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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، 

دۆزینەوەی  و  قەیرانەكان  رەوشی  بە  درككردن  باشرت  مەبەستی  بە 

رێگاچارەی گونجاو بۆ چارەسەر، یان زاڵبوون بەسەریاندا.

یان  پۆزەتیڤ  ئابورییەكان،  ئاڵوگۆڕە  و  سیاسییەكان   روداوە 

كاریگەريیان  جیهانەدا،  ئەم  سوچێكی  كوچەو  هەر  لە  نێگەتیڤ 

لەسەر كۆی سیستمە سیاسییە لۆكاڵ، یان گڵۆباڵەكان دروستكردووە. 

بەهۆی  هەندێكیشیان  خۆرسكن  یان  رسوشتی  لەوانە  هەندێك  جا 

دەخالەتی واڵتانی زلهێزی سیاسی و ئابوری و سەربازییەوە رودەدەن 

و  ئابوری  دەخالەتی  و  سەربازی  كودەتای  و  پیالنگێڕی  بابەتی  )لە 

لە  جۆراوجۆر.  سیاسی  ئامانجی  و  ئارمان  بە  یان  سەرمایەداری( 
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ئاڵوگۆڕی  گەواهی  لەسەر گۆی زەوی  رابردوودا،  ماوەی سەد ساڵی 

خزمەتی  هەندێكیان  كە  بووبن،  چاوەڕواننەكراو  یان  چاوەڕوانكراو، 

مرۆڤایەتییان كردووە و هەندێكیشیان بوونەتە هۆی شەڕو كوشتاری 

بێ ئامان و ماڵوێرانكەر، كە بە ملیۆنان مرۆڤ گیانیان لەدەستداوە.

بواری  گەورەكانی  كارتێلە  و  زلهێزەكان  دەستی  لەسەر  جیهان 

خۆرئاوای  واڵتانی  هەژمونی  و  سەربازی  نــەوت،  وزە،  سەرمایە، 

و  تۆتالیتار  سیستمی  و  نەداری  و  هەژاری  و  ئەوانە  سەرمایەداری، 

و  ئەفەریقا  و  ئاسیا  لە  ناوەڕاست  واڵتانی خۆرهەاڵتی  میلیتاریستی 

واڵتانی خۆرهەاڵتی ئەوروپای كۆن و بەشێك لە واڵتانی ئەمەریكای 

التین، پڕە لە جینایەت و كردەوەی دڕندانەی سەركوت و داپڵۆسین 

برسیكردن و هەژارتربوونی  لەسێدارەدان و كودەتای سەربازی و  و 

هەژارەكان و سیستمی زاڵی دیكتاتۆریيەت و ژیانی مەمرەو مەژی.

و  سەرمایەداری  بلۆكی  نێوان  ســاردی  جەنگی  پاشاموەكانی 

سۆسیالیستی هێشتا ئاسەواری بەسەر جیهاندا ماوەو تادێت واڵتانی 

جیهان زۆرترو زیاتر خۆیان پڕ چەك دەكەن و لەهەوڵی بەدەستهێنانی 

فرۆشنت  چەك  كۆمپانیاكانی  و  زیاتردان  ئەتۆمی  و  ناوەكی  چەكی 

كەشتیگەلی  و  فرۆكە  و  چەك  تازەتری  و  نوێ  مۆدێلی  ــە  رۆژان

مەترسیدارو گرانبەها دەخەنە بازاڕی ملمالنێكانەوە.

قەیران  و  كێشە  پڕ  گوڕو  و  گەرم  فایلی  جیهان  ئاستی  لەسەر 

نیمچە  شەڕی  بابەتی  لە  دەبنەوە،  دووبارە  و  روودەدەن  بەردەوام 

رسیالنكا  نێوان  ملمالنێی  و  كێشە  پاكستان،  و  هندستان  كیشوەری 

گروپە  شەڕی  بەنگالدیش،  لە  هەژاری  كێشەو  تامیل،  پڵنگەكانی  و 

پشێویی،  لە  پڕ  كشمیری  ئەفغانستان،  رادیكاڵەكانی  ئیسالمییە 

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 

گروپە  دەستی  لەسەر  دەكــات.   زیادبوون  لە  روو  قوربانییەكان 

عەرەبستانی  لەالیەن  كە  فەندەمێنتاڵەكان،  و  رادیكاڵ  ئیسالمییە 
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سعودیە، قەتەر، توركیا و كۆماری ئیسالمی ئێران هاوكاری و باربوو 

دەكرێن و بەریيانداوەتە گیانی یەكرتو هەر ئەم گروپە ئیسالمییانەن 

عێراق،  لە  ماڵوێرانكەر  جەنگێكی  و  كوشتار  شەڕو  مایەی  بوونەتە 

ئەفغانستان و سۆماڵ و فەلەستین و مالی نەیجیریا و تادەگاتە رادەی 

ئاستی مەترسی تیرۆر و كوشتار لە پاریس، واشنتۆن، رۆما، لەندەن 

و مەدرید.

و  كەشتیگەل  و  ژێردەریایی  زلهێزو  واڵتانی  فرۆكەكانی  هێشتا 

بنكە سەربازییەكانیان لەمسەر بۆ ئەوسەری جیهان دەفڕن و لەئاوە 

هەڕەشەی  و  دادەمەزرێن  باشرت  دەسوڕێنەوە  نێودەوڵەتییەکان 

بۆمبەكانیان  دوكەڵی  بــەردەوام  و  دەكەن  جیهان  لە  زیاتر  زۆرترو 

بەسەر ئاسامنی واڵتانی هەژارو بێ دیفاعی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست 

رەش دەچێتەوە.

بەو  كــوردە  خوێنەری  ئاشناكردنی  نامیلكەیە،  زنجیرە  ئەم 

رەوشی  لەسەر  كاریگەری  نەیەوێت،  یان  بیەوێت  كە  روداوانــەی 

سیاسی كوردستان جێدەهێڵن.

دەزگای ئایدیا ئەم هەنگاوەی لەو پێناوەدایە كە خوێنەری كورد 

ئاشنا بكات بەو ئاڵوگۆڕە باش و خراپانە و روانگە و تێڕوانینی فراوانرت 

كە  لۆکاڵ  روداوگەلێكی  لە  نییە  بریتی  تەنها  بە  جیهان  كە  بكات، 

رووداوەکان  بەڵکو  دەگوزەرێت.  دەوروبەرمان  لە  یان  لەناوخۆمان 

جیهان  هەموو  لەسەر  کاریگەرییان  وەرگرتووەو  گڵۆباڵیان  فۆڕمی 

داناوەو سیستەمی گلۆبالیزەیشنیش هێندەی تر ملمالنێکانی ئاڵۆزترو 

توندتر کردووە.

بەو ئومێدەی ئەم زنجیرە نامیلكەیەی دەزگا ئایدیا هەوڵێك بێت 

جیهاندا  لە  روداوانەی  لەو  تێگەیشنت  و  باشرت  كاریگەری  دانانی  بۆ 

دەگوزەرێن.

پرۆژەی تـوێـژیـنـەوەی جـیـهـانـی

دەزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە
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پووختەی كتێبەكە
یان  كەڵەكەبوو،  نەوتی  و   )Shale gas( شیل  گازی  باسی  ئەمڕۆ 

بواری  لە  لەوبابەتانەیە كە شێوازی گەمەی وزەی  هەمان نەوتی شیل 

بەهۆی  ئەمەریكا  كە  هەیە  بوونی  بانگەشەیە  ئەو  گۆڕیووە،  دنیا 

ئەوجۆرە  بازرگانی،  بۆكاری  تەكنەلۆژیای دەرهێنان  لەبەردەستدابوونی 

نەوت و گاز و كەڵك وەرگرتن لە سەرچاوە گەورەكانی نەوت و گازی 

شیلی شوێنە جیاجیاكانی خاكی خۆی، نەك تەنیا تێڕوانینی ئابوری ئەرێنی 

بۆخۆی بە دەستهێناوە، بەڵكو دەڕوات تا پەیوەندییە وزەییەكانی دنیا 

بگۆڕێت و كاریگەری ئاسایشی، سیاسی و ئابوری گرنگ بەجێبهێڵێت. 

بەڵگەی جدی ئەو بانگەشەیە راپۆرتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەیە لە 14ی 

ئایاری 2013. بەپێی ئاماری ئاژانسی نێودەوڵەتی وزە، ئاستی داواكاری بۆ 

نەوتی خاو لەجیهاندا، ساڵی 2018 و گەشەی لە %8ی رۆژانەی دەگاتە 

بە گشتگیربوونی كەڵك  پێشبینی دەكرێت كە  بەرمیل.  ملیۆن  حەوت 

وەرگرتن لەو تەكنەلۆژیایە، توانای بەرهەمهێنانی نەوت لە ئەمەریكا، لە 

توانای بەرهەم هێنانی سعودییەش زیاتربێت. دەوترا ئەمەریكا لە ساڵی 

2015، دەبێتە گەورەترین بەرهەمهێنەری نائۆپێكی نەوت لە جیهاندا و 

پێش روسیا دەكەوێت. ئەو نوسینەی بەردەستت دوای كورتە رشۆڤەیەك 

لە بارەی چییەتی گاز و نەوتی شیل و خستنەڕووی تێڕوانینی بارودۆخی 

ئەو سەرچاوەیە لە سەبەتەی وزەی ویالیەتە یەكگرتووەكان و دەربڕینی 

گیرو گرفتەكانە لە بەرامبەر ئەمەریكا بۆ دەرهێنانی نەوت و گازی شیل، 

لە ئاكامە ئابوری و جیۆپۆلیتیكەكان لە دنیا دەكۆڵێتەوە و بۆ پیشاندانی 

كاریگەری شیامنەییەكەی لەسەر ئێران، كاریگەرییەكانی بەسەر ناوچەی 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و ئۆپێك وێنا دەكات، لە كۆتاییدا لە ئاكامەكانی 

بۆ ئێران دەكۆڵێتەوە.

بە باوەڕی نوسەر، سەرەڕای پێشبینییەكانی ئاژانسە جیاجیاكانی وزە 

لەبارەی رادەی بەرهەمهێنانی بااڵی نەوت و گازی شیل و بەدیهێنانی 



10

گاز،  و  نەوت  هــاوردەی  بــواری  لە  ئەمەریكا  سەربەخۆیی  ــارەزوی  ئ

سەرنجدان لەوخاڵە ورد و زۆر گرنگە كە پێویستە لە نێوان سەربەخۆیی 

وزە و خۆبژێووی وزە جیاوازی بكرێت. ئامارەكانی بەردەست نیشانی 

دەدات كە ئەمەریكا لە ساڵی 2030 ناگاتە خۆبژێووی وزە و جگە لە گاز 

و بەردی خەڵوز، هاوردەكردنی نەوتەكەی بەردەوام دەبێت؛ لە راستیدا، 

كەموكوڕی وزەكەی لە ئاستی %5 دا دەبێت. تەنانەت ئەگەر ئەمەریكا 

بتوانێت ئەو لە %5ش دابین بكات، دیسانەوە نرخەكانی وزە لە باقی 

دنیا، كاریگەری بەسەریەوە دەبێت بە هۆی بازرگانی نەوت، گاز و بەردی 

خەڵوزەوە. هەڵبەتە ئەوكارە مانای وایە كە بێگومان ئەمەریكا لە دابەزینی 

وابەستەیی خۆی بە هاوردە كردن، سەروەری ئابوری دەدۆزێتەوە. 

لە بارەی ئاكامەكانی گاز و نەوتی شیلی ئەمەریكا بۆ خۆرهەاڵتی 

گێڕانەوەی  تایبەتی،  بە شێوەیەكی  فارس  كەنداوی  و  بە گشتی  ناوین 

بە  پێویستی  ئەمەریكا  ئــەوەی  دوای  كە  ئەوەیە  رۆژانــە  ئەو  زاڵیی 

نەوتی ناوچەكە نابێت، بوونی سیاسی و سەربازی بەرچاوی ئەو واڵتە 

بارودۆخی  لە  دەبێتەوە،  زۆركەم  ناوەڕاست،  و  نزیك  خۆرهەاڵتی  لە 

هورمز  گــەرووی  نــەوت،  ــاوردەی  ه بە  ئەمەریكا  نەبوونی  وابەستە 

گرنگی خۆی النیكەم بۆ ویالیەتە یەكگرتووەكان لە دەست دەدات و 

سەرئەنجام كەم مامەڵەكردنی ئەمەریكا لەگەڵ خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و 

زۆر كاڵبونەوەی بەڵێنەكەی بۆ ناوچەكە دەبینین؛ بەاڵم دژە گێڕانەوەی 

بە هێز كە لەوبارەیەوە هەیە، لەسەر ئەو راستییە بنیاترناوە كە نەوتی 

كەنداوی فارس پێش بەرهەمهێنانی نەوتی خاوی شیل لە سنوری %10ی 

گرنگی  پێگەیەكی  و  دابینكردووە  ئەمەریكای  پێویستییەكانی  تێكڕای 

ئەوتۆی لە هاوردەكردنی وزەی ئەو واڵتە نەبووە. بە گشتی، گرنگیەتی 

نەوتی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بۆ ئابوری و سیاسەتی جیهانی بووە، كە 

كردووە  ئەمەریكای  هاوكاری  سرتاتیژی  بەرژەوەندی  پێناسەكردنی  لە 

تا خودی نەوت. بۆیە پاشانیش گرنگی خۆی دەپارێزێت و لە سااڵنی 
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داهاتوودا، هاوكاری پاراستنی گرنگیەتی سرتاتیژی كەنداوی فارس دەكات. 

بە باوەڕی نوسەر، هەرچەندە ئێران بەهۆی هەناردە نەكردنی نەوت 

بۆ ئەمەریكا و هەبوونی بازاڕی بەكاربەر بۆ نەوتی خۆی لە ئاسیا و جۆری 

نەوتی خۆی بە كردەوە بە شێوەیەكی راستەوخۆ كاریگەری نەوت و گازی 

شیلی ئەو واڵتەی لەسەر نییە، بەاڵم لە زیادەی بەرهەم هێنان و دابەزینی 

نرخی  زیادكردنی  پێی  شوێن  بــەردەوام  بۆیە  هەیە.  گلەیی  نرخەكان 

نەوتی هەڵگرتووە كە لە ماوەیەكی دوورو درێژدا بە قازانجی ئەمەریكا 

و بە ئاقاری هێنانەدی سەربەخۆیی وزەكەیەتی. لە بواری گازیش بەو 

هۆیەی كە بازرگانی گاز زیاتر ناوچەییە تا جیهانی، زەرەرمەندی ئێران لە 

پەرەپێدانی گازی شیلی ئەمەریكا كەمرت بەرچاو دەكەوێت. بە سەرنجدان 

بە زۆر كەم توانای ئێران لە بەرهەم هێنانی )ئێڵ ئێن جی( و رۆڵ نەبینین 

لە بازاڕی جیهانی ئەو بەرهەمە، هەڕەشەی بەرژەوەندییەكانی ئێران لە 

بواری هەناردەكردنی گاز تەنیا كاتێك دێتەدی، كە ئێران لە داهاتوودا 

پشكی گەورەی بە هۆی هێڵی بۆڕییەكانی لە دابینكردنی گازی ئەورووپا 

بدۆزێتەوە و هەناردەی )ئێڵ ئێن جی( ئەمەریكا هەڕەشە لە بازاڕەكەی 

بكات؛ بەمەش، روسیا بەسەرنجدان بە هەبوونی رۆڵێكی لەوچەشنە لە 

ئەورووپا، هەڕەشەی پلە بە پلە جدییرت و راستەوخۆتری لە گازی شیلی 

ئەمەریكا و هەناردەی )ئێڵ ئێن جی(یەكەی بۆ ئەوروپا تا ئێران، هەست 

پێدەكات. هەرچۆنێك بێت، پێدەچێت ئێران تا ئێستا لە بواری نەوت و 

گازی شیل سیاسەتێكی دیاریكراوی نەگرتۆتەبەر و هەڵوێستەكانی لەگەڵ 

ئامانجی درێژماوەی لە بواری وزەدا لێكدژە. 

بابەتەكانی سەرەوە بواری ئابوری لە خۆدەگرێت و تا بەدیهێنانی 

بەاڵم  بێت؛  كات  بە  پێویستی  دەیەیەك  تا  لەوانەیە  كاریگەریی جدی 

لە بواری جیۆپۆلیتیكی پێدەچێت ئاكامی نەوت و گازی شیل بۆ ئێران 

دەستبەجێرت بووە و توانای بەڕێوەبردنی بازاڕی نەوت و تووشی شۆكی 

یەكێ  شیل،  گازی  و  نەوت  بەرهەمهێنانی  بەهۆی  نەبوون  نەوتی 
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تا لە ساڵی 2008ەوە  لەو توخامنە بووە كە دەرفەتی دا بە ئەمەریكا 

گەمارۆی نەوتی ئێران، بخاتە كارنامەكەی خۆیەوە؛ لە راستیدا، زیادبوونی 

بەرهەمهێنانی نەوت لە ئەمەریكا لە دوو ساڵی رابردوو و رەخساندنی 

داواكاری  پانتایی  لە  لە كەمكردنەوەی پشكی خۆی  ئەمەریكا  بۆ  توانا 

جیهان، وایكرد كەمبونەوەی نەوتی ئێران لە بازاڕدا هەست پێنەكرێت و 

گەمارۆی نەوتی ئێران وەك بژاردەیەكی كاریگەر بخرێتە روو. پێدەچێت 

جیهانی  ئاكامەكانی  پەیڕەوی  ئێران  بەرژەوەندی  زۆردا  ماوەیەكی  لە 

نەوت و ئاكامە ناوچەییەكانی بە شێوەیەكی راستەوخۆ و نا راستەوخۆ 

بكەوێتە ژێركاریگەرییەوە. بۆ منونە، كاریگەری گۆڕانكاری ناوبراو لەسەر 

لەگەڵ  چین  پەیوەندییەكانی  بەسەر  كاریگەری  دنیا،  وزەی  ئاسایشی 

ئەمەریكا، كاریگەری بەسەر پەیوەندییەكانی ئەمەریكا لەگەڵ سعودییە، 

كاریگەری بەسەر جیۆپۆلیتیكی ئەوروپا، زۆر بابەتی لەمجۆرە، كاریگەری 

جدی بەسەر پێگەی ئێران لە ناوچەكە و سیاسەتەكانی بەجێدێڵێت. 

گازی شیل Shale Gas چییە؟
زیادبوونی نرخی جیهانی گاز لە ساڵی 2008 تائاستی 12 دۆالر بۆ 

هەر )بی تی یو (، بووە هۆی هەڵكەندنی بیر لە ئەمەریكا و وایكرد 

تەكنیكەكانی هەڵكەندنی بیر لەوانە كەلێنی هایدرۆلیكی و هەڵكەندنی 

ئاسۆیی، گۆڕەپانی پاساو و ئابوری بدۆزێتەوە.  

لە ئەمەریكا تێچوونی بەرهەمهێنانی گاز لە ساڵی 2008 لە سەرچاوە 

نەنارساوەكان، سنوری 5 دۆالر بۆ هەر )بی تی یو ( لە ساڵی 1990، بە 3,2 

سنوری دۆالر ملیۆن )بی تی یو ( لە ساڵی 2010 گەیشت و پێشبینیكراوە 

ئەو ژمارەیە لە سااڵنی داهاتووی بە كەمرت لە 2 دۆالر بۆ هەر )بی تی 

یو (، بگات. 

بەردەنیشتووەكانی  لەناو  پەنگخواردووەوە  گازی  شیل،  گازی 

نارساو  تەكنەلۆژیای  لە  سودوەرگرتن  بە  دەرهێنانی  كە  چاڵەكۆنەكان، 
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تێكەڵكردنی  لە  بریتییە  و  ئەنجامدەدرێت  )شكاندنی هایدرۆلیك(،  بە 

گازی  پێكهاتەكانی  لەناو  كیمیاوی  ــادەی  م لە  پڕ  زۆری  ئاوێكی 

چاڵەكۆنەكان بە گوشاركردن لەسەرەوە. بە وتەی رەخنەگرانی ئیدارەی 

ژینگە و جیۆفیزیك، ئەوكارە مەترسی ئاڵودەبوونی ئاوەكانی ژێر زەوی 

و سەرهەڵدانی بومەلەرزەی دەبێت. لێكۆڵینەوەكان نیشانیدەدەن كە لە 

%16 قەبارەی گازی شیل، گازی )ئۆتان(ە. بەكارهێنەران بۆ بەكارهێنانی 

ئەو بەرهەمە نرخ هەرزانە لە ئەمەریكا، دەبێت پێداچونەوە بە نەخشەی 

یەكەی )پالستیكی(، بكرێت.

كەمبوونەوەی  بووە هۆی  ئەمەریكا  لە  شیل  گازی  بەرهەمهێنانی 

ئەو  بەرهەمهێنانی  بەاڵم  واڵتە،  لەو  بەردین  خەڵووزی  و  گاز  نرخی 

گازانە لە ئەوروپا، پێشكەوتنێكی سستی هەبووە و رووبەڕوی نیگەرانی 

ژینگەناسانی لێكەوتۆتەوە، بە شێوەیەك كە واڵتانی فەرەنسا، بوڵگاریا، 

ئیسپانیا، ئەڵامنیا بەرهەمهێنانی ئەو گازەیان قەدەغە كردووە. 

خاوەن  واڵتی   32 لە  ئەمەریكا  وزەی  ئیدارەی  پێڕستی  پێی  بە 

ئەمەریكا،  و  چین  واڵتانی  دوای  بەردەنیشتووەكان،  پاشەكەوتی 

ئەرجەنتین و مەكسیك، سعودییە لە ئاستی پلەی پێنجەمدایە لە جیهان. 

ئەگەر هەلومەرجەكان بۆ بەرهەمهێنانی گازی شیل لەباربێت، تا ساڵی 

2030، بەرهەمهێنانی ئەو گازە دەتوانێت یەك لەسەر سێی خستنەڕووی 

وزەی جیهان دابین بكات و لە »نەوتی خاو«، كە لە پلەی یەكەمی وزەی 

دنیادایە، پێشی پێبگرێت. 

كە  بەردانەن  ئەو  هەمەجۆری  كۆمەڵەیەكی  نەوت،  شیلەكانی 

چونكە  هەیە.  نائەندامییان  و  ئەندامیی  مادەی  و  نەوت  سەرچاوەی 

بە  هێشتا  دانەپۆشۆراو  پێویستی  قوواڵیی  ناو  ئەندامییانەی  مادە  ئەو 

سنوری كاڵی و كرچی و لە ئەنجامدا نەوت بەرهەم ناهێنن، مەگەر لە 

بەوكارە  كە  دەربهێنن،  نەوت  دڵۆپاندنییان  و  گەرمیی  بە  تاقیكردنەوە 

تا جیاجیا،  ناوچەی  لە  هاتوو  بەرهەم  نەوتی  بڕی  دڵۆپاندن.   دەڵێن 
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لە %50 كێشی خەمڵێرناوە، واتە لە نێوان 10 و 150 گاڵۆن نەوت لە هەر 

تەنێك بەرد یان 50 تا 700 لیرت لە هەر هەزار، كیلۆگرامێك. 

تێدایە.  ئەندامیشییان  ماددەی  بەرچاوی  بڕێكی  نەوتییەكان  شیلە 

النیكەم چاوەڕنكراو لە شیلێكی نەوتی لە روانگەی ئابورییەوە، كە وزەی 

بەرهەمهاتوو بەشێوەی هایدرۆكاربۆن، زیاتر لە وزەی گەرمای بەكارهاتوو 

بۆ دەرهێنانی نەوتەكەی بێت. بە گشتی پێویستە شیلە نەوتییەكان بڕێكی 

زۆری مادەی هایدرۆكاربۆنییان هەبێت بۆ ئەوەی بتوانن كۆگای نەوتی 

ئابوری دامبەزرێنن. بە گوێرەی لێكۆڵینەوە ئەنجامدراوەكان، زۆرجار شیلە 

نەوتییەكان سەربە قۆناغی زەویناسی كامربین )پێش 3,5ملیۆن ساڵ(، تا 

قۆناغی ترشیری )پێش 63 ملیۆن ساڵ(ە. 

بارودۆخی ئێستا و هەنوكەیی گازی شیل و نەوتی شیل:  

     Shale gas – واڵتانی بەرچاوی خاوەن پاشەكەوتی گازی شیل

 خشتةي خواروة وآلتاني خاوةن طازي شيلي بةرضاو نيشاندةدات

 برِي ثاشةكةوتي طازي شيل وآلت
 تريليؤن فوت سيَجا 1111 ئةمةريكا

 تريليؤن فوت سيَجا 1111 ضني
 تريليؤن فوت سيَجا 208 ئةرجةنتني
 تريليؤن فوت سيَجا 601 جةزائري
 تريليؤن فوت سيَجا 165 كةنةدا

 تريليؤن فوت سيَجا 141 مةكسيك
 تريليؤن فوت سيَجا 456 ئوسرتاليا

 تريليؤن فوت سيَجا 590 ئةفةريقياي باشور
 تريليؤن فوت سيَجا 821 روسيا
 تريليؤن فوت سيَجا 841 بةرازيل

 تريليؤن فوت سيَجا 1141 ناوضةكاني ديكة
 تريليؤن فوت سيَجا 6899 كؤي طشيت

 

 خشتةي خواروة وآلتاني خاوةن طازي شيلي بةرضاو نيشاندةدات

 برِي ثاشةكةوتي شيل و ئؤيلَ وآلت
 مليار بةرميل 61 روسيا

 مليار بةرميل 12 ئةمةريكا
 مليار بةرميل 58 ضني

 مليار بةرميل 86 ئةرجةنتني
 مليار بةرميل 81 ليبيا

 مليار بةرميل 12 ئوسرتاليا
 مليار بةرميل 15 ظةنزوياَل
 مليار بةرميل 15 مةكسيك
 مليار بةرميل 9 ثاكستان
 مليار بةرميل 8,8 كةنةدا

 مليار بةرميل 2 ئةندؤنيزيا
 مليار بةرميل 16 ناوضةكاني ديكة

 مليار بةرميل 541 كؤي طشيت
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چوونە ناوەوەی واڵتانی وەك ئەمەریكا بۆ دنیای بەرهەمهێنانی گاز 

هاوردەكاری  گەورەترین  بە  بۆخۆیان  پێشرت  كە  شیل،  گازی  رێگەی  لە 

LNGی جیهان ئەژمار دەكران، گرفتێكی گەورەی واڵتانی هەناردەكاری 

جیهان  LNGی  هەناردەكاری  گەورەترین  قەتەر،  واڵتی  دەبێت.   گاز 

)توانای هەناردەی سااڵنەی 77 ملیۆن تەنە( لە هەوڵ بۆ خستنە رووی 

بەشی بەرچاو لە گازی خۆی بۆ بازاڕی ئاسیا بە هۆی واژۆی گرێبەستە 

ماوەدرێژەكانی لەگەڵ كڕیارانی گاز لە واڵتانی ژاپۆن، كۆریای باشور و 

بازاڕە تازە سەرهەڵدراوەكانی وەك چین و هند.

گازی  نرخی  ئەمەریكا،  لە  گاز  ناوخۆیی  بەرهەمهێنانی  زیادبوونی 

بۆیە  گەیاندووە،  ئاست  كەمرتین  بە  ئەوروپا  و  ئاسیا  كیشوەرەكانی  لە 

هاوردەكارێك  لە  دیكە  ماوەیەكی  تا  ئەمەریكا  دەڵێن  بازاڕ  توێژەرانی 

دەبێتە هەناردەكارێكی گەورە و ئەوكارە لەگەڵ گەشەی نێودەوڵەتی گازی 

چاڵەكۆنەكان لە دەرەوەی ئەمەریكا بە تایبەت لە واڵتانی چین، ئەرجەنتین و 

هند، هەموو پێشبینییەكانی پێشرت لە بازاڕی گازی دەخاتە ژێركاریگەرییەوە.  

لەگەڵ هەماهەنگی بەرهەمهێنەران و هاوردەكارانی گاز، بە زوویی 

ئەنجومەنی GCEF، بە مەبەستی چاودێری هەمیشەیی بەسەر بازاڕی 

گاز دێتەئاراوە.  

 خشتةي خواروة وآلتاني خاوةن طازي شيلي بةرضاو نيشاندةدات

 برِي ثاشةكةوتي طازي شيل وآلت
 تريليؤن فوت سيَجا 1111 ئةمةريكا

 تريليؤن فوت سيَجا 1111 ضني
 تريليؤن فوت سيَجا 208 ئةرجةنتني
 تريليؤن فوت سيَجا 601 جةزائري
 تريليؤن فوت سيَجا 165 كةنةدا

 تريليؤن فوت سيَجا 141 مةكسيك
 تريليؤن فوت سيَجا 456 ئوسرتاليا

 تريليؤن فوت سيَجا 590 ئةفةريقياي باشور
 تريليؤن فوت سيَجا 821 روسيا
 تريليؤن فوت سيَجا 841 بةرازيل

 تريليؤن فوت سيَجا 1141 ناوضةكاني ديكة
 تريليؤن فوت سيَجا 6899 كؤي طشيت

 

 خشتةي خواروة وآلتاني خاوةن طازي شيلي بةرضاو نيشاندةدات

 برِي ثاشةكةوتي شيل و ئؤيلَ وآلت
 مليار بةرميل 61 روسيا

 مليار بةرميل 12 ئةمةريكا
 مليار بةرميل 58 ضني

 مليار بةرميل 86 ئةرجةنتني
 مليار بةرميل 81 ليبيا

 مليار بةرميل 12 ئوسرتاليا
 مليار بةرميل 15 ظةنزوياَل
 مليار بةرميل 15 مةكسيك
 مليار بةرميل 9 ثاكستان
 مليار بةرميل 8,8 كةنةدا

 مليار بةرميل 2 ئةندؤنيزيا
 مليار بةرميل 16 ناوضةكاني ديكة

 مليار بةرميل 541 كؤي طشيت
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لە  دەڵێت:   EIA ئەمەریكا  وزەی  زانیاری  ئیدارەی  سەرۆكی 

بەرمیلێك،  هەر  بۆ  دۆالر   70 خوار  بۆ  نەوت  نرخەكانی  زیانی  كاتی 

نا ئابوری و  كاری هەڵكەندن گران و زۆر تێچووی شیل ئۆیڵ، دەبێتە 

بەرهەمهێنەرانی نەوتی لە ئەمەریكا لەوانەیە هەڵكەندنەكانی خۆیان 

بە  ئەمەریكا  لە  لە سەكۆكانی شیلی  نەوت  بكەنەوە. دەرهێنانی  كەم 

بااڵترین ئاستی خۆی لە 20 ساڵی ئەو دواییە، گەیشتووە. لە درێژەیدا 

وتی: زیانی نرخەكان لە ئەمەریكا لەوانەیە وابكات كە رێكخراوی واڵتانی 

هەناردەكاری نەوت ئۆپێك، بەرهەمهێنانی خۆی كەم بكاتەوە.  نرخە 

جیهانییەكانی نەوتی خاو بەشێوەی ئەم خشتەیەی خوارەوەیە: 
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هەناردەكاری تازەی جیهان، گۆڕیووە. ئەو راپۆرتە روانینێكی گشتگیری بۆ 

پاشەكەوتی بە زەبری چاڵەكۆنەكان لە جیهان هەیە. بەاڵم پاشەكەوتی 

ئایا گەشەی  كە  دیارنییە  و  ناكات  زامن  روو  شایانی هەڵگرتن، خستنە 

گۆڕەپانەكانی نەوتی شیل / گازی شیل لە دەرەوەی كیشوەری ئەمەریكا، 

لەگەڵ سرتاكتۆری زەویناسی جیاواز، بتوانێت لە سودی ئابوری نزیكبێت. 

تەنانەت لەناو ئەمەریكا هەندێك ناوچە هەیە كە گەشەی پاشەكەوتی 

گازی شیل / نەوتی شیلییان دژوارتر و لەناوچەكانی دیكە گرانرتە. 

گەشەی بەرهەمهێنانی نەوتی شیل لە ئەمەریكا، لە بارودۆخی بازاڕی 

هەناردەكارانی نەوتی خاو، تائێستا كاریگەری وەكیەكی نەبووە. نەوتی 

خاوی بەرهەمهاتوو لە پاشەكەوتی شیل ئۆیڵی ئەمەریكا، لەجۆری زۆر 

سوكە كە بۆ سیستمی پااڵوتەییەكانی ئەمەریكا گونجاو نییە و پێویستە 

پێناچێت كە  بەمەش  بكرێت.  زیاد  بۆ  نەوتی ترش و قوورسی،  جۆری 

لەگەڵ بەرهەمهێنانی گازی شیل و نەوتی شیل، بازاڕی جۆرەكانی نەوتی 

خاو زەرەرمەندبێت. 

تەكنەلۆژیای  لە  سودوەرگرتن  بارەی  لە  ژینگە  ئیدارەی  ناڕەزایی 

بەرهەمهێنانی گازی چاڵەكۆنەكان كە كاریگەری بەسەر چۆنایەتی ئاوی 

خواردنەوە و مەترسی سەرهەڵدانی بومەلەرزەی گچكە و بەردەوام هەیە، 

بە ئاشكرا دەبێتە رێگر لەبەردەم بەرهەمهێنانی گازی چاڵەكۆنەكان لە 

هەندێك لە واڵتان.

لە بەهاری ساڵی 2013 ناساندن و دۆزینەوەی نزیكەی 43 ئەڵقە 

چین،  ئوسرتالیا،  ئەرجەنتین،  پۆڵەندا،  ناوچەكانی  لە  تاقیگەیی  چاڵی 

مەكسیك، روسیا، سعودییە، توركیا و بەریتانیا، دەستی پێكردووە. رادەی 

ئاو و فراوانی بیابانەكان و وشكانییەكان، كاریگەرییان بەسەر ئاسانكاری 

ئەوكارەوە هەیە. تێچوونەكانی بەرهەمهێنان لە ئەمەریكا زیاتر لە سود 

نزیكە. لە دەرەوەی ئەمەریكا، تێچوونی بەرهەمهێنان دووبەرامبەرە و 

قەبارەی بەرهەمهێنان 1\2ی ئاسایی بیرناوە. 



