
  ســـوڕى ئابوورى!

هموو ئابوورییک هوى هاوسنگى نوان داواو خستنڕووە، بم ل پراکتیکا   
گشتن بهاوسنگى پرۆسیکى ئالزۆە و چندان فاکتر کاردەکن سر هاوسنگى و 
ناهاوسنگى (داوا و خستنڕوو) ک توەرى سەسکى و ناوەڕۆکى هموو دیاردە 

دەهنن. لبشکانى پشوودا باسمان ل هاوسنگى نوان داوا و ئابوروییکان پک 
خستنڕوو کرد، ئم هاوسنگیی ل هندێ کرتى ئابووریدا هندێ جار ڕوودەدات، بم 
هاوسنگى بشوەیکى همیشیی و جگیر بردەوام نابت، جارکى تر ناهاوسنگى دروست 

  دانى بکارى، هوسان، برزبوونوەى نرخ... هتد.دەبتوە ک ئاکامکانى بریتیی ل ڕوو

هرچى دیاردەیکى ئابووریی سیفتکى کاتى وەردەگرن، ئم سیفتش پى دەوترت 
 ین ککان بکسوورە ئابووریی وڵ دەدەین باس لدا هسم فل سوورى  ئابووریان

ۆسیکى سروشتى و بریتیی ل هکشان و داکشانوەى ئابوورى. بارى ئابوورى پر
بابتییانی ڕوودەدات ل ئنجامى چاالکیی ئابوورییکاندا. چونک همیش مرۆڤ (کارکران) 
 دەیانوت داهاتیان برز بکنوە، بم سرکار دەیوت قازانج زیاد بکات، حکومتکان و

دیاردان لم دەسالت هوى پتوکردن و بهز کرجنى ئابوورى وت دەدەن، هموو ئم 
  فسدا باس دەکین.

  فرهنگى ئابوورى

گۆڕانى ئابوورى (سوڕى ئابوورى): زیادبوونى داهاتى نتوەیی دەبت هۆى فراوان 
  کردنى چاکى ئابوورى و بووژانوەى ژیانى ئابوورى.

ئم جۆرە جونوەی ئابووریناسکان پى دەن (قۆناغى بوژانوە) ل هچوونى 
دا داهات ئیتر زیاد نابت و ئابوورى دووچارى بارى وەستاندن دەبـ لو بارەدا کاتکیش

ئابووریناسکان پى دەن (قۆناغى وەستاندن). ل کاتکیشدا بارى کشاوە دەست پ دەکات 
ئابوورى دەچت (قۆناغى لژبوونوە). ئم بارەش تا بروە لژ بوونوە بوات ئابوورى 

 قۆناغ) ـنیزە.دەگنگوە یاخود بارى تبازاڕى) ی ب  

ئم برزبوونوە و نزم بوونوەش ئابووریناسکان پى دەن گۆڕانى ئابوورى یان 
  سووڕى ئابوورى.

  ئم گۆڕانش چند شوەیک وەردەگرێ:



  . گۆڕانى خوالو.١  

  ٢.نگۆڕانى سا .  

  . گۆڕانى ماوە درژ.٣  

  سوڕى ئابوورى چیی؟

والتک پوان دەکرت بگورەى ئندازە و بى تکایی برهمى ئابوورى هموو 
 کردن واتشوە. قۆناغى گکردن و داکشانشرەو گب گۆڕاندای ل میشه وەیی. کتن
بوژانوەى بارودۆخى ئابوورى. قۆناغى داشکانوە وات تنگژى و قیرانى بارودۆخى 

خواستکانى بکاربران زیاد دەکات، وەهروەها  ئابوورى. ل قۆناغى بووژانوەدا داوا و
داواى کۆمپانیا و دەزگا حکوومییکانیش زیاد دەکات، بگمان پرۆسى بوژانوە بکتوپى 

کڕوونادات، ب کردن داوا و خواستشدەکات. دیاردەکانى گ دەست پ پلخشۆکى و پلو ب
یکان، کارگ برهم هنرەکان ب و گشتییکان زیاد دەکات ل کنى کا و خزمتگوزاری

قوارەى برهم زیاتر دەکن، چونک بازاڕ پویستى ب داوایکى زۆرتر هی ل کا و 
خزمت گوزارى، کوات دیاردەى ب کارى کم دەبتوە و داهاتى تاک کس زیاد دەکات 

