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کرانــەوەی  و  نــەوت  دەرهێنانــی  و  کەنــەدن 
ڵ
هە�

کوردســتان بــەڕووی کۆمپانیاکانــی بــواری نــەوت 
ی ٢٠٠٢ 

ڵ
بــە ئەنجامدانــی یەکــەم گرێبەســت  �ــە ســا�

ــە  ــی � ــەل ئینێرجــی تورک ــای گەن ــەلڵ کۆمپانی �ەگ
کێلگــەی نەوتــی تــەق تــەق ســەر بــە پارێــزگای 
ی 

ڵ
�ــە ســا� هەو�ێــر دەســتیپێکرد گرێبەســتەکە 

٢٠٣٦ کۆتایــی پێدێــت، دوو ســالڵ دواتــر و �ــەدوای 
�ەگــەلڵ  تــر  گرێبەســتێکی  ئــازادی  پرۆســەی 
ی ٢٠٠٤ �ــە 

ڵ
کۆمپانیــای DNO ی نەرویجــی �ــە ســا�

گــەی نەوتــی تاوکــێ ســەر بــە پارێــزگای دهۆک 
ڵ
کیل

کۆمپانیایــە  دوو  ئــەم  گرێبەســتی  ئەنجامــدرا 
وایکــرد ژمارەیەکــی زۆر �ــە کۆمپانیــای نەوتــی �ــە 
ــە هەرێــم بکــەن کــە  ــدا ڕوو � سەرانســەری جیهان
ی ٢٠٠٥ ەوە دەســتی 

ڵ
ــە ســا� ــە � ئــەم تەوژمــە فراوان

پێکــرد و ئەوەبــوو وەزارەتی ســامانە سروشــتیەکان 
هەتــا  ماوەیــەوە  �ــەو  دامــەزراو   ٢٠٠٦ ی 

ڵ
ســا� �ــە 

و  هاوبــەش  گرێبەســتی   ٥٧ �ــە  زیاتــر  ئێســتا 
تــی 

ڵ
و�  ٢٧ �ــە  کۆمپانیــا   ٢٧ �ەگــەلڵ  ســەربەخۆ 

جیــاواز واژۆکــردووە نێوانیانــدا ئیکســۆن مۆبیــل 
شــایەنی  گــەورە.  تــری  کۆمپانیــای  چەندیــن  و 
ــن  ــە دوو �ەگەورەتری ــە ب گەی

ڵ
ــەم دوو کیل ــە ئ باس

ــن و ئاســتی  ــم دادەنری ــی هەرێ ــە نەوتیەکان گ
ڵ
کیل

بەرهەمهێنایــان �ــە ئێســتادا �ــە تــەق تــەق ٦٠ 
یەدەگــی  ڕۆژێکــدا،  �ــە  نەوتــە  بەرمیــل  هــەزار 
گەیــە ١٧٢ میلیــۆن  هەروەها 

ڵ
ســە�مێنراوی ئــەم کێل

 ١٠٧ بەرهەمهێنانــی  تاوکــێ  نەوتــی  گــەی 
ڵ
کێل

ــە ڕۆژێکــدا. هەروەهــا یەدەگــی  ــە � هــەزار بەرمیل
ســە�مێنراوی ٥٤٣ ملیــۆن بەرمیــل نەوتــە. 

گــە مەزنەکانــی کوردســتان 
ڵ
یەکێکــی تــر �ــە کێل

کــە دەکەوێتــە ســنوری پارێــزگای کەرکــوک �ــە 
گــەی 

ڵ
کێل ئەویــش  فەرمانڕەوایــی هەرێــم   ژێــر 

ــادر  ــارۆچکەی ق ــک ش ــە نزی ــە � ەی
ڵ
ــی خورمە� نەوت

تار
رو

سە

هونەر یارسان

1

سەروتار

ئەزمونی 
کەرتی نەوت 

لە هەرێمی 
کوردستان 
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گەیــە �ــە 
ڵ
کــەرەم ســەر بــە چەمچەمــالڵ ئــەم کێل

دانــە  �ە�یــەن کۆمپانیــای  ەوە  ی ٢٠٠٧ 
ڵ
دوای ســا�

و  دەکرێــت  سەرپەرشــتی  ئیماراتیــەوە  گازی 
گەیــە  گازی 

ڵ
بەشــی هــەرەزۆری بیرەکانــی ئــەم کێل

سروشــتی و گازی شــلی �ــێ بەرهــەم دەهێنرێــت 
ــی  ــۆری ١٧٦ کــم  بەپێــی پالن ێکــی ب

ڵ
ــە هێل ئینجــا ب

وەزارەتــی ســامانە سروشــتیەکان دەگوازرێتــەوە 
کارەبــای  وێســتگەی  و  ــەک 

ڵ
کە� وگــەی 

ڵ
پا� بــۆ 

�یــەن  گەیــە 
ڵ
کێل �ــەم  کارکــردن   ، چەمچەمــالڵ 

دانــە گازەوە فــراوان کــراوەو بەرهەمهێنانــی گازی 
ی ٢٠١١ 

ڵ
سروشــتی و گازی شــلکراو ڕۆژانــە �ــە ســا�

.٣٠٠  MMscfpd گەیشــتە  
ی ٢٠١٤ ەوە دەســتی کــرد بــە 

ڵ
کوردســتان �ــە ســا�

وەک  ئەمــەش  و  نــەوت  فرۆشــتنی  ســەربەخۆ 
ئابــوری  �ــە  نزیکبوونــەوە  بــۆ  بــۆ  هەنگاوێــک 
گواســتنەوەی  هێلــی   ٢٠١٣ ی 

ڵ
ســا� �ــە  ســەربەخۆ 

نەوتــی �ــە تــەق تــەق بــۆ تاوکــێ و �ەوێشــەوە بــۆ 
بەنــدەری جیهــان ڕاکێشــا کــە توانــای گواســتنەوەی 
٧٠٠ هــەزار بەرمیــل نەوتــی هەیــە �ــە ڕۆژێکــدا 
ئەمــەش دوای ئەوەهــات کــە بەغــدا ڕێگــەی نــەدا 
بــۆری  ــی 

ڵ
هێل �ەڕێگــەی  نەوتەکــەی  کوردســتان 

بــکات، هەنــاردە  کەرکوک_جیهــان 
یەکــەم کەشــتی کــە نەوتی کوردســتانی بارکردبوو 
�ــە بەنــدەری جیهــان بەهــۆی سانســۆری حکومەتــی 
ــە دەریــاو  عێراقــی مــاوەی مانگێــک بەبــێ کڕیــار �
تانــی 

ڵ
و� نەبــوو  کڕیــاری  مایــەوەو  بەنــدەرەکان 

حکومەتــی  پشــتگیری  ئیســرائیل  و  ئەمریــکا 
عێراقیان دەکرد و نەوتی کوردســتانیان نەدەکڕی، 
ووێســتەی ئەمریــکاو ئەوروپــا و نەکڕینــی 

ڵ
ئــەم هە�

�ەســەر  خراپــی  کاریگــەری  کوردســتان  نەوتــی 
داهاتــووی نەوتــی کوردســتان دانــا کــە �ــە ئێســتادا 
ئەوەمــان  تــر  ێکی 

ڵ
م چەنــد ســا�

ڵ
بــە� نیــن  دیــار 

ــی  تان
ڵ

وێســتەی و�
ڵ
ــەم هە� ــۆ دەردەکەوێــت کــە ئ ب

ئەوروپــا و ئەمریــکاو نەکرینــی نەوتــی کوردســتان 
ــک 

ڵ
�ــە خۆشەویســتی ئــەوان نەبــووە بــۆ بەغــدا بە�

کوردســتان  هەرێمــی  ســەر  گوشارخســتنە  و 
ــە هــەرزان و بفرۆشــێت  ــا نەوتەکــەی ب ــووە هەت ب
بــەڕای  بۆیــە  دانانێــن  �ەســەر  نرخــی  خۆیــان  و 
بەشــیک �ــە چاودێــران هەرێــم پە�ەی �ەســەربەخۆ 
ــک و دەبوایــە �ەبەرابەردا 

ڵ
فرۆشــتنی نــەوت کــرد بە�

بــە کەرتــی گەشــتیاری و کشــتوکالڵ و  گرنگــی 
ــی دابایــە زۆر 

ڵ
پیشەســازی و بنەبڕکردنــی گەندە�

ــە هۆکارەکانــی بڕینــی  باشــتردەبوو کــە یەکێــک �

نبردنــی 
ڵ

بودجــەی هەرێــم �ە�یــەن بەغــداوە بــە تا�
وگــە 

ڵ
نەوتــی کوردســتانبوو �ەڕێــگای تانکــەر و پا�

ئایــا  نازانرێــت  هەرچەنــدە  نایاســاییەکانەوە. 
نەوتەکــەی کوردســتان �ــەو کاتــەدا خرایــە نێــو 
وگەیەکــی 

ڵ
عەمبــارەکان یاخــود �ە�یــەن چەنــد پا�

ئیســڕائیلیەوە بــە نهێنــی کــڕدران، دواتــر کڕیــاری 
تورکیــای  هــاوکاری  بــە  کوردســتان  نەوتــی 
ێــک 

ڵ
کۆمە� بــە  کــورد   دوژمنــی  و  داگیرکــەر 

ڕێککەوتــن کــە ڕوون نیــن کوردســتان نەوتی خۆی 
�ــە بــازاڕی ڕەشــی جیهانیــدا دەفرۆشــێت و ئاســتی 
بەرهەمهێنانــی بــە نزیکەیــی ٥٣٠ هــەزار بەرمیــل 
ــارە  ــم ناچ ــە ئێســتادا هەرێ ــدا � ــە ڕۆژێک ــە � نەوت
نــەوت بفرۆشــێت چونکــە ئیــدی بەغــدا جێــگای 
کــو دەبوایــە 

ڵ
ئومێــد نیــەو متمانــەی پێناکرێــت بە�

ی ٢٠٠٣ ەوە کەســانی شــارەزاتر کەرتی 
ڵ
�ە دوای ســا�

تــە بەڕێوەببــەن نــەک بــەم ئاســانیە 
ڵ

نــەوت �ــەم و�
ــە داگیرکــەرەکان  ت

ڵ
ــای و� ــی کۆمپانی ــە خوان بیخەن

ەتــی کوردی 
ڵ
دەبوایــە هەتــا دوای دروســتبوونی دەو�

و  رێتــەوە 
ڵ
بهێل �ەژێرزەویــدا  کوردســتان  نەوتــی 

ێکــی بەهێــزی 
ڵ
ئاشــکرا نەکرێــت چونکــە ئەمــە خا�

�ەدەســت  ئاســانیە  بــەم  نەدەبــوو  تەکەمانــەو 
ڵ

و�
دوژمنانــی بنێیــن ..

�ــە ئێســتادا ســامانە سروشــتیەکان گرێبەســتی 
بۆمــاوەی ٢ ســالڵ هەتــا ٢٠١٩ �ەگــەلڵ کۆمپانیــای 
 ، رۆســنەفتی ڕوســی ئەنجامــداوە �ــە ٢٢ی٢ ئەمســالڵ
ئــەم کۆمپانیایــە نەوتــی کوردســتان بــۆ مــاوەی 
دیــار  نرخەکــەی  هەرچەنــدە  دەکرێــت  دووســالڵ 
نــەوت دەبێــت یاخــود  بــازاڕی  ئایــا بەپێــی  نیــە 
پێشــوەختە بڕیــاری �ەســەردراوە، هەرچۆنێــک بێــت 
نەوتی کوردســتان هەرزانتر �ە بازاڕە فەرمیەکانی 
نەوتــدا دەفرۆشــرێت کــە ئەویــش بــازاڕی ڕەشــە 
ڕۆزنەفــت  وەک  گــەورەی  کۆمپانیایەکــی  بۆیــە 
وتنــی نــەوت دەدات و 

ڵ
کــە تەنهــا گرنگــی بــە پا�

تێکــی ئەوروپــی 
ڵ

وگــەی �ــە ڕوســیاو چەنــد و�
ڵ

پا�
و  پێتڕۆکیمیایــی  �ــە پیشەســازی  هەیــە جگــە 
دەسســتکەوتنی  �ــە  چــاوی  بەنزیــن  وێســتگەی 
نەوتێکــی هەرزانــە �ەم بارودۆخەدا کە کوردســتان 
�ــە جەنگدایــەو دوچــاری قەیرانــی ئابــووری بــووە 
کڕیارێکــی وەک ڕۆســنەفت ئامــادە نیــە مافی تەواو 
ــی کوردســتان  ــدات ڕەوشــی خراپ ــە کوردســتان ب ب
خــۆی  �ەبەرژەوەنــدی  کڕیــار  بــە  پێوســیتیان  و 
دەقۆزێتــەوە هەربۆیەشــە گرێبەســتەکە ئەوەنــدە 

ــە..  ــورت خایەن ک

ی
ست

زان
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ڕێکخراوی ئۆپێک

تانــی هەنــاردەکاری نــەوت کــە بــە 
ڵ

ئۆپیــک یــان رێکخــراوی و�
زمانــی ئینگلیــزی )( کورتکراوەتــەوە �ــە 

ــە �ە�یــەن پێنــج  ــە بەغــدا � ــە ٩/١٤/ ١٩٦٠ � ــەم رێکخــراوە � ئ
ئێــران(   ، ، کویــت  ، ڤێنزوێــال  تــەوە )ســعودیە، عێــراق 

ڵ
و�

و  بەرهەمهێنــان  ئاســتی  ســنوردارکردنی  مەبەســتی  بــە 
چاودێریکردنــی نرخــی نــەوت دامــەزرا، یەکــەم ســکرتێری 

ی ١٩٦١ تاکــو ١٩٦٤ ئێرانــی بــووە.
ڵ
گشــتی ئۆپیــک �ــە ســا�

ت کــە 
ڵ

�ــە ئێســتادا رێکخــراوی ئۆپیــک پێکدێــت �ــە ١٤ و�
 ، کویــت  ڤێنزوێــال،  ســعودیە،   ، ئێــران  )عێــراق،  ئەمانــەن 
ئیمــارات، قەتــەر، نیجیریــا، ئندۆنێســیا، جەزائیــر، ئیکــوادۆر، 
ــی ٦١% 

ڵ
ــۆن(، رێکخــراوی ئۆپیــک  کۆنترۆ� ــا، گاب ئەنگــۆ�، �یبی

ی بەرهەمهێنانــی نەوتــی جیهــان دەکات،هەروەهــا هەمــوو 
تــە بەشــداربووەکانی نــاو رێکخراوەکــە ٨٠% ی یەدەگــی 

ڵ
و�

گازی  یەدەگــی  نیــوەی  نزیکەیــی  بــە  و  جیهــان  نەوتــی 
سروشــتی جیهــان  پێکدەهێنــن، هــەر ئەمــەش وای کــردووە 
ت و کاریگەریــی هەبێــت �ەســەر تێکــڕای 

ڵ
ئۆپیــك دەســە�

گۆرانکاریــە ئابوریەکانــی بــازاڕی نــەوت.
ــدەدەم زۆر بــە کورتــی �ــە خــوارەوە  بــاس �ــە ئامانــج و 

ڵ
هەو�

کار و کاریگەریەکانــی ئۆپیــک �ەســەر نرخــی نــەوت .
یەکەمیــن ئامانجــی ئۆپیکــە تــا نرخــی نــەوت بــە جێگــری 
نیــا ببێتــەوە کــە ئەندامانی 

ڵ
ێتــەوە، ئەمــەش بــۆ ئــەوەی د�

ڵ
بهێل

نرخێکــی گونجاویــان دەســت دەکــەوێ بــۆ فرۆشــتنی نەوتــی 
ــان. تەکەی

ڵ
و�

نرخــی  �ــە  زیــاد  نــەوت  نرخــی  دووەم/کاتێــک  ئامانجــی 
دەســتێت 

ڵ
دیــاری کــراو بــەرز دەبێتــەوە ئــەوا ئۆپیــک هە�

بــە کەمکردنــەوەی نرخــی نــەوت، ئەمــەش بــۆ هاوســەنگ 
تانــی بەشــداربوو، 

ڵ
ڕاگرتنــی هەناردەکردنــی نــەوت �ە�یــەن و�

ی ٢٠٠٨ نرخــی یــەک بەرمیــل 
ڵ
بــۆ نموونــە �ــە حوزەیرانــی ســا�

نــەوت گەیشــتە ١٤٣ دۆ�ری ئەمریکــی، �ــەم کاتــەدا ئۆپێــک 
نــەوت  زیاتــر  بەرهەمهێنانــی کەمێــک  بــە  کــرد  دەســتی 
م �ــە مانگــی دیســەمبەر 

ڵ
بەمــەش نرخــی نەوتــی دابەزانــد، بــە�

بــە هــۆی قەیرانــی دارایــی جیهانــی نرخــی نــەوت دابــەزی بــۆ 
٣٣،٧٣ دۆ�ری ئەمریکــی بــۆ هــەر بەرمیلێــک ئەمــەش وای 
مدانــەوە بــە کەمکردنەوەی 

ڵ
کــرد ئۆپێــک دەســت بــکات بــە وە�

دووبــارە  بــۆ  بــوو  هۆکارێــک  کــە  نــەوت  بەرهەمهێنانــی 
جێگربوونــەوەی نرخــی نــەوت.

و  دابینکــردن  �ــە  بریتییــە  ئامانجــی  ســێیەم  ئۆپێــک 
تــە بەکاربــەرەکان 

ڵ
دەســتەبەرکردنی نەوتــی پێویســت بــۆ و�

ی ١٩٩١ بەهــۆی قەیرانــی کەنــداو، شــەڕی 
ڵ
، بــۆ نموونــە �ــە ســا�

نێــوان عێــراق و کوەیــت کاتێــک ســوپای ســەدام حســێن 
ــە کوەیــت خاپــوور  ــی � وگەکان

ڵ
ــە بیــرە نــەوت و پا� زۆرێــک �

کــرد، ئەمــەش بــووە هــۆی کــەم بوونــەوەی چەنــد ملیــۆن 
پێیەتــی،  پێویســتی  جیهــان  بــڕەی  �ــەو  نــەوت  بەرمیــل 
بــەم جــۆرە ئۆپێــک دەســتی کــرد بــە پڕکردنــەوەی ئــەو بــڕە 

پێویســتیە، هەروەهــا ئۆپێــک ئاســتی بەرهەمهێنانــی نەوتی 
ــا. ــی �یبی ــاوەی قەیران ــە م ی ٢٠١١ �

ڵ
ــا� ــە س ــرد � ــاد ک زی

کاریگەریەکانی ئۆپێک �ەسەر نرخی نەوت
تانــی 

ڵ
هــەر وەک �ــە �ــە پێشــوتردا باســم �ــەوە کــردووە کــە و�

ــی ٦١%ی بەرهەمهێنانــی نــەوت 
ڵ
ئەنــدام �ــە ئۆپێکــدا کۆنترۆ�

تانــی ئۆپێــک بــە تەنهــا بــە ڕێژەیــی ٢٥ ملیــۆن 
ڵ

دەکــەن کــە و�
بەرمیــل نــەوت �ــە رۆژێکــدا بــۆ خەرجــی گشــتی نــەوت دابیــن 
دەکــەن، بۆیــە هــەر گۆرانکارییەکــی سیاســی و ئابــووری و  
تانــە کاریگــەری راســتەخۆی دەبێــت �ەســەر 

ڵ
ناوخۆیــی �ــە و�

دیاریکردنــی  بــە  نــەوت،  نرخــی  دابەزینــی  و  بەرزبوونــەوە 
تــی 

ڵ
نرخــی نــەوت و توانــای بەرهەمهێنانیانەوە،بــۆ نموونــە و�

تــە دامەزرێنەرەکانــی ئۆپیــک 
ڵ

عێــراق کــە یەکێکــە �ــە و�
ەمەنــدە بــە ســامانی سروشــتی نــەوت کــە   بــە 

ڵ
هەروەهــا دەو�

ــە  ــی هەی ــی نەوت ــل یەدەگ ــار بەرمی ســە�مێندراوی ١١٢.٥ ملی
رۆژانــە بــە نزیکەیــی ٤ ملیــۆن بەرمیــل نــەوت بەرهەم دێنێت 
م دوای پە�مــاری نەگریســانەی چەکدارانــی داعــش کــە 

ڵ
بــە�

بــووە هــۆی تێکچوونــی بــاری ئەمنــی و سیاســی نرخــی نــەوت 
کەمێــک گۆرانــکاری بەســەردا هــات چونکــە ئــەو شــوێنانەی 
گــەی نەوتــی 

ڵ
�ــە �یــەن داعشــەوە داگیرکــرا چەندەهــا کێل

�ــە خــۆ دەگــرت کــە نەوتــی بەرهەمهێنــراوی �ــە �ەیــەن 
داعشــەوە �ــە رێگــەی بــازاڕی ڕەشــەوە دەفرۆشــرا بــووە هــۆی 
تێکــی گرنگــی وەک 

ڵ
دابەزینــی نرخــی نــەوت، هەروەهــا و�

�یبیــا کــە یەکێکــە �ــە ئەندامانــی ئۆپێــک بــڕی یەدەگــی 
٤١.٥ ملیــار بەرمیــل و توانــای وەبەرهێنانــی ٢ ملیــۆن بەرمیــل 
ی ٢٠١١ توشــی قەیرانــی 

ڵ
�ــە ڕۆژێکــدا دوای ئــەوەی �ــە ســا�

ــە  ــی � ــڕی پەرهەمهێنان ــە ب ــەوە ک سیاســی ســەربازی دەبێت
ــازاردا کــەم دەبێتــەوە یــان نامێنێــت، بــە ئاســانی ناتوانــرێ  ب
تانــی تــری 

ڵ
�ــە �یــەن و� بــڕە  ئــەو  بــە شــێوەیەکی خێــرا 

ئۆپێــک دابیــن بکــرێ کــە دەبێتــە هــۆی بــەرز بوونــەوەی نرخی 
نــەوت، هەرچەنــدە زۆربــەی کات �ــەم بارودۆخانــەدا ئــەو بــڕە 
م ئەمــەش 

ڵ
ــە� نەوتــە �ە�یــەن ســعودیەوە دابیــن دەکــرێ ب

نابێتــە هــۆی دابەزینــەوەی نرخــی نــەوت �ــە بــازاردا دووبــارە 
بگەرێتــەوە بــاری جێگــری خــۆی، چونکــە هەمــوو بەندەرەکانی 
تــی �یبیــا کەوتوونەتــە ســەر دەریــای ســپی ناوەڕاســت کــە 

ڵ
و�

م ســعودیە کــە 
ڵ

ــە� ــا، ب ــارەی ئەوروپ ــەری ق ــە ئەمب دەکەوێت
تــی ناوەڕاســتە دەبێــت یــا �ــە ڕێگــەی کەنــداو 

ڵ
�ــە ڕۆژهە�

بیگوازێتــەوە  یــان  زیاتــرە  کــم   )٤٠٠٠-  ٣٠٠٠( ئەمــەش  کــە 
ــی 

ڵ
ت و �ەوێــوە بــۆ دەریــای ســوور و بــە کەنا�

ڵ
بــۆ ڕۆژهــە�

سویســدا بــۆ دەریــای ســپی ناوەڕاســتدا و بازاڕەکانــی ئەوروپــا 
بــڕوات کــە ئەمــەش خەرجــی زۆری دەوێــت و نرخــی نــەوت 

ــەرز دەبێتــەوە. ب
تانــی ئەنــدام �ــە ئۆپێکــدا گەورەتریــن یەدەگــی نــەو تــی 

ڵ
و�

جیهــان پێکدێنــن بۆیــە کۆبوونەوە ئاســایی و نائاســاییەکانی 
بــڕی نەوتــی بەرهــەم  بــۆ دیــاری کردنــی  ئــەم ڕێکخــراوە 
هێنــراو یــان بڕیــاردان �ەســەر کەمکردنــەوە و زیادکردنــی 
بــڕی نــەوت بــە پێــی خواســتی پێویســت جیهــان کاریگــەری 

ــەوت .  راســتەوخۆی دەبێــت �ەســەر نرخــی ن

شاباز ئەحمەد



هەروەک دەزانین بەشــێکی کوردســتان بۆتە گۆرپانی 
پێگەشــتنی کۆمپانیاکانــی بەرهــەم هێنانــی نــەوت 
و گاز، ئەمــەش لــە پێنــاو وەبەرهێنانــی نــەوت لــە 
تەکەمان و کۆنتڕۆلکردنی ئەو ســامانە سرووشــتیە 

ڵ
و�

و دواتــر بەکارهێنانیــان لــە بــوارە جیاجیاکانــی ژیــان و 
ســوودگەیاندن بــە هــەر تاکێــک.

ســوود  داوە  ــم 
ڵ
هەول توانــا  بەپێــی  بابەتــە  لــەم 

هەرێمــی  لــە  نــەوت  کۆمپانیاکانــی  زیانەکانــی  و 
بــاس بکــەم و هەرچەنــدە  بــە کورتــی  کوردســتان 
ئەمــەی بــاس دەکــەم و بەشــێکی کەمــە لــە ســوود و 

زیانــەکان.
هاتنــی کۆمپانیاکانــی نــەوت بــۆ هەرێمــی کوردســتان 
کــە رێگــە پێــدراون لە�یــەن حکومەتــی هەرێمــی 
پــرۆژەی  هەلگرتنــی  مەبەســتی  بــە  کوردســتان 
ــی پیشەســازی  ــەرەو پێشــچوونی کەرت چاکســازی و ب

کۆمپانیــاکان. لە�یــەن 
ــی  هــەردەم ســەرەڕای ســوود و بەرەوپێشــچوون، زیان
خــۆی دەبێــت و برینێکــی قــو�ڵ لــە ژینگــە و داهــات و 

ێــت.
ڵ
ســامانە ئاویــەکان بەجێدەهێ�

ــزا ســەرەتایەکان  ــە کان نەوتــی خــاو وەکــو یەکێــک ل
بــە  بوونــی  ەمەنــد 

ڵ
دەول و  پێکهاتــن  بەهــۆی  کــە 

بوارێکــی  لــە گشــت  وزەیەکــی زۆر و بەکارهێنانــی 
م�یۆنەهــا  تەنانــەت  و  هەزارەهــا  وە  پیشەســازیدا 
بەرهەمــی تایبەتــی، بۆتــە ناوزەندکردنــی ئــەم ســامانە 
ێیــن نــەوت بــە نرختریــن 

ڵ
سروشــتیانە. دەتوانیــن ب�

ســامانی سروشــتیە لەســەر ڕووی زەوی لــە ژیــان و 
تەکنەلۆژیــای ئەمرۆکــە بەبــێ ئــەو هیــچ واتایــەک 

نابەخشــێ.

زیانەکانی نەوت
ســەرەتاکانی ژیــان ســادە و ســاکار بــوون، کاریگــەری 
م 

ڵ
لەســەر پیســبوونی ژینگــە تــا ادەیــەک کەمبــوو، بــە�

تەکنەلۆژیــا  و  پەرەســەندنی شارســتانیەت  لەگــە�ڵ 
مــاددە  دۆزینــەوەی  و  مــرۆڤ  رێــژەی  زۆربوونــی  و 
زیاتــر  هــۆی  بــووە  ئەمــەش  و...هتــد.  شــاراوەکان 

پیســبوونی ژینگــە.
بەکارهێنانــی  و  نــەوت  دەرهینانــی  نموونــە  بــۆ   
بــوارە  لــە  ســووتەمەنی  و  وزە  ســەرچاوەی  وەک 
خــاو  کەرەســتەی  وەک  هەروەهــا  جیاجیــاکان، 
بێگوومــان   ئــەوا  پیترۆکیمیــاوی،  پیشەســازی  لــە 
بــە  زۆر  زیانێکــی  وە  لێدەکەوێتــەوە،  پاشــماوەی 
ژینگــە دەگەیێنێــت، کــە ئەمــەش کاریگــەری لەســەر 
ی و خاکــی بەپیــت و رێــژەی داهاتــی 

ڵ
زەوی کشــتووکال

ی لــەم و�تــەدا 
ڵ
ی دەگەیێنێــت و کشــتوکال

ڵ
کشــتووکال

بــەرەو �وازی و سســتی هەنــگاو دەنێــت و بەرهەمــە 
یــەکان بــە رێژەیەکــی زۆر کــەم بەدەســت دێــت 

ڵ
خۆمال

و دەبێــت هانــا بــۆ و�تانــی دەرەوە ببەیــن.
نــەوت  کۆمپانیاکانــی  زۆری  رێژەیەکــی  بوونــی   _١
زەوی  دۆنــم  هەزارەهــا  دابینکردنــی  و  هەرێــم  لــە 

ی.
ڵ
کشــتوکال کەرتــی  دواکەوتنــی  بــۆ  هۆکارێکــە 

ــە  ــان روون ــەوا �ی زۆربەم ــە ئ ــە ژینگ ٢_ ســەبارەت ب
بــە چــاوی خۆمــان  کــە رۆژانــە پیســبوونی ژینگــە 
دەبینیــن، لــە پیســبوونەکانی ئاو و هــەوا و کەمبوونی 
داهاتــی ماســی و زیــاد بوونــی ڕێــژەی دوانە ئۆکســیدی 
ــی کارگــەکان لــە بەرگــە هــەوا 

ڵ
کاربــۆن بەهــۆی دوکەل

هەروەها تەنک بوونی چینی پارێزەری ئۆزۆن بەهۆی 
ێــک گازی کیمیــای نائەندامــی وەک 

ڵ
دەرکردنــی کۆمەل

ک�ــۆرۆ ف�ــۆرۆ کاربۆنــەکان و هەروەهــا گۆگردیــدی 
ــۆزۆن   ــی ئ ــەکان، چین ــە نەوتی گ

ڵ
ــە کێ� ــن ل هایدرۆجی

چینێکــە رێگــرە لــە هاتنــە نــاوەوەی مــاددە زیــان 
بەخشــەکان بــۆ نــاو بەرگــە هــەوا.

و  پاشــماوەکان  فڕێدانــی  بەهــۆی  ٣_پیســبوون 
نەبوونــی هیــچ جــۆرە پیشەســازیەکی ڕیســایک�ین لــە 
ەکەبوونێکــی 

ڵ
هەرێمــی کوردســتان بۆتــە هــۆی کەل

زۆر لــەم کەرتــەدا.
مەبەســتمە بــە کورتــی بــاس لــە  بەشــێکی تــری 
بابەتەکــم بکــەم ئەویــش ســودەکانی پیشەســازی 

نەوتــە لــە کوردتســان  
ــری  ــەوت و بەشــەکانی ت ــا ســوودەکانی ن ســەبارەت ب

ــەوە: ــان دەکەم ێکــدا کورتی
ڵ
ــد خال ــە چەن ــەوا ل ئ

لــە  کۆمپانیــاکان  زۆرەی  ژمــارە  ئــەم  ١_هاتنــی 
کــەوا  پــرۆم  گاز  و  مۆبیــل  ئیکســۆن  نێوانیانــدا 
کارکردنیــان  و  جیهانــدا  لــە  حــن 

ڵ
زەبا� کۆمپانیــای 

بــۆ داهاتــووی  باشــبوو  لــە کوردســتان مژدەیەکــی 
ئابوریــەوە. ڕووی  لــە  کوردســتان  هەرێمــی 

لــە  کار  هەلــی  کۆمپانیایانــە  ئــەم  هاتنــی  ٢_بــە 
بەمــەش  کــرد  زیادبــوون  لــە  ڕووی  تەکەمانــدا 

ڵ
و�

کەمبوویــەوە.. بێــکاری  ڕێــژەی 
دروســتکردنی  هــۆی  دەبێتــە  نــەوت  ٣_فرۆشــتنی 
نەخشــەی  لەســەر  هەرێــم  بــۆ  بــاش  پێگەیەکــی 
ەی 

ڵ
ناوچەکە ئەگەر بێت و بەشــێووەیەکی باش مامەل
پێــوە بکرێــت لە�یــەن هەرێمــی کوردســتانەوە.

بوونــی  هەتــا  تــا  نــەوت  ســامانی  ٤_بێگوومــان 
نامێنێــت بۆیــە ئەمــە دەرفەتێکــی باشــە لــە ئێســتاوە 
ئایندەیــەک بــۆ نەوەکانــی داهاتوومــان دابیــن بکەیــن 
ــت  ــەرچ بکرێ ــە خ ــی نەوت ــەم داهات ــەر بێــت و ئ ئەگ
لــە پەرەپێدانــی کەرتــی وەبەرهێنــان و کشــتوکا�ڵ و 
گەشــتیاری ئەمــەش ژیانــی داهاتوومــان فەراهــەم 
دەکات ئەگــەر هاتــوو نرخــی نــەوت هــەرزان بــوو ئــەوا 
لــە بەرامبــەردا هەرێمــی کوردســتان ســەرچاوەیەکی 
قەیرانــی  و  قــەرز  تووشــی  دەبێــت  داهاتــی  تــری 

ــت. ــووری نابێ ئاب

ی       نمونەیەک لە پیسبوونی ژینگە بە دووکەڵ                                    هەرێمی کوردستان
ەی

نگ
ژی

 نەوت و ژینگە لە کوردستان
ئەزەل یادگار
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دەســتەواژەی نەوتــی بەردیــن بەکاردێــت بــۆ جۆرێکــی 
نــەوت کــە بەرهــەم دەهێنرێــت �ــەو چینــە بەردانــەی 
کــەوا بڕێکــی زۆری مــادەی ئەندامــی پــێ نەگەیــوو 
یاخــود کیرۆجینــی تێدایــە. بەگشــتی، ســەرچاوەیەکی 
تێیانــدا  نــەوت  دروســتبونی  بــۆ  تــەواوە  بەردینــی 
ئەگــەر بکەوێتــە بــەر پەســتان وپلەیەکــی گــەرم 

ــۆ ماوەیەکــی گونجــاو. ــەرز ب ب
ژێــر  �ــە  ی پێویســتە 

ڵ
ملیۆنــان ســا� �ــە سروشــتدا، 

پلــەی گەرمــی ١٠٠ بــۆ ١٥٠ ســیللیزی بــۆ دروســت بوونــی 
نــەوت. �ــە ئێســتادا بــە هــۆی بــەرەو پێشــچونی زانســت 
نــەوت  بــواری  بــە  دار  پەیوەنــدی  تەکنە�ۆژیــای  و 
پرۆســەکە دەکرێــت خێراتــر بکرێــت بــە گەرمکردنــی 
بــەردە دەو�ەمەنــدەکان بــە مــادەی کیرۆجیــن بەخێرای 
هایدرۆکاربۆنــەکان  بەرزتــر،  گــەرم  پلەیەکــی  بــۆ 
دروســت دەبــن �ــە ماوەیەکــی زۆر کەمــدا بــە جۆرێــک 
کــە خو�ەکێــک بەرامبــەر چەنــد ســا�ێکی پرۆســەی 

ــت. سرووشــتی دەبێ
ییــە 

ڵ
نەوتــی بەردیــن وەک نەوتــی قــورس �ــە قو�

ــی زەوی تــا نزیــک هــەزار مەتــر 
ڵ
کەمەکانــی توێکل

هەیــە. بــە جەنــد ڕێگەیــەک دەردەهێنرێــت یەکێــک 
�ەکانــەکان  ڕابــردوودا  بــاوەکان  کۆنــە  ڕێگایــە  �ــە 
کــە بــە  ڕێگــەی وردکرنــی بــەردەکان و دواتریــش 
بــۆ  ئــاو  هە�مــی  و  دەزگایــەک  بــۆ  گواســتنەوەی 
بەرزکردنــەوەی پلــەی گەرمــی بــۆ زیاتــر ٥٠٠ ســیللیزی 
ئۆکســجین،  بونــی  بەبــێ  کاتژمێرێکــدا  �ەمــاوەی 

هایدرۆکاربۆنــەکان. بــۆ  دەگۆڕدرێــت  کیرۆجیــن 

م ڕێگــە نوێیــەکان بیــر هە�دەکەندرێــن بــە 
ڵ

 بــە�
ــد بیرێکــە  جۆرێــک هــەر بیرێــک پێویســتی بــە چەن
مــی ئــاوی گــەرم یــان هــەر مادەیەکــی 

ڵ
بــۆ ئــەوەی هە�

تــری گەرمکــەری بنێررێــت بــۆ ســەرچاوە بەردینــەکان 

جۆرێــک  بــە  دەوێــت،  زۆری  تێچوونێکــی  ئەمــەش 
بیــری نەوتــی ئاســایی  كەندنــی یــەک 

ڵ
ئەگــەر  هە�

ــی چــوار هــەزار بەرمیــل �ەڕۆژێكــدا  ــۆ بەرهەمهێنان ب
بەنمونــە وەربگڕیــن، بەرامبــەر ئــەوە پێویســتمان بــە 
كەندنــی زیاتــر �ــە بیســت و پێنــج بیــری نەوتــی 

ڵ
هە�

بەردیــن دەبێــت بــۆ بەرهەمهێنان هەمــان بڕی نەوتی 
كــو بــۆ بەردەوامــی 

ڵ
بەردیــن، نــەك هــەر ئەمــە، بە�

بەرهەمهێنانــی هەمــان ئاســتی چــوار هــەزار بەرمیــل 
كەندنــی زیاتــر 

ڵ
نە پێوســیت بەهە�

ڵ
�ەڕۆژێكــدا، ســا�

ەتــی نەوتــی 
ڵ
�ــە هەشــت بیــر دەبێــت، �ەكاتێكــدا �ەحا�

ئاســایی پێویســت بەچەنــد بیــرە نەوتێكــی زیاتــر 
ێك. 

ڵ
ســا� چەنــد  تێپەڕبوونــی  دوای  ئەویــش  نابێــت، 

نەوتــی  بەرهەمهێنانــی  ئاســتی  ویســترا  ئەگــەر 
ــوێ  ــری ن ــەوا پێویســتە بی ــەوە، ئ ــن بەرزبكرێت بەردی
بكەندرێــت، ســەرباری ئــەو هەشــت بیــرەی كــە 

ڵ
هە�

باســكران بــۆ پاراســتنی ئاســتەکەیی. ئەمــەش بەمانــای 
ئــەوە دێــت، كــە دەبــێ بــە بەردەوامــی بەدرێژایــی 
ئامێرەكانــی  هەمــوو  بەرهەمهێنــان،  تەمەنــی 
ەتــە ئاســتی 

ڵ
پڕۆســەكە �ەكاركردنــدا بێــت، ئــەو حا�

تێچوونــی بەرهەمهێنانــی نەوتــی بەردیــن بەبــەراورد 
بەنەوتــی ئاســایی بەرزدەكاتــەوە.

ــی بڕێکــی زۆری یەدەگــی  تــان خاوەن
ڵ

ــە و� هەندێــک �
 EIA راپۆرتێکــی  بەپێــی  بەردینــن،  گازی  و  نــەوت 
�ــە ســا�ی  ٢٠١٣ یەدەگــی نەوتــی بەردینــی جیهــان 

٣٣٥٧ بیلیــۆن بەرمیــل و گازیــش ٢٢٨٨٢ تریلیــۆن پــێ 
ــدی  ــە رێزبەن ــدا ب ــە نەوتــی بەردین ســێجایە ، کــەوا �
ڕوســیا یەکــەم، ویالیەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمەریــکا 
و چیــن پلــەی دووەم ســێیەم. تەنهــا روســیا ٧٥ بلیۆن 
و ویالیەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمەریــکا ٥٨ بیلیــۆن و 
چینیــش ٣٢ بلیــۆن بەرمیــل �ــە یەدەگــی نەوتــی جیهــان 
خــۆ دەگــرن. �ــە گازی بەردینیــش بــە ریزبەنــدی چیــن 
پلــەی یەکــەم و ئەرژەنتیــن و جەزائیریــش پلــەی دووەم 
و ســێیەم دێــن. چیــن ١١١٥ تریلیــۆن و ئەرژەنتیــن ٨٠٢ 
ــۆ  ــە خ ــێ ســێجا � ــۆن پ ــۆن جەزائیریــش ٧٠٧ تریلی تریلی

ــت. دەگرێ
تــدا 

ڵ
و� هەندێــک  �ــە  دوایــدا،   نەی 

ڵ
ســا� چەنــد  �ــەم 

شۆڕشــێکی گــەورە بەرپابــوو �ەبەرهەمهێنانــی نەوتــی 
یەکگرتوەکانــی  ویالیەتــە  �ــە  بەتایبــەت  بەردیــن 
نــەوت  �ەبازاڕەکانــی  بــەرزی نرخــی  ئەمەریــکا بەهــۆی 
جیهانــدا، ئەمــەش نیگەرانیەکــی زۆری �ــە �یــەن ئــەو 
ــەت  ــێ کەوتــەوە. تەنان ــەوت  � ــی ن ــی بەرهــەم هێن تان

ڵ
و�

ئەمەریــکا  ویالیەتەیەکگرتوەکانــی  پێشــوو  ســەرۆکی 
بــاراک ئۆبامــا �ــە ســەرەتای ســا�ی ٢٠١٥ ڕای گەیانــد کــەوا 
ــەوت  ــی ن ــا�ی ٢٠١٧ بەرهەمهێنان ــی س ــە کۆتای ــن � دەتوان
کــە نەوتــی بەردینــە پێــش ســعودییە عەرەبــی بکــەون. 
نەوتــی بەردیــن ســەبارەت بــە گۆڕانكارییەكانــی نــرخ بــە 
مــی 

ڵ
بــەراورد بــە نەوتــی ئاســایی بــەرزە، واتــە خێراتــر وە�

گۆڕانكارییەكانــی نرخــی نــەوت دەداتــەوە، �ەگــەلڵ مەیلــی 
كشــان خســتنەڕووی نەوتــی بەردیــن 

ڵ
نرخــی نــەوت بــۆ هە�

خێراتــر �ــە خســتنەڕووی نەوتــی تەقلیــدی زیــاد دەكات، 
بــە پێچەوانەكەشــی ڕاســتە.

ســعودییەی  کــە  ئۆپكیــش  جەنگــی  ســتراتیجییەتی   
بەردیــن  نەوتــی  بــە  عەرەبــی سەرپەرشــتی دەکات دژ 
�ەســایەی  تەنیــا  شكســتخواردووە،  ســتراتیجییەتێكی 
ــە  ــت، ئەویــش ئەوەی یــەك ســیناریۆدا ســەركەوتوو دەبێ
كــە ئۆپیــك �ــە گوشــار خستنەســەر نرخــی نەوت بــۆ ئەوەی 

بەرهەمهێنانــی  هاوتــای  �ەنرخــی  نزمتــر  �ەئاســتێكی 
ئۆپیــك  بێــت،  بــەردەوام  بمێنێتــەوە،  بەردیــن  نەوتــی 
ــەت  ــدات تەنان ــژەی پێب ــاش درێ ــی ب ــۆ ماوەیەك ــێ ب ناتوان
ــری پێشــووی  ــی، وەزی ــی نعێم كەســایەتییەكی وەك عە�
ئێمــەی  »بەداخــەوە  گوتوویەتــی  ســعودیە  نەوتــی 
تێچونــی  ەتێنیــن«. 