18

چاوخشاندنێك بە داهاتووی پیشەسازی نەوت:
شارەزایانی ئیدارەی وزەی ئەمەریكا هەواڵی زیادبوونی بەكارهێنانی 

رۆژانەی نەوتی خاو تا ساڵی 2030، هاوتا لەگەڵ زیادبوونی دانیشتوان و 

پێویستی مرۆیی، دەدات. رادەی داواكاری جیهانی نەوتی خاو لە ساڵی 

2012، رۆژانە 89 ملیۆن بەرمیل بووە، كە تا ساڵی 2030 بە زیاتر لە 104 

بەرمیل لە رۆژێكدا دەگات.

نین  وزە  خستنەڕووی  دەستدانی  لە  نیگەرانی  دیكە  بیرمەندانی 

وەك  نوێی  تەكنەلۆژیای  لە  سودوەرگرتن  لەگەڵ  كە  لەوباوەڕەدان  و 

ئاوە  لە  هەڵكەندن  بیر  و  شیل  نەوتی   / شیل  گازی  بەرهەمهێنانی 

قووڵەكان، پیشەسازی نەوت بەردەوام لە دۆزینەوە و دەرهێنانی بڕی 

زۆر لە نەوت و ئەو گازانەیە كە پێشرت دەست پێنەگەیشتوو بوون. 

جیهان 50 تا 60 ساڵی دیكە، پاشەكەوتی سەملێرناوی نەوتی خاوی 

هەیە، هەروەها چاوەڕوانی ناساندن و دۆزینەوەی پاشەكەوتی زیاتر لە 

ئەوپەڕی شوێنەكانی جیهان دەبین.      

-http://www.ppna.ir/news/news-desk/3358---shale-gas
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پێشەكی
یان  كەڵەكەبوو،  نەوتی  و   )Shale gas( شیل  گازی  باسی  ئەمڕۆ 

هەمان نەوتی شیل لەوبابەتانەیە كە شێوازی گەمەی وزەی لە بواری دنیا 

گۆڕیووە، ئەو بانگەشەیە بوونی هەیە كە ئەمەریكا بەهۆی لەبەردەست 

دابوونی تەكنەلۆژیای دەرهێنانی بازرگانی ئەوجۆرە نەوت و گاز و كەڵك 

وەرگرتن لە سەرچاوە گەورەكانی نەوت و گازی شیلی شوێنە جیاجیاكانی 

خاكی خۆی، نەك تەنیا تێڕوانینی ئابوری ئەرێنی بۆخۆی بە دەستهێناوە، 

بەڵكو دەیەوێت تا پەیوەندییە وزەییەكانی دنیا بگۆڕێت و كاریگەری 

ئاسایشی، سیاسی و ئابوری گرنگ بەجێبهێڵێت.

لە  بە سەربەخۆیی  لە گەیشنت  ئەمەریكا  بۆ هەوڵەكانی  روانینێك 

بواری دابینكردنی پێویستییە وزەییەكانی نیشانی دەدات كە نزیكبوونەوە 

ساڵ  چل  بە  نزیك  و  نەبووە  بەرنامە  بێ  ئامانجە  ئەو  هێنانەدی  لە 

بەرنامەڕێژی و هەڵبەتە گەاڵڵەرێژییەكانی سرتاتیژی شارەزایانەی لەگەڵ 

بووە. تەنانەت بە چاوخشاندنێك بە ژیاری بوونی نرخی بااڵی نەوتی 

نەوتی شیل، زۆربەی  و  گاز  بوونی دەرهێنانی  ئابوری  بۆ  دنیا  لە  خاو 

قەیرانە  لەبارەی  دواییە  ئەم  ساڵەكانی  لە  ئەمەریكای  سیاسەتەكانی 

لە  ئەوەشدا،  لەگەڵ  زیاترە.  تێگەیشتنی  شایانی  نێودەوڵەتیەكان، 

نەوتی  و  گاز  شۆڕشی  جیۆئابوری،  و  جیۆمێژوویی  بواری  چوارچێوەی 

شیل، لە ئەمەریكا بەرهەمی كاریگەری بەرامبەری چوار فاكتۆرە:- 

1. كەمبونەوەی سەرچاوە هایدرۆكاربۆنە باوەكان، لەو ناوچانەی كە 

ژێرخانی هەیە و گەیشنت بە بازاڕەكان ئاسانە؛

هونەری  شۆڕشی  لە  بەشێك  وەك  هونەرییەكان  پێشكەوتنە    .2

فراوانرت بۆ دەرهێنانی كەمرتین گەردیلەی هایدرۆكاربۆن لە زەوی؛ 

ئاڕاستەی  بە  ئاسایش،  لۆژیكی  بە  وەرگیراوەكان  سیاسییە  بڕیارە   .3

بەرهەمهێرناو  وزەی  بە  جێگرتنەوەی  و  وزە  ناوخۆیی  بەرهەمهێنانی 

لەدەرەوە، یان النیكەم كەمكردنەوەی وابەستەییەكەی بە وزەی هاوردەكراو؛ 
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4.  تەنگژەیی لە هەمبەر سەرچاوەكانی دیكەی وزەی وەك ناوكی و 

خەڵوزی بەرد بەهۆی تێچوونە ئابوریی و ژینگەییەكان. لە چوارچێوەی 

بااڵی  تێچوونی  كە  سەرەوەیە  هۆكارەكانی  بەرامبەری  كاریگەری 

بەرهەمهێنانی گاز و نەوتی شیل لە پێوانە لەگەڵ نەوت و گازی ئاسایی، 

بۆتە پاساوی ئابوری و شۆڕشی نەوت و گازی شیلی بە دەستهێناوە. 

لەسەر  سەرنجامن  پێویستە  ســەرەوە،  هۆكارەكانی  ســەرەڕای 

هەوڵەكانی پێشووی ئەمەریكا، بۆ گەیشنت بە سەربەخۆیی وزە بێت. 

لە كاردانەوەی  بۆ یەكەمجار لە ساڵی 1973،  ئەوە نیكسۆن بوو كە 

سەربەخۆیی« خستە  »پڕۆژەی  پێشنیازی  عەرەبەكان،  نەوتی  شۆكی 

روو تا ئەو واڵتە لە كۆتایی 1970 لە بواری وزە بە سەربەخۆیی بگات 

و زیانەكانی لەو بوارەدا تا ئاستێكی زۆر، كەم بێتەوە. ئەو پێشنیازە 

بۆ  دەیە  چەندین  بەڵكو  نەهاتەدی،  بڕیاردراو  كاتی  لە  تەنیا  نەك 

سەرۆك كۆمارەكانی داهاتوو بە میرات مایەوە و هەموویان بە جۆرێك 

هەوڵیاندا تا ئەو ئارەزووە بخەمڵێنن. لە دەیەی كۆتایی نەوەدەكان، 

یاسای  پاشان  و   2005 ساڵی  لە  وزەی  سیاسەتی  یاسای  كوڕ  بۆشی 

كرد. هەردوو  پێشنیاز  ساڵی 2007  لە  ئاسایشی  و  وزە  سەربەخۆیی 

یاساكە هاندەربوون بۆ سوود وەرگرتن لە سەرچاوەكانی سوتەمەنی تر 

و تێبینیەكانی ژینگەییشیان لەبەرچاو بوو؛ بەاڵم ساڵی 2008 دەرفەتێكی 

باش بوو بۆ ئەوەی كە دەوڵەتی فیدراڵ بە بیانووی هاوكاری دارایی بۆ 

كۆمپانیاكانی دروستكردنی ئۆتۆمۆبێل، داوایان لێبكات ئەو ئۆتۆمبێالنە 

دروست بكەن كە خەرجییان زۆر كەمرت و باشرتن و حكومەتی ئۆباما 

لە سااڵنی داهاتوودا لە رێگەی ئاژانسی پاراستنی ژینگەی ئەمەریكا 

سیاسەتەكانی  ئەنجامی  هەبێت.  ئەوكارەوە  بەسەر  وردی  چاودێری 

ئەو،  دابەزینی دوای  و  قەیرانی 2007  پەیڕەوی  كە  ئەوەبوو  ناوبراو 

لەگەڵ  و  نەكرد  ئەزمون  ی   2005 ساڵی  نەوتی  شۆكی  ئەمەریكا 

دەرهێنانی بازرگانی گاز و نەوتی شیل بە كردەوە دەرفەتێك بێنێتەئارا 
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كارەكان  نێودەوڵەتییە  رێكخراوە  زۆرینەی  بەراوردەكانی  پێی  بە  كە 

گەورەترین  داهاتوو،  ساڵی  پێنج  ماوەی  لە  دنیادا،  لە  وزە  بواری  لە 

هاوردەكارانی نەوت لە جیهان بۆ یەكێ لە گەورەترین هەناردەكارانی 

نەوت دەگۆڕێن. 

بەڵگەی جدی ئەو بانگەشەیە راپۆرتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەیە، 

لە 14ی مەی 2013. ئەو ئاژانسە بە باڵوكردنەوەی راپۆرتێك لە بارەی 

چاوخشاندنەوەی پێنج ساڵەی بەرهەمهێنانی نەوت و داواكاری نەوت لە 

جیهان، رایگەیاند بە شۆڕشێك كە دەرهێنانی نەوتی لە ناو چینە بەردە 

پتەوەكان دا دۆزیوەتەوە، ئەمەریكای باكور دەبێتە پێشەنگی گۆڕانێك 

كە شەپۆلەكانی سەرتاسەری جیهان دادەگرێت. بە پێی ئاماری ئاژانسی 

نێودەوڵەتی وزە، رادەی داواكاری بۆ نەوتی خاو لە جیهان، ساڵی 2018 و 

گەشەی رۆژانەی لە %8ی، دەگاتە حەوت ملیۆن بەرمیل. سعودییە ئێستا 

پێشبینی  بەاڵم  دا،  جیهان  لە  خاوە  نەوتی  بەرهەمهێنەری  گەورەترین 

تەكنەلۆژیایە،  لەو  وەرگرتن  كەڵك  بوونی  لەگەڵ هەمەگیرتر  دەكرێت 

هێنانی  بەرهەم  توانای  لە  ئەمەریكا  لە  نەوت  بەرهەمهێنانی  توانای 

نەوتی سعودییەش زیاتر بێت. دەوترا ئەمەریكا لە ساڵی 2015، دەبێتە 

پێش روسیا  لە جیهاندا و  نەوت  نائۆپێكی  بەرهەمهێنەری  گەورەترین 

دەكەوێت. 

ئەو نوسینەی بەردەمت دوای كورتە رشۆڤەیەك لە بارەی چییەتی 

گاز و نەوتی شیل و خستنەڕووی چاوپێداخشاندنەوەی بارودۆخی ئەو 

سەرچاوەیە لە سەبەتەی وزەی ویالیەتە یەكگرتووەكان داو دەربڕینی 

گازی  و  نەوت  دەرهێنانی  بۆ  ئەمەریكا  بەرامبەر  لە  كێشمەكێشەكان 

شیل، لە ئاكامە ئابوری و جیۆپۆلەتیكییەكانی بۆ دنیا دەكۆڵێتەوە و بۆ 

ئێران،  ئیسالمی  كۆماری  لەسەر  شیامنەییەكەی  كاریگەری  پیشاندانی 

وێنا  ئۆپێك  و  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  ناوچەی  بەسەر  كاریگەریەكانی 

دەكات، لە كۆتایی دا لە ئاكامەكانی بۆ ئێران دەكۆڵێتەوە.
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گازی شیل
گازی شیل بە گازی رسوشتی دەوترێت، كە لە پێكهاتەی زەویناسی 

شیل، كاڵوی لەسەرنراوە. شیلەكان، بەردەكان و چینە بەردە نیشتووەكان 

وردیلەن كە لە بەیەكەوە گورشان بەهۆی تینی گڵ و بەرد و دەنكۆڵەی 

كانزایی پێكهاتوون و دەتوانن سەرچاوەی دەوڵەمەند لە نەوت و گازی 

رسوشتی، بن. لە دەیەی رابردوو، پێكهاتەی دوو تەكنەلۆژیای هەڵكۆڵینی 

ستونی و كەلێنی هایدرۆلیكی دەست گەیشنت بە بڕێكی زۆر لە گازی 

رسوشتی، كە پێشرت بەرهەمهێنانی بۆ ئابوری نەبووە، تەخت بوو. گازی 

شیل بە شێوەیەكی بەرچاو، كەوتۆتە شیل پلەییەكان )Shale plays(. لە 

راستیدا شیل پلەییەكان    پێكهاتەكانی شیلیین و تایبەمتەندی جوگرافیی 

و جیۆلۆجی یەكسانیان هەیە و بریتیین لە كۆمەڵێكی زۆر لە گازی شیل. 

لە گرنگرتینی ئەو شیل پلەییانە دەتوانرێت بە بارنێتی شیل لە تەكساس، 

مارسیلۆس شیل لە پەنسیلڤانیا، هاینس ویل لە لوئیزینا، ئاماژە بكرێت. 

لەگەڵ ئەوەی كە دۆزینەوەی سەرچاوەی شیل بۆ ساڵەكانی زۆر دوور 

دەگەڕێتەوە؛ كاتێك كە یەكەم یەكەی بەرهەم هێنانی گازی شیل لە ساڵی 

1821 لە نیۆیۆرك خرایە گەڕ، بەاڵم سوود وەرگرتنی بەرچاوو و ئابوری 

لەو سەرچاوە گەورەیە، لە دەیەی ئەم دواییە روویدا، بە شێوەیەك كە 

لە ساڵی 2003 لە بارنێت شیل سنوری دوو ملیار یەكەی چوارگۆشە لە 

رۆژێكدا گازی شیل دەرهێرنا، ئەو ژمارەیە دوای ساڵی 2005 بە پێنج ملیار 

یەكەی چوارگۆشە لە رۆژێكدا گەیشت. 

تەكنەلۆژیای دەرهێنانی گازی شیل بەوشێوەیە كە سەرەتا چاڵێكی 

ستونی بۆ گەیشنت بە پێكهاتەی شیل دەكرێتە ئامانج. قووڵی گەیشنت 

بەو پێكهاتەیە لە ئاستی زەوی لە سنوری شەش هەزار تا چواردە هەزار 

یەكەیە. لە قواڵیی خوازراودا، سەری دڕێلەكە بۆ كونكردنی كۆگاكە بە 

درێژایی ئاسۆیی دەخولێتەوە و بەردەوام لە تەكنەلۆژیای هەڵكۆڵینی 

لە سنوری  ئاسۆیی  درێژی هەڵكۆڵینی  وەردەگیردرێت.  ئاسۆیی سوود 
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كونێك  چەند  ئاسۆیی  چاڵی  سەر  لە  زیاترە.  یان  و  یەكە  هەزار  پێنج 

لە  وەرگرتن  سوود  لەگەڵ  سەرئەنجام  و  لێدراوە  دیاریكراو  دووری  بە 

تەكنەلۆژیای كەلێنی هایدرۆلیكی، قۆناغی كۆتایی پرۆسەی دەرهێنانی 

گازی شیل تەواو دەبێت. لەو تەكنیكەدا، تێكەاڵیەك لە ئاو )5/%94(، مل 

)%5(، و ماددەی كیمیاوی جۆراوجۆر )كەمرت لە 5/%0( یان گوشاری زۆر 

بەرز )سنوری پێنج هەزار psi( بۆ ناو چاڵی پەمپەكە دەبێت تا لەگەڵ 

ناوی  هایدرۆكاربۆنەكانی  شیل،  پێكهاتەی  لە  كەلێنەكە  دروستبوونی 

ئازاد بووە و گازی رسوشتی بتوانێت لە شیل بۆناو چاڵەكە و بۆ ئاستی 

زەوی و دامەزراوەی كۆكردنەوەی گاز بڕوات. بەشێك لەو ئاوەی سودی 

لێوەرگیراوە، پاككراوەتەوە و جارێكی دیكە سودی لێوەردەگیردرێتەوە. 

شیلی  گازی  لە   25% لە  تاڕادەیەك  كە  ئەوەیە  سەرنج  جێگەی  خاڵی 

هەبووی ناو كۆگاكە، ساڵی یەكەم دەهێرنێتە دەرەوە و لە %50ی تێكڕای 

بەدرێژایی چوار ساڵ و دوای ئەوە چوونە دەرەوەی چاڵەكان بە تووندی 

زیانی بەردەكەوێت تا سەرئەنجام سی بۆ پەنجا ساڵ دەرهێنان دەتوانێت 

گازی  كە زۆربەی مەیدانەكانی  بیرهێنانەوەیە  بێت. جێگەی  بەردەوام 

شیل، بە بواری نەوتیش ئەژمار دەكرێن. 

بارودۆخی نەوت و گازی شیل
لە گۆڕەپانی سرتاتیژی ئەمەریكادا

وابەستەیی ئەمەریكا بە نەوتی هاوردە لە ساڵەكانی ئەم دواییە بە 

خێرایی كەم بۆتەوە، كە ئەنجامی زۆربوونی خێرای بەرهەمهێنانی ناوخۆ 

لە الیەك و دابەزینی خەرجی ناوخۆ لە الكەی دیكەیە. لە ساڵی 2008 

بۆ ئێرە، دەیەیەكی دابەزینی بەرهەمهێنانی ناوخۆیی نەوت لە ئەمەریكا 

پێچەوانە بۆتەوە، هەروەك ساڵی 2012، رادەی بەرهەم هێنان %30 لە 

ساڵی 2004 زیاتر بووە. ئەوە لە كاتێكدایە داواكاری ناوخۆ لە ساڵی 2005 

تا سنورێك ئەنجامی قەیرانی دارایی  بۆ ئێرە تا %17 كەم بۆتەوە، كە 
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جیهانی، پەنگخواردنەوەی ئەمەریكا، هەڵبەتە سیاسەتەكانی حكومەت 

لە بواری دروستكردنی ئۆتۆمبێلی كەم خەرج. لە ئەنجامدا دەبینین كە 

ناوەندی هاوردەی نەوتی ئەمەریكا لە ساڵی 2012 گەیشتووە بە 8,7%  

ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا، كە لە %42 خەرجی ناوخۆی پێكدەهێنێت. 

ساڵی 2005 ئەو رادەیە لە %60 بوو. بە گوێرەی بەراوردەكانی وەزارەتی 

وزەی ئەمەریكا، بەرهەمهێنانی نەوتی ئەو واڵتە لە ساڵەكانی داهاتوو تا 

سنورێك زیاد دەكات، كە ئەمەریكا بەرەو سەربەخۆیی وزە بەرەوپێش 

دەبات. 

ساڵی  لە  ئەمەریكا  بەرهەمهێنانی  بواری  لە  گۆڕان  گاز،  بواری  لە 

2006 و دوو ساڵ زووتر لە نەوت دەستی پێكرد. بەو شێوەیەی كە رادەی 

بەرهەمهێنان لە هەژدە ترلیۆن یەكەی چوارگۆشە لە ساڵی 2005 ، بە 24 

ترلیۆن یەكەی چوارگۆشە لە ساڵی 2012 گەیشت. بە پێچەوانەی نەوت، 

سود وەرگرتنی ناوخۆ لە گاز لە ئەمەریكا زیادی كردووە و تاڕادەیەك بە 

%14 لە قۆناغی هاوشێوە دەگات. لەگەڵ ئەوەشدا، بەرهەمهێنانی زیاتری 

ناوخۆیی بۆ ئەمەریكا رێگەی داوە هاوردەی گازی خۆی تاڕادەیەك تا 2,3 

)بە زۆری  یەكەی چوارگۆشە  تریلۆن  ئاستی 6,1  تا  واتە  بكاتەوە،  كەم 

لە كەنەدا( بگەیەنێت، كە %6 خەرجی تێكڕای ئەو واڵتە پێكدەهێنێت. 

ئەمەریكا لەگەڵ بەكارهێنانی تەكنەلۆژیای هایدرۆلیك لە ساڵی 2005، لە 

بواری گەورەی گاز باكین لە داكوتای باكور و ئەیگڵ فۆرد لە تەكساس و 

مارسلۆس لە پەنسلڤانیا و شوێنەكانی دیكە، بە كردەوە توانیویەتی دەستی 

بە ئەو توانایەی بەرهەمهێنان بگات. لەگەڵ ئەوەشدا، مەزەندەكان لە 

لە  ئەمەریكا زۆر جیاوازە و  لە  رادەی دەرهێنانی نەوت و گازی شیل 

ساڵەكانی ئەم دواییە چەندین جار رۆژانە بووە. 

بە گوێرەی راپۆرتی چاوخشاندنەوەی تاو ناتاوی نەوت و گاز ساڵی 

2011 ی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزە، لە تاو ناتاوی نەوتی شیل هۆكاری 

دەگمەنی زیادبوونی توانای بەرهەمهێنانی ئەمەریكا دەبێت و لەگەڵ 
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سەرەڕای  رۆژێكدا،  لە  بەرمیل  ملیۆنێك  بەرهەمهێنانی  بوونی  زیاد 

قەرەبووكردنەوەی درەنگی پەرەپێدانی بواری كەنداوی مەكسیك، لەگەڵ 

كۆی زیادبوونی لە %5,0 ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا، توانای بەرهەمهێنانی 

ئەمەریكا، تا ساڵی 2016 بە 3,8 ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا دەگەیەنێت. 

جێگەی بیرهێنانەوەیە، تێكڕای بەرهەمهێنانی نەوتی شیل لە ساڵی 2010 

بەشێوەیەكی مام ناوەند، بەرامبەر 370 هەزار بەرمیل لە رۆژێكدا بووە 

و بە پێی چاوپێداخشاندنەوە، پێنج بواری سەرەكی نەوتی ئەمەریكا و 

لەگەڵ لەبەرچاوگرتنی خێرایی گەشە لە رابردوو، كارنامەی كۆمپانیاكان و 

پەرەپێدانی ژێرخانەكان دەبیرنێت، كە بەرهەمهێنانی تێكڕای نەوتی شیل 

لە ئەمەریكا تا ساڵی 2016، بە 36,1 ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا دەگات. 

خشتەی 1 ئاستی بەرهەمهێنانی ئێستا و پێشبینی بەرهەمهێنانی نەوتی 

شیل، لە پێنج بواری سەرەكی ئەمەریكا پیشان دەدات. 

كێشمەكێشەكان لە هەمبەر دەرهێنانی
نەوت و گازی شیل لە ئەمەریكا

گرنگرتین كێشمەكێشەكان لەسەر ئەوكارە دەتوانرێت لە تەوەرەكانی 

خوارەوە دا كورت بكرێتەوە:

دابینكردنی  مەسەلەی  شیل،  گازی  و  نەوت  پیشەسازی  لە   .1

ئاوێكی زۆر، گرنگە؛ چونكە بۆ هەر چاڵێك لە هەر قۆناغێكدا كەلێنی 

زیاتر لە دە هەزار بەرمیل )ملیۆنێك و 554 هەزار لیرت( ئاوی پێویستە. 

مانایە  بەو  پێویستە،  كەلێنی  قۆناغی   25 لە  زیاتر  شیل  چاڵێكی  هەر 

 

 :نرخة جيهانييةكاني نةوتي خاو بةشيَوةي ئةم خشتةيةي خوارةوةية

 نةوتي خاوي قوورسي ئيَران طؤرِةثاني نةوتي ئؤثيَك تةكساس ئةمةريكا بةريتانيا -باكور بريَنت 
 –سةنت  88دؤالر و 102
دؤالر زيادة لةضاو مانطي 1,14

 ثيَشوو

 8,16 –سةنت  96دؤالر و  101
 دؤالر زيادة لةضاو مانطي ثيَشوو

سةنت دؤالر  46دؤالر و  104
 زيادة لةضاو مانطي ثيَشوو

 5 –سةنت  11دؤالر و  105
 دؤالر زيادة لةضاو مانطي ثيَشوو

 

 

، هند دووةمني ثاشةكةوتي  EIAبة ثيَي راثؤرتة رةمسييةكاني ناوةندي نيَودةولَةتي وزةي ئةمةريكا 
وتي طازي شيلي دؤزراوة بةطويَرةي ئةم طةورةي طازي ضالَة كؤنةكاني لة كيشوةري ئاسيا هةية. ثاشةكة
 خشتةيةي خوارةوةية:

خؤرهةآلتي  روسيا ئةمةريكا
 ناوةرِاست

 ئوسرتاليا ضني هند

تريليؤن مةتر  180
 سيَجا

مليار مةتر  100
 سيَجا

مليار مةتر  60
 سيَجا

مليار مةتر  10
 سيَجا

مليار مةتر  51
 سيَجا

مليار مةتر  88
 سيَجا

 

 

 

 ناني نةوتي شيل لة ئةمةريكا )هةزار بةرميل لة رؤذيَكدا(هيَ. بةرهةم1ذمارة  خشةي

 8010 8011 8018 8015 8014 8011 8011 
 812 515 468 111 111 611 618 (Bakken) باكن
 11 85 89 51 48 41 11 (Barnett)  بارنَيت
 81 40 11 92 152 195 810 (Eagle Ford) ئةيطَل فؤرد
 6 2 10 80 50 40 10 (Monterey) مؤنتَيري
 11 21 114 145 169 811 846 (Niobrara) نيوبرارا

 1510 1810 1040 218 190 119 568 كؤ
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كە زیاتر لە 37 ملیۆن لیرت ئاو لەوانەیە بە درێژایی پرۆسەیەك بكرێتە 

چاڵی پەمپەكەوە. هەربەو هۆیە رادەی بەرزی ئاوی سود لێوەرگیراو و 

هەروەها ئاڵۆزییەكانی خۆیی لە رەفتاری هەندێك مادەی كیمیایی سود 

لێوەرگیراو، پاككردنەوەی ئاو لەو پیشەیە، بە كێشەیەكی گەورە و گرنگ 

ئەژمار دەكرێت.    

2. كۆسپێكی بە كردەوە و بە زەبر لە رێگەی گەشەی بەرهەمهێنان لەو 

سەرچاوانە بۆ تێچوونەكانی دەرهێنانیان دەگەڕێتەوە. رەوشی دەرهێنانی 

نەوت و گازی شیل پلە بە پلە تێچوونی زیاترە لە دەرهێنانی نەوتی ئاسایی. 

بەشێوەیەكی مامناوەندی، تێچوونی هەڵكەندنی لە هەر ناوچەیەكی نەوت 

و گازی شیل دا، حەوت تا دە ملیۆن دۆالر تێچوون لە خۆدەگرێت. ئەگەر 

دەرهێنانی  بێت،  لە حەفتا دۆالر  كەمرت  بەرمیلێك  بۆ هەر  نەوت  نرخی 

قازانجی نابێت. هەربەو هۆیەوە كە پێویستە نرخەكان لە ئاستی دیاریكراو 

و سەقامگیر دابێت. تا بازاڕی گەشەپێدانی ئابوری بدۆزێتەوە.

بۆ  ژێرخان،  ــەزراوەی  دامـ نەبوونی  كێشەی  دیكە،  كۆسپی   .3

كە  ناوچانەی  لەو  بەرهەمهێنان  شلەی  هەناردەكردنی  و  گواستنەوە 

بۆیە  و  نییە  گەورەدا  پێوەری  لە  بەرهەمهێنانیان،  مێژوویی  پێشینەی 

روبەڕووی ئەو گرفتە دەبنەوە. 

4. گەشەی خێرا یان لەناكاوی تێچونەكان، بە تایبەت لە ئامادەكاری و 

گەیاندنی خزمەتگوزاری گەیاندن بە چاالكییەكانی كەلێنی هایدرۆلیكی و 

كەمبونەوەی هێزی مرۆیی پسپۆڕ، لە كێشمەكێشە زۆر گریامنەییەكانی 

ترە.

5. سەرباری ئەوە، یەكێك لە نیگەرانییەكانی بەرهەمهێنەرانی گازی 

شیل لە ئەمەریكا، تێربوونی بازاڕە لە )ئێڵ ئێن جی(؛ چونكە خەرجكردنی 

ئەو تێكەڵەیە زۆرجار سنوردارە. بۆیە گریامنە دەكرێت كە بڕی زیادەی 

نەفرۆرشێت و بەرهەمهێنانی گازی شیل رووخسارە ئابورییەكانی خۆی 

لە دەستبدات. 
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ئاماژە بە گرفت و نیگەرانییەكانی ژینگە  6. سەرئەنجام، پێویستە 

بكرێت كە دژایەتییەكی زۆری لە بەشە جیا جیاكانی زانستی و ئەكادیمی، 

لێكۆڵینەوەیی، سیاسی، دامەزراوەكانی حكومەت و ناحكومی الیەنگری 

ژینگەی، ورووژاندووە. 

ئاكامە جیهانییەكانی نەوت و گازی شیلی ئەمەریكا
و  جیۆئابوری  ئاكامەكانی  لە  لێكۆڵینەوە  باسی  لە  هەرچەند 

كاریگەری  كە  شیلە  نەوتی  ئەوە  شیل،  گازی  و  نەوت  جیۆپۆلیتیكی 

هەر  ئێستا  باسوخواسەكانی  لە  بەاڵم  ناوچەیی،  نەك  هەیە  جیهانی 

دوو ئەوانە یەكسان لەبەرچاو گیراوون و بە شێوەیەك لە ئاكامەكانیان 

كە  ئەوەبێت  لەسەر  سەرنجامن  دەبێت  ئەوە،  سەرباری  كۆڵراوەتەوە. 

ئاكامەكانی ناوبراو تەنیا تایبەت كراوە بە نەوت و گازی شیلی ئەمەریكا 

، چونكە تەنیا لە ئەمەریكایە كە بەرهەمهێنانی نەوت و گازی شیل بە 

شێوازی بازرگانی ئەنجام دراوە و شوێنەكانی دیكەی دنیا وەك: چین، 

ئەرجەنتین، ئەفریقیای باشور و چەند بەشێك لە ئەوروپا وەك پۆڵەندا، 

بەاڵم  هەیە،  شیلییان  گازی  سەرچاوەی  هەرچەند  فەرەنسا،  نەرویج، 

بەپێی تێبینیەكانی ژینگە ، كەمی زانستی هونەری و ژێرخان، نەبونی 

كۆمپانیاكانی خزمەتگوزاری پەیوەست، یاساكان و رواڵەتەكانی ئیداری 

شێوەی  بە  نەیانتوانیووە  هتد  ئاو،  سەرچاوەكانی  كەمی  سنورداركەر، 

بازرگانی لە سەرچاوەكانی خۆیان كەڵك وەربگرن. 

- بە گشتی، لە ئاستی جیهانی، گرنگرتین كاریگەری نەوت و گازی 

شیلی ئەمەریكا، بەمشێوەیەی خوارەوەیە: 

جوگرافیی  رۆڵی  شیل،  گازی  و  نەوت  كە  نییە  تێدا  گومانی   .1  

ئەو سەرچاوانە،  نا خاوەنی  و  و واڵتانی خاوەن  ئەوەندە دەكات  دوو 

كاریگەرییان بەسەر فۆرمۆڵەبوونی پەیوەندی دەسەاڵتی نوێ و پانتایی 

شێوەی  بە  شیل،  گازی  هەناردەی  هەروەك  دەبێت.  نێودەوڵەتییەوە 
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)ئێڵ ئێن جی( دەبێت. بەمەش، شایانی پێشبینییە كە واڵتانی خاوەن 

ئەو سەرچاوانە، كەناری بوون و دەستییان بە ئاوی ئازاد گەیشتووە، لە 

پەیوەندی دەسەاڵت دا، دەستییان زیاتر بێت. 

2. ئەگەر پێشبینییەكانی ئێستا لە بارەی ئاستی بەرهەمهێنانی گاز 

و  بێت  باشرت  لە دوو دەیەی رووبەڕوودا  ئەمەریكا،  لە  نەوتی شیل  و 

هەلومەرجی نرخی دەرهێنانی نەوت و گازی شیل هەروەك بەردەوام 

بەهۆی  جیهان  لە  ئەمەریكا  پێگەی  كە  بین  چــاوەڕوان  دەبێت  بێت، 

لە  سەرچاوەگرتوو  چوارچێوەكانی  لە  بوون  رزگار  و  وزە  خۆبژێوی 

دابینكردنی وزە بەرزبێتەوە. پێگەی ئەمەریكا لە دۆخێكی لەو چەشنەدا، 

ئاكامی قورسی لە پەیوەندییە سیاسی، ئابوری، جیۆپۆلیتیكی نێودەوڵەتی، 

بە تایبەت لە ركابەری دەسەاڵتە تازە سەرهەڵدراوەكانی وەك چینی بە 

دوادا، دەبێت.

بۆ  باكور  ئەمەریكای   ،2025 ساڵی  پێشبینییەكان،  پێی  بە   .3

هەناردەكەری وزە دەگۆڕێت و ئەمەریكا جێگەی روسیا وەك باشرتین 

نەوت  هەناردەكاری  باشرتین  وەك  سعودییە  و  گاز  هەناردەكاری 

دەگرێتەوە. ئەو كارە بە مانای خستنە مەترسییەوەی جارێكی دیكەی 

دابەشكردنەوەی جیهانی دەسەاڵتی نێوان هەناردەكاران و هاوردەكارانی 

وزە لە دوو دەیەی لە داهاتوودا، دەبێت. 

