نرخی كورسی له ئيمپراتۆريای جيهان" ئهمهريكا"
عهلی مهحمود محهمهد
ههرە دەو همهندەكان له %0,001ی كۆمه گای ئهمهريكی ,ئهوانهی چهكی
بهخششهكانيان له  8ژمارە كهمتر نانووس ت ,بهشی زۆريان لهو ديو پهردەوە
كار دەكهن وەك لۆبی فشاری بهه ز بۆ دەرچوونی كانديدە خواستراوەكهيان ,ئهوان
بههۆی كاری بزنس و سهرقا ييانهوە نايانهو ت راستهوخۆ دەربكهون,
كهمايهتيكيشيان بهناوی گهلهوە حوكمه كهن يان رۆ ی ئۆپۆزسيۆن دەگ ڕن,
رو هكان له ن وان خۆيان ,به پ ی بهرژەوەنديهكانيان دابهش دەكهن ,بۆ ئهوەی
داواكارييهكانيان بسهپ نن و پار زگاريش له ههبووەكانيان بكهن ,تا دەزگا
حكوميهكان ﻻواز بن ,دەو همهندەكان باشتر دەتوانن پارەكانيان بۆ ئاراستهكردنی
سهرجهم دەسه تهكان بهكار به نن ,بۆ ئهوەی بڕيارەكان له بهرژەوەنديان
دەربچ ت ,ئاخر بڕيارەكان له پۆستهكان بۆ ئهوان گرنگترن.
برايانی كوك " ديڤيد و تشارلز  ,ديڤيد ئهمساڵ مرد" كه خاوەند  108مليار دۆﻻر
سهرمايهن ,دەيان سا ه كار بۆ ئهوە دەكهن دەست بهسهر سستهمی سياسی
ئهمهريكادا بگرن به هاوكاری خاوەند كۆمپانيا راستگهراكان "الديمقراگيه المعگله
فی أميركا - Jeffrey D. Sachs ".تهنانهت كاركردن بۆ هه وەشاندنهوەی ئۆباما
كير لهسهر خواستی برايانی كوك و بهخششهكهرەكانی كۆماريهكانه "الصمود
أمام انهيار أمريكا السياسی - Jeffrey D. Sachs",به تايبهتيش كۆمپانياكانی بيمه,
دەرچوون له پهيماننامهی پاريسيش له بهرژەوەندی كۆمپانياكانی وزەيه ,هاوكات
ئهوان كاريان دەكرد لهسهر كهمكردنهوەی باج  ,كانديدە كۆمارييهكان شهڕيانه
لهسهر بهدەست ه نانی متمانهيان ,لهبهر زيرەكی و خۆشهويستيان نا ,به كه لهبهر
قورسايی گيرفانيان" النموژج ا ميركی«..هل بدأ فی التصدع؟-تشارلز بلو ".
ترامپ كاتی خۆی بهخششی جيمی كارتهر و ريگانی هاوكات پ كهوە دەكرد ,ئهمه
تايبهتمهندی زۆر ك له دەو همهندەكانه ,ﻻی ئهو ك بيباتهوە تا له گه ی ر ك
بكهو ت ,له رابردوودا  6جار بهخششی هه مهتی هه بژاردنی هيﻼری كلنتۆنی
كردووە ,دوايی له هه مهتی هه بژاردنی رابردوو ه رشی توندی دەكردە سهری,
چونكه ﻻی ئهو سياسهت كاسبييه,ئهخﻼق و رابردوو به عانهيهك ,وەك مينبهری
مهزادكردن ,ترامپ كه دەستيكرد به پيتاك كۆكردنهوە ,راچ تهی نان خوادنی
ئ وارە له ميوانخانهكهی گهيشته  35ههزار دۆﻻر ,ئهوشی 100ههزار دۆﻻر پيتاك
بدات دەب ته بهخشهری شايسته ,دواتر به سانايی دەيبين ت .دوای گهيشتنی به
دەسه ت ,يانهی ترەمپ نرخی ئابونم نتی گۆ فی كردە  200ههزار دۆﻻر"

الشعبويه والفساد -روبی ميلی " ,به ههموو پ وەر ك رونه كه ئهوەی ترامپ
دەيكات له بڕی ديموكراسی كل پتۆكراسييه ,واته دەسه تی سياسی بهكار دەه ن ت
بۆ بهدەست ه نانی سهروەت و سامان.
