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  ضني هةواري ِرابردووي ئايدؤلؤذيا و كارخانةي ياري مناالَين ئةمِرؤ و طةورة هيزي داهاتووضني هةواري ِرابردووي ئايدؤلؤذيا و كارخانةي ياري مناالَين ئةمِرؤ و طةورة هيزي داهاتوو
  عةيل مةمحود حمةمةدعةيل مةمحود حمةمةد) .. . ) .. . وةالَميك بؤ نووسينيكي بةِريز مةال بةختياروةالَميك بؤ نووسينيكي بةِريز مةال بةختيار((

  بةشي ضوارةم 
  

  
لة زماندا طرنط ، دةستةواذة بةكارهينان لة نوسيندا بةيب زانيين ماناي تةواوي لةسةر نووسةر دةكةويت

دةستةواذةكان ضةندة . بةلَكة ماناي خودي ئةو ووشانةية كة ِرستةكان ثيك دةهينن، ِريز كردين ووشة نيية
بريقةدار و بةزماين بياين و مؤدةي ِرؤذ نوسرابيت لة ناو ِرستةكاندا ماناي تةواوي خؤي نةدات بة 

متمانةي ، دةش نا بةلَكة بة زيانيشي تةواو دةبيتتةا ئةوةن، دةستةوة لة كؤتاييدا نوسةر ليي بةرثرسة
ئةمة وا لة خوينةر دةكات لة داهاتوودا لة بةكارهيناين هةموو ووشةيةك لة اليةن ، خوينةر لةدةستة دات

   .ئةو نوسةرةوة طومان ثةيدا بكات
يت بؤضونةكامنان با ثيكةوة سةرجنيك لةم كؤثلة نوسينةي بةِريز مةال بةختيار بدةين و ليرةوة ِراس

  -:بةِريزي دةنوسيت، بسةلَمينيني لة خراثي بةكارهيناين دةستةواذةكان
ثاشان هي ، هةروةها هي سةردةمي شؤِرشي ئؤكتؤبةر و لينني، ئةزمونوكاين سةردةمي ماركس و ئةنطلس

، الوسيش، تنامظي، كؤريا، ئةوةتاينَ هي كوبا، خودي ضني و هاوكاتيش هي والَتاين ئةوروثاي ِرؤذهةالَت
هةر هةمووي يب تةم و مذ دةيسةملينن كة تيكةالَوكردين بازاِري سؤسياليزم بة ئابوري دميوكراسي يان 

ميذوو ِرةتيكردؤتةوة بيطومان جاريكي تريش ، الوازطردين دميوكراسي و بازاِري ئازاد بؤ سؤسياليزم
   ) .7-2بةشي دووةم . ِرةتيدةكاتةوة

  كس و ئةنطلز ئةزموين سةرةمي مار
ئةمة يةكةم جارمة لةو كاتةوةي ئاشنا بووم بة بريي ماركسيزم طوي بيسيت ئةزموين سةردةمي ماركس و 

تةنانةت لةو قةلَةم بة دةستانةشي شارةزاييةكي وايان لة ماركسيزمدا نيية و ِرةشؤكييانة ، ئةنطلز دةمب
ضونكة ئةم . ةن بة نوقتةو فاريزةشةوةدوذمنايةيت سةر تا خواري ماركسيزم و ئابوري سؤسيالسيت دةك

ميذووة ئةوةندة ليمانةوة دوور نيية نةنوسرابيتةوةو دةماو دةم ثيمان طةيشتبيت تا بة سانايي 
ميذوو ئاطادارة ئابوري سؤسيالسيت هيض ئةزمونيكي لةسةر زةوي واقيع لة سةردةمي . بشيوينريت

تا ئةمِرؤ هةلَيسةنطينني بزانيني سةركةوتوو بوة ، نؤزدةداماركس و ئةنطلزدا نةبووة لة هةموو سةدةي 
 ِرؤذةي كؤمؤنةي ثاريسة كة لةوةش زياتر 72ئةطةر مةبةسيت بةِريزي ئةزمووين . يان شكست خواردة

ئةوةش كؤمؤنارةكان تةا لة ، شك نابةين وةك ئةزمون تاقي كرابيتةوة لةسةردةمي ماركس و ئةنطلز
ماركس و ئةنطلز و لينينيش ِرةخنةيان سةبارةت بة كةم و ، ةسةالَتدار بووناليةكي شاري ثاريسدا د
كؤمؤنة جطة لة هةنديك ، ماركسييةكان كةمايةتييةكي زؤر بضوك بوون تيايدا، كوِرييةكاين ليي طرت

بِرياري شؤِرشطيِرانةي لة خزمةت ضاككردين بارودؤخي ذياين هةذاران هيض ئةزمنيكي ئابوري ديكةي واي 
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هيض ئاماريكمان لةسةر كؤي بةرهةمي نةتةوةيي ثيش كؤمؤن و ثاش كؤمؤن ثي نيية ، ةجي نةهيشتووةب
ئةوةشي ، تاكو لة زماين ئامارةوة ئةزمونةكة خبوينينةوة بزانيني سةركةوتوو بووة يان شكست خواردة

ة بوو دذ بة كؤمؤن كؤمؤنةي تيك شكاند هيرشي سةربازي و طةلة كؤمةي كؤنةثةرستاين ناوخؤو دةرةو
بة طشيت كؤمؤنة ناتوانيت ببيت بة منونةيةكي . نةك فةشةيل ئابوري و سياسي و ئيداري كؤمؤنة