ئاسیا،  ناوچەی  لە  دنیا  نەوتی  بازرگانی  لە 60%   ،2030 ساڵی   .4

نێوان ئاسیا و خۆرهەاڵتی ناوەڕاست دا دەبێت. لە ئەنجامدا، جێگۆڕكێی 

دەبینین.  نەوت  بەرهەمهێنانی  و  نەوت  سەرمایەگوزاری  ئەنجومەنی 

لەو چوارچێوەیەدا، واڵتانێك كە بە پێی بەڵگەكانی ئابوری و لۆجستیكی 

بكەن، كەڵك  بۆ خۆرئاوا و خۆرهەاڵت هەناردە  گاز  و  نەوت  دەتوانن 

و  سیاسەتەكانیان  جێگیرییان،  و  وەردەگــرن  ركابەری  باشییەكانی  لە 

نرخی سەرمایەگوزاری لە بەرهەمهێنانی نەوتییان، لە روانگەی جیهانی 
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و بەرژەوەندی جیهانی گرنگیەتی دەبێت. ئەو كارە لە چەمكی گۆڕانی 

هاوسەنگی دەسەاڵتی سیاسی و ئابوری جیهانی دەبێت. 

لەسەر  ئەمەریكا  شیلی  گازی  و  نەوت  كاریگەری  ناوچەی  لە   -

ئەوروپا، ئەمانەی خوارەوە شایانی پێشبینین:

1. كەمبونەوەی توانای ركابەری بەرهەمە ئەوروپییەكان لە بەرامبەر 

ئەمەریكا، بەهۆی وزەی هەرزانرتی بەردەستی كارگە پیشەسازییەكانی 

ئەمەریكا.

گازی  نرخی  ئەوروپا،  بۆ  ئەمەریكا  جی(  ئێن  )ئێڵ  هەناردەی   .2

هەناردەی واڵتانی دیكە، لەوانە روسیا دادەبەزێنێت و توانای چەنەلێدانی 

ئەوروپا زیاتر دەكات. سەرباری، ئەو كارە واتا ملمالنێی پاوانكاری گازی 

روسیا لە ئەوروپا و كەڵك وەرنەگرتن لە ئامڕازی وزە وەك ئامڕازی گوشاری 

سیاسی بەسەر خۆرهەاڵت و ناوەندی ئەوروپادا دەبێت. هەڵبەتە ئەوە 

لە كاتێكدایە كە ئەمەریكا دامەزراوەكانی هەناردەی )ئێڵ ئێن جی( لە 

خۆرهەاڵتی خاكی خۆی وەك منونە لە كەنداوی مەكسیك پەرەپێبدات. لە 

كاتی هاتنەدی ئەو ئاڵوگۆڕە جیۆپۆلیتیكە، ئەوروپا تاسنورێك دەگۆڕێت 

و گاز لە جیاتی ئامڕازی سیاسی بۆ ئامڕازی ئابوری بۆ روسیا دەگۆڕێت. 

خۆرهەاڵت  واڵتانی  خۆرئاواوە،  شارەزایانی  روانگەی  لە  دۆخەدا،  لەو 

سەربەخۆیی  بە  گەیشنت  بۆ  زیاترییان  دەرفەتی  ئەوروپا  ناوەندی  و 

سەرچاوەی  بۆخۆی  پۆڵەندا  ئەوانە،  سەرەڕای  دەدۆزنــەوە.  راستەقینە 

هاوسەنگی  دەتوانێت  و  هەیە  شیلی  گازی  و  نەوت  ــدی  زۆروزەوەن

دەسەاڵت لە ناوەندی ئەوروپا لە دەستی ئەڵامنیا و روسیا دەربێنێت. 

بۆ  ئەمەریكا  هەناردەی  بەردینی  خەڵوزی  نرخی  دابەزینی   .3

ئەورووپا، كارێكە كە دوای بەرهەمهێنانی نەوت و گازی شیل روویداوە. 

و  ئەمەریكا  بەردینی  خەڵوزی  نرخی  دابەزینی  بەهۆی  ئێستاش 

هەناردەكردنی بۆ ئەوروپا، هێڵی بۆڕی گازی زنجیرەی باكور، بێكەڵك 

ماوەتەوە.       
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4. كەنەدا لە بەر سەرچاوە دەوڵەمەندەكانی نەوت و گازی شیل 

لەگەڵ  و  دەبێت  زیاتر  كاریگەری جیۆپۆلیتیكی  ئەلربتا،  لە  تایبەت  بە 

بازاڕی  كردەوە  بە  ئارام  ئۆقیانوسی  ناوچەی  لە  دامەزراوەكان  گەشەی 

وزەی خۆرهەاڵتی ئاسیا دەخاتە ژێركاریگەرییەوە. 

5. هەروەها چین لەگەڵ تێپەڕینی كات و دەستەبەری تەكنەلۆژیای 

پەیوەندیدار، دەتوانێت لەگەڵ كەڵك وەرگرتن لە سەرچاوەكانی نەوت و 

گازی شیلی خۆی، تا سنورێك لە وابەستەیی بە هاوردەی وزە و هەروەها 

خەرجی خەڵوزی بەردین كەم بكاتەوە.

6. گرنگی نەوتی واڵتانی وەك: چاد، سودان، سودانی باشور، لەبەر 

ناجێگیری و داخرانییان لە روانگەی جوگرافییەوە، كەم بۆتەوە. لەوانەیە 

بۆ  لەو واڵتانە  لەچەقۆی سیاسی  نەبێت مل بسوێ  ئامادە  چین چیرت 

دەرهێنانی نەوت. 

لە  ئەمەریكا  نەوتی  هاوردەی  كەمبونەوەی  بە  سەرنجدان  بە   .7

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست، نەوتی ناوچەكە بەرەو ئاسیا سەرەوژێر دەبێت 

دەكرێت  پێشبینی  دەگرێتەبەر.  نوێ  ئاوریشمی  رێگەی  فۆڕمی  و 

ساڵی 2015، چین زیاتر لە %50 نەوتی پێویستی خۆی لە خۆرهەاڵتی 

ناوەڕاست  لە خۆرهەالتی  ئەو  بەرژەوەندی  و  بكات  دابین  ناوەڕاست 

زیاتر بێت. 

سیاسی  بارودۆخی  وزەدا،  بــازاڕی  لە  ئەمەریكا  نوێی  پێگەی   .8

بەرامبەر  لە  تازە  هاوسەنگی  و  دەگۆڕێت  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 

دەسەاڵتی رۆژانەی چین لە ناوچەكە دروست دەكات. 

ویالیەتە  بۆ  ئــاوی  رێگەی  ئاسایشی  گرنگی  دابەزینی   .9

یەكگرتووەكان، دابینكردنی وزەی پێویستی چین بۆ مەسەلەیەكی 

لە  ئەمەریكا  بۆ  ئیمتیازێكی  سەرئەنجام  كە  دەگۆڕێت  ترسناك 

دا،  سەرهەڵدراوانە  تازە  زەبەالحە  هێزە  ئەو  لەگەڵ  ركابەری 

دەبێت. 
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ئاكامەكانی نەوت و گازی شیل بۆ خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
بەرهەمهێنانی  ئاكامەكانی  بارەی  لە  رۆژانە  ئەو  باوی  گێڕانەوەی 

نەوت و گازی شیلی ئەمەریكا بۆ خۆرهەالتی ناوەڕاست، بە شێوەیەكی 

دوای  كە  ئەوەیە،  تایبەتی  شێوەیەكی  بە  فارسی،  كەنداوی  و  گشتی 

ئەوەی ئەمەریكا پێویستی بە نەوتی ناوچەكە نابێت، ئامادەیی سیاسی 

و سەربازی بەرچاوی ئەو واڵتە لە خۆرهەاڵتی نزیك و ناوەڕاست زۆر 

كەم دەبێتەوە، لە بارودۆخی ناوابەستەیی ئەمەریكا بە هاوردەی نەوت، 

یەكگرتووەكان  ویالیەتە  بۆ  النیكەم  خۆی  گرنگیەتی  هورمز  گەرووی 

لەگەڵ  ئەمەریكا  سنورداری  مامەڵەی  سەرئەنجام  دەدات،  دەست  لە 

ناوچەكە،  بە  زۆرەكانی  بەڵێنە  كاڵبونەوەی  و  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 

دەبینین. 

بەاڵم دژە گێڕانەوەی بە هێز كە لەوبارەیەوە هەیە، لەسەر بنەمای 

نەوتی  بەرهەمهێنانی  پێش  فارس  كەنداوی  نەوتی  كە  راستییەیە  ئەو 

دابین  ئەمەریكای  پێداویستی  تێكڕای  ی  سنوری 10%  لە  شیل  خاوی 

دەكرد و جێگەیەكی گرنگی ئەوتۆی لە هاوردەی وزەی ئەو واڵتە نەبووە. 

بە گشتی »گرنگی نەوتی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بۆ ئابوری و سیاسەتی 

كەنداوی  سرتاتیژی  بەرژەوەندی  پێناسەكردنی  بۆ  كە  بووە،  جیهانی« 

هەمان  بۆیە  بۆخۆی.  نەوت  تا  كردووە  ئەمەریكای  هاوكاری  فارس، 

رەهەند گرنگی خۆی دەپارێزێت و لە سااڵنی داهاتوو هاوكاری پاراستنی 

گرنگی سرتاتیژیەتی كەنداوی فارس دەكات. بە شێوەیەكی گشتی، ئەگەر 

پێشبینییەكانی ئێستا لە بارەی ئاستی بەرهەمهێنانی گاز و نەوتی شیل 

لە ئەمەریكا پێش دوو دەیەی دروست بێت و هەلومەرجەكانی نرخی 

ئەمانەی  مبێنێتەوە،  بــەردەوام  هەروا  شیل  گازی  و  نەوت  دەرهێنانی 

خوارەوە شایانی پێشبینین:

1. هەرچەند سەرچاوەكانی نەوت و گازی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست، 

سەرچاوە گرنگەكانی دابینكردنی وزەی دنیا لە چەند دەیەی داهاتوو 



32

پەیوەندییەكانی  ئاڵۆزكردنی  لەگەڵ  شیل  گازی  و  نەوت  بەاڵم  دەبن، 

خستنە روو و داواكاری نەوت و گاز، لە لەسەرتری خۆرهەاڵتی ناوەڕاست 

لەو پەیوەندییانە، كەم دەكاتەوە.

داگیركردنی  بە  كاردانەوە  لە  كارتەر:  رێبازی  گرنگیەتی  دابەزینی   .2

لە  بەرگرتن  بۆ  كارتەر   ،1979 ساڵی  لە  روسیا  لەالیەن  ئەفغانستان 

پێشڕەوییەكانی هەرچی زیاتری روسیا بەرەو كەنداوی فارسی هۆشدارییەكی 

ناوچەی  كۆنتڕۆڵی  دەستەوەگرتنی  بە  بۆ  هەوڵێك  )هەر  دەركرد  جدی 

كەنداوی فارس، وەك پەالماردانی بەرژەوەندی ژیاری ئەمەریكا لەبەرچاو 

دەگیردرێت و بە تەواوی فاكتەرە پێویستەكان لە وانە توانای سەربازی، 

ئەمڕۆ  تا  كە  رێبازە  ئەو  وەرچەرخانی  خاڵی  نیشاندەدەیت(.  كاردانەوە 

گرنگی خۆی پاراستووە، دیسانەوە هێشتنەوەی رێگەی گواستنەوەی وزەیە 

لە ناوچەكە. لە راستیدا، بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكا زیاتر لە كاریگەری 

دابینكردنی  تێكچڕژانی  و  نرخ  دروستبونی شۆكی  و  ناوچەكە  ناجێگیری 

وزە و كاریگەری بە سەر پەرەپێدانی ئابوری جیهان، تا خودی نەوت. لەو 

رووەوە، چاوەڕواندەكرێت ئەمەریكا لەگەڵ ئامادەیی سەربازی لە ناوچەكە، 

دەبێتە داینەمۆی دابینكردنی سوتەمەنی؛ چونكە ئێستا ئەو روانگەیە زاڵە 

كە بۆشایی چوونە دەرەوەی هێزەكانی ئەمەریكا لەالیەن ئەوانیدیكەوە، 

شایانی قەرەبووكردنەوە نییە. هێشتا چین لە توانای سەربازی پێویست بۆ 

وەرناگرێت.  كەڵك  نێودەوڵەتییەكان  ئاوییە  رێڕەوە  ئاسایشی  زامنكردنی 

شوێنی  و  دەریایی  هێڵی  لە  پارێزگاری  و  پاراسنت  بنچینەیە،  ئەو  لەسەر 

بابئەملەندەب  گەرووی  سوێس،  كەناڵی  هورمز،  گەرووی  وەك  سرتاتیژی 

پاڵنەری بە هێزی ئەمەریكا دەبن بۆ ئامادەبوون لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست؛ 

 2035 ساڵی  وزە،  نێودەوڵەتی  ئاژانسی  خەماڵندنی  گوێرەی  بە  چونكە 

سنوری لە %50ی بازرگانی نەوتی پێشبینیكراوی جیهان بە گەرووی هورمز 

ئاسایشی هێڵی  و  ناوەڕاست  و سەقامگیری خۆرهەاڵتی  تێپەڕدەبێت  دا 

دەریایی، گرنگیەكەی لە دەست نادات.
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3. مەسەلەكانی وەك: دۆسیەی ناوەكی ئێران، ئاشتی نێوان فەلەستین 

و ئیرسائیل، فایلی سوریا، سەقامگیریی لە عێراق و ئەفغانستان، ئاماژەن 

بۆ ئەوەی لە پێشینەی سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریكان، بۆ گرنگیدان بە 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست.

هەڵوێستی ئۆپێك لە بەرامبەر نەوت و گازی شیل
بازرگانی  لە  شۆڕشێك  تا  شیل  نەوتی  خەماڵندنەكان،  گوێرەی  بە 

كاریگەر  ئۆپێك وەك رێكخراوێكی گرنگ و  و  نەوت دەڕوات  جیهانی 

رێكارەكانی  بە  دەستی  ئەوەی  بۆ  نییە  دەرەتانێكی  بازرگانییەدا،  لەو 

نەوتی  بەرهەمهێنانی  زیــادەی  بەڕێوەبردنی  یان  روبەڕووبوونەوە 

حوزەیرانی  مانگی  دانیشتنی  لە   1392 ساڵی  بۆیە،  بگات.  ئەمەریكا 

رێكخراوە  ئەو  كە  رایانگەیاند  ئۆپێك  دەسەاڵتدارانی  رێكخراوە،  ئەو 

هەوڵدەدات راپۆرتێك لەسەر بنەمای هەڵسەنگاندنی كاریگەرییەكانی 

خۆی  خاویی،  نەوتی  داواكاری  ئاستی  لەسەر  ئەمەریكا  شیلی  نەوتی 

پەرەپێدانی  كە  ئەوەیە  ــداوە  رووی ئەمڕۆ  تا  ئــەوەی  بكات.  ئامادە 

نێوان  كەلێنەكانی  قواڵیی  بە  ئەمەریكا  شیلی  نەوتی  سەرچاوەكانی 

واڵتانی بەرهەمهێنەری نەوتی ئۆپێك دا شۆڕبۆتەوە. لە كاتێكدا كە ئێران، 

باكور  ئەمەریكای  نەوتی  پەرەپێدانی  لەوباوەڕەدان  ڤەنزوێال، جەزائیر، 

بووە هۆی بەرهەمهێنانی زیادەی جیهانی بە رادەی 1,5 ملیۆن بەرمیل لە 

رۆژێكدا و نرخەكانی كەمكردۆتەوە و پێویستە ئەندامان لەگەڵ دابەزینی 

قەبارەی بەرهەمهێنان، نرخی نەوت بەرزبكەنەوە و بتوانن رووبەڕوبووی 

زیاتر دابەزینی نرخەكان ببنەوە، نوێنەرانی واڵتانی كەنداوی فارس بە 

رابەری سعودییە، ئەو زیادكردنەیان زیاتر لە 500,000 هەزار بەرمیل لە 

رۆژێكدا نازانن و بە هۆی توانای داراییەوە، توانای وەستانیان لە بەرامبەر 

نرخی نزمدا هەیە. ئەو بارودۆخە شەڕی دەسەاڵتی قووڵرت كردۆتەوە كە 

لە ساڵەكانی ئەم دواییە لەو رێكخراوەدا هەبووە و بە كردەوە كاریگەری 
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باكور  ئەمەریكای  لە  نەوتی  بەرهەمهێنانی  زیادبوونی  هاوسەنگی  نا 

لە  بەرهەمهێنان  هەماهەنگی  دابەزینی  وەك  كۆمەڵی،  بە  هەنگاوی 

رووی پاڵپشتی لە نرخەكان ئاڵۆزتر كردووە. 

سەرباری ئەوە، واڵتانی ئەفریقیای ئەندامی ئۆپێك وەك: جەزائیر، 

نایجیریا كە بەرهەمهێنەری نەوتی خاوی سوك و سۆلفۆری نزمن، واتە 

كاریگەری  ترسناكرتین  نەوتی شیل دەكات،  نەوتەی كە ركابەری  ئەو 

سەرچاوەگرتوو لە بەرهەمهێنانی ئەو نەوتە لە ئەمەریكا دەبینن، لە 

خاوی  نەوتی  لەگەڵ  سعودییە  و  ئێران  بۆ  بارودۆخەكە  كە  كاتێكدا 

قورسرت و رادەی بەرزتری سۆلفۆر، پێچەوانەیە. بە پێی ئاماری وەزارەتی 

وزەی ئەمەریكا، دوای زیادبوونی بەرهەمهێنانی ئەو واڵتە، هەناردەی 

نەوتی سێ واڵتی ئەفریقیایی ئۆپێك، واتا نەیجیریا، جەزائیر و ئەنگۆال 

ئاستی  نزمرتیین  ئەم دواییە، گەیشتۆتە  لە دەیەیەكانی  ئەمەریكا،  بۆ 

 41%  ،2011 ساڵی  بە  سەبارەت   2012 ساڵی  لە  ژمارەیە  ئەو  خۆی. 

دابەزیووە و زۆربەی ئەو دابەزینە بە هۆی زیادبوونی بەرهەمهێنانی 

نەوتی شیلە. 

ئاكامەكانی نەوت و گازی شیلی ئەمەریكا
لەسەر ئێران و هەڵوێستی ئێران

واڵتانی  كۆمەڵەی  وەزارەتــەكــانــی  دانیشتنی  پازدەیەمین  لە 

گشتی  سكرتێری   ،)2003 یەكەمی  ترشینی  ی   25( گاز  هەناردەی 

شیلی  گازی  شۆڕشی  راشكاوی  بە  رێكخراوە،  ئەو  روسیای  ئێستای 

دوای  زانی.  گاز  بەرهەمهێنەری،  باوی  واڵتانی  بۆ  هەڕەشەیەك  بە 

وتارەكەی )لۆنید بوخانۆفسكی(، وەزیری نەوتی ئێران لە وتارەكەیدا، 

هەوڵیدا وەاڵمێكی ئەو پرسیارە بداتەوە: كە بۆچی نرخەكانی نەوت لە 

دەیەی ئەم دواییە بە زۆری لە سەرەوە ماونەتەوە؛ بۆچی بەكاربەرانی 

گەورەی دنیا هەنگاوی جدییان بۆ هێنانەخواری نرخی نەوت نەناوە؟ 
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)لە ئێستاوە  ئێران،  بیژان زەنگەنە، وەزیری ئەوكاتی نەوتی  بە وتەی 

رۆڵی  كە  ئۆپێك  نییە  بەئەوە  پێویستامن  داهاتوو  ساڵی  چەند  تا 

چونكە  ببینێت؛  نەوت  بۆ  بەرزەكان  نرخە  پاراستنی  لە  یەكالكەرەوە 

بە سەرنجدان بە سەرمایەگوزارییەكانی كە ئەمەریكا بۆ گەشەپێدانی 

سەرچاوەكانی نەوت و گازی شیل ئەنجامیداوە، بۆخۆی بە شێوەیەكی 

بێتەخوارەوە؛  نرخەكان  رێگەنادات  و  دەبینێت  رۆڵە  ئەو  رسوشتی 

بە  دەبێت(.  مەترسی  دووچاری  پڕۆژەكانیان  لەسەر  سەرمایەگوزاری 

دەستەواژەیەكی دیكە، گەورەترین بەكاربەری وزەی جیهان، سااڵنێكە 

بەرهەمهێنانی  نەوت،  نرخەكانی  هێشتنەوەی  سەرەوە  لە  لەگەڵ  كە 

نەوت و گازی شیل دەستیپێكرد و بە ئابوری كرد و بۆ بەردەوامی ئەو 

كارە، نرخەكانی نەوت بە شێوەیەكی بەردەوام لە نێوان 100 تا 120 

دۆالر بۆ هەر بەرمیلێك، مبێنێتەوە. 

ئۆپێك  لە  ئێران  كارایی  شارەزایان،  باوەڕی  بە  ئەوەشدا،  لەگەڵ 

نرخی  هەوڵیداوە  بەردەوام  ئێران  و  نەوتە  وەزیری  وتەی  پێچەوانەی 

نەوت هەرگیز نەگاتە كەمرت لە 100 دۆالر. لە راستیدا، هەرچەند ئێران بە 

هۆی هەناردە نەكردنی نەوت بۆ ئەمەریكا و هەبوونی بازاڕی بەكاربەر 

بۆ نەوتی خۆی لە ئاسیا و جۆری نەوتی خۆی بە كردەوە، بە شێوەیەكی 

واڵتە،  ئەو  شیلی  گازی  و  نەوت  ژێركاریگەری  نەكەوتۆتە  راستەوخۆ 

بەاڵم لە زیادەی بەرهەمهێنان و دابەزینی نرخەكان گلەیی هەیە. بۆیە 

بەردەوام بە دوای زیادكردنی نرخی نەوتەوە بووە، كە لە ماوەیەكی زۆردا 

بە قازانجی ئەمەریكا و هێنانەدی سەربەخۆیی وزەكەیەتی.

تا  ناوچەییە  زیاتر  گاز  بازرگانی  كە  بەوهۆیەی  گاز  ناوچەی  لە 

ئەمەریكا  شیلی  گازی  پەرەپێدانی  لە  ئێران  بەركەوتی  زیان  جیهانی، 

خوارەوەی  ئاستی  لە  زۆر  توانای  بە  سەرنجدان  بە  دەبیرنێت.  كەمرت 

بازاڕی  لە  رۆڵ  نەبینینی  و  جی(  ئێن  )ئێڵ  بەرهەمهێنانی  لە  ئێران 

جیهانی ئەو بەرهەمە، هەڕەشە كردن لە بەرژەوەندی ئێران لە بواری 
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پشكی  داهاتوودا  لە  ئێران  كە  دێتەدی،  كاتێك  تەنیا  گاز  هەناردەی 

بدۆزێتەوە  ئەوروپا  گازی  دابینكردنی  بۆڕی  هێڵەكانی  بەهۆی  زۆری 

بكات.  بازاڕەكەی  لە  ئەمەریكا هەڕەشە  ئێن جی(  )ئێڵ  و هەناردەی 

بەمەش، روسیا بە سەرنجدان بە بینینی رۆڵێكی لەوچەشنە لە ئەوروپا، 

هەڕەشەكە پلە بە پلە جدییرت و راستەوخۆتری لە گازی شیلی ئەمەریكا 

و هەناردەی )ئێڵ ئێن جی( یەكەی بۆ ئەوروپا هەست پێدەكرێت، تا 

ئێران و وتارەكەی سكرتێری گشتی روسیای ئەوكاتی كۆمەڵەی واڵتانی 

هەناردەكاری گاز لەو چوارچێوەیەدا زیاتر ئاشكرا دەبێت. هەرچۆنێك 

بێت، پێدەچێت ئێران تائێستا لە بواری نەوت و گازی شیل سیاسەتی 

دیاریكراوی نەگرتۆتەبەر و هەڵوێستەكانی دژی ئامانجی درێژماوەیەتی 

لە ناوچەی وزەدا. 

هاتنەدی  تا  و  دەگرێتەوە  ئابوری  بواری  ســەرەوە،  بابەتەكانی 

كاریگەرییە جدییەكانی، لەوانەیە سنوری دەیەیەك پێویستی بە كات 

بێت؛ بەاڵم لە بواری جیۆپۆلیتیكی پێدەچێت كە ئاكامی نەوت و گازی 

شیل بۆ ئێران دەستبەجێرت بووە و توانای بەڕێوەبردنی بازاڕی نەوت و 

بەرگرتن لە سەرهەڵدانی شۆكی نەوتی بەهۆی بەرهەمهێنانی نەوت 

و گازی شیل، توخمێك بووە كە دەرفەتی بۆ ئەمەریكا رەخساند تا لە 

كارنامەی خۆیەوە؛  بخاتە  ئێران  نەوتی  قەیرانی  ئێرە،  بۆ  ساڵی 2008 

ساڵی  لە  ئەمەریكا  لە  نەوت  بەرهەمهێنانی  كردنی  زیاد  راستیدا  لە 

2012 و رەخساندنی توانا بۆ ئەمەریكا بۆ كەمكردنەوەی پشكی خۆی 

لە  ئێران  نەوتی  كەمبونەوەی  وایكرد  جیهانی،  داواكاری  پانتایی  لە 

بژاردەیەكی  وەك  ئێران  نەوتی  قەیرانی  و  پێنەكرێت  هەست  بازاڕدا 

ئێران،  بەرژەوەندی  كە  بەرچاو  دێتە  درێژماوە  روو.  بخرێتە  كاریگەر 

بە  ناوچەییەكانی،  ئاكامە  و  نەوت  جیهانییەكانی  ئاكامە  پەیڕەوی 

ژێركاریگەرییەوە.  بكەوێتە  ناڕاستەوخۆ،  و  راستەوخۆ  شێوەیەكی 

بۆمنونە، كاریگەری گۆڕانكاری ناوبراو بەسەر ئاسایشی وزە لە دنیادا، 
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كاریگەری  ئەمەریكا،  لەگەڵ  چین  پەیوەندیەكانی  بەسەر  كاریگەری 

بەسەر  كاریگەری  لەگەڵ سعودییە،  ئەمەریكا  پەیوەندیەكانی  بەسەر 

كاریگەری جدی  لەوجۆرە،  جیاجیای  بابەتی  و  ئەوروپا  جیۆپۆلیتیكی 

بەسەر پێگەی ئێران لە ناوچەكە و سیاسەتەكانی دادەنێت. 

كۆبەندی
لەبارەی  وزە  جیاجیاكانی  ئاژانسە  پێشبینییەكانی  ســەرەڕای 

ئارەزوی  گازی شیل و هێنانەدی  و  نەوت  بااڵی  بەرهەمهێنانی  ئاستی 

سەربەخۆیی ئەمەریكا لە ناوچەی هاوردەی نەوت و گاز، سەرنجدان 

لەوخاڵە زۆر گرنگە كە پێویستە لە نێوان سەربەخۆیی وزە و خۆبژێوی 

نێوان هاوردە و  وزە، جیاوازی بكرێت. خۆبژێوی وزە واتا هاوسەنگی 

بەرامبەر  لە  ئاسایش  مانای  بە  كە  جۆراوجۆر،  سوتەمەنی  هەناردەی 

كە  نەوتە،  وەك  تایبەتی  سوتەمەنییەكی  دابینكردنی  لە  وەستان 

دۆزینەوەی جێگرەوە بۆی، ئاسان نییە؛ لە كاتێكدا كە سەربەخۆیی وزە 

مانای بە هێزتری هەیە و رێ بەو واڵتە دەدات بە بێ دەستێوەردانی 

باقی دنیا، ئازادانە و بەوشێوەیە كە دەیەوێت رەفتار بكات، كە هەیەتی. 

ئاماری بەردەست پیشانی دەدات كە ئەمەریكا لە ساڵی 2030، ناگاتە 

خۆبژێوی وزە و جگە لە گاز و خەڵوزی بەردین، هاوردەی نەوتەكەی 

دەبێت.   5% ئاستی  لە  وزە  ناتەواوی  راستیدا،  لە  دەبێت؛  بــەردەوام 

تەنانەت ئەگەر ئەمەریكا بتوانێت ئەو لە %5 دابین بكات، دیسانەوە 

نرخەكانی وزە لە باقی دنیا لە سەروویەوە بە هۆی بازرگانی نەوت، گاز، 

خەڵوزی بەرد، كاریگەری دەبێت. هەڵبەتە ئەو كارە بە مانای ئەوەیە 

كە بێگومان ئەمەریكا لە كەمكردنەوەی وابەستەیی خۆی بە هاوردەی 

باشرتی ئابوری دەدۆزێتەوە. 

بەاڵم لە پەیوەندی ئاكامەكانی نەوت و گازی شیل بۆ خۆرهەاڵتی 

ناوەڕاست، بیرهێنانەوەی ئەوخاڵە پێویستە كە تەنیا مەسەلە ئابورییەكان 
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سرتاتیژی  ئاكامەكانی  لە  نابێت  و  ناكەن  دیاری  سیاسییەكان  ئاڕاستە 

بۆ  ئەمەریكا  بەڵێنی  بكرێت.  زێدەڕۆیی  شیل  گازی  و  نەوت  شۆڕشی 

ناوچەی كەنداوی فارس تەنیا لەبەرخاتری پێویستییەكانی وزە نییە، بەڵكو 

بەرژەوەندی نیشتامنی وەك ئاسایشی ئیرسائیلیش جێی باسە. 

و  جیۆئابوری  ئاكامەكانی  لە  لێكۆڵینەوە  كە  ئەوە  كۆتاییدا  لە 

جیۆپۆلیتیكی نەوت و گازی شیل بۆ واڵتی ئێران، بابەتێكە كە پێویستی 

بە توێژینەوەی وردە تا بتوانن سیاسەتی تەبا لەو مەیدانەدا بگرنەبەر و 

خۆ لە قسەكردن لە دژی یەك بپارێزن. 
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گازی شیل و سیاسەتە نێودەوڵەتییەكانی وزە
دیپلۆماسی گازی شیلی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا

ئەفشین جەوان و محەمەد صادق جوكار
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بەشی یەكەم: گازی شیل  و داهاتووی بازرگانی گاز

ئابوری  لە  شیل  گــازی  پاشەكەوتەكانی  بەكارهێنانی  بابەتی 

هەر  لە  و  نەهاتووە  كۆتایی  سەرنجڕاكێشی  باسێكی  سەرچاوەكاندا، 

نرخی  لە  كتوپڕ  گۆڕانی  جیهاندا،  لە  وزە  گۆڕانی  مێژوودا  لە  قۆناغێك 

یان  نوێ  تەكنەلۆژیای  لە  كەڵكوەرگرتن  بەرەو  مرۆڤ  وزە،  كۆگاكانی 

سوودوەرگرتن لە كۆگا تازەكانی وزە، رێنامیی دەكات. 

هەربۆیە لەگەڵ بەرزبوونەوەی نرخەكان و گرفتی نێوان پێشكەشكارو 

خستنە  ئاسایشی  مەترسییەوەی  كەوتنە  لەگەڵ  داواكار  وزە،  داواكاری 

رووی وزەی خۆی، كاردانەوەی جیاواز نیشاندەدات:

-1 كەڵكوەرگرتن لە سەرچاوە وزەییەكانی ناوخۆ.

-2 بە بازرگانی كردنی تەكنەلۆژیا تازەكان

بازاڕی  دەتوانن  كە  واڵتانێك  و  قوڵبوونەوەیە  شایانی  بابەتە  ئەو 

بەزەبری گازی رسوشتی و LNG واڵتەكەمان بن، پەیوەندییان بە باسەكانی 

گازی شیلەوە كردووە و دوای ئەمەریكا هەوڵدەدەن ئەو تەكنەلۆژیایە بە 

بازرگانی بكەن. واڵتانی هند و چین، بەكاربەری گەورەی وزەن لە ئاسیا 

و بەشێوەیەكی جدی بەدوای گازی شیلەوەن و لێكۆڵینەوەی بەرچاوییان 

لەو بوارەدا ئەنجامداوە.

هندییەكان بانگەشەیان كرد كە لەگەڵ پەرەپێدانی ئەوتەكنەلۆژیا 

تازەیە بۆ دەرهێنانی گاز لە بەردە نیشتووەكانی ناو زەوی كە لە هەموو 

جێیەك دەدۆزرێتەوە، دەتوانن پێویستییان بە گازی رسوشتی خۆیان لە 

نوێیەكانی  تەكنەلۆژیا  ئێستادا  لە  پڕبكەنەوە.  ناوخۆییەكان  سەرچاوە 

كەڵكوەرگرتنی گاز لە بەردە نیشتووەكان لەبەردەست ئەمەریكادایە كە 

هند  سەرباری  ئاشتیی.  بۆڕییەكانی  لەهێڵە  هندە  بەشداری  دژی  زۆر 

گازی  دابینكردی   بواری  لە  كە  شیلە  گازی  زۆری  پاشەكەوتی  خاوەن 

رسوشتی، دەتوانێت خۆی لە ئەولەویەت دابنێت. 
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هەروەها چین چاالكی بەرچاوی بۆ كەڵكوەرگرتن لە پاشەكەوتەكانی 

گازی شیل، بە هاوكاری ئەمەریكا دەستپێكردووە. كۆمپانیا گەورەكانی 

نەوتی ئەوروپا لە وانە تۆتاڵی فەرەنسا، زۆر لەسەر داهاتووی تایبەت بە 

گازی شیل چڕبۆتەوە.

ئەوروپا  لە  Shell(یش  و   Exxon Mobil( كۆمپانیاكانی  هەروها 

و  دەستپَكردووە  شیل  گازی  بە  دەستگەیشن  بۆ  زۆریان  توێژینەوەی 

بابەتی هاتنەبەرباسی سەرەوە، زەنگێكی مەترسیدارە بۆ پێشكەشكارانی 

گازی رسوشتی لە سەرچاوە ئاساییەكان و نیشاندەری پێویستی بوونی 

داهێنانی نوێی دۆزینەوەی بازاڕە بۆ چوونەناو ئەو ركابەرییە گەورەیەی 

بازاڕە نێودەوڵەتییەكان.

