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٢ ژمارە|  ئایندەناسی گۆڤاری|  ٢٠٢٠ تەمموز  

 بەرایی

گازى رسوشتىخواستى جیهان بۆ  زیادبو   ؛ی  لە  كۆتاییەكاىن   ،ندایەو بەردەوام  لە  بەتایبەت 
كردووە، ئەمەش    تاكاىن سەدەى بیست و یەكەوە ڕووى لە هەڵكشانەسەدەى بیست و سەر 

ى بەكارهێنان و گواستنەوە و ی ی، ئاسان یى بە چەندین فاكتەرى رسوشتی، ژینگەیپەیوەند
و پ  ؛هتد   ...عەمباركردن  لەدواى  ئازادڕ هەیە.  عێیۆسەى  ئەو  ر ی  ئەنجامى  لە  و  اق 

هاتنە ئاراوە، هەرێمى  ؛هتد  ... انەى كە لە سیستمى سیاىس، ئابوورى، كارگێڕی و یریگۆڕانكا
 ،كرد  پێ  یەكێك لەو هەنگاوە دیارانەی كە دەستیان  ،كوردستان و حكومەتە خۆجێییەكەى 

بوو بە گاز  و  نەوت  دواى   ،پیشەسازیكردىن  گاز  و  نەوت  بەرهەمهێناىن  و  دەرهێنان  واتە 
ڕكردنیان. لە ئەنجامى ئەو گەڕانانەدا دەركەوت جگە لە نەوىت  دۆزینەوەیان و دواتر بەبازا

رسوشتی کیەدە  ، خاو گازى  زۆرى  ل یێىك  هەیەەش  كوردستاندا  خاىك  دەتوانرێت   ، ژێر  كە 
شدا دەتوانرێت  و ى كارەبایى و لە داهاتو یوەربگیرێت بۆ مەبەستى پیشەساز  ودیان لێو س

بهێرنێت، ئەمە جگە لەوەى دەتوانرێت   ى بەكار یى پرتۆكیمیای سەرچاوەى پیشەساز  ووەكو 
پا و وى ئەورو یبەتایبەىت عێراق و واڵتاىن یەكێت   ،بەشێك لە پێداویستى و خواستى دەرەوە 

ساڵی   لە  و  سەرەتا  بكات.  دابین  كۆنسۆرتیۆمى   ،٢٠٠7توركیا  لەگەڵ  ڕێككەوتن  بە 
پرتۆڵیۆم( پێڕڵ  و  نێودەوڵەىت  پیرتۆڵیۆمى  هیالل،  گاز،  )دانا  بەرهەمهێناىن    كۆمپانیاكاىن  بۆ 

بە   لەگەڵ یەكێك لە كۆمپانیا گەورەكاىن خاوەن سەرمایەدا ٢٠16 ى و لە ساڵیگازى رسوشت 
ڕ  ڕو (،  Rosneft)  ۆسنەفت ناوی  كۆمپانیایەكی  لە   سییە و كە  گازدا   و  و  نەوت  بواری 

نى سەرەتایى كردووە بۆ دروستكردىن بۆرییەىك گواستنەوەى  ێككەوتڕ   ،وەبەرهێنان دەكات 
 وپا.  و تى بۆ توركیا و ئەور گازى رسوش

 

 زۆربوونی خواست بۆ گازی رسوشتی لە جیهاندا 

شێوەیەك لە   ندایە، بەو شێوازێكی خێرا لە زیادبو   بەكارهێنانی گازی رسوشتی لە جیهاندا بە
بڕی  ٢٠1٢ساڵی   بەكار  1٢٠دا  لێ  جای  پێ سێ  بۆ   تریلیۆن  ژمارەیە  ئەم  بەاڵم  هاتووە، 

دا. بەكارهێنانی گازی رسوشتی ٢٠4٠زیاد دەكات لە ساڵی  ێ سێ جا  ترلیۆن پ  ٢٠3نزیكەی  
( زیاد دەكات لە ساڵێكدا، بەاڵم ئەم ژمارەیە بۆ كارەبا دەگاتە % 1.7بۆ مەبەستی پیشەسازی )
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بە%٢.٢)  ،)  ( بە%73جۆرێك  رسوشتی  گازی  بەكارهێنانی  و    (ی  پیشەسازی  مەبەستی 
 .  )1)اد-٢٠4٠ساڵی  بەرهەمهینانی كارەبا دەبێت لە

ساڵی    گازى    ٢٠18لە  بەكارهێناىن  جیهاندا،  لە  وزە  سەرچاوەكاىن  بەكارهێناىن  كۆى  لە 
ڕێژەی   بە  بەكارهێنانی خەڵو   %٢4رسوشتى  بەو و  بەردین  بەكارهێناىن    %٢7ڕێژەی    زی  و 

 بووە. زۆربەى ئەو گازە رسوشتییەش بۆ بەرهەمهێناىن كارەبا بووە بە   %34نەوت بە ڕێژەی 
سێكتەر   %34  ێژەىڕ  بۆ  بە و  پیشەسازى  سێكتەرى  %31.3ێژەى  ڕ   ى  لە  بەكارهێناىن   ،

