
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. 



 بازرگانیی سپیكردنەوەی پارە



 Money Laundering پــارە  ســپیكردنەوەی  تاوانــی 

ــی  ســەردەم و  ــە ئابوورییەكان ــن تاوان ــە دیارتری ــە ل یەكێك

پەیوەســتە بــە تاوانــی ڕێكخــراو Organized Crime، بــە 

تایبەتییــش تاوانــە تیرۆریســتییەكان و بــە قاچاخربدنــی 

و  سیاســی  گەندەڵیــی  و  هۆشــبەر  مــاددەی  و  چــەك 

بازرگانیكــردن بــە مــرۆڤ و چەندیــن تاوانــی تریــش. 

دیــاردەی ســپیكردنەوەی پــارە یەكێكــە لــە قەدەغەكــراوە 

یاســایییەكان، بــەو پێیــەی كۆدەنگییەكــی نێودەوڵەتــی 

و  دیاردەیــە  ئــەو  قەدەغەكردنــی  ســەر  لــە  هەیــە 

ڕێگایــەك،  و  شــێواز  هەمــوو  بــە  بەرەنگاربوونــەوەی 

ســپیكردنەوەی  ئەنجامدەرانــی  كــردووە  وای  ئەمەیــش 

ــای  ــكەوتووتر و تەكنەلۆژی ــێوازی پێش ــەر و ش ــارە، فاكت پ

بــااڵ بــەكار بهێنــن بــۆ پەردەپۆشــكردن و شــاردنەوەی 

سەرلێشــێواندنی  هەروەهــا  پارانــە،  ئــەو  ســەرچاوەی 

ــااڵو  ــۆز و تێكئ ــۆڕی ئاڵ ــەی دروســتكردنی ت ــە ڕێگ ــا ب یاس

ــە،  ــەو تاوان ــی ئ ــی ئەنجامدان ــن و ڕێكارەكان ــە ڕێكخس ل

هــاوكات یەكجــار نهێنییــش، كــە زۆر ئەســتەمە بــە ئاســانی 

بدۆزرێنــەوە. 

ــەردەمییەكان،  ــەرە س ــە ه ــە تاوان ــە ل ــە، یەكێك ــەو تاوان ئ

لــە دوای ڕۆژ قەبارەكــەی زیاتــر و گەورەتــر  كــە ڕۆژ 

دەبێــت، ســەرباری ئــەو هەمــوو هەوڵــە ناوخۆیــی و 

ئیقلیمــی و نێودەوڵەتییانــەی دەدرێــن بــۆ ڕێگەگرتــن لــە 

تەشــەنەكردنی و باڵوبوونــەوەی، چونكــە ڕەگەزەكانــی ئەو 

ــەش  ــدا داب ــە دەوڵەتێك ــر ل ــە زیات ــەی جــار ل ــە زۆرب تاوان

ــت  ــا دێ ــی ت ــی و دەرهاویشتەكانیش ــە مەترس ــن، بۆی دەب

ــڵ و  ــە هێ ــتا زۆر لێهاتوان ــی ئێس ــە كات ــن. ل ــر دەب فراوان

تــۆڕە  تاوانبارییــەكان، ئابووریــی جیهانــی خنکانــدوە، بۆیــە 

كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی هاتوەتــە ئــەو بڕوایەی، پێویســتە 

هەوڵــەكان چڕتــر بكرێنــەوە بــۆ بنبڕكردنــی ئــەو دیاردەیــە 

و دۆزینــەوەی فاكتــەری زیاتــر و ڕێگەچــارەی زانســتییانە 

ــارە.  ــی ســپیكردنەوەی پ ــەوەی تاوان ــۆ بەرەنگاربوون ــر ب ت

تاوانــی ســپیكردنەوەی پــارە لەمــڕۆدا بوەتــە دیاردەیەكــی 

ئابووریــی  ســەقامگیریی  لــە  هەڕەشــە  و  مەترســیدار 

واڵتــان دەكات لــە ســەر ئاســتی جیهانــی و پەیوەســتە 

ــە  ــە گوماناوییان ــەو پرۆس ــایییەكان. ئ ــە نایاس ــە چاالكیی ب

ــی  ــە و كاریگەرییەك ــان هەی ــار زەبەالحی ــی یەكج داهاتێك

سەلبییشــیان  بــۆ ســەر ئابووریــی ناوخۆیــی و جیهانــی 

ــردوە.  ــت ك دروس

ئامانــج لــە ســپیكردنەوەی پــاره، شــاردنەوەی ســەرچاوەی 

ئــەوەی  وەك  كارپێكردنیەتــی  و  پیســەیە   پــارە  ئــەو 

چاالكییــە  ئــەو  بۆیــە  بێــت،  یاســایی  وەبەرهێنانێكــی 

شــاراوە تاوانكارییــە، ســەرچاوەی ئــەو پــارە پیســەیە، كــە 

ــۆ  ــایی ب ــیفەتێكی یاس ــی س ــی پێدان ــان هەوڵ خاوەنەكانی

پــارە.  بــە ڕێگــەی پرۆســەكانی ســپیكردنەوەی  دەدەن 

زۆربــەی جاریــش تاوانبــاران خۆیــان لــە بــازاڕە تــازە 

ــەوڵ  ــەی ه ــەو بازاڕن ــار دەدەن، ئ ــتوەكان حەش پێگەییش

بــەردەم  لــە  بكــەن  وااڵ  بازاڕەكانیــان  دەرگای  دەدەن 

ســەرمایەداریی بیانــی، بۆیــە ئــەو تاوانــە مەترســییەكی زۆر 

بــۆ ســەر ئابووریی  نیشــتیامنی و ســەقامگیریی سیســتەمی 

دارایــی نێودەوڵەتــی دروســت دەكات. 

ــێ  ــاغ جێبەج ــێ قۆن ــە س ــارە ب ــپیكردنەوەی پ ــی س تاوان

دەكرێــت:

ڕێگــەی  بــە  نایاســایی  پــارەی  دەســتەبەركردنی   .1

ــان هــەر  ــاددەی هۆشــبەر و فرۆشــتنی، ی دابەشــكردنی م

قەدەغەكــراو.  ســەرچاوەیەكی 

ــۆ مافیاكانــی  ــە ب ــەو پارەی ــە ڕادەســتكردنی ئ ــە ل 2. بریتیی

ــەو  ــۆ دەرەوەی ئ ــی ب ــارە و حەواڵەكردن ــپیكردنەوەی پ س

واڵتــەی تاوانەكــەی تێــدا ئەنجــام دەدرێــت، یــان پرۆســەی 

ســپیكردنەوەكە دەكەوێتــە خــودی دەوڵەتەكــە بــە ڕێگــەی 

تێكەاڵوبــوون و ئاوێتەبــوون بــە چاالكیــی ڕێگەپێــدراو 

كارپێكردنــی پــارە لــە نــاو ئــەو واڵتــە. 

3. بریتییــە لــە گواســتنەوەی ئــەو پارەیە بــۆ دەرەوەی واڵت 

ــی  ــە حەواڵەكردن ــەكان ب ــە نێودەوڵەتیی ــەی كەناڵ ــە ڕێگ ب

بــە شــێوەی بەرقیــە، یــان ئاڵوگــۆڕ، یــان بەقاچاخــربدن، یــان 

هــەر ڕێگەیەكــی تــری گواســتنەوەی ئــەو پارەیــە.  

هەمــوو  لــە  ئەمەریــكا،  یەكگرتوەكانــی  ویالیەتــە 
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ــەی  ــەوەی پرۆس ــە بەرەنگاربوون ــی ب ــر گرنگ ــی زیات واڵتان

تایبەتــی  بــە  نایاســایی دەدات،  پــارەی  ســپیكردنەوەی 

ئــەو پارانــەی بــە هــۆی بازرگانیكردنــی نایاســایی وەك 

بــە  چونكــە  دەكەوێــت،  دەســت  هۆشــبەر  مــاددەی 

هــۆكاری ســەرەكیی كارەســاتە كۆمەاڵیەتــی و ئابــووری 

كۆمەڵگــەی  بەســەر  كــە  دادەنێــت،  سیاســییەكانی  و 

ئەمەریكیــدا داهاتــوە، بۆیــە لــە هــەر واڵتێكــی زیاتــر 

دەدات.   بنبڕكردنــی  هەوڵــی 

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

ــــ حەواڵەكردنــی پــارە، یان گواســتنەوەی ســەرباری ئەوەی 

بزانرێــت ســەرچاوەكەی لــە تاوانەكانــی بازرگانیكردنــی بــە 

مــاددەی هۆشــبەرەوە هاتوە. 

ــتی  ــتی و دروس ــتنی ڕاس ــان دەرنەخس ــاردنەوەی، ی ــــ ش

ئــەو پــارە و ســەرچاوەكانی ســەرباری ئــەوەی دەزانرێــت 

لــە مــاددەی هۆشــبەر، یــان هــەر كردەوەیەكــی تــری 
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ــوە.  ــكاری هات تاوان

ــــ دەســتكەوتنی ئــەو پارەیە، یــان بەكارهێنانی ســەربارەی 

مــاددەی  بــە  بازرگانیكردنــی  لــە  دەزانرێــت  ئــەوەی 

ــوه. ــبەرەوە هات هۆش

1.ناساندنی تاوانی سپیكردنەوەی پارە
ــەوەی  ــردن و بەرەنگاربوون ــاكانی قەدەغەك ــی یاس ــە پێ ب

ــارەدا:  ــپیكردنەوەی پ ــی س تاوان

ــت  ــە پەیوەســت بێ ــی هــەر پرۆســەیەك، ك ــــ ئەنجامدان

ــەكە  ــەوەی كەس ــەڵ ئ ــە، لەگ ــەو تاوان ــتكەوتی ئ ــە دەس ب

بزانێــت ئــەوەی دەســتی كەوتــوە بەرهەمــی چاالكییەكــی 

تاوانكارییــە، وەك ئــەوە وایــە خــۆی بەشــداریی تێــدا 

ــت.  كردبێ

ــە، یــان  ــــ شــاردنەوەی رسوشــتی دەســتكەوتی ئــەو تاوان

ــە،  ــردن پێوەی ــان شــوێنەكەی و مامەڵەك ســەرچاوەكەی، ی

ــە،  ــەو تاوانەی ــتكەوتی ئ ــت دەس ــەوەی بزانێ ــەرباری ئ س

یــان وەدەســتهێنانی هــەر بــڕە پارەیــەك لــەو جــۆرە تاوانــە، 

یــان گواســتنەوەی، بــە هەمــان شــێوە وەك كەســێكی 

ــت.  ــار دەكرێ ــە هەژم ــە تاوانەك ــداربوو ل بەش

2.ناساندنی فیقهی و یاسایی بۆ سپیكردنەوەی پارە

ناســاندنی ئــەو تاوانــە بــە راى یاساناســان و بــە جیاوازیــی 

 

ی پیس )نایاسایی(ەكانی پارەكییەرەس ەرچاوەس  
 

كانەرەهۆشب ەی ماددیبازرگان 1  
نیەمەقەك و تەبازرگانی چ 2   
ڕۆیكردنەزیادسامانی گشتی و  ەیاندن بەیانگستپیسی و زەد، رگرتنەورتیلەب 3  
كان(ەتۆمییەرۆ ئەپاش، كانەهراوییەرۆ ژە)پاش ەژینگ ەیاندن بەكانی زیانگەتاوان 4   
ی ئیداری و دارایی و سیاسییڵەندەگ 5   
گرتنی قوربانییانەمترباە و ب ەفاندنی فڕۆكڕ ریی وەگەتەو چ كانی تیرۆرەتاوان 6  

ەتنی پاروەستكەستی دەبەم ەب   
كاری و فێڵی بازرگانیەكانی ساختەستبڕین و پرۆسەكانی فێڵكردن و دەتاوان 7   
تەوڵەد ەپێدانی باج ب ەل ەوەخۆدزین 8   
دزینی مافی چاپ و ، وارەك )دزینی شوێنەكانی دزیكردن وەموو جۆرەه 9

بی و زانستی و سێدیەدەمی ئەرهەی بەوەباڵوكردن   
فیڕۆدانەباڵوی و بستەكانی دەتاوان 11   
بڕۆییستدرێژیكردن و تااڵنوەتاوانی د 11 .  
كانیەو شێواز موو جۆرەه ەكردن بەتاوانی ساخت 12   
شڕە كانی بازاڕیەدراوەپێنەێگڕ كااڵ ەكردن بەڵەئاودیوكردن و مام 13   
كانەبیانیی ەژێری بازاڕی دراوەی ژێربیئاڵوێر 14   
گشتی( ەژنان ب، مندااڵن، شفرۆشیە)ل مرۆڤ ەبازرگانیكردن ب    
ی مرۆڤەستەندامانی جەئ ەبازرگانیكردن ب    
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فــرە و زۆر دەبــن، چونكــە  تایبەمتەندییــان، ئەوانیــش 

ــی  ــە ســەر دانان ــان ل ــی واڵت ــی زۆر و ناهاوڕای جیاوازییەك

ــەو  ــاندنی ئ ــۆ ناس ــوو ب ــە و یەكگرت ــی بابەتییان چەمكێك

بــۆ  دەســتەواژەی  چەندیــن  بۆیــە  هەیــە،  دیاردەیــە 

)پاككردنــەوەی(،  پــارە(،  )ســپیكردنەوەی  وەك  دانــراوە 

لــە  نزیكــن  وشــەی  هەموویــان  كــە  )پاكتاوكردنــی(، 

پــارە.  ســپیكردنەوەی  دەســتەواژەی 

ــی  ــی ئابووری ــە تاوانێك ــارە، ب ــپیكردنەوەی پ ــی س 1.تاوان

ســنور بــڕی نیشــتامنی دادەنرێــت. هەروەهــا دەرئەنجامی 

باڵوبوونــەوەی تاوانەكانــی گەندەڵیــی ئیــداری و دارایییــە. 

چوارچێــوەی  دەچێتــە  پــارە  ســپیكردنەوەی  2.تاوانــی 

تاوانــی ڕێكخــراو، كــە كۆمەڵــە كەســێك و نێوەندگیــران بــە 

ــی دەدەن.  ــدا ئەنجام ــو خۆیان ــە نێ ــكردنی ڕۆڵ ل دابەش

ــی  ــووری جیهان ــە ئاب ــە هەڕەشــە ل ــەو تاوان 3.مەترســیی ئ

ــایەی  ــر س ــە ژێ ــە ل ــتا ئێم ــە ئێس ــی ك ــە تایبەت دەكات، ب

سیســتەمێكی ئابووریــی ئازاددایــن و لــە هەوڵــی بــە 

دارایییەكاندایــن.  خزمەگوزارییــە  جیهانگیریكردنــی 

كارێكــە بریتییــە لــە گواســتنەوەی، یــان دانانــی یــان 

ــۆرە  ــەو ج ــتەقینەی ئ ــی ڕاس ــان كارپێكردن ــاردنەوەی ی ش

پارانــەی لــەو چەنــد تاوانانــە بەدەســت هاتــوون:

ــۆ ســەر  ــی ب ــاددەی هۆشــبەر و كاریگەرییەكان ــی م -تاوان

عەقڵــی مــرۆڤ. 

ەی پارەوەكانی سپیكردنەتییەاڵیەی و كۆمبوورئا ەرییەكاریگ      
  

ەڵگەووی ئاكاریی كۆمەی تەوەشاوىەڵىەكان و هەتییەاڵیەكۆم ەییپێىەوذتێكچىووی سیستمی  1  
  ەپار ەڵك بەستذرێژیكردن و تیرۆركردوی خەفاوذن و دڕ یەڵذاوی دیاردەرهەس 2
زیىی ەژاری و دابەی هكاوەزۆربىووی كێش ،تیەاڵیەری كۆمەیكەوگیی پەتێكچىووی هاوس 3

یاوی عێراقیران و ژیاوی هاواڵتەكاوی گىزەئاست  
رتیلخۆریەتی و بەاڵیەڵی و تاواوكاریی كۆمەوذەزۆربىووی گ 4  
یانیهاواڵت ەو خراپ و فرۆشتىیان ب ەتگىزاریی ساختەو خسم لێشاوی كااڵەهاتىی ب 5  
كانەرەشبهۆ ەمادد ەی بازرگاویكردن بەێگە ڕل ەڵگەوشی كۆمڕە تێكذاوی 6  
انییی هاواڵتئاساییشستذاوی ئارامی و ەدەكاوی تاوان و لەێژڕ زۆربىووی 7  
یئابىورتی و ەاڵیەرداوی سیاسی و كۆمەڵذاوی پاشاگەرهەس 8  
تاوكردوی یاساییەوگەو چاودێریكردن و ت ەوەكاوی لێپرسیىەمىو جۆرەستذاوی هەدەل 9  
ی داراییالوازبىووی داهاتی واوخۆیی و تێكچىووی سیستم 11  
كاوی ەكان و گۆڕیىی بۆ پرۆژەباوك ەی دزیىی )دراوی قىرش( لەێگە ڕل ەرمایەداچۆڕاوذوی س 11

ی واڵتەوەرەد ەرهێىان لەبەو  
مهێىان ەرهەباربردوی تىاوای بەكاوی عێراق و لەسازییەپیش ەكخستىی پرۆژەپ 12  
هۆی  ەتىەب ئەوەیش، ەوەرەبۆ د ەرمایەی بردوی بڕێكی زۆری سبە هۆ رزداركردوی عێراقەق 13

كاربردنەوتكردن و بەكەی وێىان پاشیوگەتێكذاوی هاوس  
یویشتیماوزیىی هێسی كڕیىی دراوی ەیی )دارایی( و دابەختیىەی ویقامگیرەواس 14  
خۆردا ەست چیىێكی مشەد ەی لەوەشكردوی داهات و كۆبىووەخراپی داب 15  
ی یسازەكاوی عێراق و كىشتىی پیشەاڕواو باز بۆ ەكی ساختەو شم ی كااڵەوەواوەهێىاو 15

"ەوەگرێتەی كااڵی چاك دەلذون: "كااڵی خراپ جێگەمای ئیبه خەبى بە پێی ،یویشتیماو  
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-تاوانی ڕفاندن و چەتەیی و تیرۆر. 

-تاوانەكانــی دەكەونــە چوارچێــوەی  ســەرپێچیی یاســاكانی 

ژینگــه.  

-تاوانی بازرگانیكردنی نایاسایی بە چەك و تەقەمەنی. 

ــی  ــە دارای ــاددی ب ــی م ــل و زیانپێگەیاندن ــی بەرتی -تاوان

ــتی.  گش

-تاوانی فێڵكردن و خیانەت. 

-هــەر تاوانێكــی تــر كــە پێوەندیــی بــەو مادانــەوە هەیــە 

كــە لــە ڕێكەوتنــە نێودەوڵەتییــەكان هاتــوە. 

گرینگرین تایبەمتەندییەكانی سپیكردنەوەی پارە. 

پاشــان  و  نایاســایی  پــارەی  نــاوەوەی  هاتنــە  زیاتــر 

تاكەكانــی  بــۆ  ناوەوەیــە  ئــەو هاتنــە  دەســتبەركردنی 

ــاوەن  ــدا خ ــە كاتێك ــە ل ــن، ئەم ــەو كارە نی ــتەی ئ شاییس

هاتنــە یاســایییەكان ناتوانــن زیــادەی )مناظــرە( وەدەســت 

بهێنــن، ئەمەیــش دەبێتــە هــۆی جیــاوازی و نا هاوســەنگی 

كۆمەاڵیەتییــە  كێشــە  ئــەو  و  نەتەوەیــی  داهاتــی  لــە 

فراوانانــەی ڕووبــەڕووی دەبنــەوە. 

أ .خراپــی دابەشــكردنی قورســاییی بــاج و جیــاوازی لــە 

دابەشــكردنی داهاتــی نەتەوەیــی. 

ئابوورییــەكان،  سیاســییە  چاالكییــە  بــۆ  ب .ســنوردانان 

چونكــە چاالكیــی نایاســایی دەبێتــە هــۆی دەســتبەكردنی 

زانیاریــی هەڵــە بــۆ بەرپرســانی و سیاســەتە ئابوورییــەكان 

واڵت لــە ســەر زۆربــەی گۆڕانكارییــە ئابوورییەكانــی، كــە 

ــەو  ــتكردنی ئ ــی دروس ــە كات ــرێت ل ــێ دەبەس ــتیان پ پش

ــی  ــووری و تێكڕای ــی گەشــەی ئاب سیاســەتانە. وەك: تێكڕای

بێــكاری، تێكــڕای هەڵئاوســان و ســەرژمێریكردنی بودجــەی 

دراوەكان، چونكــە بەشــێك لــە چاالكییــە ئابوورییــەكان لــە 

ــە.  ــدا نیی ــی ئەوان ــر كۆنتڕۆڵ ژێ

لێكەوتە كۆمەاڵیەتییەكانی تاوانی سپیكردنەوەی پارە:

ــانی  ــتبوونی نایەكس ــۆی دروس ــە  ه ــە بوونەت ــەم تاوانان ئ

ــە،  ــاو كۆمەڵگ ــی ن ــن و توێژەكان ــوان چی ــە نێ ــی ل چینایەت

چونكــە وای كــردوە چینێــك دەوڵەمەنــد بێــت و یەكێكــی 

تــر هــەژار بێــت، لەبــەر هیــچ تەمویلێــك بــۆ ئــەو خێزانــە 

هەژارانــە نییــە، ئــەو پرۆســەیەیش بــە ڕێگــەی گەندەڵیــی 

چەندین دەوڵەتی جیهان وەبەرهێنان لە پارە سپیكراوەكاندا دەكەن
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و  بەرتیــل  و  ویــژدان  كڕینــی  تاوانەكانــی  و  وەزیفــی 

بردنــی پــارەی دەوڵــەت و باڵوبوونــەوەی چەندیــن جــۆری 

ــە  ــار دەگات ــك ج ــە هەندێ ــەك ك ــە ڕادەی ــاوان، ب ــری ت ت

تاوانــی خیانەتــی دەوڵــەت، وەك تاوانــی فیتنــەی تائیفــی 

ــی  ــا تاوانەكان ــدن، هەروەه ــەورە و ناوزڕان ــی گ و خیانەت

دابەشــكردنی  و  یاخیبــوون  ئەنجامدانــی  بــۆ  هانــدان 

ــەرهەڵدانی  ــۆی س ــە ه ــش دەبێت ــراوەكان، دوا جاری باڵوك

بێــكاری و هــەژاری و نەخۆشــی لــە ئەنجامــی تاوانــی 

ــارە.  ــپیكردنەوەی پ س

یەكەم: ڕوكنی ماددی
لــەوە  پــارە  ســپیكردنەوەی  تاوانــی  بڵیــن  دەتوانیــن 

نزیكــرە كــە بــە تاوانێكــی ڕەفتــاری ڕووت، یــان تاكــە 

تاوانــی ڕەفتــار دابرنێــت، كــە هەندێــك كــەس بــە )تاوانــی 

چاالكیــی كورتكــراوە( وەســفی دەكــەن، بــەو پێیەی كەســی 

ئەنجامــدەر پێشــر شــوێنی تاوانەكــەی دیــاری كــردوە. لــە 

ڕێكەوتننامــەی ڤێنیــا ئــەو ڕەفتــارەی نــەك هــەر تەنیــا بــە 

ــەردەم ســزاوەگرتنیش،  ــە ب ــاوە، بەڵكــوو دەیخات ــاوان دان ت

چ گــەر پێوەندیــی هەبێــت بــە گواســتنەوەی ئــەو پارانــە 

 پێی ساڵەكان بەڵەندەگ ەواڵت ەعێراق لی ندەیزبڕ        
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 پارە سپیكردنەوەی بابەتی بە تایبەت نێودەوڵەتییەكانی ڕێككەوتننامە

 

 اپئەوروی یكێتەی كانەكگرتوەی ەوەتەن ژ
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ــی،  ــان هەڵگرتن ــتكەوتنی ی ــان دەس ــاردنەوەیان ی ــان ش ی

ــردا.  ــرۆژەی ت ــە پ ــە ل ــەو پارەی ــی ئ ــان بەكارهێنان ی

روكنــی مادیــش لــە ســەر دوو ڕەگــەز پێكدێــت: شــێوازی 

ــارە و شــوێنی تاوانەكــە.  ســپیكردنەوەی پ

ــ حەواڵەكردنی پارە

ــە  ــان ل ــی ی ــە پاكێجەكان ــا، چ ل ــەی ڤیەنن ــە ڕێكەوتننام ل

ــاری  ــچ مەبەســتێكی دی ــێیەمیدا هی ــەم و س ــاددەی یەك م

ــان  ــارە و پاش ــی پ ــە )حەواڵەكردن ــاژە ب ــە ئام ــردوە ك نەك

كارپێكردنــی،  بــۆ  هێشــتوە  جــێ  كــراوەی  بوارێكــی 

كــە لەگــەڵ ئامانــج و بنەماكانــی ئــەو ڕێكەوتننامەیــە 

ــی  ــر ڕۆشــنایی ئەوەیشــدا، حەواڵەكردن ــە ژێ ــت. ل بگونجێ

پــارە كــە لــە ڕێكەوتننامەكــە هاتــوە و داوای لــە الیەنــەكان 

كــردوە بــە تــاوان داینێــن ڕەنگــە ئــەو جۆرانــەی بگرێتەوە: 

ــن  ــا بانكــی. كــە پێــك دێ ــەی ن ــەی بانكــی و حەواڵ حەواڵ

لــە:

حەواڵەی نابانكی كە هەریەك لە:
ــەزی  ــە كاغ ــووك ب ــی بچ ــەزی نەخت ــەوەی كاغ ــــ گۆڕین

ــر.  ــێوەی گەورەت ــە ش ــی ل نەخت

بــەردی  و  زێــڕ  وەك  بەهــادار  كەلوپەلــی  كڕینــی  ــــ 

و  وێنــەی هونــەری  و  بەنــرخ  كانــزای  و  بەهــا  گــران 

كاش  شــێوەی  بــە  جاریــش  زۆر  گرانبەهــا،  ئۆتۆمبێلــی 

ــی  ــە واڵتێك ــان ل ــن و پاش ــە دەدرێ ــەو كەلوپەالن ــارەی ئ پ

تــر دەفرۆرشێنــەوە و نرخەكەیشــی بــە شــێوەی چــەك لــە 

واڵتێكــی بیانــی دادەنرێــت. 

 بانكەكانیــش گرینگریــن فاكتــەرن كــە تاوانبــارن ڕووی تێ 

دەكــەن بــۆ ســپیكردنەوەی پارەكانیــان و لــە هەموویشــیان 

بەرباڵوتر:

1.گۆڕینــی دراوە كاشــەكان بــە دراوی تــر، كــە زۆرتــر 

مامەڵەپێوەكــردن.  بــۆ  ئاسانیشــە  و  بەكاردێــن 

2.ئاڕاســتەكردنی پــارەی وەدەســتهاتوو لــە بازرگانیكــردن بە 

مــاددەی هۆشــبەر یــان هــەر تاوانێكــی تــر بــۆ كەرەســتەی 

دڵنیاتــر وەك چەكــی گەشــتوگوزار یــان حەواڵــە بانكییەكان 

یــان كارتــی )اعتــامد(. 

ــی  ــان ماڵ ــارە ی ــانی پ ــەكانی ڕاكێش ــی ئۆفیس 3.بەكارهێنان

ــی  ــی دەرەك ــۆ الیەن ــارە ب ــتنەوەی پ ــۆ گواس ــەكان ب دەالل

پارێزراوتــر بــێ ئــەوەی ڕوو بكەنــە بانكــە تەقلیدییــەكان. 

ئەوانەی لە ئێستادا زۆرتر بەرباڵون بریتین لە:

ڕوكنی مەعنەوی تاوانی سپیكردنەوەی پارە
بــۆ ئەنجامدانــی تاوانــی ســپیكردنەوەی پــارە، تەنیــا ئــەوە 

ــاری  ــی ڕەفت ــە وێنەكان ــەك ل ــكار وێنەی ــە كەســی تاوان نیی

گوناهبارانــە )الســلوك املوثــم(ی پــێ بهێنێتــە دی، كــە 

دەبێتــە هــۆی بەدیهێنانــی ڕوكنــی مــادی، بەڵكوو پێویســتە 

ــەدا  ــاو تاوانەك ــە ن ــە ل ــت. ك ــش هەبێ ــی مەعنەویی ڕوكن

وێنــەی مەبەســتی تــاوان، یــان بــە مەبەســت وەردەگرێــت، 

بــە  تاوانێكــی  پــارە  ســپیكردنەوەی  تاوانــی  چونكــە 

ــوو  ــان چاالكییەكــی پێكهات ــار، ی ــرادەی ڕەفت مەبەســتە )ئی

ــادی(.  ــی م ــە ڕوكن ل

ــــ گواســتنەوەی ئــەو پارەیــە بــە شــێوەیەكی یەكجــار خێــرا 

ــە  ــۆ پەناگ ــی ب ــر، بەتایبەت ــی ت ــۆ واڵتێك ــەوە ب ــە واڵتێك ل

ــەی  ــەی حەواڵ ــە ڕێگ ــش ب ــزراوەكان، ئەوی ــە پارێ داراییی

دارایــی خێــرا، یــان بەكارهێنانــی سیســتەمی بانكــی نهێنــی 

و لقــە بەرباڵوەكانــی لــە چەندیــن واڵت، بــە تایبەتــی ئــەو 

ــی  ــە شــێوەیەكی یەكجــار نهێن ــان ب ــەی خزمەتەكانی واڵتان

و خێــرا و بــە تێچووێكــی كەمــر پێشــكەش دەكــەن. 