ڵ
دەخە�

ڵ
هە� یەكــدی  ئۆپێــك  تانــی 

ڵ
و�

بەرهەمهێنانــی نەوتــی بەردیــن �ــە نێــوان ٥٠ بــۆ ٥٣ دۆ�رە 
هەرکاتێــک بەهــای نــەوت �ــە خــوار بەهایــی تێچونــی 
بەرهەمهێنانــی  کۆپمانیاکانــی  بێــت،  بەردیــن  نەوتــی 
بەردینیــش  نەوتــی  و  دەوەســتن  بەردیــن  نەوتــی 
کــرد  وای  ئەمــەش  هــەر  بــازاڕدا،   � دەکات  پاشەکشــە 
تانــی ئەنــدام �ــە ڕێکخــراوی هەناردەکارانــی نــەوت 

ڵ
کــەوا و�

تانــی 
ڵ

)ئۆپێــک( بــە تایبــەت ســعودییەی عەرەبــی و و�
دەرەوەی ڕێکخراوەکــەش بڕێکــی زۆری نەوتــی خــاو بخەنــە 
بــازاڕ بــە مەبەســتی دابەزاندنــی نرخــی نــەوت بۆ پاشەکشــە 

پێکردنــی نەوتــی بەردیــن. 
م �ــە بەرامبــەر ئەمــەدا و�تانــی بەرهەمهێنــی نەوتــی 

ڵ
بــە�

بەردیــن نەوەســتان و دەســتیان کــرد بــە کــەم کردنــەوەی 
نــس، ســەرۆکی 

ڵ
بــڕی تێچونــی نەوتــی بەردیــن. رایــان �

دەکات  بــەوە  ئامــاژە  )کۆنۆکــۆ(  کۆمپانیــای  کارگێــڕی 
تێچــووی بەرهەمهێنانــی نەوتــی بــەردی دابەزیــوە ١٥% بــۆ 

ی ٢٠٢٠ ڕێــژەی ١٥% بــۆ 
ڵ
٣٠% �ــە مانگــی رابــردوودا، بــۆ ســا�

٢٠%ی تــر تێچووەکــەی کــەم دەبێتــەوە . گوتیشــی«نرخ 

کەندنــی بیــرەکان دەســت بــە بــاش 
ڵ
جێگیــر دەبێــت هە�

بــوون دەکات بــاوەڕم وایــە باشــتریش ببێــت بــۆ ٢٠١٦ 
و ٢٠١٧ درێــژە بــە بەرهەمهێنــان دەدەیــن، داواکاری 
جیهانیــش بــۆ نــەوت بــەرز ببێتــەوە بــۆ ١،١-١،٢ ملیــۆن 

ــە ڕۆژێکــدا«.  بەرمیــل �

ی
ست

زان

دەزگایی ڕێگایە کۆنەکان
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• ئەمەریکا یاری بەرامبەر 
سعودیە کرد بەالم گۆلەکەی 

لە ڕوسیا و ئێران کرد.

نەوتی بەردین و ملمالنێکانی لە بازاڕدا

زانا قادر

وێنەی نمونەیەک لە کانە بەردینەکانی نەوت

Kurd oil |Volume one | No. 1 | April 2017 کورد ئۆیل |  بەرگی یەکەم ژمارە )١( | نیسانی ٢٠١٧



وە
نە

لی
کۆ

لێ

8٩
Kurd oil |Volume one | No. 1 | April 2017 کورد ئۆیل |  بەرگی یەکەم ژمارە )١( | نیسانی ٢٠١٧

راستی نغرۆبوونی بازاڕی نێودەوڵەتیی نەوت

ــن، ئەویــش  ــە نەبی ــەم عیبارەت ــە گــوێ بیســتی ئ رۆژ نی
ەتیــی 

ڵ
زۆری خســتنەڕووی بــڕی نەوتــە �ەبــازاڕی نێودەو�

نــەوت، ئەمــەش هــۆکاری دابەزینــی نرخــی نەوتــە. وەک 
ئــەوەی ئــەو زۆری خســتنەڕووی نەوتــە بووتــە قەدەرێــک 
کــە هیــچ کۆتاییەکــی نییــە. �ــە ســەرەتای یۆ�یــۆی ٢٠٠٨ 
نرخــی نــەوت ســنوری ١٤٥ دۆ�ری تێپەڕانــد، هــۆکاری ئــەو 
بەرزبوونــی نرخــی نەوتــە، بۆ گرژی سیاســی �ەســەر ئاســتی 
جیهــان و �وازی بەهــای دۆ�ر، کــە هاوکاتیشــی بڕێكــی 
داپۆشــیبوو،  جیهانــی  بازاڕەکانــی  نــەوت  زۆری  ئێجــگار 
ئــەوکات هیــچ کورتییــەک �ەبــڕی خســتنەڕووی نــەوت 
نەبــوو، �ەگــەلڵ دەســتپێکی پاشەکشــێی نرخــی نــەوت 
ەتیــی نــەوت، هۆکارەکەیــان بــۆ زۆری 

ڵ
�ەبــازاڕی نێودەو�

دوو  �ــە  م 
ڵ

بــە� گەڕانــدەوە.  نــەوت  خســتنەڕووی  بــڕی 
پســپۆری  شــارەزاو  دامــەزراوەی  دوو  نوێــی  راپۆرتــی 
نەبوونــی  �ەســەر  پێداگیــری  وزە،  و  نــەوت  کاروبــاری 
نــەوت دەکــەن کــە خواســتی  بــڕەی  ئــەو  خســتنەڕووی 
جیهانــی نەوتــی تێپەڕاندبێت.”ئیــدارەی وزەی ئەمریــکا« 
کــە ئاســتی بەرهەمهێنانــی نەوتــی خــاوی جیهــان تۆمــار 
ی ٢٠١٤، بــڕی بەرهەمهێنانــی جیهــان 

ڵ
ــێ، �ەســا�

ڵ
دەکات، دە�

ــە نەوتــی خــاو، رۆژانــە گەیشــتە ٩٢.٤٣ ملیــۆن بەرمیــل  �
ی ٢٠١٥ بــۆ ٩٣.٨٥ ملیــۆن بەرمیــل بەرزبــوەوە.

ڵ
نــەوت، �ــە ســا�

ی 
ڵ
ئیــدارەی وزەی ئەمریــکا پێشــبینی کردبــوو کــە �ــە ســا�

٢٠١٦ ئاســتی بەرهەمهێنانــی نەوتــی خــاو بــۆ ٩٥.٢٩ ملیــۆن 
ی ٢٠١٧ دەگاتــە ٩٦.٦٧ 

ڵ
بەرمیــل بەرزدەبێتــەوەو بــۆ ســا�

نەش ئاســتی بەرهەمهێنانــی 
ڵ

ملیــۆن بەرمیــل رۆژانــە، ســا�
نەوتــی خــاو بــە رێــژەی ٢.٧% بــەرز دەبێتــەوە. �ــە راپۆرتــی 
قەبــارەی  کــە  هاتــووە،  وزەدا  ەتیــی 

ڵ
نێودەو� ئاژانســی 

ی ٢٠١٦ 
ڵ
خواســتی رۆژانــەی جیهانــی �ەســەر نــەوت �ەســا�

بــە ٩٧ ملیــۆن بەرمیــل مەزندەکــردووە، �ــە مــاوەی پێنــج 
ســا�ی داهاتووشــدا بــۆ ١٠٠ ملیــۆن بەرمیــل �ــە رۆژێکــدا 
ــەی  ــڕی رۆژان ــە ب ــت ک ــەدا دەردەکەوێ ــەوە. بەم بەرزدەبێت
رۆژانــەی  خواســتی  ئاســتی  خــاو  نەوتــی  خســتنەڕووی 
جیهانــی تێنەپەڕانــدووە. ئاســتی بەرهەمهێنانــی رۆژانــەی 
 ٢٠١٦ ی 

ڵ
�ەســا� جیهــان  ەتانــی 

ڵ
دەو� کــۆی  خــاوی  نەوتــی 

گەیشــتۆتە ٩٥.٢٩ ملیــۆن بەرمیــل و خواســتی رۆژانــەی 
ــدە دەکرێــت. واتــە  ــە ٩٧ ملیــۆن بەرمیــل مەزن ــی ب جیهان

ــرە. ــە خســتنەڕوو زیات خواســت �
ئــەوەی ئاشــکرایە، هەمــوو ئــەو بــڕە نەوتــەی بەرهــەم 
کــە  ناوەندانــەی  ئــەو  ناکرێــت،  هەنــاردە  دەهێنرێــت 
نــەوت و خواســتی جیهانــی  بــڕی خســتنەڕووی  راســتی 
�ەســەر نــەوت و ئاراســتەکانی نرخــی نــەوت �ێــلڵ دەکــەن، 
خانــەی  و  بانــک  و  رێکخــراو  دیاریکــراوی  ژمارەیەکــی 

�ەوانــە،  نەوتیــن.  ەتانــی 
ڵ
بەرپرســانی دەو� و  شــارەزاکان 

ەتانــی 
ڵ
دەو� رێکخــراوی  وزە،  ەتیــی 

ڵ
نێودەو� ئاژانســی 

هەنــاردەی نــەوت )ئۆپیــک(، بــە ئێستاشــەوە، مەزنــدەکاری 
و پێشــبینییەکانیان پێچەوانــەی یەکبوونــە. �ەســەرەتای 
ــی وزە،پێشــبینی  ەتی

ڵ
ــەری ٢٠١٥، ئاژانســی نێودەو� ئۆکتەوب

بەردیــن  نەوتــی  بەرهەمهێنانــی  ئاســتی  کــە  کردبــوو 
بەخۆیــەوە  بەهێــز  گەشــەیەکی   ٢٠٢٠ ی 

ڵ
ســا� تاوەکــو 

وزە،  ەتیــی 
ڵ
نێودەو� ئاژانســی  �ێدوانــەی  ئــەم  دەبینێــت، 

دوای یــەک رۆژ �ــە راگەیەندراوەکــەی رێکخــراوی ئۆپیــک 
ــێ، ئاســتی بەرهەمهێنانــی نەوتــی بەردیــن 

ڵ
هــات، کــە دە�

بــە هــۆکاری پاشەکشــێی نرخــی نەوتــەوە بــە ئاســتێک 
کــە  تێپەڕانــدووە،  پێشــبینییەکانی  کــە  دابەزیــوە 
ــکا  ــی ئەمری ــی نەوت کەندن

ڵ
ــەی هە� ــان پێگ ــدا دەی ی

ڵ
�ەگە�

ەتیــی وزە �ــە راپۆرتەکەیــدا 
ڵ
داخــراون. ئاژانســی نێودەو�

نرخــی  مامناوەنــدا،  مــەودای  �ــە  نــەوت  بــازاڕی  �ەســەر 
نــەوت ٥٠% بەهاکــەی �ەدەســتداوە، واشــی بــۆ دەچێــت 
ی 

ڵ
کــە �ەئاســتی کەمتــر �ــەوە ئاســتە بــەرزەی ســێ ســا�

ئاژانســی  پێشــبینییەکانی  بێــت.  جێگیــر  رابردوویــدا 
�ــە  کــە  ئۆپیــک  مەزندەکانــی  �ەگــەلڵ  ەتــی 

ڵ
نێودەو�

٢٠١٥/٩/٢٨ دەرچــووە، دژ بەیەکــن، کــە �ــە راپۆرتەکــەی 
ئۆپیکــدا هاتــووە، دابەزینــی نرخــی خــاو بــە ئاســتێکی 
ەتانــی 

ڵ
دەو� ئەمریــکاو  نەوتــی  بەرهەمهێنانــی  خێــرا 

تریــش خــاو دەکاتــەوە وەک ئــەوەی پێشــبینی کرابــوو. 
ئپۆیــک پێشــبینی ئــەوەی کردبــوو کــە ئــەم ســالڵ ئاســتی 
بــە  بەبــەراورد  نەوتەکــەی  �ەســەر  جیهانــی  خواســتی 
مەزندەکانــی پێشــووی بەرزدەبێتــەوە، ئــەوەش بەهــۆی 
ئــەو ســتراتیجیەتەی ئۆپیــک �ــە پشــتیوانی نەکردنــی 
پێشــبینییەکانی  ئۆپیــک  گرتبوویەبــەر.  نــەوت  نرخــی 
بــۆ خواســت �ەســەر نەوتەکــەی بــۆ ٢٩.٢١ ملیــۆن بەرمیــل 
ــادەی  ــە زی ــووەوە، ب ی ٢٠١٥ بەرزکردب

ڵ
ــۆ ســا� ــە رۆژێکــدا ب �

ی ٢٠١٥، 
ڵ
٤٣٠ هــەزار بەرمیــل �ــە رۆژێکــدا. �ەســەرەتای ســا�

ــی  ەتان
ڵ
ــی دەو� ــێ، زیان

ڵ
ــی نەخــت دە� ەتی

ڵ
ســندوقی نێودەو�

ئەنجومەنــی  ەتانــی 
ڵ
دەو� دەرەوەی  نەوتــی  هەنــاردەی 

هاریکاریــی کەنــداو، وەک جەزائیــر و عیــراق و �یبیــا و 
یەمــەن، دەگاتــە نزیکــەی ٩٠ ملیــار دۆ�ر، یــان رێــژەی 
ــی  ەتان

ڵ
ــی دەو� م زیان

ڵ
ــە� ــی، ب ــی ناوخۆی ــۆی بەرهەم ١٠% ک

ــداو دەگاتــە ٣٠٠ ملیــار دۆ�ر،  ــی هاریــکاری کەن ئەنجومەن
ەتــە عەرەبییــە بەرهەمهێنەرەکانی 

ڵ
زیانــەکان تەنیــا دەو�

بــەر کۆمپانیــا  زیانــەکان  کــو 
ڵ
بە� نەگرتۆتــەوە،  نەوتــی 

کەوتــووە.  وروســییەکانیش  ئەوروپــی  و  ئەمریکــی 
�ێــرەدا دەبــێ بــاس �ــەوە بکرێت، کە خواســت �ەســەر نەوت 
کــو �ەگــەلڵ گەشــەی ئابووریــی جیهانییدا 

ڵ
ناوەســتێت و بە�

دەکشــێت، �ەکاتێکــدا پرۆســەکانی بەرهەمهێنانــی 
ڵ
هە�

ەتانــی دەرەوەی 
ڵ
روو �ەزیادبــووی نەوتــی هەندێــک �ــە دەو�

ەتانــی ئەندامــی 
ڵ
رێکخــراوی ئۆپیــک بــووە هــۆی ئــەوەی دەو�

ئــەو رێکخــراوە قەبــارەی هەناردەکردنــی رۆژانــەی نەوتیان 
کــە  دەکەنــەوە،  �ــەوە  جەخــت  ســپۆران  کەمبکەنــەوە، 
ی 

ڵ
ــی ســا� ــە هاتن ــی جیهــان ب ــی نەوت ــارەی بەکاربردن قەب

٢٠٣٥ بەرەبەرە بۆ ١٠٥ ملیۆن بەرمیل نەوت بەرزدەبێتەوە، 
ــە نزیکــەی ٩٠ ملیــۆن بەرمیــل کــە ئێســتا  ــەراورد ب ــە ب ب

رۆژانــە بەکاردەبرێــت.
�ــەم رەوشــەدا، ئایــا دەکــرێ ئــەو هۆکارانــەی کاریگەرییان 

زیاتــرە �ەســەر ئاراســتەی نرخــی نــەوت دیــاری بکرێن؟
ــەم دوواییــەدا.  ــداری گشــتیی رێکخــراوی ئۆپیــک � ئەمین
ەتانی ئەندامــی رێکخراوەکەی 

ڵ
�ــە �ێدوانیکیــدا گوتــی، دەو�

نــەوت  بەرهەمهێنانــی  ئاســتی  کەمکردنــەوەی  ــی 
ڵ
هەو�

كشــانی نرخــی نــەوت، 
ڵ
نــادەن تاوەکــو ببێتــە هــۆی هە�

كشــانی خواســتی 
ڵ
ــە هە� ــان پشــت ب ــە رێکخراوەکەی ک

ڵ
بە�

هــۆکاری  دەبێتــە  کــە  دەبەســتێت  نــەوت  جیهانــی 
رێکخــراوی  راپۆرتەکــەی  نــەوت.  نرخــی  كشــانی 

ڵ
هە�

ئۆپیــک دەریخســت، کــە ئەندامانــی رێکخــراوی ئۆپیــک 
ی ٢٠١٥، نزیکــەی ٣١.٢٥ ملیــۆن 

ڵ
�ــە چارەکــی دووەمــی ســا�

بەرمیلیــان �ــە رۆژێکــدا بەرهەمهێنــاوە، واتــە ســێ ملیــۆن 
بەرمیــل زیاتــر �ــە خواســتی جیهــان، ئەویــش بــە مانــای، 
ئەگــەر ئۆپیکیــش ئاســتی بەرهەمهێنانــی رۆژانــەی بــە 
ــێ  ــڕی دوو ملیــۆن بەرمیــل کەمبکاتــەوە، هێشــتا ناتوان ب
ســەرەکی  کێشــەی  بــکات.  نــەوت  نرخــی  پشــتیوانی 
رێکخــراوی ئۆپیــک بەتایبەتیــش ســعودیە کــە یەکــەم 
نەوتــی  بەرهەمهێنانــی  رووی  �ــە  جیهانــە  ەتــی 

ڵ
دەو�

خــاوەوە، �ــە بەرژەوەندییــدا نییــە ئاســتی بەرهەمهێنانــی 
رۆژانــەی نەوتــی کەمبکاتــەوە، ئەویــش �ەپێنــاو پاراســتی 

بەرکەوتــی بــازاڕی. 
هێــزی گۆڕینــەوەی دۆ�ری ئەمریــکا، �ەبــەر ئــەوەی نەوتــی 
ــزی  ــان هێ ــدراوە، بێگوم ــی نرخێن ــە دۆ�ری ئەمریک ــاو ب خ
نرخــی  �ەســەر  نەرێنــی  کاریگەریــی  ئەمریکــی  دۆ�ری 
نــەوت دەبێــت، ئەویــش بــە حوکمــی ئــەو پەیوەندییــە 
پێچەوانــەی کــە دۆار بــە نرخــی نەوتــەوە دەبەســتێت. 
ئەمریــکا  نەختــی  سیاســەتی  ئاراســتەکانی  هەروەهــا 
كشــانی بەهــای دۆ�رە، بازاڕیش 

ڵ
هــۆکاری راســتەوخۆی هە�

ــی نرخــی ســودن �ە�یــەن  ــی کاتــی بەرزکردن ــە چاوەڕوان �
یەدەکــی فیدرا�ــی ئەمریــکاوە، دیــدو پێشــبینییەکانی 
بــازاڕ بــە بەرزکردنــەوەی نرخــی ســود �ەمــاوەی کورتــی 
ئەمریــکای  دۆ�ری  بەهــای  پشــتیوانی  داهاتــوودا، 
�ێدەکەوێتــەوە و بــە ناراســتەوخۆ کاریگەریــی �ەســەر 

نرخــی نەوتــی خــاو دەبێــت. 
ئەتۆمیــی  رێککەوتنــی  ئیمزاکردنــی  ئێــران،  گەڕانــەوە 
گرتنــی ســزا 

ڵ
ئێــران �ــە ١٤ یۆ�یــۆی ٢٠١٥، کــە رەنگــە هە�

ەتییەکانــی ســەر ئێرانــی بــەدوای خۆیــدا بهێنێــت. 
ڵ
نێودەو�

ــی خــاوی  ــی نەوت ــی باســکردنە،  ئاســتی بەرهەمهێنان جێ
ــە چــوار  ەتییــەکان �

ڵ
ئێــران دوای ســەپاندنی ســزا نێودەو�

ــە  ــەزی. ب ــەوت داب ــۆن بەرمیــل ن ــەوە بــۆ یــەک ملی ملیۆن
پێــی �ێدوانەکانــی وەزیــری نەوتــی ئێــران �ەســەرەتای ئــەم 
مانگــی ئۆگەســتە، ئێــران بــە نیــازە ئاســتی بەرهەمهێنانــی 
رۆژانــەی �ــە نــەوت بــە بــڕی ٥٠٠ هــەزار بەرمیــل زیــاد 
�ەســەر  ەتییەکانمــان 

ڵ
نێودەو� ســزا  هەرکاتێــک  بــکات 

کــە  دەدات  ئــەوە  ــی 
ڵ
هەو� ئێــران  هەروەهــا  گیــرا، 

ڵ
هە�

بگەڕێتــەوە بــۆ هەمــان ئاســتی رابــردووی کــە نزیکــەی 
چــوار ملیــۆن بەرمیــل نەوتــە �ــە رۆژێکــدا. زیادکردنــی 
هــۆی  دەبێتــە  ئێــران  نەوتــی  بەرهەمهێنانــی  ئاســتی 
زیادبوونــی ئاســتی بەرهەمهێنانــی نــەوت �ــە جیهــان، 
ئەویــش ئەگــەر هاتــوو خواســتی جیهانــی �ەســەر نــەوت 

بمێنێتــەوە. بەجێگیــری 
پاشەکشــێی گەشــەی ئابووریــی چیــن و جیهــان: بێبــازاڕی 
ئابــووری و بەتایبەتیــش بێبــازاڕی ئابووریــی چیــن، کــە 
بــە بزوێنــەری ســەرەکی ئابووریــی جیهانــی دادەنرێــت، 
ــووو،  ــەوت هەب ــی راســتەوخۆی �ەســەر نرخــی ن کاریگەری
ــش  ــی بەتایبەتی پاشەکشــێی خواســت �ەســەر کارگەکان
تەکــەی، کاریگەرییەکــی نەرێنــی �ەســەر 

ڵ
هەنــاردەی و�

هەنــاردەی  ئاســتی  کــە  جۆرێــک  بــە  هەبــوو،  نــەوت 
ــەزی بەهــۆی �وازی خواســت  ــە نزیکــەی ٨.٣% داب ــن ب چی
ــەری  ــا ئەندیکەیت ــن، هەروەه ــی چی �ەســەر بەرهەمەکان
ــە  ــەزی، کــە � ــۆ ٥.٤% داب ــی چیــن ب نرخــی بەرهەمهێنەران
دادەنرێــت.  ئاســت  نزمتریــن  بــە  وە   ٢٠٠٩ ئۆکتەوبــەری 
ســەرباری ئــەوەی کــە پێشــبینییەکان ئامــاژە بــۆ ئــەوە 
نزمــی  نێوەنجێکــی  ئەگــەر هەیــە، چیــن  کــە  دەکــەن، 
گەشــەی ئابــووری تۆمــار بــکات کــە دەگاتــە ٧% یــان 
تەنانــەت خــوار ئــەو رێژەیــەش، هەمــوو ئــەو هۆکارانــە 
زیاتــر  خــاو  نەوتــی  ســەر  نەرێنییــەکان  کاریگەرییــە 

دەکــەن.
باســکران، سیاســەتی نەوتــی  ئــەو هۆکارانــەی  �ەگــەلڵ 
رێکخــراوی ئۆپیــک دەتوانــی نرخــی نــەوت رێکبخاتــەوە، 
ئاســتی  کــە   ،٢٠١٤ نۆڤەمبــەری  مانگــی  بڕیارەکــەی 
ــد، کاریگەریــی قورســی  بەرهەمهێنانــی نەوتــی دانەبەزان
�ەســەر نرخــی نــەوت بەجێهێشــت، خســتنەڕووی نــەوت 
وەک پێشــوو �ــە خواســتی جیهانــی �ەســەر نــەوت بــە 
نرخــی  پاشەکشــێکردنی  قەیرانــی  هێشــتەوە.  زیاتــر 
ەتــە 

ڵ
دو� گــەورە  شــارەزایانی  کورتهێنانــی  نــەوت، 

هەناردەکارانــی نــەوت و ئەندامانــی رێکخــراوی هەنــاردەی 
ئــەو  �ەگــەلڵ  ەکــردن 

ڵ
مامە� �ــە  دەدات،  نیشــان  نــەوت 

ــۆ  ــەوت و رێککەوتــن و �ێکگەیشــتن ب ــی نرخــی ن قەیران
چارەســەرکردنی واقیعــی بــازاڕی نــەوت و گرتنەبــەری ئــەو 
رێوشــوێنانەی کــە دەکــرێ �ێــوەی هاوســەنگیی بــۆ بــازاڕی 
نــەوت بگێڕێتــەوە بــە نرخێــک کــە جێــی رەزامەندیــی 
هەنــاردەکاران و هــاوردەکاران بێــت و گەشــەی ئابووریــی 

جیهانیــش بەهێزتــر بــکات.

فەیسەل عەلی



كوردستان و هێڵه كانى وزه، ناكۆكی یاخود 
هاوكاریی هه رێمایه تى

ویالیه تــه   �ــه   هه ریه كــه   دا،   )٢٠١٦ و 
و  یه كــه م  چیــن  و  یه كگرتــوه كان 
دووه مــى به كاربــه رى ئــه م نه وتــه  پێــك 
نه وتــى   )%١٩,٧( ئه مریــكا   ، ئه هێنــن 
 )%١٢,٩( چیــن  ســه رفكردووه و،  جیهانــى 
به كارهێنــاوه ،  جیهانــى  نه وتــى  ى 
دێــن  )٣(. یابــان  و  هینــد   به دوایانــدا 
ســتراتیژیی  بایه خــى  ئه وه یــه  
نــه وت  وه ك ده مــاری ئابوریــی جیهانــى 
ه وه    )١٨٥٩( ى 

ڵ
�ه ســا� ده رئه كه وێــت. 

دۆزینــه وه و ده رهێنانــى نــه وت ده ســتى 
ه  نــه وت 

ڵ
پێكــردووه ، نزیكــه ى )١٥٧( ســا�

نه خشــه ى  �ــه   گــه وره ى  پانتاییه كــى 
ــاوه ،  ــدا پێكهێن ه تیه كان

ڵ
ــێ نێوده و� ملمالن

یه ده گــى  عێــراق  وه كــو  ه تێكــى 
ڵ
ده و�

نه وته كــه ى خــۆى �ــه  )١١٢( ملیــار به رمیــل 
گــه وره   شــه ڕى  حــه وت  ئــه دا،  نــه وت 
ڕوویانــداوه   ڕابــردوودا  ى 

ڵ
ســا� �ه ســه ت 

تــه ، هــه ر حه وتــى په یوه نــدی 
ڵ

�ــه م وو�
 )١٩٩١( ى 

ڵ
�ه ســا� هه بــوه ،  نه وتــه وه   بــه  

كوه یــت  داگیركردنــى  �ه میانــه ى 
ئه مریكیــه كان  عێراقــه وه ،  �ه �یــه ن 
گــورزى گه وره یــان �ــه  ئاســتى ســه ربازیی 
و ئابوریــی عێــراق وه شــاند، عێراقیــش 
به هاوپه یمانێتــى  كــرد  ده ســتى 
ــه :  ــى �ه وان ــى بیان تێك

ڵ
ــد وو� ــه لڵ چه ن �ه گ

چــاوى  فه ڕه نســا.  چیــن  و  و  ڕووســیا 
نه وتیه كانــى  گرێبه ســته   ته ماعــى 
ڕووســیا  به تایبــه ت  تانــه  

ڵ
و� ئــه و 

ســه دام  زیاتربــو،  عێــراق  �ه ســه ر 
بــه   بــوو  عێــراق  ســه رۆكى  حوســه ین 
به رژه وه ندییه كانــى  �ه ســه ر  هه ڕه شــه  
ئه مریــكا، �ــه  )تشــرینى دووه مــى ٢٠٠٠( دا 
ڕێككه وتنێكــى �ه گــه لڵ فه ڕه نســا )جــاك 
شــیراك( ئیمزاكــرد كــه  �ه مــه و� نــه وت 
ــه  پــاره ى ئه وروپــى )یــۆرۆ( ئه فرۆشــێت  ب
ویالیه تــه   ئاشكراشــه   دۆ�ر!.  نــه ك 
تێــك 

ڵ
یه كگرتــوه كان ده ســت �ه هــه ر و�

وه ربــدات یه كــه م ئامانجــى به هــاى دۆ�ره . 
تــرس �ه ســه ر دۆ�ر یانــى تــرس �ه ســه ر 
نه وتیــش  ئه مریــكا،  ئیمپراتۆریه تــى 
ئــه و  كــه   كاریگــه ره   ئامرازێكــى  تاكــه  
بانكه كانــى  �ه ســه ر  هه ڕه شــه یه  
�ــه   كاتێــك  بــكات.  دروســت  ئه مریــكا 
)٢٠٠٣( ویالیه تــه  یه كگرتــوه كان عێراقــى 

ــك  داگیركــرد، فه ڕه نســا وه ك وه ك یه كێ
هه میشــه ییه كه ى  ئه ندامــه   پێنــج  �ــه  
ئه نجومه نــى ئاســایش نــاڕازى بــو، ده نگــى 
ئامریــكا  هه نــگاوى  یه كــه م  نــه دا،  بــۆ 
وه زاره تــى  به ســه ر  بــو  ده ســتگرتن 
نه وتــى عێراقــداو، هه مــوو دۆكیومێنــت 
كــرد، 

ڵ
كۆنترۆ� زانیارییه كانــى  و 

ڕێككه وتنانــه ى  ئــه و  هه مــوو  دواجــار 
تانــه  

ڵ
و� ئــه و  �ه گــه لڵ  ســه دام كردبــوى 

وه شــایه وه )٤(. ئه وه یــه  گرنگــى نــه وت 
ڵ
هه �

و  ه تیــه كان 
ڵ
نێوده و� �ه په یوه ندییــه  

دۆ�ر. به هــاى  �ه ســه ر  كاریگه ریــی 

ــازى  دووه م: پانۆڕامــا جیهانــى غ
سروشــتى

  
 )%٢٤( سروشــتى  غــازى  ئێســتادا  �ــه  
ئه هێنێــت  ووزه پێــك  ســه رچاوه ى  ى 
جیهــان،  نه خشــه ى  �ه ســه ر 
ى   )%٣٢,٥( نه وتیــش  �ه به رانبــه ردا 
نه خشــه ى ووزه ى جیهانــى داگیركــردووه . 
تینــوى  جیهــان  هێشــتا  كه واتــه  
بــۆ  جیهــان   )%٥٦,٥( هێشــتا  ووزه یــه ، 
پڕكردنــه وه ى پێداویســتیه كانى ملمالنــێ 
به ده ســتهێنانى  �ه پێنــاو  ئــه كات 
چــاوه ڕێ  دا،  سروشــتى  غــازى  و  نــه وت 
ــه وت  ئه كرێــت، غــازى سروشــتى پێــش ن
زیــاد  �ه ســه ری  خواســت  و،  بكه وێــت 
 « كۆمپانیــاى  ڕاپۆرتــى  به پێــی  بــكات. 
ئه كســۆن مۆبیــل- ExxonMobil« �ــه  )٢٠١٦( 
ڕێــژه ى  نه  

ڵ
ســا� كــه :  ئه بینێــت،  واى  دا، 

سروشــتى  غــازى  »خواســت«  �ه ســه ر 
زیــاد بــكات به بــڕى )١,٦%( �ه به رانبــه ردا 
 )%٠,٨( به بــڕى  نــه وت  �ه ســه ر  خواســت 
 .)%٠,١( ــوز 

ڵ
خه � �ه ســه ر  وه   ئــه كا،  زیــاد 

ى 
ڵ
ــا ســا� ــه كا كــه  ت ڕاپۆرته كــه  واى وێنائ

ملمالنــێ  و  خواســت  به تــه واوى   )٢٠٤٠(
. نه مێنێــت)٥(  ــوز 

ڵ
و خه � نــه وت   �ه ســه ر 

 « ێیــن 
ڵ
بل به جیهــان  بــا   كه واتــه  

غــازى  بــۆ شارســتانیه تى  بێــن  به خێــر 
غــاز  پانۆڕامــاى  و  چیــرۆك  سروشــتى«. 
ئابورییــه   په یوه ندییــه   زیاتــرى  نیــوه  
هاوپه یمانــى  و  ه تیــه كان 

ڵ
نێوده و�

هه رێمایه تیــه كان  ناكۆكیــه   و 
بنه یــن  نــاوى  ئه كرێــت  ئه گرێتــه وه ، 
ــێ 

ڵ
بل پێــم   « بۆڕییــه كان«.  »جه نگــى 

ێم 
ڵ
بۆڕییه كــه  �ه كوێــوه  ئــه ڕوات، پێــت ئه �

 چاره نووســى تــۆ بــه ره و كــوێ ئه چێــت«.
ى   )%٩٠( نزیكــه ى  ئه مــه ش،  بــۆ 
هه یــه   �ه جیهانــدا  غــازه ى  ئــه و 
�ــه ده ره وه ى  ناوچانــه ى  ئــه و  ئه كه وێتــه  
یه كێتــى  و  یه كگرتــوه كان  ویالیه تــه  

ئه وروپــادان!  بۆنمونــه ، یه كــه م و دووه م 
یه ده گــى جیهــان �ه غــازى سروشــتى دا 
ڕووســیا  ئێــران،  ڕووســیاو  �ــه   بریتیــن 
غــازى  ى   )%١٨( ئێرانیــش  و   )%٢٤(
دواى  دێنــن،  پێــك  جیهــان  سروشــتى 
دێــن.  جه زائیــر  قه تــه رو   ئه مانیــش 
ئــه م  كــۆى  بناغــه ى  ئێمــه   �ێــره وه  
ئه كه یــن،  ته رخــان  توێژینه وه یه مــان 
بــۆ شــكاندنى ئــه و كۆدانــه ى كــه  �ه  ئاســیا 
به گشــتى، حــه وزه ى ده ریــاى ناوه ڕاســت، 
تــى ناویــن، ناوچــه ى قه زویــن دا 

ڵ
ڕۆژهه �

هه یــه . �ه مــه ڕ غــازى سروشــتى. ئــه وه ش 
 به  سۆراخى ئه م پرسیارانه ى �ى خواره وه :

ێــك ده گێڕێت 
ڵ
ئایــا غــازى سروشــتى چ ڕۆ�

دا؟.  ه تــى 
ڵ
نێوده و�  �ه هاوپه یمانێتــى 

چــۆن حه وزه كانــى ووزه  پۆ�ێــن كــراون؟ 
عێــراق  كوردوســتانى  هه رێمــى 
ووزه وه   نه خشــه ى  كوێــی  ئه كه وێتــه  

. ؟ ن �ه جیهــا
 ســێهه م:  حــه وزه ى كه نــداوى عه ره بــی 

�ــه ڕووى جوگرافیــه وه  كه نــداوى عه ره بــی 
»یــان كه نــداوى فــارس« هه ریه كــه  �ــه : 
قه تــه ر،  ســعودییه ،  عێــراق،  »ئێــران، 
عه ممــان، كوه یــت، ئیماراتــى یه كگرتــوى 
�ــه  ڕووى  م 

ڵ
بــه � عه ره بــی« ئه گرێتــه وه . 

سیاســیه وه  ئێــران و عێــراق ئه نــدام نیــن 
�ــه  ئه نجومه نــى هاریــكارى كه نــداو. �ــه  
ڕووى ئابوریشــه وه  مه به ســتمان قه تــه ر 
یه ده گــى  كــۆى  كــه   ســعودیه یه ،  و 
نزیكــه ى  قه تــه ر  �ــه   سروشــتى  غــازى 
)٩٠٠( تریلیــۆن پــێ ســێجایه  )واتــه  ٥,٨ 
تریلیــۆن مه تــر ســێجا(، �ــه  ســعودییه ش 
)٦٠٠( تریلیــۆن پــێ ســێجا هه یــه  )٦(.  �ــه  
وزه ى  وه زیــرى   )٢٠١٦ نۆڤه مبــه رى  )١٧ى 
ــه   ه ح ســاده »  �

ڵ
قه تــه رى » محه مــه د ســا�

ئــه و  نه ى 
ڵ

ســا� كۆنفرانســى  میانــه ى 
�ــه   ئه كــه ن  هه نــارده   غــاز  تانــه ى 

ڵ
وو�

ده وحــه   دووپاتــى كــرده وه ، كــه :  �ه چــاو 
ى )٢٠١٥( دا، ڕێــژه ى خواســت �ه ســه ر 

ڵ
ســا�

غــازى سروشــتى )١,٩%( زیادیكــردووه  ) ٧(. 
ــۆ ئه مریــكاى  ئه مــه ش پێداویســتیه كه  ب
هینــد،  ئه وروپــا،  تانــى 

ڵ
و� باشــور، 

. ئاســیا«  تــى 
ڵ

ڕۆژهه � باشــورى  تانــى 
ڵ

 و�

  ده ستپێك:
ژیــان  ملمالنێــی  بنچینــه دا  �ــه  
كردنــى ئــه و )ووزه ( یــه  كــه  

ڵ
بــۆ  كۆنترۆ�

كردنــى 
ڵ
كۆنترۆ� توانــاى  بۆیــه   هه یــه ، 

ــت  ــه لڵ بێ ــى جه نگ ــڕ تێبه ردان ــه  گ ووزه  ب
كارگه كانــى  دروســتكردنى  بــه   یاخــود 
مه رجــى  ئــه وا  وزه ،  به رهه مهێنانــى 
به پێــی  شارســتانیه ته .  ســه ره تایی 
ووزه   جۆره كانــى  كردنیــان  پۆ�ێــن 
ووزه ى  كیمیایــی،  »ووزه ى  �ــه :  بریتیــن 
ئه تۆمــى، ووزه ى میكانیكــى، ووزه ى خــۆر، 
ووزه ى  كاره بــا،  ووزه ى  ڕووناكــى،  ووزه ى 
گه رمــى«. واتــا هــه ر شــتێك �ــه  گێتــى 
ــه  بێــت ئــه وا پێــى 

ڵ
دا ســه رچاوه ى جوو�

ئه وترێــت ووزه . ئه گــه ر ووزه  نه مێنێــت 
ئه وه ســتێت.  ــه  

ڵ
جوو� �ــه    گــه ردون 

و  پیشه ســازی  شۆڕشــى  �ــه دواى 
ســه ده ى نــۆزده وه ، ئــه وه  زیاتــر �ــه  )١٥٠( 
ه  نــه وت و ئینجــا غــازى سروشــتى 

ڵ
ســا�

ســه رچاوه ى ســه ره كى ووزه ن �ه دونیــادا، 
دۆزینــه وه و ده رهێنــان و بــه  بازاڕكــردن 
كردنــى، هۆكارێكــى ســه ره كى 

ڵ
و كۆنترۆ�

و  هه رێمایه تــى  ناكۆكیــه   و  جه نــگ 
ندنــه ى 

ڵ
جیهانیه كانــه ، به پێــی ئــه و خه مال

ى )١٩٩٩( 
ڵ
وه زاره تــى ووزه ى ئه مریكــى ســا�

ســه رجه مى  به كارهێنانــى  كردویه تــى: 
ووزه ى جیهــان �ــه  زیادبوندایــه ، �ــه  نێوان 
 )٩,٦١( �ــه   دا،  بــۆ  ٢٠٢٠(   ١٩٩٩( نى 

ڵ
ســا�

ــى  ــى به ریتان ــه ى گه رم ــۆن یه ك كوادریلی
)BTU( یــه وه  ده بێتــه  )١٢٧( كوادریلیــۆن 
یه كــه ى گه رمــى به ریتانــى، كــه  ده كاتــه  

نه  
ڵ

تێكــڕاى زیادبونــى پێداویســتى ســا�
تانــى 

ڵ
)١,٣%(.)١(. ڕێكخــراوى وو� بــڕى  بــه  

 )OPEC-ــرۆلڵ )ئۆپیــك هه نارده كردنــى پیت
�ــه  )٨ى نۆڤه مبــه رى ٢٠١٦( �ــه  ڕاپۆرتــى 
ڕێــژه ى  كــه   داینــاوه   خۆیــدا  نه ى 

ڵ
ســا�

به بــڕی  �ه جیهانــدا  نــه وت  به كاربردنــى 
ى )٢٠٤٠(. به مه ش 

ڵ
)٤٠%( زیــاد ئــه كا تــا ســا�

خواســت �ه ســه ر نــه وت بــۆ هــه ر ڕۆژێــك 
 ئه كاتــه  )١٧( حه ڤــده  ملیــۆن به رمیــل )٢(.
په یپــه ره   �ــه م     ئامانــج 
تاوه كــو  ئاكادیمیــه ،  به شــدارییه كى 
بــكات: گرنــگ  ــى 

ڵ
خا� ســێ   ســۆراخى 

و  نــه وت  گرنگــى  و  رۆلڵ   یه كــه م: 
پڕكردنــه وه ى  �ــه   سروشــتى  غــازى 
بــازاڕى  و  تــان 

ڵ
و� پێداویســتیه كانى 

دووه م:  بــۆ  دا.  جیهانــى  ئابوریــی 
حه وزه كانــى  �ــه   تێگه یشــتن  زیاتــر 
كه نــداوى  ناوه ڕاســت،  ده ریــاى  �ــه   وزه  
توركیــا،  ووزه ى  ســتراتیجى  عه ره بــی، 
ــی  ــران، كێبركێ ــى ئێ ده رچــه  ئابورییه كان
ــێ  ــى ووزه و هاریكاریــی و ملمالن ه كان

ڵ
هێل

نێوانــه دا. �ــه م   هه رێمایه تیــه كان 
شــوێن  دیاریكردنــى  ســێهه م:  بــۆ 
كوردوســتانى  هه رێمــى  گرنگــى  و 
عێــراق )KRG( �ه ســه ر نه خشــه ى ووزه ى 
ئــه م  سیاســى  ئاینــده ى  و،  جیهانــى 
ملمالنێكانــى  �ه به رداشــى  هه رێمــه  
مه ركه زیــی  حكومه تــى  �ه گــه لڵ 
و  حزبــى  ملمالنــێ  �ه �یــه ك،  )به غــدا( 
تــر. �ه �یه كــى  نێوخۆییه كانیشــى 

Crude Oil -یه كــه م: نه وتى خاو 
خێراكانــى  پێشــكه وتنه   وێــراى 
هه نوكــه ش  تــا  ته كنه �ۆژیــا، 

ئه �ته رنا�تیڤێــك  نه توانــراوه  
بدۆزرێته نــه وه ،  خــاو  نه وتــى  بــۆ 
پێداویســتیه   ه تــان 

ڵ
ده و� تاوه كــو 

پڕبكه نــه وه ،  پــێ  ناوخۆییه كانــى 
بــۆ: به كاردێــت  هێشــتا  نــه وت   بۆیــه  
هه مــوو  �ــه   ه یــه  

ڵ
جوو� -ســه رچاوه ى 

 : وه ك  گواســتنه وه دا،  ئامرازه كانــى 
ئۆتۆمبیــل و فڕۆكــه و كه شــتى و ماتــۆڕ، 
وه كــو  پێكهاته كانیشــى  هه روه هــا 
ســپى  نه وتــى  و  گازوایــل  و  به نزیــن 
به كارئه هێنرێــت.  و...تادوایــی  قیــر   و 
-بۆ به رهه مهێنانى كاره با و ووزه ى جۆراو 
Power plant &power generation  جــۆر- 
ــوزى 

ڵ
-بــه  بــه راورد بــه ووزه ى ناوه كــى و خه �

 بــه ردى ســه رچاوه یه كى پاكــى ووزه یــه .
ئاســانه ،  گواســتنه وه ى  و  -ئه مباركــردن 
و  گــه وره كان  كارخانــه   كارگــه و  �ــه  
مۆدێــرن  پیشه ســازى  بــوارى  زۆر 
به كاردێــت.   پێشــكه وتوودا   و 
پیشه ســازیی  گرنگــى  -ســه رچاوه یه كى 
�ــه وه ش  جگــه   پیترۆكیمیاوییــه . 
و  پالســتیكه كان  پیشه ســازییه   �ــه  
به كارئه هێنرێــت. دا  بۆیــاخ   فایبــه رو 

�ه به رئــه وه   نــه وت بایه خــى گرنگــى �ــه  
ئابوریــی نیشــتیمانى و بــازاڕى جیهانیــدا 
ئاژانســى  مانگانــه ى  هه یــه .  ڕاپۆرتــى 
 IEA )International– جیهانــى  ووزه ى 
Energy Agency( �ه بــاره ى بــازاڕى نــه وت 
ه تیــه كان بــۆ نــه وت 

ڵ
و خواســته  نێوده و�

وى 
ڵ

بــال  -٢٠١٦- یه كه مــى  چاره كــى  �ــه  
كردۆتــه وه ، كــه :  ڕۆژانــه  جیهــان )٩٤,٨٢( 
نه وت و چوارملیۆن و هه شــتاودوو هه زار 
ــردووه ، واتــه  به گشــتى  ــى به ركارب به رمیل
بــۆ  نــه وت  تێكــڕاى  دا   )٢٠١٦( ی 

ڵ
�ه ســا�

)ا�ســتهالك  جیهانــى  به كاربردنــى 
 )٣٣,٨٦٩,٥٢٠,٠٠٠( ئه كاتــه   ا�عا�مــی( 
و  ســه ت  هه شــت  ملیــار  ســێ  و  ســى 
ســه ت  پێنــج  و  ملیــۆن  نــۆ  و  شه ســت 
به بــه راورد  به رمیــل.  هــه زار  بیســت  و 
به كارهێنــان  تێكــڕاى   )٢٠١٥( ى 

ڵ
به ســا�

 ٢٠١٥( ى 
ڵ
�ه ســا� كــردووه ،  زیــادى   )%١,٣(

وە
نە

ژی
وێ

ت

به هرۆز جه عفه ر
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• جیهان لە ئێستادا ڕۆژانە 
پێویستی بە ١٧ ملیۆن 

بەرمیل نەوتە، ئەم ڕێژەیە 
تا سالی ٢٠٤٠ بە بڕی ٤٠% 

زیاد داکات

• لە ماوەیی ١٠٠ ساڵی 
ڕابردوودا ٧ جەنگی گەورە 

لە عێراقدا ڕوویانداوە 
هەموو یان بە هۆیی 

نەوتەوە ڕوویانداوە.

