
جان لوک مارتینۆ 

مەترسى سەوداى بنکە سەربازیە 
بيانييەکان لە سەر جیبۆتى

هێزە دەریاییە تایبەتەکانى ئەمەریکا، کە بۆ ئۆپەراسیۆن و چاالکى نهێنى 
بەکاردەهێنرێن و لە جیبۆتى جێگیر کراوە
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سەرەڕاى ئەو بازرگانیەى کە جیبۆتى بەو بنکە سەربازییانەوە دەیکات، کە لە سەر خاکەکەیەتى و 
وەک دەرفەتێک بەکارى دەهێنێت بۆ ئەوەى کەڵکى لێوەربگرێت بۆ دیاریکردنى چارەنووسى ئەمنى 
خۆى، لەبەر ئەوەى لە ساڵى 2017وە ئامێزى کردۆتەوە بۆ گرنگترین هێزە سەربازییەکانى سەر 
ڕووى زەوى. بەاڵم ئەم هەنگاوەى جیبۆتى مەترسى بۆ سەر ئەو واڵتە هەیە، بە تایبەتى لە سایەى 
ڕێژەیى یان کەمى ئەو داهاتە داراییەى، کە لە بەکرێدانى زەویەکەى بۆ دامەزراندنى ئەو بنکە 
سەربازیە بیانییانە دەستى دەکەوێت، بەڵکوو ئەگەرى ئەوەش هەیە سەروەرى واڵتەکە بکەوێتە 

بەر هەڕەشە و تێکبچێت. 

ــەو  ــەکاىن ل لەگــەڵ ئــەوەى جیبــۆىت مــاىف دەرکــردىن بیانیی

بنکانــە بــۆ خــۆى پاراســتووە، بــەاڵم لــە ڕووى پراکتیکیــەوە 

جێبەجــێ کــردىن ئــەم دەســەاڵتە هــەروا ئاســان نییــە، 

بــەاڵم جیبــۆىت توانیویــەىت کلیــى مانــەوەى بنکە ســەربازیە 

بیانییــەکان لــە دەســتى خۆیــدا بهێڵێتــەوە، لــە کاتێکــدا ئەو 

ــاىس  ــازرگاىن و دیپلۆم ــەرچاوەیەکى ب ــە س ــە بوونەت بنکان

کێبڕکێکارانــە  بازاڕێکــى  ڕاســتیدا  لــە  ڕاســتەقینە. 

