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پێش وتار

زۆرب��وون��ی  ل��ەگ��ەڵ  پیشەسازی  س��ەردەم��ی  م��رۆڤ��ی 

ژیان،  رەوتەكانی  زۆربەی  میكانیكیكردنی  بە  و  دانیشتوان 

پێوە  ژیانی  –كە  رسوشتیدا  ژینگەی  بەسەر  كارەساتێك 

نییە  ئاكامەكانی  لە  ئاگای  کە  دەهێنێت،  بەسرتاوەتەوە– 

كە  روودەدات،  ئەوە  كاتێك  كەمتەرخەمیشە.  تەنانەت  و 

زیاتر  دیاریكراوی  فشارگەلێکی  داهاتودا  لە  ش��ارەزای��ان 

سەبارەت بە دانیشتوان، سەرچاوەكان، وزە، ئاووهەوا، ئابوری 

ئەو  دەكرێت  و  دەكەن  لەحكومەت–نەتەوەكان  ژینگە،  و 

و  »كۆمەاڵیەتی«  و  »كولتوری«  گۆڕانی  متوربەی  فشارانە 

هەژاری  لە  نوێ  سەرچاوەی  و  بكرێن  خێرا«  »تەكنەلۆژیای 

توێژینەوەیە  ئەم  بێننەئاراوە.  ناسەقامگیری  و  توندوتیژی  و 

و  رسوشتی(  )ئاسایشی  پێناسەی  سەرەوە   روانگەیەی  لەو 

لە  باسەكە  ئەگەرچی  كردووە.  قوڵبوونەوەی  قەڵەمڕەوەكانی 

ئاسایشی  و  ئەمەریكا  نیشتامنی  بەرژەوەندی  چوارچێوەی 

لەو  گریامنەییەکانی  ئاكامە  دەخرێتەڕوو،  نیشتامنییەكەی 

دۆخێكی  باسكراو  بابەتەكانی  دەكرێت،  گۆشەنیگاوە رشۆڤە 

هەر  بۆ  دەكرێت  و  هەیە  جیهانگیری  تەنانەت  و  تێكڕاییرت 

دەكرێت،  ئەنجامگیری  وتە  سیاقی  لە  بێت.  راست  واڵتێك 

هاوکات  نیشتامنییە،  توانای  رسوشتی  ئاسایشی  گەرچی  كە 

دابینكردنی رێكاری بان نەتەوەیی و هاوكاری تەواوی واڵتانی 

جیهان بەیەكەوە دەخوازێت.
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پێشەكی

گەرچی ئەم وتارە، زانیاریی زانستیی دەوڵەمەند لەبارەی 
لە بواری سەرچاوەی رسوشتی  زۆربەی كێشەكانی ئەمەریكا 
شیاوی  وتارێكی  زیاتر  دەخ��ات��ەڕوو،  داهاتوو  ساڵەكانی 

تێگەیشتنە هەتا وتارێکی لێكۆڵینەوەیی بێت.

سەرچاوە  دیكەی  كێشەكانی  لەگەڵ  كێشانە  ئ��ەو 

ئاو، سودوەرگرتن لەزەوی، دابینكردنی  رسوشتییەکانی وەك 

ناسوتەمەنییەكان  کانزا  سەرچاوەكانی  دابینكردنی  خۆراك، 

باس  كاتێك  منونە،  بۆ  پەیوەندیدان،  لە  بیۆلۆژیك  فرەیی  و 

دەكرێت  ئەمەریكا  سوپای  بەركەوتنی  زیان  الوازی  لە 

ن��ەوت،  بەكارهێنەرەكانی  گرنگرتین  لە  یەكێك  وەك 

وابەستەییە  ئەو  نەهێشتنی  بۆ  بەردەستەکان  چارەسەرە 

لە  كە  دیكە،  وابەستەییەكانی  بۆ  سەردەكێشێت  ئاسانی  بە 

ئاكامەكانی ئاسایش داماڵراو نین، بۆ منونە سودوەرگرتن لە 

بە  هەیە–  زۆری  ئێكجار  ئەمەریكا  –كە  بەردین  خەڵوزی 

زەوی  سەر  ئاووهەوای  گۆڕانی  هاوكاریی  زۆر  شێوەیەکی 

دانەوێڵە،  لە  وەرگیراو  ئەتانۆلی  لە  سودوەرگرتن  دەكات، 

كە  هەیە،  جیهان  خۆراكی  ماددەی  نرخی  بۆ  ئاكامگەلێكی 

لە سێ ساڵی رابردوو، تەشەنەی كردۆتە نائارامی چل واڵتی 

کانزایی  مادەی  وابەستەی  هیربیدییەكان  ئۆتۆمبێلە  دنیاوە، 

وەك  واڵتێكی  لەچەند  دەكرێت  تەنیا  كە  »لیتیۆم«ن،  وەك 

جیهانی  لیتیۆمی  پاشەكەوتی  %50ی  لە  زیاتر  –كە  پۆلیڤیا 

هەیە– چنگ بكەوێت. الپەڕەی خورشیدیش لە مادەی وەك 

»گالیۆم« دروستدەكرێن، كە لە %99یان ئەمەریكا هاوردەی 

دەكات و زۆربەی زانیاری دنیا لەبارەی ئاستی پاشەكەوتی، 

چین  كە  نازانین  ئەگەرچی  نییە.  دەرهێنانییان  شایستەیی 

دابین  ئەمەریكا  گالیۆمی  بەكارهێنانی  %40ی  لە  نزیكەی 

دەكات. 
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هاوكات، چەندین میتۆد هەیە، كە دەكرێت بە هۆیانەوە 
و  ژینگە  پاراستنی  و  ئاو  مافەكانی  بە  پەیوەندی  گفتوگۆی 
هەروەها  پێشبخرێت.  ژینگەیی  دیكەی  سرتاتیژییەكانی 
توانای  نیگەرانییانە،  بەو  راگەیشنت  بەبێ  كە  زۆرە،  میتۆد 
هۆیانەوە  بە  نیشتامنی  ئاسایشی  سرتاتیژییەكانی  هێنانەدی 
هێناوینەتەوە،  بیری  ئۆباما  زۆرجار  منونە،  بۆ  نییە،  ئاسان 
بە سەركەوتنی  پەیوەندی  ئەفغانستان چەندە  لە  ئاشتی  كە 
و  ئابوری  پەرەپێدانی  بە  پەیوەندی  هەیە،  سەربازییەوە 
مەدەنی و سیاسیشەوە هەیە. لەكاتێكدا، بەگوێرەی راپۆرتی 
لە   )UNEP( نەتەوەكان  رێكخراوی  ژینگەی  بەرنامەی 
ئەفغانستان  رسوشتییەكانی  سەرچاوە  زۆربەی   ،2003 ساڵی 
زیانێكی قورسیان بەركەوتووە و هەرجۆرە نۆژەنكردنەوەیەك، 
كەوایە  دەبێت.  سەرچاوانەوە  ئەو  ژیانەوەی  بە  پەیوەندی 
پەیوەندی  ناوچەكە،  لە  ئەمەریكا  ئامانجەكانی  هێنانەدی 
سەرچاوە  گرێدانی  لە  دەبێت  تواناکانیەوە  بە  ت��ەواوی 
گفتوگۆ  هەربۆیە  نیشتامنییەوە،  ئاسایشی  بە  رسوشتییەكان 
سەرەكی  تەوەرێكی  دەبێتە  ه��ەوا،  و  ئاو  گۆڕانی  لەمەڕ 

پەیوەندی نێوان چین و ئەمەریكا لە سااڵنی داهاتوو. 
لە  كە  سەرەكییە،  زۆر  فاكتەرێكی  نیشتامنی  ئاسایشی 
جێگەی  بۆتە  ئەمەریكادا،  نیشتامنی  ئاسایشی  سرتاتیژیەتی 
چاولێپۆشین و خەمساردی. لە درێژەیدا، رەهەندی جیاجیای 
كە  لێكۆڵینەوە،  و  بەرباس  دەخرێتە  نیشتامنی  ئاسایشی 
وزەی  تایبەت  )بە  سەرچاوەكان  بەكارهێنانی  لە:  بریتیین 
ئاكامەكانی بەكارهێنان  ئاو و زەوی( و  ماددە کانزاییەکان و 
بەدەربڕینێكی  ژینگە(.  فرەجۆری  و  هەوا  و  ئاو  )گۆڕانی 
ئاسایشی هەریەك لەبوارەكانی  ئاكامەكانی  تەنیا  باشرت، نەك 
سەرەوە، بەڵكو شێوازی پەیوەندییان بەیەكەوە و هۆكارەكانی 
دەكرێن.  رشۆڤە  تایبەتی  بەشی  هۆكارەكانی  وەك  دیكە، 
كێشەكانی  باسكردنی  تەنیا  ئەمەریكا  حكومەتی  كێشەی 
ئاسایشی رسوشتی نییە، بەڵكو چارەسەری چەندالیەنەیانە، كە 
سەربكێشێت بۆ ئاسایش هەروەها كێشەی جدی بۆ خۆیەتی.
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ئاسایشی سروشتی
چییە؟
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لە سەدەی 21، ئاسایشی واڵتان بە شێوەیەكی فراوان 

یان  رسوشتی  سەرچاوەكانی  ئاسایشی  بە  پەیوەندی 

مۆدێرن  جیهانی  ئابوری  دەبێت.  رسوشتییەوە  ئاسایشی 

کانزاییەکان،  ماددە  وزە،  بە  دەستگەیشنت  بە  وابەستەیە 

پێداویستیی  دابینكردنی  بۆ  كشتوكاڵ  لەباری  زەوی  و  ئاو 

ئەوتۆ  دەستگەیشتنێكی  زەوی،  سەر  دانیشتوانی  رۆژانەی 

هەرگیز زامنكراو نییە. هاوكات، بەكارهێنانی زۆروزەوەندی 

سەرچاوە رسوشتییەكان ئاكامەكانی وەك گۆڕانی ئاو و هەوا 

ئاسایشی  كە  بەداوادایە،  ژینگەی  فرەیی  لەناوچوونی  یان 

دەخاتە  دنیا  سەرانسەری  دیكەی  واڵتانی  و  ئەمەریكا 

دابینكردنی  بەمانای  رسوشتی  ئاسایشی  مەترسییەوە. 

شایانی  و  پێویست  ب���ەردەوام  مسۆگەر،  ی��ان  دڵنیایی 

ئابوریی  بە  رسوشتییەكانە  سەرچاوە  دەستپێگەیشتنی 

مۆدێرنی جیهان. ئەمەریكا بۆ گەیشنت بە ئاسایشێكی وەها، 

پێویستی بە نیشاندانی كاردانەوەی گونجاوە بە كێشە تازە 

لە  سرتاتیژییەكانی  سەرچاوە رسوشتییە  سەرهەڵدراوەكانی 

تەنانەت  و  نین  نوێ  ناچاری  بە  نیگەرانییانە  ئەو  گۆڕاندا. 

