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رهودنهکرێت!


وتیکوردستانفه
 
بانه
بەشی 1
د .کهمال سهید قادر
تیۆری جیا جیا هه ن له سه ر هۆکاره کانی شه ڕ به شێوه یه کی گشتی ،یه کێک
له مانه تیۆری ئابوری یه که وا هۆکاری هه مو شه ڕه کان بۆ کێبڕکێی الیه نه به
شداره کان له سه ر داهاتو کۆنترۆڵکردنی سامانه سروشتی یه کانو بازاڕه کان ده
گه ڕێنێته وه ،له به رژه وه ندی چینێکی ته سک له ده سه اڵتدارانو سه رمایه
داران له سه ر حسابی قوربانی گیانیو مادی گه له کانیان .سه رۆکی پێشوی ئه مه
ریکا (ودرۆ ویلسۆن) له وته یه کیدا له ساڵی  1111له م باره یه وه ده ڵێت :ده
بێت پیاوێک ،ژنێک وه هه تا منالێکیش هه بێت نه زانێت که وا هۆکاری شه ڕ له
جیهانی سه رده مدا کێبڕکێی پیشه سازیو بازرگانی یه؟
زۆر الیه نیش به م شێوه یه ئه مه ریکاو به ریتانیاو هاوپه یمانه کانیان به وه
تۆمه تبار ده که ن ،پاڵنه ری سه ره کی یان له داگیرکردنی عێراقدا فاکته ری
ئابوری بوبێت ،بڵێ ده ستبه سه رداگرتنی سه رچاوه نه وتی یه کان ،هه رچه نده
به نده خۆی له م باوه ڕه دا نی یه چونکه ئه وان ده یانتوانی له گه ڵ ڕژێمی به
عسا له سه ر نه وت ڕێککه ون له به رامبه ر مانه وه ی ڕژێم له سه ر ده سه اڵت،
هه روه کو چۆن له گه ڵ ژماره یه ک له سیستمه دکتاتۆری یه کانی ناوچه که له
سه ر ئه و بنه مایه ڕێککه وتون .به اڵم ئه وه ی به به ڵگه نامه وه نکۆڵی
لێناکرێت تێوه گاڵنی ژماره یه ک له به رپرسانی پێشوی سه ربازیو مه ده نی ئه
مه ریکایه له عێراقدا له چااڵکی بازرگانی ،وه به تایبه تیش له بواری نه وتی هه
رێمی کوردستاندا .به پێ ی به ڵگه نامه یه ک که وا له سه ر سایتی کۆمپانیایه
کی نه وت باڵوکراوه ته وه ،خاکی هه رێمی کوردستان سه رتاسه ر له نێوان
کۆمپانیا نه وتی یه ده ره کی یه کان دابه شکراوه به بێ ئه وه ی گه لی
کوردستان یا په رله مانه که ی ئاگاداری پرۆسه که بن
http://www.vastexploration.com/files/file/09LONG001%20%7Bmap%7D
%20KurdRegPetroBlockJuly29_v3%20%28vast%29.pdf
به ڵگه نامه که زۆر له نه خشه نهێنی یه کانی هێزه ئیستیعماری یه کان ده
کات که وا له سه رده می شه ڕی جیهانی یه که ما بۆ دابه شکردنی واڵتانی
ئاسیاو ئه فه ریقا دایانده ڕشت .جاخۆ ئه گه ر هیمه تی دوو ڕۆژنامه نوسی بوێر
نه با له ڕۆژنامه ی ( ) DAGENS NAERINGSLIVی نه رویجی که وا سه ره
داوی ئه م تۆڕه ڕاوه نه وتی یه یان ئاشکرا کرد ،له وانه پرۆسه که بۆ ماوه یه کی
درێژی تریش هه روا به نهێنی ده مایه وه .واشپێده چێت هه رێمی کوردستان
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ئامانجی سه ره کی ئه م تۆڕه نه وتی یه بێت ،هۆکاره که شی به قسه ی توێژه ر
(جۆست هیلته رمان) له گروپی قه یرانی نێوده وڵه تی بۆ ئه وه ده گه ڕێته وه که
وا ئارامی له هه رێمدا به رقه راره ،به اڵم من له م بڕوایه نیم ئه مه هه مو
ڕاستی یه که ب ێت ،به ڵکو زیاتر نه رمی لێپرسراوانی هه رێمیش به رامبه ر به هه
وڵی له م جۆره ڕۆڵی خۆی ده گێڕێت ،ئه گه ر مه سه له که هه ر خۆی شه ریکایه
تیش نه بێت .ئه گه ر ئه م بۆچونه ی هلته رمان ڕاستبوایه ده بوایه ئێستا ئه م
کۆمپانیانه له خواروی عێراقیش چااڵک بوان چونکه له وێش ئاسوده یی تا ڕاده
یه ک به رقه راره وه به نه وتیش ده وڵه مه ندن  .له هه ر شوێنێک دزو خاوه ن
ماڵ یه کبن ،ده توانرێت زۆر شتی قه به له ده القه وه ئاوا بکرێت .به پێی به ڵگه
نامه کان وا پێده چێت پرۆسه ی پاوانکردنی نه وتی کوردستان له الیه ن کۆمپانیاو
بازرگانانی بیانی له ڕاوێژکاری ده ستوری پێشوی هه رێم (پیته ر گالبرایسه) وه
( )PETER GALBRAITHده ستی پێکردبێت ،پاش ئه وه ش چه ند کۆمپانیاو
بازرگانی تری تامه زرۆو نه وسنی به دوای خۆیا ڕاکێشابێت .بۆیه شه ئه م
لێکۆڵینه وه کورته هه ر به م ڕاوێژکاره به ڕیزه ده ست پێده کات:
 .1پیته ر گالبرایس PETER GALBRAITH :دپلۆماتکارێکی ناسراوی پێشوی ئه
مه ریکایه له هه شتاکانی سه ده ی ڕابردوه وه په یوه ندی به کێشه ی گه لی
کورده وه هه یه ،به اڵم زیاتر له پاش ڕوخانی ڕژێمی به عسه وه کاتێ بوه
ڕاوێژکاری ده ستوری حکومه تی هه رێمی کوردستان هه روه کو خۆی ده ڵێت له
سه ر بناغه ی خۆبه خشی ،به اڵم به ڵگه نامه کان ده یسه لمێنن که وا کاره کانی
به ته واوه تی خۆبه خش نه بون به ڵکو هه ر له سه ره تاوه ئامانجی بازرگانی
کردنی به مه سه له که هه بوه .بۆ ئه م مه به سته ش به پێ ی به ڵگه نامه یه
کی حکومه تی ویالیه تی دیالوێری ئه مه ریکی له  41.90.92وه خۆیو کوڕه که ی
کۆمپانیایه کی بازرگانیان به ناوی ( )PORCUPINEدامه زراندوه
( )http://multimedia.dn.no/archive/00176/Porcupine_176107a.pdfدیاره پیته ر
گالبرایس له ڕێگای سه رمایه دارێکی نه رویجی به ناوی (ئه ندرێ ڕۆسجۆ) ،خاوه
ن کۆمپانیای سه رمایه گوزاری (سێنتێنیال) په یوه ندی له گه ڵ کۆمپانیای نه وتی
نه رویجی (دی .ئێن .ئۆ) به ستوه دواییش به یه که وه الیسێنسی به رهه مهێنانی
نه وتی کێڵگه کانی تاوقی یان له حکومه تی هه رێم کڕیوه .به چه ندیان کڕیوه
وه له کێ تا ئێستا ڕون نی یه .پیته ر گالبرایس کاتێ ڕاوێژکاری حکومه تی هه
رێم بوه له هه مان کاتیشا ڕاوێژکاری کۆمپانیای نه وتی (دی ئێن ئۆ) بوه وه به
رژه وه ندی بازرگانی له کوردستان هه بوه بۆیه گومان له وه فاداری بۆ حکومه تی
هه رێم ده کرێت .به پێ ی سه رچاوه یه کی په رله مانی کوردستان هه ر پیته ر
گالبرایس سه رچاوه ی ئه و ڕه شنوسه ی ده ستوری هه رێم بوه که وا له ده
ستوری هه رێمی سربسکای کۆماری بۆسنیاو هێرزگۆڤینیا کۆپی کراوه وه
مشتومڕێکی زۆری له سه ره .تا ئێستا دیار نی یه پیته ر گالبرایس به رامبه ر به
م کۆپی کردنه چه ندی له حکومه تی هه رێم وه رگرتوه .پیته ر گالبرایسو ڕۆسجۆ
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له سه ره تادا هه ریه که  %0یان له پشکه نه وتی یه کانی تاوقی بۆ دابینکراوه،
واشپێده چێت به خۆڕایی بێت وه کو پاداشتێک بۆ دروستکردنی په یوه ندی له
نێوان کۆمپانیای (دی ئێن ئۆ) وه حکومه تی هه رێمی کوردستان .پیته ر گالرایس
به ( )IRAQ OIL REPORTی وتوه که وا حکومه تی هه رێم ئاگاداری په یوه ندی
یه کانی ئه و بوه له گه ڵ ئه و کۆمپانیایه
http://wok3.wordpress.com/2009/10/18/peter-galbraith-and-porcupine-oil
ئێستا کێشه که وتۆته نێوان کۆمپانیای (دی ئێن ئۆ) و پیته ر گالبرایس وه کێشه
که ش له پێش دادگای ته حکیمه له له نده ن .پیته ر گالبرایسو سه رمایه دارێکی
یه مه نی به ناوی شاهیر عه بد ئه لحه ق داوای  040ملیۆن دۆالر له م
کۆمپانیایه ده که ن وه کو قه ره بوکردنه وه.
 .4ئه ندرێ ڕۆسجۆ ENDRE ROSJO :خاوه ن کۆمپانیای سه رمایه گوزاری
( )CENTENNIALی نه رویجی یه .به پێ ڕاپۆرتی سااڵنه ی کۆمپانیاکه ،ئه و
کۆمپانیایه بۆ یه که مجار له ساڵی  4992هه ڵساوه به دروستکردنی په یوه ندی
له نێوان حکومه تی هه رێمو کۆمپانیای دی ئێن ئۆ (. )/http://www.centennial.no
وا دیاره ڕۆسجۆ که سێکی شاره زا بوه بۆیه هه ر زوو پشکه کانی خۆی فرۆشتۆته
وه به سه رمایه داری یه مه نی عه بدل ئه لحه ق .نوسه ری ئه م بابه ته هه
وڵیدا به ته له فۆن چه ند پرسیارێک له ڕۆسجۆ بکات به اڵم ناوبراو ئاماده نه بو
هیچ رونکرنه وه یه ک بدات.
 .3کۆمپانیای دی ئێن ئیۆ :کۆمپانیای  DNOکۆمپانیایه کی نه وتی نه رویجی
وه به پێ ی ئه م زانیاری
بچوکه () /http://www.dno.no/Operations/Assets
یانه ی له سه ر سایتی کۆمپانیاکه باڵوکراوه ته وه ئه و کۆمپانیایه جگه له
کوردستان جموجۆڵی نه وتی له مۆزه مبیق و ،یه مه نو ،غینیای ئیستوائی هه یه ،وه
له ساڵی  4991نزیکه ی  199ملیۆن دۆالر داهاتی بوه له وه نزیکه ی  09ملیۆنی
له هه رێمی کوردستانه وه هاتوه .په یوه ندی ته له فۆنیو نامه ی ئه لکترۆنی بۆ
به ده ستهێنانی زانیاری زیاتر له م کۆمپانیایه له سه ر نه وتی کوردستان تا
ئێستا بێ ئه نجام بوه.
 .2شاهیر عبد ئه لحه ق :شاهیر عه بد ئه لحه ق بازرگانێکی یه مه نی
گومانلێکراوه له به ڵگه نامه یه کی ده زگای هه واڵگری ئه مه ریکی ( )CIAبه وه
تۆمه تبارکراوه له نه وه ده کانی سه ده ی ڕابردودا له شکاندنی ئابڵۆقه ی
فرۆشتنی چه ک به ڕژێمی به عس ده ستی هه بوبێت هه رچه نده ڕژێمی به عس
گومانی لێ ی هه بوه که وا په یوه ندی له گه ڵ ده زگای جاسوسی ئیسرائیلی
(https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-
بوه
هه
مۆساد
 .)1/iraq_wmd_2004/chap2_annxJ.htmlله به ڵگه نامه یه کی تری ده زگای هه
واڵگری ڕژێمی به عس ناوی له گه ڵ ناوی ئه و که سانه هاتوه که وا ده ستیان له
قاچاغچیاتی کردن به نه وتی عێراق هه بوه
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http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1068890/posts
 ،به پێ ی چه ند زانیاری یه کی تر ناوبراو له هه شتاکانی سه ده ی ڕابردودا په
یوه ندی بازرگانی له گه ڵ ئوسامه بن الدن هه بوه وه له ساڵی  1190وه فه
رمانی ده ستگیرکردنی له سودان بۆ ده رچوه به تۆمه تی دزینی پاره ی پاپۆڕێکی
نه وتی
http://sudaneseonline.com/cgibin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=64&msg=1128891215
ئه م زاته ش خۆی به شه ریکی نه وتی هه رێمی کوردستان ده زانێت وه
ئێستا به یه که وه له گه ڵ پیته ر گالبرایس داوای  040ملیۆن دۆالر له
کۆمپانیای( دی ئێن ئۆ ده که ن) وه کو قه ره بوکردنه وه ی پشکه کانیان له نه
وتی کوردستان.
 .0کۆمپانیای ڤاست ئیکسپلۆرایشنس :کۆمپانیای ()VAST EXPLORATIONS
کۆمپانیایه کی نه وتی که نه دی بچوکه وا دیاره سه ر به کۆمپانیای ( NIKO
 )RESOURCESی که نه دی یه .به پێ ی ئه و زانیاری یانه ی له سه ر سایتی
کۆمپانیاکه باڵوکراونه ته وه ،ئه م کۆمپانیایه  %30ی پشکی کێڵگه نه وتی یه
کانی قه ره داغی به نه وتی که رکوکیشه وه له حکومه تی هه رێم کڕیوه
( ،)http://www.vastexploration.com/index.asp?pid=38جا ئه م پشکانه یان چۆن
کڕیوه وه له کێ ئه میش هه ر ڕون نی یه .تا ئێستاش سه رۆکی ئه م کۆمپانیایه
(ئه حمه د سه عید) وه اڵمی چه ند پرسیارێکی نوسه ری ئه م بابه ته ی نه داوه
ته وه .ئه نجومه نی به ڕێوه به رانی ئه م کۆمپانیایه پێک هاتوه له هه ر یه ک
له ئه حمه د سه عید وه ( ،)STA BHARTIبه م دوایی یه ش جه نه رال (جا ی
گارنه ر) هاته نێو ئه م ئه نجومه نه وه وه کۆلۆنێل (ڕیچارد نابیش) کرایه
جێگری به ڕێوه به ری ئۆپه راسیۆنه نه وتی ی کانی کوردستان .له ڕونکردنه وه
یه کی کۆمپانیای ڤاست هاتوه که وا ئه م دوو ئه فسه ره ی پێشوی ئه مه ریکی به
هۆی په یوه ندی یه نایابه کانیان له گه ڵ لێپرسراوانی هه رێمی کوردستان له م
پۆستانه یان دانراون.
 .6جه نه رال جای گارنه ر :جه نه رال
(  )J GARNERیه که م حاکمی سه ربازی ئه مه ریکی بو له عێراق له پاش
ڕوخانی ڕژێمی به عسا ،یه کسه ر پاش خانه نشینکردنی ده ستی کرد به
بازرگانی کردن له هه رێمی کوردستان وه ئێستا ئه ندامی ئه نجومه نی به ڕێوه
به رانی کۆمپانیای ڤاسته.
 .0کۆلۆنێل ڕیچارد ناب :کۆلۆنێل ( )RICHARD NAABفه رمانده ی هێزه کانی ئه
مه ریکا بو له کوردستان له ساڵی  ، 1111ئه میش پاش خانه نشینکردنی به هه
مان شێوه بۆ کاری بازرگانی ڕوی له کوردسان کرد ،چونکه به هۆی دۆستایه تی له
گه ڵ لێپرسراوانی سیاسی هه رێم چاوه ڕوانی ئاسانکاری زۆر ده کات .کۆلۆنێل
ناب ئێستا جێگری به ڕێوه به ری ئۆپه راسیۆنه نه وتی یه کانی کۆمپانیای ڤاسته
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له کوردستان (http://www.reuters.com/article/pressRelease/idUS171824+19-
.)Jun-2008+MW20080619
 .6کۆمپانیای فۆربێس مانهاتن :کۆمپانیای ()FORBES&MANHATTAN
کۆمپانیایه کی بچوکی که نه دی یه ژماره ی کارمه نده کانی له  199که س که
متره ،واش پێده چێت که وا کۆمپانیای نه وتی ڤاست ته نها لقێک بێت له م
ک ۆمپانیایه چونکه ئه نجومه نی به ڕێوه بردنی ئه م کۆمپانیایه ش هه ر له الیه
ئه حمه د سه عیدو ( )STA BHARTIپێکدێت .جه نه رال جای گاڕنه ریش پێش ئه
وه ی بکرێته ئه ندامی ئه نجومه نی به ڕێوه بردنی کۆمپانیای ڤاست ،ئه ندامی
ئه نجومه نی ڕاوێژکاری ئه م کۆمپانیایه بوه
( )http://www.forbesmanhattan.com/management.asp
 .0کۆمپانیای نیکۆ ڕیسۆرسس :کۆمپانیای ( )NIKO RESOURCESکۆمپانیایه کی
بچوکی نه وتو گازی که نه دی یه ژماره ی کارمه ندانی له  09که سێک که مترن.
به پێ ی ئه و زانیاریانه ی له سه ر سایتی کۆمپانیاکه باڵوکراونه ته وه
کۆمپانیاکه  %36پشکه کانی ئاقارێکی به قه واره ی  926کم دوجا له کێڵگه نه
وتی یه کانی قه ره داغ به رکه وتوه(http://www.nikoresources.com/nikoop.htm
)  .لێره شدا دیار نی یه چۆن ئه م پشکه ی به رکه وتوه.
 .9د .نه جمه دین که ریم :د .نه جمه دین که ریم پزیشکو که سایه تی سیاسی
ناسراوی کوردی دانیشتوی ئه مه ریکا تا ئێستا یه که م که سایه تی سیاسی کورده
ناوی له په یوه ندی له گه ڵ چااڵکی یه نه وتی یه کانی کۆمپانیا بیانی یه کان
له کوردستاندا هاتبێت .به پێ زانیاری سایته که ی کۆمپانیای ڤاست ،د .نه جمه
دین ئه ندامی ئه نجومه نی ڕاوێژکارانی ئه م کۆمپانیایه یه
(.)http://www.oilbarrel.com/fileadmin/content/pdfs/oilbarrel/15_sept/V.Expl.pdf
ڕون نی یه چۆن ئه م به ڕێزه وه کو پزیشکێک کراوه به ئه ندامی ئه نجومه نی
ڕاوێژکاری کۆمپانیایه کی نه وت که وا له کوردستاندا به شێوه یه کی ناشه فاف
چااڵکی هه یه .پۆستی ڕاوێژکاری خۆی وه کو به شداری کردن له پشکه کان وایه،
به اڵم له جیاتی ئه وه ی به ناوی پشکدار قه ره بوی مادی بکرێته وه ،به ناوی
ڕاوێژکار قه ره بو ده کرێته وه ،بڕی قه ره بوکردنه وه که ش دیاری نه کراوه ،واته
به ره و سه ره وه کراوه یه.
 .1کۆمپانیای خه لیل زاد ئهسۆسیهیشنس :کۆمپانیای ( KHALILZAD
 )ASSOCIATIONSکۆمپانیایه کی ڕاوێژکاری بازرگانی یه باره گاکه ی له
واشنتنه له گه ڵ لقێک له هه ولێر .ئه م کۆمپانیایه هه رچه نده ڕاسته وخۆ په
یوه ندی به ئۆپه راسیۆنه نه وتی یه کانی کۆمپانیاکانی له سه ره وه ناوهێنراو
نی یه ،به اڵم هه روه کو له سایته که ی هاتوه له بواری ووزه ش ڕاوێژکاری پێشکه
ش ده کات .ئه م کۆ مپانیایه باڵوێزی پێشوی ئه مه ریکی له عێراق زالمای خه لیل
زاد خاوه نه که یه تی وه هه شت کارمه ندی تریشی هه یه که وا دوانیان کوردی
هه رێمن .خه لیلزاد خۆی به ئه سڵ خه ڵکی ئه فغانستانه به اڵم پاش خانه
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نشینکردنی جموجۆڵه بازرگانی یه کانی خۆی ئاراسته ی هه رێمی کوردستان کرد،
دیاره هه رێم چه ورترو سه المه ترو بێکه ستره له واڵته که ی خۆی .زه لمای خه
لیل زادیش له سه ر سایته که یا ڕێکالم به په یوه ندی یه تایبه تی یه کانی خۆی
له گه ڵ لێپرسراوانی سیاسی هه رێم ده کات
(.)http://www.khalilzadassociates.com/servicesExpertise.aspx
هه روه ک له سه ره وه ئاماژه ی بۆ کرا ،ژماره یه ک له لێپرسراوانی پێشوی ئه
مه ریکی ئێستا له بازرگانیکردن به نه وتی کوردستان گاڵون ،ئه مه ش ته نها له
م چه ند مانگه ی دوایی ئاشکرا بو هه رچه نده سه فقه کان هه ندێکیان ده گه
ڕێنه وه بۆ ساڵی  ،4992بۆیه بۆمان هه یه بپرسین بۆچی ئه م سه فقانه ئێستا
ئاشکرا ده بن؟ به بۆچونی من سێ ئه گه ر هه یه له پشت ئه م ئاشکراکردنه له م
کاته دا:
.1

مه سه له که ڕێککه وته و دوو ڕۆژنامه نوسی بوێری نه رویجی هه ڵێکیان

بۆ هه ڵکه وتوه و نهێنی یه کانیان ئاشکرا کردوه ،پاش ئه وا نیش پرۆسه که به
رده وام بوه .من ئه م ئه گه ره زۆر به الواز ده بینم ،یا:
.2

کۆمپانیا زه به الحه کانی نه وت له جیهان گه یشتونه ته ڕێککه وتنێک له

گه ڵ حکومه تی فدراڵی عێراق له سه ر به رهه مهێنانی نه وتی عێراق ،بۆیه
ئێستا ئه م کۆمپانیا بچوکانه له یانه نه وتی یه که ده رده کرێنه ده ره وه و ده
سه اڵتی ده رهێنانی نه وتی هه رێمیش به ته واوه تی ده درێته ده ست به غدا،
وه جموجۆڵه نه وتی یه کانی هه رێم ته نها بۆ فشار خستنه سه ر حکومه تی
فدراڵ بو .مۆرکردنی چه ند ڕێککه وتنامه یه کی نه وتی له نێوان حکومه تی
عێراقی فدراڵو ژماره یه ك کۆمپانیای بیانی زه به الحی نه وت له م دوایی یه دا
پاڵپشتی ئه م تیۆری یه ده که ن ،یاخود:
.3

حکومه تانی ئه مه ریکاو به ریتانیا له پشت ئاشکرابونی ئه م نهێنی یانه

ن چونکه نایانه وێت شه ڕی عێراق بکرێته ئامرازێک له الیه ن چه ند کۆنه
لێپرسراوێکی ئه مه ریکی یه وه بۆ خۆده وڵه مه ندکردن پاش ئه وه ی ده ها هه
زار قوربانیاندا له کوژراو بریندار ،وه هه روه ها له پێناوی پوچه ڵکردنه وه ی ئه
م پرۆپاگه ندانه ش که وا ئه مه ریکاو به ریتانیا به وه تۆمه تبار ده که ن له
پێناوی نه وت عێراقیان داگیرکردبێت ،جگه له به ربه ره کانی کردنی ئه و گه نده
ڵیه ش که وا پاش پرۆسه ی ڕوخانی ڕژێم به هێزتربو .به ریتانیاو ئه مه ریکا له
باره ی گه نده ڵی ئاگاداریشیان ئاراسته ی سه رۆکی ئه فغانی کارزای کردوه ،ئه
گه ر نا یارمه تی لێده بڕن.
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به شێوه یه کی گشتی هه رکه سێکو الیه نێک له پشت ئاشکراکردنی
ئه م نهێنی یانه بێت جێگای سوپاسو خۆشحاڵی یه بۆ گه لی کورد
چونکه پالنه که دژ به سه رچاوه ی داهاتی گه لی کوردستانو نه وه
کانی داهاتویه تی ده بێت به هه مو شێوه یه ک به ربه ره کانی
بکریت .په رله مان ی کوردستان وه کو نوێنه ری گه ل لێره دا ئه رکی
سه ره کی ده که وێته ئه ستۆ ئه میش له ڕێگای لێپرسینه وه له
حکومه تی هه رێم وه په یوه ند ی کردن به کۆمپانیاکانی په یوه
ندیدار بۆ ئاشکراکردنی سه فقه کانیان له گه ڵ حکومی تی هه رێم ،ئه
گه رنا هه مو گرێبه نده کان شه رعی یه تی خۆیان له ده ست دهدهن.

