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به شى یه كه م: راپۆرت

پێشه كى:
قه یــران، نه بــون و كه مــی غاز یان گازى شــل یان ئــه وه ى له ناو 
هاواڵتیان دا پێی ده وترێت »غازى مااڵن«، یه كێكه  له و كێشانه ى 
كــه  ناوبه ناو له  ســنورى ئیــداره ى گه رمیاندا ســه رهه ڵده ده ن، له  
ماوه  ى كه می رابردودا دو جار ئه م كێشه یه  به  قورسی سه ریهه ڵدا 
و تا ئاماده كردنى ئه م راپۆرته ش كێشه كه  بونى هه یه  و غاز به پێی 

پێویست ناگاته  ده ستى هاواڵتیان و كاسبكاران.

دیــاره  له  مه به ســتمان لــه  غاز، ئه و گازه  شــله  سروشــتیه یه  كه  
به شــێوه ى بوتــڵ »قنینه » دابــه ش ده كرێت و ده فرۆشــرێت به  

هاواڵتیان.
لــه م راپۆرتــه دا یه كه ى چاودێــری حكومه تى خۆجێــی گه رمیان، 
بــه  وردی به دواداچــون ده كات له بــاره ى ئه م كێشــه یه  و هۆكار و 

لێكه وته كانى.

یهكهم:دۆخیغازلهگهرمیانیهكهم:دۆخیغازلهگهرمیان

ســه رچاوه ى غــازى ســنوره كه ، حكومه تى عێــراق و به تایبه تیش 
پارێــزگاى كه ركوكــه ، كه  رۆژانه  غازى شــل له  رێگــه ى تانكه رى 
گــه وره وه  ده گه یه نرێته  گه رمیان و به ســه ر كارگه كان دا دابه شــى 
ده كــه ن و كارگه كانیــش ئــه و گازه  شــله  ده كه نه  نــاو بوتڵه وه  و 
له  رێگه ى بریكاره كانیانه وه  به ســه ر هاواڵتیاندا دابه شــى ده كه ن و 

ده یفرۆشن.
بەرکەوتــەی غازی گەرمیان له  پارێزگای کەرکوکەوه  رۆژانە بەپێى 
رێژەی دانیشتوان ٣٥٠٠ بۆتڵى رۆژانه  دیاریكراوه . ئه و غازه  شله ى 
به  تانكه ر ده هێنرێته  سنوره كه ، به سه ر ١١ کارگەدا بەنۆرە دابه ش 
ده كرێــت كه  هه ریه كه یان مانگانە ٧ جــار غازیان پێدەدرێت، هەر 
جارێکیش بەشــی ١٦٠٠ بوتڵ غازیان پێده درێت، بەاڵم بەڕێوبەری 

نەوت و کانزاکانی گەرمیان دەڵێت: بەشی ناوچەکەمان ناکات.
»ســنوری ئیــداره ى گەرمیان بــە هەریەکه  لــە قەزاکانی کەالر و 
کفــری و ئەو ناحیانەی دەکەونە ســەری، تەنهــا بڕی ٣٥٠٠ بوتڵ 
غازی رۆژانەی بۆ دابینکراوە کە لە راستیدا خۆی ئەمە کێشەیه »، 

بەڕێوبەری نەوت و کانزاکانی گەرمیان واى وت.
یادگار فەتاح، وتیشــی: پێداویســتی ناوچەکەمــان ٥ هه زار بوتڵ 
غازە لە رۆژێکدا، بەاڵم ئێمە تەنها ٣٥٠٠مان بۆ دابینکراوە، کەواتە 

هەر لەسەرەتاوە ئەو رێژەیە بۆ ئێمە جێی گرفتە.
دەشــڵێت: داوامانکردوە لە وەزارەتی ســامانە سروشــتیەکان کە 

وەزارەتی نەوتی عێراق ناردنی غازمان بۆ پڕبکاتەوە.

22. پشت نه به ستن به  غازى هه رێم. پشت نه به ستن به  غازى هه رێم

غازی ئیداره ى گه رمیان وه ك له  خاڵی پێشوتردا ئاماژه ى بۆ كرا، 
له  پارێزگاى كه ركوكه وه  دابین ده كرێت، له كاتێكدا له  ســنوره كه دا 
بڕێكــى زۆر غــاز هه یه ، هاوكات له  ناوچــه ى نزیك به  گه رمیانیش 

كێڵگه ى غاز هه یه .
ســه باره ت به  غــازى سروشــتى له  ناوچــه ى گه رمیان، تائێســتا 
ئــه وه ى هه یــه  یه ده گه  و له ژێر زه ویه  و هیــچ وه به رهێنانێكى تێدا 
نه كــراوه ، ئه وه نه بێت كه  وێســتگه یه كى كاره با له  كێڵگه ى نه وتى 
گه رمیان »حه ســیره « دانراوه  كه  به و غازه  كارده كات كه  له  بیره  

نه وته كانه وه  له گه ڵ نه وتى ره شى بیره كانه وه  ده رده چێت.
هه رچی ســودبینینه  له  كێڵگه  غازه  نزیكه كانى سنوره كه شه وه  كه  
زیاتر مه به ست لێی كێڵگه ى نه وتى »كۆرمۆر«ـه  له  ناحیه ى قادر 

كــه ره م لــه  چه مچه مــاڵ و گه وره تریــن كێڵگه ى گازه  لــه  هه رێمى 
كوردســتان و به رهه مــى رۆژانــه ى ٥٠٠ ملیۆن پێ چوارگۆشــه یه ، 
تائێستا بۆ غازى شلی مااڵن له  گه رمیان سودی لێنه بینراوه  و هیچ 

بڕێكى ناگاته  گه رمیان.
له باره ى پشت نه به ستن به  غازى كۆرمۆر، بەڕێوبەری به ڕێوبه رایه تى 
نەوت و کانزاکانی گەرمیان، یادگار فەتاح، وتی: پارســاڵ کۆرمۆر 
وەک هاوکاری غازیان بۆ ناردین، بەاڵم ئەو بەرهەمە زۆرەی نیە.

وتیشی: خۆمان داوامان نەکردوە پشکی ئێمە بخرێتە سەر هەرێم، 
چونکە غازی کۆرمۆر بەشی ئێمە دابین ناكرێت و قەیرانەکە زیاتر 
دەبێــت و رەنگــە ئه و كاته  لــە هەفتەیەکدا تەنهــا ١٠ تەنکەرمان 

پێبگات، بەاڵم کەرکوک دەتوانێت بەشی ئێمە پڕبکاتەوە.

١١. به ركه وته ى غازى گه رمیان. به ركه وته ى غازى گه رمیان
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بەرپرســی هۆبه  نه وتییه كان لــە بەڕێوبەرایەتی نەوت و کانزاکانی 
گەرمیان دەڵێت: بە پالن بەشە غاز لە کارگەکانەوە بە بریکارەکان 
دەدرێت و بریکارەکانیش دەڵێن ناتوانین پێداویستی گەڕەکەکانی 

پێ پڕبکەینەوە.
ســاالر مەحمود، لێپرســراوى هۆبه  نه وتییه كان لــە بەڕێوبەرایەتی 
نــەوت و کانزاکانــی گەرمیــان، وتــی: هه ر كارگه یــه ك ژماره یه ك 
بریــكاری هه یه ، هه ر بریكارێك دانراوه  بۆ گه ڕه ك یان ناوچه یه كی 
دیاریكراو، كه  بریكاره كه  هه ڵده ســتێت به  گواســتنه وه ى ئه و بڕه  

غازه ى كه  له  كارگه كه یه وه  پێی ده درێت بۆ هاواڵتیان.
١١ کارگەی غاز لە ســنوری ئیدارەی  گەرمیان دا هەیە، ٤ کارگە 
دەکەوێتە قەزای کەالرەوە و 2 کارگە لە قەزای کفری و سێ كارگه  
له  ناحیەی رزگاری و ســێ کارگەکەی دیکــەش دەکەونە ناحیەی 

مەیدان و کۆکس و قۆره توه وه .

