەتەواوى  ڕوو،  خراونەتە 

زانیارییەکاندا  دووبارەنەبوونەوەی  پێناو  لە  و  دەستکارییەوە 

ئەوەى ناپێویست بووە وەرەگێڕاوە.

٢-  گۆڤارى توێژینەوەى کار

)Türk İstatistik Kurumu( ٣- دامەزراوەی ئاماریی تورکیا

شۆڕشگێڕی  کۆنفیدراسیۆنی  توێژینەوەی  ناوەندی   -٤

سەندیکاکانی کرێکارانی تورکیا.

سەرچاوەکان
1. Gelir, Yaşam Ve Yoksunluk, GENEL-İŞ Emek 

Araştırma Dairesi, Bu Araştırma DİSK/Genel-İş 

Araştırma Dairesi Tarafından Hazırlanmış Ve Haziran 

2022 Tarihinde Kamuoyuna Sunulmuştur. Araştırma 

Emar Kaynak Gösterilerek Kullanılabilir.

توێژینەوەى  گۆڤارى  دیسکی  الیەن  لە  توێژینەوەیەكە 

گشتی  ڕاى  بۆ   ٢٠٢٢ حوزەیرانی  لە  و  کراوە  ئامادە  کارەوە 

سەندیکای  توێژینەوەکە،  باڵوکارى  الیەنی  ڕوو.  خراوەتە 

ڕێکخراوە  ئەم  تورکیایە.  گشتییەکانی  خزمەتگوزارییە  کرێکارانی 

لە ٢٢ی نیسانی ١٩٦٢ دامەزراوە و عەبدواڵ باشتورک لە یەکەمین 

وەک   ١٩٦٢ دووەمی  ترشینی  ١٥-١٦ی  لە  گشتیدا  کۆبوونەوەی 

سەرۆک دیاری کراوە و لە ئێستادا ڕەمزى چاڵشکان بەڕێوەبەرى 

گشتییە و شوکرەت سێڤگەنەر سکرتێرى گشتییە.

2. Türk-Iş Haber Bülteni, Açlik Ve Yoksulluk Siniri, 

27 Mayıs 2022, www.turkis.org.tr.

کرێکارانی  سەندیکاى  فیدراسیۆنی  لەالیەن  توێژینەوەیەكە 

فیدراسیۆنە  ئەم  کراوەتەوە.  باڵو  مایسی ٢٠٢٢  لە ٢٧ی  تورکیاوە 

یەکێکە لە چوار ناوەندە گەورەکەى کرێکارانی تورکیا و بە تورک-

هەرچوار  کۆنرتینی  و  دامەزراوە   ١٩٥٢ ساڵی  لە  نارساوە.  ئیش 

تورکیاوە  ئابووریى  بارودۆخی  بارەى  لە  وەرزانە  ناوەندەکەیە، 

ڕاپۆرتی خۆى باڵو دەکاتەوە.
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ئایندەی ئابووریی ئێران
لە ساڵی 2022-دا

وەرگێڕان و ئامادەكردن: موجاهید وەهاب

لەنێوان هەڵئاوسان و چارەنووسی وزەی ناوەكی 

ئایندەی ئابووریی ئێران لە ساڵی 1٤٠1: 

هەڵئاوسان كەم دەبێتەوە؟

Point-( بەهای هەڵئاوسانی خاڵ بە خاڵ

to-point Inflation(، لە كۆتا مانگی هاوینی 

ساڵی ٢٠٢١ كە یەكەم مانگی دەستبەكاربوونی 

 ٪٤٣.٧ حكومەتە،  سێزدەیەمی  كابینەی 

ئاماری  سەنتەری  ڕاپۆرتی  پێی  بە  ڕاگەیەنرا. 

لە  خاڵ  بە  خاڵ  هەڵئاوسانی  بەهای  ئێران، 

گەیشتە   )٢٠٢٢ )زستانی   ١٤٠٠ ساڵی  كۆتایی 

٩٪ی  كەمبوونەوەی  بۆ  ئاماژە  كە   ٪٣٤.٧

ماوەیەدا  لەم  هەڵئاوسان  بەهای  خێرایی 

لەم  مانگانەش  هەڵئاوسانی  بەهای  دەكات. 

بە  تا ١.٣٪ جوواڵوە.  لە ٣.٩٪  مانگەدا،  شەش 

بەهای  ئێران،  ئاماری  سەنتەری  ڕاپۆرتی  پێی 
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كۆتا  تا  هاوین  مانگی  كۆتا  لە  هەڵئاوسان 

مانگی زستانی ساڵی ١٤٠٠ )٢٠٢٢(، بەتێكڕایی 

گەیشتووەتە   ٪٥.٦ ڕێژەی  كەمبوونەوەی  بە 

..٪٤٠.٢

ڕاپۆرتە مانگانەكانی سەنتەری ئاماری ئێران، 

سێزدەیەمی  كابینەی  كە  دەكەن  بەوە  ئاماژە 

حكومەت لە كۆنرتۆڵكردنی خێرایی هەڵئاوسانی 

سەركەوتوو  زیاتر  مانگەدا  شەش  لەم  خۆراكی 

بووە. بەهای هەڵئاوسانی خاڵ بە خاڵی "خواردن 

و خواردنەوەكان"، لە كۆتا مانگی هاوین ٦٢.٦٪ 

بووە كە لە كۆتا مانگی زستان بۆ ڕێژەی ٤٠.٨٪ 

دابەزیوە. دابەزینی ٢١.٨٪ی خێرایی هەڵئاوسانی 

خەرجییە  كە  ڕوانگەیەوە  لەو  خۆراكی، 

خۆراكییەكان بەشێكی گەورە لە كۆی خەرجیی 

چینی كەم داهات بە خۆیەوە تەرخان دەكات و 

كاریگەریی زیاتری لەسەر بەهای هەڵئاوسان لە 

چینی كەم داهات دەبێت، گرنگییەكی تایبەتی 

الی داڕێژەرانی سیاسەت دەبێت.

هەر چەندە پڕۆسەی هەڵئاوسانی مانگانەی 

ئەم چینە لەم شەش مانگەدا جوواڵنی هەبووە 

و پڕۆسەیەكی دابەزینی جێگیری تێنەپەڕاندووە، 

كۆنرتۆڵكردنی  سەختییەكانی  ئەمەش 

هەڵئاوسانی خۆراكی نیشان دەدات.

كەمینی هەڵئاوسانی خۆراكی

بابەتە  ئەم  لەسەر  سەرنجڕاكێش  خاڵێكی 

مانگانەكانی  ڕاپۆرتە  شیكاری  لە  دەتوانین  كە 

ئاسایشی  و  هاریكاری،كار  وەزارەتی 

پڕۆسەی  ئەوەی  لەگەڵ  بیبینین،  كۆمەاڵیەتی 

گشتیی هەڵئاوسانی خۆراكی لە نیوەی دووەمی 

ساڵدا ڕووی لە نزمبوونەوە بووە، بەاڵم ڕێژەی 

ئەو كااڵیانەی كە زیاتر سەرف كراون و نرخیان 

لە "سەروو سنووری قەیران" زیادی كردووە، لە 

سەرەتای ئەم ماوەیە تا كۆتایی زیادی كردووە.

ڕاپۆرتانەدا،  لەم  قەیران"  "سنووری 

یان  نرخ  ٢٪ی  لە  زیاد  مانگانەی  زیادبوونی 

گەشەی زیاد لە ٢٤٪ی سااڵنەی كااڵكانە.

لە كۆتا مانگی هاوین، وەزارەتی هاریكاری، 

كار و ئاسایشی كۆمەاڵیەتی )وزارت تعاون، كار 

و رفاه اجتامعی( لە ڕاپۆرتی گۆڕانكاریی نرخی 

لەخۆ  گرانەكان  كااڵ  كە  دیاریكراوەكان  كااڵ 

دەگرێت، ژمارەی ئەو كااڵیانەی كە لە سنووری 

قەیران زیاترن، بە ٧٥٪ ڕاگەیاند. ئەم ڕێژەیە لە 

دووەم مانگی زستان بۆ ٨٧.٥٪ بەرز بووەوە.

هەردوو  لەنێوان  بەراوردكردن  بە 

وەزارەتی  و  ئامار  سەنتەری  ڕاپۆرتەكەی 

ماوە  لەم  كە  دێت  واتایە  بەم  هاریكاری، 

سەرفكراوەكان  زۆر  كااڵ  نرخی  دیاریكراوەدا 

زیاتر  خێراییەكی  بە  و  خۆی  وەك  مااڵن  لە 

خێرایی  كەمبوونەوەی  بەاڵم  كردووە،  زیادی 

زیادبوونی نرخی كااڵ خۆراكییەكان لە كۆتاییدا 

پڕۆسەیەكی  بە  خۆراكی  هەڵئاوسانی  تێكڕای 

هێواشرت لە جاران زیاد كردووە.

جیهانیی  نرخی  بەرچاوی  زیادبوونی 

پێشهاتەكانی  و  كۆرۆنا  قەیرانی  دوای  خۆراك 

نەبوونی  و  ئۆكرانیا  بۆ  ڕووسیا  هێرشی 

بەردەوامبوون  یان  وەستان  لەسەر  بڕیارێك 
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بۆ  بودجە  دابینكردنی  پەسەندكراو،  دراوی  لە 

هاوردەكردنی كااڵ سەرەكییەكان دەتوانێت بە 

بارودۆخە هەژمار  ئەم  لە هۆكارەكانی  یەكێك 

بكرێت.

لەگەڵ دابەزینی خێرایی نرخی هەڵئاوسان، 

هەمان  بە  ٢٠٢٢دا  ساڵی  لە  ئێران  ئابووریی 

دەبێت.  هەڵئاوسان  دەستەویەخەی  شێوە 

بودجەی  البردنی  ئەگەری  زیادبوونی  بە 

دیاریكراو بۆ هاوردەكردنی كااڵ سەرەكییەكان، 

كااڵكان،  جیهانیی  نرخی  بەرزبوونەوەی 

و   ٢٠٢٢ بودجەی  لە  دۆالر  بەهای  گۆڕانی 

بەرچاوی  كورتهێنانی  گرنگرت  هەمووی  لە 

نیگەرانكەرەكان  گرنگە  هۆكارە  لە  بودجە، 

ئابووری  لە  زۆر  هەڵئاوسانی  بەردەوامیی  بۆ 

بە  گەیشنت  ئەگەر  چەندە  هەر  ئێرانن. 

ڕێككەوتن لە گفتوگۆكانی ڤیەننا كەمبوونەوەی 

خۆیدا  بەدوای  هەڵئاوسان  چاوەڕوانییەكانی 

بەرچاوڕوونییەكی  ئەوەشدا  لەگەڵ  دێنێت، 

ئاڵوگۆڕی  داهاتی  زیادبوونی  لە  ئومێدبەخش 

دراوی  بەهای  كۆنرتۆڵی  و  حكومەت  دراویی 

بۆ  حكومەت  دەستی  دەتوانێت  كە  دەبێت 

كۆنرتۆڵی نرخی هەڵئاوسان بكاتەوە.

سیاسەتی سیستامتیكی

گۆڕینی  هاوكاتی  كە  سااڵنەی  ئەو 

كابینەكانی حكومەت بوون لە ئێران، بەتایبەت 

ڕێكارێكی  بە  نوێ   كابینەی  كە  خوالنەی  لەو 

كار،  سەر  دێتە  پێشوو  كابینەی  لە  جیاواز 

چاالكوانانی  و  دۆخ  بۆ  نوێ   نادڵنیاییەكی 

ساڵی  دەهێنێت.  خۆی  لەگەڵ  ئابووری 

دەرباز  هەمیشەییە  نەریتە  لەم  )٢٠٢١(یش 

هەڵبژاردنەكان  دوای  مانگێك  چەند  نەبوو. 

بە  نوێ ،  كابینەی  و  وەزیرەكان  دیاریكردنی  و 

هەژمار  چاوەڕوانی  هەفتەكانی  و  ڕۆژەكان 

كەشی  بۆ  نوێ   كابینەی  ڕێكاری  و  دەكران 

ئابووری، نادڵنیایی زیاتری دەبەخشییەوە.

كەمپە  و  سیستم  دروستكردنی 

لە  نرخ  كۆنرتۆڵكردنی  بۆ  جۆراوجۆرەكان 

و  چاودێری  لەسەر  جەختكردنەوە  بازاڕ، 

و  چەكدار  هێزە  هاتنەناوەوەی  و  گەڕانەكان 

میلیشیاكان بۆ بابەتی كۆنرتۆڵی بازاڕ، گرنگرتین 

لە  سێزدەیەم  كابینەی  تایبەمتەندییەكانی 

ڕووبەڕووبوونەوەی بازاڕ و ئابووری بوو.

هەر چەندە زیاد لە چوار دەیەی ڕابوردوو 

هیچ كات ئابووریی ئێران لەم پڕۆسەیە ڕزگاری 

پێویستییە  بە  خولێكدا  هەر  لە  بەاڵم  نەبووە، 

نائابوورییەكان و بیروباوەڕی دەوڵەمتەدارەكان، 

و  دەستووری  و  چاودێری  سیاسەتەكانی 

نزمبوونەوە  و  بەرزبوونەوە  بگرەوبەردەكان 

بەخۆیەوە دەبینێت.

بە سەرنجدان لەو بەرنامانەی كە لە نیوەی 

دووەمی ساڵی ٢٠٢١دا لە كارنامەی وەزیرانی 

ئاشتی و كشتوكاڵ بووە و لە هەمووی گرنگرت 

ڕەئیسی  ئیرباهیم  جەختلێكردنەوەكانی  لە 

دەكرێت  دەیبینین،  یەكەمیدا  جێگری  و 

لە  تر  وەرزێكی  كە  ئەنجامەی  ئەو  بگەینە 

ئابووریی  لە  سەرپێچی-چاودێری  پێكدادانی 
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لەگەڵ  هاودەنگ  كە  كایەوە  هاتووەتە  ئێران 

ڕەنگوبۆیەكی  تەكنەلۆجییەكان،  پێشكەوتنە 

نوێی لە ڕەگەزی كۆنرتۆڵی زیرەك یان بنیاتنانی 

بەخۆیەوە  چاودێری  و  باڵوكردنەوە  سیستمی 

گرتووە.

تری  تایبەمتەندییەكی  نوێیە،  خولە  ئەم 

لەسەر  جەختكردنەوە  ئەویش  كە  هەیە 

بەرهەمی  پشتیوانیكردنی  و  خۆبژێوی 

ئەم چەمكانە هەر چەند ڕوویەكی  نێوخۆیی. 

سەرنجڕاكێشیان هەیە، بەاڵم لە كرداردا دەبێتە 

و  سەرچاوەكان  لەسەر  فشار  ناكاری،  هۆی 

قۆرخكاری كە لە ئەنجامدا هیچ سوودێكی بۆ 

ئابووریی نەتەوەیی نابێت. 

دۆالری ٤٢٠٠ متەنی، چارەسەری كاتی و ناتەواو

گشتیی  وێنەی  لە  بەرچاو  بەشێكی 

بوو  بریتیی  لە ساڵی ٢٠٢١دا،  ئێران  ئابووریی 

لە نادڵنیایی و سەرلێشێواویی حكومەت لەسەر 

سەردێڕی  ئابوورییەكان.  سیاسەتە  گرنگرتین 

ئەم سەرلێشێواوییەش لە بابەتی سیاسەتڕێژی، 

پەسەندكراو  دراوی  سیاسەتی  لەسەر  بڕیاردان 

بەڕێكەری  چارەسەرێكی  بووە  كە  بوو 

٢٠٢١ی  كۆتایی   تەنانەت  و  ئێران  ئابووریی 

هەتاوی بۆ چارەسەری ئەم برینە بەس نەبوو 

و  سیاسەتە  ئەم  لەسەر  هەڵپەسێردراوی  و 

بەرنامەكانی دوای ئەو بۆ ٢٠٢٢ شۆڕ بووەوە.

یەكەم  سەرەتای  لە  پەسەندكراو  دراوی 

ئەوەی  لەگەڵ  و  نەبرا  ال  زستان  مانگی 

بودجەی هەشت ملیار دۆالریی پەیوەست بە 

تایبەتكردنی دۆالری ٤٢٠٠ متەنی تەواو بووە و 

كابینەی  تێپەڕیبوو،  مانگییەكەی  دەورە شەش 

سێزدەیەم بە وەرگرتنی مۆڵەت لە ئەنجوومەنی 

ڕێبەری  دڵنیایی  و  سەرۆكایەتییەكان  بااڵی 

درێژەپێدانی  لە  بەردەوامن  ئیسالمی  كۆماری 

ئەم سیاسەتە.

بودجەی  لە  دراوە  ئەم  البردنی  تەنانەت 

ساڵی داهاتوو، خاڵی كۆتایی سیاسەتی دۆالری 

ئەندامانی  كۆتاییدا  لە  و  نەبووە  متەنی   ٤٢٠٠

سەرچاوەی  متەن  ملیار  هەزار   ٢٥٠ پەرلەمان 

سەرەكییەكان،  كااڵ  هاوردەكردنی  بۆ  دارایی 

پزیشكییان  كەرەستەی  و  دەرمان  گەنم، 

بەاڵم  گونجاندووە.  بودجە  پڕۆژەیاسای  لە 

قەرەبوویان  بەرنامەكانی  و  البردن  سیاسەتی 

لە  خۆیان  بتوانن  تا  كرد،  حكومەت  ڕادەستی 

پێشهاتەكانی بێبەری بكەن.

نرخی  جێگیربوونی  مەرجی  نوێنەرەكان 

مانگی هاوینی ٢٠٢١  كۆتا  لە  كااڵیانەیان  ئەم 

بۆ پڕۆژەیاساكە زیاد كرد، تا دیسان بیرەوەریی 

تاڵی جێگیربوونی نرخەكان لە خولی حەوتەمی 

پەرلەمان زیندوو بێتەوە. سیاسەتێك هەر چەند 

بهێڵێتەوە،  جێگیری  بە  نرخەكان  نەیتوانی  كە 

پڕۆسەی گەشەی  لەسەر  زیانی گەورەی  بەاڵم 

بوارەكانی  ئاو، كارەبا و وزە بەجێ هێشت.

ئێستاكە سەرچاوەكانی دراوی پەسەندكراو 

جێی  بودجەدا  لە  ڕیاڵ  بۆ  گۆڕاو  ژمارەی  بە 

ئەگەر  كراوە  ناچار  حكومەت  كردووە.  خۆش 

بۆ  تایبەمتەندكراوی  دراوی  البردنی  ئامانجی 
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هاوردەكردنی ئەم كااڵیانە بخاتە كارنامەیەوە، 

ئاستی  لە  نرخەكان  و  بكات  پەرجوویەك 

نیوساڵی یەكەمی ڕابردوو ڕابگرێت و ڕێگاكانی 

ئەستۆی  لە  البردنیش  دوای  پشتیوانیی 

گەورەترین  نادیارە،  وێنە  ئەم  حكومەتە. 

نیگەرانیی ئابووریی ئێران لە ساڵی داهاتووە.

ڕەزایی  موحسین  سەرەتای  وتەكانی  لە 

كاروباری  بۆ  حكومەت  سەرۆكی  جێگری 

حكومەت،  تری  كاربەدەستانی  و  ئابووری 

قەرەبووی  بەرنامەی  كە  دەخوێرنێتەوە  ئەوە 

پاڵپشتیكردنی  كارتی  هەمان  تەنیا  حكومەت 

دارایی )كارت بن/كۆپن(، یان كارتی ئەلكرتۆنییە، 

تا لە ڕێگەی ئەو كارتەوە بەكارهێنەران بتوانن 

یارمەتیی حكومیی)1( دیاریكراو بەكار بهێنن.

ناچار  حكومەت  لەوانەیە  نێوەندەدا  لەم 

بێت لە ئەنجامدا دوای تێپەڕینی ١٢ ساڵ بەسەر 

دەركردنی یاسای ئامانجداركردنی یارمەتییەكان 

ئەو  چارەنووسی  یارانەها()2(،  )هدفمندی 

گرووپ و خێزانانە ڕوون بكاتەوە كە یارمەتییە 

داراییەكانی حكومەت دەیانگرێتەوە. 

ئەم ناڕوونییە لە چارەنووسی بەرنامەكانی 

باڵوكراوەكان  هەواڵە  و  حكومەت  قەرەبووی 

نرخی  ٥٠-٧٠٪ی  بەرزبوونەوەی  لەسەر 

نرخی  ٣٠٪ی  بەرزبوونەوەی  هێلكە،  مریشك، 

شیرەمەنی و كااڵكانی تری پەیوەست بە دراوی 

مۆتەكەی  بە  داهاتوو،  ساڵی  لە  پەسەندكراو 

٢٠٢٢دا  ساڵی  لە  ئێران  ئابووریی  سەرەكیی 

هەژمار دەكرێت.

لەگەڵ ئەوەدا كە لە كۆتا مانگەكانی ساڵی 

لە  تەنیا  بیسرتاوە  و  وتراوە  ئەوەی  ٢٠٢١دا 

بارەی چارەنووسی بەكاربەرانە و بەنزیكەیی نە 

لەنێو حكومەت و نە لەنێو پەرلەمان هیچ كەس 

لەدوای  بەهەمهێنەران  چارەنووسی  بارەی  لە 

نەكردووە.  قسەی  پەسەندكراو  دراوی  البردنی 

لەگەڕیان  سەرمایەی  چۆن  ئەوان  كە  ئەوەی 

دابین  سەرەكییەكان  كااڵ  نرخی  بازدانی  دوای 

دراو  ئاڵوگۆڕی  نرخ،  لە  گۆڕانكاری  دەكەن؟ 

متەن   ٤٢٠٠ لە  گومرك  و  باج  دیاریكردنی  لە 

لە  گرانرت  هاوردە  نرخی  متەن،   ٢٣٠٠٠ بۆ 

حەقدەست  بەرزبوونەوەی  دەكات.  جاران 

٣٥٪ی  نزیكەی  گشتی،  هەڵئاوسانی  و 

بەرهەمە  نرخی  بەرزبوونەوەی  هۆی  دەبێتە 

ناوخۆییەكان و فەرمانی جێگیركردنی نرخەكان 

شێوەی  بەو  وەبەرهێنەران  غەرامەكردنی  یان 

زیادی  ٢٠٢١دا  ساڵی  هەفتەكانی  كۆتا  لە  كە 

كردبوو، دەبێتە هۆی زیان و مایەپووچبوونیان.

نەخۆشییەكی هەمیشەیی

لە  ئابووری  چاالكوانانی  بەردەوام  ئەوەی 

ساڵی ٢٠٢٢ بە نیگەرانی لەسەر دۆخی ئابووری 

دەهێڵێتەوە، دۆخی كورتهێنانی بودجەیە. هەر 

بازاڕی  لە  نەوت  نرخی  بەرزبوونەوەی  چەند 

جیهانی و چانسی فرۆشتنی زیاتری نەوت و غاز، 

هیوای زیادبوونی داهاتی لەم بوارەدا زیاتر لە 

ئەوەشدا  لەگەڵ  ڕاگرتووە،  بەرز  پێشوو  سااڵنی 

بودجەی ساڵی داهاتوو هەم لە ڕووی داهات و 

هەم لە ڕووی خەرجییەوە لەژێر فشارە.
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كورتهێنانی  مێژوویی،  و  باو  شێوەی  بە 

ئەم  پڕكردنەوەی  شێوازەكانی  و  بودجە 

دۆخی  كۆی  لەسەر  كاریگەریی  كورتهێنانە 

ئابووریی ئێران دەبێت و دەبێتە هۆی گەشەی 

كڵپەی  كۆتاییدا  لە  كە  نەختینەیی  و  سیولە 

هەڵئاوسان بەرز دەكاتەوە.

گەشەی  پڕۆسەی  لە  وردبوونەوە 

نەختینەیی لە نیوەی دووەمی ساڵی  ٢٠٢٢دا، 

زۆرەكان،  بانگەشە  لەگەڵ  كە  دەریدەخات 

گۆڕاوە  گەشەی  كۆنرتۆڵی  لەسەر  حكومەت 

دانانی هێڵی  و  پولی(  )متغیرهای  دراوییەكان 

شێوەی  هەمان  بە  گۆڕاوانە،  ئەم  بۆ  سوور 

پێشوو گەشەی نەختینەیی و گۆڕاوەكانی تری 

دراو كەم و زۆر وەك خۆی بووە.

ساڵی   سەرەتای  مانگی   ١٠ لە  نەختینەیی 

كە  كردووە  گەشەی   ٪٢٩.٥ نزیكەی  ٢٠٢١دا 

گۆڕاوە  ئەم  درێژمەودای  گەشەی  لەگەڵ 

هەروەها  نییە،  ئەوتۆی  جیاوازییەكی  دراوییە 

هیچ  لە  نەختینەیی  خاڵی  بە  خاڵ  گەشەی 

كەمرت   ٢٠٢١ ساڵی   مانگەی   ١٠ لەو  مانگێك 

بێتەوە كە  لە ٣٨.٨٪ نەبووە، بۆ ئەوەی ڕوون 

جێگیربوونی گەشەی نەختینەیی لە ژمارەکانی 

بۆ  گەورە  كێشەیەكی  بە  بەردەوام  سەرەوە، 

ئابووریی ئێران دێتە هەژمار.

لەرزۆك وەكوو ئابووریی گشتی

٢٠٢١دا  ساڵی  لە  ئێران  ئابووریی 

پێشبینییەكانی  زۆربەی  لە  پێشرت  هەروەك 

سندووقی  وەكوو  نێودەڵەتییەكانی  ناوەندە 

نێودەوڵەتیی دراو و بانكی جیهانی ئاماژەی پێ 

درابوو، لە لوتكەی كاریگەریی سزاكان تێپەڕی 

دابەزاندنی  بە  سزاكان  لە  تێپەڕبوونە  ئەم  كە 

كاریگەریی  و  ئێران  لە  كۆرۆنا  قەیرانەكانی 

خێرایی ڤاكسینكردن لە كۆتایی ساڵی ٢٠٢١، بە 

وتەی بانكی ناوەندی گەشەی ٤.١٪ی بەخۆوە 

گەشەی  نرخی  ئێران  ئاماری  ناوەندی  بینی. 

 ٪٥.١ بە  ٢٠٢١ی  ساڵی  مانگەی  نۆ  ئابووریی 

خەماڵندبوو.

گشتیی  گەشەی  ڕاپۆرتی  هەردوو  لە 

بەش  دوو  ڕۆڵی  ئێران  ناوخۆیی  بەرهەمی 

بە  كە  غاز  و  نەوت  بەشی  سەرنجڕاكێشە، 

بەكارهێنانی  و  ئەمەریكا  سزاكانی  شلكردنی 

و  نەوت  فرۆشتنی  بۆ  جۆراوجۆر  شێوازی 

هەروەها  كایەوە.  هاتە  نەوتییەكان  بەرهەمە 

بە  كە  خزمەتگوزاری  بەشی  گەڕانەوەی 

تێپەڕبوونی ئێران لە كۆڤید-١٩ و سووكرتبوونی 

ئابووریی  بە  گیانێك  توانیی  كۆرۆنا،  قەیرانی 

نیوەگیانبووی ئێران ببەخشێت.

لە  كشتوكاڵ  بەشی  ئەمەشدا  لەگەڵ 

بانكی  و  ئامار  ناوەندی  ڕاپۆرتەكەی  هەردوو 

سالبی  ڕۆڵی  مانگی،   ٩ گەشەی  لە  ناوەندی 

تر بە هۆی  هەبووە كە زیاتر لە هەر شتێكی 

لەسەر  وشكەساڵی  نەرێنییەکانی  كاریگەرییە 

هێڵی دابەزین مایەوە.

سێ   لە  پیشەسازی  بەشی  ڕۆڵی  هەروەها 

كارەبا  بوو،  جیاواز   ٢٠٢١ سەرەتای  وەرزی 

غاز  و  كارەبا  قەیرانی  و  هاوین  بڕانەكانی 
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پێشكەوتنی  بەردەم  ڕێگریییەكی  بەردەوام 

دۆخی ئەم بەشە بوو.

بە تێڕامان لە وەرز بە وەرزی ڕۆڵی بەشە 

دەگەینە  ڕاپۆرتەكەدا،  هەردوو  لە  جیاوازەكان 

و  نەوت  بەشی  ڕۆڵی  كە  ئەنجامەی  ئەو 

ڕێژەی  زۆربوونی  لەسەر  كاریگەرییەكانی 

كاریگەرییەكی  نەیتوانیوە  ناوخۆیی  بەرهەمی 

بەردەوام بێت و وەرز بە وەرز ئەم كاریگەرییە 

مانەوەی  داوە،  ڕووی  تێدا  گۆڕانكاریی 

پێویستی  غاز  و  نەوت  بەشی  كاریگەریی 

و  تەكنەلۆژیا  گواستنەوەی  وەبەرهێنان،  بە 

گەشەی بەرهەم و هەناردەی ئەم بەشەیە.

خەماڵندنەكانی  لە  جیاوازی  چەند  هەر 

هەردوو ناوەندەكە لە ڕۆڵی بەشە جیاوازەكانی 

ئابووری، تا ئاستێك بە حاڵەتێكی ئاسایی هەژمار 

هەڵسەنگاندنی  جیاوازیی  بەاڵم  دەكرێت، 

نرخی  لە  ناوەندی  بانكی  و  ئامار  ناوەندی 

دروستكردنی سەرمایەیەكی گشتیی جێگیر لەم 

٩ مانگەدا، كەمێك سەیرە.

گەشەی  نرخی  ئێران  ئاماری  ناوەندی 

 ٩ لە  جێگیر  گشتیی  سەرمایەی  دروستكردنی 

ڕاگەیاندووە،   ٪٤.٩ بە  ٢٠٢١ی  ساڵی  مانگی 

سەرمایەی  دروستكردنی  گەشەی  نرخی  بەاڵم 

٢٠٢١دا  پاییزی  كۆتایی  لە  جێگیر  گشتیی 

ئەم  ناوەندی  بانكی  سالبە.  شێوە  هەمان  بە 

ڕێژەیەی بە ٥.٢٪ خەماڵندووە.

بە  ناوەندی  بانكی  خەماڵندنەكەی  ئەگەر 

گرفتی  شێوە  هەمان  بە  وەربگرین،  ستاندارد 

ئێران  ئابووریی  لە  وەبەرهێنان  نێگەتیڤبوونی 

بۆ سێیەمین ساڵی لەسەریەك بەردەوام بووە.

و  پێشكەوتن  لێكۆڵینەوەی  ناوەندی 

و  بەرنامە  ڕێكخراوی  بە  پەیوەست  پێشبینیی 

بە  لە ڕاپۆرتێكدا  ئێستا  بودجە، ماوەیەك پێش 

لە  وەبەرهێنان  گەشەی  كە  بەوەی  ئاماژەدان 

بووە،   ٪)-١( تا ٢٠١٩  ساڵەكانی ٢٠٠٩  ماوەی 

وەبەرهێنان  كەمبوونەوەی  سەرەكیی  هۆكاری 

كەشی  لە  ناجێگیری  بۆ  ئێران  ئابووریی  لە 

ئابووریی گشتی دەگەڕێنێتەوە و هۆكارەكانی 

گەشەی  بۆ  كەشە  ئەم  جێگیریی  تێكدانی 

مەترسیدار،  هەڵئاوسانی  و  نەختینەیی  زۆری 

ناجێگیریی نرخی دراو و ناكارامەیی سیاسەتی 

دراو دەگەڕێنێتەوە.

لە دیدی ئەم ڕاپۆرتەوە، بە كەمبوونەوەی 

نێو  كەوتووەتە  ئێران  ئابووریی  وەبەرهێنان 

تەڵەی گەشەی نزم، كە پێشهاتەكانی ئەم دۆخە 

كەمبوونەوەی داهاتی تاك، زۆربوونی هەژاری 

و  حكومەت  توانای  الوازبوونی  بێكاری،  و 

كەمبوونەوەی داهاتی گشتی دەبێت.

بە سالب مانەوەی نرخی گەشەی وەبەرهێنان 

لە كۆتا وەرزی ساڵی ١٤٠٠ )٢٠٢٢( كە هێشتا 

ئاستەنگێكی  بە  دەتوانێت  ڕانەگەیەنراوە، 

جددی بۆ باشرتكردنی دۆخی گەشەی بەرهەمی 

ناوخۆیی لە ساڵی داهاتوودا دابرنێت.

لە  ئێران  ئابووریی  كە  ئەوەیە  ڕاستی 

نوێوە  سەدەی  و  ساڵ  ناوەتە  پێی  حاڵێكدا 

هیچ  ئاڵنگارییەكانی  درێژی  لیستی  لە  كە 
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قەیرانە  شێوە  هەمان  بە  و  نەبووەتەوە  كەم 

گەورەكان ڕێی جووڵەی چاالكوانانی ئابووریی 

گرتووە. چاالكوانانی ئابووری هەر وا چاوەڕێی 

نادڵنیاییە  ئەو  یەكی  بە  یەك  كەمبوونەوەی 

هۆی  بوونەتە  دواییدا  سااڵنی  لە  كە  زۆرانەن 

بەبێ   گشتی.  ئابووریی  دۆخی  ناجێگیریی 

ناتوانرێت  ناڕوونییانە،  ئەم  یەكالییكردنەوەی 

بە  ئابووری  یاریزانانی  تا  بكرێت  چاوەڕێ  

دڵنیابوون لە داهاتوو، چاالكییە ئابوورییەكانیان 

دەست پێ بكەنەوە یان تەنانەت پێشی بخەن 

بەجووڵە  ئێران  ئابووریی  وەبەرهێنان  بە  و 

بخەنەوە.

تەمومژاویدا  خاڵێكی  لە  ئێران  ئابووریی 

چاوەڕێیە تا بەخێرایی دۆخی كار و كاسبی بۆ 

چاالكییە  ئاسانكاریی  و  گەشە  بەرژەوەندیی 

كۆتا  ئەمە  لەوانەیە  و  بگۆڕێت  ئابوورییەكان 

هەل بۆ ئەم گۆڕانكارییە بێت.

