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 طفتوطؤيةكي ذيساٌة
 وةى واهَ واٌاي كؤشش ٌةكسدٌيةتي؟ةئايا كازٌةكسدٌي ئافسةت لة دةز

 بةزِيَصاُ!
لةً بةشةدا ثشتيواُ بةخوا دةضيٍة خصوةت بابةةتيَيي ِةضةتيازك كةة ِةةً بةشةيَ  لةة       

دةياٌةةويَ لةةو   هَ بةزاوبةز بة ئيطةمً  ضوَلىاٌاُ ليَي ٌاحاَلنيك ِةً خةَلياٌيَيي قني لةدوو
 طةزي خواي ثةزوةزدطاز بدةُ.دء دا تةشةز لةجواٌي ئيطمًوةضةلةيةوة تاٌة و 

ي ئافسةت ِةً ثيَطةيةكي طةوزةي ِةيةةك ِةةً ثةةياو    كتي كازكسدٌي ئافسةتةئةويش بابة
 وشيت خؤيدا دةطوجنيَ بؤ وسؤظايةتي.تايبةتي خؤي ِةية كة لةطةهَ ضس

ء  دا ٌييةةة كةةازي ضةةةزةكي ئةةافسةت بسيتييةةة لةةة ثةةةزوةزدة كسدٌةةي وٍةةداهَطووةةاٌي تيَةة
و بٍضةيٍة بةشةيَوةيةكي    بٍاغةة  بسدٌي ٌيَو واهَك لةً الشةوة كازكسدٌي دةزةوة وةكوبةزِيَوة

طشيت ئيطمً ٌةبؤتة زِيَطسك وة حةزاوي ٌةكسدووةك بةآلً كاز كسدٌيَ  كةة ئةافسةت تيَيةدا    
و تواٌاي ئافسةت  و ِيَص وشيت الشةساثك ِةزوةِا لةطةهَ ضسوةزاوي خ ِةَلٍةقؤشزيَتةوة بؤ

ء ئةوةٌدةي واٌدوو بيات لة كازة  ء ثؤ خبات بطوجنيَك بةشيَوةيةك ٌةبيَ ئافسةتةكة لة ثةه
 خبات. ء ثةزوةزدة كسدٌي وٍداَلة ثةكي واهَبةزِيَوةبسدٌي ٌاوضةزةكيةكةي خؤي كة 

يَوةيةك واٌدوو دةكسيََ بؤ ثةيةداكسدٌي ثةازة   بةش بةآلً ئيَطتا لة وآلتاٌي زِؤذئاوا ئافسةتاُ
َء بيَ  وشيت ئافسةت بووٌياُ ٌايةتةوةك ئةطةز ئافسةتيَ  كاز ٌةكات بة تةوبةهكة لةطةهَ ضس

و  و دةبةيَ لةة كوضةة    كةَل  ِةذواز دةكسيَك ٌاتواٌيَ ذياٌي خةؤي بباتةة ضةةز   بيَ  او تواُ
 كؤالٌةكاُ بيةويَ.

ياً كسد بةزِاضيت ِةٌديَ شتي بة ضاوةكاٌي خةؤً بةيك كةة    وَ خؤً ضةفةزي والتي ئةَلىاٌ
ء عةقَمي ضاغ ئةوةي ثيَ قةبوهَ ٌاكسيَك ئافسةت ِةية لة بةياٌي تا ئيَةواز   ِةزطيص فيرتِةت

ء دةضتةضةِسيَيي لةةثيَش خةؤي داٌةاوة بةؤ ئةةوةي ضةةٌد         لةضةز شةقاً وؤضيكا دةذةٌيَ
 .بدزيَتتيَ  ياُ ضةٌد دؤالزيَيي ثيَضةٌ



وخطةاز و  تةٌاٌةت زِةٌطةي زِ وا ِةية لةضةز شةقاً ضةزتاثا يةك زِةٌطي ثؤشيوةك  ئافسةتي
بسِيوةك بةشيَواشيَ  تةا   و جووَلةي لةخؤي لةضةز ثيَ وةضتاوةقري وةك زِةٌطي جمةكاٌيةتي 

ك ئةويش لة بةياٌي تا ئيَوازة بةً ئةوة ِةييةلة ياُ وسؤظةةئايا ٌةزِواٌي ٌاشاٌي شؤز ليَي 
جةزِيَ ضةٌد ضةٌتيَيي ثيَ بدات! بةزِاضيت بؤ ئةوةي يةكيَ بةبةزدةوي تيَب شيَوةية دةوةضيتَ

