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  عةيل مةمحود حمةمةدعةيل مةمحود حمةمةد.. . .. . مايؤي ضيين هةناوي سةرمايةي جيهاين بةردايةوةمايؤي ضيين هةناوي سةرمايةي جيهاين بةردايةوة

  
طؤلَمةزيكي طةورةي ، لةم ِرؤذانةدا كيشةي ناردةي بةروبومي ِرسنت و ضنيين ضيين لة قوماش و جلو بةرط

طةيشتووة بة ئاستيك خةريكة سةرمايةداري ، لة بازرطاين جيهانيدا ناوةتةوة
، ةكاين خؤيان واتة ليرباليي ئابوري ثاشطةز دةبيتةوةجيهاين لة بريوباوةِر

ئةوان ، ئازادي بيسنوري بازرطانييان لة برية ضيتةوة و ليي ثاشطةز دةبيتةوة
لة ِرابردوودا لةطةلَ ئةوةدا بوون بازرطاين دةبيت ئازاد تر بيت لة ئاوي بة 

ثي بدة با بة ئازادي ِريَطةي ، نابيت ثيش بة بازرطاين و مشةك بطرتريت، خوِر
   .مل بنيت بؤ هةر كوييةك دةيةويت با بِروات

 2005-1-1 ئةمِرؤ لة دواي هةلَطرتين سستةمي بةش لة بازرطاين بةروبومي ِرسنت و ضنني لة بةرواري 
مايؤو ، سةر بة بازاِري ض ووآلتيكدا دةكةيت، بة دواوة

بؤينباخي ثياوان ، كراسي ضيين هةلَدراوةتةوة
هةذاران ، اين دوكان و بازاِرةكاين نةخشاندووةئامس

، بة شورو شةوق و خؤشييةوة ثةالماري دةدةن
قوماشي ضيين نيوةي نرخي خؤي تا ئيستا لةدةست 

لةطةلَ خؤيدا هةرةسي بة نرخي بةرهةمي ، داوة
خةلَكي كةم دةرامةت و . ووآلتةكاين ديكةش هيناوة

اين بةروبومة لة بان خةرم، كرياران و بيكاران، هةذار
ئةوةي دويين ، ضينييةكانةوة ِريزييان بةستووة

ئةو ، ئةمِرؤ ضني ئةو ئاواتةي بؤ مسؤطةر كردووة، نايةتواين مشةكي نوي لةبةر بكات و كؤنةي دةكِري
ئةمةش خزمةتيكي ،  دؤالرة سبةي بةياين كة ضاو دةكةيتةوة دؤالريك دابةزييوة5كةل و ثةلةي ئةمِرؤ بة 

   .ةم دةرامةتاين جيهان دةكاتباشي بة ك
ئةوانةش ،  خالَ ضيين كردة جيطةي طرنطي ثيداين جيهاين4، بة تايبةت دوو مانطي ِرابردوو،  ئةمسالَ

  -:برييت بوون لة
   .زانسيت جيهان بطؤِرن، سةربازي، ئابوري، دةتوانن ثيكةوة ِرةويت سياسي،  ِريككةوتن لةطةلَ هيند-
ناضار كردين بة داواي ليبوردن كردن لة بةرامبةر تاوانةكاين ، امبةر ذاثؤن هةلَويست وةرطرتن بةر-

   .ِرابردوو
 بِرياري ثةرلةماين ضيين سةبارةت بةجيابونةوةي تايوان و هوشيار كردنةوةي لة بةرامبةر ترسناكي -

   .هةنطاوي لةو ضةشنة
ئةم خالَةيان بابةيت ئيستامانة ،  كؤتايي هينان بة سستةمي بةش لة بازرطاين ِرسنت و ضنييين جيهاين-

   .لةسةري ِرادةوةستني
زياتر بوو لة % 1، 28شاآلوي بةرهةمي جلو بةرطي دروستكراوي ضيين لة دوو مانطي يةكةمي ئةمسالَ 

