
  وت بۆنی نه
 ن نده  له-زاهیر باهیر

 
  بشی دووەم

 
ی  که رۆکه ردوو سه م هه نگی جیھانی دووه  دوای جه له
 و (Harry Truman)ری تروومان ریکا، هه مه ئه

  ی، که و بوایه  ئه یشتنه گه) Eisenhower(ر ئایزنھاوه
وت و دابینکردنی   نه  جیددی بیر له بت زۆر به ده
فارسیدا  /بی ره نداوی عه  که ویش له ، ئه وه نه وت بکه نه

  .تیان خۆیان داڕشت وت سیاسه  نه ت به باره ردووکیان سه  هه بۆیه
 
و   سانی دواییدا ئه م له رسووڕمان بوو، به ی سه تادا جگه ره  سه  له ته م سیاسه رچی ئه گه ئه

وتی  می نه رجه  سه  له وه ره  ده وت له شداریکردنی هنانی نه به"ی وه ر ئه به ما، له  نه گومانه
  یه ژه م ڕ  ئه1976 سای  و له% 30ووی  ر سه  دا چووه 1973 سالی  ریکا له مه رفکراوی ئه سه
 سای  نجام له رئه سه%. 45ی   بۆ ڕژه وه رز بووه  دا به1977 سای  و دواتریش له% 40  یشته گه

  13ل% ". 49 بۆ  وه رز بووه دا به1990
 

 هنانی  کی تر بواهینان به یه  وشه ، یا به وه ره  ده  به وه وته  ڕووی نه ریکا له مه ی پاشکۆیی ئه پرس
تی   و زانیویه ستی پ کراوه ک باوک  هه  وه وه ی کوڕیشه"جۆرج بووش"نی  ه الی  له وه ره  ده وت له نه
تای  ره  سه ر له  هه یی، بۆیه وه ته ر ئاساییشی نه  سه  له یه وره کی گه یه شه ڕه  هه مه  ئه که

شی دا، نی ، به"دات  ده یرانی وزه  و قه  وزه  زۆر گرنگی به م کارگییه ئه" وتی؛ وه رکارییه سه هاتنه
ین   بده ین و ڕگه که ر کاری بۆ نه گه ئه:" دا وتی2001 مانگی ئایاری  له.  کاری بۆ بکات که

  وه  ڕووی وزه ییمان له وه ته ، ئاساییشی نه وه ره  ده وت له  هنانی نه ستوو بت به مان پشتبه که وته
  کانی ئمه نده وه رژه  به  دیان بهندکیشیان  هه ، که وه کانه  بیانییه وه ته ستی نه  ده خاته ده

ی  ی بووش له که ترسی قسه نگی مه زه". ناسووتیدا2004 سانه له.  دا لکه ی وزه  راپۆرتی سا ،  
 میلیۆن 19.7   ڕۆژکدا له وت له کاربردنی نه ریکادا به مه  ئه له :" رچوو هاتبوو  ده وه  کارگی وزه له
م   ئه ، که2025 سای  رمیل له  میلیۆن به28.03   گاته  دا، ده2001 سای   له وه رمیله به

ڕوان  وتی خاو خۆی چاوه رهنانی نه  کاتکدا ده  له مه ئه. کات ده% 44ی   ڕژه یش به زیادبوونه
م  رچی ئه گه رمیل، ئه  میلیۆن به4.6زت بۆ   دابه  ڕۆژانه وه رمیله  میلیۆن به5.7  کرت له ده

 گازی سروشتی  وتی شل له مھنانی نه رهه  به م  به کی که یه  ڕاده توانرت به  ده زینه دابه
وت پ   هنانی نه نیا به  ته ی که لنه و که وت، ئه کاربردنی نه لنی نوان به م که  به وه، پبکرته

 بۆ زانیاری زیاتر ،16ل"  یه م ماوه  درژایی ئه بت به بت و فراوانتر ده وام ده رده ، به وه کرته ده
  :  بکه وه ی خواره یه م خشته ماشای ئه  ته وه یه م باره له
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  17 ل2خشتکی ژمارە 
 -2001 هاوردەی نوت لنوانیو ەکانی ئمریکا، بکاربراو نوتی خۆمای والت یکگرتوو

