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داهاتی تاراوگە
بونیادنانەوەی سۆماڵ و رزگاركردنی لە هەژاری و برسێتی
لە عەرەبییەوە :مهم پيرهمهگرون
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هـ

هەرەسهێنانی دەوڵەت لە سۆماڵ دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی  ،1991هەرەسهێنانێك كە
شەڕی ناوخۆ و ماڵوێرانی و كارەساتی ژینگەیی و برسێتی بەدوای خۆیدا هێنا ،هەموو
ئەو فاكتەرانەش پێكەوە بوونە هۆكاری كۆچی بەلێشاوی سۆماڵییەكان بۆ دەرەوە .لە
ئێستادا زیاتر لە یەك ملیۆن سۆماڵی بە هەموو جیهاندا باڵوبوونەتەوە.

كورتەباسێك

رەوەندی سۆماڵی لەو واڵتانەدا كە تێیاندا نیشتەجێبوون لە
زۆر بواردا چاالكن ،كە دیارترینیان بازرگانیكردنە لە بواری
هەناردەكردن و ه��اوردەك��ردن ،جگە لەمەش رەوەن��دی
سۆماڵی لە رێگەی حەواڵەكردنەوە پارەیەكی قەبە بۆ
سۆماڵ دەنێرنەوە ،ئەو بڕە پارەیە بە گشتی لە قەبارەی
داهاتی سەرجەم هەناردەكراوەكان و ئەو كۆمەك و
یارمەتیە مرۆییە نێودەوڵەتییانە زیاترە كە لە چوارچێوەی
پرۆگرامی گەشەپێدانی نەتەوە یەكگرتوەكاندا پێشكەشی
واڵتی سۆماڵ دەكرێت .ئەو بڕە داراییە حەواڵەكراوانە لە
رێگەی كۆچبەرە سۆماڵییەكانی تاراوگەوە دەگەنە دەست
ژمارەیەكی زۆر لە خێزانە هەژارو بێدەرەتانەكان ،لە كاتی
رودانی وشكەساڵی و شەڕەكانی ناوخۆشدا ئەو بڕە پارانە
بەردەوام زیادییانكردووە.
كۆچبەرە سۆماڵییەكان بوونەتە سەرمایەیەكی مرۆیی و
ئابوری ،بەڵكو بوونەتە یەكێك لە فاكتەرەكانی هەڵسانەوە
و گەشەكردنی دەوڵەتی ئێستای سۆماڵ ،بە تایبەتی
لەبەر ئەوەی كە چاالكی سۆماڵییە گەڕاوەكان لە بواری
گشتییەكانی گەشەی كۆمەڵگەدا زۆر بەرچاوە ،بە تایبەتی
لە كۆماری خاكی سۆماڵ (سۆماڵی الن��د) .رەوەن��دی
سۆماڵی لە تاراوگە ،بە تایبەتی لە دەوڵەتانی ئەوروپا و بە
دیاریكراویش لە بەریتانیا ،هاوشێوەی رەوەندە بیانییەكانی
تر لە خۆرئاوا ،بەدەست چەند كێشەیەكی پەیوەست بە

هاوئاوێتەبوونیان لەگەڵ كۆمەڵگە ئەوروپییەكان دەناڵێنن،
بەاڵم لەگەڵئەوەشدا رۆڵی گرنگ دەگێڕن.
كۆچكردنی گەالن و كۆمەڵگەكان بە هەموو شێوەكانیەوە،
لە دێرزەمانەوە دەستیپێكردووە و تا ئێستاش بەردەوام
لە هەڵكشاندایە ،بەاڵم بە فۆرمێكی زۆر جیاوازتر لە
قۆناغەكانی راب���ردوو ،هەرچەندە قورسایی سیاسی
كۆچبەران لە سەرەتای سەدەی بیست و یەكەوە گرنگی
زیاتری پەیدا كردووە ،چونكە توێژی كۆچبەران و پەنابەران
لە دەرەوە رۆڵێكی هەستیار لە ملمالنێ هاوچەرخەكاندا
دەگێڕن ،ئەوەش بە هۆكاری دروستبوونی فۆڕمێكی نوێ
لە ناكۆكی و ملمالنێكان ،هاوكات لەگەڵ زیادبوونی خێرای
ژمارەی كۆچبەرانی هەاڵتوو لە دەست شەڕەكان و خێرایی
گواستنەوە و پەیوەندیكردن لەم سەردەمەدا ،سەرەڕای
زیادبوونی ناجۆری و جیاوازییە سیاسی و كەلتورییەكان.
لەوەتای دەوڵەتی سۆماڵ روخ��اوە ،بەهۆی بەرپابوونی
شەڕەوە ژمارەی كۆچبەرانی سۆماڵی بۆ ئەوروپا ،ویالیەتە
یەكگرتوەكانی ئەمەریكا ،خۆرهەاڵتی ن��اوەڕاس��ت،
ئوستورالیا و نیوزیلەندا گەیشتە نزیكەی یەك ملیۆن
كەس .سەرەڕای ئەوەی كە كیشوەری ئەوروپا رێژەیەكی
تا رادەیەك كەمی كۆچبەرانی سۆماڵی گرتۆتەخۆ ،بەاڵم
هێشتا بە یەكێك لە گەورەترین كۆمەڵی كۆچبەران و
كەمینە تازەگەشەسەندووەكان ئەژمار دەكرێن .بەشێكی
زۆری ئەو كۆچبەرە سۆماڵییانەی لە دەوڵەتانی ئەوروپا
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داهاىت رۆژانهى زۆربهى سۆمالييهكان له نێوان يهك تا دوو دۆالر دايه

نیشتەجێبوون ،چاالكی و كارلێككردنیان هەیە لەگەڵ ئەو
روداوو گۆڕانكارییانەی لە نیشتامنی دایك دەگوزەرێت.

كۆچی جیهانیی سۆماڵییەكان

واڵتی سۆماڵ لەناو یەكێك لە درێژترین كارەساتە مرۆییەكانی
سەر رووی زەمین ژیاوە .لە كانونی دووەمی ساڵی 1991دا
(محەمەد سیاد بڕی) ،سەرۆكی ئەو كاتەی سۆماڵ لەسەر
دەستی میلیشیایەكی خێڵەكی ئۆپۆزسیۆن لە دەسەاڵت البرا
و لە ئەنجامدا دەوڵەتی ناوەندی هەرەسی هێناو شەڕی
ناوخۆ بەرپابوو ،كە هاوكات بوو لەگەڵ باڵوبوونەوەی
برسێتی و قاتوقڕییەكی توندو كارەساتبار بۆ دانیشتوانی
ئەو واڵتە بە گشتی .دواتر لە ساڵی  1992نزیكەی ()4.5
ملیۆن كەس ،كە دەیكردە نیوەی دانیشتوانی سۆماڵ
كەوتنە ژێر هەڕەشەی برسێتی و بەدخۆراكی و چەندین
دەردو نەخۆشی .بە گوێرەی داتاو ئامارەكانی رێكخراوی
ئایدیا دیپلۆماتیك

نەتەوە یەكگرتوەكان ،ئەو بارودۆخە پڕ تراژیدییایە بووە
هۆكاری گیانلەدەستدانی نزیكەی ( )300هەزار كەس و
ئاوارەبوونی ( )2ملیۆن كەس بەرەو دەوڵەتانی دراوسێ و
چەند ناوچەیەكی ئارامرت لەناو خاكی سۆماڵ.
لەو كاتەوە كۆچی بەلێشاوی خەڵكی سۆماڵ بەرەو
هەڵكشانی زیاتر رۆیشتووە ،كە رێكخراوی ()UNDP
سەر بە نەتەوە یەكگرتوەكان بە نزیكەی یەك ملیۆن كەس
مەزەندەی كردووە .رەوەندی سۆماڵی لە واڵتانی خۆرئاوا
كەڵكی وەرگرتووە لە تەكنۆلۆژیای پەیوەندیكردن ،بە
تایبەتی حزمەتگوزارییەكانی تۆڕی ئینتەرنێت ،چونكە ئەو
كەرتە دەرفەتی بۆ رەخساندوون بۆ پێكەوە پەیوەندیكردن
و گۆڕینەوەی دیدو بۆچوونەكانیان ،جگە لەوەی ئینتەرنێت
رێگەیەكی گرنگە بۆ ئەوان تاوەكو یارمەتی كەسوكارو
خزمەكانیان ب��دەن لە نیشتامن ،جگە لە رێكخسنت و
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ئەنجامدانی چەندین كارو چاالكی تایبەت بە خۆیان.
بەمشێوەیە سۆماڵییەكانی تاراوگە بوونەتە منونەیەكی
زیندوو بۆ ئەو فۆڕمەی كە ئەبادورای بە (شەپۆلی نوێی
گڵۆبالیزمی كەلتوری) ناوزەدی دەكات .ئەبادورای پێنج
روانگەی نەرمی لە بارەی كارلێككردنی جیهانی بەكارهێناوە
ئەمانەن:
 .1روانگەی ئیتنیكی :جەختدەكات لەسەر گروپە مرۆییە
گواسرتاوەكان ،هەریەكە لە پەنابەران ،كرێكارانی كۆچبەر،
خوێندكاران و پیاوانی خاوەنكار دەگرێتەوە.
 .2روان����گ����ەی ت���ەك���ن���ۆل���ۆژی :ب�ڵ�اوك���ردن���ەوەی
تەكنۆلۆژیای زانیارییەكان و تەكنیكی میكانیكی
ج���ۆراوج���ۆر ب��ە ش��ێ��وەی��ەك��ی ب��ەرب�ڵاو دەگ��رێ��ت��ەوە.
 .3روانگەی ماددی سەرمایەگوزاری جیهانی.
 .4روانگەی میدیایی جیهانی ،كە نەك تەنها كەناڵە میدیاییە
جیهانییەكان ،بەڵكو ئەو دیمەن و وێنانەش دەگرێتەوە كە
هەڵیگرتووە.
 .5روانگەی فكری تایبەت بە گوتارە سیاسییەكان ،وەك
دیموكراسی و مافەكان.
سۆماڵییەكان لە تاراوگە ناوەندێكی راگەیاندنیان لە دەرەوە
واڵتەكەیان داناوە ،بەاڵم توانای ئەوەی هەیە بگاتە هەموو
سۆماڵیەك لە ناوەوە و دەرەوە .ئەم هاوپەیوەندییەی كە
میدیای تاراوگە بە چاالكییەكانیانی بەخشیوە ،بووەتە بازنەی
پەیوەندی لە نێوان بەشەكانی كۆمەڵگەیەك ،كە تووشی
دابەشبوون و پەرتەوازەیی گ��ەورە ب��ووە ،جگە لەمەش
رێگەیەكی نوێی كردەوە بۆ بەردەوامبوونی وابەستەیی و
پەیوەندی نێوان پێكهاتەی كەلتوری ئەو كۆمەڵگەیە.

حەواڵە داراییەكان و دووبارە بونیادنانەوەی سۆماڵ

میدیای تاراوگەی سۆماڵییەكان كەلتوری هاوپەیوەندی
لەناو كۆمەڵگەكەیاندا دروستكردووە و بووەتە پردی
پەیوەندی لە نێوان سۆماڵییەكانی دەرەوە و وایكردووە
ئاگایان لە هەموو ئەو كێشەو گۆڕانكارییانە هەبێت ،كە
كاریگەرییان لەسەر نیشتامنی دایك هەیە ،جگە لەوەش
دەرفەتییان بۆ دەڕەخسێنێت تاكو واڵتەكەیان پێشبخەن.

لەبەر ئەوەی زۆربەی خێزانەكان و خزمەكانیان لە ناوەوە
بە شێوەیەكی سەرەكی ل��ەڕووی ئابورییەوە پشت بە
حەواڵە داراییەكانیان دەبەسنت ،بەڵكو لەم رێگەیەوە رۆڵی
هەرە گرنگ دەگێڕن لە بونیادنان و بوژاندنەوەی ئابوری
و دابینكردنی بژێوی و ژیانێكی باشرت بۆ خانەوادەكانیان.
ئاشكرایە كە زۆربەی كاروبارە بازرگانیە سەركەوتووەكانی
كۆچبەران ،ئەوانەن كە بە درێژایی سنورە نێودەوڵەتییەكان
ئەنجامدەدرێت .بۆ منوونە ،كۆمپانیاكانی باركردنی دەریایی
و ئاسامنی ،دامەزراوەكانی هەناردەكردن و هاوردەكردن و
ئەنجامدەرانی گرێبەستی كار .ئەم سیستمە كۆمپانیاكانی
حەواڵەكردنی سۆماڵیش دەگرێتەوە كە بە ()hawilad

سۆماڵییەكان لە تاراوگە ناوەندێكی راگەیاندنیان لە
دەرەوە واڵتەكەیان داناوە ،بەاڵم توانای ئەوەی هەیە
بگاتە هەموو سۆماڵیەك لە ناوەوە و دەرەوە ،بووەتە
بازنەی پەیوەندی لە نێوان بەشەكانی كۆمەڵگە
ن��ارساوە ،كە بە واتای بەڕێوەبردنی حەواڵەكردنی پارە
دێت .ئەم كۆمپانیایانە پشت بە سیستمێكی ناڕەسمی
دەبەسنت بۆ گواستنەوەی بڕە داراییەكان ،بە گشتی لە
زۆربەی دەوڵەتانی جیهاندا كاردەكەن و لەالیەن خودی
سۆماڵییەكانەوە لە دەرەوە بەڕێوە دەبرێت .لەبەر
ئەوەی كە میكانیزمی كاركردنی ئەم سیستمە لە رێگەی
تەكنەلۆژیای پەیوەندییەكان بەڕێوە دەبرێت ،بۆیە بە
شێوەیەكی فراوان پشت دەبەسنت بە خزمەتگوزارییەكانی
ئینتەرنێت ،تۆڕەكانی نێتوۆرك ،مۆبایل ،سیستمەكانی
بێتەلی گواسرتاوە و خزمەتگوزارییەكانی پەیوەندیكردن لە
رێگەی مانگە دەستكردەكانەوە.
دەوڵەتانی باشوری بیابانی گەورەی ئەفریقیا ،زۆرترین بڕی
حەواڵەی داراییان لە رێگەی رەوەندە كۆچبەرەكانیانەوە
ژمارە ( )23-22نیسانی 2016