• سااڵنە خواستی وزەی 
جیهان لەسەر گازی 
سروشتی ١.٦% بەرز 

دەبێتەوە بەاڵم بۆ نەوت 
٠.٨% ە .
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عه ره بیــه وه   به هــارى  �ه ســه روبه ندى 
تــازه و  دیارده یه كــى   )٢٠١١( ى 

ڵ
ســا� �ــه  

تــى 
ڵ

ڕۆژهه � �ــه   ســه رنجڕاكێش 
ئه ویــش  ئــاراوه ،  هاتۆتــه   ناوه ڕاســتدا 
عه ره بیــدا،  كه نــداوى  �ــه   »قه تــه ر«ه  
خه �یجیــه كان  ڕێبــه رى  وه ك  نــه ك 
یه كه یه كــى  هه ندێكجــار  وه ك 
هه رێمــى گــه وره  خــۆى نمایــش ئــه كا؟. 
�ه هۆكارێــك  زیــاد  ئه بێــت  ئه مــه   بــۆ 

كــه   بــكات،  قه تــه ره   �ــه م  وا  هه بێــت، 
ى )٢٠١٦( 

ڵ
ژمــاره ى دانیشــتوانه كه ى �ه ســا�

دا ته نها )١,٦٤٧,٠٠٠( یه ك ملیۆن و شه ش 
به قــه د  هــه زاره ،  حــه وت  چلــو  ســه تو 
ــت، كه چــى داوا  گه ڕه كێكــى مۆســكۆ نابێ
�ــه  ڕووســیا ئــه كات ســنورى خــۆى بزانێــت. 
ڕاســته قینه ى  ژمــاره ى  �ه كاتێكــدا 
 )٢٥٠,٠٠٠( ته نهــا  قه تــه ر  دانیشــتوانى 
و  بیانییــن  یــان   )%٨٠( هــه زار كه ســه ، 
تــه :

ڵ
وو� ئــه و  نیشــته جێبوى   بونه تــه  

 یــه ك:  دواى ڕووســیاو ئێــران ســێهه م 
یه ده گــى جیهانــه  �ــه  غــازى سروشــتى 
 )Liquefied Natural Gas- LNG( شــل 
�ه هه نــدێ  كــه   غــازه ى  �ــه و  جگــه   دا. 
به رهــه م  دا  گــه ى  نه وتــی 

ڵ
كێل

ا�غــاز  ده ركێشــاو-   « ئه هێنرێــت 
ئه گــه ر   .)٨(  »Associated gas ا�مصاحــب- 
به گشــتى  كه نــداو  بۆڕییه كانــى  ــى 

ً
هێل

و قه تــه ر بكه وێتــه  ئاڕاســته ى ده ریــاى 
ناوچــه ى  ــى 

ڵ
ڕۆ� ئــه وا  ناوه ڕاســت،  ســپى 

ئه بێتــه وه   كالڵ  �ه ســه ره وه   قه زویــن 
توركمانســتان-  ڕووســیا-  كــه   » 
بــڕى  نــن  كازاخســتان«  ئازه رباینجــان- 
به مانایه كــى  هه یــه ،  غازیــان  جیاجیــا 
به ســه ر  ڕووســیا  ســێبه رى  تــر 
یاخــود  ئه بێتــه وه ،  كالڵ  ئه وروپــاوه  
نابێتــه   ئابورییــه وه   �ــه ڕووى  خۆرئــاوا 
و  ئێــران  ووزه ى  ئابوریــی  پاشــكۆى 
ئێســتا  تــا  قه تــه ر  بۆیــه   ڕووســیا. 
هه یــه . گه شــه كردووى   ئابورییه كــى 
بنكــه و  گه وره تریــن  بونــى  دوو: 
. قه تــه ر  �ــه   ئه مریكــه كان   بــاره گاى 
سیســته مێكى  ســێ:  قه ته رییــه كان 
بــۆ  هه یــه .  یــان  مۆدێــرن  ه كــى 

ڵ
خێل

و  میســر  تــى 
ڵ

وو� دوو  كــه   توێژه رێــك 
ناوه نده كانیانــى  بێــت،  بینــی  قه تــه رى 
بزانێــت،  ئاســانه   ئــه وه   بێــت،  پشــكنى 
جو�ه كــه   وه ك  قه ته رییــه كان  كــه  

ئه كــه ن،  ــه  
ڵ
مامه � ئه شــكه نازییه كان 

جو�ه كانــه ى  ئــه و  ئه شــكه نازییه كان 
ئه مریــكاى  ناوچه كانــى  و  كه نــه دا 
ــى  ــه  ڕاق ــه  جو�ه ك ــاژه ن ب ناوه ڕاســتن، ئام
هه میشــه   دونیــا،  ملیاردێره كانــى  و 
یــان 

ڵ
فه ز� ئــه وان  وایــه   هه ســتیان 

تــره وه  هه یــه . به پێــی  به ســه ر ئه وانــى 
ڕاپۆرتــى »ویكلیكــس«  قه تــه ر �ه گــه لڵ 
ئــه وه ى  بــۆ  كــردووه   كارى  ئیســرائیل 
نیشــتمانى  و  هه رێمــى  ســه ركردایه تى 
وه ربگرنــه وه ،  میســر  �ــه   عه ره بــی 
ــى جه زیــره » 

ڵ
میكانیزمــى ئه مــه ش » كه نا�

یــه  �ــه  قه تــه ر كه هانــى شــۆڕش بــدا تــا 
سیســته مه ى حوســنى موبــاره ك بڕوخێنن. 
بــۆ؟. یه كــه م هــۆكارى ده ستگه یشــتنى 
میســر بــو بــه  غــازى سروشــتى �ه ده ریــاى 

په نجــاو  �ــه   هــۆكار  دووه م  ناوه ڕاســت، 
شه ســته كانى ســه ده ى بیســته وه  وا بــاوه ، 
ئه گــه ر میســر ببێــت بــه  ئیشــتراكى ئــه وه  
ئیســالمى  جیهانــى  و  عــه ره ب  هه مــوو 
میســر  ئه گــه ر  ئیشــتراكى،  ئه بنــه  
ــى هه بێــت هه مــوو 

ڵ
سیســته مێكى �یبرا�

یــزم ڕام ئه كــه ن. 
ڵ
جیهانــى عه ره بــى �یبرا�

�ه ســه رده مى  به تایبه تــى  میســر 
»جه مــال عه بدو�ناســر« ه وه  تــا به هــارى 
عه ره بــى  نیشــتمانى  ســه رى  عه ره بــى 
عه ره بیــزم«  پــان_   « نماینــده كارى  و 
كه نــداوى  تــر  ڕوانگه یه كــى  بــه   بــوو. 
ــى  ــه ر، ســعودییه ، ئیمارات ــى )قه ت عه ره ب
ــه  

ڵ
�یبرا� نوێــی  ئاماژه یه كــى  یه كگرتــو( 

بــۆ   )Marketing-بــازاڕ( بنه مــاى  �ه ســه ر 
هێــزى  عه ره بــی،  نیشــتمانى  نه تــه وه و 
تێكشــكانى  بــۆ  كار  ئه خاتــه   خــۆى 
چونكــه   �ه ناوچه كــه ،  ئیخوانــى  بیــرى 
ڕه گیــان  ئیســالمیانه   گروپــه   ئــه م 
نییــه و  عه ره بیــدا  �ه نیمچه دورگــه ى 
عه ره بیــن. نیشــتمانى  ناســنامه ى   دژى 

     چــواره م: دۆزینــه وه ى غازى سروشــتى 
تــى ده ریــاى ســپى ناوه ڕاســت.

ڵ
 �ــه  ڕۆژهه �

ڕووبه رى گشــتى ده ریاى ســپى ناوه ڕاســت 
ــزه   )٢,٥١١( دوو ملیــۆن و پێنــج ســه تو یان
 .)٩( چوارگۆشــه یه   كیلۆمه تــر  هــه زار 
ده ریــاى  تــى 

ڵ
ڕۆژهه � �ــه   مه به ســت 

 )Eastern Mediterranean( ســپى ناوه ڕاســت
�ــه  ڕووى جوگرافیــه وه  بریتــى یــه  �ــه و 

تــى 
ڵ

تانــه ى كــه  ئه كه ونــه  ســه ر ڕۆژهه �
ڵ

و�
ئه �كێــن  و،  ناوه ڕاســت  ســپى  ده ریــاى 
�ــه   ئاســیاوه ، هه ریه كــه   بــه  خۆرئــاواى 
فه �ه ســتین-  ئیســرائیل-  )قوبــرس- 
�ــه ڕووى  ســوریا(.  �وبنــان-  ئــه رده ن- 
كه �تورییــه وه  ئــه م ناوچه یــه  بــه  )بــالد 
ا�شــام & هــالل خصیــب( نــاوى ده رچــووه ، 
و  شارســتانیه ت  كــه   ئاماژه یــه ك  وه ك 
مرۆڤایه تــى �ێــره وه  ده ســتیان پێكــردووه  
بــۆ ناوچه كانــى تــر. �ــه ڕووى ئابوریــی و 
ــه وه ، مه به ســت  ــى ووزه » ش ه تیك

ڵ
»جیۆپۆ�

ــه م  ــه  كــه  � ــه و هاوپه یمانێتیانه ی ــی ئ �ێ
غــازى  دۆزینــه وه ى  به هــۆى  ناوچه یــه  
به هــۆى  ســنوره   �ــه م  سروشــتیه وه  
جوگرافیــه وه   و  ئاویــی  ته ماســى 
به ســتراون، وه كــو ) قوبــرص- ئیســرائیل- 
هه روه هــا  )توركیا-ئیســرائیل(.  یۆنــان(. 
ئــه و ناكۆكیانــه ى �ــه م ناوچــه  جوگرافیــه  
)فه �ه ســتین-  دوا�یزمــى  وه كــو  هه یــه  
ئیســرائیل(، پاشــان مشــتومڕى قوبــرس 
غــازه   ئــه و  �ه ســه ر  یۆنــان  و  میســر  و 
دا   )٢٠١٤( �ــه   هه یــه ،  سروشــتیه ى 
ــى �ه ســه ر ئاســتى 

ڵ
كۆبونــه وه ى ســێ قۆ�

�ــه   �ه ســه ركرد،  قاهیــره   �ــه   �وتكــه  
)٢٠١٦( جارێكــى تــر �وتكــه ى »نیكۆســیا-
قوبــرس  �ــه    »Nicossia summit
ســه رۆكوه زیرانى  �ه نێــوان  هه رســێ 
 « سیســى  »عه بدو�فه تــاح  میســر 
و  ســه رۆكوه زیرانى  یۆنــان » ئه �ێكــس 

تســیبراس« و ســه رۆكوه زیرانى  قوبــرص 
» نیكــۆس ئاناستاســیادس« بــۆ بڕیــارى 
وێناكردنــه وه ى  بــه   ســه باره ت  كۆتایــی 
دۆزینــه وه ى  دواى  ئاوییــه كان  ســنوره  
هــاوكارو  بڕیاریانــدا  سروشــتى.  غــازى 
بارودۆخــى  بــن،  یه كتــر  هه ماهه نگــى 
كێشــه   دورگه یه كــى  وه ك  قوبــرص 
�ــه و  ئه مــه   ڕه چاوبكــه ن.  �ه ســه ر 
ییــه ى میســرو یۆنــان 

ڵ
ڕێككه وتنــه  دووقۆ�

جیاناكرێته وه  كه  �ه سه ر غازى سروشتى 
ئاوییه كانیــان  �ه ســنوره   كردویانــه  
توركیــا)١٠(.  ڕووبه ڕووبونــه وه ى   بــۆ 
ئه گــه ر  ئه كــه ى،  به چــى  هه ســت  تــۆ 
یــی )١٧٠٠( 

ڵ
ببینــى  �ه نــاو ده ریــادا بــه  قوو�

ده رئه هێنرێــت  سروشــتى  غــازى  مه تــر 
كیلۆمه تــر   )١٠٠( ڕووبــه رى  �ه ســه ر 
چوارگۆشــه ؟. دۆزینــه وه ى غازى سروشــتى 
تــى ده ریــاى ســپى ناوه ڕاســت، 

ڵ
�ــه  ڕۆژهه �

ئابوریــی  ناوچه یــی  شۆڕشــێكى 
وه رچه رخانێكــى  گه وره یــه ،  ســتراتیجى 

غــازى  بــۆ  �ه نه وتــه وه   مێژووییــه  
سروشــتى �ه �یــه ك، �ه �یه كــى تریــش 
به ریه ككه وتــن  ــى 

ڵ
خا� ناوچه یــه   ئــه م 

كیشــوه رى  ســێ  به یه كگه یشــتى  و 
ئه وروپــا- )ئاســیا-  جیهانــه   گــه وره ى 
ئه فریــكا(. قوڕگــى ئه وروپایــه  �ــه  یۆنــان 
بۆڕییــه كان   )Crete-كریــت( دورگــه ى  و 
به نزیكتریــن ڕێگــه و كه متریــن تێچــوو 
ئه وروپیــه كان  هێــزى  بــازاڕه   ئه بنــه  
)�ــه  خــواره وه  بــه  وێنــه  بیبینــه (. ئینجــا 
ه تێكــى  هــاورده كارو 

ڵ
ئیســرائیلى �ــه  ده و�

بــه   كڕیــارى غــازى سروشــتیه وه  كــرد 
سروشــتى  غــازى  كــه   وا  پێگه یه كــى 
بــكات.   به رهــه م بهێنێــت و هه نــارده  
په یوه ندییه كانــى  ه دا   )٢٠١٠( ى 

ڵ
�ه ســا�

گه یشــتنه   ئیســرائیل  توركیــاو 
دیبلۆماســى  ئاســتى  بچڕانــى  ئه وپــه ڕى 
ه دا   )٢٠١٦( ســه ره تاى  �ــه   سیاســی،  و 
بونــه وه ى  ئاســایی  به نــدى  یه كه میــن 
بریتــى  ییــه كان 

ڵ
دووقۆ� په یوه ندییــه  

یــه  �ــه وه ى ئیســرائیل غــازى سروشــتى 
به گشــتى  بفرۆشــێت.  توركیــا  بــه  
ى )٢٠٠٩( ه وه  زنجیره یــه ك گــه ڕان 

ڵ
�ه ســا�

و پشــكنین �ه ژێــر ده ریــادا، دۆزینــه وه ى 
سروشــتى  غــازى  زۆرى  ێكــى  یــه ده ك 
گه یــه ك 

ڵ
بــه دواى یه كــدا �ــه  چه نــد كێل

�ێكه وتــه وه ، ســه ره تا ئیســرائیل ئه مــه ى 
كــرد.

و  گــه ڕان  ســالڵ  په نجــا   )٥٠( دواى 
ى )٢٠٠٩( ئیســرائیل توانــى 

ڵ
پشــكنین، ســا�

�ــه دوورى )٨٠( كیلۆمه تــر �ــه  حه یفــاوه  
به نــاوى  غــازى  گــه وره ى  گه یه كــى 

ڵ
كێل

)تیمــار- Tamar gas field( بــه  )١٧٠٠( مه تــر 
ڕابگه یه نێــت،  �ــه ڕووى ده ریــاوه   قــوولڵ 
ا�غــاز  )ا�حتیــاگ  غــاز  یه ده كــى  كــه  
 )Nacural Gas Reserves ا�گبیعــی- 
ســێجایه ،  مه تــر  ملیــار   )٣٠٧( تیایــدا 
به پێــی تــه ورات  » هیــچ شــتێك �ه ژێــر 
ــادات....«. ئیســرائیل  ڕووناكــى خــۆردا ڕوون
ئابوریــی  ه كانێكــى 

ڵ
ڕاچل ئــاودا  �ه ژێــر 

زه وییه كــى  �ه ســه ر  ده ســتپێكرد، 
ه تێكــى 

ڵ
ده و� ته پوتــۆزاوى  فــه ڕو  بــێ 

»ئیتنۆ-دیموكراتــى » دروســتكرد و خــۆى 

ى 
ڵ
تــى كشــتوكا�

ڵ
كــرد به گه وره تریــن و�

بۆیــه   به دوایــدا  تــدا، 
ڵ

ڕۆژهه � �ــه  
گــه ى 

ڵ
كێل )٢٠١٠(  گه وره تریــن  ى 

ڵ
�ه ســا�

 )Leviathan gas field -به نــاوى )�یڤاســان
ــى )٢٠٠٠( مه تــر �ه ژێــر ده ریــادا 

ڵ
�ــه  قوو�

دۆزییــه وه ، كــه : یه ده گــى غــاز تیایــدا 
)٦٢٢( ملیــار مه تــر ســێجایه )١١(. بێگومــان 
ئه مریــكا  یه كگرتوه كانــى  ویالیه تــه  
پێشــوازى �ــه م گۆڕانــه  گه وره یــه  ئــه كات، 
ئه مریكــى  ئینرجــى  یوبــال  كۆمپانیــاى 
 )%٣٦( پشــكى  تیمــاردا  گــه ى 

ڵ
كێل �ــه  

 )%٣٩,٧( دا  �یڤاســان  گــه ى 
ڵ
كێل �ــه   و 

ئیســرائیل  �ه به رئــه وه ى  هه یــه .  ى 
ڕووبه ره كــه ى  و  دانیشــتوان  ژمــاره ى 
ــارى  ى )٢٠١٣( ه دا بڕی

ڵ
ــه ، هــه ر �ه ســا� كه م

 )%٤٠( وه به رهێنــراو  غــازى  �ه بــڕى  دا 
)بێگومــان  بــكات  ده ره وه   هه نــارده ى 
كــه   حه یفــاوه   به نــده رى  �ه ڕێگــه ى 
 .)١٢( خۆیه تــى(  ــى 

ڵ
كۆنترۆ�  �ه ژێــر 

ئــه م وێنه یــه  گوزارشــته  �ــه  پێشــبڕكێی 

�ه ده ریــاى  غــاز  به رهه مهێنانــى 
. ناوه ڕاســت 

ئیســرائیلى  بانگــى  به نــاو  به پێــى 
كــه    )www.haaretz.com( »هارتــس« 
یادى 

ڵ
ســا� هه میــن   )٦٨( به بۆنــه ى 

ئیســرائیل  ه تــى 
ڵ
ده و� �ه دایكبونــى 

نه گبه تــى  یادى 
ڵ
ســا� هــاوكات   «

كردۆتــه وه ،  وى 
ڵ

بــال ه وه   فه �ه ســتین« 
ته  �ــه  )٢٠١٦( 

ڵ
ژمــاره ى دانیشــتوانى ئــه و و�

ــۆن  ــه  )٨,٥( هه شــت ملی دا گه یشــتووه  ب
فه رمانگــه ى  تیایــدا  كــه س،  نیــو  و 
بــۆ  ڕایگه یانــدووه ،  ناوه نــدى  ئامــارى 
دانیشــتوانى  ژمــاره ى   )٢٠٣٥( ى 

ڵ
ســا�

 )١١,٣( �ــه   ئه بێتــه وه   نزیــك  ئیســرائیل 

هــه زار  ســه ت  ســێ  و  ملیــۆن  یانــزه  
كــه س)١٣(. كه واتــه  ئیســرائیل بــۆ ده یــان 
ــى  ى تــر پێداویســتیه  نێوخۆییه كان

ڵ
ســا�

�ــه   جۆراوجــۆر،  پیشه ســازى  �ــه   خــۆى 
كاره بــا  به رهه مهێنانــى  وێســتگه و 
ــه ى  ــا )٢٠٢٥( نزیك مســۆگه ركردووه ، هه ت
پشــت  كاره بــا  به رهه مهێنانــى   )%٥٠(
بــه و غــازه  ئه به ســتێت كــه  به رهه مــى 
ڕێگــه ى  �ــه   دواشــى  ئــه و  دێنێــت، 
ئــاو  به ڕێگــه ى  كاره بــا  به رهه مهێنانــى 
 »Hydroelectricity »كه هرۆئاوییــه وه - 
ه وه . كه پێشــتر بــۆ دابیــن كردنــى ئــاو 
و  ئــه و  ئه به ســت  توركیــا  بــه   پشــتى 
تانــى 

ڵ
یــان و� �ــه  میســر  )غــازه (  شــى 

ئێســتا  ئه گه یشــت.  به ده ســت  تــره وه  
خاوه نــى  گشــتى  كــۆى  بــه   ئیســرائیل 
)١,٠٧١( یــه ك تریلیــۆن و حه فتــاو یــه ك 
غــازى  یه ده گــى  ســێجا  مه تــر/  ملیــار 
سروشــتیه  )بڕوانــه  ئــه م خشــته یه ى �ى 

خــوارەوە(.

مه به ســت  باســه ،  ئــه م  به درێژایــی 
�ه پارچــه   یــه   بریتــى  قوبــرس  �ــه  
 South-باشــور )قوبرســى  یۆنانیه كــه ى 
باكــورى  �ــه   دوورگه یــه ك   .)Cyprus
ســه ده یه   نیــو  توركیــا،  خۆرئــاواى 
واســراوى ماوه تــه وه ، 

ڵ
كێشــه كانى بــه  هه �

مه ســه �ه ى  قوبــرس  توركیــا  بــۆ 
نــه ك  ده ره كیــه   كێشــه یه كى 
ــه ك شــه قامێك  ــی،  ئه گه رچــى ی ناوخۆی
قوبرســه كه یه ،  دوو  نێــوان  ســنورى 
نێــوان  �ــه   یه كگرتنه وه یــان  پرســى 

 ١.٤ ئیسرائیل                         

٤-٢. قوبرس : قه ته ر ى ده ریاى 
ناوه ڕاسته 
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• قەتەڕ دەوڵەمەندترین 
واڵتی کەنداوە بە گازی 
سروشتی و هەڕەشە لە 

ڕووسیا دەکات.

• ئەگەر قەتەڕ گازی 
سرووشتی لە ڕێگەی دەریای 
ناوەڕاستەوە بنێرێتە خۆرئاوا 
گورزێکی کوشندە دەبێت بۆ 

ئیران و روسیا.

• دۆزینەوەی گازی سروشتی 
لە ڕۆژهەالتی دەریای 

ناوەڕاست میسر و قوبرس و 
یۆنانی کۆکردەوە.

 • دوایی ٥٠ ساڵ لە گەڕان و 
پشکنین ئیسڕائیل توانی ١٠٧ 

ملیار مەتر سێجا گازی سروشتی 
بدۆزێتەوەو هەناردەی بکات
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سالی ناوی کێ�گە
دۆزینەوە

بڕی غاز
بە )م�یار 

مەتر 
سیجا(

شوێنی دۆزینەوەی 
کێ�گە

بیابانی زیفە١٩٥٨٢زوهر

دەریای ناوەڕاست ٢٠٠٠/١٩٩٩٤٥نوعا و میری
بەرمبەر عەسقالن

تیمارا + 
تێماردروم

دەریای ناوەڕاست ٩٠ کم ٢٠٠٩٣٠٧
خۆرئاوای حەیفا

دەریای ناوەڕاست ٢٠٠٩١٥دلیت
بەرامبەر کەنارەکانی 

خوزەیرە

دەریای ناوەڕاست ١٦٠ کم ٢٠١٠٦٢٢لیڤاتان
باکوری خۆرئاوای حەیفا



و  ئیســالم  �ه نێــوان  یۆنــان،  و  تــورك 
كریســتیان، �ه نێــوان ئه وروپــاو توركیــا، 
�ه نێــوان �یــره و یــۆرۆ دا، بۆتــه  گرفتێــك 
كــێ  یه كبگرنــه وه   ئاخــۆ  نازانرێــت  كــه  
بپارێزێــت؟.  دورگه یــه   ئــه م  ئاسایشــى 
ه تێــك 

ڵ
ده و� ببــات؟.  به ڕێــوه ى  كــێ 

یــه ك  واســراو 
ڵ
هه � هه رێمێكــى  و 

كردووه تــه   كه پایته خته كه یــان 
�ــه   یۆنانیه كــه ى  پارچــه   دوو�ه تــه وه ، 
و  ئابوریــی  و  سروشــت  دیمه نــى  ڕووى 
ه تیكــى 

ڵ
جیۆپۆ� پێگــه ى  و  سیاســیی 

پێشــكه وتندایه .  �ــه   تادێــت   ووزه وه  
گــه ى )تیمــار و 

ڵ
بــه دواى دۆزینــه وه ى كێل

ى )٢٠١١( 
ڵ
�یڤاتــان( �ــه  ئیســرائیل، �ه ســا�

گه ى 
ڵ
حكومه تى قوبرســى دۆزینــه وه ى كێل

 )Aphrodite gas field( ئه فرودیــت 
كیلۆمه تــر   )٣٤( ته نهــا  كــه   ڕاگه یانــد، 
ئیســرائیلی  گــه ى 

ڵ
كێل گه وره تریــن  �ــه  

غــازى  یه ده گــى  دووره ،  ه وه   )�یڤاتــان( 
سروشــتى تیایــدا �ه نێــوان )١٠٠-١٧٠( ملیــار 
مه تر/ســێجایه ، هه ریه كــه  �ــه  ویالیه تــه  
یه كێتــى  و  ئه مریــكا  یه كگرتوه كانــى 
یه كگرتــوه كان  نه تــه وه   و  ئه وروپــا 
پشــتى و گرنگــى پێدانــى 

ڵ
و ڕووســیا پا�

زنجیــره   ڕووداوه و  ئــه م  بــۆ  خۆیــان 
دۆزینه وه كانــى ده ریــاى ســپى ناوه ڕاســت 
ئینرجــى«  »نۆبــلڵ  ڕاگه یانــد، كۆمپانیــاى 
ــه دا 

ڵ
ه وه   هه و�  )٢٠٠٨( �ــه   ئه مریكــى 

 )٢٠١١( ى 
ڵ
�ه ســا� كــردووه و،  به شــدارى 

و  به رهه مهێنــان  گرێبه ســتى 
حكومه تــى  �ه گــه لڵ  به شــداریكردنى 
هه مــان  ئینجــا  مۆركــردووه ،  قوبرســى 
گه یه كــى 

ڵ
كێل دۆزینــه وه ى  كۆمپانیــا 

 )٧( نزیكــه ى  یه ده گــى  بــه   نه وتــى 
كه هه مــان  ڕاگه یانــد،  به رمیــل  ملیــار 
گــه  ئه كرێــت )٥-٧( تریلیــۆن غــازى 

ڵ
كێل

 سروشــتى �ێــوه  به رهــه م بهێنرێــت)١٤(.  
دۆزینــه وه ى  �ــه   واز  ئێمــه   �ێــره وه  
�وبنــان  میســرو  �ــه   سروشــتى  غــازى 
ئــه وه   بایــی  چونكــه   ئه هێنیــن، 
و  ســیناریۆكان  كــه   بۆتــه وه   ڕوون 
نووســینه   ئــه م  ده رئه نجامه كانــى 
 بــه ره  بــه ره  بكه ونــه  پێــش چــاو. بــۆ؟.  
هــاوكارى ســتراتیژیی �ه نێــوان قوبــرس- 
بــه   ناســراوه   دا  یۆنان-ئیســرائیل 
 ،)Energy Traingle ووزه -    )سێگۆشــه ى 

قازانــج-  )قازانــج-  بنه مــاى  �ه ســه ر 
قازانــج( دارێــژراوه ، هه رســێ �یــه ن وه كــو 
یــه ك پێویســتیان بــه م هاوپه یمانێتیــه  
به شــێك  ئه بێتــه   هه یــه ،  ســتراتیجیه  
�ــه  پــرۆژه ى پاراســتنى ئاســایش و ئارامــى 
چــۆن  هــه روه ك  ناوه ڕاســت.  ده ریــاى 
ئه گــه ر هاریــكارى نێــوان )میســر-�وبنان-
ئه كه ونــه   كــه   بێــت  پته وتــر  ئــه رده ن( 
ئــه وا  ئاویــی،  ڕێــڕه وى  ســه رهه مان 
هاوپه یمانێتــى  هه مــان  بــه   خزمــه ت 
ئــه كات)١٥(... ووزه   سێگۆشــه ى   و 
چه مكــى  ســارد  جه نگــى  پێــش 
وه ك   )Gio-politic-ه تیــك

ڵ
)جیۆپۆ�

شــوێن  و  جوگرافیــا  كاریگــه رى 
هه بــو،  گرنگــى  سیاســه ته وه   به ســه ر 
به هــۆى    ســارد  جه نگــى  دواى  م 

ڵ
بــه �

تاڕاده یه كــى  دونیــاوه   كرانــه وه ى 
شــوێنى   )Marketing-بــازاڕ( زۆر 
یانــى  بــازاڕ  گرتــه وه ،  ه تیكــى 

ڵ
جیۆپۆ�

نه تــه وه و  ســه رمایه ش  ســه رمایه ، 
دۆ�ر،  یانــى  نــه وت  شــوێن  ناناســێت، 
یانــى  ئه مریــكا  ئه مریــكا،  یانــى  دۆ�ر 
ئیمپراتۆریه تێكــى گه ردونــى كــه  هــه ولڵ 
چه ندیــن  بــۆ  خــۆى  هه ژمونــى  ئــه دات 
ده یــه ى تــر بســه پێنێت، غــازى سروشــتى 
ه یــه ك �ــه  سیاســه ت و بــازاڕ 

ڵ
یانــى تێكه �

یانــى ئــه و به شــه  نوێیــه ى �ه نــاو بابه تــى 
ه تیه كانــدا 

ڵ
نێوده و� په یوه ندییــه  

»ئــاى  ێــن 
ڵ
ئه � پێــی  داوه  

ڵ
ســه ریهه �

ئابورییــه   )په یوه ندییــه    »IPE– ئــى  پــى 
 International Economic سیاســیه كان- 
هاوشــێوه ى  یــش  )قوبــرس(   .  )  Politic
)قه تــه ر( ڕووبه رێكــى جوگرافــى كــه م و، 
كاریگه رییه كــى ناوچه یــی زۆر، تادێــت 
ه تیكــى 

ڵ
ئه بێــت بــه  پێگه یه كــى جیۆپۆ�

ناوچه یــی گرنــگ، شــوێنێكى گه شــتیاری، 
پێگه یه كــى  بازرگانــى،  ناوه ندێكــى 
�ه نێــوان  بــاش  یاریكه رێكــى  ئابوریــی، 
دا   )٢٠١٦( �ــه   ئه وروپــادا.  ئاســیاو 
گریــی 

ڵ
هه وا� بنكــه ى  گه وره تریــن 

ئیســرائیلى �ه  قوبرســه ، بنكه ى ئه مریكى 
�ێیــه ،  ڕووســى  كۆمپانیــاى  �ێیــه ، 
وه به رهێنانــى  كارگــه ى  گه وره تریــن 
بێــت  تــا  ئه مانــه ش  �ێیــه ،  ده رمانــى 
ئــه كات. ســتر 

ڵ
قه � و  ــس 

ڵ
قه �  توركیــا 

ــى 
ڵ
به هێل خــواره وه   �ى  وێنه یــه ى   )ئــه م 

ســوور سێگۆشــه ى ووزه ى نێــوان ئیســرائیل-

ئه كاتــه وه (: ڕوون  یۆنــان  قوبــرص- 

توركیــا بــه  »ئــاو« خــۆى نمایــش ئــه كات، 
�ــه  ســێ �وه  بــه  ئــاو ده وردراوه ، ڕووبــه رى 
جوگرافیه كــه ى  )٧٨٠( هــه زار كیلۆمه تــر 
ئــاوى  ته نگه بــه رى  دوو  چوارگۆشــه یه ، 
گرنگ »بۆســفۆڕ« و »ده رده نیل« ى هه یه ، 
ده ریــاى  بــه   ڕه ش  ده ریــاى  بۆســفۆڕ 
ئه به ســتێته وه ،  توركیــه وه   مه ڕمــه ڕه ى 
»ده رده نیــل« یــش مه ڕمــه ڕه   به ده ریــاى 
ئیجــه :   « ئیجــه وه   ئه به ســتێت، 
ئه كه وێتــه  باكــورى خۆرئــاواى توركیــاو 
ناوه ڕاســت«.  �ه ده ریــاى   �قێكــه  
  ڕۆژنامــه ى »زه مــان« ى توركــى �ــه  )٢٢ى 
كردۆتــه وه ،  وى 

ڵ
بــال  )٢٠١٦ حوزه یرانــى 

ه تیكى 
ڵ
٤-٣. توركیاو جیۆپۆل

ووزه 

پێویســتیه تى  توركیــا  ووزه یــه ى  ئــه و 
ى   )%٢٥( واتــه    )١/٤( ته نهــا  �ه ناوخــۆدا 
 )%٧٥( ئه هێنێــت،  به رهــه م  �ه نــاوه وه  
نه  

ڵ
ســا� ئــه كات،  هــاورده   �ــه ده ره وه  

به نزیكه یــی توركیــا پێویســتى بــه  )٥٠( 
سروشــتى  غــازى  ســێجا  مه تــر/  ملیــار 
مانیــا 

ڵ
هه یــه ، به مــه ش دواى چیــن و ئه �

تــى هــاورده كارى 
ڵ

توركیــا بــه  ســێهه م و�
ڕووســیا  دائه نرێــت.  سروشــتى  غــازى 
غــازى سروشــتى  ســه رچاوه ى یه كه مــى 
�ــه    )%١٩( ئــه و  دواى  توركیــا.  بــۆ  یــه  
هه رێمــى   « عێــراق  �ــه    )%٩( و  ئێــران 
كوردســتان«، وه  )٩%( �ــه  جه زائیــر و )٣%( 

 �ــه  نه یجیریــاوه  هــاورده  ئــه كات)١٦(. 
بــوارى  بــه   تایبــه ت  پڕۆفیســۆرى 
ئه ندازیــارى كانــزاكان » عه �ــى كهریمــان- 
Ali Kahriman » �ه  وتارێكیدا �ه  ڕۆژنامه ى 
 « »میللیــه ت-Milliyet«  به ناونیشــانى 
ــۆ ووزه » ئامــاژه   ــا ب ســتراتیجیه تى توركی
 )%٧٥( �ه به رئــه وه ى  ئــه كات:  ئــه وه   بــۆ 
پێویســتیه تى  توركیــا  ووزه یــه ى  ئــه و 
 )٢٠١٥( �ــه   ئــه كات،  هــاورده ى  �ــه ده ره وه  
 )٦٠( بایــی  نه  

ڵ
ســا� توركیــا  دا   )٢٠١٦( و 

كڕیــوه ،  سروشــتى  غــازى  دۆ�ر  ملیــار 
ئــه م  ى  نــه وت.  )٥٨%(  �ــه   بێجگــه  
ڕووســیاوه   �ه ڕێگــه ى  پێداویســتیه ش 
تێكــه  

ڵ
پــڕ ئه كاتــه وه ، كه واتــه  توركیــا و�

�ــه ڕووى ده ره كیــه وه  بووه تــه  پاشــكۆ و 
تانــى تــر. 

