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پرۆژەی
توێژینەوە جیهانییەكان بۆچی؟
توێژینەوە جیهانییەکان ،زنجیرەیەك نامیلكەی تایبەتە بە روداو،
ئاڵوگۆڕ ،كێشە ،قەیران ،پەرەسەندنە سیاسی و ئابورییەكانی جیهان ،كە
ناوەندە سیاسی و ئابورییە زەبەالحەكانی بەخۆیەوە سەرقاڵكردووە و
بەردەوام لێكۆڵینەوەی ورد و زانستی و ئاكادیمییان لەسەر دەكرێت،
بە مەبەستی باشرت درككردن بە رەوشی قەیرانەكان و دۆزینەوەی
رێگاچارەی گونجاو بۆ چارەسەر ،یان زاڵبوون بەسەریاندا.
روداوە سیاسییەكان و ئاڵوگۆڕە ئابورییەكان ،پۆزەتیڤ یان
نێگەتیڤ لە هەر كوچەو سوچێكی ئەم جیهانەدا ،كاریگەريیان
لەسەر كۆی سیستمە سیاسییە لۆكاڵ ،یان گڵۆباڵەكان دروستكردووە.
جا هەندێك لەوانە رسوشتی یان خۆرسكن هەندێكیشیان بەهۆی
دەخالەتی واڵتانی زلهێزی سیاسی و ئابوری و سەربازییەوە رودەدەن
(لە بابەتی پیالنگێڕی و كودەتای سەربازی و دەخالەتی ئابوری
و سەرمایەداری) یان بە ئارمان و ئامانجی سیاسی جۆراوجۆر.
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لە ماوەی سەد ساڵی رابردوودا ،لەسەر گۆی زەوی گەواهی ئاڵوگۆڕی
چاوەڕوانكراو ،یان چاوەڕواننەكراو بووبن ،كە هەندێكیان خزمەتی
مرۆڤایەتییان كردووە و هەندێكیشیان بوونەتە هۆی شەڕو كوشتاری
بێ ئامان و ماڵوێرانكەر ،كە بە ملیۆنان مرۆڤ گیانیان لەدەستداوە.
جیهان لەسەر دەستی زلهێزەكان و كارتێلە گەورەكانی بواری
سەرمایە ،وزە ،ن��ەوت ،سەربازی و هەژمونی واڵتانی خۆرئاوای
سەرمایەداری ،ئەوانە و هەژاری و نەداری و سیستمی تۆتالیتار و
میلیتاریستی واڵتانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لە ئاسیا و ئەفەریقا و
واڵتانی خۆرهەاڵتی ئەوروپای كۆن و بەشێك لە واڵتانی ئەمەریكای
التین ،پڕە لە جینایەت و كردەوەی دڕندانەی سەركوت و داپڵۆسین
و لەسێدارەدان و كودەتای سەربازی و برسیكردن و هەژارتربوونی
هەژارەكان و سیستمی زاڵی دیكتاتۆریيەت و ژیانی مەمرەو مەژی.
پاشاموەكانی جەنگی س��اردی نێوان بلۆكی سەرمایەداری و
سۆسیالیستی هێشتا ئاسەواری بەسەر جیهاندا ماوەو تادێت واڵتانی
جیهان زۆرترو زیاتر خۆیان پڕ چەك دەكەن و لەهەوڵی بەدەستهێنانی
چەكی ناوەكی و ئەتۆمی زیاتردان و كۆمپانیاكانی چەك فرۆشنت
رۆژان��ە مۆدێلی نوێ و تازەتری چەك و فرۆكە و كەشتیگەلی
مەترسیدارو گرانبەها دەخەنە بازاڕی ملمالنێكانەوە.
لەسەر ئاستی جیهان فایلی گەرم و گوڕو پڕ كێشە و قەیران
بەردەوام روودەدەن و دووبارە دەبنەوە ،لە بابەتی شەڕی نیمچە
كیشوەری هندستان و پاكستان ،كێشە و ملمالنێی نێوان رسیالنكا
و پڵنگەكانی تامیل ،كێشەو هەژاری لە بەنگالدیش ،شەڕی گروپە
ئیسالمییە رادیكاڵەكانی ئەفغانستان ،كشمیری پڕ لە پشێویی،
هەروەها قەیرانەکانی نێوان هندو پاكستان و چین درێژەی هەیە.
لە ئاسیا ،ئەفەریقا شەڕو كوشتاری هێزە شیعی و سوننیەكان لە
عێراق ،یەمەن ،سوریا ،ئەفغانستان و لوبنان تادێت ژمارەی كوژراو
قوربانییەكان روو لە زیادبوون دەك��ات .لەسەر دەستی گروپە
ئیسالمییە رادیكاڵ و فەندەمێنتاڵەكان ،كە لەالیەن عەرەبستانی
6

سعودیە ،قەتەر ،توركیا و كۆماری ئیسالمی ئێران هاوكاری و باربوو
دەكرێن و بەریيانداوەتە گیانی یەكرتو هەر ئەم گروپە ئیسالمییانەن
بوونەتە مایەی شەڕو كوشتار و جەنگێكی ماڵوێرانكەر لە عێراق،
ئەفغانستان و سۆماڵ و فەلەستین و مالی نەیجیریا و تادەگاتە رادەی
ئاستی مەترسی تیرۆر و كوشتار لە پاریس ،واشنتۆن ،رۆما ،لەندەن
و مەدرید.
هێشتا فرۆكەكانی واڵتانی زلهێزو ژێردەریایی و كەشتیگەل و
بنكە سەربازییەكانیان لەمسەر بۆ ئەوسەری جیهان دەفڕن و لەئاوە
نێودەوڵەتییەکان دەسوڕێنەوە باشرت دادەمەزرێن و هەڕەشەی
زۆرترو زیاتر لە جیهان دەكەن و ب��ەردەوام دوكەڵی بۆمبەكانیان
بەسەر ئاسامنی واڵتانی هەژارو بێ دیفاعی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
رەش دەچێتەوە.
ئەم زنجیرە نامیلكەیە ،ئاشناكردنی خوێنەری ك��وردە بەو
روداوان��ەی كە بیەوێت یان نەیەوێت ،كاریگەری لەسەر رەوشی
سیاسی كوردستان جێدەهێڵن.
دەزگای ئایدیا ئەم هەنگاوەی لەو پێناوەدایە كە خوێنەری كورد
ئاشنا بكات بەو ئاڵوگۆڕە باش و خراپانە و روانگە و تێڕوانینی فراوانرت
بكات ،كە جیهان بە تەنها بریتی نییە لە روداوگەلێكی لۆکاڵ كە
لەناوخۆمان یان لە دەوروبەرمان دەگوزەرێت .بەڵکو رووداوەکان
فۆڕمی گڵۆباڵیان وەرگرتووەو کاریگەرییان لەسەر هەموو جیهان
داناوەو سیستەمی گلۆبالیزەیشنیش هێندەی تر ملمالنێکانی ئاڵۆزترو
توندتر کردووە.
بەو ئومێدەی ئەم زنجیرە نامیلكەیەی دەزگا ئایدیا هەوڵێك بێت
بۆ دانانی كاریگەری باشرت و تێگەیشنت لەو روداوانەی لە جیهاندا
دەگوزەرێن.
پرۆژەی تـوێـژیـنـەوەی جـیـهـانـی
دەزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە
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پێشەكی

نزیكەی نیو سەدە زیاتر دەبێت چەتەكانی دەریا لە سۆماڵ،
جیهانی دەریاوانیان هەژاند ،بە شێوەیەكی بەردەوام بوونەتە جێگەی
مەترسی لەسەر هاموشۆ دەریاییەكان لە دەریاوانی و بارهەڵگرە
نێودەوڵەتییەكان لەالیەن ئەو الیەنانەی كە بە دەوڵەتانی نادەوڵەت
ناودەبرێن.
ه��ەروەه��ا چەتەكانی دەری��ا لە چەند ناوچەیەكی باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا و خۆرئاوای ئەفریقیا بوونیان هەیە ،لە هەموو
ئەو رووداوانەشدا لە الیەنی نێودەوڵەتییەوە ،رەنگدانەوەی جیاوازی
لێكەوتەوە.
كەواتە ئەوەی كە دەب َێت بە وانەیەك لەم سێ شوێنە (باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا ،خۆرئاوای ئەفریقیا ،سۆماڵ) ،دەبێت چی بێت؟
دەتوانرێت بەجۆرێك كورت بكرێتەوە ،كە دەبێت باشرتین كاری
نێودەوڵەتی رایی و جێبەجێش بكرێت لە كەنداوی عەدەن و باشوری
دەریای عەرەب.
ئەم كارە شتی زۆر لە خۆی دەگرێت ،لە چۆنێتی باڵوبونەوەی
ئەم چەتە دەریایانە لەم سێ شوێنەدا و هۆكارەكانی چییە؟ بە
تایبەتی هۆكاری زیادكردنی زۆربەخێرایی مەترسی لەسەر گەشتیارانی
دەریاكانی سۆماڵ ،كەمبوونەوەی رێژەكەیان ،ب��ەردەوام بوونی
ئەوكەسانەی كە ئەمكارە دەكەن لەم شوێنانە ،هەروەها وەرگرتنی
وەاڵم یاخود بیروڕای واڵتانی نێودەوڵەتی ،سەبارەت ب��ەوەی كە
بەرپرسیارێتی خۆیان لە ناوچەكانی نزیك قەراغ دەریاكانی سۆماڵ،
زیاتردەكەن یاخود نا؟
بە جۆرێك ئەگەر لە كاتێكدا پشت و پەنای واڵتانی نێودەوڵەتی
وەربگرین ،دەتوانرێت كارەكان زووتر باشرت بكات و كێشەی ئاسایشی
دەریاوانی زووت��ر چاك ببێت ،كە ئاڵۆزییەكی زۆری دروستكردوە
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لە ئیش وكارەكانی دەریادا و هەر ئەوەش نا كە بەردەوامن لە دزینی
ماسی راوچییەكان و بازرگانی كردن بە مادەی هۆشبەرەوە ،كە ئەمانەش
رێگە خۆشكەرە بۆ بازرگانی كردت بە چەك و مرۆڤەوە و ئەمەش كێشە
گەورەكەیە .بۆ ئەم كارەش پشت دەبەسرتێت بە ئەو خوێندنەوانەی
كە دەكرێت لە بارەی ئەو گۆڕانكاریانەی كە روودەدات لە بواری
ئەمنی دەریایی ،لەوسێ ناوچەیەدا .كە دەكرێت لە رووی نێودەڵەتیەوە
بەكاربهێرنێت و لە كەنداوی عەدەن و دەریای عەرەبی جێبەجێبكرێت.
ئێمە دەبێت لێرەوە ئیرت باسی كێشە سەرەكیەكە بكەین ،كە
بەشێكە لە ئەمنیەت و سەالمەتی وشكانیش ،بۆیە ئێمە لێرەدا پرسیار
لەوەدەكەین كە ئاخۆ چیكراوە بۆئەوەی چارەسەری ئەم كێشەیە
بكرێت لە ناوخۆی سۆماڵدا ،كە لە راستیدا واڵتانی نێودەوڵەتی
پیشتوانی ئەوەن كە چارەسەربكرێت.
دەبێت لە كۆتایی دا چاوەرێی ئ��ەوە بكرێت كە بەیەكەوە
خوێَندنەوەیەكی یەكگرتووی نێودەوڵەتی بۆبكەین ،یاخود دەكرێت
لە رووی ئاستی ناوچەیی ،بڕیاری لەسەر بدرێت و داوای یارمەتی
بكرێت لە واڵتانی دەرەوە بە پێی پێویست.

هۆكاری گرنگی ئەمنیەتی دەریا چییە؟

كاردانەوەی ئێمە سەبارەت بە دەریا و بەكارهێنانەكانییەوە،
شتیكی ئاڵۆزە و رێكخراو نییە لە هەموو كاتێكدا ،ئەوەی لە ئاسۆدا
روودەدات زۆرج��ار نابێتە هۆی دوودڵ��ی گ��ەورە ،ئ��ەوەش بەهۆی
چەند هۆكارێكەوە ،هەندێكجار ئەوەی روودەدات لەوێ ،هەرلەوێ
دەمینێتەوە ،بەاڵم لەڕاستیدا بێگومان ئەوەی لە دەریادا روودەدات،
كاردەكاتە سەر ئەوەی لەوشكانییدا روودەدات ،زۆر بە قوڵیش ،زۆر
كەس و زۆر واڵتیش پێیانوایە ،كە ژیان زۆر بەخێرایی وێران دەبێت
ئەگەر ئەوەی لە دەریاوە دێت ،بەرە و نەمان بچێت.
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بازرگانی نێودەوڵەتی پشت بە دەریایەكی ئەمنییەت دەبەستێت،
وادەكات بازرگانی و وەبەرهێنەرەكان بپارێزێت لە بەندەرەكان و
شوێنە سەرەكیەكان ،چونكە ئەگەر بەندەرەكان و شوێنە سەرەكیەكان
یارمەتیدەربن ،ئەوا وەك رێگە ئاسنینەكان و رێگە خێراكان نەك هەر
باش نییە ،بەڵكو بۆتەهۆی دوورخستنەوەی ئەو بارهەڵگرە باشانەی
كە بەپێی خشتەیەكی دیاریكراو كاردەكەن ،لە كۆتاییدا نابێتە هۆی
بەرزبوونەوەی نرخی ناوخۆی تێچوونەكان و رێگری بكات لە
بەهێزكردنی بواری ئابوری.
ئەو كەشتیانەی كە لەو بەندەرانەی گونجاو نییە دەوەسنت ،تەنها ئەو
كەشتیانەی كە كۆن و خاوێن و لەالیەن ئەو كۆمپانیاوە بەكاردەهێرنێت
كە لە ئاستی دووەمدان ،ئەم هۆكارەشیان وایكردوە ئامانجێكی ئاسانی
چەتەكانی دەریابن .سەرەڕای ئەوەش ،تێچوونێكی زۆری دەوێت كە لە
ئیستادا جیهان پێویستی بەو بڕە پارەیە ،لەداهاتووشدا لەبواری دەریاییدا،
كە تائێستاش ماسیەكان بەشێكن لەو دەریایانە و بەكاردەهێرنێت
لە خواردنی مرۆڤەكان ،ئەوەی دەمنێتەوە لە كۆكردنەوەی ماسی لە
كۆگاكاندا دەبێت پارێزگاری لێبكرێت لە راوكردنی نایاسایی ،لە بەرئەوەی
دەركەوتنی شێوازی تازەی راوكردنی ماسی لە دەریای چین سەرچاوەی
مەترسی گەورەیە و وادەكات ئەمنییەتی دەریاكان بكەوێتە مەترسییەوە
و بەرهەمهێنان تێیدا كەمبێتەوە لەو ناوچەیەدا بە گشتی ،ئەمەش دەبێتە
هۆی بنبڕكردنی ئیشكردن و كۆكردنەوە و دەستكەوتنی سەروەت و سامان.
ه��ەروەه��ا ئ��ەوج��ۆرە دەری��ای��ان��ەی كە س��ەالم��ەت نین ،رێگە
خۆشدەكات بۆ بازرگانیكردنی نایاسایی چەك ،ماددەی هۆشبەر ،مرۆڤ
و چەندكارێكی تر .كە ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی لەڕووی سیاسی و
ئابورییشەوە بارودۆخ جێگیر نەبێت لەو دەوڵەتانە ،لە كۆتاییدا دەبێت
ئەوە لەبیر نەكەین كە دەریا سەالمەت نەبێت ،ژیانی دەریاوانەكانیش
دەكەوێتە مەترسییەوە.
11

