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 . تی رێمایه هه هاوكاریی یاخود ناكۆكی:  ووزه كانی هێڵه و كوردوستان

  ر عفه جه هرۆز به •

 

 : ستپێك ده

 توانای  بۆیه ، یه هه  كه  یه(  ووزه) و ئه كۆنترۆڵكردنی  بۆ ژیان ملمالنێی دا بنچینه  له
 كانی كارگه دروستكردنی  به یاخود بێت ڵ نگه جه ردانی تێبه گڕ  به  ووزه كۆنترۆڵكردنی

 كردنیان پۆلێن پێی به.  ته شارستانیه تایی ره سه رجی مه وا ئه ، ووزه مهێنانی رهه به
 میكانیكی، ی ووزه تۆمی، ئه ی ووزه كیمیایی، ی ووزه: " له بریتین  ووزه كانی جۆره
  له شتێك ر هه واتا". رمی گه ی ووزه با، كاره ی ووزه ڕووناكی، ی ووزه خۆر، ی ووزه
 مێنێت نه  ووزه ر گه ئه.  ووزه وترێت ئه پێی وا ئه بێت  جووڵه ی رچاوه سه دا گێتی

 . ستێت وه ئه  جووڵه  له ردون گه

 و وت نه  ساڵه( 051)  له زیاتر  وه ئه ، وه نۆزده ی ده سه و سازی پیشه شۆڕشی دوای له
 و رهێنان ده و وه دۆزینه دونیادا، له ن ووزه كی ره سه ی رچاوه سه سروشتی غازی ئینجا

 و تی رێمایه هه  ناكۆكیه و نگ جه كی ره سه هۆكارێكی كۆنترۆڵكردنی، و بازاڕكردن  به
( 0111) ساڵی مریكی ئه ی ووزه تی زاره وه ی ماڵندنه خه و ئه پێی به ، كانه جیهانیه
 سااڵنی نێوان  له ، زیادبوندایه  له جیهان ی ووزه می رجه سه كارهێنانی به: تی كردویه

  وه یه( BTU) ریتانی به رمی گه ی كه یه كوادریلیۆن( 0..1)  له دا،( 0101  بۆ 0111)
 زیادبونی تێكڕای  كاته ده  كه ریتانی، به رمی گه ی كه یه كوادریلیۆن( 001)  بێته ده

 پیترۆڵ كردنی نارده هه وواڵتانی ڕێكخراوی(. 0%(.)0,1) بڕی  به  سااڵنه پێداویستی
  كه  دایناوه خۆیدا ی سااڵنه ڕاپۆرتی  له( .010 ری مبه نۆڤه ی8)  له( OPEC-یكئۆپ)

(. 0101) ساڵی تا كا ئه زیاد%( 01) بڕی به جیهاندا له وت نه كاربردنی به ی ڕێژه
 (.0) رمیل به ملیۆن  ڤده حه( 01)  كاته ئه ڕۆژێك ر هه بۆ وت نه ر سه له خواست ش مه به
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 گرنگ خاڵی سێ سۆراخی كو تاوه ، ئاكادیمیه كی شدارییه به  ره یپه په م له ئامانج   
 :بكات

 كانی پێداویستیه ی وه پڕكردنه  له سروشتی غازی و وت نه گرنگی و رۆڵ: م كه یه 
  ووزه كانی وزه حه  له یشتن تێگه زیاتر بۆ:  م دووه. دا جیهانی ئابوریی بازاڕی و واڵتان

  رچه ده توركیا، ی ووزه ستراتیجی بی، ره عه نداوی كه ڕاست، ناوه ریای ده  له
 كان تیه رێمایه هه ملمالنێ و هاریكاریی و ووزه كانی هێڵه كێبركێی ئێران، كانی ئابورییه

 .دا نێوانه م له

 ر سه له( KRG) عێراق كوردوستانی رێمی هه گرنگی و شوێن دیاریكردنی بۆ:  م سێهه
 ملمالنێكانی رداشی به له  رێمه هه م ئه سیاسی ی دهئاین و، جیهانی ی ووزه ی خشه نه
 كانیشی نێوخۆییه و حزبی ملمالنێ ك، الیه له( غدا به) زیی ركه مه تی حكومه ڵ گه له
 .تر كی الیه له

  

 Crude Oil -خاو وتی نه: م كه یه

 بۆ رنالتیڤێك لته ئه  توانراوه نه ش نوكه هه تا لۆژیا، كنه ته خێراكانی  وتنه پێشكه وێرای  
 ، وه نه پڕبكه پێ كانی ناوخۆییه  پێداویستیه تان وڵه ده كو تاوه ، وه نه بدۆزرێته خاو وتی نه

 :بۆ كاردێت به هێشتا وت نه  بۆیه

 و ئۆتۆمبیل:  ك وه دا، وه گواستنه كانی ئامرازه موو هه  له  یه جووڵه ی رچاوه سه- 
 وتی نه و گازوایل و نزین به كو وه كانیشی پێكهاته ها روه هه ماتۆڕ، و شتی كه و فڕۆكه
 . هێنرێت كارئه به تادوایی...و قیر و سپی

 Power plant &power -جۆر جۆراو ی ووزه و با كاره مهێنانی رهه به بۆ- 
generation 
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 . یه ووزه پاكی كی یه رچاوه سه ردی به ڵوزی خه و كی ناوه ی ووزه به راورد به  به- 

 زۆر و كان وره گه  كارخانه و كارگه  له ، ئاسانه ی وه گواستنه و مباركردن ئه- 
 .  كاردێت به وتوودا پێشكه و مۆدێرن سازی پیشه بواری

  سازییه پیشه  له ش وه له  جگه.  پیترۆكیمیاوییه سازیی پیشه گرنگی كی یه رچاوه سه- 
 .هێنرێت كارئه به دا بۆیاخ رو فایبه و كان پالستیكه

.   یه هه جیهانیدا بازاڕی و نیشتیمانی ئابوریی  له گرنگی خی بایه وت نه   وه رئه به له
 IEA (International Energy– جیهانی ی ووزه ئاژانسی ی مانگانه ڕاپۆرتی

Agency )كی چاره  له وت نه بۆ كان تیه وڵه نێوده  خواسته و وت نه بازاڕی ی باره له 
 چوارملیۆن و وت نه( 10,80) جیهان  ڕۆژانه:   كه ، وه ۆتهكرد باڵوی -.010- می كه یه
 تێكڕای دا( .010) ساڵی له گشتی به  واته ، ركاربردووه به رمیلی به زار هه شتاودوو هه و
 و سی( 11,8.1,501,111)  كاته ئه( العالمی االستهالك) جیهانی كاربردنی به بۆ وت نه

. رمیل به زار هه بیست و ت سه پێنج و ملیۆن نۆ و ست شه و ت سه شت هه ملیار سێ
 ساڵی له ، كردووه زیادی%( 0.1) كارهێنان به تێكڕای( 0105) ساڵی به راورد به به
 می دووه و م كه یه چین و كان كگرتوه یه  ته ویالیه  له  كه ریه هه دا،( .010 و 0105)

 و، رفكردووه سه جیهانی وتی نه%( 01,1) مریكا ئه ، هێنن ئه پێك  وته نه م ئه ری كاربه به
 (.1)  دێن یابان و هیند دوایاندا به ، كارهێناوه به جیهانی وتی نه ی%( 00,1) چین

 ساڵی له. وێت كه رئه ده جیهانی ئابوریی ماری ده ك وه  وت نه ستراتیژیی خی بایه  یه وه ئه
  ساڵه( 051) ی نزیكه ، پێكردووه ستی ده وت نه رهێنانی ده و وه دۆزینه  وه ه( 0851)

 تێكی وڵه ده ، پێكهێناوه كاندا تیه وڵه نێوده ملمالنێ ی خشه نه  له ی وره گه كی پانتاییه وت نه
 وت حه دا، ئه وت نه رمیل به ملیار( 000)  له خۆی ی كه وته نه گی ده یه عێراق كو وه
 ندی یوه په وتی حه ر هه ، وواڵته م له  ڕوویانداوه ڕابردوودا ساڵی ت سه له  وره گه ڕی شه
 ، وه عێراقه ن الیه له یت كوه داگیركردنی ی میانه له( 0110) ساڵی له ، بوه هه  وه وته نه  به



4 
 

 شاند، وه عێراق ئابوریی و ربازیی سه ئاستی  له یان وره گه گورزی كان مریكیه ئه
 و ڕووسیا:  وانه له بیانی وواڵتێكی ند چه ڵ گه له یمانێتی هاوپه به كرد ستی ده عێراقیش

 ڕووسیا ت تایبه به  واڵتانه و ئه كانی وتیه نه  سته گرێبه ماعی ته چاوی. نسا ڕه فه و  چین
 ر سه له  شه ڕه هه  به بوو عێراق رۆكی سه ین حوسه دام سه زیاتربو، عێراق ر سه له
 ڵ گه له وتنێكی ڕێككه دا( 0111 می دووه تشرینی)  له مریكا، ئه كانی ندییه وه رژه به
( یۆرۆ) وروپی ئه ی پاره  به وت نه وال مه له  كه ئیمزاكرد( شیراك جاك) نسا ڕه فه
 واڵتێك ر هه له ست ده كان كگرتوه یه  ته ویالیه  ئاشكراشه!. دۆالر ك نه فرۆشێت ئه
 ر سه له ترس یانی دۆالر ر سه له ترس.  دۆالره های به ئامانجی م كه یه ربدات وه

 ر سه له  یه شه ڕه هه و ئه  كه  ره كاریگه ئامرازێكی  تاكه وتیش نه مریكا، ئه تی ئیمپراتۆریه
 عێراقی كان كگرتوه یه  ته ویالیه( 0111)  له كاتێك. بكات دروست مریكا ئه كانی بانكه

 نی نجومه ئه ی كه ییه میشه هه  ندامه ئه پێنج  له كێك یه ك وه ك وه نسا ڕه فه داگیركرد،
 ر سه به بو ستگرتن ده ئامریكا نگاوی هه م كه یه دا، نه بۆ نگی ده و،ب ناڕازی ئاسایش

 دواجار كۆنترۆڵكرد، كانی زانیارییه و دۆكیومێنت موو هه عێراقداو، وتی نه تی زاره وه
  یه وه ئه(. 0) وه شایه ڵوه هه  واڵتانه و ئه ڵ گه له كردبوی دام سه ی وتنانه ڕێككه و ئه موو هه

 .دۆالر های به ر سه له ریی كاریگه و كان تیه وڵه نێوده  ندییه یوه په له وت نه گرنگی

 

 Natural Gas – سروشتی غازی جیهانی پانۆڕاما: م دووه

 ر سه له هێنێت ئه پێك ووزه ی رچاوه سه ی%( 00) سروشتی غازی ئێستادا  له
 جیهانی ی ووزه ی خشه نه ی%( 10,5) وتیش نه ردا رانبه به له جیهان، ی خشه نه

 بۆ جیهان%( 5,.5) هێشتا ، یه ووزه تینوی جیهان هێشتا  واته كه.  داگیركردووه
 غازی و وت نه ستهێنانی ده به پێناو له كات ئه  ملمالنێ كانی پێداویستیه ی وه پڕكردنه

 خواست و، وێت بكه وت نه پێش سروشتی غازی كرێت، ئه ڕێ چاوه دا، سروشتی
  له" ExxonMobil -مۆبیل كسۆن ئه"  كۆمپانیای ڕاپۆرتی پێی به. بكات زیاد ری سه له
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 زیاد سروشتی غازی ر سه له"  خواست" ی ڕێژه  سااڵنه:  كه بینێت، ئه وای دا،( .010)
  وه كا، ئه زیاد%( 1,8) بڕی به وت نه ر سه له خواست ردا رانبه به له%( .,0) بڕی به بكات