ڵ
شــوێنكه وتوو )تبعیــه ( ى و�

جیۆ-ئابوریــی  مه ترســیه كى  ئه مــه ش 
دواى  به تایبــه ت  نوێیــه ،  ســتراتیجیه  
ڕووســى  فڕۆكه یه كــى  توركیــا  ئــه وه ى 
خســته خواره وه ،  ســوریادا  �ه خاكــى 
بــڕى  ڕووســیا  دا،   )٢٠١٥( �ه كۆتایــی 
بــۆ  خــۆى  سروشــتى  غــازى  هه نــارده ى 
بــوارى  شــاره زاى  كه مكــرده وه .  نیــوه  
ئابوریــی » محــی ا�دیــن غــوز�ر« �یوایــه ، 
ته كنیــك  �ــه ڕووى  پێویســته   توركیــا 
خــۆى  كه ره ســته كانى  ته كنۆ�ۆژیــاوه   و 
هه مه جــۆر بــكات، بــۆ ده رهێنانــى ئــه و 
وه ك  تێكــى 

ڵ
وو� كــه  هه یه تــى،  غــازه ى 

ــى )٣( ســێ كیلۆمه تر �ه  
ڵ
ئه مریــكا بــه  قوو�

ژێــر زه وى دا غــازو نــه وت ده رئه هێنێــت، 
ــى )١٥٠-

ڵ
م توركیــا ته نهــا �ــه  قوو�

ڵ
بــه �

 ٢٠٠( مه تــردا ئه توانێــت ئه مــه  بــكات)١٧(.
و  توركیــا  دا   )٢٠١٦ )حوزه یرانــى  �ــه  
و  سیاســی  په یوه ندییــه   ئیســرائیل 

كــرده وه ،  ئاســایی  دیپلۆماتیه كانیــان 
كۆمانــدۆى   )٢٠١٠( ى 

ڵ
�ه ســا� ئــه وه ى  دواى 

ــرده  ســه ركاروانى  ئیســرائیلى هێرشــى ك
كه شــتى )مافــى مه ڕمــه ڕه ( كــه  توركیــا 
كــى 

ڵ
خه � بــۆ  مرۆیــی  هاریــكارى  وه ك 

تونــدى  هێرشــى  ناردبــو.  غــه ززه ى 
»ڕه جــه ب  توركیــا  ســه رۆكوه زیرانى 
ته یــب ئــه ردۆگان« و بــه  »تیرۆریســت« 
بێنه وبــه ره ى  زۆر  ئیســرائیل،  ناســاندنى 
په كخســتبو.  په یوه ندییه كانــى  تــر، 
چه نــد  �ه ســه ر  دواجــار  ت 

ڵ
وو� هــه ردوو 

ئاســایی  په یوه ندیه كانیــان  بنه مایــه ك 
ئه وه یــه   ســه ره كیترینیان  كــرده وه ، 
توركیــا  هه نــارده ى  غــاز  ئیســرائیل   «
»�یڤاتــان«  گــه ى 

ڵ
كێل �ه ڕێگــه ى  بــكات« 

 ه وه  بــه  بۆڕییه كانــى ده ریاى ناوه ڕاســتدا. 
م گرفتــى هــه ره  گــه وره ى بــه رده م 

ڵ
بــه �

ئــه م ڕێككه وتنــه  جارێكــى تــر بریتــى 
قوبــرس-Cyprus«:  قوبرســى   « �ــه   یــه  
ئه ندامــه   ه تــه و 

ڵ
ده و� یۆنانــى 

دانــى  جیهــان  ئه وروپــا،  �ه یه كێتــى 
به حكومه ته كه یــدا نــاوه ، توركیــا هــه ر 
�ه ســه ره تاوه  ڕه تــى كردۆتــه وه  دانــى پیــا 
ــات، توركیــا ته نهــا كۆمــارى قوبرســى  بن
باكورییه كــه ى«  »به شــه   توركــى 
یۆنانــى  قوبرســى  هــاوكات  ئه ناســێت، 
�ه گــه لڵ  ســتراتیجى  هاوپه یمانێتــى 
ئیســرائیل و یۆنــان هه یــه . پێویستیشــه  
ئــه م بۆڕییــه ى �ه ئیســرائیله وه  دێــت  بــه  
بێــت!. تێپــه ڕ  دا  »قوبــرس«   ســنورى 
چــل   )٤٠,٠٠٠( �ــه   زیــاد  توركیــا  بۆیــه  
�ــه  قوبرســى توركــى  هــه زار ســه ربازى 
ــه   ــا � جێگیركــردووه )١٨(، كێشــه ى توركی
گــه ى غــازى سروشــتى » ئه فرۆدێــت« 

ڵ
كێل

كــو 
ڵ
نییــه  كــه  هــى قوبرســى یۆنانیــه ، به �

ئه وه یــه  چــۆن ئه بێــت قوبرســى توركــى 
و  سیاســیی  و  ئابوریــی  ســوودى  �ــه  
غازییه كانــى  گه شه ســه ندنه   بازرگانــى 
ئــه م ســنوره  بێبــه ش بێــت؟. به مانایه كــى 
تــر توركیــا ڕێگــره  �ــه  یه كگرتنــه وه ى 
هــه ردوو قوبرســه كه ، چونكــه  ئه یه وێــت 
خۆشــى  بــۆ  كــه   یه كبگرنــه وه   كاتێــك 
ئه نــدام  ببێتــه   قوبرســه وه   �ه پــالڵ 
ئــه و  �ه پــالڵ  وه   ئه وروپــا،  �ه یه كێتــى 
�ه به شــه   هه یه تــى  كــه   نفووســه ى 
توركیه كــه  به شــدارى بــكات �ــه  مانــۆڕه  
سیاســیی و ئاویــی و غازییه كانــى ئــه و 
ســنوره دا، �ه به رانبــه ردا قوبرســى یۆنانــى 
ئه بێــت  چــۆن  ئه كاتــه وه ،  ڕه ت  ئه مــه  
غــازى سروشــتى به ســنورى ئــه ودا بدرێــت 
تێكــى داگیــركارى وه ك توركیــا؟.« 

ڵ
ــه  و� ب

ئــه و  و  نیــه   ئــه و  خاكــى  قوبــرص  كــه  
داگیركــردووه ». به شــه ى 

باشــورى  جوگرافیــه وه   لــە ڕووى 

باكــورى  »ئه كاتــه   گــه وره   كوردســتانى 
عێــراق«، نزیكــه ى ســه ده یه كه  ملمالنێــى 
عێــراق  مه ركــه زی  حكومه تــى  �ه گــه لڵ 
)١٩٩١(  بــووه   ى 

ڵ
ســا� دواى   ، هــه ی 

ســه ربه خۆ،  ئۆتۆنۆمــى  هه رێمێكــى 
بریتــى  بازرگانیه كــه ى  نــاوه   ئێســتاش 
 Kurdistan Regional( یــه  �ــه  كــه ى ئــاڕ جــى
ســه ددام   )٢٠٠٣( ى 

ڵ
ســا�  .)of Government

ى 
ڵ
ســا� ڕووخــا،  عێــراق  �ــه   حوســه ین 

)٢٠٠٥( هاتنــى كۆمپانیــا جیهانیــه كان بــۆ 
هه رێمــى كوردوســتان ده ســتى پێكــرد، 
به پێــی ئــه و پێوانــه كارى و نه خشــانه ى 
كــراوه   چــاوه ڕێ  خۆرئاوابــووه ،  �ى 
هه رێمــه   �ــه م  نــه وت  به رهه مهێنانــى 

عه ممــان،   « تانــى 
ڵ

�ه و� بێــت  زیاتــر 
�ــه و  زۆر  و  ئازه رباینجــان«  ۆمبیــا، 

ڵ
كۆ�

ه تــه  كاریگه رانــه ى كــه  ئه نــدام نیــن 
ڵ
ده و�

ــه وه ش دۆزینــه وه و  ــه  ئۆپیــك، بێجگــه  � �
ــدا �ه ســه ره تادایه )١٩(.    ــان تیای  ده رهێن
توانــا  �ــه   جیهــان  ده مێكــه  
كوردوســتان  هایدرۆكاربۆنیه كانــى 
بۆیــه  دۆزینــه وه و ده رهێنــان  ئــاگاداره ، 
بــوارى  گرێبه ســته كانى  و  بازاڕكــردن  و 
نــه وت، بایه خــى ســتراتیژیی و سیاســیی 
بــۆ  هه یــه ،  گــه وره ى  هه رێمایه تــى  و 
 )٢٠٠٦( ى 

ڵ
ســا� �ــه   مه به ســته ش  ئــه و 

سروشــتیه كانى  ســامانه   وه زاره تــى 
حكومه تــى هه رێــم دامــه زرا، تــا كۆتایــی 
ى  )٢٠١٦( ، حكومه تــى هه رێــم )٥٢( 

ڵ
ســا�

و  به شــدارى  گرێبه ســتى  دوو  په نجــاو 
 Pruducting sharing( به رهه مهێنــان 
كۆمپانیــاى   )٢٧( �ه گــه لڵ  ى   )contract
جیــاواز  ه تــى 

ڵ
ده و�  )٢٧( �ــه   بیانــى 

ئیمزاكــردووه )٢٠(. به گشــتى په ره ســه ندنه  
ــه وت و غــازى  ــى ن ــه دواى یه كه كان یه كـلـ
كوردســتانى  �ه هه رێمــى  سروشــتى 
هه یــه : �ێكه وتانــه ى  ئــه م   عێــراق، 
�ه هه رێمــى  سیاســیی  *  ئابوریــی 
ســه رپێ ئه خاتــه    كوردوســتان 
*  ناوچــه  كوردییــه كان ئه خاتــه  بــه رده م 
ســه ربه خۆیی  ســكه ى  و  دیفاكتــۆ 

پێنجه م: هه رێمى كوردستانى 
)KRG( عێراق
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• دۆزینەوەی بڕی ١٧٠ملیار 
مەتر سێجا لەالیەن 
قوبرسی یۆنانیەوە 

خزمەتێکی گەورەیە بە 
دۆالری ئەمریکی

• قوبرس لە دەریای 
ناوەڕاستدا هەمان ڕۆڵی 

قەتەڕی کەنداوی عرەبی 
دەگێڕێت.

• تورکیا سێیەم 
گەورەترین واڵتە،٧٥% 

وزەی پێویستی ڕۆژانەی 
لەدەرەوە هاوردە دەکات.

• خۆرئاوا پێشبینی ئەوە 
دەکات بەرهەم هێنانی 

هەرێمی کوردستان 
لە واڵتانی عوممان و 

ئازەربایجان و کۆلۆمبیا 
زۆرتر بێت.
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ه تــى ســه ربه خۆ(.
ڵ
 سیاســیی )بــه ره و ده و�

* سیاســه تى هه رێمایه تــى: ملمالنــێ �ــه  
عێــراق و ســوریا بــه رده وام ئه بێــت، غــازى 
ده ریــاى  توركیــاو  �ه ڕێگــه ى  سروشــتى 
ئه بێتــه   ده ر،  ئه چێتــه   ناوه ڕاســته وه  
جه مســه رگیریی  �ــه   گرنــگ  به شــێكى 
تانــى 

ڵ
وو� هاوشــێوه ى  هه رێمایه تــى، 

كه نــداوى عه ره بــی و ئیســرائیل و قوبرص 
ئێــران  بــۆ  پاشــان  كێشــه   یۆنــان،  و 
ــى 

ڵ
دروســت ئــه كات و، ڕێگــه  نــادات هێل

ــاى ناوه ڕاســت  ــه ره و ده ری ــى ب ووزه ى ئێران
 بــڕوات )وه ك �ه ســه ره وه  باســمان كــرد(.
�ــه   شــه فافیه ت  ناوخۆیــی:  ملمالنێــی   *
نییــه ،  دا  هه نارده كــردن  و  فرۆشــتن 
به هــۆى هــۆكارى جوگرافــی و سیاســیه وه  
ئێــران  �ه گــه لڵ  ئــه م هه رێمــه   �یه كــى 
په یوه نــدى باشــى هه یــه و، ئێــران وه ك 
ێــك پیایــدا درێژبۆتــه وه  تــا به غــدادو 

ڵ
هێل

تریــش  �یه كــه ى  باشــور.  ناوچه كانــى 
هه یــه .  به ســه ریدا  هه ژمونــى  توركیــا 
ئه مــه ش هه رێمــى كوردوســتانى كــردووه  
ــى 

ڵ
كۆنترۆ�  ( زه رد  زۆنــى  زۆن،  دوو  بــه  

سیاســه تى ووزه  و حكومه تــى كــردووه و 
نماینــده كارى سیاســه تى هه رێمــه ( بــه  
واقیعــی ئــه وه ى هه رێمــى كوردوســتان 
توركیه كانــه    

ڵ
كا� بــازاڕى  ســێهه مین 

جوگرافیــه وه   �ــه ڕووى  و،  �ه جیهــان 
ــۆ  ــه  ب ــاش ده رگایه ك دراوســێن و، توركی
زۆنــى  ئۆروپــاو خۆرئــاوا،  بــه   گه یشــتن 
تى پارتــى 

ڵ
ــه  ده ســته � زه رد ) مه به ســت �

ــه (  ــه م ناوچه ی ــى كوردســتانه  � دیموكرات
�ه گــه لڵ  ڕاســته وخۆى  كۆنێكتــى 
زۆنــى  هه یــه ،  توركیــا  حكومه تــى 
و  گــۆڕان  بزوتنــه وه ى   ( نیلــى  ســه وزو 
یه كێتــى نیشــتیمانى كوردســتان تیایــدا 
یــان  جوگرافــی  ته ماســى  ده ســتن( 

ڵ
با�

بــه  زیاتــر �ــه  )١٠٠٠( كیلۆمه تــر �ه گــه لڵ 
ئێــران  هه ژمونــى  بۆیــه   هه یــه .  ئێــران 
به ســه ریدا دیاركه وتــووه و، یه كێــك �ــه  
ســیناریۆكان ئه وه یــه  كاریگــه رى بخاتــه  
خــواره وه   )�ى  بۆڕییــه كان  ــى 

ڵ
ســه ر هێل

ئه كه یــن(. باســى 

�ه كاتێكــدا به خێرایــی و چا�كیه كــى زۆر 
دۆزینــه وه كان �ه بــوارى نــه وت و غــازدا 
ده ســتپێكردو،  كوردســتان  �ه هه رێمــى 
باسوخواســى  نه خشــه و  ســه ر  كه وتــه  
به پێــی  �ه جیهانــدا،  ووزه   ئاژانســه كانى 
سروشــتیه كانى  ســامانه   وه زاره تــى 
حكومه تــى هه رێــم )٤٥( ملیــار به رمیــل 
 )٥٦( �ــه   هه رێمــه   نه وتــى  یه ده گــى 

بلــۆك دا،  بێجگــه  �ــه  یه ده گــى ســنورى 
)كه ركــوك، خانه قیــن، خۆرئــاواى دیجلــه (. 
یه ده گــى  ى   )%٤,٥( ئه كاتــه   ئه مــه   كــه  
نه وتــى هه مــوو جیهــان،  هه روه هــا  ) 
غــازى  ســێجا  مه تــر/  تریلیــۆن   )٥,٧
سروشــتى �ــه  )٥٦( بلــۆك دا هه یه . �ه ســه ر 
ئــه م بــڕه  یه ده گــه  كۆ-ڕایــی و ڕاڕا ییــه ك 
ســامانه   وه زاره تــى  �ه نێــوان  هه یــه  
پێوانه كاریــی  ده زگاى  سروشــتیه كان، 
جیۆ�ۆجــى ئه مریكــى )USGS( و ئاژانســى 
،  ڕه نگــه    )IEA( ه تــى 

ڵ
نێوده و� ووزه ى 

ئه مــه ش په یوه نــدى بــه  هه ژماركردنــى 
ئه كه وێتــه   كــه   بێــت،  نه وتــه وه   ئــه و 
نێــوان  �ه ســه ره كانى  ناكۆكــى  ناوچــه  
یاخــود  به غــداده وه ،  و  هه رێــم 
�ه به ره نجامــى  �ه مدواییــه   ئــه وه ى 
گــه ى 

ڵ
كێل هه نــدێ  داعشــه وه   شــه ڕى 

كه وتنــه   موســلڵ  �ه ناوچــه ى  نه وتــى 

 .)٢٠( كوردوســتان.  هه رێمــى   ده ســت 

  » ئــه م وێنــەی  خــوارەوە: �ــه  پێگــه ى 
وه رگیــراوه ،  سروشــتیه كان  ســامانه  
نه وتییه كانــه ،  گــه  

ڵ
كێل دابه شــبونى 

تیایــدا ده رئه كه وێــت ئێــران و توركیــا 
ســێ  گه كانــه وه ، 

ڵ
كێل كوێــی  ئه كه ونــه  

كاره بــا  به هه رمهێنانــى  وێســتگه ى 
بــڕى  گه كانــه وه  

ڵ
�ه كێل كــه   دیــاره  

پێویســت �ــه  غــازى سروشــتى یــان پێــوه  
كــراوه »: كۆنێكــت 

ده وترێــت،  یه ده گــه ى  ئــه و  زیاتــر 
بــۆ  ســه �مێنراو«  نــه ك  ێنــراوه  

ڵ
»خه مل

و  داتــا  بــه   پێویســتمان  ســه �ماندن 
كۆمپانیاكانــه   وه   ڕاپۆرتــى  زانیاریــی، 
بــێ  بــه   كــه   یه ده گــه ى  نه وتــه   ئــه و   ،
ســێ و دوو به رده ســته  واتــه  ســه �مێنراو 
پابــت  ا�نفــگ  )ا�حتیــاگات  و  زانــراوه  

-  proved oil reserves( بریتــى یــه  �ــه  )٧( 
حــه وت ملیــار به رمیــل، ئــه وه ى كــه وه ك 
چــاوه ڕوان  یه ده گیــش  و  ســه رچاوه  
ئه مــه   به رمیلــه ،  ملیــار   )٣,٨( ئه كرێــت 
هه مــووى ئه كاتــه  )١٠,٨٠( ملیــار به رمیــل. 
�ــه   نه وتــه ى  �ه ســه ره تادا  ئــه و  ئینجــا 
شــوێنه كه  هه یــه  )ا�نفــگ فــی ا�بدایــه  
كارى  زیاتــر  ا�مــكان-OIIP(  ئه مــه   فــى 
ئه وانه یــه   و  جیۆ�ۆجیــه كان  تیمــه  
نــه وت  بــوارى  په ره پێدانــى  تیمــى  وه ك 
واتــه   ئه كــه ن،  بــۆ  ســه نگاندنى 

ڵ
هه �

ئه شــێت  نــه وت،  یه ده گــى  �ــه   جیــاوازه  
ــێ  ــه وه و ئه شــێت شــتێكى واى � بهێنرێت
ئه مه شــیان  بــڕى  نه كه وێــت،  ده ســت 
ئیتــر  به رمیــل،  ملیــار   )٥٠( ئه كاتــه  
ته كنیكــه ى  ئــه و  ســه ر  ئه كه وێتــه  
به كاردێــت، ڕه نگــه  بتوانــن )٣٠-٣٥( ملیــار 
ده ســتبخه ن  �ێــوه   نه وتــى  به رمیــل 

نه وتــى  واوه تــر  �ــه وه ش  زیاتــر.  یــان 
نمونــه   بــۆ  تــر،  ناســراوه كانى  گــه  

ڵ
كێل

پارێــزگاى  ســنورى  ئه كه ونــه   ئه وانــه ى 
گــه ى گــه وره ن 

ڵ
كه ركــوك )٥( پێنــج كێل

ئاڤانــا،  حه ســه ن،  بــاى  )باباگوڕگــوڕ، 
گشــتى  به كــۆى  جه مبــور(.  خه ببــاز، 
هه رێمــى  نه وتــى  یه ده گــى  وائــه كات 
 كوردوســتان به ڕێــژه ى )٤٠%( زیــاد بكات. 
سروشتیشــه وه ،  �ه بــاره ى  غــازى 
بــه   سروشــتیه كان  ســامانه   وه زاره تــى 
واتــه   ســێجا  مه تــر  تریلیــۆن   )٥,٧(
یه ده گــى  ســێجا  پــێ  )٢٠٠(  تریلیــۆن 
غــازى سروشــتى  »زانــراو« ى  هه یــه ، كــه  
ئه كاتــه  )٣%( یه ده گــى هه مــوو جیهــان، 
كــه  هاوســنورى كــۆى ووزه ى تــه وه ره ى 
به كارهێنانــى  دواى  ئۆراسیاســه . 
به تایبه تــى  كه ركــوك  گه كانــى 

ڵ
كێل

بڕیــاره   تــر  غــازه ى  ئــه و  و  )خه ببــاز( 
 )%٤٠( شــێوه   به هه مــان  بدۆزرێتــه وه  
ى 

ڵ
�ه ســا� زیــاده كات.  غازیــش  یه ده گــى 

)٢٠١٦( دا نرخــى )١( مه تــر غــازى سروشــتى 
.)٢١( بــووه   ئه مریكــى  دۆ�رى   )$٢,٤( 
نه  

ڵ
 وه ك �ى ســه ره وه  باســمان كــرد،  ســا�

ڕێــژه ى خواســت �ه ســه ر غــازى سروشــتى 
ــه كا،  ــدا زیــاد ئ ــه  جیهان ــڕى )١,٦%( � ــه  ب ب
خواســت  ئه كــرێ  چــاوه ڕوان   )٢٠٤٠( تــا 
ــه راورد  ــكا به ب ــاد ب ــاز )٥٠%( زی �ه ســه ر غ
غــاز  گرنگــى  �ه بــه ر  ئــه وه ش  به نــه وت، 
ژینگــه ،  پاراســتنى  �ــه   �ه به كارهێنــان، 
گواســتنه وه ى  خێرایــی  و  ئاســانى  وه  
به كارهێنانــى  پاشــان  زۆر،  بــڕى  بــه  
بــۆ  پێشــكه وتوو  ته كنۆ�ۆژیــاى 
�ه ویالیه تــه   نــه وت  ده رهێنانــى 
ــه كات  ــه  وائ ــكا، ك ــى ئه مری یه كگرتوه كان
خــۆى. بــۆ  نــه كات  هــاورده    نــه وت 
كۆكردنــه وه ى  بــۆ  توێژینه وه یــه ،  ئــه م 

ســه ره كییه كان(  گــه  
ڵ
یه ده گــى  )كێل

پشــتى  هه رێمــى  كوردوســتان،  ى 
نه ى 

ڵ
ســا� ڕاپۆرتــى  بــه   به ســتووه : 

ینه وه یه كــى 
ڵ
�ێكۆ� كۆمپانیــاكان، 

ــه وه   ــۆ توێژین ــه ى ئۆكســفۆرد ب په یمانگ
ســامانه   وه زاره تــى  ووزه ،  �ه ســه ر 
وه زاره تــى  ته خمیناتــى  سروشــتیه كان، 
خــواره وه   �ى  یــه   بــۆ  توركیــا.  ووزه ى 
یــه ك  �ه خشــته یه كدا  یــداوه ، 

ڵ
هه و�

و،  غازییــه كان  گــه  
ڵ
كێل نــاوى  یــه ك 

ڕوو. بخاتــه   تیایانــدا،  یــه ده گ   بــڕى 

وه ك  ئێمــه   كارى  �ێــره دا  ئینجــا   « 
ــى ســه وزو  ــه  خه ت ــه وه  نیی ــژه ر( ئ )توێ
زه ردو نیللى بۆ حزبه كانى كوردوستان 
ــۆ  بكێشــین و، به دواداچــوون �ێــره دا ب
ئاخــۆ  زۆرینــه ى  خۆیه تــى  خوێنــه ر 
گــه كان �ــه كام زۆن و ناوچه یــه  ؟«. 

ڵ
كێل

ــى 
ڵ
م �ه خوارتــره وه  ســۆراخى هێل

ڵ
بــه �

ووزه ى كوردوســتان و جه مسه رگیریی 
ئه كه یــن.  هه رێمایه تــى 
غــازى  و  نــه وت  یه ده گــى  بــڕى 
»چــاوه ڕوان  و  »زانــراو«  سروشــتى 
گــه  ســه ره كییه كان« 

ڵ
كــراو« �ــه  » كێل

 – عێــراق  كوردســتان-  هه رێمــى  ى 
كوردســتان)٢٢(. باشــورى 

5-١. یه ده گى نه وت و غازى 
سروشتى 
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• نەوتی کوردستان 
٤.٥% و گازی سروشتی 
٣%ی  یەدەگی جیهان 

پێکدەهێنێت.
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نەوتی زانراو+یەدەگ وسەرچاوەی كێ�گە
چاوەڕوانکراو)بە م�یۆن بەرمیل(

غازی شروشتی زانراو+یەدەگ وسەرچاوەی 
چاوەڕوانکراو)بە تری�یۆن پێ سێجا(

ە
ڵ
27263.41خورمە�

10011.3شێخان

8540.1ئەتروش

7310.1تاوکێ

57٩0.1تەقتەق

5412.3کوردەمیر

5310.4شێخ عادی

کانە
ڵ
-40٩پو�

551,7تۆپخانە

1103,4چەمچەمال

1484,4کۆڕمۆڕ

343,5میران

454.٩بیناباوی

 سومەیل       ٠                                         1,4                       



ــه   گــه ى خورمه �ڵ *ئــه و غــازه ى �ــه  كێلڵ
 )٣,٤ بــه   خشــته كه دا  )�ــه   هه یــه  
تریلیــۆن پێ/ســێجا دانــراوه ، بریتــى 
ا�غــاز  ده ركێشــراو-  غــازى  �ــه  
ئــه م   .Associated gas-ا�مصاحــب
گــه ى  جــۆره  غــازه  �ــه  هه نــدێ كێلڵ
هه یــه   دا  نه وتــى  گــه وره ى 
ده رهێنانــى  �ه كاتــى  �ه جیهانــدا، 
غــاز  چینێــك  وه ك  دا  پیتــرۆلڵ 
نه وته كــه وه   �ه ســه رووى 
جۆرێكــه   ئه مــه ش  ده ر،  دێتــه  
سروشــتى. غــازى  �ه جۆره كانــى 

)هه رێمــى  كردنێكــى  بــه راورد  وه ك 
تانى تر و 

ڵ
كوردســتان - عێراق( �ه گه لڵ و�

توانــاى به رهه مهێنانیــان: ئازه رباینجــان 
نه وتــى  به رمیــل  ملیــار  حــه وت   )٧(
ســافى  و  به رجه ســته كراو  یه ده گــى 
چــاوه ڕوان  �ه یه ده گــه   »بێجگــه   هه یــه  
به هه مــان  ده رهێنــان«،  بــۆ  كراوه كــه ى 
به رمیــل،  ملیــار   )٢,٤( كۆ�ۆمبیــا  شــێوه  
به رمیــل،  ملیــار  هه شــت   )٨( ئیكــوادۆر 
میســر )٣,٦( ملیــار به رمیــل، عه ممــان )٥,٢( 
عێراقــى  به رمیــل،  حكومه تــى  ملیــار 
كوردســتان  �ه هه رێمــى  جگــه   فیــدرالڵ 
ملیــار  په نجــا  ســه تو   )١٥٠( خاوه نــى 
خۆیه تــى.. زانــراوى  یه ده گــى  به رمیــل 
ه تــى 

ڵ
ده و� هه موویــان  ئه وانــه   �ه گــه لڵ 

ســه ربه خۆن، هه رێمــى كوردوســتان بــه  
نه وتــى  یه ده گــى  شه شــه مینى  پلــه ى 
دێــت.  ناوه ڕاســت  تــى 

ڵ
ڕۆژهه � تانــى 

ڵ
و�

بــوارى  ز�هێــزى  دوو  نێــوان  كه وتۆتــه  
ووزه وه  كــه  )ســعودییه و ئێــران( ه  )٢٣(، 
تێكــى 

ڵ
و� )توركیــا(  �ه باكورییــه وه  

ووزه ى  ــى 
ڵ
هێل �ــه   غــازه ،  و  نــه وت  بــێ 

یــه وه   توركــی  جه یهانــى  كوردســتان- 
ى )٢٠١٧( ش 

ڵ
نه وته كــه ى ڕه وانه ئــه كا، ســا�

چــاوه ڕوان ئه كرێــت غــازه  سروشــتیه كه ى 
ــان.  ــى جیه ــه  بازاڕه كان  كوردســتان بگات
كــه   ئامانجه كانــى  �ــه   یه كێــك   «
توێژینه وه یــه ى  ئــه م  چوارچێــوه ى 
�ه ســه ر دیاریكــراوه ، بریتــى �ــه  نه خشــه ى 
ووزه ى هه رێمــى باشــورى كوردوســتان و 
ئاینــده ى سیاســى كــورد �ــه م ناوچه یــه ». 
كاروانــى ووزه  ئاقاره كــه ى ناكۆكیــه  یــان 
هه رێمایه تــى؟. هاریكاریــی  و  ته بایــی 

چه كــى  مه �ه فــى  �ــه   مه به ســت 
كاریگه ریــی  و  ئێــران  ئه تۆمــى 
نییــه ،  ناوینــه وه   تــى 

ڵ
ڕۆژهه � به ســه ر 

ه كانــى 
ڵ
به دیاریكــراوى ئێمــه  بــه دواى هێل

ده رچــه   بــه دواى  ئه گه ڕێیــن،  ووزه دا 
ســه ربازیی  و  ئابوریــی  ى  )ا�تنفــس( 
به كورتیه كــه ى  ئه ڕۆیــن،  ئێرانــدا 
ئێــران  ــه ى 

ڵ
به مامه � ئاماژه كردنــه  

خۆرئــاوا  به هاوپه یمانه كانــى  به رانبــه ر 
)كــه   عه ره بــى  به تایبــه ت  كه نــداوى 
هه مــوو  وه   كــرد(.  باســمان  �ه ســه ره وه  
بڕیــاره   »یــان  ئه كــه ون  نــه ى 

ڵ
هێال ئــه و 

ناوه ڕاســت  ده ریــاى  ســه ر   « بكه ونــه  
وه كــو » ســوریا، هه رێمــى كوردســتان و، 
تانــى ســه ر ده ریــاى ڕه ش«.

ڵ
 هه نــدێ �ــه  و�

ى )١٩٧٩( �ــه  ئێــران هــه ر 
ڵ
شۆڕشــى ســا�

گۆڕانێــك نه بــو �ــه  ڕووخانــى سیســته مى 
ئیســالمى  كۆمــارى  بــۆ  ه وه   »شــا« 
پێچه وانه كردنــه وه ى  كــو 

ڵ
به � ئێــران، 

ویالیه ته یه كگرتوه كانــى  خواســته كانى 
�ه �یه كیــش  بــو،  خۆرئــاوا  ئه مریــكاو 
په یوه ندییــه   ســتراكچه رى  گۆڕینــى 
بــو  هه رێمایه تیــه كان  و  ه تــى 

ڵ
نێوده و�

ى 
ڵ
�ــه م ناوچه یــه ، بــۆ نمونــه  پێــش ســا�

)١٩٧٩( ئێــران و ئیســرائیل هاوپه یمانــى 
ڕێككه وتنــى  بگــره   بــون،  ســتراتیجى 
 Three ا�پالپــی-  )ا�رمــح  خه نجــه ر  ســێ 
�ه كاركردنــى  بــو  بریتــى   )Agression
ــران(  ــا- ئێ ــی )ئیســرائیل- توركی پێكه وه ی
بــۆ  بۆچــى؟  ئه مریــكا  چاودێریــی  بــه  
و  –عه ره بیــزم  پــان  به گژاچونــه وه ى 
كــه   ئیشــتراكى  عه ره بــى  قه ومیه تــى 
ڕێبه رایه تــى  عه بدو�ناســر«  »جه مــال 
به ره نگاربونــه وه ى  بــۆ  ئه كــرد، 
بیــرى  گه شه ســه ندنى  و  دان 

ڵ
ســه رهه �

كۆمۆنیــزم و به عســیزم كــه  �ه عێــراق و 
م دواى 

ڵ
ــه � ســوریادا گه شــه یان ئه كــرد. ب

ڕووخانــى »شــاه« ئه مــه  نه مــاو، ئیســرائیل 
بــو بــه  دوژمنــى ژمــاره  یه كــى ئێــران و، 
�ه نێــوان  هه رێمایه تیــش  ملمالنێــی 

داو، 
ڵ
ســه ریهه � دا  ئێــران  توركیــاو 

دروســت  ئێرانیــش   – عێــراق  جه نگــى 
بــو، گروپــه  ئیســالمیه كانى هاوشــێوه ى 
به كاروچا�كــى  ده ســتیان  ئه �قاعیــده  
بۆشــاییه   ئــه و  به ره نجامــى  �ــه   كــرد 
كــه   دونیاییــه ى  كرانــه وه   و  سیاســی 
دواى جه نگــى كه نــداو �ــه  )١٩٩١( هاتــه  
وقــه و گه مارۆدانــى 

ڵ
ئــاراوه ، ئه وجــاش ئابل

ــى،  ــران �ه ســه ر به هــاى تمــه ن ى ئێران ئێ
زیاتــرى  كانــى، 

ڵ
كا� و  شــمه ك  �ه ســه ر 

ه  »سیاســه تى ده وردان-
ڵ
كــرد، وا چــل ســا�

 ئیحتیواكــردن« ى ئێــران په یڕه و ئه كرێت.
به پێــی ده ســتورى ئێرانــى مــادده ى )١٥٤( 
ــى  ــران مافــى هه نارده كردن بڕگــه ى )٢( ئێ
هه یــه   ده ســتوه ردانى  و  شــۆڕش 
�ه هه مــوو شــوێنێكى دونیــادا«. �ــه دواى 
ڕووخانى ســه ددام حوســه ین و هه یكه �ى 
سیاســى و ئایدۆ�ــۆژى ســووننى �ــه  عێــراق 
و، هاتنــى شــیعه  بــۆ فه رمانڕه وایه تــى 
ــه ڕووى سیاســی  ــران � ــراق، ئێ ــى عێ كردن
ده ســتى  گرییــه وه  

ڵ
هه وا� و  ئابوریــی  و 

ئه مریــكا   « دا،  عێــراق  به ســه ر  گــرت 
ئێرانــى  بــۆ  داگیركــردو،  عێراقــى 
شــیعی-ئێرانى  ــى 

ڵ
هێل به جێهێشــت«، 

كوردســتانه وه   هه رێمــى  باشــورى  �ــه  
كوردســتان- نیشــتمانى  »یه كێتــى  كــه  
كــرد  زیــادى  ده ســته  

ڵ
با� تیایــدا   »PUK

بــۆ بــه  به غــدا، بــۆ ســوریا، بــۆ �وبنــان 
ــه ن.  ــر گه یشــته  یه م ــا دوات « ت

ڵ
ــال  »حزبو�

 ئێــران )١٨%(  یه ده گــى غــازى جیهــان 
بوه تــه   به مــه ش  ئه هێنێــت،  پێــك 
غــازى  یه ده گــى  گه وره تریــن  دووه م 
سروشــتى �ــه  جیهانــدا، �ه گــه لڵ نــه وت 
بڕه كــه ى  )١٥٧,٣(  كــه   بێشــومار  ێكــى 
ملیــار به رمیــل نه وتــى زانــراوه ، ته نهــا 
چاره كێــك )١/٤( ى نه وتــى ئێــران بــه ره و 
بــه ره و  دواى  ئــه و  ئه چێــت،  ئه وروپــا 
ــارده  ئــه كات، ئــه وه ى  تانــى ئاســیا هه ن

ڵ
و�

ئێرانــى ته نگه تــاو كــردووه  �ــه  ســوریا، 

�ــه  ئاوه كانــى  �ه هه رێمــى كوردوســتان، 
بــۆ  ده رچه یــه ك  ناتوانێــت  كه نــداو، 
خــۆى  غــازى سروشــتى  هه نارده كردنــى 
گه وره یــه ى  یه ده گــه   ئــه و  بدۆزێتــه وه ، 
ــاوا،  ــه  خۆرئ ــێ ناگات ــى � ــچ بڕێك ــاز هی غ
كوتلــه   هه مــوو  ئــه م  ه كردنــى 

ڵ
فۆڕمه �

�ــه   ناوه ڕاســت،  ده ریــاى  �ــه   غازییــه  
هه رێمــى  �ــه   ســعودییه ،  و  قه تــه ر 
ئه مریــكاو  �ه �یــه ن  كوردســتان، 
ــۆ پشــتگوێ خســتنى  ــه وه ، ب هاوپه یمانان
ئابوریــی  �ــه ڕووى  ڕووســیایه   و  ئێــران 
دیســه مبه رى  )٢ى  �ــه   بۆیــه   ووزه وه . 
ده ســتى  به تــه واوى  ئێــران   )٢٠١٦
گــرت. هورمــز«دا  »گــه رورى   به ســه ر 
ملمالنێــی ئێرانــى – عه ره بــى- ئه مریكــى 
�ه ســه ر »گــه رووى هورمــز« �ــه  بۆشــایی 
و هــه واوه  نه هاتــووه ، ئــه م ته نگه بــه ره  
)گــه روى هورمــز( ئاوه كانــى كه نــداو بــه  
و  ئه به ســتێت  عه ممانــه وه   كه نــداوى 
ئه میشــیان ئه گه یه نێــت بــه  ئۆقیانوســى 
گــه وره ى  بایه خــى  بۆیــه   هینــدى. 
گواســتنه وه ى  �ــه   هه یــه   ســتراتیژیی 
جۆربه جۆره كانــدا،   

ڵ
كا� و  شــمه ك 

كــه ش  نــاوه   خــودى  �ه ســه ر  ته نانــه ت 
بــه �ى عه ره بــه وه  » كه نــداوى عه ره بــى« 

فــارس«  »كه نــداوى  ئێرانــه وه   بــه �ى 
ئیمپراتۆریه تــى  �ه ســه رده مى  ه ، 
»كه نــداوى  وتــراوه   پێــى  دا  عوســمانى 
مه مه ڕێكــى  هورمــز  گــه رووى  به ســره ». 
)٤٠%( ى نه وتــى  ئاوییــه ، كــه   جیهانــى 
ئێــران  تێپه ڕئه بێــت،  به وێــدا  دونیــا 
ئه كه وێتــه   تــه وه  

ڵ
ڕۆژهه � باكــورو  �ــه  

ــه م گــه رووه ، كــه  تاكــه  ده رچــه و  ســه ر ئ
ده رگاى بازرگانــى و ســتراتیژیی » ئێــران 
ئیماراتــى   – به حره یــن-  كوه یــت   –
یه كگرتــو- قه تــه ر- عێراقــه ».  ڕۆژانــه ى   
گــرى گــه وره ى نه وتــى پیادا 

ڵ
)٢٠-٣٠( بارهه �

ئه ڕوات. باشــورى ئاســیا به گشتى، یابان و 
چیــن  گه وره تریــن كڕیــارو هــاورده كارى 
نــه وت و غــازى سروشــتى یــه  �ــه  ڕێگــه ى 
ئه گــه ر  ئاوییــه وه ،  ته نگه بــه ره   ئــه م 
دابخرێــت ئــه وا جیهــان بــێ بــه ش ئه بێــت 
عێــراق  پێشــكه وتوو.  �ه ته كنۆ�ۆجیــاى 
)٩٨%( ى نه وتــى خــۆى و ســعودییه ش 
�ه ڕێگــه ى   )%٩٩( ئیمــارات  و   )%٨٨(
هه نــارده   ئاوییــه وه   ته نگه بــه ره   ئــه م 
ده ستبه ســه راگرتنى  بۆیــه   ئــه كات. 
بــه وه ى  ئاماژه یه كــه   ئێرانــه وه   �ه �یــه ن 
و  ســه ربازیی  ئاماده گــى  ئێــران  كــه  
ناوچانــه )٢٤(. �ــه م  هه یــه    سیاســی 

سروشــتى  ســامانه   وه زاره تــى  یه كــه م: 
هه رێمــى  حكومه تــى  �ــه   یــه كان 
�ــه  په ره پێدانــى  به رپرســه   كوردســتان 
هه رێمــدا  �ــه   سروشــتیه كان  ســامانه  
و   )١١٢( و   )١١١( مادده كانــى  پێــی  بــه  
عێــراق،  ده ســتورى  ى   )١٢١( و   )١١٥(
ئه نجومه نــى  سه رپه رشــتى  �ه ژێــر 
هه رێمایه تــى نــه وت و غــاز �ه حكومه تــى 
هه رێمــى كوردســتان و به پێــی یاســاى 
نــه وت و غــازى كوردســتان )یاســاى ژمــاره  
ــى ٢٠٠٧  ــه  ٩ى ئاب ــه  � ى ٢٠٠٧(، ك

ڵ
٢٢ى ســا�

ــه وه . ــوارى جێبه جێكردن ــه  ب  دا كه وتووه ت
ســامانه   وه زاره تــى  پێیــه   بــه م 
شــوێنى  سروشــتیه كان،  تاكــه  
�ه ســه ر  ئیمزاكــردن  بــۆ  ڕێپێــدراوه  
به رهه مهێنانــى  گرێبه ســته كانى 
ئــه و كۆمپانیایانــه ى  هاوبــه ش �ه گــه لڵ 
بــوارى  �ــه   ئه كــه ن  ئــاره زوو  كــه  
هێدرۆكاربۆناتــه كان  بــه دواى  گــه ڕان 
�ه هه رێمــدا  كانــزا  ســه رچاوه كانى  و 
هه روه هــا  بــده ن.  ئه نجــام  وه به رهێنــان 
ه تــى 

ڵ
مۆ� پێدانــى  تى 

ڵ
ده ســته � وه زاره ت 

و  گواســتنه وه   بواره كانــى  بــۆ  هه یــه  
پرۆســه ى  و  ئه مباركــردن  ژێرخانــى 
هێدرۆكاربۆناتــه كان  به رهه مهێنانــى 
و  وتــن 

ڵ
پا� هه روه هــا  و  كانــزاكان  و 

چا�كییه كانــى  و  پیترۆكیمیاوییــه كان 

  .  )٢٥(  )Retail(  تاكفرۆشــى 
دووه م: وه زاره تــى ســامانه  سروشــتیه كان 
�ه هه رێمــى  ووزه   سیاســه تى  كــۆى  و 
په یوه ندییــه   كــۆى  كوردســتان، 
هه رێمــى  حكومه تــى  ده ره كیه كانــى 
ــى 

ڵ
كۆنترۆ� �ه ژێــر  كوردســتان، 

كوردســتان(  دیموكراتــى  )پارتــى 
)مه ســعود  به ســه رۆكایه تى  دایــه  
هاوپه یمانــى  حزبــه ش  ئــه م  بارزانــى(. 
توركیا-ســعودییه - �ــه   هه ریه كــه  
ئه مانــه ش  ئیســرائیله ،  قه تــه ر- 
هاوپه یمانێتــى  �ه تــه وه ره ى  به شــێكن 
چونه تــه   و  ویالیه ته یه كگرتــوه كان 
جیهــان،  ووزه ى  نه خشــه ى  ســه ر 

غــازى  و  نــه وت  تــر  به مانایه كــى 
ده ریــاى  و  ڕووه   كوردوســتان  هه رێمــى 
ســعودییه ش  هه نــارده ى  ناوه ڕاســته و، 
 )١٢٠٠( ێكــى 

ڵ
هێل بــه   كه نــداوه وه   �ــه  

ده ریــاى  بــه   به ســتراوه   كیلۆمه تــرى 
دیموكراتــى  پارتــى  هــاوكات  ســوره وه . 
به هێــزى  ســنورى  ــى 

ڵ
خا� كوردســتان 

ى 
ڵ
�ه ســا� هه یــه و،  توركیــادا  �ه گــه لڵ 

)٢٠١٧( توركیــا و جیهــان چاوه ڕێــى غــازى 
 سروشــتى هه رێمــى كوردســتان ئــه كات. 
�ــه   بــۆڕى  ــى 

ڵ
هێل ژێرخانــى  ســێهه م: 

بــووه ،  تــه واو  كوردوســتان  هه رێمــى 
گه كانــى غــازو نــه وت 

ڵ
واتــه  هه مــوو كێل

بۆنمونــه :  به ســتراون،  به یه كــه وه  

�ه ناوچــه ى  كۆرومــۆر  غــازى  گــه ى 
ڵ
كێل

قادركه ره مــى كــۆن گه یه نراوه تــه  شــارى 
، ئــه وه ش  ــه  چه مچه مــالڵ ــاى غــازى � كاره ب
گــه ى تــه ق ته قــه وه ، 

ڵ
به ســتراوه  بــه  كێل

 )٨١( به درێژیــی  ته قــه وه   تــه ق  �ــه  
گــه ى 

ڵ
كیلۆمه تــر بــۆڕى به ســتراوه  بــه  كێل

ــه وه  
ڵ
�ــه  خورمه � ــه وه ، 

ڵ
ســه ره كى خورمه �

بــه   ســه ره كى  ڕاســته وخۆ  ئه مبــارى 
چووه تــه   دا  كوردســتان  بــۆڕی  ــى 

ڵ
هێل

�ه نێــوان  )فیشــخابور(  ســنورى  ــى 
ڵ
خا�

عێــراق و توركیــا. �ه وێشــه وه  بۆڕییــه كان 
ــۆ توركیــاو �قه كــه ى تریــش  به شــێكى ب
ڕۆیشــتووه . ناوه ڕاســت  ده ریــاى   بــۆ 
چــواره م: بــه  بــه راورد بــه  توركیــا  ئێــران 
به كاربردنــى  بــه   پێویســتى  تێكــه  

ڵ
وو�

كوردســتان  هه رێمــى  غــازى  و  نــه وت 
كــرد(  باســمان  �ه ســه ره وه   )وه ك  نییــه ، 
جیهانــه و  غــازى  یه ده گــى  دووه مــى 
هه یــه ،  بڕیــارى  بێشــوماری  نه وتێكــى 
كــه   وایــه   )پ،د،ك(  زه ردیــش  زۆنــى 
ئێرانــدا  به ڕێگــه ى  هه نارده كــردن 
ئــه وه   پێچه وانــه وه   بــه   تێپه ڕنابێــت، 
�ه ڕێگــه ى  ئێرانــه   ئیســالمى  كۆمــارى 
هه رێمــى  به غــداو  �ــه   خــۆى  نفووســى 
بــه   مــل  ئه یه وێــت  كوردســتان 
تــا  بــكات،  كــه چ  هه رێــم  حكومه تــى 
ســیناریۆكانى  بــۆ  ڕێكبكــه ون  ــى 

ڵ
�ه گه �

گرتنــه وه ى  و  داعــش  دواى  قۆناغــى 
زۆنــى  �ه گــه لڵ  تــا  نه ینــه وا،  پارێــزگاى 
زه رد ڕێــك بكه وێــت بۆڕییــه ك به ناوچــه ى 
تــا  ســوریا  باكــورى  بباتــه   هه و�ێــردا 

ناوه ڕاســت. ده ریــاى  بگاتــه   �ه وێــوه  

ى ووزه ى كوردستان 
ڵ
5-٢. هێ�

و جه مسه رگیریی هه رێمایه تى

یی ستراتیژیی 
ڵ

5-٢-١. قوو�
ئێران و هه ژمونى به سه ر 

عێراقى فیدرا�ڵ دا » دیدێكى 
ئه منى«

5-٢-١-١. ئایا ئه كرێت نه وتى 
هه رێمى كوردستان له ڕێگه ى 

ئێرانه وه  هه نارده  بكرێت.

181٩

• هەرێمی کوردستان 
کەوتۆتە نێوان سعودییە 
و ئێران لە باشور هەروەها 

تورکیا لە باکور کە 
نەوتەکەی لێوە هەناردە 

دەکات

• ئەمریکا بۆ گۆرینی 
ستراکتەری پەیوەندییەکانی 
ئێران و دژایەتی کردنی بیری 
کۆمۆنیزم، شۆڕشی ئیسالمی 

لەو واڵتە هەڵگیرساند.