بریــکارەکان گازنــدەی کەمــی ئەو بــڕە دەکەن کــە وەریدەگرن، 
بریکارێک دەڵێت: نەک بەشی گەڕەکێک، ئەوەی وەریدەگرم بەشی 

یەک کۆاڵن دەکات.
شــڤان عەدنان، بریــکاری غازە لەگەڕەکــی رزگاری قەزای کفری، 
باســی لەوەکرد: پێشــوتر رۆژانــە  ٥٠ غازیــان وەردەگرت، بەاڵم 
ئێســتا ســێ رۆژ جارێک تەنها 2٥ غاز وه رده گرن، ئەوەش بۆ دو 
بریکارە، واتا هه ر بریكارێك به الی زۆره وه  ١٥ غازی بەردەکەوێت.
بریکارێکی دیکە لە گەڕەکی شــەهیدانى قه زاى كه الر دەڵێت: سێ 

رۆژ جارێک ٣٠ غاز وەردەگرین و بەناونوسین دابەشی دەکەین.
ئیبراهیم محەمەد، وتى: كێشــه ى کەمی غــاز وەکخۆی ماوەتەوە، 
چونکــە بەشــەکان کە دەگاتە کارگــەکان کەمیکــردوە، ئەوانیش 

پێدانیان بە بریکارەکان کەمکردوه تەوە.

٣٣. میکانیزمی دابەشکردنی غاز بۆ بریکارەکان. میکانیزمی دابەشکردنی غاز بۆ بریکارەکان

خاوەنــى چەند کارگەیەکــی غاز لەگەرمیان بــاس لەوەدەکەن کە 
هاوردەکردنــی غاز لە ١٧ باری مانگانــەوه  کەم بوه تەوە بۆ تەنها 

٧ بار.
خاوەنی کارگەی شــێرەوەن له  ناحیه ى قۆره تو، ســەباح ســتار، 
باســی لەوەکرد: ماوەی 2 ســاڵە بەرکەوتــەی ئێمە لەکەرکوکەوە 
کەمکراوەتــەوە لە ١٧ باری مانگانەوە بۆ تەنها ٧ بار، کە ئەویش 
بەشــی ١٤٠٠ تاوەکــو ١٦٠٠ بوتــڵ غــاز دەکات كــه  ١٣ بریــکار 

لەکارگەکەمان وەریدەگرن.
ماهــر محەمــه د، خاوەنی کارگەی کۆکس لــه  ناحیه ى كۆكس، کە 
توانای خەزنکردنی بەنزیکەی ٦٠ تۆن غازى هه یه ، وتی: لە ئێستا 
بــۆ مانگێک تەنها ٧ بار غاز دەگوازینەوە لە کەرکوکەوە، ئەمەش 

کەمە و بەپێی پێداویستی نیە.
وتیشی: ١٥ بریکار هەیە جگە لە ناحیەی کۆکس، چەندین گوندی 
دیکەی لەســەرە، لەوانە: کوڵەجۆ ســه ید مدری، شــێخ لەنگەر و 

مەتارەکە.
هــەر لەوبارەیــەوە، بەڕێوبەری به ڕێوبه رایه تى نــەوت و کانزاکانی 
گەرمیان، هۆکاری کەمی غازی ســنورەکەی بەســته وه  بە هه بونی 
خواســتی زۆر و ناردنی غاز لەکەرکوکەوە بۆ ناوچەکانی  دیکەی 

عێراق.
وتیشی: کەرکوک دەتوانێت بەشە غازی ئێمە کەم بکاتەوە، چونکە 
ئێمە پشکمان نیە تاوەکو ئێستا، بەڵکو تەنها بەشێوەی پاڵپشتی 
»دعــم« پێماندراوە کە بەکۆی گشــتی بــۆ 2٣ کارگەی گەرمیان 
وســلێمانی غاز بەوشــێوەیە دابین دەکات و بابەتی لەپێشــینە بۆ 
ئــەوان ناوچەکانــی ژێر ده ســتى حكومه تى عێراقــە، بەمەش بڕە 

غازه كه مان کەمکراوەتەوە .
هاوکات داوامان کردوە لە رێگەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکانه وه  

کە بڕە غازی ئێمە زیاد بکرێت بۆ ٥٥٠٠ بوتڵ غاز لە رۆژێکدا.

١١. کەمکردنەوەی غاز بۆ کارگەکانی گەرمیان. کەمکردنەوەی غاز بۆ کارگەکانی گەرمیان

دوهم:هۆكارهكانىدروستبونیكێشهوقهیرانىغازدوهم:هۆكارهكانىدروستبونیكێشهوقهیرانىغاز
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گرفتــی رۆتینات و ســەرانە وەرگرتن، بەوتەی خــاوەن کارگەکان 
هۆکاری پەکخســتنی لەناکاوی کارەکانیان و دروســتبونی قەیرانی 

غازە.
رێگای گواســتنەوەی غاز لە کەرکوکەوە بۆ گەرمیان، کێشــەیەکی 

سەرەکیە لە پاڵ گرفتەکانی دیکەدا.
یــادگار فەتــاح، به ڕێوبــه رى به ڕێوبه رایه تــى نــه وت و كانزاكانى 
گه رمیان، دەڵێت: غازمان بۆ دێت، بەاڵم بۆ گەیاندنی بە کارگەکان 

گرفتمان بۆ دروستدەکرێت.
بۆ هێنانی غاز لە کەرکوکەوە، خاوەن کارگەکان بە رێگای کفری- 
دوزخورماتــودا هاتوچۆ ده كه ن، بــەاڵم بۆ ماوەی ٨ مانگە رێگری 

دەکرێت هەمان رێگە بەکاربهێننەوە.
 ماهــر محەمــەد، خاوەنی کارگەی غازى کۆکــس، وتی: گرفتمان 
بۆ دروســتکراوە، بەجۆرێک ناتوانین لە رێگای کفری- دوزخورماتو 
باره كانمــان بهێنین، ئەویش بەهۆی داواکردنی ســەرانە و پارە لە 

بازگەکانى حكومه تى عێراقی.
وتیشــی: بۆیــە به  ناچارى دەبێــت رێگای كه ركــوك- چه مچه ماڵ 
»بانی مەقان« بەکاربێنین، کەچی هەمان رێگەشــمان لێدادەخەن 

و ئەگەر بارێکمان دەستی بەسەردا بگیرێت پێمان نادرێتەوە.
باســی له وه شكرد: کۆتاجار ئاسایشــی بانی مەقان پێیڕاگەیاندین 
کــە نوســراومان بــۆ کــراوە نابێت بە رێــگای »بانــی مەقان«دا 

بگەڕێینــەوە، بەڵکو دەبێــت بە رێگای کۆرمۆرەوە هاتوچۆ بکەیت 
کە زۆر دورە بۆ ئێمە.