سەرچاوەكان  بە  دەستگەیشنت  ب��ەردەوام  شەڕ،  دەقی  لە 

نیگەرانی جدی بووە، بۆ منونە، لە جەنگی جیهانی دووەم 

بوون.  تەنگانەدا  لە  سوتەمەنییەوە  روانگەی  لە  هەردووال 

جەنەراڵ جۆرج پاتن لەكاتی شەڕ، بۆ هاوسەرەكەی نوسی: 

شەڕەم  ئەو  بدزم،  بەنزین  بڕێك  دەمتوانی  تەنیا  )ئەگەر 

هێڵەكانی  ئەمەریكا  سوپای  ئەمڕۆ  تەنانەت  دەب��ردەوە(، 

پەالماری  بەرامبەر  لە  سوتەمەنی،  گواستنەوەی  بۆڕیی 

بەردەوامی دوژمنان دەپارێزێت.
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رۆبەرت  تا  بیگرە  1970ەوە  ساڵی  لە  كنان  جۆرج  لە 

و  شارەزایان   ،2008 ساڵی  لە  بەرگری  وەزی��ری  گەیتس، 

تیۆرسێنان و داكۆكیكارانی قەڵەمڕەوی ئاسایشی نیشتامنی 

ئاكامی  رسوشتییەكان،  سەرچاوە  تێگەیشتون  لەمێژە،  زۆر 

ژینگە  بابەتەكانی  سارد،  جەنگی  دوای  هەیە.  ئاسایشییان 

ببێتە  نا؟  یان  ئاسایشن  توخمەكانی  گرنگرتین  و  تەنیا 

ئەلگۆر  وەك  سیاسەتكارانی  راب��ردوو.  لە  جدیرت  باسێكی 

پێشو،  دەرەوەی  كاروباری  وەزی��ری  بیكەر،  جەیمس  و 

پیتەر  دابلكۆ،  میتۆز، جفری  تی  وەك جەسیكا  شارەزایانی 

رۆبێرت  و  هاروی  هال  دیكسۆن،  هۆمەر  تۆماس  گلیك، 

لەژێر گروپە  یەكێك  بۆ  و  داوە  باسە  بەو  كاپاڵن فۆڕمییان 

گرنگەكانی توێژینەوەی ئاسایشییان گۆڕیووە. 

سەرچاوە  بە  پەیوەند  نیگەرانییەكانی  ئێستادا،  لە 

چونكە  خرایەڕوو،  جیاوازدا  پێكهاتەی  لە  رسوشتییەكان 

گۆڕاوە.  فراوان  شێوەیەكی  بە  جیهانی  سرتاتیژی  ناوچەی 

روسیا، چین و واڵتانی دیكەی تازە دەرکەوتو )یان دووبارە 

دەرکەوتوتەوە(، باسێكی هاوسەنگی نائاسایی دەسەاڵت و 

سامانی جیهانین و بە وتەی ئەنجومەنی زانیاری نیشتامنی 

دەكەن.  دیاری   21 سەدەی  تایبەمتەندییەكانی   ،)NIC(

ئەو گۆڕانە بیرناوە: كەسانی زۆر لەناوچە جیاجیاكانی دنیا 

سود لە ستانداردەكانی ژیانی باشرت وەردەگرن و دەستییان 

ئەنجومەنی  وتەی  بە  گەیشتووە.  نوێیەكان  تەكنەلۆژیا  بە 

زانیاری نیشتامنی ئەو گۆڕانە بەو مانایەیە، كە ساڵی 2025 

بە 1,5 ملیار كەس دانیشتوانی زیاتر و لەگەڵ گەشەكردنی 
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ئابوری پێشبینی نەكراو، فشاری زیاتر لە سەرچاوەكان –بە 

دەستەبەركردنی  و  دەكرێت  ئاو-   و  خۆراك  وزە،  تایبەت 

داواكارییەكانی ئەوكاتە، رووبەڕووی كێشە دەبێتەوە.

چۆنچۆنی  واڵت��ان  كە  سرتاتیژی،  تازەیەی  ن��اوە  ئەو 

پێیدەگات،  دەستیان  و  دەكەن  پێناسە  خۆیان  ئاسایشی 

بەشی  لە  -هەم  نیگەرانیگەلێك  سەرباری  گۆڕاندایە.  لە 

ژینگە و هەم لە بەشی بەرگری- لەبارەی بەئاسایشكردنی 

رسوشتییەكانی  سەرچاوە  لە  سەرچاوەگرتوو  ملمالنێكانی 

وەك گۆڕانی ئاو و هەوا )بۆ منونە سودوەرگرتنی نائاسایی 

ملمالنێیانەی،  لەو  تێگەیشنت  بۆ  ئاسایش  چوارچێوەی  لە 

ئەو  نەخراونەتەڕوو.  دروست  و  هەیە  نین(  ئاسایشی  كە 

بەسەربازیكردنی  دەربارەی  كە  گونجاوترە،  نیگەرانییانە 

منونە،  بۆ  ئاسایشكردنیان،  بە  نەك  خرابنەڕوو،  ملمالنێكان 

گۆڕانی ئاو و هەوا هەڕەشەیەك نییە، كە سەربازەكان بتوانن 

هەڕەشەیەكە،  بەڵكو  پێبهێنن،  شكستی  و  بدەن  پەالماری 

هۆی  –بە  ئەمەریكییەك  هەر  سەالمەتی  و  ئاسایش  كە 

حكومەتە  و  جیهانی  سەقامگیری  بەسەر  كاریگەری 

ناوچەییەكان– دەخاتە ژێر كاریگەرییەوە. 

ماهیەتی  ب���ەردەوام  ئاسایش  ه��ەڕەش��ەی  ك��ەوای��ە، 

رێگەی  تاكە  سەربازی  ئامڕازەكانی  و  نییە  سەربازییان 

وەزیری  گەیتس،  رۆب��ەرت  كە  نین،  ئاسایش  بە  گەیشنت 

بە  پێكردووە.  ئاماژەی  چەندینجار  ئەمەریكا،  بەرگری 

تەكنەلۆژیاكانی  )ملمالنێی   2009 ئازاری  لە  گەیتس  وتەی 

ئەمەریكا ناتوانرێت تەنیا بە ئامڕازەكانی سەربازی چارەسەر 
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بكەیت، بەڵكو پێویستییان بە بۆچوونەكانی پشتگیریكراوی 

هەمەالیەنەی حكومەتە(، وەك منونە، هەم لە ئەفغانستان 

لە  لە عێراق، حكومەتی ئەمەریكا ملیاران دۆالری  و هەم 

سەرمایەگوزاری  و  پارێزگاكان  نۆژەنكردنەوەی  تیمەكانی 

ببووژێنێتەوە،  عێراق  ناسەربازی  ژێرخانی  تا  ك��ردووە 

لێی.  بەشێكن  حكومەت  سیستمەكانی  و  دام��ەزراوە  كە 

لەبنەڕەتدا كاركەران و ئامانجی ئەوجۆرە هەواڵنە سەربازی 

نین. بە بەشێكی گرنگی شەڕی سەربازی بۆ شكستپێهێنانی 

ناوچەكە  لە  سەقامگیری  هێنانەئارای  و  ئاژاوەگێڕان 

زانیارییە  بەڕێوەبەری  بالیر،  دەنیس  كابنت  ئەژماردەكرێن. 

نەتەوەییەكانی ئەمەریكا، لە شایەتحاڵی ئەو دواییەی خۆی 

هەمەالیەنەی  هەڕەشەی  گەورەترین  كە  رایگەیاندووە، 

ئێستادا، قەیرانی دارایی جیهانە و دیسانەوە  لە  ئەمەریكا 

سەربازیی.  نەك  ئاسایشە،  هەڕەشەی  بوترێت  دەبێت 

كردۆتەوە،  پشتڕاستی  شایەتحاڵییەكەی  لە  بالیر  هەروەك 

پێناسەی كۆن و نارساوی ئاسایشی نیشتامنی زۆر داخراوە 

ئەمەریكا  فرەالیەنەی  ئێستای  ملمالنێكانی  پانتایی  و 

لە  سودوەرگرتن  الوە  زۆر  لە  لەوەی  جگە  لەخۆناگرێت. 

بەس  ئێستا  ملمالنێكانی  وەاڵمدانەوەی  بۆ  واڵتان  تێكڕای 

لە  دەبینێت  گرنگ  رۆڵی  تایبەتی  بەشی  منونە،  بۆ  نییە، 

یاخود  جیهانی  دارای��ی  قەیرانی  لە  واڵت  هێنانەدەری 

دابینكردنی ئاسایشی رسوشتی.

وەك  كاتی  هەندێك  لە  رسوشتی  ئاسایشی  رەنگە 

گەیاندنی یارمەتی، پێویستی بە كاردانەوەی سەربازی بێت، 
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سەرچاوە  نییە.  سەربازی  هەڕەشەی  لەخۆیدا  خۆی  بەاڵم 

فۆڕمپێدان  لە  ڕێگەی جیاجیاوە  لە  دەتوانن  رسوشتییەكان 

ئامانجەكانی  ناوچەی سرتاتیژی و كاریگەربوون بەسەر  بە 

رۆڵیان  ئەمەریكا  سەربازی  و  ئابوری  دەرەوە،  سیاسەتی 

داهاتی  بە  پەیوەسنت  كە  واڵتانێك  ی��ەك��ەم،  هەبێت. 

وەستانێك  هەرجۆرە  كاتی  لە  رسوشتییەكانەوە،  سەرچاوە 

لە دابینكردنی ئەو سەرچاوانە، رووبەڕووی ئاكامی ئابوری 

یەكگرتووەكان  ویالیەتە  منونە  بۆ  دەبنەوە،  ئاسایش  و 

لە هاوردەی ماددەی سرتاتیژی وەك  بە زۆرێك  پەیوەندی 

نەوت و كانەكانی ناسومەتەنی بۆ سودوەرگرتن لە ئابوری 

خۆی  ه��اوردە  بە  پەیوەندییە  ئەو  هەیە.  بەرگرییەوە  و 

تەنانەت  و  نییە  كێشە  یان  هەڕەشە  ناچاری  بە  لەخۆیدا 

خۆشگوزەرانی  دەتوانێت  هۆكارێكە،  ویسرتاودا  لەكاتی 

ئەمەریكا،  بەرامبەری  الیەنی  واڵتانی  و  جیهانی هەمەگیر 

سەقامگیر بكات.

كاتێك وابەستەیی بە هاوردە، بۆ كێشەیەكی سرتاتیژی 

دەگۆڕێت، كە سەرچاوەكان بە زۆری سەنتڕاڵ بن و داواکاری 

بەرەو زیادبوون بێت و جێگرەوەی ئەو سەرچاوانە سنوردار 

نەوتی  بایكۆتی  وەك  ئەوتۆی  هەلومەرجێكی  لە  بێت. 

عەرەبەكان لە ساڵی 1973، پاڵنەری سیاسی و جیۆسرتاتیژی 

یان سەقامگیری ناوچە بەرهەمهێنەرەكان بۆ گرژی بەرچاو 

دەگۆڕێن. لە بوارەكانی دیكەدا، واڵتانی دیاری دابینكەری 

مادەی خاو دەتوانن كاریگەرییان بەسەر دینامیکی بازاڕاوە 

بكەنە  گۆڕەپانەكە  لە  دیكە  بەرهەمهێنەرەكانی  و  هەبێت 
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ب��ەدواوە   1995 ساڵی  لە  ئەمەریكا  منونە،  بۆ  دەرەوە، 

پێویستی بە تەنگستەن )توخمی كیمیاوی كانزایی قورس، بە 

ژمارەی ئەتۆمی 74 و كێشی ئەتۆمی 183,85، كە كانزایەكی 

لەسەدا  ئەگەرچی  و  نییە  ولفارم(  چەكوچخۆرە:  و  پتەو 

پێنجی پاشەكەوتی تەنگستەنی دنیای لەبەردەستە، نزیكەی 

دە هەزار تەن لە ساڵی 2007، داهاتی هاوردەی هەبووە. 