182

پێدەگات ،بەاڵم لەمڕەوە هێشت واڵتانی باشوری ئاسیا
و ئەمەریكای التین لەپێشیانەوەن .كۆی ئەو حەواڵە
داراییانەی كە دەوڵەتانی باشوری بیابانی گ��ەورەی
ئەفریقیا لە ساڵی 2011دا پێیان گەیشتووە بە ( )22ملیار
دۆالر مەزەندە دەكرێت ،بەاڵم سۆماڵ لە نێوان ئەو
واڵتانەدا بە گەورەترین وەرگری بڕە حەواڵە دارییەكان
دادەنرێت ،بە گشتیش ئەو پارانە لە ماوەی رابردوودا
رۆڵێكی بااڵیان لە بونیادنانەوەی ئابوری داتەپیوی
سۆماڵ گێڕاوە ،ئێستاش لە بارودۆخی قەیراناوی و
پڕ نەهامەتی سۆماڵدا رۆڵێكی زیاتر دەگێڕێت .بە
وێرەی راپۆرتی رێكخراوی ()UNDPی سەر بە نەتەوە
یەكگرتوەكان ،بەهای پارەی حەواڵەكراوی كۆچبەران
ئاستی هەموو بەهای هەناردەكردن و یارمەتیە مرۆییە
نێودەوڵەتییەكانی بۆ سۆماڵ تێپەڕاندووە و دەگاتە
بەشێكی زۆر لە خەڵكی ئەو واڵتە .بەپێی ئەو رێكخراوە

هەر خێزانێكی سودمەند مانگانە بڕی ( 50تا )200
دۆالری پێدەگات و حەواڵە داراییەكان بە گشتی رێژەی
22%ی داهاتی خێزانەكان لە سۆماڵ پێكدەهێنن.
شیاوی باسكردنە حەواڵە داراییەكانی دەرەوە بۆ ناو
سۆماڵ لە كاتی شەڕی عەشائیری و تائیفی و هەبوونی
وشكەساڵیدا ،ئەگەرێكی بەهێزە بۆ خۆشكردنی زیاتری
ئاگری ملمالنێكان بە پاڵپشتی راستەوخۆی كۆمەكی
دارایی سۆماڵییەكانی تاراوگە ،ئەوەش بە فاكتەرێكی
مەترسیدار دادەنرێت لە رووی كاریگەرێتی لەسەر
توندكردن و درێژەپێدانی شەڕو ملمالنێكان.
بەشێكی زۆر لە كۆچبەرانی سۆماڵی لە بەریتانیا بۆ
منوونە ،دەیانەوێت پشووی هاوین لەناو واڵتەكەی
خۆیان لەگەڵ كەسوكار و خزمەكانیان بەسەربەرن ،بە
گشتی ژمارەی ئەو سۆماڵییانەی سااڵنە لە بەریتانیاوە
دەگەڕێنەوە بۆ كۆماری خاكی سۆماڵ بە مەبەستی

شهڕ و برسێتى كۆچييان به نزيكهى دوو مليۆن سۆماڵى بۆ ئهوروپا و واڵتاىن دراوسێ كردووه
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بەسەربردنی پشووەكانیان دەگاتە ( )10000كەس،
ب��ەوەش دەبنە هۆكارێكی ئەرێنی بۆ بوژاندنەوەی
ئابوری واڵتەكەیان لە رێگەی هێنانەوەی بڕێكی زۆر
پارە و خەرجكردنی لە بازاڕەكانی ناوخۆ لە بەرامبەر
بەدەستهێنانی خزمەتگوزارییەكان و بەشداریكردنیان
لە كۆمەككردن و یارمەتیدانی خێزانە هەژارەكانیان.
كۆچبەرانی كۆماری خاكی سۆماڵ بە تایبەتی خاوەنی
تۆمارێكی گەورەن بە بەشداریكردنیان لە بونیادنانی
دەوڵەت و سەرلەنوێ داڕشتنەوەی سرتاكچەری سیستمی
سیاسی لە شارو ناوچەكانی خۆیاندا.
عەبدی كۆسۆ ،كەسایەتی شارەزا لە چەمكی (حەواڵە
كۆمەاڵیەتییەكان)دا ئاماژە دەكات بۆ ئەگەرەكانی هاتنی
بەلێشاوی سەرمایە و پسپۆڕی و شارەزاییەكان لە رێگەی
تاراوگەوە بۆ ناو سۆماڵ ،ئەوەش لە زۆری ژمارەی ئەو
سۆماڵییانەوە دەردەكەوێت ،كە لە تاراوگە بۆ نیشتامنەكەیان
دەگەڕێنەوە و پلەو پۆستی بااڵ لە دامودەزگا سیاسییەكاندا
بەدەست دەهێنن .بۆ منوونە لە كۆماری خاكی سۆماڵ
(ئۆگادین) لە كۆی ( )3حزبی سیاسی ،دووانیان لەالیەن
ئەو سەركردانەوە رابەرایەتی دەكرێن كە لە دەرەوە
گەراونەتەوە ،هەروەها یەكێك لە دوو سەرۆكی ئەنجومەنە
تەرشیعییەكان لەوانەن كە لە دەرەوە گەڕاوەتەوە ،جگە
لەوەش لە كۆی ( )82پەرلەمانتاری ئەنجومەنی نوێنەرانی
سۆماڵ ( )30ئەندامیان لە دەرەوە گەڕاونەتەوە .بەاڵم
سەبارەت بە حكومەتی سۆماڵ ،لە كانونی دووەم��ی
ساڵی 2008دا سەرۆك وەزی �ران و سێیەكی ئەندامانی
كابینەی حكومەت ،وات��ا ( 10لە كۆی  15وەزی��ر) لە
سۆماڵیە گەڕاوەكانی تاراوگە بوون .هەروەها لەو كابینەی
حكومەتی سۆماڵ كە لە شوباتی  2009دامەزرا ،سەرۆك
وەزیران و نیوەی ئەندامانی كابینەكەی ( 18وەزیر لە
كۆی  37وەزیر) لە سۆماڵیە گەڕاوەكانی تاراوگە بوون،
سەرەڕای ئەمەش زۆرێك لە گەورە بەرپرسان و كارمەندانی
خزمەتگوزراییە مەدەنییەكان لەو سۆماڵییانەی كە لە
دەرەوە گەڕاونەتەوە.

مەینەتی و ملمالنێی تاراوگە
لە پێناو پاراستنی ناسنامەدا

بەشداریكردنی كۆچبەرە سۆماڵییەكان لە بونیادنانەوەی
نیشتامنی دایك ،هاوكاتە لەگەڵ خەبات و تێكۆشانیان لە
پێناو وابەستەبوونیان بە ناسنامەیان لە جیهانێكدا ،كە بەرەو
گڵۆبالیزم هەنگاو دەنێت ،بەاڵم هەوڵدانەكانیان بە زۆری
دەچێتە خزمەتی پشتیوانیكردنی شەڕی خێڵەكی و ئاراستە
فكرییە جێمشتومڕەكان .سەرەڕای ئەوەش ،ئەو هەڵوەشان
و پەرتبوونەی كۆمەڵگەی سۆماڵ بەهۆی هەڵگیرسانی
شەڕی ناوخۆوە تووشی بوو ،بووە هۆی سەرهەڵدانی
كێشەكانی ناسنامەپارێزی ،كە (پۆڵ گیلرۆی) ناوزەدی
ك��ردووە بە "بابەتەكانی هەوڵدان بۆ هێزو دەس��ەاڵت
لەالی ئەو گروپانەی هەوڵدەدەن بۆ بەدیهێنانی خود لە
بەرگێكی سیاسی" .لە الیەكیرتەوە دەكرێت تەكنۆلۆژیای
پەیوەندییەكان لەم بارودۆخانەدا یارمەتیدەر و بەشدار
بێت لە دەربڕینی ئەو پێشبینیە بێسنورانەی تایبەت بە
ناسنامە ،هەروەك سۆماڵییەكانی تاراوگە هەوڵی بۆ دەدەن.
چڕكردنەوەی پەیوەندیە كۆمەاڵیەتییەكان بۆ بەستنەوەی
ناوچە دوورەك��ان لە سەتاسەری جیهاندا ،هۆكارێكە بۆ
زەقكردنەوەی روداوو گۆڕانكارییە لۆكاڵییەكان لە رێگەی
كەناڵ و ئامرازەكانی میدیاوە لە تاراوگە ،ئەوەش فاكتەرێكە
بۆ دووبارە بەرهەمهێنانەوەی نەتەوە و ئیتنیكە لۆكاڵییەكان
لە سۆماڵ و پارێزگاریكردن لەو ناسنامە لۆكاڵییانە لەودیوی
سنورەكان.
لە چوارچێوەی ئەم چەمكەدا ،دەكرێت كۆچبەران دەسەاڵتی
تازەهەڵكەوتووی خۆیان لە تاراوگە بە شێوەی ئەرێنی و
نەرێنی بەكاربێنن ،لە رێگەی پشتبەستنیان بەو ناسنامەیەی
كە هەڵیانگرتووە .ئەو دیوە تاریكە لە بەشداریكردن بۆی
هەیە ببێتە میتۆدێك بۆ گواستنەوەی میكانیزمەكانی
ملمالنێ و بەرجەستەكردنی لە نێوان سۆماڵییەكانی تاراوگە
و پەلكێشكردنیان بۆالی خۆی و پەخشكردنەوەی لەڕووی
دارای��ی و میدیاییەوە ،كە دەبێتە هۆی بەرهەمهێنانی
بازنەیەك بۆ دووبارە سەرهەڵدانەوەی ملمالنێ.
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رەوەندی سۆماڵی لە بەریتانیا

هەرچەندە مێژوویەكی كۆلۆنیاڵی لە نێوانیاندا هەیە ،بەاڵم
شانشینی یەكگرتوی بەریتانیا لەدوای بەرپابوونی شەڕی
ناوخۆی سۆماڵ ،بووەتە النكەی سەقامگیری بەشێكی زۆری
سۆماڵییەكان ،كە لە ئێستادا گروپێكی گەورەی كۆچبەران
پێكدەهێنن ،كە لە ساڵی 2008دا ژمارەیان گەیشتە زیاتر
لە ( )380000ك��ەس .ئەو بەریتانییانەی بە رەچەڵەك
سۆماڵین ،هاواڵتی بەریتانین و لەو واڵتەدا لەدایكبوون و
نیشتەجێبوون .ئەوان كۆمەڵگەیەكی ئاڵۆزو نەگونجاون،

لە نێوان سااڵنی  ،2005-2000نزیكەی ( )20000كۆچبەری
سۆماڵی واڵت��ی هۆڵەندایان جێهێشت و رویانكردە
بەریتانیا ،ك ه هەستیان بە بێهیوایی دەكرد لە سیستمێك
كە خستبوونیە ژێر كۆتی پرۆگرامی بیمەی كۆمەاڵیەتیەوە

نەوەی دەریاوانانی كەشتیە بازرگانییەكانن ،كە لە كۆتایی
سەدەی نۆزدە گەیشتونەتە بەریتانیا ،یان ئەوانەی بە
هۆكاری ئابوری و كۆمەاڵیەتی لە دوای جەنگی جیهانی
دووەم ،یان وەك پەنابەر بەهۆی ئاگری شەڕی ناوخۆ لە
كۆتایی دەیەی هەشتاكان روویانكردۆتە ئەو واڵتە ،یاخود
لە رێگەی دەوڵەتانی تری ئەوروپیەوە هاتوون .تا ئێستا
سیستمی خێڵەكی كاریگەری خۆی لە رەوەندی سۆماڵی
داناوە و زۆرجار وەك تۆڕێكی هاوكاریكردن باسی لێوە
دەكرێت ،چونكە ئەندامانی خێڵێك یان عەشیرەتێك خۆیان
بە پابەند دەزانن بۆ یارمەتیدانی هەر پەنابەرێكی سۆماڵی
سەر بە خێڵەكەی خۆیان ،كە تازە دەگاتە یەریتانیا.
دەكرێت كۆچكردنی سۆماڵییەكان بۆ بەریتانیا بۆ ()3
كۆمەڵەی جیاواز دابەشبكەین:
 .1ئەو كۆچبەرانەی وەك دەریاوان و كرێكارانی كارگەكانی
ئایدیا دیپلۆماتیك