دوا جاریــش هیــچ شــوێنەوارێك بــە جــێ ناهێڵــن بــۆ 

دزۆینەوەیــان. 

ــــ دابەشــكردنی ئــەو پارانــە لــە نێــوان وەبەرهێنانــی فــرە 

و لــە نــاو واڵتانــی جیاجیــا لەگــەڵ دووبــارە فرۆشــتنەوەی 

پشــكی كڕیارەكــە و گواســتنەوەی وەبەرهێنانەكــە بــە 

ــەرە  ــەر س ــەوەی ه ــە دۆزین ــۆ الدان ل ــۆ خ ــی ب بەردەوام

ــدارەوە.  ــی پێوەندی ــەن الیەن ــە الی ــە ل ــەو پارەی داوێكــی ئ

و  نیشــتیامنی  بانكــە  لەگــەڵ  دەســتتێكەڵكردنی  ــــ 

بیانییــەكان و بەكارهێنانــی كارتــی ئەلكرۆنــی كــە بــە 

كارتــی زیــرەك و ئەكاونتــی ژمارەیــی گــۆڕاوە نــارساوە. 

ــــ ئاســانكاریكردن لــە جووڵەپێكــردن بــەو پارەیــە بــە 

ــا )پەردەپۆشــەكان( و  ڕێگــەی پســوڵەی ســاختە و كۆمپانی



258

ئایدیا دیپلۆماتیك

ــەو  ــەر ب ــی س ــا وەهمییەكان ــەكان و كۆمپانی ــان ڕووپوش ی

تاوانكارییانــەن.  ڕێكخــراوە 

ــــ ســوودوەگرتن لــە یانەكانــی یاریكردنــی پۆكــەر لــە 

گۆڕینــی دراو و دەركردنــی چەكــی پــارە و حەواڵەكردنــی 

ــر.  ــەی ت ــۆ یان ــە ب ــەو پارەی ئ

تــا  تاوانەكــە  ئەنجامدەرانــی  كالســیكیدا  شــێوازی  لــە 

ڕادەیــەك یــەك ئامانجیــان هەیــە، ئەویــش گەییشــتنە بــە 

شــاردنەوەی ســەرچاوەی ئــەو پــارە نایاســایییە و پیســە و 

گۆڕینــی داهاتەكــەی بــۆ پــارەی یاســایی و خاوێــن، جگــە 

لــە بەردەوامبــوون بــە دەســتەبەركردنی ئــەو پــارە پیســەیە 

چەنــد  بــە  جــار  زۆر  شــێوازە  ئــەو  ســپیكردنەوەی.  و 

ــت: ــام دەدرێ ــەوە ئەنج ڕێگەیەك

1.دامەزراندنی كۆمپانیای وەهمی

2.شێوازەكانی سپیكردنەوە بە ڕێگەی بانكی

3.شێوازی سپیكردنەوەی لە بواری نابانكی

دامەزراندنــی كۆمپانیــای وەهمــی، ڕێگەیەكــی کالســیکیی 

وەك  وەهمــی  كۆمپانیایەكــی  كۆمەڵــە  تێیــدا  و  بــاوە 

پــارە  ئــەو  ســەرچاوەی  شــاردنەوەی  بــۆ  پەردەیــەك 

پیســە بــە كار دێــت. زۆربــەی جاریــش لــەو واڵتانــە 

ــە  ــی ل ــاج و چاودێریكردن ــاكانی ب ــە یاس ــن، ك دادەمەزرێن

ــە،  ــۆز نیی ــێوەیە ئاڵ ــەو ش ــە و ب ــانی هەی ــدا كارئاس ناویان

ئــەو كۆمپانیایەیــش بــە ڕووكەشــە یاســایییەكەی ئــەو پــارە 

پیســە دادەنرێــت. 

بەرپرسانی گەورە لە گەندەڵییەكان و تاوانە داراییەكانی عێراق تێوەگالون
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سەرچاوەی پارە نایاسایییەكان لە عێراق
ــەو  ــووی ئ ــە كوان ــە بوونەت ــەن ك ــەرچاوە ه ــن س چەندی

پــارە نایاســایییانە. گرینگرینیشــیان:

ــراق،  ــەی عێ ــی ڕژێمەك ــەكان دوای ڕووخان ــی بانك -دزین

كــە بڕێكــی زۆر لــە پێكهاتــەی ســپیكردنەوەی پــارە لــە خــۆ 

دەگرێــت لەعێــراق. 

-ئــەو پارانــەی لــە دزینــی پارچــە شــوێنەوارییە بەهــادار و 

كۆنەكانــەوە دێــن و فرۆشــتنیان لــە بازاڕەكانــی جیهانــی. 

هەروەهــا  تــری،  لقەكانــی  و  نــەوت  -بەقاچاخربدنــی 

بەقاچاخربدنــی ئامێــر و كەلوپــەل و كارگــەكان بــۆ دەرەوە. 

ــازاڕی  ــی ب ــی دوای وااڵبوون ــازی و بازرگانی ــی پیشەس فێڵ

ــی.  ــەت و دامەزراوەكان ــی دەوڵ ــی ڕۆڵ ــراق و دیارنەمان عێ

و  بەرتیــل  و  هۆشــبەر  مــاددەی  بــە  -بازرگانیكــردن 

گەندەڵیــی ئیــداری. بردنــی پــارەی هەندێــك دامــەزراوەی 

ــگ و  ــی جەن ــە كات ــانەوە ل ــەن بەرپرس ــە الی ــەت ل دەوڵ

كۆمپانیــای وەهمــی.  دروســتكردنی 
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دەســتبەركردنی  بناغــە  بــەردی  لــە  بریتییــە  دەرمــان 

خزمەتــی تەندروســتی و كۆمەڵگەیەكــی تەندروســت، بۆیە 

وەدەســتهێنانی بــە ڕێگــەی بەرهەمهێنانــی ناوخۆیــی، یــان 

هاوردەكردنــی لــە دەرەوە، بوەتــە یەكێــك لــە گرینگریــن 

كارە پێشــینییەكانی حكوومــەت و واڵتــان بــە هەمــوو 

ــەو  ــە هــۆی ئ ــر ب جــۆرە ئاڕاســتە سیاســییەكانیانەوە. دوات

و  پیشەســازی  و  ئابــووری  پێشــكەوتنە  و  گۆڕانــكاری 

ــوە،  ــەوە بینین ــە خۆی ــەی ســەردەمی ئێســتا ب كۆمەاڵیەتیی

لەگــەڵ خۆیــدا تــا ڕادەیەكــی زۆر پێویســتیی دانانــی 

ــەوەی  ــۆ ئ ــە ب ــایی كارا هەی ــتەمی یاس ــزم و سیس میكانی

هەڵبســتێت بــە قەرەبووكردنــەوەی داواكاریــی بەكاربــەر، 

لــە بەرانبەریشــدا ئــەو گۆڕانكارییانــە بوونەتــە هــۆی 

پەیدابوونــی چەندیــن جــۆر غــەش و سەرلێشــێواندن، كــە 

ئامانــج لیێیــان دەســتەخەڕۆكردنی بەكاربەرانە. غەشــكردن 

و ســاختەكردنی دەرمــان، ئافاتێكــی كۆمەاڵیەتییــە و هــەر 

ــت.  ــەوە دەناڵێنێ ــی پێی ــەوە مرۆڤایەت ــە كۆن ل

غەشــكردن لــە دەرمــان خۆی لــە كااڵ و فاكتــەر و وێنەكاندا 

ــورت  ــن و ك ــاری بكرێ ــە دی ــان نیی ــە ئاس ــەوە، ك دەبینێت

بكرێنــەوە. پیشەســازیی دەرمانیــش لــە كاتــی ئێســتادا 

یەكێكــە لــە گرینگریــن پیشەســازییەكان لــە جیهانــدا، 

چونكــە لــە الیــەك بەنــدە بــە ژیــان و تەندروســتیی 

مــرۆڤ، لــە الیەكــی تریشــەوە ئــەو كاریگەرییــەی زۆرەی 

ــی.  ــان هەیەت ــی واڵت ــەر ئابوورییەكان ــە س ل

ڕای  )WHO(یــش  جیهانــی  تەندروســتیی  ڕێكخــراوی 

ســەرجەم  بــۆ  كاریگەریــی  ڕادەی  كــە  دەگەیەنیــت، 

ــە پلەیەكــی زۆر دایــە، بــە تایبەتــی لــە واڵتانــی  جیهــان ل

تازەپێگەییشــتوو. بــە پێــی ڕاپۆرتــی ئــەو ڕێكخــراوە، ڕێژەی 

دەرمانــی ســاختە لــە نێــوان لــە 15% یــە لــە واڵتانــی 

ــی تازەدروســتبوو ڕێژەكــە  ــە واڵتان ــەاڵم ل پێشــكەوتوودا، ب

ئەفریقایــش  و  ئەمەریــكای التینــی  لــە  دەگاتــە 30%. 

دەگاتــە 50%. 

دەرمان چییە؟
لــە  بــە كاری دەهێنێــت  مادەیەكــە مرۆڤــی نەخــۆش 

ــە جــۆرە  ــەوەی ل ــۆ چاكبوون ــی پزیشــك ب ســەر ئامۆژگاری

ــە  ــاڕێژبوونەوەی ل ــۆ س ــان ب ــراو، ی ــییەكی دیاریك نەخۆش

وەك  ناتەندروســت،  دیاریكــراوی  نیشــانەیەكی  جــۆرە 

لــە  قەرەبووكردنــەوەی  یــان  دژەترشــی،  بەكارهێنانــی 

كەموكوڕییەكــی دیاریكــراو لــە جەســتەی مــرۆڤ وەك 

ڤیتامیــن، یــان هۆرمۆنــات. 

دەرمانــی ســاختە، یــان ســاختەكردن بــە دەرمــان، یەكێكــە 

لــە مەترســیدارترین مەســەلەكان کــە ڕووبــەڕووی كەرتــی 

لــە هەمــوو جیهانــدا، چونكــە  بوەتــەوە  تەندروســتی 

ــی(  ــتیی جیهان ــراوی تەندروس ــی )ڕێكخ ــی داتاكان ــە پێ ب

دەرمانــی ســاختە لــە نێــوان %10 بــۆ %30 دەرمانــی بــەر 

ــدا.  ــە سەرتاســەری جیهان ــت ل ــك دەهێنێ دەســت پێ

 هاندایجەن لگرینگ ەیزراوەدامرمان و ەد یرەدروستك ەیو واڵتانەن ئیترگرینگ
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 ییایرەد

 تاتەا: میسیمال .3

 
بۆودار:  یایقا: گژوگیفرەئ یروباكى
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ئایدیا دیپلۆماتیك

دەرمانی ساختە لە كوێوە دێت؟
زۆربــەی زۆری ئــەو جــۆرە دەرمانانــە لــە هیندســتان 

دروســت دەكرێــن، چونكــە ئــەو واڵتــە بــە نزیكــەی 

%75 دەرمانــە ســاختەكانی دەگاتــە هەمــوو جیهــان. ئــەو 

ژمارەیەیــش لــە ڕێكخــراوی هاریــكاری و گەشــەكردنی 

ئابوورییــەوە وەرگیــراوە. دوای ئەویــش ڕووســیا دێــت، 

ــی  ــاردە بازاڕەكان ــی ســاختەكراو هەن ــە %12 دەرمان ــە ل ك

دەكات.  جیهــان 

بازرگانیكردن بە دەرمانی نایاسایی:
بازرگانیكــردن بــە دەرمــان، لــە كاتــی ئێســتادا بوەتــە 

خاڵێكــی گرینگــی ئابــووری بــۆ زۆرێــك لــە واڵتانــی جیهان، 

ــە  ــی ب ــە چاندن ــان داوە ب ــان بایەخی ــەی زۆری ــە زۆرب بۆی

مەبەســتی بەكارهێنانــی لــە بازرگانیكردنــدا. هەندێــك 

واڵتیــش لــە پیشەســازیی دەرمانســازی بــە کاری دەهێنــن، 

ــەر  ــان كاریگ ــۆ داوودەرم ــی ب ــی جیهان ــە بەرهەمهێنان بۆی

دەبێــت بــە هەرێمــی جوگرافیایــی و گژوگیایــی. جیهانــی 

چونكــە  هەمەجــۆرە.  و  فــراوان  جیهانێكــی  دەرمــان، 

چەندیــن جــۆر دەرمــان هەیــە و لــە ژمــاردن نایــەن، هەیــە 

لــە شــێوەی حەبــە، یــان دەرزییــە، یــان وەك شــلەمەنییەك 

وایــە. 

شوێنی بازرگانیكردنى دەرمان بە نایاسایی
غەشــكردن لــە دەرمــان كارەســاتێكی جیهانییــە و زۆریــش 

وەك  دەتوانیــن  واڵتــان،  زۆری  زۆربــەی  لــە  بەربــاڵوە 

ــە  ــە ل ــن، ك ــفی بكەی ــۆرشاو وەس ــر داپ ــە بەف ــی ب چیایەك

ــاوە و كــەس نازانێــت چەنــد قووڵــە. ئەمەیــش  ســەر ئ

ــك: ــد هۆكارێ ــەر چەن لەب

-شوێنەكانیان بە ئاسانی نادۆزرێنەوە. 

-لێكۆڵینەوەی بۆ بكرێت. 

-ڕادەی باڵوبوونەوەی بە ئاسانی كۆنتڕۆڵ ناكرێت

یەكێــك لــە گرینگریــن هۆكارەكانــی بازرگانیكــردن بــە 

ــەیەكی  ــە پرۆس ــە ب ــەوەی ك ــە ل ــاختە، بریتیی ــی س دەرمان

تــۆڕە  بۆیــە  دادەنرێــت ،  قازانــج  و  دەســتكەوت  پــڕ 

ــی  ــە پێ ــەن. ب ــێ دەك ــاو ڕووی ت ــە لێش ــەكان ب تاوانكاریی

ڕاپۆرتــی ســەنتەری ئەمەریكــی بــۆ ڕاگەیانــدن کــە لە ســەر 

ــاختە  ــی س ــتەكانی دەرمان ــای فرۆش ــراوە، بەه ــان ك دەرم

ڕەنگــە ســااڵنە بگاتــە 75 ملیــۆن دۆالری ئەمەریكــی. 

 ەساخت یرمانەد ەیوبوونەباڵو ەگرتن لەێگڕ ر بۆەب ەرێنیبگ ەستیپێو ەیێكارانڕ وەئ
 

 یستەبەبۆ م كانەێكارڕ ژ
 دراوەپێنەێگی ڕرمانەد یدروستكردن ەگرتن لەێگی ڕستەبەم ەب رمانەنىێ بۆ د یاسای یدانان .1
 كرێنەد یاریرمان دەد یاساكانی ەڕوون ل یكیەبە شێىە ئەمەیش رمانەد یێكخستنڕ بۆ ەزراوەدام یدروستكردن .2
 ەوانازرەو دامەئ یركەو ئ یتێاریرپرسەب یشكردنەداب یستەبەم ەب كانەزراوەدام یاڵتەسەد یكردنیارید .3
و  ەساخت یرمانەتىانن دەد ەینذانەو كارمەبۆ ئ یتەبیتاەب نذانەكارم ەكردن بشقەم .4

 ەوەنەا بكیك جیە ەل ەنیقەڕاست
 ەیوبىونەبەرەنگاراتر بۆ یز ەیوڵىكاراتركردن و ج یستەبەم ەب ییدارا ەیستەرەك یركردنەبەستەد .5

 رمانەد یبازرگانان
بە سەر  جێ بكرێنەاساكان جێبیباشتر  یكەیەشێى ەب ەیوەبۆ ئ اساكانی ەل ەوەختكردنەج .6

 ەو تاوانەئ یرانەذئەنجام
 یوتنەێكڕ ناو ەو چىون ەساخت یرمانەد ەیوبىونەبەرەنگارپێناو  ەل یتەوڵەنێىد ییكاریهار یهێسكردنەب .7

 نیەالەفر
 نترپۆل وەو ئ یهانیجتەنذروستیی  یێكخراوڕ ڵەگەل یتەبیتاەب واڵتان ییكاریهار .8

 (wco) یهانیج یگىمرگ یێكخراوڕ
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مەترسییەكانی دەرمانی ساختە
هــۆی  دەبێتــە  ســاختە  دەرمانــی  باڵوبوونــەوەی 

چاودێریــی  سیســتەمی  لــە  بێمتامنەیــی  دروســتبوونی 

ڕاســتەقینەی  دەرمانــی  فرۆشــیارانی  و  تەندروســتی 

تەندروســتیی جیهانــی دەكەونــە ژێــر پرســیارەوە. ملیۆنــان 

ــە  ــە ڕەنگ ــراون، ك ــار ك ــا تۆم ــە مەالری ــردن ب ــی م حاڵەت

بتوانرێــت خۆمانــی لــێ البدەین گــەر هــات و دەرمانەكانی 

دەدەرێنــە نەخۆشــەكان ڕاســتەقینە بــن و ئــەو مادانەیــان 

تێــدا بێــت كــە بــۆ چارەســەری نەخۆشــییەكە دەگونجێــت. 

پەتــای بەرهەمــە ســاختەكانی ســەرتاپای واڵتانــی ئاســیا و 

ئەفریقــای داگیــر كــردوە. بكوژێكــە و دەخزێتــە جەســتەی 

هەموانــەوە بــێ جیــاوازی، بەڵكــوو تەنانــەت مــرۆڤ 

ــەوە.  ــتەی خۆی ــاو جەس ــۆ ن ــتی دەكات ب ــۆی بانگهێش خ

بازرگانیكــردن بــە دەرمانــی ســاختە ســااڵنە نزیكــەی 600 

ملیــار دۆالر لــە كــۆی بازرگانیــی جیهانیــدا دەســتبەر 

دەكات. ڕەنگــە لــه  داهاتوویشــدا ببێتــە تاوانــە هــەر 

دیارەكــەی )ســەدەی 21(. 

دەســتەواژەی دەرمانــی ســاختە بــە پێــی فەرهەنگــی 

)بــالك قانــون(، بــۆ وەســفكردنی دەرمانێــك دانــراوە، 

كــە كەســێك یــان دەســتەیەك دروســتی دەكــەن بــه 

ڕێگــەی لەبەرگرتنــەوەی، یــان الســاییكردنەوەی بەرهەمــە 

هەبێــت،  مافێكیــان  هیــچ  ئــەوەی  بــێ  ڕاســتەقینەكە 

ئەمەیــش بە مەبەســتی فێڵلێكردن و غەشــكردن، پاشــانیش 

ــەر  ــی، گ ــە نرخێكــی خەیاڵ ــی و فرۆشــتنی ب ــە بازاڕكردن ب

ــۆ  ــەی ب ــەو دەرمانان ــوو ل ــك ب ــە یەكێ ــات و دەرمانەك ه

ــە  ــت. ب ــە كار دێ ــندەكان ب ــییە كوش ــەری نەخۆش چارەس

گوێــرەی ناســاندنی ڕێكخــراوی تەندروســتیی جیهانــی، 

دەرمانــی ســاختە )یەكێكــە لــەو دەرمانانــەی بــە ڕێگــەی 

ــاو و  ــان ن ــت و پاش ــەم دەهێرنێ ــتبڕین بەره ــڵ و دەس فێ

ــت.  ــی بــۆ دادەنرێ ــەرچاوەی وەهم ــنامە و س ناس

بــە پێــی نوســینگەی لێكۆڵینــەوەی فیدراڵیــی ئەمەریكیــش، 

بازرگانیكــردن بــە دەرمــان بــە نزیكــەی 600 ملیــار دۆالر لە 

بازرگانیــی جیهانیــدا هەیــە، زیاتــر لــە 46 ڕاپۆرتــی نهێنــی 
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ــی  ــتیی جیهان ــراوی تەندروس ــت ڕێكخ ــتوەتە دەس گەییش

ســەبارەت بــەو دەرمانــە ســاختانەی  لــە نێــوان 2000ـــەوە 

تــا 2008 لــە الیــەن زیاتــر لــە 20 واڵت، لــە %60 لــە 

واڵتانــی تــازە پێگەییشــتوەوە هاتــوون. ئەمــە لــە كاتێكــدا 

لــە %40 لــە واڵتانــی تــرەوە هاتــوە. ئــەو دەرمانانــەی بــە 

شــێوەیەكی یــەك جــار بەرچــاو ســاختەیان تێــدا دەكرێــت، 

لــە: دەرمانــی دژە چاالكییەكانــی هەرمۆنــات،  بریتیــن 

ــەو  ــتاین، ئ ــش، دژەهیمس ــكێن، وزەبەخ ــی ئازارش دەرمان

دەرمانانەیــش بــە نزیكــەی لــە%60 كــۆی بەرهەمەكانــن. 

ــی  ــە دەرمان ــردن ب ــۆی بازرگانیك ــە ه ــی دەبن فاكتەرەكان

ــاختە س

بــە  پابەندنەبــوون  و  سیاســی  ئیــرادەی  -نەبوونــی 

ســاختەكاری. بەرهەڵســتیكردنی 

ــتە  ــەكان. پێویس ــراوە تایبەت ــان الوازی ڕێكخ ــی، ی -نەبوون

ــی جۆریــی بــاش لــە پێنــاو بەرهەمــی داواكــراو  دڵنیایی

ــت. هەبێ

ســاختەكاری  دژی  قەدەغەكــردن  یاســای  -ســەپاندنی 

ــتە  ــە پێویس ــاكات، چونك ــەر ن ــەكە چارەس ــا كێش ــە تەنی ب

ــە  ــن، بۆی ــدا جێبەجــێ بكرێ ــی خۆی ــە كات ــەو یاســایانە ل ئ

ــاوان زیاتــر و زیاتــر گەشــە دەكات.  دەبینیــن ت

-گەندەڵی و بەریەككەوتنی بەرژەوەندییەكان. 

-كاتێك داواكارییەكانی دەرمان سنور تێ دەپەڕێنێت.

-بەرزبوونەوەی نرخی دەرمان.

-نەبوونــی هەماهەنگــی و قۆرخكردنــی ژمارەیەكــی كەمی 

واڵتــان بــۆ بەرهەمهێنانــی دەرمانــی دیاریكراو.

دەرمانی ساختە پەتاكەی ئەفریقيا و ئاسیا:
ــە پێــی ڕاپۆرتــەكان، پەتــای دەرمانــی ســاختە ســەرتاپای  ب

ئــەو  تایبەتــی  بــە  گرتوەتــەوە،  ئەفریقيــای  و  ئاســیا 

ژیانــی  ڕزگاركردنــی  بــۆ  پێویســن  زۆر  دەرمانانــەی 

ــەر  ــە س ــت ب ــا. دەس ــی مەالری ــەكان، وەك دەرمان نەخۆش

بڕێكــی زۆر لــە دەرمانــی ســاختەدا گیــراوە كــە ڕێژەكــەی 

ــی ئاســیا.  ــە باشــووری خۆرهەاڵت ــە نزیكــەی %53 ل دەگات

هەروەهــا دەســت گیــراوە بــە ســەر بڕێكــی زۆر دەرمانــی 

ســاختە لــە جــۆری دژە دەرمانــی چــاالك و دەرمانــی 

چارەســەری ســیل و ئایــدز و تەنانــەت دژە هەوكردنــی 

ــیك.  مێش

ــە  ــوه ل ــەوەكان دەركەوت ــی توێژین ــە پێ ــاش ب ــە ئەفریقي ل

ــد  ــە. پێــش چەن ــی ســاختە هەی ــوان 30ــــ %40 دەرمان نێ

ســاڵێك بــە دەیــان منــداڵ گیانیــان لــە دەســت دا بــە هــۆی 

دەرمانێكــی ســاختە كــە مادەیەكــی نەوتــی تێــدا بــوو. 

 ەساخت یرمانەد یكانەانیز
 

 یكانەانیز ەساخت یرمانەد یكانەجۆر ژ
 یبە تایبەت كاتەمرۆڤ دروست دتەندروستیی ر ەبۆ س ەورەگ یكەیەشەڕەه ەساخت یرمانەد  .1

 (ستۆەپەو پاڵ ەكرەش) كەو ەیەان هینیەدرێژخا ییخۆشەن ەیوانەبۆ ئ
 ەركردن كەسەچار بۆ یەتێدا ەیتواو ەیماد ەل یستیپێو ەمتر لەك ەیێژڕ كانەساخت ەچاالك ەرمانەد ەدژ  .2

 كانەيیرۆساویڤا ەخۆشییەن بوونیداەیپ یهۆ ەبنەد
 ەتواو ەیماد ەیساختان ەرمانەو دەئ  .3

 یەان تێداییهراوەژ ەیان مادی
 بوونیش سستیەوانەلی، ندروستەت ەیكێش بوونیدروست یهۆ ەدەبێت 

 . ەدەگ یرسەه ەیو كێش ەلیگورچ
 یرمانەد هۆی بە ئابووری یانیز  .4

 وەەساخت
 نێتەەیگەدتەندروستی  یرتێكەك و كەییموو هاواڵتەه ەان بیز

 یفرۆشتنلە سەر  بوونرەگیكار  .5
 رمانەد یكانەاكان و كارگیكۆمپان

 وەەساخت یمەرهەرمان و بەد بە هۆیاكان یكۆمپان ەاندن بەیپێگانیز یهۆكار 

 داری پێوەندینیەو ال تەندروستی یمەستیس ەب ەمتمان یمانەن ەمتمان یستدانەدەل   .6
 ەڵگەكۆم لە ناو ژارەه ینیچ یال یتەبیتاەب درەغ ەكردن بستەه  .7
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ســااڵنە بــە هــۆی دەرمانــی ســاختەوە دووســەدهەزار 

ــە دەســت دەدەن.  ــان ل ــا گی ــە مەالری كەســی تووشــبوو ب

ڕێكخــراوی تەندروســتیی جیهانیــش ڕێژەكــە بــە 1 ملیــۆن 

حاڵەتــی مــردن بــە مەالریــا مەزەنــدە دەكات، كــە ڕەنگــە 

ــی  ــەر هــات و دەرمان ــت گ ــێ بگیرێ ــت ڕێگــەی پ بتوانرێ

ڕاســتەقینە بــە كار بهێرنێــت بــۆ نەخۆشــەكان و پێدانــی بــە 

ــە شــێوەیەكی ڕاســت و دروســت.  نەخــۆش ب

ــی  ــە دەرمان ــەی مەترســی ســەبارەت ب ــە مای ــەوەی بوەت ئ

ــەم بەرهــەم  ــڕ ك ــە ب ــااڵن و ب ــە م ــە ل ــە، ك ســاختە ئەوەی

پیشەســازیی  چوارچێوەیەكــی  لــە  بەڵكــوو  ناهێرنێــت، 

فراوانــدا دەكرێــت، بــە گوێــرەی ڕێكخــراوی تەندروســتیی 

جیهانــی لــە %30 دەرمانەكانــی لــە واڵتانی جیهانی ســێیەم 

دابــەش دەكرێــت، دەرمانــی ســاختەن و هیــچ مادەیەكیــان 

بــۆ چارەســەری نەخــۆش تێــدا نییــە. ئاســانیش نییــە ڕادەی 

ــەاڵم  ــت، ب ــاری بكرێ ــاختە دی ــی س ــەوەی دەرمان باڵوبوون

ــە  ــوان %1 ل ــە نێ ــە ل ــی ب ڕێكخــراوی تەندروســتیی جیهان

واڵتانــی پێشــكەوتوو، زیاتــر لــە %30 لــه هەندێــك واڵتانــی 

تازەپێگەییشــتوو. تــا ســاڵی 2010 قەبــارەی ئــەو بازرگانییــە 

گەییشــتوەتە نزیكــەی 5.55 ملیــار یــۆرۆ، ژمــارەی دەرمانی 

الســاییكەرەوەیش، كــە لــە ئەورووپــادا دەســتی بــە ســەردا 

گیــراوە، گەییشــتوەتە نیــو ملیــۆن بەرهەمهێنــەر. 

