
  ک چى بدەست دەهنت و چۆن؟

  لم فسدا هوڵ دەدەین وەمى س پرسیار بدەینوە:

- ؟بۆچى زانستى ئابوورى گرنگ 
 کۆمگا و خکى چۆن بیار دەدەن؟ -
 تگیشتن ل تیۆریی ئابوورییکان؟ -

ئگر ب ووردى سرەنج بدەین دەبینین تنھا پرینسیپک بۆت هۆى بردەوامى و 
ژیانى مرۆڤایتى ل گۆى زەیدا ئویش بریتیی ل نبوونى، کمى، کموکورتى،  پشکوتنى

دەگمنى، ب سنوورى ئارەزوو خواستکانمان، بۆ نموون کمى خانووبرە، کمى ماشین و 
ئامرەکان، کمى ووزە و تنانت کمى حۆراک و پۆشاک، کمى داودەرمان، کمى مامۆستا 

بوورى وەک زانستکى کۆمیتى دەکۆتوە ل هۆکارەکانى نبوونى و پزیشککان، ...هتد. ئا
و کمى کا و خزمتگوزارییکانن وە همان کات چارەسر دەدۆزتوە بۆ لناوبردنى 

  نبوونى و کم دەرامتى و قیران ئابوورییکان.

وو مرۆڤ ئگر سیرى مژووى مرۆڤایتى بکین بۆمان دەردەکوت ک بردژایی مژ
پناى بردۆت بر هز بۆ بدەستھنانى پداویستییکانى، شڕوشۆڕى ب بانوە و 

  همیشیی نوان میللتان و دەوتان ئم ڕاستییمان بۆ دەسمنن.

بکارهنانى هز و داگیرکردنى سربازى هتاکو ئمۆکش بردەوام. زانستى ئابوورى 
داگیرکردن نیشان دەدات بۆ جبج کردن و بدەستھنانى ڕگیکى دوور ل شڕ و شۆڕ و 

 چى دەکات؟ باس ل تى، ئابوورى باس لکانى مرۆڤایویستییموو داوا و خواست و په
بڕوەبردن و ڕکخستنى سیستم ئابوورییکان دەکات، باس ل برهمھنان و ئالۆگۆڕ 

باس ل نرخ و بها و کا دەکات، باس دەکات باس ل خرجى برهمھنان و قازانج دەکات، 
ل کارو کرى کار دەکات ... هتد. باس لوە دەکات چۆن برهم بھنین و کار بکین و 

هموو تاککانى کۆمڵ بخۆشى و ٨برهمى نتوەیی و سامان زیاد بکین تاکو 
کرت لبر ئم ئاسوودەیی ژیان برنسر؟ تاکو هژارى و دواکوتوویی ل جیھاندا بنب ب

.ویستمووان پندان هۆى تر زانستى ئابوورى بۆ هو چ هۆیان  

   



  ئابوورى چیی؟ لپناوى کدای؟

زەمینی ئابوورى باس و توژینوەی ل برهمى کا و خزمتگوزارییکان و 
  دابشکردنى ل کۆمگادا دەکات.

تاکو ئمۆک، مرۆڤ چاالکى ئابوورى هر ل درینوە ل مرۆڤکانى چرخى بردینوە 
  نواندووە و همیش هوى داوە ل نھنییکانى دیاردە ئابوورییکان ت بگات.

  کوات زانستى ئابوورى چیی؟

 تیییکى کۆمکان ئابوورى زانستتیییکۆم یوەندییپ وە لینکۆوە و لژینتو ک
ات. جیاوازى زانستى ئابوورى ل زانستیی و پیوەندى تاککانى ناو کۆمگا دەک

سروشتییکانى ترلوەدای ک ئنجام و تاقیکردنوەى زانست سروشتییکان رەهای و 
بتواوەتى برجست دەبت، بم زانستى ئابوورى ئنجام و تاقیکردنوەکانى رەها نیی، بۆ 

) ئاو ل موو دەزانین کى یاساى فیزیا هپب ١٠٠نموونo مت، برمیدا دەکۆى گپل (
 زیادبوونى باج کاردەکات وە ناتوانین بزانین چى ڕوودەدات، چونکهۆى زیادبوونى باجب
سر کم بوونوەى داهاتى تاککس، کم بوونوەى قازانجى کۆمپانیاکان، دابزینى تواناى 

