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لەباڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا

بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

2019

پرۆژەی توێژینەوە جیهانییەکان
بەشی چوارەم

35 2019

كاروباری ئەڵمانیا لە دوای كۆتاییهاتنی جەنگی دوەمی 
جیهان، بەخاوی بەرەوپێش دەچوو، چونكە تێكڕای بێكاری 
هەروەها   ،11.4% ڕێ��ژەی  گەییشتە  1950دا  ساڵی  لە 
كااڵ  نرخی  ب��ەرزب��وون��ەوەی  ه��ۆی  ب��وە  كۆریایش  جەنگی 
حاڵەتێكی  لە  خەرجییەكانیش  ت��ەرازووی  سەرەكییەكان، 
و  ئ��ێ��ره��ارد  ل��ۆدوی��ج  ب���ەاڵم  ب���وو،  كورتهێناندا  گ����ەورەی 
پەیڕەوكردنی  لە  بوون  ب��ەردەوام  حكوومەت  حیزبەكانی 
پ��ان��ی داڕێ����ژراو و پ��ارێ��زگ��اری��ك��ردن ل��ە ڕێ��چ��ك��ەك��ەی، لە 
ئ��ام��اژەك��ان��ی سەركەوتن  1951ی��ش��دا  س��ەرەت��ای س��اڵ��ی 
دروست  هەناردەكردندا  لە  زیادەیەك  چونكە  دەركەوتن، 
بوو، لە ساڵی 1952یشدا خواستی بەهێزی دەرەكی ڕوو 
لە هەڵكشان لە سەر كااڵ ئەڵمانییەكان یارمەتیدەر بوو بۆ 
ئەوەی زیادەیەكی گەورە لە تەرازووی بازرگانیدا دروست 

نیاببێت.
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ئەزموونی ئەڵمانیا

2019

یەکەم

ئەزموونی ئەڵمانیا
ئابووریی ئەڵمانیا ڕێبەرایەتیی ئەورووپا دەكات و 

ئاڕاستەشی دەكات. پلەی چوارەمی گرتوە 
لە سەر ئاستی جیهان
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ــراى  ــاىس گەشەســەندىن خێ ــە وردى ب ــە ب ــەم توێژینەوەی ئ

سیاســیی، ئابــوورى، کۆمەاڵیــەىت، پیشەســازى ئەڵامنیــا 

و  هەڵســانەوە  دواى  لــە  کــە  واڵتــەى  ئــەو  دەکات، 

دەرچــووىن لەژێــر دار و پــەردووى جەنگێکــى ماڵوێرانکــەر، 

کــە تیایــدا ئەڵامنیــا گەورەتریــن ســەرچاوەى مرۆیــى، 

لەدەســتدا،  خــۆى  کولتــوورى  و  ســەربازى  ئابــوورى، 

چونکــە جەمســەرێکى ســەرەکى جەنگەکــە بــوو، ئەویــش 

ــە.  ــاىن دووەم ــى جیه جەنگ

كۆمــاری ئەڵامنیــاى فیــدراڵ تــا ســاڵی 1955 پێویســتی بــە 

ــی  ــوو ئیمپراتۆریەت ــش ب ــەر وەك بڕیاری ــوو، ه ــوپا نەب س

كۆلۆنیالیســتی پێشــووی ئەڵامنیــا لــە نــاو بربێــت ئەمەیــش 

هــۆكاری ئەوەیــە ئێســتا كۆمــاری فیــدراڵ ژمارەیەكــی زۆر 

دەســتی كاری هانــدراو و بەرزڕاهێــراوی هەیــە. كاتێكیــش 

وێســتگە وێرانبوەكانــی بەرهەمهێنــان بنیــات نــراوە، ئــەو 

كارە بــە نوێرتیــن تەكنیــك و بەرزتریــن ئاســتی گەشــەكردن 

گۆڕەپانــی  ســەر  لــە  پێشــهاتانەی  ئــەو  درا.  ئەنجــام 

ســەرەتا  ئــەوەی  هــۆی  بوونــە  دا  ڕوویــان  جیهانیــش 

ــە كۆتاییهاتنــی جەنگــی  ــا دوای ماوەیەكــی كــەم ل ئەڵامنی

دوەمــی جیهــان بــوە هاوبەشــی هێــزە ســەركەوتوەكان و 

ــە  ــا ل ــان. ئەڵامنی ــی گرینگی ــووە هاوپەیامنێك ــش ب دواتری

 هۆكارەكانی سەركەوتنی موعجیزەی ئابووری ئەڵمانیا

 
  

ملیۆن كرێكار 42تۆماركردوی ژمارەیەكی پێواوەیی كرێكار كە ژمارەیان گەیشتە  1  

2010چاكسازییە ئابوورییەكاوی حكومەتەكەی گێرهارد شرۆیدەر یان ئەجێىدای  2  

و   هەزار ئەودازیار 100و دروستكردوی تواوای تایبەتمەود كە سااڵوە وسیكەی   ئامادەكردن 3

و پەیماوگای ئەڵماویاوە دەردەچه زاوكۆ 200پسپۆری زاوستە سروشتییەكان لە زیاتر لە   

%ی كۆی كۆمپاویاكاوی واڵت99ملیۆن كۆمپاویای تایبەتمەود كە دەكاتە رێژەی  3بوووی وسیكەی  4  

یای پێشكەوتوو بەمەبەستی زامىكردوی پێشەوگیژگەشەپێداوی تەكىۆلۆ 5  

 پێگەی جوگرافی وایابی ئەڵماویا كە باشتریه ژێرخاوی بۆ فەراهەم بووە 6
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بنیاتنانەوەیــدا ســوودی لــە پالنــی مارشــاڵی ئەمەریــكا 

ــرت. وەرگ

و  دەكات  ئەورووپــا  ڕێبەرایەتیــی  ئەڵامنیــا  ئابووریــی 

لــە كاتــی قەیرانــدا،  تایبەتــی  بــە  ئاڕاستەشــی دەكات 

چونكــە پلــەی چوارەمــی گرتــوە لــە ســەر ئاســتی جیهــان 

ــە  ــەك ل ــەر ی ــۆدا و دوای ه ــاوی ناوخ ــی خ ــە بەرهەم ل

 0991ئابووری ئەڵمانیا لە دوای یەكگرتنەوە لە 

 
  

 چىارەم گەورەتریه ئابىوریی جیهاوە ئەدای ئابىوری

 و گروگتریه بازاڕی  یەكێتیی ئەورپا گەورەتریه چاالكی بازرگاوی

 زیاتر لە چارەكی داهاتی واڵت دابیه دەكات هەواردەكردن

و پلەی دووەمی جیهاوی  ملیار دۆالر 1121گەیشتە  2002ساڵی  قەبارەی هەواردەكان
 گرت

شەش جاری یەك لەسەر یەك پلەی یەكەمی جیهاوی  2002تا  2003ئاستی هەواردەكردن لە 
 بەدەستهێىاوە

 % یە2وسیكەی  رێژەی بەشداری لە بازرگاوی جیهاویدا

 سێیەم گەورەتریه واڵتی یەكێتیی ئەوروپایە بەرهەمی كشتىكاڵی

 و ماددەی كیمیایی لەپێشە و ئامێر لە بەرهەمهێىاوی ئۆتۆمبێل پیشەسازی

 %ی كۆی داهاتی واوخۆی پێكهێىا22دا 2002لە  ئاستی پیشەسازی

دا سێیەم گەورە بەرهەمهێىەری ئۆتۆمبێل بىو 2003لە  دەستكەوتی پیشەسازی
 ملیۆن ئۆتۆمبێل 5.5لەجیهان / وسیكەی 

دا زۆرتریه پشكی لە لە بازاڕی جیهههاوهیهدا هەبهىو 2005لە ساڵی  و پێداویستییەكاوی ئامێر 
"12.3"% 
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ویالیەتــە یەكگرتــوەكان و چیــن و ژاپــۆن دێــت، هــەر 

وەك ئەڵامنــەكان توانایەكــی بــەرزی كڕینیــان هەیــە و 

كۆمەڵگــەی ئەڵامنیــش بــە رسوشــتی خــۆی ئــارەزووی 

لــە پاشــەكەوتكردنە بــە ڕێژەیــەك كــە بەرزترینــە لــە 

ســەر ئاســتی جیهــان  و دەگاتــە %35.11. ئەڵامنیــا بــە 

هــۆی ئــەو كوالێتــی  و تایبەمتەندییــە كێبڕكێكارانەیــەی 

كااڵكانــی هەیانــە، توانیــی بەرەنــگاری ئــەو داكشــانە 

ببێتــەوە كــە دەوڵەتەكانــی دراوســێی گرتــەوە بــە فەرەنســا 

بەرهەمهێنانــی  ڕێــی  لــە  ئەویــش  بەریتانیاشــەوە.  و 

ــتیی  ــی پێداویس ــە وەاڵم ــەرم، ك ــی ن ــەتێكی ئابووری سیاس

پشتبەســتنی  لەگــەڵ  بداتــەوە  ئابوورییــەكان  پێشــهاتە 

ــە  ــتەقینە، ب ــی ڕاس ــان وەك كرۆك ــی بەرهەمهێن ــە كەرت ب

ــتبەرداری  ــەواوی دەس ــە ت ــە ب ــاوە ك ــەی بەریتانی پێچەوان

ســەر  بخاتــە  فۆكــەس  بۆئــەوەی  بــوو  بەرهەمهێنــان 

ــەرزەی  ــاری بوومەل ــش دووچ ــەكان، ئەمەی خزمەتگوازریی

كەرتــی  ســەر  لــە  نەرێنییەكانــی  لێكەوتــە  و  دارایــی 

فیــدراڵ  ئەڵامنیــای  كۆمــاری  كــردەوە.  خزمەتگــوزاری 

وەكــوو لــە ناوەكەیــەوە دەردەكەوێــت، لــە یەكێتیــی 

چەنــد ویالیەتێــك پێــك هاتــوە. بــە پێــی دەرهاویشــتەكانی 

سیســتمی فیدراڵــی ئەڵامنیــاش، هــەر شــانزە ویالیەتەكــەی 

 چەند زانیارییەك لە بارەی ئەڵمانیا

كیلۆمەتر  357.021 ووبەرڕ
 چوارگۆشە

 

كیلۆمەتر  349.223 ڕووبەری وشكانی
 چوارگۆشە

 كیلۆمەتر چوارگۆشە 7.798 ڕووبەری دەریایی

 كیلۆمەتر 3621 درێژی سنوور

 ملیۆن 82.3 ژمارەی دانیشتووان

 ملیۆن 42.0 ژمارەى مێینە

كیلۆمەتر  1كەس /  231 چڕی دانیشتووان
 چوارگۆشە

 

 %ی دانیشتووان53نزیكەی  مەسیحییەکان

 ملیۆن كەس 3.3 مسوڵمانەکان

 كەس 230.000 بودایي

 كەس 90.000 هیندۆسەکان

 كەس 10.000 جولەكەکان

 

ناوەندی پێشبینیكراوی  
 تەمەن

 82ساڵ / ژنان  77پیاوان 
 ساڵ

 شاری گەورە 82 شارەکاني ئەڵمانیا

ویالیەت 16 فیدراڵییەکان ەویالیەت  
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ــد  ــە، بەڵكــوو وەك چەن ــان نیی ــا ســیفەتی هەرێمی ئەڵامنی

دەوڵەتێكــن كــە دەســەاڵتی ســەربەخۆیان هەیــە، چونكــە 

ــە  ــۆی هەی ــە خ ــەت ب ــتووری تایب ــك دەس ــەر ویالیەتێ ه

ــاری و  ــی كۆم ــەڵ بنەماكان ــت لەگ ــتە بگونجێ ــە پێویس ك

وەكــوو  یاســا  دەوڵەتــی  كۆمەاڵیەتیــی  و  دیموكراســی 

دەســتوری ئەڵامنیــا پێناســەی كــردوون. 

ئەڵامنیــا  دەســتووری  كــە  بااڵیــەش  ئامانجــە  ئــەو 

مەبەســتیەتی بــەدی بهێنێــت خــۆی لــە كاركــردن بــۆ 

ــەرك و هەلومەرجــی  ــە مــاف و ئ ــی یەكســانی ل هێنانەدی

ژیانــدا دەبینێتــەوە بــۆ هەمــوو ئەڵامنییــەكان. بــەدەر 

ــە  ــان هەی ــی ڕەهای ــا ئازادی ــی ئەڵامنی ــەوە، ویالیەتەكان ل

كــە  شــێوەیەی  بــەو  دەســتوورەكانیان  داڕشــتنی  لــە 

فیدراڵیــش  دەوڵەتــی  بنەمــای  بزانــن.  گونجــاوی  بــە 

ــت دەســتكاری  ــا دەســتوورییانەی نابێ ــەو بنەم ــە ل یەكێك

ــەش  ــارە داب ــەكان دووب ــت ویالیەت ــەاڵم دەكرێ ــت، ب بكرێ

بكرێنــەوە بــە پێــی گۆڕانكاریــی نــوێ لــە ســنووری نێــوان 

ــەو  ــدار ئ ــی پێوەندی ــك هاواڵتیان ــدا هــەر كاتێ ویالیەتەكان

خواســتەیان هەبێــت. ڕاویــژكاری فیــدراڵ و وەزیرانــی 

ئەنجوومەنــی  واتــە  فیــدراڵ،  حكوومەتــی  فیدراڵــی 

وەزیرانــی فیدراڵــی پێــك دەهێنــن. ڕاویــژكاری فیدراڵیــش 

لــە نــاو حكوومەتــی فیــدراڵ و لــە بــەردەم وەزیرانــی 

فیدراڵــدا پێگەیەكــی بــەرزی ســەربەخۆی هەیــە، چونكــە 

تەنیــا  ســەرۆكایەتیی ئەنجوومەنــی وەزیــران دەكات و 

ــە،  ــی هەی ــی وەزیران ــی ئەنجوومەن ــی پێكهێنان ــەوە ماف ئ

بۆیــە وەزیــرەكان هەڵدەبژێرێــت و پێشــنیاری پابەندكــەر 

ســەبارەت بــە دانانــی وەزیــرەكان یــان البردنیــان لــە 

پۆســتەكانیان دەخاتــە بــەردەم ســەرۆكی فیــدراڵ. 

تایبەمتەنــد  كــە  دادەنرێــت  دەوڵەتانــە  لــەو  ئەڵامنیــا 

كااڵی  بەرهەمهێنانــی  و  پەرەپێــدان  لــە  لێهاتــوون  و 

ــان  ــی وەبەرهێن ــی كااڵكان ــۆزدا، بەتایبەت پیشەســازیی ئاڵ

ــە گرینگرتیــن  ــان. ل و تەكنیكــە داهێراوەكانــی بەرهەمهێن

دروســتكردنی  كەرتەكانــی  ئابوورییەكانیــش  كەرتــە 

ئۆتۆمبێــل و بنیاتنانــی ئامێــر و تەكنیكی كارەبان، ســەرباری 

ــا لــەم كەرتانــەدا نزیكــە  پیشەســازییە كیمیایییــەكان. تەنی

2.9 ملیــۆن مــرۆڤ كار دەكــەن و هەموویــان پێكــەوە 

ــە  ــەن. ل ــار دەك ــورۆ تۆم ــار ی ــی 800 ملی ــارەی فرۆش قەب

هەمــان كاتیشــدا پیشەســازیی دروســتكردنی ئۆتۆمبێــل 

ــدن دادەنرێــت، چونكــە  ــان و ئەفران ــەری داهێن ــە بزوێن ب

نزیكــەی %30ی كــۆی خەرجیــی كۆمپانیــاكان بــۆ توێژینــە 

وە و گەشــەپێدانی ناوخۆیــی »لــە ناوخــۆی كۆمپانیاكانــدا« 

لــە ئابووریــی ئەڵامنیــادا لــەم كەرتەدایــە. لــە ڕێــی شــەش 

ــە  ــای بەرهەمهێنــی ئۆتۆمبێلیشــەوە كــە بریتیــن ل كۆمپانی

ــو«  ــم دەبلی ــی ئێ ــۆدی« و »ب »ڤۆلكــس ڤاگــن« VW و »ئ

ئۆپــڵ  و  »پــۆرش«  و  »مرســیدس«  دایملــەر  و   BMW

ــن و  ــۆن و چی ــاڵ ژاپ ــە پ ــا ل ــۆرز«، ئەڵامنی ــراڵ مۆت »جەن

ویالیەتــە یەكگرتوەكانــدا بــە یەكێــك لــە گەورەتریــن 

بەرهەمهێنەرانــی ئۆتۆمبێــل دادەنرێــت لــە جیهانــدا و 

ڕۆڵێكــی گــەورە و پشــكێكی گرنگــی لــە بــازاڕی ئۆتۆمبێلــی 

گــەورە  ئۆتۆمبێلــە  و  گــەورە  و  مامناوەنــد  جــۆری 

گرانبەهاكانــدا هەیــە.

ئەڵمانیا  دەستووری  كە  بااڵیەش  ئامانجە  ئەو 
مەبەستیەتی بەدی بهێنێت خۆی لە كاركردن بۆ 
هێنانەدیی یەكسانی لە ماف و ئەرك و هەلومەرجی 
ژیاندا دەبینێتەوە بۆ هەموو ئەڵمانییەكان. بەدەر 
ڕەهایان  ئازادیی  ئەڵمانیا  ویالیەتەكانی  لەوە، 
هەیە لە داڕشتنی دەستوورەكانیان بەو شێوەیەی 

كە بە گونجاوی بزانن
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زنجیرە ) 345 (

لەباڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا

بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

201920192019

س���ەب���ارەت ب��ە ڕۆڵ���ی س���ەرك���ردە س��ەرب��ازی��ی��ەك��ان و هێزە 
لە  كە  دەبینرێت  ئەندەنووسیا،  سیاسیی  ژیانی  لە  چەكدارەكان 
سایەی بوونی ژمارەیەكی زۆر لە حیزبە سیاسییەكان لەو واڵتەدا، 
دەكرێت  بەاڵم  نییە،  سیاسییان  حیزبێكی  هیچ  چەكدارەكان  هێزە 
سەركردە سەربازییەكان ببنە ئەندامی هەر حیزبێكی سیاسی، بەاڵم 
بە مەرجی وازهێنانیان لە كار و پۆستەكانیان لە هێزە چەكدارەكان. 
گەلی ئەندەنووسیا سەركەوتنی بە دەست هێنا لە هەڵوەشاندنەوەی 
ئەو ڕۆڵە دوو جەمسەرییەی هێزە چەكدارەكان، كە لە دەستووردا 
لە ژێر ڕكێفی سوپادا  جێگیر كرابوو. هەروەها هێزەكانی پۆلیس 
چەكدارەكان  هێزە  هەرێمیی  ق��ەوارەی  نەتوانرا  ب��ەاڵم  نەمانەوە، 
بكرێت،  سنوردار  ئابوورییەكانی  چاالكییە  یان  هەڵبوەشێنرێتەوە، 
كە  دەك���ردن،  دابین  بۆ  بودجەیەی  ئ��ەو  ئ��ەوەن��دەی  دوو  چونكە 
پاشكۆیەتیی  ه��ەروەه��ا  ك��ردوە،  تەرخان  سوپای  بۆ  حكوومەت 

دامودەزگاكانی هەواڵگری بۆ هێزە چەكدارەكان بەردەوام بوو.

ئەزموونی ئەندەنووسیا

پرۆژەی توێژینەوە جیهانییەکان
بەشی چوارەم

31

دووەم

ئەزموونی ئەندەنووسیا
ئەندەنووسیا لە ڕیزبەندی ژمارە )27(ە وەك 

گەورەترین دەوڵەتی هەناردەكار بۆ دەرەوە لە 
جیهاندا
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ــاىس گەشەســەندىن  ــەوە ب ــە نزیک ــە ل ــەم توێژینەوەی ئ

ــراى  ــازى خێ ــەىت، پیشەس ــوورى، کۆمەاڵی سیاســیی، ئاب

کۆمــارى ئەندەنووســیا دەکات، کە بە چەنــد قۆناغێکى 

ــە  ــووە ب ــدا ب ــە کۆتایی ــا ل ــووە ت ــەڕ ب زۆر دژواردا تێپ

یەکێــک لــە پڵنگــە ئابووریــە گەشەســەندووەکاىن ئاســیا 

و جیهــان. 

ئەزموونــی  لــە خســتنەڕووی  ســەرەكی  مەبەســتی 

ئەندەنووســیا بــۆ دۆزینــەوەی چۆنێتیــی كەڵكوەرگرتنە 

ــە پرۆســەی گۆڕانكاریــی  لــەو شــارەزاییەی هەیەتــی ل

بێخەوشــانە  و  ئــارام  گواســتنەوەی  و  دیموكراســی 

و  دیموكراســی  بــەرەو  واڵتــە  ئــەو  لەســەرخۆی  و 

شــێوەیەكی  بــە  دەســەاڵت  دەستاودەســتكردنی 

ئاشــتییانە، لــە هەمــان كاتــدا كــە پرۆســەی چاكســازیی 

بەڕێــوە  ئەندەنووســیا  لــە  دەســتووری  و  سیاســی 

ــی  ــۆی كاراكردن ــە ه ــە بوەت ــك ك ــە جۆرێ ــت، ب دەچێ

ژیانــی  لــە  هاواڵتییــان  هەمــوو  بەشــداریكردنی 

لــە  ڕێزگرتــن  دەســتەبەركردنی  لەگــەڵ  سیاســیدا، 

ســەرەكییەكانی  ئازادییــە  و  مافــەكان  ســەرجەم 

هاواڵتییــان. 

لــە ئەنجامــی بەرجەســتەكردنی ئەزموون و شــارەزاییی 

ئەندەنووســیا لــە بــواری گۆڕانكاریــی دیموكراتــی و 

چاكســازیی سیاســی و دەســتووری و ئــەو قۆناغانــەی، 

ــە  ــن ك ــوە، دەبینی ــەڕ ب ــدا تێپ ــە پێی ــەم ئەزموون ــە ئ ك

تەگــەرە  و  كۆســپ  و  كێشــە  زۆرێــك  ڕووبــەڕووی 

و  سیاســی  چاكســازیی  ئەزموونــی  بوەتــەوە. 

دەســتووری لە ئەندەنووســیا پێداگریــی زۆری كردوەتە 

 5002 - 5002دابەشبوونی خەرجی تاكە كەس و هێمای داهات لە نێوان 

خةرجى  %04 سالَ ناوضةكان
 كةمكراوة

خةرجى  04%
 مامناوةند

خةرجى  04%
 بةرز

 هيَناى جينى

 
 

 ناوضة شارنشينةكان

0442 01.12 42.00 01.24 4.40 
0442 04.20 42.23 00.33 4.40 
0442 13.02 42.34 04.44 4.42 
0443 14.01 42.44 04.24 4.42 
0444 14.44 42.34 04.13 4.42 

 
 

 ناوضة طوندنشينةكان

0442 04.01 04.40 42.22 4.02 
0442 00.44 44.20 42.04 4.02 
0442 00.04 44.11 43.02 4.04 
0443 00.20 44.44 42.04 4.04 
0444 04.44 43.23 43.10 4.04 

 
 

 كؤى طشتى

0442 04.00 42.24 00.44 4.44 
0442 14.22 43.14 00.12 4.44 
0442 14.14 42.11 00.24 4.42 
0443 14.22 42.22 00.22 4.42 
0444 01.00 42.20 01.00 4.42 

 0444ساَلى  –سةرضاوة: ئاذانسى ناوةندى سةرذمَيرى ئةندةنوسيا                                   
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ســەر جیاكردنــەوەی تــەواو لــە نێــوان دەســەاڵتەكان و 

ــی و  ــی دیموكراس ــەی پەیڕەوكردن ــی پرۆس بەهێزكردن

ڕێزگرتــن لــە مافەكانــی مــرۆڤ شانبەشــانی گۆڕانــكاری 

لــە جیاتیــی سیســتمی  نامەركــەزی  لــە سیســتمی 

 یاساكانی تایبەت بە پاراستنی مافەكانی مرۆڤ لە ئەندەنوسیا  

 

 یاساكانی تایبەت بە پاراستنی مافەكانی مرۆڤ ز

 پەیوەندیدار بە پاراستنی منداڵ 2002332یاسای ژمارە  1

 پەیوەندیدار بە سیستمی فێركردنی نیشتمانی 2302330یاسای ژمارە  2

 پەیوەندیدار بە نەهێشتنی تووندوتیژی خێسانی 2002332یاسای ژمارە  3

 پەیوەندیدار بە كۆمسیۆنی ڕاستی و ئاشتەوایی 2202332یاسای ژمارە  4

 پەیوەندیدار بە پاراستنی شاهیدەكان و قوربانییەكان 6002331یاسای ژمارە  5

 پەیوەندیدار بە بازرگانیكردن بە مرۆڤ 2602332یاسای ژمارە  6

 پەیوەندیدار بە نەهێشتنی جیاكاریی ڕەگەزیی و ئیتنی 2302333یاسای ژمارە  7

 پەیوەندیدار بە ماددە هۆشبەرەكان 0002334یاسای ژمارە  8

 پەیوەندیدار بە تەندروستی 0102334یاسای ژمارە  9

پەیوەندیدار بە پالندانانی گەشەپێدانی نیشتیمانی بۆ  002363یاداشتی سەرۆكایەتی ژمارە  10
 2362 – 2363ماوەی نێوان ساڵی 

 پەیوەندیدار بە پاراستنی گیانی شاهید و قوربانییەكان 202332یاداشتی حكوومی ژمارە  11

پەیوەندیدار بە قەرەبوو كردن و گەڕاندنەوەی ماف و  002332یاداشتی حكوومی ژمارە  12
 گێڕانەوەی مانا بۆ قوربانییانی پێشێلكارییە زەقەكانی مافی مرۆڤ
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پراكتیكــی  )ناوەندێتــی(. جێبەجێكردنــی  مەركــەزی 

ــیادا  ــی ئەندەنووس ــە ئەزموون ــە ل ــەر زەوی، ك ــە س ل

پرۆتســتۆ كــراوە خــۆی بەرجەســتە كــردوە لــە ڕێزگرتــن 

ــوو  ــان، بەڵك ــی هاواڵتیی ــروڕا دەربڕین ــی بی ــە ئازادی ل

ˇبيؤطرافياى كؤمارى ئةندةنوسي

 

 
 ثايتةخت جاكازتا )طةوزةتسين شاز(

 بةزشتسين لوتكة بونتضاك طايا

 نصمرتين ئاضت ئؤقيانووضى هندى

909,40569 كم  ِزووبةز 

 07, 469 7,,  ذمازةى دانيصتوان 

 ضيطتمى دةضةآلت كؤمازيى ضةزؤكايةتى

 ضةزؤك كؤماز جؤكؤ ويدؤدؤ

1945ی ئابی 17  بةزوازى ضةزبةخؤيى 

نةتةوة يةكطستوةكان، ِزَيكخساوى باشزطانى جيوانى، ِزَيكخساوى هازيكازى 
 ئيطالمى، بانكى نَيودةوَلةتى، دامةشزاوةى طةشةثَيدانى نَيودةوَلةتى

 ئةندامَيتى نَيودةوَلةتى

90,072079 ممياز دؤالز  كؤى داهاتى ناوخؤ 

40379 دؤالزى ئةمةزيكى   كؤى داهاتى تاكة كةس 

9998606,4,46 دؤالزى ئةمةزيكى   كؤى يةدةطى دازايى 

2689, مامناوةند    هَيماى طةشةكسدن 

6%  ِزَيرةى بَيكازى 

ِزوثيةى ئةندةنوضى    IDR دزاوى نيصتيمانى 

 ئازاضتةى ِزؤيصنت الى ِزاضت
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هاواڵتییــان  هەمــوو  بــۆ  سیاســیی  بەشــداریكردنی 

ــە  ــك الوە تیشــك خراوەت ــە زۆرێ دەســتەبەر كــردوە. ل

ســەر ئەزموونــی ئەندەنووســیا لــە بــواری چاكســازیی 

گرینگرتینیــان  كــە  دیموكراتییــەوە،  و  دەســتووری 

لــە  ڕێزگرتــن  بــەرەو  ئاراســتەبوونی  لــە  بریتییــە 

بیــروڕا، شانبەشــانی  ئازادیــی  و  مــرۆڤ  مافەكانــی 

 

 تيَكسِاى تةزخانى مانطانةى تاك لة ناوضة شازنصني و طوندنصينةكانى ئةندةنوضيا

 <700 – >700بةثيَى تيَضووى خيَصانى 

 <700ضالَى  =700ضالَى  >700ضالَى  بوازى خةزجييةكان

 زِيَرةى ضةدى كؤى خةزجى تاك زِيَرةى ضةدى كؤى خةزجى تاك زِيَرةى ضةدى كؤى خةزجى تاك خؤزاك

 7;.0: <7>>78 >0.8: =7=8<8 79.<9 =907>8 نيصتةجيَبوون 

 <=.<8 ;:::= 70.78 8=0=> =>.70 89:0> بريَوى خيَصان

 :8.9 89=89 8.77 =8799 ;8.8 =:888 خويَندن و فيَسبوون

 9;.7 88897 ;<.7 >8898 >=.7 ;8087 تةندزوضتى

  :;9800  0>8;=8  8:8978 كؤى طصتى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5002 – 5002تێكڕای داهاتی گشتی و داهاتی نەتەوەیی بۆ تاكە كەس 

 5005 5004 5003 5002 خستنةرِوو
 كؤى طشتى داهاتى تاك لةسةر داهاتى ناوخؤ بةثيَى نزخى باسارِ                                    

 5624 6422 6220 6523 بةهاكةى )بة مميؤنان رِوثية(

 5.26 6325 6525 6526 سةدى(طةشةسةندن )رِيَذةى 

 554625 66.421 632521 6.6624 بةهاكةى )بة مميؤنان دؤالرى ئةمةريكى(

 كؤى داهاتى تاك لةسةر داهاتى نةتةوةيى بةثيَى نزخى باسارِ                                  
 5026 6325 6121 6520 بةهاكةى )بة مميؤنان رِوثية(

 5123 6326 6623 6523 سةدى(طةشةسةندن )رِيَذةى 

 566022 652424 625424 651425 بةهاكةى )بة مميؤنان دؤالرى ئةمةريكى(
 9002يرى ئاذانسى ناوةندى سةزذمَيسى ئةندةنوسيا بؤ ساَلى تسةزضاوة: داتاو ئامازةكانى سرتا
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ــە سیاســییەكان  ــە پارت ــی ژمارەیەكــی زۆر ل دامەزراندن

لــە چوارچێــوەی )سیســتمی فرەحیزبــی(دا. 