ــادەی  ــە م ــە ب ــی ســاختە هاوشــێوەی بازرگانیكردن دەرمان

هۆشــبەر و مــرۆڤ، چونكــە بەهــای پیشەســازیی دەرمانــی 

ســاختە ســااڵنە بــە دەیــان ملیــار یــۆرۆ مەزەنــدە دەكرێــت 

 رمانەد یكانەالحەبەا زیكۆمپان یداهات
 

 داهات رمانەد ییهانیج یاین كۆمپانیترەورەگ ژ
 ار دۆالریمل 22  كایرەمە/ ئpfrzerرز ــ یفا . 1
 ار دۆالریمل 2. 9 سراینۆڤارتس / سى . 2
 ار دۆالریمل 9. 4 نساەرەف/ یسانۆف . 3
 ار دۆالریمل 12 سرایرۆش/ سى . 4
 ار دۆالریمل 4. 4 كانەكگرتىیە ەتیەالیرك/ ویم . 5
 ار دۆالریمل 5. 8 ایتانیرەجالكسۆ/ ب . 6
 ار دۆالریمل 6. 2 ایتانیرەنكا/ بیسترازەئ . 7

 
 

 قەبارەی دەرمانی ساختە لە جیهاندا
 

 ەساخت یرمانەد ەیبارەق ار دۆالریمل 066 .1
 وتىوەپێشك یواڵتان ەل ەساخت یرمانەد ەیێژڕ 1% .2
 كرێنەش دەم دابیەسێ یهانیج یواڵتان ەل ەساخت یرمانەد %30 ەل .3
 یهانیج یتر یكانەبازاڕ ەل %49 ەل .4
 نەساخت یرمانەرۆشرێن و دفەرنێت دەنتەئ ەیگبە ڕێ ەیرمانانەو دەئ % 50 .5
ی مەستیس یهانیجتەنذروستیی  یێكخراوە ڕنذام لەئ یواڵتان %20 ەل .6

 یەتێذا یرمانەد یێكخستنڕ
 ەن بەكەكار د یهانیجتەنذروستیی  یخراوێكە ڕنذام لەئ یواڵتان %50 ەل .7

 كارپێكردن یكردن و تىاناەشەگ ەا لیاجیئاست ج یمەستیس
 ەییان نییرمانەد یێكخستنێكڕ چیواڵتان ه 30% .8
 قایفرەئ ەل وەایالرەم یرمانەد بە هۆیمردن  یتەحاڵ 200 .9

 
 

 



266

ئایدیا دیپلۆماتیك

ــەوە  ــی نەت ــت. ئۆفیس ــر دەبێ ــاڵێكیش زیات ــوو س و هەم

ــبەری و  ــادەی هۆش ــە م ــە ب ــە تایبەت ــش، ك یەكگرتوەكانی

ــی  ــاڵی 2013 بازرگانییەك ــە س ــردەوە ك ــی ك ــاوان جەخت ت

دەســتەبەركردنی  لــە  بینینــوە  خۆیــەوە  بــە  نایاســایی 

دەرمانــی ســاختە كــە بــە 75 ملیــار یــۆرۆ مەزەنــدە كــراوە. 

بــە پێــی ئامــار و ڕاپۆرتــەكان کــە ڕێكخــراوی تەندروســتیی 

جیهانییــش بــاڵوی كردوەتــەوە، هیندســتان بــە ڕێــژەی 

%75 ســەرچاوەی ئــەو جــۆرە دەرمانەیــە و چیــن بــە پلــەی 

ــە  ــە دەرگا وااڵكەی ــش وەك هەمیش ــت، نێجیریای دوەم دێ

بــۆ هاتنــی ئــەو جــۆرە دەرمانــە بــە تێكڕایــی 35%. 

هۆكارەكانی باڵوبوونەوەی دەرمانی ساختە:
ــی  ــردوە جووڵەكردن ــازاد وای ك ــی ئ ــە بازرگانی ــــ ڕووكردن

و  بێــت  ئاســانر  تاوانــە  جــۆرە  ئــەو  بازرگانیــی 

بێــت.  قورســر  گومــرەكان  لــە  دەستبەسەرداگرتنیشــی 

ــ یاساكان نەگونجاون بۆ ڕێگەگرتن لە ساختەكاری. 

هەروەهــا  دەرمــان،  بــۆ  بــەردەوام  داواكاریــی  ــــ 

بەكارهێنەریــش جیــاوازی نــاكات لــە نێــوان دەرمانــی 

ســاختە.  و  ڕاســتەقینە 

ــــ دڵنیاییــی تەندروســتی لــە زۆربــەی واڵتــان نییــە، بۆیــە 

ــرە.  ــە دوای دەرمانــی هەرزان نەخــۆش هەمیشــە ب

ــان،  ــە زۆربــەی واڵت ــــ چاودێریــی ڕێكخســتنەكان الوازە ل

ــان.  ــی دابەشــكردنی دەرم ــە كەناڵەكان ــش ل ــە تایبەتی ب

ــــ ئینكاركردنــی بوونــی كێشــە، چونكە حكوومەتــەكان دان 

بــە هەبوونــی دەرمانــی ســاختە دانانێــن. كۆمپانیانیــش، كە 

هیــچ كاتێــك دوودڵ نابــن لــە هەبوونــی لەبەرگیراوەیەكــی 

ــەكەی  ــر كێش ــدەی ت ــان ئەوەن ــە بەرهەمەكانی ــاختە ل س

گەورەتــر كــردوە. 

جۆرەكانی دەرمانی ساختەكراو
ــا  ــی كارا( وات ــچ پێكهاتەیەك ــی هی ــە )ب ــی درۆزن 1.دەرمان

دەرمانــی لەبەرگیــراوە )بــە ڕێــژەی كــەم لــە مــادەی كارا(

2.دەرمانی بەسەرچوو )ماوە بەسەرچوو(

3.دەرمانی ساختە )بە دەرمانی گژوگیا دەفرۆشێت(

4.دەرمانــی قەدەغەكــراو )مەترســییەكانی ســەملێرناون و 

ــراون( ــە ك قەدەغ

ــە بەشــدارە  ــگ هــەن، ك ــەری گرین ــن فاكت ــرەدا چەندی لێ

ــە  ــی، ك ــی و ڕێكخراوەی ــەی سیاس ــاندنی ژینگ ــە ڕەخس ل

ــی  ــازیی دەرمان ــەندنی پیشەس ــۆ گەشەس ــدەرن ب یارمەتی

ــەوە: ــردن پێی ــاختە و بازرگانیك س

ــــ داننەنــان بە هەبوونی ئەو كێشــەیە، یان مەترســییەكانی 

ئــەو دیاردەیە لە الیــەن حكوومەتەكانەوە. 

ــی چوارچێوەیەكــی یاســایی و ســزای پێویســت  ــــ نەبوون

ــی.  ــۆ ئەنجامدەران ب

ــە  ــەوەی ل ــەكان و وردنەبوون ــكارە ئیداریی ــی ڕێ ــــ الوازی

ســەر بەرەنگاربوونــەوەی بەرهەمــە ســاختەكان. 

بەرهەمــە  دروســتكردنی  چاودێریكردنــی  ناكارایــی  ــــ 

دابەشــكردنی.  و  هاوردەكردنــی  و  پزیشــكییەكان 

ــەاڵتداران و  ــوان دەس ــە نێ ــردن ل ــی هاریكاریك ــــ الوازی

دامەزراوەكانــی پێوەنــدارن بــە ڕێكخســن و چاودێریكــردن 

ــەوە.  ــەو بارەی ــەوە ل و لێكۆڵین

ــی  ــوان كەرت ــە نێ ــاری ل ــی زانی ــە ئاڵوگۆڕكردن ــــ الوازی ل

گشــتی و كەرتــی تایبــەت. 

ــتییەكان و  ــە تەندروس ــە خزمەت ــودوەرگرتن ل ــەم س ــــ ك

كەناڵەكانــی دەســتەبەركردنی دەرمانــی ڕاســتەقینە لــە 

متامنەپێكــراوەكان.  دەرمانســازە 

ــ نەخوێندەواری و هەژاری. 

ــ كەمتەرخەمی لە سیستەمی پاراستنی كۆمەاڵیەتی. 

ــــ پەیڕەوكردنــی سیاســەتەكانی لــە بــارەی دەرمــان هــەن، 

ــە ســەر  ــووری ل ــی ئاب ــە ســەر الیەن ــە ب ــە زۆر جــار زاڵ ك

ــتیی گشــتی.  ــتۆی تەندروس ئەس

ــ پەرتەوازەیی لە كەناڵەكانی دابەشكردن. 

ــــ دانەنانــی كۆتوپێوەنــد لــە ســەر بازرگانیكــردن بــە 

ئەنتەرنێــت.  ڕێگــەی 

دۆالریــان  ملیۆنــان  بــە  دەرمــان  كۆمپانیاكانــی  چــۆن 

دەســت دەكەوێــت لــە ســەر ئەســتۆی نەخۆشــەكان:

)داهێنــان(،  دەگوترێــت  پێــی  زانســتییەوە  ڕووی  لــە 

بــەاڵم لــە واقیعــدا بوەتــە یەكێــك لــە كەرەســتەكانی 
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هــەژاران.  دادۆشــینی  بــۆ  بەكارهاتــوو  ســەرمایەداریی 

گرینگەكــەی  و  هەســتیار  هــەرە  كەرتــە  لــە  ئەویــش 

دەرمانیــش  پیشەســازیی  چونكــە  مــرۆڤ،  ژیانــی  بــۆ 

خانــەی  دەچێتــەی  تــر  پیشەســازییەكی  هــەر  وەك 

كۆمپانیــا  ڕەهــای  كۆنتڕۆڵــی  و  دەســتكەوت  لۆژیكــی 

ــردن  ــی فراوانك ــە هەوڵ ــەو كۆمپانیایان ــوەربڕەكان. ئ كیش

ــێوازێك  ــەر ش ــە ه ــان دەدەن ب ــی داهاتەكانی و زیاترکردن

بێــت، چ یاســایی بێــت یــان نایاســایی بێــت. گوزارشــتەكانی 

مرۆیــی بــە تــەواوی لــەو پیشەســازییەدا بوونیــان نییــە. كە 

لــە بنەڕەتــدا ئامانجــی ســەرەكیی دروســتكردنی دەرمــان، 

پاراســتنی ژیانــی مرۆڤــە. 

ــدا  ــتكردن لەناوی ــان دروس ــی دەرم ــەی كوالێت ــەو واڵتان ئ

تاوانەیــان  جــۆرە  ئــەو  كۆنتڕۆڵــی  و  نزمــە  یەكجــار 

بــاری  و  ئەمنــی  بارودۆخــی  بــە هــۆی  ناكرێــت  پــێ 

ناســەقامگیری واڵتەكانیــان. ئەوانیــش بریتیــن لــە: لوبنــان، 

ليبيــا، یەمــەن، عێــراق، ميــر، ســعوودیە 

باند و مافیای گەورە لە پشت بازرگانی دەرمانی ساختەوەن
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ئەفریقيا
لــە مانگــى پێنجــى 2013دا کەســێک قۆڵبەســت کــرا، 

بــوارى  ئــەم کەســە مــژوڵ و ســەرقاڵى قاچاخچێتیــی 

دەرمــاىن ســاختە بــوو لــە چینــەوە بــۆ الگۆســی پایتەختــی 

نەیجیریــا. هەمــوو ئــەو دەرمانــە یاســاغ و ســاختانەى 

ــن و  ــە ئیبوبروفی ــوون ل ــی ب ــران بریت ــە گی ــەو کەس ــە ب ک

مالوکســین و کۆرتیــم. ئــەو گومانلێکــراوە کــە لــە نەیجیریــا 

دەســتگیر کــرا، بــە هیــچ شــێوەیەک نەیتــواىن نــاوى تەنهــا 

ــوەرەوە  ــەو کیش ــە ل ــت ک ــى بهێنێ ــى چین گومانلێکراوێک

ــەاڵم  ــدا، ب ــوارى دەرمان ــى ب ــە قاچاخچێتی ــت ل ــوە گالبێ تێ

ــە  ــدا و ب ــارەى قاچاخچێتییەکەی ــان و قەب ــە ڕادەى دەرم ب

شــێوازى کارەکەیــدا ئــەوە ڕوون بوەتــەوە کــە ناوبــراو 

ــان.  ــوارى دەرم ــی ب ــى نێونەتەوەی ــە باندێک ــتەیە ب وابەس

ئاسیا
فلیپیــن  دەســەاڵتداراىن  2013ـــدا  ئــازارى  مانگــى  لــە 

ئەوەیــان ڕاگەیانــد، کــە پێنــج قاچاخچیــى دەرمانیــان 

دەســتگیر کــردوە، ئــەوان لــە هەوڵــى چاالکییەکــدا بــوون 

و لــە ســەنگافورەوە حــەىب ڕێگریــی لــە منداڵبــوون و 

ــە  ــن و ل ــە فلیپی ــان هێناوەت ــى بایۆتیکی ئازارشــکێن و ئەنت

ــە، هــەر  ــەوە هێناویان ڕێگــەى ماشــێنى بارهەڵگــرى قەپات

بۆیــە بەرپرســاىن گومرکــى دەســتیان گــرت بــە ســەر بڕێکى 

زۆر لــەو جــۆرە دەرمانــە قاچــاخ و ســاختەى کــە هێرنابــوو. 

بازرگانییــەکان  پێوەندییــەکاىن کۆمپانیــا  بارەیــەوە  لــەم 

ــدارە  ــە پێوەندی ــەو هەوڵ ــە ئ ــەن ک ــەوە دەک ــۆ ئ ــاژە ب ئام

ــەوە.  ــوارى دەرمان ــاغەکاىن ب ــا یاس ــە مافی ب

ئەورووپا
لــە مانگــى شــەىش 2013دا و لــە میــاىن پرۆســەیەکى 

ــاوى  ــاخ بــە ن ــاىن قاچ ــت بــە دەرم ئینتەرپوڵــدا پەیوەس

ڕووســیا  دەســەاڵتداراىن  پرۆســەیەدا  لــەو   ،Pangea VI

ئەوەیــان دووپــات کــردەوە کــە توانیویانــە لــە میــاىن 

پرۆســەکەدا چاالکییەکــى بەرفــراواىن دەرمــاىن ســاختە کــە 

چەنــد ســاڵێکە مافیــاکان پێــوەى ســەرقاڵن لــە نــاو ببــەن، 

ــاىن  ــراوە. دەرم ــو ب ــە نێ ــتۆڤدا ل ــە ڕۆس ــە ل ــەم چاالکیی ئ

 Herceptin، ســاختە و بــێ بنەمــا و کۆپیکــراوى وەک

Meronem، Cefobit، Mantera، Sulperason لــە الیــەن 

ــان  ــرا و پاش ــت دەک ــایییەکانەوە دروس ــازە نایاس دەرمانس

ــرۆرشا.  ــرا و دەف ــەش دەک ــدا داب ــازاڕى ڕەش ــە ب ل

ئەمەریکاى باشوور 
کۆڵۆمبیــا  پۆلیــى  بەرپرســاىن  2013دا  دەســتپێکى  لــە 

لــە  گومانلێکراویــان   21 کــە  ڕاگەیانــد  ئەوەیــان 

ئەتڵەنتیکــى  کەنــاراوەکاىن  لــە  ئۆپەراســیۆنێکدا 

ــڕا  ــیۆنەدا تێک ــەو ئۆپەراس ــردوە. ل ــت ک ــا قۆڵبەس کۆڵۆمبی

89754 یەکــەى دەرمــاىن ســاختە بــە گوێــرەى بڕیــارى 

یاســا و ڕێســاکاىن ئــەوێ دەســتیان بــە ســەردا گیــرا. 

 ’República DIPON‘ بــە ناودەبــرا  ئۆپەراســیۆنەکەکە 

ــۆ  ــڕ ب ــەرەوەى چڕوپ ــکنین و یادخ ــە 21 پش ــوو ل پێکهاتب

ــارەکاىن سینســیلیج و مونتیــرا و ســانتا مارتــا و لیــدز.  ش

ــە ڕێکخــراوە  ــران ســەر ب ــە دەســتگیر ک ــەى ک ــەو باندان ئ

بــوون.  نێونەتەوەیییــەکان  تاوانــکارە 

بــە  ســاختە  دەرمانــی  تۆکمــەى  پێوەندیــی 
تیــرۆرەوە

نێونەتەوەیییــەکان  مافیــا  و  تاوانــکار  ڕێکخــراوە 

لــە  وەهــان.  نێونەتەوەیییــەکان  کۆمپانیــا  هاوشــێوەى 

ــان  ــی دەرم ــاغ و تاوانکاری ــى یاس ــدا ڕێکخراوگەلێک واڵتێک

ــاىن  ــاىن دەرم ــە بەرهەمهێن ــن ل ــا بەرپرس ــە تەنه ــەن ک ه

یاســاغى پزیشــکی، لــە هەمــان کاتــدا واڵتگــەىل تــر هــەن 

کــە ئــەو ڕێکخــراوە تاوانکارانــە تێیــدا تەنهــا بەرپرســن لــە 

ســاغکردنەوە و دابەشــکردىن دەرمــاىن پزیشــکیی نایاســایی. 

بــە  ســاختە  پیشەســازیی  خۆرهــەاڵت  ئەفریقــاى  لــە 

شــێوەیەکى ســەرەکى لــە هیندســتان و چینــەوە ســەرچاوە 

دەگرێــت. 

زیادبوونى قاچاخچێتیى ترامادۆڵ
لــە ســاڵى ڕابــردوودا ئەنتەرپــوڵ هۆشــداریی ئــەوەی دا کە 

بــە شــێوەیەکى کتوپــڕو و لەنــاکاو بــازرگاىن و قاچاخچێتیــى 

هێنــاىن ترامــادۆڵ بــۆ ئەفریقــاى خۆرئــاوا ئێجــگار زۆر بــوە. 

ــوری و  ــوارى هێ ــە ب ــە و ل ــە ئەفیون ــک ل ــادۆڵ جۆرێ ترام
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وەردەگیرێــت،  لــێ  کەڵکــى  مرۆڤــدا  تەرفیهــى  ڕەوىش 

ئــەم مادەیــە مادەیەکــە مــرۆڤ پێــوەى ئالــوودە دەبێــت، 

ــە شــێوەیەکى گشــتى کیشــوەرى  ــردوودا ب ــە ســااڵىن ڕاب ل

ئەفریقيــا و بــە تایبــەىت بــەىش خۆرئــاواى ئــەو کیشــوەرەى 

گرتوەتــەوە. وەختــە بە تــەواوى لــە خۆرهەاڵىت ناوەڕاســتدا 

بــووىن خــۆى دەکاتــە دیاردەیەکــى ئێجــگار ئاســایی. 

پۆلێنكردنی جۆرەكانی دەرمانی ساختە:
ــــ ئــەو دەرمانانــەی هیــچ مادەیەكــی كارا لــە خــۆ ناگــرن 

ــۆش  ــە و نەخ ــاو نیی ــە ن ــەرێكیان ل ــۆرە چارەس ــچ ج و هی

ــت.  ــێ نابینێ ســودیان ل

ــــ ئــەو دەرمانانــەی بڕێكــی زۆریــان لــە مــادەی كارا تێدایە 

و دەبێتــە هــۆی زیادەڕۆیكردن. 

ــۆ  ــەاڵم ب ــە، ب ــان تێدای ــادەی كارای ــەی م ــەو دەرمانان ــــ ئ

ــن.  ــت نی ــەر پێویس چارەس

ــــ ئــەو دەرمانانــەی بڕێکــی تەواویــان تێدایــە، بــەاڵم لــە 

ــراون.  ــە دان ــی هەڵ ــاو پاكەت ن

لەبەرگیراوەیەكــی  لــە  بریتیــن  دەرمانانانــەی  ئــەو  ــــ 

الســاییكەرەوەی بنەڕەتییەكــە )بــەاڵم بــێ مۆڵەتــی كۆمپانیا 

ڕاســتەقینەكە(

ــــ ئــەو دەرمانانــەی بڕێكــی زۆریــان لــە مادەی ناپێویســت 

تێدایــە و دەبێتــە هــۆی زیانگەیانــدن بــە جەســتەی مرۆڤ. 

       

 سەرچاوەكان:

 )2016( خالــد.  هــودا  ئیبراهیــم:  1.ئــال 
ســەر  لــە  تاوانــكاری  بەرپرســیارێتیی 
لــە  دەرمــان  بــە  نایاســایی  بازرگانیكردنــی 
سیســتەمی ســعوودیەدا. زانكــۆی نایفــی عەرەبــی 

ڕیــاز ئەمینــەكان.  زانســتە  بــۆ 
 ،)2015( مســتەفا.  بوخــاری  2.ئەمیــن« 
بەرپرســیارێتیی دەرمانســاز لــە ســەر پێدانــی 

ــر  ــی بەك ــۆی ئەب ــتەر، زانك ــەی ماس ــان، نام دەرم
بلقایــد، تێزێكــی دكتۆرایــە و پێشكەشــی كۆلیــژی 

مەنســورە.  زانكــۆی  یاســا، 
للغــذاء  العامــة  للهیئــة  الكترونیــە  3.البوابــة 

/www. sehatok. com والــدواء. 
https://ahlmasrnews. com/news/.4
article/555125/جمارک-الســلوم-تحبط-محاولە-
تهریب-کمیە-من-الڕدویە-والهواتف-المحمولــە
https://www. alaraby. co. uk/.5
investigations/2014/9/9/الدواء-فی-زمــن-

لیبیا لى- إ - با غر و - قا شــر یب- لتهر ا ب- لحر ا
https://unsmil. unmissions. org/sites/.6

default/files/n1803950_0. pdf

سەرچاوە ئینگلیزییەكان:
 Please note that this report contains
 information collected from 2008 until

 .September 2013
 questionnaire responses were  84
 received from police )via INTERPOL
NCBs(, customs )via the World Customs
 Organization )WCO((, and drug regulatory
 authorities )via the Working Group of

)Enforcement Officers )WGEO
 and the Permanent Forum on International

 .))Pharmaceutical Crime )PFIPC



بازرگانیكردن به  شوێنه وار 
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ــەكان  تاوانــی بازرگانیكــردن و دزینــی شــوێنەوارە مێژوویی

لــە هــەر واڵتێكــدا بــە یەكێــك لــەو تاوانانــە پۆلێــن 

دەكرێــت، كــە زیــان بــە بەرژەوەنــدی گشــتی دەگەیەنێــت 

بــەو پێیــەی كــە بەرژەوەنــدی گشــتی پارێزگاریلێكــراو بــە 

گوێــرەی دەقــە یاســاییە پەیوەندیــدارەكان بــە كولتــوور و 

شــوێنەوارەكان پێویســتە وەك ســامانێكی گشــتی نیشتامنی 

ــت،  ــێ بگیرێ ــزی ل ــه وه  ڕێ ــه  دوای ن ــه وه  ل ــت و ن بپارێزرێ

چونكــە ئــەوە میراتێكــی شارســتانی مێژووییــە. تاوانــی 

بــە شــوێنەوارەكان وەك هــەر  بازرگانیكــردن  و  دزیــن 

ــو  ــت تاك ــار ناكرێ ــاوان ئەژم ــە ت تاوانێكــی دزی ئاســایی ب

ســێ  ڕوكنــی ســه ره كی تێــدا بەرجەســتە نەبێــت، ئەوانیــش 

ــی  ــەوی، ڕوكن ــی مەعن ــاددی، ڕوكن ــی م ــە: ڕوكن ــن ل بریتی

ــتییەكانی  ــە گش ــەی حوكم ــە خان ــە دەچێت ــی، ك گریامنەی

لەگــەڵ  جیــاوازی  بــەاڵم  ئاســاییەوە،  دزینــی  تاوانــی 

تاوانــی دزینــی ئاســاییدا ئەوەیــە، كــە ئەمەیــان بازرگانیــە 

و ڕێگەیەكــە بــۆ بــردن و هەڕەشــەكردن لــە میــرات و 

لەبــەر  مرۆڤایەتــی،  كۆمەڵگــەی  شارســتانی  مێــژووی 

ــەڵ  ــد لەگ ــەی توون ــاكان مامەڵ ــتدەكات یاس ــەوە پێویس ئ

ــە  ــی ب ــە بازرگان ــەن، ك ــەدا بك ــەم تاوان ــی ئ ئەنجامدەران

شارســتانیه ت و كەرەســتەكانی مێــژووی گەالنــەوە دەكــەن. 

ــە  ــە شــوێنەوارەكان ل ــی بازرگانیكــردن ب ــە ڕاســتیدا تاوان ل

ســایەی پاشــاگەردانی و ناســەقامگیری و خراپــی بارودۆخی 

ئاسایشــی و نەبوونــی دەســەاڵتی یاســا لــە هــەر واڵتێكــدا 

ــان  ــۆ بازرگان ــی گونجــاو ب ــە دەرفەت ــت، ك ئەنجــام دەدرێ

و دەاڵڵــەكان و دزەكانــی شــوێنەوار دەڕەخســێنێت بــۆ 

ئامانجــی  بــە  تاوانكارییەكەیــان  پالنــە  جێبەجێكردنــی 

داماڵینــی واڵت لــە ئاســەوار و میراتــە شارســتانییەكەی 

دەرەوە.  لــە  مافیــاكان  و  دەوڵەتــان  بــە  فرۆشــتنی  و 

هەندێــك الیەنــی دەرەكــی پەنایــان بردووەتــە بــەر كڕینــی 

ویژدانــی كەســە الوازەكان و ناپاكــەكان، ئەوانــەی كــە 

هیــچ دڵســۆزیەكیان بــۆ مێــژوو شارســتانیەتی واڵتەكەیــان 

نییــە، ئــەوەش لــە ڕێگــەی هەڵخەڵەتاندنیــان بــە پــارە لــە 

بەرامبــەر هەڵدانەوەی گــۆڕەكان و هەڵكۆڵینی شــوێنەوارە 

ــە  ــەڕان ب ــۆ گ ــەكان ب ــرد و دۆڵ ــاو گ ــە چی ــەكان ل مێژوویی

دوای پارچــە شــوێنەوارییەكانی وەك پەیكــەرەكان كوپــە و 

گــۆزە و ئێســك و پروســك و هــەر جــۆرە پارچەیەكــی تــری 

ئاســەواری دێریــن، بــە ئامانجــی دەرهێنــان و بەقاچاغربدن 

ــان هــەزار دۆالر.  ــە دەی و فرۆشــتنیان ب

پێناسەی شوێنەوار )ئاسەوار(
بــە مەبەســتی دیاریكردنــی مانانــی شــوێنەوار و كولتــوور 

لــە  دەســتەواژەیەك  هــەر  مانــای  ســەرەتا  پێویســتە 

مێژوویــی  شارســتانیەتی  و  شــوێنەوار  دەســتەواژەكانی 

ــەوە  ــە ڕووی زمانەوانی ــوێنەوار ل ــن. ش ــان بكەی دەستنیش

ــوو  ــی پێش ــە نەوەكان ــەری(ە، ك ــەی )كاریگ ــای وش كۆمان

بــۆ نەوەكانــی ئێســتایان جێهێشــتووە، واتــا ئــەو كولتــوور 

ــرات  ــە می ــە و ب ــراوە دێرین ــتانیەی جێهێڵ ــە شارس و میرات

جێهێڵــراوە و ســەدە بــە ســەدە پارێزگارییــان لێكــراوە تاكــو 

ــتا.  ــەوەی ئێس ــت ن ــتووەتە دەس گەیش

یەكــەم: ڕوكنــی مــاددی تاوانــی دزینــی شــوێنەوار 
و كەلەپــوور 

لــە دەقــی مــاددەی )40(ی یاســای شــوێنەوار و كەلەپووری 

ــە  ــت، ك ــی دەكرێ ــەو كەســە زیندان ــووە: »ئ ــدا هات عێراقی

هەڵدەســتێت بــە دزینــی پارچەیــەك یــان ماددەیەكــی 

پاراســتنی  دەســەاڵتی  ســایەی  لەژێــر  كــە  شــوێنەوار، 

شــوێنەواردا هەڵگیــراوە«. كەواتــە ڕوكنــی مــاددی لــە 

تاوانــی دزینــی شــوێنەوار و كەلەپــووردا لــە كاری دزیكردن 

بەرجەســتە دەبێــت، بەاڵم یاســادانەر مەبەســتی خــوازراوی 

ــەوە  ــەر ئ ــاری نەكــردووە، لەب ــە جــۆری دزیكردنەكــە دی ل

بیــرو بۆچوونــی یاســادانەران و دادوەری ســەبارەت بــە 

مەبەســت و ناوەرۆكــی جــۆری دزیكــردن جیــاوازی تێدایە، 

بــەم هۆیەشــەوە دوو تیــۆر هاتنــە ئــاراوە بــۆ دیاریكردنــی 

ــى شــوێنەوار.  ــای جــۆری دزین وات

دووەم: ڕوكنی مەعنەوی 
تاوانــی دزیكــردن یەكێكــە لــە تاوانــە عەمدییــەكان، بــەاڵم 

مەبەســتی  پێویســتە  تاوانــەدا  ئــەم  دروســتبوونی  لــە 

تاوانكاریــی درووســت بێــت، ئــەم ڕەگــەزەش یاســادانەری 
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ــی  ــزادانی عێراق ــای س ــاددەی )439(ی یاس ــە م ــی ل عێراق

ــەم  ــردووە ب ــۆ ك ــاژەی ب ــاڵی 1969 ئام ــاری )111(ی س ژم

شــێوەیە: »دزیكــردن واتــا دەســتربدن بــۆ ماڵێكــی گــوازراوە 

ــار  ــی تۆمەتب ــی كەس ــە موڵك ــت، ك ــتی ئەنقەس ــە دەس ب

ــی  ــە تاوان ــەبارەت ب ــت ڕوودەدات س ــان ش ــە«.  هەم نیی

دزینــی شــوێنەوار و كەلەپــوور، چونكــە یەكێكــە لــە تاوانــە 

ئەنقەســتەكان، كــە پێویســتە لــە ڕوودانیــدا مەبەســتی 

تاوانكاریــی لــەالی كەســی تۆمەتبــار بوونــی هەبێــت. 

