
پڕۆژه ی توێژینه وه  جیهانییه كان به شی )3( 
بازرگانییه  نایاسایی و قه ده غه كراوه كان و به كااڵكردنی مرۆڤ 

ئه م به شه ی توێژینه وه  جیهانییه كان پێكهاتووه  له م توێژینه وانه : 
1. بازرگانیكردن به  ژنان 

2. بازرگانیكردن به  مندااڵن
3. بازرگانیكردن به  مادده  هۆشبه ره كان 

4. بازرگانیکردن بە چه ك
5. بازرگانیکردن بە ئاڵتوون

6. بازرگانیكردن به  ئه ندامانی جه سته ی مرۆڤ
7. بازرگانیكردن به  ده رمان
8. بازرگانیكردن به  ئاسه وار

9. بازرگانیكردن به  یۆرانیۆم   
10. بازرگانی سپیكردنه وه ی پاره
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پڕۆژه ی توێژینه وه  جیهانییه كان بۆچی؟ 

ئایدیا  ده زگای  پڕۆژه كانی  له   یه كێكه   جیهانییه كان  توێژینه وه   پڕۆژه ی 
بۆ فكرو لێكۆڵینه وه ، كۆمه ڵه ی سێیه می توێژینه وه كانی له  ئاینده یه كی 
ئه كادیمیانه   ڕۆچوونی  وردو  شێوه یه كی  به   كه   باڵوده كاته وه ،  نزیكدا 
و  دیارده   چه ند  و  نێوده وڵه تییه كان  گۆڕانگارییه   دیارترین   به  گرنگی 
ده ردێكی  و  مه ترسی  بوونه ته   ئه مڕۆ  كه   ده دات،  جیهانی  سیمایه كی 
مندااڵن،  ژنان،  به   بازرگانیكردن  نموونه ی  له   كۆمه ڵگه كان  كوشنده ی 
ئاستی  له سه ر  كه   گشتی،  شێوه یه كی  به   چه ك  و  هۆشبه ره كان  مادده  
نایاسایی  و  نامه شروع  شێوه یه كی  به   نێوده وڵه تی  و  هه رێمی  لۆكاڵی، 
له الیه ن چه ندین تۆڕ و باند و مافیای مه ترسیدار و ده ستڕۆیشتووه وه  
به ڕێوه  ده برێت به  مه به ستی به ده ستهێنانی قازانج و ده ستكه وتی ماددی 
زۆر قه به و بێئه نداز، كه  سااڵنه  به  ده یان ملیار دۆالر مه ده زه نده  ده كرێت 
و ده چێته  گیرفانی چه ند كه سێكی دیاریكراوه وه ، كه  یاری به  چاره نوس و 
ژیانی مرۆڤه  بێده ره تانه كانه وه  ده كه ن، جگه  له وه ی ئه م كارانه  له  الیه ك 
له الیه ن  به رامبه ر مافه كانی مرۆڤه  و  تاوان و دیارترین پێشێلكاری  به  
كۆمه ڵگه ی نێوده وڵه تی و ڕێكخراوه  داكۆكیكاره كان له  مافه كانی مرۆڤ 
به  تووندی سه ركۆنه  ده كرێت، له  الیه كی تریشه وه  به  جددی و لێبڕاوانه  

هه وڵی بنبڕكردنی ئه م جۆره  بازرگانیه  قه ده غه كراوانه  ده درێت.  
ئه م پرۆژه یه  چه ند توێژینه وه یه كی ورد و ئه كادیمی  ده گرێته خۆ، كه  به  
شێوه یه كی تێروته سه ل پێناسه ی بازرگانییه  قه ده غه كراو و نایاساییه كان 
لێكه وته   و  پاڵنه ره كان  و  هۆكاره كان  خستنه ڕووی  له گه ڵ  ــات،  ده ك
نێگه تیڤه كان له  باره ی مرۆیی و كۆمه اڵیه تی و كولتووری و ئابوورییه وه ، 
جۆره   هه ر  به   تایبه ت  ڕه سمییه كانی  ئاماره   داتاو  خستنه ڕووی  له   جگه  

بازرگانیه كی قه ده غه كراو و نایاسایی له سه ر ئاستی نێوده وڵه تی. 



بازرگانیكردن به  ژنان

وه رگێڕانی: شاگوڵ عەبدولڕەحمان
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تاوانه كانــی  یه كگرتــووه گان  نه تــه وه   ڕێكخــراوی 

قێــزه ون  بــه  كردارێكــی  مــرۆڤ  بــه   كــردن  بازرگانــی 

ڕێكخــراوه   ده كات.  وه ســف  شــه رمه زاركه رانه   و 

ــا یاســایی  ــن چاالكــی ن ــه  گه وره تری ــش ب نێوده وڵه تییه كانی

لــه  جیهانــدا وه ســفیان كــردووه ، كــه  لــه  كاتــی ئێســتادا بــه  

یه كــه م چاالكــی بازرگانــی نایاســایی له جیهــان داده نرێــت 

له بــری بازرگانــی كــردن بــه  مــاده  هۆشــبه ره كان و بــه 

كــردن  بازرگانــی  و  ڕفانــدن  كاتێــك  هــه ر   تایبه تیــش 

ــر  ــوو ســاڵێك له ســاڵی پێشــووتر چاالك ــه كان هه م به مرۆڤ

و زیاتــر ده بێــت، چونكــه  ئه نجامده رانــی ئــه و جــۆره  كاره  

بــه كارێكــی كــه م مه ترســی تــر ســه یری ده كــه ن وه ك لــه 

نێوده وڵه تــی  كۆمه ڵگــه ی  بۆیــه   هۆشــبه ره كان.   مــاده  

داوای یارمه تــی و هــاوكاری لــه  هه مــوو الیــه ك ده كات 

ــناكه .  ــارده  ترس ــه و دی ــی ئ ــۆ بنبڕكردن ب

نێوده وڵه تــی  یاســایه كی  چه نــد  كــه   ئــه وه ی  له گــه ڵ 

ــی  ــی بازرگان ــه  هه بوون ــن ب ــه  ئاشــكرا دان ده نێ هــه ن و ب

ــی  ــتی و بازرگان ــێوه یه كی گش ــه  ش ــه وه  ب ــه  مرۆڤ ــردن ب ك

ــه م  ــه اڵم ئ ــی، ب ــه  شــێوه یه كی تایبه ت ــش ب ــه  ژنانی ــردن ب ك

چه مكــه  هێشــتا ته مومژاوییــه ، بــه تایبه تــی لــه  ده وڵه تانــی 

عه ره بییــه كان  كۆمه ڵگــه   هێشــتا   چونكــه  عه ره بیــدا، 

تاكــه كان و داموده زگاكانــی حكومه تیشــه وه  و زۆر  بــه  

ئــه م  كاره ســاته كانی  و  قوواڵیــی  و  مانــا  لــه   بێئــاگان 

ــه ی  ــه وه ، نزیك ــاو لێكۆلێن ــك دات ــی هه ندێ ــه یه. به پێ كێش

27 ملیــۆن مــرۆڤ له جیهانــدا كــه  لــه  %80 ژن و منداڵــن 

بــه و شــێوه یه  ده ژیــن. به هــۆی ئــه و جــۆره  بازرگانــی 

كردنــه  بــه  مرۆڤــه كان و ژنانیــش به تایبه تــی، كــه  بــه  

ــان،  ــت له جیه ــا شــه رعی داده نرێ ــی ن ــن بازرگان گه وره تری

داهاتــی ســااڵنه  بازرگانــی كردنــی بــه  ژنــان و له شفرۆشــی 

ــه   ــت، ئه م ــده  ده كرێ ــار دۆالر مه زن ــه ی 28 ملی ــه  نزیك ب

بــه  پێــی ئاماره كانــی ڕێكخــراوی كاری نێــو ده وڵه تــی 

به ناچاریــش  كاركردنــی  داهاتــی  هه روه هــا   .)I.L.O(

ــااڵنه .  ــت س ــده  ده كرێ ــار دۆالر مه زن ــه ی 32 ملی ــه نزیك ب

ــه و  ــه وه  كــه  %98 ل ــه وه  ده كات ــه و ڕێكخــراوه  جه خــت ل ئ

قوربانییانــه  لــه  بازرگانــی له شفرۆشــی و به كارهێــراون 



232

ئایدیا دیپلۆماتیك

لــه  ژنــان و مندااڵنیــش. ســااڵنه  3 ملیــۆن كــه س بازرگانیــان 

ــن. ــه ش 1.2 منداڵ ــت، له وان ــوه  ده كرێ پێ

ژنــان  بــه   كــردن  بازرگانــی  پێناســه كردنی  و  ناســاندن 

ده چێتــه  چوارچێــوه ی تێگه یشــتنێكی گشــتی بــۆ بازرگانــی 

كــردن بــه  ژنــان، واتــه : »به كارهێنــان و گواســتنه وه  و 

كه ســه كان  ڕاده ســتكردنی  و  به زۆره ملــێ   شــاردنه وه ی 

ــز  ــی هێ ــدن و به كارهێنان ــان ڕفان ــه  ی ــه ی هه ڕه ش بەڕێگ

له گه ڵیــان، یــان فریــودان، یــان ناچاركــردن، یــان بــه  ڕێگه ی 

پێدانــی ســوی ناشــه رعی یــان ســودی به ده ســتهێنانی 

ئــه و  ڕه زامه نــدی  وه رگرتنــی  بــۆ  زیاتــر  ده ســتكه وتی 

ــۆ  ــی ب ــی به كارهێنان ــه  ئامانج ــی ب ــه  و كۆنتڕۆڵكردن كه س

كاری سێكســی یــان بــه  ناچاركردنــی بــه  ئه نجامدانــی 

ــورس«. ــی ق كارێك

دیارترین سیماكانی بازرگانی كردن به  ژنان
ــ بازرگانی كردن به  مه به ستی به كارهێنانی سێكسی.

ــوزاری  ــتی كاری خزمه تگ ــه  مه به س ــردن ب ــی ك ــــ بازرگان

ناومــاڵ.

- هه ندێــك جاریــش كاره كــه ی نزیكــی ده كاتــه وه  لــه  

داوێنپیســی.  و  له شفرۆشــی  كاری  چوارچێــوه ی 

لــه  تاوانبــاره كان  بانــده   تێوه گالنــی  و  قوڵبوونــه وه  
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ــت  ــر ده بێ ــەڕۆژ زیات ــه وه  ڕۆژ ب ــه  ژنان ــردن ب ــی ك  بازرگان

به هــۆی  ســێكس  بــۆ  به كارهێنانیــان  بــه  مه به ســتی 

جــۆره   ئــه و  كــه   خه یاڵــی،  یه كجــار  ده ســتكه وتی 

ــكرا  ــۆی ئاش ــه ش به ه ــت، ئه م ــه  به دیده هێنێ بازرگانیكردن

نه بووینــان و خــۆ شــاردنه وه یان لــه  پشــت كار و بارزگانــی 

ئاپارمتانه كانــی  له نێــو  كــچ  به ده یــان  ســااڵنه   تــره وه . 

ــه ت ڕێكخــراوه   ــا. ته نان ــه  ئۆكرانی ــن ل له شفرۆشــی ون ده ب

خێرخوازییه كانیــش ناتوانــن ده ســتیان پێیانــه وه  بــگات. 

ئه وانــه ش كــه  بــه  زۆرەملــێ ناڕفێرێــن، بــه  به ڵێنــی ژیانــی 

باشــر و گوزه رانــی باشــر فریــو ده درێــن و ڕه وانــه ی 

واڵتانــی تــر ده كرێــن بــۆ كاری له شفرۆشــی. 

لێكه وته كاىن ديارده ى بازرگاين كردن به  ژنان

نييــه   بــه ده ر  بــه  ژنــان  كــردن  بــازرگاين  پرۆســه كاىن 

ته ندروســتى،  لــه  ڕووى  نه رێنییــه كان،  لێكه وتــه   لــه  

ــه و  ــش. ئ ــايكۆلۆژى و ئابووري ــه ىت، س ــته يى، كۆمه اڵي جه س

لێكه وتانــه ش دابــه ش ده كرێــن به ســه ر چــوار جــۆردا: 

-لێكه وته  جه سته يى و ته ندروستیيه كان

-لێكه وته  كۆمه اڵيه تيیه كان. 

-لێكه وته  سايكۆلۆژييه كان.

-لێكه وته  ئابووريیه كان.

ــراوی  ــه ن ڕێكخ ــه الی ــه  ل ــه ش ك ــی هاوب ــی ڕاپۆرتێك به پێ

ڕێكخــراوی  و  ئه وروپــا  لــه   هاریــكاری  و  ئاســایش 
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و  ژنــان  و  منــدااڵن  یارمه تیدانــی  بــۆ  نێوده وڵه تــی 

مــرۆڤ  مافه كانــی  بــۆ  نێوده وڵه تــی  كۆمســیۆنی 

فراوانــی  زانیارییه كــی  چه نــد  كــردووه ،  پێشكه شــیان 

نــرخ خســتۆته ڕوو  كه مریــن  ژنــان  فرۆشــتنی  له ســه ر 

كــه  ده گاتــه  )6000( دۆالر بــۆ ژنێــك و )9500( دۆالریــش 

به پێــی  هــه ر  پاكیــزه .  و  بچــووك  كچێكــی  هــه ر  بــۆ 

بــه  نه تــه وه   ســه ر  ئه یرینــی  تــۆڕی  زانیارییه كانــی 

ــه ره و  ــاون و ب ــار نه م ــچ دی ــوه كان 35000 ژن و ك یه كگرت

ــۆ  ــراون ب ــت ب ــی ناوەڕاس ــی ڕۆژهه اڵت ــه  جیاجیاكان ناوچ

ســه بایا  بوونه تــه   یــان  له شفرۆشــی.  موماره ســه كردنی 

و خزمه تــكار لــه  كۆشــك و ته الره كانــی ده وڵه مه نــد و 

شــازاده كانی واڵتانــی كه نــداو. ئه مــه ش وێنه یه كــی تــر  

ــه  كۆیالیه تییه كــی قێــزه ون پێشــكه ش ده كات كــه  دووره   ل

لــه  هه مــوو عــورف و یاســایه ك لــه  الیــه ن ڕێكخــراوه  

ده رچــوون.   نێوده وڵه تییه كانــه وه  

به پێــی توێژینــه وه  و ئاماره كانــی وه زاره تــی مافــی مرۆڤــی 

ــردن و  ــۆ كۆیله ك ــی ب ــش بازاڕێك ــراوی داع ــراق، ڕێكخ عێ

فرۆشــتنی ژنانــی لــه  شــاری فه لوجــه ی عیــراق كردۆتــه وه  

و ڕۆژانــه  دوای نانخــواردن ئــه و ژنانــه  بــه  نرخــی 500 

تــا 2000 دۆالر فــرۆرشاون.  ڕێكخــراوی داعــش پێشــر 

ــی  ــی 21ی مانگ ــه  ڕێكه وت ــاره  )178( ل ــومێكی به ژم مه ڕس

ذولحیجــه  1435ی كۆچــی ده ركــردووه  و تێیــدا نرخــی 

مه ڕســومه   ئــه و  پێــی  بــه  دیاریكــردووه .  ســه بایه كانی 

بــه و  ئێزیــدی دیاریكــراوه   نرخــی ژنانــی مه ســیحی و 

شــێوه یه : 75000 دینــاری عیراقــی بــۆ ته مه نــی 30 بــۆ 

40، 1000 دینــاری عیراقــی بــۆ ته مه نــی 20 بــۆ 30 ســاڵی. 

ــۆ 20  ــی 10 ب ــۆ ته مه ن ــاری عیراقــی ب 150000 هــه زار دین

ــۆ 50  ــۆ 40 ب ــی ب ــاری عیراق ــه زار دین ــاڵی و 50.000 ه س

ســاڵی 200.000 دیناریــش بــۆ كچانــی 1 ســاڵی تــا 9 ســاڵی. 

نه تــه وه  يه كگرتوه كانيــش  به رنامــه ى  گوێــره ى  بــه  

ده گاتــه   جيهــاىن  تاوانكاریــى  كــۆى  گه شــه كردن،  بــۆ 

1200 مليــار دۆالر لــه  ســاڵێكدا، كــه  ده كاتــه  لــه  15% 

ــه وه كان  ــوو لێكۆلێن ــاىن. هه م ــازرگاىن جيه ــاره ى ب ــه  قه ب ل

ده ريده خــه ن كــه  تــاواىن ڕێكخــراو لــه كاىت ئێســتادا ڕۆڵێــى 

ســه ره ىك ده گێڕێــت لــه  ئابــوورى جيهانــدا دواى ئازادكــردىن 

ســه رمايه داركردىن.  بــه   و  بــازاڕ 
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بازرگانیكردن به  مندااڵن
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ــۆن و  ــدااڵن، بابه تێكــی ك ــه  من ــردن ب ــی ك ــی بازرگان بابه ت

ــه كان  ــارودۆخ و ته كنیك ــه وه ی ب ــه ڵ نوێبوون ــه  و له گ نوێی

ــه   ــه وه ، ك ــۆی نوێده كات ــتانه دا خ ــڕازه  به رجه س ــه و ئام و ئ

ــارنه وه  ــۆ ش ــته به ر ده كات ب ــراوان ده س ــی به رف ڕووبه رێك

بــه   به ڵكــو  گرنگــه ،  پرســه   ئــه م  په رده پۆشــكردنی   و 

چه نــد شــێوه یه كی جۆراوجــۆر خــۆی منایــش ده كات و 

له وانه یــه  ئــه وه ی لێیده رده كه وێــت ڕوویه كــی یاســایی 

كۆیالیه تــی  وه ك  جۆره كانــی  هه مــوو  بــه اڵم  هه بێــت، 

ده شــارێته وه .  ئیســتیغاللكردن  و  ســته ملێكردن  و 

ــاو  ــه ره  الوازی ن ــژی ه ــدااڵن توێ ــه  من ــه وه ی ك ــه ر ئ له ب

نــه دارو  كۆمه ڵــگا  لــه   تایبه تــی  بــه   كۆمه ڵگه كانــن، 

ــی  ــر و ئامانج ــه  نێچی ــه  ده بن ــه  هه میش ــه ژاره كان، بۆی ه

ــوو  ــه  هه م ــردن ب ــی پێوه ك ــته وخۆی بازرگان ــه م و ڕاس یه ك

شــێوازه كانییه وه . بــۆ منوونــه  به كارهێنانــی منــدااڵن بــۆ 

گه وره تریــن  پێشــه نگی  بووه تــه   سێكســی  مه به ســتی 

جۆره كانــی بازرگانــی كــردن لــه  ڕووی قازانجــه وه . 

