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ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾﯽ ﺋﺎووھوا
دەﯾﭭﺪ ھﺎرﭬی

ﻫەﻧﺪێﮏ ﮐﺎت ﺧﺎڵێﮏ ﻓێﺮ دەﺑﻢ ﮐە ﺗەواوی ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوەم دەﮔﯚڕێﺖ و ﻧﺎﭼﺎرم دەﮐﺎت دەرﺑﺎرەی زۆرێﮏ ﻟەو
ﺑﯚﭼﻮوﻧﺎﻧەی ﭘێﺸﱰ ﻫەﻣﺒﻮوە ،دووﺑﺎرە ﺑﯿﺮ ﺑﮑەﻣەوە .ﻫەﻧﺪێﮏ ﮐﺎت ﺋەﻣە ﺧﺎڵێﮑﯽ ﺗﯿﯚرﯾﯿە .ﺑە زۆری ﮐﺎﺗێﮏ ﺋەم
دۆﺧەم ﺑﯚ دروﺳﺖ دەﺑێﺖ ﮐە وردﺗﺮ ﺑﯿﺮ ﻟەوە دەﮐەﻣەوە ﮐە ﺋەﮔەر ﻣﺎرﮐﺲ ﺋێﺴﺘﺎ مبﺎﯾە ،ﭼﯽ دەﮔﻮت .ﺑەاڵم
ﻫەﻧﺪێﮏ ﮐﺎﺗﯿﺶ ﻫەﯾە ﮐە ﺗەﻧﻬﺎ ﮐﯚﻣەڵێﮏ زاﻧﯿﺎرﯾﯽ ﻧﻮێ ﻧﺎﭼﺎرم دەﮐەن دووﺑﺎرە ﺑﯿﺮ ﺑﮑەﻣەوە.

ﻧﺰﯾﮏ ﺑە ﭼﻮار ﻣﺎﻧﮓ ﻟەﻣەوﺑەر زاﻧﯿﺎرﯾﯿەﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ ﮐە ﺑە ﻣﺎﻧﺎی واﻗﯿﻌﯽ وﺷە ﺗﻮوﺷﯽ ﺳەرﮔێﮋﺑﻮوﻧﯽ ﮐﺮدم ،ﻧﺎﭼﺎری
ﮐﺮدم دووﺑﺎرە ﺑﯿﺮ ﻟە زۆرێﮏ ﻟە ﺗێڕواﻧﯿﻦ و ﺑﯚﭼﻮوﻧەﮐﺎﻧﻢ ﺑﮑەﻣەوە .داﻣەزراوەی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺋﯚﻗﯿﺎﻧﻮﺳەﮐﺎن و
ﺋﺎووﻫەوا )ﻧﻮا ) - NOAAزاﻧﯿﺎرﯾﯿەﮐﯽ ﺑاڵو ﮐﺮدﺑﻮوەوە ﮐە ﺗﯿﺎﯾﺪا داﺗﺎﯾەک ﺑﻮوﻧﯽ ﻫەﺑﻮو .داﺗﺎﮐە ﮐەڵەﮐەﺑﻮوﻧﯽ
دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی ﮐﺎرﺑﯚﻧﯽ ﻧﺎو ﺑەرﮔەﻫەوای ﻟە ﻣﺎوەی ) (٨٠٠ﻫەزار ﺳﺎڵﯽ ڕاﺑﺮدوودا ﻧﯿﺸﺎن دەدا ٨٠٠ .ﻫەزار ﺳﺎڵ
ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ زۆر دوور و درێﮋە ،ﺑەاڵم ﻟە ﻻﯾەﻧﯽ زەوﯾﻨﺎﺳﯿﯿەوە ﻫێﻨﺪەش درێﮋ ﻧﯿﯿە .ﻟەﮔەڵ ﺋەﻣەﺷﺪا ،ﺋەم
ﻣﺎوەﯾە ﻟە ﮐﺎت ،ﻫێﻨﺪە زۆرە ﮐە ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﮔەرﻣﺒﻮون و ﺳﺎردﺑﻮوﻧﯽ زەوی ﻫەژﻣﺎر ﺑﮑﺎت.

ﻟە ﻣﺎوەی  ٨٠٠ﻫەزار ﺳﺎڵﯽ ڕاﺑﺮدوودا ،ﻟە ﻫﯿﭻ ﻣﺎوەﯾەﮐﺪا ﮐەڵەﮐەﺑﻮوﻧﯽ دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی ﮐﺎرﺑﯚن ﻟە ﻫەوادا ﻟە ٣٠٠
ﯾەﮐە ﻟە ﻣﻠﯿﯚﻧێﮑﺪا زﯾﺎﺗﺮ ﺑەرز ﻧەﺑﻮوەﺗەوە .ﺋەم ژﻣﺎرەﯾە ﻟە ﻧێﻮان  ١٥٠ﺑﯚ  ٣٠٠ﯾەﮐە ﻟە ﻣﻠﯿﯚﻧێﮑﺪا ﻟە ﻫﺎﺗﻮﭼﻮودا
ﺑﻮوە و ﻻﻧﯽ زۆری  ٣٠٠ﯾەﮐە ﻟە ﻣﻠﯿﯚﻧێﮑﺪا ﺑﻮوە .ﺑەاڵم ﻟە ﭘﺎش ﺳﺎڵﯽ  ،١٩٦٠ﮔەﯾﺸﺖ ﺑە  ٣٠٠ﯾەﮐە ﻟە ﻣﻠﯿﯚﻧێﮑﺪا.
دواﺗﺮ ﻟە ﻣﺎوەی  ٦٠ﺳﺎڵﯽ ڕاﺑﺮدوودا ﻟە  ٣٠٠ﯾەﮐە ﻟە ﻣﻠﯿﯚﻧێﮑەوە ﺑەرزﺑﻮوەوە ﺑﯚ  ٤٠٠ﯾەﮐە ﻟە ﻣﻠﯿﯚﻧێﮑﺪا .ﺋەم
زﯾﺎدﺑﻮوﻧە ﮔەورەﯾە زۆر ﺧێﺮاﯾە و ﺑە درێﮋاﯾﯽ  ٨٠٠ﻫەزار ﺳﺎڵﯽ ڕاﺑﺮدوو وێﻨەی ﻧەﺑﻮوە.

دەرﺋەﻧﺠﺎﻣەﮐﺎﻧﯽ ﺋەم ﻫەﻟﻮﻣەرﺟە و ﺋەوەی ﮐە ﺑﯚﭼﯽ ڕووداوێﮑﯽ ﻟەم ﺷێﻮەﯾە ڕووی دا ،ﻣﻨﯽ ﺧﺴﺘﻮوەﺗە
ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوەﯾەﮐﯽ ﻗﻮوڵەوە .ﯾەﮐێﮏ ﻟە دەرﺋەﻧﺠﺎﻣەﮐﺎﻧﯽ ﺋەوەﯾە ﮐە ﺋەﮔەر دۆﻧﺎڵﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑەم ﻫەواڵە ﺑﺰاﻧێ ،ﺋەوا
داﻣەزراوەی )ﻧﻮا( ﮐە ﺑەڵﮕەﻧﺎﻣەﮐەی ﺑاڵو ﮐﺮدووەﺗەوە ،دادەﺧﺎت ،ﯾﺎﺧﻮد ﻻﻧﯽ ﮐەم ﻓەرﻣﺎن دەردەﮐﺎت ﮐە ﺋەم
داﻣەزراوەﯾە ﺋﯿﺪی ﺋەو ﻣﺎﻓەی ﻧﯿﯿە زاﻧﯿﺎرﯾﯽ زﯾﺎﺗﺮی ﻟەم ﭼەﺷﻨە ﺑاڵو ﺑﮑﺎﺗەوە .ﺑەاڵم ﻗەﺑﺎرەﯾەﮐﯽ ﺑﺎوەڕﭘێﻨەﮐﺮاوی
دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی ﮐﺎرﺑﯚن ﮐە ﭘێﺸﱰ ﻟە ﻫەوادا ﻫەﺑﻮوە و زﯾﺎﺗﺮﺑﻮوﻧﯽ ﺑەو ﻣﺎﻧﺎﯾەﯾە ﮐە ﺋێﺴﺘﺎ ﻗەﺑﺎرەﯾەﮐﯽ ﮔەورەﺗﺮ
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دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪ ﻟە ﻫەوادا ﻫەﯾە ،ﺋەﻣەﯾﺶ ﺑﯚ ﺑەردەواﻣﯿﯽ ژﯾﻨﮕەی ﻣﺮۆﯾﯽ ﺑە ﺷێﻮەﯾەک ﮐە ﺋێﻤە دەﯾﻨﺎﺳﯿﻦ،
ﻣەﺗﺮﺳﯿﺪارە .ﺑەﻓﺮ و ﺑەﺳﺘەڵەﮐێﮏ ﮐە ﺑەﺷێﮑﯽ ﮔﯚی زەوﯾﯽ داﭘێﺸﯿﻮە ،ﻟە ڕۆژێﮑﺪا ﻧﺎﺗﻮێﻨەوە ،ﺑەڵﮑﻮ  ٥٠ﺑﯚ ١٠٠
ﺳﺎڵﯿﺎن ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺗﺎ ﺑﺘﻮێﻨەوە ،ﺑەاڵم ﺋەم ﺑەﺳﺘەڵەﮐﺎﻧە ﺧەرﯾﮑﻦ دەﺗﻮێﻨەوە و ﺗەواو .ﮐﺎﺗێﮏ ﺑەﺳﺘەڵەﮐەﮐﺎن
ﺑﺘﻮێﻨەوە ،ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺋﺎوی دەرﯾﺎﮐﺎن ﺑە ﺧێﺮاﯾﯽ ﺑەرز دەﺑێﺘەوە )ﭘﻠێﺘﯽ ﺳەﻫﯚڵﯿﻨﯽ ﮔﺮﯾﻨﻠەﻧﺪ ﻫەر ﻟە ﺋێﺴﺘﺎوە ﻟە
دۆﺧﯽ ﺗﻮاﻧەوەداﯾە( ،ﺑەﻓﺮی ﮐەڵەﮐەﺑﻮوی ﻫﯿامﻻﯾﺎ ﺧەرﯾﮑە ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ دێﺖ و ﺋەﻣەش واﺗﺎ ڕووﺑﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻧﺪ و
ﮔەﻧﺞ ﻟە ﻫەﻧﺪێﮏ ڕۆژەﮐﺎﻧﯽ ﺳﺎڵﺪا وﺷﮏ دەﺑﻦ .ﻟە دۆﺧێﮑﯽ ﻟەم ﺷێﻮەﯾەﺷﺪا ﺳەراﻧﺴەری ﻧﯿﻤﭽەدوورﮔەی
ﻫﯿﻨﺪ دووﭼﺎری وﺷﮑەﺳﺎڵﯿﯽ ﺗﻮﻧﺪ دەﺑێﺖ و ﺑەﺷەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑەی ﺟﯿﻬﺎﻧﯿﺶ دووﭼﺎری ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾﯽ ﮔەورە دەﺑﻦ.