داهاتووی ئابووری لە دوو سیناریۆدا

ئێران،  ژووری  لێكۆڵینەوەی  ناوەندی 

دوو  لە  بازرگانیی  و  ئابووری  داهاتووی 

یەكەم  سیناریۆی  داوەتەوە.  لێك  سیناریۆدا 

ئابووریی  و  بازرگانی  هەلومەرجی  باسی 

بەرجام  بەئەنجامگەیشتنی  ئەگەری  لە  ئێران 

واڵت  ئابووریی  دووەم  سیناریۆی  و  دەكات 

ڕاپۆرتە  ئەم  دەداتەوە.  لێك  بەرجام  بێ  

هەردوو  لە  گرنگ  پرسیارێكی  چەند  وەاڵمی 

دەبێت  ئەوەی  یەكەم  دەداتەوە:  سیناریۆكەدا 

بێت؟  چی  دەبێ  ئێران  بازرگانیی  ڕێكاری 

بە  دەبێت  كەرەستە  و  كااڵ  كامە  دووەمیان، 

واڵتانە  كام  سێیەمیش،  دابرنێن؟  سەرەكی 

پەیوەندییە  گەشەی  ئەولەویەتی  لە  دەبێت 

بازرگانییەكانی ئێران دابرنێن؟

سیناریۆی یەكەم: ڕێككەوتنی سیاسی و 

گەڕانەوەی هەردوو ال بۆ بەرجام

ڕاپۆرتە،  ئەم  هەڵسەنگاندنەكانی  پێی  بە 

باشرتین  لە  تەنانەت  كە  دەكرێت  پێشبینی 

بۆ  ال  هەردوو  گەڕانەوەی  لە  و  حاڵەت 

كراوەی  و  گشتی  ڕێككەوتنێكی  بەرجام، 

بازرگانییەكان  و  ئابووری  ئاڵوگۆڕە  لە  بەرچاو 

یان  زیندووكردنەوە  ناكرێت.  بەدی  ئێران  لە 

پەیوەندیی  تەواوكەری  بەرجام،  نەكردنەوەی 

لە  ئەورووپا  و  ئەمەریكا  لەگەڵ  ئێران 

لە  دەبێت.  مامناوەنددا  و  كورت  ماوەیەكی 

ڕێكاری  بەرجام،  زیندووكردنەوەی  ئەگەری 

ئەورووپا  و  ئەمەریكا  لە  ئێران  بە  گیردان 

گۆڕینی  بابەتی  و  دەكاتەوە  پێ  دەست 

هەندێك لە خاڵەكانی بەرجام، بابەتە ناوچەیی 

كاری  بەرنامەی  دەچێتە  مووشەكییەكان  و 

كرانەوەی  بارەدا،  لەم  ئەمەریكا.  و  ئەورووپا 

ئەمەریكا  و  ئێران  پەیوەندییەكانی  لە  جددی 

ئاستەنگی  كاتدا  هەمان  لە  و  ناكرێت  بەدی 

و  ئێران  هاریكاریی  ڕێی  سەر  دێتە  جددی 

دووبارەبوونەوەی  لە  ترس  وەكوو  ئەورووپا، 

نەرێنیی  وێناكردنی  و  ترەمپ  ئەزموونی 

وایە  پێیان  شارەزایان  بۆیە  نوێ .  حكومەتی 

ڕێككەوتنێكی  تەنیا  حاڵەتدا  باشرتین  لە 
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دیاریكراو و كاتی لە بارەی بابەتی ناوەكییەوە 

و  نەوت  فرۆشتنی  بۆ  كار  تەنیا  و  دەبێت 

ناوخۆی  بۆ  نەوتییەكان  داهاتە  گواستنەوەی 

و  نادڵنیایی  مۆركی  بەاڵم  دەكات،  ئێران 

گۆڕەپانی  لە  ئێران  ئابووریی  مەترسیداربوونی 

كاتەدا  لەم  بۆیە  ناگۆڕێت.  ێودەوڵەتی 

درێژمەودای  ڕێكکەوتنی  بینەری  ناتوانین 

دەرەكی و وەبەرهێنانی دیار لەالیەن كۆمپانیا 

لەم  بین.  نێودەوڵەتییەكان  ناودارە  و  گەورە 

دەبێت  هەڵبژاردندا  پێگەی  لە  ئێران  دۆخەدا 

دەرەكیی  بازرگانیی  ئامانجداركردنی  و 

مانەوە"  "هەنگاوی  لە  دەتوانێت  ئێران 

بگۆڕێت.  پێشكەوتن"  "هەنگاوی  بەرەو 

سیاسەتە  داڕشتنی  ئاڵۆزیی  گۆڕانكارییە  ئەم 

زیاتر دەكات. چێوەی  بازرگانییە دەرەكییەكان 

لەسەر  بەشەدا  لەم  ڕاپۆرتە،  ئەم  پێشنیاریی 

و  بەردەوام  گەشەی  ئامانجی  دوو  بنەمای 

بەرزكردنەوەی پێگەی ئێران؛ لە زنجیرەی بەها 

پێویستە  خاڵە  لەم  سەرنجدان  جیهانییەكانە. 

سیناریۆیە،  ئەم  هاتنەدیی  ئەگەری  لە  كە 

بلۆككراوەكانی  داراییە  سەرچاوە  ئازادكردنی 

واڵت،  نەوتی  فرۆشتنی  هەروەها  و  ئێران 

دەستی  نێو  دەخاتە  باش  نەختینەییەكی 

سرتاتیژی  هەڵەیەكی  واڵت.  بەڕێوەبەرانی 

بێسنووری  هاوردەكردنی  هەلومەرجەدا،  لەم 

خۆشگوزەرانی  بابەتی  و  بەكاربەر  كااڵی 

پۆپۆلیستییە  سیاسەتە  شوێنكەوتنی  و 

گەشەیەكی  دروستكردنی  و  ناجێگیرەكان 

هەژارانە و كاتی لە بواری سیستمی بڕیاردانی 

الیەنی  لە  هەم  بابەتە  ئەم  واڵتە.  ئابووریی 

واڵتەوە،  مێژووی  پراكتیكیی  هەم  و  تیۆری 

بە  جددی  زیانی  بەركەوتنی  هۆی  دەبێتە 

ئابووریی واڵت.

سیناریۆیەدا  لەم  كااڵیانەی  ئەو 

لەوەی  سەرنجدان  بە  هەیە:  ئەولەویەتیان 

سنوورداركردنی  هەلومەرجەدا  لەم  كە 

بۆیە  دەبێتەوە،  كەم  ئێران  لەگەڵ  بازرگانی 

لەسەر  ئەوەی  لەجیاتیی  ئەولەویەتەكان 

بنەمای  بەسەر  دابڕێژرێن،  مانەوە  بنەمای 

پێشكەوتنەوە  بە  پەیوەست  تێبینییەكانی 

بازرگانی  ئامانجداركردنی  دەخرێن.  ڕێك 

پیشەسازیی  بەهێزكردنی  سیناریۆیەدا،  لەم 

لە  باشرتە  پێگەی  بەدەستهێنانی  و  تەكنەلۆژی 

ئاستی جیهاندا.

سیناریۆیەدا  لەم  بازرگانییانەی  الیەنە  ئەو 

ئەولەویەتیان هەیە: لەو ڕووەوە كە ئەولەویەتی 

هاوردەی  بنەمای  لەسەر  سیناریۆیەدا  لەم  كااڵ 

تەكنەلۆژیای وەبەرهێنانە، بە پێی ئەوە واڵتانێك 

لەگەڵ  بازرگانی  ئەولەویەتی  بكەونە  دەبێت 

تەكنەلۆژییە  ئەم  دابینكردنی  توانای  كە  ئێران 

دیاریكراوەكانیاندا  پیشەسازییە  لە  پێویستانە 

وا  سیناریۆیەدا  لەم  چەندە  هەر  هەبێت. 

و  بەرجام  بۆ  گەڕابێتەوە  ئەمەریكا  كە  دانراوە 

سزاكان ال براون، بەاڵم لەوانەیە زۆر خۆشبینانە 

ئێران  دابنێین كە ئەمەریكا و  بێت ئەگەر وای 

دروست  بەرفراوان  ئابووریی  پەیوەندییەكی 
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دەكەن. بۆیە پێویستە واڵتانی جگە لە ئەمەریكا 

كە توانای دابینكردنی تەكنەلۆژیا پێویستەكانی 

بكەونە  هەبێت،  پێشكەوتن  بەرەو  ئێرانی 

ئەولەویەتەوە، وەكوو چین، هیند و هەندێك لە 

واڵتە ئەورووپییەكان. لەنێو واڵتانی ئاسیایی، چین 

بە گرنگرتین هاوبەشی بازرگانیی ئێران هەژمار 

دەكرێت. بەستنی پەیوەندی لەگەڵ چین، جگە 

ئابووریی  جەمسەرەكانی  لە  یەكێكە  لەوەی 

زنجیرەی  سەنتەری  واڵتی  وەكوو  بەڵكوو  دنیا، 

بەهاكانی ئۆراسیا، دەرفەت و وزەیەكی باش بۆ 

پێشكەوتنخواز  واڵتێكی  وەكوو  ئێران  ئابووریی 

هیند  واڵتی  دەهێنێت. هەروەها  لەگەڵ خۆی 

یەكێکە لە ئەولەویەتەكان بۆ هاریكاری. زۆربەی 

یان  ئەژدیهای خەوتوو  بە  واڵتە  ئەم  شارەزایان 

چینی داهاتوو ناو دەبەن. ئەم واڵتە دووەمین 

هاوبەشی بازرگانیی ئێران لە ئاسیایە. لە ناوچەی 

باشی  هاوكارییەكی  ئێران  لەگەڵ  چابەهار 

هەژمار  نەوت  كڕیاری  دووەمین  بە  و  هەیە 

تایبەمتەندیی دیاری هەیە  ئەم واڵتە  دەكرێت. 

دەكات.  زیاد  ئێران  الی  واڵتە  ئەو  گرنگیی  كە 

جەخت  هیند  كە  پیشەسازییانەی  و  كااڵ  ئەو 

تەواوكەری  لە  جۆرێك  بە  سەریان،  دەكاتەوە 

كااڵ و پیشەسازییەكانی وەبەرهێنان لە ئابووریی 

ناوچەی  )پێچەوانەی  دەكرێن  هەژمار  ئێران 

ئۆراسیا( و ئەمەش دەبێتە هۆكار تا دەرفەتێكی 

باشرت بۆ زیادكردنی پەیوەندیی بازرگانی لەنێوان 

لەنێوان واڵتانی  ببێت.  هەردوو واڵتدا دروست 

ئەورووپی، ئەڵامنیا بە سەنتەری زنجیرەی بەهای 

ئەورووپا دادەنرێت و بە بەراورد لەگەڵ واڵتانی 

بەرزتری  ئاستێكی  خاوەن  ئەورووپی،  تری 

بەرهەمهێنانە.  پیشەسازیی  تەكنەلۆژیای 

ئابوورییەكی گەورەتر و هەمەچەشنەتری هەیە 

لەگەڵ  بەراورد  بە  سیاسییشەوە  الیەنی  لە  و 

سەربەخۆییەكی  بەریتانیا؛  وەك  تری  واڵتانی 

بۆیە  هەیە،  ئەمەریكا  لەبەرانبەر  باشرتی 

ئەڵامنیا لە ئەولەویەتی یەكەمی ئابووریی ئێران 

دادەنرێت.

كۆریای باشوور لە ڕیزبەندیی دواتر دێت، 

پیشەسازیی  مێژوو  درێژایی  بە  كە  بەتایبەت 

بەكارهێنانی  لە  باشی  ئەزموونێكی  ئێران 

پیشەسازیی  بەرهەمهێنانی  تەكنەلۆژیای 

هەیە.  باشوور  كۆریای  لە  هاوردەكراو 

هەروەها ژاپۆن وەكوو واڵتێكی هەناردەكاری 

تەكنەلۆژیا، لە الیەنی تەكنیكییەوە تواناییەكی 

پێویستی  تەكنەلۆژیای  دابینكردنی  بۆ  باشی 

سیاسی  هۆكاری  بە  هەم  بەاڵم  هەیە،  ئێران 

ئابووریی  پێشینەی  هۆكاری  بە  هەم  و 

دوای  ڕیزبەندیی  لە  ئێران،  لەگەڵ  سنووردار 

هۆكاری  بە  هەڵبەت  دێت.  باشوور  كۆریای 

بە  واڵتە  دوو  ئەم  تەواوی  پابەندبوونی 

پێویستییە  گرێدانی  ئەمەریكا،  سیاسەتەكانی 

تەكنەلۆژییە سەرەكییەكانی واڵت بە ئابووریی 

ئاسایشی  ڕووی  لە  ئێران  بۆ  دوو واڵتەوە  ئەم 

ئابوورییەوە هەستیاریی تایبەت بە خۆی هەیە. 

بۆیە دەبێت دروستكردنی چەندێتیی هاوبەشە 

هاوكاری  بوارەكانی  لەسەر  ئابوورییەكان 
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تایبەت  شێوەی  بە  واڵتە  دوو  ئەم  لەگەڵ 

شێوەی  بە  هەم  و  دابرنێت  لەسەر  سەرنجی 

تایبەت لە ڕێككەوتنە دووالیەنەكان )لە الیەنی 

لەسەر  جەخت  ئەمەریكا(  تاكالیەنەكانی  سزا 

لەالیەن  خاڵەكان  جێبەجێكردنی  گرەنتیی 

بازاڕی  هەروەها  بكرێتەوە.  بەرانبەر  الیەنی 

كااڵكانی ئێران بەئاسانی نەخرێتە ژێر دەستی 

كۆمپانیاكانی ئەم دوو واڵتە.

هاوبەش  وەبەرهێنانی  بۆ  هەوڵدان 

هەیە.  زۆری  گرنگییەكی  سیناریۆیە،  لەم 

وەبەرهێنانی هاوبەش جیا لە سوودی ئابووری 

ڕێگەیەك  دەتوانێت  زانست،  گواستنەوەی  و 

ئەگەری  لەبەرانبەر  ئێران  پاراستنی  بۆ  بێت 

داهاتوودا،  لە  سزاكان  جێبەجێكردنی  دووبارە 

زۆری  وەبەرهێنانی  ئەگەری  لە  ئەوەی  لەبەر 

وەبەرهێنەریش  واڵتانی  ئێران،  لە  تر  واڵتانی 

سەپاندنی  دووبارە  لەبەردەم  ئاستەنگ  دەبنە 

سزاكان لەالیەن ئەمەریكاوە. هەروەها پێویستە 

ئێران  ئەولەویەتی  چەند  هەر  بدرێت  سەرنج 

تەكنەلۆژیای  هاوردەكردنی  سیناریۆیەدا  لەم 

بەرهەمی  بەهێزكردنی  و  بەرهەمهێنان 

باشرتین  به  سیناریۆیە  ئەم  بەاڵم  ناوخۆیە، 

هاوبەشە  بازنەی  گەشەپێدانی  بۆ  هەل 

بازرگانییەكانی واڵت هەژمار دەكرێت. بە وتەی 

چاالكوانانی ئابووری، بەتەنیا تەركیزكردنە سەر 

بازاڕەكانی واڵتانی دراوسێ  بۆ بازرگانیی ئێران 

مەترسیدارە و گۆڕانكاریی سیاسی و رسوشتی 

ژێر  دەخاتە  ئێران  هەناردەكردنی  هتد،  و... 

هاوكات  چەند  هەر  زۆرەوە.  كاریگەرییەكی 

بازاڕە  لیستی  ئابوورییەكان،  سزا  لەگەڵ 

بووەتەوە،  كەمرت  و  كەم  ئێران  ئامانجەكانی 

تەركیز  تەنیا  دواییدا  سااڵنی  لە  كە  ئەوەی  تا 

لەسەر ١٥ واڵتی دراوسێ  و دوو واڵتی هیند و 

چین وەكوو بەرنامەی ئەمیندارە بازرگانییەكان 

بووە. بۆ ئەم مەبەستە، ڕێكخراوی گەشەپێدانی 

ئەگەری  لە  ڕایگەیاندووە  ئێران  بازرگانیی 

كرانەوەكان لە سیناریۆ خۆشبینانەکاندا، واڵتانی 

باشوور،  ئەمەریكای  ئەورووپی،  ئەفەریقی، 

لیستی  بۆ  ڤێتنام  و  ئەندەنوسیا  ئۆراسیایی، 

دراوسێ   واڵتی   ١٥( ئێران  ئامتنجی  بازاڕەكانی 

لەگەڵ هیند و چین( زیاد دەكرێن.

سیناریۆی دووەم: زیادبوونی سزا 

نێودەوڵەتییەكان و فشاری سزاكان

بەرجام،  زیندوونەكردنەوەی  ئەگەری  لە 

دوو بژاردە دەبێت: یەكەم، ئێران لەسەر بنەمای 

شەرعیەتپێدراوی  سڵپێكردنەوەی  سیاسەتی 

)بازدارندگی مرشوع هستەای(،  ناوەكی  وزەی 

دەگرێتە  سفر  ناوەكیی  هەاڵتنی  سیاسەتی 

زۆرەوە  ئەگەری  بە  ئێران  حاڵەتەدا  لەم  بەر. 

ئاسایش  ڕووبەڕووی سزای نوێی ئەنجوومەنی 

و یەكێتیی ئەورووپا دەبێتەوە و دوو بژاردەی 

لەبەردەم  گفتوگۆی  و  سەربازی  ڕێكاری 

دەبێت. بەاڵم حاڵەتی دووەم ئەوەیە كە ئێران 

بەفەرمی لە بەرجام بكشێتەوە، بەاڵم لە كرداردا 

بەرنامەی ناوەكیی خۆی كەم تا زۆر لە ئاستی 

بەرجام بهێڵێتەوە.
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لەسەر  سەرنجەكان  هەم  ڕێكارە،  بەم 

دەكاتەوە،  كەم  خۆی  ناوەكیی  بەرنامەی 

داڕشتنی  بواری  بەرجام  لە  دەرچوون  بە  هەم 

لەناو  ئەمەریكاوە  لەالیەن  نوێ   داواكاریی 

ڕوانگەی  بنەمای  لەسەر  ڕێكارە  ئەم  دەبات. 

ڕەتكردنەوەی دانوستان لەگەڵ ئەمەریكایە. لە 

فشاری  بۆ  دەبێت  ئێران  بژاردەكەدا،  هەردوو 

سزاكان خۆی ئامادە بكات.

دیسان  زۆر  ئەگەری  بە  حاڵەتەدا  لەم 

بڕیارنامەكانی  لەالیەن  ئەمەریكا  سزاكانی 

دەكرێن.  پشتگیری  یەكگرتووەكانەوە  نەتەوە 

كە  سەرەكییەوە  جیاوازییە  بەم  هەڵبەت 

سزاكانی سەرەتای دەیەی ١٣٩٠ )٢٠١١-٢٠٢١( 

بەرزبوونەوەی  گەڕێكی  دوابەدوای  یەكسەر 

بەرچاوی نرخی نەوت و هاتنی داهاتێكی زۆری 

نەوت بۆ حكومەت بوو كە بە شێوەی رسوشتی 

سیاسەتی  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  ئێران  توانای 

سزاكانی زیاد دەكرد، بەاڵم لە ئێستادا ئابووریی 

ئێران لە ڕووی داهاتەوە لە دۆخێكی باشدا نییە 

هەڵئاوسان  كۆرۆنا،  وەك  قەیرانی  هەندێك  و 

سەر  خستووەتە  زۆریان  فشارێكی  بێكاری  و 

كە  لۆژیكییە  ئەوەشدا  لەگەڵ  واڵت.  دارایی 

الیەنی بەرانبەر لەسەر بنەمای ئەزموونی گەڕی 

پێشووتری سزاكان، ئەم جارەیان كاریگەرتر بێتە 

ئەمەریكا،  لۆژیكی سزاكانی  بەگشتی  مەیدان. 

بە  بازرگانی  و  دارایی  دابڕانی  بۆ  هەوڵدانە 

و  ناوخۆیی  بەرهەمی  لە  لێدان  ئامانجی 

كەمكردنەوەی  بە  سزاكان  ئێران.  ئابووریی 

گواستنەوەی  لە  گرفت  و  نەوت  هەناردەی 

یەك  لە  گواستنەوە،  و  بیمە  دەرەكی،  دارایی 

داهاتی  كەمبوونەوەی  هۆی  دەبێـتە  كاتدا 

سەرچاوەكانی  كەمبوونەوەی  واڵت،  دراوی 

هاوردەكردن  توانای  كەمبوونەوەی  و  واڵت 

بەتایبەت كااڵ نێوەندگیر و وەبەرهێنەرییەكان 

كاریگەریی لەسەر كۆی ئابووریی واڵت دەبێت.

لە ئەگەری نەبوونی بەرنامەیەكی كاریگەر 

سزاكان،  كاریگەریی  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ 

كاروباری ئابووری و چاوەڕوانییەكانی خەڵكی 

بەردەوامی  زیادبوونی  هۆی  ببێتە  دەتوانێت 

نرخی دراو، نرخی هەڵئاوسان، نرخی بێكاری و 

كورتهێنانی بودجە و سالببوونی نرخی گەشەی 

دیاری  كەمبوونەوەی  ئەنجامدا  لە  و  ئابووری 

پێویستە  خەڵك.  و خۆشگوزەرانیی  ڕەفاهیەت 

كە داڕێژەرانی سیاسەتی نێوخۆیی بە شێوەیەكی 

بەرنامەیەكی  بنەمای  لەسەر  و  زانستی 

ئەگەری  لە  پێویستەكان  هەنگاوە  دیاریكراو، 

بە  و  بكەن  دیاری  سیناریۆیە  ئەم  هاتنەدیی 

واڵت،  ئابووریی  بەرگەرگرتنی  زیاتر  مەبەستی 

ڕێكاری پێویست بۆ بەرەنگاربوونەوەی سزاكان 

لە  پێویستییەكان  و  كااڵ  بازرگانیی  بواری  لە 

ئەگەر هاتنەدیی ئەم سیناریۆیە بگرێتە بەر.

سیناریۆیەدا  لەم  كااڵیانەی  ئەو 

گەڕی  بنەمای  لەسەر  هەیە:  ئەولەویەتیان 

كورمتەودای  ئامانجی  سزاكان،  پێشووی 

الیەنی سزادەر لە ئەگەری سەپاندنی سزاكان، 

دانانی  ڕێی  لە  سیاسی  گرژیی  دروستكردنی 
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و  بەكاربەر  گرووپی  هەردوو  لەسەر  فشار 

سزاكانی  گەڕانەوەی  ئەگەری  لە  كارە.  هێزی 

لەبەرچاوگرتنی  بێ   یەكگرتووەكان،  نەتەوە 

و  دراو  نرخی  ڕاگرتنی  بۆ جێگیر  هەنگاوەكان 

دوای  مانگەكانی  لە  بەرهەمهێنان،  پاڵپشتیی 

سزا نوێیەكان بە دابارینی كاریگەرییە دراوی و 

سزاكان لە بازاڕی كااڵدا و هەروەها زیادبوونی 

ڕووبەڕووی  بەرهەمهێنان،  خەرجییەكانی 

نرخی  زیادبوونی  وێرانكەری  شەپۆلی  دوو 

كڕینی  توانای  )كەمبوونەوەی  هەڵئاوسان 

بەشێكی زۆر لە خەڵكی( و بێكاریی فراوان )بە 

ئاڵوگۆڕكردنی  یان  كارگەكان  داخستنی  هۆی 

هێزی كاری یەكە بەرهەمهێنەرەكان( دەبینەوە.

ئەنجامی  لە  ڕەها  هەژاریی  زیادبوونی 

زیادبوونی ئاستی گشتیی نرخەكان، زیادبوونی 

بەرچاوی  كەمبوونەوەی  نایەكسانییەكان، 

دەربڕینی  كۆمەاڵیەتی،  سەرمایەی  متامنەی 

ناڕەزایی گشتی و زیادبوونی گەندەڵی و تاوان؛ 

شۆكانە  ئەم  چاوەڕوانكراوەكانی  پێشهاتە  لە 

دەبن. بەم شێوەیە بە شێوەیەكی لۆژیكی هەر 

جۆرە بەرنامەداڕشتنێك بۆ زیادكردنی خۆڕاگری 

كورمتەودادا  لە  ئێران  ئابووریی  بەرگەگرتنی  و 

پێویستییە سەرەكییەكانی  الیەنی  دوو  دەبێت 

بەكاربەران و بەرهەمهێنەران بۆ گەرەنتیكردنی 

و  خەڵكی  بژێویی  )مینیمەمی(  كەمی  النی 

پاراستنی بناغەی بەرهەمی ناوخۆیی لەبەرچاو 

بگیرێت. رسوشتی پشتبەسنت بە هاوردەیی ئەم 

دوو الیەنە لە ئابووریی ئێراندا، گرنگیی بوونی 

مانگەكانی  لە  تۆكمە  بازرگانیی  بەرنامەیەكی 

داهاتوودا بەرجەستە دەكات.

دابینكردنی  سەرەكییەكان:  كااڵ  دابینكردنی 

كااڵ سەرەكی و پێویستەكان كاریگەریی زۆری لە 

خۆڕاگریی كۆمەاڵیەتی هەیە و ئەم جۆرە كااڵیانە 

بەكاربەر  گەیشتنەدەستی  قۆناغی  تا  دەبێت 

هەبێت.  كۆنرتۆڵكردنی  و  چاودێری  توانای 

چاوەڕوان دەكرێت گەڕانەوەی سزاكان ئەم جار 

فراوانرت لە گەڕی پێش بەرجام بێت. هەر چەندە 

هاوردەكراو  كشتوكاڵییەكان  بەرهەمە  زۆربەی 

نابێت،  سزاكان  كاریگەریی  لەژێر  و  نین 

بەرهەمهێنانی كشتوكاڵی ناوەستێت و بەشێك لە 

بەرهەمە كشتوكاڵییەكان هەناردە دەكرێن، بەاڵم 

هەبوونی گرفت لە دابینكردنی دارایی و پێدانی 

پارە، كڕینی گەرەنتیكراوی بەرهەمەكان لە دۆخی 

سزاكان تووشی گرفت دەكات.

لە  هاوردەكراو  تەكنەلۆژیای  دابینكردنی 

پیشەسازیی كارەبا: لە ئێستادا بۆ دروستكردنی 

بە  پێویستامن  كارەبا،  پیشەسازیی  ئامێرەكانی 

كاتی  لە  هەیە.  هاوردەكراو  خاوی  كەرەستەی 

دابینكردنی  لە  بەربەست  بوونی  گەمارۆكان، 

دەبێتە  پیشەسازییە،  ئەم  پێویستی  مەوادی 

كەمبوونەوەی  و  نرخەكان  زیادبوونی  هۆی 

كۆتایی  نرخی  دواتر  كە  كێربكێ   توانای 

بەتایبەت  كارەبا،  پیشەسازیی  بەرهەمەكانی 

ئەو بەرهەمانەی زۆر بەكار دەبرێن و بەرهەمە 

لە  ئەمەش  دەبێت،  زیاد  هاوردەكراوەكان 

كۆتاییدا كاریگەریی لەسەر نرخی كۆتایی كارەبا 



106

No.14, September 2022

گەمارۆكان  دووبارەی  گەڕانەوەی  بە  دەبێت. 

پێویست  دارایی  سەرچاوەی  دابیننەكردنی  و 

بە  كارەبا  كوژانەوەی  ڕووداوی  بەشە،  ئەم  بۆ 

هۆی سنوورداربوونی تۆڕی گواستنەوەی كارەبا 

كاتی  لە  دەبێت.  زیاتر  داهاتوو  سااڵنی  لە 

ئامێر  و  پارچە  دابینكردنی  بەرجام،  هەڵگرتنی 

و كەرەستە پێویستەكان بۆ دابینكردنی كارەبا و 

ئامێرە وردەكان كە  پارچەی یەدەگی  هەروەها 

ناوخۆ  لە  ئێستادا  لە  كە  بەزۆری هاوردەكراون 

ئاڵنگاری  و  گرفت  تووشی  ناهێرنێن،  بەرهەم 

كەمبوونەوەی  هۆی  دەبێتە  ئەمەش  دەبنەوە، 

وەكوو  كارەبا  دابینكەری  زنجیرەی  ئامادەیی 

توانای  كەمبوونەوەی  و  وێستگەكان  توانای 

متامنەپێكراویان بەتایبەت لە مانگەكانی هاوین.

گەڕی  لە  پێویست:  دەرمانی  دابینكردنی 

شێوەیەك  بە  میكانیزمەكە  سزاكان،  پێشووی 

كە  بابەتانەی  ئەو  بەتەنها  نەك  كە  داڕێژرابوو 

بەڕاشكاوانە ناویان هاتبوو وەكوو پیشەسازیی 

پێداویستییە  بەڵكوو  ناوەكی،  و  بەرگری 

دەرمانیش  وەك  واڵت  تری  گرنگەكانی 

و   ٢٠٢٠ ساڵی  ئەزموونی  كرابوو.  سنووردار 

گرفتەكان لەم بوارەدا وەكوو كێشەی پارەدانی 

تەندروستیی  ڕێكخراوی  بە  كۆرۆنا  ڤاكسینی 

جیهانی و هەروەها قەیرانی كەمیی ئەنسۆلین 

لە واڵتدا، بەڕوونی گرنگی و ئەگەری پێشهاتە 

كۆمەاڵیەتییەكان لەم بوارەدا دەخاتە ڕوو. 

هاوردەكردنی تەكنەلۆژیای بەرهەمهێنان و 

ئابووریی واڵت:  پێویستەكانی  نێوەندگیرە  كااڵ 

هاوردەكردنی  گرنگیی  لە  باس  چەندە  هەر 

وەكوو  كارەبا  پیشەسازیی  لە  تەكنەلۆژیا 

بەاڵم  كرا،  كورمتەودا  سرتاتیژیی  پرسێكی 

دەبێت ئەوە لەبەرچاو بگیرێت كە لە ئەگەری 

هەمەالیەنە،  گەمارۆی  سیناریۆی  هاتنەدیی 

لە  ئێران  ئابووریی  كە  پێامن دەڵێت  ئەزموون 

دەكەوێتە  بازاڕ  بۆ  دۆالر  دابینكردنی  كەناڵی 

كاتێكدا  لە  بۆیە  و  زۆرەوە  فشارێكی  ژێر 

یەكەكانی  بەر،  نەگیرێتە  پێشگیری  هەنگاوی 

دابینكردنی  بۆ  ناوخۆیی  بەرهەمهێنانی 

نێوەندگیرەكان  كااڵ  هەروەها  و  تەكنەلۆژیا 

قەیران  ڕووبەڕووی  واسطه ای(  )کاالهای 

دەڵێت  پێامن  پێشووتر  ئەزموونی  دەبێتەوە. 

تایبەت  ڕێكخستنێكی  دۆخەدا  لەم  ئەگەر 

یەكە  فراوانی  ئیفالسی  دەبێتە هۆی  نەكرێت، 

دەبێت  حكومەت  بۆیە  بەرهەمهێنەرەكان. 

چەند هەنگاوێك بۆ هاوردەكردنی تەكنەلۆژیای 

بەرهەمهێنان وەكوو تەرخانكردنی دراو، گفتوگۆ 

لە ئاستی سەرەوە بۆ دابینكردنی تەكنەلۆژیای 

دارایی  دابینكردنی  بەرهەمهێنەران،  پێویستی 

واڵتان  لەنێوان  دراو  ئاڵوگۆڕی  ئاسانكاریی   و 

بەرهەمهێنەران...  ئاڵوگۆڕی  كەمكردنەوەی  بۆ 

هتد؛ لەئەستۆ بگرێت.

ئەو الیەنە بازرگانییانەی كە لەم سیناریۆیە 

ئەولەویەتیان هەیە: ئەزموون نیشانی دەدات 

دەتوانێت  گەمارۆدا  دۆخی  لە  ئێران  كە 

لە  كە  واڵتان  دیاریكراوی  ژمارەیەكی  لەگەڵ 

پەیوەندییەكی  ئێران  لەگەڵ  ڕووی سیاسییەوە 
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بەهێزیان هەیە و ئەویش بە شێوەی سنووردار، 

پێشوەختە  كە  واڵتانەی  ئەو  بكات.  بازرگانی 

چین،  لە  بریتین  دەستەوە،  ئەم  دەخرێنە 

عێراق،  توركیا،  ڕووسیا(،  )بەتایبەت  ئۆراسیا 

ئەفغانستان، عومان، قەتەر، سووریا و ڤەنزوێال. 

بە  ڤەنزوێال  لەگەڵ  بازرگانی  نێوەندەدا  لەم 

زۆر  هەم  زۆر،  جوگرافیی  مەودای  هۆكاری 

لەالیەن  بەئاسانی  هەم  و  دەكەوێت  گران 

بۆیە  و  هەڵدەگیرێت  شوێنپێی  ئەمەریكاوە 

قەتەریش  و  عومامن  هەیە.  زۆری  ڕیسكێكی 

هەر چەند پەیوەندییەكی باشیان لەگەڵ ئێران 

هەیە، بە هەمان شێوە تا ئاستێكی زۆر لەژێر 

گەڕی  ئەزموونی  و  ئەمەریكادان  كاریگەریی 

پێشووی گەمارۆكان نیشان دەدان كە تەنانەت 

بۆ  مەیلیان  بەدزییەوە  و  نافەرمی  شێوەی  بە 

بازدان بەسەر گەمارۆكانی ئەمەریكا نییە.