گرنگرتینییان  و  هەیە  جیاجیای  بەكارهێنانی  تەنگستەن 

ستیل(ە.  )بەهێزكردنی  سەربازییەكان  پیشەسازییە  لە 

تەنگستەن  هاوردەی  بە  ئەمەریكا  وابەستەیی  هۆكارێكی 

ئەوەیە، كە توانای ركابەری كردنی چینی نییە لەسەر نرخی 

تەنگستەن، چین دوو لەسەر سێی پاشەكەوتی تەنگستەنی 

واڵتانی  دیكە،  دەستەواژەیەكی  بە  لەبەردەستە.  دنیای 

سامانی  لە  دەتوانن  سەرچاوە رسوشتییەكان  دەوڵەمەندی 

سودوەربگرن،  دەسەاڵت  و  ئابوری  ئامڕازی  وەك  خۆیان 

بۆ  خۆی  رسوشتی  گازی  هەناردەی  لە  روسیا  منونە  بۆ 

تەواوی  و  ئێران  توركیا،  ئۆكراین،  بەسەر  كاریگەربوون 

وەرگرتووە،  ئەوروپا سودی  و خۆرهەاڵتی  واڵتانی خۆرئاوا 

بە  ئەمەریكا  بەگژداچوونەوەی  بۆ  ڤەنزویال  و  ئێران  یان 

ئاشكرا سودییان لە سامانی وزەی خۆیان وەرگرتووە بۆ زیاد 

كردنی توانایان. 

نەبوونی  ه��اوردە،  بە  وابەستە  ئاڵۆزی  هۆكارێكی 

جیهانییە.  بەرهەمهێنانی  زنجیرەی  لەبارەی  زانیارییە 

نەبوونی زانیاری دڵنیا دەربارەی ئاستی پاشەكەوتی نەوت و 

گازی شایانی دەرهێنان، دەتوانێت بەشێوەیەكی راستەوخۆ 
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كاریگەری بەسەر بازاڕەوە هەبێت، وەك منونە، بازاڕ رۆڵی 

ساڵەكانی  لە  هەبووە  نەوتدا  نرخی  لە  زۆروزەوەن���دی 

2007 – 2008، ئەوكاتە دیار نەبوو، كە بۆچی نرخی نەوت 

بتوانرێت  ئێستا  رەنگە  لەزیادبووندایە؟  خێرا  و  بەزۆری 

وەاڵمگۆی  نەوت  بەرهەمهێنانی  ئەوكاتە  كە  بوترێت، 

خەرجی زۆروزەوەندی توندی چین نەبوو، بەاڵم دیسانەوە 

توانای  بەرهەمهێنان،  بۆچی  كە  دەكرێت،  پرسیارە  ئەو 

بێگومان  نەبووە.  بازاڕی  پێداویستییەكانی  وەاڵمدانەوەی 

رۆڵی  –تەنانەت  رۆڵ��ی  ن��ەوت،  نرخی  زیادبوونی  زۆر 

یەكالییكەرەوەی– لە قەیرانی دارایی ئێستا و ئاكامی ئاسایشی 

تایبەتی هەبووە. لە پەیوەندی بە ماددەی كانەكانیشەوە، 

زانیاری بەردەست راشكاوانە نییە و زنجیرەی بەرهەمهێنانی 

یەكگرتووەكان  ویالیەتە  گومانە.  و  شك  جێگەی  جیهانی، 

لە  بوونی وەستان  لەبەرامبەر  ئایا  كە  نازانێت،  بەدروستی 

دابینكردنی هەندێك ماددەی كانە سرتاتیژییەكانی هاوردە، 

بێئاگاییەكی  بۆ  بەرنامەڕێژی  نا؟  یان  بەردەكەوێت  زیانی 

پێویستە  ئاساییشە.  كێشەی  بێگومان  ئیدارەدانی،  و  وەها 

سەرنجت لەسەر ئەوەبێت، كە ئەڵقەكانی بەرهەمهێنان لە 

ژێرخانی  تێكڕای  بەركەوتوون:  زیان  فیزیكییەوە  روانگەی 

دەرهێنان و دابەشكردنی وزە –لە هێڵی بۆڕییەوە بیگرە تا 

بەندەر و تۆڕەكانی دابەشكردنی كارەبای ناوخۆ– بەزۆری 

رسوشتی  كارەساتی  تیرۆریستییەكان،  پەالمارە  لەبەرامبەر 

بەركەوتوون.  زی��ان  نەكردن  چاودێری  و  نەپاراسنت  و 

كێشە  شوێنێك  لە  بەرهەمهێنانیش  چڕبوونەوەی  دەكرێت 
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بۆ واڵتانی بەرهەمهێنەر بخوڵقێنێت و لەڕێگەی جیاجیای 

جوتیاران  لەنێوان  زەوی،  لە  سودوەرگرتن  مشتومڕی  وەك 

لەسەر  گرژی  یان  دارفۆر  لە  ئاژەڵییەكان  كێڵگە  خاوەن  و 

ئاوی ئاودێری، سەریكێشایە ناجێگیری، بەاڵم سەرچاوەكان 

كە  ناجێگیرییەوە،  دەكرێنە  پەلكێش  دیكەش  بەشێوەی 

یان  سەرچاوەكان(  )نەفرەتی  وەك  ج��ۆراوج��ۆری  ن��اوی 

وەك  خاوی  ماددەی  كە  لەكاتێكدا  هەیە.  زۆر(  )لێكدژی 

بەرچاو  دارای��ی  سەرچاوەی  گرنگەكان،  کانزا  یان  نەوت 

سەرچاوە  ئەو  دەكەن،  بەرهەمهێنەر  واڵتانی  نسیبی  بە 

داراییانە لە زۆربەی واڵتان بە هۆی كۆمپانیاكانی حكومەت، 

بە شێوەیەكی راستەوخۆ دەچێتە گیرفانی حكومەتەوە و بە 

نەخوازراوی ئامڕازی گەندەڵی و راكردن لە وەاڵمدانەوە و 

هەرچی زیاتر زیانبەركەوتوویی هێزە كاریگەرەكان بە سەر 

الوە  لەهەندێك  حكومەت،  كۆنتڕۆڵی  لەدەرەوەی  و  بازاڕ 

ئەو  لەمە،  جگە  دێنێتەئاراوە.  گەشە  درێژماوەی  داكشانی 

پاراستنیان  چونكە  بەردەكەوێت،  قورسییان  زیانی  ناوچانە 

دژوارە، ناتوانی قازانجهێن و پاشەكەوتییان ئاڵوگۆڕ بكەیت. 

بۆیە دەبێتە جێگە سەرنجی گروپە یاخییەكان و ئاژاوەگێڕان. 

تەنانەت ئەگەر نرخی ماددە خاوەكان نزم بێت، دیسانەوەش 

ئەو سەرچاوانە دەتوانن هۆكاری ناجێگیری بن، كە نائارامی 

زۆر  ب��ەدوای   2009 ساڵی  سەرەتای  زامبیا،  لە  مەدەنی 

كەمكردنەوەی نرخی مسی منونەیی جۆری باشدا دەگەڕێن.   

سەرەڕای خەسارهەڵگرەكانی باسامنكردن، زۆر خەرجی 

لەسەر  زۆر  واڵتانێكی  الیەك،  لە  دیكەیە،  الوازی  خاڵێكی 
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سەرچاوە سرتاتیژییەكان ركابەری دەكەن و لە الكەی دیكە، 

زیادكردنی خەرج، گۆڕانی ئاو و هەوا و لەناوچونی فرەیی 

ژینگە، لەگەڵ خۆی دەهێنێت. كارێكی وەها سەردەكێشێتە 

كۆمەڵ،  بە  كۆچی  كە  باڵودەبێتەوە،  راستەوخۆ  و  گرژی 

مشتومڕی چەكدارانەی نێوان واڵتان و كارەساتی مرۆیی و 

ژینگەیی )وەك الفاوی وێرانكەری بۆرما لە ساڵی 2008 و 

پاشەكشەی زەمانە)چەرخە(ی دابینكردنی خۆراك لە هایتی، 

كە رووخانی دەوڵەتی لێكەوتەوە( لە منونەكانییەتی. كاتێك 

بۆ كارەساتی رسوشتی یان مرۆیی زیادبكرێت، ئاژانسەكانی 

هاوكاری سەربازی و ناسەربازی ئەمەریكا، زیاتر بۆ چاالكی 

)یارمەتی  چاالكی  وەك  یارمەتی  گەیاندنی  و  رزگاركردن 

ئەنجامدرا،  هند  ئۆقیانوسی  سۆنامی  بۆ  كە  یونیفد(، 

رەهەندی  كارەساتانە  ئەو  دەكرێت  دەكرێن.  بانگهێشت 

رووب��دەن.  جۆراوجۆر  شوێنی  لە  و  هەبێت  جیاجیایان 

لە  ناتوانن  پێشكەوتوو  دیكەی  واڵتانی  و  ئەمەریكا  بۆیە 

بارودۆخی  لە  بچن.  بەهانایانەوە  و  ئامادەبن  هەمویان 

حكومەت  ناجێگیری  و  كۆمەاڵیەتی  نائارامیی  وەه��ادا، 

زیاتر دەبێت و ئەڵقەكانی زەمانەی بەرهەمهێنان نامێنێت 

ئەولەویەتە  كاریگەری  ژێر  دەكەوێتە  بەشوێنكەوتنی،  و 

سرتاتیژییەكانی ئەمەریكاوە.

بیگرە  رسوشتییەكانەوە  كارەساتە  –لە  بابەتانە  ئەو 

بۆ  ئاسایشی رسوشتی  باشی  بە  سرتاتیژییەكان–  گرژییە  تا 

داهاتوی ئەمەریكا نیشاندەدات.
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قەڵەمڕەوەكانی قوڵبوونەوەی 
ئاسایشی سروشتی
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ئاسایشی  ب��واری  لە  گشتگیر  دەستەبەندی  دوو 

رسوشتیدا هەیە: خەرجی و ئاكامەكان. خەرجی سەرچاوەی 

رسوشتی بە تایبەت وزە، ماددە کانزاییە ناسوتەمەنییەكان، 

جیۆپۆلەتیك  بەسەر  كاریگەری  دەتوانێت  زەوی،  و  ئاو 

ئاكامەكانی  هاوكات،  هەبێت.  واڵتانەوە  سەقامگیری  و 

لەناوچونی  و  ه��ەوا  و  ئاو  گۆڕانی  وەك  زۆر،  خەرجی 

فرەژینگەیی، دەتوانێت سەربكێشێتە فشاری جیۆسرتاتیژی، 

ناجێگیری و سەرهەڵدانی كارەسات. 

هەریەك لەو نیگەرانیانەی ئاسایشی رسوشتی كێشەی 

یان  گاز،  )نەوت،  وزەی  منونە،  بۆ  بەدواوەیە،  جیاوازییان 

خەڵوزی بەرد(، كاتێك دەسوتێت لەناودەچێت یان ئەگەرچی 

بەدەستبێنێتەوە،  ناسوتەمەنی  کانزایی  ماددەی  دەتوانێت 

كە  نین،  لەئاستێكدا  بەدەستهاتووەكان  ماددە  زۆرب��ەی 

بە  خاك  و  ئاو  ئەگەرچی  بڕەوێننەوە.  ئاسایشی  نیگەرانی 

سەرچاوەی شایانی نوێكردنەوە دێنەبەرچاو، بەاڵم دەتوانی 

بەشێوەیەك سودییان لێوەربگریت، كە جارێكی دیكە بەكار 

نەهێرنێنەوە. وزە، خۆراك، دار، گژوگیا و ماددەی كانزایی، 

دیكە  بۆشوێنی  و  بەرهەمبهێرنێت  شوێنێك  لە  دەتوانرێت 

ناوخۆیی  بەكارهێنانی  لەبنەڕەتڕا  ئاو  بەاڵم  بگوازرێتەوە، 

رەهەندی  لە  جیهانییەكەی  جێگۆڕكێی  و  ناوچەییە  یان 

نییە.  خەرجكردن  بە  نزیك  ئابوری  ڕوانگەی  لە  گەورەدا، 

رەهەندێكی  هەر  بۆ  فراوانی  ئاكامی  هەوا  و  ئاو  گۆڕانی 

لەبارەی  كەمرت  تاسنورێك  هەڵبەتە  و  هەیە  مرۆڤ  ژیانی 

دیكە،  بەدەربڕینێكی  راستە،  ژینگە  فرەیی  لەناوچونی 

ئەگەرچی كاریگەری تۆفانە )بورجە( وێرانكەرەكان بەسەر 
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جۆرە  لەناوچونی  ئاشكرایە،  مرۆڤایەتییەوە  كۆمەڵگەی 

گیایەك لە بیست جۆر، كە لە %80ی خۆراكی فرەژینگەیی 

مرۆڤ دروست دەكات، ئەویش ئاكامی بۆ خۆشگوزەرانی و 

سەقامگیری كۆمەاڵیەتی كەمرت نییە. 