کردن لالین ئمش دەبت هۆى زیادکردنى تواناى کین و خرج کردن و پاشکوت 
 و کاتکان، ئئابووریی رتى کوەى زۆربهۆى بووژان تش دەبموە. ئدانیشتوان
 رج بکات لت زیاتر پارە خت دەتوانحکووم واتت زیاد دەکات، کى گشت حکوومبودح
بوارى پۆگرام کۆمیتییکاندا وەک پروەردە، ڕۆشنبیرى، تندروستى... هتد. بجۆرک 

وو تاککانى کۆمڵ و توژ و چینکان هست بباس بوونى بارى ژیانى ڕۆژانیان هم
دەکن. بم بهۆى فاکتر و یاسا ئابوورییکانوە ک همیش ل ناکۆکى و ملمندان 
دیاردەى بوژانوە و گشکردن زوو یان درەنگ برەو داکشانوە دەچت. ل دیاردەکانى 

وورى کم بوونوەى داوا و خواستککانى بکاربران بگشتى وە داکشانوەى تنگژى ئاب
بکارى زیاد دەکات، داهاتى دانیشتوان برەو کم بوونوە دەچت، بودجى حکومت توشىال 
کورت هنان دەبت. خرجى پرۆگرام کۆمیتییکان کم دەبتوە ئو کات زۆربى چین 

و خراپ بوونى گوزەرانى ژیانیان دەکن. کوات رادەى هست بتنگژى و وژەکانى کۆمڵ 
) گب وە و داکشان دەژن واتم بوونرەو کگوزارى برمایرج کردن و سخC) و (I (

هاوکشى تکاى برهمى نتوەیی کم دەبـوە ... بگومان قۆناغى قیران و تنگژەى 
رهنگى ئابووریدا پى دەوترت سووڕى درەنگ کۆتایی پ دت. ک ل ف ئابووریش زوو یان

  ئابوورى.



  فرهنگى ئابوورى 

تنگژەى ئابوورى توند و تیژ: بریتیی لو قۆناغ ئابوورییى ک بۆماوەیکى درژ 
داوا و خواستکان نزم دەبتوە، بى سرمایگوزارى ل نزمترین رادەدا دەبت، تواناى 
برهمھنان ل نزمترین ئاستدا دەبت. رژەى بکارى زیاد دەکات، وە هندێ جار پى 

  ل کر.قۆناغى کاودەوترت 

  کوات دەتوانین بین سووڕى ئابوورى بچوار قۆناغدا دەڕوات:

  پلو پایى ئابوورى برەبرە لسرخۆ برەو گش کردن دەڕوات. ـ قۆناغى بووژانوە:

پلو پایى برهم هنان زیاد دەکات، بازرگانى دەبوژتوە، داهات زیاد  ــ قۆناغى برەو سند:
  دەکات.

پلو پایى برهم هنان کم دەکاتوە، داهاتى نتوەیی کم دەبتوە،  انوە:ــ قۆناغى داکش
  بکارى زیاد دەکات.

پلو پایى برهم هنان زۆر دەڕوات نزمى، بازرگانى تووسى ب بازاڕى ــ قۆناغى ب بازاڕى: 
  دەبت.

  بکارى و نرخ هوسان

کانیاندا ستیۆریی ئابووریناسان ل دان ساس یسازدان (توافق) هک ماندوویان
 بابزانین ل .(کارىوسان یان به) ل ش بریتیو سازدانوسان: ئکارى و هوان بنل

  پراکتیکدا ئم سازدانش چۆن چۆنى ڕوودەدات.

کاتک ئابوورى دەبووژتوە و دەگات برزترین پلى قۆناغى گشکردن، وات داوا و 
دەکن وە بکارى کم دەبـوە، ئم دیاردەیش دەبت هۆى پیدابوونى خواستکان زیاد 

هوسان، چونک نرخ برەو برزر دەچت ئمش لبرژەوەندى برهمھنر و 
فرۆشیارەکاندای، ئمش بهۆى بزر بوونوەى نرخوەی ک قازانجکى زیاتر دەکن، ئم 

ێ هوسانى داواکان. چونک زیاد بوونى داوا و حاتش ل فرەنگى ئابوریدا پى دەوتر
  خواستکان  دەبت هۆى زیاد بوونى نرخ.

جۆرکى ترى هوسان ئو کات ڕوودەدات کات ژمارەى بکاران زۆر کم دەبتوە 
کرت ئابوورییکان زیاتر ویستییان ب کارکران هی، کوات سرکار ئامادەی کرى کار 



بزربوونوەى کرى کار دەبت هۆى زیاد بوونى خرجى برهم هنان، بم  برز بکاتوە،
برهمنر بۆ ئوەى بى رژەى قازانج کم نبـوە ناچارە نرخ لسر کا و خزمت 
گوزارییکان زیاد بکات ئمش دەبت هۆى هوسان ل فرهنگى ئابووریدا پى دەوترت 

  هوسانى تچوون.