قوماش ،  مليار دؤالر34، 9كؤي طشيت ناردةي جلوبةرطي طةيشتة ، 2004ضاو هةمان دوو مانطي سالَي 
 2005-3-28 (زياتر بوو لةضاو هةمان دوو مانطي سالَي ثيشوو% 6 ،34، لةوةش زياتر سةركةوت
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لة ، بةهؤي هةرزان بووين كةلوثةلوكانةوة، هةرضةندة نرخي هاوردة كةمتر ضؤتة سةر) . شينخوا
 مانطي ِرابردوودا ناردةي بؤ ووآلتاين 2ناردةي ضني لة . بةرامبةردا قةبارةي ناردة زؤر سةركةووتووة

   . كردطةشةي% 46ئةوروثا 
، مةترسي ئةو ووآلتانةي كة ناِرازين ليرةوةية.  تؤفاين ناردةي ضني ئةمةريكاو ئةوروثاي تؤقاند

الفاوي بةروبوومي ضيين هةرةسي ، بةروبومةكانييان ناتوانيت ملمالنيي مشةكي هةرزاين ضيين بكات
ي سةرمايةداري و بازاِري ئةمةش ئةلف و بيي ياسا، بةنرخي جلو بةرط و قوماشي ئةو ووآلتانة هيناوة

هةمان ئةو طؤِرةية ، ئةمة هةمان كايةي ئابوريية سستةمي سةرمايةداري نةخشةي بؤ كيشاوة، ئازادة
جلو بةرط و ثيآلوي ، لة كوردستانيش مشةكي ضيين. سةرمايةداري بة دةسيت خؤي بؤخؤي هةلَكةندووة

   .توركي ِراونا و لة بازاِر بة دةريياين نا-ئيراين-سوري
 كؤي 2004سالَي ، كؤي بةرهةمي ضينة بة طويرةي ئامارةكاين ضيين% 30ناردةي ثيشةسازي ِرسنت 

   .2003لة ضاو سالَي % 79، 22 مليار دؤالر بة زيادةي 95، 321بةرهةمي ِرسنت طةيشتة 
زياترة واتا ناردة ، بةرهةمي ضينيية لةم كةرتة% 50هةرضي ثسثؤرة بيطانةكانة ثييان واية ناردةي ضني 

ئةمةش بة هةِرةشةيةكي طةورة دةزانن لةسةر ثيشةسازي ِرسنت و ضنيين ، لةوةي ضني ئاشكراي دةكات
 مليار دؤالر ئاميري 2، 1هاوكات بايي . طةشةي كرد% 21سالَي ِرابردوو ناردةي ضني لةم كةرتة . جيهاين

 بؤ تازةكردنةوةو ثيشخستين  بة دواوة لة دةرةوة كِريوة2004-2-2ِرستين ثيشكةوتووشي لة بةرواري 
   .ئةمة جطة لةوةي ئةوةي خؤيان بةرهةمييان هيناوة، )  شينخوا2005-2-1 (ئةم كةرتة

مانطة بةراييةكاين ئةمسالَ ثاش كؤتايي هاتن بة سستةمي بةش لة بازرطاين كةريت ِرسنت و ضنني و 
سستةمي بةش كة لة سالَي . سةرضووة % 65تةا بؤ ووآلتة يةكطرتووةكان ئةمةريكا ناردة ، جلوبةرط

سةرةتاي ئةمسالَ ،  سالَ لةمشت و مِر و دانوساندن10لة سةرةتاي ئةمسالَ ثاش ،  ةوة داندراوة1974
ووآلتة دةولَةمةندةكان هةرضةندة بانطةشةي ئازادي بازرطاين و خةبات بؤ كؤتايي بة . هةلَوةشايةوة
شتو كالَ لةطةلَ ئازادكردين بازرطاين نيني لة ترسي بةآلم لة كةريت ِرسنت و ضنيني و ك، هةذاري دةكةن