بــه   جیهــان  ده وڵه تانــی  زۆربــه ی  له گه ڵئــه وه ی 

بــه   كــردن  بازرگانــی  لــه   شــێوه كان  لــه   شــێوه یه ك 

منــدااڵن تێــوه گالون، ئینجــا ئــه و ده وڵه تانــه  بــن، كــه  

ئه وانــه ی  یــان  بــه  منداڵه كانیــان ده كرێــت،  بازرگانــی 

كــه  پێشــوازییان لێده كــه ن و بــۆ مه به ســتی بازرگانــی 

كــه   ئه وانــه ی  یــان  ده هێنــن،  به كارییــان  پێوه كــردن 

ڕۆڵــی نێوه نــدكار ده گێــڕن لــه  پێنــاو ئاســانكاری كــردن بــۆ 

گواســتنه وه یان بــه ره و واڵتانــی تــر، بــه اڵم بــه  گشــتی ئــه م 

پرۆســه یه  بــه  شــێوازێكی نــاڕوون و نائاشــكراو له ژێــر 

ــه   ــه  شــه رعییه ت ب ــت، ك ــاوی جۆراوجــۆردا به ڕێوه ده چێ ن

جموجــۆڵ پێكردنیــان ده دات. بازرگانــی كــردن بــه  منــدااڵن 

مافه كانــی  پێشــیێلكردنی  لــه   بریتییــه   پرۆســه یه كه  

دورخســتنه وه یان  و  به كارهێنانــی  چونكــه   مــرۆڤ، 

كاری  بــۆ  به كارهێنانیــان  مه به ســتی  بــه   ده گرێتــه وه  

سێكســی یــان بــۆ كاری ســۆخره  و هتــد... ســه ره ڕای هــه وڵ 

ــه   ــه ل ــه م دیارده ی ــه وه ی ئ ــۆ به گژداچوون ــالكان ب و ته قه ل
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داهاتی بازرگانیكردن به  منااڵن سااڵنه  چه ندین ملیار دۆالره 

سه رتاســه ری جیهانــدا ، بــه اڵم هێشــتا به رده وامــه  و لــه  

بره ودایــه ، چونكــه  یاســا و ڕێســاكان بێده ســه اڵتن لــه  

ئاســت پاراســتنی منــدااڵن لــه  زۆربــه ی واڵتانــی جیهانــدا. 

پێناسه ی بازرگانی كردن به  مندااڵن 

ــی  ــداڵ به پێــی پرۆتۆكۆل ــه  من ــارده ی بازرگانــی كــردن ب دی

ڕێگرتــن و ســزا دانــان له ســه ر بازرگانــی كــردن بــه  مــرۆڤ، 

كــه  ســاڵی 2000 له الیــه ن كۆمه ڵــه ی گشــتی نه تــه وه  

ــۆ  ــه م شــێوه یه  پێناســه ی ب ــه وه  ده رچــووه  ب یه كگرتووه كان

كــراوه : »بریتییــه  لــه  به كارهێنــان یــان گواســتنه وه ی منــداڵ 

ــتی  ــه  مه به س ــی ب ــوازی كردن ــان پێش ــه وه  ی ــان حه واندن ی

ــان كاری ســۆخره  و خزمــه ت  ئیســتیغاللكردنی سێكســی ی

هه روه هــا  بــه  كۆیله كردنــی«.  یــان  بــه زۆر  پێكردنــی 

كــه   منــداڵ،  مافه كانــی  ڕێككه وتننامــه ی  پرۆتۆكۆلــی 

ــێوه یه   ــه م ش ــووه  ب ــێف ده رچ ــراوی یونس ــه ن ڕێكخ له الی

پێناســه ی ده كات: »هــه ر كارێــك یــان مامه ڵه كردنێــك، 

ــان  ــه ن هــه ر كه ســێكه وه  ی ــداڵ له الی ــه وه  من ــه  هۆی كــه  ب

گروپێــك كه ســه وه  بگوازرێتــه وه  بــۆ كه ســێكی تــر لــه  

ــك  ــه ر جۆرێ ــان ه ــیش ی ــتهێنانی به خش ــه ر به ده س به رامب

ــردن  ــی ك ــه  بازرگان ــاره ، ب ــتكه وتنی پ ــی ده س ــه  جۆره كان ل

ــداڵ داده نرێــت«.  ــه  من ب

ڕێكخــراوی یونســێف پێداگــری له ســه ر ئــه وه  ده كات، كــه  

لــه  جیهانــدا هیــچ واڵتێــك نییــه  به ده ربێــت لــه  بازرگانــی 

كــردن بــه  منــدااڵن. ئاشكراشــی كــردووه ، كــه ســااڵنه   2.2 

ــی  ــی بازرگان ــن و ڕێكخراوه كان ــداڵ ده فرۆرشێ ــۆن من ملی

كــردن بــه  منــدااڵن ســااڵنه  نزیكــه ی 9.5 ملیــار دۆالرییــان 

لــه م بازرگانییــه  ده ســت ده كه وێــت. لــه  ڕاســتیدا بازرگانــی 

ــادده   ــه ك و م ــی چ ــه  دوای بازرگان ــدااڵن ل ــه  من ــردن ب ك

هۆشــبه ره كان له ســه ر ئاســتی جیهــان بــه  ســێیه م پــڕ 

ــه ره كی  ــه رچاوه ی س ــت. س ــی داده نرێ ــن بازرگان قازانجری

زانیارییــه كان بریتییــه  لــه  ئاماره كانــی ڕێكخــراوی كاری 

نێوده وڵه تــی لــه  ســاڵی 2002، كــه ســااڵنه   1.2 ملیــۆن 

ــت.  ــان پێوه ده كرێ ــان بازرگانی ــی جیه ــه  واڵتان ــداڵ ل من

    شێوازه كانی بازرگانی كردن به  
مندااڵن 

1.به كارهێنانی منداڵ بۆ مه به ستی سێكسی 

2.سواڵكردن 

3.ڕیكالمكردن بۆ بابه ته  قه ده غه كراوه كان

4.ده ستی كاری هه رزان 

5.له خۆگرتن )التبنی(

6.به كارهێنانی مندااڵن وه ك پارچه ی یه ده گ

ــه   ــردن ب ــی ك ــۆ بازرگان ــده رن ب ــه ی یارمه تی ــه و فاكته ران ئ

منــدااڵن 

-داكشــانی ئابــووری، كــه  بۆ خــۆی به شــداره  لــه  زیادبوونی 

ته رخانكــراو  بودجــه ی  كه مبوونــه وه ی  و  هــه ژاری 

كۆمه اڵیه تــی،  چاودێــری  خزمه تگوزارییه كانــی  بــۆ 

هه روه هــا كاریــش ده كاتــه  ســه ر كه مبوونــه وه ی ئــه و 

پاره یــه ی، كــه  ده درێــت بــه  داموده زگاكانــی كۆمه ڵــی 

ــۆره  كار  ــه م ج ــده ر ب ــی پێ ــدار و گرنگ ــی په یوه ندی مه ده ن
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و پڕۆژانــه ، ئه گه رچــی كار و پــڕۆژه ی خۆپارێــزی یــان 

ــن.  ــیاندنه وه  ب ش

ــۆكار  ــدن، ه ــی گه یان ــا، خێرای ــه ندنی ته كنۆلۆژی -گه شه س

ــانكاری  ــه  ئاس ــان ل ــردن و ڕۆڵی ــی په یوه ندیك و ئامڕازه كان

كــردن بــۆ پرۆســه ی گواســتنه وه ی منــدااڵن و دابه شــكردن 

و ناردنــی وێنه كانیــان و به كارهێنانیــان لــه  ڕێگــه ی تــۆڕی 

ئینته رنێتــه وه . 

بــه   ئالوده بــوون  و  بێــكاری  ڕێــژه ی  -زیادبوونــی 

به كارهێنانــی مــادده  هۆشــبه ره كان، كــه  ژیانــی مندااڵنــی 

ئــه و خێزانانــه  ڕووبــه ڕووی مه ترســی و ئیســتیغالل كــردن 

ده كاتــه وه .

-الوازی یــان نه بوونــی ئــه و یاســایانه ی، كــه  بازرگانــی 

هه روه هــا  داده نێــت،  تــاوان  بــه   مــرۆڤ  بــه   كــردن 

كه ســانه ی  لــه و  چاوپۆشــین  و  سازشــكردن  هه بوونــی 

هه یــه .  بابه تــه دا  لــه م  ده ســتیان  و  ده ستڕۆیشــتوون 

-بوونــی گه نده ڵــی ئیــداری لــه  پێگــه  و ده زگا گرنگه كانــدا، 

ــن شــوێنی  ــه وه ی ســنوری و چه ندی ــی په ڕین وه ك خاڵه كان

تریش. 

لــه الی  مرۆڤایه تییــه كان  بنه مــا  به هــاو  -شــێوانی 

زۆرینــه ی خه ڵــك، تــا ئــه و ئاســته ی كــه  زۆرێــك لــه  پرســه  

كــردن و ســاخته كاری و  ئیســتیغالل  مرۆییه كانــی وه ك 

ئازاردانــی مرۆڤــه كان و دوورخســتنه وه  بــه  شــێوه یه ك لــه  

ــه وه .  ــۆ ده هێرێت ــاوییان ب ــێوه كان پاس ش

جۆره كانی بازرگانی كردن به  مندااڵن

ئه وانــه ی تاوانــی ڕێكخــراو لــه  جــۆری بازرگانــی كــردن بــه  

ــن  ــه  گشــتی ئه نجــام ده ده ن، چه ندی ــرۆڤ ب ــدااڵن و م من

پێنــاو  لــه   ده كــه ن  په یــڕه و  كــردن  بازرگانــی  جــۆر 

به ده ســتهێنانی پــاره  و چێــژ وه رگرتــن، وه ك: 

-داوێنپیسی به  زۆر. 

-به  كۆیله كردن. 

-كارپێكردنی سۆخره. 

ملمالنــێ  و  شــه ڕ  لــه   منــدااڵن  پێكردنــی  -به شــداری 

 . ا نــد ییه كا ر ا چه كد

-له شفرۆشی مندااڵن. 



239

ژمارە )35-34( نیسانی  2018

برسیكردن هۆكارێكی سه ره كی بازرگانیكردنه  به  مندااڵن

-به  كۆیله كردن له  بری قه رز. 

-هاوسه رگیری كردنی پێشوه خته .

     كاریگه رییه  نه رێنییه كانی بازرگانی كردن 
به  مندااڵن

ــته كانی  ــی ئاس ــی و دابه زین ــادی كۆمه اڵیه ت ــی بونی داڕمان

ــه .  ــایكۆلۆژی كۆمه ڵگ ــتی و س ته ندروس

هه ڵوه شــانه وه ی خێــزان و شــێوانی كه ســایه تی منــداڵ 

مه ترســیدارو  منداڵێكــی  ئــه وه ش  بونیادنانــی،  له پێــش 

تاوانــكار به رهــه م دێنێــت. 

باڵوبوونــه وه ی گه نده ڵــی و تێكچوونــی ئادابــی گشــتی 

هه نارده كاره كانــدا.  ده وڵه تــه   له نــاو 

بێبه شــبوون لــه  هێــزی مرۆیــی و ســه رچاوه كانی بونیــادی 

ــه ی سیاســی  ــۆ دامه زراندنــی كای كۆمه اڵیه تــی پێویســت ب

ــی  ــه  قوربان ــان ده بن ــه ی منداڵه كانی ــه و واڵتان ــووری ئ و ئاب

بازرگانــی كردنــی لــه م جــۆره، كــه  گرنگریــن ســه رمایه یان 

ڵه  .  مندا

شــێوه یه كی  بــه   ڕێكخــراو  تاوانــی  كردنــی  پشــتیوانی 

به گژداچوونــه وه ی.  له جیاتــی  ناڕاســته وخۆ 

گشــتی  به ره نگاربوونــه وه ی  به هــای  له ده ســتچوونی 

ــی  ــه  دوای زانین ــی ل ــه  تایبه ت ــكاری، ب ــه ر تاوان ــه  هه مب ل

ــه ی  ــه  ڕێگ ــاره كان ل ــه  تاوانب ــه ی ك ــه و ئامانجان ــتی ئ ڕاس

ده ده ن،  بــۆ  هه وڵــی  مندااڵنــه وه   كردنــی  به قوربانــی 

پولــه .  پــاره و  زۆر  بڕێكــی  به ده ســتهێنانی  ئه ویــش 

كــه   پێیــه ی،  بــه و  گه شــه پێدان  پرۆســه ی  له باربردنــی 

منــدااڵن ســه رمایه و پاڵپشــتی كۆمه ڵگــه  و واڵتــن و لــەدوای 

ــه وه .  ــی ده كه ن ــن و ئاوه دان ــی ده نێ ــان بونیات گه وره بوونی

جیهانــدا  لــه   ســااڵنه   كــه   مندااڵنــه ی،  ئــه و  ژمــاره ی 

ڕووبــه ڕووی ئیســتیغاللكردنی سێكســی ده بنــه وه  ده گاتــه  

نزیكــه ی 5 ملیــۆن منــداڵ. یانــزه  ده وڵه تــی كیشــوه ری 

ئاشــكرا  بــه   كــه   دێــت،  تایــوان  له پێشــیانه وه   ئاســیا 

بــه   بــاڵوه ،  تێــدا  مندااڵنیــان  له شفرۆشــی  دیــارده ی 

گه شــتوگوزاریدا.  گه شــه كردنی  وه رزی  لــه   تایبه تــی 

ســااڵنه   ئه مه ریــكاش  یه كگرتووه كانــی  ویالیه تــه   لــه  

ده بنــه وه .  له شفرۆشــی  ڕووبــه ڕووی  منــداڵ   300000

ئاسایشــی  و  هاریــكاری  ڕێكخــراوی  داتاكانــی  به پێــی 

خۆرهه اڵتــی  لــه   منــداڵ   200000 ســااڵنه   ئه وروپــا 
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ئه وه   له سه ر  پێداگری  یونسێف  ڕێكخراوی 
نییه   واڵتێك  هیچ  جیهاندا  له   كه   ــات،  ده ك
مندااڵن.  به   كــردن  بازرگانی  له   به ده ربێت 
ملیۆن   2.2 سااڵنه    كه  ــردووه ،  ك ئاشكراشی 
بازرگانی  منداڵ ده فرۆشرێن و ڕێكخراوه كانی 
ملیار   9.5 نزیكه ی  سااڵنه   مندااڵن  به   كردن 

دۆالرییان له م بازرگانییه  ده ست ده كه وێت

ئه وروپــاوه  ده گوێزرێنــه وه  بــۆ خۆرئــاوای ئه وروپــا بــه  

ئیتالیــاش  لــه   سێكســی.  ئیســتیغاللكردنی  مه به ســتی 

یــۆرۆ.   4000 ته نهــا  ده گاتــه   نــاكام  كچانــی  نرخــی 

جۆرێكــی تــری بازرگانــی كــردن بــه  منــدااڵن بریتییــه  

لــه  بــه  كۆیله كردنیــان له نــاو ماڵه كانــدا لــه  به رامبــه ر 

لــه و  نێوده وڵه تــی  كاری  ڕێكخــراوی  پێدانــی خــواردن. 

لــه   ته مه نیــان  منــداڵ  ملیــۆن   246 كــه   بڕوایه دایــه  

ــه كان و  ــتوكاڵ، كان ــه  كاری كش ــاڵدایه  ل ــا 17 س ــوان 5 ت نێ

پیشــه ی جۆراوجــۆردا كارییــان پێده كرێــت، بــه  شــێوه یه ك 

كارییــان  كاتژمێــر   )19( ڕۆژێكــدا  لــه   هه ندێكیــان 

پێده كــه ن.

ســااڵنه  زیاتــر لــه  50000 منداڵــی باڵــق، كــه  لــه  بواره كانــی 

هۆتێله كانــدا  و  له شفرۆشــی  و  مــااڵن  خزمه تگــوزاری 

یه كگرتوه كانــی  ویالیه تــه   ڕووده كه نــه   كارده كــه ن 

هــه ردوو  ڕووده كه نــه   تایبه تیــش  بــه   ئه مه ریــكا، 

ئیرسائیلیــش  لــه   كالیفۆرنیــا.  و  نیویــۆرك  ویالیه تــی 

بازرگانــی كــردن بــه  منــدااڵن و ژنــان زۆر زیــادی كــردووه  

ــكاری  ــارده ی تاوان ــن دی ــن و باڵوتری ــه  به رچاوتری و بووه ت

ــی  ــك 10000 كچ ــه  جۆرێ ــل، ب ــه ی ئیرسائی ــاو كۆمه ڵگ له ن

ــل  ــه  ئیرسائی ــراون ل ــار ك ــیا ناچ ــتووی ڕوس ــازه  پێگه یش ت

ــازه  ــی ت ــا 10000 كچ ــه ن، هه روه ه ــی بك كاری له شفرۆش

 پێگه یشــتووی رسیالنكــی، كــه  ته مه نیــان له نێــوان 6 تــا 

14 ســاڵدایه  ناچــار كــراون لــه و واڵتــه دا كاری له شفرۆشــی 

بكــه ن. لــه  ڕاســتیدا ئیرسائیــل له ســه ر ئاســتی جیهــان پله ی 

ســێیه می گرتــووه  لــه ڕووی  قه بــاره ی بازرگانــی كردنــی بــه  

مــرۆڤ، زۆرێكیــش لــه  قوربانییــه كان ڕووبــه ڕووی لێــدان، 

ــه وه . ــتدرێژی ده بن ــژی و ده س ــردن، توندوتی ــی ك زیندان

ســنوره   ڕێگــه ی  لــه   جیهــان  ئاســتی  له ســه ر  ســااڵنه  

بــه   پێوەده كرێــت  بازرگانیــان  نێوده وڵه تییه كانــه وه  

نزیكــه ی 800000 تــا 900000 كــه س مه زه نــده  ده كرێــت. 