هەروەها پەیامێكە بۆ خاوەن پاشەكەوتە گەورەكانی گازی رسوشتیی، 

بۆ  لە گازی رسوشتی  میتۆدی  دانانی سرتاتیژیەكی گونجاو،  لەگەڵ  كە 

كەمكردنەوەی، جۆرەكانی ریسك ئەنجام بدەن.

لەو راپۆرتەدا هەوڵدراوە سەرەڕای ناساندنی كورتە مێژوویەكی گازی 

شیل، لە رەوتی ئێستای تەكنەلۆژییەكان، دەستگەیشنت بەوجۆرە وزەیە و 

كاریگەری بەسەر بازرگانی هەنوكەی گاز و ركابەرییە هاتووە ئاراكانەوە، 

بكۆڵێتەوە. 

پێدەچێت كە لێكۆلینەوە لەوبابەتە بە روانگەی ئاسایی نشتیامنیش، 

لە پەیوەندی لەگەڵ بازرگانی گازی ئێران جێگەی بایەخە.   

دەرهێنانی گازی شیل لە ئەمەریكا و كاریگەری بەسەر 
LNG نرخی گازی رسوشتی

زیادكردنی نرخی جیهانی گاز لە ساڵی 2008، پەرەی بە بیرهەڵكەندن 

كەلێنەكانی  لەوانە  بیر  هەڵكەندنی  تەكنیكەكانی  و  لەئەمەریكا  دا 

هایدرۆلیكی و هەڵكەندنی ئاسۆیی لەوناوەدا، بووە پاساوی ئابوری. 

ئاساییەكانی  لەسەرچاوە  ئەمەریكا  لە  بەرهەمهێنان  تێچوونی 
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لە  یو(  تی  )بی  ملیۆن  هەر  تێكڕای  بە  دۆالر   5 سنوری  لە  گاز 

ساڵی  لە  یو(  تی  )بی  ملیۆنێك  لەهەر  3,2دۆالر  بۆ    1990 ساڵی 

2010 كەمبۆتەوە و بە گوێرەی پێشبینییەكان، لە 5 ساڵی داهاتوو 

تی  )بی  ملیۆنێك  هەر  تێكڕای  بۆ  دۆالر   2 لە  كەمرت  بە  ژمارەكە 

پێشكەشكارانی  ئایا  كە  ئەوەیە  بنچینەیی  پرسیاری  دەگات.   ) یو 

خۆیان  بەرهەمهێنانی  تێچوونەی  ئاستە  بەو  دەتوانن  گاز  گەورەی 

خوارەوە  منونەی  لە  بكەنەوە؟  كەم   LNG یان  گاز  هەناردەی  بۆ 

 2009 بۆ   2008 ساڵەكانی  نێوان  لە  بیر  هەڵكەندنی  پەرەپێدانی 

شیلەوە  گازی  بە  پەیوەندی  بەرچاوی  بەشی  كە  دەكرێت  تێبینی 

هەیە. ژمارەی سەكۆ كاراكانی هەڵكەندنی بیری گاز لە ساڵی 2008 

لە   2008 ساڵی  لە  بیرەهەڵكەندراوەكان  خۆی،  لوتكەی  گەیشتە 

نیشانەی  نەبووە كە بۆخۆی  پێشینەی  پیشەسازی گازی ئەمەریكی 

ئابوری بوونی ئەوجۆرە تەكنەلۆژیایەیە. 

لە كۆتایی ساڵی 2009 بۆداپۆشینی داواكاری نوێی گاز، جارێكی 

دیكە پرۆسەی زیادكردنی بیرهەڵكەندن دەستی پێكرد. 

بوونی  بــایــەخ  جــێ  ــەدا  ــەوســااڵن ل وتــرا  كــە  بەهەمانشێوە 

بیرهەڵكەندنەكان و سود وەرگرتن لە هەڵكەندنی ئاسۆیی بووە جێی 

بایەخ. 

و  لە جیهاندا  پاشەكەوتی گازی شیل  بە  چاوخشاندنێك 
هەڵسوڕاوانی سەرەكی

بەراووردكردنەكان نیشاندەری ئەوەیە كە نزیكەی 32560 تریلیۆن 

نائاسایی  گازی  پاشەكەوتی  سێجا(  مەتر  تریلیۆن  )نزیكەی 914  سێجا 

لە جیهاندا هەیە و ئەوە لە دۆخێكدایە كە پاشەكەوتی ئێستای گازی 

رسوشتی لە ساڵی 2009  بە سنوری 187 تریلیۆن مەتر سێجا خەمڵێرنابوو. 

جێی بەبیرهێنانەوەیە كە سنوری %50 لە پاشەكەوتی گازی نائاسایی 
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لە جیهاندا، پەیوەندی بە گازی شیلەوە هەیە. لەم خشتەیەی خوارەوەدا 

سەرچاوەكانی جیهانی گازی شیل تێبینی دەكرێت:

بەهەمانشێوە كە لەو خشتەیەی سەرەوە تێبینی دەكرێت، زۆرترین 

باكور  ئەمەریكای  دوای  جیهان  شیلی  گازی  شوێنی  لە  پاشەكەوت 

پەیوەندی بە چین و هندەوە هەیە و ئەو خشتەیە پیشانی دەدات كە 

چین و هند لەوانەیە لە داهاتوو بۆ خستنەڕووانی بەزەبری گازی شیل 

لە جیهان دا بگۆڕێن.

   

أ – لێكۆڵینەوەی پاشەكەوتی گازی شیلی ئەمەریكا

ئەمەریكا لە گەورەترین واڵتانی خاوەن پاشەكەوتی گازی شیل لە 

ئەو  لە 32%  زیاتر  ئەنجامدراوەكان  بەراوردكردنە  بەپێی  دەبێت،  دنیا 

دەستیكردووە   ،1990 ساڵی  لە  واڵتە  ئەو  ئەمەریكایە.  لە  پاشەكەوتە 

بەراوردكردنە  گوێرەی  بە  سەرچاوانە.  لەو  گاز  بەرهەمهێنانی  بە 

سەرەتاییەكان، پێشبینی دەكرێت كە قەبارەی گازی شیل لە ئەمەریكا 

 خشتةي خواروة وآلتاني خاوةن طازي شيلي بةرضاو نيشاندةدات

 برِي ثاشةكةوتي طازي شيل وآلت
 تريليؤن فوت سيَجا 1111 ئةمةريكا

 تريليؤن فوت سيَجا 1111 ضني
 تريليؤن فوت سيَجا 208 ئةرجةنتني
 تريليؤن فوت سيَجا 601 جةزائري
 تريليؤن فوت سيَجا 165 كةنةدا

 تريليؤن فوت سيَجا 141 مةكسيك
 تريليؤن فوت سيَجا 456 ئوسرتاليا

 تريليؤن فوت سيَجا 590 ئةفةريقياي باشور
 تريليؤن فوت سيَجا 821 روسيا
 تريليؤن فوت سيَجا 841 بةرازيل

 تريليؤن فوت سيَجا 1141 ناوضةكاني ديكة
 تريليؤن فوت سيَجا 6899 كؤي طشيت

 

 خشتةي خواروة وآلتاني خاوةن طازي شيلي بةرضاو نيشاندةدات

 برِي ثاشةكةوتي شيل و ئؤيلَ وآلت
 مليار بةرميل 61 روسيا

 مليار بةرميل 12 ئةمةريكا
 مليار بةرميل 58 ضني

 مليار بةرميل 86 ئةرجةنتني
 مليار بةرميل 81 ليبيا

 مليار بةرميل 12 ئوسرتاليا
 مليار بةرميل 15 ظةنزوياَل
 مليار بةرميل 15 مةكسيك
 مليار بةرميل 9 ثاكستان
 مليار بةرميل 8,8 كةنةدا

 مليار بةرميل 2 ئةندؤنيزيا
 مليار بةرميل 16 ناوضةكاني ديكة

 مليار بةرميل 541 كؤي طشيت
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زیاتر لە 15 بەرامبەر پاشەكەوتی سەملێندراوی گاز لە كۆگا ئاساییەكانی 

ئەو واڵتە بێت. 

كۆمپانیا گەورەكانی گاز و نەوت لە ساڵی 2006 بە دواوە و دوای 

قەیرانی نرخی گاز و نەوت، سەرنجێكی زۆرییان تایبەت كردووە بەوجۆرە 

تەكنەلۆجیایە.

ب-  لێكۆڵینەوە لە پاشەكەوتی گازی شیل لە دنیا دا

بەردەستە،  لە  كە  كەم  زانیارییەكی  بە  بە سەرنجدان  بەشەدا  لەم 

جیهان  شوێنەكانی  تێكڕای  لە  شیل  گازی  پاشەكەوتی  بارودۆخی  لە 

دەكۆڵینەوە.

ب – 1 – روسیا – ئەو واڵتە ئێستاش گەورەترین هەناردەكاری گازە 

بۆ ئەوروپا، ئەوخااڵنەی خوارەوە لەبارەی ئەو واڵتە جێگەی تێڕامانە:

لە  سنوری 23,6%   ،2011 ساڵی  لە   BPراپۆرتی دوا  گوێرەی  بە   •

پاشەكەوتی سەملێرناوی گازی رسوشتی جیهان لە روسیایە )1567 تریلیۆن 

سێجا لە 6621 ترریلیۆن سێجا(.

 1خشتةي ذمارة 
 ثاشةكةوتي طازي شيل لة جيهان دا

ئاسيت طاز لة شويَن )تريليؤن مةتر  ناوضةي جوطرايف
 سيَجا(

 ئاسيت طاز لة شويَن )تريليؤن مةتر سيَجا(

 109 5248 ئةمةريكاي باكور
 10 8116 ئةمةريكاي التني

 11 149 ئةوروثا
 12 186 سؤظيةتي جاران

 100 5182 هند ضني و
 11 8515 ئوسرتاليا

خؤرهةآلتي ناوةرِاست و باكوري 
 ئةفريقيا

8142 68 

 16 122 تيَكرِا
 416 11118 كؤ

 
 

 8خشتةي ذمارة 
 ودةكاري ثاشةكةوتي طازي شيل لة ئةمةريكا

قولَي خةملَيَنراو هةلَكةنراوي ستوني  جؤري طازي شيل
 )فوت(

قولَي خةملَيَنراو هةلَكةنراوي ئاسؤيي 
 )فوت(

 44,0 1,100 – 2,100 بارنيَت
 11,4 11,000-1,000 ظورد فورد
 41,1 6,000-1,000 فايت وايل
 80,0 8800-100 ئةنرتيم
 زانياري لةبةردةستدا نةبوو 6,000-1,000 هورون

 598,0 2,100-4,000 مارسلوس
 19,8 8,000-100 نيوئةلباني

 زانياري لةبةردةستدا نةبوو 1,000 باكن
 زانياري لةبةردةستدا نةبوو 11,000 باطسرت
 زانياري لةبةردةستدا نةبوو 1,000-8,100 ثيري

 لةبةردةستدا نةبووزانياري  15,000 مانكوس
 811,0 11,000 هاينسويل / بوسية

 زانياري لةبةردةستدا نةبوو 111,000 ئةيطلفؤرد -ثيريسال 
 80,8 1,000-5,000 لويس  / مانكوس

 699,8  كؤ
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ــاوە  ــەرچ )س نــەســەملــێــرناو  گـــازی  پــاشــەكــەوتــی  %17ی   •

كەڵك  شایانی  هونەرییەوە  روانگەی  لە  بــەاڵم  ــان،  ــەدۆزراوەك ن

وەرگرتنە( واتا 1168  تریلیۆن سێجا )33 ملیارد مەتر سێجا(، ئێستا 

ئێستاش  سێجا(،  مەتر  ملیار   9,5( سێجا  تریلیۆن   339 ســەرەڕای 

زۆربەی سەرچاوە نائاساییەكانی گاز، كەوتوونەتە روسیاوە. هەرلەو 

تریلیۆن   627 بە  واڵتە  لەو  شیل  گازی  پاشەكەوتی  ئاستی  دۆخەدا 

خەمڵێندراوە.  سێجا 

ب – 2 – ئەوروپا – بە پێچەوانەی ئەمەریكا، لە ئەوروپا تائیستا 

گازی شیل بەرهەم نەهێرناوە، هۆكارە سەرەكییەكانی بریتین لە:

• كەڵەكەبوونی زۆری دانیشتوان

• بوونی كۆسپی جیاجیا لە دەستگەیشن بە زەوی بۆ بیرهەڵكەندن

• كێشەكانی ژینگە

هەڵبەتە پێویستە دانیپێدابنێین كە بەپێی خەماڵندنی پاشەكەوتی 

گازە نائاساییەكانی ئەمەریكا 7 بەرامبەری سەرچاوەكانی ئەوروپان. لە 

پەیوەند بە ئەوروپا، پێشبینی دەكرێت لە كاتی پەرەرپێدانی پاشەكەوتی 

گازی شیل، وابەستەیی ئەو كیشوەرە لەداهاتوو بە هاوردەی گاز لە روسیا 

و هەروەها هاوردەی LNG كەمرت دەبێت، ئەوان بۆ گازی شیل رۆڵی 

بنچینەیی دەبینن و ئەوە لە كاتێكدایە كە ئەوروپییەكان هاوكاتی چاالكی 

بەرچاو لە بواری كەمكردنەوەی خەرجی وزە لە بەشەكانی ئابوری خۆی 

لە بەرچاویان گرتووە. 

ئەوروپا،  لە  شیل  گازی  پاشەكەوتی  ئاستی  پیشبینییەكان،  بەپێی 

سنوری 549 تریلیۆن سێجایە.

بەكارهێنەرانی  بە  پەیوەست   – چین(  و  )هند  ئاسیا   –  3  – ب 

ئاسیایی، بە ئاڕاستەی هاوشێوەی ئەوروپا لە فۆڕمگرتندایە، بە تایبەت 

چین و هند چاالكی زۆریان بۆ گفتوگۆ لەگەاڵ روسیا و واڵتانی ئاسیای 

ناوەڕاست لەوبوارەدا، ئەنجامداوە.



46

كانونی  لە  تایمز،  ئیكۆنۆمیك  هندی  رۆژنامەی  راپۆتێكی  بەپێی 

هند،  بۆ  ئێران  گازی  گواستنەوەی  بۆڕی  هێڵی   2008 ساڵی  یەكەمی 

ئەو واڵتەی لە پلەی دووەمی گرنگ زانی. رایگەیاند: گازی شیل نەك 

هَێڵی بۆڕی ئێران ئومێد، ئێمە پێویستامن بە گازی رسوشتییە. بە پێی 

دۆزینەوەی  لەگەڵ  كە  دەكرد  بانگەشەیان  هندییەكان  راپۆرتە  ئەو 

ناخی  نیشتووەكانی  بەردە  لە  گاز  دەرهێنانی  بۆ  نوێ  تەكنەلۆجیای 

زەوی كە لە هەموو شوێنێك دەدۆزرێتەوە، پێویستی بە هاوردەی گازی 

ئێران نابێت. لە ئێستادا تەكنەلۆژیای نوێی كەڵكوەرگرتنی گاز لە بەردە 

نیشتووەكان، بە دەست ئەمەریكاوەیە كە بە تووندی دژی بەشداری 

هندە، لە  هێڵی بۆڕی ئاشتیی. ئەو رۆژنامەیە لەوباوەڕەدایە لەوانەیە 

گۆڕەپانی  گازی  و  نەبێت  گاز  هاوردەی  بە  پێویستی  تاسااڵنێك  هند 

بەرهەمهێنانی  قەبارەی  داهاتوو  سااڵنی  لە  واڵتــە،  ئەو  كریشنای 

هند  سەرەڕای  پڕدەكاتەوە.  لەوبوارەدا  هند  پێویستی  و  دەبێت  زۆر 

پاشەكەوتی گازی شیلی ئێجگار زۆرە و دەتوانێت پێویستی خۆی بە 

گازی رسوشتی لەو پاشەكەوتە، دابین بكات.

نائاسایی  پاشەكەوتی  لە  كەڵك  گوڕوتینەوە  بە  چین،  هەروەها 

هاوبەش  راگەیەنراوێكی  پێی  بە  واڵتە  ئەو  وەردەگرێت.  خۆی  گازی 

لەگەڵ ئەمەریكا، لە 17ی ترشینی دووەمی 2010، لەبارەی پەرەپێدانی 

پاشەكەوتی گازی شیل بە مەبەستی كەمكردنەوەی گازەكانی گوڵخانەیی 

و بەرزكردنەوەی ئاسایشی وزەی خۆی، جەخت لەم بابەتانەی خوارەوە 

بكاتەوە: 

لە  پێشنیازە،  ئــەو  شیل:  گــازی  پاشەكەوتی  بــەراوردكــردنــی   -

بەراوردكردن و هەڵسنگاندنی گریامنەیی گازی شیل لە چین، سود لە 

ویالیەتە یەكگرتووەكان وەردەگرێت و بە میتۆدی بەردەوامی ژینگە برەو 

بە پاشەكەوتی گازی شیل دەدات. 

- هاوكاری هونەری: بە پێی ئەو نەخشەیە، ویالیەتە یەكگرتووەكان و 
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پرۆسەی  بە  تەوژمدان  رووی  لە  هاوبەش  هونەری  توێژینەوەی  چین 

پەرەپێدانی پاشەكەوتی گازی شیل لە چین، ئەنجام دەدەن. 

- هاندانی سەرمایەگوزاری: ئەو نەخشەیە، لە رێگەی كۆبوونەوەی 

و  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  گازی   و  نەوت  پیشەسازی  كاربەدەستانی 

چین، سازدانی تۆڕی توێژینەوەیی و كارگەكانی قووڵبوونەوە لە كاری 

پەرەپێدانی گازی شیل، دەبێتە هۆی هاندانی سەرمایەگوزاری لەوبوارەدا 

لە چین. 

كۆی پاشەكەوتەكانی شیلی گازی هند و چین، بە نزیكەی 3528 

تریلیۆن سێجا خەمڵێندراوە كە ژمارەیەكی جێگەی سەرنجە. 

سەرچاوەكانی  لە  )میپان(،  گەناو  گازی  بەرهەمهێنانی 
گازی شیل

ئەمەریكای باكور لە ئێستادا لەبەرهەمهێنەرانی گازی رسوشتییە لە 

كۆگاكانی گازی شیل و هەربەو بەڵگەیە ئەو زانیارییە زیاتر پەیوەندی بە 

بەرهەمهێنانی ئەو واڵتەوە هەیە.

ئاساییەكانی  نا  سەرچاوە  لە  بەرهەمهێنان  پشكی  بەهەمانشێوە 

گازی ئەمەریكا لە %16 لە ساڵی 1990، بە سنوری %40 لە ساڵی 2004 

گەیشتووە.   

بەرهەمهێنانی  رایس،  زانكۆی  گازی  جییهانی  مۆدیلی  گوێرەی  بە 

گازی شیلی ئەمەریكا لە 64 ملیار مەتر سێجا لە ساڵی 2009 )2300 ملیار 

مەتر سێجا لە ساڵێكدا(، بە سنوری 330 ملیار مەتر سێجا لە ساڵی 2030 

دەگات و بەو شێوەیە گەورەترین بەكارهێنەری وزەی جیهان، دەتوانێت 

زۆربەی پێداویستییەكانی خۆی لەو رێگەیەوە دابین بكات. دوورمنای 

بەرهەمهێنانی گازی شیل پیشاندەری ئەوەیە كە دوای ساڵەكانی 2010، 

گازی،  بووەكانی  كەڵەكە  بەردە  ملی  دوای  دەتوانن  پاشەكەوتانە  ئەو 

زۆرترین پشكییان هەبێت. 
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كە  مەسەلەیە  دوا  رسوشتی  گازی  نرخەكانی  بە  پێداچوونەوە 

و  رسوشتی  گازی  نرخی  بەسەر  كاریگەر  هۆكارەكانی  لێیدەكۆڵینەوە. 

گەورەترین هاوردەكاری  ئەمەریكا وەك  لە  كەمكردنەوەی  سەرئەنجام 

گازی رسوشتی جیهان بریتیین لە:

أ: قەیرانی ئابوری لە ساڵەكانی ئەم دواییە.

.LNG ب – زیادكردنی هاوردە لە رێگەی  هێڵەكانی بۆڕی  و

پ-  زۆر كەڵكوەرگرتن لە پاشەكەوتەكانی گازی رسوشتی نائاسایی و 

بێگومان پاشەكەوتەكانی گازی شیل.

 زیانی ماناداری نرخی گاز لە واڵتانی هەناردەكاری گاز بۆ ئەمەریكا، 

زۆرترین كەمبونەوەی نرخی LNGییان، لە واڵتانی قەتەر و نەیجیریا لە 

ساڵی 2009 سەبارەت بە ساڵی پێشرت ئەزمونكرد، بە شێوەیەك كە نرخی 

LNG هەناردەیی قەتەر  لە 15,58 دۆالر بۆتێكڕای هەر ملیۆنێك بی تو 

یو، لە ساڵی 2008 بە 4,47 دۆالر لە تَێكڕای هەر ملیۆنێك )بی تی یو (، 

لە ساڵی 2009 گەیشت. 

هەروەها نرخیLNG هەناردەیی نەیجیریا لە 9,56 بۆ تێكڕای هەر 

ملیۆنێك )بی تی یو ( لە ساڵی 2008  بە 3,56 بۆ تێكڕای هەر ملیۆنێك 

)بی تی یو ( لە ساڵی 2009 گەیشت. 

پێوستە سەرنج لەو بابەتە بدرێت كە هەناردەی منونەكانی نرخی 

لە ماوەیەكی زۆر بۆ هەناردەی بۆ ئەمەریكا، پەیوەندی   LNG گاز و

راستەوخۆی لەگەڵ جیاكەرەوەكانی نرخی گازی هرنی هاب )HH( لەناو 

بازاڕی گازی ئەمەریكا  دا، هەیە. 
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بەشی دووەم 
دیپلۆماسی گازی شیلی ویالیەتە یەكگرتووەكان: رەهەند، 

ئامانج و كاریگەری بەسەر بەرژەوەندییەكانی  ئێرانەوە.

شیل  گازی  جێگرەوەیی  لەبارەی  زۆر  هەوڵی  لە  سەرنجدان  بە 

حكومەتی   كۆنەوە،  لە  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  وزەی  لەبەشی 

ویالیەتە یەكگرتووەكان هەوڵدەدات ئەو تەكنەلۆژیایا بۆ دەرەوەی 

بەرزكردنەوەی  هەنگاوە  لەو  ئامانج  رواڵەت  بە  بگوازێتەوە.  واڵت 

ئاسایشی وزەی جیهانی و بە سەرنج لە گۆڕانی ئاو و هەوا، ئەو واڵتە 

پێیوایە كۆشكی سپی باوەڕی وایە كە گازی رسوشتی وەك سوتەمەنی 

بەردین  خەڵووزی  نیوان  لە  واسیتەوە«  بەهۆی  »سوتەمەنی  پاك، 

سەرەكی  پاڵنەری  بەاڵم  نۆژەنكراوەدایە.  وزەكانی  و  بوون  بارگاوی 

گەشە و گواستنەوەی تەكنەلۆژیای گازی شیل بۆ خۆرهەاڵتی ئەوروپا 

و هەروەها ئابوریەكانی لە گەشەی خێرای وەك چین و هند، بەشی 

بەرنامەڕێژی سرتاتیژی ئەو واڵتەیە دەربارەی ئامانجەكانی سیاسەتی 

ئەوروپای  واڵتانی  وابەستەیی  ئەوكارە  چونكە  واڵتە،  ئەو  دەرەوەی 

ئێران  لە  بە گازی روسیا و سەرمایەگوزاری چین و هند  خۆرهەاڵت 

رادەگرێت. ئەو سرتاتیژییە هەندێك مەترسی جیۆپۆلیتیكی، ئابوری و 

ژینگەیی بەدواوە دەبێت و هیچ گرەنتییەك لەسەر ئەوبنەمایەی كە 

گۆڕانی  فاكتەری  یەكگرتووەكان،  ویالیەتە  وەك  بتوانێت  شیل  گازی 

وزە بێت، لەو واڵتانە.

دیڤید گۆڵدوین، مێشكی بیركەرەوەی هەنگاوەكانی بواری وزەی 

بااڵی  راوێژكاری  كە  نێودەوڵەتیدا  پانتایی  لە  یەكگرتووكانە  ویالیەتە 

هیالری كلینتۆن بوو لە وەزارەتی كاروباری دەرەوە. پاییزی ساڵی 2009 

پەیوەندی بە حكومەتی ئۆباماوە كرد، كە ئامانجی گەشەی دیپلۆماسی 
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وزەی ویالیەتە یەكگرتووەكان وەك كاری سیاسەتی دەرەوەی ویالیەتە 

یەكگرتووەكانە. بووە سەرۆكی یەكەمین )كۆنفرانسی جیهانی نوێكاری 

لە  واڵت   18 بوونی  ئامادە  بە  واشنتۆن،  لە   »GSGI« شیل  گازی 

ئەرمەنستانەوە بیگرە تا ئۆكراین و لەپەراوێزیدا پانتاییەك لە یاساكانی 

لێكۆڵینەوەوە.  و  بەرباس  خرایە  ژینگە  بابەتی  و  سەرمایەگوزاری 

تەوژمی  شیل  )گــازی  كە  رایگەیاند  چاوپێكەوتنێكدا  لە  گۆڵدوین 

هۆكاری  هەیە،  رسوشتی  گــازی  جیهانی  خسنەڕووی  زیادكردنی 

ركابەری  لە  بتوانێت  گاز  كە  ئاستێك  بۆ  نرخە  ئاستی  كەمكردنەوەی 

كردنی بەردی خەڵووز بۆ بەرهەمهێنانی كارەبا، بكات(. ئەو بەردەوام 

بوو كە گاز بتوانێت سەبارەت بە خەڵووزی بەردین، بۆ واڵتانی جیهان 

ویالیەتە  روو،  بخاتە   co2 كەمكردنەوەی  بۆ  هەڵبژاردن  بــژاردەی 

یەكگرتووەكانی ئەمەریكا پشتگری دەكات.

یەكگرتووەكان  ویالیەتە  پەرەپێدانی  هەنگاوەكانی  ئابوری  لۆژیكی 

لە  بەرد  خەڵوزی  بە  سەبارەت  گاز  چونكە  سادەیە،  شیل  گازی  لەبواری 

بەرهەمهێنانی كارەبا، لە %50 كەمرت كاربۆن باڵودەكاتەوە.بە سەرنجدان بە 

توانای ژینگەخوازان، حكومەتی ئۆباما سەرنجێكی زۆری لە گاز داوە. بەاڵم 

لەسەرووی ئامانجە ئابورییەكان، ویالیەتە یەكگرتوەكان هەنگاوگەلێكی  بە 

ئاڕاستەی سوود وەرگرتن لە گازی شیل وەك ئامڕازێكی سیاسی لە پانتایی 

نێودەوڵەتی ئەنجام دەدات، كە ئاكامگەلێكی ئاسایشی بۆ ئێران، لە روانگەی 

هەڕەشەوە، هەڕەشەیە بۆسەر بەرژەوەندی و ئاسایشی نیشتیامنی ئَێران.    

 

كاریگەری دیپلۆماسی گازی شیلی ویالیەتە 
یەكگرتووەكان، بەسەر بەرژەوەندی  نیشتامنی ئێران

و  ئێران  گازی  بۆ  هند  و  چین  واڵتی  وابەستەیی  نەهێشتنی   .1

ئاسانكاری راكێشانیان لە پرۆژەی سەپاندنی قەیران

لێكتێگەیشتنی لەگەڵ چین و  یاداشتێكی  ویالیەتە یەكگرتووەكان 
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هند بۆ كەڵكوەرگرتنی ئەو واڵتانە لەگەشەپێدانی پاشەكەوتی گازی شیلی 

خۆی لەجیاتی بەكارهێنانی خەڵووزی بەردین و هەروەها وابەستەیی 

بە هاوردەی وزە لە واڵتانی ناهاوڕای ویالیەتە یەكگرتووەكان، بەستووە. 

 70% بە  نزیك  كە  جیهانە  بەرهەمهێنەری  گەورەترین  چین 

بەكارهێنانی  ئاستی  دەكات.  لێدابین  خۆی  وزی  پێداویستییەكانی 

خەڵووزی بەردینی چین ئێستا هاوتای %50ی بەكارهێنانی جیهانە. 

گازی  گەشەی  یارمەتیدانی  لە  یەگرتووەكان  ویالیەتە  جموجۆڵی 

وەك  واڵتانی  لە  هــاوردە  كە  ئــەوەی  دەبێتەهۆی  چین،  لە  شیل 

بكاتەوە و لەو رووەوە دژایەتی نەكردنی  ئێران، سودان، بۆرما كەم 

واڵتانی  دژی  قەیرانەكان  پەسندكردنی  پرۆسەی  لە  چین  گریامنەیی 

ئامانجی لێبكەوێتەوە. لەالكەی دیكە، گەشەی گازی شیل لە چین بە 

ئاڕاستەی ئامانجە سرتاتیژییەكانی ئەو واڵتە لەبواری وزەشە. چونكە 

)زیادكردنی  وزە  هاوردەی  بە  وابەستەیی  كەمبوونەوەی  سەرەڕای 

چین،  لە  شیل  گازی  گەشەی  خــۆی(،  پێویستی  وزەی  ســەدای  لە 

هۆكاری كەمبوونەوەی نیگەرانی ئەو واڵتە لەبارەی ئاسایشی رێڕەوە 

یەكگرتووەكان  ویالیەتە  دەسەاڵتی  ژێر  لە  كە  وزە  دەریاییەكانی 

بە  وابەستەیی  بەهۆی  چین  گشتی،  بەشێوەیەكی  دەبێت.  دایە، 

ریڕەوی دەریایی هەمیشە نیگەران بووە لەبارەی دووبارەكردنەوەی 

ئەو  دژی  ژاپۆن،  دژی  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  1939ی  قەیرانی 

)چین( نیگەرانیەی  ئەو  ناوخۆیی  شیلی  گــازی  دەیكات.  واڵتــە 

شیل،  گازی  بۆ  چین  هۆگری  دیكەی  بوارەكانی  دەڕەوێنێتەوە.  یش 

گازەكانی  كەمبوونەوەی  لەبارەی  ئەو واڵتە  بەڵێنەكانی  یارمەتیدانی 

بەردینە  خەڵووزی  خەرجی  كەمبوونەوەی  بەهۆی  گوڵخانەكان 

نێودەوڵەتی  ژینگەپارێزانی  رەخنەی  جێی  هەمیشە  كە  واڵتە،  لەو 

ویالیەتە   – چین  نێوان  متامنەبەخشی  پتەوكردنی  هاوكاری  بووە. 

یەكگرتووەكان و راكێشانی چین بۆ نەزمی نێودەوڵەتی ئەمەریكایی و 
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كێشكردن و هاوڕایی ئەو واڵتە لەبارەی هەنگاوە هەماهەنگەكان لە 

بابەتە نێودەوڵەتییەكانیش، ئاكامێكی دیكەی گەشەی گازی شیلە لە 

چین. لەو رووەوە لە كاتی بەردەوامی قەیرانی ناوكی ئێران، گەشەی 

گازی شیل لە چین دەبێتەهۆی ئەوەی كە  هەڵوێستی لە بەرامبەر 

دانراوەكانی  ئیدی  هەرچەند  خاوتربێت.  ئێران  لە  داكۆكیكردن 

پێویستە  )چین(یش  بڕیارەكانی  لە  كاریگەر  سرتایژی   – ئاسایش 

بگیردرێت.  لەبەرچاو 

خەڵووزی  بەرهەمهێنانی  دووەمــی  پلەی  لە  هند  هەروەها 

نێوان  لە  واڵتــە  ئەو  بەكارهێنانی  رادەی  كە  جیهانە،  بەردینی 

ساڵەكانی 9 – 2000، سنوری %70 گەشەی هەبووە. ئەزمونی هێڵی 

راستەوخۆی  دەستێوەردانی  ســەرەڕای  كە  نیشانیدا  ئاشتی  بۆڕی 

پڕۆژەیە،  لەو  هند  دوورەپەرێزكردنی  لە  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 

هند  لە  شیل  گازی  گەشەی  بۆ  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  هاوكاری 

پێداویستییە تێكڕاییەكانی هند بۆ هاوردەی  هۆكاری كەمبوونەوەی 

هند  ئۆپزسیۆنەكانی  حزبە  دژایەتییەكانی  كەمبوونەوەی  وزە، 

پەیوەندی  پتەوكردنی  و  ئێران  لەگەڵ  ئابوری  ئاڵوگۆڕنەكردنی  بۆ 

سرتاتیژی ئەو دوو واڵتە دەبێت. 