لەبــارەی ئــه م كێشــه یه وه ، ســاالر مەحمــود، لێپرســراوى هۆبه  
نه وتیه كانــى به ڕێوبه رایه تى نــه وت و كانزاكانى گه رمیان، ئاماژەی 
بەوەکرد کە لە رێگەی نوســراوێکەوە ئاسایشــی گشتی هەرێم لەو 

بابەتە ئاگادار دەکەنەوە.
سەباح ستار، خاوەنی کارگەی غازى شێرەون، وتی: لە بازگەکاندا 

له   ١٠٠ دۆالره وه  لێمان داواده کرێت هه تا ١٠٠٠ دۆالر.
الیخۆشــیه وه ، بەڕێوبەری نــەوت و کانزاکانی گەرمیان، ئەوەی بە 
کێشەیەکی سەره کی ناوبرد و وتی: گرفتی زۆرمان بۆ دروستدەکرێت 
لــەو روەوە، چونکــە دەبێت خــاوەن کارگــەکان مانگانە )برقیە( 
رێگەپێــدان نــوێ بکەنەوە،  بەاڵم لــە کاتی خۆیدا تــەواو نابێت 
و هەمــو مانگیــک ١ بــۆ 2 کارگەمان ئەو کێشــەیه ی بۆ دروســت 
دەبێــت، بــەاڵم جاری واهەیــە ٦ کارگەمان پێکــەوە ئەو گرفتەی 
هەیە، ئەمەش قەیران دروستدەکات، چونکە ئەو رۆتیناتی ئیداریە 

لە پێشوتردا سااڵنە بو نەک مانگانە.
عه دنان عه بدولقادر، وتی: لەمانگی كانونى دوه مه وه  )مانگى یه كى 
ئه مســاڵه وه ( تاوەکو ئێســتا کــە کۆتایی مانگی 2 )شوبات(ـــه ، 
یەکجــار )برقیە(ـــى رێگه پێدانم بۆ کــراوە، بابەتەکە الی خۆیان 

دوادەکەوێت، کەچی بیانو بە ئێمە دەگرن و رێگەمان لێدەگرن.

22. رۆتینات و سه رانه  وه رگرتن. رۆتینات و سه رانه  وه رگرتن

ئه ندامێكــى لیژنــەی پیشەســازی و وزە لــە پارێزگای ســلێمانی 
دەڵێــت: چاودێــری کارگــەکان و بریکارەکانیــش تونــد نەبــوە، 
بەرپرســێكى به ڕێوبه رایه تى نه وت و كانزاكانى گه رمیانیش ئاماژە 

بە رێکارەکانیان دەکات بۆ چاودێرییان.
کەریــم عەلــی، ئه ندامى لیژنەی پیشەســازی و وزە لە ئەنجومەنی 
پارێــزگای ســلێمانی، دەڵێت: هیــچ کات ئەوەمــان بەدینەکردوە 
چاودێری توندی کارگەکان و بریکارەکان بکرێت، لەکاتی پێویستدا 

نیگەرانیەکانی خۆشمان بەالیەنی پەیوەندیدار گەیاندوە.
له به رامبــه ردا، یــادگار فەتاح، به ڕێوبــه رى به ڕێوبه رایه تى نه وت و 
كانزاكانــى گه رمیان، لەبــارەی ئەوەی چۆن چاودێــری کارگەکان 
دەکەن لەکاتی پێگەشتی غاز بۆیان، وتی: هەمو کارگەکان لیژنەی 
تایبەتیان هەیە کە ئەو رۆژەی غازیان پێدەگات چاودێریان دەکات 
و دەزانیــن کەی غاز گەشــتوە پێیان، لە کاتێکــدا ١٦٠٠ بوتڵیان 
پێدەگات تۆمار دەکرێت بۆ ئه وه ى ٨٠٠ دانه ى ئەمڕۆ بفرۆشرێت و 

رێژەکەی دیکەشی سبەینێ.
وتیشی: لەکاتی دروستبونی قەیراندا بریکارەکان وەکپێویست غاز 
ناگەیه ننــە گەڕەکەکان، بەڵکو هەوڵدەدن بەشــێوەیەکی بازرگانی 

بەنرخی ١٠ بۆ ١١ هەزار دینار بیفرۆشنەوە.

عه لــی عــادل، بریــکاری غــازى گەڕەکــی شــێروانەیە لــه  كه الر، 
رەتیدەکاتەوە بەهیچ جۆرێک غازی گەڕەکەکەی لە شوێنێکی دیکە 
فرۆشــتبێت، دەشڵێت: ناوی ئەو کەســانە تۆماردەکەین کە غازم 

پێفرۆشتون.
ساالر مەحمود، به رپرســی هۆبه  نه وتیه كانى به ڕێوبه رایه تى نه وت 
و كانزاكانــى گه رمیان، لەمبارەیەوە جەختی لەوەکردەوە چاودێری 
لەســەر بریکارەکان هەیە و ٧ بۆ ٨ بریکار بەهۆی فرۆشــتنەوەی 
غاز لەو گەڕەکانەی بۆ بریکاری دیکە دانراون، سزادراون و غەرامە 

کراون.
وتیشی: ئێمە ئاگادارین رۆژانە کێ و چ گەڕەک و کارگەیەک غازی 
پێدەگات، بەنمونە ئه گەر گەڕەکێک ئەمرۆ سەرەی بێت، کۆمەڵێک 
پەیوەنــدی دەکەین بە هاواڵتیانی گەڕەکەکە تاوەکە بزانین غازیان 

وەرگرتوە یاخود هەرکێشەیەک هەبێت لەوێوە چاودێری کراون.
قایمقامیەتی قەزای کەالر لیژنه ی تایبەتمەندی بە سوتەمەنی هەیە، 
بــەاڵم ئــەوان لەبارەی بەدواداچــون و چاودێرییــان دەڵێن: زیاتر 
ئەنجومەنــی گه ڕه كه كانمــان ئاگادارمان دەکەنەوە لــە و بابەتانە، 

بەاڵم لیژنەکەمان راپۆرت دەدەنە خودی قایمقام.

٣٣. چاودێریکردنی بریکار و كارگه كان. چاودێریکردنی بریکار و كارگه كان



4

 هەمو ئەو غازانەی بە بازرگانی دەفرۆشرێن 
نایاسایین
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ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی، دەڵێت: غازی گەرمیان 
دەدرێتــە ناوچەکانــی دیکــە بۆیــە نرخەکەی گران بــوە، نەوت و 

کانزاکانی گەرمیانیش لەو بارەیەوە رونکردنەوە دەدات.
کەریم عەلی، ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی، وتی: غازی 
گەرمیــان  بــە قاچاخ دەبرێتــە ناوچەکانی دیکەی کوردســتان و 
دەفرۆشرێتەوە، بۆیە نرخەکەی لە ٧ هەزار و نیو کرا بە ٨ هەزار 

و نیو.
له به رامبــه ردا، یــادگار فەتاح، به ڕێوبــه رى به ڕێوبه رایه تى نه وت و 

كانزاكانى گه رمیان، ده ڵێت: بەهۆی ئەوەی لە گەرمیان نرخی غاز 
کەمتر بو لەشــارەکانی دیکە، ئه مه ش وایده كرد خواســتی دەرەوە 
لەسەر غازه كه ى گه رمیان زیاد بكات و له  ده ره نجامدا لێرە بڕه كه  
کەمتر دەبویەوە، بۆیە بەپێویستمانزانی نرخەکەی هاوتاو بکرێتەوە 

له گه ڵ ناوچه كانى تر، تاوەکو ئەو گرفتە نەمێنێت.
ئەندامەکەی ئەنجومەنی پارێزگای ســلێمانی ده ڵێت: کەواتا غازی 
گەرمیان بە قاچاخ براوە و نەتوانراوە رێگری لێبکرێت و نرخەکەی 

لەسەر هاواڵتی گران کراوە.

