پڕۆژهی توێژینهوه جیهانییهكان بهشی ()3
بازرگانیی ه نایاسایی و قهدهغهكراوهكان و بهكااڵكردنی مرۆڤ

ئهم بهشهی توێژینهوه جیهانییهكان پێكهاتوو ه لهم توێژینهوانه:
 .1بازرگانیكردن به ژنان
 .2بازرگانیكردن به مندااڵن
 .3بازرگانیكردن ب ه مادد ه هۆشبهرهكان
 .4بازرگانیکردن بە چهك
 .5بازرگانیکردن بە ئاڵتوون
 .6بازرگانیكردن ب ه ئهندامانی جهستهی مرۆڤ
 .7بازرگانیكردن ب ه دهرمان
 .8بازرگانیكردن ب ه ئاسهوار
م
 .9بازرگانیكردن به یۆرانیۆ 
 .10بازرگانی سپیكردنهوهی پاره
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پڕۆژهی توێژینهوه جیهانییهكان بۆچی؟
پڕۆژهی توێژینهو ه جیهانییهكان یهكێك ه ل ه پڕۆژهكانی دهزگای ئایدیا
بۆ فكرو لێكۆڵینهوه ،كۆمهڵهی سێیهمی توێژینهوهكانی ل ه ئایندهیهكی
نزیكدا باڵودهكاتهوه ،ك ه ب ه شێوهیهكی وردو ڕۆچوونی ئهكادیمیان ه
ن گۆڕانگاریی ه نێودهوڵهتییهكان و چهند دیارد ه و
گرنگی به دیارتری 
سیمایهكی جیهانی دهدات ،ك ه ئهمڕۆ بوونهت ه مهترسی و دهردێكی
كوشندهی كۆمهڵگهكان ل ه نموونهی بازرگانیكردن ب ه ژنان ،مندااڵن،
مادد ه هۆشبهرهكان و چهك ب ه شێوهیهكی گشتی ،ك ه لهسهر ئاستی
لۆكاڵی ،ههرێمی و نێودهوڵهتی به شێوهیهكی نامهشروع و نایاسایی
لهالیهن چهندین تۆڕ و باند و مافیای مهترسیدار و دهستڕۆیشتووهو ه
بهڕێو ه دهبرێت ب ه مهبهستی بهدهستهێنانی قازانج و دهستكهوتی ماددی
زۆر قهبهو بێئهنداز ،ك ه سااڵن ه ب ه دهیان ملیار دۆالر مهدهزهند ه دهكرێت
و دهچێت ه گیرفانی چهند كهسێكی دیاریكراوهوه ،ك ه یاری ب ه چارهنوس و
ژیانی مرۆڤ ه بێدهرهتانهكانهو ه دهكهن ،جگ ه لهوهی ئهم كاران ه ل ه الیهك
ب ه تاوان و دیارترین پێشێلكاری بهرامبهر مافهكانی مرۆڤ ه و لهالیهن
كۆمهڵگهی نێودهوڵهتی و ڕێكخراو ه داكۆكیكارهكان ل ه مافهكانی مرۆڤ
ب ه تووندی سهركۆن ه دهكرێت ،ل ه الیهكی تریشهو ه ب ه جددی و لێبڕاوان ه
ههوڵی بنبڕكردنی ئهم جۆر ه بازرگانی ه قهدهغهكراوان ه دهدرێت.
ی دهگرێتهخۆ ،ك ه ب ه
ئهم پرۆژهی ه چهند توێژینهوهیهكی ورد و ئهكادیم 
شێوهیهكی تێروتهسهل پێناسهی بازرگانیی ه قهدهغهكراو و نایاساییهكان
دهكــات ،لهگهڵ خستنهڕووی هۆكارهكان و پاڵنهرهكان و لێكهوت ه
نێگهتیڤهكان ل ه بارهی مرۆیی و كۆمهاڵیهتی و كولتووری و ئابوورییهوه،
جگ ه ل ه خستنهڕووی داتاو ئامار ه ڕهسمییهكانی تایبهت به ههر جۆر ه
بازرگانیهكی قهدهغهكراو و نایاسایی لهسهر ئاستی نێودهوڵهتی.

ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018

بازرگانیی سپیكردنەوەی پارە

تاوانــی ســپیكردنەوەی پــارە Money Laundering
یەكێكــە لــە دیارتریــن تاوانــە ئابوورییەكان ـی ســەردەم و
پەیوەســتە بــە تاوانــی ڕێكخ ـراو  ،Organized Crimeبــە
تایبەتییــش تاوانــە تیرۆریســتییەكان و بــە قاچاخربدنــی
چــەك و مــاددەی هۆشــبەر و گەندەڵیــی سیاســی و
بازرگانیكــردن بــە مــرۆڤ و چەندیــن تاوانــی تریــش.
دیــاردەی ســپیكردنەوەی پــارە یەكێكــە لــە قەدەغەك ـراوە
یاســایییەكان ،بــەو پێیــەی كۆدەنگییەكــی نێودەوڵەتــی
هەیــە لــە ســەر قەدەغەكردنــی ئــەو دیاردەیــە و
بەرەنگاربوونــەوەی بــە هەمــوو شــێواز و ڕێگایــەك،
ئەمەیــش وای كــردووە ئەنجامدەرانــی ســپیكردنەوەی
پــارە ،فاكتــەر و شــێوازی پێشــكەوتووتر و تەكنەلۆژیــای
بــااڵ بــەكار بهێنــن بــۆ پەردەپۆشــكردن و شــاردنەوەی
ســەرچاوەی ئــەو پارانــە ،هەروەهــا سەرلێشــێواندنی
یاســا بــە ڕێگــەی دروســتكردنی تــۆڕی ئاڵــۆز و تێكئــااڵو
لــە ڕێكخســن و ڕێكارەكانــی ئەنجامدانــی ئــەو تاوانــە،
هــاوكات یەكجــار نهێنییــش ،كــە زۆر ئەســتەمە بــە ئاســانی
بدۆزرێنــەوە.
ئــەو تاوانــە ،یەكێكــە لــە تاوانــە هــەرە ســەردەمییەكان،
كــە ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ قەبارەكــەی زیاتــر و گەورەتــر
دەبێــت ،ســەرباری ئــەو هەمــوو هەوڵــە ناوخۆیــی و
ئیقلیمــی و نێودەوڵەتییانــەی دەدرێــن بــۆ ڕێگەگرتــن لــە
تەشــەنەكردنی و باڵوبوونــەوەی ،چونكــە ڕەگەزەكانــی ئەو
تاوانــە زۆربــەی جــار لــە زیاتــر لــە دەوڵەتێكــدا دابــەش
دەبــن ،بۆیــە مەترســی و دەرهاویشتەكانیشــی تــا دێــت
فراوانــر دەبــن .لــە كاتــی ئێســتا زۆر لێهاتوانــە هێــڵ و
تــۆڕە تاوانبارییــەكان ،ئابووریــی جیهانــی خنکانــدوە ،بۆیــە
كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی هاتوەتــە ئــەو بڕوایەی ،پێویســتە
هەوڵــەكان چڕتــر بكرێنــەوە بــۆ بنبڕكردنــی ئــەو دیاردەیــە
و دۆزینــەوەی فاكتــەری زیاتــر و ڕێگەچــارەی زانســتییانە
تــر بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی تاوانــی ســپیكردنەوەی پــارە.
تاوانــی ســپیكردنەوەی پــارە لەمــڕۆدا بوەتــە دیاردەیەكــی
مەترســیدار و هەڕەشــە لــە ســەقامگیریی ئابووریــی

واڵتــان دەكات لــە ســەر ئاســتی جیهانــی و پەیوەســتە
بــە چاالكییــە نایاســایییەكان .ئــەو پرۆســە گوماناوییانــە
داهاتێكــی یەكجــار زەبەالحیــان هەیــە و كاریگەرییەكــی
سەلبییشــیان بــۆ ســەر ئابووریــی ناوخۆیــی و جیهانــی
دروســت كــردوە.
ئامانــج لــە ســپیكردنەوەی پــاره ،شــاردنەوەی ســەرچاوەی
ئــەو پــارە پیســەیە و كارپێكردنیەتــی وەك ئــەوەی
وەبەرهێنانێكــی یاســایی بێــت ،بۆیــە ئــەو چاالكییــە
شــاراوە تاوانكارییــە ،ســەرچاوەی ئــەو پــارە پیســەیە ،كــە
خاوەنەكانیــان هەوڵــی پێدانــی ســیفەتێكی یاســایی بــۆ
دەدەن بــە ڕێگــەی پرۆســەكانی ســپیكردنەوەی پــارە.
زۆربــەی جاریــش تاوانبــاران خۆیــان لــە بــازاڕە تــازە
پێگەییشــتوەكان حەشــار دەدەن ،ئــەو بازاڕنــەی هــەوڵ
دەدەن دەرگای بازاڕەكانیــان وااڵ بكــەن لــە بــەردەم
ســەرمایەداریی بیانــی ،بۆیــە ئــەو تاوانــە مەترســییەكی زۆر
بــۆ ســەر ئابووری ی نیشــتیامنی و ســەقامگیریی سیســتەمی
دارایــی نێودەوڵەتــی دروســت دەكات.
تاوانــی ســپیكردنەوەی پــارە بــە ســێ قۆنــاغ جێبەجــێ
دەكرێــت:
 .1دەســتەبەركردنی پــارەی نایاســایی بــە ڕێگــەی
دابەشــكردنی مــاددەی هۆشــبەر و فرۆشــتنی ،یــان هــەر
ســەرچاوەیەكی قەدەغەكــراو.
 .2بریتییــە لــە ڕادەســتكردنی ئــەو پارەیــە بــۆ مافیاكانــی
ســپیكردنەوەی پــارە و حەواڵەكردنــی بــۆ دەرەوەی ئــەو
واڵتــەی تاوانەكــەی تێــدا ئەنجــام دەدرێــت ،یــان پرۆســەی
ســپیكردنەوەكە دەكەوێتــە خــودی دەوڵەتەكــە بــە ڕێگــەی
تێكەاڵوبــوون و ئاوێتەبــوون بــە چاالكیــی ڕێگەپێــدراو
كارپێكردنــی پــارە لــە نــاو ئــەو واڵتــە.
 .3بریتییــە لــە گواســتنەوەی ئــەو پارەیە بــۆ دەرەوەی واڵت
بــە ڕێگــەی كەناڵــە نێودەوڵەتییــەكان بــە حەواڵەكردنــی
بــە شــێوەی بەرقیــە ،یــان ئاڵوگــۆڕ ،یــان بەقاچاخــردن ،یــان
هــەر ڕێگەیەكــی تــری گواســتنەوەی ئــەو پارەیــە.
ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا ،لــە هەمــوو
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خشتەی ( - )1قەبارەی سااڵنەی پارە سپیكراوەكان لە هەنذێك دەوڵەتی بژارده

ناوی دەوڵەت

بڕی پارە /بە ملیار دۆالر

سویسرا

543

ناوچەی كاریبی

543

لۆكسەمبۆرگ

535

ئەمەریكا

533

دوورگەكانی بەهاما

133

كۆی گشتی

1441

سەرچاوە :زوهێر سەعیذ ڕوبەیعی – سپیكردنەوەی پارە ،ئیماراتی عەرەبی

كۆی ئەو خەرجییانەی حكومەتی ئەمەریكا بەهۆی تاوانی سپیكردنەوە پارەوە دەیانخاتە ئەستۆى
ژ

جۆری ڕێكارەكانی حكوومەت

خەرجییەكان بە ملیار دۆالر

1

بەگژداچوونەوەی تاوانەكانی بازاڕی كار

121

2

قەرەبووكردنەوەی كااڵ و كەلوپەلە دزراوەكان

61

3

بەگژداچوونەوەی بازرگانیی ماددە هۆشبەرەكان

41

4

ڕووداوەكانی ئوتومبێل بە هۆی مەیخواردنەوەوە

111

5

پارێسگاریكردنی تاكەكەسی

64

واڵتانــی زیاتــر گرنگــی بــە بەرەنگاربوونــەوەی پرۆســەی
ســپیكردنەوەی پــارەی نایاســایی دەدات ،بــە تایبەتــی
ئــەو پارانــەی بــە هــۆی بازرگانیكردنــی نایاســایی وەك
مــاددەی هۆشــبەر دەســت دەكەوێــت ،چونكــە بــە
هــۆكاری ســەرەكیی كارەســاتە كۆمەاڵیەتــی و ئابــووری
و سیاســییەكانی دادەنێــت ،كــە بەســەر كۆمەڵگــەی
ئەمەریكیــدا داهاتــوە ،بۆیــە لــە هــەر واڵتێكــی زیاتــر
هەوڵــی بنبڕكردنــی دەدات.
ئایدیا دیپلۆماتیك

یەكــەم :تاوانــی ســپیكردنەوەی پــارە و
ڕ ە گە ز ە كا نــی

ــــ حەواڵەكردنــی پــارە ،یان گواســتنەوەی ســەرباری ئەوەی
بزانرێــت ســەرچاوەكەی لــە تاوانەكانــی بازرگانیكردنــی بــە
مــاددەی هۆشــبەرەوە هاتوە.
ــــ شــاردنەوەی ،یــان دەرنەخســتنی ڕاســتی و دروســتی
ئــەو پــارە و ســەرچاوەكانی ســەرباری ئــەوەی دەزانرێــت
لــە مــاددەی هۆشــبەر ،یــان هــەر كردەوەیەكــی تــری
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سەرچاوە سەرەكییەكانی پارەی پیس (نایاسایی)
1

بازرگانیی ماددە هۆشبەرەكان

2

بازرگانی چەك و تەقەمەنی

3
4

بەرتیلوەرگرتن ،دەستپیسی و زیانگەیاندن بە سامانی گشتی و زیادەڕۆیكردن
تاوانەكانی زیانگەیاندن بە ژینگە (پاشەرۆ ژەهراوییەكان ،پاشەرۆ ئەتۆمییەكان)

5

گەندەڵیی ئیداری و دارایی و سیاسی

6

تاوانەكانی تیرۆر و چەتەگەریی و ڕفاندنی فڕۆكە و بە بارمتەگرتنی قوربانییان
بە مەبەستی دەستكەوتنی پارە

7
8

تاوانەكانی فێڵكردن و دەستبڕین و پرۆسەكانی ساختەكاری و فێڵی بازرگانی
خۆدزینەوە لە پێدانی باج بە دەوڵەت

9

هەموو جۆرەكانی دزیكردن وەك (دزینی شوێنەوار ،دزینی مافی چاپ و
باڵوكردنەوەی بەرهەمی ئەدەبی و زانستی و سێدی

11

تاوانەكانی دەستباڵوی و بەفیڕۆدان

11
12

.تاوانی دەستدرێژیكردن و تااڵنوبڕۆیی
تاوانی ساختەكردن بە هەموو جۆر و شێوازەكانی

13

ئاودیوكردن و مامەڵەكردن بە كااڵ ڕێگەپێنەدراوەكانی بازاڕی ڕەش

14

ئاڵوێریی ژێربەژێری بازاڕی دراوە بیانییەكان
بازرگانیكردن بە مرۆڤ (لەشفرۆشی ،مندااڵن ،ژنان بە گشتی)
بازرگانیكردن بە ئەندامانی جەستەی مرۆڤ

تاوانــكاری هاتــوە.
ــــ دەســتكەوتنی ئــەو پارەیە ،یــان بەكارهێنانی ســەربارەی
ئــەوەی دەزانرێــت لــە بازرگانیكردنــی بــە مــاددەی
هۆشــبەرەوە هاتــوه.

.1ناساندنی تاوانی سپیكردنەوەی پارە

بــە پێــی یاســاكانی قەدەغەكــردن و بەرەنگاربوونــەوەی
تاوانــی ســپیكردنەوەی پــارەدا:
ــــ ئەنجامدانــی هــەر پرۆســەیەك ،كــە پەیوەســت بێــت
بــە دەســتكەوتی ئــەو تاوانــە ،لەگــەڵ ئــەوەی كەســەكە
بزانێــت ئــەوەی دەســتی كەوتــوە بەرهەمــی چاالكییەكــی

تاوانكارییــە ،وەك ئــەوە وایــە خــۆی بەشــداریی تێــدا
كردبێــت.
ــــ شــاردنەوەی رسوشــتی دەســتكەوتی ئــەو تاوانــە ،یــان
ســەرچاوەكەی ،یــان شــوێنەكەی و مامەڵەكــردن پێوەیــە،
ســەرباری ئــەوەی بزانێــت دەســتكەوتی ئــەو تاوانەیــە،
یــان وەدەســتهێنانی هــەر بــڕە پارەیــەك لــەو جــۆرە تاوانــە،
یــان گواســتنەوەی ،بــە هەمــان شــێوە وەك كەســێكی
بەشــداربوو لــە تاوانەكــە هەژمــار دەكرێــت.
.2ناساندنی فیقهی و یاسایی بۆ سپیكردنەوەی پارە
ناســاندنی ئــەو تاوانــە بــە راى یاساناســان و بــە جیاوازیــی
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كاریگەرییە ئابووری و كۆمەاڵیەتییەكانی سپیكردنەوەی پارە
1
2
3

تێكچىووی سیستمی پێىەوذییە كۆمەاڵیەتییەكان و هەڵىەشاوىەوەی تەووی ئاكاریی كۆمەڵگە
سەرهەڵذاوی دیاردەی ڕفاوذن و دەستذرێژیكردن و تیرۆركردوی خەڵك بە پارە
تێكچىووی هاوسەوگیی پەیكەری كۆمەاڵیەتی ،زۆربىووی كێشەكاوی هەژاری و دابەزیىی
ئاستەكاوی گىزەران و ژیاوی هاواڵتییاوی عێراق
زۆربىووی گەوذەڵی و تاواوكاریی كۆمەاڵیەتی و بەرتیلخۆری
هاتىی بەلێشاوی كااڵ و خسمەتگىزاریی ساختە و خراپ و فرۆشتىیان بە هاواڵتییان

6

تێكذاوی ڕەوشی كۆمەڵگە لە ڕێگەی بازرگاویكردن بە ماددە هۆشبەرەكان

7

زۆربىووی ڕێژەكاوی تاوان و لەدەستذاوی ئارامی و ئاساییشی هاواڵتییان

8
9
11

سەرهەڵذاوی پاشاگەرداوی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ئابىوری
لەدەستذاوی هەمىو جۆرەكاوی لێپرسیىەوە و چاودێریكردن و تەوگەتاوكردوی یاسایی
الوازبىووی داهاتی واوخۆیی و تێكچىووی سیستمی دارایی

11

داچۆڕاوذوی سەرمایە لە ڕێگەی دزیىی (دراوی قىرش) لە باوكەكان و گۆڕیىی بۆ پرۆژەكاوی
وەبەرهێىان لە دەرەوەی واڵت
پەكخستىی پرۆژە پیشەسازییەكاوی عێراق و لەباربردوی تىاوای بەرهەمهێىان

13

قەرزداركردوی عێراق بە هۆی بردوی بڕێكی زۆری سەرمایە بۆ دەرەوە ،ئەوەیش بىەتە هۆی
تێكذاوی هاوسەوگیی وێىان پاشەكەوتكردن و بەكاربردن

14
15
15

واسەقامگیریی وەختیىەیی (دارایی) و دابەزیىی هێسی كڕیىی دراوی ویشتیماوی
خراپی دابەشكردوی داهات و كۆبىووەوەی لە دەست چیىێكی مشەخۆردا
هێىاوەواوەوەی كااڵ و شمەكی ساختە بۆ واو بازاڕەكاوی عێراق و كىشتىی پیشەسازیی
ویشتیماوی ،بە پێی بىەمای ئیبه خەلذون" :كااڵی خراپ جێگەی كااڵی چاك دەگرێتەوە"

4
5

12

تایبەمتەندییــان ،ئەوانیــش فــرە و زۆر دەبــن ،چونكــە
جیاوازییەكــی زۆر و ناهاوڕایــی واڵتــان لــە ســەر دانانــی
چەمكێكــی بابەتییانــە و یەكگرتــوو بــۆ ناســاندنی ئــەو
دیاردەیــە هەیــە ،بۆیــە چەندیــن دەســتەواژەی بــۆ
دانــراوە وەك (ســپیكردنەوەی پــارە)( ،پاككردنــەوەی)،
(پاكتاوكردنــی) ،كــە هەموویــان وشــەی نزیكــن لــە
دەســتەواژەی ســپیكردنەوەی پــارە.
.1تاوانــی ســپیكردنەوەی پــارە ،بــە تاوانێكــی ئابووریــی
ســنور بــڕی نیشــتامنی دادەنرێــت .هەروەهــا دەرئەنجامی
باڵوبوونــەوەی تاوانەكانــی گەندەڵیــی ئیــداری و دارایییــە.
.2تاوانــی ســپیكردنەوەی پــارە دەچێتــە چوارچێــوەی
ئایدیا دیپلۆماتیك

تاوانــی ڕێكخـراو ،كــە كۆمەڵــە كەســێك و نێوەندگیـران بــە
دابەشــكردنی ڕۆڵ لــە نێــو خۆیانــدا ئەنجامــی دەدەن.
.3مەترســیی ئــەو تاوانــە هەڕەشــە لــە ئابــووری جیهانــی
دەكات ،بــە تایبەتــی كــە ئێســتا ئێمــە لــە ژێــر ســایەی
سیســتەمێكی ئابووریــی ئازاددایــن و لــە هەوڵــی بــە
جیهانگیریكردنــی خزمەگوزارییــە دارایییەكاندایــن.
كارێكــە بریتییــە لــە گواســتنەوەی ،یــان دانانــی یــان
شــاردنەوەی یــان كارپێكردنــی ڕاســتەقینەی ئــەو جــۆرە
پارانــەی لــەو چەنــد تاوانانــە بەدەســت هاتــوون:
تاوانــی مــاددەی هۆشــبەر و كاریگەرییەكانــی بــۆ ســەرعەقڵــی مــرۆڤ.
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چەندین دەوڵەتی جیهان وەبەرهێنان لە پارە سپیكراوەكاندا دەكەن

تاوانی ڕفاندن و چەتەیی و تیرۆر.تاوانەكانــی دەكەونــە چوارچێــوەی ســەرپێچیی یاســاكانیژینگــه.
تاوانی بازرگانیكردنی نایاسایی بە چەك و تەقەمەنی.تاوانــی بەرتیــل و زیانپێگەیاندنــی مــاددی بــە دارایــیگشــتی.
تاوانی فێڵكردن و خیانەت.هــەر تاوانێكــی تــر كــە پێوەندیــی بــەو مادانــەوە هەیــەكــە لــە ڕێكەوتنــە نێودەوڵەتییــەكان هاتــوە.
گرینگرتین تایبەمتەندییەكانی سپیكردنەوەی پارە.
زیاتــر هاتنــە نــاوەوەی پــارەی نایاســایی و پاشــان
دەســتبەركردنی ئــەو هاتنــە ناوەوەیــە بــۆ تاكەكانــی
شاییســتەی ئــەو كارە نیــن ،ئەمــە لــە كاتێكــدا خــاوەن
هاتنــە یاســایییەكان ناتوانــن زیــادەی (مناظــرە) وەدەســت
بهێنــن ،ئەمەیــش دەبێتــە هــۆی جیــاوازی و نا هاوســەنگی
لــە داهاتــی نەتەوەیــی و ئــەو كێشــە كۆمەاڵیەتییــە
فراوانانــەی ڕووبــەڕووی دەبنــەوە.

أ.خراپــی دابەشــكردنی قورســاییی بــاج و جیــاوازی لــە
دابەشــكردنی داهاتــی نەتەوەیــی.
ب.ســنوردانان بــۆ چاالكییــە سیاســییە ئابوورییــەكان،
چونكــە چاالكیــی نایاســایی دەبێتــە هــۆی دەســتبەكردنی
زانیاریــی هەڵــە بــۆ بەرپرســانی و سیاســەتە ئابوورییــەكان
واڵت لــە ســەر زۆربــەی گۆڕانكارییــە ئابوورییەكانــی ،كــە
پشــتیان پــێ دەبەســرێت لــە كاتــی دروســتكردنی ئــەو
سیاســەتانە .وەك :تێكڕایــی گەشــەی ئابــووری و تێكڕایــی
بێــكاری ،تێكـڕای هەڵئاوســان و ســەرژمێریكردنی بودجــەی
دراوەكان ،چونكــە بەشــێك لــە چاالكییــە ئابوورییــەكان لــە
ژێــر كۆنتڕۆڵــی ئەوانــدا نییــە.
لێكەوتە كۆمەاڵیەتییەكانی تاوانی سپیكردنەوەی پارە:
ئــەم تاوانانــە بوونەتــە هــۆی دروســتبوونی نایەكســانی
چینایەتــی لــە نێــوان چیــن و توێژەكانــی نــاو كۆمەڵگــە،
چونكــە وای كــردوە چینێــك دەوڵەمەنــد بێــت و یەكێكــی
تــر هــەژار بێــت ،لەبــەر هیــچ تەمویلێــك بــۆ ئــەو خێزانــە
هەژارانــە نییــە ،ئــەو پرۆســەیەیش بــە ڕێگــەی گەندەڵیــی
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ڕیزبەندی عێراق لە واڵتە گەندەڵەكان بەپێی ساڵ
ژ

ڕیزبەندی

ساڵ

1

2004

عێراق لە ڕیسبەوذیی 129

2

2005

 137میه واڵت بوو

3

2006

 160بە هۆی گەوذەڵی

4

2007

لە ڕیسبەوذییەكەی یەك پلە پێش كۆتایی بوو

5

2008و2009

لە وێوان  179واڵت یەك پلە پێش كۆتایی

6

2010

گەییشتە  175میه لە كۆی  178واڵت

ڕێككەوتننامە نێودەوڵەتییەكانی تایبەت بە بابەتی سپیكردنەوەی پارە
نەتەوە یەكگرتوەكان

ژ

یەكێتیی ئەوروپا

1

ڕێكەوتىىامەی ڤەییىا( )1988بۆ بەرەوگاربوووەوەی ڕێكەوتىىامەی ستراسبۆرگ ساڵی ()1990
بازرگاویكردوی وایاسایی بە مادەی هۆشبەر

2

ڕێكەوتىىامەی سەركوتكردوی تەمویلكردوی تیرۆر ڕێكەوتىىامەی ئەوجوومەوی ئەورووپا ()1990
()1999

3

ڕێكەوتىىامەی بەرەوگاربوووەوەی تاواوی ڕێكخراو بە پەیماوىامەی ماسترخت ()1992
ڕێگەی ویشتیماوی (بالیرم ـ )2000

4

بۆ ڕێكەوتىىامەی ئەیروبل ()1995

یەكگرتوەكان
وەتەوە
ڕێكەوتىىامەی
بەرەوگاربوووەوەی گەوذەڵی (ڤیەوىا )2003

5

2003

وەزیفــی و تاوانەكانــی كڕینــی ویــژدان و بەرتیــل و
بردنــی پــارەی دەوڵــەت و باڵوبوونــەوەی چەندیــن جــۆری
تــری تــاوان ،بــە ڕادەیــەك كــە هەندێــك جــار دەگاتــە
تاوانــی خیانەتــی دەوڵــەت ،وەك تاوانــی فیتنــەی تائیفــی
و خیانەتــی گــەورە و ناوزڕانــدن ،هەروەهــا تاوانەكانــی
هانــدان بــۆ ئەنجامدانــی یاخیبــوون و دابەشــكردنی
باڵوكــراوەكان ،دوا جاریــش دەبێتــە هــۆی ســەرهەڵدانی
بێــكاری و هــەژاری و نەخۆشــی لــە ئەنجامــی تاوانــی
ســپیكردنەوەی پــارە.

