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 وەرگێڕپێشەکی 

کەَذاو، بەجۆرێک نەجۆرەکاٌ بۆ هەرێًی  پرضی کۆتایی تەيەَی َەوت نەواڵتاَی
ُسیکی و نێکچىَەی َێىاٌ واڵتاَی کەَذاو و هەرێًی ئەو نێک کىردضتاَیع راضتە،
ڕۆژَايەی زە ی ئەو بابەتەئێًە کرێخۆردا، پاڵُەربى بۆ ئەوەی ئابىری کىردضتاٌ، نەًَىَەی 
 زياَی کىردی. بۆ یُەوەربگێڕ ی،ئیکۆَۆيیطتی بەریتاَ

 َسیکەیرێًی کىردضتاٌ هاوغێىەی زۆرێک نە واڵتاَی کەَذاو، وەک ئاغکرایە هە
ئەو داهاتەظ نەهەرێى هاوغێىەی  نەَەوتەوە دەضت دەکەوێت، ە گػتییەکەیی داهات%٥٨

واڵتاَی کەَذاو، نەالیەٌ خێساَە ضیاضییەکاَەوە بەکاردەهێُذرێت بۆ بەرژەوەَذی 
ەدا باضکراوە کەچۆٌ بەرتەضکی ضیاضی و حسبی و بُەياڵەیی، نەدرێژەی راپۆرتەک

دەوڵەتاَی کەَذاو نەرێگەی داهاتی َەوتەوە، تىاَیىیاَە وەالئی هاواڵتیاَی َاوخۆ 
  بەدەضتبهێٍُ، تابگات بە ضەپاَذَی هەژيىَی ضیاضی خۆیاٌ بەضەر دەوڵەتاَی َاوچەکەدا.

بەبەردەواو تەوە دەضت دەکەوێت، تاَیع ئەو داهاتە زۆرەی کە نەَەونەهەرێًی کىردض
، ئەو کەَذاو ضیاضەتی واڵتاَیهاوغێىەی دو حسبی حکىيڕاٌ )پارتی و یەکێتی(، ٌ نەالیە

 نێذاٌ و الوازکردَی هێسە َەیارەکاَیاٌ.  ێُاوە بۆ ياَەوەی خۆیاٌ وبەکاره داهاتەیاٌ

وەی ەبەردەوايیذاٌ بەياَىە نەضەر پارەی َەوت کاریگەری گەورەی هەبنەهەرێًذا 
نە  ۆبی گەورەن َەوتەوە،داهاتی بەهۆی  تىاَیىیاَە هێسە ئەو دو ،دەضەاڵتی پارتی و یەکێتی

 بۆ بەرگریکردٌ تەَهائەوەظ  و واڵتاَی دیکە دروضتبکەٌ.بەریتاَیائەيریکاو 
یع بەالی قهیًیەکاَیهێسە ئ تىاَیىیاَە ئەو دو هێسە تەَاَەت یاٌ.بُەياڵەکاَ نەبەرژەوەَذی

. تا ئەوەی بىَەتە گەڵیاَذا پەیىەَذی تىَذو تۆڵ دروضتبکەٌ نە و ڕابکێػٍ خۆیاَذا
نەکەضاَی بێکارو  دايەزراَذَی نەغکرێکی گەورە ويیهیػیای گەورەی چەکذارخاوەَی 
دەَگیاٌ نەکاتی هەڵبژاردَذا  وەالئیاٌ بکڕٌ و بۆ ئەوەی ،نە کەرتی گػتیذا بێبەرهەو
 نەضەر بىدجەی کىردضتاٌ.  یبارێکی قىرض تەبىەضااڵَە  ياَگاَەو ئەيەظ. پێبذەٌ

هەر نە تەنەفیسۆٌ و ضایت و پەیجی  ،يیذیای گەورە دايەزراَذَییەکی دیکەوە نەال
کاری ئەو  ، نەو ضێکتەراَەدا،راَذَی هەزاراٌ کەشدايەز، تا ڕۆژَايە ل يیذیا وضۆغیا