 گرنگ نیی چ فاکترک دەبت هۆى برزبوونوەى نرخ، هموو کوات
برزبوونوەیکى نرخ وات پیدابوونى هوسان، هر بۆی همیش دەن نرخ هوسان 
  یان هوسانى دراو. کوات چى بکین لگڵ دیاردەى هوسان، چۆن چارەسر دەکرت؟

ل تواناى حکومتیدای و ئرکى سرەکى چارەسر کردنى دیاردەى هوسان تنھا 
هوى کم کردنوەى بى پارە بدات، بۆ ئوەى  حکوومت. لم حاتدا دەبت حکومت

 ت لرەکى حکومڕوو ئامادە بکات. ئامرازى سوان داوا و خستنننگى لى هاوسزەمین
قرزیی بشوەیکى  نهشتنى دیاردەى هوسان داڕشتنى سیاستى دارایی و نختینى و

زانستییان ک همئاهنگ بت لگڵ یاسا ئابوورییکاندا. دیاردەى هوسان ئو کات کم 
دەبتوە ئگر بى داوا کم ببتوە، وات دەبت ئابوورى برەو داکشانوە ئاڕاست بکرت، 

ووریی. هروەک چونک چارەسرى هوسان تنھا داکشانوەى گشکردنى بارودۆخى ئاب
ل پشوە باسمان لکرد داکشان و تنگژەى ئابوورى دەبت هۆى کم بوونوەى داهاتى 
دانیشتوان، کم بوونوەى قوارەى برهم، کوات ووردووردە نرخکان دادەبزت. 

) تکاى ٢٠٠٥بۆنموون ئمۆ کئابوورى چین زۆر بشوەیکى خرا گش دەکات ساى (
%) زیادى کردووە. ئوەتا ئستا هموو هوى  ١٢ى نتوەیی برژەى ل (برهم

% ) تاکو  ٨حکوومتى چین دابزینى رژەى زیاد بوونى تکاى برهمى نتوەیی بۆ ( 
ئابوورى چین تووشى دیاردەى هوسان نبت. بۆی دەزگا تایبتییکانى کرتى ئابوورى 

ى بى زیاد بوونى تکاى برهمى نتوەیی بکین. حکوومت دەبت همیش چاودر
چونک دیاردە ئابوورییکان دوو جمسرین بپى یاسای یکتى و ناکۆکى ملمالنى 

.ردەوامی دایبکان لرە ئابوورییمسر و جوان فاکتیی نمیشه  

  فرهنگى ئابوورى 

  ل ئنجامى کم بونوى بکارى و زیادبوونى داهات ڕوودەدات. ــ هوسانى داواکان:

کاتک ڕوودەدات ک سرەکارەکان کرى کار زیاد دەکن، بم  ــ هوسانى کرى کار:
  بهۆى کم نکردنوەى رژەى قازانج نرخى برهمکانى بزر دەکاتوە.



و برزبوونوەى نرخى ل ئنجامى زیاد کردنى کرى کار  ــ هوسانى تژوون:
  کرەستى خاوو ڕوودەدات، چونک هردوو دیاردەک دەبن هۆى برزبوونوەى نرخ.

بوگومان نرخى هوسان گلک جۆرى هی، بم ل هموویان تووندوتیژ تر پى 
دەوترت نرخى هوسانى  سکرش. ئم جۆرە دەبت هۆى ئجگار الواز بوونى نرخى پارە، 

ارە ئو بە و هزەى نامنت و وەک کاغزى ئاسایی ل دت. ئم جۆرە هوسان وت پ
.یکى زۆر هرککات و ئویستى برکدنى پوە چارەسوسانژترین هدژوارتین و در  

  فرهگى ئابوورى 

ئابورویناسان ئاست و بى و جۆرى هوسان ب دوو شوە دیارى دەکن، بهۆى 
  ).PPI) وە نرخى بکراهنرەکان (CPI(نرخى بکاربردن 

CPI  تو خزم ر داواى کاسکان لى نرخگۆڕینى ئاست و ب ل بریتیی  :
  گوزارییکان لماوەى مانگکدا یان س مانگدا یان سالکدا.

PPI :  کانىویستییوداى خاو و ، ماددە پر کار، مسگۆڕانى ئاستى نرخ ل ل بریتیی
 تر بۆ برهم هنان لماوەى مانگکدا یان س مانگدا یان سالکدا.