ئایدیا دیپلۆماتیك

ڕاگەیاوذوی پاریس بۆ بەرەوگاربوووەوەی سپیكردوەوەی پارە

یەكەم :ڕوكنی ماددی

دەتوانیــن بڵیــن تاوانــی ســپیكردنەوەی پــارە لــەوە
نزیكــرە كــە بــە تاوانێكــی ڕەفتــاری ڕووت ،یــان تاكــە
تاوانــی ڕەفتــار دابرنێــت ،كــە هەندێــك كــەس بــە (تاوانــی
چاالكیــی كورتكـراوە) وەســفی دەكــەن ،بــەو پێیەی كەســی
ئەنجامــدەر پێشــر شــوێنی تاوانەكــەی دیــاری كــردوە .لــە
ڕێكەوتننامــەی ڤێنیــا ئــەو ڕەفتــارەی نــەك هــەر تەنیــا بــە
تــاوان دانــاوە ،بەڵكــوو دەیخاتــە بــەردەم س ـزاوەگرتنیش،
چ گــەر پێوەندیــی هەبێــت بــە گواســتنەوەی ئــەو پارانــە
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یــان شــاردنەوەیان یــان دەســتكەوتنی یــان هەڵگرتنــی،
یــان بەكارهێنانــی ئــەو پارەیــە لــە پــرۆژەی تــردا.
روكنــی مادیــش لــە ســەر دوو ڕەگــەز پێكدێــت :شــێوازی
ســپیكردنەوەی پــارە و شــوێنی تاوانەكــە.
ــ حەواڵەكردنی پارە
لــە ڕێكەوتننامــەی ڤیەننــا ،چ لــە پاكێجەكانــی یــان لــە
مــاددەی یەكــەم و ســێیەمیدا هیــچ مەبەســتێكی دیــاری
نەكــردوە كــە ئامــاژە بــە (حەواڵەكردنــی پــارە و پاشــان
بوارێكــی كــراوەی جــێ هێشــتوە بــۆ كارپێكردنــی،
كــە لەگــەڵ ئامانــج و بنەماكانــی ئــەو ڕێكەوتننامەیــە
بگونجێــت .لــە ژێــر ڕۆشــنایی ئەوەیشــدا ،حەواڵەكردنــی
پــارە كــە لــە ڕێكەوتننامەكــە هاتــوە و داوای لــە الیەنــەكان
كــردوە بــە تــاوان داینێــن ڕەنگــە ئــەو جۆرانــەی بگرێتەوە:
حەواڵــەی بانكــی و حەواڵــەی نــا بانكــی .كــە پێــك دێــن
لــە:

حەواڵەی نابانكی كە هەریەك لە:

ــــ گۆڕینــەوەی كاغــەزی نەختــی بچــووك بــە كاغــەزی
نەختــی لــە شــێوەی گەورەتــر.
ــــ كڕینــی كەلوپەلــی بەهــادار وەك زێــڕ و بــەردی
گــران بەهــا و كانــزای بەنــرخ و وێنــەی هونــەری و
ئۆتۆمبێلــی گرانبەهــا ،زۆر جاریــش بــە شــێوەی كاش
پــارەی ئــەو كەلوپەالنــە دەدرێــن و پاشــان لــە واڵتێكــی
تــر دەفرۆرشێنــەوە و نرخەكەیشــی بــە شــێوەی چــەك لــە
واڵتێكــی بیانــی دادەنرێــت.
بانكەكانیــش گرینگرتیــن فاكتــەرن كــە تاوانبــارن ڕووی تێ
دەكــەن بــۆ ســپیكردنەوەی پارەكانیــان و لــە هەموویشــیان
بەرباڵوتر:
.1گۆڕینــی دراوە كاشــەكان بــە دراوی تــر ،كــە زۆرتــر
بەكاردێــن و ئاسانیشــە بــۆ مامەڵەپێوەكــردن.
.2ئاڕاســتەكردنی پــارەی وەدەســتهاتوو لــە بازرگانیكــردن بە
مــاددەی هۆشــبەر یــان هــەر تاوانێكــی تــر بــۆ كەرەســتەی
دڵنیاتــر وەك چەكــی گەشــتوگوزار یــان حەواڵــە بانكییەكان
یــان كارتــی (اعتــاد).

.3بەكارهێنانــی ئۆفیســەكانی ڕاكێشــانی پــارە یــان ماڵــی
دەاللــەكان بــۆ گواســتنەوەی پــارە بــۆ الیەنــی دەرەكــی
پارێزراوتــر بــێ ئــەوەی ڕوو بكەنــە بانكــە تەقلیدییــەكان.
ئەوانەی لە ئێستادا زۆرتر بەرباڵون بریتین لە:

ڕوكنی مەعنەوی تاوانی سپیكردنەوەی پارە

بــۆ ئەنجامدانــی تاوانــی ســپیكردنەوەی پــارە ،تەنیــا ئــەوە
نییــە كەســی تاوانــكار وێنەیــەك لــە وێنەكانــی ڕەفتــاری
گوناهبارانــە (الســلوك املوثــم)ی پــێ بهێنێتــە دی ،كــە
دەبێتــە هــۆی بەدیهێنانــی ڕوكنــی مــادی ،بەڵكوو پێویســتە
ڕوكنــی مەعنەوییــش هەبێــت .كــە لــە نــاو تاوانەكــەدا
وێنــەی مەبەســتی تــاوان ،یــان بــە مەبەســت وەردەگرێــت،
چونكــە تاوانــی ســپیكردنەوەی پــارە تاوانێكــی بــە
مەبەســتە (ئی ـرادەی ڕەفتــار ،یــان چاالكییەكــی پێكهاتــوو
لــە ڕوكنــی مــادی).
ــــ گواســتنەوەی ئــەو پارەیــە بــە شــێوەیەكی یەكجــار خێـرا
لــە واڵتێكــەوە بــۆ واڵتێكــی تــر ،بەتایبەتــی بــۆ پەناگــە
دارایییــە پارێــزراوەكان ،ئەویــش بــە ڕێگــەی حەواڵــەی
دارایــی خێـرا ،یــان بەكارهێنانــی سیســتەمی بانكــی نهێنــی
و لقــە بەرباڵوەكانــی لــە چەندیــن واڵت ،بــە تایبەتــی ئــەو
واڵتانــەی خزمەتەكانیــان بــە شــێوەیەكی یەكجــار نهێنــی
و خێــرا و بــە تێچووێكــی كەمــر پێشــكەش دەكــەن.
دوا جاریــش هیــچ شــوێنەوارێك بــە جــێ ناهێڵــن بــۆ
دزۆینەوەیــان.
ــــ دابەشــكردنی ئــەو پارانــە لــە نێــوان وەبەرهێنانــی فــرە
و لــە نــاو واڵتانــی جیاجیــا لەگــەڵ دووبــارە فرۆشــتنەوەی
پشــكی كڕیارەكــە و گواســتنەوەی وەبەرهێنانەكــە بــە
بەردەوامــی بــۆ خــۆ الدان لــە دۆزینــەوەی هــەر ســەرە
داوێكــی ئــەو پارەیــە لــە الیــەن الیەنــی پێوەندیــدارەوە.
ــــ دەســتتێكەڵكردنی لەگــەڵ بانكــە نیشــتیامنی و
بیانییــەكان و بەكارهێنانــی كارتــی ئەلكرتۆنــی كــە بــە
كارتــی زیــرەك و ئەكاونتــی ژمارەیــی گــۆڕاوە نــارساوە.
ــــ ئاســانكاریكردن لــە جووڵەپێكــردن بــەو پارەیــە بــە
ڕێگــەی پســوڵەی ســاختە و كۆمپانیــا (پەردەپۆشــەكان) و
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یــان ڕووپوشــەكان و كۆمپانیــا وەهمییەكانــی ســەر بــەو
ڕێكخــراوە تاوانكارییانــەن.
ــــ ســوودوەگرتن لــە یانەكانــی یاریكردنــی پۆكــەر لــە
گۆڕینــی دراو و دەركردنــی چەكــی پــارە و حەواڵەكردنــی
ئــەو پارەیــە بــۆ یانــەی تــر.
لــە شــێوازی كالســیكیدا ئەنجامدەرانــی تاوانەكــە تــا
ڕادەیــەك یــەك ئامانجیــان هەیــە ،ئەویــش گەییشــتنە بــە
شــاردنەوەی ســەرچاوەی ئــەو پــارە نایاســایییە و پیســە و
گۆڕینــی داهاتەكــەی بــۆ پــارەی یاســایی و خاوێــن ،جگــە
لــە بەردەوامبــوون بــە دەســتەبەركردنی ئــەو پــارە پیســەیە
و ســپیكردنەوەی .ئــەو شــێوازە زۆر جــار بــە چەنــد
ڕێگەیەكــەوە ئەنجــام دەدرێــت:
ئایدیا دیپلۆماتیك

.1دامەزراندنی كۆمپانیای وەهمی
.2شێوازەكانی سپیكردنەوە بە ڕێگەی بانكی
.3شێوازی سپیكردنەوەی لە بواری نابانكی
دامەزراندنــی كۆمپانیــای وەهمــی ،ڕێگەیەكــی کالســیکیی
بــاوە و تێیــدا كۆمەڵــە كۆمپانیایەكــی وەهمــی وەك
پەردەیــەك بــۆ شــاردنەوەی ســەرچاوەی ئــەو پــارە
پیســە بــە كار دێــت .زۆربــەی جاریــش لــەو واڵتانــە
دادەمەزرێنــن ،كــە یاســاكانی بــاج و چاودێریكردنــی لــە
ناویانــدا كارئاســانی هەیــە و بــەو شــێوەیە ئاڵــۆز نییــە،
ئــەو كۆمپانیایەیــش بــە ڕووكەشــە یاســایییەكەی ئــەو پــارە
پیســە دادەنرێــت.

259

سەرچاوەی پارە نایاسایییەكان لە عێراق

چەندیــن ســەرچاوە هــەن كــە بوونەتــە كوانــووی ئــەو
پــارە نایاســایییانە .گرینگرتینیشــیان:
دزینــی بانكــەكان دوای ڕووخانــی ڕژێمەكــەی عێــراق،كــە بڕێكــی زۆر لــە پێكهاتــەی ســپیكردنەوەی پــارە لــە خــۆ
دەگرێــت لەعێ ـراق.
ئــەو پارانــەی لــە دزینــی پارچــە شــوێنەوارییە بەهــادار وكۆنەكانــەوە دێــن و فرۆشــتنیان لــە بازاڕەكانــی جیهانــی.
بەقاچاخربدنــی نــەوت و لقەكانــی تــری ،هەروەهــابەقاچاخربدنــی ئامێــر و كەلوپــەل و كارگــەكان بــۆ دەرەوە.
فێڵــی پیشەســازی و بازرگانیــی دوای وااڵبوونــی بــازاڕی
عێ ـراق و دیارنەمانــی ڕۆڵــی دەوڵــەت و دامەزراوەكانــی.
بازرگانیكــردن بــە مــاددەی هۆشــبەر و بەرتیــل وگەندەڵیــی ئیــداری .بردنــی پــارەی هەندێــك دامــەزراوەی
دەوڵــەت لــە الیــەن بەرپرســانەوە لــە كاتــی جەنــگ و
دروســتكردنی كۆمپانیــای وەهمــی.
سەرچاوەكان:
أ-کتێبهكان:
.1ابراهیــم عیــد نایــل ،المواجهــة الجنائیــة
لضاهــرة غســل االمــوال فــی القانــون الجنائــی
الوطنــی والدولــی ،دار النهضــة العربیــة ،قاهیــرە،
.1999
.2احمــد عبــاس عبدالبدیــع ــــ الجهــود الدولیــة
لمكافحــة جریمــة غســل االمــوال ــــ چاپــی یەكــەم
ــ .1997
.3جــال وفــاء محمدیــن ،دور البنــوك فــی مكافحــە
غســیل االمــوال ،ط  ،2001دار الجامعــة الجدیــدة
للنشــر ،االســكندریة ،ص .20
.4ســلیمان عبدالمنعــم ،مســئولیة المصــرف
الجنائیــة عــن االمــوال غیــر النچیفــة ،ضاهــرة
غســل االمــوال .دار الجامعــة الجدیــدة للنشــر،
االســكندریة ــــ .1999

.5الســید احمــد عبدالخالــق ،االثــار االقتصادیــة
واالجتماعیــة لغســیل االمــوال ،مجلــة كلیــة حقــوق
المنصــورة.1997 .
.6صــاح الدیــن حســن السیســی ،غســیل االمــوال،
الجریمــة التــی تهــدد اســتقرار االقتصــاد الدولــی،
دار الفكــر العربــی ،القاهــرة.2004 ،
ب-لێکۆڵینەوەكان:
.1عكــروم عــادل :ڕێكخــراوی نێودەوڵەتــی بــۆ
پۆلیســی تاوانــكاری و تاوانــی ڕێكخــراو وەك
میكانیزمێــك بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی تاوانــی
ڕێكخــراو ــــ لێكۆڵینەوەیەكــی بەراودكارانــە ،دار
الجامعــة الجدیــدة ،ئەســكەندەریە ،2003 ،ل .190
 .2مفیــد نایــف توركــی ڕاشــد دلێمــی:
ســپیكردنەوەی پــارە لــە یاســای تــاوان.
(لێكۆڵینەوەیەكــی بەراوردكارانــە) ،خانــەی
ڕۆشــنبیری بــۆ چــاپ و باڵوكردنــەوە ،عومــان،
ســاڵی .2006
ت -ماڵپەڕەكان:
.1فریــق العمــل المعنــی بالتدابیــر المالیــة
http://www. fatf. gafi. org
.2فــواد عبدالمنعــم احمــد ،نقــل عــبء االثبــات
فــی جرائــم غســل االمــوال فــی الشــریعة
والقانــونhttp://www. alukah. net/Web/ :
ixzz1fnGxmGIy #/29970 /fouad/0
https://www. aljazeera. net/ency/clope..3
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گرینگترین ئەو واڵتانەی دروستكەری دەرمان و دامەزراوەی گرینگن لەجیهاندا
ئەوروپا
 .1ئەڵماویا :بەرهەمهێىەری دیجتال
.2
.3
.4
.5
.6

وەمسا :دیجتال و فالیریان
بەلژیكا :بابىووج ـ لێ دەڕوێت و واوەودی
گریىگی بۆ تىێژیىەوەی دەرمان لێیە
ڕۆماویا :یەكێكە لە واڵتە هەرە گریىگەكاوی
هەواردەكاری گژوگیای پسیشكی
دامەزراوەی
گەورەتریه
سىیسرا:
دەرماوسازی
یىگسالڤیا :خاوەوی گەورەتریه سەوتەری
تىێژیىەوەیە بۆ گژوگیای پسیشكی

ئاسیا

ئەفریقا

 .1چیه :بەرهەمهێىەری
باكىوری ئەفریقا :گژوگیای بۆودار:
ئافیۆن و ساوسىن
گژوگیای وەك كەمىن و وەعىاع و كەتان
 .2ژاپۆن:
میسر :گژوگیای بەوج و سەوا
دەریایی
 .3مالیسیا :مەتات

دەرمــان بریتییــە لــە بــەردی بناغــە دەســتبەركردنی
خزمەتــی تەندروســتی و كۆمەڵگەیەكــی تەندروســت ،بۆیە
وەدەســتهێنانی بــە ڕێگــەی بەرهەمهێنانــی ناوخۆیــی ،یــان
هاوردەكردنــی لــە دەرەوە ،بوەتــە یەكێــك لــە گرینگرتیــن
كارە پێشــینییەكانی حكوومــەت و واڵتــان بــە هەمــوو
جــۆرە ئاڕاســتە سیاســییەكانیانەوە .دواتــر بــە هــۆی ئــەو
گۆڕانــكاری و پێشــكەوتنە ئابــووری و پیشەســازی و
كۆمەاڵیەتییــەی ســەردەمی ئێســتا بــە خۆیــەوە بینینــوە،
لەگــەڵ خۆیــدا تــا ڕادەیەكــی زۆر پێویســتیی دانانــی
میكانیــزم و سیســتەمی یاســایی كارا هەیــە بــۆ ئــەوەی
هەڵبســتێت بــە قەرەبووكردنــەوەی داواكاریــی بەكاربــەر،
لــە بەرانبەریشــدا ئــەو گۆڕانكارییانــە بوونەتــە هــۆی
پەیدابوونــی چەندیــن جــۆر غــەش و سەرلێشــێواندن ،كــە
ئامانــج لیێیــان دەســتەخەڕۆكردنی بەكاربەرانە .غەشــكردن
و ســاختەكردنی دەرمــان ،ئافاتێكــی كۆمەاڵیەتییــە و هــەر
لــە كۆنــەوە مرۆڤایەتــی پێیــەوە دەناڵێنێــت.
غەشــكردن لــە دەرمــان خۆی لــە كااڵ و فاكتــەر و وێنەكاندا
دەبینێتــەوە ،كــە ئاســان نییــە دیــاری بكرێــن و كــورت
بكرێنــەوە .پیشەســازیی دەرمانیــش لــە كاتــی ئێســتادا
یەكێكــە لــە گرینگرتیــن پیشەســازییەكان لــە جیهانــدا،
چونكــە لــە الیــەك بەنــدە بــە ژیــان و تەندروســتیی
مــرۆڤ ،لــە الیەكــی تریشــەوە ئــەو كاریگەرییــەی زۆرەی
لــە ســەر ئابوورییەكانــی واڵتــان هەیەتــی.

ڕێكخــراوی تەندروســتیی جیهانــی ()WHOیــش ڕای
دەگەیەنیــت ،كــە ڕادەی كاریگەریــی بــۆ ســەرجەم
جیهــان لــە پلەیەكــی زۆر دایــە ،بــە تایبەتــی لــە واڵتانــی
تازەپێگەییشــتوو .بــە پێــی ڕاپۆرتــی ئــەو ڕێكخـراوە ،ڕێژەی
دەرمانــی ســاختە لــە نێــوان لــە  %15یــە لــە واڵتانــی
پێشــكەوتوودا ،بــەاڵم لــە واڵتانــی تازەدروســتبوو ڕێژەكــە
دەگاتــە  .30%لــە ئەمەریــكای التینــی و ئەفریقایــش
دەگاتــە .50%

دەرمان چییە؟

مادەیەكــە مرۆڤــی نەخــۆش بــە كاری دەهێنێــت لــە
ســەر ئامۆژگاریــی پزیشــك بــۆ چاكبوونــەوەی لــە جــۆرە
نەخۆشــییەكی دیاریكــراو ،یــان بــۆ ســاڕێژبوونەوەی لــە
جــۆرە نیشــانەیەكی دیاریكــراوی ناتەندروســت ،وەك
بەكارهێنانــی دژەترشــی ،یــان قەرەبووكردنــەوەی لــە
كەموكوڕییەكــی دیاریكــراو لــە جەســتەی مــرۆڤ وەك
ڤیتامیــن ،یــان هۆرمۆنــات.
دەرمانــی ســاختە ،یــان ســاختەكردن بــە دەرمــان ،یەكێكــە
لــە مەترســیدارترین مەســەلەكان کــە ڕووبــەڕووی كەرتــی
تەندروســتی بوەتــەوە لــە هەمــوو جیهانــدا ،چونكــە
بــە پێــی داتاكانــی (ڕێكخــراوی تەندروســتیی جیهانــی)
دەرمانــی ســاختە لــە نێــوان  10%بــۆ  30%دەرمانــی بــەر
دەســت پێــك دەهێنێــت لــە سەرتاســەری جیهانــدا.
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ئەو ڕێكارانەی پێویستە بگیرێنە بەر بۆ ڕێگەگرتن لە باڵوبوونەوەی دەرمانی ساختە
بۆ مەبەستی

ژ

ڕێكارەكان

.1

دانانی یاسای نىێ بۆ دەرمان

بە مەبەستی ڕێگەگرتن لە دروستكردنی دەرمانی ڕێگەپێنەدراو

.2
.3

دروستكردنی دامەزراوە بۆ ڕێكخستنی دەرمان
دیاریكردنی دەسەاڵتی دامەزراوەكان

ئەمەیش بە شێىەیەكی ڕوون لە یاساكانی دەرمان دیاری دەكرێن
بە مەبەستی دابەشكردنی بەرپرسیارێتی و ئەركی ئەو دامەزراوانە

.4

مەشقكردن بە كارمەنذان

.5

دەستەبەركردنی كەرەستەی دارایی

.6

جەختكردنەوە لە یاساكان

بەتایبەتی بۆ ئەو كارمەنذانەی دەتىانن دەرمانی ساختە و
ڕاستەقینە لە یەك جیا بكەنەوە
بە مەبەستی كاراتركردن و جىوڵەی زیاتر بۆ بەرەنگاربىونەوەی
بازرگانانی دەرمان
بۆ ئەوەی بە شێىەیەكی باشتر یاساكان جێبەجێ بكرێن بە سەر
ئەنجامذەرانی ئەو تاوانە

.7

بەهێسكردنی هاریكاریی نێىدەوڵەتی

.8

هاریكاریی واڵتان

لە پێناو بەرەنگاربىونەوەی دەرمانی ساختە و چىونە ناو ڕێكەوتنی
فرەالیەن
بەتایبەتی لەگەڵ ڕێكخراوی تەنذروستیی جیهانی و ئەنترپۆل و
ڕێكخراوی گىمرگی جیهانی ()wco

دەرمانی ساختە لە كوێوە دێت؟

زۆربــەی زۆری ئــەو جــۆرە دەرمانانــە لــە هیندســتان
دروســت دەكرێــن ،چونكــە ئــەو واڵتــە بــە نزیكــەی
 75%دەرمانــە ســاختەكانی دەگاتــە هەمــوو جیهــان .ئــەو
ژمارەیەیــش لــە ڕێكخــراوی هاریــكاری و گەشــەكردنی
ئابوورییــەوە وەرگیــراوە .دوای ئەویــش ڕووســیا دێــت،
كــە لــە  12%دەرمانــی ســاختەكراو هەنــاردە بازاڕەكانــی
جیهــان دەكات.
بازرگانیكردن بە دەرمانی نایاسایی:

بازرگانیكــردن بــە دەرمــان ،لــە كاتــی ئێســتادا بوەتــە
خاڵێكــی گرینگــی ئابــووری بــۆ زۆرێــك لــە واڵتانــی جیهان،
بۆیــە زۆربــەی زۆریــان بایەخیــان داوە بــە چاندنــی بــە
مەبەســتی بەكارهێنانــی لــە بازرگانیكردنــدا .هەندێــك
واڵتیــش لــە پیشەســازیی دەرمانســازی بــە کاری دەهێنــن،
بۆیــە بەرهەمهێنانــی جیهانــی بــۆ داوودەرمــان كاریگــەر
دەبێــت بــە هەرێمــی جوگرافیایــی و گژوگیایــی .جیهانــی
دەرمــان ،جیهانێكــی فــراوان و هەمەجــۆرە .چونكــە
چەندیــن جــۆر دەرمــان هەیــە و لــە ژمــاردن نایــەن ،هەیــە

ئایدیا دیپلۆماتیك

لــە شــێوەی حەبــە ،یــان دەرزییــە ،یــان وەك شــلەمەنییەك
وایــە.
شوێنی بازرگانیكردنى دەرمان بە نایاسایی

غەشــكردن لــە دەرمــان كارەســاتێكی جیهانییــە و زۆریــش
بەربــاوە لــە زۆربــەی زۆری واڵتــان ،دەتوانیــن وەك
چیایەكــی بــە بەفــر داپــۆرشاو وەســفی بكەیــن ،كــە لــە
ســەر ئــاوە و كــەس نازانێــت چەنــد قووڵــە .ئەمەیــش
لەبــەر چەنــد هۆكارێــك:
شوێنەكانیان بە ئاسانی نادۆزرێنەوە.لێكۆڵینەوەی بۆ بكرێت.ڕادەی باڵوبوونەوەی بە ئاسانی كۆنتڕۆڵ ناكرێتیەكێــك لــە گرینگرتیــن هۆكارەكانــی بازرگانیكــردن بــە
دەرمانــی ســاختە ،بریتییــە لــەوەی كــە بــە پرۆســەیەكی
پــڕ دەســتكەوت و قازانــج دادەنرێــت ،بۆیــە تــۆڕە
تاوانكارییــەكان بــە لێشــاو ڕووی تــێ دەكــەن .بــە پێــی
ڕاپۆرتــی ســەنتەری ئەمەریكــی بــۆ ڕاگەیانــدن کــە لە ســەر
دەرمــان كــراوە ،بەهــای فرۆشــتەكانی دەرمانــی ســاختە
ڕەنگــە ســااڵنە بگاتــە  75ملیــۆن دۆالری ئەمەریكــی.
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مەترسییەكانی دەرمانی ساختە

باڵوبوونــەوەی دەرمانــی ســاختە دەبێتــە هــۆی
دروســتبوونی بێمتامنەیــی لــە سیســتەمی چاودێریــی
تەندروســتی و فرۆشــیارانی دەرمانــی ڕاســتەقینەی
تەندروســتیی جیهانــی دەكەونــە ژێــر پرســیارەوە .ملیۆنــان
حاڵەتــی مــردن بــە مەالریــا تۆمــار كــراون ،كــە ڕەنگــە
بتوانرێــت خۆمانــی لــێ البدەین گــەر هــات و دەرمانەكانی
دەدەرێنــە نەخۆشــەكان ڕاســتەقینە بــن و ئــەو مادانەیــان
تێــدا بێــت كــە بــۆ چارەســەری نەخۆشــییەكە دەگونجێــت.
پەتــای بەرهەمــە ســاختەكانی ســەرتاپای واڵتانــی ئاســیا و
ئەفریقــای داگیــر كــردوە .بكوژێكــە و دەخزێتــە جەســتەی
هەموانــەوە بــێ جیــاوازی ،بەڵكــوو تەنانــەت مــرۆڤ
خــۆی بانگهێشــتی دەكات بــۆ نــاو جەســتەی خۆیــەوە.
بازرگانیكــردن بــە دەرمانــی ســاختە ســااڵنە نزیكــەی 600
ملیــار دۆالر لــە كــۆی بازرگانیــی جیهانیــدا دەســتبەر
دەكات .ڕەنگــە لــه داهاتوویشــدا ببێتــە تاوانــە هــەر
دیارەكــەی (ســەدەی .)21

دەســتەواژەی دەرمانــی ســاختە بــە پێــی فەرهەنگــی
(بــاك قانــون) ،بــۆ وەســفكردنی دەرمانێــك دانــراوە،
كــە كەســێك یــان دەســتەیەك دروســتی دەكــەن بــه
ڕێگــەی لەبەرگرتنــەوەی ،یــان الســاییكردنەوەی بەرهەمــە
ڕاســتەقینەكە بــێ ئــەوەی هیــچ مافێكیــان هەبێــت،
ئەمەیــش بە مەبەســتی فێڵلێكردن و غەشــكردن ،پاشــانیش
بــە بازاڕكردنــی و فرۆشــتنی بــە نرخێكــی خەیاڵــی ،گــەر
هــات و دەرمانەكــە یەكێــك بــوو لــەو دەرمانانــەی بــۆ
چارەســەری نەخۆشــییە كوشــندەكان بــە كار دێــت .بــە
گوێــرەی ناســاندنی ڕێكخــراوی تەندروســتیی جیهانــی،
دەرمانــی ســاختە (یەكێكــە لــەو دەرمانانــەی بــە ڕێگــەی
فێــڵ و دەســتبڕین بەرهــەم دەهێرنێــت و پاشــان نــاو و
ناســنامە و ســەرچاوەی وەهمــی بــۆ دادەنرێــت.
بــە پێــی نوســینگەی لێكۆڵینــەوەی فیدراڵیــی ئەمەریكیــش،
بازرگانیكــردن بــە دەرمــان بــە نزیكــەی  600ملیــار دۆالر لە
بازرگانیــی جیهانیــدا هەیــە ،زیاتــر لــە  46ڕاپۆرتــی نهێنــی
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زیانەكانی دەرمانی ساختە
ژ

زیانەكانی

جۆرەكانی دەرمانی ساختە
 .1دەرمانی ساختە

هەڕەشەیەكی گەورە بۆ سەر تەندروستیی مرۆڤ دروست دەكات بە تایبەتی
بۆ ئەوانەی نەخۆشیی درێژخایەنیان هەیە وەك (شەكرە و پاڵەپەستۆ)

 .2دژە دەرمانە چاالكە ساختەكان

ڕێژەی كەمتر لە پێویستی لە مادەی تواوەی تێدایە بۆ چارەسەركردن كە
دەبنە هۆی پەیدابوونی نەخۆشییە ڤایرۆساویيەكان

 .3ئەو دەرمانە ساختانەی مادەی تواوە دەبێتە هۆی دروستبوونی كێشەی تەندروستی ،لەوانەیش سستبوونی
گورچیلە و كێشەی هەرسی گەدە.
یان مادەی ژەهراوییان تێدایە
 .4زیانی ئابووری بە هۆی دەرمانی زیان بە هەموو هاواڵتییەك و كەرتێكی تەندروستی دەگەیەنێت
ساختەوە
 .5كاریگەربوون لە سەر فرۆشتنی
كۆمپانیاكان و كارگەكانی دەرمان
.6

لەدەستدانی متمانە

 .7هەستكردن بە غەدر

هۆكاری زیانپێگەیاندن بە كۆمپانیاكان بە هۆی دەرمان و بەرهەمی ساختەوە
نەمانی متمانە بە سیستەمی تەندروستی و الیەنی پێوەندیدار
بەتایبەتی الی چینی هەژار لە ناو كۆمەڵگە

گەییشــتوەتە دەســت ڕێكخــراوی تەندروســتیی جیهانــی
ســەبارەت بــەو دەرمانــە ســاختانە ی لــە نێــوان 2000ـــەوە
تــا  2008لــە الیــەن زیاتــر لــە  20واڵت ،لــە  60%لــە
واڵتانــی تــازە پێگەییشــتوەوە هاتــوون .ئەمــە لــە كاتێكــدا
لــە  40%لــە واڵتانــی تــرەوە هاتــوە .ئــەو دەرمانانــەی بــە
شــێوەیەكی یــەك جــار بەرچــاو ســاختەیان تێــدا دەكرێــت،
بریتیــن لــە :دەرمانــی دژە چاالكییەكانــی هەرمۆنــات،
دەرمانــی ئازارشــكێن ،وزەبەخــش ،دژەهیمســتاین ،ئــەو
دەرمانانەیــش بــە نزیكــەی لــە 60%كــۆی بەرهەمەكانــن.
فاكتەرەكانــی دەبنــە هــۆی بازرگانیكــردن بــە دەرمانــی
ســاختە
نەبوونــی ئیــرادەی سیاســی و پابەندنەبــوون بــەبەرهەڵســتیكردنی ســاختەكاری.
نەبوونــی ،یــان الوازی ڕێكخــراوە تایبەتــەكان .پێویســتەدڵنیاییــی جۆریــی بــاش لــە پێنــاو بەرهەمــی داواكــراو
هەبێــت.
ســەپاندنی یاســای قەدەغەكــردن دژی ســاختەكاریبــە تەنیــا كێشــەكە چارەســەر نــاكات ،چونكــە پێویســتە
ئــەو یاســایانە لــە كاتــی خۆیــدا جێبەجــێ بكرێــن ،بۆیــە
دەبینیــن تــاوان زیاتــر و زیاتــر گەشــە دەكات.