 دژایەتی کردَی َەیارەکاَیاٌىاَذَی ڕاضتی و ێغرۆژاَە تەَها بریتییە نەنەغکەرە نە يیذیادا 
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 اضی و ئەخالقی بۆ هەرکەش کە نەگەڵ خۆیاَذا َەبێت.و دروضتکردَی تۆيەتی ضی
هێسەو ضیاضییەکاَی دەرەوەی ئەو دوو حیسبە نەالیەک و دژ بە بەتایبەت کەضاَی َێى 

  .یەکتریع نە الیەکی ترەوە 

ئەو دو هێسە نەبری بەکارهێُاَی ئەو داهاتە بۆ بىژاَذَەوەی کىردضتاٌ و ئەَجايذاَی 
داهاتی کىردضتاٌ بەو  ی تەَذروضتی گػتی و پەروەردەسکردَی کەرتبەهێ وەبەرهێُاٌ،

 بەردەواو هەرێًی، هەرێًی کىردضتاٌئەيەظ بەزیاٌ گەڕاوەتەوە بۆ  جۆرە بەهەدەردەدەٌ.
ۆیە ئەگەر رێفۆرو بقىڵذا دەهێڵێتەوە.  ئابىری و دارایی قەیراَیدۆخی کىردضتاٌ نە 

وا هاوغێىەی واڵتاَی کەَذاو، ئە، دضتاَذاکىر ضێکتەری ئابىری و کەرتی َەوتینە َەکرێت
تەيەَی َەوت هەياٌ ئەو گۆراَکاریی و قەیراَە نەداهاتىدا نەگەڵ َسیکبىَەوەی کۆتایی 

، روبەروی نەدەوڵەتاَی کەَذاو دەکات وڕووردە وەردە  کەئابىری و داراییاَەی 
 ا دەبێت هەرێًیکىردضتاَیع دەبێتەوە، بۆیە ئەگەر ئەيادەکاری و ریفۆرو َەکرێت، ئەو

ئازارەکاَی کۆتایی تەيەَی َەوت بێت کارەضات و واَی ڕچاوەکىردضتاٌ، نەداهاتىدا زیاتر 
  اَکارییەکاَی.ڕَەک گۆ
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 اتهەمى ناوچەکە هەست بەئازار دەک

بێت بەهۆی داهاتی َەوتەوە. جەزائیر بۆ بىدجەکاَیاٌ زیاتر َاواڵتاَی عەرەبی 
اٌ ًعىي .دۆالر 7٨1وتە بە َە ێکَرخی بەريیهپێىیطتی بەکەی پڕکڕدَەوەی بىدجە

َطی بىدجەکەی دۆالر. تەَها قەتەر دەتىاَێت بااڵ ٥1ىێطتی بەوەیە َرخی َەوت بگاتە ێپ
 . دۆالری ئەيریکیە 0٢زیاتر نەو َرخەی ئێطتادا کە بکات نە

جەزائیر حکىيەتی  یارداائياَگی نە. داطتاێئنە هەَگاوی یەکالکەرەوە دەَێٍهەَذێکیاٌ  
ضەرۆک وەزیراَی  ُەوە بۆ َیىە،یکەيذەکە بەکاربردٌ و خەرجکردٌبىدجەی  ڕایگەیاَذ

تەور نە بەدەیەوێت  ،گەورەکاَی بەرهەيهێُەری َەوت اڵتەنە و کە یەکێکەاق تازەی عێر
 نە بەر ئەوەی، حًەت دەتىاَێت قەرزبکات. عىياٌ بەزەذاتبَبەراٌ ايىچەی فەري

 اڵتێک داَاوە کە بەکەڵکیبەوىدەوڵەتی ئابىری عىياَیاٌ ێئاژاَطەکاَی پهە بەَذی َ
 تێكڕایی گەغەی َاوخۆی %0٢نە  بىدجەی کىەیتهێُاَی کىرت .ُاٌ َایەتێوەبەره

  .پێکذەهێُیت

خەڵکی  جًىجۆڵ و هاتىچۆی ،َسيتریٍ ئاضتبۆ  ذَرخی َەوتی دابەزاَ 7١-کۆڤیذ
دەضتی کە بازرگاَی بەو دواییاَە بەاڵو  .باڵوَەبىَەوەی ڤایرۆضەکە راگرت، ئەوەظ نەپێُاو