ئــەو كێشــە و گرفتانــەی،  لــە گرینگرتیــن  یەكێــك 

كــە ئەندەنووســیا لــە كاتــی داڕشــتنی دەســتووری 

ــەوە،  ــەڕووی بوەت ــی دیموكراســیدا ڕووب ــوێ و گۆڕان ن

دەستلەكاركێشــانەوەی  دوای  لــە  تایبەتــی  بــە 

ــی  ــزە چەكدارەكان ــی هێ ــەی پێوەندی ــۆهارتۆ، كێش س

ئەندەنووســیا بــە كاری سیاســی، لــە كاتێكــدا گرینگــە 

ــی ســەركردایەتیی  ــدی فەرمان ــە پابەن ــەو دامەزراوەی ئ

ــتمێكی  ــیا سیس ــاری ئەندەنووس ــت. كۆم ــیی بێ سیاس

ــە  ــزگاری دەكات ل ــە پارێ ــڕەو دەكات، ك ــیی پەی سیاس

ــیا  ــی ئەندەنووس ــتامنیی هاواڵتییان ــی نیش بەرژەوەندی

بــە پلــەی یەكــەم، ئەمەیــش لــە ڕێگــەی ڕاگرتنــی 

هێــزە  و  گــەل  نێــوان  لــە  پێوەنــدی  هاوســەنگیی 

چەكدارەكانــی ئــەو واڵتــەدا، هەروەهــا پێداگریكــردن 

چەكــدارەكان  هێــزە  دەســتێوەرنەدانی  ســەر  لــە 

لــە ژیانــی مەدەنــی ئەندەنووســیا و دانانــی ئــەو 

مەرجــەی، كــە فەرمانــدە ســەربازییەكان لــە كاتــی 

مەدەنیــدا  و  ژیانــی سیاســی  لــە  بەشــداریكردنیان 

پێویســتە دەســت لــە پۆســتەكانیان بكێشــنەوە. 

ــی  ــای ئابووری ــە ســەر بنەم ــی ئەندەنووســیا ل ئابووری

بــازاڕ دامــەزراوە. حكوومەتــی جاكارتــا ڕۆڵێكــی بــااڵی 

لــە بەڕێوەبردنــی بــازاڕدا گێــڕاوە و دەوڵــەت زیاتــر لــە 

ــت  ــە و دەتوانێ ــۆری تێدای ــەزراوەی جۆراوج 164 دام

نرخــەكان بــۆ زۆرێــك لــە شــمەك و كااڵ ســەرەكییەكان 

كۆتاییــی  لــە  ئەندەنووســیا  حكوومەتــی  دابنێــت. 

قەیرانــی دارایــی و ئابــووری، كــە لــە ناوەڕاســتی ســاڵی 

1997 تووشــی بــوو، چەنــد ڕێكارێكــی گرتــە بــەر بــە 

ئامانجــی پاراســن و چاودێریكردنــی بەشــێكی فراوانــی 

پشــكەكانی  كڕینــی  ڕێگــەی  لــە  تایبــەت  كەرتــی 

ــارە  ــاكان و دووب ــەكان و پشــكی كۆمپانی قــەرزە بانكیی

ــا و  ــی دات ــە پێ ــەرزەكان. ب ــەری ق ــتنەوەی پەیك داڕش

ــاری  ــی، كۆم ــی جیهان ــراوی بازرگانی ــی ڕێكخ ئامارەكان

وەك  )27(ە  ژمــارە  ڕیزبەنــدی  لــە  ئەندەنووســیا 

گەورەتریــن دەوڵەتــی هەنــاردەكار بــۆ دەرەوە لــە 

جیهانــدا. ئەندەنووســیا خاوەنــی چەندیــن ســەرچاوەی 

ــە نێوانیشــیاندا نەوتــی خــاو، غــازی  رسوشــتی زۆرە، ل

رسوشــتی، قەســدیر، مــس و ئاڵتــوون. ســەرچاوە و 

داهاتــە ســەرەكییەكانی ئەندەنووســیا، بــە تایبەتــی 

لــە كەرتــی پیشەســازیدا زۆرە، كــە ئامێــرەكان و مــادە 

كیمیاییــەكان و ســووتەمەنی و كەلوپەلــە خۆراكییــەكان 

ســەرەكییەكانی  هەناركــراوە  بــەاڵم  دەگرێتــەوە. 

ــە، الســتیك  ــەكان، تەخت ــرە كارەباییی ــەوت، غــاز، ئامێ ن

ــۆ.  ــە خ ــراوەكان دەگرێت و چ

جیۆسیاســی،  گرینگییەكــی  خاوەنــی  ئەندەنووســیا 

ئابــووری، دیینــی و دێموگرافییــە، چونكــە گەورەتریــن 

ــی  ــیا و جیهان ــی ئاس ــووری خۆرهەاڵت ــی باش دەوڵەتان

و  دەرەوە  سیاســەتی  بنەماكانــی  ئیســالمییە. 

ــە ســەر  ــراوە ل ــاد ن ــیا بونی ــیەتی ئەندەنووس دیپلۆماس

پێوەندییەكانــی  لــە  هاوســەنگییەك  دروســتكردنی 

نێــوان خۆرهەاڵتــی ئاســیا و خۆرئــاوای ئەمەریــكا و 

ئەورووپــا.
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ب���ەڕازی���ل ی��ەك��ێ��ك��ە ل��ە گ���ەورەت���ری���ن ه��ێ��زەك��ان لە 
ئەو  پێی  بە  ئەوەیش  باشوور،  ئەمەریكای  كیشوەری 
ناجێگیرە  ڕەوشە  ئەو  تێپەڕاندنی  لەو  هەیبوو  توانایەی 
سیاسییەی لەو واڵتەدا هەبوو لە كۆتایییەكانی سەردەمی 
و   1985 لە ساڵی  دەسەاڵتی سەربازیدا  فەرمانڕەوایی 
تایبەت  بە  ڕاب���ردوودا،  س��ەدەی  نەوەدەكانی  سەرەتای 
لە دوای ئەوەی )فیرناندۆ كاردوسۆ( لە ساڵی 1994دا 
پۆستی سەرۆكی بەڕازیلی گرتە دەست، لەو كاتەیشەوە 
بەڕازیل دەستی كرد بە پەیڕەوكردنی سیاسەتێكی نوێ 
لە سەر ئاستی ناوخۆیی و دەرەكی، كە تێیدا پشتیوانیی 
دەكرد،  ئابووریی  و  سیاسی  چاكسازیی  ئەنجامدانی  لە 
ئ��ەوەی��ش ل��ە س���ەر ب��ن��ەم��ای پ��ت��ەوك��ردن��ی ك���ران���ەوە و 
سەروەرێتیی میكانیزمەكانی بازاڕی ئازاد و بەهێزكردنی 
پێگەی واڵتەكە لە سەر ئاستی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بە 

گشتی و واڵتانی كیشوەری ئەمریكای التین بە تایبەتی.

ئەزموونی بەرازیل

پرۆژەی توێژینەوە جیهانییەکان
بەشی چوارەم

32 2019

سێیەم

ئەزموونی بەرازیل
قەبارەی هەناردەکردنی بەرازیل لەسەر ئاستی 

جیهان 137.06 ملیار دۆالرە
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خێــراى  گەشەســەندىن  بــاىس  توێژینەوەیــە  ئــەم 

سیاســیی، ئابــوورى، کۆمەاڵیــەىت، پیشەســازى بەرازیــل 

دەکات لــە کیشــوەرى ئەمەریــکاى التیــن. 

لــە  هێــزەكان  گەورەتریــن  لــە  یەكێكــە  بەڕازیــل 

ــی  ــە پێ ــش ب ــوور، ئەوەی ــكای باش ــوەری ئەمەری كیش

ئــەو توانایــەی هەیبــوو لــەو تێپەڕاندنــی ئــەو ڕەوشــە 

لــە  هەبــوو  واڵتــەدا  لــەو  سیاســییەی  ناجێگیــرە 

كۆتایییەكانــی ســەردەمی فەرمانڕەوایــی دەســەاڵتی 

 

 شاىيازى طشتى لةضةز دةولَةتى بةزاشيل
 كؤوازى بةزاشيمى فيدزاَلى ٌاوى زةمسى دةوَلةت
 ضيطتي و ثَيػكةوتَ دزومشى ٌيػتىاٌى

 كيمؤوةتس ضوازطؤغة  061515.8 زووبةزى طػتى واَلت
 بةزاشيميا ثابتةخت

 ثستوطاىل شواٌى زةمسى
 % ضجى35654 ثَيكّاتة ٌةذادييةكاُ

 بازدؤ 34654%
 % ِزةؽ56.5

 % ئاضياييةكا2ُ
 %  طةلة زةضةٌةكا5681ُ

 بةزاشيمييةكاُ ٌاوى داٌيػتوواُ
 كةع 28063136188 (2850زَيرةى داٌيػتوواُ       )ضاَلى 

 
 

 ضِسى داٌيػتوواُ

2460 
 ضاَه 54/ 2858ضاَلى 
 ضاَه 53/ 2855ضاَلى 
 ضاَه 53/  2852ضاَلى 
 ضاَه 53/ 2854ضاَلى 
 ضاَه 51/ 2853ضاَلى 
 ضاَه 51/ 2851ضاَلى 
 ضاَه 51/ .285ضاَلى 

 كؤوازى ضةزؤكايةتى فيدزاَلى ضيطتىى حوكىِساٌي
 طاييةز ثؤلطؤٌازؤ ضةزؤك كؤواز

 بةتاَلة جَيطسى ضةزؤك كؤواز
 زؤدزيطؤ وايا ضةزؤكى ئةجنووةٌى ٌوَيٍةزاُ

 ئوٌتيضيؤ ئؤليعريا ضةزؤكى ئةجنووةٌى ثرياُ
 كازوَ لوضيا ى دادطاى يااَلى فيدزاَلىضةزؤك

 ثةزلةواُ دةضةاَلتى ياضاداٌاُ
 ئةجنووةٌى ثرياُ ئةجنووةٌى بااَل

 ئةجنووةٌى ٌوَيٍةزاُ ئةجنووةٌى خوازو
 حكووةتى فيدزاَلى بةزاشين دةضةاَلتى جَيبةجَيكسدُ
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ســەربازیدا لــە ســاڵی 1985 و ســەرەتای نەوەدەكانــی 

ســەدەی ڕابــردوودا، بــە تایبــەت لــە دوای ئــەوەی 

پۆســتی  1994دا  ســاڵی  لــە  كاردوســۆ(  )فیرنانــدۆ 

ــەو كاتەیشــەوە  ــە دەســت، ل ــی گرت ســەرۆكی بەڕازیل

بەڕازیــل دەســتی كــرد بــە پەیڕەوكردنــی سیاســەتێكی 

نــوێ لــە ســەر ئاســتی ناوخۆیــی و دەرەكــی، كــە 

تێیــدا پشــتیوانی لــە ئەنجامدانــی چاكســازیی سیاســی 

لــە ســەر بنەمــای  و ئابووریــی دەكــرد، ئەوەیــش 

ــی  ــەروەرێتیی میكانیزمەكان ــەوە و س ــی كران پتەوكردن

بــازاڕی ئــازاد و بەهێزكردنــی پێگــەی واڵتەكــە لــە 

ڕووی  لــە  نێودەوڵەتــی.  كۆمەڵگــەی  ئاســتی  ســەر 

ئاســت و قەبــارەی ژمــارەی دانیشتوانیشــەوە، بەڕازیــل 

بــە پلــەی پێنجــەم دێــت لــە ســەر ئاســتی جیهــان بــەو 

پێیــەی ژمــارەی دانیشــتوانەكەی دەگاتــە نزیكــەی 

196 ملیــۆن كــەس، بــە پێــی ئامارەكانیــش ڕێــژەی 

ــە 29  ــان ل ــدى تەمەنی )%62(ی دانیشــتوانەكەی ناوەن

ســاڵدایە. ژیــان و پرۆســەی سیاســیی ئێســتای بەڕازیــل 

ــە  ــردوە ك ــێ ك ــتی پ ــتوورە دەس ــەو دەس ــی ئ ــە پێ ب

لــە ســاڵی 1988دا پەســەند كــراوە و بــە یەكێــك لــەو 

دەســتكەوتە گرنگانــەی وەرچەرخانــی دیموكراســیی 

ــی  ــاڵ حوكمڕانی ــە دوای 21 س ــت ل ــل دادەنرێ بەڕازی

ــەدا.  ــەو واڵت ــەربازی ل س

لــۆال دا ســیلڤیا لە ســاڵی 2002دا وەك یەكەم ســەرۆكی 

ســەرۆكی  بــوە  باشــووردا  ئەمەریــكای  لــە  چــەپ 

بەڕازیــل، )لــۆال دا ســیلڤیا( یەكــەم ســەرۆكی كرێــكاری 

دەنگدەرانــی  دەنگــی  %61ی  بتوانێــت  كــە  بــوو 

واڵتەكــەی مســۆگەر بــكات، هــەر چەنــد جۆرێــك 

لــە نائومێــدی لــە بەرانبــەر سیاســەتەكانیدا هاتــە 

كایــەوە، بــەاڵم )لــۆال دا ســیلڤیا( ســوور بــوو لــە ســەر 

چەســپاندنی كــۆی سیاســەتە ئابوورییەكانــی لــە ســەر 

ئاســتی ناوخۆیــی و نێودەوڵەتــی. )لــوال داســیلڤیا( لــە 

ســەرەتاكانی گرتنەدەســتی دەســەاڵتدا ڕووبــەڕووی 

قەیرانێكــی گــەورەی دارایــی و داڕمانــی بەهــای دراوی 

بەڕازیلــی بــە ڕێــژەی %40 بــوەوە، ئەمەیــش جگــە لــە 

شاری ڕیۆ دی جانیۆرۆ لە بەرازیل
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ــەرەزە  ــانی ق ــووری و هەڵئاوس ــەیەكی الوازی ئاب گەش

%60ی  ڕێــژەی  دەگەییشــتە  كــە  كەڵەكەبــوەكان 

كــۆی داهاتــی ناوخۆیــی. دەوڵەتــی بەڕازیــل پێــك 

دێــت لــە واڵتێكــی كۆماریــی فیدراڵیــی ســەرۆكایەتی، 

دەســەاڵتی جێبەجێكــردن لــەو واڵتــە لــە دەســت 

ــەرۆكی  ــەڵ س ــی لەگ ــە هاوبەش ــە ب ــەرۆكی واڵتدای س

حكوومــەت و ســەرۆكی ویالیەتــەكان، كــە هــەر چــوار 

ســاڵ جارێــك لــە الیــەن گەلــەوە هەڵدەبژێررێــن، هەر 

چــی دەســەاڵتی یاسادانانیشــە لــەو واڵتــە پێــك دێــت 

ــەران(.  ــی نوێن ــران و ئەنجوومەن ــی پی ــە )ئەنجوومەن ل

ــەدەی بیســتەمدا،  ــی س ــااڵنی حەفتاكان ــاوەی س ــە م ل

ــە بەڕازیــل  حكوومــەت و دەســەاڵتدارانی ســەربازی ل

و  دەكــرد  پەیــڕەو  ســەرمایەدارییان  سیاســەتی 

ــەرمایەداران  ــی س ــە ماف ــەختیان ل ــی سەرس داكۆكیەك

ــە  ــرد، ب ــەورەكان دەك ــا گ ــاوەن كۆمپانی ــانی خ و كەس

ــانی  ــە كەس ــەك ب ــۆرە گرینگیی ــچ ج ــەوەی هی ــێ ئ ب

هــەر  بــدەن.  هــەژاران  و  ناوەڕاســت  چینەكانــی 

وەك بووشــنە پارێــزەری واڵت و ڕێگریــان كــرد لــە 

ــزم  ــی كۆمۆنی گواســتنەوەی مەترســی و كاریگەرییەكان

و دووبارەبوونــەوەی ئەزموونــی كوبــا لــەو واڵتــە، 

هاوپەیامنێتییەكــی بەهێزیشــیان لەگەڵ ســەرمایەداری 

یەكگرتوەكانــی  ویالیەتــە  ئیــدارەی  و  نیشــتامنی 

ئەمەریــكادا پێكهێنــا. دەتوانرێــت بگوترێــت بەڕازیــل 

ــی سیاســەتێكی  ــە پەیڕەوكردن ــدا، ل ــواری ئابووری ــە ب ل

ئابووریــی بــازاڕ و ئامانجــدارەوە، كەوتــە پەیڕەوكردنــی 

سیاســەتی ئابووریــی ئــازاد و كرانــەوە بــە تایبــەت لــە 

كەرتــی )بازرگانــی و دارایــی(دا، بەمەیــش بەرهەمهێنە 

بەرهەمهێنــە  كێبڕكێــی  كەوتنــە  ناوخۆیییــەكان 

چەندیــن  بەڕازیــل  هەروەهــا  دەرەكییــەكان، 

گۆڕینــی  وەك  دا،  ئەنجــام  ئابووریــی  چاكســازیی 

كورتهێنانــی  بەڕێوەبردنــی  مایەپووچبــوون،  یاســای 

ــەت و شــارەوانییەكان،  ــە ســەر ئاســتی ویالی گشــتی ل

ــە ڕێگــەی تێكشــكاندنی  ــازاڕی نــەوت ل ڕێكخســتنی ب

قۆرخكارییەكــەی كۆمپانیــای )پرتۆبــراس( بــۆ پااڵوتــن و 

گواســتنەوەی نــەوت بــۆ دەرەوەی واڵت.

گەورەتریــن  لــە  یەكێكــە  بەرازیــل  ئێســتادا  لــە 

دەوڵەتــە هەنــاردەكارەكان لەســەر ئاســتی جیهــان 

و  لــە ســاڵی 2006دا قەبــارەی هەناردەكردنەكــەی 

گەیشــتە زیاتــر لــە 13706 ملیــار دۆالری ئەمەریكــی، 

زۆرێــك لــە رشۆڤــەكاران و شــارەزایانی ئابــووری پێیــان 

ــە  ــەوەی هەی ــای ئ ــاڵی 2050 توان ــل تاس ــە بەرازی وای

لەســەر  بێــت  هەنــاردەكار  دەوڵەتــی  گەورەتریــن 

ئاســتی جیهــان. هەڵبــەت ئــەو سیســتمە نوێیــەی لــە 

بەڕازیــل هاتــە ســەر تەختــی دەســەاڵت، گرینگییەكــی 

و  كارگێــڕی  چاكســازیی  ئەنجامدانــی  بــە  زۆری 

ئابــووری دەدا و چەنــد ســیامیەكی پاشــاگەردانی و 

بێســەرەوبەرەیی ڕێكخســتەوە كــە بەرۆكــی بەڕازیلــی 

ــت  ــێك ناتوانێ ــچ كەس ــدا هی ــەڵ ئەوەش ــوو، لەگ گرتب

ــی  ــە بوون ــت ل ــی هەبێ ــەوەی گومان ــكات ل ــی ب نكۆڵ

لــە ســایەی  پرەنســیپەكانی ئــازادی و دیموكراســی 

سیســتم و دەســەاڵتێكی لــەو شــێوەیەدا، ئەو سیســتمە 

نەیتوانــی هێــزە سیاســییەكانی بەڕازیــل یــەك بخــات، 

بــە هێنــدەی ئــەوەی توانیــی جیاكارییەكانــی نێوانیــان 

ــەوە.  ــرت بكات قووڵ
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بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

20192019

سەرکردایەتیى  بە  پاکستان  لە  س��ەرب��ازى  ک��ودەت��ای 
ژەنەڕاڵ پەروێز موشەڕەف لە 12�ی تشرینى یەکەمى ساڵى 
ئەزموونى  بە  هێنرا  کۆتایى  بەمەیش  درا،  ئەنجام   1999
دەبەست.  ئ��ازاد  هەڵبژاردنى  بە  پشتى  کە  دیموکراسى، 
لە ژیانى  دوا جار باسوخواسى زەرووریەتى ڕۆڵى سوپا 
ئەو  چەند  هەر  ئاراوە،  هێنایەوە  پاکستانییەکانى  سیاسیى 
نێوان  ملمالنێکانى  لە  سوپاى  کاریگەریى  ڕۆڵ��ى  قۆناغە 
هەر سێ دەسەاڵتەکە بە خۆیەوە بینى، کەچى هەژموونى 
مەدەنیى سەرۆک وەزیران بە سەر کاروبارى دامەزراوەى 
سەربازى، جێگەى ڕەزامەندیى فەرماندەکانى سوپا نەبوو، 
چونکە سەرکردایەتیى سەربازى بە شێوەیەکى ڕاستەوخۆ 
و ناڕاستەوخۆ پشتى بە مێژوە سیاسییە دوورودرێژەکەى 
ئەمەیش  ه��ەر  واڵت،  فەرمانڕەوایەتیکردنى  لە  دەبەست 
لە ژێر ڕۆشنایى  هاتنەوەى سوپا  بوو وای کرد دووبارە 
کێشە زۆرەکانى واڵت بە دەستییەوە دەینااڵند هەر دواى 

ئەزموونی پاکستانسەربەخۆیى بوون، ببێتە شتێکى ئاسایى.

پرۆژەی توێژینەوە جیهانییەکان
بەشی چوارەم

34 2019

چوارەم

ئەزموونی پاکستان
پاکستان بە هاوپەیمانیى ئەمەریکا دادەنرێت، 
پشتیوانیى لۆجیستى پێشکەشى ئەمەریکا و 
هاوپەیمانانى باکوورى ئەتڵەسى )ناتۆ( دەکات
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ئــەم توێژینەوەیــە بــاىس قۆناغــى دەســەاڵىت ســەربازى 

و دیکتاتــۆرى و دواکەوتــن و گەشەســەندىن سیاســیی، 

دەکات.  پاکســتان  کۆمەاڵیــەىت  ئابــوورى، 

پەروێــز موشــەڕەف لــە 5ى ترشینــى یەکەمــى ســاڵى 2007 

ــەو  ــى ئ ــە پێ ــد، ب ــتامىن ڕاگەیان ــتەواییى نیش ــاىن ئاش فەرم

ــە لێبــوردىن بــۆ کەســایەتییە سیاســییەکان دەرکــرد،  فەرمان

ــە  ــرتابوو ل ــۆ هەڵبەس ــان ب ــێ بنەمای ــەىت ب ــەى تۆم ئەوان

ترشینــى  1ـــی  تــا   1985 دوەمــى  کانــووىن   1 مــاوەى 

یەکەمــى ســاڵى 1999. ئەمەیــى خســتە چوارچێــوەى 

ــەر  ــەکاىن س ــە تۆمەت ــەو فەرمان ــتامىن. ب ــتەواییى نیش ئاش

لــە  کــە وای کردبــوو هــەر  بۆتــۆش البــران،  بێنەزیــر 

ســاڵى 1999ـــەوە بــە دەستبەســەرى مبێنێتــەوە، ڕێگــە 

خۆشــکەریش بــوو بــۆ دابەشــکردىن دەســەاڵت لەگەڵــى بــە 

ــتان،  ــەىل پاکس ــارىت گ ــەڵ پ ــردن لەگ ــەى هاوپەیامنیک ڕێگ
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ــرد.  ــەرۆکایەتیى دەک ــتییەکەدا س ــە گش ــە هەڵبژاردن ــە ل ک

جەماوەریــش لــەوە تێگەییشــت کــە ئــەو لێپرســینەوە بــە 

ــەکان و  ــییە ناڕازیی ــى سیاس ــە ئامانجگرتن ــۆ ب ــرا ب کار هێ

باوەڕهێنــان بــەوەى کــە ئێســتا کاىت ئــەوە هاتــوە هەڵەکان 

ــایەتیى  ــن کەس ــاىف چەندی ــەر م ــەوە بەرانب ــت بکرێن ڕاس

کاراکردنــەوەى  و  چاککردنــەوە  هەروەهــا  ســیاىس، 

میکانیزمــى لێپرســینەوە بــە شــێوەیەکى کارا.

ــە  پاکســتان خــاوەن ســرتاتیژیەت و گەشــەکردنێکى تایبەت

ناوچەکەیــش  بــە گــەل و گــەالىن  و دەکرێــت ســوود 

بگەیەنێــت، چونکــە پێگــەى جیۆســرتاتیژى ئــەو واڵتــە 

ــیا و  ــوورى ئاس ــوان باش ــە نێ ــک ل ــە پردێ ــردوە ببێت وای ک

ــەى  ــە ڕێگ ــت ب ــەاڵىت ناوەڕاس ــیا و خۆره ــتى ئاس ناوەڕاس

ئێــران و ئەورووپــا. ئەمەیــش دەرفەتێکــى پــێ دەدات 

ــەم  ــتان شەش ــگ. پاکس ــى گرین ــى هەرێم ــە تەوەرێک ببێت

ــر  ــیان زیات ــتوانەوە. نیوەیش ــڕى دانیش ــە ڕووى چ ــە ل واڵت

لــە خــوارووى 24 ســاڵیدان، واتــە دەســتى کارى زۆرە، 

ــادارە.  ــتى بەه ــەرچاوەیەکى رسوش ــاوەن س ــا خ هەروەه

ئەمەیــش وای کــردوە ببێتــە بازاڕێکــى دیــار لــە ســەر 

ئاســتى بازرگانیــى هەرێمــى و نێودەوڵەتیــش. بــە تایبــەىت 

ئەگــەر بتوانێــت خــۆى لەگــەڵ واڵتــاىن ناوچەکــە لــە ســەر 

بگونجێنێــت(  ئاڵوگــۆڕ(  داهــاىت  )ســرتاتیژیەىت  بنەمــاى 

و مامەڵەکــردن لەگــەڵ ئابوورییــە زەبەالحــەکان بکاتــە 

ئامانجــى خــۆى، بــەاڵم بــە هــۆى تێکــڕا نزمەکــەى گەشــەى 

مرۆیــى و دۆخــى یاســایى و رسوشــتى سیســتەمەکەى، 

بوەتــە هــۆى ئــەوەى بەرهەمــى پاکســتان زۆر نــزم بێــت 

ــتان  ــت. پاکس ــرت بێ ــەوە نزم ــەى ل ــەى ئابوورییەک و گەش

ــەو  ــى ئ ــە کــۆى 187ـ ــە ل ــن واڵت ــدى 146یەمی ــە ڕیزبەن ل

ــە ڕووى  ــردوە ل ــار ک ــان تۆم ــتێکى زۆر نزمی ــەى ئاس واڵتان

گەشــەى مرۆیــى. ســااڵنە واڵت ڕووبــەڕووى کورتهێنــان 

دەبێتــەوە و توانــاى ئامادەکــردىن نزیکــەى 1.5 ملیــۆن 

گەنجــى پاکســتاىن نییــە بــۆ ئــەوەى فێــرى بەهــرە و 

ــردن.    ــازاڕى کارک ــۆ ب ــکات ب ــتیان ب ــى پێویس کارامەی

پــارىت گــەىل پاکســتاىن بــە ســەرکردایەتیى خاتــوو بێنەزیــر 

بــە  نــەواز(  )باڵــى  ئیســالمى  ڕابیتــەى  پــارىت  و  بۆتــۆ 

ســەرکردایەتیى نەواز شــەریف پەیامننامەى دیموکراســییان 

بەســت لــە 14 ئەیــارى 2006 لــە لەنــدەن. ئامانجیــش 

لێــى شــکۆدارکردىن دیموکراســیەت و هەوڵێکیــش بــوو بــۆ 

ــەڕاڵ موشــەڕەف.  ــۆ دەســەاڵتەکاىن ژەن ــاىن ســنورێک ب دان

بــە  بهێنــن  دا کۆتایــى  بڕیاریــان  پەیامننامەیــەدا  لــەو 

ــا  ــەتدا، هەروەه ــاو سیاس ــە ن ــوپا ل ــتتێوەردانەکاىن س دەس

ڕایــان گەیانــد کــە ئــەوان هاریکاریــى حکوومەىت ســەربازى 

ــەن  ــرت دەک ــى یەک ــە هاوکاری ــەر دوو پارتەک ــەن و ه ناک

بــۆ گێڕانــەوەى دیموکراســیەت بــە ڕێگــەى کارى ســیاىس. 