٤٤. به  »قاچاخ« بردنى غاز. به  »قاچاخ« بردنى غاز

هاواڵتیــان بــاس له وه ده كــه ن كه  غــاز به و نرخه ى كــه  حكومه ت 
دیارییكردوه  ده ستناكه وێت، یان به  گران ده ستده كه وێت، به اڵم به  

نرخی گران و بازرگانى هه رچه ندت بوێت هه یه .
دڵگیــر جومعە، هاوالتى له  كه الر، باســی له وه كــرد جارێك ناچار 
بــوه  غازێــك به  2٥ هەزار دینــار بکڕێت، چونکــە وه كخۆی وتى: 
»ئەو کاتە غاز دەســت نەدەکەوت و هیــچ بەدیلێکی دیکەش نیە 
ئه گــەر نەیکڕین، چونکە پێویســتە و ناتوانین هەفتەیەک چاوەڕێ 

بکەین«.
نرخــی غــازى بازرگانى به پێــی كات ده گۆڕێت، له  كاتى ئێســتادا 
بــه  هــه زار تا دوهه زار گرانتــر له  نرخی غازى حكومــی له  بازاڕدا 

ده فرۆشرێت، له كاتى بونى قه یرانى غاز نرخه كه ى زیاتر ده بێت.
هه ندێــك له  هاواڵتیان به هۆی نه بونى غاز، رو له  ناوچه كانى دیكه  

ده كه ن بۆ كڕینی.
ماردیــن ئیبراهیم، دەڵێت: مانگانە تەنها دەتوانین یەک بوتڵ غاز 
وەرگریــن لە وەکیلەکەمان، بەاڵم بۆ خێزانێکی گەورە ئەوە کەمە، 
بۆیە لەگەڵ چەند کەســێکی نزیکمان غازەکانمان دەنێرینە قەزای 

دوزخورماتو لەوێ وەریدەگرین.
فرۆشــیارێکی غازی بازرگانی دەڵێت لەخانەقینەوە هەرچەند غازم 

بوێت دەیهێنمە گەرمیان و نرخەکەشی خۆمان دیاری دەکەین .
ئــه و فرۆشــیاره  كــە نەیویســت نــاوی ئاشــکرابکرێت، وتی: من 
دوکانێکــی فرۆشــتنی غــازم هەیە کە رۆژانە بەپێی خواســت غاز 
لەخانەقینەوە وەردەگرم و بە نزیکی دە هەزار دینار بۆ یه ك بوتڵه  

غاز دەیفرۆشمەوە.
وەکخــۆی ئامــاژه ى پێــدا کڕیارێکی زۆری هەیــە، چونکە هاواڵتی 

هێشتا غازی بەپێی پێویست بەدەست ناگات.
غــازى بازرگانــى به بێ بونــى هیــچ چاودێرییه كــى حكومه ت، له  

ناوچه كه دا ده فرۆشرێت.
ئه و فرۆشــیاره ى غازه  له  كه الر، جه ختى كرده وه  له وه ى »هەرگیز 
هیچ کەس پرســیارێكى لێنەکردوین و هیچ لیژنەیەکیش ســەردانی 

ئێمەی نەکردوە بۆ بەدواداچون«.
له به رامبــه ردا حیکمــەت ئەحمــەد، بەڕێوبــەری به ڕێوبه رایه تــى 
چاودێــری بازرگانی گەرمیــان، جەخت لەچاودێریــان دەکاتەوە و 
ئاماژه  به وه ده كات هیچ شــتێکیان ال تۆمار نەکراوە لەوەی لەچەند 
شــوێن دەتوانــن غاز بهێننە گەرمیان یاخــود چەند بهێنن و بە چ 

نرخێک بیفرۆشن.
وتیشی: »بازاڕ بازاڕی ئازادە، بەاڵم دەبێت هاواڵتی بێت و سکااڵ 

تۆماربکات، چونکە ژمارەی فەرمانبەری ئێمە کەمە«.
په یوه ست به م بابه ته ، بەڕێوبەری به ڕێوبه رایه تى نەوت و کانزاکانی 

گەرمیان نیگەرانە لەئەدای یەکە کاگێڕییەکان.
یــادگار فەتاح، وتی: هەمو ئەو غازانەی بە بازرگانی دەفرۆشــرێن 
نایاســایین، ئێمــە داوامان کــردوە لیژنەیەکی تایبەتــی قایمقامی 
قەزای کەالر کار لەسەر ئەو بابەت بکات، بەاڵم ئاماری وەرگرت و 
هیچ دەرەنجامێکی نەبو، بەردەوامی ئەم بابەتە بەمجۆرە خراپە.

وتیشــی: هیــچ چاودێرییەکیــان الی ئێمە نیــە و چاودێریکردنیان 
قورسە کە ئەمە ئەرکی یەکە کارگێڕییەکانیە.

ئاماژه ى به وه دا لەگەرمیان چەندین شــوێنی بازرگانی هەن، بەاڵم 
وەکالەتیان بۆ کراوە، نزیکەی ٦ شوێن دەبن کە دەتوانین مامەڵە 

و چاودێرییان لەگەڵ بکەین.

٥٥. کڕینی غاز بەشێوەی بازرگانی. کڕینی غاز بەشێوەی بازرگانی



5

»

٦٦. پێدانی باج. پێدانی باج

٧٧. كێشى بوتڵی غاز و خراپبونى بوتڵه كان. كێشى بوتڵی غاز و خراپبونى بوتڵه كان

یه كێــك له  كێشــه كانى دابه شــكردنى غاز به  بوتــڵ، خراپ بون و 
كه می كێشــه كه یه تى، بەڕێوبەری به ڕێوبه رایه تى نەوت و کانزاکانی 

گەرمیانیش دەڵێت رۆژانە چاودێری پێویست ده كه ین.
میدیا جەالل، دانیشــتوى قه زاى كه الر، باسی لەوەکرد یەکێک لەو 
هۆکارانــی وایكردوه  غازی ئێرە نه کــڕن، خراپی کوالێتیەکەیەتی، 
چونکــە به وتــه ى خــۆی بەشــێکیان ئاویــان تێدابوە و بــۆ کاتی 

بەکارهێنان تەنها چەند جارێک دەتوانن سودی لێوەرگرن.
هــاوکات دلێر حاتــەم، خاوەنــی نانەواخانەی رەیــان، وتی: هیچ 
کات بوتڵەکانیان ســیانە ناکرێت، ئەمە وایکردوە غازی کەمتر لە 
بوتڵەکان بکرێت و بەشێکی بە ژەنگی نێو بوتڵەکان پڕبوبێتەوە.
کێشــێ هەربوتڵێــک غاز2٨ کیلۆیــە بەغازەکەیــەوە، واتا بۆ هەر 

بوتڵێک ده بێت ١2 کیلۆ غازی تێدابێت.
یــادگار فەتــاح، به ڕێوبــه رى به ڕێوبه رایه تــى نــه وت و كانزاكانى 
گه رمیان، وتی: ئێمە چاودێری وردی ئەو بابەتانە دەکەین، رۆژانە 
لە کارگەکانمان بە ئامێر بوتڵەکان کێشیان وەردەگرین کە دەبێت 

١2 کیلۆ غازی تێدابێت.
له باره ى خراپبونى بوتڵه كانیشــه وه ، وتى: هــۆکاری جۆراوجۆری 
هەیە، ئه گەرچی بوتڵه كان ٨ ساڵ پێش ئێستا گۆڕدراون، بەاڵم له  
پالنماندایه  کە بەدواداچــون بکەین و نمونه یان لێوەرگرین، ئه گەر 

حاڵەتەکان زۆربون ئەوا بوتڵه كان دەگۆڕدرێن.

کارگەکانی غاز لەگەرمیان سااڵنه  لە پاڵ پێدانی باج بە حکومەتی 
عێــراق،  بــاج بــە حكومه تــى هەرێمیش دەدەن، وەک خۆشــیان 

دەڵێن: هاوکاریمان ناکەن و بارگرانیان بۆ دروست کردوین.
ماهــر محەمــەد، خاوەنی کارگەی غازى کۆکس، باســی لەوەکرد: 
ئێمە المان رونە کە عێراق غازمان پێدەفرۆشێت و سااڵنە باجمان 
لێوەردەگرێــت، بــەاڵم نازانیــن وەرگرتنی باج لەالیــه ن حكومه تى 

هەرێمەوە بۆ چیە لە کاتێکدا هاوکارمان نین.
وتیشــی: ســااڵنە بــڕی ٩ ملیۆن دینــار دەدەینــە به ڕێوبه رایه تى 
باجــى دەرامەتی گەرمیان، نیوەی ئەو بــڕەش وەک باج دەدەینە 

حکومەتی عێراق.
ســاالر مەحمود، لێپرســراوى هۆبه  نه وتیه كان لــه  به ڕێوبه رایه تى 
نەوت و کانزاکانی گەرمیان، دەڵێت: نازانین باجەکە چیە، چونکە 

بابەتەکە الی خودی بەڕێوبەرایەتی باجی دەرامەتی گەرمیانە.
باباعەلــی محه مــه د، بەڕێوبــەری بەڕێوبەرایەتی باجــی دەرامەتی 
گەرمیــان، باســی لەوەکــرد: باج لە هەمــو پیشــەیەک دا هەیە، 
هەرکــەس لــە هەرکــوێ داهاتەکــەی هەبێت، دەبێت لەو شــوێنە 

باجەکەی بدات.
وتیشــی: باج بەپێی داهاتی ٨% وەک قازانج وەردەگیرێت، پاشان 

٧٥% وەک خەرجی بۆیان هەژمار دەکرێت.
رونیكــرده وه : ســااڵنە داوا لــه  كارگه كان دەکەین کــە چەند بوتڵ 
غازیان فرۆشتوە، له ســه ر ئه و بنه مایه  باجیان لێوه رده گرین، هەر 
بوتڵێکیش بە ٧ هەزار و نیو لەسەریان حساب دەکرێت، بەاڵم لە 

بازاڕدا بە ٨ هەزار و نیو دەفرۆشرێت.
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هاواڵتیان باس له  به رده ومى كێشه ى غاز ده كه ن و ده ڵێن: بەهیچ 
شێوەیەک وەک پێشوتر نیە و کێشەکە چارەسەر نەکراوە.

نیــزال محەمــەد، دانیشــتوى گەڕەکــی راپەڕین له  قــه زاى كه الر، 
لەبارەی ئەو گرفتەوە وتی: کێشەی غاز هەیە و چارەسەر نەکراوە، 
چونکــە مــاوەی ١٠ رۆژە هیچ ئــاگاداری ئەوەنین کــە ئۆتۆمبیلی 
فرۆشتنی غاز بەنێو گەڕەکەکاندا بسوڕێتەوە، من بۆخۆم نەمدیوە.
هاوکات ئەنوەر عه بدولقادر، دانیشتوى گەڕەکی شەهیدان لەقەزای 
کەالر، باسی لەوەکرد: لەچەند رۆژی رابردودا لەالیەن وەکیلەکەیان 
غازیان بۆهێنراوە و کێشــەیان نەبوە، بەاڵم بەپێی پێویســت نیە، 

چونکە کاتێکی زۆری پێدەچێت تا دەگاتە دەستی هاواڵتی.
لەگەڵ ئەوەشدا، مەریوان سوبحان، کە نیشتەجیی هەمان گەڕەکە، 
وتــی: قەیرانــی غاز درێژەی هەیە لە کەالر، بەاڵم ئەم ١٠ رۆژە بە 

ئاسانتر دەستمان کەوتوە.
نــەورۆز محەمەد، دانشــتوی قــەزای کفریە، ئەو لــە بارەی کەمی 
و دەســت رانەگەشــتنیان بەغاز لەقەزاکە، باسی لەوەکرد: ئه گەر 
بمانەوێــت غازمــان دەســت بکەوێت دەبێت یــەک هەفتە چاوەڕێ 
بکەیــن، پاشــان ده توانین یەک بوتڵ غــاز وەربگرین، کە ئەمە لە 

پێشوتردا وانەبوە.
له  ناحیه ى ســه رقه اڵی ســه ر به  كفری، به وته ى هیوا رەشــید كه  
دانیشــتوی ناحیه كه یــه ، بریکاری گەڕەکەکەیان پێــی راگەیاندون 
ناتوانێــت غازیان پێبــدات، چونکە بە ناونوســین کراوە و بەهۆی 
کەمی بڕەکەیەوە دەدرێتە ئەو کەســانەی پێشوتر خۆیان ناونوس 

کردوە.
بەشــێکی گوندەکانــی گەرمیان گلــەی لە نەبونی بریــکار دەکەن 
بەهــۆکاری دەزانن بۆ کڕینی غــازی بازرگانی بەڕێوبەرایەتی نەوت 

وکانزاکانی گەرمیانیش وەاڵم دەداتەوە.
بیالل محەمەد، دانیشتوی گوندی تازەدێى سه ر به  كه الر، دەڵێت: 
غازمان کەم پێدەدریت، ئێمە لەکوڵەجۆ بە ٩ هەزار دینار کڕیومانە، 

بۆیە پێمانوایە هەمو ئەو غازەی پێی دەدرێت دابەشی ناکات.
شــەهێن فایەق دانیشــتوی گوندی چاڵەڕەشــه  له  كه الر، جه ختى 
له هه مــان كێشــه  كرده وه  و باســی لەوەکرد لە رێگەی کەســێکی 
نزیکی خۆمانەوە غازمان دەست دەکەوێت، چونکە هیچ بریکارێک 

نایەتە گوندەکەی ئێمە.
ئەمە گرفتی چەندین شــوێنی دیکەیە، حســێن کەریم، دانیشتوی 
گونــدی گاکوڵ، دەڵێت: بۆ هەرجارێک کە غازمان پێویســت بێت 

دەبێت بڕۆینە شوێنی دیکە، کە ئەمە تێچوی زۆرە بۆ ئێمە.
كانزاكانــى  و  نــه وت  به ڕێوبه رایه تــى  به ڕێوبــه رى  له به رامبــه ردا 
گه رمیان، دابەشبونی بریکارەکان بۆ ژمارە وپێداویستی شوێنەکان 
دەگەڕێنێتــەوە و دەڵێــت: ناتوانین ئەو رێــگا دورە بخەینە پێش 
بریکارەکانمــان، چونکــە تێچوى مادی ئەوانیــش زۆردەبێت و بڕە 

پارەیەکی ئەوتۆیان بۆ نامێنێتەوە.
وتیشــی: بەاڵم بەزۆری ئاسانکاریمان بۆ گوندەکان کردوە، یاخود 

لەکارگەکانەوە راستەوخۆ بەنرخی کەمتر پێیان دراوە.
الی خۆشیەوە ڕەتی کردەوە بۆ گوندی چاڵە ڕەش هیچ بریکارێک 

نەبێت بەڵکو هەمو ئەو گوندانەی پێویست بون بۆیان دانراوە.
هه رچی له  گرده گۆزینه شــه ، به  وته ى محه مەد عەلی، دانیشــتوى 
ئه و گونده ى ســه ر به  كه الر، لەســەره تای مانگــی كانونى دوه مى 
ئه مســاڵه وه  بەئاســتەم غازیــان دەســتدەکەوت و به وتــه ى خۆی 

»بریکارەکانمان پێیان دەوتین کە هەموی حجز کراوە«.

١١. لێكه وته ی له سه ر هاواڵتیان. لێكه وته ی له سه ر هاواڵتیان

سێیهم:لێكهوتهكانىكێشهوقهیرانىغازلهگهرمیانسێیهم:لێكهوتهكانىكێشهوقهیرانىغازلهگهرمیان

پســپۆڕێکی ئه ندازیاری شارستانی لە زانکۆی گەرمیان بە گرنگ و 
پێویستی دەزانێت سیسته مى دابینكردنى غاز به مشێوه  ته قلیدیه ى 

ئێستا نه مێنێت و بە بۆڕی بۆ مااڵن بنێردرێت.
د. شــێرکۆ ئه حمه د، مامۆســتا لەزانکۆی گەرمیان، کە پســپۆڕی 
ئه ندازیاریی شارستانیە، باسی لەوەکرد پێویست و ئاسانە پێدانی 

غاز بەمااڵن بگۆڕێت و بکرێتە بۆڕی.
وتیشی: چەندین یەکەی نیشتەجێبون هەیە لە پارێزگای سلێمانی 

هەمان کاری بۆ کراوە، بەاڵم مەرجە لە رێگای کۆمپانیاوە بێت.
باســی له وه شــكرد تاکە گرفت بۆ گازی عێــراق، هەبونی گۆگرده  
لەپێکهاتەکەی دا کەوادەکات پێویستی بە چاككردنه وه  »صیانە« 

هەبێت.
له به رامبه ردا به ڕێوبه رى به ڕێوبه رایه تى نه وت و كانزاكانى گه رمیان، 

جه خت له  گرنگی ئه و سیسته مه  ده كاته وه .
یادگار فەتاح، وتی: ئەوە پێشنیارێکی باشە، بە زارەکی سەرۆکی 

شــارەوانی کەالر و وەبەرهێنانمان لەو بارە ئاگادار کردوەتەوه  کە 
پێویســتە النیکەم بۆ یەکەکانی نیشــتەجێبون سیســته مى غازى 
مه ركــه زی جێبەجێ بکرێت، ئەمــە وادەکات بارگرانی ئێمەش کەم 
ببێتەوە و سیستەمێکی گونجاویشە کە دەتوانرێت دواتر بۆ شوێنە 

بازرگانی و نانەواخانەکان سودی لێوەربگیرێت.
الیخۆشــیه وه  سەرۆکی شارەوانی کەالر، ســه رباری جه ختكردنه وه  
له  گرنگی سیسته مه كه ، ره دی كرده وه  داواكارى وایان بۆ هاتبێت.
ئەکرەم ســاڵح، وتى: هیچ شــتێک بە فەرمی بە ئێمە نەگەشتوە، 
بــەاڵم هێشــتا دەتوانرێت لە یەکە نیشــتەجێبونەکان ئەو پڕۆژانە 

جێبکرێتەوە.
وتیشــی: هەندێــک بابەت هەن تازەن یاخــود مەرجن و ئەوانەمان 
کردوە، بەاڵم بۆ سیســتەمی غازى مه ركــه زی هەوڵدەدەین بەپێی 
دیاریکراوی پڕۆژەکە کە بۆ چ چین وتوێژێکە، کاری لەسەربکرێت.

٨٨. نه بونى سیسته مى غاز. نه بونى سیسته مى غاز
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22. لێكه وته ى له سه ر كاسبكاران. لێكه وته ى له سه ر كاسبكاران

گرفتــی کەمــی یاخود نەبونی غاز بۆ پیشــه وه ران و ئه و 
شــوێنكارانه ى غاز به كاردێنــن، زیاتــره ، به ڕێوبه رایه تى 
نــەوت وکانزاکانــی گه رمیانیــش ده ڵێــت: ئه وله ویه ت بۆ 

مااڵنه .
لــە پاڵ مااڵن دا، شــوێنکارەکانی وەک: نانەواخانەکان، 
چێشــتخانەكان، خواردنگه كان، كارگه كانى شــیره مه نى، 
مریشکفرۆشــه كان و ...هتد، زۆرتریــن گلەییان هەیە لە 
پێدان و دەســتکەوتنی غاز، لە ئێستاشــدا وەکخۆشیان 

دەڵێن: پشت بەغازی بازرگانی دەبەستن.
دلێــر حاتەم، سەرپەرشــتیار لە نانەواخانــەی رەیان لە 
قــەزای کــەالر، وتی: بەهیچ شــێوەیه ک غــازی حکومی 
بــە ئێمــە نــاگات، کەمتریــن بڕمان بــۆ دابینکــراوە كه  
لەهەفتەیه كدا ٣ غازمان پێدەدرێت، ئێمە رۆژی ٨ غازمان 

پێویستە.
وتیشــی  ئەو وەکیلــەی غازەکەمان بــۆ دێنیت تەنها ٣ 
غازمــان بە نرخی ٨ هــەزار و نیو پێدەدات، ئه گەرداوای 
زیاتر بکەین بەنرخی ١2 هەزار دینار پێمان دەفرۆشێتەوە.
جەالل محەمەد، خاوه نى دوكانى مریشكفرۆشتنه  له كه الر، 
تــی: بۆ ئێمــە ناکرێت چاوەڕی بکەیــن دوای هەفتەیه ك 
یاخــود دوهەفتە غازمــان پێبدرێت، بەڵکــو ناچاردەبین 
خۆمــان بەشــیوەی بازرگانی غاز بکڕین و هەر واشــمان 

کردوە.
به وته ى دوكاندارێك، »گرانی سوتەمەنی و بێباکی الیه نى 

په یوه ندیدار« دەبنە هۆکار بۆ داخستنی دوکانەکەیان.
ئەحمەد ئامانه ڵاڵ، خاوه نى دوكانى نانه وا و كارى هه ویر، 
وتــى: خەرجی یــەک مانگم بۆ کڕینی غاز کە لە جەلەوال 
و کوڵەجــۆ بۆمان دەهێنرێت، ١ ملیۆن دینار زیاترە، کە 

ئەمە خەرجیەکی زۆرە.
وتیشــی: ئەو غــازەی پێمان دەدرێت کەمــە، هەمویمان 
بۆ دابیــن ناکرێت، بەڵکو دەکەوێتە سەرشــانی خۆمان، 
ئەم بارگرانیەش وایلێکردوم بیر له  داخستنى دوکانەکەم 

بكه مه وه ، چونکە هیچ الیەنێک نیە گوێمان بۆ بگرێت.
له الیه كــى دیكه وه ، بریکاری غــازى ناوبازاڕ و دوكانەکان 
لەقــەزای کــه الر، بیــالل حه ســه ن، باســی لەوەکــرد: 
بەرکەوتەی ئــەو رۆژناڕۆژێک ٣٠ بوتڵ غازە، کە ئەمه ش 

کەمە و پێداویستیەکانی پێ پڕناکرێتەوە.
وتیشی: غاز بەپێی پێداویستییەکان دەدرێتە شوێنەکان 

نەوەک ژمارە، کە ده بێت پێشوتر ناویان نوسی بێت.
رەتیشــیکردوە هیــچ غازێکــی بازرگانی فرۆشــتبێت بەو 

دوکان و شوێنکارانه ى كه  بۆی دیاریکراون.
له به رامبه ردا، ساالر مەحمود، لێپرسراوى هۆبه  نه وتیه كان 
لــه  به ڕێوبه رایه تــى نــه وت و كانزاكانــى گه رمیان، باس 
لەودەکات کە ئــەوان ئه وله ویه تیان داوە بە گەڕەکەکان، 
به شــێوه یه ك سەرەتا غاز بۆ ئەوان دابین ده كه ن پاشان 

بۆ شوێنەکانی دیکه .
وتیشــی: بــۆ ناو بازاڕ و نانەواخانــەکان رۆژناڕۆژێک ٨٥ 
غازیــان پێدەدرێــت، بــەاڵم بۆ چایخانە و چێشــتخانە و 

خواردنگه كان، ناتوانین غازیان بۆ دابین بكه ین.
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١. كێشـــه ى غـــازى مـــااڵن لـــه م ماوه یـــه ى دواییدا قورســـتر بوه تـــه وه ، به هـــۆی زیادبونى خواســـت له ســـه رى و هه روه ها 
كه مبونـــه وه ى بـــڕى غـــازى هاتـــو، به شـــێوه یه ك ناوچه كه  رۆژانه  پێویســـتی بـــه  ٥ هه زار بوتڵ غـــازە، بـــەاڵم تەنها ٣٥٠٠ 

بوتڵـــی بۆدێت.

2. زۆرینـــه ى هاواڵتیـــان كێشـــه ى ئه وه یـــان هه یـــه  غازیـــان به ده ســـتناگات، یان ئـــه و بـــڕه ى به ده ســـتیان ده گات كه مه ، 
ئه مـــه ش ناچاریـــان ده كات بـــه  نرخـــی بازرگانى غاز بكـــڕن، یان بچنـــه  ناوچه ى ژێر ده ســـتى حكومه تى عێراقـــی بۆ كڕینی 
غـــاز، چونكـــه  نرخی غـــاز لـــه وێ هه رزانتـــره . هـــه روه ك كاســـبكاره كانیش ئامـــاژه  به وه ده كه ن كـــه  ئه و بڕه  غـــازه ی كه  

ده یاندرێتـــێ بـــه  نرخـــی حكومـــى زۆر كه مه  و به شـــى رۆژێكیـــان نـــاكات، ئه مه ش بارگرانـــى زۆری بۆ دروســـت كردون.

٣. هـــۆكارى كه مكردنـــه وه ى بـــڕی غـــازى گه رمیـــان رون نیـــه ، له كاتێكـــدا به ڕێوبـــه رى به ڕێوبه رایه تى نـــه وت و كانزاكانى 
گه رمیـــان بـــاس لـــه وه ده كات كـــه  به هـــۆی بونى خواســـت له ســـه رى بـــۆ ناوچه كانى دیكـــه ى عێـــراق بڕی هاتـــوی غاز بۆ 

گه رمیـــان كه میكـــردوه ، هاوكاتیـــش گومـــان ده كرێـــت هۆكارى سیاسیشـــی له  پشـــت بێت.

٤. ســـنورى گه رمیـــان كه  ســـه ر بـــه  هه رێمى كوردســـتانه ، بـــۆ دابینكردنى غاز پشـــت به  پارێـــزگاى كه ركوك ده به ســـتێت 
كـــه  ســـه ر بـــه  حكومه تى ناوه نـــده ، ئه مه ش ره نگـــه  له و هۆكارانـــه  بێت كه  بـــڕى غازى به پێی پێویســـت به ده ســـت نه گات 

و هه روه هـــا ناوه ناویـــش قه یران و كێشـــه ى تیادا ســـه رهه ڵبدات.

٥. لـــه  ســـنوره كه دا كێڵگـــه ى غـــاز و یه ده گـــی زۆری غازى سروشـــتى هه یه ، بـــه اڵم وه به رهێنانـــى تێدا نه كـــراوه ، هاوكات 
كێڵگـــه ى كۆرمـــۆر كـــه  گه وره تریـــن كێڵگه ى غـــازى هه رێمى كوردســـتانه  و دراوســـێی ناوچـــه ى گه رمیانه ، هیچ ســـودێكى 

نیـــه  بـــۆ گه یاندنـــى غازه كه ى بـــه  هاواڵتیان.

٦. لـــه  ســـنورى گه رمیانـــدا ١١ كارگـــه ى غـــاز هه یه ، ئـــه م كارگانـــه  له ئێســـتادا مانگـــى ٧ بـــاری غازیان بـــه  تانكه ر له  
كه ركوكـــه وه  بـــۆ دێـــت، ئه وانیـــش ده یكه نه  نـــاو بوتڵی غـــازه وه  )هه ر بوتڵـــه ى ١2 كیلۆ غـــازی تێده كرێـــت( و له  رێگه ى 
بریكاره كانیانـــه وه  به ســـه ر هاواڵتیانـــدا دابه شـــى ده كه ن، كه  هـــه ر بریكاره  و بۆ گـــه ڕه ك و ناوچه یـــه ك دیارییكراوه . نرخی 

یه ك بوتڵـــی غازیش بـــه  نرخی حكومـــی، ٨٥٠٠ دیناره .

٧. كارگـــه كان بـــاس له وه ده كـــه ن جگه  له وه ى بـــڕی غازیـــان كه مكراوه ته وه ، هـــاوكات رێگه  بـــه  گواستنه وه یشـــی نادرێت 
یـــان بیانویـــان پێده گیرێـــت، به شـــێوه یه ك ئه گـــه ر به  رێگاى كفـــری- خورماتـــو- كه ركوك هاتوچـــۆ بكـــه ن، داواى به رتیل 
و پاره یـــان لێده كرێـــت له الیـــه ن بازگه كانـــى ســـه ر بـــه  حكومه تـــى ناوه نـــد، هاوكات لـــه  رێگـــه ى كه ركـــوك- چه مچه ماڵ- 
سلێمانیشـــه وه  رێگه یـــان پێنادرێـــت هاتوچـــۆ بكه ن و باره كانیان ده ســـتی به ســـه ردا ده گیرێـــت و ناچار به  رێگـــه ى دیكه دا 

ده ڕۆن كـــه  زۆر دوره  و تێچوى زۆره  له ســـه ریان.

٨. خاوه نـــى كارگـــه كان نیگه رانـــن له وه ى له  بـــری یه ك باج، 2 بـــاج ده ده ن، به  حكومه تـــى ناوه نـــد و هه رێمیش، ئه مه ش 
بارگرانیه كـــى زۆره  بۆیان.

٩. ئـــه وه ى مایـــه ى تێبینییـــه  ئه وه یـــه  كـــه  ئه گه رچـــی غـــاز بـــه  نرخـــه  حكومییه كه ى لـــه  بـــازاڕدا كه مه  و كـــه م ده گاته  
ده ســـتى هاواڵتیـــان، به اڵم بـــه  نرخـــه  بازرگانییه كـــه ى زۆره ، ئه مـــه ش گومانى زۆر دروســـت ده كات.

١٠. له بـــاره ى ئه گـــه رى فرۆشـــتنى غـــازى حكومی بـــه  نرخی بازرگانـــى له الیـــه ن بریكاره كانـــه وه ، چ الیه نـــى په یوه ندیدار 
كـــه  به ڕێوبه رایه تـــى نـــه وت و كانزاكانـــى گه رمیانـــه  و چ بریكاره كانیـــش، ئه و قســـه  و تۆمه تـــه  ره د ده  كه نـــه وه ، جه خت 
له وه ده كه نـــه وه  ئالیه تـــى گونجاویـــان هه یـــه  و دڵنیـــا ده بنه وه  لـــه وه ى غازه كه  بـــه  نرخی حكومـــى بگات بـــه  هاواڵتیان.

١١. غـــاز كـــه  پێویســـتیه كى گرنگـــى ژیانـــى خێزانه كانـــه ، بـــه م سیســـته م و شـــێوازه ى هه یـــه ، زۆر كـــۆن و ته قلیدییه ، 
حكومـــه ت هیـــچ بیرێكـــى لـــه وه  نه كردوه تـــه وه  كـــه  سیســـته مى مه ركه زی بـــۆ راكێشـــانى غاز بۆ مـــااڵن په یـــڕه و بكات، 

ته نانـــه ت لـــه و پـــرۆژه  نیشته جێبونانه شـــى كـــه  تـــازه ن و هه ندێكیشـــیان ڤێالن!
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* ستافى یه كه ى چاودێرى حكومه تى خۆجێی گه رمیان:
١. زریان محه مه د
2. سروە کەریم

 بۆ په یوه ندى
 ٠٧٧٠١٩2٣٦٦2 - ٠٧٧٤٠٨٧٨١٥٣

 Radiodeng@yahoo.com
 yakaychawderigarmyan@gmail.com

www.radiodeng.net

له باره ى )یه كه ى چاودێریی حكومه تى خۆجێی گه رمیان(ـه وه 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 2٠١٧ 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.