  )ب ملیۆن برمیل ل رۆژکدا(  2025
  خمندن  بروار

  2025  2020  2015  2010  2005  2001  پۆل
دەرهنانی 

 وتی خام لن
U.S 

 
5.74  

 
5.58  

 
5.93  

 
5.53  

 
4.95  

 
4.61  

 شداری بب
نوتی تری 

  ناوخۆیی

 
3.12 

 
3.40  

 
3.59  

 
3.72  

 
3.94  

 
3.99  

سرجمی 
نوتی 

ئامادەکراوی 
  USناوخۆیی 

 
8.86  

 
8.98  

 
9.52  

 
9.25  

 
8.89  

 
8.60  

سرجمی 
نوتی 

  بکارهنراوی

 
19.71  

 
20.48  

 
22.71  

 
24.80  

 
26.41  

 
28.30  

خمنراوی 
  نوتی هاوردە

10.85  11.50  13.19  15.55  17.52  19.70  

ڕژەی هاوردە 
بپی 

سرجمی 
  بکارهنانی

 
55.0  

 
56.2  

 
58.1  

 
62.7  

 
66.3  

 
69.6  

  
  
  وه نهکانی گواست وتیان بۆ ئامرازه ی نه وره شی گه وتدا به کاربردنی نه  به کان له ریکاییه مه ئه
 پی ئاماری  به. بن ی دوورودرژیش ده هنن و ڕگه کار ده  به وره  ئۆتۆمبیلی گه ڕوات، که ده
م  به.  کار هنراوه  به سته به و مه وت بۆ ئه رمیل نه  میلیۆن به13.5   دا ڕۆژانه2001 سای  رمی له فه

ی  یه م خشته ک له وه. رمیل یۆن به میل20.7 بۆ  وه بته رز ده  به مه دا، ئه2025 سای  ش له پیه
یت، ئران و  کان، کووه کگرتووه  یه ، عیراق، میرنشینه سعوودییه: نداو یبینی وتانی که دا ده وه خواره

% 64ی   ڕژه ش به مه  ئه ، که یه کیان هه ده وتی یه رمیل نه  ملیار به674موویان   هه ر به ته قه
 ملیار 114کسیکۆ  نزوال، نایجیریا و مه  کۆی ڤه  کاتکدا به  له، موو جیھانه وتی هه کی نه ده یه
ریای  ر زه ڕووسیا و وتانی سه.  وتی جیھانییه کی نه ده یه% 11ش  مه  ئه ، که یه رمیلیان هه به
م  به.  وتی جیھانییه کی نه ده ی یه% 7  ، که یه کیان هه ده وتی یه رمیل نه  ملیار به77زوین  قه

دا  وانه  ناو ئه  له منیت، که جده ی جیھان به وتی بۆ وتانی دیکه کی نه ده یه% 18نیا  ش ته پیه
ی  یه م خشته  ئه  ، بۆ زانیاری زیاتر بوانه20 و 18ل .تی کانیه وروپاییه  ئه یمانه ریکا و هاوپه مه ئه

  :وه خواره
 
  
  
  
  



  19 ل 3  ی ژماره خشته
   دا2002نری نوت ل کۆتایی سای نوتی یدەکی وتانی سرەکی برهمھ

   
والتانی 

راکی  سه
  ن  مھ رهه به

نوتی 
نراوی لم سه
  ک به ده یه

  رمیل ملیار  به

ڕژەی سدی 
  ر رامبه  به له

می  رجه سه
 وتی جیھان  نه

  25.0  26.18  سعودیه
  10.7 112.5  عیراق

  میرننشینه
یکگرتووەکانی 

  ئیمارات

  
97.8 
  

  
9.3 
  

  9.2  96.5  کوت
  8.6  89.7  ئران
  7.4  77.8  نزوال ڤه
وسیا و ڕ

ر  والتانی سه
  زوین دەریای قه

77.1 7.4 

 2.9 30.4  ریکا مه ئه
 2.8 29.5  لیبیا

 2.3 24.0  نایچیریا
 1.7 18.3  چین
: روو ریای سه ده
ریتانیا ،   به
رویج ،  نه

  كدانیمار

  
16.3 

  
1.6  
 

 1.5 15.2  ر ته قه
 1.2 12.6  کسیکۆ مه

 8.6 90.2  ئوانی تر
می   رجه سه

  جیھانی
1047.7 100.0 

  
  

  وه ته ن نه  الیه وت له رفکردنی نه سه:"  هنت و ده  ده وه ی به که شکی کتبه  به یر کۆتایی به کله
،  وه بته  ده نده وه  سای داهاتوودا دووئه25   له  پی کارگی وزه  به کانی ئاسیاوه ندووه سه شه گه

