ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺳەرﺗﺎن ﺑﺨﻮات ،
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧەﮐەﻣﺎن ھەراج و ﺗﺎ�ن و ھەرزان ﻓﺮۆش ﻣەﮐەن ،
ﺋەزﺑەﻧﯽ !!
ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯽ دﯾﻠﯚﯾﺖ ) ، (Deloitteﺑﮑﻮژی ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺋﺎﺑﻮوری
ﺋﻮ
ﺣەﺷﺎرﮔەی دز و ﭘﺎرەﭘﯿﺴﺎن

ﭼەﻧﺪ رۆژێﮏ ﭘﺎش ﺳەرداﻧﯽ ﺷﺎﻧﺪێ ێﻦ ﺑﺎ�ێﺖ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺟە ﺑەﻏﺪا  ،ﻟە ٥ی ﺋەم ﻣﺎﻧﮕەدا ﺳەرۆﮐﯽ
ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮔﺮێﺒەﺳﺘەک وەﮔەرد ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی دﯾﻠﯚﯾﺖ ﺋﺎ ﻧﺎوزڕاو واژۆ ﮐﺮ ﮐﻮ ﭼﺎوەدێﺮی ﮐەرﺗﯽ
ﻧەوت و ﮔﺎزی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﮑﺎﺗﻦ ژ ﮔﺸﺖ ﺑﻮارێﮏ دا ﺑەو واﺗﺎﯾە ﮐﻮ ﺋەم ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﺎوزڕاو و ﮔﻮﻣﺎن ﻟێﮑﺮاوە
ﭼﺎوەدێﺮی دەرھێﻨﺎن و ﮔﻮاﺳﺘﻨەوە و ﻓﺮۆﺗﻦ و ﺳﺎخ ﮐﺮدﻧەوە و داھﺎت و دەرﭼﻮو و ﺗێﭽﻮوی ﺋەم ﮐەرﺗە
ﮔﺮﯾﻨﮕە ﺋەﮐﺎت  .ﻟﯚ ﺋەم ﻣەﺑەﺳﺘە ژی ﺋەﺷﯽ ﺋەم ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ دەﺳﺘﯽ ﺑە ھەﻣﻮو ﺳەرﭼﺎوەﯾەل زاﻧﯿﺎری
ﻟەم ﺑﻮارەدا ﺑﮕﺎت و ﭘەﯾﭭﯽ ﺋەم ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ دوا ﭘەﯾﭫ ﺋەﺑێﺘﻦ و ھەﻣﻮو ﻻﯾەک ﺑە ﯾﺎر و ﻧەﯾﺎر و دۆﺳﺖ و
دوژﻣﻦ و ﺗەﺑﺎ و ﻧﺎﺗەﺑﺎ  ،ﺑە ﺣﮑﯚﻣەﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﭽەوە ﺋەﺑێ ﻣﻞ ﮐەﭼﯽ ﺑﻦ  .ژ دۆزەک ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ دﯾﻠﯚﯾﺖ
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ﺑەوە ﺗﺎواﻧﺒﺎر ﮐﺮا و ﺑە ﺗﺎوﻧﮑﺎر ژی ھﺎﺗە ﻧﺎﺳﯿﻦ ﮐە زاﻧﯿﺎری ﻻﯾەﻧێﮑﯽ ﺑە ﻻﯾەﻧﯽ ﻧەﯾﺎری ﻓﺮوﺷﺘﻮوە و
ﺋەﻣەش ﺋەوە ﺋەﮔەێﻨێ ﮐە دﯾﻠﯚﯾﺖ ﺋەﺗﺎﻧێ زاﻧﯿﺎری ﻟە ﺳەر ﮐەرﺗﯽ ﻧەوت ﺑە ﺑەﻏﺪا ﺑﻔﺮوﺷێ .
ﻟﯚ ﺋەواﻧەی ﮐە ﺋﺎﮔﺎداری ھەرای ھەوﻟێﺮ و ﺑەﻏﺪا ﻟە ﻣەڕ ﻣﮋاری ﻧەوت و ﮔﺎزن  ،ﭘڕ ﺑﺎش ﺋەزاﻧﻦ ﮐﻮ ﺑێﺠﮕە
ﻟەو دەﻧﮕە ﺳﺎز و ﻧﺎﺳﺎزاﻧەی ﻧﺎوﺧﯚی ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺋەوە ﺑەﻏﺪا ﺑﻮو ﮐە ھەﻣﯿﺸە ھﺎت و ھﺎواری ﺑﻮو
ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﻧﺎڕووﻧﯽ ﮐەرﺗﯽ ﻧەوﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .ﺋەوەش ﮐە دەﺳە�ﺗﯽ ﺑەﻏﺪا ﺑەﺷە ﺑﻮودﺟەی
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑڕی ھەر ﺑەم ﺑﯿﺎﻧﻮەوە ﺑﻮو ﮐە ھەﺗﺎ ﻧﮭﺎ ژی درێﮋەی ھەس  .ﮔەڕاﻧەوەی ﺷﺎﻧﺪی ﺑﺎ�ی
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﺳەرﭘەرەﺷﺘﯽ ﺳەرۆﮐﯽ ھەرێﻢ ﻟﯚ ﺑەﻏﺪا و ھﺎﺗﻨە ﺋﺎرای ﺋەم ﮔﺮێﺒەﺳﺘە ﻟە ﻧﺎﮐﺎوە ،
ﺧﯚﺑەﺧﯚ ﺑﯿﺮی ﻣﺮۆڤ ژ ﺑﯚ وێ ﭼەﻧﺪێ دەﮐﺸﯿﻨێ ﮐﻮ دەﺑێ ﮐﯚ ﺑەﻏﺪا و ھەﻟێﺮ ﻟەم ﻣﮋارەدە ﺑە ﻧﮭێﻨﯽ
ﻟەھەڤ ھﺎﺗﺒﻦ و ﺋەم ﮔﺮﯾﺒەﺳﺘەش ڕﯾﮑﺎری ﺟێﮕەی ﭘەﺳەﻧﺪی ھەر دوو ﻻ ﺑێﺖ  .ﺋەوەش ﮐە ﺗێﮑڕای
ﺋەﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻧﺪی ﮐﻮردی ﻟە ﺑەﻏﺪا ﺗﺎ ﭼەﻧﺪە ﺋﺎﮔﺎداری ﺋەم ﺑەزﻣە ﺑﻮوﮔﻦ ﭘﺮﺳێﮑە ﮐە ﻟەواﻧەﯾە ﺧﯚﯾﺎن
ﺑﺘﺎﻧﻦ وەراﻣﯽ ﺑﺪﻧەوە .
ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەم ﮔﺮﯾﺒەﺳﺘە و ﺋەم ﮐﺎرەی وەک ڕێﮑﺎری ﭼﺎﮐﺴﺎزی ﺋﺎﺑﻮوری و دەﺳﭙﺎﮐﯽ ژ
ﺑﻮاری ﻧەوت و ﮔﺎز دەرﺧﻮاردی ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ڕﺧﻨەﮔﺮاﻧﯽ ﮔەﻧﺪەڵﮑﺎری و دەس ﭘﯿﺴﯽ ﺑﻮاری
ﻧەوت و ﮔﺎز ﺋەدات  .ﻟێ ﻣەردم ﺋەﺷێ ﺑﺰاﻧﻦ ﮐﻮ ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە ﺋەﮔەری ﺳەرﮔﺮﺗﻨﯽ ﺋەم ﮐﺎرەی
ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ھەرێﻢ  ،دۆزی دەس ﭘﯿﺴﯽ و ﮔەﻧﺪەڵﯿﯽ ھەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎ ﻟەم ﺑﻮارە وەک ﺧﯚی ﺋەﻣێﻨێﺘەوە و
دەﮐﺮێ ﮐە ھەر وەک ﺟﺎران ﻟێﯽ ﺑﭙێﭽﺮێﺘەوە و ﻟێﯽ ﺑﭙﺮﺳﺮێﺘەوە  ،ﻟەوﻣﺎ ﮐﻮ ﻟە ڕواﻧﮕەی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾەوە
دۆزەﮐە ﺑە ﭼﺎرەﺳەرﻧەﮐﺮاوﯾﯽ ﺋەﻣێﻨێﺘەوە و ﮔﺮێﺒەﺳﺘەﮐەی ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ھەرێﻢ وەﮔەرد دﯾﻠﯚﯾﺖ ﻟەم رۆ
ﺑە دواوە ﺋەﮔﺮێﺘەوە و ﺋﯽ دە ﮐﯚن و ھەﺗﺎ ﭘێﺶ ﮔﺮﯾﺒەﺳﺘەﮐە ﻧﺎﮔﺮێﺘەوە  .دەﺑێ ﮐﻮ ﻧﺎﭘﺎﮐﺎن ﻟەم ڕۆ
ﺑەدواوە دﯾﻠﯚﯾﺖ وەک ﺣەﺷﺎرﮔەی ﺧﯚﯾﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﮭێﻨﻦ و دەس ﭘﯿﺴﯽ و ﮔەﻧﺪەڵﮑﺎرﯾﺎن ﺑﺸﺎرﻧەوە ﺑە�م
دز و دەس ﭘﯿﺲ و ﮔەﻧﺪەڵﮑﺎر رێﯽ ھە�ﺗﻨﯿﺎن ﺟە ﮐﺮدەی دزێﻮی ﭘێﺸﻮوﯾﺎن ﻧﯿە  ،ﺋەزﺑەﻧﯽ !
