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 1 ةلةدةستداوخؤيان سةربةخؤيي  هةرَيمي كوردستان لةان جووتيار 
 

 BENEDICTE BONZI,   2 بؤنزي ديكتبَينَيخاتوو : نوسيين
 .( هةَلةجبة تةكنيكي كشتوكاَليكؤلَيذي  مامؤستا لة)امحد هةرمَي محةخالد : وةرطَيراني لةفةرةنسيةوة 

 
ناستتراوة بتتة   ئتتةن ناويتتةية  , ةطةنتت النكتتةي كشتتتوكاَلي  كوردستتتان

متاَلي  تتةكنيكي  , لةن ناويتةية  يةكةجمار  بؤ, ساَل 11.111ثَيش  .ميزؤثؤتاميا
ئتتةن  1791تتتا ستتاَلي وة .  وةستتةريلةَلدا نيستت , جتتؤ,  طتتةميتتاندني  كتتردن و

% 51لتة  ,  بتووة  عَيراقهةموو  يطةن وميووبسةرةكي بةرناويةية طةجنينةي 
كتة   ئةن ناوية بةثيتتة  .3 راوةبةرهةن هَين دستانلة كور بةروبومي دانةوَيَلة ي

تتتؤوي  رةها جتتؤراهتتةَسروشتتتيانة ختتاوةني  ( كةوانتتةي ََيتتري  )ناستتراوة بتتة   
تتتةنلا وة  4115كةيتتي لةستتاَلي  , َستتتانةو هاوينةيتتة  و بتتةروبومي  دانةوَيَلتتة

وة ئةو  .4 كايةتي هزري لةسةر دانةوَيلةَلموثاراستين مايف داناني بةهؤي  . بؤ ياندنانةوَيَلة رَيثَيدراوة دتؤوي يةند جؤرَي  
بةستتواونةتةوة بتتة ئتتةن بةرنامانتتة لتتة راستتتيدا  . ي سيستتتةمي كشتتتوكاَلنتتوَيمتتؤدَيلَيكي  نيانتتاد بةرنامانتتةي كتتة دانتتراون بتتؤ

دةبَيتتتة هتتؤي جَيبتتةجَي كردنيتتان .  كشتتتوكاَلثَيشخستتتين كتتةرتي  بةرنامةيتتةك بَيتتت بتتؤ وةي وةك لتتة ,بةرذةوةنتتدي سياستتي 
  .5 هاوردة دةكرَيت خؤراكي ئةن هةرَيمة% 01لة ئَيستاكة  بؤية هةر, سةربةخؤيي بةرهةملَيناني خؤراك لةدةستداني 

وةك . توندوتيتذي ئةجنامتدراوة دذ بتة مترؤذ و ذين تة       يجتؤر يتةندي   وة لتة كوردستتاني عَيتراق     1791لة ستاَلي  
 دذة مترؤذ  ئتةلاامي يتاندني  و , ي خؤيتان  كانناويتة  كؤض ثَيكردني كوردةكان بةَؤرةملَي لة ) وة,  (ي خاكسوتاندن سياسةتي)
 لتةناوبردني  بتووة هتؤي   , 6 ئتةناال و بتة  ناسترا كتورد  ( جينؤستايدي )قِركردني  ثرؤسةي1700ساَلي  لة وة . (طوندةكانيان  لة

ستةرةراي   . لتةن هةرَيمتة   كتورد  ئةجنامتدراوة بةرامبتةر بتة    كة يةتوندوتيذيان ولة  يةكَيكةئةمة .  كورد 101.111َياتر لة 
دا بةرامبتةر   كاردانتةوةي نيشتان   نةتةوةيةك رتووةكانئةجنومةني ئاسايشي  دا1771تةنلا لةساَلي  ,ئةو هةموو توندوتيذيانة 

(  69 هَيَلتتي) بتتةكتتة  ي ديتتاريكرد( فتتِري  دذة) ةكيناويتتةيوة , دةركتترد  900بِريتتاري وة  . كوردةكتتان نكردنيابتتة كيميابتتار
ستةربةخؤي سياستي   بةدةستتلَيناني  كاتدا بتووة دةرفتةتي    وة لةهةمان بة بؤردمانكردنيان وكؤتايي هَينا  ئةن بِريارة ,ناسراوة 

سيستتةمي   , سةرةراي ئتةن ستةربةخؤيية سياستية   بةآلن  (.و سلَيماني هةولَير,  دهؤك)ري عَيراق باكوي كانسَي ثارَيزطاهةر ة ل
 ي ناويةكان بتة مرؤذ و ئاوةدانكردنةوةبة  هَينان بة توندوتيذي دذ كؤتايي بةواتايةكي تر,  هاتةكايةوة خؤراكهاوردةكردني 