مەبەســتی تاوانكاریــی هــەروەك یاســادانەری عێراقــی 

ــتی  ــتەبوونی ویس ــە: »ئاراس ــە ل ــردووە بریتی ــەی ك پێناس

ــەر  ــی پێكهێن ــی كارێك ــۆ ئەنجامدان ــدەر ب ــی ئەنجام كەس

ئــەو  ئەنجامــی  ببێتــە  كــە  ئامانجــدار،  تاوانێكــی  بــۆ 

تاوانــەی كــە ڕوودەدات یــان ئەنجامــی تاوانكارییەكــی تــر 

ــكات«.  ــتە ب بەرجەس

سێیەم: ڕوكنی گریمانەیی
ــا و پرەنســیپە گشــتییەكانی  ــۆ بنەم ــەوە ب ــەر بگەڕێین ئەگ

ــی  ــی ئەنجامدان ــە ئامرازەكان ــن ك ــزادان، دەبینی ــای س یاس

تــاوان لــە تاوانــی دزیكردنــدا بریتیــە لــە بردنــی ســامانێكی 

گــوازراوە بــە دەســتی ئەنقەســت، لــە كاتێكــدا كــە خاوەنــە 

ڕاســتەقینەكەی كەســێكی تــرە. یاســاداڕێژ لــە ڕێگــەی 
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ســامانی  بەرامبــەر  لــە  كارانــەی  ئــەو  تۆمەتباركردنــی 

بــە  دزی  تاوانــی  لەگــەڵ  دەدرێــت،  ئەنجــام  گشــتی 

شــێوەیەكی تایبەتــی پێویســتی هەیــە بــە پارێزگاریكــردن 

ــتدرێژیكردن،  ــە دەس ــەكان ل ــوزراوەی تاك ــامانی گ ــە س ل

كەواتــە ئامرازەكانــی دزیكــردن لــە تاوانــی دزیدا هەمیشــە 

ــە.  ــامانی گوزراوەی س

ــۆن دۆالر  ــای 35 ملی ــه  به ه ــش ب ــراوی داع ڕێكخ
شــوێنەواره  دێرینه كانــی فرۆشــتووە

بــە گوێــرەی ڕاپۆرتێــك كــه  له الیــه ن دەزگای پاراســتنی 

دیموكراســییەكان )FDD( ئامــاده  كــراوه ، كــە یەكێكــە لــە 

ــكا،  ــی ئه مه ری ــە یەكگرتووەكان ــی ویالیەت ــگ تانگەكان تین

دراوە  فرۆشــی  داعــش  ڕێكخــراوی   2016 ســاڵی 

كانزاییەكانــی لــە ڕێــی توركیــاوە دووقــات زیــاد كــردووە، 

ــی  ــۆن دۆالری ئه مه ریك ــڕی 2.3 ملی ــەوە ب ــەو ڕێگەیەش ل

دەســتكەوتووە. 

قەبــارەی  ئەمه ریكــی،  بازرگانیــی  كۆمیســیۆنی 

ــەی خســتەڕوو  ــەو شــوێنەوارە مێژووییان ــی ب بازرگانیكردن

ئــەو  فرۆشــتوونی،  توركیــاوە  لەڕێــی  داعــش  كــە 

ــی،  ــڕ، دراوی كانزای ــە زێ ــوون ل ــی ب ــوێنەوارانەش بریت ش

ــرەی  ــە گوێ ــه كان. ب ــۆ كۆن ــەكان و تابل شــوێنەوارە مێژوویی

ــراوی  ــە، ڕێكخ ــیۆنە ئەمه ریكیی ــەو كۆمیس ــه ی ئ راپۆرته ك

ــاوە بــه  به هــای 35 ملیــۆن  داعــش تەنیــا لەڕێــی توركی

ــری كــردوون،  ــه ی كــه  داگی ــەو ناوچان دۆالر شــوێنەواری ئ

دەســتپێكردنی  لەگــەڵ  فرۆشــتووە.  ئه مه ریــكای  بــە 

شــەڕی ناوخــۆی ســووریا، دەوڵەتــی ئیســالمی لــە عێــراق 

ســەرەكیی  هــەرە  ئەكتــەری  بــووە  )داعــش(  شــام  و 

ناســەقامگیری لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت. ســەرچاوەی 

داهاتــی ســەرەكی و ئاشــكرای داعــش بازرگانیكردنــی 

ــتا زۆر  ــەاڵم هێش ــه واره كان، ب ــه وت و ئاس ــه  ن ــاییه  ب نایاس

لــە بــارەی ســەرچاوە نهێنییەكانــی داهاتــی ئــەو ڕێكخــراوە 

نازانرێــت، كــە بریتییــە لــە  بازرگانیكــردن بــە شــوێنەوارە 

دزراوەكان. 

واڵت  حــەوت  ســنوری  دزراوه كان  شــوێنه واره  
ده فرۆشــرێن و  ده بــڕن 

به پێــی دیدارێكــی ڕادیــۆی )BBC( لەگــەڵ قاچاخچییەكــی 

شوێنەوارە دێرینەكانی میسر 
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ئایدیا دیپلۆماتیك

شــوێنەواردا كــه  لــە نزیــك ســنوری نێــوان ســووریا و 

گوتوویه تــی:  قاچاخچییــە  ئــه و  ســازیكردووه ،  توركیــا 

و  ملیۆنێــك  دەگاتــە  نرخەكــەی  شــوێنەوارێك  »پارچــە 

ــت  ــەم دەبێ ــەاڵم النیك ــی، ب ــەزار دۆالری ئه مه ریك 100 ه

ــش،  ــه  داع ــوێنەوارە بدرێت ــە ش ــەو پارچ ــی ئ %20ی باج

كــە دەكاتــە 220 هــەزار دۆالر، ئــەوەش داهاتــی یــەك 

پارچــە شــوێنەواری بــە قاچــاخ بــراوە«. لــە بازرگانیــی 

بــە دوو  لوبنــان  و  توركیــا  لــە  شــوێنەواردا هەریەكــه  

ــتیدا  ــه  ڕاس ــن. ل ــتیار دادەنرێ ــه ره كی و هەس ــدی س ناوەن

ــە خاكــی  ــه  ب ــەو شــوێنەواره  دزراوان ڕێكخــراوی داعــش ئ

حــەوت واڵتــدا دەگەیەنێتــە ویالیه تــه  یه كگرتووه كانــی 

ــا  ــەوە توركی ــەو واڵتان ــوو ئ ــە ســەرووی هەم ــكا. ل ئەمه ری

ــراق،  ــوریا، عێ ــل، س ــش ئیرائی ــت، دوای ئەوی ــا دێ توركی

ــن.  ــه رده ن دێ ــرس و ئ ــان، قوب لوبن

ئاستی 36 ملیۆن دۆالری تێپەڕاندووە

لــە  كانزاییانــەی  دراوە  ئــەو  ڕاپۆرتەكــە،  گوێــره ی  بــە 

ــاوە  ــگای توركی ــە رێ ــوان ســااڵنی 2010 تاوەكــو 2014 ل نێ

گەیشــتوونەتە ئه مه ریــكا، بەهاكانیــان دوو هێنــده  گرانــر 

بــووە. ڕاپۆرتەكــە ئاشكراشــی كــردووە، ڕێكخــراوی داعــش 

لەڕێــی توركیــاوە بــه  به هــای 36 ملیــۆن و 23 هــەزار 

لــەو  كــردووە.  ئه مه ریــكا  ڕەوانــەی  شــوێنەواری  دۆالر 

ــاڵی  ــا س ــا ت ــەربازانی توركی ــە س ــووە، ك ــەدا هات ڕاپۆرتەك

2014 چــاوی خۆیــان لــە هاتــن و چوونــی داعــش لــە 

ســنوورەكان نووقانــدووه . داعــش لەگــەڵ داگیرکردنــی 

ــوو، لەســەر  ــدا دەســەاڵتدار ب ــە تیای ــەی ک ــەو جوگرافیای ئ

و  شــوێنەواره كان  پارچــە  گرینگــی  دیتنــی  بنەمایــی 

کاریگــەری شــوێنەوار و پاشــاموەکانیان لەســەر بیــره وه ری 

ــگا.  کۆمەڵ

ــه وه ی 5000 پارچــه  شــوێنه واری  ــی گه ڕاندن خه ون
ق ا عێر

پارچــە   5000 لــە  زیاتــر  ئەمەریكــی  كۆمپانیایەكــی 

شــوێنەواری عێراقــی لــە بازرگانێكــی دانیشــتووی ئیامراتــی 

ــای  ــراق و یاس ــاكانی عێ ــی یاس ــە بەپێ ــڕی، ك ــی ك عه ره ب

بــه و  فرۆشــتنی  و  كڕیــن  مامه ڵه كردنــی  ئەمەریكــی 

ــی دادگای  ــی بەڵگەنامەكان ــراوه . بەپێ ــە ك ــه  قەدەغ پارچان

بــااڵی عێراقــی  بــااڵی عێــراق 80 وەزیــر و بەرپرســی 

و  تێــوەگالون  شــوێنه واره كان  بــه   بازرگانییكــردن  لــه  

ــی  ــۆكاری دادگای ــه اڵم ه ــه وه ، ب ــه ڕووی دادگا ده كرێن ڕووب

نەكردنیــان تــا ئێســتا ده گه ڕێتــه وه  بــۆ دەســتێوەردانی 

سیاســییەكان.  الیه نــه  

ڕۆڵی كۆمپانیای هۆبی لۆبی ئه مه ریكی 
شــوێنەری  پارچــە   5548 كڕینــی  ئاشــكرابوونی  دوای 

ــە  ــتی ل ــده ر دەس ــی هۆالن ــزەر نانس ــراق، پارێ دزراوی عێ

ــاندەوە.   ــی كش ــی لۆب ــای هۆب ــەڵ كۆمپانی ــی لەگ كاركردن

تــەواوی ئــەو پارچــە شــوێنەوارانە، كۆمپانیــای هۆبــی 

لۆبــی لــە بازرگانێكــی دانیشــتووی ئیــامرات لــە رێــی 

ــده ر  ــی. هۆالن ــر كڕیون ســێ كەســی جووله كــه ی نێوەندگی

ــە  ــدار ب ــی په یوەن ــییەكانی تاوان ــە دۆس ــك ل ــە زۆرێ ــە ل ك

واڵتانــی عەرەبــی پارێزەرایەتــی كــردووە پارێزەرایەتــی 

بــە  ئه مه ریكــی  لۆبــی  هۆبــی  كۆمپانیــای  كــردووە، 

ــوێنەواری  ــه وه ی ش ــه ر ئ ــار دەكات له ب »دووڕوو« تۆمەتب

دزراوی عێراقــی كڕیــوە، كــە لــە بنەڕەتــدا ئــەو كۆمپانیایــە 

دامــەزراوە بــۆ كۆكردنــەوەی دەقــە نوورساوەكانــی ئینجیــل 

ــەر  ــدا. لەس ــه  جیهان ــەكان ل ــە ئاینیی ــە پرس ــدان ب و گرنگی

ــراق،  ــوێنەواری دزراوی عێ ــی ش ــەی كڕین ــە گەورەك تاوان

ــۆن  ــە 3 ملی ــی ب ــی لۆب ــای هۆب ــكا كۆمپانی دادگای ئەمەری

دۆالر ســزا داوه، دواجــار پارچــە شــوێنەوارەكانی بــە بەهای 

ــە  ــوه ، ك ــی كڕی ــەزار دۆالری ئەمەریك ــك و 600 ه ملیۆنێ

بــە گوێــرەی داتــاكان چــوار بــاری یەكەمــی شــوێنەوارەكە 

ــارە  ــە ژم ــس وه )FEDEX( ب ــای فیدێك ــی كۆمپانی ــە ڕێ ل

 728628096751 و   728628096729( باركۆده كانــی 

و  728628096762 و 728628097173( بــۆ كۆمپانیــای 

هۆبــی لۆبــی لــه  ئه مه ریــكا گوازراونەتــەوە.

ــی،  ــنبیری عێراق ــی ڕۆش ــەی وەزارەت ــرەی بەیاننام ــە گوێ ب

كــە لــە مانگــی تەمــووزی 2015دا دەرچــووە، دەڵێــت 

پۆلیســی ئینتەرپولــی نێودەوڵەتــی و وەزارەتــی ڕۆشــنبیری 
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ــدان  ــی بەردەوام ــە بەدواداچوون ــراق، ل ــوێنەواری عێ و ش

بــۆ دۆزینــه وه ی ســه ره داوه كانی ئــه م بابه تــه . 

ــوێنه وار  ــه  ش ــه رداگرتنی 7000 پارچ ــت به س ده س
و ده ستنووســی عیبــری 

لــه  ســاڵی 2012وه  تــا ئه مڕۆمــان ده زگا ئاسایشــییه كان 

پارچــه    7000 نزیكــه ی  به ســه ر  گرتــووه   ده ســتیان 

بــه اڵم  عیــربی،  به هــاداری  ده ستنووســی  و  شــوێنه وار 

%80ی ئــه و پارچــه  شــوێنه وارانه  گۆپیكــراو بــوون. ئــه وه ی 

شــوێنه وارانه ی  و  ئاســه وار  لــه و  ســه رنجدانه   جێگــه ی 

ــن ده ستنووســی  ــی چه ندی ده ســتیان به ســه رداگیراوه  بوون

عیربیــی زۆر به هــاداره ، لــه  نێوانیانــدا 8 ده ســتنووس له نــاو 

ســندوقی داری گــه وره دا دانــراون له گــه ڵ چه نــد كتێبێكــی 

جه زائیــره وه   و  لیبیــا  ڕێگــه ی  لــه   كــه   خۆرهه اڵتیــدا، 

گوازراونه تــه وه  بــۆ تونــس، بــه اڵم هــه رزوو كه یه نرانــه  

فه ڕه نســا پێــش ئــه وه ی بكه ڕێرنێتــه وه  بــۆ تونــس.           

ــه   ــن و كــێ ل ــه  شــوێنه وار.. كێ ــی بازرگانیكــردن ب مافیاكان

پشــتیانه ؟

پاروویه كــی  بووه تــه   شــوێنه وار  به تااڵنربدنــی  و  دزیــن 

ئاســان و به رده ســت، به ڵكــو لــه  ناخــی هه ندێــك كه ســدا 

بازرگانانــی  خێــرا.  ده وڵه مه ندبوونــی  بــۆ  خواســتێكه  

ئــه وه ی  بــۆ  ده كــه ن  بانگه شــه   هه میشــه   شــوێنه وار 

ــان  ــه دا له گه ڵی ــه م تاوان ــی سیاســی و ده وڵه متــه دار ل پیاوان

به شــدار بــن، به ڵكــو پڕوپاگه نــده ی ئــه وه  ده كــه ن كــه  بــۆ 

ــه ن  ــتووانه كارده ك ــه  ده ستڕۆیش ــه و كه س ــدی ئ به رژه وه ن

بــۆ به ده ســتهێنانی پاڕیــزگاری و دڵنیایــی، پاشــان ئــه م 

ــی  ــه وه ، ئه نجامه كه ش ــاڵو ده بێت ــدا ب ــاو خه ڵكی ــه  به ن باس

بــردن و دزینــی گه نجینــه ی شارســتانیه ت و مێــژووی واڵتــه  

ــی  ــه  كات ــه  ل ــه  هه یان ــه م ده اڵڵ و بازرگانان ــۆ ده ره وه . ئ ب

ڕێگــه ی  هه شــیانه   ده مرێــت،  هه ڵكه ندنــدا  و  گــه ڕان 

له ده ســتده دات،  گیانــی  پێنــاوه دا  لــه و  و  ده كات  ون 

ــی  ــتی شیش ــه  پش ــی ده كه وێت ــه  چاره نووس ــو هه یان به ڵك

ــه كان.  زیندان

بــه   بازرگانیكــردن  مافیاكانــی  یه كه مــی  جــۆری 

ــه  دوای وه هــم  ــه  ب ــه ی، ك ــه و گروپان ــن ل شــوێنه وار بریتی

ده بــن  عــه واڵ  خێــرا  ده وڵه مه ندبوونــی  خواســتی  و 

گــه ڕان  بــه   ده ســت  هه ڕه مه كــی  شــێوه یه كی  بــه   و 

ده كــه ن،  مێژووییــه كان  شــوێنه واره   هه ڵكه ندنــی  و 

جادوگه رانیــش  بــۆ  په نــا  جــار  هه ندێــك  له وانه شــه  

و  فیرعه ونــه كان  نهێنــی  ئه وانــه   پێیانوایــه   كــه   ببــه ن، 

ــان  ــن، پاش ــێ ده زان ــان پ ــی گه نجینه كانی ــوێنی هه ڵگرتن ش

هــه واڵ و پڕوپاگه نــده له نــاو خه ڵكیــدا باڵوده كه نــه وه  

گوایــان فاڵنــه  كــه س بایــی یــه ك ملیــۆن دۆالر یــان زیاتــر 

ئه مــه ش  فرۆشــتوویه تی،  و  دۆزیوه تــه وه   شــوێنه واری 

جــۆری  نزمــه كان.  نه فــس  كه ســه   پاڵنــه ری  ده بێتــه  

فرۆشــتنی   بــه   هه ڵده ســن  كــه   ئه وانــه ن،  ســێیه میش 

شــوێنه واره  كۆپــی كــراوه كان، پێشــده چێت فێڵكــردن و 

ــردن و  ــت بازرگانیك ــه  پش ــت ل ــك بێ ــی فاكته رێ چاوچنۆك

شــوێنه واره كان. فرۆشــتنی 

كێ له  پشت مافیاكانی شوێنه واره ؟ 
گه وره تریــن  بــه   ئه مه ریــكا  یه كگرتووه كانــی  ویالیه تــه  

لــه   داده نرێــت.  شــوێنه واره كان  بازرگانــی  بــازاڕی 

به ڵكــو  میــر،  ته نهــا  بــه   نــه ك  تــره وه   الیه كــی 

ســویرا،  و  به لجیــكا  به ریتانیــا،  ئیســپانیا،  فه ڕه نســا، 

بازرگانیكردن به  شوێنه وار له  دوای شۆڕشی میسر به  
شــێوه یه كی به رچاو گه شــه ی كرد. دزینی به  لێشاوی 
شــوێنه واره كانی عێراق له  دوای شــه ڕی ئه مه ریكا له  
عێراق ده ستی پێكرد و پاشان بردنی زیاتر له  10000 
پارچه  شوێنه وار و گه نجینه ی مێژوویی ڕاگه یه نرا، كه  له  
مۆزه خانه كان و شاره كانی عێراقدا به تااڵنبران و له ژێر 
چاودێــری گروپه  مافیا ئیســرائیلییه كاندا گه یه نرانه  

نیویۆرك و په نسلڤانیا 
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داهاتێكــی  دانیشــتوانیان  كــه   ده وڵه تانــه ی  ئــه و  واتــا 

پارچــه   لــه  كۆكردنــه وه ی  به رزییــان هه یــه ، حه زییــان 

ــان درووســت  ــه  خۆی ــه ت ب ــی تایب شــوێنه واره كانه  و گروپ

ــای  ــه  یاس ــه م ده وڵه تان ــك ل ــده  هه ندێ ــه ن. هه رچه ن ده ك

ــن و بازرگانیكــردن  ــه  دزی ــن ب ــۆ ڕێگرت ــه  ب ــان هه ی تایبه تی

ــه   ــه اڵم ب ــه وه ، ب ــژووی واڵته كانیان ــه  شــوێنه واره كان و مێ ب

ته واوه تــی ڕێگه یــان لــێ ناگیرێــت و بازرگانیه كــه  بــه  

ــه .  ــی به رده وام ــتی جیهان ــه ر ئاس ــایی له س ــێوه ی نایاس ش

ــه  ده لێــت:  ــه ك هه ی ــه  میــر ڕێككه وتننامه ی ــه  ل ــۆ منوون ب

ــچ جــۆری  ــر هی ــی می ــاو ده وڵه ت ــه  ســاڵی 1983وه  له ن ل

ــه .  ــی نیی ــوێنه وار بوون ــه  ش ــه ك ب بازرگانی

شوێنه واره كان چۆن ده فرۆشرێت؟ 
و  شــوێنه واره كان  به تااڵنربدنــی  و  دزیــن  كێشــه ی 

جیهانــدا  هه مــوو  لــه   كۆنــه   كێشــه یه كی  فرۆشــتنیان، 

هه یــه  بــه  گشــتی، بــه  تایبه تیــش ناوچــه ی عه ره بیــی 

پــێ ئاشــنایه ، بــه اڵم ئــه م دزیــن و باتااڵنربدنــه  گه یشــتۆته  

ــه  دوای هه ڵگیرســانی شۆڕشــه كانی  ــه  تایبه تــی ل لوتكــه ، ب

واڵتــه  هه مــوو  لــه   ڕاســتیدا  لــه   عه ره بــی.  به هــاری 

ــه  شــوێنه واره كان  ــن و بازرگانیكــردن ب ــدا دزی عه ره بییه كان

مێژووییــه كان  گه نجینــه   و  بوونــی هه یــه   ئاشــكرا  بــه  

ــه وه   ــروپ و مافیاكان ــزم و گ ــس ن ــانی نه ف ــه ن كه س له الی

لــه  پێنــاو به ده ســتهێنانی پــاره دا ده ســتیان بــۆ ده برێــت و 

ده برێــت.  به تــااڵن 

بازرگانیكــردن بــه  شــوێنه وار لــه  دوای شۆڕشــی میــر بــه  

ــاوی  ــه  لێش ــی ب ــرد. دزین ــه ی ك ــاو گه ش ــێوه یه كی به رچ ش

ــه   ــكا ل ــه ڕی ئه مه ری ــه  دوای ش ــراق ل ــوێنه واره كانی عێ ش

عێــراق ده ســتی پێكــرد و پاشــان بردنــی زیاتــر لــه  10000 

ڕاگه یه نــرا،  مێژوویــی  گه نجینــه ی  و  شــوێنه وار  پارچــه  

ــربان  ــدا به تااڵن ــاره كانی عێراق ــه كان و ش ــه  مۆزه خان ــه  ل ك

ئیرائیلییه كانــدا  مافیــا  گروپــه   چاودێــری  له ژێــر  و 

ویالیه تــه   لــه   په نســلڤانیا  و  نیویــۆرك  گه یه نرانــه  

گرنگرینــی  لــه   یه كێــك  ئه مه ریــكا.  یه كگرتووه كانــی 

ــه   ــه  ل ــه  یه هودی ــیفێكی مێژوویی ــوێنه وارانه  ئه رش ــه و ش ئ

واڵتــی میزۆپۆتامیــا، كــه  ده زگای هه واڵگــری ئه مه ریــكا 

ــرده وه .      ــی ك ــتی ئیرائیل ــدا ڕاده س ــه  دوایی ل

شوێنەوارە دێرینەكانی سوریا
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ناوه ڕاست و باكووری ئه وروپا 
ئه وروپــاش  باكــووری  و  ناوه ڕاســت  ناوچه كانــی   لــه  

و  شــوێنه وار  دزینــی  گروپــی  و  مافیــا  چه ندیــن 

ڕێگــه ی  لــه   زۆربه یــان  كــه   هه یــه ،  گۆڕهه ڵكه نــدن 

دۆزینــه وه ی  و  ئاشــكراكردن  ئامێره كانــی  به كارهێنانــی 

گه وره كانــی  گــۆڕه   ده كــه ن.  كاره   ئــه م  كانزاكانــه وه  

گۆڕه كانــی  و  ئه ڵامنیــا  و  فه ڕه نســا  لــه   میرۆڤنچیــن 

ــه   ــه  كه لوپه ل ــڕن ل ــه را پ ــه  ئینگلت ــۆنییه كان ل ئه نگلۆسه كس

درووســتكراوه كان لــه  كانــزای گرانبه ها، بــه اڵم تااڵنچییه كان 

و گۆڕهه ڵكه نــه كان وه ك هه میشــه  ئــه م درووســتكراوه  

ــه وه ی  ــه  دۆزین ــی ب ــا گرنگ ــن و ته نه ــه  جێده هێڵ كانزاییان

زیــوو ئاڵتــوون ده ده ن. ئــه وان لــه  كاتــی هه ڵدانــه وه  

و دزینیانــدا گــۆڕە كان وێــران ده كــه ن و هه مــوو ئــه و 

چه كــی درووســتكراوانه  لــه  ئاســن و په یكــه ری ئێســقانانه  

تێكــده ده ن، كــه  له ناوییانــدا پارێــزراوه . 

ئه مه ریكای باكوور 
ــی  ــدن و دزین ــه كانی هه ڵكه ن ــه ره  زۆری پرۆس ــه ی ه زۆرب

گــۆڕه كان لــه  كیشــوه ری ئه مه ریــكای باكــوور ئه نجــام 

ڕه ســه نی  دانیشــتوانی  گۆڕە كانــی  چونكــه   ده درێــت، 

به تااڵنربدنــی  و  دزیــن  پرۆســه ی  لێیــه .  ئه مه ریــكای 

شــوێنه وار و گــۆڕە كۆنــه كان لــه  ئه مه ریــكای باكــوور 

ــه   ــووه ، ب ــه رده وام ب ــردوو ب ــاڵی ڕاب ــی 200 س ــه  درێژای ب

دیاریكــراوی لــه  ســه ده ی هــه ژده دا گه شــه ی كــردووه ، 

ئــه وه ش له بــه ر ئه وه یــه  كــه  بازرگانــان و تااڵنچییــه كان 

بڕوایــان بــه  مرۆڤبوونــی دانیشــتوانی ڕە ســه نی ئه مه ریــكا 

نه بــوو، كــه  هندییــه  ســوره كانن، به ڵكــو بــه  كه ســانی 

دڕنــده  ده یاندانــه  قه ڵــه م، هــه ر له بــه ر ئــه م هۆیــه ش ڕێــز 

لــه  كه لوپــه ل و گۆڕە كانیــان نه گیــراوه  و بــه  خراپریــن 

شــێواز ڕووبــه ڕووی دزیــن و تااڵنكــردن بوونه تــه وه . 

لــه   شــوێنه وار  ڕه شــی  بــازاڕی  بووژانــه وه ی 
حوســیدا ســه رده می 

لــه  ســه رده می حوســییه كانی یه مــه ن بــازاڕی ڕه شــی 

شــوێنه واره  مێژووییــه  دزراوه كان لــه و شــارو ناوچانــه دا 

گه شــه ی كــردووه ، كــه  له الیــه ن چه كدارانــی ئــه و گروپــه وه  

ــه   ــه كان تاك ــه  نه وتیی ــراوه. به رهه م ده ســتیان به ســه ردا گی

كااڵیــه ك نییــه ، كــه  گروپــی حوســییه كان بــازاڕی ڕه شــیان 

و  خۆده وڵه مه ندكــردن  پێنــاو  لــه   كــردووه   په یــدا  بــۆ 

مافیایــی  تۆڕێكــی  نایاســایی.  بازرگانــی  ئه نجامدانــی 

و  ئێرانییــه كان  كــه   كیشــوه ربڕ،  نێوده وڵه تــی 

ــی  ــدی كوده تاچییه كان ــۆ به رژه وه ن ــدا ب ــه كان تیای لوبنانیی

ــه  بــواری  ســه ر بــه  گروپــی حوســیی یه مــه ن كارده كــه ن ل

لــه   فرۆشــتنی شــوێنه واره  مێژووییه كانــی ئــه و واڵتــه ، 

كاتێكــدا كــه  میلیشــیاكانیان زۆر بــه  به ربــاڵوی مۆزه خانــه  

نیشــتامنییه كان و پێگــه  شــوێنه وارییه كان ده دزن و تااڵنیــان 

ــی شــوێنه واره كانی  ــه  كاتێكــدا دزو تااڵنچییه كان ده كــه ن، ل

ــی  ــه  گه رم ــازاڕی ڕه شــدا زۆر ب ــه  بۆرســه كانی ب ــه ن ل یه م

لێده كرێــت.  پێشــوازییان 

بازرگانیكردن به  شوێنه وار له  میسر 
خولیــای گــه ڕان و هه ڵكۆڵینــی پێگــه  شــوێنه وارییه كان 

لــه  واڵتــی میــر  و خه ونــی ده وڵه مه ندبوونــی خێــرا 

ــه ی  ــه و گه نجان ــوان ئ ــه  نێ ــی ل ــه  تایبه ت ــارده ، ب ــه  دی بووه ت

كــه  خــه ون بــه وه وه  ده بینــن لــه  چــاو تروكانێكــدا لــه  

بــن  ده وڵه مه نــد  ڕاســته وخۆ  نه دارییــه وه   و  هــه ژاری 

ــی  ــتیدا تێكچوون ــه  ڕاس ــاهانه وه . ل ــی ش ــاو ژیانێك ــه  ن بچن

بــاری كۆمه اڵیه تــی و ئاسایشــی ئــه و واڵتــه  لــه  دوای 

ــه  هه ڵنانــی  شۆڕشــی یه نایــه ری 2011، یارمه تیــده ر بــوو ل

خه ڵــك بــه ره و ده ســتربدن بــۆ شــوێنه واره  مێژووییــه كان و 

باڵوبوونــه وه ی ئامێــری پێشــكه وتووی گــه ڕان بــه  دوای 

ــه   ــن و ب ــه ت ده فرۆرشێ ــێ مۆڵ ــه  به ب ــوێنه واره كاندا، ك ش

ئاســانی ده ســت ده كه وێــت. 