• گەرووی هورمز یان 
کەنداوی عەرەبی 

٤٠%ی وزەی جیهانی 
لێوە تێپەڕ دەبێت ئێران 
دەستی بەسەردا گرتوە.

• بۆچی کوردستان 
نەوتەکەی لەڕێگەی 

تورکیاوە ڕەوانەی 
بازاڕەکان دەکات؟

• سەرجەم کێڵگەی نەوت 
و گازییەکانی هەرێمی 

کوردستان بە هێلی بۆری 
بەیەکەوە بەستراون
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یه كــه م: ئایــا نــه وت و غــازى سروشــتى 
 هه رێمــى كوردســتان دابــه ش ئــه كات ؟

مــى ئــه م پرســیاره  بــه وه  ده ســت پــێ 
ڵ

وه �
ئــه كات: بۆچــى نــه وت و غــازى سروشــتى 
 هه رێمــى كوردســتان دابــه ش ئــه كات؟.
�ــه   یــه ك  و  زانیارییــه كان  به پێــی 
توێژینه وه یــه ،  ئــه م  ده ره نجامه كانــى 
یه ده گــى نه وتــى �ه جیهانــدا تــا )٤٠-٤٥( 
و  ده كات  بــڕ   )٢٠٥٦-٢٠٦١( ئاینــده   ى 

ڵ
ســا�

�ه كاتێكــدا  ئه بێــت،  تــه واو  ئیتــر 
قه بــاره ى یه ده گــى غــازى سروشــتى تــا 
ى ئاینــده  )٢٠٧٦-٢٠٨١( بــه ش 

ڵ
)٦٠-٦٥( ســا�

ئــه كاو ئه ویــش �ه جیهانــدا نــوزه ى �ــێ 
به رهه مــى  ته مه نــى  م 

ڵ
بــه � ئه بڕێــت، 

نــه وت و غــاز �ــه  كوردســتان درێژتــره  
�ه جیهانــدا  ووزه   كــه   ته مه نــه ى  �ــه و 
دیارده یه كــى  پێیــه ى  بــه و  هه یه تــى، 
چــۆن؟. بابزانیــن  �ه جیهانــدا.   تازه یــه  
 ئێســتا هه رێمــى كوردســتان )١( ملیــۆن 
به رمیــل نــه وت به رهــه م ئه هێنێــت �ــه  
ڕۆژێكــدا، خــۆ ئه گــه ر هــه ر بــه م )١( یــه ك 
پێیــه   بــه م  بێــت،  بــه رده وام  ملیۆنــه  
ى 

ڵ
یه ده گــى نه وتــى هه رێــم تــا )١٣٥( ســا�

تــر بــه ش ئــه كات، واتــه  تــا )٢١٤١( . بــۆ 
غــازى سروشــتیش به رهه مــى )٢٠( ملیــار 
ســالڵ   )٢٦٥( هه تــا  ئــه وا  مه تر/ســێجا 
ى )٢٢٨١(. 

ڵ
بــه رده وام ئه بێــت، واتــه  تــا ســا�

كه واتــه  نــه وت و غــاز ئه بنــه  به شــێك 
�ــه  دروســتكردنى شارســتانیه ت، چونكــه  
�ــه  كــردن و  یــان  مرۆڤــه كان ده ســتى 
بــڕه و پێدانیــدا هه یــه . به پێــی بۆچونــى 
)د. بیــوار خنســی( ڕاوێــژكارى ئاسایشــى 
پاراســتنى  دامــه زراوه ى  �ــه   ئابوریــی 
ده ســتكه وتى  كوردســتان،  هه رێمــى 
ــه وت و غــازه   ــه م ن ــه  فرۆشــى ئ ــی � دارای
ئه گــه ر  كــه   ێنــراوه  

ڵ
خه مل به جۆرێــك 

به رمیــل  ملیــار   )٤٥( نه وتــى  یه ده گــى 
نــه وت بــه  هه میشــه یی و تێكرایــی بــۆ 
)١( به رمیــل )٥٠$( دۆ�رى ئه مریكــى بێــت، 
نزیكــه ى  ئه گاتــه   داهاته كــه ى  ئــه وا 
ێك 

ڵ
هه رســا� بــۆ  دۆ�ر.  ملیــار   )٢٢٥٠(

دابنه یــن هه رێــم )٢٠( ملیــارى �ه فرۆشــى 
نــه وت ده ســت ئه كه وێــت، ئــه وا تــا )١١٢( 
ى تــر بــه رده وام ئه بێــت، واتــه  تــا 

ڵ
ســا�

 )٢٠( نه  
ڵ

ســا� كوردســتان   )٢١٣٨( ى 
ڵ
ســا�

ئه كه وێــت. ده ســت  نــه وت  �ــه    ملیــارى 
بــۆ غــازى سروشــتى، كــه  یه ده گــى زانــراو 
ئه گــه ر  مه تر/ســێجایه ،  تر�یــۆن   )٥,٧(
بــه رده وام نرخــى )١( مه تــر غــاز بــه  )٢$( 
داهاتــى گشــتى  ئــه وا  بێــت،  دۆ�ر  دوو 

ملیــار   )١١٤٠٠( ئه كاتــه   یه ده گــه   ئــه م 
نه ى 

ڵ
دۆ�ر.ئه گــه ر )٢٠( ملیــار دۆ�رى ســا�

ده ســتكه وتى غــازى سروشــتى دابنه یــن، 
ى 

ڵ
ئــه وا ئــه م یه ده گــى غــازه  تــا )٥٧٠( ســا�

ــه م  ــم ب ــه  غــازى هه رێ ــه كات، وات ــر بڕئ ت
بــه رده وام   )٢٥٨٦( ى 

ڵ
ســا� تــا  پێیــه  

وایــه   مانــاى  ئه مــه ش  ئه بێــت)٢٦(، 
و  سروشــتى  غــازى  و  نــه وت  ته مه نــى 
زۆر  فرۆشــتنى  و  به رهه مهێنــان 
كــه   یه ده گــه ى  ئــه و  �ه ته مه نــى 
زیاتــره .   هه یــه    �ه جیهانــدا 
ئێجــگار  به رژوه ندییه كــى  كه واتــه ، 
به هێــزى ئابوریــی نێوخۆیــی و ده ره كــى 
�ه ســه ر نــه وت و غــازى سروشــتى هه یــه ، 
�ه هه رێمــى  سیاســه ت  به تــه واوى  كــه  
ژێــر  ئه خاتــه   ناوچه كــه   و  كوردســتان 
خۆیــه وه ».  ڕكێفــى 

مه ترســى  ئه توانێــت  ئێــران  دووه م: 
ه كانــى ووزه  دروســت بــكات 

ڵ
�ه ســه ر هێل

نــا؟.  یــان 

  ئاژانســى فارســى ئێرانــى ڕایگه یانــدووه  
ده ســتى  به ته واوه تــى  ته كــه ى 

ڵ
و� كــه  

هورمــزدا،  گــه روى  به ســه ر  گرتــووه  
گــه رووى هورمــز یانــى قوڕگــى كه نــداوى 
فــارس )خلیــج فــارس أو خلیــج ا�عربــی(، 
به پێــی ڕاى شــاره زایانى بــوارى ســتراتیجى 
هه نــگاوى  ناتوانێــت  تــاران  ســه ربازیی 
هورمــزدا  گــه رووى  �ــه   دوژمنكارانــه  
بــدات،  كاره   بــه م  درێــژه   و،  بنوێنێــت 
ڕاگه یاندنــى  مانــاى  ڕاســته وخۆ  چونكــه  
و  كه نــداو  تانــى 

ڵ
و� دژى  شــه ڕه  

ئه گــه ر  ئه مریــكا،  به رژه وه ندییه كانــى 
�ــه  یه مــه ن ســعودییه و ئێــران به ڕێگــه ى 
به یه كدائه كێشــن،  به وه كا�ــه ت  شــه ڕى 
�ــه ڕووى  ڕاســته وخۆ  �ه كه نــداودا  ئــه وا 
ســه ربازییه وه  به یه كداكێشــان دروســت 
حه �ه بــى«  »هیشــام  �یــوا  ئه بێــت، 
ســه ربازیی  �ه ئاكادیمیــاى  ڕاوێــژكار 
ناســر �ــه  میســر �یوایــه  » ئێــران هێــزى 
نییــه ،  ئه وتــۆى  ئه منــى  و  ســه ربازیی 
ئابورییشــه وه   �ــه ڕووى  ته نانــه ت 
گــه وره ى  ســه رچاوه یه كى  پوكاوه تــه وه ، 
نــه وت و غــازه  �ه جیهانــدا، میلله تێكــى 
ناوخۆیــی  كێشــه ى  ســه دان  و  برســى 
�ێكه وتــه   به رگــه ى  بۆیــه   هه یــه ، 
هورمــز  گــه رووى  دوژمنكارییه كانــى 
ناگرێــت«)٢٧(... بــه م پێیــه  ئێــران نــه ك 
بــۆ  ئابوریــی  ده رچه یه كــى  نابێتــه  
كــو ئێــران �ــه  

ڵ
هه رێمــى كوردوســتان، به �

عێــراق و ســوریاو یه مه نــه  بــۆ ئــه وه ى 
پریشــكه ى ئاگــرى جه نگــى ناوچه یــی بــۆ 

ئه گه رێكــى  ســنوره كانى.  نه هێننــه  
و  ســو�ه یمانى  كــه   ناوچــه ى  كراوه یــه  
تى 

ڵ
ده ســته � �ه ژێــر  )كــه   كه ركــوك 

كوردســتانه و  نیشــتمانى  یه كێتــى 
نه كاتــه   ئێرانــن(  هاوپه یمانــى 
ئــارام..«  نــا  و  ســه ربازیی  ناوچه یه كــى 
ڕاوێــژكارى  ســه فه وى«  ڕه حیــم  یه حیــا 
كۆمــارى  ڕابــه رى  به رگریــی  كاروبــارى 
ــه  )٧ى  ــه ، � ــى« ی ــران »خامه ن ئیســالمى ئێ
تى 

ڵ
تشــرینى دووه مــى ٢٠١٦( دا ده ســته �

�ــه   كوردســتان  دیموكراتــى  پارتــى 
حكومه تــى هه رێــم تاوانبــار كــرد ،كــه : 
ســعودییه وه   ى 

ڵ
قونســو� �ه ڕێگــه ى 

ــى �ۆجیســتى  ــر چــه ك و یارمه ت �ه هه و�ێ
بــۆ گروپــه  شۆڕشــگێڕه كانى ئێــران دابیــن 
�ه حكومه تــى  هه ڕه شــه ش  و،  ئه كــه ن 
هه رێــم ئــه كات«. وتیشــى » حزبه كــه ى 
بارزانــى به هیــچ شــێوه یه ك هه ماهه نــگ 
ــران،  ــارى ئیســالمى ئێ ــه  �ه گــه لڵ كۆم نیی
كوردســتان  تــرى  حزبه كانــى  م 

ڵ
بــه �

یــان 
ڵ
�ه گه � باشــیان  په یوه نــدى 

. )٢ ٨  هه یــه )
ســه ده ى  �ه ناوه ڕاســتى  حه فتاكانــى 
نــه وت  قه یرانــى  كاتێــك  بیســت، 
یه كســه ر  بــو،  دروســت  �ه جیهانــدا 
فــۆرد«  ــد 

ڵ
»جیرا� ئه مریكــى  ســه رۆكى 

ویالیه تــه   بڕیاریــدا   )١٩٧٥( ى 
ڵ
ســا�

ــت  ــه ك بێ ــه ر ڕێگه ی ــوه كان به ه یه كگرت
ده ســت بگرێــت به ســه ر ســه رچاوه و كانــه  
جیهانــدا،  ســه ره كیه كانى  نه وتــه  
عه ره بــى،  كه نــداوى  به تایبــه ت 
»جیمــى  ســه رۆكایه تى  �ه ســه رده مى 
به نــاوى  كــرا  ئامــاده   پالنێــك  كارتــه ر« 
ى )١٩٧٦( تیایــدا 

ڵ
»پالنــى كارتــه ر« �ه ســا�

پێیــه و  �ه ســه ر  ئه مریــكا  ێــت« 
ڵ
ئه �

ئاماده یــه  بــۆ ده ســتوه ردانى ڕاســته وخۆ 
و خێــرا �ــه ڕووى ســه ربازییه وه ، كاتێــك 
هه ڕه شــه   ێكــدا 

ڵ
خا� �ه هــه ر  بینێــت 

ێــت« 
ڵ
�ه ســه ر نــه وت هه یــه ، كارتــه ر ئه �

ناوچــه   ســه رچاوه و  �ه ســه ر  هه ڕه شــه  
هه ڕه شــه یه   ڕاســته وخۆ  نه وتیــه كان 
�ه ســه ر ئاسایشــى نیشــتیمانى ئه مریــكا، 
ــاو  ــن بده یــن �ه پێن ــه  ئاماده یــن خوێ بۆی
بــه  ئارامــى مانــه وه و به رده وامى نــه وت)٢٩(. 
بزانیــن  كــه   به ســه   ئــه وه   دا   )٢٠١٦( �ــه  
�ه گــه لڵ  ه كردنــه  

ڵ
مامه � سیاســه ت 

كــه   تــر،  هیچــى  داو،  به رژه وه ندیــی 
نوێــی  ســه رۆكى  �ه �یــه ن  ده بینیــن 
 Donald John-ترامــپ ــد 

ڵ
»دۆنا� ئه مریــكا 

كۆمپانیــاى  به ڕێوه بــه رى  ه وه    «  Trump
»ئیكســۆن مۆبیــل-ExxonMob”l«  » ڕێكس 
ى   »Rex Tillerson ســه ن-  تێلــه ر 
پۆســتى  وه زیــرى  بــۆ  دیاریكــردووه  

ویالیه تــه  ده رئه نجام ده ره وه ى 
دیاریكردنــى  یه كگرتــوه كان)٣٠(. 
گه وره تریــن  به ڕێوه بــه رى 
ئیمپراتۆریه تێكــى  كــه   كۆمپانیــا 
بــوارى ووزه یــه  �ه �یــه ن ترامپــه وه ، 
زۆر مانــاى هه یــه ، به تایبه تــى بــۆ 
و،  ناوه ڕاســت  تــى 

ڵ
ڕۆژهه �

ئــه و  بــۆ  تریــش  به تایبه تــى 
پرۆســه ى  �ه ســه ره تاى  تانــه ى 

ڵ
و�

هه نارده كردنــى  و  به رهه مهێنــان 
دان. سروشــتى  غــازى  و   نــه وت 
ینه وه یــه دا، 

ڵ
�ێكۆ� »�ــه م 

شــتێك  هیــچ  ده رئه كه وێــت 
یه كگرتوه كانــى  ویالیه تــه  
تــوڕه   ئــه وه   به قــه د  ئه مریــكا 
نــاكات كــه  هێزێكــى تــر، یاخــود 
ــى به ســه ر  ــران ســێبه رو هه ژمون ئێ
هه بێــت.  دا  عه ره بــى  كه نــداوى 
كه نــداو  �ه ســه ر  مه ترســى 
ئاسایشــى  �ه ســه ر  مه ترســیه  
به هه مــان  ئه مریــكا.  نیشــتیمانى 
�ه ســه ر هه مــوو  شــێوه  هه ڕه شــه  
ســه ر  ئه كه ونــه   نــه ى 

ڵ
هێال ئــه و 

هه ڕه شــه یه   ناوه ڕاســت،  ده ریــاى 
ســتراكچه ره   ئــه و  كــۆى  �ه ســه ر 
ئه منــى و به رگریــی و ئابورییــه ى 
ــه زراوه .« ــاوا �ه ســه رى دام ــه  خۆرئ  ك

  ســێهه م:  دواى داعــش، ئاینــده ى 
به غــدا  و  هه و�ێــر  ملمالنێكانــى 
كــوێ؟  بــه ره و 

 )٢٠١٦ دیســه مبه رى  )١١ى  ڕۆژى 
وه زیــرى به رگــرى ئه مریــكا »ئــاش 
ســه ردانى   »Ash Carter-كارتــه ر
پێگــه ى  به پێــی  كــرد،  هه و�ێــرى 
 U.S.( به رگــرى  وه زاره تــى  فه رمــى 
 ،)DEPARTMENT OF DEFENSE
هه رێمــى  ســه رۆكى  بــه   كارتــه ر 
گوتــوه »  بارزانــى  كوردســتان 
هاوپه یمانــان  هه مــوو  پێویســته  
ته نهــا چاویــان �ى شــه ڕى داعــش 
گروپــه   ئــه و  �ه ناوبردنــى  و 
به شــتى  خۆیــان  بێــت،  به ربه ریــه  
نه كــه ن،  ســه رقالڵ  دیكــه وه  
ــه و  ــى: ئ ــه ر وتویه ت ــا كارت هه روه ه

هه رێــم  حكومه تــى  هاوكارییــه ى 
و  پێشــمه رگه   هێزه كانــى  و 
�ه شــه ڕى  عێــراق  حكومه تــى 
پێشــوتر  كردویانــه ،  دا  موســلڵ 
 .)٣١( نه بــووه »  وێنــه ى  �ه مێــژوودا 
هاوپه یمانێتــى  و  داعــش  شــه ڕى 
ووزه   پرســى  و،  ئه مریــكا  �ه گــه لڵ 
ملمالنــێ  كــه   �ه كاتێكدایــه ، 
هه رێمــى  نێوخۆییه كانــى 
و،  �ه �یــه ك  كوردســتان 
به غــدا  �ه گــه لڵ  ناكۆكیــه كان 
درێــژه ى هه یــه ، چاكســازیی كــردن 
ــی و باشــتركردنى  ــى ئابوری �ه كه رت
كــى كوردســتان ته نهــا 

ڵ
ــى خه � ژیان

�ــه  چوارچێــوه ى قســه و دروشــمبازى 
پراكتیكــى  هه نــگاوى  دایــه و، 
ه .  و  نه نــا
بــه  بــێ ڕه زامه نــدى كــورد، عێــراق 
 )٢٠١٧( ى 

ڵ
ســا� بودجــه ى 

ى )٢٠١٧( 
ڵ
تێپه ڕانــد،  بودجــه ى ســا�

كورتــى  دۆ�ر  ملیــار   )١٩( بــڕى 
بودجه یــه   ئــه و  به پێــی  هێنــاوه ، 
عێــراق ڕۆژانــه  بــڕى )٣,٧٥٠,٠٠٠( ســێ 
ملیــۆن و حــه وت ســه ت و په نجــا 
هــه زار به رمیــل نــه وت ده نێرێتــه  
ده ره وه ، بــڕى هــه ر به رمیلێــك بــه  
ێنــراوه ، �ه كاتێكــدا 

ڵ
)٤٢$( دۆ�ر خه مل

ئێســتا كۆتــا ڕۆژه كانــى )٢٠١٦( یــه و 
یــه ك به رمیــل نــه وت )٥٤( دۆ�ره ، 
ڕێــزى  كــورد  ێــت 

ڵ
ئه � به غــدا 

هــه ردوو�  �ه ڕێككه وتنه كانــى 
نه وتــى  پــرس  بــێ  نه گرتــووه و، 
ــارده ى توركیــا كــردووه ، بۆیــه   هه ن
كوردســتان  هه رێمــى  بودجــه ى 
ناده یــن)٣٢(. �ێــره دا ده رئه كه وێــت 
بودجــه   كردنــى  په ســه ند  كــه  
به بــێ كــورد ئه وه نــده ى تــر ملمالنــێ 
به غــدا-  نێــوان  سیاســیه كانى 
و،  ئــه كات  گه وره تــر  هه و�ێــر 
ئه بێــت  گه وره تــر  هه ڕه شــه یه كى 
و،  كــوردى  ــى 

ڵ
ما� نــاو  �ه ســه ر 

ئه گه رێكــى  ئه كاتــه   �ێكتــرازان 
و  هاریكاریــی  �ه باتــى  به هێــز 
ــى كــورد، 

ڵ
یه كخســتنه وه ى نێــو ما�

»پارتــى  ئاشــكرا  بــه   چونكــه  
�ه گــه لڵ  كوردســتان«  دیموكراتــى 

»یه كێتــى  نــاو  ئاڕاســته یه كى 
كوردســتان«  نیشــتمانى 
پشــتى  فرۆشــتنى ســه ربه خۆى 

ڵ
پا�

�یه نــه   ئه كــه ن.  هه رێــم  نه وتــى 
كوردییه كانــى تــر �ه گــه لڵ به غــدا 
ــكارى و ســه ره تاى  ــه  قۆرخ ــه  ب ئه م
ئه زانــن.  ئاشــووب  و   �ێكتــرازان 
ده رئه نجــام: كــێ �ه گــه لڵ فرۆشــتنى 
ئه مــه   ســه ربه خۆیه ،  نه وتــى 
كاروانێكــه  بڕیــارى �ه ســه ر دراوه ، 
تانــى 

ڵ
و� �ــه   هه ریه كــه   �ه �یــه ن 

حــه وزه ى  و  عه ره بــى  كه نــداوى 
ویالیه تــه   و  ناوه ڕاســت  ده ریــاى 
ئه مریــكاوه   یه كگرتوه كانــى 
بــه   ئه كرێــت،  �ــێ  پێشــوازى 
ســێهه مین  ئــه وه ى  گــه ى 

ڵ
به �

�ــه   ئه مریكــى  ســه ربازى  بنكــه ى 
هه رێمــى كوردســتان كراوه تــه وه . 
ئێــران ته نهــا ئه توانێــت كێشــه ى 
�ه ناوچه كانــى ســو�ه یمانى  ئه منــى 
بــكات.  دروســت  كه ركــوك  و 
پارێــزه رى  ئه توانێــت  توركیــاش 
ــه   ــى خــۆى بێــت � به رژه وه ندییه كان
داعــش،  دواى  ى 

ڵ
موســل و  هه و�ێــر 

و  په رتبــون  ســیناریۆى  به مــه ش 
�یــه ك،  �ــه   عێــراق  دابه شــبونى 
�ه �یه كــى  كوردســتان  هه رێمــى 
زۆنــى  حزبه كانــى  �ه نــاو  وه   تــر، 
تــر،  �ه �یه كــى  نیللــى  و  ســه وز 

سیناریۆیه كى كراوه یه .

  توێژه ر ) به هرۆز 
جه عفه ر(:  سه رۆكى په یمانگه ى 

مێدیتریانه  یه  بۆ ووزه و 
 توێژینه وه ى هه رێمایه تى، 

خوێندكارى دكتۆرایه  
له  په یوه ندییه  ئابورییه  

ه تیه كان له  كۆمارى 
ڵ
نێوده ول

 قوبرسى  باكور،
ئه ندامى فیدراسیۆنى 

ه تی یه . 
ڵ
 ڕۆژنامه نووسانى نێوده ول
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هایدرۆکاربۆنــە  �ــە  ەیەکــە 
ڵ
تێکە� خــاو  نەوتــی 

شــلەکان و گازەکان �ــە ژێــر زەوی دوای دەرهێنانــی 
پوختــە دەکرێــت دەنێردرێــت بــۆ بــازاڕە نێوخۆیــی و 
بــەکار  وزە  ســەرچاوەیەکی  وەک  ەتیــەکان 

ڵ
نێودەو�

دەهێنرێــت. پێــش هــەزاران ســالڵ نــەوت بەکارهێنــراوە 
وەک ســەرچاوەی گەرمــی و ڕووناکــی ئێســتاش نەوتــی 
جیهانــدا.  �ــە  وزەیــە  ســەرچاوەی  گرنگتریــن  خــاو 
نەوتــی خــاو یەکێکــە �ەســەرچاوە هــەرە گرنگەکانــی 
وزەی جیهــان کــە نــەوت و گاز  نزیکــەی ٦٠% وزەی 
ــۆری ســوتەمەنی  ــن ج ــن دەکات،  چەندی ــان دابی جیه
�ــێ بەرهــەم دەهێنرێــت وەک بەنزیــن و پارافیــن ڕۆنی 
بزوێنــەری گاز و نەوتــی ســپی کــە هەموویــان کار 
ئاســانی بــێ وێنەیــان کــردووە بــۆ مرۆڤایەتــی، �ەگــەلڵ 
بوونــی چەندیــن ســەرچاوەی تری وزە تا ئێســتا زاناکان 
نەیــان توانیــوە ســەرچاوەیەکی تــری وزە بدۆزنــەوە کــە 

ــەوە. ــاو بگرێت ــی خ ــت جێگــەی نەوت بتوانێ
تێــک 

ڵ
ــاکات هــەر و� ــەوە ن گــە هێنان

ڵ
ــە بە� پێویســت ب

ئــەو ســامانە سروشــتیە بێــت گەورەتریــن  خاوەنــی 
شــێوازێکی  بــە  ئەگــەر  دەســتە  �ــە  ئابــوری  چەکــی 
ڕێکخــراو بەکاربهێنرێــت، دەبێتە بنەمای پێشــکەوتنی 
ئــەو میللەتــەی کــە خاوەنیەتــی، دەکرێــت �ــە بەهێــز 
ــی  ــتنی ژێرخان ــەکان و داڕش ــی هاوکێشــە ئابوری کردن
ت 

ڵ
ــە و� ــازی � ــۆ پیشەس ــا ب ــی توان ــاو و دابینکردن داڕم

ســودی �ــێ وەربگیرێــت، چونکــە �ــە ڕۆژگاری ئەمــرۆ 
ژیانــی شارســتانی بەوپــەڕی پێشــکەوتنیەوە بەبێ ئەم 
ســەرچاوە هیــچ مانایــەک نابەخشــێ کــە ســەرەڕایی بــە 
ــەرە هەمــە چەشــنەکان و  ــر و بزوێن گەرخســتنی ئامێ
تۆرباینەکانــی کارەبــا و ســەرچاوەی گەرمــی بــۆ گــەرم 
کردنــەوە �ــە چەندیــن بــوار و کەرتــی تــری پیشەســازی 
ــی  و  ــەق و نەرم ــت وەک  ڕەون ــی بەکاردێ پتڕۆکیمیای
بریقــە دانــەوەو بۆیــاخ و ڕەنــگ �ــە بیناســازی و وە 
و، بــواری �یلــۆن ســازی وە �ە 

ڵ
جلوبــەرگ و قایــش و پێــال

پیشــە ســازی ئاســن و بــۆری و ئامێرەکانــی گواســتنەوە 
)ئاســمانی، زەمینی و دەریایی( وە �ە کەرتی کشــتوکالڵ 
و تەنانەت تەندروســتیش، �ە زۆربەی بوارەکانی ژیانی 
ــدا  ــە خەیا�مان ــە ب ــە �ەوانەی ــت ک ــان  بەکاردێ ڕۆژانەم
نەیــەت و ناتوانیــن �ێــرە ئاماژەیــان پــێ بدەیــن . هــەر 
و  کاریگــەر  پەیوەندییەکــی  خــاو  نەوتــی  بۆیــەش 
ــی 

ڵ
قانــدووە کــە نکۆ�

ڵ
ەتانــدا خو�

ڵ
فرە�یەنــی �ــە نێــو دەو�

تانیــش �ــە کــۆن 
ڵ

�ــەوە ناکرێــت پەیوەنــدی زۆربــەی و�

و ئێستاشــدا �ــە ســەر ســودە ئابورییــەکان بــووە، ئــەم 
ســەرچاوە زۆر جــار بوەتــە مایــەی مەترســی �ــە زۆربــەی 
تــر 

ڵ
ناوچەکانــی جیهــان وە کاریگــەری ملمالنێکانــی قو�

کردووەتــەوە بارگــرژی ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆیی  
ەتــان 

ڵ
دەو� زۆرجاریــش  ئــاراوە، هەروەهــا  هێناوەتــە 

بــەو  چاوقایمیــان  سیاســیەوە  پــەردەی  پشــت  �ــە 
تانــی خــاوەن ســامانە 

ڵ
ســەرچاوە بیانــوو گرتنیــان �ــە و�

تایبەتــی  بــە  نــەوت  و  گشــتی  بــە  سروشــییەکان 
یەکێــک بــووە �ــە فاکتــەرە گرنگەکانی ئــەو دیو پەردە 
گــە هێنانــەوە نــاکات چونکــە 

ڵ
ئەمــەش پێویســت بــە بە�

تــی ناڤینــدا 
ڵ

�ــە ڕابــردوو �ــە ئێستاشــدا �ــە ڕۆژهە�
ــەی یەدەگــی نەوتــی جیهــان  ــەدی کــراوە کــە زۆرین ب
ێیــن کاریگــەری 

ڵ
دەگرێتــە خــۆی بۆیــە دەتوانیــن بل

بەهێــزی �ــە ســەر سیاســەتی ئابــوری و�تــان هەیــە.
�ــە  ڕابــردوو  �ــە  بکەیــن  عێــراق  ســەیری  ئەگــەر 
و  ئابــوری  �ــە  گرنگــی  پێگەیەکــی  ئێستاشــدا 
ەتــی نەوتــی 

ڵ
ەتــی بــازاڕی نێودەو�

ڵ
سیاســەتی نێودەو�

خــاوی جیهانــدا هەیــە �ــە ڕێگــەی کۆمپانیــای نەوتــی 
عێــراق   و ســۆمۆوە هەنــاردە دەکات، هــاوکات ئەندامی 

�ــە  بەیکــەر  ا.  جەیمــس  ئۆپێکیشــە.  ڕێکخــراوی  
توێژینەوەکــەی �ــە ژێــر نــاوی دۆز و هە�ــی ســێکتەری 
نەوتــی عێــراق ئامــاژە بــەوە دەدات کــە » یەدەگــی 
ــە  ــە � ــە �ەوانەی ــە ک ــار بەرمیل ــراق ١١٥ ملی ــی عێ نەوت
ــە دوایــدا » ئێســتا  ــەوەش دابێــت �ەگــەڕان ب بەرزبوون
بەرزبوەتــەوە بــۆ ١٤٠ ملیــار بەرمیل بــە گوێرەی هەندێ 
یــەی 

ڵ
�ــە ســەرچاوەکان. �ەگــەلڵ ئــەو یەدەگــە خەیا�

کــە عێــراق هەیەتــی �ــە ڕابــردوودا یەکێــک بــووە �ــە 
ــان  ــازاری جیه ــی پێویســتی ب ــڕی نەوت ــی ب دابینکەران
ــران  ــە دوای ســعودییە و ئێ ــەی ســێیەم � ــە پل ــە ب ک
م تاکــو ئێســتا نەبووەتــە مایــەی بوژانــەوەی 

ڵ
دێــت، بــە�

عێــراق �ــە کاتێکــدا کــە بەهــای نــەوت �ــە �وتکــە بــووە 
و داهاتێکــی �ــە ڕادەبــەدەری هەبــووە و نەتوانــراوە 

ــە  ــت ک ــاد بنرێ ــێ بونی ــزی � ــوری بەهێ ــی ئاب ژێرخانێک
ــراق  ــی عێ تیان

ڵ
ــی هاو� ــە هــۆی باشــکردنی گوزران ببێت

کەرتــی  و  ت 
ڵ

و� زانســتی  سیســتەمی  بەهێزکردنــی 
تەندروســتی و پیشەســازی و کشــتوکالڵ ...هتــد کــە 
ــەرەو پێــش  ــۆ ب ــە فاکتــەری بەهێــزن ب هەمــوو ئەمان
تیــان و بــە 

ڵ
بــردن و دابیــن کردنــی هە�ــی کار بــۆ هاو�

ــە  ــوو ئەوان م هەم
ڵ

ــە� ــی ســامانی گشــتی ب هەدەرنەدان
بــە پێچەوانــەوە تاکــو ئێســتا نەوتــی خــاو نــەک هــەر 
مایــەی  بووەتــە  کــو 

ڵ
بە� خۆشــی  مایــەی  نەبووەتــە 

ــە  ــۆ تاکــی عێراقــی و ملمالنێــی تایفــی � نەگبەتــی  ب
ــراق. عێ

�ە هەرێمی کوردستانیشــدا، کە �ە قۆناغی گەڕاندایە 
بــۆ ئــەو ســامانە سرووشــتیە �ــە ئێســاتادا دەرکەوتــووە 
کــە ٤.٥%ی یەدەگــی نەوتــی خــاوی جیهــان دەگرێتــە 
تانــی 

ڵ
و� زۆربــەی  ســەرنجی  جێگــەی  بووەتــە  خــۆی، 

جیهــان. د. قەیــوان ســوارە ئەمیــن �ــە پەرتوکەکەیــدا 
بــە نــاوی سیاســەتی پەرەپێدانــی نەوتــی خــاو و گازی 
سروشــتی جیهــان ئامــاژە بــەوە دەدات کە » بڕی نەوتی 
ی دەرهێنــان 

ڵ
خــاو و گازی سروشــتی بەشــی ٢٠٠ ســا�

تــە ئەورووپیــەکان تــا دە 
ڵ

دەکات �ــە کاتێکــدا کــە و�
ی تــر 

ڵ
تــی ناوەڕاســت تــا ٦٠ ســا�

ڵ
ێکی تــر و ڕۆژهە�

ڵ
ســا�

بەرگــەی تەکنە�ۆژیایــی پێشــکەوتوو دەگــرن«  ئەمــە 
تانی 

ڵ
�ــە کاتێکدایــە کــە یەدەگــی نــەوت �ــە زۆربــەی و�

ێکە خەریکــی هە�ێنجانــی ئــەم 
ڵ
جیهــان کــە ســەت ســا�

ســامانەن و دەمێکــە گەشــتوون بــە �وتکــەی بەرهــەم 
هێنــان، ئێســتا ڕوو �ــە کەمبوونــە وە یەدەگی هەرێمی 
ــی ســامانە سروشــتیەکان  ــە وەزارەت کوردســتانیش ک
وی کردوەتــەوە ٤٠ ملیــار بەرمیلــە و �ــە قۆناغــی 

ڵ
بــال

بــە  نەوتەکانــی  گەنجینــە  زۆربــەی  دایــە  گــەران 
روانگەیــەوە  �ــەم  ماونەتــەوە.  �ێنــەدراوی  دەســت 
ئــەم  باشــی  یەدەگــی  خاوەنــی  کــە  هەرێمەکەمــان 
ســامانە سروشــتیەیە دەبێــت هــەولڵ بدرێــت زۆربــەی 
تــی �ــێ بەرهــەم بهێنرێــت و ژێرخانــی 

ڵ
کارەبــای و�

ئابورییەکــی بەهێــزی �ــێ بونیــاد بنرێــت بــە جــۆرێ کــە 
ــەوە، چونکــە ئــەم ســامانە سرووشــتیە 

ڵ
نەکەوینــە هە�

و  پــالن  پێــی  بــە  گــەر  کاتییــەو  ماوەیەکــی  تــا 
سیســتەمێکی ڕێکخــراو ســودی �ــێ وەرنەگیرێــت ئــەوا 
ــۆ  ــان ب ــر نەگبەتیم ــی ت تان

ڵ
ــە و� هاوشــێوەی زۆرێــک �

دێنێــت. ســەقامگیری ژێرخانــی ئابــوری کــە دەتوانێــت 
ێکــی زۆر �ــە دانیشــتوانی 

ڵ
شــوێنێکی بــاش بــۆ کۆمە�

ــان  ــی ژی ــوو کایەکان ــە هەم ــکات و � ــن ب ــم دابی هەرێ
کــی �ــێ وەرگریــن، �ــە کوردســتان کات و ســاتی 

ڵ
کە�

خۆیەتــی کــە پالنێکــی تۆکمــەی بــۆ دابڕژرێــت  کــە 
بــە شــێوەیەکی خــاو فرۆشــی بــۆ ماوەیەکــی دوورو 
درێــژ بــەردەوام بێــت و ڕەچــاوی ئــەوە بکرێــت کــە ئــەم 
ســەرچاوەیە ســەرچاوەی هەتاهەتایــی نیــن دەبێــت بە 
شــێوەیەکی ڕێکخــراو و گونجــاو �ــە ڕێــی دامەزراندنــی 
کۆمپانیایــی نەتــەوەی بخرێتــە بــازاڕ و بەڕێــوە ببرێــت.

ەتیدا و
ڵ
گرنگی نەوت لە ئابوری نێودەول

 کوردستان و عێراق وەک نمونە

ی
ور

ئاب

زانا قادر

2223
Kurd oil |Volume one | No. 1 | April 2017 کورد ئۆیل |  بەرگی یەکەم ژمارە )١( | نیسانی ٢٠١٧



پێشەکی
ــی نــەوت و 

ڵ
ئــەم زنجیــرە وتــارە �ــە ڕۆ�

ــە سیاســی و نەخشــەییەکانی  گۆڕانکاری
ێتــەوە و بــە وردی باســی 

ڵ
ناوچەکــە دەکۆ�

ڕووداوە مێژوویــەکان دەکات و گرنگــی 
بەهەمــوو ئــەو ڕێککەوتننامانــە دەدات 
کــە وابەســتەن بــە چارەنووســی کــوردەوە 
و  ڕاســتەوخۆ  بەشــێوەی  ناوچەکــە  �ــە 
ناڕەســتەوخۆ،بەوردی بــاس �ــە ئامانجــی 
دەرهێنانــی نــەوت دەکات �ــە کوردســتان 
و دەوروبــەری چەندیــن پرســیار �ــە دوای 
دەدەن 

ڵ
خوێندنــەوەی ئــەم وتــارە ســەرهە�

ڕەنگــە گرنگترینیــان ئەوەبێــت کــە ئایــا 
ئێمــە پێویســتیمان بــە نــەوت هەبــوو 
ــە ژیــان بدەیــن  ــەوەی بەردەوامــی ب ــۆ ئ ب
یــان داگیرکــەران بــۆ داگیرکردنــی ئێمــە 
نیشــتیمانەکەیان �ــێ کــون کــون کردیــن 
و ئــاو هاواکەیــان �ێــلڵ و تاریــک کردین؟.  
هەربۆیــە تــۆی خوێنــەر کــە ئــەم بابەتــە 
دەخوێنیتــەوە دەبێــت وریــای ئەوەبیــت  
بۆچــی کــورد خاوەنــی ناســنامەی خــۆی 
نیــە دەبــێ بزانــی بۆچــی فــارس و عــەرەب 
ــەوە  ــەی ب ــن، ئەوســا پ ــورک خاوەنیی و ت
دەبــەی کــە ئــەوەی �ــە ئێمــەدا نەبــووە 
تــی 

ڵ
و� خاوەنــی  نەبینــە  وایکــردووە 

ــووە،  ــان ب ــی دووژمنانم رەق
ڵ
ــا د� ــان ی خۆم

ێکــی 
ڵ
ڕۆ� چ  نــەوت  بزانینــن  پێویســتە 

هەبــووە �ــە دیاریکردنــی شــێوازی ژیانــی 
ئێمــە، زمانــی ئێمــە کلتــور و فەرهەنگــی 

ئێمــە...

نــەوت  بیــرە  کەندنــی 
ڵ
هەل

جیهانــدا لــە 
گرنگتریــن و بەناوبانگتریــن بیــرە نەوتی 
ی 

ڵ
ەکنــراو �ــە ســەدەی ١٩ و �ــە ســا�

ڵ
هە�

پەنســلیڤانیای  ویالیەتــی  �ــە  ١٨٥٩ز 
ئــەو ســەردەمە  بــۆ  بــوو کــە  ئەمریــکا 
بــاس  جێــی  و  گرنــگ  پرۆســەیەکی 
ــەو  ــی ئ کەندن

ڵ
ــە هە� ــدا، � ــە جیهان ــوو � ب

دار  �ــە  دروســتکراو  تاوەرێکــی  بیــرەدا 
�ــە ڕۆژدا  بەکارهــات و کارەکان تەنیــا 
ــی بیرەکــە 

ڵ
ئەنجــام دەدران کاتێــک قو�

پــڕ  کــەوا  بینــرا  مەتــر   ٢١ گەیشــتە 
بــوو �ــە نــەوت �ەبەرئــەوە �ــەو کاتــەدا 
ئاســتی تەکنە�ۆژیــا ســنوردار بــوو بۆیــە 
نەکــراو بــەم شــیوەیە 

ڵ
بیرەکــە زیاتــر قو�

نــەوت  بەبەرهەمهێنانــی  دەســتکرا 
تێیــدا هەرچەنــد ڕێژەکــەش زۆر کــەم 
بــوو کــە زیاتــر نەبــوو �ــە ٢٠ بەرمیــل 
کەندنــی ئــەم 

ڵ
�ــە ڕۆژێکــدا، �ــە دوای هە�

تەکنیکــی  �ــە  بەرەوپێشــچوون  بیــرە 
�ــە  ئەوەبــوو  بەردەوامبــوو  کەنــدن 

ڵ
هە�

نی دوای ئــەوە چەنــد بیرێکــی 
ڵ

مــاوەی ســا�
کەنــران 

ڵ
هە� جیــاواز  گــەی 

ڵ
کێل �ــە  تــر 

بەرهەمهێنــان تیایانــدا گەیشــتە ١٠٠،٠٠٠ 
ــەو  ــە � ــە ڕۆژێکــدا، بۆی ــەوت � ــل ن بەرمی
یــن 

ڵ
کۆ�

ڵ
هە� تــاوەری  دەیەهــا  کاتــەدا 

شــێوەیەکی  بــە  و  یەکتــری  پــالڵ  �ــە 
کەندنی 

ڵ
هەڕەمەکــی بەرزکرانــەوە بــۆ هە�

ــوو،  ــە شــێوەی دارســتانێک واب بیــر کــە �
بــووە  هەنــگاوە  ئــەم  شــێوەیە  بــەم 
ســەرەتایەکی بــاش بــۆ بەرەوپێشــبردنی 
و  نــەوت  بەرهەمهێنانــی  پیشەســازی 

�ــە جیهانــدا.   کەندنــی 
ڵ
هە�

دەرهێنانــی  و  کەنــدن 
ڵ
هەل

بەشــێوەیەکی  نــەوت 
تی 

ڵ
ســەردەمیانە لە ڕۆژهە�

ناوەڕاســت
تــی ناوەڕاســت �ــە 

ڵ
 �ــە نەخشــەی خۆرهە�

زۆر شوێن نەوتی خاو �ە سەر ڕووی زەوی 
ەمەنــدی 

ڵ
گــەی دەو�

ڵ
دەبینــرا کــە ئەمــە بە�

ــە ســامانی  ــەی دەردەخســت ب ــەو ناوچان ئ
سروشــتی نــەوت و بــە چەندیــن شــێوە 
ەکانەوە 

ڵ
ئــەم نەوتــە خــاوەی �ە چینــە قو�

دەگەیشــتە ســەر ڕووی زەوی �ە�یــەن 
ــرا  ــەوە بەکاردەهێن کــی ئــەو ناوچەی

ڵ
خە�

�ەســەدەی  ڕۆژانەیانــدا،  ژیانــی  �ــە 
نەوتانــەوە  کانــە  �ــەو  بەشــێک   ١٧
ەتــی 

ڵ
دەو� بــە  ســەر  وا�ــی  �ە�یــەن 

بەســەرداگیراو  دەســتی  عوســمانیەوە 
�ەگــەلڵ  بازرگانــی  یەکــی 

ڵ
کا� کرایــە 

کەندنــی 
ڵ
ئەوەشــدا بەرهەمهێنــان و هە�

تــی ناوەڕاســت کەوتــە 
ڵ

نــەوت �ــە ڕۆژهە�
ئەمریــکا  �ــە  پــرۆژەی دەرهێنــان  دوای 
ەمەنــدی ئاشــکرای 

ڵ
هەرچۆنێــک بێــت دەو�

بایەخــی  زیادبوونــی  و  ناوچانــە  ئــەم 
ەتیەکــەی هانــی 

ڵ
ــە ڕووە نێودەو� نــەوت �

دا  نەوتیەکانــی  کۆمپانیــا  و  تــان 
ڵ

و�
داگیرکاریەکانیــان  و  هێــرش  وی 

ڵ
شــا�

جــودا  بهێنــن  ناوچەیــە  ئــەو  بــەرەو 

�ــە  جەنــگ  و  سیاســی  بارودۆخــی  �ــە 
�وازبوونــی  و  ناوەڕاســت  تــی 

ڵ
ڕۆژهە�

ەتــی عوســمانی و نزیــک بوونــەوە �ــە 
ڵ
دەو�

تانــە 
ڵ

جەنگــی جیهانــی یەکــەم ئــەم و�
چــاوی پە�ماریــان بڕیبــووە ئــەم ســامانەو 
دەستبەســەرداگرتنیان  نەخشــەی 
چەنــد  ســەرەتا  ئەوەبــوو  دادەڕشــت 
نوێنەرێکیــان نــارد بــۆ گــەڕان بــەدوای 
نەوتــدا دوای ئــەوەی بۆیــان دەرکــەوت 
تــی ناوەڕاســت چەنــدە بــە 

ڵ
کــە ڕۆژهە�

ئینجــا  ەمەنــدە 
ڵ
دەو� نــەوت  ســامانی 

ــا  ــەم ناوچان ــە ئ ــا ک ــان دان ــی ئەوەی پیالن

ەتــی عوســمانی 
ڵ
ــر دەســە�تی دەو� ــە ژێ �

دەربهێنــن.