هةر  (سةرباري ثشتطريي لة كشت و كالَ لة ناوخؤ. بةرهةمي هةرزاين ووآلتاين ثةرةستين و كةنار
ِريطريش لة بةردةم ئازادي بازرطاين لةم ، )  دؤالري هةية لة دةولَةتةوة3مانطايةك لة ئةوروثا ِرؤذانة 

   .زانيني ووآلتاين هةذار هيض بةرهةميكي ديكةيان نيية جطة لةم دوو كةرتةوةك دة، كةرتانة دةطرن
 ووآلتاين ئةوروثا و ئةمةريكا زةندةقييان ضووة لة بةرهةمي ثيشةسازي ِرسنت و ضنني و جل و بةرطي 

 هةزاران سالَيش لة، ضينييةكان دةست ِرةنطينن، بةهؤي هةرزاين ِرادةبةدةر و باشي بةرهةمةكانةوة، ضيين
بؤ ، حةريري ضيين بةناوبانطترين كاآلي سةردةمي خؤي بووة، كةريت قوماشدا ثيشةنطي جيهان بوونة

ئةمة سةر لةنوي زيندوو بونةوةي ، ماوةي هةزاران سالَ ضينييةكان لة بةرهةمي ثارضةدا يب منافس بوون
   .بةآلم بة ِرةنطي ديكةوة، ِرؤلَي ضينة لة ثيشةسازي حةرير

 مليار يوان بة 8، 3879تين بةرهةمي ِرسنت و ضنني و ثيِالوي ضيين ثارسالَ طةيشتة كؤي داهايت فرؤش
ضني ثيآلوو جلوبةرطي ناوةو دةرةوةي بة ئةندازي ) .  شينخوا2005-4-4 (%3، 21زيادةي ساآلنة 

بازاِري جيهان لة ِرسنت و ضنيني % 28ضني بؤ خؤي . هةموو مرؤظةكاين سةر زةوي بةرهةم دةهينيت
هؤنط كؤنطيش شويين ، ناردةي جيهاين ئةم كةرتةش لة ضينةوةية% 25هاوكات ئيستا ، اري دةكاتدي

هةرضةندة ئامارةكةي سةرةوة هيض كام لة هؤنط ، شياووي هةية لةبةرهةم هينان لة بواري ئةم كةرتة
   ) .2005-4-5بيان  (كؤنط و ماكاوو و تايوان ناطريتةوة

2 



www.kurdistannet.org 
 23:47 2005-5-29 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  

 مليار 100ناردةي ضني لة كةريت ِرسنت و ضنيني دةطاتة ،  خودي ضينييةكانئةمسالَ بة طويرةي ثيشبيين
 مليار لةطةلَ ئةو 5بةآلم زيادةي ، )  شينخوا2005-4-15 ( مليار لة ضاو سالَي ثيشوو5دؤالر بة زيادةي 

ضارةكي . ثيي دةضيت ئامارةكة طةليك لةو ئاستة زياتر بيت، زةندةق ضونةي جيهان يةك ناياتةوة
لة ضاو هةمان % 1، 19 مليار دؤالر بة زيادةي 4، 22ةكةمي ئةمسالَ ناردةي كةريت ضنيين ضني طةيشتة ي

ئةم قةبارةو ِريذةي طةشةكردنة لة ضاو هةنديك كةريت كةي ثيشةسازي ضني زؤر لة ، كايت سالَي ثيشوو
ةكي تةكنةلؤذيياي مش،  مليار دؤالر4، 85طةشةي كرد و طةيشتة % 4، 34كةرةسةي ئاميري . خوارة