و بۆ بەگەڕخستنی   %13.8ێژەی  ڕ   مەبەستى بازرگاىن بە  و بە  %٢٠.7ێژەی  ڕ   نیشتەجێبووندا بە
 . (2)بوو %٠.15ێژەى ڕ  ئامێرەكان بە

 

 سیناریۆی یەكەم 

راق و  ێچارەسەری كێشەی كارەبا بكات لە عی كوردستان دەتوانیت  ی ئایا گازی رسوشت ●
 هەرێمی كوردستاندا؟ 

ەی كارەبا  نەبووەوەیە بۆ بەرهەمهێنانی وز تی گونجاوترین سەرچاوەی وزەی نوێگازی رسوش 
زە بە شێوەیەكی زۆر خێرا لە ی ئەم سەرچاوەیەی و نبەكارهێنا  .و پیشەسازی لە جیهاندا 

ڕێژەی خواست لەسەر ئەم    ٢٠18بۆ    ٢٠17شێوەیەك لەنێوان سااڵنی    بە   ،كردندایەگەشە
( وزە  لە%4.9سەرچاوەیەی  كردووە،  زیادی  پێداویست-٢٠18ساڵی    (  جیهان یدا  ی 

  .(3)( ملیار مەتر سێجا3922گەیشتووەتە نزیكەی )

سەرەتاكانی   .ردنی كارەبایە بۆ هاونیشتامنیانی دابینك  ،راقێكێشە گەورەكانی ع  یەكێك لە 
كەنداو  شەڕی  بۆ  دەگەڕێتەوە  كێشەیە  ساڵی  ئەم  شە  .1991ی  دەستپێكردنی    ڕ، پێش 

وە هۆكاری لەناوبردنی ی كارەبای هەبوو، بەاڵم شەڕ بو -%87حكومەت توانای دابینكردنی  
ی یەكەكانی تۆڕباینە گازییەكان  -%8٠شێوەیەك    ی سەرچاوەكانی كارەبا، بە%7٠نزیكەی  

یەكەی بەرهەمهێنانی كارەبا كە    5٠ونەوە بۆ نزیكەی  و ب  یەكانە كەملەكار كەوتن و ئەو  
پێكردنی تبەاڵم پێش دەس  .( مێگاواتیان هەبووە٢,3٢5ئەوانیش تەنیا توانای دابینكردنی )

( مێگاوات  9,٢95توانای بەرهەمهێنانی كارەبا لەم واڵتەدا نزیكەی ) ،199٠و لە ساڵی  شەڕ
لە    وبو   بەرهەمهێنانیان بریتی ن كە سەرچاوەی  یەكەی تۆڕبای  1٢٠لە    بوو  كە پێكهات   ، ەبوو 

"Gas Turbine, Hydroelectric Thermal,"(4).  

ئازاد  پڕۆسەی  لەیلەدوای  عێراقەوە  ملیار   4٠نزیكەی  ، حكومەتی عێراق  ٢٠٠3ساڵی    ی 
خەرج كارەبا  كێشەی  چارەسەركردنی  بۆ  كێشەیە  دوو كر   دۆالری  ئەو  نەتوانراوە  بەاڵم  ە، 

نزیكەی   دەكرێت  مەزەندە  لەوەی  جگە  ئەمە  بكرێت،  دۆالری  3٠چارەسەر  تر   ملیار 
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كۆنكرێت چارەسەری  بۆ  بێت  كێشەكەیپێویست  و    لە   ،یانەی  گەندەڵی  ئەگەر  كاتێكدا 
 . 5))دا كراوەو ملیار دۆالرەكەی پێشو  4٠ئەوەی لە  وكو بەهەدەردان نەكرێت وە

ع ئێستادا  نزیكەی  ێلە  بە  پێویستی  مێگاوات  ٢5راق  بە   هەزار  هەیە،  توانای كارەبا  اڵم 
لە   گاواتیێم  15٠٠تا    1٢٠٠لەم بڕە نزیكەی    ،هەزار مێگاواتە  16-15دابینكردنی نزیكەی  
ی پێویستە  یتر سێجا گازی رسوشتملیۆن مە  38-37ە كارەبایە نزیكەی  ڕ ئێران دەكڕێت، ئەم ب

لەبر  3,5راق نزیكەی  ێو ع ئێران  ی ئەو بڕە لە گازی یتا چوار ملیار دۆالر سااڵنە دادەتە 
لە بڕە  ئەو  دابینكردنی  و  ب  كارەبا، هەر  رسوشتی  ئەو  كڕینی ڕ چەندە  لە  كە  زۆرە  پارە  ە 

كردووە،    راق دروستێی لەسەر عیبارگرانییەكی زۆری ئابوور  ،كارەبادا دەدرێت بە ئێران
ۆ پارێزگاكانی بەسڕە و  بەاڵم واڵتەكەی تا ڕادەیەك لە بەشێك لە كێشەی كارەبا بەتایبەت ب

ت لە ڕێككەوتنی  ێناچێت عێراق بتوانێت دەست هەڵبگرزگار كردووە و پێڕ دیالە و میسان  
ئ لە  رسوشتی  گازی  و  كارەبا  لەكڕینی  یەكگرتووەكانی    ژێرێران  ویالیەتە  فشارەكانی 