والتهر شوب بهڕ وەبهری بيرۆی رەوشتی حكومهتی ئهمهريكی له 19ی تهموزی
 2017دەستی لهكار ك شايهوە وەك ناڕەزايهتيهك له ههمبهر ترامپ كه
بهرژەوەندی كهسی و حكومهتی ت كهڵ كردوو پ شتر ئۆباماش سهرۆكی پ شوی
ئهمهريكا جاين هارتلی كردە سهفيری و تهكهی له فهرەنسا وەك پاداشت ك كه خۆی
و پياوەكهی نيومليۆن دۆﻻر كۆمهكيان بۆ هه مهتی هه بژاردنهكهی كۆكردبوەوە,
هيچ ناڕونيهك نهماوە لهوەی دەسه تی سياسی نو نهرايهتی تهواوی كۆمپانيا
گهورەكان دەكهن له ئهمهريكا ,ياسای كهمكردنهەی باج لهو روانگهيهوەيه ,كه
ساڵ له دوای ساڵ هه بژاردن دوای هه بژاردن روو له نش و له داكشاندايه ,تا
ترامپ له  %35ەوە دايگرت بۆ  ,%21مليارد رەكان دافوس ترەمپيان له
ههنگاوە ئابووريهكانی خۆشه و ت  ,به م گهمژەيی و راگوڕينی و سياسهتی
ئابووری نهتهوەيی ئهويان به دڵ نييه.
زانای سياسهت مارتن جيلنز له زانكۆی برينستۆن و بنيامين بيجج له زانكۆی
نۆرس وينسترن پ يان وايه ديموكراسيهتی ئهمهريكی له پ ناو %1ی ههرە
دەو همهندەكانی كۆمه گا كاردەكات  ,لهبهر ئهوە ديموكراتی ئهمهريكی ئهوەی
پهسهندە "عدم المساواە فی أميركا-تاريخ النشر :الجمعه 16ديسمبر - 2016مات
أوبراين :محرر الشۆون اﻻقتصاديه فی مدونه »وونكبلوج« " ,واتا له بری
ديموكراسی بلۆتۆكراسييه.
22پهرلهمانتاری پارتی كۆماری داوايان كرد ئهمهريكا له پهيماننامهی پاريس
ی ژينگه بكش نهوە ,كه ههموويان بهخششيان بۆ هه مهتی هه بژاردن له
پيشهسازی نهوت و غازەوە وەرگرتبوو ,به تايبهتيش له براكانی كوكشهوە ,ياخود
ناڕاستهوخۆ له ر كخراوە س بهرەكانيانهوە ,له هه بژاردنی كۆنگر سی ئهمهريكا
%88ی بهخششهكانی پيشهسازی نهوت و گاز بۆ كۆمارييهكان رۆيشت ,پارتی
كۆماری بۆته پارتی و رانكردنی ژينگه ,كۆمارييهكان %97ی كۆمهكی
پيشهسازی خه وزيان بۆ دەچ ت  %88 ,ی پيشهسازی نهوت و گاز ,كه نرخی
نهوت له بازاڕەكانی جيهان دابهزی ترامپ هاوكار بوو بۆ ر كهوتنی ئۆپۆ ك,
چونكه پهيوەندی به كارت لهكانی نهوتهوە ههيه ,به تايبهتيش ئهوانهی تكساس كه
وﻻيهتهكهيان  38نو نهری له  538نو نهرەكهی هه بژ رەری سهرۆك كۆماردا
ههيه.