بةآلم هيضكام لةو ) .  شينخوا2005-5-7 ( مليار دؤالر7، 43طةشةيكرد و طةيشتة % 3، 32ثيشكةوتووش 
   .وةك مايؤو مةمكدان نايانةوة، كةرتانة ئةو طولَمةزةيان نةنايةوة

  هةِرةشة لة ناردةي ضني
ثاش ، ويرانة كات، ن جبوليتةوةضؤ، ضني وةك فيليكي زةبالح بكةويتة ناو دوكاين شوشة فرؤشيكةوة

ضني هةمان مامةلَةي فيلةكة لة طةلَ ثيشةسازي ِرسنت و ضنيين ووآلتان ، ئازادكردين بازراين جلو بةرط
نةيهيشت ، بة كام اليا دةجوليتةوة ثليقةكاتةوة، هيض كؤمثانيياو دةولَةتيك بةر شاآلوي ناطرن، دةكات

 سالَ هةولَ درا تا سستةمي 10. (ةواو بيت ليياين كرد بة شنيمانطي هةنطويين الضوين سستةمي بةش ت
بةآلم ئيستا فةرةنسا دةيةويت ثالَةثةستؤ خباتة سةر ئةوروثا تا ِريطري ثيك ينيت ، بةش هةلَوةشايةوة

بةآلم باسكال المي . ئةمةريكاش لةهةمان داواكاري دةكؤلَيتةوة، لة بةردةم هاوردةي ضنيين ضيين
يت ئةوروثا وويتدانوسيشووي يةكيكراوة (:نةري بازرطاين ثيبةجيبنضينةي ياساي بازرطاين جيهاين جي ،

 لة ووآلتة هةرة هةذارةكةي جيهان داوا لة كؤنطريسي 15لة اليةكي كةوة ) . ئيمة لة جةنطةلَدا نيني
ئةوان ، ةكاين ئةمةريكائةمةريكي دةكةن مايف جياييان ثي بدريت بؤ ناردةي بةرهةمي ضنني بؤ بازاِر

، ئةفغانستان، لةو ووآلتانة بةنطةالديش، ناتوانن ملمالنيي وآلتاين طةورةي وةك ضني و هيند بكةن
   .سريالنكايان تيداية، نيثالَ، كةمبؤدييا

، بةلَكة ووآلتاين ئةمةريكاي التينيش، تةا هيند و ضني نيية ثالَةثةستؤيان خستؤتة سةر ئةمةريكا
ثيويستة بطةنة ئاسيت تواناي : وويت، ؤرؤطواي دذ بة هةر ِريطرييةكن بؤ سةر ناردةي جلوبةرطنوينةري ئ

لة اليةن خؤمانةوةو ئارةزوو مةندانة ِريطرييمان خستؤتة  (بؤشيا يل شالياري بازرطاين ضني وويت. ضني
   ) .سةر ناردةي ضنيني و بةرهةميشي هةبووة

  مليؤن كض لةم كةرتة كارة كةن5، 1، لةسةر ئةم كةرتة دةذينخيزانة هةذارةكاين % 13بةنطةالديش 
بةهةمان شيوة . ئةطةر ضني وا بكات ئةوا بيكاري و هةذاري زياتر ضاوةِرييانة، ) 2005-5-10بيان (

ناردةيان .. .. كةمبؤديياو ظيتنام و فلثني و سريالنكاو ئةندةنوسيا، ناردةي ثاكستانيش جلو بةرطة% 70
بةم شيوةية دةبينيني ئةم ووآلتانة بونةتة بةندةي ، جلوبةرط و بةرهةمي ِرسنت و ضنينةبةشي زؤري 

   .هةموو لةبةر ِرةمحةيت ثليق كردنةوةي فيلةكةن، ثيشةسازي ِرسنت و ضنيين ضيين
هةنديك ، يةكييت ئةوروثا هوشياري دا بة ضني بةرامبةر ِرادةي بةرزي ناردةي لة بةرهةمي ِرسنت و ضنيني