ئایدیا دیپلۆماتیك

گەندەڵی و بەریەككەوتنی بەرژەوەندییەكان.كاتێك داواكارییەكانی دەرمان سنور تێ دەپەڕێنێت.بەرزبوونەوەی نرخی دەرمان.نەبوونــی هەماهەنگــی و قۆرخكردنــی ژمارەیەكــی كەمیواڵتــان بــۆ بەرهەمهێنانــی دەرمانــی دیاریكراو.

دەرمانی ساختە پەتاكەی ئەفریقيا و ئاسیا:

بــە پێــی ڕاپۆرتــەكان ،پەتــای دەرمانــی ســاختە ســەرتاپای
ئاســیا و ئەفریقيــای گرتوەتــەوە ،بــە تایبەتــی ئــەو
دەرمانانــەی زۆر پێویســن بــۆ ڕزگاركردنــی ژیانــی
نەخۆشــەكان ،وەك دەرمانــی مەالریــا .دەســت بــە ســەر
بڕێكــی زۆر لــە دەرمانــی ســاختەدا گی ـراوە كــە ڕێژەكــەی
دەگاتــە نزیكــەی  53%لــە باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیا.
هەروەهــا دەســت گیـراوە بــە ســەر بڕێكــی زۆر دەرمانــی
ســاختە لــە جــۆری دژە دەرمانــی چــاالك و دەرمانــی
چارەســەری ســیل و ئایــدز و تەنانــەت دژە هەوكردنــی
مێشــیك.
لــە ئەفریقيــاش بــە پێــی توێژینــەوەكان دەركەوتــوه لــە
نێــوان 30ــــ  40%دەرمانــی ســاختە هەیــە .پێــش چەنــد
ســاڵێك بــە دەیــان منــداڵ گیانیــان لــە دەســت دا بــە هــۆی
دەرمانێكــی ســاختە كــە مادەیەكــی نەوتــی تێــدا بــوو.

265
داهاتی كۆمپانیا زەبەالحەكانی دەرمان

ژ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

گەورەترین كۆمپانیای جیهانیی دەرمان
فایرز ــ  /pfrzerئەمەریكا

داهات
 22ملیار دۆالر

نۆڤارتس  /سىیسرا

 2 .9ملیار دۆالر

سانۆفی /فەرەنسا

 9 .4ملیار دۆالر

رۆش /سىیسرا

 12ملیار دۆالر

میرك /ویالیەتە یەكگرتىەكان

 4 .4ملیار دۆالر

جالكسۆ /بەریتانیا

 5 .8ملیار دۆالر

ئەسترازینكا /بەریتانیا

 6 .2ملیار دۆالر

قەبارەی دەرمانی ساختە لە جیهاندا
.1

قەبارەی دەرمانی ساختە

 066ملیار دۆالر

.2

%1

ڕێژەی دەرمانی ساختە لە واڵتانی پێشكەوتىو

.3

لە %30

دەرمانی ساختە لە واڵتانی جیهانی سێیەم دابەش دەكرێن

.4

لە %49

لە بازاڕەكانی تری جیهانی

.5

%50

ئەو دەرمانانەی بە ڕێگەی ئەنتەرنێت دەفرۆشرێن و دەرمانی ساختەن

.6

لە %20

واڵتانی ئەنذام لە ڕێكخراوی تەنذروستیی جیهانی سیستەمی
ڕێكخستنی دەرمانی تێذایە

.7

لە %50

واڵتانی ئەنذام لە ڕێكخراوی تەنذروستیی جیهانی كار دەكەن بە
سیستەمی ئاست جیاجیا لە گەشەكردن و تىانای كارپێكردن

.8

%30

واڵتان هیچ ڕێكخستنێكی دەرمانییان نییە

.9

200

حاڵەتی مردن بە هۆی دەرمانی مەالریاوە لە ئەفریقا

ســااڵنە بــە هــۆی دەرمانــی ســاختەوە دووســەدهەزار
كەســی تووشــبوو بــە مەالریــا گیــان لــە دەســت دەدەن.
ڕێكخ ـراوی تەندروســتیی جیهانیــش ڕێژەكــە بــە  1ملیــۆن
حاڵەتــی مــردن بــە مەالریــا مەزەنــدە دەكات ،كــە ڕەنگــە
بتوانرێــت ڕێگــەی پــێ بگیرێــت گــەر هــات و دەرمانــی
ڕاســتەقینە بــە كار بهێرنێــت بــۆ نەخۆشــەكان و پێدانــی بــە
نەخــۆش بــە شــێوەیەكی ڕاســت و دروســت.
ئــەوەی بوەتــە مایــەی مەترســی ســەبارەت بــە دەرمانــی
ســاختە ئەوەیــە ،كــە لــە مــااڵن و بــە بــڕ كــەم بەرهــەم
ناهێرنێــت ،بەڵكــوو لــە چوارچێوەیەكــی پیشەســازیی
فراوانــدا دەكرێــت ،بــە گوێــرەی ڕێكخ ـراوی تەندروســتیی
جیهانــی لــە  30%دەرمانەكانــی لــە واڵتانی جیهانی ســێیەم

دابــەش دەكرێــت ،دەرمانــی ســاختەن و هیــچ مادەیەكیــان
بــۆ چارەســەری نەخــۆش تێــدا نییــە .ئاســانیش نییــە ڕادەی
باڵوبوونــەوەی دەرمانــی ســاختە دیــاری بكرێــت ،بــەاڵم
ڕێكخ ـراوی تەندروســتیی جیهانــی بــە لــە نێــوان  1%لــە
واڵتانــی پێشــكەوتوو ،زیاتــر لــە  30%لــه هەندێــك واڵتانــی
تازەپێگەییشــتوو .تــا ســاڵی  2010قەبــارەی ئــەو بازرگانییــە
گەییشــتوەتە نزیكــەی  5.55ملیــار یــۆرۆ ،ژمــارەی دەرمانی
الســاییكەرەوەیش ،كــە لــە ئەورووپــادا دەســتی بــە ســەردا
گی ـراوە ،گەییشــتوەتە نیــو ملیــۆن بەرهەمهێنــەر.
دەرمانــی ســاختە هاوشــێوەی بازرگانیكردنــە بــە مــادەی
هۆشــبەر و مــرۆڤ ،چونكــە بەهــای پیشەســازیی دەرمانــی
ســاختە ســااڵنە بــە دەیــان ملیــار یــۆرۆ مەزەنــدە دەكرێــت
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و هەمــوو ســاڵێكیش زیاتــر دەبێــت .ئۆفیســی نەتــەوە
یەكگرتوەكانیــش ،كــە تایبەتــە بــە مــادەی هۆشــبەری و
تــاوان جەختــی كــردەوە كــە ســاڵی  2013بازرگانییەكــی
نایاســایی بــە خۆیــەوە بینینــوە لــە دەســتەبەركردنی
دەرمانــی ســاختە كــە بــە  75ملیــار یــۆرۆ مەزەنــدە كـراوە.
بــە پێــی ئامــار و ڕاپۆرتــەكان کــە ڕێكخـراوی تەندروســتیی
جیهانییــش بــاوی كردوەتــەوە ،هیندســتان بــە ڕێــژەی
 75%ســەرچاوەی ئــەو جــۆرە دەرمانەیــە و چیــن بــە پلــەی
دوەم دێــت ،نێجیریایــش وەك هەمیشــە دەرگا وااڵكەیــە
بــۆ هاتنــی ئــەو جــۆرە دەرمانــە بــە تێكڕایــی .35%
هۆكارەكانی باڵوبوونەوەی دەرمانی ساختە:

ــــ ڕووكردنــە بازرگانیــی ئــازاد وای كــردوە جووڵەكردنــی
بازرگانیــی ئــەو جــۆرە تاوانــە ئاســانرت بێــت و
دەستبەسەرداگرتنیشــی لــە گومــرەكان قورســر بێــت.
ــ یاساكان نەگونجاون بۆ ڕێگەگرتن لە ساختەكاری.
ــــ داواكاریــی بــەردەوام بــۆ دەرمــان ،هەروەهــا
بەكارهێنەریــش جیــاوازی نــاكات لــە نێــوان دەرمانــی
ڕاســتەقینە و ســاختە.
ــــ دڵنیاییــی تەندروســتی لــە زۆربــەی واڵتــان نییــە ،بۆیــە
نەخــۆش هەمیشــە بــە دوای دەرمانــی هەرزانــرە.
ــــ چاودێریــی ڕێكخســتنەكان الوازە لــە زۆربــەی واڵتــان،
بــە تایبەتیــش لــە كەناڵەكانــی دابەشــكردنی دەرمــان.
ــــ ئینكاركردنــی بوونــی كێشــە ،چونكە حكوومەتــەكان دان
بــە هەبوونــی دەرمانــی ســاختە دانانێــن .كۆمپانیانیــش ،كە
هیــچ كاتێــك دوودڵ نابــن لــە هەبوونــی لەبەرگیراوەیەكــی
ســاختە لــە بەرهەمەكانیــان ئەوەنــدەی تــر كێشــەكەی
گەورەتــر كــردوە.
جۆرەكانی دەرمانی ساختەكراو

.1دەرمانــی درۆزنــە (بــی هیــچ پێكهاتەیەكــی كارا) واتــا
دەرمانــی لەبەرگی ـراوە (بــە ڕێــژەی كــەم لــە مــادەی كارا)
.2دەرمانی بەسەرچوو (ماوە بەسەرچوو)
.3دەرمانی ساختە (بە دەرمانی گژوگیا دەفرۆشێت)
.4دەرمانــی قەدەغەكــراو (مەترســییەكانی ســەملێرناون و

ئایدیا دیپلۆماتیك

قەدەغــە كــراون)
لێــرەدا چەندیــن فاكتــەری گرینــگ هــەن ،كــە بەشــدارە
لــە ڕەخســاندنی ژینگــەی سیاســی و ڕێكخراوەیــی ،كــە
یارمەتیــدەرن بــۆ گەشەســەندنی پیشەســازیی دەرمانــی
ســاختە و بازرگانیكــردن پێیــەوە:
ــــ داننەنــان بە هەبوونی ئەو كێشــەیە ،یان مەترســییەكانی
ئــەو دیاردەیە لە الیــەن حكوومەتەكانەوە.
ــــ نەبوونــی چوارچێوەیەكــی یاســایی و س ـزای پێویســت
بــۆ ئەنجامدەرانــی.
ــــ الوازیــی ڕێــكارە ئیدارییــەكان و وردنەبوونــەوەی لــە
ســەر بەرەنگاربوونــەوەی بەرهەمــە ســاختەكان.
ــــ ناكارایــی چاودێریكردنــی دروســتكردنی بەرهەمــە
پزیشــكییەكان و هاوردەكردنــی و دابەشــكردنی.
ــــ الوازیــی هاریكاریكــردن لــە نێــوان دەســەاڵتداران و
دامەزراوەكانــی پێوەنــدارن بــە ڕێكخســن و چاودێریكــردن
و لێكۆڵینــەوە لــەو بارەیــەوە.
ــــ الوازی لــە ئاڵوگۆڕكردنــی زانیــاری لــە نێــوان كەرتــی
گشــتی و كەرتــی تایبــەت.
ــــ كــەم ســودوەرگرتن لــە خزمەتــە تەندروســتییەكان و
كەناڵەكانــی دەســتەبەركردنی دەرمانــی ڕاســتەقینە لــە
دەرمانســازە متامنەپێكــراوەكان.
ــ نەخوێندەواری و هەژاری.
ــ كەمتەرخەمی لە سیستەمی پاراستنی كۆمەاڵیەتی.
ــــ پەیڕەوكردنــی سیاســەتەكانی لــە بــارەی دەرمــان هــەن،
كــە زۆر جــار زاڵــە بــە ســەر الیەنــی ئابــووری لــە ســەر
ئەســتۆی تەندروســتیی گشــتی.
ــ پەرتەوازەیی لە كەناڵەكانی دابەشكردن.
ــــ دانەنانــی كۆتوپێوەنــد لــە ســەر بازرگانیكــردن بــە
ڕێگــەی ئەنتەرنێــت.
چــۆن كۆمپانیاكانــی دەرمــان بــە ملیۆنــان دۆالریــان
دەســت دەكەوێــت لــە ســەر ئەســتۆی نەخۆشــەكان:
لــە ڕووی زانســتییەوە پێــی دەگوترێــت (داهێنــان)،
بــەاڵم لــە واقیعــدا بوەتــە یەكێــك لــە كەرەســتەكانی
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باند و مافیای گەورە لە پشت بازرگانی دەرمانی ساختەوەن

ســەرمایەداریی بەكارهاتــوو بــۆ دادۆشــینی هــەژاران.
ئەویــش لــە كەرتــە هــەرە هەســتیار و گرینگەكــەی
بــۆ ژیانــی مــرۆڤ ،چونكــە پیشەســازیی دەرمانیــش
وەك هــەر پیشەســازییەكی تــر دەچێتــەی خانــەی
لۆژیكــی دەســتكەوت و كۆنتڕۆڵــی ڕەهــای كۆمپانیــا
كیشــوەربڕەكان .ئــەو كۆمپانیایانــە هەوڵــی فراوانكــردن
و زیاترکردنــی داهاتەكانیــان دەدەن بــە هــەر شــێوازێك
بێــت ،چ یاســایی بێــت یــان نایاســایی بێــت .گوزارشــتەكانی

مرۆیــی بــە تــەواوی لــەو پیشەســازییەدا بوونیــان نییــە .كە
لــە بنەڕەتــدا ئامانجــی ســەرەكیی دروســتكردنی دەرمــان،
پاراســتنی ژیانــی مرۆڤــە.
ئــەو واڵتانــەی كوالێتــی دەرمــان دروســتكردن لەناویــدا
یەكجــار نزمــە و كۆنتڕۆڵــی ئــەو جــۆرە تاوانەیــان
پــێ ناكرێــت بــە هــۆی بارودۆخــی ئەمنــی و بــاری
ناســەقامگیری واڵتەكانیــان .ئەوانیــش بریتیــن لــە :لوبنــان،
ليبيــا ،یەمــەن ،عێــراق ،ميــر ،ســعوودیە
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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ئەفریقيا

لــە مانگــى پێنجــى 2013دا کەســێک قۆڵبەســت کــرا،
ئــەم کەســە مــژوڵ و ســەرقاڵى قاچاخچێتیــی بــوارى
دەرمــاىن ســاختە بــوو لــە چینــەوە بــۆ الگۆســی پایتەختــی
نەیجیریــا .هەمــوو ئــەو دەرمانــە یاســاغ و ســاختانەى
کــە بــەو کەســە گیــران بریتــی بــوون لــە ئیبوبروفیــن و
مالوکســین و کۆرتیــم .ئــەو گومانلێکـراوە کــە لــە نەیجیریــا
دەســتگیر کـرا ،بــە هیــچ شــێوەیەک نەیتــواىن نــاوى تەنهــا
گومانلێکراوێکــى چینــى بهێنێــت کــە لــەو کیشــوەرەوە
تێــوە گالبێــت لــە قاچاخچێتیــى بــوارى دەرمانــدا ،بــەاڵم
بــە ڕادەى دەرمــان و قەبــارەى قاچاخچێتییەکەیــدا و بــە
شــێوازى کارەکەیــدا ئــەوە ڕوون بوەتــەوە کــە ناوبــراو
وابەســتەیە بــە باندێکــى نێونەتەوەیــی بــوارى دەرمــان.
ئاسیا

لــە مانگــى ئــازارى 2013ـــدا دەســەاڵتداراىن فلیپیــن
ئەوەیــان ڕاگەیانــد ،کــە پێنــج قاچاخچیــى دەرمانیــان
دەســتگیر کــردوە ،ئــەوان لــە هەوڵــى چاالکییەکــدا بــوون
و لــە ســەنگافورەوە حــەىب ڕێگریــی لــە منداڵبــوون و
ئازارشــکێن و ئەنتــى بایۆتیکیــان هێناوەتــە فلیپیــن و لــە
ڕێگــەى ماشــێنى بارهەڵگــرى قەپاتــەوە هێناویانــە ،هــەر
بۆیــە بەرپرســاىن گومرکــى دەســتیان گــرت بــە ســەر بڕێکى
زۆر لــەو جــۆرە دەرمانــە قاچــاخ و ســاختەى کــە هێرنابــوو.
لــەم بارەیــەوە پێوەندییــەکاىن کۆمپانیــا بازرگانییــەکان
ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەکــەن کــە ئــەو هەوڵــە پێوەندیــدارە
بــە مافیــا یاســاغەکاىن بــوارى دەرمانــەوە.

ئەورووپا

لــە مانگــى شــەىش 2013دا و لــە میــاىن پرۆســەیەکى
ئینتەرپوڵــدا پەیوەســت بــە دەرمــاىن قاچــاخ بــە نــاوى
 ،Pangea VIلــەو پرۆســەیەدا دەســەاڵتداراىن ڕووســیا
ئەوەیــان دووپــات کــردەوە کــە توانیویانــە لــە میــاىن
پرۆســەکەدا چاالکییەکــى بەرف ـراواىن دەرمــاىن ســاختە کــە
چەنــد ســاڵێکە مافیــاکان پێــوەى ســەرقاڵن لــە نــاو ببــەن،
ئــەم چاالکییــە لــە ڕۆســتۆڤدا لــە نێــو بــراوە .دەرمــاىن
ئایدیا دیپلۆماتیك

ســاختە و بــێ بنەمــا و کۆپیکــراوى وەک Herceptin،
 Meronem، Cefobit، Mantera، Sulperasonلــە الیــەن
دەرمانســازە نایاســایییەکانەوە دروســت دەکــرا و پاشــان
لــە بــازاڕى ڕەشــدا دابــەش دەکــرا و دەفــرۆرشا.

ئەمەریکاى باشوور

لــە دەســتپێکى 2013دا بەرپرســاىن پۆلیــى کۆڵۆمبیــا
ئەوەیــان ڕاگەیانــد کــە  21گومانلێکراویــان لــە
ئۆپەراســیۆنێکدا لــە کەنــاراوەکاىن ئەتڵەنتیکــى
کۆڵۆمبیــا قۆڵبەســت کــردوە .لــەو ئۆپەراســیۆنەدا تێکــڕا
 89754یەکــەى دەرمــاىن ســاختە بــە گوێــرەى بڕیــارى
یاســا و ڕێســاکاىن ئــەوێ دەســتیان بــە ســەردا گیــرا.
ئۆپەراســیۆنەکەکە ناودەبــرا بــە ‘’República DIPON
پێکهاتبــوو لــە  21پشــکنین و یادخــەرەوەى چڕوپــڕ بــۆ
شــارەکاىن سینســیلیج و مونتیــرا و ســانتا مارتــا و لیــدز.
ئــەو باندانــەى کــە دەســتگیر ک ـران ســەر بــە ڕێکخ ـراوە
تاوانــکارە نێونەتەوەیییــەکان بــوون.
پێوەندیــی تۆکمــەى دەرمانــی ســاختە بــە
تیــرۆرەوە

ڕێکخــراوە تاوانــکار و مافیــا نێونەتەوەیییــەکان
هاوشــێوەى کۆمپانیــا نێونەتەوەیییــەکان وەهــان .لــە
واڵتێکــدا ڕێکخراوگەلێکــى یاســاغ و تاوانکاریــی دەرمــان
هــەن کــە تەنهــا بەرپرســن لــە بەرهەمهێنــاىن دەرمــاىن
یاســاغى پزیشــکی ،لــە هەمــان کاتــدا واڵتگــەىل تــر هــەن
کــە ئــەو ڕێکخـراوە تاوانکارانــە تێیــدا تەنهــا بەرپرســن لــە
ســاغکردنەوە و دابەشــکردىن دەرمــاىن پزیشــکیی نایاســایی.
لــە ئەفریقــاى خۆرهــەاڵت پیشەســازیی ســاختە بــە
شــێوەیەکى ســەرەکى لــە هیندســتان و چینــەوە ســەرچاوە
دەگرێــت.
زیادبوونى قاچاخچێتیى ترامادۆڵ

لــە ســاڵى ڕابــردوودا ئەنتەرپــوڵ هۆشــداریی ئــەوەی دا کە
بــە شــێوەیەکى کتوپــڕو و لەنــاکاو بــازرگاىن و قاچاخچێتیــى
هێنــاىن ترامــادۆڵ بــۆ ئەفریقــاى خۆرئــاوا ئێجــگار زۆر بــوە.
ترامــادۆڵ جۆرێــک لــە ئەفیونــە و لــە بــوارى هێــوری و
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ڕەوىش تەرفیهــى مرۆڤــدا کەڵکــى لــێ وەردەگیرێــت،
ئــەم مادەیــە مادەیەکــە مــرۆڤ پێــوەى ئالــوودە دەبێــت،
لــە ســااڵىن ڕابــردوودا بــە شــێوەیەکى گشــتى کیشــوەرى
ئەفریقيــا و بــە تایبــەىت بــەىش خۆرئــاواى ئــەو کیشــوەرەى
گرتوەتــەوە .وەختــە بە تــەواوى لــە خۆرهەاڵىت ناوەڕاســتدا
بــووىن خــۆى دەکاتــە دیاردەیەکــى ئێجــگار ئاســایی.
پۆلێنكردنی جۆرەكانی دەرمانی ساختە:

ــــ ئــەو دەرمانانــەی هیــچ مادەیەكــی كارا لــە خــۆ ناگــرن
و هیــچ جــۆرە چارەســەرێكیان لــە نــاو نییــە و نەخــۆش
ســودیان لــێ نابینێــت.
ــــ ئــەو دەرمانانــەی بڕێكــی زۆریــان لــە مــادەی كارا تێدایە
و دەبێتــە هــۆی زیادەڕۆیكردن.
ــــ ئــەو دەرمانانــەی مــادەی كارایــان تێدایــە ،بــەاڵم بــۆ
چارەســەر پێویســت نیــن.
ــــ ئــەو دەرمانانــەی بڕێکــی تەواویــان تێدایــە ،بــەاڵم لــە
نــاو پاكەتــی هەڵــە دان ـراون.
ــــ ئــەو دەرمانانانــەی بریتیــن لــە لەبەرگیراوەیەكــی
الســاییكەرەوەی بنەڕەتییەكــە (بــەاڵم بــێ مۆڵەتــی كۆمپانیا
ڕاســتەقینەكە)
ــــ ئــەو دەرمانانــەی بڕێكــی زۆریــان لــە مادەی ناپێویســت
تێدایــە و دەبێتــە هــۆی زیانگەیانــدن بــە جەســتەی مرۆڤ.

سەرچاوەكان:
.1ئــال ئیبراهیــم :هــودا خالــد)2016( .
ســەر
لــە
تاوانــكاری
بەرپرســیارێتیی
بازرگانیكردنــی نایاســایی بــە دەرمــان لــە
سیســتەمی ســعوودیەدا .زانكــۆی نایفــی عەرەبــی
بــۆ زانســتە ئەمینــەكان .ڕیــاز
.2ئەمیــن» بوخــاری مســتەفا،)2015( .
بەرپرســیارێتیی دەرمانســاز لــە ســەر پێدانــی

دەرمــان ،نامــەی ماســتەر ،زانكــۆی ئەبــی بەكــر
بلقایــد ،تێزێكــی دكتۆرایــە و پێشكەشــی كۆلیــژی
یاســا ،زانكــۆی مەنســورە.
.3البوابــة الكترونیــە للهیئــة العامــة للغــذاء
والــدواء/www. sehatok. com .
https://ahlmasrnews.
com/news/.4
/article/555125جمارک-الســلوم-تحبط-محاولە-
تهریب-کمیە-من-الڕدویە-والهواتف-المحمولــە
https://www.
alaraby.
co.
uk/.5
/9/9/investigations/2014الدواء-فی-زمــن-
ا لحر ب  -ا لتهر یب  -شــر قا  -و غر با  -إ لى  -لیبیا
https://unsmil. unmissions. org/sites/.6
default/files/n1803950_0. pdf
سەرچاوە ئینگلیزییەكان:
Please note that this report contains
information collected from 2008 until
.September 2013
questionnaire responses were 84
received from police (via INTERPOL
NCBs), customs (via the World Customs
Organization (WCO)), and drug regulatory
authorities (via the Working Group of
)Enforcement Officers (WGEO
and the Permanent Forum on International
.))Pharmaceutical Crime (PFIPC
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تاوانــی بازرگانیكــردن و دزینــی شــوێنەوارە مێژووییــەكان
لــە هــەر واڵتێكــدا بــە یەكێــك لــەو تاوانانــە پۆلێــن
دەكرێــت ،كــە زیــان بــە بەرژەوەنــدی گشــتی دەگەیەنێــت
بــەو پێیــەی كــە بەرژەوەنــدی گشــتی پارێزگاریلێكـراو بــە
گوێــرەی دەقــە یاســاییە پەیوەندیــدارەكان بــە كولتــوور و
شــوێنەوارەكان پێویســتە وەك ســامانێكی گشــتی نیشتامنی
بپارێزرێــت و ن ـهوه ل ـه دوای ن ـهو ه ڕێــزی لــێ بگیرێــت،
چونكــە ئــەوە میراتێكــی شارســتانی مێژووییــە .تاوانــی
دزیــن و بازرگانیكــردن بــە شــوێنەوارەكان وەك هــەر
تاوانێكــی دزی ئاســایی بــە تــاوان ئەژمــار ناكرێــت تاكــو
سـێ ڕوكنــی سـهرهكی تێــدا بەرجەســتە نەبێــت ،ئەوانیــش
بریتیــن لــە :ڕوكنــی مــاددی ،ڕوكنــی مەعنــەوی ،ڕوكنــی
گریامنەیــی ،كــە دەچێتــە خانــەی حوكمــە گشــتییەكانی
تاوانــی دزینــی ئاســاییەوە ،بــەاڵم جیــاوازی لەگــەڵ
تاوانــی دزینــی ئاســاییدا ئەوەیــە ،كــە ئەمەیــان بازرگانیــە
و ڕێگەیەكــە بــۆ بــردن و هەڕەشــەكردن لــە میــرات و
مێــژووی شارســتانی كۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی ،لەبــەر
ئــەوە پێویســتدەكات یاســاكان مامەڵــەی توونــد لەگــەڵ
ئەنجامدەرانــی ئــەم تاوانــەدا بكــەن ،كــە بازرگانــی بــە
شارســتانیهت و كەرەســتەكانی مێــژووی گەالنــەوە دەكــەن.
لــە ڕاســتیدا تاوانــی بازرگانیكــردن بــە شــوێنەوارەكان لــە
ســایەی پاشــاگەردانی و ناســەقامگیری و خراپــی بارودۆخی
ئاسایشــی و نەبوونــی دەســەاڵتی یاســا لــە هــەر واڵتێكــدا
ئەنجــام دەدرێــت ،كــە دەرفەتــی گونجــاو بــۆ بازرگانــان
و دەاڵڵــەكان و دزەكانــی شــوێنەوار دەڕەخســێنێت بــۆ
جێبەجێكردنــی پالنــە تاوانكارییەكەیــان بــە ئامانجــی
داماڵینــی واڵت لــە ئاســەوار و میراتــە شارســتانییەكەی
و فرۆشــتنی بــە دەوڵەتــان و مافیــاكان لــە دەرەوە.
هەندێــك الیەنــی دەرەكــی پەنایــان بردووەتــە بــەر كڕینــی
ویژدانــی كەســە الوازەكان و ناپاكــەكان ،ئەوانــەی كــە
هیــچ دڵســۆزیەكیان بــۆ مێــژوو شارســتانیەتی واڵتەكەیــان
نییــە ،ئــەوەش لــە ڕێگــەی هەڵخەڵەتاندنیــان بــە پــارە لــە
بەرامبــەر هەڵدانەوەی گــۆڕەكان و هەڵكۆڵینی شــوێنەوارە

مێژووییــەكان لــە چیــاو گــرد و دۆڵــەكان بــۆ گــەڕان بــە
دوای پارچــە شــوێنەوارییەكانی وەك پەیكــەرەكان كوپــە و
گــۆزە و ئێســك و پروســك و هــەر جــۆرە پارچەیەكــی تــری
ئاســەواری دێریــن ،بــە ئامانجــی دەرهێنــان و بەقاچاغربدن
و فرۆشــتنیان بــە دەیــان هــەزار دۆالر.

