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سەرۆکی ی ئەم مانگەدا ٥لە چەند رۆژێک پاش سەردانی شاندێ ێن با�ێت کوردستان جە بەغدا ، 
ی وەدێری کەرتلۆیت ئا ناوزڕاو واژۆ کر کو چادیحکومەتی کوردستان گرێبەستەک وەگەرد کۆمپانیای 

ن بکاتن ژ گشت بوارێک دا بەو واتایە کو ئەم کۆمپانیا ناوزڕاو و گومان لێکراوە نەوت و گازی کوردستا
و داھات و دەرچوو و تێچووی ئەم کەرتە  وەساخ کردنە چاوەدێری دەرھێنان و گواستنەوە و فرۆتن و

ئەکات . لۆ ئەم مەبەستە ژی ئەشی ئەم کۆمپانیا دەستی بە ھەموو سەرچاوەیەل زانیاری  رینگەگ
لەم بوارەدا بگات و پەیڤی ئەم کۆمپانیا دوا پەیڤ ئەبێتن و ھەموو الیەک بە یار و نەیار و دۆست و 

ژ دۆزەک یاسایی دیلۆیت تانیچەوە ئەبێ مل کەچی بن . بە حکۆمەتی کوردس ، دوژمن و تەبا و ناتەبا
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 یەنی نەیاری فروشتووە وناسین کە زانیاری الیەنێکی بە ال بەوە تاوانبار کرا و بە تاونکار ژی ھاتە
 ئەمەش ئەوە ئەگەێنێ کە دیلۆیت ئەتانێ زانیاری لە سەر کەرتی نەوت بە بەغدا بفروشێ .

ر و بەغدا لە مەڕ مژاری نەوت و گازن ، پڕ باش ئەزانن کو بێجگە لۆ ئەوانەی کە ئاگاداری ھەرای ھەولێ
ی کوردستان ، ئەوە بەغدا بوو کە ھەمیشە ھات و ھاواری بوو لەو دەنگە ساز و ناسازانەی ناوخۆ

. ئەوەش کە دەسە�تی بەغدا بەشە بوودجەی سەبارەت بە ناڕوونی کەرتی نەوتی کوردستان 
بوو کە ھەتا نھا ژی درێژەی ھەس . گەڕانەوەی شاندی با�ی کوردستانی بڕی ھەر بەم بیانوەوە 

و ھاتنە ئارای ئەم گرێبەستە لە ناکاوە ،  لۆ بەغدا کوردستان بە سەرپەرەشتی سەرۆکی ھەرێم
خۆبەخۆ بیری مرۆڤ ژ بۆ وێ چەندێ دەکشینێ کو دەبێ کۆ بەغدا و ھەلێر لەم مژارەدە بە نھێنی 

ی جێگەی پەسەندی ھەر دوو ال بێت . ئەوەش کە تێکڕای لەھەڤ ھاتبن و ئەم گریبەستەش ڕیکار
گن پرسێکە کە لەوانەیە خۆیان ئەندامانی شاندی کوردی لە بەغدا تا چەندە ئاگاداری ئەم بەزمە بوو

 ن وەرامی بدنەوە . بتان

 ژدەسپاکی  حکومەتی کوردستان ئەم گریبەستە و ئەم کارەی وەک ڕێکاری چاکسازی ئابووری و
بواری نەوت و گاز دەرخواردی خەڵکی کوردستان و ڕخنەگرانی گەندەڵکاری و دەس پیسی بواری 

. لێ مەردم ئەشێ بزانن کو تەنانەت لە ئەگەری سەرگرتنی ئەم کارەی  ئەداتنەوت و گاز 
لەم بوارە وەک خۆی ئەمێنێتەوە و ھەتا ئێستا ی یحکومەتی ھەرێم ، دۆزی دەس پیسی و گەندەڵ

ەوە یاسایی ی ڕوانگەیەر وەک جاران لێی بپێچرێتەوە و لێی بپرسرێتەوە ، لەوما کو لە دەکرێ کە ھ
ەم رۆ ت لبەستەکەی حکومەتی ھەرێم وەگەرد دیلۆیدۆزەکە بە چارەسەرنەکراویی ئەمێنێتەوە و گرێ

دەبێ کو ناپاکان لەم ڕۆ بە دواوە ئەگرێتەوە و ئی دە کۆن و ھەتا پێش گریبەستەکە ناگرێتەوە . 
واوە دیلۆیت وەک حەشارگەی خۆیان بکار بھێنن و دەس پیسی و گەندەڵکاریان بشارنەوە بە�م بەد

  ئەزبەنی ! ، دز و دەس پیس و گەندەڵکار رێی ھە�تنیان جە کردەی دزێوی پێشوویان نیە

لەوانەیە کە فرەیەک جە مەردم کوردستان ناسراویی و زانیاریان ژ کۆمپانیای دەلۆێت کە ھەندێک 
ناویان ئەبەن ، نەبێت ،  کلۆنجە ڕێ ڕێ ،-بەرگ، یان مافیای  ت وەک مافیای ناوچاو قەشانتەنانە