قوربانییانــه   لــه و  كــه س  تــا 20000  هه روه هــا 18000 

له نــاو ئه مه ریــكا بازرگانیــان پێوه ده كرێــت. حكومه تــی 

ئه مه ریكــی بــڕی 100 ملیــۆن دۆالری ته رخــان كــردووه  

بــۆ به ره نگاربوونــه وه ی ئــه م دیــارده  نامرۆڤانه یــه  له ســه ر 

ئاســتی جیهــان  له ســه ر  ســااڵنه   نێوده وڵه تــی.  ئاســتی 

بازرگانیــان  نێوده وڵه تییه كانــه وه   ســنوره   ڕێگــه ی  لــه  

پێوەده كرێــت بــه  نزیكــه ی 800000 تــا 900000 كــه س 

 20000 تــا   18000 هه روه هــا  ده كرێــت،  مه زه نــده  

بازرگانیــان  ئه مه ریــكا  له نــاو  قوربانییانــه   لــه و  كــه س 

ــۆن  ــڕی 100 ملی ــی ب ــی ئه مه ریك ــت. حكومه ت پێوه ده كرێ

دۆالری ته رخــان كــردووه  بــۆ به ره نگاربوونــه وه ی ئــه م 

نێوده وڵه تــی. ئاســتی  له ســه ر  نامرۆڤانه یــه   دیــارده  

ته نهــا  لــه  به رازیــل له نێــوان 500000 تــا دوو ملیــۆن 

منداڵــی خــوار ته مــه ن 16 ســاڵ بوونیــان هه یــه ، كــه  

لــه   هه روه هــا  ده ژیــن،  له شفرۆشــی  كاری  له گــه ڵ 

نزیكــه ی  ئه رجه نتیــن  خۆرهه اڵتــی  باكــوری  ناوچــه ی 

ســاڵه    16 خــوار  لــه   ته مه نییــان  كــه   منــداڵ،   50000

 15000 ڕێــژه ی  النیكــه م  كارده كــه ن،  له شــفرۆش  وه ك 

ویالیه تــه   له نــاو  مه كســیكی  بچووكــی  كچانــی   لــه  

كاری  بــۆ  كۆیلــه   وه ك  ئه مه ریــكا  یه كگرتوه كانــی 

به كارده هێرێــن.    سێكســی 
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بەکارهێنانــی مــادده  هۆشــبەرەکان تەمەنــی بــە درێژایــی 

تەمەنــی مرۆڤایەتییــە و هێشــتا هیــچ کەســێک نەیتوانیــوە 

بــەاڵم  دیاریبــکات،  دۆزینــەوەی  مێــژووی  وردی  بــە 

ــە ســەرجەم  ئــەوەی ڕوونــە ئەوەیــە کــە ئــەم دیاردەیــە ل

بــووە.  ئاشــکرا  زیانەکانــی  و  بوونــی هەبــووە  واڵتــان 

مــرۆڤ لــە ســەرەتاوە وەك ئازارشــكێن ســودی لــە مــاددە 

ــە  ــینانەی ل ــەو نووس ــی ئ ــووە. بەپێ ــبەرەكان وەرگرت هۆش

شارســتانێتی دێرینــی ســۆمەری جێــاوە دەریدەخــات 

ــە  ــوون ك ــە ب ــەو نەتەوان ــن ئ ــۆمەرییەكان كۆنری ــە س ك

نــەك تەنهــا ســودیان لــە تریــاك وەرگرتــووە، بەڵكــو نــاوی 

ــاوە  ــەو ن ــا ئێســتاش ئ ــاوە و ت ــای شــیفابەخش(یان لێن )گی

بەربــاڵوە. ســاڵی 3400 پ.ز لــە باشــوری وادی ئەلڕافدیــن 

ــە  ــخاش ل ــی خەش ــەری چاندن ــراوە. هون ــخاش چێ خەش

ــۆ  ــر ب ــۆ ئاشــورییەكان جێــاوە و دوات ســۆمەرییەكانەوە ب

بابلییــەكان و لەوانیشــەوە بــۆ میرسییــەكان. پزیشــكە 

ئاشــورییەكان ســەدان ســاڵ پێــش زاییــن پەیان بــە دەرمانی 

ــە  ــەكان دەریدەخــەن ك ــردووە. نووســینە مێژویی ــاك ب تری

تریــاك لەســەرجەم قۆناغــە مێژووییەكانــی بابــل و میــرس و 

ــووە. ــان و ڕۆم بەكارهات یۆن

ــۆن  ــن و چ ــەم دێ ــوێ بەره ــە ک ــبەرەکان ل ــاددە هۆش م

ترانزێــت دەکرێــن؟

ــە  ــەکان ل ــەت و ڕێکخــراوە نێودەوڵەتیی ــە ئێســتادا دەوڵ ل

هەمــوو کات زیاتــر هەوڵــدەدەن ڕێگــە لــە بەرهەمهێنــان 

ــە  ــەاڵم ب ــرن، ب ــبەرەکانەوە بگ ــە مادده هۆش ــی ب و بازرگان

نزیکەیــی هیــچ ســەرکەوتنێکیان بەدەســت نەهێنــاوە. 

پێدەچێــت بەرهەمهێنەرانــی ئــەم مادده یــە بــەردەوام 

هەنگاوێــک لــە پێــش دەوڵەتەکانــەوە بــن و ڕێگــەی نــوێ 

بــۆ دابەشــکردنی بەرهەمەکانیــان لــە جیهانــدا دەدۆزنەوە.

بەرهەمهێنانــی تریــاک ڕووی لــە زیادبوونــە و بــازاڕی 

کۆکاییــن گەرمــە. ســاڵی 2016 بەرهەمهێنانــی تریــاک 

بــە بــەراورد بــە ســاڵی پێشــر یــەک لەســەر ســێ زیــادی 

کــردووە و ئەمــەش هۆکارەکــەی بــۆ چاندنــی زیاتــری 

خەشــخاش لــە ئەفغانســتان دەگەڕێتــەوە. لــە ئێســتادا 

ــا،  ــا، کۆڵۆمبی ــا، بۆرم ــز، بۆلیڤی ــاس، بلی ئەفغانســتان، باهام

کۆســتاریکا کۆمــاری دومینیکــن، ئیکــوادۆر، ســلڤادۆر، 

الئــۆس،  جامایــکا،  هنــدۆراس،  هایتــی،  گواتیــاال، 

مەکســیک، نیکاراگــوای، پاکســتان، پانامــا، پیــرۆ، ڤەنزوێــال 

ترانزێتــی  یــان  بەرهەمهێنــەر  واڵتانــی  گرنگریــن  لــە 

مادده هۆشــبەرەکانن. 

لــە  زیاتــر   2015 ســاڵی   )UNODC( ڕاپۆرتــی بەپێــی 

ــی  ــتان خەشخاش ــە ئەڤغانس ــار زەوی ل ــەزار هێکت 201 ه
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ــا 5%  ــاڵی 2014، تەنی ــە س ــەراورد ب ــە ب ــە ب ــراوە، ک لێچێ

کەمــی کردبــوو. ســراتیژی کۆنتڕۆڵــی نێودەوڵەتــی مــاددە 

هۆشــبەرەکانی ئەمەریــکا ســاڵی 2016 نیشــانیدەدات کــە 

گرووپــە نەیــارەکان لــە ئەفغانســتان بــە بــاج خستنەســەر 

ــتیاندایە  ــر دەس ــەی لەژێ ــەو ناوچان ــبەرەکان ل مادده هۆش

بەرهەمهێنانــی  ڕێــژەی  کۆدەکەنــەوە.  زۆر  داهاتێکــی 

ــا 90%  ــە وات ــەی 6400 تەن ــتان نزیک ــە ئەڤغانس ــاک ل تری

بەرهەمهێنانــی جیهانــی و تــەن هێرۆییــن بەرهەمهاتــووە. 

میامنــار، دووەم بەرهەمهێنــەری گــەورەی تریاکــی جیهانــە. 

بەپێــی خەماڵندنــەکان پێدەچێــت لــە ســااڵنی داهاتــوودا 

ئــەم مادده یــە لــە میامنــار زیاتــر بێــت، چونکــە خواســتی 

ــکارەکان  ــراوە تاوان ــە و ڕێکخ ــن هەی ــەر هێرۆیی زۆر لەس

ــرن. میامنــار، دووەم  ــە وەردەگ ــەو بازرگانیی ســوودی زۆر ل

بەپێــی  جیهانــە.  تریاکــی  گــەورەی  بەرهەمهێنــەری 

ــەم  ــوودا ئ ــااڵنی داهات ــە س ــت ل ــەکان پێدەچێ خەماڵندن

مادده یــە لــە میامنــار زیاتــر بێــت، چونکــە خواســتی 

ــکارەکان  ــراوە تاوان ــە و ڕێکخ ــن هەی ــەر هێرۆیی زۆر لەس

ــرن.  ــە وەردەگ ــەو بازرگانیی ــوودی زۆر ل س

سەردەمی نوێی بازرگانی ماددە 
هۆشبەرەکانەوە )فرۆشتنی ئۆنالین(

ــەی  ــەو هەل ــی )دارک نێــت Dark net( ئ ــۆڕی ئینتەرنێت ت

ــە  ــێوەیەک ک ــە بەش ــەکان ک ــەردەم بازرگان ــتووەتە ب خس

نانارسێنــەوە بازرگانــی بــە مــادده  هۆشــبەرەکانەوە بکــەن 

ــارە  ــن(ەوە پ ــی )بیــت کۆی ــە ڕێگــەی دراوی ئەلیکرۆن و ل

بــدەن. هەرچەنــدە بازرگانــی بــە مــادده  هۆشــبەرەکانەوە 

لــە دارک نێتــدا الواز بــووە، بــەاڵم لــە ســاڵی 2013 تــا 

ــردووە. ــادی ک ــااڵنە %50 زی 2016 س

هەرچەنــدە بــازاڕە ئۆنالینەکان هێشــتا پشــکێکی بچووکیان 

لــە فرۆشــتنی نایاســایی مادده هۆشــبەرەکاندا هەیــە، بــەاڵم 

ئــەم بازاڕانــە بەخێرایــی گەشــە دەکــەن و لەگــەڵ خۆیــان 

ــۆڕن.  ــبەرەکانەوە دەگ ــادده  هۆش ــە م ــە ب ــێوازی مامەڵ ش

فرۆشــیاران لەســەر نــرخ و کوالێتــی لــە کێبڕکێــدان و 

هەوڵــدەدەن براندەکانــی خۆیــان ناوبانــگ پەیــدا بــکات. 

قەبــارەی ئاڵوگــۆڕی ئابــووری بــازاڕە ئۆنالینەکانــی مــادده  

هۆشــبەرەکان لــە نزیکــەی 15 ملیــۆن دۆالرەوە ســاڵی 

2012 گەیشــتووەتە 150  تــا 180 ملیــۆن دۆالر لــە ســاڵی 

)بازرگانــی  نــاوی  بــە  توێژینەوەیــەک  بەپێــی  2015دا. 

ــەم  ــکا ل ــکی ئەمەری ــبەرەکان( پش ــادده  هۆش ــی م جیهان
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بــازاڕە لــە %8ی ســاڵی 2014وە بــۆ %15 لــە ســاڵی 2016 

ــەوە.  بەرزبووەت

لــە کاتــی شــەڕی ســاردا ده زگای CIA بــۆ دابینکردنــی 

تێچــووی کارە نهێنییەکانــی و پشــتیوانی لــە جیهادییــە 

ســۆڤێتی  یەکێتــی  ڕووبەڕووبوونــەوەی  و  ئەفغانــەکان 

ــە ئەفغانســتان.  ــی خەشــخاش ل ــە چاندن ــرەوی ب جــاران ب

ئاژانســی CIA داهاتــی مــادده  هۆشــبەرەکانی لــە ڕێگــەی 

دامــەزراوە بانکییەکانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و کۆمپانیا 

نەنارساوەکانییــەوە بــۆ پــارەی نهێنــی گــۆڕی و بەمشــێوەیە 

ــرد.   ــۆڤێتییەکانی دابینک ــی س ــە دژە یەکێت ــووی گروپ تێچ

)سه رده ســته ی   MI6 بەریتانیــا  هەواڵگــری  دەزگای 

هۆشــبەرەکان( مــاددە  بازرگانــی 

لــە   2006/5/26 ڕێکەوتــی  کــە  دانپێدانانێکــدا  لــە 

)جەیمــز  باڵوکراوەتــەوە،   )thetruthseeker( ماڵپــەڕی 

 MI6 کارمەنــدی پێشــووی )James Casbolt کاســبۆلت

ــەم  ــە خــۆی ل ــی، ک دەزگای هەواڵگــری ســەربازی بەریتان

ــە  ــەو بارزگانیی ــاگاداری بەشــێکی ئ ــووە و ئ ــەدا ب بازرگانیی

بــووە دان بــەو بازرگانییــەدا دەنێــت. کاســبۆلت نــەک 

لەبــارەی بەشــداری دەزگای هەواڵگــری ســەربازی بەریتانیا 

و ئەمەریــکا لــە بازرگانــی بــە مــادده  هۆشــبەرەکانەوە 

بنکــەی  کۆمەڵێــک  لــە  باســی  بەڵکــو  دەدوێــت، 

نهێنــی کــردووە و لــە کتێبێکــدا بــە نــاوی )ســیخوڕی 

زیندەبەچاڵکــراو( باڵویکردووەتــەوە. لــەم بازرگانییــەی 

ــە  ــا ل ــری بەریتانی ــبەرەکاندا دەزگای هەواڵگ ــادده  هۆش م

هەمــوان بااڵدەســترە، CIA مــادده ی هۆشــبەر دەباتــە 

ئەمەریــکاوە و MI6یــش دەیباتــە نــاو بەریتانیــاوە.« 

ئامانجی سیاسی، ئابووری و 
كۆمەاڵیەتییەكانی مافیای مادده  

هۆشبەرەكان
جیهانــی  مافیــای  ئامانجەكانــی  لــە  یەكێــك 

بەرهەمهێنــدا،  واڵتانــی  لــە  مادده هۆشــبەرەكان 

كۆنتڕۆڵكردنــی حكومــەت و سیاســەتیانە. تــا ئــەو كاتــەی 

مافیــای ماددەهۆشــبەرەكان ڕەخنــە نەكەنــە نــاو دەزگا 

ــك  ــن واڵتێ ــانی ناتوان ــە ئاس ــەوە ب ــییەکانی حكومەت سیاس

بــۆ ناوەنــدی بەرهەمهێنانــی مادده هۆشــبەرەكان بگــۆڕن. 

ئــەوەی لــە ئەفغانســتان دەبیرێــت هەوڵــی مافیاكانــە بــۆ 

ناســەقامگیری لــەو واڵتــەدا، چونكــە الوازكردنــی حكومەت 

زەمینــە بــۆ بازرگانانی مادده هۆشــبەرەكان دەڕەخســێنێت. 

تــا ئابــووری واڵت بــە مــاددە هۆشــبەرەكانەوە گرێدراوبێت 

لــە بەرژەوەنــدی مافیاكانــە، چونكــە ئــەو واڵتــە لــەڕووی 

ژێرخــان و بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵییەوە هیــچ كاتێــك 

ــتیەكانی  ــگات و پێویس ــەواو  ب ــەی ت ــە گەش ــت ب ناتوانێ

ــەوە. ــڕ بكات ــۆ پ ناوخ

مــادده ی  کــەس  ملیــۆن   250 نزیکــەی   2015 ســاڵی 

هۆشــبەریان بەکارهێنــاوە، لــەم ژمارەیــە بــە نزیکەیــی 

181 ملیــۆن ئالــوودە بــوو بەحەشــیش  و 15 تــا 20 ملیــۆن 

ئالــودە بــوو بــە كۆكاییــن، 15 تــا 21 ملیــۆن ئالــوودە بــوو 

ــبەرەكانیر. ــاددە هۆش ــن و م ــە هێرۆیی ب
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ــی  ــی كۆتای ــاوەی چارەك ــە م ــەك ل ــتنی چ ــن و فرۆش كڕی

ــكاری  ــتی گۆڕان ــێوەیەكی گش ــە ش ــردوودا ب ــەدەی راب س

گــەورەی بەســەردا هاتــووە، بــە درێژایــی ســەدەی بیســت 

تــا كۆتایــی جەنگــی ســارد، سیســتمی خۆپڕچەككــردن 

هاوشــێوەكانی،  و  چــەك  دروســتكردنی  پیشەســازی  و 

بەشــێكی زۆری بــازاڕی ناوخۆیــی واڵتانیــان داگیركردبــوو، 

ئەگەرچــی كۆمپانیــاكان نیشــتانی بــوون و موڵكــی چەنــد 

واڵتێــك بــوون، بــەاڵم لەبنەڕەتــدا ئــەو كارگانە ناڕاســتەوخۆ 

ــۆ(  ــی - نات ــوری ئەتڵەس ــی باك ــە )هاوپەیان ــەر ب ــان س ی

ــوون. ــی وارشــۆ( ب ــە )هاوپەیانێت ــوون یاخــود ســەر ب ب

فرۆشــتنی  و  بەرهەمهێنــان  بــە  تایبــەت  كۆمپانیاكانــی 

ــی  ــە شــێوەیەكی ســەرەكی پێداویســتی حكومەت چــەك، ب

ــەی  ــە لەســەر زەوییەك ــرد، ك ــن دەك ــان دابی ــەو واڵتانەی ئ

ــەی  ــە زۆرین ــوون و بەشــێوەیەكی گشــتی و ل ــر دەب جێگی

حاڵەتەكانیشــدا موڵكــی دەوڵــەت بــوون، زۆر جاریــش 

ــتنەوە  ــراو دەیبەس ــراو و ئۆرگانیزەك ــی رێكخ پەیوەندییەك

ئــەو  هەڵبــەت  دەوڵەتــەوە،   چەكدارەكانــی  بەهێــزە 

ــووە  ــا ب ــراتیژییەش تەب ــتنە س ــەوە بەس ــەی پێك بەڵگەنام

لەگــەڵ پــرۆژە ســەربازی و نێودەوڵەتــی و نەتەوەییەكانــی 

دەوڵەتەكــە.

كەســەردەمی   )1989 بــۆ   1947( ســااڵنی  نێــوان  لــە 

ــوان  ــردن، لەنێ ــبڕكێی خۆپڕچەكك ــاردبوو، پێش ــی س جەنگ

واڵتانــدا بەشــێوەیەكی هێنــدە بەرچــاو زیادیكــرد، كــە 

داتــاو  هەندێــك  بەپێــی  نەبــووە،  منونــەی  لەپێشــردا 

ــی –  ــەوەی ئاشــتی نێودەوڵەت ــگای توێژین ــاری )پەیان ئام

ــێكی  ــدا بەش ــی جیهان ــی دووەم ــەدوای جەنگ ــیربی(  ل س

خزمەتگــوزاری  بــۆ  واڵتــان  ئابــووری  داهاتــی  زۆری 

ــر  ــدران و زۆر زیات ــەكار دەهێن ــەربازییەكان ب ــە س ئامانج

بــوو لــەو بــڕەی كەپێشــووتر لــەو بــوارەدا بــەكار هێنــدراوە 

یاخــود بــۆ ئــەو بــوارە تەرخــان كــراوە، هەروەهــا قەبــارەی 

چــەك و پێداویســتی ســەربازی و جبەخانــە لەســەر ئاســتی 

ــردوودا )دە  ــە ســااڵنی هەشــتاكانی ســەدەی راب جیهــان، ل

هێنــدە(ی قەبــارەی پێــش خــۆی  بــووە، ئامارەكانیــش 

بــاس لــەوە دەكــەن لــە ســااڵنی حەفتاكانــی ســەدەی 

رابــردوودا، هەنــاردەی چــەك لەالیــەن ئــەو واڵتانــەوە كــە 

خاوەنــی پیشەســازییەكی بەهێــزو پێشــكەوتووبون لــە 

ــە  ــەر ب ــی بەكارب ــۆ واڵتان ــدا، ب ــورای دروســتكردنی چەك ب

ــوو. ــادی كردب ــاو زی ــێوەیەكی بەرچ ش

ــە رێگــەی  ــر ل ــدا زیات ــوان واڵتان گواســتنەوەی چــەك لەنێ

ــراتیژی  ــەوە س ــەن كۆمپانیاكان ــا  لەالی ــوو، وات ــاوە ب دەری

هاوشــێوەی  بەكاردەهێنــدرا  دەریایــی  گواســتنەوەی 

ســەردەمی جەنگــی ســارد،  یاخــود ئاراســتەی كۆمپانیاكانی 

)پەیانــگای  دەكــرا،  وارشــۆ(  یــان  )ناتــۆ  لــە  نزیــك 

توێژینــەوەی ئاشــتی نێودەوڵەتــی – ســیربی( ئامــاژەی 

بەوەكــردووە كەپەرەســەندنی ملمالنــێ و ناكۆكییــەكان 

ســەربازی  هاوســەنگی  دروســتكردنی  پێنــاو  لــە 

ــی و هەرێمــی(دا لەســەردەمی ســااڵنی جەنگــی  )ناوخۆی

ــە  ــۆ واڵت ــی ب ــتنی چەك ــاردەو فرۆش ــازاڕی هەن ــارددا، ب س

پێشــكەوتووەكانی بــواری بەرهەمهێنانــی چــەك گەرمكــرد، 

پشــتیوانیكردنی  فرۆشــیارەكانیش  ســەرەكی  پارێــزەری 

كەمكردنــەوەی  و  ناوخۆیــی  بەرهەمهێنانــی  پالنــی 

دروســتكردنی  بــۆ  بــوو  حكومەتــەكان  خەرجییەكانــی 

لەبەرهەمهێنانــی چەكــدا. یەكێتــی(   و  )هاوجــۆری 

هاوپەیانێتییەكانــی ســەردەمی جەنگــی ســارد، كەشــێكی 

ــەش  ــرۆژەی هاوب ــی پ ــۆ ئەنجامدان ــان رەخســاند ب لەباریی

ده وڵه تانــدا،  لەنێــوان  چــەك  دروســتكردنی  لەبــواری 

بەریتانیــاو فەرەنســا لــە ســااڵنی حەفتەكانــی ســەدەی 

ــرۆژەی »جاجــوار ســرایك«یان  بیســتەمدا، بەهاوبەشــی پ

ــا(ش لەســااڵنی  ــاو ئیتاڵی ــاو ئەڵانی ــرد، )بەریتانی جێبەجێك

هەشــتاكانی ســەدەی بیســتەمدا بەشــداربوون لــە پــرۆژەی 

)تۆرنــادۆ(دا كــە تایبەتبــوو بــە بەرهەمهێنانــی چەكــی 

ــە. ــورس و فڕۆك ق

ــی  ــتییەكانی ئاسایش ــییەكان و پێداویس ــە سیاس پەیوەندیی

نەتەوەیــی و نهێنییەكانــی دەوڵــەت و كێشــە زانســتییەكان،  

بــە درێژایــی چەندیــن دەیــە، كاریگــەری نەرێنییان لەســەر 

چەندیــن پــرۆژەی ســراتیژی دروســتكردووەو هەندێــك 
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راگرتــووە،  ســەرەتاییەكاندا  قۆناغــە  لــە  پرۆژەشــیان 