وەكوو  بژاردەیەكی  چەند  كۆتاییدا  لە 

ئەفغانستان  عێراق،  توركیا،  ئۆراسیا،  چین، 

ئەگەری  كە  واڵتانەی  ئەو  و  سووریا  و 

لەگەڵ  نافەرمی  بازرگانیی  بۆ  هەنگاونانیان 

ڕێژەی هاریكاریی  ئێراندا هەیە دەمێننەوە كە 

بازرگانییان بەتوندی لەژێر كاریگەریی ئیرادەی 

سەرۆكەكانی ئەو واڵتانە، هاتنەدەرەوەی ئێران 

لە  ئەمەریكا  كۆكردنەوەی  توانای  و  بەرجام  لە 

ئێران  نێودەوڵەتی لەسەر سزاكانی سەر  ئاستی 

دەبێت. بە شێوەیەكی تایبەت هەڵویستی چین 

گرنگییەكی زۆری بۆ ئابووریی ئێران هەیە، هەم 

نەوتی  كڕیاری  گرنگرتین  ئەوەی  هۆكاری  بە 

ئێرانە و بە شێوەیەك بە گرنگرتین كەناڵی داهاتی 

ئێران هەژمار دەكرێت و هەم بەشی سەرەكیی 

ڕێژەی  كە  واڵتەوەیە  لەو  ئێران  هاوردەكردنی 

زۆری وابەستەبوونی ئابووریی ئێران بە چینەوە 

نیشان دەدات. هەروەها بە هۆی توانای زۆری 

بەتەنیا  واڵتە  ئەم  چین،  ئابووریی  تەكنەلۆژیی 

لە  ئێران  پێویستەكانی  كااڵ  هەموو  دەتوانێت 

دۆخی گەمارۆ كە لە سەرەوە ئاماژەیان پێ كرا، 

لە ناوخۆیدا دابین بكات. بۆیە ئێران ئەم هەلەی 

خۆی  پێویستەكانی  تەكنەلۆژیا  كە  لەبەردەمە 

لە چینەوە دابین بكات. دەبێت ئەوە لەبەرچاو 

بگیرێت كە لە وەها دۆخێكدا ئێران لە گفتوگۆ 

بازرگانییەكاندا توانای بەكارهێنانی كارتی زۆری 

چەند  خەرجیی  دەكات  وا  ئەمەش  كە  نابێت 

بەرانبەر و قبووڵنەكراو بخاتە سەر ئێران، كە ئەم 

پڕۆسەیە لە درێژمەودادا ناتوانرێت درێژەی پێ 

بدرێت.

پەراوێزەکان
)١(  بریتییە لەو یارمەتییە داراییانەی كە حكومەت دیداتە 

ئامانجی  بە  واڵت،  دانیشتووانی  هەروەها  و  دامەزراوە  و  پیشە 

بەتایبەتی  و  ئابوورییەكان  و  كۆمەاڵیەتی  سیاسەتە  بە  برەودان 

كەرتی وەبەرەهێنان و بەرهەمهێنان.

دووەمی  كابینەی  لە  جار  یەكەم  بۆ  سیاسەتە  ئەم   )٢(

ساڵی  لە  و  ئێران،  سەرۆككۆماری  نەژاد،  ئەحمەدی  مەحموود 

-2010دا چووە بواری جێبەجێكردنەوە.

سەرچاوەكان
در  ایران  "اقتصاد   ،)28/3/2022( نیا  حسن  آرش   .1

https://www.bbc.com/ می آید؟"،  پایین  تورم  آیا  ۱۴۰۱؛  سال 

.persian/iran-features-60904430

روزنامه دنیای اقتصاد، "آینده اقتصاد در 2 سناریو"،   .2

سال نوزدهم، شامره 5260، چهارشنبه، 8/9/2021، ص5.
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خوێندنەوەیەك لە بارەی ڕەوشی 
ناوەندەكانی هزر لە جیهاندا

خوێندكاری دكتۆرا، بەشی یاسای گشتی، كۆلێژی یاسا - زانكۆی جەزائیر عومەر فەالق  

وەرگێڕان لە عەرەبییەوە: یاسین عزەم
سەرچاوە: پەیمانگای عێڕاقی بۆ گفتوگۆ “المعهد العراقي للحوار”

https://hewariraq.blogspot.com/2021/12/blog-post_14.html?m=1لینك:
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پوختە

دۆخە  ئەو  بەردەست،  پەیپەرەی  لەم 

لەسەر  هزر  ناوەندەكانی  كە  ڕوو  دەخەینە 

ئەویش  دەكەن،  پێ  دركی  جیهان  ئاستی 

چەمكانەی  ئەو  خستنەڕووی  ڕێگەی  لە 

ئەوە  دوای  هەیە.  پێیەوە  پەیوەندییان  كە 

ئەو  شیكردنەوەی  و  ڕوونكردنەوە  لە  باس 

ناوەندانە  بەم  كە  دەكەین  سرتاتیژیانە  ئەركە 

هۆكاری  بە  هزر  سەنتەرەكانی  سپێردراون. 

گرنگییان لە ڕەسمی سیاسەتی گشتی لە الیەك 

بڕیاری  دروستكردنی  لە  چاالك  بەشداریی  و 

سرتاتیژی و پێشبینیكردنی داهاتووی واڵتان لە 

بە  باوەڕهێنان  دوای  ئەوەش  دیكەوە،  الیەكی 

زۆرێك لە واڵتانی دونیا بە پێویستی پشتبەسنت 

بەدەستهێنانی  بۆ  هزر  سەنتەرەكانی  بە 

لە  بكات  هاوكارییان  تا  باشرت  دەرئەنجامێكی 

بڕیاری ڕاست و دروستدا، لەبەر ئەوە پەنامان 

كۆمەڵێك  هاوكات  لێكۆڵینەوەیە.  ئەم  بۆ  برد 

سەنتەرە  لەسەر  دەكەین  پیشكەش  منوونە 

لێ  چاوی  ئەوەی  بۆ  هزر  پیشكەوتووەكانی 

واڵتانی  بڕیاربەدەستانی  لەالیەن  بكرێت 

كاریگەرییەكانی  و  گرنگی  بەتایبەتی  عەرەبی، 

سەنتەرەكانی هزر لە جیهاندا.

.........................................

هزر،  سەنتەرەكانی  كلیلەوشەكان: 

داڕێژەری  بڕیاردان،  پێشبینیكردن،  لێكۆڵینەوە، 

سیاسەت.

..........................................

 پێشەكی

جیهان  ئاستی  لەسەر  هزر  سەنتەرەكانی 

لە  هەیە  پیشكەوتوویان  و  بااڵ  ڕۆڵێكی 

سیاسەتی  پێشەنگیی  و  سەرپەرشتیكردن 

جیهانی دەكەن، بە هۆكاری ئەوەی ئامرازێكی 

پڕۆژەی  چەندین  بەرهەمهێنانی  لە  سەرەكییە 

لە  دانەبڕاو  بەشێكی  هاوكات  سرتاتیژی، 

ئاستی  لەسەر  گەشەپێدان  و  سیاسی  دیمەنی 

پێشكەوتنی  لێكۆڵینەوە  سەنتەرەكانی  جیهان، 

بەرچاویان بەخۆیانەوە بینیوە، بە جۆرێك بوون 

بە یەكێك لە هۆكارە سەرەكییەكان كە یارمەتیی 

ئەوەی چوارچێوەی  بۆ  بڕیاربەدەستان دەدات 

ئاڕاستە سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ئابوورییەكان 

بەشداریكردنی  ڕێگەی  لە  ئەوەش  دابڕێژن، 

پرسە  خزمەتی  بۆ  كە  زانستییەكان  لێكۆڵینەوە 

بیرۆكەی  پێشكەشكردنی  بە  كۆمەاڵیەتییەكانە، 

كاریگەریی  ئەوەش  بژاردەكان،  و  جێگرەوە 

دەبێت لە پشتگیریكردنی پڕۆسەی بڕیاردان و 

داڕشتنی سیاسەتی گشتی)1(.

دەكرێن  پێناسە  وا  هزر  سەنتەرەكانی 

بە  هەڵدەسنت  دامەزراوەن  كۆمەڵێك  كە 

بۆ  ئاڕاستەكراو  توێژینەوەی  و  لێكۆڵینەوە 

هەڵگری  توێژینەوانە  ئەم  بڕیاربەدەستان، 

بە  تایبەت  ڕاسپاردەی  و  ئاڕاستە  كۆمەڵێك 

بارودۆخی ناوچەیی و نێودەوڵەتین، بۆ ئەوەی 

دروست  سیاسەتێكی  بتوانن  بڕیاربەدەستان 

دابڕێژن سەبارەت بە دۆخی سیاسەتی گشتی، 

هەروەها بەوەش پێناسە دەكرێن كە بریتین لە 
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ناوەندی بەرهەمهێنان یان ئیدارەدانی زانستیی 

لێكۆڵینەوە، كە تایبەتن بە بوارەكانی زانستی و 

دروستكردن  خزمەتی  دەتوانن  بەوەش  هزری، 

سیاسەتی  باشرتكردنی  و  بەرەوپێشربدن  یان 

گشتی و بەعەقاڵنیكردنی بڕیارەكانی بونیادنانی 

دیدگای داهاتوو بۆ كۆمەڵگا یان دەوڵەت.

جیاوازی  دەدەن  هەوڵ  كەس  هەندێك 

بكەن لەنێوان ناوەندە كانی هزر و ناوەندەكانی 

لێكۆڵینەوە و توێژینەوە، ئەو هەوڵەشیان لەوەوە 

ناوەندەكانی  وایە  پێیان  كە  دەگرێت  سەچاوە 

لێكۆڵینەوە و توێژینەوە جگە لە بواری ئەكادیمی 

دیكەیان  ئامانجێكی  هیچ  تەواو،  بێالیەنیی  و 

نییە لە دەرەوەی ئەوە، بەاڵم ناوەندەكانی هزر 

ئامانجی سرتاتیژییان هەیە لە ڕێگەی هەوڵدان 

دروستكردنی  لە  دەستوەردان  و  ڕۆچوون  بۆ 

بڕیاری سیاسەتی گشتیدا)2(.

بارودۆخی  بەردەستدا،  وتارەی  لەم 

ڕوو،  دەخەینە  هزر  ناوەندەكانی  حەقیقەتی 

دامەزراوەن،  و  دەستە  شێوەی  لە  ئەوانەی  چ 

یان ئەوانەی كە لە شێوەی ناوەندی زانستی و 

كە  تایبەتی،  یان  بێت  گشتی  چ  لێكۆڵینەوەن، 

و  پرس  و  بەرچاوڕوونی  پێدانی  بە  هەڵدەسنت 

ڕا و لێكۆڵینەوەی سرتاتیژی بۆ بریاربەدەستان، 

شێوەیەكی  بە  دەكەین  هەموویان  باسی 

دواتریش  و  جیهان  ئاستی  لەسەر  ڕیزبەندی 

لەسەر ئاستی واڵتانی عەرەبی.

هزر  ناوەندەكانی  لە  لێكۆڵینەوە  گرنگیی 

كانگایەكی  وەك  كە  دەبینێتەوە  خۆی  لەوەدا 

زانیاریی زیندوو و چاالك وایە لە ئامادەكردنی 

ئەو  ئیرت  توێژینەوەكاندا،  و  لێكۆڵینەوە 

هیچ  بە  سەر  و  بێت  سەربەخۆ  دامەزراوەیە 

لە  بێت  بەشێك  یان  نەبێت،  دیكە  دەزگایەكی 

زانكۆ یان دامەزراوەیەكی دیاریكراو، بە جۆرێك 

پێویستیان  دەرەوە  سیاسەتی  بڕیاربەدەستانی 

بەوە هەیە بڕیارێكی ڕاست و دروست بدەن، 

ئەوەش پشت دەبەستێت بە زانینی ڕاستییەكان 

ئامادەكردنی  و  زانیارییەكان  كۆكردنەوەی  و 

پێشكەوتوو  و  ڕوون  جۆرێك  بە  ڕاپۆرتەكان، 

پێویستە  ڕوانگەیەوە  لەم  بەردەمیدا،  لە  بێت 

لەنێوان  هەبێت  پێكەوەبەسنت  ئەڵقەیەكی 

حكومییە  دامەزراوە  و  هزر  سەنتەرەكانی 

فەرمییەكان، بۆ ئەوەی بتوانن لێكۆڵینەوەیەكی 

پتەو و متامنەپێكراو بەدەست بهێنن لە ڕێگەی 

ئەو زانیارییانەی كە دەتوانن بەدەستیان بگات 

كە الی ناوەندەكانی هزر هەن.

گۆڕانكارییە  سێبەری  لەژێر  بەدڵنیاییەوە 

كە  گۆڕاوانەی  ئەو  و  نێودەوڵەتییەكان 

پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان بەخۆیانەوە بینیوە 

لە ئەمڕۆدا، سەنتەرەكانی هزر جێگەیەكی دیار 

سیاسیدا،  بڕیاری  كرداری  لە  هەیە  گرنگیان  و 

ئامادەكردن  لە  گرنگی  و  ڕۆڵ  لە  جگە  ئەوە 

دەربارەی  زانیاری  و  بیروڕا  كۆكردنەوەی  و 

ئەوە  بەاڵم  نێودەوڵەتی،  بارودۆخی  داهاتووی 

و  سیاسی  ئیرادەی  لەسەر  دەبینێتەوە  خۆی 

بەركاری  سیاسیی  ڕژێمی  رسوشتی  بەتایبەتی 

دەوڵەت بە شێوەیەكی گشتی)3(. 
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بۆ  لێكۆڵینەوەمان  گرنگیی  پێیە  بەو 

كە  ڕۆڵەی  ئەو  ڕۆشنایی  لەبەر  دەردەكەوێت 

سەنتەرەكانی هزر دەیگێڕن لە بەعەقاڵنیكردنی 

داڕشتنی   لە  بەشداریكردن  و  گشتی  سیاسەتی 

بڕیارە سرتاتیژییەكان، بەتایبەتی لەژێر سێبەری 

ئەو گۆڕانكارییانەی كە لەنێوان واڵتانی جیهان 

و پەیوەندییە جیهانییەكاندا هاتووەتە ئاراوە. 

جیهاندا،  لە  هزر  سەنتەرەكانی  بارودۆخی 

دەربارەی  پرسیاركردن  بۆ  ڕاماندەكێشێت 

پێگەی ئەم ناوەندانە لە ڕژێمی سیاسیی هەر 

واڵتێكدا: ئەم ناوەندانە لە چ دۆخێكدا دەژین 

لە ئەمڕۆدا؟ تا چ ڕادەیەك واڵتانی دونیا پشتی 

پێ دەبەسنت لە ڕەسمی چوارچێوەی سیاسەتی 

گشتی و دروستكردنی بڕیارە سرتاتیژییەكاندا؟    

دا  بڕیارمان  كێشەیە،  ئەم  بنەمای  لەسەر 

دوو  بۆ  بكەین  دابەش  لێكۆڵینەوەكە  بابەتی 

تەوەر؛ لە تەوەری  یەكەمدا باس لە چوارچێوەی 

چەمكی وابەستە بە سەنتەرەكانی هزر دەكەین، 

لە تەوەری دووەمیشدا دەچینە سەر ئەو ئەركە 

دیاری  هزر  ناوەندەكانی  بۆ  كە  سرتاتیژیانەی 

كراون.

تەوەرەی یەكەم: چوارچێوەی چەمكەكانی 

ناوەندەكانی هزر

چەمكێكی  لەسەر  ناتوانین  ڕاستیدا  لە 

لەو  تەنها  بدوێین،  هزر  ناوەندەكانی  ڕوونی 

بكەینەوە  جیای  بتوانین  كە  نەبێت  ڕێگەیەوە 

زانستی  دامودەزگا  لە  پێوەرێك  چەند  ڕێی  لە 

مافی  ئەوەی  بۆ  تر.  لێكۆڵینەوەییەكانی  و 

پێویستە  سەرەتا  بدەین،  بابەتەكە  تەواوی 

بكەین  بنچینەیی  چەمكی  هەندێك  باسی 

هەیە،  ناوەندانەوە  جۆرە  بەم  پەیوەندیی  كە 

ئەم  بەرەوپێشچوونی  و  دروستبوون  هەروەها 

مێژوویی  خوێندنەوەیەكی  ڕێی  لە  ناوەندانە 

ڕێگاكانی  باسی  پاشان  بابەتەوە،  بەم  تایبەت 

شێوازی  و  ناوەندانە  جۆرە  ئەم  هاوكاریكردنی 

گرنگیی  كۆتاییشدا  لە  دەكەین،  پۆلێنكردنی 

دەدەین  پیشان  بۆچوون  و  هزر  ناوەندەكانی 

كۆمەاڵیەتیی  و  ئابووری  و  سیاسی  ژیانی  لە 

واڵتاندا.

یەكەم: چەمكی ناوەندەكانی هزر

بە گەڕانەوە بۆ چەمگی ناوەندەكانی هزر، 

جەیمس مكگان  )James McGann( پێی وایە 

بۆ  سەربەخۆ  دەزگایەكی  “چەند  لە  بریتییە 

بۆ  دەكات  تەرخان  خۆی  كاتی  كە  توێژینەوە 

ئەو بابەتانەی تایبەتن بۆ بەرژەوەندیی گشتی 

و هەڵسەنگاندنیان”، هەروەها فیلیپا شیرنگتۆن 

كە  دەكات  پێناسەی  وا   )p.Sherringtolnf(

ڕادەیەك  تا  ڕێكخراوێكی  “چەند  لە  بریتییە 

سەربەخۆ كە كاریان توێژینەوەیە بە شێوازێكی 

فراوان لە بەرژەوەندیخوازی، ئامانجی یەكەمیان 

بە  توانا  پێی  بە  توێژینەوەكانە  باڵوكردنەوەی 

مەبەستی ئامادەكردنی سیاسییەكان بۆ كاروبارە 

گشتییەكان”.

جیهانیی  جەنگی  سااڵنی  سەروبەندی  لە 

ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  لە  دووەم، 

یان  ژوورێك  وەك  دەكرا  ناوەندانە  بەم  ئاماژە 
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و  بەرگری  بواری  زانایانی  كە  ئارام  ناوەندێكی 

پالندانەرە سەربازییەكان تیایدا كۆ دەبوونەوە بۆ 

وتووێژكردن دەربارەی كاروبارە سرتاتیژییەكانی 

دەزگایەكی  وەك  ناوەندانە  ئەم  بۆیە  جەنگ، 

كە  دەكران  تەماشا  ناحیزبی  سەربەخۆی 

پێشكەشكردنی  و  ئامادەكردن  بە  هەڵدەسنت 

بوارێكی  چەند  لە  لێكۆڵینەوە  و  توێژینەوە 

سیاسەتی  لە  چاكسازی  ئامانجی  بە  جیاوازدا، 

ڕۆشنبیری  باڵوكردنەوەی  و  دەوڵەتدا  گشتیی 

دروستكردنی  هەروەها  گشتی،  زانیاریی  و 

كاریگەری لەسەر سیاسەتی گشتی، ئەمەش بە 

تیشكخستنەسەر گفتوگۆكردن دەربارەی بابەتە 

دامودەزگایانەش  ئەم  گرنگەكان،  و  جیاواز 

بوون  قازانجنەویست  دامودەزگایەكی  چەند 

دەبەست  میكانیزم  كۆمەڵێك  بە  پشتیان  كە 

لەسەر  كاریگەری  دانانی  مەبەستی  بە 

بڕیاربەدەستان)4(.

هەروەك چۆن پڕۆژەی ناوەندەكانی هزر و 

لێكۆڵینەوەی جیهانی بەوە دەنارسێن كە: ئەم 

ناوەندانە كۆمەڵێك دامودەزگان كە هەڵدەسنت 

بە لێكۆڵینەوە و بەدواداچوون وەك پاڵپشتییەك 

بۆ بڕیاربەدەستان، كە ئەم لێكۆڵینەوانە چەند 

لەخۆ  ئاڕاستەكردنێك  و  ڕێنامیی  و  ئامۆژگاری 

و  ناوخۆیی  بابەتگەلێكی  دەربارەی  دەگرێت 

نێودەوڵەتی، بە ئامانجی ئەوەی بڕیاربەدەستان 

كە  دابڕێژن  وا  سیاسەتێكی  هاونیشتامنیان  و 

گشتییەكان،  سیاسییە  كێشە  بۆ  بێت  چارەسەر 

ئەم  دەكرێت  جار  هەندێك  هەروەها 

دامودەزگایانە پاشكۆی چەند حیزبێكی سیاسی 

بەرژەوەندیخواز  كۆمەڵێكی  یان  حكومی  یان 

یان كۆمپانیایەكی تایبەت بن، یان هەر سەر بە 

ناوەندێكی ناحكومی و سەربەخۆ بن)5(.

بۆمان  پێناسانەدا،  ئەم  ڕۆشنایی  لەژێر 

وەك  ناوەندانە  جۆرە  ئەم  كە  دەبێتەوە  ڕوون 

دەزگایەكی حكومی و ناحكومی گرنگی دەدات 

ئەو  دەربارەی  توێژینەوە  و  لێكۆڵینەوە  بە 

بابەتانەی گرنگن و شایەنی وتووێژن لەناو ڕای 

كۆمەڵێك  دامودەزگایانەدا  ئەم  لەناو  گشتیدا، 

دەهێرنێت  بەكار  دیاریكراو  هۆكاری  و  ئامراز 

و  داواكراو  ئەنجامی  بە  گەیشنت  پێناو  لە 

دروستكردنی كاریگەری لەسەر بڕیاربەدەستانی 

دەوڵەت، بۆ ئەوەی لە كارەكانیان و نەخشاندنی 

ببەسنت،  ئەمان  بە  پشت  گشتیدا  سیاسەتی 

دەوڵەتدا  لە  سرتاتیژییەكان  بڕیارە  چونكە 

پەیوەنددارەكانی  وەزارەتە  بە  نییە  پەیوەست 

توێژینەوەی  و  بااڵ  خوێندنی  وەزارەتی  وەك 

زانستی، بەڵكوو ئەو جۆرە بڕیارانە لە كۆمەڵێك 

دەردەچن  بڕیارەوە  دروستكردنی  دامودەزگای 

لەژێر  دەكەن  واڵت  ئایندەی  سەرپەرشتیی  كە 

ڕاسپاردە و داواكاریی دەسەاڵتدارانی واڵتەوە. 

ناوەندەكانی  چەمكی  لەسەر  قسەكردن 

لەسەر  بكەین  پرسیار  دەكات  لێ  وامان  هزر، 

ناوەندانە  ئەم  بەرەوپێشچوونی  و  دروستبوون 

ئەوە  لەبەر  ئەمڕۆ،  هەتا  مێژوو  درێژایی  بە 

بەكورتی باسی مێژووی دەركەوتن و پێشكەوتنی 

ناوەندەكانی هزر دەكەین لە جیهاندا.
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پێشكەوتنی  و  دروستبوون  دووەم: 

ناوەندەكانی هزر لە جیهاندا

مێژوویی  ڕێڕەوی  بۆ  بەدواداچوون  كاتێك 

توێژینەوەی  و  لێكۆڵینەوە  ناوەندەكانی 

دەكەین  ئەوە  تێبینیی  دەكەین،  زانستی 

دیاریكردنی  لە  جیاوازە  ڕایان  توێژەران  كە 

مێژووی  هەندێكیان  دروستبوونیان،  سەرەتای 

سەردەمی  بۆ  دەگێڕنەوە  دروستبوونی 

شانشینی  بەرگریی  پەیامنگای  دروستبوونی 

تریان  هەندێكی   ،1831 ساڵی  لە  بەریتانیا  لە 

بە  دەكەن  وابەستە  دروستبوونی  مێژووی 

بەریتانی”،  فابی  “كۆمەڵەی  دامەزراندنی 

دەربارەی  لێكۆڵینەوە  بە  بوو  تایبەت  كە 

بە   ،1884 ساڵی  لە  كۆمەاڵیەتی  گۆڕانكاریی 

ئەم  دەركەوتنی  سەرەتاكانی  لەبەرچاوگرتنی 

سەدەی  سەرەتای  لە  بەاڵم  ناوەندانە،  جۆرە 

ناوەندەكانی  لە  زۆر  ژمارەیەكی  بیستەمدا 

ویالیەتە  لە  بوو  ئەوە  بوونەوە،  باڵو  هزر 

كارینگی  پەیامنگای  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی 

 1910 ساڵی  لە  نێودەوڵەتی  ئاشتەوایی  بۆ 

ساڵی  لە  برۆكنگەر  پەیامنگای  پاشان  دامەزرا، 

1916دا و پەیامنگای هۆڤەر لە ساڵی 1918دا 

و  1919دا  ساڵی  لە  سەدە  دامەزراوەی  و 

نووسینگەی نیشتامنی بۆ لێكۆڵینەوەی ئابووری 

ساڵی  لە  لوب  پەیامنگای  و   1920 ساڵی  لە 

1920دا دامەزران. بەاڵم لە بەریتانیا پەیامنگای 

ساڵی  لە  نێودەوڵەتی  كاروباری  بۆ  شاهانە 

پەیامنگای  فەڕەنساش  لە  و  دامەزرا  1920دا 

فەڕەنسی بۆ پەیوەندیی نێودەوڵەتی لە ساڵی 

ئەكادیمیای  ئەڵامنیا  لە  و  دامەزرا  1979دا 

دامەزرا.   1931 ساڵی  لە  ئاشتی  بۆ  ئەڵامنی 

لە  ناوەندانە  جۆرە  ئەم  دامەزراندنی  شەپۆلی 

هەڵكشاندا بوو، بەتایبەت لە ساڵەكانی چلەكان 

ڕابردوو،  سەدەی  شەستەكانی  و  پەنجاكان  و 

پەیامنگای  ئەمەریكا  لە  كاتەدا  لەو  بوو  ئەوە 

“ئینتەرپڕایز” لە ساڵی 1943 دامەزرا، دەزگای 

ڕاند لە ساڵی 1945 و پەیامنگای لێكۆڵینەوەی 

و   1948 ساڵی  لە  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 

ساڵی  لە  ناكۆكییەكان  چارەسەری  ناوەندی 

ناوەندی  لەندەنیش  لە  دامەزران،  1956دا 

لێكۆڵینەوە بۆ لێكۆڵینەوەی سرتاتیژی لە ساڵی 

1958 و لە سویدیش پەیامنگای ستۆكهۆڵم بۆ 

دامەزرا،   1966 ساڵی  لە  ئاشتی  لێكۆڵینەوەی 

جۆرە  ئەم  دامەزراندنی  دیاردەی  جۆرە  بەم 

و  ڕۆژئاواوە  لە  بوو  بەردەوام  ناوەندانە 

گەیشتە  هەتا  جیهان،  هەموو  بۆ  لەوێشەوە 

هەر  لە  ڕێژەیەك  بە   ،1996 ساڵی  لە  لوتكە 

ساڵێكدا 150 ناوەند دادەمەزرا.

شەش  ماوەی  لە  عەرەبییەكانیش  واڵتە 

دەیەی ڕابردوودا چەند ناوەندێكی لێكۆڵینەوەی 

دروست  زانكۆكانیان  پاشكۆی  یان  سەربەخۆ 

لە  بریتییە  ناوەندانە  ئەم  كاریگەریی  كە  کرد، 

چاالكیی لێكۆڵینەوە لە بواری زانست و زانیارییە 

هەمەجۆرەكاندا، هەروەها ناوەندی لێكۆڵینەوە 

كۆمەڵەی  بە  سەر  كە  عەرەبی  توێژینەوەی  و 

لە ساڵی 1952دا دامەزراوە  واڵتانی عەرەبییە، 
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دادەنرێت  لێكۆڵینەوە  ناوەندی  یەكەم  بە  كە 

لە جیهانی عەرەبیدا، بەدوای ئەمیشدا ناوەندی 

ساڵی  لە  كە  هات  لێكۆڵینەوە  بۆ  نەتەوەیی 

ئەم  لەدوای  هەر  دامەزرا.  قاهیرە  لە  1956دا 

دووانەشەوە، ناوەندی ئەهرام بۆ لێكۆڵینەوەی 

دامەزرا،  لە ساڵی 1968دا  و سرتاتیژی  سیاسی 

یەكێتیی عەرەب  لێكۆڵینەوەی  ناوەندی  پاشان 

لە ساڵی 1975دا و ناوەندی گەشەی عەرەبی لە 

تەرابلوس لە ساڵی 1976دا دامەزران)6(.

ئەوەی پێویستە لێرەدا باسی بكەین ئەوەیە 

چەند  ئەنجامی  لە  هزر  ناوەندەكانی  زۆربەی 

یان  دەوڵەتێك  مێژووی  لە  گرنگ  ڕووداوێكی 

گۆڕانكارییەكی لەناكاو بەسەر شێوازی سیاسەتی 

و  هاتووە  ڕژێمێكدا  دەرەكیی  و  ناوخۆیی 

دروست بوون، یان بە هۆی پرسێكی گرنگەوە كە 

پێویستی بە چارەسەر بووە دروست بوون، بۆیە 

بەرباڵوییەكی  و  بەرچاو  بەرەوپێشچوونێكی 

دەبینین،  جیهاندا  لە  ناوەندانە  ئەم  دیاری 

جیهانی  كە  دەردەكەوێت  بۆمان  ڕووەوە  لەم 

پێشکەوتوو پێشرت دركی بەوە كردووە كە زانست 

و زانیاری چەمكی گرنگی هەموو چاخێكە، بۆیە 

بەرهەمهێنانی توانست و وزەی زانستی لە واڵتە 

زانكۆكان  پسپۆڕیی  بەتەنها  پێشكەوتووەكان 

ناوەندی  هەزارەها  و  سەدەها  بەڵكوو  نییە، 

زانستی  توێژینەوەی  دەزگای  و  لێكۆڵینەوە 

دەبرێن،  بەڕێوە  دەوڵەتەوە  لەالیەن  كە  هەن 

ئەم  چاالكیی  دەبینێت  وای  دەوڵەت  چونكە 

جڵەوی  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  ناوەندانە  جۆرە 

بربێت،  بەڕێوە  باش  شێوەیەكی  بە  دەسەاڵت 

جار  زۆر  گرنگییان  لەبەر  ناوەندانەش  ئەم 

و  واڵت  پێشووی  گەورەبەرپرسانی  لەالیەن 

و  دەكرێن  سەرپەرشتی  واڵتەوە  شارەزایانی  

بەرەوپێشچوونی  كارە؛  لەم  ئامانجیشیان  تەنها 

خۆیان و واڵتیانە بەرەو ئایندەیەكی باش)7(.

ناوەندی  هەندێك  دواییدا  سااڵنەی  لەم 

جیاواز،  شێوازێكی  چەند  بە  دامەزران  هزری 

ئامانجی  و  كار  شێوازی  لە  چەندە  هەر 

پێی  بە  بەاڵم  دەچوون،  یەكرت  لە  داواكراویاندا 

هەندێك پێودانگ لە چەند ڕوویەكەوە جیاواز 

خوارەوە  شێوانەی  بەم  دەتوانین  كە  بوون 

باسیان بكەین.

سێیەم: پۆلێنكردنی ناوەندەكانی هزر

پێی  بە  هزر  ناوەندەكانی  پۆلێنكردنی 

چەند پێوەرێك دیاری دەكرێت، وەك ئەمانەی 

خوارەوە:

داراییەوە:  پاڵپشتیی  ڕووی  لە  أ. 

چەند  بۆ  دەبن  دابەش  هزر  ناوەندەكانی 

وەك  حكومی،  لێكۆڵینەوەی  ناوەندێكی 

پەیامنگای بانكی نێودەوڵەتی و فەرمانگەكانی 

ویالیەتە  لە  كۆنگرێس  لێكۆڵینەوەی  شانشینی 

فەرمانگەكانی  و  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی 

ئەمنی  لێكۆڵینەوەی  بۆ  یەكگرتوو  شانشینی 

سەر بە یەكێتیی ئەورووپا و چەندانی دیكەش، 

بە  ئەكادیمیی سەر  لێكۆڵینەوەی  ناوەندەكانی 

زانكۆكان بێت یان پشت بە كەسانی ئەكادیمی 

پەیامنگای  وەك  كارەكانیدا  لە  ببەستێت 
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هەروەها  ستانفۆرد،  زانكۆی  بە  سەر  هۆڤەر 

ناوەندی  و  نێودەوڵەتی  گەشەپێدانی  ناوەندی 

نێودەوڵەتی  كاروباری  و  زانست  بۆ  بیڵیڤەر 

هارڤاردن،  زانكۆی  بە  سەر  هەردووكیان  كە 

هەروەها چەند ناوەندێكی تایبەتی لێكۆڵینەوە 

سوودی  پێشكەشكردنی  بە  بێت  پەیوەست 

ئەو  بۆ  بێت  سوودگەیاندن  بۆ  یان  گشتی 

كۆمپانیاكان)8(،  وەك  دایامنەزراندووە  الیەنانەی 

لێكۆڵینەوە  دەزگاكانی  ئاماژەیەك:  وەك  تەنها 

كەمیی  ڕووبەڕووی  عەرەبییەكان  زانكۆ  و 

ناگاتە  جۆرێك  بە  بوونەتەوە  دارایی  كۆمەكی 

٪1 لە بودجەی گشتی، ئەمەش كاری كردووەتە 

ڕێژەی  و  زانستی  یارمەتیدانی  ئاستی  سەر 

زانستییە  ڕاپۆرتە  و  لێكۆڵینەوە  باڵوبوونەوەی 

لێكۆڵینەوە  بەو  بەراورد  بە  عەرەبییەكان، 

جیهانییەكان  ئەكادیمییە  دەزگا  زانستییانەی 

باڵوی دەكەنەوە)9(.

ئایدۆلۆژییەوە:  و  سیاسی  ڕووی  لە  ب. 

ناوەندەكانی لێكۆڵینەوە و توێژینەوە لە ڕووی 

دابەش  ئایدۆلۆژییەوە  و  سیاسی  الیەنگریی 

دەبن بۆ چەند ناوەندێكی لێكۆڵینەوەی لیرباڵی، 

پارێزگار  لێكۆڵینەوەیی  ناوەندێكی  چەند 

كۆمەاڵیەتی  و  نەتەوەیی  و  دینی  )محافظة(: 

دەكرێت  پۆلێن  سێیەمیش  جۆری  چەپڕەو،  و 

لە جۆری ناوەندی لێكۆڵینەوە سەربەخۆكان لە 

ڕووی هزرەوە.

ج. لە ڕووی سەربەخۆییەوە: لە منوونەكانی 

لێكۆڵینەوەی  ناوەندێكی  چەند  جۆرە،  ئەم 

لێكۆڵینەوەی  ناوەندێكی  چەند  و  سەربەخۆ 

بە  ناوەندی سەر  و كۆمەڵێك  نیمچەسەربەخۆ 

وەك:  حیزبین،  ناوەندی  كۆمەڵێك  و  زانكۆكان 

ناوەندی  و  ئەڵامنیا  لە  دینارۆ  كۆنرادا  دەزگای 

لێكۆڵینەوەی سیاسی لە فەڕەنسا.

حكومەتەوە:  بە  پەیوەندی  ڕووی  لە  د. 