2. هاوكاری كردنی پەرەپێدانی گازی شیلی ئەوروپا و كەمكردنەوەی 

وابەستەییان بە روسیا و ئێران: الوازكردنی دیپلۆماسی وزەی هەناردەكاران

ویالیەتە  شیلی  گـــازی  دیپلۆماسی  داهــاتــووی  بــابــەتــی 

شیلی  گازی  گەشەی  و  تەكنەلۆژیا  گواستنەوەی  یەكگرتووەكان، 

ئەوروپای خۆرهەاڵتە. دوای قەیرانی ئۆكراین 2008، گرنگرتین ترسی 

بە  ناوچەیە  ئەو  وابەستەیی  وزە،  لەبواری  یەكیەتییە  ئەو  ئاسایشی 

هاوردەی گازی روسیا، كە لە كاتی هاتنەدی بەرنامەی گازی شیل لەو 

لێدەكەوێتەوە.  روسیای  دەسەاڵتی  هەڕەمەكانی  الوازی  ناوچەیە، 

ئەوروپا،  یەكیەتی  و  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  وەك  هەڵسوڕاوانی 



53

كاریگەری  ژێر  كەوتۆتە  ئێستادا  لە  خۆیان  جیهانی  دەسەاڵتی 

هەناردەكارانی وزە. بەو ئاڕاستەیە گازی شیل دەبێتەهۆی ئەوەی كە 

ئێستا:  )هەناردەكاری  وزە  هەناردەكاری  واڵتانی  وزەی  دیپلۆماسی 

روسیا و هەناردەكاری بەزەبر ئێران(، الواز بێت. وەك منونە، ئەوروپا 

روسیاوە  لە  بۆڕی  هێڵی  بەهۆی  خۆی  بەكارهێرناوی  گازی   25%

لە  گازییان  هاوردەی  ئاستی  واڵتەكانی،  لە  لەهەندێك  كە  دێنێت 

لە  ئەوروپا  یەكیەتی  ئێستادا  لە  دەگات.   95% لە  زیاتر  بە  روسیا، 

ئەو  بۆ  وزە  خستنەڕووی  سەرچاوەكانی  هەمەجۆركردنی  هەوڵی 

یەكیەتییەیە، كە گەشەی گازی شیل دەتوانێت ئەو ئامانجە هەرزانرت 

پۆڵەندا،  لە  گاز  شیل  گەشەی  بگەیەنێت.  ئەنجام  بە  ئاسانرت  و 

سوود  بواری  دەتوانێت  ئۆكراین  و  ئەڵامنیا  نەمسا،  سوید،  رۆمانیا، 

وەرگرتنی روسیا لە وزە، وەك ئامڕازی سیاسی دژی ئەو واڵتانە كەم 

ئێران وەك  بڵێین كە لە ئێستادا  ئێرانیش  بكاتەوە. پێویستە لەبارەی 

گرنگرتین سەرچاوەی گریامنەیی هێڵی بۆڕی نۆباكۆ جێی باسە. ئەو 

فرەچەشنكردنی  بۆ  ئەوروپا  بەرنامەی  و  ئێران  گازی  بە  پێویستییە 

رابردوو هۆكاری  لە  بە روسیا،  وابەستەیی  لە  راكردن  و  وزەی خۆی 

و  خۆرئاوا  قەیرانەكانی  گریامنەی  و  پەسندكردن  لە  ئەوروپا  پارێزی 

و  ئەوروپا  گازی شیلی  كە گەشەی  دەبێت،  ئێران  دژی  نێودەوڵەتی 

كەمبوونەوەی وابەستەیی زۆری ئێستا بە وزەی هاوردەیی، هۆكاری 

هاوڕایی زیاتری یەكیەتی ئەوروپا لەگەڵ رەوتی قەیرانەكان، دەبێت.  

یان  كارتلی  فۆڕمگرتنی  لە  بەرگرتن  و   GECF الوازكردنی   .3  

رێكخراوی وەك ئۆپێك لە بواری گاز

پێدەچێت كە گەشەی گازی شیل و خستنەڕووی زۆری لە بازاڕدا، 

و  سەرچاوەكان«  »كەمی  وەك  بابەتی  گرنگی  ئەوەی  دەبێتەهۆی 

كە  تایبەت«،  چوارچێوەی  لە  سەرچاوەكان  سنورداری  »پەرتوباڵوی 

خۆی  سیاسەتەكانی  سەپاندنی  لە  بەرهەمهێنەرانی  دەسەاڵتی  هۆی 
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لە رێگەی هەماهەنگ كردنی بڕیارەكان، كەم بكاتەوە. بەو ئاقارەدا 

ویالیەتە  لە  شیل  گازی  بەرهەمهێنانی  تێچوونی  كەمكردنەوەی 

یەكگرتووەكان لە 5 دۆالر لە هەر ملیۆن BTU بۆ 3 دۆالر، بواری ئەو 

لە بەشەكانی دیكەی وەك ئەوروپای  گەشەیە دەڕەخسێنێت. ئەگەر 

گازی  لە  لەوچەشنە  رەوتێكی  گەشەی  ئەفریقیا،  و  خۆرهەاڵت 

بەهێزكردن  رەوتی  بەسەر  كاریگەری  بێگومان  فۆڕمبگرێت،  شیل 

ئابوری  ناوەندێكی  بۆ  و  دەبێت   GECF ئەندامانی  هاوگەرایی  و 

لە  كە  ئێران  بەرژەوەندی  بۆ  هەڕەشەیە  هۆی  ئەوكارە  دەیگۆڕێت. 

دامەزراندنی ئەو رێكخراوە ئامانجی سیاسی لەبەرچاو بێت. بەمەش 

لەوباوەڕەدان،  وزە  رشۆڤەكارانی  زۆربەی  هەمانجۆر  بە  هەرچەند 

بەرزی  تێچوونی  بنچینەیی  كۆسپی   2 رووبەڕوی  گازی شیل  گەشەی 

كاریگەری  بەاڵم  بۆتەوە،  ژینگە  مەترسیەكانی  و  سەرمایەگوزاری 

بەكارهێنەرانی  كە  ئەوەی  دەبێتەهۆی  شیل  گازی  فراوانی  گەشەی 

وزە،  ئاسایشی  روانگەی  لە  ئاسیایی  و  خۆرئاوا  وزەی  بەرچاوی 

و  چین  یەكگرتووەكان،  ویالیەتە  بدۆزنەوە.  هەمەجۆرتر  دەرفەتی 

دەتوانن  شیل،  گازی  ناوخۆیی  سەرچاوەكانی  گەشەی  لەگەڵ  هند 

پێش  نزیكببنەوە.  وزە«،  بەرهەمهێنانی  »خۆبژێووی  ئامانجی  لە 

بۆ  شیل،  گازی  خستنەڕووی  و  بەرهەمهێنان  تەكنەلۆژیای  گەشەی 

جیهان  وزەی  داهاتووی  لە  پاوانكاری  رۆڵی  نارساو،  رسوشتی  گازی 

كەمكردنەوەی  هاوكات  ئاڕاستەیە،  بەو  بەاڵم  دەكرێت،  چاوەڕوان 

ئەزمونی  دووبــارەی  نیگەرانی  هەندێك  ژینگە،  نیگەرانیەكانی 

واڵتانی  بوون.  گاز  لەچوارچێوەی  ئۆپێك  رێكخراوی وەك  فۆڕمگرتنی 

وەك روسیا، ڤەنزوێال و ئێران لەگەڵ كۆدەنگی سرتاتیژی لەوبوارەدا، 

بە تووندی شوێن ئەو رەوتەی هاوگەرایی دەكەوتن كە هەنگاوەكانی 

بەراییان بۆ دروستبوونی GECF نرا. بەاڵم سەرهەڵدانی مەسەلەیەكی 

شیل،  گازی  هاتنەناوەوەی  لەگەڵ  گاز  جیهانی  خستنەڕووی  لە  زۆر 
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دەبێتەوە،  كەمرت  گاز  خاوەن  واڵتانی  هاوگەراییەی  ئەو  هەڕەشەی 

كەمبوونەوەی  دەبێتە هۆی  داهاتوو،  دیپلۆماتیكی  گەمەكانی  لە  كە 

رانتی  دەوڵەتەكانی  بابەتە،  ئەو  سەرەڕای  ئابورییان.  هەڕەمەكانی 

تایبەتی  بە  سەرووتر  دەرفەتەكانی  و  هەل  لە  كە  داهاتێك  )رانت، 

پاڵپشتی  بە  و  دەوڵەتی  ئیمكاناتی  و  كەرەسە  لە  وەرگرتن  كەڵك  بە 

زۆری  بەشی  بێت(،  دەســت  بە  دەستڕۆیشتووەكان  بەرپرسە 

توانای  ئەوكارەش  كە  لەدەستدەدەن،  خۆیان  گازی  داهاتەكانی 

نیشتامنییان الواز دەكات. 

)LNG( 4. پەرەپێدانی دوورمنای گازی رسوشتی شلكراوە

 LNG كەپشكی  دەكرا  چاوەڕوان  شیل،  گازی  د وزینەوەی  تاپێش 

لە ساڵی 2025 بە %5 زیادبوونی  نێودەوڵەتی گاز،  بازاری جیهانی  لە 

سەبارەت بە كۆتایی 1990 بە %50 ئاڵوگۆڕی كااڵ بگات، بەاڵم لەگەڵ 

بكات.  زیاد  بۆ 2\3  رادەیە  ئەو  گازی شیل چاوەڕێ دەكرێت  گەشەی 

ئێران دبێتەهۆی  توانای  لە هەلومەرجێكی لەوچەشنەدا لە دەستدانی 

دوو،  دوورەكان.  بازاڕە  لە  ركابەری  كزی  یەك،  نەرێنی:  ئەنجامی  دوو 

گریامنەكانی  بازاڕە  بۆ  شیل  گازی  بەرهەمی   ،LNG چوونەناوەوەی 

كۆگاكانی  چوونەناو  بۆڕی.  هێڵی  رێگەی  لە  ئێران  گازی  هەناردەیی 

بەرهەمی گاز شیلی ویالیەتە یەكگرتووەكان لە داهاتوو، وادەكات كە 

بۆڕی  هێڵی  بەهۆی  ئێران  هەناردەی  گریامنەییەكانی  بازاڕە  هەندێك 

)وەك ئەوروپا( و باشوری ئاسیا، رووبەڕوی هەڕەشە بێتەوە.       

5. ئابوری نەبوونی پرۆژە تازەكانی و گۆڕانی رێڕەوی هەناردەیی لە 

ئەمەریكاوە بۆ ئەوروپا

ویالیەتە  لە  شیل  گازی  زۆروزەوندی  پەلەی  بە  بەسەرنجدان 

تا  ئەمەریكا  لە   LNG هــاوردەی  تێرمیناڵەكانی  یەكگرتووەكان، 

كۆگاكانی   كە  ئــەوەی  بۆتەهۆی  ئەوكارە  بــووە.  ناكارا  ــەك  رادەی

كڕیارانی  ــەرەو  ب ئەمەریكا،  لە  دیكە  واڵتانی  و  قەتەر   LNG



56

ئەوكارە زۆربوونی  ئەوروپی رێگەی هەناردە بگۆڕن. دەرئەنجامی 

بە  وابەستەیی  كەمبونەوەی  و  ئەوروپا  هــاوردەی  بژاردەكانی 

بكات.  قبوڵ  خوارتر  نرخەكانی  ناچاردەبێت  روسیا  روسیایە.  گازی 

بۆ  گازی  ی   30% لە  ناچاری  بە  روسیا  منونە،  وەك  كە  جۆرێك  بە 

ئۆكراین دابەزاندووە. بە سەرنجدان بە سەرهەڵدانی ئەو دیاردەیە، 

راستەوخۆ پرۆژەكانی بەرهەمهێنانی LNG لە ئێران، دەكەونە ژێر 

كاریگەرییەوە.   

كۆبەندی و ئەنجامگیری
 ،LNG و گاز  بازرگانی  لە  دوورودرێژی  بە  هەندێكجار  پێویستە 

لە  بەشێك  كە  قبوڵبكرێت،  نێودەوڵەتییەكان  بازاڕە  لە  و  بكۆڵرێتەوە 

فاكتەرە كاریگەرەكان بەسەر نرخی گاز، لە دەرەوەی كۆنتڕۆڵی ئێمە 

و تەواوی خستنەڕووانی گازە، هەربەو هۆیە بوونی ریسك لە بازاڕدا 

خۆلێنەدزراوەیە و دەبێت هەوڵبدرێت بۆ ئەوەی ریسكی درێژخایەن 

بەالنیكەم بگەیەنرێت، هەرلەو دۆخەدا نابێت لە روانگەی ئابوریەوە 

ئامڕازی  وەك  هاوكات  دەبێت  و  بدەین  گاز  بازرگانی  لە  سەرنج 

دابینكردنی ئاسایشی نیشتامنی، بیر لە سرتاتیژیەتی هەناردە بكەینەوە.

بەوشێوەیە بۆ كەمكردنەوەی ریسك لە بازاڕدا پێویستە ئەو بابەتانەی 

خوارەوە لەبەرچاو بگرین:

و هەبوونی   LNG و گاز  بازرگانی  لە  گەمە  یاساكانی  زانینی   – أ 

سرتاتیژی عەقاڵنی لە بازاڕ.

گاز،  بەرهەمهێنانی  رێژەیی  حەقدەستی  لە  جەختكردنەوە  ب- 

لەگەڵ  ركابەری  رەهەندی  لە  گاز،  زۆری  پاشەكەوتی  بە  بەسەرنجدان 

.LNG تەواووی خستنەڕووانی گاز و

ئەنجامدانی  لــە  نــاوخــۆیــی  تێچوونی  كــەمــكــردنــەوەی  پ- 

گەاڵڵەڕێژییەكان.
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ت- پێداچوونەوە و شەفافیەت بە پەیوەندییە بازرگانیەكانی گاز لە 

واڵت. 

لە كۆبەندییەكی تێكڕای هاوردەی LNG لە ساڵی 2009 بەرامبەر 

243 ملیار مەتر سێجا لەساڵ، لەو ساڵەدا تێكڕای هاوردە بە هۆی هێڵی 

بۆڕییەوە، 643 ملیار مەتر سێجا بووە. لەگەڵ پەرەسندنی بازرگانی گاز 

بكەین  چاوەڕێ  پێویست،  گازی  دابەشكاری  فۆڕمگرتنی  و  جیهان  لە 

گاز  نرخی  دەستەواژەیەك  بە  جیابكرێتەوە،  نەوت  لە  گاز  نرخی  كە 

تایبەتی وەك گەشەی گازی  فاكتەری  بازرگانی دەبێت و  سەربەخۆیی 

شیل، كاریگەری بەسەرەوە دەبێت. 

بە سەرنجدان بە پەیوەندی هەمەجۆری سەرچاوەكانی خستنەڕوو 

و هەروەها فرەیی كەڵكوەرگرتن لە گازی رسوشتی، دەبێت لە بیری بە 

شێوازی  باشكردنی  لەگەڵ  بتوانێت  كە  بین  سیستمێك  داینەمۆكردنی 

سیستمە  ئەو  لێوەربرگرێت.  كەڵكی  گازی رسوشتی،  لە  سوودوەرگرتن 

داینەمۆیە دەبێت بە جۆرێك كاربكات كە بەرژەوەندی نیشتامنی واڵت 

زۆربكات. ئەو بەرژەوەندییە نیشتامنییە بریتییە لە بەرژەوەندی ئابوری، 

سیاسی و كۆمەاڵیەتی. بە سەرنجدان بە هەلومەرجەكانی ئێستاو زیانی 

بەوشێوەیە  خاو  نەوتی  لەبەرامبەر  رسوشتی  گازی  نرخەكانی  زۆری 

دێتەبەرچاو، كە النیكەم لە ماوەیەكی كەمدا گەاڵڵەڕێژییەكانی LNG و 

هەندێكجار هەندێك لە نەخشەكانی زۆر تێچووی هەناردەی گازی نوێ، 

پاساوی ئابوری نەبێت. كەوایە بەوشێوەیە پێویستە لەگەڵ هەڵپەساردنی 

لە  خێراكردن  لەگەڵ  بــازاڕ،  دینامیزمی  لێكۆڵینەوەی  و  هەندێكییان 

نەوتی  فرۆشتنی  قازانجی  گاز،  تێكەڵكردنی  پڕۆژەكانی  جێبەجێكردنی 

خاو بەهێز دەكات و هاوكات بە باشرتكردنی وزە لە پیشەسازییەكان و 

هێزی گازی واڵت و سەرمایەگوزاری و نوێكردنەوەی ئەو پشەسازییە، 

بەهای زیادە لەو پیشەسازیانە زیاد و زۆری وزەش كەم بكاتەوە، بەاڵم 

هەمیشە دەبێت تەوژمی بە زەبر بۆ هەناردەی گاز و LNG بپارێزرێت. 
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وەك بازاڕەكان لە گۆڕاندان و داواكاری گاز لە زیادبووندایە و چاوپۆشی 

تەواو لە بازرگانی نێودەوڵەتی گاز و LNG، چاوپۆشیكردنە لە بەشێك لە 

بەرژەوەندی نیشتامنیی. بە دەربڕینێكی دیكە، پێویستە لەهەلومەرجی 

ئێستادا لەگەڵ گۆڕینی ئەولەویەتییەكان، گۆڕەپانی بەرهەمهێنان، خەرج 

لە  بازرگانی گاز باش بكرێت. لەم دۆخەدا رۆڵی بەڕێوەبردنی كات  و 

جێبەجێكردنی ئەو چاكسازییە، زۆر گرنگ و بنچینەییە.
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ئاسایشی وزە و گۆڕانی داهاتووی
بازاڕەكانی نەوت و گاز
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دوو  لە  سیاسییەكان  رووداوە  و  بازرگانی جیهانی  ئابوری،  گۆڕانی 

دەیەی ئەم دواییەی سەدەی بیست و دەیەی یەكەمی سەدەی بیست 

و یەك، بە هاوتەریبی كەمبونەوەی پاشەكەوتی سەملێرناوی نەوت و گاز 

لەالیەك و توانینی بەرهەمهێنانی بازرگانی لە پاشەكەوتی هایدرۆكاربۆنی 

بازاڕی جیهانی وزە  لە  لەالكەی دیكە، نەخشەی دوورمنایەك  نائاسایی 

دەكێشێت كە هەندێك پرۆسەكانی دەتوانێت بە شێوەیەكی رەزامەندی 

بەخش، پێشبینی بكرێت. ئەو بەڵگە و دەلیالنەی كە ئەو پرۆسەیە بەسەر 

سیاسەتدانانی نیشتامنی و ناوچەیی وزە، سەرمایەگوزارییەكان و ئاسایشی 

چوارچێوەی  گازی  و  نەوت  پێگەی  و  جیهانی  ئاستی  لە  خستنەڕوو 

تایبەتی هەیە.  گرنگی  بازرگانی جیهانیدا هەیەتی،  لە  فارس  كەنداوی 

نامسۆگەریەكیش هەیە كە رۆڵی  پێشبینیكردنی،  ئەو پرۆسەیە  پاڵ  لە 

گرنگ لە رەوتی گۆڕانی داهاتووی بازاڕی جیهانی وزە دەبینێت و بۆیە 

ئەنجامگیری لە پێشبینیەكان پێویستە بە مەرجی سیناریۆ مومكینەكان بە 

پلەیەك لە گریامنە بزانین.

لە  ئاسایی  گازی  و  نەوت  سەملێرناوی  پاشەكەوتی  كەمبونەوەی 

بازاڕی  ئێستاش  كە  راستییەكە  گەورەكان،  سەرووی  و  گەورە  ناوەندە 

لەماوەی  دۆزینەوەكان  رەوتی  كــردووە.  قبوڵی  گاز  و  نەوت  جیهانی 

سێ دەیەی ئەم دواییە بە باشی نیشانیدەدات كە ئەگەری دۆزینەوەی 

ناوەندێك لە روانگەی قەبارەی نەوت لە شوێن، لە ریزی دۆزینەوەكانی 

دەیەكانی 1940 و 1950 بێت، هیچ نییە و بۆیە لە توێژینەوەی داهاتووی 

رشۆڤەیی لە بازاڕی جیهانی نەوت و گاز، ئەگەری دۆزینەوەی ناوەندی 

سیاسەتێكی  هیچ  روو،  ناخرێتە  نەوتی  گــەورەی  ســەرووی  و  گەورە 

سرتاتیژی واقیعبینانە لە نەوت و گاز نییە كە بتوانێت ئەژماری تایبەتی بۆ 

ئاسانكردنی دۆزینەوەكان و كەڵكوەرگرتن لەوجۆرە ناوەندانە بكاتەوە. 

كەمبوونەوەی پاشەكەوتی سەملێرناوی نەوت لەو ناوچانەی كە سااڵنێكە 

تایبەت بە   – شانە  لەسەر  جیهانییان  بەرهەمهێنانی  سەرەكی   باری 
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لە ناوچەی كەنداوی فارس – راستییەكە كە لە رووی خستنەڕوو، تەواو 

نەخوازراوی  كاریگەری  زۆردا  ماوەیەكی  لە  بێگومان  و  پەسندكراوە 

خۆی لەسەر هاوسەنگی خستنەڕوو و داواكاری جیهانی بۆ سوتەمەنی 

مسۆگەرنەبوونی  هێشتا  ئــەوە،  ســەرەڕای  نیشاندەدات.  بەردینەیی 

جاروباری قەبارەی كەڵكوەرگرتن لە پاشەكەوتە سەملێرناوەكانی نەوتی 

عێراق هەیە، كە دەتوانن پشكی بەرچاویان لە هێنانەئارای هاوسەناگی 

یان ناهاوسەنگییەكانی ناوچەیی و جیهانی بازاڕی نەوت دا هەبێت.

ئەگەری  و  زەبر  بە  توانای  لە  سەرنجدان  خستنەڕوو،  رووی  لە 

پاشەكەوتەكانی  لە  بازرگانی  بەرهەمهێنانی  خێرای  زیادبوونی 

گەشەی  لە  نادڵنیایی  هەیە.  تایبەتی  گرنگی  نائاسایی،  گازی  و  نەوت 

قوورسی  زۆر  تێچوونی  كەمكردنەوەی  مەبەستی  بە  هونەری  زانستی 

بەرهەمهێنان لە ناوەندێكی لەوچەشنە هێشتا هەیە، بەاڵم بوونی ئەو 

ژینگەیی  تێبینییەكانی  كە  هەرچەند  مسۆگەرە،  گەورانە  پاشەكەوتە 

دەتوانێت لە چوارچێوە سەرەكییەكانی گەشەی كەڵكوەرگرتنی بازرگانی 

بەرهەمهێنان،  كە  لەوەی  سەرنج  رووەوە،  لەو  بێت.  پاشەكەوتانە  لەو 

گواستنەوە و پااڵوتنی نەوت و گازی نائاسایی ئاڵودەییەكانی ژینگە پلە 

بە پلە زیاتر لە پێوانە لەگەڵ نەوت و گازی ئاسایی هەیەتی، تێبینییەكانی 

ئاڵودەییەكانی  كردنی  ركابەری  لە  نوێیەكان  ستانداردە  و  ژینگەیی 

سەرچاوەگرتوو لە سوتەمەنیەكانی بەردینەیی، شوێنەواری نەخوازراوی 

خۆی لە قاڵبی چوارچێوەكانی تووندتری یاسایی، لە سوود وەرگرتن لە 

سوتەمەنی نائاسایی، لە داهاتوویەكی نزیكدا دەردەكەوێت. 

داواكاریش  لەالیەنی  گاز  و  نەوت  بازاڕەكانی  لە  ئێستا  گۆڕانی 

رووبەڕوی نامسۆگەرییە زۆر جدییەكان دەبێتەوە. گەشەی ئابوری چین، 

گرنگرتین گۆڕانی داواكارییە. ئەگەر سیناریۆی بەردەوامی گەشەی ئابوری 

چین قبوڵبكەین، ئەوسا ئابوری ئەو واڵتە لە داهاتووی نزیكدا دەبێتە 

گەورەترین بەكاربەری وزەی بەردینەیی و بۆیە هاوسەنگی خستنەڕوو، 
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بەردینەییەكان  وزە  ناوچەیی  داواكــاری  لەسەر  كاریگەری  بەتووندی 

و  نەوت  خستنەڕووی  كەمبونەوەی  لە  ئەوكارە  ئاكامەكانی  دەبێت. 

گاز بۆ ئەوروپای خۆرئاوا و هەروەها بۆ واڵتانی لە گەشەی ئاسیایی و 

ئەفریقیایی زۆر جدییە. بەڵگەنەویستە ئەگەر بەردەوامی گەشەی ئابوری 

چین هۆكاری كەمبونەوەی وزەی بەردینەیی بێت بۆ ئەوروپای خۆرئاوا 

بێت، ناهاوسەنگی دروستبووی بازاڕی جیهانی وزە دەتوانێت بەشێوەی 

گرژییەكانی زۆر جدی لە پەیوەندی سیاسی دەركەوێت، كە بەڵگەودەلیل 

و ئاكامەكانی ئەوەندە شایانی تێبینی نابێت. 

كۆمەاڵیەتییەكان  قەیرانە  سەرهەڵدانی  ئەگەری  دیكە،  لەالكەی 

لە چین و كاریگەری لە سیاسەتەكانی ناوخۆ و لەسەر بەرهەمهێنانی 

پیشەسازی و داواكاری سوتەمەنی بەردینەیی ئەو واڵتە، نابێت فەرامۆش 

باشی ئەو  بە  بیستەم  بكرێت. مێژووی گۆڕانكاری سیاسی لە سەدەی 

رەوتی  بكەوێتە  گەشەدا  لە  واڵتی  هەركاتێك  كە  دەرخستووە  خاڵەی 

و  كەلتوری  قەیرانەكانی  بۆ  گونجاو  بواری  ئابورییەوە،  گەشەی خێرای 

كۆمەاڵیەتی  و  كەلتوری  گۆڕانكاری  چونكە  دەڕەخسێت،  كۆمەاڵیەتی 

زۆرجار لەسەرخۆ ئەنجام دەدرێت و بۆیە توانای لەبار بۆناوەیی بوونی 

گەشەی  هاوهەنگاوی  زۆرجار  ئابوری،  گەشەی   نائابوری  ئاكامەكانی 

دەرئەنجامی  كە  چینایەتییەك  كەلێنی  بەوشێوەیە  نایەتەئارا.  ئابوری 

راستەوخۆی گەشەی خێرای ئابورییە، لە كۆمەڵگەكانی لە گەشەدا. قەیرانە 

ئابورییەكان كاردانەوەی سیاسی بە دواوە دەبێت كە دەتوانێت زوو بە 

هەڕەشەیەك بۆ سەقامگیری سیستمی سیاسی بگۆڕێت. ئەنجامەكەی 

گەشەی خێرای ئابوری چین و كاریگەری لە رووی داواكاری وزە، نەك 

داواكاری  و  خستنەٍڕوو  هاوسەنگی  بۆ  هەڕەشەیەك  دەتوانێت  تەنیا 

وزەی بەردینەیی لە داهاتوویەكی نزیك بێت، بەڵكو چ جای دەتوانێت 

سیستمی سیاسی چین بخاتە بەردەم قەیرانە زۆر جدییەكان، كە بەنۆرەی 

خۆی شوێنەواری نەخوازراو لە بازاڕی جیهانی وزەی لەگەڵدا دەبێت.
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داوكاری داهاتووی ئەمەریكای باكور بۆ نەوت و گاز، لەو گۆڕانكارییە 

رابردوو،  دەیەیەكی  چەند  لە  داواكارییە.  بواری  دیكەی  سەرەكییانەی 

داواكاری ئەمەریكای باكور بۆ هاوردەی نەوتی خاو و گازی رسوشتی )بە 

تایبەت بەشێوەی LNG( بەردەوام زیادیكردووە. پرسیارێكی سەرەكی لە 

شیكاری گۆڕانكاری داهاتووی بازاڕەكانی جیهانی نەوت و گاز ئەوەیە، 

بەردەوامدەبێت  داواكاری  زیادبوونی  هەروەك  پرۆسەیە  ئەو  ئایا  كە 

گازی  و  نەوت  پاشەكەوتەكانی  لە  كەڵكوەرگرتن  هۆی  دەبێتە  یان 

هەموار  تائاستێك  هاوردە  گەشەی  كە  باكور،  ئەمەریكای  لە  نائاسایی 

بكرێت؟ سیاسەتەكانی دوو دەیەی رابردووی ویالیەتە یەكگرتووەكانی 

ئەمەریكا لەسەربنەمای كەمكردنەوەی وابەستەیی بە هاوردەی نەوت 

و گاز كە هەروەك لەسەرەتای سیاسەتەكانی سرتاتیژی وزەی ئەو واڵتە 

دایە، ئەو گریامنەیە بەهێزدەكات كە ئەمەریكا لە پێگەی گەورەترین 

بەكارهێنەری وزە لە جیهاندا، رۆڵی پێشەنگی خۆی بۆ داواكاری جیهانی 

لە  و  دەستداوە  لە  نزیكدا  داهاتوویەكی  لە  بەردینەیی  سوتەمەنی 

ركابەری  رووبەروی  گازدا،  و  نەوت  بازاڕی جیهانی  ئێستای  گۆڕانكاری 

كە  قبوڵبكەین  گریامنەیە  ئەو  ئەگەر  دەبێتەوە.  چین  سەرسەختانەی 

ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا و هەروەها كەنەدا بەردەوام ئاستی 

 – دەكات  زیاد  نائاساییەكانی خۆی  گازە  پاشەكەوتی  لە  بەرهەمهێنان 

ئەوسا ئەوكارە كاریگەری تایبەتی بەسەر بازرگانی جیهانی LNG دەبێت، 

بۆ هاوردەی LNG، رەوتی  یەكگرتوووەكان  چونكە داواكاری ویالیەتە 

هەڵكشانی رابردوو ناپارێزێت و بۆیە بازرگانی LNG زیاتر لەگەڵ چەقی 

بازاڕەكانی ئەوروپا و ئاسیا گەشە دەكات. 

بەمەش ئەوەی بە كورتی لەبارەی گۆڕانەكانی الیەنەكانی خستنەڕوو 

و داواكاری وترا، دەكرێت بەو ئەنجامە بگەین كە ئەوروپا لە داهاتوودا 

روبەڕوی گرفتی زۆروزەوەندی دابینكردنی وزە بەردینەییەكانی پێویستی 

خۆی دەبێتەوە، چونكە واڵتانی ئەوروپی بە تایبەت واڵتانی پیشەسازی 
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هاوردەكارانی  ركابەری  دەبوایە  پێویست  وەك  خۆرئاوا،  ئەوروپای 

لە  تا پێگەی گونجاو  تایبەتی چین و هند بكەن  بە  ئاسیایی،  گەورەی 

بازاڕی هەناردەی روسیا، ئاسیای ناوەند )بە زۆری قەرقیزستان(، خۆرئاوای 

ئەفریقیا و كەنداوی فارس بە دەستبێنن. لە واڵتانی چوارچێوەی كەنداوی 

فارس، عێراق بەرزترین توانای بەزەبری هەناردەی بۆ ئەوروپای خۆرئاوا 

هەیە، هەرچەند پێداویستییەكانی ئەوروپا، بە سەرنجدان بە داوكاری 

زۆری چین و هند، ئەوەندە جدییە كە دابینكردنی نەوت و گاز بە هەر 

رادەیەك و لە هەر واڵتێكی چوارچێوەی كەنداوی فارس بۆ ئەوروپا، ژیاری 

دەبێت. ئەوخاڵە نیشانی دەدات كە گوشارەكانی ئەم دواییەی ئەمەریكا 

بۆ واڵتانی ئەوروپی لە كەمكردنەوە و یان وەستاندنی هاوردەی نەوتی 

خاو لە كۆماری ئیسالمی ئێران تاچەند دژی راستییەكانی بازاڕی نەوت 

و گازە. بۆیە لە ماوەیەكی زۆردا شكستدەهێنێت. بە دەستەواژەیەكی 

سەرئەنجام  ئەوروپا  ئابوری  بارودۆخەكانی  و  هەلومەرجەكان  دیكە، 

بااڵدەستی خۆی بەسەر تێبینییە سیاسی و گوشارەكانی واڵتێكی ئەوروپی 

نەبوودا دەسەپێنێت و شوێنكەوتەی ئەوروپا لە سیاسەتی یەكالیەنەی 

ئەمەریكا درەنگ یان زوو، لە ژێركاریگەری راستییەكانی بازاڕی جیهانی 

نەوت و گاز، كۆتایی دێت.  

بەكورتی لەو خاڵە دەردەكەوێت كە بازاڕەكانی جیهانی نەوت و گاز 

و رەفتاری هەڵسوڕاوانی سەرەكی ئەو بازاڕانە چی لە رووی خستنەڕوو 

و چی لە رووی داواكاری و رۆڵی دەوڵەتەكان و كۆمپانیا نیشتامنی و 

نێودەوڵەتییەكانی نەوتی، لە بەردەم گۆڕانكاری بنچینەیی و كاریگەردانان 

گۆڕانكارییە،  ئەو  پرۆسەی  لە  دروست  و  راست  تێگەیشتنی  كە  دایە 

پاشەكەوتەكانی  لە  كەڵكوەرگرتن  سیاسەتەكانی  نوسینی  لە  بێگومان 

نەوت و گازی ئێران، دەتوانێت كاریگەری هەبێت.

خستنەڕوو  گۆڕانكاری  رۆشنایی  ژێر  لە  وزە  ئاسایشی  مەسەلەی 

وتارەیە.  ئەو  ــی  دووەم بەشی  بابەتی  نــەوت،  جیهانی  داواكــاری  و 
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گەورەی خاوەن  واڵتانی  لە  بەكاربەر  گەورەی  واڵتانی  سەرمایەگوزاری 

قبوڵكراوی  سیاسەتی  و  رابردو  دەیەكانی  ماوەی  لە  كە  پاشەكەوت، 

بەكاربەران بۆ دابینكردنی ئاسایشی خراوەڕوو بووە، لەبەشی سێیەمی 

ئەو وتارە شیكار و شیكردنەوە و نالێهاتوویی ئەو سیاسەتە بە كورتی 

روونكراوەتەوە. سەرنجی واڵتانی گەورەی بەكاربەر بۆ بازاڕەكانی جیهانی 

و گرتنەبەری سیاسەتی باشرتی بازرگانی لەجیاتی سرتاتیژی لە دابینكردنی 

گاز،  و  نەوت  بازاڕەكانی  ئێستای  گۆڕانی  لەچوارچێوەی  وزە  ئاسایشی 

رووەكان،  خاڵە خراوە  كۆبەندی  وتارەیە.  ئەو  بەشی چوارەمی  بابەتی 

بەشی كۆتایی ئەو وتارە پێكدەهێنێت.  