 5.0  نیا له  ته ر چین به هه.  ڕۆژکدا  میلیۆن له32دات بۆ   باز ده وه رمیله  ن به  میلیۆ15  که له
 باز  وه رمیله  میلیۆن به2.1   کاتکدا هیند له رمیل، له  میلیۆن به12.8  چته  ده وه رمیله میلیۆن به

  خدار له  کورتی چوار خای بایه به:" یر ده دا کله یه ڕه و الپه ر له هه. 23ل"  میلیۆن5.3دات بۆ  ده
وت  زیادبوونی پیداویستی نه: بینن ور ده  ده  وزه ت به باره ریکادا سه مه وتی ئه سوکه نووسی هه چاره

وت،  ری نه رهنه ی ده و وتانی دیکه ره رخان و رووکردن به رچه ، وه وه ره  ده وت له و هنانی نه
  کاته ش ده مه دان، ئه م جیھانه شی ئه رترین به ته  خه  له قامگیرن که ه دۆست نین، ناس وتانک که

ی و  که که ڕوشۆڕی نوان خه ریکا، یا شه مه  ئه ی دژه وره کی گه ترسییه ست مه ده خۆدانه
 و  وه مبوونه  که  له میشه  هه لمنراوه  سه ک که یه ری بۆ ماوه زیادبوونی ڕکابه. کدادانیان یه به



 و   زیادبووندایه  ئاشکرا له ی پاشکۆبوونی به له سه  مه نت، که یه گه  ده وه ش ئه مه ، ئه دایهمان نه
  .33ل" کی جیددیشه ترسییه مه
  

 ڕوون  ڵ سعوودییه گه ریکا له مه تی ئه یدا زیاتر دۆستایه که ی کتبه شکی دیکه  به یر له کله
  رزان و به  نرخیکی هه ویش به  و ئه وته ی نه  بناخهر  سه یان له که تییه  دۆستایه ، که وه کاته ده

تی  ب دژایه  ده ، سعوودییه وه رز کاته وت به ر ڕکخراوی ئۆپیک نرخی نه گه یش ئه وه دابینکردنی ئه
   سعوودییه  دا له2003 سای  ریکا له مه وتی هنراوی ئه نه% 18.  بشکنت و بریاره بکات و ئه

وری خۆی   ده  به م سعوودییه وه، به بته رز و نزم ده  به یه م ڕژه کاندا ئه رانهی  کاتی قه له.  بووه
  .کات وت زیاد ده رهنانی نه ی ده ڕژه

  
  اق لهڕاندنی عیر رپه  دوای ده )No fly zone(فین  دانانی پالنی دژه چت له یر وای بۆ ده کله
   به وت بووه بۆ پاراستنی نه:  ، واته  بووه یت و سعوودییه نیا بۆ پاراستنی کووه یت، ته کووه
  .ی وه کانی گواستنه ی لووله وه رهنان و پاککردنه ده
  

  ستیکرد به  ده ، که1933 بۆ سای  وه ڕته گه وت ده  بۆ نه ریکاوه مه ن ئه  الیه  له  سعوودییه ڕووکردنه
 Standard Oil(ن کۆمپانیای   الیه وت له ر نه  سه  له ی که و گوتوبژه وتدا له  دوای نه  بهڕان گه

Company of California/(SOCAL ساڵ 60ی   بۆ ماوه سعوودییه. دا کرا ڵ سعوودییه گه  له 
  وته که  ده ساء، که لحه ی ئه  ناوچه رهنانیدا له وت و ده دوای نه ڕان به رداری پشکنین و گه ستبه ده

 کۆنترۆی  ریکی که مه کی ئه  کۆمپانیایه  تاکه   بووهSOCAL  م جۆره به.  بوو وه تی سعوودییه ڕۆژهه
  .کرد ڕاستی ده تی ناوه وتی ڕۆژهه ی نه زۆربه

  
ندی سترلینی زی دا  زار پاوه  هه35های   به دا به وه  پاداشتی ئه  لهSOCAL" دا وتنه م ڕککه له
 ئیبن سعوود   ڕۆژاوا به  له زیز کوری سعوود بوو و که بدولعه  عه ، که ی سعوودییه و کاته ی ئه شا به