ﺋەم  ٤٠٠ﯾەﮐە ﻟە ﻣﻠﯿﯚﻧێﮑﺪا ﻟەﮐﻮێﻮە ﻫﺎت؟ ﭼﯽ ڕووی دا؟ ﻟێﺮەدا دەﻣەوێﺖ دەﺳﺖ ﺑﯚ ﮐﺎرێﮑﯽ ﻣەﺗﺮﺳﯿﺪار ﺑەرم
و ﺑﭽﻤە ﺳەرزەﻣﯿﻨێﮑﯽ ﭘڕ ﻟە ﻧﻬێﻨﯽ ،ﭼﻮﻧﮑە ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﻫﯚﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺋەم زﯾﺎدﺑﻮوﻧە ﻟەﻧﺎﮐﺎوەی دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی
ﮐﺎرﺑﯚن ،واڵﺗﯽ )ﭼﯿﻦ( ﺑﻮوە .زۆر ﺑە زووﯾﯽ ﺑﯚ ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە دەﮔەڕێﻤەوە .ﺑەاڵم ﺳەرەﺗﺎ دەﺑێﺖ ﺣەﻗﯿﻘەﺗێﮏ
ﻟەﺑﺎرەی ﺟﻮوڵەی ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾﯽ ﺋﺎووﻫەوا ﻗﺒﻮوڵ ﺑﮑەم ،ﺋەوﯾﺶ ﺋەوەﯾە ﮐە ﻟە ﮐﯚﻧﱰۆڵ دەرﭼﻮوﻧﯽ ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾﯽ
ﺋﺎووﻫەوا ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ دەدات ﮐە ﺋەﮔەر ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾﯽ ﺋﺎووﻫەوا ﺑﺒێﺘە ﻫﯚﮐﺎری ﺗﻮاﻧەوەی ﺳەﻫﯚڵﺒەﻧﺪاﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎﮐﻮور )ﮐە
وا ﺧەرﯾﮑە دەﺑێﺖ( ﻟەم ﮐﺎﺗەدا ﮔﺎزەﮐﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﺎن )ﮐە ﻟە دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی ﮐﺎرﺑﯚن زۆر ﻣەﺗﺮﺳﯿﺪارﺗﺮە( ﺋﺎزاد دەﺑﻦ
و ﺋەﻣەش دەﺑێﺘە ﻫﯚی ﺧێﺮاﺗﺮﺑﻮوﻧﯽ ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾﯽ ﺋﺎووﻫەوا.

داﺗﺎ و ژﻣﺎرەﮐﺎﻧﯽ )ﻧﻮا( ﺗێڕواﻧﯿﻨﯽ ﮔﯚڕﯾﻢ ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﮔﯚڕاﻧﮑﺎری ﺋﺎووﻫەوا و ﺋەوەی ﮐە ﻟە ﭘێﻨﺎو
ﭼﺎرەﺳەری دەﺑێ ﭼﯽ ﺑﮑﺮێ .ﺑﺎﺷە ،ﻟێﺮەدا ﺑە ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ دەزاﻧﻢ ﮐەﻣێﮏ ﺑﯚ دواوە ﺑﮕەڕێﻤەوە و ﻗﺴە دەرﺑﺎرەی
دوﻧﯿﺎﺑﯿﻨﯿﯿەﮐﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﺑﮑەم ﮐە ﻟە  ٦٠ﺳﺎڵﯽ ڕاﺑﺮدوو ﺳەﺑﺎرەت ﺑﺎﺑەت و ﻫەﻟﻮﻣەرﺟﯽ ژﯾﻨﮕەﯾﯽ ﻫەم ﺑﻮوە ،واﺗﺎ ﻟەو
ﮐﺎﺗەوەی ﮐە ﺑﯚ ﯾەﮐەﻣﯿﻦ ﺟﺎر ﺳەﺑﺎرەت ﺑە دۆﺧﯽ ژﯾﻨﮕەﯾﯽ ﺋﺎﮔﺎﯾﯿﻢ ﭘەﯾﺪا ﮐﺮد .ﮐﺎﺗێﮏ ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎری زاﻧﮑﯚ
ﺑﻮوم ،ﻗﺴەوﺑﺎﺳێﮑﯽ زۆر ﻟەوﺑﺎرەﯾەوە ﻫەﺑﻮو ﮐە ﺳەرﭼﺎوە ﴎوﺷﺘﯿﯿەﮐﺎن ﺳﻨﻮوردارن و ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﯚراﮐﯿﯽ زەوی ﻟە
دۆﺧﯽ ﺗەواوﺑﻮوﻧﺪاﯾە .ﺳەرﭼﺎوەﯾەک ﮐە ﺧەڵﮑﯽ ﻟەو ﮐﺎﺗەدا زﯾﺎﺗﺮ ﻟە ﻫەر ﺷﺘێﮏ ﻧﯿﮕەراﻧﯽ ﺑﻮون ،وزە ﺑﻮو -
ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﻧەوت و ﺳﻮﺗەﻣەﻧﯿﯽ ﻓﯚﺳﯿﻠﯽ )ﻣﺎددەی ﺳﻮﺗەﻣەﻧﯿﯽ ﺑەﺑەرد ﺑﻮو( .ﻟە دەﯾەی  ١٩٥٠و ١٩٦٠دا ﺋەم
ﻧﯿﮕەراﻧﯿﯿە ﺑﻮوﻧﯽ ﻫەﺑﻮو .ﻟە ﺗەواوی ﺳﺎڵەﮐﺎﻧﯽ دەﯾەی  ١٩٦٠ﮔەﻟێﮏ ﻧﯿﮕەراﻧﯿﯽ دﯾﮑەی ﮔﺸﺘﯽ ﺑﻮوﻧﯿﺎن ﻫەﺑﻮو و
ﮐﺎﺗێﮏ ﺑە  ١٩٧٠دەﮔەﯾﻦ )ﯾەﮐەﻣﯿﻦ ﺳﺎڵﯽ ڕۆژی زەوی( دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﺧەﻣێﮑﯽ ﮔەورە ﺑﻮوﻧﯽ ﻫەﯾە ﺳەﺑﺎرەت ﺑە
ﺳﻨﻮوردارﺑﻮوﻧﯽ ﺳەرﭼﺎوە ﴎوﺷﺘﯿﯿەﮐﺎن ،وەک ﺑەرﺑەﺳﺘێﮏ ﻟەﺑەردەم ﮔەﺷەی ﺋﺎﺑﻮورﯾﺪا ،ﺑەاڵم ﻟە ﺋێﺴﺘﺎدا
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ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺴﺒﻮوﻧﯽ ژﯾﻨﮕە و ﮔﯚڕاﻧﯽ زەوی ﺑﯚ زﺑڵﺨﺎﻧەﯾەک ،زﯾﺎدی ﮐﺮدووە .ﮔەﻟێﮏ ﻧﻮﺳﯿﻦ و ﮐﺘێﺐ ﻟەم ﺑﺎرەﯾەوە
ﺑاڵو دەﮐﺮێﻨەوە و ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ دەدەن ﮐە ﺗﻮاﻧﺎی ژﯾﻨﮕەی زەوی ﺑێﺴﻨﻮور ﻧﯿﯿە و ﺑە ﻫەﻣﺎن ﻫﯚﮐﺎرﯾﺶ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ
ژﯾﻨﮕەﯾﯽ ﻟە ﺳەروەﺧﺘﯽ ڕووداﻧﺪاﯾە .

ﯾەﮐەﻣﯿﻦ ڕۆژی زەوی ﻫەﺗﺎ )ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯚرﭘﯚرﯾﺖ-ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ زەﺑەﻻﺣەﮐﺎن(ﯾﺸﯽ ﻟە ﺧەوی ﮐەروێﺸﮑﯽ ﺑێﺪار
ﮐﺮدەوە و ﺋەوان ﻟەوە ﺗێﮕەﯾﺸنت ﮐە ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ژﯾﻨﮕەی ﺑﻮوﻧﯽ ﻫەﯾە .ﮔﯚﭬﺎری )ﻓﯚرﺑﺰ( ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺧﯚی
دەرﺑﺎرەی ﺳﻨﻮوردارێﺘﯿﯽ ﺗﻮاﻧﺎی ژﯾﻨﮕەﯾﯽ ﺑاڵو ﮐﺮدەوە .ﯾەﮐەﻣﯿﻦ ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﮔﯚﭬﺎرەﮐە ﺑە ﭘێﻨﻮوﺳﯽ ﺳەرۆﮐﮑﯚﻣﺎر
ڕﯾﭽﺎرد ﻧﯿﮑﺴﯚن ﺑﻮو .ﺋەو ﻗﺴەﮐەی ﺋەوە ﺑﻮو ﮐە دەﺑێﺖ ﭘﺎرێﺰﮔﺎری ﻟە ژﯾﻨﮕە ﺑﮑەﯾﻦ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯚ ﻫەﻣﯿﺸە
دەﺳەاڵمتﺎن ﺑەﺳەر ژﯾﻨﮕەدا ﻫەﺑێﺖ .دەﺳەاڵﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑە ﺟﯚرێﮏ ﻗﺒﻮوڵﯽ ﮐﺮدﺑﻮو ﮐە ﮐﯚﻣەڵێﮏ ﮔﺮﻓﺖ
ﻟەوﺑﺎرەﯾەوە ﺑﻮوﻧﯽ ﻫەﯾە .ﮔﯚﭬﺎری ﻓﯚرﺑﺰ ﺋﺎﯾﺪﯾﺎی ﺳەرﺳﻮڕﻫێﻨەری ﻟەﺑﺎرەی ﺋەوەی ﮐە ﭼﯽ دەﺑێﺖ و ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت
ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﭘﺮۆﺳەی ﺷﺎرﯾﺒﻮوﻧەوە ﺧﺴﺘﺒﻮوە ڕوو .ﮔەﻟێﮏ ﻧەﺧﺸە و ﭘﻼﻧﯽ ﺋەﻧﺪازﯾﺎری ﻫەﺑﻮون ﺑﯚ ﺷﺎرە
ﻧﻮێﯿەﮐﺎن ،ﻫەﻧﺪێﮏ ﻟە ﻧەﺧﺸەی ﺋەو ﺷﺎرە ﻧﻮێﯿﺎﻧە ﺑە ﺑﺎزﻧەﯾەک ﻟە دارﺳﺘﺎن دەورە دراﺑﻮون .ﺑەڵﮕەﯾەﮐﯽ زۆر ﻟە
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﯚرﭘﯚرﯾﺸﻨەﮐﺎن )ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﺎﻧﯽ ژﯾﻨﮕەﯾﯽ( ﺑﻮوﻧﯽ ﻫەﺑﻮو.