ن گەلەک باش بزانبن کو ئەم کۆمپانیا پاشەڵ پیسە بە خۆڕای کار ناکات و کرێی مووالێ ئەشی ھە
ئەم گرێبەستەی لەل حکومەتی ھەرێم لەوانەیە کە خۆی لە دەیان و سەدان ملیۆن دۆ�ری 
ئامریکایی بدات . ئەمەش دیسان ویژدانی خاوەن ویژدانان ئەھەژێنی بەوەی کە جە دۆخی قەیرانی 

حکومەتی کوردستان مووچەی فەرمانبەران و مامۆستایان و تەنانەت ئابووری چەند ساڵە ، 
لۆ ھەڵ ناسووڕی و بەشێکی بەرچاوی مووچەی خەڵکی بڕیوە کە تەواوکەری پێشمەرگەی 

مووچەبڕانی حکومەتی ناوەندی بەغدایە بە کردەوە . جێگەی پرسیارە کە لە وەھا دۆخێک دا چۆن 
ر بە خۆی ئەدات کە سەدان ملیۆن دۆ�ر لۆ وەھا چۆناھی دەسە�تی کوردستان جە باشوور بوا
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تری لە بۆ ھاوو�تیان و مووچەخۆران ، تەرخان یگرێبەستێک و ھاوشێوەکانی وەکی بەزمی بایۆم
ئەکاتن . وادیارە کە حکومەتی ھەرێمی کوردستان لە تەخشان و پەخشان کردنی سەدان ملیۆن 

رت ناھێنی ، لێ لۆ خڵکەکەی کوردستان دەس دۆ�ر بۆ کۆمپانیا دەرەکیەکان کەمی نەھێناوە و کو
 .کە تووڕەی بەرب�ی خەڵک وەلێ کەفتگەسەوە ، بە ڕەوا کورتە و خزێنەکەی بەتاڵە 

خالەک گەلەک گرینگ ئو باڵکێش لە پێوەندی وەگەرد گرێبەستەکانی ئەم دوایانەی حکومەتی ھەرێم 
دەوەی حکومەتی ھەرێم بێتە کر و ئەوەسە کە پرسێ یاسایی کارلەگەل کۆمپانیا دەرەکیەیەل 

فرمانی خۆە دەمەشینێ . ئەرێ چ  و ھولێ و بزانرێ کا چاڤا دەسە�تی سیاسی جە باشوور کار
لەرزۆکەکەی ھەرێم بداتن لۆ وسا ھەڵس و کەفتێک . ئەوانەی یاسایەک ھەنە کە ڕێ بە حکەمەتە 

کە بە تێکڕا وەکی ھاوشێوەی ت و سێ کۆمپانیای ژمێریاری دیکەی کاری دیلۆین جە ڕێاکە شارەز
مەزانۆ کە فێڵەبازی ناسراون ، خوەش و دەس پیسی و گەندەڵی و دزی و درۆ مافیایی و چوارینەی 

 . ان ئەمەشێنێ کە تێایان دا کارانە پشت بە یاسای ئەو و�تانە کارو باریلق و پۆی ئەم کۆمپانیان
بێ کو یاسای عێراقی ئانکو ە و دەئەمێ دەزانین کو یاسایەک ھانا ژ باشوورێ کوردستان تونەی

 ەت پێک بھێنێ . ئەمەش ئەو گومانە فرەتەرتەر بەھێز ئەکات کو باری دیلۆی بەغداد بنەمای کار
ت تەڤ حکومەتی ھەرێم ئەشێ فیت و فێڵ و تەپکەی بەغدا و ئاکامی گرێبەستەکەی دیلۆی

 سەردانەکەی شاندی با�ی کوردستان لە بۆ بەغداد بووبێت . 

ەپکە و تەونی بەغدا لەوەدا فرەتەر ئەبێتن کە لە ئەگەری چەوتی و چەواشەکاری و گزی مەترسی ت
ژ بواری نەوت و گازی کوردستان کە فرمانێکی فرە چاوەڕوانکراوە گۆڕ کارنامەی ڕەش  دیلۆیتو فزی 

ی تیا بێت و بوێرێ و بە ش، گەر بەشی ئەوەندە، حکومەتی ھەرێمی کوردستان  دیلۆیتو دزێوی 
ئامراز و کەرەسەی لێ پێچینەوەی نیە و ئەشی پەنا بەرێتە بەر یاسای عێراقی و پەرمێ ، خۆدا ب

جە ڕیکارێک ھانا دە یەکەم سەربەخۆیی ئابووری و پاشان ئاکامی ولو پەنا بردنێکیچ ژ نھا رە خویایە . 
 سەربەخۆیی سیاسی و سەروەری نەتەوەیی کورد و کوردستان کوێر ئەبێتەوە . 