   .سةركةوتوو بؤ بؤضونةكةي بةِريزي
  ئابوري دميوكرايت ضي دةطةيةنيت؟؟؟؟

 ثرؤليتاريا لةم سةردةمة، الي ئةو كؤنة ماركسييانةي ئةمِرؤ بةرطة سورةكةيان لةبةر خؤيان داكةندووة
هةرضةندة . بة هؤي لة دةست داين هيزي جاراين، وةك دةيةو نيويك لةمةوثيش ِرزطار كةري كؤمةلَ نيية

لةو سةردةمانةي ئةوان لةبةر ضةوسينةري ، ئةمِرؤ هةذاران زؤر هةذارت و دةولَةمةندانيش دةولَةمةندترن
ن ئيستا كؤمثانيا فرةنةتةوةييةكانن ِرزطار كةري الي ئةوا، ئاالَي ِروخاين سةرمايةدارييان بةرز كردبوةوة

ئةم ِرؤشنبريانة هةولَة دةن تةواوي ئةو ضةمك و دةستةواذةو . كؤمةلن نةك ثرؤليتارياي شؤِرشطيِر
زاراوانةشي ثةيوةندييان بة شؤِرشطِريي ثرؤليتاريا و ضةوسينةري سةرمايةدارييةوة هةية لة زةين و ناو 

كة لةطةلَ مؤدةي سياسةيت ِرؤذدا يةك ، ةو بيطؤِرن بة ووشةو دةستةواذةي كةنوسينةكانييان بسِرنةو
تا ِرزطارييان بيت لة تارمايي ئةو ، ئةطةر توانايان بِري بكرداية زمانيكي نوييان دادةهينا، دةطريتةوة

نييةوة خةوييان بة بةثراتيك كرد، ووشةو دةستةواذانةي شةوو ِرؤذ لة ِرابردوو لة سةر زارييان بوو
   .دةبيين

زاراوةي ئابوري دميوكرايت كة بةِريز مةال بةختيار لةم بِرطةيةدا بةكاري دةهينيت ناتوامن لة ميشكمدا 
ئةوا شتيكي سةيرو سةمةرةي ، ئةطةر وةريشي طيِرينة سةر زمانةكاين ديكة، مانايةكي بؤ بة كردن بدةم

ي خوا لةم سةر زةويية ناتوانيت ثيناسي ثِر بة ثيسيت زيندةوةر، كاك بةختيار نةبيت، واي يلَ دةرةضيت
 ( لة هيض فةرهةنط و ئينسكلؤبيدايةك، ضةندة طةِرام بة دواي مانايةك بؤ ئةم دةستةواذةية. بكات

تةنانةت ئةنتةرنيتش نةك مانايةكةمي ) هةولير–موكرياين -فةيسةلَ دةباغ–ئينسكلؤثيديياي ئابوري (
تا لة ِرستةدا شويين ، بةكاري نةهيناوة، يش تا ئيستا بة لة زار دةرضونيش بيتبةلَكة كةس، نةدؤزييةوة
   .بؤ بكاتةوة

، ئةو خوينةوارة ماركسيانةي بةرطي ماركسيزمييان لةبةر خؤ داكةند، لة دواي ِروخاين ديواري بةرلينةوة
و لة ماركسيستدا ِري ثي لةبةر ئةوةي ثيشتر ئةوةي دةيانزاين تةا لة ضوارضيوةي ئةو نوسينانة بو

ئةوةندة دةرويش بوون خؤيان لة خويندنةوةي ثةرتوكة حةرامكراوةكاين كؤمؤنيستةكان ، دراو بوو
، قِرانيك ناكات، لة بازاِري سياسةيت نويدا، كاالَي ِرؤشنبريييةكةيان، لة ناكاودا سةيرييان كرد. دةثاراست

ديكتاتؤري ثرؤليتاريا بة ، ن دةكردة دميوكراسيبؤية زؤرييان هةموو ووشة سؤسيالستييةكانيا
لةبةر ئةوةي . تا فريياي طؤِرانكارييةكان بكةون و لة كارواين سياسةت دوا نةكةون، كؤمةلَطةي مةدةين

نايان زاين ضؤن و لة كويي ِرستةكان ، درةنط فيري ببون، زانيارييان لةسةر دميوكراسييةت الواز بوو
م هةية لةم نوسينةشدا كاك بةختيار سؤسيالستييةكةي ئابوري سؤسيالسيت ترسي ئةوة، بةكاري ينن

بةداخةوة لة قويت هيض ، ئةم دةستةواذةيةي نوييةي يلَ بةكردن دابيت، بة دميوكرايت طؤِريبيتةوة
   .عةتاريكدا نيية

ِريذةراين ئةو هيضكات هةواداران و دا، ئةطةر مةبةسيت بةِريزي ئابوري سةرمايةداري و بازاِري ئازادة
ضونكة خؤيان دةزانن لة بازاِري ، دةستةواذةية ناويرن ووشةي دميوكرايت بة باالَي بازاِري ئازاددا دابِرن
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دميوكراسيةت و حةزو ويسيت خةلَك دةخريتة ذير ثيي ، هةموو شتيك لة ثيناو قازاجنة، ئازاددا
   .قازاجنةوة

بة ضاوي يةكسان سةيرييان ، موو تاكةكاندا دميوكراسي بيتلةبةرامبةر هة، بازاِر هيض كات ناتوانيت
   .بةالَم دةتوانيت ئازاد بيت لة مامةلَةكردن لةطةلَ تاكةكاين كؤمةلَ ، بكات