ء  وشةت ضس ء ئاشيساية بة ئةافسةتك ئةوةة ِةةزطيص لةطةةهَ     ئةوة بيَسِيَصي كسدٌيَيي زِووُ
 يسدٌي ئافسةتة.وازِضيي ئافسةت ٌاطوجنيَك بيٍَسخخ

يَودةوَلةتي بةضرتاك لة ( لة شازي كؤبَ ِاطَ لة داٌيىازك كؤٌطسةيةكي 0651ٌلة ضاَلي )
كؤٌطسةكةدا ئاواذة بةوة كسا كة دةبيَ ِةلي كاز بؤ ئافسةتاُ بسِةخطيٍَسيَك ئافسةتاٌيش كاز 

 ء ٌابيَ ِيض جياواشييةك لةٌيَواٌياٌدا بيسيَ. بيةُك ئافسةتاُ ِاوشاٌي ثياواٌَ
( كؤٌطسةيةكي ديية لة شازي وةكطييؤي ثايتةخيت والتةي وةكطةي    0651لةضاَلي )

ضرتا كة دةبيَ وآلتاُ ئاشادي بدةُ بة ئافسةتاُك ئافسةتاُ بةِيَصي كةاز ِةةذواز بيةسيََك    بة
 دةزفةتياُ بؤ بسِةخطيٍَسيَك جياواشيياُ ثيَ ٌةكسيَ لةطةهَ ثياواُ.

 بةزِيَصاُ!
ئةطةز ضي لةو كؤٌطساٌةدا شؤز ئاواذة بةوة كسا كة ئافسةتاُ وافةكاٌياُ ثازيَصزاو بيَك بةآلً 

ة و بة داتا ئةو دةتواٌني بة بةَلطةو بسِطةكاٌي جيَبةجيَ ٌةكساوةك  ئيَطتاش بةٌد بةداخةوة تا
 ٍةكساوُ.بطةمليٍَني كة قطةكاُ جيَبةجيَ

ء شؤزِشي ثيشةضةاشي لةة    و بةتايبةتي دواي شؤزِشي فةزةٌطي و ِةذدة لةضةدةي حةظدة
ة شةازةكاُ بةؤ   ديسء زِوويةاٌ  بةزيتاٌيا شؤزبةي جوتيةازاُ كيََمطةةكاٌي خؤيةاُ جيَّيَشةت    

ء ثازةي زِؤذاٌةي كسيَياز كةً بيَتةوةك كةةً   كسدُك ئةوةش واي كسد دةضيت كاز شؤزبيَكاز
بووٌةوةكة بةشيَوةيةك بوو كة ثياو دةيتواٌي تةٌيا باي ئةوةٌدة ثازة ثةيدا بيات كة بةشي 

ُ كسدُ كسد ئافسةتاٌيش دةضتياُ بة كازاضازي خؤي بياتك بؤية بةٌ ة ء شةويٍَ  لة كازطةةكا
ء دةضةتدزيَري   بووُوء واٌةدو  تيةري وثيشةضاشييةكاُك كة بةشيَوةيةكي شؤز تووشةي توٌد 

ضيَيطةةي دةبووٌةةةوةك ِةةةزوةِا واي كةةسد لةةةزِووي كؤوةآليةتييةةةوة خيَصاٌةةةكاُ ليَةة    
ِةَلوةشيٍَةوةك ِةزوةِا ئةو طةجنةش كة خيَصاٌي ثيَ  ٌةِيٍَاوة واي ليَّات ِةَليبَ لة ثيَ  

 .ؤي ليَ بةدووز بطسيَء خ ِيٍَاٌي خيَصاُ



كسدٌي لة ئةضتؤي باوك بة حةظدة بؤ ِةذدة ضاهَ بةخيَو لة زِؤذئاوا كاتيَ كض تةوةٌي دةبيَ
يبَك باوكةكة وا لةة  يَ  لة خودثةزضيت لةٌيَوياٌدا دزوضتٌاويَكَك ئةوةش واي كسدووة جؤز

اتيَ لةطةةهَ  يسدٌي كسيَي شوقةكةك كة ةهَ باوكيدا ِاوبةش بيَ لة دابيٍكضةكةي دةكات لةط
يةكةةياُ بةةجيا   خيَصاٌةكةي طةشتيَ  دةكات بة فسِؤكة بيَ ياُ بة شةوةٌدةفةز دةبةيَ ِةز 