ئابو ەئەم سزا  چوارچێوەی  لە  ئێرانو ریكادا  سەر  بۆ  سیاسییەكان  و  و و هەتاوەك ،ری 
نەدۆزێتەوە  جێگرەوەیەك گاز  كڕینی  و  كارەبا  دابینكردنی  و   ،بۆ  تەنها  اڵتانی ئەویش 
بە  ،دراوسێیەتی دەبێت و دەرچ   چونكە  زۆرتر  كارەبا  قەیرانی  ڕێككەوتنە،  لەو  لەبەر    ،ون 

 شەوە بەو بڕە  ،ی كارەبای هەیە- %6٠ئەوەی لە ئێستاشدا حكومەت تەنها توانای دابینكردنی  
ملیۆن مەتر   7٠دا عێراق پێویستی بە نزیكەی   كاتێك  ، لە(6)كە لە ئێرانەوە هاوردەی دەكات

سێجا گازی رسوشتی هەیە بۆ دابینكردنی كارەبای تەواوەتی، جگە لەوەی كە بەشێكی تری  
ئەمە لە .  (7)یوزەیە جگە لە گازی رسوشت سەرچاوەكانی تری    ؛ ی دابینكردنی كارەبا سەرچاوە

"ع سەردانی  دوایین  لە  عەالوی"ەكاتێكدایە  عەبدولئەمیر  عێ  ؛لی  دارایی  بۆ ر وەزیری  اق 
، ڕایگەیاندووە كە عێراق پابەندی سزاكانی ٢3/5/٢٠٢٠كەوتی  عەرەبستانی سعودی لە ڕێ

ی ئەو، یبربا و غاز لە ئێران ڕادەگرێت و لەینی كارەڕئەمەریكا بۆ سەر ئێران دەبێت و ك
 ڕێككەوتنی كڕینی وزە لە عەرەبستانی سعودی ئەنجام دەدات. 

و    هەر عێراق  یەدەچەندە  زۆری  بڕێكی  خاوەنی  رسوشتین،  کكوردستان  گازی  بەاڵم  ی 
گاز و هەتاوەك پێداویستییەكانی  و  پێویست  كارەبای  نەتوانراوە  ئێستا  رسوشتی  و  ی 

تریلیۆن پێ   ٢٠٠نزیكەی    ی کوردستان بە ییەدەکی گازی رسوشت  ، بەتەواوەتی دابین بكرێت
ی یەدەکی -%3تریلیۆن مەتر سێجا، ئەم بڕە نزیكەی  (5.67دەکاتە )سێجا دەخەمڵێرنێت، کە  

گازی عچی    ، هەر(8)جیهانە نزیكەی  ێیەدەكی  دەكاتە  تریلیۆن    11٢راقە  كە  پێ سێجایە 
 . )9(ی یەدەكی جیهانی-%6,1نزیكەی 

الیەن كوردستانەوە تەنها بۆ بەرهەمهێنانی  بینكردنی ڕۆژانەی گازی رسوشتی لەتوانای دا
( مەتر 113,٢68كە دەكاتە نزیكەی )  ، ملیۆن پێ سێجا گازی رسوشتی  4٠٠بریتییە لە    ، كارەبا

، هەروەها بەپێی  )10(سێجا بۆ دوو وێستگەی كارەبا لە سلێامنی و یەك وێستگە لە هەولێر
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ەوتنی حكومەتی هەرێمی كوردستان و كۆنسۆرتیۆمى كۆمپانیاكاىن )دانا گاز، هیالل،  کڕێك
ساڵی   لە  كە  پرتۆڵیۆم(  پێڕڵ  و  نێودەوڵەىت  كراوە،   نیەوت کڕێك  ٢٠17پیرتۆڵیۆمى  لەسەر 

الیەن پێرڵ زیاتر بكرێت لە كێڵگەى كۆرمۆر بە تواناى  ەبێت تواناى بەرهەمهێناىن گاز لەد
ێژەى بەرهەمهێناىن گازى زیادە، ڕ ماوەى دوو ساڵدا  ( ملیۆن پێ سێجا لە ڕۆژێكدا، لە5٠٠)

ە كێڵگەى كۆرمۆر بلۆكەكاىن ژمار   زیاد بكرێت لە هەمان كێڵگە، ئەمە جگە لەوەی لە  %16٠
  ی ساڵ  ال  لە بلۆىك كۆرمۆر لە  ێككەوتنى نێوان هەردووڕ هەمان مەرجەكاىن    بە   ٢٠و    19

، بەپێی ئەو پالنەی كە  (11)بكات  بۆ گەڕان و بەرهەمهێناىن گاز و نەوت دەست پێ  ٢٠٠7
دەگەیەنرێتە نزیكەی   ٢٠٢1داڕێژراوە، توانای بەرهەمهێنان لە كێڵگەی كۆرمۆر لە ساڵی  

.   (12)ملیۆن مەتر سێجا  9٠٠دەگەیەنرێتە نزیكەی    ٢٠٢٢ساڵی    سێجا و لەملیۆن مەتر    65٠
نزیكەی    هەروەها  ڕۆژانە  ئێستادا عێراق  بەرهەمهێنانی   ٢3لە  توانای  ملیۆن مەتر سێجا 