ترامپ گوايه بۆ دۆزينهوەی ههلی كار بۆ هاوو تيان پشتيوانی كهرتی نهوت دە,
كه كهرتی بهرههم ه نانی نهوت تهنها  150ههزار كارمهندی ههيه ,كه %0,1ی
كۆی ه زی كاری ئهمهريكايه,به م هۆكار ئهوەيه ئهم كهرته %88يان وەك
ئاماژەمان پ دا بهخشش و پشتيوانی دارايی دەدەنه كۆمارييهكان ,وە چاويشی له
كورسيهكانی تهكساس و ناوچهی بهرههم ه نانی نهوتی بهردينه.
بهرامبهر بهو پشتيوانيانه له پارتهكهی ,ترامپ وايكرد كۆمپانياكانی خه وز و
نهوت و گاز بهرپرس بن له دانانی سياسهتی ژينگهی و ت ,كۆمپانياكانی دەرمان
كهرتی تهندروستی و دانانی نرخ لهسهر دەرمانهكان ,و گروپی كۆمپانياكانی چهك
له وەزارەتی بهرگری و  ,وە بانكه وەبهره نهكان با دەست بن له وڵ ستريت ,
وە كارت لهكانی كشتوكاڵ هژمۆنيايان ههب ت بهسهر زەوی كشتوكا ييهكانی
و تهوە ,واتا بهرخی سپارت به گورگ.
كۆمه هی نيشتمانی چهك ,كه كۆمپانياكانی چهكسازی و بازرگانانی چهك دايان
مهزراندووە ,تهموينی هه مهتی هه بژاردنی سهرۆكهكان و سياسيهكان به
سهخاوەتهوە دەكات ,لهوانه ترامپ,ههڕەشهيان لهوانه كرد ,كه داوای
قهدەغهكردنی هه گرتنی چهك دەكهن ,بهوەی له هه بژاردنی داهاتوو تۆ هی
خۆيانيان ل دەكهنهوە ,له ر گای بهخشينی بهخشش به نهيارەكانيان.
له سا ی  1791ەوە به پ ی مادەی دووەمی دەستوری ئهمهريكی ر گای دراوە به
هه گرتنی ئازادانهی چهك ,بههۆی ئهوەی ميلشيا چهكدارەكان رۆ ی گرنگيان گ ڕا
دژ بهريتانيا له جهنگدا,كۆمپاتياكانی چهكی ئهمهريكيش بهخششی زۆری
سياسييهكانی ئهمهريكا دەكهن به تايبهت كۆماريهكان ,بۆ ئهوەی ئهو بهندە
دەستكاری نهكر ت ,و ت ههر تيكساسهكهی فليمه كابۆييهكان ب ت .
له ماوەی  6سا ی ن وان  1997بۆ  , 2003ر كخراوەكانی پشتيوانی له هه گرتنی
چهك  6جار زياتری دژبهرانيان پارەيان خهرجكردووە ,بۆ ر گا گرتن له ئهگهری
ههر گۆڕانكارييهك ,به تايبهت دوای ههر كارەسات كی دڵ تهز ن ملمﻼن كان
توندترەوە دەبن ,نيوەی چهكی تاكه كهسی جيهان له ئهمهريكايه ,دوانزە جار زياتر
له ر ژەی جيهانی ,سا نه زياتر له  33000كهسی سڤيل قوربانی چهك هه گرتنن
لهم و ته  ,به م بههۆی پارەوە ناتوانر ت و ت لهم كارەساته دەرباز بكر ت ,له
ر گای هه بژاردنهوە لغاوی گۆڕانكاری كراوە.

ترەمپ له بهر ئهوەی پشتيوانی كۆمپانيای ئهمازۆنه ,بۆيه پشتگيری دارايی
رزگاركردنی بيرۆی پۆستی ئهمهريكی ناكات كه خاوەندی 600ههزار كارمهندە
.
جيف بيزۆس خاوەنی ئهمازۆن دوای ئهوەی واشنتۆن پۆستی كڕی ,ئ ستا له ههو ی
كڕينی سی ئ ن ئ ن يشدايه ,چونكه پ به پ ی سهركهوتنی سهرمايهكهی كه له
 200مليار دۆﻻر له سهركهوتن و دابهزيندايه پ ويستی به كهنا ی راگهيانديش
ههيه وەك پار زەری سامانهكهی ,كهواته دەب ت له داهاتوودا زياتر ملكهچی
خواستهكانی ببن .