گازیکوردستاندزهدهکات!
به شی ()4

گازی سروشتی له شێوه ی نه وت جگه له وه ی که وا سه رچاوه یه کی سه ره کی
وزه یه ،پێکهاته یه کی بنه ڕه تی پیشه سازی جۆراو جۆریشه ،بۆیه بونی له هه ر
واڵتێک پێگه یه کی ستراتیجی تایبه تی پێده به خشێت ،جاریش وایه ئه گه ر ئه
م واڵته بێکه سو الواز بو ئه وا بۆی هه یه ئه م سامانه سروشتی یانه له جیاتی ئه
وه ی ببنه سه رچاوه ی هێزو خێرو بێرات بۆی ،ببنه سه رچاوه ی نه فره تیو به اڵ،
چونکه ده وڵه مه ندی له هه مانکاتدا سه رنجی ته ماعکارانو مافیاکانی ڕاوڕوتی
سامانی گه الن بۆخۆی ڕاده کێشێت به تایبه تیش ئه گه ر ده سه اڵتدارانی ئه م
واڵته گه نده ڵو سه ربه خۆ نه بون.
هه رێمی کوردستانی ئێمه ش خوا به ره که تێکی زۆری نه وتو گازی به سه را
باراندوه ،به اڵم له بێکه سی ئه م هه رێمه و که مته رخه می تاکه کانی به رامبه
ر چاره نوسی سامانه سروشتی یه کانیان ،وا خه ریکه هه ردو سامانی سروشتی نه
وتو گازی کوردستان له الیه ن چه ند کۆمپانیایه کی ده ره کی یه وه به هاوکاری
هه ندێ الیه نی ناوخۆ فه رهود ده کرێن .له ڕاستیشدا نه وتو گازی کوردستان
پێش ده رهێنانی له نێوان ئه م کۆمپانیانه و لێپرسراوانی گه نده ڵی کوردستانه
وه به نهێنی دابه شکراوه ،ئه وا به م دوایی یه وا خه ریکه ئه م سه فقه نهێنی
یانه ئاشکرا ده بن .له به شی یه که مدا باسی فه رهودکردنی نه وتی
کوردستانمان کرد ،له م به شه شدا باسی چۆنی یه تی تااڵنکردنی سه رچاوه گازی
یه کانی کوردستان ده که ین.
بڕی یه ده کی ئه و گازه سروشتی یه ی تا ئێستا له هه رێمی کوردستاندا دۆزراوه
ته وه له  199ملیار مه تری سێجا تێپه ڕ ده کات ئه مه ش هێشتا مه زه نده ی
سه ره تایی یه وا پێده چێت چه ند قاتی ئه م بڕه ش له ژێر خاکی کوردستاندا په
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نگی خواردبێته وه ،به مه ش هه رێمی کوردستان له ده وڵه مه ندی به م سه
رچاوه ستراتیجی یه ده چێته ڕیزی واڵتانی وه کو ڕوسیاو ئێرانو کازاخستانو قه ته
ر ،بۆیه زۆر کۆمپانیاو که سانی ده ره کیو کوردستانی که وتونه ته هه وڵی
تااڵنکردنی ئه م سامانه ،به تایبه تیش له ڕێگای به رتیلدان به لێپرسراوانی هه
رێمو فشار هێنان بۆ سه ریان .له سه روی ئه م کۆمپانیانه ش کۆمپانیایه کی
ئیماراتی عه ره بی یه به ناوی (پێرڵ پێترۆڵیۆم) ،که وا به پێ ی سه رچاوه جیا
جیاکان مافی ده رهێنانو فرۆشتنی گازی هه ردو کیڵگه ی سه ره کی خورمه ڵه و
چه مچه ماڵی له حکومه تی هه رێم کڕیوه ،لێره شدا دیار نی یه ئه م مافه یان له
کێ کڕیوه و به چه ند .مادامه کی ناوێ ئه و کۆمپانیایه هات ،با له مه وه ده ست
پێبکه ین وه کو ده روازه یه ک بۆ چونه ناو تۆڕی مافیایی تااڵنکردنی گازی
کوردستان:
.1

کۆمپانیای پێرڵ پێترۆڵیۆم ( .)PEARL Petroleumبه پێی ئه و زانیاری یه

که مانه ی که وا له سه ر ئه م کۆمپانیا ته مو مژاوی یه ده ست که وتون ،ئه مه
کۆمپانیایه کی ئیماراتی عه ره بی یه مافی ده رهێنانی گازی کێڵگه کانی خورمه
ڵه و چه مچه ماڵی به ده ستهێناوه ،واش پێده چێت گه نده ڵی ڕۆڵی سه ره کی
دیبێت له م سه فقه یه دا هه روه کو له خواره وه باسی ده که ین .کۆمپانیاکه
خۆی کۆمپانیایه کی ده مامکدراوی نیمچه نهێنی یه ،هه تا ماڵپه ڕێکی تایبه ت
به خۆشی نی یه که چی بۆته خاوه ن مافی ده رهێنانی گازی سروشتی کوردستان
که وا به هاکه ی له ده ها ملیار دۆالر ڕه تده دات .دیاره ئه م کۆمپانیایه شتێکی
هه یه بیشاریته وه .ئه و زانیاری یانه ی له سه ر ئه م کۆمپانیایه ده ست که
وتون له ڕیگای ناڕاسته وخۆوه بوه وه کو ماڵپه ڕی سه رجه له ی کۆمپانیاکانی
جیهان
(
http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcap
 . )Id=59125917به پێ ی سه رچاوه کان خاوه نداری یه تی ئه م کۆمپانیایه به
ڕێژه ی  09:09ده گه ڕێته وه بۆ دوو کۆمپانیای ئیماراتی عه ره بی به ناوی (دانه
گاز)وه (هیالل):
.2

کۆمپانیای هیالل :کۆمپانیای نه وتی هیالل کۆمپانیایه کی گه وره ی نه

وتی ئیماراتی عه ره بی که رتی تایبه ته له ساڵی  1109وه دامه زراوه.
کۆمپانیای هیالل لقێکی تایبه تی به ناوی (دانه گاز) کردۆته وه که وا ته نها کاری
پیشه سازی ده رهێنانی گاز ده کات .دیاره کۆمپانیای هیالل له ساڵی  4990وه
ڕێککه وتنامه یه کی له گه ڵ حکومه تی هه رێمدا مۆر کردوه به ناوی (پرۆتۆکۆڵی
Page 9

www.dengekan.com

هاوکاری ستراتیجی) بۆ به رهه مهێنانی گازی هه ردو کێڵگه ی ناوبراو
( .)http://www.crescent.ae/html/crescent_iraq_kurdistan.htmlلێره دا به هۆی
نهێنی بونی ناوه ڕۆکی ئه م ڕێککه وتنامه یه مه رجه کانی دیار نین بۆیه ده بێت
گه نده ڵی تیا بێت .به نده به ته له فۆن په یوه ندی کرد به نوێنه ری کۆمپانیای
هیالل له هه وڵیر به اڵم ئه و ئاماده نه بو هیچ زانیاری یه ک بدركێنێت له سه ر
ناوه رۆکی ئه م ڕێککه وتنامه یه هه ر ئه وه نده ی ووت که وا کۆمپانیاکه یان به
رده وامه له گه یاندنی گازی کێڵگه کانی خورمه ڵه و چه مچه ماڵ به ویستگه
کانی به رهه مهێنانی کاره با له هه وڵێرو سلێمانی
.3

(.)http://www.crescent.ae/html/contact.html

.4

کۆمپانیای دانه گاز :ئه م کۆمپانیایه هه روه کو له سه ره وه ئاماژه ی بۆ

کرا لقێکی تایبه ته به کۆمپانیای هیالل خاوه نی یه تی زوربه ی پشکه کا نی ده
گه ڕێته وه بۆ چه ند شێخو ئه میرێکی که نداو له بنه ماڵه کانی ال سعودو ،ال
نهینانو ،ال سانی (  .)http://www.danagas.aeدانه گازیش پرۆژه ی تایبه تی خۆی
هه یه له هه رێمی کوردستان ،که وا دیار نی یه له ژێر چی مه رجێکا به ده ستی
هێناوه

(http://danagas.ae.tmp10.mschosting.com/portal/b32dc1f3-2cca-486b-

 ، )811b-d93fee9e4f17.aspxهه وڵی په یوه ندیکردنمدا به نوێنه ری دانه گاز له
کوردستان به اڵم بێسود بو
.5

(http://danagas.ae.tmp10.mschosting.com/portal/b32dc1f3-2cca-486b-

.)811b-d93fee9e4f17.aspx
ئه م دوو کۆمپانیایه ش له الیه ن خۆیانه وه له  %49پشکه کانی خۆیان له هه
ردو کێڵگه ی گازی خورمه ڵه و چه مچه ماڵ فرۆشتۆته هه ر یه ک له کۆمپانیای
نه وتی نه مساویو هه نگاری به بڕی  099ملیۆن دۆالر ،ئه مانه ش ده یانه وێت
گازی ئه م دوو کێڵگه یه به بڕی  39ملیارد مه تری سێجا له ساڵێکا به هۆی هێڵی
نابوکۆ وه ڕه وانه ی ئه ورپا بکهن
http://www.kurdishglobe.net/displayArticle.jsp?id=97D2F6DB4F4B9439DF68
 ،)2C43F6576E20که وا به نرخی بازاڕ سااڵنه بایی  10ملیارد دۆالره به اڵم دیار
نی یه ئه و دوو کۆمپانیایه چه ند پاره به هه رێمی کوردستان ده ده ن به رامبه ر
ئه و بڕه زۆره ی گاز .گومان له وه دا نی یه هه ردو کۆمپانیای نه مساویو هه
نگاری ده بێت ده می هه ندێ لێپرسراوانی هه رێمیان چه ور کردبێت چونکه گازی
ئه م دوو کێڵگه یه به شی  499ساڵی پێویستی هه رێمی کوردستان ده کات به اڵم
ته نها سێ ساڵی پڕۆژه ی نابوکۆ .ئه مه تااڵنو گه نده ڵی یه!
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جگه له م کۆمپانیانه ی له سه ره وه باسکران تۆڕێکی تری ئاڵۆزی کۆمپانیا که نه
دی یه کان له م سه فقه ته مومژاویانه به شدارن .پێش هه موشیان کۆمپانیایه ک
به ناوی (وێسترن ئۆیل ساندس).
کۆمپانیای ( :)WESTERN OIL SANDSئه مه یان کۆمپانیایه کی به رهه
.6
مهێنانی نه وتو گازی که نه دی یه دیاره له گه ڵ حکومه تی هه رێمی کوردستان
ڕێککه وتوه له سه ر به رهه مهێنانی به شێک له نه وتو گازی هه رێم له ژێر مه
رجی نهێنیو ناشه فافدا وه به بێ ئاگاداری په رله مانی هه رێمی کوردستان ،یا
ڕای گشتی (  . )http://en.wikipedia.org/wiki/Western_oil_sandsبۆ ئه م مه به
سته ش ئه م کۆمپانیایه لقێکی تایبه تی بۆ به رهه مهێنانی نه وتو گازی
کوردستان دامه زراندوه به ناوی (وێستێرن زاگرۆس).
.0

کۆمپانیای وێستێرن زاگرۆس :کۆمپانیای ( )WESTERNZAGROS LTDهه

روه کو ئاماژه ی پێکرا لقێکه له کۆمپانیای (وێسترن ئۆیل ساندس) له ساڵی
 4999له گه ڵ حکومه تی هه رێم گه یشتۆته ڕێککه وتنامه یه ک
(  )http://www.westernzagros.com/operations/index.htmlبۆ به رهه مهێنانی
نه وتو گازی کێڵگه نه وتو گازی یه کانی که الر باوه نور به مه رجی ئه وه ی
 %29داهات بۆ خۆیان بێت %49 ،بۆ حکومه تی هه رێم ،وه ئه و  %29ده مێنێته
وه ش بۆ کۆمپانیایه کی تری که نه دی به ناوی تالیسمان ئینێرگی لیمتد
(  . )http://www.talisman-energy.com/operations/other_areas/qatar.htmlسه
یری ڕێژه ی دابه شکردنی داهاتی نه وتو گازی کوردستان بکه له نێوان حکومه تی
هه رێمو ئه م کۆمپانیانه چۆن ته نها  %49بۆ هه رێمی کوردستانه له به رامبه
ریشا  %99بۆ هه ردو کۆمپانیای بیانی .جا لێره دا سیستمی فێڵو گه نده ڵی یه
کان به دیار ده که ون له نێوان لێپرسراوانی هه رێمی کوردستانو کۆمپانیا بیانی
یه کان که وا له خواره وه به درێژی گفتوگۆی له سه ر ده که ین.

سیستمیدزینینهوتوگازیکوردستان:
دزینی بڕێکی وا زۆری داهاتی سامانه سروشتی یه کانی گه لێک  ،که
وا له حاڵه تی کوردستاندا بۆ ماوه ی درێژخایه ن خۆی له سه ده ها
ملیار دۆالر ده دات ،پرۆسه یه کی زۆر ئاڵۆزی پێویسته بۆ ونکردنی سه
ره داوه کان .بۆ نمونه ئه گه ر کۆمپانیای (ج) بیه وێت نه وتو گاز له
کو ردستان به رهه م بێنێت ئه وا کۆمپانیاکه ده زانێت که وا به بێ چه
ورکردنی لێپرسراوان ئه م کاره زه حمه ته بۆیه ده که وێته گفتوگۆی
Page 11

www.dengekan.com

نهێنی له گه ڵ لێپرسراوانی هه رێم ،جا هه ردو ال یاخود له سه ر ئه
وه ڕێکده که ون که وا کۆمپانیای (ج) به رتیل به ناوی شیرینی بدات
به لێپرسراوانی هه رێم ئه میش ده نێردرێته کۆنتۆی تایبه ت له ده ره
وه ،به اڵم ئه م حاله ته ده گمه نه چونکه لێپرسراوانی هه رێم ده
یانه وێت نه وه کانی داهاتوشیان له گه ڵ ئه و کۆمپانیانه سودمه ند
بن له فه رهودکردنی سامانه سروشتی یه کانی کوردستان بۆیه بۆ ئه م
مه به سته په نا ده به نه به ر میتۆدێکی تری زۆر ئاڵۆز .لێره دا
کۆمپانیای (ج) هه ڵده ستێت به کردنه وه ی لقێکی تایبه ت بۆ به رهه
مهێنانی نه وتو گازی هه رێمی کوردستان به ناوی (ب) بۆ نمونه .جا
پاش ئه وه له گه ڵ لێپرسراوانی هه رێم ڕێکده که ون له سه ر به
خشینی مافی ده رهێنانی نه وتو گازی کێڵگه یه ک به رامبه ر به به
خشینی ڕێژه یه کی تایبه ت له پشکه کانی کۆمپانیای (ج) یا لقه نوێ
یه که ی ،واته کۆمپانیای (ب) به لێپرسراوانی هه رێم یا که سوکاریان،
مه رجیش نی یه ڕاسته وخۆ له ژێر ناوی خۆیان بێت به ڵکو ده
توانرێت به ناوی کۆمپانیایه کیش بێت .پاش ئه وه کۆمپانیای (ب) له
الیه ن حکومه تی هه رێمه وه مافی ده رهێنانی کێڵگه یه کی نه وتو
گازی پێده به خشرێت به مه رجی زۆر سودمه ند بۆ کۆمپانیاکه وه به
زیانی خه ڵکی کوردستان .ئه م میتۆده له حاڵه تی کۆمپانیای دانه
گازو هیالل په یره و کرا کاتێ کۆمپانیایه کی نوی به ناوی پێرڵ
پێترۆڵیۆم بۆ به رهه مهێنانی گازی چه مچه ماڵو خورمه ڵه دامه زرا،
وه له حاڵه تی کۆمپانیای وێسترن ئۆیل ساندسو ته لیسمان ئینێرگی،
کۆمپانیای وێستێرن زاگرۆسیان بۆ به رهه مهێنانی نه وتو گازی
کوردستان دامه زراند ،ئێستا تێده گه ین بۆچی له حاڵه تی سه ره وه
ته نها  %49داهاتی نه وتو گازی هه رێم بۆ خه ڵکی کوردستان بو وه
 %99بۆ دوو کۆمپانیای بیانی یه که ،چونکه لێپرسراوانی هه رێم شه
ریکن له م  ،%99واته به یه که وه له گه ڵ کۆمپانیا بیانی یه کان
 %99داهاتی نه وتو گازی هه رێم ده دزن هه موش شێوه یه کی
یاسایی هه یه ناویشیان له هیچ شوێنێک دیار ناکه وێت .له سه ر
ئاستی نێوده وڵه تی یه ک شه ڕی نهێنی سه خت له ئارادایه بۆ
دزینی سامانی گه الن به هاوکاری لێپرسراوه گه نده ڵو به کرێگیراوه
کانی ئه م واڵتانه ،به تایبه تیش ئه گه ر گه له کانیان به سته زمانو
سه المه ت بن وه کو گه لی کوردستان بۆنمونه،چونکه هه مو گه لێک
ئه م فه رهوده قه بوڵ ناکات .له هه رێمی کوردستاندا له گه ڵ ئاشکرا
بونی ئه م تااڵنه ی سامانه سروشتی یه کانی هه رێم هه مو الیه نه
کان تا ڕاده یه ک بێده نگن به ئۆپۆزیسیۆنیشه وه که وا ئه گه ر به
قسه بێت ئاگر ده خۆن .ناحه قیشیان ناگرم قسه کردن له سه ر ته وه
ری وا بڤه به ستراوه ته وه به خه ته ری زۆره وه .به نده خۆی له سه
Page 12

www.dengekan.com

ر نوسینی ئه م جۆره بابه تانه شه ش مانگ خرایه زیندانی تاکه که
سیوه دواییش ژه هرخواردکرام به مه به ستی کوشتن خوا ده ربازی
کردم ،ئێستاش دیار نی یه که ی سه ر هه ڵده داته وه به اڵم بێ باکم
با ئه وه ش قوربانی کوردستان بێت.

وهرێکیترماوهباسیبکهین،ئهمیشیاساینهوتوگازه.

ته

یاساینهوتوگاز،یایاسایفهرهود؟

په رله مانی هه رێمی کوردستان له ئابی  4990یاسایه کی ده رکرد
به ناوی یاسای نه وتو گازی هه رێمی کوردستان ،که وا هه ر یاسا
ناسێک سه یری ناوه ڕۆکه که ی بکات بۆی به دیار ده که وێت که وا
مه به ستی سه ره کی له م یاسایه پاوانکردنی سامانه سروشتی یه
کانی هه رێمی کوردستانه له الیه ن لێپرسراوانی یه کێتیو پارتی یه
وه .یاساکه خۆی یاسایه کی درێژو تێرو ته سه له له  61ماده
پیکهاتوه ،هه ر بۆ به راورد یاسای ئیمتیازاتی که سوکاری شه هیدو ئه
نفالکراوه کان ته نها له  11ماده پێکهاتوه .گرنگترین ماده کانی ئه م
یاسایه ماده ی  2که وا ده سه اڵتی به ڕێوه بردنی سامانه سروشتی
یه کانی هه رێم ده داته ده ست ئه نجومه نی نه وتی هه رێم که وا
پێکدێت له سه رۆکی ئه نجومه نی وه زیرانو ،جێگری سه رۆکی ئه
نجومه نو ،وه زیری سامانه سروشتی یه کانو ،وه زیری داراییو ،وه زیری
پالندانان ،واته  09:09له نێوان پارتیو یه کێتی چونکه ئه وان به پێ
ی ڕێککه وتنامه ی ستراتیجی دایانناوه که وا هه رده م له سه ر حوکم
بن .ڕۆلی په رله مانیش وه کو نوێنه رانی گه ل لێره دا هیچ نی یه
بۆیه هه مو گرێبه سته کانی نه وتو گاز ده بێت گومانی گه نده ڵی یان
لێبکرێت .یاساکه ش هه روه کو له ماده ی  02ی هاتوه ته نها ئه و
گرێبه سته نه وتیو گازیانه ده گرێته وه که وا پاش ده رچونی ئه م
یاسایه ده به سترێن واته ده ست له ڕاوڕوتی پێش ئه م یاسایه ده
شۆردرێت ،له ڕاستیشدا نه وتو گازی هه رێمی کوردستان زوربه ی هه
ره زۆری پێش ده رچونی ئه م یاسایه پاوان کراوه.
به اڵم ده بێت لێره دا قسه یه کی حه قیش بکه ین له سه ر یاساکه،
خوا قه بوڵ ناکات له ماده ی  00هاتوه که وا ده بێت ڕێژه یه ک له
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داهاتی نه وتو گازی کوردستان بۆ پشتگیری کردنی خێزانی شه هیدان
به کار بهێنرێت .خوا خێرتان بنوسێت!

ڵگهوه
به 
رێمبه 


تیهه

کانیحکومه
ڵییهنه 
وتییه


گهنده
به شی()3

هه ر بوارێکی جموجۆڵی ئابوری چه ند چاوه ڕوانی قازانجی گه وره ی لێبکرێت،
ئه وه نده زیاتر ترسی ئه وه ی لێده کرێت بکرێته زه لکاوێک له گه نده ڵیو فشار
هێنانی مافیانه و فێڵی یاسایی بۆ دزی کردن هه موشی له سه ر حسابی خاوه نه
ڕاسته قینه که ی .له سه رده می هاوچه رخدا هیچ بوارێکی ئابوری به ئه ندازه
ی بواری نه وتو گاز ئه گه ری به ده ستهێنانی قازانجی زۆر گه وره ی لێناکرێت
که وا له هه ندێ حاڵه تدا وه کو سه رچاوه نه وتیو گازی یه کانی هه رێمی
کوردستان بۆ نمونه ده توانێت خۆی له هه زاره ها ملیار دۆالر بدات ،چونکه هه
رێمی کوردستان له بواری نه وتا له ئه مه ریکاش ده وڵه مه ندتره .هه ر بۆ
ڕونکردنه وه ،بڕی یه ده کی نه وتی هه رێم ده گاته نزیکه ی  20ملیار به رمیل،
که چی ئه و بڕه ی ئه مه ریکا که مێک له  49ملیار به رمیل زیاتره ،بۆیه جێ ی
سه رسوڕمان نی یه که وا ئه م سامانه زه به الحه ی هه رێمی کوردستان بوبێته
ئا مانجی تااڵنچیانی ناوخۆو ده ره کی ،له زۆر حاڵه تیشدا هه روه کو ئه م به ڵگه
نامه یه ی خواره وه ده یسه لمێنێت ،هه ردو الیه نی کوردستانیو ده ره کی به یه
که وه نه وتو گازی هه رێم فه رهود ده که ن ،به اڵم پشکی هه ره گه وره ی بۆ
الیه نی بیانی یه ،واته له سه ره وه ی  %99هه روه کو له به شه کانی داهاتودا
ده یبینین .به نده خۆشی وه کو یاساناسێک تا له نزیکه وه خۆم به م ته وه ره
خه ریک نه کرد ،ئاگاداری سه دا ی ئه م تاوانه ئابوری یه گه وره یه نه بو م به
رامبه ر به خه ڵکی کوردستان که وا خاوه نی ڕاسته قینه ی ئه م سامانه زله ن.
هه ر بۆیه شه هه مو سه فقه نه وتیو گازی یه کانی هه رێم به شێوه یه کی
نهێنی به ڕێوه ده چن وه کۆکردنه وه ی زانیاری له سه ریان ماندوبونێکی زۆری ده
وێت تا له پارچه په رتوباڵوه کان وێنه یه کی ڕونی سیناریۆی ئه م تااڵنه گه وره
یه ی لێپێکبهێنرێت.
باسکردنی گه نده ڵی له هه ر بوارێکدا بێ به لگه نامه کارێکی بی تامو الوازه له
الیه نی یاساییوه بۆیه دوای گه ڕان به دوای ئه و به ڵگه نامانه ی که وا گه نده
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ڵی له بواری به رهه مهێنانی نه وتی هه رێمدا ده سه لمێنن ،خۆشبه ختانه له
ڕێگای پسپۆرێکی یاسایی بیانی یه وه ( )Peter Wellsتوانرا یه که م به ڵگه نامه
له سه ر ئه م بابه ته بدۆزرێته وه که وا تێوه گاڵنی هه ردو الیه نی کوردستانیو
ده ره کی له گه نده ڵی یه نه وتی یه کانی هه رێم ده سه لمێنێت ،جا چ له
ڕێگای به رتیلدانه وه بێت (شیرینی یا  ،)Bonusیا به شداری کردنی حکومه تی
هه رێم له پشکی ئه و کۆمپانیا ده ره کی یانه ی نه وتو گازی هه رێم فه رهود ده
که ن .منیش له الیه ن خۆمه وه ئه م به ڵگه نامه یه له گه ڵ چه ند پرسیار ێک
ده خه مه پێش حکومه تی هه رێمی کوردستانو ،په رله مانی هه رێمو ڕای گشتی
خه ڵکی کوردستان ،جا چاوه ڕوانم ته نها ده نگێکیش نه بم له بیاباندا .ئه م ده
رفه ته ش ده قۆزمه وه بۆ سوپاس کردنی هه مو ئه و سایته بوێرانه ی زنجیره
کانی ئه م بابه ته باڵوده که نه وه بۆ ئه و بوێری یه ی پشانیده ده ن ،چونکه
پێشتر ڕۆژنامه یه کی ئه هلی کوردستان که وا الفی زۆری سه ربه خۆییو بوێری
لێده دات ئاماده نه بو باڵوی کاته وه.
نامهکه:
دهقیبهڵگه 

به ڵگه نامه که بریتی یه له ڕێککه وتنامه یه ک له نێوان کۆمپانیایه کی ده ره
کیو حکو مه تی هه رێمی کوردستان بۆ کڕینی مافی ده رهێنانی نه وتی ژماره یه
ک له کێڵگه نه وتی یه کانی هه رێمی کوردستان به پێ ی سیستمی (گرێبه ندی
به رهه مهێنانی هاوبه ش  )PSCکه له به شی داهاتودا به درێژی باسی ده که
ین .ئه و الیه نانه ی له م ڕێککه وتنامه یه دا به شدارن ئه مانه ن:
.1

حکومه تی هه رێمی کوردستان به اڵم دیار نی یه کێ به ناوی حکومه تی

هه رێم ڕێککه وتنامه که ی مۆر کردوه ،وه کێ ی تر له ناو حکومه تی هه رێم
ئاگاداری ئه م ڕێککه وتنامه یه بوه.
.2

کۆمپانیای لوندین پێترۆلیۆمی که نه دی.

.3

کۆمپانیای بایۆن بێندی که نه دی که وا لقێکی کۆمپانیای لوندینه.

.4

کۆمپانیای شه مێران که وا له ئه سڵدا ناوی بایۆن بێند بوه به اڵم دوای به

ده ستهێنانی سه فقه که ناوێکی کوردی له خۆی ناوه چونکه دیاره هاوپشکی
کوردی بۆ په یدا بوه هه روه کو له خواره وه ده یبینین.
.5

کۆمپانیای پێت پێترۆلیۆمی تورکی که وا باره گاکه ی له ئه نقه ره یه.

.6

کۆمپانیای تیگریس ئینێرجی که وا کۆمپانیایه کی ده مامکدراه و زانیاری

زۆر که م هه یه له سه ری.
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به گوێره ی ئه م ڕێککه وتنامه یه کۆمپانیای لوندین له ڕێگای لقه که ی خۆی (شه
مێران پێترۆلیۆم) که وا کۆمپانیایه کی تایبه ته به به رهه مهێنانی نه وتی
کوردستان ،هه ڵده ستێت به کڕینی پشکه کانی کێڵگه نه وتی یه کانی په لکانه
و ،عه ربه تو ،کێڵگه یه کی تر که وا به  K42 Blockناسراوه ،له هه ریه ک له
حکومه تی هه رێمو ،کۆمپانیای پێت ئۆیلو ،کۆمپانیای تیگریس ئینێرجی به بڕی
 119ملیۆن دۆالر که وا به م شێوه یه ی خواره وه دابه شده کرێت:
.1

حکومه تی هه رێم  24.0ملیۆن دۆالر به رامبه ر به کێڵگه ی نه وتی په

لکانه،
.2

حکومه تی هه رێم  49ملیۆن دۆالر به رامبه ر به کێڵگه ی نه وتی عه ربه

ت،
.3

حکومه تی هه رێم  40ملیۆن دۆالر به رامبه ر به کێڵگه ی نه وتی K42

،BLOCK
.4

پێت ئۆیل  10ملیۆن دۆالر

به رامبه ر به پشکه کانی خۆی له

K42

،BLOCK
.5

کۆمپانیای تیگریس ئینێرجی  0.0ملیۆن دۆالر به رامبه ر به هه ندێ خزمه

تگوزاری که وا دیار نی یه چ جۆرێکن.
جگه له وه ش کۆمپانیای شه مێران پێترۆلیۆم هه ڵده ستێت به به خشینی 110
ملیۆن له و  409ملیۆن پشکه ی نه وتی کوردستان که وا هه یه تی ،به حکومه تی
هه رێمی کوردستان ،به اڵم دیار نی یه ئه م پشکانه به ناوی کێوه له حکومه تی
هه رێم تۆمار کراون.
پاش لێکۆڵینه وه یه کی کورتی ئه م به ڵگه نامه یه چه ند پرسیارێکمان ال گه
اڵڵه ده بێت که وا ده بێت ئاراسته ی حکومه تی هه رێمو ،په رله مانی کوردستانو،
ڕای گشتی گه لی کوردستانی بکه ین ،هیوادارین حکومه تی هه رێم وه اڵمیان
بداته وه ،په رله مانی کوردستان به دواچونه وه ی له سه ر بکات ،وه ڕای گشتی
کوردستانیش قسه ی خۆی بکات .ئه مانه ش پرسیاره کانن:
.1

کێ له ناو حکومه تی هه رێمو ده ره وه ی حکومه ت ئاگاداری ئه م سه فقه

یه بوه؟
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ئه م ڕێککه وتنامه یه بۆچی نهێنی یه نه په رله مان ئاگاداره و نه خه

.2

ڵکی کوردستان؟
ئه و پاره یه ی حکومه تی هه رێم له م کۆمپانیایه وه ری گرتوه ،کێ وه ری

.3

گرتوه ،چۆته سه ر کامه کۆنتۆ وه له کامه بانکه؟
ئه و  110ملیۆن پشکه ی به خشراوه به حکومه تی هه رێم به ناوی کێ

.4

تۆمار کراوه؟
کۆمپانیای تیگریس ئینێرجی کێ یه ،خاوه نه که ی کێ یه ،وه بڕی 0.0

.5

ملیۆن دۆالری به رامبه ر به چی وه رگرتوه؟
خوێنه ری به ڕێز له به شه کانی داهاتودا به درێژی باسی سیستمی گه نده ڵی له
ڕێککه تنامه نه وتی یه کانی کوردستان ده که ین به به راورد کردنیان له گه ڵ
واڵتانی تر ،که وا به شێوه یه کی ئاشکرا وه به ڕه زامه ندی په رله مانه کانیان
ئه م جۆره ڕێککه وتنامانه مۆر ده که ن.
فه رمون له خواره وه ش ده قی ئه سڵی ڕێککه تنامه که به زمانی ئینگلیزی
بخوێننه وه.
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Property-Asset or Share Purchase Agreement--->@NEWS
RELEASE
BAYOU BEND PETROLEUM LTD. ("BBP")
- Property-Asset or Share Purchase Agreement
TSX Venture Tier 2 Company
TSX Venture Exchange Inc. has accepted for filing
documentation in
connection with a share purchase agreement (the
"Agreement") dated August
27, 2009 entered into between Bayou Bend Petroleum
Ltd. (the "Company") and
Lundin Petroleum B.V. ("LPBV") wherein the Company
agreed to acquire all of
the issued and outstanding shares of ShaMaran
Petroleum B.V. ("SPBV"), an
entity existing under the laws of the Netherlands.
Effective August 28, 2009, the Corporation, through
SPBV, entered into the
following agreements with the Kurdistan Regional
Government of Iraq (the
"KRG"):
1.
A production sharing contract in respect of
Pulkhana Block 10 (the
"Block 10 PSC") entered into among the KRG, SPBV and
Petoil Petroleum and
Petroleum Products International Exploration and
Production Inc.
("Petoil");
2.
A production sharing contract in respect of the
Arbat Contract Area (the
"Arbat Block PSC") entered into between the KRG and
SPBV; and
3. An amendment and novation agreement in respect of
the Block K42 area
(the "Block K42 Agreement") entered into among the
KRG, SPBV and Oil Search
(Iraq) Limited ("OSIL"). The Block K42 Agreement
amends a prior option
agreement (the "Original Option Agreement") made July
11, 2009 between the
KRG and OSIL.
www.dengekan.com
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In addition, SPBV entered into the following
agreements, also made
effective August 28, 2009:
1. An amendment (the "Tigris Amending Agreement") to
a previously
negotiated Heads of Agreement relating to certain net
profit interests
granted to Tigris Energy Limited ("Tigris") in
respect of Pulkhana Block
10, the Arbat Contract Area and Block K42; and
2. A participation agreement (the "Petoil
Participation Agreement")
providing for certain payments to be made to, and for
certain contractual
arrangements with, Petoil.
(the foregoing agreements collectively, the
"Transaction Agreements")
The gross purchase price paid for the SPBV Shares was
the sum of US$1.00.
In addition, the Corporation agreed that it would
issue up to 100,000,000
common shares to Lundin Petroleum B.V.
Cash Consideration
Under the Transaction Agreements, SPBV has agreed to
pay up to an aggregate
of US$110 comprised of:
1. US$42.5 million to the KRG on or before October
27, 2009, pursuant to
the Block 10 PSC;
2. US$20 million to the KRG on or before October 27,
2009, pursuant to the
Arbat Block PSC;
3. an aggregate of up to US$25 million to the KRG, as
follows:
a. US$5 million on or before October 27, 2009; and
b. US$20 million on the date the Block K42 Agreement
is converted into a
PSC;
pursuant to the Block K42 Agreement;
www.dengekan.com
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4. an aggregate of up to US$7.5 million to Tigris as
follows:
a. US$4.5 million on or before October 27, 2009; and
b. US$3 million on the date of approval, by the
Management Committee, of a
Development Plan in respect of Block 10 (Pulkhana);
pursuant to the Tigris Amending Agreement; and
5. US$15 million to Petoil on or before October 27,
2009, pursuant to the
Petoil Participation Agreement.
Share Consideration
SPBV has agreed to procure the issuance of up to
250,000,000 of the
Company's common shares under the terms of the
Transaction Agreements,
comprised of:
1. an aggregate of up to 115,000,000 BBP Common
Shares to the KRG as
follows:
a. 65,000,000 common shares on or before October 27,
2009; and
b. 50,000,000 common shares within 30 days of the
expiry of a period of
three years from August 28, 2009, if the Block 10 PSC
is still then in
effect;
pursuant to the Block 10 PSC;
2. 35,000,000 common shares to the KRG on or before
October 27, 2009
pursuant to the Arbat Block PSC;
3. an aggregate of up to 100,000,000 common shares to
LPBV as follows:
a. 50,000,000 common shares on or before October 27,
2009; and
b. 50,000,000 common shares within five business days
of approval, by the
Management Committee, of a Development Plan in
respect of Block 10
(Pulkhana).
www.dengekan.com
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The Exchange has been advised that the Agreement and
the Transaction
Agreements were approved by the shareholders of the
Company at an annual
general and special meeting of shareholders held on
October 16, 2009
For additional information regarding the transaction
see the Company's
Information Circular dated September 14, 2009 which
is available on SEDAR
under the Company's profile.
TSX-X
________________________________
_______________________________________________
Capitalization Report for Bayou Bend Petroleum Ltd
Shares Issued: 308846088
Shares Escrow: 0
TSX Venture closing price for Bayou Bend Petrol
Date: 2009/10/16
Closing Price: 0.630
_____________________________________________________
_______
(c)2009 Market News Publishing Inc. All rights
reserved.
Toronto:(416)366-8881
Vancouver:(604)689-1101
Fax:(604)689-1106
0929100056TS10929101683- 13433420091019
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رێمبهبهڵگهوه


تیهه

کانیحکومه
ڵییهنهوت 
ییه


گهنده
به شی()3

هه ر بوارێکی جموجۆڵی ئابوری چه ند چاوه ڕوانی قازانجی گه وره ی لێبکرێت،
ئه وه نده زیاتر ترسی ئه وه ی لێده کرێت بکرێته زه لکاوێک له گه نده ڵیو فشار
هێنانی مافیانه و فێڵی یاسایی بۆ دزی کردن هه موشی له سه ر حسابی خاوه نه
ڕاسته قینه که ی .له سه رده می هاوچه رخدا هیچ بوارێکی ئابوری به ئه ندازه
ی بو اری نه وتو گاز ئه گه ری به ده ستهێنانی قازانجی زۆر گه وره ی لێناکرێت
که وا له هه ندێ حاڵه تدا وه کو سه رچاوه نه وتیو گازی یه کانی هه رێمی
کوردستان بۆ نمونه ده توانێت خۆی له هه زاره ها ملیار دۆالر بدات ،چونکه هه
رێمی کوردستان له بواری نه وتا له ئه مه ریکاش ده وڵه مه ندتره .هه ر بۆ
ڕونکردنه وه ،بڕی یه ده کی نه وتی هه رێم ده گاته نزیکه ی  20ملیار به رمیل،
که چی ئه و بڕه ی ئه مه ریکا که مێک له  49ملیار به رمیل زیاتره ،بۆیه جێ ی
سه رسوڕمان نی یه که وا ئه م سامانه زه به الحه ی هه رێمی کوردستان بوبێته
ئامانجی تااڵنچیانی ناوخۆو ده ره کی ،له زۆر حاڵه تیشدا هه روه کو ئه م به ڵگه
نامه یه ی خواره وه ده یسه لمێنێت ،هه ردو الیه نی کوردستانیو ده ره کی به یه
که وه نه وتو گازی هه رێم فه رهود ده که ن ،به اڵم پشکی هه ره گه وره ی بۆ
الیه نی بیانی یه ،واته له سه ره وه ی  %99هه روه کو له به شه کانی داهاتودا
ده یبینین .به نده خۆشی وه کو یاساناسێک تا له نزیکه وه خۆم به م ته وه ره
خه ریک نه کرد ،ئاگاداری سه دا ی ئه م تاوانه ئابوری یه گه وره یه نه بو م به
رامبه ر به خه ڵکی کوردستان که وا خاوه نی ڕاسته قینه ی ئه م سامانه زله ن.
هه ر بۆیه شه هه مو سه فقه نه وتیو گازی یه کانی هه رێم به شێوه یه کی
نهێنی به ڕێوه ده چن وه کۆکردنه وه ی زانیاری له سه ریان ماندوبونێکی زۆری ده
وێت تا له پارچه په رتوباڵوه کان وێنه یه کی ڕونی سیناریۆی ئه م تااڵنه گه وره
یه ی لێپێکبهێنرێت.
باسکردنی گه نده ڵی له هه ر بوارێکدا بێ به لگه نامه کارێکی بی تامو الوازه له
الیه نی یاساییوه بۆیه دوای گه ڕان به دوای ئه و به ڵگه نامانه ی که وا گه نده
ڵی له بواری به رهه مهێنانی نه وتی هه رێمدا ده سه لمێنن ،خۆشبه ختانه له
ڕێگای پسپۆرێکی یاسایی بیانی یه وه ( )Peter Wellsتوانرا یه که م به ڵگه نامه
له سه ر ئه م بابه ته بدۆزرێته وه که وا تێوه گاڵنی هه ردو الیه نی کوردستانیو
ده ره کی له گه نده ڵی یه نه وتی یه کانی هه رێم ده سه لمێنێت ،جا چ له
ڕێگای به رتیلدانه وه بێت (شیرینی یا  ،)Bonusیا به شداری کردنی حکومه تی
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هه رێم له پشکی ئه و کۆمپانیا ده ره کی یانه ی نه وتو گازی هه رێم فه رهود ده
که ن .منیش له الیه ن خۆمه وه ئه م به ڵگه نامه یه له گه ڵ چه ند پرسیار ێک
ده خه مه پێش حکومه تی هه رێمی کوردستانو ،په رله مانی هه رێمو ڕای گشتی
خه ڵکی کوردستان ،جا چاوه ڕوانم ته نها ده نگێکیش نه بم له بیاباندا .ئه م ده
رفه ته ش ده قۆزمه وه بۆ سوپاس کردنی هه مو ئه و سایته بوێرانه ی زنجیره
کانی ئه م بابه ته باڵوده که نه وه بۆ ئه و بوێری یه ی پشانیده ده ن ،چونکه
پێشتر ڕۆژنامه یه کی ئه هلی کوردستان که وا الفی زۆری سه ربه خۆییو بوێری
لێده دات ئاماده نه بو باڵوی کاته وه.

دهقیبهڵگهنامهکه:
به ڵگه نامه که بریتی یه له ڕێککه وتنامه یه ک له نێوان کۆمپانیایه کی ده ره
کیو حکو مه تی هه رێمی کوردستان بۆ کڕینی مافی ده رهێنانی نه وتی ژماره یه
ک له کێڵگه نه وتی یه کانی هه رێمی کوردستان به پێ ی سیستمی (گرێبه ندی
به رهه مهێنانی هاوبه ش  )PSCکه له به شی داهاتودا به درێژی باسی ده که
ین .ئه و الیه نانه ی له م ڕێککه وتنامه یه دا به شدارن ئه مانه ن:
.1

حکومه تی هه رێمی کوردستان به اڵم دیار نی یه کێ به ناوی حکومه تی

هه رێم ڕێککه وتنامه که ی مۆر کردوه ،وه کێ ی تر له ناو حکومه تی هه رێم
ئاگاداری ئه م ڕێککه وتنامه یه بوه.
.2

کۆمپانیای لوندین پێترۆلیۆمی که نه دی.

.3

کۆمپانیای بایۆن بێندی که نه دی که وا لقێکی کۆمپانیای لوندینه.

.4

کۆمپانیای شه مێران که وا له ئه سڵدا ناوی بایۆن بێند بوه به اڵم دوای به

ده ستهێنانی سه فقه که ناوێکی کوردی له خۆی ناوه چونکه دیاره هاوپشکی
کوردی بۆ په یدا بوه هه روه کو له خواره وه ده یبینین.
.5

کۆمپانیای پێت پێترۆلیۆمی تورکی که وا باره گاکه ی له ئه نقه ره یه.

.6

کۆمپانیای تیگریس ئینێرجی که وا کۆمپانیایه کی ده مامکدراه و زانیاری

زۆر که م هه یه له سه ری.
به گوێره ی ئه م ڕێککه وتنامه یه کۆمپانیای لوندین له ڕێگای لقه که ی خۆی (شه
مێران پێترۆلیۆم) که وا کۆمپانیایه کی تایبه ته به به رهه مهێنانی نه وتی
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کوردستان ،هه ڵده ستێت به کڕینی پشکه کانی کێڵگه نه وتی یه کانی په لکانه
و ،عه ربه تو ،کێڵگه یه کی تر که وا به  K42 Blockناسراوه ،له هه ریه ک له
حکومه تی هه رێمو ،کۆمپانیای پێت ئۆیلو ،کۆمپانیای تیگریس ئینێرجی به بڕی
 119ملیۆن دۆالر که وا به م شێوه یه ی خواره وه دابه شده کرێت:
.1

حکومه تی هه رێم  24.0ملیۆن دۆالر به رامبه ر به کێڵگه ی نه وتی په

لکانه،
.2

حکومه تی هه رێم  49ملیۆن دۆالر به رامبه ر به کێڵگه ی نه وتی عه ربه

ت،
.3

حکومه تی هه رێم  40ملیۆن دۆالر به رامبه ر به کێڵگه ی نه وتی K42

،BLOCK
.4

پێت ئۆیل  10ملیۆن دۆالر

به رامبه ر به پشکه کانی خۆی له

K42

،BLOCK
.5

کۆمپانیای تیگریس ئینێرجی  0.0ملیۆن دۆالر به رامبه ر به هه ندێ خزمه

تگوزاری که وا دیار نی یه چ جۆرێکن.
جگه له وه ش کۆمپانیای شه مێران پێترۆلیۆم هه ڵده ستێت به به خشینی 110
ملیۆن له و  409ملیۆن پشکه ی نه وتی کوردستان که وا هه یه تی ،به حکومه تی
هه رێمی کوردستان ،به اڵم دیار نی یه ئه م پشکانه به ناوی کێوه له حکومه تی
هه رێم تۆمار کراون.
پاش لێکۆڵینه وه یه کی کورتی ئه م به ڵگه نامه یه چه ند پرسیارێکمان ال گه
اڵڵه ده بێت که وا ده بێت ئاراسته ی حکومه تی هه رێمو ،په رله مانی کوردستانو،
ڕای گشتی گه لی کوردستانی بکه ین ،هیوادارین حکومه تی هه رێم وه اڵمیان
بداته وه ،په رله مانی کوردستان به دواچونه وه ی له سه ر بکات ،وه ڕای گشتی
کوردستانیش قسه ی خۆی بکات .ئه مانه ش پرسیاره کانن:
.1

کێ له ناو حکومه تی هه رێمو ده ره وه ی حکومه ت ئاگاداری ئه م سه فقه

یه بوه؟
.2

ئه م ڕێککه وتنامه یه بۆچی نهێنی یه نه په رله مان ئاگاداره و نه خه

ڵکی کوردستان؟
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ئه و پاره یه ی حکومه تی هه رێم له م کۆمپانیایه وه ری گرتوه ،کێ وه ری

.3

گرتوه ،چۆته سه ر کامه کۆنتۆ وه له کامه بانکه؟
ئه و  110ملیۆن پشکه ی به خشراوه به حکومه تی هه رێم به ناوی کێ

.4

تۆمار کراوه؟
کۆمپانیای تیگریس ئینێرجی کێ یه ،خاوه نه که ی کێ یه ،وه بڕی 0.0

.5

ملیۆن دۆالری به رامبه ر به چی وه رگرتوه؟
خوێنه ری به ڕێز له به شه کانی داهاتودا به درێژی باسی سیستمی گه نده ڵی له
ڕێککه تنامه نه وتی یه کانی کوردستان ده که ین به به راورد کردنیان له گه ڵ
واڵتانی تر ،که وا به شێوه یه کی ئاشکرا وه به ڕه زامه ندی په رله مانه کانیان
ئه م جۆره ڕێککه وتنامانه مۆر ده که ن.
فه رمون له خواره وه ش ده قی ئه سڵی ڕێککه تنامه که به زمانی ئینگلیزی
بخوێننه وه.
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Property-Asset or Share Purchase Agreement--->@NEWS
RELEASE
BAYOU BEND PETROLEUM LTD. ("BBP")
- Property-Asset or Share Purchase Agreement
TSX Venture Tier 2 Company
TSX Venture Exchange Inc. has accepted for filing
documentation in
connection with a share purchase agreement (the
"Agreement") dated August
27, 2009 entered into between Bayou Bend Petroleum
Ltd. (the "Company") and
Lundin Petroleum B.V. ("LPBV") wherein the Company
agreed to acquire all of
the issued and outstanding shares of ShaMaran
Petroleum B.V. ("SPBV"), an
entity existing under the laws of the Netherlands.
Effective August 28, 2009, the Corporation, through
SPBV, entered into the
following agreements with the Kurdistan Regional
Government of Iraq (the
"KRG"):
1.
A production sharing contract in respect of
Pulkhana Block 10 (the
"Block 10 PSC") entered into among the KRG, SPBV and
Petoil Petroleum and
Petroleum Products International Exploration and
Production Inc.
("Petoil");
2.
A production sharing contract in respect of the
Arbat Contract Area (the
"Arbat Block PSC") entered into between the KRG and
SPBV; and
3. An amendment and novation agreement in respect of
the Block K42 area
(the "Block K42 Agreement") entered into among the
KRG, SPBV and Oil Search
(Iraq) Limited ("OSIL"). The Block K42 Agreement
amends a prior option
agreement (the "Original Option Agreement") made July
11, 2009 between the
www.dengekan.com
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KRG and OSIL.
In addition, SPBV entered into the following
agreements, also made
effective August 28, 2009:
1. An amendment (the "Tigris Amending Agreement") to
a previously
negotiated Heads of Agreement relating to certain net
profit interests
granted to Tigris Energy Limited ("Tigris") in
respect of Pulkhana Block
10, the Arbat Contract Area and Block K42; and
2. A participation agreement (the "Petoil
Participation Agreement")
providing for certain payments to be made to, and for
certain contractual
arrangements with, Petoil.
(the foregoing agreements collectively, the
"Transaction Agreements")
The gross purchase price paid for the SPBV Shares was
the sum of US$1.00.
In addition, the Corporation agreed that it would
issue up to 100,000,000
common shares to Lundin Petroleum B.V.
Cash Consideration
Under the Transaction Agreements, SPBV has agreed to
pay up to an aggregate
of US$110 comprised of:
1. US$42.5 million to the KRG on or before October
27, 2009, pursuant to
the Block 10 PSC;
2. US$20 million to the KRG on or before October 27,
2009, pursuant to the
Arbat Block PSC;
3. an aggregate of up to US$25 million to the KRG, as
follows:
a. US$5 million on or before October 27, 2009; and
b. US$20 million on the date the Block K42 Agreement
is converted into a
PSC;
www.dengekan.com
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pursuant to the Block K42 Agreement;
4. an aggregate of up to US$7.5 million to Tigris as
follows:
a. US$4.5 million on or before October 27, 2009; and
b. US$3 million on the date of approval, by the
Management Committee, of a
Development Plan in respect of Block 10 (Pulkhana);
pursuant to the Tigris Amending Agreement; and
5. US$15 million to Petoil on or before October 27,
2009, pursuant to the
Petoil Participation Agreement.
Share Consideration
SPBV has agreed to procure the issuance of up to
250,000,000 of the
Company's common shares under the terms of the
Transaction Agreements,
comprised of:
1. an aggregate of up to 115,000,000 BBP Common
Shares to the KRG as
follows:
a. 65,000,000 common shares on or before October 27,
2009; and
b. 50,000,000 common shares within 30 days of the
expiry of a period of
three years from August 28, 2009, if the Block 10 PSC
is still then in
effect;
pursuant to the Block 10 PSC;
2. 35,000,000 common shares to the KRG on or before
October 27, 2009
pursuant to the Arbat Block PSC;
3. an aggregate of up to 100,000,000 common shares to
LPBV as follows:
a. 50,000,000 common shares on or before October 27,
2009; and
b. 50,000,000 common shares within five business days
of approval, by the
Management Committee, of a Development Plan in
respect of Block 10
www.dengekan.com
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(Pulkhana).
The Exchange has been advised that the Agreement and
the Transaction
Agreements were approved by the shareholders of the
Company at an annual
general and special meeting of shareholders held on
October 16, 2009
For additional information regarding the transaction
see the Company's
Information Circular dated September 14, 2009 which
is available on SEDAR
under the Company's profile.
TSX-X
________________________________
_______________________________________________
Capitalization Report for Bayou Bend Petroleum Ltd
Shares Issued: 308846088
Shares Escrow: 0
TSX Venture closing price for Bayou Bend Petrol
Date: 2009/10/16
Closing Price: 0.630
_____________________________________________________
_______
(c)2009 Market News Publishing Inc. All rights
reserved.
Toronto:(416)366-8881
Vancouver:(604)689-1101
Fax:(604)689-1106
0929100056TS10929101683- 13433420091019
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جینۆسایدینهوتیلهههرێمیکوردستاندا

به شی ()2

پێشهکی:
له سه رده می ئیستیعماردا هێزه ئیستیعماری یه کان به شێوه یه کی ڕاسته وخۆ
سامانی گه النی ژێرده ستیان تااڵن ده کرد له ڕێگای به کارهێنانی هێزه وه و به
هاوکاری توێژێکی خۆماڵی به کرێگیراو(کۆمپرادۆر  ،)Compradoreبه اڵم پاش به
سه رچونی سه رده می ئیستیعماری ڕاسته وخۆ ،هه مان هه وڵی ئیستیعمارانه له
ئارادایه بۆ دزینی سامانی گه الن ،به اڵم پڕۆسه که به ڕێکی شه رعی یه تی به
سه را ده درێت ئه میش به زۆری له ڕێگای ئه م گریبه نده نه وتیو گازی یانه ی
له گه ڵ لێپرسراوانی واڵتانی به رهه مهێنه ر ده یبه ستن به جۆرێک که وا پشکی
ه ه ره گه وره ی به رهه مه که ده ست خۆیان بکه وێت ،به شێکیشی وه کو به
رتیل ده درێت به م لێپرسراوه گه نده اڵنه ،به رماوه که شی بۆ گه له ،وه کو
گرێبه نده نه وتی یه کانی هه رێم بۆ نمونه .به ڕای به نده ئه وه ی ئێستا له
کوردستاندا له بواری به رهه مهێنانی نه وتو گازدا ڕوده دات ده چێته هه مان
چوارچێوه ی تااڵنی ئیستیعماری یه وه ،وه یا هه تا جینۆسایدکردنی گه لی
کوردستان به چه کی ئابوری یه وه .شاره زایه کی بواری نه وتو گازی کوردستان،
که وا چه ند ساڵ ئه زمونی له به رهه مهێنانی نه وتو گازی کوردستان هه یه وه
ئێستا واڵتی ج ێهێشتوه چونکه قایل نه بوه به رتیل له کۆمپانیا بیانی یه کان وه
رگرێت به رامبه ر هه راجکردنی سامانی نه تو گازی گه لی کوردستان ،پێ ی
ڕاگه یاندم که وا لێپرسراوانی هه رێم هه مو سامانی ژێرزه مینی کورستانیان هه
راج کردوه وه ئه گه ر ئه مه سه ر بگرێت گه لی کوردستان تاکه داهاتی ئابوری
خۆی له ده ستده دات وه گه نجانی کوڕوکچی کوردستان له ئاینده دا ناچار ده بن
وه کو به نگالدێشێو هیندی یه کان ڕوو له هه نده ران بکه ن بۆ کاری نۆکه ریی
نێو مااڵنو کرێکاری .جا تا ئه و ڕۆژه ڕه شه نه هاتوه با هه مو تواناکان یه کخه
ین بۆ گه ڕاند نه وه ی مافه ئابوری یه کانی گه لی کوردستان وه سه روه ری ئه و
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گه له به سه ر سامانه سروشتی یه کانیدا که وا پرنسیپێکی سه ره کی یاسای
نێوده وڵه تی یه.
بۆ تێگه یشتنی سیستمو میتۆدی تااڵنکردنی نه وتو گازی هه رێمی کوردستان ،ده
بێت له م به شه دا به شێوه یه کی گشتی باسی سیستمه باوه کانی به رهه
مهێنانی نه وت بکه ین له جیهاندا له گه ڵ خستنه ڕوی چه ند ئامارو نمونه یه
ک .له به شی داهاتوشدا له ژێر تیشکی ئه م زانیارانه و یاسای نه وتو گازی هه
رێم ،نمونه یه ک له گرێبه نده نه وتی یه کانی حکومه تی هه رێم شرۆڤه ده که
ین.
سیستمهکانیبهرههمهێنانینهوتوگاز:
له سه ر ئاستی جیهاندا پێنج سیستمی سه ره کی به رهه مهێنانی نه وتو گاز په
یڕه و ده کرێن ،ئه مانیش:
.1

به رهه مهێنانی خۆیی :کاتێ ده وڵه ت خۆی له ڕێگای کۆمپانیا پسپۆری

یه کانی خۆیه وه نه وتو گازی هه رێمه که ی به ر ێوه ده بات ،له گه ڕانو
دۆزینه وه دا بگره ،تاکو به رهه مهێنانو گواستنه وه و فرۆشتنی ،که وا له بواری
یاسای نه وتو گازدا به UPSTREAM AND DOWNSTREAM OPERATION
ناسراوه.
.2

الیسێنس  : LICENCEئه م سیسته مه یان وه کو گواستنه وه ی خاوه

نداری یه تی گازو نه وتی واڵتێکه بۆ کۆمپانیا ده ره کی یه کان ،ئه وانیش به
رامبه ر به بردنی خێروبێراته که ی نه ختێک پاره ده ده ن به واڵته که ،یا
باشتره بڵین به و لێپرسراوانه ی سه ربه خۆیانن .ئه م سیستمه به زۆری له سه
رده می ئیستیعماردا په یڕه وده کرا له عێراقیش تا سه ره تای ساالنی شه سته
کانی سه ده ی ڕابردو کارابو به اڵم ئێستا ته نها له ئیماراتی عه ره بی ماوه.
.3

به رهه مهێنانی هاوبه ش  : joint ventureکاتێ کۆمپانیای ده ره کی له

گه ڵ کۆمپانیای واڵتی به رهه مهێنه ر له ئۆپه راسیۆنێکی هاوبه شدا نه وتو گازی
کێڵگه یه ک به رهه مدێنن .لێره دا به پێ ی ڕێککه وتنامه که هه م خه رجیو هه
م به رهه میش به ڕێژه ی جیا جیا له نێوان هه ردوالدا دابه شده کرێت.
.4

خزمه تگوزاری ته کنیکی  : Technical Service Contract TSCبه گوێره

ی ئه م سیستمه واڵتی به رهه مهێنه ر کۆمپانیایه کی نه وتی ده ره کی به کرێ
ده گرێت بۆ به رهه مهێنانی نه وتو گازی کێڵگه یه کی دیاریکراو به پێ ی گرێبه
Page 31

www.dengekan.com

ندێک وه له جیاتی هه ریه که یه کی به رهه مهاتوش ،بۆ نمونه به رمیلێک نه وت
یا مه تری سێجایه ک له گاز ،بڕێ پاره ده داته ئه و کۆمپانیایه .ئه م سیستمه
باڵوترینو عادیالنه ترین سیستمه له جیهاندا وه له عێراقی فدراڵیش به کار دێت.
هه ر بۆ نمونه به پێ ی گرێبه نده نوێ یه کانی عێراق له گه ڵ کۆمپانیا نه وته
بیانی یه کان عێراق به رامبه ر هه ر به رمیلێک نه وتی به رهه مهێنراو  4دۆالر
ده داته کۆمپانیاکه.
.5

سیستمی دابه شکردنی به رهه م : Production Sharing Contract PSC

میکانیزمی کارکردنی ئه م سیستمه زۆر ساکاره وه له ئه سڵدا له سیستمی (نیوه
تۆ) له بواری کشتوکاڵیدا وه رگیراوه .کارکردنه که شی به م جۆره ده بێت که وا
لێپرسراوانی واڵتی به رهه مهێنه ر ده که ونه گفتوگۆ له گه ڵ نوێنه رانی
کۆمپانیا بیانی یه کان بۆ به رهه مهێنانی نه وتو گازی کێڵگه یه کی تایبه ت به
مه رجێ کۆمپانیاکه هه مو خه رجی یه کانی گه ڕانو به رهه مهێنانی نه وتو
گازی دۆزراو ه بگرێته ئه ستۆی خۆی ،به رامبه ر به مه له قۆناغی به رهه
مهێناندا کۆمپانیا بیانی یه که خه رجی یه کانی خۆیو به شێکی تریش له نه وتی
قازانج بۆ خۆی ده گێڕێته وه به پێ ی ئه و ڕێژه و مه رجانه ی که وا له ڕێککه
وتنامه که دیاری کراون .جا لێره دا به دیار ده که وێت چۆن ئه گه ر لێپرسراوانی
والتی به رهه مهێنه ر به رتیلۆخۆر ،یا له گه ڵ کۆمپانیای به رهه مهێنه ر
هاوپشکبن ،ده توانن گرێبه نده که به شێوه یه ک دابڕێژن که وا ته نها پشکێکی
که م له داهاتی نه وتو گازی واڵت به ر گه ل بکه وێت ،هه روه کو له خواره وه به
درێژی باسی لێوه ده که ین.