ﺑەاڵم ﺑﺰووﺗﻨەوەﯾەﮐﯽ ﺟەﻣﺎوەری ﮐە ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺑە ﻫﯚﮐﺎری ﻧەﺧﯚﺷﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺳەرزەﻧﺸﺖ دەﮐﺮد ،ﺑﺎڵێﮑﯽ
ڕادﯾﮑﺎڵﱰی ﻫەﺑﻮو .ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪا ﻧەوت ﻟە ﮐەﻧﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺳﺎﻧﺘﺎﺑﺎرﺑﺎرای ﮐﺎﻟﯿﻔﯚرﻧﯿﺎ ﺳەرڕێﮋ ﺑﻮوﺑﻮو ،ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎراﻧﯽ زاﻧﮑﯚ
وەک ﻧﺎڕەزاﯾەﺗﯽ دژ ﺑە ﮐەڵﮑﻮەرﮔﺮﺗﻨﯽ وێﺮاﻧﮑەراﻧە ،ﻟە ﺳﻮﺗەﻣەﻧﯿﯽ ﻓﯚﺳﯿﻠﯽ و واﺑەﺳﺘەﺑﻮوﻧﯽ زﯾﺎد ﻟە ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑە
ﺳﻮﺗەﻣەﻧﯿﯽ ﻓﯚﺳﯿﻠﯽ ﻟە ﺋەﮐﺘێﮑﯽ منﺎﯾﺸﯿﺪا ،ﺋﯚﺗﯚﻣﯿﻠێﮑﯽ )ﺷﯚﻓﺮﻟێﺖ(ﯾﺎن ﻟەﻧﺎو ﳌﯽ ﺋەو ﮐەﻧﺎرەدا ﺧﺴﺘە ﭼﺎڵەوە و
ﺑە ﳌﯽ ﮐەﻧﺎرەﮐە داﯾﺎن ﭘﯚﺷﯽ .ﮐﺎﺗێﮏ ﻟە ﯾەﮐەﻣﯿﻦ )ڕۆژی زەوی( ﻧﺰﯾﮏ دەﺑﻮوﯾﻨەوە ،دەﻣﺎﻧﺒﯿﻨﯽ ﮐە
ﻧﯿﮕەراﻧﯿﯿەﮐﯽ ﮔەورە ﺑﻮوﻧﯽ ﻫەﯾە .زۆرێﮏ ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﭼﯚﻧﯿەﺗﯽ زﻧﺠﯿﺮەی ﺧﯚراﮐﯽ ،ﭼﯚﻧﯿەﺗﯽ ﻫەوا ...ﻫﱰ،
ﻧﯿﮕەران ﺑﻮون .ﺑەاڵم ﺷﺘێﮏ ﮐە ﻟە ﺑﺎڵﺘﯿﻤﯚر و ﻟە ڕۆژی زەوﯾﺪا ﺳەرﻧﺠﯽ ﻣﻨﯽ ڕاﮐێﺸﺎ ،ﺋەوە ﺑﻮو ﮐە ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪا
ﺷﺎرێﮏ ﻧﯿﻮەی داﻧﯿﺸﺘﻮاﻧەﮐەی ﺑە ڕەﭼەڵەک ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺋەﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﻮون ،ﮐەﭼﯽ ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺋەﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯿەﮐﺎن ﺑە
ﺗەواوی ون ﺑﻮون .ﺋﺎﻣﺎدەﺑﻮوان ﺑە ﺗەواوی ﻟە ﭼﯿﻨﯽ ﻧﺎوەﻧﺪی ﺳﭙﯿﭙێﺴﺖ ﺑﻮون .ﻫەﻣﺎن ﺋەو ﻫەﻓﺘﺎﻧەی ﮐە ﻣﻦ ﺑە
ﻫﯚی ﯾﺎدی ڕۆژی زەوﯾﯿەوە ﭼﻮوﺑﻮوم ،ﺳەرداﻧﯽ ﯾﺎﻧەی ﻟﻔﺖ ﺑﺎﻧﮑﻢ ﮐﺮد ﻟە ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﯚر ﮐە داﻣەزراوەﯾەﮐﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ
ڕەﺷﺘﭙێﺴﺘەﮐﺎﻧە و ﺳﭙﯽ ﭘێﺴﺘەﮐﺎن ﻟەوێ ﺑە ﭘەﻧﺠەی دەﺳﺖ دەژﻣێﺮدرێﻦ .ﻣﻮزﯾﮏ زۆر ﻧﺎﯾﺎب ﺑﻮو ،ژەﻧﯿﺎرەﮐﺎن
ﺳﻮدﯾﺎن ﻟە دەرﻓەﺗەﮐﺎن وەردەﮔﺮت و ﻟەﺑﺎرەی ﮔﺮﻓﺘەﮐﺎﻧەوە دەدوان ،ﻟە ﻫەﻣﺎن ﮐﺎﺗﯿﺸﺪا ﻫﻮﺗﺎﻓﯽ ﺋﺎﻣﺎدەﺑﻮواﻧﯽ
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ﻟەﮔەڵ ﺑەرز دەﺑﻮوەوە .ﺗێڕواﻧﯿﻨﯽ ﺋەوان ﺋەﻣە ﺑﻮو" :ﮔەورەﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﯽ ژﯾﻨﮕەﯾﯽ ﺋێﻤە ڕﯾﭽﺎرد ﻧﯿﮑﺴﯚﻧە".
ﺋﺎﺷﮑﺮاﯾە ﮐە ﺟﯿﺎوازﯾﯽ ﮔەورە ﻟە ﺑﯚﭼﻮوﻧەﮐﺎﻧﺪا ﻫەﯾە ﺳەﺑﺎرەت ﺑەوەی ﮐە ﮔﺮﻓﺘە ژﯾﻨﮕەﯾﯿەﮐﺎن ﮐﺎﻣﺎﻧەﯾە.
ﺋەم ﺋەزﻣﻮوﻧە ﺑﻮو ﺑە ﻫﯚﮐﺎری ﺋەوەی ﮐە ﻫەﺳﺘﯿﺎرﺗﺮ ﺑﻢ ﺳەﺑﺎرەت ﺑە زۆرێﮏ ﻟە ﮔﻔﺖ،ﮔﯚ ژﯾﻨﮕەﯾﯿەﮐﺎن .ﻣﻦ ﺑە
دﯾﺎرﯾﮑﺮاوی دژی ڕەوﺗێﮏ ﻟە ﺑﺰووﺗﻨەوەی ژﯾﻨﮕەﭘﺎرێﺰاﻧﻢ ﮐە ﺑﺎوەڕﯾﺎن واﯾە ﮐە )ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ دوﻧﯿﺎ( ﻧﺰﯾﮑە ،ﺳەرﭼﺎوە
ﴎوﺷﺘﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺟﯿﻬﺎن ﻟە دۆﺧﯽ ﺗەواوﺑﻮوﻧﺪان ،ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ژﯾﻨﮕەی ﻫەﻧﮕﺎوێﮏ ﻟێامﻧەوە دوورە .ﻣﻦ ﻫەﻣﯿﺸە دژ
ﺑەم ﺟﯚرە )ﻗﯿﺎﻣەﺗﮕەراﻧە( ﺑﻮوم .ﺋەڵﺒەت ﺋەﻣە ﺑە ﻣﺎﻧﺎی ﺋەوە ﻧﯿﯿە ﮐە ﺑﺎﺑەﺗﯽ ژﯾﻨﮕە ﮔﺮﻧﮓ ﻧﯿﯿە ،ﯾﺎﺧﻮد ﻟە
ﻫەﻧﺪێﮏ ﻻﯾەﻧەوە ﺟﯿﺪدی ﻧﯿﻦ .ﻟە واﻗﯿﻌﺪا ﺑﺎﺑەﺗﯽ ژﯾﻨﮕە زۆر ﮔﺮﻧﮕە و ﺋێﻤە دەﺑێﺖ ﻟەﮔەڵ دروﺳﺘﺒﻮوﻧﯿﺎن،
ﮔﺮﻧﮕﯿﯽ ﭘێ ﺑﺪەﯾﻦ .ﺑﺎﺑەﺗەﮐە ﺗەﻧﻬﺎ ﺋەوەﯾە ﮐە ﻣﻦ ﻟەﮔەڵ زۆرێﮏ ﻟە ﺗێڕواﻧﯿﻨەﮐﺎﻧﯽ ﺋەوﮐﺎﺗﯽ دوﻧﯿﺎ ﺋﺎﺧﺮی و
ﺋێﺴﺘﺎش ﻫﺎوڕا ﻧﯿﻢ .ﺋەﮔەر ﺗێڕواﻧﯿﻨﯽ ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ دوﻧﯿﺎ ﺑﺨەﯾﻨە ﮐەﻧﺎرەوە ،ﺋەوﮐﺎت ڕواﻧﯿﻦ ﻟە ﺑﺎﺑەﺗﯽ ژﯾﻨﮕەﯾﯽ ﯾەﮐێﮏ
ﻟەو ﺑﺎﺑەﺗﺎﻧەﯾە ﮐە دەﺑێﺖ ﺑە ﮔﺮﻧﮕﯿﯿەوە وەرﺑﮕﯿﺮێﺖ و ﺑەڕێﻮە ﺑﱪێﺖ ،ﺑە ﺷێﻮەﯾەک ﮐە ﮔﺮﻧﮕﯽ ﺑﺪەﯾﻦ ﺑە ﺑﺎﺑەﺗﯽ
ﺋﺎووﻫەوا و ﮐەڵەﮐەﺑﻮوﻧﯽ ﮐﺎرﺑﯚن ﻟە ڕێﮕەی ﭼﺎودێﺮی و ﭼﺎﻻﮐﯿﯽ ﭼﺎودێﺮﯾﮑﺮدن و ﻫﺎوﺷێﻮەﮐﺎﻧﯿﺎن ،ﺋەوﮐﺎت
ﺋﯿﺪی ﻫێﻨﺪە ﻧﺎﺗﺮﺳﯿﻦ ﮐە ﭘێامن وا ﺑێﺖ دەﺑێﺖ ﻫەﻣﻮو ﺋەواﻧە ﻫەر ﻟە ﺳﺒەﯾﻨێﺪا ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪرێﺖ ،ﺋەﮔەر وا
ﻧەﮐەﯾﻦ ،ﺋەوا ﻫەﻣﻮو ﺷﺘێﮏ ﻟەدەﺳﺖ دەﭼێﺖ.