ﻟەواﻧەﯾە ﮐە ﻓﺮەﯾەک ﺟە ﻣەردم ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻧﺎﺳﺮاوﯾﯽ و زاﻧﯿﺎرﯾﺎن ژ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی دەﻟﯚێﺖ ﮐە ھەﻧﺪێﮏ
ﺗەﻧﺎﻧەت وەک ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻧﺎوﭼﺎو ﻗەﺷﺎن  ،ﯾﺎن ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺑەرگ-ﮐﻠﯚﻧﺠە ڕێ ڕێ  ،ﻧﺎوﯾﺎن ﺋەﺑەن  ،ﻧەﺑێﺖ ،
ﻟێ ﺋەﺷﯽ ھەﻣﻮوان ﮔەﻟەک ﺑﺎش ﺑﺰاﻧﺒﻦ ﮐﻮ ﺋەم ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ ﭘﺎﺷەڵ ﭘﯿﺴە ﺑە ﺧﯚڕای ﮐﺎر ﻧﺎﮐﺎت و ﮐﺮێﯽ
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
ﺋﺎﺑﻮوری ﭼەﻧﺪ ﺳﺎڵە  ،ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻣﻮوﭼەی ﻓەرﻣﺎﻧﺒەران و ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﯾﺎن و ﺗەﻧﺎﻧەت
ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﻟﯚ ھەڵ ﻧﺎﺳﻮوڕی و ﺑەﺷێﮑﯽ ﺑەرﭼﺎوی ﻣﻮوﭼەی ﺧەڵﮑﯽ ﺑڕﯾﻮە ﮐە ﺗەواوﮐەری
ﻣﻮوﭼەﺑڕاﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ﻧﺎوەﻧﺪی ﺑەﻏﺪاﯾە ﺑە ﮐﺮدەوە  .ﺟێﮕەی ﭘﺮﺳﯿﺎرە ﮐە ﻟە وەھﺎ دۆﺧێﮏ دا ﭼﯚن
ﭼﯚﻧﺎھﯽ دەﺳە�ﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺟە ﺑﺎﺷﻮور ﺑﻮار ﺑە ﺧﯚی ﺋەدات ﮐە ﺳەدان ﻣﻠﯿﯚن دۆ�ر ﻟﯚ وەھﺎ
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ﮔﺮێﺒەﺳﺘێﮏ و ھﺎوﺷێﻮەﮐﺎﻧﯽ وەﮐﯽ ﺑەزﻣﯽ ﺑﺎﯾﯚﻣﯿﺘﺮی ﻟە ﺑﯚ ھﺎوو�ﺗﯿﺎن و ﻣﻮوﭼەﺧﯚران  ،ﺗەرﺧﺎن
ﺋەﮐﺎﺗﻦ  .وادﯾﺎرە ﮐە ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ھەرێﻤﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﺗەﺧﺸﺎن و ﭘەﺧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﯽ ﺳەدان ﻣﻠﯿﯚن
دۆ�ر ﺑﯚ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ دەرەﮐﯿەﮐﺎن ﮐەﻣﯽ ﻧەھێﻨﺎوە و ﮐﻮرت ﻧﺎھێﻨﯽ  ،ﻟێ ﻟﯚ ﺧڵﮑەﮐەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن دەس
ﮐﻮرﺗە و ﺧﺰێﻨەﮐەی ﺑەﺗﺎڵە ﮐە ﺗﻮوڕەی ﺑەرﺑ�ی ﺧەڵﮏ وەﻟێ ﮐەﻓﺘﮕەﺳەوە  ،ﺑە ڕەوا .
ﺧﺎﻟەک ﮔەﻟەک ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺋﻮ ﺑﺎڵﮑێﺶ ﻟە ﭘێﻮەﻧﺪی وەﮔەرد ﮔﺮێﺒەﺳﺘەﮐﺎﻧﯽ ﺋەم دواﯾﺎﻧەی ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ھەرێﻢ
ﻟەﮔەل ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ دەرەﮐﯿەﯾەل ﺋەوەﺳە ﮐە ﭘﺮﺳێ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎر و ﮐﺮدەوەی ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ھەرێﻢ ﺑێﺘە
ھﻮﻟێ و ﺑﺰاﻧﺮێ ﮐﺎ ﭼﺎﭬﺎ دەﺳە�ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟە ﺑﺎﺷﻮور ﮐﺎر و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﯚە دەﻣەﺷﯿﻨێ  .ﺋەرێ چ
ﯾﺎﺳﺎﯾەک ھەﻧە ﮐە ڕێ ﺑە ﺣﮑەﻣەﺗە ﻟەرزۆﮐەﮐەی ھەرێﻢ ﺑﺪاﺗﻦ ﻟﯚ وﺳﺎ ھەڵﺲ و ﮐەﻓﺘێﮏ  .ﺋەواﻧەی
ﮐە ﺷﺎرەزان ﺟە ڕێﮑﺎری دﯾﻠﯚﯾﺖ و ﺳێ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ژﻣێﺮﯾﺎری دﯾﮑەی ھﺎوﺷێﻮەی ﮐە ﺑە ﺗێﮑڕا وەﮐﯽ
ﭼﻮارﯾﻨەی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ و دەس ﭘﯿﺴﯽ و ﮔەﻧﺪەڵﯽ و دزی و درۆ و ﻓێڵەﺑﺎزی ﻧﺎﺳﺮاون  ،ﺧﻮەش ﻣەزاﻧﯚ ﮐە
ﻟﻖ و ﭘﯚی ﺋەم ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻧە ﭘﺸﺖ ﺑە ﯾﺎﺳﺎی ﺋەو و�ﺗﺎﻧە ﮐﺎرو ﺑﺎرﯾﺎن ﺋەﻣەﺷێﻨێ ﮐە ﺗێﺎﯾﺎن دا ﮐﺎران .
ﺋەﻣێ دەزاﻧﯿﻦ ﮐﻮ ﯾﺎﺳﺎﯾەک ھﺎﻧﺎ ژ ﺑﺎﺷﻮورێ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺗﻮﻧەﯾە و دەﺑێ ﮐﻮ ﯾﺎﺳﺎی ﻋێﺮاﻗﯽ ﺋﺎﻧﮑﻮ
ﺑەﻏﺪاد ﺑﻨەﻣﺎی ﮐﺎر و ﺑﺎری دﯾﻠﯚﯾﺖ ﭘێﮏ ﺑﮭێﻨێ  .ﺋەﻣەش ﺋەو ﮔﻮﻣﺎﻧە ﻓﺮەﺗەرﺗەر ﺑەھێﺰ ﺋەﮐﺎت ﮐە
ﮔﺮێﺒەﺳﺘەﮐەی دﯾﻠﯚﯾﺖ ﺗەڤ ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ھەرێﻢ ﺋەﺷێ ﻓﯿﺖ و ﻓێڵ و ﺗەﭘﮑەی ﺑەﻏﺪا و ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ
ﺳەرداﻧەﮐەی ﺷﺎﻧﺪی ﺑﺎ�ی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﺑﯚ ﺑەﻏﺪاد ﺑﻮوﺑێﺖ .
ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺗەﭘﮑە و ﺗەوﻧﯽ ﺑەﻏﺪا ﻟەوەدا ﻓﺮەﺗەر ﺋەﺑێﺘﻦ ﮐە ﻟە ﺋەﮔەری ﭼەوﺗﯽ و ﭼەواﺷەﮐﺎری و ﮔﺰی
و ﻓﺰی دﯾﻠﯚﯾﺖ ژ ﺑﻮاری ﻧەوت و ﮔﺎزی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐە ﻓﺮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﻓﺮە ﭼﺎوەڕواﻧﮑﺮاوە ﮔﯚڕ ﮐﺎرﻧﺎﻣەی ڕەش
و دزێﻮی دﯾﻠﯚﯾﺖ  ،ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ھەرێﻤﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﮔەر ﺑەﺷﯽ ﺋەوەﻧﺪەﺷﯽ ﺗﯿﺎ ﺑێﺖ و ﺑﻮێﺮێ و ﺑە
ﺧﯚدا ﺑﭙەرﻣێ  ،ﺋﺎﻣﺮاز و ﮐەرەﺳەی ﻟێ ﭘێﭽﯿﻨەوەی ﻧﯿە و ﺋەﺷﯽ ﭘەﻧﺎ ﺑەرێﺘە ﺑەر ﯾﺎﺳﺎی ﻋێﺮاﻗﯽ و
ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ وﻟﻮ ﭘەﻧﺎ ﺑﺮدﻧێﮑﯿﭻ ژ ﻧﮭﺎ رە ﺧﻮﯾﺎﯾە  .ﺟە ڕﯾﮑﺎرێﮏ ھﺎﻧﺎ دە ﯾەﮐەم ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺋﺎﺑﻮوری و ﭘﺎﺷﺎن
ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳەروەری ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐﻮێﺮ ﺋەﺑێﺘەوە .
ﺑەری ﭼەﻧﺪ ﺳﺎڵێﮏ دەﺳەﻻﺗﯽ ﺑﺎﺷﻮور ھەﻧﮕﺎوێﮑﯽ ﺑﻮێﺮاﻧەی ھﺎوێﺸﺖ و ھەوڵﯽ ﭘێﮏ ﺋﺎﻧﯿﺎ
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
ﺳەرﭼﺎوەی ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮوری و ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮورﯾﭻ ڕێ ﺧﻮەش ﮐﺮ ﺋەڕای ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎڵﯚزی و
ﭘﺸێﻮﯾﯽ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﮐە ھەﯾﺎ ﻧﻮوﮐە ژی ﺑەردەواﻣە  .وەﮐﯽ ژ ھەﻣﯿﺎن رە ﺧﻮﯾﺎﯾە ﻣەردم ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﺑﺎﺟێﮑﯽ ﻓﺮە ﻗﻮرس و ﮔﺮان دان ﺋەڕای ﺋﯽ دۆﺧە و ﺋﯽ ﮐﺎرەی دەﺳە�ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .ﻟێ
 ،ﻟێ  ،ھەر ھەﻣﺎن دەﺳە�ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧەرﯾﮑە ڕەﻧﺞ ﻣەردﻣەﮐە وەﺧەﺳﺎر ﺑەرﯾﺘەی و
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
ﺟەردە و دزەﮐﺎﻧﯽ دﯾﻠﯚﯾﺖ ﺋەﺑﻦ ﮐە ﺟڵەوی ﺋەو ﮐەرﺗە ﺳەرەﮐﯽ و ﮔﺮﯾﻨﮓ ﻟە ﭘﻠەی ﯾەﮐەﻣﯽ ﺋﺎﺑﻮوری
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
ﭼەﻧﺪ ﺳﺎڵە ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﺋﺎﺑﻮوری و ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﯽ ﺋەو ھەﻣﮑە دەرد وﺋﺎزارەی ﺑێ ﻣﻮوﭼەﯾﯽ و دەس
ﮐﻮرﺗﯽ و ﻧەﺑﻮوﻧﯽ ﯾە  ،ﮐەوا و ﮐﻠﯚﻧﺠە ڕێ ڕێ ﮐﺎﻧﯽ دﯾﻠﯚﯾﺖ ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎ و ﺟە ﭼﺎرﭼﯿﭭﺎ ﯾﺎﺳﺎی
ﻋێﺮاﻗﯽ ﮐﺎر دەﮐەن  .ﺋەﻣە ژی ﺑە وی واﺗﺎ ﺗێ ﮐە ﺳەرەﮐﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎرﯾﮕەرﺗﺮﯾﻦ ﮐەرﺗﯽ ﺋﺎﺑﻮوری
ﮐﻮردﺳﺘﺎن واﺗە ﮐەرﺗﯽ ﻧەوت و ﮔﺎز ﺑە ﮔﻮێﺮەی ﯾﺎﺳﺎی ﺋەو ﻋێﺮاﻗە ﺑەڕێﻮە ﺋەﭼێ ﮐە وەک داﮔﯿﺮﮐەری
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
ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﭼێ ﮐﺮﻧﺎ ﺋﺎﺳﺘەﻧﮓ و ﮐﯚﺳﭗ و ﺗەﮔەرەی ﻓﺮە ﮔﺎورە و ﮔﺮان ﺟە ﺳەر ڕێﭽﮑﺎ
ﺋەڤ ﻣﮋار  ،داﮔﯿﺮﮐەرێﻦ ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم دﺧﺎزن ﮐﻮ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺋﺎﺑﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟەو ﺋﺎﺳﺘەی
ﮐە داﺑﯿﻦ و دەﺳﺘەﺑەر ﮐﺮﯾﺎﮔە ﺑﺨﻨﮑێﻨﻦ  .ﮔﺮێﺒەﺳﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ھەرێﻢ وەﮔەرد دﯾﻠﯚﯾﺖ ڕێﮑﺎری ﺋەم
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾە ﻧﮕﺮﯾﺴەی وان داﮔﯿﺮﮐەراﻧە و ﻟێﺸﯿﺎن ﻧﺎﮔﯿﺮێﺖ  .ﻣﺮۆڤ دەﮐﺎرێ ﺑﻮوﺷﺖ ﮐە ﺋەو ﭼﺎﮐﺴﺎزﯾە
ﺋﺎﺑﻮورﯾﯽ ﯾە ﮐە ﺳەرۆﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ھەرێﻢ و ﺟێﮕﺮەﮐەی ﺋﺎﻣﺎژە وەﭘﯽ ﺋەﮐەن ﻟە ﭘێﻮەﻧﺪی
ﮔﺮێﺒەﺳﺘەﮐەﯾﺎن وەﮔەرد دﯾﻠﯚﯾﺖ  ،ﭘەﺗﯽ ﻟە ﺳێﺪارەدان و ﺧﻨﮑﺎﻧﺪﯾﻦ ﺳەﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺋﺎﺑﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە
ﮐە ﺑە دەﺳﺘﯽ ﺧﯚﯾﺎن دە ﻣﻠﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﮐﻮردەواری ﺋەﻧێﻦ  ،ﺑە زاﻧﺎ ﺑﻮون ﺋﺎﻧﮑﻮو ﻧەزاﻧﯽ .
