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پێشەکی:
کاتێک گردبوونەوەیەک بۆ چوارەمین جار دووبارە ببێتەوە واتە ئەوە ڕووداوێکە و
پاش ئەوەى لەساڵى  2102یەکەمین
پێویستى بە هەڵسەنگاندن هەیە.
کۆنفڕانسى جیۆلۆجى دەربارەى کوردستان بەسەرکەوتوویى تەواو بوو ،پاشان
جیۆکوردستانى  2و  3ئەنجامدرا و بەرهەمەکانیان لە چوارچێو ەى ئەو توێژینەوانەى
لە ئێستا دا
دواى هەر کۆنفرانسێک بەزمانى ئینگلیزى باڵوکرانەوە دەبینرێت.
ئامادەکارى بۆ ئەنجامدانى چوارەمین کۆبوونەوە دەکرێت ،واتە جیۆکوردستان  . 4ئەم
ڕووداوە گرنگە سەرنجڕاکێشە هەردوو ساڵ جارێک لەالیەن بەشى جیۆلۆجى ،
زانکۆى سلێمانى لەگەڵ ل قى سلێمانى کۆمەڵەى جیۆلۆجى کوردستان
ئامادەکاریى بۆ دەکرێت .بڕیارە کۆنفڕانسەکە لە  8تا  01مانگى تشرینى یەکەم
 2102لە شاری سلێمانى بەڕێوە بچێت لەناو کەمپى نوێى زانکۆی سلێمانی.

مەبەست لە کۆنفرانسى زانستى چییە؟
کۆنفرانسى زانستى بریتییە لە گردبوونەوەیەکى سااڵنە یان دوو ساڵ جارێک یان
زیاتر ،کە تێیدا و لەماوەیەکى دیاریکراودا پسپۆڕان و شارەزایان و لێکۆڵەرەوان
لەبوارێکى دیاریکراودا کۆدەبنەوە و گفتوگۆى زانستى و هەڵسەنگاندنى بابەتەکان
ئەنجام دەدەن .ئەم ڕووداوە شارەزایانى ئەو بوارە لە شوێنە جیاوازەکانى جیهانەوە
ب ەیەکدەگەیەنێت و سوود لە شارەزایى یەکتر وەردەگیرێت و بیروڕا ئاڵوگۆڕ دەکرێت،
بەئامانجى پێشخستنى ئەو زانستە و گەشەکردنى .لەهەمانکاتدا دەرفەتێکى
زێڕینیشە بۆ گەنجانى ئەو بوارە تا سوود لەئەزموونى نەوەکانى پێشوو وەربگرن و
گفتوگۆکان و ئاڵوگۆڕى زانیارى ئاسۆى بیرى نوێ بهێنێتە مەیدان.
بۆچى جیۆکوردستان ؟
گرنگى ئەم کۆبوونەوە زانستییە لەوەدایە کە دەبێتە ماڵێک بۆکۆکردنەوەى ئەو
زەویناسانەى کە پسپۆڕن لە بەشێک لەبەشەکانى زەویناسیدا و دێن لەماوەى سێ
ڕۆژدا گفتوگۆ سەبارەت بە جیۆلۆجى ناوچەى کوردستان دەکەن  .ئەوەى کەئەم
کۆنفڕانسە لەوانى تر جیادەکاتەوە ئەوەیە کە هەروەک لە باڵوکراوەى یەکەمى
کۆنفڕانسدا ئاماژەى پێکراوە ،کە گشت ئەو توێژینەوانەى کە پێشکەش دەکرێن
پێویستە دەربارەى کوردستان و ناوچەکانى هاوسێی بن  .کەواتە جیۆکوردستان
تایبەت دەبێت بەقسەکردن و شیکردنەوە و لێکدانەوەى جیۆلۆجیاى کوردستان
لەڕووى جیاجیاوە ،هەروەک بوارى چینەکان و کۆگەنەوتییەکان و خاو و کەڤرە
پیشەسازییەکان و جیۆفیزیا و جیۆکیمیا و بەردینەزانى و هایدرۆجیۆلۆجى و چەندین
بوارى وردى زانستەکانى زەوى .ئەمە ماناى ئەوەنییە کە زانایان و پسپۆڕانى بیانى

(ناکورد) بەشدار نابن ،بەڵکو لە ڕێگەى توێژینەوەى هاوبەشەوە چەندین زەویناسى
ناکورد بەشدارن و هەندێکیان کارى زۆرباشیان بۆ کوردستان و عێراق ئەنجامداوە .
ئەوەى کە گرنگە لەم کۆبوونەوە زانستییەدا ئەوەیە کە ئەو لێکۆڵینەوەانەى لە
کۆنفرانسدا پێشکەش دەکرێن ،پاش پێداچوونەوەى پسپۆڕانى ئەو بوارە و
ڕەزامەندیدان لەسەر باڵوکردنەوەى توێژینەوەکە ئەوکات چاپدەکرێن و دەزگاکانى
حکومەت دەتوانن سوودی لێوەربگرن .لەالیەکى تریشەوە بەشداربوونى چەندین
کۆمپانیاى بەرهەمهێن لە بوارى نەوت و کەرەستەى بیناسازى و چیمەنتۆ و
پیشاندانى بەرهەمەکانیان لە پێشانگەى تایبەت بە کۆنفرانس دەروازەیەک بۆ
یەکترناسین و گرێبەست نووسین وااڵدەکاتەوە ،کە تێیدا بەرهەمەکانیان بۆبینەران
ڕووندەکەنەوە .
سپۆنسەرەکان:
تا ئێستا هەریەک لە گروپى کۆمپانیاکانى هەڵەبجە و دەستەى کوردستانى
بۆدیراساتى ستراتیجى و توێژینەوەى زانستى بەسوپاسەوە سپۆنسەرى ماددى
کۆنفڕانسەکەن و زۆر سوپاسیان دەکەین .چاوەڕێدەکرێت کە دوو کۆمپانیاى نەوتیش
بەشدارى بکەن لە سپۆنسەرکردنى کۆنفرانس.

شوێنى کۆنفڕانس:
هۆڵەکانى کۆلیجى زانست لە کەمپى نوێى زانکۆى سلێمانى.
شوێنى مانەوە:
لەپێناو ڕاکێشان و هاندانى توێژەرەوانى بوارى زەویناسى بۆئەوەى کەکار لەسەر
جیۆلۆجیاى کوردستان بکەن و لەم کۆنفڕانسەدا بەشداربن ،ئەو زەویناسانەى کە بە
توێژینەوە بەشدارن شۆێنى مانەوەیان (چوار شەو) بۆ دابینکراوە و بەهەموو

ژەمەکانى خواردنەوە  .ئەمە سەرەڕاى ئەوەى کە سێیەم ڕۆژ گەشتێکى زانستى و
گەشتیارى بۆبەشداربووان ئەنجام دەدرێت بۆناوچەیەکى دەستنیشانکراوى
کوردستان کەلەالیەن شارەزایانەوە ڕێبەرى دەکرێن.

پرۆگرامى کۆنفڕانس:
لەم کۆنفڕانسەدا ژمارەیەکى باش توێژینەوەى زەویناسى لەالیەن پسپۆڕانى ناوەوە
ودەرەوەى کوردستان پێشکەش دەکرێن ،کەهەندێک لە توێژەرەکان لەواڵتانى
ئەمریکا و ئینگلیستان و ئێران و تورکیا و هەنگاریا و چەندین شوێنى ترەوە دێن .دوو
ڕۆژى یەکەم ( واتە  8و  2تشرینى یەکەم) توێژینەوەکان لەالیەن توێژەرەکانەوە
پێشکەش دەکرێن و ئامادەبووانیش بۆیان هەیە گفتوگۆى زانستى لەگەڵ
پێشکەشکار بکەن و بیرو بۆچوون ئاڵوگۆڕبکەن .ئەم کردەیە دەبێتە گۆڕینەوەى بیرو
بۆچوون و هێنانە ناوەوەى زانستى نوێ و سوودوەرگرتن لە شارەزایى یەکتر،
ئەمەلەالیەک و لەالیەکى تریش دەزگا حکومى و ناحکومییەکانى کوردستانیش
دەتوانن سوود لەو بابەتانە وەربگرن و بیخەنە بوارى جێ بە جێکردنەوە ،کەهەندێک
بابەتى تێدا بەشدارە تایبەتە بە پیشەسازى چیمەنتۆو خشت و نەوت و هتد.