ﻟە دەﯾەی ١٩٧٠دا) ،ﺟﻮﻟﯿﺎن ﺳﯿﻤﯚن(ى ﺋﺎﺑﻮورﯾﺰان و )ﭘﺎوڵ ﺋﯿﺮﻟﯿﭻ(ی ژﯾﻨﮕەﭘﺎرێﺰ ،ﭘێﮑەوە ﮔﺮەوﯾﺎن ﮐﺮد.
ﺋﯿﺮﻟﯿﭻ ﺑﺎوەڕی واﺑﻮو ﮐە ﺟﯿﻬﺎن زﯾﺎد ﻟە ڕادە ﭘﯿﺲ ﺑﻮوە و ﺧەرﯾﮑﯿﻦ ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺑە ﺳەرﭼﺎوە ﴎوﺷﺘﯿﯿەﮐﺎن دێﻨﯿﻦ،
داﺑﯿﻨﮑﺮدﻧﯽ ﺧﯚراک و ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯿﯿەﮐﺎن ﺳەﺧﱰ ﺑﻮوە و ﻟە ﻫەﻟﻮﻣەرﺟﯽ ﭼﻮون ﺑەرەو ﮐﺎرەﺳﺎﺗﺪاﯾﻦ .ﺟﻮﻟﯿﺎن
ﺳﯿﻤﯚن ﺑﺎﻧﮕەﺷەﮐەی ﺋﯿﺮﻟﯿﭽﯽ ڕەت ﮐﺮدەوە .ﺳﯿﻤﯚن ﮔﺮەوی ﻟەﺳەر ﺋەوە ﮐﺮد ﮐە ﻟە  ١٠ﺳﺎڵﯽ ﺋﺎﯾﻨﺪەدا
دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﻧﺮﺧﯽ ﮐﺎاڵ زەرورﯾﯿەﮐﺎن ﻟە ﻧﺮﺧەﮐﺎﻧﯽ ﺋێﺴﺘﺎﯾﺎن ﮐەﻣﱰ دەﺑێﺖ ،ﺋەوەش ﺑەو ﻣﺎﻧﺎﯾەﯾە ﮐە ﻫﯿﭻ ﮔﺮﻓﺘێﮑﯽ
ﺑﻨﭽﯿﻨەﯾﯽ ﻟەﺑﺎرەی ﮐەﻣﺒﻮوﻧەوەی ﺳەرﭼﺎوە ﴎوﺷﺘﯿﯿەﮐﺎﻧەوە ﺑﻮوﻧﯽ ﻧﯿﯿە .ﺋﯿﺮﻟﯿﭻ ﮔﺮەوەﮐەی ﻗﺒﻮوڵ ﮐﺮد و ١٠
ﺳﺎڵﯽ دواﺗﺮ ﺋەوان ﻟە ﻧﺮﺧﯽ ﮐﺎاڵﮐﺎﻧﯿﺎن ﮐﯚڵﯿﯿەوە و ﺟﻮﻟﯿﺎن ﺳﯿﻤﯚﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮورﯾﺰان ﺑﺮاوەی ﮔﺮەوەﮐە ﺑﻮو.

ﻟەوﮐﺎﺗەوە ﻫەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎش ،ﻫەﻧﺪێﮏ ﭘێﯿﺎن واﯾە ﺋﯿﺮﻟﯿﭻ ﮔﺮەوەﮐەی دۆڕاﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑە ﺳﺎڵﯽ  ١٩٧٠ﺳﺎڵێﮑﯽ ﺑﺎش
ﻧەﺑﻮو ﺑﯚ ﮔﺮەوﮐﺮدن .ﺑە ﻣﺎﻧﺎﯾەﮐﯽ دﯾﮑە ،ﺋەﮔەر ﺋێﻮە ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪا ﮔﺮەو ﺑﮑەن ﮐە ﻧﺮﺧﯽ ﮐﺎاڵﮐﺎن ﺑەرزە ،ﺋەوا ﺑە
ﺋەﮔەرێﮑﯽ زۆرەوە دەﯾەی دواﺗﺮ ﻧﺮﺧەﮐﺎن دێﻨە ﺧﻮارەوە ،ﺑەاڵم ﺋەﮔەر ﮐﺎﺗێﮏ ﮔﺮەوﺗﺎن ﮐﺮد ﮐە ﻧﺮﺧﯽ ﮐﺎاڵﮐﺎن
7
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ﻧﺰم ﺑﻮو ،ﭘێﭽەواﻧەی ﺋەﻣە ڕوو دەدات .ﺑەم ﺷێﻮەﯾە ﺋەﮔەر ﺋێﻮە ﻟە )(١٩٨٠دا ﮔﺮەوﺗﺎن ﺑﮑﺮداﯾە ،ﻧﺮﺧﯽ ﮐﺎاڵ
زەرورﯾﯿەﮐﺎن ﻟە ﻧێﻮان ﺳﺎاڵﻧﯽ  ١٩٨٠و  ١٩٩٠ﺋﯿﺮﻟﯿﭽﯽ دەﮐﺮد ﺑە ﺑﺮاوە .ﺋەم ﭘﺮﺳﯿﺎرەی ﮐە )ﺋﺎﯾﺎ ﺋێﻤە ﻟە
ﻫەﻟﻮﻣەرﺟێﮑﯽ ﻣەﺗﺮﺳﯿﺪاری ژﯾﻨﮕەﯾﺪاﯾﻦ ﯾﺎﺧﻮد ﻧﺎ؟( ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ درێﮋە ﺧﺮاوەﺗە ڕوو .ﻫەﻧﺪێﮏ )ﮐﻮرﻧﻮﭘﯿﺎﺑﺎوەڕن(
واﺗﺎ ﻻﯾﺎن واﯾە ﮐە ﺗﻮاﻧﺎی ﴎوﺷﺖ و ژﯾﻨﮕە ﻟە ﻫەڵﻤﮋﯾﻨﯽ ﺧﺮاﭘﮑﺎرﯾﯽ ﻣﺮۆﭬەﮐﺎﻧﺪا ﺑێﺴﻨﻮورە ،ﻫەﻧﺪێﮑﯿﺶ
ﻻﯾەﻧﮕﺮی ﺳﯿﻨﺎرﯾﯚی ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ دوﻧﯿﺎن ،ﺋەواﻧە ﺑﺎوەڕﯾﺎن واﯾە ﮐە ﮐﺎر ﻟە ﮐﺎر ﺗﺮازاوە .ﮔﺮەوی )ﻣﺎڵﺘﯚس(ﯾﺶ ﻫەﯾە ﮐە
 ٢٠٠ﺳﺎڵ ﻟەﻣەوﺑەر ﻟەﺳەر ﺋەوە ﺑەﺳﱰا ﮐە ﻧﺮﺧﯽ ﺑەرزﺑﻮوﻧەوەی ژﻣﺎرە و ﮔەﺷەی داﻧﯿﺸﺘﻮاﻧﯽ ﺟﯿﻬﺎن ﺑە زەرورەت
ﺑە ﺳﻨﻮورداری ﺳەرﭼﺎوە ﴎوﺷﺘﯿﯿەﮐﺎن دەﮔﺎت ،ﺋێﻤە ﺑﯿﻨەری ﻫەژاری و ﺑﺮﺳێﺘﯽ ،ﻫەروەﻫﺎ ﺋﺎژاوەی
ﮐﯚﻣەاڵﯾەﺗﯽ ،ﺗﻮﻧﺪووﺗﯿﮋی و ﺟەﻧﮓ دەﺑﯿﻦ.