پێناسەی شوێنەوار (ئاسەوار)

بــە مەبەســتی دیاریكردنــی مانانــی شــوێنەوار و كولتــوور
پێویســتە ســەرەتا مانــای هــەر دەســتەواژەیەك لــە
دەســتەواژەكانی شــوێنەوار و شارســتانیەتی مێژوویــی
دەستنیشــان بكەیــن .شــوێنەوار لــە ڕووی زمانەوانیــەوە
كۆمانــای وشــەی (كاریگــەری)ە ،كــە نەوەكانــی پێشــوو
بــۆ نەوەكانــی ئێســتایان جێهێشــتووە ،واتــا ئــەو كولتــوور
و میراتــە شارســتانیەی جێهێڵــراوە دێرینــە و بــە میــرات
جێهێڵـراوە و ســەدە بــە ســەدە پارێزگارییــان لێكـراوە تاكــو
گەیشــتووەتە دەســت نــەوەی ئێســتا.

یەكــەم :ڕوكنــی مــاددی تاوانــی دزینــی شــوێنەوار
و كەلەپــوور

لــە دەقــی مــاددەی ()40ی یاســای شــوێنەوار و كەلەپووری
عێراقیــدا هاتــووە« :ئــەو كەســە زیندانــی دەكرێــت ،كــە
هەڵدەســتێت بــە دزینــی پارچەیــەك یــان ماددەیەكــی
شــوێنەوار ،كــە لەژێــر ســایەی دەســەاڵتی پاراســتنی
شــوێنەواردا هەڵگیــراوە» .كەواتــە ڕوكنــی مــاددی لــە
تاوانــی دزینــی شــوێنەوار و كەلەپــووردا لــە كاری دزیكردن
بەرجەســتە دەبێــت ،بەاڵم یاســادانەر مەبەســتی خــوازراوی
لــە جــۆری دزیكردنەكــە دیــاری نەكــردووە ،لەبــەر ئــەوە
بیــرو بۆچوونــی یاســادانەران و دادوەری ســەبارەت بــە
مەبەســت و ناوەرۆكــی جــۆری دزیكــردن جیــاوازی تێدایە،
بــەم هۆیەشــەوە دوو تیــۆر هاتنــە ئــاراوە بــۆ دیاریكردنــی
واتــای جــۆری دزینــى شــوێنەوار.

دووەم :ڕوكنی مەعنەوی

تاوانــی دزیكــردن یەكێكــە لــە تاوانــە عەمدییــەكان ،بــەاڵم
لــە دروســتبوونی ئــەم تاوانــەدا پێویســتە مەبەســتی
تاوانكاریــی درووســت بێــت ،ئــەم ڕەگــەزەش یاســادانەری
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عێراقــی لــە مــاددەی ()439ی یاســای ســزادانی عێراقــی
ژمــاری ()111ی ســاڵی  1969ئامــاژەی بــۆ كــردووە بــەم
شــێوەیە« :دزیكــردن واتــا دەســتربدن بــۆ ماڵێكــی گــوازراوە
بــە دەســتی ئەنقەســت ،كــە موڵكــی كەســی تۆمەتبــار
نییــە» .هەمــان شــت ڕوودەدات ســەبارەت بــە تاوانــی
دزینــی شــوێنەوار و كەلەپــوور ،چونكــە یەكێكــە لــە تاوانــە
ئەنقەســتەكان ،كــە پێویســتە لــە ڕوودانیــدا مەبەســتی
تاوانكاریــی لــەالی كەســی تۆمەتبــار بوونــی هەبێــت.
مەبەســتی تاوانكاریــی هــەروەك یاســادانەری عێراقــی
پێناســەی كــردووە بریتیــە لــە« :ئاراســتەبوونی ویســتی

ئایدیا دیپلۆماتیك

كەســی ئەنجامــدەر بــۆ ئەنجامدانــی كارێكــی پێكهێنــەر
بــۆ تاوانێكــی ئامانجــدار ،كــە ببێتــە ئەنجامــی ئــەو
تاوانــەی كــە ڕوودەدات یــان ئەنجامــی تاوانكارییەكــی تــر
بەرجەســتە بــكات».

سێیەم :ڕوكنی گریمانەیی

ئەگــەر بگەڕێینــەوە بــۆ بنەمــا و پرەنســیپە گشــتییەكانی
یاســای ســزادان ،دەبینیــن كــە ئامرازەكانــی ئەنجامدانــی
تــاوان لــە تاوانــی دزیكردنــدا بریتیــە لــە بردنــی ســامانێكی
گــوازراوە بــە دەســتی ئەنقەســت ،لــە كاتێكــدا كــە خاوەنــە
ڕاســتەقینەكەی كەســێكی تــرە .یاســاداڕێژ لــە ڕێگــەی
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تۆمەتباركردنــی ئــەو كارانــەی لــە بەرامبــەر ســامانی
گشــتی ئەنجــام دەدرێــت ،لەگــەڵ تاوانــی دزی بــە
شــێوەیەكی تایبەتــی پێویســتی هەیــە بــە پارێزگاریكــردن
لــە ســامانی گــوزراوەی تاكــەكان لــە دەســتدرێژیكردن،
كەواتــە ئامرازەكانــی دزیكــردن لــە تاوانــی دزیدا هەمیشــە
ســامانی گوزراوەیــە.
ڕێكخــراوی داعــش بــ ه بههــای  35ملیــۆن دۆالر
شــوێنەوار ه دێرینهكانــی فرۆشــتووە

بــە گوێــرەی ڕاپۆرتێــك كــه لهالیــهن دەزگای پاراســتنی
دیموكراســییەكان ( )FDDئامــاده ك ـراوه ،كــە یەكێكــە لــە
تینــگ تانگەكانــی ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئهمهریــكا،
ســاڵی  2016ڕێكخــراوی داعــش فرۆشــی دراوە
كانزاییەكانــی لــە ڕێــی توركیــاوە دووقــات زیــاد كــردووە،
لــەو ڕێگەیەشــەوە بــڕی  2.3ملیــۆن دۆالری ئهمهریكــی
دەســتكەوتووە.
كۆمیســیۆنی بازرگانیــی ئەمهریكــی ،قەبــارەی
بازرگانیكردنــی بــەو شــوێنەوارە مێژووییانــەی خســتەڕوو
كــە داعــش لەڕێــی توركیــاوە فرۆشــتوونی ،ئــەو

شــوێنەوارانەش بریتــی بــوون لــە زێــڕ ،دراوی كانزایــی،
شــوێنەوارە مێژووییــەكان و تابلــۆ كۆن ـهكان .بــە گوێــرەی
راپۆرتهكــهی ئــەو كۆمیســیۆنە ئەمهریكییــە ،ڕێكخــراوی
داعــش تەنیــا لەڕێــی توركیــاوە بــه بههــای  35ملیــۆن
دۆالر شــوێنەواری ئــەو ناوچان ـهی ك ـه داگیــری كــردوون،
بــە ئهمهریــكای فرۆشــتووە .لەگــەڵ دەســتپێكردنی
شــەڕی ناوخــۆی ســووریا ،دەوڵەتــی ئیســامی لــە عێ ـراق
و شــام (داعــش) بــووە ئەكتــەری هــەرە ســەرەكیی
ناســەقامگیری لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت .ســەرچاوەی
داهاتــی ســەرەكی و ئاشــكرای داعــش بازرگانیكردنــی
نایاســاییه بــه نــهوت و ئاســهوارهكان ،بــەاڵم هێشــتا زۆر
لــە بــارەی ســەرچاوە نهێنییەكانــی داهاتــی ئــەو ڕێكخـراوە
نازانرێــت ،كــە بریتییــە لــە بازرگانیكــردن بــە شــوێنەوارە
دزراوەكان.

شــوێنهوار ه دزراوهكان ســنوری حــەوت واڵت
دهبــڕن و دهفرۆشــرێن

بهپێــی دیدارێكــی ڕادیــۆی ( )BBCلەگــەڵ قاچاخچییەكــی

شوێنەوارە دێرینەكانی میسر
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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شــوێنەواردا كــه لــە نزیــك ســنوری نێــوان ســووریا و
توركیــا ســازیكردووه ،ئــهو قاچاخچییــە گوتوویهتــی:
«پارچــە شــوێنەوارێك نرخەكــەی دەگاتــە ملیۆنێــك و
 100هــەزار دۆالری ئهمهریكــی ،بــەاڵم النیكــەم دەبێــت
20%ی باجــی ئــەو پارچــە شــوێنەوارە بدرێتــه داعــش،
كــە دەكاتــە  220هــەزار دۆالر ،ئــەوەش داهاتــی یــەك
پارچــە شــوێنەواری بــە قاچــاخ بــراوە» .لــە بازرگانیــی
شــوێنەواردا هەریەكــه لــە توركیــا و لوبنــان بــە دوو
ناوەنــدی ســهرهكی و هەســتیار دادەنرێــن .لــه ڕاســتیدا
ڕێكخ ـراوی داعــش ئــەو شــوێنەواره دزراوان ـه بــە خاكــی
حــەوت واڵتــدا دەگەیەنێتــە ویالیهتــه یهكگرتووهكانــی
ئەمهریــكا .لــە ســەرووی هەمــوو ئــەو واڵتانــەوە توركیــا
توركیــا دێــت ،دوای ئەویــش ئیرسائیــل ،ســوریا ،عێــراق،
لوبنــان ،قوبــرس و ئــهردهن دێــن.
ئاستی  36ملیۆن دۆالری تێپەڕاندووە
بــە گوێــرهی ڕاپۆرتەكــە ،ئــەو دراوە كانزاییانــەی لــە
نێــوان ســااڵنی  2010تاوەكــو  2014لــە رێــگای توركیــاوە
گەیشــتوونەتە ئهمهریــكا ،بەهاكانیــان دوو هێنــده گرانــر
بــووە .ڕاپۆرتەكــە ئاشكراشــی كــردووە ،ڕێكخ ـراوی داعــش
لەڕێــی توركیــاوە بــه بههــای  36ملیــۆن و  23هــەزار
دۆالر شــوێنەواری ڕەوانــەی ئهمهریــكا كــردووە .لــەو
ڕاپۆرتەكــەدا هاتــووە ،كــە ســەربازانی توركیــا تــا ســاڵی
 2014چــاوی خۆیــان لــە هاتــن و چوونــی داعــش لــە
ســنوورەكان نووقانــدووه .داعــش لەگــەڵ داگیرکردنــی
ئــەو جوگرافیایــەی کــە تیایــدا دەســەاڵتدار بــوو ،لەســەر
بنەمایــی دیتنــی گرینگــی پارچــە شــوێنەوارهكان و
کاریگــەری شــوێنەوار و پاشــاوەکانیان لەســەر بیــرهوهری
کۆمەڵــگا.
خهونــی گهڕاندنــهوهی  5000پارچــ ه شــوێنهواری
عێر ا ق

كۆمپانیایەكــی ئەمەریكــی زیاتــر لــە  5000پارچــە
شــوێنەواری عێراقــی لــە بازرگانێكــی دانیشــتووی ئیامراتــی
عهرهبــی كــڕی ،كــە بەپێــی یاســاكانی عێــراق و یاســای

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئەمەریكــی مامهڵهكردنــی كڕیــن و فرۆشــتنی بــهو
پارچان ـه قەدەغــە ك ـراوه .بەپێــی بەڵگەنامەكانــی دادگای
بــااڵی عێــراق  80وەزیــر و بەرپرســی بــااڵی عێراقــی
لــه بازرگانییكــردن بــه شــوێنهوارهكان تێــوەگالون و
ڕووبــهڕووی دادگا دهكرێنــهوه ،بــهاڵم هــۆكاری دادگایــی
نەكردنیــان تــا ئێســتا دهگهڕێتــهوه بــۆ دەســتێوەردانی
الیهنــه سیاســییەكان.
ڕۆڵی كۆمپانیای هۆبی لۆبی ئهمهریكی

دوای ئاشــكرابوونی كڕینــی  5548پارچــە شــوێنەری
دزراوی عێــراق ،پارێــزەر نانســی هۆالنــدهر دەســتی لــە
كاركردنــی لەگــەڵ كۆمپانیــای هۆبــی لۆبــی كشــاندەوە.
تــەواوی ئــەو پارچــە شــوێنەوارانە ،كۆمپانیــای هۆبــی
لۆبــی لــە بازرگانێكــی دانیشــتووی ئیــارات لــە رێــی
ســێ كەســی جوولهك ـهی نێوەندگیــر كڕیونــی .هۆالنــدهر
كــە لــە زۆرێــك لــە دۆســییەكانی تاوانــی پهیوەنــدار بــە
واڵتانــی عەرەبــی پارێزەرایەتــی كــردووە پارێزەرایەتــی
كــردووە ،كۆمپانیــای هۆبــی لۆبــی ئهمهریكــی بــە
«دووڕوو» تۆمەتبــار دەكات لهبــهر ئــهوهی شــوێنەواری
دزراوی عێراقــی كڕیــوە ،كــە لــە بنەڕەتــدا ئــەو كۆمپانیایــە
دامــەزراوە بــۆ كۆكردنــەوەی دەقــە نوورساوەكانــی ئینجیــل
و گرنگیــدان بــە پرســە ئاینییــەكان لــ ه جیهانــدا .لەســەر
تاوانــە گەورەكــەی كڕینــی شــوێنەواری دزراوی عێــراق،
دادگای ئەمەریــكا كۆمپانیــای هۆبــی لۆبــی بــە  3ملیــۆن
دۆالر سـزا داوه ،دواجــار پارچــە شــوێنەوارەكانی بــە بەهای
ملیۆنێــك و  600هــەزار دۆالری ئەمەریكــی كڕیــوه ،كــە
بــە گوێــرەی داتــاكان چــوار بــاری یەكەمــی شــوێنەوارەكە
لــە ڕێــی كۆمپانیــای فیدێكــس وه( )FEDEXبــە ژمــارە
باركۆدهكانــی ( 728628096729و 728628096751
و  728628096762و  )728628097173بــۆ كۆمپانیــای
هۆبــی لۆبــی لــه ئهمهریــكا گوازراونەتــەوە.
بــە گوێــرەی بەیاننامــەی وەزارەتــی ڕۆشــنبیری عێراقــی،
كــە لــە مانگــی تەمــووزی 2015دا دەرچــووە ،دەڵێــت
پۆلیســی ئینتەرپولــی نێودەوڵەتــی و وەزارەتــی ڕۆشــنبیری
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و شــوێنەواری عێــراق ،لــە بەدواداچوونــی بەردەوامــدان
بــۆ دۆزینــهوهی ســهرهداوهكانی ئــهم بابهتــه.

دهســت بهســهرداگرتنی  7000پارچــ ه شــوێنهوار
و دهستنووســی عیبــری

لــه ســاڵی 2012وه تــا ئهمڕۆمــان دهزگا ئاسایشــییهكان
دهســتیان گرتــووه بهســهر نزیكــهی  7000پارچــه
شــوێنهوار و دهستنووســی بههــاداری عیــری ،بــهاڵم
80%ی ئـهو پارچـه شــوێنهوارانه گۆپیكـراو بــوون .ئـهوهی
جێگــهی ســهرنجدانه لــهو ئاســهوار و شــوێنهوارانهی
دهســتیان بهس ـهرداگیراوه بوونــی چهندیــن دهستنووســی
عیربیــی زۆر بههــاداره ،لـه نێوانیانــدا  8دهســتنووس لهنــاو
ســندوقی داری گـهورهدا دانـراون لهگـهڵ چهنــد كتێبێكــی
خۆرههاڵتیــدا ،كــه لــه ڕێگــهی لیبیــا و جهزائیــرهوه
گوازراونهتــهوه بــۆ تونــس ،بــهاڵم هــهرزوو كهیهنرانــه
فهڕهنســا پێــش ئــهوهی بكهڕێرنێتــهوه بــۆ تونــس.
مافیاكانــی بازرگانیكــردن ب ـه شــوێنهوار ..كێــن و كــێ ل ـه
پشــتیانه؟
دزیــن و بهتااڵنربدنــی شــوێنهوار بووهتــ ه پاروویهكــی
ئاســان و بهردهســت ،بهڵكــو ل ـه ناخــی ههندێــك كهســدا
خواســتێكه بــۆ دهوڵهمهندبوونــی خێــرا .بازرگانانــی
شــوێنهوار ههمیشــه بانگهشــه دهكــهن بــۆ ئــهوهی
پیاوانــی سیاســی و دهوڵهمت ـهدار ل ـهم تاوان ـهدا لهگهڵیــان
بهشــدار بــن ،بهڵكــو پڕوپاگهنــدهی ئـهوه دهكـهن كـه بــۆ
بهرژهوهنــدی ئــهو كهســه دهستڕۆیشــتووانه كاردهكــهن
بــۆ بهدهســتهێنانی پاڕیــزگاری و دڵنیایــی ،پاشــان ئــهم
باســه بهنــاو خهڵكیــدا بــاو دهبێتــهوه ،ئهنجامهكهشــی
بــردن و دزینــی گهنجینـهی شارســتانیهت و مێــژووی واڵتـه
بــۆ دهرهوه .ئــهم دهاڵڵ و بازرگانانــه ههیانــه لــه كاتــی
گــهڕان و ههڵكهندنــدا دهمرێــت ،ههشــیانه ڕێگــهی
ون دهكات و لــهو پێنــاوهدا گیانــی لهدهســتدهدات،
بهڵكــو ههیانــه چارهنووســی دهكهوێتــه پشــتی شیشــی
زیندانــهكان.
جــۆری یهكهمــی مافیاكانــی بازرگانیكــردن بــه

شــوێنهوار بریتیــن ل ـهو گروپان ـهی ،ك ـه ب ـه دوای وههــم
و خواســتی دهوڵهمهندبوونــی خێــرا عــهواڵ دهبــن
و بــه شــێوهیهكی ههڕهمهكــی دهســت بــه گــهڕان
و ههڵكهندنــی شــوێنهواره مێژووییــهكان دهكــهن،
لهوانهشــه ههندێــك جــار پهنــا بــۆ جادوگهرانیــش
ببــهن ،كــه پێیانوایــه ئهوانــه نهێنــی فیرعهونــهكان و
شــوێنی ههڵگرتنــی گهنجینهكانیــان پــێ د هزانــن ،پاشــان
هــهواڵ و پڕوپاگهنــده لهنــاو خهڵكیــدا باڵودهكهنــهوه
گوایــان فاڵن ـه ك ـهس بایــی ی ـهك ملیــۆن دۆالر یــان زیاتــر
شــوێنهواری دۆزیوهتــهوه و فرۆشــتوویهتی ،ئهمــهش
دهبێتــه پاڵنــهری كهســه نهفــس نزمــهكان .جــۆری
ســێیهمیش ئهوانــهن ،كــه ههڵدهســن بــه فرۆشــتنی
شــوێنهواره كۆپــی كــراوهكان ،پێشــدهچێت فێڵكــردن و
چاوچنۆكــی فاكتهرێــك بێــت لــه پشــت بازرگانیكــردن و
فرۆشــتنی شــوێنهوارهكان.

بازرگانیكردن ب ه شوێنهوار ل ه دوای شۆڕشی میسر ب ه
شــێوهیهكی بهرچاو گهشــهی كرد .دزینی ب ه لێشاوی
شــوێنهوارهكانی عێراق ل ه دوای شــهڕی ئهمهریكا ل ه
عێراق دهستی پێكرد و پاشان بردنی زیاتر ل ه 10000
پارچ ه شوێنهوار و گهنجینهی مێژوویی ڕاگهیهنرا ،ك ه ل ه
مۆزهخانهكان و شارهكانی عێراقدا بهتااڵنبران و لهژێر
چاودێــری گروپ ه مافیا ئیســرائیلییهكاندا گهیهنران ه
نیویۆرك و پهنسلڤانیا
كێ له پشت مافیاكانی شوێنهواره؟

ویالیهتــه یهكگرتووهكانــی ئهمهریــكا بــه گهورهتریــن
بــازاڕی بازرگانــی شــوێنهوارهكان دادهنرێــت .لــه
الیهكــی تــرهوه نــهك بــه تهنهــا میــر ،بهڵكــو
فهڕهنســا ،ئیســپانیا ،بهریتانیــا ،بهلجیــكا و ســویرسا،
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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شوێنەوارە دێرینەكانی سوریا

واتــا ئــهو دهوڵهتانــهی كــه دانیشــتوانیان داهاتێكــی
بهرزییــان ههیــه ،حهزییــان لــه كۆكردنــهوهی پارچــه
شــوێنهوارهكانه و گروپــی تایب ـهت ب ـه خۆیــان درووســت
دهكــهن .ههرچهنــده ههندێــك لــهم دهوڵهتانــه یاســای
تایبهتیــان ههی ـه بــۆ ڕێگرتــن ب ـه دزیــن و بازرگانیكــردن
ب ـه شــوێنهوارهكان و مێــژووی واڵتهكانیان ـهوه ،ب ـهاڵم ب ـه
تهواوهتــی ڕێگهیــان لــێ ناگیرێــت و بازرگانیهكــه بــه
شــێوهی نایاســایی لهســهر ئاســتی جیهانــی بهردهوامــه.
بــۆ منوون ـه ل ـه میــر ڕێككهوتننامهی ـهك ههی ـه دهلێــت:
ل ـه ســاڵی 1983و ه لهنــاو دهوڵهتــی میــر هیــچ جــۆری
بازرگانیــهك بــه شــوێنهوار بوونــی نییــه.
شوێنهوارهكان چۆن دهفرۆشرێت؟

كێشــهی دزیــن و بهتااڵنربدنــی شــوێنهوارهكان و
فرۆشــتنیان ،كێشــهیهكی كۆنــه لــ ه ههمــوو جیهانــدا
ههیــه بــه گشــتی ،بــه تایبهتیــش ناوچــهی عهرهبیــی
پــێ ئاشــنایه ،ب ـهاڵم ئ ـهم دزیــن و باتااڵنربدن ـه گهیشــتۆته
لوتك ـه ،ب ـه تایبهتــی ل ـه دوای ههڵگیرســانی شۆڕش ـهكانی
بههــاری عهرهبــی .لــه ڕاســتیدا لــ ه ههمــوو واڵتــه
ئایدیا دیپلۆماتیك

عهرهبییهكانــدا دزیــن و بازرگانیكــردن ب ـه شــوێنهوارهكان
بــه ئاشــكرا بوونــی ههیــه و گهنجینــه مێژووییــهكان
لهالیــهن كهســانی نهفــس نــزم و گــروپ و مافیاكانــهوه
لـه پێنــاو بهدهســتهێنانی پــارهدا دهســتیان بــۆ دهبرێــت و
بهتــااڵن دهبرێــت.
بازرگانیكــردن ب ـه شــوێنهوار ل ـه دوای شۆڕشــی میــر ب ـه
شــێوهیهكی بهرچــاو گهشــهی كــرد .دزینــی بــه لێشــاوی
شــوێنهوارهكانی عێــراق لــه دوای شــهڕی ئهمهریــكا لــه
عێ ـراق دهســتی پێكــرد و پاشــان بردنــی زیاتــر ل ـه 10000
پارچــه شــوێنهوار و گهنجینــهی مێژوویــی ڕاگهیهنــرا،
كــه لــه مۆزهخانــهكان و شــارهكانی عێراقــدا بهتااڵنــران
و لهژێــر چاودێــری گروپــه مافیــا ئیرسائیلییهكانــدا
گهیهنرانــه نیویــۆرك و پهنســلڤانیا لــه ویالیهتــه
یهكگرتووهكانــی ئهمهریــكا .یهكێــك لــه گرنگرتینــی
ئــهو شــوێنهوارانه ئهرشــیفێكی مێژووییــه یههودیــه لــه
واڵتــی میزۆپۆتامیــا ،كــه دهزگای ههواڵگــری ئهمهریــكا
لــه دواییــدا ڕادهســتی ئیرسائیلــی كــردهوه.
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ناوهڕاست و باكووری ئهوروپا

لــه ناوچهكانــی ناوهڕاســت و باكــووری ئهوروپــاش
چهندیــن مافیــا و گروپــی دزینــی شــوێنهوار و
گۆڕههڵكهنــدن ههیــه ،كــه زۆربهیــان لــه ڕێگــهی
بهكارهێنانــی ئامێرهكانــی ئاشــكراكردن و دۆزینــهوهی
كانزاكانــهوه ئــهم كاره دهكــهن .گــۆڕه گهورهكانــی
میرۆڤنچیــن لــه فهڕهنســا و ئهڵامنیــا و گۆڕهكانــی
ئهنگلۆسهكســۆنییهكان لــه ئینگلتــهرا پــڕن لــه كهلوپهلــه
درووســتكراوهكان لـه كانـزای گرانبهها ،بـهاڵم تااڵنچییهكان
و گۆڕههڵكهنــهكان وهك ههمیشــه ئــهم درووســتكراوه
كانزاییانــ ه جێدههێڵــن و تهنهــا گرنگــی بــه دۆزینــهوهی
زیــوو ئاڵتــوون دهدهن .ئــهوان لــه كاتــی ههڵدانــهوه
و دزینیانــدا گــۆڕەكان وێــران دهكــهن و ههمــوو ئــهو
چهكــی درووســتكراوانه ل ـه ئاســن و پهیك ـهری ئێســقانانه
تێكــدهدهن ،كــه لهناوییانــدا پارێــزراوه.
ئهمهریكای باكوور

زۆرب ـهی ه ـهره زۆری پرۆس ـهكانی ههڵكهنــدن و دزینــی
گــۆڕهكان لــه كیشــوهری ئهمهریــكای باكــوور ئهنجــام
دهدرێــت ،چونكــه گۆڕەكانــی دانیشــتوانی ڕهســهنی
ئهمهریــكای لێیــه .پرۆســهی دزیــن و بهتااڵنربدنــی
شــوێنهوار و گــۆڕە كۆنــهكان لــه ئهمهریــكای باكــوور
بــه درێژایــی  200ســاڵی ڕابــردوو بــهردهوام بــووه ،بــه
دیاریكــراوی لــه ســهدهی هــهژدهدا گهشــهی كــردووه،
ئــهوهش لهبــهر ئهوهیــه كــه بازرگانــان و تااڵنچییــهكان
بڕوایــان ب ـه مرۆڤبوونــی دانیشــتوانی ڕەس ـهنی ئهمهریــكا
نهبــوو ،كــه هندییــه ســورهكانن ،بهڵكــو بــه كهســانی
دڕنــده دهیاندانـه قهڵـهم ،هـهر لهبـهر ئـهم هۆیـهش ڕێــز
لــه كهلوپــهل و گۆڕەكانیــان نهگیــراوه و بــ ه خراپرتیــن
شــێواز ڕووبــهڕووی دزیــن و تااڵنكــردن بوونهتــهوه.