ئاسن و پۆاڵ لە قۆناغی كۆڵۆنیاڵی و شۆڕشی پیشەسازیدا
گەیشتنە ئەو واڵتە و لەو شارانەی كەناردەریا نیشتەجێبوون،
كە پیشەسازی ئاسن و پۆاڵ تێیاندا گەشەیكردووە.
 .2ئاوارە و كۆچبەران لە ترسی شەڕی ناوخۆی سۆماڵ لە
ساڵی .1991
 .3ئەو كۆچبەرانەی لەپێشدا لە دەوڵەتانی تری ئەوروپا
رەگەزنامەیان وەرگرتووە ،پاشان روویانكردۆتە بەریتانیا بە
مەبەستی گەڕانیان بەدوای پێكەوەگونجانی كۆمەاڵیەتی
و دۆزی��ن��ەوەی دەرفەتێكی باشرت بۆ پێكەوەژیان و
هاوئاوێتەبوون.
یەكەم گروپی سۆماڵییەكان بە مەبەستی كاركردن وەك
دەریاوان لەناو هێزی دەریاوانی و بازرگانی بەریتانیا،
لە سەرەتای سەدەی بیستەم گەیشتنە ئەو واڵتە و لەناو
شارە كەناردەریاییەكانی وەك كاردیف و لیڤەرپوڵ و
بەندەرەكانی لەندەنی پایتەخت نیشتەجێبوون .ئەو
گروپانە لە كۆچبەرانی سۆماڵ ،بۆ خۆیان كۆمەڵگەیەكی
ئ���ارام و سەقامگیرییان ل��ەو ش��ارە كەناردەریاییە
سەرەكییانەدا درووستكرد ،بەاڵم زۆربەیان كاركردنیان لە
بەریتانیا بە دەرفەتێكی كاتی دەزان��ی ،لە كاتێكدا
زۆربەیان خانەوادەكانیان لە سۆماڵ جێهێشتبوو .لە
ساڵی 1953دا ژمارەی سۆماڵییەكان لە بەریتانیا تەنها
( )600كەس بوو ،پاشان قورسایی چاالكی و كارەكانیان
لە ب��واری پیشەسازی ئاسن بۆ شارە پیشەسازییەكان
گواستەوە ،وەك :پێرمەنگهام ،شیفیڵد ،مانچستەر .لەو
قۆناغەدا بەشێكی زۆر لە خێزانی دەریاوانە سۆماڵییەكان
كۆچییانكرد و چوونە ناو ئەو كۆمەڵگەیەی سۆماڵییەكان
لە بەریتانیا.
رەوەندی سۆماڵی لە شاری كاردیف ،گەورەترین كۆمەڵگەی
كۆچبەریی نەوەی دووەم پێكدەهێنن ،لەوانەی لە بەریتانیا
لەدایكبوون و تێیدا گەورە بوون .س��ەرەڕای ئەوەش لە
ماوەی دەیەی شەستەكان و حەفتاكاندا چەند گروپێكی
تری خوێندكارانی سۆماڵی بە مەبەستی خوێندن گەیشتنە
شانیشنی یەكگرتووی بەریتانیا ،هەندێك لەوانە بڕیارییاندا
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لە بەریتانیا نیشتەجێ بن ،بەاڵم ئەوانیرتییان لە دوای
تەواوكردنی خوێندنیان گەڕانەوە بۆ سۆماڵ .بەاڵم زۆرینەی
ئەو سۆماڵییانەی لە ئێستەدا لە بەریتانیا نیشتەحێبوون ،لە
كۆتایی دەیەی هەشتاكان و سەرەتای نەوەدەكاندا گەیشتنە
ئەو واڵتە بەهۆی هەاڵتنیان لە ئاگری شەڕی ناوخۆی
سۆماڵ و گەڕان بەدوای پەناگە و ژیانێكی باشرتدا .دوایین
قۆناغی كۆچكردنی سۆماڵییەكان بەرەو بەریتانیا لە ساڵی
2000دا بوو ،كاتێك لە واڵتانیرتی ئەوروپا مافی پەنابەرێتی
و مافی هاواڵتیبوونیان وەرگرتبوو ،بۆ منوونە وەك هۆڵەندا،
سوید ،نەرویج و دانیامرك .جێی باسكردنە سۆماڵییەكان
سەبارەت بەو كۆچكردنەیان لەو واڵتانەی ئەوروپاوە بۆ
بەریتانیا كۆمەڵێك پاساوییان هەبوو وەك :نەبوونی ئازادی
بۆ پەیڕەوكردنی داب و نەریتی ئاینییان ،هەبوونی كۆسپ
لەبەردەم هاوئاوێتەبوون و گونجاندنیان لەگەڵ كۆمەڵگەی
ئەو واڵتانەدا لەگەڵ خواستی پارێزگاریكردنیان لە ناسنامەی
كەلتوری و ئاینییان .هەروەها زۆرێكیان گومانیان هەبوو
لە بەرامبەر مەرجەكانی مانەوە و گرفتەكانی بەردەم
پرۆژی بازرگانییەكانیان ،یان دەیانگێڕایەوە بۆ هۆكاری
بەدەستنەهێنانی پشتیوانی و دەرفەتی كاركردنی گونجاو
لەو واڵتانەدا.
لە نێوان سااڵنی  2000بۆ  ،2005نزیكەی ()20000
كۆچبەری سۆماڵی واڵت��ی هۆڵەندایان جێهێشت و
رویانكردە بەریتانیا .ئەوانە هەستیان بە بێهیوایی دەكرد
لە سیستمێك كە بە وتەی خۆیان خستبوونیە ژێر كۆتی
پرۆگرامی بیمەی كۆمەاڵیەتیەوە ،جگە لە هەبوونی
جیاوازیی رەگەزی لە هۆڵەندا .واڵتی دانیامرك یەكێكیرتە
لەو واڵتانەی لە ماوەی تەنها دوو ساڵدا نزیكەی ()4000
سۆماڵی جێیانهێشت و چوون بۆ بەریتانیا .ئەستیر ڤان
دنریك و ئەدان لیچە حسێن لە توێژینەوەكانیاندا لە
ساڵی  2003باسیدەكەن ،كە هۆكارە سەرەكییەكانی
پشتی رۆیشتنی كۆچبەرە سۆماڵییەكان لە هۆڵەندا
بەرەو بەریتانیا لە دوو تەوەردا كۆدەبێتەوە" :یەكەم،
هەوڵدانیان بۆ بەشداریكردنیان لە كاروباری ئابوری

و كۆمەاڵیەتی .دووەم ،گەڕان بە دوای كەشێكی ئارام
و گونجاو لەڕووی كەلتوری و ئاینییەوە ،جگە لەوەش
رووب��ەڕووی ئاستێكی ب��ەرزی جیاكاری ،رقلێبوونەوە،
تەنگەتاوكردن و بێبەشكردن لە ئازادی بوونەوە ،بۆیە
دواجار بڕیارییاندا بەرەو بەریتانیا كۆچبكەن".
لە نێوان رەوەن��دی كۆچبەران لە دەوڵەتانی كیشوەری
ئەوروپا ،رەوەندی سۆماڵی لە شانشینی یەكگرتووی بەریتانیا
گەورەترین رێژەی كۆچبەران پێكدەهێنن ،دەشكرێت بڵێین
لە هەموو رەوەندەكانیرت زیاتر پارێزگارییان لە پەیوەندی

لە كۆی ( )82پەرلەمانتاری ئەنجومەنی نوێنەرانی سۆماڵ
( )30ئەندامیان لە دەرەوە گەڕاونەتەوە .ساڵی 2008
حكومەتی سۆماڵ ،سەرۆك وەزیران و سێیەكی ئەندامانی
كابینەی حكومەت لە سۆماڵیە گەڕاوەكانی تاراوگە بوون
لەگەڵ نیشتامنی دایك كردووە .دەیان كەس لە پەنابەرانی
سۆماڵی توانیویانە پرۆژەی بازرگانی لە ناوچە جیاوازەكانی
سۆماڵ دامبەزرێنن و لەو رێگەیەوە سود بە كۆمەڵگەكەیان
بگەیەنن ،جگە لە پەیوەندیكردنیان بە بەڕێوەبەرایەتیە
هەرێمییەكانەوە ،جگە لە كاركردنیان لەگەڵ حكومەتی
ناوەندی ،یان وەك سیاسی یان وەك فەرمانبەر لە كەرتی
خزمەتگوزاریە مەدەنییەكاندا.
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ئابوری تاراوگە ،سامانێكی نەتەوەیی
لە ساڵی  2050كۆی
دانیشتوانی كیشوەری
ئەفریقیا دەگاتە ()2
ملیار كەس

بۆ بونیادنانی كۆمەڵگە
لێكهەڵوەشاوەكانی ئەفریقیا

حەواڵە داراییەكانی
كۆچبەرانی ئەفریقیا
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
سااڵنە دەگاتە ( )12تا
( )14ملیار یۆرۆ

( )120ملیۆن كەس لە
كیشوەری ئەفریقیا
سود لە حەواڵەكردنی
( )60ملیار دۆالر
وەردەگرن

كۆچبەرە ئەفریقیاییەكان
ئابوری هەرێمی شەشەمی ئەفریقیا پێكدەهێنن
ئەلشێخ بای ئەلحەبیب *
لە عەرەبییەوە :كارناس جوبرهئيل
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ئەو حەواڵە داراییانەی كۆچبەرە ئەفریقیاییەكان لە تاراوگەوە بۆ
واڵتەكانیانی دەنێرنەوە ،لە راستیدا رێژەیەكی زۆر باشی سەرچاوەی
داهاتی خێزانە ه��ەژارەك��ان لە واڵتانی كیشوەری رەش (ئەفریقیا)
پێكدەهێنێت و فاكتەرێكی تا ئەندازەیەك سەرەكییە بۆ درێژەپێدانی ژیان
و دەرچوونیان لەژێر هێڵی هەژاری .لە الیەكیتریشەوە تاودانێكی گرنگ
دەبەخشێتە گەشەپێدانی ئابوری لەناو واڵتی رەسەنی پەنابەرانی ئەفریقیا.

ئـ

كورتەباسێك

بە گوێرەی توێژینەوەیەك كە لە ساڵی  2014لەالیەن
بانكی نێودەوڵەتیەوە ئەنجامدراوە )120( ،ملیۆن كەس
لە دانیشتوانی دەوڵەتانی كیشوەری ئەفریقیای هەژار
هەواڵەیان لەالیەن كوڕو خزم و كەسەكانیانەوە پێدەگات،
كۆی سەرجەم ئەو حەوااڵنەی دەگاتە ( )60ملیار دۆالر.
ئەمەش مانای ئەوە دەگەیەنێت كە ئەو بڕە پارانە بوونەتە
بەشێكی گرنگ لە پێكهێنانی داهاتی نەتەوەیی و ناخۆیی
بۆ دەوڵەتانی ئەفەریقا .بەاڵم پێویستە ئ��ەوەش لەیاد
نەكەین ،كە چۆنێتی بەدەستهێنان و پەیداكردنی ئەو پارانە
لە چوارچێوەی پرۆسەیەكی تایبەتدایە ،كە تێیدا پەنابەرانی
ئەفریقی دەچنە ژێر باری بارودۆخێكی بژێوی دژوارەوە لەو
واڵتانەدا كە كارییان تێدا دەكەن و وەك پەنابەر پێشوازییان
لێكردوون ،جگە لەوەی كە پەنابەری ئەفریقی هەمیشە
بەرەنگاری گرفتەكانی تێكەاڵوبوون و خۆگونجاندن لەگەڵ
نەریت و كەلتوری كۆمەڵگە ئەوروپییەكان دەبێتەوە ،كە
زۆرینەیان كۆمەڵگەی خۆشگوزەرانن و ژیانگوزەراندن
تێیاندا پێویستی بە توانایەكی ئابوری باش هەیە.
بیركردنەوە لە پەرەپێدانی زیاتری سیستمە بانكییەكان