، بوو% 17دا بةشي ضني لة ناردةي ِرسنت و ضنيين جيهانني 2003لة سالَي . ضؤتة سةر% 500ةم بةره
فةرةنسا . %50 سالَي داهاتوودا بةشي لةم كةرتة لة بازرطاين جيهاين بطاتة 3بةآلم ثيشبيين دةكريت لة 

 وةزيفة لة دةستة دات ئةطةر 17000ِرايطةياند ، طةورةترين هيزي بةرهةم هينةري جلو بةرطة لة ئةوروثا
 يب يب 2005-4-24 (كارطاكاين ِرسنت و ضنينمان لة مةترسيدان، سنوريك بؤ ناردةي ضني دانةنريت

وةزيري ثيشةسازي ذمارةي ئةوانةي كاريان لة دةست دةدةن بةهؤي ناردةي ضينةوة لة كةريت ) . (سي
ثيشةسازي ِرسنت و ضنيين فةرةنسي ) .  جةزيرة نيت2005-4-24 ( دياريكرد17000ِرسنت و ضنني بة 
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فةرةنسا و ئيتالَيياو ثورتوغال داواي ثاراستنة ) . 1896 ذمارة 2005-5-9ئةهرام  (زياين ليكةوت% 10
) . 2005-4-29جةزيرة نيت  (كةن بةرامبةر بةرهةمةكاين ضني لة كةريت ِرسنت و ضنني و جلو بةرط

ئيوة خؤتان داواي بازرطاين : بالَويزي ضيين لة برؤكسل وويت، ؤكةية وةستايةوةبةآلم فنلةند دذ بةم بري
ئةمةريكاو ئةوروثا دةيانةويت ِرادة بؤ هاوردةي . كةضي هةرخؤشتان ليي ثةشيمان دةبنةوة، ئازاد دةكةن
ةمةريكا ضني هوشياري داية ئةوروثاو ئ.  جؤر7 جؤر مشةك و ئةمةريكاش بؤ 9ئةوروثا بؤ ، ضيين دانين

، طةشةيكردووة% 500بؤ % 50كة لة نيوان ، سةبارةت بة ثيك هيناين ِريطري لةبةردةم ناردةي ضنني
-4-30بيان  (بازرطاين ضنيين جيهاين دياري بكات% 25ثيش بيين واية ئيستا ناردةي ضنيين ضيني 

تةا . %534مكدان و مة% 164كراس ، ناردةي زيادي كردووة% 500هةنديك جؤري بةرهةم ) . 2005
بةلَكة ، ووآلتة دةولَةمةندةكان نيني بةرطةي هةرزاين بةرهةمي ضني ناطرن بةهؤي هةرزاين هةقدةستةوة

ضونكة طةورةترين ثيشةسازي و سةرمايةي ئةو ووآلتانة ئةم ، ووآلتة هةذارةكان زياتر تةنطةتاو بوونة
 ووآلتاين،  خست لة بةرامبةر خؤيداثيشةسازي ِرستين ضيين هةردوو ديوي ئةتلةسي يةك. كةرتةية

-4-29 (زيان ليكةوتواين ئةم شاآلوةن) مةغريب، كةمبؤدييا، فلثني، ثاكستان، بةنطةالديش، ئةندةنوسيا(
 ووآلت بِرياريان داوة ِريطري لة بةردةم تؤفاين ناردةي ضني لة كةريت ِرسنت و ضنيني 16) .  بيان2005

   ) .2005-4-5بيان  (دروست بكةن
هاوكات مةغريب ، نالَةي ليبةرز بوةوة، بةرهةمي ضنيين تونسي ويرانكرد، وي بةرهةمي ضنيين ضيينشاآل

 مانطي يةكةمي ئةمسالَي ضني 3ناردةي ، و توركيياو مةكسيك و كؤلَؤمبياش زيِرةيان ضوو بة ئامسانا
   ) .2005-4-7سي ئين ئين  (دابةزي لة ئةوروثا% 40ضووة سةر نرخيش % 100