بارودۆخی چەتەكانی دەریا لە هەرسێ ناوچەكەدا:

 )1سۆماڵ
تا ئێستا چەتە دەریاییەكانی سۆماڵ كێشەی لەسەرە ،كارەكانی
ئەم چەتانە لە كەنداوی عەدەن كاریان دەستیپێكرد و دوای كەمێك
لە كەوتنی دیكتاتۆر محەمەد سیادبەری لە ساڵی  ،1991لە سەرەتا
كەشتییەكانی راوكردن و بارهەڵگرەكانی گرتەوە ،ئەمەش هۆكاری
دەركەوتنی ژمارەیەكی زۆر لەرێگرەكان بوو ،رووبەڕوبوونەوەكان
لەسەر مافی وەرگرتنی راوە ماسی بە هۆكاری یەكەم دادەنرێت بۆ
دەركەوتنی ئەو هەموو چەتە دەریاییە ،كەشتی لونسیال ،بۆمنوونە لە
ئەیلۆلی ساڵی  1994رفێندرا ،كە تەنها كەشتیەكی راوكردن بوو دوای
فڕاندنی بەكاردەهێرنایەوە وەكو كەشتی دایك بۆ هێرشكردنەسەر
كەشتی تر ،بۆماوەی پێنج رۆژ بەكارهێرنا بۆ ئەو كارانە ،لە پێش
رزگاركردنی.
بەاڵم بۆ بەدەستهێنانەوەی باری ئاسایی لەم دۆسیەیەدا ،زۆر هەڵە
دەبێت كە باس لە رۆڵی راوكەرەكانی ماسی نەكرێت ،بە تایبەتی لەو
كردەوە دزینانەی كە لە الیەن راوچییە بیانییەكانەوە دەكرێت .بۆیە
راوچییەكان داوایانكردووە كە لە سۆماڵ ،بەرگری بكەن لە خۆیان و لەو
دزییانەی دەیكەن .بەپێی وتەی لێپررساوانی ویالیەتە یەكگرتووەكان بۆ
كاروباری دەریای نزیك باكوری خۆرهەاڵتی سۆماڵ ،بە «ماڵی ناوچەی
شەڕ» ناوبرا ،لە سەرەتای سەدەی بیست و یەك.
ملمالنێیەكی زۆر لە نێوان سۆماڵییەكاندا هەبوو ،لەسەر ئەو
پاسەوانانەی دائەنران بە پێی داواك��اری گەورەكانیان ،لەسەر ئەو
كەشتییە بیاییانەی كە پێشبڕكێ دەكەن لەسەر پیالنەكانی ناو دەریا.
لەبەر ئەمانە راوچییە سۆماڵییەكان هیچیان بۆ نەمایەوە ،بەس
بۆ ئەوەی كە دووربكەونەوە لەو كەشتییە بیانیانە ،دوای ئەوە یاسای
كاری راوكردنی ماسی لە سۆماڵ دانراو رێكخرا لە دوای ساڵێك پەرەی
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سەند بەرەو یەمەن لەساڵی  1991بەاڵم مافی راوچیە باشەكانی
پشتگوێخراو و هەروەها هاندانی دزینی راوەكانیان.
لە ساڵی  ،2000رووبەڕوبوونەوەی زۆر رویدا لە نێوان سەركردەی
راوچییەكان و ئیدارەی دەریا دوورەكانی نزیك باكوری رۆژهەاڵتی
ناوچەی بونتالند ،كە لە ساڵی  1998دامەزرێندرا بەیەكالیەنی،
دواتر هاوپەیامنی بەسیت لەگەڵ كۆمپانیای هارت سیكیۆرتی بۆ
سەالمەتی ،كە خاوەندارێتی دەگەڕێتەوە بۆ ویالیەتە یەكگرتووەكان
بۆ دروستكردنی لیژنەی سەالمەتی لە كەناراوەكان ئەو ناوچەی،
كە ناونرابوو ناوچەی ئابوری پاك .پارەی ئەو لیژنەی بەرگریكردن و
سەالمەتییەی دروستكرا ،لەو پارە كۆكراوەیە دەدرا كە لە پێندانی مافی
راوچێتی وەردەگیرا.
بەاڵم بە هۆی دروست بوونی كێشەی سیاسی ئەو كۆمپانیایە
ناچاربوو لە ساڵی  ،2001ئەو ناوچەیە جێبهێڵێت ،ئەوەش كارێكی
ناخۆش بوو ،وایكرد لە دوای خۆی  70بۆ  80كەس بەبێ ئیش و
كارمانەوە ،كە ئەو كەسانە راهێنانیان پێكرابوو لەسەر چۆنێتی
بەكارهێنانی بەلەم و چەكی بچوك و چۆنێتی سەركەوتن بەسەر
كەشتیەكان .ئەو راپۆرتانەی دواتر باڵوبونەوە رایانگەیاند كە زۆربەی
ئەو كەسانە بوونە دەریاوانی رەسەن.
گۆڕانكارییە بنەڕەتییەكان لە ساڵی  2005دا روویدا ،لە كاتێكدا
گروپێكی تازە دەركەتن و كارەكانیان گرتە دەست كە لە ناوچەی
هارادیری هاتبوون ،كە یەكێكە لە گوندەكانی نزیك كەناراوەكانی
ناوچەی مودوغ ،دەكەوێتە باشوری بونتالند ،هۆكاری سەرەكی دروست
بوونی ئەو گروپە بەهۆی ئەندام بوونیان لە بنەماڵەی سلیامن ناوخۆی
كە نارسابوو بە محەمەد عەبدی حەسەن و بە سەرۆك بانگ دەكرا
(( . Afweyneبەپێی زمانی سۆماڵی ،كە پەیوەندیەكی باشیان هەبوو
لەگەڵ بونتالند بە تایبەتیش لەگەڵ عەبدوڵاڵ یوسف عەلی ،ناوبراو
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سەرۆكی بونتالند بوو تا ساڵی  ،2003پێش دەست بەكاربوونی وەك
سەرۆكی حكومەتی تازە لە سۆماڵ و تا ئێستاش بەڵگەكان لەسەری
ماون.
بەاڵم ئەمە بەس نەبوو ،ئەم تیمە نەیانتوانی دەربچن بەبێ
سیاسەتێكی پارێزراوی بەهێز ،كە وا باسدەكرا كە پێگەی سەرەكییان
لە مودرع بوو ،زۆر دوورب��وو لە هەموو چاودێرییەكی حكومەت
و پیشبڕكێی بنەماڵەكانی بۆتالنیدی ،رووبەروبوونەوەكانی ئەم
عەشیرەتانە ،زۆربەی كات لە پایتەختی مەقادیشۆ روویدەدا.
بە پێی (ئەشیر) ،سەركردەیەكی چەتە دەریاییەكان ،محەمەد
عەبدی حەسەنی دانا وەك منوونەیەك بۆ سەركەوتنی كاری چەتە
دەریاییەكانی سۆماڵ لە دوای ساڵی  2005وە ،كە هەستا بەرێگری
كردن لەو چەتە دەریایانەی پێشینەیان هەبوو ،لە نێوانیاندا (بویە)،
چەندانی تر كە ناوبانگی خراپییان دەركردبوو ،گواستنەوەیان بۆ
باشوری هاراویری ،ئەو منونەی بۆ ئەوە بەكارهێرنا تا بڵێت سۆماڵ
واڵتێكی سەركەوتوو نیە و بەرژەوەندی بنەماڵەكانی سەركەوتوو
دەبێت بەسەریدا.
محەمەد عەبدی حەسەن رێككەوتنی لەگەڵ چەند سەرۆكێكی
بنەماڵە گرنگەكاندا بەست ،دواتر دەستیكرد بە دەست بەسەرداگرتنی
كەشتی و تیمەكانی كە كاریان تیدادەكرد ،بۆ ئەوكارە چی پێویست
بوایە ئەیكرد ،بۆئەوەی دوات��ر پارەیەكی زۆری دەستبكەوێت بۆ
ئازادكردنییان ،بەاڵم ئەوكارانە بەهیچ شێوەیەك كاری نەدەكردە سەر
بەرژەوەندییەكانی دەرەوەی ئەم ناوچانە.
هیچ هاوپەیامنیەتییەكی لەگەڵ هیچ سەركردەیەكی نێودەوڵەتی
نەدەبەست و هیچ واڵتێكیش نەیدەتوانی ئەو تاقیكردنەوەی ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا لە ساڵی  ،1963لە مقادیشۆ دووبارە بكاتەوە،
كە نارساوە بە شەڕی قورس ،واتە» كەوتنە خوارەوەی هەڵۆی رەش».
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لە كارەكانیدا محەمەد عەبدی حەسەن ئەو پیاوانەی بەكاردەهێنا،
كە ش��ارەزای دەریا بوون ،ئەو شارەزاییەشیان وەرگرتبوو لە رێگەی
ئەو قاچاخەوە كە دەیانكرد لەو چەتانەی كە بارەكانیان دانەگرتووە
لە كەنداوی عەدەن یاخود ئەوانە ئەندام بوون لەو راهێنانەی كە
وەریانگرتبوو لە دروستكردنی لیژنەی سەالمەتیەكان لە كەنداوەكانی
بونتالند ،كە بۆ ماوەیەكی زۆر نەمانەوە .پاشان ،دوای دووركەوتنەوەی
بارهەڵگرە نێودەوڵەتییەكان لە كەناراوەكانی دەریای سۆماڵ ،ئەوانەش
هەوڵدانێك بوو بۆمانەوە لە دەرەوەی ئەو بەلەمە بچوكانەی كە لە
سەرەتادا لەالیەن چەتەكانەوە بەكاردەهێرنا ،ئەوەش وایكرد بیرۆكەی
دروستكردنی كەشتی دایك بێتەكایەوە ،لە كۆتاییدا وایكرد چەتەكان لە
دوور كار بكەن لە باشوری كەنداوی عومان ،هەروەها لە خۆرهەاڵتیش
هەتا دەریای الكادیف ،لە باشوریش تا نزیكەی كەناراوەكانی مۆزەمبیق.
كاری كۆتایان ئەوەبوو كە هەموو كارەكانیان بەیەكەوە كۆبكەنەوە،
بە تایبەتی ئەوانەی كە تواناكانیان تازە دەركەوت بوو لە كۆمەڵگادا
لە بواری رێكەوتنەكانی سۆماڵ ،هۆكاری تازەیان بەكاردەهێنا لە
گواستنەوەی رەسم و زانیارییەكان بەشێوەیەكی خێراتر و كاركردن بە
پارەی كاش ،چونكە لە سەرەتادا كاركردن بە پارەی سەرانە كارێكی زۆر
ترسناك بوو ،تا ئەوكاتەی كە سۆماڵیەكان پارەیەكی زۆریان دەستكەوت،
وەك ئەوەی كە لە ئاسامن كەوتبێتە خوارەوە بۆیان ،دواتر ئەم كارەش
تاڕادەیەك ترسی لەسەر نەما.
بنكەی نێودەوڵەتی دەری��ای��ی كەوتە ب��ەر هێرشی فڕاندنی
كارمەندەكانیان لە نزیك كەناراوەكانی سۆماڵ ،لە نێوان ساڵی  2005بۆ
 ،2011كە گرانە بزانرێت داوای چەند پارە كرا وەك سەرانە بەرامبەر
بە ڕفێندراوەكان .حكومەتی یاخود وەزیری خەزێنەی ئەمەریكی
دەیزانی ،بەاڵم تائێستا هیچ ژمارەیەكی دروست یان باوەڕپێكراو نییە
سەبارەت بەو سەرانەیەی كە وەریانگرتووە .بەاڵم تەنها ئەوە نەبێت،
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چەتەكان لە ساڵی  2011نزیكەی  140ملیۆن دۆالریان دەستكەوتووە.
ئەو سەرانانە هەمیشە ئامانجی سەرەكیان بوون.
لە ساڵی  ،2007دوای دەستكەوتنی پارەی رفاندنی بارهەڵگرە
دانیامركیەكە «داگیا وایت» ،كە نزیكەی ملیۆنیك دۆالر بوو ،دەستیانكرد
بە بەدەستهێنانی پارەی زۆر ،هەروەها ئەوەشیان سەملاند كە هەرزوو
فێری كارەكە بوون و دەیانتوانی لە دەریا كاربكەن.
فێری ئەوەبوون كە چۆن جێگەی مانەوە لە كەناراوەكان بقۆزنەوە بۆ
داواكردنی پارە و سەرانەیەكی زۆرتر تا ساڵی  2013بەردەوام بوو ،تا ئەو
كاتەی كە پارێزگاری تاكەكەسی بۆ كەشتییەكان و هێزەكانی دەریاوانی
زیادكرا ،ئیرت بووە رێگرێك لە كەمكردنەوەی رفاندنی كەشتییەكان و
داگیركردنیان ،چەتە دەریایەكان توانیان نزیكەی  13.5ملیۆن دۆالریان
وەك سەرانە دەستكەبكەوێت لە كەشتی گواستنەوەی نەوتی یۆنانی
«سمیرنی» ،كە لە ساڵی  2012رفێندرا و لە كۆتاییدا ئەوكارانە لە ئاستێكی
بەرزدابوون و هەر روودەدات ،لە كاتێكدا وادەربكەوێت كە ئەوكارانە
دووبارەبوونەوەیان لە داهاتوودایەكی نزیكدا ئاسایی نیە ،دەبێت كاری
زیاتر بكرێت بەرامبەریان لە الیەكی تریشەوە لیژنەی سەالمەتی بۆ
گۆڕینی ئەو ناوچانە و نەریتی چەتەكان دروستبكرێت ،بەم هۆكارانە
دەتوانرێت یاساكانی دەریا بپارێزرێت  ،وەهانەكرێت یاساكان مانای
خۆیان لەدەست بدەن و لە جێی خۆیان بەكارنەهێرنێن.