هەیــە لــە نێــوان دەوڵەتانــدا بــۆ دروســتکردىن بنکــە 

ســەربازییەکان بــە شــێوەى هەمیشــەیى لــەو واڵتــەدا، لــە 

ــەوەى باشــرتین  ــە دواى دۆزین ــن ب بەرامبەریشــدا دەگەڕێ

دەرفــەىت بــازرگاىن بــۆ پەرەپێــداىن کارو چاالکییەکانیــان، 

ــە  ــت ب ــى پەیوەس ــى دووقۆڵ ــێوەیەش ڕێککەوتن ــەم ش ب

ڕێگەیــەک  دەبێتــە  ســەربازییەکان  بنکــە  دامەزرانــدىن 

ــوێ و  ــەىت خانەخ ــوان دەوڵ ــە نێ ــازرگاىن ل ــرى ب ــۆ ئاڵوێ ب

ــۆىت  ــە جیب ــە ل ــەربازى. جگ ــەى س ــاوەن بنک ــەىت خ دەوڵ

چەنــد دەوڵەتێکــى تــرى قــەڕىن ئەفریقــى هــەن، کــە 

گەشەســەندىن  تێدایــە.  بیانییەکانیــان  ســەربازیە  بنکــە 

ــە  ــەربازییەکان ل ــە س ــدىن بنک ــە دامەزران ــردن ب بازرگانیک

ناوچــەى قــەڕىن ئەفریقیــا، تــا ئەندازەیــەک بووەتــە هــۆى 

ــتۆتە  ــوو گەیش ــە، بەڵک ــەو ناوچەی ــەربازگەکردىن ئ ــە س ب

ئاســتێکى جێــى نیگــەراىن، واتــا پێکــەوە دامەزرانــدىن بنکــە 

ســەربازییەکاىن ســەر بــە هێــزەکاىن دەوڵەتــاىن خــاوەن 

ــرىس  ــرتاتیژیەدا مەت ــە س ــەو ناوچ ــاواز ل ــدى جی بەرژەوەن

لــە ســەر ســەقامگیرى ناوچەکــە دروســت کــردوە، بــە 

ــى  ــەر کاتێک ــە ه ــر ل ــا زیات ــەڕىن ئەفریقی ــە ق ــک ک جۆرێ

ــوان  ــى نێ ــاىن کێبڕکێ ــەى گۆڕەپ ــە ناوجەرگ ــردوو بووەت ڕاب

دەوڵەتــە زلهێــزەکان، لــە کاتێکــدا جیبــۆىت بووەتــە کارتێکى 

گرنــگ لــە گەمــەى ئــەو هێــزە جیهانییانــەى ڕوویــان لــەو 

ــردوە.  ــە ک ناوچەی

کــە  ئەفریقــى،  قــەڕىن  بچووکــەى  دەوڵەتــە  ئــەو 

وەک  ئێســتا  کەســە،   992,333 تەنهــا  دانیشــتوانەکەى 

بــە  بازرگانیکــردىن  و  لێهاتــووە  ســەربازى  حامیەیەکــى 

ــۆ  ــی ب ــى سیاس ــە بنەمایەک ــەربازییەکان کردوەت ــە س بنک

گەشــەپێدان بــە خــۆى و باشــرت کــردىن پێگەکــەى لــە ســەر 

ئاســتى نێودەوڵــەىت، ئــەوەش بــە هــۆى گرنگــى پێگــە 

جوگــراىف و ســرتاتیژیەکەیەوە. بــووىن بنکــەى ســەربازى 

بەدەســتهێناىن  ســەردەمى  بــۆ  جیبــۆىت  لــە  فەڕەنســا 

ســەربەخۆیى دەگەڕێتــەوە لــە ســاڵى 1977دا. ژمــارەى 

هێــزەکاىن فەڕەنســا لــە ســەر خاکــى جیبــۆىت بــە نزیکــەى 

1450 ســەرباز مەزەنــدە دەکرێــت و بــە ســەر چەنــد 

ڕووبــەرى  لــە  بــوون  دابــەش  ســەربازیدا  بنکەیەکــى 

ــن  ــەوە گەورەتری ــاڵى 2003ش ــە س ــار زەوی. ل 400 هیکت

بنکــەى ســەربازى ئەمەریکــى لــە کیشــوەرى ئەفریقیــا لــە 

ــەى  ــا فیرق ــە، هەروەه ــەربازى لێی ــە 3200 س ــە، ک جیبۆتی
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دەیەمــى ســەر بــە هێــزە دەریاییــە تایبەتــەکاىن ئەمەریــکا، 

