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ھ&وابارل*کۆ'ین$وەی  >ھ"وابار/کالیم"تفیلمی   
دا ل2 زانیاریی کۆم512ک بواری پسپۆڕی ئ5م2 ک12ک وەردەگرین وەک زانیاری  ھ&وابارل$ ل*کۆ'ین$وەی 

بۆ ب*دەسھ%نانی . CO2ل' ئ'تمۆسف8ر و توانای دەریاکان بۆ ھ'&مژینی  CO2ل%بارەی گۆڕان%کانی 
پان#لی ( IPCC – ھ&وابار1ت1وە ی1کگرتووەکان بۆ گۆڕانی پان+لی ن+ودەو&%تیی ن«زانیایی ت$واو، 

ل$ چ$ند ڕاپۆرتی در5ژ دا زانیاریی کۆ کردووەت$وە بۆ ئ$وەی ) ی ن*ت*وە ی*کگرتووەکانھ&وابار
بۆ . ھ&وابارسیاس#تم#دارەکان بن#مای#کیان ھ#ب3ت ک# ل#س#ری ب.یار بدەن س#بارەت ب# سیاس#تی 

ل!  ھ&واباراوەی چ%ند س%دە دا چۆن ڕەفتار دەکات، ل(کۆ&%رانی ل" م ھ&وابارل+کدان!وەی ئ!وەی ک! 
دا چ#ند فاکتۆری ئ#زموونی ھ#ن،  ھ&وابارب%.م، ل% مۆد'ل%کانی . ک*(ك وەردەگرن ھ&وابارمۆد'ل%کانی 

ل#ب#ر ئ#م#، ناکر,ت ب# دروستی#کی . ل'وان' ق'بارەی ب5وبوون'وەی گازە گو.خان'یی'کان ل' ئایندە
ڕووی ک$ش"ی دا چۆن ڕووب! ھ&وابارئ*م$ ل$ ل*کۆ'ین$وەی . پ+شبینی بک#ین ھ&وابارت(واو داھاتووی 

م-زەندەکانی ل#کۆ.-ران؟ ئایا پان#لی  ئایا دەتوانین پشت بب$ستین ب$ پ"ش ناد,نیایی دەبین$وە؟
ی ن+ت+وە ی+کگرتووەکان ھ+میش+ ڕاست دەکات؟ھ&وابار  

 

ە ت"ماشای بک"نئ$و ئ$رکان$ی ک$ دەب/ ب$رل$ بینینی فیلم$ک$ ئ"و  
ی ن3ت3وە ی3کگرتووەکان چی دەزانیت؟ھ&وابارل+ بارەی پان#لی  .1  
ب! ڕای تۆ ل1کۆ*!ران چۆن د*نیا بدەن ل! .2  

کاری خۆیان و ک)سانی تر؟  
ج باب%ت-کی تایب%ت س%رنجی . دەکر"ت ھ&وابارل+ میدیاکان دا ب+ ش/وەی+کی فراوان باسی  .3

زۆری پ' دەدر#ت؟  
ک!ئ!رک!کانی پ!یوەست ب! فیلم!  

1. 	Charles(ل5 دەی5ی ھ5زار و نۆس5د و پ5نجا ھون5رم5ند7کی ئ5مریکی، چاڕ,ز دەیڤید کی$ینگ    
David	  Keeling( ئامراز1کی ئ.ندازەگرتنی چ#یی ،CO2  ل) ئ)تمۆسف#ری ل) ل#ژایی)کانی ک#وی

بۆچی ئ!و دوور ل! . ماونا لۆئا ل' ھاوایی، دوور ل' س'رچاوەکانی پیسکردنی ھ'وا، دانا
نی پیسکردنی ھ0وا ئ0و کارەی کرد، ئ0ندازەگرتن0کانی ئ0و چ شت,کیان ئاشکرا کرد؟س'رچاوەکا  

2. ئ%ندازەگرتن%کان ل% پاڵ ھ%ندێ شتی تر دا ئ%وەیان دەرخست ک% گۆڕانی وەرزیی زۆر ل% چ#یی  
CO2ب" ڕای تۆ چ شت2ک دەب2ت" ھۆی ئ"م گۆڕان" وەزیان"؟. ی ئ.تمۆسف)ر دا ڕوو دەدات  
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3. ی ئ(تمۆسف#ر؟CO2ا دەتوان.ت یارم$تیدەر ب.ت بۆ ک$مکردن$وەی ئایا دەری   
4. ی ن"ت"وە ی"کگرتووەکان چۆن ل" کوالیتیی کارەکان د1نیا دەب*ت و چۆن ل"گ"ڵ ھ&وابارپان#لی  

جیھانی دەوروب3ری ئا1وگۆڕی زانیاری دەکات؟  
5. ەی ک! ی ن"ت"وە ی"کگرتووەکان سیناریۆی"کی داناوە بۆ ڕوونکردن"وەی ئ"وھ&وابارپان#لی  

ی ن#ت#وە ی#کگرتووەکان چ#ند ھ&واباربۆچی پان#لی . کۆم(2گا ڕەنگ( چۆن پ(رە بست"ن"ت
سیناریۆی ئامادە کردووە؟ ئایا ی"ک دان" ب"س نی"؟  

6. بۆچی پ1ویستمان ب" سیناریۆ ھ"ی"؟   
7. چی"؟ ھ&وابارمۆد#لی    
8. نیایی ناد! ھ&وابارمۆد#لی  حیسابکردن%کانی/بۆچی ھ%میش% س%بارەت ب% ھ%ژمارکردن%کانی 

ھ!ی!  
9. ب-و کرای"وە، گ"یشت ب"و  2007ی ن!ت!وە ی!کگرتووەکان ک! ل! ھ&وابارڕاپۆرتی پان#لی  

سا>ی ڕابردوو دا مرۆڤ ھۆکاری ب+ش2کی زۆتر ل+ گ+رمبوونی گۆی  50ن&تیج&ی ک& ل& ماوەی 
بۆچی ئ*م* بووت* ھۆی دروستبووی ئ*م ق*بارە گ*ورە ل* ھ*واڵ و گوفتوگۆی . زەوی بووە

گ$رم؟  
ڕووب$ڕووی  2007ی ن!ت!وە ی!کگرتووەکان دوای ب0وکردن!وەی ڕاپۆرت!ک!ی ل! ھ&وابارن#لی پا .10

بن&مای ئ&و ڕەخن&ی& چی بوو، و ئایا ب(الی&ن بوو؟. ڕەخن% بووەوە  
 

ئ*رک* دژوارەکان  
1. ؟ھ&واباربۆچی گفتوگۆ، ناکۆکی و ڕاگ$یاندن گرنگ$ بۆ ل*کۆ'ین$وەی    
2. دا؟ ھ&وابار%مکردن%وەی ناد/نیایی ل% مۆد'ل%کانی ل3کۆ2%ران چۆن دەتوانن کار بک%م بۆ ک   
3. وەک نموون"ی"ک ب" کار بھ$ن"؟ ھ&واباریان$ چی؟ » زانیاریی ئ'زموونی«دەست&واژەی    
4. ە ھ&وابارھاوکاریی ن9ون!ت!وەیی ک! بن!مای ڕاپۆرت!کانی ن!ت!وە ی!کگرتووەکان س!بارەت ب!  

. شرۆڤ! بک!  