ــە  ــەو شــتانە کــرد، کــە ب ــە ســەر زۆرێــک ل سازشیشــیان ل

ــەوەى دادوەران و  ــران، وەک گێڕان ــە دادەن ــا و بنچین بنەم

دەســتوور بــۆ دۆخــى جــاراىن خــۆى پێــش دەســتتێوەرداىن 

ــۆ ســەر دەســەاڵت.  ــەڕاڵ موشــەڕەف ب ژەن

هاوپەیامنــەکاىن  شکســتەى  ئــەو  موشــەڕەف  پەروێــز 

لەوانەیــش: فاکتــەر،  چەندیــن  بــۆ  گەڕانــدەوە 

گــەىل  پــارىت  لەگــەڵ  گشــتى  هاوســۆزیى  1.شــەپۆىل 

ــۆ ســەرکردایەتیى  ــر بۆت ــردوو بێنەزی ــە کۆچک پاکســتان، ک

دەکــرد.

2.خراپبــووىن بــارى ئابووریــى واڵت، ئەمەیــش زۆر بــە 

ڕووىن لــە بەرزبوونــەوەى بەرچــاوى نرخــەکاىن گەمنەشــامى 

ــار کــەوت. ــە دی ــا و غــاز ب و وزەى کارەب

دادوەرى،  دەســەاڵىت  لەگــەڵ  3.ڕووبەڕووبوونــەوە 

کــە بــوە هــۆى الوازبــووىن دەســەاڵىت حکوومــەت بــە 

ئابووریى پاکستان بە شێوەیەکى سەرەکیى پشتى بە 
دراوى قورس بەستبوو، کە پاکستانییەکانى لە واڵتانى 
کەنــداوى عەرەبــى و بە تایبەتیش لە ســعوودیە بە 

چڕوپرى کاریان دەکرد
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ــەن  ــە الی ــە ل ــەو ئەنجام ــەاڵم ئ ــار. ب ــێوەیەکى زۆر دی ش

پارتــە بەشــداربوەکان پێشــوازیى لــێ کــرا، بۆیــە یەکێکــى 

وەکــوو مەشــاهد حســێن، ئەمینــدارى گشــتیى پــارىت گــەىل 

پاکســتان، ئــەو هەڵبژاردنــەى بــە )پــاک و بێگــەرد وەســف 

توندوتیــژى  ڕووداوێکــى  هەندێــک  هەرچەنــدە  کــرد، 

ــاک  ــى پ ــە هەڵبژاردنێک ــن ب ــەاڵم دەتوانی ــەوە، ب ــێ کەوت ل

و بێگــەرد وەســفى بکەیــن. کــردەوە توندوتیژەکانیــش 

کاریگەریــان لــە ســەر بەڕێوەچــووىن نەکــرد، بۆیە پێویســتە 

هەمــوو پارتــە سیاســییەکان دەرئەنجامەکــەى پەســەند 

ســەرکەوتوو،  دیموکراســیەت  لێــرەدا  چونکــە  بکــەن، 

شکســتخواردووى تێدایــە(.  

ــد،  ــارى ئابــوورى دەینااڵن ــە دەســت خراپیــى ب پاکســتان ب

ــەکردىن  ــە پاشەکش ــراپ ل ــى خ ــە دۆخێک ــۆى ل ــە خ چونک

ئاســتى %4 ســااڵنە.  بــۆ  بینییــەوە  ئابــوورى  گەشــەى 

2000ـ2001.  ســااڵىن  لــە   6.2% ئاســتى  گەییشــتە  تــا 

ئابوورییــە  پاشەکشــە  ئــەو  وایــە  پێیــان  چاودێرانیــش 

ــچ  ــە هی ــى ک ــەرى دەرەک ــن فاکت ــۆ چەندی ــەوە ب دەگەڕێت

پێوەندییــان بــە پاکســتانییەکانیەوە نییــە، چونکــە لــە 

مــاوەى دە ســاڵدا لــە 1975 تــا 1985 ئابووریى پاکســتان بە 

شــێوەیەکى ســەرەکیى پشــتى بــە دراوى قــورس بەســتبوو، 

ــە  ــەرەىب و ب ــداوى ع ــاىن کەن ــە واڵت ــتانییەکاىن ل ــە پاکس ک

تایبەتیــش لــە ســعوودیە بــە چڕوپــرى کاریــان دەکــرد، کــە 

لــە لوتکــەى بەهێــزى ئابــوورى دابــوو بــە هــۆى نەوتــەوە. 

ــە  ــە ب ــکارە پاکســتانییەکان ک ــاىت کرێ ــەوەى داه ــاش ئ پ

تەنیــا نزیکــەى %3.9 لــە داهــاىت نەتەوەیــى مســۆگەر 

کردبــوو ســااڵنە، پاشەکشــەى کــرد بــۆ ئاســتى %2 لــە 

 پاکستانکۆمارى ئابوورى 

کەرستەى  1
 سروضتي

گروگتریه کەرستە سروضتیەکان هەژمار دەکرێه، چووکە بۆ  ڕووبارەکان بە یەکێک لە
ملیۆن دۆوم زەوى کطتوکاڵي بەکاردەهێىرێه. هەروەها بۆ  15ئاوداوي زیاتر لە 

  .دروستکردوي وزەى کارەبا
کار لە پاکستان لە کطتوکاڵ کار دەکات. بە % لە قەبارەى تەواوى هێسى 44وسیکەى  کطتوکاڵ 2

% کۆى بەرهەمي ویطتماوي پێک دەهێىێت. بەربومي سەرەکیص بریتیە لە 25وسیکەى 
 گەوم و لۆکە و بروج و قامیطي ضەکر و وۆک.

پیطەسازییە  3
 خسمەتگوزارییەکان

لە لە قەبارەى هێسى دەستي کار لە واڵتدا لەخۆ دەگرێت.  34٥ئەو پیطەسازیە وسیکەى 
% لە کۆى بەرهەمي ویطتماوي. بارزگاواوي فرۆضته  بە کۆ و بە تاک بە گەورەتریه 54

 .بەکارهێىەراوي دەستي کار هەژمار دەکرێه لە کەرتي پیطەسازییە خسمەتگوزاریەکان
% کۆى بەرهەمي ویطتماوي لەخۆ دەگرێت 24ى دەستي کار و %18بە وسیکەى  پیطەسازى 4

 ەکاوي ئەو واڵتەیە. یرووى بەرهەمە پیطەسازیپیطەسازى خورى و قوماش لەسە
چاالکییە گروگەکان لە هەرێمە کەواراویەکان لە پاکستان. چەودیه جۆر  یەکێکە لە ڕاوەماسي 5

 ماسي لە پاکستاوەوە هەواردە دەکرێه بۆ دەرەوە.
گەیاودن و پۆال و پاکستان بەرهەمە پەترۆڵي و ئامێر و فاکتەرەکاوي گواستىەوە و  بازرگاوي دەرەکي 6

ەکان لەدەرەوە هاوردە دەکات. بەرهەمي خورى و قوماش و لۆکە و یبەرهەمە خۆراکی
 بروج و مافور بۆ واڵتان هەواردە دەکات.

گواستىەوە و  7
 گەیاودن

گواستىەوەى مرۆڤ و کااڵکان.  ۆڵێکي سەرەکیان هەی لەهێڵە ئاسىیىەکان لە پاکستان ڕ
 بۆیە چەودیه تۆڕى سەرەکي هەن کە ضارەکان بە یەکەوە دەبەستێتەوە. 

پیطەسازیە  8
 سەرەکیەکان

ماددەى کیمیایي و ئامێرى کارەبایي و کطتوکاڵي و ئاسه و ضەکر و دروستکردوي 
 کەضتي و پارچەى ئۆتومبێل ئامێرە سەربازیەکان دەگرێتەوە.
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ــووىش  ــەو پاشەکشــەیەى ت ــە هــۆى ئ ــوودا ب ســااڵىن داهات

واڵتــاىن عەرەبیــی خــاوەن نــەوت بــوو. بــەاڵم واڵت هــەر 

بــە دەســت خراپیــى بــارى ئابــوورى و بەرزبوونــەوەى 

تێکــڕاى هەاڵوســانەوە دەینااڵنــد، کــە گەییشــتە لــە %8 و 

گەندەڵییەکــەى بەربوەتــە وێــزەى بونیــەى دامــەزراوەکاىن 

و  نرخــەکان  بەرزبوونــەوەى  لێکەوتــەکاىن  و  دەوڵــەت 

گــەل  ڕۆژانــەى  پێداویســتیى  قەیــراىن  بەدیارکەوتنــى 

ســووتەمەىن  کێشــەى  و  شــەکر  و  ئــارد  قەیــراىن  وەک 

ســووتەمەنیى  وەک  بەکارهێــراو  غــازى  تایبــەت  بــە 

ــارى  ــان ب ــن. بێگوم ــرۆڵ و بەنزی ــى پەت ــە بری ــل ل ئۆتۆمبێ

خراپیــى ئابــوورى یەکێکــە لــە گەورەتریــن ئالنگارییــەکاىن 

حکوومــەىت پاکســتان خســتییە ژێــر گوشــارێکى قــورس 

لــە الیــەن پارتــە ئۆپۆزســیۆنەکان و گــەل و گروپــەکاىن 

ــاندوە  ــەدەىن ناس ــەى م ــەزراوەى کۆمەڵگ ــە دام ــان ب خۆی

ــکاران و پیشــەیییەکان و دامــەزراوە  وەک ســەندیکاى کرێ

ناحکومییــەکان. 

پاکســتان بــە هاوپەیامنیــى ئەمەریــکا دادەنرێــت لــە 

جەنگــى دژى تیــرۆر. لــە ڕووى ســەربازییەوە زۆر بــە 

کردنــەوەى  بــە  دەکــەن  یەکــرت  هاریکاریــى  چڕوپــڕى 

بنکــەى ئاســامىن، کــە بــۆ مەبەســتە جەنگییــەکان بــە 

پێشــکەىش هێــزەکاىن  لۆجیســتى  پشــتیوانیى  کاردێــت. 

ــەىس  ــوورى ئەتڵ ــاىن باک ــزەکاىن هاوپەیامن ــکا و هێ ئەمەری

ــەوەى  ــش پەڕین ــتان، لەوانەی ــە ئەفغانس ــۆ( دەکات ل )نات

ئــەو  بــۆ  ســەربازییەکان  پێداویســتییە  و  کاروانــەکان 

هێزانــە بــە ڕێگــەى خاکــى پاکســتاىن، بــەاڵم ئــەوەى 

ئێســتا لــە میدیــاکاىن پاکســتانی بــاىس لێــوە دەکرێــت 

بــە چــڕى و لــە کۆڕبەنــدە سیاســییەکان و لــە ســەر زارى 

نوێنــەراىن ئۆپۆزســیۆن لــە پەرلەمــان و ئەنجوومــەىن پیــران، 

ئەمەریکــى  ڕەگــەزى چەکداریــى  هەبــووىن  لــە  بــاس 

دەکــەن لــە پایتەخــت و شــارە پاکســتانییە ســەرەکییەکان، 

 )Black water ئەوانــەى ســەر بــە کۆمپانیــاى )بــالک واتــر

ئەمەریکیــن، کــە پێشــرتیش چەندیــن ئەرکــى ســەربازى و 

ئەمنیــى تایبــەىت لــە عێــراق ئەنجــام داوە و نــاوى دێــت لــە 

لیســتى دەرچــوان لــە یاســا و بەڵێننامــە و پیشــێلکارییەکاىن 

ــە  ــە کوشــن و ئەشــکەنجەدان و هەڵکوتان ــرۆڤ ل ــاىف م م

ــر.  ــدى ت ــایى و چەن ــاىن نایاس ــن و ڕاوەدوون ــەر و گرت س

حوکمــى  دەیــەى  خاڵــەکاىن  گرینگرتیــن  لــە  یەکێــک 

ــووىن  ــەوە، خراپرتب ــا دەکرێت ــارىت گــەىل پاکســتاىن پــێ جی پ

پێوەندییــەکاىن نێــوان پــارىت ڕابیتــەى ئیســالمى )باڵــى 

نــەواز( گەورەتریــن پــارىت ئۆپۆزســیۆن و پــارىت گــەل بــوو، 

چونکــە ئۆپۆزســیۆن پــارىت دەســەاڵتدارى تۆمەتبــار کــرد بە 

شکســتهێنان لــە ئیــدارەداىن دۆســیەى ئابــوورى و تێوەگالىن 

نــاو دامــودەزگاکاىن  لــە  لــە گەندەڵییــە بەرباڵوەکــەى 

حکوومەتــدا هەیــە، لــە هەمــان کاتــدا پــارىت ڕابیتــە 

)باڵــى نــەواز رشیــف( زۆر بەتونــدى دژى ڕووخانــدىن 

حکوومــەت بــوو بــە شــێوەیەکى نادەســتوورى، ئەمەیــش 

ــە  ــەرکردە ل ــان، س ــەىل خ ــزار ع ــودرى ن ــەر زارى چ ــە س ل

ــە  ــیۆن ل ــەرى ئۆپۆزس ــالمى و ڕاب ــەى ئیس ــارىت ڕابیت ــاو پ ن

نــاو پەرلەمــان جەختــى لــە ســەر کرایــەوە و گــوىت: )ئێمــە 

ئامادەیــن ببینــە بەشــێک لــەو گۆڕانــەى بــە ڕێگــەى 

کارکــردن و پابەنــد بــە دەقــە دەســتوورییەکان(، هەروەهــا 

گوتــی )بــژاردەى زۆر هــەن بــۆ گۆڕانــکارى، بــەاڵم دەبێــت 

سیاســی بــن، ئێمەیــش نابینــە لەمپــەر، بەڵکــوو پشــتیوانیى 

پەرلەمانــەوە  لــە  ئــەو گۆڕانــە  لــێ دەکەیــن. ڕەنگــە 

ــە کار  ــکات دەســت ل ــران ناچــار ب ــت و ســەرۆک وەزی بێ

ــێتەوە.  بکێش



پێنجەم

ئەزموونی مالیزیا
مەهاتیر محەمەد دەستیکرد بە کۆمەڵێک پالنى 
ئابوورى و کارگێڕى، بەرەنگاربوونەوەى گەندەڵى 
و هەوڵدان بۆ گواستنەوەى مالیزیا لە واڵتێکى 

کشتوکاڵییەوە بۆ واڵتێکى پیشەسازى
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ــا  ــراى مالیزی ــەندىن خێ ــاىس گەشەس ــە ب ــەم توێژینەوەی  ئ

کۆمەاڵیــەىت،  ئابــوورى،  سیاســیی،  ڕووى  لــە  دەکات 

کولتووریــەوە.  و  پیشەســازى 

مالیزیــا، چیرۆکێکــى  ئەزمــووىن  ســەرکەوتنى  چیرۆکــى 

دورودرێــژە. هــەر لــە ســەرەتاى ســەربەخۆییەوە ئــەو 

واڵتــە بەدەســت کۆمەڵێــک گرفتــەوە دەینااڵنــد: وەک 

ــان  ــتى. بێگوم ــەز پەرس ــەژارى و ڕەگ ــدەوارى و ه نەخوێن

ئەمانــە ڕاســتەوخۆ دەبنــە گرفتــى گــەورە لەبەردەم پڕۆســە 

ســیاىس و کۆمەاڵیەتییەکانــدا بەتایبەتیــش ئابــوورى چونکە 

کەشــێکى  بــە  پێویســتى  گەشەســەندىن  و  پێشــکەوتن 

ئاڕاســتەیەدا  بــەو  بتوانێــت  گونجــاو هەیــە بۆئــەوەى 

بــڕوات، کــە لــە پالنــدا هاتــووە. هــەر لــە ســەرەتاوە 

حکوومــەت کارى لەســەر یەکگرتنــى نەتــەوە جیــاوازەکاىن 

مالیزیــا دەکــرد و هەوڵــى دەدا یەکێتــى لــە نێوانیانــدا 

دروســت بــکات. پاشــان کارى  لەســەر بــەرەو پێــش بــردىن 

پڕۆســەى خوێنــدن کــرد تــا ئــەو بەئاڕاســتەیەکدا ڕۆیشــت 

 بیۆگرافياى هالیسیا

 3591ى ئابي 13 ڕێکەوتي سەربەخۆيی

دروستبووًي یەکێتي 
 هالیسیا

هەرێوەکاًي سەًگافورە، سرداق، بوریٌۆ، و یەکێتي هالیسیا  3511ى سێبتەهبەرى ساڵي 31ڕێکەوتي 
 سەًگافورە لەو یەکێتییە دەرکرا 3511یەکیاًگرت و یەکێتي هالیسیایاى دروستکرا، بەاڵم هەر ساڵي 

 باشورى ڕۆژهەاڵتي ئاسیا پێگە

 1133بە گوێرەى ئاهارى ساڵي  13571313 ژهارەى داًیشتواى

 1کن 115193 ڕووبەرى خاکەکەى

کشتوکاڵ، دارستاى، کاًسا، تەًەکە، دروختي الستیک، ڕۆًي خورها، کاکا، و بیبەر، ئەًاًاش، ًەوت و  سەرچاوەى ئابورى
هلیار بەرهیلە، گازى  7837ڕەسوییەکاى بڕى یەدەکي ًەوتي هالیسیا گازى سروشتي بەگوێرەى ئاهارە 

 هلیار پێي چوارگۆشەیە 35سروشتي 

ئایٌي ئیسالم ئایٌي ڕەسوي ئەو واڵتەیە، چەًد ئایٌێکي دیکەش هەیە لەو واڵتەدا، هسوڵواًەکاى  ئاييي
فۆشی و تاویي و %، کۆ181ً%، هٌدۆسي 583%، هەسیحییەکاى 3581% داًیشتواًي، بودايي 11زیاتر 

 % ژهارەى داًیشتواى پێکدەهێٌي181ئایٌە کالسیکییە چیٌییەکاى ڕێژەى 

 کواالالهپور پایتەخت

 زهاًي دووەم: ئیٌگلیسى -هەالیۆ  زهاًي ڕەسوي

تێکڕاى تەهەًي 
 داًیشتواى

 1131بە گوێرەى زاًیارییەکاًي ساڵي  1981

 شاًشیٌي دەستورى سیستوي حوکوڕاًي

 پەرلەهاًي هالیسیا یاساداًاىدەسەاڵتي 

ژهارەى هەرێوەکاًي 
 هالیسیا

 سێ هەرێوي فیدڕاڵي و سیاًسە هەرێوي دیکە

 

 ڕیٌگی دراوى ًيشتواًي

 1131ساڵي  -دۆالر  5191 داهاتي تاکەکەش

کادازاًس، بیرایوز، : ئالیباًس،  هەالیۆکاى، چیٌیيەکاى، هٌدییەکاى، هەًدێک کەهە ًەتەوەى ترى وەک ًەتەوەکاًي هالیسیا
 هەرزتس لە هەرێوەکاًي سەباح و سرداق
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ئاســۆییدا  ئاســتێکى  لــە  مالیزیــا  پێشــکەوتنەکاىن  کــە 

ــان  ــت، بێگوم ــەکان لەخۆبگرێ ــە ئابووریی ــەى کەرت زۆرین

ئــەم سیاســەتە سیاســەتێکى ڕاســت و ســەرنج ڕاکێشــە 

چونکــە بــەم شــێوەیە بۆشــایی لــە نێــوان هیــچ کەرتێکــى 

 گەورەتریه ویالیەت و شارە گروگەكاوی مالیزیا
  

 
 ژمارەی داویشتوان گەورەتریه پێگەی سارستاوی هێمای گەشە چڕی داویشتوان پایتەخت واوی ویالیەت

 8,063,000 دؤَلى كالنط 0.868 7449 كواالالمثور كواالالمثور

 ˛ ˛ ˛ 978 بةندةر البواى البوانى فيدراَلى

 ˛ ˛ ˛ 1413 بؤتراجاى بؤتراجاى فيدراَلى

 1,800,000 جويور بارؤ 0.805 169 جويور بارؤ جويور

 600,000 ئالؤر سيتار 0.741 213 ئالور سيتار قةدةح

 577,300 كؤتا بارؤ 0.728 110 كؤتا بارؤ كلهنت

 455,300 مةلةقا 0.810 467 شارى مةلةقا مةلةقا

 419,500 سةرمباى 0.801 153 سةرمباى جنَيرى مسبيلو

 607,800 كوانتاى 0.776 43 كوانتاى بةيهةج

 814,000 ئيبوة 0.790 114 ئيبوة فريق

 50,000 كانطار 0.785 298 كانطار برليس

 2,200,000 بيهانط 0.851 1509 جؤرج تاوى بيهانط

 900,000 كوتا كيهابالؤ 0.735 42 كوتا كيهابالؤ سةباح

 8,063,000 دؤَلى كالنط 0.907 650 شا عالةم سالطؤر

 658,600 كؤضيهط 0.763 20 كؤضيهط سراوط
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ــەى  ــەو گرێدان ــش ئ ــت و دواتری ــت نابێ ــدا دروس ئابووری

کەرتــە ئابوورییــەکان دەبێتــە بناغەیەکــى بەهێــز بــۆ 

فراونکــردن و چاالکــردىن ئابــوورى لەســەر ئاســتى گشــتى.  

ــووى  ــە دواکەوت ــوون ل ــۆ دەرچ ــەکان ب ــەرکردە مالیزیی س

ئابــوورى، دوو پــالىن ســرتاتیژى گرنگیــان دانــا؛ یەکــەم پــالن 

ــە ســاڵى1970  ــاوى سیاســەىت ئابــوورى نــوێ بــوو، ل کــە ن

لــەم  هــات،  کۆتایــی  ســاڵى1990  و  پێکــرد  دەســتی 

قۆناغــەدا بــە چــڕى کاریــان لەســەر ڕاکێشــاىن ســەرمایەى 

 نەکاني حکوومەتي ناوەندى لە کەرتي پەروەردەدا  وتێچو
 0222 - 6991بە دۆالرى ئەمریکي 

 0222 6991 جۆرى خەرجي

 ملیار 703 ملیار 902 تێکڕاى خەرجي گشتي لە بوارى پەروەردەدا

ڕێژەى خەرجي پەروەردە لە سەرجەمي 
 ەکاندايخەرجی

9.13% 9712% 

 ملیۆن 10. ملیۆن 41. بەشي تاک لە خەرجي پەروەردەدا

 - - دەستکەوتي سااڵنە خەرجي خوێندکاراندا لە:

 402 7.2 خوێندنگاى سەرەتای

 123 442 خوێندنگاى ناوەندى

 9.10 101. خوێندنگاى هونەرى و پیشەیی

 

 

 ڕێژەى سەدى خەرجییەکاني گەشەسەندني حکومەتي ناوەندى

 0226-0222گوێرەى جۆرى خسمەتگوزارییەکان  بە 

 )%( 0226 )%( 0222 كەرتەكان

 1102 .140 پەروەردە

 301 01.. تەندروستي

 .70. 002. نیشتەجێبون

 701. 701. خزمەتگوزارییەکاني دیکە

 00. 00. سەرجەمي ڕێژە

 

 نەکاني حکوومەتي ناوەندى لە کەرتي پەروەردەدا  وتێچو
 0222 - 6991بە دۆالرى ئەمریکي 

 0222 6991 جۆرى خەرجي

 ملیار 703 ملیار 902 تێکڕاى خەرجي گشتي لە بوارى پەروەردەدا

ڕێژەى خەرجي پەروەردە لە سەرجەمي 
 ەکاندايخەرجی

9.13% 9712% 

 ملیۆن 10. ملیۆن 41. بەشي تاک لە خەرجي پەروەردەدا

 - - دەستکەوتي سااڵنە خەرجي خوێندکاراندا لە:

 402 7.2 خوێندنگاى سەرەتای

 123 442 خوێندنگاى ناوەندى

 9.10 101. خوێندنگاى هونەرى و پیشەیی

 

 

 ڕێژەى سەدى خەرجییەکاني گەشەسەندني حکومەتي ناوەندى

 0226-0222گوێرەى جۆرى خسمەتگوزارییەکان  بە 

 )%( 0226 )%( 0222 كەرتەكان

 1102 .140 پەروەردە

 301 01.. تەندروستي

 .70. 002. نیشتەجێبون

 701. 701. خزمەتگوزارییەکاني دیکە

 00. 00. سەرجەمي ڕێژە
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بوژاندنــەوەى  بەمەبەســتى  مالیزیــا  بــۆ  دەکــرد  بیــاىن 

ئابــوورى و دورســتکردىن هــەىل کار بــۆ ئــەو ژمــارە زۆرەى 

دانیشــتوان کــە بێــکار بــوون، لەالیەکــى تریشــەوە گرنگیان 

ــەکان دەدا لەگــەڵ فەراهەمکــردىن  ــە ناوخۆیی ــە دەرامەت ب

ــا و  ــاىن مالیزی ــۆ هاواڵتی ــدن ب ــتەى خوێن ــى شایس بوارێک

بەرەنگاربونــەوەى ئــەو هەژارییــە فراوانــەى کــە هاواڵتیاىن 

پڕۆســانە  ئــەم  نااڵنــد.  دەیــان  بەدەســتییەوە  مالیزیــا 

تــا ســاڵى 1981 کەمێــک هێواشــرت بەڕێــوە دەچــوون، 

بــەاڵم لــەو ســاڵەدا مەهاتیــر محەمــەد بــوو بــە ســەرۆک 

وەزیــراىن مالیزیــا دەســتیکرد بــە کۆمەڵێــک پــالىن ئابــوورى 

ــەوەى  ــان بەرەنگاربوون ــە گرنگرتینی ــگ، ل ــڕى گرن و کارگێ

لــە  مالیزیــا  گواســتنەوەى  بــۆ  هەوڵــدان  و  گەندەڵــى 

واڵتێکــى کشــتوکاڵییەوە بــۆ واڵتێکــى پیشەســازى. مەهاتیر 

بــۆ مــاوەى 22 ســاڵ ســەرۆک وەزیــراىن مالیزیــا بــوو، لــەو 

ماوەیــەدا جێگــە دەســتى بــە پێشــکەوتنى مالیزیــاوە دیــارە 

ــا ســەیر  ــوىن مالیزی ــاری ســەرکەوتنى ئەزم و وەک ئەندازی

دەکرێــت. مەهاتیــر مالیزیــاى کــرد بەیەکێــک لــە حــەوت 

پڵنگەکــەى کیشــوەرى ئاســیا. هەروەهــا لــە قەیــراىن دارایی 

ــەتێکى  ــاڵى 1997دا، سیاس ــیاى س ــوەرى ئاس ــاىن کیش واڵت

دراوەکــەى  بەهــاى  و  پەیڕەوکــرد  ئابــوورى  گرنگــى 

ــان  ــن زی ــە بەکەمرتی ــەم قەیران ــا ل ــردوە، مالیزی ــزم نەک ن

ــەوەى  ــە دان ــرەوە ســەرکەوتوبوو ل ــى ت دەرچــوو، لەالیەک

ــە  ــووى، ل ــەىت کردب ــە لەبانکــى نێودەوڵ ــەدا ک ــەو قەرزان ئ

قەیــراىن دارایــی جیهانیــدا )2008(، بەهەمانشــێوە مالیزیــا 

 

 

 5102 - 5102نێوان  چەند زانیارییەک دەربارەى مالیزیا لە

ژمارەى  ساڵەکان
 دانیشتوان

ڕێژەى 
 بێکارى

تێکڕاى 
بەرهەمي 

بە ناوخۆى/ 
 دۆالر

بەشي تاک لە 
تێکڕاى بەرهەمي 

 ناوخۆییدا

ڕێژەى گەشەى 
 سااڵنەى ئابورى

قەبارەى ئاڵوگۆڕى 
 بازرگاني/ دۆالر

 ملیار 9754 %271 دۆالر 01921 ملیار .54.79 70%. 17.5.7.22. 5102

 ملیار 9794 %9751 دۆالر 42.1 ملیار 54.729 72%. .0702.755. .510

 ملیار 9712 %2741 دۆالر 4.21 ملیار 09721. 79%. 07.597559. .510

 ملیار ..97 %.97 - - 72%. 0749.7052. 5102
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خــاوەىن کارگێڕییەکــى بەهێــز بــوو بــۆ بەرەنگاربونــەوەى 