 واوی ته به( 0101) ساڵی تا  كه كا وێنائه وای  كه ڕاپۆرته%(. 1,0) ڵوز خه ر سه له
 ( .5)مێنێت نه ڵوز خه و وت نه ر سه له  ملمالنێ و خواست

 و چیرۆك". سروشتی غازی تی شارستانیه بۆ بێن خێر به"  بڵێین جیهان به با  واته كه 
 و یمانی هاوپه و كان تیه وڵه نێوده  ئابورییه  ندییه یوه په زیاتری  نیوه غاز پانۆڕامای

  بڵێ پێم". " كان بۆڕییه نگی جه" ین بنه ناوی كرێت ئه ، وه گرێته ئه كان تیه رێمایه هه  ناكۆكیه
 ".چێت ئه  كوێ و ره به تۆ نووسی چاره ڵێم ئه پێت ڕوات، ئه  كوێوه له  كه بۆڕییه

 ی ناوچانه و ئه  وێته كه ئه  یه هه جیهاندا له ی غازه و ئه ی%( 11) ی نزیكه ش، مه ئه بۆ
 م دووه و م كه یه ، بۆنمونه!  وروپادان ئه كێتی یه و كان كگرتوه یه  ته ویالیه ی وه ره ده له
 و%( 00) ڕووسیا ئێران، ڕووسیاو  له بریتین دا سروشتی غازی له جیهان گی ده یه

 زائیر جه رو ته قه مانیش ئه دوای دێنن، پێك جیهان سروشتی غازی ی%( 08) ئێرانیش
 . دێن

 و ئه شكاندنی بۆ ین، كه ئه رخان ته مان یه وه توێژینه م ئه كۆی ی بناغه  ئێمه  وه لێره
 ناوین، اڵتی ڕۆژهه ڕاست، ناوه ریای ده ی وزه حه گشتی، به ئاسیا  له  كه ی كۆدانه
 م ئه سۆراخی  به ش وه ئه. سروشتی غازی ڕ مه له.  یه هه دا زوین قه ی ناوچه

 : وه خواره الی ی پرسیارانه

 .دا؟ تی وڵه نێوده یمانێتی هاوپه له گێڕێت ده ڕۆڵێك چ سروشتی غازی ئایا  

 كوێی  وێته كه ئه عێراق كوردوستانی رێمی هه كراون؟ پۆلێن  ووزه كانی وزه حه چۆن 
 . جیهان؟ له  وه ووزه ی خشه نه
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  بی ره عه نداوی كه ی وزه حه:  م سێهه

 ئێران،: " له  كه ریه هه" فارس نداوی كه انی" بی ره عه نداوی كه  وه جوگرافیه ڕووی له
.  وه گرێته ئه" بی ره عه كگرتوی یه ئیماراتی یت، كوه ممان، عه ر، ته قه ، سعودییه عێراق،

. نداو كه هاریكاری نی نجومه ئه  له نین ندام ئه عێراق و ئێران  وه سیاسیه ڕووی  له اڵم به
 غازی گی ده یه كۆی  كه ، یه سعودیه و ر ته قه ستمان به مه  وه ئابوریشه ڕووی  له

 تر مه تریلیۆن 5,8  واته)  سێجایه پێ تریلیۆن( 111) ی نزیكه ر ته قه  له سروشتی
 ری مبه نۆڤه ی01)  له(.  .)  یه هه سێجا  پێ تریلیۆن( 11.) ش سعودییه  له ،(سێجا

 كۆنفرانسی ی میانه  له"   ساده ح ساڵه د مه محه"  ری ته قه ی وزه زیری وه( .010
 چاو له:   كه ، وه كرده دووپاتی   وحه ده  له ن كه ئه  نارده هه غاز ی وواڵتانه و ئه ی سااڵنه
(. 1)   زیادیكردووه%( 0,1) سروشتی غازی ر سه له خواست ی ڕێژه دا،( 0105) ساڵی

 باشوری نیواڵتا هیند، وروپا، ئه واڵتانی باشور، مریكای ئه بۆ  كه پێداویستیه ش مه ئه
 " .ئاسیا اڵتی ڕۆژهه

 رنجڕاكێش سه و تازه كی یه دیارده( 0100) ساڵی  له  وه بیه ره عه هاری به ندی روبه سه له
 ك نه بیدا، ره عه نداوی كه  له  ه"ر ته قه" ویش ئه ، ئاراوه  هاتۆته ڕاستدا ناوه اڵتی ڕۆژهه  له
 نمایش خۆی  وره گه رێمی هه كی یه كه یه ك وه  ندێكجار هه كان لیجیه خه ری ڕێبه ك وه
 ی ژماره  كه بكات،  ره ته قه م له وا بێت، هه هۆكارێك له زیاد بێت ئه  مه ئه بۆ. كا؟ ئه

 تو سه ش شه و ملیۆن ك یه( 01,111.,0) نها ته دا( .010) ساڵی له ی كه دانیشتوانه
 كات ئه ڕووسیا  له داوا یچ كه نابێت، مۆسكۆ كێكی ڕه گه د قه به ، زاره هه وت حه چلو

 نها ته ر ته قه دانیشتوانی ی قینه ڕاسته ی ژماره كاتێكدا له. بزانێت خۆی سنوری
 : وواڵته و ئه جێبوی نیشته  ته بونه و بیانیین یان%( 81) ، سه كه زار هه( 051,111)

 شل سروشتی غازی  له  جیهانه گی ده یه م سێهه ئێران ڕووسیاو دوای:  ك یه 
(Liquefied Natural Gas- LNG )ی كێڵگه  ندێ هه له  كه ی غازه و له  جگه. دا  

Associated gas" (8 .) -المصاحب الغاز -ركێشاو ده"  هێنرێت ئه م رهه به دا وتی نه



7 
 

 سپی ریای ده ی ئاڕاسته  وێته بكه ر ته قه و گشتی به نداو كه كانی بۆڕییه یً  هێل ر گه ئه
 -ڕووسیا"    كه  وه بێته ئه كاڵ  وه ره سه له زوین قه ی ناوچه ڕۆڵی وا ئه ڕاست، ناوه

 كی مانایه به ، یه هه غازیان جیاجیا بڕی نن" كازاخستان -رباینجان ئازه -توركمانستان
 ڕووی له خۆرئاوا یاخود ، وه بێته ئه كاڵ  وروپاوه ئه ر سه به ڕووسیا ری سێبه تر

 ئێستا تا ر ته قه  بۆیه. ڕووسیا و ئێران ی ووزه ییئابور پاشكۆی  نابێته  وه ئابورییه
 . یه هه كردووی شه گه كی ئابورییه

 . ر ته قه  له كان مریكه ئه گای باره و بنكه ترین وره گه بونی: دوو

 دوو  كه رێك توێژه بۆ.  یه هه یان مۆدێرن كی خێڵه مێكی سیسته كان رییه ته قه:   سێ
  كه بزانێت،  ئاسانه  وه ئه بێت، پشكنی كانیانی نده ناوه بێت، بینی ری ته قه و میسر وواڵتی

 و ئه كان نازییه شكه ئه ن، كه ئه  ڵه مامه كان نازییه شكه ئه  كه جوله ك وه كان رییه ته قه
 و ڕاقی  كه جوله  به ن ئاماژه ڕاستن، ناوه مریكای ئه كانی ناوچه و دا نه كه ی كانه جوله

  وه تره وانی ئه ر سه به زڵیان فه وان ئه  وایه ستیان هه  میشه هه دونیا، كانی ملیاردێره
 ی وه ئه بۆ  كردووه كاری ئیسرائیل ڵ گه له ر ته قه"  ویكلیكس" ڕاپۆرتی پێی به.  یه هه
"  ش مه ئه میكانیزمی ، وه ربگرنه وه میسر  له بی ره عه نیشتمانی و رێمی هه تی ركردایه سه
 ك موباره حوسنی ی مه سیسته تا بدا شۆڕش هانی كه ر ته قه  هل  یه"  زیره جه ناڵی كه

 ریای ده له سروشتی غازی  به بو میسر یشتنی ستگه ده هۆكاری م كه یه. بۆ؟. بڕوخێنن
 ر گه ئه ، باوه وا  وه بیسته ی ده سه كانی سته شه نجاو په  له هۆكار م دووه ڕاست، ناوه

 ئیشتراكی،  بنه ئه ئیسالمی جیهانی و ب ره عه موو هه  وه ئه ئیشتراكی  به ببێت میسر
. ن كه ئه ڕام لیبراڵیزم بی ره عه جیهانی موو هه بێت هه لیبراڵی مێكی سیسته میسر ر گه ئه

 ری سه بی ره عه هاری به تا  وه ه" بدولناسر عه مال جه" می رده سه له تی تایبه به میسر
 نداوی كه تر كی یه ڕوانگه  به. بوو" بیزم ره عه_ پان"  كاری نماینده و بی ره عه نیشتمانی

 مای بنه ر سه له  لیبراڵه نوێی كی یه ئاماژه( كگرتو یه ئیماراتی ، سعودییه ر، ته قه) بی ره عه
 بۆ كار  خاته ئه خۆی هێزی بی، ره عه نیشتمانی و وه ته نه بۆ( Marketing-بازاڕ)
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 گیان ڕه  ئیسالمیانه  گروپه م ئه  چونكه ، كه ناوچه له ئیخوانی بیری تێكشكانی
 .بین ره عه نیشتمانی ی ناسنامه دژی و نییه بیدا ره عه ی دورگه نیمچه له

 

 .ڕاست ناوه سپی ریای ده اڵتی ڕۆژهه  له سروشتی غازی ی وه دۆزینه: م چواره     

  یانزه تو سه پێنج و ملیۆن دوو( 0,500) ڕاست ناوه سپی ریای ده گشتی ری ڕووبه
 ڕاست ناوه سپی ریای ده اڵتی ڕۆژهه  له ست به مه(. 1)  یه چوارگۆشه تر كیلۆمه زار هه
(Eastern Mediterranean )كه ی واڵتانه و له  یه بریتی  وه جوگرافیه ڕووی  له  

 ، ئاسیاوه خۆرئاوای  به لكێن ئه و، ڕاست ناوه سپی ریای ده اڵتی ڕۆژهه ر سه  ونه كه ئه
 ڕووی له(. سوریا -لوبنان -ن رده ئه -ستین له فه -ئیسرائیل -قوبرس)  له  كه ریه هه
 ك وه ، رچووه ده ناوی( خصیب هالل&  الشام بالد)  به  یه ناوچه م ئه  وه لتورییه كه

. تر كانی ناوچه بۆ  پێكردووه ستیان ده  وه لێره تی مرۆڤایه و ت شارستانیه  كه ك یه ئاماژه
  كه  یه یمانێتیانه هاوپه و ئه لێی ست به مه ، وه شه"  ووزه تیكی جیۆپۆڵه" و ئابوریی ڕووی له
 ئاویی ماسی ته هۆی به  سنوره م له  وه سروشتیه غازی ی وه دۆزینه هۆی به  یه ناوچه م له
(. ئیسرائیل-توركیا(. )یۆنان -ئیسرائیل -قوبرص)  كو وه ستراون، به  وه جوگرافیه و

 -ستین له فه) دوالیزمی كو وه  یه هه  جوگرافیه  ناوچه م له ی ناكۆكیانه و ئه ها روه هه
 ی سروشتیه  غازه و ئه ر سه له یۆنان و میسر و قوبرس مشتومڕی پاشان ،(ئیسرائیل