ك ثياوةكة ثةازةي خيَصاٌةكةةي خةؤي ٌةاداتك لةة ضيَشةت اٌة       ثازةي بميتةكةي خؤي بدات
 ي خيَصاٌةكةي ٌادات! ء ثياو ثازة لةبسِ بةِةواُ شيَوة ِةز يةكةياُ ثازةي خؤياُ دةدةُ

ضةاَلي   52ء كض بيَ لةتةوةٌي  يي وةكو ئةوسييا ئافسةت ئةطةز شووي ٌةكسدبيَلة وآلتيَ
%ي ثيةاوي ثةيَ دةدزيَك ئةةو ئافسةتاٌةةش كةة      32ضاَلي لة كازكسدٌدا وووضةةي   32تا 

%ي كسيَةي ثياواٌةة! بةزِاضةيت ئةةوة     23شووياُ كسدووة لة كاز كسدٌدا كسيَةي كازةكةةي   
ء ئافسةتاُك ئةوةة لةة كاتيَيةدا ئةافسةت      اُ ثياواُجياواشيي كسدٌيَيي يةكحاز شؤزة لةٌيَو

ةزِيَوةبسدٌي ٌةاو  ء بة  ء ثةزوةزدة كسدٌةي وٍةداهَ   ضةزةزِاي كازي دةزةوة كازي بةخيَو كسدُ
 واَليشي لة ئةضتؤية.

خةؤً كةسد وةاوةي دة ضةاَلة لةة وآلتةي        ز لة ئيَطتا قطةً لةطةهَ ِاوزِيَيةةكي واوةيةك بة
سد كة تا ئيَطتا كازي دةضت ٌةكةوتووةك تةٌيا ثياوةكةي بةزيتاٌيا دةذيك باضي ئةوةي دةك

كاز دةكاتك لة كازةكةشيدا ئةوةٌدة كةوي دةضت دةكةويَت كة بة ئةضتةً دةتواٌَ بريَوي 
ً( دةذيَ! وة 21ء لة شوقةيةكي ) ذياٌياُ دابني بيةُك دةيطوت: كة خاوةٌي ضواز وٍداَلَ

ةك ئيَطتا ثازةواُ ٌية بيٍيَسيَ بؤ كؤليَريَ  كضيَيىاُ دوو ضاَلة ثؤلي دواشدةي تةواو كسدوو
ياُ ثةمياٌطايةكك لةويَ خويٍَدُ ِةوووي بة ثازةيةةك ئةوةة ضةةزةزِاي ئةةوةي ثياوةكةةي      

واضتةزي ِةيةك بة ثيَضةواٌةوة ئةطةز لة كوزدضتاُ بسِواٌاوةي خؤشي  و بسِواٌاوةي دكتؤزا
 ضةز.و شايطتةتسي دةبسدة  بوواية ذياٌيَيي شؤز خؤشرت

 
 كسدُ:ثيٍَاضةي كاز
و  ز كازيَ  كةة بةةٌياش  بسيتيية لة ئةجناوداٌي ِةشواٌةواٌيةوةك كاز كسدُ )عىن( لة زِووي 

 وةبةضتيَيةوة ئةجناً بدزيَت.



ةة خةةزجي دةكةات بةؤ بةدةضةت     لةزِووي شازاوةي ئابوزيشةوة بسيتيية لةو كؤششةي وسؤظ
 و قاشاجنيَ . دوي ضوِيٍَاٌ

و قةاشاجنيَيي   ئةو كازةي ئافسةت لة واَلةوة دةييات ِيض ضوودئيَىة ثسضياز دةكةيَ: ئايا 
 ٌيية؟

قاشاجنيَيي يةكحاز شؤزي ِةيةك ِةً بؤخؤيك ِةً بؤ خيَصاٌةكةةيك ِةةً بةؤ     و بةَليَ ضوود
خودي كؤوةَلطاشك كةواتة: ٌابيَ بةً شيَواشة بري بيةيٍةوة ئةطةز ئافسةت كةازي دةزةوةي  