باشووری رۆژهەاڵتی ئاسیا

ئەتوانین بڵێن لە نەوەكانی سەدەی رابردوودا و هەروەها سەرەتای
ئەم سەدەیەش دوو جۆر چەتەی دەریایی لەباشوری رۆژهەاڵتی ئاسیا
باڵوبوونەوە ،دەشتوانین بە رێگەیەكی تر بڵیێن كە جۆرێكیان هەبوو،
هەروەها لە پاڵ ئەوانیشەوە جۆرێكی تریش سەریهەڵدابوو ،كاریان بۆ
گۆڕینی ئاڕاستەی دیاریكراوی كەشتییەكان دەكرد.
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ئەمە رێگەیەكی كۆنە لە دەریاوانییدا ،تائێستاش بەكاردەهێندرێت،
كە ژمارەیەك كەسن هەڵدەسنت بە گۆڕینی رێڕەوی كەشتییەكە بۆ
كەناری ئەو دەریایەی كە بۆی دەچن و دواتر بارەكەشی دەدزن.
ئەو چەتانەی ئەمجۆرە كارانە دەكەن ،ئامانجە سەرەتاییەكانی
خۆیان دەزانن و هەروەها كەسانێكی بیانی نین لە ناوچەكانی ئاسیا،
ئەم چەتە دەریاییانە هەمیشە لە نزیك كەناراوەكانی چین و یابان و
كۆریا بوون و بۆ نزیكەی هەزاران ساڵ دەبێت لەوێ نیشتەجێن.
باڵوبوونەوەی كۆتایان لە نزیك كەناراوەكانی باشوری چین،
لە نیوان ساڵەكانی  1790بۆ  ،1810هەرچەند ئاستێكی زۆر بەرزی
نەبوو تاساڵی  ،1941بە منوونە مێژووی دروستبوونی چەتەی دەریایی
لە باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیا ،دەگەڕێتەوە بۆ س��ەدەی پێنجەمی
میالدی ،كە بەشێوەیەكی كەم و لە چەند ناوچەیەكی كەمدا بوونیان
هەبوو و لە هەموو ناوچەكانی فلپین و بورنیو ،لە سەدەی نۆزەهەم
و لەوكاتەی كە چەتە دەریاییەكان دوورگەی سورویان لە فلپین لە
سەنگافورا بەجێهێشت بەرەو رۆژئاوا ،ئەم چەتە دەریاییانە بەردەوام
بوون لە كارەكانی خۆیان بۆ دەستبەسەرداگرتنی ناوچەكانی یابان،
لە نێوان ساڵەكانی  1941بۆ  ،1945دوای ئەوەش بەردەوام بوون،
بەاڵم بەشێوەیەكی كەمرت تەنها لە ناوچە كەناراوەكاندا بوونیان
هەبوو هەتا ئێستاش بەردەوامە ،لە راستیدا ئەم چەتە دەریاییانە
تائێستا بەردەوامن لەگەڵ زیادكردنی بنەماڵەكان ،ئەمەش لە چەند
رووداوێكدا دەركەوتووە كە لە سەرەتای ساڵی  2011دا بیرناوە .یەكێك
لەوكارە ناخۆشانەی روویدا ،نارساوە بە بەلەمی پەنابەران .ڤێتنامیەكان
هەڵهاتن لە واڵتی شوعییەكان ،كە لە ساڵی  1975تازە دروستكرابوون .
ئەوەی لەم رووداوەدا گرنگ بوو ،ئاڕاستەی پەنابەرەكان بوون.
یەكێك لە وانە لە باكور لە رێگەی كەنداوی تونكین بەرەو هۆنكۆغ
دەڕۆیشت ،ئەمە ناخۆشییەكە نەبوو ،دووەمیان روویدا لەباشور كە
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ئاڕاستەكەی بەرەو تایالندو مالیزیا دەڕۆی��ی ،لێرەدا ناخۆشییەكان
روویدا لە الیەن راوچیەكانەوە لەسەرەتادا زۆر گرانە ،كە بتواندرێت
بەڵگەیەك بدۆزرێتەوە كە ئەو گومانانەی ئەوكاتە بەدرۆبخاتەوە،
ئەمەش لە بەرژەوەندی دەوڵەتەكانی باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیا بوون
كە خۆیان ئەو كارانەیان دروستدەكرد ،بۆئەوەی كۆچی كۆچبەران
بوەستێنن بی ئەوەی خۆیان هیچ بكەن بەرامبەریان ،ئەم كورت
بینییە باڵوبوەوە بەسەر هەموو چەتە دەریاییەكانی ئەو ناوچەیە
بەشێوەیەكی زۆر فراوان و بەشێوەیەك كە لە كارولین لیس رووداوی
چەتە دەریاییەكان زیادی دەكرد ،بە تایبەتی لە كاری راوكردنی ماسی،
بەشێوەیەك كە كارە ترسناكەكەی دەركەوت لەو ژمارە زۆرەی راودەكرا
لە نەوەدەكانی سەدەی راب��ردوو ،لە كاتێكدا ئەو راوچییانە تەنها
دەیانویست بژێوی ژیانیان پەیدا بكەن لەو هەموو ماسییانە كە راو و
پاشەكەوتییان دەركرد ،ئەمەش وایكرد كە رووبەڕوی یەكرتببنەوە لەو
كارانەدا ،هەروەها رێگای خۆشكرد بۆ ئەو مافییایانەی كە ئەو كەسانە
بەكرێ بگرن و بەكاریان بهێنن بۆ فڕاندنی ئەو كەشتییانەی كە كاری
بازرگانیان پێوەدەكرا.
حكومەت لەو كاتەدا چەندین رووداوی چەتە دەریاییەكانی
پیشتگوێ خستبوو لەوانە دزینی ئەو كەشتیانەی كە لە كەنارەوەكاندا
چاوەڕێیان دەكرد ،هەروەها زۆربەی ئەو رووداوان��ەی رووی��دەدا،
سكااڵیان لەسەر تۆمار نەدەكردن ،لەبەر ئەوەی ئەوان دەیانزانی
كە پۆلیس هیچ شتیكییان بەرامبەر ناكات ،بەڵكو ئ��ەوان خۆیان
پەیوەندییان بەو چەتانەوە هەیەو دەیانپارێزن.
چەتە دەریاییەكان تا دەهات ترسناكرت دەبوون لە ئاستی كەمەوە
بەرەو ئاستێكی بەرز دەچوون ،كە بەردەوام دەبوون وەهایان لێهاتبوو،
پەالماری ئەو كەشتیانەیاندەدا كە بە هێواشی دەڕۆیشنت هەرچەندە،
كە قەرەی كەشتیەكەش چەند گەورە بوایە ،چی پارە و ئاڵتون و شتە
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بەرنرخەكانی كە تێیدابوو ،دەیان دزی و دواتر لە بازاڕە ناوخۆییەكاندا
دەیان فرۆشتەوە.
لە باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیا ،تۆڕێكی مافیای چینی دەركەوتن كە
خۆیان لە بنەڕەتدا لە چەندین واڵتی تر كاریان كردبوو ،وەك هۆنگ
كۆنگ و سەنگافورە و مانێال ،یەكەم تاوان كە ئەم مافیایانە لە دەریادا
كردیان ئەو زنجیرە تاوانانە بوو كە ناودەبران بە كەشتی خەیاڵی و لە
كۆتایی حەفتاكانی سەدەی بیستەم و سەرەتایی هەشتاكان ،ئەم كارانە
وایكرد كە پارە زیاتر لەناو بچێت لە دوای باڵوبوونەوە و ونبوونی
كەشتیەكە بەشێوەیەكی بەرباڵو ،داواكردن لە كۆمپانیای دڵنیایی بۆ
قەرەبوو كردنەوەیان.
بە هیچ شێوەیەك الیەنی بەرپرس دوای ئەو رووداوانە نەدەكەوتن
چەند كارێكی كەم نەبیت ،كە ئەوكەسانە بە شێوەیەكی تاكە كەسی
كاریان دەكردو دەیانگرتن ،بە داوای لێبوردنەوە ئەو كارانە كارێكی
زۆر ناخۆش بوو لەبەر ئەوەی بیرو ڕایەك هەیە كە دەڵێن ژمارەیەك لە
لێپررساوان خۆیان لەدیوی پشتەوەی هەڵكوتانە سەر كەشتییەكە بوون
لەو كاتەی كە كەشتیەكە ڕفێندرا و هەموو بارەكەی فرۆرشا.
لە چین ،فلیپین و هەندیكجار كەشتیەكان بەناوی تازەو زانیاری
تازەوە و بە هەڵگری تازەوە دەنێردران ،بەاڵم هەر بە هەمانشێوە
هەڵسوكەوتیان لەگەڵ دەكردن ،لە كاتیكدا واڵتانی باشوری رۆژهەاڵتی
ئاسیا بێجگە لە واڵتی سەنگافورە هەستیانكردووە كە كاری لە پێشینەی
گرنگرتیان هەیە لە رووبەڕوبوونەوەی ئەو چەتە دەریاییانە ،واڵتەكانی
دەرەوەی ئەو ناوچانە كەمرت بیریان لەوكارانە دەكردەوە.
یابان بە تەواوەتی پشتی بەستبوو بە گواستنەوەی نەوتییەكان
لە رێگەی ه��ەردوو دوورگ��ەی مەلقاو سەنگافورە ،بۆ دابینكردنی
پێداویستییەكانیان لە رێگەی وزەوە ،هەروەها یارمەتیدەرێك بوو بۆ
دابینكردنی ئەمنییەت لەو ناوچانە.
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یابان كاری دەك��رد لەگەڵ سێ واڵتە كەناراویەكاندا ،لەگەڵ
ئەندۆنیزیا و مالیزیا و سەنگافورە بۆ یارمەتیدانیان لەو دوو دوورگەیە،
بەاڵم یارمەتیدانی ئەو واڵتانە هەوڵدان بۆ زیادكردنی ئەمنیەت لەو
ناوچانە شكستێكی گەورەیان بەدەستهێنا ،بەهۆی دەستپیكردنی
ش��ەڕەوە ،چین ئەو واڵتەی كە هەموو بەرهەمە دزراوەك��ان رووی
تێدەكرد و هیچ گوێی بەوكارانە نەدەدا كە ئەوەش نایاساییە ،لە
كاتیكدا دەوڵەتە گەورەكان رێوشوینی یاساییان بەرامبەر ئەوكارانە
دەگرتەبەر لەوانە بەریتانیای گەورە پیش وازهێنانی لە هۆنگ كۆنگ
لە ساڵی  1997و رێكخراوی دەریایی نیودەوڵەتی.
گەندەڵی لە ناوچەكانی باشوری ئاسیا زۆر بە روونی دیاربوو
لە ساخكردنەوەی بەرهەمەكانی چەتە دەریاییەكان بۆ تەنها كارێك
نەبوو ،بەڵكو بەكۆمەڵ دەك �را كە ئەمەش هەڕەشەی دەك��رد لە
دەسەاڵتی پارتە شوعییەكان .لە كاتیكدا تا دەهات ئەو هەڕەشانە
زۆر رووندەبووەوە ،پەكین رێوشوینێكی بنەڕەتی گرتەبەر بۆداخستنی
بازاڕی شتومەكەكانی چەتەكان ،لە ساڵی .1998
هێرشەكان لە ئەیلولی  2001بۆ نیویۆرك و واشنتۆن زیاتر بوو،
ئەوەش ئەمنییەتی و سەالمەتی هەموو جیهانی خستە مەترسییەوە،
هۆكارێك بوو بۆ گەڕاندنەوەی تیرۆرستان و گەڕاندنەوەی ترس
بۆ كۆمەڵگا ،كە سیاسەت كەوتە مەترسییەوە لەهەموو جیهاندا،
یەكێكیش لەوانە دەریاوانییە ،لەوكاتەدا ویالیەتە یەكگرتوەكان
پەیامنیدا بە دەستپیكردنی كار لە دژییان ،لە كاتێكدا خۆی لە سەرەتای
دەستبەكاركردنی بوو لە بواری سەربازی لە ئەفغانستان بۆ دەركردنی
گرووپی تیرۆرستی قاعیدە ،بەهۆی ئەوەی كە ئەو گرووپە یارمەتی و
هاوكاری لە كەناراوەكانی رۆژئاوای ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا
لە دوورگەكانی ئەو ناوچەیەوە پێدەگەیشت ،ئەوەش وایكرد كە نزیكرت
بێت بۆ هێرشی تیرۆرستان لەو ناوچەیە ،لەوكاتەدا سەرچاوەی تەواوی
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پێنەبوو بۆ پارێزگاری كردنی ئەو دەرچانەی كە تایبەت بوون بە خۆی،
لەبەر ئەوە داوای یارمەتی لە هند كرد كە هەردووكیان بەرژەوەندی
گەورەیان هەبوو لەو كارەدا.
بەاڵم سێ دەوڵەتە كەناراویەكە ئامادە نەبوون یارمەتی بدەن ،بۆیە
لە ساڵی  2005دا پالنی تایبەتی بەخۆی راگەیاند ،ئەویش گۆڕینەوەی
ئەمنیەتی دەریاوانی ناوچەگەریی بوو بە باڵوكردنەوەی كەشتییە
شەڕكەرە ئەمەریكییەكانی خۆی بە ناوی مارینـز لەناو دەری��ادا بۆ
چارەسەركردنی ئەو كێشەیە .راگەیەندراوی سێ دەوڵەتە چاالكەكە زۆر
درەنگ كەوت و نزیكبوو لە راگەیاندنی كۆمپانیای لویدز لە لەندەن ،كە
زۆربەی دوورگەكان دەبنەمایەی گۆڕەپانی ترس و دڵەڕاوكێ و هۆكارێكی
ترسناك دەبن بۆ دەستپێكردنی جەنگ ،ئەوەش تەنیا بەهۆی ئەو
ترسانەوەبوو كە دەیانوت :كاری تیرۆرستی لە ئەندۆنیزیا دەستپێدەكات.