کــە بــۆ ئۆپەراســیۆن و چاالکــى نهێنــى بەکاردەهێرێــت و 

لــە جیبــۆىت جێگیــر کــراوە، جگــە لــەوەش زیاتــر لــە 3000 

کارمەنــدى مــەدەىن ئەمەریکــى لێیــە، لــە ڕووبەرێکــى 

200 هێکتــار زەویــدا کاردەکــەن. هەریەکــە لــە ژاپــۆن 

و ئیســپانیا دوو بنکــەى بچووکیــان لــە جیبــۆىت هەیــە، 

ــری  ــەکاىن چاودێ ــردىن فڕۆک ــەرەکیان بەڕێک ــى س ــە ئەرک ک

)ئەتالنتــا( ئۆپەراســیۆىن  چوارچێــوەى  لــە  دەریاییــە 

ى ئەوروپــى. بنکەیەکــى ســەربازى چینیــش هەیــە لــە 

جیبــۆىت، کــە لــە قۆناغــى یەکەمیــدا 400 ســەربازى لەخــۆ 

 بیۆگرافیاى کۆمارى جیبۆتى 
 

 
 جیبۆتً پایتەخت 

 مىسا عەلً بەرزتریه لىتکە
 دەریاچەي هەوگىیه وسمتریه شىێه

 کیلۆمەتر چىارگۆشە 02,22, ڕووبەر
 عەرەبً، فەڕەوسً زماوً فەڕمً

 عەفری، سۆمالً زماوە لۆکاڵییەکان
 کەش 33,2000 ژمارەي داویشتىان

 2,4.26 تەمەوً هاواڵتیانواوەوذي 
 کۆماري ویىە سەرۆکایەتً سیستمً دەسەاڵت

 ئیسماعیل عىمەر جیلە سەرۆک کۆمار
 عەبذولقادر کامل محەمەد سەرۆک وەزیران

 1977ي تەمىوزي 2, بەدەستهێىاوً سەربەخۆیً
وەتەوە یەکگرتىەکان، یەکێتً ئەفریقیا، کۆمکاري عەرەبً،  ئەوذامێتً وێىدەوڵەتً

ڕێکخراوي بازرگاوً وێىدەوڵەتً، ڕێکخراوي هاریکاري ئیسالمً، 
 وڵەتً، دامەزراوەي گەشەپێذاوً وێىدەوڵەتً، یىوسکۆباوکً وێىدە

 ملیار دۆالر 4226. داهاتً واوخۆتێکڕاي 
 دۆالر .1,, داهاتً تاکە کەش

 24612 هێماي گەشەکردوً مرۆیً
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گرتــووە، پاشــان بــە نیــازە لــە قۆناغــى داهاتــوودا پێشــوازى 

ــکات. ــر ب ــەربازى ت ــەزاران س ــە ه ل

الی خۆیــەوە عەرەبســتاىن ســعودیەش خــۆى ئامــادە کات 

ــە  ــەیى ل ــەربازى هەمیش ــى س ــدىن بنکەیەک ــۆ دامەزران ب

ــرتاتیژیەى،  ــە س ــەو هاریکاری ــوەى ئ ــە چوارچێ ــۆىت ل جیب

و  ڕێککەوتــوون  ســەرى  لــە  2016دا  ســاڵى  لــە  کــە 

ــە  ــوارى ئاســایش ل ــە ب ــە هاوکاریکــردن ل ــدارە ب پەیوەندی

نێــوان جیبــۆىت و ســعودیەدا. کەواتــە جیبــۆىت النیکــەم 

ــە  ــاىن ل ــەربازى بی ــەى س ــدىن 6 بنک ــە دامەزران ــەى ب ڕێگ

ســەر خاکەکــەى داوە، کــە پێدەچێــت ببێتــە 7 بنکــە 

ئەگــەر هێزێکــى کەمیــش لــە ســەربازاىن ئەڵامنیــا ئەژمــار 

بکرێــت، کــە چەندیــن شــارەزاى ئەڵامنــی لێیــە و لــە 

 داهاتي جیبۆتي لە بنکە سەربازیە بیانییەکان 

 
  

 بڕى داهاتي دەستکەوتوو ناوى دەوڵەتي خاوەن بنکەى سەربازى

 ملیار یۆرۆ 3 ژاپۆن

 ملیۆن یۆرۆ 17 چین

 ملیۆن یۆرۆ 22 ئیتالیا

 ملیۆن یۆرۆ 30 فەڕەنسا

 ملیۆن یۆرۆ 125 ئەمەریکا

 ملیۆن یۆرۆ 125 سعودیە
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چوارچێــوەى پرۆســەى ئەتالنتــاى ئەوروپیــدا کار دەکــەن. 