ئانیا ێکی بوێرانەی ھاوێشت و ھەوڵی پێک ساڵێک دەسەالتی باشوور ھەنگاوبەری چەند 
سەرخۆەبوونا باری ئابووری کوردستانی دا و بەکردەوە ژی ھەنەک پێشکەتن دە ڤێ بوارێ دە 
دەستەبەر کر . کارڤەدانا حکومەتی بەغدا ژی ئەوە بوو کە بەشە بوودجەی ھەرێمی بڕی کە بووە 

و قەیرانی ئابووریچ ڕێ خوەش کر ئەڕای قەیرانی سیاسی و ئاڵۆزی و  سەرچاوەی قەیرانی ئابووری
بەردەوامە . وەکی ژ ھەمیان رە خویایە مەردم کوردستان  ژی پشێویی کۆمە�یەتی کە ھەیا نووکە

لێ  تان .ی کوردسباجێکی فرە قورس و گران دان ئەڕای ئی دۆخە و ئی کارەی دەسە�تی سیاس
یاسی خەریکە ڕەنج مەردمەکە وەخەسار بەریتەی و ھەر ھەمان دەسە�تی س ، لێ، 

دەسکەفتەکەی سەربەخۆیی ئابووری بەبا دەی . گرێبەستە ناپیرۆزەکەی حکومەتی ھەرێم وەگەرد 
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کۆمپانیای دیلۆیت سەربەخۆیی ئابووری ھەرێم ئەکوژێ بەوەی کە ئیدی ئیرۆ شوون دە ئیتر ئەوە 
تە سەرەکی و گرینگ لە پلەی یەکەمی ئابووری جەردە و دزەکانی دیلۆیت ئەبن کە جڵەوی ئەو کەر

کوردستان ئەگرنە دەست خۆیان و گۆر دەق و ناوەرۆکی گرێبەستەکە حکومەتی ھەرێم مل کەچی 
بەناو پێشنیار و رێکارەکانی دیلۆیت ئەبێتن . سەرباری ئەم بەزمە قرێژە و ئەم بەبادانەی دەسکەوتی 

ەو ھەمکە دەرد وئازارەی بێ مووچەیی و دەس چەند ساڵە خەباتی ئابووری و قوربانی کردنی ئ
ونی یە ، کەوا و کلۆنجە ڕێ ڕێ کانی دیلۆیت لە سەر بنەما و جە چارچیڤا یاسای و نەبو کورتی

عێراقی کار دەکەن . ئەمە ژی بە وی واتا تێ کە سەرەکی ترین و کاریگەرترین کەرتی ئابووری 
ئەو عێراقە بەڕێوە ئەچێ کە وەک داگیرکەری کوردستان واتە کەرتی نەوت و گاز بە گوێرەی یاسای 

ڕاستەوخۆی باشووری کوردستان و وەک کۆی داگیرکەری عارەب و عەجەم ، ئێرانی و عێراقی و 
سووری ، چاوی بە بوونی کوردستانێکی سەربەخۆ دا ھەڵ ناێی . پەی کوێرکردنەوەی ئاسۆی 

ە گاورە و گران جە سەر ڕێچکا سەربەخۆیی کوردستان و چێ کرنا ئاستەنگ و کۆسپ و تەگەرەی فر
ئەڤ مژار ، داگیرکەرێن عارەب و عەجەم دخازن کو سەربەخۆیی ئابووری کوردستان لەو ئاستەی 

گرێبەستی حکومەتی ھەرێم وەگەرد دیلۆیت ڕێکاری ئەم کە دابین و دەستەبەر کریاگە بخنکێنن . 
ە کارێ بووشت کە ئەو چاکسازیو لێشیان ناگیرێت . مرۆڤ دە گریسەی وان داگیرکەرانەستراتیژیە ن

ئابووریی یە کە سەرۆکی حکومەتی ھەرێم و جێگرەکەی ئاماژە وەپی ئەکەن لە پێوەندی 
گرێبەستەکەیان وەگەرد دیلۆیت ، پەتی لە سێدارەدان و خنکاندین سەبەخۆیی ئابووری کوردستانە 

 نکوو نەزانی . کە بە دەستی خۆیان دە ملی کۆمەڵگای کوردەواری ئەنێن ، بە زانا بوون ئا

 ت ، دەرفەت و دەرەتانێکی گەلێ باشژ ھەر و�تێک مینا عێراق کە شیرازەی کاروباری تێک ئەچێ
ھەلەکە بقوزنەوە لۆ مەبەستی تا�ن و  دیلۆیتاو وەکو کۆمەڵێک کۆمپانیای ناوزڕئەرەخسێ کە 