كةازةو بةة تةوبةةَلي داٌيشةتووةك ٌةةخيَسك كةات        كسد ئةوة كازي كةسدووةك ئةطةةزٌا بةيَ   
و  ثةزوةزدة كسدٌي وٍداهَ بةزِووٌي دةضيَتة ٌيَةو خاٌةة  بةضةزبسدُ لة ئيدازة داٌي ٌاو واهَء 

 كاز كسدُ دةيطسيَتةوة. ء ثيٍَاضةي  ضوازضيَوةي كاز كسدُ
لةوثةةزِي  دةبات ِةيةةك واَلةكةة بةةجواٌي بةةزِيَوة     ئةو خيَصاٌةي كة ئافسةتيَيي كةازطيَسِي 

 ئاضودةييدا دةذيَ ئةطةز داِاتيشياُ كةً بيَةتك بة ثيَضةواٌةوة ئةةو واَلةةي ئةافسةتيَيي   
ء  ك بةزدةواً ثةزشتة ٌابَ ئةطةز داِاتيشياُ شؤز بيَِةزطيص ئاضود تكازطيَسِي ٌةبيَضري و 

 بآلوُك ثياوةكة ٌابيَتة خاوةٌي ِيض. 
بةؤ   ةئةافسةت لةة واَلةةوة يةةكحاز شؤز     ئابوزيٍاضةكاُ ئاواذةياُ بةوة كسدووة كازيطةزي

زي ثياوك لةضواز ضيَوةي خيَصاُك ئةو كازةي ئافسةت دةييات لة واَلةوةك واتة: ئةطةةز  وئابو
( دؤالز دةخةةوَميٍَسيَك واتةة: ضةوازدة    012,111تةٌّا كازي واَلةوة بياتك ضاآلٌة بة )

 و ٌيو. دةفتةز
% تةا  53ازي دةزةوة بيةات ئةةوا لةة    بةآلً ئةطةز ِيض كازيَيي واَلةوة ٌةكات تةٌّا كة 

اُ لةواَلةةوة  لة ئةوسييا كةازي ضةاَليَيي ئافسةتة   %ي داِاتي ٌةتةوةيي خةوَميٍَساوةك 11
( دةفتةز دؤالزك ئةوةش ثازةيةكي شؤزةك ثيَويطتة ئافسةتاُ كازي واَلةةوة  21بسيتيية لة )

 .بةكةً ضةيس ٌةكةُ
ي ئافسةتياُ بةٌيوةي داِاتي ٌةتةوةيي بةثيَي داتايةكاُ لة جيّاٌدا كاز (0652)لةضاَلي 

ِةز وآلتيَ  ِةذواز كسدووةك واتة: ئةطةز ئافسةت ِيض ٌةكات تةٌيا كازي واَلةةوة بيةات   
كةضي ئةطةز لةدةزةوة كاز بيةات  ئةوا كازةكةي بةٌيوةي داِاتي قةووي ِةذواز دةكسيَك 

ساوةك كةواتةة:  ء ثيٍَخ بؤ ضةدا ضمي داِاتي قةةووي ِةةذواز كة    كازةكةي بة ضةدا بيطت



بةِةزدوو بازةكةدا ئةطةز ئافسةت كازي دةزةوةي ِةبيَ ياُ ٌةةييبَ ئةةوا بةذدازيةةكي شؤز    
 زي خيَصاٌةكةي بة تايبةتي.وء ئابووَلاتةكةي  قةووي يكازاي ِةية لة داِات

ء  وَ وةك ئافسةتيَ  لةطةهَ ئةوةي كازي دةزةوةً شؤز ئةجناً داوة واوةيةك واوؤضةتايةتي 
ء  زي ثةزلةواٌتازيك بةآلً ِيض كازيَ  بة ئةٌداشةي كازي ٌيَةو وةاهَ دَل ةؤش   واوةيةك كا

ئاضودةيي ثيَ ٌةبةخشيوًك ِةووو كات خؤشرتيَ جيَطا بؤوَ ٌاوواهَ بووةك وة ثيَي وابووة 
 كسدٌي وٍداَلةكامن و بةزِيَوةبسدٌي واَلة.زةكي خؤً ثةزوةزدةكازي ضة

دةزةوة بووك ياُ كازةكة ثيَويطيت بةة ئةافسةت    بةآلً ِةز كاتيَ  ئافسةت ثيَويطيت بةكازي
بووك ئةوا ئيطمً ِيض زِيَطسي ليَ ٌةكسدووةك دةتواٌيَ كةاز بيةاتك ِةٌةديَ جةاز ئةافسةت      
ثيَويطت دةكات كاز بيات بةِؤي وسدٌي ثياوةكةيك ياُ بةِةز ِؤيةكي ديية بةآلً بةةو  