ژ ھەر و�ﺗێﮏ ﻣﯿﻨﺎ ﻋێﺮاق ﮐە ﺷﯿﺮازەی ﮐﺎروﺑﺎری ﺗێﮏ ﺋەﭼێﺖ  ،دەرﻓەت و دەرەﺗﺎﻧێﮑﯽ ﮔەﻟێ ﺑﺎش
ﺋەرەﺧﺴێ ﮐە ﮐﯚﻣەڵێﮏ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ﻧﺎوزڕاو وەﮐﻮ دﯾﻠﯚﯾﺖ ھەﻟەﮐە ﺑﻘﻮزﻧەوە ﻟﯚ ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺗﺎ�ن و
ﺑڕەوەی ﺑێ ﺳەرە و ﺑەرە و ﭼﺎوﮔەی ﺳﺎﻣﺎن و داھﺎﺗﯽ و�ﺗە ﺑە� ﻟێﺪراوەﮐە ھەڵ ﻟﻮوﺷﻦ ﺑە ﺑێ
ﺋەوەی ﮐەس ﻻﯾﺎن ﻟێ ﺑﮑﺎﺗەوە  .ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ ﻋێﺮاق و ﻟﯿﺒﯽ دەری ﺋەﺧﺎﺗﻦ ﮐە ﭘﺎش ﺗێﮏ ﭼﻮوﻧﯽ و�ﺗەﮐە
ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ ھەر ﮐەس و ﻧﺎﮐەﺳێﮏ ڕادەﺑێﺖ و ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﯾەﮐﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە ﺋﺎﻧﮑﻮ درۆزﻧﺎﻧە ﻟﯚ
ﻣەﺑەﺳﺖ ﮔەل ﺧﺎﭘێﻨەر و ﭼەواﺷەﮐﺎراﻧە ﺳﺎز ﺋەﮐﺎت و دەس دەﮐﺎت ﺑە ڕاو و ڕووت و ﺗﺎ�ﻧﮑﺎری .
دﯾﻠﯚﯾﺖ و ھﺎوﺷێﻮەﮐﺎﻧﯽ وەﺳﺘﺎی ﭼﻮوەدەرﮐﺮدووی ﺋەم ﺑەزﻣە ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﻧە و ﭼﺎوﭼﻨﯚﮐﺎﻧەن  .ھﯿﭻ دوور
ﻧﯿە ﮐە دﯾﻠﯚﯾﺖ ﺑﯚﺷﺎﯾﯽ و ﻧەﺑﻮوﻧﯽ ﺑﻨەﻣﺎی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑە ھەل زاﻧﯿﺒێ و ﻣﮋاری
ﮐێﺸەی ﺑەﻏﺪا و ھەوﻟێﺮی ﻟﯚ ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ھەڵ ﻟﻮوﺷﯿﻨﯽ ﺳەدان ﻣﻠﯿﻮن دۆ�ری ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻮوری
ﻗەﯾﺮان ﻟێﺪراوی ﻟﯚ ﺧﯚی ﭘێﮏ ھێﻨﺎﺑێ .
دﯾﻠﯚﯾﺖ و ھﺎوﺷێﻮەﮐﺎﻧﯽ وەﺳﺘﺎی ﺳﺎزﮐﺮدﻧﯽ ﺋەو دﯾﺎردە ﮔ�وەی ﺳەرﻣﺎﯾەداری ھﺎوﭼەرﺧﻦ ﮐە ﺑە "
ﺣەﺷﺎرﮔەی ﺑﺎج  " tax haven -ﺗێﺘە ﻧﺎﺳﯿﻦ ﻟﯚ ﺧﯚدزﯾﻨەوە ﻟە ﺑﺎج ﺋەڕای دز و ﭘﺎرەﭘﯿﺲ و ﻧﺎﭘﺎﮐﺎﻧﯽ
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ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺖ و ﺳﻮوﺧﯚران  .دۆﺧﯽ ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەو ﺑێ ﺳەرەوﺑەرەﯾﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ
ﯾەوە ﻟەﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ دەرﻓەﺗە ﻟﯚ دﯾﻠﯚﯾﺖ ﭘەی ﺳﺎزﮐﺮدﻧﯽ ﺣەﺷﺎرﮔەی ﺑﺎج ژ ﺑﯚ ﻣﺸﺘەرﯾە دزەﮐﺎﻧﯽ  .ﮔﻮﻣﺎﻧﯿﭻ
ﻟەوەدا ﻧﯿە ﮐە ﻣەردم ﮐﻮرد ﺑﺎﺟﯽ ﺋەو ڕﯾﮑﺎرە ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾەی دﯾﻠﯚﯾﺖ ﺋەدەن و ﺣﮑﻮوﻣەﺗﯽ ھەرێﻢ ژی
ﻟێﯽ ﺑەرﭘﺮﺳﯿﺎرە .
ڕﯾﮑﺎری ﮔﺸﺘﯽ و زاﻧﺮاوی و�ﺗﺎﻧﯽ ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ ﺧﻮاﭘێﺪاو و ﺳەﻗﺎﻣﮕﯿﺮ ﺋەوەﺳە ﮐە ﯾﺎن ﯾﺎﺳﺎی
ﭘەﺳەﻧﺪﮐﺮاو و ﭼەﺳﭙﺎو ﻟە ﺋﺎراداﯾە ﻟﯚ ﺑەﺳﺘﻨﯽ ﮔﺮێﺒەﺳﺘێﮏ وەک ﺋەوەی دﯾﻠﯚﯾﺖ و ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ھەرێﻢ
ﺋﺎﻧﮑﻮ ھەر ﮔﺮێﺒەﺳﺘێﮏ ﻟەو ﺑﺎﺑەﺗە ڕەواﻧەی ﺋەﻧﺠﻮﻣەﻧﯽ ﻧﻮێﻨەران ﺋەﮐﺮێﺘﻦ و ﻟە ﺋەﮔەری ﭘەﺳەﻧﺪ
ﮐﺮدﻧﯽ ﻟەو دەزﮔﺎﯾە ﺋەﮐەوێﺘە ﺑﻮاری ﺟێ ﺑە ﺟێ ﮐﺮدن وەﮐﯽ دن ﻣﯿﻨﺎ ڕەش ﻧﻮوس و ﺑەڵﮕەﯾەﮐﯽ ﺑێ
ﺑﺎﯾەخ ﺋەﻣێﻨێﺘەوە  .ژ ﺑﺎﺷﻮور ﻧە ﯾﺎﺳﺎی ﭘەﺳەﻧﺪ ﮐﺮاو ھەﺳﺘﯚ و ﻧە ﺋەﻧﺠﻮﻣەﻧﯽ ﻧﻮێﻨەران ﮐﺎراﯾە .
ﺷێﻮازی ﺑەڕێﻮەﺑەری ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻓﺮەﺗﺮ وەﮐﯽ ﺷێﻮازی ﮔە�ڵە و ﺣﺎﺟﯽ ﺋﯚﻣەراﻧﯽ ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ
ﺷەﺳﺘەﮐﺎن و ﺳەرەﺗﺎی ھەﻓﺘﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەدەی ڕاﺑﺮدووە ﻟە ﻻﯾەن ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﺑﺎرزاﻧﯽ ﯾەوە  .ﻟەو ﺳﺎ�ﻧە
دا ﺋەوە ﺗەﻧﯿﺎ ﻣەﻻ ﻣﺴﺘەﻓﺎی ﺑﺎرزاﻧﯽ و دوو ﮐﻮڕی ﻧەوەﮐﺎﻣﯽ ﺑﻮون ﮐە ﮐﺎروﺑﺎری ﺷﯚڕﺷﯽ ﺑﺎﺷﻮورﯾﺎن
ھەڵ ﺋەﺳﻮوڕان  .ﻟەو دۆﺧە دا چ ﺑﻮارێﮏ ﭘەی " ﻣەﮐﺘەب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎرﺗﯽ و ﺗەﻧﺎﻧەت ﻋﻮﺑەﯾﺪو� و
ﻟﻮﻗﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮڕی ﺑﺎرزاﻧﯽ و ﻓﺎﺧﺮی ﺣەﻣەﺋﺎﻏﺎی ﻣێﺮﮔە ﺳﻮور و ﺋەﺣﻤەد ﺗﯚﻓێﻖ )ﻋەﺑﺪو�ی ﺋﯿﺴﺤﺎﻗﯽ (
و ﺷێﺦ ﺋەﺣﻤەدی ﺑﺎرزاﻧﯽ و ﮐﻮڕەﮐﺎﻧﯽ و ھﺘﺪ ﻧەﻣﺎﯾەوە ﺗﺎوەﮐﻮ ﺑﮑﺎرن ﺑە ﺋەرﮐێﻦ ﮐﻮردێﻨێﻦ ﺧﻮە ڕاﺑﻦ .