ھەڵ لووشن بە بێ  بە� لێدراوەکە و بەرە و چاوگەی سامان و داھاتی و�تە ەبڕەوەی بێ سەر
ئەوەی کەس الیان لێ بکاتەوە . ئەزموونی عێراق و لیبی دەری ئەخاتن کە پاش تێک چوونی و�تەکە 

بێت و کۆمپانیایەکی ڕاستەقینە ئانکو درۆزنانە لۆ دەکوردەکەو ماچۆ ھەر کەس و ناکەسێک ڕا
ت و تا�نکاری . کات بە ڕاو و ڕووساز ئەکات و دەس دەمەبەست گەل خاپێنەر و چەواشەکارانە 

ھیچ دوور ەدەرکردووی ئەم بەزمە نامرۆڤانە و چاوچنۆکانەن . وو ھاوشێوەکانی وەستای چو دیلۆیت
 ژاریمبۆشایی و نەبوونی بنەمای یاسایی باشووری کوردستانی بە ھەل زانیبێ و  دیلۆیتنیە کە 

نی باشووری کێشەی بەغدا و ھەولێری لۆ مەبەستی ھەڵ لووشینی سەدان ملیون دۆ�ری ساما
 قەیران لێدراوی لۆ خۆی پێک ھێنابێ . 

و ھاوشێوەکانی وەستای سازکردنی ئەو دیاردە گ�وەی سەرمایەداری ھاوچەرخن کە بە "  دیلۆیت
پارەپیس و ناپاکانی و ئەڕای دز  خۆدزینەوە لە باج" تێتە ناسین لۆ  tax haven -ج حەشارگەی با
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پارەپەرەست و سووخۆران . دۆخی ھەنووکەیی باشووری کوردستان بەو بێ سەرەوبەرەیی یاسایی 
پەی سازکردنی حەشارگەی باج ژ بۆ مشتەریە دزەکانی . گومانیچ  دیلۆیتیەوە لەبارترین دەرفەتە لۆ 

 یئەدەن و حکوومەتی ھەرێم ژ دیلۆیتلەوەدا نیە کە مەردم کورد باجی ئەو ڕیکارە مافیایی یەی 
 لێی بەرپرسیارە .   

ڕیکاری گشتی و زانراوی و�تانی کوردەکەو ماچۆ خواپێداو و سەقامگیر ئەوەسە کە یان یاسای 
ێم و حکومەتی ھەر دیلۆیتپەسەندکراو و چەسپاو لە ئارادایە لۆ بەستنی گرێبەستێک وەک ئەوەی 

 و لە ئەگەری پەسەند ئانکو ھەر گرێبەستێک لەو بابەتە ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران ئەکرێتن
کردنی لەو دەزگایە ئەکەوێتە بواری جێ بە جێ کردن وەکی دن مینا ڕەش نووس و بەڵگەیەکی بێ 

ژ باشوور نە یاسای پەسەند کراو ھەستۆ و نە ئەنجومەنی نوێنەران کارایە . بایەخ ئەمێنێتەوە . 
جی ئۆمەرانی کۆتایی شێوازی بەڕێوەبەری باشووری کوردستان فرەتر وەکی شێوازی گە�ڵە و حا
. لەو سا�نە  نی یەوەشەستەکان و سەرەتای ھەفتاکانی سەدەی ڕابردووە لە الیەن مستەفا بارزا

دا ئەوە تەنیا مەال مستەفای بارزانی و دوو کوڕی نەوەکامی بوون کە کاروباری شۆڕشی باشووریان 
تەنانەت عوبەیدو� و ھەڵ ئەسووڕان . لەو دۆخە دا چ بوارێک پەی " مەکتەب سیاسی پارتی و 

لوقمانی کوڕی بارزانی و فاخری حەمەئاغای مێرگە سوور و ئەحمەد تۆفێق (عەبدو�ی ئیسحاقی ) 
بکارن بە ئەرکێن کوردێنێن خوە ڕابن . نەمایەوە تاوەکو  و ھتد و شێخ ئەحمەدی بارزانی و کوڕەکانی

ڕەشترین پەڵەی شەرمەزاری لێدان شەڕی ماڵ وێرانکەری ناخۆیی جەاللی و مەالیی و ، ئەو دۆخە 
و کوشتن و ڕادەست کردنەوەی تێکۆشەرانی ڕۆژھە�ت و لە ئاکام دا گاورەترین کارەساتی مێژوویی 

سەرەڕای ئەمانەش دەنگۆی ڕێبازی پیرۆزی  ئاشبەتاڵ و شکانی شۆڕشی کوردانی لێ کەوتەوە .
شپرزەیی و تێکچوونی باری رێتەوە . ڕۆژئاڤای کوردستان ب�و ئەک جە بارزانی لە ناو خەڵکا نەخاسما

و دوور خستنەوەی گۆڕان لە دەسە�ت و حکومەت و دەزگای ناوخۆیی یەکیەتی نیشتمانیی 
 بە کردەوە ئەو، و ھەر وەتریش پەککەوتنی ڕێککەوتنی یەکیەتیی و گۆڕان بەڕێوەبەری باشوور 

ران لە ھەولێری ئیڕۆژی حاجی ئۆمەو مەترسیەی ھێناوەتە ھۆلێ کە شێوازی بەڕێوەبەری گە�ڵە 
دە زەق تەرتەر بیتن . مەترسی ئەم مەترسیەش لەوانەیە چەند قاتی ئەو مەترسیانە بێت کە کورد 

 بە گشتی چەشتی . 