رسوشت كەمە  ی گازی  زۆر  ڕێژەیەكی  ئەمەش  بەسڕەیە،  پارێزگای  لە  زۆربەشی  و  هەیە  ی 
ئەم واڵتە بەرنامەی زیادكردنی بەرهەمهێنانی    چەندە  ی ڕۆژانە، هەریبەراورد بە پێداویست 

. ئەگەر  ٢٠٢5ن مەتر سێجا لە ساڵی  ۆ ( ملی1٠٠ئەم سەرچاوە رسوشتییەی هەیە بۆ نزیكەی )
هاوردەكردنی كارەبا دەبێت لە   بتوانێت ئەم پالنە جێبەجێ بكات، ئەوكات پێویستی نە بە

 . (13)دستانهەرێمی كور  ران و نە پێویستی بە گاز و كارەبا دەبێت لەێئ

ەوتنێكی  ک ڕێك  راق بتوانن بگەن بەێەتی هەرێمی كوردستان و حكومەتی عئەگەر حكوم
رسوشت گازی  ئەوا  وزە،  سەرچاوەكانی  بەڕێوەبردنی  بواری  لە  توانای ینوێ  كوردستان  ی 

( نزیكەی  توایپێداویست  ی(1/3دابینكردنی  چونكە  دەبێت،  عێراقی  غازی  نای ی 
گازی   لەبەرهەمهێنانی  كۆنسۆرتیۆمرسوشتی  و  ڕێككەوتنەكەی حكومەتی هەرێم    ؛ دوای 

كات واتە لە ساڵی  دەكاتەوە، كە ئەو   بەرز  %16٠توانای بەرهەمهێنانی ڕۆژانە بۆ نزیكەی  
( ملیۆن 8٠٠ملیۆن پێ سێجا بووە، بەرز دەبێتەوە بۆ )  33٠كە بەرهەمهێنان نزیكەی    ٢٠17

 . (14)پێ سێجای ڕۆژانە

 

 سیناریۆی دووەم 

 وپا و واڵتانی ئەور و  ی كوردستان بۆ توركیایردەكردن و فرۆشتنی گازی رسوشت هەنا ●
واڵتێىك   و  توركیا  ناوەڕاست   گەورەیگرنگ  ڕۆژهەاڵتی  لە  ئەم   ،داپیشەسازییە  كە  ئەوەی 
پێ پەیوەند  بە  ؛بەخشیوە   گرنگییەی  یەكەم  هەڵكە یپلەى  و  شوێن  بە  وتەى ى 

گواستنەوەى كەرەستەى خاوە بەتایبەىت نەوت و  اڵتە پردى  جوگرافیاكەیەوە هەیە، ئەم و 
ئەور  بۆ  ناوەڕاستەوە  ڕۆژهەاڵىت  واڵتاىن  لە  رسوشتى  گواستنەوەو گازى  و  بەرهەمە  وپا  ى 

بە و پیشەسازییەكان  ڕەش  دەریاى  لەسەر  ئاوییە  كەنارى  خاوەىن  چونكە  پێچەوانەوە، 
سپ بەرهەمهێنیدەریاى  و  یەدەك  خاوەىن  واڵتە  ئەم  بەاڵم  ناوەڕاست،  كەمى  ى  زۆر  انێىك 
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نەوت بەرهەمهێناىن  بۆ  واڵتە  ئەم  تواناى  رسوشتییە. هەموو  گازى  و  خاو  ڕۆژانە    ،نەوىت 
لە   بڕى     5٠كەمرتە  بە  رسوشتى  گازى  بەرهەمهێناىن  و  بەرمیل  مەتر   63٢هەزار  ملیۆن 

بەرمیل   885,1,٠٠٢، بەاڵم بڕى پێویستى ڕۆژانەى نەوت لەو واڵتە نزیكەی  ( 15)سێجاى سااڵنە
 .  17))دا-٢٠18ی لە ساڵ  بووە ملیار و مەتر سێجا گازى رسوشتی 3,47و بڕى   (16)نەوت

ىن گازى رسوشتى بێت بۆ  گەیشنت و دابینكردبەیەكلە داهاتوودا كوردستان دەتوانێت پردى  
ملیار مەتر   67تریلیۆن و  5وپا، چونكە ئەم هەرێمە خاوەىن نزیكەى و واڵتاىن ئەور توركیا و 

سێجا گازى رسوشتییە و ئەم سەرچاوەیەى وزە زۆر لە نەوت گرنگرتە و خواستی بەكاربەراىن 
ئەورو  لەالیەن  بەتایبەتی  نەوت  بە  بەراورد  بە  زیاترە  زۆر  وزەى  پاوە.  وسەرچاوەكاىن 

دەب لە ساڵى  و كوردستان  و    ٢٠٢٠وایە  گازی رسوشتی  بە هەناردەكردنی  بكردایە  دەستی 
چونكە    ،پا دابین بكات وى ئەورو یى گازى رسوشت %6بیتوانیایە    ؛وو بەپێی ئەو پالنەی كە هەب 

 ، پاوەكاىن ئەورو ڕ گازى كوردستان دەگەیەنینە بازا  ٢٠٢٠نەفت دەڵێت: ساڵى  س ۆ ڕ كۆمپانیاى  
دەكرێت، ئەو    نێوان كوردستان و توركیا دروستى گواستنەوەى گاز لەیدواى ئەوەى بۆر

 ملیار مەتر سێجا 3٠لە  ییە تواناى گواستنەوەى سااڵنەى بریتییەربۆ 
)8(1 . 