نێجیریا

هێریشكردنەسەر كەشتیەكانی نزیك كەناراوەكانی نێجیریا ،لە
حەفتاكانی سەدەی بیست ،هۆكارێك بوو بۆ ئاگادار كردنەوەی واڵتانی
نێودەوڵەتی بۆیەكەمجار ،كە كێشەی چەتەكانی دەریا جارێ هەرماوە
و بوونی هەیە .نێجیریا بە گەورەترین واڵت دادەنرێت لە ئەفەریقیا
لەڕووی ژمارەی دانیشتوان .هەروەها واڵتێكی دەڵەمەندبوو بەهۆی
نەوتەوە كە حكومەت بە تەواوی پشت بە داهاتی نەوت دەبەستێت،
بەاڵم خەڵكە ئاساییەكەی نێجیریا سودیان لە داهاتی نەوتەكە
وەرنەدەگرت .لەگەڵ ئەوەی كە داهاتی تاكە كەسی ،دوو ئەوەندەی
داهاتی تاكە كەسێكە لە سۆماڵ ،لە بەر ئەوە لە پلە دوو دادەنرێت ،لە
دەوڵەمەنرتێت واڵتەكانی ئەفەریقیا.
چەندین كێڵگەی نەوتی هەیە لە ناوچەی دەڵتای نێجیریا و
دەریاكانی تر ،كە هۆكاربوو بۆ دەركەوتنی شەڕی ناوخۆی لە ساڵی
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 ،1970 1967كە باكوری نێجیریا حەزی دەكرد سەربەخۆی بدات بەناوچەكانی رۆژهەاڵت و ببێت بە هەرێمێكی سەربەخۆ بە ناوی كۆماری
بیاڤرا .بەاڵم سەركەوتنەكانی باكور زۆرگەورەبوو ،وایكرد حكومەت
بەتەواوی دەستبگرێت بەسەر داهاتی نەوتدا و لەگەڵ بەرزبوونەوەی
نرخی نەوتیش لە سەرەتاكانی حەفتاكانی سەدەی رابردوو ،حكومەت
ئەوپارانەی لە دروستكردنی چەند پڕۆژەیەكی گەورە خەرجكرد ،كە
بە رێژەیەك گەورەبوون و چیمەنتۆی بەرهەمهاتووی ئەو واڵتە بەشی
نەدەكرد .هەروەها بەندەری الغوس نەیدەتوانی فریای ئەو هەموو
كەشتییە بكەوێت ،كە چیمەنتۆیان دەهێنا ،بۆیە ناچاردەبوون بۆ چەند
مانگێك لە دەریادا چاوەڕێ بكەن ،ئەمەش هۆكاربوو بۆ هێرشكردنە
سەر ئەو كەشتییانە كە نارساوبوون بە دەستبەسەراگرتنی چیمەنتۆ،
لە ماوەیەكی زۆركورتا چەكدارێكی زۆر پەیدابوون لە نێوان  20بۆ 30
كەس دەبوون ،كە ئەمانە بەلەمی بچوكییان بەكاردەهێنا و بە سەوڵ
لێدان دەڕۆیشت ،دواتر بوون بە گروپێكی گەورەتر لە نێوان  50بۆ 60
كەس و بەلەمی گەورەترییان بەكاردەهێنا ،كە بە مەكینە كاری دەكرد.
ئامادە بوون بۆ بەكارهێنانی هەموو جۆرە توندوتیژیەك بەبێ هیچ
رێسایەك .بەاڵم حكومەتی نێجیریا هیچ شتێكی نەدەكرد سەبارەت
بەم كارانە تا كوژرانی كاپتنی كەشتی دانیامركی لینینگیا ئایفوری لە
ساڵی  .1979كە هەرچەند وتیان ئەمانە هەڵسوكەوتی یەكجارین بۆ
لە ناوبردن و بینبڕكردنی ئەو كێشەیە ،بەاڵم لە راستیدا بەم كێشەیە
كۆیایی نەهات ،بە هۆی ئەو رێوشوێنە رەسمیانەوە نەبوو كە دەیانوت،
بەڵكو بە هۆی دابەزاندنی نرخی نەوت بوو ،هەروەها رۆیشتنی ئەو
كەشتییانە لەو ناوچانە لە دوای ئەو دابەزینی نرخانەیە.
چەتە دەریاكانی نێجیریا بەشێوەیەكی گشتی بۆ ماوەیەك تا
ناوەڕاستی ساڵی نەوەدەكانی سەدەی بیست بە ئارامی مانەوە ،دواترا
لە سێ شێوە دەركەوتنەوە بە چەند كێشەیەكی جیاوازەوە لە دەڵتای
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نێجیریا ،كە ئەمەش هۆكاری ناكۆكی بنەماڵەكانی ئەو ناوچەنا بوو،
س��ەرەڕای هەندێك گۆڕانكاری لە بودجەی ناوخۆی لەسەر ئاستی
فیدراڵی و دەوڵەتی .كۆمپانیاكانی نەوت رێككەوتبوون لەگەڵ
سیاسەمتەدارە چاوبرسییەكانی نێجیریا بۆدەستكەوتنی ملیاران دۆالر
لە نەوت بۆخۆیان لەسەر حسابی بەندەرە رسوشتییەكانی ناوخۆ و
رێگە بۆ ژیانێكی ئاسایی.
جۆری یەكەمی چەتەكان كاری دزین و تاوانیان دەكرد لە دوور،
كە بە تاوانی ئاسان لەناودەبران .ئەو چەتانە كارییان دەكرد لە
كەنداوەكانی ئاوەكانی نێجیریا ،ژمارەیەكی وابوون كە بەس بوون بۆ
نانەوەی كێشەی گەورە بۆ مافەكانی راوچییەكانی ماسی لەو واڵتە ،كە
خۆیان بە ئارەزوو هێرشیان دەكردە سەر بەلەمەكانی ناوچەی دەڵتای
نێجیریا تا كەناراوەكانی الغوس .ساڵی  ،2008رێكخراوی راوچییەكان
مانگرتنیان راگەیاند كە  100بەلەم وەستێندران لە دەریاكاندا بە هۆی
كەم تەرخەمی حكومەتەوە.
جۆری دووەم لە چەتەكان هێرشیان دەكردە سەر كارگەكانی
دروستكردنی نەوت لەناو دەری��ا ،هێرشەكان گروپێك دەیكرد بە
ناوی بزوتنەوەی رزگاركردنی دەڵتای نێجیریا ،ئەمەش ئەوە دووبارە
دەكاتەوە كە حكومەت بە ئارەزوو ئەم الیەنەی پشتگوێخستبوو،
سەرەڕای ئەوەی كە ئەم هێرشانە وەك تاوان وابوون ،بەاڵم بەهۆی
بەرژەوەندی ئابوری كە دەلتای نێجیریا هەیبوو ،ئەوجۆرە هێرشانە لە
الیەن كەسانی ئەو ناوچانە پشتیوانی دەكرا.
جۆری سێیەم لەو چەتانە هەڵدەستان بە دزینی ئەو بارهەڵگرە
نەوتیانە و دووب��ارە فرۆشتنەوەی ب��ارە نەوتییەكەیان لە ب��ازاڕە
ناوخۆیەكانی نەوت .ئەو دزینانە درێژەیان كێشا بەناوی پێدانی
نایاسایی نەوت بە كەشتیەكان و ناوبانگی دەركرد ،راستەوخۆ دەستكرا
بە دزینی نەوتی خاو لە بۆڕییە نەوتەكانی وشكانییش .بە جۆرێك
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رۆژانە نێجیریا  140بەرمیل نەوت لە دەست دەدات .چەند بیروڕایەك
هەبووە كە دەوترا رێژەی دزینی ئەو نەوتە رۆژانە لە دەلتای نێجیریا
زیاترە لە رێژەی بەرهەمهێنانی ئەو نەوتەی كە لە چەند واڵتێكی
تر لە ئەفەریقیا بەرهەمدەهێرنا .ئەوكارانە ئەكرا رووینەدایەتەوە
ئەگەر سیاسییەكانی نێجیریا ،ه��ەروەه��ا لێپررساوانی كۆمپانیا
نەوتییە ناوخۆییەكان و دامەزراوە سەربازییەكان لەو واڵتە هەوڵی
كەمكردنەوەی ئەوكارانەیان بدایە.

هۆكاری یارمەتیدەر بۆ هەبوونی چەتەكانی دەریا

حەوت هۆكار هەن بۆ مانەوەی چەتەكانی دەریا ،ئەوانیش:
 )1هەلێكبوو بۆ بەدەستهینانی دەستكەوتێكی ماددی سەرەڕای
هەموو مەترسییەكان .چەتەی دەریا هێرش ناكات ،ئەگەر پێشبینی
نەكەن كە لە ژیاندا دەمێننەوە و بەدەستهێنانی دەستكەوتێكی ماددی
زۆریان دەستنەكەوێت ،كە یەكسان بێت لەگەڵ ئەگەری مانەوە لە
ژیان و دەستكەوتنی ماددی لەسەر وشكانی.
 )2نەبوونی پاریزگارییەكی ئەوتۆ ،دەتوانین بڵێین ئەوە بەهێزترین
هۆكارە كە چەتەكانی دەریا لەبەرچاوی دەگرن لە كاتی پێشبینیكردنی
مەترسییەكان.
 )3سیاسەتە ئاسان بۆكراوەكان بەهۆی كەموكورتی الیەنی ئەمنی
و پێدانی دیاری ماددی و گەندەڵی وایكردووە كە ئەم سیاسەتانە
كارێكی وا كاریگەریان نەبێت.
 )4جوگرافیای باش ،چەتە دەریاییەكان لەو كەناراوانە باڵودەبنەوە
كە ئەمنیەتیان پارێزراوەو چەندین ئامانجی بەنرخیان هەیە لەوێ،
زۆر بەكەمی ئەم چەتە دەریاییانە دەگەنە ئەو بەنداوانەی كە
یاسایین ،لەگەڵ ئەوەیش بەرهەمە دزراوەكانیان لە چین ،فلیپین،
هند دەف��رۆرشن ،چەتەكانی باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیاو نێجیریا
پێویستیان بەخۆشاردنەوە هەیە ،بەاڵم چەتەكانی سۆماڵ پێویستیان
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بەخۆشاردنەوە نییە ،لەبەرئەوەی یاسای ناوخۆیی كارێكی وای
پێناكرێت و كار لەكەس ناكات ،بۆیە ئەمە وادەك��ات لە هەموو
بەنداوەكان كاربكەن بە شێوەیەكی گشتی.
 )5پیشیلكارییەكانی یاسایی و دادگ��ای��ی ،تاقیكردنەوەكان
دەریانخستووە كە دوو پیشێلكاری هەیە ،یەكەمیان لە باشوری
رۆژهەاڵتی ئاسیا بە شێوەیەكی هەڵە خاڵە سنوریەكانی دەریا
دیاریكراو و كەموكورتی تی َدا هەیە ،هەروەها هەستی نەتەوەیی كە
سەركردەكانیان پێكەوە كاردەكەن و یارمەتی یەكرت دەدەن ،بەاڵم
چەتەكان توانییان لە دەوڵەتێكەوە بڕۆن بۆ دەوڵەتێكی تر ،پێشیلكاری
دووەمیشیان زۆر روونرتە ،كاتیك سۆماڵیەكان لەوناوچانەی كە دەوڵەتن
و دەوڵەتیش نین دوودڵ بوون لەسەرگرتنی ئەو چەتانە و دادگایی
كردنیان لەسەر ئەو كێشانە كە پەیوەندییان بە یاسا ناوخۆییەكانەوە
هەبوو ،یاخود بەهۆی ئەوەی ناردنەوەی ئەو چەتانە بۆ واڵتەكەی
خۆیان تێچونێكی زۆری دەوێت.
 )6ناخۆشییەكان و رووبەڕوبوونەوەكان ،ئەم هۆكارە یەكێكە
لەهۆكارە سەرەكییەكان بۆ دروستبوونی چەتەكانی نزیك كەناراوەكانی
سۆماڵ و نێجیریا ،بەاڵم رۆڵی چەتەكان لە دوورگەكان كەمرت بوو،
سەرەڕای ئەوەش رووبەڕوبوونەوەكانی ئاتشیە لە ئەندۆنیزیا ،هەندێك
كاری چەتەكانی ئاسانكرد.
 )7نەریتی دەریا ،پەسەندكراو لەڕووی رۆشنبیرییەوە ،ئەوە هەڵە
دەبێت كە ئەم دوانە بەیەكەوە ببەستین بەهۆی ئەوەی هەریەكێكیان
بێ ئەوەی تریش دەبێت .نەریتی دەریاوانی زۆر بەهێزە و لە هەموو
ناوچەكانی باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیادا هەیە ،كە هەمیشە باوەشی
كردۆتەوە بۆ كاری توندوتیژی و تاوان و هێرشكردنەسەر «كۆچبەرانی
بەلەمەكان» ڤێتنامیەكان منوونەیەكی زۆرتیراژیدیایە ،بەرامبەر ئەوەش
ماوەیەكی زۆرە كە نەریتەكانی دەریا وەكو خۆی نەماوە لە نێجیریاو
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سۆماڵ ،بەاڵم كەوتنی حكومەت و سزا كۆمەاڵیەتییەكان مانای ئەوە
دەگەیەنیت كە لەهەردوو كارەكەدا چەتەكان پشتیوانی تەواویان
دۆزیوەتەوە بۆ كارەكانیان.
ئەم حەوت هۆكارە بەیەكەوە كار لە یەك دەكەن ،لە وانەیە
یەكێكیان كەمرت دەربكەوێت ،بەاڵم زۆربەی كات هەموویان بەیەكەوە
هەن .ئەو هۆكارانە لەوەدەچێت هەندێكجار پاش و پێش بكەون بەو
ریزبەندییە نەمێنێت لە كاتی تێكاڵوكردنیاندا ،بەاڵم سەرەڕای ئەوانەش
هەردەمێنن .لە ئەنجامدا دوای بیركردنەوە لێی ،هەبوونی ئەمانە
یاخوود نەبوونیان ،یاسایی دەریایی و ئەمنیەتی نێودەوڵەتی پێویستەو
داواكراوە لە كەنداوی عەدەن و دەریای عەرەبی ،دەبێت دان بەو
راستیەدابرنێت كە دەتوانرێت پەند وەربگیردرێت لەوەی پێشوتر
روویداوە لەناوچەكانی تر ،دەبێت بگونجێندرێت لەگەڵ سەردەمی
ئێستای تایبەت بە ئەفەریقیا.