ﻫەﻣﻮو ﺋەم ﺑﺎﻧﮕەﺷﺎﻧە ﺳﺎاڵﻧێﮑە ﺑﻮوﻧەﺗە ﺟێﮕەی ﺑﺎس و ﮔﻔﺘﻮﮔﯚ .ﻣﻦ ﻫەﻣﯿﺸە ﺑﺎوەڕم وا ﺑﻮوە ﺑﺎﺑەﺗە
ژﯾﻨﮕەﯾﯿەﮐﺎن دەﺑێﺖ ﺑە ﺟﯿﺪدی وەرﺑﮕﯿﺮێﻦ ،ﺑەاڵم ﻟە ﺳﯿﻨﺎرﯾﯚ و ﺗێڕواﻧﯿﻨﯽ ﻗﯿﺎﻣەﺗﮕەری ﺑەﮔﻮﻣﺎن ﺑﻮوم.
ﻟەﮔەڵ ﺋەﻣەﺷﺪا ﮐﺎﺗێﮏ ﺑﯿﻨﯿامن ﮐە ﮐەڵەﮐەﺑﻮوﻧﯽ ﮐﺎرﺑﯚن ﺑە ژﻣﺎرەی ﺑێﭙێﺸﯿﻨەی ) ٤٠٠ﯾەﮐە ﻟە ﻣﻠﯿﯚن(
ﮔەﯾﺸﺘﻮوە ،ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪا ﺑەرزﺗﺮﯾﻦ ﻗەﺑﺎرەی ﮐەڵەﮐەﺑﻮوﻧﯽ دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی ﮐﺎرﺑﯚن ﻟە ﻣﺎوەی  ٨٠٠ﻫەزار ﺳﺎڵﺪا
) ٣٠٠ﯾەﮐە ﻟە ﻣﻠﯿﯚن(دا ﺑﻮوە ،ﺗێڕواﻧﯿﻨﻢ ﻟە ﺑﻨﭽﯿﻨەوە ﮔﯚڕاﻧﯽ ﺑەﺳەردا ﻫﺎت .ﻣﺎﻧﺎی  ٤٠٠ﯾەﮐە ﻟە ﻣﻠﯿﯚن ﺋەوەﯾە
ﮐە ﺋەوە ﺋەﻧﺪازەی ﺑاڵوﺑﻮوﻧەوەی ﮐﺎرﺑﯚن ﻧﯿﯿە ﮐە دەﺑێﺖ ﺳەرﻧﺠﯽ ﺑﺨەﯾﻨە ﺳەر و ﮐﯚﻧﱰۆڵﯽ ﺑﮑەﯾﻦ ،ﺑەڵﮑﻮو
ﺋێﻤە دەﺑێﺖ ﺳەرﻧﺞ ﺑﺪەﯾﻨە ﺋﺎﺳﺘﯽ ڕەﻫﺎی ﮐەڵەﮐەﺑﻮوﻧﯽ ﮐﯚی ﺋەو ﮔﺎزە ژەﻫﺮاوﯾﯿﺎﻧەی ﻟە ﻫەوادان .ﺋﺎﺳﺘﯽ
ﺋێﺴﺘﺎی ﮔﺎزە ژەﻫﺮاوﯾﯿەﮐﺎن ﻫﯿﭻ ﺷﮏ و ﮔﻮﻣﺎﻧێﮏ ﻟەﺑﺎرەی زﯾﺎدﺑﻮوﻧﯽ وﺷﮑەﺳﺎڵﯽ ﻧﺎﻫێڵێﺖ ،ﺑەرزﺑﻮوﻧەوەی
ﭘﻠەی ﮔەرﻣﯽ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﻬﺎﻧﯿﺪا ،ﺑەرزﺑﻮوﻧەوەی ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺋﺎوی دەرﯾﺎﮐﺎن و  ...ﻫﺘﺪ .ﺋەﻣە ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ دەدات ﮐە
دەﺑێﺖ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﮐﯚﻧﱰۆڵﮑﺮدﻧﯽ ﺋەﻧﺪازەی ﺑاڵوﺑﻮوﻧەوەی ﮐﺎرﺑﯚن ﮐە ﺋەم ڕۆژاﻧە ﻟە ﻫەﻣﻮو ﺷﻮێﻨێﮏ ﺟێﮕەی
ﺑﺎﺳە ،ﺑﮕﯚڕێﺖ.

ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺑە ﭘەﻟە ،ﮐەﻣﮑﺮدﻧەوەی ﺋەو ﮔﺎزە ژەﻫﺮاوﯾﯿە ﮐەڵەﮐەﺑﻮواﻧەﯾە ﮐە ﭘێﺸﱰ ﻟە ﻫەوادا ﮐﯚﺑﻮوﻧەﺗەوە ،وەﮐﻮ
)ﻣﯿﺘﺎن و دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی ﮐﺎرﺑﯚن( .ﻣﻦ ﻟە وﺗﺎری ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ﮔەﺷەﮐﺮدﻧﺪا ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﺟﯿﺎوازﯾﯿەک ﻟە ﻧێﻮان
ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوە ﻟە ﺟﯿﻬﺎن ﻟەﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﺋەﻧﺪازەی ﮔﯚڕاﻧﮑﺎری ،ﻟەﮔەڵ ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوە ﻟە ﺟﯿﻬﺎن ﻟەﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی
ﻗەﺑﺎرەی ڕەﻫﺎی ﮔﯚڕاﻧﮑﺎری ﻗﺴەم ﮐﺮدووە .ﺋﺎﻣﺎژەم ﺑە ﺑﺎﺑەﺗێﮏ ﮐﺮد ﮐە ﺗﯿﺎﯾﺪا ،ﻗەﺑﺎرەﯾەک ﻟە ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾﯽ زۆر
ﮔەورە ﺑﯚ ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ زۆر ﻧﺰم ﻟە ﺳەرەﺗﺎدا ،دەرﺋەﻧﺠﺎﻣەﮐﺎﻧﯽ ﯾەﮐﺠﺎر ﺑﭽﻮوک دەﺑێﺖ ،ﺑەاڵم ﺋەﮔەر ﺋێﻮە ﯾەک
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ﻗەﺑﺎرەی زۆر ﮔەورەﺗﺎن ﻫەﺑێﺖ ،ﺋەوﮐﺎت ﺋەﻧﺪازەﯾەﮐﯽ زۆر ﺑﭽﻮوک ﻟە ﮔﯚڕاﻧﮑﺎری دەﺗﻮاﻧێﺖ ﺑﺒێﺘە ﻫﯚی
زﯾﺎدﺑﻮوﻧێﮑﯽ زۆر ﺗﻮﻧﺪ ﻟەم ﻗەﺑﺎرەﯾەدا.

ﺑەاڵم ﺋەو ﻗەﺑﺎرە دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪەی ﮐﺎرﺑﯚن ﮐە ﺋێﺴﺘﺎ ﻟە ﺑەرﮔەﻫەوادا ﻫەﯾە ،ﺑﯚﭼﯽ زﯾﺎدی ﮐﺮد؟ ﺋﺎﻣﺎرەﮐﺎن ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ
دەدەن ﮐە ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﻫﯚﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺋەم زﯾﺎدﺑﻮوﻧە ﮔەﺷەی واڵﺗﯽ )ﭼﯿﻦ( ﺑﻮوە ﻟە ﭘﺎش ﺳﺎڵﯽ )(٢٠٠٠ـەوە.
ﮔەﺷەی ﭼﯿﻦ واﺑەﺳﺘەی ﮔەﺷەی ژێﺮﺧﺎﻧﯽ ﺋەو واڵﺗە ﺑﻮوە ﻟە ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ ﻓﺮاواﻧﺪا .ﭘێﻢ واﯾە ﺋﺎﻣﺎری ﺑەﮐﺎرﻫێﻨﺎﻧﯽ
ﭼﯿﻤەﻧﺘﯚ ﻟە ﭼﯿﻨﺪا ﺑە ڕووﻧﯽ ﻧﯿﺸﺎﻧﺪەری ﻫەﻣﻮو ﺷﺘێﮑە .ﺑەﮐﺎرﻫێﻨﺎﻧﯽ ﭼﯿﻤەﻧﺘﯚ ﻟە ﭼﯿﻦ ،ﺑەﺷێﻮەﯾەک زﯾﺎدی
ﮐﺮد ﮐە ﺋەم واڵﺗە ﻟە ﻣﺎوەی دوو ﺳﺎڵ و ﻧﯿﻮدا ) (٪٤٥زﯾﺎﺗﺮ ﻟە ﮐﯚی ﭼﯿﻤەﻧﺘﯚﯾەﮐﯽ ﺑەﮐﺎرﻫێﻨﺎ ،ﮐە وﯾﻼﯾەﺗە
ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوەﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟە ﻣﺎوەی ) (١٠٠ﺳﺎڵﺪا ﺑەﮐﺎری ﻫێﻨﺎﺑﻮو .ﻟە دەﯾەی  ١٩٩٠ﺑەدواوە ،ﭼﯿﻦ ﺑە ﺧێﺮاﯾﯿەﮐﯽ
زۆر ﮔەورە ﻟە دۆﺧﯽ ﮔەﺷەﮐﺮدﻧﺪا ﺑﻮوە ،ﺑەاڵم ﺋەم ﭘﺮۆﺳەﯾە ﻟە ﻗەﯾﺮاﻧﯽ )(٢٠٠٨ - ٢٠٠٧دا ﮔەﻟێﮏ ﺧێﺮاﺗﺮ ﺑﻮو،
ﭼﻮﻧﮑە ﺑﺎزاڕی ﻫەﻧﺎردەی ﭼﯿﻦ )واﺗﺎ وﯾﻼﯾەﺗە ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوەﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺧەوی ﻟێﮑەوﺗﺒﻮو و ﺑە ﻫەﻣﺎن
ﻫﯚﮐﺎرﯾﺶ ﭼﯿﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮو ﺑەرﻧﺎﻣەی ﮔەﺷەی ژێﺮﺧﺎﻧﯽ )ﮐە ﻟە ﮔەورەﯾﯿﺪا ﻟە ﺟﯿﻬﺎﻧﺪا ﺑێﻮێﻨەﯾە( ﺑﮑﺎﺗە
ﺷﻮێﻨﮕﺮەوەی ﺑﺎزاڕی ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪا ﮐە ﺟﯿﻬﺎن ﺧﯚی ﺑﯚ ﺳﮑﻬەڵﮕﻮﺷﯿﻨﯽ ﺋﺎﺑﻮوری ﺋﺎﻣﺎدە دەﮐﺮد ،ﭼﯿﻦ ﺑە
ﺋﺎراﺳﺘەی ﭘێﭽەواﻧە و ﺑەرەو زﯾﺎدﮐﺮدﻧﯽ ﺧەرﺟﯿﯿەﮐﺎن و ﮔەﺷەی ﮔەورەی ﺋﺎﺑﻮوری ﻫەﻧﮕﺎوی دەﻧﺎ.

