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خؤيانادا لةسكاتلةندلة مانطي ي 8يرصبةراين والَتاين ثيشةسازي لة كؤبوونةوةي ج
بةتايبةت لة ، هةذاري،  مةسةلةيان خستة دةستووري كاري خؤيانةوة2جوالي دا 

بةوتةي . مةسةلةية لصك طرصدراون 2ئةم .  ثصك هصناين ئالَو طؤر لة ذينطةداو،ئافريقا
كاول بووين ئكؤسيستمي ئافريقا بةو ، هةلَسووراوي ذينطةمةن كارناس ومالين جر

ثصشبيين كراون لةو 2080 لة سةدي ئةو برسييانةي كة بؤ سالَي 80مانايةية كة 
بة بص رزطاري ئكؤسيستةمي ئافريقا هةذاري لةو  واتا. قارةيةدا ذيان بة سةر دةبةن

بةالَم ثصكةوة ،  والَتن8ا يوالَتاين ئةندامي كلووث تةن. ا ناتوانص بنة بر بكرصتقارةيةد
.  لة سةدي بةرهةم دصنن47لةوانةية نيوةي طازي كةربوونيكي جيهان ؟ واتا زياتر لة 

 كومثانياي طةورةي نةويت كة بةر ثرسي بةشصكي طةورو لة 20سةرماية سةرةكيةكاين 
سةرةراي ئةوةي . لةم والَتانةدا كؤ بوونةتةوة، ينطةنبةرهةم هصناين طازي ثيسكةري ذ

ة ئةوان بؤ ذينطة كة ثصش لةدةست ثص كردين كؤبوونةوةكان ئةوة سةملصندرابوو ك
. تازة كصشة لةسةر ضارةسةرصكي بةتةواوةيت راديكالَ نية. رةيت ناكةنهيض كارصكي بنة

يت بةرهةم هصناين الَتاين ثصشكةوتوو ئاسخوازياري ئةوةية كة و طريبةسيت كيؤتؤ
ئةو . ي زاينيدا كةم بكةنةوة1990سالَي  لة سةد لة ضاو 5طازي ثصسكةريان بة تةا 

 ئاستةي كة ثصويستة بؤ ئةوةي برياري كونوانسيؤين رصكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان
برياري كونوانسيؤن ئةوةية كة رادةي خةسيت .  لة سةدة80 ببصت نزيكةةي جص بةجص

ةكان بطاتة ئاستصك كة ثصش بة ئالَووطؤرة مةترسي دارةكاين كةش طازة طولَخانةيي
سةرةراي ئةمةو بؤ ئةو هةنطاوة بووشي بضووك لة وتووصذصكي دا بؤ . وهةوا بطرصت

كة تووين بلصر ناتوانصت بة بؤنةي هاوكاري ، تةلةفزيؤؤن بة رووين دةري خست
ر وةها ةه. رتن بصتكردين لة شةري عصراقدا لة بوارةوة ضاوةرواين ثاداشت وةرط

لةبةر ئةوةي . جةخيت كردةوة كة لةطةلَ هيض جؤرة طرصبةستصك لة ضةشين كيؤتؤ نية
طرصبةسيت كيؤتؤ واتا رصكةوتن لةسةر ، كة ئابووري ئامريكا تووشي زيان دةكات

ةسيت تر واتا مايف بةرهةم جؤرةكاين طرصب. هصنانة خوارةوةي ئاسيت طازي ثيسكةر
بةإلم ثاش بةرهةم هصناين رةنطة بتوانرص بة خؤ  .،ارصزراوةطازي ثيسكةر ث هصناين

بة   ئةطةر زؤر ئةويشيدا رصكةوتن ثصك بصت،ئامادة كردنصك بؤ بةربةرةكانص لة طةلَ
زياين خاوةناين شةريكة فةرة نةتةوةييةكان نةبصت، بةإلم مةسةلةي شوصين ذينطة 



 رج طشيت هةية، تةنانةت جؤئصستا لةو مةسةالنةية كة لة ئؤروثا دا سةبارةت بةو أاي
بوش كة تاكو ئصستا داين بةوةدا نةدةنا كة ثيس بووين ذينطة لة إليةن طازة طولَ 
خانةييةكانةوة بنةماي زانسيت هةية، ئةمسال لة ذصر طوشاري أاي طشيت دا لة 
سةروبةندي كونفرانسي بة كردةوة دةرهاتين تصك رووخاين شوصين ذينطة بة هؤي 

  . كردوةي قبوويلعةواملي ئينسانية
كاري زةوي هةر ئصستا تةواو : مةسةلةي شوصين ذينطة ئيتر مةسةلةي سوبةينص نيية