لێكۆڵینەوەی  ناوەندەكانی  بۆ:  دەبن  دابەش 

لە  حكومەتەوە  بە  پەیوەسنت  واتە  حكومی، 

چەند  هەروەها  داراییەوە،  و  ئیداری  ڕووی 

واتە  نیمچەحكومی،  لێكۆڵینەوەی  ناوەندێكی 

لە  بەاڵم  ئیدارییەوە،  ڕووی  لە  سەربەخۆن 

پاڵپشتی  لەالیەن حكومەتەوە  داراییەوە  ڕووی 

دیكەی  ناوەندێكی  چەند  هەروەها  دەكرێن، 

لێكۆڵینەوە كە بەتەواوی سەربەخۆن، لە ڕووی 

و  نین  حكومەت  بە  سەر  داراییەوە  و  ئیداری 

بەڕێوەبردنی  لە  دەبەسنت  خۆیان  بە  پشت 

كارەكانیان.

هەندێك  پسپۆڕییەوە:  ڕووی  لە  هـ. 

ناوەندی تایبەمتەند هەن لە بوارێكی زانستیی 

دامەزراوەی  وەك  دەكەن،  كار  دیاریكراودا 

لێكۆڵینەوەكانیاندا  لە  كە  ئەمەریكی  ڕاندی 

كار لەسەر ئەو بابەتانە دەكەن كە رسوشتێكی 

هەیە،  سرتاتیژییان  و  هەواڵگری  و  سەربازی 

گشتیی سەر  ژمێریاریی  نووسینگەی  هەروەها 

بە كۆنگرێسی ئەمەریكی.

جوگرافییەوە:  چوارچێوەی  ڕووی  لە  و. 

كە  ناوەندێك  چەند  بۆ  دەبن  دابەش  ئەمەش 

پەیوەسنت بە ناوچەیەكی جوگرافیی دیاریكراو، 
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وەك دەوڵەتێك یان كیشوەرێك، منوونەش وەك 

بەنداوی  و  بەسڕە  لێكۆڵینەوەكانی  ناوەندی 

عەرەبی، یان پەیامنگای واشنتۆن بۆ سیاسەتی 

ڕۆژهەاڵتی خواروو)10(.

ناوەندەكانی  چەمكی  پیشاندانی  لەدوای 

پێناسەكردن  ڕێی  لە  لێكۆڵینەوە  و  هزر 

گرنگرتین  و  دروستبوونی  سەرەتای  و 

پێودانگەكانی هەڵسەنگاندنی، هەوڵ دەدەین 

رشۆڤەی كار و سرتاتیژی ئەم ناوەندانە بكەین 

جیهانی  ئاستی  لەسەر  منوونەیەكیش  چەند  و 

پیشان بدەین.

تەوەرەی دووەم:

ئەركی سرتاتیژیی ناوەندەكانی هزر

توانست و لێهاتوویی لێكۆڵەران و شارەزایانی 

ڕێگاكانی  و  لێكۆڵینەوە  و  هزر  ناوەندەكانی 

لێكۆڵینەوەی زانستی بە پێی پێوەری پڕۆگرامە 

تایبەتە نێودەوڵەتییەكان لە بواری لێكۆڵینەوە و 

توێژینەوەدا، هەروەها ڕێكخستنی كۆنفڕانس و 

كۆڕبەند و ڕۆژانی خوێندن و سیمیناری هزری، 

هەموو ئەمانە لە ڕێگەی ئەم جۆرە ناوەندانەوە 

بە  سەرەتا  وا،  سرتاتیژیی  شێوەیەكی  بە  بوون 

توێژینەوە  و  زانستییەكان  باڵوكراوە  دەركردنی 

شیكارییەكان بۆ ئایندە و لێكۆڵینەوەی زانستیی 

بەدەست هاتووە.

جۆرە  ئەم  تایبەتیی  كاری  چەندە  هەر 

بەاڵم  جیاوازن،  و  نین  یەك  وەك  ناوەندانە 

لە  بریتییە  و  هاوبەشە  ئامانجیان  هەموویان 

چاالك  و  كارا  شێوەیەكی  بە  بەشداریكردن 

و  گشتی  سیاسەتی  وێناكردنی  و  بنیاتنان  لە 

شێوەیەك  بە  سرتاتیژی  بڕیاری  دروستكردنی 

بێت خزمەتی بەرژەوەندیی سرتاتیجیی دەوڵەت 

لە كاتێكی نزیك یان ناوەند یان دووردا بێت.

بەڕوونی  و  ورد  شێوەیەكی  بە  ئەوەی  بۆ 

هزر  ناوەندەكانی  كە  بگەین  ڕۆاڵنە  لەو 

و  ئامراز  ئەو  باسی  پێویستە سەرەتا  دەیگێڕن، 

پێ  پشتی  ناوەندانە  ئەم  كە  بكەین  هۆكارانە 

دەبەسنت، ئەمەش بۆ جیاكردنەوە و تێگەیشنت 

بابەتی  باسی  پاشان  كاریانە،  فەلسەفەی  لە 

لە  دەكەین  هزر  ناوەندەكانی  بەشداریی 

دروستكردنی  و  گشتی  سیاسەتی  نەخشاندنی 

بڕیاردا، لە كۆتاییشدا باسی حاڵی ناوەندەكانی 

هزری عەرەبی دەكەین وەك منوونە.

كاریگەریی  هۆكارەكانی  و  ئامراز  یەكەم: 

ناوەندەكانی هزر

ناوەندەكانی هزر ڕۆڵێكی زیندوو دەگێڕن 

ناوخۆیی  ئاستی  لەسەر  سیاسیدا  گۆڕەپانی  لە 

ئەم  كە  كارانەش  ئەو  نێودەوڵەتییش،  و 

ناوەندانە ئەنجامی دەدەن كەموێنەن، ئەویش 

خزمەتی  بۆ  لێكۆڵینەوە  بەدەستخستنی  لە 

سیاسەتی گشتی و ڕاوێژكردن و سەربەخۆبوون 

هەروەك  سیاسییەكان.  حیزبە  و  حكومەت  لە 

دەردەكەوێت ئەم ناوەندانەش كۆمەڵێك ڕۆڵی 

نێوەندگیرییە  لەوانەش:  دەگێڕن،  تر  زیندووی 

دروستكردنی  كۆمەڵگا،  و  دەوڵەت  لەنێوان 

دیاریكردن  گشتییەكاندا،  دامودەزگا  لە  متامنە 

بژاردە  هەڵسەنگاندنی  و  ڕوونكردنەوە  و 
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كێشەی  و  بیرۆكە  گۆڕینی  سیاسییەكان، 

پێشنیاركراو بۆ بابەتی سیاسی، پێشكەشكردنی 

پێشنیارەكان و بەرنامەكان، رشۆڤەكردنی بابەت 

دامودەزگاكانی  لە  سیاسییەكان  ڕووداوە  و 

ڕاگەیاندن و ئاسانكاری بۆ تێگەیشتنی تاكەكانی 

و  ناوخۆیی  سیاسییە  بابەتە  لە  كۆمەڵگە 

كۆڕبەندە  دروستكردنی  نێودەوڵەتییەكاندا، 

هزری و زانستییەكان، فەراهەمكردن و زیادكردن 

بوارەكانی  لە  كەسایەتییەكان  ناساندنی  و 

یاسادانان و دەسەاڵتەكانی جێبەجێكردندا)11(.

ڕێگاكان  و  شێوازەكان  گرنگرتین  دەتوانین 

ناوەندەكانی  كاریگەریی  هۆكارەكانی  و 

لێكۆڵینەوە لەم خااڵنەدا كۆ بكەینەوە:

جۆرە  ئەم  زانستییەكان:  چاالكییە  أ. 

سیمینار  و  كۆنگرە  بەستنی  لە  چاالكییانە 

دەربارەی  دەبینێتەوە  خۆی  وۆركشۆپدا  و 

بەرپرسان  گرنگیی  جێی  كە  بابەتێك  چەند 

چوارچێوەیەدا  لەم  بێت،  بڕیاربەدەستان  و 

پەیامنگای نیشتامنی بۆ لێكۆڵینەوەی سرتاتیژی 

كۆنگرە  زنجیرەیەك   ،)INESG( جەزائیر  لە 

هۆی  بووە  كە  دا  ئەنجام  زانستیی  دیداری  و 

ئەوەی پێگەیەكی نایاب پەیدا بكات لە بواری 

ناوەندەكانی  لەنێو  هزرییەكاندا  چاالكییە 

بە شێوەیەكی  بۆیە  لە جەزائیر)12(،  لێكۆڵینەوە 

بە  هەڵدەستێت  پەیامنگایە  ئەم  گشتی 

ئایندە  بۆ  لێكۆڵینەوە  و  رشۆڤەكردن  كاری 

و  نیشتامنی  سرتاتیژییە  بابەتە  بە  تایبەتە  كە 

نێودەوڵەتییەكان، ئەمەش بە ڕاوێژكردن لەگەڵ 

بە  پەیوەندیدارەكاندا،  دەزگا  و  تر  كەرتەكانی 

پەیوەندییە  ئامانجی دەرخستنی هۆكارەكان و 

كاری  بواری  لە  یەكالكەرەوەكان  كاریگەرە 

سیاسی و ئابووری و كۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری 

ئەوەی  رشۆڤەكردنیان.  و  لێیان  تێگەیشنت  و 

دەقی  بە  پەیامنگایە  ئەم  دەكرێت،  تێبینی 

هەروەها  كارەكانیدا،  لە  سەربەخۆیە  یاسایی 

لە هەڵبژاردنی ئەو ڕێگایانەی دەیگرێتە بەر بۆ 

ئاڕاستەكردنی و داڕشتنەوەی ئەنجامەكانی)13(.

ب. كۆڕبەندە لیكۆڵینەوەییەكان و دیدارە 

چوارچێوەی  دەچێتە  ئەمیش  داخراوەكان: 

بە  بەاڵم  كاراكان،  لێكۆڵینەوەییە  چاالكییە 

و  گەورەبەرپرسان  لەنێوان  ئاسایی  شێوەیەكی 

بڕیاربەدەستان لەگەڵ گرووپێك لە شارەزایانی 

لێكۆڵینەوەیەكی  ئامادەكردنی  بە  ڕاسپێردراو 

دیاریكراو پەیوەستە بە چەند پرسێكی دیاریكراو 

یان ئامادەكردنی چەند سیاسەتێكی گشتی.

دەزگاكانی  ڕاگەیاندن:  دەزگاكانی  ج. 

میوانداریی  ئاسایی  شێوەیەكی  بە  ڕاگەیاندن 

شارەزایان و لێكۆڵەران دەكات كە لە ناوەندەكانی 

لە  ئاگاداربوون  بۆ  دەكەن  كار  لێكۆڵینەوە 

ڕاوبۆچوونیان و رشۆڤەی زانستی یان مژارەكانی 

تەنگژە  یان  هەنووكەییەكان(،  )پرسە  ڕۆژ 

سیاسییەكان یان ئەو سیاسەتانەی حكومەت كە 

جێی مشتومڕن لەالی شەقام و ڕای گشتی، لێرەوە 

هەندێك جار ڕای شارەزایان ڕۆڵی خۆی دەگێڕێ 

ڕاستكردنەوەی  و  داڕشتنەوە  و  دروستكردن  لە 

هەڵوێستەكان و ئاڕاستەكانی ڕای گشتی.
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گشتیدا:  چاالكیی  لە  بەشداریكردن  د. 

بانگهێشت  هزر  ناوەندەكانی  شارەزایانی 

و  كۆبوونەوە  لە  بەشداریكردن  بۆ  دەكرێن 

سیمینار و چاالكییە گشتییەكاندا، زۆر جاریش 

لێكۆڵەرانە  و  شارەزا  ئەم  بەشداریكردنی 

پیشنیارە  و  ڕاوبۆچوون  ئەوەی  هۆی  دەبێتە 

لەم  بایەخ،  جێی  ببێتە  سیاسییەكان  و  زانستی 

ڕێككەوتنی  جار  هەندێك  چوارچێوەیەشدا 

لەگەڵ  دەدن  ئەنجام  هاوبەش  و  هاریكاری 

ئاستی  لەسەر  لێكۆڵینەوە  دامودەزگاكانی 

نیشتامنی و نێودەوڵەتی لە پێناو بەرەوپێشربدن 

و پەرەدان بە كاری لێكۆڵینەوە.

پەیوەندیی  و  ڕاستەوخۆ  پەیوەندیی  هـ. 

ئەمەش  بڕیاربەدەستاندا:  لەگەڵ  كەسێتی 

كە  دەكات  شارەزایان  توانای  بۆ  ئاسانكاری 

كاریگەری لەسەر كاربەدەستان دروست بكەن 

لە  زانستەكانیان  و  زانیاری  و  بكەن  قایلیان  و 

خزمەتی پێویستی و داواكارییەكانی بەرپرسان 

لە  بەزۆری  ئەوەش  بێت،  كاربەدەستاندا  و 

ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكادا دەیبینین.

دانراوە  و  زانستی  باڵوكراوەی  و. 

كە  بنەڕەتییانەیە  بەرهەمە  ئەو  زانستییەكان: 

لێكۆڵینەوەیە،  و  هزر  ناوەندەكانی  ئامانجی 

یان  مامناوەند  شێوەیەكی  بە  هەروەها 

بە  پشتبەسنت  بە  كاریگەریی هەیە  دوورمەودا 

لێكۆڵینەوە و كتێب و دانراوە زانستییەكان)14(.

ناوەندەكانی هزر پشت بە كۆمەڵێك هۆكار 

بەدەستهێنانی  پێناو  لە  دەبەستێت،  ئامراز  و 

چەند ئەنجامێكی كرداری كە یارمەتیدەر بێت لە 

كێشانی وێنەی ڕێڕەوی دەسەاڵت و دیاریكردنی 

بژاردەكانی بەردەستی لە پێناو دەركردنی بڕیارە 

سرتاتیژییەكاندا، بەاڵم ئەم هۆكار و ئامرازانەش 

گرەوی  ژێر  دەكەوێتە  كرد،  باسامن  كە 

باشییەكەوە لە ڕووی كوالێتییەوە و تا چەندیش 

سەربەخۆیییان پێوە دیارە، واتە هەڵسەنگاندنی 

ڕۆڵی ناوەندەكانی لێكۆڵینەوە لە جیهاندا پشت 

بە  پەیوەستە  پێوەرێك  چەند  بە  دەبەستێت 

باشیی جۆری ئەو هۆكار و ئامرازانەی باسامن 

بەشداریی  كاریگەریی  و  لێرەوە رسوشت  كرد، 

ناوەندەكان لە نەخشاندنی  سیاسەتی گشتی و 

دەركردنی بڕیارەكاندا دەردەكەوێت.

هزر  ناوەندەكانی  بەشداریكردنی  دووەم: 

پڕۆسەی  و  گشتی  سیاسەتی  نەخشاندنی  لە 

بڕیارداندا

هەڵسەنگاندنی  بۆ  پەنسیلڤانیا  زانكۆی   

كۆمەڵێك  بە  پشت  هزر،  ناوەندەكانی 

پێی  بە  دەبەستێت  نێودەوڵەتی  پێوەری 

Global go to think tank In- “ڕاپۆرتی 

سااڵنەیە،  ڕاپۆرتێكی  ئەمەش   ،”dex Report

دەگرێت  لەخۆ  هزر  ناوەندەكانی  ڕیزبەندیی 

كە  پێوەر  كۆمەڵێك  بە  دەبەستێت  پشت  و 

كۆمەڵێك  هەیە:  بابەتانەوە  بەم  پەیوەندییان 

ناوەندەوە  هەمان  بە  پەیوەندییان  كە  پێوەر 

هەیە، چاالكیی ئەم ناوەندانە و ئەو بوارانەی 

ئەم  توانای  دەكەنەوە،  باڵو  تێدا  بابەتی 

دروستكردنی  و  بڕیاردان  لەسەر  ناوەندانە 
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كارا  شێوەیەكی  بە  بەشداریكردنیان  بڕیار، 

لە  ناوەندانە  ئەم  توانای  ئەكادیمی،  بواری  لە 

پەیوەندییان لەگەڵ كۆمەڵگەدا)15(.

 بۆیە بەشداریكردنی ناوەندەكانی هزر لە 

دروستكردنی بڕیاردا پێویستە بە پێی كۆمەڵێك 

ئامانجەكانی  بتوانێت  ئەوەی  بۆ  بێت  پێوەر 

ئەم  گرنگرتین  ناسینی  دوای  بەاڵم  بپێكێت، 

پێوەرانە، پێویستە تیشك بخرێتە سەر گرنگرتین 

كە  هزر  ناوەندەكانی  بەشداریكردنی  وێنەی 

دەتوانێرێت كورت بكرێتەوە بەم شێوەیە:

أ. بیركردنەوە لە حكومەت و پاڵپشتیكردنی 

ناوەندەكانی هزر  شارەزایانی  بڕیاربەدەستان: 

بیرۆكەی  توێژینەوەكانیان،  بە  پشتبەسنت  بە 

نوێ و دیدگای تازە پێشکەش دەکەن، ئەمەش 

ئەو كارەیە ڕێنوێنیی سیاسەتی گشتی دەكات، 

بڕیاربەدەستان  و  دەوڵەت  پیاوانی  بۆیە 

بەرچاوڕوونییان  كە  كەسانێكە  بە  پێویستیان 

پێ بدەن و سیاسەتەكانیان بۆ ڕوون بكەنەوە و 

كێشەكانیان بە شێوەیەكی ورد و زانستی بۆ جیا 

لێكۆڵینەوە  ئەنجامدانی  بە  ئەمەش  بكەنەوە، 

بەرنامەدار  و  قووڵ  شیكاریی  و  توێژینەوە  و 

هەنووكەییەكان  بابەتە  و  كێشە  دەربارەی 

دەبنەوە  گشتی  سیاسەتی  ڕووبەڕووی  كە 

بە  ڕێنموونی  و  ڕاسپاردە  پێشكەشكردنی  و 

لەپێشینە  كارە  دەربارەی  بڕیاربەدەستان 

ڕێی  لە  بەپەلەكان،  و  لەناكاو  پێشهاتە  و 

مەیدانیی  پراكتیكیی  و  زانستی  توێژینەوەی 

وەرگرتنی ڕاوبۆچوونەوە)16(.

كە  ماكجین”  “جەیمس  سۆنگەیەوە  لەم 

شارەزایە لە پەیامنگای لێكۆڵینەوە سیاسییەكان، 

ناوەندەكانی  كە  كردەوە  دووپات  ئەوەی 

نین،  زانیاری  زیادكردنی  بۆ  تەنها  لێكۆڵینەوە 

پێناو  لە  دەبەسرتێت  پێ  پشتیان  بەڵكوو 

هەروەها  سیاسیدا،  ئەجێندای  و  بڕیاردان 

دەردەكەوێت  زیاتر  ناوەندانە  ئەم  گرنگیی 

كاتێك خوێندنەوە بۆ پێشهاتە نێودەوڵەتییەكان 

پێشهاتانە  ئەو  كاریگەریی  زانینی  و  دەکەین 

لەسەر بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكا، بۆ منوونە: 

 ،2001 سێپتەمبەری  11ی  ڕووداوەكانی  دوای 

ئەمەریكا  لە  لێكۆڵینەوە  ناوەندەكانی  زۆربەی 

دەستیان كرد بە كاركردن لەسەر دروستكردنی 

دۆخەكە  بۆ  دروست  خوێندنەوەی  و  بیرۆكە 

كە بتوانێت پێداچوونەوە بە پەیوەندیی نێوان 

گەشەی  و  بكات  ئیسالمی  جیهانی  و  ڕۆژئاوا 

بداتێ.

هەروەها گرنگیی ناوەندەكانی لێكۆڵینەوە 

كاتێك  دەردەكەوێت  زیاتر  بەتایبەتی 

بۆ  ڕوونی  و  جێگیر  ئایدۆلۆژیی  تێڕوانینێكی 

دەزگای  بوو  ئەوە  دادەنا،  ئەمەریكا  سەرۆكی 

“ئەمێریكان ئینتەرپڕایز” ڕۆڵی بەرچاوی هەبوو 

دۆسیەی  لەوانەش  و  دۆسییەكان  زۆربەی  لە 

جەنگ دژی عێراق. لە ڕاستیدا بیرۆكەی جەنگ 

دژی عێراق لە ساڵی 2002 كە جۆرج بۆشی كوڕ 

پێی هەستا، لە بنچینەدا كۆپییەكی پێشكەوتوو 

بوو لە ڕاپۆرتێكی لێكۆڵینەوە كە پێشرت تیمێك 

لە توێژەرە پارێزگارە نوێیەكان ئامادەیان كردبوو 
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و ئەوانیش: )ڕامسفێڵد، ڕیچارد بێڵ، وۆڵفریتز، 

ڤایث( بوون لە كۆتایی سەردەمی بۆشی باوكدا 

2002دا  ساڵی  لە  پاشان   ،1992 ساڵی  لە  بوو 

جارێكی دیكە ڕاپۆرتەكە سەرلەنوێ داڕێژرایەوە 

ناوی  بە  كە  هزر  و  لێكۆڵینەوە  دەزگای  لە 

بە  بوو  ئەمەریكی  سەدەی  پڕۆژەی  دەزگای 

نەتەوەیی  ئاسایشی  “بەڵگەنامەی  ناونیشانی 

بە  بوو  ساڵ  دە  دوای  بەمەش  ئەمەریكا”، 

دۆسیەی  تەنانەت  دەوڵەت،  فەرمیی  سرتاتیژی 

لە  عێراق  لە  ئەمەریكا  هێزەكانی  پاشەكشەی 

گرنگیان  ڕۆڵی  ناوەندانە  ئەم  2011دا،  ساڵی 

گونجاوترین  شێوەیەك  بە  هەبوو،  تیایدا 

هێزەكانی  پاشەكشەی  بۆ  دانا  پالنیان  و  دیدگا 

ئەمریكا، كە باشرتین بەرژەوەندیی گونجاوی بۆ 

ئەمەریكا لەخۆ گرتبوو لە ناوچەكەدا، بۆ منوونە: 

دەبینین شارەزایانی دەزگای “Rand” هەستان 

ئەمنییە  چارەسەرە  هاندانی  و  پاڵپشتی  بە 

پەیامنگای  ترەوە  الیەكی  لە  نیشتامنییەكان، 

ناوەندەكانی  گرنگرتین  لە  یەكێكە  بڕۆكینگز 

پێشنیازی  كۆمەڵێك  ئەمەریكی،  لێكۆڵینەوەی 

خستە ڕوو بۆ چارەسەری كێشەی عێراق، ئەویش 

عێراقییەكان  الیەنە  بانگهێشتكردنی  ڕێگەی  لە 

هەروەها  كێشەكانیان،  بە  كۆتاییهێنان  بۆ 

هاوكارییشی پێشكەشی واڵتانی دراوسێی عێراق 

ناوەندی  هەروەها  مەبەست،  هەمان  بۆ  كرد 

لە  ئەمەریكا  هێزەكانی  كرد  داوای  “كارینگی” 

عێراق بكشێتەوە و عێراقیش لەژێر دەسەاڵتی 
ئێران دەربهێرنێت)17(.

ب. پێشكەشكردنی خوێندنەوەی دروست 

و ڕێنامیی بۆ دەزگاكانی ڕاگەیاندن دەربارەی 

ڕای  بۆ  ڕوونكردنەوە  گشتییەكان:  سیاسەتە 

گشتی كە پەیوەستە بە سیاسەتە گشتییەكان، بۆ 

ئەمە  تێبگەن،  لێی  بدرێت خەڵك  بوار  ئەوەی 

لە  یارمەتی  دیكەشەوە  لە الیەكی  و  لە الیەك 

و  بدرێت  سیاسیدا  ئەجێندای  ئامادەكردنی 

مەعریفی  ژیانی  بەرەوپێشچوونی  لە  پاڵپشتی 

چۆن  هەروەك  بكرێت،  گشتیدا  ناوەندی  لە 

ناوەندەكانی لێكۆڵینەوە و بیروڕا وەك ئامرازێك 

پەیوەندی  كەناڵێكی  وەك  بهێرنێت  بەكار 

تاكەكانی كۆمەڵگادا  بڕیاربەدەستان و  لەنێوان 

كە لە ڕێی ئەم كەناڵەوە بڕیاربەدەستان پەیامی 

سیاسی بنێرن بۆ هاواڵتیان، هەروەك هەندێك 

الیەن ئەم ناوەندانە بەكار دێنن وەك ناوەندێك 

بۆ وتووێژكردن دەربارەی پرسە مشتومڕئامێز و 

تەنگژە سیاسییەكان)18(.

كرد،  باسامن  ئەمەی  بۆ  منوونەیەك  وەك 

دەگێڕێت  كاریگەر  ڕۆڵێكی   ”Rand“ دەزگای 

ئەویش  ئەمەریكادا،  گشتیی  سیاسەتی  لە 

خۆی دەبینێتەوە لە چاالكییەكانی دامەزراوەی 

كتێب  دەركردنی  بە  پەیوەست  ئەمەریكیی 

و  كۆڕ  بەستنی  و  لێكۆڵینەوە  باڵوكردنەوەی  و 

لە  بۆ سەرۆكایەتیكردن  پاڵێوراوان  یارمەتیدانی 

زانستی  كۆنگرەی  بەستنی  و  هەڵبژاردنەكان 

پرسە  دەربارەی  رشۆڤەكاری  لێكۆڵینەوەی  و 

و  ئەمەریكی  شەقامی  لە  هەنووكەییەكان 

ئەمە،  بۆ  منوونەش  ئەمەریكیدا،  گشتیی  ڕای 
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ئیسالمی  مەترسیی  بابەتی  بە  گرنگیدان 

بەتایبەت دوای ڕووداوەكانی 11ی سێپتەمبەری 

2001، كۆمەڵێك كتێب و لێكۆڵینەوە دەركراون 

ئەمە  دەدەن،  ئیسالمی  هزری  لە  هۆشداری 

پێشنیازكراو  لێكۆڵینەوەیەكی  چەند  لە  جگە 

دەربارەی تێگەیشنت لە كاروباری چین و جەنگ 

لە ئەفغانستان و بابەتی كشانەوەی هێزەكانی 

ئەمەریكا لە عێراق بە چەند قۆناغێك)19(.

ئەكادیمی،  بەكارهێنانی دیبلۆماسیەتی  ج. 

لە  ئەكادیمییەكان  و  شارەزایان  ناردنی  بە 

وەزارەتی  ڕێی  لە  لێكۆڵینەوە  ناوەندەكانی 

دەرەوە و بەدەر لە وەزارەتیش: بۆ زانینی ئاسۆی 

ڕێككەوتن یان بۆ بەشداریكردن لە نێوەندگیری 

یان بۆ دانوستان دەربارەی كێشەیەكی سیاسیی 

نافەرمی  یان  فەرمی  شێوەیەكی  بە  دیاریكراو، 

دەبێت. هەندێك جاریش داوا لەم ئەكادیمیایانە 

كۆڕبەندە  لە  بكەن  بەشداری  دەكرێت 

لە  ئاگاداربوون  مەبەستی  بە  نێودەوڵەتییەكان، 

تازەترین زانیاری و پێشنیاری سیاسی)20(.

كرد،  باسامن  ئەوەی  بۆ  پەیڕەوێك  وەك 

سەرەتای  لە  ڕایگەیاند  چینی  شیوعیی  حیزبی 

كە  ئەوەیە  ئامانجیان  )2015(وە  نوێی  ساڵی 

پەرە بدەن بە 50 تا 100 دەزگای لێكۆڵینەوەی 

چۆن  هەروەك   ،2020 ساڵی  هەتا  چینی 

بەتایبەت  دەكات  داوا  چینی  شیوعیی  حیزبی 

ناوەندەكانی لێكۆڵینەوەی تایبەت بە كێشەكان 

و سیاسەتە سرتاتیژییەكان بەرەوپێشەوە بربێن، 

ئەوە  بۆ  كار  ئێستادا  لە  چین  چۆن  هەروەك 

كردنەوەی  بۆ  فراوان  شێوەیەكی  بە  دەكات 

لە  لە دەرەوەی واڵتی چین  ناوەندەكانی هزر 

پێناو پاڵپشتییەك بۆ هاریكاریی نێودەوڵەتی)21(.

لەنێو  سووڕاوە  دەرگای  سیاسەتی  د. 

دیپلۆماتكاران و بەرپرسان یان دەسەاڵتدارانی 

و  شارەزایان  لەنێوان  هەروەها  دەوڵەت: 

ڕێی  لە  ئەمەش  هزر،  ناوەندەكانی  پسپۆڕانی 

دەستاودەستكردنی دەسەاڵت)22(.

تێبینیی  منوونە  بۆ  چوارچێوەیەشدا  لەم 

ئەمەریكی  هزری  ناوەندەكانی  دەكەین  ئەوە 

بۆیە  دادەنرێن،  بڕیاردان  شوێنی  گرنگرتین  لە 

ناوەندانە  ئەم  فەرمانبەرانی  زۆربەی  دەبینین 

ئەمەریكا،  حكومەتی  كابینەی  لە  بەشدارن 

فەرمانبەرانی  لە  هەندێك  چۆن  هەروەك 

بۆ  ناوەندانە  ئەم  دەكەنە  ڕوو  حكومەت 

“مارتن  وەك  شارەزایەكی  منوونە:  بۆ  كاركردن، 

بۆ  “سابانە”  ناوەندی  بەڕێوەبەری  كە  ئینك” 

پەیامنگای  لە  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  كاروباری 

دەرەوەی  وەزیری  یاریدەدەری  بڕۆكینگز، 

ئەمەریكا بوو)23(.

ئەنجامدانی  بە  ئایندە  سەرپەرشتیی  هـ. 

لەگەڵ  بەتایبەت  ئایندەیی:  لێكۆڵینەوەی 

جیهانی  لە  ئایندەناسی  زانستی  دەركەوتنی 

داواكاریی  بە  بوون  ئەنجامەكانی  كە  ڕۆژئاوا، 

واڵتانی  سرتاتیژیی  پالنی  لە  بنچینەیی 

پێشكەوتوو)24(.

ئەورووپی  هزری  ناوەندەكانی  منوونە:  بۆ 

بە چەند ئامانجێكدا دەنارسێنەوە كە پەیوەسنت 
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بۆیە  ئەورووپا،  یەكخستنی  و  دروستكردن  بە 

ناوەندەكانی هزری ئەورووپی بریتین لە چەند 

لێكۆڵینەوە  بۆ  ئامادەكراو  دامودەزگایەكی 

ڕێگەچارەیەك  دۆزینەوەی  و  باڵوكردنەوە  و 

یارمەتیدەر بێت لە پڕۆسەی پەرەپێدانی سیاسەتە 

بەتایبەت  ئەورووپا،  یەكێتیی  گشتییەكانی 

یەكگرتووەكانی  پڕەنسیپە  چوارچێوەی  لە 

دەبینین  هەروەك  ئەورووپیدا،  كۆمەڵگەی 

 Notre( ئەورووپایە”  “كیشوەرمان  كۆمپانیای 

Europe( كە كۆمپانیایەكی هزرییە و بارەگاكەی 

و  دایمەزراندووە  دیلور”  “جاك  و  پاریسە  لە 

گرنگی دەدات بە بابەتی فراوانكردنی یەكێتیی 

ئەورووپا بۆ 25 واڵتی ئەندام، لەو چوارچێوەیەدا 

كرد،  دەرەكی  لێكۆڵینەوەی  تیمی  لە  دوای 

و  شیكردنەوە  بە  لێپررساون  كە  ئەوانەی 

ناوەندە  لە  دەكەن  كار  و  سەرپەرشتیكردن 

تایبەمتەندن  و  ئەورووپا  یەكێتیی  هزرییەكانی 

گرنگی  كرد  داوای  ئەورووپییەوە،  الیەنی  بە 

بدەن بە بابەتی بونیادنانی یەكێتیی ئەورووپی، 

ناوەندە هزرییەكانی ئەورووپیی  جگە لەوەش 

لەسەر  كاریگەریدانان  بۆ  كاركردن  بە  ڕاسپارد 

هزری ئەورووپی لە دەرەوەی سنووری یەكێتیی 

هزرییانە  دامەزراوە  ئەو  بە جۆرێك  ئەورووپا، 

بەاڵم  نیشتامنین،  دامەزراوەی  ئەوەی  لەگەڵ 

دەربارەی  لێكۆڵینەوەكانیان  زۆری  بەشێكی 

یەكێتیی  ناو  واڵتانی  بە  تایبەت  بابەتەكانی 

دەبیرنێت  وا  جار  زۆربەی  بۆیە  ئەورووپایە. 

بابەتی  بە  تایبەت  ناوەندەكانی  و  پەیامنگا 

ئەو  ئەورووپا،  چوارچێوەی  لەناو  سیاسی 

سنووری  كە  ئەورووپییانەن  هزرییە  ناوەندە 

یەكێتیی ئەورووپایان بەزاندووە)25(.

بارودۆخی  بە  چاوپیاخشاندنێك  سێیەم: 

ناوەندەكانی هزری عەرەبی

زۆبەیان  عەرەبی  هزری  ناوەندەكانی 

زانكۆ  بە  سەر  یان  حكومەتن  بە  سەر  یان 

دواییانەدا  لەم  بەاڵم  عەرەبییەكانن، 

كەرتی  بە  سەر  كە  لێكۆڵینەوە  ناوەندەكانی 

لە  دەركەوت،  ڕۆڵیان  ڕادەیەك  تا  تایبەتن، 

بە  سەر  هزری  ناوەندەكانی  ترەوە  الیەكی 

جیهانی  لە  ئەكادیمییەكان  شارەزا  و  زانكۆكان 

دەوڵەت  لەالی  متامنەن  جێی  زیاتر  عەرەبیدا 

ناوەندەكانی  بە  بەراورد  بە  كاربەدەستان  و 

سەر بە زانكۆكان لە واڵتانی ڕۆژئاوا، هەروەك 

چۆن گەشەسەندنی دیاردەی هاوبەشی لەنێوان 

واڵتانی  لە  گشتی  كەرتی  و  تایبەت  كەرتی 

پاڵپشتیكردنی  لە  بوو  یارمەتیدەر  عەرەبی 

و  زانستی  لێكۆڵینەوەی  ناوەندەكانی  ڕۆڵی 

دەزگاكانی بیروڕا بە شێوەیەكی گشتی لە ڕێی 

و  دەوڵەت  لەنێوان  هەبوو  هاوبەشییەی  ئەو 

ناوەندەكانی لێكۆڵینەوەی تایبەت وەك یەكێك 

بە دامودەزگاكانی كۆمەڵگەی مەدەنی)26(.