سیســتەمى  بــۆ  گونجــاوە  زۆر  مالیزیــا  قەیرانــە.  ئــەو 

پەرلەمــاىن دیموکراتــی، بــۆ دەوڵەتیــش ســەرۆکى بــااڵ 

ــت  ــە پێیدەوترێ ــج(ە، ئەم ــوان ئاجون ــان دیبیرت ــا )ی پادش

ــدى دەســتەاڵتدارەکاندا  ــە کۆڕبەن شانشــینى دەســتورى، ل

ئــەم سیتســەمە بــۆ مــاوەى ســێ ســاڵ هەڵبژێــرا. ســەرۆکى 

حکومــەت ســەرۆکى ئەنجومــەىن وەزیرانە، وەک هەمیشــە 

کورســییەکاىن  زۆرینــەى  خــاوەىن  حکومــەت  ســەرۆکى 

ــە.  پەرلەمان

خێرابــوو،  زۆر  مالیزیــدا  لــە  ئابــوورى  پێشــکەوتنى 

هاواڵتیــاىن ئــەو واڵتــە ئاســتێکى بــەرزى ژیــان و گوزەرانیان 

ــۆ  ــاڵى 1992دا ب ــە س ــى ل ــاىت نەتەوەی ــتهێنا و داه بەدەس

%8.13 بەرزبویــەوە. لەســاڵى 2009دا، تێکــڕاى بەرهەمــى 

ناوخۆیــی گەیشــتە نزیکــەى 318 ملیــار دۆالرى ئەمریکــى 

و ڕێــژەى گەشــەکردىن ســااڵنە %7.2 بــوو، پشــکى تــاک لــە 

ســەرجەمى بەرهەمــى ناوخۆیــی 14800دۆالرى ئەمریکــی 

مەهاتیــر  دکتــۆر  کاتــەوەى  لــەو  ســاڵێکدا.  لــە  بــوو 

ــاى وەرگــرت،  ــراىن مالیزی محەمــەد پۆســتى ســەرۆک وەزی

ئیــرت بــوو بــە ڕەمزێــک بــۆ جیاکردنــەوەى مێــژووی ســیاىس 

و ئابــووری مالیزیــا ســەردەمى پێــش مەهاتیــر و دواى 

ــوو  ــتەى ئەوەب ــاوە شایس ــەو پی ــتیدا ئ ــە ڕاس ــر، ل مەهاتی

ــا.  ببێــت بــە دامەزرێنــەرى بوژاندنــەوەى ئابــوورى مالیزی

لــە مــاوەى پەنجــا و پێنــج ســاڵى ڕابــردودا )2012-1957( 

مالیزیــا تەنیــا شــەش ســەرۆک وەزیــران بەڕێــوەى بــردوە،  

ئەمــەش ئاماژەیەکــە بــۆ حاڵــەىت ســەقامگیرییەکى ڕێــژەى 

لــەو ماوەیــەى، کــە مالیزیــا پێیــدا تێپەڕیــوە. بــە درێــژاى 

ئــەو ماوەیــە هــەر ســەرۆک وەزیرانێــک گونجــاو بــووە بــۆ 

ــدا کــردووە.  ــی تێ ــە فەرمانڕەوای ــەو ســەردەمەى ک ئ

بــوارى  بــە  داوە  مالیزیــا گرنگییەکــى زۆرى  حکومــەىت 

پــەروەردە و ڕاهێنــان، خەرجییــەکاىن پــەروەردە لــە مالیزیــا 

ســێ هێنــدەى ئــەو خەرجیانەیــە، کــە حکومــەت لــە بوارى 

ســوپا و بەرگریــدا خەرجــی دەکات، بــۆ منوونــە بودجــەى 

ملیــار  نزیکــەى 34.33  لــە ســاڵى 2007دا   پــەروەردە 

ڕینگیــت »دراوى مالیزیــا«ە )یــەک دۆالرى ئەمەریکــى 

بەرامبــەر بــە 3 ڕینگیــت بــوو(.  10.1 ملیــار دۆالر بــۆ 

ــو، بــەاڵم بودجــەى بەرگــرى  ــەروەردە تەرخانکراب کــەرىت پ

و ســووپا نزیکــەى 13.36 ملیــار ڕینگیــت کــە دەکاتــە 

3039 دۆالر بــۆ ئــەو دوو بــوارە تەرخانکــرا. لــە بودجــەى 

ــۆ  ــى ب ــەى 40.13 ڕینگیت ــەروەردە نزیک ــاڵى 2011دا،  پ س

تەرخانکرابــوو یەکســانە بــە 13 ملیــار دۆالر، بــەاڵم بەرگرى 

و ســوپا نزیکــەى 14.4 ملیــار ڕینگیتــى بــۆ تەرخانکرابــوو 

ئەمــە یەکســانە بــە 40.56 ملیــار دۆالرى ئەمەریکــى. 

فاکتــەرە  مەهاتیــردا،  فەرمانڕەوایــی  ســەردەمى  لــە 

ئابوورییــەکان دەورێکــى گەورەیــان هەبــوو لــە سیاســەىت 

دەرەکیــدا. لــە هەمانکاتــدا بــە ڕۆحــى نیشــتیامنیەوە 

خەریکــى سیاســەتکردن بوون لەگــەڵ دەوڵەتــاىن دەرەوەدا 

و بەرژەوەنــدى نیشــتیامنییان ڕەچــاو دەکرد. سیاســەتەکاىن 

مەهاتیــر بەئاڕاســتەى بەهێزکــردىن پەیوەندیــەکاىن لەگــەڵ 

دەوڵەتــاىن باشــوردا ڕۆشــت، سیاســەىت بــە دونیابینــى 

ڕۆژهــەاڵت دەکــرد. بــە تێپەڕبــوىن کات مەهاتیــر هەســتى 

هەرچەنــدە  گەشــەیکرد،  ڕۆژئــاوا  بەرامبــەر  ڕەخنــەى 

مالیزیــا لــە ڕووى کردارییــەوە هاوپەیامنێکــى بەهێــزى 

ــت  ــە پێیدەوترێ ــەدا ک ــەو بابەت ــەىت ل ــە تایب ــوو، ب ڕۆژئاواب

ــالمى.  ــى ئیس ــرۆر و فێندەمێنتاڵیزم ــى تی »جەنگ



شەشەم

ئەزموونی باشوورى ئەفریقیا
پیشەسازیی ئۆتۆمبێل لە باشورى ئەفریقیا 

بەیەکێک لە پیشەسازییە جیهانیەکان دادەنرێت
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لــە  یەکەمدایــە  پلــەى  لــە  ئەفریقیــا  باشــوورى 
جیهانــدا. هەمــوو  لــە  زێــڕ  بەرهەمهێنانــى 

ئــەم توێژینەوەیــە بــاىس قۆناغــەکاىن گەشەســەندىن خێــراى 

باشــوورى ئەفریقیــا دەکات لــە بــوارى سیاســیی، ئابــوورى، 

کۆمەاڵیــەىت، پیشەســازى و کولتــوورى، بــە تایبــەىت لــە پاش 

ــەو  ــد( ل ــەزى )ئاپارتای ــاکارى ڕەگ ــى ڕژێمــى جی کۆتاییهاتن

واڵتــەدا و هەاڵتنــى خــۆرى دیموکــراىس و پێکەوەژیــان 

ــە  ــردوو ب ــەوەدەکاىن ســەدەى ڕاب ــەى ن ــە ســەرەتاى دەی ل

ڕابەرایــەىت نیلســۆن ماندێــال. 

سیســتمى  ســەر  لــە  ئەفریقیــا  باشــوورى  ئابــوورى 

دەوڵــەت  لەگــەڵ  و  نــراوە  بونیــاد  ئــازاد  خۆرئاوایــى 

بەشــدارە لــە خاوەندارێتیکــردىن هەندێــک کۆمپانیــاى 

زەبــەالح، یــان ڕێــژەى ســەدى لــە ســەرمایەدارى بــە 

ڕێگــەى کــەرىت گشــتى. کۆمــارى باشــوورى ئەفریقیــا 

گەشــاوەترین و درەوشــاوەترین واڵىت ئەفریقیایــە، چونکــە 

ــتى و زۆر  ــەرچاوەى رسوش ــە س ــدە ب ــى دەوڵەمەن واڵتێک

پێشــکەوتوە لــە کەرتــەکاىن ژێرخــان و پێوەندییــەکان و 

ــەو  ــەزى ئ ــازاڕى دراوى کاغ ــارە. ب ــاىن وزە و پ بەرهەمهێن

واڵتــە لــە ڕیزبەندیــى )17(دایــە لەســەر ئاســتى جیهــان لــە 

ڕووى قەبــارەوە. بــە پێــى پۆلێنکــردىن نەتەوەیەکگرتوەکان، 

ــى داهــات  ــە ئابوورییەک ــا ب ــى باشــوورى ئەفریقی ئابووری

مامناوەنــد هەژمــار دەکرێــت. خــاوەىن ســەرچاوەیەکى 

زۆر و بەردەســت و کــەرىت دارایــى و یاســایەکى بەهێــزە، 

ــدى و  ــوارەکاىن پێوەن ــە ب ــە ل ژێرخانێکــى ســەرەکیى تۆکم

گواســتنەوە و وزە، ئەمــە جگــە لــە بــازاڕى دراوى کاغــەزى، 

کــە بــە یەکێــک لــە باشــرتین بــازاڕەکاىن جیهــاىن دادەنرێت. 

بــە  ئەفریقیــا  باشــوورى  ئابووریــى واڵىت  زۆر جاریــش 

یەکێــک لــە سیســتمە ئابوورییــە هــەرە پێشــکەوتوەکان لــە 

کیشــوەرى ئەفریقیــا بــاىس لێــوە دەکرێــت. پۆلێــن کــردىن 

ئابــوورى باشــوورى ئەفریقیــاش، بۆیــە لــە ســەر ئــەو 

بنچینەیــە دێــت، کــە واڵتەکــە خاوەن ســامانێکى رسوشــتى 

زۆر و هەمەجــۆرە. ئەمــە جگــە لــە هەبــووىن سیاســەتێکى 

ــتمێکى  ــەڵ سیس ــەقامگیر، لەگ ــەک س ــا ڕادەی ــوورى ت ئاب

ــە  ــى ل ــتمى بانک ــرتین سیس ــتى باش ــە لیس ــە ل ــى، ک بانک

 

 گروگتریه هاوبەشە بازرگاوییەکاوي کۆمارى باشوورى ئەفەریقا

 ڕێکخستىي هاوبەشە بازرگاوییەکان 
 لە ڕووى هەواردەکاوەوە

 ڕێکخستىي هاوبەشە بازرگاوییەکان 
 لە ڕووى هاوردەکاوەوە

 چیه چیه
 ئەڵماویا ویالیەتە یەکگرتوەکاوي ئەمەریکا

 ویالیەتە یەکگرتوەکاوي ئەمەریکا ژاپۆن
 ژاپۆن ئەڵماویا

 شاوشیىي عەرەبي سعوودیە شاوشیىي یەکگرتوو
 هیىذستان هیىذستان

 شاوشیىي یەکگرتوو هۆڵەوذا
 ئێران سویسرا

 وێجیریا کۆریاى باشوور
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ــى و 12  ــى ناوخۆی ــەى 55 بانک ــت. نزیک ــان دادەنرێ جیه

ــە. ــەىش لێی ــى هاوب ــج بانک ــاىن و پێن ــى بی بانک

پایە ئابوورییەکانى باشوورى ئەفریقیا
چاالکیــى ئابــوورى لــە باشــوورى ئەفریقیــا بــە شــێوەیەکى 

کانــزا،  کەرتــەکاىن  ســەر  لــە  دەبێتــەوە  ورد  گشــتى 

پیشەســازى، کشــتوکاڵ، تەمویــل، خزمەتــە بازرگانییــەکان، 

کــەرىت دامــەزراوەکان. هــەر یــەک لەوانــە بــە ڕێــژەى 

جیــاواز بەشــدارە لــە کــۆى بەرهەمــى نیشــتامىن بــۆ واڵت. 

لێــرەدا کورتەیــەک بــۆ گرنگرتیــن کەرتــە ئابوورییــەکان لــە 

ــە ڕوو. ــا دەخەین ــوورى ئەفریقی باش

یەکەم: پیشەسازیى ئۆتۆمبێل

بــە  ئەفریقیــا  باشــوورى  لــە  ئۆتۆمبێــل  پیشەســازیى 

دادەنرێــت،  جیهانییــەکان  پیشەســازییە  لــە  یەکێــک 

هەناردەکــردىن  و  دروســتکردن  بــە  هەڵدەســتێت  کــە 

کــەرىت  بەشــداریی  یەدەگــەکاىن.  پارچــە  و  ئۆتۆمبێــل 

دروســتکردىن ئۆتۆمبێــل دەگاتــە نزیکــەى %7.5 لــە کــۆى 

ــە  ــە %10 ل ــەى ل ــۆ واڵت و نزیک ــى ب ــى نەتەوەی بەرهەم

ئەفریقیــا.  باشــوورى  پیشەســازییەکاىن  هەنــاردە  کــۆى 

)36.000( هــەزار کــەس لــەو کەرتــەدا کار دەکــەن، بۆیــە 

ــت  ــەکان دادەنرێ ــە گرنگ ــە ئابووریی ــە پای ــک ل ــە یەکێ ب

ــەرىت  ــا ک ــوورى ئەفریقی ــەىت باش ــدا. حکووم ــاو واڵت ــە ن ل

ــاری  پیشەســازیى ئۆتۆمبێــى وەک کەرتێکــى ســەرەکى دی

کــردوە، کــە دەتوانێــت بــە شــێوەیەکى کارا بەشــدارى 

بــکات لــە بەدیهێنــاىن گەشــەى ئابــوورى. کاریــش دەکات 

ــەى 1ــــ2  ــۆ نزیک ــە ب ــەو کەرت ــى ئ ــەوەى بەرهەم ــۆ ئ ب

ملیــۆن جــار بەرزتــر بکاتــەوە ســاڵى 2020. ئــەوەى شــایاىن 

 سیستمً )ئەبارتهاید( لە باشىوري ئەفەریقا

ئەپارتایذ: سیستمێکً جیاکاریً ڕەگەزییە، کە لە الیەن کەمیىەي سپیپێستەوە داهێىرا، کە ئەو کاتە  1
 فەرماوڕەوایەتیً باضىوري ئەفەریقاي کردوە.

 .1991ساڵً وەک سیاسەتێکً فەڕمً کار بەو سیستمە کراوە تا پىوچەڵەکردوەوەي لە  1948لە ساڵً  2
یاساي ئەبارتهایذ تاکەکاوً دابەش دەکرد بۆ چەوذ کۆمەڵە وەژادێک، کە گروگتریىان ڕەضپێست و  3

 ڕەوگاوڕەوگەکان و ئاسایییەکان بىون.
 بەراوبەر سپیپێستەکان ئەو ڕێکارە وەگیراوە بەر، هەر چەوذە داویطتىوي ئەو واڵتەیص بىون. 4
 دەوگذاوً وەبىو.بە پێً ئەو سیستمە ڕەضپێست مافً  5
سەرجەم جىمگەکاوً خىێىذن، تەوذروستً، خسمەتە جیاجیاکان بۆ ڕەضپێستەکان جیا کراوەوە کە بە خراپتریه  6

 ضێىە بە ڕێىە دەچىون.
لە ضەستەکاوەوە دژایەتیکردوً ئەو سیستمە زیاتر بىو، بۆیە زۆربەي واڵتان پێىەوذییان دابڕي لەگەڵ باضىوري  7

 ئەفەریقا.
چىار دەیە بە سەرکردایەتیً ویلسۆن ماوذێال و پطتیىاویً ڕێکخراوە وێىدەوڵەتییەکان ئەو سیستمە دواي  8

 هەڵىەضێىرایەوە.
ملیۆن کەش بە هۆي ئەو سیستمە لە واڵت دەر کران و دەست گیرا بە سەر سامان و مىڵکەکاویان و  3.5وسیکەي  9

 بەخطرایە سپیپێستەکان.
دەبىایە ڕەضپێستەکان بەردەوام )مۆڵەتً تێپەڕبىویان( پێ بێت بۆ ئەوەي بیسەلمێىه بە پێً ئەو سیستمە،  11

 کارێکیان هەیە لە واوچەي سپیپێستەکان. ڕێگەي وەرگرتىً پۆستً و بااڵ و خىێىذوً زاوکۆیان پێ وەدەدرا.
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باســە، ژمــارەى ئۆتۆمبێلــە بەرهەمهێــراوەکان گەییشــتوەتە 

)535.000( یەکــە لــە ســاڵى 2007. 

دوەم: کەرتى گەشتوگوزار
گەشــتوگوزار گەشــاوەترین کەرتــە لــە باشــوورى ئەفریقیــا، 

چونکــە واڵىت باشــوورى ئەفریقیــا کــەش وهەوایییەکــى 

یەکجــار جیــاوازى هەیــە و ڕوکار و دیمەىن گەشــتوگوزاریى 

کــەرىت  بەشــداریى  ڕێــژەى  لێیــە.  ســەرنجڕاکێى 

ــە  ــۆ واڵت ل ــە کــۆى بەرهەمــى ناوخۆیــى ب گەشــتوگوزار ل

ســاڵى 2006 گەییشــتە %8.3. بــە پێــى ســەرژمێرییەکانیش، 

ــە ســاڵى 2007 ســەرداىن  ــاىن، کــە ل ژمــارەى گەشــتیاراىن بی

ــەس  ــۆن ک ــتوەتە 9.07 ملی ــردوە گەییش ــان ک ــەو واڵتەی ئ

بــەراورد بــە ژمــارەى گەشــتیاراىن ســەرداىن واڵتیــان کــردوە 

لــە ســاڵى 1994 دواى کۆتاییهاتنــى ڕژێمــى جیاکاریــى 

ــراىس  ــژاردىن دیموک ــەم هەڵب ــداىن یەک ــەزى و ئەنجام ڕەگ

ــتیار.  ــۆن گەش ــتە 3.9 ملی ــان گەییش ــە ژمارەی ــە واڵت، ک ل

لــە الیەکــى تریشــەوە کــەرىت گەشــتوگوزار بــە شــێوەیەکى 

ڕاســتەوخۆ یــان ناڕاســتەوخۆ بەشــدار بــوە لــە دامەزرانــدىن 

ــا.  ــوورى ئەفریقی ــە باش ــکاران ل ــەى %7 کرێ نزیک

 سێیەم: کەرتى کانزایى
کۆمــارى باشــوورى ئەفریقیــا بــە هەبــووىن کانزایەکــى زۆر 

بەناوبانگــە، بــەو پێیــەى خــاوەىن لــە %90 کانــزاى پالتینــە 

لــە جیهــان و %80 لــە مانگنیــز و %735 لــە کــروم و 45% 

لــە فانادیــۆم و %41 زێــڕ. کانــزا و هەناردەکــردىن زێــڕ لــە 

ماوەى حەفتا و هەشــتاکاندا ســەرچاوەى ســەرەکیى دراوى 

ــە  ــزاکان ب ــە واڵت، چونکــە پیشەســازیى کان ــاىن بــوون ل بی

%14 بەشــدارە لــە کــۆى بەهــاى زیــادەى ئابووریــى واڵت، 

کەچــى لــەم دوایییــەدا دۆخەکــە گــۆڕا پــاش ئــەوەى واڵت 

ــى  ــە ئابووری ــۆر ل ــەىت هەمەج ــردىن سیاس ــەرەو پەیڕەوک ب

کــۆى  لــە  کانــزا  کــەرىت  بەشــداریى  نــاوە.  هەنــگاوى 

ــتە 5.8%،  ــاڵى 2007 گەییش ــە س ــى ل ــى نەتەوەی بەرهەم

کەچــى لەگــەڵ ئەوەیشــدا کانــزا بــە کەرتــە ســەرەکییەکە 

دادەنرێــت بــۆ ئابووریــى واڵت، بــە تایبــەىت لەبــەر ئــەوەى 

کــەرىت کانــزا زۆرتریــن ژمــارەى کرێــکار لــە نــاو واڵتــدا لــە 

ــەى )460.000(  ــەدا نزیک ــەو کەرت ــت. هــەر ل خــۆ دەگرێ

ــەس کار دەکات. ک

چوارەم: کەرتى پیشەسازییە کیمیایییەکان
ــا، کــە هــەر  ــە باشــوورى ئەفریقی پیشەســازیى کیمیایــى ل

ــتیکى  ــۆىن پالس ــووتەمەىن و نایل ــازیى س ــە پیشەس ــەک ل ی

لــە  بــە یەکێــک  و پیشەســازیى دەرمــان دەگرێتــەوە. 

ــەن  ــە الی ــت و ل ــار دەکرێ ــەکان هەژم ــن کەرت گەورەتری

حکوومەتــەوە وەک کەرتێکــى بەدیهێنــەرى گەشەســەندىن 

ئابــوورى ســەیر دەکرێــت. پیشەســازیى کیمیایــى بــە 

شــێوەیەکى گشــتى زاڵــە بــە ســەر کــۆى پیشەســازییەکاىن 

باشــوورى ئەفریقیــا، هەروەهــا نیــوەى ژمــارەى کــۆى 

کرێــکاران لــە کــەرىت پیشەســازى دامــەزراون. لــە کاىت 

ئێستاشــدا باشــوورى ئەفریقیــا نزیکــەى 300 جــۆر لــە کۆى 

80.000 جــۆر لــە بەرهەمــى کیمیاییــى ســەرەکیى نــارساو 

لــە جیهانــدا بەرهــەم دەهێنێــت، کــە بــە شــێوەیەکى 

ــت.  ــت دەکرێ ــازرگاىن دروس ب

پێنجەم: کەرتى کشتوکاڵ
ــە باشــوورى  ــە کارە گرنگــەکان ل کشــتوکاڵکردن یەکێکــە ل

پایــەى  چەندیــن  دەســتبەربووىن  هــۆى  بــە  ئەفریقیــا 

کشــتوکاڵ. لــە هەرێمــەکاىن لبوشــفیلد، لــە ســەر ڕووپــۆىش 

بەرزایییــەکان، لــە پێدەشــتى کەناراوەکانیــش کشــتوکاڵ 

دەکرێــت. بەرهەمــە دیــارەکاىن باشــوورى ئەفریقیــا بریتین 

لــە: گەنــم، قامیــى شــەکر، لۆکــە... تــاد. لەگــەڵ هەبــووىن 

ســامانێکى زۆرى ئاژەڵــى کــە لــە ســەرووى پێویســتییەکاىن 

واڵتــە، چونکــە لــە ســاڵى 1988 بــە نزیکــەى 11.820.000 

ئاژەڵــى ماڵــى مەزنــدە کــراوە. 29.800.000 لــە گامێــش و 

ــارى  ــزن. جووتی ــە مــەڕ و ب گا، نزیکــەى 6.840.000یــش ل

ــە ڕەشپێســتەکانەوە  ــە خێزان ــى ب ــە پێوەندی ــش، ک بچووکی

هەیــە، تەنیــا ئــەو بــڕە بەرهــەم دەهێنــن کــە پێداویســتیى 

ژیــاىن خێزانەکانیــان پــێ پــڕ دەکاتــەوە. 
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شەشەم: بەرهەمهێنانى زێڕ
باشــوورى ئەفریقیــا چەنــد ســاڵێکە لــە پلــەى یەکەمدایــە 

لــە بەرهەمهێنــاىن زێــڕ لــە هەمــوو جیهانــدا. زێڕیــش 

ئابووریــى واڵت، هەروەهــا  لــە  ڕۆڵــى گرنگــى هەیــە 

ــت.  ــەم دێ ــڕى زۆر بەره ــە ب ــیش ب ــەدا ئەڵامس ــەو واڵت ل

یۆرانیــۆم و خەڵووزیــش دەهێرێتــە دەرەوە. ســەربارى 

ــە بەرهەمــى کشــتوکاڵى و کانزایــى  ــە ل ئــەو دەوڵەمەندیی

ــردىن  ــە دابینک ــتانە ل ــى واڵت دەستەوس ــدا، کەچ و ئاژەڵی

دادپەروەریــى مرۆیــى بــۆ زۆرینــەى دانیشــتوانەکەى و 

 

  بەخشراونماندێال  ئەو خەاڵتە گرنگانەى بە نیلسۆن

 بە مەبەستً جۆري خەاڵتەکە ساڵ ژ
بە هاوبەشً لەگەڵ فریذریک ویلیەم دي کلیرک خەاڵتً  وۆبڵً ئاشتً 1993 1

 وۆبڵً ئاشتییان پێ بەخشرا.
مرۆڤ هەروەها یەکەم کەش بىو خەاڵتً قەزافً بۆ مافەکاوً  خەاڵتً جەواهیر الل وەهرۆ 1981 2

 وەر بگرێت.
3 1991 Bharat Ratna .کە بەرزتریه خەاڵتً هیىذییە 
4 1991 Felix- Houphouet- 

Boigny 
دوایً کۆتاییهاتىً سیستمً ئەبارتهایذ دووبارە لەگەڵ  

 سەرۆک فردریک ویلیەم بە هاوبەشً پێیان بەخشرا.
 وەری گرت. 1999لە یەکەم جار ڕەتً کردەوە و دواتر  خەاڵتً مستەفا ئەتاتىرک 1995 5
 دکتۆراي فەخریً لە زاوکۆي واسیذا پێ بەخشرا.  1995 6
7 1996 1. InfanteDomHenrique. 

 
 لە پىرتىگال ڕێسلێىاوً بۆ کرا بە بەخشیىً ئەو مەدالیایە.