1. گۆڕانكاری خستنەڕوو و داواكاری جیهانی نەوتی خاو و مەسەلەی 

ئاسایشی وزە

ئێستای  گۆڕانی  تێبینیكرا،  ــارەدا  وت ئەو  پێشەكی  لە  هــەروەك 

تایبەت  بە  ئاسیا  ئاڕاستەیەكە كە قورسایی  بە  گاز  و  نەوت  بازاڕەكانی 

چین لە پرۆسەی داواكاری سوتەمەنییە بەردینەییەكان، قوورسرت دەبێت 

و بۆیە زیاتر وابەستە بە هاوردەی نەوتی خاو و گازی رسوشتی دەبێت، 

سەرەڕای ئەوەی كە ویالیەتە یەكگرتووەكان و كەنەدا هەروەك شوێن 

نەوتی خاو  بە هاوردەی  وابەستەیی  زیادبوونی  لە  بەرگرتن  سیاسەتی 

و گازی رسوشتی دەكەون و بە كەڵكوەرگرتن لە پاشەكەوتەكانی گازی 

بازرگانی  لە  بنچینەیی  بۆ گۆڕانكاری  پێویست  بواری  نائاسایی خۆیان، 

كە  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  ئەوە  هەموو  دەڕەخسێنن.   LNG جیهانی 

ئەوروپا رووبەڕوی هەڕەشەی خستنەڕووی نەوت و گاز بێتەوە، چونكە 

بە زۆرەملێیی پێویستە ركابەری چین لە دەستگەیشنت بە سەرچاوەكانی 

خستنەڕووی نەوت و گازی روسیا، كەنداوی فارس، خۆرئاوای ئەفریقیا و 

ئاسیای ناوەندی، بكات. بەمەش مەسەلەی ئاسایشی وزە لە داهاتوویەكی 

نزیك لە سەرەتای تێبینییە سرتاتیژییەكانی واڵتانی هاوردەكاری نەوت و 

گاز دەبێت. گرنگی ئەو مەسەلەیە لە سیناریۆی روودانی قەیرانەكان و 
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كێشمەكێشە سیاسییەكان لە كەنداوی فارس، بە تایبەت لە بارودۆخێكی 

دوو  ناوەڕاست،  خۆرهەاڵتی  لە  ئیسالمییە  بێداری  بەرهەمی  كە  نوێ 

ئەوەندە دەبێت، چونكە هەرجۆرە گۆڕانێكی كۆمەاڵیەتی لە خۆرهەاڵتی 

گــەورەی  واڵتانی  هەندێك  سیاسی  ناهاوسەنگی  كە  نــاوەڕاســت 

هەناردەكاری نەوتی لێدەكەوێتەوە، گریامنەی كەمبوونەوەی لە نەكاوی 

ئاسایشی  لە  نامسۆگەری  و  زیادكردووە  خاوی  نەوتی  خستنەڕووی 

خستنەڕوو لە ماوەیەكی كەمدا و پەیتا پەیتا بە زۆری بەهێز دەكات. 

لە بارودۆخێكی لەوچەشنەدا، سیاسەتی واڵتانی گەورەی هاوردەكاری 

نەوت و گاز و دامەزراوەكانی پەیوەست پێیانەوە هەروەك )رێكخراوەكانی 

 IEA )ئاژانسی نێودەوڵەتی وزە( ،OECD )هاوكاری ئابوری و پەرەپێدان

بە  كە  بووە  ئەوە  بەردەوام   EIA )ئەمەریكا وزەی  زانیاری  )ئیدارەی  و 

خستنەڕووی ئامار و زانیارییەك كە بنەمای بەهێز و دروستی شارەزایی 

بەهێز نەبووە، نەخشەی وێنای لەخشتەبەری هاوسەنگی خستنەڕوو و 

داواكاری نەوتی خاو و گازی رسوشتی لە ئاسۆی 2020، 2030 و تەنانەت 

2035 بكێشن. هەندێك لە ناتەواوییە جدییەكان لەو پێشبینییانەی كە ئەو 

دامەزراوانە لە كەشوهەوای بازاڕی جیهانی نەوت و گاز باڵویانكردۆتەوە، 

ئەوەیە كە یەكەم، قەبارەی پاشەكەوتەكانی سەملێرناوی نەوتی خاو و گازی 

راستی  لە  زێدەڕۆییان  ئۆپێك،  ئەندامی  واڵتانی  لە  تایبەت  بە  رسوشتی 

نیشاندانی كردووە. دووەم، لەگەڵ جەختكردنەوە لە سیاسەتەكانی باو لە 

بەشی وزەی واڵتانی گەورەی بەكاربەر لە جێبەجێكردنی سیاسەتەكانی 

بەڕێوەبردنی داواكاری، هەوڵدەدەن ئەو روانگەیە بێننەكایەوە، كە پرۆسەی 

روو لە گەشەی خەرجی نەوتی خاو و گازی رسوشتی لە داهاتوودا دەتوانێت 

بە جۆرێكی باش بەڕێوەبربێت و بۆیە بازاڕی جیهانی نەوت و گاز رووبەروی 

زیادبوونی نرخێكی زۆر دەبێتەوە. سێیەم، دەكۆشن قەبارەی پاشەكەوتی 

نەوت و گازی نائاسایی و بەرهەمهێنانی داهاتوو لەو پاشەكەوتانە زیاتر 

لە راستی بخەمڵێنن و چوارەم، بە پشتبەسنت بەو ئامارانەی كە بە جۆرێك 
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لەالیەن ئەندازیاران و نەك ئابوریزانانی وزە بەرهەمهاتووە، هەوڵدەدەن 

ئەوخاڵە بسەملێنن كە پشكی وزە، قابیلی نوێكردنەوەیە هەروەك وزەكانی 

)خۆر، با(، بە تایبەت سوتەمەنیەكانی ژینگەیی لە تێكڕای خستنەڕووی 

جیهانی وزە روو لە زیادبوونە. بەوشێوەیە ئەنجامگیری دەكرێت كە جیهان 

و  رسوشتی  رەوتی  نرخەكان  و  دەبێتەوە  وزە  كەمبونەوەی  رووبــەڕوی 

لۆژیكی خۆی دەبڕێت و پرۆسەی سەرمایەگوزاریەكان، لە هەلومەرجێكدا، 

كە خستنەڕوو و داواكاری هاوسەنگ دەبێت، لە هەموو بوارەكان لەوانە 

كەمبوونەوەی  و  بۆچوون  زیادبوونی  بەرهەمهێنان،  گەشە،  دۆزینەوە، 

بە  ژینگەییش  تێبینی  ئەوەی كە  بەردەوام دەبێت، سەرەڕای  زۆری وزە 

وردی رەچاودەكرێت. 

سیاسەتە  پێشنیازی  و  سەرەوە  رێوشوێنی  كۆمەڵێك  گرتنەبەری 

نیشتامنی و نێودەوڵەتییەكانی وزە لەسەربنەمای سرتاتیژی فرەبەشی بۆ 

هاوردەی نەوتی خاو و گازی رسوشتی و نۆژەنكردنەوە و پەرەرپێدانی 

پاشەكەوتەكانی سرتاتیژی و پاڵپشتی سیاسی و دارایی لە كۆمپانیا نەوتییە 

لە  قوورسەكان  سەرمایەگوزارییە  ئەنجامدانی  لە  نێودەوڵەتییەكان، 

كەڵكوەرگرتن لە كۆگای واڵتانی خاوەن پاشەكەوتیش لە نۆژەنكردنەوەی 

هێڵەكانی گواستنەوە و هاوشێوەیان هەموویان بە ئاقاری نەخشەكێشانی 

وێنای دڵنیابەخش لە ئاسایشی وزە و پێدانی بەردەوامی و مانەوەی ئەو 

بنكەكان، كۆمپانیاكان  لە خێزان،  بازاڕ گشتیرت  بۆ چاالكوانانی  ئاسایشە 

كردەوە  بە  ئەوەی  شێواز،  گەورەكەی  دەزگا  سەرەڕای  دەوڵەتەكانە.  و 

پاشەكەوتەكانی  بە  وابەستەیی  لە كەمكردنەوەی  یەكالكەرەوەی  رۆڵی 

نەوت و گاز، بە تایبەت لە چوارچێوەی كەنداوی فارس هەیە، بوونی 

تا  كە  باكورە،  ئەمەریكای  لە  نائاسایی  گازی  و  نەوت  پاشەكەوتەكانی 

وابەستەیی  زۆر  زیادبوونی  بەردەم  كۆسپی  ببێتە  توانیویەتی  ئاستێك 

ویالیەتە یەكگرتووەكان و كەنەدا بۆ هاوردە بێت و یان ئەوە كە النیكەم 

ئومێدبەخشی كەمبوونەوەی ئەو وابەستەییەیە لە داهاتوو. 
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دابینكردنی  بۆ  پیشەسازی  گەورەی  واڵتانی  سرتاتیژی  سیاسەتی 

هاوردەی  بە  وابەستەیی  كەمكردنەوەی  بۆ  هەوڵییان  و  وزە  ئاسایشی 

نەوتی خاو و گازی رسوشتی پێویستە سەرنج لە دووخاڵ بدرێت: یەكەم، 

وابەستەیی مێژووی واڵتانی پشەسازی بۆ هاوردەی نەوتی خاو بە تایبەت 

لە چوارچێوەی كەنداوی فارس وایكردووە كە واڵتانی هەناردەی نەوتیش 

بە تووندی وابەستەی داهاتی پارەی واڵتانی تری بەرهەمی هەناردەی 

نەوتی خاو بن. بۆیە، سیاسەتی فرەبەشی بۆ هاوردە و یان بەرنامەڕێژی 

راستیدا  لە  فارس،  كەنداوی  چوارچێوەی  لە  داهات  كەمكردنەوەی  بۆ 

واڵتانی  بۆ  تر  واڵتانی  پارەی  داهاتی  دەستەبەركردنی  رەوتی  ئاسایش 

سیاسەتە  دژی  بێگومان  كە  مەترسییەوە  بەردەم  دەخاتە  هەناردەكار 

سرتاتیژییەكانی ئەو واڵتانەیە، بە تایبەت واڵتانێك كە لە روانگەی سیاسی 

سەربە خۆرئاوان و پشتگیری جەماوەرییان نییە. دەكرێت ئەوخاڵە لە 

تایبەت  بە  ئۆپێك  گەورەی  بەرهەمهێنەرانی  هەندێك  هەڵوێستگیری 

سعودییە تێبینی بكرێت. عبد سامل ئەلبەدری، سكرتێری گشتی ئۆپێك لە 

دوازدەیەمین دانیشتنی وەزیرانی كۆمەڵەی جیهانی وزە IEF لە ئازاری 

2010 لە مەكسیك بەم چەشنە دەڵێت: »ئاسایشی داواكاری بەهەمان رادە 

بۆ بەرهەمهێنەرانی نەوت گرنگە كە ئاسایشی خستنەڕوو بۆ بەكاربەران 

لە  سەرمایەگوزاری  زیادبوونی  چاوەڕوانی  ناتوانرێت  هەیە...  گرنگی 

كەڵكوەرگرتن لە كۆگاكانی نەوتی هەبێت و هاوكات پشتگیری پێویستی 

بەرهەمهێنانی  بۆ  كۆمپیوتەرەكانی  و  كرد  خەرجییەكانی  كەمبونەوەی 

وزەی جێگرەوەی نەوتی خاو زیادكرد و رایسپاردن كە هاوردەی نەوت 

سۆنگەیەوە  لەو  دەكرێت  بكەنەوە«.  كەم  دیاریكراو  ناوچەیەكی  لە 

لە هەندێك  وزە  ئاسایشی  دابینكردنی  لە  كە سیاسەتی خۆرئاوا  بڵێین 

الیەنەوە لەگەڵ سیاسەتەكانی بااڵدەست لە زۆرێك لە واڵتانی گەورەی 

هەناردەكاری نەوتی خاو بە تایبەت لە كەنداوی فارس، یەكناگرنەوە. 

دووەم، چین نەك تەنیا سەرنجی لەسەر سرتاتیژی هەمەجۆری هاوردە 
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و بەهێزكردنی وزەی جێگرەوەی نەوتی خاو و گازی رسوشتییە، بەڵكو 

بەتووندی نیگەرانی شوێنەواری خراپی هەندێك سیاسەتی باوی واڵتانی 

خۆرئاوایە كە نەك تەنیا تەنگپێهەڵچنینی دارایی بۆ واڵتانی هەناردەكاری 

نەوتی لەگەڵە، بەڵكو بواری بەركەوتەكان و كێشمەكێشەكانی سیاسی 

چین  راستیدا  لە  دەڕەخسێنێت.  ناوەڕاستیش  خۆرهەاڵتی  ناوچەی  لە 

ئەو سیاسەتانە بە مەترسیەكی جدی بۆ ئاسایشی خستنە روو دەزانێت: 

و هاوكاریەكانی  رێگەی كۆمەك  لە  نێودەوڵەتی  »پێویستە كۆمەڵگەی 

و  بەرهەمهێنەر  واڵتانی  لە  سەقامگیری  كە  هەوڵبدات  بەرامبەر 

ناوەڕاست  لەخۆرهەاڵتی  تایبەت  بە  خــاو  نەوتی  هــەنــاردەكــاری 

بڕەخسێنێت، بۆ ئەوەی ئاسایشی رێڕەوە نێودەوڵەتییەكانی گواستنەوەی 

وزە دابین بكات و پێش بە بەركەوتەی سیاسی ناوچەیی كە دەتوانێت 

خستنەڕووی جیهانی وزە بخاتە ژێركاریگەرییەوە، بگیردرێت«.

سیاسەتە سرتاتیژیەكانی چین بۆ باسێك كە تێپەڕی، لە بنچینەدا لە 

سیاسەتەكانی وزەی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا، ئەوروپای خۆرئاوا 

و یان تەنانەت ژاپۆن تێبینی ناكرێت و بۆیە ئەو گریامنەیە دەخاتە روو 

كە سیاسەتی ئاسایشی وزەی چین لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا، 

ئەوروپای خۆرئاوا و ژاپۆن، جیاوازە )Mitchell, 2010(. بەاڵم پێدەچێت 

كە ئەزمونی ئەوجۆرە گریامنانە پێویستی بە رامانی زیاترە. پێویستە بزانین 

مەبەستی چین لە دابینكردنی »سەقامگیری« لە واڵتانی بەرهەمهێنەر و 

ناوەڕاست چییە؟ ئەگەر  تایبەت لەخۆرهەاڵتی  بە  هەناردەكاری نەوت 

مەبەست، پاراسنت و سەقامگیری سیستمە سیاسییەكانی سەربە خۆرئاوا 

لە  نەوتە  هەناردەكاری  و  بەرهەمێنەر  گەورەی  واڵتانی  هەندێك  لە 

كەنداوی فارس، ئەوكاتە سیاسەتی سرتاتیژی چین رێك بە ئاقاری سیاسەتی 

سرتاتیژی ئەمەریكا و هاوپەیامنانی ئەوروپایەتی. لەالیەكی دیكە، ئەگەر 

بەمچەشنە »ناسەقامگیرییە سیاسییەكان« كە چین نیگەرانیەتی، سەرچاوە 

ئەوسا  بگرێت،  واڵتانە  ئەو  جەماوەریەكانی  شۆڕشگێڕییە  جواڵنەوە  لە 
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دەكرێت چاوەڕێبێت كە ئەو گۆڕانكارییە سیاسییانە، رووخانی سیستمی 

بەرژەوەندی  ئینجا  لێبكەوێتەوە.  وابەستەی  واڵتانی  بااڵدەستی  سیاسی 

نەوەكانی داهاتووی ئەو واڵتانە پێویست دەكات كە حكومەتە جەماوەری 

راستودروستی  بەرنامەی  جێبەجێكردنی  لەگەڵ  شۆڕشگێڕەكان،  و 

بەڕێوەبردنی كۆگاكان و بەرهەمهێنانی چاودێری، هەڵگرتن لە كۆگاكان 

سەملێرناوەكان،  پاشەكەوتە  قەبارەی  ئابوری  بەهای  تا  كەمبكەنەوە، 

زۆربەبێت. بەڵگەنەویستە گرتنەبەری سیاسەتێكی لەوچشەنە هۆكاری 

نرخەكانی  زۆری  زیادبوونی  و  خاو  نەوتی  هەناردەی  كەمبوونەوەی 

دەبێت. بەوشێوەیە، واڵتانی هەناردەی نەوتی خاو دەتوانن بە قەبارەی 

كەمرت لە هەناردە، داهاتی پارەی واڵتانی تر، پێویستی خۆیان دابین بكەن. 

ئاسایشی خستنەڕووی  مەترسییەوەی  كەوتنە  واتا  ئەوانە  بەاڵم هەموو 

وزە بۆ واڵتانی خۆرئاوا، چین و ژاپۆن. لەو روانگەیەوە تێبینی دەكرێت 

كە سیاسەتی چین بەرامبەر خاوەن كۆگا گەورەكانی نەوتی لە كەنداوی 

هاوپەیامنانی  و  ئەمەریكا  سیاسەتەكانی  لە  ماناوە  رووی  لە  فارس، 

جیاواز نییە. رەنگە بتوانرێت بوترێت كە سیاسەتەكانی روسیا لەوانەیە 

بەرهەمهێنەرێكی  واڵتە  ئەو  یەكەم،  چونكە  ریزپەڕبێت،  لەوبارەیەوە 

گەورەی نەوتی خاوە و دووەم، هەر گۆڕانێك لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاست 

كە نرخی نەوتی خاو بەرزبكاتەوە، بە قازانجی ئەو واڵتە تەواو دەبێت، 

چونكە نرخە نزمەكانی نەوتی خاو بە هەڕەشەیەكی جدی بۆ سەقامگیری 

سیستمە سیاسی و ئابوریەكانی روسیا، ئەژمار دەكرێت.

و  پاشەكەوت  خاوەن  واڵتانی  لە  سەرمایەگوزاری  2.سیاسەتەكانی 

سرتاتیژیەتی ئاسایشی وزە

لەوكاتەوە كە نەوتی خاو وەك كااڵیەكی سرتاتیژی پێگەی تایبەتی 

دەستهێنا،  بە  خۆرئاوا  واڵتانی  پیشەسازی  بەرهەمهێنانی  پرۆسەی  لە 

بەرژەوەندی ئەو واڵتە دەیویست كە كۆمپانیا نەوتییەكانی خۆی هانبدات 

و پاڵپشتی بكات كە لە چوارچێوەی دۆزینەوە، پەرەپێدان و بەرهەمهێنانی 
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كۆگای نەوتی لە واڵتانی خاوەن نەوت سەرمایەگوزاری بكەن. مەخابن 

سەرەتای چیرۆكی نەوت بەم نزیكانە بە رێككەوتنی واڵتانی لەگەشەی 

نەوتی ئەو راستیەیە كە لە روانگەی جوگرافی، پاشەكەوتی گەورەی نەوتی 

لە ناوچەیەكە كە لە رووی ئابورییەوە، پیشەسازی نین و واڵتانی گەورەی 

پیشەسازی بە جۆرێك پاشەكەوتی نەوتی زۆریان نابێت. بەڵگەنەویستە 

كە ئەو دابەشكردنە نەگونجاوەی جوگرافی بە كردەوە ناتوانێت بگۆڕێت، 

بەاڵم داڕێژەرانی سیاسەتی واڵتانی پیشەسازی بە گرتنەبەری رێوشوێنێك 

كۆگا  ئەو  بەڕێوەبردنی  توانیویانە  بووە،  ئیمپریالیزمی  جۆرێك  بە  كە 

نەوتییانە بەدەستەوەبگرن و ئەو پۆلێنكارییە جوگرافییە كە بەشێوەیەكی 

رسوشتی بە قازانجی واڵتانی خاوەن كۆگا بوو، بە هاوكاری بەرنامەڕێژی 

سرتاتیژی بە قازانجی خۆیان بگۆڕن. 

ئایا لە مێژووی سەد ساڵەی نەوتی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا، واڵتانی 

گەورەی پیشەسازی بە هەماهەنگی و رێككەوتن، پارووی نەوتییان لە 

دابەشكرد  خۆیان  لەنێوان  نەوتی  نێودەوڵەتییەكانی  كۆمپانییە  رێگەی 

پرسیارە  ئەو  دیارە  كردووە؟  یەكرتییان  ركابەری  ئاشكرا  و  پەنهان  یان 

زۆر سەرنجڕاكێش و بنچینەییە، هەرچەند وەاڵمدانەوەی لە توانای ئەو 

وتارەدا نییە. لەگەڵ ئەوەشدا، كاری چەندین ساڵەی حەوت خوشكانی 

لە  زۆرێك  پەنهانییەكانی  هەماهەنگییە  لەسەر  بەڵگەودەلیلی  نەوتی 

چاالكییەكانی نەوتی، لەوانە دۆزینەوە و بەرهەمهێنان هەیە. لە بارودۆخی 

ئێستادا كە بازاڕی جیهانی نەوت لە پاوانكاری حەوت خوشكان بەدەرە 

و وەك دیارە ركابەری نێوان ئەو كۆمپانیایانە تێبینی دەكرێت، گرنگی 

و پێویستی دەستگەیشنت بە پاشەكەوتی گەورەی نەوتی و دابینكردنی 

كەمبونەوەی  بەهۆی  بەڵكو  نەبووە،  كەمرت  تەنیا  نەك  وزە  ئاسایشی 

پاشەكەوتی سەملێرناوی نەوتی، پلە بە پلە زیادی كردووە.

بە داخەوە هەروەك رابردوو، زانیاری ورد لە سیاسەتەكانی ناوخۆی 

كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكانی نەوتی و سرتاتیژیەتی درێژماوە و پەیوەندییان 
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پیشەسازی  واڵتانی  لە  وزە  سیاسەتی  داڕێژەرانی  لەگەڵ  و  یەكرتی  بە 

هەناردەكار  واڵتانی  لە  بااڵدەست  دەوڵەتانی  هەروەها  و  بەكاربەر 

كۆمپانیایانە  ئەو  سرتاتیژیەكانی  و  بۆچوون  بۆیە  و  نییە  لەبەردەست 

دوای  كە  دەزانین  هەرهێندە  بەاڵم  دایە.  ئاڵۆزی  لە  خەرمانەیەك  لە 

كۆمپانیا  سیاسەتی  نەوت،  جیهانی  بازاڕی  رواڵەتی  بوونی  ركابەری  بە 

نێودەوڵەتییەكانی نەوتی و دەوڵەتانی خۆرئاوا لە سەرمایەگوزاریەكانی 

رێكارێكی  ناوەندی،  بەرهەمهێنانی  و  گەشە  و  دۆزینەوە  بە  پەیوەند 

واڵتانی  لە  خۆرئاوا  دەوڵەتانی  و  نەوتییەكان  كۆمپانیا  كارای  ئامادەیی 

خاوەن پاشەكەوت بووە و هەیە و ئەو باوەڕە گشتییە هەیە كە كۆمپانیا 

یان دەوڵەتی سەرمایەگوزار مافی پێشكەوتنی سەبارەت بە كۆمپانیاكانی 

دیكەی نەوتی یان دەوڵەتەكان لە پاشەكەوت سوودمەند دەبێت كە لە 

راستیدا دەكرێت بە هەنگاوی كاریگەر بە ئاقاری دابینكردنی ئاسایشی 

وزە بۆ واڵتانی ناوبراو ئەژمار بكرێت. 

هەڵبەتە لە هەموو واڵتان جگە لە ئەمەریكا و كەنەدا، خاوەنداریەت 

و بااڵدەستی دەوڵەت بەسەر كۆگاكانی نەوتی لەجیاتی بنەمایەكی یاسایی، 

تەواو قبوڵكراوە و بۆیە دەركردنی مۆڵەتی چاالكییەكانی دۆزینەوە، گەشە 

نەوتی  گرێبەستەكانی  لە چوارچێوەی  تەنیا  ناوەندی  بەرهەمهێنانی  و 

ئەنجام دەدرێت كە بە جۆرێك بە شێوەی رژێمە یاساییە ئیمتیازیەكان، 

سەرمایەگوزاری هاوبەش، بەشداری كردن لە بەرهەمهێنان، پەیامنكاری و 

هاوشێوەی ئەنجامدەدرێت، لەگەڵ ئەوەی تەواوی ئەو رژێمە یاساییانە 

نەوتی  نێودەوڵەتییەكانی  كۆمپانیا  كە  كردۆتەوە  لەوخاڵە  جەختییان 

خۆیاندا  كاری  لە  و  بەڕێوەبەرن  كۆگاكان  بەباشی  سەرشانیانە  ئەركی 

بكات.  رەچاو  دیقەتەوە  بە  كۆگا  خاوەن  واڵتی  بەرژەوەندی  پێویستە 

واڵتانی  لە  نەوتی  نێودەوڵەتییەكانی  كۆمپانیا  كاری  ئەوەشدا،  لەگەڵ 

لە گەشەی نەوتی ئەو راستییە بە باشی نیشانیدەدات كە ئەوەی ئەو 

كۆمپانیایانە بەدوایەوە بوون و بە دوایەوەن، دابەزاندنی تێچوونەكانی 
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سەرمایەگوزارییە، لە كاتێكدا كە بەرژەوەندی نیشتامنی واڵتانی خاوەن 

كۆگا دەیانەوێت بەهای ئابوری كۆگا پێویستە زۆربەبێت تا بەوهۆیەوە 

بەرژەوەندی نەوەی ئێستا و نەوەی داهاتوو لە رێگەی بەرهەمهێنانی 

چاودێری یان زۆربەی بەرهەمهێنانی كارا دابین بكرێت.

بە پێی زانستی بەڕێوەبردنی كۆگاكان، بەئاستی زۆرگەیاندنی بەهای 

دۆالری كۆگا، پێویستی بە ئاستی زۆرگەیاندنی بەرهەمهێنان لە كاتێكدا 

نەوتی  جێگۆڕكێی  زۆرەی  كە  میتۆدانەوەیە  ئەو  گرتنەبەری  بەهۆی 

كۆگاكان النیكەمی كاتی بە دوادایە، لە كاتێكدا كە بەئاستی زۆرگەیاندنی 

بەهای ئابوری كۆگا بە درێژایی كات پێویستی بە نەخشەسازی پرۆسەی 

لە  پەلەكردنە  لە  دووركەوتنەوە  و  كۆگا  لە  بەرهەمهێنان  چاككردنی 

بەرهەمهێنان، لەگەڵ ئەوەی كە گرتنەبەری سیاسەتی دروستی زیادكردنی 

میتۆدی  وتەیەكدا  لە  و  ناوەندی  مام  بەرهەمهێنانی  و  هەڵگرتنەوە 

دیكەی  جارێكی  دۆزینەوەی  تەندروستكردنی  و  زیادكردن  دروستی 

نەوت EOR و IOR لە رێگەی تێكەڵكردنی گاز یان ئاو یان هەردوو 

تایبەمتەندیەكانی بەردینی كۆگا و رەوان لەجێدا(  بە  )تایبەت  بە كۆگا 

پێویستە هەر لەسەرەتای سودوەرگرتن لە كۆگا )لە بەشی دۆزینەوەی 

جارێكی دیكەی سەرەتایی( بخرێتە بەرچاو بەڕێوەبەران. بە سەرنجدان 

بەرژەوەندی  كە  ئەنجامەی  ئەو  بگەینە  دەتوانین  تێپەڕی،  بەوەی 

كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكانی نەوتی لە كەڵكوەرگرتن لە كۆگاكانی نەوتی 

نێوان  بەرژەوەندی  هاوڕای  ناتوانێت  لۆژیكییانە  گەشە،  لە  واڵتانی  لە 

نەوەی ئەو واڵتانە بێت. شێوازی كاری كۆمپانیاكانی نێودەوڵەتی نەوتی 

لە بەڕێوەبردنی كۆگاكان بۆ بەئاستی زۆرگەیاندنی بەهای دۆالری كۆگا 

لە النیكەمی كات، بێگومان زیانی قەرەبوونەكراوە لە كۆگاكانی نەوتی 

الوازی  و  هونەری  زانستی  كەمبونەوەی  بەهۆی  داخەوە  بە  دەدات. 

لە  نەوتی  نیشتامنییەكانی  كۆمپانیا  لە  گەورەكان  پرۆژە  بەڕێوەبردنی 

لە زۆربەی ئەو واڵتانە لە الكەی  الیەك و سەربەخۆ نەبوونی سیاسی 
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دیكە، زۆرجار شوێنەواری زیانبەخش كە كاری نەگونجاوی كۆمپانیاكانی 

نێودەوڵەتی نەوتی بەسەر كۆگای نەوتییەوە هەیبووە، بێئاگا بووە و بۆیە 

بەرژەوەندی نەوەكانی داهاتوو تا ئاستێكی زۆر زیاد لە دەستچووە. 

لە  گرنگ  پرسیارێكی  ســـەرەوە،  خاڵەكانی  لە  سەرنجدان  بە 

روانگەی سرتاتیژی بۆ واڵتانی لە گەشەی نەوتی دەخرێتە روو. ئەگەر 

سەرمایەگوزاری كۆمپانیاكانی نەوتی نێودەوڵەتی و دەوڵەتانی خۆرئاوا 

لە  گاز  و  نەوت  ناوەندی  لە  بەرهەمهێنان  و  گەشە  و  دۆزینەوە  لە 

واڵتانی لە گەشەدا، رێكارێكی بنچینەیی لە دابینكردنی ئاسایشی وزە بە 

تایبەت بۆ واڵتانی سەرمایەگوزارییە؟ ئایا دامەزراوەی ئاست نیشتامنی 

ئەو  كردنی  هاوتەریب  و  رێنامیی  چاودێری،  كە  هەیە  نێودەوڵەتی  و 

سەرمایەگوزاریانە لەگەڵ بەرژەوەندی نەوەی ئێستا و نەوەی داهاتوو 

لە ئەستۆ بگرن؟ لە وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارە، یەكەم، بە كورتی ئاماژە 

بە رۆڵی ئۆپێك كە گەورەترین رێكخراوی نەوتی واڵتانی لە گەشەدایە، 

دەكەین و پاشان لە پێگەی كۆمپانیاكانی نیشتامنی نەوتی لە هەندێك 

واڵتانی سەرەكی بەرهەمهێنەری نەوتی خاو دەكۆڵینەوە. 

دەزانین »رێكخراوی واڵتانی هەناردەكاری نەوت« ئۆپێك، ساڵی 1960 

ئێران، سعودییە،  بە رەزامەندی واڵتانی  بە دەستپێشخەری ڤەنزوێال و 

ئەوەیان  واڵتە  پێنج  ئەو  سەرەكی  پاڵنەری  دامەزرا.  كوەیت  و  عێراق 

دامەزراند كە بەرەیەك پێكبهێنن تا لە بەرامبەر كۆمپانیا گەورەكانی نەوتی 

بتوانن دەسەاڵتی زۆرتر بۆ وەرگرتنی سودی خاوەندارانە و زیادبوونی باج 

و خەراج بە دەستبێنن. كورتە مێژووی ئۆپێك ئاماژەیەكی لە هەوراز و 

نشێوە زۆرو زەوەندەكانی كار و سەركەوتنەكان و ناكامییەكانی ئۆپێك. 

بەاڵم هەرچۆنێكبێت، شۆكی نەوتی ساڵی 1973 كە دوای قەیرانی نەوتی 

عەرەب و شۆكی نەوتی ساڵی 1979، كە دوای شۆڕشی ئیسالمی ئێران 

بە  بێگانە  كۆمپانیاكانی  بە  ئیمتیاز  پێدانی  وایكرد خوالنەوەی  روویدا، 

كردەوە كۆتاییپێبێت و وەرزێكی نوێی پەیوەندی واڵتانی ئەندامی ئۆپێك 
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لە  ئۆپێك  پێكرد، كە رۆڵی  نێودەوڵەتی نەوتی دەستی  و كۆمپانیاكانی 

یان  كەمكردنەوە  و  پشكبەندی  رێگەی  لە  بەرهەمهێنان  بەڕێوەبردنی 

زۆر  نەوت،  وەزیرانی  دانیشتنی  لە  بەرهەمهێنان  قەبارەی  زیادكردنی 

دانیشتنەكانی  لە  نە  و  ئۆپێك  پەیڕەوی  لە  نە  ئەوەشدا،  لەگەڵ  زەقە. 

ئۆپێك هەرگیز باسی چەندایەتی و چۆنایەتی سەرمایەگوزاری كۆمپانیا 

گەورەكانی نەوت لە واڵتانی ئەندامی ئۆپێك نەكراوە و مەسەلەیەك بەو 

پلەیە گرنگ، نەبۆتە جێسەرنجی جدی واڵتانی هەناردەكاری نەوت. تاكە 

خاڵێك كە لەوبارەیەوە جێگەی وەبیرهێنانەوەیە، ئەو چوارچێوانەن كە لە 

روانگەی یاسایی دوای بە نیشتامنی بوونی نەوت لە دەیەكانی 1970 و 

1980، بۆ سەرمایەگوزاری كۆمپانیا گەورەكانی نەوتی لە واڵتانی ئەندامی 

ئۆپێك هاتەئارا. ئەو چوارچێوانە بەرهەمی هەوڵە سیاسییەكانی واڵتانی 

خاوەن پاشەكەوت و گۆڕانكاری بازاڕی جیهانی نەوت بووە و لە بنچینەدا 

فڕی بە سەر بڕیارە وریایاكانی ئۆپێكەوە نەبووە.

ئێستا بە كورتی پێگەی كۆمپانیا نیشتامنییەكانی )دەوڵەتی(  نەوتی 

لە ئاسایشی خستنەڕووی وزە لە روانگەی رۆڵێك كە ئەو كۆمپانیایانە لە 

پرۆسەی سەرمایەگوزاری كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكانی نەوتی و دەوڵەتانی 

خۆرئاوا لە كەڵكوەرگرتن لە پاشەكەوتی نەوتی هەیانە، دەكۆڵینەوە. 