دەیەی  شەش  ماوەی  لە  عەرەبی  واڵتانی 

هزریی  ناوەندی  لە  زۆر  ژمارەیەكی  ڕابردوو 

زانكۆكان  پاشكۆی  وەك  یان  سەربەخۆ 

بریتییە  ناوەندانە  ئەم  كاری  كە  کرد،  دروست 

جۆراوجۆرەكان،  زانستە  لە  لێكۆڵینەوە  لە 
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توێژینەوەی  و  لێكۆڵینەوە  ناوەندەكانی  بۆیە 

عەرەبیی سەر بە كۆمەڵەی واڵتانی عەرەبی كە 

لە ساڵی 1952دا دامەزراوە، بە یەكەم ناوەندی 

عەرەبیدا،  جیهانی  لە  دادەنرێت  لێكۆڵینەوە 

پاش ئەمەش ناوەندی نەتەوەیی بۆ لێكۆڵینەوە 

لە قاهیرە لە ساڵی 1956دا دامەزرا، دوای ئەم 

لێكۆڵینەوەی  بۆ  ئەهرام  ناوەندی  دووانەش 

دامەزرا،  لە ساڵی 1968دا  و سرتاتیژی  سیاسی 

پاشان ناوەندی لێكۆڵینەوەی یەكێتیی عەرەبی 

لە ساڵی 1975 و ناوەندی گەشەپێدانی عەرەبی 

لە تەرابلوس لە ساڵی 1976دا دامەزران)27(.

بارودۆخی  بۆ  منوونەیەك  هەروەك 

عەرەبی،  واڵتانی  لە  لێكۆڵینەوە  ناوەندەكانی 

لە ساڵی 2003دا بەرەوپێشچوونێكی ستوونی و 

ناوەندەكانی  لە دروستبوونی  ئاسۆیی دەبینین 

عەبدولەتیف  “دكتۆر  عێراقدا،  لە  لێكۆڵینەوە 

ئیرواء فەخری” پێی وایە كە  پێش ساڵی 2003 

زۆر  ژمارەیان  لێكۆڵینەوە  و  هزر  ناوەندەكانی 

لەدوای  بەاڵم  بوو،  الواز  ڕۆڵیشیان  و  نەبوو 

لێكۆڵینەوەی  ناوەندی  كۆمەڵێك   ،2003 ساڵی 

لە  مرۆیی  و  زانستی  بواری  تایبەمتەندی 

بە  ئەویش  بوون،  دروست  شوێندا  زۆر 

دەستپێشخەریی حكومەت یان تاكەكەسی یان 

پارتەكان بوو.

فەخری،  عەبدولەتیف  دكتۆر  ڕای  بە  هەر 

لە ئەنجامی بەدواداچوونی بەردەوامی بۆ سەر 

عێراق،  لە  لێكۆڵینەوە  ناوەندەكانی  بارودۆخی 

تێبینیی دوو خاڵی گرنگ دەكرێت، یەكەمیان: 

ئەوەیە كە هەندێك لەم ناوەندانە نوێن و زۆر 

گەشەیان نەكردووە و تا ئێستاش پێویستیان بە 

بەردەمیان  ئاستەنگەكانی  ئەوەی  بۆ  پاڵپشتییە 

كە  ئەو جۆرانەن  دووەمیان:  بەاڵم  نەهێڵرێت، 

ئاستیان زۆر لە خوارەوەیە لە ڕووی بەرهەمی 

زانستی و ڕۆڵیانەوە پێویستە هاوكاری بكرێن لە 

بواری نەخشەڕێژیی سیاسەتی گشتی بێت یان 

لە بواری بڕیاردان بێت)28(.

ئەگەر سەرنجێك لە بارودۆخی ناوەندەكانی 

دەبینین  بدەین،  جەزائیر  لە  لێكۆڵینەوە 

پاڵپشتی بۆ ناوەندەكان الوازە و ڕۆڵیان دیاری 

ناوەندانە  ئەم  ڕۆڵی  بنچینەدا  لە  كە  كراوە 

بریتییە لە دروستكردنی بڕیار و نەخشەڕێژیی 

بۆیە  رشۆڤەكردنی،  و  گشتی  سیاسەتی 

جەزائیر  لە  لێكۆڵینەوە  ناوەندەكانی  دەبینین 

پەنسیلڤانیای  زانكۆی  پۆلێنی  دەرەوەی  لە 

لەبەر  )2006(ەوە،  ساڵی  لە  باوەڕپێكراودان 

ئەوە پێویستە سەرلەنوێ ئەم ناوەندانە بنیات 

برنێنەوە و بواری ئەوەیان پێ بدرێت بتوانن بە 

شێوەیەكی كارا چاالك ببنەوە، چونكە جەزائیر 

گشتی(،  شێوەیەكی  بە  عەرەبی  واڵتانی  )و 

گەورەیە،  ماددیی  و  مرۆیی  توانایەكی  خاوەن 

لە توانایدایە لە پێشەنگی پۆلێنی ناوەندەكاندا 

توێژینەوەی  و  لێكۆڵینەوە  بواری  لە  بێت 

لە  زیاتر  خاوەنی  جەزائیر  چونكە  سرتاتیژیدا، 

سەد دامەزراوەی زانكۆیی و زیاتر لە یەك ملیۆن 

هەزارەها  لە  جگە  ئەمە  زانكۆیە،  خوێندكاری 

مامۆستای زانكۆ و توێژەری ئەكادیمی.
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بەشداریكردنی  دەڵێین  كۆتاییدا  لە 

لێكۆڵینەوە لە داڕشتنی سیاسەتی  ناوەندەكانی 

گشتی و دروستكردنی بڕیاردا بەتەنها بەس نییە، 

گۆڕانكارییەی  و  شێواز  ئەو  پێویستە  بەڵكوو 

هەروەها  كرد،  باسامن  پێشرت  كە  بكرێت  تێدا 

ئەو بەشداریكردنەی ئەم ناوەندانە لە داڕشتنی 

سیاسەتی گشتیی دروستكردنی بڕیاردا پێویستی 

بە  بگات  تا  ئامرازە  و  هۆكار  كۆمەڵێك  بە 

باشرتین  بۆیە  دروست،  و  ڕاست  ئەنجامی 

ناوەندێكن  وەك  جیهاندا  لە  هزر  ناوەندەكانی 

دەوڵەت،  سرتاتیژیی  بڕیاری  دروستكردنی  بۆ 

هەروەها كاریان سەرپەرشتیی ئایندەی دەوڵەتە 

بەشداری  و  چاالك  و  كارا  شێوەیەكی  بە  و 

لە  گشتیدا  سیاسەتی  ڕێنوێنیكردنی  لە  دەكەن 

واڵتە  زۆربەی  بۆیە  جیاوازدا،  بواری  كۆمەڵێك 

پێشكەوتووەكان بە شێوەیەكی سەرەكی پشت 

بەم ناوەندانە دەبەسنت و گرنگییان پێ دەدەن.

بە پێچەوانەی واڵتانی ترەوە كە مەودایەكی 

دەكرێت  بەدی  پچڕاو  پەیوەندییەكی  و  دوور 

ناوەندی  شارەزایانی  و  بڕیاربەدەستان  لەنێوان 

تووشی  بارودۆخ  كردووە  وای  ئەمەش  هزر، 

و  نەبێت  ڕوون  ئایندە  و  ببێت  ئاستەنگ 

شێوەیەكی  بە  كاتدا  زۆربەی  لە  بڕیارەكان 

هەڕەمەكی و ناتەندروست بدرێن.

کۆتایی

توێژینەوەیە،  ئەم  ڕۆشنایی  لەبەر 

ناوەندەكانی  كە  دەبێتەوە  ڕوون  بۆ  ئەوەمان 

و  زانستی  مەیدانی  لە  گرنگن  بەشێكی  هزر 

لێكۆڵینەوە، بە جۆرێك لە توانایدایە ڕووبەڕووی 

زانستی،  شێوەیەكی  بە  ببێتەوە  ئاڵنگارییەكان 

بیروڕاگۆڕینەوە  پەیوەندییەكی  لەوەش  جگە 

لەنێوان كاربەدەستان و ناوەندەكانی لێكۆڵینەوە 

و  گرنگ  زۆر  پەیوەندییانەش  ئەم  دامەزراوە، 

بەبایەخن بۆ ئەوەی سیاسەتێكی دروست بنیاد 

لە  بكرێت  جێبەجێ  بێت  توانایدا  لە  و  برنێت 

ڕێگەی بڕیارە گونجاو و سرتاتیژییەكانەوە.

كاری  شێوازی  دیكەشەوە  الیەكی  لە 

باڵی  ڕاوێژكاری  شێوازی  هزر  ناوەندەكانی 

ڕاوێژەی  ئەم  جۆرێك  بە  كێشاوە،  بەسەردا 

ناوەندەكە دەیدات بە الیەنی پەیوەندیدار، لە 

پابەند  پێوەی  سێیەم  جیهانی  واڵتانی  زۆربەی 

ئەوە  بكەن،  جێبەجێی  ناكرێن  ناچار  و  نابن 

ڕاوێژ  پێشكەوتوو  واڵتانی  لە  كاتێكدایە  لە 

الیەنی  هزری  ناوەندەكانی  ڕاسپاردەكانی  و 

پەیوەندیدار ناچار دەكرێت پێوەی پابەند بێت 

بۆ ئەوەی بڕیاری دروست بدات.

دەرئەنجام

ئەو  پێی  بە  هزر  ناوەندەكانی  یەكەم: 

گرنگییەكەی  و  پێگە  تیایدایە؛  كە  بارودۆخەی 

وەك  واڵتێكی  لە  منوونە  بۆ  گۆڕانكاریدایە،  لە 

بە  ئەورووپا،  واڵتانی  و  چین  یان  ئەمەریكا 

ناوەندەكانی  بە  گرنگی  تایبەتی  شێوەیەكی 

ڕێكخستنی  ڕووی  لە  چ  دەدرێت،  لێكۆڵینەوە 

پێناویدا  لە  كە  سرتاتیژییەی  ئامانجە  ئەو  یان 

واڵتانی  لە  بەپێچەوانەوە  بەاڵم  بووە،  دروست 

ناوەندانە  بەم  گرنگییەك  هیچ  سێیەم  جیهانی 
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نادەن، بە جۆرێك ئەو لێكۆڵینەوانەی كە لەالیەن 

ناوەندەكانەوە پێشكەش دەكرێن و پەیویسنت به 

بڕیارە سرتاتیژییەكان، بە هیچ شێوەیەك گوێی لێ 

دواكەوتوویی  مایەی  دەبێتە  ئەوەش  ناگیرێت، 

ئەو واڵتانە لە تەواوی بوارەكاندا، بەتایبەتی لە 

بواری ئایندەسازی بۆ داهاتووی دەوڵەت.

دووەم: پشتبەستنی واڵتانی پیشكەوتوو بەم 

جۆرە ناوەندانە، وای كردووە لە تەواوی بوارەكاندا 

سرتاتیژییەكاندا  بڕیارە  بواری  لە  بەتایبەتی 

پیشبڕكێ بكات و بەرەو پێشەوە هەنگاو بنێت، 

ئەگەرچی ئەو بڕیارانە تایبەت بێت بە بارودۆخی 

بۆ  نێودەوڵەتی،  ئاستی  لەسەر  یان  ناوخۆیی 

ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  والیەتە  لە  منوونە: 

بوونەتە  لێكۆڵینەوە  و  هزر  ناوەندەكانی 

سیاسەتێكی  بونیادنانی  بۆ  گرنگ  بناغەیەكی 

ئەوەی  بۆ  كاربەدەستانەوە،  لەالیەن  گشتی 

بتوانن لەسەر ئەو بنەمایە بڕیارە سرتاتیژییەكان 

و  سێیەم  جیهانی  واڵتانی  لە  بەاڵم  بدەن، 

بەتایبەتییش واڵتانی عەرەبی، بۆشاییەكی گەورە 

بڕیاربەدەستانی  كاربەدەستان و  لەنێوان  هەیە 

واڵت لەگەڵ ناوەندەكانی لێكۆڵینەوە.

كە  دەبیرنێت  ئەوە  كۆتاییشدا  لە  سێیەم: 

هەیە  گەورە  كێشەیەكی  نییە  لەوەدا  گومان 

واڵتانی  ڕووبەڕووی  كە  ئاڵنگارییانەی  لەو 

پشتبەستنیان  بە  سەبارەت  دەبێتەوە  عەرەبی 

گومانیش  ئایندەسازی،  و  هزر  ناوەندەكانی  بە 

لەوەدا نییە ناوەندەكانی لێكۆڵینەوەش ئەركێكی 

لە  گرنگیان لەسەر شانە و گرەوێكی گەورەیان 

بەردەمدایە لەم قۆناغەدا، بیركردنەوە شێوەیەكی 

قووڵ و تێگەیشنت و شیكردنەوە بە شێوەیەكی 

سرتاتیژی پێویستییەكە دەبێت جێبەجێ بكرێت 

خزمەتی  لە  دروست  سیاسەتێكی  ئەوەی  بۆ 

بونیادنانی  لە  ئەوە جگە  بكرێت،  پیادە  گشتی 

تێگەیشتنێكی دروست لە بڕیاری سرتاتیژیدا.

ڕاسپاردەكان

بابەتی یەكەم، پێویستە جارێكی دیكە چاو 

بخشێرنێتەوە بە گرنگی و پێگەی ناوەندەكانی 

واڵتانی  لە  بەتایبەتی  لێكۆڵینەوە  و  هزر 

ئیرادەیەكی  بەبێ  دی  نایەتە  ئەوەش  عەرەبی، 

و  كاربەدەستان  لەالیەن  ڕاستەقینە  سیاسیی 

پێ  بڕوایان  دەبێت  واڵتەوە،  بڕیاربەدەستانی 

بە  ببەسرتێت  پشت  پێویستە  كە  بهێرنێت 

بەكارهێنانی ڕێگای زانستی و بیركردنەوەی قووڵ 

بۆ ئەوەی داهاتوویەكی باش بونیاد برنێت.

پێویستیی  بە  پەیوەستە  دووەمیش  بابەتی 

ئەو  هەمەڕەنگیی  و  بوارەكان  دابەشكردنی 

لەسەر  كاری  هزر  ناوەندەكانی  كە  بابەتانەی 

ناوەندە  بە  پشتبەسنت  لە  جگە  ئەوە  دەكەن، 

بواری  لە  و  هەریەكە  و  تایبەمتەندەكان 

پێویستە  ئەوەش  سەرباری  خۆیدا،  دیاریكراوی 

سیاسی  دامەزراوە  بۆ  یاسایی  چوارچێوەیەكی 

ڕاگەیاندنەكان  و  ئابووری  و  سەربازی  و 

بە  بكات  ناچاریان  بەوەی كە  دروست بكرێت 

دامەزراندنی ناوەندی هزری بۆ ئەوەی بەشداری 

سرتاتیژییە  چاوەڕوانكراوە  بڕیارە  لە  بكات 

گونجاوەكانیاندا.
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سەرچاوە و پەراوێزەكان:
1. املؤلفات والكتب:

للدراسات  البيان  مركز  إصدارات  سلسلة   -

القرار  صنع  عملية  يف  والرأي  الفكر  مراكز  دور  والتخطيط، 

للدراسات  البيان  مركز  عن  صادرة  دراسة  الخارجي،  السيايس 

والتخطيط، سنة 2016.

2. املقاالت العلمية:

رزايقية  السياسية،  للدراسات  الجزائرية  املجلة   -

األمريكية:  الخارجية  السياسة  صنع  الفكر يف  حنان، دور مراكز 

العليا  الوطنية  صادرة عن املدرسة  العراق منوذجا،  الحرب عىل 

للعلوم السياسية، املجلد الرابع، العدد األول.

البحث  مراكز  تأثري  رشيد،  ساعد  الفكر،  مجلة   -

االسرتاتيجي  التفكري  توجهات  عىل   )  Think Tank( والتفكري 

الجزائر،   – بسكرة  جامعة  عن  صادرة  الصني،  اتجاه  األمرييك 

العدد 13، فيفري 2016.

سامي  الخزندار  والقانون،  السياسة  دفاتر  مجلة   -

يف  والدراسات  الفكر  مراكز  دور  طارق،  واألسعد  الخزندار 

السياسة  دفاتر  العامة، مجلة  السياسات  العلمي وصنع  البحث 

جانفي  السادس،  العدد  ورقلة،  جامعة  عن  صادرة  والقانون، 

.2022

مجلة األبحاث القانونية والسياسية، بلخري سلمى   -

الجزائر  الفكر والدراسات يف  بلخري ورشيف محمود، واقع مراكز 
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ئامادەكردن: عەدنان ئەحمەد

الوازیی سیستمی دارایی و نەبوونی 
بانکی ناوەندی لە هەرێمی کوردستان

مەترسی، ئاستەنگ و چارەسەرەکان

بەرایی 

ئەوەی  هۆی  بە  کوردستان  هەرێمی 

حکومەتی  بە  سەر  و  نییە  دەوڵەت  خاوەنی 

خاوەنی  ببێتە  نەیتوانیوە  عێراقە،  فیدراڵیی 

هەرێمی  لە  وای  ئەمەش  ناوەندی،  بانکی 

کاریگەریی  لەژێر  کردووە  کوردستان 

دۆخە  و  عێراق  ناوەندیی  بانکی  بڕیارەکانی 

ئەم  بێت.  بەغداددا  داراییەکەی  و  ئابووری 

کێشەی  ڕووبەڕووی چەندین  دۆخە هەروەها 

کاتی  لە  و  کردووەتەوە  دارایی  و  ئابووری 
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پڕۆفایلی بەشدارانی ڕاپۆرت:

پڕۆفیسۆر د. یونس عەلی ئەحمەد 
ساڵی ١٩٧٩ لە کەرکووک لەدایک بووە.

ماستەر لە ئابووری لە ساڵی ٢٠٠٤، لە زانکۆی سلێامنی.

دکتۆرا لە ئابووری ساڵی ٢٠١٤، لە زانکۆی پۆترا – مالیزیا

بەڕێوەبەری نووسینگەی ڕاوێژکاری 

لە ئێستادا مامۆستایە لە بەشی ئابووری، کۆلێژی کارگێڕی و ئابووری/

زانکۆی سلێامنی

د. دالوەر مەهدی هادی
 لە ساڵی ١٩٨٢ هەڵەبجە لەدایک بووە

ماستەر لە دارایی و بانک 

دکتۆرا لە بواری دارایی

پسپۆڕی بواری دارایی و بازاڕە دارایییەکان

سەرۆکبەشی ژمێریاری لە زانکۆی کۆمار بۆ زانست و تەکنەلۆژیا

قەیرانەکانیشدا زیاتر نەبوونی بانکی ناوەندیی 

پێوە دیارە. بە پێی بۆچوونی پسپۆڕانی ئابووری 

ناوەندی،  بانکی  نەبوونی  لە  جگە  دارایی،  و 

نەبوونی سیستمێکی ئابووری و دارایی تۆکمە، 

کێشەکان  کردووە  وای  سرتاتیژی؛  و  ڕوون 

بنب.  ئاڵۆزتر  و  قورس  کوردستان  هەرێمی  بۆ 

نزمبوونەوەی  داعش،  شەڕی  سەرهەڵدانی 

پەیوەندییەکان  ئاڵۆزبوونی  نەوت،  نرخی 

سەرهەڵدانی  دواجاریش  و  بەغداد  لەگەڵ 

خستە  کوردستانی  هەرێمی  کۆرۆنا؛  ڤایرۆسی 

و  قورس  تاقیکردنەوەیەکی  چەند  بەردەم 

خراپەکانی  کاریگەرییە  تاقیکردنەوەیەش  ئەم 

لە  بەهێزی  دارایی  سیستمێکی  نەبوونی 

هەرێمی کوردستان زیاتر دەرخست.

کێشە داراییەکانی هەرێم

هەرێم  بەشەبودجەی  بڕینی  لەدوای 

بە  نەوت  هەناردەکردنی  و  بەغداد  لەالیەن 

لەالیەن   ٢٠١٤ ساڵی  لە  سەربەخۆ  شێوەی 

ڕووبەڕووی  کوردستان  هەرێمی  هەرێمەوە، 

قەیرانی دارایی قورس بووەوە و سەرهەڵدانی 
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ڤایرۆسی  باڵوبوونەوەی  دواتریش  و  داعش 

و  ئابووری  دۆخی  دیکە  هێندەی  کۆرۆنا، 

ڕەخنە  پسپۆڕان  کرد.  قورسرت  هەرێمی  دارایی 

هەرێم  حکومەتی  دارایی  سیاسەتی  لە 

و  قەیران  بۆ  چارەسەرێکیش  چەند  و  دەگرن 

ئاڵنگارییەکانی بەردەمی دەخەنە ڕوو.

بواری  پسپۆڕی  ئەحمەد؛  عەلی  یونس  د. 

داراییەکانی  کێشە  گرنگرتین  بارەی  لە  دارایی، 

لە  کێشە  یەکەم  دەڵێت:  کوردستان  هەرێمی 

دەرامەت  لە  داهات،  بەڕێوەبردنی  عەقڵیەتی 

زیاتر  کوردستاندایە  هەرێمی  دەستهاتی  و 

لەوەی لە کەمیی داهاتدا بێت. دووەم کێشە، 

هەم  واتە  داهاتەکانە.  خەرجکردنی  شێوازی 

هەم  تێدایە،  کێشەی  داهاتەکە  بەڕێوەبردنی 

هەرێمی  دەبینین  بۆیە  خەرجکردنەکەی. 

کوردستان بەردەوام لە کورتهێناندایە. هەرێمی 

داهاتی  بەتایبەت  زۆرە،  داهاتی  کوردستان 

هەیە  ناڕێکی  و  پەرشوباڵوی  بەاڵم  نەوت، 

خەرجکردنەکەی،  و  داهات  کۆکردنەوەی  لە 

لە  زۆر  سوودی  نەتوانراوە  تەنانەت  بۆیە 

وەربگیردرێت.  نەوت  نرخی  بەرزبوونەوەی 

ڕاستەوخۆشیان  کاریگەریی  کێشانە  ئەم 

گشتی  داهاتی  لە  کە  بودجە  لەسەر  هەبووە 

بەتایبەت  دێت،  پێک  گشتی  خەرجیی  و 

گەنجینەی  نایەنەوە  داهاتەکان  هەموو  کە 

ئاماژەی  حکومەت  هەمیشە  وەک  گشتی، 

واڵتانی  لە  خەرجی  بەگشتی  دەکات.  پێ 

و  وەبەرهێنان  خەرجیی  لەنێوان  پێشکەوتوو 

خەرجیی بەکاربردندا دابەش دەبێت. هەندێک 

پێویستە  کە  کردووە  دیاری  ئەوەی  توێژینەوە 

خەرجیی  و  بێت   ٪٧٠ وەبەرهێنان  خەرجیی 

ئێمە  واڵتی  لە  بەاڵم  بێت،   ٪٣٠ بەکاربردن 

و  کەمرتە  )٣٠٪(یش  وەبەرهێنان  خەرجیی 

بە  ئەمەش  زیاترە،   ٪٧٠ بەکاربردن  خەرجیی 

بەتایبەت  مووچەخۆران،  ژمارەی  زۆریی  هۆی 

یەکێک  نین.  شایستە  کە  مووچەخۆرانەی  ئەو 

لەو کێشانەش کە ئابوورییە نەوتییەکان پێوەی 

یەکالیەنەیە،  ئابوورییەکە  ئەوەیە  دەناڵێنن 

ئەمەش وای لێ دەکات داهاتەکەشی یەکالیەنە 

نەوت،  نرخی  گۆڕینی  لەگەڵ  واتە  بێت، 

ئەم  بەپێچەوانەشەوە.  و  دەگۆڕێت  داهاتیش 

دارایی  بۆ  کێشە  سەرچاوەیە  یەک  ئابوورییە 

دروست دەکات.

چارەسەر بۆ سیستمی دارایی؛ 

پالن و نەخشەڕێگا

د. یونس عەلی ئەحمەد بۆ چارەسەرکردنی 

دارایی  سیستمی  بە  پەیوەست  کێشەکانی 

دەڵێت، بۆ ئەوەی سیاسەتی دارایی سەرکەوتوو 

بێت، پێویستە بەڕێوەبردن و ئیرادەیەکی باش 

حکومەت  کوردستان  هەرێمی  لە  هەبێت. 

خۆیشی دان بەوەدا دەنێت کە بەڕێوەبردنەکە 

زۆر گونجاو نییە و کەموکورتیی زۆری تێدایە، بۆ 

گرنگی  پڕۆژەیاساکاندا  ئامادەکردنی  لە  منوونە 

بە بۆچوون و توێژینەوەی کەسانی ئەکادیمیی 

کۆنفڕانسەکاندا  لە  نادرێت.  دارایی  بواری 

بەاڵم  وەردەگیرێت،  ئەکادیمییەکان  بۆچوونی 
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لە سیاسەت و سرتاتیژیەتی حکومەتدا جێگایان 

ناکرێتەوە و پیادە ناکرێن. بۆیە دەتوانین بڵێین 

بەڕێوەبردنەوە  ڕووی  لە  هەرێم  حکومەتی 

بووە  ئیرادەشەوە الواز  لە ڕووی  بووە و  الواز 

زیادبووندان.  لە  کێشەکان  و  گەندەڵی  و 

بوارەدا،  لەم  گرنگە  زۆر  بابەتێکی  بودجە 

دارایی،  تێڕوانینی  و  دید  واتە  بودجە  چونکە 

سیاسی، ئابووری و کۆمەاڵیەتیی حکومەت لە 

کاتێکیش حکومەت  نێوخۆ و دەرەوەی واڵت. 

و  بەڕێوەبردن  بڵێیت  ناتوانیت  نییە،  بودجەی 

ئیرادەیەکی باشی هەیە و لە ڕووی داراییەوە 

باشکردن  بۆ  هەنگاوەکان  بووە.  سەرکەوتوو 

جۆرە  بەم  ئەگەر  سەرەتایین،  و  الواز  زۆر 

گەورەتر  داراییەکان  کێشە  بێت؛  بەردەوام 

دەرەکی  قەرزی  وەرگرتنی  منوونە؛  بۆ  دەبن. 

و  کۆمپانیا  واڵت،  چونکە  دەکات،  قورسرت 

زانیاری  ڕێگای  لە  نێودەوڵەتییەکان  ڕێکخراوە 

نێوخۆیی  ڕەوشی  تەماشای  ڕاپۆرتەکانەوە  و 

ئێستا  تا  هەرێمیش  حکومەتی  دەکەن. 

پەخشکردنی  بۆ  نییە  فەرمیی  وێبسایتێکی 

ئەمەش  کەرتەکان،  هەموو  لە  زانیارییەکان 

نێودەوڵەتیی  دیدێکی  نەتوانێت  دەکات  وەها 

دروست بکات بۆ وەبەرهێنان و ئابووری. بۆیە 

ئێمە  نەخشەڕێگایە.  و  پالن  دانانی  چارەسەر، 

وەزارەتی پالندانامنان هەیە، پالنی کورتخایەن، 

مامناوەند و درێژخایەمنان هەیە. لە پالندا زۆر 

هەبێت  گشتگیری  پالنێکی  حکومەت  گرنگە 

و  دامودەزگا  سێکتەر،  هەموو  ئاستی  لەسەر 

دەستەکان. هەروەها پێشبینییەکی تەندروست 

ساڵی  خەرجییەکانی  و  داهات  کە  بکرێت 

ئایندە چەندە؟ ئەو ئاستەنگ و کەموکوڕییانە 

پالندا  لە  دەبێت  بدەن؟  ڕوو  دەکرێت  چین 

ئاماژە بە هەموو سیناریۆکان بدرێت. پالن بە 

شێوەی تەدریجی جێبەجێ بکرێت. حکومەت 

بکاتەوە  بیر  ژمێریارێک  وەک  تەنها  نابێت 

کۆ  پارە  چەند  بێت  ئەوە  الی  بیری  تەنها  و 

بەڵکوو  بکەوێت،  دەست  چەندی  و  بکاتەوە 

و  دەرئەنجام  بێت  ئەوە  الی  بیری  دەبێت 

چی  داهاتە  ئەو  کۆکردنەوەی  کاریگەریی 

بەبێ  حکومەت  جار  زۆر  منوونە:  بۆ  دەبێت. 

و  کۆمپانیا  لەسەر  زۆر  باجێکی  لێکۆڵینەوە 

دەبێتە هۆی الوازی،  کە  دادەنێت،  هاواڵتییان 

بە  ئەمەش  کە  بازاڕ،  داڕمانی  و  وەستان 

دەشکێتەوە.  حکومەتیش  و  خەڵک  بۆ  زیان 

هەر  کۆکردنەوەی  و  نوێ  باجی  دانانی  بۆیە 

سەرچاوەیەکی داهاتی نوێ لە ئاو، کارەبا، تاپۆ 

و هەموو سەرچاوەکانی دیکە، دەبێت لەسەر 

و  ئەرێنی  ئەگەرە  و  بێت  لێکۆڵینەوە  بنەمای 

نەرێنییەکان لەبەرچاو بگیردرێن. حکومەت تا 

ئەکادیمی  کەسانی  لە  سوود  نەیتوانیوە  ئێستا 

و ناوەندە زانستییەکان وەربگرێت و زۆر جار 

بڕیارە سیاسییەکان زاڵرتن.

د. دالوەر مەهفی هادی؛ پسپۆڕی بواری 

نەبوونی  لە  باس  داراییەکان،  بازاڕە  و  دارایی 

کێشە  بارەی  لە  و  دەکات  دارایی  سیستمی 

هەرێمەوە  دارایی  سیستمی  و  داراییەکان 
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لە  بەتایبەت  و  عێراق  لە  بەگشتی  دەڵێت: 

نییە،  داراییامن  سیستمی  کوردستان  هەرێمی 

کە بنەڕەترتین کەرت و جومگەی پێشکەوتنی 

کوردستاندا  لە  هەروەک  ژیانە.  و  ئابووری 

وای  ئەمەش  دانەمەزراوە،  ئابووری  سیستمی 

دوا  بوارەکان  هەموو  پێشکەوتنی  کردووە 

بخاتە  ناسەقامگیری  بکات،  ئیفلیجی  و  بخات 

لە  خوێندن.  و  تایبەت  بزنس،  کەرتی  نێو 

کۆمپانیاکان  باشدا  دارایی  سیستمێکی  بوونی 

پێش  وەبەرهێنانیان  بکەن،  قەرز  دەتوانن 

خەڵکێکی  و  هەبێت  نوێیان  پڕۆژەی  بخەن، 

زیاتریش بخەنە سەر کار. لە ئێستای هەرێمی 

و  تەنگەژە  هەموو  ئەو  لەنێو  و  کوردستاندا 

لەئارادا  ئومێدێک  هیچ  سیاسییەدا،  ملمالنێ 

دامبەزرێت،  ئابووری  و  دارایی  نییە سیستمی 

خراپە.  زۆر  زۆر  هەڕەشەیەکی  ئەمەش  کە 

دەتوانێت  حکومەت  و  سیاسی  ئیرادەی 

سیستمێکی بەهێز دروست بکات و نەبوونی 

ئەم ئیرادەیەشە تا ئێستا نەیهێشتووە دروست 

ببێت. بەرژەوەندی کەسی، ملمالنێی سیاسی، 

خودی  نێو  و  حزبەکان  نێوان  ملمالنێی 

نەبوونی  دیارەکانی  هۆکارە  لە  حزبەکان؛ 

بیرێک  هیچ  کردووە  وای  کە  ئیرادەیەن  ئەو 

ئەگەر  نەکرێتەوە.  واڵتە  ئەم  ئایندەی  لە 

حکومەتدا  لە  و  بڕیارن  خاوەن  ئەوانەی 

زۆر  هەبێت،  ئیرادەیان  هەیە؛  دەسەاڵتیان 

دارایی زۆر  بەئاسانی دەتوانرێت سیستمێکی 

بەهێز دروست بکرێت.

کاریگەریی سیاسەتی دارایی عێراق 

لەسەر هەرێم

هەرێمی  دارایی  و  ئابووری  سیستمی 

کوردستان لەژێر کاریگەریی سیستمە ئابووری 

بڕیارێک  هەر  و  عێراقدایە  داراییەکەی  و 

داراییەکانی  و  ئابووری  دامەزراوە  لەالیەن 

ناڕاستەوخۆ  و  ڕاستەوخۆ  بدرێت،  عێراقەوە 

کاریگەرییان لەسەر هەرێمی کوردستان دەبێت 

و هەرێمی کوردستان ناتوانێت بەئاسانی خۆی 

لەم کاریگەرییانە ڕزگار بکات.

کاریگەرییەکانی  ئەحمەد  عەلی  یونس  د. 

بەغداد  بڕیارەکانی  و  عێراق  دارایی  دۆخی 

و  دەکاتەوە  ڕوون  کوردستان  لەسەر هەرێمی 

کاریگەریی  عێراق  دارایی  سیاسەتی  وایە  پێی 

دارایی  سیاسەتی  لەسەر  هەیە  ڕاستەوخۆی 

عێراق  کاتێک  منوونە؛  بۆ  کوردستان.  هەرێمی 

و  بڕ  لەسەر  و  دەبێتەوە  کۆ  ئۆپیکدا  لەگەڵ 

کاریگەریی  دەکەوێت،  ڕێک  نەوت  نرخی 

دەبێت لەسەر بڕ، نرخ و داهاتی نەوتی هەرێم 

و گرێبەست و کۆمپانیاکانیش کە لە هەرێمی 

کوردستان کار دەکەن. کاتێک حکومەتی عێراقی 

قەرز دەکات بۆ بووژاندنەوە یان هەر بوارێکی 

دیکە، هەم پشکی هەرێمی کوردستانی تێدایە 

قەرزەش  ئەو  )سوو(  سوودی  نرخی  هەم  و 

هەرێم.  ئابووریی  لەسەر  دەبێت  کاریگەریی 

نرخی  لە  گۆڕانکاری  عێراق  حکومەتی  کاتێک 

ڕاستەوخۆی  کاریگەریی  دەکات،  دراودا 

کە  بەتایبەت  دەبێت،  هەرێمیش  لەسەر 
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ئابوورییەکەی عێراق لە هیی هەرێم گەورەترە، 

مەرجێک  بە  ئاساییە،  کاریگەرییەش  ئەم 

پاشکۆیەتی ڕوو نەدات و بە زیان بشکێتەوە. 