بــۆ منوونــە لــە ســاڵی 1985دا دەســتكرا بــە پــرۆژەی 

 ،)typhoon( بەرهەمهێنانــی فڕۆكەی شــەڕكەری ئەوروپــی

بــەاڵم تــا ســەرەتاكانی ســەدەی بیســت و یــەك ئــەو 

فڕۆكــە شــەڕكەرە نەخرایــە بــواری خزمەتــی ســەربازییەوە، 

لەســەر  ســەریهەڵدا  زۆریــش  ناكۆكییەكــی  هەروەهــا 

رێگرییەكانــی ئەمریــكا بــۆ گواســتنەوەی نهێنییەكانــی 

فڕۆكــەی  بەرهەمهێنانــی  لەســەر  بەزانیــاری  تایبــەت 

ــووە  ــا، كەب ــی بەریتانی شــەڕكەری جــۆری )jes( بەحكومەت

ــەوت. ــەواوی لەكارك ــە ت ــەو ب ــی پرۆژەك ــۆی راگرتن ه

ــی  ــی هاتن ــۆڤیەت و كۆتای ــی س ــی یەكێت ــۆی داڕمان بەه

لەكۆتاییەكانــی  ســاردەوە  جەنگــی  گرژییەكانــی 

ــازاڕی  ــەر ب ــەورە بەس ــكاری گ ــتەمدا، گۆڕان ــەدەی بیس س

ــات لەسەرانســەری  ــدا ه ــتنی چەك ــان و فرۆش بەرهەمهێن

جیهانــدا، خواســت لەســەر كڕینــی پێداویســتی ســەربازی 

ــەوە  ــاو كەمبوون ــێوەیەكی بەرچ ــەك بەش ــی چ و جۆرەكان

ــارەو ئاســتی پێشــوو( ــەك لەســەر ســێی قەب ــژەی )ی بەرێ

ی، ئــەم كەمبوونەوەیــەش كڕیــن و فرۆشــتنی چــەك و 

جبەخانەكانــی ئەمریــكاو روســیاو خۆرئــاوای ئەوروپــاو 

یەكێتــی ســۆڤیەتی لــێ بەدەرنەبــوو.

توێژینــەوەی  بــۆ  ســتۆكهۆڵم  )پەیانــگای  ئامارەكانــی 

روون  ئاشــكراو  وێنەیەكــی  ســیربی(  جیهانــی-  ئاشــتی 

ــی چەكــی كالســیكی  ــە روو لەســەر راســتی بازرگان دەخات

بنەڕەتــی، هــەروەك رێگــەش بــە بەراوردكارییــەك دەدات 

بازرگانییــەدا  جــۆرە  ئــەو  ئامارەكانــی  داتــاو  لەنێــوان 

ــتی،  ــێوەیەكی گش ــدا بەش ــری چەك ــی ت ــەڵ جۆرەكان لەگ

لەحاڵەتێكــدا كەئــەو پێوەرانــەی )پەیانگای ســتۆكهۆڵم بۆ 

توێژینــەوەی ئاشــتی جیهانــی- ســیربی( بــەكاری هێنــاون، 

ــی  ــارەی بازرگان ــۆ بەهــاو قەب ــد ئاماژەیەكــن ب ــا چەن تەنه

چــەك لەچوارچێــوەی جیهانــداو باســی لــە بەهــای دارایــی 

ــردووە. ــە نەك ــۆرە بازرگانیی ــەو ج ــتەقینەی ئ راس

كۆتاییهاتنــی جەنگــی ســاردو داڕمانــی یەكێتــی ســۆڤیەت 

كاریگــەری نەرێنــی لەســەر بازرگانیكــردن بەچەكــەوە 

ــتۆكهۆڵم  ــگای س ــدا، )پەیان ــەم چوارچێوەیەش ــوو، ل هەب

ــەوە  ــی- ســیربی( باســی ل ــەوەی ئاشــتی جیهان ــۆ توێژین ب

كــردووە كــە بەهــای بازرگانــی جیهانــی چەكــی كالســیكی 

وەك )فڕۆكــە، تانــك و جۆرەكانــی تــری چەكــی كۆمەڵكــوژ( 

لــە ســاڵی )2000(دا )18278( ملیــۆن دۆالری تێپەڕانــدووە 
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بەرامبــەر بــە )22347( ملیــۆن دۆالر بــۆ ســاڵی )1995( و 

)39049( ملیــۆن دۆالر لەســاڵی 1987 و نرخەكانــی ســاڵی 

ــا. ــە بنەم )1990(ش كراونەت

پیشەســازی  و  بەرهەمهێنــان  بــواری  كۆمیانیاكانــی   

و  یەكگرتــن  بــۆ  ناچاربــوون  چــەك،  دروســتكردنی 

لــە  تێبپەڕێنــن،  نێودەوڵەتییــەكان  ســنورە  تێكەڵبــوون 

ــن  ــردوودا، چەندی ــەدەی ڕاب ــتاكانی س ــاكان و هەش حەفت

كۆمپانیــای نێودەوڵەتــی فــرە رەگــەز دروســتبوون، بــۆ 

منونــە )بانافیــا BANAVIA( كــە تایبەمتەندبــوو لــە بــواری 

 ،)TORNADO ــادۆ پیشەســازی فڕۆكــەی شــەڕكەو )تۆڕن

هەروەهــا كۆمپانیــای )ســنیكا SNECMA( كــە تایبــەت 

هەروەهــا  جەنگــی.  فڕۆكــەی  بەدیزاینكردنــی  بــوو 

لەســااڵنی رابردووشــدا چەندیــن كۆمپانیــای فرەڕەگــەزی تر 

تێكەڵكــران و )كۆمپانیــای ئەوروپــی بــۆ بەرگــری ئاســانی 

و جیهانــی )ئیــدس  EADS(یــان لــێ پێكهێــرا، وەك پرۆژەو 

كۆمپانیایەكــی هاوبەشــی )ئەڵانیــاو فەڕەنســاو ئیســپانیا(.
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بودجــەی  چاوەڕواننەكراوەكــەی  زیادبوونــە  بەهــۆی 

ــۆی  ــووە ه ــاڵی 2001 ب ــە دوای س ــكا ل ــەربازی ئەمه ری س

ــاكان بــۆ گەیشــن  دروســتبوونی پێشــبڕكێی نێــوان كۆمپانی

و دەســتبەركردنی بــازاڕی ئەمه ریــكا، ئــەوەش لــە رێگــەی 

كڕینــی كۆمپانیــا ئەمه ریكییەكانــەوە، ئەوەبــوو كۆمپانیــای 

)بایــس  BAES(ی بەریتانــی  لەســاڵی 2005دا كۆمپانیــای 

ــاڵی )2007( ــن UDG(و س ــس كوربوریش ــد دیفین )یونایت

 ARMOOR هۆڵدینــگ  )ئارمــۆر  كۆمپانیــای  یــش 

HOLDING(ی كــڕی، هەروەهــا كۆمپانیــای )كاینتیــك 

بڕیاریــدا  2005(دا  بــۆ   2004( لەســااڵنی   )QINTIQ

ســەربازی  بــواری  گــەورەی  كۆمپانیــای  دوو  بەكڕینــی 

ــی  ــی )ڤ ــی كۆمپانیاكان ــاڵی 2005 گروپ ــە س ــی، ل ئەمریك

تــی VT( كۆمپانیــای زەبەالحــی )كیــوب CUBE(ی كــڕی، 

ــواری ســەربازی  ــی ب ــا زەبەالحەكان ــە یەكێكــە لەكۆمپانی ك

تالیــس(ی  )ئیــدس و  لەئەمریــكا. هــەردوو كۆمپانیــای 

ــی  ــەربازی و جەنگ ــی س ــد كۆمپانیایەك ــش، چەن ئەوروپی

ئەمریكییــان كــڕی، بەپێــی بەڵگەنامەیەكیــش لەمــاوەی 

)EADS )ئیــدس  كۆمپانیــای  لەئەمریــكا،  كاركردنیــدا 

دەســتكەوت،  گــەورەی  زۆر  قازانجێكــی  بەریتانــی،  ی 

كــەزۆر زیاتــر بــوو لــەوەی چەنــد ســاڵێك لەبەریتانیــا 

بەدەســتی هێنابــوو. ئــەو هۆكارانــەی بوونــە هــۆی ئــەوەی 

ــی ــی نێودەوڵەت ــە بازرگانییەك ــەك ببێت ــردن بەچ بازرگانیك

لــە  بــوو  بریتــی  ســەربازی  شۆڕشــی  دەرئەنجامــی 

جەختكردنــەوە لەســەر ســەروەرێتی تەكنەلۆژیــای زانیــاری 

لەســەر چەكــی پێشــكەوتوو لــە بــواری تەكنەلۆژیــادا، 

بــواری  تێكەڵكراوەكانــی  كۆمپانیــا  لەبەرئــەوەش  هــەر 

بەرهەمهێنانــی چــەك تادەهــات زیاتــر دەســتبەرداری 

ــە )كات(  ــوون ك ــە دەب ــەك و تەقەمەنییان ــۆرە چ ــەو ج ئ

دەســتبەرداریان بــووە، زۆرێــك لــەو كۆمیانپــا مەدەنییانەش 

ــپۆڕییان  ــرد و پس ــان نەدەك ــەربازیدا كاریی ــواری س ــە ب ل

ــەر  ــان بەس ــوو، گۆڕانكاریی ــادا هەب ــواری تەكنەلۆژی ــە ب ل

كارەكەیانــدا هێنــاو بەهاوبەشــی كاریــان لەســەر ئــەو 

ــواری  ــن لەب ــی هاوبەش ــە )خاڵ ــرد ك ــە دەك تەكنەلۆژیایان

ــی  ــەوە )هەڵمەت ــەو بارەیەش ــی(دا، ل ــەربازی و مەدەن س

 )Control Arma Compaign چــەك  كۆنرۆڵكردنــی 

بــواری  كۆمپانیاكانــی  كــە  كــردووە،  بــەوە  ئامــاژەی 

دروســتكردنی چــەك گەیشــتونەتە پێكهاتەیەكی ســودمەند 

ــازییە  ــە پیشەس ــدا بەهــۆی بەرهەم ــی جیهان ــە بازاڕەكان ل

مەدەنــی و بەجیهانی بووەكانییــەوە، كە وەك پێكهاتەیەكی 

بەكاردەهێندرێــن،  چەكــدا  لەپیشەســازی  ســەرەكی 

 Digital پرۆسێســەر  ســیگناڵ  )دیجیتــال  منونــەش  بــۆ 

Signal Processers( كــە لەكارپێكردنــی )دی ڤــی دی(

دا بەكاردێــت، جارێكــی تــر بەكاردەهێندرێنــەوە لەفڕۆكــە 

ســەربازییە موشــەك هەڵگرەكانــدا، هەروەهــا تەكنەلۆژیای 

 Hellــەر ــل فای ــوو لەمووشــەكی )هی ــی بەكارهات مایكرۆیف

Fire( و فڕكــەی هەلیكۆپتــەری ئاپاچــی، بەكاردەهێندرێــت 

ــدن و  ــواری گەیان ــتكردەكانی ب ــە دەس ــی مانگ لەچینەكان

ــدا. تیڤی

پیشەسازیی چەك تەنها درووستكردنی شتێك 
نییە كە بتەقێتەوە

ــە  ــردن ب ــەوەی بازرگانیك ــە ب ــەش هەی ــی رووك بیرۆكەیەك

چەكــەوە، تەنهــا مامەڵــەی كڕیــن و فرۆشــتنی )شــت 

گەلێــك(ە، كەتوانــای ئەوەیــان هەیــە بتەقنــەوەو زیانیــان 

هەبێــت، وەك بازرگانیكــردن بــە فڕۆكــەی وەك هــۆك، 

ــی  ــەكانەی بەپێ ــەو موش ــتنی ئ ــادۆ، فرۆش ــرو تۆڕن هاربی

گەرمــی  پلــەی  لــە  بەســودوەرگرتن  و  هەســتەوەرییان 

ــك و  ــی، تان ــەون، كاڵوەی ئەتۆم ــان دەك دوای ئامانجەكانی

زرێپــۆش، ژێردەریایــی، چــەك و دەمانچەو تۆپ و موشــەك 

ــتی  ــە پێداویس ــردن ب ــەاڵم بازرگانیك ــتی، ب ــی دەس و بۆمب

ســەربازی بــە هەمــان شــێوە بــە واتــای بازرگانیكــردن دێت 

بــە پێداویســتییەكانی وەك بزمــارو لەوحــی كانزایــی و 

كلیلــی پالســتیكی و تایــەو ئــەو سیســتمە ئەلیكرۆنییانــەی 

ــردن. ــە سیســتمی كارك ــە بەشــێكن ل ك

ــۆ ئــەوەی )هەڵمەتــی  ــوو ب ئەمــەش هۆكارێكــی گرنــگ ب

ــە  ــەك Control Arma Compaign( ب ــی چ كۆنرۆڵكردن

ــە  ــی پێكهات ــە هەناردەكردن ــكات ك ــەوە ب ــاس ل ــكرا ب ئاش
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و  زیادكــردن  بــۆ  الیەنێكــی ســەرەكییە  ســەربازییەكان 

ــازاڕی جیهانــی چــەك. ئێســتا لەچــاو  ــە ب ــدان ب بەردەوامی

رابــردوو، خۆپڕچەككــردن بریتییــە لــە چەنــد پێكهاتەیــەك 

كــە لــە چەنــد ســەرچاوەیەكی بــازاڕی جیهانیــی چەكــەوە 

ــی  ــە بەپێ ــۆ منوون ــەوە، ب ــەون و كۆدەكرێن بەدەســت دەك

شــیكردنەوەی راپۆرتێكــی بەریتانــی لەنێــوان ســااڵنی 1998 

تــا 2011، بــە رێــژەی 11 هێنــدەی پێشــووتر زیادیكــردووە، 

بێگومــان ئەمــەش بۆتــە هــۆكاری ســەرهەڵدانی چەندیــن 

ــی  ــەش كۆنرۆڵكردن ــدا، لەوان ــه  جیهان ــەورە ل ــەی گ كێش

مــاوەی كاركردنــی پێكهێنەرەكانــی چەكەكان، زۆر ئەســتەم 

ــە  ــودی چەك ــی خ ــاوەی كاركردن ــی م ــرە لەكۆنرۆڵكردن ت

بــۆ منونــەش كۆنرۆڵكردنــی فڕۆكــەی  دروســتكراوەكە، 

ــەم  ــتان بەره ــە لەهیندس ــۆری )Alh( ك ــەری ج هەلیكۆپت

پێكهێنەرەكانــی  لەكۆنرۆڵكردنــی  ئاســانرە  زۆر  دێــت، 

ــۆ دیاریكــراوەو  ــان ماوەیەكــی ب فڕۆكەكــە، كــە هەریەكەی

ــراون. ــاوازەوە هێ ــی جی لەواڵتێك

هەروەهــا بازرگانیكــردن بــە چــەك پەیوەســت دەكرێتــەوە 

تەكنەلۆژیــاو  و  زانیــاری  لەبــواری  بازرگانیكــردن  بــە 

دیزاینكردنــی چــەك و زانیــاری و توانــای ئەندازیــاری،  

بەكەمكردنــەوەی  رێگــە  لەرێككەوتنــەكان  هەندێــك 

پێكهاتــە  بازرگانــی  لەبــواری  نــادەن  بەرهەمهێنــان 

ــەوەی  ــەوە ل ــە كورتدەبێت ــەاڵم رێككەوتنەك ــدا، ب رەقەكان

رێگــە بــە بەرهەمهێنانــی سیســتمی خــۆ پڕچەككــردن 

لەســەر  راهێنــان  بــە  رێگەپێــدان  لــە  بــەدەر  دەدات، 

هەروەهــا  بونیادنانــی،  و  درووســتكردن  چۆنیەتــی 

رێگــەدان بەكڕیــن و فرۆشــتنی پێداویســتییەكانی تایبــەت 

رێگەگرتــن  هۆكارەكانــی  پۆلیــس،  و  گرتووخانــە  بــە 

چەكــی  ئــاژاوە،  و  توندوتیــژی  رووبەڕووبوونــەوەی  و 

دەســتی، غــازی تایبــەت بەباڵوەپێكردنــی خۆپیشــاندەران، 

ئۆتۆمبێلــی  ئاوپرژێــن،  ئۆتۆمبێلــی  كارەبایــی،  داری 

ــی  ــردن و بزنس ــوەی بازرگانیك ــە چوارچێ ــۆش، دەچن زرێپ

چەكــەوە، ئەگەرچــی هەمــوو ئەمانــە شــتی پێویســن، 

ــن  ــراوە كەكڕی ــراوان ك ــك ف ــەك بەجۆرێ ــازاڕی چ ــەاڵم ب ب

ــەن  ــە لەالی ــەوە، ك ــش بگرێت ــی تایبەتی ــتنی چەك و فرۆش

گرووپــە چەكــدارە ناڕەســمییەكانەوە بــەكار دەهێرێــت و 

زیادكراونەتــە ســەر هێــزە چەكدارەكانــی واڵت و هێزەكانی 

ــری وەك  ــی ت ــووان و یەكەكان ــی ب ــەوەی یاخ رووبەڕبوون

چەكــدارە یاخییــەكان و گرووپــە چەكدارییەكانی دەرەوەی 

سیســتمی چەكــداری و ئەمنــی دەوڵەتــەوە، كەپارێــزگاری 

ــەن. ــۆرەكان دەك ــاس و هێشــتنەوەی دیكتات ــی ئەڵ لەكان

بــۆ منوونــە النــی كــەم 29 كۆمپانیــا مافــی ئەوەیــان 

چاالكییــان  و  كاربكــەن  كیشــوەردا   4 لەنێــوان  هەیــە 

هەبێــت لەبەرهەمهێنانــی فڕۆكــەی )Alh(دا كــە لەالیــەن 

)Hindstan Aeronautics Limited(ەوە  كۆمپانیــای 

 urocopter Deatech( بەهاوبەشــی لەگــەڵ كۆمپانیــای

هیندســتان  هەروەهــا  دەكرێــت،  دروســت  Land(ەوە 

ــەت  ــی تایب ــرە بیانییەكان ــی ئامێ ــتاوە بەهاوردەكردن هەس

ــە  ــۆڕ، پانك ــە وەك )مات ــتكردنی فڕۆك ــازی دروس بەپیشەس

تیمــی  كابینــەی  هایدرۆلیكــی،  ماتــۆڕی  ســوڕاوەكان، 

فڕۆكەوانــی، موشــەك، دۆشــكە(.

