
  وت بۆنی نه
  ن نده  له-زاهیر باهیر

 
  بشی چوارەم

 
   سروشتییه رچاوه وت و سه  جوانی نه یر، زۆر به کله

  وه ته شتی ئابووری گرداوه گ ی یا به کانی دیکه نایابه
یان   زۆربه نده رچه ن هه  و درژخایه وره نگی گه  جه به
ریکا و  مه تی ئه  تایبه  به وه ن میدیای جیھانییه  الیه له

یی و ئایینی و  وه ته رگی نه  به وتانی ڕۆژاواوه
بی و  زهه ی مه ه ی تکه له سه  مه ی چچنیا به له سه  که مه بۆ نموونه.  ردا کراوه به بییان به زهه مه
 بۆ  کییه ره سه) Grozny(ی سیاسی و جوگرافی گرۆزنی م شونگه ، به م دراوه ه قه یی له وه ته نه

ریای   زه  به یه م وزه  ئه وت و گاز، که کانی نه  بۆ لووله وتی خاو و خاکی گرنگیشه پاوتنی نه
  درێ به  ده  چۆن ڕگه واته ت، که وروپای ڕۆژهه ۆکرانیا و ئه بۆ ڕووسیا و ئ وه گوزرته زویندا ده قه

کان   دژی لووله  له خشه  بکرێ یا نه رانه  کاری تکده ووه  له ک، که یه  بنکه  ببته چچنیا، که
  .داڕژرت

  
  ه، چونک بووه  گۆڕدا نه  له م گیروگرفته ڤیت ئهۆی س وه شاندنه وه می پش هه رده  بگومان سه

ی  وه شاندنه وه م دوای هه ش بووبوو، به  نوان ڕووسیا و ئراندا دابه زوین له وتی قه می نه رجه سه
. شی خۆیان ویست نستانیش به ربایجان و کازاخستان و تورکمه دا، ئازه1990 سای  سۆڤیت له

وتدا، هیوای پ  ردنی نهرهنان و نا  ده ریکا له مه  ئه ، که م وتانه یر، هیچ کام له ڕای کله به
 بۆ  وه  کاتکه کان له کدادانه یه  به نگه ڕه. قامگیری بدرت نتی ئاشتی و سه ره ستوون، ناتوانرێ گه به

قتر و  کی دوورودرژدا زه ودایه  مه م له ون، به رکه متر و بچووکتر ده نتر یا که هوه کاتکی تر، ئه
ربی  نداوی عه  که ڕینی له وت و تپه و نه ڕای ئه  به  بۆیه وه قینه تهی   ڕاده نه گه  تا ده وه بنه تیژتر ده

   .  تی تدا نییه المه ریکا و وتانی تری جیھان، سه مه  بۆ ئه وه و لووالنه  و له وه یا فارسییه
  
نودا کی  ندییه یوه  په زویندا، له ریای قه ر زه ڵ وتانی سه گه وت، له  نه ت به باره ریکا، سه مه ئه

وت و   داخوازی نه  ئاشکرا باسی له کلنتن به. می بی کلنتن رده  بۆ سه وه ڕته گه  ده بوو، که
 بینینی   کۆشکی سپی، له دا له1997 ئابی   له کرد، بۆیه دا ده و وتانه ڵ ئه گه ندی نزیکی له یوه په
 زیادیدا بت،  وت له  داخوازی نه  جیھانکدا که له:"لیڤدا وتی ر عه یده ربایجان، حه رۆکی ئازه سه
  مه ر ئه  سه ، له"ستت  ببه ک ناوچه  یه وتدا پشت به ستھنانی نه ده  وه  ناتوانیت له ی ئمه وه ته نه

  تیدانتی له ربایجان، یارمه تیدانی ئازه کردن و یارمه شه  بۆ گه ی ئمه خشه نه:"ڕۆیشت و وتی
  ین له ده ربایجان ده تی ئازه ر یارمه ک هه  نه مه دا، بهی که ده  یه وته و نه رهینانی ئه ده
، بۆ  ستھنانی وزه ده لوپۆکوتاندا بۆ وه  په ین له دده تی خۆیشمان ده کو یارمه شونماکردنیدا، به نه
  یه م قسه می له  دواییدا دیژکه  کلنتن له نده رچه هه). 133ل(ییمان وه ته هزکردنی ئاساییشی نه به

رۆکی  رموراتی نیازۆڤی، سه په رۆکی کازاخستاندا و سه م نوور سوتانی سه رده هب کرد له
 تا   واته2001ڵ تالیباندا تا سای  گه فغانستان و له ڵ ئه گه  له وه و الشه کلنتن له. تورکمانستان