رۆڵی كۆمپانیا نیشتامنییەكانی نەوتی لە واڵتانی لە گەشەی نەوتی 

بۆ دابینكردنی ئاسایشی خستنەڕووی وزە بۆ واڵتانی هاوردەكار، گرنگیی 

زۆرە. بە مەبەستی شیكاری بەراوردكاری، سەرەتا ئاماژە بەوخاڵە دەكەین 

كە تەواوی كارەكانی زنجیرەی بەهای نەوتی لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی 

ئەمەریكا، كەنەدا، بەریتانیا و ئوستڕالیا لە الیەن بەشی تایبەتی ئەنجام 

لەو  دەوڵەتی  نەوتی  كۆمپانیایەكی  هیچ  بنچینەدا  لە  و  دەدرێــت 

واڵتانەدا نییە. هەڵبەتە چاودێری و بەڕێوەبردنی دەوڵەتان لە پرۆسەی 

سەرمایەگوزارییەكانی دۆزینەوە، گەشە و بەرهەمهێنان لە ناوەندی تەنیا 

لە رێگەی بەڕێوەبردنی پێدانی گرێبەستی ئیمتیازی بە بەشی تایبەتی 
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و هەروەها دیاریكردنی نرخی باشی باج و خەراج و چۆنیەتی پێدانی 

مۆڵەتی گەشەی ناوەندی ئەنجامدەدرێت. لە واڵتانی لە گەشەی نەوتی 

قەبارەی سەرمایەگوزارییەكانی ئەنجامدراو لە الیەن كۆمپانیا نەوتییەكانی 

دەرەكی لە دۆزینەوە، گەشە و بەرهەمهێنانی رێك پەیڕەوێك لە ئاستی 

بەشداری كۆمپانیا نیشتامنییەكانی نەوتی لەو واڵتانە لەگەڵ كۆمپانیاكانی 

روانگەی  لە  نیشتامنییەكان  كۆمپانیا  توانایی  بە  و  الیەك  لە  دەرەكی 

زانستی هونەری، ئەزمون و قەبارەی سەرچاوەكانی داراییان لە الكەی 

دیكە بووە. ئێستاش كۆمپانیا نەوتییە تایبەتییەكانی واڵتانی لە گەشەی 

نەوتیش رۆڵی جێ سەرنج و روو لە زیادبوون لە سەرمایەگوزارییەكانی 

نەوت و گاز، لە چوارچێوەی هاوكاری لەگەڵ كۆمپانیاكانی نیشتامنی، 

هەیانە. بوونی كۆمپانیاكانی نەوتی تایبەتی لە زنجیرەی بەهای نەوت، 

سیستمە  و  دارایــی  توانای  ئەزمون،  هونەری،  زانستی  لە  پەیڕەوی 

یاساییەكانی هەر واڵتێكە. هەرچۆنێكبێت، بوونی كۆمپانیاكانی تایبەتی 

لە پاڵ كۆمپانیا نیشتامنییەكانەوە لە بەشی گاز پلە بە پلە لە بەشی نەوت 

زیاترە، چونكە كۆمپانیا نیشتامنییەكانی نەوت، بە سەرنجدان بە پێشینەی 

مێژوویی، بوونی كاراترییان لە بەشی نەوت هەبووە، لەگەڵ ئەوەی كە 

لە روانگەی بەڕێوەبەرانی شارەزای بەشی وزە و بەرپرسانی سیاسی لە 

واڵتانی لە گەشەی نەوتی، زۆرجار بەشی نەوتی لە روانگەی بازرگانی 

دەرەكی و دەستەبەركردنی داهاتی پارەی واڵتانی تر، گرنگی سرتاتیژی 

سەبارەت بە بەشی گاز زیاترە. 

نەوت  نیشتامنییەكانی  كۆمپانیا  كە  بڵێین  دەتوانین  كورتی  بە 

كۆمپانیای  لەگەڵ  پێوانە  لە  ئیمتیازی  هەلومەرجەكاندا،  هەموو  لە 

دەبێت.  و  بووە  زیاتر  تایبەتی  نەوتی  كۆمپانیای  یان  دەرەكی  نەوتی 

چاوخشاندنێك بە بارودۆخی كۆمپانیا نیشتامنییەكانی نەوت لە واڵتانی 

لە گەشەی نەوتی و هەندێك واڵتی گەشەكردوی نەوتی نیشانیدەدات كە 

رۆڵی ئەو كۆمپانیایانە لە بەرهەمهێناندا زۆر بنەڕەتی بووە و دەبێت. لە 
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راستیدا، ئاستی بوونی كۆمپانیای نەوتی دەرەكی و رۆڵییان لە دابینكردنی 

توانای  بەڕێوەبردن،  ژێركاریگەری  كەوتۆتە  تووندی  بە  خاو  نەوتی 

هونەری و دارایی و ئەزمونەكانی كۆمپانیاكانی نیشتامنی نەوتەوە. 

كۆمپانیای  بە  تایبەتە  مەكسیك  نەوتی  بەرهەمهێنانی  منونە،  وەك 

دەوڵەتی )پمكس(. لە نەرویج، كۆمپانیای نەوتی دەوڵەتی ستات ئۆیل 

ناوەندی  بەرهەمهێنانی  و  گەشە  دۆزینەوە،  سەرەكی  بەڕێوەبەری 

رێگەی  لە  تەنیا  نێودەوڵەتی  نەوتی  كۆمپانیاكانی  بوونی  بەدەستەو 

پێدانی مۆڵەت لەالیەن ستات ئۆیلەوە دەبێت. رۆژ نەوت، لە روسیا، تاكە 

كۆمپانیای دەوڵەتییە كە بەڕێوەبردنی كەڵكوەرگرتن لە كۆگاكانی نەوتی 

ئەو واڵتەی بەدەستەوەیە و بوونی كۆمپانیای نەوتی تایبەتی و دەرەكی 

تەنیا لە رێگەی بەشداری لەگەڵ رۆژ نەوت دەبێت. تەنانەت هێڵەكانی 

گواستنەوەش لەالیەن كۆمپانیای دەوڵەتی )ترانزنەوت( ئەنجامدەدرێت. 

و  ناوەند  ئاسیای  واڵتانی  نەوتی  كۆگاكانی  لە  كەڵكوەرگرتن 

و  چین  ڤەنزوێال،  بەرازیل،  ئەنگۆال،  نایجیریا،  جەزائیر،  ئازەربایجان، 

بوونی  و  ئەنجامدەدرێت  دەوڵەتییەكان  كۆمپانیا  لەالیەن  هندیش 

مۆڵەتی  پێدانی  لەگەڵ  دەرەوە  و  ناوەوە  تایبەتی  نەوتی  كۆمپانیای 

كۆمپانیای دەوڵەتی دەبێت. دۆزینەوە، گەشە و بەرهەمهێنان لە كۆگای 

نەوتی لە ئێران، سعودییە، كوەیت و قەتەر بە ریز پاوانی كۆمپانیای نەوتی 

دەوڵەتییە هەرچەند كە بە كۆمپانیاكانی نەوتی تایبەتی ژێر هەلومەرج، 

گرێبەستەكانی پەیامنكاری دەدرێت و لە هەندێك الوە بوونی كۆمپانیای 

نەوتی دەرەكی لە چوارچێوەی گرێبەستەكانی پەیامنكاری و فرۆشتنی 

بەرامبەر ئاسانە. 

تێبینی دەكرێت كە قۆناغی زێڕینی بوونی كارا و رۆڵی یەكالكەرەوەی 

كۆمپانیاكانی نەوتی دەرەكی لە واڵتانی گەورەی هەناردەی نەوت كۆتایی 

هاتووە و سوود وەرگرتن لە كۆمپانیای نەوتی دەرەكی بۆ دابینكردنی 

پیشەسازی  گــەورەی  واڵتانی  بۆ  خاو  نەوتی  خستنەڕووی  ئاسایشی 
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شێوەیەكی  بە  خۆی  كارایی  خاون،  نەوتی  سەرەكی  هاوردەكارانی  كە 

دابینكردنی  دیكەی  رێكارەكانی  لە  ئێستا  دەستداوە.  لە  بنچینەیی 

مێژووییەوە  روانگەی  لە  كە  دەكۆڵینەوە  وزە  خستنەڕووی  ئاسایشی 

بەردەوام جێ سەرنجی سیاسەتگوزارانی بەشی وزەی واڵتانی گەورەی 

هاوردەكاری نەوتی خاو بووە. 

2. سیاسەتەكانی بازرگانی و سرتاتیژیەتی دابینكردنی ئاسایشی وزە

واڵتانی  روانگەی  لە  كە  بینیامن  وتــارەدا  ئەم  دووەمی  بەشی  لە 

پیشەسازین،  واڵتانی  جۆرێك  بە  كە  خاو  نەوتی  بەكاربەری  گەورەی 

دابەشكردنی جوگرافی نەگونجاوی كۆگاكانی نەوتی لە جیهان گرنگرتین 

كۆگا  دەبێت.  و  بووە  واڵتانە  ئەو  وزەی  ئاسایشی  دژی  هەڕەشەی 

گەورەكانی نەوتی زۆربەیان لەو واڵتانەن كە لە روانگەی بەرهەمهێنانی 

پیشەسازی  پێشكەوتووی  واڵتانی  و  نین  پێشكەوتوو  پیشەسازییەوە 

یان لە بنچینەدا پاشەكەوتی نەوتییان نییە، وەك ژاپۆن یان ئەوەی كە 

بەرهەمهێنانی ناوخۆیی نەوتییان بە رەهایی وەاڵمدەرەوەی پێداویستی 

پیشەسازیان نییە، وەك ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا. لەم سااڵنەی 

دوایی، چین و هند خرانەسەر گرووپی دووەم. هەروەك كە وترا، ئاشكرا 

كردنی كۆگای گەورەی نەوت و گازی نائاسایی لە ئەمەریكاو كەنەدا و 

بەرهەمهێنانی فراوانی بازرگانی لەو كۆگا گەورانە لە داهاتووی نزیك لە 

الیەك و بەردەوامی سیاسەتی چەندان ساڵەی ئەمەریكا لە كەمكردنەوەی 

وابەستەیی بە هاوردەی نەوتی خاو لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست )بە زۆری 

لە )PG5(، وێنەی ئاسایشی وزەی لە جیهانی بە شێوازێكی تێبینیكراو 

گۆڕیووە. سەرنجی رۆژانەی پێنج واڵتی گەورەی بەرهەمهێنەری نەوت 

و گازی كەنداوی فارس بەرەو ئاسیا بە تایبەت چین كە لە داهاتوویەكی 

نزیك لە روانگەی خەرجی نەوت و گاز ركابەری ئەمەریكا دەكات، بووەتە 

هۆی ئەوەی كە سیاسەتەكانی بازرگانی ئەوروپای خۆرئاوا بۆ دابینكردنی 

ئاسایشی خستنەڕووی وزە زیاتر بەالی روسیا دابێت و ئەوە لە كاتێكدایە 
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كە ئامڕازە باوەكانی دابینكردنی ئاسایشی خستنەڕووی وزە بۆ واڵتانی 

گەورەی پیشەسازی هەروەك بوونی كارای كۆمپانیا نەوتییەكانی دەرەكی 

خاوەن  واڵتانی  لە  بەرهەمهێنان  و  گەشە  دۆزینەوە،  چوارچێوەی  لە 

لێهاتویی  بینیامن(  وتارەكە  سێیەمی  بەشی  لە  )هەروەك  پاشەكەوت 

نوێیەكانی  سیاسەتە  بۆیە،  دەستداوە.  لە  تێكڕایی  بە  خۆی  رابردووی 

بازرگانی، سرتاتیژیەكی دیكەیە كە بۆ دابینكردنی ئاسایشی خستنەڕووی 

ئەوەی  لەگەڵ  گیراوەتەبەر،  بەكاربەر  گەورەی  واڵتانی  الیەن  لە  وزە 

نیگەرانی  كە  گازیش  و  نەوت  پاشەكەوتی  خاوەن  واڵتی  هەندێك  كە 

رێكارانە.  ئەو  بردۆتەبەر  پەنایان  گازن،  و  نەوت  داواكــاری  ئاسایشی 

هەروەك لە درێژەی ئەو بەشەدا دەیبینین، كارایی ئەو سرتاتیژیەش زۆر 

سنوردار دەبێت. 

لە باسەكەی پێشوودا ئەوخاڵەمان دەرخست كە بوونی كۆمپانیای 

واڵتانی  بۆ  دڵنیایی  پاشەكەوت  خــاوەن  واڵتانی  لە  دەرەكــی  نەوتی 

پیشەسازی دەهێنایەئارا، چونكە لە كاتی روودانی قەیران لە بازاڕی جیهانی 

نەوت، چاوەڕێ دەكرا كە ئەو كۆمپانیایانەی نەوتی بتوانن بەرژەوەندی 

واڵتی پەیڕەوی لێكراوی خۆیان بە شێوازێكی گونجاو دابین بكەن. بەاڵم 

گۆڕانێك كە بە تایبەتی لە كۆتایی سەدەی بیستەم لە ئابوری جیهانی 

روویدا و پاوانكاری چەند واڵتێكی گەورەی خۆرئاوا بەسەر بەرهەمهێنانی 

و  كردەوە  جدی  ملمالنێی  رووبەڕوی  جیهانی،  بازرگانی  و  پیشەسازی 

تەنانەت لە زۆربەی الوە ئەو دەسەاڵتە پاوانكارییەی تێكشكاند. وایكرد 

كە كۆمپانیا نەوتییەكانی دەرەكی هەروەك كۆمپانیا گەورەكانی دیكە، 

زیاد لەوەی بیر لە بەرژەوەندیەكانی واڵتانی پەیڕەوی لێكراوی خۆیان 

بكەنەوە، لە بیری بەرژەوەندی بازرگانی خۆیان دابن و بۆیە ئەو بازاڕانە 

دەكەنە ئامانج كە قازانجی زۆرتریان بۆ دابین بكات. ئەو گریامنەیە كە 

كۆمپانیا نەوتییەكانی دەرەكی دەستییان لە كەین و بەین شۆرد و وازییان 

لە پەیوەندییە ئاڵۆزەكانیان لەگەڵ ناوەندەكانی دەسەاڵتی سیاسی هێنا 
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و بوونە ئەو بنكانەی كە تەنیا ئابوری – بازرگانیین و جگە لە دابینكردنی 

بەرژەوەندی پشكدارانی خودی خۆیشی لە بازاڕەكانی تەواو ركابەری، 

قابیلی  شایەتحاڵەكان  لەگەڵ  و  ناگەڕێن  دیكەدا  ئامانجێكی  دوای  بە 

نییە. راستی ئەوەیە كە ماهیەتی پیشەسازییەكانی نەوت و گاز  قبوڵ 

تایبەت  بە  گاز  و  نەوت  جیهانی  بازاڕی  تایبەمتەندیەكانی  و  الیەك  لە 

سرتاتیژی بوونی كااڵی نەوت و گاز لە الكەی دیكە، هەلومەرجەكانی ئەو 

داواكاریانەی رەخساندووە كە كۆمپانیا گەورەكانی نەوتی نێودەوڵەتی 

ناتوانن خۆیان لە كەش و هەوای سیاسی و مامەڵەی پەنهان و ئاشكرا 

لەگەڵ دەوڵەمتەردان و داڕێژەرانی سیاسەتی دەرەوە لە ئاستی نیشتامنی 

و ناوچەیی بە تایبەت لەگەڵ واڵتانی لە گەشەی نەوتی جیابكەنەوە. 

فەرامۆش  دا،  وزە  ئاسایشی  شیكاری  لە  نابێت  كە  مەسەلەیەكە  بەاڵم 

بكرێت. 

 IEA وزە  نێودەوڵەتی  ئاژانسی  لە  ئەنجامدراوەكان  رێككەوتنە 

 IEA نزیكی  زۆر  هاوكاری  و  سرتاتیژی  پاشەكەوتی  هەڵگرتنی  و 

سەرهەڵدانی  كاتی  لە  وزە  ئاسایشی  دابینكردنی  بۆ  ئەوروپا  یەكیەتی 

نا ئاسایی، بەڵگەودەلیلی لەسەر ئەوخاڵە  هەلومەرجەكانی قەیرانی و 

لەسەر  خۆرئاوا  لەواڵتانی  سیاسی  شــارەزای  بەڕێوەبەرانی  كە  هەیە 

ئاسایشی  لە  پەیڕەوی  نیشتامنی  ئاسایشی  كە  راستییە هاوڕابوون  ئەو 

خستنەڕووی وزە دەكات، ناتوانێت تەنیا بە پشت بەسنت بە كۆمپانیاكانی 

نەوتی دەرەكی كارا لە واڵتانی خاوەن پاشەكەوت دابین بكرێت. 

نەوتی  كۆمپانیاكانی  بەرژەوەندی  دابینكردنی  دیكە،  الكەی  لە 

لە  كاراییان  بااڵدەستی و  پاشەكەوت و  لە واڵتانی خاوەن  دەرەكی كە 

ئاست بەشەكانی خوارەوەدایە، دەیەوێت ئەو كۆمپانیایانە وەك پێویست 

مامەڵەی زیاتر لەگەڵ دەوڵەمتەردان و بەرنامەڕێژانی سیاسەتی دەرەوەی 

سەرهەڵدانی  لەكاتی  چونكە  هەبێت،  خۆیان  پەیڕەویكەری  واڵتانی 

پاشەكەوت،  خاوەن  گەورەی  واڵتانی  لە  سیاسی  گۆڕانێكی  هەرجۆرە 
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گرەوی  لە  نەوتی،  كۆمپانیایانەی  ئەو  ئابوری  بەرژەوەندی  بەردەوامی 

دەتوانرێت  گران  بە  بەمەش  خۆرئاوایە.  دەوڵەتانی  سیاسی  پاڵپشتی 

نێودەوڵەتییەكان،  نەوتییە  كۆمپانیا  كە  بكرێت  قبوڵ  گریامنەیە  ئەو 

بە سیاسەتی  فۆڕم  و  گۆڕاوون  بازرگانی   – ئابوری  تەواو  كۆمپانیای  بۆ 

ئابوری و بازرگانی خۆیان لە چوارچێوەی بەرژەوەندی خاوەن پشكەكان 

ئابوری  تێبینی  هەرچۆنێكبێت،  بەاڵم  دەدەن.  ركابەری  بازاڕەكانی  لە 

لە دانانی سیاسەتەكانی بازرگانی راستییەكە كە لە شیكردنەوەی كاری 

كۆمپانیاكانی نەوتی دەرەكی لە هەلومەرجەكانی ئێستادا، پێویستە بە 

دیقەتەوە لەبەرچاو بگیردرێت. 

گۆڕانی ئابوری جیهانی و سەرهەڵدانی ئابورییەكانی روو لە گەشە 

لە ئاسیا بە تایبەت چین، نیشانەی ئەوەیە كە لە داهاتوویەكی نزیكدا، 

خاوەن  واڵتانی  و  دەرەكی  نەوتییەكانی  كۆمپانییا  بازرگانی  سیاسەتی 

پاشەكەوت، زیاتر لە ژێر  كاریگەری دیسپلین و بڕیارەكان و بارودۆخی 

ئابوری لەچوارچێوەی ئاسیا – پاسیفیك فۆڕم دەگرێت و رۆڵی ویالیەتە 

یەكسەر  لەوبارەیەوە  خۆرئاوا  ئەوروپای  ئەمەریكاو  یەكگرتووەكانی 

واڵتانی  لە  هەندێك  روانگەی  لە  كە  راستییەكە  ئەوە  دەبێتەوە.  كاڵرت 

گەورەی بەرهەمهێنەری نەوت فەرامۆش نەكراوە. سعودییە لە رابردوو 

سەرمایەگوزاری قوورسی لە بەشی خوارەوەی نەوت بە تایبەت لە بواری 

پااڵوتن لە ویالیەتە یەكگرتووەكان و ئەوروپای خۆرئاوا ئەنجامدراوە، بە 

رواڵەت بەو ئومێدەی كە تا ئاستێك ئاسایشی داواكاری نەوتی بۆخۆی 

ڤەنزوێالش  و  كوەیت  لەالیەن  لەوچەشنە  سیاسەتی  بكات.  دابین 

داوای  گەشەی  ئەوەشدا،  لەگەڵ  گیراوەتەبەر.  فراواندا  ئاستێكی  لە 

بەكردەوە وبە زەبری نەوتی خاو لە ئاسیا وایكرد كە سعودییە خێرا بەرەو 

سەرمایەگوزاری لە پااڵوگەكانی ژاپۆن، چین و كۆریای باشور بجوڵێت تا 

بە فرەچەشنی بە سیاسەتی بازرگانی دەرەكی نەوت بتوانێت ئاسایشی 

داواكاری بۆ هەناردەی نەوتی خۆی تا ئاستێك دابین بكات. 
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بواری  بەردەوام  واڵتان  نێوان  بازرگانیەكانی  پەیوەندییە  گەشەی 

گونجاوی بۆ گەشەی هاوكارییە سیاسییەكان رەخساندووە. بازرگانی نەوت 

و گاز هەڵبەتە پێگەی بەرجەستەی هەیە. بەهێزكردنی هاوكارییەكان و 

مامەڵەی سیاسی و لێكتێگەیشتنی زیاتر لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان، 

بەرهەمی گەشەی بازرگانی نەوت و گازە و ئەو كارە بە گشتی بەهۆی 

گرنگی و پێویستی ئاسایشی خستنەڕووی وزەوە دەبێت. لەو رووەوە، بە 

سەرنجدان بە گۆڕانێك كە لە پانتایی ئابوری جیهانی هاتۆتەئارا و كورتە 

شیكردنەوەی تێپەڕی، ئارەزوی ئەوروپا بۆ فراوانكردنی بازرگانی نەوت 

سیاسییە  هاوكارییە  داهاتوودا  لە  كە  دەكات،  پێویست  روسیا  لەگەڵ 

فراوانەكانی نێوان روسیا و واڵتانی پیشەسازی ئەوروپای خۆرئاوا ببینین و 

هەر ئەوكارە دەتوانێت هاوسەنگی هاوكێشە سیاسییەكانی ئەمەریكا و 

روسیا بە قازانجی روسیا بگۆڕێت. بە رێكخستنی هاوكێشەكە، سەرنجی 

زیاتری واڵتانی گەورەی بەرهەمهێنەران لە كەنداوی فارس بۆ ئاسیا وەك 

پێویست هاوكاری نزیكرتی سیاسی نێوان چین و چوارچێوەی كەنداوی 

فارس دەنوسێت. 

سیاسەتی دێرینەی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا لە پشتگیری 

و  ئاسایش  پێشەوەی  لە  بــەردەوام  كە  ئیرسائیل  لە  چەندوچوون  بێ 

سیاسەتی دەرەوەی ئەو واڵتە بووە، لە راستیدا كۆسپ و چوارچێوەی 

بەردەوامی  و  دروستەكان  و  راست  پەیوەندییە  گەشەی  لە  زۆر جدی 

كەنداوی  لە چوارچێوەی  نەوت  هەناردەكاری  واڵتانی  لەگەڵ  سیاسی، 

فارس درسوتكردووە. چین، بە پێچەوانەی ئەمەریكا، هەڵوێستگیرییەكی 

لەوچەشنە سیاسی لەبەرامبەر ئیرسائیل نییە و بۆیە گەشەی بازرگانی 

نەوت و گازی واڵتانی كەنداوی فارس لەگەڵ چین، دەتوانێت بە خێرایی 

بەوشێوەیە،  بڕەخسێنێت.  سیاسی  مامەڵەی  گەشەی  بۆ  لەبار  كەشی 

دەسەاڵتی  پێشبینیكراو،  داهاتوویەكی  لە  كە  بێت  چاوەڕێ  پێویستە 

مێژوویی ئەمەریكا بەسەر زۆربەی واڵتانی ناوچەی كەنداوی فارس، لە 
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الیەن )چین(ەوە، رووبەڕوی ملمالنێی جدی بێتەوە، هەرچەند نابێت لە 

رۆڵێك كە روسیا لەو گۆڕانكارییە دەیبینێت، بێ ئاگا بێت. 

پێگەی روسیا، چین، سعودییە، قەتەر و عێراق لە بازرگانی نەوت و 

گاز لە داهاتوو لە روانگەی گۆڕانی نرخ جێگەی سەرنجە و دەتوانێت لە 

شیكردنەوەی پەیوەندییەكانی نێودەوڵەتی و ئاسایشی وزە لە چوارچێوەی 

وەك  لێوەربگیردرێت.  گاز سودی  و  نەوت  بازاڕەكانی  ئێستای  گۆڕانی 

پێشرت ومتان، چاوەڕێ دەكرێت وابەستەیی ئەوروپای خۆرئاوا بە نەوت 

و گازی روسیا لە داهاتوو پرۆسەی هەڵكشانی هەبێت، لە كاتێكدا كە 

چین سەرنجی تایبەتی بۆ نەوت و گازی كەنداوی فارس دەبێت. بەاڵم 

نەوتی خاو  نرخی  زیادكردنی  دوای  بە  روسیا  كە  ئەوەیە  گرنگ  خاڵی 

و گازی رسوشتییەوەیە، چونكە وابەستەیی ئابوری روسیا بە دۆالرەكانی 

داهاتوویەكی  تا  رسوشتی  گازی  و  خاو  نەوتی  هەناردەی  بەرهەمی 

زیادبوونی  كە  كاتێكدا  لە  دەبێت،  ــەردەوام  ب هــەروەك  پێشبینیكراو 

بەرهەمهێنان  تێچوونی  بوونی  زیاد  واتا  چین  بۆ  خاو  نەوتی  نرحی 

بازرگانی  پانتایی  لە  واڵتەیە  ئەو  ركابەری  دەسەاڵتی  كەمبونەوەی  و 

دەرەكیی. شایەتی مێژوویی نیشانیدەدات كە سیاسەتەكانی بەرهەمهێنان 

و بازرگانی نەوت بۆ سعودییە هەرگیز لەگەڵ ئامانجی زیاد بوونی نرخ، 

دانەڕێژراوە. بەڵگەكانی سعودییە بۆ گرتنەبەری سیاسەتێكی لەوچەشنە 

بەردەوام وەها بووە كە زیادبوونی نرخی نەوتی خاو بۆتەهۆی هاندانی 

خاو  نەوتی  جێگرەوەی  وزەكانی  بەرهەمهێنانی  لە  سەرمایەگوزاری 

دەبێت كە بێگومان كەمبوونەوەی داوای نەوتی خاوی بە دواوەیە و بۆیە 

بە هەڕەشەیەك بۆ ئاسایشی داواكاری نەوتی سعودییە ئەژمار دەكرێت. 

كە  سعودییە  بەڵگەكانی  لە  جدیەكان  زۆر  ناتەواوییە  ســەرەڕای 

پرۆسەی  لە  سعودییە  و  چین  هاوڕایی  ــت،  دەوێ بەجیای  شیكاری 

دەتوانێت  ئەوكارە  هەر  مسۆگەرە.  خاو  نەوتی  نرخی  ئێستای  گۆڕانی 

سعودییە  لە  فراوانەكانی  سەرمایەگوزارییە  لە  بۆچین  بێت  هاندەرێك 
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یان  و  واڵتە  ئەو  خاوی  نەوتی  بەرهەمهێنانی  ئاستی  پاراستنی  بۆ 

ئامادەیی  دیكە،  الكەی  لە  بكات.  زیاد  كەمێك  بەرهەمهێنان  لەوانەیە 

پێویستە  زۆرجــار  سعودیە  گازی  و  نەوت  پیشەسازییەكانی  لە  چین 

جەختكردنەوەی ئەمەریكای لەگەڵ بێت. هەڵوێستێك كە ئەمەریكا لە 

بەرامبەر ئێران لە ماوەی سێ دەیەی رابردوو گرتویەتییەبەر، پێویست 

گەشەی  و  قووڵبوونەوە  پرۆسەی  بە  سەبارەت  ئەمەریكا  كە  دەكات 

هاوكاریییە ئابوریی و سیاسیەكانی نێوان ئێران و چین هەڵوێستگرتنی 

ئێران  لەبەرامبەر  چین  سیاسەتەكانی  ئەوكارە  بۆیە  و  هەبێت  نەرێنی 

پەرشوباڵوی هەندێك سیاسەتی دەرەوەی  بكاتەوە.  تەنگژە  رووبەڕوی 

ئەمەریكا  هەڵوێستەكانی  لەبەرامبەر  تایبەت  بە  ئێران  و  سعودییە 

لەالیەك و بێداری ئیسالمی لەناوچەكە لە الكەی دیكەی ئەو گرژیانە 

تووند دەكات. بە سەرنجدان بەوەی كە سعودییە لە %15 ی لە بازرگانی 

جیهانی نەوتی خاوی لە ئەستۆیە و بانگەشە دەكات كە لەگەڵ هەبوونی 

زیادەی توانای بەرهەمهێنان، دەتوانێت لە كاتی سەرهەڵدانی كارەساتە 

 1,5 تا  خۆی  رۆژانەی  بەرهەمهێنانی  ناوچەكە،  لە  پێشبینینەكراوەكان 

ملیۆن بەرمیل زیادبكات، رۆڵی ئەو واڵتە لە گۆڕانی ئێستای بازاڕی جیهانی 

نەوت و بە تایبەت گۆڕانی گریامنەیی لە سیاسەتەكانی بازرگانی نەوت 

و گاز پێویستی بە هەڵسەنگاندنی وردترە، هەرچەند كە بانگەشەكانی 

ئەو واڵتە لەبارەی زیادەی توانای بەرهەمهێنان نابێت ئەوەندە بە جدی 

وەربگیردرێت، چونكە زیانی بەرهەمهێنان لە ناوەندی گەورە و سەرووی 

گەورەی ئەو واڵتە دەستی پێكردووە و كەمبونەوەی گاز، پڕكردنی كۆگا 

هێنایەوە،  بەدەستی  بەرەنجام  زیادكردنی  مەبەستی  بە  نەوتییەكان 

بەرتەسكییەكی زۆر جدی لە بەردەوامی ئاستی ئێستای بەرهەمهێنانی 

نەوتی ئەو واڵتە لە ماوەیەكی زۆردایە.

لەگەڵ  رووبەروبوونەوە  لە  سعودییە  سیاسەتی  دیكە،  الكەی  لە 

روسیا بۆ بەرگرتن لە زیادكردنی نرخی نەوتی خاو كاراییەكی ئەوتۆی 
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نابێت، چونكە كەمبونەوەی پاشەكەوتە سەملێرناوەكانی نەوت لە واڵتانی 

تێچوو  زۆر  ناوەندی  لە  سەرمایەگوزاری  كە  وادەكات  بەرهەمهێنەر، 

لە  بەرهەمهێنان  بۆ  سەرمایەگوزاری  كە  ئەوەی  سەرەڕای  بكات،  زیاد 

كۆگاكانی نەوت و گازی نائاسایی بە تایبەت لە ئەمەریكا، كەنەدا و روسیا 

ئابوری  خۆلێنەدزراوەیە. تەنیا لەكاتێكدا ئەو سەرمایەگوزارییە پاساوی 

هەیە كە نرخی نەوتی خاو زیاد بكات و هاوڕای سیاسەتی مێژوویی 

سعودییە نەبێت. لەو رووەوە، دەتوانێت بە گریامنەیەكی زۆر پێشبینی 

بكرێت كە واقیعیەتی بازاڕی جیهانی نەوت و گاز هەلومەرجەكانی خۆی 

بەسەر سیاسەتی سعودییەدا دەسەپێنێت. 

رۆڵی قەتەر لە گۆڕانكارییەكانی داهاتووی بازاڕی گاز لە چوارچێوەی 

شیكاری سەرەوە، جێگەی سەرنجە. دەستگەیشتنی ئەو واڵتە گچكەیە 

لە  باكور  گومبەزی  )ناوچەی  جیهانی  گازی  مەیدانی  گەورەترین  بە 

دراوسێیەتی چوارچیێوەی گازی پارسی باشور( لەگەڵ تێچوونی زۆركەم 

بەرهەمهێنانی  لە  ئەو واڵتە  لەالیەك و سەرمایەگوزاریی زۆر قوورسی 

گازی رسوشتی شلكراوە یان LNG، كاریگەری بەرچاوی لە وەاڵمدانەوە 

بە داواكاری روو لە زیادبوونی گازی رسوشتی لە جیهان و ویستی بە 

پەلە بۆ گازی رسوشتی لە ئاسیا بە تایبەت چین و ژاپۆن هەیە. بە پێی 

لە  قەتەر  پشكی   ،EIA ئەمەریكا وزەی  زانیاری  ئیدارەی  بەراوركردنی 

بازرگانی LNG لە چوارچێوەی ئاسیا – پاسیفیك لە ساڵی 2010 زیاتر لە 

%30 بووە كە بەسەرنجدان بە بەرنامەی گەشەی توانای بەرهەمهێنانی 

بە  قەتەر  بكات.  زیــاد  نزیكدا  داهاتوویەكی  لە  دەتوانێت   LNG

دانیشتوانێكی كەمرت لە ملیۆنێك كەس و پاشەكەوتی پارەی بێگانەی وەك 

پێویست، دەتوانێت بەرنامەی بەرهەمهێنانی LNG خۆی بە چەشنێك 

 LNG نرخی  رەوتی  بەسەر  بوون  كاریگەر  لەگەڵ  كە  بەڕێوەبەرێت 

قەبارەی سەرمایەگوزاری لە بەرهەمهێنانی گازی رسوشتی و LNG لە 

واڵتانی دیكەدا بخاتە ژێركاریگەرییەوە. لەگەڵ ئەوەشدا، كەڵكوەرگرتن 
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لە پاشەكەوتی گازی نائاسایی لە ئەمەریكا و كەنەدا و كاریگەری بەسەر 

كەمبوونەوەی نرخی LNG هاوردەیی لە قەتەر نابێت فەرامۆش بكرێت 

كە لەم سااڵنەی دوایی فەرامۆشكراوە.   