پارتی كۆماری پارت كی ئاينی و يانهی گهورە دەو همهندو مليارد رەكانه ,بههۆی
كۆمهكی دەو همهندەكانهوە له كامپينی هه بژاردنی ترەمپ حكومهتی ترامپ
دەو همهندترين كابينهيه له م ژوودا ,ترامپ رايگهياند بۆ پۆسته ئابووريهكان
كهسی دەو همهندم دەو ت.
تهنانهت دادگای با ی ئهمهريكاش كانديدەكانی له ﻻيهن كۆمه هی فيدرا ييهوە
هه دەسهنگ نر ن  ,ئهويش له ژ ر چاود ری كۆمپانياكاندايه ,ئهمی كونی باريتی
زوو دانا  ,چونكه پهيوەندی به هه بژاردن و ژينگهو بيمهی تهندروستييهوە ههيه,
ئهوانيش سهر كيان ههيهو ههزار سهودا ,وەك ههزار سهرە ,ههر يهكهی
بهرژەوەنديهكيان به جۆر ك له كارتلهكانهوە بهستراوەتهوە ,ئهو لوغمهيان بۆ ر گا
گرتن له گۆڕانكاری چاند.
ديموكراتهكانيش له روی پشتيوانی مليارد رەكانهوە باخهڵ گهرمن ,به وتهی
ب رنهر ساندەرز بايدن  44مليارد ر و بوتينجادج  39مليارد ر پشتيوانيان ل يان
دەكرد  ,له هه مهتی بهرايی هه بژاردن لهناو ديموكراتهكان ,هاوكات  30كانديدی
دەزگای ههوا گری و  15مليۆن ر له ليستی ديموكراتهكان ههيه بۆ كۆنگر س و
ئهنجومهنی پيران.
بهو هۆيانهوەو كۆمه كی ديش كه ل رە ئاماژەيان پ دەدەين%44 ,ی هاوو تيان
پ يان وايه گهندە ی له كۆشی سپيدايه %8 ,زياتر له ئهنجومهنی پيران ,واتا
%36ی هاو تيان پ يان وايه ئهنجومهنی پيران گهندە هو بڕيارەكانی له خزمهت
ۆڵ ستريته ,ئهمهو به پ ی راپرسی دەزگای ب وی ئهمهريكی كه سا ی 2015
ئهنجامدراوە %80ی هاوو تيان متمانهيان به حكومهتی فيدرا ی نييه ,ههر
ئهمهشه وا دەكات دەسه ته سياسييهكان له  20و ته بهه زەكهی جيهان بهرەو
ناسهقامگيری بچ ت.

ت چووی هه بژاردنهكانی ئهمهريكا

جۆن كهنهدی تهنها  72ههزار دۆﻻری له بانگهشهی هه بژاردنی سهرۆكايهتی
خۆی له سا ی  1960خهرج كرد ,كه به نرخی ئ ستا  575ههزار دۆﻻری
دەكرد,كهچی ركابهرەكهی هۆبرت هامفهری هاواری ل هه ستاو وتی "ئهمه
زۆرترين خهرجييه له م ژووی هه بژاردنهكانی ئهمهريكا" ,به م كهنهدی وە می
دايهوە كه هه مهتی هه بژاردنی ئ زينهاوەر له سا ی 1952دا بڕی  2,5مليۆن
دۆﻻری خهرج كردووە ,كه به نرخی ئ ستا دەيكردە  20مليۆن دۆﻻر .