زۆر جار سرتاتیژ و دارایی عێراق بە شێوازێکە، 

دەکات،  گۆڕانکاری  باج  بواری  لە  منوونە  بۆ 

بڕگانەی  لەو  سوود  تەنها  هەرێم  حکومەتی 

گۆڕانکارییەکە وەردەگرێت کە داهاتی پێ زۆر 

وەرناگرێت  بڕگانە  لەو  سوود  بەاڵم  دەکات، 

وەربگرێت  بڕگانە  لەو  سوود  نایەوێت  یان 

منوونە؛  بۆ  دەبن.  سوودمەند  تێیدا  خەڵک 

ئینتەرنێت،  گواستنەوەی  هێڵەکانی  لەسەر 

کاتێک نرخی باج دەگۆڕێت لە عێراق، دەبێت 

باج و خزمەتگوزارییش  بواری  لە هەردوو  بیر 

تەنها  کوردستان  هەرێمی  لە  بەاڵم  بکەیتەوە، 

کە  دەکرێت  جێبەجێ  بڕیارەکە  بەشەی  ئەو 

پەیوەندیی بە باجەکەوە هەیە. ئەمە لە بواری 

بە  پلەبەرزکردنەوەش  و  بودجە  خانەنشینی، 

عێراق  حکومەتی  کاتێک  و  شێوەیە  هەمان 

دارایی  سرتاتیژی  و  دەرکردووە  بۆ  ڕێنامیی 

جێبەجێ  کوردستان  هەرێمی  لە  داناوە؛  بۆ 

کەم  داهاتەکەیان  وایە  پێیان  چونکە  ناکرێت، 

دەکاتەوە.

هەڕەشەکانی نەبوونی بانکی ناوەندی

ئەوەی  هۆی  بە  کوردستان  هەرێمی 

خاوەنی  ببێتە  ناتوانێت  عێراق،  لە  بەشێکە 

بانکی ناوەندی، بەاڵم دەکرێت لقەکانی بانکی 

ئەم  هەبن،  کوردستاندا  هەرێمی  لە  ناوەندی 

سیاسەت،  کردووە،  وەهای  هەرێم  دۆخەی 

هەنگاوەکانی  سەرجەم  و  ڕێنامیی  بڕیار، 

ڕاستەوخۆ  کاریگەریی  عێراق  ناوەندی  بانکی 

و ناڕاستەوخۆ بکەنە سەر هەرێمی کوردستان 

وای  ناوەندی  بانکی  نەبوونی  بانکەکانی.  و 

وەک  نەتوانێت  کوردستان  هەرێمی  کردووە 

نێودەوڵەتی  بانکی  لە  سەربەخۆ  دەوڵەتێکی 

قەرز  نێودەوڵەتییەکان  ئابوورییە  ڕێکخراوە  و 

بکات.

و  دۆخ  هادی  مەهدی  دالوەر  د. 

بانک  گەشەکردنی  بەردەم  ڕێگرییەکانی 

دیارترین  دەڵێت  و  دەکات  باس  هەرێم  لە 

بانکە،  دارایی  سیستمی  نێو  دامەزراوەی 

بەداخەوە بانکەکانی هەرێمی کوردستان وەک 

قاسەیەک  و  دراو  گۆڕینەوەی  نووسینگەی 

دڵنیایی  خەڵک  تەنانەت  کە  دەکەن  مامەڵە 

قاسەیەدا  لەو  و  ببات  پارەکانی  نییە  ئەوەی 

دایبنێت، ئەمە جگە لەوەی لە ترانزەکشنەکانی 

نییە.  بەدەستەوە  هیچامن  و  ئیفلیجین  بانکی 

لەبەر ئەوەی هەرێمی کوردستانیش هەرێمێکە 

و  سەربەخۆیی  و  فیدراڵیدا  واڵتێکی  لەنێو 

هەموو  ملکەچی  دەبێت  نییە،  سەروەریی 

ناوەندیی  بانکی  لە  کە  ببێت  بڕیارێک 

عێراقییەوە دێت.

بە  سەبارەت  ئەحمەد  عەلی  یونس  د. 

ئەرکەکانی بانکی ناوەندی دەڵێت: ئەرکەکانی 

عێراق  ناوەندی  بانکی  و  ناوەندی  بانکی 

پارە،  بریتییە لە: دەرکردنی  زۆرن، گرنگرتینیان 

تەسفیەکردنی  بانکەکان،  لەگەڵ  مامەڵەکردن 



136

No.14, September 2022

وەرگرتن  لە  دەوڵەت  و  حکومەت  مامەڵەی 

و چەک.  سەنەد  قەرز،  وەک  پارە  دانەوەی  و 

نەبێت،  ناوەندیی  بانکی  شوێنێک  کاتێک 

بێبەش دەبێت لە مامەڵە نەختینەیی و داراییە 

ئەرکانەی  ئەو  و  دەرەکییەکان  و  نێوخۆیی 

بدات.  ئەنجامیان  دەتوانێت  ناوەندی  بانکی 

واتە ناتوانێت پارە دەربکات، خستنەڕووی پارە 

ڕێک بخات، مامەڵە بازرگانی و نەختینەییەکان 

هەرێمی  کە  ئێستا  بخات.  ڕێک  پێکەوە 

ئەو  سەرجەم  لە  بێبەشە  نییەتی،  کوردستان 

عێراق چوار  ناوەندیی  بانکی  مامەاڵنە. جاران 

لقی هەبوو، بەسڕە، موسڵ، هەولێر و سلێامنی، 

کوردیان  کە  بووە  ناوچانە  لەو  لقی  سێ  واتە 

لقی  دواتر  و  نەبوون  کارا  لقەکان  بەاڵم  لێیە، 

کە  سنووردار  شێوەیەکی  بە  کرا  کارا  هەولێر 

ناتوانێت هەموو ئەرکێک ئەنجام بدات.  بەم 

بانکی  بڵێین لە هەر شوێنێک  جۆرە دەتوانین 

و  دارایی  ئابووری،  چاالکییە  هەبوو،  ناوەندی 

نەختینەییەکان لە ئاستی نێوخۆ و دەرەوە زۆر 

فراوانرت و گەورەتر دەبن و کەلێنی نەختینەیی 

تا ئاستێکی زۆر پڕ دەبێتەوە. یەکێکی دیکە لە 

ئەوەیە  ناوەندی  بانکی  نەبوونی  خراپییەکانی 

کاتێک  واتە  نابێت،  نێودەوڵەتیت  متامنەی 

لە  قەرز  بتەوێت  و  هەبێت  ناوەندیت  بانکی 

پێت  ئاسانرت  وەربگریت؛  واڵتێک  یان  کۆمپانیا 

هەرێمەکەت  بازرگانەکانی  یان  دەدرێت، 

دەتوانن پەیوەست بن بە بانکی ناوەندییەوە و 

نرخی دراویان ئاسانرت و هەرزانرت بۆ بگۆڕێتەوە. 

بانکی  پێشوو  لە سەردەمی ڕژێمی  بۆ منوونە: 

ناوەندی بە جۆرێک نرخی دیناری عێراقیی بۆ 

بازرگانەکان دەگۆڕییەوە کە سوودی لێ ببینن، 

لە  شتومەک  نرخی  جار  هەندێک  بۆیە  هەر 

چونکە  بەاڵم  بوو،  گران  زۆر  واڵت  دەرەوەی 

گۆڕدراوەتەوە،  بۆ  هەرزان  بە  دراوەکەیان 

شتومەکەکان بۆ بازرگانەکان و دواتریش خەڵک 

هەرزانرت دەکەوت. واتە بانکی ناوەندی متامنە 

بۆ حکومەت دروست دەکات و سوودیشی بۆ 

بازرگان و هاواڵتییانیش هەیە.

هەرێمی کوردستان چی بکات؟

بەو  سەبارەت  ئەحمەد  عەلی  یونس  د. 

پڕکردنەوەی  بۆ  هەرێم  پێویستە  هەنگاوانەی 

ناوەندی  بانکی  نەبوونی  کەموکورتییەکانی 

هەرێمی  دەکات  بەوە  ئاماژە  بەر،  بیانگرێتە 

سیاسەتەکەی  بە شێوەیەک  دەبێت  کوردستان 

سیاسەت  لەگەڵ  بگرێتەوە  یەک  دابڕێژێتەوە 

ئەگەرنا  عێراق،  ناوەندیی  بانکی  بنەماکانی  و 

بەسەر  دەشکێتەوە  نەرێنی  شێوەیەکی  بە 

هەرێمدا، چونکە هەرێم لەژێر چەتری دەوڵەتی 

عێراقدایە. ئەمە مانای پاشکۆیەتی نییە، بەڵکوو 

حکومەتی  دەکرێت  هەماهەنگییە.  بوونی 

هەرێم ببێتە خاوەن بودجەیەکی باش لە کاتی 

ئامادە  زانستی  بنەمایەکی  لەسەر  کە  خۆیدا، 

خەرجییەکان  و  داهات  جۆرەش  بەم  کرابێت، 

حکومەتی  گرنگە  دەبن.  دیاریکراو  و  ڕوون 

واتە  سیاسەتەکەی،  کوردستان  هەرێمی 

داراییەکەی  و  بازرگانی  نەختینەیی،  سیاسەتە 
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ئێستادا  لە  بەیەکەوە.  بکات  پەیوەست 

سیاسەتانەیە  ئەم  دژبەیەکی  هەیە؛  ئەوەی 

بەشێک  دیسان  ئەمیش  کە  یەکدا،  لەگەڵ 

ناوەندییە.  بانکی  نەبوونی  هۆکارەکەی  لە 

پەیوەندی  دیپلۆماسی،  ڕێگای  بە  دەکرێت 

ئابووری  ڕێکخراوە  لەگەڵ  هەماهەنگی  و 

نێودەوڵەتییەکان  و  هەرێمی  بازرگانییە  و 

دروست بکرێت، تاکوو مامەڵە لەگەڵ هەرێم 

تاکوو  بێت،  ناڕاستەوخۆش  بە  ئەگەر  بکەن، 

سوودمەند بین لە ڕێنامیی و بڕیارەکانیان.

قەرز، هەنگاوە مەترسیدارەکە

لەگەڵ ئەوەی هەرێمی کوردستان بە هۆی 

وەک  ناتوانێت  ناوەندییەوە  بانکی  نەبوونی 

دەوڵەتێکی سەربەخۆ قەرز بکات، بەاڵم هێشتا 

چەند ڕێگایەکی هەیە بۆ قەرزکردن و بڕێکی 

لەگەڵ  لەسەرە.  نێوخۆیشی  قەرزی  زۆری 

ناچاری چاوی  ئەوەی قەرز وەک هەنگاوێکی 

پەنای  لێ دەکرێت، بەاڵم هەرێمی کوردستان 

بۆ قەرزی نێوخۆیی و دەرەکییش بردووە.

بە  دەڵێت:  ئەحمەد  عەلی  یونس  د. 

لە  دەرەکی  قەرزی  گشتیی  شێوەیەکی 

سەرچاوەیەکی  دەوترێت  پێی  ئابووریدا 

مەترسیدار، ناچاری و سووتێنەر، پێی دەوترێت 

کاتی  لە  نائاسایی  داهاتی  سەرچاوەیەکی 

نابێت  نەبیت،  ناچار  ئەگەر  واتە  نائاساییدا. 

قەیرانی  ئەمەریکا سەرەڕای  ببەیت.  بۆ  پەنای 

قەرز،  بۆ  نەبرد  پەنای   ،)٢٠٠٧-٢٠٠٨( دارایی 

دروست  بۆ  گەورەی  گرفتی  دەیزانی  چونکە 

لە ساڵی )١٩٥٩(ەوە قەرزدارە  دەکات. عێراق 

و تا ئێستا قەرزەکانی لەسەر ال نەچووە، هەر 

قەرزەکانی  لە  بەشێک  لە  چەندە دوای ٢٠٠٣ 

ئەو  کرد.  بۆ  کەمکردنەوەیان  و  بوون  خۆش 

الیەنانەی قەرز دەدەن بە واڵتانی دواکەوتوو، 

مەرجەکانیان زۆر زۆر قورسە لە ڕووی سیاسی 

و ئابوورییەوە. هەرێمی کوردستان کە دەوڵەت 

نییە، ناچارە قەرز لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان 

جاریش  هەندێک  قورسە.  مەرجیان  کە  بکات 

خۆی  چاکسازی  هەیە،  چاکسازییان  مەرجی 

خراپە.  کورمتەودادا  لە  چاکسازی  بەاڵم  باشە، 

بۆ منوونە؛ دەڵێن پارەی پشتیوانیی سووتەمەنی 

لە هەرێمی  نرخی سووتەمەنی  بۆیە  ببەن،  ال 

یان دەڵێن پشتیوانیی  کوردستان زیاد دەکات، 

خۆراک و بەشەخۆراکی مانگانە ال ببەن، ئەمانە 

لە  بەاڵم  دەبێت،  سوودیان  درێژخایەندا  لە 

خراپی  بەرەو  خەڵک  گوزەرانی  کورتخایەندا 

دەبات. واتە گرفتی هەرێم لەوەدا نییە قەرزی 

کە  ئەوەیە  بەڵکوو  نا،  یان  دەکەوێت  دەست 

ئەو  ناشزانرێت  دەداتەوە.  قەرزانە  ئەو  چۆن 

پارەیەی هەرێم قەرزی کردووە بۆچی قەرزی 

مەرجەکانی  چەندە،  قەرزەکە  بڕی  کردووە، 

وا  بۆیە  چەندە؟  سووەکەی  شێوازی  و  چین 

داهاتی  لە  سوود  هەرێم  حکومەتی  باشرتە 

بووەتەوە،  بەرز  نرخەکەی  کە  ببینێت  نەوت 

بکرێت،  چاکسازی  بکرێت،  فرەجۆر  داهات 

ڕوون  کە  قەرزکردن  بەر  بباتە  پەنا  نەک 

واڵت  کەم  و  دەبێت  کەڵەکە  قەرز  نییە. 
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بوارێکی  مەگەر  ببینێت،  لێ  سوودی  هەیە 

بیت  دڵنیاش  و  وەبەرهێنان  و  سرتاتیژی  وەک 

سوودی لێ دەبینیت، بەتایبەت کە سەرچاوەی 

دانەوەی قەرزەکەت نەوت بێت کە بەردەوام 

لە گۆڕاندایە.

قۆناغەدا  لەم  ئەحمەد  عەلی  یونس  د. 

ڕەت  کوردستان  هەرێمی  بۆ  قەرزکردن 

قەرز؛  لەبریی  پێویستە  وایە  پێی  و  دەکاتەوە 

بەهێزتر بکرێت و  فراوانرت و  نێوخۆ  ئابووریی 

کرا،  قەرز  ئەگەریش  ببەسرتێت.  بە خۆ  پشت 

لە  بکرێت  بارەوە  لە  لێکۆڵینەوەی  دەبێت 

ڕووی بڕی قەرز، کات، بڕی سوود، مەرجەکان، 

ئابووریی  دەبێت  واتە  تواناکان.  و  زیانەکان 

کوردستان لەوە دەربچێت پینە بکرێت. 

باس  جۆرە  بەم  هادی  مەهدی  دالوەر  د. 

لە ئاڵنگارییەکانی بەردەم هەرێم بۆ قەرزکردن 

دەکات: هەرێم ئەندامی ئای ئێم ئێف و بانکی 

کردووە  وای  ئەمەش  هەر  نییە،  نێودەوڵەتی 

وەک  و  بکات  دەرەکی  قەرزی  نەتوانێت 

دەوڵەت مامەڵە بکات. کاتێک هەرێم بیەوێت 

قەرزی دەرەکی بکات، لەبەردەم ئاڵنگارییەکی 

گەورەدا خۆی دەبینێتەوە و زۆر زۆر زەحمەت 

دارایی  سیستمی  بوونی  لێرەدا  بۆی.  دەبێت 

كاغەزە  متامنەپێکراوی  و  تۆکمە  بازاڕێکی  و 

داراییەکان زۆر پێویستە. بۆ منوونە؛ هەر کات 

دەتوانن  بیانەوێت؛  شارەوانی  و  حکومەت 

لەوێ گرێبەست بکەن و چەندیان بوێت قەرز 

قەرزی  لەبریی  نێوخۆیی  قەرزی  واتە  بکەن، 

لە  ئەمەش  بیکەیت،  ناتوانیت  کە  دەرەکی 

ڕێگای خستنەبازاڕی قەواڵە داراییەکان.

نادڵنیایی بەرانبەر بانک

و  دارایی  دۆخی  ناسەقامگیریی 

و  بانک  چەندین  مایەپووچبوونی  ئابووری، 

نەگەڕاندنەوەی پارەی لەدەستچووی هاواڵتییان 

و  هاواڵتییان  کردووە  وای  بانکانەدا،  لەو 

بە  متامنەیان  کەمرتین  بازرگانان  بەتایبەت 

یان  نەبن زۆربەی  ئامادە  و  بانکەکان هەبێت 

هەموو پارەکانیان لە بانکەکاندا دابنێن.

د. دالوەر مەهدی هادی متامنەی خەڵک 

سەرەکیی  و  گرنگ  هۆکارێکی  بە  بانک  بە 

و  دەبات  ناو  کۆمەڵگا  و  بانک  گەشەکردنی 

سەرجەم  و  کۆمەڵگا  ژیانی  بانک  دەڵێت: 

لە  دەکات. حکومەتیش  ئاسانرت  چینوتوێژەکان 

بانکەکان،  بە  خەڵک  متامنەی  دروستکردنی 

منوونە؛  بۆ  دەبینێت.  گەورە  زۆر  ڕۆڵێکی 

زۆر  ئاستێکی  تا  پێشکەوتووەکان  واڵتە  لە 

کە  دەکات  پارەیە  ئەو  گەرەنتیی  حکومەت 

بۆ منوونە  ئەمەش  دایانناوە،  بانکدا  لە  خەڵک 

٢٠٪ی  بانکێک  هەر  پێویستە  کە  بەوەی 

دابنێت،  ناوەندیدا  بانکی  لە  سەرمایەکەی 

تاکوو بەهەڵەدا نەچن و هەنگاوی مەترسیدار 

داناون؛  الی  خەڵک  پارەی  بەو  و  نەنێن 

خەڵک  جۆرە  بەم  نەکەن.  گەورە  سەرکێشیی 

دڵنیاییان هەیە سەبارەت بە پارە دانراوەکانیان 

بانکەکەش،  مایەپووچبوونی  حاڵەتی  لە  و 

حکومەت تا ئاستێکی زۆر گەرەنتیی پارەکەت 
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ڕۆڵی  حکومەت  پێویستە  وایە  پێم  دەکات. 

سەرەکیی هەبێت و لە پەرلەمانیش لیژنەیەک 

دامبەزرێت، بەبێ هیچ دەستوەردانێکی سیاسی 

و حزبی و بە شێوەیەکی تۆکمە، یاسای بانک 

ئەگەریش  بخرێت.  ڕێک  دارایی  سیستمی  و 

ئیرادەیەک هەبێت ئەم کارە ئاسانە، بەاڵم بەم 

دۆخە سیاسییەوە و لە ئێستادا زەحمەتە.

کێشە  بارەی  لە  ئەحمەد  عەلی  یونس  د. 

بە  متامنە  نەبوونی  و  ئێستا  داراییەکانی 

بانکەکان دەڵێت: هەرێمی کوردستان کێشەی 

پەیداکردنی  سەرچاوەی  هەیە،  زۆری  دارایی 

بەڕێوەبردن  عەقڵیەتی  نین،  زۆر  داهاتەکانی 

و  ئەکادیمی  داهاتەکان  خەرجکردنی  و 

بودجە  نەبوونی  هۆی  بە  نییە،  تەندروست 

لەژێر  هەمیشە  نییە،  ڕوون  دارایی  سرتاتیژی 

و  عێراقدایە  دارایی  سرتاتیژی  کاریگەریی 

سرتاتیژەدا.  ئەم  داڕشتنی  لە  نییە  بەشداریش 

بۆ  زۆری  گرفتی  ناوەندی  بانکی  نەبوونی 

هەیبووایە،  ئەگەر  کە  کردووە  دروست 

بۆرسەکەی  و  پێشکەوتووتر  ئابوورییەکەی 

فراوانرت دەبوو. بانکە بازرگانییەکامنان زۆربەی 

عێراقەوە.  ناوەندیی  بانکی  بە  پەیوەسنت  کات 

بانکی لە عێراق و هەرێمیش گرفتی  پڕۆسەی 

زۆری هەیە. بە پێی ڕاپۆرتەکان، ٨٩٪ی خەڵکی 

واتە  ناکەن،  بانکەکاندا  لەگەڵ  مامەڵە  عێراق 

و  هەڵدەگرن  ماڵەوە  لە  سامانەکانیان  و  پارە 

گەورە  گرفتی  ئەمە  کە  بازاڕەکانەوە  نایخەنە 

متامنەی  واتە  دەکات،  دروست  بانکەکان  بۆ 

نوێگەری  بانکەکانیش  کەمە.  زۆر  بانکی 

زۆریش  تەقلیدییەکەدان.  دۆخە  لە  و  ناکەن 

و  دەربچن  لۆکاڵییەوە  لە  بانکەکان  گرنگە 

و  بازرگانی  مامەڵە  تاکوو  نێودەوڵەتی،  ببنە 

بکەن  فراوانرت  و  گەورەتر  وەبەرهێنانییەکانیان 

پەیوەندیی  نێودەوڵەتییەکان  بانکە  لەگەڵ  و 

باشرت دروست بکەن، دەبێت هۆشیاریی بانکی 

وا  متامنەدروستکردن  بە  بە  و  بکرێت  زیاتر 

بکەن خەڵک پارەکانیان لە بانکەکان دابنێن و 

بە کەمکردنەوەی ڕۆتین و ئاسانکارییش هانی 

وەبەرهێنان بدرێت.

بانکی نیشتامن

هەرێمی  حکومەتی  ساڵێکە  چەند  ماوەی 

"بانکی  دروستکردنی  بۆ  کار  کوردستان 

کارەکانی  ئێستاشدا  لە  و  دەکات  نیشتامن" 

دروستکردنی بانکەکە و سەرپێخستنی لە کۆتا 

فەرمییەکانی  ڕاگەیەنراوە  پێی  بە  قۆناغیدایە. 

یەکێک  هەرێم،  حکومەتی  نۆیەمی  کابینەی 

ئێستا  حکومەتی  سەرەکییەکانی  ئامانجە  لە 

تەواوکردنی کارەکانی ئەم بانکەیە.

مەولوود سابیر؛ بەڕێوەبەری گشتیی بانکە 

وردەکارییەکانی  جۆرە  بەم  بازرگانییەکان، 

و  میدیا  فەرمانگەی  بۆ  نیشتامن  بانکی 

کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  زانیاریی 

بانکێکی  نیشتامن  بانکی  ڕوو:  خستووتە 

حکومییە، لەسەر فەرمانی سەرۆکی حکومەتی 

وەزیری  هاوکاریی  بە  کوردستان،  هەرێمی 

هەرێمی  حکومەتی  ئابووریی  و  دارایی 
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کار  بانکە  ئەو  دادەمەزرێت.  کوردستان 

دەکات بۆ ڕێکخستنەوەی بانکە حکومییەکان 

و بانکە بازرگانییەکان کە لە ئێستادا ژمارەیان 

٩٤ بانکە. هەوڵ دەدات ئەو بانکە هەموو ئەو 

کارگێڕییانەی کە لە بانکە حکومییەکاندا هەیە، 

بانکییە  کردارە  ئەو  هەروەها  بخاتەوە.  ڕێک 

بانکەکان  لە  ئێستادا  لە  کە  تەقلیدییانەی 

پەیڕەو دەکرێت، دەیەوێت نەمێنێت و بەڵکوو 

بانکەکانی  شانبەشانی  مۆدێرن  بانکێکی  ببێتە 

و  )ئەهلی(  تایبەتەكان  بانکە  وەکوو  دیکە 

سیستمی  بە  بەسرتاونەتەوە  کە  بانکانەی  ئەو 

بە زووترین کات  ئەلیکرتۆنی. هەوڵ دەدەین 

ناوەندیی  بانکی  بە  ببەستینەوە  بانکە  ئەو 

بۆ  دەرەوە،  بانکەکانی  بە  پاشان  و  عێراقی 

کە  بانکییانەی  کردارە  ئەو  هەموو  ئەوەی 

دەدەن،  ئەنجامی  پێشکەوتووەکان  بانکە 

بدەین.  ئەنجامی  نیشتامن  بانکی  لە  ئێمەش 

و  دارایی  وەزارەتی  لە  هەوڵەکان  هەموو 

ئێمە  کە  ئەوەیە  بۆ  وەزیران  ئەنجوومەنی 

خۆماڵی،  بانکێکی  خاوەن  ببینە  بتوانین 

پەرە  بتوانین  ئەوەی  بۆ  کوردستانی، حکومی، 

هۆکارێکیشە  و  بدەین  بانکییەکان  کردارە  بە 

هەرێمی  حکومەتی  بۆ  داهات  زیادکردنی  بۆ 

کوردستان، چونکە بە دروستکردنی ئەو بانکە، 

ڕێگەی  لە  دەرەکییەکان  حەواڵە  هەموو 

گەڕانەوەی  بە  و  دەکرێت  تایبەتەكان  بانکە 

حکومەت  بۆ  باش  داهاتێکی  حەوااڵنە؛  ئەو 

دەگەڕێتەوە.

سەرمایەی بانکی نیشتامن

نیشتامن،  بانکی  سەرمایەی  بە  سەبارەت 

بانکە  ئەو  سەرمایەی  دەڵێت:  سابیر  مەولوود 

٢٥٠ ملیار دینارە. لەو بڕە، ٢٥ ملیاری بە نەقد 

ناوەندیی  بانکی  لە  تایبەت  هەژمێرێکی  لە 

دانراوە،  کوردستان  هەرێمی  لقی  لە  عێراقی 

و  بازرگانییەکانە  بانکە  عەقاراتی  ملیار   ٢٢٥

خۆشبەختانەش ئەوە هەموو ڕێکارەکانی تەواو 

تەواو  سەرمایەکەمان  هەموو  ئێمە  واتە  بووە. 

کردووە و لە ئەنجوومەنی وەزیرانەوە نوورساو 

ئەوەی  بۆ  عێراقی  ناوەندیی  بانکی  بۆ  کراوە 

ڕێکاری پێویست بگرنە بەر بۆ تەواوکردنی ئەو 

بانکە  ئەو  سەرمایەی  چی  هەر  چونکە  بانکە، 

هەیە کە ٢٥٠ ملیار دینارە، هەمووی تەواو بووە. 

ئێمە چاوەڕێی بەغداین. هەر چی ڕێکار بووە 

ئێمە  کوردستان،  هەرێمی  بە  بووە  تایبەت  کە 

لەسەر  کارێک  هیچ  کردووە.  تەواو  هەموومان 

ئێمە هەموومان  نەماوە و  هەرێمی کوردستان 

تەواو کردووە. ئێمە پارێزەرمان هەیە بۆ ئەوەی 

ئەو کارە تەواو بکات و من چەند جارێک قسەم 

تەنیا  و  هێڵە  لەسەر  ئەویش  کردووە،  لەگەڵ 

بۆ ئەوەی ڕێکارە  ئاماژە بدرێت  ئەوە ماوە کە 

یاساییەکان تەواو بکرێن.

 بانکی نیشتامن، جێگرەوەی 

بانکی ناوەندی یان بانکەکانی هەرێم؟

ئایا  ئەوەی  بارەی  لە  سابیر  مەولوود 

لقەکانی  جێگرەوەی  دەبێتە  نیشتامن  بانکی 

بانکەکانی  یان  عێراق  ناوەندیی  بانکی 
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لە  ئەوەی  ناوەندی  بانکی  دەڵێت:  هەرێم، 

بەغدا  بە  تایبەتە  هەیە  کوردستان  هەرێمی 

و پەیوەندیی بە هەرێمی کوردستانەوە نییە، 

هەرێمی  لقی  عێراقی  ناوەندیی  بانکی  واتە 

ناوەندیی  بانکی  منوونە؛  بۆ  کوردستان. 

پەیوەندیی  ئەوە  سلێامنی،  لە  هەرێم 

لە  ئێمە  نییە.  بازرگانییەکانەوە  بانکە  بە 

هەر  هەیە،  بانکامن   ٩٤ کوردستان  هەرێمی 

واتە  بازرگانییەکانن،  بانکە  بە  سەر  )٩٤(یان 

بە  سەر  حسابییەوە  و  کارگێڕی  ڕووی  لە 

وەکوو  ئێمە  بێگومان  بازرگانییەکانن.  بانکە 

بانکە  ئەو  کوردستانیش  هەرێمی  حکومەتی 

کە دادەمەزرێت، دەبێتە جێگرەوەی هەموو 

کوردستان،  هەرێمی  لە  دیکە  بانکەکانی 

خۆیان  ئیشوکاری  تایبەتەكانیش  بانکە  بەاڵم 

ناوه ندیی  بانكی  له الیه ن  بانكه   ئه و  دەکەن. 

عێراقی فیدڕاڵ ڕێگه  و مۆڵه تی كاركردنی پێ 

له مه ودوا  نیشتامن  بانكی  كه واته   ده درێت، 

ده بێته  ئه ندام له  بانكی ناوه ندیی عێراق. دیاره  

بانكی ناوه ندیی عێراقی سااڵنه  كۆبوونه وه یان 

هه یه  و تێیدا ده ستپێشخه رییان هه یه ، یه كێك 

به و  پاره یه   پێدانی  ده ستپێشخه رییانه ش  له و 

بۆ  ناوه ندین،  بانكی  به   سه ر  کە  بانكانه ی 

بده ن،  هاواڵتییانی  به   پێشینه   وه ك  ئه وه ی 

پێشینه ی  فه رمانبه ران،  پێشینه ی  لەوانەش: 

پێشینه ی  و  كشتوكاڵی  پێشینه ی  خانووبەرە، 

پیشه سازی، قه رزی نیشته جێكردن؛ کە ئەوانە 

هەوڵ  ئێمە  بۆیە  دەگرێت،  لەخۆ  هەمووی 

دەدەین کە بە زووترین کات ئەو بانکە تەواو 

بێت بۆ ئەوەی بتوانین سولفه یه ك وه ربگرین 

ئەو  پێی  بە  عێراقی  ناوەندیی  بانکی  لە 

لە کوردستان  ئەوەی  بۆ  ڕێنامییانەی هەیانە، 

به  هۆیه وه   و  بکەینەوە  پێشینەکان  بتوانین 

دەمانەوێت  ئێمە  بن.  سوودمه ند  هاواڵتییان 

بەسرتاونەتەوە  تایبەتەکان  بانکە  چۆن  وەک 

نیشتامنیش  بانکی  جیهانییەکان،  بانکە  بە 

بانکە جیهانییەکان. ببەسرتێتەوە بە 

دڵنیایی خەڵک بە بانکی نیشتامن

بانکی  بە  خەڵک  دڵنیایی  بە  سەبارەت 

بۆ  حکومەت  هەوڵەکانی  و  نیشتامن 

سابیر  مەولوود  متامنەیە،  ئەو  دروستکردنی 

ئاماژە بەوە دەکات: ئاستی دڵنیایی له م بانكه  

١٠٠٪ ده بێت، وه كوو پێشرتیش ئاماژەمان بۆ 

كرد سه رمایه كه ی ٢٥٠ ملیار دیناره ، كه  خودی 

قه باره ی ئه و سه رمایه یه  دڵنیاییه  و حكومه تی 

 ٪١٠٠ شێوه   هه مان  به   كوردستان  هه رێمی 

پشتیوانیی لێ ده كات كه  ئه مه ش زۆر گرنگه  

چونکە  شێوه یه ،  له م  پڕۆسه یه كی  و  كار  بۆ 

مەبەستیەتی  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی 

بەردەوام  چونکە  دامبەزرێت،  بانکە  ئەو  کە 

لە  وەک  زیاترە  حکومی  بانکی  لە  دڵنیایی 

واقیعی  سەر  بێینە  ئەگەر  تایبەت،  بانکی 

ده كه ین  هاواڵتییان  له   داوا  لێره وه   کارکردن. 

و  ده كرێته وه   بانكه   ئه م  كاتێك  له مه ودوا 

بانكه   له و  پاره كانیان  ده بێت،  ده ستبه كار 

دابنێن، چونكه  پاره كانیان مسۆگه ر و پارێزراو 
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هیچ  ده ده ین  هه وڵ  له مه ودوا  و  ده بێت 

ڕانه گیرێت،  بانكه كان  له   نه ختینه یی  كارێكی 

بانكه كاندا  له   كه   نه ختینه یه ك  هه ر  به ڵكوو 

بدرێته وه .  به  هاواڵتییان  هه بێت؛ وه ك خۆی 

ده ستبه كاربوونی  و  ته واوبوون  له دوای  ئێمه  

دووه مامن  هه نگاوی  و  كار  نیشتامن،  بانكی 

و  به سیستمكردن  له   ده بێت  بریتی 

بانكی.  سیستمی  بەئەلیكرتۆنیكردنی 

ئاشكرایه  ئێمه  له  هه رێمی كوردستان خاوه نی 

بانكه كانین،  ته كنه لۆژیای  به ڕێوه به رایه تیی 

بانك   ٢٢ نزیكه ی  کوردستان  هەرێمی  لە  كه  

كاری  بۆیه   به سرتاونه ته وه ،  سیستمه   به و 

به ستنه وه ی  له   ده بێت  بریتی  ئێمه   دووه می 

به غداوە،  به   كراون  به  سیستم  بانكانه ی  ئه و 

به غدا،  به   سیستمه   ئه و  به ستنه وه ی  چونكه  

واته  به ستنه وه ی به  سیستمی هه موو جیهان، 

ببێته   نیشتامن  بانكی  ده مانه وێت  هاوكات 

بانكێكی ئه لیكرتۆنی، ئه وكات ده كرێت كارت 

بدرێت  كوردستان  هه رێمی  هاواڵتییانی  به  

و له  ناوه وه  و ده ره وه ی هه رێمی كوردستان 

به كاری بهێنن و سوودی لێ وه ربگرن.