مەدالیایً ئازادیً  2111 8
سەرۆکایەتً لە الیەن 

 دەبلیۆ بۆش

ئەوذام لە هەر هەمان ساڵ شاژوە ئەلیسابیسً دوەم وەک 
 مەدالیاي شاییستە بىون دای مەزراوذ

 یەکەم کەسایەتً بىو مافً هاواڵتیبىووً لە کەوەدا وەرگرت پێذاوً مافً هاواڵتیبىون 2111 9
خەاڵتً هۆشیاریً  2114 11

 گەردوووً
 لە یاوەي بۆدابست

 لە الیەک ڕێکخراوي لێبىردوً وێىدەوڵەتً. خەاڵتً باڵیۆزي هۆشیاري 2116 11
تشریىً ئەو ساڵە کۆمەڵەي گشتیً  11لە   2119 12

ي تەمىوزي واو وا بە )ڕۆژي 18وەتەوەیەکگرتىەکان ڕۆژي 
 وێىدەوڵەتیً ویلسۆن ماوذێال(
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هــەىل کار بــۆ بێــکاران. ئەمــە جگــە لــە تێکــڕاى گەشــەى 

ــارە  ــەىت ژم ــە دەوڵ ــردوە ببێت ــە وای ک ــەرز، ک ــى ب ناوخۆی

ــە  ــوورى و پیشەســازى ل ــە ڕووى ئاب ــا ل ــە ئەفریقی ــەک ل ی

ــا ســەرچاوەى  ــدا. باشــوورى ئەفریقی ــى زۆر کورت ماوەیەک

ــۆ  ــازییە ب ــۆراک و پیشەس ــەک کااڵ و خ ــەرەکیى ژمارەی س

واڵتــاىن دەوروبــەرى خــۆى، ئــەو واڵتانــە بــە تــەواوى 

ــە  ــەو ئابووری ــۆى ئ ــن بەه ــا دەبەس ــە ئەفریقی ــت ب پش

هەیانــە. الوازەى 

حەوتەم: وەبەرهێنان لە باشوورى ئەفریقیا
ئەمــڕۆ باشــوورى ئەفریقیــا یەکێکــە لــە گەشــاوەترین 

ــەو  ــاىن، ب ــە ســەر ئاســتى جیه ــازاڕ ل و پێشــکەوتووترین ب

ــتەبەرکردىن  ــوان دەس ــە نێ ــەن ل ــى دەگم ــەى وێنەیەک پێی

ژێرخانێکــى بــەرز و پێشــکەوتووى فەراهــەم کــردوە، کــە 

شــان لە شــاىن واڵتــاىن تــرى پێشــکەوتوو دەدات لــە جیهان، 

لەگــەڵ ئابوورییەکــى زەبــەالح بــۆ بازاڕێکى تازەدروســتبوو 

و گەشــاوە. ئەمەیــش وای کــردوە زەمینەیەکــى لەبــار 

ڕاپــۆرىت  وەبەرهێنانــەکان.  و  پــرۆژە  بــۆ  بڕەخســێت 

کۆنگــرەى نەتەوەیەکگرتــوەکان بــۆ بــازرگاىن و گەشــەکردن 

)ئینتکتــاد-UNCTAD( لــە بــارەى وەبەرهێنــان لــە جیهان 

بــۆ ســاڵى 2004، لــەو ڕاپۆرتــەدا باشــوورى ئەفریقیــا 

وەبەرهێنــان  کەمەندکێشــکردىن  واڵىت  باشــرتین  وەک 

ــەزەکان. هــەر زووش  ــا فرەڕەگ ــۆ کۆمپانی ــردوە ب ــارى ک دی

وەبەرهێنــاىن بیــاىن ڕاســتەوخۆ لــە کــەرىت پێوەنــدى و 

ــەرىت  ــاىن ک ــوێنى وەبەرهێن ــەکان ش ــاى زانیاریی تەکنەلۆژی

ــەوە. ــزاى گرت ــاىن کان ــزا و دەرهێن کان

یەکێــک لــە گرنگرتیــن هــۆکارەکاىن وای کــردوە باشــوورى 

ئەفریقیــا ببێتــە بەرچاوتریــن واڵت و زۆرتریــن ژمــارەى 

و  بــازرگاىن  بــۆ  بــکات  کەمەندکێــش  وەبەرهێنــەران 

پێداویســتییە  دابینکــردىن  جیهانــدا،  لــە  وەبەرهێنــان 

تایبەتەکانــە بــۆ هەمــوو وەبەرهێنەرێــک، هەروەهــا هــەىل 

پــڕ دەســتکەوتیش لــە ئارادایــە بە هــۆى زۆرى کەرەســتەى 

رسوشــتى لــە باشــوورى ئەفریقیــا و توانــاکاىن لەبەردەســن 

ــردن. ــاردە و هاوردەک ــۆ هەن ب

کاتێــک بــاس لــە ئەزمــووىن دیموکــراىس دەکرێــت لــە 

واڵتێکــى وەک باشــوورى ئەفەریقــا، ڕاســتەوخۆ چەنــد 

پرســیارێک لــە بــارەى ڕادەى ســەرکەوتنى ئــەو ئەزموونــە 

و چۆنیــەىت ئــەو گۆڕانکارییــە گەورەیــە، لــە واڵتێکــى 

داگیــرکارەوە بــۆ ســەربەخۆیى دێنــە ئــاراوە، چونکــە دوای 

چەنــد دەیەیــەک لــە جیاکاریــى ڕەگــەزى و پێــش ئەویــش 

ــى  ــواىن ڕێگەیەک ــبێرگ ت ــى، جوهانس ــەى کۆڵۆنیالیزم دەی

ــۆ خــۆى  ــت، دوا جــار پێگەیەکــى شایســتەى ب ــژ ببڕێ درێ

فەراهــەم بــکات لــە شــەمەندەفەرى بەرەوپێشــەوەچووىن 

واڵتــاىن  ســەرووى  لــە  بتوانێــت  هەروەهــا  مرۆیــى، 

ــەوە. جیهــان  ــە ڕووى ئابووریی کیشــوەرە ڕەشــەکە بێــت ل

بــەو  بــە گشــتى هەســتیان  داراییــەکان  دامــەزراوە  و 

کــرد،  ئەفەریقــا  باشــوورى  ئابوورییــەى  پێشــکەوتنە 

ــە و  ــەو واڵت ــەىت داواى ل ــک ســندوقى دراوى نێودەوڵ کاتێ

واڵتــاىن تــرى خــاوەن ئابوورییەکــى بەهێــز کــرد، قەبــارەى 

بەشــداریى دارایییــان لــە ســندوقى دراوى نێودەوڵەىت زیاتر 

ــەکان و  ــە ئابووریی ــوەوەى ئاڵنگاریی ــۆ ڕووبەڕووب ــەن ب بک

ــراىن دارایــى جیهــاىن،  ــەوەى قەی ــە دووبارەبوون خــۆالدان ل

ــارە  ــە دووب ــەرکەوتنێکە ل ــدا س ــە خۆی ــۆى ل ــەش خ ئەم

نەخشــاندنەوەى ڕۆڵــى ئــەو واڵتــە و دیاریکــردىن پێگــەى 

ــاىن.  ــوورى جیه ــەى ئاب ــەر نەخش ــە س ل



حەوتەم

ئەزموونی چیللی
چیللی یەك لەسەر پێنجی كۆی یەدەگی جیهانی 
لە كانزای مس تێدایە و یەكێكە لە گەورەترین 

واڵتانی بەرهەمهێنانی ئەم كانزایە
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ــەىت  ــى دژوارى دیکتاتۆری ــاىس قۆناغ ــە ب ــەم توێژینەوەی ئ

ئۆگســتۆ پینۆچــێ دەکات، پاشــان دێتــە ســەر قۆناغــى 

و  کۆمەاڵیــەىت  ئـــابوورى،  دیموکــراىس،  گەشەســەندىن 

کولتــوورى لــە کۆمــارى چیلــى. 

ــن،  ــكای التی ــوەری ئەمەری ــەی كیش ــەو دەوڵەت ــی ئ چیلل

كۆلۆنیالیزمــی  الیــەن  لــە  داگیركردنــی  پێــش  لــە  كــە 

ــكا(ی  ــی )ئەنی ــە ئیمپراتۆریەت ــوو ل ــێك ب ــپانیاوە بەش ئیس

ــری  ــاڵی 1540 داگی ــە س ــپانیا ل ــی. ئیس ــدی ئەمەریكی هن

 بیۆگرافیای كۆماری چیللی

ˇ 

 
ˇ 
  
  

 پێگەی كۆماری چیللی
  
  

 دەكەوێتە باشىوری خۆرئاوای كیشىەری ئەمەریكای التیه

كیلۆمەتر بە ئۆقیاوىسی ئارام درێژ بۆتەوە، هاوسىىری  4828كەوارەكاوی بە درێژایی 
 هەریەكە لە پیرۆ، پۆلیڤیا، ئەرجەوتیىە لە خۆرهەاڵتەوە

21و هێڵی پاوی  85خاكەكەی شریتەیەكی دوور و درێژە لە وێىان هێڵی درێژی   

وسمتریه ئاستی ڕووی زەوی: ئۆقیاوىسی ئارام -بەرزتریه لىتكە: ئۆخۆش دیل ساالدۆ   

 ساوتیاگۆ پایتەخت

كیلۆمەتر چىارگۆشە 756.950 ڕووبەر  

 ئیسپاوی زماوی فەڕمی

 سیباستیان بیىێرا سەرۆك كۆمار

وەتەوە یەكگرتىەكان، یەكێتی دەوڵەتاوی ئەمەریكا، ڕێكخراوی هاوكاری و گەشەپێذاوی  ئەوذامێتی وێىدەوڵەتی
 وێىدەوڵەتی، ڕێكخراوی بازرگاوی جیهاوی، باوكی وێىدەوڵەتی

17619708ملیۆن كەش  ژمارەی داویشتىان  

كەش بۆ یەك كیلۆمەتر 22 چڕی داویشتىان  

299.632ملیار دۆالر  كۆی داهاتی واوخۆ  

17,221دۆالری ئەمەریكی  داهاتی تاكە كەش  

40447384439دۆالری ئەمەریكی  كۆی یەدەگی دارایی  

 پیسۆی چیللی دراوی ویشتماوی

لە ئیسپاویا -1810 بەدەستهێىاوی سەربەخۆیی  

0.805زۆر بەرز( 44) -  هێمای گەشەكردوی مرۆیی  

%6 ڕێژەی بێكاری  

 cl. كۆدی ئیىتەروێت
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ــپانی  ــی ئیس ــەروەك كۆڵۆنیەك ــاڵی 1818 ه ــا س ــرد و ت ك

مایــەوە، ئــەوەش لــە كاتێكــدا دامەزراندنــی كۆمــاری 

چیللــی ڕاگەیەنــرا و لــە ســاڵی 1836دا دوو شــەڕی لەگــەڵ 

هــەردوو دراوســێكەی پیــرۆ و پۆلیڤیا هەڵگیرســاند و چەند 

ســاڵێك درێــژەی كێشــا. چیللــی دەوڵەتێكــی كەناریــی 

ــە  ــە، كــە خاكەكــەی ل كیشــوەرییە، ئەمــەش لەبــەر ئەوەی

شــێوەی الكێشــەیەكدایە و كەوتۆتــە خۆرئــاوای كیشــوەری 

ــە 756,626  ــی دەگات ــەری چیلل ــن. ڕووب ــكای التی ئەمەری

كیلۆمەتــر چوارگۆشــە و پایتەختەكــەی شــاری ســانتیاگۆیە 

لــە  بریتییــن  گرنگەكانــی  شــارە  یەعقــوب(،  )ســانت 

ڤالپاریســۆ، ئەنتۆفاگســتا، ڤاڵدیڤیــا و كۆنسپســیۆن. 

ــەوە  ــەكان دەگەڕێت ــەی چیللیی بنەچــە و ڕەچەڵەكــی زۆرب

ســەر پێكهاتەیــەك لــە تیــرە و هــۆزی ئیســپانی و هندیــی، 

ئەوروپیــن.  ڕەچەڵەكــی  لــە  تریــان  هەندێكــی  بــەاڵم 

هندییــەكان دانیشــتوانی ڕەســەنی چیللیــن، كــە ئێســتا 

زمانــی  بــە  چیللــی  دانیشــتوانی  زۆربــەی  كەمینــەن. 

 

 حیزبە سیاسییەکانى کۆمارى چیللى 

 ناوى حیزبە سیاسییەکان ز

 200حیزبي چیللي  1

 PDCحیزبي دیموکراتي  2

 CPDهاوپەیماني حیزبەکان لە پێناو دیموکراتي  3

 حیزبي دیموکراتي مەسیحي 4

 حیزبي سۆسیالیستي چیللي 5

 حیزبي دیموکراتي چیللي 6

 PRSDحیزبي سۆسیالیستي دیموکراتي ڕادیکالي  7

 UDIیەکێتي دیموکراتي سەربەخۆ  8

 PSحیزبي نوێبوونەوەى نیشتماني  9

 PSحیزبي باشوور  10

 UCCPناوەند  –حیزبي یەکێتي ناوەن  11

 UPPیەکبوون لە پێناو پێشکەوتني چیللي  12
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ــە.  ــی واڵتەكەی ــی فەڕم ــە زمان ــەن، ك ــە دەك ــپانی قس ئیس

ســەلڤادۆر ئالێنــدە گۆســنێز لــە ســاڵی 1970 بــە ســەرۆىك 

گۆڕینــی  بــە  بــوو  پەیوەســت  و  هەڵبژێــردرا  چیلــى 

ــەم  ــدە یەك ــتی. ئالێن ــی سۆسیالیس ــۆ دەوڵەتێك ــی ب چیلل

ســەرۆكی خــاوەن بیــری ماركســی بــوو، كــە بــە شــێوازێكی 

دیموكراتییانــە هەڵبژێــردرا بــۆ فەرمانڕەوایەتــی كردنــی 

زەوی.  گــۆی  خۆرئــاوای  نیــوەی  دەوڵەتــی  یەكەمیــن 

بــە خێرایــی دەســتی گــرت  ئالێنــدە زۆر  حكوومەتــی 

ســەرەڕای  مســدا،  كانەكانــی  خاوەندارێتــی  بەســەر 

و  تایبەتــەكان  بانكــە  زۆربــەی  بەســەر  دەســتگرتنی 

پالنێكــی  هــەروەك  جۆراوجــۆر.  پیشەســازی  چەندیــن 

و  زەوی  لــە  چاكســازیكردن  بــۆ  داڕشــت  بەرفراوانــی 

زار، بــەاڵم زۆرێــك لــە دانیشــتوانی گونــد و الدێكانــی 

چیللــی، بــە شــێوەیەكی نایاســایی دەســتیان كــرد بــە 

ــە و  ــەوەی بناغ ــش ئ ــەكان، پێ ــەرداگرتنی زەویی دەستبەس

ــت. ــم بكرێ ــەت قای ــەی حكووم ــی پرۆگرامەك كۆڵەكەكان

11ی  لــە  ســەربازییەكان  ســەركردە  لــە  هەندێــك 

ســێپتەمبەری ســاڵی 1973 ئــەو حكوومەتەیــان ڕووخانــد. 

ئــەو ســەركردە ســەربازییانە ڕایانگەیانــد، كــە ئالێنــدە خۆی 

كوشــتووە، دوای ئــەوەی ڕازی نەبــوو بــەو دەســتلەكار 

الیخۆشــیەوە  ســەپێرا.  بەســەریدا  كــە  كێشــانەوەیە 

دەزگای هەواڵگــری ناوەنــدی ئەمەریــكا هــاوكاری ئــەو 

ــەتی  ــی سیاس ــە دژایەت ــرد، ك ــەربازییانەی ك ــەركردە س س

)ئالێندە(یــان دەكــرد، بــەاڵم ئاســت و قەبــارەی تێوەگالنــی 

ــا ئێســتا  ــدە ت ــی دەســەاڵتی ئالێن ــە ڕووخاندن ــكا ل ئەمەری

كودەتاچییــەكان  ســەربازییە  ســەركردە  نییــە.  ڕوون 

ئەنجوومەنێكیــان بــە ســەركردایەتی لیــوا ئۆكســتۆ پینۆچــێ  

ئۆگارتــی پێكهێنــا بــۆ فەرمانڕەوایەتــی كــردی چیللــی. 

هــەزاران هاواڵتــی چیللــی لــەو شــەڕ و پێكدادانانــەدا 

گیانیــان لەدەســتدا، كــە لــە نێــوان الیەنگــران و نەیارانــی 

ئەنجوومەنــی سیاســیدا ڕوویانــدا، ئەمــەش پاڵــی بــەو 

ــی  ــە نایەرەكان ــی زۆر ل ــە ژمارەیەك ــا، ك ــەوە ن ئەنجوومەن

 

 کۆمارى چیللىهێزى سەربازى 

 قەربارەى هێزى سەربازى ز
کەسیان بە شێوەیەکي  30600سەربازى ئامادە، کە  87500وسیکەى  1

 ئیلسامي بە سەرباز دەکرێه
ماوەى خسمەتي سووپا ساڵێکە، ماوەى خسمەتي هێسى دەریایی و  2

 ماوگە 22هێسى ئاسماوي 
 کەسە و هەموویان سەر بە سووپان 50000هێسى سەربازى یەدەگ  3
 ژمارەى تاوک و کەشتي جەوگي و فڕۆکەکاوي چیللي سىوردارە 4
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لــە زیندانەكانــدا تونــد بــكات و ئەنجوومەنــی یاســادانانی 

هەڵوەشــاندەوە، ئــازادی ڕۆژنامەگــەری كــۆت و بەنــد 

كــرا و حیزبــە سیاســییەكان قەدەغــە كــران. ئەنجوومەنــی 

سیاســیی زۆرێــك لــەو پیشەســازییانەی، كــە دەوڵــەت 

خاوەندارێتــی دەكــردن گەڕانــدەوە بــۆ كەرتــی تایبــەت و 

ڕێــكاری تونــدی گرتەبــەر بــۆ كۆنــرتۆڵ كردنی هەڵئاوســان. 

ضيللىكؤمارى هةريَمةكانى   

 هةريَمةكانى ضيللى ذمارةى دانيشتوان  رِووبةر  ثايتةختى

ئيكويكؤ  هةرَيمى تاراباكا 298,257 42,225.8 

 هةرَيمى ئةنتؤفاطاستا 542,504 126,049.1 ئةنتؤفاطاستا

ئةتاكاما هةرَيمى 290,581 75,176.2 كؤبيابؤ ضيللى  

كؤكيمبؤ هةرَيمى 704,908 40,579.9 السريينا  

ظالثاريشؤ هةرَيمى 1,723,547 16,396.1 ظالثاريشؤ  

ليثةرتادؤر هةرَيمى 872,510 16,387 رانكاطوا  

مؤىل هةرَيمى 963,618 30,296.1 تالكا  

بايؤ بايؤ هةرَيمى 1,965,199 37,068.7 كؤنثبيؤن  

ئةرؤكانيا هةرَيمى 907,333 31,842.3 تيموكؤ  

  الطؤس هةرَيمى 785,169 48,583.6 بويرتؤ مؤنت

ئيشن دَيل هةرَيمى 98,413 108,494.4 كويوايكيو  

ماطالنزيال هةرَيمى 159,152 132,291.1 ثؤنتا ئةريناس  

لؤس ِريؤس هةرَيمى 363,887 18,429.5 ظالديظيا  

ئةريكا ئةريكاى ثارينكؤتا هةرَيمى 213,595 16,873.3   

سانتياطؤ سانتياطؤ  هةرَيمى 6,683,852 15,403.2   
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و  چارەســەركردن  بــۆ  بــەر  گیرانــە  ڕێكارانــەی  ئــەو 

كۆنــرتۆڵ كردنــی كــرێ  و نــرخ یارمەتیــدەر بــوون لــە 

ــارەی  باشــكردنی بارودۆخەكــە، ســەرەڕای زیادكردنــی قەب

هەناردەكــردن، كــە پاڵپشــتی ســەقامگیری ئابــووری كــرد، 

ــااڵ و ســنوردار  ــە ڕێژەیەكــی ب ــكاری ب ــی بێ ــەاڵم هەبوون ب

ــی  ــەت لەســەر بەرنامەكان ــی حكووم ــی خەرجییەكان كردن

چاودێــری و خۆشــگوزەرانی، بــووە هــۆكاری دروســت 

كردنــی گیــرو گرفــت لەبــەردەم چیــن و توێــژی هــەژاری 

ــی.  ــەی چیلل كۆمەڵگ

 15311000 چیللــی  كۆمــاری  دانیشــتوانی  ژمــارەی 

ــت. دابەشــبوونی دانیشــتوان بەســەر  ــەس دەبێ ــۆن ك ملی

ڕێــك  بــاش  شــێوەیەكی  بــە  واڵتەكــەدا  ناوچەكانــی 

نەخــراوە. 

بــە داهــات  واڵتــی چیللــی توانــی گەشــە 

بــواری  لــە  بۆیــە  بــدات،  و ســەرچاوەكانی 

بــە  گرنگیــدان  و  كانــزكان  بەرهەمهێنانــی 

پیشەســازی پێشــكەوتنی بەرچــاو بەدەســت 

بێنێــت. ڕێــژەی بەرهەمهێنانــی پیشەســازی لــە 

چیللــی دەگاتــە نزیكــەی %18ی كــۆی داهاتــی 

نزیكــەی  هەروەهــا  نیشــتامنی،  ناوخۆیــی 

%17ێ  هێــزی دەســتی كاری نیشــتامنی لــە 

كەرتــی پیشەســازیدا كار دەكــەن. زۆربــەی 

كارگەكانــی چیللی كااڵ و كەلوپەلــی بەكاربردن 

خواردنــەوەكان،  وەك  دێنــن  بەرهــەم 

جلوبــەرگ، چیمەنتــۆ، مــاددە كیمیاییــەكان، 

بەرهەمــە كاغەزییــەكان، پــۆاڵ و كەرەســتەكانی 

گواســتنەوە، خۆراكــی دروســتكراو، چــراوەكان 

لــە دارو تەختــە.  و كەلوپەلــی دروســتكراو 

گەورەتریــن شــارە پیشەســازییەكانی چیللــی 

و  كۆنسبســیۆن  ســانتیاگۆ،  لــە:  بریتیــن 

ــەو  ــتوانی ئ ــژەی %17ی دانیش ــۆ. ڕێ ڤالپاریس

بــەاڵم  خەریكــن،  كشــتوكاڵەوە  بــە  واڵتــە 

داهاتــی  كــۆی  %8ی  تەنهــا  داهاتەكــەی 

نیشــتامنی چیللــی پێكدەهێنێــت. چیللــی یــەك 

لەســەر پێنجــی كــۆی یەدەگــی جیهانــی لــە كانــزای مــس 

تێدایــە و یەكێكــە لــە گەورەتریــن واڵتانــی بەرهەمهێنانــی 

ــی  ــە بیابان ــە كەوتۆت ــی تشــۆكیكاماتا، ك ــە. كان ــەم كانزای ئ

ئەتاكامــا یەكێكــە لــە گەورەتریــن كانــی مســی كــراوە لــە 

جیهانــدا، بــەاڵم گەورەتریــن كانــی مــس لــە چیللــی لەژێــر 

زەویــدا كانــی )تینینتی(یــە.

میشێل باشیلیە سەرۆکى پێشووى چیللى
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لەباڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا

بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

201920192019

لە سایەی بارودۆخێكی سیاسی و ئابووریی دژوار و 
شێواودا، ژەنراڵ )پارك چۆنگ هی(، سەرۆکى پێشووترى 
سەربازییەوە  كودەتایەكی  ڕێگەی  لە  باشوور  کۆریاى 
1961دا گەیشتە سەر كورسیی دەسەاڵت و تا  لە ساڵی 
بە  زۆری  گرنگیی  و  مایەوە  دەسەاڵت  لە   1979 ساڵی 
دەست  بە  كۆریا  كاتێكدا  لە  دا،  ئابووری  گەشەسەندنی 
كەمبوونەوەیەكی  و  پاشەكەوتكردن  ڕێژەی  كەمیی 
دەینااڵند،  دەرەكییەكانەوە  یارمەتییە  قەبارەی  گەورەی 
بۆ  حكوومیی  بانكێكی  چەند  )پارك(  هۆیەشەوە  بەو 
دامەزراند و  ئاستەنگانە  و  ئەو كێشە  بەرەنگاربوونەوەی 
بانكە تایبەتییەكانیشی خۆماڵی كرد بە مەبەستی زاڵبوون 
پێویستی  پێی  بە  ئاڕاستەكردنیان  و  قەرزەكان  سەر  بە 
كۆریای  نوێی  سەرۆكی  كۆریا.  گەشەپێدانی  پالنەكانی 
بۆ  گۆڕی  ئابووریی  گەشەپێدانی  ستراتیژیەتى  باشوور 
بەرەو  ئاڕاستەكراو  ئابووریی  بە  پشتبەستن  ستراتیژیی 

هەناردەكردنى بەرهەمە نیشتیمانییەکان بۆ دەرەوە.

ئەزموونی كۆریای باشوور

پرۆژەی توێژینەوە جیهانییەکان
بەشی چوارەم

33

هەشتەم

ئەزموونی کۆریاى باشوور
تێكڕای گەشەكردنی كۆریای باشوور لە ساڵی 
2011دا گەیشتە ڕێژەی )1.116( ترلیۆن دۆالر
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ئــەم توێژینەوەیــە بــاىس قۆناغــە گرنگــەکاىن گەشەســەندىن 

ــەوەى  ــى و بووژان ــوورى و پەروەردەی ــراىس و کولت دیموک

ــابوورى،  ــی، ئـ ــوارى سیاس ــە ب ــوور دەکات ل ــاى باش کۆری

کۆمەاڵیــەىت و کولتووریــەوە، بــە تایبــەىت لــە دواى شــەڕى 

3 ســاڵەى کۆریــا، کــە واڵتەکــەى بــۆ دوو بــەش دابەشــکرد. 

ــی  ــدا توانی ــە ســەدەی هەشــتەمی زاینی شانشــینی شــیال ل

نیمچــە دوورگــەی كۆریــا لــە ڕووی سیاســییەوە یەكبخــات، 

یەكــەكان  لــەدوای  یــەك  شانشــینە  جــۆرەش  بــەو 

 باشوور كۆریای كۆماری بیۆگرافیای

 
 شيؤَل ثايتةخت 

 دةرياى ذاثؤن نسمرتين شوَين
 كيلؤمةتر ضوارطؤشة 011,001 ِرووبةر

 زمانى كؤري زمانى فةِرمى
 %0ئةوانيرت:  - %66كؤرى:  طروثة ئيتنييةكان
 كةس 20136042 ذمارةى دانيصتوان

 كيلؤمةتر 0كةس بؤ  160 ضِرى دانيصتوان
 ى نينضة شةرؤكايةتىكؤمار شيصتنى دةشةآلت

 ئةجنوومةنى نيصتنانى دةشةآلتى ياشادانان
 حكوومةتى كؤرياى باشوور دةشةآلتى جَيبةجَى كردن

 0615ئابى  02 دامةزراندن و يةكطرتن
 0606ى ئادارى 0 ِراطةياندنى شةربةخؤيى
 0615ئابى  02 دامةزراندنى حكوومةت
ئابوورى و طةشةثَيدان، ِرَيكخراوى بازرطانى نةتةوة يةكطرتوةكان، ِرَيكخراوى هاريكارى  ئةندامَيتى نَيودةوَلةتى

 راوةى طةشةثَيدانى نَيودةوَلةتى، باكى نَيودةوَلةتى، دامةز01نَيودةوَلةتى، طرووثى 
 تريليؤن دؤالر  06030 تَيكِراى داهاتى ناوخؤ

 دؤالر 00,416 داهاتى تاكة كةس
 بةرزةزؤر  – 16564 ى مرؤيىهَيناى طةشةكردن
 KRWوون  دراوى نيصتنانى 
 الى ضةث ئاراشتةى ِرؤيصنت
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ــوون و ســەربەخۆیی واڵتەكــە كــرد  ــە یەكب ــان ل پارێزگاریی

تــا نزیكــی ســەرەتای ســەدەی بیســت. لــە ســاڵی 1905دا 

نیــوە دوورگــەی كۆریــا، كــە لــە ژێــر دەســەاڵتی شانشــینی 

جۆســۆن بــوو )1392-1910( خرایــە ژێــر قەڵەمــڕەوی 

نیــوە  شــدا   1910 ســاڵی  لــە  ژاپۆنــەوە.  پارێــزگاری 

دوورگەكــە بــۆ مــاوەی )36( ســاڵ خرایــە ژێــر دەســەاڵتی 

ــە  ــاڵی 1945دا ل ــە س ــا ل ــی. هەروەه ــی ژاپۆن كۆڵۆنیالیزم

دوای تێكشــكانی ژاپــۆن لــە جەنگــی دوەمــی جیهــان، 

كۆریــا ســەربەخۆیی بــە دەســت هێنــا و نیــوە دوورگــەی 

ــە  ــكان ل ــی و ملمالنێ ــانۆی ناكۆك ــەی ش ــوە تەخت ــا ب كۆری

نێــوان هــەر دوو بلۆكــی خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوا، بــەم 

ــدا  ــە ســەر دوو دەوڵەت ــا ب ــوە دوورگــەی كۆری شــێوەیە نی

 ى ئابوورى ئاماجندار و دوورمةودا لة كؤرياى باشوورسياسةت و سرتاتيذ

 سياسةت و سرتاتيذيَكى ئابووريية ئاماجندارةكان ز
داِرشتنةوة و بونيادنانةوةى ثةيكةرى ئابوورى كؤرياى باشوور و ثةيِرةو كردنى سياسةتى بةطةِرخستنى سياسةتى  1

 ( 1965 – 1953)داهاتةكان 
  (1972 – 1966) ضاكسازى و طةشةثَيدانى ثيصةسازى بة مةبةستى هةناردةكردنسياسةتى  2
  ( 1979 – 1973) جَيبةجَى كردنى سياسةتى ثيصةسازى قورس و ثرتؤكينياويات 3
  (   1996 – 1981)داِرشتنةوةى ثةيكةرى ثيصةسازى لة كؤرياى باشوور و طؤِران بةرةو سيستنى كراوة  4
 (  2111 – 1997)قةيرانى دارايى و سياسةتةكانى ضاكسازى لة كؤرياى باشوور  5

 

 

 1981 – 1971قةبارةى رِيَذةيى ثيصةسازية قورس و كيمياوييةكان لة نيَوان سالَى 

 1791سالَى  1791سالَى  1791سالَى  جؤرى ثيصةسازى
 %11 %11 %33 ثيصةسازية قورسةكان

 %11 %17 %79 ة سووكةكانيثيصةسازي
 %111 %111 %111 كؤى طصتى

 www.myqalqilia.comسةرضاوة: ثيَطةى قلقيلية بني االمس واليوم 
 

 

 1791 – 1791طةشةى بةهاى داهاتى ناوخؤ لة كؤرياى باشوور نيَوان 

 ناوخؤ داهاتى بةهاى طةشةى ساَل 
1791 712666 
1791 962167 
1796 992979 
1793 992169 
1791 772177 

˛ سةرضاوة: داتاكانى  سهدوقى دراوى نيَودةولَةتى 
 Outlook Economic World 11.2 IMF 
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دابەشــكرا: یەكێكیــان لــە باكــوور كــە خرایــە ژێــر ڕكێفــی 