 ركرد، سه له  قاهیره  له  لوتكه ئاستی ر سه له قۆڵی سێ ی وه كۆبونه دا( 0100)  له ، یه هه
  نێوان له قوبرس  له" Nicossia summit-نیكۆسیا" ی لوتكه تر جارێكی( .010)  له
"  یۆنان  زیرانی رۆكوه سه  و"  سیسی تاح بدولفه عه" میسر زیرانی رۆكوه سه  رسێ هه
 بڕیاری بۆ" ئاناستاسیادس نیكۆس"  قوبرص  زیرانی رۆكوه سه و" تسیبراس لێكس ئه

 غازی ی وه دۆزینه دوای كان ئاوییه  سنوره ی وه وێناكردنه  به ت باره سه كۆتایی
 ك وه قوبرص بارودۆخی بن، كتر یه نگی ماهه هه هاوكارو بڕیاریاندا. سروشتی

 یۆنان میسرو ی دووقۆڵییه  وتنه ڕێككه و له  مه ئه. ن چاوبكه ڕه ر سه له  كێشه كی یه دورگه



9 
 

 بۆ كانیان ئاوییه  سنوره له  كردویانه سروشتی غازی ر سه له  كه  وه جیاناكرێته
 (. 01)توركیا ی وه ڕووبونه ڕووبه

 غازی تر مه( 0111) قوواڵیی  به ریادا ده ناو له  ببینی ر گه ئه ی، كه ئه چی به ست هه تۆ
 ی وه دۆزینه. ؟ چوارگۆشه تر كیلۆمه( 011) ری ڕووبه ر سه له هێنرێت رئه ده سروشتی

 ئابوریی یی چهناو شۆڕشێكی ڕاست، ناوه سپی ریای ده اڵتی ڕۆژهه  له سروشتی غازی
 ك، الیه له سروشتی غازی بۆ  وه وته نه له  مێژووییه رخانێكی رچه وه ، یه وره گه ستراتیجی

 ری كیشوه سێ یشتی كگه یه به و وتن ككه ریه به خاڵی  یه ناوچه م ئه تریش كی الیه له
 ی دورگه و یۆنان  له  وروپایه ئه قوڕگی(. فریكا ئه-وروپا ئه -ئاسیا)  جیهانه ی وره گه
  بازاڕه  هێزی  بنه ئه تێچوو مترین كه و ڕێگه نزیكترین به كان بۆڕییه( Crete-كریت)

 كارو هاورده  تێكی وڵه ده  له ئیسرائیلی ئینجا(.  بیبینه  وێنه  به  وه خواره  له) كان وروپیه ئه
 و بهێنێت م رهه به سروشتی غازی  كه وا كی یه پێگه  به كرد  وه سروشتیه غازی كڕیاری

 . بكات  نارده هه

 بچڕانی ڕی وپه ئه  یشتنه گه ئیسرائیل توركیاو كانی ندییه یوه په دا ه( 0101) ساڵی له
 ئاسایی ندی به مین كه یه دا ه( .010) تای ره سه  له سیاسی، و دیبلۆماسی ئاستی

  به شتیسرو غازی ئیسرائیل ی وه له  یه بریتی كان دووقۆڵییه  ندییه یوه په ی وه بونه
 ژێر له پشكنین و ڕان گه ك یه زنجیره  وه ه( 0111) ساڵی له گشتی به. بفرۆشێت توركیا

 ند چه  له كدا یه دوای به سروشتی غازی زۆری ێكی ك ده یه ی وه دۆزینه ریادا، ده
 .كرد ی مه ئه ئیسرائیل تا ره سه ، وه وته لێكه ك یه كێڵگه

 

 ئیسرائیل. 4-1  

 دووری له توانی ئیسرائیل( 0111) ساڵی پشكنین، و ڕان گه ساڵ نجا په( 51) دوای
 Tamar gas -تیمار) ناوی به غازی ی وره گه كی یه كێڵگه  یفاوه حه  له تر كیلۆمه( 81)
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field )االحتیاگ) غاز كی ده یه  كه نێت، یه ڕابگه  ریاوه ده ڕووی له قووڵ تر مه( 0111)  به 
 پێی به ، سێجایه تر مه ملیار( 111) تیایدا( Nacural Gas Reserves -الگبیعی الغاز

 ئاودا ژێر له ئیسرائیل....". ڕوونادات خۆردا ڕووناكی ژێر له شتێك هیچ"   ورات ته
 تێكی وڵه ده پوتۆزاوی ته ڕو فه  بێ كی وییه زه ر سه له ستپێكرد، ده ئابوریی كانێكی ڕاچڵه

  له كشتوكاڵی واڵتی ترین وره گه به كرد خۆی و دروستكرد"  دیموكراتی-ئیتنۆ"
 -لیڤاسان) ناوی به ی كێڵگه ترین وره گه(  0101) ساڵی له دوایدا به   بۆیه اڵتدا، ڕۆژهه

Leviathan gas field )كه ، وه دۆزییه ریادا ده ژێر له تر مه( 0111) قووڵی  له  :
 كانی كگرتوه یه  ته ویالیه بێگومان(. 00) سێجایه تر مه ملیار( 00.) تیایدا غاز گی ده یه
  له مریكی ئه ئینرجی یوبال كۆمپانیای كات، ئه  یه وره گه  گۆڕانه م له پێشوازی مریكا ئه

.  یه هه ی%( 11,1) دا لیڤاسان ی كێڵگه  له و%( .1) پشكی تیماردا ی كێڵگه
( 0101) اڵیس له ر هه ، مه كه ی كه ره ڕووبه و دانیشتوان ی ژماره ئیسرائیل ی وه رئه به له
 بێگومان) بكات  وه ره ده ی نارده هه%( 01) رهێنراو به وه غازی بڕی له دا بڕیاری دا ه
 (. 00( )تی خۆیه كۆنترۆڵی ژێر له  كه  یفاوه حه ری نده به ی ڕێگه له
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 ی كێڵگه) ڕاست ناوه ریای ده له غاز مهێنانی رهه به پێشبڕكێی  له  گوزارشته  یه وێنه م ئه
(:لیڤاسان

 

هةمني سالَيادى لةدايكبونى ( 86)بةبؤنةى كة ( www.haaretz.com" )هارتس"بةثيَى بةناو بانطى ئيسرائيلى 
ةوة بالَوى كردؤتةوة، ذمارةى دانيشتوانى ئةو والَتة لة " هاوكات سالَيادى نةطبةتى فةلةستني" دةولَةتى ئيسرائيل 

بؤ سالَى  ،، تيايدا فةرمانطةى ئامارى ناوةندى رِايطةياندووةنيو كةسهةشت مليؤن و ( 6,5)دا طةيشتووة بة ( 6108)
كةواتة . (02)يانزة مليؤن و سيَ سةت هةزار كةس( 0012)ذمارةى دانيشتوانى ئيسرائيل نزيك ئةبيَتةوة لة ( 6125)

ئيسرائيل بؤ دةيان سالَى تر ثيَداويستية نيَوخؤييةكانى خؤى لة ثيشةسازى جؤراوجؤر، لة ويَستطةو بةرهةمهيَنانى 
بةرهةمهيَنانى كارةبا ثشت بةو غازة ئةبةستيَت كة بةرهةمى %( 51)نزيكةى ( 6165)كارةبا مسؤطةركردووة، هةتا 

 .ةوة" Hydroelectricity -كةهرؤئاوييةوة"ئةو دواشى لة رِيَطةى بةرهةمهيَنانى كارةبا بةرِيَطةى ئاو  ديَنيَت،
دةست والَتانى ترةوة بةميسر يان شى لة (  غازة)ئةو  ئاو ثشتى بة توركيا ئةبةست و كةثيَشرت بؤ دابني كردنى 

سيَجا يةدةطى / يةك تريليؤن و حةفتاو يةك مليار مةتر( 011,0)ئيَستا ئيسرائيل بة كؤى طشتى خاوةنى . ئةطةيشت
 (ى الى خوارةوةبرِوانة ئةم خشتةية)غازى سروشتية 

 

 

http://www.haaretz.com/
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 . دا( 6108كؤى يةدةطى غازى سروشتى ئيسرائيل لة   

 برِى غاز سالَى دؤزينةوة ناوى كيَلَطة
 (ر سيَجامليار مةت)بة 

 شويَنى دؤزينةوةى كيَلَطة

 بيابانى زيفة 6 0556 زوهر
دةرياى ناوةرِاست بةرانبةر  55 6111/0555 نوعا و مريى 

 عةسقةالن
كم  51دةرياى ناوةرِاست  ,21 6115 تيمار دروم+  0تيمار

 خؤرئاواى حةيفا
دةرياى ناوةرِاست بةرانبةر  05 6115 دليت

 كةنارةكانى خوزةيرة
كم  021دةرياى ناوةرِاست  866 6101 ليظاتان

 خؤرئاواى حةيفا
كم 081دةرياى ناوةرِاست  61 6106 كريش و تنني

 .باكورى خؤرئاواى حةيفا

 (.6108وزارة البنى التحتية القومية، & (. 6108ى تموز 02)مركز الرؤية للتنمية السياسية، : سةرضاوة 

  

 

 

 .قةتةر ى دةرياى ناوةرِاستة :قوبرس . 4-2

(. South Cyprus-قوبرسى باشور)بةدريَذايي ئةم باسة، مةبةست لة قوبرس بريتى ية لةثارضة يؤنانيةكةى 
بؤ توركيا مةسةلةى  دوورطةيةك لة باكورى خؤرئاواى توركيا، نيو سةدةية كيَشةكانى بة هةلَواسراوى ماوةتةوة، 

، ثرسى نيَوان دوو قوبرسةكةيةئةطةرضى يةك شةقاميَك سنورى  قوبرس كيَشةيةكى دةرةكية نةك ناوخؤيي، 
يؤرؤ يةكطرتنةوةيان لة نيَوان تورك و يؤنان، لةنيَوان ئيسالم و كريستيان، لةنيَوان ئةوروثاو توركيا، لةنيَوان لريةو 

دةولَةتيَك . كىَ بةرِيَوةى ببات؟. خؤ يةكبطرنةوة كىَ ئاسايشى ئةم دورطةية بثاريَزيَت؟بؤتة طرفتيَك كة نازانريَت ئا دا،
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، ثارضة يؤنانيةكةى لة رِووى دميةنى سروشت و كةثايتةختةكةيان كردووةتة دوولةتةوةو هةريَميَكى هةلَواسراو يةك 
 . ةئابوريي و سياسيي و ثيَطةى جيؤثؤلَةتيكى ووزةوة تاديَت لة ثيَشكةوتنداي

حكومةتى قوبرسى دؤزينةوةى كيَلَطةى ( 6100)لة ئيسرائيل، لةسالَى ( تيمار و ليظاتان)بةدواى دؤزينةوةى كيَلَطةى 
 ئيسرائيلي كيَلَطةىطةورةترين كيلؤمةتر لة ( 25)رِاطةياند، كة تةنها ( Aphrodite gas field) ئةفروديت

سيَجاية، هةريةكة لة /مةترمليار ( 0,1-011)نيَوان ةوة دوورة، يةدةطى غازى سروشتى تيايدا لة( انتليظا)
و نةتةوة يةكطرتوةكان و رِووسيا ثالَثشتى و طرنطى ثيَدانى خؤيان  و يةكيَتى ئةوروثا وياليةتة يةكطرتوةكانى ئةمريكا

يكى لة ئةمر" نؤبلَ ئينرجى"بؤ ئةم رِووداوةو زجنرية دؤزينةوةكانى دةرياى سثى ناوةرِاست رِاطةياند، كؤمثانياى 
طريَبةستى بةرهةمهيَنان و بةشداريكردنى لةطةلَ ( 6100)ةوة  هةولَةدا بةشدارى كردووةو، لةسالَى ( 6116)