ــەرچاوەیەکى  ــۆىت س ــە جیب ــەکان ل ــەربازیە بیانیی ــە س بنک

ــە  ــۆىت، چونک ــەىت جیب ــۆ دەوڵ ــتەوخۆیە ب ــەرەکى و ڕاس س

ئــەو واڵتــە بــە نرخێکــى زۆر زەویەکــەى بــۆ دروســتکردىن 

ئــەو  کــۆى  و  دەدات  کــرێ  بــە  ســەربازییەکان  بنکــە 

داهاتــەى لــەو بازرگانیــە دەســتى دەکەوێــت نزیکــەى 

%3ى کــۆى داهــاىت نەتەوەیــى جیبــۆىت پێکدەهێنێــت، کــە 

بەرزتریــن داهــاىت ئــەو واڵتەیــە، کــە ســااڵنە بــە نزیکــەى 

ــت.   ــدە دەکرێ ــۆرۆ مەزەن ــۆن ی 104 ملی

لــە ئێســتادا کۆمــارى چیــن بووەتــە کاراکتــەرى ســەرەکى 

ــن  ــە جۆرێــک کــە پشــکى چی ــۆىت، ب ــە گەشــەپێداىن جیب ل

لــە کــۆى قــەرزە دەرەکییــەکاىن ئــەو واڵتــەدا ڕێــژەى 

%77ى پێکهێنــاوە، کــە بــە گشــتى بــە زیاتــر لــە 1.5 ملیــار 

دۆالر مەزەنــدە دەکرێــت و بــە شــێوەى قــەرزى مەرجــدار 

ــە ڕێگــەى ئەکســیم بانکــەوە پێشــکەىش جیبــۆىت کــراوە  ل

بــە مەبەســتى بونیادنــاىن ژێرخــاىن ئابــوورى ســەرەکى، بــە 

تایبــەىت دروســتکردىن پــڕۆژەى ئــاوى خواردنەوە لــە ڕێگەى 

ئەســیوپیا و ڕاکێشــاىن هێڵــى شــەمەندۆفێر لــە نێــوان 

جیبــۆىت و ئەدیــس ئەبابــاى پایتەختــى ئەســیوپیا، کــە بــڕى 

600 ملیــۆن دۆالرى تێچــووە. پێویســتە ئاگایــی هەبێــت لــە 

ئاســت مەتــرىس بەردەوامبووىن بنکــە ســەربازیە بیانییەکان 

لــە ســەر داهاتــووى جیبــۆىت، ســەرەڕاى ئــەوەى کــە 

ڕێککەوتنــەکاىن نێــوان جیبــۆىت و دەوڵەتــاىن خــاوەن پێگــە 

بەشــێکى بــۆ بەرگریکردنــە، واتــا ئــەو بنکانــە بەرگــرى لــە 

ئاســایى ئــەو دەوڵەتــە دەکــەن، کــە لــە ســەر خاکەکــەى 

ــان  ــدى تایبەتی ــک بەرژەوەن ــەىت کاتێ ــە تایب ــەزراون، ب دام

ــەىت کارە  ــە تایب ــیەوە، ب ــە و مەترس ــەر هەڕەش ــە ب بکەوێت

جیبــۆىت  سیاســیەوە،  ڕوانگــەى  لــە  تیرۆریســتییەکان. 

لــە ســەر ئاســتى نێودەوڵــەىت کاریگــەرى و پێگەیەکــى 

ــە رێگــەى ئــەو بنکــە ســەربازیە  زیاتــرى بەدەســتهێناوە ل

بیانییانــەوە کــە لــە ســەر خاکەکــەى دامــەزراوە، ئــەوەش 

ئازادیەکــى زیاتــر بــۆ کارى نوێــى ســەرکردەکاىن جیبــۆىت و 

ــتەبەر دەکات.  ــەى دەس ــەوەى ئابووریەک بووژان

سەرچاوە: 
ماڵپەڕى )قراءات افریقیە( 

http://www.qiraatafrican.com

بنکەى سەربازى فەڕەنسا لە جیبۆتى بنکەى سەربازى چین لە جیبۆتى