دروستکردنی ئۆتۆمۆبیل
بــە یەکێــک �ــە فاکتــەرە ســەرەکیەکانی 
بەرەوپێشــبردن و هاندانــی کەرتــی نەوت 
دادەنرێــت �ــە جیهانــدا چونکــە خواســتی 
زیادکــرد  نــەوت  بەرهەمــی  �ەســەر 
ــەوت و ڕۆن  ی ١٨٨٦ ن

ڵ
چونکــە پێــش ســا�

وگــەی 
ڵ

و کیرۆســین کــە بەرهەمــی پا�
نەوتــی خاوبــوون �ــەو ســەردەمەدا تەنهــا 
بــۆ بــە گەڕخســتنی هەندێــک کارگــەو 
دەزگای ســادە بەکاردەهاتــن و بڕیکــی 
کەمــی بەرهەمهێنانــی نــەوت بەســبوو 
م 

ڵ
بــە� پێداویســتیان  پڕکردنــەوەی  بــۆ 

�ەگــەلڵ دروســتکردنی یەکــەم ئۆتۆمبیــل 
 ١٨٨٥ ی 

ڵ
ســا� �ــە  بێنــز  کارل  �ە�یــەن 

ڕاســتەوخۆ خواســتی �ەســەر بەرهەمــی 
شــێوەیەکی  بــە  و  زیادکــرد  نەوتــی 
نەوتــی  پیشەســازی  ناڕاســتەوخۆ 
بزوێنــەری  چونکــە  بــرد  بەرەوپێشــەوە 
کیرۆســین  و  دیــزلڵ  بــە  ئۆتۆبیلــەکان 
دوای  �ــە  شــێوەیە  بــەم  و  کاریدەکــرد 
چەندیــن  بێنــز  کارل  داهێنانەکــەی 
مانیــا 

ڵ
ئە� ئەمریــکاو  �ــە  دیکــە  زانــای 

ئەمــەش  و  دروســتکرد  ئۆتۆمبێلیــان 
بــە  ئۆتۆمبێــل  بەکارهێنانــی  وایکــرد 

خواســت  بۆیــە  وببێتــەوە 
ڵ

بال خێرایــی 
�ەســەر نــەوت هێنــدەی دیکــە زیــادی 

ــرد  ک
پێــش جەنگــی جیهانــی یەکــەم و �ــە 
چەندیــن  ئۆتۆمۆبیــل  داهێنانــی  دوای 
دیکــە  ێنــەری 

ڵ
جو� دەزگای  کەرەســتەو 

هاتنــە  کایــەوە وەک کەشــتی و پاپــۆڕ 
و فڕۆکــە و تانــک و هە�ــی کۆپتــەر ، 
شــەمەندەفەر و ئۆتۆمبێلی گواستنەوەی 
گــەورە کــە هەبوونــی ئەمانــە �ە�یــەن 
بــەڕۆژ  ڕۆژ  ز�هێزەکانــەوە  ەتــە 

ڵ
دەو�

ــی 
ڵ
ــە خا� زیــادی دەکــرد و بەشــێکبوون �

ــە  ــە بێگوومــان ب ەتان
ڵ
ــەو دەو� بەهێــزی ئ

گڕخســتنی هەمــوو ئەمانــەش پێوســتی 

پیشەســازی  بۆیــە  هەیــە  نــەوت  بــە 
ــە گەشــەکردندا  ــێ وەســتان � ــەوت بەب ن
تێکســاس  �ــە  نــەوت  ئەوەبــوو  بــوو، 
کەندنــی 

ڵ
دۆزرایــەوەو دەســتکرا بــە هە�

�ــە  یەکێکــە  کــە  )ســبند�توب(  بیــری 
�ــە  نەوتــەکان  بیــرە  بەناوبانگتریــن 
مێــژووی پیشەســازی نــەوت �ــە جیهــان 
تــاوەری  و  کەنــرا 

ڵ
هە�  ١٩٠١ ی 

ڵ
ســا� �ــە 

نــد کــە بەرزیەکــەی ٤٦ 
ڵ
ەرێکــی بل

ڵ
کۆ�

ڵ
هە�

ــی بیرەکــەش 
ڵ
مەتــر بــوو بەکارهــات و قو�

بــۆ ئەوکاتــە زۆر  بــوو کــە  ٣٤٧ مەتــر 
گرنــگ و پــڕ بایــەخ بــوو بەشــێوەیەک 
و  دایــەوە  دەنگــی  دنیــادا  تــەواوی  �ــە 
ســەرنجی بەشــێکی زۆر �ــە کۆمپانیاکانی 
هــۆی  بــووە  ڕاکێشــاو  تــر  تانــی 

ڵ
و� �ــە 

هاندانیــان �ــەوەی کــە ئەوانیــش بــەدوای 
بــە  دەســتبکەن  و  بگەڕێــن  نەوتــدا 

بەرهەمهێنــان.
ســەرەوەدا  بەشــی  �ــە  هــەروەک 
ئامــاژەم بۆکــرد �ەگــەلڵ بەرزبوونــەوەی 
نــەوت  �ەســەر  تــان 

ڵ
و� خواســتی 

پیشەســازی  پێشــکەوتنی  بەهــۆی 
جەنگیــەکان  کەرەســتە  و  ئۆتۆمبێــلڵ 
ــاوا ڕکابەریــان �ەســەر  ــی ڕۆژئ ز�هێزەکان
دەکــرد  ناوەڕاســت  تــی 

ڵ
ڕۆژهە� نەوتــی 

زووتــر  دەدا  ــی 
ڵ
هەو� هەریەکەیــان 

ناوەڕاســت  تــی 
ڵ

ڕۆژهە� بگاتــە  دەســتی 
�ــە  نــەوت  دەرهێنانــی  پــرۆژەی  بۆیــە 
تــی ناوەڕاســت و �ــەم نێوەنــدەدا 

ڵ
ڕۆژهە�

ئامانــج: کرانــە  ت 
ڵ

و� دوو 

تــەدا 
ڵ

و� لــەم  کــە  ئێــران  یەکــەم: 
Anglo- کۆمپانیــای  بەریتانیــەکان 
Persian Oil Company دامەزرانــد.
نی ١٧٩٥_١٩٢٥ �ــە 

ڵ
ئێــران �ــە مــاوەی ســال

ژێــر فەرمانڕەوایــی شانشــینی قاجــاردا 
تانــی ئەرمینیــا و 

ڵ
بــوو هەریــەک �ــە و�

ــی ئێســتا  ئازەربایجــان و نەخشــەی ئێران
قاجاریەکانــدا  فەرمانڕەوایــی  ژێــر  �ــە 
بــوون هەروەهــا بەهــۆی کێشــەی ئــەو 
شانشــینە �ەســەر ناوچەکانــی قەوقازیــا 
و  جۆرجیــا  و  ئەرمینیــا  و  )ئازاربایجــان 
�ەمــاوەی  ڕوســیا  �ەگــەلڵ  داغســتان( 
ڕابــردوودا دوچــاری جەنگــی درێژخایــەن 
�ەگــەلڵ ڕوســیا  ببوویــەوەو پەیوەنــدی 
کــو 

ڵ
بە� کاتــەدا،  �ــەو  نەبــوو  بــاش 

ــگای ئێرانــی �ە�یــەن 
ڵ
بەشــێک �ــە کۆمە�

ڕووســیاوە کۆنتــڕۆلڵ و ئاڕاســتە دەکــرا 
قاجاریــەکان  تی 

ڵ
دەســە� هەروەهــا 

ــی �وازی بەڕێوەبردنــەوە 
ڵ
بەهــۆی گەندە�

ڕوســەکان  بــۆ  باشــی  دەرفەتێکــی 
وایدەکــرد  ئەمــەش  تەرخانکردبــوو 
زەمینەیــەک  گــەو 

ڵ
کێل ببێتــە  ئێــران 

دوژمنــی   کــە  ڕوســیایەک  ڕوســیا،  بــۆ 
تانــی ئەوروپــی بــوو بــە بەریتانیــا و 

ڵ
و�

تانــی 
ڵ

فەرەنساشــەوە بۆیــە ســتراتیجی و�
ڕۆژئــاوا بەشــێوەیەک بەرجەســتە کــرا 
کــە بتوانــن ســتاتۆی خۆیــان �ەنزیــک 
ئاوابکــەن  دوژمنەکانیــان  نیشــتیمانی 
بــژارد و دژایەتــی 

ڵ
هەربۆیــە ئێرانیــان هە�

هەژوومنــی ڕووســیایان پێدەکــرد، هــەر 
ــگای 

ڵ
ــری کۆمە� ــەدا نیوەکــەی ت ــەو کات �

تی 
ڵ

ئێرانــی �ــە ژێــر کۆنتــڕۆلڵ و دەســە�
ئاراســتەیان  ئــەوان  بــوو  بەریتانیــا 
ــی  ــە دەرفەت ــی ئەمریکای ــرد، هەرچ دەک
ڕێگــەی  و  بــکات  بەشــداری  نەبــوو 
ــی 

ڵ
ــە هەو� ــەردەوام � ــە ب ــەدەدرا بۆی پێن

ــرەک  ــوو کەســانی شــارەزا و زی ــەوەدا ب ئ
ــگاو چاودێــری کــەری 

ڵ
ندنــی کۆمە�

ڵ
�ــە جو�

روســیا  و  بەریتانیــا  ەکانــی 
ڵ
جموجۆ�

ئێرانــەوە. بنێردرێتــە 

بــۆ ئــەم مەبەســتە مــۆرگان شۆســتەر 
ی 

ڵ
�ەســا� ئەمریکایــی  کەســایەتی 

یک �ــە 
ڵ
١٩٠٦ ەوە بــۆ مــاوەی چەنــد ســا�

ــۆ  ــی دا ب
ڵ
ئێــران مایــەوەو چەندیــن هەو�

تی 
ڵ

ــە هــەردوو دەســە� ــری � ــەوەی ڕێگ ئ
ڕوســیا و بەریتانیــا بــکات و چەندیــن 
ئەوکاتــەی  مەجلیســی  نــاردە  ڕاپۆرتــی 
پەر�ەمانــی  هاوشــێوەی  کــە  ئێــران 
ئێســتایە �ــە هەمبــەر بارودۆخــی خراپــی 
و  بــژاردن 

ڵ
هە� داوای  و  ئێــران  ئابــووری 

مــرۆڤ  مافــی  و  ڕۆژنامەگــەری  ئــازادی 
�ــە  ێــک ڕیفۆرمــی تــری کــرد 

ڵ
و کۆمە�

شۆڕشــی  ئەنجومەنــی  و  ئێــران  شــای 
م 

ڵ
بــە� دامەزرانــد  فارسەکانیشــی 

نەیتوانــی ئێــران �ــە هەژموونــی ڕووســیا 
ڕزگاربــکات. بەریتانیــا  و 

   �ە�یەکــی دیکــەوە ئێــران دوژمنــی 
بەهــۆی  بــوو  عوســمانی  ەتــی 

ڵ
دەو�

هەبوونــی جەنگــی �ــە مێژینــەی نێوانیــان 
چ �ەســەردەمی شانشــینی ســەفەوی چ 
�ــە ســەردەمی شانشــینی زەنــد هەروەهــا 

�ــە ســەردەمی شانشــینی قاجاریــش 
قاجــار  نــەژادی  ەکــی 

ڵ
ڕەچە� هەرچەنــد 

ــن  ــی تەورێــز و ئازەربایجان ــە تورکەکان �
پەیوەندیــان  واینەکــرد  ئەمــە  م 

ڵ
بــە�

بــەرەو  عوســمانی  ەتــی 
ڵ
دەو� �ەگــەلڵ 

جــۆرە  هــەر  یــا  بچێــت  باشــبوون 
ئەنجامبــدەن،  ڕێککەوتننامەیــەک 
نەوتــی  داگیرکردنــی  وایکــرد  ئەمــەش 
تانــی ئێــران و عێــراق بــە 

ڵ
هەریــەک �ــە و�

دوو قۆنــاغ بکرێــت چونکــە هەریەکەیان 
تی 

ڵ
�ــەو کاتــەدا ســەر بــە دوو دەســە�

جیاوازبــوون. 
تانــی 

ڵ
و� �ــە  هەریــەک  کاتــەدا  �ــەو 

مانیــا و فەرەنســا نێردەی 
ڵ
بەریتانیــا و ئە�

ڕەوانــەی  دیبلۆماســیان  و  بازرگانــی 
ئەســتانە و تــاران کــرد  بۆئــەوەی �ــە 
ڕێگەیانــەوە ببنــە خاوەنــی گرێبەســتی 
بــەم  قازانــج  پــڕ  گرانبەهــا  نەوتــی 
فارســەکان  �ەگــەلڵ  توانیــان  شــێوەیە 
ــام دارســی  ــگای ویلی ــە ڕێ ــن، � ڕێککەوت
ئێــران  شــای  �ەگــەلڵ  کــە  بەریتانــی 
Anglo- دروســتکردنی  بــۆ  ڕێککــەوت 
بەمەبەســتی   ))Persian Oil Company

وێنەی شای ئێران و وی�یام دارسی 
بەریتانی

ی
وی

ژو
مێ

هونەر یارسان

• سەت ساڵ پێش 
ئێستا بەریتانیا 

دەستی بەسەر نەوتی 
کوردستاندا گرت

• لە دوای دروست 
کردنی ئۆتۆمبێلەوە 
چاویان بڕیە نەوتی 

کوردستان

• ئەمریکا لە 
بەرژەوەندی خۆی 

هەولیدەدا ڕێگە لە 
بەریتانیا بگرێت
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. نەوتــدا  بــەدوای  گــەڕان 
نــەوت  توانیــان  ئەگــەر  بەشــێویەک 
قســەیەک  ئەوکاتــە  بدۆزنــەوە 
کۆمپانیایەکــی  دروســتکردنی  �ەســەر 
دارســی  ویلیــام  دەکــەن،  نەوتــی 
کەســێکی ســەرمایەداربوو هەســتا بــە 
ــد  ــڕی ٢٠ هــەزار پاوەن پێشکەشــکردنی ب
هیــچ  ئــەوەی  پێــش  ئێــران  شــای  بــە 
بۆئــەوەی  بدۆزێتــەوە  نەوتێــک  بــڕە 

ــدا بــکات شــای 
ڵ
زوو ڕێککەوتنــی �ەگە�

بــوو  ڕازی  ڕێککەوتنەیــە  بــەم  ئێــران 
هەربۆیــە دواجــار کــە بــڕە نەوتێکــی زۆر 
بــە مافــی خــۆی  دۆزرایــەوە بەریتانیــا 
دەزانــی هەرچەنــدە هەمــان حکومــەت 
ڕێککەوتنەکــەی  کــە  سیســتەم  و 
نەمابــوون  تدا 

ڵ
دەســە� �ــە  ئەنجامدابــوو 

بەشــێوەیەک ویلیــام دارســی توانیبــووی 
و  کرماشــان  و  خۆراســان  نەوتــی 
ئازەربایجــان بــۆ مــاوەی ٦٠ ســالڵ بکڕێــت!
کۆمپانیایــە  ئــەم   ١٩٠١ ی 

ڵ
ســا� �ــە 

بــەدوای  گــەڕان  �ــە  دەســتبەکاربوو 

و  گــەڕان  دوای  ئێــران  �ــە  نەوتــدا 
پشــکنینێکی زۆر توانــی  بــڕە نەوتێکــی 
گەکانــی 

ڵ
زۆر �ــە مەســجد ســلێمان و  کێل

کارون  ڕوبــاری  بەرزاییەکانــی  ناوچــەی 
ئەمــەش   ١٩٠٨ ی 

ڵ
ســا� �ــە  بدۆزێتــەوە 

بازرگانــی  ڕێککەوتنــی  بەیەکــەم 
ناوەڕاســت  تــی 

ڵ
ڕۆژهە� �ــە  دادەنرێــت 

بێــت. ا ئەنجامدر
هــەرزوو دوای ڕێککەوتنەکــە بەریتانیــا 
وگەیــەک 

ڵ
پا� دروســتکردنی  �ــە  بیــری 

نەوتەکــە  وتنــی 
ڵ

پا� بــۆ  کــردەوە 
�ەیــەک  نەوتــی  و  ئــاو  تەنهــا  کــە 
. نەبــوو  پێشــکەوتوو  جیادەکــردەوە 
بەریتانیــا پێشــبینی ڕوودانــی جەنگــی 
کــو 

ڵ
بە� کردبــوو  یەکەمــی  جیهانــی 

هەرخۆشــی پیالنــی بــۆ دادەنــاو نەخشــەی 
ــەو مەبەســتە  ــە ب ــی دەکێشــا بۆی جەنگ
تــی ناوەڕاســت ئەوەبــوو 

ڵ
هاتبــووە ڕۆژهە�

کــە  ڕێککەوتننامەیــەک  بەپێــی 
گــە مێژوویەکانــەوە بــەم شــێوەیە 

ڵ
�ەبە�

�ێوەکــراوە: باســی 
نی دوای ١٩٠٨ ەوە،ویلیــام دارســی 

ڵ
�ــە ســآ�

وگەیەکــی نەوتــی �ــە 
ڵ

بڕیاریــدا کــەوا پا�
ئابــادان دروســتبکرێت وەک کێبڕکێکاری 
بــۆ  ئەمریکــی  ڕۆکفلێــری  )کۆمپانیــای 
�ەســەر  ناوەڕاســت(  تــی 

ڵ
ڕۆژهە� بــازاڕی 

�ــە  بەریتانــی  ســەرمایەدارانی  داوای 
ئێــران کــە خاوەنــی ســەرمایەکی زۆربوون 
بەوەبــوو  پێویســتیان  و  �ەوکاتــەدا 
هەبێــت  ســەربەخۆیان  وگەیەکــی 

ڵ
پا�

بنێرنــە  نەوتەکەیــان  ئــەوەی  �ەبــری 
وتنــی 

ڵ
کۆمپانیــا ئەمریکەیەکــە بــۆ پا�

هەرچەنــدە،  دوورببــڕن،  ڕێگایەکــی  و 
نەیتوانــی  ئەنگلۆپێرژیــان  کۆمپانیــای 
ئــەو  دروســتکردنی  بودجــەی  بەتەنهــا 
وگەیــە دابیــن بــکات )یەکێــک �ــە 

ڵ
پا�

پیالنەکانــی بەریتانیــا بــوو دژ بەئێــران 
تەنانــەت  �ەوکاتــەدا  ئێــران  چونکــە 
نەوتیــش  دەرهێنانــی  بــە  پێویســتی 

وگــە(.
ڵ

پا� دروســتکردنی  نــەک  نەبــوو 
بۆیــە حکومەتــی بەرتانیــا هەســتا بــە 
پێویســت  پــارەی  بــڕە  تەرخانکردنــی 
ــڕی ٥١%  ی ١٩١٤ ب

ڵ
ــە ســا� ــەوە � بەرامبــەر ئ

دەســتدەکەوت  نەوتــەی  ئــەو  داهاتــی 
بەســەر  بێــت 

ڵ
زا� توانــی  بەمشــێویەش 

بەرهــەم و داهاتــی کۆمپانیــای ئەنگلــۆ 
بەریتانیــا  بەوشــێوەیەش  و  پێرژیــان 
توانــی پالنــی ســتراتیجی خــۆی جێبەجــی 
بــکات �ە دەســتکەوتنی نەوتی پێویســت 
جەنگیــەکان  دەزگا  و  کە�وپــەل  بــۆ 
بــەو  هەروەهــا  بازرگانیەکانــی،  و 
ــەرە  ــی بزوێن ــۆ گۆرین ــتا ب ــە هەس داهات
میەکانــی پاپــۆڕ و شــەمەندەفەر و 

ڵ
هە�

ــوز 
ڵ
ئامێــرە جەنگیەکانــی تــر کــە بــە خە�

کاریــان دەکــرد بــۆ بزوێنــەری نێوخۆیــی 
کــە بــە نــەوت و بەرهەمەکانــی کاریــان 
دەکــرد، هــەر �ــەو کاتەشــدا بەریتانیــا 
نــاوی  گۆڕینــی  بــە  هەســتا  تەنانــەت 
 Anglo-Persian Oil �ــە  کۆمپانیاکــە 
نەوتــی  کۆمپانیــای  بــۆ   Company

فارســی. بەریتانــی 

شــایەنی باســە �ــە کاتــی دەســتپێکردنی 
بەریتانیــا  جیهــان  یەکەمــی  جەنگــی 
وگەیــە بینــی 

ڵ
ســوودێکی زۆری �ــەم پا�

و نەیهێشــت بکەوێتــە ژێــر هێــرش و 
�ەکاربکەوێــت و هەموو پێویســتیەکانی 
مــاوەی  �ــە  پڕدەکــردەوە  بەریتانیــای 

جەنگــی جیهانــی یەکــەم.

تەدا 
ڵ

دووەم: عێراق کە لەم و�
بەریتانیەکان کۆمپانیای نەوتی 

 Turkish Petroleum (    تورکی
Company ( دامەزراند.

تــەی چاویان بڕیبــووە عێراق 
ڵ

ئــەو ســێ و�
�ــە نێــوان خۆیانــدا هاوتــاو بــێ کێشــە 
هەریەکەیــان  بەپێچەوانــەوە  نەبــوون 
زۆرتریــن  بەدەســتهێنانی  ــی 

ڵ
هەو� �ــە 

ەکانــی 
ڵ
داهاتبــوو، ئەمــە جگــە �ــە هەو�

ئەمریکا بۆ دەســتکەوتنی بەشــە داهاتی 
ــان هیــچ جــۆرە هەبوونێکــی  خــۆی ئەوی
ــک 

ڵ
پراکتیکــی �ــە ناوچەکــە نەبــوو بە�

و  �یەنــەکان  هاندانــی  ڕیگــەی  �ــە  و 
�ە�یــەک  کێشــەکانیان  زەقکردنــەوەی 
کــی ناوچەکــە �ــە 

ڵ
هەروەهــا هاندانــی خە�

ــی گەیشــتن بــوو بــە 
ڵ
داواکانیــان �ــە هەو�

بەشــی خــۆی.

ەت 
ڵ
ســەرەتا پێویســت بــوو بەریتانیــا مۆ�

ەتــی عوســمانی وەربگرێــت بــۆ 
ڵ
�ــە دەو�

نەوتــی  دۆســیەی  نێــو  بردنــە  دەســت 
عێــراق. 

مانیــاوە 
ڵ
یەکــەم هــەولڵ �ــە ڕێگــەی ئە�

م ســەرکەوتوو نەبــوو، کاتێــک 
ڵ

بــوو بــە�
ئەنــادۆلڵ  ئاســنینی  ــی 

ڵ
هێل کۆمپانیــای 

بــوو  مانیــا 
ڵ
ئە� بانکــی  بــە  ســەر  کــە 

ــا  ــوو تەنی ــی ب مان
ڵ
ــە ئە� ــە )کۆمپانیاک وات

ناوەکــەی تورکــی بــوو،( توانــی پــرۆژەی 
ــی ئاســنین �ــە نێوخــۆی 

ڵ
ڕاکێشــانی هێل

و  وەربگرێــت  تورکیــا  شــارەکانی 
جیبەجــێ کــرد، دواتــر مەرجێــک خرایــە 
ڕوو کــە دەبێــت ئــەو کۆمپانیایــە ڕێــگای 
پــێ بدرێــت دوای ئەنجامدانــی پرۆژەکــەی 
�ــە تورکیــا هەمــان کار �ــە عێراقیــش 
ی ١٩٠٣ کاتێــک بڕیــاردرا 

ڵ
بــکات �ــە ســا�

�ــە  ئاســنین  ــی 
ڵ
هێل کۆمپانیایــە  ئــەو 

نێــوان بەغــداد بــۆ ئەســتەمبولڵ ئینجــا 
ئەمانــە  بــکات  دروســت  بەر�یــن  بــۆ 
هەموویــان بیانوویــەک بــوون بــۆ ئــەوەی 
بەســەر  دەســت  بتوانێــت  مانیــا 

ڵ
ئە�

م 
ڵ

بــە� بگرێــت  نەوتەکانــدا  کێلگــە 
چونکــە  هێنــا  شکســتی  ــە 

ڵ
هەو� ئــەم 

ســەرەرای  نەکــرا  جێبەجــێ  پڕۆژەکــە 
ێنێــک 

ڵ
بە� چەنــد  توانیبــووی  ئــەوەی 

ــە  ــی عوســمانی ک ەت
ڵ
ــە دەو� ــت � وەربگرێ

ئــەم  بەندەکانــی  جێبەجێکردنــی  دوای 
پرۆژەیــە دەرهێنانــی بەشــیک �ــە کانــزای 

ی ١٩٠١
ڵ
وێنەی لێگەڕێکی بەریتانی لە سال

وگەی جیهان
ڵ

وگەی نەوتی ئابادان گەورەترین پا�
ڵ

پا�

• بەریتانیەکان 
بۆ ماوەی ٦٠ ساڵ 

بوونە خاوەنی 
نەوتی کرماشان

 یەکێک �ە پیالنەکانی بەریتانیا 
بــوو دژ بەئێــران چونکــە ئێــران 
ــەت پێویســتی  ــەدا تەنان �ەوکات
بــە دەرهێنانــی نەوتیــش نەبــوو 

وگــە
ڵ

نــەک دروســتکردنی پا�
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تــەی پــێ بدرێــت کــە 
ڵ

ــەو و� سروشــتی ئ
م 

ڵ
بوو،بــە� یەکێکیــان  خــاو  نەوتــی 

مانیەکــە نەیتوانــی هەمــوو 
ڵ
کۆمپانیــا ئە�

جــێ  عوســمانی  ەتــی 
ڵ
دەو� مەرجەکانــی 

ی 
ڵ
ــە ســا� ــە بڕیارەکــە � ــکات بۆی بەجــێ ب

وەشــایەوە.
ڵ
هە�  ١٩٠٧

بەریتانیــەکان  هەمانکاتــدا  �ــە 
ەکانیــان 

ڵ
هەو� �ــە  بەردەوامبــوون 

هێنــا  شکســتیان  ئەوانیــش  م 
ڵ

بــە�
دەستبەســەرداگرتنی  تاکالیەنــە  �ــە 
تــی 

ڵ
و� هــەردوو  بۆیــە  عێــراق  نەوتــی 

بەریتانیــا ڕێککەوتــن کــە  مانیــا و 
ڵ
ئە�

ــۆ گەیشــتن  بەیەکــەوە پــالن دابڕێــژن ب
ئامانجەکەیــان. بــە 

ی ١٩١٢ بڕیاریانــدا کۆمپانیایەکــی 
ڵ
�ــە ســا�

هاوبەشــی تایبــەت بــە نــەوت دروســت 
ــە پــارەی هاوبەشــی نێوانیــان و  بکــەن ب
ــی( )  ــی تورک ــای نەوت ــاوی )کۆپمانی ــە ن ب

 TPC(
تــە 

ڵ
و� دوو  ئــەو  نێــوان  گفتوگۆیــی 

چۆنیەتــی  �ەســەر  کێشــا  درێــژەی 
دابەشــکردنی پشــک و داهاتەکــەی �ــە 
نێــوان یەکتریــدا، تــا ئــەو کاتــەی �ــە 
ت 

ڵ
ی ١٩١٤ هــەردوو و�

ڵ
مانگــی ئــاداری ســا�

ڕێککەوتــن �ەســەر ئــەوەی ڕێــژەی ٤٧.٥% 
بــۆ کۆمپانیــای نەوتــی بەریتانــی فارســی 
�ــە  هــەروەک  کۆمپانیایــە  ئــەم  بێــت) 
ــاژەم پێکــرد ســەر  بەشــی پێشــووتر ئام
ەتــی بەریتانی بــوو بەڕیککەوتن 

ڵ
بــە دەو�

بــوو  دامــەزرا  ئێــران  شــای  �ەگــەلڵ 
چاوببڕێتــە  بەریتانیــا  ئــەوەی  پێــش 
ــوو(.  ــدا کردب عێــراق ئــەوەی �ەگــەلڵ ئێران
مانیا 

ڵ
هەروەهــا ڕێــژەی ٢٥% بــۆ بانکــی ئە�

بێــت چونکــە ئــەوان کۆمپانیایــان نەبــوو 
نوێنەرایەتیــان بــکات، هەروەهــا ڕێــژەی 
ەنــدی 

ڵ
بــۆ کۆمپانیــای شــێلڵ هۆ�  %٢٢.٥

هەرچەنــد  کۆمپانیایــە  )ئــەم  بــوو 
ــەن  م �ە�ی

ڵ
ــە� ــوو ب ــداوە ب ەن

ڵ
ــاوی هۆ� بەن

بەریتانیەکانــەوە دروســتکرابوو(، جگــە 
�ەمــە ڕێــژەی ٢.٥% بــۆ کو�بنکیــان بــوو 
ــوو  ــورک ب ــی ت کــە ڕاوێژکارێکــی بازرگان

�ەوکاتــەدا.
ەتــی 

ڵ
دەو� هــەردوو  بــوو  پێویســت 

ەتــی عوســمانی 
ڵ
مانــی دەو�

ڵ
بەریتانــی و ئە�

ڕازی بکــەن بــۆ ئــەوەی ڕێگەیــان پێبــدات 
ەتــی 

ڵ
دەو� پێدەچــێ  دەســتبەکاربن 

ئــەو  ئــاگاداری  کاتــەدا  �ــەو  عوســمانی 
و  نەبووبێــت  نهێنیــە  ڕێککەوتنــە 
و  مانیــا 

ڵ
ئە� پیالنــی  �ەســەر  زانیــاری 

ــز  ــا هەرگی ــت ئەگەرن ــا نەبووبێ بەریتانی
ڕازی نەدەبــوو بــە مۆرکردنــی گرێبەســت 
ــە  ــی تورکــی ک ــای نەوت �ەگــەلڵ کۆمپانی
ئەگینــا  بــوو  تورکــی  ناوەکــەی  تەنهــا 
ــە پێکــردن و داهاتەکــەی هەمووی 

ڵ
مامە�

بــوو  بەریتانیــا  و  مانیــا 
ڵ
ئە� �ەدەســتی 

هەروەک ئاماژەم پێداوە، بۆیە هەریەک 
مانیــا بەشــێوەی جــۆراو 

ڵ
�ــە بەریتانیــا ئە�

ەکانیــان چــڕ کــردەوە و �ــە 
ڵ
جــۆر هەو�

بەرپرســانی  �ەگــەلڵ  گفتوگۆکــردن 
ەتــی عوســمانی بەردەوامبــوون هەتا 

ڵ
دەو�

ەتــی عوســمانی ڕازی بکــەن 
ڵ
توانیــان دەو�

کــە پێویســتە کۆمپانیایەکــی  بــەوەی 

تورکــی 
کەرتــی  �ــە  ئــەوەی  بــۆ  دابمەزرێنــن 
ەتەکیــان دەســتبەکاربن بــۆ 

ڵ
نەوتــی دەو�

عوســمانی  ئیمپراتۆریەتــی  حکومەتــی 
ڕێگــەی  �ــە  خــۆی  ڕەزامەندبوونــی 
ی   ٢٨ بــەرواری  �ــە  کــە  نامەیەکــەوە 
نێــردەی  گەیانــدە   ١٩١٤ حوزەیرانــی 
ئەســتەمبوولڵ  �ــە  بەریتانــی  ەتــی 

ڵ
دەو�

تێیــدا ئامــاژە بــەوە کرابــوو کــە وەزیــری 
ڕێگــەی  عوســمانی  ەتــی 

ڵ
دەو� دارایــی 

نەوتــی  کۆمپانیــای  دروســتکردنی  بــە 
تورکــی داوە بۆئــەوەی بــەدوای نەوتــدا 
بگەڕێــن �ــە ویالیەتــی موســلڵ و بەغــداد 
ێــک مەرجــی 

ڵ
ــە ژێــر چوارچێــوەی کۆمە� �

عوســمانی  ەتــی 
ڵ
دەو� کــە  دیاریکــراو 

ئــەم  دیاریــان دەکات.  �ەکاتــی خۆیــدا 
ڕووداوە بــەر �ــە دەســتپێکردنی جەنگــی 
جێــی  �ێــرەدا  بــوو  یەکــەم  جیهانــی 
بخەمــە  ســەرنجێک  چەنــد  خۆیەتــی 
پالنــی  و  دەرەنجامــەکان  دەربــارەی  ڕوو 

مانیــا:
ڵ
ئە� و  بەریتانیــا 

وەک دەبینیــن بــەر �ــە دەســتپێکردنی 
هەریــەک  یەکــەم  جیهانــی  جەنگــی 
ــی  ــد ئامانجیک ــا چەن مانی

ڵ
ــا و ئە� بەریتانی

ســتراتیجی خۆیــان پێــکا ئەوانیــش:
دەســت  زیرەکانــە  زۆر  توانیــان   _١
بەســەر نەوتــی ئێرانــدا بگــرن و بەهۆیــە 
کەرەســتەی جەنگــی و تانــک و فڕۆکــە و 
تەقەمەنــی پێداویســتی تــری جەنــگ بــۆ 

تەکانیــان دابیــن بکــەن بتوانن خۆیان 
ڵ

و�
بگەیننــە ئاســتێک نــەک تەنهــا بەرگــەی 
کــو 

ڵ
بە� بگــرن  دوژمنانیــان  هێرشــی 

نیــوەی  ســەر  هێرشــکردنە  نەخشــەی 
هــەروەک  ئەوەبــوو  داڕشــت  جیهانیــان 
هێرشــیان  دەیبینیــن  داهاتــوودا  �ــە 
ەتــی عوســمانی و هینــد 

ڵ
کــردە ســەر دەو�

زۆر  بەســەر  دەســتیان  و  ئەفریقــا  و 
شــوێنی تــردا گــرت کــە �ــە کاتــی خۆیــدا 

ئامــاژەی پێــدەدەم..
گانەمەیەکــی گرنگیــان 

ڵ
بە� ٢_ توانیــان 

پێــش  کاتێــک  بکەوێــت  دەســت 
ەتــی عوســمانی 

ڵ
ــەر دەو� هێرشــکردنە س

ئــەو  نەوتــی  �ــە  دەســتوەردان  مافــی 
ەتەیــان وەرگــرت و �ــە بەشــەکانی 

ڵ
دەو�

ئــەو  کــە  دەبینیــن  ئــەوە  داهاتــوودا 
چەنــدە  عوســمانی  ەتــی 

ڵ
دەو� نامەیــەی 

گرنگــی و ســوودی دەبێــت بۆئــەوەی دوای 
تەواوبوونــی جەنگــی جیهانــی یەکــەم 
بەریتانیــا �ــە بەرژەوەنــدی خــۆی بــەکاری 

دەهێنێــت.
جەنگــی جیهانــی دووەم �ــە بــەرواری ٥ی 
ی ١٩١٤ دەســت 

ڵ
تشــرینی یەکــەم �ــە ســا�

ــگ  ــە ســێ مان ــر � ــە کەمت ــدەکات وات پێ
دوای نامەکــەی وەزیــری دارایــی دەو�ەتــی 
بوونــی  تــەواو  دوای  هەتــا  عوســمانی!. 
جەنگەکــە هیــچ قســەیەکی نــوێ �ــە 

ــرا. ــە نەک بابەتەک
�ــەم ماوەیــەدا ئیمپراتۆریاتــی عوســمانی 
بــە  دەچــوو  �وازی  بــەرەو  رۆژبــەرۆژ 
پیــاوە نەخۆشــەکە ناوبانگــی دەرکردبــوو 

ەتــی 
ڵ
دەو� جەنگەکــە  �ــە  هەرچەنــد 

م 
ڵ

بــە� مانیــا 
ڵ
ئە� پــالڵ  چــووە  عوســمانی 

ئــەوە نەبــووە هــۆی خۆڕاگــری بــۆ ئــەو 
کــە  جەنەگەکــە  ســەرنجام  ەتــەو 

ڵ
دەو�

،نەمســا،هەنگاریا  مانیــا 
ڵ
)ئە� �ەنێــوان 

،ئیمپراتۆریەتی عوســمانی( و )بەریتانیاو 
روســیاو ئەمریکا و فەرەنســا( هە�گیرســا 
ئیمپراتــۆری  ڕووخانــی  هــۆی  بــووە 
ی 

ڵ
�ــە ســا� عوســمانی و بۆیەکــەم جــار 

عێــراق   توانــی  ئینگلیــز  ســوپای   ١٩١٧
داگیــر بــکات و عوســمانیەکان دەربــکات 
گــە نەوتیەکانی کوردســتان 

ڵ
بەمــەش کێل

�ەژێر دەســتی ئیمپراتۆریەتی عوســمانی 
ۆکــی 

ڵ
چەپە� ژێــر  کەوتــە  داگیرکــەر 

م ئەمــە بەتەنهــا بــۆ 
ڵ

داگیرێکــی تــر، بــە�
تانــی 

ڵ
بەریتانیــەکان نەبــوو چوونکــە و�

تــری وەک فەرنســاو ڕوســیاو ئەمریــکاش 
عوســمانیەکان  �ەشــەڕی  بەشــداریان 
نەوتــی  ســامانی  زۆری  کردبوو،بەهــۆی 
بەریتانیــاو  �ــە  هەریەکــە  کەرکــوک 
ڕێکنەدەکەوتــن  ئەمریــکا  فەرەنســاو 
ــی  گەکان

ڵ
�ەســەر نەوتــی کەرکــوک و کێل

�ەهەمــان  تریــش  شــارەکانی  تــری 
نەوتیەکانــی  کۆمپانیــا  کاتــدا 
بــۆ  ملمالنێدابــوون  �ــە  تانــە 

ڵ
و� ئــەم 

بەشــکردنی  و  گــەکان 
ڵ
داگیرکردنــی کێل

ــەوەی بــەر  بەســەرخۆیاندا. ئەمــە جگــە �
ــک  ێ

ڵ
ــە کۆمە� ــانی جەنگەک گیرس

ڵ
ــە هە� �

ــە شــێوەیەکی  ــوون و ب ــن کراب ڕێککەوت
و  دابەشــکرابوون  پشــکەکان  تیــۆری 
ەتــی 

ڵ
کۆمپانیــای نەوتــی تورکیــش مۆ�

ئــەوەی  بــۆ  ســەرەنجام  وەرگرتبــوو، 
کێشــەی نێوانیــان چارەســەربکەن چەنــد 
ڕیکەوتننامیەکیــان بەســت کــە تایبــەت 

ناوچەکانــی  دابەشــکردنی  بــە  بــوو 
عوســمانی   ەتــی 

ڵ
دەو� تی  

ڵ
دەســە� ژێــر 

تانــەی 
ڵ

کوردســتانیش یەکێــک بــوو �ەو�
ەتــدا دابەشــکرا 

ڵ
کــە بەســەر چــوار دەو�

هەرێمــی  کــە  موســلڵ  ویالیەتــی 
کوردســتانی ئێســتا دەکات درا بە عێراق، 
جەنگەکــە  �ــە  مانیــا 

ڵ
ئە� �ەبەرئــەوەی 

دۆڕابــوو بەریتانیــا هاوبەشــێکی تــری بــۆ 
پەیــدا بووبــوو ئەویــش فەرەنســا بــوو 
کــە داوای پشــکی خــۆی دەکــرد بۆیــە 
کوردســتان �ــەو کاتــەدا ببــووە گۆڕەپانــی 
�ەدواییــدا  ز�هێــزەکان  تــە 

ڵ
و� سیاســی 

گــە نەوتیــەکان 
ڵ
ڕێکەوتــن �ەســەر کێل

�ــە  بەســەرخۆیاندا  کــرد  دابەشــیان  و 
ڕیمــۆ. ســان  ڕێکەوتناممــەی 

ــی  ســەردەمی دروســت بوون
ــراق: ــی عێ ەت

ڵ
دەول

هــەروەک ئامــاژەم پێــدا �ــە کۆتاییەکانی 
کاتێــک  یەکــەم  جیهانــی  جەنگــی 
ــەوە  ــی بووی ــە یەکالی ــی جەنگەک ئەنجام
تێیــدا عوســمانیەکان شکســتیان  کــە 
عوســمانی  ئیمپراتۆریەتــی  هێنــاو 
تــی ناوەراســت و دورگــەی 

ڵ
کــە خۆرهە�

عەرەبــی و باکــوری ئەفریقیــاو بەشــێک 
ئەوروپــای  و  قەوقــاز  تانــی 

ڵ
و� �ــە 

دەگرتــەوە بەســەر براوەکانــی جەنگەکــە 
ــی  ــد ڕێکەوتنامەیەک ــە چەن دابەشــکرا ب
ێنــی 

ڵ
بە� نێوەنــدەدا  �ــەم  نێوانیــان 

ــەت و قەوارەیەکــی 
ڵ
دروســتکردنی دەو�

دواتــر  درابــوو  بەکــوردەکان  ســەربەخۆ 
بەهــۆی پاشــگەزبوونەوەی ئینگلیــز ئــەم 
دەرفەتــە �ــە کــورد ســەنرایەوە �ەبــەر 

هــۆکار: دوو 
یەکــەم ئینگلیــز بۆیــە پاشــگەزبوویەوە 
نەوتــی  کێلگــەی  ێــک 

ڵ
کۆمە� چونکــە 

دۆزرابوونــەوە �ــە کەرکــوک و ناوچەکانــی 
دەوروبــەری.