لــه  شــوباتی ســاڵی 1923 زانــای به ریتانــی هــوارد كارتــه ر 

یه كــه م كــه س بــوو پێــی خســته  نــاو گۆڕســتانی پاشــا تــوت 

عنــخ ئامــون، كــه  مێژووه كــه ی بــۆ 3000 ســاڵ له مه وبــه ر 

گه نجینه یــه ی  ئــه و  زۆربــه ی  ده وترێــت  ده گه ڕێتــه وه . 

ــه ڵ  ــه اڵم له گ ــه وه، ب ــدا دۆزراوه ت ــه  تیای ــردووه  ك ــااڵن ك ت

)تــوت  بچــووك  فیرعه ونــی  گــۆڕی  هێشــتا  ئه مه شــدا 
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ــی  ــك گه نجینه كان ــار جارێ ــڕۆ ج ــو ئه م ــون( تاك ــخ ئام عن

نــاوی ئاشــكرا ده بێــت. 

بــه  پێــی ســه رچاوه كان لــه  كاتــی داگیركردنــی عێــراق 

لــه   زیاتــر  2003دا  ســاڵی  لــه   ئه مه ریــكاوه   له الیــه ن 

10000 پارچــه  شــوێنه واری گرنــگ لــه  عێراق برایــه  ده ره وه  

په نســلڤانیا  و  نیویــۆرك  مۆزه خانه كانــی  به ســه ر  و 

لــه   به ریتانیــا  هێزه كانــی  هه روه هــا  دابه شــكران، 

 80000 لــه   زیاتــر  عێــراق  باشــووری  ناوچه كانــی 

ده ره وه   بردووه تــه   عێــراق  لــه   شــوێنه وارییان  پارچــه  

واڵته كه یــان،  شارســتانیه تی  ده وڵه مه ندكردنــی  بــۆ 

درێــژ  ئیرائئیلییــه كان  مافیــا  بــۆ  په نجــه   له مه شــدا 

ده كرێــت، كــه  گوایــا سه رپه رشــتی ئــه و هه مــوو دزینــه ی 

كــردووه .  عێراقیــان  شــوێنه واره كانی 

ــه   ــوێنه واری ل ــه  ش ــراق 4764 پارچ ــه وه ی عێ ــه ره ڕای ئ س

كــۆی 10000 پارچــه  شــوێنه واری تۆماركــراوی لــه  ڕێگــه ی 

نێوده وڵه تییه كانــه وه   دامــه زراوه   و  ڕێكخــراوه كان 

داوای   70 نزیكــه ی  عێــراق  كاتێكــدا  لــه   گه ڕانــده وه ، 

بــه رز  نێوده وڵه تییــه كان  دادگا  بــه رده م  بــۆ  یاســایی 

ــه   ــه و گه نجین ــه وه ی ئ ــتی گه ڕاندن ــه  مه به س ــه وه  ب كردۆت

مێژووییــه ، بــه اڵم زۆربه یــان بێئه نجــام بــووه . مۆزه خانــه ی 

ــی  ــه  مێژووییه كان ــن مۆزه خان ــه  كۆنری ــه  ل ــراق یه كێك عێ

خۆرهه اڵتــی ناوه ڕاســت، كــه  200000 پارچــه  شــوێنه واری 

میزۆپۆتامیــای  شارســتانیه تی  به هــاداری  و  دانســقه  

لــه  3000  بــۆ زیاتــر  له خۆگرتــووه، كــه  مێژووه كه یــان 

ســاڵ پێــش زاییــن ده گه ڕێتــه وه . 

پێــی  بــه   عێراقــدا  پێشــووی  ڕژێمــی  ســه رده می  لــه  

پارچــه ی  دزیــی  له ســه ر  ئه وانــه ی  فه رمانێــك 

مێژووییــه كان  پێگــه   هه ڵكه ندنــی  و  شــوێنه واره كان 

ــه  15 ســاڵ به ندكــردن ســزا ده دران،  ــه  ب ده ســتگیر بكرانای

ســزای  ته نانــه ت  بارودۆخــدا  هه ندێــك  لــه   به ڵكــو 

عرێبــی،  محمــد  ده ســه پێرنا.  به ســه ردا  مه رگیشــیان 

لــه   عێــراق  »ئێســتا  ڕایگه یانــد:  شــوێنه واری  وه زیــری 

ــه    ــه وه ی پارچــه شــوێنه واره  دزراوه كاندای ــی گه ڕاندن هه وڵ

ــی  ــه  كات ــه و پارچــه  شــوێنه وارانه  ل ــه  نزیكــه ی 15000 ل ك

تااڵنكردنــی مۆزه خانــه ی به غــدا لــه  كاتــی په الماردانــی 

به غــدا و ڕووخانــی ڕژێمــی پێشــوو له الیــه ن ســوپای 

ــراق.  ــه  ده ره وه ی عێ ــاڵی 2003 بردرای ــه  س ــكاوه  ل ئه مه ری

ــوێنه واری  ــه  ش ــه  2000 پارچ ــر ل ــوردون زیات ــینی ئ شانش

بــۆ عێــراق.  گه ڕانــده وه  

دۆخــی پاراســتنی شــوێنه واره كان لــه  هه رێمــی 
ــتان كوردس

ــوێنه وار  ــتی ش ــه ری گش ــر، به ڕێوه ب ــاوات ئه بوبه ك ــه ال ئ م

گفتوگۆیه كــی  میانــی  لــه   كوردســتان،  هه رێمــی  لــه  

لــه  زانیــاری  نیــوز( چه ندیــن  )بــاس  له گــه ڵ  تایبــه ت 

ــد گــروپ و  ــاره ی شــوێنه واره كان و ده ســتگیركردنی چه ن  ب

ــه   ــاره ی پێگ ــه و ژم ــتووه ته   ڕوو. ئ ــوێنه وار خس ــی ش دزێك

خســتووه ته   كوردســتانی  هه رێمــی  شــوێنه وارییه  كانی 

شــوێنه وار   3500 »زیاتــر  كــردووه :  ئاشكراشــی  و  ڕوو 

لــه  هه رێمــی كوردســتاندا هــه ن، بــه اڵم ئــه و ژماره یــه  

ســه باره ت  بێتــه وه ».  به رزتریــش  زۆر  هه یــه   ئه گــه ری 

بــه  چۆنیه تــی به رزبوونــه وه ی ژمــاره ی شــوێنه واره كانی 

ــی  ــه  50 تیم ــر ل ــی: »زیات ــاوات وتیش ــه ال ئ ــتان، م كوردس

ژاپۆنییــه كان  و  ئه وروپــی  و  نێوده وڵه تــی  زانكۆیــی 

ســه رقاڵی گــه ڕان و پشــكنینن بــۆ دۆزینــه وه ی شــوێنه واری 

ــان  ــی كاره كانی ــه  دوای ته واوبوون ــتان، ل ــه  كوردس ــر ل زیات

بگاتــه   هه رێــم  شــوێنه واره كانی  ژمــاره ی  پێده چێــت 

ــه   ــۆ تیم ــته نگ ب ــیوایه  ئاس ــه و پێش ــوێنه وار«. ئ 10000ش

دوای  بــه   كــه   ده كرێــت،  دروســت  نێوده وڵه تییــه كان 

دۆزینــه وه ی شــوێنه واره وه ن لــه  هه رێمــی كوردســتان، 

هۆكاره كه شــی بــۆ ئــه وه  ده گه ڕێنێتــه وه  كــه وا هۆشــیاریی 

شــوێنه واری نییــه ، لــه  كاتێكــدا شــوێنه وار بــۆ بــواری 

سیاســی كاریگه ریــی خــۆی هه یــه ، ڕاشــیگه یاند: »بــه  

هه وڵــی ئــه و تیــم و زانكــۆ نێوده وڵه تییانــه ، بــه  هــه زاران 

شــوێنه واری تــازه  لــه  كوردســتاندا دۆزراونه تــه وه ». 

ــەی  ــه  ڕێكخــراوه  نێوده وڵه تییان ــن ئ ــه  گرنگری ــك ل كۆمه ڵێ

پارێــزگاری لــە شــوێنەوارەكان دەكــەن
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پێگــه   و  مێژووییــه كان  ناوه نــده   ڕێكخــراوی   .1

 . ن ییه كا ر ا ێنه و شــو

2. ئه نجومه نــی نێوده وڵه تــی تایبــه ت بــه  بینــاو پێگــه  

 ICOMOشــوێنه وارییه كان

مۆزه خانــه   نێوده وڵه تــی  ئه نجومه نــی   .3

ICOM نێوده وڵه تییــه كان 

كه لوپه لــه   پاراســتنی  بــۆ  نێوده وڵه تــی  ســه نته ری   .4

CCROM ڕۆمــا  چاركردنه وه یــان-  و  كولتوورییــه كان 

سه رچاوه كان: 
- كتێبــی )ســرقة االثــار والتــراث.. دراســة  تحلیلیــة  
فــي ضــوء أحــكام قانــون اآلثــار والتــراث العراقــي 
رقــم )55( لســنه  2002،– أنــس محمــود خلــف 
الجبــوري دڵشــاد عبدالرحمــن یوســف البریفكانــي
 http://www.ktuf.org/alamel - ئامال عربید -

توركــی،  )جمهوریــەت(ی  ڕۆژنامــەی  ڕاپۆرتــی   -
 2015/12/6 ڕۆژی  ژمــارەی 

- پێگــه ی )العربــی الجدیــد(، ماڵپــه ڕی )موضــوع(، 
)البدیــل(،  پێگــه ی  الیــوم(،  )اخبــار  ماڵپــه ڕی 

)الخلیــج ئۆنالیــن(  ماڵپــه ڕی 
 Notice/ــاب ــان ) 1828 ـ 1910(، كت ــري دون - هن

sur la Régence de Tunis  - ســنة 2012 
- ناتــان دافيــس )1812-1882( أصــدر إثــر إقامته 

بتونــس ثالثــة كتــب باللغــة األنكليزية
1. كتاب اللغە:

-  دار المعارف بمصر 2 
-  د. ابارهیــم انیــس وأخــرون ، المعجم الوســیط، 

المجلــد االول ، الطبعــة 1، المكتبة 2 (.
ــر  ــاح المنی ــي ، المصب ــی القیوم ــن عل ــد ب - احم
فــی بریــب الشــرح الكبیــر، ج 2 العلمیــة، بیــروت، 

ــال ســنە نشــر. دار صــادر 1 ، الطبعــة 2 (. ب
- محمــد بــن مكــرم منظــور االفریقــي المصــری، 
لســان العــرب ، ج 9 بیــروت، لبنــان، بــال ســنة 

نشــر .
2. الكتب القانونیە:  

-  د. حســن صــادق المرصفــاوي، المرصفــاوي فــی 
ــارف 1.  ــأە المع ــاص، منش ــات الخ ــون العقوب قان

ــكندریة.    1178، االس
ــة العامــة لجریمــة  ــد الســعدي، النظری  - د. حمی

الســرقة، مطبعــة الهــار، بغــداد.
- د.علــی حســین الخلــف و د. ســلطان عبــد القــادر 
الشــاوي، المبــادئ العامــة مــن قانــون العقوبــات، 
ــي والبحــث العلمــي، جامعــى  ــم العال وزارة التعلی

بغــداد.
-  د. فخــري عبدالــرزاق صلبــي الحدیثیــي - شــرح 

قانــون العقوبــات، بغــداد.
ــة  ــكام العام ــدرة، االح ــوي ال ــد ش ــر عب -  د. ماه

ــە الموصــل. ــات، جامع ــون العقوب ــی قان ف
-  د. محمــد مصطفــی القللــي - شــرح قانــون 

العقوبــات، فتــح اللــه الیــاس وأوالدە، مصــر. 
العالــي  التعلیــم  وازرة  الخــاص،  القســم   -  
ــات  ــون العقوب ــى الســعدي، قان ــث- د. واثب والبح

بغــداد.  العراقــی، 
وقانــون  الملغــي  العراقــي  االثــار  قانــون    -
العقوبــات رقــم 111 المعــدل لســنى 1969 و 

العراقــي. والتــراث  االثــار  قانــون 
 3. شبكە االنترنت: 

-  بحــث منشــور علــی شــبكة االنترنــت علــی موقع 
)المســاهمە الجنائیــة( - حســن الحلو.  

فــی  التاریخیــة  المعالــم  شــعث،  شــوقی  د.   -
الوطــن العربــي وســائل حمایتهــا وصیانتهــا و 
ترمیمهــا، مقالــة منشــورة علــی شــبكة االنترنــت 

علــی الموقــع االلكترونــي: 



بازرگانیكردن به  ئاڵتوون 
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ڕایەڵــەى تاوانــە ڕێکخــراوەکاىن کانــەکاىن ئاڵتــوون لــە 

ئەمەریــکاى التیــن لــە ڕاپــۆرىت 28ی ســێپتەمبەرى 2011 دا 

ــدا  ــا، لەوێ ــەىت کۆڵۆمبی ــە حکووم ــد دەدات هۆشــداریی تون

دەزگاى ئاســاییش ڕای دەگەیەنێــت، 50% تێکــڕاى ئــەو 

ــەن،  ــا ه ــى وەک کۆڵۆمبی ــە واڵتێک ــەى ل ــە ئاڵتوونییان کان

کانگەلێکــى بــێ مۆڵــەت و نایاســایین، هــاوکات زۆرترینــى 

ئەوانــە لــە الیــەن گروپــە چەکدارییــە باندگەراکانــەوە 

ــنیار دەکات  ــرەدا پێش ــراوە. لێ ــەردا ک ــە س ــان ب هەژموونی

کانانــەدا  ئــەو  لەتــەک  مامەڵــە  کــە  حکوومــەت  بــۆ 

ــەوە، چــۆن  ــوەى بایەخــى میریی ــە چوارچێ ــت بخرێت دەبێ

ــادا دەگوزەرێــت،  ــە کۆڵۆمبی ــەو ڕەوشــەى کــە ل ئاکامــى ئ

دەرهاویشــتەیەکى ترســناک بــۆ ئاســاییش و ژینگــە و 

ئابــوورى و ســەقامگیریی کۆمەاڵیەتیــى ئــەو واڵتــە بــە جێ 

ــەن ڕۆژنامــەى  ــە الی ــە ل ــەم ئاگادارکردنەوەی ــت. ئ دەهێڵێ

ناونیشــاىن  وەک  و  دەکرێتــەوە  بــاڵو   El Espectador‘

نایاســایییەکان(  پشــکنینە  و  )کنــە  نــاوى  بــە  هەفتــە 

دەخرێتــە ڕوو. 

ئاشــتیى  تیپــەکاىن  ســاڵدا  هەمــان  نۆڤەمبــەرى  لــە   

نــاوى  بــە  باڵوکراوەیەکیــان  کۆڵۆمبیــا  نێونەتەوەییــی 

)کانــەکاىن کۆڵۆمبیــا، بــە چ بەهایــەک؟( بــاڵو کــردەوە، 

لەوێــدا جەخــت کرابــوەوە لــە ســەر زیانــە ژینگەیییــەکاىن 

و  کۆڵۆمبیــا  واڵىت  ســەر  بــۆ  کانانــە  ئــەو  لێکەوتــەى 

ــە  ــرۆ ب ــەى پی ــى ڕۆژان ــا ڕۆژنامەیەک ــە، هەروەه ناوچەک

ــەر  ــە س ــەرنجى ل ــە 2012/7/31 س ــاو El Comercio ل ن

جیهــاىن تاریــک و شــاراوەى پیــرۆ چــڕ کــردەوە، ئــەو 

ــاوەڕوان  ــەوە چ ــە ئاڵتوونییەکان ــۆى کان ــە ه ــەى ب جیهان

دەکرێــت. بابەتەکــە بــە ناونیشــاىن ســەرچاوەکاىن ئاڵتــوون 

و ناردنــەدەرەوەى بــۆ واڵىت ســوید لــە الیــەن خاندانــەکاىن 

ــارە سەرگوزەشــتەى  ــە شــێوەیەکى نایاســایی. دی ــرۆوە ب پی

نــاو ڕۆژنامەکــە لــە الیــەن Óscar Castilla نــوورساوە. بــە 

گوێــرەى ژمــارە فەڕمییــەکاىن 2011، کۆمپانیــا جیهانییــەکان 

 AS Perú & بــۆ بازرگانیــی کانــزاکان وەک کۆمپانیــاکاىن

CIA، E&M لەگــەڵ بریکارەکانیــان لــە هوبیــوت و مازوکۆ 

ــوید،  ــە س ــان ناردوەت ــۆن ئاڵتوونی ــەى 25 ت ــا نزیک تامبوت

هەمــوو ئــەو بــڕە زۆرەیــش ئەگــەرى زۆرە کــە بــە شــێوەى 

نایاســایی نێــررا بێــت. هــاوکات ڕێکخــراوى نێونەتەوەیــی 

Verité ڕاپۆرتێکــى 120 پەڕەیــی لــە ســەر نەهامەتیــی 

ــدا  ــردەوە، لەوێ ــاڵو ک ــڕ ب ــەکاىن زێ ــو کان ــکارەکاىن نێ کرێ

ئامــاژە دراوە بــە کارى ســەخت و زۆرەملــێ و بــازرگاىن 

بــە مــرۆڤ و کانــەکاىن زێــڕ لــە پیــرۆدا5. هەروەهــا 

 de Derecho( لــە مانگــى شــەىش 2014دا ڕێکخــراوى

هەڵســا   ،)Ambiental SPDA La Sociedad Peruana

بــە باڵوکردنــەوەى ڕاپۆرتێکــى 120 پەڕەیــی بــە نــاوى 

ــەو  ــازۆن. ل ــاىن ئەم ــە واڵت ــایییەکان ل ــە نایاس ــى کان واقیع

ڕاپۆرتــەدا ئــەوە نومایــان کــراوە، کــە کانــە نایاســایییەکاىن 

ــە  ــرۆدا ل ــە پی ــا ل ــە تۆنه ــوون ن ــربدىن ئاڵت ــڕ و بەقاچاخ زێ

برەودایــە، بەڵکــوو تــەواوى کۆڵۆمبیــا، بەڕازیــل، کۆڵۆمبیــا، 

ــە کار و کاســبى  ــە بوەت ــەم دیاردەی ــال ئ ــوادۆر، ڤێنزوێ ئیک

ــان.  ــاراوەکاىن ناوخۆی ــە ش ــد و گروپ بان

چۆن زێڕ بەرهەم دەهێنرێت
بــە شــێوەیەکى ســەرەکى زێــڕ لــەو شــوێنانەدا بــووىن 

ــە.  ــدا فرەی ــى تێ ــى جیۆلۆج ــە چاالکی ــە ناوچەک ــە ک هەی

بــە شــێوەیەکى ســەرەکى زێــڕ لــەو شــوێنانەدا هەیــە کــە 

ناوچەیەکــى دژوار و شــاخاوییە. زۆرتریــن دۆزراوەکان لــە 

ســەرەتاوە بــە شــێوەى ڕێکــەوت بــوە، لــەو کاتانــەدا کــە 

ــدا ڕووی داوە،  ــە ناوچەکان ــە و ڕووداوى رسوشــتى ل جووڵ

ئیــر پێکهاتــەى زێــڕ بــە دی کــراوە و هەســتی پــێ کــراوە. 

ــە  ــر ب ــە دوات ــەو ناوچان ــەدا یاخــود ئ ــى چیایان ــەو دامێن ل

کێــوە ئاڵتوونییــەکان نــارساون، گــەردەکاىن ئاڵتــوون تێبینــی 

ــو  ــە نێ ــوون ل ــە ســانایی وەک کانێکــى ئاڵت ــر ب کــراون، ئی

خەڵکیــدا نــاو بــراون. هــاوکات ئاڵتــوون لــە ڕێگــەى 

ــەوە.  ــا دەکرێت ــێالکییەوە جی ــى س ــەردەاڵىن ڕەق و خۆڵ ب

کانزاکاریی یاساغ
زۆر گرینگــە جیــاکاری لــە نێــوان فۆڕمــەکاىن بەرهەمهێنــاىن 

زێــڕ بکەیــن، فۆڕمێــک ئەوانــەن کــە وەک پیشــەیەکى 

دەســتیی بچــووک یاخــود دۆزینەوەیەکــى کالســیکییانە کار 
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دەکــەن و بــێ مۆڵەتــن، فۆڕمێکیــش هــەن کــە وابەســتۆن 

بــە گروپــە چەکــدارە و ڕێکخــراوە الدەر و تاوانکارەکانــەوە. 

نێــوان  لــە  کــرد  جیاکاریــامن  هاتیــن  وەختێــک 

ــەى  ــەک ئەوان ــەت لەت ــێ مۆڵ ــاىن نافەڕمــى و ب بەرهەمهێن

کانکاریــی نایاســایی و یاســاغ دەکــەن. ئیــر تــێ دەگەیــن 

کــە حکوومەتەکانیــش چــۆن کانزاکارییــە نافەڕمییــەکان بــە 

تــاوان دەژمێرێــت و هەڵدەســتێت بــە یاســاغکردنیان، لــەم 

ــەر  ــان ب ــاىن فرەی ــە زی ــەو خەڵکان ــەدا هەمیشــە ئ هەڵمەت

دەکەوێــت و کولبــەى ژیانیــان تێــک دەچێــت، ناچــار پەنــا 

دەبەنــە بــەر گروپــە چەکــدارە یاخــى و ڕێکخــراوە مافیــا و 

ــەوان.  ــە ئەندامــى ئ ــارەکان و دەبن تاوانب

کانگە نایاسایییەکانى زێڕ و تاوانى ڕێکخراوەیی
هۆشــبەرە  مــادە  بازرگانیــى  ناوەنــدى  ئەمریــکا 

ــدى بەرهــەم  ــن ناوەن ــکاى التی ــە، ئەمەری نێودەوڵەتییەکان

ناوچانــە  ئــەو  هۆشــبەرەکان،  مــادە  بــۆ  بارزگانییــە  و 

پێیــان دەگوترێــت ناوچــەى ئەندیــز کــە ئــەم واڵتانــە 

دەگرێتــەوە: کۆڵۆمبیــا، ڤێنزوێــال، پیــرۆ، ئێکــوادۆر، پۆلیڤیــا. 

هەمــوو ئــەو واڵتانــە لــە جیهانــدا تۆنهــا بەرهەمهێنــەراىن 

هێرۆیینــن. مەکســیک و کۆڵۆمبیــا هێرۆییــن بەرهــەم 

دەهێنــن، مەکســیک و پاراگــواى لــەو واڵتــە ســەرەکییانەى 

بەرهەمهێنــاىن مــارى جاوانــان marijuana کــە جــۆرە 

ــە  ــۆوە دەڕوێ. ل ــە خ ــە و ل ــبەری بیابانیی ــى هۆش گیایەک

هــەوەڵ دەیــەى ســەدەى بیســتویەکەمدا دوو ئاڕاســتە 

بەرزبوونــەوەى  ئاڕاســتەیەکیان  کەوتــن،  یــەک  بــەر 

ــدا، ئەمەیــش بەهــا  بەرچــاوى نرخــى زێــڕ بــوو لــە جیهان

ــتەى دوەم  ــرد، ئاڕاس ــر ک ــڕەکاىن زیات ــە زێ ــى کان و بایەخ

بەرەنگاربوونــەوەى ئەمەریــکا بــوو بۆ مادە هۆشــبەرەکان، 

ــا و مەکســیکى تــووىش  ــە کۆڵۆمبی ئەمەیــش هــەر یــەک ل

قۆناغێكی  دەستكەوتنی ئاڵتوون لەناو قوڕ لە ئەفریقیا
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شــۆک کــرد و بــە ئەســتەم دەیانتــواىن مــادە هۆشــبەرەکان 

ــکا.  ــو ئەمەری ــۆ نێ ــەن ب ــێ بک دزە پ

ڕێکخــراوە  داهــاىت  بــە  ســەبارەت  زانیارییــەکان 

ــدا  ــکاى التین ــە ئەمەری ــادەى هۆشــبەر ل ســەرەکییەکاىن م

ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەکــەن، کــە ســااڵنە بــڕى 25 ملیــار 

دۆالرى ئەمەریکیــی قاچاخیــى مــادەى هۆشــبەر دەکــەن. 

ــە مەکســیکەوە کــە  زۆرترینــى ئــەو بڕەیــش وابەســتەیە ب

بڕەکــەى دەگاتــە 20 ملیــار دۆالرى ئەمەریکــی. 

ســەبارەت بــەو ئاڵتوونــەى کــە بــە شــێوەى نایاســایی 

بەرهــەم هاتــوە لــە ئەمریــکاى التینــدا گــەر بێــت و 

کــە  ئێســتادا  لــە  منوونــە  بــۆ  بکەیــن.  خەماڵندنێــک 

ــەک  ــەوا ی ــە. ئ ــە 1100 دۆالرى ئەمەریکیی ئۆنســەیەک ب

کیلــۆ گــرام ئاڵتــوون نزیکــەى 35000 دۆالرى ئەمەریکییــە، 

نزیکــەى 45000  بەهاکــە  نرخــى 2013دا  تێکــڕاى  لــە 

دەبــوو.  ئەمەریکــى  دۆالرى 

ــە  ــوو ل ــووىن بەرهەمهات ــەدى ئاڵت ــژەى س ــی ڕێ ــە تێکڕای ب

واڵتــاىن ئەمەریــکاى التیــن بــەم جۆرەیــە، ئــەو ئاڵتوونــەى 

کــە بــە شــێوەى نایاســایی دێتــە بەرهــەم و قاچاخــى پێــوە 

دەکرێــت:

لــە مەکســیکدا 9%، پیــرۆ %28، کۆڵۆمبیــا %80، ئیکــوادۆر 

ــەو  ــل %10. ئ ــال %91، بەرازی ــا %31، فەنزێ %77، پۆلیڤی

ــە  ــە شــێوەى نایاســایی ل ــە بــڕى ئاڵتــووىن نێــرراون ب ڕێژان

چــاو ئــەو ئاڵتوونــەى کــە بەفەڕمــى دەنێررێتــە دەر.

کۆڵۆمبیا
پێــک  و  دەســتوورییە  کۆمارێکــى  کۆڵۆمبیــا،  کۆمــارى 

دێــت لــە 32 بەڕێوەبەرایەتیــى المەرکــەزی، دەکەوێتــە 

ــەوە.  ــکاى التینیی ــوەرى ئەمەری ــاواى کیش ــوورى خۆرئ باک

لــە باکوورییــەوە دەریــاى کاریبییــە و لــە خۆرهەاڵتییــەوە 

و  پیــرۆ  باشــوورییەوە  لــە  و  ڤێنزوێالیــە  و  بەرازیــل 

ــە.  ــش پەنەمای ــوورى خۆرئاوای ــا باک ــوادۆرن. هەروەه ئیک

یەکێکــە لــەو واڵتانــەى کــە دەکەوێتــە ســەر زەریــاى 

ــە  ــڵەکەى ب ــتوانە ئەس ــى. دانیش ــاى کاریب ــادى و دەری ه

کیمبایــا و مویســکا نــارساون و ئیســپانییەکان 1499 چوونــە 

ئەوێــوە. لــە 1819 لــە داگیرکاریــی ئیســپانیا ڕزگاریــان بوو. 

پایتەختــى ئــەو واڵتــە بوغوتایە و زمــاىن قســەکردنیان زماىن 

ــۆلیکن. ــیحى کاس ــەوە مەس ــە ڕووى ئایینیی ــپانییە و ل ئیس

ــە  ــوون ل ــەرەکاىن ئاڵت ــە بەرهەمهێن ــەى ناوچ ــە پێچەوان ب

تــەواوى جیهانــدا )خۆرئــاواى ئەفریقــا، هەرێمــى دەریاچــە 

دوایییانــەدا  لــەم  ئەمەریــکا(  باکــوورى  مەزنــەکاىن 

قاچاخــى ئاڵتــوون بــوە پرســێکى زینــدوو لــە کۆڵۆمبیــادا. 

دەســتپێکى  تــا  پێشــوەوە  ســەدەى  نــەوەدەکاىن  لــە 

و  هۆشــبەر  مــادەى  سەردەســتەکاىن  دووهــەزارەکان 

میلیشــیا بانــد ســاالرەکاىن ئــەوێ دەســتیان دابــوە کڕینــى 

ئاڵتــوون لــە واڵتــاىن دراوســێ، بــە تایبــەىت لــە واڵتــاىن 

چیلــى و پەنەمــا و مەکســیک و ڤێنزوێــال. 

کۆڵۆمبیــا و ناردنــەدەرەوەى زێــڕ بــە شــێوەیەکى 
فەڕمــی 

لــە  ئاڵتــوون  بەچنگکەوتنــى  و  کڕیــن  دیمەنــەکاىن 

ــان  ــردوودا گۆڕانکاریی ــاڵەى ڕاب ــج س ــەم پێن ــادا، ل کۆڵۆمبی

ــوێن  ــەو ڕێوش ــۆى ئ ــە ه ــش ب ــوە، ئەوەی ــەردا هات ــە س ب

ــەاڵتداراىن  ــەن دەس ــە الی ــە ل ــە ک ــتنە نوێیەوەی و ڕێکخس

کۆڵۆمبییــەوە گیراونەتــە بــەر.

نەوەى نوێى کڕیاران
لــە ســاڵى 2012 دا چــوار لــە پااڵوگــە گــەورەکان )کاىن 

ــرۆس(  ــۆر هی ــى، ئەرج ــۆن مەتف ــۆر، جۆنس ــار، مێتال کۆم

ــى  ــەورەى کڕین ــەى گ ــوار پااڵوگ ــە چ ــران ب ــە دادەن ئەمان

ئاڵتــووىن کۆڵۆمبیــا بــە شــێوەیەکى فەڕمــى و یاســایی. 