مليار ( ,)حكومةتى قوبرسى مؤركردووة، ئينجا هةمان كؤمثانيا دؤزينةوةى كيَلَطةيةكى نةوتى بة يةدةطى نزيكةى 
 .  (44)ريليؤن غازى سروشتى ليَوة بةرهةم بهيَنريَتت( ,-5)بةرميل رِاطةياند، كةهةمان كيَلَطة ئةكريَت 

ليَرةوة ئيَمة واز لة دؤزينةوةى غازى سروشتى لة ميسرو لوبنان ئةهيَنني، ضونكة بايي ئةوة رِوون بؤتةوة كة سيناريؤكان 
  . بؤ؟. و دةرئةجنامةكانى ئةم نووسينة بةرة بةرة بكةونة ثيَش ضاو

، (Energy Traingle   -سيَطؤشةى ووزة)ئيسرائيل دا ناسراوة بة -يؤنان -هاوكارى سرتاتيذيي لةنيَوان قوبرس
داريَذراوة، هةرسيَ اليةن وةكو يةك ثيَويستيان بةم هاوثةميانيَتية ( قازانج -قازانج -قازانج)لةسةر بنةماى 

هةروةك ضؤن ئةطةر . ش و ئارامى دةرياى ناوةرِاستسرتاتيجية هةية، ئةبيَتة بةشيَك لة ثرؤذةى ثاراستنى ئاساي
هةمان ثتةوتر بيَت كة ئةكةونة سةرهةمان رِيَرِةوى ئاويي، ئةوا خزمةت بة ( ئةردةن-لوبنان-ميسر)هاريكارى نيَوان 

 ...(41)ميانيَتى و سيَطؤشةى ووزة ئةكاتهاوثة

و شويَن بةسةر سياسةتةوة طرنطى  جوطرافياوةك كاريطةرى ( Gio-politic-جيؤثؤلَةتيك)ثيَش جةنطى سارد ضةمكى 
شويَنى ( Marketing-بازارِ)تارِادةيةكى زؤر  وةكرانةوةى دونيا  بةهؤى  هةبو، بةالَم دواى جةنطى سارد

جيؤثؤلَةتيكى طرتةوة، بازارِ يانى سةرماية، سةرمايةش نةتةوةو شويَن  ناناسيَت، نةوت يانى دؤالر، دؤالر يانى 
ئةمريكا، ئةمريكا يانى ئيمثراتؤريةتيَكى طةردونى كة هةولَ ئةدات هةذمونى خؤى بؤ ضةندين دةيةى تر بسةثيَنيَت، 

و بازارِ يانى ئةو بةشة نويَيةى لةناو بابةتى ثةيوةنديية  غازى سروشتى يانى تيَكةلَةيةك لة سياسةت
 -ثةيوةنديية ئابوريية سياسيةكان" )IPE–ئاى ثى ئى "نيَودةولَةتيةكاندا سةريهةلَداوة ثيَي ئةلَيَن 

International Economic Politic  . )(قوبرس ) رِووبةريَكى جوطرافى كةم و، ( قةتةر)يش هاوشيَوةى
ئةبيَت بة ثيَطةيةكى جيؤثؤلَةتيكى ناوضةيي طرنط، شويَنيَكى طةشتياري، تاديَت  وضةيي زؤر،كاريطةرييةكى نا
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دا طةورةترين ( 6108)لة  .ياريكةريَكى باش لةنيَوان ئاسياو ئةوروثادا ناوةنديَكى بازرطانى، ثيَطةيةكى ئابوريي،
ياى رِووسى ليَية، طةورةترين كارطةى بنكةى هةوالَطريي ئيسرائيلى لة قوبرسة، بنكةى ئةمريكى ليَية، كؤمثان

 .تا بيَت توركيا قةلَس و قةلَسرت ئةكات انةشئةم وةبةرهيَنانى دةرمانى ليَية،

 (:يؤنان رِوون ئةكاتةوة -قوبرص-ئةم ويَنةيةى الى خوارةوة بةهيَلَى سوور سيَطؤشةى ووزةى نيَوان ئيسرائيل) 

 

 

 

 توركياو جيؤثؤلَةتيكى ووزة . 4-3

هةزار كيلؤمةتر ( 61,)خؤى منايش ئةكات، لة سىَ الوة بة ئاو دةوردراوة، رِووبةرى جوطرافيةكةى " ئاو" توركيا بة
دةرياى رِةش بة دةرياى مةرِمةرِةى بؤسفؤرِ ى هةية، " دةردةنيل"و " بؤسفؤرِ"دوو تةنطةبةرى ئاوى طرنط  ضوارطؤشةية،

ئةكةويَتة باكورى خؤرئاواى : ئيجة" ئةبةستيَت،  ئيجةوة رياى بةدة  مةرِمةرِةيش " دةردةنيل"ئةبةستيَتةوة، توركيةوة 
 ". توركياو لقيَكة لةدةرياى ناوةرِاست
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ثيَويستيةتى توركيا بالَوى كردؤتةوة، ئةو ووزةيةى ( 6108ى حوزةيرانى 66)ى توركى لة " زةمان"رِؤذنامةى   
ساالَنة لةدةرةوة هاوردة ئةكات، %( 5,) ى لةناوةوة بةرهةم ئةهيَنيَت،%( 65)واتة ( 5/0)لةناوخؤدا تةنها 

سيَجا غازى سروشتى هةية، بةمةش دواى ضني و ئةلَمانيا توركيا بة / مليار مةتر( 51)بةنزيكةيي توركيا ثيَويستى بة 
دواى ئةو . رِووسيا سةرضاوةى يةكةمى غازى سروشتى ية بؤ توركيا. سيَهةم والَتى هاوردةكارى غازى سروشتى دائةنريَت

لة نةجيريياوة هاوردة %( 2)لة جةزائري و %( 5) ةو ،"هةريَمى كوردستان"  لة عيَراق%( 5)لة ئيَران و ( 05%)
 . (08)ئةكات

لة وتاريَكيدا لة رِؤذنامةى "  Ali Kahriman -عةىل كهرميان" ئةندازيارى كانزاكان ثرِؤفيسؤرى تايبةت بة بوارى 
%( 5,)لةبةرئةوةى : ئاماذة بؤ ئةوة ئةكات" سرتاتيجيةتى توركيا بؤ ووزة" بةناونيشانى   "Milliyet-ميلليةت"

( 81)دا توركيا ساالَنة بايي ( 6108)و ( 6105)ثيَويستيةتى لةدةرةوة هاوردةى ئةكات، لة توركيا ئةو ووزةيةى 
ش لةرِيَطةى رِووسياوة ثرِ ئةكاتةوة، ى ئةم ثيَداويستية%( 56)  .مليار دؤالر غازى سروشتى كرِيوة، بيَجطة لة نةوت

ئةمةش مةترسيةكى . ى والَتانى تر( تبعية)كةواتة توركيا والَتيَكة لةرِووى دةرةكيةوة بووةتة ثاشكؤ و شويَنكةوتوو 
توركيا فرِؤكةيةكى رِووسى لةخاكى سوريادا خستةخوارةوة، ئابوريي سرتاتيجية نويَية، بةتايبةت دواى ئةوةى -جيؤ

حمي " شارةزاى بوارى ئابوريي . رِووسيا برِى هةناردةى غازى سروشتى خؤى بؤ نيوة كةمكردةوة ،دا( 6105)لةكؤتايي 
توركيا ثيَويستة لةرِووى تةكنيك و تةكنؤلؤذياوة كةرةستةكانى خؤى هةمةجؤر بكات، بؤ  ،اليواية" الدين غوزالر

سىَ كيلؤمةتر لة ذيَر زةوى دا غازو نةوت ( 2)قوولَى دةرهيَنانى ئةو غازةى كة هةيةتى، ووالَتيَكى وةك ئةمريكا بة 
 .(,0)مةتردا ئةتوانيَت ئةمة بكات( 611-051)دةرئةهيَنيَت، بةالَم توركيا تةنها لة قوولَى 

و ئيسرائيل ثةيوةنديية سياسي و ديثلؤماتيةكانيان ئاسايي كردةوة، دواى ئةوةى  دا توركيا( 6108حوزةيرانى )لة 
كة توركيا وةك هاريكارى ( مافى مةرِمةرِة)كؤماندؤى ئيسرائيلى هيَرشى كردة سةركاروانى كةشتى ( 6101)لةسالَى 

" تريؤريست"و بة " ردؤطانرِةجةب تةيب ئة"هيَرشى توندى سةرؤكوةزيرانى توركيا . مرؤيي بؤ خةلَكى غةززةى ناردبو
الَت دواجار لةسةر ضةند بنةمايةك وهةردوو و. ثةيوةندييةكانى ثةكخستبوزؤر بيَنةوبةرةى تر، ناساندنى ئيسرائيل، 

لةرِيَطةى كيَلَطةى " ئيسرائيل غاز هةناردةى توركيا بكات" ثةيوةنديةكانيان ئاسايي كردةوة، سةرةكيرتينيان ئةوةية 
 . رِييةكانى دةرياى ناوةرِاستداةوة بة بؤ" ليظاتان"

قوبرسى يؤنانى   :"Cyprus-قوبرس" بةالَم طرفتى هةرة طةورةى بةردةم ئةم رِيَككةوتنة جاريَكى تر بريتى ية لة 
دةولَةتةو ئةندامة لةيةكيَتى ئةوروثا، جيهان دانى بةحكومةتةكةيدا ناوة، توركيا هةر لةسةرةتاوة رِةتى كردؤتةوة 

ئةناسيَت، هاوكات قوبرسى يؤنانى " بةشة باكورييةكةى"تةنها كؤمارى قوبرسى توركى وركيا تدانى ثيا بنات، 
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بة سنورى  ى لةئيسرائيلةوة ديَت ثيَويستيشة ئةم بؤرِيية. هاوثةميانيَتى سرتاتيجى لةطةلَ ئيسرائيل و يؤنان هةية
 !.دا تيَثةرِ بيَت" قوبرس"

، كيَشةى توركيا لة كيَلَطةى (06)ازى لة قوبرسى توركى جيَطريكردووةضل هةزار سةرب( 511111)بؤية توركيا زياد لة 
، بةلَكو ئةوةية ضؤن ئةبيَت قوبرسى توركى لة سوودى نيية كة هى قوبرسى يؤنانية "ئةفرؤديَت" غازى سروشتى 

ا رِيَطرة لة بةمانايةكى تر توركي. ئابوريي و سياسيي و بازرطانى طةشةسةندنة غازييةكانى ئةم سنورة بيَبةش بيَت؟
يةكطرتنةوةى هةردوو قوبرسةكة، ضونكة ئةيةويَت كاتيَك يةكبطرنةوة كة بؤ خؤشى لةثالَ قوبرسةوة ببيَتة ئةندام 
لةيةكيَتى ئةوروثا، وة لةثالَ ئةو نفووسةى كة هةيةتى لةبةشة توركيةكة بةشدارى بكات لة مانؤرِة سياسيي و ئاويي و 

ةردا قوبرسى يؤنانى ئةمة رِةت ئةكاتةوة، ضؤن ئةبيَت غازى سروشتى بةسنورى غازييةكانى ئةو سنورةدا، لةبةرانب
 ".كة قوبرص خاكى ئةو نية و ئةو بةشةى داطريكردووة" .ئةودا بدريَت بة والَتيَكى داطريكارى وةك توركيا؟

 