بووژانــهوهی بــازاڕی ڕهشــی شــوێنهوار لــ ه
ســهردهمی حوســیدا

لــه ســهردهمی حوســییهكانی یهمــهن بــازاڕی ڕهشــی
شــوێنهواره مێژووییــه دزراوهكان لــهو شــارو ناوچانــهدا

گهشـهی كــردووه ،كـه لهالیـهن چهكدارانــی ئـهو گروپـهوه
دهســتیان بهس ـهردا گی ـراوه .بهرههم ـه نهوتیی ـهكان تاك ـه
كااڵی ـهك نیی ـه ،ك ـه گروپــی حوســییهكان بــازاڕی ڕهشــیان
بــۆ پهیــدا كــردووه لــه پێنــاو خۆدهوڵهمهندكــردن و
ئهنجامدانــی بازرگانــی نایاســایی .تۆڕێكــی مافیایــی
نێودهوڵهتــی كیشــوهربڕ ،كــه ئێرانییــهكان و
لوبنانییــهكان تیایــدا بــۆ بهرژهوهنــدی كودهتاچییهكانــی
س ـهر ب ـه گروپــی حوســیی یهم ـهن كاردهك ـهن ل ـه بــواری
فرۆشــتنی شــوێنهواره مێژووییهكانــی ئــهو واڵتــه ،لــه
كاتێكــدا ك ـه میلیشــیاكانیان زۆر ب ـه بهربــاوی مۆزهخان ـه
نیشــتامنییهكان و پێگـه شــوێنهوارییهكان دهدزن و تااڵنیــان
دهك ـهن ،ل ـه كاتێكــدا دزو تااڵنچییهكانــی شــوێنهوارهكانی
یهم ـهن ل ـه بۆرس ـهكانی بــازاڕی ڕهشــدا زۆر ب ـه گهرمــی
پێشــوازییان لێدهكرێــت.

بازرگانیكردن ب ه شوێنهوار ل ه میسر

خولیــای گــهڕان و ههڵكۆڵینــی پێگــه شــوێنهوارییهكان
و خهونــی دهوڵهمهندبوونــی خێــرا لــه واڵتــی میــر
بووهت ـه دیــارده ،ب ـه تایبهتــی ل ـه نێــوان ئ ـهو گهنجان ـهی
كــه خــهون بــهوهوه دهبینــن لــه چــاو تروكانێكــدا لــه
هــهژاری و نهدارییــهوه ڕاســتهوخۆ دهوڵهمهنــد بــن
بچن ـه نــاو ژیانێكــی شــاهانهوه .ل ـه ڕاســتیدا تێكچوونــی
بــاری كۆمهاڵیهتــی و ئاسایشــی ئــهو واڵتــ ه لــه دوای
شۆڕشــی یهنای ـهری  ،2011یارمهتیــدهر بــوو ل ـه ههڵنانــی
خهڵــك ب ـهرهو دهســتربدن بــۆ شــوێنهواره مێژوویی ـهكان و
باڵوبوونــهوهی ئامێــری پێشــكهوتووی گــهڕان بــه دوای
شــوێنهوارهكاندا ،كــه بهبــێ مۆڵــهت دهفرۆرشێــن و بــه
ئاســانی دهســت دهكهوێــت.
ل ـه شــوباتی ســاڵی  1923زانــای بهریتانــی هــوارد كارت ـهر
یهكـهم كـهس بــوو پێــی خســته نــاو گۆڕســتانی پاشــا تــوت
عنــخ ئامــون ،ك ـه مێژووهك ـهی بــۆ  3000ســاڵ لهمهوب ـهر
دهگهڕێتــهوه .دهوترێــت زۆربــهی ئــهو گهنجینهیــهی
تــااڵن كــردووه كــه تیایــدا دۆزراوهتــهوه ،بــهاڵم لهگــهڵ
ئهمهشــدا هێشــتا گــۆڕی فیرعهونــی بچــووك (تــوت
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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عنــخ ئامــون) تاكــو ئهمــڕۆ جــار جارێــك گهنجینهكانــی
نــاوی ئاشــكرا دهبێــت.
بــه پێــی ســهرچاوهكان لــه كاتــی داگیركردنــی عێــراق
لهالیــهن ئهمهریــكاوه لــه ســاڵی 2003دا زیاتــر لــه
 10000پارچـه شــوێنهواری گرنــگ لـه عێراق برایـه دهرهوه
و بهســهر مۆزهخانهكانــی نیویــۆرك و پهنســلڤانیا
دابهشــكران ،ههروههــا هێزهكانــی بهریتانیــا لــه
ناوچهكانــی باشــووری عێــراق زیاتــر لــه 80000
پارچــه شــوێنهوارییان لــه عێــراق بردووهتــه دهرهوه
بــۆ دهوڵهمهندكردنــی شارســتانیهتی واڵتهكهیــان،
لهمهشــدا پهنجــه بــۆ مافیــا ئیرسائئیلییــهكان درێــژ
دهكرێــت ،ك ـه گوایــا سهرپهرشــتی ئ ـهو ههمــوو دزین ـهی
شــوێنهوارهكانی عێراقیــان كــردووه.
ســهرهڕای ئــهوهی عێــراق  4764پارچــه شــوێنهواری لــه
كــۆی  10000پارچ ـه شــوێنهواری تۆمارك ـراوی ل ـه ڕێگ ـهی
ڕێكخــراوهكان و دامــهزراوه نێودهوڵهتییهكانــهوه
گهڕانــدهوه ،لــه كاتێكــدا عێــراق نزیكــهی  70داوای
یاســایی بــۆ بــهردهم دادگا نێودهوڵهتییــهكان بــهرز
كردۆتــهوه بــه مهبهســتی گهڕاندنــهوهی ئــهو گهنجینــه
مێژوویی ـه ،ب ـهاڵم زۆربهیــان بێئهنجــام بــووه .مۆزهخان ـهی
عێــراق یهكێكــه لــه كۆنرتیــن مۆزهخانــه مێژووییهكانــی
خۆرههاڵتــی ناوهڕاســت ،ك ـه  200000پارچ ـه شــوێنهواری
دانســق ه و بههــاداری شارســتانیهتی میزۆپۆتامیــای
لهخۆگرتــووه ،كــه مێژووهكهیــان بــۆ زیاتــر لــه 3000
ســاڵ پێــش زاییــن دهگهڕێتــهوه.
لــه ســهردهمی ڕژێمــی پێشــووی عێراقــدا بــه پێــی
فهرمانێــك ئهوانــهی لهســهر دزیــی پارچــهی
شــوێنهوارهكان و ههڵكهندنــی پێگــه مێژووییــهكان
دهســتگیر بكرانای ـه ب ـه  15ســاڵ بهندكــردن س ـزا دهدران،
بهڵكــو لــه ههندێــك بارودۆخــدا تهنانــهت ســزای
مهرگیشــیان بهســهردا دهســهپێرنا .محمــد عرێبــی،
وهزیــری شــوێنهواری ڕایگهیانــد« :ئێســتا عێــراق لــه
ههوڵــی گهڕاندن ـهوهی پارچــه شــوێنهواره دزراوهكاندای ـه

ئایدیا دیپلۆماتیك

ك ـه نزیك ـهی  15000ل ـهو پارچ ـه شــوێنهوارانه ل ـه كاتــی
تااڵنكردنــی مۆزهخانــهی بهغــدا لــه كاتــی پهالماردانــی
بهغــدا و ڕووخانــی ڕژێمــی پێشــوو لهالیــهن ســوپای
ئهمهریــكاوه لــه ســاڵی  2003بردرایــه دهرهوهی عێــراق.
شانشــینی ئــوردون زیاتــر لــه  2000پارچــه شــوێنهواری
گهڕانــدهوه بــۆ عێــراق.

دۆخــی پاراســتنی شــوێنهوارهكان لــ ه ههرێمــی
كوردســتان

مــهال ئــاوات ئهبوبهكــر ،بهڕێوهبــهری گشــتی شــوێنهوار
لــه ههرێمــی كوردســتان ،لــه میانــی گفتوگۆیهكــی
تایبــهت لهگــهڵ (بــاس نیــوز) چهندیــن زانیــاری لــه
بــارهی شــوێنهوارهكان و دهســتگیركردنی چهنــد گــروپ و
دزێكــی شــوێنهوار خســتووهته ڕوو .ئــهو ژمــارهی پێگــه
شــوێنهوارییهكانی ههرێمــی كوردســتانی خســتووهته
ڕوو و ئاشكراشــی كــردووه« :زیاتــر  3500شــوێنهوار
لــه ههرێمــی كوردســتاندا هــهن ،بــهاڵم ئــهو ژمارهیــه
ئهگــهری ههیــه زۆر بهرزتریــش بێتــهوه« .ســهبارهت
بــه چۆنیهتــی بهرزبوونــهوهی ژمــارهی شــوێنهوارهكانی
كوردســتان ،مــهال ئــاوات وتیشــی« :زیاتــر لــه  50تیمــی
زانكۆیــی نێودهوڵهتــی و ئهوروپــی و ژاپۆنییــهكان
سـهرقاڵی گـ هڕان و پشــكنینن بــۆ دۆزینـهوهی شــوێنهواری
زیاتــر لــه كوردســتان ،لــه دوای تهواوبوونــی كارهكانیــان
پێدهچێــت ژمــارهی شــوێنهوارهكانی ههرێــم بگاتــه
10000شــوێنهوار» .ئــهو پێشــیوایه ئاســتهنگ بــۆ تیمــه
نێودهوڵهتییــهكان دروســت دهكرێــت ،كــه بــه دوای
دۆزینــهوهی شــوێنهوارهوهن لــه ههرێمــی كوردســتان،
هۆكارهكهشــی بــۆ ئ ـهوه دهگهڕێنێت ـهوه ك ـهوا هۆشــیاریی
شــوێنهواری نییــه ،لــه كاتێكــدا شــوێنهوار بــۆ بــواری
سیاســی كاریگهریــی خــۆی ههیــه ،ڕاشــیگهیاند« :بــه
ههوڵــی ئ ـهو تیــم و زانكــۆ نێودهوڵهتییان ـه ،ب ـه ه ـهزاران
شــوێنهواری تــازه لــه كوردســتاندا دۆزراونهتــهوه«.
كۆمهڵێــك ل ـه گرنگرتیــن ئ ـه ڕێكخ ـراوه نێودهوڵهتییانــەی
پارێــزگاری لــە شــوێنەوارەكان دەكــەن
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 .1ڕێكخــراوی ناوهنــده مێژووییــهكان و پێگــه
شــو ێنهو ا ر ییهكا ن .
 .2ئهنجومهنــی نێودهوڵهتــی تایبــهت بــه بینــاو پێگــه
شــوێنهوارییهكانICOMO
مۆزهخانــه
نێودهوڵهتــی
ئهنجومهنــی
.3
ICOM
نێودهوڵهتییــهكان
 .4ســهنتهری نێودهوڵهتــی بــۆ پاراســتنی كهلوپهلــه
كولتوورییــهكان و چاركردنهوهیــان -ڕۆمــا CCROM
سهرچاوهكان:
 كتێبــی (ســرقة االثــار والتــراث ..دراسـ ة تحلیلیـ ةفــي ضــوء أحــكام قانــون اآلثــار والتــراث العراقــي
رقــم ( )55لســن ه  –،2002أنــس محمــود خلــف
الجبــوري دڵشــاد عبدالرحمــن یوســف البریفكانــي
 ئامال عربید http://www.ktuf.org/alamel - ڕاپۆرتــی ڕۆژنامــەی (جمهوریــەت)ی توركــی،ژمــارەی ڕۆژی 2015/12/6
 پێگ ـهی (العربــی الجدیــد) ،ماڵپ ـهڕی (موضــوع)،ماڵپــهڕی (اخبــار الیــوم) ،پێگــهی (البدیــل)،
ماڵپــهڕی (الخلیــج ئۆنالیــن)
 هنــري دونــان (  1828ـ  ،)1910كتــابNotice/ - sur la Régence de Tunisســنة 2012
 ناتــان دافيــس ( )1882-1812أصــدر إثــر إقامتهبتونــس ثالثــة كتــب باللغــة األنكليزية
 .1كتاب اللغە:
 دار المعارف بمصر 2 د .ابارهیــم انیــس وأخــرون  ،المعجم الوســیط،المجلــد االول  ،الطبعــة  ،1المكتبة .) 2
 احمــد بــن علــی القیومــي  ،المصبــاح المنیــرفــی بریــب الشــرح الكبیــر ،ج  2العلمیــة ،بیــروت،
بــا ســنە نشــر .دار صــادر  ، 1الطبعــة .) 2
 محمــد بــن مكــرم منظــور االفریقــي المصــری،لســان العــرب  ،ج  9بیــروت ،لبنــان ،بــا ســنة

نشــر .
 .2الكتب القانونیە:
 د .حســن صــادق المرصفــاوي ،المرصفــاوي فــیقانــون العقوبــات الخــاص ،منشــأە المعــارف .1
 ،1178االســكندریة.
 د .حمیــد الســعدي ،النظریــة العامــة لجریمــةالســرقة ،مطبعــة الهــار ،بغــداد.
 د.علــی حســین الخلــف و د .ســلطان عبــد القــادرالشــاوي ،المبــادئ العامــة مــن قانــون العقوبــات،
وزارة التعلیــم العالــي والبحــث العلمــي ،جامعــى
بغــداد.
 د .فخــري عبدالــرزاق صلبــي الحدیثیــي  -شــرحقانــون العقوبــات ،بغــداد.
 د .ماهــر عبــد شــوي الــدرة ،االحــكام العامــةفــی قانــون العقوبــات ،جامعــە الموصــل.
 د .محمــد مصطفــی القللــي  -شــرح قانــونالعقوبــات ،فتــح اللــه الیــاس وأوالدە ،مصــر.
 القســم الخــاص ،وازرة التعلیــم العالــيوالبحــث -د .واثبــى الســعدي ،قانــون العقوبــات
العراقــی ،بغــداد.
 قانــون االثــار العراقــي الملغــي وقانــونالعقوبــات رقــم  111المعــدل لســنى  1969و
قانــون االثــار والتــراث العراقــي.
 .3شبكە االنترنت:
 بحــث منشــور علــی شــبكة االنترنــت علــی موقع(المســاهمە الجنائیــة)  -حســن الحلو.
 د .شــوقی شــعث ،المعالــم التاریخیــة فــیالوطــن العربــي وســائل حمایتهــا وصیانتهــا و
ترمیمهــا ،مقالــة منشــورة علــی شــبكة االنترنــت
علــی الموقــع االلكترونــي:

ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018

بازرگانیكردن به ئاڵتوون
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ڕایەڵــەى تاوانــە ڕێکخــراوەکاىن کانــەکاىن ئاڵتــوون لــە
ئەمەریــکاى التیــن لــە ڕاپــۆرىت 28ی ســێپتەمبەرى  2011دا
هۆشــداریی تونــد دەداتــە حکوومــەىت کۆڵۆمبیــا ،لەوێــدا
دەزگاى ئاســاییش ڕای دەگەیەنێــت %50 ،تێکــڕاى ئــەو
کانــە ئاڵتوونییانــەى لــە واڵتێکــى وەک کۆڵۆمبیــا هــەن،
کانگەلێکــى بــێ مۆڵــەت و نایاســایین ،هــاوکات زۆرترینــى
ئەوانــە لــە الیــەن گروپــە چەکدارییــە باندگەراکانــەوە
هەژموونیــان بــە ســەردا کــراوە .لێــرەدا پێشــنیار دەکات
بــۆ حکوومــەت کــە مامەڵــە لەتــەک ئــەو کانانــەدا
دەبێــت بخرێتــە چوارچێــوەى بایەخــى میرییــەوە ،چــۆن
ئاکامــى ئــەو ڕەوشــەى کــە لــە کۆڵۆمبیــادا دەگوزەرێــت،
دەرهاویشــتەیەکى ترســناک بــۆ ئاســاییش و ژینگــە و
ئابــوورى و ســەقامگیریی کۆمەاڵیەتیــى ئــەو واڵتــە بــە جێ
دەهێڵێــت .ئــەم ئاگادارکردنەوەیــە لــە الیــەن ڕۆژنامــەى
‘ El Espectadorبــاو دەکرێتــەوە و وەک ناونیشــاىن
هەفتــە بــە نــاوى (کنــە و پشــکنینە نایاســایییەکان)
دەخرێتــە ڕوو.
لــە نۆڤەمبــەرى هەمــان ســاڵدا تیپــەکاىن ئاشــتیى
نێونەتەوەییــی کۆڵۆمبیــا باڵوکراوەیەکیــان بــە نــاوى
(کانــەکاىن کۆڵۆمبیــا ،بــە چ بەهایــەک؟) بــاو کــردەوە،
لەوێــدا جەخــت کرابــوەوە لــە ســەر زیانــە ژینگەیییــەکاىن
لێکەوتــەى ئــەو کانانــە بــۆ ســەر واڵىت کۆڵۆمبیــا و
ناوچەکــە ،هەروەهــا ڕۆژنامەیەکــى ڕۆژانــەى پیــرۆ بــە
نــاو  El Comercioلــە  2012/7/31ســەرنجى لــە ســەر
جیهــاىن تاریــک و شــاراوەى پیــرۆ چــڕ کــردەوە ،ئــەو
جیهانــەى بــە هــۆى کانــە ئاڵتوونییەکانــەوە چــاوەڕوان
دەکرێــت .بابەتەکــە بــە ناونیشــاىن ســەرچاوەکاىن ئاڵتــوون
و ناردنــەدەرەوەى بــۆ واڵىت ســوید لــە الیــەن خاندانــەکاىن
پیــرۆوە بــە شــێوەیەکى نایاســایی .دیــارە سەرگوزەشــتەى
نــاو ڕۆژنامەکــە لــە الیــەن  Óscar Castillaنــوورساوە .بــە
گوێــرەى ژمــارە فەڕمییــەکاىن  ،2011کۆمپانیــا جیهانییــەکان
بــۆ بازرگانیــی کانــزاکان وەک کۆمپانیــاکاىن & AS Perú
 CIA، E&Mلەگــەڵ بریکارەکانیــان لــە هوبیــوت و مازوکۆ

تامبوتــا نزیکــەى  25تــۆن ئاڵتوونیــان ناردوەتــە ســوید،
هەمــوو ئــەو بــڕە زۆرەیــش ئەگــەرى زۆرە کــە بــە شــێوەى
نایاســایی نێــررا بێــت .هــاوکات ڕێکخ ـراوى نێونەتەوەیــی
 Veritéڕاپۆرتێکــى  120پەڕەیــی لــە ســەر نەهامەتیــی
کرێــکارەکاىن نێــو کانــەکاىن زێــڕ بــاو کــردەوە ،لەوێــدا
ئامــاژە دراوە بــە کارى ســەخت و زۆرەملــێ و بــازرگاىن
بــە مــرۆڤ و کانــەکاىن زێــڕ لــە پیــرۆدا .5هەروەهــا
لــە مانگــى شــەىش 2014دا ڕێکخــراوى (de Derecho
 ،)Ambiental SPDA La Sociedad Peruanaهەڵســا
بــە باڵوکردنــەوەى ڕاپۆرتێکــى  120پەڕەیــی بــە نــاوى
واقیعــى کانــە نایاســایییەکان لــە واڵتــاىن ئەمــازۆن .لــەو
ڕاپۆرتــەدا ئــەوە نومایــان ک ـراوە ،کــە کانــە نایاســایییەکاىن
زێــڕ و بەقاچاخــردىن ئاڵتــوون نــە تۆنهــا لــە پیــرۆدا لــە
برەودایــە ،بەڵکــوو تــەواوى کۆڵۆمبیــا ،بەڕازیــل ،کۆڵۆمبیــا،
ئیکــوادۆر ،ڤێنزوێــا ئــەم دیاردەیــە بوەتــە کار و کاســبى
بانــد و گروپــە شــاراوەکاىن ناوخۆیــان.

چۆن زێڕ بەرهەم دەهێنرێت

بــە شــێوەیەکى ســەرەکى زێــڕ لــەو شــوێنانەدا بــووىن
هەیــە کــە ناوچەکــە چاالکیــى جیۆلۆجــى تێــدا فرەیــە.
بــە شــێوەیەکى ســەرەکى زێــڕ لــەو شــوێنانەدا هەیــە کــە
ناوچەیەکــى دژوار و شــاخاوییە .زۆرتریــن دۆزراوەکان لــە
ســەرەتاوە بــە شــێوەى ڕێکــەوت بــوە ،لــەو کاتانــەدا کــە
جووڵــە و ڕووداوى رسوشــتى لــە ناوچەکانــدا ڕووی داوە،
ئیــر پێکهاتــەى زێــڕ بــە دی کـراوە و هەســتی پــێ کـراوە.
لــەو دامێنــى چیایانــەدا یاخــود ئــەو ناوچانــە دواتــر بــە
کێــوە ئاڵتوونییــەکان نــارساون ،گــەردەکاىن ئاڵتــوون تێبینــی
ک ـراون ،ئیــر بــە ســانایی وەک کانێکــى ئاڵتــوون لــە نێــو
خەڵکیــدا نــاو بــراون .هــاوکات ئاڵتــوون لــە ڕێگــەى
بــەردەاڵىن ڕەق و خۆڵــى ســێالکییەوە جیــا دەکرێتــەوە.
کانزاکاریی یاساغ

زۆر گرینگــە جیــاکاری لــە نێــوان فۆڕمــەکاىن بەرهەمهێنــاىن
زێــڕ بکەیــن ،فۆڕمێــک ئەوانــەن کــە وەک پیشــەیەکى
دەســتیی بچــووک یاخــود دۆزینەوەیەکــى کالســیکییانە کار
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قۆناغێكی دەستكەوتنی ئاڵتوون لەناو قوڕ لە ئەفریقیا

دەکــەن و بــێ مۆڵەتــن ،فۆڕمێکیــش هــەن کــە وابەســتۆن
بــە گروپــە چەکــدارە و ڕێکخـراوە الدەر و تاوانکارەکانــەوە.
وەختێــک هاتیــن جیاکاریــان کــرد لــە نێــوان
بەرهەمهێنــاىن نافەڕمــى و بــێ مۆڵــەت لەتــەک ئەوانــەى
کانکاریــی نایاســایی و یاســاغ دەکــەن .ئیــر تــێ دەگەیــن
کــە حکوومەتەکانیــش چــۆن کانزاکارییــە نافەڕمییــەکان بــە
تــاوان دەژمێرێــت و هەڵدەســتێت بــە یاســاغکردنیان ،لــەم
هەڵمەتــەدا هەمیشــە ئــەو خەڵکانــە زیــاىن فرەیــان بــەر
دەکەوێــت و کولبــەى ژیانیــان تێــک دەچێــت ،ناچــار پەنــا
دەبەنــە بــەر گروپــە چەکــدارە یاخــى و ڕێکخـراوە مافیــا و
تاوانبــارەکان و دەبنــە ئەندامــى ئــەوان.
کانگە نایاسایییەکانى زێڕ و تاوانى ڕێکخراوەیی

ئەمریــکا ناوەنــدى بازرگانیــى مــادە هۆشــبەرە
نێودەوڵەتییەکانــە ،ئەمەریــکاى التیــن ناوەنــدى بەرهــەم
ئایدیا دیپلۆماتیك

و بارزگانییــە بــۆ مــادە هۆشــبەرەکان ،ئــەو ناوچانــە
پێیــان دەگوترێــت ناوچــەى ئەندیــز کــە ئــەم واڵتانــە
دەگرێتــەوە :کۆڵۆمبیــا ،ڤێنزوێــا ،پیــرۆ ،ئێکــوادۆر ،پۆلیڤیــا.
هەمــوو ئــەو واڵتانــە لــە جیهانــدا تۆنهــا بەرهەمهێنــەراىن
هێرۆیینــن .مەکســیک و کۆڵۆمبیــا هێرۆییــن بەرهــەم
دەهێنــن ،مەکســیک و پاراگــواى لــەو واڵتــە ســەرەکییانەى
بەرهەمهێنــاىن مــارى جاوانــان  marijuanaکــە جــۆرە
گیایەکــى هۆشــبەری بیابانییــە و لــە خــۆوە دەڕوێ .لــە
هــەوەڵ دەیــەى ســەدەى بیســتویەکەمدا دوو ئاڕاســتە
بــەر یــەک کەوتــن ،ئاڕاســتەیەکیان بەرزبوونــەوەى
بەرچــاوى نرخــى زێــڕ بــوو لــە جیهانــدا ،ئەمەیــش بەهــا
و بایەخــى کانــە زێــڕەکاىن زیاتــر کــرد ،ئاڕاســتەى دوەم
بەرەنگاربوونــەوەى ئەمەریــکا بــوو بۆ مادە هۆشــبەرەکان،
ئەمەیــش هــەر یــەک لــە کۆڵۆمبیــا و مەکســیکى تــووىش
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شــۆک کــرد و بــە ئەســتەم دەیانتــواىن مــادە هۆشــبەرەکان
دزە پــێ بکــەن بــۆ نێــو ئەمەریــکا.
زانیارییــەکان ســەبارەت بــە داهــاىت ڕێکخــراوە
ســەرەکییەکاىن مــادەى هۆشــبەر لــە ئەمەریــکاى التینــدا
ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەکــەن ،کــە ســااڵنە بــڕى  25ملیــار
دۆالرى ئەمەریکیــی قاچاخیــى مــادەى هۆشــبەر دەکــەن.
زۆرترینــى ئــەو بڕەیــش وابەســتەیە بــە مەکســیکەوە کــە
بڕەکــەى دەگاتــە  20ملیــار دۆالرى ئەمەریکــی.
ســەبارەت بــەو ئاڵتوونــەى کــە بــە شــێوەى نایاســایی
بەرهــەم هاتــوە لــە ئەمریــکاى التینــدا گــەر بێــت و
خەماڵندنێــک بکەیــن .بــۆ منوونــە لــە ئێســتادا کــە
ئۆنســەیەک بــە  1100دۆالرى ئەمەریکییــە .ئــەوا یــەک
کیلــۆ گـرام ئاڵتــوون نزیکــەى  35000دۆالرى ئەمەریکییــە،
لــە تێکــڕاى نرخــى 2013دا بەهاکــە نزیکــەى 45000
دۆالرى ئەمەریکــى دەبــوو.
بــە تێکڕایــی ڕێــژەى ســەدى ئاڵتــووىن بەرهەمهاتــوو لــە
واڵتــاىن ئەمەریــکاى التیــن بــەم جۆرەیــە ،ئــەو ئاڵتوونــەى
کــە بــە شــێوەى نایاســایی دێتــە بەرهــەم و قاچاخــى پێــوە
دەکرێــت:
لــە مەکســیکدا  ،%9پیــرۆ  ،28%کۆڵۆمبیــا  ،80%ئیکــوادۆر
 ،77%پۆلیڤیــا  ،31%فەنزێــا  ،91%بەرازیــل  .10%ئــەو
ڕێژانــە بــڕى ئاڵتــووىن نێــرراون بــە شــێوەى نایاســایی لــە
چــاو ئــەو ئاڵتوونــەى کــە بەفەڕمــى دەنێررێتــە دەر.
کۆڵۆمبیا

کۆمــارى کۆڵۆمبیــا ،کۆمارێکــى دەســتوورییە و پێــک
دێــت لــە  32بەڕێوەبەرایەتیــى المەرکــەزی ،دەکەوێتــە
باکــوورى خۆرئــاواى کیشــوەرى ئەمەریــکاى التینییــەوە.
لــە باکوورییــەوە دەریــاى کاریبییــە و لــە خۆرهەاڵتییــەوە
بەرازیــل و ڤێنزوێالیــە و لــە باشــوورییەوە پیــرۆ و
ئیکــوادۆرن .هەروەهــا باکــوورى خۆرئاوایــش پەنەمایــە.
یەکێکــە لــەو واڵتانــەى کــە دەکەوێتــە ســەر زەریــاى
هــادى و دەریــاى کاریبــى .دانیشــتوانە ئەســڵەکەى بــە
کیمبایــا و مویســکا نــارساون و ئیســپانییەکان  1499چوونــە

ئەوێــوە .لــە  1819لــە داگیرکاریــی ئیســپانیا ڕزگاریــان بوو.
پایتەختــى ئــەو واڵتــە بوغوتایە و زمــاىن قســەکردنیان زماىن
ئیســپانییە و لــە ڕووى ئایینییــەوە مەســیحى کاســۆلیکن.
بــە پێچەوانــەى ناوچــە بەرهەمهێنــەرەکاىن ئاڵتــوون لــە
تــەواوى جیهانــدا (خۆرئــاواى ئەفریقــا ،هەرێمــى دەریاچــە
مەزنــەکاىن باکــوورى ئەمەریــکا) لــەم دوایییانــەدا
قاچاخــى ئاڵتــوون بــوە پرســێکى زینــدوو لــە کۆڵۆمبیــادا.
لــە نــەوەدەکاىن ســەدەى پێشــوەوە تــا دەســتپێکى
دووهــەزارەکان سەردەســتەکاىن مــادەى هۆشــبەر و
میلیشــیا بانــد ســاالرەکاىن ئــەوێ دەســتیان دابــوە کڕینــى
ئاڵتــوون لــە واڵتــاىن دراوســێ ،بــە تایبــەىت لــە واڵتــاىن
چیلــى و پەنەمــا و مەکســیک و ڤێنزوێــا.