  . وتووژدا بوو  بووش، له ریکی کرد به مه ی ئه سلیمی ئیداره وروته ده
  

  )Blood and Oil( وت خون و نه
  Michael Klareیر  مایک کله: نووسینی

 Penguin Group: کانی  کراوه  بوه له
  2004مریکا،  م، ئه که چاپی یه



  وه ندێ ڕوویشه  هه  له ر کار، گرنگیی پدرا و بگره  سه  جۆرج بووشیش هاته که  ندییه یوه م په ئه
 میلیۆن 64ریکا  مه دا ئه2003 سای   بوو له وه ئه. ڵ جۆرجیادا گه  له بۆ نموونه.  وه  پشه چووه

  ندک له  هه شق به شکریشی نارد تاکو مه سی پسپۆری بواری له  که150 جۆرجیا و  دۆالری دا به
 11رفکردنی   سه  به وه یان درژکرده یه م کرده دا ئه2003 سای  له. ن ربازانی جۆرجیا بکه سه

  تالیۆنی پاراستنی لووله به"ش ناوی مانه شق پ بکرن، ئه س مه  که400میلیۆن دۆالری تر تاکو 
وانی   پاسه ته بوو، تاکو بب ردنازه فه ر بیاری شه  سه ش له مه  ئه یان ل نرا، که"کان وته نه

   له ردنازه فه  شه کاتکیش که). یھان جه-تبلیس-باکۆ( سنووری جۆرجیادا  ، له BTCکانی  لووله
ڕامس . نگری خۆیان و ڕۆژاوا بت ی الیه که  جگره  که وه  ئه وته  که له په ت البرا، بووش به سه ده

کی کاتیی  یه  شوه  به  کهNino Burd Zhonodzeڵ  گه  تبلیس له دا له و کاته فیدیش له
 بنیاتنانی ئاشتی و  تیدانی جۆرجیا له  پشتگریکردن و یارمه له:"وه و گوتی کۆبووه رۆککۆمار بوو،  سه

  .138ل" وه ینه که کگرتووییدا، دنیاتان ده خۆیی و یه ربه ئاساییش و سه
  
  ی که وه  له ریکا جگه مه  ئه ت، کهو که رده  ده وه ڕوونی ئه  به ی پشتر نووسراوه وه رنجدانی ئه  سه به
ش  یه خشه و نه  بۆ ئه وره ل گه کی گه یه ب بودجه  ده وه  خون بکت، دیسانه وت به ب نه ده
 عیراق  ی له که شکره وامبوونی له رده ک ڕاگرتن و به ی بچووکی وه ک نموونه نیا یه ته. رخان بکات ته

. چت  ملیار دۆالری تده150   زیاتر له زوین و کۆۆمبیا سانه هریای ق ر زه نداو و وتانی سه و که
یرانی  ی قه وه الکردنه  بۆ البه وه کی تر بدۆزته یه ب چاره ریکا ده مه  ئه  که یر ڕای وایه  کله بۆیه
ی و و  بۆ ئۆتۆنۆمی و تکه وه  پاشکۆییه  ژر ناونیشانی له ی له که شی کۆتایی کتبه  به وت بۆیه نه

رکردنی  سه بۆ چاره)From Dependency to Autonomy and Integrity(ری روه گونجاندن و سه
  .رخان کردووه  ته یه و کشه ئه

  ی که و کاروبارانه ستی و ئازادی له ربه ستن، سه خۆبه  پشتبه کاته  ده وه یره الی کله به: ئۆتۆنۆمی
وت  رگرتنی نه ریکا وه مه ب ئه  ده  که  نییه وه انای ئهش م مه ئه. نجامی بدات وت ئه یه ریکا ده مه ئه
رجک   ئیدی هیج مه هز بت که  به نده وه ب ئه  ده  که یه  هه وه کو پویستی به ر ڕاگرت به کسه یه

  وه وته ن نه تانی خاوه وه  پاراستنی ئاساییشی ده ندبوون به ی دیپلۆماسییدا یا پابه  شوه جا له
  .کات ووڵ نهب بت، قه

  
Integrity   :ده ، که ریکایه مه تی ئه سایه ت و که هامه ت و شه یبه ، هه مه یر له ستی کله به مه   ب

تی  ڕه  بنه ڵ شته گه  له ، که تی وزه  سیاسه ت به باره کانی خۆی بیت تا بتوانت سه نی پرنسیپه خاوه
ریکادا  مه کانی ئه نده وه رژه  به کی دووردا له ایهود  مه  و له وه ریکادا بته مه کانی ئه هاداره و به
موو   هه  که یه  هه وه ریکا پویستی به مه ش ئه مه بۆ ئه. ، بیاری خۆی بدات وه نگ بداته ڕه

  رگریکردنه  مافی مرۆڤ و به  له  چاوپۆشیکردنه  و که ستراوه وتدا به  پناوی نه  له ندبوونک که پابه
ی   تی وزه  ستراتیژییه ت به باره ی سه  گرنگانه و بیاره  به نده ش به مه ئه.  وه شنته وه لی، هه