ﭘێﺸﱰ ﮔﻮﺗﻢ ﮐە ﭼﯿﻦ ﻟە )(٢٠٠٨ - ٢٠٠٧دا ﺑە ﺟێﺒەﺟێﮑﺮدﻧﯽ ﭘﺮۆژەی ﮔەﺷەی ژێﺮﺧﺎﻧﯽ ﻟە ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ زۆر
ﻓﺮاواﻧﺪا ،ﺳەرﻣﺎﯾەدارﯾﯽ ﺟﯿﻬﺎﻧﯿﯽ ﻟە داڕووﺧﺎن ڕزﮔﺎر ﮐﺮد .ﭼﯿﻦ ﺑە ﻧﯿەﺗﯽ ڕزﮔﺎرﮐﺮدﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەدارﯾﯽ ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ ﺋەم
ﮐﺎرەی ﻧەﮐﺮد ،ﺑەڵﮑﻮو ﺑﯚ ڕاﮐێﺸﺎﻧﯽ ﻫێﺰی ﮐﺎری زﯾﺎدە ﮐە ﺑە ﻫﯚﮐﺎری ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸەﺳﺎزﯾﯽ ﻫەﻧﺎردە دروﺳﺖ
ﺑﻮوﺑﻮو ،ﺋەم ﮐﺎرەی ﮐﺮد .ﺑەم ﺷێﻮەﯾە ﭼﯿﻦ ﺳەرﻣﺎﯾەدارﯾﯽ ﺟﯿﻬﺎﻧﯿﯽ ﻟەﺳەر ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺎاڵوﺑﻮوﻧەوەی ﮔﺎزە
ژەﻫﺮاوﯾﯿەﮐﺎن ڕزﮔﺎر ﮐﺮد .ﻫﯚﮐﺎری ﺑەرزﺑﻮوﻧەوەی دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی ﮐﺎرﺑﯚن ﺑﯚ زﯾﺎﺗﺮ ﻟە  ٤٠٠ﯾەﮐە ﻟە ﻣﻠﯿﯚن ،ﺗﺎ
ﺋﺎﺳﺘێﮏ ﺋەﻣەﯾە .ﺑەاڵم ﭼﯿﻦ ﺗەﻧﻬﺎ واڵﺗێﮏ ﻧﯿﯿە ﮐە ﺑەم ڕێﮕﺎﯾەدا ڕۆﯾﺸﺖ .ﺋەﮔەر ﺋێﻮە ﭼﺎوێﮏ ﻟە ﮔەﺷەﮐﺮدﻧﯽ
ﺗﻮرﮐﯿﺎ و ﺑەڕازﯾﻞ ﻟەم ﺳﺎاڵﻧەدا ﺑﮑەن ،دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﮐە دﯾﺎردەی ﻫﺎوﺷێﻮە ﻟە وەاڵﻣﯽ داڕﻣﺎﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮوری )- ٢٠٠٧
(٢٠٠٨دا ڕووی داوە و ﺑﻮوەﺗە ﻫﯚﮐﺎری ﺑاڵوﺑﻮوﻧەوەی زﯾﺎﺗﺮی ﮔﺎزە ژەﻫﺮاوﯾﯿەﮐﺎن.
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ﯾەﮐەﻣﯿﻦ ﺋەرک ﺋەوەﯾە ﮐە ﺋێﻤە ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﺳەﮐە ﺑە ﮐﯚﻧﱰۆڵﮑﺮدﻧﯽ ﺋەﻧﺪازەی ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾﯿەوە ﺳﻨﻮوردار ﺑﮑەﯾﻦ،
ﺑەڵﮑﻮو دەﺑێﺖ ﻟە ﮔﺮﻧﮕﯿﯽ ﻗەﺑﺎرەﯾەک ﺗێﺒﮕەﯾﻦ ﮐە ﻟە ﭘێﺸﱰدا ﺑﻮوﻧﯽ ﻫەﺑﻮوە .ﺋێﻤە دەﺑێﺖ ﺑﯿﺮ ﻟەوە ﺑﮑەﯾﻨەوە
ﮐە ﭼﯚن دەﺗﻮاﻧﯿﻦ دواﻧەﺋﯚﮐﺴﺪی ﮐﺎرﺑﯚن ﺗﺎ ﺟێﯿەک ﮐە دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻟە ﻫەوا ﺑﮑەﯾﻨە دەرەرە .ﺑەﺷێﮏ ﻟەم ﮐﺎرە،
ﺧﻮدی ﴎوﺷﺖ ﻟە ڕێﮕﺎی ڕاﮐێﺸﺎﻧﯽ دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪ ﮐﺎرﺑﯚن ﺑﯚ ﻧﺎو زەرﯾﺎﮐﺎن ،ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ دەدات .ﺳەدەﻓﺪارەﮐﺎن
ﺋەم دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی ﮐﺎرﺑﯚﻧە ﻟە زەرﯾﺎﮐﺎﻧﺪا دەﮔﯚڕن ﺑﯚ ﺳەدەف و ﺗﺎ دواﯾﯽ .ﺋەﻣە ڕێﮕەﯾەﮐﯽ ﴎوﺷﺘﯿﯿە ﺑﯚ
دەرﮐێﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﯚن ،ﺑەاڵم دەﺑێﺖ ﻫەﻧﺪێ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﯚ دەرﮐێﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﯚن ﻟە ڕێﮕﺎی ﮐﺸﺘﻮﮐﺎڵﮑﺮدﻧەوە
ﺑﺪۆزﯾﻨەوە .ڕﯾﺸەی ﮐێﺸەﮐﺎﻧﯽ ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮێ ﺋﺎزادﺑﻮوﻧﯽ ﮐﺎرﺑﯚﻧﯽ ﮐەڵەﮐەﺑﻮوە ﻟەژێﺮ زەوﯾﺪا ،وزەﯾەک ﮐە ﻟە
ﻣﺎوەی ﺳﺎاڵﻧێﮑﯽ دوور و درێﮋدا ﻟە ﺳەردەﻣەﮐﺎﻧﯽ ﭘێﺸﻮودا ﮐەڵەﮐە ﺑﻮوە .ﺋەﮔەر دەﻣﺎﻧەوێﺖ ﺑﯚ ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ )٣٠٠
ﯾەﮐە ﻟە ﻣﻠﯿﯚن( ﮐﺎرﺑﯚن ﺑﮕەڕێﯿﻨەوە ،ﺋەوا دەﺑێﺖ ﺋەو ﮐﺎرﺑﯚﻧەی ﮐە ﻟەژێﺮ زەوی دەری دەﻫێﻨﯿﻦ ،دووﺑﺎرە
ﺑﯿﮕێڕﯾﻨەوە ﺑﯚ ژێﺮ زەوی .ﺋەم ﮐﺎرە ﻟە ﺑﻨﭽﯿﻨەدا ﺑەرﮔﯽ ڕووەﮐﯽ و ﺗﺎ ﺋﺎﺳﺘێﮑﯿﺶ ﭘێﺴﺘڕەﻗەﮐﺎن ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ
دەدەن .ﺋێﻤە ﺗەواوی ﺋەو وزە ﭘﺎﺷەﮐەوﺗﮑﺮاوەﻣﺎن ﻟەژێﺮ زەوی دەرﻫێﻨﺎوە و ﺋێﺴﺘﺎ ﺋﺎزاد ﯾﺎﺧﻮد ﺑەرەاڵﻣﺎن
ﮐﺮدووە .ﺋێﻤە دەﺑێﺖ ﺑە ﺟﯿﺪدی ﺑﯿﺮ ﻟەوە ﺑﮑەﯾﻨەوە ﮐە ﺑە چ ﺷێﻮەﯾەک  ٤٠٠ﯾەﮐە ﻟە ﻣﻠﯿﯚن ﮐﺎرﺑﯚن ﺑﯚ
ﺋﺎﺳﺘﯽ ٣٠٠ﯾەﮐە ﻟە ﻣﻠﯿﯚن ﺑﮕەڕێﻨﯿﻨەوە .ﺗەﻧﻬﺎ ڕێﮕەﭼﺎرە ﺋەوەﯾە ﮐە دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی ﮐﺎرﺑﯚن ﻟە ﻫەوا
دەرﺑﮑێﺸﯿﻦ و ﺑﯿﮕێڕﯾﻨەوە ﺑﯚ ژێﺮ زەوی.