بەكارهێنانی وزە
ژیارییە  مرۆڤایەتی  ژیانی  رەهەندێكی  هەر  بۆ  وزە 

خەڵوزی  و  نەوت  بە  پێویستی  دنیا  %80ی  لە  زیاتر  و 

بەرد و  گازی رسوشتییە بۆ سوتەمەنی ئۆتۆمبێلەكانییان، 

بە  بەردەوامیدان  كار،  ناوماڵ، شوێنی  رووناكی، گەرمیی 

پیشەسازی، كشتوكاڵ و پێشخستنیان. وابەستەیی جیهان 

لە  سەرچاوەكانیان  چڕبوونەوەی  و  سوتەمەنییانە  بەو 

جیۆسرتاتیژی،  بە  پەیوەندی  تایبەت،  واڵتێكی  چەند 

سوپای  دۆخی  و  هەیە  خەسارهەڵگریی  و  ناجێگیری 

ئەمەریكاش دەگرێتەوە. 

ئەو وابەستەییە جیهانییە زۆر توندە بە سەرچاوەی 

و  ئەمەریكا  بۆ  ئاسایشی  زۆركێشەی  هایدرۆكاربۆنەوە، 

واڵتانی دیكە دروستكردووە، هەرچەند رووكردنە وزەی 

ناوكییش كێشەی ئاسایشی تایبەتی خۆی لەگەڵە. نەوت 

گواستنەوەدا  و  هەڵگرتن  لە  ژیاری  رۆڵی  تایبەتی  بە 

ئەمەریكا  لە  گواستنەوە  و  هەڵگرتن   96%( هەیە. 

وابەستە بە سوتەمەنییەكانی دەرهێرناو لە نەوتە(. دوو 

خۆرهەاڵتی  لە  دنیا،  نەوتی  پاشەكەوتی  سێی  لەسەر 

و  دەناڵێنێت  ناجێگیرییەوە  بەدەست  و  ناوەڕاستە 
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بارودۆخێكە  و  دیارە  لەوێ  ئەمەریكا  دوژمنایەتیكرنی 

ئەمەریكا  ئابوری  و  نیشتامنی  ئاسایشی  لە  هەڕەشە 

نەوتی  كۆمپانیاكانی  كەم  دیكە، الی  لە الكەی  دەكات. 

سێ  بەسەر  هەژمونییان  ناكارامە،  زۆرجار  نیشتامنی 

جیهاندا  نەوتی  سەملێرناوی  پاشەكەوتی  چواری  لەسەر 

هاوكات،  پێیە.  زۆری  ئاكامی  دیسانەوە  كە  ك��ردووە، 

روسیا و ئێران، گەورەترین ئەو  واڵتانەن کە پاشەكەوتی 

رێككەوتنە  و  پێوەر  بەردەوام  هەیە،  رسوشتییان  گازی 

دەخاتە  ئەمەریكا  بەرژەوەندییەكانی  و  نێودەوڵەتیی 

پارە و دەسەاڵتی  كێشەوە. نرخی بەرزی نەوت و گاز، 

هەڕەمی  و  دەك��ات  واڵت��ان��ە  ئ��ەو  نسیبی  بە  مفت 

جیۆسرتاتیژییان دەخاتە بەردەست. ئەمەریكا و هەندێك 

واڵتی دیكە، پاشەكەوتی خەڵوزی بەردییان زۆرە، بەاڵم 

خەڵوزی بەرد لە هۆكارە سەرەكییەكانی بەرهەمهێنەری 

دەگوترێت  پێشی  گوڵخانە،  ]گازی  گوڵخانەیە  گازەكانی 

گازی ماڵەسەوزەکان )Greenhouse gas(، بەشدارە لە 

و  جیهان[  گەرمبوونی  و  گەرما  قەتیسبوونی  دیاردەی 

دەبێتە هۆی گەرم بوونی زەوی و گۆڕانی ئاو و هەوا. 

تایبەتی  كانزایی  ماددەی  بە  پەیوەندی  ناوكیش  وزەی 

ناوچەی  لە  ئەویش دیسانەوە  یۆرانیۆم هەیە، كە  وەك 

وزەی  ئاسایش،  رەه��ەن��دی  لە  چڕبۆتەوە.  تایبەتی 

پێویستە  كە  هەیە،  دیكەشی  الوەكی  مەترسی  ناوكی 

تەقەمەنی،  و  چ��ەك  ب��اڵوب��وون��ەوەی  بەڕێوەبربێن. 

سەرنجڕاكێشی  و  الیەك  لە  ناوكیی  زانیاری  و  ماددە 
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پاشاموەكانی  و  كارەبا  بەرهەمهێنانی  وێستگەکانی 

دیكەش  الكەی  لە  پەالمار،  بابەتی  بوونەتە  ناوكی، 

باسكراوەكانن.  مەترسییە 

س����ەرەڕای ه��ەوڵ��ە ب��ەرن��ام��ەڕێ��ژك��راوەک��ان بۆ 

نەوت  سوتەمەنییەكانی  بە  وابەستەیی  كەمكردنەوەی 

پێشبینی  وزە  نێودوڵەتی  ئاژانسی  خەڵوز،  و  بەرد  و 

تا ساڵی 2030 لە %80ی وابەستەی  دەكات، كە جیهان 

نەوت و گاز و خەڵوزی بەرد دەبێت. ئەوە بەو مانایەیە 

سەرچاوانەیان  ئەو  كۆنتڕۆڵی  كە  جیهانیی،  كارەكتەرانی 

جیۆپۆلەتیكی  ئۆرگانیزەكردنی  بە  درێژە  بەدەستەوەیە، 

جیهان دەدەن. بێجگە لەمە، لەگەڵ كەمبوونەوەی توانای 

– ئەمەریكا  بازاڕی  پێویستی  سەرەكی  بەرهەمهێنەرانی 

لەئێستادا، واتا بەرهەمهێنەرانی مەكسیكی و ئەمەریكی– 

ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  بە  تایبەت  دابینكردنی  زەمانەی 

دۆزینەوە  تەنانەت  دەب��ن.  دیكە  ناوچەیەكی  چەد  و 

زیاد  گازی   – نەوتی  زلهێزەكانی  دەسەاڵتی  نوێیەكان، 

)لێكۆڵینەوەی  خەماڵندنێك  پێی  بە  منونە،  بۆ  دەكات، 

و  ن��ەوت  بەرمیل  ملیار   90 ئەمەریكا(،  ناسی  زەوی 

لەجەمسەری  رسوشتی  گازی  سێجا  مەتر  تریلیۆن   17

پاشەكەوتی گازی  تا %25ی  )تاڕادەیەك 20  باكور هەیە 

رسوشتی جیهان(. دەستگەیشتنی روسیا بە گازی رسوشتی 

واڵتەكەی لە جەمسەری باكور، پاشەكەوتی گازی روسیا 

بازاڕی وزەی  بەتوانای  كارەكتەرێكی  دووبەرابەر و وەك 

جیهانی، كێرڤی دەسەاڵتی بەرز دەكاتەوە. 
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ماددە كانزاییەكان
ئاستی  بە  پەیوەندی  لەئێستادا  جیهانی  ئابوری 

لەبەردەستدابوونی كۆمەڵێكی فراوان لە ماددەی كانزایی 

لە  هەرشتێك،  بەرهەمهێنانی  بۆ  كە   ،– ناسوتەمەنی 

فڕۆكەوە بیگرە تا رووپەڕی كۆمپیوتەری پێویسنت– هەیە. 

مۆدێرن،  ئۆتۆمبێلی  دروستكردنی  لە  كە  بدە،  سەرنج 

لە  بەكارهێرنابێت.  جیاجیا  كانزایی  ماددەی   39 لە  زیاتر 

ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  واڵتە  مێژووییەوە،  روانگەی 

بەرهەمهێنەری  و  بەكارهێنەر  گەورەترین  راب��ردودا  لە 

چین  ئەمڕۆ  ب��ەاڵم  ب��ووە،  كانزاییانە  م��اددە  ئەوجۆرە 

گرنگرتین  –و  بەكارهێنەر  و  بەرهەمهێنەر  گەورەترین 

گشتی،  بە  ماددەیەیە.  كۆمەڵە  ئ��ەو  ه��اوردەك��ەری– 

بۆ  پاشەكەوتەكان  رێژەی  لەبارەی  ئاگاداری  و  زانیاری 

نۆژەنكراوە، كە  كانی  رادەی ماددەی  )واتە  بەرهەمهێنان 

بەدروستی  نە  هەیە(،  ئابوریدا  كردارییەكانی  نرخە  لە 

نارساوە و نە زانیاری نهێنی لەبارەیانەوە هەیە.

كە   واتێگەیشتبوون،  زانست  نیشتامنییەكانی  كۆلێژە 

لە  زیاتر  سوتەمەنی  نا  كانزایی  م��اددەی   ،2006 ساڵی 

ناپوختی  بۆ بەهای بەرهەمهێنانی  تریلیۆن دۆالریان  دوو 

خەڵكی  زی��ادك��ردووە.  یەكگرتووەكان  واڵتە  نیشتامنی 

یان رسوشتییەكان،  كانزاییەكان  ماددە  زۆربەی  ئەمەریكا، 

لێوەردەگیردرێت  سودی  ساڵە  ه��ەزاران  زیو،  دەناسن. 