  گۆڕانکارییکانى سوڕە ئابوورییکان

لسرەوە باسمان ل پیوەندى و ممنى نوان دیاردەى ب کارى و هوسان کرد 
 ن ل سووڕى ئابوورى کرد بشوە کالسیکییکى، بم بهۆى ئو گۆڕانکارییوە باسما

وورى و تیۆرى و بۆچوون ئابووریکاندا هاتۆت گۆڕێ، باگرنگانى ک ئمۆ ل سیستمى ئ
:ش بریتین لو گۆڕانکارییانردا هاتووە و ئسسوڕى ئابووریش گۆڕانکارى ب  

سان دەبت هۆى کم کردنوەى نرخى دراو، بۆی ئمۆ هو ــ هوسان کم دەبتوە:
ک حکوومتکان ل رگى بانکى ناوەندییوە و بهۆى سیاستى توند و تیژى دارایی و 

وەى رادەى هم کردنى کووە هرزییرى کردنى قچاود ویش بوسان دەدەن، ئ
دراودا ل بۆرسکاندا، ب  همیشیی و بشدارى کردنى ڕاستوخۆیی ل کین و فۆشتنى

تایبتى ئو وتانى ک بقۆناغى گۆڕانکارى ئابووریدا ت دەپڕن همیش گنجینى دراوى 
قورس ل بانکى ناوەندى زیاد دەکن بۆ ئوەى ل هموو حاتکدا بتوانن تداخوى بازاڕى 

  ھان بپارزن.دارایی بکن و دراوى نتوەیی ل پاپستۆى دراوە قورسکانى جی



ئمۆ ک بهۆى پشکوتنى تکنلۆژیاو شۆڕشى  ــ بزربوونوەى تواناى برهم هنان:
زانیارییوە کۆمپانیا برهمھنرەکان توانیویان بى خرجى گشتى برهم هنان لئاستکى 

تگوزارییخزم نرخى کا وە. واتنمیشى بکندێ جار ککان دیارى کراودا رابگرن وە ه
تاڕادەیک ب نگۆڕى دەمنتوە وە زیاد بونى نرخ بشوەیکى کتوپ روونادات، ئگر 
 تش دەبمم زیاد دەکات، ئکى کژەیڕب پلکى خشۆکى و پلوەیشوا بزیادیش بکات ئ

  هۆى ئوەى دیاردەى هوسان کم بکرتوە.

ئمۆ ک بهۆى گشکردنى بازرگانى نودەوتى و  کان:ــ بجیھان بوونى بازاڕە
پشکوتنى ئامرازەکانى گواستنوە ل جیھاندا، بشوەیکى خراتر کا و خزمت 
 بازاڕةکان ل واتنى گۆى زەوى. کدوورترین شو تنریت بگکان دەتوانرگوزاریی

ى گونجاو ئمش رگبست ماوەیکى کمدا پ دەبن ل کا و خزمتگوزارى وە بنرخک
  دەبت لبر هوساندا.

ئمۆ کسرمای هموو سنوورەکانى بزاندووە، هیچ ڕگیکى  ــ سرمای گوزارى:
 ،رمایجیھانگیر بوونى س جیھاندا، وات ل رمایڕخستنى سر گبل ئابوورى و یاسایی نیی

جاردا، بم ل هندێ حاتى تردار  ئمش دەبـ هۆى کم کردنوەى هوسان ل هدێ
بپچوانوە (ئم دیاردەی لرەدا تنھا ئاماژەمان پدا) ل ڕاستیدا باسکى زۆر گرنگ و 

.یتى هوەى تایبینکۆویستى بپ  

  قیرانى ئابوورى توندوتیژى و درژ خاین

کاتک داکشانوە وە تنگژەى ئابوورى شوەى قوڵ و توندوتیژ درژخاین 
وەردەگرت، ئابووریناسان بدژوارترین قۆناغى ئابوورى دادەنن وە ئم حاتش مترسى و 
ئاکامى نگتیڤانى کۆمیتى و سیاسى ل دەکوتوە. دیاردەیکى ئم قۆناغش 

نوەى داهاتى دانیشتوان بڕادەیکى زۆر، ب و قواررەى زۆربوونى ژمارەى بکارى، کمبوو
برهم ه،ان دادەبزت، گنجینکان خاى دەبن ل کا و ماددە پویستیکانى بکارهنان، 

هوسان دەگات قۆناغى تواناى کین کم دەبتوە، ب بازاڕى دروست دەبت. 
  سرکشییوە ... هتد.

  