  ب ئاشکرا بن و بزانرت ئایا له  ده  که وه کانیانه ڕۆکه کان و ناوه  وتووژه درن و به یی ده وه ته نه
  وه ن بووش و چنییه  الیه  له ی که ته و سیاسه ک ئه ک وه ، نه یکادان یا نه ره مه ندی ئه وه رژه به
ی ئستا و  چه  وه ی که وه  و ئه  ژینگه  یانی ڕزگرتن لهIntegrityها روه هه. ی بۆ کشرا خشه نه

  .تی داهاتوو پویستییان پیه
ر س   سه  پداگرین له  که یه  هه وه  به  پویستمان  انهو ستھنانی ئه ده بۆ وه:" یر ده دواتر کله

  :ی گرنگ له سه مه
  



رکردنی  به سته  ده ندبوونمان به  پابه مان له تی کینی وزه ی سیاسه وه الق دان یا جیاکردنه ته. 1
  .وت ن نه ئاساییشی وتانی خاوه

  .وت  هاوردنی نه ستنمان به ی پشتبه وه مکردنه که. 2
  ."وت  بۆ قۆناخی پاش نه وه وته  قۆناخی نه مان له وه تی گواستنه تمییه بوون بۆ حه دهئاما. 3

رداڕۆیشتنی  سه ستبه یشتن و ده ستپاگه  پناوی ده  له ندبوونی خۆی، که ریکا پابه مه  ئه پویسته
یر،  ڕای کله به.  وه شنته وه دا، هه و وتانه شکری ئه تی دیپلۆماسی و له  یارمه تی، له یه وت هه نه
کستان و کیرگیستان  نداو و عیراق و ئۆزبه  و وتانی که  سعوودییه کان له ربازییه  سه ب بنکه ده
ربایجان،  ڵ ئازه گه ندی له ها پوه روه هه. کانی بکات  هزه  به کشه  و پاشه وه شنته وه هه

ڕای  به. وت بت ندی نه وه رژه  به ی دوور له ندکی دیپلۆماسییانه ب پوه کازاخستان و جۆرجیادا ده
   له کو بۆ نموونه ی ڕۆژ و دوو ڕۆژدا بکات، به  ماوه  له مانه ریکا ئه مه  ئه رج نییه یر مه کله
مان کاتیشدا   هه  بۆ س ساڵ بکات و له وه  دوو ساه  له مه توانت ئه دا ده ی سعوودییه له سه مه

 تاکو   دروستیان کردووه  که وه یه ره و به ند بن به نوان خۆیاندا پابه   خۆیان له هانیان بدات که
  .ن کتر بده تی یه یارمه

  
ک ئیدی چیتر قوربانیدانی   نه وه ره تی ده  سیاسه وت له ی نه وه  جیاکردنه  که یر ڕای وایه کله
  توانت به دا ده اتهو ک ریکا له مه کو ئه وت پیویست نابت به ریکی بۆ خاتری نه مه ربازی ئه سه

 و 2001 نوان سانی  وت له  بۆ هاوردنی نه منراوه  وا خه وت بکات، چونکه که ملیار دۆالر پاشه
  ی بازرگانی له واوی بودجه  کاتکدا ناته وت، له  تریلیۆن دۆالری ده3.5ریکا  مه  دا، ئه2025

ریکا  مه  ئابووری ئه تی له ڕه  گورزکی بنه یه م شوه  به رفکردنی پاره سه.  ستاودا نییه ئاستکی وه
ک دژی  ی خه  ڕق و کینه وه و الشه له. کار بھنرت  پداویستی هاووتانیدا به  له یه م پاره ئه.  دا ده
وت ناکات،  ن نه ی خاوه وتاری نامرۆڤانه  ڕه ریکا چیتر پارزگاری له مه بینن ئه  ده ریکا، که مه ئه

ندی  ستنی پوه  به ، چونکه کی گرنگی مۆراییه یه له سه  مه مه  ئه  که یر ڕای وایه کله.  وه مرکته داده
ک   وتانی وه  له که ریه ی هه تی نامرۆڤانه  سیاسه رگریکردن له رموگوڕ و داپۆشین یا به گه

  لهرگریکردن  کستان یانی به ربایجان، کازاخستان و ئۆزبه ر، ئازه ته ، عومان، قه سعوودییه
  .ترین ڕژیم نده ترین و گه نده دڕه

  
ش  مه بۆ ئه.  نگاوی داهاتووه ش هه مه  ئه یر پیوایه کله:  وتی هاورده ی پاشکۆیی بۆ نه وه مکردنه که
  دا له2010 سای   له م گرنگه ستنرێ، به  بوه وتکی هاورده موو نه  هه  که  نییه وه ست ئه به مه