سێ چەتە دەریایەكە ،سێ وەاڵمەكە

وا دادەنرێت كە كۆنگرەی ویالیەتە یەكگرتوەكان بۆ یاساكانی
دەریاوانی «” UNCLOSلە ساڵی  1982ئەو رێكەوتنەی كە سزای
رێگرییكردن لە چەتە دەریایەكان لە دەریاكانی سەرەوە لەخۆدەگرێت،
كە تا ئێستاش بە شێوەیەكی بەرفراوان بەكاردەهێرنێت ،وا سەیردەكرێت
و پەسەندەكرێت وەك یاسایەكی نێودەوڵەتی بێت ،سەرەڕای هەموو
یاسا نێودەڵەتییەكانی تر ،زۆربەی واڵتانی نێودەوڵەتی وەك یاسایەكی
گرنگ كاری پێدەكەن ،سەرەڕای ئەوەی تا ئێستا پەسەندیش نەكراوە،
بێگومان لە بنەڕەتدا ،ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكاشی لەگەڵدایە.
بە پێی مادەی  ،100ئەركی دەوڵەتەكانە بەیەكەوە كاربكەن
و یارمەتی یەكرتی ب��دەن تائاستێكی زۆر ب��ەرز بۆ لەناوبردن و
كەمكردنەوەی چەتە دەریاییەكان .دەوڵەتەكان دەتوانن سود
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لەو رێكەوتنانە وەربگرن بۆ لە ناوبردنی كارە نایاساییەكانی بۆ
بەرەنگاربونەوەی ئەوشتانەی دەبنە رێگر لە سەالمەتی دەریاوانی
لە ساڵی  ،1992كە واڵتەكان ناچاریكردن رێگری بكەن لەوكارانەی
هەڕەشەن بۆسەر سەالمەتی دەریاوانی.
س��ەب��ارەت بە دوورگەكانیش ،واڵت��ان��ی ك��ەن��اراواك��ان خۆیان
دەسەاڵتیان هەیە بەپێی م��اددەی 43ی رێكەوتنەكەی كۆنگرەی
ویالیەتە یەكگرتوەكان بۆ یاساكانی دەریاوانی «یارمەتیدان لە بواری
دروستكردن و نۆژەنكردنەوە لەبواری دەریاوانی یاخود دابینكردنی
هەر سەالمەتییەكی گرنگ یان چاكسازییەكی تر لە بواری یارمەتیدانی
دەریاوانی نێودەوڵەتی سەبارەت بە گەروەكان» ،وا باس دەكرێت كە
ماددەی  43بۆئەوە دانراوە یارمەتیدەربێت بۆ زیادكردنی هاریكاری
لە بواری سەالمەتی و ئەمنیەتی دەریاوانی هەردوو گەرووی ملقاو
سەنگافورە ،كە دەكرێت ئەمە بەهۆی هەوڵەكانی یابان بووبێت .بە
بەشداری كۆریای باشور ،تایوان ،چین و بەم دواییە یابان ترسەكانی
خۆی دەرخست.

باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیا

سەرەتای هەوڵەكان بۆ چاككردنی هاریكاریەكانی لە بواری
سەالمەتی و ئەمنی لە ه��ەردوو دەریاوانەكانی گ��ەروی ملقا و
سەنگافورە بۆ سەرەتاكانی سەدەی بیست .بەاڵم پێكەوە هاوكاری
كردن تا ئێستاش گرانە ،لە بەر ئەوەی بەرژەوەندی دەوڵەتانی كەنداو
وەكیەك نییە و یەكناگرێتەوە ،بۆ ماوەیەكی زۆر مالیزیا و ئەندۆنیزیا
س��ەری ئەمنیەت و سەالمەتی گ��ەرووەك��ان بە هۆكاری ئ��ەوەی
بەرژەوەندییەكی زیندووە و بە بەراورد بە گەشەسەندنی ئابوری،
دروستكردنی یەكەیەكی یەكگرتوو ،وەرگرتنی ناسنامەیەكی سەالمەت
لەدوای كەوتنی دیكتاتۆر .كاتیك كارەكان پەیوەندییان دەبێت بە
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دەریاوانییەوە ،بەرژەوەندیەكانیان پەیوەندی دەبێت بە بارودۆخی
كەناراوەكان ،ئەوەش چەند بەرژەندییەكە كە زۆر درێژناخایانێت
و دەریاوانی سەنگافورە واسەیری دەكرێت ،كە ئابوریەكەی پشت
دەبەستێت بەدەریاوانییەكی نێودەوڵەتی ئازاد و سەالمەتەوە.
وەك چۆن بە روونی دیارە ،بە هۆی ئەو پاڵەپەستۆ دەرەكییانەوە بە
تایبەتی لەالیەن ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكاوە كە داوایان دەكرد
بۆ گۆڕینی هەڵوێستیان ،بەپێی كۆمپانیای لویدز لە لەندەن وایدادەنێن
كە بەشێكی گەرووی ملقا بە ناوچەی جەنگی ناودەبرێت .گەیشتنی دوو
سیاسەتی جیاواز بۆ دەسەاڵت لە هەردوو واڵتی ئەندۆنیزیا و مالیزیا لە ساڵی
 ،2004بارودۆخەكەی نەرمرتكردەوە بە تایبەتی روانینەكانیان بۆدەرەوە.
لە ئەنجامدا دوو كار هاتە كایەوە ،كاری یەكەم واژۆكردنی
«رێكەوتنی هاریكاری لە نێوان هەرێمەكان سەبارەت بە شەڕكردن
لە دژی چەتە دەریاییەكان ،ئەوانەی دەستبەسەر كەشتیەكانی ئاسیا
دادەگرن بە هێزی چەك» ساڵی  ،2004كە سەرەتای دەستپێكردنی
كارێكی راستەقینەبوو بە سەرپەرشتیاری «بزوتنەوەی دایكانی
باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیا» ساڵی  ،2002ئەو رێكەوتنە پشتی بەستووە
بەسێ هۆكار  .1گواستنەوەی زانیاری .2 ،بنیاتنانی هێزو توانا.3 ،
رێكخستنەوەی هاوكارییەكان .دواترا كردنەوەی ناوەندی ئاڵوگۆڕی
زانیاری لە سەنگافورە كە ساڵی  2006كرایەوە.
كاری دووەم دروستكردنی بەرنامەیەك بۆ دەرچونە دەریاوانییەكان لە
شێوەی دەورییەی ئاسایشی بۆ پاسەوانی دەریاكان بەشێوەیەكی رێكوپێك
كە ئەو دەرچونانە ناونران و نارساون بە دەورییەی مالسیندو ،كە كۆكراوەی
ناوەكانی مالیزیا و سەنگافورە و ئەندۆنیزیایە لە ساڵی  ،2004ئەو دەرچونانە
درێژەیان كێشا تا دوای ماوەیەكی كورت گۆڕا بە دەرچوونی ئاسامنی ،كە
بەیەكەوە هەرێمەكان ئاگاداری سەالمەتی گەرووی ملقا بوون.
رێكخستنی ئەو»رێكەوتنی هاریكاری لە نێوان هەرێمەكان
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سەبارەت بە شەڕكردن لە دژی چەتە دەریایەكان ،ئەوانەی دەستبەسەر
كەشتییەكانی ئاسیا دەگرن بە هێزی چەك» بێگومان كاریگەرییەكی
چاالكی هەبوو ،لە كۆتاییدا مەركەزی رێكخستنی زانیارییەكان لە نێوان
واڵتەكانی هاوبەش لەو هاوپەیامنییە دروستكرا .كە بەرپرسیارێتی
بەڕێوەبردنی گشت وەاڵمەكان بۆڕێكخستنەوەی چەتە دەریایەكان
لە سنوری دەسەاڵتی دادگایی ئەو دەوڵەتانە .هەروەها بەرپرسیارێتی
بەڕێوەبردنی رێكخستنەوەی زانیاریەكان لە ئاستێكی نەتەوایەتی،
دابینكردنی چاودێری نەتەوەیی و ئاڵوگۆڕی زانیاری لە ناوەندی
ئاڵوگۆڕی زانیاری .هیچ ناكۆكیەك لە دەرچونەكانی مالسیندو رووینەدا،
سەرەڕای ئەو هەموو هەوااڵنەی لە راگەیاندراوەكاندا باڵودەكرایەوە
لەسەریان ،لە ساڵی  1992وە رێكخستنەوەی دەرچونە دەریایەكان
دەستی پێكردبوو .بەاڵم هەرلەسەرەتاوە ئەو جۆرە دەرچونانە كێشەی
بۆ دروست كرا بەهۆی چەند هۆكارێك پەیوەندی هەبوو بە لێپررساوانی
نەتەوەكەوە ،بەتایبەتی دوای ئەوەی كە رێگەنەدرا كەشتیەكانی واڵت،
دوای كەشتی چەتەكان بكەوێت كە لە ناو ئاوی هەرێمەكان بۆ ناو
ئاوی ناوچەیەكی تر دەڕۆیشنت ،كە بە ئۆفیسی دەریاوانی نێودەوڵەتی
نارساوبوو و هەندێك الیەن بە گاڵتەجاڕ ناویان دەبەن.
زۆرگرانە كە بگەینە ئەنجامێكی راستەقینە دەربارەی ئەو سااڵنەی،
كە چەتەكان بەرەو كەمی رۆیشتین ،بەاڵم بە تەواوی لەناو نەچوون،
بە تایبەتی چەتەكانی هەردوو گەرووەكە .بەاڵم ئەوە روونە ئەو
كەمبوونەوەیە بە هۆی كۆتاییهاتنی رووداوەكانی رفاندنە سەرەكییەكان
و هەروەها رووداوەكانی بڕینی كەشتییە خەیاڵییەكان ،لە دوای
ئەوە حكومەتی ناوەندی چین چەند ئۆپەراسیۆنێكی دەستپێكرد بۆ
لەناوبردن و بەرەنگابوونەوەی گەندەڵی لە هەرێمەكانی باشور ،كە
ئەوەش بووە هۆكارێك وایكرد بە رەسمی بازاڕێكی گەورە بۆ فرۆشتنی
شتومەكە دزراوەكانی چەتەكان دابخات.
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یەكێكی تر لەو هۆكارانە شەپۆلەكانی تیسۆنامی ب��وو ،كە
كەناراوەكانی ناوچەكانی ئاتیشەی لەناوبرد لە ساڵی  .2004هۆكاربوو
بۆ دوورخستنەوەی یاسای چەتەكان ،بەاڵم ئەوەی كە زۆرگرنگ بوو
ئەوە بوو ،هەردوو بزوتنەوەی ئاتیشیای ئازاد و بزوتنەوەی جیاكراوە
لە هەرێمی ئاتشیە یەكیان گرتەوە و حكومەتی ئەندۆنیزیاش لەسەر
مێزی گفتوگۆكان بوون بۆ كۆتایی هێنان بە رووبەڕوبوونەوەی
ناخۆشیەكانی  28ساڵەی نێوانیان.
«رێكەوتنی هاریكاری لە نێوان هەرێمەكان سەبارەت بە شەڕكردن
لە دژی چەتە دەریایەكان ،ئەوانەی دەست بەسەر كەشتییەكانی ئاسیا
دادەگرن بە هێزی چەك» ئەو رێككەوتنە پەرەیدا بە فراوانكردنی
كۆمپانیاكانی گواستنەوە بۆ رزگاركردنی یاساكان.
ئەو سەركەوتنانە كە تائێستاش دەبیرنێت ،هەمووی بەهۆی
دەستبەكاربوونی لێپررساوانی ناوخۆیی و بەوەفا بۆ كارەكەیان.
دەرچوونەكانی مالسیندوش بە بەردەوامی لەناو دەریاكان یارمەتی
دەرب���وو بۆ ه��اوك��اری كردنی نێوان حكومەتەكان ،چاككردنی
هاریكارییەكانی دەریاوانی بەشێوەیەكی بەرچاو و روون .كاریگەری
گ��ەورە كە دەتوانرێت بە دڵنیاییەوە باسی لێوەبكرێت ،رۆڵ و
سەركەوتنە بەرچاوەكانی ئەو دەرچوونە ئاسیشانە بوون بە تەنیا
سەرای ئەو هەموو ناخۆشیەش كە دەهاتە بەردەمیان.

