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ھ&نگاوە کاریگ&رەکان >کالیم"ت /فیلمی ھ&وابار  

ئ$وەی ک$ گۆڕان$کانی ھ$وابار چ$ندە ل$س$ر ئ8م$ کاریگ$ر دەبن تا ڕادەی$کی زۆر ب$ستراوە ب$ ئ$وەی 
ی+ک+مین و گرینگترین . ک# ئ<م# چ#ندە دەتوانین ل# ب6وکردن#وەی گازە گو/خان#یی#کان ک#م بک#ین#وە

گ$دۆستتر ب$رھ$م بھ/نین و ب$ ش/وەی$کی کاریگ$رتر وزە ب$ کار شت ئ)وە ی) ک)، ئ*م) وزەی ژین
ئ?م$ دەب?ت ل$ ت$کن$لۆژیای تاقیکراو ک$;ک وەربگرین، ت$کن$لۆژیای نوێ دروست بک$ین، . بھ$نین

. بزانین کام شBواز باشترین کاریگ#ریی ھ#ی#، و ت#کن#لۆژیای نوێ ل# س#رانس#ری و*ت ب)و بک#ین#وە
ھاوکات، . کردنی ھ$وابار تا ڕادەی$کی زۆر ب$ستراوە ب$ ب*یارە سیاسی$کانھ"نگاوەکانی چارەس"ر

».سیست!م!ک!«زۆرب%ی کات ئاسان% ک% خۆمان ل% ب%رپرسیارەتی بدزین%وە و بیخ%ین% ئ%ستۆی  پاشان  
پاساوی ئ&وەمان ھ&ی& ک& ب& ھ&مان ش<وەی پ<شوو در9ژە بدەین ب& م&سرەفکردن؛ جیا ل&م&، ڕۆ"ی 

کردنی ب)رھ)م)کان، گ)رمکردنی  ب%(م، م%سرەف. دا وەکوو د2ۆپ$ک. ل. ئۆقیانووس$ک دائ(م& ل&م کارە 
خانووەکان، سیست)می ھاتووچوو بۆ خو6ندنگ) و شو6نی کار، گ)شت)کانی پشوودان، و ل)ناوبردنی 

تۆ دەتوانیت چی بک+یت بۆ ئ+وەی ب+ ش3وەی+کی ژینگ+دۆستتر بژیت؟. پاش!ڕۆیش ب!ش(کن ل! و$ن!ک!  
 

"رکان"ی ک" دەب; ب"رل" س"یرکردنی فیلم"ک" ئ,وە ت"ماشای بک"نئ#و ئ  

1. .ک#م بک#ن#وە CO2نموون$ی$ک ناو بب$ ل$ ئ$و دەستپ4شخ$ریان$ ک$ دەتوانن ب(وکردن$وەی    
2. ؟CO2تۆ خۆت دەتوانیت چی بک$یت بۆ ک$مکردن$وەی ب)وبوون$وەی    

 
ئ!رک!کانی پ!یوەست ب! فیلم!ک!  

1. !کارھ7نانی وزەیان فرە زۆرە، ھ!روەھا دوو و(ت ناو بب! ک! دوو و-ت ناو بب# ک# س#ران#ی ب 
ب! ڕای تۆ بۆچی ئاستی ب!کارھ-نانی وزە ل!م و%تان! . س!ران!ی ب!کارھ/نانی وزەیان فرە ک!م!

دا جیاوازە؟  
2. ب!رھ!م دەھ*ن*ت، ل!کات*کدا ئ!م س!ران!  CO2تۆنی م%تریک  8.5ن"رویژ ھ"ر ساڵ س"ران"ی  

.تۆنی م!تریک! 5ل% سوید  ل( ن(رویژ زیاتر ل( ئ(وەی سویدە؟ CO2بۆچی ب(وکردن$وەی    
3. ئ'م1 چۆن دەتوانین ش'وازی وزە   CO2ب$کارھ7نانی خۆمان بگۆڕین بۆ ئ$وەی ب(وکردن$وەی -

ک$م بک$ین$وە؟  
4. .ڕوونی بک!وە ک! بن!مای کارکردنی پان&ل! ھ!تاوی! مۆد.-ن!کان ب! چ ش&وەی!ک!   
5. اوەی0کان دەتوان$ت یارم0تیدەر*ک گرنگ ب$ت بۆ بۆچی ل%کۆ1ین"وە ل"بارەی پان%ل" ھ"ت 

؟CO2ک$مکردن$وەی   
6. . کار دەک"ن) CCS(زانایانی ل6کۆ4ین%وە ل%س%ر گرتن و کۆکردن%وەی ک%ربۆن  Mongstadل!  

ب$رل$وەی بتوانین ئ$م ت$کن$لۆژیان$ ب$ کار بھ-نین پ-ویست$ چ ک-ش$گ$ل-ک چارەس$ر بک$ین؟  
7. و ک$س)کی مامناوەند دەتوانیت چ کارگ$ل)ک بک$یت؟ل5 ماوەی ڕۆژ/کی ئاسایی دا تۆ وەکو   
8. تۆ چۆن دەتوانیت کاریگ!ری دابنیت ل!س!ر ئ!و ب.یارە سیاسیان! ک! پ!رە دەدەن ب!  

؟CO2دەستپ4شخ$ری$کان بۆ ک$مکردن$وەی ب(وکردن$وەی   
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ئ*رک* دژوارەکان  

1. ب& و خاشاک ڕوونی بک'وە ک' چۆن ل'م ڕۆژ و چاخ' دا ف23دانی زب- و خاشاک و ق'بارەی ز 
.CO2دەب4ت$ ھۆی زیاتربوونی ب(وکردن$وەی   

2. چ ھ"نگاوک"ل'ک ل" بواری ل"ناوبردنی زب. و ک"مکردن"وەی ق"باری زب. دا دەتوان'ت کۆم"ک  
؟CO2بکات ب$ ک$مکردن$وەی   

3. وای دابن( ک( ھ(موو خان(وادەکان ل( ن(رویژ دەب5ت ھاتووچووی خۆیان ب( ئۆتۆمبیلی  
ئ2م2 چ کاریگ2ری و پاشھات#کی بۆ تۆ دەب#ت؟. ەک"م بک"ن"و% 50ش&خسی تا   