لتتةن توَيذينةوةيتتةدا روونتتي :  لتتةن ذين ةيتتةداكؤتتتاي هَينتتان نيتتة بتتة هتتةموو جتتؤرة توندوتيذيتتةك كتتة ئةجنامتتدراوة    ,تتتةنلا 
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لةاليتتةن  نوستتران ئتتةو ياستتايانةي كتتة  وة, (نتتةوت بةرامبتتةر بتتة ختتؤراك ,  (بتتاي ي) ختتؤراكي هاوكتتاري دةكةينتتةوة كتتة يتتؤن 
بةرامبةر بة جووتيتاران  ي توندوتيذي بةردةوان بوونلة  نجؤرَيكي تر,   تؤوتايبةت بة ياندني  ,  دةسةآلتداراني داطريكةرةوة

 . لةن ناويةيةدا (  كشتوكاَل و شَيوةي ذياني الدَي تَيكدانيوة 
 
 كراوة كوذ رةشةبة طشيت  كة ذين ة  1661تا  1691
 كوردستتتتتان لتتتتة بتتتتة بتتتتةردةوامي كتتتتة توندوتيذييانتتتتةي ئتتتتةن
تين رذَيمتتي هتتا لتتة,َيتتاتري خايانتتدوة   ستتاَل 51 نزيكتتةي,  ئةجنامتتدراوة

 .7 4111لتة ستاَلي   كؤتتايي شتةِري براكتوذي     تتا بتووة  بتةردةوان   ةوةبةعس
ئامتتتاجني بتتتة  , كتتتراون ئاراستتتتةي ذين تتتة  هةنتتتدَي لتتتةن توندوتيذيانتتتة  

 خةَلكةكتتةي بتتتوان  ئاستتانو ,دانيشتتتوانةكةي  كؤيتتكردني بتتةَؤرة ملَيتتي 
رؤذ بتتةرؤذ  يتتةئتتةن ثرؤستتةي توندوتيتتذي دذ بتتة ذين ة . كتتةندةستتتةمؤ ب

ختةَلكي   جَي طتؤِريين  برييت بوو لةثرؤسةكة لةسةرةتادا  . ةسةندثةرةي د
رَيكتةوتين جتةَاير    ئةمةش بة ثَيتي  . ي كؤمةآليةتيشرياَة بووة هؤي تَيكداني ئةمةش كة , كان بةرةو موجةمةعةكانطوندة

 (االراضي محررحي )ناويتةيةكي قةدةةتةكراو    كتة تَييتدا بِريتار درا   ,  نَيوان عَيراق و ئَيران لة ئيمزا كرا 1791كة لة ساَلي  
كتورد   911.111تتا   511.111 َيتاتر لتة    ةكتة ستنوري هتةردوو ووآلت   كيلتؤ متةتر لتة نَيتوان     61 بتة ثتاني   ,دياري بكرَيتت  

 .بة َؤر ثَي يؤَلكرا يان كانناوية
متايف   طتؤِريين هتؤي   بتووة  ,ةوة (اصالحي َراعتي  ) ناوي  يةند ثرؤسةيةك بة( 1791و  1791, 1710)ساآلني لة 
بةرهتتةملَيناني  يستتةربةخؤي بتتؤطرن تتي هتتةبوو َؤر كاري ةريتتةكي ئتتةن هتتةن اوة , يتتة كشتتتوكاَليةكاندا  َةويلتتة موَلكايتتةتي 

 و تتؤوَيكي بةرهتةملَينراو  هتةمو  ثَيويستتة كتة   , ي كتردة نايتاري  ي تؤوةكتان كؤكردنتةوة بِرياري ( دان حسني ص) بةآلن . خؤراك
 بتري وة كوردةكان .  وة يةك سةرياوة لة دانةوَيَلة دابةشكردنةوةي بة مةبةسيت, تَيثةرببَيت  بة ثايتةختدابربَيتة بةةداد يان 

ذيتاني   ستةر كتردة  كتاري  قتووَلي   بةَؤر  مامةَلةكردنانةجؤرة بريار و ئةن  .ةوة نة كةن بةرهةملَيناني خؤراكسةربةخؤيي  لة
 ةلتتجووتيتتار يين دابتتِربتتووة هتتؤي اليتتةكي تتترةوة  لتتة وة . كؤمةآليتتةتيانسيستتتةمي ثَيكلاتتتةي  و بةتايتتةتي , الدَي نشتتينةكان
 . بةرهةمةكةي