ــە باشــوور،  ــی یەكێتیــی ســۆڤێت، ئەویرتیشــیان ل هێزەكان

ــوو. ــی ب ــی ئەمەریك ــە كۆڵۆنیالیزم ــەر ب ــە س ك

ــوو  ــك ب ــدا یەكێ ــی دامەزراندنی ــە كات ــوور ل ــای باش كۆری

لــە هەژارتریــن دەوڵەتانــی جیهــان، بــە جۆرێــك كــە 

داهاتــی تاكەكــەس لــە ســاڵێكدا ســنووری )80( دۆالری 

تێپــەڕ نەدەكــرد و بــە دەســت پووكانــەوەی ئابــووری 

دوای  لــە  دەینااڵنــد،  سیاســییەوە  پاشــاگەردانی  و 

 چەند زانیاریەكی گرنگ دەربارەی كۆریای باشوور

حكوومەتێكی كۆمۆویستی لە بەشی باكووری  1948ساڵی 

ویوە دوورگەی كۆریا دروستبوو، لە بەرامبەردا حكوومەتێكی 
 سەر بە ئەمەریكا لە بەشی باشوور دروستبوو

 

 هەمان ساڵ كۆریا بەسەر دوو هەرێمی سیاسیدا دابەش بوو

 كۆریای باكوور و كۆریای باشوور

دەوڵەتدا  188كۆریای باشوور پەیوەودی دیپلۆماسیی لەگەڵ 

 هەیە

ڕێككەوتىی بازرگاوی ئازادی لەگەڵ یەكێتی  2010ساڵی 

 ئەوروپا واژۆ كرد

ساڵ، قەدەغەكردوی چاالكی بازرگاوی لە وێوان چیه  40دوای 

 و كۆریای باشوور هەڵگیرا

 

 پیتاودوی یۆراویۆم لە كۆریای باشوور قەدەغە كراوە
هەردوو كۆریا ڕێككەوتىی بەرقەراركردوی  2007ساڵی 

 ئاشتیان واژۆ كرد
دوورگەی بچووكی  3000ئەم واڵتە خاوەوی زیاتر لە 

 وائاوەداوە
فڕۆكەخاوەی )ئیىتشۆن(ی وێودەوڵەتی گەورەتریه 

 فڕۆكەخاوەی ئەو واڵتەیە

ماوگی دەستكردی ڕەواوەی بۆشایی  10كۆریای باشوور 

 ئاسمان كردووە

 

 ئاییىی سەرەكی زۆریىەی داویشتوان ئاییىی كریستیاویە
هووەر لە كۆریای باشوور زۆر كەوتۆتە ژێر كاریگەری 

 كۆوفۆشیۆسی و بودایی
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دابەشــكردنیش بــە ســەر دوو بــەرەدا بــاری ئابوورییەكــەی 

هێنــدەی تــر خــراپ بــوو، بــە هــۆی وەســتانی ئــەو 

ــوان هــەر دوو  ــە نێ ــەی ل ــووری و بازرگانییان ــە ئاب چاالكیی

بەشــەكەدا هەبــوو. پاشــان شــەڕی كۆریــا لــە نێوان ســااڵنی 

1950-1953 دەســتی پێكــرد و كاولكارییەكــی گــەورە و 

ــە  ــەوە، ب ــێ كەوت ــا ل ــووری كۆری ــی باش ــە بەش ــی ل فراوان

جۆرێــك قەبــارەی زیانەكانــی شــەڕ گەیشــتە نزیكــەی )69( 

ــڕای  ــە تێك ــوو ب ــەر ب ــار بەرامب ــج ج ــە پێن ــار دۆالر، ك ملی

ــەردەمەدا.  ــەو س ــوور ل ــای باش ــۆی كۆری ــی ناوخ داهات

وانــە بەســوودەكانی ئەزموونــی گەشەســەندووی كۆریــای 

باشــوور

- ڕۆڵی دەوڵەت 
پرۆســەی  لــە  ئەرێنــی  و  گــەورە  ڕۆڵێكــی  دەوڵــەت 

و  گێــڕاوە  واڵتــەدا  ئــەو  ئابووریــی  گەشــەپێدانی 

جێدەســتی دەوڵــەت فۆكســی كــردوە لــە ســەر هەبوونــی 

ــە  ــر و پشتبەســتوو ب ــد و جێگی ــی سیاســیی تون ئیرادەیەك

داڕشــتنی پالنــی دوورمــەودا و سیاســەتی تەندروســت بــۆ 

گەشەســەندن و گونجانــدن لەگــەڵ دیفاكتــۆ و بارودۆخــی 

 بەراوردێک لە نێوان هێزى سەربازى کۆریاى باشوور و کۆریاى باکوور

 سووپاى کۆریاى باکوور                                         سووپاى کۆریاى باشوور                 

 
  

 کۆریاى باشوور کۆریاى باکوور جۆر و ئاستي تواناى سەربازى

 0022 0022 ئۆتومبێلي گواستنەوەى سەربازى

 0042 0202 تانکە هێرشبەرەکان

 44002 00422 چەکي دژى فڕۆکە

 سەرباز 000222 ملیۆن سەرباز 4020 ژمارەى هێسە سەربازییەکان

 000 000 فڕۆکەى جەنگي

 020 020 هیلیکۆپتەر

 00 0 کەشتي جەنگي

 پارچە 440 پارچە 020 هێسى مارێنسى دەریایي تایبەت

 00 02 ژێرئاوى

 سیستمي )تۆد( (40سیستمي )هۆسۆد   سیستمي دژە مووشەک

( تاقیکردنەوەى ئەتۆمیي 0) هێسى ئەتۆمیي

 کردووە

 چەکي ئەتۆمیی نییە
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كۆریــا. هەروەهــا دەوڵــەت پێــی وا بــوە كــە گەشــەپێدانی 

و  هێــز  بونیادنانــی  بــۆ  دەدات  یارمەتیــی  ئابووریــی 

تواناكانــی بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی مەترســی و هەڕەشــەی 

ئەزموونــی  دووبارەنەبوونــەوەی  و  باكــوور  كۆریــای 

كۆڵۆنیالیزمــی ژاپۆنــی لــە ســەر خاكەكــەی. 

- هاریكاریــی پتــەو لــە نێــوان كەرتــی تایبەتــی و 
گشــتیدا

دەری  باشــوور  كۆریــای  گەشەســەندووی  ئەزموونــی 

كــەم  لــە  هەیــە  توانــای  حكوومــەت  كــە  خســتوە، 

كردنــەوەی كێشــە و گرفتەكانــی هاریكاریکــردن نێــوان 

كەرتــی تایبــەت و كەرتــی گشــتی، ئــەوەش بــە هــۆی ئــەو 

پەیوەندییــە خراپــەوە كــە بیرۆكراتــەكان لەگــەڵ بانكــەكان 

و كۆمپانیــا گەورەكانــدا دروســتیان كــردوە، بــە مەبەســتی 

پێویســتەكان  زانیارییــە  و  مەعریفــە  بەدەســتهێنانی 

و  وەبەرهێنــان  بــواری  بڕیارەكانــی  پیادەكردنــی  بــۆ 

ئاڕاســتەكردن و بەكارهێنانــی داهــات و ســەرچاوەكان لــەو 

كەرتانــەدا، كــە دەكرێــت بەشــداریی كارا و ئەكتیڤیــان 

هەبێــت لــە گەشــەپێدانی ئابووریــدا. 

- گرنگیپێدان بە توێژینەوەی زانستی 
یاســای  باشــوور كۆمەڵێكــی زۆر  حكوومەتــی كۆریــای 

دەركــردوو بــە مەبەســتی هاندانــی توێژینــەوەی زانســتی 

بــۆ  نووســینگەی  و  دامــەزراوە  و  دەســتە  چەندیــن  و 

ڕێكخســتنی توێژینــەوە زانســتییەكان دامەزرانــد، هــەر 

ــی  ــەت و گشــتی ســەرچاوەی دارای ــی تایب ــە كەرت ــە ل یەك

زەبەالحییــان بــۆ پڕكردنــەوەی ئــەو بۆشــاییە تەرخــان 

كــردوە، كــە كۆریــای لــە دەوڵەتــە پێشــكەوتوەكانی جیهــان 

كۆریــای  حکوومــەىت  ئێستاشــدا  لــە  دەكــردەوە.  جیــا 

باشــوور پارەیەكــی زۆر بــۆ پێشخســتنی تەكنۆلۆژیــای 

نــوێ  و بەدیهێنانــی پێشــكەوتنی زیاتــر لــە بوارەكانــی 

و  نانــۆ  تەكنۆلۆژیــای  و  زانیارییــەكان  تەكنۆلۆژیــای 

ــردن  ــاو پارێزگاریك ــە پێن ــەرج دەكات، ل ــا خ بایۆتەكنۆلۆژی

لــە پێگەكــەی وەك هێزێكــی تەكنۆلــۆژی پێشــكەوتوو.

- وەبەرهێنانی سەرچاوەی مرۆیی 
باشــوور  كۆریــاى  ئابووریــی  پێشــكەوتنی  ئەزموونــی 

ئــەوەی ســەملاند، كــە پێشخســن و گەشــەپێدانی وزەو 

ــەوە  ــدن و فێركردن ــەی پێگەیان ــە ڕێگ ــەالن ل ــی گ تواناكان

كارێكــی زۆر پێویســتە بــۆ دروســتكردنی زەمینەیەكی لەبار 

بــۆ درێژەپێدانــی كاروانــی گۆڕانــكاری و پێشــكەوتنەكان و 

ــان،  ــتی بەرهەمهێن ــكردنی ئاس ــردن و باش ــای كێبڕكێك توان

كــە لــە پرۆســەی گەشەســەندندا فاكتەرێكــی گرنــگ و 

یەكالكەرەوەیــە.

 

 پێناسەي پڕۆژە بچىوک و مامناوەندەکان لە کۆماري کۆریاي باشىور

 
 سێکتەري چاالکیی

دامىدەزگا 
 مامناوەندەکان

 پڕۆژەي بچىوککراوە دامىدەزگا بچىوکەکان

 ژمارەي کرێکار قەبارەي فرۆشً سااڵنە ژمارەي کرێکار
 کرێکار 10 کرێکار 50 بلیۆن )وون(ي کۆری 8 کرێکار  300 پیشەسازیە گۆڕاوەکان

 کرێکار 10 کرێکار  50 بلیۆن )وون(ي کۆری 8 کرێکار 300 بەکانسا کردن، بىنیادنان، گىاستنەوە
 کرێکار 5 کرێکار   10 بلیۆن )وون(ي کۆری 30 کرێکار 300 بازرگانً، ئىتێلسازي گىاستنەوە

ڕاوي دەریایً، کێڵگە و شەتڵگە، 
 دارستان

 کرێکار 5 کرێکار   10 بلیۆن )وون(ي کۆری 02 کرێکار  200

  کرێکار 5 کرێکار   10 بلیۆن )وون(ي کۆری 5 کرێکار  50 خسمەتگىزارییەکانً دیکە
جەزیرە معیسي )تیشکێک لەسەر ئەزمىونً جیهانً لە پەرپێدان و بەرزکردنەوەي  –سەرچاوە: محەمەد بىقمىم 

 زانکۆي مالمە، جەزائیر –کۆلێژي زانستً ئابىوري و کارڕایً  –دەزگا بچىوک و مامناوەندەکان ىدام
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ئایدیا دیپلۆماتیك

- كەڵكوەرگرتن لە هەلومەرجی نێودەوڵەتی
كۆریــای باشــوور خــۆی لــە نــاو گێــژاوی ملمالنێــی نێــوان 

هــەر دوو بلۆكــی خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوادا بینییــەوە، 

ــە هاوپەیامنێتیــی  بۆیــە هەلەكــەی قۆســتەوە و كەڵكــی ل

لەگــەڵ ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا وەر گــرت 

ــووری وەك  ــەپێدانی ئاب ــی گەش ــتی بەدیهێنان ــە مەبەس ب

بەشــێك لــە بونیادنانــی هێزێكــی تۆكمــە و گشــتگیر و 

بەدیهێنانــی ســەربەخۆیی سیاســی، ئابــووری، تەكنۆلــۆژی 

ــەكردووی  ــی گەش ــەوەی وەك هێزێك ــۆ ئ ــازی ب و پێشەس

دەوڵەتانــی  ڕیــزی  بچێتــە  و  بكەوێــت  دەر  جیهــان 

ــن  ــە گرنگرتی ــوودی ل ــوور س ــای باش ــكەوتوەوە. كۆری پێش

گەشــەی  ئەزموونــی  ســەركەوتنی  بــۆ  فاكتــەرەكان 

مرۆیــی،  فاكتــەری  وەك  گرتــوە،  وەر  ئابوورییەكــەی 

فاكتــەرە  و  بیرۆكراتییــەكان  زەبەلالحــەكان،  كۆمپانیــا 

ــە  ــوون ل ــە زۆر ســەركەوتوانە بەشــدار ب ــەكان، ك دەرەكیی

سەرخســتنی ئــەو ئەزموونــە پێشــەنگەی ئاســیا. 

لــە  دەیــە  چەندیــن  ئەرێنــی  كاریگەریــی  هــۆی  بــە 

پێشــكەوتن و گەشەســەندنی ئابووریــی بــەردەوام، كۆریــا 

ــی  ــە واڵتێك ــتاممناوەند و ل ــی ئاس ــی جیهانی ــوە هێزێك ب

ــۆڕا  ــی دەرەوە گ ــەك و یارمەتییەكان ــە كۆم ــتوو ب پشتبەس

ــووری  ــۆ واڵتێكــی كۆمەكبەخــش و خــاوەن گەشــەی ئاب ب

و بازرگانــی، ئــەوەش لــە دوای بوونــی بــە ئەنــدام لــە 

ڕێكخــراوی هاریكاریــی ئابــووری و گەشــەپێدان لــە ســاڵی 

1996. لــە دوای باشــبوونی خێرایــی دۆخــی ئابــووری و 

دەرچوونــی لــە قەیرانــی ســاڵی 1997ی كیشــوەری ئاســیا 

ــڕای  ــاڵی 2008، تێك ــە س ــی ل ــی جیهان ــی ئابووری و قەیران

ــوو  ــەردەوام ب ــوور ب ــای باش ــی كۆری ــەكردنی ناوخۆی گەش

لــە ســاڵی 2011دا گەیشــتە ڕێــژەی )1.116( ترلیــۆن دۆالر. 

ناوەنــدی داهاتــی تاكەكــەس لــە كۆریــای باشــوور نزیكــەی 

)29.920( دۆالرە و لــە ڕووی ئابوورییــەوە لــە ســەر ئاســتی 

جیهــان پلــەی )12( و لــە ڕووی بازرگانییشــەوە پلــەی )8(

ی داگیــر كــردوە، ئەمــەش وای كــرد لــە ســاڵی 2012دا بــە 

ــە  ــەی )12( ل ــوەكان پل ــەوە یەكگرت ــی نەت ــی ڕیزبەندی پێ

ــۆ خــۆی مســۆگەر بــكات.  ســەر ئاســتی جیهــان ب

ئەمەریــكا لــە مــاوەی ســاڵی 1962-1968دا بــە هەڵڕشــتنی 

ــوور  ــای باش ــە كۆری ــان ل ــۆ وەبەرهێن ــەرمایە ب %82ی س

ڕۆڵــی بــااڵی گێــڕا لــە گەشەســەندنی ئــەو واڵتــەدا، بــەاڵم 

ــی  ــژەی هاوكارییەكان ــوان ســااڵنی 1969-1974دا ڕێ ــە نێ ل

ئەمەریــكا تــا ئاســتی %21 دابــەزی و لــە بەرامبــەردا 

ڕێــژەی دەوڵەتانــی تــر بــەرز بــوەوە، بــە تایبەتــی ژاپــۆن، 

ــر  ــتە زیات ــی گەیش ــە ســەرمایەگوزاری و وەبەرهێنانەكان ك

هەناردەكراوەكانــی  زۆرتریــن  كاتێكــدا  لــە   ،92% لــە 

ــكا  ــی ئەمەری ــە یەكگرتوەكان ــۆ ویالیەت ــای باشــوور ب كۆری

ــە  ــەپێدانی ل ــەمەندۆفێری گەش ــی ش ــش ڕۆڵ ــوو. ژاپۆنی ب

ــی  ــری باشــووری خۆرهەاڵت ــی ت ــای باشــوور و واڵتان كۆری

ئاســیا بینــی، لەبــەر ئــەوەی كــە هــاوكاری لــە نێــوان ئــەم 

واڵتانــەدا بــوە بناغەییــەك بۆ هەســتانەوە و گەشەســەندن. 

قەبــارەی وەبەرهێنانــی ژاپۆنیــش هەنگاوێكــی گــەورە بــوو 

لــە بــواری پشــتیوانیكردنی دارایــی پرۆســەی گەشــەپێدانی 

وەبەرهێنانــی  واڵتــەدا.  لــەو  كۆمەاڵیەتــی  و  ئابــووری 

ژاپۆنــی لــە كۆریــا كاری كــرد لــە ســەر بووژانــەوە و 

زوو  پرۆســەی  لــە  پەلەكــردن  و  تەكنیــك  چەســپاندنی 

تــری  و دەوڵەتانــی  لــە كۆریــا  تەكنۆلۆژیــا  وەرگرتنــی 

نییــە  باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیا. هیــچ جێگەیــەك 

ــە  ــە ل ــا، ك ــەی كۆری ــوە دوورگ ــە نی ــە ل ــدا جگ ــە جیهان ل

دوو   1945 ســاڵی  لــە  دوەم  جیهانیــی  جەنگــی  دوای 

ــدا دروســت  ــرتی تێ ــەی یەك ــی پێچەوان سیســتمی ئابووری

ــتنی  ــی پالنداڕش ــتمی ئابووری ــوور سیس ــای باك ــوە. كۆری ب

پەیــڕەو كــرد، بــەاڵم كۆریــای باشــوور سیســتمی ئابووریــی 

ــای  ــدە كۆری ــەر چەن ــرد، ه ــێ  ك ــراوەی جێبەج ــازاڕی ك ب

باكــوور لــە ســەرەتادا هەندێــك ســەركەوتنی بەدەســتهێنا 

ــا  ــش هاوت ــك پێ ــد جارێ ــی ناوخــۆی چەن و تێكــڕای داهات

باشــووریەكەی كەوتــەوە. 



زنجیرە )       (

لەباڵوکراوەکانی
دەزگای ئایدیا

بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

2019

پرۆژەی توێژینەوە جیهانییەکان
بەشی چوارەم

39 2019

ئیماراتى  میرنشینى  واڵت��ى  لە  فیدراڵی  ئەزموونى 
هەستانەوەى  ڕووخسارەكانى  كە  یەكگرتوو،  عەرەبیی 
نهیان  ال  سلطان  بن  زای��د  دەستى شێخ  س��ەر  لە  نوێى 
دەستى پێ كرد دەبینین ئەو لە ماوەی چەند دەیەیەكى 
كەمدا دەسەكەوتى هەرە مەزنى بە دەست هێنا لە سەر 
و  كۆمەاڵیەتی  و  ئ��اب��ووری  و  سیاسی  ئاستە  ه��ەم��وو 
میرنشینی  گەلى  كە  ك��ردوە  وای  ئەمەیش  مرۆیییەكان، 
هەبێت  یەكەمى  پلەى  عەرەبی  واڵتانى  ئاستى  سەر  لە 
و لە سەر ئاستى جیهانییش بە پلەى سیانزەیەمین بێت 
ڕاپرسی  پێى  بە  ئەمەیش  خۆشگوزەرانییەوە  ڕووى  لە 
دەی��ەى  چ��وار  میانەى  لە  میرنشین  »ف��ۆری��س«.  ت��ۆڕى 
بوو  فیدراڵییەكەیدا سەركەوتوو  ئەزموونە  لە  ڕابردوودا 
هەتا بوە قەوارەیەكى پتەو و توند و یاخی لە پەرتبوون. 
فیدراڵی میرنشینی  نیشتمانیى  ئەنجوومەنى  دامەزراندنى 
و  بەهێز  فیدراڵییەتێكى  بونیادنانى  لە  بوو  یارمەتیدەر 
سەركەوتن لە داڕشتنى ناسنامەیەكى نیشتمانیى بەهێزدا.
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ئەزموونی ئیمارات

2019

نۆیەم

ئەزموونی ئیماراتى عەرەبى 
بەرهەمهێنانى رۆژانەى گازى سروشتى ئیماراتى 
عەرەبى دەگاتە نزیكەى 165 ملیار مەتر سێجا 
ئەمەش وایكردوە، ببێتە یەكەم بەرهەمهێنەرى 

گازى سروشتى جیهانى
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 ئــەم توێژینەوەیــە بــاىس قۆناغــە گرنگــەکاىن گەشەســەندن 

سیاســی،  بــوارى  لــە  دەکات  ئیــامرات  بووژانــەوەى  و 

و  پەروەردەیــى  دیموکــراىس،  کۆمەاڵیــەىت،  ئـــابوورى، 

کولتووریــەوە، بــە تایبــەىت لــە دواى ڕاگەیانــدىن یەکگرتنــى 

نێــوان ئیامراتــەکان و پەرەپێــداىن زیاتــرى ئــەو واڵتــە 

لەگــەڵ دەســتپێکى ســەدەى بیســتویەکدا. 

ــكارى كەنــداو، بــە ڕێــژەى  ــاىن ئەنجومــەىن هاری دەوڵەت

گرنگیــان  پەرەســەندىن  جیــاواز  شــێوەى  و  جیــاواز 

ئاســتى چاكســازى سیاســی،  لەســەر  بینیــوە  بەخــۆوە 

ــتەمەوە،  ــەوەدەكاىن ســەدەى بیس ــەرەتاى ن ــە س ــەر ل ه

ــەن  ــە الی ــت ل ــردىن كوەی ــش دواى داگیرك ــە دیاریكراویی ب

ســێپتەمبەرییش  یانــزەى  هێرشــەكاىن  دواى  عێراقــەوە. 

ــە ســایەى  ــەىت ل ــە تایب ــوو، ب ــرا ترب ڕیتمــى چاكســازى خێ

دەركەوتنــى مەســەلەى چاكســازى سیاســی و دیموكراســی 

لــە چوارچێــوەى ئامانجــەكاىن سیاســەىت ئەمەریــكا لــە 

ناوچەكــەدا. بــە ڕوانینیــش لــە ئەزمــووىن فیدراڵــی ئیــامراىت 

كــە ڕوخســارەكاىن هەســتانەوەى  یەكگرتــوو،  عەرەبــی 

نوێــى لەســەر دەســتى شــێخ زایــد بــن ســوڵتان ئــال 

ــد  ــاوەی چەن ــە م ــەو ل ــن ئ ــرد دەبینی ــتى پێك ــان دەس نهی

دەیەیــەىك كەمــدا دەســەكەوىت هــەرە مــەزىن بەدەســتهێنا 

لەســەر هەمــوو ئاســتە سیاســی و ئابــوری و كۆمەاڵیەتــی 

ــینی  ــەىل میرنش ــە گ ــردوە ك ــەش وایك ــەكان، ئەم و مرۆیی

لەســەر ئاســتى واڵتــاىن عەرەبــی پلــەى یەكەمــى هەبێــت 

و لەســەر ئاســتى جیهانییــش بــە پلــەى ســیانزەیەمین 

بێــت لــە ڕووى خۆشــگوزەرانیەوە ئەمــەش بەپێــى ڕاپرســی 

ــس«.  ــۆڕى »فۆری ت

ــە  ــینى ل ــى میرنش ــەكاىن یەكێت ــن بەرهەم ــرەوە دەبینی لێ

ــی  ــتى سیاس ــەر ئاس ــرد: لەس ــدا گوڵیانك ــوو بوارەكان هەم

ئامانجــى میرنشــینى بریتــی بــوو لــە بەهێزكــردىن چاودێرى 

ــەش  ــی، بەم ــتامىن فیدراڵ ــەىن نیش ــادانانیى ئەنجوم و یاس

میرنشــینیەكان دەتوانــن بەزەخیرەیــەىك بەهێــزەوە  بــەرەو 

ئایندەیــەىك باشــرت بــڕۆن، ئەویــش بریتیە لە بەشــداریكردىن 

میللیی،هەتــا ئەگــەر پلەبەندیــی بێــت و ئەمــڕۆ گەیشــتۆتە 

لەوانــەى  ئەنجومــەن  ئەندامــەكاىن  ژمــارەى  نیــوەى 

ئەنجومــەن  كورســیەكاىن  بــۆ  راســتەوخۆ  بەشــێوەیەىك 

هەڵدەبژێررێــن. گومــاىن تێــدا نیــە پێگــەى میرنشــینى 

ــەر  ــە لەس ــەورەى هەی ــى گ ــوو بایەخێ ــی یەكگرت عەرەب

ئاســتى جیهــاىن، بەشــێوەیەك لەرێگــەى دەریاییــەوەو بەناو 

روبــارى فوراتــدا دەتوانێــت بــە ســووریا بــگات و پاشــانیش 

ــاو دەریــاى  ــان بــۆ توركی بــە دەریــاى ســپی ناوەڕاســت، ی

ــۆ  ــان ب ــەوە، ی ــارى دیجل ــەى ڕوب ــە ڕێگ ــەش ل ڕەش ئەم

ئێــران و دەریــاى خــەزەر و لەوێشــەوە بــۆ ڕووســیا ئەمەش 

لــە رێگــەى پێــوەرە ڕێــڕەوە رسوشــتییەكان لــە نێــوان 

ــۆ  ــان ب ــتەكانەوە، ی ــووریی و ناوەڕاس ــە باش ــاكان و بان چی

ئەفغانســتان، بــە تەنیشــت ئەمەشــەوە بەوپێیــەى كەنــداو 

یــەك دەروازەى هەیــە ئەویــش گــەرووی »هورمــز«ە، ئــەوا 

ــوو.  ســودێى ســرتاتیژى هەب

حــەوت بنەمــاى گشــتی كارى حكومــەت ئاراســتە دەكات 

لــە مــاوەى ئاینــدەدا لەمانــەى خــوارەوە پێكدێــت:

دانــاىن  لــە  فیدراڵــی  حكومــەىت  رۆڵــی  -بەهێزكــردىن 

ــەرەو  ــەلەكان ب ــەتە تێروتەس ــەرەكان و سیاس ــا كاریگ یاس

جێبەجێكردنــدا. و  پالندانــان  لــە  ســەركەوتن 

-پتەوكــردىن هەماهەنگــى و تەواوكاریــی كارو كاریگــەر 

لەنێــوان حكومــەىت فیدراڵــی و حكومەتــە خۆجێییــەكان و 

ــدا. ــە فیدراڵییەكان ــوان الیەن ــا لەنێ هەروەه

-پێشكەشــكردىن خزمەتگــوزارى تایبــەت و تێروتەســەل كــە 

 بەرهەمهێنانى رۆژانەى گازى سروشتى ئیماراتى 
سێجا  مەتر  ملیار   165 نزیكەى  دەگاتە  عەرەبى 
ئەمەش وایكردوە، كە لەم بوارەشدا ببێتە یەكەم 

بەرهەمهێنەرى گازى سروشتى جیهانى، 
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پێداویســتیەكاىن ســەوداكاران دابیــن دەكات.

-وەبەرهێنــان لــە بونیادنــاىن توانــا مرۆییــەكان و پەرەپێداىن 

سەركردایەتیەكان.

-بەرێوەبــردىن دەرامەتــە حكومییــەكان بەشــێوەیەىك كاراو 

پڕتوانســت و ســودوەرگرتن لــە كۆمپانیــا كاراكان.