ت چووی هه بژاردنهكان ئهمهريكا له سا ی  2004تهنها  700مليۆن دۆﻻر بووە,
له سا ی  2008بووە مليار ك دۆﻻر  ,له سا ی  2012گهيشته  2مليار دۆﻻر ,
له  2016گهيشته  6,6مليار دۆﻻر بووە  ,به م بۆ سا ی  2020بهرز بۆتهوە
بۆ  14مليار دۆﻻر  3 ,مليار دۆﻻر زياتر له ت چووی هه بژاردنهكانی هيندستان,
هه بژاردنی هيندستان له دوای ئهمهريكا دووەم ت چووی ههيه له جيهاندا ,بههۆی
شهڕی كارتلهكان بۆ بهدەسته نانی كورسی ,ت چوی نزيك  5مليار دۆﻻر بوو3 ,
جار زياتر له هه بژاردنی سا ی  2009ی ههمان و ت ,ل دوا هه بژاردنی
ئهمهريكا له سا ی  7 , 2016ملياردۆﻻری ت چوو كه تيايدا ترەمپ بوو به سهرۆك
كۆمار.
تهنها كورسی سهرۆك كۆماری له هه بژاردنی سا ی  2016ەدا ,بڕی  2,4مليار
دۆﻻری ت چوو ,هه بژاردنی كۆنگر س و س يهكی ئهنجومهنی پيرانيش 4,2
مليار دۆﻻر ت چويان بووە له هه بژاردنی  2016دا ,به م لهم خوله نرخی بۆ
 6,6مليار دۆﻻر بهرز بۆتهوە ,دووەكهی تريش بۆ زياتر له  7مليار دۆﻻر ,ر گای
كۆشكی سپی له جياتی فهرشی سوور به دۆﻻر راخراوە ,تا مانگی پ شوو بايدن
 938مليۆن دۆﻻر و  ,ترامپيش  596مليۆن دۆﻻر كۆمهكی سپيان كۆكردبوەوە,
رەشهكانيش وەك لهناوەكهی ديارە سهرچاوەو بڕەكهی له تاريكيدا ونه.
تا ئ ستاش له كۆی هه بژاردنهكانی خولهكه ,به سهرۆك و ج گرەكانيان و 435
كورسی كۆنگر س و 33ی ئهنجومهنی پيران ديموكراتهكان  5,5مليار دۆﻻر و
كۆمارييهكانيش  3,8مليار دۆﻻريان خهرج كردووە.

تا 10ی مانگی سهپتهمبهر كۆی گشتی  5مليار دۆﻻر كۆمهك كۆكراوەتهوە  ,له
سا ی  2002تهنها  2مليار بووە له سا ی  2014بهرز بۆتهوە بۆ  3,67مليار
دۆﻻر .
ساڵ له دوای ساڵ نرخی كورسييه ز ڕينهكان زياد دەكات ,دەب ت بۆ خولی
داهاتوو ,نرخی ئهم كورسييه چۆن بچ ت به ئاسمانا؟ .

بهخشش و پارە تاريكهكان
وەك لهسهرەوە ئاماژەمان پ دا ,پهيوەندييهكی ئۆرگانی له ن وان كورسی سهرۆك
و ئۆليگارشيهكاندا ههيه ,تهواو كهری يهكترن ,دەو هت له بهرژەوەندی ئهوان به
نانۆميتهريش دور ناكهو تهوە .
بهرامبهر به بهخششهكانيان ,پۆست ,ل بوردن له باج و گومرگ ,گۆمرگ خستنه
سهر كا ی ركابهرەكانيان ,ياساغكردنی هاوردە كردنی كا ی ركابهر,
وەرگرتنی كۆنتراكت لهناو خۆو دەرەوە  ...هتد ,پاداشتيانه ,ئهمه وايكردووە
بوتر ت ديموكراسی ئهمهريكی مهزادخانهی ۆڵ ستريته.