لتة  . ( سياستةتي ختاك ستوتاندن   ) بترييت بتوو لتة    1707وة تتا   1791لتة ستاَلي    توندوتيذيانتة سةخوي  خاَلي ئتةن  
لتةناوبردني  )  :وةك ,  لة يةك كاتدا ئةجنامدرانتوندوتيذي  يةندي , وَيران كران  يان 5111 الدَي 1411كؤي  ئةجنامدا لة

كردنتي  يتيمةنتؤ  , كؤمتةَل   بتة  توانانيشت دناوبردني  لة,  دني مةِروماآلتقِركر, لةناوبردني تؤوة رةسةنةكان , بةروبوومةكان 
بتةر   ئتةمباري تؤوةكتان لتة   بردنتي  نتاو   لتة ,  دذة مترؤذ لتة ناويتةكانيان   ( مني)ي ئةَلاامي نديان,  سةرياوة ئاوييةكانهةموو 
 كؤمتةَل اي بتةَؤرةمليَ  نتاو   بتؤ  ي دانيشتتواني الدَي كتان  ملَيت  بتةَؤرة  كؤيتي ,  دابرانتديان لةخاكةكتةيان  و   جووتيارةكان ياوي

 كة هةميشتة يتاوةِرَيي هاوكتاري    بار و دؤخَي خراونةتة  ةوَي نيشتةجَي  وكة تا ئَيستاش َؤربةيان هةر ل, (موجةمةعةكان )
  .ن  (باي ي) خؤراكي

,  اليتةن عَيراقتةوة   دواي داطريكردنتي كوةيتت لتة   , راطةيةنرا  (كةنداوي عةرةبي فارسي) جةن يكة  1771لةساَلي   
 طتةمارؤي  دووةن , يةستثاندبووي بتة ستةر كوردستتاندا     بةةتداد كتة  يةكتةن   :ي ئابووري دوو طةمارؤ كوردةكان بوونة قورباني

طةرانتةوة  بؤيتة  , ستةريلةَلدا   يختؤراك  كي ناهةمواريبارودؤخَي داماوةية نةل .لةسةر هةموو عَيراق  بوو نةتةوةيةك رتووةكان
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ستةرةراي ئتةوةي كتة بتةَؤرةملَي كؤيتيان       ناويتة كورديتةكان  َؤربتةي  دانيشتتواني  .  نايتارييةك  بتووة  كشتوكاَل كردنبةرةو 
بتةآلن لةطتةَل     . ةوة و كتاري كشتتوكاَل كردنتدا   لتةخؤ رَيكخستتن  ستةركةوتوو بتوون    ي بتاش تارادةيتةك  ثَيكرابوو لةناويتةكانيان 

دووبتارة تَيكتداني   بتووة هتؤي    (بةرامبتةر بتة ختؤراك     نتةوت ) داناني ثرؤطرامي دواتر و ,  (باي ي)طةيشتين يارمةتي خؤراكي 
 كشتتتوكاَل ئتتةوةي): كتتة  دا ثَيتتي راطةيانتتدي  4115 هتتةولَير لتتة متتان ي شةشتتي يَانكتتؤلتتة  مامؤستتتايةك .كشتتتوكاَلي  كتتةرتي

  (.ثارةية ,راق لةعَي دةكوذَيت

 
 ريكاوةلة اليةن ئةمئاشيت ي دروستكردن

 كتة  كَيشتة  بةآلن.  ثَيويست نةبووة (باي ي)خؤراكي  هاوكاريترَيت كة هةَلةية ب و,  ناهةمواري بارودؤخةكة بة هؤي
بتة   بةستوايةوة ختؤراكي   بةرنامتةي هاوكتاري   دا1771ستاَلي   بتةو جتؤرةي كتة لتة     . دايتة  يارمةتيةكتة بةخشيين يؤنيةتي لة 

هتتةمووي بتتةخؤرايي  ئةمانتة  : بتتؤ ناويتتةكة بِرَيكتتي َؤر تتؤو  هتاوردةكردني   ةو , 8 (نتتةوت بةرامبتةر بتتة ختتؤراك )ثرؤطرامتي  
 ! ي تَيدةيتَيت َيراقت دةوَلةتي عبوودجةي  %41 لةبةآلن لة راستيدا بِرة ثارةي  ,دابةش دةكرَيت بةسةر دانيشتواني ووآلتةكةدا 