چەَذ خىاضت نە ضەر َەوت نەگەڵ ئەيەغذا بەاڵو  َەوتیع بەرزبىیەوە، یَرخ ،وەەپێکرد
 َەوتینە کە ری جیهاٌ بەرەو ئەوە دەڕوات ئابى ئەوەی گرَگە اڵو، بەور دەبێتضاڵێک د

ضەرچاوەی  بۆ زیاد بىوَی پێػبڕكی زیاترو ویڕخطتُە ،ژێر زەوی دوور بکەوێتەوە
 پێػبیُیکراو.  بۆ داهاتىویەکی بۆ ،بًێُێتەوە بەهەرزاَی وا دەکات َەوت ،پاک زەیو

ئەيە کە  بەواتای ئەوە َییە ،یەهە ئەو بێ ضەرەوبەری و ئاژەوەیەی نە بازاڕی َەوتذا 
 کەنە وەک بریطکەیەک دیارە ،ئاياژەیەکە ئەيە بەڵکىیە، یاخىد هەڵە ُیەغتێکی راضت

زەيەَێکەوە کە َرخی  جیهاٌ چۆتەکە چىَدەيێُێتەوە.  بە هەرزاَی داهاتىدا ئەو ضێکتەرە
ڕۆژهەاڵتی  یَاوچەیەک ئەوەَذەهیچ نەو َێىاَەغذا  دەهێڵیتەوە.بەهەرزاَی َەوت 

 . کاری تێُاکرێتَاوەراضت و باکىری ئەفریقا 

َاتىاَێت بەردەواو بێت  ،َرخی بەرزی َەوتکەئەوەیاٌ دەزاَی  ،ضەرکردەکاَی عەرەب 
دیذگای  پالٌ و ،ەیذ بٍ ضەنًاَی غاَػیُی ضعىدیيحً . بەو هۆکارەظزۆر یەکیبۆ ياوە
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غیری َەوت ەکەی نە یبۆ ئەوەی ئابىریئەيەظ  ىە.داڕغت ٠٢0٢ ئابىری واڵتەکەی تا
  ەوە.ببڕێت

بەاڵو  ،بۆ ئابىریەکەیاٌ ڤێرژَی خۆیاٌ هەیە ،یەیضعىد تاَی دراوضێیاڵنە و کهەَذێ
 :ىتیگ ،ضەنًاٌ يحًذ بٍ ڕاوێژکارەکاَیکێک نە یە ٠٢٠٢ضاڵی بىو بە  ٠٢0٢

يادە ڕەغەکە داهات نەریٍ زۆرتو باکىری ئەفریقا  نەڕۆژهەاڵتی َاوەراضت"
 ٨1٨ بۆدابەزیىە دا ٠٢7٠نە ضاڵی  ،تریهیۆٌ دۆالرەوە 7داهاتەکە نە ، رێتبەرهەيذەهێُ
 ."يهیار دۆالر

 عەرەبی ئەيطاڵ واڵتاَی" :ڕایگەیاَذضُذوقی دراوی َێىدەوڵەتی  ٠٢7١نەضاڵی  
 داَاپۆغیت. خەرجیەکاَیاٌئەيەظ  ،يهیار دۆالر بێت 0٢٢داهاتی َەوتیاٌ ێت چاوەرێذەکر

. قەرزیاَکردوە داَاوەو باجیاٌ ،خەرجیەکاَیاٌ کەيکردۆتەوە ئازارەوە نەياَگیچىَکە 
. بتىاٍَ چاکطازی بکەٌ ی خەزَکراویاٌ بەکاردەهێٍُ بۆ ئەوەیگكیاٌ پارەی یەدەێهەَذ
چىَکە  .َەوتیع دەبیُرێت ُەراَیبەرهەيهێ َی دراوضێیواڵتا الیتەَاَەت نە اَەئازارئەو 

 یەی، ئەو پارەیکاریاٌ دەکرد ذاَەوت نەهاواڵتیاَی ئەو واڵتاَە نەضێکتەری هەَذێک
و ێک نە% تێکڕای گەغەی َاوخۆی هەَذ7٢نە ضەرو واڵتەکاَیاٌبۆ  دەیاَُاردەوە