کەمایەسی و کورت ھێنانی لەم بابەتە لە سەرووی ھەرە سەرووی بزاڤی نەتەوەیی کورد بەرەو 
لە کیس کورد و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی  ئەوە یەچێتن کە ھەلە مێژوویی یەکەی ئێستای کوردستان

پ ک ک چ ئاسۆیەکی ڕوونی ئەڕای کورد جە باکوور و ڕۆژئاڤای ، وەک دیارە نەتەوەیەکەی بچێت . 
توەتەوە و ئەوەتا لە ڕۆژئاوای بە�ی پ ک ک و بەعس لێدراو خەریکن وردە وردە کوردستان نەھێش

 ،و تێکۆشەری کورد دەستەبەر بووگە ران ڕۆڵەئەوەندە دەسکەوتی کوردان کە بەنرخی سەدان و ھەزا
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ڕادەستی ڕژیمە نگریسەکەی بەعس ئەکەنەوە . ڕۆژئاڤا لە کوردان وا� و چۆڵ بووگە و ئەوەی 
ھەالل و بەعس بە زەناری عارەبی و سیاسەتی عارەباندن و توانەوە و تونە کرنا تەلەب محەمەد 

ۆمەران ئاسا جێ کردووە . ھەولێری حاجی ئکوردیەل بۆیان نەچووە سەر ، پ ک ک لۆیانی جێ بە 
دژە کوردی دەستەوسانە و بووتە ھۆکارێک ئەڕای لەناوچوونی ڕۆژئاڤای  دە ھەمبەر ڤێ دیاردەی

، لە کاتێکدا کە ھەر ھەموو تاکێکی کورد بەرپرسیارە لەو کارەساتەی پ ک ک بە سەر کوردستان 
  .ڕۆژئاڤای کوردستانی دا ھێناوە 

م بابەتە ھەولێرە ، پاش ئەوەندە ساڵە لە دەسە�تداری و دام و دەزگای زانستی وادیارە کە ھەر ئە
و ھەژمارێکی زۆری لێزان و پسپۆڕی بواری ژمێریاری و و زانستگە و پەروەردەی ناوخۆیی و دەرەکی 

بازرگانی و پێشەیی ، بەشی ئەوەندی بە دەستەوە نیە کە بکارێ بە دەخڵ و داھات و دەرچوو و 
کی رخێبە ن دیلۆیتو گازی خۆی ڕابگات و ناچار بووگە دز و جەردە و فێڵەباز و گزیکاری  تێچووی نەوت

ەوە و گەل و بەو واتا تێتە تێ گەیشتن کە کورد وەک نەت زۆر دابمەزرێنێ . ئەوەشگران و فرە 
ت ھێژ لەو ئاستە دا نیە کە بتانێ بە کار و باری خۆیا ڕابگات کە خۆی لە خۆی کوردستان وەکی و�

 تی کرن بە خەڵکێکی کەونئارا .بیرۆکەی ڕەگەزپەرەستی و سووکایە ا نیشانێکە ئەڕاید

را  ۆیتدیلئەم کارەساتە کاتێک پتر خویا ئەبێتن کە چاڤەک بە کارنامەی ڕەش و دزێوت کۆمپانیای 
بخشێنین داکو مەردم کوردستان بزانن دەگەل چ حەفیا و مافیایەکی پاشەڵ پیش دا تووش بووگن . 

 و ئەکەن دیلۆیتچەواشەکارانی میدیایی و لە پێش ھەمووشیانەوە ڕووداو زۆر بە گەرمە باسی 
ە بشناسێنێ . ئیدی چ ئاماژەیەک ی ی بە ناوبانگ و ناسراوی جیھان ئەیوەکو کۆمپانیاێکی جیھان

ی ئەو کۆمپانیایە ناکەن و خەڵک لەوە ئاگادار ناکەنەوە کە بە ارنامەی دزی و فێڵەبازی و دەس پیسک
ابەتە و ئەم ب گەاتۆمار کری دیلۆیتسەدان و ھەزاران دۆز و دۆزگری یاسایی و تاوانکاری لە سەر 

ملیۆن  انە و ھاوشێوەکانی بووگنەسە سەرچاوەی نەھامەتی و ڕۆژەڕەشی سەدان و سەدنیاناکۆمپ
داھاتی سا�نەی .  ت و ئافریکا و ئامریکای التینخەڵکی ھەژاری گشت جیھان لە ڕۆژ ئاڤا و ڕۆژھە�

تاقە یەک سەلکە پیازی بەرھەم ھێنابێ و بێ ئەوەی میلیارد بوو بە ۳٥ساڵی پاری دیلۆیت پترلە 
تاقە یەک دڵۆپ ی داری بەرھەم ھێنابێ ئانکو کورد گوتەنەخێکی بایەبایی یەک تاقە دۆالر شت

بابەتە دزی یە وەکی مڵە رەتر نابێ . سروشتی ئەم ی لەمە فیمشە و مفتەخۆر.  ئارەقەیان رشتبێ
. ئەوەش کە دیلۆیت ئەم بەزمەی بۆ ئەچێتە سەر دەزڤرێتەوە بۆ ئەو ڕاستی یە کە ئەم  و کەڵەیە

دزەیان کردوەتە وە و الە جیھانی بۆگەن و گەندەڵی سیاسی ڕۆژئاوایی داکوت م�نە سنگی خۆیان
دیلۆیت بووەتە حەشارگە و ماڵێک ناو ھەموو جمگەیەکی دەوڵەت و حکومەت و ڕەوتی سیاسی . 

ئەڕای کۆنە سیاسی و وەزیر و گزیری ڕۆژئاوایی یەل . کابرایەکی وەکی تۆنی بلێری ئینگلیزیان کە 
ی عارەب و مەترسی لێ پێچینەوەی تاوانکاری شەڕی لە سەرە ، خۆی لە ژێر سێبەری ڕاوێژکار
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ئامریکی و جان مەیجەر و گۆردن بڕاونی  ئاڵ گۆڕیجوولەکە شاردەوە . سارکۆزی فەرانسە و 
ئینگلیزی و تێکڕای کۆنە وانێکەکانی سیاسەت وەک ڕاوێژکار تێنە بکار ئانین ژ ئالیێ کۆمپانیای وەکی 

نەی ابەتە سیاسیائەمەش ئەو بوارەی بە دیلۆیت و ھاوشیوەکانی داوە کە لە ڕێگەی ئەو بدیلۆیت . 
ڕۆژئاواوە بوونی مشە و مفتەخۆرانەیان بە ھۆی یاساوە بە سەر گەل و و�تان دا داسەپێنن و ئەوە 

یاسا کە چاوەدیری و ژمێریاری و مژاری باج و ڕاوێژکاری ماڵی و ھتد ببێتە بەشێکی ئابووری بکەنە 
 ،تەنانەت لە نەبوونی یاسایەک ھاناسەرمایەداری . ئەمەی باشووری کوردستانیچ جێگەی ڕامانە کە 

زی ئابووری ھەرزان فرۆشی حکومەتی ھەرێم مل کەچی دیلۆیت ئەبێ و بە کارێکی باش و چاکسا
 ئەکاتن و بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان ئەکاتە قوربانی لۆ کۆمپانیا دەرەکیەکان . 

ەڕە تەی ھێنایە سەر ئەو باودیلۆیت گە�ڵەیەکی ئاڵۆز و پێچە�وپێچی لە موریتانیا داڕشت و ئەو و�
 کە ئەڕای ڕاکێشانی سەرمایەی دەرەکی و ڕۆژئاوایی بۆ و�تەکەیان و پەی مەبەستی گەشەدان بە

نامە وەگەرد ژمارەیەک لە و�تانی ئافریکایی لە مژاری باج و باری ئابووری ، ژمارەیەک پەیمان 
لە  G8تەی لە کۆڕبەندی . پاشان دیلۆیت ئەم دەسکەوگواستنەوەی سەرمایەی ماڵی ببەستێ 

ڕێکخراوی نێونەتەوەیی لە بانکە زلەکان وەکو سیتی بانک  ۸۰ئیرلەندی باکوور پێشکەش کرد . پتر لە 
ستاندارد بانک و ھتد بەشداری کونفرانسی دیلۆیت بوون . لە ئاکامی ئاوەھا و و بانکی جیھانی 

کەی دیلۆیت ئەقوزنەوە بۆ مەبەستی لەو و�تانە ئەکەن و گە�ڵە ڕیکارێک سەرمایەی ڕۆژئاوایی ڕوو
ی دیلۆیت کۆمپانیایێکی شەکەر ەخۆ دزینەوە لە باج و خەراج . لە ئاکامی گە�ڵەیەکی وەکی ئەم

، یلۆیتەک ئەوەی دباجی دزی ، ئەڵبەت لە ڕیکارێکی یاسایی وئی دە ئینگلیزیان لە زامبیا ئەوەندە 
مناڵی ئەو و�تەی ئەکرد ، گۆر  ٤۸۰۰۰کە بەشی دابین کردنی خوێندنی سەرەتایی ئەڕای 