، ئةمةش ماناي ئةوة نيية يةك شت بن، بازاِري ئازاد و دميوكراتييةيت سياسي دوو ِروي يةك دراون
يت بة ئازادي طواستنةوةو ئازادي كِريار هةية لة هةلَبذاردن و ثيويس، سةرماية لة ثيناوي قازاجني خؤي

بؤية نةياري ، ئازادي طواستنةوةي هيزي كار و زانياري و كةل و ثةل و دراوو كةرةسةي خاو هةية
ئابوري سةرمايةداري . نةك بازاِري دميوكرايت، بازاِري ئازاد هاوتاية بة ئابوري ليربالَي. دميوكرايت نيية

ليربالَةكان بةرةي يةكةمن و ضةث و ئةوانةي . ئابوري ئازاد و ئابوري دةولَةيت،  ثيك ديتلة دوو لق
   .كاريطةري ضةثييان لةسةرة اليةنطري بةرةي دووةمن

كةضي دميوكراسي باسي يةكساين ، لة سستةمي ليربالَييةتدا ئابوري بةدةست كةمايةتييةكي بضوكةوةية
مؤنؤثؤلَكردين ئابوري و دميوكراسي سياسي يةك شت .  ضارةنوسداهةموو تاكةكان دةكات لة هةلَبذاردين

–عمار علي حسن .  د–التكافو و االقتصادي والدميوقراطية  (بةلَكة لة ناوةِرؤكدا دذ بة يةكن، ناطةيةنن
   ) .2004كانون تاثاين –االهرام 

بةالَم دميوكراسييةت لة . واتليطةِري بِر، درومشي ليربالَة كردين ئابوري بريتية لة ليطةِري كاربكات
لة ضوارضيوةي ، لة نيوان خؤيان و دةسةالَت، بواري سياسةتدا كاري تاك و كؤمةلَ ِريك دةخات

سةرجةم ، شةرعييةيت ياسايي كة هاووالَتييان لةسةري ِريك كةوتون و بِريارييان لةسةري داوة
هةرضي ئابوري ليربالَ و بازاِري . دا يةكساننهاووالَتييان لة بةرامبةر ياسا و دةولَةت لة ماف و ئةرك

ضونكة هةموو ئةوانة سنوري تةسكة ، ئازادة ِريكخسنت و كؤنترؤلَ كردن و ثةميمانامة بةسنت ِرةتة كاتةوة
   .كةنةوةو جولَةي الوازة كةن و دةست وةرة دةن لة ئازادييةكاين

تاكة ، ، لة نيوان بازاِر و تاكةكاين كؤمةلَ نييةلة ئابوري ليربالَدا ِريكخسنت لة بازاِر نيية و كؤنتراكت 
ضي لة ، كؤنتراكتيك هةبيت ئةوةية ئابوري ئازادة يب كؤنترؤلةَ لة لة كؤنترؤلَ كردين بذيوي طةل

تةنانةت ئازادة لة لة برسا ، ئازادة لة مامةلَة كردن لةطةلَ وورطي هاوالَتيان، قازاجني بيت ئةوة دةكات
ايلَ لة ئابوري واتة هةلَطرتين هةموو جؤرة ثالَةثةستؤو دةست تيوةردانيكي حكومةت ليرب. كوشتنيشييان
   .لة ئابوريدا

 ئةطةر ثرسياريك لة طةورة مليارديري جيهاين جؤرج سريؤس بكةيت و ثيي بلَييت سستمي ئابوري 
الم ِرونة . ميوكراسيية؟؟؟؟ئايا د، سةرمايةداري كة ئيستا نيوليربالَةكان و ئةمةريكا ِرابةرايةيت دةكةن

ئةو نيطةرانة لةوةي . وةالَمةكةي لةوةي كاك بةختيار بة ويذدانانةترة و بيشك بة نا وةالَم دةداتةوة
ضونكة هيض ِريطايةكي ، لة كؤتاييدا بة مةرطي تةواو دةبيت، سةرمايةداري بة ِريطايةكدا مرؤظايةيت دةبات

بؤ ِرزطار بون لة شؤِرش ، يشتؤتةوة جطة لة ياخي بونةوة و شؤِرشبؤ خةلَكي هةذارو والَتاين خوارو نةه
، ئةو ِريطاي ِريفؤرمي سستةمي سةرمايةداري ثيشكةشة كات، كة تةواوي سستةمةكة دةخاتة مةترسييةوة

لةو ترسةوةية ِرةخنةي ، ترسي ئةوةي هةية ملهوِرييةكاين ليربالَة نويكان سةري سةرمايةداري خبوات
   .ات نةك لةبةر خاتري ضاوي كالَي هةذارانئاراستة دةك

بةالَم هيضكات ئةو ئازاديية .  ِراستة لة ئابوري سةرمايةدارييدا ئازادي هةية بؤ سةرمايةطوزاري و هاتوضؤ
نة بؤتة هؤي ئةوةي سيماي دميوكرايت ثي ببةخشيت لة بةشداري كردين اليةنةكاين لة ضارةنوسي بازار 

ِ.   
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و كات لة هةموو شوينيكدا ئابوري ليربالَ و دميوكراسي سياسي هاوتاي يةكتري ثاشان مةرج نيية هةمو
بةالَم ديكتاتؤري بة ئةندازةيةكي ، ووالَتاين كةنداو سستةمة ئابورييةكةيان ئةوثةِري ئازاد و ليربالَة. بن