کۆڵۆمبیــا و ناردنــەدەرەوەى زێــڕ بــە شــێوەیەکى
فەڕمــی

دیمەنــەکاىن کڕیــن و بەچنگکەوتنــى ئاڵتــوون لــە
کۆڵۆمبیــادا ،لــەم پێنــج ســاڵەى ڕابــردوودا گۆڕانکارییــان
بــە ســەردا هاتــوە ،ئەوەیــش بــە هــۆى ئــەو ڕێوشــوێن
و ڕێکخســتنە نوێیەوەیــە کــە لــە الیــەن دەســەاڵتداراىن
کۆڵۆمبییــەوە گیراونەتــە بــەر.
نەوەى نوێى کڕیاران

لــە ســاڵى  2012دا چــوار لــە پااڵوگــە گــەورەکان (کاىن
کۆمــار ،مێتالــۆر ،جۆنســۆن مەتفــى ،ئەرجــۆر هیــرۆس)
ئەمانــە دادەنــران بــە چــوار پااڵوگــەى گــەورەى کڕینــى
ئاڵتــووىن کۆڵۆمبیــا بــە شــێوەیەکى فەڕمــى و یاســایی.
دوابــەدواى دانــاىن چوارچێوەیەکــى ڕێکخــراو بــۆ
بازرگانــاىن ئاڵتــوون ،ئیــر پرســێکى نــوێ و دیاردەیەکــى
نــوێ هاتــە پێشــەوە ،لــەم دیاردەیــەدا قازانجویســتان و
بەرژەوەنــدکاران هاتنــە نێــو ســەداکەوە ،هــەر بۆیــە پــرىس
کانــە نایاســایی و شــاراوەکاىن ئاڵتــوون و وابەســتەیییان بــە
گروپــە باندبــازەکان و گروپــە میلیشــیا نایاســایییەکان و
ڕێکخـراوە تاوانکارەکانــەوە زیــادى کــرد .لێــرەوە بەشــداری
و هاوبەشــیى کڕیــاران لەتــەک کڕیــارە کالســیکییەکانادا
 %64بــۆ  2015دابــەزى بــۆ  25%لــە  .2016لــەو کاتــەدا
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ناردنــەدەرەوەى ئاڵتــوون لــە کۆڵۆمبیــادا بــۆ 2015
گەییشــتبوە  31تــۆن ،ئــەم ڕێژەیــە بــۆ  2016بــوو بــە 42
تــۆن .بــە ڕاوێــژ بەوانــەى کــە ســەر و ســەودایان لەتــەک
بــازرگاىن و بەهــاى ئاڵتــوون هەیــە ،ئــەو دابەزینــە لــە
مامەڵــە لەتــەک کڕیــارە لۆکاڵــى و کالســیکییەکاندا ،بــەوە
رشۆڤــە دەکرێــت کــە ئــەوان قازانــج و بەرژەوەندییــان
لــەوەدا نییــە لەگــەڵ کڕیــارە لۆکاڵییــەکان مامەڵــە بکــەن و
چاویــان لــە قازانجــى بەرزتــرە.
هێــزە چەکــدارە شۆڕشــگێڕەکاىن کۆڵۆمبیــا (فــارک) و
ئەرتــەىش ڕزگاریخــوازی نیشــتیامنیى (ىئ ئێــڵ ئێــن) و
بانــدە تاوانــکارەکاىن هەمــوو ئەوانــە ئــەو ڕێکخراوانــەن
کــە ڕێکخـراوى نایاســایی و نافەڕمــى و دەرچــوو لە یاســان،
ئــەوان بــە زەبــرى هێــز و بــە تۆپزیــی دەســتیان گرتــوە بــە
ســەر زۆرترینــى ئــەو کانانــەى زێــڕدا لــە کۆڵۆمبیــا.
پســپۆڕاىن پەیوەســت بــە کارە یاســاغ و نایاســایییەکان ئەوە
دەخەنــە ڕوو ،کــە لــە کۆڵۆمبیــادا  44تــۆڕى نایاســایی و
تاوانــکار لــە دەرهێنــاىن زێــڕ و کانــە زێــڕە نایاســایییەکاندا
تێــوە گالون .هــاوکات ڕاپۆرتگەلێــک ئامــاژە بــۆ ئــەوە
دەکــەن کــە ڕەوتــە چەپخــوازە ئایدیۆلۆژییــەکان .زۆربــەى
گروپــە چەکدارەکانیــش خــاوەن کانــەکان و کرێــکارەکاىن
کانــکاری بــە تۆپــزى دەگــرن و بــە کاریــان دەهێنــن .بــە
گوێــرەى شــارەزایاىن ئــەو بــوارە لــە واڵىت کۆڵۆمبیــادان بــە
تایبــەت ئەوانــەى کــە بــۆ ئامادەکــردىن ئــەم توێژینەوەیــە
دیداریــان لەگەڵــدا کــراوە .هــەر یەکێــک لــەو کانانــەدا
دەبێــت پــارە و بــاج بــدات بــە فاشــونا  ،vacunaفاشــونا
ڕێبــەرى یەکێــک لــە گروپــە چەکــدارە باندســاالرەکانە،
ئیــر ئــەو کەســە گــەر خاوەنــکان بێــت ،یاخــود خاوەنــی
ئامێرێکــى کارکــردن بێــت یــان هــەر ســودمەندێکى تــرى
کانــەکاىن زێــڕ بێــت ،دەبێــت ڕێژەیەکــى ســەدى لــەو
قازانجــەى کــە بــە دەســتى دەهێنێــت بداتــە فاشــونا.
ڕاپۆرتــەكاىن حکومــەىت کۆڵۆمبیــا ئــەوە نیشــان دەدەن ،کــە
فــارک لــە ڕێگــەى کانــەکاىن زێــڕەوە 20%ى ســەرچاوەى
داراییــی خــۆى مســۆگەر کــردوە .بــەرەى ســیوچوارەمى
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فــارک ئــەوە دەخاتــە ڕوو ،کــە نزیکــەى  1.2ملیــۆن
دۆالرى ئەمەریکــى لــە یــەک مانگــدا بــە دەســت دەهێنــن،
ئەوەیــش لــە ڕێگــەى ئــەو پارانەوەیــە کــە دەدرێنــە
 .vacunaهێــزە چەکدارییــە شۆڕشــگێڕەکاىن کۆڵۆمبیــا
(فــارک) هێزێکــى چەکــدارى چەپخــواز و هەڵگــەڕاوەن و
وەک باڵــى چەکداریــی پــارىت کۆمۆنیســتى نــارساون.

ئیكوادۆر

بــە گوێــرەى هەڵســەنگاندنەکاىن ئــەم توێژینەوەیــە
واڵتێکــى وەک ئیکــوادۆر تۆنهــا لــە 2013دا توانیویــەىت 13
تــۆن زێــڕ بەرهــەم بهێنێــت .لــەو ڕێژەیــەدا  3تــۆىن زێــڕ
دەرهێ ـراوى نــاو کانــە زێــڕە مۆڵەتپێــدراو و یاســایییەکاىن
پێــش چــاوى میــری بــوون .خایمــى جاریــن بەڕێوەبــەرى
گشــتیى کۆمپانیــاى ئارکــۆم ،کە ئاژانىس گشــتیى ڕێکخســن
و کۆنتڕۆڵــى کانەکانــە لــە ئیکــوادۆر ،ئــەو ئاژانســە ئــەوە
دەخاتــە ڕوو ،کــە تێک ـڕاى بەرهەمــى زێــڕ لــە ئیکــوادۆردا
تۆنهــا لــە  2013دا لــە نێــوان  15بــۆ  20تــۆن بــوە .تــەواوى
هەڵســەنگاندنەکان ئــەوە دەخەنــە ڕوو کــە لــە حــەوت
ســاڵى ڕابــردوودا تۆنهــا 30%ى کــۆى ئــەو زێــڕەى بەرهــەم
هاتــوە ،لــە ڕێگــەى کانــە یاســایییەکاىن ئیکــوادۆرەوە بــوە.
هەمــوو ئــەو  70%زێــڕ کــە دەمێنێتــەوە لــە بەرهەمــى
حــەوت ســاڵى ڕابــردووى ئیکــوادۆردا بــە ڕێگــەى
نایاســایی و لــە ڕێگــەى کانــە بــێ مۆڵــەت و یاســاغەکانەوە
دەرهێ ـراون و بــە قاچــاخ ب ـراون.
ئیکــوادۆر خاوەنــی کانگەلێکــى زۆر زۆرى زێــڕە کــە
ڕێژەکــەى زیاتــر لــە  10هــەزار کاىن زێــڕ دەبێــت،
وەختێــک لــە ســاڵى  2008دا هێــزە ئاســانییەکاىن
حکوومــەىت کۆڵۆمبــی بنکــە و بــارەگاکاىن فارکــى لــە نــاو
خاکــى ئیکــوادۆردا بۆردوومــان کــرد و ڕێبەرەکەیــان کــوژرا.
پۆلیڤیا

لــە واڵىت پۆلیڤیایشــدا کاىن زێــڕى نایاســایی و قاچاخــى
زێــڕ لــە برەودایــە و نزیکــەى  45هــەزار کرێــکارى
کانــەکان بــە نایاســایی مژوڵــى دەرهێنــاىن زێــڕن .لــە
نێــو ئــەو کرێکارانــەدا  13500کرێــکارى منــداڵ بوونیــان
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هەیــە و نیــوەى ئــەو ڕێژەیەیــش هیــچ جــۆرە کرێیەکیــان
پــێ نادرێــت و بــێ بەرانبــەر و بــە تۆپــزى کاریــان پــێ
دەکرێــت .پۆلیڤیــا ناوەنــدى ســەرەکیى ئــەو زێــڕە
قاچاخرباوەیشــە کــە لــە پیــرۆوە دێتــە نــاوەوە .هەمــوو
ئــەو زێــڕە هــاوکات لەتــەک ئــەو زێــڕەى کــە لــە کانــەکاىن
پۆلیڤیــاوە بەرهــەم دێــت دەنێررێتــە دەر ،زێــڕ و مــادەى
هۆشــبەر بــە تــەواوى ڕێگــەکاىن هاموشــۆى ســنورەکاىن
ئــەو دوو واڵتەیــان کۆنتــڕۆڵ کــردوە .کۆمەڵــە و گروپــە
تاوانــکارەکان لــە پۆلیڤیــادا هەڵدەســن بــە خســتنەڕووى
کۆمپانیــاى ســاختە و بــێ نــاو و نیشــان و بــێ باگراوند ،ئەم
کۆمپانیایانــە بــە کار دەهێنــن بــۆ کارى بازرگانیى نایاســایی
ئــەو زێڕانــەى کــە بــە نایاســایی چنگیــان دەکەوێــت ،زۆر
جــار ئــەم کۆمەڵــە و گــروپ و بانــدە یاســاغانە لــە نێــوان
یەکرتیــدا هەماهەنگــى و کارى نایاســایی پێکەوەیــی
ئەنجــام دەدەن.
بەڕازیل

یازدەهــەم گەورەتریــن بەرهەمهێنــەرى ئاڵتــوون لــە
جیهانــدا ،بــە گوێــرەى ئامــارە فەڕمییــەکان بەڕازیــل

توانیویــەىت  67بــۆ هەشــتا تــۆن زێــڕ بەرهــەم بهێنێــت.
دیــارە لــە کــۆى ئــەو ڕێژەیــەى کــە لــە بەڕازیلــدا بەرهــەم
هاتــوە ڕێژەیەکــى بەرچــاوى بریتییــە لــە زێــڕى نایاســایی.
بــە جۆرێــک ئــەوەى ڕاگەیەنــراوە فەڕمییــە و لــە 2013
دا خراوەتــە ڕوو ،بۆیــە  15%زیــاد لــەو ڕێژەیەیــش بــە
نایاســایی بەرهــەم هاتــوە ،76بــۆ منوونــە  75هــەزار کاىن
زێــڕى نایاســایی لــە حــەوزەى ئەمــازۆىن بەڕازیلیــدا بوونیان
هەیــە .77دیــارە لــە بەڕازیلــدا لــە کــۆى  26ویالیەتــدا،
نزیکــەى نــۆ ویالیــەىت ئــەو واڵتــە کاىن نایاســاییی زێــڕى
تێدایــە ،گرینگرتیــن ناوەنــدەکاىن بەرهەمهێنــاىن زێــڕ بــە
نایاســایی و بــە قاچاخــى دەکەوێنــە ناوچــەکاىن بــارا ،ماتــو
غروســو ،ڕوندونیــا و ڕورایــا.

مەکسیک

لــە  2013دا تۆنهــا لــە واڵىت مەکســیکدا بــە بەهــاى 5.4
ملیــار دۆالر زێــڕ دەرهێــراوە .بــەم پێیەیــش مەکســیک
ســێزدەهەمین واڵىت ناردنــەدەرەوەى زێــڕ هەژمــار
دەکرێــت .78لــە ڕاســتیدا زۆرترینــى کانــەکاىن مەکســیک
کاىن زێــڕى یاســایی و ڕێپێــدراون ،بــەاڵم گرفتێکى ســەرەکى
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018

286

لــەو واڵتــەدا هەیــە کــە بریتییــە لــە بــووىن بانــد و کۆمەڵــە
تاوانــکارەکان .ئــەوان دەســتیان داوەتــە دزیــن و ڕفانــدن و
بــە تۆپــزى ســتاندىن زێــڕ لــە کۆمپانیــاکان .ئــەم دیاردەیە لە
مەکســیکدا دیاردەیەکــى فــرە بەرچــاوە .ئەوان هەڵدەســن
بــە هەڕەشــە و ڕفانــدن و ناچارکــردىن کۆمپانیــا و کرێــکار و
پســپۆڕەکاىن ئــەو بــوارە و لــە ڕووى زێــڕ و کارى قاچاخــى
زێــڕەوە ســودمەند دەبــن .کارى قاچاخــى زێــڕ و مــەوادى
هۆشــبەر و ســپیکردنەوەى پــارە لــەو ناوچەیــەدا بوەتــە
دیاردەیەکــى بــاو و بــاو .81هەمــوو ئــەو باندانــەى کــە
پەیوەســن بــە کــەرىت کانگــەکاىن زێــڕەوە زیاتــر لــە نێــو
ئــەم ناوچانــەدا بــاون :ســینالۆ ،زێتــاس ،لــۆس کابالێــرۆس،
گوێرێــرۆس ،ڕۆجــۆس .لــە ســاڵى  2012دا داوەرى گشــتیى
مەکســیک ئــەوەى ڕاگەیانــد ،کــە کۆمپانیــاکاىن زێــڕ
دەرهێنــاىن نــاو کانــەکاىن مەکســیک ،مانگانــە لــە الیــەن
بانــدەکان و گروپــە تاوانــکارە و یاســاغەکانەوە  11هــەزار
بــۆ  37هــەزار دۆالرى ئەمریکییــان لــێ دەســێرنێت .بۆ ئەم
مەبەســتەیش هــەر ڕێکخراوێــک خاوەنــی قەڵەمــڕەوى
هەژمــووىن خۆیــەىت بــە ســەر چەنــد کانگەیەکــى زێــڕى
ناوچەکــەدا .گــەر بێــت و ئــەو کۆمپانیایانــە ئــەو بــڕە
پــارە نــەدەن کــە بــە ســەریاندا دەســەپێرنێت ،ئــەوا
بەڕێوەبــەراىن کۆمپانیــاکان و کرێــکارەکان و هەمــوو ئــەو
کەســانەى کــە لــەو بــوارەدا هەڵدەســووڕێن ،ڕووبــەڕووى
گرتــن و کوشــن و هەڕەشــەى جیــدى دەبوونــەوە.
لێــرەدا چەندیــن گــوزارش و ڕاپــۆرت بوونیــان هەیــە کــە
ئامــاژەن بــۆ کارى ڕێگــرەکان و چەتــەکان کــە داویانــە
بــە ســەر کانــەکاىن زێــڕدا ،بــە تایبــەت ئــەو کانانــەى کــە
کانگــەى فەڕمــى و ڕێپێــدراوى زێــڕن .بــە شــێوەیەکى
تایبــەت  7000ئۆنســەى زێــڕ بــە بەهــاى  8.4ملیــۆن
دۆالرى ئەمەریکــى لــە کۆمپانیایەکــى کانکاریــی زێــڕى
کەنــەدى دزراوە لــە ســۆنۆرادا.
ڤێنزوێال

ڤێنزوێــا وەک واڵتێکــى ئەمەریــکاى التیــن یەکێکــە لــەو
واڵتانــەى کــە گەورەتریــن یەدەکــى زێــڕى تێدایــە ،بــەاڵم
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هێشــتا نەتوانـراوە دەســت ڕا بــگات بــەو کانانــە ،ئەویــش
بــە هــۆى ئــەو ئاڵنگارییانــەى کــە ڕووبــەڕووى ژینگــەى
دارســتانەکاىن دەبێتــەوە و بــە هــۆى ئــەو چوارچێــوە
ڕێکخراوەیییــە دوژمنکارانــەى کە لە رسوشــتى ئــەو واڵتەدا
هەیــە .لــە  2000تــا 2010دا ڤێنزوێــا بــۆ هــەر ســاڵێک
توانیویــەىت نزیکــەى  10تــۆن زێــڕ بــە تۆنهــا لــە کانگــە
فەڕمییــەکاىن زێــڕ بەرهــەم بهێنێــت ،بــەاڵم دوابــەدواى
ئــەو ڕێکەوتــە بەرهەمهێنــان تــا ئاســتێکى بەرچــاو
دابــەزی .ســەرۆکى ئــەو واڵتــە شــافیز لــە 2011دا بڕیاریــدا
پیشەســازیی کانکاریــی زێــڕ لــە واڵتەکەیــدا خۆماڵــى
بــکات .لێــرەوە کانکاریــی زێــڕ کەوتــە دەســت دەســەاڵىت
میرییــەوە و خرایــە ئەســتۆى کۆمپانیــاى کانگــەکاىن زێــڕى
میرییــەوە بــە نــاوى کۆمپانیــاى مینیرڤــن .بەرهەمــى
زێــڕ لــە  2012لــە  1.981تۆنــەوە تــا ســاڵى  2013کــەم
بــوەوە بــۆ  1.691تــۆن و لــە 2014دا ڕێــژەى بەرهەمهێنــان
گەییشــتە  0.867تــۆن .هــۆکارى کەمبوونــەوەى زێڕیــش
پێوەندیــى هەبــوو بــە کەمیــى ســەرمایەگوزارى و کەمیــى
کەرەســتە و دزینــى زۆربــەى ئــەو کەرەســتانەوە کــە لــە
الیــەن کەرتــە نافەڕمییەکانــەوە دەدزران.

کاریگەرییەکانــى فراوانبوونــى کانکاریــی زێــڕ بــە
شــێوەیەکى نایاســایی

کانکاریــی زێــڕ یەکێکــە لــە وێرانکەرتریــن پیشەســازییەکان
لــە جیهانــدا .بــە جۆرێــک دەبێتــە هــۆى شــوێن لێژکــردن
و دەرپەڕانــدىن نیشــتەجێبوەکان و هەروەهــا فاکتــەرى
ســەرەکیى پیســبووىن ئــاوى خواردنــەوە و پیســبووىن ژینگە
و وێرانکردنیــەىت .کانگــەکان دەبنــە هــۆى پیســبووىن
زەویــوزار و ئــاو و ئــاوەڕۆکان ،ئەمەیــش لــە ڕێگــەى
باڵوبوونــەوەى جیــوە و ســیانیدەوەیە .لــە ڕاســتیدا جیــوە
و ســیانید مەترســیى جددیــن بــۆ ســەر تۆندروســتیى
مــرۆڤ و هەلومەرجــى ژینگــە .لــە ئێســتادا کۆمپانیــاکاىن
کانکاریــی زێــڕ بەرپرســن لــە کەمکردنــەوەى کاریگەرییــە
نەرێنییــەکاىن ســەر تۆندروســتیى مــرۆڤ و ڕەوىش ژینگــە و
ڕاگرتنــى ئــاو و ئــاوەڕۆکاىن خواردنــەوە و کەڵکلێوەرگرتنــى

287

مــرۆڤ بــە خاوێنــى.
لــەو هەلومەرجانــەدا کــە کرێــکار لــە کانەکانــدا کار
دەکات هەمــوو فۆڕمــەکاىن تــاوان و چەوســانەوەى دوور
لــە چــاوى یاســا بــووىن هەیــە ،ســاختەکارى و خەڵەتاندنــن
تۆپــزى و ســوکایەىت و کرێپێنــەدان ،کارى قورس و ســەنگین
و مەترســیدارن ســێکس و دەســتدرێژى و کڕینوفــرۆىش
ئەندامــى جەســتە تێک ـڕا بوونیــان هەیــە.
هەندێــک کرێــکار لــە الیــەن خانــەوادەکاىن خۆیانــەوە
فــرۆرشاون ،بــۆ منوونــە لــە پــاى ناوتۆمارکردنیــان بــۆ کار
پێشــوەخت پارەیــان وەرگرتــوە .هــەر بۆیــە کــە دەگەنــە
جــێ پێیــان دەگوترێــت دەبێــت لــە بریــى نــاو تۆمارکــردن
و ئــەو بــاج و پارەیــەى کــە لــە ســەریانە کار بکــەن .لێرەوە
بەشــێک لــەو کرێکارانــە دەبنــە قوربانیــى ئــەو پارەیــەى
کــە دەرهەقــى کاریــان پێشــر دراوە ،بــە تایبــەىت ئەمــە
نــەزم و ڕێســاى گروپــە تاوانکارەکانــە.
کرێکارە منداڵەکان

لــە کانگەکانــدا دیــاردەى بــووىن منــداڵ زۆر تێبینــی
دەکرێــت ،ئــەو مندااڵنــە خۆبەخشــن بــە پێــى دەســتوور
و فەرمــاىن دایــک و باوکیــان هاتوونەتــە نــاو کایەکــەوە.
ئــەوان زۆر جــار ڕووبــەڕووى کارى تۆپــزى و بەکارهێنــان
و کڕینوفرۆشــن و دەســتدرێژى دەبنــەوە .ڕێکخــراوى
کارى نێودەوڵــەىت ئــەوەى بــاو کردوەتــەوە کــە 20%
ئــەو مندااڵنــەى کــە لــە کانگــەکاىن زێــڕ بــە نایاســایی کار
دەکــەن ،بــێ دایک و بابن و شــان بەشــاىن گــەورەکان کارى
نایاســایییان پــێ دەکرێــت .ئــەوان کار دەکــەن و لــە الیــەن
ڕێکخـراوە نایاســایییەکانەوە بــە نافەرمــى تۆمــار کـراون و
هێـراون ،یاخــود بانــدە بــاوەکان ئــەوان ڕاپێــچ دەکــەن و
بــە فرتوفێــڵ و چاوبەســت دەیانکەنــە کرێــکار و کۆیلــەى
هەڵســووڕاو و بــێ بەرانبــەرى کانگــە نایاســایییەکان.
ڕێگەیەکــى تریــش ئەوەیــە کــە نەوجەوانــەکان بــە شــوێن
کار و کــردەوە و ژیانــدا دەگەڕێــن و ڕێیــان دەکەوێتــە
کانگــەکاىن زێــڕ و لــەوێ بــە نیــازى کارى خۆبەخــش و
ئەزموونوەرگرتــن دەچــن ،بــەاڵم دوا جــار تووشــیان دەکەن

و ڕاگیریــان دەکــەن و بــە تۆپــزى کارى زۆرەملێیــان پــێ
دەکــەن .بــە هــۆى هەلومەرجــى ئێجــگار دژوارى ڕەوىش
کارەکانــەوە ،ژینگــەى کانگــەکان بــۆ زاڕۆکان خراپرتیــن
هەلومەرجــى کارە کــە ڕووبەڕوویــان دەبێتــەوە .زارۆکان
زۆر جــار لــە بریــى گــەورەکان دەبرێنــە نێــو کانەکانــەوە و
شــۆڕیان دەکەنــەوە بــۆ نێــو چاڵــە نوتــەک و تەریکــەکان،
ئــەو شــوێنانەى کــە گــەورەکان ناتوانــن بچــن ،لەوێــدا
لــە ڕێگــەى جیــوەوە زێــڕ و کانزاکانیــان پــێ خاوێــن
دەکەنــەوە.