بۆ كهمكردنهوەی رۆ ی دەو همهندەكان له دياريكردنی سهرۆك ,كه وەك بوكه
شوشهی دەستی بهخششهكانی وايه  ,سهرۆكی ئهمهريكا تيۆدۆر رۆزف د له سا ی
 1907داوای كرد بودجه بۆ هه بژاردنهكان له ﻻيهن حكومهتهوە دياری بكر ت
تا كۆتايی بهم پارە زۆر كۆكردنهوەيه به نريت ,هاوكات رۆزفۆ ت داوای كرد
بهخششی كۆمپانياكان قهدەغه بكر ت"اﻻنتخابات وترشيد التمويل-تاريخ النشر:
الپﻼپاو  31مارس  ."2015ئهمهريكا نهك دوای  113ساڵ ويستی رۆزف دی
ج بهج نهكرد ,بگرە دادگای با ی ئهمهريكی له سا ی  2010بڕياری هاوو تيان
يهكگرتووين يدا ,كه ﻻنی زۆری بهخششی هه گرت و ب سنوری كرد له بهردەم
مليارد رەكان بۆ ئهوەی ئازادانه دەستبخهنه ناو هه بژاردنهكان ,ئهمهش له خزمهت
دوبراكهی كۆكش بوو" david-h-koch, charles-d-koch",كه  400مليۆن
دۆﻻريان بهخشش دا بۆ ئهوەی ئۆباما دەرنهچ تهوە له سا ی  ,2012برايانی كۆكش
بڕياريان داوە بۆ هه بژاردنی داهاتوو  1مليار دۆﻻر خهرج بكهن .
ههرچهندە يهك ك له خواستهكانی با ی پ شكهوتنخوازو ليبرا ی ناو ديموكراتهكان
شۆرشی سياسييه له و ت ,يهك ك له خا ه زەق له پ شينهكانی ئهم شۆڕشه
هه بژاردن و پارەی هه بژاردنهكان و سهرچاوەی داهاتی پرۆسهی بانگهشهی

هه بژاردنه ,وەل پ ی ناچ ت لهبهرامبهر كارتلهكانی پارە سهركهوتوو بن ,له
كات كدا خودی ديموكراتهكانيش سودمهن كی پرۆسهكهن.
كه هه بژاردن د ته پ شهوە ,كۆمپانياكانی راگهياندن و ريكﻼم جهژنيانه  ,كهنا ه
ناخۆييهكان زۆرترين پارە دەبهنهوە ,نزيك  %47پارەی بانگهشهی هه بژاردنيان
بهردەكهو ت %16,5 ,يش بۆ ريكﻼمی ههمان ئهو كهنا نهيه%21 ,يش بۆ
تۆڕی كۆمه يهتی%12 ,بۆ كهنا ی سهرانسهری كاب هكان %5 ,يش بۆ راديۆكان
دەڕوات ,ئهم پارانه %40يان خه كانی نهناسراو و ب تارمايی دەيدەن,
سهرچاوەيان ديار نييه.
ياسای ئهمهريكی ياساغی كردووە كانديدانی پله گشتيهكان كۆمهك له ﻻيهن و
كهسی بيانی وەربگرن ,ب گانهكه تهنانهت دانيشتووی ئهمهريكاش ب ت و مافی
مانهوەيان ههب ت ,ئهوانهی ناسنامهی ئهمهريكايان نييه ناتوانن بهخشش بكهن
بۆ هه مهتی هه بژاردنی سهرتاسهری و ههر می 9 ,دادوەری با ی و ت مافی
بهخششی بۆ دو كر كاری ب گانه كهمافی مانهوەی كاتيان ههبوو رەتكردەوە.
كهچی به پ ی OpenSecrets.orgله سا ی  2016دا  178مليۆن دۆﻻر پارەی
بيانی هاتۆته ناو هه مهتی هه بژاردنهوە  ,وەك ئهوەی زانرا ب ت  ,كهچی ئهمهريكا
ئهم ياسايهی دەركردووە ,خۆی يهكهم و ته كۆمهكی نۆكهرانی دەكات له
جيهاندا ,ئهمهريكاو يهك تی سۆڤيهت و روسيای ئ ستا گﻼونهته  117هه بژاردنی
و تانهوە%69 ,ی ئهمهريكا ئهنجامی داون ,هه بژاردنی ئيتا يا له سا ی ,1948
يهكهم چاﻻكی سيای ئهمهريكا بوو لهو بوارەدا ,مليۆنان دۆﻻری خهرجكرد بۆ
ئهوەی شيوعيهكان نهگهنه دەسه ت كه حيزبی يهكهمی و ت بوون ,له سا ی
 2005جۆرج بۆش له يهكهم هه بژاردنی پهرلهمانی ع راق و دواتريش ئۆباما
له هه بژاردنهكانی دواتری ع راق ويستيان ههبوو ,دەست له هه بژاردنهكان
وەردەن ,گوايه دواتر ئهنجاميان نهداوە ,دوارۆژ دەردەكهو ت.