لە   كوردستان  ڕوانگەیەوە  وزەو ڕ لەم  جوگرافیاى  و  سیاىس  جوگرافیاى  و  ووى  گرنگرت  ە 
تا   بۆ ئەورو ڕ بەبایەخرت دەبێت،  دابینكردىن وزە  توركیا، وادەیەىك زۆر دەبێتە بەدیىل  پا و 

نزیكەى   خاوەىن  جیهان  هەموو  و    187چونكە  گازی   3٠٠ترلیۆن  سێجا  مەتر  میلیارد 
ڕیزبەند  . رسوشتییە دەچێتە  ڕێژەیە  بەو  واڵىتیكوردستان  گەورەترین  نۆیەمین  خاوەن ى   

 5٠٠ملیار و    7٢4ترلیۆن و    5دواى ڤەنزوێال كە خاوەىن نزیكەى  یەدەىك گازى رسوشتى و لە
ترلیۆن    5جا گازی رسوشتییە، دەكەوێتە پێش نەیجیریا كە خاوەىن نزیكەى  ملیۆن مەتر سێ

 . ملیار مەتر سێجا گازى رسوشتییە 1٠٠و 

ۆژەی گواستنەوەی گازن  ڕ دوو پ  "؛Nord Stream 2و    Nord Stream" چەندە پڕۆژەی    هەر
كیلۆمەتر بە دەریای بەڵتیکدا تێدەپەڕن و توانای   1٢٠٠بە درێژایی    ،سیاوە بۆ ئەڵامنیا و لە ڕو 

بەاڵم   ، (19)ساڵێكدا  یان هەیە لەی ملیار مەتر سێجا گازی رسوشت  11٠گواستنەوەی نزیكەی  
( 458,5تییە لە )پا كە بریوى ئەورو یساڵێكی یەكێت   یپێداویست  ی(1/4ئەم ڕێژەیە كەمرتە لە )

خاوەىن زۆرترین گازى    و ئێرانە كە  وسیاڕو واڵتاىن    هەریەك لە  چەندە  هەر  .ملیار مەتر سێجا
لە ئەورو ڕ لە    ، جیهاندا  رسوشتین  لە  نزیكن  جوگرافیاوە  بەاڵم   ،توركیاوە   و   پا وووى 

یەكانیان لەگەڵ ڕۆژئاوا ینەوەى پەیوەندو و لیكنزیكبو   كەوتنەوەشمەكێىش سیاىس و دوور ێك
پا و توركیا وێىك خاوەن متامنە نەبن بۆ ئەورو ڕ كردووە بازا  وایان  ؛انی ى سیاسییو ناسەقامگیر

ئەور  هەم  جوگرافیایەش  دوو  ئەم  توركیاو و  هەم  و  گازى    ،وپا  بەرهەمهێناىن  و  یەدەك 
 .)02(رسوشتییان زۆر كەمە و هاوردەكردن و بەكاربردنیان زۆرە
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 ی كوردستان  ی سنەفت سەبارەت بە گازی رسوشت ڕۆ پالىن كۆمپانیاكاىن دانا گاز و 

ۆمپانیاى دانا گاز  ۆژانەى گازى رسوشتى لەالیەن كڕ تواناى بەرهەمهێناىن    ،دا٢٠17لە ساڵی  
لە نزیكەى  و هاوبەشەكانی لە كێڵگەى كۆرمۆر بریتی بووە  )ملیۆن پێ مەقمەق  33٠ەوە 

نوێیەكەیان لەگەڵ حكومەىت هەرێمى كوردستانڕ بەاڵم بەپێى    ،سێجا( تواناى   ،ێككەوتنە 
ەى ەكڕ ب  ەوات  ، مەقمەق  5٠٠الیەن پێرڵ دەبێت زیاتر بكرێت بە تواناى  ناىن گاز لەبەرهەمهێ 

بۆ   بكرێت  لە    83٠زیاد  بۆ ڕ مەقمەق  گاز  كۆرمۆر  گازى  بەرهەمى  ئێستادا  لە  ۆژێكدا. 
خورمەڵە و سێمێڵ و بەشێك  -چەماڵ و بازیان، وێستگەى هەولێر وێستگەكاىن كارەباى چەم 

بەپێى هەواڵێك كە    ، سنەفتەڕۆ چى كۆمپانیاى    هەر  وك و موسڵیش دەنێردرێت.و بۆ كەرك
 هەرێمى كوردستان  دەڵێت حكومەىت  ،ەتەوەو كردو   دا باڵوی٢٠17ۆیتەرز لە ساڵی  ڕ ئاژانسی  

كۆمپانیاى   ئەو  ڕۆ و  لەڕ سنەفت  كە  هەیە   ێككەوتنەى  بوارى    ،نێوانیاندا  دەیخەنە 
وەى گازى رسوشتى جێبەجێكردنەوە كە بەشێىك بریتییە لە دامەزراندىن بۆرییەىك گواستنە