ئه م سیستمه له سااڵنی شه سته کانی ڕابردودا

داهێنراوه به تایبه تیش له ئه نده نوسیا ئه میش هۆکاریکی سیاسی له پشت بو
وه کو ئامرازێک بۆ کپکردنه وه ی ناڕه زایی خه ڵک به رامبه ر به سیستمی به
رهه مهێنانی الیسێنسی ئیستیعماری وه به ده ستهێنانی پشکی گه وره تر له به
روبومی نه وتو گازی والت .له گه ڵ ئه وه شدا که وا ئه م سیستمه له سیستمی
الیسێنس پێشکه وتوتره ،به اڵم ئه گه ر گرێبه نده که گه نده ڵی تیا بکرێت ،ده
توانرێت بۆ هه مان ئامانجی ئیستیعماری تااڵنی نه وتو گاز به کار بێت ،به تایبه
تیش ئه گه ر گرێبه ند ه که نهێنی بێت وه لێپرسراوانی واڵتی به رهه مهێنه ر مه
یلی گه نده ڵیان هه بێت .ئه م سیستمه بوه هۆی کاولکردنی واڵتی ئه نده نوسیا
وه به تااڵنبردنی داهاتی نه وته که ی له الیه ن کۆمپانیا ده ره کی یه کانو
لێپرسراوه گه نده ڵه کانی هاوپه یمان له گه ڵیانا .هه مان ئه م سیستمه ش
ئێستا له هه رێمی کوردستان په یڕه و ده کرێت بۆیه چاوه ڕوان ناکرێت ده رئه
نجامه که ی له ئه نده نوسیا باشتر بێت ،له ڕاستیشدا ئه گه ر ئه و گرێبه نده
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نه وتی یانه ی هه رێم به پێوه ر وه رگرین که وا تا ئێستا ئاشکرا بونه ،سیستمه
که ی هه رێم زۆر له وه ی ئه نده نوسیا دواکه وتوتره ،چونکه له سه روی  %99ی
داهاتی نه وتی هه رێم بۆ کۆمپانیا بیانی یه کان دابین ده کات ،ئه وه ی ده
مێنێته وه ش به شێکی لێپرسراوانی گه نده ڵ ده یدزن ،به شێکی هه ره بچوکیشی
بۆ گه لی کوردستانه ،که چی به گوێره ی ئاماره کانی له

ده ستدان ،پشکی

کۆمپانیا بیانی یه کان له نه وتی به رهه مهێنراوی هه رێمدا نه ده بوایه له %0
ڕه تبدات.
.6
لهخوارهوهباسێکیکورتیپێکهاتهسهرهکییهکانیئهمسیستمهدهکهین:
.1

قۆناغه کانی به رهه مهێنان :ئه م سیستمه به دوو قۆناغ کارده کات-1 :

قۆناغی گه ڕان یا  ، Exploration Periodوه  -4قۆناغی به رهه مهێنان
 .Production Periodقۆناغی گه ڕان به شێوه یه کی مامناوه ندی ساڵێک تا حه
وت ساڵ ده بات ،جا ئه گه ر له م قۆناغه دا نه وت یا گاز دۆزرایه وه ،ئه وا
قۆناغی به رهه مهێنان ده ستپێده کات که وا گرنگترین قۆناغه ئه میش به ڕێژه
یه کی مامناوه ندی  39-49ساڵی بۆ دیاری ده کرێت .له م قۆناغه دا نه وتی به
رهه مهێنراو پاش ئه وه ی کرێ ی لێ ده رده هێنرێت ،ئه گه ر کرێ هه بێت ،ده
کرێته دوو به ش  -1 :نه وتی خه رجی یا

 Cost Oilواته ئه و بڕه نه وته ی که

وا بۆ قه ره بوکردنه وه ی خه رجی یه کانی کۆمپانیای بیانی به کار دێت ،که وا
نابێ بگاته  %09له نه وتی به رهه مهێنراو وه بۆ ماوه یه کی دیاریکراویش ،وه
 -4نه وتی قازانج  ، Profit Oilئه میش ئه و بڕه نه وته یه که وا پاش لێده رکردنی
نه وتی خه رجی ده مێنێته وه .ئه م بڕه نه وته به پێ ی ڕێژه ی دیاریکراو له
گرێبه نده نه وتی یه که له نێوان کۆمپانیای بیانیو واڵتی به رهه مهێنه ر دابه
شده کرێت .پشکی کۆمپانیای بیانی به ڕێژه یه کی مامناوه ندی له ڕۆژهه اڵتی
ناوه ڕاستدا له  %16تێپه ڕناکات ،وه له عێراقیشدا به هۆی ئاسانی ده رهێنانی
نه وته که ی نابێت پشکی کۆمپانیای بیانی له نه وتی قازانج بگاته  ،%0که چی
ئه م ڕێژه یه له هه رێمی کوردستاندا ده گاته  %99که وا له جهیاندا نمونه ی نی
یه ،به ڵکو بریتی یه له به خشینی نه وته که به کۆمپانیای بیانی .بۆ نمونه ئه
گه ر کۆمپانیایه کی بیانی له کێڵگه یه کی نه وتی هه رێمدا به رمیلێک نه وت به
رهه مبهێنێت بایی  199دۆالر بێت ،ئه وا یه که مجار کرێ ی  Royaltyلێ ده رده
کرێت با بڵێین له حاله تی هه رێمی کوردستاندا  ،%49واته  49دۆالر لێره دا ده
چێته خه زینه ی هه رێم ،له و  99دۆالره ی ده مێنێته وه  29دۆالری وه کو قه ره
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بوکردنه وه ی خه رجی ده چێته گیرفانی کۆمپانیا بیانی یه که ،له و  29دۆالره ی
ده مێنیته وه وه کو نه وتی قازانج  9دۆالری بۆ حکومه تی هه رێمه وه  34دۆالری
تریش بۆ کۆمپانیا بیانی یه که .لێره ده ده بینین که وا له م  199دۆالره 49
دۆالری بۆ حکومه تی هه رێمه وه  04دۆالریش بۆ کۆمپانیای بیانی .که چی ئه گه
ر سیستمی خزمه تگوزاری ته کنیکی وه کو ئه وه ی له عێراق په یڕه و ده کرێت له
هه رێمدا کاری پێکرابا ،ئه وا له جیاتی به رهه مهێنانی ئه م به رمیله ته نها 4
دۆالر ده درا به کۆمپانیا بیانی یه که.
.1

کرێ یا  : Royaltyئه و ڕێژه سه دی یه یه له کۆی نه وتی به رهه مهێنراو

که وا کۆمپانیای بیانی ده بێت بیدات به واڵتی به رهه مهێنه ر وه کو کرێ ی به
کارهێنانی هه رێمه که ی .حکومه تی هه رێمی کوردستان ئه م ڕێژه یه ی به
 %49دیاری کردوه.
.2

خه رجی کۆمپانیاکه :له سه ره وه باسمان کرد که وا خه رجی کۆمپانیاکه

له قۆناغی گه ڕانا هه موی له به شه نه وتی خه رجی ده گێڕدرێته وه که وا ئه
میش نه وتی واڵتی به رهه مهێنه ره ،جا لێره دا ئه گه ر گرێبه نده که کۆسپ بۆ
ته ماعی کۆمپانیا بیانی یه که دانه نێت له ڕێگای په یڕه و کردنی چه ند پێوه رو
میکانیزمێک بۆ داننان به خه رجی یه کان وه ڕاگرتنیان له ئاستێکی ماقوڵدا ،ئه
وا کۆمپانیای بیانی بۆی هه یه هه ر له ڕێگه ی زیاده ڕۆیی له تۆماردکردنی خه
رجی یه کانی به شی گه وره ی نه وتی به رهه مهێنراو له شێوه ی نه وتی خه
رجی بۆ ماوه یه کی دورودرێژ بۆ خۆی به رێت .بۆ نمونه ئه گه ر کۆمپانیایه کی
بیانی له هه ر ێمی کوردستان کارمه ندانی خۆی له ده ره وه بێنێت وه موچه ی خه
یاڵیان به ناو تۆمار کات وه بۆ هه ر ماشێنێکو پارچه یه کی یه ده کی ده قاتو سه
دقاتی نرخ حساب بکات ،ئه وه دانه وه ی هه ر ئه م هه مو خه رجیانه له نه وتی
کوردستان ده رده کرێت .خه رجی یه کان چه ند زۆر بن وه قۆناغی گه ڕان چه ند
درێژ بێت ،ڕێژه ی به شه نه وتی خه رجی ئه وه نده به رزده بێته وه وه ماوه ی
قه ره بوکردنه وه ی خه رجی یه که ش به هه مان ڕاده درێژ ده کرێته وه.
باشترین ڕێگا لێره دا دانانی کۆمیسیۆنیکی هاوبه شه که وا به ڕێگایه کی شه فاف
خه رجی یه کان یه ک به یه ک فلته ر بکاتو ماوه ماوه ش باڵویان کاته وه.
.3

شیرینی یا  : Bonusشیرینی بڕه پاره یه که که وا کۆمپانیای ده ره کی

ده یداته حکومه تی واڵتی به رهه مهێنه ر له کاتی ئیمزاکردنی گرێبه ندی به
رهه مهێنان یا له گه ڵ ده ستپێکردنی به رهه مهێنان ،ئه م بڕه ش به گوێره ی
گرێبه ند ده گۆڕێت .له هه ندێ حاڵه تدا ئه م شیرینی یه وه کو جۆرێک له به
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رتیل به کار دێت بۆ سه روخوار چه ورکردنی لێپرسراوه گه نده ڵه کانی حکومه
تی والتی به رهه مهێنه ر تاکو به مه رجی زۆر گونجاوو قازانجبه خش بۆ
کۆمپانیاکانیان له سه ر حسابی گه النی ئه م واڵتانه قایلیان بکه ن .حکومه تی
هه رێم بۆ واژو کردنی هه ر گریبه ندێک بڕێک پاره له کۆمپانیا بیانی یه که وه
رده گرێت که وا به  Signature Bonusناسراوه ،به اڵم که س نازانێت ده چێته
سه ر کۆنتۆی کێو ،کێ لێی سودمه نده.
.4

سنوری نر خ یا  :Price Capوه کو ئاشکرایه نرخی نه وت به رزیو نزمی

به خۆیه وه ده بینێت وه نرخ زیاتر له به زبونه وه دایه بۆی ده بێت له کاتی
مۆردکردنی هه ر گرێبه ندێک نرخێکی دیاریکراو وه کو پێوه ر وه ربگیرێت بۆ
نمونه  29دۆالر بۆ هه ر به رمیلێک ،وه ئه گه ر نرخی نه وت له م ئاسته به رزتر
بوه وه ئه وا ه ه مو داهاته زیاده که ده درێته واڵتی به رهه مهێنه ر ،ئه گه رنا
کۆمپانیای بیانی له گه ڵ هه ر به رزبونه وه یه کی نرخی نه وت داهاتی زیاتر ده
کات .حکومه تی هه رێم ئه م ئاسته ی به  69دۆالر بۆ هه ر به رمیلێک خه
ماڵندوه که و زۆر له به رژه وه ندی کۆمپانیای بیانی یه ده بوایه له نێوان 39-49
دۆالر بوایه ،چونکه ده رهێنانی نه وت له کوردستاندا له ده رهێنانی ئاو
ئاسانتره.
.5

باج :جۆره کانی با جو ڕێژه یان له واڵتێک بۆ واڵتێک ده گۆڕێن به اڵم

لێره دا مه به ستی سه ره کی باجی داهاتی ئه و کۆمپانیانه یه که وا له
کوردستان له بواری به رهه مهێنانی نه وتا کار ده که ن .داهاتی ئه م کۆمپانیانه
به هۆی ئه و ئاسنکاری یه ی بۆیان ده کرێتو ئه و ڕێژه به رزه ی نه وتی قازانج
که وا به پێ ی گرێبه نده کان بۆیان دابین ده کرێت ،زۆر به رزه بۆیه سه پاندنی
باجی داهات به سه ریانا به شێک له داهاتی هه رێمی کوردستان بۆ خه ڵکی
کوردستان ده گه ڕێنێته وه ،به اڵم چونکه گرێبه نده کان نهێنین ،زه حمه ته
بزانرێت ئه م کۆمپانیانه ده بێت باجی داهات بده ن به حکومه ت یا نا .له
کۆماری ئازه ربایجان کۆمپانیاکانی به رهه مهێنانی نه وتی بیانی ده بێت نزیکه
ی له  %30ی داهاتی نه وتیان له شێوه ی باجدا بۆ خه زینه ی ده وڵه ت بگێڕنه
وه .ئه گه ر له هه رێمی کوردستاندا ئه م باجه هه بوایه ئه وا به گوێره ی نمونه
که ی سه ره وه له بڕی  34دۆالری نه وتی قازانجی له هه ر به رمیلێک نزیکه ی
 11دۆالری تر بۆ حکومه تی هه رێم ده گه ڕایه وه.
.6

دابینکردنی پێداویستی ناوخۆ یا  : Domestic Market Obligationواڵتی

به رهه مهێنه ر جگه له وه ی پێویستی به داهاتی نه وتو گازه ،پێویستی به ڕێژه
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یه کیش له م نه وتو گازه هه یه بۆ دابینکردنی پێداویستی ناوخۆ ،جا لێره دا زۆر
گرنگه نرخی هه ر یه که یه کی نه وت یا گازی به رهه مهێنراو بۆ پێداویستی
ناوخۆ دیاری بکرێت ،چونکه مه حاڵه ئه م نرخه له سه ر بناغه ی نرخ له بازاڕی
نێوده وڵه تی دیاری بکرێت ،ئه گه رنا هه مدیسان به قازانجی کۆمپانیا ده ره کی
یه که ده که وێته وه .بۆ نمونه ئێستا دیار نی یه حکومه تی هه رێم له به رامبه ر
هه ر 1999متر سێ جا له و گازه ی له کێڵگه کانی خورمه ڵه و چه مچه ماڵ ڕه
وانه ی ویستگه کانی به رهه مهێنانی کاره با ده کرێت له هه وڵیرو سلێمانی ،چه
ند دۆالر ده دات به کۆمپانیای پێرل پێترۆلێۆم ،یا به رامبه ر هه ر به رمیلێ له
نه وتی پێداویستی ناوخۆ له کێڵگه کانی ته قته قو تاوقی.
.7

پاراستنی ژینگه :پرۆسه ی به رهه مهێنانی نه وتو گاز له هه ر شوێنێک

کاریگه ری به ڕاده ی جیا جیا ده بێت له ژینگه ی ئه م ناوچه یه ،به تایبه تیش
ئه گه ر کۆمپانیاکه بیانی بێت ته نها ئامانجی قازانجی خێرا بێت ،وه گرێبه نده
که و یاساکانی ئه م واڵته ش پابه ندی نه که ن به پاراستنی ژینگه .به پێ
ڕاپۆرتی ئه منیستی ئینته رناشێنال کۆمپانیا نه وتی یه ده ره کی یه کان هۆکاری
سه ره کی ژه هراوی کردنی ژینگه ن له ناوچه نه وتی یه کانی نێجیریا که وا تا
ئێستا چه ند کاری ناڕه زایی هاواڵتیانو هه تا توندوتیژیشی لێکه وتۆته وه.
.8

شه رعی یه تی یاسایی گرێبه نده نه وتی یه کان :گرێبه نده کانی به رهه

مهێنانی نه وت ئه وه نده چاره نوسسازو کاریگه رن به سه ر سه روه ری واڵتو
ئاسایشی نه ته وه یی ئه م واڵته ،ده بێت پێش مۆرکردنیان له الیه نی حکومه تو
پاش ئه وه ش به چه ند فلته رێکدا تێپه ڕن ،له هه ڵسه نگاندنی پسپۆرانی ته
کنیکیو ئابوریو یاسایی یه وه تاکو په رله مانی ئه م واڵته بۆ ته سدیق کردنی .بۆ
نمونه هه ر گرێبه ندێکی به رهه مهێنانی نه وت له کۆماری ئازه ربایجان ده بێت
پاش مۆرکردنی له شێوه ی یاسایه کی تایبه ت له الیه ن په رله مانی ئه م واڵته
وه ته سدیق بکرێت .له عێراقیشدا به م دوایی یه دیمان چۆن حکومه ت له پرۆسه
یه کی که مکردنه وه ی (مناقه سه) ی ئاشکراو شه فافدا گرێبه ندی به رهه
مهێنانی له گه ڵ چه ند کۆمپانیایه کی به ریتانیو ،مالیزیو چینی به ست له سه ر
بناغه ی ئه وه ی که وا له ژێر گونجاوترین مه رجا بۆ عێراق داوای که مترین کرێ
یان کردبو بۆ هه ر به رمیلێک ،به پێچه وانه ی گرێبه نده نه وتی یه کانی هه
رێم که وا له پرۆسه یه کی نهێنیدا له نێوان لێپرسراوانی پله به رزی هه ردو
حزبی سه ره کیو کۆمپانیا بیانی یه کان مۆر ده کرێن ،که وا ته نها هۆکاری سه
ره کی ده توان ێت بونی گه نده ڵی زۆر بێت له م گرێبه ندانه دا .ئه م کۆمپانیا نه
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وتی بیانی یانه له وه ده چێت ته نها ڕوی ده ره وه (واجهه ) بن ،له پشت ئه
وانیشه و که سانی تری خاوه ن ده سه اڵتی سیاسیو ئابوری هه بن ،به تایبه تی
ئه وانه ی له پشت شه ڕی عێراقه وه بون ،ئێستاش به دیارکه وت ئامانجی سه ره
کی ئه م شه ڕه بۆ هه ندێ لێپرسراوان چی بو .هه وڵه کانی فه رهودکردنی نه
وتی عێراق له ناوچه عه ره بی یه کان شکستی هێنا به هۆی خۆڕاگری
لێپرسراوانی سیاسیو مه رجه عیه تی ئاینی هه ردو تایه فه ی سوننه و شیعه ی
عه ره ب ،که چی فشاری ده ره کی و به رتیلخوار کردن بۆ هه مان ئامانج له هه
رێمی کوردستاندا تا ئێستا سه ری گرتوه ،مه گه ر په رله مانی کوردستان داوای
ڕه تکردنه وه ی ئه م گرێبه ندانه بکات .من له م باوه ڕه م که وا فشارو هه ڕه
شه ی ڕاسته وخۆو ناڕاسته وخۆ دژ به لێپرسراوانی هه ردو حزبی سه ره کی رۆڵی
سه ره کی بینیوه له سازشکردنیان له مافه نه وتی یه کانی هه رێم ،ئه گه رنا
ماقوڵ نی یه لێپرسراوێک که وا خه باتی پێشمه رگایه تی کردبێت به خۆشی خۆی
ڕێژه ی  %99له داهاتی نه وتی هه رێم ببه خشێته کۆمپانیا بیانی یه کان .له گه
ڵ ئه وه شدا ئه مه عوزر نی یه ،ئه وانیش ده بوایه وه کو لێپرسراوانی عه ره ب
خۆڕاگر بونایه .سه باره ت به شی رعی یه تبونی ئه م گرێبه ندانه ش ،ئه وا هه
رچه نده له به شێکی تایبه تدا به تێروته سه لی تاوتۆی ده که ین ،به اڵم لێره دا
وه کو پێشه کی ،به پشتبه ستن به یاسای نێو ده وڵه تی ،به تایبه تیش ڕێککه
وتنامه ی ڤیه نای نێوده وڵه تی له سه ر یاسای گرێبه نده کان ،وه پرنسیپه گشتی
یه کانی یاساو ،یاساکانی عێراقی کار پێکراو له هه رێمی کوردستاندا به تایبه
تیش یاسای شارستانی عێراقی ،ده ڵێین که وا ئه م گرێبه ندانه له الیه نی
یاسایی وه پوچه ڵن (باتیل) ( ،)null and voidچونکه دژی بنه ماکانی ئه خالقن
هه روه کو چۆن گرێبه ندی دزی کردن یا به کوێڵه کردنو داگیرکردن پوچه ڵه .جگه
له وه ش گه لی کوردستان هیچ که سێکی ته خویل نه کردوه به ناوی ئه وانه وه
نه وتو گازی کوردستان ببه خشنه هیچ که سێکو الیه نێک ،به ڵکو ئه و
لێپرسر اوانه ی گه ل هه ڵیبژاردون سوێندی یاسایی یان خواردوه خزمه تی به رژه
وه ندی یه کانی گه لی کوردستان بکه ن وه الدان له م هێڵه خراپ به کارهێنانی
ئه م ته خویله یه .جگه له وه ش پێده چێت فشارو به رتیلدان به کار هاتبێت بۆ
به ده ستهێنانی ڕه زامه ندی لێپرسراوانی حکومه تی هه رێم له سه ر ئه م گرێبه
ندانه ئه مه ش هۆکارێکی تری بنه ڕه تی پوچه ڵبونه وه ی ئه م گرێبه ندانه یه.
له سه روی ئه مانه ش هه موی ئه گه ر حکومه تی هه رێمی کوردستان ،یا
لێپرسراوان خۆیان پشکیان له و کۆمپانیا نه وتی یه بیانیانه هه بێت که وا گرێبه
ندیان له گه ڵدا مۆر ده که ن ،ئه وا دیسان گرێبه نده کان پوچه ڵن ،چونکه که
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سێک ناتوانێت گرێبه ند له گه ڵ خۆیدا مۆر بکات له سه ر مامه ڵه کردن به
موڵکی الیه نێکی تر که وا له م حاڵه ته دا خه ڵکی کوردستانه وه کو خاوه نی
ڕاسته قینه ی نه وتو گازی هه رێم .په رله مانیش وه کو نوێنه ری هه ڵبژێردراوی
گه لی کوردستان ئاگاداری ئه م گرێبه ندانه نی یه ،بۆیه ده بێت له ئێستاوه
ناشه رعی یه تی ئه م گرێبه ندانه ڕابگه یه نێت .ئه گه ر ئه م په رله مانه ش
ئه م کاره نه کات بۆی هه یه په رله مانی داهاتو به م ئه رکه ی خۆی هه ڵسێت.
کۆمپانیا بیانی یه کان بێگومان له م حاڵه ته دا په نا بۆ دادگای ته حکیمی نێوده
وڵه تی ده به ن که وا هه رده م له به رژه وه ندی کۆمپانیاکانی نه وت بڕیارده
ده ن ،به اڵم ئه گه ر پێشتر الیه نی کوردستانی پوچه ڵی ئه م گرێبه ندانه ڕابگه
یه نێت ،ئه وا هیچ ئامرازێکیان له ده ست نابێت دژ به هه رێمی کوردستان بۆ
داوای قه ره بوکردنه وه.