   .يب وينةية لة هةموو جيهان
 تا ئةوكاتةي هةموو طةل مايف دةنطدانييان ِرذيمي ئينطليزي ليربالَي بوو بةالَم نةبووة دميوكراسي

-2-14 - بيان -سامونس. ج.  لورين-من مدرسة اثينا ايل عبادة امريكا هلا (مسؤطةركرد لةسةدةي بيست
2005. (   

، كاتيك دميوكراسيةت وةك فؤرماسيؤنيكي كؤمةالَيةيت سةيرة كريت لة شوين قؤناغي سةرمايةداري
لة كاتيكدا دميوكراسييةت سستةمي ، مايةداري هاوتاي يةكترة كريتليرةدا دميوكراسييةت و سةر

ئةطةر سةيري بةها دميوكراسييةكان لة . سياسيية نةك فؤرماسيؤين كؤمةالَيةيت و سستةمي ئابوري
دةبينيني هةر ، ِريكخسنت و مايف هةلَبذاردن و دةنطدان و مايف ذنان و دةسكةوتة كؤمةالَيةتييةكان بكةين

هةر . ن ِروباريك خويين بؤ ِرذاوة و ميذويي هةر يةكةيان بة ميشكي ثذاوي هةذاران نوسراوةتةوةثيتيكييا
لة سستةمي سةرمايةدارييدا بوو بؤ ماوةي ضةند سةدةيةك مرؤظةكان دةكران بة كؤيلةو ذيرخاين ئةو 

ايف دةنطدانييان  لة فةرةنسا و حةفتاكان لة سويسرا ذنان م1945تا سالَي ، سستةمةيان بنيات دةنا
هاو ِرةطةزة ِرةش ، ئةو كاتةشي ِرايس وةزيري دةرةوةي ئةمةريكا ضاوي بة جيهان هةلَهينا، نةبوو

   .منونةي وا زؤرة.. .. . ثيستةكاين مايف دةنطدانييان نةبوو
مسري . د-حولة مستقبل الصني (دميوكراسييةت ئةجنامي خةبايت جةماوةريية نةك دياري سةرمايةداران

   ) .26ص-امني
 با لة ضاوي ئةم ئامارانةوة دميوكراسيةيت ئابوري سستةمي سةرمايةداري ليربالَة نويية 

   .دةسةالَتدارةكاين ئةمِرؤي جيهان خبوينينةوة
سةرمايةكةيان بة ئةندازةي سةرمايةي نيوةي ،  ترليؤن دؤالرن1 دةولَةمةندي جيهان خاوةندي 225

دانيشتواين زةوي ثيك % 3ك كة سةرمايةكةيان لة سويسراية و طةورة دةولَةمةنداني. مرؤظايةتيية
-زيد بوكس-افول الرامسالية وحنطاطها (دانيشتوانةكةي كةية% 97سةرمايةكةيان بة ئةندازةي ، دةهينن
   ) .2005-1-31 بيان ---2005

ئاواتة خوازي ، وةئاوي خواردنةوة بة دلَي خؤيان ناخؤنة،  مليار مرؤظ لة جيهاندا يب ئاون2هةر ئيستا 
لةكاتيكدا دةولَةمةندةكان لة زوةكةوة ، ئةوةن ئاوي شرييين ثاكذي دور لة نةخؤشي نؤش كةن

ئةو ، مةشروبايت ِروحي و غازي نةبيت تينوييةتييان ناشكيت، خواردنةوةي ئاوييان واز ليهيناوة
   .هةذارانة منالَةكانييان نازانن قوتاخبانة ضيية

 مليؤن مرؤظي هةذار لة ووالَتاين 34بةلَكة ، تةا خةلَكي ووالَتاين باشوري طرتبيتةوةئةوة نيية هةذاري 
   ) .2005-1-31 بيان ---2005-زيد بوكس-افول الرامسالية وحنطاطها (باكوردا دةذين

   .داهايت جيهان بة دةستيانةوةية% 85دانيشتواين ئةم طؤي زةويية لة باكور % 15
دانيشتواين طؤي زةوي ثيك دةهينن بةشييان لة بةرهةمي % 20هةرة هةذارانةي كة دانيشتواين ئةو والَتة 

   .%4، 1ئيستا دابةزييوة بؤ % 2، 2 برييت بوو لة 1960نةتةوةيي جيهاين كة لة سالَي 
خؤراكي جيهاين % 60وزةو % 70لة بواري كةلو ثةيل بةكاربردنيشدا والَتة دةولَةمةندةكان 

   . كةلوثةيل خؤشطوزةراين بطةِري بةشييان زؤر زؤر لةم ِريذانة بةرزترةئةوة لة، بةكارةدةبةن
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ئابوري % 4، 5تةا ،  مليار مرؤظ326، 3دانيشتواين جيهان كة دةيكردة % 2، 56 دا 1996لة سالَي 
بةرهةمي % 65، 80دةولَةمةندترين هاووالَتياين جيهان % 6، 15بةالَم ، جيهانييان بةدةستةوة بوو

   ) .112ص–ترمجة فلح عبداجلبار - جراهام طومبسون- بول هريست-ما العوملة (ن بةرهةم دةهيناجيهانييا
لة والَتاين ، هةذاران لة سايةي ئةم سستةمةيا تا بيت هةذارتر و دةولَةمةندانيش دةولَةمةندتر دةبن

-7-20 (%47دةبيتة  سالَ 20 دا ثاش 2001ئةم ِريذةية لة سالَي ، خواروي بياباين طةورة لة ئةفريقيا
   .بة تيثةِر بووين كات ئةم جياوازيية زياتر دةبيت ودةضيتة سةر) .  يب يب سي2004
لة هةمان كاتدا ،  كطم طةمني دةكرد7-6 كريكاريكي ئينطليز كريي ِرؤذيكي كار كردين بةشي 1870سالَي 