لەو  و  توركیا  یەكێتێبۆ  واڵتاىن  بۆ  ئەورو یشەوە  بۆ  وى  گازە  ئەو  بەشێىك  هەروەها  پا، 
بهێرنێت. تواناى هەناردەكردىن سااڵنەى    ى وێستگەكاىن كارەبا و كارگەكان بەكاریپێداویست

ى خواستى -%6ملیار مەتر سێجا كە دەكاتە    3٠ە لە  یبریتی  ،ەوەی زى رسوشتى لەم بۆریگا
وایە و و ایە تەواو بب و كارەكاىن ئەم بۆرییە دەبو   ٢٠19لە ساڵى    . پا بۆ گازى رسوشتىوئەورو 

ساڵى   دەست  ٢٠٢٠لە  بۆ   پێی  هەناردەكردن  ئەو  دامەزراندىن  لەالیەن ربكردایە.  ییە 
دن، بەكارخسنت و كر یتێواتە دروستكردن، خاوەندار   "BOOT"   سنەفتەوە بەپێى سیستمىڕۆ 

 . )12(تێهەناردەكردن دەب 

ئابوور  وچەندە هەتاوەكو   هەر بەڕێوەبردنی   ی كوردستان پێامن دەڵێتیئێستا باردۆخی 
وەك كوردستان  هەرێمی  لە  گاز  و  در و نەوت  ئابوورو و  سەربەخۆ یوشمی  سەركەوتوو    ؛ی 

بەستە نەوتییەكان و دابەزینی  ێیە بە جۆری گرو هە  ی هەبووە ینەبووە، ئەمەش پەیوەند
شام و  عێراق  لە  ئیسالمی  دەوڵەتی  ڕێكخراوی  سەرهەڵدانی  و  نەوت  )داعش(،   نرخی 

جیهان تەشەنەكردنی  و  مەترسی سەرهەڵدان  ڤی یانەی  لە ی  ناشەفافی  و  كۆرۆنا  ایرۆسی 
دابەشكردنی  ڕێبە و  لەناووەبردن  قازانج  لەنێوان   ناشەفافانەی  نەوتییەكان  گرێبەستە 

لە ناشەفافی  و  بەرهەمهاتووەكان   هاوبەشەكاندا  بەرمیلە  كۆی ژمارەی  و  نەوت  ی 
عەمەلی  هەتاوەكو تێچوونەكانی  نەوتی.  هە  وەی  حكومەتی  لەالیەن  رێمی  ئێستا 

ڕانەگەیەن  ئەوە  گازی  كوردستانەوە  بە  بازرگانی  مامەڵەی  كە  بەراوە  كرابێت    رسوشتی 
كراب جیهان  بازاڕەكانی  هەناردەی  كە  كە    .ێت شێوەیەك  كێشانەی  لەو  بەشێك  بێگومان 

بو  نەوت  بەڕێوەبردنی  لەو ڕووبەڕووی  ڕووبە   بە  ، كوردستاندا  نەتەوە  شێوە  ووی ڕ هەمان 
گازی رسوشتی دەبنەوەی بەرهەمهێنانی  بەڕێوەبردن و هەڵبەزو  و وەك  ، ش  لە  و    ناشەفافی 

 ازی رسوشتی لە جیهاندا. دابەزی نرخی گ
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 وپا و توركیا و كوردستان وەك بازاڕێك بۆ فرۆشتنی گاز بۆ ئەور 

دانا گاز و  لە ئەگەری جێبەجێكردنی پالىن بارەی گازی    سنەفت لەڕۆ  هەردوو كۆمپانیاى 
كوردستانەوە،یرسوشت بازا  ائای ی  دەبێتە  بە ڕ كوردستان  رسوشتى  گازى  فرۆشتنى  بۆ  ێك 
 و توركیا؟    پاوئەورو 

ڕێژەی یەدەكی گازی رسوشتی و شەیڵ گاز، توانای بەرهەمهێنان و ڕێژەی بەكارهێنان، بڕی  
داتا ئەو  هەموو  هاوردەكراو،  تا  گازی  دەڵێن  پێامن  زانیارییانە  رسوشت  و  گازی  ی  ی چەند 

 و توركیا:   وپاو ت بازاڕێك بێت بۆ ئەور ێكوردستان دەتوان

گازى  ڕ  .1 ئامادەى  یەدەىك  ێژەى 
ل ئەورو رسوشتى  بەوە  كەمرتە  كیشوەرەكانی  پادا  بە هەموو  گۆى   بەراورد  ترى سەر 

پادا،  ونێو هەموو واڵتاىن ئەورو كە زۆرترین یەدەىك گازى هەیە لە  واڵتی "نەرویج"  .زەوى
( نزیكەی  لە    (3,313بڕەكەی  و  ى شازدەهەمین واڵىت  ییزبەندڕترلیۆن مەتر سێجایە 

ملیار    ٢9٢بڕی   ی بیست و پێنجەمینە بەییزبەندڕزۆرترین یەدەك و هۆڵەنداش لە  
ملیار مەتر    ٢9٢ى  ڕ واڵتانە و ب  ى چل و یەكەمینیییزبەندڕمەتر سێجا و بەریتانیاش لە  