كازةكةة ثيَويطةيت بةة     ء شويٍَاٌةي كة شةزع ديازي كسدووةك ِةٌةديَ جةازيش ِةيةة    زِيَ
دةبيَ واوؤضتاي ئافسةتت ِةبيَ بؤ فيَس كسدٌي كضاُك دةبةيَ ثصيشةيي ئافسةتةت    ئافسةتةك 

و كازةكةة   ي ئافسةتاُك ِةٌديَ كةاز ِةةُ ثيَويطةتياُ بةة ئافسةتةة     كسدٌِةبيَ بؤ ضازةضةز
ِةزطيص بةثياو ثِس ٌاكسيَتةوةك بةةآلً دةبةَي ئةةوة لةةياد ٌةكةةيَ كةة شؤز طسٌطةة بةةِيض         

لةكازي واَلةوةياُ وة  داٌةبسِيٍَدزيََ دةزةوة لةكازي واَلةوةشيَوةيةك ئافسةتاُ بةِؤي كازي 
 .ٌةخسيََدووز 

ئةو قطاٌة ِةَلةيةكي شؤز طةوزةُ كةة دةطةوتسيَ: ئةطةةز ئةافسةت كةازي دةزةوة ٌةةكات       
ةز ٌنيك لةبة ء ضيء ضي!! ئةً قطاٌة ِيضي زِاضت  ء لة كؤوةَلطا دادةبسِيَ كةضايةتي ٌابيَ

ء  كسدُء بةةةخيَو ئةةةوةي ئةةافسةت ِةةةز كازيَةة  بيةةات بةةة ئةٌةةداشةي كةةازي ٌيَةةو وةةاهَ 
كةاز كةسدُ   فةزووويةةتي:   كسدٌي وٍةداهَ طةةوزة ٌييةةك ثيَػةوبةةزي خةوا      ثةزوةزدة
ء ِةً كازي دةزةوةش  ء عيبادةتةك جا بةطشيت فةزووويةتي ِةً كازي ٌاو واهَ ثةزضتش

 دةطسيَتةوة.
و ثطةجؤزِي ذويَسيازييةة لةة كؤليَةري باشزطةاٌي       تاي شاٌيؤيةد. حطيََ شةححاتة واوؤض

شاٌيؤي ئةشِةز  تويَريٍةوةيةكي وةيداٌي كسدووةك دةَليَ: ئةطةةز ئةافسةت لةةدةزةوة كةاز     
ء  ء بةةز   و جةن  ضؤوٌاضازة لة ِاتدةِيَكَ  %ي ئةو ثازةية بةدةضيت11بيات ٌصييةي 

ةزوةِا ئةطةز بضةيَتة دةزةوة ٌاضةازة   ء واكياذ خةزجياُ بياتك ِ ثيَداويطتيةكاٌي دةواً



%ي وووضةكةي ضةزف بياتك 01خوازدُ لةدةزةوة بيسِيَ ئةوةش دةبيَتة ِؤي ئةوةي لة 
%ي 41بةآلً ئةطةز ئافسةت لةواَلةوة مبيٍَيَتةوة ِةيض كةازيَيي دةزةوة ٌةةكات ئةةوا لةة      

ز لة واَلةوة ء بةزشي دةكاتةوةك ضوٌية ئافسةت ئةطة داِاتي خيَصاٌةكةي خؤي شياد دةكات
 بيَ شؤز دةضيت خؤي دةطسيَتةوة بةآلً ئةطةز بضيَتة دةزةوة ِةزطيص ئةوةي ثيَ ٌاكسيَ.

كةة  لةواَلةةوة كةاز دةكةةُ بةشةيَوةيةكي       111ك00,511ئيَطتا لة وآلتي ئةةوسييا  
ئةوسييي جطة لةوةي كازي دةزةوة دةكةُ  3,311,111بةزدةواً شؤزيَ  لةواٌة ثياوُك 

ديية دةكةُك بؤ ئةةوةي ئةةو دةخمةةي لةةدةزةوة بةدةضةيت دةِيَةٍَك       لةواَلةوةش كازي 
 لةواَلةوةش تةواوي بيةُ.

 
 
 
 
 
 

 