 (.KRG)هةريَمى كوردستانى عيَراق : ثيَنجةم 

لةطةلَ حكومةتى  ة ملمالنيَى، نزيكةى سةدةيةك"ئةكاتة باكورى عيَراق" لةرِووى جوطرافيةوة باشورى كوردستانى طةورة
هةريَميَكى ئؤتؤنؤمى سةربةخؤ، ئيَستاش ناوة بازرطانيةكةى بريتى  بووة  (0550)، دواى سالَى  مةركةزي عيَراق هةي
عيَراق سةددام حوسةين لة ( 6112)سالَى (. Kurdistan Regional of Government)ية لة كةى ئارِ جى 

بةثيَي ئةو ثيَوانةكارى و هاتنى كؤمثانيا جيهانيةكان بؤ هةريَمى كوردوستان دةستى ثيَكرد، ( 6115)رِووخا، سالَى 
عةممان، " بةرهةمهيَنانى نةوت لةم هةريَمة زياتر بيَت لةوالَتانى  نةخشانةى الى خؤرئاوابووة، ضاوةرِىَ كراوة

، بيَجطة لةوةش دؤزينةوةو دةرهيَنان لَةتة كاريطةرانةى كة ئةندام نني لة ئؤثيكو زؤر لةو دةو" كؤلَؤمبيا، ئازةرباينجان
    .(05)تيايدا لةسةرةتاداية

دةميَكة جيهان لة توانا هايدرؤكاربؤنيةكانى كوردوستان ئاطادارة، بؤية دؤزينةوةو دةرهيَنان و بازارِكردن و 
لة سالَى اسيي و هةريَمايةتى طةورةى هةية، بؤ ئةو مةبةستةش طريَبةستةكانى بوارى نةوت، بايةخى سرتاتيذيي و سي

حكومةتى هةريَم  ،( 6108) تا كؤتايي سالَى وةزارةتى سامانة سروشتيةكانى حكومةتى هةريَم دامةزرا، ( 6118)
( ,6)ى لةطةلَ ( Pruducting sharing contract)طريَبةستى بةشدارى و بةرهةمهيَنان ثةجناو دوو ( 56)

ةدواى يةكةكانى نةوت و ـلـبةطشتى ثةرةسةندنة يةك .(61)دةولَةتى جياواز ئيمزاكردووة( ,6)ياى بيانى لة كؤمثان
 :غازى سروشتى لةهةريَمى كوردستانى عيَراق، ئةم ليَكةوتانةى هةية
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 ئابوريي سياسيي لةهةريَمى كوردوستان ئةخاتة سةرثيَ * 

 (.بةرةو دةولَةتى سةربةخؤ) ييكةى سةربةخؤيي سياسناوضة كوردييةكان ئةخاتة بةردةم ديفاكتؤ و س*  

غازى سروشتى لةرِيَطةى توركياو دةرياى ملمالنىَ لة عيَراق و سوريا بةردةوام ئةبيَت،  :سياسةتى هةريَمايةتى* 
عةرةبي ناوةرِاستةوة ئةضيَتة دةر، ئةبيَتة بةشيَكى طرنط لة جةمسةرطرييي هةريَمايةتى، هاوشيَوةى ووالَتانى كةنداوى 

كيَشة بؤ ئيَران دروست ئةكات و، رِيَطة نادات هيَلَى ووزةى ئيَرانى بةرةو دةرياى  ، ثاشان و ئيسرائيل و قوبرص و يؤنان
 (.وةك لةسةرةوة بامسان كرد)ناوةرِاست برِوات 

وة اليةكى ئةم بةهؤى هؤكارى جوطرايف و سياسية شةفافيةت لة فرؤشنت و هةناردةكردن دا نيية، :ملمالنيَي ناوخؤيي *
. هةريَمة لةطةلَ ئيَران ثةيوةندى باشى هةيةو، ئيَران وةك هيَلَيَك ثيايدا دريَذبؤتةوة تا بةغدادو ناوضةكانى باشور

) هةريَمى كوردوستانى كردووة بة دوو زؤن، زؤنى زةرد  ئةمةش. اليةكةى تريش توركيا هةذمونى بةسةريدا هةية
بة واقيعي ئةوةى هةريَمى كوردوستان ( كردووةو منايندةكارى سياسةتى هةريَمةكؤنرتؤلَى سياسةتى ووزة و حكومةتى 

سيَهةمني بازارِى كاالَ توركيةكانة لةجيهان و، لةرِووى جوطرافيةوة دراوسيَن و، توركياش دةرطايةكة بؤ طةيشنت بة 
كؤنيَكتى  (م ناوضةيةلة مةبةست لة دةستةالَتى ثارتى دميوكراتى كوردستانة) ئؤروثاو خؤرئاوا، زؤنى زةرد 

بزوتنةوةى طؤرِان و يةكيَتى نيشتيمانى كوردستان ) رِاستةوخؤى لةطةلَ حكومةتى توركيا هةية، زؤنى سةوزو نيلى 
بؤية هةذمونى ئيَران . كيلؤمةتر لةطةلَ ئيَران هةية( 0111)تةماسى جوطرايف يان بة زياتر لة ( تيايدا باالَدةسنت

الى خوارةوة باسى )يَلَى بؤرِييةكان ك لة سيناريؤكان ئةوةية كاريطةرى خباتة سةر هبةسةريدا دياركةوتووةو، يةكيَ
 (.ئةكةين

 

 يةدةطى نةوت و غازى سروشتى . 1-4

دةستثيَكردو، كةوتة لةبوارى نةوت و غازدا لةهةريَمى كوردستان  و ضاالكيةكى زؤر دؤزينةوةكان بةخيَراييلةكاتيَكدا 
سةر نةخشةو باسوخواسى ئاذانسةكانى ووزة لةجيهاندا، بةثيَي وةزارةتى سامانة سروشتيةكانى حكومةتى هةريَم 

كةركوك، خانةقني، )بيَجطة لة يةدةطى سنورى  بلؤك دا، ( 58) لة هةريَمة نةوتىيةدةطى مليار بةرميل ( 55)
سيَجا / مةتر تريليؤن( ,51 ) هةروةها  يةدةطى نةوتى هةموو جيهان،  ى( %515)كة ئةمة ئةكاتة (. خؤرئاواى دجيلة

هةية لةنيَوان وةزارةتى سامانة  و رِارِا ييةك رِايي-لةسةر ئةم برِة يةدةطة كؤ. بلؤك دا هةية( 58)لة  غازى سروشتى
 ،  رِةنطة (IEA) و ئاذانسى ووزةى نيَودةولَةتى( USGS)سروشتيةكان، دةزطاى ثيَوانةكاريي جيؤلؤجى ئةمريكى 
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كة ئةكةويَتة ناوضة ناكؤكى لةسةرةكانى نيَوان هةريَم و  نةوتةوة بيَت،بة هةذماركردنى ئةو  ش ثةيوةندىئةمة
كةوتنة  بةغدادةوة، ياخود ئةوةى لةمدوايية لةبةرةجنامى شةرِى داعشةوة هةندىَ كيَلَطةى نةوتى لةناوضةى موسلَ

 . (61). دةست هةريَمى كوردوستان

، تيايدا دةرئةكةويَت ئيَران و توركيا ئةكةونة لة ثيَطةى سامانة سروشتيةكان وةرطرياوة، دابةشبونى كيَلَطة نةوتييةكانة: ئةم ويَنةية"   
 :"ةكراو كويَي كيَلَطةكانةوة، سىَ ويَستطةى بةهةرمهيَنانى كارةبا ديارة كة لةكيَلَطةكانةوة برِى ثيَويست لة غازى سروشتى يان ثيَوة كؤنيَكت

 

 

رِاثؤرتى  و زانياريي، وة داتا ثيَويستمان بة بؤ سةملاندن " خةملَيَنراوة نةك سةمليَنراو"زياتر ئةو يةدةطةى دةوتريَت، 
 ثابت النفططات االحتيا) زانراوة سةمليَنراو و  واتة ، ئةو نةوتة يةدةطةى كة بة بىَ سىَ و دوو بةردةستة ةكؤمثانياكان

-  proved oil reserves)  و يةدةطيش ضاوةرِوان  حةوت مليار بةرميل، ئةوةى كةوةك سةرضاوة( ,)بريتى ية لة
ئينجا ئةو نةوتةى  لةسةرةتادا لة . مليار بةرميل( 01161)مليار بةرميلة، ئةمة هةمووى ئةكاتة ( 216)ئةكريَت 

كان و ئةوانةية وةك تيمى ئةمة زياتر كارى تيمة جيؤلؤجية(  OIIP-النفط في البداية فى المكان)شويَنةكة هةية 
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ثةرةثيَدانى بوارى نةوت هةلَسةنطاندنى بؤ ئةكةن، واتة جياوازة لة يةدةطى نةوت، ئةشيَت بهيَنريَتةوةو ئةشيَت شتيَكى 
مليار بةرميل، ئيرت ئةكةويَتة سةر ئةو تةكنيكةى بةكارديَت، ( 51)ئةكاتة  واى ىلَ دةست نةكةويَت، برِى ئةمةشيان

لةوةش واوةتر نةوتى كيَلَطة ناسراوةكانى تر، . مليار بةرميل نةوتى ليَوة دةستبخةن يان زياتر( 25-21)رِةنطة بتوانن 
باباطورِطورِ، باى حةسةن، ئاظانا، )ثيَنج كيَلَطةى طةورةن ( 5)بؤ منونة ئةوانةى ئةكةونة سنورى ثاريَزطاى كةركوك 

 . زياد بكات%( 51)ستان بةرِيَذةى مى كوردوبةكؤى طشتى وائةكات يةدةطى نةوتى هةريَ(. خةبباز، جةمبور

تريليؤن ثىَ (  611)تريليؤن مةتر سيَجا واتة ( ,51)غازى سروشتيشةوة، وةزارةتى سامانة سروشتيةكان بة  لةبارةى 
كة هاوسنورى كؤى ووزةى يةدةطى هةموو جيهان، %( 2)هةية، كة ئةكاتة  ى " زانراو"  سيَجا يةدةطى غازى سروشتى

و ئةو غازةى تر برِيارة بدؤزريَتةوة ( خةبباز)دواى بةكارهيَنانى كيَلَطةكانى كةركوك بةتايبةتى . تةوةرةى ئؤراسياسة
دؤالرى ( $615)مةتر غازى سروشتى ( 0)دا نرخى ( 6108)لةسالَى . يةدةطى غازيش زيادةكات%( 51)بةهةمان شيَوة 
 .(60) ئةمريكى بووة

لة جيهاندا زياد ئةكا، تا %( 018)ساالَنة رِيَذةى خواست لةسةر غازى سروشتى بة برِى  ، الى سةرةوة بامسان كرد وةك 
زياد بكا بةبةراورد بةنةوت، ئةوةش لةبةر طرنطى غاز %( 51)ضاوةرِوان ئةكرىَ خواست لةسةر غاز ( 6151)

برِى زؤر، ثاشان بةكارهيَنانى تةكنؤلؤذياى  استنةوةى بةلةبةكارهيَنان، لة ثاراستنى ذينطة، وة ئاسانى و خيَرايي طو
 .ثيَشكةوتوو بؤ دةرهيَنانى نةوت لةوياليةتة يةكطرتوةكانى ئةمريكا، كة وائةكات نةوت هاوردة نةكات بؤ خؤى

اثؤرتى بة رِ :ثشتى بةستووةكوردوستان،  ى هةريَمى ( سةرةكييةكان كيَلَطة) يةدةطى ، بؤ كؤكردنةوةى تويَذينةوةيةئةم 
ليَكؤلَينةوةيةكى ثةميانطةى ئؤكسفؤرد بؤ تويَذينةوة لةسةر ووزة، وةزارةتى سامانة ساالَنةى كؤمثانياكان، 