دوایی . تی بدات یه"شا"سگای   داموده رز به  داهاتوویشدا قه  له نی دا که ها به روه ، هه ناسراوه
وت  رکه  ده ساء، که لحه ی ئه هو چاو ئه  له م بووه  زۆر که وه ره ی سه یه  پاره و به  ئه وت، که رکه ده
   ڕازی بوو بهSOCALها  روه هه.  وتی جیھانییه کی نه ده ترین کانی یه وره ساء گه لحه ئه

 سای    له SOCAL  یه م شوه به. 31ل "وتر بت کان تاکو پشکه وته نه  و بیره ی کگه وه بیناکردنه
کردنی کرد   بازرگانی پوه ستی به ی دواتریش دهوت کرد و سا رهنانی نه  ده ستی به  دا ده1938

وتی  رمیل نه  میلیۆن به42.5وێ   له م کۆمپانیایه دا ئه1945-1941 نوان سانی  تا وای لھات له
  . رهنراوه ریکا ده مه کانی ئه  بیره ی له وته و نه ی ئه%1   له متره دی که ی سه  ڕژه  به رهنا، که ده
  

ی  وه ته  بۆ نه وتی سعوودییه  نه  پارزگاریکردن له ، که دا بووه و بوایه رۆک ڕۆزفت له سه
  رگریکردن له به:"دا وتی1943-2-16   له ، بۆیه ر نرخ بت، کارکی پویسته  هه ریکی به مه ئه

  وه ی خواره م دوو س ده ماشای ئه ر ته گه ئه". ریکا مه  ئه  له رگریکردنه ی به  بناخه سعوودییه
 60دا 1946 سای   له سعوودییه.  بووه خی هه ند بایه ی ڕۆزفت چه که  قسه یت، که گه یت تده بکه

م  هنا، به رده رمیلی ده  ملیار به1.8دا  و کاته ریکایش له مه ئه. هنا رده رمیلی ده میلیۆن به
م  به. 1946 سای  جار پتر له 52:  رمیل، واته  ملیار به3.1  یاندییه دا گه1976 سای   له سعوودییه

رهنانی   ده ریکا و ڕووسیا له مه  دوای ئه م وت له  سیه دا بووه1976 سای   له  سعوودییه جۆره
  .وتدا نه



  
ریکا و ڕووسیا لدوانی توندوتیژ و  مه مدا ئه نگی جیھانی دووه می جه رده  سه رچی له گه

   له چی سعوودییه بی، که ره نداوی عه ر ئران و وتانی که  سه بوو له کدی هه  یه یان له وه گرژبوونه
  له. وانی تدا بت ربازیی ئه ی سه بنکه) ظھران(هران  زه ریکا دا، که مه  ئه ی به دا ڕگه1946سای 
و   به  تاکو درژه وه ستپکرده دا ده ریکا و سعوودییه مه  نوان ئه دا جاریکیتر وتووژ له1949سای 
   بوو، که وه  ئه رجی سعوودییه مه. دا کۆتایی پ هات1951-6-18   له که وتووژه.  بدرت تهس گربه

 پرسی  میشه نگاونانکیاندا هه موو هه  هه کان له ریکاییه مه ئه.  وه ی نوێ بکاته که شکره ریکا له مه ئه
بۆ . ب مییدا ده  که و یا له ه بر ریکا له مه ندی ئه وه رژه ندک به  تا چه ، که بیر بووه وتیان له نه

رۆک  ر مسری ناسر، سه  و ئیسرائیل بۆ سه ریتانیا و فرانسه ی به که  س قۆییه  هرشه  له نموونه
  کردن، بگره بوو، پشتگری نه بدونناسر هه مال عه  جه رچی ڕقکی زۆری له گه ر، ئه ئایزن هاوه

و  ترسا ئه  ده وه ر له  ئایزن هاوه  بوو، که وه هکردنیشیان ئ هۆی پشتیوانینه. نشتیشی کردن رزه سه
  . وه  بگرته یش سعوودییه که ب خۆشتر بکات و گه ره یی عه وه ته ی نه وه  گی ئاگری بزووتنه هرشه

  
  وته  که  سنووری سعوودییه ، که1970-1962 سانی  ندا له مه نگی نوخۆیی یه می جه رده  سه له
ی  ربازی و فۆکه ریکا، هزی سه مه ی ئه و کاته رۆکی ئه ی سه"دی نه که" کارگی  وه ترسییه مه
 و  تیدانی سعوودییه  یارمه  له کردووه وامی درغی نه رده  به ریکا به مه ئه.   سعوودییه نگی نارده جه