 هەَذێ نەکردۆتە ضەر  هێُاٌ کاریگەری بازرگاَی و گەغتىگىزار وەبەرتەَاَەت  واڵتاَەیە.
 دیکە.ئەگەر بەراود بکرێت بە هەَذی َاوچەی  تا ڕادەیەک دەوڵەيەَذەکاَیع، واڵتە

نە تیایە  ی بێکاریواڵتاَەی کە زۆرتریٍ گەَجیەکێکە نەو  ،بەرێژە، ڕۆژهەاڵتی َاوەڕاضت
کەرەوەی  پارە کۆَەرژێًی  ،خۆری دروضت کردبەر ئابىرییەکی یعجیهاَذا. َەوت

کاروباری ئەو بێگاَەی کرد بۆ دەضتخطتُە َاو  وکەضاَی َاحەزباَگهێػتی  دروضتکردو
 واڵتاَەوە. 

دەضتبەجێ رێفۆرو  ەبێتد. ئەو زەيەَە َەبێت بەکارەضاتبۆ ئەوەی کۆتایی  کەواتە 
بۆ  ،بەرپرضیارحکىيەتی  ئیتر دروضتبکرێت و نەو واڵتاَەداچاالک  ئابىریەکی و تێبکر

 . ڵک دروضتبکرێتخەَىێُەرایەتی راضتەقیُەی 

گەڵ دەوڵەتە نە دەضتپێبکەٌ ئەگەر زەحًەتی تیایە. ە رێگاکاٌ قىرش وهەرچەَذ
 قەتەرو وەک .بگىَجێُێٍَەوتی َسيذا خۆیاٌ  َرخیئەتىاٍَ نەگەڵ  ،دەوڵەيەَذەکاَذا
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ەی عەرەبی ی. ضعىدیگەورەٌ هاتە َیػتًاَیەکەیاٌ زۆرکە ضُذوقی دا ،ئیًاراتی عەرەبی
بەغی ئەوە  ئەيە ،يهیار دۆالرە 000ی پارەی بیاَی گیەدە ،بىری َاوچەکەیەگەورەتریٍ ئا

نەگەڵ و اڵبە .ئێطتاخەرجکردٌ بەو ڕێژەیەی نە  ،ضاڵ بەردەوايبێت ٠بۆ  دەکات کە
ىیاٌ زیاَی گەورەیاٌ هەي ،دابەزیُی َرخی َەوتەوە و 7١-کۆڤیذ  بە هۆیئەوەغذا 
 . بەرکەوتىە

 رایگەیاَذ:ەتی پێع باڵوبىَەوەی کۆڕۆَا ڵی َێىدەووقی دراوضُذ نەياَگی غىباتەوە 
بەاڵو ئەو  ،بىە ئەيریکی ۆٌ دۆالرییتریه ٠ غەظ دەوڵەتەکەی کەَذاوی عەرەبی یگیەدە"

  کەو دەکات و تەواو الواز دەبێت". ٠٢00نەضاڵی رێژەیە 

 .ی پارەکەی خەرجکردوەگیەدە ئەيریکی نە يهیار دۆالری 0٨ ضعىدیە هەر نەوکاتەوە 
ضەر ڕیاڵی  گىغار دەکەوێتەياَگی داهاتىدا  6نە  ەو خەرجکردَەر بەردەواو بێت نئەگە

کاریگەری  اَیع،واڵتدابەزیُی دراوی هاوکات  .عىدی بەرايبەر بە دۆالری ئەيریكیض
 هەيـىو غتێک هاوردە دەکات.  نە کاتێکذا واڵتەکە ،گەورەی دەبێت نەضەر داهاتی تاک
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ت بۆ هەر بەرمیلێک نەوتیان پێىیستیان بەچەند دۆالرە چارت: دەوڵەتانی هەناردەی نەو
 بۆ بااڵنسکردنی بىدجەی سااڵنەیان
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کەرتی  ەکاَی فەرياَبەراَیبەخػیُ ەیضعىدی ،ڕێکبخرێت بۆ ئەوەی بااڵَطی خەرجیەکاٌ
 .َرخی بەَسیُی بەرزکردۆتەوە .بۆ ژیاٌ بىوکەبەَاوی یاريەتی تێچىەکاٌ  .ڕاگرتىە گػتی