ئایدیا دیپلۆماتیك

فاكتەرێكی تری كاریگەر ،كە رووب��ەڕووی كۆچبەرانی
ئەفریقی دەبێتەوە ،بریتیە لەو میكانیزمە بانكیەی بۆ
حەواڵەكردنی بڕە پارەكانیان پەیڕەو دەكرێت ،لە كاتێكدا
كە پێویستە لەسەری بڕێك پارەی زۆر بداتە كۆمپانیاكانی
تایبەت بە حەواڵەكردنی بڕە داراییەكان ،كە لە ئێستادا
توانیویانە قازانجێكی زۆر گەورە لە ئەنجامی ئەو پرۆسەیە
بەدەستبهێنن ،ئەوەش پاڵی بە دەوڵەتە ئەفریقییەكانەوە
ناوە بیر لە پەرەپێدانی زیاتری سیستمە بانكییەكانیان
بكەنەوە ،بە شێوەیەك كە بانكە لۆكاڵییەكان بتوانن لە
ئایندەیەكی نزیكدا ببنە كەناڵی ئاسانكار و سودمەند لە
هاتنی ئەو بڕە دارایە نەختینەییە زۆرە بۆناو واڵتەكانیان،
ئ��ەوەش لە رێگەی دانانی چەند رێگەو میكانیزمێكی
شیاو ،كە هانی پەنابەرانی ئەفریقی بدات بۆ ئەوەی
پارەكانیان لە رێگەی ئەو بانكە نیشتامنییانەوە حەواڵە
بكەن ،ت��اوەك��و دووس���ەرە حكومەتەكان و كۆمەڵگە
ئەفریقییەكان پێكەوە كەڵك وەربگرن .یەكێتی دەوڵەتانی
ئەفریقیا پێیوایە كۆچبەرە ئەفریقیاییەكان پێكهاتەی ئابوری
هەرێمیی شەشەمی ئەفریقیا پێكدەهێنن ،چونكە حەواڵە
داراییەكانیان لە رێگەی دەوڵەتانی ئەوروپا و ئەمەریكاوە
بووەتە ئامرازێكی گرنگ بۆ گەشەپێدان و بوژانەوەی
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واڵتەكانیان .گومانی تیادا نییە كە یەكێك لەو میكانیزمە
گرنگانەی دەكرێت یارمەتیدەرێكی ئەرێنی و كاریگەر بێت
لە گەشەسەندنی ئایندەیی ئابوری واڵتانی ئەفریقیا ،بریتیە
لە دەستەبەربوونی ژینگەی گونجاو و سیاسەتی هاندەرانە
و ژیرانەی حكومەتەكان بۆ گرنگیدان بە وەبەرهێنان و
گێڕانی رۆڵێكی خوازراوی شایستەی درووست.
داهاتەكانی بەدەستهاتوو لە رێگەی كۆچبەرانی ئەفریقیەوە،
سەرچاوەیەكی بنەڕەتیە لە سەرچاوەكانی داهاتی
ژمارەیەكی زۆر لە دەوڵەتانی تازە پێگەیشتووی جیهان
تا ئەو ئاستەی لە ئێستادا بە (ئابوری خێزانە هەژارەكان)
ناودەبرێت ،بە تایبەتی كە ژنێك بە تەنها خۆی دەتوانێت
ببێتە سەرۆكی خێزانێكی تەواو ،ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ
پاشەكەوتكردنی بڕێك دارایی باش لەو واڵتانەدا كە تیایاندا
دەژین و كاردەكەن بۆ دابینكردنی بژێوییەكی باش بۆ
خۆیان و خێزانەكانیان ،بەڵكو لە سایەی ئەواندا بەسااڵچوان
و پەككەوتەكان و بێكارەكانیش دەحەوێنەوە و ژیانێكی
ئاسودە دەگوزەرێنن .حەواڵە داراییە بەدەستهاتووەكان لە
رێگەی كۆچبەرانی ئەفریقیاییەوە بەشێكی گرنگی داهاتی
نەتەوەیی هەندێك لە واڵتانی ئەفریقیا بە رێژەی  2%تا 20%
پێكدەهێنێت ،بە تایبەتی بۆ واڵتانی وەك تونس ،مەغریب،
لیبیا و جەزائیر .ئەو رێژەیەش  85%تا 90%ی تێكڕای
ئەو بڕە داراییانە پێكدەهێنێت ،كە لە رێگەی ئەوروپاوە
بۆ ئەو واڵتانە دەنێردرێت بە ئامانجی پاشەكەوتكردن
یان بەگەڕخستنی لە كەرتی وەبەرهێناندا .ئەم راستیە لە
ئەنجامی توێژینەوەیەكی شیكاریدا پشتڕاستكراوەتەوە،
كە تیمێكی تایبەتی بەرنامەی ئاسانكاری وەبەرهێنانی
هاوبەشی ئەوروپای ناوەڕاست ئەنجامیداوە ،ئاماژە بۆ
ئەوە دەكات كە حەواڵە داراییەكانی هەندێك لە كرێكارانی
كۆچبەر بۆ واڵتانی ئەوروپا بۆ ناو واڵتەكانیان لە خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست و ئەفریقیا سااڵنە دەگاتە نزیكەی ( )7.1ملیار
یۆرۆ ،بەاڵم ئەگەر ئەو پارانەش لەبەرچاو بگرین ،كە بە

رێگەو شێوازی نایاسایی دەستدەكەون ،ئەوا رێژەكە بۆ
ئاستی ( )12تا ( )14ملیار یۆرۆ بەرزدەبێتەوە.

حەواڵەی كۆچبەران ،سەرچاوەی هەرە گرنگی (دراوی
قورس)

بە دیوێكی گەشرتدا ،كۆی حەواڵە داراییەكانی كۆچبەرانی
ئەفریقیا لە تاراوگە پەیكەرێكی مایكرۆئابوری ژیاری
و سەرەكی پێكدەهێنێت بۆ پشتیوانیكردنی پرۆسەی
گەشەپێدانی ئابورییە الوو تازەهەڵكەوتووەكانی ئەو
واڵتانە ،سەرەڕای ئەوەی كە بە سەرچاوەی هەرە گرنگی
درووستكردنی (دراوی قورس) و فاكتەرێكی گرنگ بۆ

داهاته بهدهستهاتووهكان لە رێگەی كۆچبەرانی
ئەفریقاوە ،س��ەرچ��اوەی��ەك��ی بنەڕەتیە ب��ۆ داهاتی
ژمارەیەكی زۆر لە دەوڵەتانی تازە پێگەیشتووی جیهان
كه لە ئێستادا بە (ئابوری خێزانە هەژارەكان) ناودەبرێت
كەمكردنەوەی كاریگەرییەكانی هەژاری و برسێتی لەسەر
كۆمەڵگە ئەفریقییەكان دەدرێتە قەڵەم ،چونكە ئەو
سەرچاوە داراییانە بووەتە سەرچاوەیەكی بنەڕەتی لە
درووستكردنی داهاتی زۆرێك لە خێزانە هەژارو نەدارەكان
لە دەوڵەتانی تازە گەشەكردوو (دەوڵەتانی جیهانی سێ) ،بە
تایبەتی ئەگەر بەراوردی بكەین بەو رێژە بڵندەی بێكاری،
كە لەناو دەوڵەتانی سەرچاوەی هێزی كارو پەنابەران تۆمار
كراوە .بۆ منوونە رێژەی بێكاری لە هەریەك لە مەغریب
و جەزائیر و تونس ب��ەدوای یەكدا گەیشتۆتە ،12%
 ..15% ،23.7%لەبەر ئەوە كەسی كۆچبەر لە باری ئاسایی
خۆیدا پەنا دەباتە بەر رێكخستنی سیستمی بەكاربردن و
كەمكردنەوەی خەرجییەكانی بۆ خوارترین ئاست.
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قەبارەی بڕە داراییە بەدەستهاتووەكانی پەنابەران بە گشتی
پشت بە كۆمەڵێك فاكتەری دیاریكراو دەبەستێت لەوانە:
 .1هەلومەرجی ژیانگوزەراندن لەناو واڵتی پێشوازیكار لە
كۆچبەران ،بە تایبەتی لەڕووی بژێوی و گرانیەوە.
 .2ئاستی خۆگونجاندنی كەسی پەنابەر لەناو كۆمەڵگە
خۆشگوزەرانەكان و هەستكردنی بە ریتمی باوی بەكاربردن
و خەرجییەكان.
 .3ئاستی بەدەستهێنانی خزمەتگوزارییەكان و دەرفەتەكانی
كار و رێژەی بەرزی كرێی كار.
 .4ئ��اس��ان��ك��اری��ی بانكیی ب��ۆ ح��ەواڵ��ەك��ردن��ی پ��ارە
و ب��ڕە دارای��ی��ە ب��ەدەس��ت��ه��ات��ووەك��ان ب��ۆ واڵت��ەك��ەی
ی���ان راس���ت���ەوخ���ۆ ب���ە دەس���ت���ی خ���ان���ەوادەك���ەی.

ژنێك بە تەنها دەتوانێت ببێتە سەرۆكی خێزانێك،
ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ پاشەكەوتكردنی بڕێك دارایی
باش ،لە سایەی ئەواندا بەسااڵچوان و پەككەوتەكان و
بێكارەكانیش دەحەوێنەوە و ژیانێكی ئاسودە دەگوزەرێنن
لە توێژینەوەیەكدا ،كە لیژنەی ئابوری و كۆمەاڵیەتی
خۆرئاوای ئاسیا سەر بە نەتەوە یەكگرتوەكان نارساو بە
(ئاسكوا) لەژێر ناونیشانی (حەواڵە داراییەكانی كۆچبەران و
كاریگەرییەكانی لەسەر گەشەسەندنی واڵتانی خۆرهەاڵتی
عەرەبی) ئامادەیكردووە ،هاتووە" :بە شێوەیەكی گشتی،
ئاستی پاشەكەوتكردن لەسەر ئەو ئامانجانە وەستاوە كە
كەسی كۆچبەر بۆ پڕۆكەی دیاریكردووە ،بە شێوەیەك
كە پالنەكانی بۆ ئایندە دەبێتە فاكتەرێكی یەكالییكەرەوە
لە رێگەی بەكارهێنان و بەگەڕخستنی داهاتەكەیەوە.
لێرەوە كۆچكردن بە پڕۆژەیەكی ئابوری بونیاترناو لەسەر
پاشەكەوتكردنی زۆرترین بڕی داهاتی بەدەستهاتوو
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دادەنرێت ،ئەو پاشەكەوتكردنە بەالی كەسی كۆچبەرەوە
بە داهاتێكی ماوە ناژمێردرێت لە دوای داشكاندنی بەشی
بەكاربردن لە رێژەی گشتی داهاتەكەی ،بەڵكو بە پێچەوانەوە
پاشەكەوت ئەو رەگەزەیە ،كە هەمیشە كۆچبەر هەوڵ بۆ
گەشەسەندن و زیادكردنی دەدات ،چونكە هەڵسوكەوتی
وەك پاشەكەوتكارێك ،هەمیشە لە هاوكێشەكەدا وەكو
هەڵسوكەوتە سەرەكیەكەی دەمێنێتەوە" .لە هەندێك
كاتدا ئەو بڕە كەڵەكەبووە داراییەی ،كە كەسی كۆچبەر
پاشەكەوتی دەكات و دەیەوێت بەهۆی گەڕانەوەی بۆ
واڵتەكەی لەگەڵ خۆیدا بیهێنێت بە مەبەستی بەسەربردنی
پشووەكان یان كاتێكی خۆش لە واڵتی خۆی ،یان ئەو بڕە
پارانەی لە رێگەی هەندێك كەسەوە وەك سەرچاوەیەك بۆ
پاشەكەوتكردن دەینێرێت بۆ خێزانەكەی ،بە گشتی ئەو
كەنااڵنەی حەواڵەكردنی پارە و پول لە رێگەی پەیوەندی
هاوڕێیەتی و خێزانی یان پەیوەندی بازرگانیەوە درووست
دەبێت ،ئەوەش بۆ خۆی جۆرێك لە دەوڵەمەندبوونی
رێژەیی (نایاسایی) پێكدەهێنێت لە رێگەی جیاوازی
گۆڕینەوەی دراو لە نێوان نرخی بازاڕی رەش و بازاڕی
گۆڕینەوەی ئاساییدا ،كە نرخەكانی لەسەر بنەمای ژمارە
و داتاكانی بانكی ناوەندی دیاریدەكات وەك جۆرێك لە
رێكخسنت و بە سیستامككردنی نرخی گۆڕینەوەی دراو
لەسەر ئاستی ناوخۆیی.
ئابوری تاراوگە و كاریگەرییەكانی قەیرانی دارایی جیهان
جگە لە تۆڕو باندە جیهانییەكانی سپیكردنەوەی پارە ،كە
بوونەتە كۆسپ لەبەردەم جێبەجێكردنی بژاردە و رێگە
هەرزانرت و باشرت و خێراترەكانی پرۆسەی حەواڵەكردن لە
ترسی پەكخستنی كارەكانی سپیكردنەوەی پارە ،هەرچەندە
بەڵگەی تەواو لەبەردەستدا نییە تا ئاماژە بكات بە بوونی
هەرجۆرە پەیوەندییەك لە نێوان سیپكردنەوەی پارە و
پرۆسە بچوكەكانی حەواڵەكردنی دارایی بە نەختی.
لەو سااڵنەی دواییدا ،حەواڵەكردنی پارە بۆ واڵتانی ئەفریقیا
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بەرزبوونەوەی بەرچاوی بەخۆوە بینی ،بەاڵم بڕەكانی
تێچوونی حەواڵەكردنی دارایی كە لەالیەن كۆمپانیاكانی
حەواڵەكردنەوە كۆدەكرێتەوە و لە كەسانی كۆچبەر
وەردەگیرێت لە بەرامبەر حەواڵەكردنی پارەكانیاندا ،هێشتا
رێژەیەكی زۆر بەرزە .بەپێی راپۆرتی بانكی نێودەوڵەتی لە
ساڵی 2014دا رێژەی ( )120ملیۆن كەس لە دانیشتوانی
واڵتانی كیشوەری ئەفریقیا سودییان لە حەواڵەكردنی ()60
ملیار دۆالر وەرگرتووە ،كە سااڵنە لە رێگەی كەسوكار یان
خزمانیانەوە لە دەوڵەتانی ئەوروپا و ئەمەریكاوە بۆیان
حەواڵە كراوە .تێبینی ئەوەشدەكرێت كە ئەو ( )60ملیار
دۆالرە لەو كۆمەك و یارمەتییانە زیاترە ،كە كیشوەری
ئەفریقیا لەالیەن كۆمەكبەخشە بیانییەكانەوە بۆ پرۆژەكانی
پ��ەرەپ��ێ��دان وەری��دەگ��رێ��ت ،كە بە گشتی لە هەمان
ساڵدا گەیشتۆتە ( )56ملیار دۆالر ،ئەوەش مانایوایە كە
حەواڵەكردنی دارایی بەرەو ئەفریقیا بووەتە دەستكەوتێكی
دارایی چاوەڕواننەكراو و بۆی هەیە یارمەتیدەرێكی باش

بێت بۆ گەشەپێدانی ئابوری دەوڵەتانی ئەفریقیا .ئەو بڕە
پارانەی كە ئەفریقیاییەكانی تاراوگە دەینێرن بۆ واڵتەكانیان
بووەتە بزوێنەرێكی سەرەكی گرنگی ئابوری ناوخۆییان ،بگرە
گرنگیەكەشی زیاتر دەبێت ئەگەر پێشبینیە دیمۆگرافییەكان
و ئاماژەكانی گەشەكردنی دانیشتوانی كیشوەری ئەفریقیا
بە شێوەیەكی ئاسۆیی خێرا لەبەرچاو بگرین ،لە هەوڵێكدا
بەرەو دۆزینەوەی دەرفەتی زیاتر بۆ فراوانكردنی بازنەی
كۆچ و دەستكەوتنی پارە و حەواڵەی دارایی زیاتر .پێشبینی
دەكرێت كۆی دانیشتوانی كیشوەری ئەفریقیا لە ساڵی
2050دا بگاتە ( )2ملیار كەس.