بــۆ  ڕێکخــراو  چوارچێوەیەکــى  دانــاىن  دوابــەدواى 

ــى  ــوێ و دیاردەیەک ــێکى ن ــر پرس ــوون، ئی ــاىن ئاڵت بازرگان

ــتان و  ــەدا قازانجویس ــەم دیاردەی ــەوە، ل ــە پێش ــوێ هات ن

بەرژەوەنــدکاران هاتنــە نێــو ســەداکەوە، هــەر بۆیــە پــرىس 

کانــە نایاســایی و شــاراوەکاىن ئاڵتــوون و وابەســتەیییان بــە 

گروپــە باندبــازەکان و گروپــە میلیشــیا نایاســایییەکان و 

ڕێکخــراوە تاوانکارەکانــەوە زیــادى کــرد. لێــرەوە بەشــداری 

ــیکییەکانادا  ــارە کالس ــەک کڕی ــاران لەت ــیى کڕی و هاوبەش

ــەدا  ــەو کات ــە 2016. ل ــۆ %25 ل ــەزى ب ــۆ 2015 داب 64% ب
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 2015 بــۆ  کۆڵۆمبیــادا  لــە  ئاڵتــوون  ناردنــەدەرەوەى 

ــە بــۆ 2016 بــوو بــە 42  گەییشــتبوە 31 تــۆن، ئــەم ڕێژەی

تــۆن. بــە ڕاوێــژ بەوانــەى کــە ســەر و ســەودایان لەتــەک 

ــە  ــە ل ــەو دابەزین ــە، ئ ــوون هەی ــاى ئاڵت ــازرگاىن و بەه ب

مامەڵــە لەتــەک کڕیــارە لۆکاڵــى و کالســیکییەکاندا، بــەوە 

ــان  ــج و بەرژەوەندیی ــەوان قازان ــە ئ ــت ک ــە دەکرێ رشۆڤ

لــەوەدا نییــە لەگــەڵ کڕیــارە لۆکاڵییــەکان مامەڵــە بکــەن و 

ــرە.  ــى بەرزت ــە قازانج ــان ل چاوی

و  )فــارک(  کۆڵۆمبیــا  شۆڕشــگێڕەکاىن  چەکــدارە  هێــزە 

ئەرتــەىش ڕزگاریخــوازی نیشــتیامنیى )ىئ ئێــڵ ئێــن( و 

ــەن  ــەو ڕێکخراوان ــە ئ ــوو ئەوان ــکارەکاىن هەم ــدە تاوان بان

کــە ڕێکخــراوى نایاســایی و نافەڕمــى و دەرچــوو لە یاســان، 

ئــەوان بــە زەبــرى هێــز و بــە تۆپزیــی دەســتیان گرتــوە بــە 

ــا.  ــە کۆڵۆمبی ــڕدا ل ــەى زێ ــەو کانان ــى ئ ســەر زۆرترین

پســپۆڕاىن پەیوەســت بــە کارە یاســاغ و نایاســایییەکان ئەوە 

ــایی و  ــۆڕى نایاس ــادا 44 ت ــە کۆڵۆمبی ــە ل ــە ڕوو، ک دەخەن

تاوانــکار لــە دەرهێنــاىن زێــڕ و کانــە زێــڕە نایاســایییەکاندا 

تێــوە گالون. هــاوکات ڕاپۆرتگەلێــک ئامــاژە بــۆ ئــەوە 

دەکــەن کــە ڕەوتــە چەپخــوازە ئایدیۆلۆژییــەکان. زۆربــەى 

ــکارەکاىن  ــەکان و کرێ ــاوەن کان ــش خ ــە چەکدارەکانی گروپ

ــە  ــن. ب ــان دەهێن ــە کاری ــزى دەگــرن و ب ــە تۆپ ــکاری ب کان

گوێــرەى شــارەزایاىن ئــەو بــوارە لــە واڵىت کۆڵۆمبیــادان بــە 

تایبــەت ئەوانــەى کــە بــۆ ئامادەکــردىن ئــەم توێژینەوەیــە 

ــەدا  ــەو کانان ــک ل ــەر یەکێ ــراوە. ه ــدا ک ــان لەگەڵ دیداری

ــە فاشــونا vacuna، فاشــونا  ــدات ب ــاج ب ــارە و ب ــت پ دەبێ

ــاالرەکانە،  ــدارە باندس ــە چەک ــە گروپ ــک ل ــەرى یەکێ ڕێب

ئیــر ئــەو کەســە گــەر خاوەنــکان بێــت، یاخــود خاوەنــی 

ئامێرێکــى کارکــردن بێــت یــان هــەر ســودمەندێکى تــرى 

کانــەکاىن زێــڕ بێــت، دەبێــت ڕێژەیەکــى ســەدى لــەو 

قازانجــەى کــە بــە دەســتى دەهێنێــت بداتــە فاشــونا. 

ڕاپۆرتــەكاىن حکومــەىت کۆڵۆمبیــا ئــەوە نیشــان دەدەن، کــە 

ــڕەوە %20ى ســەرچاوەى  ــەکاىن زێ ــەى کان ــە ڕێگ ــارک ل ف

ــیوچوارەمى  ــەرەى س ــردوە. ب ــۆگەر ک ــۆى مس ــی خ دارایی

ملیــۆن   1.2 نزیکــەى  کــە  ڕوو،  دەخاتــە  ئــەوە  فــارک 

دۆالرى ئەمەریکــى لــە یــەک مانگــدا بــە دەســت دەهێنــن، 

ئەوەیــش لــە ڕێگــەى ئــەو پارانەوەیــە کــە دەدرێنــە 

کۆڵۆمبیــا  شۆڕشــگێڕەکاىن  چەکدارییــە  هێــزە   .vacuna

)فــارک( هێزێکــى چەکــدارى چەپخــواز و هەڵگــەڕاوەن و 

ــارساون.  ــتى ن ــارىت کۆمۆنیس ــی پ ــى چەکداری وەک باڵ

ئیكوادۆر
توێژینەوەیــە  ئــەم  هەڵســەنگاندنەکاىن  گوێــرەى  بــە 

واڵتێکــى وەک ئیکــوادۆر تۆنهــا لــە 2013دا توانیویــەىت 13 

ــڕ  ــۆىن زێ ــەدا 3 ت ــەو ڕێژەی ــت. ل ــڕ بەرهــەم بهێنێ ــۆن زێ ت

ــاو کانــە زێــڕە مۆڵەتپێــدراو و یاســایییەکاىن  دەرهێــرناوى ن

پێــش چــاوى میــری بــوون. خایمــى جاریــن بەڕێوەبــەرى 

گشــتیى کۆمپانیــاى ئارکــۆم، کە ئاژانى گشــتیى ڕێکخســن 

و کۆنتڕۆڵــى کانەکانــە لــە ئیکــوادۆر، ئــەو ئاژانســە ئــەوە 

دەخاتــە ڕوو، کــە تێکــڕاى بەرهەمــى زێــڕ لــە ئیکــوادۆردا 

تۆنهــا لــە 2013 دا لــە نێــوان 15 بــۆ 20 تــۆن بــوە. تــەواوى 

ــەوت  ــە ح ــە ل ــە ڕوو ک ــەوە دەخەن ــەنگاندنەکان ئ هەڵس

ســاڵى ڕابــردوودا تۆنهــا %30ى کــۆى ئــەو زێــڕەى بەرهــەم 

هاتــوە، لــە ڕێگــەى کانــە یاســایییەکاىن ئیکــوادۆرەوە بــوە. 

ــى  ــە بەرهەم ــەوە ل ــە دەمێنێت ــڕ ک ــەو %70 زێ ــوو ئ هەم

ڕێگــەى  بــە  ئیکــوادۆردا  ڕابــردووى  ســاڵى  حــەوت 

نایاســایی و لــە ڕێگــەى کانــە بــێ مۆڵــەت و یاســاغەکانەوە 

ــراون.  ــە قاچــاخ ب ــرناون و ب دەرهێ

کــە  زێــڕە  زۆرى  زۆر  کانگەلێکــى  خاوەنــی  ئیکــوادۆر 

دەبێــت،  زێــڕ  کاىن  هــەزار   10 لــە  زیاتــر  ڕێژەکــەى 

ئاســامنییەکاىن  هێــزە  دا   2008 ســاڵى  لــە  وەختێــک 

ــاو  ــە ن ــارەگاکاىن فارکــى ل ــی بنکــە و ب حکوومــەىت کۆڵۆمب

خاکــى ئیکــوادۆردا بۆردوومــان کــرد و ڕێبەرەکەیــان کــوژرا. 

پۆلیڤیا
لــە واڵىت پۆلیڤیایشــدا کاىن زێــڕى نایاســایی و قاچاخــى 

کرێــکارى  هــەزار   45 نزیکــەى  و  برەودایــە  لــە  زێــڕ 

کانــەکان بــە نایاســایی مژوڵــى دەرهێنــاىن زێــڕن. لــە 

ــان  ــداڵ بوونی ــکارى من ــەدا 13500 کرێ ــەو کرێکاران ــو ئ نێ
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هەیــە و نیــوەى ئــەو ڕێژەیەیــش هیــچ جــۆرە کرێیەکیــان 

ــێ  ــان پ ــزى کاری ــە تۆپ ــەر و ب ــێ بەرانب ــت و ب ــێ نادرێ پ

زێــڕە  ئــەو  ســەرەکیى  ناوەنــدى  پۆلیڤیــا  دەکرێــت. 

ــوو  ــاوەوە. هەم ــە ن ــرۆوە دێت ــە پی ــە ل ــە ک قاچاخرباوەیش

ئــەو زێــڕە هــاوکات لەتــەک ئــەو زێــڕەى کــە لــە کانــەکاىن 

پۆلیڤیــاوە بەرهــەم دێــت دەنێررێتــە دەر، زێــڕ و مــادەى 

ــنورەکاىن  ــۆى س ــەکاىن هاموش ــەواوى ڕێگ ــە ت ــبەر ب هۆش

ــە  ــە و گروپ ــردوە. کۆمەڵ ــڕۆڵ ک ــان کۆنت ــەو دوو واڵتەی ئ

ــە خســتنەڕووى  ــادا هەڵدەســن ب ــە پۆلیڤی ــکارەکان ل تاوان

کۆمپانیــاى ســاختە و بــێ نــاو و نیشــان و بــێ باگراوند، ئەم 

کۆمپانیایانــە بــە کار دەهێنــن بــۆ کارى بازرگانیى نایاســایی 

ئــەو زێڕانــەى کــە بــە نایاســایی چنگیــان دەکەوێــت، زۆر 

جــار ئــەم کۆمەڵــە و گــروپ و بانــدە یاســاغانە لــە نێــوان 

پێکەوەیــی  نایاســایی  کارى  و  هەماهەنگــى  یەکریــدا 

ئەنجــام دەدەن.

بەڕازیل 
لــە  ئاڵتــوون  بەرهەمهێنــەرى  گەورەتریــن  یازدەهــەم 

بەڕازیــل  فەڕمییــەکان  ئامــارە  گوێــرەى  بــە  جیهانــدا، 

ــت.  ــەم بهێنێ ــڕ بەره ــۆن زێ ــتا ت ــۆ هەش ــەىت 67 ب توانیوی

دیــارە لــە کــۆى ئــەو ڕێژەیــەى کــە لــە بەڕازیلــدا بەرهــەم 

هاتــوە ڕێژەیەکــى بەرچــاوى بریتییــە لــە زێــڕى نایاســایی. 

ــە 2013  ــە و ل ــراوە فەڕمیی ــەوەى ڕاگەیەن ــک ئ ــە جۆرێ ب

ــە  ــش ب ــەو ڕێژەیەی ــاد ل ــە %15 زی ــە ڕوو، بۆی دا خراوەت

ــە 75 هــەزار کاىن  ــۆ منوون ــوە76، ب نایاســایی بەرهــەم هات

زێــڕى نایاســایی لــە حــەوزەى ئەمــازۆىن بەڕازیلیــدا بوونیان 

ــدا،  ــۆى 26 ویالیەت ــە ک ــدا ل ــە بەڕازیل ــارە ل ــە77. دی هەی

ــڕى  ــاییی زێ ــە کاىن نایاس ــەو واڵت ــەىت ئ ــۆ ویالی ــەى ن نزیک

ــە  ــڕ ب ــاىن زێ ــدەکاىن بەرهەمهێن ــن ناوەن ــە، گرینگری تێدای

نایاســایی و بــە قاچاخــى دەکەوێنــە ناوچــەکاىن بــارا، ماتــو 

ــام. ــا و ڕورای ــو، ڕوندونی غروس

مەکسیک
ــاى 5.4  ــە بەه ــیکدا ب ــە واڵىت مەکس ــا ل ــە 2013 دا تۆنه ل

ــیک  ــش مەکس ــەم پێیەی ــرناوە. ب ــڕ دەرهێ ــار دۆالر زێ ملی

هەژمــار  زێــڕ  ناردنــەدەرەوەى  واڵىت  ســێزدەهەمین 

ــەکاىن مەکســیک  ــى کان ــە ڕاســتیدا زۆرترین دەکرێــت78. ل

کاىن زێــڕى یاســایی و ڕێپێــدراون، بــەاڵم گرفتێکى ســەرەکى 
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لــەو واڵتــەدا هەیــە کــە بریتییــە لــە بــووىن بانــد و کۆمەڵــە 

تاوانــکارەکان. ئــەوان دەســتیان داوەتــە دزیــن و ڕفانــدن و 

بــە تۆپــزى ســتاندىن زێــڕ لــە کۆمپانیــاکان. ئــەم دیاردەیە لە 

مەکســیکدا دیاردەیەکــى فــرە بەرچــاوە. ئەوان هەڵدەســن 

بــە هەڕەشــە و ڕفانــدن و ناچارکــردىن کۆمپانیــا و کرێــکار و 

پســپۆڕەکاىن ئــەو بــوارە و لــە ڕووى زێــڕ و کارى قاچاخــى 

زێــڕەوە ســودمەند دەبــن. کارى قاچاخــى زێــڕ و مــەوادى 

ــە  ــەدا بوەت ــەو ناوچەی ــارە ل ــپیکردنەوەى پ ــبەر و س هۆش

ــە  ــەى ک ــەو باندان ــوو ئ ــاڵو81. هەم ــاو و ب ــى ب دیاردەیەک

ــو  ــە نێ ــر ل ــڕەوە زیات ــەکاىن زێ ــەرىت کانگ ــە ک پەیوەســن ب

ئــەم ناوچانــەدا بــاڵون: ســینالۆ، زێتــاس، لــۆس کابالێــرۆس، 

گوێرێــرۆس، ڕۆجــۆس. لــە ســاڵى 2012 دا داوەرى گشــتیى 

زێــڕ  کۆمپانیــاکاىن  کــە  ڕاگەیانــد،  ئــەوەى  مەکســیک 

ــەن  ــە الی ــە ل ــیک، مانگان ــەکاىن مەکس ــاو کان ــاىن ن دەرهێن

بانــدەکان و گروپــە تاوانــکارە و یاســاغەکانەوە 11 هــەزار 

بــۆ 37 هــەزار دۆالرى ئەمریکییــان لــێ دەســێرنێت. بۆ ئەم 

مەبەســتەیش هــەر ڕێکخراوێــک خاوەنــی قەڵەمــڕەوى 

ــڕى  ــى زێ ــد کانگەیەک ــەر چەن ــە س ــەىت ب ــووىن خۆی هەژم

ناوچەکــەدا. گــەر بێــت و ئــەو کۆمپانیایانــە ئــەو بــڕە 

ئــەوا  بــە ســەریاندا دەســەپێرنێت،  نــەدەن کــە  پــارە 

بەڕێوەبــەراىن کۆمپانیــاکان و کرێــکارەکان و هەمــوو ئــەو 

کەســانەى کــە لــەو بــوارەدا هەڵدەســووڕێن، ڕووبــەڕووى 

ــەوە.  ــدى دەبوون ــن و کوشــن و هەڕەشــەى جی گرت

ــە کــە  ــان هەی ــۆرت بوونی ــن گــوزارش و ڕاپ ــرەدا چەندی لێ

ئامــاژەن بــۆ کارى ڕێگــرەکان و چەتــەکان کــە داویانــە 

بــە ســەر کانــەکاىن زێــڕدا، بــە تایبــەت ئــەو کانانــەى کــە 

کانگــەى فەڕمــى و ڕێپێــدراوى زێــڕن. بــە شــێوەیەکى 

تایبــەت 7000 ئۆنســەى زێــڕ بــە بەهــاى 8.4 ملیــۆن 

دۆالرى ئەمەریکــى لــە کۆمپانیایەکــى کانکاریــی زێــڕى 

کەنــەدى دزراوە لــە ســۆنۆرادا.

ڤێنزوێال
ــەو  ــن یەکێکــە ل ــکاى التی ــال وەک واڵتێکــى ئەمەری ڤێنزوێ

ــە، بــەاڵم  واڵتانــەى کــە گەورەتریــن یەدەکــى زێــڕى تێدای

هێشــتا نەتوانــراوە دەســت ڕا بــگات بــەو کانانــە، ئەویــش 

ــەى  ــەڕووى ژینگ ــە ڕووب ــەى ک ــەو ئاڵنگارییان ــە هــۆى ئ ب

دارســتانەکاىن دەبێتــەوە و بــە هــۆى ئــەو چوارچێــوە 

ڕێکخراوەیییــە دوژمنکارانــەى کە لە رسوشــتى ئــەو واڵتەدا 

ــاڵێک  ــەر س ــۆ ه ــال ب ــا 2010دا ڤێنزوێ ــە 2000 ت ــە. ل هەی

ــە  ــە کانگ ــا ل ــە تۆنه ــڕ ب ــۆن زێ ــەى 10 ت ــەىت نزیک توانیوی

فەڕمییــەکاىن زێــڕ بەرهــەم بهێنێــت، بــەاڵم دوابــەدواى 

بەرچــاو  ئاســتێکى  تــا  بەرهەمهێنــان  ڕێکەوتــە  ئــەو 

دابــەزی. ســەرۆکى ئــەو واڵتــە شــافیز لــە 2011دا بڕیاریــدا 

پیشەســازیی کانکاریــی زێــڕ لــە واڵتەکەیــدا خۆماڵــى 

بــکات. لێــرەوە کانکاریــی زێــڕ کەوتــە دەســت دەســەاڵىت 

میرییــەوە و خرایــە ئەســتۆى کۆمپانیــاى کانگــەکاىن زێــڕى 

بەرهەمــى  مینیرڤــن.  نــاوى کۆمپانیــاى  بــە  میرییــەوە 

ــەم  ــاڵى 2013 ک ــا س ــەوە ت ــە 1.981 تۆن ــە 2012 ل ــڕ ل زێ

بــوەوە بــۆ 1.691 تــۆن و لــە 2014دا ڕێــژەى بەرهەمهێنــان 

ــش  ــەوەى زێڕی ــۆکارى کەمبوون ــۆن. ه ــتە 0.867 ت گەییش

پێوەندیــى هەبــوو بــە کەمیــى ســەرمایەگوزارى و کەمیــى 

ــە  ــە ل ــەو کەرەســتانەوە ک ــەى ئ ــى زۆرب کەرەســتە و دزین

ــەوە دەدزران.  ــە نافەڕمییەکان ــەن کەرت الی

کاریگەرییەکانــى فراوانبوونــى کانکاریــی زێــڕ بــە 
شــێوەیەکى نایاســایی

کانکاریــی زێــڕ یەکێکــە لــە وێرانکەرتریــن پیشەســازییەکان 

لــە جیهانــدا. بــە جۆرێــک دەبێتــە هــۆى شــوێن لێژکــردن 

و دەرپەڕانــدىن نیشــتەجێبوەکان و هەروەهــا فاکتــەرى 

ســەرەکیى پیســبووىن ئــاوى خواردنــەوە و پیســبووىن ژینگە 

پیســبووىن  هــۆى  دەبنــە  کانگــەکان  وێرانکردنیــەىت.  و 

زەویــوزار و ئــاو و ئــاوەڕۆکان، ئەمەیــش لــە ڕێگــەى 

باڵوبوونــەوەى جیــوە و ســیانیدەوەیە. لــە ڕاســتیدا جیــوە 

و ســیانید مەترســیى جددیــن بــۆ ســەر تۆندروســتیى 

ــاکاىن  ــە ئێســتادا کۆمپانی مــرۆڤ و هەلومەرجــى ژینگــە. ل

کانکاریــی زێــڕ بەرپرســن لــە کەمکردنــەوەى کاریگەرییــە 

نەرێنییــەکاىن ســەر تۆندروســتیى مــرۆڤ و ڕەوىش ژینگــە و 

ڕاگرتنــى ئــاو و ئــاوەڕۆکاىن خواردنــەوە و کەڵکلێوەرگرتنــى 
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ــى.  ــە خاوێن مــرۆڤ ب

کار  کانەکانــدا  لــە  کرێــکار  کــە  لــەو هەلومەرجانــەدا 

ــانەوەى دوور  ــاوان و چەوس ــەکاىن ت ــوو فۆڕم دەکات هەم

لــە چــاوى یاســا بــووىن هەیــە، ســاختەکارى و خەڵەتاندنــن 

تۆپــزى و ســوکایەىت و کرێپێنــەدان، کارى قورس و ســەنگین 

و مەترســیدارن ســێکس و دەســتدرێژى و کڕینوفــرۆىش 

ــە.  ــان هەی ئەندامــى جەســتە تێکــڕا بوونی

ــەوادەکاىن خۆیانــەوە  ــکار لــە الیــەن خان هەندێــک کرێ

ــۆ کار  ــان ب ــاى ناوتۆمارکردنی ــە پ ــە ل ــۆ منوون ــرۆرشاون، ب ف

ــە  ــە دەگەن ــە ک ــوە. هــەر بۆی ــان وەرگرت پێشــوەخت پارەی

جــێ پێیــان دەگوترێــت دەبێــت لــە بریــى نــاو تۆمارکــردن 

و ئــەو بــاج و پارەیــەى کــە لــە ســەریانە کار بکــەن. لێرەوە 

ــەى  ــەو پارەی ــى ئ ــە قوربانی ــە دەبن ــەو کرێکاران بەشــێک ل

ــە  ــەىت ئەم ــە تایب ــر دراوە، ب ــان پێش ــى کاری ــە دەرهەق ک

ــە.  ــە تاوانکارەکان ــەزم و ڕێســاى گروپ ن

کرێکارە منداڵەکان
تێبینــی  زۆر  منــداڵ  بــووىن  دیــاردەى  کانگەکانــدا  لــە 

دەکرێــت، ئــەو مندااڵنــە خۆبەخشــن بــە پێــى دەســتوور 

ــەوە.  ــاو کایەک ــە ن ــان هاتوونەت ــک و باوکی ــاىن دای و فەرم

ــان  ئــەوان زۆر جــار ڕووبــەڕووى کارى تۆپــزى و بەکارهێن

ڕێکخــراوى  دەبنــەوە.  دەســتدرێژى  و  کڕینوفرۆشــن  و 

کارى نێودەوڵــەىت ئــەوەى بــاڵو کردوەتــەوە کــە 20% 

ئــەو مندااڵنــەى کــە لــە کانگــەکاىن زێــڕ بــە نایاســایی کار 

دەکــەن، بــێ دایک و بابن و شــان بەشــاىن گــەورەکان کارى 

نایاســایییان پــێ دەکرێــت. ئــەوان کار دەکــەن و لــە الیــەن 

ڕێکخــراوە نایاســایییەکانەوە بــە نافەرمــى تۆمــار کــراون و 

هێــرناون، یاخــود بانــدە بــاڵوەکان ئــەوان ڕاپێــچ دەکــەن و 

بــە فرتوفێــڵ و چاوبەســت دەیانکەنــە کرێــکار و کۆیلــەى 

نایاســایییەکان.  کانگــە  بەرانبــەرى  بــێ  و  هەڵســووڕاو 

ڕێگەیەکــى تریــش ئەوەیــە کــە نەوجەوانــەکان بــە شــوێن 

کار و کــردەوە و ژیانــدا دەگەڕێــن و ڕێیــان دەکەوێتــە 

کانگــەکاىن زێــڕ و لــەوێ بــە نیــازى کارى خۆبەخــش و 

ئەزموونوەرگرتــن دەچــن، بــەاڵم دوا جــار تووشــیان دەکەن 

ــێ  ــان پ ــزى کارى زۆرەملێی ــە تۆپ ــەن و ب ــان دەک و ڕاگیری

ــە هــۆى هەلومەرجــى ئێجــگار دژوارى ڕەوىش  ــەن. ب دەک

کارەکانــەوە، ژینگــەى کانگــەکان بــۆ زاڕۆکان خراپریــن 

ــەوە. زارۆکان  ــان دەبێت ــە ڕووبەڕووی ــى کارە ک هەلومەرج

زۆر جــار لــە بریــى گــەورەکان دەبرێنــە نێــو کانەکانــەوە و 

شــۆڕیان دەکەنــەوە بــۆ نێــو چاڵــە نوتــەک و تەریکــەکان، 

ــدا  ــن، لەوێ ــن بچ ــەورەکان ناتوان ــە گ ــوێنانەى ک ــەو ش ئ

لــە ڕێگــەى جیــوەوە زێــڕ و کانزاکانیــان پــێ خاوێــن 

ــەوە.  دەکەن

کرێکارانى مێینە )ژنان( 
ــەو  ــارەى ئ ــەر ژم ــە س ــت ل ــى دروس ــتا ژمارەیەک ــا ئێس ت

مندااڵنــە نییــە کــە بــە شــێوەیەکى نایاســایی لــە کانگــەکاىن 

زێــڕدا بــە کار دەهێرنێــن بــۆ کار، هــەر بۆیە ڕێکخــراوەکاىن 

ــتە پشــت  ــەم مەبەس ــۆ ئ ــزن، ب ــرۆ بپارێ ــدااڵىن پی وەک من

دەبەســن بــە ڕاگەیانــدن و ڕاپرســی و ئــەو دۆســیانەى کــە 

ــە کارى  ــان ل ــراون. ژن ــان ک ــداالن تەرخ ــی من ــۆ هاوکاری ب

کانگەکانــدا زۆر لــە پلەیەکــى خــوارەوە حســابیان بــۆ 

کــراوە و بڕێکــى کەمــر لــە پیــاوان کرێیــان پــێ دەدرێــت، 

چونکــە دەرهێنــاىن ئاڵتــوون لــە کانگەکانــدا بــە شــێوەیەکە 

کــە پێویســتى بەهێــزە و ژنــان ناتوانــن لــە نێــو کەنــدەاڵن 

و خــوارەوەى کانەکانــدا دەســتیان بــە بــەردەاڵىن زێــڕ 

بــگات، لەبــەر ئــەوە بڕێکــى کــەم لــە پارەیــان بــۆ هەژمــار 

دەکرێــت. هــاوکات بــە هــۆى کەلتــوورى ناوچەکــە و یاســا 

ــە  ــا ل ــە ت ــان هەی ــر بواری ــەم ت ــان ک ــوە، ژن ــاوەکاىن ئەوێ ب

کانگەکانــدا کار بکــەن، بــە تایبــەىت نەگونجــاوە کــە بتوانــن 

ــن  ــاوان دەتوان ــەوە و زیاتــر پی لــە ژێرزەمینەکانــدا مبێنن

ــارە قورســەى کارەوە. ــەو ب ــر ئ ــە ژێ بچەن

سه رچاوه : 
تاوانــى  دژى  نێونەتەوەیــی  دەستپێشــخەریی 

بێســنوور ڕێكخــراوى 
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ئــەو كاتــەی هــەر دوو ســەرۆكی ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی 

ــن و  ــد ڕێگ ــاران ڕۆناڵ ــۆڤێتی ج ــی س ــكا و یەكێتی ئەمەری

ــەدەی  ــتاكانی س ــەی هەش ــە دەی ــۆڤ ل ــل گۆرباچ میكائی

ڕابــردوو ڕێکەوتننامــەی كەمكردنــەوەی چەكــی ناوەكییــە 

ســراتیژییەكانیان واژۆ كــرد، یەكێــك لــە ئامادەكارانــی 

ــی  ــە گوێ ــوو ب ــی ب ــە ڕووس ــە ك ــی ڕێكەوتننامەك ناوەرۆك

ــەر دوو  ــی: »ه ــد و گوت ــدا چرپان ــاوڕێ ئەمەریكییەكەی ه

ســەرۆك واژۆ لــە ســەر ڕێكەوتننامەیــەك دەكــەن، كــە 

ــت  ــن«. ئێســتایش دەكرێ ــەوە نازان ــه  بارەی ــچ شــتێك ل هی

هەمــان شــۆخیی بگوترێــت بــۆ هەڵســەنگاندنی ســەرۆكی 

دەوڵەتــان و سیاســییەكان و بەشــێك لــە هەواڵســازانی 

وتارەكانیــان  و  قسەوباســەكانیان  كــە  ڕاگەیاندنــەكان، 

دەزگای  و  یۆرانیــۆم  پیتاندنــی  بابەتــی  بــە  پێوەندیــی 

دەرهاویشــتنی ناوەنــدی و ئــاوی قورس و دەســتەواژەكانی 

تــری پەیوەســت بــە پرســی ئەتۆمییــەوە هەبێــت، بــە 

ــران.  ــی ئەتۆمــی لەگــەڵ ئێ ــە قەیران تایبەتــی ســەبارەت ب

یۆرانیۆم چییە و گرینگییەكەی چییە؟ 
ــەی  ــام كیمیایییەك ــی تیشــكدەرەوەیە، هێ ــۆم فلزێك یۆرانی

)92( ئەتۆمییەكــەی  ژمــارە  و   )U( پیتــی  لــە  بریتییــە 

قورســه،  ماددەیەكــی  تایبەمتەندییەكانــی:  دیارتریــن  ە. 