بەپێــی هەندێــك راپۆرتــی رۆژنامەوانــی لەســاڵی 2006دا، 

بــە  فرۆشــت  )Alh(ی  جــۆری  فڕۆكــەی  هیندســتان 

لەكاتێكــدا  لەبۆرمــا،  فەرمانــڕەوا  ســەربازی  دەســەاڵتی 

لەالیــەن یەكێتــی ئەوروپــاوە لەســاڵی 1988ەوە فرۆشــن و 

هەناردەكردنــی چــەك بەحكومەتــی بۆرمــا قەدەغەكــراوە، 

ئەوروپــاش  یەكێتــی  لەرێكخراوەكانــی  هەندێــك 

ــیان  ــی ئەوروپاش ــداو یەكێت ــی زۆریان ــدە هەوڵێك هەرچەن

ــت  ــان دروس ــی هیندس ــەر حكومەت ــار لەس ــرد فش ناچارك

تریــش  چەكــی  فڕۆكەیــەو  ئــەو  ئــەوەی  بــۆ  بــكات 

بەدەســەاڵتدارانی بۆرمــا نەفرۆشــێت، بــەاڵم لەبەرئــەوەی 

هیــچ بەنــدو بڕیارێكی یاســایی نەبــوو، نەتوانــرا حكومەتی 

هیندســتان لــەو بڕیــارەی پاشــگەز بكرێتــەوە. دەرئەنجامی 

جەختكردنــەوە  لــە  بــوو  بریتــی  ســەربازی  شۆڕشــی 

ــەر  ــه كان لەس ــای زانیاریی ــەروەرێتی تەكنەلۆژی ــەر س لەس

چەكــی پێشــكەوتوو لــە بــواری تەكنەلۆژیــادا، هــەر لەبــەر 

ئــەوەش كۆمپانیــا تێكەڵكراوەكانــی بــواری بەرهەمهێنانــی 
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ــەو جــۆرە چــەك  ــر دەســتبەرداری ئ چــەك تادەهــات زیات

ــتبەرداریان  ــه رده م دەس ــە س ــوون ك ــە دەب و تەقەمەنییان

ــووە،  ب

كێ چەك دەفرۆشێت؟
ــازاڕی  ــاوا بەســەر ب ــی خۆرئ ــی واڵتان بێگومــان هەژموون

ــكاو  ــارە، ئەمری ــن و فرۆشــتنی چەكــەوە بەئاشــكرا دی كڕی

توانییــان   )2005 بــۆ   2003( ســااڵنی  لەنێــوان  روســیا 

ــە پێشــەنگی  ــەون و ببن ــەر بك ــدا س بەســەر ركابەرەكانیان

ــاڵی )1990(دا  ــە س ــن و ل ــەك دەفرۆش ــەی چ ــەو واڵتان ئ

قەبــارەی فرۆشــتنی چەكــی ده وڵه تــه  چه كفرۆشــه كان 

زیاتــره  لــە 62 ملیــارو 881 ملیــۆن دۆالر، لــەو ماوەیەشــدا 

فرۆشــتنی چــەك لەالیــەن ئەمه ریــكاوە بەرامبــەر بــە 

فرۆشــی  داهاتــی  جۆرێــك  بــە  زیادیكــردووە،  روســیا 

ملیــۆن   449 ملیــارو   34 ئەمه ریــكاوە  لەالیــەن  چــەك 

ــیاش  ــی روس ــی چەك ــی فرۆش ــدووە، داهات دۆالری تێپەڕان

گەیشــتۆتە 20 ملیــارو 433 ملیــۆن دۆالر.

 گەورە فرۆشیارانی چەك
ئــەم خشــتەیە تایبەتــە بــەو 20 واڵتــە گەورەیــەی جیهــان 
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هەیــە،  چەكــەوە  فرۆشــتنی  بەســەر  كەهەژموونیــان 

لەنێــوان ســااڵنی )2003( بــۆ )2007(، كــە ئاماژەیەكــە بــۆ 

ــاڵی )1990(. ــە س ــای دۆالر ل ــی بەه ــۆن دۆالر( بەپێ )ملی

كێ چەك دەكڕێت؟
لەســااڵنی 2003 بــۆ 2007 ئــەو پێنــج واڵتــەی كڕیــاری 

ســەرەكی و بەردەوامــی چــەك بــوون بریتــی بــون لــە 

ــور(،  ــای باش ــان، كۆری ــارات، یۆن ــتان، ئی ــن، هیندس )چی

ئاژانســی لێكۆڵینەوەكانــی كۆنگرێســی ئەمریــكا باســی 

لەوەكــردووە كــە لەســەرەتای ســەدەی بیســت و یەكــەوە، 

رێــژەو قەبــارەی كڕینــی چــەك لەالیــەن ئــەو دەوڵەتانــەی 

لەســەر رێگــەی پێشــكەوتنن زۆر زیاتــرە لــەو دەوڵەتانــەی 

لەهەمــوو روویەكــەوە پێشــكەوتوون، بەپێــی ئامارەكانــی 

ئاژانســەكە، لەســاڵی 2007دا ئاســتی كڕیارەكانــی واڵتانــی 

ســەر رێگــەی پێشــكەوتن بــەراورد بەواڵتانــی پێشــكەوتوو 

ــووە لەســەر ئاســتی  )%55.5(ی بەهــای فرۆشــی چــەك ب

ــەو  ــاڵی )2004(دا ئ ــە لەس ــدا ك ــەوەش لەكاتێك ــان، ئ جیه

رێژەیــە )%64( بــوو و لەنێــوان ســااڵنی )2004 بــۆ 2007( 

ــتووەتە )65.1%(. ــە گەیش ــەو رێژەی ئ

كاریگەری بازرگانی جیهانی چەك لەسەر  
مافەكانی مرۆڤ

ئایــا فرۆشــتنی چــەك چــۆن یارمەتــی بەردەوامبوونــی 

پێشــلێكارییەكانی مافەكانــی مــرۆڤ دەدات، وە ئایــا چــۆن 

ــن  ــە بەردەوام ــە دەكات ك ــەو واڵتان ــی ئ ــتیوانی سیاس پش

ــرۆڤ؟ ــی م ــیلكردنی مافەكان لەپێش

ســەربازی  و  ئاســایش  لەبــواری  هاوكارییــەك  هیــچ 

ناكرێــت  حكومەتێــك  یــان  واڵتێــك  هیــچ  پێشكەشــی 

ئەگــەر تێوەگالبێــت لەپێشــێلكردنی مافەكانــی مــرۆڤ، كــە 

ــی  ــراوە، )بەش ــدا ن ــی پێ ــی دان ــتی نێودەوڵەت ــەر ئاس لەس

502،ب ، یاســای هــاوكاری دەرەوەی ئەمەریــكا(. ســەرۆكی 

ئەمەریــكا ئــەم پێوەرانــە لەبەرچــاو دەگرێــت، حكومەتــی 

هەڵبژێردرابێــت،  ئازادانــە  بەرێگەیەكــی  واڵتــە  ئــەو 

رێــزی مافەكانــی مــرۆڤ بگرێــت، بەشــێوەیەكی پــالن بــۆ 

داڕێــژراو مافەكانــی مرۆڤــی پێشــێل نەكردبێــت، هەروەهــا 

لــەو چوارچێوەیەشــدا دەبێــت ئــەو حكومەتــە هیــچ یاســاو 

ــت  ــەی دەرنەكردبێ ــەركوتكەرانەو توندڕەوان ــی س بڕیارێك

و كەســانی بەرهەڵســتكاری لەنــاو نەبردبێــت و ســزای 

مامەڵــەی  نارشیــن  بەشــێوازێكی  یاخــود  نەدابێــن، 

ــی  ــەی هەڕەمەك ــی گرتووخان ــن و خاوەن ــەڵ نەكردبێ لەگ

ــی  ــۆ بنەماكان ــكا ب ــت(، )یاســای ئەمری ــی نەبێ ــێ دادگای ب

بەڕێوەبردنــی فرۆشــتنی نێودەوڵەتــی چــەك ســاڵی 1999(.

ئــەو واڵتــەی چەكەكــەی پێــدەگات پێویســتە ملكــەچ 

ــی  ــا نێودەوڵەتییەكان ــەرجەم بنەم ــۆ س ــت ب ــد بێ و پابەن

پاراســتنی مافەكانــی مــرۆڤ، هــەر واڵتێكــی ئەنــدام مافــی 

رەتكردنــەوەی هــەر مۆڵەتێكیــان هەیــە بــۆ فرۆشــتنی 

چــەك و ئــەو واڵتانــەی كەچەكەكــە بــۆ ســەركوتكردن 

و لەناوبردنــی گەلەكــەی خــۆی بەكاربهێنێــت، یاخــود 

ئەشــكەنجەدان و ســزاو ئەشــكەنجەی نامرۆڤانــەو قــورس 

بەكاربهێنــێ و مافەكانــی مــرۆڤ پێشــێل بــكات و خاوەنــی 

بڕیــاری گرتنــی هەڕەمەكــی و جۆرەكانــی تــری پێشــێلكاری 

ــت. ــرۆڤ بێ ــی م مافەكان

هەڵوێستی یەكێتی ئەوروپا لەسەر 
هەناردەی چەك 

بــەاڵم  تونــدەكان،  جۆراوجــۆرو  داڕشــتنە  ســەرەڕای 

پێشــێلكردنە بەردەوامەكانــی مافەكانــی مــرۆڤ، نەبووەتــە 

چەكــدا،  فرۆشــتنی  گرێبەســتەكانی  لەبــەردەم  رێگــر 

داپڵۆســێنەرو  و  دیكتاتــۆرەكان  خراپریــن  لەراســتیدا 

ــتمە  ــرۆڤ و سیس ــی م ــێلكارانی مافەكان ــەكان و پێش زاڵم

دیموكراتییەكانــی جیهــان، كڕیــاری ســەرەكین الی ئــەو 

واڵتانــەی گەورەتریــن بەرهەمهێنــەری چەكــن و هــەر بــەو 

جــۆرەش دەمێننــەوە.

ژمارەیەكــی زۆری ئــەو رێكخراوانــەی لــە پێنــاو پاراســتنی 

تــا  زۆریانــدا  هەوڵــی  كاردەكــەن،  مرۆڤــدا  مافەكانــی 

ــتنی  ــوەری فرۆش ــە پێ ــرۆڤ بكرێت ــی م ــتنی مافەكان پاراس

ــاو  ــێلكردنی بنەم ــرا. پێش ــۆ نەك ــان ب ــەاڵم هیچی ــەك، ب چ

ــی  ــی مافەكان ــەی جیهان ــی جاڕنام ــیپ و بەندەكان پرەنس

مــرۆڤ، چەندیــن جــۆر لەخــۆ دەگرێــت كەئەســتەمە 
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بــەوردی پۆلێــن بكرێــن، بــەاڵم بەشــێوەیەكی گشــتی خــۆی 

دەبینێتــەوە لــە قەدەغەكردنــی بەكارهێنانــی چەنــد زمــان 

و زاراوەیەكــی ناوخۆیــی، كوشــن بەبــێ دادگاییكــردن، 

زیادەڕۆییكــردن  دارایــی،  ســزادانی  و  ئەشــكەنجەدان 

لــە ســەركوتكردندا، كــە لەالیــەن گرووپێكــی نــەژادی 

دیاریكــراوەوەو بەپشــتیوانی دەوڵــەت جێبەجێــی دەكات، 

هــەروەك بریتیشــە لەسیســتمێكی ئۆتۆكراتــی یــان سیاســی 

بەهەڵبژاردنێكــی  رێگــە  سیســتمێك  یــان  دیكتاتــۆری 

ئازادانــەو دەستاودەســتكردنی دەســەاڵت نــەدات. ئیــر 

ئاڵەنــگاری و پێناســەكان هەرچۆنێــك بێــت، بازرگانیكــردن 

بــە چەكــەوە پشــتیوانی لــە پێشــێلكردنێكی پیــالن بــۆ 

سەرانســەی  لــە  دەكات  مــرۆڤ  مافەكانــی  داڕێــژاوی 

پێشــێلكارییەكانیش،  زیادكردنــی  ســەرەڕای  جیهانــداو 

بــەاڵم بەجۆرێــك لەجــۆرەكان رەوایەتــی و شەرعییەتیشــی 

پــێ دەدات.

جاڕنامەی جیهانی مافەكانی مرۆڤ
ماددەی دووەم:

-هەركەســێك مافــی ئــەوەی هەیــە ســود ببینێــت لەگشــت 

یاســاو ئازادییەكانــی ئــەم بانگــەوازەی كــە لێــرەدا دیــاری 

كراون،بــێ هیــچ جیاوازییــەك لەنێــوان نــەژاد و رەنــگ 

و توخــم و زمــان و ئایــن و بیروبــاوەڕی رامیــاری یــان 

ــی،  ــەژادی نەتەوەی ــان ن ــت، ی ــر بێ هــەر بیروباوەڕێكــی ت

ــان هــەر  ــی، ی ــی زگاك ــدی، گرفت ــی، دەوڵەمەن كۆمەاڵیەت

باروودۆخێكــی تــر بێــت دەتوانێــت پشــتی پــێ ببەســتێت.

ــاری  ــی رامی ــەر رەوش ــت لەس ــاوازی ناكرێ ــا جی -هەروەه

نێونەتەوەیــی هیــچ واڵتێــك یــان ناوچەیــەك كــە ئــەو 

كەســە خەڵكــی ئــەوێ بێــت، جــا ئــەو واڵتــە یــان ناوچەیــە 

ئــازاد بێــت یــان لەژێــر چاودێــری بێــت یــان خودموختــاری 

نەبێــت یــان داگیركراوبێــت یــان بەهــەر جۆرە گرێبەســتێك 

بەســرابێتەوە.

ماددەی پێنجەم:

نابێــت هیــچ كەســێك بكەوێتــە ژێــر ئەشــكەنجە، نــە 

ســزادان، یــان بەشــێوەیەكی دڕندانــە یــان نامرۆڤانــە، یــان 

دەســتدرێژی بكرێتــە ســەر ئابڕویــی و لــە كەســایەتی كــەم 

ــەوە. بكرێت

كاریگەری بازرگانی چەك لەسەر گەشەپێدان

گه نجان گه وره ترین قوربانی بازرگانی مادده  هۆشبه ره كانن
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ملمالنێــكان  چەكــە،  دەســتكەوتنی  میراتــی  قــەرز 

ئامانجەكانــی  لەســەر  هەبــوو  گەورەیــان  كاریگــەری 

پەیوەندییەكانــی  و   نــوێ  لەهــەزارەی  گەشــەپێدان 

و  گەندەڵــی  لەگــەڵ  چــەك  بازرگانــی  گەشــەپێدانی  

كەمكردنــەوەی  بــۆ  بــەر  دەگیرانــە  رێكارانــەی  ئــەو 

كاریگەرییەكانــی بازرگانــی چــەك لەســەر گەشــەپێدان. 

هەندێــك لەدەوڵەتــەكان توانــای ئەوەیــان نییــە هیــچ 

و  ئاشــتی  بەبــێ  بەدەســتبهێنن  گــەورە  ئامانجێكــی 

پارێزگاریكــردن لەژینگــەو پاراســتنی مافەكانــی مــرۆڤ 

كامڵبوونــی  و  بــوون  لەدایــك  و  دیموكراســییەت  و 

بەردەوامــەی  چێــوە  چــوار  لــەو  جگــە  كۆمەاڵیەتــی، 

گەشــەپێدان كەبــەرەو كۆمەڵگەیەكــی مرۆیــی هەنــگاو 

ــراوی  ــی رێكخ ــێكە لەراپۆرت ــتە بەش ــەم تێكس ــت«، ئ دەنێ

نەتــەوە یەكگرتــووەكان بــۆ گەشــەپێدانی مرۆیــی لەســاڵی 

1994داو تائێســتاش واقعەكــە پێچەوانــەی ئــەو تێكســتەی 

هەڕەشــەیەكی  بەردەوامــەكان  ملمالنــێ  ســەملاندووە، 

گەشــەپێدان. لەســەر  گــەورەن 

ــی  ــوو لەبانك ــێكی گەورەب ــە ئابوریناس ــەر( ك ــۆل كۆلب )پ

گەشــەندووەكان  تــازە  )واڵتــە  دەڵێــت  نێودەوڵەتــی 

بودجەكەیــان  كــە  هەیــە  كێشــەیان  ئــەوە  بەشــی 

هــۆكاری  كەببێتــە  بكــەن،  خــەرج  لەخۆڕپڕچەككرنــدا 

لەناوبردنــی خۆیــان لــەروی ئابــوری و كۆمەاڵیەتییــەوە 

جەنگــەوە(. لەرێگــەی 

رابــردووا  لەدەیەكانــی  چاكســازییانەی  ئــەو  ســەرەڕای 

روویانــدا، بــەاڵم تائێســتا نزیكــەی 1.4 ملیــۆن كــەس 

لەسەرانســەری  جیهانــدا لەخــوار هێڵــی هەژارییــەوە 

دەژیــن، )بانكــی نێودەوڵەتیــش بــەوە پێناســەی كــردوون 

كەداهــات و خەرجــی رۆژانــەی هەریــەك لــەو 1.4 كەســە، 

نێودەوڵەتــی   بانكــی  راپۆرتێكــی  بەپێــی  دۆالرە(.   1.25

ژمــارەی  ئــەو كەســانەی  لەســاڵی 1981دا لەئەفریقــا 

لەخــوار  هێڵــی هەژارییــەوە دەژیــان نزیكــەی 200 ملیــۆن 

كــەس بــوو، بــەاڵم لەســاڵی 2005دا ژمارەیــان زیادیكــرد بــۆ 

ــەس. ــۆن ك 380 ملی

چه كی ستراتیژی ڕووسی
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میراتییەكانی جەنگی سارد
بەهــۆی زیادبوونــی قەرزەكانــی واڵتــە هەژارەكانــەوە كــە 