گرێبهستیتااڵنکردنینهوتیکوردستان
به شی ()0

هیچ گومانێک له مافی هه رێمی کوردستان نیه بۆ به رهه مهێنانی سامانه
سروشتی یه کانی به پێ ی ده ستوری عێراقی وه سه روه ری گه لی کوردستان به
سه ر ئه م سامانه وه ،وه کو یه کێک له پرنسیپه سه ره کی یه کانی یاسای نێو ده
وڵه تی .حکومه تی هه رێم نه ک هه ر ئه و مافه ی هه یه به ڵکو پرۆسه ی به
رهه مهێنانی نه وتو گازی گه لی کوردستان یه کێک له ئه رکه سه ره کی یه کانی
ئه م حکومه ته شه به مه رجێک پرۆسه که به شێوه یه کی شه فاف به ڕێوه بچێت
وه له ژێر چاودێری نوێنه رانی هه ڵبژێردراوی گه لدا به ئامانجی گه یاندنی گه
وره ترین سود به هه مو تاکه کانی گه لی کوردستان له گه ڵ ڕه چاوکردنی به رژه
وه ندی نه وه کانی داهاتوو ژینگه ی کوردستان .زۆر ئاساییشه ئه گه ر له پرۆسه
ی به رهه مهێنانی ئه م سامانه سروشتی یه کۆمپانیا بیانی یه کان به شدار بن
وه قازانجیشیان ده ستکه وێت ،به مه رجێک قازانجه که له چوارچێوه ی ئاستی
ماقوڵو مامه ڵه پێکراو بێت له ژێر مه رجه کانی هاوشێوه له ناوچه که دا ،به اڵم
نه ک ئه م کۆمپانیا بیانی یانه به هاوکاری لێپرسراوانی گه نده ڵی ناوخۆ له
ڕێگای گرێبه ستی نهێنیو ده مامکدراودا نه وتو گازی گه لی کوردستان تااڵن بکه
ن ،ئه گه ر نا ئه و نه وتو گازه ی خوا به خشیوی یه ته گه لێک بۆی هه یه ببێته
نه فره تێک به سه ر ئه و گه له وه ،که وا له بواری ئابوریدا به (نه فره تی
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سامانه سروشتی یه کان  )Resource Curseناسراوه ،ئه میش چونکه به هۆی گه
نده ڵی یه وه داهاتی سامانه که له وانه یه له چه ند ده ستێکی که م کۆببێته وه
له توێژی ده سه اڵتدارانی سه ر به ده ره وه (به کرێگیراو) ،وه توێژی فراوانی گه
لیش له ناوه ڕاستی ده ریایه ک له سامانو به ره که تدا به ده ست هه ژاری یه وه
بناڵێنێت ،هه روه کو نمونه ی نایجیریاو ئیندونوسیا ده یسه لمێنێت ،وه هه تا له
و عێراقه ی ئێستا ئێمه تیایا ده ژین ئه م سامانه پاش به رهه مهێنانی بازرگانی
له کۆتایی  49کانی سه ده ی ڕابردودا وه تا ئێستاش بۆته هۆی ئه وه ی که وا گه
النی عێراق به ئاگره که یه وه بسوتێن .بێگومان ناعه داله تیو خراپ دابه
شکردنی داهاتیش زوو یا دره نگ ناڕه زاییو هه تا له وانه یه توندو تیژیشی لێبکه
وێته وه ،نمونه ی له م جۆره ش زۆرن وه کو جه زائیرو ،کۆنگۆو الیبیریا بۆ نمونه.
دیارترین قوچه ک بۆ پێکه وتنی ئاراسته ی پرۆسه ی به رهه مهێنانی نه وتو گازی
گه لێک ،هه روه کو له سه ره وه ئاماژه مان بۆ کرد ،شه فافی یه تی پرۆسه ی به
رهه مهێنانه که و ڕونی چاره نوسی داهاته که یه تی ،به تایبه تیش ئه گه ر
کۆمپانیا بیانی یه کان له ڕێگای گریبه سته نه وتی یه کانه وه له پرۆسه ی به
رهه مهێنانه که به شدار بن ،چونکه ئه م گرێبه ستانه ئه گه ر له ژێر چاودێری
چاوی گشتیدا نه بنو له سه ره تاوه به چه ند فلته رێکا تێنه په ڕن ،ئه وا بۆی هه
یه ببنه قوڵترین زه لکاوی فڕوفێڵو دزیو ساخته چیاتیو گه نده ڵی له سه ر حسابی
ئه و گه له ی که وا خاوه نی ڕاسته قینه ی سامانه که یه به اڵم له چۆنی یه تی
به رهه مهێنانی سامانه که ی بێئاگایه ،هه روه کو پرۆسه ی به رهه مهێنانی نه
وتو گازی کوردستان که وا به پێ ی ئه و ئامارانه ی ئێستا ئاشکرا ده بن ،پێده
چێت تااڵنێکی بێ وێنه ی سامانه سروشتی یه کانی گه لێک بن له مێژوی پاش
ئیستیعماری کالسیکیدا ،هه روه کو له م نمونه گرێبه سته ی خواره وه ده یبینین
به ژماره و به ڵگه وه ،جا له وه رگرتنی به رتیله وه بگره تاکو به خشینی زیاتر
له  %99له داهاتی نه وتو گازی کوردستان به کۆمپانیا بیانی یه کان ،وه به
شداربونی لێپرسراوانی حکومه تی هه رێمو که سوکاریان له سه همه کانی ئه و
کۆمپانیانه ،واته تااڵنی هاوبه ش.
ئه م زنجیره نوسینه زه نگێکی ئاگاداری یه بۆ هه مو ئه وانه ی ویژدانیان ده
جولێتو بایی تۆزقاڵی باوه ڕیان به پرنسیپی دادپه روه ریو مافی بنه ڕه تی گه
النو تاکه کان هه یه ،جگه له وه ش که وا داکۆکی کردن له پرنسیپی دادپه روه
ری له هه ر شوێنێکا بێت ئه رکی سه رشانی هه مومانه.
ئه م تاوانه ی ئێستا کۆمپان یا بیانی یه کان دژ به سامانه سروشتی یه کانی گه
لی کوردستان ئه نجامی ده ده ن جینۆسایدی ئابوری یه ،وه ده ستتێکه ڵکردنی هه
ندێک له لێپرسراوانی هه رێمی کوردستانیش له گه ڵ ئه م کۆمپانیانه له م تااڵنه
دا خیانه تی مه زن نه بێت هیچی تر نی یه ،بێده نگبونی ئێمه ش له م تاوانه
جگه له وه ی که وا نیشانه ی ترسنۆکی یه ،به شداری کردنیشه له م تاوانه .ده
بێت لێره دا پێش هه مو که سێک ستایشی ئه و ڕۆژنامه نوسه بیانی یه بوێرانه
بکه ین که وا بۆ یه که مجار سه ره داوی ئه م تاوانه گه وره یه یان دایه ده ست
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ئێمه ،ئه گه ر نا به نده خۆی یه کێک له وانه بو که وا به خه یاڵیش بیری له م
تاوانه ئابوری یه مه زنه دژ به گه لی کوردستان نه ده کرده وه .ئێمه ش به ڵێن
بێت نابێت ملمان بۆ ئه م زوڵمه که چ بکه ین ،چونکه بێده نگبون لێره دا جۆرێکه
له خۆکوژی به کۆمه ڵی نه وه کانی ئێستاو داهاتوی گه لی کوردستان.
له م نمونه یه ی خواره وه دا که وا بریتی یه له گریبه ستێکی نه وتی حکومه تی
هه رێمی کوردستان له گه ڵ کۆمپیانیای (شه مێرانی) که نه دی به ڕونی دیار ده
که وێت که وا گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێم بۆ به رهه مهێنانی نه وتو گازی
هه رێمی کوردستان له ڕاستیدا گرێبه ستی به رهه مهێنان نین به ڵکو ڕێککه
وتنێکی تاوانبارین بۆ تااڵنکردنی سامانی گه لێک .ئه م گرێبه سته ش وه کو هه
مو گرێبه سته نه وتی یه کانی تری هه رێم ،که وا له  39گریبه ست زیاترن نهێنی
بوه ،به اڵم کۆمپانیای شه مێران به هه ڵه له سه ر ماڵپه ڕه که ی خۆیدا خاڵه بنه
ڕه تی یه کانی ئه م گرێبه سته ی ئاشکرا کردوه ئه میش له شێوه ی هه واڵیکه وه
نه ک ده قی گرێبه سته که که وا ده بێت له مۆته که یه ک بچێت بۆ گه لی
کوردستان
http://cnrp.marketwire.com/client/shamaran_petroleum/release.jsp?actionFor=1
037441&releaseSeq=6&year=2009
حکومه تی هه رێمی کوردستان له الیه نی خۆیه وه تا ئێستا یه ک بڕگه شی له م
گرێبه سته بۆ په رله مانی کوردستان ،یا ڕای گشتی کوردستانی ئاشکرا نه کردوه،
هۆکاره که شی ئه و گه نده ڵی یه فراوانه یه که وا له خواره وه ئاشکرا ده بێت.
جا چونکه هه مو گرێبه سته نه وتی یه کانی تری هه رێم نهێنین ،چاوه ڕوان ده
کرێت گه نده ڵی یه که هه ر له هه مان چوارچێوه و ئاستدا بێت .له م گرێبه سته
دا که وا تایبه ته به به رهه مهێنانی نه وت له کێڵگه ی نه وتی( په لکانه) گه
نده ڵی له هه مو قۆناغه کانیدا ئه نجامدراوه ،به اڵم پێش ئه وه ی بچینه سه ر
ناوه ڕۆکی گرێبه سته که ده بێت وه کو به یادهێنانه وه باسی شێوازه کانی گه
نده ڵی له بواری به رهه مهێنانی نه وتو گازی کوردستاندا بکه ین:

شێوازه کانی گه نده ڵی نه وتی له هه رێمی کوردستاندا
پێش نوسینی ئه م به شه په یوه ند یکرا به پسپۆرێکی بواری به رهه مهێنانی نه
وتی هه رێمی کوردستان که وا له نزیکه وه ،به هۆی کارکردنی له گه ڵ کۆمپانیا
نه وتی یه بیانی یه کان له کوردستاندا شاره زای پرۆسه که یه .به ڕیزیان
ووتی ،که وا له سه ره تادا به زۆری میانڕه وێک (وه سیت) ،جا چ تاکه که سێک
بێت یا کۆمپانیایه ک هه ڵده سێت به په یوه ندیکردن له نێوان لێپرسراوانی
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حکومه تی هه رێم ،یا باشتره بڵێین لێپرسراوانی پله به رزی هه ردو حزبی ده
سه اڵتدار ،یا ته نها یه ک لێپرسراوی بااڵ ،چونکه هه ر لێپرسراوێکی بااڵی ئه م
دوو حزبه کێڵگه یه کی نه تیو گازی بۆ خۆی دابڕیوه .ئه م وه سیته مه رجه کانی
هه ردو ال وه رده گرێت بۆ نمونه ،بڕی به رتیلو به شه سه همی لێپرسراوه که ی
هه رێم له کۆمپانیا نه وتی یه بیانی یه که ،وه به شی کۆمپانیا بیانی یه که له
داهاتی نه وتی کێڵگه که .جا ئه گه ر هه ردوال گه یشتنه ڕێککه وتن ئه وا وه
سیته که به شی خۆی له به رتیل له کۆمپانیا بیانی یه که وه رده گرێت،هه
ردوالیه نی بیانیو کوردستانیش له نێوان خۆیاندا له سه ر ئه وه ڕێککده که ون به
رتیله که (شیرینی) به ناوی کێ ،بۆ کامه کۆنتۆو له کامه بانکی ده ره وه دابنرێت،
وه به شه سه همی لێپرسراوه که له کۆمپانیا نه وتی یه بیانی یه که به ناوی کێ
بکرێت ،به زۆریش لێپرسراوانی بااڵی حکومه تی هه رێم ئه م پشکانه به ناوی
خۆیان ناکه ن به ڵکو به چه کانیان له ده ره وه .دوای ئه م قۆناغه کۆمپانیا نه
وتی یه بیانی یه که هه ڵده ستێت به دامه زراندنی لقێکی تایبه ت بۆ به رهه
مهێنانی نه وتی کوردستان وه چه ند ملیۆن سه همێکیش به هه رزانترین نرخ به
ناوی ئه م کۆمپانیایه ده خاته بۆرسه وه .له م سه همانه به شێکی ،وه کو بۆ
نمونه له حاڵه تی کۆمپانیای شه مێراندا  %26ده به خشرێته لێپرسراوه که ی هه
رێم .وه کۆ قۆناغی پێش کۆتایی گرێبه سته که مۆر ده کرێت به اڵم به نهێنی ده
هێلدرێته وه .له دوا قۆناغیشدا کۆمپانیاکه له بۆرسه ئاشکرای ده کات که وا بۆته
خاوه نی ئه وه نده ملیۆن به رمیله له نه وت یا گازی یه ده کی کوردستان ،به م
جۆره ش نرخی سه همه کان بۆ چه ند قات به رز ده بنه وه که وا به قازانجی
کۆمپانیاکه و لێپرسراوه که ی هه رێمیش ده گه ڕێته وه ،چونکه به گوێره ی گرێبه
سته کانی دابه شکردنی به رهه م  ، PSCsنه وتو گازی یه ده کی ئه و کێڵگه یه
ی که وا گرێبه س ته که ی له سه ر مۆرده کرێت له بۆرسه دا وه کو موڵکی کۆمپانیا
بیانی یه که سه یر ده کرێت .له نمونه که ی خواره وه دا ده یبینین چۆن بۆ مه به
ستی به رهه مهێنانی نه وتو گازی کێڵگه ی په لکانه ،کۆمپانیای (لوندین گروپ) ی
که نه دی کۆمپانیای ( شه مێران پێترۆلیۆمی) دامه زراند به  409ملیۆن سه همه
وه له بۆرسه دا ،دوایی  110ملیۆن سه همیدا به لێپرسراوانی حکومه تی هه رێمی
کوردستان له گه ڵ  20ملیۆن دۆالر وه کو به رتیل (شیرینی) .وا پیده چێت له م
حاڵه ته دا کۆمپانیای یه ک به ناوی (تیگریس ئینێرگی) ڕۆڵی وه سیتی گێڕابێت
بۆیه بڕی  0.0ملیۆن دۆالری دراوه تێ .لێره دا ده بێت بوترێت که وا ئه م به رتیله
ش له به شه نه وتی هه رێم ده گێڕدرێته وه وه کو خه رجی کۆمپانیاکه نه ک له
گیرفانی کۆمپانیاکه ده ربچێت .که واته قازانجو داهاتی هه مو الیه نه کان له سه
ر حسابی خه ڵکی کوردستانه ،بۆیه تا ئێستا له هیچ گرێبه ستێکی نه وتی هه
رێمدا به شه قازانجی کۆمپانیا بیانی یه کان له نه وتی به رهه مهێنراودا له
 %99که متر نی یه ،که چی هه ر بۆ به راورد حکومه تی عێراقی فدراڵ ته نها
 %1له م داهاته ده دات به کۆمپانیا بیانی یه کان ،جا فه رمون ئه ڕێژه یه به
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راورد بکه ن له گه ڵ خشته ی دابه شکردنی به رهه می کێڵگه ی نه وتی په
لکانه:
گرێبه ستی نه وتی کێڵگه ی په لکانه وه کو نمونه یه ک له گه نده ڵی نه وتی
پێش شرۆڤه کردنی ناوه ڕۆکی گرێبه سته که ،له وانه یه گونجاوتر بێت ،هه وڵبده
ین خاڵه سه ره کی یه کانی گرێبه سته که له شێوه ی خشته یه کدا ڕونکه ینه:
خشته ی گرێبه ستی کێڵگه ی نه وتی په لکانه له نێوان حکومه تی هه رێمو
کۆمپانیای شه مێران پیترۆلیۆم
بڕی نه وتی یه ده کی کێڵگه که

 409ملیۆن به رمیل

نرخی به رمیلێک نه وت وه کو پێوه ر

 69دۆالر

واده ی قۆناغی گه ڕانو په ره پێدان

تا  0ساڵ

واده ی قۆناغی به رهه مهێنان

 40ساڵ

شیرینی (به رتیل  )Bonusبۆ حکومه تی هه  20ملیۆن دۆالر
رێمی کوردستان
کرێ یا  Royaltyله کۆی نه وتی به رهه مهێنراوی نه وتی
%19
ێڵگه که بۆ حکومه تی هه رێمی کوردستان
ڕێژه ی نه وتی خه رجی له کۆی نه وتی به  %29پاش ده رکردنی ڕێژه ی  %19ی کرێ
رهه مهێنراو بۆ کۆمپانیای شه مێران Cost
Oil
پشکی کۆمپانیای بیانی له نه وتی قازانج Profit Oil
 ، %99به ڕێژه ی  %69بۆ کۆمپانیای شه مێرانی که نه دی وه  %49بۆ
کۆمپانیای پێت ئۆیلی تورکی
ڕێژه ی داهاتی حکومه تی هه رێم له نه وتی قازانج
%49
به شه پشکه کانی حکومه تی هه رێم له سه همه کانی کۆمپانیای شه مێران
 110ملیۆن پشک له کۆی  409ملیۆن پشکی کۆمپانیاکه له بۆرسه دا ،واته %26
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ڕێژه ی باجی داهات له سه ر کۆمپانیا بیانی یه کان بۆ خه زینه ی حکومه تی هه
رێم
سفر له سه ر سفر %9.9
ڕێژه ی به رتیل بۆ وه سیت یا ده اڵل
 0.0ملیۆن دۆالر بۆ کۆمپانیای تیگریس ئینێرگی.

ئه گه ر بێ ینه سه ر شڕۆڤه کردنی ڕێژه و ئاماره کانی خشته که ،ئه وا به به
راورد له گه ڵ گرێبه سته نه وتی یه کانی ناوچه که له ژێر مه رجی هاوشێوه دا
بۆ مان به دیار ده که وێت ،که وا:
-1

ڕێژه ی پشکی گه لی کوردستان له داهاتی نه وتی ئه م کێڵگه یه له هیچ

حاڵه تێکا له  %49تێپه ڕناکات ،که چی له عێراقدا ئه م ڕێژه یه ده گاته سه
روی .%10
ئه گه ر ئه م ڕێژه یه له سه ر بناغه ی  69دۆالر بۆ هه ر به رمیلێک
شرۆڤه بک ه ین ،هه روه کو له گرێبه سته که هاتوه ئه وا ده گه ینه ئه
م ده رئه نجامانه ی خواره وه:
-2

ڕێژه ی  %19له کۆی به رهه می گشتی وه کو کرێ ده ڕوات بۆ خه زینه ی

حکومه تی هه رێمی کوردستان=  6دۆالر 02 =69 -دۆالر،
-3

ڕێژه ی  %29له م  02دۆالره ده ڕوا بۆ کۆمپانیای شه مێران وه کو قه ره

بوکردنه وه ی خه رجی  Cost Oil = 21.60دۆالر 34.29 = 02-دۆالر که وا به نه
وتی قازانج ناسراوه،
-4

ڕێژه ی  %69له م  34.29دۆالره ده ڕوات بۆ کۆمپانیای شه مێران وه کو به

شه نه وتی قازانج به گوێره ی گرێبه سته که  Profit Oil =19.44دۆالر،
-5

ڕێژه ی  %49له م  34.29دۆالره ش ده ڕوات بۆ کۆمپانیای پێت ئۆیلی

تورکی =  6.29دۆالر،
-6

به هه مان شێوه ش  6.29دۆالر وه کو به شه نه وتی قازانج ،واته  %49ده

ڕوات بۆ خه زینه ی حکومه تی هه رێم،
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-7

که واته له داهاتی هه ر به رمیلێک نه وت ( 69دۆالر بۆ به رمیلێک) بڕی

 21.92دۆالری ده ڕوات بۆ کۆمپانیای شه مێران که وا  %69.2ده کات .به کۆکردنه
وه ی پشکی کۆمپانیای پێت ئۆیل له نه وتی قازانج ( 6.29دۆالر) ده کاته 20.99
دۆالر که وا ڕێژه ی % 01.9له نه وتی قازانج پێکده هێنێت له هه ر به رمیلێکی
نه وتی کێڵگه ی په لکانه.
-8

پشکی لێپرسراوانی حکهمه تی هه رێمی کوردستان

له سه همه کانی

کۆمپانیای شه مێران  ، %26بۆیه له کۆی  21.92دۆالری داهاتی کۆمپانیای شه
مێران ،بڕی  11.92دۆالر ده چێته گیرفانی لێپرسراوانی حکومه تی هه رێم یا که
سوکاره کانیان،
-9

که واته له داهاتی هه ر به رمیلێک به  6دۆالری کرێو به شه نه وتی فه

رمی حکومه تی هه رێم ،ته نها بڕی  14.29دۆالر به ر گه لی کوردستان ده که
وێت که وا  %49.99ده کات ،به اڵم  6دۆالره که ی کرێ ( )Royaltyله به شی
کۆمپانیا بیانی یه کان وه رناگیرێت به ڵکو له کۆی نه وتی به رهه مهێنراوی
کێلگه که ده رده کرێت بۆ خه زینه ی هه رێم پێش دابه شکردنی بۆ نه وتی خه
رجیو نه وتی قازانج ،بۆیه داهاتی بێگه ردی (سافی) گه لی کوردستان له هه ر به
رمیلێک ته نها  6.29دۆالره ،یا ڕێژه ی ،%19.9واته  03.04دۆالری،یا  %91.49ده
ڕواته گیرفانی کۆمپانیا بیانی یه کانو هاوپه یمانه کانیان له لێپرسراوه گه نده
ڵه کانی حکومه تی هه رێم،
-11

هه روه کو له خشته که ی سه ره وه به دیار ده که وێت ،کۆمپانیا بیانی یه

کان باجی داهات ناده ن به حکومه تی هه رێم ،که چی ڕێژه ی باجی داهات له
سه ر کۆمپانیا بیانی یه کان به پێ ی گرێبه ستی نه وتی عێراقی فدراڵ له گه ڵ
هه ریه ک له کۆمپانیای نه وتی (بریتیش پیترۆڵیۆم) وه کۆمپانیای نه وتی نه ته
وه یی چینی ،بۆ به رهه مهێنانی نه وتی کێڵگه ی ڕومێله  ،%30وه له هندستان
هه تا ده گاته ،%09
-11

له خشته ی ئه م گرێبه سته دا به دیارده که وێت ،که وا گرێبه سته که په

یوه ندی به به رهه مهێنانی نه وته وه نی یه له سه ر بناغه ی به رژه وه ندی
عادیالنه ی هه ردو الیه نو پشکی ماقوڵ له داهات به پێی پێوه ری مامه ڵه پێکراو
له ناوچه ی واڵتانی ئۆپێکدا،

به ڵکو بریتی یه له ئۆپه راسیۆنێکی داپۆشراو به

به ڕێکی یاسایی دوو قۆڵی الیه نی بیانیو لێپرسراوه گه نده ڵه کانی حکومه تی
هه رێم بۆ تااڵنکردنی نه وتو گازی هه رێمی کوردستان .ئه گه ر بڕی  409ملیۆن
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به رمیل نه وتی یه ده کی کێڵگه ی په لکانه له  69دۆالر بده ین ،ئه وا ده گه ینه
 10ملیار دۆالر داهاتی گشتی ئه م کێڵگه یه ،له وه یان ته نها  %14.29واته 1.9
ملیار دۆالر له شێوه ی کرێ یه که و به شه نه و تی قازانج به فه رمی ده چێته
خه زینه ی گه لی کوردستان وه ئه و  13.49ملیار دۆالره ی ده مێنێته وه ش الیه
نه ده ره کی یه کانو لێپرسراوه گه نده ڵه کانی حکومه تی هه رێم بۆخۆیانی ده
به ن .جا ئه گه ر ئه مه تااڵنو فه رهود نه بێت ،ده بێت چی بێت؟
-12

جارێکی ت ر بۆ به راورد به گوێره ی گرێبه ستی حکومه تی عێراقی فدراڵ

له گه ڵ کۆمپانیا بیانی یه کان بۆ به رهه مهێنانی نه وتی کێڵگه ی ڕومێله،
حکومه ت عێراق ته نها  %1له داهاتی هه ر به رمیلێک ده دات به م کۆمپانیانه
وه  %30یش وه کو باجی داهات له م  %1ده گێڕێته وه %2 ،ی داهاته که ش ده
ڕوات بۆ قه ره بوکردنه وه ی خه رجی یه کانی هه ردو کۆمپانیاکه .ئه و  %10ده
مێنێته وه ش بۆ حکومه تی عێراقه له گه ڵ باجی داهات .ئه مه به ڕای من
نیشتیمان په روه ری یه ،گرێبه سته نه وتی یه کانی حکومه تی هه رێمیش له
شێوه ی کێڵگه ی په لکانه ،خیانه تی مه زنن،
-13

گرێبه سته که به ته واوه تی به نهێنی به ستراوه له سه ر داواکاری

حکومه تی هه رێم .پێویستی به ژیری یه کی له ڕاده به ده ریش ناکات تاکو
بزانین بۆ؟
-14

ئه و  40ساڵه ی دیاری کراوه وه کو واده ی قۆناغی به رهه مهێنان ته نها

بۆ چه واشه کردنه چونکه کۆمپانیا بیانی یه کان هه وڵده ده ن له زوترین کاتدا
گه وره ترین ده سکه وت به ده ست بێنن ،جا بۆ نمونه با لێره دا وا دابنێین
کۆمپانیای شه مێران ڕۆژانه ته نها  199هه زار به رمیل له نه وتی کێڵگه که به
رهه م ده هێنێت ،ئه وا له ماوه ی ته نها  0ساڵدا ترپی نه وت له کێڵگه ی نه وتی
په لکانه ناهێڵێت.
له م باوه ڕه شدا نیم که وا گرێبه سته نه وتی یه کانی تری هه رێم زۆر له گرێبه
ستی کێڵگه ی په لکانه جیا بن ،ئه گه ر خراپتریش نه بن .فه رمون بۆ به راورد
سه یری هه واڵی گرێبه ستی نه وتی کێڵگه ی شاکاڵ بکه ن له نێوان حکومه تی
هه رێمو کۆمپانیای نه وتی ئه مه ریکی (پرایم
ڕیسۆرسس)
http://209.85.135.132/search?q=cache:bhnr47hZ4BkJ:www.upstreamonline.co
m/live/article154458.ece+Shakal+Production&cd=4&hl=de&ct=clnk&gl=at
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ئه گه ر واش بڕوات ،وه ئه م تااڵنو فه رهوده ش بچێته سه ر ،ئه وا ئێمه له ماوه
ی  10-19ساڵدا زوربه ی هه ره زۆری نه وتو گازی یه ده کی خۆمان له ده ستده ده
ین وه بۆ نه وه کانی داهاتو شتێکی وا نامێنێته وه ،سودمه ندیش ته نها چه ند که
سانێکی خاوه ن ده سه اڵتی ئابوریو سیاسی بیانی ده بن له گه ڵ به کرێگراوه
کۆمپرادۆره کانیان له ڕیزه کانی ئێمه دا.
به ڕای ژماره یه ک له پسپۆرانی بواری نه وتی عێراقو کوردستان ،عێراق
-15
ئێستا هه ر پێویستی به و نه وته ی هه رێم نی یه چونکه نه وتی یه ده کی له
خواروی عێراق زۆر زیاترو ده رهێنانیشی زۆر ئاسانترو هه رزانتره ،به ڕاده یه ک
که وا عێراق له تا ساڵی  4912ئاستی به رهه می نه وتی ده گاته ئاستی ئێران،
واته نزیکه ی  2ملیۆن به رمیل له ڕۆژێکدا به مه ش کێشه ی له گه ڵ ڕێکخراوی
ئۆپێکدا بۆ دروست ده بێت به هۆی بنمیچه ی (سه قفی) به رهه مهێنانه وه بۆ هه
ر واڵتێکی ئه ندام له م ڕێکخراوه ،ئه گه ر به رهه می عێراق له م سه قفه تێپه
ڕبکات ده بێت له سه ر حسابی ئه ندامه کانی تری ئۆپێک بێت،
-16

له گرێبه سته که هیچ میکانیزمێک بۆ دیاری کردنی خه رجی یه کانی

کۆمپانیای شه مێران ده ستنیشان نه کراوه بۆیه ئه گه ری ئه وه هه یه لێره شدا
ئه م کۆمپانیایه گورزێک له گه لی کوردستان بوه شێنێت وه خه رجی یه کان بۆ
ئاستێکی خه یاڵی به رزکاته وه ،دواییش له به شه نه وتی خه رجی وه ریگرێته
وه،
-17

له گرێبه سته که الیه نێکی دادگایی ده ستنیشان نه کراوه بۆ البه ال

کردنه وه ی کێشه کان ،که واته به گوێره ی ئه و مۆدێله گرێبه سته ی حکهمه تی
هه رێم که وا له سه ر سایته که یدا به زمانی ئینگلیزیو عه ره بی باڵو کراوه ته
وه به اڵم زه حمه تی ئه وه یان نه کێشاوه بیکه ن به کوردی تا نه زانین مه سه
له چی یه  ،ده بێت دادگاکانی ته حکیمی نێوده وڵه تی ده ستنیشان کرابن ،ئه م
دادگا ته حکیمانه ش هه مویان له به رژه وه ندی کۆمپانیا نه وتی یه بیانی یه
کان کار ده که ن،
-18

ئه گه ر بڕگه یه ک له گرێبه سته که هه بێت بڵێت که وا ناوه ڕۆکی ئه م

گرێبه سته نابێت له ڕێگای یاسایه کی ناوخۆوه بگۆڕدرێت ،ئه وا کۆمپانیاکه ده
بێته ده وڵه ت له نێو ده وڵه تدا به ئاره زوی خۆی ڕه فتار ده کات.
جارێکی تریش به ڕونیو ئاشکرایی ڕایده گه یه نین که وا ئه م گرێبه سته نه وتی
یانه بۆ گه لی کوردستان پوچه ڵو باتیڵن بۆیه کۆمپانیا بیانی یه کانو ئه وانه ی
له پشت ئه وانیشن له گه ڵ کۆمپرادۆره کانی کوردستانی ،ئه گه ر سه ری خۆیان
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له داروبه رد بده ن ،یا هه مو ژه هری دنیاشمان ده رخوارد بده ن ،زیندانیش نه
مێنێت تیایا بێ سه رشوێنمان نه که نو ئه شکه نجه مان نه ده ن ،وه هه رچی
که سوکاریشمان هه یه به نا مه ردانه و سه رشۆڕانه به بارمته یان بگرن ،نابێت
ئه م زوڵمه له گه لی کوردستان سه ر بگرێت ،ئۆکه ی مسته ر!!!