دوهم:راسپاردهكاندوهم:راسپاردهكان

١. شـــێوازی ئیداره دانـــى كه رتـــى غـــاز وه كـــو زۆر كه رتـــى دیكـــه ، كـــۆن و ته قلیدییـــه ، ئه مـــه ش واده كات حكومه ت زۆر 
ســـه ركه وتو نه بێـــت لـــه  ئیداره دانـــى دا، چونكه  هـــه م حكومه ت به مشـــێوه یه  توانـــاى نییه  به ســـه ر ئه و بـــواره دا زاڵ بێت 
و فه رمانبـــه رى پێویســـتى نییـــه ، هه میـــش كێشـــه كانى زیاتر بون و زیاتریـــش ده بن. گرنگـــه  حكومه ت هه وڵی رێكخســـتنى 
ئـــه م كه رتـــه  بـــدات و هه وڵبدات سیســـته مى غاز بـــكات به  مه ركـــه زی، كه  ئه مـــه ش له  هه مـــو واڵتانى جیهـــان و ته نانه ت 
ئه وانه شـــى زۆر پێشـــكه وتو نیـــن، بونـــى هه یه . بۆ ئه مه ش ده توانرێت ســـود لـــه  كه رتى تایبـــه ت ببینرێت و ئـــه و بارگرانی 
و كێشـــه  و دڵه ڕاوكێیـــه ى كـــه  غاز بۆ هه مـــو خێزانـــه كان دروســـتى ده كات، كۆتایی پێبێنێت. ده شـــتوانرێت ســـه ره تا له و 

پرۆژانـــه ى یه كـــه ى نیشـــته جێبونه وه  سیســـته مى غـــازى مه ركه زی دابنرێـــت و دواتر بـــۆ گه ڕه كه كانى دیكـــه  ببرێت.

2. هیـــچ جـــۆره  دوربینییـــه ك لـــه  مامه ڵه كردن له گـــه ڵ ئه م بـــواره دا ره چاو نه كـــراوه ، چونكـــه  ئه گه ر ١ جار بـــڕه  غاز له  
كه ركوكـــه وه  نه نێردرێـــت بـــۆ گه رمیـــان، ئه وا دوبـــاره  قه یران و كێشـــه  ســـه رهه ڵده داته وه ، بـــه و مانایه ى هیـــچ یه ده گێكى 
غـــاز لـــه  ناوچه كـــه دا بونى نییـــه  و نه  حكومـــه ت و نه  كه رتـــى تایبه تیش خه مـــی ئه وه یان نه خـــواردوه  كه  بیر لـــه  داهاتو 

بكه نه وه  و به شـــى پێویســـت غاز یـــه ده گ بكه ن.

٣. گرنگـــه  حكومـــه ت بیـــر له  ســـه رچاوه ى گرنتیكراوى غاز بكاتـــه وه ، ئیتر چ له  ناوخـــۆ بێت یان ده ره وه ، واتـــا دڵنیا بێت 
لـــه وه ى غـــازی پێویســـتی پێـــده گات، نـــه ك وه ك ئه وه ى ئێســـتا كـــه  هه مـــو هێلكه كانى خســـتوه ته  ســـه به ته ى حكومه تى 

ناوه نـــد و ئه گـــه ر ئـــه و رۆژێك پابه نـــد نه بێت بـــه  ناردنى غازه كـــه وه ، قه یران و كێشـــه  دروســـت ببێت.
بـــۆ ئه مه ش گرنگه  كێڵگه  غازییه كانى ناوچه كه  په ره یان پێبدرێـــت و بهێنرێنه  به رهه مهێنان.

٤. ئه گه رچـــی الیه نـــى حكومـــى بونـــى هـــه ر گه نده ڵـــی و ســـه رپێچیه ك ره د ده كاتـــه وه  لـــه  دابه شـــكردنى غـــاز، بـــه اڵم 
گومانێكـــى زۆر هه یـــه ، به تایبه تـــى كـــه  هاواڵتیـــان غازیان به  نرخـــی حكومى بۆ نایه ت و بـــه  نرخی بازرگانیـــش غاز زۆره . 
گرنگـــه  حكومـــه ت له مڕوه وه  بـــه  رێوشـــوێنه كانى دا بچێته وه ، ئالیه تێـــك دابنێت كـــه  هاواڵتیان وه ك یه ك و به شـــێوه یه كى 
دادپه روه رانـــه  غازیـــان بـــه ر بكه وێـــت، بـــۆ ئه مـــه ش ده توانێت په یـــڕه وى سیســـته مى نۆره  بـــكات، ئه گه رچـــی حكومه ت 

خـــۆی ده ڵێـــت نۆره  په یـــڕه و ده كات، به اڵم به شـــێك لـــه  هاواڵتیان بێئـــاگان له  بونى.

٥. ده بێـــت حكومـــه ت رێگه چـــاره ى گونجـــاو بدۆزێته وه  بۆ نه هێشـــتنى ئه و ئاســـته نگ و كێشـــه  و رۆتینانه ى كـــه  له به رده م 
كارگـــه كان و گواســـتنه وه ى غـــازدا هه یه  بۆ ناوچه كـــه ، ئه مه ش به  قســـه كردن له گـــه ڵ حكومه تى ناوه ندى بـــۆ رێگرییكردن 
لـــه  وه رگرتنـــى پـــاره  و به رتیـــل لـــه  بازگه كانـــه وه ، یاخـــود بـــه  دۆزینـــه وه ى رێـــگاى هاتوچـــۆی گرنتیكراو و بێكێشـــه ، 
چونكـــه  له ســـه ره نجامدا هاواڵتیـــان زیانمه نـــد ده بـــن. بۆ چاره ســـه رى ئه م كێشـــه یه ش، ده كرێـــت نوێنه رانـــى گه رمیان له  

ئه نجومه نـــى نوێنه رانـــى عێـــراق رۆڵ بگێڕن.

٦. گرنگـــه  حكومـــه ت بـــوارى غـــازى بازرگانى كۆنتـــرۆڵ بكات و ئـــاگاى لێبێت، بـــۆ ئه مه ش ده بێـــت یه كـــه  كارگێڕیه كان 
باشـــتر بێنـــه  ســـه ر هێـــڵ و لیژنـــه ى تایبه تمه ند دروســـتبكه ن، هـــه روه ك جه ردی شـــوێنه كانى فرۆشـــتنى غـــاز بكرێت و 
چاودێرییـــان بكرێـــت، چونكـــه  وه ك هـــه ر بوارێكـــى تـــر ئـــه م بـــواره ش گرنگه  و ئه گـــه ر چاودێریـــی نه كرێت مه ترســـی و 

ده بێت. زۆری  لێكه وتـــه ى 

٧. پێویســـته  حكومـــه ت شـــێوازى وه رگرتنى ســـكااڵ و گازنـــده ى هاواڵتیان له باره ى بونى ســـه رپێچی و كێشـــه  له م بواره دا 
كارا بكاتـــه وه ، بـــۆ ئـــه م مه به ســـته ش پێویســـته  هێڵـــى گـــه رم دابنێـــت و ســـكااڵ و تێبینییـــه كان وه ربگرێـــت و به  زویی 

بچێت. به ده میانـــه وه  