-لەخۆگرتنــى رۆشــنبیرییەىك پەســەنكردن و تایبەتــی بــوون 

و جەختكــردن لــە میتــۆدەكاىن پالندانانــال ســرتاتیژى و 

پەرەپێــداىن بــەردەوام بــۆ بەجێگەیانــدن و پێشــەنگ بــوون 

 یەكگرتوو عەرەبی ئیماراتی بیۆگرافیای

 یەكگرتوو عەرەبی میرنشینی واڵتناوى 

 يەتر 0011 جیص چیای نىتكە بەرزتریٍ

 يەتر 1 عەرەب كەَداوی خاڵ َسيتریٍ

  ²كى 006,11 پاَتایی

 زەبی ئەبى پایتەخت

 ئۆردی هیُدی، ئیُگهیسی، فارضی،  ییەكاٌەَاوچ زياَە

 .%0 ئاضیا خۆرهەاڵتی ،%00 ئێراٌ ،%01 ئاضیا باشىری ،%30 ئیًاراتیەكاٌ رەگەزیی يپێكهاتە

 كەش 000330111( 3131) ضاڵی بۆ پێشبیُی -3102) 000110111 داَیشتىاٌ ژيارەی

 001 ²كى/ٌ 0, داَیشتىاٌ چڕی

 ,310 ضال ,22030 تەيەٌ َاوەَدی

 ضەرۆكایەتی فیدراڵی حىكًڕاَی ضطتًی

 َهیاٌ ئال زاید كىڕی خەنیفە دەوڵەت ضەرۆكی

 يەكتىو ئال راشد كىڕی يحًد وەزیراٌ ضەرۆك

 انقبیطی عبدانهه ايم فیدراڵی َیشتًاَی ئەَجىيەَی ضەرۆكی

 یاضاداَاٌ دەضەاڵتی فیدراڵی َیشتًاَی ئەَجىيەَی یاضاداَاٌ

 0020 ضاڵی دايەزراَدٌ بەرواری

 ئەيریكیي دۆالريهيار  0002,0, َاوخۆییً داهات تێكڕایی

 ئەيریكی يدۆالر دوالری 00030,  تاك داهاتً

 ئەيریكی يدۆالر 20030000230 یەدەگ كۆی

  ئیًاراتی درهەيی ي َيشتيًاًَدراو
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ــدا. ــە دەرئەنجامەكان ل

سســتمەكاىن  و  شــەفافیەت  -بەهێزكــردىن 

الیەنــە  لــە  بەئــاگا  رێنومایــدەرو  فەرمانڕەوایكردنێــى 

 . ا نــد كا ڵییە را فید

دەوڵــەىت میرنشــینى عەرەبــی یەكگرتــوو خــاوەن كۆمەڵــە 

پیشەســازیە  بەشــێوەیەك  ئابوریــە  تایبەمتەندییــەىك 

ــە ماســی و بەرهەمــە  ــا كــە پشــت ب ــەكاىن بونیادن خۆراكی

مەزنیــان  پەرەســەندنێى  و  دەبەســن  شــیرمەنییەكان 

ــووە ناوەندێــك  ــەى ب ــا واى لێهــات دوب بەخۆوەبینــى هەت

جیهانــەوەو   لەواڵتــاىن  بــازاڕكاران  و  بــازرگاىن  بــۆ 

رەوشــە  كــە  ئەوەنــدەى  كشــتوكاڵ  پەرەســەندنەكاىن 

پێبــدات.  رێگــەى  كەشــوهەواییەكان 

داهاتــەكاىن نــەوت: گومــاىن تێــدا نییــە داهاتــەكاىن نــەوت 

بــە نســبەت ئیــامراىت عەرەبــی بــە ســەرچاوەیەىك ســەرەكی 

ــە  ــدەش بەس ــی و ئەوەن ــاىت نەتەوەی ــۆ داه ــت ب دادەنرێ

كــە لێــرەدا ئامــاژە بــۆ تێكڕایــی بەرهەمــى رۆژانــەى 

نــەوت بكرێــت لــە شــەش واڵتەكــەى كەنــداودا، كــە 

ــەش  ــە، ئەم ــى رۆژان ــون بەرمی ــەى 16 ملی ــە نزیك دەگات

ــە یەكــەم  ــە ب ــاى ئــەوە دەگەیەنێــت كــە ئــەو ناوچەی مان

بەرهەمهێنــى نــەوت دادەنرێــت لــە ســەر ئاســتى جیهــان. 

گازى  رۆژانــەى  بەرهەمهێنــاىن  تریشــەوە  الیــەىك  لــە 

ــار  ــەى 165 ملی ــە نزیك ــەرەىب دەگات ــامراىت ع ــتى ئی رسوش

مەتــر ســێجا ئەمــەش وایكــردوە، كــە لــەم بوارەشــدا ببێتــە 

یەكــەم بەرهەمهێنــەرى گازى رسوشــتى جیهــاىن، هــەروەك 

چــۆن ئــەو یەدەگانــەى كــە بوونیــان لــەو واڵتانــەدا هەیــە 

یەدەگــە  ســەرەكی  ســەرچاوەى  ببێتــە  كــە  وایكــردوە 

عەرەبــی  میرنشــینى  دەوڵــەىت  جیهــان.  نەوتییــەكاىن 

یەكگرتــوو كۆمەڵێــك پایــەى ئابــووری هەیــە كــە وایكــردوە 

ببێتــە گرنگرتیــن واڵتــاىن جیهــان لەالیــەىن ئابورییــەوە 

گرنگرتیــن توانــا ئابورییەكانیــش خــۆى لــە فەراهەمبــووىن 

ــەوە.  ــدا دەبینێت ــاوى نەوتی ــتەى خ كەرەس

 1971 ســاڵی  تەممــوزى  مانگــی  لــە  زایــد  شــێخ 

بنەماگەلێــى نوێــى ڕاگەیانــد بــۆ فەرمانڕەواییكــردن و 

ــە  ــە ل ــرد ك ــەش وایك ــینەكەیدا، ئەم ــە میرنش ــن ل رێكخس

ــی  كۆتایــی ئــەو ســاڵەدا ســەرۆكایەىت میرنشــینى عەرەب

یەكگرتــووى پــێ بســپێرێت، ئــەوەش خــۆى لــە دەركــردىن 

ــڕى  ــتنەوەى كارگێ ــۆ رێكخس ــوە ب ــایەكدا بینی ــد یاس چەن

ــدام  ــە پەنجــا ئەن حكوومــی، ئەنجومەنەكــەش پێكدێــت ل

شــێخ خــۆی دایــان دەمەزرێنێــت لــە دیارتریــن خێزانــەكان 

ــان  ــن قەڵەمڕەوی ــە زۆرتری ــەى ك ــەركردە هۆزان ــەو س و ئ

هەیــە. خێــزان لــە كۆمەڵگــەى عەرەبیــدا بــە بــەردى 

پرۆســەى  لــە  كۆمەڵگــەدا  لەنــاو  دادەنرێــت،  گۆشــە 

گەشــەكردىن كۆمەاڵیەتــی لەگــەڵ بەشــداریكردىن هەمــوو 

كۆمەڵگــە لــەم ئەركــەدا، بــە شــێوەیەك ئــەرك بــووىن وون 

نەكــردوە لەگــەڵ هاتنــە نــاوەوەى كۆمەڵگــە بــۆ قۆناغــى 

بــەردەوام  تاكــەكان  گەشــەكردىن  بەڵكــو  پەرەســەندن، 

ــنبیرى.  ــەكاىن رۆش ــدراوە تەقلیدیی ــە پێ ــوون ب ب

میرنشــینى عەرەبــی یەكگرتــوو خــاوەن ڕەوشــێى تایبەتیــە 

پێیــەى سســتمى  بــەو  واڵتــاىن عەرەبــی  لــە  جیــاوازە 

فەرمانڕەوایــی تێیــدا یەكێتیــەىك فیدراڵییــە. 

ئیــامرات بــە یەكێــك لــە دەوڵەمەندتریــن واڵتــاىن عەرەبــی 

دادەنرێــت هەروەهــا دەوڵەمەندترینى واڵتــاىن خۆرهەاڵىت 

ــەرزە  ــدا زۆر ب ــاك تێی ــاىت ت ــێوەیەك داه ــتە. بەش ناوەڕاس

هەروەهــا یەكێكــە لــە واڵتــە نەوتییــەكان كــە ئابوریەكــەى 

واڵتانى  دەوڵەمەندترین  لە  یەكێك  بە  ئیمارات 
دەوڵەمەندترینى  هەروەها  دادەنرێت  عەرەبی 
بەشێوەیەك  ناوەڕاستە.  خۆرهەاڵتى  واڵتانى 
داهاتى تاك تێیدا زۆر بەرزە هەروەها یەكێكە لە 
بەشێوەیەكى  ئابوریەكەى  كە  نەوتییەكان  واڵتە 
و  پیترۆڵیەكان  كەرەستە  بە  پشا  بنچینەیی 

پیشەسازیەكانى دەبەستێت 
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بەشــێوەیەىك بنچینەیــی پشــا بــە كەرەســتە پیرتۆڵیــەكان و 

پیشەســازیەكاىن دەبەســتێت ئیــامرات كۆمەڵێــك نوێگــەرى 

زۆرى لــە ئابووریەكەیــدا كــرد بــە ئامانجــى كەمكردنــەوەى 

پشــت بەســتنى بــە نــەوت شــارى دوبەییــش بــە ناوەنــدى 

دارایــی یەكەمــى ئیــامرات و ناوچــەى كەنــداوى عەرەبــی 

دەوڵەمەندتریــن  هەروەهــا  بەگشــتى،  دادەنرێــت 

شــارەكاىن عەرەبیــە و بــە گرنگرتیــن ناوەنــدەكاىن ئابــوورى 

جیهــان دادەنرێــت. 

ــاىت  ــەرچاوەكاىن داه ــووىن س ــۆر ب ــوون و فرەج دواى یەكب

ــە رێگــەى  نەتەوەیــی، بایەخــدان بــە الیــەىن كشــتوكاڵی ل

و  كشــتوكاڵ  لــە  بەكارهاتــووەكان  ئامــرازە  باشــكردىن 

هەڵكەنــدىن بیرو، لێــداىن جۆگە و هەروەها پێشكەشــكردىن 

یارمەتییــە داراییــەكان لەالیــەن حكومەتــەوە بــۆ جوتیاران. 

لــە هەندێــك شاریشــدا بــازرگاىن هەبــوو كــە 

لەســەر بنچینــەى ئاڵوگــۆڕى شــمەك بــوو. 

ژینگــەى كەشــوهەواش لــە دەوڵــەىت ئیامراتــدا 

بــە رسوشــتى خــۆى بیابانیــە، كەشــێى نیمچــە 

بیابــاىن زاڵــە تێیــدا پلــەكاىن گەرمــا جیــاواز 

ــەرزە.  ــش ب ــم بوونی ــژەى بەهەڵ ــن و رێ دەب

ئیــامرات گەشــەیەىك ئابــوورى بەخــۆوە بینــى 

كــەوا كاریگــەرى هەبــوو لەســەر هەمــوو 

هەمــوو  ئیــامراىت  تــاىك  ژیــاىن  الیەنــەكاىن 

ئەمــەش بەهــۆى داهاتــەكاىن نەتــەوە بــوون. 

ــە  ــا ل ــگاوى زۆرى بەدیهێن ــە هەن ــەم دەوڵەت ئ

بونیادنــاىن دەوڵــەىت هاوچەرخــدا، بــە تایبــەىت 

دواى یەكگرتنــى میرنشــینەكان و یەكبــووىن 

ــە بــوارى ئابووریــدا  دەوڵــەت، پەرەســەندن ل

بونیادنــاىن  پڕۆســەى  هەروەهــا  ڕوویــدا 

زۆرێــك  لــە  كۆمەاڵیەتییــەكان  دامــەزراوە 

و  تەندروســتى  و  فێركــردن  بــوارەكاىن  لــە 

چاودێــرى كۆمەاڵیەتــی. بەهــۆى دەركەوتنــى 

جــۆرى  لــە  بەرهەمهێنــان  نەوتیشــەوە 

تەقلیدیــەوە گــۆڕا بــۆ بەرهەمهێنانێــك كــە بــە 

ــە  ــتێت ب ــت دەبەس ــەرەكی پش ــێوەیەىك س ش

ــەندنەش  ــەم پەرەس ــا ئ ــەكاىن، هەروەه ــەوت و بەرهەم ن

پیشەســازییەكاىن تریــى گرتــەوە، بــە شــێوەیەك واڵت  لــە 

رەوىش هــەژارى و الوازى لــە ئاســتى داهــاىت تاكــە كەســدا 

ــوارى  ــازیەكان لەب ــە پیشەس ــزى واڵت ــۆ ری ــدا ب قەڵەمبازی

ــاك  ــاىت ت ــتى داه ــەوەى ئاس ــەكان و بەرزبوون خزمەتگزاری

ــە  ــە ل ــە، ك ــەندن و وەرچەرخان ــەم پەرەس ــەاڵم ئ ــدا، ب تێی

ــەوە  ــى نەوت ــدا بەهــۆى دەركەوتن ــدا ڕووی ــوارى ئابووری ب

پێویســتى بــە بــووىن هێزێــى كارى ســازو شــیاو هەیــە بــۆ 

ــداىن  ــە گەشــەپێدان و پەرەپێ ــی خــۆى ل ــە ڕۆڵ هەســتان ب

ــدا.  دەوڵەت

بورجى خەلیفە لە دەوڵەتى ئیماراتى عەرەبی



دەیەم

ئەزموونى هیندستان
ئەزموونى دیموکراسیەت لە هیندستان 

نموونەیەکى گرنگى پێشکەش کرد بۆ سەرکەوتنى 
سیستمى پەرلەمانى لە یەکێک لە گەورەترین 

واڵتانى جیهانى سێیەمدا
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ئــەم توێژینەوەیــە بــە وردى بــاىس گەشەســەندىن سیاســی، 

ــتان دەکات،  ــازیى هیندس ــەىت، پیشەس ــوورى، کۆمەاڵی ئاب

ــوورى،  ــى، ئاب ــەرچاوەى مرۆی ــن س ــاوەىن گەورەتری ــە خ ک

ــە کیشــوەرى ئاســیا. ــە ل ســەربازى و کەلتووریی

ســەرکەوتنى ئەزمووىن دیموکراســیی هیندســتان ســاختەیى 

نێــوان  و   دیموکراســی  نەبــووىن  نێــوان  پێوەندیــی 

ســەقامگیریی سیاســیی ســەملاندوە، لــە دیارتریــن ئەنجامــە 

ئەرێنییەکانیــى بریتیــە لــە جڵەوکــردن و بێالیەنکــردىن 

ڕۆڵــى دامــەزراوەى ســەربازی لــە چوارچێــوەى ئەرکــە 

ــە بەرگریکــردن  ــدا، کــە خــۆى دەبینێتــەوە ل تەقلیدییەکەی

 وواڵتی هندستانبیۆگرافیاى 

 

  

 

 82  لً  کً  ،ستُرییً کی دي ٌێىێت کۆمارییً ری ئاسیا پێك ديَی باضُ واَچً  لً  َري ضێکی گً ٌىدستان بً

 7تی خۆیاودا،  باری تایبًَکۆوتڕۆڵکردوی کارَ  لً  یً ان ًٌی َري یان ڕۆڵی گً کً ریً ت پێك دێت، ًٌ َیالیً

  ختی ویطتیماوی دلٍی، کً ٌا خاکی پایتً رَي ، ًٌ ستدایً دي َاَیان لً اڵتی تً سً دي  کً  یً ًٌرێمی فیدراڵی  ًٌ

  َي ی داویطتُاوً ڕَی ڕێژي لً  ََاڵتً  َري م گً ختی ٌىدستان. ٌىدستاویص دََي گرێت، پایتً خۆ دي ویُدلٍی لً

   . دَای چیىەَە  لً

مار َ میاو  َي اڵتً ڕۆژًٌ  بۆتان، لً َ ویپاڵ ،َ چیهر سً لً  کێطًَ کطمیری  ۆی جامً واَچ  َي ريَباکُ  لً -

  ، پاکستان لً ب ري ریای عً تا دي ڕۆژئاَاَي ًٌ  ریای ٌىدی، لً زي  َي ريَباضُ  ال، لًگو وداَی بً وگالدش َ کً بً

تری  کیلۆمً 7،111  کً تر، کیلۆمً 12،،،8  گاتً کاوی دي کی گطتی درێژی سىُري یً ضێُي ، بً ری ڕۆژئاَاَيَباکُ

 . َي کً ڕاستی ََاڵتً ری واَيَضی باکُ بً  َێتً کً ختی ٌىدستان دي ، ویُدلٍی پایتً کاوً واري ٌێڵی کً  ربً سً
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ئایدیا دیپلۆماتیك

لــە نیشــتامن لــە ڕووبەڕووبوونــەوەى هــەر هەڕەشــەیەکى 

ــە  ــەورە ل ــى گ ــش بڕێک ــی، ئەمەی ــان دەرەک ــی ی ناوخۆی

ســەقامگیریى سیاســی بــە دی هێنــا، پاشــانیش چــوون 

ئەمــە  کۆمەڵگــە،  بونیادنــاىن  و  گەشــەپێدان  بــەرەو 

ســەرەڕاى بەدیهاتنــى بڕێکــى گــەورە لــە پێوەنــدی و 

بەردەوامــی لــە سیاســەىت دەرەکیــدا ســەبارەت بــە ئاراســتە 

بنچینەییــەکاىن بــە چاوپۆشــین لــە پارتــی فەرمانــڕەوا، ئیــرت 

ــر،  ــیۆنی ت ــەکاىن ئۆپۆزس ــان حیزب ــت ی ــرە بێ ــارىت کۆنگ پ

ــاىن  ــە واڵت ــک ل ــە زۆرێ ــش دەســکەوتێکی گرنگــە ک ئەمەی

ــن. ــە دیبهێن ــوە ب ــێیەم نەیانتوانی ــاىن س جیه

تایبەمتەندییــە گرنگــەکاىن ئەزمــووىن هیندســتان ئەوەیــە کە 

هەژمــووىن پــارىت کۆنگــرەى دەرخســت لە ماوەى 30 ســاڵى 

ــەورە  ــى گ ــە زۆرینەیەک ــەربەخۆییدا. ک ــى دواى س یەکەم

ــەت  ــەرقامگیریى دەوڵ ــە س ــرد ل ــداریان ک ــگ بەش و گرن

ندستانیچەند زانیارییەکي پێویست لەسەر ى  

 ندستانیکانی ى تو نی کارگێڕی: ویالیووشبو دابو

ّیسا، تٌجاب، ڕاجستاى، سیکین، تاهیل ًادۆ، تریثْار،  هاُاراشترا، هاًیثْر، هیگاالیا، هیسۆرام، ًاجاالًد، ئَ

ڕًجاڵ ترادیش، ئاسام، تیِار، تشِاتیسگار، گْا،  ئًَدرا ترادیش،  ًگال، ئَ ًشتاڵ، ئۆتار ترادیش، ڕۆژئاّای تَ ئۆتارئَ

 جرات، ُارتاًا، خسواتشاڵ ترادیش، جاهۆ ّ کشویر، چارخٌد، کارًاتاکا، کیڕاال، هادیا ترادیش. کَ

 ندستانیىي ىەرێمەکان       

 دلِی، تًْدیتشیری، الکشادّیة، دیْ ،داهاى، ًٌکار ُاّیلی ،دادرا، تشاًدیکار، کاًی ًیکۆتاڕ رێوَ َُ ،ئاًدهاى 

 ي کۆمارى ىیندستانکان ژن و پشووه جو

م:  م، سێَِ ی کاًًْی د62ٍّّم: ڕۆژی کۆهاری  م، دٍّّ ی کاًًْی د01ٍّّم:  کَ یَ  یَ ڕهی َُ ّی فٌَُْدستاى پش  لَ

کاى(،  ییَسیح هَ ژًی )جَ یٌی پیرۆز م: َُ ی ئادار، پێٌج06َ  ر لَ هثَ دایکثًْی پێغَ م: یادی لَ هاُا شیفراتری، چْارٍ

م:  یَ م: تْد تۆرًیوا، دٍ م: هاُافیر جایاًتی، ًۆیَ شتَ م: ڕام ًْهی، َُ ّتَ کاى(، حَ ًگٍَ ڕژًی  م: ُْلی)جَ شَ شَ

:  ژًی خْاردى، سیاًسٍ : جَ م(، دّاًسٍ ی تشریٌی د6ٍّّدایکثًْی غاًدی ) : یادی لَ ی ئاب(، یاًس01ٍخۆی) رتَ ڕۆژی سَ

: یادی  ڤدٍ ژًی قْرتاى، حَ : جَ دایکثًْی ًاًاك، شاًسٍ : یادی لَ کاى(، پاًسٍ ژًی ڕًّاکییَ )جَ ْالی: دی دسِرا، چْاردٍ

 . ٍّ خۆیاًَ  تَ  تَ تایثَ  ًێت کَ تێکیش ڕۆژی تریش دادٍ ر ّیالیَ َُ م(. کَ ی کاًًْی ی61َسیح ) دایکثًْی هَ لَ

 

 بیروباوەڕى ىیندۆسیم
سەرەتآ  ٓ ُیٌدۆش لەەشەکاًیاى. ّیلە تیرّتاّەرکأً ُیٌدۆش ّ هْهارەسە ئایٌیتاّەڕێکٔ ُیٌدیە پێکدێت  تیرّ

سٌد ُەتا سەدەی ّتارٓ ّڕًسیک  ی تّْ ئاهاژە تّْ تۆ ُیٌد یاى تۆ ًاّچەیەک لەیشەیەکٔ جْگرافدەرکەّتٌیدا ّ

ە، ئەم ّشەیە ّشەیەکٔ ئیٌگلیسیە ّ دەرکەّتٌٔ ًْێی( Hinduismتەاڵم ّّشەٓ ُیٌدۆسین ) ،شەشەهٔ پێش زاییي

ەکأً داًیشتْأً یّ هْهارەسە ئایٌی سەرەتآ سەدەٓ ًۆزدەیەک تۆ ّەسفکردًٔ تیرّتاّەڕ چّْە ًاّ ئیٌگلیسیەّە لە

 زەردەشتیاى ّەرًەگرتّْە ّ ئاییٌٔ جْلەکەیاى  ،ئیسالم یاى هەسیحیەتەّەدییٌٔ ُیٌد ئەّاًەٓ ًەچًّْەتە ًاّ 

 



223

ژمارە )41-40( نیسانی 2019

پارتــی  ســەرکردایەتیى  ســەرکردایەتی.  بەهێزکــردىن  و 

کۆنگــرە بــۆ بزوتنــەوەى نیشــتامىن لــە پێنــاو ســەربەخۆییدا 

و زۆرینــەى هینــدۆىس تێیــدا و ســەرکردایەتیى گانــدی 

و ســەرکردایەتیى بەهێــزی نەهــرۆ هەلێکــى ئاڵتوونیــی 

ــۆ بەرجەســتەکردىن  ــە دواى ســەربەخۆییەوە ب ڕەخســاند ل

بنەمــاکاىن ســەربەخۆیی و ئازادیــی وەک حیــزب جەختــى 

پەرەپێــداىن  لــە  بــوو  ســەرکەوتوو  کــە  کــردەوە  لــێ 

هەتــا  جەماوەریــدا  بنکــەى  لەگــەڵ  پێوەندییــەکاىن 

ــە  ــە ئەزمــووىن هەڵبژاردن لوتکــە و حیــزب توانیــى ســود ل

گشــتییەکان وەربگرێــت لــە ســەرکردایەتیکردىن ئەزمــووىن 

دیموکراســیەت لــە واڵتــدا، بــە شــێوەیەک کــە حیــزب هــەر 

لــە ســەربەخۆبوونەوە کۆنرتۆڵــى دەســەاڵىت کــرد و لــە 

دواى ئەنجامــداىن یەکــەم هەڵبــژاردىن گشــتییەوە لــە ســاڵى 

1951-1952 لــە ناوەنــد و زۆربــەى ویالیەتەکانــدا و هەتــا 

ئــازارى 1977، زانــاى سیاســیی گابریــل ئەملۆنــد سیســتمى 

حیزبــی لــە هینــد پێناســە کــردوە بــەوەى سیســتمى 

ــەکاىن ســاڵى  ــەاڵم هەڵبژاردن ــی ناســوڵتەوییە، ب ــاک حیزب ت

1977گواســتییەوە بــۆ سســتمێکی فــرە حیزبــی لــە الیــەىن 

کردارییــەوە، ئەمەیــش دواتــر لــە ســاڵەکاىن 1989و 1991و 

ــوەوە. ــات ب 1996و 1998 دووپ

پــارىت کۆنگــرە ڕووبــەڕووى قەیرانێکــی سیاســی بــوەوە لــە 

مــاوەى دەیــەى هەشــتاکان و نەوەدەکانــدا کــە هەڕەشــەى 

لــە ئاینــدەى کــرد، نەبــووىن ســەرکردەى کاریزمیــی بەهێــز 

بەرنامەیەکــى  لەخۆگرتنــى  نەتوانایــی  و  حیــزب  بــۆ 

سیاســیی قەبووڵکــراو لــە الیــەن جەمــاوەرەوە بــوە هــۆى 

پاشەکشــەکردىن پشــکى حیزبەکــە لــە 415 کورســییەوە لــە 

ــرا  ــاڵى 1998. ئاندێ ــە س ــی ل ــۆ 156 کورس ــاڵى 1984 ب س

گانــدی پێــی وابــوو تاکــە چارەســەر بــۆ گرفتــەکاىن هینــد 

بــە ڕای ئــەو خــۆى دەبینێتــەوە لە هێشــتنەوەى دەســەاڵت 

لــە دەســت پــارىت کۆنگــرە و حکوومــەىت ناوەندیــدا. لەبــەر 

ئــەوە پەیکــەرى ڕێکخســتنى حیــزب هیــچ هەڵبژاردنێکــی 

بــە خــۆوە نەبینــى لــە ســەر ئاســتى ویالیەتــەکان بــۆ 

ــژاردىن ســەرکردەکاىن.  هەڵب

فاکتەرەکان و هێزە کاریگەرەکان لە هیندستان
ئەزمــووىن دیموکراســیەت لــە هیندســتان منوونەیەکــى 

سیســتمى  ســەرکەوتنى  بــۆ  کــرد  پێشــکەش  گرنگــى 

ــاىن  ــاىن جیه ــن واڵت ــە گەورەتری ــک ل ــە یەکێ ــاىن ل پەرلەم

ســێیەمدا لــە ڕووى پانتایــی و ژمــارەى دانیشــتوانەوە، 

ســەر  لــە  کــە  کــرد  بەرپــا  دەســتووریى  سیســتمێکى 

ــەاڵم  ــتاوە، ب ــەت وەس ــیەت و عەملانی ــاکاىن دیموکراس بنەم

پەرەســەندنی ئەزموونەکــە چەندیــن فاکتــەر و هێــزى 

کاریگــەرى بــە دیــار خســت کــە شــوێنەوارە دیارەکــەى لــە 

ســەر ژیــاىن سیاســی لــە هیندســتان بــە جــێ هێشــت و، لــە 

ــاواز  ــەک جی ــا ڕادەی ڕووى ڕادەى کاریگەرییەکەیشــیەوە ت

ــەوە،  ــووىن هیندیی ــەوەى ئەزم ــەى لێکۆڵین ــە ڕێگ ــوو. ل ب

دەبینیــن دابــەش بــوە بــۆ ســێ فاکتــەر و هێــزى ســەرەکی، 

ــش: ــن ئەوانی ــەوە دەدوێی ــە بارەیان ــە ســێ باســدا ل ــە ل ک

باسی یەکەم: ڕۆڵى فاکتەرەکان و هێزە سیاسییەکان

عەلمانیەت و کاریگەرییەکانى:
دەوڵەتێکــە  هەیــە  ئــەوەى  تایبەمتەندیــی  هیندســتان 

ــەرە  ــدا دەژی. فاکت ــاوەڕ تێی ــن و بیروب ــرە ئایی ــى ف گەلێک

ئەزمــووىن  لەگــەڵ  دەبــن  تێهەڵکێــش  ئایینییەکانیــش 

مێژوویــدا کــە هینــد پێیــدا تێپەڕیــوە تــا ئــەو ڕادەیــەى کــە 

ــەر  ــرى جیهــان، لەب ــە هــەر بەشــێکی ت ــاواز دەبێــت ل جی

ــەڕووی  ــە ڕووب ــەلەکان ک ــن مەس ــن گرنگرتی ــە دەبینی ئەم

دواى  لــە  بــوەوە  هینــدی  دەســتوورى  دانەرانــەى 

ــە  ــن ل ــى ئایی ــە مەســەلەى ڕۆڵ ــە ل ســەربەخۆییەوە بریتیی

دەوڵــەىت نوێــدا. ڕوونیــش بــوەوە کــە دەوڵــەت پێویســتە 

دەوڵەتێکــى عەملانــی بێــت و مــاىف هاواڵتییــان و بێالیەنــی 

لــە مەســەلەى ئایینــدا دەســتەبەر بــکات و سیســتمى 

ــت.  ــا نەبێ ــەکان بەرپ ــا ئاینیی ــەر بنەم ــە س ــی ل سیاس

بــوو،  ڕوون  هیندیــش  سیاســییەکاىن  ســەرکردە  ڕۆڵــى 

ــازاد  ــا ئ ــدی و جەواهــر الل نەهــرۆ و مەوالن ــا گان مەهامت

ــارەى  ــە ب ــرد ل ــێ ک ــاو جیبەج ــان دان ــەى ڕێکخراوی بیرۆک

ــە چەنــد  ــازاد ل ــا ئ عەملانیەتــەوە، ئەگــەر گانــدی و مەوالن

ئیعتیباراتێکــی ئایینیــى دیاریکــراوە هەنگاویــان هاویشــت، 
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ئــەوا نەهــرۆ کەســی یەکــەم بــوو لــە قەبووڵکــردىن بنەمــاى 

ــە  ــن ل ــەوەى ئایی ــە جیاکردن ــدا ل ــە عەملانیەت ــی ل خۆرئاوای

سیاســەتدا. بیرۆکــەکاىن ئــەو لــە نێــوان دەســتەبژێرى 

ڕۆشــنبیردا بــە شــێوەیەکى فــراوان قەبــووڵ کرا لــە واڵتدا و 

لــە نێــو کەمینــە جیاوازەکانــدا بە گشــتى و، موســوڵامنەکان 

لــە  پارێزگارێــک  وەک  نەهرۆ-یــان  کــە  تایبــەىت،  بــە 

ــری  ــێ فیک ــە ملمالن ــەت ل ــە تایب ــى، ب ــان دەبین مافەکانی

تایفیــە جیــاوازەکان.  لــە دژى هێــزە  و کردارییەکەیــدا 

ــرۆ  ــن نەه ــەرکردایەىت، دەبینی ــتى س ــەر ئاس ــە س ــەاڵم ل ب

ــەى  ــە ئەوان ــن ســەرکردە سیاســییەکاىن هیندییەکان دیارتری

ــە دواى  ــا ل ــەت دان ــۆ دەوڵ ــان ب ــەی عەملانیەتی ــە بنچین ک

ســەربەخۆیییەوە. 