 77٢نەيطاڵذا کەی ُاَی بىدجەێهُذە زیادکردوە. بەيەغەوە کىرتێه 0بۆ  باجی فرۆغتُی
ی باجی زیاتر . دوای ئەيەظ نەواَەیەتواڵ GDP% نە 76واتە . يهیار دۆالر تێذەپەڕێُێت

بەاڵو  بێت. دابەدوا هەروەها باجی زەویع بیسَیطەکاٌ و داهاتی تاک وبۆضەر 
خۆپاراضتٍ بە هۆی  رچەَذە بە هۆی، هەبازرگاَی الوازدەکات ،زیاتر بەرزکردَەوەی باجی

 ٠.6رۆز ضاڵی ڕابردوو یغاری يەکەی پبىە. بەًَىَە بێهێس بازرگاَیکەرتی  ،کۆڕۆَاوە
زیارەتکاری هەبىە  7٢٢٢ئەيطاڵ تەَها بەاڵو  ،ۆٌ زیارەتکاری بیاَی ضەرداَیاٌ کردوەیيه
 . 

 نەوەی کە تەَها ،ە چەقیىەیضعىدی:"ەڵێتد نەو بارەیەوەگۆڵذياٌ ضاکص ئەيریکی باَکی  
بۆ ئەوەی بتىاَێت بژی و  ،بێتە دەرەوە نەو چەقیُە دەبێت بەداهاتی َەوت و پػتی بەضتىە

 . "ێتب واوبەردە

دەکەوێتە ەيتریٍ َرخ کُاَی َەوت نە واڵتاَی کەَذاو ێدەرهپرۆضەی هەرچەَذە  
َەوتی بەغە پػکی خۆیاٌ بەردەوايبٍ نە بازاڕی نەەتىاٍَ بەو هۆیەظ ئەواٌ د. نەضەریاٌ
دا کاریاٌ ئەو بیاَیاَەی کە نەکەَذاو طتاێئ. بێت َرخی َەوت َسيیع ئەگەر ،جیهاَذا

 ی خۆیاٌاَڵکخە دەکردو ئەو واڵتاَە بەجێذەهێڵیٍ، وای کردوە کە واڵتاَی عەرەبی
خراپی بارودۆخەکە وادەکات . نەو َێىاَەدا بەردەوايی وەردەگرٌ ی بیاَیەکاٌکارەکاَ
ئاژاَطەکاَی پهە ڕیفۆڕو. ببٍ بە دەضتکردٌ بەئەَجايذاَی ایم نە حکىيەتەکاٌ قک هەَذێ

کرد بە  یەیدەضتخۆغیاٌ نە ضعىد (،Credit rating agency’s) ىدەوڵەتیێبەَذی َ
يىڵکاَەوە  َێت بەرەو، ئەوەی نە ئابىریواڵتەکە هەَگاو دە هۆی بەرزکردَەوەی باجەوە،

 غەپۆنێکی باضی ،ەرۆکەکاَی عەرەبضنەالیەکی دیکەوە  .ربە ئابىریەکی بەرهەيهێُە ببێت
 :یە نەو دوایەدا ڕایگەیاَذیضعىدضێکتەرەکاَی ئابىری دەکەٌ. هەرچەَذە  یکردَیتایبەتبە
. "نە )رەئص ئەل خەیر(دەفرۆغیت (Desalination) خىێکردٌ بێ یگەورەتریٍ پالَ"

 یاٌارەکاَُاٌ بکەٌ و بیاَەوێت پێوی وەبەرهزۆر ئارەز اٌ،ُەرێه بەاڵو نەوە َاچێت وەبەر
، نەضەر زیادکردَی یەیڕەیە و بۆڵە بۆڵ دەکات نە ضعىدهەرچەَذە خەڵک تى .خەرجبکەٌ



  

 11 

 