الى خوارةوة هةولَيداوة، لةخشتةيةكدا يةك يةك ناوى كيَلَطة  يةبؤ . سروشتيةكان، تةمخيناتى وةزارةتى ووزةى توركيا
 .ووغازييةكان و، برِى يةدةط تياياندا، خباتة رِ

ئةوة نيية خةتى سةوزو زةردو نيللى بؤ حزبةكانى كوردوستان بكيَشني و، ( تويَذةر)وةك كارى ئيَمة ليَرةدا ئينجا "  
بةالَم لةخوارترةوة سؤراخى  ."؟ لةكام زؤن و ناوضةية ى كيَلَطةكانزؤرينة بةدواداضوون ليَرةدا بؤ خويَنةر خؤيةتى ئاخؤ 

 .جةمسةرطرييي هةريَمايةتى ئةكةينهيَلَى ووزةى كوردوستان و 
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باشورى  –عيَراق  -ى هةريَمى كوردستان" كيَلَطة سةرةكييةكان" لة " ضاوةرِوان كراو"و " زانراو"برِى يةدةطى نةوت و غازى سروشتى 
 .(22)كوردستان

يةدةط و سةرضاوةى + نةوتى زانراو  كيَلَطة
 (بة مليؤن بةرميل)ضاوةرِوانكراو 

يةدةط و + غازى سروشتى زانراو 
بة تريليؤن )سةرضاوةى ضاوةرِوانكراو 

 (ثىَ سيَجا
 *215 6,68 خورمةلَة

 012 0110 شيَخان
 110 854 ئةتروش

 0,1 731 تاوكىَ
 0,1 579 تةقتةق
 2,3 541 كوردةمري

 0,4 531 شيَخ عادي
 -  409 ثولَكانة
 ,01 55 تؤثخانة

 215 110 ضةمضةمالَ
 515 148 كؤرومؤر

 215 34 مريان 
 515 45 بيناباوى
 015 0 سومةيل

   
 : سةرضاوة  

From company reports; Wood Mackenzie; author’s research. Other fields bring the total up to 

the reported 29 Tcf. 

-الغاز املصاحب -سيَجا دانراوة، بريتى لة غازى دةركيَشراو/تريليؤن ثيَ( 215لة خشتةكةدا بة )ئةو غازةى لة كيَلَطةى خورمةلَة هةية *
Associated gas.  ئةم جؤرة غازة لة هةندىَ كيَلَطةى طةورةى نةوتى دا هةية لةجيهاندا، لةكاتى دةرهيَنانى ثيرتؤلَ دا وةك ضينيَك غاز

 .تىلةسةرووى نةوتةكةوة ديَتة دةر، ئةمةش جؤريَكة لةجؤرةكانى غازى سروش
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 .هيَلَى ووزةى كوردستان و جةمسةرطرييي هةريَمايةتى . 1-2

( ,)ئازةرباينجان  :لةطةلَ والَتانى تر و تواناى بةرهةمهيَنانيان( عيَراق - هةريَمى كوردستان)وةك بةراورد كردنيَكى 
، "بيَجطة لةيةدةطة ضاوةرِوان كراوةكةى بؤ دةرهيَنان"حةوت مليار بةرميل نةوتى يةدةطى بةرجةستةكراو و سافى هةية 

مليار بةرميل، عةممان ( 218)هةشت مليار بةرميل، ميسر ( 6)مليار بةرميل، ئيكوادؤر ( 615)بةهةمان شيَوة كؤلؤمبيا 
سةتو ثةجنا مليار بةرميل ( 051)مةتى عيَراقى فيدرالَ جطة لةهةريَمى كوردستان خاوةنى حكو  مليار بةرميل،( 516)

لةطةلَ ئةوانة هةموويان دةولَةتى سةربةخؤن، هةريَمى كوردوستان بة ثلةى شةشةمينى ..خؤيةتى زانراوىيةدةطى 
ة ( سعودييةو ئيَران)رى ووزةوة كة ى بواكةوتؤتة نيَوان دوو زهليَز. يةدةطى نةوتى والَتانى رِؤذهةالَتى ناوةرِاست ديَت

جةيهانى توركي يةوة نةوتةكةى  -والَتيَكى بيَ نةوت و غازة، لة هيَلَى ووزةى كوردستان( توركيا)، لةباكورييةوة (62)
  .ش ضاوةرِوان ئةكريَت غازة سروشتيةكةى كوردستان بطاتة بازارِةكانى جيهان( ,610)سالَى  ةكا،رِةوانةئ

ئاماجنةكانى كة ضوارضيَوةى ئةم تويَذينةوةيةى لةسةر دياريكراوة، بريتى لة نةخشةى ووزةى هةريَمى يةكيَك لة " 
هاريكاريي تةبايي و كاروانى ووزة ئاقارةكةى ناكؤكية يان ". باشورى كوردوستان و ئايندةى سياسى كورد لةم ناوضةية

 .هةريَمايةتى؟

 

 ."ديديَكى ئةمنى"  بةسةر عيَراقى فيدرالَ داقووالَيي سرتاتيذيي ئيَران و هةذمونى . 1-2-4

بةدياريكراوى ئيَمة بةدواى مةبةست لة مةلةفى ضةكى ئةتؤمى ئيَران و كاريطةريي بةسةر رِؤذهةالَتى ناوينةوة نيية،  
ى ئابوريي و سةربازيي ئيَراندا ئةرِؤين، بةكورتيةكةى ( التنفس)هيَلَةكانى ووزةدا ئةطةرِيَني، بةدواى دةرضة 

كة لةسةرةوة ) كةنداوى عةرةبى بةتايبةت ماذةكردنة بةمامةلَةى ئيَران بةرانبةر بةهاوثةميانةكانى خؤرئاوا ئا
سوريا، هةريَمى " سةر دةرياى ناوةرِاست وةكو " يان برِيارة بكةونة "هةموو ئةو هياَلَنةى ئةكةون  ةو (.بامسان كرد

 ".كوردستان و، هةندىَ لة والَتانى سةر دةرياى رِةش

ةوة بؤ كؤمارى ئيسالمى ئيَران، بةلَكو " شا"ئيَران هةر طؤرِانيَك نةبو لة رِووخانى سيستةمى  لة( 05,5)شؤرِشى سالَى 
ثيَضةوانةكردنةوةى خواستةكانى وياليةتةيةكطرتوةكانى ئةمريكاو خؤرئاوا بو، لةاليةكيش طؤرِينى سرتاكضةرى 

ئيَران و ئيسرائيل ( 05,5)ش سالَى ثةيوةنديية نيَودةولَةتى و هةريَمايةتيةكان بو لةم ناوضةية، بؤ منونة ثيَ
بريتى بو ( Three Agression -الثالثيالرمح )هاوثةميانى سرتاتيجى بون، بطرة رِيَككةوتنى سىَ خةجنةر 

عةرةبيزم و –بة ضاوديَريي ئةمريكا بؤضى؟ بؤ بةطذاضونةوةى ثان ( ئيَران -توركيا -ئيسرائيل)لةكاركردنى ثيَكةوةيي 
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رِيَبةرايةتى ئةكرد، بؤ بةرةنطاربونةوةى سةرهةلَدان و " جةمال عةبدولناسر"اكى كة قةوميةتى عةرةبى ئيشرت
ئةمة " شاه"بةالَم دواى رِووخانى . طةشةسةندنى بريى كؤمؤنيزم و بةعسيزم كة لةعيَراق و سوريادا طةشةيان ئةكرد

لةنيَوان توركياو ئيَران دا سةريهةلَداو، نةماو، ئيسرائيل بو بة دوذمنى ذمارة يةكى ئيَران و، ملمالنيَي هةريَمايةتيش 
ئيَرانيش دروست بو، طروثة ئيسالميةكانى هاوشيَوةى ئةلقاعيدة دةستيان بةكاروضاالكى كرد لة  –جةنطى عيَراق 

هاتة ئاراوة، ئةوجاش ( 0550)بةرةجنامى ئةو بؤشايية سياسي و كرانةوة دونياييةى كة دواى جةنطى كةنداو لة 
، لةسةر مشةك و كاالَكانى، زياترى كرد، وا ضل سالَة بةهاى متةن ى ئيَرانىدانى ئيَران لةسةر ئابلَوقةو طةمارؤ

 .ى ئيَران ثةيرِةو ئةكريَت" ئيحتيواكردن-سياسةتى دةوردان"

ئيَران مافى هةناردةكردنى شؤرِش و دةستوةردانى هةية لةهةموو ( 6)برِطةى ( 055)بةثيَي دةستورى ئيَرانى ماددةى 
لةدواى رِووخانى سةددام حوسةين و هةيكةىل سياسى و ئايدؤلؤذى سووننى لة عيَراق و، هاتنى شيعة ". كى دونياداشويَنيَ

" بؤ فةرمانرِةوايةتى كردنى عيَراق، ئيَران لةرِووى سياسي و ئابوريي و هةوالَطرييةوة دةستى طرت بةسةر عيَراق دا، 
يةكيَتى "ئيَرانى لة باشورى هةريَمى كوردستانةوة كة -، هيَلَى شيعي"شتئةمريكا عيَراقى داطريكردو، بؤ ئيَرانى بةجيَهيَ

تا دواتر " حزبولآل"تيايدا باالَدةستة زيادى كرد بؤ بة بةغدا، بؤ سوريا، بؤ لوبنان " PUK-نيشتمانى كوردستان
 . طةيشتة يةمةن

رةترين يةدةطى غازى سروشتى لة يةدةطى غازى جيهان ثيَك ئةهيَنيَت، بةمةش بوةتة دووةم طةو%(  06)ئيَران  
ى ( 5/0)تةنها ضارةكيَك ة، مليار بةرميل نةوتى زانراو( 05,12) لةطةلَ نةوت يَكى بيَشومار كة برِةكةى جيهاندا، 

نةوتى ئيَران بةرةو ئةوروثا ئةضيَت، ئةو دواى بةرةو والَتانى ئاسيا هةناردة ئةكات، ئةوةى ئيَرانى تةنطةتاو كردووة 
ةهةريَمى كوردوستان، لة ئاوةكانى كةنداو، ناتوانيَت دةرضةيةك بؤ هةناردةكردنى غازى سروشتى خؤى لة سوريا، ل

بدؤزيَتةوة، ئةو يةدةطة طةورةيةى غاز هيض برِيَكى ىلَ ناطاتة خؤرئاوا، فؤرِمةلَةكردنى ئةم هةموو كوتلة غازيية لة 
ن، لةاليةن ئةمريكاو هاوثةميانانةوة، بؤ ثشتطوىَ دةرياى ناوةرِاست، لة قةتةر و سعوديية، لة هةريَمى كوردستا

ئيَران بةتةواوى دةستى بةسةر ( 6108ى ديسةمبةرى 6)بؤية لة . خستنى ئيَران و رِووسياية لةرِووى ئابوريي ووزةوة
 .دا طرت"طةرورى هورمز"

طةروى )لة بؤشايي و هةواوة نةهاتووة، ئةم تةنطةبةرة " طةرووى هورمز"ئةمريكى لةسةر  -عةرةبى –ملمالنيَي ئيَرانى 
 بؤية .و ئةميشيان ئةطةيةنيَت بة ئؤقيانوسى هيندى ئاوةكانى كةنداو بة كةنداوى عةممانةوة ئةبةستيَت( هورمز