 نةسلَي دواتر ضي دةكةن؟ ئةمة رادةربأيين مايكصل مةك كاريت وبووة، نةوةكاين ئصمة
ة كة هةمو رؤذصك دةطاتة طوصي "ئيندي ثصندصنت"كارناسي ذينطةي بإلو كراوةي 

.  دانكص بارةيةدا تا رادةيصك ويذدانةكان ئاطادارن و لة دلَةراون كة لةمكائةوروثايية
 كوشتين بة ةكاين لة طةرةترين هؤكارة يةكصكيوطؤري جةوئصستا دةركةوتووة كة ئالَ

 هةزار كةسي 150ين كةم وة تا ئصستا طياين ال70لة دةيةي  و كؤمةلَ لة جصهاندا
  .طرتووة

صكدةرانةي ئينسانةوة ئاكامي سووأاين تطةرم بووين زةوي كة بة هؤي هةلَ
وةحشةتناكي لة ثصك هصناين باهؤزةكان، إلفاوةكان و وشكة سالَي، لة ناوضووين 
كشت و كالَي، لة ناو ضووين نةسلي ئاذةلَ و طياكان، ئاسةواري لة سةر تةندروسيت 
ئينسانةكان لةوانة شصرثةجنة و ئاكامصك كة ئصستا كةم و زياد هةموو كةس لة طةلَي 

  .ئيتر فةرزية نيية. ةيت هةيةئاشناي
 مةحةكصكبريمةندان لة دسامربي سالَي رابردوودا بؤ يةكةم جار توانيان لةم بوارةوة 

ئةو رادةية ثصوانة دةكرصن كة هةلسووأاواين ذينطة ثارصزي،  دةست بصنن كة تابة
بريمةندان و ثارصزةراين ثصشكةوتوو لة هةولَ دان تا بة ثصي ئةوة بتوانن شةريكة 

ي لة سةروبةند. دادطانة ورةكاين بةرثرسي طةرم كردين زةوي بكصشطة
دا بريمةنداين تا لة دوايني رؤذي مانطي ذوئةين ئةمسالَ دا وا8كؤبوونةوةكاين جص 

زياد بووين لة رادةبةدةري طازي كةربؤنيك، ئاوي ئقيانوسةكاين : رايانطةياندئنطليس 
راثؤريت ئةوان رادةي تصزايب بة ثصي . تا ئاستصكي ثأ مةترسي تصزايب كردووة

طةرانةوةي بؤدؤخي  كة لة سةردةمي ئصستادا ئيتر ئاستصكةئؤقيانوسةكاين ئصستا تا 
 ئةطةر كةم كردنةوةي خصرا و نائاسايي هةرئصستا دةست ثص بكات .رابوردوو نية

دةتوانرص هيوا بةخش بصت كة بارو دؤخصكي شياوي مانةوة بؤ ئؤقيانوسةكان لة سالًَي 
 دةكاتةوة كة ئاكامي  لةسةر ئةوةراثؤريت ئةم زانايانة جةخت.  دا ثصك صنصت2100

تا ئصستا بة تةواوةيت ضوونة سةرةوةي تصزايب بووين ئاوي ئوقيانوسةكان 
ك لة  زؤرصكة  نةناسراوة، بةإلم لصكؤلينةوة سةرةتاييةكان ئةم ئاسةوارة دةر دةخةن



سك لة صربونايت كةلسيومي ثصوسيت بؤ دروست كردين ئكةماسيةكان ناتوانن 
  . بتوانن هةناسة هةلكصشنة زةمحةتيش ماسية طةوركاين تر ودةرياكان وةربطرن
 كةمةيان يا بة هؤي دةست رانةطةيشتنيان بة ئؤكسيذن جوولَايي دةرماسيةكاين قوولَ

  .دةبصتةوة
ريبةراين فةرانسة و . ة ذةهراويةكان لة ئاوي كةنارةكاند زياد دةبصتوي مةتالَكة الًَصت

مان كة لة ذصر طؤشاري راي طشيت دان، لة بةرانبةر بةرةنطاري ئامريكادا ثصشنياري ئالَ
 دا لة ثصوةند لةطةل مةسةلةي  لة جي هةشت بوونقةلَةش دروست يان كرد، واتا 1+7

طايصك بؤ ثصش طرتن لةم دوبةرةكية صةمي تؤين بلصر ئةوةية كة رخطةدا، ئيستاش ذين
 كة خودي ريبةراين والتاين تر؟ بة تايبةت رووسية؟  كاتصكبدوزيتةوة بة تايبةت

سي كةم بووين ئورثاييةكان لة تر . بة ضارة سةر كردين راديكال نيةيانتةمايليكي وا
 سةرضاوةي طةورةي كة  بووين لةطةل ئامريكا و رووسية دا بة هؤيصيانربكصهيزي ك