ﺑﺎﺷە ،ﯾەﮐێﮏ ﻟە ڕێﮕەﮐﺎن دووﺑﺎرە ﭼﺎﻧﺪن و ڕوواﻧﺪﻧەوەی دارﺳﺘﺎﻧەﮐﺎﻧە ،ﺑەاڵم دووﺑﺎرە ڕوواﻧﺪﻧەوەی
دارﺳﺘﺎﻧەﮐﺎن ﺗەﻧﻬﺎ دارﺳﺘﺎﻧە ﺗﺎزەﮔەﺷەﮐﺮدووەﮐﺎن ﻧﯿﯿە .ڕوواﻧﺪﻧەوەی دارﺳﺘﺎﻧەﮐﺎن ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﻬﺎﻧﯿﺪا ﻗەﺑﺎرەی
ﺋەو دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی ﮐﺎرﺑﯚﻧەی ﮐە ﻟە ﻫەوادا ﻫەﯾە ،ﮐەم دەﮐﺎﺗەوە .ﮔەﻟێﮏ ﻧەﺧﺸە ﺑﯚ ڕوواﻧﺪﻧەوەی دووﺑﺎرەی
دارﺳﺘﺎﻧەﮐﺎن ﺑﻮوﻧﯽ ﻫەﯾە ،ﻟە ﻧﯿﻮەﮔﯚی ﺑﺎﮐﻮوری زەوﯾﺪا ﺑﯿﻨەری زﯾﺎدﺑﻮوﻧێﮑﯽ ﺋﺎﺷﮑﺮای ﺑەرﮔﯽ ڕووەﮐﯿﻦ.
دارﺳﺘﺎﻧە ﮔەرﻣە ﺑﺎراﻧﺎوﯾﯿەﮐﺎن ﻟە ﺋەﻣﺎزۆن ،ﺳﯚﻣﺎﺗﺮا ،ﺑﯚرﻧﯿﯚ ﻟە ﺋەﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐە ڕوﺗێرناوﻧەﺗەوە و ﺑە ﺗﺎاڵن ﺑﺮاون ،ﺑە
ﺗەواوەﺗﯽ ﻟە ﻣەﺗﺮﺳﯿﺪان .ﻟەﻧﺎوﺑﺮدﻧﯽ دارﺳﺘﺎﻧەﮐﺎن ﻟە ﺋەﻣﺎزۆن و ﺑﺎﺷﻮوری ڕۆژﻫەاڵﺗﯽ ﺋﺎﺳﯿﺎ ﺑێ وەﺳﺘﺎن ،ﺧێﺮاﺗﺮ
ﺑﻮوە .ﺑﻮﻟﺴﯚﻧﺎرۆ ﻫەﻣﺎن دۆﻧﺎڵﺪ ﺗﺮاﭘﯽ ﺑەڕازﯾﻠە .ﺋەو ﺑﺎوەڕی ﺑەم ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾﯿە ﺋﺎووﻫەواﯾﯿە "ﭘڕوﭘﻮوﭼﺎﻧە" ﻧﯿﯿە!
ﺑەڕازﯾﻠﯿﯿەﮐﺎن ﺑە واﻗﯿﻌﯽ ﺧەرﯾﮑﻦ دارﺳﺘﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻣﺎزۆن ﺑە ﺧێﺮاﯾﯿەﮐﯽ زﯾﺎﺗﺮەوە ﻟەﻧﺎو دەﺑەن ،ﺗﺎﮐﻮ زەوﯾﯽ
ﭘێﻮﯾﺴﺘﯿﺎن ﺑﯚ ﭼﺎﻧﺪﻧﯽ ﺳﯚﯾﺎ و ﺋﺎژەڵﺪاری ...ﻫﺘﺪ ،دەﺳﺖ ﺑﮑەوێﺖ .ﻫەر ﺑﯚﯾە ﻫەوڵﺪان ﺑﯚ ﭘﺎرێﺰﮔﺎری ﻟە
دارﺳﺘﺎﻧە ﮔەرﻣە ﺑﺎراﻧﺎوﯾﯿەﮐﺎن و ڕوواﻧﺪﻧەوەی دووﺑﺎرەی دارﺳﺘﺎﻧەﮐﺎن ،ﭘﺎﻧﺘﺎﯾﯿەﮐﯽ زۆر ﮔﺮﻧﮕە ﺑﯚ ﺋەﮐﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ.
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ڕێﮕﺎﯾەﮐﯽ دﯾﮑە -ﻫەڵﺒەت ﻣﻦ ﻟەﻣەدا ﺑﯚﭼﻮوﻧێﮑﯽ وام ﻧﯿﯿە و ﺑە ﺗﺎزەﯾﯽ ﭘێﯽ ﺋﺎﺷﻨﺎ ﺑﻮوم ،ﻫەر ﺑﯚﯾە دەﺗﻮاﻧﻦ ﺑڕۆن
ﻟەﺑﺎرەﯾەوە ﻟێﮑﯚڵﯿﻨەوە ﺑﮑەن -ﺋەوﯾﺶ ﺋەﻣەﯾە :ﮐﯚﻣەڵێﮏ ﺷێﻮازی ﮐﺸﺘﻮﮐﺎڵﮑﺮدن ﻫەﯾە ﮐە ﮐﺎرﺑﯚن
ڕادەﮐێﺸێﺖ و دەﯾﮕێڕێﺘەوە ﺑﯚ ژێﺮ زەوی .ﺑﺎﺷە ﺋێﻮە دەﺗﻮاﻧﻦ ﮐﺎرﺑﯚن ) ٦ﺋﯿﻨﺞ( ﺑﺨەﻧەوە ژێﺮ زەوی ،ﺑەاڵم
ﺋەﮔەر ﻗﻮوڵﱰ زەوی ﺑﮑێڵﻦ ،ﺋەوا ﮐﺎرﺑﯚن دووﺑﺎرە ﺋﺎزاد دەﺑێﺘەوە .ﻫەرﺑﯚﯾە وا دەردەﮐەوێﺖ ﺗەﮐﻨەﻟﯚژﯾﺎی
ﮐﺸﺘﻮﮐﺎڵﯽ و ﮐﯚی ﺗەﮐﻨﯿﮑە ﮐﺸﺘﻮﮐﺎڵﯿﯿەﮐﺎن ،دەﺑێﺖ ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺑﻨﭽﯿﻨەﯾﯿﱰ ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾﯿﺎن ﺗﯿﺎدا ﺑﮑﺮێﺖ.
ﺑەاڵم ﮐﯚﻣەڵێﮏ ﺑەرﻫەم ﻫەﯾە ﮐە دواﻧەﺋﯚﮐﺴﺪی ﮐﺎرﺑﯚن ﺑﯚ  ٦ﺋﯿﻨﺞ دەﺑەﻧەوە ژێﺮ زەوی ،ﺋەوان ﻟە واﻗﯿﻌﺪا
ﮐﺎرﺑﯚن دەﺑەﻧە ژێﺮ زەوی ،ﺋەﻣەش ﺑەو ﻣﺎﻧﺎﯾەﯾە ﮐە ﺳﯿﺴﺘەﻣێﮏ ﻟە ڕەﮔە ﻗﻮوڵەﮐﺎن ﻫەﯾە ﮐە ﮐﺎرﺑﯚن
ڕادەﮐێﺸﻦ ﺑەرەو ﻗﻮواڵﯾﯽ ژێﺮ زەوی .ﺋەﮔەر ﺑەروﺑﻮﻣێﮑﻰ ﻟەم ﭼەﺷﻨە ﺑﭽێﻨﯿﻦ ،ﺋەوﮐﺎت دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮۆﺳەی
دەرﮐێﺸﺎﻧﯽ دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی ﮐﺎرﺑﯚن ﻟە ﻫەوا و ﮔەڕاﻧەوەی ﺑﯚ ژێﺮ زەوی دەﺳﺖ ﭘێ ﺑﮑەﯾﻦ.

ﺋەﻣە ڕێﮕﺎ و دەرﻓەﺗێﮑﯽ زۆر ﮔﺮﻧﮕە ،ﺑەاڵم ﭼﯚن دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻮوﺗﯿﺎران ﺑﯚ ﺋەم ﮐﺎرە ﻫﺎن ﺑﺪەﯾﻦ؟ ﺋەﻣە چ
ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯿەﮐﯽ ﻟەﺳەر ﮐﺸﺘﻮﮐﺎڵﮑﺮدن دەﺑێﺖ؟ ﻟێﺮەدا ﻫەﻧﺪێﮏ ﻧﯿﺸﺎﻧەی ﺋﻮﻣێﺪ ﻫەﯾە .ﻟە ﯾەﮐێﺘﯿﯽ ﺋەورووﭘﺎ و
وﯾﻼﺗەﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوەﮐﺎن ،ﻫەﻧﺪێﮏ ﭘﻼن ﻫەﯾە ﮐە ﭘﺎرە ﺑە ﺟﻮوﺗﯿﺎران دەدەن ﺗﺎ ﻫەر ﺑەروﺑﻮﻣێﮏ ﻧەﭼێﻨﻦ ،ﭼﻮﻧﮑە
زﯾﺎدەی ﺑەرﻫەﻣﯽ ﮐﺸﺘﻮﮐﺎڵﯽ ﺑﻮوﻧﯽ ﻧﯿﯿە .ﺋەﻣە ﺑەو واﺗﺎﯾەﯾە ﮐە ﻫەﻧﺪێﮏ ﻟە زەوﯾﯿەﮐﺎن ﺋﯿﺪی ﻧﺎﺑێﺖ ﺑﭽێرنێﻦ.
ﺑﺎﺷە ،ﻟەﺑﺮی ﺋەوەی ﭘﺎرە ﺑە ﺟﻮوﺗﯿﺎران ﺑﺪەﯾﻦ ﮐە ﻓاڵﻧە ﺑەروﺑﻮﻧﯽ ﮐﺸﺘﻮﮐﺎڵﯽ ﻧەﭼێﻨﻦ ،ﺑﯚﭼﯽ ﭘﺎرەﯾﺎن ﭘێ
ﻧەدەﯾﻦ ﺗﺎ ﺑەرﻫەﻣێﮏ ﺑﭽێﻨﻦ ﮐە دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی ﮐﺎرﺑﯚن دەﮔەڕێﻨێﺘەوە ﺑﯚ ژێﺮ زەوی؟ ﺑەاڵم دەﺑێﺖ ﭼەﻧﺪە
ﺑﭽێرنێﺖ ﺗﺎ ﺋﺎﺳﺘﯽ دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی ﮐﺎرﺑﯚن ﻟە ﺋەمتﯚﺳﻔێﺮدا ﻟە  ٤٠٠ﺑە  ٣٠٠ﺑﮕﺎت؟ وەاڵﻣەﮐە ﻧﺎزاﻧﻢ ،ﺑەاڵم ﺋەواﻧە
ﻫەﻧﺪێﮏ ﺗەﮐﻨﯿﮏ و ﺗەﮐﻨەﻟﯚژﯾﺎن ﮐە دەﺑێﺖ ﺑەﮐﺎر ﺑﻬێرنێﻦ و ﺑﺨﺮێﻨە ﺧﺰﻣەت ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە .ﺑە ﺗێڕواﻧﯿﻦ ﻟە
ﺑەرﻫەﻣﻬێﻨﺎﻧﯽ ﮔﺎزە ژەﻫﺮاوﯾﯿەﮐﺎن ،ﺋێﻤە دەﺑێﺖ ﺑە ﺟﯿﺪدی ﺑﯿﺮ ﻟەوە ﺑﮑەﯾﻨەوە ﮐە ﭼﯚن دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی
ﮐﺎرﺑﯚن ﻟە ﺋەمتﯚﺳﻔﺮێﺮ ﺑﮑەﯾﻨە دەرەوە و ﺋەم ﮔﺎزاﻧە دووﺑﺎرە ﺑﺨﺮێﻨەوە ﺷﻮێﻨﯽ ڕاﺳەﻗﯿﻨەی ﺧﯚﯾﺎن ﮐە ژێﺮ
زەوﯾﯿە .ڕێﮕﺎﯾەﮐﯽ ﺋﺎﯾﻨﺪەﺑﯿﻨﺎﻧەی دﯾﮑە ،ﻧەﺧﺸەڕێﮋی و دروﺳﺘﮑﺮدﻧﯽ ﻣﺎﺷێﻨﯽ ﮔەورەی دەرﮐێﺸﺎﻧﯽ
دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی ﮐﺎرﺑﯚن و دﻓﻨﮑﺮدﻧﯽ ﺋەم ﮐﺎرﺑﯚﻧەﯾە ﻟەژێﺮ زەوﯾﺪا.