لة . ت زيان ليكةوتوون لة كؤتايي هينان بة سستةمي دياريكردين بةش لة بازرطاين جلوبةرط وآل15
لة ئةوروثا داخوازي لةسةر بةرهةمي ، مةغريب زؤر كارطا هةرةسييان هيناوةو كريكاران بيكار بوونة

، لةدةست داوة كريكار كارييان 6000، ناردةي دابةزيووة% 30لةضارةكي يةكةم ، مةغرييب كةم بؤتةوة
 كريكار لةم كةرتة كارة 250000لة مةغريب كؤي طشيت ،  مليؤن دؤالر دياريكراوة130زياين طشيت بة 

 مليار 4، 1طةيشتة ، ضوة سةر% 35 ناردةي جلو بةرط و قوماشي ضيين بؤ مةغريب 2004سالَي ، كةن
   ) .2005-4-28حيات  (دؤالر

بة ناضاري دةرطاي ، لةبةر ضني، وبةرط لة جيهانداثيشةطةراين بواري ثيشةسازي جل% 50ئيستا 
، ضني خاوةين ذمارةيةكي بةرزي كريكاري ِراهينراوة. كؤمثانياكانييان دادةخةن و ِروو لة ئةوي دة كةن

بووين ذمارةيةكي زؤر بيكار لة الديكان وا دةكات كريي كريكار بة ئاسيت زؤر بةرز نةبيتةوة لة ماوةي 
هاوكات طةورةيي ) . سلوان يوسف-2005-2-26حيات  (ا بووين كريكار كةم نةهينيتهةروةه، دووردا

زةمينةي ، يةيوةندي و طواستنةوةي طةشةكردوو، بازاِري ضني و بووين ذير خانيكي طةشةكردوو و مؤديرن
   .طةشةي ثيشةسازييان لةم ووآلتة خؤشكردووة

اليةنة ، يت ِريكخراوي بازرطاين جيهاين لةم قؤناغةدافةرةنساو ئؤرؤطواي ملمالنييانة لةسةر سةرؤكاية
ليرةوة ، بازرطاين ضنيييين ووآلتة هةذارةكان نةكةنة قورباين خؤتان، ثةيوةند دارةكان داوايان لييان كرد

هةموو طفتوطؤ ئابوري ، بؤمان دةرة كةويت كيشةي ناردةي بةرهةمي ضنيين ضيين كيشةي بازرطاين ِرؤذة
   .ين طرتؤتةوةو سياسييةكا

ئةمِرؤ ئابلوقة حةريري ، ئةوة نيية ئةمةريكا تةا لةطةلَ داسةثاندين ئابلوقةي ضةكدا بن لةسةر ضني
ديارة ئةمةريكا مةترسي لةوة هةية مايؤكاين ضيين لة طرتنةوةي تايوان بةشداري ، ضينيشي طرتؤتةوة

بةريتانياش دةلَيت ثاش ثةسةند ، بيتئةمةريكا داوا دةكات ئابلوقةي ضةك لةسةر ضني بةردةوام  (بكةن
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) كردين بِرياري ثةرلةمان لة بةكار هيناين هيز دذ بة جيابونةوةي تايوان ئابلوقة دةبيت بةردةوام بيت
   ) .2005-3-23جةزيرة نيت (

  ئايندةي بازاِري جيهان لة كيشةي جلو بةرطي ئيستاوة
. ضي تيبثةستيت هةر دةلَيت با بيت، ريالشي ثيوةيةبةرهةمي زؤرةو طةدةي طؤ. ضني نةهةنطي بازاِرة

% 5، 7،  سةنطافورةي ليدةرةضيت325 ذاثؤن و 10، ووآلتيكي بضوك نيية بةرطةي تةكانةكان نةطريت
 2005ديارييةكاين كريسمسي سةري سالَي % 90) .  بيان2005-5-1 (بازرطاين جيهاين دياري دةكات