هەمــوو  کــە  تورکــەکان  دووەم 
ێکیــان بــۆ ئــەوە بــوو کــورد نەبێتــە 

ڵ
هەو�

ــەت �ەبەرئــەوەی ویالیەتــی موســلڵ و 
ڵ
دەو�

کەرکوکیــان بــە بەشــی خۆیــان دەزانــی و 
ــە  ــەم ناوچان ــوون ئ ــادە ب ــەم ڕووەوە ئام �
ســەر بــە شانشــینی بەریتانیــا بێــت نــەک 

کوردســتان. ەتــی 
ڵ
دەو�

ســەرەنجام �ــە چەنــد ڕێککەوتنامەیەکی 
ڕێکەوتننامــەی  گرنترینیــان  کــە  تــر  
سایکســبیکۆ بــوو نەخشــەی ناوچەکــە �ە 
ــراوەی جەنگەکــە  ــی ب تان

ڵ
ــدی و� بەرژەوەن

تــدا 
ڵ

کێشــراو کوردســتان بەســەر چــوار و�
تێکیــش 

ڵ
دابــەش کــرا ســنوری هــەر و�

یــک 
ڵ
کۆمە� کــە  کێشــرا  بەشــێوەیەک 

پێکهاتــەی جیــاوازی تێــدا کۆکرایــەوە 

ملمالنێــی  �ــە  هەمیشــە  بەشــێوەیەک 
ــن و هەرگیــز زەمینــەی  پێکــەوە ژیانداب
ەتــە نوێیــە بــۆ 

ڵ
ئیدارەدانیــان �ــەم دەو�

نەڕەخســێت و ئینگلیــز خۆیــان بەڕێــوەی 
ببــەن هــەروەک چــۆن دوای ١٠٠ ســالڵ �ــەم 
دابەشــکاریە هێشــتا قســەی یەکــەم و 
ــەم  ــە چارەنووســی ئ کۆتایــی دەرهــەق ب
مانیــا 

ڵ
تانــە ئەمریــکا و بەریتانیــا و ئە�

ڵ
و�

ــەن،  دەیک
کــی 

ڵ
مو� بــووە  کــە  عێــراق  ەتــی  

ڵ
دەو�

تێــدا  پێکهاتــەی  ســێ  ئینگلیــزەکان 
کۆکرایــەوە، کــورد �ــە باکــور و ســوننە 
و  ناوەڕاســت  �ــە  شــیعە  ڕۆژئــاواو،  �ــە 
باشــوور، جیــاوازی نێــوان ئــەم پێکهاتانــە 
بریتیــە �ــە نەتــەوەو مەزهــەب، ئەمــەش 
زەمینەیەکــی باشــە بــۆ بەریتانیــا کــە 
ــکات و بتوانێــت بەکاریــان  یان ب

ڵ
ســەرقا�

بێنێــت بەشــێوەیەک نەتوانــن ســود �ــەو 
ســامانەی خۆیــان وەربگــرن ئــەم پیالنــەی 
ڕۆژئــاوا دەچێتە چوارچێــوەی پرۆژەیەکی 
بنکــەی  کــە  مۆدێــرن  ئیمپریا�یزمــی 
�ەســەر  ســتراکچەرە  ئــەم  ڕاوەســتانی 
ــی  ــی و مەزهەبیەکان ــە نەتەوەی جیاوازی

ەتــە بنیاتنــراوە،
ڵ
نێــو ئــەو دەو�

پــرۆژە  �ــەم  بەریتانیــا  ئامانجــی 
هەرســێ  بــە  دەرهــەق  خەتەرناکــە 
پێکهاتــەی کــورد و شــیعە و ســوننە:
کی 

ڵ
 یەکــەم: بــەم شــێوەیە ئەوەی بۆ خە�

عێراقــە تەنیــا شــەڕ و کوشــتنە ئــەوەی 
ئەرکــی بەریتانیایــە ئاشــتکردنەوەیان و 
دزینــی ســامانە نەوتیەکەیانــە �ــە کاتــی 

بونیان بــە جەنگــی نێوخۆیــی.
ڵ
ســەرقا�

ئینگلیــز  پیالنــەی  ئــەو  بەپێــی  دووەم: 
دایڕشــت هەرگیــز تاکــی ئێراقــی ناگاتــە 
ئاســتێکی بــەرزی هۆشــیاری و زانســتی 
ســامانە  دزینــی  بــە  درک  بتوانــێ  کــە 

بــکات نەوتیەکــەی 
و  دەرهێنــان  بــۆ  بــەردەوام  بەمــەش 
فرۆشــتنی نەوتەکەیــان پێویســتیان بــە 
ئینگلیــز و هاوپەیمانەکانیــان دەبێــت..  

ڕێککەوتنامــەی ســان ڕیمــۆ 
ی ١٩٢٠

ڵ
لــە ســآل

�ەنێــوان  کــە  ڕیککەوتنامەیــە  �ــەم 
ــا فەرەنســا ئەنجامــدرا تایبــەت  بەریتانی
ەتــی 

ڵ
ــوو بــە دابەشــکردنی ســامانی دەو� ب

عوســمانی ڕووخــاو بــە تایبــەت نەوتــی 
ویالیەتــی موســلڵ تێیــدا بڕیــاردرا کــە 
حکومەتــی  بــە  بدرێــت   %٢٠ پشــکی 
بانکــی  پشــکی  هەروەهــا   عێراقــی 
مانــی کە بەشــداربوو �ە دروســتکردنی 

ڵ
ئە�

وێنەی ستافی کۆمپانیای تورکش پێترۆلیەم کۆمپانی

• بۆچی تورکیا 
ویالیەتی موسل بە 
هی خۆی دەزانێت؟

• چەک و چۆلی 
بەریتانیا لە 

جەنگەکە لە نەوتی 
کوردستانەوە بەرهەم 

دەهێنرا

هــەردوو  بــوو  پێویســت 
مانی 

ڵ
ەتــی بەریتانــی و ئە�

ڵ
دەو�

ڕازی  عوســمانی  ەتــی 
ڵ
دەو�

بکــەن بــۆ ئــەوەی ڕێگەیــان 
دەســتبەکاربن پێبــدات 
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�ــە  بــەر  تورکــی  نەوتــی  کۆمپانیــای 
بــە  بدرێــت  جەنگەکــە  دەســتپێکردنی 
ســایەی  �ــە  بەمشــێوەیە  فەرەنســا، 
ــە  ــراق ب ــۆ عێ ــان ڕیم ــەی س ڕێککەوتنام
ەتێــک 

ڵ
دەو� بــووە  ەوە 

ڵ
موســل ویالیەتــی 

دوای  بەریتانیــا  شانشــینی  بــە  ســەر 
ــک فەیســەلڵ  ی ١٩٢١ مە�ی

ڵ
ــآ� ــە س ــەوە � ئ

ەتەکــە 
ڵ
دەو� ئــەوەی  بــۆ  ڕاســپێردرا 

بەریتانیــا  خــودی  کــە  بــکات  دروســت 
ــی بژاردبــوو جگــە �ەمە نەوتەکەشــی 

ڵ
هە�

دابەشــکرابوو کــە تەنیــا پشــکی ٢٠% بــۆ 
حکومەتــی عێــراق تەرخانکرابــوو، �ــەم 
پشــتگوێ  ئــەوەی  ڕێککەوتننامەیــە 
خرابــوو ئەمریــکا بــوو ئەمــەش وایکــرد 
ملمانێیەکــی تونــد �ــە نێــوان بەریتانیــاو 
بدات بەهۆی پشــتگوێ 

ڵ
ئەمریکا ســەرهە�

ڕێککەوتننامەیــە. �ــەو  خســتنی 

ئەمریــکا  کاردانــەوەی 
بەرامبەر ڕیککەوتننامەی 

ســان ڕیمــۆ:
بەشــێوەیەکی دیبلۆماســیانە هەســتا بــە 
وروژاندنی ملمانێی نێوان عێراق و تورکیا 
هاندانــی  و  موســلڵ  ویالیەتــی  �ەســەر 
ــەوەی  ــۆ ئ ــکاوە ب ــا �ە�یــەن ئەمری تورکی
دەســتبەرداری نەبێــت بــۆ بەریتانیــا، �ــەو 
کاتــەدا بەریتانیــا پشــتگیری �ــە عێــراق 
�ــە  پشــتگیری  ئەمریــکاش  و  دەکــرد 

ــا دەکــرد. تورکی
ئەمریــکا زیرەکانــە توانــی ئــەم بڕیــارە 
پەیوەســتبکات بــە چەنــد ڕەهەندێکــی 
ڕێکخــراوی  وایکــرد  و  ەتیــەوە 

ڵ
نێودەو�

�ەســەر  نێونەتەوەیــی(  )یەکێتــی 
بــۆ  بــکات  کۆبوونــەوە  بڕیــارە  ئــەو 
بــۆ  کێشــەیە،  ئــەو  یەکالکردنــەوەی 
�یژنەیەکیــان  چەنــد  مەبەســتە  ئــەو 
دانیشــتوانی  ســەردانی  پێکهێنــاو 
ئەنجامدانــی  بــۆ  کــرد  ناوچانەیــان  ئــەو 
ڕاپرســی �ــە دانیشــتوانەکەی و ئەنجامــی 
ڕاپــۆرت  بــە  کــرد  ڕاپرســیەکەیان 
یەکێتــی  ڕێکخــراوی)  ئارســتەی  و 

کــرد. (یــان  نێونەتەوەیــی 
ئاراســتەی  ڕاپۆرتانــە  ئــەو  کاتێــک 
بەپێــی  دەرکــەوت  کــرا،  ڕیکخراوەکــە 
دەســتیان  داتایانــەی  گــەو 

ڵ
بە� ئــەو 

تورکمــان  گشــتی  ڕای  کــەوا  کەوتــووە 
ــە کەرکــوک دەخــوازن ویالیەتەکەیــان  �
ــراق..  ــەوەک عێ ــت ن ــا بێ ــە تورکی ســەر ب
کــە  دا  بەریتانیــای  هانــی  ئەمــەش 
هەرچــی �ەدەســتی بێــت بیــکات بۆئــەوەی 
ویالیەتــی موســلڵ بــۆ عێــراق بێــت کــە 
تی خۆیدابــوو هەروەهــا 

ڵ
ــە ژێــر دەســە� �

گــە نەوتیەکانــی کەرکوک 
ڵ
ــی کێل

ڵ
کۆنتڕۆ�

بەریتانیــا  ســەرەنجام  �ەدەســتنەدات، 
ــی ســەرکەوت و نەخشــەی  ەکان

ڵ
ــە هەو� �

عێــراق داڕێــژراو ســنورەکەی دیاریکــرا 
یش �ە خــۆ دەگرێت 

ڵ
کــە ویالیەتــی موســل

هەروەهــا �ەوکاتــەدا عێــراق جگــە �ەوەی 
ەتبــوو مە�یکــی تایبــەت بــە خــۆی بۆ 

ڵ
دەو�

دانــرا ئەمــەش دەرگای بــەڕووی بەریتانیــا 
نەوتــی  کۆمپانیــای  کــە  کۆمپانیاکــەی 
ــەوەی جارێکــی  ــردەوە بۆئ ــوو ک ــی ب تورک
دیکــە دەســت بــە دانوســتان بکەنــەوە، 
کاربەدەســتان  باســە  جێــگای  ئــەوەی 
ئــاگادر  هەرگیــز  عێــراق  حکومەتــی  و 

نەبــوون �ــە ڕێککەوتنامــەی ســان ڕیمــۆ. 
ــە  ــی � ی ١٩٢٢ ڕاوێــژکاری بەریتان

ڵ
ــە ســا� �

مە�یــک  ئاراســتەی  نامەیەکــی  عێــراق 
فەیســەلڵ کــرد بــۆ ئــەوەی ڕێــگا بــدات 
بــە دەســتبەکاربوونی کۆمپانیــای نەوتــی 
ئــەو  بەپێــی  تەکەیــدا 

ڵ
و� �ــە  تورکــی 

ــە  ــە � ــەو کۆمپانیای ــە ئ ــەی ک ڕێککەوتن
ســەردەمی عوســمانیەکان کردوویەتــی 
کۆمپانیــای نەوتــی تورکــی �ــە ڕێگــەی 
ڕاوێــژکارە بەریتانیەکانــەوە �ــە عێــراق 
پێشکەشــکردنی  بــە  کــرد  دەســتی 
�ەســەردەمی  کــە  گەنامەکانــی 

ڵ
بە�

ــوو  ەتــی عوســمانی بەدەســتی هێناب
ڵ
دەو�

کــە  کــرد  داوایــان  ڕاســتەوخۆ  و 
حکومەتــی عێراقــی ڕێگەیــان پێبــدات و 
ــە گوشــارەکانیان هەتــا  ــوون � بەردەوامب
حکومەتــی عێراقــی ڕەزامەنــد بــوو بــە 
داواکەیــان و گفتوگۆکــردن �ــە نێــوان 
حوکمەتــی عێراقــی و کۆمپانیــای نەوتــی 
ــە مانگــی ٩ ی  تورکــی دەســتی پێکــرد �

.١٩٢٣
 دانوســتانەکان �ــە بارودۆخێکــی ئێجــگار 
ســەختدا تێپەڕیــن و بەهیچ شــێوەیەک 
�ــە بەرژەوەنــدی عێــراق نەبــوون و �ــە ژێر 
ڕاوێــژکارە  بــوون  بەریتانیــا  ــی 

ڵ
کۆنتڕۆ�

شــتێکیان  هەمــوو  بەریتانیــەکان 
دەخواســت  خۆیــان  بەرژەوەنــدی  �ــە 
هەرچۆنێــک بێت ڕاوێــژکارە عێراقیەکان 
توانیــان �ــە بــری بەخشــینی ســەرجەم 
گــە نەوتیەکانــی ویالیەتــی موســلڵ و 

ڵ
کێل

بەغــدا بــە ئینگلیــز داوای هەندێــک مــاف 
م بەریتانیــەکان ســوور بــوون 

ڵ
بکــەن بــە�

�ەســەر ئــەوەی کــە نابێــت عێــراق هیــچ 

گــە 
ڵ
کــو ئــەو کێل

ڵ
پشــکێکی هەبێــت بە�

ــی  ەت
ڵ
ــە دەو� ــەو � کــی ئەوان

ڵ
ــە مو� نەوتیان

کاتــەدا  �ــەم  ســتاندووە  عوســمانیان 
ــەی 

ڵ
ڕاوێژکارانــی عێــراق ئــاگاداری ئــەو خا�

ڕێککەوتنامــەی ســان ریمــۆ نەبــوون کــە 
پشــکی   %٢٠ بەخشــینی  بــە  ئامــاژەی 
نــەوت کردبــوو بــە عێــراق، دانوســتانەکان 
عێــراق  حوکمەتــی  و  بەردەوامبــوون 
چەندیــن �یژنــەی بەشــداری پێکــرد بــۆ 
ئــەوەی مافیــان نەفەوتێــت بەبــێ ئــەوەی 
بگەنــە هیــچ ڕێککەوتنێــک، ڕاوێــژکار 
بــەردەوام  عێراقیــەکان  �یژنــە  و 
باشــیان  پێشــمەرجی  و  مــەرج  داوای 
�ــە  عێــراق  بەرژەوەنــدی  �ــە  دەکــرد 
بەرامبــەردا کۆمپانیــای نەوتــی تورکــی 
ئینگلیــز  تەنانــەت  دەکردنــەوە،  ڕەتــی 
ــە عێــراق کــرد کــە  ــەوەی � هەڕەشــەی ئ
ئەگــەر ڕەزامەنــد نەبــن بــە داواکانیــان 
ئــەوا ویالیەتــی موســلڵ دەخەنــە ســەر 
ــە هــۆی  نەخشــەی تورکیــا، ســەرەنجام ب
عێراقــی  حکومەتــی  گوشــارانە  ئــەم 
ناچاربــوو کــە خــۆی بەدەســت داواکانــی 
ئــازاری  ی   ١٤ �ــە  و  بــدات  ئینگلیــزەوە 
کــرد  ئیمــزا  ڕێککەوتنامەکەیــان   ١٩٢٥
�ە�یــەن مزاحــم پاچەچــی کاربەدەســت 

�ــە حکومەتــی ئــەو کاتــەی عێــراق.

ڕێککەوتنامەکــە  ناوەڕۆکــی 
نــەی لــە خــۆ دەگــرت

ڵ
ئــەم خا�

بــۆ  نــەوت  نرخــی  کردنــی  دیــاری   _١
هــەر بەرمیلێــک بەبــڕی ٠,٠٢٦٤ جونــەی 
ئیســتەر�ینی بــۆ مــاوەی ٢٠ ســالڵ بــەم 
ەکە 

ڵ
ســا�  ٢٠ دوای  بفرۆشــرێت  نرخــە 

دەکرێــت. نرخەکــە  بــە  پێداچونــەوە 
بــۆ  هەیــە  ئــەوەی  مافــی  ٢_کۆمپانیــا 
و  بەرهەمهێنــان  ســالڵ   ٧٥ مــاوەی 
ــە  ــە عێراقــدا بگرێت ــەوت � ــی ن دەرهێنان
ئەســتۆ و نابێــت هیــچ کۆمپانیایەکــی 

بــکات. پرۆســەکە  بەشــداری  تــر 
کات  زووتریــن  بــە  کۆمپانیاکــە   _٣
دەســتێت بــە ئەنجامدانــی پرۆســەی 

ڵ
هە�

گــەڕان بــەدوای نەوتــدا و دیــاری کردنــی 
�ێدانــی  و  نەوتیــەکان  گــە 

ڵ
کێل ســنوری 

�ــە  نەوتەکــەی  دەرهێنانــی  و  بیــر 
ــە دوای  ــالڵ � ــوار س ــە چ ــر � ــاوەی کەمت م

ڕێککەوتنامەکــە. واژۆکردنــی 
 

نەوتــی  کۆمپانیــای  هەرچەنــدە 
دوو  �ــە  بەریتانیــا  بــە  ســەر  تورکــی 
�ــە  یەکەمیــان   جیــاوازدا  ڕێکەوتنــی 
ی 

ڵ
ڕێککەوتنامــەی ســان ڕیمــۆ �ــە ســا�

١٩٢٠ �ەگــەلڵ فەرەنســاو دووەمیــان �ــە 

ــراق  ــی عێ ــە گــەلڵ حکومەت ی ١٩٢٥ �
ڵ
ســا�

م هێشــتا کێشــەکانی 
ڵ

ڕێککەوتبــوو بــە�
نەهاتبــوو  کۆتایــی  کۆمپانیایــە  ئــەو 
تانــەی بــراوەی جەنگەکــە 

ڵ
�ەگــەلڵ ئــەو و�

بــوون بــە تایبەتــی ئەمریــکا کــە تــەواو 
خرابــوو، پشــتگوێ 

کــە  دا  ــی 
ڵ
هەو� چەندیــن  ئەمریــکا   

گــە نەوتیانــە �ــە ژێردەســتی 
ڵ
ئــەم کیل

هــەروەک  و  دەربهێنێــت  بەریتانیــا 
ەتــی 

ڵ
دەو� دروســتبوونی  کاتــی  �ــە 

ــە  ــرد � ــای دەک ــری تورکی ــی �یەنگ تورک
�ەگــەلڵ  و  ویالیەتــی موســلڵ  دۆســیەی 
بــەدوای  کەرکــوک  تورکمانەکانــی 
�ــە  کــە  دەگــەڕا  گانەمانــەدا 

ڵ
بە� ئــەو 

گــە 
ڵ
تانی عوســمانی کیل

ڵ
ســەدەی ١٧ ســو�

�ەســەر  گوڕگــوڕی  بابــە  نەوتیەکانــی 
کردبــوو  تاپــۆ  تورکمانــی  خێزانێکــی 
ــەم مەبەســتە ئەمریــکا  ــۆ ئ �ەوکاتــەدا ب
بــە هاندانــی تورکمانــەکان �ــە ڕێــگای 
کەســێک بەنــاوی نــازم بــەگ نەفتچــی  
�یژنــەی  ئەندامــی   ١٩٢٤ ی 

ڵ
ســا� �ــە  کــە 

ــە کێشــەی  ــەت ب ــووە تایب ڕاســتیەکان ب
، هەســتا بــە گــەڕان  ویالیەتــی موســلڵ
بــاس  کــە  دۆکۆمێنتــەی  ئــەو  بــەدوای 
گــە 

ڵ
کێل کگرتنــی 

ڵ
مو� بــە  و  پێــدان  �ــە 

بــە  دەکات  بابەگوڕگــوڕ  نەوتیەکانــی 
وا�ــی  فەرمانــی  بــە  نەفتچــی  هــۆزی 
بــەگ  نــازم  ١٦٣٩ز،   ی 

ڵ
ســا� عوســمانی 

بێســود  ەکانــی 
ڵ
هەو� م 

ڵ
بــە� نەفتچــی 

بــوون چونکــە زیاتــر �ــە٣٥٠ ســالڵ بەســەر 
کاتــی دەرکردنــی ئــەو بڕیــارە تێپەڕیبــوو 
گەنامەیــە �ــە 

ڵ
بەهــۆی جەنگــەوە ئــەو بە�

ەکانــی 
ڵ
م ناوبــراو �ــە هەو�

ڵ
ناوچووبــوو بــە�

 ٣٠ �ــە  توانــی  کاتێــک  بــوو  بــەردەوام 
وەزیرانــی  ســەرۆک  �ــە  داوا   ١٩٢٧/١٠/
بۆئــەوەی  بــکات  تورکیــا  کاتــەی  ئــەو 
بخاتــەروو  گەنامانــە 

ڵ
بە� ئــەو  هەمــوو 

تانی عوســمانی 
ڵ
ســو� فەرمانــی  بــە  کــە 

خێزانەکــەی  بــە  نەوتیــەکان  گــە 
ڵ
کێل

ڕایگەیانــد  هەروەهــا  بەخشــراوە  ئــەو 
واتــە  ئــەو  خێزانەکــەی  تەنهــا  کــە 
هــۆزی نەفتچــی خاوەنــی راســتەقینەی 
بــە  باباگوڕگــوڕن  نەوتیەکانــی  گــە 

ڵ
کێل

نەفتجیــەکان  خۆشــی  قســەکانی  پێــی 
ــی عەباســی  ەت

ڵ
ــە ســەردەمی دەو� ــەر � ه

خاوەنــی  عوســمانیەوە  و  ســە�جوقی  و 
ئــەم  بــۆ  نەوتیانــەن  گــە 

ڵ
کیل ئــەو 

مەبەســتەش کۆمپانیــای نەوتــی تورکــی 
ینــەوەو گــەڕان 

ڵ
دەســتی کــرد بــە �ێکۆ�

گــەکان هەروەهــا �ــە کاتــی 
ڵ
بــە دوای بە�

گەڕانێکــی ورد بەنێــو بەرێوەبەرایەتــی 
ســەر  ئەرشــیف  بەشــی  گەنامــەکان 

ڵ
بە�

ەتــی تورکــی تەنیــا فەرمانێکــی  
ڵ
بــە دەو�

ی 
ڵ
ــا� ــە هــی س ــەوە ک ــراو دۆزرای باوەرپێک

یــک 
ڵ
١٧٨٢ز تێیــدا هاتــووە کــەوا کۆمە�

نەفتچیــەکان  خێزانــی  ئەندامــی 
تان 

ڵ
ســو� �ە�یــەن  کــردوە  شــکایەتیان 

کانــی 
ڵ
خە� �ەبەرئــەوەی  عەبد�حەمیــد 

نەوتیــەکان  گــە 
ڵ
بــۆ کیل تــر دەســتیان 

ی ١٦٣٩ 
ڵ
بــردووە  چونکــە پێشــتر �ــە ســا�

گانــە بــەوان دراوە، �ەبەرامبــەردا 
ڵ
ئــەم کێل

داواکــە  مــی 
ڵ

وە� حەمیــد 
ڵ
عەبد� تان 

ڵ
ســو�

دەداتــەوە فەرمــان بــە حاکمــی کەرکــوک 
نەفتچیــەکان  داوای  کــە  دەکات 
گەنامەیــە 

ڵ
بە� ئــەم  جێبەجێبــکات. 

�ە�یــەن  بەریتانیــاو کۆمپانیــای نەوتــی 
ــە 

ڵ
تورکــی کاری پێنەکــرا بۆیــە ئــەم هەو�

شکســتی هێنــا هەرچەند هەتــا ڕۆژگاری 
ەتــی تورکــی بــە پشتبەســتن 

ڵ
ئەمــڕۆ دەو�

ــی موســلڵ  ــە ویالیەت گەنام
ڵ
ــان بە� بەهەم

و نەوتەکــەی بــە هــی خۆیــان دەزانــن 
ناوچەکــە  دیفاکتــۆی  و  ڕۆژگار  م 

ڵ
بــە�

قســەیەکی دیکــە دەکات و هەمیشــە 
ــاوە ئەگەرچــی  تورکیــای شکســت پێهێن
بــەم دواییانــە تورکیــا �ــە ڕێــی هەرێمــی 
کوردســتانەوە وردە وردە ئەو خەونەیەی 

دی!. دەهێنێتــە 
�ە�یەکــی تــرەوە فشــارەکانی ئەمریــکا 
بەردەوامبــوون �ەســەر کۆمپانیــای نەوتی 
ی 

ڵ
تورکــی ســەرەنجام ئەمریــکا �ــە ســا�

١٩٢٨ توانــی ســەرکەوتووبێت �ــە گۆڕینــی 
بــۆ  تورکــی  نەوتــی  کۆمپانیــای  نــاوی 
ــکاری  ــراق و گۆڕان ــای نەوتــی عێ کۆمپانی

ــکات. ــۆ ب ــەی ســان ڕیم ــە ڕێککەوتنام �

کۆمپانیــای  دروســتبوونی 
١٩٢٨  IPC نەوتــی عێــراق

تانــی بــراوەی جەنگەکــە 
ڵ

پێویســت بــوو و�
بەســەر  کۆمپانیاکــە  داهاتــی  دوبــارە 
بــە  ئەمــەش  بکــەن  دابــەش  خۆیانــدا 
بۆیــە  ئەمریــکا  فشــاری  و  داخــوازی 
بــەم  ڕێککەوتنامەکــە  پشــکەکانی 

: �ێهــات  شــێوەیەی 
نــاوی  ژێــر  �ــە  بەریتانیــا  پشــکی    _١
کۆمپانیــای نەوتــی ئینگلیــزی فارســی بــە 

.%٢٣.٧٥ ڕێــژەی 
نــاوی   ژێــر  �ــە  بەریتانیــا  پشــکی   _  ٢
ەنــدی و بەریتانــی 

ڵ
کۆمپانیــای شــێلی هۆ�

.%٢٣.٧٥
٣_ کۆمپانیای نەوتی فەرەنسی ٢٣.٧٥%

تــی 
ڵ

ڕۆژهە� ئینمــاری  ٤_کۆمپانیــای 
%٢٣.٧٥ ئەمریکــی  دووری 

)کەســێکی  کو�بنکیــان  ٥_ســی.ئێس. 
ڕەگەزنامــەی  خــاوەن  ئەرمەنــی 
داهاتەکــەی  ئەویــش ٥%  بــوو  تورکــی 

بەردەکــەوت.
گفتوگــۆی  و  ناکۆکــی  ســەڕەرای   
بەردەوامــی نێــوان بەریتانیــا و ئەمریــکا 
ی 

ڵ
�ەوکاتــەدا کــە کۆمپانیاکــە ســەرقا�

گــەڕان بــەدوای نــەوت بــوو توانــی �ــە ٥ی 
نیســانی ١٩٢٧ بــە ئامــادە بوونــی مە�یــک 
کەنــدی 

ڵ
هە� بــە  دەســتبکات  فەیســەلڵ 

یەکــەم بیــرە نــەوت �ــە ناوچــەی بە�کانــا.

ــی 
ڵ
ڕاکێشــانی یەکــەم هێ�

گەکانی 
ڵ
بــۆری نــەوت لــە کێ�

دەریــای  بــۆ  کەرکــوک 
ناوەراســت

ی ١٩٣١ کەرکــوک بــووە ناوەنــدی 
ڵ
 �ــە ســا�

ــراق  ــی عێ ــای نەوت ــەری کۆمپانی بەڕێوەب
ــی گواســتنەوەی 

ڵ
ــەدا دوو هێل ــەو کات و �

نــەوت دروســتکرا یەکەمیان بــۆ بەندەری 
دووەمیشــیان  �وبنــان  �ــە  تەرابلــوس 
بــۆ بەنــدەری حەیفــا �ــە فە�ەســتین ، 
تانــی 

ڵ
و� بــۆ  بــوو  دەرفەتێــک  ئەمــەش 

�ــە داهــات و  داگیرکــەر زیاتــر ســوود 
نەوتــی کەرکــوک وەربگــرن بەم شــێوەیە 
ئــەوەی ســوودی �ــە داهاتــی ئــەم نەوتــە 
کۆمپانیــاکان  �ــە  جگــە  وەردەگــرت 
داگیرکــەرەکان  تــە 

ڵ
و� نوێنــەری  کــە 

کــە  ناوچەیــەش  ئــەو  کانــی 
ڵ
خە� بــوون 

ــدا  ــو خاکەکەیان ــە نێ ــە نەوتەکــە ب بۆری
تێدەپــەڕی هەتــا دەگەیشــتە دەریــای 

ناوەڕاســت..
 

• نەوت بووە هۆی 
فەرامۆش کردنی کورد 

و گوێ پێنەدانی لە 
الیەن بەریتانیاوە

کۆتایــی بەشــی 
یەکــەم
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بەخــۆوە  بەرزبوونەوەیــەی  ئــەو  لــە ٢٠٠٨  نــەوت  لەبەرچــی 
بینــی، فاکتــەری ســەرەکی چــی بــوو

ــە  ــۆ گــۆڕان � کۆمە�ێــک فاکتــەر هــەن کــە دەبنــە هــۆکار ب
ــە  ــۆڕان � ــایی گ ــە شــێوەێکی نائاس ــە ٢٠٠٨ ب ــەوت، � ــی ن نرخ
فڕیــن �ــە نرخــی نــەوت زۆر ئاســاییە 

ڵ
م هە�

ڵ
نــرخ ڕوویــدا، بــە�

و  داواکاری  ڕێــژەی  �ــە  گــۆڕان  زۆری  هــۆی  بــە  چونکــە 
بەکارهێنــان. داواکاری زۆربــەی کات نــا جێگیــری بەخۆیــەوە 
دەبینــێ بەهــۆی نادیــاری �ــە ڕێــژەی بەکارهێنانــی نــەوت 
م هەرچــی بەرهەمــە 

ڵ
وگاز بــۆ ئامێــر و کە�وپە�ــەکان. بــە�

بــۆ  دەبــێ  ئامــادە  تــا  زۆرە  کاتێکــی  و  بــەکار  پێویســتی 
گرنگــی  هاندەرێکــی  دەبنــە  داواکــەرەکان  بەکارهێنــان. 
ــڕی ویســتی  ــن ب ــەوەی ناتوان ــەر ئ ــرخ، �ەب ــی ن ــا جێگیربوون ن
بەکارهێنــان دیــاری بکــەن ئەمــەش دەبێتــە نادیــاری �ــە 

بەرهــەم. داواکاری و  ڕێــژەی 
یەکــەم هەنــگاوی بەرزبوونــەوەی نرخــی نــەوت �ــە نێــوان 
بەرزبوونەوەیــەوە دەســتی  ئــەم  بــوو،   ٢٠٠٨  – نی ٢٠٠٤ 

ڵ
ســا�

پێکــرد �ەگــەل یەکــەم کەمبوونــەوە �ــە بەرهەمهێنانــی 
بەرهەمــی و�تــە کــەم نەوتیــەکان �ەوەتــەی ســا�ی ١٩٧٣ 
و �ەگــەل زۆری داواکاریــی پێشــبینی نەکــراو �ــە جیهانــی 
ــەکان  ــە نەوتی ــەدا و�ت ــەم کات ــان. � پێویســتی و بەکارهێن
زیادکردنــی  بــۆ  هەبــوو  خێرایــان  زۆر  دانەوەیەکــی  م 

ڵ
وە�

ڕێــژەی بەرهەمیــان، دوای چەنــد ســا�ێک ئــەو رێــژەی کــە 
خە�ــک داوای دەکــرد. هــەر هەمــووی بەخۆیــان بەردەســتیان 
کــرد تــا بۆشــایی نێــوان زۆری داواکاری نــەوت �ــە جیهــان و 
تــە نــا نەوتیــەکان پڕبکەنــەوەو بەخۆیــان ببــن 

ڵ
بەرهەمــی و�

ــان. ــە نێوانی ــک � ــە پردێ ب

چەنــدە  چاوەروانەکــراوەکان  شــتە  دەردەکــەوێ  هــەروەک 
بچووکیشــبن ئــەوا دەکــرێ کاریگەریــان گــەورە بــێ. ئایــا 
نرخــی  بــەرز بوونەوەیــەی  ئــەم  ئــەوان دەتوانــن هــۆکاری 
ــاو  ــا کاتێکــی گونج ــەوە؟ ئای ــە ســا�ی ٢٠٠٨ ڕوونبکەن ــەوت � ن
بــوو بــۆ ئــەو بــەرز بوونــەوە مەزنــە؟ دەرەنجامــەکان ئەوەمــان 
ێکــی شــاراوە هەبــوون 

ڵ
ی ٢٠٠٨ دا چەنــد هەو�

ڵ
ێــن �ــە ســا�

ڵ
پێدە�

بــۆ بەردەوامیــدان بــە شــلەژاندنی بــازاڕی  بەرهەمهێنەرانــی 
ێکــدا ئاماژەیــان 

ڵ
ــد خا� ــە چەن ــە کورتــی � ــەوت، دەتوانیــن ب ن

ــن: پێبدەی
ڤەنزوێــالی   ٢٠٠٨ ی 

ڵ
ســا� �ەســەرەتاکانی  ١_کاتێــک 

بەرهەمهێنــەری نــەوت، فرۆشــتنی نەوتــی بــە کۆمپانیــای 
ئێکســۆن مۆبیــل )ExxonMobil( وەســتاند،٢_ �ە�یەکــی تــرەوە 
بەهــۆی  شــەڕێکی گــەورەی یاســایی �ــە نێــوان کۆمپانیــاکان 
�ەســەر نەتــەوە پەرســتی بەرهــەم هێنانیــان �ــە کێلگــە 
ــە  ــەوە ب ــرۆش چاکنەبووەت ــراق تاوەکــو ئەم ــی عی نەوتیەکان
ــە کۆتایــی مانگــی  ــەم شــەڕە، بەشــێوەیەک � ــی ئ هــۆی زیان
ی ٢٠٠٨چەنــد دانەیــەک �ــە بۆریــە ســەرەکیەکانی 

ڵ
٣ ی ســا�

نــەوت �ــە باشــووری عێــرادا تووشــی وێرانــی هاتــن کــە بــووە 
هــۆی بــە فیــرۆ چوونــی ٣٠٠٠٠٠ بەرمیــل �ــە رۆژێکــدا �ــە 
ی ٢٠٠٨  

ڵ
نەوتــی عێراق٣_.�ە�یەکــی تــرەوە  �ــە مانگــی ٢ی ســا�

دەســتەی کارکەرانــی نایجیــری �ــە کار کــردن وەســتان وەک 
مانگرتنێــک، ئەمــەش بــووە هــۆی راگرتنــی بەرهەمهێنــان �ــە 
٣ کێلگــەی گــەورەی نەوتــی ExxonMOBIL  کــە رۆژانــە ٧٨٠٠٠٠ 

ــا. ــان بەرهــەم دەهێن ــل نەوتی بەرمی
 

٤_هــەر �ــە هەمــان مانگــدا دوای دوو ڕۆژ کرێکارەکانی نەوتی 
ســکۆتلەندی وازیــان �ــە کارکــردن هێنــا کــە دەرئەنجامەکەی 
بــۆری نەوتــی باکــوری  بــووە هــۆی تێکچوونــی کۆمە�ێــک 
بەریتانیــا کــە ٤٠ دانــە بــۆری بــوو نیــوە زیاتــر نەوتــی �ــە 
کێلگەیەکــی  �ــە   ٥ مانگــی  �ــە  پاشــان  باردەکــرد.٥_  خــۆ 
نەوتــی نایجیــری کــە ١.٣٦ ملیــۆن بەرمیلــی بەرهــەم دەهێنــا 
داخســترا بــە هــۆی وێــران بــوون �ەســەر دەســتی گرووپــە 
چەکداریــەکان. ٦_هــەر �ەهەمــان کاتــدا �ــە مەکســیک کــە 
  )Cantarell oil field(دەیــەم گەورەتریــن کۆمپانیــای نەوتــە
توشــی دابەزینێکــی بــەردەوام بــوو �ــە بەرهەمهێنــان. ٧_
ــەک ســەربازی  ەی

ڵ
ــر کۆمە� ــی ت ــی ٦ دا جارێ ــە مانگ ــان � پاش

تــر هێرشــیان کــردە ســەر نایجیریــا  بــووە هــۆی داخســتنی 
�ــە  بــوو  پــرس  بــەر  کــە  بەرهەمهێنــان  یەکەیەکــی 
بەرهەمهێنانــی ٢٢٥٠٠٠ بەرمیــل �ــە رۆژێکــدا. ٨_�ەهەمــان 
مانگــدا �ــە نەیجیریــا نرخــی نــەوت بەرزتریــن بــڕی تۆمــار 
کــرد �ــە مێــژوودا کــە کۆمپانیــای )Chevron( یــان ناچــار کــرد 

کێلگەیەکــی نەوتــی دابخــا ڕۆژانــە ١٢٥٠٠٠ بەرمیــل نەوتــی 
بەرهــەم دەهێنــا. هەریەکێــک �ــەم ڕووداوانــەی ســەرەوە 
جــێ پەنجەیەکــی گــەورەی هەبــوو �ــە بــازاری جیهانیــدا. 
بــاوەڕ پێکردنیــان شــتێکی مەحا�ــە کــە چەنــدە ئەمڕووداونــە 
کاریگەریەکــی  ئــەوان  هاتــن،  یەکــدا  بــەدوای  بەخێرایــی 
زۆریــان هەبــوو �ەســەر خێــرا بەرزبوونــەوەی نرخــی نــەوت. 
ــا�نی ٢٠٠٤-  ــوان س ــەوت �ەنێ ــی ن ــە نرخ ــەوە � ــۆی بەرزبوون ه
ێک گۆڕانی بازاڕی - وەک زۆری داواکاری و کەمی 

ڵ
٢٠٠٨ کۆمە�

ــە  ــی � ــراوان بەتایبەت ــان- ســەرنج ڕاکێشــی ف بەرهــەم هێن
ســەرەتاکانی ٢٠٠٨ دراو گــۆڕەکان بــەر پرســبوون �ــە دروســت 
م نــە پارێــزگارى و نــە 

ڵ
کردنــی گومانێکــی بەرفــراوان. بــە�

پێشــبينى �ــە بــازاڕى ئاينــدە ناتوانــێ كاريگەريەكــى گرنــگ 

جێبەجــێ بــكات �ەســەر ئێســتاکەی نرخــى نــەوت. دوو هــۆى 
ســەرەكى هــەن:

١( بەگوێــرەى ياســاى يــەك نرخــی، نرخــى ئاينــدە دەبێــت 
ــەروارى  ــەوەی ب ــی نزيكبون

ڵ
ــى خا� ــۆ نرخ ــێ ب ــی هەب يەكگرتن

بەســەرچوون.
کاش  بــە  ئاينــدە  ێننامەکانــى 

ڵ
بە� هەمــوو  �ەڕاســتيدا   )٢

فرۆشــران، کــە ئــەوە دەگەیەنێــت هەمــوو بە�ێننامەکانــی 
داهاتــوو �ە�یــەن بە�ێــن دەرێــک دەکرێــن کــە پێــش ئــەوەی 

بەســەر بچــێ بەخــۆی فرۆشــتوێتی.
ئاخــۆ  بكەيــن  پرســيار  �ەوانەيــە  ئێمــە  كۆتاييــدا،  �ــە   
پێشــبینی  �ــە  دوورکەوتنــەوە  یــان  نــرخ  جێگیربوونــی 
ــۆ بەرزبوونــەوەی بەرچــاو  کردنــی ت، دەکــرێ بەرپــرس بــن ب
ــە نــرخ. و�تــە پــڕ نەوتیــەکان خۆیــان هە�دەقورتێنــن �ــە  �
جێگیرکردنــی نــرخ و نرخــى نــەوت �ەوانەيــە نەگەيشــتبا 
تــە 

ڵ
بــۆ هــەر بەرمیلێــک ئەگــەر هاتبــاو و� بــە ١٤٥ دۆ�ر 

پــر نەوتیــەکان �ــە شــوێنی نوێــدا وەبەرهێنانیــان تێانــدا 
م 

ڵ
ــە� ــەوە نزیکبــوون. ب ــا کــە جەنــگ و نائارامــی �ێیان نەکردب

تــە پــڕ نەوتیــەکان هیــچ کاردانەوەیەکــی 
ڵ

�ــە ڕاســتیدا و�
نی ٢٠٠٧- ٢٠٠٨ کــە بوونــە هۆکار 

ڵ
باشــیان نەبــوو �ــە نێــوان ســا�

تــە پــڕ نەوتیــەکان، هیچ 
ڵ

بــۆ بەرزبوونــەوەی نــرخ. جگــە �ــە و�
هەو�ێکمــان �ەبــەر دەســت نیــە بــۆ جێگیــر کردنــی نرخــی 
نــەوت، کــە هەریەکــە �ــە دراو گــۆرەکان و کۆمپانیاکانــی 

نــەوت هۆکاربــوون.
داڕمانــی  هــۆی  ئەتوانــن  هــۆکارەکان  �ــە  ەیــەک 

ڵ
کۆمە� چ 

نرخــی نــەوت ڕوون بکەنــەوە �ــە بەشــی دووەمــی ٢٠٠٨ دا ؟
بــوو  نيايــەوە هــۆکاری يەكــەم زیادبوونــی داواکاری 

ڵ
 بەد�

ــووری  ــدا �ەگــەل دابەزینــی  ئاب ــە هەمــوو جیهان ــەوت � ــۆ ن ب
ئەورووپــا، کــە �ەســەرەتادا وا دەرنەدەکــەوت وا بەئاســانی 

ــدا. ڕووب
بــە خســتنە ڕووی  بــازاڕی نەوتــی جیهانــی دەســتی کــرد 
بــازاڕە ســەرەکیەکان  بەرهــەم،  و  داواکاری  بــۆ  یاســایەک 
یــان هەیــە �ەســەر نــرخ. بــازار ئەکەوێتــە 

ڵ
كاريگەريیەکــی زا�

بــەر ڕاچلــەکان، کاتێــک کۆمە�یــک راچلەکیــن �ــە ماوەیەکــی 
هــەر  دەبــێ،  جێبەجــێ  بــەرز  نرخــی  و  روودەدەن  کورتــدا 
ئەمانەشــن ئەبنــە هــۆی خێــرا گــۆڕان �ــە نــرخ، بــۆ نموونــە بــە 
بــاز، يــان هــەر كــەس  

ڵ
هــۆی دراو گۆڕیــن، بەرهەمهێنــى فێل

ــر روودەدا. وهــى ت
ــاد  ــەکان زی ــژەی هــۆکاری راچل ــی کاتێکــی ڕێ ــە تێپەربوون ب
دەکات و زۆر هــۆکاری پێکهاتەیــی گــەورە هــەن. ســەرنج 
پەرەســەندنى  خێــراى  ڕەوتــى  �ــە  ئاڕاســتە،  ڕاكێشــترين 
ئابووريــە �ــە چيــن و نەتەوەکانــی تــر دەر دەکــەوێ. ئەگــەر 
ــێ ئەگــەر  ــەوت دەب ــێ، داهاتێکــی باشــی ن ــەردەوام ب ــەوە ب ئ
بەشــێوەیەکی هاوڕێژەیــی زیادبــوون �ــە داواکاری هەبــێ.