لەالیــەن واڵتانــی پێشــكەوتووەوە لەســەریان كەڵەكــە 

كرابــوو، تادێــت ژمــارەی واڵتــە هــەژارەكان زیــاد دەكات، 

ــۆ  ــەوە ب ــەش دەگەڕێت ــەرزە كەڵەكەبووان ــەو ق بەشــێكی ئ

كڕینــی چــەك لەســااڵنی رابــردوودا، یاخــود بەهــۆی ئــەو 

زیانانــەی بەهــۆی ملمالنێكانــەوە بــەر ژێرخانــی ئابورییــان 

ــوو. كەوتب

خــۆی  بــۆ  بەهێــزی  وا  پێگەیەكــی  چــەك  فرۆشــتنی 

ــێ  ــان ت ــت كاری ــش ناتوانێ ــە هــەژاری و قەرزی ــووە ك گرت

ــە  ــە واڵت ــك ل ــكات، لەســەردەمی جەنگــی ســارددا زۆرێ ب

هــەژارەكان خۆیــان دابــووە پاڵ یەكێــك لەواڵتــە زلهێزەكان 

ئــەوەش لەپێنــاوی ئــەوەی چەكــی بەهــەرزان لــێ دەســت 

بكەوێــت یاخــود پێشكەشــی بــكات، ئــەوەش لەبەرامبــەر 

دیاریكردنــی هەڵوێســتەكانی واڵتــە هەژارەكــە بەپێــی 

ــە. ــزو دەوڵەمەندەك ــزو زالهێ ــە بەهێ ــدی واڵت بەرژەوەن

واڵتــە  لەنێــوان  جیهانــی  خۆپڕچەككردنــی  پرۆســەی 

و  هەرێمــی  پڕچەككردنــی  بــۆ  گــۆڕدرا  بەهێزەكانــدا 

ــدەڵ  ــۆرو گەن ــەو پێناوەشــدا كەســانی دیكتات ــی، ل ناوچەی

بــازاڕی فراوانیــان بــۆ بازرگانی چــەك دەســتبەركردبوو، بەو 

پارەیەشــی لەرێگــەی وەرگرتنــی بەرتیــل و ســودی بازرگانی 

ــان  چەكــەوە دەســتیان دەكــەوت پێگــەو دەســەاڵتی خۆی

ــردن  ــەی پڕچەكك ــە زەبەالحەك ــپاند، بودج ــر دەچەس زیات

و دابینكرنــی چــەك و پێداویســتییە ســەربازییەكان، بــووە 

هــۆی كەمكردنــەوەی ئــەو بودجانــەی لەالیــەن واڵتانــەوە 

بــۆ گەشــەپێدان تەرخانكرابــوون، بەردەوامــی ملمالنێــكان 

ــار  ــو زۆر ج ــوو، بەڵك ــدا نەب ــوان دوو دەوڵەت ــا لەنێ تەنه

ــان  ــەرەكی ی ــزی س ــاو دوو هێ ــۆ ن ــووەوە ب ــووك دەب بچ

چەنــد هێزێكــی ناكــۆك لەنــاو یــەك واڵتــدا یاخــود لەیــەك 

ناوچــەی دیاریكــراوی واڵتێكــدا، كەهەموویــان كاریگــەری 

و  سیاســی  گەشــەپێدانی  لەســەر  هەبــوو  نەرێنییــان 

ئابــووری و كۆمەاڵیەتــی لــەو ناوچــەو واڵتانــە، نیگەرانــی 

ــۆ دەســتكەوتنی  ــەكان گەیشــتبووە ئاســتێك كەب و ناكۆكیی

چــەك و پێداویســتی ســەربازی لەالیــەن واڵت یــان ناوچــە 

یــان هێــزە ناكۆكەكانــەوە، پەنــا برایــەوە بــەر قــەرزی 

پــرۆژە و  بەزیانــی  گــەورە، كــە ســەرەنجام ئەوانــەش 

هەنگاوەكانــی گەشــەپێدان دەشــكانەوە.

پێكەوەلكانی گەشەپێدان و بازرگانی 
چەك بەقەرز و گەندەڵی

ــی  ــت گەشــەپێدان كاریگــەری نەرێن ــەو شــێوەیە دەكرێ ب

چــەك  بازرگانــی  زیادكردنــی  هــۆی  ببێتــە  و  هەبێــت 

بــۆ  نەبێــت  گرنگیــش  ئەوەنــدە  هــۆكاری  تەنانــەت 

ــە، ئــەو واڵتانــەی كــە بەشــێوەیەك  زیادكرنــی ئــەم چەكان

لەشــێوەكان لەشــەڕەوە نــەگالون ئــەوە بەشــێوەیەكی زۆر 

خەرجییــان دەبێــت لــە پەرەپێدانــی چەكدا، كڕینــی زیاتری 

ئــەو چەكانــەش قــەرزەكان و گەندەڵــی زیاتــر دەكات، 

نوێیەكــەی  رسوشــتییە  بەرێگــە  گەشــەپێدان  ئامانجــی 

لەنــاو دەبــات كەلەهــەزارەی نوێــدا دیاریكــراون. بــۆ 

ــەو  ــووەكان ئ ــەوە یەكگرت ــی نەت ــی راپۆرتێك ــە، بەپێ منوون

ــی  ــە، خەرج ــدا كەم ــی تێیان ــەپێدانی مرۆی ــەی گەش واڵتان

ــەروەردەو تەندروســتی  ــرە لەخەرجــی پ ســەربازییان زۆرت

كۆمەڵگــە، لەوانــە ئەریریــاو ئەنگــۆالو بۆرۆنــدی و كۆماری 

كونگــۆی دیموكــرات، هەروەهــا واڵتیــش هەیــە خەرجــی 

ســەربازییەكەی زۆر زیاتــرە لەخەرجــی تەندروســتییەكەی 

ــاو. ــای بیس ــوارو كینی ــاو كۆتدیڤ ــا  وەك  كینی بەتەنه

دەرئەنجامــی شۆڕشــی ســەربازی بریتــی بــوو لــە 
تەكنەلۆژیــای  لەســەر ســەروەرێتی  جەختكردنــەوە 
زانیارییه كان لەســەر چەكی پێشــكەوتوو لــە بواری 
كۆمپانیــا  ئــەوەش  لەبــەر  هــەر  تەكنەلۆژیــادا، 
تێكەڵكراوەكانی بواری بەرهەمهێنانی چەك تادەهات 
زیاتر دەســتبەرداری ئەو جۆرە چــەك و تەقەمەنییانە 

دەبوون كە سه رده م دەستبەرداریان بووە
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بنەمــای بنەڕەتــی لــە فرۆشــتنی ئەندامانــی جەســتەی 

یاســای  چونكــە  قەدەغەكردنــی،  لــە  بریتیــە  مــرۆڤ 

دروســتی  و  ڕاســتی  بــۆ  دانــاوە  مەرجــی  شارســتانی 

هــۆكاری  دەبێــت  كــە  بــەوەی  فرۆشــن،  گرێبەســتی 

ئەندامــی  دەبێــت  واتــە  بێــت،  ڕەوا  گرێبەســتكردنی 

ــاو  ــە ن ــە دەچن ــت، ك ــەو شــتانە بێ ــرۆڤ ل ــتەی م جەس

ــە  ــا هــۆكاری ڕێككەوتنەك ــەوە، هەروەه ــەی مامەڵەك بازن

پێویســتە مــەرشوع بێــت واتــە پێچەوانــەی سیســتمی 

ــە  ــت، ك ــالمی نەبێ ــەریعەتی ئیس ــی ش ــتی و بنەماكان گش

یەكێكــە لــە ســەرچاوەكانی یاســای مەدەنــی لــە یاســاكانی 

زۆربــەی واڵتانــی عەرەبــی. 

ئەژماركردنــی  تــاوان  بــە  كــە  نییــە  تێــدا  گومانــی 

بازرگانیكــردن بــە ئەندامانــی جەســتەی مــرۆڤ جگــە 

ــرۆڤ و  ــی م ــە مافەكان ــی پارێزگاریكــردن ل ــە بەرئەنجام ل

ــە  ــتێكی دیك ــتەی ش ــەش و جەس ــەالمەتی ل ــتنی س پاراس

نییــە، لــە كاتێكــدا پێــوەر و بنەمــا نێودەوڵەتییــەكان و یاســا 

ســزاییەكانی وەك یاســای ســزادان بەرگــری لێدەكــەن، كــە 

بــە یاســایەكی گشــتی دادەنرێــت لــە بەرامبــەر ســەرجەم 

یاســا پەیوەندیدارەكانــی تــردا، وەك یاســاكانی ڕێگرتــن لــە 

ــە  ــە مــرۆڤ و یاســاكانی ســوودوەرگرتن ل بازرگانیكــردن ب

ــەكان  ــا تایبەت ــە یاس ــە ب ــرۆڤ، ك ــتەی م ــی جەس ئەندامان

ــە  ــی بازرگانیكــردن ب ــە تاوان ــەوەی ك ــەر ئ ــن. لەب دادەنرێ

ئەندامانــی جەســتەی مرۆڤ بووەتــە پێشــێلكارییەكی زەق 

لــە بەرامبــەر مافــی پاراســتنی ســەالمەتی جەســتە، لەبــەر 

ــی  ــەر چەمك ــن لەس ــە وردی هەڵوەســتە دەكەی ــەوە ب ئ

پێوەكردنــی،  بازرگانــی  و  مــرۆڤ  جەســتەی  ئەندامــی 

لەگــەڵ دیاریكردنــی ناوەرۆكــی مافــی خەڵــك لە پاراســتنی 

ــتەیان.  ــەالمەتی جەس س

یەكەم: پێناسەی زمانەوانی ئەندامی 
جەستەی مرۆڤ و چاندنی 

لەشــی مــرۆڤ لــە كۆمەڵێــك ئەندامــی گرنــگ پێكهاتــووە، 

هەیــە،  خــۆی  كاری  و  وەزیفــە  هەریەكەیــان  كــە 

یەكــەی  كــە  پێكهاتــووە،  خانــە  لــە  ئەندامەكانیــش 

هەموویــان  كــە  جەســتە،  پێكهاتنــی  لــە  ســەرەكییە 

پێكــەوە كۆئەندامــی جۆراوجــۆری لــەش پێكدەهێنــن. 

ــەم  ــی(دا ب ــی )الواف ــە كتێب ــاڵ ئەلبوســتانی ل شــێخ عەبدوڵ

شــێوەیە پێناســەی ئەندامــی جەســتەی كــردووە: بەشــێكە 

لــە جەســتەی مــرۆڤ وەك دەســت و قــاچ و لــووت و گوێ . 

ــە  ــا ب ــە ئای ــن، ك ــەر خوێ ــتبووە لەس ــتوومڕێك دروس مش

ئەندامێــك لــە ئەندامەكانــی جەســتەی مــرۆڤ دادەنرێــت 

یــان نــا. هەندێــك پێیانوایــە خوێــن ئەندامێكــی جەســتەی 

مــرۆڤ نییــە لەبــەر ئــەوەی كــە شــێوەیەكی دیاریكــراوی 

ــن ئەندامێكــی  ــە خوێ ــر پێیانوای ــەاڵم هەندێكــی ت ــە، ب نیی

ــە  ــەوەی ك ــەر ئ ــیكییەكەی لەب ــا كالس ــە مان ــتەیە ب جەس

پێكهاتەیەكــە لــە چەنــد خانەیەكــی هەڵــوارساو لەنــاو 

ماددەیەكــی شــل دروســتبووە، كــە پێیدەوترێــت پالزمــا و 

پرۆتینیشــی لەخــۆ گرتــووە و ئەركــی جۆراوجــۆری لەشــی 

مــرۆڤ ڕادەپەڕێنێــت. 

پێناسەی ئەندامی جەستەی مرۆڤ
»بریتیــە لــە بەشــێك لــە خانــە و خوێــن و پێكهاتــەی 

جەســتەی مــرۆڤ، ئەگــەر پێــوەی بەســراو بێــت یــان 

ــان و شــارەزایان  ــە زانای ــك ل ــی. هەندێ ــت لێ ــراوە بێ جیاك

ــی  ــی لەش ــە ئەندامەكان ــە ل ــش ئەندامێك ــە خوێنی پێیانوای

مــرۆڤ، چونكــە كۆمەڵێــك خانەیــە پێكــەوە كاردەكات بــۆ 

ئەنجامدانــی ئەركێكــی دیاریكــراو، وەك دڵ و جگــەر و 

گورچیلــە و خانەكانــی مێشــك و ئەندامەكانــی زاوزێكــردن 

ــد.  و...هت

دووەم: مافی پاراستنی جەستەی مرۆڤ 
دانــراوەكان  یاســا  و  ئاســانییەكان  رسوتــە  و  پەیــام 

گرنگیانــداوە بــە پاراســتنی مــرۆڤ و ســەالمەتی جەســتەی 

لــە هــەر دەســتدرێژییەكی دەرەكــی، هــەروەك پاراســتنی 

ــەنگی كاری  ــە پێش ــە ل ــرۆڤ یەكێك ــەالمەتی م ــان و س ژی

ــی  ڕێككەوتننامــە نێودەوڵەتییــەكان. بەڵگەكانــی ڕێزلێنان

ــا  ــودەدا ڕوون و بەرچــاوە، وات ــان و فەرم ــە قورئ مــرۆڤ ل

ڕێزگرتنــە لــە خــودی مــرۆڤ و ڕوح و جەســتەی. لــە 

ســورەتی )التیــن( لــە قورئانــدا هاتــووە: »والتیــن والزیتــون 
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تاوانى بازرگانیكردن به  ئه ندامانی جه سته ی مرۆڤ زۆرێك واڵتی گرتۆته وه 

ــا االنســان  ــن، لقــد خلقن ــد االمی وطــور ســینین وهــذا البل

ــم«.  ــی احســت تقوی ف

لــە یاســای نێودەوڵەتیشــدا لــە دیباجــەی ڕێككەوتنــی 

نێودەوڵەتــی بــۆ مافــە مەدەنــی و سیاســییەكان لــە ســاڵی 

1966دا هاتــووە: »دەوڵەتانــی ئەنــدام لــەم ڕێككەوتنــەدا 

مرۆڤایەتــی  كۆمەڵــی  ئەندامانــی  ســەرجەم  پێیانوایــە 

ــی  ــن، خاوەن ــەنی خۆیان ــی ڕەس ــكۆو كەرامەت ــی ش خاوەن

بنەمــا  بەپێــی  كــە  جێگیركــراون،  و  یەكســان  مافــی 

ڕاگەیەنراوەكانــی میســاقی نەتــەوە یەكگرتــووەكان، دەبنــە 

ــدا،  ــە جیهان ــەروەری ل ــتی و دادپ ــازادی و ئاش ــەی ئ بناغ

دانــی بەوەشــدا نــاوە كــە ئــەم مافانە لــە شــكۆو كەرامەتی 

ڕەســەنی مرۆڤــەوە هەڵقــوواڵوە«، بــەاڵم لــەم ڕێككەوتنەدا 

هیــچ ماددەیــەك نییــە باســی مافــی پاراســتنی ســەالمەتی 

تــری  ماددەیەكــی  چەنــد  بــەاڵم  كردبێــت،  جەســتەی 

ــی ئەشــكەنجەدان  ــان، قەدەغەكردن ــی ژی ــە ماف ــیان ل باس

كــردووە، كــە پێویســتە یاســا پارێــزگاری لــەم مافــە بــكات 

ــە  ــز ل ــری هێ ــە زەب ــەزۆر و ب ــچ كەســێك ب و ناشــبێت هی

ژیــان بێبــەش بكرێــت )مــاددەی 6/ بڕگــەی 1(، هەروەهــا 

ئەشــكەنجەدان،  ڕووبــەڕووی  كەســێك  هیــچ  نابێــت 

مامەڵەكردنــی توونــد و خــراپ و نامرۆڤانــە بكرێتــەوە 

ــت  ــش نابێ ــە تایبەتی ــت، ب ــەدار بكرێ ــی لەك ــان كەرامەت ی

ــەر  ــتی لەس ــان زانس ــكی ی ــی پزیش ــچ تاقیكردنەوەیەك هی

هیــچ كەســێك بكرێــت بەبــێ  وەرگرتنــی ڕەزامەنــدی 

 .)7 )مــاددەی  شــێوەیەكی سەربەســتانە  بــە  كەســەكە 

هەروەهــا یاســا دانــراوەكان باســیان كــردووە، كــە مــرۆڤ 

مافــی ئــەوەی هەیــە كەڵــك لــە هێــزە جەســتەیی و 

شــێوەیەكی  بــەو  وەربگرێــت  خــۆی  دەروونییەكانــی 

كــە خــوای گــەورە لــە ســەرەتای لەدایكبوونــەوە پێــی 

ــایانە  ــەم یاس ــو ئ ــتدانی، بەڵك ــو گیانلەدەس ــیوە تاك بەخش

هەمــوو جــۆرە دەســتدرێژی و دەســتكاریكرنێكیان بۆ ســەر 

جەســتەی مــرۆڤ قەدەغــە كــردووە ئەگــەر مــاددی بێــت 

ــەوی، جگــە لەمــەش هەمــوو یاســاو ڕێســاكان  ــان مەعن ی

لەســەر ئــەوە كۆكــن، كــە ســەالمەتی ئەندامانــی جەســتە 

ــدا  ــە كۆتایی ــە ل ــزراوە، چونك ــی پارێ ــی مافێك ــە تەواوەت ب

دەبێتــە هــۆی ئــەوەی مــرۆڤ ئــەرك و كارەكانــی لــە 

ڕێگــەی تــەواوی و ســەالمەتی ئەندامەكانــی جەســتەیەوە 
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ــی دەوترێــت »مافــی مــرۆڤ  ــدات، ئەمــەش پێ ئەنجــام ب

ــتە«.  ــی جەس ــە تەواوی ل

بــۆ منوونــە یاســای ئــوردون لــە ماددەكانــی )333 – 335(

بابەتــی ســەالمەتی جەســتەی مرۆڤــی  دا چارەســەری 

كــردووە و پارێزگاریــی ســزایی ســەپاندووە بــۆ ســەالمەتی 

قەدەغــە  كەســەكانی  ئازاردانــی  و  مــرۆڤ  جەســتەی 

كــردووە و ئــەو كەســانەش بــە كاری قورســی بــە شــێوەی 

كاتــی ســزا داوە بــۆ ماوەیەكــە كــە لــە 10 ســاڵ زیاتــر نییــە 

ــەوە  ــان لێكردن ــن ی ــە هــۆی بڕی ــك ببێت ئەگــەر هــەر كارێ

ــەر  ــان ئەگ ــەكان، ی ــە ئەندام ــك ل ــی یەكێ ــان دەرهێنان ی

یــان  ئەندامەكــە  پەكخســتنی  هــۆی  ببێتــە  كارە  ئــەو 

ــان  ــرۆڤ، ی ــە هەســتەوەرەكانی م ــك ل ــی یەكێ لەكاركەوتن

ئەگــەر ببێتــە هــۆی دروســتبوونی شــێواندنی بەرچــاو یــان 

ــە جەســتەی  ــەیی ل ــی هەمیش ــۆرە پەككەوتنێك ــەر ج ه

مــرۆڤ )مــاددەی 335/ق.ع (.