حەواڵەی كۆچبەران ،فاكتەری سەرەكی
ریشەكێشكردنی هەژاری و برسێتی

لە الیەكیرتەوە ،حەواڵە داراییەكانی كۆچبەرانی ئەفریقی
لە دەرەوە بە شێوەیەكی سەرەكی یارمەتی واڵتەكانیان
دەدات بۆ چارەسەركردنی هەندێك لەو كێشەو گرفتە
كۆمەاڵیەتییانەی ،كە لەناو كۆمەڵگەكانی ئەفریقیادا رەگیان
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داكوتاوە و بە دەستیانەوە گیرۆدە بوون .بۆ منوونە وەك
كێشەی نەبوونی چارەسەری تەندروستی ،بەدخۆراكی،
بەدەستنەهێنانی پ���ەروەردە و فێركردنی ئاستبەرز،
باڵوبوونەوەی نەخۆشی كوشندە ،برسێتی و قاتوقڕی و
پیسبوونی ژینگە .لە راستیدا ئەو حەواڵە داراییانە ئەگەر
بۆ چەند بوارێكی دیاریكراوی كەرتی وەبەرهێنانی
تەرخانبكرێت و بەپێی بەرنامە و پالن بەڕێوە بربێت ،لە
ئەنجامدا سەرمایەیەكی باشی لێوە دەستدەكەوێت و
لە چەندین بواری ناوخۆیی و وەبەرهێنانی نیشتامنیدا
سودی لێدەبیرنێت ،لە سەرووی هەمووشیانەوە هۆكارێكی
سەرەكیە بۆ سنورداركردنی ه��ەژاری .پێویستدەكات لە
پێناو بەدیهێنانی ئەو ئامانجەدا ،بانكە لۆكاڵییەكان رۆڵی
بەرچاو ببینن لە راكێشانی ئەو حەواڵە داراییانە و دانانی
میكانیزمێكی هاندەر بۆ كۆچبەرانی ئەفریقیایی لە دەرەوە
تاوەكو ئەم بانكانە بكەنە كەناڵێكی سەرەكمی خۆیان

بۆ دانانی ئەو بڕە داراییانە ،بێگومان ئەوەش لە رێگەی
درووستكردنی پ��ردی پەیوەندی بانكیەوە دەبێت ،بە
جۆرێك كە هاندی ئەو توێژەی دەرەوە بدات ،كە پارەیان
دەستدەكەوێت بۆ ئەوەی هەوڵبدەن بەپێی سرتاكچەرێكی
سودمەند پەیوەندییان لەگەڵ بانكەكاندا بەهێز بكەن.
ئەگەر ئەو هەنگاوانە بگیرێتەبەر بێگومان ئەم پرۆسەیە
پاڵپشتی ئەو دامەزراوە لۆكاڵی و تایبەتییانە دەكات ،كە
گرنگی بە پرۆسەی حەواڵەكردنی ئەو بڕە داراییانە دەدەن،
ئەگەر بزانین كە رێژەی 12.4%ی ئەو پارانەی كە كۆچبەرە
ئەفریقییەكان حەواڵەیان دەكەن بۆ تێچوونی حەواڵەكردن
دەچێت و كۆمپانیاكانی حەواڵەكردن سودی لێوەردەگرن،
كە رێژەیەكی زۆر بەرزە .هەندێك لە شارەزایانی بانكی
نێودەوڵەتی لەو بڕوایەدان ،كە دەكرێت ئەو رێژەیە بۆ
 5%كەمبكرێتەوە ،ئەمەش مانای وایە بڕێك پارە كە دەگاتە
نزیكەی ( )4ملیار دۆالر دەگەڕێتەوە بۆ ناو گیرفانی

رۆژانه چهندين كۆچبهرى ناياسايى لهڕێى چوون بهرهو ئهوروپا گيان لهدهستدهدهن
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كۆچبەرە ئەفریقییەكان.
لە نێوان ئەفریقیای باشوری بیابان و دەوڵەتانی باكوری
ئەفریقیا ،بە تایبەتی تونس و جەزائیر و مەغریب
جیاوازییەكی ئەوتۆ بەدی ناكرێت ،چونكە ئامادەیی
كاریگەر و بەرچاوی واڵتانی مەغریبی عەرەبی ،كە لە هەموو
جیهاندا لە ( )7ملیۆن كەس زیاترە ،بۆ خۆی گرنگیەكی
گەورەی هەیە ،بۆیە پەیوەندییەكان لە نێوان بەشی باكوری
دەریاری ناوەڕاست لەگەڵ بەشی باشوریدا ،زۆر پتەوە لە
رووی رەهەندە ئابوری و كۆمەاڵیەتی و كەلتورییەكانیەوە،
بەاڵم بە لەبەرچاوگرتنی گرنگیە تایبەتیەكەی بەهۆی ئەو
سودە زۆرەی لێوەی دەستدەكەوێت ،لەپاڵ كاریگەری
نواندنی لەسەر رەهەندەكانی تر بە شێوەیەكی راستەوخۆ
و ناڕاستەوخۆ .كەواتا كۆچبەران و پەنابەران رۆڵێكی
گرنگییان هەیە لەسەر ناوچەی باكوری ئەفریقیا بە
گشتی و لەسەر دەوڵەتانی خۆرئاوای عەرەبی بە تایبەتی،
ئەمە لە كاتێكدایە كە ئابوری ئەو واڵتانە ناتەواوە و
سەرجەمیان بە ئاستی جیاجیا بەدەست چەندین قەیران
و كێشەوە دەناڵێنن ،بە تایبەتی پووكانەوەی وەبەرهێنان
لە كەرتی تایبەت ،هەڵئاوسان ،بەرزبوونەوەی ئاستەكانی
بێكاری و گەندەڵی .لە الیەكیرتەوە ئاڵوێری بازرگانی
نێوان دەوڵەتەكان و وەبەرهێنانی بیانی راستەوخۆ لەو
ناوچەیەدا لە ئاستێكی زۆر نزمدایە ،بەاڵم دەكرێت داهاتی
كۆچبەرە ئەفریقییەكان لەو روانگە مێژوویی و جوگرافی
و پڕ دانیشتوانەدا ببێتە هاندەرێكی گرنگ و كاریگەر
بۆ پاڵپشتیكردنی پرۆسەی پێكهێنانی تەواوكاریی ئابوری
هەرێمیی ،لەو پارچەیەی كیشوەری رەش.
بە گشتی ( )5ملیۆن مەغریبی بەسەر ( )100واڵتی جیهاندا
دەبەشبوون ،رێژەی 85%ی��ان لەناو دەوڵەتانی یەكێتی
ئەوروپادا دەژین و ( )400000هەزار كەسیان بە تەواوەتی
لەگەڵ كۆمەڵگەی ئەو واڵتانەدا ئاوێتە بوون و فێربوونیان
لە ئاستێكی زۆر باشدایە و لە هەندێك لەو دەوڵەتانەی

تیایاندا دەژین لە فەرمانگە و تاقیگە و دامودەزگا گرنگەكاندا
كاردەكەن .لەبەر ئەوە مەغریب لەناو دەوڵەتانی ئەفریقیا
و لە دوای نێجیریا و میرس پلەی سێیەمی ئەو واڵتانەی
گرتووە ،كە كۆچبەرەكانی زۆرترین حەواڵەی دارای��ی
دەنێرنەوە ،بە گشتیش تێكڕای حەواڵە داراییەكان دەگاتە
( )6ملیار دۆالر ،دواتریش جەزائیر دێت بە رێژەی ()3
ملیار دۆالر ،لە كاتێكدا كە دەستی كاری جەزائیری لە
دەرەوە بووەتە شادەماری سەرەكی ئابوری جەزائیر .لەپاڵ
ئەو ژمارە زۆرە و كاریگەرەی جەزائیرییەكان لە ئەوروپا،
كە بە تەنها لە فەڕەنسا یەك ملیۆن و نیو جەزائیری
دەژین ،بەو هۆیەشەوە قەبارەی بڕە داراییە دانراوەكانی

حەواڵە داراییەكانی كرێكارانی كۆچبەر ل ه ئەوروپا
بۆ واڵتەكانیان لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و ئەفریقیا
سااڵنە دەگاتە ( )7.1ملیار یۆرۆ ،ئەگەر ئەو پارانەش
لەبەرچاو بگرین ،كە بە نایاسایی دەستدەكەون،
رێژەكە بۆ ( )12تا ( )14ملیار یۆرۆ بەرزدەبێتەوە.

جەزائیرییەكان لە بانكەكاندا دەگاتە ( )9ملیار دۆالر .لە
ئێستادا پەنابەرە جەزائیرییەكان بە رێژەی  94%و پەنابەرە
تونسییەكان بە رێژەی  74%و پەنابەرە مەغریبییەكان
 ،بە رێژەی  40%لە واڵتی فەڕەنسا دەژین .تێكڕای ئەو
حەواڵە داراییانەی لە واڵتانی كەنداوەوە دەنێردرێت بۆ
تونس كە بەهاكەی  1.71ملیار دۆالرە ،بە بەرزترین ئاستی
حەواڵە داراییەكان دادەنرێت ،بە بەراورد لەگەڵ حەواڵە
داراییەكانی ئەو كۆچبەرە تونسییانەی كە دەوڵەتانی یەكێتی
ئەوروپا دەژی��ن ،كە دەگاتە نزیكەی  1.15ملیار دۆالر.
ئەو توێژە چاالكەی دەرەوە بە شێوەیەكی گشتی بەشدارن
لە چەند بوارێكی گرنگدا بۆ گەشەپێدانی ئابوری دەوڵەتانی
خۆرئاوای عەرەبی ،بە تایبەتی بوژاندنەوەی ئاستی بژێوی

ژمارە ( )23-22نیسانی 2016

194

 120مليۆن كهس سووديان له حهواڵهكردىن  60مليار دۆالرى تاراوگه وهرگرتووه

ئابوری بچوكی خێزانەكانیان ،كەواتا حەواڵە داراییەكانی
دەرەوە لەسەر ئاستی ناوخۆی واڵتەكان سەرچاوەیەكی
گرنگ و كاریگەر پێكدەهێنێت ل��ەڕووی دابینكردنی
پێویستییەكانی تەندروستی ،فێركردن ،پ���ەروەردە و
وەبەرهێنان لە پ��ڕۆژە بچوك و مامناوەندییەكاندا،
ئەوەش بێگومان دەبێتە رێگرێك لەبەردەم باڵوبوونەوی
ه��ەژاری و بێكاری و یارمەتی دەوڵەتیش دەدات بۆ
بەرەنگاربوونەوەیان .هەروەها كەڵەكەبوونی داهاتی
باجدانان لە مەودای نزیك و ناوەند و دوور ،جۆرێك لە
سەرمایەی ئاراستەكراو دەستدەخات ،بەرەو ئەنجامدانی
ژمارەیەكی زۆرتری پرۆژەكان و وەبەرهێنانی حكومی لە
بازاڕی كارو ئەكتیڤرتكردنی .لەبەر ئەوە پێویستە لەسەر ئەو
دەوڵەتانە گرنگی زیاتر بدەن بەو توێژە چاالك و گرنگە بۆ
ئایدیا دیپلۆماتیك

بوژاندنەوەی سەرجەم بوارەكانی ژیان و ئابوری نیشتامنی،
لەپاڵ فۆكسدانان لەسەر هەوڵدان بۆ درووستكردنی
جۆرێك لە متامنەی هاوبەرامبەر لە نێوان خاوەنی ئەو
حەواڵە داراییانە و سیستمی بانكی لەناو واڵتی دایك،
لەگەڵ هاندانی كەرتی وەبەرهێنانی راستەوخۆ و كاركردن
لەسەر ئەنجامدانی پرۆژەی بچوك و مامناوەندی لەالیەن
ئەو توێژە گرنگەوە بە داهاتەكانی خۆیان و بۆ بەرژەوەندی
دانیشتوانی واڵتەكەیان.
كاریگەرییە ئایندەییەكانی ئابوری تاراوگە لەسەر ژیانی
كۆمەڵگاكانی ئەفریقیا
چین و توێژەكانی كۆچبەرانی ئەفریقی لە دەرەوە
رۆڵێكی ئابوری تەوەری و هەرەگرنگ دەگێڕن لە بواری
رەهەندە كۆمەاڵیەتی ،كەلتوری و جیۆئابورییەكاندا،
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لە رێگەی حەواڵە داراییەكان و ئەو وەبەرهێنانە
راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆیانەوە كە لە واڵتەكانیاندا
ئەنجامیان دەدەن بەهۆی ئەو داهاتە زۆرەوە كە
بەهۆی كاركردنیانەوە لە واڵتانی دەرەوە دەستیان
دەكەوێت ،هەروەها بەهۆی توانا زانستیەكانیان یان
النیكەم ئەوانەیان كە هەڵگری بڕوانامەی بااڵن لە
چەندین بوارو تایبەمتەندی گرنگی ئابوری و مەعریفیدا،
دەتوانن بەردەوام رۆڵێكی بااڵ بگێڕن .بۆ منوونە بەپێی
داتاكانی رێكخراوی هاریكاری و ئابوری مەیدانی،
رێژەی كۆچبەرانی واڵتانی خۆرئاوای عەرەبی كە خاوەن
پسپۆڕی و بڕوانامە بااڵن بەمشێوەیە :مەغریبی ،1.21%
تونسی  ،0.87%جەزائیری  0.80%پێكدەهێنن ،بەڵكو
ئەوانە خاوەنی شارەزایی و توانای زۆرن بە جۆرێك كە
دەتوانن یارمەتیدەر بن لە پێشكەوتن و گەشەكردنی
كەرتی پیشەسازی لەناو واڵتەكانیاندا.
ئێمە ناتوانین كۆچ و كۆچبەری وەك خاڵێكی هاوپەیوەند
بە گەشەپێدانی ناوخۆیی پیشانبدەین وەك فاكتەرێكی
سودلێوەرگرتن بۆ باشرتكردنی هێامو ئاماژەكانی
پەرەپێدان .هەرچەندێك باسی رۆڵی حەواڵە داراییەكان
لە گەشەپێدانی و بوژاندنەوەی ئابوریە ئامانجدارەكان و
سنورداركردنی هەژاری و بوژاندنەوەی جووڵەی بازاڕی
لۆكاڵی و دەستەبەركردنی پارە بۆ خێزان و كەسوكاری
كۆچبەران لەناو واڵتەكانیان بكەین ،هێشتا كەمە،
بەاڵم ناكرێت ببێتە ئەڵتەرناتیڤی رۆڵ و هەوڵەكانی
حكومەت بۆ بەدیهێنانی گەشەكردن و دەستەبەركردنی
دەرفەتەكانی كارو هەوڵدانی بێوچان بۆ سنوردانركردن
یان نەهێشتنی هەژاری و بێكاری لە ناوخۆدا ،هاوكاتی
لەگەڵ فراوانكردنی ئاستی خەرجیە گشتییەكان بۆ
دابینكردنی پێداویستییەكانی تەندروستی ،فێركردن،
چاودێری و گەشەپێدانی دانیشتوان و سپۆنسەركردنی
پ��ڕۆژە بچوكەكان و هاندانی وەبەرهێنانی بیانی و