ســپییەكی زیوییــە و ژەهراوییــە. یۆرانیــۆم ســەرچاوەی 

ــە  ــی ل ــی وزەی كارەبای ــە بەرهەمهێنان ــوە ل وزەی بەكارهات

ــوو وێســتگە بازرگانییــە گەورەكانــی دروســتكردنی  هەم

وزەی كارەبــا. یــەك پارچــە لــە یۆرانیــۆم بــە قەبــارەی تۆپــی 

ــە  تێنــس بڕێــك وزە بەرهــەم دەهێنێــت، كــە بەرانبــەرە ب

ــووزی  ــی خەڵ ــاری بارهەڵگرێك ــە ب ــەی ك ــەو وزەی ــڕی ئ ب

بەردیــن هەڵــی گرتــوە، كە كێشــەكەی 3 ملیــۆن ئەوەندەی 

ــی  ــن جۆرەكان ــە. گرینگری ــەو پارچــە یۆرانیۆمەی كێشــی ئ

بریتییــە لــە )یۆرانیــۆم 235(، كــە لــە كــوورە ئەتۆمییەكانــدا 

ــی و  ــی و هایدرۆجین ــی ناوەك ــت و بۆمب ــە كار دەهێرنێ ب

ــت،  ــت دەكرێ ــێ دروس ــووی ل ــكدەری پەرتب ــی تیش بۆمب

بــواری  لــە  كــە  هەیــە،   )238( یۆرانیۆمــی  هەروەهــا 

كەرتــی  باشــكردنی  و  دەستنیشــانكردن  و  توێژینــەوە 

ــە  ــە كار دەهێرنێــت. ل ــدا ب كشــتوكاڵ و چارەســەر كیمیایی

ــەرچاوەیە  ــرین س ــۆم دوەم قورس ــۆن، یۆرانی دوای پلۆتۆنی

كــە لە رسوشــتدا هەیــە. ئەندازیاران و شــارەزایان قورســیی 

یۆرانیــۆم لــە كۆمەڵێــك كار و پرۆژەیانــدا بــە كار دەهێنــن، 

ــەكار  ــدا ب ــوالوەی فڕۆكەكان ــی خ ــە بۆڵت ــۆم ل ــە یۆرانی وات

ــەكان و  ــە هاوســەنگیی باڵ ــۆ پارێزگاریكــردن ل ــن ب دەهێن

ــكە  ــەكان و گالیس ــی فڕۆك ــری كۆنرۆڵكردن ــێوازەكانی ت ش

ــە تیشــك وەك  ئاســامنییەكان، هەروەهــا بــۆ خۆپاراســن ل

بەرگێــك بــە كار دەهێرنێــت. یۆرانیۆمــی بەكارهاتــوو لــەم 

ــكدانەوەی  ــی تیش ــەدا تایبەمتەندییەك ــۆرە كار و پرۆژان ج

زۆر الوازی هەیــە. زانــاكان یۆرانیــۆم بــە كار دەهێنــن 

ــر  ــاوی ژێ ــەردەكان و ئ ــە ب ــی چین ــی تەمەن ــۆ دیاریكردن ب

زەوی و كەڵەكەبــووی ترافرتیــن )یەكێــك لــە پێكهاتەكانــی 

ــە كان.  ــە ناوچــە شــوێنەوارییه كۆن ــە ل ــەردی جیری(ی ب

كێ یۆرانیۆمی دۆزییەوە؟
زانــای كیمیازانــی ئەڵامنــی )مارتــن كالبــرۆس( ســاڵی 1789 

مــاددەی یۆرانیۆمــی لــە نــاو كانزایەكــی ڕەشــی شــینباوی 

)پاتچبلەنــد(.  نــاوی  بــە  دۆزییــەوە  تاریكــدا  ڕەنــگ 

ــاوی  ــۆس ن ــارەی ئۆران ــاوی هەس ــەر ن ــە س ــرۆس ل كالوب

یۆرانیۆمــی لــێ نــاوە. لــە دواییــدا ســاڵی 1841 زانــای 

كیمیازانــی فەڕەنســی )یوجیــن بلیگــۆ( توانیــی یۆرانیۆمــی 

ــەوە.  ــا بكات ــد جی ــاددەی پاتچبلەن ــە م ــت ل پوخ

سەرچاوەكانی یۆرانیۆم 
ســەرچاوەی ســەرەكیی مــاددەی یۆرانیــۆم بریتییــە لــە 

یۆرانینێــت و گرینگریــن جۆرەكانــی بریتییــە لــە پاتچبلەند، 

ــەوە. كەرەســتە  ــدا دۆزرای ــی تێ ــەم جــار یۆرانیۆم ــە یەك ك

خاوەكانــی تــری وەك یۆرانۆڤــان و كۆفینیــت و كارنۆتیــت 

بــە هەمــان شــێوە لــە نــاو كانــزای پاتچبلەنــدا دۆزرانــەوە. 

ــە  ــد بەشــێكی بەهــادار ل بــەردی جیــری و فۆســفات چەن

ــت  ــاددەی گرانێ ــە، هەروەهــا م ــان تێدای خــاوی یۆرانیۆمی

بڕێكــی كــەم لــە یۆرانیۆمــی تێدایــە. لــە ســەرەتای ســەدەی 

ئامادەكــراو  یۆرانیۆمــی  كێشــی  تێكــڕای  بیســتویەكدا 

بــۆ بەكانزاكــردن بــە تێچوویەكــی شاییســتە گەییشــتە 



290

ئایدیا دیپلۆماتیك

نزیكــەی 3.100.000 تۆنــی مەتــری. تێكــڕای ســااڵنەی 

ــەی  ــە نزیك ــدا دەگات ــە جیهان ــۆم ل ــی یۆرانی بەرهەمهێنان

ــی  ــەنگی دەوڵەتان ــەدا پێش ــری و كەن ــی مەت 40.200 تۆن

بەرهەمهێنــی یۆرانیۆمــە لــە ســەر ئاســتی جیهــان، بــە 

ــە  ــر ل ــوان زیات ــەی ساسكاش ــە ناوچ ــا ل ــە تەنه ــك ك جۆرێ

ــت.  ــەم دەهێرنێ ــەدا بەره ــی كەن ــی واڵت ــوەی یۆرانیۆم نی

یۆرانیۆمــی 235 تاكــە پێكهاتــەی رسوشــتییە لــە تایپــی 

ــت و  ــە كار بهێرنێ ــت ب ــە دەتوانرێ ــۆم، ك ــاددەی یۆرانی م

مامەڵــەی لەگەڵــدا بكرێــت بــۆ ئەنجامدانــی پرۆســەی 

ــەی  ــەش . پرۆس ــۆ  دوو ب ــی ب ــە پەرتبوون ــەوە، وات تەقاندن

پەرتبوونــی یۆرانیــۆم وزەی ناوەكیــی بەكارهێــرناو بەرهــەم 

دەهێنێــت و لــە وێســتگەكانی وزە و دروســتكردنی چەكــدا 

ــت.  ــە كار دەهێرنێ ب

تایبەتمەندییەكانی یۆرانیۆم 
كێشــی ئەتۆمیــی یۆرانیــۆم 289.0238 ڕەتڵــە و چڕییەكــەی 

ــەیەكدا.  ــانتیمەتر چوارگۆش ــوو س ــە هەم ــە ل 19.05 گرام

 

 كان بۆ كاری تیرۆریستی كییه ناوه  كانی مادده ترسییه ی مه رباره زانیاری گرنگ ده

 

 
 

ی  َي قیىً ك تً یً بۆ درََضتكردوی ژماري  ضً كی بً ی ئیىشیتاری واَي ود كیلۆگرامێك ماددي بڕی چً
 واَ ببات َاَی لً تً  ك یان َاڵتێك بً یً واَچً  تُاوایدایً  لً  كی كً واَي

ئێطتادا كارێكی قُرش َ   تایی لً ري كی ضىُرداری ضً كێكی واَي مٍێىاوی چً رًٌ دیسایىكردن َ بً
  م وییً ضتً ئً
  بً  كی گُوجاَ بۆ پیطكردوی ژیىگً یً بۆ درََضتكردوی بارگً  ضً ی پلۆتۆویۆم بً یان گرام ماددي دي

 برێت كان واَدي پیطً  بۆمبً  ظ بً مً رباڵَ، ئً كی بً یً شێُي  تۆمی بً تیشكی ئً
مٍێىاوی ئامێرێكی  رًٌ بً  لً  ی پلۆتۆویۆم زۆر ئاضاوتري َي مٍێىاوی ئامرازێك بۆ باڵَكردوً رًٌ بً

  َي قاودوً كی بۆ تً واَي
گُوجێت بۆ پێكٍێىاوی بۆمبێكی  ر بڕێك بێت دي ًٌ  كی بً ی واَي كان َ پاشماَي ري تیشكدي  ماددي

 وێت یً بگً  مرۆڤ َ ژیىگً  بً  َري زیاوی گً تُاوێت دي  پیص، كً
ی  كان تاكُ ماددي تییً َڵً وێُدي  بازرگان َ باودي  ن بً دي كی زۆر دي یً كان پاري تیرۆریطتییً  گرََپً

 تایی ري كی ضً كی واَي ئاماوجی درََضتكردوی چً  ضت بێىه بً دي یۆراویۆم َ پلۆتۆویۆم بً
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یۆرانیــۆم لــە 132.1 پلــەدا دەتوێتەوە و لە 818.3 پلەیشــدا 

ــە  ــەم ماددانەی ــی ئ ــە گروپ ــەر ب ــۆم س ــت. یۆرانی دەكوڵێ

ــان دەگوترێــت زنجیــرەی ئەكتینیــدات، هەروەهــا  كــە پێی

كانزایییەكانــی  ســەرچاوە  لەگــەڵ  بەئاســانی  یۆرانیــۆم 

ــەڵ  ــە رسوشــتدا لەگ ــە گشــتی ل ــت و ب ــەك دەگرێ ــردا ی ت

لــە  دەهێنــاوە.  پێــك  تریــان  پێكهاتەكانــی  ئۆكســجین 

یۆرانیــۆم  ئاوەكانــی ســەر ڕووی زەوی و ژێــر زەویــدا 

فۆســفات  یــان  كاربۆنــان  یــان  ئەكســید  شــێوەی  لــە 

یــان فلۆرایــد و كربیتــات هەیــە، ســەرەڕای ئەمەیــش 

یۆرانیــۆم لەگــەڵ مــاددە ترشــەكاندا كارلێــك دەكــەن و 

چەنــد پێكهاتەیەكیــان لێــوە دروســت دەبێــت، كــە پێیــان 

دەگوترێــت خوێیەكانــی یۆرانیــل و هەمــوو پێكهاتەكانــی 

ــەرزە.  ــان ب ــۆم كوالیتی یۆرانی

هاوشــێوەی  بــۆ  دەگۆڕێــت  كۆتاییــدا  لــە  یۆرانیــۆم 

بارودێكــی بــێ تیشــك. بــە گوێــرەی لێكۆڵینــەوەی زانــاكان 

ــان  ــی دوورودرێژی ــی نیوەی ــۆم تەمەن ــی یۆرانی پێكهاتەكان

هەیــە، بــۆ منوونــە تەمەنــی نیوەیــی یۆرانیۆمــی 238 

ــی  ــی یۆرانیۆم ــاڵ، تەمەن ــۆن س ــەی 4.5 بلی ــە نزیك دەگات

هەروەهــا  ســاڵ،  ملیــۆن   700 نزیكــەی  دەگاتــە   235

ــاكان  تەمەنــی یۆرانیۆمــی 234 دەگاتــە 250000 ســاڵ. زان

ــاو ناخــی  ــی ن ــە گەرمی ــەدا كــە بەشــێكی زۆر ل ــەو بڕوای ل

زەوی ســەرچاوەكەی ئــەو تیشــكدانەوەیە، كــە لــە ماددەی 

 

تۆنتیجیهانبهوڵهندێكدهگییۆرانیۆمیههدهیه

 WNA ENS ت وڵه ناوی ده
 ی % كه بڕه تۆن  به ی % كه بڕه تۆن  به
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ئایدیا دیپلۆماتیك

یۆرانیۆمــەوە دەردەچێــت. 

ــە  ــكدەرانەی، ك ــاددە تیش ــەو م ــەرەكیی ئ ــەرچاوەی س س

دەســتی مافیــاكان دەكەوێــت لــە بنەڕەتــدا لــە ڕێگــەی )3( 

ــە:  دامەزراوەوەی

پێــش  لــە  مەدەنییــەكان،  ئەتۆمییــە  پیشەســازییە   .1

بــە  هەڵدەســن  كــە  كارگانــەی،  ئــەو  هەموویانــەوە 

لــە  پلۆتۆنیــۆم  بەرهەمهێنانــی  و  یۆرانیــۆم  پیتاندنــی 

یۆرانیــۆم.  مــاددەی 

2. بنكــە ســەربازییەكان، گرینگرینیــان ئــەو بنكانــەی كــە 

مووشــەكی ناوەكییــان لێیــە لــە ڕووســیا، بیلۆڕوســیا و 

ــا.  ئۆكرانی

3. دامەزراوەكانــی توێژینــەوەی ناوەكیــی )ئەتۆمــی(، كــە 

6 دامەزراوەیــان لــە مۆســكۆیە. 

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

لــە ڕابــردوودا وشــەی یۆرانیــۆم جۆرێــك لــە بــاری تــرس و 

دڵەڕاوكێــی دروســت دەكــرد، بــەاڵم لــە ئێســتادا تێڕوانیــن 

بــۆ یۆرانیــۆم بــەو شــێوەیەی جــاران نییــە، واتــە ترســەكە 

ــە كاریگــەرە  ــەم پێكهات ــە كاتێكــدا ئ زۆر كــەم بوەتــەوە، ل

وەك مەترســیدارترین مــاددەی رسوشــت لێــی دەڕوانرێــت. 

ــۆم« و  ــی یۆرانی ــە ســەر »بەقاچاغربدن ئێســتا قســەكردن ل

ــە  ــاڵو ل ــە بابەتێكــی ب ــۆم« بوەت ــە یۆرانی »بازرگانیكــردن ب

ــتەكان و  ــڕۆ تیرۆریس ــدا. ئەم ــی جیهان ــەی ناوچەكان زۆرب

چەنــد ڕێكخــراوی تیرۆریســتی هــەوڵ دەدەن ئــەم مــاددە 

ســەرەكییەی دروســتكردنی بۆمبــی ئەتۆمییــان دەســت 

بكەوێــت، كــە لــە ســاتێك لــە ســاتەكاندا دەتوانێــت 

ــتەی  ــی ڕس ــی كۆتایی ــت و خاڵ ــان بهێنێ ــە جیه ــی ب كۆتای

چەند کورەیەکی ئەتۆمی ئەمەریکا
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دروســتكردنی  دابنێــت.  مرۆڤایەتــی  مێــژووی  و  ژیــان 

بۆمبــی ئەتۆمــی بــە درێژایــی ســەدەكان یەكێكــە لــە 

ــار  ــە گۆڤ ــە ڕابردوویشــدا ل ــەكان، ل مەترســیدارترین نهێنیی

ــە  ــەی ل ــارەی ئەوان ــە ژم ــرا، ك ــاس دەك ــدا ب و ڕۆژنامەكان

تیــۆری بۆمبــی ئەتۆمــی تــێ دەگــەن زۆر دیاریكــراو و 

ــت.  ــان بهێرنێ ــەك ناوی ــە ی ــەك ب ــت ی ــارساون و دەكرێ ن

یۆرانیــۆم  دەرچــەی  دیموكراتــی،  كۆنگــۆی 
و  ا غبــر چا بەقا

دەوڵەتانــی  دەوڵەمەندتریــن  پایتەختــی  ناوەنــدی  لــە 

ئەفریقیــا، شــوورایەك هەیــە چەنــد ســەد مەترێــك درێــژە 

و هیــچ تەلێكــی دڕكاوی و كامێــرای چاودێریكــردن لــە 

دیــواری  ئــەوە  دەزانــن  وا  نییــه، خەڵكــی  ســەرییەوە 

بینایەكــی چۆڵكــراوی ڕووخــاوە، كاتێــك كــە تاریكیــی شــەو 

دادێــت، تەنهــا ئــەو جووتیارانــەی كــە چاندنــی هەندێــك 

ڕوەكــی ناوخۆیــان كردوەتــە پیشــه دەتوانــن بچنــە نزیكــی 

ئــەو دیــواره و دەزانــن چییــە، بەاڵم لــە بەرەبەیانیدا، ســەیر 

نییــە چــاوت بــە كۆمەڵێــك خوێنــدكاری زانكــۆی كینشاســا 

ــووراكەدا  ــی ش ــە گەورەكان ــاو كەلێن ــە ن ــە ب ــت، ك بكەوێ

دەچنــە نــاوەوە، وەك ڕێگەیەكــی قەدبــڕ بــۆ گەییشــتنیان 

ــە دوورە.  ــتەجێبوونیان، ك ــوێنی نیش ــۆ ش ب

ناوەكییــەكان  توێژینــەوە  بــۆ  كینشاســا  ســەنتەری 

ــت،  ــۆ دەگرێ ــە خ ــی ل ــوورەی ناوەك )CREN-K(،   دوو ك

بــەاڵم ســەرەڕای ئــەوەی هیــچ یەكێكیــان نەخراوەتــە كار، 

توێژینــەوە ناوەكییــەكان هێشــتا تێیانــدا بەردەوامــە. ئــەو 

دامــەزراوە ئەتۆمییــە 183 تیوبــی ســووتەمەنیی ناوەكیــی 

ــی.  ــەرۆی ناوەك ــە پاش ــرام ل ــەڵ 23 كیلۆگ ــە، لەگ تێدای

ئەفریقیــای ناوەڕاســت... كۆمەڵكــوژی و كودەتــا لــە ســەر 

یۆرانیــۆم 

لــە باكــووری ئەفریقیــای ناوەڕاســت ڕووبــەری بیابــان 

و  ناوچەیــەدا شــەڕ  لــەو  دارســتانەكان كەمــە.  زۆرە و 

یــەك  دانیشــتوانی  نێــوان  لــە  چەكــداری  پێكدادانــی 

ــەڕ  ــەو ش ــارەی ئ ــە ب ــا. ل ــدا هەڵگیرس ــەك واڵت ــاك و ی خ

ئەفریقیــای  لــە مێــژووی  و ملمالنێیانــەوە دەگوترێــت 

بــوە. دانیشــتوانی هەرێمــی  ناوەڕاســتدا خوێناویریــن 

بــوو،  جەمــاوەری  شۆڕشــێكی  ئــەوە  دەڵێــن،  باكــوور 

حەفتاكانــی  دەیــەی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ســەرەتاكانی 

ســەدەی ڕابــردوو، بــەاڵم هەمــوو جارێــك بــە داپڵۆســین و 

توندوتیــژی ســەربازی دادەمركێرنایــەوە، بــەاڵم دانیشــتوانی 

باشــوور دەڵێــت: ئــەوان یاســا جێبەجــێ دەكــەن لــە دژی 

هەڵگــەڕاوە و یاخیبــوەكان، كــە جوواڵنــەوەی چەكدارییــان 

ڕێــڕەوی  لــە  پارێزگاریكــردن  بــۆ  ئەوەیــش  هەیــە، 

دیموكراتــی لــە واڵتەكــەدا، بــەو هۆیەیشــەوە پارێزگاریــی 

نێودەوڵەتییــان لــێ دەكرێــت. 

ئــەو ناوچــە نزیكانــە لــە ســنووری كۆمــاری چاد لــە باكوور 

و باشــووری ســودان لــە خۆرهەاڵتــەوە، كەرەســتەی خــاوی 

یۆرانیۆمــی ئاســتبەرزی لــە ئامێــز گرتوە. 

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

لــەو دەوڵەتانــدا كــە لــە ڕووی سیاســییەوە ســەقامگیرن و 

ــەوە  ــەن سیســتمی سیاســیی شــەفاف و دیموكراتیی ــە الی ل

ــە  ــن، ســامان و ســەرچاوە رسوشــتییەكان ب ــوە دەبرێ بەڕێ

ــەی،  ــە و گەلەك ــۆ واڵتەك ــەوە ب ــی دەگەڕێت ــر و خۆش خێ

و  ئابــووری  هێزێكــی  ســەرچاوەی  دەبێتــە  بەڵكــوو 

خۆشــگوزەرانی بــۆ هاواڵتییــان، بــەاڵم لــەو كۆمەڵگانــەدا، 

ــەم  ــە، ئ ــچ دەســەاڵتێكی نیی ــە ســەر زەوی هی كــە گــەل ل

نەگبەتــی  دەبێتــە  رسوشــتییانە  ســەرچاوە  و  ســامان 

ــێ  ــی س ــی جیهان ــك لــە دەوڵەتان ــان. زۆرێ بــۆ گەلەكانی

تازەپێگەییشــتوو( كەوتنــە ژێــر چەپۆكــی  )دەوڵەتانــی 

داگیركاریــی بیانــی، چونكــە چاویــان بڕیبــوە ســامانی 

رسوشــتییان، یــان لــە ڕێگــەی داگیركاریــی ســەربازیی 

ناچاركردنــی سیاســی  ڕێگــەی  لــە  یــان  ڕاســتەوخۆوە، 

بــۆ قەڵەمــڕەوی هێــزی بێگانــە بــەزۆر. تاكڕەویكــردن 

ــە  ــردن ب ــی و یاریك ــەاڵتی سیاس ــە  دەس ــاردان و ل ــه بڕی ل

ــە خێروبێــری  ــان و بێبەشــكردنی گــەل ل چارەنووســی واڵت

واڵتەكــەی، هەمانــە هەمــووی فاكتــەری نەرێنیــن بــۆ 

ــە  ــتی ل ــەرچاوەی رسوش ــاوەن س ــی خ ــی گەالن دواكەوتن

دەوڵەتانــی جیهانــی ســێ. 
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بەقاچاغبردنی یۆرانیۆمی ئەفریقیا 
كاتێــك بابەتەكــە پێوەندیــی هەبێــت بــە گەڕانــە بــە دوای 

یۆرانیۆمــی ئەفریقیــا زانیارییــەكان دەربــارەی ئــەم بابەتــە 

كــەم دەســت دەكەوێــت. خشــتەی ئــەو دەوڵەتانــەی 

ــە  ــۆ منوون ــن، ب ــی زۆری یۆرانیۆم ــی یەدەگێك ــە خاوەن ك

ــە  ــەوەی ب ــارەی ئ ــە ب ــت ل وێنایەكــی ڕوون چنــگ ناكەوێ

ڕاســتی ڕوو دەدات. زۆرێــك لــە كانــە تۆماركــراوەكان كاری 

دەرهێنانــی كانزاكانــی وەك مــس و ئاســن و كۆباڵــت-

یــان تێــدا ئەنجــام دەدرێــت و بــە بەرنامــە چەندیــن 

ڕادەســتی  و  دەردەهێرنێــت  لــێ  یۆرانیۆمیــان  تــۆن 

ــی  ــە كەرت ــە ل ــت، ك ــارساو دەكرێ ــی ن ــد كۆمپانیایەك چەن

ــری  ــان هــەر كەرتێكــی ت ــان لۆجیســتی ی پێوەندیكــردن ی

ــەو  ــەاڵم ئ ــەن، ب ــردن كار دەك ــی بەكانزاك ــە كەرت دوور ل

ــا نزیكــەی  ــەوە، كــە دەوڵەتانــی ئەفریقی ڕاســتییە دەمێنێت

%18ی یۆرانیۆمــی جیهانــی بەرهــەم دەهێنــن و نەیجــەر 

ــە.  ــەم دەوڵەتانەی ــەنگی ئ پێش

بــە پێــی ئــەو بــاوەڕە ئەمنییــەی لــە دەیــەی نەوەدەكانــی 

ســەدەی ڕابــردوودا هەبــوو، ئــەو زانیارییانــەی كــە نێردەی 

ــە  ــاوەر( ب ــمیت پ ــكۆ )ش ــۆ مۆس ــا ب ــی ئەڵامنی حكوومەت

مەبەســتی پێكهاتــن لــە ســەر كۆنرۆڵكردنــی بەقاچاغربدنی 

یۆرانیــۆم پێشكەشــی كــرد بــەم شــێوەیە بــوە: 

ــۆن یۆرانیۆمــی  ــازاڕی ڕەش )1300( ت ــە ب ــە ئێســتادا ل 1. ل

یەكێتیــی ســۆڤێتی پێشــوو بوونــی هەیــە و مەترســیی 

هەیــە بكەوێتــە دەســتی مافیــا و باندەكانــی بەقاچاغربدنی 

ــاڵو  ــدا ب ــی زۆر هــەژاری جیهان ــە 20 دەوڵەت ــی و ل جیهان

ــەوە.  بوەت

ــە  ــت ل ــۆڤێت خواس ــی س ــی یەكێتی ــی ڕووخان ــە كات 2. ل

ســەر مــاددە هۆشــبەرەكان لــە دەوڵەتانــی بلۆكی پێشــووی 

بەقاچاغــربدن  باندەكانــی  بــوەوە،  بــەرز  خۆرهــەاڵت 

گرفتیــان هەیــە لــە دابینكردنــی پــارەی پێویســت بــۆ 

پێدانــی بەهــای مــاددە هۆشــبەرەكان، بۆیــە پەنایــان 

بــردوە بــۆ مامەڵەكــردن و ئاڵوێركــردن بــە یۆرانیــۆم.

3. جیهــان بــۆ یەكــەم جــارە بــە ســەوداكانی یۆرانیــۆم لــە 

بەرانبــەر مــاددە هۆشــبەرەكان ئاشــنا بــوە، كــە جێــی تــرس 

و نیگەرانییــە. 

4. ســەرەڕای ئــەوەی كۆمــاری ڕوســیای ســپیی یەكــەم 

كۆمــاری یەكێتیــی ســۆڤێتی پێشــوە واژۆی كــردوە لــە ســەر 

ڕێكەوتننامــەی ڕێگرتــن لــە باڵوبوونــەوەی ناوەكــی، بــەاڵم 

ــەوەی  ــۆ پەڕاندن ــە ب ــت وای ــەی ترانزێ ــتا وەك ناوچ هێش

یۆرانیــۆم لــە هەمــوو كۆمارەكانــی تــری یەكێتیــی ســۆڤێتی 

ــەرەو  ــاوە ب ــەی ڕۆمانی ــە ڕێگ ــی ل ــە تایبەت ــاوە، ب هەڵوەش

ــی دەرەوە. جیهان

5. بانــدەكان و مافیاكانــی بەقاچاغربدنی یۆرانیۆم دەســتیان 

كــردوە بــە خســتنەڕووی گرێبەســتەكانی یۆرانیــۆم لــە 

بــەردەم ژمارەیــەك لــە ڕێكخــراوە تیرۆریســتییەكان لــە نــاو 

ــەژاری  ــی ه ــك واڵت ــە هەندێ ــدا. ل ــە عەرەبییەكان دەوڵەت

ــان دەســت پــێ كــردوە.  جیهانیشــدا جموجووڵی

6. زیاتــر لــە نیــو ملیــۆن زانــای ئەتــۆم یەكێتیــی ســۆڤێتی 

ــە گــەڕان  پێشــوویان جــێ هێشــتوە و دەســتیان كــردوە ب

بــە دوای كاردا لــە الی مافیــاكان و باندەكانــی بەقاچاغربدن 

و گروپــە تیرۆیســتی و تونــدڕەوەكان. 

یۆرانیۆمــی  بردنــی  و  بەریتانیــا   - ئەمەریــكا 
هاوبەشــی  بــە  ئەفغانســتان 

ئەفغانســتان،  باشــووری  كەوتوەتــە  هلمنــد  ویالیەتــی 

ــی  ــە دوای ڕووخان ــە ل ــەكان، ك ــە گەرم ــە ناوچ ــە ل یەكێك

ڕژێمــی بزووتنــەوەی تالیبــان و هاتنــی هێــزە بیانییەكان بۆ 

ــە یەكگرتوەكانــی  ئەفغانســتان بــە ســەركردایەتیی ویالیەت

پێكدادانــی  و  شــەڕ  2001دا،  ســاڵی  لــە  ئەمەریــكا 

وێرانكــەری بــە خــۆوە بینیــوه.  هێــزە بیانییــەكان گرینگیــی 

ــی  ــەر بوون ــش لەب ــه دەدەن، ئەوەی ــەم ناوچەی ــی ب تایبەت

ــر  ــی ت ــزا گرانبەهاكان ــۆم و كان ــی یۆرانی ــون و كانەكان ئەفی

ــە  ــە ل ــد یەكێك ــدا هلمن ــە هەمانكات ــرخ، ل ــەردی بەن و ب

ســەرچاوەكانی ئــاژاوە و ناســەقامگیری و توندوتیژییــەكان 

حكوومەتــی  زۆری  گرینگیپێدانــی  جێــی  هێشــتا  و 

ئەفغانســتانە بــە مەبەســتی كۆنرۆڵكردنــی. 