ﺋەو دۆﺧە  ،ﺷەڕی ﻣﺎڵ وێﺮاﻧﮑەری ﻧﺎﺧﯚﯾﯽ ﺟەﻻﻟﯽ و ﻣەﻻﯾﯽ و ڕەﺷﺘﺮﯾﻦ ﭘەڵەی ﺷەرﻣەزاری ﻟێﺪان
و ﮐﻮﺷﺘﻦ و ڕادەﺳﺖ ﮐﺮدﻧەوەی ﺗێﮑﯚﺷەراﻧﯽ ڕۆژھە�ت و ﻟە ﺋﺎﮐﺎم دا ﮔﺎورەﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ
ﺋﺎﺷﺒەﺗﺎڵ و ﺷﮑﺎﻧﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ ﮐﻮرداﻧﯽ ﻟێ ﮐەوﺗەوە  .ﺳەرەڕای ﺋەﻣﺎﻧەش دەﻧﮕﯚی ڕێﺒﺎزی ﭘﯿﺮۆزی
ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻟە ﻧﺎو ﺧەڵﮑﺎ ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﺟە ڕۆژﺋﺎﭬﺎی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑ�و ﺋەﮐﺮێﺘەوە  .ﺷﭙﺮزەﯾﯽ و ﺗێﮑﭽﻮوﻧﯽ ﺑﺎری
ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯿﯽ و دوور ﺧﺴﺘﻨەوەی ﮔﯚڕان ﻟە دەﺳە�ت و ﺣﮑﻮﻣەت و دەزﮔﺎی
ﺑەڕێﻮەﺑەری ﺑﺎﺷﻮور و ھەر وەﺗﺮﯾﺶ ﭘەﮐﮑەوﺗﻨﯽ ڕێﮑﮑەوﺗﻨﯽ ﯾەﮐﯿەﺗﯿﯽ و ﮔﯚڕان  ،ﺑە ﮐﺮدەوە ﺋەو
ﻣەﺗﺮﺳﯿەی ھێﻨﺎوەﺗە ھﯚﻟێ ﮐە ﺷێﻮازی ﺑەڕێﻮەﺑەری ﮔە�ڵە و ﺣﺎﺟﯽ ﺋﯚﻣەران ﻟە ھەوﻟێﺮی ﺋﯿڕۆژی
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
ﺋەوە ﯾەﭼێﺘﻦ ﮐە ھەﻟە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەﮐەی ﺋێﺴﺘﺎی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﮐﯿﺲ ﮐﻮرد و ﺑﺰووﺗﻨەوەی ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازی
ﻧەﺗەوەﯾەﮐەی ﺑﭽێﺖ  .وەک دﯾﺎرە  ،پ ک ک چ ﺋﺎﺳﯚﯾەﮐﯽ ڕووﻧﯽ ﺋەڕای ﮐﻮرد ﺟە ﺑﺎﮐﻮور و ڕۆژﺋﺎﭬﺎی
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻧەھێﺸﺘﻮەﺗەوە و ﺋەوەﺗﺎ ﻟە ڕۆژﺋﺎوای ﺑە�ی پ ک ک و ﺑەﻋﺲ ﻟێﺪراو ﺧەرﯾﮑﻦ وردە وردە
ﺋەوەﻧﺪە دەﺳﮑەوﺗﯽ ﮐﻮردان ﮐە ﺑەﻧﺮﺧﯽ ﺳەدان و ھەزاران ڕۆڵە و ﺗێﮑﯚﺷەری ﮐﻮرد دەﺳﺘەﺑەر ﺑﻮوﮔە،
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ڕادەﺳﺘﯽ ڕژﯾﻤە ﻧﮕﺮﯾﺴەﮐەی ﺑەﻋﺲ ﺋەﮐەﻧەوە  .ڕۆژﺋﺎﭬﺎ ﻟە ﮐﻮردان وا� و ﭼﯚڵ ﺑﻮوﮔە و ﺋەوەی
ﻣﺤەﻣەد ﺗەﻟەب ھەﻻل و ﺑەﻋﺲ ﺑە زەﻧﺎری ﻋﺎرەﺑﯽ و ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﻋﺎرەﺑﺎﻧﺪن و ﺗﻮاﻧەوە و ﺗﻮﻧە ﮐﺮﻧﺎ
ﮐﻮردﯾەل ﺑﯚﯾﺎن ﻧەﭼﻮوە ﺳەر  ،پ ک ک ﻟﯚﯾﺎﻧﯽ ﺟێ ﺑە ﺟێ ﮐﺮدووە  .ھەوﻟێﺮی ﺣﺎﺟﯽ ﺋﯚﻣەران ﺋﺎﺳﺎ
دە ھەﻣﺒەر ﭬێ دﯾﺎردەی دژە ﮐﻮردی دەﺳﺘەوﺳﺎﻧە و ﺑﻮوﺗە ھﯚﮐﺎرێﮏ ﺋەڕای ﻟەﻧﺎوﭼﻮوﻧﯽ ڕۆژﺋﺎﭬﺎی
ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪا ﮐە ھەر ھەﻣﻮو ﺗﺎﮐێﮑﯽ ﮐﻮرد ﺑەرﭘﺮﺳﯿﺎرە ﻟەو ﮐﺎرەﺳﺎﺗەی پ ک ک ﺑە ﺳەر
ڕۆژﺋﺎﭬﺎی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ دا ھێﻨﺎوە .
وادﯾﺎرە ﮐە ھەر ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ھەوﻟێﺮە  ،ﭘﺎش ﺋەوەﻧﺪە ﺳﺎڵە ﻟە دەﺳە�ﺗﺪاری و دام و دەزﮔﺎی زاﻧﺴﺘﯽ
و زاﻧﺴﺘﮕە و ﭘەروەردەی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و دەرەﮐﯽ و ھەژﻣﺎرێﮑﯽ زۆری ﻟێﺰان و ﭘﺴﭙﯚڕی ﺑﻮاری ژﻣێﺮﯾﺎری و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﭘێﺸەﯾﯽ  ،ﺑەﺷﯽ ﺋەوەﻧﺪی ﺑە دەﺳﺘەوە ﻧﯿە ﮐە ﺑﮑﺎرێ ﺑە دەﺧڵ و داھﺎت و دەرﭼﻮو و
ﺗێﭽﻮوی ﻧەوت و ﮔﺎزی ﺧﯚی ڕاﺑﮕﺎت و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮوﮔە دز و ﺟەردە و ﻓێڵەﺑﺎز و ﮔﺰﯾﮑﺎری دﯾﻠﯚﯾﺖ ﺑە ﻧﺮﺧێﮑﯽ
ﻓﺮە ﮔﺮان و زۆر داﺑﻤەزرێﻨێ  .ﺋەوەش ﺑەو واﺗﺎ ﺗێﺘە ﺗێ ﮔەﯾﺸﺘﻦ ﮐە ﮐﻮرد وەک ﻧەﺗەوە و ﮔەل و
ﮐﻮردﺳﺘﺎن وەﮐﯽ و�ت ھێﮋ ﻟەو ﺋﺎﺳﺘە دا ﻧﯿە ﮐە ﺑﺘﺎﻧێ ﺑە ﮐﺎر و ﺑﺎری ﺧﯚﯾﺎ ڕاﺑﮕﺎت ﮐە ﺧﯚی ﻟە ﺧﯚی
دا ﻧﯿﺸﺎﻧێﮑە ﺋەڕای ﺑﯿﺮۆﮐەی ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﯽ و ﺳﻮوﮐﺎﯾەﺗﯽ ﮐﺮن ﺑە ﺧەڵﮑێﮑﯽ ﮐەوﻧﺌﺎرا .
ﺋەم ﮐﺎرەﺳﺎﺗە ﮐﺎﺗێﮏ ﭘﺘﺮ ﺧﻮﯾﺎ ﺋەﺑێﺘﻦ ﮐە ﭼﺎﭬەک ﺑە ﮐﺎرﻧﺎﻣەی ڕەش و دزێﻮت ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی دﯾﻠﯚﯾﺖ را
ﺑﺨﺸێﻨﯿﻦ داﮐﻮ ﻣەردم ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﺰاﻧﻦ دەﮔەل چ ﺣەﻓﯿﺎ و ﻣﺎﻓﯿﺎﯾەﮐﯽ ﭘﺎﺷەڵ ﭘﯿﺶ دا ﺗﻮوش ﺑﻮوﮔﻦ .