ﺑﯿﻨﯿﻨﯽ ﺋﺎﻣﺎری ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐەڵەﮐەﺑﻮوﻧﯽ دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی ﮐﺎرﺑﯚن ﻟە ) ٨٠٠ﻫەزار( ﺳﺎڵﯽ ﭘێﺸﱰدا ،ﺑەم ﺟﯚرە
ﻫەﻣﻮو ﺷﺘێﮑﯽ ﻟە ﺟﯿﻬﺎﻧﺒﯿﻨﯿﻤﺪا ﮔﯚڕی .ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾﯽ ﺋﺎووﻫەوا ،ﻟە ﺑﺎﺑەﺗێﮏ ﮐە ﻣﻦ ﺑﯿﺮم ﻟێ دەﮐﺮدەوە و
ﭘێﻢ واﺑﻮو ﺑە ﺗەﮐﻨﯿﮑﯽ ﺳﺎدە و دەﺳﺘﻮەرداﻧﯽ ﺋەﻗاڵﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎی ﮐﯚﻧﱰۆڵ و ﺑەڕێﻮەﺑﺮدﻧﯽ ﻫەﯾە ،ﺑە ﺷﺘێﮏ ﮔەﯾﺸﺖ
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ﮐە ﮔﺮێﺪراوی ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾﯽ ڕﯾﺸەﯾﯿە ﻟە ﺗەواوی ﺷێﻮازی ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوە ،ﮐﯚی ﺷێﻮازی ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪاﻧﯽ ﮐﺎرەﮐﺎن و
ﺷێﻮازی ژﯾﺎﻧﮑﺮدﻧﺪا .ﻧە ﺗەﻧﻬﺎ دەﺑێﺖ ﺑەﮐﺎرﻫێﻨﺎﻧﯽ ﺳﻮﺗەﻣەﻧﯿﯽ ﻓﯚﺳﯿﻠﯽ و ﺋەﻧﺪازەی ﺑاڵوﺑﻮوﻧەوەی
دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی ﮐﺎرﺑﯚن ﺑە ﺷێﻮازﯾﮑﯽ ﺑەرﭼﺎو ﮐەم ﺑﮑەﯾﻨەوە ،ﺑەڵﮑﻮو دەﺑێﺖ ﺑە ﺷێﻮازی ﺟﯿﺪدﯾﱰ ﺑﯿﺮ ﻟە
ڕێﮕﺎی دﯾﮑە ﺑﮑەﯾﻨەوە ﺑﯚ دەرﮐﺮدﻧﯽ دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی ﮐﺎرﺑﯚن ﻟە ﺋەمتﯚﺳﻔێﺮ و ﮔەڕاﻧﺪﻧەوەی ﺑﯚ ﺷﻮێﻨﯽ ﺧﯚی
)واﺗﺎ ژێﺮ زەوى(.

ﺋێﻤە دەﺑێﺖ ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺟﯿﺪدﯾﱰ ﺑﯿﺮ ﻟە ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾﯽ ﺋﺎووﻫەوا و دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی ﮐﺎرﺑﯚن ﺑﮑەﯾﻨەوە.
ﺑە ﻓﯚرﻣێﮑﯽ ﺟﯿﺪدﯾﱰ ﺑﯿﺮ ﻟە ﺷێﻮەی ﮐﯚﻧﱰۆڵ و ڕێﮕﺮﯾﮑﺮدﻧﯽ ﺑەردەواﻣﯽ ﺑاڵوﺑﻮوﻧەوەی ﮔﺎزە ژەﻫﺮاوﯾﯿەﮐﺎن ،ﺑە
ﺗﺎﯾﺒەت ﻟە ﭼﯿﻦ و ﻟە ﺑﺎزاڕە ﻧﻮێﯿەﮐﺎن ﻟە ﺳەراﻧﺴەری ﺟﯿﻬﺎﻧﺪا ﺑﮑەﯾﻨەوە .ﺑەاڵم ﮐﺎﺗێﮏ دەوڵەﺗﺎﻧﯽ وﯾﻼﯾەﺗە
ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوەﮐﺎن ،ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﺋەورووﭘﺎ ﺑەو دەوڵەﺗﺎﻧە دەڵێﻦ )ﺋێﻮە ﻧﺎﺑێﺖ ﺋەو ﮐﺎرە ﺑﮑەن( ،ﺋەوان ﺑە دروﺳﺘﯽ وەاڵم
دەدەﻧەوە ﮐە ) ١٠٠ﺳﺎڵە ﻫێﻨﺪە ﺋەو ﮐﺎرەﺗﺎن ﮐﺮدووە ﺗﺎ دەﺳﺘﺘﺎن ﺑە ﭘێﮕەی ﺋێﺴﺘﺎﺗﺎن ﮔەﯾﺸﺘﻮوە ،ﺋﯿﺪی ﺑﯚﭼﯽ
ﻧﺎﺑێﺖ ﺋێﻤەش ﻫەﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﯚ  ١٠٠ﺳﺎڵﯽ ﺋﺎﯾﻨﺪە ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪەﯾﻦ؟( ﮐﺎرﺑﯚﻧێﮏ ﮐە ﻫﯿﻨﺪ ،ﺑەڕازﯾﻞ و ﺗﻮرﮐﯿﺎ
ﺑەرﻫەﻣﯽ دێﻨﻦ ،ﺑەردەوام ﻟە زﯾﺎدﺑﻮﻧﺪاﯾە .ﺋێﻤە دەﺑێﺖ ڕێﮕﺎﯾەک ﺑﺪۆزﯾﻨەوە ﺑﯚ دروﺳﺘﮑﺮدﻧﯽ ﮔەﺷەی ﺋﺎﺑﻮوری
ﺑەﺑێ زﯾﺎدﺑﻮوﻧﯽ ﺧێﺮای ﮐﺎرﺑﯚن و ﺑەﮐﺎرﻫێﻨﺎﻧﯽ زﯾﺎﺗﺮی ﺳﻮﺗەﻣەﻧﯿﯽ ﻓﯚﺳﯿﻠﯽ.

ﻟێﺮەدا ﯾەک ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺑە ﭘەﻟە ﻫەﯾە ﮐە دەﺑێﺖ ﻟە ﻓﯿﮑﺮ و ﭘﻼﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮوری و ﺳﯿﺎﺳﯿﺪا ﮔﺮﻧﮕﯿﯽ ﭘێ ﺑﺪرێﺖ ،ﺑەاڵم
ﺳەرﻧﺞ ﺑﺪەن ﮐە ﻟە ﭘﺸﺖ ﻫەﻣﻮو ﺋەواﻧەوە ﯾەک ﮔﺮﻓﺘﯽ ﮔەورە ﺷﺎراوەﺗەوە ،ﺋەوﯾﺶ ﮐەڵەﮐەﺑﻮوﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەﯾە.
ﻟەﮔەڵ ﻫەﻣﻮو ﺋەواﻧەدا ،ﺋەو ﻫێﺰە ﭘﺎڵﭙێﻮەﻧەرەی ﮐەڵەﮐەﺑﻮوﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾە ﻟە واڵﺗﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻮو ﮐە ﮔەﺷەی ﻟەو
ﺷێﻮازەی ﮐﺮدە ﻧﺎﭼﺎری و ﺋەواﻧﯽ دﯾﮑەش ﻫەﻣﺎن ڕێﮕﺎﯾﺎن ﮔﺮﺗەﺑەر .ﺑﺎﺷە ﺑە ﺗێڕواﻧﯿﻦ ﻟەوەی ﮐە ﭼﯿﻦ و ﺑﺎزاڕە
ﺗﺎزەﭘێﮕەﯾﺸﺘﻮوەﮐﺎن ﻟە ڕێﮕەی ﮔەﺷەﮐﺮدﻧێﮑﯽ ﺑێﺴﻨﻮورەوە ﮐە ﻫﯚﮐﺎری زﯾﺎدﺑﻮوﻧﯽ ﺧێﺮای ﺑاڵوﺑﻮوﻧەوەی ﮔﺎزە
ژەﻫﺮاوﯾﯿەﮐﺎن ﺑﻮو ،ﺳەرﻣﺎﯾەدارﯾﯿﺎن ﻟە ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ) (٢٠٠٨-٢٠٠٧ڕزﮔﺎر ﮐﺮد .ﻫەر ﺑﯚﯾە دەﺗﻮاﻧﺮێﺖ ﺑﮕﻮﺗﺮێﺖ ﮐە
ﺋێﻤە ﻟەﮔەڵ ﻫەﻟﻮﻣەرﺟێﮑﺪا ڕووﺑەڕووﯾﻦ ﮐە ﺗﯿﺎﯾﺪا ،ﻣﺎﻧەوە و ژﯾﺎﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﻟە ﮔﺮەوی ﺑەردەواﻣﯽ ﭘﺮۆژەی
ﮔەﺷەﮐﺮدﻧﺪاﯾە ﻟە ﺗەواوی ﺋەم واڵﺗﺎﻧەدا ،ﺋەﻣەش ﺑە ﺗێﭽﻮوی ﺑاڵوﺑﻮوﻧەوەی ﺧێﺮاﺗﺮی دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی ﮐﺎرﺑﯚن.
ﺑەاڵم دەﺑێﺖ ﺟەﺧﺖ ﺑﮑەﻣەوە ﮐە ﮔﺮﻓﺘەﮐە ﮐەڵەﮐەﺑﻮوﻧﯽ ﻟەﭘێﺸﱰی دواﻧەﺋﯚﮐﺴﯿﺪی ﮐﺎرﺑﯚﻧە .ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی
ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ ﻫەرﭼﯽ زووﺗﺮە ﮔﺮﻧﮕﯽ ﺑەم ﮔﺮﻓﺘە ﺑﺪات و ﺋەﻣەش ﻟە ﮔﺮەوی ﮐﯚﻧﱰۆڵﮑﺮدﻧﯽ ﺋەو ﻫێﺰە ﺑﺰوێﻨەرەداﯾە ﮐە
ﻟە ﭘﺸﺘﯽ ﺋەم ﻗەﯾﺮاﻧەوە ﺧﯚی ﺣەﺷﺎر داوە :ﻧﺮﺧﯽ ﻧﺎﮐﯚﺗﺎﯾﯽ و ﻟێﮑﺪراوﯾﯽ ﮐەڵەﮐەﺑﻮوﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾە.
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