ههرچهندە له  22وﻻيهتی ئهمهريكا ياساغ كراوە كۆمپانياكان بهشداری له
بهخششی هه بژاردنهكان بكهن ,وە له 39وﻻيهتی ئهمهريكا ئاست ك دياريكراوە بۆ
پيتاكی تاك ,به م قازانجی پشكيان بۆ دەچ ت له ﻻيهن كۆمپانياكانهوە ب ئهوەی
خاوەن پشكيش بن ,سنوريشی ديارينهكراوە ,وەك ف ك" أپرياو المشهد السياسی
ا ميركی -تشيسون لی ودانييل وينر" ,ئهمه و ڕای ئهوەی كات ك خاوەند
كۆمپانياكان د نه ناو هه مهتهكهوە ,لهبهر ئهوەی ﻻنی زۆری خهرجی
ديارينهكراوە ,به كهيفی خۆيان ترۆمپای پارەكانيان دەڕ ژنه ناو هه مهتهكهوە ,له
هه مهتی هه بژاردنی ناوخۆيی ديموكراتهكان مايكل بلۆمب رگ لهماوەی س

مانگدا مليار ك و تۆم ست ر  270مليۆن دۆﻻريان خهرج كرد ,ههرچهنديشه زوو
دۆڕان له كانديكردنيان بۆ پۆستی سهرەك كۆماری لهسهر پارتی ديموكرات.
له  5سا ی رابردوو ليژنهی سۆپهر باكس  5مليار دۆﻻری كۆكردۆتهوە,
بهش كی سهرچاوەكهی ديار نييه ,پارەی تاريكييه " أپرياو المشهد السياسی
ا ميركی -تشيسون لی ودانييل وينر"  ,بهش ك لهو پارانه له بانگهشهی هه بژاردن
بهكار دەه نر ن ,پارەی نه نی و پارەی رەشن ,تهنانهت داوای سهرچاوەی پارەی
بهخششهكان له ر كخراوەكانی كۆمه گای مهدەنی ناكر ت  ,سهير كهن تهنها
ر كخراوی "  " Center for Responsive Politicsله ن وان نۆڤهمبهری
 2011بۆ ديسهمبهری  2014بڕی  323,936,500دۆﻻری رەشيان خستۆته
ناو هه مهتی هه بژاردنهوە ,كه سهرچاوەكهی ب دايك و باوك بووە ,تهنها لهم
هه بژاردنه  215مليۆن دۆﻻری رەش تا چهند مانگ ك لهمهوپيًش ئهوەی
زانراوە خراوەته ناو هه مهتی هه بژاردنهوە ,پارەی رەشی ب دايك و باوك
ههموو ئهگهرەكانی له بهردەمدايه ,له پارەی رەش  ,پارەی ۆڵ ستريت ,پارەی
بيانی .
نهك تهنها دەرەوەی نو نهری دوو پارتهكه ,ئهستهمه بگهنه ئهم  537كورسييه كه
شهڕی لهسهرە ,بگرە ژنانی ناو دوو پارتهكهش ,ر ژەيان زۆر له خوارە ,زۆر
كهمتر له و تانی ئهفريقاو ئهمهريكای ﻻتين و تهنانهت ع راق و كوردستانيش ,
ژنانی ئهمهريكا  %19,3203كۆنگر س  103 ,كهس وە ئهنجومهنی پيرانيش
% 23پ دەه نن ,بههۆی ئهوەی ك شهی كۆمهك و پيتاكيان ههيه ,بهخششهرەكان
كهمتر پيتاكيان پ دەدەن.
بم ش وەيه بهشداری له هه بژاردنی ئهمهريكا ,به گيرفانی بهتا هوەو له دەرەوەی
كهرو فيلهكه ,وەك خۆ هه دانه له ك و كی ههزار به ههزارەوە بۆ قو يی.