دەزانین كە لەئێستادا گازی رسوشتی تەنانەت بازاڕی جیهانی نییە 

و بۆیە سرتاكتۆری بازرگانی جیهانی گازی رسوشتی لە بنچینەدا لەگەڵ 

رسوشتی  گازی  چونكە،  ناكرێت.  پێوانە  خاو  نەوتی  جیهانی  بازرگانی 

ناوچەیی  نرخەكانی  لەگەڵ  جۆرێك  بە  بەڵكو  نییە،  جیهانی  نرخی 

بازاڕەكانی  لە  رسوشتی  گازی  مامەڵەی  لە  نرخ  پێدەكرێت.  مامەڵەی 

ئاسیا و ئەوروپا زۆرجار لەسەر بنچینەی فۆرمۆلەیەكە كە بەپێی نرخی 

جیهانی نەوت یان هەندێك بەرهەمە نەوتییەكان ئەژمار دەكرێت، بەاڵم 

نرخی گاز لە بازاڕەكانی ئەمەریكای باكور و بەریتانیا بە پێی نرخی گاز 

هاوتەریبی  بە  ئەوە،  دەكرێت. سەرەڕای  دیاری  كااڵیی  بۆرسەكانی  لە 

زیادكردنی هاوردەی LNG لە الیەن زۆربەی واڵتانی ئەوروپی، میكانیزمی 

دیاریكردنی نرخی گازی رسوشتی لە ئەوروپا لە بەردەم گۆڕانی بنچینەیی 

لە داهاتوویەكی نزیكدایە. زۆرجار نرخی جیهانی نەوتی خاو بە گوێرەی 

نرخی نەوتی خاوی تێكەاڵوی برێنتی بەڵێن لەسەردراو لە بەریتانیا و 

یان نرخی نەوتی خاوی WTI لە ئەمەریكا دیاری دەكرێت، لەو رووەوە 

 LNG جیاوازیەكانی سرتاكتۆری لە دیاریكردنی نرخی گازی رسوشتی و

سیاسەتەكانی  فۆڕمگرتنی  لە  كاریگەری  و  خاو  نەوتی  نرخی  لەگەڵ 

بازرگانی گازی رسوشتی لە پێوانە لەگەڵ نەوتی خاو تەواو ئاشكرایە.

گاز  و  نەوت  بازرگانی  سیاسەتی  باسەكانی  لە  كە  دیكە  خاڵێكی 

لێبدرێت،  سەرنجی  وزە  ئاسایشی  مەسەلەی  شیكاركردنی  لە  پێویستە 

چوارچێوەی بازاڕەكانی ئاسیا بە تایبەت بازاڕی چین بۆ هاوردەكارانی 

 LNG گەورەی نەوتی خاوی وەك سعودییە و هەناردەكارانی گەورەی

وەك قەتەرە. بازاڕەكانی ئەوروپای باكور و ئەمەریكا بە جۆرێك لەژێر 

هەناردەكارانی  بۆیە  و  دایە  تایبەتی  نەوتی  كۆمپانیاكانی  دەسەاڵتی 
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چاالكییە  نــاو  بچنە  دەتــوانــن  ئاسانی  بە  سعودییە  وەك  ــەورەی  گ

بازاڕانە لەوانە پااڵوگەكان و دابەشكردنەوە. بەاڵم  فرەچەشنەكانی ئەو 

بازاڕی چینی ژێر هەژموونی كۆمپانیاكانی نەوتی دەوڵەتیی كە ئامادەیی 

سعودییە لە پیشەسازی خوارەوەی نەوتی لەو واڵتە رووبەڕوی كێشەی 

سیاسەتی  كە  پێدەچێت  رووەوە،  لەو  دەكاتەوە.  و  كردۆتەوە  جدی 

سرتاتیژی سعودییە بۆ دابینكردنی ئاسایشی داواكاری كە پشت بەستوو 

بازاڕدۆزی  و  دابەشكردن  تۆڕەكانی  و  پااڵوگەكان  سەرمایەگوزاری  بە 

چین  كە  نوێ  ئاسۆیەكی  لە  دەبێت،  بەرخۆر  ــەورەی  گ واڵتانی  لە 

كردوویەتییەوە، رووبەڕوی كۆسپی جێبەجێكردنی جدی دەبێتەوە. 

لە  بەرهەمهێنەران  بۆ  وزە  ــاری  داواك ئاسایشی  و  بەكارهێنەران 

چوارچێوەی سیاسەتەكانی بازرگانی نەوت و گاز، پێڕەوی لە سیمبولی 

نۆژەنكردنەوەی هێڵی بۆڕی گواستنەوە بە تایبەت بۆ گازی رسوشتیش 

هەیە. نۆژەنكردنەوەی هێڵی بۆڕی گواستنەوەی نەوت یان گازی رسوشتی 

لۆژیكییانە وابەستەیی هەناردەكار و هاوردەكار بۆ یەكرتی زیاد دەكات و 

ئاسایشی وزە لە الیەنی خستنەڕوو و الیەنی داواكاری باشرت دابین دەكات. 

ئێستاش فراوانرتین تۆڕی هێڵی گواستنەوەی نێوان كەنەدا و ویالیەتە 

یەكگرتووەكانی ئەمەریكا لە الیەك و روسیا و ئەوروپا لە الكەی دیكەیە. 

واڵتانی ئاسیای ناوەندی كە پێشرت بەشێك بوون لە یەكیەتی جەماوەری 

لە  رابــردوو،  لە  ئەنجامدراوەكان  سەرمایەگوزارییە  بەهۆی  سۆڤیەت، 

چوارچێوەی تۆڕی هێڵی گواستنەوەی روسیا دابووە و بۆیە ئێستاش بە 

گشتی بە هێڵی گواستنەوەی روسیا بەسرتاونەتەوە كە پاوانكاری گازی 

گازی  و  نەوت  هەناردەی  بەوشێوەیە  دەبێت.  نەوت،  ترانس  و  پرۆم 

ئاسیای ناوەندی بە گشتی پێویستە بە هەماهەنگی ئەو دوو كۆمپانیایە و 

یان لە رێگەی كنرسسیۆمی هێڵەكانی بۆڕی خەزەر CPC ئەنجام بدرێت. 

هەڵبەتە نۆژەنكردنەوەی هێڵی بۆڕییەكان لە قەرقیزستان و توركامنستان 

بۆ چین رێكاری گونجاوی دیكەیە بۆ دابینكردنی ئاسایشی خستنەڕوو و 
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داواكاری وزە لە ئاسیا. لەگەڵ ئەوەشدا، گەشەی خێرای پیشەسازییەكانی 

گازی  گواستنەوەی  لە  چوارچێوەكانی  كە  ئەوەی  دەبێتەهۆی   LNG

رسوشتی لە رێگەی هێڵی بۆڕییەكان تائاستێكی زۆر كەم بێتەوە. چونكە 

قەتەر كە بەخێرایی لە گەشەی توانای بەرهەمهێنانی LNG یە، دەتوانێت 

لە داهاتوویەكی زۆر نزیك، پشكی گرنگی لەوگۆڕانكارییەدا هەبێت. 

لە وەی رابوورد ئەوخاڵە دەردەكەوێت كە سیاسەتەكانی بازرگانی 

لە  بازرگانی  لەگەڵ سیاسەتەكانی  گازی رسوشتی و LNG، سرتاكتۆری 

بازاڕەكانی جیهانی نەوتی خاودا جیاوازە. دوورە بتوانرێت وای بۆبچن كە 

لە داهاتوودا پێشبینیكراوە، سەرەڕای سەرمایەگوزارییە قوورسەكان كە لە 

LNG بووە و دەبێت، بازرگانی LNG بازاڕی هاوشێوەی نەوتی خاوی 

گواستنەوە  بۆڕیەكانی  هێڵی  فراوانی  و  گەورە  تۆڕی  چونكە  هەبێت، 

كە نۆژەنكراوەتەوە، بە شێوەیەكی رسووشتی هەلومەرج و ویستەكانی 

خۆی بەسەر بازاڕی گازی رسوشتی دا دەسەپێنێت كە بە كۆسپی جدی 

یەكپارچەیی ئەو بازاڕە ئەژمار دەكرێت. 

لە كۆگاكانی  بازرگانی  لە بەرهەمهێنانی  پێشكەوتنە هونەرییەكان 

گازی نائاسایی، فاكتەرێكی دیكەی تێكەڵ و پێكەڵی بازاڕی گاز دەبێت. 

لە  نائاساییەكان  گازە  بەرهەمهێنانی  پێكرا،  ئاماژەی  پێشرت  هەروەك 

ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا لە ساڵەكانی ئەودواییە لە ئاستێك كە 

لە بنچینەدا تاپێش چەند ساڵێك پێشبینیكراو نەبوو، بووەهۆی ئەوەی كە 

هاوردەی LNG ئەمەریكا لە قەتەر بە زۆری كەمبێتەوە و كەمبوونەوەی 

بەرچاوی نرخی LNG بە دواوە بێت. لەگەڵ ئەوەشدا، ئەوەی لە روانگەی 

سیاسەتی سرتاتیژی ئاسایشی خستنەڕوو و داواكاری وزە دەخرێتە روو، 

تەكانەكانی  لەگەڵ  رووبەڕوبوونەوەیە  لە  قەتەر  رەتنەكراوەی  توانای 

پاشەكەوتی وزەو  و  زۆر گچكە  قەتەر واڵتێكی  دەزانین   .LNG نرخی

نەكراو  پێشبینی  و  نەخوازراو  هەرگۆڕانێكی  دەتوانێت  كە  زۆرە  گازی 

لە بازاڕ بە ئاسانی قبوڵ بكات، لەگەڵ ئەوەی كە لەگەڵ گۆڕانی نرخی 
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LNG و یان نرخی گازی رسوشتی هەناردەیی بەهۆی هێڵەكانی بۆڕی 

گواستنەوە، كە لە داهاتوو لە ئاستێكی فراوان لە ناوچەكە رادەكێرشێت، 

توانای كاریگەربوونی زۆر جدی بەسەر بازاڕی گازی رسوشتییەوە دەبێت. 

لە  وەربگرین  بــاش  سرتاتیژیەتی  دانانی  لە  كەڵك  دەتوانین 

سەرەوە  راستیانەی  لەو  زۆر  پەندی  واڵت،  گازی  و  نەوت  پاشەكەوتی 

وەربگرین. ركابەری ئێران لەگەڵ قەتەر، بەسەرنجدان بە تایبەمتەندی 

ئابوری، دانیشتوانی، پاشەكەوتی نەوت و گاز و هەڵوێستە سیاسییەكانی 

هەریەك لەو دوو واڵتە، لەبنچینەدا پاساوی زانستی، ئابوری و بازرگانی 

نییە. نابێت ئێران نیگەرانی لەدەستچوونی بازاڕی گازی رسوشتی بەهۆی 

سەرمایەگوزارییە قوورسەكانی قەتەر لە راكێشانی هێڵی بۆڕیەكان یان 

دامەزراوەی شلكردنەوەی گازی رسوشتی بێت، چونكە لە ركابەری كردنی 

بازرگانی  ئابوری و  ئامادەیی  لەبنچینەدا  سیاسەتی پەالماردەری قەتەر 

داهاتووی  لە  سەرنجدانە  سرتاتیژیەتە،  گرنگە  ئێران  بۆ  ئەوەی  نییە. 

توانای  بتوانرێت  بەومەرجەی كە  ئێران،  پاشەكەوتەكانی  دوورتر، كۆی 

لە  بكات،  زیاد   10% سنوری  نەوتی  كۆگاكانی  لە  بەدەستهێنانەوەی 

داهاتوویەكی نزیك زیاتر لە كۆی پاشەكەوتەكانی نەوت و گازی سعودییە 

و لەو رووەوە، پێگەی یەكەمی لەناوچەكە دەبێت. بەاڵم مەرجی پێویست 

و بەس بۆ هێنانەدی ئەو ئامانجە، پێدانی رۆژانەیە النیكەم 560 ملیۆن 

مەتر سێجای گازی سااڵنەیە. لەو هەلومەرجانەدا، ركابەری كردنی قەتەر 

و گرتنەبەری سیاسەتی هەناردەی گازی رسوشتی بە ئامانجی دوور و 

نزیك بەهۆی راكێشانی هێڵی بۆڕی یان بەرهەمهێنانی LNG ناتەبای 

پشتڕاستی  هەڵبەتە  ئێرانە.  نەوتی  كۆگاكانی  چاودێری  بەرهەمهێنانی 

دەكەینەوە كە لە كۆی كۆتایی ناتوانرێت بەرهەمی سیاسی بەرهەمهاتوو 

لە هەناردەی گازی رسوشتی بۆ هەندێك واڵتان لەبەرچاو نەگرێت، لەگەڵ 

ئەوەی كە زیادكردنی ئاستی بەرهەمهێنان لە چوارچێوەی )پارسی باشور( 

بۆ خەرجی ناوخۆیی و پێدانی بە ناوەندەكانی نەوتی بەو مەرجەی كە 
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بە شێوەی چاودێری ئەنجام بدرێت، لە ئەولەویەتی بڕیاردایە. دانانی 

ورد  كۆی  ئەنجامی  و  دیقەتدان  پێداویستی  ئێران،  وزەی  سرتاتیژیەتی 

لە هەموو الیەكەوە گشتیرت لە هونەری، ئابوری، بازرگانی، ئاسایشی و 

سیاسییە.

ئاكام
گاز  و  نەوت  گەورەی  بەكاربەرانی  بۆ  وزە  ئاسایشی خستنەڕووی 

بەكارهێنەرانی  زۆر  بۆ  بازاڕ  ئاسایشی  یان  وزە  داواكــاری  ئاسایشی  و 

و  بووە  سرتاتیژی  مەسەلەكانی  گرنگرتین  لە  ــەردەوام  ب گاز  و  نەوت 

دەبێت. گۆڕانكاری داهاتووی بازاڕی جیهانی نەوت و گاز، گرنگی ئەو 

مەسەلەیەی دووئەوەندە كردووە. ئەو گۆڕانكارییە دەتوانێت بۆ چوار 

كۆمەڵەی تێكڕایی دابەش بكرێت: 

لە  بازرگانی  كەڵكوەرگرتنی  لە  هونەرییەكان  پێشكەوتنە  أ( 

پاشەكەوتەكانی نەوت و گازی نائاسایی، 

ب( گۆڕانی سرتاتیژی وابەستەیی مێژوویی هەندێك واڵتی گەورەی 

لە  تایبەت  بە  نەوت  هەناردەكاری  گــەورەی  واڵتانی  بۆ  بەكارهێنەر 

كەنداوی فارس، 

واڵتانی  سەرمایەگوزاری  سیاسەتەكانی  كارایی  لە  گۆڕانكاری  ج( 

واڵتانی  لە  ناوەند  بەرهەمهێنانی  و  گەشە  دۆزینەوە،  لە  بەكارهێنەر 

خاوەن پاشەكەوت 

و  بەكارهێنەر  واڵتانی  بازرگانی  سیاسەتەكانی  لە  گۆڕانكاری  د( 

هەناردەكاری نەوت و گاز. لەم وتارەدا، بە كورتی لە كاریگەری هەریەك 

لەو گۆڕانانە لە بازاڕی جیهانی نەوت و گاز بەسەر ئاسایشی خستنەڕوو 

و داواكاری نەوتی خاو و گازی رسوشتی، كۆڵراوەتەوە.

وەك  نائاسایی  گازی  و  نەوت  گەورەی  پاشەكەوتی  دۆزینەوەی 

شیلەكانی نەوتی و گاز بە تایبەت لە ئەمەریكا، كەنەدا، روسیا و ئەگەری 
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گەشەی كەڵكوەرگرتنی بازرگانی لەو پاشەكەوتانە لە داهاتوو بە مەرجی 

زیادكردنی نرخی نەوتی خاو و گازی رسوشتی، بووەتەهۆی ئەوەی كە 

وێنای ئابوری سیاسی خستنەڕوو و داواكاری نەوت و گاز لەئاستی جیهانی 

كاریگەری  و  دەركەوتووە  گۆڕانكارییە  ئەو  ئێستاوە  لە  هەر  بگۆڕێت. 

كورت و درێژخایانی خۆی بەسەر ئارایشی نوێی هەڵسوڕاوانی بازاڕی 

جیهانی نەوت و گاز دەردەخات. لەم وتارەدا هەوڵدراوە كە پەندگەلێك 

لەو گۆڕانكاریانە بۆ بەڕێوەبردنی باشرتی كۆگاكانی نەوت و گازی ئێران 

لە الیەك و دانانی سرتایتژی بازرگانی دەرەكی نەوت و گازی ئێران لە 

الكەی دیكە، ئەنجامگیری بكرێت. 

ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  ساڵەی  چەندین  سرتاتیژی 

)بە  ناوەڕاست  خۆرهەالتی  نەوتی  بە  وابەستەیی  كەمكردنەوەی  لە 

تایبەت پێنج واڵتی گەورەی بەرهەمهێنەر و هەناردەكاری نەوتی خاو 

لە كەنداوی فارس( و سەركەوتنە رێژەییەكانی ئەو سرتاتیژیەتە لەگەڵ 

واڵتە  لەو  نائاسایی  گازی  پاشەكەوتەكانی  لە  كەڵكوەرگرتن  سەرەتای 

كەش و هەوای نەگونجاوی خوڵقاندووە كە چین بتوانێت لە ماوەیەكی 

زیادبوون  لە  بەخێرایی  پێویستی خۆی كە  كەم و زۆر، نەوت و گازی 

بكات.  دابین  فارس  كەنداوی  چوارچێوەی  واڵتانی  لە  تائاستێك  دایە، 

هەر ئەوكارە دەبێتە هۆی ئەوەی كە ئەوروپای خۆرئاوا بۆ وەاڵمدانەوە 

روسیا  بە  پشت  زیاتر  خۆی،  هایدرۆكاربۆنی  سوتەمەنی  داواكاری  بە 

ببەستێت. واڵتانی ئاسیای ناوەندی بۆ هەناردەی نەوت و گازی خۆیان 

تەنیا دەبێت وەك پێویست سوود لە تۆڕی هێڵەكانی گواستنەوەی روسیا 

وەربگرن. بۆیە، روسیا لە گۆڕانكاری داهاتووی بازاڕەكانی وزە لە پێگەی 

ویالیەتە  نیگەرانی  بێگومان  و  دەبێت  بەهرەمەند  پتەوتر  پلە  بە  پلە 

یەكگرتووەكانی ئەمەریكا لە ناهاوسەنگی سیاسی، زیاد دەكات. 

خستنەڕووی  نائاسایشی  لە  نیگەرانی  كە  نیشامناندا  وتارەدا  لەم 

وزە بۆ واڵتانی پیشەسازی، رەگی بۆ دابەشكردنی جوگرافی نەگونجاوی 
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پاشەكەوتی زۆری نەوت  پاشەكەوتەكانی نەوت و گازدا، دەگەڕێتەوە. 

و گازی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست كە بە گشتی لە چوارچێوەی كەنداوی 

فارس دایە، سەربە ئەو واڵتانەیە كە پیشەسازی نین و واڵتانی گەورەی 

پیشەسازی بە جۆرێك پاشەكەوتەكانی تێبینیكراوی نەوت و گازیان نییە. 

سیاسەتە سرتاتیژیەكانی واڵتانی پیشەسازی بۆ رووبەڕوبوونەوە لەگەڵ 

پاشەكەوتەكانی  ئاسایی  ناهاوتایی  بەمچەشنە  نەخوازراو  شوێنەواری 

نەوت و گاز لەگەڵ پێویستییە پیشەسازییەكانی زۆرجار بۆ دوو كۆمەڵەی 

تێكڕایی دابەش دەكرێت. سرتاتیژیەكانی كۆمەڵی یەكەم، پەیوەندی بە 

سەرمایەگوزاری لە دۆزینەوە، گەشە و بەرهەمهێنان لە ناوەندی نەوتی 

دڵنیایی  بەوشێوەیە  تا  هەیە  پاشەكەوت  خاوەن  واڵتانی  لە  گازی  و 

دەستەبەربێت كە لە كاتی سەرهەڵدانی قەیران یان رووداوی پێشبینی 

نەكراو، رەوتی هەناردەی نەوت و گاز، نیشامناندا كە ئەو سرتاتیژییە باوە، 

كارایی خۆی لە دابینكردنی ئاسایشی خستنەڕووی وزە لە دەستداوە. 

دەتوانرێت سرتاتیژیەتی كۆمەڵەی دووەم لە گرتنەبەری سیاسەتی 

گونجاو لە بازاڕەكانی جیهانی نەوت و گاز كورت ببێتەوە. گۆڕانی بازاڕەكانی 

جیهانی نەوت و گاز، رۆڵی هەڵسوڕاوانی سەرەكی لەو بازاڕانەی خستۆتە 

كۆمپانیا  بێگانە،  نەوتییەكانی  كۆمپانیا  دەخات.  و  كاریگەرییەوە  ژێر 

نێودەوڵەتییەكانی  دامــەزراوە  و  دەوڵەتەكان  نەوتی،  نیشتامنییەكانی 

وەك ئۆپێك و ئاژانسی نێودەوڵەتی وزە، هەریەكەیان بە تەنیا و یان لە 

پەیوەند لەگەڵ یەكرتی، ئاسایشی خستنەڕووی وزە بۆ بەكارهێنەران و 

ئاسایشی داواكاری وزەی بۆ بەرهەمهێنەران خستۆتە ژێركاریگەرییەوە 

و دەیخەن. چین، روسیا و سعودییە، هەریەك بە وێنایەك كە لە ئاستی 

باشی نرخی نەوتی خاو هەیانە، كاریگەرییان بەسەر گۆڕانكاری بازاڕی 

جیهانی نەوت و سیاسەتەكانی بازرگانی هەڵسوڕاوانی دیكەوە هەیە. 

وابەستەیی زۆری ئابوری روسیا بە داهاتەكانی پارەی بێگانەی بەرهەمی 

هەناردەی نەوتی خاو و گازی رسوشتی پێویست دەكات كە ئەو واڵتە بە 
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دوای هێنانەدی ئاستی بااڵتری نرخەوە بێت. سعودیە لەگەڵ هەبوونی 

بااڵترین قەبارە لە پاشەكەوتی سەملێرناوی نەوت، بە رواڵەت لە گەشەی 

سەرمایەگوزاری بۆ بەرهەمهێنانی بازرگانی لە پاشەكەوتەكانی نەوت و 

گازی نائاسایی نیگەرانە، لەگەڵ ئەوەی كە گەشەی وزە نوێكراوەكانی 

هاوڕای سیاسەتەكانی نەوتی خۆی نابینێت. بۆیە سااڵنێكە كە سیاسەتی 

كە  هەرچەند  گرتۆتەبەر،  خاوی  نەوتی  نرخی  زیادبوونی  لە  بەرگرتن 

شایەتی مێژوویی نیشانیدەدات هەر كاتێك فاكتەرە بنەماییەكانی بازاڕ 

بواری زیادكردنی نرخی نەوتی رەخساندووە، سعودییە بێتوانایی خۆی 

چین  هەروەها  نیشانداوە.  جوانی  بە  نرخ  بوونی  زیاد  لە  بەرگرتن  لە 

نیگەرانی زیادبوونی نرخی نەوتی خاوە، بەاڵم نەك بە هەمان بەڵگە كە 

بۆ سعودییە جێی باسە. 

لە  ئەو سەرمایەگوزاریانەی كە لە ماوەی چەند دەیەیەكی رابردو 

ئەمەریكا،  لە  گاز  و  نەوت  گواستنەوەی  بۆڕییەكانی  هێڵە  راكێشانی 

كەنەدا، ئاسیای ناوەندی، روسیا و ئەوروپای خۆرئاوا ئەنجامدراوە و لە 

داهاتووی نزیك بە تایبەت لە هێڵەكانی بۆڕی گواستنەوەی گاز زیاتر 

روانگەی  لە  گاز  جیهانی  بازاڕی  كە  ئەوەی  بۆتەهۆی  دەكرێت،  پەلە 

نەرمی و ركابەری بوون لە بنچینەوە لەگەڵ بازاڕی جیهانی نەوت پێوانە 

نەكرێت و هەر ئەو كارە سرتاتیژیەتی ئاسایشی خستنەڕوو و داواكاری 

گازی رسوشتی چ بە شێوەی هێڵەكانی بۆڕی و یان LNG، بە شێوەیەكی 

هێڵەكانی  تۆڕی  دەیخات.  و  ژێركاریگەرییەوە  تێبینیكراو خستویەتییە 

ئەوروپا  ئەوروپا و زۆر وابەستەیی  بۆ  بۆڕی گواستنەوەی گازی روسیا 

بە گازی روسیاوە بووەتە هۆی ئەوەی كە ئاسایشی خستنەڕووی وزەی 

ئەوروپا لە ماوەیەكی زۆردا، بە تووندی بكەوێتە ژێركاریگەری سیاسەتی 

ناوخۆ و دەرەوەی روسیا. 

زۆربەی  ئێستاش  و  زۆرە  بایەخی  جێگەی  كە  خاڵەی  بەو  سەرنج 

و  خۆیاندان  تەمەنی  ــی  دووەم نیوەی  لە  روسیا  نەوتی  كۆگاكانی 
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كە  واڵتە،  ئەو  نەوتی  ناوەندەكانی  زۆربەی  لە  گوشار  كەمبوونەوەی 

سااڵنێكە باری سەرەكی بەرهەمهێنانییان لە ئەستۆیە، گەیشتۆتە سنوری 

نیگەرانكەر كە جێبەجێكردنی هەرچی خێراتری بەرنامەكانی زیاد كردنی 

كردۆتە  نەوتی  دیكەی  جارێكی  دۆزینەوەی  تەندروستی  و  هەڵگرتن 

زۆر  گازی رسوشتی  پاشەكەوتی  كە  پێچەوانەی سعودییە  بە  ناچاریی. 

بە  ئێران كۆگای گەورەی گازی رسوشتی  نییە، روسیا هەروەك  بەرچاو 

پێچەوانەی  بە  رووەوە،  لەو  نەوتەوەیە.  گەورەكانی  كۆگا  تەنیشت 

سعودییە كە بەرنامەكانی زیادكردنی هەڵگرتن لە ناوەندی نەوتی خۆی 

پشت بەستوو بە تێكەڵكرنی ئاو نەخشەكێشاوە، روسیا بە پێدانی گاز بە 

ناوەندی نەوتی دەتوانێت لەگەڵ زیاد بوونی بەرەنجامی دۆزینەوەیی، 

لە سەدای زیاتری لە نەوتی لە جێدای شایانی كەڵك لێوەرگرتن بكات 

بكات.  زیاد  خۆی  سەملێرناوی  پاشەكەوتی  قەبارەی  بەوشێوەیە  و 

بەڵگەنەویستە كە كەڵكوەرگرتن لە گازی تێكەڵكراو لە ئەستۆی نەوەی 

داهاتووی ئەو واڵتە دەبێت تا لە كاتی گونجاو دەری بهێنن و بە نرخی 

زۆر بەرز لە نرخی ئێستا هەناردەی بكەن. 

لە  هەڵگرتن  زیادكردنی  بەرنامەكانی  جێبەجێكردنی  پێویستی 

تێكەڵكردنی  بــەرەو  واڵتە  ئەو  ناچاری  بە  روسیا،  نەوتی  كۆگاكانی 

لەمە  بێجگە  چونكە  دەكــات،  رێنامیی  خۆی  نەوتی  كۆگای  بە  گاز 

مسۆگەرە.  نزیك  داهاتوویەكی  لە  روسیا  نەوتی  بەرهەمهێنانی  زیانی 

نەوتی روسیا  لە كۆگای  زیادكردنی هەڵگرتن  بەرنامەی  جیبەجێكردنی 

بێگومان كەمبونەوەی گاز بە هەناردەی بۆ ئەوروپا تووند دەكات و بۆیە 

لەو روانگەیەوە دەتوانن پێشبینی بكەن كە ئەوروپا لە ماوەیەكی زۆردا 

دەخاتە بەردەم نەبوونی ئاسایشی گازی رسوشتییەوە. هاوردەی گازی 

رسوشتی لە ئێران لە رێگەی هێڵەكانی بۆڕی دەتوانێت رێكاری گونجاو 

بۆ ئەوروپا بێت، بەو مەرجەی كە ئەوروپا بتوانێت لەگەڵ قەیرانەكانی 

ئەمەریكا دژی ئێران بە شێوازێكی گونجاو رووبەڕوی بێتەوە. 
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دابینكردنی  سەرەكی  هەڵسوڕاوێكی  جیاتی  لە  عێراق  پێگەی 

ئاسایشی خستنەڕووی وزە بۆ ئەوروپا و ئاسیا گرنگی تایبەتی هەیە. 

بەرنامەی زەربەتی ئەو واڵتە بۆ گەشەی ناوەندی نەوتی و زیادكردنی 

بەرهەمێنانی  ســەرووی  لە  كە  رادەیــەك  بە  بەرهەمهێنان  ئاستی 

چین،  پەیوەندی  لە  جیاجیا  مەسەلەی  بێگومان  بێت،  سعودییەوە 

روسیا و سعودییە دەخاتە روو و دەتوانێت ئاسایشی خستنەڕووی 

ژێركاریگەرییەوە.  بخاتە  خــوازراو  شێوەیەكی  بە  ئەوروپا  لە  وزە 

بەرامبەر  چەند  كە  بێئاگابین  سەەركییە  لەوخاڵە  نابێت  هەرچەند 

زەمەنی  مەودای  لە  عێراق  لە  نەوت  بەرهەمهێنانی  ئاستی  بوونی 

زۆر  قەبارەی  كێشكردنی  لە  واڵتە  ئەو  ئابوری  نائامادەیی  و  كورت 

دەسەاڵتدارانی  هەوڵی  و  الیەك  لە  بێگانە  پارەی  داهاتەكانی  لە 

دۆالرەكانی  پێدانی  گەیاندنی  زۆر  بە  ئاستی  لە  واڵتە  ئەو  سیاسی 

نەوتی بە ئابوری نیشتامنی لە الكەی دیكە، بێگومان بواری پێویست 

دەرەخسێنێت.  واڵتە  ئەو  سیاسییەكانی  و  كۆمەاڵیەتی  قەیرانە  بۆ 

نەوت  بازاڕەكانی جیهانی  لە  عێراق  و  مێژوویی سعودییە  ركابەری 

درێژماوەی  و  كورت  لە  كە  ئیسالمی  بێداری  رەوتی  ئاكامەكانی  و 

ژێركاریگەرییەوە،  دەخاتە  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  سیاسی  كەشی 

نیشانیدەدات كە شیكردنەوەی پێگەی نەوتی عێراق لە سرتاتیژیەتی 

ئاسایشی وزە لە ناوچەكە و جیهان پێویستی بە توێژینەوەی جیاو 

وتاری سەربەخۆیە. 

و  گەشبینانە  راپۆرتی  سەرەڕای  كە  بوترێت  دەتوانرێت  كورتی  بە 

داواكاری  و  خستنەڕوو  هاوسەنگی  لە  دڵنیاكەر  و  ئاسودە  ئامارەكانی 

نەوتی خاو و گازی رسوشتی لە كورت و درێژماوە كە لەالیەن زۆربەی 

ناوەندەكانی وزە لە واڵتانی گەورەی پیشەسازی باڵودەكرێتەوە، واڵتانی 

چین  هەروەها  و  ژاپۆن  و  خۆرئاوا  ئەوروپای  تایبەت  بە  پیشەسازی 

وزەوە. خستنەڕووی  نائاسایشی  زۆری  ماوەیەكی  بــەردەم  دەكەونە 
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2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

17
ئاشنابوون بە قوتابخانەی    

فرانكفۆرت
2014عوسامن حەمە رەشید

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
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2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

كتێبی سور 27
ماو تسی 

تۆنگ

فازل حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

یوتۆپیا 30
كۆمەڵێك 

نوسەر
2015پێشەوا فەتاح

2015ئەنوەر حسێن  شۆڕش مستەفالە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان 

میالد ئەلقزی

سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58

2015كۆمەڵێك نوسەر  ئاشنابوون بە فیورباخ59

2015 وریا غەفووریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی 621

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی 632

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 661
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 672

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 683

2015د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەرکون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە ئەکیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 731

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 742

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 753

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

مارکس کێ بوو؟79
د. عبدلعلی 

مقبل

مارابی   مەجید 

جەواد حەیدەری
2015

َور َعبُداللهَحركة الَحداثة يف الِشعر الُكردي80 2015د. رَسْ

هشام جعیطفیتنە81
 سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و ميليشيياكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرپۆڵ ریكۆر83
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2016كۆمەڵێك نوسەرئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنسپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرپۆپەر86

2016ئارام مەحمود - دانا لەتیف جەاللدۆرکهایم87

2016ئارام مەحموددریدا88

2016ماجد خەلیللیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرلینین901

2016كۆمەڵێك نوسەرلینین912

2016پێشڕەو محەمەدترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەربێرتراند راسڵ93

2016ب- لیڤاپۆپۆلیزم941

2016ب- لیڤاپۆپۆلیزم952

2016كۆمەڵێك نوسەرئەفالتوون96

2016ئاكام بەسیمرۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەررۆزا لۆكسۆمبۆرگ98

2016شاسوار كەمالكریشنا مۆرتی99

2016ئەرسەالن حەسەنتۆتالیتاریزم1001

2016ئەرسەالن حەسەنتۆتالیتاریزم2

2016موصڵح شێخ ئیسالمیمانیفێستی حزبی كۆمۆنیست102

2016سابیر عەبدوڵاڵ کەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

2016هەڵگورد جەاللدەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ104
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105
گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی 

ئێران تێوون و مەترسییەكان
2016سۆران عەلی

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی 

چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی ئاسیا

2016هەڵگورد جەالل

107

خەبات لە پێناو فرەییدا

دوای شۆڕشەكانی باكوری 

ئەفریقیا
2016سۆران عەلی

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و 

دینامیكیای ژیانی سیاسی 

لیبیا

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم


