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گەرمیــان حەوت بلۆکــی نەوتی لە خۆ دەگرێت، تائێســتا کار لە 
پێنــج بلۆکی نەوتیدا کراوە. ژمارەی ئەو بیرانەشــی هەڵکەندراوە 
گەشــتوەتە سەروی )20( بیرە نەوت، ئەوانەشی لەم کاتەدا کاری 

دەرهێنانــی نــەوت و گازی تێــدا دەکرێت )4( بیــرە نەوتن لە دو 
کێڵگەی نەوت.

11. کێڵگە نەوتیەکان و ژمارەی بیرەنەوتەکان و بڕی دەرهێنان تێیاندا. کێڵگە نەوتیەکان و ژمارەی بیرەنەوتەکان و بڕی دەرهێنان تێیاندا

به شى یه كه م: راپۆرت

پێشهكى:

یه كه م: باكگراوه ندى نه وتى گه رمیانیه كه م: باكگراوه ندى نه وتى گه رمیان

گەرمیان خاکەکەی دەوڵەمەندە بە سامانی سروشتی، بە گوێرەی 
سەرچاوەکانی وزە یەدەگێکی زۆری نەوت و گازی سروشتی هەیە 
کــە خەمڵێنــدراوە بە )٣،٦( ملیار بەرمیل نــەوت. حەوت بلۆکی 
نەوتی لە خۆ دەگرێت، کاری دەرهێنانی نەوت و گازەکەی بۆ پێنج 

کێڵگە کراوە، هەندێکیان بەردەوامن و هەندێکیان راگیراون.
لەم راپۆرتەدا تیشک دەخەینە سەر داتا و زانیاریەکانی دەرهێنانی 

نەوت لە سنورەکە و بڕی داهاتەکەی، سودمەندبونی ئەم ناوچەیە 
لەو داهاتە و چۆنیەتی مامه ڵه كردنى حكومه ت له گه ڵ ئه م بواره  و 

هه روه ها رۆڵی حكومه تى خۆجێی له  پرۆسه كه دا.
لیژنەی ســامانە سروشــتیەکان و وزە لە پەرلەمانی کوردســتان و 
ئەنجومەنــی پارێزگای ســلێمانی باس لەم پرســەدەکەن، هاوکات 

ئیدارەی ناوچەکە و چاالکوانان تێبینیه كانیان ده خه نه ڕو.

ده كه وێته  سنورى ناحیه ى سه رقه اڵیى سه ر به  كفریه وه ، پێکدێت لە 
چوار بیرە نەوت )سەرقەاڵ1، سەرقەاڵ2، سەرقەاڵ٣ و سەرقەاڵ4(. 

بیری ژمارە چوار لەمانگی ئازاری ئەمساڵ تەواو بوە.
ئەمە لەکاتێکدایە لە ســااڵنی رابردو دەرهێنانی نەوت لەم بلۆکەدا 
لــە )24( کاتژمێــردا هەندێکجار دەگەشــتە )٣٦بــۆ ٣٧( هەزار 

بەرمیل نەوت.
کێڵگەی نەوتی حەســیرە لە ســاڵی )200٦( کۆمپانیایی زاگرۆس 

نەوتی تێدا دۆزیەوە و لە ســاڵی 201٦ کۆمپانیایی گازپرۆم نەفت 
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست کێڵگەکەی وەرگرت.

هــه روه ك به  گوێره ى ســه رچاوه كانى وزه )پێشــبینیه كان( حه وت 
تریلیۆن پێى سێجا گازى سروشتى له م بلۆكه  نه وتیه دا هه یه .

پشكه كانى ئه م كێڵگه یه  به م شێوه یه  دابه شبون، گازپرۆمى روسى 
)40٪(، وێســترن زاگرۆســى كه نــه دى)40٪(، حكومه تــى هه رێم 

.)٪20(

ده كه وێته  ســنورى ناحیه ى قۆره تو، ئه گه رچی ئه م ناحیه یه  ســه ر 
به  قه زاى خانه قینه ، به اڵم به وپێیه ى له  راپه ڕینی ســاڵی 1991 دا 
به شــێكى زۆری ئازادكراوه ، ئیداره دانى له سه ر هه رێمى كوردستانه  

و راسته وخۆ په یوه سته  به  ئیداره ى گه رمیانه وه .
لــەم بلۆکــە نەوتیــە دا 9 بیری کــۆن هەیە، كه  له  ســاڵى 1902 
تــا 19٥4 له الیه ن )ئه نگلۆ-پێرژه ن( كه  كۆمپانیایه كى هاوبه شــى 
به ریتانى-ئێرانیه  كارى تێداكراوه ، له  كۆتاى ساڵى 2009 كۆمپانیاى 
بۆكرد)ســایزمیك(،  به دواداگه رانــى  كارى  چینــى  )GGFZ(ى 
به سه رپه رشــتى كۆمپانیاى جه نه ڵ ئینێرجى)توركى-به ریتانى( له  

كۆتایى ساڵى 2012، بیرى ژماره )10،11،12( تێدا لێدراوە.
یەکێــک لەگرفتەکانی ئەم بلۆکە نەوتیــە ئەوەیە کاری دەرهێنانی 

دراوە بــە چەند کۆمپانیایەک کە ئەزمونیان کەمە و بە بەردەوامی 
گرفتیان بۆ دروســت دەبێت، لەگەڵ ئەوەشــدا لەکاتی دەرهێنانی 
نەوتەکەیــدا ئــاو و نەوت پێکــەوە تێکەڵ دەبــن، بەمەش تێچوی 

زیاتری دەوێت، دەبێت بنێردرێت بۆ پااڵوگە بۆ جیاکردنەوەیان.
بەرهەمی رۆژانەی ئەم بلۆکە نەوتیە لە ئێستادا بەپێی زانیارییەکان 
لە نێوان )1٥00-2000( هەزار بەرمیل نەوتە، چاوه ڕوان ده كرێت تا 
ناوه راســتى ئه مساڵ به رهه مى رۆژانه ى بگاته  چوار هه زار به رمیلى 

رۆژانه .
دابه شــكردنى پشــكه كانى ئه م بلۆكه  نه وتیه  به م شــێوه یه ، پیت 

ئۆیڵ)٦0٪(، جینه ڵ ئینرجى)20٪(، حكومه تى هه رێم)٪20(.

ا. بلۆکی نەوتی گەرمیانا. بلۆکی نەوتی گەرمیان

ب. بلۆکی نەوتی چیاسورخب. بلۆکی نەوتی چیاسورخ

بیرە نەوتیەکان بەمشێوەیە دابەشبون:بیرە نەوتیەکان بەمشێوەیە دابەشبون:

ئه م بلۆكه  نه وتیه  ده كه وێته  سنورى ناحیه ى به مۆ كارى گه ڕان و 
پشــكنین له م بلۆكه  به رده وامه  و تا ئێستا به رهه مى نه بوه ، به اڵم 
بــه  پێی پێشــبینیه كان ٥٥ ملیــۆن به رمیل نــه وت یه ده گى هه یه  

و یه ده گــى گازه كه شــى به  تریلۆنێك و حه وت ســه د پێی ســێجا 
خه مڵێنراوه .

ت. بلۆكى نه وتى تۆپخانه ت. بلۆكى نه وتى تۆپخانه 
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ده كه وێته  نێوان ســنورى ناحیه ى شــێخ ته ویلى ســه ر به  كه الر و 
ســه نگاوى ســه ر به  چه مچه ماڵه وه . ئەم بلۆکــە نەوتیە بەرهەمی 
گازی لە نەوتی رەش زیاترە، پێکهاتوە لە ٦ بیرە نەوت ئەوانەش 
ئەمانەن: )k2 ,k1, k44،k٣9،k4 ,k٣(. لە ئێستادا قوفڵ لە 

بیرەکانی دراوەو کاری دەرهێنانی بۆ ناکرێت.
به پێى ســەرچاوەکانی وزە ئه م كێڵگه یه  ٥41 ملیۆن به رمیل نه وت 
یه ده گى هه یه ، هه روه ك 2 تریلیۆن پێی ســێ جا غازى سروشــتى 

هه یه .
ئــه م بلۆكه  نه وتیه  یه كێكه  له و بلۆكه  نه وتیانه ى كۆمه ڵێك گرفتى 
قوڵــى تێدایه  كە باس له وه  ده كرێت ســه روه رى نه وتى هه رێمیش 

ده خاته  ژێر پرسیاره وه .
ئــه م بلۆكه  نه وتیه  پێشــتر له  ژێر كۆنتڕۆڵى وێســترن زاگرۆســى 
كه نه دى بو كه  دواتر پشكه كانى فرۆشته وه  به  كۆمپانیاى تالیسمان، 
دواتریش هه ردو بیره  نه وتى )k44،k٣9( فرۆشته وه  به  ریپسۆڵى 

ئیســپانى، كۆمپانیا ئیســپانیه كه ش بلۆكه كه ى فرۆشــتوه ته وه  به  
دایناســیتى پترلیۆم، كه  كۆمپانیایه كى ناوخۆییه  و له  ســلێمانیه ، 
به اڵم وه زیرى پێشــوى وه زاره تى سامانه  سروشتیه كانى حكومه تى 
هه رێم ئاشــتى هه ورامــى، واژوى كۆتاى بۆ راده ســتكردنى بلۆكه  
نه وتیه كــه  بــۆ كۆمپانیا ناوخۆییه كه  نه كرد، كــه  دواتر كۆمپانیاى 
دایناســتى له  دادگاى بااڵى به ریتانیا ســكااڵى له ســه ر حكومه تى 
هه رێــم تۆمــار كــردوه  و داواى ملیارێك و شه ســه ت ملیۆن دۆالر 
ده كات وه ك قه ره بــو، پــاش چه نــد جارێــك دانشــتنى دادگا له و 
باره یــه وه  بریاره  له  چه ند مانگى داهاتــو دادگایی بااڵی به ریتانیا 

له و باره یه وه  بڕیار بدات.
لــه  ئێستاشــدا دوبــاره  بلۆكــه  نه وتیه كــه  دراوه تــه وه  كۆمپانیاى 
ویســترن زاگــرۆس و بڕیاره  لــه  داهاتویه كى نزیكــدا دوباره  تێیدا 

ده ستبه كارده بێته وه .

پ. بلۆکی نەوتی کوردەمیرپ. بلۆکی نەوتی کوردەمیر

پێکهاتوە لە ٣ بیرە نەوت، کاری دەرهێنان تێیدا شکستی هێناوە، 
چونکە نەوتەکەی لە جۆری سوێر و قورسبوە.

نــەوت دو جــۆری هەیە: ســوێر و قورس »ســوک و شــیرین«، 
ئەو بیرە نەوتیانەی کە بەرهەمەکەی لە جۆری ســوێر و قورســە 

پێویستی بە خەرجی زۆر دەبێت، چونکە دەبێت لە پااڵوگە کاری 
جیاکردنــەوەی نــەوت و ئــاوی بۆ بکرێــت، ئەو بیــرە نەوتیانەی 

بەرهەمەکەی لە جۆری سوک و شیرینە باشترین جۆری نەوتە.

ده كه وێته  ناحیه ى ســه رقه اڵى ســه ر به  قه زاى كفری. دوای چەند 
ســاڵێك كاركردن لێی و هەڵكەندنی ســێ بیر تێیدا، ســەرئەنجام 
گازپرۆمی روســی ســاڵی 2019 ئەو بلۆكەی رادەســتی حكومەت 

کردەوە.
 بلۆكی نەوتی شــاكەل سێ بیری تێدا هەڵکەندرابو)شاكەلی یەك، 
شاكەلی دو و شاكەلی سێ( هەرسێ بیرەكەشی شكستیان هێنابو، 

بەپێی زانیارییەكان هۆكارەكەی خراپی كوالێتی و كەمی نەوت بوە 
لەو بلۆكە نەوتییەدا.

به  پێی زانیارییه كان له  شكستهێنانى ئه و بیره  نه وتیانه دا نزیكه ى 
100 ملیۆن دۆالر زیان به ر كۆمپانیاى گازپرۆم و حكومه تى هه رێم 
كه وتوه ، كه  پشكه كانى ئه و بلۆكه  نه وتیه  )٨0٪(ى هیى كۆمپانیا 

روسیه كه یه  و )20٪(ى هى حكومه تى هه رێمى كوردستانه .

ج. بلۆکی نەوتی تازەج. بلۆکی نەوتی تازە

د. بلۆکی نەوتی شاکەل د. بلۆکی نەوتی شاکەل 

بڕی دەر هێنانی نەوت لە نەبونی ئاماری فەرمی دا وایكردوه  دەیان 
ژمارەی جیاواز لەو بارەیەوە باســبکرێت، به اڵم به گشتى به رهه مى 
رۆژانــه ى نەوتەکەی گەرمیان لە نێوان ) ٣0_٣٥ ( هەزار بەرمیل 

دەخەمڵێندرێت.
حکومەت لەرێگەی کۆمپانیای دیلۆیت، سێ مانگ جارێک بڕیار بو 
ئامارەکانى ده رهێنان و فرۆشــتنى نه وت باڵوبکاتەوە، بەاڵم ئێستا 
ســاڵێک دوای دەرهێنان ئامارەکان باڵودەکاتەوە، لەگەڵ ئەوەشدا 

داتای نەوتی گەرمیان بە ناڕونی ماوەتەوە.
دیلۆیت تەنها وردبینی لە ژمارە دەکات نەک لە داتای راستەقینە، 
پەیوەنــدی راســتەوخۆی نییە لەگــەڵ کێڵگەکان، تەنهــا مامەڵە 

لەگەڵ ئەو ژمارانە دەکات کە لە حکومەت وەریدەگرێت.
هــەروەک شــێرکۆ جــەودەت، ئەندامــى لیژنــەى وزە و ســامانە 
سروشــتییەکان وتی: ئەو زانیاریانەشــی کــە حکومەت جار جارە 
بــاڵوی دەکاتــەوە لەرێگــەی کۆمپانیــای دیلۆیت، کۆنــن، چونکە 
زانیاری ســاڵی پێشتر باڵودەکاتەوە، گەندەڵیه کیش بەدەربکەوێت 
بە ئاســانی چارەسەرناکرێت، چونکە ســاڵێکی بەسەردا تێپەڕیوە 

و رۆشتوە.
لــە راپۆرتەکانــی دیلۆیــت دا، داتــای گشــتی نەوتــی هەرێــم 
باڵوکراوه ته وه ، بە نســبەت گەرمیانەوە قســەی جیاواز دەکرێت لە 

بارەی بڕی دەر هێنانی نەوت.
بە پێی زانیاریەکانی کەریم عه لی، سەرۆکی لیژنەی وزە و سامانە 
سروشــتیەکان لــە ئەنجومەنی پارێزگای ســلێمانی، لە ماوەی 24 
کاتژمێردا ســەروی ٣0 هەزار بەرمیل نەوت لە گەرمیان دەرهێنانی 
بۆ دەکرێت لە کێڵگەی نەوتی گەرمیان و چیاســورخ. دەشــڵێت: 

ئەو داتایانەی حکومەت باسی دەکات »جێگەی باوەڕ نیە«.
بــە وتەی بەڕێوبەری ناحیەی ســەرقەاڵ، بڕی دەر  هێنانی نەوت لە 
›بلۆکــی نەوتی گەرمیان‹ کە دەکەوێتە ســنوری ناحیەکەیانەوە، 
رۆژانــە لــە نێــوان 20 بۆ 2٥ هــەزار بەرمیل نــەوت دەگۆڕێت، لە 
ئێستاشــدا بیری ژمارە چوار لە ژێر تێســتدایە بۆ ئەوەی بزانرێت 

نەوتەکەی چ جۆرێکە بۆ ئەوەی دەست بە دەر هێنانی بکرێت.
کۆمپانیاکانــی بــواری نــەوت لــە کوردســتان وەزارەتی ســامانە 
سروشتیەکانیش ئامادەنین هیچ زانیاریەک لەو بارەیەوە بخەنەڕو، 
ئەو کارمەندانەشــی کە گرێبەستی کاریان لەگەڵ واژۆ دەکرێت، لە 
خاڵێکی گرێبەســتەکەیان ئاماژە بەوەکراوە نابێت هیچ زانیاریەک 

باس بکەن.
یەکــەی چاودێری حکومەتــی خۆجێی گەرمیان، ئەوەی دەســتی 
کەوتوە لە بارەی دەرهێنانی نەوت لە گەرمیان زیاتر لە ٣0 هەزار 

بەرمیلە لە رۆژێکدا.

22. بڕی دەرهێنانی نەوت. بڕی دەرهێنانی نەوت
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بە گوێرەی کۆتا راپۆتی دیلۆیت کە مانگی کانونی دوەمی ئەمساڵ 
باڵویکــردەوە و  داتــای 9 مانگــی ســاڵی 2020ى ئاشــکراکردبو، 
تێێــدا تێكــڕای نرخی فرۆشــتنی نەوتــی هەرێم لەو نــۆ مانگەدا، 
)2٦.٣٣9$( دۆالر بــوە، تێكــڕای نرخی به رمیلێك نه وتى برێنت 
)٣٨.٧٣$( دۆالرە، بەمــەش هەرێم )11.٧٣$( دۆالر كەمتر لە 

نرخی برێنت نەوتەكەی فرۆشتوە. 

بۆ ئەمەش ئەو نرخە هەژماردەکەین کە حکومەتی هەرێم نەوتەکەی 
پێی فرۆشتوە، لە ئەنجامدا داهاتی ساڵی رابردوی نەوتی گەرمیان  
ئەگــەر بــە ٣0 هــەزار بەرمیلی رۆژانەو  بە نرخــی )$2٦.٣٣9( 
دۆالر هەژماری بکەین، دەکاتە )2٨٨4120٥0$( دوســه دو هه شتا 

و هه شت ملیۆن و چوارسه د و دوازده  هه زار و په نجا دۆالر.

سااڵنە کۆمپانیاکانی دەرهێنانی نەوت بە پێی یاسای نەوت وغازی 
هەرێــم چەند پرۆژەیه کی پەرەپێدان ئەنجام دەدەن لەو ناوچەیەی 

کە کاری تێدادەکەن پرۆژەکانیش بچوک و گەورەن.
خەرجکردنی داهاتی نەوت بۆ ئەو ناوچانەی دەرهێنانی نەوتی تێدا 
دەکرێــت بێ بەرنامەیی زۆری پێوەدەیارە، بەشــێوەیەک دەوترێت 

ئەوە »پارە بە هەدەردانە«.
وەهاب ئەحمەد، بەڕێوبەری ناحیەی ســەرقەاڵ، ئاماژەی بەوەکرد، 
ئــەوەی دەکرێــت لە گەرمیان تەنها پارە بە هەدەردانە، وتیشــی: 
دەکرێت ســندوقێکی داهاتی نەوت لە الیــەن ئیدارەی گەرمیانەوە 
دابنرێــت ســااڵنە کۆیبکاتەوە و بیکاتــە پرۆژەیەکی باش، نەوەک 
هەندێــک شــتی بچــوک کە هیــچ کاریگەریــەک دروســت ناکات، 
باخچەیەکــی بچــوک چــی دەکات؟ دەبێــت پالن بۆ ئــەو پارەیە 

دابنرێت.
بۆ ئەمەش پێشــنیار دەکات لە ئاستی بااڵی گەرمیان کۆبونەوەی 
بۆ ســازبکرێت ئەپدەیتی پرسی نەوت بکرێت و ئیدارەی گەرمیان 
راســتەوخۆ لە گەڵ وەزارەتی ســامانە سروشــتیەکان لەسەر ئەم 

پرسە گفتوگۆ بکات.
شەش ساڵ پێش ئێستا لە رێگەی پڕۆژەیەکەوە ئیدارەی گەرمیان، 

داوای کردوە ئاگاداری داهاتی فرۆشــتنی نەوتی ناوچەکەی بێت و 
بەشێک لەو داهاتەی بۆ خەرج بکرێت.

نەجم عه بدوڵاڵ، لێپرسراوی بەشی سوتەمەنی لە ئیدارەی گەرمیان، 
دەڵێــت: ئەوەنــدەی ئێمە ئاگاداربین تەنها یــەک جار بڕی )200( 

ملیۆن دۆالریان لە داهاتی نەوت بۆ گەرمیان خەرج کردوە.
ئــەو پەرەپێدانانەی کە ئەرکی کۆمپانیاکەیە بۆ ناوچەکە ئەنجامی 
بــدات، خۆی ده بینێتــه وه  لــه : چاککردنی رێگاوبانــەکان بەهۆی 
تێکچونیان لەکاتی گواســتنەوەی نەوت به  تانكه ر، دروســتکردنی 
باخچــەو زیادکردنی ســەوزایی بۆ بره ودان بــه  ژینگه ى ناوچه كه ، 
دابینکردنــی پێداویســتی و کەلوپەلــی ناوەندە تەندروســتیەکان، 

لەگەڵ چەندین پڕۆژەی دیکە.
بــە گوێــرەی زانیاریــەکان، كۆمپانیــای گاز پرۆمــی روســی كــه  
دیارترین كۆمپانیای وه به رهێنه رى نه وته  له گه رمیان، ســااڵنە بڕی 
)10 – 1٥( هــەزار دۆالر بــۆ پــڕۆژە لە ناوچــەی گەرمیان خەرج 
دەکات. له  كاتێكدا ده بێت كۆمپانیاكه  سااڵنه  ٦00 هه زار دۆالر بۆ 
ملیۆنێــك دۆالر بكاته  پــرۆژه ، به اڵم به هۆى چاودێر نه بونى الیه نه  
په یوه ندیداره كانه وه  به سه ر كۆمپانیاكه وه  ئه و پارانه ى ده مێنێته وه  

ده كه وێته  ساڵێكى دیكه  و به و شێوه یه ش خه رج ناكرێت.

دوه م: داهاتى نه وتى گه رمیاندوه م: داهاتى نه وتى گه رمیان

11. داهاتی نەوتی گەرمیان لە ساڵی رابردو. داهاتی نەوتی گەرمیان لە ساڵی رابردو

22. چەند له و داهاته  بۆ گەرمیان خەرجکراوە؟ . چەند له و داهاته  بۆ گەرمیان خەرجکراوە؟ 
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سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان ئاماژە بەودەکات تێبینی زۆریان 
هەبــو لە بارەی ئەو پرۆژانــەی کۆمپانیاکانی دەرهێنانی نەوت لە 
ســنورەکە جێبەجێیان کــردوە و دەڵێت: پــرۆژەکان بچوک بون، 
هیــچ کاریگەریەکی بەرچاویان نەبو، رەخنەمان زۆر هەبو لەســەر 
ئــەو پرۆژانــە تێچویان لە نێوان )٧( هــەزار دۆالر بۆ )10( هەزار 
دۆالر بو، بۆیە بڕیارماندا کە رەزامەند نەبین بە هیچ پرۆژەیەکیان، 
بەهۆیەشەوە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بڕیارێکی نوێ تایبەت 

بە گەرمیان دەردەکات.
جه الل شــێخ نورى، دەڵێت: »پرۆژە بچوکەکانیان جێبەجێکردوە 
و گەورەکانیان بەهەند وەرنەگرتوە«. تێچوی پرۆژە بچوکەکان لە 
)٧( هەزار دۆالرەوە دەســتی پێکردوە تاوەکو )10( هەزار دۆالر، 
پــڕۆژە گەورەکانیــش لە )٥00( هــەزار دۆالرەوە بــۆ )2( ملیۆن 

دۆالربوە کە داوایان کردوە بۆیان بنێردرێت.

دوای ئــەوەی ئیــدارەی گەرمیان هەڵوێســت وەردەگرێت بەرامبەر 
کۆمپانیــاکان بــەوەی کە ره زامەندی نادەن لە ســەر پرۆژەکانیان 
ئەگەر بەمشــێوەیە بەردەوام بن، ســەرئەنجام وەزارەتی ســامانە 

سروشتیەکان دێتە سەرخەت.
»لــە کۆبونەوەکــەدا بڕیارمانــدا خەرجکردنــی پــارەی پــرۆژەی 
پەرەپێدانی کۆمپانیاکان بکرێت بە ســااڵنە کە بۆ ئەمساڵ بەهۆی 
نزمــی نرخی نەوتەوە ٥00 هەزار دۆالرمان دیاری کردوە بۆ ئەوەی 
لە گەرمیان پرۆژەی پێ ئەنجام بدەین«. سەرپەرشتیاری ئیدارەی 

گەرمیان وای وت.
ئەو نرخەی دیاری کراوە بە )٥00( هەزار دۆالر جێگیر نیە، سااڵنە 
دەگۆڕێــت بە پێی نرخی نەوت و بڕی دەرهێنان و پێویســتی ئەو 

پرۆژەیەی کە لەو ساڵەدا بەو داهاتە جێبەجێ دەکرێت.

دوای شەش ساڵ لە واژۆکەی سەرۆکی هەرێم بۆ یاسای سندوقی 
داهاتی نەوت و گاز، به اڵم یەک دۆالری تێنەچوە.

رێکەوتی )1ی نیســانی ســاڵی201٥( پەرلەمانی کوردســتان ئەم 
یاســایه ی دەرکرد، دوای 1٥ رۆژ ســەرۆکی هەرێم واژۆی یاساکەی 
کــرد، بڕیــاری جێبەجێکردنیشــی 4٥ رۆژی بــۆ دیــاری کراوە لە 

یاساکەدا.
لە بەشــی پێنجەمی تایبەت بە دابەشــکردنی داهاتەکان لە خاڵی 
دوەم بڕگەی ٧ى یاساكه دا هاتوە: »تەرخانکردنی بڕی )2$( دو 
دۆالر بۆ هەر بەرمیلێکی نەوتی بەرهەم هاتو، وەک پیترۆ دۆالر بۆ 

هەر قەزایەک کە نەوتی لێدەردەهێندرێت«.
ئەگەر داتاکەی ساڵی رابردوی فرۆشتنی نەوت وەربگرین ئەگەرچی 
بەهۆی ڤایرۆســی کۆرۆناوە گەشتە نزمترین ئاستی خۆی، ئەوا لە 
ســاڵی رابردو دەبوایە گەرمیان لەو بڕەی کە نەوتی هەناردەکراوە 

)21.900.000$( بیست و یەک ملیۆن و نۆسەد هه زار دۆالری بۆ 
خەرج بکرایە.

لــە ســنوری گەرمیان ٧2 پــرۆژەی راگیراو هەیە کــە کارەکانیان 
وەســتاوە و بەشێوەیەک هەندێکیان زیاتر لە هەشت ساڵ دەبێت، 
ئــەو پرۆژانە ٨ دانەیان بەناوی پــارەی پترۆ دۆالرەوە بوجەی بۆ 

تەرخانکراوە.
لە بارەی ئەوەی ئەو بوجەیە تایبەت بو بە داهاتی سندوقی نەوت 
وگاز، جەالل شــێخ نوری، ئەوەی خســتەڕو کە لە ماوەی رابردو 
لەژێــر ناوی وەبەرهێنان، پەرەپێدانــی ناوچە جیاجیاکانی هەرێم، 
پتــرۆ دۆالر، پــرۆژەکان جێبەجێکــراوە، بــەاڵم ئەو پتــرۆ دۆالرە 
پەیوەنــدی بە ســندوقی داهاتە نەوتیەکان نەبوە، ئێســتا کار بۆ 
ئەوەدەکرێــت بــە بڕیارێکی فەرمی لەکاتی پەســەند کردنی بوجە 

سەرجەم ئەو ناوانە الببرێت.

٣٣. وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بڕیارێکی نوێ بۆ گەرمیان دەردەکات. وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بڕیارێکی نوێ بۆ گەرمیان دەردەکات

44. سندوقی داهاتی نەوتی گەرمیان. سندوقی داهاتی نەوتی گەرمیان

بیرە نەوتەکانی سەرقەاڵ بلۆکی گەرمیانبیرە نەوتەکانی سەرقەاڵ بلۆکی گەرمیان
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 ئیــدارەی گەرمیــان جه ختده كاته وه  كه  ئاگادارى دۆســیه ى نه وت 
نیــن، به ڵكو ئه و كاره  به شــێوه یه كى مه ركه زیی له الیه ن وه زاره تى 
ســامانه  سروشــتیه كانه وه  ئیــداره  ده درێــت و وه زاره ته كه ش هیچ 
به ڕێوبه رایه تیه كــى تایبــه ت بــه  بوارى پشــكنین و به دواداچون و 

ده رهێنان و فرۆشتنى نه وتى نیه  له  سنوره كه دا.

جه الل شــێخ نوری، سه رپه رشــتیاری ئیداره ى گه رمیان، دەڵێت: 
هیچ ئاگاداری دەرهێنانی نەوت و فرۆشــتنی نین، ئەگەر ئاگاداری 
ببیــن و بەشــێک لــە داهاتەکەی بــۆ ئەم ناوچەیە خــەرج بکرێت 
کاریگەری زۆرباشــی دەبێت، بەاڵم لەو ســندوقەی کە باســکراوە 

دانەنراوە تا داهاتی لێ سەرفبکرێت بۆ پرۆژە.

سێیه م: شه فافیه ت له  دۆسیه ى نه وتى گه رمیانسێیه م: شه فافیه ت له  دۆسیه ى نه وتى گه رمیان

11. ئیداره ى گه رمیان ئاگادارى دۆسیه ى نه وتى ناوچه كه  نیه. ئیداره ى گه رمیان ئاگادارى دۆسیه ى نه وتى ناوچه كه  نیه

ئەندامێکــی ئەنجومەنــی پارێــزگای ســلێمانی باس لــەوەدەکات 
هاوشــێوەی پەرلەمان ئاگاداری دۆســیەی نەوت و گاز نین، ئەمە 
لە کاتێکدایە بە پێی یاســای ژمارە )٣ ســاڵی 2009( ئەنجومەنی 
پاریزگاکان ئەبێت چاودێر بێت بەســەر حکومەت و کۆمپانیاکانی 

سنوری دەسەاڵتی.
کەریم عه لی، ســەرۆکی لیژنەی وزە و ســامانە سروشــتیەکان لە 

ئەنجومەنــی پارێــزگای ســلێمانی وتــی: ئێمــە لــە ئەنجومەن نە 
ئاگاداری دۆسیەی دەر هێنانین نە فرۆشتنی نە گواستنەوەی نه وت، 
ئەوەی هەیە زانیارییە المان، حکومەت رێگە نادات پرۆسەی نەوت 
شەفاف بێت ئەمەش رونە هۆکارەکەی بۆ گەندەڵی دەگەڕێتەوە.

بەوتەی بەرپرسانی ئیداری لە گەرمیان هیچ دەسەاڵتێکیان بەسەر 
کێڵگــە نەوتێــکان و ئــەو کۆمپانیایانەدا نیە کە  کــە کاری تێدا 

دەکەن.
گرێبەســت و ئەرکــی چاودێــری ئــەم کێڵگــە نەوتیانــە بە وتەی 
یادگار فەتاح، بەڕێوبەری نەوت کانزاکانی گەرمیان لە دەســەاڵتی 

وەزارەتی سامانە سروشتیەکانە.

نەجم عەبدوڵاڵ، بەرپرســی بەشــی ســوتەمەنی ئیدارەی گەرمیان 
دەڵێــت: نە ئاگامــان لێیە چۆن دەردەهێندرێن، نــه  له  چۆنیه تى 
گواســتنه وه ى بــۆ کــوێ دەبرێــت و بەچەند دەفرۆشــرێت، تەنها 
پاراســتنیان الی ئیدارەی گەرمیان و دامەزراندنی هەندێک کرێکار 

لە دەسەاڵتی بەڕێوبەری ناحیەکاندایە.

له ده ســتپێكى ئاماده كردنــى راپۆرتــى یه كــه ى چاودێرییــه وه  تا 
باڵوكردنــه وه ى راپۆرته كــه  یه كه ى چاودێــرى حكومه تى خۆجێی 
گه رمیان له  رێگه ى په یوه ندى ته له فۆنى و ناردنى په یامه وه  هه وڵیدا 
بۆچونــى به رپرســانى وه زاره تى ســامانه  سروشــتیه كان له باره ى 

ئــه و گرفتانه وه  وه ربگرێت كه  خراونه ته رو لــه  راپۆرته كه دا، به اڵم 
به رپرســانى وه زاره ت ئاماده ى قســه كردن نه بون و وه زاره ته كه ش 

وته بێژى نیه !.

22. پارله مانتارانیش ئاگادارى دۆسیه ى نه وتى گه رمیان نین. پارله مانتارانیش ئاگادارى دۆسیه ى نه وتى گه رمیان نین

٣٣. ئەنجومەنی پارێزگاش ئاگاداری دۆسیەی نەوت نیە. ئەنجومەنی پارێزگاش ئاگاداری دۆسیەی نەوت نیە

44. دەسەاڵتی حکومەتی خۆجێی گەرمیان بەسەر نەوتەکەیدا. دەسەاڵتی حکومەتی خۆجێی گەرمیان بەسەر نەوتەکەیدا

٥٥. وه زاره تى سامانه  سروشتیه كان زانیارى به  راگه یاندنه كان ناده ن. وه زاره تى سامانه  سروشتیه كان زانیارى به  راگه یاندنه كان ناده ن

»ناهێڵن بەهیچ شــێوەیەک ئێمە بچێنە نــاو کێڵگە نەوتیەکان«. 
ئەمە قسەکانی شێرکۆ جەودەت، ئەندامی پەرلەمانی کوردستانە، 
كــه  باســی له وه كرد نــه ك كێڵگــه  نه وتیه كانى گه رمیــان، به ڵكو 
ئاگادارى دۆســیه ى نه وت به  گشــتى نین، ئه مه ش له كاتێكدایه  لە 
یاسای ژمارە 22 ساڵی 200٧ هاتوە: دەبێت پەرلەمان چاودێر بێت 
بەســەر نەوتی هەرێم و سندوقی داهاتەکەی و داتاکانی دەبێت بە 

رونی بخرێتەڕو بۆ هاواڵتیان.
ئــه م رێگه نه دانه  له كاتێكدایه  كه  شــێرکۆ جــەودەت، كه  ئەندامی 
لیژنــەی وزە و ســامانە سروشــتیەکانه  لە پەرلەمانی کوردســتان 
وتــی: لەبەر ئەوەی یاســا ســەروەر نیە، رێگری لــە بەکارهێنانی 
دەســەاڵتەکانی پەرلەمــان دەکرێــت، لــەوەش گەورەتــر هەندێک 

گرێبەســتی نەوتی هەیە پێویســتی بە دەستکاریی کردنە، لە بەر 
ئەوەی زیانی گەورەی بە ســەروەت و سامانی هەرێمی کوردستان 
گەیاندوە، بەاڵم رێگری دەکرێت لەوەی دەستکاری ئەو گرێبەستە 
نەوتیانــە بکرێــت، کەرتی نەوت و گاز کەرتێکــە تەواو قۆرغکراوە 
و لــە بەرژەوەنــدی میلەتــدا نیە، بەڵکــو لە بەرژەوەنــدی چەند 

دەسەاڵتدارێکی ئەم هەرێمەیە.
پێیشیوایه  رێگریه كان بۆ ئاشكرانه بونى دۆسیه كانه ، وه كخۆی وتى: 
»ئەگــەر ئێمە بچینــە ئەو کێڵگە نەوتیانە زۆرێک لە راســتیەکان 
ئاشــکرادەبێت، ئەمــەش بەڵگــەی ئەوەیە کەرتی نــەوت و گاز لە 

هەرێمی کوردستان زۆر بەناشەفافی بەڕێوەدەبرێت«.
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ئەگەرچــی نــەوت ســەرچاوەی ســەرەکی پیشەســازیە، بــەاڵم 
نەوتەکەی گەرمیان تەنها لە کاتی دەر هێنانی دا دەبینرێت، دواتر 
راســتەوخۆ هەنــاردە دەکرێت، نــە پااڵوگە هەیە لەم ســنورە بۆ 
ئەوەی پێكهاته كانى ســوته مه نى لــێ جیابكرێته وه ، نە کارگەیەک 
بــۆ ئەوەی ئەو نەوتەی لە گەرمیان هەیە لە پیشەســازی بەکاری 

بهێنن.
بەوتــەی چاالکوانان هۆکاری ئــەوەی نەتوانراوە ئەو نەوتەی هەیە 

لە سنورەکە سودی لێببینرێت، بەرپرسانن.
هونەر عەلی، رۆژنامه وان و ئاگه دار له  بوارى سامانه  سروشتیه كان، 
دەڵێت: ئەو کەســانەی لە گەرمیان پۆستی ئیداریان هەیە بەهۆی 
ئــەوەی بە پشــتگیری حزبی دانــراون گرنگی نــەدراوه  بە توانا و 
لێهاتوییان، بەم هۆیەشەوە ناتوانن فشار لەسەرو خۆیان بکەن بۆ 

جێبەجێکردنی داواکاریه کانیان.
لــە ســاڵی 201٥ چاالکوانن پــرۆژەی كارگه ى پیتــرۆ کیمیای بۆ 
گەرمیــان پێشــنیاردەکەن. بەوتــەی هونــەر عه لــی، ئەگــەر ئەو 

پرۆژەیە کاری لەســەر بکرایە دەرفەتی کار بۆ ســەروی 20 هەزار 
کەس دەڕەخسا.

پرۆژەکــە لــە نێــوان چەمچەماڵ و گەرمیــان بوە بــە داتای ورد 
پرۆپۆزەڵی لە بارەوە ئامادەکرابو.

ئەو چاالکوانە دەڵێت: بۆ ئەوە چاومان بە بەرپرســانی وەزارەتی 
ســامانە سروشــتیەکان و جێگری ســەرۆکی حکومەت و چەندین 

بەرپرسی دیکە کەوت، بەاڵم پرۆژه كه  جێبەجێنەکرا.
ئیدارەی گەرمیان، ئەو پالنەی دایناوە بۆ پەرەپێدانی ناوچەکە بە 
سود وەرگرتن لە نەوت، ئەوەیە ناوچەی پیشەسازی دروست بکەن 
کە روبەرەکەی دیاریکراوە بە )2000( دۆنم، بەاڵم سەرپەرشتیاری 

ئیدارەی گەرمیان پێیوایە لەم کاتەدا ئەوە قورس دەبێت.
جەالل شــێخ نــوری وتی: »بەهۆی ئەو باردۆخــە ئابوریەی هەیە 
قورســە لەم کاتەدا وەبەرهێنەران ئەم کارە بکەن، بەتایبەت ئێمە 

پێویستمان بە وەبەرهێنەرە گەورەکانە بۆ ئەم کارە«.

22. نەوت نه بوه  به  سەرچاوەی پیشەسازی. نەوت نه بوه  به  سەرچاوەی پیشەسازی

»ئەو حزبانەی نوێنەرایه تی گەرمیان دەکەن نەیانتوانیوە پرســی 
نەوتی ســنورەکە بە قازانجی خەڵکەکــەی یەکالبکەنەوە«. کەریم 

عه لی، ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی وادەڵێت.
ئاماژەی بەوەشکرد: یەک دەنگی حزبە هەڵبژێردراوەکانی سنورەکە 
دەیتوانی کارێک بکات نەوت خۆشــگوزەرانی بۆ خەڵکی گەرمیان 
بهێنیت، بەاڵم ئەوەمان نەبینی لە گۆڕان و یەکێتی چ لە پەرلەمان 
یــان ئەنجومەنــی وەزیران وەزیرەکانی ئــەو دو حزبە هاودەنگ بن 
بــۆ ئــەوەی پترۆ دۆالر بۆ ئەم ســنورە خەرج بکرێــت و پرۆژەی 

پیشەسازی تێدا دروستبکرێت.
لەیاسای ژمارە 22 ساڵی 200٧دا هاتوە کە خەڵکی ئەو ناوچانەی 
کێڵگــە نەوتیه کانی تێدایە، لە پێشــترن بــۆ  کارکردن لەگەڵ ئەو 
کۆمپانیایانــەی کاری تێــدا دەکــەن، بــەاڵم لە گەرمیــان خەڵکی 
ناوچەکــە گلەیی ئەوە دەکــەن کە پســپۆڕانی بوارەکانی نەوت و 

کیمیا سودیان لێ وەرنەگیراوە.
لێپرســراوەکەی بەشی ســوتەمەنی ئیداره ى گەرمیان لەمبارەیەوە 
وتــی: زۆر هەوڵمــان داوە بۆ ئەوە، بەاڵم ئەو پرســە راســتەوخۆ 

پەیوەندیدارە بە وەزارەتی سامانە سروشتیەکانەوە.
لــە بــارەی دەرفەتی هەلــی کار لەالیەن کۆمپانیایــی گازپرۆم کە 

کاری دەهێنانی نەوتی ئەو ناوچەیە دەکات، وەهاب ئەحمەد، وتی: 
ئــەو کۆمپانیایە پێــی راگەیاندوین کە لە رێگــەی ئیمێڵەوە هەلی 
کار باڵودەکەنەوە و بە گوێرەی پســپۆڕی و ئەزمون و پێویســتی 
کارمەند وەردەگرن، بەو هۆیەی دەرچوەکانی بەشــە نەوتیەکان و 
میکانیکیــەکان لێــرە ئەزمونیان نیە، کۆمپانیایەکی بەو شــێوەیە 

دەرفەتیان پێنادات کاربکەن.
بــۆ کۆمپانیاکانی دیکەش بەڕێوبەری ناحیەیی ســەرقەاڵ ئاماژەی 
بەوەکرد زۆرینەیان گەرمیانن و خەڵکی ئێرەن، بەنمونە کۆمپانیای 

گوستنەوەی نەوتەکەی سەروی ٨0٪ گەرمیانین.
داتــای کارمەنــد و کۆمپانیاکانــی بــواری نــەوت لــە گەرمیان بە 
فەرمی نیە، ئەوەی هەیە زانیارییە، بەڕێوبەری ناحیەی ســەرقەاڵ 
دەڵێــت: »دەبوایە ســەرجەم کارمەندە بیانیــەکان و ناوخۆیەکان 
باجــی ئیــدارەی ئــەم ناوچەیه یان هەبوایــە بۆ الیەنــی ئەمنی و 
زانینــی زانیاری تەواو لە بارەی کارەکــە و چۆنیەتی پالندانان بۆ 
ســودبینینی خەڵکی دیکە لە ئەزمونی ئەو کەسانە بە بینی خول 
و چەندین شتی دیکە، لە بەر ئەوەی ئەمە نیە نازانرێت کێ لەوێ 
کاردەکات بۆ چ مەبەستێکە کارەکە و بۆ ئەو کەسە وەرگیراوە!«.

چواره م: گرفته كانى دۆسیه ى نه وتى گه رمیانچواره م: گرفته كانى دۆسیه ى نه وتى گه رمیان
11. نەوت سەرچاوه یەکی بچوکی هەلی کارە بۆ دانیشتوانی گەرمیان. نەوت سەرچاوه یەکی بچوکی هەلی کارە بۆ دانیشتوانی گەرمیان

نە پااڵوگە هەیە لە گەرمیان بۆ ئەوەی پێكهاته كانى سوته مه نى لێ جیابكرێته وه ، نە 
کارگەیەک بۆ ئەوەی ئەو نەوتەی لە گەرمیان هەیە لە پیشەسازی بەکاری بهێنن



»زۆربــە ئاســانی دەتوانرێــت بۆری بــۆ گواســتنەوەی نەوتی 
گەرمیان دروســتبکرێت، بەاڵم لەبەر ئەوەی بەرپرسی حزبی لە 
پشــتە کە بااڵدەســتن رێگری دەکەن«. کەریم عه لی، سەرۆکی 
لیژنەی وزە و ســامانە سروشــتیەکان له  ئەنجومەنی پارێزگای 

دەڵێت. وا  سلێمانی 
به وتــه ى ئــه و، رۆژانە نزیکەی 2٥0 تەنکەر لــە نێوان گەرمیان 

بــۆ پااڵوگەی خورمه ڵە هاتوچۆدەکەن.
ئەمە لە کاتێکدایە بۆ ئەوەیی تەنکەرێکی نەوت لە ســەرقەاڵوە 
بگاتــە خورمه ڵە، دەبێت نزیکەی )٣٧0( کم ببڕێت بە نزیکەی 

٣0 خولەک. ٥ کاتژمێر 

هونەر عەلی، دروســتکردنی بۆڕی گوســتنەوەی بەســتەوە بە 
کۆمەڵێک ســود و وتی: رێگاکانــی هاتوچۆ ئەو قەرەباڵەغیەی 
هەیەتــی کەم دەبێتــەوە، تێکچونیشــی بەوهۆیــەوە نامێنیت، 
بــەاڵم  کەمدەبێتــەوە،  ژینگــەش  پیســکردنی  هۆکارێکــی 
یەکێــک لــە گەندەڵیەکانــی نــەوت لــە کوردســتان شــێوازی 
گواســتنەوەکەیەتی، بــە نمونــە لــه  گەرمیانیــش بۆچــی بــە 
تەنکــەر نه وته كه ى دەگوازرێتەوە بۆ دورترین شــوێن لەکاتێکدا 
دەتوانرێت لە ســنورەکە پااڵوگە دروســت بکرێت یان بە بۆری 

بگوازرێتەوە؟«.

ماوەی ســاڵێکە تەندەری گواســتنەوەی نەوتی بلۆکی گەرمیان 
بــۆ هەولێر کەوتۆتە دەســەاڵتی کۆمپانیای گازپرۆم، ئەگەرچی 
لــە مــاوەی رابــردو ئــەم دەســەاڵتە الی وەزارەتــی ســامانە 
سروشــتیەکان بــوە، هــۆکاری ئــەوەی کــە کۆمپانیاکە داوای 
کــردوە لــە بری حکومــەت خــۆی تەندەرین بۆ گواســتنەوەی 
نەوتەکــەی بکات بەپێی زانیارییــه كان له به ر ئه وه یه  »ژمارەی 
ئــەو بەرمیلــە نەوتانــەی دەرهێنانی بۆ کــردوە دزی لێکراوەو 
وەک خۆی نەگەشــتوەتە شوێنی مەبەســت، ده وترێت نزیكه ى 

ســێ ملیۆن دۆالر ده بێت قه باره ى دزیه كه «.
کەریم عه لی، ســه رۆكى لیژنه ى وزه  و ســامانه  سروشــتیه كانى 
ئەنجومەنــی پارێزگای ســلێمانی دەڵێــت: بەدواداچونم بۆ ئەم 
بابەتە کردوە، بەمهۆیەوە کۆمپانیاکە دەستی کردوە بە لێدانی 
کــۆد لەو تەنکەرانەی کــە لەالیەن کۆمپانیای گوســتنەوەکەوە 
دیاریکراون لەرێگەی شوێنهه ڵگرى ئیلیكترۆنى )GPS(ـــه وه  

دەکات. چاودێریان 
بــه اڵم شــێرکۆ جــەودەت ئه ندامــى لیژنــەی وزە و ســامانە 
سروشــتیەکان لــە پەرلەمانــی کوردســتان ئاماژەبــەوەدەکات 
بەڵگــەی حاشــا هەڵنەگــر لــە بــارەی دزینی نەوت لــە کاتی 

گواســتنەوەی نەگەشتوەتە دەستیان.
وتی: گرفتەکەی ئێمە نەبونی بەڵگەیە لە بەردەستمان، دەست 
کەوتنیشــی زۆر قورســە بەڵگەی یاسایی و حاشــا هەڵنەگر و 
پشــتیوانی لــەو گومانانــە بــکات و بیســەلمێنێت، بــۆ ئەوەی 

بکەرانــی روبەڕوی دادگا بکرێنەوە.
سەرباری ئەوەی پرۆســەی تەندەرین و کێبڕکێ سااڵنە ئەنجام 
دەدرێــت، بــەاڵم چەنــد ســاڵێکە لەالیــەن کۆمپانیــای )بالک 
پــوڵ( کــە کۆمپانیایەکی ناوخۆییە کاری گواســتنەوەی نەوتی 
هەردو بلۆکی گەرمیان لەســاڵی )201٦( و چیاســورخ لەساڵی 

)201٨( دەکات.
دانا حاجی ســاڵح، خاوەنداری کۆمپانیاکەیە، دوای دانانی سێ 
کاتی جیاواز بۆ لێدوان لە بارەی گوســتنەوەی نەوتی گەرمیان 

و هۆکاری مانەوەی ئەم کۆمپانیایە لە کاری گوســتنەوە ئەگەر 
چی ماوەی دو ســاڵە تەندەرینەکەشــی بــۆ دەرناچێت، لەگەڵ 
قســەکردن ســەبارەت بــە گرفتەکانــی گواســتنەوەی نەوت بە 
تەنکەرو هۆکارێک بۆ روداوەکانی هاوتوچۆ و کۆمەڵێک پرســی 
دیکــە، بەاڵم لە کۆتا کاتدا رایگەیاند ئامادە نیە قســەبکات لە 

بارەیەوە.
ســاڵی رابردو تەندەرینەکەی گوســتنەوەی  نەوتی گەرمیان بۆ 
کۆمپانیایــەک بە ناوی »EOT« دەرچو، بەاڵم نەگەشــتوەتە 

رێکكەوتن بۆ گواســتنەوەی نەوتەکە.
دواتــر کۆمپانیــای »Rain flood‹ دەستنیشــان کراوە بۆ 
گواســتنەوەی نەوتەکە، بۆ هەرتەنێک بە 1٧ دۆالر، بەاڵم ئەم 
کۆمپانیایــەش لەگەڵ شــۆفێری بارهەڵگرەکان توشــی کێشــە 
دەبێــت، گازپرۆم مــاوەی کارکردنی )بالک پوڵ( بۆ ســاڵێکی 
تــر درێژکــردەوە و نرخەکــەی پێشــوتری کــە ٣٦ دۆالربــوە 

کەمکردوەتەوە بۆ )24( دۆالر و نەوتەکەی گواســتوەتەوە.
بــە پێــی زانیاریــەکان بــۆ ئەمســاڵ لــە کــۆی 1٥ کۆمپانیای 
کێبڕکێکــەر، تەندەرەکــە بــۆ کۆمپانیایــەک دەرچــوە بەناوی 
)جهانگیــر(، ئــەم کۆمپانیایــە بۆ گواســتنەوەی هــەر تەنێک 
نــەوت لــە گەرمیانــەوە بــۆ کێڵگــەی ›خوڕمەڵــە‹ لەهەولێر، 
بــڕی 1٦ دۆالری دانــاوە، لەگەڵ ئەوەشــدا لــەم چەند رۆژەی 
کۆتــای مانگی ئازار و لە )2021/٣/29( کۆمپانیای گازپرۆمی 
روســی لە رێگەی ئیمێڵەوە بەســەرجەم کۆمپانیا بەشدارەکانی 
تەندەرینەکــەی راگەیاندوە: گواســتنەوەی نەوتی گەرمیانی بۆ 
دوســاڵی تر تاوەکو ســاڵی 202٣ دامانە بــە کۆمپانیای‹بالک 

پوڵ‹.
بــه  پێــی زانیارییه كانــى یه كــه ى چاودێــرى لــه و ئیمێڵه ى بۆ 
كۆمپانیاكانــى به شــدارى ته نده ره كــه  كراوه  ئــه وه  هاتوه  كه ) 
ســه رجه م كۆمپانیــاكان لــه  روى ته كنیكیه وه  ســه ركه وتوبون، 

بــه اڵم ئه ك كۆمپانیایه  زیاتر بۆ ئێمه  ســه رنجراكێش بوه (.

7
٣٣. نه بونى بۆڕی گواستنەوەی نەوت. نه بونى بۆڕی گواستنەوەی نەوت

44. دۆسیه ى گواستنه وه ى نه وتى گه رمیان به  تانكه ر. دۆسیه ى گواستنه وه ى نه وتى گه رمیان به  تانكه ر
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لەماوەی ســێ ساڵدا تەنکەرەکانی گواستنەوەی نەوت 1٨ روداوی 
هاتوچۆیــان له  گه رمیان دروســتکردوە، لەگەڵ ئەوەشــدا ژمارەی 
قوربانیــەکان نەزانراوە، بەڕێوبەری هاتوچۆی گەرمیانیش دەڵێت: 
رۆژانە سەدان تەنکەر لە شەقام و رێگاکانی دەرەوە هاتوچۆدەکەن 

ئەمەش ئاستەنگی زۆری دروستکردوە.
محســن مەنســور، بەڕێوبەری هاتوچۆی گەرمیان، باسی لەوەکرد 
لە هەرواڵتێک نەوت و گاز هەبێت بۆڕی هەیە بۆ گواســتنەوەی تا 
دەگاتە ســەر دەریا، بەاڵم لێرە تەنکەرەکانی گوســتنەوەی نەوت 

لەسەر رێگەی هاتوچۆی هاواڵتیان دەگوازرێنەوە.

لــە بــارەی ئەوەشــی لەگــەڵ کۆمپانیــای گوێــزەرەوەی نەوتــی 
گەرمیــان پەیوەندیان هەیــە وەک هاتوچۆ بۆ ئەوەی لەو کاتانەی 
کەمتــر رێــگاکان قەرەباڵەغە ئەوان نەوت بگوازنــەوە، وتی: هیچ 

پەیوەندیەکمان پێکەوە نیە.
بە گوێرەی ئامارەکانی بەڕێوبەرایەتی هاتوچۆی گەرمیان لەماوەی 
ساڵی )201٨ بۆ 2020( 1٨ روداوی هاوتوچۆ بەهۆی تەنکەرەکانی 
گوســتنەوەی نەوت رویانداوە، بەشێوەیەک 1٥ روداویان پێکدادان 

بوە، 2 وەرگه ڕان و 1 روداویان سوتان بوە.

پێنجه م: لێكه وته كانى نه وتى گه رمیانپێنجه م: لێكه وته كانى نه وتى گه رمیان

11. رێگاوبان و هاتوچۆ. رێگاوبان و هاتوچۆ

ئه و  كێڵگه  نه وتیانه ی كه  له ناوچه ی گه رمیاندا كاریان تێدا دەکرێت 
بەوتەی پسپۆرێکی ژینگە زیانی جۆراوجۆریان هەیە.

لــە ئەنجامی دوکەڵــی بیرە نەوتیــەکان چەندیــن گازی ژەهراوی 
تێکــەڵ بە ژینگەی ناوچەکە دەبن، لەوانە گازی یه كه  ئۆكســیدی 
كاربۆن کە گازێكی ژه هراوی كوشنده یه ، ئه گه ر   بڕێكی   زۆری   بچێتە 
 خوێنه وه   دەبێتەوە هۆی ته نگه نه فه ســی تا ئاســتی  خنكان و ژانه  
ســه ر و گرفتی دڵ. لەگەڵ گازی دوه م ئۆكســیدی گۆگرد، کە له  
پیسكه ره  مه ترسیداره كانی هه وایه. یەکێکی دیکەیە لەگازانە دوه م 
ئۆكســیدی كاربۆنە كــه  دەبێتە   هۆی   به رزبونــه وه ی   پله ی   گه رمی  

 گۆی   زه وی، لەگەڵ چەندین جۆری دیکە.
  ســەبارەت بە مه ودای رۆیشــتنی ئه و گازانه ی له ئه نجامی سوتانی 
نه وته وه  دەردەپەڕێن، دڵپاک ئەحمەد، مامۆستا لە زانکۆی گەرمیان 
و پســپۆڕی ژینگــە ئامــاژەی بەوەکرد: داتایه كــی یه كالكه ره وه ی 
نیــە لە بارەیەوە، ئه و مه ودایه ی ده یبڕن په یوه ســته   به  كۆمه ڵێك 
هــۆكاره وه  له وانه  بڕ و چه ندێتــی گازه کە و ماوه ی  مانه وه ی زیاتر 
له هــه وادا مەو دایه كــی زیاتر ده بڕێت لە  ســه دان مه تره وه  ده ســت 

پێده كات تاوه كو سه دان كیلۆمه تر. 

ســه رباری ئــه وه ی دوكه ڵی چــڕی  نه وتی ســوتاو هه ڵگری ماده ی 
هایدرۆكاربۆناتی و ئارۆماتیە کە زیانیان له ســه ر ته ندروستی هه یه  
و هــۆكارن بۆ نه خۆشــیه كانی كۆئه ندامه كانی هه ناســه و  هه رس و 
شــێرپه نجه  و نه خۆشیه كانی دڵ و خوێنبه ره كان كه  ده بنه  هۆكار 

بۆ لە بارچونی كۆرپه له  و تێكچونی دروستبونی كۆرپه له .
چارەســەرکردنی ئــەم هــۆکارەی پیســکردنی ژینگــە بەكۆمه ڵــه  
میكانیزمێكــی زانســتی دەکرێت بــۆ كه مكردنه وه ی ده رهاویشــته  

زیانبه خشه كانی. 
دڵپــاک ئەحمەد، باســی لە هەندێک لــەو میکانیزمانە کردو وتی: 
لــە رێگەی رێكخســتنی پێكهاته كانی هه وا بــە زۆركردنی روبه ری 
ســه وزایی، هه ندێك له  روه ك هه ن كه  توانایه كی به رزیان هه یه  له  
 هه ڵمژینی هه ندێ پیســكه ردا، زانایانی كیمیایی زینده یی ئه وه یان 
دۆزیوەتەوە   ســنه وبه ری قه وقازی و سنه وبه ری نه مساوی ره ش و 
گــه اڵی دره ختی عودی  پێغه مبه ران  Nigra   Pinus  و شــۆڤان 
و گه نم و نۆك، توانای هه ڵمژینی ئۆكســیده كانی ئۆزۆنیان هه یه ، 
هه روه ها دره ختی ســوره  چنار له   یه ك هێكتاردا توانای هه ڵمژینی 

100 كیلۆگرام له  گازی دوه م ئۆكسیدی گۆگردی هه یه .

22. ژینگەی گەرمیان و دوکەڵی بیرە نەوتیەکان. ژینگەی گەرمیان و دوکەڵی بیرە نەوتیەکان

»دەرهێنانــی نــەوت لــە گەرمیــان پشــتگوێ دەخرێــت بەهۆی 
ناوچەگەرییــەوە« ئەمــە ئەو قســەیە جێگەی گومانــەو بەردەوام 
دەوترێتەوە، لێرەشدا نوێنەرانی هەڵبژێردراو جەختی لێدەکەنەوە.
شــێرکۆ جەودەت، ئەندامی پەرلەمانی کوردســتان باسی لەوەکرد 
بەحزبــی کردنــی ناوچــەکان ئــەو هەڵەیەیه  کــە دەمێکە خەڵکی 
کوردستان بەدەستیەوە دەناڵێنێت. وتیشی: لە ئێستاو داهاتوشدا 
ئاســەوارەکانی دیارە بێگومان دەســەاڵتیک کە شڵەژاو و الوازبێت 
بێگومان جیاکاری دەکات ئەوەشی کە بەرامبەر گەرمیان دەکرێت 

مشتێکە لە خەرمانێک.

ســه رۆكى لیژنــه ى پیشه ســازی و وزه ى ئه نجومه نــى پارێــزگای 
ســلێمانیش، ئەمە دەخاتــە پاڵ ئەو حزبانەی کــە هەڵبژێردراوی 

خەڵکی ئەم ناوچەیەن.
کەریم عه لی، دەڵێت: وەزارەتی ســامانە سروشــتیەکان بەدەست 
پارتیەوەیه ، وایکردوە کە کۆمپانیا گەورەکانی بواری نەوت، زیاتر 
لــە ســنوری زەرد وەبەرهێنان بکەن و نــەوت دەربهێنن، یەدەگی 
زۆری نــەوت و گاز لــە گەرمیان هەیە چەند بیرێک لێدراون، بەاڵم 
نەبەســتراونەتەوە بە گواستنەوەی نەوت، ئەمەش بەهۆی نەبونی 

هەڵوێستە لەالیەن حزبە هەڵبژێردارەکانی ئەم سنورە.

٥٥. »دەرهێنانی نەوت لە گەرمیان پشتگوێ دەخرێت«. »دەرهێنانی نەوت لە گەرمیان پشتگوێ دەخرێت«
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بلۆکــی نەوتــی گەرمیــان دەکەوێتــە گوندی حەســیرەی ناحیەی 
ســەرقەاڵ، ٧٥ماڵ لەم گوندە نیشــتەجێن، ٦٥ کەســی گوندەکە 
لــە کێڵگە نەوتیەکە کاردەکــەن، ئەنجومەنی گوندەکەش دەڵێت: 
»نــەوت بــۆ ئێمە زۆر بــاش بو، بــەاڵم تا خۆپیشــاندان نەکەین 

هیچمان بۆ ناکەن«.
سۆران حەمەسەعید، باسی لەوەکرد: هەر کۆمپانیایەکی نوێ بێت 
بــۆ کارکردن لە گوندەکەیان دەبێت پرۆژەیەکیان بۆ جێبەجێبکات 
بــە نمونە بنکەی تەندروســتی، نۆژەنکردنەوەی قوتابخانە، یاریگا 

و هی تر.
دوکەڵی بیرە نەوتەکان راســتەوخۆ بەسەر گوندەکەیاندا دەڕوات، 
سۆران، دەڵێت: »گوندەکەی ئێمە باشترە دوکەڵەکەی لێنانیشێت 

چونکە نزیکین، گوندەکانی دەوروبەرمان گرفتیان هەیە رەشــی و 
چەوریەکە دەنیشێت لە ماڵەکانیان«.

تەنهــا لەوکاتانــەی بــاران بێــت چــەوری و رەشــی دوکەڵــەکان 
دەنیشــێتە نــاو گوندی حەســیرە، لەگەڵ ئەوەشــدا بۆنی گۆگرد 
خەڵکی گوندەکەی هەراســانکردوە بەهۆی کێشــە لە بیری ژمارە 

سێ بلۆکی نەوتی گەرمیان.
ســۆران حەمەسەعید، وتی: هەمو خەڵکی گوندەکە هەراسان بون 
بۆگەنیەکــی زۆری دێت، چەنــد هەفتەیەکە ئــەم گرفتەمان هەیە 
پەیوەندیمــان بــە کۆمپانــی گازپرۆمەوە کردوە پێــی وتین چاکی 
دەکەیــن بــا کارەکانی بیــری ژمارە چوار تــەواو بکەین کە لە ژێر 

تێستدایە.

هه رچه نــده  گه رمیــان ناوچه یه كى ده وڵه مه نــده  به  نه وت، به اڵم تا 
ئێســتا له روى زانستیه وه  گرنگى پێنه دراوه  و له  زانكۆى گه رمیان 

به شى تایبه ت به  نه وت نیه .
د.فه رهاد قاد، ســه رۆكى زانكۆى گه رمیان له بــاره ى نه كردنه وه ى 
به شــى نه وت لــه  زانكۆى گه رمیان وتى: پێویســتیان به  كه ســى 

پســپۆڕه  بــۆ كردنه وه ى به شــى ئه ندازیــارى نه وت و ئێســتا ئه و 
پسۆڕیانه یان نیه .

ئاماژه ى به وه شكرد: له پالنیاندا هه یه  و كار بۆ كردنه وه ى به شه كه  
ده كه ن له  داهاتودا.

بڕیارە ئه و دوكه ڵه ى له  نه وتى حه ســیره وه  ده ســوتێت به بێ هیچ 
سودێك، به كاربهێنرێت بۆ به رهه مهێنانى وزه ى كاره با.

بەڕێوبــەری ناحیــەی ســەرقەاڵ، ئاماژەی بەوەکرد: بەشــی زۆری 
کارەکانی تەواوبوە لە مانگی حوزەیرانی ئەمساڵ بڕیارە دەست بە 
کار بکات و بڕی ئەو کارەبایەی بەرهەمی دەهێنێت، ٦٥ مێگاواتە.
له  مانگى چوارى ئه مساڵ وێستگه ى به رهه مهێنانى كاره با له  ناحیه ى 

سه رقه اڵ دەكه وێته كار و 1٦٥ مێگاوات كاره با به رهه مده هێنێت.
حازم کەریم، بەرێوبەری گشــتى کارەبــای گەرمیان له م باره یه وه  

ده ڵێت: »کارکردن له  وێســتگه ى به رهه مهێنانى كاره با بەردەوامە 
و بڕیارە لە مانگی چوار پڕۆژەکە دەســت بکات بە بەرهەمهێنانی 

کارەبا«.
ئامــاژه ى به وه شــكرد: وێســتگه ی وه به رهێنانــی غــازی )1٦٥ 

مێگاواتی( حه سیره له الیه ن کۆمپانیای )ئه گریکۆی(به ریتانیه و
رونیشــیکردەوە: پرۆژەکە پشت بەو گازە ›غاز‹ دەبەستێت کە لە 
کێڵگەکە دەردەچێت لەگەڵ دەرهێنانی نەوت دا، بەشێوەیەک ئەو 

گازە لەرێگەی ئەو وێستگەیەوە دەگۆڕێت بۆ وزەی کارەبا.

44. نیگه رانى دانیشتوانى گونده كان . نیگه رانى دانیشتوانى گونده كان 

٦٦. به هۆى نه بونى ستافى پسپۆڕه وه  نه توانراوه  به شى نه وت له  زانكۆى گه رمیان بكرێته وه . به هۆى نه بونى ستافى پسپۆڕه وه  نه توانراوه  به شى نه وت له  زانكۆى گه رمیان بكرێته وه 

٣٣. وێستگه یەکی به رهه مهێنانى كاره با له  ناحیه ى سه رقه اڵ دەکەوێتەکار. وێستگه یەکی به رهه مهێنانى كاره با له  ناحیه ى سه رقه اڵ دەکەوێتەکار

هاواڵتیان لە بارەی نەوتی ناوچەکەیانەوە بە ئومێد نین، دەرچوانی 
زانکــۆو پەیمانگاکانی تایبەت بە بەواری نەوتیش باس لەوەدەکەن 
جیاکاری دەکرێت بۆ وەرگرتنی دەرفەتی کار لە کێڵگە نەوتیەکان.
ئەیوب ســاڵح، دەرچوی بەشــی کیمیایە لە زانکۆی سەاڵحەدین و 
دانیشــتوى کەالره ، وتی: نەوت نەبوە بــە دەرفەتی کار بۆ ئێمە، 
به اڵم گەندەڵی دەکرێت لەو روەوە، بەدەر لەوه ی کە داوای ئەزمون 
دەکــەن و ئێمە نیمانە، چونکە من شــەش ســاڵە خوێندنم ته واو 
کــردوە شــوێن نەبوە بــەو بــوارە کاری تێدا بکــەم کەواتە چۆن 

ئەزمون وەربگرم.
چەندین دەرچوی زانکۆ و پەیمانگاکانی پسپۆڕی جیاوازی تایبەت 

بە بواری دەرهێنانی نەوت و دۆزینەوەی نەوت لەم ســنورە هەیە، 
وەک خۆیان دەڵێن: »هیچ ئومێدێکیان بەوەنیە نەوت ببێتە فریاد 

رەسیان«.
شــیرین حەســەن، دانیشــتوى قەزای کفری، دەرچوی پەیمانگای 
نەوتــە، بێ هیوایە لەوەی نەوتی خاکەکەی بێتە ســەرچاوه ی کار 
بۆی »چەندین ســاڵە نەوت لەگەرمیان دەردەهێندرێت، نە بوە بە 
دەرفەتی کار و نە خۆشــگوزەرانی، من نازانم چ پێویســت دەکات 
من ئەم بەشــە بخوێنم کە ناهێڵن لە دوریشــەوە بیرە نەوتیەکان 

ببینم؟!«.

٥٥. ده رچوانى زانكۆ و په یمانگاكان سودمه ند نین له  نه وتى ناوچه كه . ده رچوانى زانكۆ و په یمانگاكان سودمه ند نین له  نه وتى ناوچه كه 
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1. به رهه مى رۆژانه ى نه وتى ســنورى ئیداره ى گه رمیان رون نیه ، 
ژماره یه كــى ورد له مــڕوه وه  به رده ســت نیــه ، بــه اڵم به پێی وته ى 
ســه رچاوه ى ئــاگادارى جیــاواز، له نێــوان )٣0000( بــۆ )٣٥000(
ـــه ، به مپێیه ش زۆرینه رى به رهه مى نه وتى پارێزگاى ســلێمانى و 
ئه و ســنوره ى كه  به  »زۆنى ســه وز« ناسراوه ، ده كه وێته  سنورى 

گه رمیانه وه .

2. دۆسیه ى نه وتى گه رمیان وه ك سه رجه م دۆسیه كانى تری نه وتى 
هه رێم، به  مه ركه زیی و له الیه ن وه زاره تى سامانه  سروشتیه كانه وه  
ئیداره  ده درێت و ئیداره ى سنوره كه  هیچ په یوه ندیه كى راسته وخۆی 
پێــوه  نیه  جگــه  لــه  فه راهه مكردنى ئه منــى، ته نانه ت ئــاگاداری 

ورده كاریه كانى دۆسیه كه ش نین.

٣. وه به رهێنانێكــى تاڕاده یــه ك بــاش كراوه  له  دۆســیه ى نه وتى 
ســنورى گه رمیــان، بــه اڵم به له به رچاوگرتنى ئــه وه ى كه  یه ده گی 
نه وت و گازی خه مڵێندراوى زۆر زیاتره ، ده بو هه وڵی زیاتر بدرایه  

له و روه وه .

4. به راورد به  نه وت، گازى سروشتى له  سنوره كه دا وه به رهێنانێكى 
ئه وتــۆی تێدا نه كراوه ، له كاتێكدا پێــدراوه كان ئاماژه  به وه ده كه ن 
یه ده گ و جۆر و بڕى گازی سنوره كه  زۆر و باشه  و سودی زۆری 

ده بێت.

٥. كه رتى نه وت له  سنورى گه رمیان سه ره تا به  كۆمپانیای بچوك 
و نه ناســراو ده ســت به كاركردن تیایدا كرا، به اڵم دواتر كۆمپانیای 
گه وره  بۆ وه به رهێنان هاتنه  سنوره كه ، له نمونه ى )گازپرۆم نه فت(

ى روسی، كه  له  كۆمپانیا مه زنه كانى بوارى نه وته  له  جیهان.
٦. ژێرخانــى نه وت له گه رمیان وه به رهێنانى ئه وتۆی تێدا نه كراوه ، 
به تایبه تــى له  روى گواســتنه وه  و به ســتنه وه ى بــه  بۆڕیی نه وتى 

نیشتمانى هه رێمه وه .

٧. ده زگا و نوێنــه ره  هه ڵبژێــردراوه كان )پارله مان و ئه نجومه نى 
پارێزگا( ئاگادار ناكرێنه وه  له  دۆســیه ى نه وتى ســنوره كه ، یاخود 
زانیارییان ناخرێته  به رده ســت و وه كخۆشــیان ده ڵێن رێگریشیان 

لێده كرێت بۆ ده ستخستنى زانیارییه كان.

٨. وه به رهێنانــى ئه وتــۆ نه كراوه  له  پرۆســه ى پــاش ده رهێنانى 
نه وته كــه ، بۆنمونــه  لــه  ئه نجامدانــى پــرۆژه ى پترۆكیمیــای و 
دروســتكردنى پااڵوگه ، ئه گه رچی له ئێســتادا وێستگه یه كى كاره با 
له  بوارى دروســتكردن دایه  كه  پشــت به و گازه  ده به ستێت كه  له  
كێڵگه ى نه وتى حه سیره وه  ده رده چێت، ئه مه ش هه نگاوێكى باشه .

9. ئه گه رچــی ناوچه كــه  گه وره ترین به رهه مى نه وتى له  ســنورى 
ســلێمانى هه یه ، كه چى له  روى خوێندنى ئه كادیمیه وه  هیچ كۆلێژ 
و به شێك له  زانكۆ و په یمانگاكانى سنوره كه  بۆ بوارى نه وت نیه .
10. به گشتى قه باره ى ئه و ده رفه تی كاره ى كه  نه وت بۆ هاواڵتیانى 
گه رمیانى ره خســاندوه  نازانرێت، به اڵم به گشتى نیگه رانیه ك هه یه  
له وه ى به شى پێویست لێی سودمه ند نه بون، به تایبه تى ده رچوانى 
زانكــۆ و په یمانــگا، له به رامبه ریشــدا كۆمپانیاكان لــه  وه رگرتنى 
كارمه نــد دا ئه زمــون و شــاره زاییان بــه  هه ند وه رگرتــوه  تاوه كو 

هۆكارى جوگرافی.

11. له  روى ژینگه ییه وه  دۆســیه ى نه وت لێكه وته ى زۆری به ســه ر 
ناوچه كه دا هه یه ، هه ندێكى په یوه ندی به  خودی پرۆسه كه وه  هه یه  
كــه  ده بێتــه  هۆی پیســكردنى ژینگــه ، هه ندێكى تریشــی به هۆی 
گواســتنه وه ى كه  به هه مانشــێوه  ده بێته  هۆی پیســكردنى ژینگه ، 
به اڵم بڕ و ئاستى ئه م كاریگه رییه  به  وردی نه پێوراوه  و نه زانراوه ، 

ئه مه ش به هۆی نه بونى لێكۆڵینه وه  و توێژینه وه ى زانستى ورد.

12. ئه و پاره یه ى كه  بڕیاره  له  داهاتى نه وت بۆ ســنوره كه  خه رج 
بكرێت، بڕه كه ى رون نیه ، هه روه ك ئه و پرۆژانه شی كه  به و پاره یه  
ئه نجامــدراون زۆرتــر پــرۆژه ى بچوك و كــه م كاریگه ریین، له گه ڵ 
ئه وه شــدا ٧ له و پرۆژانه ى كه  گه وره ن و ســه رچاوه كه یان پاره ى 
نه وتــه ، راگیــراون به هۆی قه یرانــى داراییه وه ، لــه  دیارترینی ئه و 

پرۆژانه ش: نه خۆشخانه  سه د قه ره وێڵه ییه كه ى كه الره .