بۆڕی  لەوانە  شوێنێك،  هەموو  لە  ئەمڕۆ  لەوانەیە  و 

لێوەربگیردرێت.  سودی  ئۆتۆمبێل  سیمكێشی  یان  ئاو 
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بەاڵم  نەنارساوبن،  كانزاییەكان  ماددە  لەمەودوا  رەنگە 

بەكارهێرنابن.  ئەمەریكی  بەكاربەری  بەرهەمهێنانی  لە 

مۆبایل  ئەمەریكا،  خەڵكی  ژمارەی  هێندەی  هەرئێستاش 

وەك  كانزایی،  ماددەی  كۆمەڵێك  مۆبایلە  لەو  و  هەیە 

ئۆكسیدی  و  زەوی  دەگمەنەكانی  توخمە  ئیندیم،  تانتاڵ، 

سەرچاوەی  و  زۆرە  بەڕێژە  زیو  بەكارهێرناوە.  تیتانیۆم 

تانتاڵ  جیهانی  پاشەكەوتی  لە   80% هەیە.  جۆراوجۆری 

ئەو  دەستدەكەوێت،  دیموكرات  كۆنگۆی  كۆماری  لە 

زۆر  دەوڵەتانی  منونەی  كە  واڵتانەیە،  كۆمەڵە  لەو  واڵتە 

و  زانست  نیشتامنییەكانی  كۆلێژە  خ��واردوون.  شكست 

ماددەی  جۆر  یازدە  ئەمەریكا،  زەویناسی  لێكۆڵینەوەی 

بۆ  گرانییەوە،  روان��گ��ەی  لە  كە  ناساندوە،  كانزاییان 

لەبەردەم  و  هەستیارن  زۆر  ئەمەریكا  ئابوری  كارامەیی 

لەو  جۆر  پێنج  بەرهەمهێناندان.  لە  تێكچون  مەترسی 

ماددەی  نیوبیم،  مەنگەنیز،  )ئیندییم،  كانزاییانە  ماددە 

زەوی(.  دەگمەنەكانی  توخمە  و  پالتین  گروپی  كانزایی 

زۆر ژیاریین و تاڕادەیەك واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا 

هەیە.  هاوردەكردنییانەوە  بە   زۆری  وابەستەییەكی 

سەرەڕای ئەوە، زۆربەی ئەو ماددانە، لە تەكنەلۆژیا تازە 

و  پاترییەكان  جێگرەوەكان،  وزە  )واتە  دەرکەوتووەکاندا 

زانینی  ئەگەرچی  لێوەردەگیردرێت.  سودییان  تەلەفۆن( 

ماددانە  ئەو  ناتەواوی  كاریگەریی  چۆنییەتی  وردەكاری 

بەسەر ئابوری ئەمەریكاوە، بەتایبەت لەماوەیەكی كەمدا 

دژوار دەبێت، بەاڵم پێشنیازی سیناریۆی هاوشێوە لەگەڵ 
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یەكگرتووەكان  واڵتە  منونە،  بۆ  ئاسانە،  نەوت  ب��ازاڕی 

بۆ  كە  سعودیە،  وەك  واڵتی  فشارەوەی  خستنەژێر  لە 

جێ  ئەمەریكا  ئابوری  و  نەوت  جیهانی  خستنەڕووی 

بارەیەوە،  لەو  هەر  هەیە.  چوارچێوەی  زۆرە،  بایەخی 

بەفرۆشیارانی  بەركەوتە  لە  ئاستەنگی هاوشێوە  دوورنییە 

تەنانەت  كە  كانزایی،  م���اددەی  هەندێك  س��ەرەك��ی 

راپۆرتی  وابەستەن.  ناسەربازیشییان هەیە،  سودوەرگرتنی 

نوێی پاشەكەوتەكانی بەرگری نیشتامنی وەزارەتی بەرگری، 

بۆ  سرتاتیژی  یان  هەستیار  كانزایی  ماددەی  جۆر  سێزدە 

كە  دیكە،  كانزایی  ماددەی   39 و  بەرگری  ئامانجەكانی 

دەستنیشانكردووە.  زیاترە  توێژینەوەی  بە  پێویستییان 

لە  سەد  بەشێوەیەكی  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  واڵتە 

سێزدە  لەو  یەكەم  بابەتی  پێنج  بەهاوردەكردنی  سەد 

ماددە كانزاییە و زیاتر لە %58 وابەستەی هاوردەكردنی 

ماددە،  پێنج  بەرهەمهێنەری  گەورەترین  چین  هەمویانە. 

سێ  کازاخستان  و  م��اددە  چ��وار  باشور  ئەفەریقیای 

كە  بیرماندەهێنێتەوە  راپۆرتە  ئەو  هەروەها  م��ادەن. 

دەستگەیشنت  لەبارەی  باشی  زانیاری  بەرگری،  وەزارەتی 

بەرگری  سیستمەكانی  بۆ  پێویست  كانزایی  ماددەی  بە 

فرۆشتنی  خستنەڕووی  زنجیرەیی  خەسارهەڵگریی  یان 

وەزارەتی  بەشەكانی  راپۆرتە،  ئەو  بەپێی  نییە،  جیهانییان 

م��اددەی  ك��ەم��ب��وون��ەوەی  ك��ە  رایانگەیاند،  ب��ەرگ��ری 

بەرهەمهێنانی  هەڵگرتنی  بەشوێن  هەرئێستاش  كانزایی، 

سیستمەكانی كەلوپەلی سەربازی شكاوەتەوە. 
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لە كاتێكدا كە زۆربەی دانیشتوانی جیهان دەستیان بە 

تەكنەلۆژیاكانی وەك مۆبایل و كۆمپیوتەر دەگات، داواكاری 

زیادبووندایە.  لە  بەخێرایی  هەستیار  كانزایی  ماددەی  بۆ 

كردووە،  زۆر  خستنەڕوویان  تەكنەلۆژیاییەكان  پێشكەوتنە 

لەگەڵ ئەوەشدا، هەندێك لە بەرهەمهاتووەكان، بەتایبەت 

و  ژینگە  نیگەرانییەكانی  بەهۆی  یەكگرتووەكان،  واڵتە  لە 

كۆمەاڵیەتی بە دەستپێڕانەگەیشتویی ماونەتەوە. سەرەڕای 

داواكاری روو لەزیادبوونی جیهانی، فشار لە بەرهەمهێنانیش 

دەكات، بە تایبەت بەرهەمهێنانی ئەو كۆمەڵە ماددە كانزاییە 

كە هێندە فراوان نین و رەنگە نائامادەیی بۆ خستنەڕوو لە 

ماوەیەكی كەمیشدا زیادبكات. بەهەمانجۆر كە ئەو راپۆرتە 

درێژەی پێدەدات، )ركابەری جیهان بۆ گەیشت بە ماددەی 

ئاكامە  لەبارەی  نیگەرانییەكانی  و  فۆڕمگرتندایە  لە  خاو 

درێژماوەكانی ركابەری نێوان كارگەكانی واڵتە یەكگرتوەكان 

هەیە(. واڵتە یەكگرتووەكان لە ئێستادا هیچ سرتاتیجییەكی 

بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئاسایش نەخستۆتەڕوو. لە راستیدا، 

ساڵی 1993 ئەو واڵتە لە %99 لە پاشەكەوتەكانی ماددەی 

كانزایی بەرگری نیشتامنی خۆی بە بەهای 6,6 ملیار دۆالر 

ئێستا،  پاشەكەوتەكانی  كە  لەكاتێكدایە  ئەوە  فرۆشتووە، 

دابین  یەكەم  و  بیست  سەدەی  پێداویستییەكانی  هەرگیز 

ناكەن. 

ب��ارەی��ەوە  ل��ەو  چین  پێدەچێت  دیكە،  الك��ەی  لە 

لە  سودوەرگرتن  لە  بریتییە  كە  هەبێت،  سرتاتیژییەكی 

م��اددەی  بەرهەمهێنانی  لە  ركابەرییەكەی  س��ەرووی 

كانزایی ژیاری. چین لە ئێستادا، بە تایبەت لە قەڵەمڕەوی 
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تەواوی  بەسەر  هەژمونی  زەوی،  دەگمەنەكانی  توخمە 

بەرهەمهێنانەكانی جیهاندا هەیە. بێجگە لەمە، ئەو واڵتە بە 

شێوەیەكی كارا لە گەشەپێدان بە پەیوەندییە درێژماوەكانی 

كانزایی  ماددەی  دیكەی  بەرهەمهێنەرەكانی  لەگەڵ  خۆی 

زۆرب��ەی  چینییەكان  منونە،  وەك  جیهانە،  سەرانسەری 

پشكی كۆمپانیاكانی دەرهێنانی كانزای نیشتامنی كۆنگۆیان 

ساڵی  )لە  تاون،  جەیمز  بونیادی  وتەی  بە  بەدەستەوەیە. 

هاوردەیان  ملیار   1,4 ئەفەریقیا  لە  چینییەكان   ،1995

هاوردەكردنییان  بەهای  ساڵ،  یازدە  دوای  كە  هەبووە، 

لەسەد(  )هەزار  بە  نزیك  گەشەی  بووە،  ملیار   28,7 بڕی 

سزان  یان  بازرگانی  رێككەوتننامەی  الیەنەوە،  زۆربەی  لە 

بەدوای  گەشە  یارمەتییەكانی  و  سیاسی  دەستێوەردانی  بە 

خۆیدا دەهێنێت(.

ئاو
هەیە،  زەوی���دا  گ��ۆی  ل��ە  زۆر  ئاوێكی  لەكاتێكدا 

بووە،  دابەش  جیهاندا  سەر  بە  نایەكسان  بەشێوەیەكی 

سوێری  ئاوی   )97% )نزیكەی  زەوی  گۆی  ئاوی  زۆربەی 

كشتوكاڵی  و  مرۆیی  بەكارهێنانی  بۆ  كە  ئۆقیانوسەكانە، 

پارەیەكی زۆرە بۆجیاكردنەوەی  بە  پێویستی  نەگونجاوە و 

نەتەوە  رێكخراوی  مەزەندەیەكی  بەپێی  خوێیەكەی. 

یەكگرتووەكان، ئەو خستنەڕووە نایەكسانە و ئاستەنگەكانی 

دیكە بە مانای ئەوەیە، كە 1,1 ملیار كەس لە دانیشتوانی 

جیهان دەستیان بە ئاوی خواردنەوەی پاك و 2,6 ملیار كەس 

بە ئاوی سەرەتایی و گونجاو ناگات. بێجگە لەمە، بەگوێرەی 



29سەرەتایەك لەسەر ئاسایشی سروشتی

)راپۆرتی جیهانی ئاو(ی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان، 

گۆڕانی  و  جیهان  دانیشتوانی  زۆربوونی  بە  كێشەیە  ئەو 

نیوەی  نزیكەی  ئاقارەدا  بەو  دەبێت،  دژوارتر  هەوا  و  ئاو 

دانیشتوانی جیهان لە ساڵی 2030 لە ناوچەیەكدا دەژین، 

كە ئاڵۆزییەكانی لەسەر ئاو زۆر بەرزە. 

ئاو سەرچاوەی ژیانە، بەبێ گەیشنت بە ئاوی خواردنەوە، 

دەژی��ت.  رۆژێ��ك  چەند  لە  زیاتر  دەگ��م��ەن  بە  م��رۆڤ 

گشت  ئۆقیانوسەكان،  و  كەنارییەكان  ناوچە  رووبارەكان، 

زیندەوەرانی ناوچەیەك و پەیوەندی نێوانیان دەپارێزن، كە 

بژێوی و ماددەی خۆراكی پێویستی كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی 

جیهانی،  بەرهەمەكانی  %40ی  نزیكەی  و  دەكەن  دابین 

پیشەسازی  پرۆسەكانی  هەیە.  ئاودێرییەوە  بە  پەیوەندی 

بەرهەمهێنانە  زۆرب��ەی  و  بنەڕەتی  بەرهەمهێنانی  و 

ئاو  لە  زۆر  بڕێكی  بە  پێویستییان  رۆژانە  ئەلكرتۆنیكەكان، 

بۆ بەكارهێنان هەیە. 