 ڕووبەرى کۆمارى هیندستان

% پاوتایی کیشىەري ئاسیا پێکدەهێىێت و حەوتەم 5877، کە کیلۆمەتر چىارگۆشەیە 283768253 ستانپاوتایی هیىد -

تە پاوتایی  هەیە ی فیدراڵًمویالیەت پێکدێت و حەوت هەرێ 37ە جیهاودا، ل ووي پاوتاییەوە لەڕ دەوڵەتً گەورەیە لە

 ژێزەریاي هیىدی، هەروەک چۆن در)راس قمىریه( لە تەرەو کشمیر درێژ دەتێتەوە ەوە تۆ روتاشى لە کیلۆمەتر 283.3

ري خۆرهەاڵت لەگەڵ چیه و تىرما هەتا کەواري جرجرات لەسەر وسىى لە کیلۆمەتر 38822مەوداي  دەتێتەوە تە

خۆرهەاڵتەوە هەتا  لە وتاري جاوج دەڕواتڕووري پێکدەهێىیت تا دۆڵً ىي تاک8 چیاي هیماالیا سىىرًدەریاي عەرەت

دەکات،  شیراتىوجی هەیە کەوا تەرزتریه ڕێژەي تاریىً تاران تۆمار وري خۆرهەاڵتەوەىتاک کەوداوي تەوگال8 لە

الکاوً چیاي فیىدهیا و ورەوە ىتاک لە هەروەها ر8وتەاڵم سێگۆشەي زوجیرە چیاکاوً دیکان لە ویمچە دورگەي تاشى

ارەکاوً شێىەیەکً تەریة لەگەڵ کەو و خۆرئاواشەوە چیاي جاتس کە تە ساتثىرا دەوریان داوە، لە خۆرهەاڵت

   دەتێتەوە8 ژێکىروماودیل و ماالتار در
 

ەکان یهاتىً ئاری کە زۆرجار تە ،ساڵ تىو 5000فراوان تۆ ویمچە کیشىەري هیىدی پێش تەریەکەم کۆچً  -

تاري وێىان دوو روتار )دیجلەو فىرات، ووڕو ئاسیان، کۆچیان کردوە تۆ  وسیاڕوتىچیىەدا خەڵکی  واودەترێت، کە لە

ەوگی ڕىکەري ماوگا تىون، ێیىدەوە(، تەخش ئەوەي تچىە واو هێیش تۆ ئێران پوپاشاو  کۆودا یەکەمجار عێراق لە

ەوتىو تىون هەرێمی تىجاب کشتىکاڵیان کردوە، سەرک پێستیان کاڵ تىوە،  ماوگا ئاژەڵێکی پیرۆز تىوە الیان،  لە

ەکاویش داویشتىاوً هۆزەکاویان پاڵدا تۆ ئەو ی، ئاریستانري هیىدوەکان پاڵدەن تۆ واوچەکاوی تاشىیلەوەي درافیدی

%ي داویشتىاوً هیىدیان 45تەرزایاوەي کەوا کەمتر تەکەڵکه و واوچەي دارستاوەکان کە هەمىویان پێکەوە رێژەي 

و شارستاویەتێکی وىێیان دامەزراود،  واوچەکاویدا کۆمەڵگە و لەەکان کشان تەرەو خۆرهەاڵت یپێکدەهێىا، ئاری

 تەکە و ئەو شارستاویەتەیان پێکهێىا  ەکاودا تىاوەوەیەگەزە ئەسڵیڕەکان لەگەڵ یەگەزە ئاریڕۆی ئەمەوە تەه

 واسراوە8 ئەوروپی(-یىدۆه)
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ــە دیاریکــردىن  ــڕا ل پەرلەمــاىن هینــدی ڕۆڵێکــى گرنگــى گێ

 ،1955 ســاڵى  لــە  ســەربازیدا،  دامــەزراوەى  ڕۆڵــى 

ئــەرکان  ســەرۆکى  پۆســتى  دەســەاڵتەکاىن  ســەرلەنوێ 

دیــاری کرانــەوە. لــە 25ی ئــازارى 1955، نەهــرۆ لــە 

پەرلەمانــدا جەختــى کــردەوە کــە حکوومــەت ســوورە لــە 

ســەر یەکخســتنى هــەر یــەک لــە وەزارەىت بەرگــرى و ســێ 

پەرەپێــداىن  و  چەکــدارەکان  هێــزە  ســەرکردایەتییەکەى 

پلەبەپلــەى دەســتى ســەرکردایەىت بــۆ هــەر پۆلێــک.

لیژنــەى ژمێریاریــی گشــتییش لــە پەرلەمــان کە بەرپرســیارە 

لــە ڕێکخســن و وردبینیکــردىن خەرجییــەکاىن بەرگــرى 

لــە واڵتــدا، ڕاســپاردەى دا بــە پێکهێنــاىن ئەنجوومــەىن 

ســێ ســەرکردایەتییە ســەربازییەکە لــە ســەر شــێوازى 

منوونــەى بەریتــاىن. ســەرەڕاى ئــەوەى کــە ســەرۆک کۆمــار 

ســەرکردەى بــااڵى هێــزە چەکــدارەکاىن هینــدە، بــەاڵم لــە 

ــە و بــە  ڕاســتیدا حکوومــەت دەســەاڵىت بــە ســەریدا هەی

شــێوەیەکى کۆمەڵــى بەرپرســیارە لــە بــەردەم پەرلەمانــدا 

 هیندستانلە  ستمی حوکمڕانییس

(لماوییً)عًدیمُکراتیسیکۆالرەێکٌّىذستانکۆماریکًَيلًَيکاتًختديستُریٌىذستانجًدي
ًٌرَيسً خۆی سستمًیًری ًٌکًسیاسییً. فیذراڵّ شێُازی پًیًی لًکًماوًڕلً، ژی َریَدََ
.سستمیحُکمڕاوییًڕیتاوبًِماوی)َیستمىستر(ڕلًسستمیپًكیَيکًداوانپێکذێت،سستمًیاسا
ری.جێکردنَدادَيداوانَجێبً:یاسایًکیًٌیًستًوذديچًىذستانیٌلً
ديَڵًمیديڕيًٌکاتلًاڵتديسًرزتریهديرۆكوُێىەرایەتّبًسً شریفاتیتًکاویبًتًاڵسٍتذا،
پشتڕاستکردوًپاراستىیديلًَيکرێتًیکُرتديکًڕۆڵًَورێتدادي دَيستُر، رکردویيییاساکان،

َڕێُڕي لێخۆشبُن ٌێسيرماوذيفًسمی سًکاوًکذاريچًی جێگري. َ بًکًرۆك شێُازێکیی
 یپێىجساڵًکًماَيکًکجاربژێردرێهبۆیًڵذيًٌَيوًڵبژارديکیًٌیًستًنديالیًَخۆلًواڕاستً

یَپارتً،ئًستذایًديجێکردویلًکاویجێبًاڵتًسًیديزۆریىًَتًرۆکیحکُمًزیرانسًكَيرۆسً
ئًبێتًدي یاخُد ڕیکپارتاوًَحُکمڕان کردًکی زۆریىًَيَتىیان پًَ پێکذيڕلًی سًمان رۆكٌێىه
لًکًديزیراندیاریَي وًدين. کانماوًڕلًوذامپًئًبێتلًزیرانديرۆكَيسًکًوُسراَيستُردا

 دا.پۆستًَلًیذاَيَوذجارڕَچًمًیئًَيڵئًگًبێت،لً
پًیٌلًداواوًیاسادەسەاڵتّمانڕلًپً ژَدََژمانپێکذێتلًلًرىذستان، )کۆڕیَيريَریسًََر،
َڵًدي ديکًت( ژَریخُاريبرێتبًواَ سابٍا"، کً)کۆڕیگًَي"ڕاحبا "لُكسابٍا".برێتبًواَديل(
ماَيَڵًبژێرێتبۆکۆڕیديڵذيشًٌک542ًڵبژاردنیًٌستًدي ششًکًکۆريیانلًَيیماوًت،

بژێردرێهبۆپێىجڵذيویگشتیًٌوگذاشێُازیديکاویبًوذامًمئًَریدََيَژتبًباري.سًساڵً
.وذامًًئ225یانژماريساڵکً

پێکذێتلًاڵتیجێبًسًدي جێگریسًسًجێکار کۆڕیَيرۆك، زیرانخۆیرۆكَيسًزیرانکًرۆك،
ديرۆکایًسً ئًتی َيکات، ًٌزیراوًَ پێیًیًگبًی ببىًديکیان لًیًبێت ژَئًکێك ریوذاماوی
 .ريداوًییاساستًچیديجێکارملکًێبًیجستًسستمیٌىذستاوذا،ديماوی،لًڕلًپً
سیٌ دادَيیىذستان سًستمی ًٌربًری کًیًخۆی ديسً، وُیىەرایەتّ بااڵ دادگای کًرۆکی کات،
ديبً دادَيستًرزتری ًٌرییًی بۆی بااڵ دادگای ئًسًیً، کًیری یساوًَ کً لًڕََديبکات دات
ًٌاڵتیواَيسًديَکانتًکێتیَیالیًُانیًوێلًوجامیکێشًئً بۆیًٌرَيوذی، لًخىًڕيیًٌا

ٌبڕیاري بااڵی دادگای لًیکاوی بگرێت. ىذستان 81ًٌٌىذستان بااڵ ًٌیًدادگای اڵتیسًديیاوً،
یًسًبً َیالیًر ٌتًکێتی ًٌیًًکاوذا بًسًديشیاوً، َیالیًسًاڵتی ًٌر تً)َیالیًیًتێکذا
 کان(.َريگً
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ــت.  ــەکان دێ ــە لیژن ــەک ل ــش زنجیرەی دواى حکوومەتی

هێــزە  و  فاکتــەرەکان  ڕۆڵــى  دووەم:  باســی 
: ن کا ییــە ر بو ئا

ــارى  ــى دی ــدی کاریگەرییەک ــیی هین ــووىن دیموکراس ئەزم

ڕوون کــردەوە بــۆ هەندێــک لــە فاکتــەرەکان و هێــزە 

ئابوورییەکان، بە شــێوەیەک کاریگەریــى بەرژەوەندییەکان 

ــە مــاوەى  ــاوازەکان بــە ڕووىن دەرکــەوت ل و یەکێتییــە جی

بــۆ  ئابــوورى  پراکتیزەکــردىن  لــە  جیــاوازەکان  قۆناغــە 

ئەزمــووىن هینــدی، بــە تەنیشــت ئەمەیشــەوە کاریگەریــى 

ــە  ــد. ل ــە هین ــە ل ــش هەی ئەزمــووىن گەشــەکردىن ئابووریی

دواى ســەربەخۆییەوە تەبەنــی منوونــەى سۆسیالیســتى کرا 

لــە پالندانــان و ئــەوەى کــە دواتــر لــە دەیــەى نــەوەدەکاىن 

ســەدەى ڕابــردوەوە ڕوویــدا لــە وەرچەرخــاىن هینــد بــەرەو 

ــەک و  ــى کۆم ــازاڕ و، دوا جاریــش کاریگەری ــى ب ئابووری

ــە ئەزمــووىن  ــار دەکەوێــت ل ــە دی ــەکان ب ــە بیانیی یارمەتیی

هیندســتاندا. لــە ژێــر ڕۆشــناییی ئــەوەى پێشــەوە باســامن 

 دانیشتوانیهندستانچڕىوژماره

 

ئایاریساڵی31بەپێیئاهاری1535257135973گاتودهستانیدانیطتٌانیئێستایىیندژهاره

ئو2018 بوهو5 ًیالیوش پێطبینی نٌێترین کوکگرتًٌهیوتوپێی دانڕێژهکان5 یطتٌانیی

هدادێتیدًًهپلولومًًاڵتوجیيان5ئوکۆیگطتیدانیطتٌانیٍ%17.74گاتوىندستانده

ڕیسبولو ندی ڕًًًٍاڵتاندا دانیطتٌانوڕێژهلە کوًەی ىو5 بۆ دانیطتٌان کیلۆهوچڕی ترر

دهیوچٌارگۆضو لو455گاتوك خاکو5 پانتای گطتی کۆی کوکاتێکدا ترکیلۆهو190525973ی

ڕێژه33.2لو5یوچٌارگۆضو دا% لوکوطتٌانونیی دهضارنطینوناًچوی توکاندا نهوژین5

 ساڵ.27.0گاتوىندستاندهنلوکاندییوهاهناًه

دانیطتٌان ستانىیندَچڕٍ ژه٢کەش/کن356دەگاتە ً ضارەکان دانیطتٌانَ %28.7ارەٍ

15نێٌانە%5ل33ساڵًًاتە15پەیکەرٍدانیطتٌانَبەپێیتەهەنەکانبریتیەلەکەهترلە

ساڵ62.6پیاًاندانێٌەێکڕاییتەهەنلت%5ىەرًەىا7.4ساڵ60سەرً%لە59.6داساڵ60ً

 .2500رەٍتاکەکانبۆىەرپسیطکێکساڵە.ژها64.2نێٌژناندالەً

28سااڵنەلەستانىیندبًٌنلەبۆئەًەدەکەنکەژهارەٍلەدایکئاهاژەىەندێکسەرچاًە 

 نسیکەی هردنەکانیص ژهارەٍ تێدەپەڕێت5 هناڵ لە8.6هلیۆن ڕاپۆرتَهلیۆنە ساڵێکدا5

دەکەندانیطتٌانَىیند1995گەضەپێدانَجیيانَبۆساڵَ ئەًە بۆ بەىاتنَستانئاهاژە

کاتێکیصژهارەٍدانیطتٌندەگاتەئەمژهارەیەئەًا20251392ساڵَ هلیۆنتێدەپەڕێنێت5

لەنیٌ ضارستانیەیان یناًچە کە ئەًە بەًاتاٍ دەبن نیطتەجێ لە700ەکاندا ناًچەهلیۆن

100زیاتردەبێتىەتادەگاتە2050ساڵَضارستانیەکاندانیطتەجێدەبن5ئەمژهارەیەشلە

 هلیۆنکەش.
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کــرد لێــرەدا دیارتریــن ســێ فاکتــەر و هێــز دەخەینــە ڕوو 

ــش: ئەوانی

أ - کۆمەڵەکاىن بەرژەوەندییەکان و یەکێتییە جیاوازەکان.

ب - ئەزمووىن گەشەکردىن هیندستان و دەرئەنجامەکاىن.

ت - دامەزراوە دارایییە نێودەوڵەتییەکان و کاریگەرییان.

یەکەم: یەکێتیە بازرگانی و پیشەسازییەکان:
 )ATTUC( یەکێتیــی بــازرگاىن بــۆ هەمــوو هیندســتان

لــە ســاڵى 1920 دامــەزرا و لــە کۆنرتیــن ئــەو دەســتانەیە 

ــاواىن کار دەکات و،  ــت لــە بەرژەوەندیــی پی ــە گوزارش ک

کاریگەربــووىن  یەکێتییــە  ئــەم  خەســەڵەىت  دیارترینــى 

بــوو بــە بیرۆکــەى کۆمۆنیســتى لــە ســەرەتاى دەیــەى 

شەســتەکاىن ســەدەى بیســتەمدا و هاوپەیامنیکــردىن لەگەڵ 

پــارىت کۆمۆنیســتى هینــدی ئەمەیــش یارمەتیــى ســکرتێرى 

گشــتیى یەکێتییەکــەى داS.A.Dange بگاتــە پەرلەمــان لــە 

 

 ستانەکانى داگیرکردنى هیندڵهەو

 
وگۆلی  تی مً ، ئیمپڕاتۆری6251ًساڵی   یان لەٌیىذ کرد، لًَوگۆل رَ ب َ تُرك َ مً ري کاوی عً َي تً وً -

دا  یً َ ماَي ری ٌىذستاوذا، لًَکاوی باکُ ی واَچً ر زۆربً سً بً  َي دَاتر باڵَ بُوً  تێذا پێکٍێىذرا، کً

ی  يد دَای سً  ی مێژََی ٌىذستان لً ك چۆن زۆربً ر َي ل، ًٌ ك تاج محً َي ی تێذا درَستکرا فێرگً

ڵ  گً لً 6161ساڵی   ڕیتاویا لً م داگیرکاری بً کً یً .ریذا سً یتاویا بَُ بًر زاڵبُوی بً  َي مً ًٌ ضازدي

َ  تطیىای ئێستا  َام لً ردي کاوی ٌاتُچۆی بً ، َێستگًىگلیسی بَُیاڵتی ئ ڕۆژًٌ کۆمپاویای ٌىذستاوی

  َیان لًَدا ڕ یاوًیتا ري سً ً بازرگاوی  َ َێستگً کان لً اوییًیتر ، دَاتر بً َي تا کراوًُمۆمبای َ کەلک

ك  کاوی تری َي َاڵتًی ٌىذستان َ  م، زۆربً ًٌ وۆزديی  دي وجاکاوی سً ری پً َرَبً دي  لً زیادبَُن کرد َ

 . یتاویاَير َوی بًُژم ژێر ًٌ  َتىً ص کًیوگالد َ بً پاکستان َ سریالوکا

اڵم  بً ،ڕیتاویا بً  َوی لًُخۆب ربً مذا، ٌىذستان کاری کرد بۆ سً ًٌ ی  وۆزدي دي کاوی سً کۆتاییً  لً -

کگرتُ بَُن،  ی ٌاَاڵتیاوی ٌىذستان یً َي ی ڕابردََ، دَای ئً دي کاوی سً تا چلً گرت ًٌ ری وً سً
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هەڵبــژاردن گشــتییەکاىن ســاڵى 1957دا. کــە لــە دیارتریــن 

ــتان.  ــە هیندس ــوو ل ــتییەکان ب ــەرکردە کۆمۆنیس س

وەرچەرخــاىن گرنــگ لە کاروبــارەکاىن پیــاواىن کارى هیندیدا 

ــارىت ســونتانرتادا دەســتی پــێ کــرد  لەگــەڵ دامەزرانــدىن پ

لــە ئابــی 1959 بــە ســەرکردایەتیى ڕاجاجــو باالشــارى، کــە 

ئەرکــى بەرگریکــردىن لــە بەرژەوەندییــەکاىن کــەرىت تایبــەىت 

ــوێنانەى  ــەو ڕێوش ــن ل ــا ڕەخنەگرت ــتۆ هەروەه ــە ئەس گرت

کــە حکوومــەت دەیگرتنــە بــەر لــە پالندانــاىن. ئابووریــدا. 

هەروەهــا زیادبــووىن قەڵەمــڕەوی و دەســەاڵىت پیــاواىن 

کار لــە حیزبــدا و ماســانی کــە وتەبێــژى فەرمــى کۆمەڵــە 

ــا بــوو، بــوە ســکرتێرى گشــتیى حزبەکــە.  کۆمپانیــاکاىن تات

ــە  ــزب بووبێت ــە حی ــن ک ــە ببینی ــەیر نیی ــەوە س ــەر ئ لەب

بەرگریکارێکــی ســەرەکى لــە چاالکییــەکاىن کــەرىت تایبــەت 

و وەبەرهێنانــە بیانییــەکان و دیاریکــردىن چاالکیــی کــەرىت 

گشــتى لــە هیندســتان. 

دووەم: سەندیکاکانى کرێکاران:
لــە  پارێزگاریکــردن  نــاوى  بــە  حکوومــەىت هیندســتان 

لــە  زۆرێــک  کــە  دانــا،  یاســایەکى  کۆمەڵــە  هــەژاران 

 هندستانکۆمارى جوگرافیای 

 

  
 

 

جیٍاودا،   لً  شاخً  رزتریه زوجیري بً  کً َە دەستپێدەکات،شاخی ٌیماالیا  جُگرافیای ٌىدستان لً

ٌىدستان داگیر   زۆر لً شێکی َ بً  َري گً  پیتی  شتایی بً بۆ دي  َي بێتً درێژ دي  َي باشُري  لً

بۆ، ڕََباری   َي بىً درێژ دي  ڕََباری ئیىدۆسی باکُری ڕۆژئاَاَي  شاخیش لً  سێ زوجیري کات َ دي

ڵه َ َمَُیان قُ ًٌ  َاویش ٌیمادری َ، ٌیماشال َ شیفالیکس، کً اڵت، ئً ڕۆژًٌ  براٌمابُترا لً

  کً  گایًٌىدستاودا شاخی کاوگشیىجُو  لً  رزتریه لُتکً اڵم بً ڵقُاڵَن، بً ئاَی خێراَ ًٌ  پڕ لً

  لً  ی دََ گرد، کً ٌاَشێُي  َي بێتً رز دي مێك بً ی کً کً خاکًَ   تري مً 8،8،8ی  کً رزییً بً

بۆ لێُاری   َي بێتً ٌێُاشی درێژ دي َ بً  َي بىً کسان دي کاودا یً وسمً  ڕاست َ خُارَی شاخً واَي

گروگتریه   باری گاوج بًَ، ڕَ َي ري دي َی لێدێتً ئاَی ژێر زي  کان، زۆرێك لً ري بً وگً تً  شتاییً دي

 ٌىدستان َ جیٍاویشدا.  ورێت لً ڕََبار دادي
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دەســتەبەرییە وەزیفییــەکان دەداتــە کرێــکاران و کــرێ 

ــەوە،  ــەر کۆمپانیاکان ــە س ــەرز ب ــە ق ــوەکان دەکات دواکەت

ــەم  ــوون. ئ ــووچ ب ــش مایەپ ــەر خاوەنکارەکانی ــا ئەگ هەت

کۆمپانیــاکان  ســەرۆکى  کــە  کــردوە  وای  یاســایانەش 

بەکارخســتنى کرێــکاران ســنوردار بکــەن ئەگــەر دڵنیــا 

ــە  ــان نووســینگەى کارەک ــە ی ــە کارگەک ــەوەى ک ــوون ل نەب

تــر.  دەیەیەکــى  چەنــد  بــۆ  دەمێنیتــەوە  بەکراوەیــی 

حکوومییــەکان  مووچــە  خشــتەکاىن  ئەمــەش  لەبــەر 

کارنەکــردىن  ئەســتەمیى  هــۆى  بــە  دوورودرێژبــوون 

کــە  سیاســەتەى  ئــەو  پێــى  بــە  ئەمەیــش  کرێــکاران، 

دەوڵــەت دای نابــوو. حکوومــەىت هینــدی و بــە ڕێنومایــی 

ڕاوێــژکاراىن ســندوقى نەختــی نێودەوڵــەىت هەســتا بــە 

دامەزرانــدىن ســندوقی چاکســازیى نیشــتامىن NFR لــە 

تەممــوزى 1991 بــۆ یارمەتیــداىن ئــەو کۆمەاڵنــەى کــە بــە 

هــۆى چاکســازیی ئابوورییــەوە زیانیــان پــێ گەییشــتوە و 

هەوڵــى پێشکەشــکردىن قەرەبــووى گونجــاو بــۆ کرێــکاراىن 

هــەردوو کــەرىت گشــتى و تایبــەت ئەوانــەى کــە ژمارەیــان 

ــۆى  ــە ک ــکار ل ــۆن کرێ ــۆ 8 ملی ــوان 4 ب ــە نێ ــراوە ل خەمڵێ

هێــزى کار کــە ژمارەیــان نزیکــەى 26 ملیــۆن کرێــکارە کــە 

لــە کاىت جێبەجێکــردىن بەرنامــەکاىن چاکســازیدا کارەکانیــان 

لــە دەســت دا. لــە ڕاســتیدا ئامانــج لــە ســندوقەکە مژینــى 

ــەىت  ــە تایب ــوو، ب ــاد ب ــە زی ئۆپۆزســیۆىن ســەندیکایی ڕوو ل

ــە  ــکاران ل ــە ســەر یەکــی ژمــارەى کرێ بێکارکــردىن  ســێ ل

ــازیی  ــە پیشەس ــەورە ل ــێکى گ ــن و بەش ــازیی چنی پیشەس

ڕێکەوتننامــەى  ڕێســاکاىن  جێبەجێکــردىن  و  ئۆتۆمبیــل 

هەژمــووىن  و  کشــتوکاڵ  و  پیشەســازى  لــە   GATT

لــە  گــەورە  بەشــێکى  ســەر  لــە  بیانــی  وەبەرهێنــاىن 

ئابووریــی هیندســتان. 

و  هیندســتان  گەشــەپێداىن  ئەزمــووىن  ســێیەم: 

: ىن کا مــە نجا رئە ە د

ــاڵى  ــە س ــەکان ل ــەکاىن هەرێم ــاىن حکوومەت دواى پێکهێن

1937، پــارىت کۆنگــرە لیژنەیەکــى پالندانــاىن نەتەوەیــی 

نەهــرۆ  الل  جواهــر  ســەرۆکایەتیى  بــە  هێنــا  پێــک 

خۆجێییــەکان  حکوومەتــە  سیاســییەکاىن  نوێنــەرە  و 

لــە  بەشــداریکردن  بــۆ  پســپۆڕەکان  لــە  ژمارەیــەک  و 

حکوومەتــەکاىن  کاتێکیــش  لیژنەکــەدا.  مشــتومڕەکاىن 

ســەرەتاى  لــە  کێشــایەوە  کار  لــە  دەســتیان  کۆنگــرە 

جەنگــى جیهــاىن دووەمــەوە، کارى لیژنــەى پالندانــاىن 

ــرۆ  ــات و، نەه ــی ه ــۆى کۆتای ــش وادەى خ ــی پێ نەتەوەی

نەیتــواىن ڕاپۆرتەکــەى پێشــکەش بــکات هەتــا ســاڵى 1940 

پێــش ماوەیەکــى کــەم لــە دەســتگیرکردىن و خســتنیە 

زیندانــەوە تــا شــەڕ کۆتایــی هــات. ڕاپۆرتەکــە لیســتێک لــە 

ــد پێویســتى  ــە هین ــت ک ــە خــۆ دەگرێ پیشەســازییەکان ل

پێیانــە، ســەرەڕاى ئــەوەى کــە وەبەرهێنــاىن پێویســت یــان 

ــەوە،  ــۆ ئ ــت ب ــارەى پێویس ــتەبەرکردىن پ ــرازەکاىن دەس ئام

ــۆ سیاســەتە  ــاوە ب ــى دان ــەاڵم پێشــوەخت چوارچێوەبەک ب

پیشەســازییەکاىن نەهــرۆ و لــە دواتــردا بــۆ بونیادنــاىن 

لیژنــەى پالندانــان لــە ســاڵى 1950 .

ئابووریــى هیندســتان لــە دواى ســەربەخۆبووىن لــە ســاڵى 

1947 هەڵگــرى کۆمەڵێــک خەســڵەت و تایبەمتەندیــی 

ــراو  ــى پاشــکۆو تااڵنک ــۆ هــەر ئابوورییەک ــە ب جیاکەرەوەی

و  ســودگیری  لــە  دوورودرێــژ  دەیــەى  چەندیــن  دواى 

تەفــرەدان، باڵوبوونــەوەى نەخوێندەوارى و نەخۆشــییەکان 

نیشــتەجێبووىن  شــوێنى  نەبــووىن  و  بەدخۆراکــى  و 

تەندروســت و ئــاوى خــواردىن پــاک و بــردىن بەشــێکى 

الیــەن  لــە  واڵت  نەتەوەیــی  داهــاىت  گــەورەى  هــەرە 

کەمینەیەکــى بچوکــى تاکەکانــەوە لــە بەرانبــەر ئاســتێکی 

پەیکــەرى  دانیشــتوان.  زۆرینــەى  بــۆ  نــزم  گــوزەراىن 

ــەوە  ــێواندنێکی ڕوون ــت ش ــە دەس ــش ب ــی هیندی ئابووری

ــکێکى  ــتوکاڵ پش ــەرىت کش ــێوەیەک ک ــە ش ــت، ب دەناڵێنێ

گــەورەى بەرکەوتــووە لــە کــۆى بەرهەمــى ناوخۆیــی. 