كةش  ندا، تةنانةت لةسةر خودى ناوةبايةخى طةورةى سرتاتيذيي هةية لة طواستنةوةى مشةك و كاالَ جؤربةجؤرةكا
ة، لةسةردةمى ئيمثراتؤريةتى عومسانى دا " كةنداوى فارس"بةالى ئيَرانةوة " كةنداوى عةرةبى" بةالى عةرةبةوة 
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ى نةوتى دونيا بةويَدا %( 51)طةرووى هورمز مةمةرِيَكى جيهانى ئاويية، كة ". كةنداوى بةسرة"ثيَى وتراوة 
لة باكورو رِؤذهةالَتةوة ئةكةويَتة سةر ئةم طةرووة، كة تاكة دةرضةو دةرطاى بازرطانى و سرتاتيذيي ئيَران  تيَثةرِئةبيَت،

بارهةلَطرى طةورةى ( 21-61)رِؤذانةى    ". عيَراقة -قةتةر -ئيماراتى يةكطرتو –كوةيت   -بةحرةين –ئيَران " 
رين كرِيارو هاوردةكارى نةوت و غازى سروشتى ية طةورةت يابان و ضني باشورى ئاسيا بةطشتى، . نةوتى ثيادا ئةرِوات

عيَراق . ئةطةر داخبريَت ئةوا جيهان بيَ بةش ئةبيَت لةتةكنؤلؤجياى ثيَشكةوتوولة رِيَطةى ئةم تةنطةبةرة ئاوييةوة، 
ة بؤي. لةرِيَطةى ئةم تةنطةبةرة ئاوييةوة هةناردة ئةكات%( 55)و ئيمارات %( 66)ى نةوتى خؤى و سعودييةش %( 56)

 .(65)دةستبةسةراطرتنى لةاليةن ئيَرانةوة ئاماذةيةكة بةوةى كة ئيَران ئامادةطى سةربازيي و سياسي هةية لةم ناوضانة

 .لةاليةن هيَزة ضةكدارةكانى ئيَرانةوة" دةماريَكى طةورةى جيهانة"ويَنةى كؤنرتؤلَكردنى طةرووى هورمز كة " 

 

 

 .كوردستان لةرِيَطةى ئيَرانةوة هةناردة بكريَت؟ئايا ئةكريَت نةوتى هةريَمى . 1-2-4-4

وةزارةتى سامانة سروشتى يةكان لة حكومةتى هةريَمى كوردستان بةرثرسة لة ثةرةثيَدانى سامانة  :يةكةم
، لةذيَر دةستورى عيَراقى ( 060)و ( 005)و ( 006)و ( 000)سروشتيةكان لة هةريَمدا بة ثيَي ماددةكانى 
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ياساى نةوت و غازى سةرثةرشتى ئةجنومةنى هةريَمايةتى نةوت و غاز لةحكومةتى هةريَمى كوردستان و بةثيَي 
 .دا كةوتووةتة بوارى جيَبةجيَكردنةوة ,611ى ئابى 5، كة لة (,611ى سالَى 66ياساى ذمارة ) كوردستان

ؤ ئيمزاكردن لةسةر طريَبةستةكانى بةرهةمهيَنانى بةم ثيَية وةزارةتى سامانة سروشتيةكان،  تاكة شويَنى رِيَثيَدراوة ب
هاوبةش لةطةلَ ئةو كؤمثانيايانةى كة ئارةزوو ئةكةن لة بوارى طةرِان بةدواى هيَدرؤكاربؤناتةكان و سةرضاوةكانى 

هةروةها وةزارةت دةستةالَتى ثيَدانى مؤلَةتى هةية بؤ بوارةكانى . كانزا لةهةريَمدا وةبةرهيَنان ئةجنام بدةن
استنةوة و ذيَرخانى ئةمباركردن و ثرؤسةى بةرهةمهيَنانى هيَدرؤكاربؤناتةكان و كانزاكان و هةروةها ثاالَوتن و طو

 .   (65) (Retail)مياوييةكان و ضاالكييةكانى تاكفرؤشى ثيرتؤكي

كيةكانى وةزارةتى سامانة سروشتيةكان و كؤى سياسةتى ووزة لةهةريَمى كوردستان، كؤى ثةيوةنديية دةرة :دووةم
(. مةسعود بارزانى)داية بةسةرؤكايةتى ( ثارتى دميوكراتى كوردستان)حكومةتى هةريَمى كوردستان، لةذيَر كؤنرتؤلَى 

ئيسرائيلة، ئةمانةش بةشيَكن لةتةوةرةى  -قةتةر-سعوديية-ئةم حزبةش هاوثةميانى هةريةكة لة توركيا
ةى ووزةى جيهان، بةمانايةكى تر نةوت و غازى هةريَمى هاوثةميانيَتى وياليةتةيةكطرتوةكان و ضونةتة سةر نةخش

كيلؤمةترى بةسرتاوة بة ( 0611)و دةرياى ناوةرِاستةو، هةناردةى سعودييةش لة كةنداوةوة بة هيَلَيَكى  كوردوستان رِووة
( ,610)ى هاوكات ثارتى دميوكراتى كوردستان خالَى سنورى بةهيَزى لةطةلَ توركيادا هةيةو، لةسالَ. دةرياى سورةوة

  .توركيا و جيهان ضاوةرِيَى غازى سروشتى هةريَمى كوردستان ئةكات

ذيَرخانى هيَلَى بؤرِى لة هةريَمى كوردوستان تةواو بووة، واتة هةموو كيَلَطةكانى غازو نةوت بةيةكةوة  :سيَهةم
شارى كارةباى غازى لة كيَلَطةى غازى كؤرومؤر لةناوضةى قادركةرةمى كؤن طةيةنراوةتة : بةسرتاون، بؤمنونة

كيلؤمةتر بؤرِى بةسرتاوة بة ( 18)ضةمضةمالَ، ئةوةش بةسرتاوة بة كيَلَطةى تةق تةقةوة، لة تةق تةقةوة بةدريَذيي 
كيَلَطةى سةرةكى خورمةلَةوة، لة خورمةلَةوة ئةمبارى سةرةكى  رِاستةوخؤ بة هيَلَى بؤرِي كوردستان دا ضووةتة خالَى 

لةويَشةوة بؤرِييةكان بةشيَكى بؤ توركياو لقةكةى تريش بؤ دةرياى . يَوان عيَراق و توركيالةن( فيشخابور)سنورى 
 .ناوةرِاست رِؤيشتووة

ئيَران ووالَتيَكة ثيَويستى بة بةكاربردنى نةوت و غازى هةريَمى كوردستان نيية،  بة توركيا  بة بةراورد :ضوارةم
برِيارى زؤنى زةرديش   كى بيَشوماري هةية،جيهانةو نةوتيَ دووةمى يةدةطى غازى( وةك لةسةرةوة بامسان كرد)
ةرِيَطةى ئيَراندا تيَثةرِنابيَت، بة ثيَضةوانةوة ئةوة كؤمارى ئيسالمى ئيَرانة واية كة هةناردةكردن ب( ث،د،ك)

لةرِيَطةى نفووسى خؤى لة بةغداو هةريَمى كوردستان ئةيةويَت مل بة حكومةتى هةريَم كةض بكات، تا لةطةلَى 
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زؤنى زةرد رِيَك بكةويَت  رِيَكبكةون بؤ سيناريؤكانى قؤناغى دواى داعش و طرتنةوةى ثاريَزطاى نةينةوا، تا لةطةلَ
 .بؤرِييةك بةناوضةى هةوليَردا بباتة باكورى سوريا تا لةويَوة بطاتة دةرياى ناوةرِاست

 

 " Conclussion"  -دةرئةجنام     

 .ئايا نةوت و غازى سروشتى هةريَمى كوردستان دابةش ئةكات ؟: يةكةم

 .غازى سروشتى هةريَمى كوردستان دابةش ئةكات؟ بؤضى نةوت و: وةالَمى ئةم ثرسيارة بةوة دةست ثيَ ئةكات

سالَى ( 04-04)بةثيَي زانيارييةكان و يةك لة دةرةجنامةكانى ئةم تويَذينةوةية، يةدةطى نةوتى لةجيهاندا تا 
( 24-24)برِ دةكات و ئيرت تةواو ئةبيَت، لةكاتيَكدا قةبارةى يةدةطى غازى سروشتى تا ( 6428-6442)ئايندة 

تةمةنى بةرهةمى نةوت و بةالَم نوزةى ليَ ئةبرِيَت، لةجيهاندا بةش ئةكاو ئةويش ( 6418-6402) سالَى ئايندة
. ةمةنةى كة ووزة لةجيهاندا هةيةتى، بةو ثيَيةى دياردةيةكى تازةية لةجيهانداغاز لة كوردستان دريَذترة لةو ت

 .بابزانني ضؤن؟

يةك مليؤنة ( 8)خؤ ئةطةر هةر بةم  هةم ئةهيَنيَت لة رِؤذيَكدا،مليؤن بةرميل نةوت بةر( 8)ئيَستا هةريَمى كوردستان  
بؤ غازى ( . 6808)سالَى تر بةش ئةكات، واتة تا ( 834)بةم ثيَية يةدةطى نةوتى هةريَم تا  بةردةوام بيَت،

 (.6618)سالَ بةردةوام ئةبيَت، واتة تا سالَى ( 624)سيَجا ئةوا هةتا /مةترمليار ( 64)سروشتيش بةرهةمى 
كةواتة نةوت و غاز ئةبنة بةشيَك لة دروستكردنى شارستانيةت، ضونكة مرؤظةكان دةستى يان لة كردن و برِةو ثيَدانيدا 

رِاويَذكارى ئاسايشى ئابوريي لة دامةزراوةى ثاراستنى هةريَمى كوردستان، ( بيوار خنسي. د)بةثيَي بؤضونى . هةية
مليار بةرميل ( 04)بةجؤريَك خةملَيَنراوة كة ئةطةر يةدةطى نةوتى دةستكةوتى دارايي لة فرؤشى ئةم نةوت و غازة 

دؤالرى ئةمريكى بيَت، ئةوا داهاتةكةى ئةطاتة نزيكةى ( $44)بةرميل ( 8)نةوت بة هةميشةيي و تيَكرايي بؤ 
( 886)مليارى لةفرؤشى نةوت دةست ئةكةويَت، ئةوا تا ( 64)بؤ هةرسالَيَك دابنةين هةريَم  .مليار دؤالر( 6644)

 .مليارى لة نةوت دةست ئةكةويَت( 64)كوردستان ساالَنة ( 6831)سالَى سالَى تر بةردةوام ئةبيَت، واتة تا 

( $6)مةتر غاز بة ( 8)سيَجاية، ئةطةر بةردةوام نرخى /ترليؤن مةتر( 4,0)بؤ غازى سروشتى، كة يةدةطى زانراو 
مليار دؤالرى ساالَنةى ( 64)ئةطةر .مليار دؤالر( 88044)دوو دؤالر بيَت، ئةوا داهاتى طشتى ئةم يةدةطة ئةكاتة 
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سالَى تر برِئةكات، واتة غازى هةريَم بةم ثيَية ( 404)تا  دةستكةوتى غازى سروشتى دابنةين، ئةوا ئةم يةدةطى غازة
ئةمةش ماناى واية تةمةنى نةوت و غازى سروشتى و بةرهةمهيَنان و فرؤشتنى ، (62)بةردةوام ئةبيَت( 6412)سالَى تا 

  . زؤر لةتةمةنى ئةو يةدةطةى كة لةجيهاندا هةية زياترة

ريي نيَوخؤيي و دةرةكى لةسةر نةوت و غازى سروشتى هةية، كة بةتةواوى كةواتة، بةرذوةندييةكى ئيَجطار بةهيَزى ئابو
 ".سياسةت لةهةريَمى كوردستان و ناوضةكة ئةخاتة ذيَر رِكيَفى خؤيةوة