میللەتان  كە  هەیە،  كەم  شایەتێكی  كاتێكدایە  لە 

هەیە،  زۆر  پێشینەیەكی  رابگەیەنن،  شەڕ  ئاو  لەبەرخاتری 

كە لە شەڕی نێوان كۆمەڵگەكان، گرژی نێوان حكومەت و 

ئاو، لەوانە سود  بە  گرفتەكانی دیكەی ئاسایش پەیوەست 

دەسەاڵتی  ئامڕازی  وەك  ئاو  سەرچاوەكانی  لە  وەرگرتن 

هەردوو  عێراق  و  سوریا  منونە،  بۆ  دەگێڕێتەوە.  سیاسی 

بەتوندی سەبارەت بە دروستكردنی بەنداو لەسەر رووباری 

تێدەپەڕێت،  واڵتدا  هەردوو  بە  توركیاوە  لە  كە  فورات، 

نارەزاییان دەربڕیووە. لە پاكستان، وشكەساڵی و كەمئاوی 

نائارامییە  و  ئابوری  لە  هەڕەشە  بۆ  سەریكێشاوە  تێكڕا 
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هەروەها  و  دانان  بۆمب  و  ئاژاوە  لەوانە  مەدەنییەكان، 

ناوەند،  ئاسیای  لە  هندستان.  لەگەڵ  ئاڵۆز  پەیوەندی 

بۆ دروستكردنی  ئۆزبەكستان  ئارەزووەكانی قەرقیزستان و 

دەریای  بااڵدەستی  لقی  لەسەر  كارۆئاوی  بەنداوەكانی 

لێكەوتۆتەوە.  واڵت��ی  ه���ەردوو  نێوان  ئ��اڵ��ۆزی  ئ���ۆراڵ، 

گفتوگۆی نێوان ئیرسائیل و سوریا لە ساڵی 2000، لە بارەی 

دەستگەیشنت بە ئاوەكانی جەلیلە لە بەرزاییەكانی جۆالن، 

كە نزیكەی %40ی ئاوی ئیرسائیل دابین دەكات، بێ ئاكام 

دەتوانێت  راستەوخۆ  شێوەیەكی  بە  ئاو  هەروەها  بوون. 

وەكو ئامڕازی چەك، بە ئاقاری خستنەژێر كاریگەرییەوەی 

شڵەژانی  ورووژاندنی  یان  سەربازی  كەلوپەلی  هێڵەكانی 

ناسەربازی،  دانیشتوانی  كردنەئامانجی  رێگەی  لە  سیاسی، 

هەوا  و  ئاو  گۆڕانی  سەرئەنجام،  لێوەربگیردرێت.  سودی 

بۆ  هەوڵەكان  زۆربوونی  بۆتەهۆی  دانیشتوان  گەشەی  و 

جیهانەوە،  زۆری  بەشی  الیەن  لە  تازە  ئاوی  بە  گەیشنت 

هیچ  و  بێت  پێشینە  بێ  داهاتوو  هەلومەرجی  لەوانەیە 

هاوكارییە  پێشوی  سیمبولەكانی  كە  نییە،  گرەنتییەك 

نێودەوڵەتییەكانی سەرچاوەكانی ئاو، هەروەك كاریگەربن. 

زەوی
بە پێی مەزەندەی بەرنامەی جیهانی خۆراك، تاڕادەیەك 

ملیارێك كەس لە جیهان لەئێستادا وەك پێویست خواردن 

ناخۆن. ئەو بابەتە دژی پێوەری سەرچاوەكانە، لە روانگەی 

بۆ  خۆراكی  پێویست  وەك  جیهان  تائێستا  هونەریەوە، 

بە گشتی  بوون،  بەدخۆراكی  توشی  دانیشتوان جیهان، كە 
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لە ناوچە گوندنشینەكان جێگیربوون و ئابورییان بەندە بە 

كشتوكاڵەوە، ئەو كارە نیشانەی ئەوەیە، كە بابەتی زەوی و 

خۆراك زۆر ئاڵۆزبووە و ئەوانەی كە دەستیان بە تەكنەلۆژیا 

و  خ��ۆراك  بەرهەمهێنانی  دەتوانن  دەگ��ات،  خ��ۆراك  و 

كە  جۆر،  هەمان  بە  بكەن.  باشرت  زەوی  لە  سودوەرگرتن 

راپۆرتی ئەم دواییەی بانكی جیهانی بیردەهێنێتەوە، )ئەمڕۆ 

توانای كشتوكاڵی بە ئاقاری داهات بۆ هەژاران و بەتایبەت 

تا توانای  بایەخە،  ژنان، زیاتر بۆ ئاسایشی خۆراك جێگەی 

بۆ زیاتر دابینكردنی پێویستییە خۆراكییەكانی ناوخۆیی(.

لە  ئێستا  الیەنگرییەكانی  كاتێكدا  لە  دیكە،  الكەی  لە 

بەكارهێنان،  ئەولەویەتەكانی  دانیشتوان،  گەشەی  بواری 

و  پاك  ئاوی  بە  دەستگەیشنت  ژینگە،  الوازچوونی  بەرەو 

بەهێزە،  گریامنە  ئەو  بێت،  بەردەوام  هەوا  و  ئاو  گۆڕانی 

سەدەیەدا،  لەم  خۆراك  خستنەڕووی  كەمبوونەوەی  كە 

ب��ەردەوام  )لەگەڵ  جدییەوە.  هەڕەشەی  سەربكێشێتە 

بۆ  بەرچاو  تەوژمی  جیهان،  دانیشتوانی  زیادبوونی 

لە  رسوشتییەكان،  سەرچاوە  لەسەر  مشتومڕ  توندبوونی 

بەو  ئاماژە  دەكرێت  لەوانە  دێتەئاراوە،  ئێستادا  دەیەكانی 

بەپیت  زەوی  لەسەر  ركابەری  بە  پەیوەست  مشتومڕەی 

رێكخراوی  ژینگەی  بەرنامەی  راپۆرتی  دوا  كە  بكەی، 

و  مافەكان  دەدات.  هۆشداری  لەبارەیەوە  نەتەوەكان 

هەستیاری  بابەتێكی  رابردوو  لە  زەوی،  بە  دەستگەیشنت 

سیاسی و عاتفی )بە قوڵبوونەوە لەسەر ناسنامە، بژێوی و 

ئاسایشی خۆراك( بووە.
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لە راستیدا، پەیوەندی راستەوخۆ لەنێوان سەقامگیری و 

خۆراكدا هەیە. ساڵەكانی 2005 تا 2008، پشێوی و نائارامییە 

بەرزی  نرخی  لەسەر  جیهان،  واڵتی   40 لە  مەدەنییەكان 

ناڕەزایی  سەریكێشاوەتە  و  لێكەوتۆتەوە  قوربانی  خۆراك، 

كینیا،  هایتی،  بەنگالدیش،  وەك  ناجێگیری  واڵتانی  توندی 

مەكسیك، مۆزەمبیق و پاكستان. سەرەڕای ئەوەی قەیرانی 

ئێستا لە بواری خۆراك تائاستێك وەستاوە، بەاڵم نرخەكان بە 

بەراورد بە ساڵی 2005، %24 بەرزترە و هەڕەشەی نائارامی 

و شۆڕش بەردەوامە.

فشارە  و  خ��ۆراك  زەوی،  لەنێوان  زۆر  پەیوەندی 

دابینكردنی  بۆ  ه��ەوڵ  لە  هەیە.  جیۆسرتاتیجییەكاندا 

پاشەكەوتەكانی خۆراكی ناوخۆ و زیادبوونی دەستگەیشنت 

بە سەرچاوەكانی بەرهەمهێنانی سوتەمەنییە بیۆلۆژیكەكان، 

ژمارەیەك لە واڵتانی دەوڵەمەند و ساماندار لە قەڵەمڕەوی 

واڵتانی  لە  زۆری��ان  زەویەكی  دەگمەنەكان،  سەرچاوە 

ئامادەكردووە،  یان  بەكرێگرتووە  گەشەسەندو  كەمرت 

واڵتانە  لەو  هەندێك  كە  ئەنجامدەدرێت  لەكاتێكدا  ئەوە 

ناوخۆدان.  خۆراكی  نائاسایشی  ئەزمونكردنی  دۆخی  لە 

بەرهەمە  لە  دەوڵەمەند  واڵت��ان��ی  لەمێژە  ئەگەرچی 

سەرمایەگوزارییان  لەگەشەدا  واڵتانی  كشتوكاڵییەكانی 

یەك:  جیاوازن،  گرێبەستەكانیان  تائەندازەیەك  ك��ردووە، 

ئارەزودەكەن لەجیاتی فرۆشتنی بەروبوومەكە، بەسەر ئەو 

كە  چڕببنەوە،  خۆراكییەدا  سەرەكییە  بەروبوومە  كۆمەڵە 

بابەتەكە ئاڵۆزتر دەكات  بۆخۆیان بەرهەمیناهێنن. ئەوەی 
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و  هەناردە  خودی  واڵتانی  و  كۆمپانیا  زۆربەی  كە  ئەوەیە 

بەكارهێنەری ناوخۆ، كە زۆر پێویستییان بەو كااڵیانە هەیە، 

لەو بەروبوومانە بێبەشییان بكەن. 

وروژاندنی  و  گرژییەكان  گرێبەستانە  ئەو  دەكرێت 

بكەن.  توند  میواندار  واڵتی  ناجێگیركردنی  یان  توندوتیژی 

و  خ��ۆراك  لێكۆڵینەوەیی  دام���ەزراوەی  راپۆرتی  بەپێی 

باشور،  كۆریای  دای��وی  پشتیوانی  كۆمپانیای  سیاسەت، 

چاندن  لەباری  زەوی  هێكتار  ملیۆن   1,3 دابینكردنی  بۆ 

ناوكی  و  دانەوێڵە  بەرهەمهێنانی  بۆ  ماداگەسكەر  لە 

واژۆك��رد،  گرێبەستێكییان  كۆریا،  خەڵكی  پێوستی  رۆنی 

و  واڵتە  ئەو  جەماوەرییەكانی  نائارامییە  ئاڵۆزتركردنی  كە 

رووخانی حكومەتی ماداگەسكەری لە سەرەتای ساڵی 2009 

لە  ئێستا  سەرمایەگوزاری  رێككەوتننامەكانی  كرد.  خێراتر 

ئەفەریقیا دەتوانێت سەربكێشێت بۆ كێشە و دوژمنكاریی 

و  خۆراكی  نائارامی  لە  لەئێستادا  كە  واڵت،  هەندێك 

هاوشێوەن،  گرێبەستی  بێزاربوون.  سیاسی  جیابوونەوەی 

لەوانە گرێبەستی سعودیە بۆ چاندنی چەڵتوك لە ئەسیوپیا، 

بۆ  یەكگرتو،  عەرەبی  ئیامراتی  و  باشور  كۆریای  میرس، 

چاندنی گەنم لە سودان و ...هتد دەبیرنێت. دەستگەیشنت 

بە زەوی شیاوی چاندن و خۆراك و سەرچاوەكانی دیكەی 

ئاو(،  و  كانزایی  سەرچاوەی  )وزە،  بەشە  لەو  ئاماژەپێكراو 

لەماوەی  خرانەڕوو.  خوڵقێن  گرژی  سەرچاوەكانی  وەكو 

تەواوی  بەكارهێنانی  ئاكامەكانی زۆر  دەیەكانی داهاتوودا، 

ئەو سەرچاوانە، بۆ ئاسایشی جیهانی و واڵتە یەكگرتووەكان 

زۆر مەسەلەساز دەبێت. 
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ئاكامەكان
گۆڕانی ئاو و هەوا

هەوا  و  ئاو  گۆڕانی  نێودەوڵەتی  پانێڵی   2007 ساڵی 

)IPCC(، كۆمپانیای پێكهاتو لە سەدان بیرمەند لە سەرانسەری 

و  نەتەوەكان  رێكخراوی  الیەن  لە   1988 ساڵی  كە  جیهان، 

رێكخراوەكانی كەشناسی جیهانی بۆ رەخساندنی زانیاری بابەتی 

ئەو دۆزراوانە  باڵوكردەوە.  یەكپارچەییەكانی  دامەزرا، دۆزراوە 

نیشانییاندەدا، كە گۆڕانی ئاو و هەوا بەڕوونی بەردەوام دەبێت 

و گازی گوڵخانەكانی بەرهەمهاتو لە الیەن مرۆڤەوە، لەهەموان 

زیاتر لە هێنانەدی ئەو گۆڕانە لە 1950ەوە تائێستا رۆڵی هەبووە.