رێگەرگرتن لە بردنەدەرەوەی سەرمایە ،هەروەك لەسەر
ئاستی جیهانیش پێویستە چەند یاسایەك دابڕێژرێت
بۆ كێیبڕكێكردن و كەمكردنەوەی گرفتە ئابورییەكان
و جوواڵندنی بازاڕی كارو ئاڵوێری ئابوری ،بە ئومێدی
دەرچوونی كۆمەڵگە دواكەوتوو یان تازەپێگەیشتووەكان
ل��ە ك��ارەس��ات و گ��ێ��ژاوە ی��ەك ل���ەدوای یەكەكانی
ه��ەژاری ،برسێتی ،بێكاری ،نەزانی و دواكەوتوویی.
* لێكۆڵەرێكی مۆریتانیە لە بواری ئابوری
سەرچاوە:
سەنتەری (الجزیرە) بۆ توێژینەوەكان ،ماڵپەڕی (ئیالف)،
پێگەی ( ،)huffingtonpostسایتی بانكی نێودەوڵەتی،
پێگەی (ئەراجیك)
http://studies.aljazeera.net/repor
htm.2015111665515689475/11/ts/2015
http://elaph.com/Web/
htm?sectionarchive=.134941/3/Economics/2006
Economics#sthash.miBxL6Fb.dpuf
http://w w w.huffingtonp ost .fr/p atrickndungidi/la-diaspora-africaine-une-puissancefinanciere_b_7747420.html
/17/1/http://www.alaraby.co.uk/economy/2015
http://blogs.worldbank.org/trade/connectingdots-engaging-african-diaspora-tradeinvestment-and-skills-transfer-africa-sdevelopment
poorest-/07/10/http://www.arageek.com/2014
countries-in-the-world.html
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( )10هەژارترین دەوڵەتانی
كیشوەری ئەفریقیا
 .1كۆنگۆی دیموكراتی
نازانین چۆن ناوی ئەم واڵتە بە كۆمارێكی دیموكراتی هاتووە ،چونكە هەژارترین دەوڵەتی
سەر گۆی زەوییە و لە ساڵی 1998وە لە بارودۆخێكی ئاڵۆز و پڕ شەڕو ئاژاوەدا دەژی ،كە
هەندێك لە سوپاكانی ئەفریقیا و جیهانیش بەشدارییان تیادا كردووە و بە خوێناویترین
شەڕەكانی دوای كۆتاییهاتنی شەڕی جیهانی دووەم دەدرێتە قەڵەم ،چونكە تاكو ساڵی
 2008بوونەتە هۆكاری گیانلەدەستدانی ( )5.4ملیۆن مرۆڤ.
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 .2لیبیریا
یەكێكە لەو دەوڵەتانەی ئەفریقیا كە نەخراوەتە ژێر ركێفی كۆڵۆنیالیزمی ئەوروپاوە ،بەڵكو تا ساڵی
 1980جۆرێك لە سەقامگیری رێژەیی بەخۆیەوە بینی ،پاشان شەڕی ناوخۆ و ناسەقامگیری بەرۆكی
گرت و سەدان هەزار كەسی سیڤیلی كردە قوربانی .دوای ساڵی  2003لیبیریا لە كاریگەرییەكانی
شەڕو پێكدادان دەربازی بوو ،بەاڵم هێشتا یەكێكە لە هەژارترین دەوڵەتانی جیهان و 85%ی
دانیشتوانەكەی رۆژانە تەنها بە یەك دۆالر دەژین و ئەمیرەكانی جەنگ گەیاندیانە ئاستی گەل و
دەوڵەتە شكستخواردووەكانی دونیا ،لە كاتێكدا خاوەنی چاكترین گەنجینەكانی ئاڵتون و ئەڵماس
و كانزا گرانبەهاكانە ،بەاڵم هەژاری و برسێتی و مەینەتی بووەتە بەشێك لە ژیانی رۆژانەی
گەلەكەی.

 .3زیمبابۆی
كۆماری زیمبابۆی بەدەست چەندین گرفتی ئابوری ئاڵۆزەوە دەناڵێنێت و هەڵئاوسانێكی زۆر
گەورەی هەیە ،جگە لەوەش ناوەندی تەمەنی دانیشتوانەكەی لەسەر ئاستی جیهان كەمترین و
دەگاتە ( )47ساڵ بۆ نێرینە و ( )37ساڵ بۆ مێینە .رێژەی 20.1%ی مردنیش بەهۆی باڵوبوونەوەی
بێسنوری نەخۆشی (ئایدز)وەیە.
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 .4بۆرۆندی
یەكێكە لەو دەوڵەتانەی ئەفریقیا كە لەناو گێژاوی ناكۆكی و ملمالنێی خێڵەكی و شەڕی
ناوخۆیی درێژخایەندا دەژی و خاوەنی سیستمێكی یاسایی سەقەتە و ئازادی ئابوری و دەرفەتی
فێربوون و خوێندن تیایدا زۆر كەمە ،لە سەرووی ئەمانەشەوە ڤایرۆسی نەخۆشی ئایدز زۆر
تیایدا باڵوبۆتەوە .رێژەی 80%ی دانیشتوانی بۆرۆندی لەژێر هێڵی هەژاری دەژین و یەك لە
هەر ( )15كەس بەدەست بەدخۆراكی و نەخۆشی درێژخایەنەوە دەناڵێنن و رێژەی 57%ی
مندااڵنی خوار تەمەن ( )5ساڵ بەدەست بەدخۆراكی درێژخایەنەوە دەناڵێنن.

 .5ئەریتیریا
ئەریتیریا بەهۆی پێگە جوگرافیە گرنگ و تایبەتیەكەیەوە كە كەوتۆتە سەر رێگەی كەناڵی
سوێس وایكردووە ببێتە جێی چاوتێبڕینی دەوڵەتانی زلهێز .رەوشی ئابوری ئەو واڵتە زۆر بە
سستی گەشە دەكات ،چونكە 80%ی دانیشتوانەكەی پشتیان بە بەرهەمی ئاژەڵداری بەستووە
بۆ ژیانگوزەراندن و پەیداكردنی بژێوی رۆژانەیان.
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 .6ئەفریقیای ناوەڕاست
یەكێكە لە دەوڵەمەندترین دەوڵەتانی جیهان لە رووی سامانی كانزای ژێر زەوی ،ئەمە
سەرەڕای بوونی یەدەگی یۆرانیۆم ،نەوت ،ئاڵتون ،ئەڵماس و دارو تەختە ،جگە لە زۆری
سەرچاوەكانی ئاوو زەوی بەپیت بۆ كشتوكاڵ ،بەاڵم هێشتا یەكێكە لە هەژارترین
دەوڵەتی جیهان .ئەوەندە بەسە بزانین كە داهاتی رۆژان��ەی 62%ی دانیشتوانی
ئەفریقیای ناوەڕاست تەنها یەك دۆالری ئەمەریكیە.

 .7نەیجەر
رێژەی هەژاری لە واڵتی نەیجەر بە شێوەیەكی ب��ەردەوام لە زیادبووندایە بەهۆی
ناسەقامگیری سیاسی و ئابورییەوە .لە سەرەتای ساڵی  2000حكومەتی هەڵبژێردراوی
نەیجەر تووشی چەندین كێشەی ئابوری و دارایی زۆر ئاڵۆز بوو ،گەنجینە داراییەكەی
بەتاڵ بوو ،دواتر چووە ریزی دەوڵەتە زۆر هەژارو قەرزارەكانی جیهان و تا ئێستا
نەیتوانیوە لەژێر باری قەرز و هەژاریدا دەرچێت.
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 .8سیرالیۆن
سیرالیۆن یەكێكە لە دەوڵەتە بەرهەمهێنەرەكانی ئەڵماس لە جیهاندا و بە
بەرهەمهێنێكی سەرەكی ماددەی یۆرانیۆم و ئاڵتون دادەنرێت ،بەاڵم رێژەی 70%ی
هاواڵتیانی لەژێر هێڵی هەژاریدا ژیان بەسەردەبەن.

 .9ماالوی
ماالوی یەكێكە لەو واڵتانەی كەمترین ئاستی داهاتی تاكەكەسی لە جیهان تۆمار كردووە .رێژەی
53%ی دانیشتوانەكەی لەژێر هێڵی هەژاریدا دەژین و كەرتی كشتوكاڵ 39%ی كۆی داهاتی
ناوخۆ پێكدەهێنێت .لە كۆتایی 2000دا سندوقی دراوی نێودەوڵەتی پرۆسەی خەرجكردنی
تێچووی كۆمەككردنی ماالوی راگرت بەهۆی زۆربوونی ئاستی گەندەڵی ئەوەش بووە هۆی
كەمبوونەوەی 80%ی بودجەی گەشەپێدان لەو واڵتە .ساڵی  2006رازامەندی نیشاندا لەسەر
دانانی ماالوی لە چوارچێوەی پرۆگرامی دەوڵەتە هەژار و قەرزارەكانی جیهان.
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 .10كۆماری تۆگۆ
ئابوری كۆماری تۆگۆ زۆر بە سستی گەشە دەكات ،چونكە بە شێوەیەكی سەرەكی پشتی
بەستووە بە كشتوكاڵ و بەرهەمهێنانی كاكاو ،قاوە و لۆكە .سەرەڕای ئەوەی تۆگۆ یەكێكە لە
گەورەترین بەرهەمهێنەرانی فۆسفات لە جیهاندا ،بەاڵم نزیكەی نیوەی دانیشتوانەكەی لەژێر
هێڵی هەژاریدا دەژین و داهاتی رۆژانەیان لە  1.25دۆالری ئەمەریكی تێپەڕ ناكات .دەكرێت
پاشاگەردانی سیاسی و نەبوونی ئارامی و ئاسایش و شەڕی ناوخۆ و كێشەكانی لەگەڵ
ێ بە هۆكارە سەرەكییەكانی هەژاربوونی تۆگۆ بدرێتە قەڵەم.
دەوڵەتانی دراوس 
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ئەوروپا و بژاردەی سەربازی
بۆ بەرەنگاربوونەوەی كۆچی نایاسایی
یەكێتی ئەوروپا ( )11.8ملیۆن
یۆرۆى بۆ جێبەجێكردنی قۆناغی
یەكەمی پرۆسەى بهرهنگاربوونهوهى
كۆچى ناياسايى تەرخانكردووە
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   لە عەرەبییەوە :شكۆ سابير
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د

دووبارەبوونەوەی كارەساتەكانی خنكانی كۆچبەرانی نایاسایی لەناو
ئاوی دەریای ناوەڕاست ،دەوڵەتانی یەكێتی ئەوروپای ناچار كردووە
سەرلەنوێ بگەڕێن بۆ داڕشتنی پالنێك بە مەبەستی سنورداركردنی
ئەو دیاردەیە ،كە ساڵ لەدوای ساڵ فراوانتر و مەرگەساتبارتر دەبێت.
لە دوای شكستهێنانی ئەو رێگەچارە و میكانیزمە كاتییانەی یەكێتی
ئەوروپا لە ماوەی چەند ساڵی راب��ردوو بۆ روبەڕوبوونەوەی دیاردەی
كۆچكردنی نایاسایی دایڕشتن ،ئێستا بۆ ئەو مەبەستە دەستیكردووە
بە گرتنەبەری بژاردەی سەربازی ،لە رێگەی كۆكردنەوە و تەرخانكردنی
هێزی دەریایی و ئاسمانی وەك ئامادەسازیكردن بۆ لێدانی ئەو یەخت و
بەلەمانەی لەالیەن تۆڕەكانی گواستنەوەی پەنابەران بەرەو دەوڵەتانی
یەكێتی ئەوروپا بەكاردەهێنرێت،

