
بیش باشترین  ره و عه جیھاندا  له که ترین فرۆشیاری چه وره ریکا گه مه ئه
  کیاڕ 

  
  

 
  بدو ن عه رده ئه

  
  که ترین فرۆشیاری چه وره  گهریکا مه ، ئه) تقریر واشنطن( یکی ر مه پی راپۆرتکی سایتی ئه به
ک  روه ھه. جیھاندا کن له هچی کانیش باشترین کیاڕ بیه ره  عه ھا ووته روه ھه* . جیھاندا  له

 ) 2005_1998(نوان سانی جیھاندا،  له له  ی که یه  پاره و به ئه تی ، کۆی  نووسیویه که راپۆرته
 107ریکا  مه نھا ئه ته به. بلیۆن دۆالر  ) 294 ( گاته  ده رج کراوه نیدا خه مه قه کوته بۆکینی چه

 بلیۆن 46 بی  و رووسیا به پاش ئه. وت که رده بهمووی  هکۆی ھ% 36.5ی   رژه واتهبلیۆن دۆالری 
 %11.3ی   رژه که بلیۆن دۆالر ،33نسا  ره  ئینجا فه .وت که رده به% 15.5ی  رژه کهدۆالر ،

ی  یه خشه و نه پی ئه به . وت  که رده به% 6.6ی   رژه ، که بلیۆن دۆالر 19مانیا  پاشانیش ئه
خۆش  وه س دی به  که واته. بت  نی زیاتر ده مه قه کوته ی ساڵ بازرگانی چهدوا ، ساڵ له وه خواره

  .ین ژ ده جیھانکی ئاشتی و خۆشیدا  له ئمه بت ، که نه

  
  جیھاندا ک له ی فرۆشتنی چه ی رژه خشه نه
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چی  ن ، که که  ده وه ھا مرۆڤه ژیانی ملیۆنه  به م بازرگانیه ئه، م وتانه ئه ی که وکاته  له یه وه یر له سه
دا  م وتانه ناو ئه تی یان سیاسی له یه کۆمهھزی  بهزایی  کی ناره یه وه ھیچ کاتک بزووتنه

.   کۆچی کردووه یهتا تاھه  بۆ ھه م وتانه ستی لهواوی مۆڕای مرۆڤی و مرۆڤ دۆ ته به. نابینین 
ر  سه ش به م مۆڕاه زابوونی ئه.  کسانییه داری ، مۆڕاکی نامرۆڤی و نایه رمایه مۆرای سه

خالقی  نسیبکی ئه موو پره ھه واوی   ته  ، به گایانه م کۆمه ئه  که گای رۆژئاوادا، وایکردووه کۆمه
زایی  قام ناره رشه  سه بینی ، بته ریکیم نه مه ھیچ کاتک مرۆڤکی ئه. ن  بخه وئینسانی ، پشتگوێ

 بۆکوشتنی  کانه م چه ئه ،زانن که موو ده ھهخۆئاخر . رببرت ی ده که ی وته ته م سیاسه ر به رامبه به
سکی تر  که ک بیر له وروپیه ک یان ئه ریکیه مه ل ھیچ کاتک ئه ، وه کی تر دروستکراوه خه

ماو ،  ک مۆڕای تدا نه گایه رکۆمه ھه. واونووقم بوون  رستیدا ته  جیھانی خۆپه وان له ئه. هو ناکاته
.  وه ره  ده چته گای مرۆڤی ده  کۆمه  له گایه وکۆمه وا ئه بیرکرد، ئه کانی له  مرۆڤیه نسیبه  پرهموو ھه
ند ودایکی ماڤی مرۆڤ  به  مه ریکا ،خۆیان به هم وروپاو ئه  ، ئه یه وه تر ئه جاری مووشی گاته ھه له

دا ،  رگه نی مهاگم بازر  له وه داخه به. جیھاندا ن لهیشرگ ترین بازرگانی مه وره چی گه که !!نن  داده
ک  روه ھه. وت  که رده شیان به ترین به وره ب ، گه کانی عاره  دیکتاتۆرو ملھوور وفاشیسته ته حکومه

بازرگانی  شی شری له راست ، به تی ناوه  رۆژھه  ، که مان سایتدا ھاتووه  راپۆرتکی تری ھه له
ی  راست ، رژه تی ناوه وت ، رۆژھه که رده دا دهش یه خشه م نه هک ل روه ھه. وت  که رده کدا به چه
  .وت  که رده به%  39

  
  جیھاندا ک له ی کینی چه رژه

  
 نوان   له بۆ نموونه.  ب فرۆشتووه  وتانی عاره کی به ریکا زۆرترین چه مه  ، ئه وراپۆرته پی ئه به