بۆرما  لە  كەسی  هەزار  سەدان  نێرگز  تۆفانی   ،2008 ساڵی 

كردە قوربانی، باوبۆران لە چین ملیاران دۆالر زیانی لە چینییەكان 

دا و نائارامی شاری لێكەوتەوە، الفاو شارەكانی باكوری ناوەندی 

و  نەوت  بەرهەمهێنانی  توند،  تۆفانی  و  داگرت  ئەمەریكای 

گازی لە مەكسیك وەستاند و گالوستۆنی لە تەكساس لەناوبرد. 

لەوانەیە ئەو رووداوانەی ئاو و هەوا، پەیوەندی بە گۆڕانی ئاو 

و هەوای جیهانەوە هەبێت یان نەبێت، بەاڵم پانێڵی نێودەوڵەتی 

لە  رووداوان��ە  ئەو  كە  كردووە  مەزەندەی  هەوا  و  ئاو  گۆڕانی 

ئەو  دەبێت.  توند  هەوا  و  ئاو  جیهانی  گۆڕانی  دەرئەنجامی 

ئێستا  لەوەی  و هەوا  ئاو  گۆڕانی  كاریگەری  كە  توانایە هەیە، 

پێشبینیكراوە، توندتربێت. بە تایبەت، نائاكامی لە كەمكردنەوەی 

خراپرت  كاریگەریی  داهاتو  س��ەدەی  لە  گوڵخانەكان  گ��ازی 

بەجێبهێڵێت. هەروەها بیرمەندانی ئاو و هەوا زۆر لەمەوپێش 

دەتوانن  هەوا  و  ئاو  گۆڕانی  خەماڵندنەكانی  كە  رایانگەیاند، 

لە  زیاتر  گازە گەرمەكان  ئەو گریامنەیە، كە  لەبەرچاوگرتنی  بە 

ئۆقیانوس و زەوییەكانی جەمسەری بەستەڵەك، بە گەرمبوونی 
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هەوا باڵوببنەوە، خۆپارێزانە بن. دیتنەكانی ئەم دواییە پشتگیری 

ئەو بانگەشەیە دەكات، كە بەدیهاتووەكانی گۆڕانی ئاو و هەوا 

تائێستا زۆر لەخوارەوە بووە و بیرمەندان هەندێك لە تایبەمەندییە 

كلیلیەكان، هەروەك توانەوەی سەهۆڵەكانی جەمسەری و گۆڕانی 

باران خوارتر لە ئاستی راستەقینەیان هەڵسەنگاندووە. سەرنجی 

ئەوە دراوە کە بەهیچ نەزانینی گۆڕانەكانی ئاو و هەوا لە الیەن 

بیرمەندانەوە، ئەو گۆڕانە دەتوانێت زیاتر لەوەی پێشبینیكراوە، 

بۆ  ئامادەیی جیهان،  بەردەم  ئاستەنگی  و  ئاساییش  هەڕەشەی 

رووبەڕووبوونەوە بە خۆیان بن. 

گۆڕانی ئاو و هەوا كاریگەری بەسەر ئاسایشی نیشتامنی 

لە پێوانەیەكی فراوانرتدا دەبێت، لە گەشەی ئابورییەوە بیگرە تا 

سەقامگیری كۆمەاڵیەتی. لە پێوانەیەكی گچكەتر، گۆڕانی جیهانی 

ئاو و هەوا دەتوانێت ئاماژە لەناكاوەكانی الفاو، تۆفان، دەسپێكی 

لەدەرئەنجامییان،  كە  بەدوادابێت،  قاتوقڕی  و  وشكەساڵی 

و  سەربازی  كاردانەوەی  و  فۆڕمبگرێت  مرۆڤایەتی  قەیرانی 

هەنگاوەكانی دیكەی حكومەت بكاتە کارێکی پێویست. گۆڕانی 

ئاو و هەوا، ناوەندی چاالكی سەربازی دەگۆڕێت و پێویستی بە 

بەرنامەڕێژی پیشكەوتو و بەراوردی سەرلەنوێی باردۆخی ئێستا 

هەیە. 

هەنگاوگەلێك  هەوادا،  و  ئاو  سیاسی  شارەزایانی  لەنێوان 

داهاتوو  و هەوای  ئاو  گۆڕانی  پلەی  سنورداركردنی  ئاقاری  بە 

پێی  بە  )كورتكردنەوە(.  هەنگاوەكانی  ناودەنرێن  کە  دەنرێن، 

گازە گوڵخانەییە بەرهەمهاتووەکان لە الیەن مرۆڤەوە تا ئەمڕۆ، 

دەبینێت.  بەخۆوە  گۆڕانكاری  داهاتوو  دەیەكانی  لە  زەوی 

داهاتوو  گۆڕانی  توندی  دەتوانێت  كورتكردنەوە  هەنگاوەكانی 

كەمبكەنەوە، بەاڵم بەهەمانجۆر، كە خێرایی گۆڕانی ئاو و هەوا 

لەئێستادا لەوە زیاترە، كە بیرمەندان پێشبینییان كردووە و لە 
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لە ساڵی 2007دا هاتووە،   IPCC بەراوردی چوارەمی راپۆرتی 

پێویستە واڵتان سرتاتیجی گشتگیری پێكەوەگونجاو بگرنەبەر، كە 

پێشبینی كۆمەڵێك لە سیناریۆكانی داهاتوو بكات. 

فرەجۆری ژینگە

زەوی  گۆی  كە  باوەڕەدان،  لەو  بیرمەندان  زۆربەی  ئەمڕۆ 

لە ئاستانەی لەناوچوونێکی فراوانی ژیانی گژوگیایی و ئاژەڵی 

لەماوەی 65 ملیۆن ساڵی  رابردوو، لەوانەیە لە تێكڕای مێژووی 

گۆی زەوی و بەتایبەت لەماوەی مێژووی ژیانی مرۆڤ لەسەر 

رووی زەوی دایە. كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی لەسەرانسەری جیهان 

وابەستەی دەستگەیشنت بەجۆرەكانی فرەژینگەیین، كە لەوانەیە 

و  گیایی  خۆراكە  بە  بوون  پێویست  نەبێت.  یان  ئاشكرابێت 

ئیكۆلۆجی  بەاڵم كۆمەڵگەی  ئاشكرایە،  بۆ مرۆڤ   ئاژەڵییەكان 

جیهان  دانیشتوانی  %80ی  كە  ك��ردووە،  ب��ەراوردی  ئەمەریكا 

پەیوەندییان بەو دەرمانانەوە هەیە، كە لەسەرچاوە رسوشتییەكان 

دەردەهێرنێن. یەك لەسەر سێ لەو خۆراكانەی، كە لە كۆمەڵگەی 

هەنگەكان،  پیتاندنیی  بە  پشتی  بەكاردەهێرنێت،  مرۆڤایەتیی 

شەمشەمەكوێرەكان، پەپولەكان و زیاتر لە سەد هەزار جۆری 

ئاژەڵی دیكە بەستووە. فرەجۆری ژیانی رووەكەكان پەیوەندی 

كشتوكاڵ  بۆ  داخوراو  زەوی  هەیە،  باشەوە  زەوی  بنەمای  بە 

گونجاو نین و دەتوانن سەرچاوە ئاوییە پاكەكانیش ئالودە بكەن. 

فرەیی ژینگە بۆ گشت توانای زیندەوەرانی و پەیوەندی نێوانیان 

لەڕووی ژیانەوە و پاراستنی كار، كە لە خزمەت مرۆڤایەتیدایە. 

ئاو و هەڵمژینی الفاو زۆر ژیارییە. نەمانی  هەروەك پااڵوتنی 

ئەو  چونكە  ناسەقامگیركەرە،  زۆر  هۆكارێكی  ژینگە  فرەیی 

نەمانە دەبێتە ئاستەنگی دەستگەیشنت بە كۆمەڵەیەكی تەواو لە 

سەرچاوەی رسوشی، لەوانە خۆراك و ئاوی خواردنەوە.
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لە  تایبەمتەندییەك  دەتوانێت  ژینگە  فرەجۆریی  هەرەوها 

جۆرەكانی دیكەی بابەتی ئاسایشی نیشتامنی بێت. لەماوەیەكی 

ژیانی  جۆرەكانی  لەناوچونی  كە  ژینگە،  داخورانی  كەمدا، 

لێدەكەوێتەوە، پەیوەندی زۆر نزیكی بە هەڕەشەی سەربازییەوە 

رسوشییەكان  سەرچاوە  الوازی  كە  هۆكارانەی،  ئەو   هەیە. 

دەهێڵێتەوە )هەروەك دەسەاڵتداری الواز و هەژار(، هەروەها 

لە  ش��ەڕەوە.  و  ئ��اژاوە  و  ناسەقامگیری  سەربكێشنە  دەتوانن 

لەناوچونی  و  ژینگە  فرەیی  لەدەستدانی  الیەنەوە،  هەندێك 

بۆ  دەشكێتەوە،  نائارامی  و  بەتوندوتیژی  سەرئەنجام  ژینگە، 

 )UNEP( نەتەوەكان  رێكخراوی  ژینگەی  بەرنامەی  منونە، 

خاتری  لەبەر  فشاردابوون  لەژێر  كە  ك��ردووە،  مەزەندەی 

تاڕادەیەك  سەرنجی  جێگە  هۆكاری  رسوشتییەكان،  سەرچاوە 

%40ی مشتومڕەكانی ئێستای سەرانسەری جیهانە.

بێت  بەشێك  رسوشتی،  سەرچاوەی  پاراستنی  دەكرێت 

ژینگەی  بەرنامەی  راپۆرتی  بەپێی  منونە،  بۆ  سەقامگیری،  لە 

رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان لە ساڵی 2003، %80ی خەڵكی 

سەرچاوەی  وابەستەی  خۆیان،  بژێوی  مانەوەی  بۆ  ئەفغاستان 

سیاسی  و  ئابوری  ژیانەوەیەكی  ه��ەرج��ۆرە  و  رسوشتیین 

ئەفغانستان، پەیوەندی بە نۆژەنكردنەوە و چاككردنەوەی ئەو 

سەرچاوانەوە )واتا چاندنی دار و درەخت لەدەورووبەری ئەو 

سرتاتیجیگەلێك  جێبەجێكردنی  و  لێنەماوە  داریان  شوێنانەی 

باراك ئۆباما،  بۆ بەرگرتن لە داڕووخانی زیاتری زەوی(، هەیە. 

ئازار  مانگی  لە  وتارێكیدا  لە  یەكگرتووەكان،  واڵتە  سەرۆكی 

)2009( لەبارەی ئەفغانستانەوە جەختیكردەوە )هاوكاریكردنی 

جوتیاران بۆ كشتوكاڵ، لە ناردنی سەربازەكامنان بۆ شەڕ كەمرتی 

تێدەچێت(. لەگەڵ ئەوەشدا، جوتیار ناتوانێت كشتوكاڵ بكات، 

ئەگەر زەوی بەیار بێت.    



41سەرەتایەك لەسەر ئاسایشی سروشتی

 

ئەنجامگیری
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لەكاتێكدا هەریەك لە قەڵەمڕەوەكانی بابەتی توێژینەوە 

ئاسایی رسوشتییە،  كێشەیەكی  لەخۆیدا  راپۆرتەدا، خۆی  لەم 

هەر  ت��ەن��راون.  بەیەكەوە  ت��ەواو  ه��اوك��ات  كێشانە  ئ��ەو 

لەوانەیە  واڵت،  وزەی  ئاسایشی  نەهێشتنی  بۆ  چارەسەرێك 

و  ناسوتەمەنی  م��اددەی  ئ��او،  بە  پەیوەست  كێشەكانی 

و  ئاو  گۆڕانی  دەگرێتەوە،  زەوی  لە  سودوەرگرتن  تەنانەت 

هەوایی و فرەیی ژینگە و تەواوی نیگەرانییەكان پەیوەندییان 

بەیەكەوە هەیە و كاریگەریی زۆریان بەسەر زیانگەیاندن بە 

سەرچاوەكانەوە هەیە. واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا بەبێ 

روانگەی نیشتامنی و یەكپارچە، كە تەواوی كێشە و ئاكامەكانی 

ببەستێتەوە،  یەكەوە  بە  نیشتامنی  ئاسایشی  بە  پەیوەست 

دیكە  وابەستەییەكی  بە  وابەستەییەك  مەترسی خستنەڕووی 

و زۆر زیادبوونی ئاكامەكانییان بەگیان دەكڕێت.