ﭼەواﺷەﮐﺎراﻧﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎﯾﯽ و ﻟە ﭘێﺶ ھەﻣﻮوﺷﯿﺎﻧەوە ڕووداو زۆر ﺑە ﮔەرﻣە ﺑﺎﺳﯽ دﯾﻠﯚﯾﺖ ﺋەﮐەن و
وەﮐﻮ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎێﮑﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ ﺑە ﻧﺎوﺑﺎﻧﮓ و ﻧﺎﺳﺮاوی ﺟﯿﮭﺎن ﺋەی ﺷﻨﺎﺳێﻨێ  .ﺋﯿﺪی چ ﺋﺎﻣﺎژەﯾەک ﺑە
ﮐﺎرﻧﺎﻣەی دزی و ﻓێڵەﺑﺎزی و دەس ﭘﯿﺴﯽ ﺋەو ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﯾە ﻧﺎﮐەن و ﺧەڵﮏ ﻟەوە ﺋﺎﮔﺎدار ﻧﺎﮐەﻧەوە ﮐە ﺑە
ﺳەدان و ھەزاران دۆز و دۆزﮔﺮی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎواﻧﮑﺎری ﻟە ﺳەر دﯾﻠﯚﯾﺖ ﺗﯚﻣﺎر ﮐﺮﯾﺎﮔە و ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە
ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻧە و ھﺎوﺷێﻮەﮐﺎﻧﯽ ﺑﻮوﮔﻨەﺳە ﺳەرﭼﺎوەی ﻧەھﺎﻣەﺗﯽ و ڕۆژەڕەﺷﯽ ﺳەدان و ﺳەدان ﻣﻠﯿﯚن
ﺧەڵﮑﯽ ھەژاری ﮔﺸﺖ ﺟﯿﮭﺎن ﻟە ڕۆژ ﺋﺎﭬﺎ و ڕۆژھە�ت و ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎ و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ  .داھﺎﺗﯽ ﺳﺎ�ﻧەی
ﺳﺎڵﯽ ﭘﺎری دﯾﻠﯚﯾﺖ ﭘﺘﺮﻟە  ۳٥ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﻮو ﺑەﺑێ ﺋەوەی ﺗﺎﻗە ﯾەک ﺳەﻟﮑە ﭘﯿﺎزی ﺑەرھەم ھێﻨﺎﺑێ و
ﺑﺎﯾﯽ ﯾەک ﺗﺎﻗە دۆﻻر ﺷﺘێﮑﯽ ﺑﺎﯾەﺧﺪاری ﺑەرھەم ھێﻨﺎﺑێ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﮐﻮرد ﮔﻮﺗەﻧەی ﺗﺎﻗە ﯾەک دڵﯚپ
ﺋﺎرەﻗەﯾﺎن رﺷﺘﺒێ  .ﻣﺸە و ﻣﻔﺘەﺧﯚرﯾﯽ ﻟەﻣە ﻓﺮەﺗﺮ ﻧﺎﺑێ  .ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە دزی ﯾە وەﮐﯽ ﻣڵە
و ﮐەڵەﯾە  .ﺋەوەش ﮐە دﯾﻠﯚﯾﺖ ﺋەم ﺑەزﻣەی ﺑﯚ ﺋەﭼێﺘە ﺳەر دەزﭬﺮێﺘەوە ﺑﯚ ﺋەو ڕاﺳﺘﯽ ﯾە ﮐە ﺋەم
ﻣ�ﻧە ﺳﻨﮕﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﻟە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑﯚﮔەن و ﮔەﻧﺪەڵﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ داﮐﻮﺗﺎوە و دزەﯾﺎن ﮐﺮدوەﺗە
ﻧﺎو ھەﻣﻮو ﺟﻤﮕەﯾەﮐﯽ دەوڵەت و ﺣﮑﻮﻣەت و ڕەوﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  .دﯾﻠﯚﯾﺖ ﺑﻮوەﺗە ﺣەﺷﺎرﮔە و ﻣﺎڵێﮏ
ﺋەڕای ﮐﯚﻧە ﺳﯿﺎﺳﯽ و وەزﯾﺮ و ﮔﺰﯾﺮی ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل  .ﮐﺎﺑﺮاﯾەﮐﯽ وەﮐﯽ ﺗﯚﻧﯽ ﺑﻠێﺮی ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰﯾﺎن ﮐە
ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﻟێ ﭘێﭽﯿﻨەوەی ﺗﺎواﻧﮑﺎری ﺷەڕی ﻟە ﺳەرە  ،ﺧﯚی ﻟە ژێﺮ ﺳێﺒەری ڕاوێﮋﮐﺎری ﻋﺎرەب و
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ﺟﻮوﻟەﮐە ﺷﺎردەوە  .ﺳﺎرﮐﯚزی ﻓەراﻧﺴە و ﺋﺎڵ ﮔﯚڕی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﯽ و ﺟﺎن ﻣەﯾﺠەر و ﮔﯚردن ﺑڕاوﻧﯽ
ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی و ﺗێﮑڕای ﮐﯚﻧە واﻧێﮑەﮐﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳەت وەک ڕاوێﮋﮐﺎر ﺗێﻨە ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ ژ ﺋﺎﻟﯿێ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی وەﮐﯽ
دﯾﻠﯚﯾﺖ  .ﺋەﻣەش ﺋەو ﺑﻮارەی ﺑە دﯾﻠﯚﯾﺖ و ھﺎوﺷﯿﻮەﮐﺎﻧﯽ داوە ﮐە ﻟە ڕێﮕەی ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە ﺳﯿﺎﺳﯿﺎﻧەی
ڕۆژﺋﺎواوە ﺑﻮوﻧﯽ ﻣﺸە و ﻣﻔﺘەﺧﯚراﻧەﯾﺎن ﺑە ھﯚی ﯾﺎﺳﺎوە ﺑە ﺳەر ﮔەل و و�ﺗﺎن دا داﺳەﭘێﻨﻦ و ﺋەوە
ﺑﮑەﻧە ﯾﺎﺳﺎ ﮐە ﭼﺎوەدﯾﺮی و ژﻣێﺮﯾﺎری و ﻣﮋاری ﺑﺎج و ڕاوێﮋﮐﺎری ﻣﺎڵﯽ و ھﺘﺪ ﺑﺒێﺘە ﺑەﺷێﮑﯽ ﺋﺎﺑﻮوری
ﺳەرﻣﺎﯾەداری  .ﺋەﻣەی ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﭻ ﺟێﮕەی ڕاﻣﺎﻧە ﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە ﻧەﺑﻮوﻧﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾەک ھﺎﻧﺎ،
ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ھەرێﻢ ﻣﻞ ﮐەﭼﯽ دﯾﻠﯚﯾﺖ ﺋەﺑێ و ﺑە ﮐﺎرێﮑﯽ ﺑﺎش و ﭼﺎﮐﺴﺎزی ﺋﺎﺑﻮوری ھەرزان ﻓﺮۆﺷﯽ
ﺋەﮐﺎﺗﻦ و ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەﮐﺎﺗە ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﻟﯚ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ دەرەﮐﯿەﮐﺎن .
دﯾﻠﯚﯾﺖ ﮔە�ڵەﯾەﮐﯽ ﺋﺎڵﯚز و ﭘێﭽە�وﭘێﭽﯽ ﻟە ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ داڕﺷﺖ و ﺋەو و�ﺗەی ھێﻨﺎﯾە ﺳەر ﺋەو ﺑﺎوەڕە
ﮐە ﺋەڕای ڕاﮐێﺸﺎﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەی دەرەﮐﯽ و ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﺑﯚ و�ﺗەﮐەﯾﺎن و ﭘەی ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﮔەﺷەدان ﺑە
ﺑﺎری ﺋﺎﺑﻮوری  ،ژﻣﺎرەﯾەک ﭘەﯾﻤﺎن ﻧﺎﻣە وەﮔەرد ژﻣﺎرەﯾەک ﻟە و�ﺗﺎﻧﯽ ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻟە ﻣﮋاری ﺑﺎج و
ﮔﻮاﺳﺘﻨەوەی ﺳەرﻣﺎﯾەی ﻣﺎڵﯽ ﺑﺒەﺳﺘێ  .ﭘﺎﺷﺎن دﯾﻠﯚﯾﺖ ﺋەم دەﺳﮑەوﺗەی ﻟە ﮐﯚڕﺑەﻧﺪی  G8ﻟە
ﺋﯿﺮﻟەﻧﺪی ﺑﺎﮐﻮور ﭘێﺸﮑەش ﮐﺮد  .ﭘﺘﺮ ﻟە  ۸۰ڕێﮑﺨﺮاوی ﻧێﻮﻧەﺗەوەﯾﯽ ﻟە ﺑﺎﻧﮑە زﻟەﮐﺎن وەﮐﻮ ﺳﯿﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ
و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ و ﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻧﮏ و ھﺘﺪ ﺑەﺷﺪاری ﮐﻮﻧﻔﺮاﻧﺴﯽ دﯾﻠﯚﯾﺖ ﺑﻮون  .ﻟە ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﺋﺎوەھﺎ
ڕﯾﮑﺎرێﮏ ﺳەرﻣﺎﯾەی ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ڕوو ﻟەو و�ﺗﺎﻧە ﺋەﮐەن و ﮔە�ڵەﮐەی دﯾﻠﯚﯾﺖ ﺋەﻗﻮزﻧەوە ﺑﯚ ﻣەﺑەﺳﺘﯽ
ﺧﯚ دزﯾﻨەوە ﻟە ﺑﺎج و ﺧەراج  .ﻟە ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﮔە�ڵەﯾەﮐﯽ وەﮐﯽ ﺋەﻣەی دﯾﻠﯚﯾﺖ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﯾێﮑﯽ ﺷەﮐەر
ﺋﯽ دە ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰﯾﺎن ﻟە زاﻣﺒﯿﺎ ﺋەوەﻧﺪە ﺑﺎﺟﯽ دزی  ،ﺋەڵﺒەت ﻟە ڕﯾﮑﺎرێﮑﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ وەک ﺋەوەی دﯾﻠﯚﯾﺖ،
ﮐە ﺑەﺷﯽ داﺑﯿﻦ ﮐﺮدﻧﯽ ﺧﻮێﻨﺪﻧﯽ ﺳەرەﺗﺎﯾﯽ ﺋەڕای  ٤۸۰۰۰ﻣﻨﺎڵﯽ ﺋەو و�ﺗەی ﺋەﮐﺮد  ،ﮔﯚر
ھەڵﺴەﻧﮕﺎﻧﺪی ﺑەراوەردﮐﺎری  . Actionaidﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ھەرﯾﻢ  ،ﺑە ھەر ھﯚﯾەﮐەوە ﺑێﺖ  ،ﺧﯚی ﺋﺎوێﺘەی
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺑەزﻣﯽ ﮔﺮێﺒەﺳﺖ و ﭘەﯾﻤﺎﻧﻨﺎﻣە ﻟەﮔەڵ ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻧە ﮐﺮدﮔە و داھﺎﺗﻮوی ژﯾﺎن و
ژﯾﺎری ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﺧەڵﮑە ھەژارەﮐەی ﺋەﺧﺎﺗە ﻣەﺗﺮﺳﯽ
ﺳﻮور و ﮔﺎرﯾﮑەر و ﻟەو ﺋﺎﻗﺎرەوە ﺑەرەو داھﺎﺗﻮو داژوێ .
ﺟە و�ﺗەﮐەو ﺋﯿﻤە ﻓﺮە ﮐەﻣﻦ ﺋەو ﮐەس ﯾەﻟە ﮐە ﺑە ﻗﻮت ﺑﻮوﻧەوەی دەﻋﺒﺎﯾەک ﻣﯿﻨﺎ دﯾﻠﯚﯾﺖ  ،دوای
ﺑﮑەون و ﺑﯿﻨﺎﺳﻦ و ﺑﯿﻨﺎﺳێﻨﻦ و ﺧەڵﮏ ژ ﻣﺎک و ﮐﯚک و ﮐﺮوﮐﯿﺎن ﺋﺎﮔﺎدار ﺑﮑەﻧەوە و ﻟە ﻗﺎوی ﺑﺪەن و
ﺗڕۆی ﺑﮑەن و ڕﯾﮕﺎ ﻧەدەن ﮐە ﮐﺎرﺑەدەﺳﺘﯽ ﻧﺎﺑەرﭘﺮﺳﯿﺎر وەﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ھەرێﻢ ﺑە ﺋﺎرەزووی ﺧﯚی
وازی ﺑە ﭼﺎرەﻧﻮوس و ﺳﺎﻣﺎن و ژﯾﺎﻧﯽ ﺧەڵﮑەوە ﺑﮑﺎت  .ﮐە ﺋێﮋن ﻧەﯾﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ دەﺳە�ت ﺋﺎﻧﮑﻮ
ﺋﯚﭘﯚزﯾﺴﯿﯚن  ،ﺋﺎ ﻟە وەھﺎ ﺑﺎﺑەﺗێﮏ دا دەرﺋەﮐەﻓێ ﮐە ﺑە ﺋەرﮐﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﺧﯚی ڕادەﺑێ و دەﮔەڵﯽ
دا ژی ﺗﻮێﺸﻮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ داھﺎﺗﻮوﺷﯽ دەﺳﺘەﺑەر و ﻣﺴﯚﮔەر ﺋەﮐﺎﺗﻦ  .ڕۆژﻧﺎﻣە ﻧﻮوس و ﻟێﮑﯚڵەر و
ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎی ﺑەدەرﺑەس و ﺧﺎوەن زاﻧﯿﺎری و ﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﺋەﻧﺠﻮﻣەﻧﯽ ﻧﻮێﻨەران و ﺳﺎزی و دەزﮔﺎی
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ﻧﺎدەوڵەﺗﯽ و ﺳەرﺑەﺧﯚ و ھﺘﺪ ﺋەو ﺧەڵﮑﺎﻧەن ﮐە و�ﺗﺎﻧﯽ ﺧﻮا ﭘێﺪاو دا ﺋەرﮐﯽ ڕوون ﮐﺮدﻧەوەی ھەر ﮐﺎر
و ﺑﺎرێﮑﯽ ﻟە ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﮔﺮێﺒەﺳﺘﯽ دﯾﻠﯚﯾﺖ و ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ھەرێﻢ دە ﺋەﺳﺘﯚی ﺧﻮە دەﮔﺮن  .ﺋەم دﯾﺎردەﯾە
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 .