 .ى ووزة دروست بكات يان نا؟ةكانيَران ئةتوانيَت مةترسى لةسةر هيَلَئ: ةمدوو

بةتةواوةتى دةستى طرتووة بةسةر طةروى هورمزدا، طةرووى ئاذانسى فارسى ئيَرانى رِايطةياندووة كة والَتةكةى   
، بةثيَي رِاى شارةزايانى بوارى سرتاتيجى سةربازيي (خليج فارس أو خليج العربي)هورمز يانى قورِطى كةنداوى فارس 

ستةوخؤ ماناى تاران ناتوانيَت هةنطاوى دوذمنكارانة لة طةرووى هورمزدا بنويَنيَت و، دريَذة بةم كارة بدات، ضونكة رِا
رِاطةياندنى شةرِة دذى والَتانى كةنداو و بةرذةوةندييةكانى ئةمريكا، ئةطةر لة يةمةن سعودييةو ئيَران بةرِيَطةى 
شةرِى بةوةكالةت بةيةكدائةكيَشن، ئةوا لةكةنداودا رِاستةوخؤ لةرِووى سةربازييةوة بةيةكداكيَشان دروست ئةبيَت، 

ئيَران هيَزى سةربازيي و ئةمنى " لةئاكادميياى سةربازيي ناسر لة ميسر اليواية  رِاويَذكار" هيشام حةلةبى"ليوا 
ئةوتؤى نيية، تةنانةت لةرِووى ئابورييشةوة ثوكاوةتةوة، سةرضاوةيةكى طةورةى نةوت و غازة لةجيهاندا، 

ووى هورمز ميللةتيَكى برسى و سةدان كيَشةى ناوخؤيي هةية، بؤية بةرطةى ليَكةوتة دوذمنكارييةكانى طةر
بةم ثيَية ئيَران نةك نابيَتة دةرضةيةكى ئابوريي بؤ هةريَمى كوردوستان، بةلَكو ئيَران لة عيَراق و ... (60)"ناطريَت

ئةطةريَكى كراوةية كة  ناوضةى . سورياو يةمةنة بؤ ئةوةى ثريشكةى ئاطرى جةنطى ناوضةيي بؤ نةهيَننة سنورةكانى
نةكاتة ( دةستةالَتى يةكيَتى نيشتمانى كوردستانةو هاوثةميانى ئيَراننكة لةذيَر )سولةميانى و كةركوك 

رِاويَذكارى كاروبارى بةرطريي رِابةرى كؤمارى ئيسالمى " يةحيا رِةحيم سةفةوى.." ناوضةيةكى سةربازيي و نا ئارام
ن لة حكومةتى دا دةستةالَتى ثارتى دميوكراتى كوردستا( 6482ى تشرينى دووةمى 0)ية، لة " خامةنى"ئيَران 

لةرِيَطةى قونسولَى سعودييةوة لةهةوليَر ضةك و يارمةتى لؤجيستى بؤ طروثة : هةريَم تاوانبار كرد ،كة
حزبةكةى بارزانى بةهيض " وتيشى ". شؤرِشطيَرِةكانى ئيَران دابني ئةكةن و، هةرِةشةش لةحكومةتى هةريَم ئةكات

يَران، بةالَم حزبةكانى ترى كوردستان ثةيوةندى باشيان شيَوةيةك هةماهةنط نيية لةطةلَ كؤمارى ئيسالمى ئ
 .(61)لةطةلَيان هةية

بيست، كاتيَك قةيرانى نةوت لةجيهاندا دروست بو، يةكسةر سةرؤكى ئةمريكى حةفتاكانى سةدةى   لةناوةرِاستى
طريَت بةسةر برِياريدا وياليةتة يةكطرتوةكان بةهةر رِيَطةيةك بيَت دةست ب( 8704)سالَى " جريالَد فؤرد"
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جيمى "سةرضاوةو كانة نةوتة سةرةكيةكانى جيهاندا، بةتايبةت كةنداوى عةرةبى، لةسةردةمى سةرؤكايةتى 
ئةمريكا لةسةر ثيَيةو " تيايدا ئةلَيَت( 8702)لةسالَى " ثالنى كارتةر"ثالنيَك ئامادة كرا بةناوى " كارتةر

سةربازييةوة، كاتيَك بينيَت لةهةر خالَيَكدا هةرِةشة لةسةر نةوت ئامادةية بؤ دةستوةردانى رِاستةوخؤ و خيَرا لةرِووى 
هةرِةشة لةسةر سةرضاوةو ناوضة نةوتيةكان رِاستةوخؤ هةرِةشةية لةسةر ئاسايشى " هةية، كارتةر ئةلَيَت

دا ( 6482)لة . (67)نيشتيمانى ئةمريكا، بؤية ئامادةين خويَن بدةين لةثيَناو بة ئارامى مانةوةو بةردةوامى نةوت
ئةوة بةسة كة بزانني سياسةت مامةلَةكردنة لةطةلَ بةرذةوةنديي داو، هيضى تر، كة دةبينني لةاليةن سةرؤكى نويَي 

-ئيكسؤن مؤبيل"ةوة بةرِيَوةبةرى كؤمثانياى "  Donald John Trump-دؤنالَد ترامث"ئةمريكا 
ExxonMob”l "  "رِيَكس تيَلةر سةن- Rex Tillerson " وةزيرى دةرةوةى  ى دياريكردووة بؤ ثؤستى

ةرِيَوةبةرى طةورةترين كؤمثانيا كة ئيمثراتؤريةتيَكى بوارى ووزةية دياريكردنى ب. (34)وياليةتة يةكطرتوةكان
لةاليةن ترامثةوة، زؤر ماناى هةية، بةتايبةتى بؤ رِؤذهةالَتى ناوةرِاست و، بةتايبةتى تريش بؤ ئةو والَتانةى 

 .رؤسةى بةرهةمهيَنان و هةناردةكردنى نةوت و غازى سروشتى دانلةسةرةتاى ث

لةم ليَكؤلَينةوةيةدا، دةرئةكةويَت هيض شتيَك وياليةتة يةكطرتوةكانى ئةمريكا بةقةد ئةوة تورِة ناكات كة هيَزيَكى "
رسية لةسةر مةترسى لةسةر كةنداو مةت. تر، ياخود ئيَران سيَبةرو هةذمونى بةسةر كةنداوى عةرةبى دا هةبيَت

لةسةر هةموو ئةو هياَلَنةى ئةكةونة سةر دةرياى ناوةرِاست،  هةرِةشةبةهةمان شيَوة . ئاسايشى نيشتيمانى ئةمريكا
 ".كؤى ئةو سرتاكضةرة ئةمنى و بةرطريي و ئابورييةى كة خؤرئاوا لةسةرى دامةزراوة لةسةر هةرِةشةية

 

 دواى داعش، ئايندةى ملمالنيَكانى هةوليَر و بةغدا بةرةو كوىَ؟ : سيَهةم  

سةردانى هةوليَرى " Ash Carter-ئاش كارتةر"وةزيرى بةرطرى ئةمريكا ( 6482ى ديسةمبةرى 88)رِؤذى 
، كارتةر بة (U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE)كرد، بةثيَي ثيَطةى فةرمى وةزارةتى بةرطرى 

ثيَويستة هةموو هاوثةميانان تةنها ضاويان الى شةرِى داعش و " بارزانى طوتوةسةرؤكى هةريَمى كوردستان 
ئةو : لةناوبردنى ئةو طروثة بةربةرية بيَت، خؤيان بةشتى ديكةوة سةرقالَ نةكةن، هةروةها كارتةر وتويةتى

يانة، ثيَشوتر هاوكارييةى حكومةتى هةريَم و هيَزةكانى ثيَشمةرطة و حكومةتى عيَراق لةشةرِى موسلَ دا كردو
شةرِى داعش و هاوثةميانيَتى لةطةلَ ئةمريكا و، ثرسى ووزة لةكاتيَكداية، كة  .(38) "لةميَذوودا ويَنةى نةبووة

ملمالنىَ نيَوخؤييةكانى هةريَمى كوردستان لةاليةك و، ناكؤكيةكان لةطةلَ بةغدا دريَذةى هةية، ضاكسازيي كردن 
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لةكةرتى ئابوريي و باشرتكردنى ذيانى خةلَكى كوردستان تةنها لة ضوارضيَوةى قسةو درومشبازى دايةو، هةنطاوى 
 . ثراكتيكى نةناوة

مليار دؤالر ( 87)برِى ( 6480)تيَثةرِاند،  بودجةى سالَى ( 6480)بة بىَ رِةزامةندى كورد، عيَراق بودجةى سالَى 
سىَ مليؤن و حةوت سةت و ثةجنا هةزار ( 3,044,444)ية عيَراق رِؤذانة برِى كورتى هيَناوة، بةثيَي ئةو بودجة

دؤالر خةملَيَنراوة، لةكاتيَكدا ئيَستا كؤتا رِؤذةكانى ( $06)بةرميل نةوت دةنيَريَتة دةرةوة، برِى هةر بةرميليَك بة 
ةوتنةكانى هةردووال نةطرتووةو، دؤالرة، بةغدا ئةلَيَت كورد رِيَزى لةرِيَكك( 40)يةو يةك بةرميل نةوت ( 6482)

ليَرةدا دةرئةكةويَت كة  .(36)بىَ ثرس نةوتى هةناردةى توركيا كردووة، بؤية بودجةى هةريَمى كوردستان نادةين
هةوليَر طةورةتر ئةكات و،  -ثةسةند كردنى بودجة بةبىَ كورد ئةوةندةى تر ملمالنىَ سياسيةكانى نيَوان بةغدا

يَت لةسةر ناو مالَى كوردى و، ليَكرتازان ئةكاتة ئةطةريَكى بةهيَز لةباتى هاريكاريي و هةرِةشةيةكى طةورةتر ئةب
يةكيَتى "لةطةلَ ئارِاستةيةكى ناو " ثارتى دميوكراتى كوردستان"يةكخستنةوةى نيَو مالَى كورد، ضونكة بة ئاشكرا 

يةنة كوردييةكانى تر لةطةلَ بةغدا ال. ثالَثشتى  فرؤشتنى سةربةخؤى نةوتى هةريَم ئةكةن" نيشتمانى كوردستان
 . سةرةتاى ليَكرتازان و ئاشووب ئةزاننئةمة بة قؤرخكارى و 

كىَ لةطةلَ فرؤشتنى نةوتى سةربةخؤية، ئةمة كاروانيَكة برِيارى لةسةر دراوة، لةاليةن هةريةكة لة : دةرئةجنام
يةكطرتوةكانى ئةمريكاوة ثيَشوازى ىلَ ئةكريَت، بة والَتانى كةنداوى عةرةبى و حةوزةى دةرياى ناوةرِاست و وياليةتة 

ئيَران تةنها ئةتوانيَت كيَشةى . بةلَطةى ئةوةى سيَهةمني بنكةى سةربازى ئةمريكى لة هةريَمى كوردستان كراوةتةوة
 توركياش ئةتوانيَت ثاريَزةرى بةرذةوةندييةكانى خؤى بيَت. ئةمنى لةناوضةكانى سولةميانى و كةركوك دروست بكات

هةوليَر و موسلَى دواى داعش، بةمةش سيناريؤى ثةرتبون و دابةشبونى عيَراق لة اليةك، هةريَمى كوردستان  لة
 . لةاليةكى تر، وة لةناو حزبةكانى زؤنى سةوز و نيللى لةاليةكى تر، سيناريؤيةكى كراوةية
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