میتۆدێكی زۆر هەیە، كە واڵتە یەكگرتووەكان بتوانێت بە 

شێوازی گشتگیرتری ئاسایشی نیشتامنی بخاتە ژێر سەرنجەوە، 

لەبارەی  تێكڕاگەرایە  كردنی  روانگەیی  یەك  ئاسانرتینی  بەاڵم 

ئێستا.  پرۆسەكانی  و  دامەزراوە  لەگەڵ  سەرچاوەكان  كێشەی 

و  نیشتامنی  ئاسایشی  كە  زۆرە،  سرتاتیژی  بەڵگەی  واڵتە  ئەو 

بەڵگەیە  ئەو  منونە،  بۆ  دەكات،  ئۆرگانیزە  دەرەوە  سیاسەتی 

بریتییە لە سرتاتیژیی ئاسایشی نیشتامنی، سەربازی نیشتامنی، 

بەرگری نیشتامنی، نیشتامنی ئاسایشی زەوی، زانیاری نیشتامنی 

لەتەواویاندا  كە  دەبن،  بابەتانە  ئەو  هەموو  و  دیپلۆماسی  و 

گشتگیرتر  بەشێوەیەكی  رسوشتی  ئاسایشی  دەتوانرێت 

ئێمە لەو  لەبەرچاو بگریت. زۆربەی دامەزراوە حكومییەكانی 

قەڵەمڕەوە شایستەیەن، بەاڵم دوورنییە هۆكاری رێنامییكەر و 

گشتگیر  گرتنەبەری سرتاتیژی  بۆ  نەبێت  كردنیان  هەماهەنگی 

لە بواری ئاسایشی رسوشتی. رەنگە پێشنیازی نوێ بۆ گۆڕینی 
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لۆژیك و تێگەیشتنی واڵتان لەبارەی چوارچێوەی دەربڕینی ئەو 

بابەتانە پێویست بێت. هەروەها پێویستی بە رێكاری بەهێزتر 

هەیە بۆ هاوكاری كردن لەگەڵ بەشی تایبەتی، كە بتوانێت رۆڵی 

هەماهەنگی لە دەستگەیشنت بە ئاسایشی رسوشتی ببینێت.

ه��ەر ل��ەو دۆخ����ەدا، ل��ەوان��ەی��ە ب��ە چ��االك��ی كردنی 

دژواربێت،  رسوشتی  ئاسایشی  بە  پەیوەند  نیگەرانییەكانی 

و  ناوخۆ  ئاسایشی  كارنامەی  یەكگرتووەكان  واڵتە  یەك، 

نیشتامنی كەڵەكەبووی هەیە، كە كۆمەڵێك مەسەلەی جیاجیا، 

خوێندن  و  پەروەردە  ئابوری،  تەندروستی،  چاودێری  لەوانە 

و شەڕكردنن لە دوو بەرەو تەبایی ناوەندی سرتاتیژیك و لە 

گۆڕانی جیهان لەخۆدەگرێت. دووەم: ئاكامە بێئاكامەكان لە 

كانزاییەكان،  ئاسایشی وزە و ماددە  بۆ بەهێزكردنی  هەنگاو 

فرەیی  و  ه��ەوا  و  ئاو  گۆڕانی  بە  رووب��ەڕووب��وون��ەوە  یان 

لەكاتێكدا  ناكرێت.  باشی دەرك  بە  بۆ چەندین دەیە  ژینگە، 

زۆر  هەنگاونان  بۆ  كات  ئاشكران،  تەواوی  بە  ئاكامەكان  كە 

درەنگ بووە، بۆ منونە، مرۆڤەكان لەگەڵ گۆڕانی ئاو و هەوا 

گەرمای  كە  بەرهەمهێناوە،  گوڵخانەكانییان  گازە  ئەوەندە 

رابردو  ساڵی  سەدهەزار  لە  بێوێنە  بەشێوەیەكی  زەوی  گۆی 

زیادییان كردووە. ئەگەرچی ئەو گەرمبوونەی هەوا لەئێستادا 

درێژە  زیاتر  دەیە  سێ  یان  دوو  نەگۆڕە،  و  پێنەگیراوە  بەر 

زەوی  گۆی  ئاستی  لە  گەرما  راستەقینەی  بڕی  تا  دەكێشێت 

شایانی ئەندازەگرتن بێت. 

لەنێو  رسوشتییەكان،  س��ەرچ��اوە  ئاسایشی  دان��ان��ی 

دەبێت.  گرنگ  زۆر  نیشتامنی  ئاسایشی  نیگەرانییەكانی 

و  سەربازی  سرتاتیژییەكانی  و  نیشتامنی  ئاسایشی  كۆمەڵگە 

كۆمەڵگە  كەمی  بەشێكی  زانیاری،  رشۆڤەكارانی  تایبەت  بە 

پێكدەهێنن، كە لەگەڵ كاركردن لە جیهانی پڕ لە هەڕەشەی 
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نادیار، ئاشنای خشتەی زەمەنی ماوەدرێژن. وەزارەتی بەرگری 

وەك پێویست بۆ كۆمەڵێكی فراوان لە گریامنەكان بەرنامەڕێژی 

دەكات و بۆ بە ئەمڕۆییكردنی میتۆدەكان و خوێندن، خوێندنی 

ئەولەویەتەكان  دەستنیشانكردنی  كەلوپەل،  و  سیستمەكان 

وەردەگرێت.  بەرنامەڕێژییانە  لەو  سود  سرتاتیژییەكان،  و 

گۆڕانی  لەگەڵ  دەتوانێت خۆی  بەرگری  وەزارەتی  ئەگەرچی 

كە  وەزارەتێكە،  تەنیا  بگونجێنێت،  كورمتاوەكان  هەلومەرجە 

داهاتو  هەلومەرجەكانی  پێشبینی  بە  دەیەیەك  چەند  پێش 

داهاتو  لەبارەی  رێكوپێك  بەشێوەیەكی  ئێستا  بڕیاردانی  بۆ 

بڕیاری هەنوكە،  راگەیاندنی  ئاقاری  بە  ئەمەش  دەكۆڵێتەوە، 

وەك بڕیاردانەكانی بودجە بۆ بڕی زۆر.

لە نەوتەوە بیگرە تا ئاو و ماددەی كانزایی ژیاری، ركابەری 

جیهانی بۆ سەرچاوە رسوشتییەكان لە سەدەی بیست و یەكەم، 

سەردەكێشێتە بێسەروبەرەیی ئابوری، گرژی، ناسەقامگیری و 

زیادبوونی  ئاكامەكانی  لەو دۆخەدا،  تەنانەت شەڕەوە. هەر 

بەكارهێنانی ئەو سەرچاوانە، هەروەك گۆڕانی ئاو و هەوا و 

لەناوچونی فراوانی جۆرەكانی ژیان، دەتوانرێت بە هەڕەشەی 

میللەت  تێگەیشتنی  كاتێك  بگیرێن.  لەبەرچاو  ئەوەندە  دوو 

ئاشتی  بە  گەیشنت  چۆنییەتی  دەركی  بگۆڕێت،  هەڕەشە  لە 

و خۆشگوزەرانی، تەواو دەبێت. ساڵەكانی سەرەتای سەدەی 

واڵتانی  زۆربەی  و   – یەكگرتووەكان  واڵتە  ئاسایشی  نوێ، 

جیهان – بەشێوەیەكی زۆر و زەوەند، پەیوەندی بە )ئاسایشی 

رسوشتی(، تێكڕای واڵتانەوە دەبێت.

 سەرچاوە:

ابرار  موسسە فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین مللی 

معارص تهران

www.tisri.org
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136               ژنێك لەناو سەردەستەی

                میلیشیاكاندا            
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

 142       رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف            

 141       ماركس و ئازادی            

 143      سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران

 144      هەژموونی نەوت

 145      دەوڵەت

 146      مێژووی ئابوری جیهان

 147      لەتوڵەیتوڵەوە بۆ ناوزەنگ

ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

دانا شوانی

ماجد خەلیل

سۆران عەلی

سمکۆ محەمەد

محەمەد چیا

خەڵەف غوفوور

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

137       ماركس و رەخنە ی سیاسه ت             

139       فەلسەفە لەئێستادا             

138       لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

             رەنجدەرانی کوردستان             

هاوار محه مه د

دانا شوانی

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

2016

2016

140       تیۆری زانینی زانستییانە

             
2016دكتۆر حەمید عەزیز

 148          پارت و رێكخراوە

                  سیاسییەكان   له توركیا

 149          دەقی شیعری كوردی

                  لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

 150          تیۆری چوارەمی سیاسەت

محەمەد فاتح

د. لوقامن رەئوف

وریا غەفوری

2016

2016

2016

2016رامیار مەحمود 151          هونەری  شێوەكاری نوێ

2016حەسەن بارام 152          جیهانگیری لە ڕوانگەی جیاوازەوە

2017بابان ئه نوه ر 153         پاکستان، گۆڕانكارییه كان 

2017ماجد خەلیل 154          پەیوەندییەکانی ئێران و هندستان

2017محەمەد چیا 155       چین و ئێران

2017ئەرسەالن حەسەن 156       ژنان لەبەهاری عەرەبیدا
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  174         پرۆگرامە ئەتۆمیەکان

  175      پەیوەندی رووسیاو ئەمریاک

  176       میواندۆستی

  177      بەرەو ئاشتی

  178      رۆشنگەری چییە؟

  179      لێکۆڵینەوەی ئەدەبی

جەواد حەیدەری

ئه رسه الن حه سه ن

هاوار محه مه د

رێبین رەسوڵ

رێبین رەسوڵ

یوسف ئەحمەد مەنتک

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017ئه رسه الن حه سه ن  173         پۆست کۆمۆنیزم

2017علی محمد صالح  167        النفو ذ الهالل الشیعی

2017ئه رسه الن حه سه ن  168          ده سه اڵتی نه رمی قه ته ر

عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەد ئاوایی  169         سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا
2017

سۆران سێوکانی  170         لەئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی فەرمودە
2017

هاوار محەمەد  171         مێژووی درۆ
2017

  163            فەلسەفەی هانا ئارێنت

  164           نەوت بەرامبەر زه وی

ئارام مەحمود

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2017

2017

2017بابان ئه نوه ر  165          پوخته ی سه رمایه ی مارکس

2017خالید کەریم محەمەد  166          چوارینەی دیموکراسی

 160          پێگەی ئێران

                لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا

 161          مۆریتانیا

 162         هەرێمی كوردستان و

                 ملمالنێ ناوچەییەكان

بەختیار ئەحمەد ساڵح

شاناز هیرانی

ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017

2017

2017

 158        رکابەری ئەمریکاو ئێران

 159       کاریگەرییەکانی دابەزینی
             نرخی نەوت

کۆشان عەلی زەمانی

سابیر عەبدوڵاڵ

2017

2017

2017ئارام مەحمود 157       سیستەمی نێودەوڵەتی

2017ماجد خەلیل 172          پرسی کورد
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