 ئەواٌ داوا دەکەٌ. هەژارەکاٌژیاَی یگەری زۆری هەیە نەضەر ئەيە کارچىَکە  ،باجەکاٌ
  .نەضەر دەوڵەيەَذەکاٌ زیاد بکرێتزیاتر باج  پێىیطتە

 ،ىچەی خەڵکیاٌ کەيکردۆتەوەيوەی کە، بەەرپرضەکاٌبنە  یەخەڵک تىڕە یععێراقنە 
بۆ ئەوەی بەتەواوی  ،خۆپیػاَذەراَی پێػى بەيەظ تىڕەی خەڵک چۆتە پاڵ پػتیىاَاَاَی

 ضیاضیەکاَی عێراق هەڵگێڕَەوە. 

طتا دابەزیىە بۆ ێئ ،دۆالر بىە ٨6٢٢دا کە  ٠٢7٠نە جەزائیر کە داهاتی تاک نە ضاڵی  
نەو دۆخەدا ضەرۆک  ەقايەکاٌ دەگەڕێُەوە،بەرەو غ خۆپیػاَذەراٌ دۆالر. 0٢٢٢خىار 
 .ی خەڵک بکرێتئوەال َاتىاَێتچیتر 

 

 ئەو واڵتانەی کەنەوتی لێ نییە

 نە .دەضتیاٌ پێکردۆتەوەَاهێُرێت، خۆپێػاَذاَەکاٌ  ێُاَەی کە َەوت بەرهەونەو غى
ڕوخاَی  ەَذەڵی ودژی گ، 7ىوەضتا ب خۆپیػاَذاٌ وەبەهۆی کۆڕۆَانىبُاٌ هەرچەَذە 

پێػبیُی دەکرێت ئابىری ذایە، قىڵ قەیراَێکیئەو واڵتە نەطتا ێئبەاڵو ی نىبُاٌ بى. ئابىر
نە  ،ەرەوەی نىبُاٌهاتُە د، هاوغێىەی ضەردەيی %70ڕێژەی بە ،نىبُاٌ پاغەکەغە بکات

کەرتی دارایی اتر نەضەر کەرتی خسيەتگىزاری و بُاٌ زیىئابىری ن غەڕی َاوخۆ.
َەوەی ىکاریگەری گەورەی کردۆتە ضەر نىبُاٌ و بەرزَەبقەیراَی کەَذاو بەاڵو  .ابىوەضت

  .ئازاری نىبُاَیەکاٌ زیاتر دەکات َرخی َەوت بۆ ياوەیەکی درێژخایەٌ

 بۆ کی ژیاٌ وایەێوەک دەيار ،کەَذاو نەواڵتاَیاَی بیاَی کرێکارکردَەوەی ەپارە ڕەواَ 
یػتىاَی يیطرە % ژيارەی دا0َە َسیکە نکەيهیۆٌ کەش  ٠.٨زیاتر نە  ،واڵتەکاَیاٌ

ژيارەکاٌ گەورەترٌ بۆ  .هەَاردەدەکەٌَەوتێکی زۆر نەو واڵتاَەی کە . کەَذاو کاردەکەٌنە
ارەیەی ئەو پ ،عیفەنەضتیُیەکاَ %١هەروەها نە %. ٨کە نە نىبُاَیەکاٌ و ئىردَیەکاٌ 

 ،اڵتەکەیاٌٌ بەغێکی دیاری کراوی ئابىری وتەکەی خۆیاواڵدەیُێرَەوە بۆ ، کەکرێکارەکاٌ
                                                           

، خۆپیػاَذاٌ و َارەزایەتی تی نىبُاٌ رویذا، چىار رۆژ دواترپایتەخ تەقیُەوەیەکی گەورە نەبەَذەری بەیروتی ٠٢٠٢ی ئابی 0. رۆژی  7
ێىاٌ جەياوەری دژی بەرپرضاَی نىبُاٌ نەتەواوی نىبُاَذا دەضتیپێکرد، دوای دو رۆژ نەبەردەوايی َارەزایەتییەکاٌ و دروضتبىَی تىَذوتیژی نەَ