 نرخي كريي كريكارة ئينطليزةكة 1900لة سالَي ،  كطم طةمني دةكرد6-5كريي كريكاريكي هيندي بةشي 
بةالَم كريي كريكارة هيندييةكة نيوةي نرخي خؤي ،  كطم طةمن بكات33زيادي كرد طةيشتة ئةوةي بةشي 

   .ئةم جيازاويية هةر لة زيادبونداية تا ئيستاش، لةدةست دا
 ِريفاة و بة ثةراويزكردين ئةوة لة هيرش بؤ سةر دةسكةوتةكاين ِرابردوو ثةشيمان بوونةوة لة دةولَةيت

هةلَطريساين شةِرو خؤشكردين بازاِري ضةك بطةِري تايبةمتةندي ئةم سستةمة ، زياتري والَتاين باشور
   .زالَمانةيةية لةم ِرؤذطارةدا كة طةيشتؤتة لوتكةي دميوكراسييةيت خؤي

مسرية االقتصاد  (دةهيننبةرهةمي نةتةوةيي ئةم طيتيية بةرهةم % 45 كؤمثانيياي طةورةي جيهاين 500
 تةا 1998 كؤمثانياية لة سالَي 500لةو ، ) 127 ص-االهايل-منري حبش. د-العاملي يف قرن العشرين

ئةو % 6، 97واتة ،  لة بةرازيل و يةك لة هيندستانة5 لة مةكسيك و 2 و 15 لة ضني ئيستا بووةتة 4
   .كؤمثانييايانة لة والَتة دةولَةمةندةكانة

هةرة % 10، ةكطرتوةكاين ئةمةريكا كة خواوةندي ليربالَييةيت نوي و بازاِري ئازادةوالَتة ي
العرب والعوملة  (%32ي هاوالَتيانيش % 90، ساماين والَت بة دةستيانةوةية% 68دةولَةمةندترينييان 

   ) .226ص– 1998بريوت -مركز دراسات وحدة العربية–
ئةم جياوازيية لة ،  جار بوو31كور و باشور لة شةستةكان  جياوازي نيوان ئاسيت ذياين والَتاين با

-Z)  جار لة والَتاين باشور زياترة74واتة داهايت تاك لة والَتاين باكور ،  جار74نةوةدةكان دابةزي بؤ 

Magazine- 2004ذمارةي يؤيل –يل سيو هني. (   
، %2ةوة دابةزييوة بؤ % 7لة  ةوة لة ووالَتة يةكطرتوةكان ِريذةي ثاشةكةويت تاك 1992 لة سالَي 

الين كةمي كريي ،  جار لة كريي كريكاري ئاسايي زياترة326مانطانةي بةِريوةبةري كؤمثانياكان 
   ) . ابراهيم غرابة-2005-1-19جزيرة نيت  (1968كةمترة لة سالَي % 20كريكارانَ 

 مليار 481 طةيشتة 1980لةسالَي ،  مليار دؤالر بوو62 قةرزي والَتاين ثةرةستين تةا 1970 سالَي 
عوملة  (1970 جار بة ئةندازةي سالَي 32واتة ،  ترليؤن دؤالر2 طةيشتة زياتر لة 1996دؤالر و لة سالَي 

 2003سالَي ) . 59ص– 2001بغداد -السوداين ترمجة جعفر علي حسني-ميشي شوسوفسكي-الفقر
 مليار دؤالر بوو و 6، 2526 بِري ئةو قةرزة 2002كة سالَي ،  مليار دؤالر2، 2644قةرزارييةكة طةيشتة 

 460 طةيشتة 2003هةرضي قازاجني ئةم قةرزانةية سالَي ،  مليار دؤالر بوو9، 2470يش 2001سالَي 
 مليار 1، 405 برييت بوو لة 2000 مليار دؤالر و سالَي 6، 398 برييت بوو لة 2002مليار دؤالر و سالَي 

  لة بةرواري) .  -  2005 -1-25جةزيرة نيت  (دؤالر
جية يةكييان طرت طةورةترين بانكي ، اف،  دوو بانكي ذاثؤين مستيوبؤشي بانك و يو12-8-2004

% 6دةكاتة نزيك بة ، ) . 2004-8-12-شرق اوسةت ( ترلني دؤالر7، 1جيهانييان ثيك هينا بة قةوارةي 
 مليار دؤالر 18كؤمثانياي شةل . فريقاضةند بةرامبةر داهايت هةموو ئة، بةرهةمي نةتةوةيي هةموو جيهان

9 



www.kurdistannet.org 
  ناوةندي ئةوروثابةكايت  0:09 24-2-2005

 مليار دؤالر بة ئةندازةونيويك زياتري 337نرخي فرؤشتنةكاين طةيشتة ، قازاجني ئةمسالَي بوو
بةالَم ئةكسؤن مؤبايل بةوةش دلَي ئاوي نةخواردةوة سالَي . بازرطاين هةموو عةرةب بة نةوتةكةشيانةوة

جةزيرة نيت  (مليار دؤالر بوو300ر و كؤي فرؤشتنيشي  مليار دؤال31، 25 قازاجنةكةي طةيشتة 2004
قازاجني ئةم كؤمثانيايانة يب لة باج و كريي كريكارو فةرمانبةران هةريةكةيان ضةند ) . 31-1-2005