لەنێوان "بانکی نیشتامن" و بانکی ناوەندیدا

دەکات  بەوە  ئاماژە  سابیر  مەولوود 

حکومەتی بەغداد ڕەزامەندیی تەواوی لەسەر 

دەڵێت:  و  دەربڕیوە  بانکەکە  دامەزراندنی 

ڕەزامه ندیی  فیدراڵ  عێراقی  حكومه تی 

و  داوه   نیشتامن  بانكی  كردنه وه ی  له سه ر 

ڕێكاره كان  ته واوكردنی  له   ڕژده   زۆریش 

ڕێکارەکان  بانكه كه .  ده ستبه كاربوونی  و 

دانابوو  ئێمەیان  بۆ  سەرەتادا  لە  کە  ئەوەی 

مەرجی  هەندێک  بەاڵم  کرد،  تەواومان  زوو 

ئەوانیشامن  دانا  ئێمە  لەسەر  دیکەشیان 

کە  نەماوە  ڕێکارێک  هیچ  ئێستا  کرد.  تەواو 

نەکرابێت  جێبەجێ  کوردستان  هەرێمی  لە 

چاوەڕێ  ئێمە  بانکە.  ئەو  دامەزراندنی  بۆ 

دوای  و  بێت  تەواو  دامەزراندنەکە  دەکەین 

بانکە  ئەو  ڕێکخستنی  هەیکەلی  ئێمە  ئەوە 

لەالی خۆمانەوە دادەمەزرێنین و دەستبەکار 

دەبین.

ئەحمەد ڕەتی دەکاتەوە  یونس عەلی  د. 

بانکی  ناوی  بە  هەبێت  شتێک  ئابووریدا  لە 

ناوی  بە  نییە  شتێکامن  دەڵێت:  و  نیشتامن 

هەموو  لە  هەیە  ئەوەی  نیشتامنی،  بانکی 

ناوەندی،  بانکی  دەوترێت  پێی  واڵتێکدا 

بانکی  و  تایبەمتەند  بانکی  بازرگانی،  بانکی 

هیی  ناوەندییە  بانکی  ئەوەی  ئیسالمی. 

لەالیەن  بەڕێوەبردنەکەشی  و  حکومەتە 

بانکە  ئەم  سەرەکیی  ئەرکی  حکومەتەوەیە، 

نەختینەی  خستنەڕووی  بەڕێوەبردنی 

ئابووری،  ڕێکخستنی  و  ئاڕاستەکردن  واڵت، 

شتێکی  چەند  و  هەڵئاوسان  چارەسەرکردنی 

دیکەیە. بانکی ئیسالمییش ڕوونە کە بە سوود 

ئامانجە  بازرگانییش  بانکی  ناکات،  مامەڵە 

بە  پەیوەستە  بەاڵم  قازانجە،  سەرەکییەکەی 

و  نەختینەوە  ڕووی  لە  مەرکەزییەوە  بانکی 

بۆ  دابنێن  ناوەندی  بانکی  لە  پارە  لە  بڕێک 
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بانکە  لە  هاواڵتییانەی  ئەو  پارەی  دڵنیایی 

هەیە  تایبەمتەندیش  بانکی  بازرگانییەکەن. 

کە ئامانجی سەرەکیی گەشەکردنی ئابوورییە 

یان  کە هەیە پیشەسازییە، هەیە کشتوکاڵییە 

بواری دیکە. ئامانجی ئەم بانکە یارمەتیدانی 

ئەو پڕۆژانەیە کە قازانجی نیشتامنییان زۆرە، 

لە  بدەنەوە  قەرزەکانیان  نییە  توانایان  بەاڵم 

کاتی خۆیدا، بەاڵم پڕۆژەکانیان ماوەدرێژە.

سیناریۆ و پێشنیارەكان

ئابووری  و  دارایی  بواری  پسپۆڕانی 

ڕاپۆرتە  و  کوردستان  هەرێمی  لە 

جار  چەندین  نێودەوڵەتییەکانیش 

هەرێم  ئابووریی  بارەی  لە  هۆشدارییان 

چەند  و  داوە  داراییەکەیەوە  دۆخە  و 

یونس  د.  ڕوو.  خستووەتە  سیناریۆیەکیشیان 

سیناریۆکانی  بە  سەبارەت  ئەحمەد  عەلی 

بانک  بواری  لە  کوردستان  هەرێمی  بەردەم 

پێویستە هەرێمی کوردستان  دەڵێت: سەرەتا 

بازرگانییەکانی  بانکە  ئاستەکان  هەموو  لە 

ئیسالمییەکان  بانکە  بە  بایەخ  بکات،  چاالک 

پەرەسەندندان.  لە  ئێستادا  لە  چونکە  بدات، 

وەزارەتی دارایی لە هەندێک واڵت تا ئاستێک 

بانکی  کارەکانی  شوێنگرەوەی  ڕێژەیی  بە  و 

هەندێک  دراوی  لەسەر  بۆیە  ناوەندییە، 

وەزارەتی  یان  دارایی  وەزیری  واژۆی  واڵت 

وەزارەتی  چاالککردنی  واتە  هەیە،  داراییش 

بۆ  کاتی  شوێنگرەوەیەکی  دەبێتە  دارایی 

هەرگیز  بەاڵم  ناوەندی،  بانکی  کارەکانی 

جێگرەوەی نییە، تەنها ئەوەیە دەکرێت وەک 

هەرێمی  بکرێت.  لێ  چاوی  سیناریۆیەک 

کوردستان تاکوو شەفاف بێت، گەندەڵی کەم 

سیاسەتی  و  بکات  ڕوونرت  داهات  بکاتەوە، 

دەتوانێت  ئاستێک  تا  بێت،  دیارتر  دارایی 

نەبوونی  خراپەکانی  کاریگەرییە  بکات  وا 

بانکی ناوەندی کەم ببنەوە. دەتوانێت لەژێر 

عێراق  ناوەندیی  بانکی  سیاسەتی  چەتری 

کار بکات بە سوودوەرگرتن لەو خااڵنەی کە 

خزمەتی هەرێم دەکەن. 

بانکی  نەبوونی  بۆ  سیناریۆ  خراپرتین 

سیاسەتی  و  بڕیار  کە  ئەوەیە  ناوەندی 

بۆ  بگەڕێتەوە  هەرێم  دارایی  و  نەختینەیی 

ژینگەی  و  دۆخ  ڕەچاوکردنی  بەبێ  ناوەند، 

چونکە  کوردستان،  هەرێمی  کارکردنی 

لە  دەکات  کار  بیانی  وەبەرهێنەرێکی  کە 

دامەزراوە  بە  پەیوەستە  بۆرسەش  بۆرسەدا، 

بانکی  کە  داراییەکانەوە  و  نەختینەیی 

زۆر  متامنەیەکی  و  لەوانە  یەکێکە  ناوەندی 

دروست دەکات، بەاڵم کاتێک بانکی ناوەندی 

کاتە  ئەو  نەبێت،  چاالکت  بۆرسەیەکی  و 

سوودمەند  ناتوانن  بیانی  وەبەرهێنەرانی 

هەن  کوردستاندا  لە  کە  ئۆفەرانەی  لەو  بن 

وەبەرهێنی  لە  سوود  ناتوانێت  هەرێمیش  و 

بیانی وەربگرێت، کە ئەمەش خاوبوونەوە و 

ئابووری بەدوای خۆیدا دەهێنێت و  الوازیی 

ناوەندی  بانکی  بڕیارەکانی  چاوەڕێی  ناچارە 

بێت.
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بەرایی  

درۆکردن وەک ڕەفتارێکی مرۆیی و لەسەر 

لەناو  مرۆڤەکان،  نێوان  پەیوەندیی  ئاستی 

نارشین  ڕەفتارێکی  وەک  جڤاتێکدا  هەموو 

سەرەتای  لە  هەر  و  دەکرێت  وێنا  بێزراو  و 

تر  بابەتێکی  هەر  وەک  سەرەتاکانیشەوە 

لە  بووە.  قسەلەسەرکردن  و  تێڕامان  جێگای 

نێوان  پەیوەندیی   ،)policy( سیاسەتدا  کایەی 

مشتومڕئامێزە  پەیوەندییەکی  درۆ  و  سیاسەت 

و هەندێک سیاسەت وەک کردەیەکی پڕ درۆ و 

فڕوفێاڵوی دەبینن و لەم سۆنگەیەشەوە خۆیان 

چ  )سیاسەت  سیاسەت  لە  دەگرن  دوورەپەرێز 

کایەیەکی  وەک  چ  و  چاالکی  و  کردە  وەک 

چاالکییەکی  وەک  هەندێکیش  مەعریفییش(، 

فەرمانڕەوایی  هونەری  و  جوامێرانە  مرۆیی 

لە کایەی  پێیان وایە درۆکردن  لێی دەڕوانن و 

مرۆیی  تری  کایەیەکی  هەر  وەک  سیاسەتدا 

لە  دەکرێت  و  ڕێگەپێدراوە  سنوورێکدا  لە 

سیاسەتیشدا "درۆی سپی" و "درۆی سرتاتیژی" 

ئەوەی  بەاڵم  بکرێت)1(.  جوامێرانە"  "درۆی  و 

بابەتێکی  وەک  و  نەکراوە  لەسەر  قسەی 

لە  درۆکردنە  ماوەتەوە،  نەبراو  بۆ  دەست 

جڤاتی نێودەوڵەتی و لەسەر ئاستی پەیوەندیی 

دەوڵەتان  درۆکردنی  واتە  دەوڵەتاندا،  نێوان 

لێرەوە  یەکرتیدا.  لەگەڵ  دەوڵەمتەداران  و 

کتێبەی  ئەم  بایەخی  و  بابەتە  ئەم  گرنگیی 

هەوڵێکە  کە  دەردەکەوێت،  شایمەر"  "مێر 

لە  درۆکردن  و  درۆ  تیۆریزەکردنی  ئاقاری  بە 

داڕشتنی  و  نێودەوڵەتیدا  سیاسەتی  کایەی 

لەم  تێڕامان  بۆ  بیردۆزییە  چوارچێوەیەکی 

بابەتە.

دەکەن؟  درۆ  سەرکردەکان  "بۆچی 

سیاسەتی  و  درۆکردن  بارەی  لە  ڕاستییەکان 

ناونیشانێکی  نێودەوڵەتییەوە)2("، 

بیریاری  کتێبەکانی  لە  یەکێک  سەرنجڕاکێشی 

ئەمەریکایی "جۆن ج. مێرشایمەر"ە و هەوڵێکی 

بارەی  لە  قسەکردن  پێناو  لە  بیریارەیە  ئەم 

درۆکردنەوە لە کایەی سیاسەتی نێودەوڵەتیدا. 

لەالیەن   2011 ساڵی  کتێبەکە  یەکەمی  چاپی 

واڵتە  لە  و  ئۆکسفۆردەوە  زانکۆی  چاپخانەی 

ئینگلیزی  زمانی  بە  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی 

باڵو کراوەتەوە. لەالیەن پڕۆفیسۆر دکتۆر غانم 

ڕامیارییەکان  زانستە  مامۆستای  ئەلنەجاڕ؛ 

وەرگێڕدراوەتە  کوەیتیشەوە،  زانکۆی  لە 

لەالیەن   2016 ساڵی  و  عەرەبی  زمانی  سەر 

ئەنجوومەنی نیشتامنی بۆ ڕۆشنبیری و هونەر 

دووتوێی  لە  و  کوەیتەوە  واڵتی  ئەدەبیاتی  و 

183 الپەڕەدا باڵو کراوەتەوە)3(.

جۆن  پڕۆفیسۆر  کتێبەکە،  نووسەری 

نیویۆرک  لە   1947 ساڵی  مێرشایمەر،  ج. 

زانستە  مامۆســـتای  ساڵە  چل  بووە،  لەدایک 

بیریارێکی  و  شیکاگۆ  زانکۆی  لە  ڕامیارییەکانە 

چاالک و کلیلی کایەی سیاسەتی نێودەوڵەتییە. 

و  لێکۆڵینەوە  و  وتار  چەندین  خاوەنی 

سیاسەتی  مەرگەساتی  لەوانە:  گرنگە،  کتێبی 

سیاسەتی  و  ئیرسائیلی  لۆبی  زلهێزەکان، 

هاوبەشی  بە  یەکگرتووەکان؛  واڵتە  دەرەکیی 

بە  سەر  مێرشایمەر  واڵت.  ستیڤن  لەگەڵ 

لەنێو  و  )Realism(ە  ڕیاڵگەرایی  قوتابخانەی 

تەوژمی  لەسەر  قوتابخانەیـــــەشدا  ئەم 

 )Offensive Realism( هێرشبەر  ڕیاڵگەرای 

دێتە ئەژمار.
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درۆکردن لە سیاسەتی نێودەوڵەتیدا

درۆکردن  کە  دا  بەوە  ئاماژەمان  پێشرت 

بابەتێکی  نێودەوڵەتیدا  سیاسەتی  کایەی  لە 

"مێرشایمەر"  هەوڵەی  ئەم  و  دەستلێنەدراوە 

نووسەر  بوارەدا.  لەو  دادەنرێت  بە سەرەتایەک 

و  ڕوون  شێوازێکی  بە  و  تەنکەڵەدا  کتێبێکی  لە 

ڕەوان هەوڵی داڕشتنی چوارچێوەیەکی شیکاری 

لە  درۆ  بابەتی  تیۆریزەکردنی  پێناو  لە  دەدات، 

سیاسەتی نێودەوڵەتیدا و چەند بیروبۆچوونێکی 

بنەڕەتییەکانی  الیەنە  بارەی  لە  بیردۆزی 

ئەوەی  سەرەڕای  دەخات.  سەرڕێ  بابەتەکەوە 

ناوەندێکی  لە  و  ئەکادیمییە  کەسێکی  ئەو  کە 

ئەکادیمیدا کار دەکات، کەچی شێوازی نووسینی 

کایەکە  خوێنەرێکی  هەموو  ڕەوانە،  جۆرێک  بە 

و دەرەوەی کایەکەش وەکوو یەک لێی تێدەگەن 

و کارلێکی لەگەڵدا دەکەن.

مێرشایمەر  هەوڵەی  ئەم  دەستپێکی 

 ،2003 ساڵی  سەرەتاکانی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە  جەنگی 

لە  ئەمەریکا  درۆکانی  و  عێراق  بەرانبەر 

دەکاتە  جەنگەدا  بەو  ڕەوایەتیدان  پێناو 

واڵتە  وایە  پێی  نووسەر  باسەکەی.  دەروازەی 

هەنجەتەکانی  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی 

بونیاد  بناغەی درۆ  لەسەر  داگیرکردنی عێراقی 

نابوو.

ناوەرۆکەکەشی  و  کتێبەکە  بابەتی 

ئەم  هۆکاری  ڕەنگە  و  سەرنجڕاکێشە 

و  تێڕوانین  ئەو  سەرنجڕاکێشییەش 

بارەی  لە  نووسەر  کە  بن  تەرزەبۆچوونانە 

نێودەوڵەتیدا  سیاسەتی  لە  درۆکردنەوە 

ئەوە  بەڵگەی  مێرشایمەر  ڕوو:  دەیخاتە 

هەندێک  سەرکردەکان  وا  کە  دەهێنێتەوە 

ئەوەی  بۆ  هەیە  سرتاتیژییان  هەنجەتی  جار 

و  تر  دەوڵەتانی  لەگەڵ  هەم  بکەن،  درۆ 

درۆی  واتە  خۆشیاندا،  گەلەکەی  لەگەڵ  هەم 

نییە،  هەڵە  کارێکی  هەمیشە  نێودەوڵەتی 

بەرچاوڕوونیی  دەرەنجامی  جار  زۆر  بەڵکوو 

درۆکردن  جاریش  هەندێک  و  سەرکردەکانە 

پێویستە، نەک هەر ئەمە، بەڵکوو لە هەندێک 

بارودۆخدا درۆکردن کارێکی فەزیلەمتەندانەیە 

 .)٤()virtuous(

ئەنجامگیرییە  لە  تر  یەکێکی 

پێی  کە  ئەوەیە  مێرشایمەر  ورووژێنەرەکانی 

کەمرتین  دیپلۆماتکاران  و  دەوڵەمتەداران  وایە 

چەندە  هەر  دەکەن،  یەکرتیدا  لەگەڵ  درۆ 

سیاسەتی  لە  کە  دەردەکەوێت  وا  سەرەتا 

ئاسایی  ڕەفتارێکی  درۆکردن  نێودەوڵەتیدا 

لە  کاتێک  کەچی  یەکرتیدا،  لەگەڵ  دەوڵەتانە 

بابەتەکە دەکۆڵیتەوە، بۆت ڕوون دەبێتەوە کە 

بەو شێوەیە نییە و ڕێژەی درۆکردنی دەوڵەتان 

لەگەڵ یەکرتیدا زۆر کەمە)5(.

سەرەکییەکان پرسیارە 

کتێبەکەی  سەرەکیی  )إشكالية(ی  گیروگاز 

لە  درۆ  واتە  نێودەوڵەتییە،  درۆی  مێرشایمەر 

سیاسەتی نێودەوڵەتیدا و سێرەی رشۆڤەکانیشی 

چوار پرسیاری سەرەکی دەگرێتەوە:

جۆری ئەو درۆ نێودەوڵەتییانە چین   .1

کە سەرکردەکان دەیانکەن؟

دەکەن؟  درۆ  سەرکردەکان  بۆچی   .2

لۆژیکی و سرتاتیژییانە چین کە  ئەو هەنجەتە 

لەپشت هەر جۆرێک لە جۆرەکانی درۆکردنەوە 

سوودە  ئەو  بەدیاریکراوی،  وەستاون؟ 
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چین،  درۆکردن  چاوەڕوانکراوانەی 

دەنێن  سەرکردەکانەوە  بە  پاڵ  کە 

بۆ وەها ڕەفتارێکی نارشین؟

چین  بارودۆخانە  ئەو   .3

درۆ  جۆرێکی  دەکەن  وا  کە 

کەمرت  یان  زیاتر  کردنی  ئەگەری 

بێت؟  

شاراوەکانی  تێچووە   .4

چەند  تا  و  چین  درۆکردن 

سیاسەتی  لەسەر  کاریگەری 

دەوڵەت  دەرەکیی  و  ناوخۆیی 

تر:  دەربڕینێکی  بە  دادەنێن؟ 

درۆی  نەرێنییەکانی  الیەنە 

نێودەوڵەتی چین؟

گریامنەییەکان وەاڵمە 

ئەو گریامنانەدا  لەنێو     

کە مێرشایمەر لە کتێبەکەیدا 

پرسیارە  وەاڵمی  لە  و 

دەیخاتە  سەرەکییەکاندا 

گریامنەیان  پێنج  ڕوو، 

و  سەرەکین  گریامنەی 

بەپوختی  خوارەوە  لە 

دەیانخەینە ڕوو:

زۆرە،  جۆری  نێودەوڵەتی  درۆی   .1

و  دەوڵەتان  نێوان  درۆی  گرنگرتینیان  بەاڵم 

ئەو درۆیانەیە کە سەرکردەکان لەگەڵ گەالنی 

خۆیاندا دەیانکەن.

درۆی  کاتێک  سەرکردەکان  بەزۆری   .2

وا  کە  نییە  ئەوە  لەبەر  دەکەن،  نێودەوڵەتی 

بەڵکوو هۆکاری سرتاتیژی  یان گەندەڵن،  الواز 

و لۆژیکی لەپشت درۆکردنەکەیانەوە هەیە.

 .3

سەرکردەکان  بۆ مەیلی 

وەک  زیاترە  خۆیاندا  گەالنی  لەگەڵ  درۆکردن 

دەیکەن.  تردا  دەوڵەتانی  لەگەڵ  لەوەی 

خۆیاندا  گەلی  لەگەڵ  درۆ  ئەوەندەی  واتە 

تردا  دەوڵەتانی  لەگەڵ  ئەوەندە  دەکەن، 

دەوڵەتە  لە  بەتایبەتی  ئەمەش  نایکەن، 

یەکگرتووەکانی  واڵتە  وەک  دیموکراسییەکانی 

ئەمەریکادا دەردەکەوێت.
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درۆی  جۆری  مەترسیدارترین   .4

کە  درۆیانەن  جۆرە  ئەو  نێودەوڵەتی 

سەرکردەکان لەگەڵ گەلی خۆیاندا دەیانکەن.

5.   لەبەر ئەوەی ئەمەریکا دەوڵەتێکی 

تەڤڵیهەڤی  و  بێشومارە  هێزێکی  خاوەن 

سەرکردەکانی  بەزۆری  بووە،  جیهان  سەراپای 

و  دەبنەوە  سەخت  هەڵوێستی  ڕووبەڕووی 

درۆکردن لەگەڵ دەوڵەتانی تر و لەگەڵ گەلی 

خۆیشیاندا پاڵنەری بەهێزی دەبێت.

کتێبەکە پەیکەری 

بەشی  هاتووە:  پێک  بەش  نۆ  لە  کتێبەکە 

یەکەم تەرخان کراوە بۆ ناساندن و پێناسەکردنی 

چەمکی درۆکردن، لەبەشی دووەمدا جۆرەکانی 

هەروەها  ڕوو،  خراونەتە  نێودەوڵەتی  درۆی 

و  سرتاتیژی  درۆی  لەنێوان  کراوە  جیاوازی 

سرتاتیژی  درۆی  لەسەر  سێرە  و  کەسیدا  درۆی 

گیراوەتەوە و پێنج جۆر درۆی سرتاتیژی لە یەکرت 

و  سێیەم  بەشی  لە  هەریەکە  کراونەتەوە.  جیا 

تەرخان  حەوتەم  و  شەشەم  پێنجەم  و  چوارەم 

کراوە بۆ باسکردنی جۆرێکی درۆی سرتاتیژی و 

لە هەر بەشێکدا جگە لە باسکردن و ناساندنی 

جۆری درۆکە، وەاڵمی دوو پرسیاری سەرەکییش 

دەداتەوە: "بۆچی و لە چ کاتێکدا هەر جۆرێک 

هەشتەم  بەشی  دەکرێن؟".  درۆ  جۆرانەی  لەم 

تەرخان کراوە بۆ الیەنی نەرێنی و ئەو زیانانەی 

لە  دەبن.  پەیدا  درۆوە  جۆرێکی  هەر  لە  کە 

کورتەتاوتوێیەکی  کۆتاییدا  و  نۆیەم  بەشی 

سیاسەتی  بە  سەبارەت  مشتومڕانە  ئەم  واتای 

دەرەکیی ئەمەریکا و سەبارەت بە خودی واڵتە 

یەکگرتووەکانی ئەمەریکا بە شێوەیەکی گشتی 

کراوە.

درۆکردن چییە؟

باس  هەر  گرنگی  و  سەرەتا  هەنگاوی 

چەمکە  پێناسەکردنی  توێژینەوەیەک،  و 

توێژینەوەکەیە  یاخود  باس  سەرەکییەکانی 

تووشی  خوێنەر  پێناسەکردنە؛  ئەم  بەبێ  و 

ڕێلێتــــێکچوون  و  هزری  پەرتەوازەیی 

مـــــێرشایمەر  سۆنگەیەوە،  لەم  دەبێت. 

بۆ  دەکات  تەرخان  کتێبەکەی  یەکەمی  بەشی 

کتێبەکەی  سەرەکیی  چەمکی  پێناسەکردنی 

جیاکردنەوەی  پاشان  و  درۆکردنە  چەمکی  کە 

واتادا  لە  کە  چەمکــــانەی  لەو  چەمکەکە 

لێوەی نزیکن.

جیاوازی  مێرشایمەر  سەرەتاوە  لە 

و  پێکهێنان)7(  و  درۆکردن)6(  لەنێوان  دەکات 

لەژێر  هەرسێکیشیان  و  پەردەپۆشکردن)8(دا 

ناوی فریوداندا)9( کۆ دەکاتەوە، واتە فریودان 

لە سێ بەش پێک دێت، ئەوانیش: درۆکردن و 

پێکهێنان و پەردەپۆشکردنە، هەروەها فریودان 

ڕاستبێژییە)10(.  و  ڕاستگۆیی  پێچەوانەی 

پێناسە  چەمکانە  لەو  هەریەکێک  نووسەر 

دەخاتە  نێوانیشیان  جیاوازیی  و  دەکات 

کلیلی  چەمکی  باسی  سەر  دێتە  کاتێک  ڕوو. 

کتێبەکەی کە درۆکردنە، مێرشایمەر بەم جۆرە 

"درۆکردن  دەکات:  بۆ  درۆکردمنان  پێناسەی 

قسەیەک  کەسێک  کاتێک  لەوەی  بریتییە 

یان  نییە  ڕاست  قسەکەی  دەزانێت  دەکات، 

بەاڵم  هەیە،  قسەکەی  ڕاستیی  لە  گومانی 

ئومێدی وایە کەسانی تر بە ڕاستی بزانن. درۆ 

خەڵەتاندن  ئامانجی  بە  ئەرێنییە،  کردارێکی 

دیاریکراو  گوێگرانێکی  فریودانی  یان 

داڕێژراوە. درۆکــــــردن دەکرێت بریتی بێت 
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لە دروستکردنی چەند ڕاستییەک کە کەسەکە 

ئینکارکردنی  یان  )درۆیە(،  هەڵەیە  دەزانێت 

چەند ڕاستییەک کە کەسەکە دەزانێت ڕاستە. 

جگە لەمە، درۆکردن تەنها پەیوەست نییە بە 

دیاریکراوەوە،  ڕاستییەکەی  ڕاستێتیی)11( چەند 

لە  بێت  بریتی  دەکرێت  درۆکردن  بەڵکوو 

بە  ڕاستییەک  چەند  ناڕاستانەی  ڕێکخستنێکی 

چیرۆکێکی  یان  بەسەرهاتێک  وتنی  مەبەستی 

دەکات  درۆ  کەسێک  بەدیاریکراوی،  خەیاڵی. 

دەهێنێت  بەکار  ڕاستییەک  چەند  کاتێک 

-تەنانەت ڕاستییە دروستەکانیش-، تاکوو ئەوە 

کاتێکدا  لە  ڕاستە،  شتێک  وا  کە  بگەیەنێت 

دەزانێت کە وا ئەو شتە ڕاست نییە. لەم جۆرە 

بەرەو  گوێگر  بەمەبەست  درۆکار  حاڵەتانەدا 

ئەوەی  بەبێ  دەبات،  هەڵە  ئەنجامگیرییەکی 

هەڵەیە  ئەنجامگیرییە  بەو  ئاماژە  بەڕاشکاوی 

بکات)12(". 

جۆرەکانی درۆی نێودەوڵەتی

نێودەوڵەتیدا  سیاسەتی  بواری  لە 

سەرکردەکان دەتوانن حەوت جۆر درۆ بکەن، 

هەیە  نێودەوڵەتی  درۆی  جۆر  حەوت  واتە 

دیاریکراوی  ئامانجێکی  جۆرێکیشان  هەر  و 

پێنج  مێرشایمەر،  گوێرەی  بە  پشتەوەیە.  لە 

جۆری یەکەمیان درۆی سرتاتیژین و ئامانج لە 

نەتەوەییە،  بەرژەوەندیی  بەدیهێنانی  کردنیان 

)شەشەم  کۆتاییشە  جۆرەکەی  دوو  چی  هەر 

و حەوتەم(؛ درۆی خۆپەرستانەن و ئامانج لە 

کەسێکی  بەرژەوەندیی  بەدیهێنانی  کردنیان 

ئەم  بۆیە  کەسێکە.  کۆمەڵە  یان  دیاریکراو 

دوو جۆرە درۆیە هیچ بەهایەکی سرتاتیژییان 

بەاڵم  نادوێت،  بارەیانەوە  لە  نووسەر  و  نییە 

دەکات  باس  بەدرێژی  یەکەمیان  جۆری  پێنج 

کتێبەکەی  بەشێکی  جۆرێکیشیان  هەر  بۆ  و 

خوارەوە  لە  ئێمەش  دەکات.  تەرخان  بۆ 

و  دەناسێنین  بەکورتی  جۆرەکە  حەوت  هەر 

دەیانخەینە ڕوو:

Lying be�( درۆی نێوان دەوڵەتان  .1

)tween states

درۆکردنی  یاخود  دەوڵەتان  نێوان  درۆی 

ئەو  تردا،  دەوڵەتێکی  لەگەڵ  دەوڵەتێک 

درۆیەیە کە ڕاستەوخۆ ئـــاڕاستەی دەوڵەتانی 

بەدیهێنانی  ئامانــــجی  بە  دەکرێت،  تر 

درۆکەر  دەوڵەتی  بۆ  سرتاتیژی  زاڵبوونی 

بارودۆخی  باشبوونی  لە  ڕێگریکردن  یان 

دەوڵەتی بەرانبەر لەسەر حســــابی دەوڵەتی 

درۆکەر. ئەم جۆرە درۆیە عادەتەن ئاڕاستەی 

هەندێک  بەاڵم  دەکرێت،  نەیار  دەوڵەتانی 

هاوپەیامنەکانیشیاندا  لەگەڵ  دەوڵەتان  جار 

دەیانکەن.

fear monger�( ترس  ورووژاندنی   .2

)ing

لەگەڵ  سەرکردەکان  درۆیە  جۆرە  ئەم 

پرسێکی  بە  تایبەت  دەیکەن،  خۆیاندا  گەالنی 

بارەی  لە  و  دەرەکی  سیاسەتی  بە  پەیوەست 

ڕووبەڕووی  کە  دەرەکییەوە  هەڕەشەیەکی 

لە  درۆیە  جۆرە  ئەم  دەبێـــتەوە.  واڵت 

سەرکردەکان  وا  کە  دەکرێت  ڕەوشێکدا 

پێویست  وەکوو  گەلەکانیان  وایە  باوەڕیان 

بایەخ بەو هەڕەشەیە نادەن و لە ڕێگەی ئەم 

دەنێن،  گەلەکانیانەوە  بە  پاڵ  درۆیەوە  جۆرە 

و  وەربگرن  هەڕەشەکە  شێلگیرانە  تاکوو 

ڕووبەڕووی ببنەوە.
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strate�( پەردەپۆشکردنی سرتاتیژی  .3

)gic cover�ups

ئامانجی  بریتییە لەو جۆرە درۆیەی کە بە 

یان  شکستخواردوو  سیاسەتێکی  شاردنەوەی 

مشتومڕ  جێگەی  سیاسەتێکی  پەردەپۆشکردنی 

لە گەل، یان هەندێک جار لە دەوڵەتانی تریش 

دەکرێت.

نەتەوەیی  ئەفسانەی  دروستکردنی   .4

)nationalist myths(

بە  سەرکردەکان  کە  درۆیەیە  جۆرە  ئەو 

خۆیاندا  گەالنی  لەگەڵ  سەرەکی  شێوەیەکی 

دەیکەن لە بارەی ڕابردووی دەوڵەتەکەیانەوە. 

وا  کە  دەهۆننەوە  چیرۆکێک  جۆرە  تیایدا 

"ئەوان"یش  و  لەسەر حەقین  "ئێمە" هەمیشە 

هەمیشە لەسەر ناحەقن. دەستەبژێر بەم کارە 

هەڵدەستێت لە ڕێگای نکۆڵیکردن لەو کارانەی 

نەژادییەکەیان  کۆمەڵە  یان  دەوڵەتەکەیان  کە 

ڕێگەی  لە  یان  داوە،  ئەنجامیان  ڕاستیدا  لە 

کردەوەگەلێکەوە  ئەنجامدانی  بانگەشەی 

ڕاستیدا  لە  نەژادەکەیان  یان  دەوڵەت  کە 

نەداوە. ئەنجامیان 

)Liberal lies( درۆی لیرباڵییانە  .5

کە  درۆیەیە  جۆرە  ئەو  لیرباڵییانە  درۆی 

ڕەفتارێک  پەردەپۆشکردنی  مەبەستی  بە 

لەگەڵ  دژبەرە  کە  ڕەفتارێک  دەکرێت، 

بە  کە  پرەنسیپانەی  ئەو  )منظومة(  کۆپێکهاتی 

جیهاندا  سەرتاسەری  لە  بەرفراوان  شێوەیەکی 

پشتی  بڕبڕەی  و  نراوە  پێدا  دانیان  و  نارساون 

نێودەوڵەتین. یاسای 

 social( کۆمەاڵیەتی  ئیمپریالیزمی   .6

)imperialism

سەرکردەکان  کە  درۆیەیە  جۆرە  ئەو 

بە  دەیکەن،  ترەوە  دەوڵەتانی  بارەی  لە 

و  ئابووری  بەرژەوەندییە  پەرەپێدانی  ئامانجی 

چینێکی  بەرژەوەندیی  بۆ  یان  سیاسییەکانیان، 

کۆمەاڵیەتی، یان دەستە و تاقمێکی دیاریکراو، 

ئەمەش لە پێناو البردنی سەرنجی گەل لەسەر 

لە  مشتومڕ  جێگەی  پرسگەلێکی  یان  گرفت 

بچووکی  توێژێکی  بەرژەوەندیی  بۆ  ناوخۆدا 

کۆمەڵگا نەک بەرژەوەندیی گشتی.

ig�( ناجوامێرانە  پەردەپۆشکردنی   .7

 )13()noble cover�ups
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سەرکردەکان  کە  درۆیەیە  جۆرە  ئەو 

سیاسەتە  و  سەرنەکەوتن  بارەی  لە 

پێناو  لە  دەیکەن،  شکستخواردووەکانیانەوە 

ئامانجی  و  خۆیاندا  کەسیی  بەرژەوەندیی 

و  خۆیان  پاراستنی  بارەدا  لەم  سەرەکیشییان 

 well( شایانیانە  کە  سزایەک  لە  هاوڕێیانیانە 

.)١٤()deserved

لێکەوتەکانی درۆی نێودەوڵەتی

درۆیەکی  جۆرە  هەر  مێرشایمەر،  ڕای  بە 

هەیە  خۆی  پاشهاتی  و  لێکەوتە  نێودەوڵەتی؛ 

دەرەکیی  سیاسەتی  بە  زیان  جار  هەندێک  و 

جۆرە  هەر  هەروەها  دەگەیەنێت،  دەوڵەتەکە 

نەرێنی  کاریگەریی  درۆیانە  لەم  درۆیەکیش 

مێرشایمەر  دادەنێت.  ناوخۆیی  بەرەی  لەسەر 

دەکات  تەرخان  کتێبەکەی  هەشتەمی  بەشی 

درۆی  نەرێنییەکانی  الیەنە  و  لێکەوتە  بۆ 

نێودەوڵەتی لەسەر دەوڵەتی درۆکەر.