. حکومەتی ھەریم ، بە ھەر ھۆیەکەوە بێت ، خۆی ئاوێتەی  Actionaidھەڵسەنگاندی بەراوەردکاری 
بازرگانی و بەزمی گرێبەست و پەیماننامە لەگەڵ ئەم بابەتە کۆمپانیانە کردگە و داھاتووی ژیان و 

مەترسی  کەی ئەخاتەژیاری کۆمە�یەتی و ئابووری خەڵکی کوردستان و نەخاسما خەڵکە ھەژارە
 داژوێ . ەرەو داھاتوو و لەو ئاقارەوە بسوور و گاریکەر 

ی ، دوا دیلۆیتجە و�تەکەو ئیمە فرە کەمن ئەو کەس یەلە کە بە قوت بوونەوەی دەعبایەک مینا 
بکەون و بیناسن و بیناسێنن و خەڵک ژ ماک و کۆک و کروکیان ئاگادار بکەنەوە و لە قاوی بدەن و 

ی ھەرێم بە ئارەزووی خۆی تڕۆی بکەن و ڕیگا نەدەن کە کاربەدەستی نابەرپرسیار وەکی حکومەت
وازی بە چارەنووس و سامان و ژیانی خەڵکەوە بکات . کە ئێژن نەیاری سیاسی دەسە�ت ئانکو 

ەڵی دەگکە بە ئەرکی نیشتمانی خۆی ڕادەبێ و ئۆپۆزیسیۆن ، ئا لە وەھا بابەتێک دا دەرئەکەفێ 
ە نووس و لێکۆڵەر و ی دەستەبەر و مسۆگەر ئەکاتن . ڕۆژنامشتوێشووی سیاسی داھاتوودا ژی 

ئاکادیمیای بەدەربەس و خاوەن زانیاری و ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران و سازی و دەزگای 
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کە و�تانی خوا پێداو دا ئەرکی ڕوون کردنەوەی ھەر کار  نسەربەخۆ و ھتد ئەو خەڵکانە نادەوڵەتی و
و حکومەتی ھەرێم دە ئەستۆی خوە دەگرن . ئەم دیاردەیە  دیلۆیتو بارێکی لە بابەتی گرێبەستی 

ژ کوردستان نابینرێ و ئانکو جە ئاستی پێویست دا نیە . ھەر لۆیە چ کاردانەوەیەکی ئەوتۆ جە 
 ھەمبەور ئەو گربەستەدا بەر چاو ناکەوێ وەکی تە بێژێ چ ڕووی نەداوە و چ نەقەوماوە . 

کە ڕووی دزێوی یە ی ئینگلیزی  Actionaidدەزگای  ڤەیۆرناونیشانی ش " لە ئافریکا دیلۆیت"
 ارەپەرەستانپلە ئافریکا ئامۆژگاری بازرگان و  دیلۆیتئاشکرا ئەکات و دەبێژێ کە "  دیلۆیتکۆمپانیای 

ۆن خۆیان لە دانی باج بدزنەوە ئەویچ لە ھەژارترین و�ت لە جیھانا ". دۆخی ئافریکای ئەکاتن کە چ
، تە ئەو ڕادەی کە کۆفی عەنانھاوشێوەکانی گەێشو  دیلۆیتی مافیایی تووش بوو بە تەون و تەپکە

سەرۆکی پێشووی نەتەوە یەکگترووەکان لێی ھاتە دەنگ و گوتی : " ئەوە بێ ویژدانی یە کە 
ھێندێک کۆمپانیا ڕێکاری ناپەسەند پەی خۆ دزینەوە لە باج و نرخی گوستنەوە و کۆمپانیای خاوەن 

دی خۆیان لە کاتێک دا بە ملیۆن ئافریکایی بە نھەڵدانی قازانج و بەرژەوە سراو بەکار تێنن لەبۆانەن
ناو و نیشانی شرۆڤەکەی  بێ خواردنی تەواو و لەبار و پەروەردە و تەندروستی ژیان بەڕێ ئەکەن " .

Actionaid . ئەمەی خوارەوەیە لەبۆ ئەوانەی پێویستیان پێ بێ 

https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/deloitte_in_africa_1.pdf 

ئاوستین میچل ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئیگلیس و پرێم سیکا لە زانسگەی ئێسەکسی 
توێی پەرتووکێک دا لە ژێر ناوی لە کارێکی شرۆڤەکاری و لە دوو ی ، ، پرۆفسۆری ژمێریار بریتانیا

وەک  –کلۆنجە ڕێ ڕێ بەرگ ڕێ ڕێ ئانکو ( دەشکرێ کە بە مافیای ان مافیای ناوچاو قەش"
 THEچۆن کۆمپانیای ژمێریاری کۆمەڵگا لە ناو ئەبات " ( :وەبگێڕدرێت ) گورانیەکەی حەسەن زیرەک