 .ەزیرێک دەضتیاَهەکارکێػاوەخۆپیػاَذەراٌ و هێسە ئەيُییەکاٌ، ضەرۆک وەزیراَی نىبُاٌ و چەَذ و
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ع کەيذەکات بۆ يارەی َێردراوپ هەروەها ،داهاتی َەوت کەيذەکات نەکاتێکذاێکذەهێٍُ. پ
تیاَی خۆیاٌ بۆ هاواڵجی یاريەتی ێپاکو  کار بۆ بیاَی کەيذەکاتئەو واڵتاَە، بەيەظ هەنی

 ،اَی َەوت گەورەتریٍ بازاڕٌ بۆیاٌکُەرەێواڵتە بەرهەيهنێرەدا  ە.دۆزَەوکار دەکەدەدەٌ 
ی %٠0نە  بىە، نە يیطرەوە واڵتاَی کەَذاو % هەَاردەی٠7نە دا ٠٢7٥ضاڵی نە

 نە نىبُاَەوە بىە. % 0٥نە ە، نە ئىردَەوە بىهەَاردەیاٌ 

 

 ڕێگای چىونە دەرەوە نیە  

یاٌ دەیاَەوێت ىهەي ،حەز دەکەٌ نە کىێ بژیٍ بپرضیت ئەگەر نە گەَجەکاَی عەرەب 
 ،ًە نێرە گیرياَخىاردوەێئ" :ىتیگژَێک  .دوبەی تەَها چارەضەرە، کۆچ بکەٌ بۆ دوبەی

هیىایە گەَجەکاٌ هەيىیاٌ هەياٌ دڵە راوکێیاٌ هەیە. ئەو بێ هیچ پالَێکًاٌ َیە بۆ چاکردٌ،
 ."بەردەواو دەبێت

 نەگەڵ خۆیذا دەهێُێت، بەاڵو،گۆڕاَکاری  بۆ واڵتاَی عەرەبی تەيەَی َەوتکۆتایی 
دەوڵەتە  ،دەوڵەتی يیطرو ضىریاا ئەوەی جێی ضەرَجە نەضەرەتاد. ئازار دەهێُێت پێػذانە

کەبە َاوی َاضیۆَانیسيی َەتەوەییەوە بەرايبەر  ،ٌبەهێسەکاَی جیهاَی عەرەبی بى
 ە ویضعىدی .کػەیاَکردپاغە و هێسەئەو دئەوەی بەاڵو دوای  .ٌم ڕاوەضتابىئیبەئیطرا
ئەياٌ  هێسی یەکەو، ىٌ بە نەَاو کەَذاوی عەرەبیذا ب ،بە هۆی داهاتی َەوتەوە ،ئیًارات
 بەضەر دەوڵەتاَی دیکەی عەرەبیذا.  ەتەکاَیاٌ بطەپێیٍضیاض تىاَیاٌ

)ضیطی(  يهیار دۆالر یاريەتی 0٢ە ئیًارات، زیاتر نیەو کىەیت و یهەروەک چۆٌ ضعىد
دورخطتەوەو ضەرکىتیکردٌ  ر،تی يیط. دوای ئەوەی ئیخىاَی ئیطاليی نەدەضەاڵیاَذا

 سی َەَاردێئەوەی ضیطی هنەبەر ،وەضتا بۆ يیطریە یپارەی ضعىد تردوا .دا ٠٢70نەضاڵی 
 . نەَاو یەيەَذادژی حىضیەکاٌ  ەیبۆ غەڕی ضعىدی

ضەرۆک وەزیراَی  (حەریری )ضعذ بەهۆی پارەی َەوتەوە یاريەتی ئیًارات یە ویضعىد
عذ ەزاَیاٌ ض نەو کاتەی كە .نىبُاَی الوازبکات ىاڵیحیسب تا بتىاَێت دەدا،نىبُاَیاٌ 

ە بىو ئەو ،بکات َاتىاَێت الوازیاٌىاڵو حیسببىردەیە بەرايبەر زۆر نێ ،حەریری
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ىڵی دارایی و قەیراَێکی ق چنىبُاٌ نە ظ دەبیُیٍ کەطتاێئ، یاريەتیەکاَیاٌ بۆ نىبُاٌ بڕی
 .یەئابىریذا
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