گرێبهستینهوتی،یاتاوانیڕێكخراو؟
به شی ()6

پێشه کی:
گرێبه سته کان به شێوه یه کی گشتی بریتین له چااڵکی یه کی یاسایی له نێوان
دوو الیه ندا له شێوه ی ڕێککه وتنێک که وا پابه ندبون (ئیلتیزامات) ی لێده که
وێته وه  ،واته له ڕێگای گرێبه سته که وه هه ر الیه نێکی به شدار مافێکی ده که
وێته سه ر الیه نی به رامبه ر که وا پابه نده به جێبه جێکردنی ،ئه گه رنا الیه
نی خاوه ن ماف ده توانێت له ڕێگای دادگاوه داوای مافه که ی خۆی بکات .بۆ
نمو نه خاوه نی خانویه ک وه کو فرۆشیار له گه ڵ کڕیارێک ده بنه الیه نی گرێبه
ستێک بۆ فرۆشتنی خانوه که به کڕیارێک .مافی کڕیار ئه وه ده بێت که وا
فرۆشیار خانوه که ی ڕاده ست بکات وه مافی فرۆشیاریش وه رگرتنی نرخی ئه م
خانوه له کڕیار ده بێت .ئه گه ر هه ر الیه نێک پابه ند نه بو به ئیلتیزاماتی
خۆی ئه وا الیه نی خاوه ن ماف بۆی هه یه له ڕێگای یاساو دادگاوه داوای مافی
خۆی بکات.
گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێمیش که وا له ڕاستیدا زیاتر له ڕێککه وتنێکی
ئه نجامدانی تاوانێک ده چن بۆ تااڵنکردنی سه رمایه سروشتی یه کانی کوردستان
له وه ی گرێبه ستێکی یاسایی به رهه مهێنان ،به شێوه یه ک داڕێژراون که وا هه
مو الیه نه به شداره کان ،واته لێپرسراوه پشکداره گه نده ڵه کانی حکومه تی هه
رێمو کۆمپانیا نه وتی یه بیانی یه کان ،له هه مو حاڵه تێکدا براوه ده بن ،جا ئه
گه ر گرێبه سته کان سه ریان گرت ئه وا له سه روی  %99داهاتی نه وته که ده
چێته گیرفانی ئه م دوو الیه نه پشکداره ،وه ئه گه ر له به ر هه ر هۆکارێکیش سه
ریان نه گرت ،ئه وا ئه م کۆپانیانه له ڕێگای دادگای ته حکیمی نێوده وڵه تی یه
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وه داوای پاره ی قه ره بوکر دنه وه ی خه یاڵیمان لێده که ن ،که وا ده بێت له به
شه بودجه ی حکومه تی هه رێمی کوردستانه وه بدرێت .هه ر بۆ نمونه ،پیته ر
گالبرایس که وا هاواڵتی یه کی عه مه لیقی یه له ساڵی  4993وه ڕاوێژکاری ده
ستوری حکومه تی هه رێم بوه  ،ئێستا له بڕی  %0پشکه نه وتی یه کانی کێڵگه ی
تاوقی که وا له ڕێگای گه نده ڵی یه وه زه وتی کردوه ،له پێش دادگای ته حکیمی
نێوده وڵه تی له نده ن داوای  099ملیۆن دۆالر له حکومه تی هه رێمی کوردستان
ده کات ،واته به رهه می هه مو کێڵگه که به نرخی بازاڕ ()MARKET VALUE
به  19ملیار دۆالر خه ملێندراوه .جا ئه گه ر گرێبه سته که سه ری بگرتا ئه وا
 %99داهاتی نه وتی قازانجی کێڵگه که بۆ کۆمپانیا بیانی یه کان ده ڕۆیشت ،ئه
گه ر سه ریشی نه گرت ئه وا الیه نه کانی تر وه کو نمونه ی پیته ر گالبرایس
داوای قه ره بوکردنه وه ی خه یاڵیمان لێده که ن ،هه روا به زوڵم ،که وا ده
توانێت خۆی له ده ها ملیارد دۆالر بدات چونکه حکومه تی هه رێم تا ئێستا زیاتر
له  39گرێبه ستی نه وتی له جۆری کێڵگه ی تاوقی له گه ڵ کۆمپانیا بیانی یه
کان مۆر کردوه .له دوا ڕونکردنه وه ی وه زیری سامانه سروشتی یه کانی هه
رێمیش ،که وا ته نها له یه ک سایتدا وه ته نها به زمانی عه ره بی له ڕۆژی
 10.91.4919باڵوکرایه وه
http://www.pukmedia.com/News2/17-01-2010/news35.html
 ،پێده چێت حکو مه تی هه رێم مه به ستی بێت خه رجیو به شی کۆمپانیا بیانی
ی ه کان له پشکه بودجه ی هه رێمی کوردستان بدات ئه گه ر بێتو حکومه تی
فدراڵی عێراق به م گرێبه ستانه قایل بو .ئه گه ر ئه مه سه ر بگرێت ئه وا بودجه
ی هه رێم بۆ ماوه ی  09ساڵی تریش ده که وێته ژێر باری قه رزی کۆمپانیا نه
وتی یه بیانی یه کان.
جا لێره دا ئه رکی هه مو الیه نه کوردستانی یه کان ،به تایبه تیش په رله مانی
کوردستان ده بێت دۆزینه وه ی میکانیزمێکی چاره سه ری بۆ ئه م کێشه چاره
نوسسازه بێت ،به ڵکو بتوانرێت هه رێمی کوردستان به که مترین زیان له م الفاوه
ی تااڵنو ڕێگری ڕزگار بکرێت .جا چونکه گرێبه سته نه وتی یه کانیش هه ڵسوکه
وتێکی به ڕه واڵه ت یاسایین ،بێگومان ده بێت ئه م میکانیزمه ش له چوارچێوه یه
کی یاساییدا بچه سپێت تاکو شه رعی یه ت وه رگرێت ،بۆ ئه م مه به سته ش ده
بێت له سه ره تادا ئه و سه رچاوه یاسایی یانه دیاری بکه ین که وا ئه م جۆره
گرێبه ستانه ڕێکده خه ن.

سه رچاوه یاسایی یه کان:
گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێم ،وه کو هه مو ئه و گرێبه سته بازرگانی یانه
ی که وا له نێوان حکومه تانو کۆمپانیا بیانی یه کان مۆر ده کرێن ،چه ند یاسایه
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کی ناوخۆو ده ره کیو نێوده وڵه تی ده یانگرێته وه که وا هه ر هه مویان له گه ڵ
ئاڵۆزی سیستمه که ش کاریگه ری خۆیان هه یه بۆ مه به سته که ی ئێمه ،ئه
مانیش:
.1

ده ستوری عێراق به تایبه تیش ماده کانی  111وه  ،114که وا په یوه ندی

یان به به رهه مهێنانی نه وتی عێراقو هه رێمه وه هه یه،
.2

یاسای به رهه مهێنانی کوردستان که وا پرۆسه ی سه رمایه گوزاری له هه

رێمی کوردستاندا ڕێکده خات،
.3

یاسای نه وتو گازی هه رێمی کوردستان،

.4

یاسای شارستانی عێراقی (القانون المدنی العراقی) کار پێکراو له هه

رێمدا،
.5

کۆدی سزای عێراقی (قانون العقوبات العراقی) کار پێکراو له هه رێمدا،

.6

شه ریعه ی ئیسالمی ،وه کو گرنگترین سه رچاوه ی یاسا له عێراقدا هه روه

کو له ماده ی  4ی ده ستوری عێراقی فدراڵدا هاتوه،
.7

نمونه ی گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێمی کوردستان که وا هێڵه گشتی

یه کانی به رهه مهێنانی پیترۆڵ له هه رێمی کوردستاندا دیاری ده کات (به داخه
وه ته نها به زمانی عه ره بیو ئینگلیزی باڵوکراوه ته وه)،
.8

یاساکانی ئینگلستان ،چونکه له نمونه گرێبه ستی یه که ی هه رێم وه کو

سه رچاوه ی ته حکیم دیاری کراوه،
.9

یاساو عورفی نێوده وڵه تی به تایبه تیش ڕێککه وتنامه ی ڤیه نا له سه ر

یاسای گرێبه سته کان ،وه یاسای حاڵه ته کان ،Case Law
.11

یاسای بازرگانی نێوده وڵه تی، ,International Trade Law

.11

ڕێککه وتنامه دوو الیه نیو فره الیه نی یه په یوه ندیداره کان،

.12

ڕێنمایی یه په یوه ندیداره کانی ڕێکخراوه نێوده وڵه تی یه کان ،وه کو

بانکی جیهانی بۆ نمونه،
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.13

یاساو ڕێنمایی یه کانی دادگای ته حکیمی نێو ده وڵه تی ،وه کو دادگای له

نده ن بۆ ته حکیمی نێوده ڵه تی  ،LCIAهه روه کو له نمونه گرێبه ستی هه رێم
وه کو دادگای ته حکیم ده ستنیشانکراوه.
دیاره تاوتۆ کردنی ئه م هه مو یاسایانه له به شێکی وا سنورداری ئه م ته وه ره
دا جێگای نابێته وه ،به اڵم له خواره وه له شوێنی په یوه ندیدار ئاماژه بۆ ناوه
ڕۆکی ئه م یاسایانه ده کرێت .وه کو له سه ره وه ئاماژه ی بۆ کرا ،مه به ستی سه
ره کی لێره دا دۆزینه وه ی میکانیزمێکی یاسایی یه بۆ سنوردارکردنی ئه و زیانه
ی له ڕێگای ئه و گرێبه سته نه وتی یانه وه به ر هه رێمی کوردستان که وتوه.
ئێستا ،که له سه ره وه ئاماژه بۆ سه رچاوه یاسای یه په یوه ندیداره کان کرا ،ده
بێت وه کو هه نگاوی دووه م بێ ینه سه ر پرسیاری ئه وه :ئایا کامه ڕێگای
یاساییمان له پێش کراوه ته وه بۆ گه یشتن به م ئامانجه؟
کام ڕێگای یاسایی بگرینه به ر؟
ئه م ڕێگایه ی که وا نابێت به هیچ جۆرێک بیگرین ،خۆ به ده سته وه دانو
دانپیانان به م گرێبه ستانه ن که وا زوڵمێکی بێ وێنه ن له مێژوی به رهه
مهێنانی نه وتدا له م هه زاره نوێ یه ،وه بریتین له خۆکوژی یه کی ئابوری به
کۆمه ڵ ،که وا به الیه نی که مه وه کوێالیه تی ئابوری لێده که وێته وه .که واته
به پشت به ستن به ئه زمونی گه النی تر که وا به قۆناغێکی هاوشێوه ی ئه م
قۆناغه ی ئێستای هه رێمی کوردستان تێپه ڕیون ،وه کو فه نزوێالو ،لیبیاو ،ئێرانو
کوێت ،ته نها دوو ڕێگامان له پێشه بۆ گه یشتن به م ئامانجه وه ده ربازبون له
هه ڵدێرانی ئابوریو نغرۆ بون به ده ستی چاوچنۆکو ڕێگرو بێویژدانانی بیانیو
چاوساغه کانیان له کۆمپرادۆره کانی نێو ڕیزه کانی خۆمان ،ئه م دوو ڕێگایه ش:
.1

گۆڕانکاری بنه ڕه تی له گرێبه سته کان :هه روه کو له به شه کانی ڕابردو

ئاماژه ی پێکرا گرێبه سته کان به مه رجی زۆر زاڵمانه بۆ گه لی کوردستان وه به
سودی الیه نی ده ره کی داڕێژراون وه کو دابینکردنی له سه روی  %99ی نه وتی
قازانج بۆ کۆمپانیا ده ره کی یه کان وه وه رگرتنی ته نها  %19کرێ له م
کۆمپانیانه به بێ فه رزکردنی هیچ باجێکی داهاتیش له سه ریان که چی ده بوایه
به پێ ی پێوه ری عێراقی به الیه نی که مه وه ڕێژه ی  %30باجی داهات فه
رزکرابایه .جا لێره دا حکومه تی هه رێم یا په رله مانی کوردستان ده توانن به
پشت به ستن به خاسڵه تی سه روه ری (سیادی) خۆیان له پێناوی پاراستنی به
رژه وه ندی گشتی گه لی کوردستان هه روه کو له ماده ی  24ی نمونه گرێبه سته
کانی هه رێمدا هاتوه ،گۆڕانکاری بنه ڕه تی له ڕێژه ی پشکی کۆمپانیا بیانی یه
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کان له نه وتی قازانجدا بکات وه کو که مکردنه وه ی ئه م ڕێژه یه له  %99بۆ
 %1هه روه کو له عێراقدا باوه ،وه فه رزکردنی به الیه نی که م  %09-30باجی
داهات له سه ر داهاتی کۆمپانیا نه وتی یه بیانی یه کان .ئه م دوو حاڵه ته هه
ردوکیان به م دووایی یه له گرێبه سته نه وتی یه کانی فه نزوێال له گه ڵ
کۆمپانیا نه وتی یه بیان ی یه کان ڕویاندا ،هه روه کو له به شی داهاتودا به
درێژی باسی لێوه ده که ین .فه رزکردنی باجی داهاتیش له سه ر کۆمپانیا بیانی
یه کان به پێ ی ماده ی  29ی یاسای نه وتو گازی هه رێمی کوردستان شه رعی یه
تی خۆی هه یه وه کۆمپانیا نه وتی یه بیانی یه کانیش له کاتی مۆرکردنی ئه م
گرێبه ستانه له گه ڵ حکومه تی هه رێم شاره زای ئه م یاسایه بون .الیه نی
زیانبه خشی ئه م ڕێگه یه ئه وه یه که وا به گۆڕینی گرێبه سته کان له هه مان
کاتدا ددان به و گرێبه ستانه دا ده نرێت ،ئه مه ش له خۆیدا داننانه به تاوانێکی
گه وره ی دزیو تااڵنی ڕێک خراو دژ به گه لی کوردستان ،بۆیه باشترین ڕێگا وه
کورترینو ڕاسترینیشیان داننه نانه به م گرێبه ستانه ،واته پوچه ڵکردنه وه یان:
.2

پوچه ڵکردنه وه ی گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێم :پوچه ڵکردنی

گرێبه ستێک ( باتیل کردنی)  Null and Voidگرێبه سته که ده گه ڕێنێته وه بۆ
قۆناغی پێش به ستنی ،واته له الیه نی یاسایی یه وه هیچ ئیلتیزاماتێکی لێناکه
وێته وه ،ئه مه ش سه باره ت به گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێم نه ک هه ر
هه نگاوێکی پێویسته به ڵکو ئاسانیشه به پشت به ستن به م هه مو گه نده ڵیو
پێشێلکاری یه یاسایی یانه ی له کاتی مۆرکردنی ئه م گرێبه ستانه کراون ،هه
روه کو له خواره وه خاڵ به خاڵ ئاماژه ی بۆ ده که ین .ئه م ئه رکه ش پێش هه
مو الیه نێک ده که وێته سه ر شانی په رله مانی کوردستانو حکومه تی هه رێم،
ئه گه ر ئه م په رله مانو حکومه ته ی ئێستاش ئه م کاره نه که ن ،ئه وانه ی
داهاتو پێ ی هه ڵده ستن.
گرێبه ستێکی نه وتی پوچه ڵ له یاسادا به وه پێناسه ده کرێت ،هه
روه کو له ماده ی  130ی یاسای شارستانی عێراقدا هاتوه ،گرێبه
ستێکه هه ر له ئه سڵدا نادروستبوه ،واته خاسڵه تی گرێبه ستێکی
یاسایی وه رنه گرتوه بۆیه هیچ ئیلتیزاماتێکی لێناکه وێته وه ،وه کو
ئه وه ی نه بوبێت وایه .له بڕگه ی 4ی هه مان ماده ی  130هاتوه که
وا گرێبه ستێک به پوچه ڵ داده نرێت ئه گه ر بێتو نادروستی یه ک له
مه رجه بنه ڕه تی یه کانی به ستنی ،وه کو له مه رجی پێشنیارو قه
بوڵدا ( ایجاب و قبول) ،یا الیه نێکی گرێبه سته که ده سه اڵتی ته
واوی گرێبه ستنی نه بوبێت ،یاخود بابه تی گرێبه سته که به پێ ی
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یاسا شه رعی یه تی نه بێت وه کو بۆ نمونه گرێبه ستێک له سه ر
دابه شکردنی کااڵی دزراو ،بۆیه بڕگه ی 2ی هه مان ماده ده ڵێت ،که
وا الیه نی خاوه ن به رژه وه ندی له گرێبه سته که ده توانێت داوای
پوچه ڵکردنه وه ی گرێبه سته که بکات .گرێبه سته نه وتی یه کانی
هه رێمی کوردستانیش هه روه کو له خواره وه ده یبینین هه مو مه
رجه کانی پوچه ڵکردنه وه یان لێبه دیده کرێت ،وه کو :
ناته واوی مه رجی پێشنیارو قه بوڵ :یه کێل له مه رجه بنه ڕه تی یه

کانی دروستی گرێبه ستێک ،بێعه یبی مه رجی پێشنیارو قه بوڵه ،بۆ نمونه خاوه
نی شه رعی خانویه ک ده یه وێت خانوه که ی بفرۆشێت ،هه ر له گه ڵ ڕاگه
یاندنی ئه م مه به سته ،جا چ نرخه که ی دیاری کرابێت یا نا ،ئه مه ده بێته
پێشنیارێک بۆ به ستنی گرێبه ستێکی کڕینو فرۆشتن ،جا ئه ئه گه ر کڕیارێک
پێشنیاره که ی قه بوڵ کرد وه له سه ر نرخه که له گه ڵ فرۆشیار ڕێککه وتن ئه
وا گرێبه ستێکی دروست دێته کایه وه .هه ر بوارێکی ئابوریش دابو نه ڕیتی تایبه
تی خۆی هه یه بۆ ڕاگه یاندنی پێشنیارێک ،بۆ نمونه له کۆگایه کدا نرخی کااڵکه
نمایش ده کرێت ،له بواری به رهه مهێنانی نه وتو گازیشدا به زۆری میتۆدی که
مکردنه وه( مناقه سه ) په یڕه و ده کرێت ،واته پرۆژه ی به رهه مهێنانی کێڵگه
یه ک به شێوه یه کی ئاشکرا له میدیاکان به هه مو مه رجه کانی یه وه ڕاده گه
یه نرێت ،وه ئه و کۆمپانیایه ی مه رجه کان قه بوڵ بکات وه که مترین خه رجی
وه گه وره ترین قازانج بۆ خاوه ن کێڵگه نه وتی یه که دابین بکات ،پرۆژه که ده
باته وه به م جۆره ش گرێبه ستێکی به رهه مهێنانی دروست له الیه نی یاساوه
دروست ده بێت .له ماده ی  46یاسای نه وتو گازی هه رێمی کوردستاندا ها توه
که وا وه زیری سامانه سروشتی یه کان به ئاشکرا بانگهێشتی کۆمپانیاکان ده کات
بۆ به رهه مهێنانی نه وتو گازی کێڵگه یه کی هه رێمی کوردستان ،یاخود ڕاسته
وخۆ بانگهێشتی کۆمپانیایه کی تایبه ت ده کات ،ئه گه ر بێتو ئه م ڕێگایه له به
رژه وه ندی گشتی بو .واته هه ر گرێبه ستێکی نه وتی هه رێمی کوردستان به م
ڕێگایه دروست نه بوبێت له ژێر مه رجه کانی یاسای شارستانی عێراقو یاسای نه
وتو گازی کوردستاندا ،ئه وا ده کرێت به پوچه ڵ له قه ڵه م بدرێت ،چونکه هه ر
هه مویان به نهێنی مۆرکراون وه مه رجی پێشنیارو قه بوڵیان عه یبداره.
-2

نه قوستانی ده سه اڵتی گرێبه ستن :له نمونه ی سه ره وه ی فرۆشتنی

خانوه که باسمان کرد چۆن پاش به یه ک گه یشتنی مه رجه کانی پێشنیارو قه
بوڵ ،گرێبه ستێکی کڕینو فرۆشتنی دروست هاته کایه وه ،به اڵم ئه گه ر بێتو دوای
به ستنی گرێبه سته که دیار که وتبا که وا فرۆشیار له ڕاستیدا خاوه نی ڕاسته
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قینه ی خانو ه که نی یه وه له الیه ن خاوه نی ڕاسته قینه شه وه ته خویل نه
کرابو خانوه که به م نرخه بفرۆشێت وه ته خویلکردنه که ی مه رجدار بوه به گه
ڕانه وه بۆ وه رگرتنی ڕه زامه ندی خاوه نی ڕاسته قینه ،ئه وا گرێبه سته که
نایاسایی یه تاکو ڕه زامه ندی خاوه نه شه رعی یه که ی وه رده گیرێت .له ماده
ی  130ی یاسای شارستانی عێراقدا هاتوه که وا هه ر که سێک مامه ڵه به موڵکی
که سێکی تر بکات به بێ مۆڵه تی ئه و که سه ،ئه وا گرێبه سته که به هه ڵپه
سێردراو (موقوف) داده نرێت تا مۆڵه ت له خاوه ن موڵک وه رده گیردرێت ،واته ئه
گه ر خاوه ن م وڵک به گرێبه سته که قایل نه بو ،ئه وا گریبه سته که پوچه ڵ ده
بێته وه .جا که حکومه تی هه رێمی کوردستانیش له خاڵی یه که مدا خاوه نی
ڕاسته قینه ی نه وتو گازی هه رێم نی یه ،به ڵکو به پێ ی ماده ی  111ی ده
ستوری عێراقی فدراڵ نه وتو گازی هه مو هه رێمو پارێزگاکان موڵکی هه مو گه
النی عێراقن ،وه دووه م به پێ ی ماده ی  3بڕگه ی  3له یاسای نه وتو گازی هه
رێمی کوردستان ،وه ماده ی  114ده ستوری عێراقی فدراڵ ،حکومه تی هه رێم ده
بێت به هاوکاری له گه ڵ حکومه تی فدراڵی عێراق کێڵگه به رهه مهێنه ره کانی
نه وت به ڕێوه ببات .گه لی هه رێمی کوردستان وه کو خاوه نی ڕاسته قینه ی ئه
م سامانه سروشتیانه ی هه رێم وه نوێنه ره شه رعی یه که ی که وا په رله مانی
هه رێمی کوردستانه به هیچ شێوه یه ک ئاگاداری ئه م گرێبه ستانه نه بونه وه
ڕه زامه ندی خۆیان له سه ر به ستنیان ده رنه بڕیوه ،ده بێت ئه م گرێبه سته نه
وتی یانه ی حکومه تی هه رێم له گه ڵ کۆمپانیا بیانی یه کان به پوچه ڵ
دابنرێت ،تاکو ئه و کاته ی ڕه زامه ندی په رله مانی کوردستان له سه ریان وه
رده گیرێت وه گه لی هه رێمی کوردستانیش له ڕیفراندۆمێکدا بڕیاری خۆی له سه
ریان ده دات .وه کو ئاشکراشه به پێ ی یاسای نێو ده وڵه تی حکومه تانی هه
رێمه فدراڵی یه کان خاوه ن سه روه ری ته واو نین ،به ڵکو سه روه ری سنوردار
 Partial Sovereignityوه ده سه اڵته که یان تا ئه و سه ده یه بڕ ده کات که وا
ده ستوری فدراڵی بۆی دیاری کردون .سه باره ت به به رهه مهێنانی نه وتو گازی
هه رێمی کوردستانیش ،ئه وا هه روه کو له سه ره وه ئاماژه ی بۆ کرا ،ده ستوری
عێراقی فدراڵی له ماده ی 114ی دیاری کردوه که وا هه رێمه فدراڵی یه کان به
هاوکاری حکومه تی فدراڵی ئۆپه راسیۆنه نه وتی یه کان به ڕێوه ده به ن ،بۆیه
مۆرکردنی گرێبه سته نه وتی یه کان له الیه ن حکومه تی هه رێمه وه له گه ڵ
کۆمپانیا بیانی یه کان له الیه نی یاسایی یه وه جۆرێکه له زێده ڕۆیی له ده سه
اڵت ،هه ر بۆیه شه گرێبه سته کان پوچه ڵن .له ماده ی 26ی ڕێککه وتنامه ی
ڤیه نا له سه ر یاسای گریبه سته کان هاتوه ،که وا ئه گه ر بێتو الیه نێکی گرێبه
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سته که به پێ ی یاسای ناوخۆی واڵته که ی ده سه اڵتی گرێبه ستی نه بو ،ئه وا
گرێبه سته که پوچه ڵه .ده ستوری عێراقیش یاسایه کی ناوخۆی عێراقه و له سه
روی هه مو یاساکانی عێراقه وه یه.
-3

قۆڵبڕین (غبن)  : Excessive Profitقۆڵبڕین یا غبن به پێناسه یاسایی یه

که ی کاتێک له گرێبه ستێکا ئه نجامده درێت ئه گه ر مامه ڵه که به شێوه یه کی
زۆر زه ق نابه رامبه رو ناهاوسه نگ بو به پێچه وانه ی دابو نه ڕیتی بازاڕ له
کاتو شوێنێکی دیاریکراودا .له نمونه ی سه ره وه ی گرێبه ستی فرۆشتنی خانوه
که ئه گه ر بێتو نرخی خانوه که به گوێره ی بازاڕ له و کاته دا نزیکه  199ملیۆن
دۆالر بوایه ،وه کڕیار ئه م خانوه ی به  19ملیۆن دۆالر له ژێر ده ست فرۆشیار ده
رهێنابا جا به هه ر ڕێگایه کبا ،ئه وا فرۆشیار پاش به ستنی گرێبه سته که ده
یتوانی له گرێبه سته که په شیمان بێته وه به هۆی قۆڵبڕی یه وه .له ماده ی
 141ی یاسای شارستانی عێراقدا هاتوه ،که وا ئه گه ر الیه نێکی گرێبه سته که
الیه نه که ی تری له خشته برد وه سه لمێندرا که وا قۆڵبڕینێکی زۆر (غبن فاحش)
له گرێبه سته که ڕویداوه ،ئه وا گریبه سته که به هه ڵپه سێردراو داده نرێت،
واته الیه نی هه ڵخه ڵه تێنراو ده توانێت داوای پوچه ڵکردنه وه ی بکات .به
گوێره ی شه ریعه ی ئیسالمیش که وا گرنگترین سه رچاوه ی یاسایه له عێراقدا،
ئه گه ر قۆڵبڕین له گرێبه ستێکدا ڕویدابێت ،ئه و گرێبه سته به پوچه ڵ (باتیل)
داده نرێت .ئه گه ر پرنسیپه کانی قۆڵبڕین له سه ر گرێبه سته کانی هه رێم بچه
سپێنین ،ده بینین که وا قۆڵبڕینێکی له ڕاده به ده ر فاحیش ڕویداوه ،چونکه بۆ
نمونه له عێراقدا ڕێژه ی داهاتی کۆمپانیا نه وتی یه کان له نه وتی به رهه
مهێنراو نزیکه ی  %1وه له هیچ حاڵه تێکدا له  %0تێپه ڕناکات ،که چی به پێ ی
گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێم ئه م ڕێژه یه ده گاته نزیکه  %99ئه مه ش
ڕێژه یه کی بێ وێنه یه له جیهاندا مه گه ر له گرێبه سته نه وتی یه کانی واڵتی
ئۆغه ندای ئه فه ریقی نه بێت
http://209.85.135.132/search?q=cache:VhxDUcE8ZiQJ:www.scribd.co
-4
m/doc/22891130/Ugandas-Oil-Contracts-a-Bad-Deal-Made-Worse-Tullow&Heritage+exessive+profit+and+null+contracts&cd=2&hl=de&ct=clnk&gl=at
client=firefox-a
ئۆغه نداش واڵتێکه سه رتاپا نوقومبو له گه نده ڵیو فاحیشه
وه کو هه رێمه که ی خۆمان .بۆیه شه به م پێوه ره ش ده بێت
هه مو گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێم پوچه ڵو باتیل بن.
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نایاساییو ناکۆک له گه ڵ ئه خالقی گشتی :به پێ ی پرنسیپه گشتی یه