سۆماڵ

هەنگاوی كاریگەر نەنرا بۆ رێگریكردن لە هێرشی چەتەكانی دەریا
لە كەناراوەكانی سۆماڵ تا ئەوكاتەی چەتەكان بە چەكی (ئاڕپیجی)
هێرشیان كردەسەر كەشتییەكی گەشتیاری بە ناوی (سیبورن سبیریت)
كە گەشتیاری ئەمەریكی هەڵگرتبوو ،لەگەڵ ئەوەشدا كەشتیەكە
توانی خۆی رزگاربكات ،ئەم رووداوە هەلێك بوو بۆ (دەستەی دەریای
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جیهانی) و نەتەوە یەگرتووەكان تاوەكو بابەتی (هێرشی چەتەكان)
لەناو دانیشتنەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان باسبكەن .هەرچەند
نەتەوە یەگرتووەكان هیچ بڕیارێكی جدی نەدا ،بەاڵم ئەوە بووە
جێگەی دوودڵی ویالیەتە یەگرتووەكانی ئەمەریكا .لە هەمانكاتیشدا
ئەمەریكا بە یاوەری چەند هاوپەیامنێكی توانیان گروپێك پێكبهێنن بە
ناوی ( ،)CTF 151لەژێر دەسەاڵتی نەتەوە یەگرتووەكان بۆ چاودێری
كردنی جموجۆڵی چەتەكانی دەریا و رێگریكردن لە هەرهێرشێك لە
كەنداوی عەدەن و دەریای عەرەب.
پاشان لە ساڵی 2008دا ،نەتەوە یەگرتووەكان كەوتە نێوكێشەیەكی
ترەوە لە دوای ئەوەی كەشتیەكی گەشتیاری فەرەنسی دەستی بەسەردا
گیرا بە ناوی (پۆنانت) .لە كاردانەوەش بۆ ئەو رووداوە ،هێزێكی
تایبەتی فەرەنسی بەرەو سۆماڵ نێردرا بۆ دەستگیركردنی چەتەكان ،ئەم
رووداوەش بووە رێخۆشكەرێكیرت تاوەكو دووبارە بابەتی چەتەكانی دەریا
لە نەتەوە یەگرتووەكان تاوتوێبكرێتەوە و بە كۆی دەنگ بڕیاری ژمارە
 1816جێبەجێكرا بۆ بەرەنگاربونەوەی هێرشی چەتەكان و هەروەها
رێگەدرا بەو واڵتانەی كە رێوشوێنی ئەمنی توندیان گرتۆتەبەر بۆ
پاراستنی كەشتیەكانیان .لە سنوری دەریای واڵتی سۆماڵیشدا پارێزگاری
لە كەشتیەكانیان بكەن بەو مەرجەی هەماهەنگی لەگەڵ حكومەتی
ناوەندی سۆماڵدا بكەن ،لە هەمانكاتیشدا دەبێت هەر واڵتە و كەشتی
جەنگی تایبەت بكات بۆ جێبەجێكردنی مانۆڕی سەربازی لەوناچانەدا،
دوابەدوای ئەم هەنگاوە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا و بەریتانیا
و فەرەنسا ،مانۆڕی سەربازییان ئەنجامدا لەوناوچانەدا ،لەسەرەتاوە
هەماهەنگی واڵتەكان لە ئاستی پێویستدا نەبوون ،بەاڵم بەتێپەڕبوونی
كات دۆخەكە گۆڕا و لە دوای پێكهێنانی س ێ گرووپی هاوبەش كە
لەچەندین واڵتی جیاواز پێكهاتبوو ،بۆ پاراستنی كەشتیەكان ،یەكەم
نێردەی كەشتی سەربازی لەالیەن واڵتانی ئەندامی رێكخراوی ناتۆ بوو
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لە ساڵی  2008لە ژێر ناوی (ئۆپەراسیۆنی قەڵغانی زەریا) ،دووەم نێردەی
دەریای لە هەمانساڵدا و لەالیان واڵتانی یەكێتی ئەورپا و اڵتانی تر كە
ئەندام نین لە ناو یەكێتیەكەدا وەك (نەرویج) ،لە ژێرناوی (ئۆپەراسیۆنی
ئەنتاڵتا) ،كۆتا نێردەی دەریایش لە ژێر ناوی ( )CTF-151نێردرا.
ئەركی نەهێشتنی چەتەكانی دەریا ،ئەركەكانیان تەواوكردنی
ئەركەكانی گرروپی ( )CTF-150لە مانگی كانونی دووەمی ساڵی
 .2009لە ئێستادا گروپی سێیەم لە  27واڵت پێكدێت ،بە هەماهەنگی
لەگەڵ هەرسێ گروپەكەی تردا ئەركەكانیان بەڕێوە دەبەن ،كە بارەگا
سەرەكیەكانیان لە (نۆرس وودە) ،لە بەریتانیا .دواتر لە ساڵی 2014
(هێزێكی دەریای سەر بە یەكێتی ئەوروپا) بە هەماهەنگی لەگەڵ
(یەكێتی ئەفەریقیا لە سوماڵ) ئەركی پاراستنی كەشتییەكانی بەرنامەی
خۆراكی جیهانی گرتە ئەستۆ ،لە هەمانكاتیشدا چەندین واڵتی تر
هاوكاریانكرد وەك-:چین ،روسیا ،یابان ،هند و كۆریای باشور .هێزی
هەر واڵتێك لەژێر دەسەاڵتی واڵتەكەی خۆیدا بوو.
رێكخستنەكان بەجۆرێك بوو زانیاریەكانی هاتوچۆی كەشتییەكان
دەگەیشتە سەنتەرەكانی چاودێری ،وەك (سەنتەری شانشینی بەریتانیا
بۆ كاروباری دەریاوانی و ئاڕاستەكردن) كە بارەگاكەی لە «دوبەی»
و چاودێری كەشتیەكانی دەكرد ،كە بە نۆكەندی سوێسدا تێدەپەڕن
ب��ەرەو خۆرئاوا ،لە هەمانكاتیشدا سەنتەرێكی تر هەیە بەناوی
(سەنتەری پاراستنی دەریا -واڵتانی ئەفەریقیا) لە ژێر دەسەاڵتی
یەكێتی ئەوروپادایە و چاودێری ئەوكەشتیانە دەكات كە بە كەنداوی
عەدەن تێدەپەڕن بە درێژای كات .ئەركی ئەم سەنتەرەش ئاڕاستەكردنی
كەشتیەكانە و زانیاری لەسەر چۆنیەتی خۆپاراسنت لە چەتەكانی
دەری��ا دەدات��ە كەشتیەكانی كەنداوی ع��ەدەن .لە هەمانكاتیشدا
كەشتییە بازرگانیەكانی تریش دەتوانن خۆیان ناونوس بكەن تاوەكو
سودمەندبن لە زانیارییەكانیان .لە ساڵی 2009دا ،هەماهەنگییە
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دەریاییەكان باشرتكران لە ژێر ناوی (هۆشداری هاوبەش و بەدووربون
لەكێشە) ،كاری ریكخسنت و تەنسیقی باشرت لە نێوان واڵتان وكەشتییە
تێپەڕبووەكانی ناوچەكە هەبوو.
لەهەمانكاتیشدا یاساكانی بەرەنگاربونەوەی چەتەكانی دەریا روون
و ئاشكرایە و بەپێی بڕیاری ژمارە  1816كە سنورەكەی فراوانرتكرا تاوەكو
سنوری دەریای واڵتی سۆماڵیش بگرێتەوە ،بەاڵم بەربەستێك هاتەپێش
ئەم بڕیارە ئەویش ئەم پڕۆژە یاسایە لەكاتێكدا جێبەجێكراوە كە دیاردەی
چەتەگەرێتی بوونی هەبووە ،بەاڵم لە ئێستادا كەمبۆتەوە و هەندێك
واڵتی تازە پێگەیشتوو دەیانەوێت پارێزگاری لە واڵتەكانیان بكەن،
خۆیان لە چنگی ئیمپراتۆریەتی داگیركاری بهێننە دەرەوە ،ئەمەش بووە
كێشەیەكی تر كە رووبەڕوی یاسای نێودەوڵەتی بووە و لە دەرئەنجامدا
هەر واڵتەو بە جیا مامەڵەی لەگەڵ یاساكاندا دەكرد ،بە پاساوی ئەوەی
هەندێك واڵت پابەند نابێت بە یاساكان و بەرپرسیارێتی لە ئەستۆ
ناگرێت ،دان نەنرا بە واڵتی سۆماڵدا ،پاشان بۆ دۆزینەوەی رێگە
چارەیەكیش نەتەوە یەگرتووەكان ئەم خاڵە الوازەی تاوتوێكرد و پڕۆژە
یاسایەكی نوێ بە بڕگەی  1851پەسەندكرد و رێگەیدا كە هێزی سەربازی
مەیدانی تایبەت جوڵەی پێبكرێت لە سۆماڵ و لەهەمانكاتیشدا یاساكە
رێگە بە هەماهەنگی نێودەوڵتی زیاتر دەدات و لە دوای ئەم بڕیارەش
ویالیەتە یەگرتووەكانی ئەمەریكا گروپێكی پەیوەندی تایبەتی پێكهێنا
بۆكەناراوەكانی سۆماڵ لە مانگی كانونی دووەمی ساڵی 2009دا ،كار
و ئامانجەكانیان لە پێنج خاڵدا خۆی دەبینییەوە -:یەكەم ،بەهێزكردنی
هەماهەنگی نێودەوڵەتی دەریایی و بەهێزكردنی تواناكانی واڵتانی
ناوچەكە ،پێدانی زانیاری لەسەر چۆنیەتی رووبەڕوبوونەوەی هێرشی
چەتەكانی دەریا و چاودێریكردنی رێكارە یاساییەكانی دادگایكردنی
چەتەكان كاتێك دەستگیر دەكرێن ،دابینكردنی كەرەستەكانی پارێزگاری
لە ناو كەشتییەكاندا تاوەكو بتوانن پارێزگاری لە خۆیان بكەن ،بەهێزكردنی
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پەیوەندییە دیپلۆماسیەكان و وشكردنی سەرچاوە داراییەكانی چەتەكان
و لەناوبردنی ئەو الیەنانەی كە پاڵپشتییان دەكەن.
لە هەوڵێكیشدا بۆ جێبەجێكردنی یاساكانی رووبەڕوبوونەوەی
چەتەكان كە لە خۆرهەاڵتی ئاسیا كاریگەری هەبوو( ،رێكخراوی
دەریاوانی نێودەوڵەتی) چەند كۆبونەوەیەكی رێكخست تایبەت بە
ناوچەكانی ئەفەریقیا لە سەرەتای ساڵی  2005و لە دەرئەنجامدا لە
ساڵی  2009بڕیارێك جێبەجێكرا لەسەر (جموجۆڵ و هەڵسوكەوتەكانی
چەتەكانی دەریا و تااڵنكردنی كەشتییەكانی كە بە خۆرئاوای زەریا هندی
و كەنداوی عەدەندا دەڕۆن) ،پڕۆژەیەك لە ژێر ناوی (رێكەوتنامەی
جیبۆتی) ئیمزاكرا كە  17واڵتی لەخۆدەگرت .پێكهاتبوو لە سەرجەم
واڵتانی ناوچەكە تاوەكو ئاستی هەماهەنگیەكانیان لەڕووی پەیوەندی
و رووبەڕوبوونەوەی هێرشی چەتەكانەوە بەرز بكەنەوە.
دەسكەوتەكانیش خۆی ل��ەوەدا دەبینێتەوە كە سەنتەرێكی
ئاڵوگۆڕی زانیاری دامبەزرێن لە شاری (سەنعا)ی واڵتی یەمەن و
لەهەمانكاتیشدا سەنتەرێكی نیمچە هەرێمی لە شارەكانی دار سەالمی
واڵتی تەنزانیا و مومباسای واڵتی كینیا دامبەزرێندرێت كە ئەركەكانیان
خۆی لە لێكۆلینەوە و بەهاناوەچوندا دەبینیەوە.
بونی هەرسێ سەنتەرەكە گرنگە لەهەمانكاتدا گەربێت و هێزە
دەریایەكان و پارێزەرانی كەناراوەكانی ناوچەكە هەماهەنگییەكی
باش بكەن و سود وەربگرن لەو راهێنان و رێكارە یاساییەكانی كە
پێویستە بگیرێتەبەر بۆ رووبەڕوبوونەوەی چەتەكان لە رێگەی سود
وەرگرتن لە سیستەمی رادار و ئامێری دیاریكردنی ناسنامەی چەتەكان
كە ریكخراوی ناتۆ و سعودییە پێشكەشیان دەكات ،ئەوا كاریگەر
دروستدەكەن لە بەرقەرار بوونی ئاسایش لە ناوچەكەدا.

خۆرئاوای ئەفریقا

وەك ئاشكرایە هێرشی چەتەكانی دەری���ا ل��ە خ��ۆرئ��اوای
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ئەفەریقیا دەگەڕێتەوە بۆ حەفتاكانی سەدەی بیست ،رێكارەكانی
بەرەنگاربوونەوەی بەشێوەیەكی هێواش گیرانەبەر ،هۆكارەكەشی
دەگەڕێتەوە بۆ كەمی هاوكارییەكان و (رێكخراوی دەریاوانی لە
خۆرئاوا و ناوەڕاستی ئەفەریقیا) تاوەكو ساڵی  1975دانەمەزرا ،لە
هەمانكاتیشدا (رێكخراوی دەریاوانی نێودەوڵەتی) بووە هۆكاری
سەرەكی دامەزراندنی و گروپێكی پارێزگاری دەریاوانی نیمچە هەرێمی
پێكهێرنا بۆ پارێزگاریكردن لە كەناراوەكانی ناوچەكە لە ساڵی2008دا،
بەهەمانشێوە (رێكخراوی دەریاوانی نێودەوڵەتی) هەوڵی زۆریدا
تاوەكو هانی واڵتانی ناوچەكە بدات ،كە كەرتی دەریاوانی ببوژێننەوە
و بازرگانی بكەن.
لەهەمان كاتیشدا ئەم گۆڕانكارییانە جێگەی خۆی نەگرت و
هێرش و ڕفاندنی كەشتییەكانی گواستنەوەی شتومەكەكان بەرەو
زیادبوون چوو ،لەگەڵ ئەوەشدا چەندالیەنێك هەیە دەستییان
هەیە لە دزینی نەوت و لەهەمانكاتیشدا رووداوەكانی تااڵنكردن،
هێرشەكان لە كەنارەكانی نەیجیریاوە تەشەنەی كردووە بەرەو
كەناراوەكانی خۆرئاوای (بنین و توغو) .لە ئاكامی رووداوەكانی
مانگی ئابی ساڵی  ،2011نەتەوە یەگرتووەكان نیگەرانی خۆی
دەربڕی و پڕۆژەیاسای ژمارە  2018پەسەندكرد بۆ بەرزكردنەوەی
هەماهەنگییەكانی واڵتانی ناوچەكە و دانانی خشتەیەكی رێكخرا و
بۆ رووبەڕوبوونەوەی هێرشەكان و دانانی چەند خاڵ و رێكارێكی
گونجا و بۆ ئاڕاستەكردنی كەشتییەكان كە بە ناوچەكەدا تێدەپەڕن و
گروپێكی تایبەت نێردرایە ناوچەكە بۆ شیكردنەوە و هەڵسەنگاندنی
ناوچەكە دوابەدوای ئەوە پڕۆژە یاسای  2039ساڵی  2012كرایە بواری
جێبەجێكردنەوە ،كە خۆی لەوەدا دەبینییەوە واڵتانی ناوچەكە كار
لەگەڵ الیەنە پەیوەندیدارەكاندا بكەن بۆ رووبەڕوبوونەوەی هێرشی
چەتەكان و مانۆڕی دەریای گونجاو لەناوچەكەدا ئەنجامبدرێت و
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چەند سەنتەرێك دروستبكرێت بۆ پێشكەشكردنی سكااڵ و داواكاری،
هەروەها واڵتانی زلهێزیش هاوكاری فراوان پێشكەش بكەن .دوا
بەدوای ئەوەش (گروپی ئابوری بۆ واڵتانی خۆرئاوای ئەفەریقیا)ش
هاتە سەرخەت و لە بەهاری ساڵی 2012كۆنگرەیەكییان رێكخست
و یاداشتێكی لێكتێگەیشتنیان ئیمزاكرد بۆ رووبەڕوبوونەوەی
تیرۆرستان.
لە 19ی ئازاری ساڵی  2013كار بە ڕێككەوتنامە كرا كە ئامانجی
رێگری بوو لە چەتەگەرێتی بۆ سەر كەشتییەكان لە خۆرئاوا و ناوەڕاستی
ئەفەریقیا لە واڵتی بنین ،لە هەمانكاتیشدا دەرگا كراوەیە بۆ هەر
واڵتێكی تر تا ببێتە ئەندامی كۆمەڵەكە و ئامانجی رێكەوتنامەكەش
بەهەمانشێوەی (رێكەوتنامەی جیبۆتی) ،ئەو رێكەوتنامەیەش ،خۆی
لەوەدا دەبینێتەوە كە هەر واڵتێك ناوی هەبێت لەبەڵێنامەكەدا
دەبێت پابەندی هەماهەنگی نێودەوڵەتی بێت لەڕووی بەهێزكردنی
پەیوەندی و تواناكانی رووبەڕوبوونەوە و كاروچاالكیەكانیان لە ڕێگەی
چەند سەنتەرێكی تازەوە رێكبخرێت كە پێگەی سەرەكییان لە كامیرۆن
دادەمەزێت.
وەك��و ئاشكرایە بنەماكانی ئەم رێكەوتنامەیە فراوانرتە لە
(رێكەوتنامەی جیبۆتی) ،چونكە گرنگی دەدات بە رێگریكردن لە
تاوانەكان بە درێژای سنوری نیشتیامنی ناوچەكە ،تیرۆری دەریا،
راوەماسی بێمۆڵەت و بێسەروبەرە و چاالكی گومانلێكراو ،لەگەڵ
ئەوەشدا رێكەوتنامەكە پڕۆسەی راهێنان و رۆشنبیری كردن
لەخۆدەگرێت و رێگەش دەدات بە هەڵگرتنی ئەفسەری بااڵی
بێگانە لەسەر كەشتیەكان بۆ ئاڵوگۆڕی زانیاری.
س��ەرەڕای هەموو هەوڵە ئەرێنیەكان بۆ رێگریكردن لە هێرشی
چەتەكانی دەریا ،بەاڵم هەوڵەكان لە راستیدا لەسەر ئاستی ناوچەگەرێتییە و
بەوشێوەیە نییە ،كە لەسەر ئاستی جیهاندا هەیە ،لەگەڵ ئەوەشدا (دەستەی
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دەریای بۆ كۆمپانیاكانی نەوت) بڕیاریدا بە دروستكردنی سەنتەرێكی
ئاڵوگۆڕكردنی زانیاری لە غانا لە مانگی ئابی ساڵی  2013دا و سەرەتای
دەسپێكیان بەسەركەوتوویی بەڕێوەچوو ،بەاڵم دواتر پشتگوێخرا لەبەر
ئەوەی كارەكانیان لەسەر كاری ناوچەگەرێتی بەر تەسك بووە وەكو لەوەی
ئەركەكانیان لەسەر ئاستی جیهانی بێت .كۆمەڵێك هۆكارگەلی زۆر هەن بۆ
سەرنەكەوتنی كارەكان لەوانەش -:نەبوونی سیستمێكی چاودێری ورد بۆ
پاراستنی كۆگانی خەزنكردنی نەوت و كەمی ژمارەی بەندەر و بەوهۆیەشەوە
كەشتییەكان دەبێت لە ریزدا بوەسنت بۆ ماوەیەكی درێژ تاوەكو نۆرەیان دێت
و بەمجۆرەش لە هەر ساتێكدا دەكەونە ژێر هەڕەشەوە ،نەبوونی متامنەش
لەنێوان سەنتەرەكان و كەشتییەكدا بەهۆكاری ئەوەی گومان دەكرێت
زانیاریەكان دزەی پێبكرێت و بكەوێتە دەست چەتەكان ،بەردەست نەبوونی
سیستەمی پارێزگاری لە ناوخۆی كەشتیەكاندا لەبەر ئەوەی هەڵگرتنی چەك
و پێدانی بەكارمەندانی ناو كەشتییەكە پێویستی بە رێوشوێنێكی زۆر یاسایی
هەیە ودەبێت رەزامەندی چەند وەزارەتێك و الیەنێك بەدەست بهێرنێت
تاوەكو رێگەبدەن چەك هەڵبگرن ،لەگەڵ ئەوەشدا رێوشوێنە یاسایەكان
ئاسان ناكرێت ،چونكە پارەیەكی زۆر وەردەگیرێت لەبەرامبەر پێدانی
مۆڵەتی چەك هەڵگرتن ،نەبوونی سیستمێكی بەدواداچوونی رێخۆشكەر بۆ
چەتەكان و تاوانكاران بە ئازادانە بسوڕێنەوە لە ناوچەیەكەوە بۆ ناوچەیەكی
تر ،لەگەڵ ئەوەشدا بوونی گەندەڵیەكی زۆر و تێوەگالنی هەندێك بەرپرس
و الیەنی سیاسی ناو حكومەتەكان هۆكاری سەرەكین لە بەرامبەر بەرقەرار
نەبوونی یاسا لە كەنداوی گینیا.