لــە الیەكــی تــرەوە جیــاوازی بۆچوونــەكان دەربــارەی 
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قەبــارەی ئــەو بــڕە یۆرانیۆمــەی لــە ویالیەتــی هلمنــد 

ــت  ــردوە پەیوەس ــت ك ــیارگەلێكی زۆری دروس ــە پرس هەی

بــە ئامانجــی ویالیەتــە یەكگرتــوەكان بــۆ پاراســتنی نهێنیــی 

یۆرانیۆمــی  قەبــارەی  ڕاســتەقینەی  بــڕی  ڕاگەیاندنــی 

)ناســا(ی  ئاژانســی  كــە  كاتێكــدا  لــە  ئەفغانســتان، 

ــە  ــدی ب ــی هلمن ــارەی یۆرانیۆمــی ویالیەت ئەمەریكــی قەب

بەهــای یــەك تریلیــۆن دۆالر خەماڵنــدوە. بــەاڵم وەزارەتــی 

كانزاكانــی ئەفغانســتان ڕای گەیانــدوە، كــە تێكــڕای نرخــی 

ــدە  ــۆن دۆالر مەزەن ــە 3 تریلی ــتان ب ــی ئەفغانس یۆرانیۆم

ــی  ــارەی دركاندن ــە ب ــە ل ــەو جیاوازیی ــەاڵم ئ ــت، ب دەكرێ

ــی  ــتان یارمەت ــی ئەفغانس ــتەقینەی یۆرانیۆم ــارەی ڕاس قەب

ئەمەریكییــەكان دەدات بــۆ گواســتنەوەی نزیكــەی بەهــای 

پاشــان  ئەفغانســتان،  دەرەوەی  بــۆ  دۆالر  تریلیــۆن   2

بابەتــی ئاژانســی ناســا پشتڕاســت دەكەنــەوە بــۆ ئــەوەی 

ڕووبــەڕووی لێپێچینــەوە نەبنــەوە.  

ــكان و  ــۆی ملمالنێ ــە ه ــران ب ــەكان، ئێ ــی زانیاریی ــە پێ ب

بێئاگایــی جیهــان لــە هەندێــك جموجووڵــی ژێربەژێــر 

ــرە پێویســتەكانی  ــۆم و ئامێ ــڕی پێویســتی یۆرانی ــی ب توانی

ــت،  ــت بهێنێ ــە دەس ــە ب ــەو دەوڵەتان ــی ل ــی ناوەك چەك

كــە بــە یارمەتیــی ژمارەیــەك ژەنراڵــی ڕووســی هێــزی 

ــە دوای  ــە تایبەتــی ل ــااڵن كــرا، ب ناوەكــی و ســەربازییان ت

خانەشــینكردنیان لــە خزمەتی ســەربازیی ســوپای ســۆڤێت 

بــە بڕیارێكــی كتوپــڕ لــە دوای كەمكردنەوەی سەرتاســەری 

ــی.  ــیای فیدراڵ ــی ڕوس هێزەكان

هێزی ناوەكی ئێران و یۆرانیۆمی ئەفریقیا 
ئەفریقیــا  دەوڵەتانــی  زۆرینــەی  ســەردەمەی  ئــەو 

ســەربەخۆیییان بــە دەســت هێنــا و لــە چنگــی كۆڵۆنیالیــزم 

ڕزگاریــان بــوو لــە دەیــەی شەســتەكانی ســەدەی ڕابــردوو، 

ئێــران دەســتی بــە جموجووڵەكانــی كــرد بــۆ دروســتكردنی 

دەوڵەتانــەدا  ئــەو  لەگــەڵ  ئابوورییەكانــی  پێوەندییــە 

و كارتــی نەوتــی خســتە بەردەمیــان. مــاوەی 10 ســاڵ 

تێپــەڕی تــا توانیــی لــە داهاتــی نــەوت وەبەرهێنــان بــكات 

 

كرێت ده  پێوه بازرگانیان ی رانو تیشكده  هو مادد ندێك لو ناوی ىو  

دراو پێنو ڕێگوی كارىێنان بو پێدراو كارىێنانی ڕێگو بو  كان ناوی مادده   
ی  وه ك جێگره ىێنرێت وه كارده تاندن بو ڵو بۆ خو

ره سو خواستیان لوزۆر   ی تر كو اددهم  
لفا ئو كانی نۆچكو ڵ تو گو كارىێنانی لو بو 142ئیمریشیۆم    

كی  كی ناوه كانی چو كراوه غو ده قو  لو وێستگو
ىێنرێت كارده بو  

كی و  ی ناوه كوره  لو  ی نیوترۆنیو مادده
ىێنرێت كارده كی بو بۆمبی ناوه  

 بیریلیۆم

تیشك  : تیرۆركردن بوىێنرێت كارده تاندن بو ڵو بۆ خو   وه بۆ تاقیكردنو  ره كی تیشكده یو رچاوه سو 
كان سازی و پسیشكییو پیشو  

231سیسیۆم   

تیشك  : تیرۆركردن بوىێنرێت كارده تاندن بو ڵو بۆ خو ی  وه بۆ تاقیكردنو  ی تیشكی گامایو رچاوه سو 
سازی و پسیشكی پیشو  

06كۆباڵت   

ىێنرێت كارده بو كی كی ناوه درووستكردنی چو  لو 0لیسیۆم   ی بۆمبی ىایدرۆجینیو رچاوه سو   
ىێنرێت كارده بو یداك كی ناوه درووستكردنی چو  لو و   لفاو نیوترۆنو كانی ئو نۆچكو ی تو رچاوه سو 

ىێنرێت كارده كدا بو سازی چو پیشو  لو  
126پلۆتۆنیۆم   

ىێنرێت كارده كیدا بو كی ناوه درووستكردنی چو  لو بۆ   كانو تۆمییو ئو  نی كوره مو سوتو 
كی كی ناوه درووستكردنی چو  

 یۆرانیۆم 

ىێنرێت كارده كاندا بو دراوه پێنو رێگو  كیو ناوه  كوره  لو   بونیادنانی كوره  لو  كو یو مادده 
ىێنرێت كارده كاندا بو كییو ناوه  

 زركونیۆم
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ئایدیا دیپلۆماتیك

و ئابوورییەكــەی ببوژێنێتــەوە، لــە پێنــاو دروســتكردنی 

ــی  ــە تایبەت ــژ، ب ــتایەتیی ماوەدرێ ــاش و دۆس ــی ب پێوەندی

لەگــەڵ ئەفریقیــای باشــوور، بــەو شــێوەیەیش نەوتــی 

ئێرانــی بەرانبــەر كــرا بــە كێكــی زەردی ئەفریقیای باشــوور 

ــی، كــە ڕۆژنامەنووســێكی  ــۆم(. ســیڤیۆی میپ ــە یۆرانی )وات

ئەفریقیــای باشــوورە لــەو دەڵێــت: لــە ســاڵی 1976دا 

پــڕۆژە  بــە هاوكاریكردنــی داراییــی  دا  بەڵێنــی  ئێــران 

ــە  ــرناو ل ــی یۆرانیۆمــی پیتێ ــۆ پەرەپێدان ــەكان ب تەكنۆلۆژیی

ئەفریقیــای باشــوور، بــەم شــێوەیە توانیــی كێكــە زەردەكــە 

ــی  ــەی ڕێكەوتنێك ــە ڕێگ ــۆن دۆالر ل ــای 700 ملی ــە بەه ب

ــت.  ــت بهێنێ ــە دەس ــەوە ب نهێنیی

مافیــاكان و باندەكانــی بەقاچاغبــردن مــاددەی 
ــدڕەوەكان  ــە تون ــۆ گروپ ــی ب ناوەك

ئاژانســی )ئاسیۆشــێتد پرێــس(ی ئەمەریكــی لــە ڕاپۆرتێكدا 

لــە  تایبەمتەنــد  باندێكــی  چەنــد  كــردوە،  ئاشــكرای 

ــۆ  ــە ب ــە تیشــكدەرەكان، ك ــاددە ناوەكیی ــی م ــواری كڕین ب

بــە كار دەهێرنێــت  دروســتكردنی چەكــی مەترســیدار 

كار دەكــەن لــە ســەر فرۆشــتنی ئــەم ماددانــە بــە گروپــە 

تونــدڕەوەكان لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا، لە نێوانیشــیاندا 

ــە  ــد و مافیایان ــەم بان ــش. ئ ــتیی داع ــراوی تیرۆریس ڕێكخ

پێوەندیــی تۆكمەیــان بــە ڕووســیاوە هەیــە و هەوڵیان داوە 

مــاددەی ناوەكیــی بــە گروپــە تونــدڕەوەكان بفرۆشــن لــە 

ــدوە،  ــس ڕایشــی گەیان ــا. ئاسۆشــێتد پرێ ــاری مۆڵداڤی كۆم

ــەو  ــی پۆلیــس هەوڵێكــی ئ ــە لێكۆڵینەوەكان ــك ل ــە یەكێ ك

بانــدەی ئاشــكرا كــردوە، كــە خەریــك بــوون بۆمبــی 

یۆرانیۆمــی ئاســتبەرز و نەخشــەكانی دروســتكردنی بۆمبــی 

ــی ناوەڕاســت بفرۆشــن.  ــی خۆرهەاڵت ــە كڕیاران ناوەكــی ب

كــە  كــراوە،  ئەوەیــش  بــۆ  ئامــاژە  ڕاپۆرتــەدا  لــەو 

 FBI ــكا ــەوە فیدراڵییەكانــی ئەمەری نووســینگەی لێكۆڵین

پێوەندییەكــی لەگــەڵ گروپێكــی بچــووك لــە لێكۆڵەرەوانــی 

چەنــد  ئەنجامدانــی  بــۆ  كــردوە  دروســت  مۆڵدۆڤیــا 

پرۆســەیەكی نهێنــی، كــە لــەو ڕێگەیــەوە دەتوانرێــت 

ــت،  ــاكان ببەزێرنێ ــربدن و مافی ــی بەقاچاغ ــزی تۆڕەكان ڕی

بــە هــۆی بەكارهێنانــی تاكتیكــە كۆنەكــە لــە ڕێگــەی 

ــەو  ــڵ ل ــە فێ ــس، ك ــی پۆلی ــك و پیاوان ــد بەكرێگیراوێ چەن

ــان دەدە،  ــان نیش ــێوەیەك خۆی ــە ش ــەن و ب ــە دەك باندان

 

كانیجیيانتۆمییوئوتوًڵوكیدهیىێسیناًهبارهقو
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ژمارە )39-38( کانونی یەکەم 2018

ئۆپراســیۆنە  تاوانكارییــەكان.  تــۆڕە  لــە  بەشــێكن  كــە 

هاوبەشــەكانی نێــوان ئەمەریــكا و مۆڵدۆڤیــا توانیــی 4 

ــەن  ــە الی ــە ل ــەوە، ك ــەڵ بكات ــۆرە پووچ ــەو ج ــی ل هەوڵ

باندەكانــی بەقاچاغربدنــەوە لــە ناوچــە دوورە دەســتەكانی 

فرۆشــتنی  مەبەســتی  بــە  داوە  ئەنجامیــان  مۆڵدۆڤیــا 

ڕێكخــراوە  و  تاقــم  بــە  تیشــكدەر  ناوەكیــی  مــاددەی 

ناوەڕاســت.  خۆرهەاڵتــی  توندڕەوەكانــی 

پلۆتۆنیۆمی خۆڕایی 
هەواڵدەرێكــی پێشــووی دەزگای هەواڵگریــی ڕووســیا بــە 

نــاوی تیــۆدۆر چیــرۆس، پێوەندییەكــی تەلەفۆنیــی لەگــەڵ 

ئەنــدرێ مالیتــچ پیــاوی خاوەنــكاری مۆڵدۆڤــی ئەنجــام دا 

و پێــی ڕاگەیانــد، یۆرانیۆمــی هەیــە دەیەوێت بیفرۆشــێت، 

ناوەڕاســتدا  خۆرهەاڵتــی  كڕیارێكــی  دوای  بــە  بــەاڵم 

دەگەڕێــت. بــە پێچەوانــەی حاڵەتــی یەكەمــەوە ســەبارەت 

بــە كاری مالیتــچ، مــاددەی ئــەم جارەیــان یۆرانیۆمــی 

ــت  ــە دەتوانرێ ــەو جــۆرەی ك ــوو، ئ ــرناوی ئاســتبەرز ب پیتێ

لــە دروســتكردنی بۆمبــی ئەتۆمیــدا بــە كار بهێرنێــت. 

چیــرۆس زیرەكــر و وریاتــر بــوو لــە ئەندامانــی ســەر بــە 

ــەوەی كەســێكی  ــە ســەرەڕای ئ ــەی پێشــوو، چونك باندەك

ڕۆشــنبیر و پۆشــتەوپەرداخ بــوو، بــەاڵم لــە نــاو كێڵگەیەكدا 

ــوان  ــنووری نێ ــەر س ــە س ــووك ل ــی بچ ــە گوندێك ــا ل دەژی

ــك  ــە زۆرێ ــوو. ل ــەورە بب ــی گ ــە لێ ــا، ك ــا و ئۆكرانی مۆڵدۆڤ

خــودی  هەمیشــە  وەك  بەقاچاغربدنــدا،  حاڵەتەكانــی 

ــۆز و  ــی ئاڵ ــەی تۆڕێك ــە ڕێگ ــاكان ل ــد و مافی ــەرۆك بان س

نێوەندكارەكانــەوه، دانوســتان لەگــەڵ كڕیارەكانــدا دەكــەن 

ــن.  ــە دەســتگیركردن و ڕاگرت ــتنیان ل ــاو خۆپاراس ــە پێن ل

ــە  ــۆم، ك ــاددەی پلۆتۆنی ــە م ــی ل ــی جیهان ــتی یەدەگ ئاس

گەییشــتوەتە 1600 تــا 1700 تــۆن، لــە توانادایــە 200000 

بۆمبــی ناوەكیــی لــێ دروســت بكرێــت، كــە  توانــای 

تەقینــەوەی هــەر یەكێكیــان یەكســانە بــه 10 كیلــۆ تۆنــی 

مــاددەی تەقاندنــەوەی ئاســایی. تەنانــەت لــەو  ماوەیــەدا 

ــدا  ــی تێ ــی ناوەكی ــی چەك ــی داماڵین ــە ڕێكەوتننامەكان ك

پلۆتۆنیۆمــی  یەدەگــی  ئاســتی  دەكرێــت،  جێبەجــێ 

ــی  ــی ناوەك ــتكردنی چەك ــە دروس ــان ل ــۆ بەكارهێن ــاك ب پ

لــە ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا و ڕووســیا بــە 

ڕێــژەی 100 تــۆن زیــادی كــردووه. جێــی گاڵتەجاڕییــە كــە 

دەگوترێــت ســەالمەترین شــوێن  بــۆ هەڵگرتنــی پلۆتۆنیــۆم 

ــەو كاڵوە  ــارد ئ ــەڕی س ــی ش ــی قۆناغ ــە دوای كۆتاییهاتن ل

ــوە.   ــان گرت ــەكەكان هەڵی ــە مووش ــە، ك ئەتۆمییانەی

سەرهەڵدانی تۆڕەكانی بەقاچاغبردن 
ــە  ــە ك ــەیر نیی ــتانە، س ــەم دەرهاویش ــنایی ئ ــەر ڕۆش لەب

ئاســتی ڕووداوەكانــی بەقاچاغربدنــی مــاددە ناوەكییــەكان 

ــی  ــی و ئەنجامدان ــە كرداری ــت، ب ــتان بچێ ــەرەو هەڵكش ب

ــە  ــۆ منوون ــردوودا. ب ــااڵنی ڕاب ــاوەی س ــە م ــاختەكاری ل س

دەســەاڵتدارانی ئەڵامنیــا لــە ســاڵی 1991دا 41 ڕووداو، 

ــە  ــە ســاڵی 1993دا 241 ڕووداو و ل ســالێ 1992دا 158، ل

ــردوە. ســەرەڕای  ــار ك ــان تۆم ــاڵی 1994دا 267 ڕووداوی س

ئــەوەی كــە زۆربــەی ئــەم ڕووداوانــە كاری بەقاچاغربدنــی 

گونجــاو بــۆ دروســتكردنی بۆمبــە ناوەكییــەكان ناگرێتــەوە، 

ــەر  ــدا ئەگ ــارەی ڕووداوەكان ــی ژم ــەڵ زیادبوون ــەاڵم لەگ ب

هەیــە هەندێــك لــەو ماددانــە بگۆڕرێــت بــە تایپــی 

بەكارهێــرناو لــە دروســتكردنی چەكــی ناوەكیــدا. بــە پێــی 

ڕاپۆرتێــك، كــە لــە ئەســتەنبوڵ دەرچــوە، بــڕی 6 كیلۆگــرام 

یۆرانیۆمــی پیتێــرناو لــە ڕێگــەی ســنووری ئارالیــك لــە 

ــا.  ــاو توركی ــە ن ــارس براوەت ــی ق ویالیەت

مافیاكان و بۆمبە ناوەكییەكان 
ــۆڕش  ــەی ش ــەو واڵتان ــك ل ــە هەندێ ــەوەی ك ــەرەڕای ئ س

بازاڕەكانــی  گەورەتریــن  بوونەتــە  داوە،  ڕووی  تێیانــدا 

ــە  ــەوەی، ك ــە ل ــە ترســێكی زۆر هەی چەكــی ناوەكــی، بۆی

تاقــم و گروپەكانــی تاوانــی ڕێكخــراو یــان تیرۆریســتی 

ئــەو  كاری  گۆڕانــی  ئەتۆمییــەوە.  یانــەی  نــاو  بچنــە 

گروپانــە لــە گواســتنەوەی مــاددە ناوەكییــە دزراوەكان 

بــۆ بەكارهێنانــی ڕاســتەوخۆ كارێكــی ئاســانە. بــۆ منوونــە 

ــە  ــدا ب ــە تیرۆركردن ــكدەرەكان ل ــتە تیش ــاددە و كەرەس م

كار هێــرناوە، بــە تایبەتــی لــە الیــەن مافیاكانــی ڕووســی و 

چیچانییــەوە. بانــدە تاوانــكارەكان لــە توانایاندایــە مــاددە 
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تیشــكدەرەكان لــە كاری ترســاندن و ســوكایەتیپێكردنی 

ــە كار  ــاكان ب ــةكان و كۆمپانی ــە دژی حكوومەت ــەورەدا ل گ

بهێنــن. دوای ئــەم قۆناغــە هەڕەشــەكانی دوایــی دەســت 

ــە ڕێگــەی قێزەونكردنــی ســەرچاوەی هــەوا  پــێ دەكات ل

و ئــاو و تەنانــەت تەقاندنــەوەی چەكــی ناوەكیــی قەبــارە 

ــارەكان.  ــە دژی نەی ــز ل ــی بەهێ ــەاڵم كاریگەری ــووك، ب بچ

گروپــە  هەســتانی  بــە  ســەبارەت  زۆرن  مەترســییەكان 

تیرۆریســتییەكان بــە تێكــدان و لەناوبردنــی دامــەزراوە 

وێســتگە  تایبەتییــش  بــە  گــەورەكان،  ناوەكییــە 

ئەتۆمییەكانــی تایبــەت بــە بەرهەمهێنانــی كارەبــا بــە 

هــۆی ئــەو توانــا ناوەكییــە ئاســتبەرزەی لــەو وێســتگانەدا 

هەیــە. ئــەوەی مەترســییەكانی زیاتــر كــردوە دەگەڕێتــەوە 

كەوتوەتــە  ناوەكییــە  توانــا  ئــەم  كــە  ئــەوەی  بــۆ 

و  بیــر  گروپێكــی خــاوەن  و  تاقــم  بەردەســتی چەنــد 

بــاوەڕی تونــدڕەوی، كــە توانــای دارایــی زۆریــان هەیــە و 

ــەوە  ــای ناوەكیی ــازاڕی ڕەشــی توان ــە ڕێگــەی ب ــن ل دەتوان

بــە ئاســانی دەســتیان بكەوێــت، تــا ئێســتایش ئــەم بــازاڕە 

لــە برەودایــه و بــە شــێوەیەكی بــەردەوام و ڕێكخــراو لــە 

ڕێگــەی بازرگانیكردنــی نایاســایییەوە مــاددە ناوەكییــەكان 

و پاشــەرۆی تیشــكدەریان بــە هــەر بڕێــك پێویســت بێــت 

ــت.  ــن دەكرێ ــان دابی ــر بۆی ــەیەكی ژێربەژێ ــە پرۆس ب

كێن ئەوانەی ڕووبەڕووی مەترسیی ناوەكی دەبنەوە؟ 

هەڕەشــەی  قەبــارەی  لــە  كــە  دەوڵەتانــەی  ئــەو   .1

دەكەنــەوە.  كــەم  ناوەكــی  تیرۆریســتیی 

بــۆ  پێویســت  ڕێكارێكــی  هیــچ  دەوڵەتانــەی  ئــەو   .2

بــەر.  ناگرنــە  ناوەكــی  بەرەنگاربوونــەوەی هەڕەشــەی 

ــان  ــن و پێی ــان ڕازی ــە دۆخــی خۆی ــەی ب ــەو دەوڵەتان 3. ئ

ــن باشــە.  ــدا دەژی ــەو ئاســتەی تێی ــە ئ وای

چەكــی  بەكارهێنانــی  و  تیرۆریســتییەكان  جوواڵنــەوە 

تیشــكدەر ناوەكیــی 

ــی و  ــاددە ناوەك ــە م ــی نایاســایی ب بازرگانیكردن
ــكدەرەكان  تیش

كارەكانــی بەقاچاغربدنــی مــاددە ناوەكــی و تیشــكدەرەكان 

لــە جیهانــدا ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكــەن، كــە بازرگانیكردنــی 

ــنااڵنە  ــێوەیەكی پرۆفیش ــە ش ــەوە ب ــەو ماددان ــایی ب نایاس

ماوەیەكــی زۆرە بــە شــێوەیەكی ڕێژەیــی دەســتی پــێ 

ــە زۆر  ــەی، ك ــەو ناوچان ــە ل ــای ڕەش یەكێك ــردوە. دەری ك

ــەی  ــەو پێی ــری جیهــان، ب ــی ت ــە ناوچەكان مەترســیدارترە ل

كــە بــە ناوەندێكی شــیاو بــۆ كاری تیرۆریســتان دادەنرێت، 

بــە تایبەتــی ئەوانــەی كــە هــەوڵ و تەقەلــالی زۆر دەدەن 

ــان  ــەواو ی ــی ت ــی ناوەكی ــتهێنانی بۆمب ــاو بەدەس ــە پێن ل

ــەك  ــت ی ــە دەتوانرێ ــەی، ك ــەو پێكهاتان ــتهێنانی ئ بەدەس

ــە  ــەم ناوچەی ــت. ئ ــێ دروســت بكرێ ــان ل ــی ناوەكیی بۆمب

كــە باشــووری خۆرهەاڵتــی ئەورووپــا و قەوقــاز و ئاســیای 

ناوەڕاســت دەگرێتــە خــۆ، پڕاوپــڕە لــە كێشــە و ناكۆكیــی 

تێیــدا  بونیــادی حكوومەتــەكان  ئیتنــی و كولتوریــی و 

شلوشــاو و الوازە و هەســتی نەتەوەیــی و كێبڕكێیەكــی 

جگــە  هەیــە،  بوونــی  ســەرچاوەكان  ســەر  لــە  تونــد 

لەمەیــش رسوشــتێكی دابەشــبوونی جوگرافــی و ملمالنێــی 

زلهێــزەكان و دەمارگیــرە دینییــەكان دای گرتــوە. لەبــەر 

ئــەم فاكتەرانــە دەتوانیــن بڵێیــن ئــەو ناوچەیــە زۆر باشــە 

ــەرچاوەكانی  ــە دوای س ــا ب ــتییەكان ت ــزە تیرۆریس ــۆ هێ ب

ــن.  ــوژدا بگەڕێ ــی كۆمەڵك چەك

مــاددە  بــە  نایاســایی  بازرگانیكردنــی  ڕاســتیدا  لــە 

تێكڕای  بیستویەكدا  ــەدەی  س ســەرەتــای  لە 
بەكانزاكردن  بۆ  ئامادەكراو  یۆرانیۆمی  كێشی 
نزیكەی  گەییشتە  شاییستە  تێچوویەكی  بە 
سااڵنەی  تێكڕای  مەتری.  تۆنی   3.100.000
دەگاتە  جیهاندا  لە  یۆرانیۆم  بەرهەمهێنانی 
كەنەدا  و  مــەتــری  تۆنی   40.200 نزیكەی 
یۆرانیۆمە  بەرهەمهێنی  دەوڵەتانی  پێشەنگی 

لە سەر ئاستی جیهان
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ــە  ــی 3 پێكهات ــە پێكەوەگونجان ــتی ب ــەكان پێویس ناوەكیی

ئەمانــەن:  هەیــە 

ــت  ــە دەس ــتە ب ــە پێویس ــەی ك ــەو ئامرازان ــن ب 1.گەییش

بهێرنێــت بــۆ ئــەوەی لــەو ڕێگەیــەوە كاری بەقاچاغربدنــی 

ــت.  ــە ئەنجــام بدرێ ــاددە گرینگان ــەو م ئ

ــاری پێشــبینیكراو و پێوەندیكــردن  ــە دوای كڕی 2.گــەڕان ب

پێــوەی. 

گواســتنەوەی  بــۆ  شــیاوەكان  ڕێگــە  3.دۆزینــەوەی 

ــە  ــتنەوە ل ــە گواس ــرباوەكان، ب ــاددە بەقاچاغ ــزراوی م پارێ

نێودەوڵەتییەكانیشــەوە.  ســنورە  ڕێگــەی 

سەوداكانی بازاڕی ڕەشی ماددەی ناوەكی 

لــە مــاوەی دەیەكانی ڕابــردوو ڕووداوەكانــی بەقاچاغربدنی 

ــا  ــە توركی ــان دا، ب ــە 50 دەوڵەتــی جیهــان ڕووی ناوەكــی ل

ــەی  ــوو زۆرب ــەوە، بەڵك ــای باشووریش ــا و كۆری و ئەڵامنی

ئــەم حاڵەتانــە لــە كیشــوەری ئەورووپــا ڕوویــان داوە. 

ــۆ  ــۆڕا ب ــاوە گ ــە ئەورووپ ــی ل ــدی بازرگان ــەرە ناوەن بەرەب

ناوچــەی باشــوور و باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیا، كــە 

تێیــدا بازرگانیــی نایاســاییی مــاددە ناوەكییــەكان گەشــەی 

كــرد، لەگــەڵ گەشەســەندنی تۆڕەكانــی پێوەندیكــردن 

لەگــەڵ  كاركــردن  و  ڕەش  بــازاڕی  لــە  مامەڵەكــردن  و 

پرۆگرامەكانــی چەكــی نیشــتامنی. 

نرخــی یۆرانیۆمــی رسوشــتی بەقاچاغــرباو بــە بەهــای 

ــە  ــراوە ب ــر ك ــك جێگی ــەر كیلۆگرامێ ــۆ ه 700000 دۆالر ب

بــەراورد لەگــەڵ نرخــی جیهانــی، كــە لــە نێــوان 50 تــا 70 

دۆالرە بــۆ كیلۆگرامێــك، هەروەهــا یۆرانیۆمــی پیتێــرناو 

بــە نرخــی 100000 دۆالر تــا یــەك ملیــۆن دۆالر بــۆ یــەك 

كیلۆگــرام یۆرانیۆمــی ئاســتبەرز خەمڵێــرناوە، هەروەهــا 

دۆالر  ملیــۆن  یــەك  تــا  دۆالر   700000 بــە  پلۆتۆنیــۆم 

ــی  ــرام یۆرانیۆم ــڕی 107 كیلۆگ ــیا ب ــە ڕووس ــرناوە. ل خەمڵێ

ــە  ــەی كرۆســتال ب ــە كارگ ــی ل ــە دوای دزین ــزم ل ئاســت ن

بــڕی 600000 دۆالر فــرۆرشاوە. 

ــە نرخــی  ــاددە و كەرەســتە گرینگــەكان ب ــە م ــك ل هەندێ

زۆر بــەرز خەمڵێــرناون، هەروەهــا نرخــی یــەك كیلۆگــرام 

ــۆن  ــەك ملی ــا ی ــتە 100000 ت ــیزیۆم 137( گەییش ــە )س ل

دۆالری ئەمەریكــی و نرخــی یــەك كیلۆگرام )ســیزیۆم 133( 

ــا 50000 دۆالری ئەمەریكییــە. نرخــی  ــە نێــوان 30000 ت ل

یــەك كیلۆگــرام لــە مــاددەی )لیســیۆم 6( گەییشــتوەتە 

هــۆی  بــە  ئەوەیــش  ئەمەریكــی  دۆالری  ملیــۆن   10

گرینگییەكــەی لــە دروســتكردنی بۆمبــی هایدرۆجینــی. 

لیســتی ئــەو ماددانــەی بــەر دەســن دوورودرێــژە، بــەاڵم 

ــەرزە.  ــان زۆر ب نرخەكانی
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