   .بةرامبةري بةرهةمي نةتةوةيي والَتيكي وةك بةنطةالديشة بةو حةشاماتةيةوة
لةم دوو دةيةي ، هةذاركردين باشور، ةوةي جياوازي ضينايةيتبةرزبون،  تيكداين ثةيوةندي كؤمةالَيةيت

كة ئةمةريكا ِرابةرايةيت ، دوايندا طةيشتة ترؤثكيكي ترسناك لة سايةي دةسةالَتدارييةيت ليربالَة نويكان
   .دةكات

 و 7لة دافؤسةوة بؤ كؤنطرةو كؤبونةوةكاين ووالَتاين ، سةرمايةداران كؤبونةوة لة دواي كؤبونةوة
وقةكاين بانك و دراووي جيهاين و ِريكخراوي بازرطاين جيهاين سازة كةن بؤ كةمكردنةوةي سند

بةالَم ثاش ئةوة كة ئامارةكان بالَو دةكرينةوة دةبينيني هةذاران ، جياوازييةكان و بنةبِركردين هةذاري
ةمكردنةوةي ئةوانيش خؤيان دةزانن ئاماجنييان ك، هةذارتر و دةولَةمةندان دةولَةمةندتر بوونة

   .جياوازييةكان نيية
 هةنطاوي وا بؤ باشتر كردين باري ذياين خةلَكي ئةم ووالَتانة بة ليخؤش بوون لة قةرزةكان و خستنة 
، سةر ثشيت دةرطاي بازرطاين دةبيت بؤ بةروبومي ئةو ووالَتانةو زياتر كردين يارمةتييةكاين دةرةوةية

ةيي ووالَتةكانييان و بةطةِرخستين سةرمايةطوزاري دةبيت لةو بةرهةمي نةتةو% 7، 0كة ئيستا ناطاتة 
 مليار 612لة كؤي ،  مليار دؤالر بوو20ثارسالَ هةموو سةرمايةطوزاري دةرةوة لة ئةفريقا . ووالَتانة

لة كاتيكدا بةشي زؤري ئةو سةرمايةطوزاريية لة ، )  جةزيرة نيت2005-1-13 (دؤالر لة هةموو جيهان
لةمةشدا ووالَتاين هةذاري ،  و ناجيريياو باشوري ئةفريقيا و تونس و مسر بةكارخراوةليبياو سودان

   .خواروي بياباين طةورة دةست بةتالَ دةرضونةتة دةرةوة
هةرضةندة ئةوةي لة ماوةي ئةم دوو ، ئةوة نيية تةا ماركسييةكان ِرةخنةيان لةم نابةرابةريية طرتبيت

تةنانةت ئةمة ، رتبيت مؤركي كؤمؤنيسيت بونييان داوةتة ثالَيسةدةيةدا ِرةخنةي لةم سستةمة ط
يةكةم اليةن كة . قةشةكاين ئةمةريكاي التينيشي طرتةوة كة بة الهويت ِرزطارخيواز بةناوبانط بوون

سةرةتاي سةدةي نؤزدة كاركس ثةرتوكيكي نووسي بةناوي ، ِرةخنةي لة سةرمايةداري طرت كةنيسة بوو
 2005-2-3مانديال لة طؤِرةثاين ترافلغار لة لةندةن لة بةرواري ) . 2005-2-7بةيان  (سةرماية

   ) .2005-2-4سي سي ئين  ( ئازادي ِراستةقينة نيية لةو شوينةي هةذاري هةية-:وويت
  ئةزمونةكاين ووالَتاين بةناو سؤسيالسيت لة ضاكسازييدا

تيكةالَو كردين بازاِري سؤسيالسيت نيية ، ةئةوةي لةو والَتانةي كاك بةختيار ناويياين ِريزبةندي كردوو
) بازاِري ئازاد (بةلَكة تيكةالَوكردين ئابوري سؤسيالستيية بة ئابوريِ سةرمايةداري، بة ئابوري دميوكرايت

كايت خؤي ضةثةكان ئةوةندة بة قيزةوة باسي سةرمايةداري و ضةوساندنةوةكانييانييان كردووة ئيستا . 
بؤية بةترسةوة ، ة ئابوري ِرادةضةلَةكن و شةرم لةووشةي سةرمايةداري دةكةنبةم كؤكتيل كردنة ل

   .بةكاري دةهينن
ئةو ئةزمونةش تا ، لةو كؤكتيل كردنةوة ئةوةي بةرهةم هات ضينييةكان ثيي دةلَين سؤسيالزمي بازاِر
ئةم ،  ليي دةرضووةئيستا بة كارايي توانييويةيت خؤي تاقي بكاتةوة و بةسةركةوتوويي تا ئةم ضركةية

هةرضةندة ، كؤكتيلة لة ضني و تا ِرادةيةك لة ظيتنام موعجيزةي ئابوري بيهاوتاي بةرهةم هيناوة

9 



www.kurdistannet.org 
  ناوةندي ئةوروثابةكايت  0:09 24-2-2005

طرنط ، بةالَم سياسةت و ئابوري شةرمي تيدا نيية، ظيتنامييةكان تا ئيستاش بةشةرمةوة ناوي دةبةن
   .ت ثيشكةوتن بةرهةم يين بة قِرانيكي قةلَبسؤسيالزميك نةتواني، مشك طرتنةكةية نةك ِرةنطي ثشيلة