چەتەكانی دەریا تەنها هۆكار نین

بەپێی (رێكەوتنامە تازەكەی خۆرئاوای ئەفەریقیا) ،ئاماژە
بەوەكراوە كە چەتەكانی دەری��ا تەنها مەترسی سەرەكی نین لە
تێكچوونی ئارامی ناوچەكە ،بەڵكو چەند هۆكارێكی تریش هەیە ،كە
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پێویست دەكات تاوتوێ بكرێت .لەوانەش بازرگانی نایاسایی وەكو
بازرگانیكردن بە مادەی هۆشبەر ،مرۆڤ  ،چەك و تەقەمەنی ،هەندێك
گیانەوەری دەگمەن لەهەمانكاتیشدا هێنان و بردنی چەند مادەیەكی
خاوی بێمۆڵەت كە بە شێوەیەكی زۆر فراوان لە ناوچەكەدا بازرگانی
پێوە دەكرێت لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا ،راوكردنی بێمۆڵەت لە ئاوی
ناوچەكەدا زۆرك��ات دەبێتە هۆی دروستبوونی مالمالنێ و ئاژاوە
لە نێوان چەتەكاندا كە دەبنە جێگەی مەترسی بۆسەر سەالمەتی
كەشتیەكان ،كە بەوناچەیەدا تێدەپەڕن.
راوكردنی بێمۆڵەت هۆكاری سەرەكی سەرهەڵدانی چەتەگەرێتییە
لە كەناراوەكانی سۆماڵ ،گومانی ئەوە دەكرێت بەردەوامیدان بە
راوكردنی بێمۆڵەت ببێتە هۆی زیادبوونی توندوتیژیەكانی چەتەكانی
دەریا لە باشوری خۆرهەاڵتی ئاسیا.
دیاردەی چەتەگەرێتی و بازرگانی نایاسایی كاریگەری خراپی لەسەر
ژینگە دەبێت ،لە ئەنجامی رووداوی (تسۆنامی) لە ساڵی  ،2004ئاستی
مەترسیەكانی زۆر بەرزكردەوە چونكە چەندین ماددە و تەنی زیانبەخشی
لە كەنار ئاوەكانی سۆماڵ بەجێهێشتبوو .لەبەرئەوەی چەندین پاشەرۆی
زیانبەخش و مەترسیدار دەكرێتە نێو ئاوەوە لەو ناوچانە.
مەترسیەكانیش بەوە نەوەستا و چاالكی چەتەكانی دەریا لە
نۆكەندی (ملقا و سینگافورا) ،زۆر بەرزبۆوە و بەجۆرێك چەتەكان
هێرشیان دەكردە سەر هەر كەشتیەك كە بەو ناوچەیەدا تێدەپەڕی و
كۆنتڕۆڵیان دەكرد و هەموو بەرهەمەكەیان تااڵن دەكرد ،كە پێكهاتبوو
لە بەرهەمی نەوت و چەندین مادەی ترسناك و زیٍانبەخش لە رێگەی
كەشتییەوە دەگوازرایەوە بەو نێوەندەدا.
لە كۆتاییدا پێویستە لە رێكەوتنامەكانی تردا پالنێكی جدی
بگیرێتەبەر بۆ كەمكردنەوەی مەترسیەكان و ژێرخانی ئابوریەكی
بەهێزتر دامبەزرێرنێت ،بۆ رێگریكردن لە هەر هێرشێك لە داهاتوودا.
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گۆڕانكارییە بەسودەكان لە كەنداوی عەدەن و دەریا عەرەبی

وەك ئاشكرایە كە (رێككەوتننامەی جیبۆتی) ،رۆڵێكی كەمی
هەبوو لەبەرامبەر (رێككەوتننامە تازەكەی خۆرئاوای ئەفەریقیا) ،بەاڵم
دەتوانرێت سود لە چەند خاڵێكی رێككەوتننامە كۆنەكە وەربگیرێت
لە فراوانرتكردنی بنەماكانی رێككەوتنامە تازەكە .ئەویش خۆی لە
چەند خاڵێكدا دەبینێتەوە .یەكەم ،دەتوانرێت ئاستی هەماهەنگیەكان
و ئاڵوگۆڕكردنی زانیارییەكان لە چوار چێوەی پالنێكی دیاریكراودا
بەرزبكرێتەوە و سەنتەری ئاڵوگۆڕی زانیارییەكان لە ناو هەموو یەكێتی
ئەفەریقیادا جێگیربكرێت .دووەم ،رێككەوتننامەكە بتوانێت ئاسایشی
ت��ەواوی سنوری دەری��ای ناوچەكە بكات و راهێنانی سەربازیش
لەخۆبگرێت ،لەگەڵ ئەوەشدا ئەفسەری بااڵ باڵوەی پێبكرێت لەسەر
كەشتییەكان تاكو ئاستی هەماهەنگیەكان بەرز بكاتەوە و رێگری
بكرێت لە بازرگانی نایاسایی لە ناوچەكەدا.
لەگەڵ ئەوەشدا ،چاودێریەكی وردی ناوچە ئاوییەكانی زەریای
هندی و كەناراوەكانی سۆماڵ بكرێت كە دەوڵەمەندن بە سامانی
ماسی و رێگری بكرێت لە راوكردندی بێمۆڵەت ،لە هەمانكاتیشدا
بەرپرسیاریەتیەكەش بە تەنها لەسەر واڵتانی ناوچەكە نییە ،بەڵكو
دەبێت واڵتە زلهێزەكانی ناوچەكەش وەكو چین و تایوان و كۆریای
باشور ،هەماهەنگی زیاتر بكەن تاوەكو ئاسایش و ئەمنیەتی ناوچەكە
بپارێزن لەبەرئەوەی بەیەكێك لە ناوچە دەوڵەمەندەكان دادەنرێت
بۆ زیندەوەرە دەریاییەكان و رێگریكردن لە چەتەكان دەبێتە هۆی
بەرزكردنەوەی سامانی ماسی بەتایبەتی ماسی (تونە) و بەروبوومە
دەریایەكان تر.
گەربێت و ئاستی هەماهەنگیەكان كەمبكرێتەوە لەگەڵ
گروپكاندا ،بە تایبەتی یەكێتی ئەوروپا ئەوكات ناوچەكە دووچاری
قەیرانێك دەبێت كە لە مێژوودا وێنەی نەبووە.
39

ئەوناوچانەشی كە (رێككەوتننامە تازەكەی خۆرئاوای ئەفەریقیا)
ناویان هاتووە بریتین لە -:
• كەنداوی عەدەن.
• خۆرهەاڵتی ئەفەریقیا.
• واڵتە دوورگەییەكانی زەریای هندی.
گەربێت و سنوری دەریایی لە رێككەوتننامەكەدا فراوانرت بكرێت
بە جۆرێك ئەو كەشتیانەش بگرێتەوە كە لە كیشوەری ئاسیاوە دێن،
ئەوكات سنوری زەریای هندیش دەگرێتەوە و ئاسایش و ئەمنیەتێكی
باشرت بەرقەراردەبێت .گەربێت و ئەم بیرۆكەیەش لە ئێستادا
جێبەجێنەكرێت ،بەاڵم دەبێت لە داهاتوودا هەر تاوتوێبكرێت.