کانی یاساو ،عورفو یاسای نێوده وڵه تیو ،شه ریعه ی ئیسالمیو یاساکانی عێراقو
هه رێم ،هه ر گریبه ستێک له سه ر ئامانجێک بێته کایه وه که وا به پێ یاسا قه
ده غه بێت ،یا ناکۆک بێت له گه ڵ ئه خال قی مرۆڤایه تی ،ئه وا ئه و گرێبه سته
پوچه ڵو باتیله .له ماده ی  139یاسای شارستانی عێراقدا هاتوه که وا نابێت
ئامانجی ئیلتیزام پێکردنی گرێبه ستێک دژ به یاسا بێت ،یاخود ناکۆک بێت له گه
ڵ به رژه وه ندیو ئاسایشی گشتی .هه ر که سێک به چاوێکی شاره زایی یانه
لێکۆڵی نه وه له سه ر گرێبه سته نه وتی یه کانی حکومه تی هه رێم بکات به
ڕونی بۆی به دیار ده که وێت ،که وا ئامانج له م گرێبه ستانه دزیو تااڵنکردنی
سامانی سروشتی کوردستانه که وا موڵکی گشتی یه ،وه تاوانی له م جۆره شه به
پێ کۆدی سزای عێراقی نه ک هه ر سزای قورسی له سه ره ،به ڵکو سزای توندیش
(ظروف مشددة)  ،پێویستیش به وه ناکات دووباره ی که ینه وه که وا دزیو تااڵنکردن
ناکۆکن له گه ڵ ئه خالقی مرۆڤایه تی .له ماده ی 41ی کۆدی سزای عێراقی بڕگه
ی  6هاتوه که وا تاوانه بێئه خالقی یه کان (الجرائم المخلة بالشرف) هه مو
تاوانه کانی دز یو فێڵو ته زویر خیانه تی ئه مانه تو به رتیل وه رگرتن ده گرنه
وه .له و گرێبه سته نه وتی یانه ی هه رێمێش له گه ڵ کۆمپانیا بیانی یه کان هه
روه کو ئێستا ئاشکرا بوه هه مو مه رجه کانی ماده ی  41تیا به دی ده کرێت،
بۆیه هه رهه مویان پوچه ڵو باتیلن.
-6

فشارو هه ڕه شه :جارێکی تر دوباره ی ده که مه وه که وا ماقوڵ نی یه هه

مو لێپرسراوانی حکومه تی هه رێم خائینو دز بن ،هه تا ئه وانه ی که وا له م
گرێبه ستانه ش پشکدارن ،بۆیه له م باوه ڕه دام که وا لێره دا فشارو هه ڕه شه له
م لێپرسراوانه ،جا چ ڕاسته وخۆ بوبێت ،یا ناڕاسته وخۆ ،ڕۆڵی خۆی له به ستنی
ئه م گرێبه ستانه گێڕاوه .بۆ نمونه هه ڕه شه کردن به البردنیان له سه ر ده سه
اڵت ،یا ئاشکراکردنی فایله کانیان یا گه نده ڵی یان ،به تایبه تیش که وا ژماره
یه ک له سودمه نده کانی ئه م گرێبه ستانه لێپرسراوانی پێشوی هێزه کانی ئه
مه ریکین له عێراقدا .هه ر داگیرکردنێکی سه ربازیش خۆی له خۆیدا جۆرێکه له
کاری به زۆرو فشار هێنان بۆیه هه مو گرێبه سته کانی سه رده می کۆلۆنیالیزمو
داگیرکه ر بۆ تااڵنکردنی سامانی گه الن پوچه ڵو باتیلن وه ناکۆکن له گه ڵ
پرنسیپه هه ره بنه ڕه تی یه کانی یاسای نێو ده وڵه تی ( )ius cogensهه روه کو
له ماده ی  03ی ڕێککه وتنامه ی ڤیه ننا له سه ر یاسای گرێبه سته کان هاتوه .له
ماده ی  110ی یاسای شارستانی عێراقیش هاتوه که وا هه ر گرێبه ستێک فشارو
هه ڕه شه ی تیا به کار هات ،ئه وا گرێبه سته که به پوچه ڵ داده نرێت .به هه
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مان شێوه ش له ماده ی  20ی نمونه گرێبه ستی نه وتی حکومه تی هه رێمی
کوردستان هاتوه که وا ئه گه ر بێتو گرێبه ستێکی نه وت به پێچه وانه ی
یاساکانی هه رێم هاتبێته کایه وه ،وه گه نده ڵی تیا کرابێت ،ئه وا ئه م گرێبه
سته به پوچه ڵ داده نرێت .یاسای شارستانی عێراقیش به شێکه له یاساکانی هه
رێمی کوردستان به وه شه وه ده بێت گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێمی
کوردستان پوچه ڵو باتیل بن ،هه روه کو هه مو گرێبه سته کانی ئه نجامدانی دزیو
فاحیشه.
هه ر سیستمێکی تری یاسایی جیهانی وه کو پێوه ر وه رگرین بۆ هه ڵسه نگاندنی
گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێم ،ئه وا ئه م گرێبه ستانه پوچه ڵ ده که نه وه.
بۆ نمونه به گوێره ی یاسای بازرگانی چینی هه ر گرێبه ستێک به پوچه ڵ له قه
ڵه م ده درێت ئه گه ر له کاتی به ستنیدا فێڵو فشاری تیا به کار هاتبێت ،یا
ناکۆک بێت له گه ڵ به رژه وه ندی گشتی.
که واته پوچه ڵبونه وه ی گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێم له الیه نی یاسایی
یه وه ،هه روه کو له سه ره وه خاڵ به خاڵ هه وڵی سه لماندنی درا ،گومانی له
سه ر نی یه .له هه مان کاتیشدا ئاماژه بۆ ئه وه کرا که وا به پێ ماده ی 111ی
ده ستوری عێراق نه وتو گازی عێراقو هه رێم موڵکی هه مو گه النی عێراقه ،واته
موڵکی گشتی یه ،وه دزینی موڵکی گشتیش به پێ ی کۆدی سزای عێراقی سزای
قورسی له سه ره .جا لێره دا ده بێت لێکۆڵینه وه له سه ر ئه وه بکرێت ،ئایا تا چ
ڕاده یه ک کۆدی سزای عێراقی له سه ر الیه نه کانی ئه م گرێبه ستانه ده چه
سپێت به کۆمپانیا بیانی یه کانو لێپرسراوه پشکداره کانی حکومه تی هه رێمیشه
وه ،چونکه ئه م گرێبه ستانه زیاتر بۆنی تاوانی ڕێکخراویان لێدێت له وه ی گرێبه
ستی یاسایی.
گرێبه ستی به رهه مهێنان ،یا تاوانی ڕێكخراو؟
تاوانی ڕێکخراو به شێوه یه کی گشتی به تاوانێک ده وترێت که وا به الیه نی که
مه وه دوو که س له سه ر ئه نجامدانی ڕایککه ون .له ماده ی 00ی کۆدی سزای
عێراقی هاتوه ،که وا تاوانێک به ڕێکخراو له قه ڵه م ده درێت ئه گه ر بێتو دوو
که س یا زیاتر به یه که وه ڕێککه ون له سه ر ئه نجامدانی وه کو کارێکی دزیو
قۆڵبڕینو ته زویرو تاوانی تری له م جۆره .له گرێبه سته نه وتی یه کانی هه
رێمدا ،له وانه ی تا ئێستا ئاشکرا بون به ڕونی دیاره که وا به الیه نی که م دوو
الیه ن له سه ر دزینو تااڵنکرندی سامانه سروشتی یه کانی هه رێم ڕێککه وتون وه
له هه ندێ حاڵه تیشدا به رتیلیش وه رگیراوه و سه همی کۆمپانیاش به خشراوه
به هه ندێک له لێپرسراوانی هه رێم ،وه کو وه زیرێک بۆ نمونه .لێره دا داواکاری
گشتی له هه رێمی کوردستاندا ،ئه گه ر بێتو یاسا سه روه ر بوایه ،ده بوایه خۆی
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داوای یاسایی دژ به م الیه نانه به گومانی ئه نجامدانی تاوانێک دژ به موڵکی
گشتی به رز کاته وه .سزای ئه م جۆره تاوانانه ش له کۆدی سزای عێراقی دیاری
کراوه .بۆ نمونه له ماده ی  311هاتوه ،که وا هه ر فه رمانبه رێک یا کارمه
ندێکی حکومه ت ڕاسته وخۆ سودمه ند بو له پڕۆژه و ته نده ره کان به الیه نی که
مه وه به  19ساڵ زیندانی حوکم ده درێت .بێگومان پڕۆژه کانی به رهه مهێنانی
نه وتیش ده چنه خانه ی پڕۆژه و ته نده ره گشتی یه کان .جگه له وه ش هه روه
کو له گرێبه ستی نه وتی کۆمپانیای دی ئێن ئۆی نه رویجی ئاشکرا بو ،و پێده
چێت به رتیلو سه همیش به خشرابێته هه ندێک له لێپرسراوانی حکومه تی هه
رێم ،بۆیه لێره دا ماده ی  390ی کۆدی سزای عێراقیش به کار ده بێت که وا داوای
حوکمی زیندانی به الیه نی که مه وه  19ساڵ بۆ ئه م جۆره تاوانانه ده کات .به
پێ ماده ی  130ی هه مان کۆد ئه گه ر بێتو تاوانباران کاربه ده ستی حکومی بن
ده سه اڵتی خۆیان خراپ به کار هێنا بێت وه تاوانه که یان به مه به ستی خۆ ده
وڵه مه ندکردن ئه نجام دابێت ،ئه وا سزای توندتریان له سه ر ده چه سپێت،
چونکه پاڵنه ری پشت تاوانه که یان نه فس نزمی بوه (دوافع دنیئة) .خۆ ده وڵه
مه ندکردن له سه ر حسابی موڵکی گشتی له ڕێگای گه نده ڵی یه وه یه کێکه له
کاره نه فس نزمه کان ،که وا به پێ ی ماده ی 41ی کۆدی سزای ناوبراو له تاوانه
شه ره فشکێنه ره کانن (الجرائم المخلة بالشرف) .عافیه تیان بێت!!!

گرێبهستینهوتی،یاتاوانیڕێكخراو؟
به شی ()6

پێشه کی:
گرێبه سته کان به شێوه یه کی گشتی بریتین له چااڵکی یه کی یاسایی له نێوان
دوو الیه ندا له شێوه ی ڕێککه وتنێک که وا پابه ندبون (ئیلتیزامات) ی لێده که
وێته وه  ،واته له ڕێگای گرێبه سته که وه هه ر الیه نێکی به شدار مافێکی ده که
وێته سه ر الیه نی به رامبه ر که وا پابه نده به جێبه جێکردنی ،ئه گه رنا الیه
نی خاوه ن ماف ده توانێت له ڕێگای دادگاوه داوای مافه که ی خۆی بکات .بۆ
نمو نه خاوه نی خانویه ک وه کو فرۆشیار له گه ڵ کڕیارێک ده بنه الیه نی گرێبه
ستێک بۆ فرۆشتنی خانوه که به کڕیارێک .مافی کڕیار ئه وه ده بێت که وا
فرۆشیار خانوه که ی ڕاده ست بکات وه مافی فرۆشیاریش وه رگرتنی نرخی ئه م
خانوه له کڕیار ده بێت .ئه گه ر هه ر الیه نێک پابه ند نه بو به ئیلتیزاماتی
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الیه نی خاوه ن ماف بۆی هه یه له ڕێگای یاساو دادگاوه داوای مافی

خۆی ئه وا
خۆی بکات.
گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێمیش که وا له ڕاستیدا زیاتر له ڕێککه وتنێکی
ئه نجامدانی تاوانێک ده چن بۆ تااڵنکردنی سه رمایه سروشتی یه کانی کوردستان
له وه ی گرێبه ستێکی یاسایی به رهه مهێنان ،به شێوه یه ک داڕێژراون که وا هه
مو الیه نه به شداره کان ،واته لێپرسراوه پشکداره گه نده ڵه کانی حکومه تی هه
رێمو کۆمپانی ا نه وتی یه بیانی یه کان ،له هه مو حاڵه تێکدا براوه ده بن ،جا ئه
گه ر گرێبه سته کان سه ریان گرت ئه وا له سه روی  %99داهاتی نه وته که ده
چێته گیرفانی ئه م دوو الیه نه پشکداره ،وه ئه گه ر له به ر هه ر هۆکارێکیش سه
ریان نه گرت ،ئه وا ئه م کۆپانیانه له ڕێگای دادگای ته حکیمی نێوده وڵه تی یه
وه داوای پاره ی قه ره بوکردنه وه ی خه یاڵیمان لێده که ن ،که وا ده بێت له به
شه بودجه ی حکومه تی هه رێمی کوردستانه وه بدرێت .هه ر بۆ نمونه ،پیته ر
گالبرایس که وا هاواڵتی یه کی عه مه لیقی یه له ساڵی  4993وه ڕاوێژکاری ده
ستوری حکومه تی هه رێم بوه  ،ئێستا له بڕی  %0پشکه نه وتی یه کانی کێڵگه ی
تاوقی که وا له ڕێگای گه نده ڵی یه وه زه وتی کردوه ،له پێش دادگای ته حکیمی
نێوده وڵه تی له نده ن داوای  099ملیۆن دۆالر له حکومه تی هه رێمی کوردستان
ده کات ،واته به رهه می هه مو کێڵگه که به نرخی بازاڕ ()MARKET VALUE
به  19ملیار دۆالر خه ملێندراوه .جا ئه گه ر گرێبه سته که سه ری بگرتا ئه وا
 %99داهاتی نه وتی قازانجی کێڵگه که بۆ کۆمپانیا بیانی یه کان ده ڕۆیشت ،ئه
گه ر سه ریشی نه گرت ئه وا الیه نه کانی تر وه کو نمونه ی پیته ر گالبرایس
داوای قه ره بوکردنه وه ی خه یاڵیمان لێده که ن ،هه روا به زوڵم ،که وا ده
توانێت خۆی له ده ها ملیارد دۆالر بدات چونکه حکومه تی هه رێم تا ئێستا زیاتر
له  39گرێبه ستی نه وتی له جۆری کێڵگه ی تاوقی له گه ڵ کۆمپانیا بیانی یه
کان مۆر کردوه .له دوا ڕونکردنه وه ی وه زیری سامانه سروشتی یه کانی هه
رێمیش ،که وا ته نها له یه ک سایتدا وه ته نها به زمانی عه ره بی له ڕۆژی
 10.91.4919باڵوکرایه وه
http://www.pukmedia.com/News2/17-01-2010/news35.html
پێده چێت حکو مه تی هه رێم مه به ستی بێت خه رجیو به شی کۆمپانیا بیانی یه
کان له پشکه بودجه ی هه رێمی کوردستان بدات ئه گه ر بێتو حکومه تی فدراڵی
عێراق به م گرێبه ستانه قایل بو .ئه گه ر ئه مه سه ر بگرێت ئه وا بودجه ی هه
رێم بۆ ماوه ی  09ساڵی تریش ده که وێته ژێر باری قه رزی کۆمپانیا نه وتی یه
بیانی یه کان.
جا لێره دا ئه رکی هه مو الیه نه کوردستانی یه کان ،به تایبه تیش په رله مانی
کوردستان ده بێت دۆزینه وه ی میکانیزمێکی چاره سه ری بۆ ئه م کێشه چاره
نوسسازه بێت ،به ڵکو بتوانرێت هه رێمی کوردستان به که مترین زیان له م الفاوه
ی تااڵنو ڕێگری ڕزگار بکرێت .جا چونکه گرێبه سته نه وتی یه کانیش هه ڵسوکه
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وتێکی به ڕه واڵه ت یاسایین ،بێگومان ده بێت ئه م میکانیزمه ش له چوارچێوه یه
کی یاساییدا بچه سپێت تاکو شه رعی یه ت وه رگرێت ،بۆ ئه م مه به سته ش ده
بێت له سه ره تادا ئه و سه رچاوه یاسایی یانه دیاری بکه ین که وا ئه م جۆره
گرێبه ستانه ڕێکده خه ن.
سه رچاوه یاسایی یه کان:
گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێم ،وه کو هه مو ئه و گرێبه سته بازرگانی یانه
ی که وا له نێوان حکومه تانو کۆمپانیا بیانی یه کان مۆر ده کرێن ،چه ند یاسایه
کی ناوخۆو ده ره کیو نێو ده وڵه تی ده یانگرێته وه که وا هه ر هه مویان له گه ڵ
ئاڵۆزی سیستمه که ش کاریگه ری خۆیان هه یه بۆ مه به سته که ی ئێمه ،ئه
مانیش:
.1

ده ستوری عێراق به تایبه تیش ماده کانی  111وه  ،114که وا په یوه ندی

یان به به رهه مهێنانی نه وتی عێراقو هه رێمه وه هه یه،
.2

یاسای به رهه مهێنانی کوردستان که وا پرۆسه ی سه رمایه گوزاری له هه

رێمی کوردستاندا ڕێکده خات،
.3

یاسای نه وتو گازی هه رێمی کوردستان،

.4

یاسای شارستانی عێراقی (القانون المدنی العراقی) کار پێکراو له هه

رێمدا،
.5

کۆدی سزای عێراقی (قانون العقوبات العراقی) کار پێکراو له هه رێمدا،

.6

شه ریعه ی ئیسالمی ،وه کو گرنگترین سه رچاوه ی یاسا له عێراقدا هه روه

کو له ماده ی  4ی ده ستوری عێراقی فدراڵدا هاتوه،
.7

نمونه ی گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێمی کوردستان که وا هێڵه گشتی

یه کانی به رهه مهێنانی پیترۆڵ له هه رێمی کوردستاندا دیاری ده کات (به داخه
وه ته نها به زمانی عه ره بیو ئینگلیزی باڵوکراوه ته وه)،
.8

یاساکانی ئینگلستان ،چونکه له نمونه گرێبه ستی یه که ی هه رێم وه کو

سه رچاوه ی ته حکیم دیاری کراوه،
.9

یاساو عورفی نێوده وڵه تی به تایبه تیش ڕێککه وتنامه ی ڤیه نا له سه ر

یاسای گرێبه سته کان ،وه یاسای حاڵه ته کان ،Case Law
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.11

یاسای بازرگانی نێوده وڵه تی، ,International Trade Law

.11

ڕێککه وتنامه دوو الیه نیو فره الیه نی یه په یوه ندیداره کان،

.12

ڕێنمایی یه په یوه ندیداره کانی ڕێکخراوه نێوده وڵه تی یه کان ،وه کو

بانکی جیهانی بۆ نمونه،
.13

یاساو ڕێنمایی یه کانی دادگای ته حکیمی نێو ده وڵه تی ،وه کو دادگای له

نده ن بۆ ته حکیمی نێوده ڵه تی  ،LCIAهه روه کو له نمونه گرێبه ستی هه رێم
وه کو دادگای ته حکیم ده ستنیشانکراوه.
دیاره تاوتۆ کردنی ئه م هه مو یاسایانه له به شێکی وا سنورداری ئه م ته وه ره
دا جێگای نابێته وه ،به اڵم له خواره وه له شوێنی په یوه ندیدار ئاماژه بۆ ناوه
ڕۆکی ئه م یاسایانه ده کرێت .وه کو له سه ره وه ئاماژه ی بۆ کرا ،مه به ستی سه
ره کی لێره دا دۆزینه وه ی میکانیزمێکی یاسایی یه بۆ سنوردارکردنی ئه و زیانه
ی له ڕێگای ئه و گرێبه سته نه وتی یانه وه به ر هه رێمی کوردستان که وتوه.
ئێستا ،که له سه ره وه ئاماژه بۆ سه رچاوه یاسای یه په یوه ندیداره کان کرا ،ده
بێت وه کو هه نگاوی دووه م بێ ینه سه ر پرسیاری ئه وه :ئایا کامه ڕێگای
یاساییمان له پێش کراوه ته وه بۆ گه یشتن به م ئامانجه؟
کام ڕێگای یاسایی بگرینه به ر؟
ئه م ڕێگ ایه ی که وا نابێت به هیچ جۆرێک بیگرین ،خۆ به ده سته وه دانو
دانپیانان به م گرێبه ستانه ن که وا زوڵمێکی بێ وێنه ن له مێژوی به رهه
مهێنانی نه وتدا له م هه زاره نوێ یه ،وه بریتین له خۆکوژی یه کی ئابوری به
کۆمه ڵ ،که وا به الیه نی که مه وه کوێالیه تی ئابوری لێده که وێته وه .که واته
به پشت به ستن به ئه زمونی گه النی تر که وا به قۆناغێکی هاوشێوه ی ئه م
قۆناغه ی ئێستای هه رێمی کوردستان تێپه ڕیون ،وه کو فه نزوێالو ،لیبیاو ،ئێرانو
کوێت ،ته نها دوو ڕێگامان له پێشه بۆ گه یشتن به م ئامانجه وه ده ربازبون له
هه ڵدێران ی ئابوریو نغرۆ بون به ده ستی چاوچنۆکو ڕێگرو بێویژدانانی بیانیو
چاوساغه کانیان له کۆمپرادۆره کانی نێو ڕیزه کانی خۆمان ،ئه م دوو ڕێگایه ش:
.1

گۆڕانکاری بنه ڕه تی له گرێبه سته کان :هه روه کو له به شه کانی ڕابردو

ئاماژه ی پێکرا گرێبه سته کان به مه رجی زۆر زاڵمانه بۆ گه لی کوردستان وه به
سودی الیه نی ده ره کی داڕێژراون وه کو دابینکردنی له سه روی  %99ی نه وتی
قازانج بۆ کۆمپانیا ده ره کی یه کان وه وه رگرتنی ته نها  %19کرێ له م
کۆمپانیانه به بێ فه رزکردنی هیچ باجێکی داهاتیش له سه ریان که چی ده بوایه
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به پێ ی پێوه ری ع ێراقی به الیه نی که مه وه ڕێژه ی  %30باجی داهات فه
رزکرابایه .جا لێره دا حکومه تی هه رێم یا په رله مانی کوردستان ده توانن به
پشت به ستن به خاسڵه تی سه روه ری (سیادی) خۆیان له پێناوی پاراستنی به
رژه وه ندی گشتی گه لی کوردستان هه روه کو له ماده ی  24ی نمونه گرێبه سته
کانی هه رێمدا هاتوه ،گۆڕانکاری بنه ڕه تی له ڕێژه ی پشکی کۆمپانیا بیانی یه
کان له نه وتی قازانجدا بکات وه کو که مکردنه وه ی ئه م ڕێژه یه له  %99بۆ
 %1هه روه کو له عێراقدا باوه ،وه فه رزکردنی به الیه نی که م  %09-30باجی
داهات له سه ر داهاتی کۆمپانیا نه وتی یه بیانی یه کان .ئه م دوو حاڵه ته هه
ردوکیان به م دووایی یه له گرێبه سته نه وتی یه کانی فه نزوێال له گه ڵ
کۆمپانیا نه وتی یه بیانی یه کان ڕویاندا ،هه روه کو له به شی داهاتودا به
درێژی باسی لێوه ده که ین .فه رزکردنی باجی داهاتیش له سه ر کۆمپانیا بیانی
یه کان به پێ ی ماده ی  29ی یاسای نه وتو گازی هه رێمی کوردستان شه رعی یه
تی خۆی هه یه وه کۆمپانیا نه وتی یه بیانی یه کانیش له کاتی مۆرکردنی ئه م
گرێبه ستانه له گه ڵ حکومه تی هه رێم شاره زای ئه م یاسایه بون .الیه نی
زیانبه خشی ئه م ڕێگه یه ئه وه یه که وا به گۆڕینی گرێبه سته کان له هه مان
کاتدا ددان به و گرێبه ستانه دا ده نرێت ،ئه مه ش له خۆیدا داننانه به تاوانێکی
گه وره ی دزیو تااڵنی ڕێکخراو دژ به گه لی کوردستان ،بۆیه باشترین ڕێگا وه
کورترینو ڕاسترینیشیان داننه نانه به م گرێبه ستانه ،واته پوچه ڵکردنه وه یان:
.2

پوچه ڵکردنه وه ی گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێم :پوچه ڵکردنی

گرێبه ستێک ( باتیل کردنی)  Null and Voidگرێبه سته که ده گه ڕێنێته وه بۆ
قۆناغی پێش به ستنی ،واته له الیه نی یاسایی یه وه هیچ ئیلتیزاماتێکی لێناکه
وێته وه ،ئه مه ش سه باره ت به گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێم نه ک هه ر
هه نگاوێکی پێویسته به ڵکو ئاسانیشه به پشت به ستن به م هه مو گه نده ڵیو
پێشێلک اری یه یاسایی یانه ی له کاتی مۆرکردنی ئه م گرێبه ستانه کراون ،هه
روه کو له خواره وه خاڵ به خاڵ ئاماژه ی بۆ ده که ین .ئه م ئه رکه ش پێش هه
مو الیه نێک ده که وێته سه ر شانی په رله مانی کوردستانو حکومه تی هه رێم،
ئه گه ر ئه م په رله مانو حکومه ته ی ئێستاش ئه م کاره نه که ن ،ئه وانه ی
داهاتو پێ ی هه ڵده ستن.
گرێبه ستێکی نه وتی پوچه ڵ له یاسادا به وه پێناسه ده کرێت ،هه
روه کو له ماده ی  130ی یاسای شارستانی عێراقدا هاتوه ،گرێبه
ستێکه هه ر له ئه سڵدا نادروستبوه ،واته خاسڵه تی گرێبه ستێکی
یاسایی وه رنه گرتوه بۆیه هیچ ئیلتیزاماتێکی لێناکه وێته وه ،وه کو
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ئه وه ی نه بوبێت وایه .له بڕگه ی 4ی هه مان ماده ی  130هاتوه که
وا گرێبه ستێک به پوچه ڵ داده نرێت ئه گه ر بێتو نادروستی یه ک له
مه رجه بنه ڕه تی یه کانی به ستنی ،وه کو له مه رجی پێشنیارو قه
بوڵدا ( ایجاب و قبول) ،یا ال یه نێکی گرێبه سته که ده سه اڵتی ته
واوی گرێبه ستنی نه بوبێت ،یاخود بابه تی گرێبه سته که به پێ ی
یاسا شه رعی یه تی نه بێت وه کو بۆ نمونه گرێبه ستێک له سه ر
دابه شکردنی کااڵی دزراو ،بۆیه بڕگه ی 2ی هه مان ماده ده ڵێت ،که
وا الیه نی خاوه ن به رژه وه ندی له گر ێبه سته که ده توانێت داوای
پوچه ڵکردنه وه ی گرێبه سته که بکات .گرێبه سته نه وتی یه کانی
هه رێمی کوردستانیش هه روه کو له خواره وه ده یبینین هه مو مه
رجه کانی پوچه ڵکردنه وه یان لێبه دیده کرێت ،وه کو :
ناته واوی مه رجی پێشنیارو قه بوڵ :یه کێل له مه رجه بنه ڕه تی یه