، ضني كارخانةي جيهانة.  ياري مناآلين جيهان ضني بةرهةمي دةهينيت%75هاوكات ، لة ضني دروست كرا
شتيك نيية ئةم ووآلتة . جل شؤري جيهان بةرهةم دةهينيت% 30يةخضالَ و تةلةفزيؤين جيهان و % 50

زؤربةي هيما ئاينييةكاين جيهان بةرهةم دةهينن و دةينيريتة ، ضيين يب ئايني، بةرهةمي نةهينيت
داري كريسمس و سةلييب كريستانةكاين ، بةرمالَي موسلَمانان، حيجاب، خواكاين هيندؤس، دةرةوة
   ) .2005-3-12يب يب سي  (جيهان

ئةطةر ضني كؤمثيوتةر و ئؤتؤمؤبيل و ،  باشة بؤ نةثرسني لة خؤمان جيهان بةرةو كوي دةِروات؟؟؟
دةبيت ئةو كؤمثانيايانةي ئةو ، شيت؟؟؟؟داودةرمان و فِرؤكة بةرهةم ينيت و بة نيوة نرخ بيانفرؤ

   .مشةكانة بةرهةم دةهينن ضييان بةسةر بيت؟؟؟؟
وا دةكات ، ئةو تةكنةلؤذيايةي بةشداري طةورةي لة دابةزيين تيضووين بةرهةم كرد: بؤل ئيكريت دةلَيت

   ) .2005-3-31بيان . (لة ضةند سالَي داهاتودا ضني بطات بة ووآلتة يةكطرتوةكاين ئةمةريكا
 مليار 200لةو كاتةوةي ضني ضؤتة ِريزي ِريكخراوي بازرطاين جيهانييةوة ساآلنة بازرطاين ضني 

لة ناو ِريكخراوي بازرطاين جيهاين ئةم ، ضينييةكان باوةِرييان بة شايي لةطةلَ طورطدا هةية. زياديكردووة
. بةلَكة طرنط ئةوةية مشك بطريت، ييةلة زووةكةوة ووتوييان طرنط ِرةنطي ثشيلة ن، دةنسة ئةجنامة دةن

بوو ثاش ضوونة ناو ِريكخراوي بازرطاين جيهانييةوة دابةزي % 7، 43 دا 1992ِريذةي طومرط لة سالَي 
   .ئةمةش هاوكاري طةشةي بازاِري كاربوردي ناوخؤي دا، ) 2005-2-1صني اليوم  (%4، 10بؤ 

هةلَضونيك بيت و ، ي ضيين لةبواري ِرسنت و ضنينيثيشيين ئةمة ناكريت ئةم زؤري و هةرزاين مشةك
 مليؤن 700زياترة لة، ضونكة ضني خاوةندي هيزيكي كاري مةزنة، وةرزي بيت و بثوكيتةوة، دامبركيتةوة

 مليؤن الديي دينة شارةكانةوةو 400 زياتر لة 2020تا سالَي ، ) 2004-4-29شينخوا  (كريكاري هةية
ذةي شارنشيين لة ضني . زي كارةوةثةيوةست دةبن بة هيستا ِريسالَي ، %47ة و لة جيهان % 38ئي

سةرباري ئاسيت بةرزي ) .  ِراديؤي ضني2004-2-14 (%50 ِريذةي شارنشيين ضني دةبيتة 2020
طةشةي ذير خان و بنيادناين بةردةوام و كِرين و دامةزراندين بةردةوامي كارطاو كارخانةي نوي و ئاسيت 

وا دةكات ئةم تةوذمة لة بةرهةم بةردةوام بيت بةهةمان طوِرو ، ي سةرمايةطوزاري ناوخؤو دةرةوةبةرز
   .تيين ئيستاوة بطرة بةزيادبووين بةردةواميشةوة