كورتەباسێك

بەاڵم لە ئێستادا ئەم بژاردەیە هێشتا ئەگەرێكی دوورە،
چونكە پێویستی ب��ە دەستەبەركردنی دوو مەرجی
سەرەكی ،یان النیكەم بە یەكێكیان هەیە :یەكەم بریتییە لە
دەرچواندنی بڕیارێك لە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی،
كە رێگەبدات بە بەكارهێنانی هێزی سەربازی بۆ ئەو
مەبەستە ،دووەمیش ئەوەیە كە هەردوو حكومەتی لیبیا لە
ترابلوس و تەبرق رەزامەندی دەرببڕن لەسەر هاتنەناوەوەی
یەكە دەریاییەكانی دەوڵەتانی ئەوروپا بۆ ناو ئاوی هەرێمیی
لیبیا بۆ ئەنجامدانی ئەركەكانیان.
هەرچەندە (فیدیریكا مۆگرینی) ،وەزی��ری دەرەوەی
یەكێتی ئەوروپا سەركەوتوو نەبوو لە رازیكردنی ئەندامانی
ئەنجومەنی ئاسایش بۆ پیشاندانی تیشكی س��ەوز بە
مەبەستی دەستپێكردنی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەكان لە
نزیك بەندەر و كەناراوەكانی لیبیا ،دەسەاڵتدارانی هەردوو
حكومەتەكەی لیبیاش هۆشدارییاندایە هەر هێزو الیەنێك
كە بیەوێت سنوری ئاوە هەرێمییەكانی لیبیا ببەزێنێت بە
مەبەستی لێدانی كەشتی و بەلەمەكانیان ،بەاڵم هاوكات
لەگەڵ دەركەوتنی الوازی یەكێتی ئەوروپا تاكو ئێستا لە

رەشید خەشانە

بواری بەرەنگاربوونەوە و رێگرتن لە درێژەكێشانی دیاردەی
كۆچی نایاسایی ،وا پێویستە بگەڕێتەوە بۆ فاكتەرو هۆكارە
قووڵە پاڵنەرەكانی كۆچكردن ،ئەوەش لە رێگەی پەرەپێدانی
پرۆژە ژیارییەكان لەناو ئەو واڵتانەدا ،كە بوونەتە سەرچاوەی
بەڕێكردنی ئەو ژمارە زۆرەی كۆچبەران ،هەروەها دۆزینەوەی
رێكارە یاساییەكانی تایبەت بە مەسەلەی كۆچی رێكخراو لە
رێگەی رێككەوتن لەگەڵ دەوڵەتە پەیوەندیدارەكان.
لەگەڵ گەشەكردنی دیاردەی كۆچی نایاسایی لە باشوری
دەری��ای سپی ن��اوەڕاس��ت ،ئ��ەوروپ��ا ب���ەرەوڕووی چەند
بژاردەیەكی قورس بۆتەوە .لە دوای خنكانی ( )200كۆچبەر
لە نزیك كەناراوەكانی لیبیا لە 5ی ئابی  ،2015جارێكیرت
سەركردەكانی یەكێتی ئەوروپا دەستیانكرد بە گەڕان بەدوای
بژاردەی سەربازیدا لە پێناو كۆنرتۆڵكردنی ئەو دیاردەیە.
دەوڵەتانی یەكێتی ئەوروپا لە مانگی تەمووزی 2015دا
هێزێكی دەریاییان درووستكرد ،كە لە فڕۆكەهەڵگرێك و سێ
كەشتی دەریایی پێكهاتووە ،بە مەبەستی بەرەوڕوبوونەوەی
كۆچی نایاسایی لە رێگەی دەری��اری ناوەڕاستەوە بەرەو
كیشوەری ئەوروپا ،بەاڵم پێدەچێت جارێ جێبەجێكردنی
ئەم سیناریۆیە ئەگەرێكی دووربێت ،بەهۆی هەبوونی
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بیروڕای جیاواز لەناو ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی
لەو بارەیەوە ،جگە لەمەش هەردوو حكومەتی تەرابلوس و
تەبرق لە لیبیا لە بنەڕەتەوە ئەم بژاردەیە رەتدەكەنەوە.
س ێ سیناریۆ
ئەوروپا دوودڵە لە جێبەجێكردنی پرۆسەی (Eunavfor
 )Medلە نزیك كەناراوەكانی لیبیا بە ئاراستەی كەناراوەكانی
باشوری ئەوروپا ،كە ئامانج لێی بەگژداچوونەوەی هاتنی
بەلێشاوی كۆچبەرانی نایاساییە ،ئ��ەوەش بەهۆی ئەو
فشارانەوە كە هەن لە پێناو گۆڕینی پالنەكە بۆ پرۆسەیەكی
زەمینی ،بە تایبەتی لەسەر داوای بەریتانیا .سەرەڕای ئەوەی
هەردوو حكومەتی كێبڕكێكاری تەرابلوس و تەبرق لە لیبیا،
بەجیا هەڕەشەیانكردووە بە بۆرومانكردنی هەر كەشتیەكی
جەنگیی كە بەبێ رێگەپێدان بێتە سنوری ئاوە هەرێمییەكانی
لیبیاوە ،بەاڵم سەركردەكانی ئەو پرۆسەیە پێداگری دەكەن،
كە جگە لە دەستێوەردانی سەربازی لە نزیك كەناراوەكانی
لیبیا هیچ رێگەیەكی تر نییە بۆ رێگرتن لە هاتنی بەلێشاوی

كۆچبەرانی نایاسایی بەرەو كیشوەری ئەوروپا .بە مەبەستی
سنوردانان بۆ كۆچی نایاسایی لە قۆناغی داهاتوودا ()3
سیناریۆ داڕێژراوە ،ئەمانەن:
سیناریۆی یەكەم :چڕكردنەوەی چاودێریكردن
لەناو ئاوی هەرێمیی ئەوروپا ،بە مەبەستی رێگرتن لە
هاتووچۆی ئەو كەشتییانەی كۆچبەرانی نایاسایی بەرەو
كەناراوەكانی ئەوروپا دەگوازنەوە.
سیناریۆی دووەم :فراوانكردنی پرۆسێسەكانی
چاودێری و پشكنین لەناو سنوری ئاوی نێودەوڵەتی نێوان
لیبیا و ئیتالیا.
دەستێوەردانی راستەوخۆ لە ناوچەی كەناراوەكانی
لیبیا بۆ رێگرتن لەو كەشتییانەی كۆچبەرانیان باركردووە تاكو
بەرەو ئەوروپا نەكەونەڕێ.
پرۆسەی ( )Eunavfor Medلە مانگی حوزەیرانی 2015دا
دەستیپێكرد بە ئامانجی ئاشكراكردن و لەناوبردنی
تۆڕەكانی كۆچی نایاسایی ،كە لە كەناراوەكانی لیبیاوە

ژنان و مندااڵن زۆرترين قوربانياىن كۆچى ناياسايى پێكدههێنن

ئایدیا دیپلۆماتیك
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دەستدەكەن بە گواستنەوەی كۆچبەران ،بەو پاساوەی كە
ئەو تۆڕانە بازرگانی بە مرۆڤەوە دەگەن و پێویستە رێگەیان
لێبگیرێت .بڕیاردان لەسەر دەستپێكردنی ئەو پرۆسێسە لە
دوای نقومبوونی كەشتیەكی راوكردنی لیبی بوو بە ()800
كۆچبەری نایاساییەوە لە نیسانی 2015دا ،كە لە لیبیاوە بە
رێگەوە بوون بەرەو كەناراوەكانی ئیتالیا .هێزی (Eunavfor
 ،)Medكە بارەگاكەی لە رۆمای پایتەختی ئیتالیایە پێكهاتووە
لە ( )1020ئەفسەرو سەرباز زۆرینەیان ئیتالی و فەڕەنسین،
لەو ژمارەیەش ( )800كەسیان لەناو دەریادا ئەركەكانیان
رادەپەڕێنن .بەمشێوەیە هێزی ( )Eunavfor Medبە
حوكمی پێكهاتە سەربازییەكەی جیاوازە لە پرۆسەی تریتۆن
( ،)Tritonكە لە بنەڕەتدا بە ئامانجی رزگاركردنی ئەو
كەشتییانە دامەزرێرناوە ،كە كۆچبەرانییان هەڵگرتووە و
رووبەڕووی نقومبوون دەبنەوە.
سپۆنسەركردنی ئۆپەراسیۆنە دەریاییەكان
حكومەتە ئەوروپییەكان بە هاوبەشی لەگەڵ یەكێتی ئەوروپا
بودجەیەكیان بە بەهای ( )11.8ملیۆن یۆرۆ بۆ جێبەجێكردنی
قۆناغی یەكەمی پرۆسەكە تەرخانكردووە .سەركردەكانی
ئەوروپا لە كۆبوونەوەی لوتكەی 27ی نیسانی 2015دا
تاوتوێی پالنێكی كارییان كردووە ،كە لە ( )10خاڵی سەرەكی
پێكهاتووە و سااڵنەی ( )120ملیۆن یۆرۆی بۆ تەرخانكراوە
بە مەبەستی سپۆنسەركردنی ئۆپەراسیۆنە دەریاییەكان و
رەوانەكردنی كەشتی جەنگی و مەدەنی لەگەڵ ژمارەیەك
هیلیكۆپتەر بۆ كەنارەكانی واڵتانی باشوری ئەوروپا ،بۆ
ئەوەی هەڵسن بە جێبەجێكردنی ئەركی چاودێریكردن و
دەستنیشانكردنی ئەو كەشتی و یەختانەی كە كۆچبەرانی
نایاسایی دەگوازنەوە بەرەو كەناراوەكانی باشوری ئەوروپا.
لەوەش گرنگرت ئەوەیە ،كە ئەوروپا كەشتیگەلێكی پێكهاتوو
لە كەشتی و فڕۆكەی سەربازی بۆ پاڵپشتیكردنی ئەو
هێزە دروستكردووە ،كە قەبارەكەی ئاماژەیە بۆ ئەوەی لە
شەڕەكەیدا لە بەرامبەر باندەكانی كۆچی نایاسایی جدییە.
قەبارەی هێزی ( )Eunavfor Medپێكهاتووە لە چوار یەكەی
سەربازی بەمشێوەیە :فڕۆكەهەڵگری ()Cavourی ئیتالی
 ،دوو كەشتی جەنگیی ئەڵامنی و كەشتیەكی بەریتانی،
جگە لە چەندین فڕۆكەی فەڕەنسی و ئیتالی و بەریتانی و

لۆكسەمبۆرگی ،كە جۆرەكانیان رانەگەیەنراوە.
ئاشكرایە كە هێزێكی گورزوەشێن بەو قەبارەیە ،ناكرێت
ئەركەكانی تەنها قەتیس بكرێت ل��ە رێگەگرتن بە
كەشتیەكانی راوكردن و گوێزانەوەی كۆچبەرانی نایاسایی و
دەستنیشانكردنی پالن و شێوازەكانی راكێشانی كۆچبەران
بۆ ناو گەشتە مەترسیدارەكانیان ،بەڵكو قەبارە و توانای ئەو
هێزە لەوە زیاترە .بەاڵم لە قۆناغی داهاتوودا ،فەرماندەكانی
پرۆسەكە سوربوونی خۆیان لە پەالماردانی كەشتییە
نایاساییەكان ناشارنەوە ،بەڵكو كاپیتانەكان و سەرۆك
باندو قاچاغچییەكان دەستگیر دەك��ەن .جێی باسكردنە
كۆمەڵێك وەرگێڕو شارەزایانی یاسایی لەسەر پشتی كەشتیە
جەنگییەكانی سەر بەم هەێزە بوونیان هەیە ،بە مەبەستی
سەرپەرشتیكردنی پرۆسێسەكانی ئاخاوتن و وەرگرتنی

دەس��ەاڵت��ی دادوەری ئیتالیا یارمەتیدەر ب��ووە لە
دەستگیركردنی ( )330قاچاغچی نایاسایی و
تۆمەتباركردنی زیاتر لە ( )100قاچاغچی تریش،
س���ەرەڕای تۆمەتباركردن لە دژی ( )3لە گ��ەور ه
قاچاغچييهكانى كۆچبەران لە میسر
زانیاری لە سەرۆك باندەكان و قاچاغچییەكان.
لێرەدا پرسیارێك دەكرێت :ئایا ئەو زانیارییانە بەكاردەهێرنێت
بۆ هێرشكردنە سەر جێمۆڵگەی قاچاغچییەكانی نزیك
كەناراوەكانی لیبیا ،بە تایبەتی لە كاتێكدا كە هەردوو
حكومەتی ت��ەراب��ل��وس و برقە توانیوییانە كۆنرتۆڵی
كەناراوەكانی واڵتەكە بكەن ،كە درێژاییەكەی ()1740
كیلۆمەترە؟
هەندێك لە سەركردەكانی پرۆسەی سەربازی ئەوروپا لە دژی
كۆچكردنی نایاسایی لە لێدوانەكانیاندا پشتڕاستی دەكەنەوە،
كە لە ئێستادا بەنیاز نین بێنە ناو سنوری ئاوی هەرێمیی
لیبیا بە مەبەستی راوەدونانی باندو قاچاغچییەكان لە رێگەی
لیبیاوە ،كە دەوڵەتێكی خاوەن سەروەرییە و گونجاو نییە
ژمارە ( )23-22نیسانی 2016
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واڵتاىن يۆرۆ ياساكاىن كۆچيان قورسرت كردووه