ودجى گشتى کوات کین لالیکوە، بم لالیکى ترەوە دەبت هۆى زیادبوونى ب
حکوومت دەتوانت زیاتر پارە حرج بکات بۆ پۆگرام کۆمیتییکان. کوات بهۆى 
تگیشتن ل یاسا ئابوورییکان دەتوانین شیتى دیاردە ئابوورییکان بکین، بهۆى ڕسا 

وە  ئابوورییکانوە دەتوانین پشبینى گشکردن و داشکانوەى بارى ئابوورى بکین.
دەتوانین بزانین هوسان بۆچى ڕوودەدات، وە چارەسرى دیاردەى هوسان چۆن بکین. 
دەتوانین دیاردەى زیادبوونى نرخى سووتمنى ڕوون بکینوە وە هروەها دەتوانین 
ڕگچارەى بۆ بدۆزینوە، لبرئوەى دیاردە و گۆڕانکاریی ئابوورییکان پیوەندییکى 

یوخۆى هیوەندى  ڕاستڵ، وە پکانى کۆمتاک ک لکر یى هژیانى ڕۆژانب
ڕاستوخۆى هی بچاالکى کارکردن لبازاڕدا هروەها پیوەندییکى ڕاستوخۆى هی بۆ 
هسوکوت و بیارەکانى حکوومتوە. لبرئم هۆیان و چندان هۆى تر زانستى ئابوورى 

ورى دەتوانین ل سیاستى ئابوورى حکوومتکمان گرنگ بهۆى تگیشتن ل زانستى ئابو
  ت بگین.

  

  



  فهنگى ئابوورى 

ئو بشی ل بیروڕاى ئابوورى ک بایخ بلکۆینوەى پیوەندى نوان  ئابوورى همکى:
گؤراوە ئابووریی همکییکان دەدات، ک گرنگترینیان داهاتى نتوەیی، خرجى بکاربردنى 

برهنانى همکى، کارپدانى تواو، بى پارە، ئاستى گشتى تکاى نرخ، همکى، وە 
..وانرازووى پت  

  فرهنگى ئابوورى 

ئابوورى هندەکیی بایخ دەدات ب لکۆینوەى بیارنامکانى تاککیی  ئابوورى هندەکى:
نیشان کردنى نرخى (بکاربر، خزان، دەزگا) و چۆنتى ئاوتبوونى ئم بیارنامان بۆ دەست

  رژەى کا و خزمتگوزارى و ئو بەى ک دەفرۆشرت و لى دەکدرت.

  فرهنگى ئابورى

  بکراهنانى ئامرازى بریکارى و ئاماریی ل شیکردنوەى ئابوورییدا. ئابوورى پوانکیی:

  گورە یان بچووک؟

ئو بشى ک  هموو زانستى ئابوورى دابش دەکرت بسر دوو بشى سرەکیدا.
لدیاردە گشتى و گورەکان دەکۆتوە پى دەوترت ئابوورى همکیی، بشکى تر پى 
 واتوە، کـکان دەکۆت و بچووکدیاردە تایب ل ندەکیی، چونکت ئابوورى هدەوتر
ئابوورى همکیی ئو بش ئابوورییی ک لدیاردە گشتییکان دەکۆتوە، وەک داهاتى 

هتد. ئابوورى هندەکیی ئو  ، بازرگانى دەرەکى ...توەیی، هوسان، بودح، جاج، گومرگن
بش ئابورییی ک لدیاردە تایبتکانى دەکۆتوە، وەک (کرى کار، بازاڕى کار، نرخ، 
دارایی، خستنڕوو، سوداکارى ...هتد) جگ ل دوو بش سرەکییى ئابوورى و بهۆى 

بنڕەتییکانى ئرکى ئابوورى وەک زانستک بشکى ترى ئابوورى هاتۆت گۆڕانکارى 
میدانوە ئابووریناسان پى دەن ئابوورى ئندازەیی پوانیی، مبست ل ئابوورى پوانیی 
بکارهنانى ڕساى بیرکاریی ل لکۆینوە و شیتکردنى دیاردە ئاروویی ئالۆزەکاندا. 