رَيكختتراوة هةنتتدَي لتتة  يتتؤن  وةك بتتَي بةرامبتتةر   ختتؤراك بتتة بةخشتتيين لتتة يتتةن بتترييت,  ختتؤراكي نَيودةوَلتتةتي  هاوكتتاري
 واتتتة,  ةكتةوَيت ددةوَلتةت  لةستةر بوودجتةي   ة بةرنامةيةكت  ختؤراكي نَيودةوَلتةتي   هاوكتاري  .دةيكتةن   (NGO) ناحكوميتةكان 

 . خؤرايي دابةش دةكرَيت  بةدةدا كة  ثارةي ئةو خؤراكة يحكومةتي عَيراق
تتا  طونتدة رووخاوةكانيتان    دات بتؤ ئاوةدانكردنتةوةي   هان نتا جووتياران دارَيذراوة كة  وةيةكبةشَيبةرنامةيةكة  ئةن 

,  بتة نونتة وةردةطتري     ئةو ئاردة كة لة باي ي دابتةش دةكرَيتت   .( استسمار) ان خةنةوة بواري وةبةرهةملَينانيبجارَيكي تر 
رايي حكومتةت بتةخؤ   تتا  ؟كتِراوة   يتةند بتة   ئتاردة  وئتة  ئايتا .  باشي دةردةختات  بة ةبةرنامةيئةن  نادياريئاَلؤَ و  َؤر اليةني

ي سيستتةمي بةرهتةملَيناني   نتويَ  لَيكيئةمتة متؤديَ  .  9؟ثَيتي دةدرَيتت   بتة ختؤرايي    كتة كاتَيت    َيكِرئارد دةكَي  . كاتةددابةشي 
يتيو  ,  وةبتاَاري نَيودةوَلةتيتة  بتة   ختؤراك دةبةستتَيتةوة  ي نرخت كة , ةوة دةسةثَينرَيت هاوكاري خؤراكرَيي  لة كشتوكاَلية كة

كتة   ئتةو خةَلكتةي   بؤيتة  , سةريتاوةيةكي بةرهةملَينتةر   بَيتتة  نتا بتؤي  , تَيتدا دةكتات    يكشتتوكالَ  رؤذانةجووتيار  شوَينةي ئةو
 يتان ,  دةذمَيتري   جتةن   يتونكة بتة قوربتاني   وةردةطترن   موويةيةكو  مَيننةوةدة ةكانشار لة شئَيستا جووتيار بوونجاران 

لتة  ثتارة   ي دانيشتتواني كوردستتان   %70ئتةمرؤ نزيكتةي   ئةجنامتدا   لة.  دامةَراوةيةكي حكوميدالة  راسثَيراوةكارَيكيان ثَي 
دةبَيتت   بؤيتة ,  وة دَيتت ةنةوتت  لتة  سةريتاوةكةي  ثارةيتةش ئتةن   . وةردةطترن حكومةت 

 .  حكومةتي هةرَيمي كوردستانبة بدات  داهاتي نةوت بةشَي  لة حكومةتي عَيراق

 : بريتيتة لتة    كشتتوكالَ  لتة ستةر   يارمةتيتة  بةرنامتةي تري ئتةن  ثَيكلاتةيةكي 
NU ,) نةتةوة يةك رتووةكان يكخراورَيرَيي لة  , بِرَيكي َؤربة خؤراك  هاوردةكردني

FAO  )ي ئتتةمريكيو رَيكختتراو  (USAID  :   بريتيتتة لتتة رَيكخراوَيكتتي ئتتةمريكي بتتؤ
  Hybrid( )هجينكتراو )لَيكتدراو  لة بواري تتؤوي  , ( رَيكخستين يارمةتي بؤ ثةرةثَيدان

seeds F1 . نتاونو  رَيتي ثَيتدراوة كتة    جتؤر تتو ي طتةم     44 ئةمِرؤ تتةنلا كةواتة 
 9 بتا  لتة  تتةنلا   لتة كوردستتان  بتةآلن  .  ي عَيراقداولة كةتةلؤطي نشتيماني تؤ بكرَيت
 ثستتثؤرَيكي قتتانوني كتتة  ( .CrosbyKelly T)بتتةرَيز  . طتتةم دةكتتةن  تتتؤويجتتؤر 

                                           
8
 UNWPH, Comprehensive Food Security and Vulnerability analysis, Kurdistan Regional Statistics Office, Iraq, 2008 

ئاردةي كة لة باي ي دابةش دةكرَيت هةندَي جار جؤرةكةي بة كةَلكي نان  ئةو, كوردستان وةك دةَانني يةند جؤرَي  ئارد هةية لة  بةآلن( تَيبيين وةرطَيِر) 9
 .ةكاري بلَين  كةن دةرامةت نايارن ب بةآلن خَيزاناني, دروست كردن نايةت 