بەبێ رێگەپێدان و رەزامەندی یەكێك لە حكومەتەكانی لیبیا
یان هەردووكیان پێكەوە ،سنورە ئاوییەكانی ببەزێرنێت.
بڕیاری ئەنجومەنی ئاسایش سەبارەت بە كۆچی نایاسایی
بە گوێرەی یاسای نێودەوڵەتی رێكخستنی دەریا ،رێگەپێدان
بە یەكە سەربازییەكانی كەشتیگەلی هێزی (Eunavfor
 )Medتا بچنە ناو ئ��اوی هەرێمیی لیبیا پێویستی بە
دەركردنی بڕیارێكی ئەنجومەنی ئاسایش و بڕیاری هەردوو
حكومەتی دەس��ەاڵت��دار لە لیبیا هەیە .ش��اراوە نییە كە
چەندین حكومەتی ئەوروپا ،بە تایبەتی فەڕەنسا و ئیتالیا
لەژێرەوە فشارییان دروستكردووە بۆ ئەوەی ئەنجومەنی
ئاسایش و هەردوو حكومەتی تەرابلوس و برقە رازیبكەن بە
هەڵنانی ئەم هەنگاوە بە مەبەستی سنوردانان یان رێگەگرتن
لە كۆچی نایاسایی بەرەو ئەوروپا .بۆ جێبەجێكردنی ئەو
هەنگاوە ،فیدیریكا مۆگرینی ،وەزیری دەرەوەی یەكێتی
ئەوروپا بە تایبەتی سەردانی بارەگای نەتەوە یەكگرتوەكانی
كرد لە هەوڵێكیدا بۆ رازیكردنی ئەندامانی ئەنجومەنی
ئاسایش تاوەكو بڕیارێكی تایبەت دەربكات و تیشكی سەوز
ئایدیا دیپلۆماتیك

نیشانبدات بۆ ئەنجامدانی دەستێوەردانی سەربازی لە نزیك
كەناراوەكانی لیبیا لەژێر ناوی (پرۆسێسی دەریایی)دا ،بەاڵم
هەوڵەكانی شكستیانهێنا بەهۆی سەرهەڵدانی دابەشبوون لە
نێوان ئەندامانی ئەنجومەنی ئاسایش سەبارەت بە كاراكردنی
ئەم دۆسیەیە ،بەاڵم ئەوەندەی دەركەوتووە ئەنجومەنی
ئاسایش سورە لەسەر رێگەپێنەدان بە جێبەجێكردنی ئەو
پرۆسێسە سەربازییە لە لیبیا ،ئەگەر رێككەوتن لەگەڵ هەردوو
حكومەتی تەرابلوس و برقەدا نەكرێت ،بەاڵم هەریەكە لە
فەڕەنسا و ئیتالیا هێشتا باوەڕییان بە قورسی دەرچواندنی
بڕیارێكی لەو جۆرە نەكردووە دەربارەی ئەنجامدانی ئەو
پرۆسێسە ،بۆیە سوربوونی خۆیان رایانگەیاندووە لەسەر
پێشكەشكردنی پرۆژەیەك بە ئەنجومەنی ئاسایش بۆ ئەوەی
رێگەبدات بە تێكشكاندنی ئەو كەشتییانەی خاوەندارێتییان
دەگەڕێتەوە بۆ باندو قاچاغچییەكانی كۆچی نایاسایی ،بەاڵم
دواتر بەهۆی ناڕازیبوونی (بان كی مۆن) سكرتێری گشتی
نەتەوە یەكگرتوەكان لەسەر ئەم پێشنیارە ،دەستبەرداری
پرۆژەكە بوون ،بەڵكو هانیدان لەسەر دووركەوتنەوە لە
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گرتنەبەری رێگەچارەی سەربازی لە ب��ارەی رێگرتن لە
كۆچكردنی نایاسایی بەرەو دەوڵەتانی ئەوروپا.
هەرچەندە لەگەڵئەمەشدا ،ئەگەر بێتو هەڵوێستی
ئەنجومەنی ئاسایش بگۆڕێت و رێگەبدات ئەوجۆرە
پرۆسێسە سەربازییانە ئەنجامبدرێت ،بەاڵم هەنگاوێكی لەو
بابەتە ناڕەزایەتی توڕەبوونی توندی لیبیای لێدەكەوێتەوە لە
بەرامبەر بەرژەوەندییەكانی ئەوروپا ،بە دویوێكی تریشدا
ناسەقامگیری و پاشاگەردانی لەو واڵتەدا قووڵرت دەكات.
رۆژنامەی ()The Guardianی بەریتانی دۆسیەیەكی نهێنی
ئاشكرا كردووە ،كە لە ( )19الپەڕە پێكهاتووە ،دەڵێت :هێزی
سەربازی ئەوروپا ئاوێتەیەكە لە پرۆسێسە هەواڵگری و
دەریایی و ئاسامنییەكان پێكهاتووە ،بۆیە بەدووری دانانێت
هێز رەوانە بكات و لەسەر زەوی بیسەپێنێت ،لەبەر ئەوە
(فیدیریكا مۆگرینی) ،وەزیری دەرەوەی یەكێتی ئەوروپا
كاردەكات لە پێناو بەدەستهێنانی بڕیاری رێگەپێدان لەالیەن
ئەنجومەنی ئاسایشەوە ،بەاڵم تا ئێستا بێسود بووە .بەم
پێیەش بێت دەكرێت پەنا بربێت بۆ چەند بژاردەیەكیرت،
كە كەمرت بازدانی تێدا بێت بەسەر یاسای نێودەوڵەتیدا و
زیاتریش كاریگەر بێت بۆ رێكخستنی شەپۆلەكانی كۆچی

نایاسایی ،چونكە لە راستیدا ئەوروپا كۆمەڵێك میكانیزمی
خۆی هەیە دەكرێت لەبری ئەنجامدانی پرۆسێسی سەربازی
لە كاناراوەكانی لیبیا ،ئەنجامی باشرت بدەنە دەستەوە ،چونكە
قوربانیانی وەشاندنی گورزی سەربازی بە زۆری كۆچبەران و
هاواڵتیانی لیبیا دەبن نەك سەرۆك باندەكان و قاچاغچییەكانی
كۆچكردنی نایاسایی .ئەوەندە بەسە میكانیزمەكانی
یەكێتی ئەوروپا بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ دۆسیەی كۆچی
نایاسایی بنەینەڕوو ،تاكو درك بە فراوانبوونی رووبەری
بژاردە ئاشتیخوازییەكان بكەین پێشئەوەی پەنا بربێتەبەر
بەكارهێنانی بژاردەی هێزی سەربازی .یەكێك لە گرنگرتینی
ئەو میكانیزمانە بریتییە لە پۆلیسی ئەوروپا ()Europol
كە گەشەیكردووە ،بە تایبەتیش لە رێگەی دروستكردنی
پرۆگرامی ()MARE JOTوە كە ئەركی دەستگیركردنی
باندەكانی قاچاغچیان و هەڵوەشاندنەوەیانە .هەروەها
ئاژانسی هاریكاری دادوەری نارساو بە ( )EUROJUSTو
ئاژانسی ئاسایشی دەریایی ( ،)FRONTEXكە تایبەتە بە
چاودێریكردنی سنورە دەریایەكان ،سەرجەمی ئەو ئاژانس و
میكانیزمانەش خراونەتە حزمەتی گەڕان بەدوای سەرۆكانی
تۆڕی باندەكان و قاچاغچییەكان و بڕە داراییەكانیان ،لە

قاچاخچييهكاىن كۆچى ناياسايى جۆرێك له چهوساندنهوه لهگهڵ كۆچبهراندا پياده دهكهن
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پێناو پەلكێشكردنیان بەرەو دادگاییكردن و تێكشكاندنی
ئەو كەشتییانەی بەكارییان دەهێنن .لە رێگەی سودوەرگرتن
و بەكارهێنانی ئەم میكانیزمانەوە دەوڵەتانی ئەوروپا
دەتوانن پرۆسیچسی چاودێری ئاسامنی ورد ئەنجامبدەن و
زانیارییەكانی تایبەت بە تۆڕی باندەكان و قاچاغچییەكان
لە نێوان خۆیاندا بگۆڕنەوە ،لە رێگەی رادێریكردنی
مۆبایلەكانیان و ئەو زانیارییانەوە كە باریجە ئێشكگرەكانی
ناو دەریای ناوەڕاست لە چوارچێوەی پرۆسەی (تریتۆن)وە
كۆیاندەكەنەوە ،ئەو پرۆسە گرنگەی كە یەكێتی ئەوروپا ()3
جار بودجەی بۆ زیادكردووە.
شوێنپێ هەڵگرتنی باندەكان و قاچاغچییەكان
دەتوانین بڵێین ،كە یەكێك لەو هەڵە گەورانەی ئەوروپا
كردوویەتی بریتییە لە كۆتاییهێنان بە پرۆگرامی (ماری
نوسرتۆم) لەالیەن ئیتالیاوە ،كە تایبەتە بە گەڕان بەدوای
كۆچبەران لەناو دەریای ناوەڕاست و رزگاركردنیان لە مەرگ،
ئەوەش لەبەر چەند هۆیەكی دارایی بووە .ئەو پرۆگرامە
سنوری رزگاركردنی كەشتیە نقومبوو یان لەكاركەوتووەكانی
تێپەڕاند و كارەكانی گەیشتە ئاستی گەڕان بەدوای تۆڕەكانی
باندو قاچاغچییەكان و راوەدونانی ئەندامەكانیان .لەو
رووەش��ەوە دەسەاڵتی دادوەری ئیتالیا یارمەتیدەر بووە
لە دەستگیركردنی ( )330قاچاغچی كۆچبەری نایاسایی
و تۆمەتباركردنی زیاتر لە ( )100قاچاغچی تریش ،ئەمە
سەرەڕای ئاراستەكردنی تۆمەتباركردن لە دژی ( )3لە گەورە
سەرۆك باندەكانی بەقاچاغربدنی كۆچبەران لە میرس ،بۆیە لە
ئێستادا هەرچەندێك یەكێتی ئەوروپا درێژە بە پەكخستنی
پرۆگرامی (ماری نوسرتۆم) بدات  ،ئەوەندەیرت مەینەتی
و تراژیدیاكانی خنكانی بەكۆمەڵی كۆچبەران لەناو ئاوی
دەریای سپی ناوەڕاست دووبارە دەبێتەوە .لە الیەكیرتەوە
پرۆگرامی (تریتۆن) ،كە یەكێتی ئەوروپا لە پاییزی 2013دا
دەستیپێكرد لە دوای نقومبوونی كارەساتبارانەی كەشتیەك
لە نزیكە كەناراوەكانی المپیدۆزا ،ئامرازێكی ئەرێنی بوو
بۆ رزگاركردنی گیانی زیاتر لە ( )150هەزار كۆچبەر لەناو
قوواڵیی دەری��ادا ،بەاڵم بەهۆی راگرتنی ئەم پرۆگرامەوە
گەورەترین كارەسات لە سەرەتای ساڵی  2015رویدا و
بەهۆیەوە ( )800كۆچبەر لە نێوان كەناراوەكانی لیبیا و
ئایدیا دیپلۆماتیك

ئیتالیا گیانیان سپارد ،دوایئەوەش كارەساتی دووەم لە 5ی
ئابی  2015رویدا و تێیدا ( )200كۆچبەری نایاسایی بوونە
قوربانی.
گۆڕینی كۆچی نایاسایی بە كۆچی یاسایی رێكخراو
چارەسەركردنی ریشەیی دی��اردەی كۆچی نایاسایی ،كە
بەردەوام كارەسات و تراژیدیای ناخۆشی لە دەریای سپی
ن��اوەڕاس��ت لێدەكەوێتەوە و ئەوروپییەكانی نیگەران
كردووە ،پێویستی بە هەڵوەستەكردنی نێودەوڵەتی هەیە
لە رێگەی گەڕان بەدوای رەگ و هۆكارە كۆمەاڵیەتییەكانی،
لەپاڵ مسۆگەركردنی شكۆو ك��ەرام��ەت و سەالمەتی
كۆچبەراندا ،نەك بە گرتنەبەری رێگەچارەی سەربازی ،كە
هیچ چارەسەرێك بەدی ناهێنێت .لە راستیدا پالنی ئەو
چارەسەركردنە گشتگیرە پشتدەبەستێت بە چارەسەركردنی
ناكۆكی و قەیرانەكان لە كیشوەری ئەفریقیا ،كە بووەتە
سەرچاوەی سەرەكی لێشاوەكانی كۆچكردنی نایاسایی ،جگە
لە باشكردنی ئاستی ژیان و بژێوی دانیشتوان لە رێگەی
بەگژداچوونەوەی ه��ەژاری و برسێتی و بەرەوپێشربدنی
رەوڕەوەی گەشەپێدان بە مەبەستی دابینكردنی دەرفەتی
كاركردنی گونجاو بۆ گەنجان ،بە تایبەتی ئەوانەی خاوەنی
بڕوانامە و پسپۆڕین.
لە راستیدا خودی دۆسیەی كۆچ پێویستی بە توێژینەوە و
پێداچوونەوەیە بە مەبەستی دۆزینەوەی رێگەی شیاو بۆ
گرتنەبەری كۆچی یاسایی رێكخراو بە هاوكاری ئەو واڵتانەی
سەرچاوەی لێشاوەكانی كۆچبەرانن ،ئەمەش پشتدەبەستێت
بە پێگەیاندنی خوازیارانی كۆچكردن بەرەو ئەوروپا لەڕووی
زمانزانی و پیشەییەوە لەناو واڵتەكانی خۆیاندا ،لەپێش
ناردنییان بۆ كاركردن لە واڵتانی ئەوروپا ،كە پێویستیان
بە ملیۆنان دەستی كاری بیانی هەیە ،بە تایبەتی ئەوانەی
بە كادری ناوەند دەدرێنە قەڵەم و هەڵگری بڕوانامە و
پسپۆڕیی جۆراوجۆرن.
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