ە كەمرت لە گازى  ڕ ەنسا و ئیسپانیا لەم بڕ سێجا و هەریەك لە واڵتاىن ئەڵامنیا، پۆڵەندا، فە
میلیارد و هەشتا و    6نزیكەى    ،شە چى توركیا  ژێر خاكەكەیاندا هەیە. هەروشتى لەرس 

رسوشت  گازى  یەدەىك  سێجا  مەتر  ملیۆن  لە  یهەشت  هەیە  و 85ى  ییزبەندڕى  اڵىت  ی 
 . )22(دنیادایە لە یەدەىك گازى رسوشتى

رسوشتیداێبەرهەمه  لە .٢ گازى    ، ناىن 
ملیار   (13٢,3٠٠تواناى بەرهەمهێناىن نزیكەی )وپا تەنیا  و ى ئەور یاڵتاىن یەكێتهەموو و 

رسوشتی  گازى  سێجا  هەیەیمەتر  لە   ، ان  كەمرتە  ژمارەیە  ه   ئەم  چوار  ندەى  ێنزیكەى 
ووسیا و حەوت هێندەى  ڕ ران و پێنج هێندەى  ێو ئو تواناى بەرهەمهێناىن واڵتێىك وەك

ى  ڕ تواناى بەرهەمهێناىن بیا، تەنیا سەبارەت بە توركریكا.  ەویالیەتە یەكگرتووەكاىن ئەم
ى  ییزبەندڕر كەمە و لە  ى هەیە كە ڕێژەیەىك زۆ یملیۆن مەتر سێجا گازى رسوشت  63٢

یەدەىك گازە    بەراورد بە  ناىن بەێ نیادایە. عێراقیش تواناى بەرهەمهواڵتاىن دەمین  (68)
ى  ییزبەندڕ( ملیۆن مەتر سێجایە لە  88٠كەى )و تەنها نزی  زۆر كەمە   ، رسوشتییەكەى

و 65) هۆڵەندا(ەمین  و  نەرویج  دنیایە.  لە    اڵىت  بەریتانیا  ئەو  ڕو  واڵتانەى  یزى 
 . 2)3(یان هەیەی پادان كە تواناى زۆرترین بەرهەمهێناىن گازى رسوشتوئەورو 

ئەورو ییەكێت .3 ئاستى  وى  لەسەر  پا 
گەورەتر  ؛جیهان لەدووەمین  رسوشتییە  گازى  بەكارهێنەرى  ویالیەتە  ین  دواى 

ئەم ئەمەیەكگرتووەكاىن  كە  ساەریكا،  )اڵ ریكا  نزیكەى  و 778نە  سێجا  مەتر  ملیار   )
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هەریەك    .(24)( ملیار مەتر سێجا گازى رسوشتى بەكار دەهێنن5,458وپا )و ى ئەور ییەكێت
ئەڵامنیا،لە   فەڵئیتا  واڵتەكاىن  توركیا،  بەریتانیا،  ئیسپانیا،  ەنسا ڕ یا،  ئۆكرانیا،  هۆڵەندا،   ،

دواى  بە  ؛نان، كرواتیا، فیلەندا و سویدا، نەرویج، ئێرلەندا، دانیامرك، یۆ ۆمانیا، پۆڵەندڕ 
شێوەیەك ئەڵامنیا    پادا، بەویەكدا گەورەترین بەكارهێنەراىن گازى رسوشتین لە ئەورو 

)ڕ ب سێجا9٢,٠1٠ى  مەتر  ملیار  ئیتا  (  )ڵ و  سێجا   (75,15٠یا  مەتر  بەریتانیا    ملیار  و 
 . (٢5)دەهێنن بۆ هەر ساڵێك گازى رسوشتى بەكار ؛ملیار مەتر سێجا (79,56٢)

یزى یەكەمى هاوردەكاراندایە و ڕپا لە  وى ئەورو ییەكێت  ،لە هاوردەكردىن گازى رسوشتیدا
  ( 4٢٠,6٠٠ى )ڕ ب  ەوەیە، بەی نزیكەى نیوەى گازى هاوردەكراوى جیهان لەالیەن ئەو یەكێتی

سا مەتر سێجا  زۆرترین  اڵ ملیار  لەالیەن  ڕ نە.  ئیتاێژەش  فەڵ ئەڵامنیا،  بەریتانیا،  و  ڕ یا،  ەنسا 
( 7٠,٢٠٠یا )ڵ ( ملیار مەتر سێجا و ئیتا99,63٠)بە شێوەیەك كە ئەڵامنیا    ، وە بووەهۆڵەندا

ان هاوردە كردووە. ی( ملیار مەتر سێجا گازى رسوشتی 53,63٠و  بەریتانیا  )  ملیار مەتر سێجا
وەرگرتووە و    یى نۆیەمینییزبەندڕ  ،واڵتاىن هاوردەكارى جیهانیەكێك لە    وتوركیاش وەكو 