ی  وه نی و نوکردنه مه قه نگ و ته کانی تری جه سه ره ی فانتۆم و که  دانی فۆکه ئران به
م دوو   ئه کنیککار، که ربازی و ته  ڕاوژکاری سه کی زۆر له یه ڵ ناردنی ژماره گه یان له که کرهش له

و  ی ئه ژماره. ردووالیان نارد زارانی بۆ هه ریکا هه مه  ئه بوو، بۆیه میان هه  که وته
  ون و لهس بو  که6250کرد   کاریان ده  سعوودییه دا له1977 سای   له ی، که ریکاییانه مه ئه

  شای ئرانیش له. ک ماڵ و مندایان  نه ی خۆیانه  ژماره مه ئه. س بوون  که4140ئیرانیش 
  ن له ده ی عه)قابووس(تیدانی سوتان   یارمه یدا، به که شکره  له  ملیار دۆالری له14کاندا 1970
ریکا  مه ندی ئه پوه. رف کردووه فاردا، سه ی زه که  لنینییه- مارکسی وه رکوتکردنی بزووتنه سه
دا  م دواییه چی له دا، که کی زۆریشی ده تییه هز بوو و یارمه رم و به لک گه دا گه ڵ سعوودییه گه له
 بکشت  وت درژه ر بینی نه گه  ئه دا بیاری دابوو، که1973 سای  ریکا له مه  ئه وت، که رکه ده
  .کات ده داگیر  کانی سعوودییه وته  نه م بیره وا ئه ئه
  

  ته وتووه ریکا دووجار که مه ی ڕابوردوودا ئه ده  سه  له ین، که  بکه وه  به کرێ ئاماژه دا ده لیره
  یان له که ته فاره  سه میان، که که یه:  وتووه پی پ که ته  ده وه مه نی که  الیه ، یا به وه ترسییه مه

  . ن ڕووسیاوه  الیه فغانستان بوو له کردنی ئهمیشیان، داگیر ردا گیرا و دووه سه ستی به ئران ده
  
ک  یه موو شوه  هه  به ، که وه ی دووپات کرده وه ند جارک ئه رۆک ڕگن چه ی شا ڕووخا، سه و کاته ئه

ڕگن . رن ردی ئران به  ده وش به کان ئه ینییه کا خومه وه ن نه  بکه  سعوودییه رگری له ن به ئاماده
 نادات و شتی  رگیز ڕگه ریکا هه مه ئه:"کانی گوت وان و ڕاپۆرته  ڕۆژنامه دا به1981-10-1 رۆژی  له

  که".  وه ی بگیرته که وته دا بگیری و نه ر سعوودییه سه ست به  ده وه رچاوی ئمه به وا ڕووبدات به
ی رگری بوو، پشبین زیری به دا وه1990 سای   له یتی داگیرکرد، دیک چنی، که عیراقیش کووه

ر ئاستی جیھانی  سه ی له تی وزه بت، سیاسه کدا ده یه  پایه ین له ددام حوسه سه: " ی کرد، که وه ئه
  مه ئه. 50ل" ئابووریمان بخنکنت دات، که ی پ ده یه  و پله و پایه ش ئه مه  بت و ئه وه سته ده به

  یش وای ل کرد به مه ر ئه  هه ه سعوودیی ریکا له مه ی ئه که ک داکۆکییه ک و وه  ڕاستیییه بوو به



 و   سعوودییه نته یه شکرکی زۆر بگه کی کورتدا له یه  ماوه ڕوکردن، له رۆش و ب چاوه په
ریکا  مه وجا کارگی ئه شکری عیراق ئه  له رگرتنی له رانبه دوای به.  دروست بکات ی تازه ربازگه سه

کی  یت و ورانکردنی چه ، ڕزگارکردنی کووهک ی وه ڕی و بیانووی تازهۆکانی گ ی قسه شوه
  .یدا بوون هزتر بکات، په ر عیراق به  سه مارۆی ئابووری له کوژ و گه کۆمه

  
ربازی  نی سه مه که ی چه سه ره ی کین و فرۆشتنی که ه ر مامه  سه یشدا وتووژ له و کاته ر له هه
  نی جیاجیای به مه که   ملیار دۆالر چه40یی دا،  پنتاگۆن با1999-1991 نوان سانی  له. کرا ده

 و  وه ردووکیانه  هه  مسر و تایوان به  به ی که وه  چوار جار له یه م ژماره ئه.   فرۆشتووه سعوودییه
 )درژەی هی (  .   ک کاتدا فرۆشراوه، زیاتره یه له
 