5 

 

 دَيلتة مؤو  بةرنامتة بتؤ ستةثاندني ئتةن     ياستا يةستثَينراون  هةنتدَي   كتة بةدرَيتذاي ئتةن ماوةيتة     ةوةدةكات يروون , 10 ئةمريكية
بتةآلن  , (تةَويريتي )ت دةبَيتتة ستاختةكار   بضتَينيَ  ي طتةم رةستةن  تتؤوي  هةر جوتيارَيكي عَيراقي,  لة ئَيستا بةدواوة ,ة انينوَي

بوونةتتة قوربتاني    دَيرينتةكان ئاماذة بتةوة بكرَيتت كتة جووتيتارة      ثَيويستة !ة ئاسايي ار بلَينَيتكبةبياني طةني ئةطةر تؤوي 
بتتةجمؤرة رَيزطتترت  لتتة ياستتا لتتة بتتؤ ئتتةو جووتيارانتتةي كتتة هتتةموو بةرهةمتتةكانيان لتتةناو يتتووة     : سياستتةتَيكي يةوستتَينةر 

 .هةوَلويستَيكي تر دةطةيةنَيت 
كتة بتة    18ذمتارة  قتانوني   وةك, داطريكردنتي عَيتراق   متاوةي   اليتةن ئتةمريكاوة لتة    لتة  بةسةدان قانوون داِرَيتذراون ,  بةجمؤرة

لتة خشتتةي    بتة نايتاري   نتاوي تتؤو كترا    نوستيين يتارة  بِر بة ثَيي ئةن , بة تؤو ةتايبةت كة ,11 سراوةنا (18فةرماني برَيمةر )
 ئتةن  وة, قةدةةتة دةكرَيتت    ي تتؤوي جتؤرو تتو ي تتر    شتَيوةية  بتةن  .12 يتةكان جيلان بتة ثَيتي ثَيوانتة    تؤوي نشتيماني عَيراق

 عَيتراق ئةوة دةستةيَينَيت كتة    قانوونةئةن  . كة ثَيضةوانةي ئةن ياسايةن بة لة ناوبردني هةموو ئةو تؤوانةي رَيدةدات قانونة
 لتة  كانديد بكات بؤ بوون بتة ئةنتدان  خؤي رَيي ثَي دةدات كة هةروةها , 13كردووة  (TRIPS) تي هزريموَلكايةرةياوي ياساي 

 .14 (wto) رَيكخراوي باَرطاني جيلاني
بؤئةوةيتة كتة   تةنلا  , ةتيوَلةدلةطةَل ياساكاني باَرطاني نَيو كشتوكاَلية بةشَيوةيةك كة ب وجنَيت سياسةتيئةن  ثةسةندكردني

ةو كَيَل تتة لتتة كاتَيكتتدا ئتتةن قانوونتتة تايبةتتتة بتت ,لتتة باَرطتتاني نَيودةوَلةتيتتدا  بَيتتت بةشتتدار كتتةرتي كشتتتوكاَلي عَيتتراق بتوانَيتتت
طرن  نيتة  . و باَرطاني كردن  دةرةوة بة مةبةسيت ناردنةبة برَيكي َؤر  ةهَين د بةرهةنبةرووبوون جؤر يةك  كةطةورانةي 

 ؟  سةر دانيشتوان لة ض دةرئةجنامَيكي دةبَيتئةن قانوونة 
, يةكي ثزيشتتكيانة يارةستتةركان هتتةموو ئةمانتتة  بتتةكارهَينران وةك  مةَنتتة طؤرانكاريتتة لتتة كوردستتتان و (ئاشتتيت)جتتةن  و 

كتة  ,  ياَلت ليربناوةوةي سيستةمي  هَينانة: دايشكشتوكاَل بواري لةوة , (ال الج بالصدمة(( )كردن شؤك يارةسةريةك بةرَي ةي))
 يتيو ئايتا دةتتوانني     .طةلةكتة  ( يراسيبؤماوةيةكي فةرهةن ي و) لة كاتَيكدا كة كشتوكاَل بريتية لة , بة كاآل  َيندةوةر كراوة

تتؤوي بةرووبومتةكانيان   , ي ذيانيتان  ون لة سةريتاوةي ستةرةك  بَي بةشكرا دا جووتيارةكانكاتَيك لة بكةي  سةربةخؤيبا  لة 
 . ؟  يةكانةوةةتدةوَلة رَيكخراوة نَيو ي ئةن سياسةتة بة دةستجَلةو وة
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