ئةم ئةزموونة لة ضاكسازي سةرجني ثامشاوةي ووالَتة سؤسيالستييةكاين بؤ خؤي ِراكيشاوة بة 
، تةنانةت بؤتة منونةي منوونةيي بؤ زؤر لة والَتاين جيهان بة ووالَتة ئةوروثييةكانيشةوة، كؤرياشةوة

موعجيزة ئاينييةكان كؤتاييان ثي ، رو اليةنطرو موريدت زؤرة بيتكة موعجيزةت دروست كرد هةوادا
كوشت و بِري ، ئيستا جيي خؤيان بؤ موعجيزةي ئابوري ضؤلَ كردووة، هاتووة و تازة سةر هةلَنادةنةوة

، بؤش و ئةمةريكا لةبةر ئةوةي بةرطي دؤالري لةبةرة هؤليود بةشيوةي دميوكراسييانة نيشامنان دةدات
   .بة مةكدؤنالَدو كؤكا كؤالوة نؤشي دةكةين و ضةثلَةي ئازادي خوازي بؤ يلَ دةدةينئيمةش 

   -:لة هةمان بِرطةي نوسينةكةي بةِريزي دا هاتووة
هةر هةمووي يب تةم و مذ دةيسةملينن كة تيكةالَوكردين ، الوسيش، ظيتنام، كؤريا، ئةوةتاينَ هي كوبا

، راسي يان الوازطردين دميوكراسي و بازاِري ئازاد بؤ سؤسياليزمبازاِري سؤسياليزم بة ئابوري دميوك
   .ميذوو ِرةتيكردؤتةوة بيطومان جاريكي تريش ِرةتيدةكاتةوة

لة سةرةتاوة با لة بريمان نةضيت ئةم ئةزموونة هيشتا لة كؤريا و الوس ئةزموين ئةم كؤكتيلة ئابوريية 
بةالَم مةيل ، بكةين يان بةسةروبالَ سةركةوتنييدا هةلَدةينتاقي نةكراوةتةوة تا تةسكييةي تيكشكاين 

، بةالَم ئةم ئةزموونة تا ئيستا لة ضني بةسةركةوتوويي تةمةين خؤي بةسةرة بات. هةية بؤي
ئةطةر دةريش كةوتاية لةو بِروايةدام كاك بةختيار ، نيشانةكاين تيكشكانيش سةرييان دةرنةهيناوة

ةش لة بري بكةين هيز بوو هةوادار و دةرويش نازانيت لة كوي ناوييان نابيت ئةو، سةرداين ناكرد
لة ئايندةشدا ئةطةر ، ضؤن دؤالر هةموو شتيكي ئةمةريكايي ِرةونةقدار كردووة، بنوسيت بؤ خؤي زؤرة بيت

ان و هةر ئيستاش بؤ زؤر لة ووالَت، ضني سةركةوتوو بيت ِرةنطِريذي جيهان دةكات بة ئةزموونةكاين خؤي
ووالَتاين دةورو بةري خؤي لة مةنطؤليياو بؤرماو ، طةالين جيهان منوونةي موعجيزةي سةركةوتووة

. بونةتة بازاِري ضني.. .. كةمبؤديياو بةنطةالديش و ظيتنام و الوس و هيندستان و ِروسيا و كؤريا و
، ي زانةكاين جيهانكة يةكيكة لة بةناوبانطترين ئابور، سةرؤك وةزيران هيندستان نوتوار سينط

   .ئةزمووين ئابوري ضيين بة ئةزمونة هةرة سةركةوتووةكاين جيهان ناو زةد كرد
ثيشبيين بانكي ئاسيا بؤ طةشةي ئابوري يةكيك لةو ووالَتانةي كاك بةختار بة ناسةركةوتوو ناوي 

طةشة % 6، 7ذةي  بة ِري2005و سالَي % 5، 7 بة ِريذةي 2004ظيتنام سالَي ، دةبات بةم شيوةيةية
، طةشة دةكات% 12 بة ِريذةي 2005و سالَي % 3، 16 بة ِريذةي 2004هةرضي ناردةشة سالَي ، دةكات

ئابوري ) . 2004-9-23شينخوا  (طةشةي كرد% 24، 7سالَي ثاريش كؤي بةرهةمي نةتةوةيي بة ِريذةي 
، طةشةبكات% 8 داهاتوو الين كةم  سالَي5ثيشبيين واية لة، طةشةي كرد% 5، 9ضينيش سالَي ِرابردوو 

- 10ِرؤيتةر  (2010لة سالَي )  ترليؤن دؤالر6، 2 ( ترليؤن يوان21كؤي بةرهةمي نةتةوةيي ضني بطاتة 
سايدي سياي  (طةشةيان كرد% 6، 2و كوبا % 5، 5و الوس % 2، 7 ظيتنام 2003بةالَم سالَي ) . 2-2005

   ) .ئةمةريكي
ضونكة ، هةالَتة ئةوة هيض ئةزمونيكييان لةو كؤكتيلة ئابوريية نييةهةرضي ووالَتاين ئةوروثاي خؤر

ضاكسازييةكان لةو ووالَتانة بة ئاستيك خيرا بوو هةر فرياي ئةوة كةوتن داس و ضةك وجةكة فِري بدةن 
ئابوري بكةنة بازاِري فول ئازاد و ثريو ، كؤمثانياو دةزطاكان لةسةرخؤيان تاثؤ بكةن و تاالَين كةن