پــر  و�تــە  کات  تێپەربوونــی  بــە  ئاگاداریشــین  وەک 
نەوتیــەکان بەردەوامــن �ــە زیــاد کردنــی کێلگــەی نەوتــی 
تــر و زیــاد کردنــی بەرهەمیــان. هەروەهــا ئەندامانــی و�تــە 
ــە  ــدان �

ڵ
ــۆ هەو� ــە ب ــان هەی ــەکان ویســتێکی زۆری پڕنەوتی

ــە  ــا وەکــو ئێســتاکەش دابەزیــن � ــادە. ت ــى زي بەرهەمهێنان
�یەنــی ئابــووری بەردەوامــە، بۆیــە بــۆ وە�تــە پــر نەوتیــەکان 
ئەســتەمە بتوانــن بــە پێــی ویســتی خۆیــان گــۆڕان �ــە نــرخ 

بکــەن.
بــە بەردەوامــی دابیــن کردنــی نەوتــی پێویســت �ە�یــەن 
ــە  ــە. ک ــی هەی ــی تایبەت ــەکان گرنگیەک ــەم نەوتی ــە ک و�ت
رێــژەی خەزانــی نــەوت تێیانــدا �ــە زیــاد بوونە بە شــێوەیەکی 
م ئەگــەر هاتــوو نەوتــی یــەدەگ زیــادی کــرد 

ڵ
ــە� بەرچــاو، ب

ئــەوا فشــارێکی زۆر ئەخاتــە ســەر بــەرز بوونــەوەی نــرخ. 
، پيشەســازيى نــەوت توانــای بەدەســت  دوای دەيــان ســالڵ
ــۆ پێشــبینی  ــا تــا داهێنانــى هونــەرى بــەكار بهێنێــت ب هێن
کردنــی كاريگەريــى ڕۆچوونــی �ە�يــەن دۆزينــەوە و بەرهــەم 
هێنانــی نــەوت �ــە ڕێــگای پشــکنین بــۆ بــە جێبەجــێ کردنــی 
ــە  ــدە ئێم ــی. هەرچەن ــن خەرج ــە کەمتری ــوو کارەکان ب هەم
ــن  ــر بكەي ــى زيات ــی پێشــكەوتنى تەكنيك ــن چاوەڕێ ناتواني
�ــە  بــێ  رێگــر  کــە  ئاســايى  نەوتــى  دابينكردنەكــەى  بــۆ 
م زۆربــەی زۆری 

ڵ
دابەزینــی بــۆ ماوەیەکــی درێــژ خایــەن. بــە�

ــەدەن  ــى سياســى هــەن کــە ڕێگــە ئ ــەرى و گومان کاری هون
ــە پێشــبينى كردنێكــى بەرچــاو.  ب
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ئــەم پرۆســەیە  بــە پێــی توانــا قۆناغەکانــی  دەدەیــن 
ڵ
هەو�

ــی  ــان زیادکردن ــەوە ئامانجەکەم ــوردی ڕوونبکەین ــی ک ــە زمان ب
ســەرچاوەیەکە �ەســەر ئــەم بابەتــە بە زمانی کــوردی هەربۆیە 
بەشــێکی ئــەم مەگەزینــە تەرخانکراوە بۆ نووســینەوەی بابەتە 
بەتــە ئەمــە ســەرەتایترین 

ڵ
زانســتیەکان بــە زمانــی کــوردی هە�

ینــە، بۆیــە مانــای 
ڵ
کۆ�

ڵ
ــی بــە کــوردی کردنــی زانســتی هە�

ڵ
هەو�

ــی زۆر 
ڵ
ــەوە هەو� ــە ســەرەڕای ئ

ڵ
ــە هە� ــت � ــی بێ

ڵ
ــە خا� ــەوە نی ئ

دراوە کــە زۆرتریــن زانیــاری بــە ســادەترین زمــان بخرێتــە بــەر 
دیــدی خوێنــەران.

پرۆسەکە لەم هانگاوانە پێک دێت:
پۆشــەر بۆریەکــی ســتیلی بەهێــزە �ەهەمــوو بیــرە نەوتێکــدا 
بــە چەنــد هەنــگاوی جیــاواز دادەنرێــت کــە  بوونــی هەیــە 

هەریەکەیــان ناوێکیــان هەیــە ئەوانیــش:- 
١_دانانی گەیەنەر پۆش 

٢_دانانی ئاوبڕ پۆش
٣_دانانی نێوانە پۆش

٤_دانانی پۆشەری بەرهەمهێن

داکوتینــی  پڕۆســەیە  ئــەم  یەکەمــی  هەنــگاوی 
)Condector Casing( واتــا    پــۆش(ە  )گەیەنــەر 

  
گەیەنەرپــۆش بۆریەکــی بەرینــی بەهێــزە دادەکوترێتــە نێــو 
زەوی کــە تیرەکــەی �ەنێــوان ٣٠ بــۆ ٣٦ ئینــج کەمتــر نیــەو 
ــۆ ٤٥ مەتــرە هەرکاتیــک  ــە نێــوان ٢٥ مەتــر ب درێژیەکەشــی �
یــە، ئینجــا 

ڵ
ــاو زەوی بــەم قو� ئــەم گەیەنــەر پۆشــە کوترایــە ن

ــوو،  ــی بەشــی داهات کەندن
ڵ
ــە پرۆســەی هە� ــت ب دەســت دەکرێ

ئامانــج �ــە داکوتینــی ئــەم پۆشــەرە راگیرکردنــی خــۆلڵ و خاکــی 

ــە داڕمــان  دەوروبــەری بیرەکەیــە �
بارســتاییەکی  کــەوا  تایبەتمەنــدە  بــەوە  پــۆش  گەیەنــەر 
ــی  ــۆ دانان ــزە ب قورســی هەیــەو دیوارەکــەی زۆر پتــەو و بەهێ
ئــەم بەشــە ئەگــەر هاتــوو پێکهاتەی زەوی ناوچەکە فشــەلڵ و 
کۆ�ــەر زەویەکــە 

ڵ
نــەرم بــوو ئــەوا بەبەکارهێنانــی زنجیــرەی هە�

چــالڵ دەکرێــت ئینجــا گەیەنەرپــۆش بەهــۆی تــاوەری ڕاگــرەوە 
ــاو  ــۆ ن ــەر شــۆڕدەکرێتەوە ب دەواســرێت و پۆشــەری گەیەن

ڵ
هە�

ــۆ  ــە چیمەنت ــە ب ــوان پۆشــەرەکەو بیرەک ــی نێ ــەو کە�ێن بیرەک
چیمەنتۆکــە  وشــکبوونی  و  بــوون  ڕەق  دوای  پڕدەکرێتــەوە 
کۆ�ینــی بەشــێکی تــر، بــەم شــێوەیە 

ڵ
دەســت دەکرێــت بــە هە�

چــواردەوەری گەیەنــەر پۆشــەکە ڕەق دەبێــت ئەمــەش ڕێگــری 
ــە  ــوو زەوی ناوچەک ــەر هات ــە دەکات ئەگ ەک

ڵ
ــی چا� ــە داڕوخان �

ڕەق و تونــد و تــۆلڵ بــوو  ئــەوا ڕاســتەوخۆ بەهێزێکــی قــورس 
�ەســەر گەیەنــەر پۆشــەکە دەدرێــت و دادەکوترێــت �ە�یــەن 
بــە  پێویســتیمان  ەتــەدا 

ڵ
حا� �ــەم  هەمــەرەوە  و  شــۆفلڵ 

ــۆش  وەک  ــەر پ ــەم شــێوەیە گەیەن ــت ،ب ــردن نابێ چیمەنتۆک
ڕاگرتنــی ســەرجەم  بــۆ  بــە هێــز دەمێنێتــەوە  بناغەیەکــی 
بەشــەکانی تــری پۆشــەر �ــە قۆناغەکانــی داهاتــوو  هــەروەک 

ــت. ــەدی دەکرێ ــە وێنەکــەی خــوارەوەدا ب �

ئاوبڕ پۆش 

کــە  ڕاگــر  تــاوەری  بەیارمەتــی  ئیــدی  هەنــگاوەڕا  �ــەم 
یــن و بەرزکردنــەوەو 

ڵ
کۆ�

ڵ
کاروبــاری خو�ندنــەوەی زنجیــرەی هە�

ئەســتۆدایە. �ــە  پۆشــەرەکانی  شــۆڕکردنەوەی 

 کاروبــارەکان بــەردەوام دەبــن بــۆ ئــەم مەبەســتە زنجیــرەی 
نــاو بیرەکــە بەنێــو پۆشــەری  بــۆ  ــەر شــۆڕ دەکرێتــەوە 

ڵ
کۆ�

گەیەنــەردا تێدەپەڕێــت هەتــا دەگاتــە بنــی بیرەکــە �ــەم 
ئــەو  باســە  یــن شــایەنی 

ڵ
کۆ�

ڵ
شــوێنەدا دەســتدەکرێت بەهە�

ــەی �ەنێــو بیرەکەدایــە بــە هــاوکاری قــوڕاوی 
ڵ
پارچەبــەرد و خۆ�

یــن کــە بەبەردەوامــی وەک و ســوڕی دلڵ �ــەدەرەوەی 
ڵ
کۆ�

ڵ
هە�

ــاو   ــۆ ن ــی ب ــی پارچــەکان و دەرچون گرتن
ڵ
ــرو هە� ــاو بی ــۆ ن ــر ب بی

ئینجــا  بیرەکــە  نزیــک  �ــە  قوڕاوەکــە  بــە  تایبــەت  حــەوزی 
دوبــارە  بەردانــەو  پارچــە  �ــەم  ینــی 

ڵ
داما� خاوێنکردنــەوەو 

هەناردکردنــی بــۆ ناوبیرەکــە ئــەم ســوڕە بــەردەوام دەبێــت 
ــەم قــوڕاوە بەنێــو  یــن کۆتایــی دێــت ئ

ڵ
کۆ�

ڵ
هەتــا کــرداری هە�

ینــدا تێدەپەڕێــت و �ەدەمــی بەرینەکــەوە 
ڵ
کۆ�

ڵ
زنجیــرەی هە�

بــە   ذەســتێ 
ڵ
هە� قــوڕاوە  ئــەم  کاری  یەکــەم  و  دەردێــت 

پاراســتنی گەرمــی بەرینەکــەو دانەخورانــی بەهــۆی بەرکەوتنی 
ــوڕاوە  ــەم ق ــەر ئ ــە ئەگ ــان ک کەندنی

ڵ
ــەکان و هە� ــە چینەڕەق ب

نەبێــت ئــەوا بەرینەکــە دوچــاری ســوربوونەوەو شــکان دەبێــت، 
ــی 

ڵ
بــەردوو خۆ� بــە پارچــە  ئــەم قــوڕاوە تێکــەلڵ  هەروەهــا 

کەنــراوی ناوبیرەکــە دەبێــت و بەهــۆی پەســتانی بــەرزی 
ڵ
هە�

ســەرقوڕاوەکە بەرزدەبنــەوە بۆنــاو کە�ێنــی نێــوان پۆشــەر و 
ــە نزیــک ڕووی  ــە دەرچەیــەک � ــواری بیرەکــە �ەوێشــەوە ب دی
یــن بــەردەوام 

ڵ
کۆ�

ڵ
زەوی دەگوێزرێنــەوە بــۆ نــاو حەوزەکــە.. هە�
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ژێــر  �ــە  ئینجــا دەوەســتێت  پــێ   ٣٠٠٠ ــی 
ڵ
دەبێــت هەتــا قو�

ــەی  ــەو پالن ــە و ئ ــی بیرەک ــارەکان و بارودۆخ ــی ئەندازی ڕێنمای
دارێــژراوە کــە گرنگتریــن خــالڵ ڕەچــاو دەکرێــت پەســتانی 
ــی  ــی بەپێ ــەی دەورەی بیرەکــەو مەترســی داڕوخانیەت پێکهات
ئــەوە زوو زوو پۆشــەری ئاســنین شــۆڕ دەکرێتــەوەو چیمەنتــۆ 

ــە تێکچــوون. دەکرێــت بــۆ ڕێگــری کــردن �

Intermediate casing نێوان پۆش 
 �ــەدوای ڕەق بــوون وشــک بوونــی چیمەنتــۆی  قۆناغــی پێشــوو 
ــە  ــا دەگەیــن ب یــن هەت

ڵ
کۆ�

ڵ
ــە هە� ــارە دەســت دەکرێــت ب دووب

ــا  نزیکــەی  ــەم قۆناغــە بیرەکــە هەت ــە � ــەی نەوتەک گەنجین
ئــەو  قۆنــاغ  دوو  بــە  جــار  زۆربــەی  و  دەکــرێ 

ڵ
قو� پــێ   ٦٠٠٠

ــاو بیرەکــە دەکرێتــەوە چونکــە پێکهاتــەی  پۆشــەرە شــۆڕی ن
ــەرزی  ــی ب ــاوەن پلەیەک ــۆزە خ

ڵ
ــەدا زۆر ئا� ی

ڵ
ــەم قو� ــرزەوی � ژێ

ەمەنــدە بــە شــلە کــە ئەگــەری هەیــە بڕژێنــە 
ڵ
پەســتانە و دەو�

کۆ�راوەکــە هەربۆیــە بــە دوو قۆنــاغ دەپۆشــرێ 
ڵ
نــاو بەشــە هە�

و چیمەنتــۆ دەکرێــت و �ێــرەدا پۆشــەر هەتــا ناوچــەی نزیــک 
ــت. ــی پێدێ ــەوێ کۆتای ــەوەو � ــە گەنجینەکــە درێژدەبێت �

Production casing پۆشەری بەرهەمهێن 
 

پۆشــەری بەرهەمهێنــان ، �ــە دوای جێگیرکردنــی نێــوان پــۆش  
هــەروەک ئامــاژەم پێــدا کــە �ە ســەرەوەی گەنجینەکــە کۆتایی 
کۆ�یــن 

ڵ
پێدێــت، �ەهەمــان شــوێنی کۆتایــی هاتنــی ئەویــان هە�

دەکرێــت دواتــر 
ڵ
دەســتپێدەکاتەوە هەتــا بنــی گەنجینەکــە قو�

جێگیرکردنــی  شــێوازی  بەهەمــان  بەرهەمهێــن  پۆشــەری 
پۆشــەرەکانی ســەرەوە شــۆڕی نــاو بیرەکــە دەکرێــت و چیمەنتــۆ 
دەکرێــت و بەڕەقبــوون و وشــک بوونــی چیمەنتۆکــە ســەری 
و  دەردەهێنرێــت  ــەر 

ڵ
کۆ� زنجیــرەی  و  دادەخرێــت  بیرەکــە 

دەکرێــت  بەرهەمهێنــان  ئەندازیارانــی  ســتافی  چاوەڕوانــی 
کاری  �ێــرەوە  و  ذەســتن 

ڵ
هە� خۆیــان  کاری  بــە  و  تــاوەک 

یــن کۆتایــی دێــت.. ..
ڵ
کۆ�

ڵ
ئەندازیارانــی هە�

ی
ست

زان
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نــەوت  بەرهەمهێنانــی  قۆناغەکانــی  �ــە 
دا ئامرازێــک پێویســتە بــۆ جیاکردنــەوەی 
ئــەو شــالنەی کــە �ــە بیرەکــەوە هاتــوون 
ێــن 

ڵ
دە� پێــی  کــە  پێکهاتەکانــی  بــۆ 

ئامێرێکــی  �ــە  بریتیــە  جیاکــەرەوە. 
�ــە  پەســتانی شــێوە �وو�ەکــی، فرمانــی ســەرەکی بریتیــە 
ینــی بیــر 

ڵ
کۆ�

ڵ
جیاکردنــەوەی ئــاو و نــەوت و گاز. �ــە پــاش هە�

ئــەو کاتــەی بەرهەمهێنــان دەســت پــێ دەکات جیاکــەرەوە 
ــەوە.  ــا دەکات ــەوت و گاز �ێــک جی دادەمەزرێنرێــت و ئــاو و ن
سیســتەمی جیاکــەرەوە بــە جۆرێــک ڕێکخــراوە کــە شــلەی 
بەرهــەم هاتــوو �ــە بیــری گازی یــا بیــری نەوتــی دەچێتــە 
نێــو جیاکــەرەوە ئینجــا �ــە نێــو جیاکــەرەوە بەهــۆی چــڕی کــە 
ئــاو �ــە خــوارەوەی ئامێرەکــەو نــەوت �ــە نێوەڕاســت و گاز 
�ــە ســەرەوە �ەســەر یــەک جێگیــر دەبــن، ئەمیــش بــە هــۆی 
ئــەوەی ئــاو چــڕی زیاتــرە �ــە نــەوت و گاز وە نــەوت چــڕی زیــارە 

ــە گاز. �

جیاکــەرەوە پۆ�ێــن دەکرێــت �ەســەر بنچینــەی شــێوە، دۆخ 
وە پەســتان. �ەســەر بنچینــەی شــێوە جۆرەکانــی جیاکــەرەوە 
ســتوونی  جیاکــەرەوەی  ئاســۆیی،  �ە)جیاکــەرەوەی  بریتیــن 
وە جیاکــەرەوەی گۆیــی(. �ەســەر بنچینــەی دۆخ جۆرەکانــی 
ســیانی(. دۆخــی  و  دووانــی  �ە)دۆخــی  بریتیــن  جیاکــەرەوە 
ــزم،  ــی بریتیــن �ە)پەســتانی ن ــە گوێــرەی پەســتان جۆرەکان ب

پەســتانی ناوەنــد وە پەســتانی بــەرز(.  
بەشــی  شــەش  �ــە  جیاکــەرەوە  گشــتی  شــێوەیەکی  بــە 
ــوون، )٢(  ــلڵ ب ــش؛ )١( بەشــی داخ ــت ئەوانی ــک دێ ــەی پێ بنچین
ــە هــۆی  ــەوە ب ئامێــری جیاکــەرەوەی ســەرەتایی، )٣( جیاکردن
چــڕی، )٤( گازی دەرچــوو، )٥( ئــاوی دەرچــوو،)٦( نەوتــی دەرچــوو.  
توانــای  تــا چەنــد  کــە  وەدایــە  �ــە  کوا�ێتــی جیاکــەرەوە   
جیاکردنــەوەی پێکهاتەکانــی هەیــە بــە درووســتی و تــا چەند 
ســەرکەوتوو دەبێــت تیایــدا، واتــە گــەر پێویســت بێــت زیاتــر 
�ــە جیاکەرەوەیــەک بــە کاردێــت بــۆ پرۆســەکە)مەرج نیــە 
هەمــان جــۆری جیاکــەرەوە �ــە هەمــان یەکــە بەکاربهێنرێــن(، 
ئەمــەش �ەبــەر ئــەوەی چەنــد گیــرو گرفتێــک دێنــە بەردەمــی.
ــێ گیــر و گرفــت هــەن دێنــە بــەردەم جیاکــەرەوەو 

ڵ
کۆمە�

�ــە  �ــم  �ەوانە:بەرهەمهێنانــی  ئاســتەنگی دەکــەن  تووشــی 
بیرەکانــدا، بەرهــەم هێنانــی واکــس، یــا هــەر مادەیەکــی 
تــر کــە کۆســپ دروســت بــکات ، ئــەو گرفتانــە پیویســتە 
ــڕەوی  ــە ڕێ ــن � ــن و �ببرێ ــن کات چارەســەر بکرێ ــە زووتری ب

بەرهــەم هێنــان دا. 

ی جیاکەرەوە لە 
ڵ
ڕۆل

پیشەسازی نەوت

  سیڤەر محسن

پرۆسەی هەڵکۆلینی بیری نەوت بە گوێرەی 
)Casing( پۆشەرەکان
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SAPE دەربارەی دەستەی

م  ئــە
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نــەی دەســتەکە کاری �ەســەر دەکات بریتیــە �ــە ڕێکخســتن و بانگهێشــتکردنی کەســانی بەئەزموون 
ڵ

یەکێکــی تــر �ــەو خا�
ــگا هــەروەک �ــە درێــژەی 

ڵ
�ــەدەرەوەی زانکــۆ بــۆ ئەنجامدانــی ســیمینار �ەســەر پرســەکانی تایبــەت بــە بــواری نــەوت و کۆمە�

ــۆردی ژینگەیــی  ــە بانگهێشــت کردنــی دوو کەســایەتی ئەوانیــش حاکــم ســەمەد ســەرۆکی ب ســا ب
ڵ
کیەکانــی دا هە�

ڵ
چا�

ــە بەشــدربوونی قوتابیــان و  ــەوت و ڕێکخســتنی ســیمینارێک ب ــواری ن ــەری ب
ڵ
هەرێــم و ڕێبیــن فەتــاح نووســەر و �ێکۆ�

مامۆســتایان �ەســەر پیشەســازی نــەوت و �ێکەوتــە ژینگەییەکانــی کــە بــووە جیــگای ســەرنجی قوتابیــان و مامۆســتایان.
یکــی تــر کــە جیــگای گرنگیپێدانــی دەســتەکەمانە ئەویــش برەودانــە بــە کلتورکردنــی خویندنــەوە �ەنێــو قوتابیانــی 

ڵ
خا�

ســاین بــە کردنــەوەی پێشــانگایەکی کتێبفرۆشــی بــۆ مــاوەی ٣ ڕۆژ تیایــدا زیاتــر 
ڵ
کۆ�ێجەکەمــان بــۆ ئــەم مەبەســتە هە�

�ــە ٥٠٠ کتێــب فرۆشــران.
ــەن خــودی  ــدەدات ئەویــش ســازدانی ســیمینار و پریسنتەیشــنە �ە�ی ــر کــەوا دەســتەکەمان گرنگــی زۆری پێ ێکــی ت

ڵ
خا�

قوتابیــان و بەرزکردنــەوەی ئاســتی پێشکەشــکردن و �ێهاتــووی و ڕەخســاندنی کەشــیکی زانســتیانە هەربۆیــە �ــە درێــژەی 
ێــک ناونیشــان..

ڵ
ســا بەڕیکخســتنی وۆرکشــۆپێکی فــراوان بــۆ قوتابیانــی قۆناغــی یەکــەم �ەژێــر کۆمە�

ڵ
کیەکانیــدا هە�

ڵ
چا�

�ە�یەکــی تــرەوە دەســتەکەمان هەســتا بــە بەخشــینی دیــاری ڕێز�ێنــان بــە قوتابیانــی یەکەمــی ســەر هــەر چــوار قۆناغــی 
نەوت..

هەروەهــا بەشــیکی تــر �ــە کارەکانــی دەســتەکەمان بریتیــە �ــە دەرکردنــی گۆڤــاری کــورد ئۆیــلڵ کــە گرنگــی و بایەخــی 
ــەم  ــەوەدا هــەروەک ئ ین

ڵ
ــەڕووی نووســین و �ێکۆ� ــان ب ــی کۆ�ێجەکەم ــی قوتابیان ــۆ هاندان ــە و دەروازەیەکــە ب خــۆی هەی

ــەو جــۆرە  ــان کارێکــی � ــە کۆ�ێجەکەم ــە یەکــەم جــارە � ــەوە کــە ئەم و دەبێت
ڵ

ــال ــارە �ەســەر ئەرکــی SAPE چــاپ و ب گۆڤ
ــەم ســەرکەوتنە تۆمــار بکەیــن.. بکرێــت ئێمــە وەک دەســتەی SAPE توانیمــان ئ

وکردنــەوەی جــۆش و خــرۆش بەنێــو قوتابیانــی 
ڵ

ێیــن دروســتبوونی دەســتەکەمان �ــەم مــاوە کورتــەدا بــووە هــۆی بال
ڵ
ماوەتــەوە بل

ودەبێتــەوە ئەمــەش زیاتــر هانمــان دەداو پێــی ســەربەرزین..
ڵ

بەشــەکانی تــر و هەمــان ئەزموونــی ئێمــە خەریکــە بال
ەکانمــان دەگــرن و هاوکارمانــن بەتایبــەت 

ڵ
تــی دەکەیــن کــە ڕێــز �ــە هەو�

ڵ
�ەکۆتایــدا سوپاســی ســەرۆکایەتی بــەش و فاکە�

مامۆســتا جەگــەر عەزیــز و مامۆســتا نێچیــروان نەبــی..
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ــە هــاوکاری  ی خوێندنــی ٢٠١٦ _٢٠١٧ �ە�یــەن قوتابــی قۆناغــی چــوارەم شــاباز ئەحمــەد ب
ڵ
ــە ســەرەتای ســا� ئــەم دەســتەیە �

تــی 
ڵ
ــز و ڕاگــری فاکە� ــەش مامۆســتا جەگــەر عەزی ــە هــاوکاری ســەرۆکی ب ــژراوەو ب زەردەشــت حەیــدەری بیرۆکەکــەی داڕێ

پشــتی و ڕێگایپێــدراوە کــە خۆبەخشــانە �ــە کۆ�ێجــی ئەندازیــاری کاربــکات، ژمــارەی ئەندامانــی سۆســایتی 
ڵ
دکتــۆر بەنگیــن پا�

قوتابیانــی ئەندازیــاری نــەوت SAPE پێکدێــت �ــە ١٥ ئەنــدام �ەهــەر چــوار قۆناغــی یەکــەم هەتــا چــوارەم، گرنگتریــن ئــەو 
نــەی دەســتەکە کردوویەتیــە ئامانــج بریتیــن �ــە گرنگیــدان بــە ئەنجامدانــی کاری خۆبەخشــی �ــە زانکــۆ 

ڵ
تــەوەر و خا�

ــەی زانکــۆ, ــەوەی کتێبخان ــە پاککردن ســا ب
ڵ
کــی خۆیــدا هە�

ڵ
هــەروەک �ەیــەک چال

36
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anticline about 100 km, and the 
width 2.5-4 km, also the field 
divided into 3 domes which 
are Avana,Baba, and Khurmal 
domes, The reservoirs consist 
of four formation which are 

Upper Qamchwqa,Lower Qa-
mchwqa Shiranish, Komitan 
Formations.
Juambur Oil-Gas Field this field 
located south-east of Kirkuk 
city by 54 km, the structure of 
Jaumbur Field is an asymmetric 
fold-anticline, which have same 
direction of Kirkuk Oil Field, 
length of the anticline near 30 
km, and 4.5 km about the width, 
Hydrocarbon exploration start-
ed in 1928, the first well drilled 
in 1959, and about 56 well have 
in the field, About the formation 
that are make the reservoirs of 
this field are Kometan,Uppper 
Qamchuqa,Doukan, and Shi-
ranish Formations.
Khabaz Oil Field the field locat-
ed south-west of Kirkuk city by 
18 km ,and located between Bai 
Hasan and Jambur field, an asym-
metrical anticlinal fold make the 
structure of this field, the anticline 
about 18 km length and 3.5 km 
width ,also a reverse  fault have 
cross the Anticline. 
Khabas Oil Field discovered by 
IPC (Iraq Petroleum Company) 
seismic exploration in 1955, the 

first exploration well drilled in 
1978, and production started 
from 1981, about 30 well drilled 
until now in Khabaz Field.
Bai Hasan Oil Field it is locat-
ed 37 km to the north-west of 

Kirkuk city, about structure of 
the field is an elongated asym-
metrical anticline, which is par-
allel to Kirkuk Oil field, the an-
ticline divided into two smaller 
domes which are called Daudia 
and Kitka domes.168 wells have 
in the field, The reservoir of Bai 
Hasan field consist of Upper 
Cretaceous rock like Shiranish, 
Kpmetan,Doukan,Upper and 
Lower Qamchuqa formations, 
with Tertiary rocks.
Hamrin Oil-Gas Field it is locat-
ed 80 km to the north-west of 
Kirkuk city, the field consist of 

a large asymmetrical fold which 
is have a length about 105 km, 
and 4.5 km width also the struc-
ture divided into three domes.
Qara chuq Oil Field it is located 
10 km to west Bai Hasan Field, 
also parallel to Bai Hasan and 
Kahbaz Fields, and the reser-
voir consist of Jurassic Rocks, 
the fiest well in 1960 and now 
two well have in this Field.
Gumar Oil-Gas Field it is located 
near south-east of Kfri Town, this 
field about 35 km long and 6 km 
wide, light oil have in Jeribe For-
mation reservoir, just a well have 
in this field which is 3200m deep 
and drilled in 1979.

Galabat Gas Field this field is lo-
cated 18 km to west fo Kfri Town, 
also the field about 24 km length 
and 5 km wide, the reservoir con-
sist of  Jeribe and Euphrates For-
mations, the first well drilled in 
1958m, about 1968m depth.
Injana Oil Field the field locat-
ed south-west of Kefri Town, the 
field about 13 km length, and have 
a wide of 2.5km, 5 wells have in 
the field, Shiranish and Kometan 
Formations are the reservoir of 
this field.
Ismail Oil field located at the west 
of Kirkuk Oil field, and parallel of 
Bai Hasan field, just a well have in 
this field about 2800 m depth.

Table of Number of drilled well in each field and API gravity of 
Hydrocarbons

38

From the past centuries till now the internation-
al and regional forces and counties want to get 
benefit from Kirkuk oil and gas resources, it is 
because this province has a large quantity and 
good quality of hydrocarbon, if we look history 
of Petroleum industry developments we see that 
the first well that drilled in Iraq located in Kirkuk 
Province, also the first time oil export in Kirkuk 
by 2 pipeline, the pipelines transport from Jour-
dan, Syria, and Lebanon.

The main geological factor which cause 
Kirkuk to be an excellent hydrocarbon re-
serve
• Kirkuk located in foot hill zone, tectonic activity 
was very suitable in the area, if tectonic activity 
high the structural trap will be crake and the hy-
drocarbon seepage and move up near the surface, 
also in low  tectonic activity fracture not from 
so the permeability bad while the reservoir rock 

mostly are carbonate which need fracture to cra-
tering permeability  , and good structural trap not 
formed for hydrocarbon preservation, to make a 
structural trap for preservation oil and gas, but in 
Kirkuk area tectonic activity in an intermediate 
range, so fracture cause to enhance permeability, 
and traps are so suitable ,hydrocarbon preserved 
well, Kirkuk traps are mostly Anticlinal fold.
• Good secession of source rock, reservoir rock, 
seal rock, with the comfortable time for generation, 

migration, and accumulation of  hydrocarbons.

• Geothermal gradient in a good range.

Kirkuk oil and gas fields:

 Kurkuk oil field 
one of the hugest oil field around the world, it 
started near Kirkuk city elongated to Gwer dis-
trict, the field is an anticlinal fold with a direc-
tion north-west or south-east, the length of the 

G
eo

lo
gi

ca
l
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Geological and Historical Background
 of Kirkuk Oil and Gas Fields

 Binnar Bahaden 

Kurd oil |Volume one | No. 1 | April 2017 کورد ئۆیل |  بەرگی یەکەم ژمارە )١( | نیسانی ٢٠١٧



Despite the fact that, there is ongoing struggle over oil con-

trol between the KRG and the Iraqi Federal Government in 

Baghdad, the Iraqi central governors have agreed to let the oil 

from the giant Kirkuk field all go to the Kurds. This started to 

happen after the two sides reached an agreement in Septem-

ber 2016 to jointly export crude oil from Kirkuk.

Kurdish crude oils are more concerned when OPEC output 

cut deal reached on November 30th. Since the most of the 

crudes of Iraq are producing from the  rich oil field of the 

south, KRG will have a much harder time cutting from their 

smaller share due to feeding the budget.

After implementing the deal, Iraq’s ability to cut output in 

line with its commitments have been questioned by analysts. 

This is due to two reasons including the difficulties of dis-

covering an agreement with the Kurds, and the contractual 

obligations to the international oil companies.

There are different point of views from the Iraqi Govern-

ments about the output cut. Iraqi Oil Minister “Jabbar al-Lu-

aibi” stated that the KRG would take part in the OPEC cuts, 

but the Kurds have strongly refused this. At the same time, 

based on the federal budget for 2017, Iraqi Prime Minister 

“Haidar al-Abadi” has already charged the KRG of exporting 

more crude oil than the 550,000 bpd.

The oil production from Kirkuk amounted to 614,000 bpd 

in October 2016 which is producing around 12% of total oil 

output in Iraq. Kirkuk must cut around 25,000 bpd in line 

with Iraq’s commitment to the OPEC deal. Even though this 

is a small amount, but for Kirkuk, any cut is hard to handle 

due to their payment needs for security against the Islamic 

State and struggles to pay workers and investment compa-

nies.

At the end of the day, it is clear that the Iraqi Federal Gov-

ernment does not have enough impact to force the KRG to 

cut the amount of oil production.  At the same time, cutting 

oil production from Kirkuk fields is complicated. There is an 

alternative choice that the Baghdad Government can avoid 

the need to have a cut from Kirkuk by shifting the oil pro-

duction from Kirkuk Fields to the Erbil Government. This 

is when OPEC consider the Kurdish oil beyond the central 

government’s control.

KRG started exporting crude oil via Turkey without Bagh-

dad›s approval after building the Kurdish oil pipeline to Tur-

key in 2013. 

Political
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• The main concern is why 
Baghdad agrees to export all 
the Kirkuk crude oil through 
the Kurdish pipeline to the 
markets.

• In this way, impossible for the 
Kurds to help Baghdad with any 
cuts, but what simply occurs in 
Kirkuk could be an exchange for 
another arrangement.

Iraq must have an exportation deal with 
the Kurdistan regional government.

Jagar Ali

Sc
in

tifi
c

Formation evaluation covers a very large range of measure-

ments and analytical techniques, whereby data are collected 

for both economic analyses and production planning. For-

mation evaluation of a petroleum reservoir is the practice 

of determining reservoir formation thickness, lithology, 

porosity, permeability, and hydrocarbon saturation. These 

parameters can be derived from core sampling or well logs 

(Bateman, 1985). This raises the argument that well log-

ging is better than core sampling as far as the estimates 

of reservoir characteristics, because of the uncertainty of 

some geological parameters and the changes at reservoir 

conditions.

Whittaker (1975) claims that “ core analysis does not re-

place well log and drill-stem test (DST) analysis, but com-

bines with them in developing a complete picture of the 

reservoir and its productivity”. Donaldson (2004) supposed 

that cores provide more geological information and play 

an important role in petroleum reservoir engineering. For 

instant, recognizing structural reservoir traps, estimating 

hydrocarbon reserve and selecting the interval for DST. 

According to Darling (2005) there are several problems that 

occur during coring processes,  this gives the reason why 

core data are not completely reliable. For example, “Core 

is a small section of the formation, there is no reason why 

it should be representative of all the reservoir section”, al-

so,cores are extracted from layers deep beneath the ground, 

which means they are exposed to high temperatures and 

pressures, so extracting the cores to surface levels leads to 

changing the rock properties. In addition, the porosity val-

ue may be reduced due to incomplete removal of hydro-

carbons or other fluids within the pore spaces. Moreover, 

if the weight-on-bit (WOB) value is changed during coring 

process, this might result some changes in pipe stretch and 

Kelly height. For example, when a core device/barrel is run 

to the bottom-hole and a high weight-on-bit is applied. Due 

to decrease in kelly height, the penetration rate increasing 

without kelly movement, this error can be seen when a core 

of 30 ft long is cut, compared to 32 ft of actual length.

Serra (1986) pointed out that the better option to solve 

these problems is by running a suit of well logs. Logging 

techniques are economical to run by providing data to 

determine the presence of hydrocarbon, estimate prima-

ry production, provide measurements of; flow rate, fluid 

type, pressure, residual oil saturation and contacts between 

reservoir fluids such as oil water contact (OWC) or gas oil 

contact (GOC). From these measurements dynamic well 

behavior can be understood, better work plans can be de-

vised, and secondary or tertiary recovery evaluations can 

be made.
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Do core samples represent better ways to 
evaluate reservoir characteristics?

Barham Sabir

Kurd oil |Volume one | No. 1 | April 2017 کورد ئۆیل |  بەرگی یەکەم ژمارە )١( | نیسانی ٢٠١٧



      

Content Structural 
And Tectonic 
Deformation of 
The Zagros 
Basin

The northwest-trending Zagros Moun-

tains of southwestern Iran and north-

eastern Iraq comprise a Late Creta-

ceous-Holocene orogenic belt formed in 

response to subduction of the Arabian 

plate beneath the stable Persian plate. 

Continued orogenesis is indicated by 

the frequency and magnitude of earth-

quakes within the region and by the 

presence of a subducted slab located be-

neath the Persian continent as indicated 

by geophysical evidence.

The Zagros “suture zone” has been sub-

divided into five provinces. From north 

to south, they are: 1) the stable block, an 

exhumed basement complex in which 

deformation is concentrated along 

four primary oblique thrust faults; 2) 

the Crush Zone, a region of intensely 

deformed or crushed Cretaceous lime-

stones; 3) the trench zone, a region char-

acterized by deformed trench or flysch-

type deposits; 4) the imbricated zone, 

which consists of tightly folded rocks 

and southwest-directed overthrusts; 

and, finally, 5) the Simply Folded Belt, a 

region characterized by parallel folding 

and diapiric salt plugs.

The Zagros region represents a typical 

geosyncline. Paleozoic clastic sedimen-

tation and Mesozoic carbonate deposi-

tion preluded synorogenic sedimenta-

tion initiated in the Late Cretaceous and 

continuing to the present. Maximum 

deformation of the Zagros Mountains 

occurred during the late Pliocene.

Geological and Historical Background of Kirkuk Oil
 and Gas Fields

 Here are the top countries with the biggest proven oil reserves, as 
 reported by EIA.
 1. Venezuela
 Proven oil reserves in 2013 (billion barrels): 297.6
 2. Saudi Arabia
 Proven oil reserves (billion barrels): 267.91
 3. Canada
 Proven oil reserves: 173.105
 4. Iran
 Proven oil reserves (billion barrels): 154.58
 5. Iraq
 Proven oil reserves (billion barrels): 141.35
 6. Kuwait
 Proven oil reserves (billion barrels): 104
 7. United Arab Emirates
 Proven oil reserves: (billion barrels) 97.8

Top 7 Countries With The World’s Biggest Oil Reserves

Geophysical techniques are the systematic collection of geophysical data for spatial studies this 

may also be brought in many ways and involve variety of sensing instruments and data may be 

collected from above and below the earth surface. This studies has strengthen the idea of mod-

ern techniques and the use of complicated machine, behind the and in the values of the physical 

parameters of the crust of the earth with objectives of gaining information for the seismic pur-

pose about subsurface structures or the presence of mineralization, geophysical investigations 

has many applications in Earth science, Mineral Exploration, Engineering and Archeology, this 

is also applied in industry as well as for Academic Research, there are many ways/methods and 

instruments used for this purpose, however, some of the most common and widely used method 

such as:

Electrical Resistivity: 

The principle behind the techniques is based on passing controlled current in between two 

electrodes driven into the ground at some measured distance, while the potential differences 

between the two electrodes is determined. This is mainly because the resistivity and conductivity 

of earth material varies. This can be achieved using Schlumberger array in which the current 

electrodes are move simultaneously from the center of symmetry and the further the electrode 

spacing the greater the depth of investigation, in this method of investigation the potential elec-

trodes remain fixed but may be moved as distance increase in some cases. Horizontal profiling 

techniques (Wenner Array) may be employed in which all the four electrodes driven into the 

ground are uniformly spaced. These can also be applied in geotechnical investigation. However 

in order to achieve this measurement are made at or near the earth surface to obtain arising from 

vertical and lateral variations of the distribution of earth material, the interpretation of this data 

is capable of delineating local and regional features which are further use to determine the sub-

surface stability for construction of large scale structures such as Dams, Bridges and large scale 

buildings for this purpose, constructions are made on large hard rocks, after the interpretation of 

data depth to basement, Ground water potential maps and resistivity at 10m, 20m, 30m, and 40m 

contour maps could be plotted to give the engineers a better understanding of the subsurface. 

Seismic Method: 

In this method an elastic pulse is generated on or near the ground and the resulting motion of 

the ground at nearby points on the surface is detected by the geophones. The measurement of 

the time travels between the generation of the pulse and it’s reception at geophones at various 

distance gives the velocity of propagation of the pulse in the ground. The ground is generally not 

homogeneous in it’s elastic properties, and the velocity will therefore vary both vertically and lat-

erally. This method has been applied most expensively in the search for oil, although it cannot, of 

course detect oil directly, but only, the geological structures most favorable for it’s accumulation. 

These method has also been in used in solving problems in which low-velocity “soil” overlies a 

hard high-velocity “bed rock” at no great depth in site operations, the values of seismic velocity 

which are measured are useful in themselves in that they can provide a basis for estimating other 

rock properties such as porosity, elastic constants and fluid content which are of direct interest 

to professional (Petroleum Engineers, Geologist) and so on. 

In conclusion the objective of geophysical prospecting includes the search for ores of economic 

viability, the delineation of oil and gas bearing structures, the location and nature of under-

ground water supplies, the estimation of reserves of natural constructional materials, the investi-

gation of shallow structural conditions affecting civil engineering works, and the determination 

of the physical properties of foundation materials. Geophysical techniques as describe above can 

be applied in various aspects of petroleum geology, which could serve as means of employment 

for Petroleum Engineers.
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