ــە  ــاڵی 1960، ل ــارە )16(ی س ــی ژم ــزادانی كوێت ــای س یاس

هــەر جــۆرە  تــا 165(   149( ماددەكانــی  چوارچێــوەی 

دەســتدرێژییەكی بــۆ ســەر مرۆڤ و ســەالمەتیی جەســتەی 

ــە مــاددەی )10(ی یاســای  بــە تــاوان دانــاوە، هەروەهــا ل

ژمــارە )55(ی ســاڵی 1978 ســەبارەت بــە بابەتــی چاندنــی 

ــانی  ــۆ كەس ــاوە ب ــزای دان ــان س ــتە هەم ــی جەس ئەندامان

ــار بــە گریانــەی ســەپاندنی ســزا بەســەر ئەوانــەی  تاوانب

پێچەوانــەی سیســتمی ئــەو یاســایانە كاردەكــەن، كــە وەك 

یــەك پارێــزگاری لــە ســەالمەتی جەســتەی مــرۆڤ دەكــەن. 

ــی ئیســالم دژی هــەر جــۆرە  ــی شــەریعەتی ئایین بنەماكان

و  لەكەداركــردن  هــۆی  ببێتــە  كــە  كردەوەیەكــە،  كارو 

ســووكایەتی كــردن بــە شــكۆ و كەرامەتــی مــرۆڤ یــان لــە 

بەهــای ئادەمیــزادی و مرۆڤایەتــی كــەم بكاتــەوە، چونكــە 

ــردووە  ــت ك ــێوە درووس ــن ش ــە چاكری ــی ب ــودا مرۆڤ خ

ــردووە  ــی ك ــردا زاڵ ــی ت ــوو بوونەوەرەكان ــەر هەم و بەس

ــورەتی  ــی 4 ی س ــە )ئایەت ــودا ل ــراوە، وەك خ ــزی لێ و ڕێ

التیــن(دا دەفەرموێــت »لقــد خلقنــا االنســان فــی احســن 

ــم(. تقوی

ئه ندامانــی  له ســه ر  خواســت  زیادبوونــی  ســایه ی  لــه  

ــاره ی به خشــه ران،  ــه وه ی ژم جه ســته ی مــرۆڤ و كه مبوون

بازرگانیكــردن بــه و ئه ندامانــه وه  بووه تــه  بازرگانیه كــی 

ــه   ــراودا، چونك ــی ڕێكخ ــوه ی تاوان ــه  چوارچێ ــه  ڕه واج ل ب

ــتده كه وێت.  ــوه  ده س ــوومار لێ ــی بێش ــات و قازانجێك داه

ڕاپۆرته كانــی ڕێكخــراوی ته ندروســتی جیهانــی ئامــاژه  

ــته ی  ــه ی جه س ــه و ئه ندامان ــتی ئ ــۆی گش ــۆ ك ــه ن ب ده ك

ــۆ  ــان ب ــه  ســاڵی 2009 له ســه ر ئاســتی جیه ــه  ل مــرۆڤ، ك

كه ســانی نه خــۆش چێنــدراون، بــه اڵم هێشــتا ڕێــژه ی 

دابیــن  پێشــبینیكراوه كانی  پێویســتیه   كــۆی  %10ی 

ــه  ڕه واج  ــه ردا بازاڕێكــی ب ــه  به رامب نه كــردووه ، ئه مــه ش ل

جه ســته ی  ئه ندامانــی  فرۆشــتنی  و  كرێــن  گه رمــی  و 

به كارهێنانــی  ڕێگــه ی  لــه   بێــت،  درووســت  مــرۆڤ 

ــكرا  ــی و ئاش ــه  نهێن ــه ت ب ــه ژار و كه مده رام ــانی ه كه س

ــاییه .  ــه  نایاس ــه م بازرگانی ــی ئ ــۆ په ره پێدان ب

گریمانه كانی توێژینه وه  له سه ر بازرگانیكردن 
به  ئه ندامانی جه سته ی مرۆڤ

بازرگانیكــردن  ئه نجامــی  لــه   به رپرســیارێتی ســزایی   .1

بــه  ئه ندامانــی جه ســته ی مــرۆڤ ده كه وێتــه  ئه ســتۆی 

و  به شــداران  ده اڵڵــه كان،  كڕیــاران،  فرۆشــیاران، 

په یوه ندیــداران بــه  هاتنــه دی ســێ ڕوكنه كــه ی تــاوان: 

ڕوكنــی مــاددی، ڕوكنــی مه عنــه وی، ڕوكنــی شــه رعی. 

به پێــی  تاوانــه دا  ئــه م  ئه نجامدانــی  لــه   تاوانبــاران   .2

ــۆ ســاڵی  ــه  ئه ندامانــی جه ســته  ب یاســای ســوودوه رگرتن ل

1977 لــه  ده قێكــدا هه مــوو ئــه و كه ســانه ی به شــداری 

تۆمه تبــار  بــه   ده كــه ن  تاوانه كــه دا  ئه نجامدانــی  لــه  

قه ڵــه م.  ده یانداتــه  

ــه   ــه  ئه نجامــی بازرگانیكــردن ب 3. به رپرســیارێتی ســزایی ل

ئه ندامانــی جه ســته ی مــرۆڤ بــه  گوێــره ی پرۆتۆكۆلــی 

نه تــه وه   ڕێككه وتننامــه ی  بــۆ  تــه واوكار  پالێرمــۆی 

یه كگرتــووه كان تایبــه ت بــه  به گژداچوونــه وه ی تاوانــی 

ڕێكــراو لــه  ده ره وه ی ســنووری نیشــتانی بــۆ ســاڵی 2000 

ده كه وێتــه  ئه ســتۆی ئه وانــه ی به شــداری تێــدا ده كــه ن 
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ئه گــه ر تاوانه كــه  لــه  ده ره وه ی ســنووری نیشــتانی و 

له نــاو زیاتــر لــه  ده وڵه تێكــدا ئه نجــام بدرێــت. 

له ســه ر  كــردووه   جه ختــی  ئوردونــی  یاســادانه ری   .4

ــك  ــاو  كۆمه ڵێ ــزی له ن ــی خۆپارێ ــكاری ته رشیع ــك ڕێ زۆرێ

یاســای ســزایی و مه ده نــی تایبــه ت بــه  به گژداچوونــه وه ی 

ــش.  ــێوه كانی تری ــه  هاوش ــه  و تاوان ــه م تاوان ئ

ئه ســتۆی  ســه ر  ده كه وێتــه   ســزایی  به رپرســیارێتی   .5

كۆرپه لــه   مێشــكی  خانه كانــی  بــه   بازرگانیكــردن 

ــی  ــی هه رســێ ڕوكنه كان ــی هه بوون ــه  كات ــراوه كان ل له بارب

شــه رعی(.  مه عنــه وی،  )مــاددی،  تــاوان 

بەرپرسیارێتی سزایی لە بەرامبەر تاوانی 
بازرگانیكردن بە ئەندامانی جەستەی مرۆڤ 

بێگومــان تاوانــی بازرگانیكــردن بــە ئەندامەكانی جەســتەی 

مــرۆڤ یەكێكــە لــەو تاوانانــەی، كــە پێشــێلكارییەكی زەقــە 

لــە بەرامبــەر هەمــوو ماناكانــی مرۆڤایەتــی، لەبــەر ئەوەی 

ئەندامەكانــی،  و  جەســتە  ســەالمەتی  بــۆ  دەســتربدنە 

ــۆ  ــی كاردەكات ب ــێوەیەكی تەواوكاری ــە ش ــەوە ب ــە پێك ك

ــە  ــە ل ــەم تاوان ــی. ئ ــی ئەركــە زیندەییەكان جێبەجــێ  كردن

ــت،  ــن دەكرێ ــیدارەكاندا پۆلێ ــەرە مەترس ــە ه ــزی تاوان ڕی

چونكــە ســنووری یــەك دەوڵــەت دەبەزێنێــت بــەرەو 

ــە  ــی، وەك هەمیشــەش كۆمەڵێكــی زۆر ل ڕوانگــەی جیهان

تاوانــكاران بەشــداری دەكــەن لــە ئەنجامدانــی ئــەم تاوانــە 

كــردن،  ناوەندگیــری  وەك:  جۆراوجــۆری  نــاوی  لەژێــر 

ــیار.  ــار و فرۆش ــی، كڕی دەاڵڵ

ــی  ــە ئەندامان ــردن ب ــی بازرگانیك ــەوەی تاوان بەگژداچوون

یەكخســتنی  بــە  هەیــە  پێویســتی  مــرۆڤ  جەســتەی 

هەمــوو هــەوڵ و تەقەلــال نێودەوڵەتییــەكان بــە مەبەســتی 

لەســەر  تۆكمــە  سیاســەتی  داڕشــتنی  و  نەهێشــتنی 

ــاو شــوێنكەوتن  ــە پێن ــی ل ئاســتی نیشــتانی و نێودەوڵەت

زەمینەخۆشــكردن  وەك  تاوانبــاران  لــە  لێپێچینــەوە  و 

بــۆ ڕاپێچكردنیــان بــۆ دادگا. لــە دواییــن دەیــەی ئــەم 

ســەدەیەدا گرنگیپێدانــی كۆمەڵــی نێودەوڵەتــی كەوتــە 

ســەر زاڵبــوون بەســەر ئــەو كۆســپ و ئاســتەنگانەی، كــە 

ــەپاندوویەتی،  ــاراوە و س ــە ئ ــەرخ هێناویەت ــی هاوچ تاوان

لەوانــەش تاوانــی بازرگانیكــردن بــە ئەندامانــی جەســتەی 

مــرۆڤ. بــواری زانســتی پزیشــكیی ســەركەوتنی گــەورەی 

لــە  هەندێــك  گواســتنەوەی  ڕووی  لــە  بەدەســتهێناوە 

ئەندامەكانــی جەســتەی مــرۆڤ، ئەمــەش هیــوای لــە دڵ و 

دەروونــی زۆرێــك لــە نەخۆشــەكاندا بووژانــدەوە و بــواری 

ــاو  ــی ئەندامــەكان كەســانێكی ســاغ لەن ــۆ چاندن ــدان ب پێ

جەســتەی كەســانێكی نەخۆشــدا، كــە ئەمــەش ڕزگارییــان 

دەكات لــە ئــازار و وەرگرتنــی چارەســەری ماوەدرێــژی 

وەك شــتنی گورچیلــە، بەڵكــو باشــر پارێــزگاری لــە ژیانیــان 

دەكات. ســەرەڕای ئــەوەی كــە زۆرێــك لــە یاســاكان و ئــەو 

فەتوایانــەی ڕێگــە دەدەن بــە بەخشــین و ڕســپاردەیی 

بــەاڵم  مــرۆڤ،  جەســتەی  ئەندامانــی  بەخشــینی  بــە 

ــو  ــاكات تاك ــن ن ــی دابی ــە تەواوەت ــە پێویســتییەكان ب ئەم

ــت،  ــەكان دابرێ ــۆ نەخۆش ــەوە و ب ــەكان بگوازرێن ئەندام

ــە  ــان پزیشــكی ل ــی فســیۆلۆژی ی ــەك بەهــۆی نەگونجان ن

نێــوان جەســتەی كەســی بەخشــەر و كەســی نەخــۆش 

)وەرگــر(دا، بەڵكــو كێشــەكە بــە شــێوەیەكی ســەرەكی 

دەگەڕێتــەوە بــۆ پاشــگەزبوونەوە لە بەخشــین و ڕاســپاردن 

بــە بەخشــین لەبــەر چەنــد هۆكارێكــی كۆمەاڵیەتــی 

و رسوشــتی  كۆمەڵگــە  بــە  پەیوەســت  تەندروســتی  و 

ــەوە.  مرۆڤ

جۆرەكانی بازرگانیكردن بە ئەندامانی 
جەستەی مرۆڤ 

1. پەلكێشــكردن: مەبەســت لــە پەلكێشــكردن بریتیــە لــە 

بەكارهێنانــی كەســەكان وەكــو كااڵ بــۆ دەستاودەســتكردن 

لــە  پێنــاو كەڵكوەرگرتــن  لــە  بــۆ زەمینــە خۆشــكردن 

و  فرۆشــتنی  مەبەســتی  بــە  ئەندامەكانــی جەســتەیان 

بەدەســتهێنانی قازانــج، لــە كاتێكــدا ئەگــەر ئــەم فرۆشــتنە 

لەنــاو ســنووری هەرێمــی یــان لــە دەرەوەیــدا ڕووبــدات. 

هەمیشــە  وەك  پەلكێشــكردنەدا  ئــەم  ئەنجامــی  لــە 

كۆنــرۆڵ  دەهێرێــت  بــەكار  كەســەی  ئــەو  دەبینیــن 

ــۆ  ــە ب ــەش ئاماژەی ــە و الوازە، ئەم ــازاد نیی ــت و ئ دەكرێ
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بازرگانیكردن به  ئه ندامانی جه سته ی مرۆڤ له  دیدی یاسایی و دینییه وه  قه ده غه یه 

ئــەو  بــۆ  بەكارهێنــەر  كەســی  خواســتەكانی  ئــەوەی 

مەبەســتانەی باســان كــرد جێبەجــێ  دەبێــت لــە بەرامبەر 

پێدانــی بڕێــك پــارەی كــەم.  لــە بنەڕەتــدا گرنگــی نادرێــت 

ــی  ــە رۆڵ ــەوەی ك ــە بەهــۆی ئ ــدی قوربانییەك ــە رەزامەن ب

ئیــرادە لــە ئاســتی جوواڵندنــی هەڵســوكەوتی تاوانكاریــی 

ــی  ــەرەو بەدیهێنان ــت ب ــگاو دەنێ ناوەســتێت، بەڵكــو هەن

ئەنجامەكــە، كــە بریتیــە لــە فرۆشــتنی ئەندامێكــی جەســتە 

ــاددی.  ــتكەوتنی م ــەر دەس ــە بەرامب ل

ــەم پرۆســەیە  ــەكان: مەبەســت ل 2. گواســتنەوەی قوربانیی

ــاو ســنووری  ــە شــوێنێك لەن ــی كەســەكانە ل جووڵەپێكردن

واڵتێــك یــان لــە دەرەوەیــدا بــە مەبەســتی فرۆشــتنی 

ئەندامانــی جەســتەیان، وەك هەمیشــە ئــەم كارە بەهــۆی 

ئەنجــام دەدرێــت، وەك فڕۆكــە  ئاســاییەكانەوە  رێگــە 

گواســتنەوەی  راســتیدا  لــە  گواســتنەوە.  ئۆتۆمبیلــی  و 

كەســەكان شــێوەی ئاودیوكــردن و گواســتنەوەی یاســاغ 

ــت و  ــەر بێ ــت ئەگ ــنوورەكانەوە ناودەبرێ ــەی س ــە رێگ ل

ــە  ــەش ب ــت، ئەم ــدا بێ ــوان دەوڵەتان ــە نێ ــتنەوەكە ل گواس

بــازاڕی بەقاچــاغ گواســتنەوەی مــرۆڤ  لەنــاو  گشــتی 
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مندااڵن قوربانی تراژیدایه كی مرۆیی بێكۆتایی

بــۆ منوونــە جووڵەیەكــی چاالكــی  دەدرێــت،  ئەنجــام 

ــن  ــە فلیپی ــا و ل ــەرەو بەریتانی ــاوە ب ــە توركی ــەكان ل مرۆڤ

ــە.  ــۆن هەی ــەرەو ژاپ ب

ــی  ــەوە دابینكردن ــە حەواندن ــەوە: مەبەســت ل 3. حەواندن

قوربانیانــی  بــۆ  نیشــتەجێبوونە  و  هێشــتنەوە  شــوێنی 

ــەن  ــی جەســتەی مــرۆڤ لەالی ــە ئەندامان بازرگانیكــردن ب

بازرگانانــان و دەاڵَڵ و نێوەندگیرەكانــەوە، ئــەوەش وەك 

رێگەخۆشــكردن بــۆ ئەنجامدانــی نەشــتەرگەری بۆیــان 

لــە پێنــاو دەرهێنانــی ئــەو ئەندامانەیــان كــە كڕیــن و 

فرۆشــتنیان پێدەكرێــت، زۆرجاریــش لــە كاتــی مانەوەیانــدا 

و  ســۆخرە  كاری  و  لەشفرۆشــی  كاری  شــوێنانە  لــەو 

بەزۆرییــان پێدەكرێــت. 