   .ككةوتةكاين ووالَت بؤ برسييت سةر جادة بةجي يلَنثة
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با ، لة ميذوودا زؤر منوونةي دذمان هةية. دميوكراسييةت و طةشةكردن مةرج نيية هاوتةرييب يةكتر بن
 زؤر ئةزمومنان لةبةر -:بزانيني بري مةندي طةورةي جيهاين سةمري ئةمني ضي دةلَيت لةم بوارةدا

ئةزموين يابان و كؤرياي ، ي ئابوري و دميوكراسييةت ثةيوةندي نيية بةيةكةوةدةستداية تيايدا طةشة
ئةزموين شيلي و سةنغافورةو بةرازيل و ئيسثانياش ) . سةمري ئةمني- 26ص-حولة مستقبل الصني  (باشور

دةتوانيني بة منوونةي كةي ينينةوة بؤ نةبووين ثةيوةندي ِراستةوانة لةنيوان دميوكراسييةت و 
   -:ئةمةي خوارةوةش ضةند منونةيةكي كةية ِراست و دروسيت بؤضونةكةمان دةسةملينيت. شةكردنطة

 دةسةالَتدار بوون طةشةيان بة ئابوري 1990-1980ديكتاتؤرييةكاين تازة طةري كة لة نيوان سالَةكاين 
   .دا

ةكشةي كرد و فةسادي بةالَم طةشةي ئابوري ثاش،  لة ثاكستان حوكمي دميوكرايت بوو1958-1950سالَي 
ِريذةي طةشةكردين ئابوري ،  ةوة ثاش كودةتا سةربازييةكة1958كةضي لة دواي سالَي ، طشيت زياديكرد

لة ئةندةنوسياش ئابوري . ئةمة لة كاتيكدا دميوكراتييةت نةمابوو، زياديكرد و طةندةلَي كةم بوةوة
. طةيشت بة دةسةالَت ئابوري طةشةي كردبةالَم كة سوهارتؤ ، ثاشةكشةي كرد لة سةردةمي دميوكراسي

 هيند والَتيكي دميوكراسي ية بةالَم ئاسيت طةشةكردين لة خوار ضني و ئةندةنوسياو ثاكستانةوةية
لة بةرازيل و ئةرجةنتني ) .  بةالَم ئيستا هيندستان بة ِرادةي سةرسوِرهينةر طةشة دةكات–تيبيين نوسةر (

شيلي لةسةردةمي ثينؤتشة ، تدارييةيت سةربازيدا طةشة زياتر بووو ئؤرؤطواي لة سةردةمي دةسةالَ
،  بيان- 2003باريس – بروفيسور يف جنيف - جيلري ايتني-تنمية معاكسة (ئاسيت طةشةكرين بةرز بوو

10-1-2005. (  
ن بؤ والَتة يةكطرتوةكا،  ةوة1870 سالَي خاياند لة سالَي 60دوو بةرامبةر كردين بةرهةم بؤ بةريتانيا 

ئةندةنوسيا ثاش ،  سالَي خاياند33 ةوة 1880 سالَي خاياند و بؤ يابان لة 40 ةوة 1840لة سالَي 
 سالَي خاياند بؤ دوو بةرامبةركردين كؤي 10هةرضي ضينة تةا ،  سالَي خاياند17 تةا 1965سالَي 

مركز – غرب شرق و– عزت عمر - 2004-8-15بةيان  (بةرهةمي نةتةوةيي والَت ثاش ضاكسازييةكان
   ) .2003دراسات والبحوث ستراتيجية 

ضني لة . تةنانةت لة سةنطافورةش،  لة كؤريا و تايوان ضاكسازي ئابوري ثيش ضاكسازي سياسي كةوت
 ِريذةي طةشةكردين دوو بةرامبةر و هةنديك جار سي بةرامبةر هيندستان 1994 تا سالَي 1960سالَي 
كةواتة دةتوانيني لةم . وتلَةقي تاك حيزب و دووةم دميوكراسي بووكةضي يةكةميان دةسةالَيت م، بوو

بةالَم ، منوونانةوة بطةينة ئةو ئةجنامةي ئةطةر دميوكراسي زةمينةي لةبار دروست بكات بؤ طةشةكردن
   .مةرج نيية هاوتةرييب يةكتر بن

،  ِرادةيةك ظيتنامتةكاين طةورةي داوة بة ئابوري ضني و تا، سةركةوتين ئةم ئةزمونة بة ئاستيكة
منوونةي سةركةوتووي . هةرضةندة قةبارةي ئابوري ظيتنام ِريطة لةوة دةطريت ببيتة منوونةيةكي جيهاين

بةالَم ئةم منوونانة بةهؤي ، ثِرؤذةي ئابوري لة ووالَتاين بضوكي وةك سةنطافورةو هؤنط كؤنطمان هةية
بةالَم ضني شانسي ئةوةي لةبةردةمداية ببيتة ، بضوكييانةوة ناتوانن ببنة منونةيةكي طشيت جيهاين

جةمسةريكي سياسي و ئابوري و سةربازي جيهاين و منوونةيةك بؤ كؤثي كردنةوةي ئةزمونةكاين بؤ 
   .ووالَتاين كة

 نازامن ئةم هةموو منونةيةي تا ئيستا هيناومانةتةوة دةتوانيت بؤضونةكامنان بسةملينيت يان بةدواي 
ئةطةر كاك بةختيار بيةويت ، دا بطةِريني و منوونةي كة بؤ ثشتطريي بؤضونةكامنان ينينةوةوالَتاين كة

   .ضةثكيك كةشي ثيشكةش دةكةين

9 



www.kurdistannet.org 
  ناوةندي ئةوروثابةكايت  0:09 24-2-2005

 

9 