لەکۆتایى ڕۆژى دووەمدا مێزگردێک ساز دەکرێت بەئامادەبوونى گشت بەشداربووان
لەپێناو پوختەکردنى بۆچوونەکان و پێشکەشکردنى پێشنیار بۆ حکومەتى کوردستان.
بۆزانیارى زیاتر و وردەکارییەکان دەتوانن سەردانى ماڵپەڕى کۆنفرانس بکەن (
.) www.geokurd.com

گەشتى زانستى:
زەویناسان کاتێک لەشوێنێک کۆدەبنەوە بووەبەباو ،کە یەکێک لەڕۆژەکان گەشتێکى
زانستى و گەشتیارى سازدەکەن بۆ سەردانى هەندێک جێگا کەلەڕووى
زەویناسییەوە گرنگە و سەرنجڕاکێشە .لەهەمان کاتدا ئەگەر ئەو شوێنانە لەڕووى
گەشتیارییەوە گونجاو بێت ئەوا باشتر ،هەروەک لە کوردستان ئەو شوێنانە گەلێک
زۆرن و دەکرێت میوانەکان سەردانى ئەو شوێنانە بکەن .

لەپێناو ئەم مەبەستەدا ڕۆژى سێیەمى کۆنفڕانس گەشتێک دەبێت بۆ یەکێک
لەناوچە گرنگەکان لەڕووى جیۆلۆجییەوە ،گشت ئامادەکارییەکان ئەنجامدراوە و
ڕێبەرى تایبەت بەوگەشتەش ئامادەکراوە کە ئاس انکارى بۆ میوانەکان دەکات تا
بەئاسانى لەناوچەکە تێبگەن ( لەڕووى جیۆلۆجى و گەشتارییەوە)  ،ئەمەسەرەڕاى
ئەوەى کە کەسانى پسپۆڕ لەبارەى جیۆلۆجییەوە ڕوونکردنەوە بۆئامادەبووان
پێشکەش دەکەن .
بانگەواز بۆ توێژەران:
لەکاتێکدا زۆر بەگەرمى داواکارین لە پسپۆڕان و شارەزایان و زەویناسان و
بانگهێشتیان دەکەین کە بەشدارێکى چاالکى کۆنفرانسبن بە پێشکەشکردنى

توێژینەوەى زانستى ،بەهیواى ئەوەین کەئەم کۆنفڕانسە و ئەو بابەتانەى کە تێیدا
پێشکەش دەکرێن سوودمەند بن بۆ ئاوەدانکردنەوەى کوردستان لەالیەک و
لەالیەکى تریشەوە ببێتە بەرزکردنەوەى ئاستى زانستى پسپۆڕان و هۆکارێک بێت
بۆ ئاڵوگۆڕى بۆچوونە زەویناسییەکان سەبارەت بەکوردستان .
ئاگاداری بۆ توێژەران
کاتی پێشکەشکردنی پوختەی توێژینەوەکان تا بەرواری ٩١٥٢\١\٥١
درێژکراوەتەوە .دەتوانن زانیاری زیاتر لە ماڵپەڕی کۆنفرانس بخوێننەوە (
. ) www.geokurd.com

لەئێستاوە بەخێربێن بۆ کۆنفرانس