قوربانیانــی  لــە  پێشــوازیكردن  واتــا  پێشــوازیكردن:   .4

تاوانــی بازرگانیكــردن بــە ئەندامانــی جەســتەی مــرۆڤ و 

ــتنی  ــینەوەیان و نەهێش ــتی ناس ــە مەبەس ــینەوەیان ب ناس

كۆســپ و ئاســتەنگەكان لەســەر رێگەیــان بــۆ ئــەوەی 

ــدەن، وەك  ــی ب ــانی كڕیارەكان ــاش نیش ــێوەیەكی ب ــە ش ب

ــتە.  ــەوەی مەبەس ــی ئ ــۆ جێبەجێكردن زەمینەخۆشــكردن ب

جەســتەی  ئەندامانــی  بــە  بازرگانیكــردن  دیمەنەكانــی 

مــرۆڤ 

أ. هەڕەشــەلێكردن: لــە ڕاســتیدا هەڕەشــه لێكردن یەكێكــە 

درووســتكردنی  بــۆ  بەكاردەهێرێــت  رێگایانــەی  لــەو 

فشــار لەســەر قوربانییــەكان بــۆ ئــەوەی فەرمانەكانــی 

بازرگانــان و دەاڵڵــەكان جێبەجــێ  بكــەن، وەك هەمیشــەش 

قوربانییــەكان  بــە  مــاددی  زیانــی  هەڕەشــەلێكردن 

یــان  ئازاردانیــان،  یــان  لێــدان  بەهــۆی  دەگەیەنێــت 

دروســتبوونی زیانێكــی مەعنــەوی لێدەكەوێتــەوە وەك 

و  ناوبانــگ  لەكەداركردنــی  و  قوربانیەكــە  ناوزڕاندنــی 

شــەرەفمەندێتی، لــە هــەردوو بارەكەشــدا كەســی قوربانــی 

نایەوێــت ئــەو كارە بــكات ئەگــەر هەڕەشــەی لەســەر 

ــت.  نەبێ

ب. ڕفانــدن: پەیوەندییەكــی بەهێــز هەیــە لــە نێــوان 

تاوانــی رفانــدن و بازرگانیكــردن بــە ئەندامانــی جەســتەی 

مــرۆڤ، چونكــە قوربانیانــی رفێــراو ئەگــەری هەیــە ببنــە 

كااڵیــەك بــۆ كڕیــن و فرۆشــن، بەڵكــو بــۆ فرۆشــتنی 

ئەندامانــی جەســتەیان لەالیــەن گرووپــە تاوانكارەكانــەوە، 

رووداوی  بكوژرێــن.  رێگەیــەدا  لــەو  پێدەچێــت  یــان 

لــەم جــۆرە روویــداوە كاتێــك خۆپیشــاندانی گــەورە و 

بەرفــراوان لــە دەیــەی حەفتاكانــی رابــردوو پایتەختــی 

ــی 6  ــە دژی رفاندن ــەك ل ــەوە وەك ناڕەزایی ــی گرت بەرازیل

ئەندامەكانــی  دەرهێنانــی  و  كوشــتنیان  و  مێردمنــداڵ 

ــە  ــەوە، ك ــا تاوانكارەكان ــد و مافی ــەن بان ــتەیان لەالی جەس

ــری  ــی هەواڵگ ــەڵ دەزگاكان ــان لەگ ــدی گوماناویی پەیوەن

ــوو.   ــە هەب ــەو واڵت ئ

ج. پێدانــی جۆرێــك لــە تایبەمتەندێتــی بــۆ وەرگرتنــی 

رەزامەنــدی كەســی قوربانــی یــان دەســتدرێژی كراوەســەر، 
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ئــەم كارەش فــرت و فێڵــی لــە پاڵدایــە، وەك رازیكردنــی بە 

ــی  ــەاڵم دوای ــت، ب ــتەرگەرییەكی پێویس ــی نەش ئەنجامدان

لەشــی تووشــی ئــازار و كێشــە دەبێــت و لــە پشــكنینەكاندا 

ــی  ــی تاوانــی دەرهێنان ــە قوربان دەردەكەوێــت، كــە بووەت

ئەندامانــی جەســتە. هەروەهــا لــەم رێگەیــەوە لەوانەیــە 

ــی كار  ــی دەرفەت ــە پێدان ــت ب ــە هەڵبخەڵەتێرێ قوربانیەك

لــە شــوێنێك، یــان بەڵێنــدان بــە هەبوونــی پرۆژەیەكــی درۆ 

بــە مەبەســتی گواســتنەوەی لــەو شــوێنەی لێــی دەژی بــۆ 

ئــەو شــوێنەی، كــە تاوانــكاران بــە شــێوەیەكی بێویژدانانــە 

بێهۆشــی دەكــەن و یەكێــك لــە ئەندامانــی جەســتەی 

ــن.  دەردەهێن

د. ئەگــەر بــە ڕەزامەنــدی قوربانییەكانیــش بێــت، یاســاكان 

ــاڵ  ــەن 18 س ــوار تەم ــانی خ ــە كەس ــەداوە ب ــان ن رێگەی

تــا ئەندامانــی جەســتەیان دەربهێرێــت بــە مەبەســتی 

بەخشــین یــان فرۆســن، ئــەوەش بــە مەبەســتی پاراســتنی 

ــییەك.  ــە و مەترس ــەر هەڕەش ــە ه ــان ل ژیانی

ڕێگــەو میكانیزمەكانــی ئەنجامدانــی تاوانــی بازرگانیكــردن 

بــە ئەندامانــی جەســتەی مــرۆڤ 

رێگــەو  ئــەو  هەمــوو  میكانیزمــەكان،  لــە  مەبەســت 

شــێوازانەیە كــە دەگیرێنەبــەر بــۆ ئەنجامدانــی تاوانــی 

دەرهێنانــی ئەندامەكانــی جەســتەی مــرۆڤ بــە مەبەســتی 

فرۆشــتنیان، ئەگــەر بــە گرتنەبــەری شــێواز و رێگە زانســتی 

و هونەرییــەكان بێــت، یــان گرتنەبــەر و بەكارهێنانــی 

ئــەو رێگایانــەی كــە پێچەوانــەن لەگــەڵ بنەمــا پزیشــكیە 

ــە  ــەو میكانیزمان ــەم ڕێگ ــۆی ئ ــت ك ــتییەكان. دەكرێ زانس

ــەوە:  ــەدا كۆبكەین ــەم خااڵن ل

نەشــتەرگەرییەكانی  زانســتییەكان:  نەشــتەرگەرییە  أ. 

لەنــاو  مــرۆڤ  جەســتەی  ئەندامانــی  دەرهێنانــی 

نەخۆشــخانەكان یــان نۆرینگــە پزیشــكییەكاندا ئەنجــام 

دەدرێــت، ئــەوەش لــە دوای گەیشــن بــە ڕێككەوتــن 

ــە نێــوان كەســی بەخشــەر و كەســی وەرگــردا، زۆربــەی  ل

نەشــتەرگەرییە پزیشــكییەكانیش بــەو شــێوەیە ئەنجــام 

دەدرێــت كاتێــك هــەردووال لــە هەمــان نەخۆشــخانە 

ــی  ــە كوالێت ــە مەبەســتی پارێزگاریكــردن ل ــەوەش ب ــن، ئ ب

ئەگــەر  ئەندامــەی جەســتە كــە دەردەهێرێــت.  ئــەو 

ــی  ــە ڕێگەیەك ــە ب ــتنەوەی ئەندامەك ــو پرۆســەی گواس بێت

ــایی  ــزایی یاس ــیارێتی س ــەوا بەرپرس ــت، ئ ــایی بكرێ نایاس

ــە  ــخانەكە، چونك ــك و نەخۆش ــتۆی پزیش ــە ئەس دەكەوێت

ــە هــۆی  ــی ئەندامێكــی جەســتە بیێت ــە دەرهێنان دوور نیی

ــەیی،  ــی هەمیش ــتبوونی كەمووكورتیەك ــان دروس ــردن ی م

لێپررساوێتیەكــەش بەپێــی ئەنجامــە نەرێنییەكانــی ئــەو 

ــت.  ــە دەبێ تاوان

هەندێــك  مــرۆڤ:  جەســتەی  ئەندامــی  دزینــی  ب. 

بــۆ  بڕفێرێــت  نهێنــی   بــە  كەســێك  لەوانەیــە  جــار 

نەخۆشــخانەیەك، بــەاڵم رفێنەرانــی تووشــی شــۆك دەبــن 

جەســتەی  ئەندامەكانــی  لــە  یەكێــك  دەبینــن  كاتێــك 

لــە واڵتــی  ئــەم حاڵەتــە  لــە منوونــەی  لەدەســتداوە. 

ــالن  ــاوی فروی ــە ن ــك ب ــك پیالوێ ــداوە كاتێ ــال رووی ڤێنزوێ

گێمینــز لــە الدێــوە هاتبــوو بــۆ شــار تــا تیایــدا بــژی، بــەاڵم 

ــەر  ــی لەس ــی و ئالوودەبوون ــاری دارای ــی ب ــۆی خراپ بەه

بەخەبــەر  كاتێــك  خواردنــەوە كهولییــەكان، رۆژێكیــان 

هــات بــۆی دەركــەوت، كــە هــەردوو چــاوی نەمــاوە، 

چونكــە چاوەكانــی فرۆرشابــوون بــە كەســێكی دەوڵەمەند، 

ــت،  ــۆ بچێرێ ــزی ب ــەی گێمین ــەو چاوان ــتبوو ئ ــە پێویس ك

بــەاڵم دوای ئــەوەی كار لــەكار تــرازا پیاوانــی لێكۆڵینــەوەی 

تاوانــەكان تاوانبارەكانیــان دۆزییــەوە. 

ئامانجە سەرەكییەكانی تاوانی بازرگانیكردن 
بە ئەندامانی جەستەی مرۆڤ 

ــێوەیەك  ــچ ش ــە هی ــج ب ــان ئامان ــت ی ــی مەبەس ڕەوایەت

نابێتــە پاســاوهێنانەوە بــۆ شــەرعیەتپێدان بــە ئامرازەكانــی 

تاوانێــك وەك دەرهێنــان و فرۆشــتنی ئەندامانــی جەســتەی 

ــەم جــۆرە  ــە گەشــەكردنی ئ ــە ئاشــكرایە ك ــرۆڤ، چونك م

لــە تــاوان لــە ئەنجامــی بەیەكگەیشــتنی پێویســتی و 

ــدە  ــەریهەڵداوە، هەرچەن ــۆرەوە س ــدی جۆراوج بەرژەوەن

پێــی  بــە  بەرژەوەندییانــە  لــەم  دەســتبەرداربوون 

ئارەزووەكانــی مــرۆڤ و بەبــێ  كارێكــی رێكخــراو ئەنجامی 
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ــادانەران  ــەوە یاس ــەر ئ ــەوە، لەب ــیداری لێدەكەوێت مەترس

لــەم بابەتــەدا كارییــان كــردووە بــۆ رێكخســتنی پرۆســەی 

بەخشــینی ئەندامانــی جەســتەی مــرۆڤ و دانانــی چەنــد 

ــە  ــانەدا، ك ــەو كەس ــوو ئ ــەر هەم ــد بەس ــزایەكی توون س

ــەوەی  ــۆ ئ ــن ب ــرۆڤ بەكاردەهێن ــك م ــتیی هەندێ پێویس

ــن  ــۆ كڕی ــەك ب ــە كااڵی ــی جەســتەی مــرۆڤ بكەن ئەندامان

فرۆشــتنی  هــۆی  دەبێتــە  ئەمــە  چونكــە  فرۆشــن،  و 

قازانجــی  بەدەســتهێنانی  ئامانجــی  بــە  ئەندامــەكان 

مــاددی، لەمــەش گرنگــر ئەوەیــە، كــە ئــەم كارە لــە بەهــاو 

ــەوە.   ــەم دەكات ــەكان ك ــكۆمەندی مرۆڤ ش

دەكرێــت كــۆی ئامانــج و مەبەســتەكانی بازرگانیكــردن 

ــورت  ــەدا ك ــەم خااڵن ــرۆڤ ل ــتەی م ــی جەس ــە ئەندامان ب

بكەینــەوە: 

1. خواســتنی گەیشــن بــە چاكبوونــەوە و گەڕانــەوەی هیوا 

ــییانە  ــۆرە نەخۆش ــەو ج ــی ئ ــانەی تووش ــەو نەخۆش ــۆ ئ ب

چارەســەری  زوویــی  بــە  پێویســتدەكات  كــە  بــوو، 

ئەندامەكانــی  لــە  یەكێــك  و  بكرێــت  بــۆ  پزیشــكییان 

بــۆ  ترییــان  ئەندامێكــی  و  دەربهێرێــت  جەســتەیان 

ــە جگــەر  ــە، بەشــێك ل ــە وەك گورچیل ــۆ منوون ــت، ب دابرێ

و شــادەمارەكانی دڵ. پێویســتی نەخۆشــە بێهیــواكان بــەم 

ئەندامانــەی جەســتە وایــان لێــدەكات، كــە پارەیەكــی 

ــەو ئەندامــەی كــە  ــاو بەدەســتهێنانی ئ ــە پێن ــدەن ل زۆر ب

پێویســتدەكات بــۆی دابرێــت. 

رێگــەی  لــە  زۆر  دارایــی  قازانجــی  بەدەســتهێنانی   .2

و  بەخشــەر  كەســی  نێــوان  لــە  كــردن  نێوەندگیــری 

كەســی وەرگــر، وەك هەمیشــە دەاڵڵ و نێوەندگیــرەكان 

هەڵدەســن بــە بەدەســتهێنانی ئــەم بــڕە پارانــە و بڕێكــی 

ــە  ــك ل ــدا كەڵ ــە كاتێك ــەرەكان، ل ــە بەخش ــی دەدەن كەم

وەردەگــرن.  ونەدارییــان  هــەژاری 

بــۆ  بەخشــەر  كەســانی  لــەالی  خــواس  هەبوونــی   .3

ــان و  ــە ئابوورییەكانی ــە كێش ــك ل ــەركردنی هەندێ چارەس

كۆكردنــەوەی پارەیــەك ئەگــەر كەمیــش بێــت، ئەمــەش بــە 

مەبەســتی پێدانــەوەی قــەرزەكان یان باشــركردنی رەوشــی 

ژیانیــان لەســەر حســابی تەندروســتیان و بەرگەگرتنــی 

ئــەو مەترســیە تەندروســتییانەی كــە هەڕەشــە لــە ژیانیــان 

دەكات. 

و  پزیشــكییەكان  وكۆلیــژە  زانكــۆكان  خواســتی   .4

كۆمپانیاكانــی درووســتكردنی دەرمــان لــە ئەنجامدانــی 

تاقیكردنــەوەی پزیشــكی زانســتی، لەبــەر ئەمــە ئــەو 

ــی  ــە بەدەســتهێنانی ئەندامان ــە پێویســتیان ب دامودەزگایان

جەســتەی كەســانی زینــدوو هەیــە. بەپێــی توێــژەران 

ئەندامانــی  بــە  بازرگانیكــردن  ئامانجەكانــی  هەمــوو 

جەســتەی مــرۆڤ ئامانجــی تاوانــكاری و نامەرشوعــن 

تاوانــی  بەبــەری  بكــەن  یاســایی  بەرگــی  ناتوانــن  و 

ــز لەگــەڵ  ــی جەســتە و هەرگی ــە ئەندامان بازرگانیكــردن ب

بوونــی  بــە  پەیوەســتە  چونكــە  ناگونجێــت،  یاســادا 

بەرامبەرێكــی ماددییــەوە. بــەاڵم فاكتــەری بەزەیــی و 

خۆبەخشــین بــە وابەســتەیی خزمایەتــی و كەســوكار و 

مرۆڤایەتــی، بــەاڵم بەبــێ  زیانگەیانــدن بــە جەســتەی 

ــت. ــادا دەگونجێ ــی یاس ــەڵ حوكم ــەر لەگ ــی بەخش كەس

سه رچاوه كان: 
پێگــه ی زانكــۆی )مینیســۆتا(ی ئه مه ریكــی، كۆڕبه نــدی 

بــه   بازرگانیكــردن  به گژداچوونــه وه ی  بــۆ  ده وحــه  

ئاژانســی  ماڵپــه ڕی  )الجزیــره (،  پێگــه ی  مــرۆڤ، 

نه تــه وه  یه كگرتــووه كان بــۆ به گژداچوونــه وه ی مــادده  

ــۆگ،  ــۆ دیال ــتینی ب ــۆڕی فه له س ــاوان، ت ــبه ره كان و ت هۆش

ڕێكخــراوی هیومــان ڕایتــس وۆچ، پێگــه ی )الیــوم الســابع(، 

ــت(،  ــون پۆس ــه ی )ن ــی، پێگ ــم(ی ئه مه ریك ــاری )تای گۆڤ

ســكای نیــوز عه ره بــی، ماڵپــه ڕی )ئیســالم ئه وێرنــس(، بــی 

ــە.  ــە ڤێل ــامل(، دویچ ــەری )الع ــی، ماڵپ ــی س ب

سه رچاوه  یاساییه كان: 
له شفرۆشــی،  تاوانه كانــی  حتاتــه ،  نیــازی  1.محه مــه د 

قاهیــره  - چاپــی دووه م 1983. 

2.عه بدولوه هــاب حومــد، مافــه  جه زائیــه  گشــتییه كان، 
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 .1963  – دیمه شــق 

ــتی(،  ــی گش ــزادان )به ش ــای س ــه راج، یاس ــود ئه لس 3.عه ب

دیمه شــق – 1990. 

4.ئه حمــه د فه تحــی رسور، بنه ماكانــی یاســای ســزادان، 

قاهیــره . 

محه مــه د  قه محــاوی،  عابدیــن  ئه حمــه د  5.محه مــه د 

 - ئه ســكه نده ریه   گشــتی،  ئادابــی  تاوانه كانــی  حامــد، 

 .1985

6.ســلێان عه بدوملونعیــم، تیــۆری گشــتی یاســای ســزادان، 

 .2000  - ئه ســكه نده ریه  

لــه   مــرۆڤ  مافه كانــی  عــه وه ز،  محێدیــن  7.محه مــه د 

 .1989  - قاهیــره   تاوانكارییه كانــه وه ،  ڕێــكاری  ڕووی 

8.ره زا فــه ره ج، یاســای ســزادانی جه زائیــر، جه زائیــر – 

 .1976

9.محه مــه د عــه وه ز، یاســای ســزادان )به شــی گشــتی(، 

 .1987  - ئه ســكه نده ریه  

www.umn.edu

http : / /www.a l j azeera .ne t / enc yc loped ia /

concep t s andte r mino log y /2

http://hrlibrary.umn.edu/arab/P1orgCRIME.html

https://www.unodc.org/documents/human-

trafficking/TIP-executive_summary_arabic.pdf

https://www.noonpost.org

البغــاء،  جرائــم  نیــازی،  محه مــه د  10.حتاتــه ، 

ــه  ــــ  ــه ی وهب ــه ، كتێبخان ــی به راوردكارانه ی لێكۆڵینه وه یه ك

.1983 دووه م  چاپــی  قاهیــره ، 

11.ولــد محمــدن، محمــد عبداللــه، تجریــم االتجار بالنســاء 

زانكــۆی  ریــاز،  االســالمیه .  الرشیعــه   فــی  واســتغاللهن 

نایفــی عه ره بــی بــۆ زانســتی ئه منــی، كۆربه ندێــك لــه  

.2004/3/15

ــالم: ئایــا ئــه وه  ئــو شارســتانیه ته یه  كــه   12.مفكــره  االس

املتحــر  الغــرب  له جیهــان؟  ده كــه ن  بــۆ  بانگه شــه ی 

وتجــاری الرقیــق االبیــض واالصفــر واالســود.

 http: www> islammemo> co/ kashaf/ one _ news>

asp? Idnews= 695

االثــار  عبدالحمیــد:  عبدالهــادی  عبدالحافــز  13.دكتــۆر 

باالشــخاص.  االتجــار  االقتصادیــه  واالجتاعیــه  لظاهــرة 

لێكۆڵینه وه یه كــی باڵوكراوه یــه  له نێــو كتێبــی )مكافحــه  

لــه   كــه   ــــ  البرشیــه (  واالعضــاء  باالشــخاص  االتجــار 

ئه كادیمیایــی نایفــی عه ره بــی بــۆ زانســتی ئه منیــه كان 

ده رچــووه . ریــاز نیســانی 2004.

14.خالــد بــن محمــد ســلیان املرزوقــی ــــ جریمــه  االتجار 

ــالمیه  و  ــه  االس ــی الرشیع ــا ف ــال وعقوباته ــاء واالطف بالنس

ــه راودكار،  ــی ب ــی كورت ــی ــــ لێكؤڵینه وه یه ك ــون الدول وقان

كــه وه ك ته واوكه رێــك پێشــكه ش كــراوه  بــۆ وه رگرتنــی 

ماســته ر لــه  العدالــه  الجنائییــه  ــــ زانكــۆی نایفــی عه ره بــی 

ــی 2005. ــتی ئه من ــۆ زانس ب

ــی  ــیاحی، توێژینه وه یه ك ــزواج الس ــاء وال ــار بالنس 15.االتج

بــه   ئاماده كــراوه   حســن  محمــد  ره شــا  له الیــه ن 

باڵوكراوه كانــی  ــــ  القمصــان  ابــو  نیهــاد  سه رپه رشــتی 

ژنــان. مافه كانــی  بــۆ  میــرسی  ســه نته ری 

16.فصلنامــە ســالمت اجتاعــی  و اعتیاد، دورە٢، شــارە٧، 

پاییز ١٣٩٤، ص ١٢٣-١٥٠

http://www.isna.ir

http://www.asriran.com

http://ir.mondediplo.com/article2097.html

http://www.dw.de

http://fa.wikipedia.org/wiki

http://nasimerahai.mihanblog.com/extrapage/bs

http://golshn12.blogfa.com/post/3603

http://maghaleh.parsiblog.com/Posts/57
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