ن و نخشکشانى برنامى ئابوورى و درژخاین و پشبین بتایبتى ل داڕشت
ئابوورییکان. بۆ نموون بهۆى متۆدى پوانییوە دەتوانرت پشبینى فرۆشتنى ژمارەى 

شم میتۆدە بروەها ئئایندەدا، هت لکى فروئۆتۆمبیل بکراەی ت لنرکرادەهوان ب
ل دستنیشانکردنى ب و رى سوودى  قرز،  ىستى دارایی و قرزیدا، بتایبتسیا



 ژى باس لدرکانى دواییدا بشبل شبینى ئابوورى گرنگترین لقى ئابوورییپ ۆکمئ
  گرنگتى پشبینى ئابوورى دەکین.

ى کۆمیتیی، بۆی لتوژینوە و دا. ئابوورى زانستکپە ئاماژەمان هروەک لسرەو
بوورییکاندا پنا دەبات بر کۆکردنوەى زانیارى دەربارەى ئو لکۆینوە دیاردە ئا

 ک ى ئابوورییوە جمۆجۆڵ و چاالکى پرۆسینکۆتى لوە (بابتى دەکۆل ى کتانباب
 ى تیۆرییڕوانگ ل و زانیارییانوە ئدواى ئت) دوابنرینجام دەگئو ەبکیین خالیل

ەکرت وبیارە ئابوورییکان گل دەکرت، لین دەستوە بۆ ئابوورییکانوە شیتڵ د
دیاریکردنى ئاراستى ئابوورى دەوت بۆ نموون تیۆرى دارایی قرز، کاتک بى سوودى 

کم دەبتوە، ئوا سوداکارى و کۆمپانیاکان وە تنانت خلکیش ڕوو دەکن بانککان قرز 
نک رژەى سوود نزم. ئمش قوارەى قرز وەرگرتن زیاد وە ئامادەن قرز وەربگرن چو

کاندا برزدەبـوە و بى خرج کردنى زیاد دەبت وات ەکات، وات چاالکى لبازاڕەد
گشکردنى ئابوورى برەو قۆناغى بوژانوە دەژت. کوات دەتوانین بین ک بهۆى زانینى 

ت دەتوانوە حکوومکانئابووریی بارودۆخى ئابوورى.تیۆریی رى بکات لت کاریگ  

چاالکى کخال وەیویش ئشم، ئرى بۆ راکنورەنجى خت سودەم ک یى گرنگ ه
 ت، چونکۆڵ بکرواوەتى کۆنتتت بکدا ناتوانریکدا یان ناوچتوەى وچواچ ئابابووى ل

ى ئابوورى ئو و جموجۆچاالکى ئابوورى چاالکى تاک و کۆمنى خکیی، هسوکوت 
ان تایبت و تاکایتیی بۆی کۆنتۆڵ کردنیان محا، بم بهۆى تگیشتن ل تیۆریی خک

  ئابوورییکان حکوومت دەتوانـ ئو چاالکییان ئاڕاست بکات.

خالکى ترى گرنگ ک دەموت سرەنجى خونرى بۆ راکشم ئوەش ئوەی بنچینى 
ورییکان لسر بناغى بیرۆکى هسوکوتى خکى ل کین و فرۆشتنى تیۆریی ئابو

برهمکان لبازاڕەکاندا برجست کراوە.  بواتایکى تر ئابوورى ل جموجۆڵ و 
  ۆینوەى زانستى ئابووریی.کۆتوە کوات بازاڕ بابتى لکچاالکییکانى بازاڕ دە

رەیو ڕووبیان ئ ینو شوین  بازاڕ ئدا بککانى تنگوزارییو خزم دەتوانین کا ک
یان بفرۆشین، جگ لوە ئمۆک بۆرسکان ک چاالکى کین و فرۆشتنى کاغزى بنرخ و 
 ندێ لت. هربازاڕ دەژمت بدرت و دەکدا دەفرۆشریر و دراوى قورسى تش

بهۆى  چونک  او دادەنن، ئابووریناسان شاشکانى کۆمپیوتر ب ڕووبرى بازاڕى نبینر
  ئینترنتوە دەتوانین چاالکیی ئابورییکانمان جبج بکین.