"دﯾﻠﯚﯾﺖ ﻟە ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎ " ﻧﺎوﻧﯿﺸﺎﻧﯽ ﺷﺮۆﭬەی دەزﮔﺎی  Actionaidی ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی ﯾە ﮐە ڕووی دزێﻮی
ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی دﯾﻠﯚﯾﺖ ﺋﺎﺷﮑﺮا ﺋەﮐﺎت و دەﺑێﮋێ ﮐە " دﯾﻠﯚﯾﺖ ﻟە ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎ ﺋﺎﻣﯚژﮔﺎری ﺑﺎزرﮔﺎن و ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎن
ﺋەﮐﺎﺗﻦ ﮐە ﭼﯚن ﺧﯚﯾﺎن ﻟە داﻧﯽ ﺑﺎج ﺑﺪزﻧەوە ﺋەوﯾﭻ ﻟە ھەژارﺗﺮﯾﻦ و�ت ﻟە ﺟﯿﮭﺎﻧﺎ " .دۆﺧﯽ ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎی
ﺗﻮوش ﺑﻮو ﺑە ﺗەون و ﺗەﭘﮑەی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ دﯾﻠﯚﯾﺖ و ھﺎوﺷێﻮەﮐﺎﻧﯽ ﮔەێﺸﺘە ﺋەو ڕادەی ﮐە ﮐﯚﻓﯽ ﻋەﻧﺎن،
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
ﻧەﻧﺎﺳﺮاو ﺑەﮐﺎر ﺗێﻨﻦ ﻟەﺑﯚ ھەڵﺪاﻧﯽ ﻗﺎزاﻧﺞ و ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺧﯚﯾﺎن ﻟە ﮐﺎﺗێﮏ دا ﺑە ﻣﻠﯿﯚن ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑە
ﺑێ ﺧﻮاردﻧﯽ ﺗەواو و ﻟەﺑﺎر و ﭘەروەردە و ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯽ ژﯾﺎن ﺑەڕێ ﺋەﮐەن "  .ﻧﺎو و ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ ﺷﺮۆﭬەﮐەی
 Actionaidﺋەﻣەی 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
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ  ،ﭘﺮۆﻓﺴﯚری ژﻣێﺮﯾﺎری  ،ﻟە ﮐﺎرێﮑﯽ ﺷﺮۆﭬەﮐﺎری و ﻟە دوو ﺗﻮێﯽ ﭘەرﺗﻮوﮐێﮏ دا ﻟە ژێﺮ ﻧﺎوی
"ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻧﺎوﭼﺎو ﻗەﺷﺎن ) دەﺷﮑﺮێ ﮐە ﺑە ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺑەرگ ڕێ ڕێ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﮐﻠﯚﻧﺠە ڕێ ڕێ – وەک
ﮔﻮراﻧﯿەﮐەی ﺣەﺳەن زﯾﺮەک وەﺑﮕێڕدرێﺖ ( :ﭼﯚن ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ژﻣێﺮﯾﺎری ﮐﯚﻣەڵﮕﺎ ﻟە ﻧﺎو ﺋەﺑﺎت " )

THE

 (PIN-STRIPE MAFIA: HOW ACCOUNTANCY FIRMS DESTROY SOCIETIESﮔەﻟەک ﺑە ﺑﺎﺷﯽ ﻟە ﮐﺎرﻧﺎﻣەی دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی
دﯾﻠﯚﯾﺖ و ھﺎوﺷێﻮەﮐﺎﻧﯽ ﺋەﮐﯚﻟﻨەوە و زاﻧﯿﺎری ﻓﺮە ﺑﺎش و ﺑەﮐەڵﮏ ﺋەدەن ﺑە دەﺳﺘەوە ﻟەم ﻣﮋارە دە.
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
ﺋەﻣﺎﻧە و ھەزاران ﺑەڵﮕەﻧﺎﻣە و ﺷﺮۆﭬە و ﮐﺎرێﻦ دن ﺋﺎ ﭘڕ ﺑﺎﯾەخ ﺟە ﺑەردەﺳﺘﯽ ڕای ﮔﺸﺘﯽ دان ﻟە
ڕێﮕەی ﺋﯿﻨﺘﺮﻧێﺖ و ﻣﯿﺪﯾﺎ ﮔﺸﺘﯽ و ﺗﺎﯾﺒەﺗﯿەﮐﺎﻧەوە  .ﺗێﮑڕای ﺋەم زاﻧﯿﺎراﻧە ﺋﺎﻣﺎژە ﺑەوە ﺋەﮐەن ﮐە ﺳەدان
و ﺑﮕﺮە ھەزاران دۆز و دۆزﮔﺮی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎواﻧﮑﺎری ﻟە دژی دﯾﻠﯚﯾﺖ ﺳﺎز ﮐﺮاوە و ھەر ھەﻣﻮوﯾﺎن ﺑەڵﮕەن
8

ﺋەڕای ﭘﺎﺷەڵ ﭘﯿﺸﯽ ﺋەو ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ ﺟەردە و دز و ﭼەواﺷەﮐﺎرە ﻟە ﺳەر ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دا .
ھێﻨﺎﻧەوەی ھەﻣﻮو ﺑەڵﮕەﮐﺎن ﻟێﺮەدا ﻧﺎﮔﻮﻧﺠێ و ﻟەواﻧەﯾە ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ ﭘەرﺗﻮوﮐێﮑﯽ ﺣەوت ﻣەﻧﯽ
ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑێﺖ ﮐە دﯾﺎرە ﺑﯿﺮ و ھﺰری ﺧﻮێﻨەری ﮐﻮرد ھﯿﻼک و وەڕەز ﺋەﮐﺎت .
ﺋەوەی ﻣﯿﺪﯾﺎی ڕووداو وەک ﭘێﺸەی ﭘێ ﺳﭙێﺮدراوی دەرﺧﻮادی ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردی ﺋەدات و دەﺑێﮋێ ﮐە
دﯾﻠﯚﯾﺖ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎێﮑﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﯾە ڕاﺳﺘە و ﺋەوەش ھەر ڕاﺳﺘە ﮐە ﺗﺎوان و ﭘﺎﺷەڵ ﭘﯿﺴﯿەﮐەﺷﯽ
ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﯾە و ﮔﺸﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﮔﺮﺗﻮەﺗەوە  ،ﻧەﻣﺎزە ﻟە دژی ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺧەڵﮑﯽ ھەژار و ﮐەم داھﺎﺗﯽ
ﺟﯿﮭﺎن  .ﺑە ﮔﻮﺗەﯾەک دن ھەژاری و ﻧەھﺎﻣەﺗﯽ و ڕۆژەڕەﺷﯽ ﺧەڵﮑﯽ ﺟﯿﮭﺎن ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﮐﺎر و ﮐﺮدەوەی
دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧە و ھﯚﭬﺎﻧﺎﻧەی ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻧە وەﮐﯽ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی دﯾﻠﯚﯾﺖ ە  .ﮔﻮﺗەﯾەﮐﯽ ﺷﮑێﺴﭙﯿﺮ
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
ﺋەﻣﺎراﺗﯽ ﻋﺎرەﺑﯿﻦ و ﮐﺎر وﻓﺮﻣﺎﻧﯽ دﯾﻠﯚﯾﺖ ﻟە ڕۆژھە�ﺗﯽ ﻧﺎوێﻦ ﺑەڕێﻮە ﺋەﺑەن  .ﻧﯿڵ ھﺎرﮔﺮﯾﻮس ﻟە
ﺳﻌﻮودی و ﺋەﻣﺎرات و ﺋﻮردون و ﻋێﺮاق و ﺑەﺣﺮێﻦ و ﻗەﺗەر و ﻋﻮﻣﺎن و ﻣﯿﺴﺮ ﭼﺎﻻک ﺑﻮوﮔە  .ﺋەم ﮐﺎﺑﺮاﯾە
دۆزێﮑﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﻟە ﺳەر ﺗﯚﻣﺎر ﮐﺮاوە ﻟە ﺋﯿﻨﮕﻠﺴﺘﺎن ﻟە ﺳﺎڵﯽ  ۲۰۰۷دا  .ﺳەﯾﺮەﮐەش ﻟەوەداﯾە ﮐە
ﺋەم ﮐﺎﺑﺮاﯾە دەرﻣﺎﻧﺴﺎزە و دەرﻣﺎﻧﺴﺎزﯾﯽ ﺧﻮێﻨﺪووە و دەﺑﺎ دەرﻣﺎﻧﺨﺎﻧەﯾەﮐﯽ ڕێﮏ و ﭘێﮑﯽ ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن
دا داﺑﻨﺎﺑﺎ ﮐەﭼﯽ ﺋەوەﺗﺎ ﻟێﮕﺮە  ،ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەﺑێﺘە ﭼﺎوەدێﺮی ﺑﻮاری ﻧەوت و ﮔﺎزی ﮐﻮردﺳﺘﺎن .
رۆﺑێﺮت ﺋﯚھﺎﻧﻠﯚن ژی ﻟە ﻟﯿﺒﯿﺎ و ﯾەﻣەن و ﻋﻮﻣﺎن ﮐﺎری ﻟﯚ دﯾﻠﯚﯾﺖ ﮐﺮدوە و ھەرﺗﮑﯿﺎن ﮔﺮێ دراوی ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ
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
ژی ﺑﺰاﻧﻦ ﮐە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و دەﺳەﻻﺗﯽ ھەرێﻤﯽ ﺑﺎﺷﻮور ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻟە ﮐێﺸﯽ دا ﻧﯿە ﻣﻞ
دە ﻣﻠﯽ ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﺎرەب و ﺑەراﺗﺪەراﻧﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾﺎن و ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی دﯾﻠﯚﯾﺖ ﺑﻨێﻦ .

ﮐﺎردۆخ
ﮐﯚﻣەڵەی ﯾەﮐﺴﺎﻧﯿﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
۲۰۱٦/۱۰/۷
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