کرێکارانى مێینە (ژنان)

تــا ئێســتا ژمارەیەکــى دروســت لــە ســەر ژمــارەى ئــەو
مندااڵنــە نییــە کــە بــە شــێوەیەکى نایاســایی لــە کانگــەکاىن
زێــڕدا بــە کار دەهێرنێــن بــۆ کار ،هــەر بۆیە ڕێکخـراوەکاىن
وەک منــدااڵىن پیــرۆ بپارێــزن ،بــۆ ئــەم مەبەســتە پشــت
دەبەســن بــە ڕاگەیانــدن و ڕاپرســی و ئــەو دۆســیانەى کــە
بــۆ هاوکاریــی منــداالن تەرخــان کــراون .ژنــان لــە کارى
کانگەکانــدا زۆر لــە پلەیەکــى خــوارەوە حســابیان بــۆ
کـراوە و بڕێکــى کەمــر لــە پیــاوان کرێیــان پــێ دەدرێــت،
چونکــە دەرهێنــاىن ئاڵتــوون لــە کانگەکانــدا بــە شــێوەیەکە
کــە پێویســتى بەهێــزە و ژنــان ناتوانــن لــە نێــو کەنــدەاڵن
و خــوارەوەى کانەکانــدا دەســتیان بــە بــەردەاڵىن زێــڕ
بــگات ،لەبــەر ئــەوە بڕێکــى کــەم لــە پارەیــان بــۆ هەژمــار
دەکرێــت .هــاوکات بــە هــۆى کەلتــوورى ناوچەکــە و یاســا
بــاوەکاىن ئەوێــوە ،ژنــان کــەم تــر بواریــان هەیــە تــا لــە
کانگەکانــدا کار بکــەن ،بــە تایبــەىت نەگونجــاوە کــە بتوانــن
لــە ژێرزەمینەکانــدا مبێننــەوە و زیاتــر پیــاوان دەتوانــن
بچەنــە ژێــر ئــەو بــارە قورســەى کارەوە.
سهرچاوه:
دەستپێشــخەریی نێونەتەوەیــی دژى تاوانــى
ڕێكخــراوى بێســنوور

ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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ئــەو كاتــەی هــەر دوو ســەرۆكی ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی
ئەمەریــكا و یەكێتیــی ســۆڤێتی جــاران ڕۆناڵــد ڕێگــن و
میكائیــل گۆرباچــۆڤ لــە دەیــەی هەشــتاكانی ســەدەی
ڕابــردوو ڕێکەوتننامــەی كەمكردنــەوەی چەكــی ناوەكییــە
ســراتیژییەكانیان واژۆ كــرد ،یەكێــك لــە ئامادەكارانــی
ناوەرۆكــی ڕێكەوتننامەكــە كــە ڕووســی بــوو بــە گوێــی
هــاوڕێ ئەمەریكییەكەیــدا چرپانــد و گوتــی« :هــەر دوو
ســەرۆك واژۆ لــە ســەر ڕێكەوتننامەیــەك دەكــەن ،كــە
هیــچ شــتێك لــهبارەیــەوە نازانــن» .ئێســتایش دەكرێــت
هەمــان شــۆخیی بگوترێــت بــۆ هەڵســەنگاندنی ســەرۆكی
دەوڵەتــان و سیاســییەكان و بەشــێك لــە هەواڵســازانی
ڕاگەیاندنــەكان ،كــە قسەوباســەكانیان و وتارەكانیــان
پێوەندیــی بــە بابەتــی پیتاندنــی یۆرانیــۆم و دەزگای
دەرهاویشــتنی ناوەنــدی و ئــاوی قورس و دەســتەواژەكانی
تــری پەیوەســت بــە پرســی ئەتۆمییــەوە هەبێــت ،بــە
تایبەتــی ســەبارەت بــە قەیرانــی ئەتۆمــی لەگــەڵ ئێ ـران.

یۆرانیۆم چییە و گرینگییەكەی چییە؟

یۆرانیــۆم فلزێكــی تیشــكدەرەوەیە ،هێــا كیمیایییەكــەی
بریتییــە لــە پیتــی ( )Uو ژمــارە ئەتۆمییەكــەی ()92
ە .دیارتریــن تایبەمتەندییەكانــی :ماددەیەكــی قورســه،
ســپییەكی زیوییــە و ژەهراوییــە .یۆرانیــۆم ســەرچاوەی
وزەی بەكارهاتــوە لــە بەرهەمهێنانــی وزەی كارەبایــی لــە
هەمــوو وێســتگە بازرگانییــە گەورەكانــی دروســتكردنی
وزەی كارەبــا .یــەك پارچــە لــە یۆرانیــۆم بــە قەبــارەی تۆپــی
تێنــس بڕێــك وزە بەرهــەم دەهێنێــت ،كــە بەرانبــەرە بــە
بــڕی ئــەو وزەیــەی كــە بــاری بارهەڵگرێكــی خەڵــووزی
بەردیــن هەڵــی گرتــوە ،كە كێشــەكەی  3ملیــۆن ئەوەندەی
كێشــی ئــەو پارچــە یۆرانیۆمەیــە .گرینگرتیــن جۆرەكانــی
بریتییــە لــە (یۆرانیــۆم  ،)235كــە لــە كــوورە ئەتۆمییەكانــدا
بــە كار دەهێرنێــت و بۆمبــی ناوەكــی و هایدرۆجینــی و
بۆمبــی تیشــكدەری پەرتبــووی لــێ دروســت دەكرێــت،
هەروەهــا یۆرانیۆمــی ( )238هەیــە ،كــە لــە بــواری
توێژینــەوە و دەستنیشــانكردن و باشــكردنی كەرتــی

كشــتوكاڵ و چارەســەر كیمیاییــدا بــە كار دەهێرنێــت .لــە
دوای پلۆتۆنیــۆن ،یۆرانیــۆم دوەم قورســرین ســەرچاوەیە
كــە لە رسوشــتدا هەیــە .ئەندازیاران و شــارەزایان قورســیی
یۆرانیــۆم لــە كۆمەڵێــك كار و پرۆژەیانــدا بــە كار دەهێنــن،
واتــە یۆرانیــۆم لــە بۆڵتــی خــوالوەی فڕۆكەكانــدا بــەكار
دەهێنــن بــۆ پارێزگاریكــردن لــە هاوســەنگیی باڵــەكان و
شــێوازەكانی تــری كۆنرتۆڵكردنــی فڕۆكــەكان و گالیســكە
ئاســانییەكان ،هەروەهــا بــۆ خۆپاراســن لــە تیشــك وەك
بەرگێــك بــە كار دەهێرنێــت .یۆرانیۆمــی بەكارهاتــوو لــەم
جــۆرە كار و پرۆژانــەدا تایبەمتەندییەكــی تیشــكدانەوەی
زۆر الوازی هەیــە .زانــاكان یۆرانیــۆم بــە كار دەهێنــن
بــۆ دیاریكردنــی تەمەنــی چینــە بــەردەكان و ئــاوی ژێــر
زەوی و كەڵەكەبــووی ترافرتیــن (یەكێــك لــە پێكهاتەكانــی
بــەردی جیری)یــە لــە ناوچــە شــوێنەوارییه كۆن ـەكان.
كێ یۆرانیۆمی دۆزییەوە؟

زانــای كیمیازانــی ئەڵامنــی (مارتــن كالبــرۆس) ســاڵی 1789
مــاددەی یۆرانیۆمــی لــە نــاو كانزایەكــی ڕەشــی شــینباوی
ڕەنــگ تاریكــدا دۆزییــەوە بــە نــاوی (پاتچبلەنــد).
كالوبــرۆس لــە ســەر نــاوی هەســارەی ئۆرانــۆس نــاوی
یۆرانیۆمــی لــێ نــاوە .لــە دواییــدا ســاڵی  1841زانــای
كیمیازانــی فەڕەنســی (یوجیــن بلیگــۆ) توانیــی یۆرانیۆمــی
پوخــت لــە مــاددەی پاتچبلەنــد جیــا بكاتــەوە.
سەرچاوەكانی یۆرانیۆم

ســەرچاوەی ســەرەكیی مــاددەی یۆرانیــۆم بریتییــە لــە
یۆرانینێــت و گرینگرتیــن جۆرەكانــی بریتییــە لــە پاتچبلەند،
كــە یەكــەم جــار یۆرانیۆمــی تێــدا دۆزرایــەوە .كەرەســتە
خاوەكانــی تــری وەك یۆرانۆڤــان و كۆفینیــت و كارنۆتیــت
بــە هەمــان شــێوە لــە نــاو كانـزای پاتچبلەنــدا دۆزرانــەوە.
بــەردی جیــری و فۆســفات چەنــد بەشــێكی بەهــادار لــە
خــاوی یۆرانیۆمیــان تێدایــە ،هەروەهــا مــاددەی گرانێــت
بڕێكــی كــەم لــە یۆرانیۆمــی تێدایــە .لــە ســەرەتای ســەدەی
بیســتویەكدا تێكــڕای كێشــی یۆرانیۆمــی ئامادەكــراو
بــۆ بەكانزاكــردن بــە تێچوویەكــی شاییســتە گەییشــتە
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زانیاری گرنگ دهربارهی مهترسییهكانی مادده ناوهكییهكان بۆ كاری تیرۆریستی

بڕی چًود كیلۆگرامێك مادديی ئیىشیتاری واَيكی بًضً بۆ درََضتكردوی ژماريیًك تًقیىًَيی
واَيكی كً لً تُاوایدایً واَچًیًك یان َاڵتێك بً تًَاَی لًواَ ببات
دیسایىكردن َ بًرًٌمٍێىاوی چًكێكی واَيكی ضىُرداری ضًريتایی لً ئێطتادا كارێكی قُرش َ
ئًضتًم وییً
ديیان گرام مادديی پلۆتۆویۆم بًضً بۆ درََضتكردوی بارگًیًكی گُوجاَ بۆ پیطكردوی ژیىگً بً
تیشكی ئًتۆمی بً شێُيیًكی بًرباڵَ ،ئًمًظ بً بۆمبً پیطًكان واَديبرێت
بًرًٌمٍێىاوی ئامرازێك بۆ باڵَكردوًَيی پلۆتۆویۆم زۆر ئاضاوتري لً بًرًٌمٍێىاوی ئامێرێكی
واَيكی بۆ تًقاودوًَي
ماددي تیشكديريكان َ پاشماَيی واَيكی بً ًٌر بڕێك بێت ديگُوجێت بۆ پێكٍێىاوی بۆمبێكی
پیص ،كً ديتُاوێت زیاوی گًَري بً مرۆڤ َ ژیىگً بگًیًوێت
مادديی
كان تاكُ
وێُديَڵً
مامەڵــەیباودي
ســااڵنەیبً بازرگان َ
زۆر ديدين
یًكی
كان پاري
تیرۆریطتییً
پرۆســەی
ئەنجامدانــی
تییًبــۆ
بكرێــت
لەگەڵــدا
تێكــڕای
مەتــری.
تۆنــی
گرََپً3.100.000
نزیكــەی
تایی
ري
ضً
كی
واَي
كی
چً
درََضتكردوی
ئاماوجی
بً
بێىه
ضت
دي
بً
پلۆتۆویۆم
َ
یۆراویۆم
تەقاندنــەوە ،واتــە پەرتبوونــی بــۆ دوو بــەش .پرۆســەی
بەرهەمهێنانــی یۆرانیــۆم لــە جیهانــدا دەگاتــە نزیكــەی
پەرتبوونــی یۆرانیــۆم وزەی ناوەكیــی بەكارهێـراو بەرهــەم
 40.200تۆنــی مەتــری و كەنــەدا پێشــەنگی دەوڵەتانــی
دەهێنێــت و لــە وێســتگەكانی وزە و دروســتكردنی چەكــدا
بەرهەمهێنــی یۆرانیۆمــە لــە ســەر ئاســتی جیهــان ،بــە
بــە كار دەهێرنێــت.
جۆرێــك كــە تەنهــا لــە ناوچــەی ساسكاشــوان زیاتــر لــە
تایبەتمەندییەكانی یۆرانیۆم
نیــوەی یۆرانیۆمــی واڵتــی كەنــەدا بەرهــەم دەهێرنێــت.
كێشــی ئەتۆمیــی یۆرانیــۆم  289.0238ڕەتڵــە و چڕییەكــەی
یۆرانیۆمــی  235تاكــە پێكهاتــەی رسوشــتییە لــە تایپــی
 19.05گرامــە لــە هەمــوو ســانتیمەتر چوارگۆشــەیەكدا.
مــاددەی یۆرانیــۆم ،كــە دەتوانرێــت بــە كار بهێرنێــت و
ئایدیا دیپلۆماتیك
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تیجیهانبهتۆن 

ندێكده 
وڵه


گییۆرانیۆمیهه
یه 
ده
ناوی دهوڵهت

به تۆن

WNA

ENS

بڕهكهی %

بڕهكهی %

به تۆن

ئوستورالیا

040,34111

%0022

2004111

%0021

كازاخستان
ڕووسیا

0024111

%0,21

3204011

%0020

0,04111

%0121

0204,11

%020

ئهفریقیای باشوور

,304111

%021

00,4,11

%020

كهنهدا

,034111

%222

3014011

%020

ئهمهریكا
بهرازیل
نامیبیا

3,04111

%023

3314111

%0123

0204111

%020

0024,11

%,20

0204111

%021

0204,11

%023

02,4111

%021

0,34011

%22,

0114111

%322

0304111

%,20

ئوردون
ئۆزبهكستان

0004111

%021

-

-

0004111

%021

204,11

%020

ئهرجهنتین

0104111

%021

-

-

ئهندهنوسیا

234111

%023

-

-

چین

004111

%020

-

-

مهنگۆلیا
دهوڵهتانی تر

004111

%020

-

-

0014111

%320

0024011

%022

كۆی گشتی

04,014111

%011

343114111

%011

نهیجهر
ئۆكرانیا

یۆرانیــۆم لــە  132.1پلــەدا دەتوێتەوە و لە  818.3پلەیشــدا
دەكوڵێــت .یۆرانیــۆم ســەر بــە گروپــی ئــەم ماددانەیــە
كــە پێیــان دەگوترێــت زنجیــرەی ئەكتینیــدات ،هەروەهــا
یۆرانیــۆم بەئاســانی لەگــەڵ ســەرچاوە كانزایییەكانــی
تــردا یــەك دەگرێــت و بــە گشــتی لــە رسوشــتدا لەگــەڵ
ئۆكســجین پێكهاتەكانــی تریــان پێــك دەهێنــاوە .لــە
ئاوەكانــی ســەر ڕووی زەوی و ژێــر زەویــدا یۆرانیــۆم
لــە شــێوەی ئەكســید یــان كاربۆنــان یــان فۆســفات
یــان فلۆرایــد و كربیتــات هەیــە ،ســەرەڕای ئەمەیــش
یۆرانیــۆم لەگــەڵ مــاددە ترشــەكاندا كارلێــك دەكــەن و
چەنــد پێكهاتەیەكیــان لێــوە دروســت دەبێــت ،كــە پێیــان

دەگوترێــت خوێیەكانــی یۆرانیــل و هەمــوو پێكهاتەكانــی
یۆرانیــۆم كوالیتیــان بــەرزە.
یۆرانیــۆم لــە كۆتاییــدا دەگۆڕێــت بــۆ هاوشــێوەی
بارودێكــی بــێ تیشــك .بــە گوێــرەی لێكۆڵینــەوەی زانــاكان
پێكهاتەكانــی یۆرانیــۆم تەمەنــی نیوەیــی دوورودرێژیــان
هەیــە ،بــۆ منوونــە تەمەنــی نیوەیــی یۆرانیۆمــی 238
دەگاتــە نزیكــەی  4.5بلیــۆن ســاڵ ،تەمەنــی یۆرانیۆمــی
 235دەگاتــە نزیكــەی  700ملیــۆن ســاڵ ،هەروەهــا
تەمەنــی یۆرانیۆمــی  234دەگاتــە  250000ســاڵ .زانــاكان
لــەو بڕوایــەدا كــە بەشــێكی زۆر لــە گەرمیــی نــاو ناخــی
زەوی ســەرچاوەكەی ئــەو تیشــكدانەوەیە ،كــە لــە ماددەی
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چەند کورەیەکی ئەتۆمی ئەمەریکا

یۆرانیۆمــەوە دەردەچێــت.
ســەرچاوەی ســەرەكیی ئــەو مــاددە تیشــكدەرانەی ،كــە
دەســتی مافیــاكان دەكەوێــت لــە بنەڕەتــدا لــە ڕێگــەی ()3
دامەزراوەوەیــە:
 .1پیشەســازییە ئەتۆمییــە مەدەنییــەكان ،لــە پێــش
هەموویانــەوە ئــەو كارگانــەی ،كــە هەڵدەســن بــە
پیتاندنــی یۆرانیــۆم و بەرهەمهێنانــی پلۆتۆنیــۆم لــە
مــاددەی یۆرانیــۆم.
 .2بنكــە ســەربازییەكان ،گرینگرتینیــان ئــەو بنكانــەی كــە
مووشــەكی ناوەكییــان لێیــە لــە ڕووســیا ،بیلۆڕوســیا و
ئۆكرانیــا.
 .3دامەزراوەكانــی توێژینــەوەی ناوەكیــی (ئەتۆمــی) ،كــە
 6دامەزراوەیــان لــە مۆســكۆیە.

ئایدیا دیپلۆماتیك

بیابانــی ئەفریقیــا ســەرچاوەی یۆرانیــۆم و ترســی
كەوتنــە دەســت داعــش و بوكــۆ حــەرام

لــە ڕابــردوودا وشــەی یۆرانیــۆم جۆرێــك لــە بــاری تــرس و
دڵەڕاوكێــی دروســت دەكــرد ،بــەاڵم لــە ئێســتادا تێڕوانیــن
بــۆ یۆرانیــۆم بــەو شــێوەیەی جــاران نییــە ،واتــە ترســەكە
زۆر كــەم بوەتــەوە ،لــە كاتێكــدا ئــەم پێكهاتــە كاریگــەرە
وەك مەترســیدارترین مــاددەی رسوشــت لێــی دەڕوانرێــت.
ئێســتا قســەكردن لــە ســەر «بەقاچاغربدنــی یۆرانیــۆم» و
«بازرگانیكــردن بــە یۆرانیــۆم» بوەتــە بابەتێكــی بــاو لــە
زۆربــەی ناوچەكانــی جیهانــدا .ئەمــڕۆ تیرۆریســتەكان و
چەنــد ڕێكخـراوی تیرۆریســتی هــەوڵ دەدەن ئــەم مــاددە
ســەرەكییەی دروســتكردنی بۆمبــی ئەتۆمییــان دەســت
بكەوێــت ،كــە لــە ســاتێك لــە ســاتەكاندا دەتوانێــت
كۆتایــی بــە جیهــان بهێنێــت و خاڵــی كۆتاییــی ڕســتەی
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ژیــان و مێــژووی مرۆڤایەتــی دابنێــت .دروســتكردنی
بۆمبــی ئەتۆمــی بــە درێژایــی ســەدەكان یەكێكــە لــە
مەترســیدارترین نهێنییــەكان ،لــە ڕابردوویشــدا لــە گۆڤــار
و ڕۆژنامەكانــدا بــاس دەكــرا ،كــە ژمــارەی ئەوانــەی لــە
تیــۆری بۆمبــی ئەتۆمــی تــێ دەگــەن زۆر دیاریكــراو و
نــارساون و دەكرێــت یــەك بــە یــەك ناویــان بهێرنێــت.

كۆنگــۆی دیموكراتــی ،دەرچــەی یۆرانیــۆم
بە قا چا غبــر ا و

لــە ناوەنــدی پایتەختــی دەوڵەمەندتریــن دەوڵەتانــی
ئەفریقیــا ،شــوورایەك هەیــە چەنــد ســەد مەترێــك درێــژە
و هیــچ تەلێكــی دڕكاوی و كامێــرای چاودێریكــردن لــە
ســەرییەوە نییــه ،خەڵكــی وا دەزانــن ئــەوە دیــواری
بینایەكــی چۆڵكـراوی ڕووخــاوە ،كاتێــك كــە تاریكیــی شــەو
دادێــت ،تەنهــا ئــەو جووتیارانــەی كــە چاندنــی هەندێــك
ڕوەكــی ناوخۆیــان كردوەتــە پیشــه دەتوانــن بچنــە نزیكــی
ئــەو دیــواره و دەزانــن چییــە ،بەاڵم لــە بەرەبەیانیدا ،ســەیر
نییــە چــاوت بــە كۆمەڵێــك خوێنــدكاری زانكــۆی كینشاســا
بكەوێــت ،كــە بــە نــاو كەلێنــە گەورەكانــی شــووراكەدا
دەچنــە نــاوەوە ،وەك ڕێگەیەكــی قەدبــڕ بــۆ گەییشــتنیان
بــۆ شــوێنی نیشــتەجێبوونیان ،كــە دوورە.
ســەنتەری كینشاســا بــۆ توێژینــەوە ناوەكییــەكان
(،)CREN-Kدوو كــوورەی ناوەكــی لــە خــۆ دەگرێــت،
بــەاڵم ســەرەڕای ئــەوەی هیــچ یەكێكیــان نەخراوەتــە كار،
توێژینــەوە ناوەكییــەكان هێشــتا تێیانــدا بەردەوامــە .ئــەو
دامــەزراوە ئەتۆمییــە  183تیوبــی ســووتەمەنیی ناوەكیــی
تێدایــە ،لەگــەڵ  23كیلۆگــرام لــە پاشــەرۆی ناوەكــی.
ئەفریقیــای ناوەڕاســت ...كۆمەڵكــوژی و كودەتــا لــە ســەر
یۆرانیــۆم
لــە باكــووری ئەفریقیــای ناوەڕاســت ڕووبــەری بیابــان
زۆرە و دارســتانەكان كەمــە .لــەو ناوچەیــەدا شــەڕ و
پێكدادانــی چەكــداری لــە نێــوان دانیشــتوانی یــەك
خــاك و یــەك واڵتــدا هەڵگیرســا .لــە بــارەی ئــەو شــەڕ
و ملمالنێیانــەوە دەگوترێــت لــە مێــژووی ئەفریقیــای

ناوەڕاســتدا خوێناویرتیــن بــوە .دانیشــتوانی هەرێمــی
باكــوور دەڵێــن ،ئــەوە شۆڕشــێكی جەمــاوەری بــوو،
ســەرەتاكانی دەگەڕێتــەوە بــۆ دەیــەی حەفتاكانــی
ســەدەی ڕابــردوو ،بــەاڵم هەمــوو جارێــك بــە داپڵۆســین و
توندوتیــژی ســەربازی دادەمركێرنایــەوە ،بــەاڵم دانیشــتوانی
باشــوور دەڵێــت :ئــەوان یاســا جێبەجــێ دەكــەن لــە دژی
هەڵگــەڕاوە و یاخیبــوەكان ،كــە جوواڵنــەوەی چەكدارییــان
هەیــە ،ئەوەیــش بــۆ پارێزگاریكــردن لــە ڕێــڕەوی
دیموكراتــی لــە واڵتەكــەدا ،بــەو هۆیەیشــەوە پارێزگاریــی
نێودەوڵەتییــان لــێ دەكرێــت.
ئــەو ناوچــە نزیكانــە لــە ســنووری كۆمــاری چاد لــە باكوور
و باشــووری ســودان لــە خۆرهەاڵتــەوە ،كەرەســتەی خــاوی
یۆرانیۆمــی ئاســتبەرزی لــە ئامێــز گرتوە.

یۆرانیــۆم ...ســامانێكی
مە تر ســید ا ر ە ؟

پێویســتە

یــان

لــەو دەوڵەتانــدا كــە لــە ڕووی سیاســییەوە ســەقامگیرن و
لــە الیــەن سیســتمی سیاســیی شــەفاف و دیموكراتییــەوە
بەڕێــوە دەبرێــن ،ســامان و ســەرچاوە رسوشــتییەكان بــە
خێــر و خۆشــی دەگەڕێتــەوە بــۆ واڵتەكــە و گەلەكــەی،
بەڵكــوو دەبێتــە ســەرچاوەی هێزێكــی ئابــووری و
خۆشــگوزەرانی بــۆ هاواڵتییــان ،بــەاڵم لــەو كۆمەڵگانــەدا،
كــە گــەل لــە ســەر زەوی هیــچ دەســەاڵتێكی نییــە ،ئــەم
ســامان و ســەرچاوە رسوشــتییانە دەبێتــە نەگبەتــی
بــۆ گەلەكانیــان .زۆرێــك لــە دەوڵەتانــی جیهانــی ســێ
(دەوڵەتانــی تازەپێگەییشــتوو) كەوتنــە ژێــر چەپۆكــی
داگیركاریــی بیانــی ،چونكــە چاویــان بڕیبــوە ســامانی
رسوشــتییان ،یــان لــە ڕێگــەی داگیركاریــی ســەربازیی
ڕاســتەوخۆوە ،یــان لــە ڕێگــەی ناچاركردنــی سیاســی
بــۆ قەڵەمــڕەوی هێــزی بێگانــە بــەزۆر .تاكڕەویكــردن
لــه بڕیــاردان و لــە دەســەاڵتی سیاســی و یاریكــردن بــە
چارەنووســی واڵتــان و بێبەشــكردنی گــەل لــە خێروبێــری
واڵتەكــەی ،هەمانــە هەمــووی فاكتــەری نەرێنیــن بــۆ
دواكەوتنــی گەالنــی خــاوەن ســەرچاوەی رسوشــتی لــە
دەوڵەتانــی جیهانــی ســێ.
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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كاتێــك بابەتەكــە پێوەندیــی هەبێــت بــە گەڕانــە بــە دوای
یۆرانیۆمــی ئەفریقیــا زانیارییــەكان دەربــارەی ئــەم بابەتــە
كــەم دەســت دەكەوێــت .خشــتەی ئــەو دەوڵەتانــەی
كــە خاوەنــی یەدەگێكــی زۆری یۆرانیۆمــن ،بــۆ منوونــە
وێنایەكــی ڕوون چنــگ ناكەوێــت لــە بــارەی ئــەوەی بــە
ڕاســتی ڕوو دەدات .زۆرێــك لــە كانــە تۆماركـراوەكان كاری
دەرهێنانــی كانزاكانــی وەك مــس و ئاســن و كۆباڵــت-
یــان تێــدا ئەنجــام دەدرێــت و بــە بەرنامــە چەندیــن
تــۆن یۆرانیۆمیــان لــێ دەردەهێرنێــت و ڕادەســتی
چەنــد كۆمپانیایەكــی نــارساو دەكرێــت ،كــە لــە كەرتــی
پێوەندیكــردن یــان لۆجیســتی یــان هــەر كەرتێكــی تــری
دوور لــە كەرتــی بەكانزاكــردن كار دەكــەن ،بــەاڵم ئــەو
ڕاســتییە دەمێنێتــەوە ،كــە دەوڵەتانــی ئەفریقیــا نزیكــەی
18%ی یۆرانیۆمــی جیهانــی بەرهــەم دەهێنــن و نەیجــەر
پێشــەنگی ئــەم دەوڵەتانەیــە.
بــە پێــی ئــەو بــاوەڕە ئەمنییــەی لــە دەیــەی نەوەدەكانــی
ســەدەی ڕابــردوودا هەبــوو ،ئــەو زانیارییانــەی كــە نێردەی
حكوومەتــی ئەڵامنیــا بــۆ مۆســكۆ (شــمیت پــاوەر) بــە
مەبەســتی پێكهاتــن لــە ســەر كۆنرتۆڵكردنــی بەقاچاغربدنی
یۆرانیــۆم پێشكەشــی كــرد بــەم شــێوەیە بــوە:
 .1لــە ئێســتادا لــە بــازاڕی ڕەش ( )1300تــۆن یۆرانیۆمــی
یەكێتیــی ســۆڤێتی پێشــوو بوونــی هەیــە و مەترســیی
هەیــە بكەوێتــە دەســتی مافیــا و باندەكانــی بەقاچاغربدنی
جیهانــی و لــە  20دەوڵەتــی زۆر هــەژاری جیهانــدا بــاو
بوەتــەوە.
 .2لــە كاتــی ڕووخانــی یەكێتیــی ســۆڤێت خواســت لــە
ســەر مــاددە هۆشــبەرەكان لــە دەوڵەتانــی بلۆكی پێشــووی
خۆرهــەاڵت بــەرز بــوەوە ،باندەكانــی بەقاچاغــردن
گرفتیــان هەیــە لــە دابینكردنــی پــارەی پێویســت بــۆ
پێدانــی بەهــای مــاددە هۆشــبەرەكان ،بۆیــە پەنایــان
بــردوە بــۆ مامەڵەكــردن و ئاڵوێركــردن بــە یۆرانیــۆم.
 .3جیهــان بــۆ یەكــەم جــارە بــە ســەوداكانی یۆرانیــۆم لــە
ئایدیا دیپلۆماتیك

بەرانبــەر مــاددە هۆشــبەرەكان ئاشــنا بــوە ،كــە جێــی تــرس
و نیگەرانییــە.
 .4ســەرەڕای ئــەوەی كۆمــاری ڕوســیای ســپیی یەكــەم
كۆمــاری یەكێتیــی ســۆڤێتی پێشــوە واژۆی كــردوە لــە ســەر
ڕێكەوتننامــەی ڕێگرتــن لــە باڵوبوونــەوەی ناوەكــی ،بــەاڵم
هێشــتا وەك ناوچــەی ترانزێــت وایــە بــۆ پەڕاندنــەوەی
یۆرانیــۆم لــە هەمــوو كۆمارەكانــی تــری یەكێتیــی ســۆڤێتی
هەڵوەشــاوە ،بــە تایبەتــی لــە ڕێگــەی ڕۆمانیــاوە بــەرەو
جیهانــی دەرەوە.
 .5بانــدەكان و مافیاكانــی بەقاچاغربدنی یۆرانیۆم دەســتیان
كــردوە بــە خســتنەڕووی گرێبەســتەكانی یۆرانیــۆم لــە
بــەردەم ژمارەیــەك لــە ڕێكخـراوە تیرۆریســتییەكان لــە نــاو
دەوڵەتــە عەرەبییەكانــدا .لــە هەندێــك واڵتــی هــەژاری
جیهانیشــدا جموجووڵیــان دەســت پــێ كــردوە.
 .6زیاتــر لــە نیــو ملیــۆن زانــای ئەتــۆم یەكێتیــی ســۆڤێتی
پێشــوویان جــێ هێشــتوە و دەســتیان كــردوە بــە گــەڕان
بــە دوای كاردا لــە الی مافیــاكان و باندەكانــی بەقاچاغربدن
و گروپــە تیرۆیســتی و تونــدڕەوەكان.