ناردةي طشتيش ، طةشةيانكرد% 15و ضنيني تةا % 45 ثارسالَ ناردةي ضني لة بةرهةمي ئةلكترؤين 
ئةمةش بةرزترين ِريذةي ،  مليار دؤالر8880طةيشتة ، يكردطةشة% 21بةآلم ناردةي جيهان ، 35%

بةم شيوةية دةبينيني طةشةي ناردةي ئةم ) . 2005-4-18بيان  ( سالَدا20طةشةكردن بوو لة ماوةي 
بؤ خؤي ئةمة مةغزايةكي كة دةداتة ، كةرتة كة ئةم هةرايةي ناوةتةوة لة خوار كةرتةكاين ديكةيضينةوةية

، ةية سةرمايةداران تا ئةو كاتة لةطةلَ ئازاديدان كة بةرذةوةندي خؤياين تيدا بيتئةويش ئةو، دةستةوة
   .بطات بة زييان زوو ليي هةلَةطةِرينةوة

5 



www.kurdistannet.org 
 23:47 2005-5-29 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  

 ئةوة نيية تةا سةرمايةداراين ووآلتاين طةشةكردوو بةرامبةر بة ناردةي ووآلتاين ثةرةستين 
وة زؤربةي جوتياراين ِرؤذئاوا بة توندي لة ، ةريكابةلَكة كريكاراين ضنني وجوتياراين ئةم، بوةستنةوة

ئةوان جيهانطريي بة مةترسي بؤ سةر ضارةنوسي كارةكاين خؤيان ، بةرةي دذ بة جيهانطريي ِراوةستاون
لة بةرامبةردا كريكاراين ِرسنت و ضنني و كةلوثةيل ئةلكترؤين و ئؤتؤمؤبيلي ووآلتاين تازة . دةزانن

، ضونكة بةرذةوةندييان لة طةلَ دةرطا خستنة سةر ثشتة بؤ بازرطاين، نطةريدانثيشةسازي لة ِريزي جيها
   .هةلَويستةكان بة طويرةي قازانج و بةرذةوةندي يةكال بونةتةوة

 سةدةي 21سةدةي ،  ووآلتة يةكطرتوةكان هاتة ثيشةوة20سةدةي ،  ئةلَمانييا دةركةوت19لة سةدةي 
سةرمايةطوزاري طةورة دةكةن لة ثيناو داهيناين ) هيند، ضني ( ووآلتةئةم دوو، بةرازيل و هيندستانة، ضني

هةروةها ، ئةمةش وا دةكات بتوانن لة ملمالنيي بازاِري جيهاين دوا نةكةون، ئاميري ثيشكةوتوو
بةآلم ووآلتاين كة كيشةي ثريي و ئايدز و ، كؤمثانيياي سةركةوتوويان وةك ووآلتاين كة هةية

 بيان حممد حسني 2005-3-31 (ناتوانن لةو باآل دةستييةي ئيستايان مبيننةوة، هةيةثةنابةرانييان 
، سبةي ئؤتؤمؤبيل و فِرؤكةو كؤمثيوتةر دةينينةوة، ئةو هةرايةي ئةمِرؤ مةمكدان ناويتييةوة) . يوسف

ميذوةوة بة نوسيين لة ضني دروست كراوة مؤركي خؤي بة ، ضينةو بة ئاوايت بونة بة كارخانةي جيهان
   .بنيت

  خشتةي طةشةي بةرهةم هيناين قوماش و ِرسنت لة ضني لة دواي شؤرشةوة 

 النوع الوحدة السنة

2002 2001 2000 1978 1952     

 الغزل طن ألف 656 2ر382 6ر570 7ر607 8ر500

 األقمشة متر مليون 3ر830 11ر030 27ر700 29ر000 32ر240
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