  . بة ثةسنةندكردين خةرجدلَ  خؤش ننيبؤنيانةوة 
ك كة لة جؤري كيؤتؤ صشن بة ضةند ثةسةند كراوؤ ئةكصر و براون تصبةم ثصي توين بل

  .بطرن دا 8ين دووبةركي لة جي ت لة ثصك هينا ثصشتصنةب
ك لةم دوو جؤرة ئاكامي يةكي. مالين جارمن كة كارناس و هةلسووراوي ذينطةية

كاين ميدياو ك لة شةريكة طةورةكاين نيونةتةوةيي صستا هند كة ئيضارةسةرانة
 لة قاو ، كة بة توندي ديفاعي لص دةكةن"ةكانتسيؤمنئاكوو"اليةنطري ئةوان وةكوو 

طرن  هؤ8رؤذانةي كة سةراين جي ك لةو ثصت يةكصخامني جارمن ئةلَ. ئةدةات
و شةريكةي بةرصوة ضوة كة لة برزيلدا. ربؤنيكةثرؤذةي وةرطرتين طازي كة،ثصي

 ئةم شةريكةية لة بايت ثصش بووين ئاو .لة بواري ماليةوة دابيين دةكات" BP"نةويت
ين بة ضاندين ئوكاليثتووس لة ص بةلَ.ك كة ثصكي دةهينيتصهةوا بة ئوكسيد و كةربؤن

ييك لة برزيلدا داوة بةلصن داري ئؤكاليثتوس هةندصك لة طازي كةربؤنيكي ثصك ناوضة
 راستة كة طياكان كةربؤن وةردةطرن، بةإلم مةسةلة ئةوةية كة ةئةم. هاتوو رادةكصشص

ئةم شةريكةية لة ثصناو لةناو بردين كشت و كالَي خؤ جصي و وصران كردين طوندةكان 
ي خؤجصي برزيل ئةم طةإللةية كر بةم بؤنةوة خةلًَهة. دا ئةم دارستانانة ثصك دةهصنن

 لة مانطي ئاياري ،وةكو تاعووين ذينطة نصؤ لص دةبةن، نةك رصطاي ضارةسةري ذينطة
 هةزار دؤمن زةوي خؤيان لةوانة دارستانةكاين 11ئةمسالدا خوازياري لص سةندنةوةي 

. ؤيان ببوذصننةوةئؤكاليثتوس بوون تا بتوانن طوندةكان و دارستانة سرؤشتيةكاين خ
 تصك داين تةنةوعي سروشيت و دةبصتة هؤيخةلَكي خؤجصي دةلصن ئةم دارستانة 

يةن ين لة رادةبةدةري ئاوي زةوي لة البة هؤي أاكصشا. شصواندين ئصكؤ سيستةم



دارستانةكانةوة، كشت و كالَي مةحةيل لة طةلَ كةم ئاويدا بةرةو روو دةبصتةوة و بة 
  . تطيايي نالةباري دؤخةكة زياتر دةكاهؤي ثصك هصناين ذةهري 

لة راسيت دا ئةم رصطاية بؤ ضارةسةر كردن جياواز لة كأيين مايف ثيس كردين ذينطة 
رك شاثصكدا لة هصند، صخامني جارمةن، هةلَسوأاوي ذينطة ثارصزي لة و. شتصكي تر نية

انيسمصكة دةيطصرصتةوة كة ئةم جؤرة متمانةية لة بةرهةم هصناين كةربؤن، بؤ خؤي مك
بؤ دووبارة كردنةوةي قةرزةكاين جيهاين سصهةم بةإلم ئةطةرضي كةسصك يان 
، شةريكةيصك لة وإلتاين دةولَةمةندي باكووردا كةربؤين زؤرتر وة بةرهةم بصنصت

بة واتايصكي تر، . زةوي و زارصكي زؤرتر لة كيس خةلَكي طوندةكاين باشور ئةضصت
 وةوةن، باشووريةكانيش تاوانةكةي ئةدةنباكووريةكان مةسرةف دةكةن، ثيس دةكة
ئةمة واقعيةيت رصطاي ضارةسةري تيجاري . لة بةر ئةوةي هيضيان نيية لة ناو دةضن

شوصين ذينطةية كة ئصستا هةندصك لة خاوةناين طةورةي تيجاري جيهاين ثصي رازي 
. نةرةئةمة زؤرتر لة طالَتةيصك دةضص، بةإلم طالَتةيصك كة بؤ هةمووان مةرط هص. بوون

لة بةر ئةوةي كة كارةسايت ذياين ذينطة بة راسيت طولؤبالة و هةمووان لة 
  . دةولةمةند سةرنشيناين كةشتصيكن كة لة حالًَي نوقم بووندايةةوةتاهةذار
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