به شى دوه م: دەرئەنجام و راسپاردەکان

یهكهم:دەرئەنجام

ئه و پرۆژانه ی لەداهاتی نەوت ئه نجامدراون زۆرتر 
پرۆژه ى بچوك و كه م كاریگه ریین
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1. كه رتــى نه وتــى ســنوره كه  ناشــه فافیه تێكى زۆری تێدایــه ، 
به شــێوه یه ك خودی حكومه تى خۆجێی سنوره كه ش له باره ى داتا 
و زانیاری ئه م كه رته وه  بێئاگایه  و به شــى پێویست زانیاریی نیه ، 
ئه مه  جگه  له وه ى پارله مان و ئه نجومه نى پارێزگاش به هه مانشێوه  

بێبه شكراون له  پێدانى زانیاریی.
هه مو ئه مانه  و له پاڵ خۆ بواردنى وه زاره تى سامانه  سروشتیه كان 
له  قســه كردن له باره ى ئه م دۆســیه یه وه  بۆ راپۆرتى یه كه كه مان، 

هێنده ى تر گومانى له سه ر پرۆسه كه  دروستكردوه .
هه ربۆیه  ده بێت حكومه ت و وه زاره تى سامانه  سروشتیه كان، راشكاو 
و راستگۆ بێت له گه ڵ هاواڵتیانى سنوره كه  و داتا و زانیاریه كانیان 

بۆ ئاشكرا بكات و به  به رده وامیش ئه پده یتی بكاته وه .
هه روه ك پارله مانیش رۆڵی خۆی بگێڕێت له  ناچاركردنى حكومه ت 
به  شه فافبونى له م دۆسیه یه دا و هه روه ها چاودێربونى به سه ر ئه م 

كه رته وه .

2. ئه گه رچی یه ده گێكى نه وت و گازی باشى تێدایه ، به اڵم هێشتا 
به رهه مى نه وتى ســنوره كه  له ئاســتێكى باشــدا نیه  به  به روارد به  
كێڵگــه  و زۆنــه  نه وتیه كانى دیكه ، بۆیه  گرنگــه  حكومه تى هه رێم 
له مــڕوه وه  پالن و به رنامه ى هه بێــت بۆ بره ودان به  كه رتى نه وتى 
ســنوره كه  و به رهه مهێنانى زیاتری نه وت به شێوه یه ك به  قازانجی 

هه رێم و سنوره كه  بشكێته وه .

٣. گرنگــه  له  پاڵ بره ودان به  به رهه مهێنان، هاوكات مامه ڵه كردن 
له گــه ڵ به رهه مى نه وتیــش پالنی بۆ دابنرێــت، به تایبه تى له روى 
دروســتكردنى پــرۆژه ى پتیرۆكیمیای و دانانــى پااڵوگه ، ئه مه ش 
له الیه ك ســودی ده بێت له  به كارخستنى ده ستى كارى سنوره كه ، 
له الیه كى تریشه وه  لێكه وته  ئابوریه كانى بۆ سنوره كه  باشتر ده بێت. 
گرنگه  حكومــه ت كه رتى تایبه ت و كۆمپانیا تایبه تمه نده كانى ئه م 
كه رتــه  به تایبــه ت ئه وانه ى توانا و ئه زمونیــان هه یه ، هان بدات و 

ده رفه تى وه به رهێناینان له م بواره دا بۆ بڕه خسێنێت.

4. پێویســته  به رنامه  و پالن هه بێت بۆ چاره ســه ركردنى پرســی 
گواســتنه وه ى نه وتى ســنوره كه ، چونكه  پشــت به ستن به  رێگاى 
ته قلیدی به تانكه رى بارهه ڵگر، رێگایه كى پڕ مه ترســی و كێشــه  و 
هه روه ها زیانیشه ، له بری ئه وه  بیر له  دروستكردنى بۆڕی نه وت و 
گرێدانى به  بۆڕی نیشتمانى بكرێته وه ، كه  ئه مه  ده بێته  هه نگاوێكى 

ستراتیژی.

له گــه ڵ ئه وه شــدا پێویســته  ئه و گومان و قســه و قســه ڵۆكانه ى 
له باره ى ته ندره كانى گواســتنه وه ى نه وتى سنوره كه  به  تانكه ره وه  
دروســتبون، ده بێت وه زاره تى سامانه  سورشیته كان و ئه نجومه نى 
وه زیــران و ده ســته ى ده ســتپاكی، لێكۆڵینــه وه  و به دواداچونــى 
له باره وه  بكه ن ئه م بواره  رێكبخه نه وه ، بۆ ئه وه ى به  سودی گشتى 

كۆتایی بێت.

٥. دروســتكردنى وێستگه ى كاره با كه  پشت به و گازه  ده به ستێت 
كه  له  كێڵگه ى نه وتى حه سیره  ده رده چێت، هه نگاوێكى ستراتیژی 
و گرنگه ، جگه  له وه ى ئه و گازه ى كه  به  فیڕۆ ده چو ده كات به  وزه ، 
هاوكات رۆڵیشی ده بێت له  زیادكردنى كاره با له  هه رێم و گه رمیان. 
گرنگه  حكومه ت بیر له  بایه خدان به  بیرۆكه ى له مشێوه یه  بكاته وه  

و بره وى زیاتری پێبدات.

٦. هانى حكومه ت و ناوه نده  ئه كادیمیه كان ده ده ین كه  توێژینه وه ى 
ورد و زانســتى له بــاره ى مه ترســی و كاریگه رییــه  ژینگه ییه كانى 
پرۆســه ى ده رهێنانى نه وت له  ســنوره كه  ئه نجام بده ن، به پشــت 
به ستن به و ده ره نجامانه ى كه  توێژینه وه كان پێیان ده گه ن، هه وڵی 

كه مكردنه وه ى زیان و لێكه وته كان بده ن.

٧. پێویســته  كه رتــى نــه وت لــه  ســنوره كه  له  ده ســتى حزب و 
به رپرســانى دوربخرێته وه ، به ڵكو روئیایه كى نیشتمانى له باره یه وه  
گه اڵڵــه  بكرێــت، ئه مه ش به  چه ســپاندنى یاســا و رێگه نه دان به  
مه حسوبیه ت و پشكپشكێنه . بۆ ئه ممه ش ده بێت رۆڵ به  كۆمه ڵی 

مه ده نی بدرێت چاودێری پرۆسه كه  بێت.

٨. له گه ڵ زیادبونى به رهه م و چاالكبونى كه رتى نه وتى سنوره كه ، 
پێویســته  بره ودان به كه رته كه  له  روى ئه كادیمیشه وه  زیاتر لبێت، 
له م روانگه یه وه  پێشــنیازی كردنه وه ى كۆلێژ و به شــى تایبه ت به  
نه وت له  زانكۆی گه رمیان و په یمانگاى ته كنیكی كه الر، به  گرنگ 
ده زانیــن، له  توێژینه وه كردن له  كه رته كــه  و هه روه ها پێگه یاندنى 

كادیری ئه كادیمی.

9. پێویســته  وه ك له  یاسای )ژمارە 2 ساڵی 201٥ ی پەرلەمانی 
کوردســتان( دیاریكــراوه ، پترۆ دۆالر بۆ ســنورى گه رمیان خه رج 
بكرێــت كــه  ئــه وه  مافێكى یاســایی خۆیه تــى. له گه ڵ ئه وه شــدا 
پێویسته  ئه و داهاته ى له  نه وته وه  به  ده ستى ده گات، بۆ پرۆژه ى 
ســتراتیژی خــه رج بكرێــت نــه ك پــرۆژه ى الوه كی و كه م ســود. 
له مڕوه وه  دروستكردنى ده سته  و بۆردێك به  پێویست ده زانین كه  
حكومه تى خۆجێی و وه زاره تى ســامانه  سروشــتیه كان و كۆمه ڵی 
مه ده نی پێكه وه  تیایدا به شدار بن و بڕیار له و پرۆژانه  بده ن كه  بۆ 

سنوره كه  پێویسته  بكرێت.

دوهم:راسپاردهكان

پێویسته  كه رتى نه وت له  سنوره كه  له  ده ستى 
حزب و به رپرسانى دوربخرێته وه 



* ستافى یه كه ى چاودێرى حكومه تى خۆجێی گه رمیان:
1. ئه حمه د حه مید وه لی

2. زریان محه مه د
٣. رێناس ساڵح

 بۆ په یوه ندى
 0٧٧02٣0٣٦٧٦ - 0٧4٨020٧400

 Radiodeng@yahoo.com
 yakaychawderigarmyan@gmail.com

www.radiodeng.net

له باره ى )یه كه ى چاودێریی حكومه تى خۆجێی گه رمیان(ـه وه 

یه كه یه كــى رۆژنامه وانى و به دواداچونى تایبه تى رادیۆی ده نگه  به  
 )NED( پاڵپشــتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی ئه مریكی
ساڵی 201٧ دامه زراوه ، كارى چاودێرییكردنى حكومه تى خۆجێیی 
گه رمیــان ئه نجــام ده دات به مه به ســتى پــه ره دان به كاره كانیان و 
هه روه هــا بــره ودان به  پرۆســه ى چاودێرییكردن و شــه فافیه ت و 
پته وكردنى په یوه ندیی نێوان هاواڵتى و ده ســه اڵت و دروستكردنى 
لێكتێگه یشتنێكى باشتر بۆ په ره دانى زیاتر به  خزمه تگوزاریه كان.

* ئامانجى یه كه 
1. بره ودان به  پرۆسه ى چاودێرییكردن وه كو بنه مایه كى گرنگ له  

پیاده كردنى حكومه تی پێشكه وتو و دیموكراسی.
2. دروســتكردنى كۆده نگى له گه ڵ ده زگا حكومیه كان به مه به ستى 
دروســتكردنى فشــار بــۆ ئه نجامدانى پــرۆژه ى خزمه تگوزاریی بۆ 

ده ڤه ره كه .
٣. به دواداچونكردن بۆ كێشــه و گرفته كان و ده ستنیشانكردنیان و 
ئاراسته كردنى بۆ الیه نه  فه رمیه كان، به مه به ستى چاره سه ركردنیان.
4. دروستكردنى رایه ڵه و پته وكردنى له نێوان هاواڵتیان و حكومه ت 
دا، هه روه ها هێنانه  ئاراى لێكتێگه یشتنێكى باشتر له نێوان هه ردوال 

له روى دابینكردنى خزمه تگوزاریه كانه وه .