پووختەی ئەو وانانەی دەبێت سودیان لێوەربگرین؟

ئەو وانەیەی دەبێت سودی لێوەربگیردرێت ،بریتیە لەوەی
كە واڵتی سۆماڵ هیچ نوێكاریەك و دەتسپێشخەریەكی ریشەیی
ناكات بۆچارەسەركردنی كێشەكان و كێشەی چەتەكان تاوەكو بێت
فراوانرتدەبێت لەهەردوو سنوری وشكانی و دەریایدا.
لە كاتێكدا كۆمەڵگەی نێودەڵەتی سەرنج دەخاتە سەر دۆزینەوەی
چارەسەرێكی ریشەی بۆ سنوری دەریای.
لە هەمانكاتیشدا ناتوانرێت نكۆڵی لەوە بكرێت ئەو توندوتیژیانەی
كە لە ناوچەكەدا روودەدات لە دەرئەنجامی ملمالنێی توندی هۆزەكان
و دروستبوونی گرووپە توندڕەوەكانی وەك (بزوتنەوەی گەنجان)
ی سۆماڵ دروستبووە ،لەگەڵ ئەوەشدا ،نەبوونی هەوڵی سیاسی و
خەرجنەكردنی بودجەی پێویست بۆ پاریزگاریكردن لە سنوری دەریایی
و وشكانی ،قەیرانەكە قوڵرت دەكاتەوە لە ناوچەكە.
ئەو هەواڵنەی كەگیراونەتە بەر بۆ چارەسەركردنی كێشەی
چەتەكانی دەریا لە ئاستی پێویست نییە و ئەركی پاراستنیش تەنها لە
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ئەستۆی هێزە دەریایەكاندا نییە ،بەاڵم دەشتوانرێت چەند هەنگاوێك
بگیردرێتەبەر لەپێناو باشرتكردنی رەوشەكە -:ئاڵگۆڕكردنی زانیاری
بەشێوەیەكی باشرت ،دابینكردنی چەكی پێویست بۆ كەشتیوانەكان
و چەند سەربازێكی تایبەت تاوەكو پارێزگاری لە كەشتییەكە بكەن،
لەگەڵ ئەوەشدا هێزێكی سەربازی یاوەری كەشتییەكان بكات ،تاكو
وەاڵمدانەوەیەكی خێریان هەبێت بۆ هەر دۆخێكی ناهەموار .ئەم
گۆڕانكاریانەش كاریگەری هەبوو لەسەر پاراستنی كەشتییەكانی
بەرنامەی خۆراك و هاوكاریەكانی یەكێتی ئەوروپا بۆ سۆماڵ كە لە
بەندەری مەقادیشۆ لەنگەریان دەگرت.
لەگەڵ ئەوەشدا بەرفراوانی سنوری دەریایی عەرەبی ئەركەكە
ئەستەمرت دەكات لەبەردەم كەشتییە پارێزەرەكان تاوەكو بتوانن
ئەوناوچانەش بپارێزن ،ئەو كەشتیانەی بە ناوچەكانی سنوری دەریای
عەرەبیدا تێدەپەڕن لەسەر ئەركی خۆیان پارێزگاری لە خۆیان
دەكەن بۆ پڕكردنەوەی ئەو كەلێنە ئەمنیەی كە لە ناوچەكەدا هەیە،
لەو چوارچێوەیەشدا هێزی دەریای سەر بە یەكێتی ئەوروپا دوو
ئۆپەراسیۆنی بەرفراوانیانكرد لە ناوچەكەدا ،یەكەم ،لە ساڵی 2010
بوو ،كاتێك باڵوەی بە كەشتی كرد بە درێژای كەنداوەكانی سۆماڵ بە
مەبەستی رێگریكردن لە هەر كەشتیەكی گومانلێكراو كاتێك دەیەوێت
بە ناوچەكەدا تێپەڕبێت ،دووەم ،ئۆپەراسیۆنەكەیان لەساڵی 2012
ئەنجامدرا و كۆگایەكی سەرەكی چەتەكانی كردە ئامانج و خاپوری
كرد ،ئەوەی جێگەی سەرنجە لە هەردوو كردەكەدا چەتەكان تەنها
كاردانەوەیان گۆڕینی سرتاتیجیەتی خۆیان بوو ،لەگەڵ ئەوەشدا
كەمبوونەوەی هێرشە وشكانیەكان جێگەی پرسیارە و هاوكاتە لەگەڵ
كەمبوونەوەی هێرشی چەتەكانی دەریا تا ساڵی  2013بەردەوامی
هەبوو ،دوابەدوای (ئۆپەراسیۆنی ئەتالنتا) كە هێزی دەریای سەربە
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یەكێتی ئەوروپا جێبەجێیكرد و دواتریش (ئۆپەراسیۆنی قەڵغانی زەریا)
كە لە الیەن رێكخراوی ناتۆوە جێبەجێكرا ،بەردەوامی هەبوو تاوەكو
ساڵی  ،2014بەاڵم پێدەچێت لە دوای ساڵی  2014چیرت نەتوانرێت
بەردەوامی بدرێت بە مانەوەی ئەو هێزە لەبەرئەوەی تێچوویەكی
زۆری دەوێت و لە هەمانكاتیشدا هیچ نورساوێكی لێكتێگەیشتنی
رەسمی بوونی نییە تاوەكو بەردەوامی بدرێت بە مانەوەی ئەو هێزانە
گەربێت و ئەم دۆخە بەوجۆرە بەردەوامی هەبێت ،ئەوا چۆنییەتی
بەرەنگاربونەوەی هێرشی چەتەكان دەكەوێتە ژێر پرسیارەوە.
لەسەروبەندی ئەوانەشەوە ،رێوشوێنەكانی دەستگیركردن و
دادگایكردنی چەتەكان بەشێوەی هەڕەمەكیانەیە و هەندێكجار
بەبێ دادگایكردن ئازاد دەكرێن ،هەوڵی وشككردنی سەرچاوە
داراییە دەرەكییەكانیان و دەستگیركردنی الیەنگرە بەهێزەكانیان
نادرێت.
لەگەڵ ئەوەشدا ،توندوتۆڵكردنی ئاسایش و ئەمنیەتی ناوچەكە
دەبێتە بەربەستێكی كاریگەر لەبەردەم كارو چاالكیەكانی چەتەكاندا
و ئەوكات بیر لەوە دەكەنەوە روو لە هەندێك ناوچەی تر بكەن بۆ
بە دەستهێنانی دەسكەوتەكانیان لەبەرامبەر مەترسییەكی كەمدا،
بەاڵم ئەوەش خەرجیەكی زۆری دەوێت تاوەكو رێگری بكرێت لە
هێرشی چەتەكان لەناوچەكەدا كە زۆركات لەو داهاتە زیاترە كە
چەتەكان لەبەرامبەر فرۆشتنەوەی كەلوپەلە دزراوەكاندا دەستییان
دەكەوێت.
گەربێت و ئەو هێزە لەهەمان ئاستی كاروچاالكیدا مبێنێتەوە ،لە
داهاتوویەكی نزیكدا هێرش بۆ سەر كەشتییە گەورە بازرگانییەكان
كەمدەبێتەوە و هەموو ئەمانەش جێگەی خۆی دەگرێت گەربێت و
هاوكارییە دەرەكییەكان و ئاستی هەماهەنگیەكان بەرزبكرێتەوە.
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چارەسەری كێشەكانی سۆماڵ بابەتێكی سیاسیە نەوەك سەربازی،
هێزیش تاوەكو ئێستا رۆڵی سەرەكی دەبینێت ،بەاڵم ئەوەش
تەنها بەس نییە ،گەربێت و بەجۆرێكیرت ئاماژەی پێبكەین بابەتی
چەتەكانی دەریا لە سۆماڵ كێشەیەكی ئابورییە نەوەك دەریایی،
بەتێپەڕبوونی كات رۆژگاریش پیشامناندەدات جێبەجێكردنی ئەم
رێوشوێنە ئەمنیانە بونەتە فاكتەرێكی بەهێز تاوەكو سەركردە
و دەس��ەاڵت��داران��ی پشتی چەتەگەرێتی ئ��ەو داه��ات��ەی ،كە بۆ
چەتەگەرێتی خەرجیان دەكرد بەرە و ئاڕاستەیەكی تری دەبەن و
دەیانەوێت لە رێگەیەكی ترەوە سەرمایەكانیان زیادبكەن ،وەك-:
پڕۆژە بازرگانیاكانی خانوبەرە و ئوتێل یاخود كڕین و فرۆشتنی مادە
هۆشەبەرەكان لە ناو شارەكاندا.
ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا ،گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ەك��ان ل��ە سیستەمی
وەبەرهێناندا هانی زۆرب��ەی سەرمایەدارە سۆماڵیەكانی
دەرەوەی واڵتیدا تا وەبەرهێنان لە ناوخۆی واڵتەكەیاندا
بكەن ،ئەمەش بە هەوڵی الیەنە پەیوەندیدارەكانی كینیا و
سۆماڵ ئەم هەلە هاتە كایەوە.
لە هەمانكاتیشدا دەبێت ئەوەمان لەبیربێت تا ئەوكاتەی
ژێرخانێكی ئابوری بەهێز پاڵپشتی لە دیاردەی چەتەگەرێتی بكات،
دەبێت چاوەڕێی ئەوە بكرێت كە لە هەر سات و ئانێكدا دیاردەكە
سەرهەڵبداتەوە ،گەربێت و ئەمنیەت و ئاسایش لە ناوچەكەدا
الوازبێت.
هەرچەندە ئاستی ملمالنێ و توندوتیژیەكان كەمبونەتەوە لە
ناوچەكانی سۆماڵدا ،لەگەڵ ئەوەشدا هەربەردەوامی هەیە ،چونكە
رووبەرێكی زۆر هەیە كە حكومەتی ناوەندی هەژموونی بەسەردا نییە
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و (بزوتنەوەی گەنجان)ی سۆماڵیش تاوەكو ئێستا جێگەی هەڕەشەیە
بۆسەر ئاسایشی ناوچەكە گەربێت و دۆخەكە خراپ ببێت یاخود
هاوسەنگی تێكبچێت لەسەر وشكانی ،ئەوكات كاریگەری نەرێنیش
دەكاتە سەر داهاتووی هێزەدەریایەكانی ناوچەكە و پێدەچێت
بكشێنەوە و هەموو پەیوەندییەكانی هەماهەنگی بووەستێنن و
ئەوكات ئەگەرێكی زۆر بەهێز دەبێت بۆ دووبارە سەرهەڵدانەوەی
چەتەگەرێتی لە كەنارئاوەكانی سۆماڵ ،پێشبینی دەكرێت واڵتانی
خۆرئاوا كاردانەوەیان هەبێت ،بەاڵم ئەوكات پرسیارێك دێتە ئاراوە،
كێ جێگەی ئەوهێزە دەریایە دەگرێتەوە گەر دۆخێكی لەو جۆرە
رووبدات؟
پێشبینی  4هێز دەكرێت ببنە جێگرەوەی هێزەكان-:
• هێزی نەتەوە یەگرتووەكان
• هێزێكی گەورەی هەرێمی لە هەریەك لە واڵتی چین و هند
• هێزی پارێزەری كەنارئاوەكان
• كۆمپانیا تایبەمتەندەكانی پارێزگاری لە سەالمەتی دەریاوانی
بەاڵم پێناچێت نەتەوە یەگرتووەكان بە ئەگەرێكی بەهێز دابرنێت،
لەبەرئەوەی زۆرینەی واڵتان پاڵپشتی ناكەن ،لە هەمانكاتیشدا هێزە
دەریاییە هەرێمیەكان ئەركەكانیان لە دەریای عەرەبە ،لە روانگەیەكی
تریشەوە هێزی پارێزەری كەنارئاوەكان بە پاراستنی سنوری ئاوی
ناوچەكانی خۆیانەوە خەریكن و پشتیان بەستووە بە هاوكاری دارایی
و سەربازییە دەرەكیەكانی واڵتانی چواردەور وەكو (ئیامرات و هند).
لە دەرئەنجامی ئ��ەم گرفتانەشەوە ،پێدەچێت كەشتییە
تێپەڕبووەكان پشت بە كۆمپانیا ئەمنیەكان ببەسنت بۆ پاریزگاری
كردنیان.
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بە درێ��ژای لێكۆڵینەوەكانی بیست ساڵی راب��ردوو ،رێكخراوە
ناحكومیەكان و واڵتانی ناوچەكە نایانەوێت بگەنە چارەسەرێك بۆ
بنبڕكردنی كێشەی چەتەگەرێتی ،هەرچەندە كەشتییەكان بە بەردەوام
بەو ناوچانەدا گوزەر دەكەن و بە بەردەوامیش دەكەونە بەر هێرشی
چەتەكانی دەریا ،چونكە هەریەكە و بەرژەوەندی خۆیان هەیە لەو
كێشانەدا ،چارەسەری ئەم كێشەیەش لە ئەستۆی واڵتانی ناوچەكەیە
تاوەكو داوا لە ئەنجومەنی نەتەوەیەگرتووەكان بكەن بۆ كاروباری
دەریاوانی پڕۆژە یاسایەك جێبەجێبكات ،بۆ پاراستنی كەشتییەكانی
ناوچەكە.
وەكو ئاشكرایە تاوەكو ئێستا هیچ هەڵێك نەدراوە بۆ فراوانكردنی
بنەماكانی (رێككەوتننامە تازەكەی خۆرئاوای ئەفەریقیا) تاوەكو
ئاستی ئاڵوگۆڕی زانیاری لە هەرێمەكاندا زیادبكات و سنورێكی زۆرتر
بگرێتەوە و كاربكرێت بۆ چارەسەركردنی كێشە و گیروگرفتەكانی
ناوچەكە و یەكێتی ئەفەریقیا بكرێتە سەنتەری زانیاریەكان ،لە
هەمووشی گرنگرت ،تاوەكو ئێستا رێكەوتنامەكە نەبۆتە رێگرێك
لەبەردەم دی��اردەی راوەماسی لە الیەن واڵتانی ترەوە كاتێك لە
سنوری ئاوی خۆیان دێنەدەروە و دەچنە سنوری دەریای واڵتێكی
ترەوە.
س��ەرەڕای ئ��ەوەش ،گرتنەبەری هەر رێوشوێنێك قەیرانەكە بۆ
ماوەیەكی كاتی چارەسەر دەك��ات ،چونكە چارەسەری كێشەی
چەتەگەرێتی لە راستیدا لەسەر وشكانییە نەك لە دەری��ادا ،لە
هەمانكاتیشدا نەبوونی ئیرادەیەكی بەهێز و بەرقەرارنەبوونی یاسا لە
واڵتی سۆماڵ ،هۆكارێكی ترە بۆ بەردەوامبوونی كێشەكان پێویست
دەكات گۆڕانكارییەكی ریشەیی لە سیاسەت و ئابوری كۆمەڵگای
سوماڵیدا بكرێت ،تاوەكو رەوشەكە ئارامبێتەوە.
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لەكۆتاییدا ،پێویستە بەشێوازێكی دانایانە هەنگاوبرنێت بۆ
گۆڕانكاریكردن و بەرقەرار بوونی یاسا لە هەموو رووەكانە و
ئاسایش لە وشكانی و دەریاشدا بەرقەرار ببێت .ئەمەش رۆڵی خێرا
و كاردانەوەی كاریگەری كۆمپانیاكان و تاكەكانی كۆمەڵگای سوماڵب
دەوێت .هەروەكو «دیبورا ئەفنتا» دەڵێت (گەر راوێژ بە مێژوو بكەین،
سود لەهەموو هەنگاوەكانی ڕابردوو وەردەگرین بۆ هێنانەكایەی
چەندین هەنگاوی سەركەوتووتر بە چەند رێگەیەكی جیاوازتر).
بەرقەرابوونی ئەمنیەت و ئاسایش لە كەنداوی عەدەن ودەریای
عەرەبی ،پێویستی بە هەماهەنگیەكی تەواوی واڵتانی ئیقلیمی دەبیت
و بە سود وەرگرتنیش لە زانیاریەكانی واڵتانی تر ،چارەسەركردنی
ریشەیی كێشە دەریاییەكان بە شێوەیەكی سەرەكی لە ئەستۆی ئەو
واڵتانەیە كە لەسەر دەریان.
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ژ

ناوی بەرهەم

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی چاپ

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

رێباز مستەفا

2014

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014
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23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

26

مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

ماجد خەلیل

2013

27

كتێبی سور

ماو تسی
تۆنگ

28

سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

29

گەندەڵی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

فازل حسێن مەال
رەحیم

2014

30

یوتۆپیا

كۆمەڵێك
نوسەر

پێشەوا فەتاح

2015

31

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

32

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

33

گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك بریتا بولەر

34

داعش و داعشناسی

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

رێكەوت ئیسامعیل

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

ماجید خەلیل

2015

سابیر عەبدوڵاڵ
سەجعان
میالد ئەلقزی كەریم

2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر ئەرسەالن حەسەن

2015

59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

مارابی

د .عبدلعلی مەجید
جەواد حەیدەری
مقبل
د .سرَ ْ َور َعبدُالله

2015
2015

81

فیتنە

سابیر عەبدوڵاڵ
هشام جعیط
كەریم

2016

82

داعش و ميليشيياكان

ئەنوەر حسێن

2016

83

پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016
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84

ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

85

سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

86

پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

87

دۆرکهایم

ئارام مەحمود  -دانا لەتیف جەالل

2016

88

دریدا

ئارام مەحمود

2016

89

لیوتار

ماجد خەلیل

2016

90

لینین1

كۆمەڵێك نوسەر

2016

91

لینین2

كۆمەڵێك نوسەر

2016

92

ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

93

بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

94

پۆپۆلیزم1

ب -لیڤا

2016

95

پۆپۆلیزم2

ب -لیڤا

2016

96

ئەفالتوون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

97

رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

98

رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

100

تۆتالیتاریزم1

ئەرسەالن حەسەن

2016

تۆتالیتاریزم2

ئەرسەالن حەسەن

2016

102

مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست موصڵح شێخ ئیسالمی

2016

103

سێگۆشەی گڕگرتوو

سابیر عەبدوڵاڵ کەریم

2016

104

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ

هەڵگورد جەالل

2016

105

گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی
ئێران تێوون و مەترسییەكان

سۆران عەلی

2016
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