PIN-STRIPE MAFIA: HOW ACCOUNTANCY FIRMS DESTROY SOCIETIES ( گەلەک بە باشی لە کارنامەی دژە مرۆڤانەی
 .ک ئەدەن بە دەستەوە لەم مژارە دەو بەکەڵ کانی ئەکۆلنەوە و زانیاری فرە باشەو ھاوشێو دیلۆیت

 بڕاننە ئەو ناوونیشانانەی خوارەوە بۆ زانیاری فرەتر :

http://visar.csustan.edu/aaba/PINSTRIPEMAFIA.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=qvyv6oP3uKg 

https://www.youtube.com/watch?v=qvyv6oP3uKg 

بایەخ جە بەردەستی ڕای گشتی دان لە نامە و شرۆڤە و کارێن دن ئا پڕ ەڵگەئەمانە و ھەزاران ب
ەدان . تێکڕای ئەم زانیارانە ئاماژە بەوە ئەکەن کە س ڕێگەی ئینترنێت و میدیا گشتی و تایبەتیەکانەوە

ساز کراوە و ھەر ھەموویان بەڵگەن  دیلۆیتران دۆز و دۆزگری یاسایی و تاوانکاری لە دژی و بگرە ھەزا
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لە سەر ئاستی جیھانی دا .  مپانیا جەردە و دز و چەواشەکارەئەڕای پاشەڵ پیشی ئەو کۆ
ھێنانەوەی ھەموو بەڵگەکان لێرەدا ناگونجێ و لەوانەیە کوردەکەو ماچۆ پەرتووکێکی حەوت مەنی 

 پێویست بێت کە دیارە بیر و ھزری خوێنەری کورد ھیالک و وەڕەز ئەکات . 

و دەبێژێ کە  دراوی دەرخوادی خەڵکی کوردی ئەداتئەوەی میدیای ڕووداو وەک پێشەی پێ سپێر
ڕاستە و ئەوەش ھەر ڕاستە کە تاوان و پاشەڵ پیسیەکەشی  یە جیھانیێکی کۆمپانیا دیلۆیت

نەمازە لە دژی بەرژەوەندی خەڵکی ھەژار و کەم داھاتی  ، جیھانی یە و گشی جیھانی گرتوەتەوە
جیھان . بە گوتەیەک دن ھەژاری و نەھامەتی و ڕۆژەڕەشی خەڵکی جیھان ئاکامی کار و کردەوەی 

پیر گوتەیەکی شکێس ە . دیلۆیتو بابەتە کۆمپانیانە وەکی کۆمپانیای دژە مرۆڤانە و ھۆڤانانەی ئە
گەلەک رند ئەم جانەوەرە نامرۆڤانە ئەگرێتەوە کە دەبێژی : " دۆزەخ چۆڵە ، و ھەموو ئەھریمەنەکان 

 وان لێرە " .

دوو ھاوتاکەی سەرۆکی حکومەتی ھەرێم لە واژۆکردنی گرێبەستەکەیان دانیشتووی سعوودی و 
لە ڕۆژھە�تی ناوێن بەڕێوە ئەبەن . نیڵ ھارگریوس لە  دیلۆیتعارەبین و کار وفرمانی ئەماراتی 

سعوودی و ئەمارات و ئوردون و عێراق و بەحرێن و قەتەر و عومان و میسر چاالک بووگە . ئەم کابرایە 
سەیرەکەش لەوەدایە کە دا .  ۲۰۰۷دۆزێکی یاسایی لە سەر تۆمار کراوە لە ئینگلستان لە ساڵی 

ڕێک و پێکی لە کوردستان خانەیەکی ی خوێندووە و دەبا دەرمانیەرمانسازە و دەرمانسازئەم کابرایە د
ەدێری بواری نەوت و گازی کوردستان . ا لێگرە ، لە کوردستان ئەبێتە چاوکەچی ئەوەتدا دابنابا 

کردوە و ھەرتکیان گرێ دراوی جیھانی  دیلۆیترۆبێرت ئۆھانلۆن ژی لە لیبیا و یەمەن و عومان کاری لۆ 
عارەبین و بەرژەوەندی خۆیان و کۆمپانیاکەیان بە بەرژەوەندی پاشا و شێخ و سەرۆکی عارەبانەوە 
تێکەڵ کردوە . کورد ژی گەرەکە کە بە باشی و وریایی یەوە ئاگاداری ئەم ڕاستیانە بن و ئەو ڕاستیە 

ەرێمی باشوور بە تایبەتی لە کێشی دا نیە مل ژی بزانن کە کوردستان بە گشتی و دەسەالتی ھ
 بنێن .  دیلۆیتدە ملی پارەپەرەستانی عارەب و بەراتدەرانی ڕۆژئاوایی یان و کۆمپانیای 

 

 کاردۆخ
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