   و به وه  سعوودییه سترت به ریکا نابه مه ش ئیتر ئاساییشی ئه مه به. بنیی ڕزگار  ی گیرۆده کشه
کات   ده مانه  باس له یر که کله.  تی سعوودییه حمه ر ڕه  به وته که ریکا نه مه کی تر ئه واتایه

  هربھنت، چونک وتکی زۆر ده دا خۆی نه وتی هاورده بری نه ریکا له مه ، ئه  نییه وه ستی ئه به مه
م  وت که  نه ستن به بت پشتبه کو ده وام بت، به رده ر به شتوانرێ تا سه ده  و نه یه  چاره  نه مه ئه

ی   بۆ ڕاده وه م بکرته وت که کارهنانی نه ی به دا ڕاده2010 سای  ر بتوانرێ له  گه  بۆیه وه بکرته
 90ش یانی  مه  به  ڕۆژکدا که ت لهکا وت ده رمیل نه  میلیۆن به7.2ی   نزیکه مه به. 1990سای 

 دۆالر زیاتر 35  وت له رمیلی نه ر نرخی به ش گه مه  ئه ، که وه گدرته  ساکدا ده ملیار دۆالر له
م  ر به هه. کرت وت ده که  پاشه  زیاتر پاره وه  ئه وه ره  سه  بچته م نرخه ر ئه گه بت، خۆ ئه نه

  ئۆکسیدی کاربۆن له م شپاوو دووه تر شه  میلیۆن مه174  کرت که ه د  ژینگه ش پارزگاری له کاره
   . وه بیته م ده  که باری ژینگه

  



م  یر له کله .وت  بۆ قۆناخی پاش نه وه وته  قۆناخی نه  له وه تی گوستنه تمییه بوون بۆ حه ئاماده
  وره کی گه یه ت بودجه وه  ده  که بکرت وه ب کار بۆ ئه  ده گرت، که  داده وه ر ئه  سه دا پ له خاه

تاو  ک هایدرۆجین، با، هه لکی تر وه گه رچاوه ک یا سه یه رچاوه  سه  له یداکردنی وزه دابنت بۆ په
  وان به یی ئه سته  وابه زانن که کان ده ریکییه مه  ئه ، چونکه که یه نیا چاره  ته مه ئه . Ethanolیا 
  وه وته ن نه  وتانای خاوه ییشیان به سته وابه.  وه وته ن نه  وتانی خاوه ه ب ییانه سته  وابه وه وته نه

 بنن بۆ  نگاوی تازه ب هه  ده بت، بۆیه واندا ده تی ئه حمه ژر ڕه ریکا له مه ئاساییشی ئه
  .موو شتکدا  هه وت له  نه ستن به  گشتی پشتبه  یا به وتی هاورده ستاندنی نه وه
  

ی  وه ره  ماڵ و ده رمی له یداکردنی گه  بۆ په ی وزه وره  بکی گه زانیت که ی ده وه ر ئه به یر له کله
  وانه و ئامرازی گواستنه دا جا ئیدی ئه وه کانی گواستنه کارهنانی ئامرازه  به ها له روه ماڵ و هه

   پیوایه هنرت، بۆیه کار ده کان بن، به تییه کی و کۆمپانیا تایبه ت بن یا هی خه وه  ده ر به سه
ی ئستا  ی وزه وه رتاپای سیستمی گواستنه ب سه کو ده  به  گرنگه یه و وزه ی ئه وه ر دۆزینه ک هه نه

  وه دا بگوزرته  کۆنه و سیستمه وت ناتوانرت به ی جگری نه ی نوێ یا وزه  وزه بگۆڕت، چونکه
م  دا هه  دانی وزه ی نوێ له رچاوه  سه گات که  تده وه یر ئه کله.  ی پویسته کو سیستمکی تازه به

 هایدرۆجین  وت، چونکه که هایدرۆجین زۆر گران ده:   بۆ نموونه یه م گیروگرفتی خۆی هه  و هه گرانه
. یدا بکرت  په وه ووز و ئاوه  خه ب له کو ده  سروشتدا نییه به وت له ی نه رچاوه ک سه وه
،  یه وام هه رده هز و به کی به  بایه  پویستی به ، چونکه  نییه ی با ب کشه رچاوه کارهنانی سه به

ژین و  م ده ککی که وش خه ریکا دروست بکرت، له مه  باکووری ئه نیا له توانرێ ته  ده مه  ئه بۆیه
ووزیش  ی خه رچاوه سه. وێ کی زۆری ده یه تاویش پاره ی هه رچاوه سه.  سازییش نییه ندی پیشه نوه

  )کۆتایی(    .کی زۆر یه   CO2راندنی   هۆی ده بته  و ده خراپه
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  : ی نووسیوه یبانهکت
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