ملیۆن مەتر سێجا گازى رسوشتى هاوردە دەكات. سەبارەت    4ملیار و    38سااڵنە نزیكەى  
وان ێ ێىك زۆر كەم و لەنڕوپا، بازرگانییەكە بە بو بە هەناردەكردىن گازەوە لەالیەن واڵتاىن ئەور 

  .(26)واڵتێكی دیاریكراودا ئەنجام دەدرێتچەند 

 

 ئەنجام 

گازى رسوشت یەدەىك خەمڵێرناوى  بە یژمارەكانی  پێداویستییە  ئەو هەموو  و  كوردستان   ى 
كەمی  گازی رسوشتی لەالیەن عیراق بەتایبەت بۆ بەرهەمهێنانی كارەبا، هەروەها یەدەىك  

و  لە  هەریەك  لە  رسوشتی  ئەور گازی  توركیا،  و اڵتاىن  و  بەرهەمهڕ وپا  و  ێ ێژەى  نانیان 
هاورد و  ئەو  ەكردبەكارهێنانیان  لەالیەن  رسوشتی  گازى  دەڵێن نی  پێامن  واڵتانەوە، 

كوردستان گرنگرت و سرتاتیژىداهاتووى جوگرافیاى سیاىس و جوگرافیاى وزەى هە  رت رێمى 
تا كوردستان  و  بۆ  ڕا  دەبێت  بێت  جێگرەوەی  دەتوانێت  لە   دەیەك  بەشێك  دابینكردىن 

  67تریلیۆن و    5یەدەىك    . بە وپا و توركیاو راق و ئەور ێسەرچاوەى وزەى گازى رسوشتى بۆ ع
گ سێجا  مەتر  دەتوان میلیار  كوردستان  رسوشتییەوە،  پێداویستی ێ ازى  بە  زۆر  بڕێكی  ت 

راق دابین بكات و پێی بفرۆشێت بۆ بەرهەمهێنانی  ێی گازی عی(ی پێداویست1/3نزیكەی )
كارەبا،   دەتوان وزەی  بەتەنها  كوردستان  نزیكەى  ێهەروەها  ماوەى  بۆ  گازى   14ت  ساڵ 

 مەرجێك بتوانێت:  پا دابین بكات، بەوى هەموو ئەورو یوشترس 

بەڕ  .1 كێشەكانی  لە  ێچارەسەری  بكات  گاز  و  نەوت  وەبردنی 
 می كوردستان. ێهەر 

لەگەڵ   .٢ بكات  دروست  وزە  و  سیاسی  نوێی  پەیوەندییەكی 
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ناوەند بە  ،حكومەتی  ئەم    بەتایبەتی  حكومەتە،  بەو  رسوشتی  گازی  فرۆشتنی 
 بكرێت.   ی هاوبەش دروستیلەبەرچاوگردنی بەرژەوەندپەیوەندییە بە 

ێككەوتنەكەى  ڕ گەكاىن ناو  ڕ جێبەجێكردىن ب بەردەوامی بدات بە .3
ییە گازییە  رۆ سنەفت و حكومەىت هەرێمى كوردستان بۆ دروستكردىن ئەو بڕۆ كۆمپانیاى  

 پا. وەكاىن ئەورو ڕ گەیاندىن گازى كوردستان بە بازا لە كوردستانەوە بۆ توركیا و لەوێوە
كۆمپانیاى  ڕ  .4 و  كوردستان  هەرێمى  حكومەىت  ێككەوتنەكەی 

و   كۆرمۆر  كێڵگەكاىن  لە  بەرهەمهێنان  تواناى  زیادكردىن  بۆ  بكرێت  جێبەجێ  داناگاز 
كێڵگەى چەمچەماڵ   لە  كاركردن  بە  ناو  دەستكردن  ترى  كێڵگەكاىن    ، ێككەوتنەكەڕ و 

 بدرێت.  ى پێتواناى بەرهەمهێناىن گازى رسوشتى لەو كێڵگانە برەو  وتاوەكو 
نەوەى كێشەیەىك  و بكات بۆ دووبارەنەبو   ی زیاتر مامەڵەیبە وریا .5

لەگەڵ حكومەىت هەرێمى    وترى وەكو  و هاوبەشەكاىن  داناگاز  كۆمپانیاى  كێشەكەى 
مادد زۆرى  زیاىن  ئەو حكومەتە  لەیكوردستان، چونكە  دروستبو   ى  ئەو  و ئەنجامى  ىن 

 كێشەیەوە كردووە. 
وونەوەى پەیوەندییەكاىن توركیا و  یب ئاسایبكات بۆ    بەردەوام كار  .6

ى گواستنەوەى  ینەبێت لەبەردەم دامەزراندىن بۆر  لەمپەر دروست  و هەتاوەكو   ، هەرێم
كردنی گرێبەستى نوێ لەگەڵ كۆمپانیاكاىن  ان بۆ توركیا. كار بكات بۆ واژوو گازى كوردست 

ووى  ڕ   ترى لە و نەوت لە جۆرى گرێبەستى خزمەتگوزارى كە ئەم جۆرە قازانجى زۆر   گاز
 ییەوە بۆ كوردستان هەیە، بۆ گەڕان و دۆزینەوەى كێڵگەى نوێى گازى رسوشتى. دماد
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