ئەمەریــكا  -بەریتانیــا و بردنــی یۆرانیۆمــی
ئەفغانســتان بــە هاوبەشــی

ویالیەتــی هلمنــد كەوتوەتــە باشــووری ئەفغانســتان،
یەكێكــە لــە ناوچــە گەرمــەكان ،كــە لــە دوای ڕووخانــی
ڕژێمــی بزووتنــەوەی تالیبــان و هاتنــی هێــزە بیانییەكان بۆ
ئەفغانســتان بــە ســەركردایەتیی ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی
ئەمەریــكا لــە ســاڵی 2001دا ،شــەڕ و پێكدادانــی
وێرانكــەری بــە خــۆوە بینیــوه.هێــزە بیانییــەكان گرینگیــی
تایبەتــی بــەم ناوچەیــه دەدەن ،ئەوەیــش لەبــەر بوونــی
ئەفیــون و كانەكانــی یۆرانیــۆم و كان ـزا گرانبەهاكانــی تــر
و بــەردی بەنــرخ ،لــە هەمانكاتــدا هلمنــد یەكێكــە لــە
ســەرچاوەكانی ئــاژاوە و ناســەقامگیری و توندوتیژییــەكان
و هێشــتا جێــی گرینگیپێدانــی زۆری حكوومەتــی
ئەفغانســتانە بــە مەبەســتی كۆنرتۆڵكردنــی.
لــە الیەكــی تــرەوە جیــاوازی بۆچوونــەكان دەربــارەی
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ناوی ىوندێك لوو مادده تیشكدهرانوی بازرگانیان پێوه دهكرێت
ناوی ماددهكان

بوكارىێنانی ڕێگوپێدراو

ئیمریشیۆم  142بوكارىێنانی لوگوڵ تونۆچكوكانی ئولفا
بیریلیۆم
سیسیۆم 231
كۆباڵت 06
لیسیۆم 0
پلۆتۆنیۆم 126
یۆرانیۆم
زركونیۆم

ماددهی نیوترۆنیو لو كورهی ناوهكی و
بۆمبی ناوهكی بوكاردهىێنرێت
سورچاوهیوكی تیشكدهره بۆ تاقیكردنووه
پیشوسازی و پسیشكییوكان

بوكارىێنانی ڕێگوپێنودراو
بۆ خوڵوتاندن بوكاردهىێنرێت وهك جێگرهوهی
ماددهی تر كو زۆر خواستیان لوسوره
لو وێستگو قودهغوكراوهكانی چوكی ناوهكی
بوكاردهىێنرێت
بۆ خوڵوتاندن بوكاردهىێنرێت :تیرۆركردن بو تیشك

سورچاوهی تیشكی گامایو بۆ تاقیكردنووهی بۆ خوڵوتاندن بوكاردهىێنرێت :تیرۆركردن بو تیشك
پیشوسازی و پسیشكی
لو درووستكردنی چوكی ناوهكی بوكاردهىێنرێت
سورچاوهی بۆمبی ىایدرۆجینیو
سورچاوهی تونۆچكوكانی ئولفاو نیوترۆنو و لو درووستكردنی چوكی ناوهكیدا بوكاردهىێنرێت
لو پیشوسازی چوكدا بوكاردهىێنرێت
لو درووستكردنی چوكی ناوهكیدا بوكاردهىێنرێت
سوتومونی كوره ئوتۆمییوكانو بۆ
درووستكردنی چوكی ناوهكی
ماددهیوكو لو بونیادنانی كوره
ناوهكییوكاندا بوكاردهىێنرێت

قەبــارەی ئــەو بــڕە یۆرانیۆمــەی لــە ویالیەتــی هلمنــد
هەیــە پرســیارگەلێكی زۆری دروســت كــردوە پەیوەســت
بــە ئامانجــی ویالیەتــە یەكگرتــوەكان بــۆ پاراســتنی نهێنیــی
ڕاگەیاندنــی بــڕی ڕاســتەقینەی قەبــارەی یۆرانیۆمــی
ئەفغانســتان ،لــە كاتێكــدا كــە ئاژانســی (ناســا)ی
ئەمەریكــی قەبــارەی یۆرانیۆمــی ویالیەتــی هلمنــدی بــە
بەهــای یــەك تریلیــۆن دۆالر خەماڵنــدوە .بــەاڵم وەزارەتــی
كانزاكانــی ئەفغانســتان ڕای گەیانــدوە ،كــە تێكـڕای نرخــی
یۆرانیۆمــی ئەفغانســتان بــە  3تریلیــۆن دۆالر مەزەنــدە
دەكرێــت ،بــەاڵم ئــەو جیاوازییــە لــە بــارەی دركاندنــی
قەبــارەی ڕاســتەقینەی یۆرانیۆمــی ئەفغانســتان یارمەتــی
ئەمەریكییــەكان دەدات بــۆ گواســتنەوەی نزیكــەی بەهــای
 2تریلیــۆن دۆالر بــۆ دەرەوەی ئەفغانســتان ،پاشــان
بابەتــی ئاژانســی ناســا پشتڕاســت دەكەنــەوە بــۆ ئــەوەی
ڕووبــەڕووی لێپێچینــەوە نەبنــەوە.
بــە پێــی زانیارییــەكان ،ئێــران بــە هــۆی ملمالنێــكان و

لو كوره ناوهكیو رێگوپێنودراوهكاندا بوكاردهىێنرێت

بێئاگایــی جیهــان لــە هەندێــك جموجووڵــی ژێربەژێــر
توانیــی بــڕی پێویســتی یۆرانیــۆم و ئامێــرە پێویســتەكانی
چەكــی ناوەكــی لــەو دەوڵەتانــە بــە دەســت بهێنێــت،
كــە بــە یارمەتیــی ژمارەیــەك ژەنراڵــی ڕووســی هێــزی
ناوەكــی و ســەربازییان تــااڵن ك ـرا ،بــە تایبەتــی لــە دوای
خانەشــینكردنیان لــە خزمەتی ســەربازیی ســوپای ســۆڤێت
بــە بڕیارێكــی كتوپــڕ لــە دوای كەمكردنەوەی سەرتاســەری
هێزەكانــی ڕوســیای فیدراڵــی.

هێزی ناوەكی ئێران و یۆرانیۆمی ئەفریقیا

ئــەو ســەردەمەی زۆرینــەی دەوڵەتانــی ئەفریقیــا
ســەربەخۆیییان بــە دەســت هێنــا و لــە چنگــی كۆڵۆنیالیــزم
ڕزگاریــان بــوو لــە دەیــەی شەســتەكانی ســەدەی ڕابــردوو،
ئێـران دەســتی بــە جموجووڵەكانــی كــرد بــۆ دروســتكردنی
پێوەندییــە ئابوورییەكانــی لەگــەڵ ئــەو دەوڵەتانــەدا
و كارتــی نەوتــی خســتە بەردەمیــان .مــاوەی  10ســاڵ
تێپــەڕی تــا توانیــی لــە داهاتــی نــەوت وەبەرهێنــان بــكات
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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و ئابوورییەكــەی ببوژێنێتــەوە ،لــە پێنــاو دروســتكردنی
پێوەندیــی بــاش و دۆســتایەتیی ماوەدرێــژ ،بــە تایبەتــی
لەگــەڵ ئەفریقیــای باشــوور ،بــەو شــێوەیەیش نەوتــی
ئێرانــی بەرانبــەر كـرا بــە كێكــی زەردی ئەفریقیای باشــوور
(واتــە یۆرانیــۆم) .ســیڤیۆی میپــی ،كــە ڕۆژنامەنووســێكی
ئەفریقیــای باشــوورە لــەو دەڵێــت :لــە ســاڵی 1976دا
ئێــران بەڵێنــی دا بــە هاوكاریكردنــی داراییــی پــڕۆژە
تەكنۆلۆژییــەكان بــۆ پەرەپێدانــی یۆرانیۆمــی پیتێ ـراو لــە
ئەفریقیــای باشــوور ،بــەم شــێوەیە توانیــی كێكــە زەردەكــە
بــە بەهــای  700ملیــۆن دۆالر لــە ڕێگــەی ڕێكەوتنێكــی
نهێنییــەوە بــە دەســت بهێنێــت.

مافیــاكان و باندەكانــی بەقاچاغبــردن مــاددەی
ناوەكــی بــۆ گروپــە تونــدڕەوەكان

ئاژانســی (ئاسیۆشــێتد پرێــس)ی ئەمەریكــی لــە ڕاپۆرتێكدا
ئاشــكرای كــردوە ،چەنــد باندێكــی تایبەمتەنــد لــە
بــواری كڕینــی مــاددە ناوەكییــە تیشــكدەرەكان ،كــە بــۆ
دروســتكردنی چەكــی مەترســیدار بــە كار دەهێرنێــت
كار دەكــەن لــە ســەر فرۆشــتنی ئــەم ماددانــە بــە گروپــە

ئایدیا دیپلۆماتیك

تونــدڕەوەكان لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا ،لە نێوانیشــیاندا
ڕێكخــراوی تیرۆریســتیی داعــش .ئــەم بانــد و مافیایانــە
پێوەندیــی تۆكمەیــان بــە ڕووســیاوە هەیــە و هەوڵیان داوە
مــاددەی ناوەكیــی بــە گروپــە تونــدڕەوەكان بفرۆشــن لــە
كۆمــاری مۆڵداڤیــا .ئاسۆشــێتد پرێــس ڕایشــی گەیانــدوە،
كــە یەكێــك لــە لێكۆڵینەوەكانــی پۆلیــس هەوڵێكــی ئــەو
بانــدەی ئاشــكرا كــردوە ،كــە خەریــك بــوون بۆمبــی
یۆرانیۆمــی ئاســتبەرز و نەخشــەكانی دروســتكردنی بۆمبــی
ناوەكــی بــە كڕیارانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت بفرۆشــن.
لــەو ڕاپۆرتــەدا ئامــاژە بــۆ ئەوەیــش كــراوە ،كــە
نووســینگەی لێكۆڵینــەوە فیدراڵییەكانــی ئەمەریــكا FBI
پێوەندییەكــی لەگــەڵ گروپێكــی بچــووك لــە لێكۆڵەرەوانــی
مۆڵدۆڤیــا دروســت كــردوە بــۆ ئەنجامدانــی چەنــد
پرۆســەیەكی نهێنــی ،كــە لــەو ڕێگەیــەوە دەتوانرێــت
ڕیــزی تۆڕەكانــی بەقاچاغــردن و مافیــاكان ببەزێرنێــت،
بــە هــۆی بەكارهێنانــی تاكتیكــە كۆنەكــە لــە ڕێگــەی
چەنــد بەكرێگیراوێــك و پیاوانــی پۆلیــس ،كــە فێــڵ لــەو
باندانــە دەكــەن و بــە شــێوەیەك خۆیــان نیشــان دەدە،
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كــە بەشــێكن لــە تــۆڕە تاوانكارییــەكان .ئۆپراســیۆنە
هاوبەشــەكانی نێــوان ئەمەریــكا و مۆڵدۆڤیــا توانیــی 4
هەوڵــی لــەو جــۆرە پووچــەڵ بكاتــەوە ،كــە لــە الیــەن
باندەكانــی بەقاچاغربدنــەوە لــە ناوچــە دوورە دەســتەكانی
مۆڵدۆڤیــا ئەنجامیــان داوە بــە مەبەســتی فرۆشــتنی
مــاددەی ناوەكیــی تیشــكدەر بــە تاقــم و ڕێكخــراوە
توندڕەوەكانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت.
پلۆتۆنیۆمی خۆڕایی

هەواڵدەرێكــی پێشــووی دەزگای هەواڵگریــی ڕووســیا بــە
نــاوی تیــۆدۆر چیــرۆس ،پێوەندییەكــی تەلەفۆنیــی لەگــەڵ
ئەنــدرێ مالیتــچ پیــاوی خاوەنــكاری مۆڵدۆڤــی ئەنجــام دا
و پێــی ڕاگەیانــد ،یۆرانیۆمــی هەیــە دەیەوێت بیفرۆشــێت،
بــەاڵم بــە دوای كڕیارێكــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا
دەگەڕێــت .بــە پێچەوانــەی حاڵەتــی یەكەمــەوە ســەبارەت
بــە كاری مالیتــچ ،مــاددەی ئــەم جارەیــان یۆرانیۆمــی
پیتێ ـراوی ئاســتبەرز بــوو ،ئــەو جــۆرەی كــە دەتوانرێــت
لــە دروســتكردنی بۆمبــی ئەتۆمیــدا بــە كار بهێرنێــت.
چیــرۆس زیرەكــر و وریاتــر بــوو لــە ئەندامانــی ســەر بــە
باندەكــەی پێشــوو ،چونكــە ســەرەڕای ئــەوەی كەســێكی
ڕۆشــنبیر و پۆشــتەوپەرداخ بــوو ،بــەاڵم لــە نــاو كێڵگەیەكدا
دەژیــا لــە گوندێكــی بچــووك لــە ســەر ســنووری نێــوان
مۆڵدۆڤــا و ئۆكرانیــا ،كــە لێــی گــەورە ببــوو .لــە زۆرێــك
حاڵەتەكانــی بەقاچاغربدنــدا ،وەك هەمیشــە خــودی
ســەرۆك بانــد و مافیــاكان لــە ڕێگــەی تۆڕێكــی ئاڵــۆز و
نێوەندكارەكانــەوه ،دانوســتان لەگــەڵ كڕیارەكانــدا دەكــەن
لــە پێنــاو خۆپاراســتنیان لــە دەســتگیركردن و ڕاگرتــن.
ئاســتی یەدەگــی جیهانــی لــە مــاددەی پلۆتۆنیــۆم ،كــە
گەییشــتوەتە  1600تــا  1700تــۆن ،لــە توانادایــە 200000
بۆمبــی ناوەكیــی لــێ دروســت بكرێــت ،كــە توانــای
تەقینــەوەی هــەر یەكێكیــان یەكســانە بــه  10كیلــۆ تۆنــی
مــاددەی تەقاندنــەوەی ئاســایی .تەنانــەت لــە و ماوەیــەدا
كــە ڕێكەوتننامەكانــی داماڵینــی چەكــی ناوەكیــی تێــدا
جێبەجــێ دەكرێــت ،ئاســتی یەدەگــی پلۆتۆنیۆمــی

پــاك بــۆ بەكارهێنــان لــە دروســتكردنی چەكــی ناوەكــی
لــە ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا و ڕووســیا بــە
ڕێــژەی  100تــۆن زیــادی كــردووه .جێــی گاڵتەجاڕییــە كــە
دەگوترێــت ســەالمەترتین شــوێن بــۆ هەڵگرتنــی پلۆتۆنیــۆم
لــە دوای كۆتاییهاتنــی قۆناغــی شــەڕی ســارد ئــەو كاڵوە
ئەتۆمییانەیــە ،كــە مووشــەكەكان هەڵیــان گرتــوە.
سەرهەڵدانی تۆڕەكانی بەقاچاغبردن

لەبــەر ڕۆشــنایی ئــەم دەرهاویشــتانە ،ســەیر نییــە كــە
ئاســتی ڕووداوەكانــی بەقاچاغربدنــی مــاددە ناوەكییــەكان
بــەرەو هەڵكشــتان بچێــت ،بــە كرداریــی و ئەنجامدانــی
ســاختەكاری لــە مــاوەی ســااڵنی ڕابــردوودا .بــۆ منوونــە
دەســەاڵتدارانی ئەڵامنیــا لــە ســاڵی 1991دا  41ڕووداو،
ســالێ 1992دا  ،158لــە ســاڵی 1993دا  241ڕووداو و لــە
ســاڵی 1994دا  267ڕووداویــان تۆمــار كــردوە .ســەرەڕای
ئــەوەی كــە زۆربــەی ئــەم ڕووداوانــە كاری بەقاچاغربدنــی
گونجــاو بــۆ دروســتكردنی بۆمبــە ناوەكییــەكان ناگرێتــەوە،
بــەاڵم لەگــەڵ زیادبوونــی ژمــارەی ڕووداوەكانــدا ئەگــەر
هەیــە هەندێــك لــەو ماددانــە بگۆڕرێــت بــە تایپــی
بەكارهێ ـراو لــە دروســتكردنی چەكــی ناوەكیــدا .بــە پێــی
ڕاپۆرتێــك ،كــە لــە ئەســتەنبوڵ دەرچــوە ،بــڕی  6كیلۆگـرام
یۆرانیۆمــی پیتێــراو لــە ڕێگــەی ســنووری ئارالیــك لــە
ویالیەتــی قــارس براوەتــە نــاو توركیــا.

مافیاكان و بۆمبە ناوەكییەكان

ســەرەڕای ئــەوەی كــە هەندێــك لــەو واڵتانــەی شــۆڕش
تێیانــدا ڕووی داوە ،بوونەتــە گەورەتریــن بازاڕەكانــی
چەكــی ناوەكــی ،بۆیــە ترســێكی زۆر هەیــە لــەوەی ،كــە
تاقــم و گروپەكانــی تاوانــی ڕێكخــراو یــان تیرۆریســتی
بچنــە نــاو یانــەی ئەتۆمییــەوە .گۆڕانــی كاری ئــەو
گروپانــە لــە گواســتنەوەی مــاددە ناوەكییــە دزراوەكان
بــۆ بەكارهێنانــی ڕاســتەوخۆ كارێكــی ئاســانە .بــۆ منوونــە
مــاددە و كەرەســتە تیشــكدەرەكان لــە تیرۆركردنــدا بــە
كار هێـراوە ،بــە تایبەتــی لــە الیــەن مافیاكانــی ڕووســی و
چیچانییــەوە .بانــدە تاوانــكارەكان لــە توانایاندایــە مــاددە
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تیشــكدەرەكان لــە كاری ترســاندن و ســوكایەتیپێكردنی
گــەورەدا لــە دژی حكوومەتــةكان و كۆمپانیــاكان بــە كار
بهێنــن .دوای ئــەم قۆناغــە هەڕەشــەكانی دوایــی دەســت
پــێ دەكات لــە ڕێگــەی قێزەونكردنــی ســەرچاوەی هــەوا
و ئــاو و تەنانــەت تەقاندنــەوەی چەكــی ناوەكیــی قەبــارە
بچــووك ،بــەاڵم كاریگەریــی بەهێــز لــە دژی نەیــارەكان.
مەترســییەكان زۆرن ســەبارەت بــە هەســتانی گروپــە
تیرۆریســتییەكان بــە تێكــدان و لەناوبردنــی دامــەزراوە
ناوەكییــە گــەورەكان ،بــە تایبەتییــش وێســتگە
ئەتۆمییەكانــی تایبــەت بــە بەرهەمهێنانــی كارەبــا بــە
هــۆی ئــەو توانــا ناوەكییــە ئاســتبەرزەی لــەو وێســتگانەدا
هەیــە .ئــەوەی مەترســییەكانی زیاتــر كــردوە دەگەڕێتــەوە
بــۆ ئــەوەی كــە ئــەم توانــا ناوەكییــە كەوتوەتــە

لە ســەرەتــای ســەدەی بیستویەكدا تێكڕای
كێشی یۆرانیۆمی ئامادەكراو بۆ بەكانزاكردن
بە تێچوویەكی شاییستە گەییشتە نزیكەی
 3.100.000تۆنی مەتری .تێكڕای سااڵنەی
بەرهەمهێنانی یۆرانیۆم لە جیهاندا دەگاتە
نزیكەی  40.200تۆنی مــەتــری و كەنەدا
پێشەنگی دەوڵەتانی بەرهەمهێنی یۆرانیۆمە
لە سەر ئاستی جیهان
بەردەســتی چەنــد تاقــم و گروپێكــی خــاوەن بیــر و
بــاوەڕی تونــدڕەوی ،كــە توانــای دارایــی زۆریــان هەیــە و
دەتوانــن لــە ڕێگــەی بــازاڕی ڕەشــی توانــای ناوەكییــەوە
بــە ئاســانی دەســتیان بكەوێــت ،تــا ئێســتایش ئــەم بــازاڕە
لــە برەودایــه و بــە شــێوەیەكی بــەردەوام و ڕێكخ ـراو لــە
ڕێگــەی بازرگانیكردنــی نایاســایییەوە مــاددە ناوەكییــەكان
و پاشــەرۆی تیشــكدەریان بــە هــەر بڕێــك پێویســت بێــت
بــە پرۆســەیەكی ژێربەژێــر بۆیــان دابیــن دەكرێــت.

ئایدیا دیپلۆماتیك

كێن ئەوانەی ڕووبەڕووی مەترسیی ناوەكی دەبنەوە؟
 .1ئــەو دەوڵەتانــەی كــە لــە قەبــارەی هەڕەشــەی
تیرۆریســتیی ناوەكــی كــەم دەكەنــەوە.
 .2ئــەو دەوڵەتانــەی هیــچ ڕێكارێكــی پێویســت بــۆ
بەرەنگاربوونــەوەی هەڕەشــەی ناوەكــی ناگرنــە بــەر.
 .3ئــەو دەوڵەتانــەی بــە دۆخــی خۆیــان ڕازیــن و پێیــان
وایــە ئــەو ئاســتەی تێیــدا دەژیــن باشــە.
جوواڵنــەوە تیرۆریســتییەكان و بەكارهێنانــی چەكــی
ناوەكیــی تیشــكدەر
بازرگانیكردنــی نایاســایی بــە مــاددە ناوەكــی و
تیشــكدەرەكان

كارەكانــی بەقاچاغربدنــی مــاددە ناوەكــی و تیشــكدەرەكان
لــە جیهانــدا ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكــەن ،كــە بازرگانیكردنــی
نایاســایی بــەو ماددانــەوە بــە شــێوەیەكی پرۆفیشــنااڵنە
ماوەیەكــی زۆرە بــە شــێوەیەكی ڕێژەیــی دەســتی پــێ
كــردوە .دەریــای ڕەش یەكێكــە لــەو ناوچانــەی ،كــە زۆر
مەترســیدارترە لــە ناوچەكانــی تــری جیهــان ،بــەو پێیــەی
كــە بــە ناوەندێكی شــیاو بــۆ كاری تیرۆریســتان دادەنرێت،
بــە تایبەتــی ئەوانــەی كــە هــەوڵ و تەقەلــای زۆر دەدەن
لــە پێنــاو بەدەســتهێنانی بۆمبــی ناوەكیــی تــەواو یــان
بەدەســتهێنانی ئــەو پێكهاتانــەی ،كــە دەتوانرێــت یــەك
بۆمبــی ناوەكییــان لــێ دروســت بكرێــت .ئــەم ناوچەیــە
كــە باشــووری خۆرهەاڵتــی ئەورووپــا و قەوقــاز و ئاســیای
ناوەڕاســت دەگرێتــە خــۆ ،پڕاوپــڕە لــە كێشــە و ناكۆكیــی
ئیتنــی و كولتوریــی و بونیــادی حكوومەتــەكان تێیــدا
شلوشــاو و الوازە و هەســتی نەتەوەیــی و كێبڕكێیەكــی
تونــد لــە ســەر ســەرچاوەكان بوونــی هەیــە ،جگــە
لەمەیــش رسوشــتێكی دابەشــبوونی جوگرافــی و ملمالنێــی
زلهێــزەكان و دەمارگیــرە دینییــەكان دای گرتــوە .لەبــەر
ئــەم فاكتەرانــە دەتوانیــن بڵێیــن ئــەو ناوچەیــە زۆر باشــە
بــۆ هێــزە تیرۆریســتییەكان تــا بــە دوای ســەرچاوەكانی
چەكــی كۆمەڵكــوژدا بگەڕێــن.
لــە ڕاســتیدا بازرگانیكردنــی نایاســایی بــە مــاددە
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ناوەكییــەكان پێویســتی بــە پێكەوەگونجانــی  3پێكهاتــە
هەیــە ئەمانــەن:
.1گەییشــن بــەو ئامرازانــەی كــە پێویســتە بــە دەســت
بهێرنێــت بــۆ ئــەوەی لــەو ڕێگەیــەوە كاری بەقاچاغربدنــی
ئــەو مــاددە گرینگانــە ئەنجــام بدرێــت.
.2گــەڕان بــە دوای كڕیــاری پێشــبینیكراو و پێوەندیكــردن
پێــوەی.
.3دۆزینــەوەی ڕێگــە شــیاوەكان بــۆ گواســتنەوەی
پارێــزراوی مــاددە بەقاچاغــراوەكان ،بــە گواســتنەوە لــە
ڕێگــەی ســنورە نێودەوڵەتییەكانیشــەوە.
سەوداكانی بازاڕی ڕەشی ماددەی ناوەكی
لــە مــاوەی دەیەكانی ڕابــردوو ڕووداوەكانــی بەقاچاغربدنی
ناوەكــی لــە  50دەوڵەتــی جیهــان ڕوویــان دا ،بــە توركیــا
و ئەڵامنیــا و كۆریــای باشووریشــەوە ،بەڵكــوو زۆربــەی
ئــەم حاڵەتانــە لــە كیشــوەری ئەورووپــا ڕوویــان داوە.
بەرەبــەرە ناوەنــدی بازرگانــی لــە ئەورووپــاوە گــۆڕا بــۆ
ناوچــەی باشــوور و باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیا ،كــە
تێیــدا بازرگانیــی نایاســاییی مــاددە ناوەكییــەكان گەشــەی
كــرد ،لەگــەڵ گەشەســەندنی تۆڕەكانــی پێوەندیكــردن
و مامەڵەكــردن لــە بــازاڕی ڕەش و كاركــردن لەگــەڵ
پرۆگرامەكانــی چەكــی نیشــتامنی.
نرخــی یۆرانیۆمــی رسوشــتی بەقاچاغــراو بــە بەهــای
 700000دۆالر بــۆ هــەر كیلۆگرامێــك جێگیــر كــراوە بــە
بــەراورد لەگــەڵ نرخــی جیهانــی ،كــە لــە نێــوان  50تــا 70
دۆالرە بــۆ كیلۆگرامێــك ،هەروەهــا یۆرانیۆمــی پیتێــراو
بــە نرخــی  100000دۆالر تــا یــەك ملیــۆن دۆالر بــۆ یــەك
كیلۆگــرام یۆرانیۆمــی ئاســتبەرز خەمڵێــراوە ،هەروەهــا
پلۆتۆنیــۆم بــە  700000دۆالر تــا یــەك ملیــۆن دۆالر
خەمڵێ ـراوە .لــە ڕووســیا بــڕی  107كیلۆگ ـرام یۆرانیۆمــی
ئاســت نــزم لــە دوای دزینــی لــە كارگــەی كرتۆســتال بــە
بــڕی  600000دۆالر فــرۆرشاوە.
هەندێــك لــە مــاددە و كەرەســتە گرینگــەكان بــە نرخــی
زۆر بــەرز خەمڵێ ـراون ،هەروەهــا نرخــی یــەك كیلۆگ ـرام

لــە (ســیزیۆم  )137گەییشــتە  100000تــا یــەك ملیــۆن
دۆالری ئەمەریكــی و نرخــی یــەك كیلۆگرام (ســیزیۆم )133
لــە نێــوان  30000تــا  50000دۆالری ئەمەریكییــە .نرخــی
یــەك كیلۆگــرام لــە مــاددەی (لیســیۆم  )6گەییشــتوەتە
 10ملیــۆن دۆالری ئەمەریكــی ئەوەیــش بــە هــۆی
گرینگییەكــەی لــە دروســتكردنی بۆمبــی هایدرۆجینــی.
لیســتی ئــەو ماددانــەی بــەر دەســن دوورودرێــژە ،بــەاڵم
نرخەكانیــان زۆر بــەرزە.
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