  .  بلیۆن دۆالر 4.4  سعودیه 6.4 میسر بلیۆن دۆالر ،. 7 ، ئیمارات بی 2001 بۆ   وه1998سانی 
م   یش به2005 بۆ 2002نوان سانی  له.   ریکا کیوه مه ئه کیان له  بلیۆن دۆالر چه0.7یت  کوه

 بلیۆن دۆالر ، 4.2  سعودیه. بلیۆن دۆالر   5.2 بلیۆن دۆالر ، میسر 1.3. ئیمارات .   بووه یه شوه
  نده رچه ھه.   ریکا کیوه مه ئه کیان له  بلیۆن دۆالر  چه1ی عومان  نه هلط  بلیۆن دۆالر ، سه2یت  کوه
دا  که  راپۆرته ک له روه ھه. کن  چی باشترین کیاڕی چه ڕدا نین ، که  شه  ھیچ کامیان له م وتانه ئه

 17.6ئیمارات .   بووه یه م شوه ک به نی چهی کی رژه،  2005 بۆ 1998نوان سانی  ،  له ھاتووه
 وتانی جیھان  کیان له  بلیۆن دۆالر چه13.6میسر .  بلیۆن دۆالر 14.6  سعودیه. بلیۆن دۆالر

تی وئابووری  یه ی کۆمه ک کشه ست کۆمه ده  به م وتانه شکی زۆری ئه به ی که وکاته له.  کیوه
وتکی . ن که رج ده نیدا خه مه قه کوته  چه ش له یه موو پاره م ھه چی ئه  ، کهنانن  ده وه وره گه
، خراپترین  یه ژاری ھه ی بکاری و ھه رژه زۆرترین ،  وتووه ژارو دواکه  وتکی ھه کوو میسر ، که وه
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  که وتهھا میسری   ملیۆنه ش وایکردووه مه ، ئه یه تی ھه یه ندروستی وکۆمه تگوزاری ته خزمه
ژارانی  ی ھه  پاره یه م شوه کیش، ئابه ی حوسنی موباره که  دیکتاتۆره ته چی حکومه  که.جبھت
رچی  گه.   ی کردووه2005 بۆ 1998نھا باسی سانی   ته م راپۆرته  ئه دیاره . دات فیۆده میسر به

 سای   له بۆنموونه. کی رۆژئاوا تربوو بۆ کۆمپانیاکانی چه که ره به سانی تر به  یش له2006سای 
  **.ریتانیا کی   به له )تایڤۆن(نگی ی جه  بلیۆن دۆالر فرۆکه70 بی  تی سعودیه  دا ، حکومه2006

 نکولی   سعودیه نده رچه ھه. ریتانیادا  مژووی به  له ک كینه ی چه هفق ترین سه وره  گه مه  ئهکه
 80کی   نزیه داته ن ، خۆی ده  میدیاکانی جیھان ده ندک له م ھه ی کرد ، به یه و پاره بی ئه له

. ن  که  دروستی ده وه وروپی پکه ند وتکی ئه چه  یه م فرۆکه ئه،  یه جگای ئاماژه. بلیۆن دۆالر
  ). مانیا ، ئیسپانیا ، ئیتالیا ئه(
  

  
  ی تایڤۆن  فرۆکه

   له  جگه دیاره.   داوه ند میرکی سعودیه چه  رتیلیان به ریتانیا به  کۆمپانیاکانی به زۆرجاریش
   به ن کان بردبوو، تابیانکه  سعودیه  بۆ شخه!کی ناسکی کافریشیان یه ند کچۆه  ، چه پاره

کی  یه ریتانیا لیژنه مانی به رله  ، په م سکانداه شفبوونی ئه  پاش که دیاره!!. مووسمان 
بات،   النه یه و لیژنه ر ئه گه ئه ریتانیا کرد ، که  به ی له شه ره  ھه م سعودیه به. ی دانا وه لکۆینه

.  کانی خلیج شؤر کرد  ، ملی بۆ شخه!ناچار تۆنی بلری سۆسیالیست. کان ناکرت وا فرۆکه ئه
وتن  ت ، پشکه ن ، ھیچ کاتک رۆژھه  بکه ته م رۆژھه  حوکمی ئه م دیکتاتۆرو ملھوورانه تا  ئه ھه

م  شکی زۆری ئه به چت ، که بیرنه شمان له وه بت ئه ده.  نابینت وه خۆیه رانی به و خۆشگوزه
ریکی   زامن و شه  تاکه مانه  ئه چونکه. یانپارزت   ، رۆژئاوا خۆی دایناون و ده لیکانه دیکتاتۆرو مه

  .داری رۆژائاوان رمایه سه
  

  :کان  رچاوه سه
  
* org.taqrir.www. .09.09 2006.  

    **com.Arabic.BBC.www . 25.12.2005.  
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