بۆ  دەکات  تەرخان  کۆتاییش  و  نۆیەم  بەشی 

قسەکردن بەکورتی لەسەر واتای ئەم مشتومڕانە، 

واڵتە  و  ئەمەریکا  دەرەکیی  سیاسەتی  بۆ 

یەکگرتووەکانی ئەمەریکا بە شێوەیەکی گشتی. 

پەراوێزەکان 
و  سیاسەت  نێوان  پەیوەندیی  بە  زیاتر  ئاشنابوونی  بۆ   )١(

ئەم  سەیری  سیاسەتدا،  لە  درۆکردن  مافی  هەروەها  درۆکردن 

سەرچاوەیە بکە:

د. محمد املصباحي، هل ميكن الكالم عن الحق يف الكذب يف 

)الكويت:   38 1/املجلد  العدد  الفكر،  عامل  مجلة  السيايس،  املجال 

2009(، ص ص 209-234. 

 John J. Mearsheimer, Why Leaders Lie? The  )2(

 Truth about Lying and International Politics )New

 .)York: Oxford University Press, 2011

)٣( بۆ ئەم ڕانانە، سوودمان لە دەقی ئینگلیزیی کتێبەکەش 

کردووە،  بەراوردمان  عەرەبییەکەدا  دەقە  لەگەڵ  و  وەرگرتووە 

کتێبەکە  لە  )إقتباس(مان  کۆت  کە  شوێنانەدا  لەو  بەتایبەتی 

وەرگرتووە، هەر چەندە دەقە عەرەبییەکە لە چاپی ساڵی )2013(

ەوە وەرگێڕدراوە.   

)٤( جون جي. مريشيمر، ملاذا يكذب القادة؟ ت: أ. د. غانم 

النجار )الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون اآلداب، 2016(، 

ص16. 

)٥( املصدر نفسه، ص ص16-17. 

Lying :٦( الكذب(

بەکار   ”spinning“ وشەی  ئینگلیزییەکەدا  دەقە  لە   )٧(

“spinning”ی  وشەی  کتێبەکەش  عەرەبیی  وەرگێڕی  و  هێرناوە 

لەبەرانبەر  موکریانی  گیوی  مامۆستا  وەرگێڕاوە.  “التلفيق”  بە 

وشەی “التلفيق”ی عەرەبیدا، وشەی “پێکهێنان”ی بەکار هێناوە 

مەبەستی  هێناوە.  بەکارمان  و  وەرگرتووە  لەومان  ئێمەش  و 

و  گێڕانەوە   ،)spinning  - )التلفيق  پێکهێنان  لە  مێرشایمەر 

لەسەر  سێرە  قسەکەر  کەسی  وا  کە  ڕووداوێکە  باسکردنی 

پێکیانەوە  شێوەیەک  بە  و  دەگرێت  ڕووداوەکە  الیەنێکی  چەند 

دەبەستێت کە خزمەتی بەرژەوەندییەکانی خۆی بکات، لە هەمان 

خزمەت  کە  دەخات  پشتگوێ  ڕووداوەکە  الیەنانەی  ئەو  کاتدا 

دەهێنێت”،  “پێک  ڕووداوێک  کەسێک  کاتێک  ناکات.  خۆی  بە 

هەموو الیەنەکانی ڕووداوەکە ناخاتە ڕوو، بەڵکوو دەیشێوێنێت 

ڕووداو  تر:  واتایەکی  بە  دەکات.  باس  الیەنێکی  چەند  تەنها  و 

“پێکهێنان”  واتە  شێوێرناوە.  بەڵکوو  نییە،  درۆ  بەسەرهاتەکە  و 

جۆرێکە لە موبالەغە و شێواندن. هەروەها پێامن وایە دەکرێت 

بەکار  “چاوبەستی”ش  وشەی  “التلفيق”دا،  وشەی  لەبەرانبەر 

خوارەوە  شێوەیەی  بەم  خاڵ  محەمەدی  شێخ  مامۆستا  بهێرنێت. 

واتای وشەی چاوبەستیی لێک دەداتەوە: )چاوبەستی: هەڵفریوان 

و هەڵخەڵەتاندنی مەردووم(. بڕوانە:

)هەولێر:  نۆبەرە  فەرهەنگی  موکریانی،  گیوی   -

چاپخانەی ڕۆژهەاڵت، 2017(، ال146.

)هەولێر:  خاڵ  فەرهەنگی  خاڵ،  محەمەدی  شێخ   -

چاپخانەی ڕۆژهەاڵت، 2017(، ال166.

  concealment    :٨( التكتم؛ اإلخفاء(

deception :٩(  الخديعة(

telling truth :١٠( الصدق(

Truthfulness :١١( صدق(

)١٢( جون جي. مريشيمر، مصدر سبق ذكره، ص48.   

ignoble cover-ups :١٣( التغطيات الشنيعة(

well deserved :١٤(  مستحق(
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فەرهەنگی ئایندەناسی
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چەمکناسیی ئایندەیی

مێژووی جێگرەوە
)Allohistory – alternatehistory بەدیل(

ئامادەكردن: هەردی مەهدی میکە
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و  ڕادەیەک چوارچێوە  تا  نەوەدەکان  سااڵنی  تا 

سنووری کاری و پۆلێنەکانی ناڕوون بوون، بەاڵم 

لە ساڵی ١٩٩٥دا سێ کەس لە چاالکانی ئەدەبی 

کە هۆگری مێژووی جێگرەوە بوون بە ناوەکانی 

Eve-( لیپەر   ،)Steven H. Silver )سیلڤەر 

شمونک  ناوی  بە  پسپۆڕێک  و   )lyn Leeper

)Robert B. Schmunk(، دامەزراوەیەکیان بە 

 )Sidewise Awards( سایدوایز  خەاڵتی  ناوی 

شنایدەر- باوەڕی  بە  دەزگایە  ئەم  دامەزراند. 

مێژووی   )Schneider-Mayerson( مایرسون 

پۆلێن دەکات.  ئەدەبی  بە ڕەگەزێکی  جێگرەوە 

چیرۆکێکی  و  کتێبێک  ساڵێک  هەر  دەزگاکە 

مێژووی  چوارچێوەی  لە  مەرجێک  بە  کورت 

دەکات  خەاڵت  کردبێت؛  کاری  جێگرەوەدا 

دەناسێنێت.  بوارەش  ئەو  بەرهەمانێکی  و 

www.“ ماڵپەڕی  بوارەدا  لەم  هەر  هەروەها 

یەکێکە  کە  دامەزراندووە،  uchronia.net”ی 

مێژووی  بواری  ئەرشیڤەکانی  گەورەترین  لە 

بەرچاو  ژمارەیەکی  لەمەش،  جگە  جێگرەوە. 

گۆڤاری  لە  بوارەدا  لەم  توێژینەوەی  لە 

وەشاند،  ٢٠٠٢دا  ساڵی  لە  مێژوو”  و  “تیۆرە 

“ڕۆزنفیڵد”یش بە توێژینەوەیەک بەرهەمانێکی 

لە بارەی مێژووی جێگرەوەوە باس کردووە.

دیدگایە  جۆرە  لەم  زۆر  منوونەی  ئەگەرچی 

ئەم  هەن.  بەاڵم  کەمن،  مێژوودا  نووسینەوەی  لە 

کایەیەک  بە  بوارەکاندا  پۆلێنبەندیی  لە  دیدگایە 

زۆر  و  مێژوودا  و  ئەدەب  لەنێوان  دادەنرێت 

بگرە  و  نزیکە  یەکەوە  لە  میتۆدیان  و  تەکنیک 

تێکەڵیشە.

لە  بریتییە  بەدیلیش  مێژووی  ئەدەبی 

تایبەتی  ئاوێتەکردنی  لە  کە  پێکهاتەیەک 

و  ڕانان  دووبارە  جێگرەوە؛  مێژووی 

نوێوە  دیدگایەکی  لە  مێژووە،  خوێندنەوەی 

ڕووداوانە  ئەو  ئاڵوگۆڕی  بە  دەدات  ڕێگە  کە 

و دانانی ڕووداوی دیکە کە دەکرا لە مێژووی 

دی:  واتایەکی  بە  دابایە،  ڕوویان  ڕابردوودا 

و  بەدیل  سیناریۆی  بۆ  پێداچوونەوە  و  ڕوانین 

جێگرەوە بۆ ڕابردوو.

یاخود   ،”AH“ کورتکراوەی  ئینگلیزیدا  لە 

لە  و   ”alternatehistory“ یان   ،”althist“

فارسییشدا  لە  و  البدیل”   “تاریخ  عەرەبیدا 

“تاریخ بدیل” و “تاریخ جایگزین”، بۆ مێژووی 

جێگرەوە بەکار دێت.  

مێژووی جێگرەوە ڕووداوگەلێکە کە لە هیچ 

سەردەمێکدا ڕوویان نەداوە، سوودی ئەم جۆرە 

نووسەرانێکی  هەروەک  مێژوو،  بۆ  دیدگایە 

ڕووداوە  ئەم  وایە  باوەڕیان  مارسینیاک  وەک 

دنیایەکی  بەرەو  بەگشتی  خەیاڵبۆکراوانە 

ڕۆڵێکی  بەنزیکەیی  و  دەکەن  ئاڕاستە  باشرتمان 

لە  خودا  شارانی  یان  منوونەییەکان  شارە  وەک 

چونکە  دەبینن،  مێژوودا  و  فەلسەفە  دنیای 

شارەکانی  یان  منوونەییەکان  کۆمارە  و  شار 

باشرتین  بەرزیی  خودا کە وێنا کراون، منوونەی 

مرۆڤایەتی  کات  هیچ  کە  دەکەن  وێنا  ژیان 

جێگرەوە  مێژووی  نەیبینیون.  بەخۆیەوە 

ڕابردوو،  بۆ  ڕوانین  لە  جیاوازە  شێوەیەکی 

نوێیە  تەکنیکێکی  ناباوە،  دیکەی  دیدگایەکی 

و  شوێن  و  ڕووداو  مێژووی  خستنەڕووی  بۆ 

نزیکەی  ڕوانینە  ئەم  کەسایەتییەکان،  و  دیاردە 

نووسینەوەی  لە  خۆی  تەمەنی  لە  سەدەیەک 

پەرەپێدانی  قۆناغەکانی  و  تێپەڕاندووە  مێژوودا 

سەربەخۆ  ڕەگەزێکی  وەک  بەاڵم  بڕیوە.  خۆی 
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خەیاڵی  و  زانستی  خەیاڵی  ئەدەبی،  خەیاڵی 

بەوە  جێگرەوە  مێژووی  چرناوە.  مێژوویی 

یان  چیرۆک  نووسینەوەی  کە  کراوە  پێناسە 

بە  مێژووییەکانە  ڕووداوە  نووسینەوەی 

شێوازێکی جیاواز لەوەی کە لە کەتواردا ڕوویان 

داوە، یان بریتییە لە مێژووی دەرکپێکراو کە لە 

دەمانگوازێتەوە  بەدیهیاتەوە  و  زانراو  بازنەی 

بەمەش  گریامنەکان،  و  نەزانراو  بازنەی  بۆ 

بەوەی  مێژوو  هۆگرانی  بۆ  دەکاتەوە  دەرگا 

مێژوودا  ڕووداوەکانی  ڕەوتی  لە  خەیاڵی  کە 

بجووڵێنن بە جۆرێک پەی ببەن بە گێڕانەوەی 

جیاواز لەو گێڕانەوە باوانەی لە سەردەمەکانی 

هاوتا  گێڕدراونەتەوە،  و  داوە  ڕوویان  پێشوودا 

چارەسازیی  لە  جۆرێک  بە  پەیربدن  لەگەڵ 

جددی و ئەقاڵنی لە نووسینەوەی ئەم مێژووە 

)بەدیلە(دا. جێگرەوە 

بە  پشت  جێگرەوە  مێژووی  بیرۆکەی 

ڕووداوێکی  لە  کە  دەبەستێت  گریامنەگەلێک 

یان  نەداوە،  ڕوویان  ڕابردوودا  دیاریکراوی 

وەک  جیاوازتر،  شێوازێکی  بە  داوە  ڕوویان 

ئەوەی گریامنەی ڕوودانی جەنگێک دەکەین لە 

دیاریکراو  الیەنێکی  کە  مێژووییدا  ڕووداوێکی 

و  خەیاڵکردنە  بەم  و  بکەوێت  سەر  تێیدا 

گێڕانەوەی  سەرکەوتنە،  گریامنەکردنەی 

لە  هێزێک  دەبێتەوە،  پێچەوانەوە  ڕووداوەکە 

مێژووی  لە  بەاڵم  خواردووە،  شکستی  واقێعدا 

و  دەدرێت  لەقەڵەم  سەرکەوتوو  بە  جێگرەوەدا 

لێکەوتەکانی ئەم سەرکەوتنەش لە داهاتووی ئەو 

ڕووداوەدا ڕوون دەکرێتەوە و دەگێڕدرێتەوە.

مێژووی جێگرەوە هەوڵێکە بۆ پەرەپێدانی 

هۆشیاریی مێژوویی بە شێوەیەکی داهێنەرانە، 

زانیارییە  ڕوانگەی  لە  نەک  ئەمەش 

مێژووییەکانەوە یان وەستان لەسەر هەقیقەتە 

ڕوانگەی  لە  بەڵکوو  بەتەنها،  مێژووییەکان 

ئاسۆی  و  ئایندە  بەسەر  دەستشکان  و  توانا 

ڕووداوگەلێکی  ئەگەر  چونکە  ڕووداوەکانەوە، 

پێشبینییان  و  بدەن  ڕوو  داهاتوودا  لە  کتوپڕ 

لەسەر  زیاترمان  توانایەکی  ئەوا  بکەین،  بۆ 

دیاریکراوەکان  ڕووداوە  ڕەوتی  ئاڕاستەکردنی 

مامەڵە  چۆنێتی  ئەوەی  هەروەک  دەداتێ، 

گریامنە  جیهانیدا  سێیەمی  جەنگی  لەگەڵ 

دەتوانن  نووسەران  منوونە؛  بۆ  بکرێت. 

پێشبینیی ئەوە بکەن لەو جەنگە نوێیەدا گەر 

پێشبینیی  یان  ئۆکرانیاوە،  نێو  بچێتە  ڕووسیا 

لە ئەوسەری  ئەوەش بکرێت کە ڕەنگە سیربیا 

ئەمەش  ببێتەوە،  جیا  ڕووسیاوە  ڕۆژهەاڵتی 

کارێکە کە بیرمەند و سرتاتیژیستەکان پێشبینیی 

فریدمان  جۆرج  نووسینەی  ئەو  وەک  دەکەن، 

لە بارەی ئاماژەکانی دەیەی ئایندەوە نووسیی 

و لە کۆمپانیای سرتاتفۆر باڵوی کردەوە.

ناوەندە  لە  هەندێک  لە  هەنووکە 

جێگرەوە  مێژووی  چیرت  ئەکادیمییەکاندا، 

تەنها خەیاڵێکی زانستی نییە، بەڵکوو بوارێکی 

سەربەخۆییەکیشی  و  زانستییەکانە  لێکۆڵینەوە 

وەرگرتووە، بەرهەمی ئەم جۆرە لێکۆڵینەوانەش 

نابیرنێت،  مێژووییەکاندا  لێکۆڵینەوە  لە  تەنها 

فەلەکناسی،  زانستی  دنیای  بۆ  پەلی  بەڵکوو 

هتد  و...  هونەر  و  سینەما  ئەدەب،  فیزیا، 

بۆ  تەرخانکراوەکان  کارە  بەشێکی  کێشاوە. 

دۆزینەوە  و  سینەمادا  لە  ئەستێرەکان  جەنگی 

و  فەلەکناسییەکان  دەزگا  لە  زانستییەکان 

ئەو  منوونەی  سایتەکان  و  ئەلیکرتۆنی  الپەڕە 
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جێگرەوە  مێژووی  بە  پشتیان  کە  کایانەن 

کرا،  بۆ  ئاماژەیان  بوارانەی  ئەم  بەستووە، 

پشت بەو گریامنانە دەبەسنت و ئەو ڕووداوانە 

ئەوە  لەسەر  و  نەداوە  ڕوویان  کە  دەگیڕنەوە 

ئەگەر  دەبوو  چی  کە  دەچننەوە  ڕووداوەکان 

هەیە؛  دنیادا  لە  ئێستا  ئەمەی  پێچەوانەی  بە 

ڕووی دابایە؟ ئەمەش بۆ ئەوەیە مرۆڤ وێنای 

مەزنانە  دەرئەنجامە  ئەو  و  بکات  جیهانە  ئەو 

و  ملمالنێ  میانەی  لە  بوو  ڕەنگ  کە  ببینێت 

نێودەوڵەتییەکانەوە  پەیوەندییە  و  جەنگ 

ڕووی دابووایە.

ئایندەییەکان  توێژینەوە  زۆری  بەشێکی 

بە  چ  دەبەسنت،  جێگرەوە  مێژووە  بەو  پشت 

ئەو  ئامادەیی  بە  کەم  النی  یاخود  نووسینەوە 

بوارە  ئەم  کە  زەینیاندا  لە  مێژووییانە  بەدیلە 

ئایندەیی لەسەر  دەیانداتێ بۆ ئەوەی جیهانی 

نەخشەی  بنەمایە؛  ئەم  لەسەر  بکەن.  بینا 

دەوڵەتی  شیرازە  سیستمەکان،  جۆری  جیهان، 

و نێودەوڵەتییەکان و... هتد جۆرێکی دی وێنا 

پەشێوییەکی  چارەسەری  بۆ  یاخود  دەکەنەوە، 

ئایندەیەک دەکەن و تێیدا  هەرێامیەتی وێنای 

دەکەنەوە  پێچەوانە  هەرێمییەکان  کارەکتەرە 

یان جێگرەوەیان بۆ دادەنێن و گریامنە دەکەن 

بەوەی ئەگەر ئەو نێوچەیە بەم شێوەیە بەڕێوە 

بربێت؛ باشرت دەبێت و ئارام دەبێتەوە.

جێگرەوە  مێژووی  کە  جیاکەرەوەیەک 

سوودی لێ وەردەگرێت، بریتییە لە نەخشەکان 

جیهانە  ئەو  وێناکردنی  بۆ  ڕێگائاسانکەرن  کە 

ئاسانرت  و  دەکرێتەوە  لێ  بیری  جیاوازەی 

بە  گریامنەکراو،  جیهانی  بە  دەمانگەیەنن 

جۆرێک لەگەڵ کرۆکی ئەو گریامنە و گێڕانەوە 

جێگرەوەدا بگونجێت کە کاری لەسەر دەکرێت. 

نەخشەی  و  سیاسییەکان  سنوورە  منوونە؛  بۆ 

دەکەنەوە  وێنا  دیکە  جۆرێکی  واڵتان  سیاسیی 

بچووک  و  دەکرێت  سنوورەکان  دەستکاری  و 

یان  و گریامنەیەکی سیاسی  فراوان دەکرێن  و 

دادەڕێژن.  پێ  کۆمەاڵیەتیی  یاخود  ئەمنی 

منوونەیەکی دیکە ئەو نەخشە سیاسییانەن کە 

پەیتاپەیتا لە کتێب و سایتەکاندا دادەبەزێرنێن 

و  کراون  دەستکاری  واڵتان  سنووری  تێیدا  و 

نوێش  واڵتی  و  دەکرێن  پارچەپارچە  واڵتان 

ئایندە،  نەخشەڕێی  بۆ  دەکرێت  گریامنە 

ڕۆژهەاڵتی  نەخشەی  جار  زۆر  هەروەک 

منوونە  بۆ  و  دەدرێتەوە  تێک  نێوەڕاست 

سوننەی  هەرێمی  و  فەڵەستین  و  کوردستان 

عێراق وەک دەوڵەتێک نیشان دراون و عێراق 

کراونەتەوە  بچووک  تێیدا  تورکیاش  و  ئێران  و 

هەڵوەشێرناونەتەوە.  یاخود 

هۆگرانی  لە  یەکێک  منوونە  بۆ  یاخود 

ساڵی  لە  ئاگربەستێکی  گریامنەی  مێژوو، 

نازیدا  ئەڵامنیای  و  بەریتانیا  لەنێوان  ١٩٤١دا 

کردووە و جیهانی پاش ئەو ئاگربەستەی ڕێک 

پێچەوانە کردووەتەوە جیاواز لەوەی کە ئێستا 

دەیبینین، لەو مێژووە بەدیلەدا ئەڵامنیا بەسەر 

یەکێتیی سۆڤێتدا سەر دەکەوێت.

سەرچاوەکان
جايگزين  تاريخ   ،)1399( رضایی  زهرە  و  نورائی  مرتضی   -

و كاركرد آن در همگاين سازي تاريخ، مجلە تاریخ نگری و تاریخ 

نگاری.

موسوعة   ،)2018( الکعبی  الخطیبی  محمد  سلیامن   -

استرشاف املستقبل، القندیل للطباعة و النرش، دبی.

https:// ،”شبکە النبا املعلوماتیە )2020(، “التاریخ البدیل -

.annabaa.org/arabic/historic/25193
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هـەنـدێــــک لـــە 
باڵوکــراوەکانـــی
ســـــەنــتـــەری
لێــکــۆڵیــنەوەی
ئــایـنــدەیــــی
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1

No.1, October 2021

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
وەرزانە دەریدەکات

لیبراڵیزمی سیاسی و لێکدانەوەی لیبراڵیستی لە ئایین: ڕووناکبیرانی ئایینی لە ئێران

هێزە سیاسییەکانى ڕۆژهەاڵت و کابینەى نوێی 
حکومەتەکەى ئیبراهیم ڕەئیسی

عێراقی ئایندە لە دیدی 
ئێرانەوە، چاوپێكەوتن 

لەتەك "د. رەزا واعیزی"

شۆڕشی 1979ی ئێران و 
پڕۆسەی دەوڵەت-نەتەوە 

لە ڕوانگەی داریوشی 
ئاشوورییەوە

مەرجەعیەتی شیعە و کاریگەرییان لەسەر کایەی سیاسی
نزیکبوونەوەی ئێرانییەکان لە تاڵیبان: تێگەیشتن و بەردەوامیی گۆڕانکارییەکان

ژمارە )1( تشرینی یەکەمی 2021، ساڵی یەکەم

كابینەی ئیبراهیم ڕەئیسی، 
گەڕانەوە بۆ حكومەتی یەكدەست

1

No.2, January 2022

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
وەرزانە دەریدەکات

دەقاندنی حاکمـییەتی ئیتنـیكی–مەزهەبی
مێژوو، ئیتنیسیتە و ناسیۆنالیزم

ڕاگەیاندن لەئێراندا، پێشینە، وابەستەیی و سانسۆر

بزاڤی چەپ لە ئێــران، لە گەشەسەندنێكی 
خێراوە بۆ پووكانەوەی بەردەوام

ئێران و ئەتۆم، دبلۆماسییەتی ئەتۆمیی ئێران

ژمارە )2( کانوونی دووەمی 2022، ساڵی یەکەم

مافی نەتەوەیی کورد 
لە سیستمی سیاسیی ئێراندا



162

No.14, September 2022

 

توێژەران:
د.ئــــــــــــومـــــــــێــــــــد ڕەفــــــــــــــیـــــــــق فـــــــــــــــەتـــــــــــــــــاح
د.عـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــد خــــــــــالــــــــــیـــــــــــد ڕەســــــــول
د.زمــــــــــکـــــــان عــــــــــەلــــــــــــــی سەلــــــــــیــــــــم
د.جــــەالل حەسەن مســتــــەفــــــا
م.ھـــــەردی مــــەھــــــدی مـــیــــکـە

 پڕۆژەی هاوبەشی سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی و سەنتەری لێکۆڵینەوەی یاسایی و سیاسیی

لەکۆلێژی یاساو ڕامیاریی - زانکۆی سلێامنیی

لەنێوان هەولێرو بەغدا

سلێامنیی 

٢٠١٧-٢٠١٨

ی 
امن

لێ
س

٢
٠١

٨
 -

٢
٠١

٧

دا
غ

ە
 ب

و
ر

لێ
و

ە
ه

ن 
وا

نێ
ە

ل

The future of 

Kirkuk
between

Erbil and Baghdad

2017-2018

 

توێژەران:
د.ئــــــــــــومـــــــــێــــــــد ڕەفــــــــــــــیـــــــــق فـــــــــــــــەتـــــــــــــــــاح
د.عـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــد خــــــــــالــــــــــیـــــــــــد ڕەســــــــول
د.زمــــــــــکـــــــان عــــــــــەلــــــــــــــی سەلــــــــــیــــــــم
د.جــــەالل حەسەن مســتــــەفــــــا
م.ھـــــەردی مــــەھــــــدی مـــیــــکـە
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لەکۆلێژی یاساو ڕامیاریی - زانکۆی سلێامنیی
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1

ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئایندەی ملمالنێی هێزەکانی شیعە

ئایندەى بونیادنانەوەى عێراق وەک دەوڵەتێکى فیدراڵی

لێكۆڵینه وه كانی ئاینده ناسی؛ پوختەیەکی تیۆری

دۆسیەی پەروەردە، ئابووری و زیندانەکان 
لە سەردەمی کۆرۆنادا

ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

1

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و عێراق لە چوارچێوەی 
خاڵی سنووریی ئۆڤاکۆی

سه نته ره كانى لێكۆڵينه وه  و كاريگه رييان له سه ر دروستكردنى 
بڕيارى سياسى له هه رێمی كوردستاندا

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

لە قەیرانی داراییەوە بەرەو ئابوورییەکی تۆکمە
داهات، خەرجی، چاکسازی و ئایندەی ئابووری هەرێم لە دۆسێیەکدا

1

No.4, November 2020

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

هەڵبژادنی چاوەڕوانكراوی عێراق، خوێندنەوەیەكی پێشوەختە

سیاسەتی دەرەوەی تورکیا لە ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست

گرنگترین هەڕەشەكانی سەر ئێران لە هەرێمی كوردستانی عێراق

ژمارە )4( تشرینی دووەمی ٢٠٢٠

لە پۆلەکانەوە تا پشت الپتۆپەکان
پەروەردەیەکی تەواوکار و دەرفەتاندنی هەڕەشەکان

)دۆسییەیەک لەبارەی پەروەردە و فێرکردنەوە(

1

No.8, June 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئایندەی شەنگال لە ملمالنێ هێزە نێوخۆیی و هەرێمییەکاندا

هەژموونی میدیای ئەلیكترۆنی و مەرگی ڕۆژنامەگەریی كاغەزیی

لە شمشێری خەالفەتەوە بۆ درۆنی کۆمار؛ مێژوو و ڕۆڵێ درۆنەکان 
لە ملمالنێکانی تورکیادا

واقیع و پالنی "سایبه ر" و فڕۆكه ی بێفڕۆكه وانی  ئیسرائیل

هه ڵسه نگاندنی دۆخی سوودوه رگرتنی واڵتانی عه ره بی 
له  ته كنه لۆجیاكانی زیره كی ده ستكرد

ژمارە )٨( تەمموزی 2021، ساڵی دووەم

کوردستان لە تەنیشت شۆڕشی پیشەسازیی چوارەمەوە

1

No.7, May 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

کاریگەریی وزە لە پەیوەندییەکانی تورکیا و 
هەرێمی کوردستاندا 

پێگەی واڵتانی هەژمووندار لە هەڵبژاردنی عێراقدا

المه ركه زیه تی پارێزگاكان، تەگەرەکان و دەرفەتەکانی چەسپاندنی

دوالیزمەیی گوتار و کاریگەریی لەسەر سیاسەتی دەرەوەی ئێران

ژمارە )7( ئایاری 2021، ساڵی دووەم

ڕۆژهـــەاڵتی نـێوەڕاست لــە ئاســـتانەی 
گۆڕانـکـارییە نێــودەوڵەتییــەکانــدا

1

No.5, January 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئابووریی عێراق؛ ساڵێکی سەخت و لێکگەیشتنی ئەستەم

ئایندەی پەیوەندییەکانی تورکیاو ئەمریکا

پرسی کورد لە دەستێوەردانی سەربازیی تازەی تورکیا

هەرێمی سوننە هەل و تەگەرەکانی بەدیهاتنی

ژمارە )5( کانونی یەکەمی 2021

په یوه ندییه  داراییه كانی هه رێم و به غدا
هۆكاره كانی ناسازی، سیناریۆ ئایندەییەکانی 

1

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

قەبارەی پرۆئێرانییەکان لە هاوكێشە ئەمنییەكانی عێراقدا

ئایندەی کوردستانی ڕۆژئاوا لە ملمالنێی ناوخۆیی و 
هێزە هەرێمی و نێودەوڵەتییەکاندا

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

ناوچەکانی ماددەی ١٤٠
لە پرسێکی ناوچەییەوە بەرەو چارەسەرێکی نێودەوڵەتی

1

No.12, March 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

واڵتانی کەنداو و هەرێمی کوردستان؛  چ جۆرە پەیوەندییەک؟

الكردنەوەی عێراق بەالی چیندا

تێگەیشتنەوە لە کۆڕەو، ئایندەسازیی لە کۆژاندا

ڕەوشی مافەکانی كرێكاران لەنێوان یاسا و جێبەجێکردندا لە هەرێمی کوردستان

ڕێبازی پوتن )هێرشکردنە سەر ئۆکرانیا هەمیشە بەشێک بووە لە پالنەکە(
پەیوەندییە وزەییەکانی تورکیا و هەرێمی کوردستانی عێراق

هێزی جیۆئیكۆنۆمیی ڕێگای ئاوریشمی نوێ: وەبەرهێنان لە پشتێنە و 

ڕێگا سوڕانەوەی لە هاوکێشەی هێزە جیهانییەکان

ژمارە )١٢( ئازاری ٢٠٢٢، ساڵی دووەم

جەنگی ڕووسيا و ئۆکرانیا، هۆکار و لێکەوتەکانی

1

No.13, June 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

ئامرازەکانی چارەسەری ئاشتییانەی ناکۆکییە ئاوییەکانی عێراق و 

ئێران لەبەر ڕۆشنایی یاسای نێودەوڵەتیدا

ماڵی پەرتەوازەی کوردستانی

سایبەر تیرۆریزم لەمیدیادا؛ مەترسی و بەرەنگاربوونەوە ئایندەییەکان

هەرێمی کوردستانی عێراق لە ٢٠٢١-دا و چاوەڕوانییەکان بۆ ساڵی ٢٠٢٢ 
توێژینەوە ئایندەییەکان: بناغەى مێژوویى، چەمک و میتۆدەکانى

پێگەی ئێران لە ئایندەی جیۆپۆلەتیکیی وزەی عێراقدا

هەژموونی خۆڵبارین و ئایندەی ئاسمانی هەرێم

ژمارە )١٣( ساڵی سێیەم، حوزەیرانی ٢٠٢٢

وانەی کوردی و جەنگی شوناسی نەتەوەیی کورد لە تورکیا 
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No.14, September 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

هەڵئاوسانى نرخ و کاریگەرییەکانى لەسەر هەرێمی کوردستان
ئاسایشی كورستانی له به رده م گۆڕانكارییه  هه رێمی و نێوده وڵه تیه كاندا

بەرزبوونەوەی ئاستی گشتیی نرخەکان لە هەرێمی كوردستان

کاریگەرى جەنگى ئۆکرانیا لەسەر جموجووڵی ئابووریی جیهان

سیاسەتی دراو؛ ئامراز و ئامانجەكان

هەڵئاوسان و بەرزبوونەوەى نرخی کااڵ لە تورکیا

الوازیی سیستمی دارایی و نەبوونی بانکی ناوەندی لە هەرێمی کوردستان

بۆچی سەرکردەکان درۆ دەکەن؟

مێژووی جێگرەوە

ئایندەی ئابووریی ئێران لەساڵی 2022دا

ژمارە )١٤( ساڵی سێیەم، ئەیلولی ٢٠٢٢

بەرزبوونەوەی ئاستی گشتیی نرخەکان لە هەرێمی كوردستان
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1

No.11, January 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

چۆن کەمئاویی بووەتە هۆکاری بەرپابوونی جەنگەکان

کوردستان لەبەردەم هەڕەشەی سیاسەتی ئاوی دەوڵەتانی دراوسێی و 

بێباکیی حکومەتی هەرێمدا

دۆخى ئاسایشى ئاو لە هەرێمى کوردستان

براندسازیی نەتەوەیی: چەمکەکان، بنەماکان و ڕێکارەکان

کێشە لە دراوسێوە، زیان بۆ هەرێم و دەسەاڵت لە بەغداد

تیۆری سڵپێكردنەوە

ژمارە )١١( کانوونی دووەمی ٢٠٢٢، ساڵی دووەم

گۆڕانی کەش لە کوردستاندا: ئالەنگاری و ڕووبەڕووبوونەوە  

1

No.10, November 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئالوودەبوون بە ماددە هۆشبەرەکان و ئاسایشی کۆمەاڵیەتی

ڕێباز و تەكنیكەكانی توێژینەوە ئایندەییەكان

خەباتی پەرلەمانی کورد لە بەغدا؛ لە ماشەوە تا وشە

شکستی هاوپەیمانانی ئێران، کاتی ڕاگۆڕینی تاران لە بەغدا

ماددە هۆشبەرەکان لە هەرێمی کوردستان؛ ڕێکار و بەرەنگاربوونەوە

دۆخی چاکسازیی گەوران، چارەسەر یان تووشبوون؟

ژمارە )10( تشرینی دووەمی 2021، ساڵی دووەم

هەڵبژاردنی عێراق؛ لێكەوتەكانی ئەنجام و ئەگەرە چاوەڕوانكراوەكان

1

No.6, March 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

جینۆساید، تاوانێکی گەورە و وانەیەکی بچووک

پێگەی بەسڕە لە کێبڕکێی 
تورکی-ئێرانیدا

کورد لە پەیوەندییەکانی 
عێراق و چیندا

ژمارە )6( ئازاری 2021

کورد و هاوسێکانی لە سەردەمی بایدندا

مێـــــژوو و ئایندەناسی
پــەیوەنــدی، میتۆد و ئـامـانـج



164

No.14, September 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژیی دەدات
 سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی دەریدەکات

ژمارە )١٤( ساڵی سێیەم، ئەیلولی ٢٠٢٢