کانی دروستی گرێبه ستێک ،بێعه یبی مه رجی پێشنیارو قه بوڵه ،بۆ نمونه خاوه
نی شه رعی خانویه ک ده یه وێت خانوه که ی بفرۆشێت ،هه ر له گه ڵ ڕاگه
یاندنی ئه م مه به سته ،جا چ نرخه که ی دیاری کرابێت یا نا ،ئه مه ده بێته
پێشنیارێک بۆ به ستنی گرێبه ستێکی کڕینو فرۆشتن ،جا ئه ئه گه ر کڕیارێک
پێشنیاره که ی قه بوڵ کرد وه له سه ر نرخه که له گه ڵ فرۆشیار ڕێککه وتن ئه
وا گرێبه ستێکی دروست دێته کایه وه .هه ر بوارێکی ئابوریش دابو نه ڕیتی تایبه
تی خۆی هه یه بۆ ڕاگه یاندنی پێشنیارێک ،بۆ نمونه له کۆگایه کدا نرخی کااڵکه
نمایش ده کرێت ،له بواری به رهه مهێنانی نه وتو گازیشدا به زۆری میتۆدی که
مکردنه وه( مناقه سه ) په یڕه و ده کرێت ،واته پرۆژه ی به رهه مهێنانی کێڵگه
یه ک به شێوه یه کی ئاشکرا له میدیاکان به هه مو مه رجه کانی یه وه ڕاده گه
یه نرێت ،وه ئه و کۆمپانیایه ی مه رجه کان قه بوڵ بکات وه که مترین خه رجی
وه گه وره ترین قازانج بۆ خاوه ن کێڵگه نه وتی یه که دابین بکات ،پرۆژه که ده
باته وه به م جۆره ش گرێبه ستێکی به رهه مهێنانی دروست له الیه نی یاساوه
دروست ده بێت .له ماده ی  46یاسای نه وتو گازی هه رێمی کوردستاندا ها توه
که وا وه زیری سامانه سروشتی یه کان به ئاشکرا بانگهێشتی کۆمپانیاکان ده کات
بۆ به رهه مهێنانی نه وتو گازی کێڵگه یه کی هه رێمی کوردستان ،یاخود ڕاسته
وخۆ بانگهێشتی کۆمپانیایه کی تایبه ت ده کات ،ئه گه ر بێتو ئه م ڕێگایه له به
رژه وه ندی گشتی بو .واته هه ر گرێ به ستێکی نه وتی هه رێمی کوردستان به م
ڕێگایه دروست نه بوبێت له ژێر مه رجه کانی یاسای شارستانی عێراقو یاسای نه
وتو گازی کوردستاندا ،ئه وا ده کرێت به پوچه ڵ له قه ڵه م بدرێت ،چونکه هه ر
هه مویان به نهێنی مۆرکراون وه مه رجی پێشنیارو قه بوڵیان عه یبداره.
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نه قوستانی ده سه اڵتی گرێبه ستن :له نمونه ی سه ره وه ی فرۆشتنی

خانوه که باسمان کرد چۆن پاش به یه ک گه یشتنی مه رجه کانی پێشنیارو قه
بوڵ ،گرێبه ستێکی کڕینو فرۆشتنی دروست هاته کایه وه ،به اڵم ئه گه ر بێتو دوای
به ستنی گرێبه سته که دیار که وتبا که وا فرۆشیار له ڕاستیدا خاوه نی ڕاسته
قینه ی خانوه که نی یه وه له الیه ن خاوه نی ڕاسته قینه شه وه ته خویل نه
کرابو خانوه که به م نرخه بفرۆشێت وه ته خویلکردنه که ی مه رجدار بوه به گه
ڕانه وه بۆ وه رگرتنی ڕه زامه ندی خاوه نی ڕاسته قینه ،ئه وا گرێبه سته که
نایاسایی یه تاکو ڕه زامه ندی خاوه نه شه رعی یه که ی وه رده گیرێت .له ماده
ی  130ی یاسای شارستانی عێراقدا هاتوه که وا هه ر که سێک مامه ڵه به موڵکی
که سێکی تر بکات به بێ مۆڵه تی ئه و که سه ،ئه وا گرێبه سته که به هه ڵپه
سێردراو (موقوف) داده نرێت تا مۆڵه ت له خاوه ن موڵک وه رده گیردرێت ،واته ئه
گه ر خاوه ن موڵک به گرێبه سته که قایل نه بو ،ئه وا گریبه سته که پوچه ڵ ده
بێته وه .جا که حکومه تی هه رێمی کوردستانیش له خاڵی یه که مدا خاوه نی
ڕاسته قینه ی نه وتو گازی هه رێم نی یه ،به ڵکو به پێ ی ماده ی  111ی ده
ستوری عێراقی فدراڵ نه و تو گازی هه مو هه رێمو پارێزگاکان موڵکی هه مو گه
النی عێراقن ،وه دووه م به پێ ی ماده ی  3بڕگه ی  3له یاسای نه وتو گازی هه
رێمی کوردستان ،وه ماده ی  114ده ستوری عێراقی فدراڵ ،حکومه تی هه رێم ده
بێت به هاوکاری له گه ڵ حکومه تی فدراڵی عێراق کێڵگه به رهه مهێنه ره کانی
نه وت به ڕێوه ببات .گه لی هه رێمی کوردستان وه کو خاوه نی ڕاسته قینه ی ئه
م سامانه سروشتیانه ی هه رێم وه نوێنه ره شه رعی یه که ی که وا په رله مانی
هه رێمی کوردستانه به هیچ شێوه یه ک ئاگاداری ئه م گرێبه ستانه نه بونه وه
ڕه زامه ندی خۆیان له سه ر به ستنیان ده رنه بڕیوه ،ده بێت ئه م گرێبه سته نه
وتی یانه ی حکومه تی هه رێم له گه ڵ کۆمپانیا بیانی یه کان به پوچه ڵ
دابنرێت ،تاکو ئه و کاته ی ڕه زامه ندی په رله مانی کوردستان له سه ریان وه
رده گیرێت وه گه لی هه رێمی کوردستانیش له ڕیفراندۆمێکدا بڕیاری خۆی له سه
ریان ده دات .وه کو ئاشکراشه به پێ ی یاسای نێو ده وڵه تی حکومه تانی هه
رێمه فدراڵی یه کان خاوه ن سه روه ری ته واو نین ،به ڵکو سه روه ری سنوردار
 Partial Sovereignityوه ده سه اڵته که یان تا ئه و سه ده یه بڕ ده کات که وا
ده ستوری فدراڵی بۆی دیاری کردون .سه باره ت به به رهه مهێنانی نه وتو گازی
هه رێمی کوردستانیش ،ئه وا هه روه کو له سه ره وه ئاماژه ی بۆ کرا ،ده ستوری
عێراقی فدراڵی له ماده ی 114ی دیاری کردوه که وا هه رێمه فدراڵی یه کان به
هاوکاری حکومه تی فدراڵی ئۆپه راسیۆنه نه وتی یه کان به ڕێوه ده به ن ،بۆیه
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مۆرکردنی گرێبه سته نه وتی یه کان له الیه ن حکومه تی هه رێمه وه له گه ڵ
کۆمپانیا بیانی یه کان له الیه نی یاسایی یه وه جۆرێکه له زێده ڕۆیی له ده سه
اڵت ،هه ر بۆیه شه گرێبه سته کان پوچه ڵن .له ماده ی 26ی ڕێککه وتنامه ی
ڤیه نا له سه ر یاسای گریبه سته کان هاتوه ،که وا ئه گه ر بێتو الیه نێکی گرێبه
سته که به پێ ی یاسای ناوخۆی واڵته که ی ده سه اڵتی گرێبه ستی نه بو ،ئه وا
گرێبه سته که پوچه ڵه .ده ستوری عێراقیش یاسایه کی ناوخۆی عێراقه و له سه
روی هه مو یاساکانی عێراقه وه یه.
-3

قۆڵبڕین (غبن)  : Excessive Profitقۆڵبڕین یا غبن به پێناسه یاسایی یه

که ی کاتێک له گرێبه ستێکا ئه نجامده درێت ئه گه ر مامه ڵه که به شێوه یه کی
زۆر زه ق نابه رامبه رو ناهاوسه نگ بو به پێچه وانه ی دابو نه ڕیتی بازاڕ له
کاتو شوێنێکی دیاریکراودا .له نمونه ی سه ره وه ی گرێبه ستی فرۆشتنی خانوه
که ئه گه ر بێتو نرخی خانوه که به گوێره ی بازاڕ له و کاته دا نزیکه  199ملیۆن
دۆالر بوایه ،وه کڕیار ئه م خانوه ی به  19ملیۆن دۆالر له ژێر ده ست فرۆشیار ده
رهێنابا جا به هه ر ڕێگایه کبا ،ئه وا فرۆشیار پاش به ستنی گرێبه سته که ده
یتوانی له گرێبه سته که په شیمان بێته وه به هۆی قۆڵبڕی یه وه .له ماده ی
 141ی یاسای شارستانی عێراقدا هاتوه ،که وا ئه گه ر الیه نێکی گرێبه سته که
الیه نه که ی تری له خشته برد وه سه لمێندرا که وا قۆڵبڕینێکی زۆر (غبن فاحش)
له گرێبه سته که ڕویداوه ،ئه وا گریبه سته که به هه ڵپه سێردراو داده نرێت،
واته الیه نی هه ڵخه ڵه تێنراو ده توانێت داوای پوچه ڵکردنه وه ی بکات .به
گوێره ی شه ریعه ی ئیسالمیش که وا گرنگترین سه رچاوه ی یاسایه له عێراقدا،
ئه گه ر قۆڵبڕین له گرێبه ستێکدا ڕویدابێت ،ئه و گرێبه سته به پوچه ڵ (باتیل)
داده نرێت .ئه گه ر پرنسیپه کانی قۆ ڵبڕین له سه ر گرێبه سته کانی هه رێم بچه
سپێنین ،ده بینین که وا قۆڵبڕینێکی له ڕاده به ده ر فاحیش ڕویداوه ،چونکه بۆ
نمونه له عێراقدا ڕێژه ی داهاتی کۆمپانیا نه وتی یه کان له نه وتی به رهه
مهێنراو نزیکه ی  %1وه له هیچ حاڵه تێکدا له  %0تێپه ڕناکات ،که چی به پێ ی
گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێم ئه م ڕێژه یه ده گاته نزیکه  %99ئه مه ش
ڕێژه یه کی بێ وێنه یه له جیهاندا مه گه ر له گرێبه سته نه وتی یه کانی واڵتی
ئۆغه ندای ئه فه ریقی نه بێت
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ئۆغه نداش واڵتێکه سه رتاپا نوقومبو له گه نده ڵیو فاحیشه وه
کو هه رێمه که ی خۆمان .بۆیه شه به م پێوه ره ش ده بێت هه
مو گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێم پوچه ڵو باتیل بن.
نایاساییو ناکۆک له گه ڵ ئه خالقی گشتی :به پێ ی پرنسیپه گشتی یه

کانی یاساو ،عورفو یاسای نێوده وڵه تیو ،شه ریعه ی ئیسالمیو یاساکانی عێراقو
هه رێم ،هه ر گریبه ستێک له سه ر ئامانجێک بێته کایه وه که وا به پێ یاسا قه
ده غه بێ ت ،یا ناکۆک بێت له گه ڵ ئه خالقی مرۆڤایه تی ،ئه وا ئه و گرێبه سته
پوچه ڵو باتیله .له ماده ی  139یاسای شارستانی عێراقدا هاتوه که وا نابێت
ئامانجی ئیلتیزام پێکردنی گرێبه ستێک دژ به یاسا بێت ،یاخود ناکۆک بێت له گه
ڵ به رژه وه ندیو ئاسایشی گشتی .هه ر که سێک به چاوێکی شاره زایی یانه
لێکۆڵینه وه له سه ر گرێبه سته نه وتی یه کانی حکومه تی هه رێم بکات به
ڕونی بۆی به دیار ده که وێت ،که وا ئامانج له م گرێبه ستانه دزیو تااڵنکردنی
سامانی سروشتی کوردستانه که وا موڵکی گشتی یه ،وه تاوانی له م جۆره شه به
پێ کۆدی سزای عێراق ی نه ک هه ر سزای قورسی له سه ره ،به ڵکو سزای توندیش
(ظروف مشددة)  ،پێویستیش به وه ناکات دووباره ی که ینه وه که وا دزیو تااڵنکردن
ناکۆکن له گه ڵ ئه خالقی مرۆڤایه تی .له ماده ی 41ی کۆدی سزای عێراقی بڕگه
ی  6هاتوه که وا تاوانه بێئه خالقی یه کان (الجرائم المخلة بالشرف) هه مو
تاوانه کانی دزیو فێڵو ته زویر خیانه تی ئه مانه تو به رتیل وه رگرتن ده گرنه
وه .له و گرێبه سته نه وتی یانه ی هه رێمێش له گه ڵ کۆمپانیا بیانی یه کان هه
روه کو ئێستا ئاشکرا بوه هه مو مه رجه کانی ماده ی  41تیا به دی ده کرێت،
بۆیه هه رهه مویان پوچه ڵو باتیلن.
-6

فشارو هه ڕه شه :جارێکی تر دوباره ی ده که مه وه که وا ماقوڵ نی یه هه

مو لێپرسراوانی حکومه تی هه رێم خائینو دز بن ،هه تا ئه وانه ی که وا له م
گرێبه ستانه ش پشکدارن ،بۆیه له م باوه ڕه دام که وا لێره دا فشارو هه ڕه شه له
م لێپرسراوانه ،جا چ ڕاسته وخۆ بوبێت ،یا ناڕاسته وخۆ ،ڕۆڵی خۆی له به ستنی
ئه م گرێبه ستانه گێڕاوه .بۆ نمونه هه ڕه شه کردن به البردنیان له سه ر ده سه
اڵت ،یا ئاشکراکردنی فایله کانیان یا گه نده ڵی یان ،به تایبه تیش که وا ژماره
یه ک له سودمه نده کانی ئه م گرێبه ستانه لێپرسراوانی پێشوی هێزه کانی ئه
مه ریکین له عێراقدا .هه ر داگیرکردنێکی سه ربازیش خۆی له خۆیدا جۆرێکه له
کاری به زۆرو فشار هێنان بۆیه هه مو گرێبه سته کانی سه رده می کۆلۆنیالیزمو
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داگیرکه ر بۆ تااڵنکردنی سامانی گه الن پوچه ڵو باتیلن وه ناکۆکن له گه ڵ
پرنسیپه هه ره بنه ڕه تی یه کانی یاسای نێو ده وڵه تی ( )ius cogensهه روه کو
له ماده ی  03ی ڕێککه وتنامه ی ڤیه ننا له سه ر یاسای گرێبه سته کان هاتوه .له
ماده ی  110ی یاسای شارستانی عێراقیش هاتوه که وا هه ر گرێبه ستێک فشارو
هه ڕه شه ی تیا به کار هات ،ئه وا گرێبه سته که به پوچه ڵ داده نرێت .به هه
مان شێوه ش له ماده ی  20ی نمونه گرێبه ستی نه وتی حکومه تی هه رێمی
کوردستان هاتوه که وا ئه گه ر بێتو گرێبه ستێکی نه وت به پێچه وانه ی
یاساکانی هه رێم هاتبێته کایه وه ،وه گه نده ڵی تیا کرابێت ،ئه وا ئه م گرێبه
سته به پوچه ڵ داده نرێت .یاسای شارستانی عێراقیش به شێکه له یاساکانی هه
رێمی کوردستان به وه شه وه ده بێت گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێمی
کوردستان پوچه ڵو باتیل بن ،هه روه کو هه مو گرێبه سته کانی ئه نجامدانی دزیو
فاحیشه.
هه ر سیستمێکی تری یاسایی جیهانی وه کو پێوه ر وه رگرین بۆ هه ڵسه نگاندنی
گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێم ،ئه وا ئه م گرێبه ستانه پوچه ڵ ده که نه وه.
بۆ نمونه به گوێره ی یاسای بازرگانی چینی هه ر گرێبه ستێک به پوچه ڵ له قه
ڵه م ده درێت ئه گه ر له کاتی به ستنیدا فێڵو فشاری تیا به کار هاتبێت ،یا
ناکۆک بێت له گه ڵ به رژه وه ندی گشتی.
که واته پوچه ڵبونه وه ی گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێم له الیه نی یاسایی
یه وه ،هه روه کو له سه ره وه خاڵ به خاڵ هه وڵی سه لماندنی درا ،گومانی له
سه ر نی یه .له هه مان کاتیشدا ئاماژه بۆ ئه وه کرا که وا به پێ ماده ی 111ی
ده ستوری عێراق نه وتو گازی عێراقو هه رێم موڵکی هه مو گه النی عێراقه ،واته
موڵکی گشتی یه ،وه دزینی موڵکی گشتیش به پێ ی کۆدی سزای عێراقی سزای
قورسی له سه ره .جا لێره دا ده بێت لێکۆڵینه وه له سه ر ئه وه بکرێت ،ئایا تا چ
ڕاده یه ک کۆدی سزای عێراقی له سه ر الیه نه کانی ئه م گرێبه ستانه ده چه
سپێت به کۆمپانیا بیانی یه کانو لێپرسراوه پشکداره کانی حکومه تی هه رێمیشه
وه ،چونکه ئه م گرێبه ستانه زیاتر بۆنی تاوانی ڕێکخراویان لێدێت له وه ی گرێبه
ستی یاسایی.
گرێبه ستی به رهه مهێنان ،یا تاوانی ڕێكخراو؟
تاوانی ڕێکخراو به شێوه یه کی گشتی به تاوانێک ده وترێت که وا به الیه نی که
مه وه دوو که س له سه ر ئه نجامدانی ڕایککه ون .له ماده ی 00ی کۆدی سزای
عێراقی هاتوه ،که وا تاوانێک به ڕێکخراو له قه ڵه م ده درێت ئه گه ر بێتو دوو
که س یا زیاتر به یه که وه ڕێککه ون له سه ر ئه نجامدانی وه کو کارێکی دزیو
قۆڵبڕینو ته زویرو تاوانی تری له م جۆره .له گرێبه سته نه وتی یه کانی هه
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رێمدا ،له وانه ی تا ئێستا ئاشکرا بون به ڕونی دیاره که وا به الیه نی که م دوو
الیه ن له سه ر دزینو تااڵنکرندی سامانه سروشتی یه کانی هه رێم ڕێککه وتون وه
له هه ندێ حاڵه تیشدا به رتیلیش وه رگیراوه و سه همی کۆمپانیاش به خشراوه
به هه ندێک له لێپرسراوانی هه رێم ،وه کو وه زیرێک بۆ نمونه .لێره دا داواکاری
گشتی له هه رێمی کوردستاندا ،ئه گه ر بێتو یاسا سه روه ر بوایه ،ده بوایه خۆی
داوای یاسایی دژ به م الیه نانه به گومانی ئه نجامدانی تاوانێک دژ به موڵکی
گشتی به رز کاته وه .سزای ئه م جۆره تاوانانه ش له کۆدی سزای عێراقی دیاری
کراوه .بۆ نمونه له ماده ی  311هاتوه ،که وا هه ر فه رمانبه رێک یا کارمه
ندێکی حکومه ت ڕاسته وخۆ سودمه ند بو له پڕۆژه و ته نده ره کان به الیه نی که
مه وه به  19ساڵ زیندانی حوکم ده درێت .بێگومان پڕۆژه کانی به رهه مهێنانی
نه وتیش ده چنه خانه ی پڕۆژه و ته نده ره گشتی یه کان .جگه له وه ش هه روه
کو له گرێبه ستی نه وتی کۆمپانیای دی ئێن ئۆی نه رویجی ئاشکرا بو ،و پێده
چێت به رتیلو سه همیش به خشرابێته هه ندێک له لێپرسراوانی حکومه تی هه
رێم ،بۆیه لێره دا ماده ی  390ی کۆدی سزای عێراقیش به کار ده بێت که وا داوای
حوکمی زیندانی به الیه نی که مه وه  19ساڵ بۆ ئه م جۆره تاوانانه ده کات .به
پێ ماده ی  130ی هه مان کۆد ئه گه ر بێتو تاوانباران کاربه ده ستی حکومی بن
ده سه اڵتی خۆیان خراپ به کار هێنا بێت وه تاوانه که یان به مه به ستی خۆ ده
وڵه مه ندکردن ئه نجام دابێت ،ئه وا سزای توندتریان له سه ر ده چه سپێت،
چونکه پاڵنه ری پشت تاوانه که یان نه فس نزمی بوه (دوافع دنیئة) .خۆ ده وڵه
مه ندکردن له سه ر حسابی موڵکی گشتی له ڕێگای گه نده ڵی یه وه یه کێکه له
کاره نه فس نزمه کان ،که وا به پێ ی ماده ی 41ی کۆدی سزای ناوبراو له تاوانه
شه ره فشکێنه ره کانن (الجرائم المخلة بالشرف) .عافیه تیان بێت!!!

گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێم له پێش دادگای ته حکیمی نێوده وڵه تی
(به شی )0
پێشه کی:
ئه م شااڵوه ی فه رهودکردنی نه وتو گازی کوردستانی کردۆته ئامانج له شااڵوه
ئیستیعماری یه کان ده چێت بۆ فه رهودکردنی سامانه سروشتی یه کانی گه الن
له ڕابردودا ،هه رچه نده شااڵوه که چه ند خاسڵه تێکی جیاکه ره وه ی تایبه ت
به خۆی هه یه  ،که وا له شااڵوه کانی تری له م جۆره ی سه رده می ئیستیعماری
کالسیکیدا بونی نه بو ،وه کو بۆ نمونه ده وڵه تێکی دیاریکراو ڕاسته وخۆ له پشت
شااڵوه که نی یه ،به ڵکو وا پێده چێت گروپێک له که سانی ناوخۆو ده ره کی ئه و
هه ڵه ی پاش شه ڕی ئه مه ریکاو عێراقیان قۆستبێته وه بۆ خۆ ده وڵه مه ندکردن
له سه رحسابی خه ڵکی کوردستان که وا به بێ که سی ده زانن ،چونکه ئه وانه ی
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ده بوایه خۆیان به که سی بزانن له ڵێپرسراوانی حکومه تی هه رێم ،ئه وا به
شێکیان خۆیان له شااڵوه که به شدارن ،به اڵم دوریش نی یه که وا لۆبی یه کی به
هێز له ئه مه ریکا که وا خۆی به شێکه له بزوتنه وه یه کی جیهانی ،سه ره داوه
کانی گرتبێته ده ست وه ئه م شه ڕه ی هه ر له سه ره تاوه بۆ گه یشتن به مه
رامه کانی خۆی به کار هێنابێت له خزمه تی پالنێکی درێژ خایه ن که وا
داگیرکردنی کوردستان به شێکه لێ ی به مه به ستی فراونکردنی سنوری ده وڵه
تێکی ت ری ده ستکردی ئه م ئه م بزوتنه وه یه له ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاستدا.
واشپێده چێت شااڵوه که له ناوه ندێکه وه ته نسیق وه قۆناغ به قۆناغ جێبه جێ
بکرێت .هه مو پرۆسه که ش به بۆیاغێکی یاسایی یه وه سواقدراوه له ڕێگای ته
زویرکردنی ویستی گه لی کوردستانو خراپ به کارهێنانی ئازادی گرێبه ستی که وا
یه کێکه له پرنسیپه گشتی یه کانی یاسا ،پالنه که ش له ئه سڵدا بۆ سامانه
سروشتی یه کانی هه مو عێراق داڕیژرابو که وا به پرۆسه ی خه سخه سه کردنی
نه وتی عێراق ناسرابو به اڵم هه وڵه که له عێراقی عه ره بی له به ر چه ند هۆی
سیاسیو سه ربازی سه ری نه گرت ،ئه وه تا نمونه یێکی بچوکراوه ی له هه رێمی
کوردستاندا جێبه جێده کرێت هه ر بۆ ئه وه ی به ده ستبه تاڵی نه ڕۆنه وه.
بێگومان ئه گه ر ده قی گرێبه سته کان هه مویان ئاشکرا بکرێن ده توانین زیاتر
له سه ر ئه م ته وه ره بدوێین به اڵم هه تا ئه م گرێبه ستانه به نهێنی بممێننه
وه ئێمه ش مافی خۆمانه پرۆسه که به ئاراسته ی جیا جیا له سه ر بناغه ی
زانیاری یه سه ره تایی یه کان لێکبده ینه وه .له گه ڵ دژواری ئه م پالنه ش ده
توانین هه ست به گه شبینی زۆر بکه ین که وا هه وڵه که سه ر نه گرێت چونکه
هه مو پرۆسه که پێش چه سپاندنی له الیه نی یاسییو ،جێبه جێکردنی له الیه نی
ته کنیکی یه وه  ،ئاشکرا کرا ،جا هه ر هۆکارێک له پشت ئه م ئاشکرا کردنه هه
بوبێت .به بۆچونی به نده حکومه تی ئه مه ریکا خۆی له پشت ئه م کاره بو بۆ
ڕێگه گرتن له و که سانه ی که وا قوربانی گیانیو مادی ئه مه ریکا له عێراقدا بۆ
سودی تایبه ت به کار دێنن ،که چی مه به ستی ئه مه ریکا له سه ره تادا به
دیمکراتیزه کردنی ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست بو.
له الیه نی یاسایی یه وه ،هه روه کو له به شه کانی ڕابردودا باسی لێوه
کرا،گرێبه سته کان هیچ به هایه کیان نی یه ،به اڵم خه ته ری سه ره کی له سه
ر هه رێمی کوردستان له م بواره دا ئه وه یه که وا به شێک له لێپرسراوانی
حکومه تی هه رێم خۆیان به شدارن له سه فقه که دا واته ئه گه ر کێشه که له
دواڕۆژدا له ژێر ده سه اڵتی ئه م حکومه ته ی ئێستای هه رێم ڕه وانه ی دادگای
ته حکیم کرا ،ئه وا حکومه تی هه رێم بۆی هه یه پێش ده رچونی بڕیاری دادگای
ته حکیم شازس بۆ کۆمپانیا بیانی یه کان بکات له سه ر حسابی گه لی کوردستان
به هۆی به شداری ژماره یه ک له لێپرسراوانی سیاسی هه رێم له م سه فقانه دا.
دادگاکانی ته حکیمیش ته وه ری لێکۆڵینه وه ی ئه م به شه یه:
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گرێبه سته نه وتی یه کان وه کو کێشه یه کی یاسایی
به شی هه ره زۆری ئه و کێشه یاسایی یانه ی که وا له سه ر گرێبه سته نه وتی
یه کان سه رهه ڵده ده ن په یوه ندی یان به و گرێبه سته نه وتی یانه وه هه یه
که وا له سه رده می ئیستیعماردا به سه ر گه الندا فه رزکراون ،یا حکومه ته گه
نده ڵه کان له ڕێگای به رتیلو ملکه چکردن بۆ فشاره وه له گه ڵ کۆمپانیا بیانی
یه کان مۆریان کردوه له سه ر حسابی گه النی خۆیان ،جا بۆیه هه رده مێک
بارێکی گونجاو بێته پێشه وه حکومه تانی واڵتانی به رهه مهێنه ری پیترۆل هه
وڵده ده ن ئه م نادادپه روه ری یه ڕاست بکه نه وه و مافی ڕه وای گه النی خۆیان
له ده ست کۆمپانیا نه وتی یه بیانی یه کان ده رهێننه وه به پشت به ستن به
یاساو عورفی نێوده وڵه تیو پرنسیپه گشتی یه کانی یاساو دادپه روه ری.گرنگترین
سه رچاوه ی یاسایی مافی گه النیش لێره دا بڕیاری ئه نجومه مه نی گشتی نه ته
وه یه کگرتوه کانی ژماره  1993ی ساڵی  1164وه
( )http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/resources.pdf
که وا له گرنگترین پرنسیپه کانی ئه مانه ن:
سامانه سروشتی یه کان ده بێت بۆ مه به ستی گه شه پێدانی نه ته وه یی
.1
و خۆشگوزه رانی گه الن به کار بێن،
.2
کانیان،

گه الن ئازادن له سه ر چۆنی یه تی به کارهێنانی سامانه سروشتی یه

خۆماڵی کردنی سامانه سروشتی یه کان بۆ خزمه تی به رژه وه ندی
.3
گشتیو ،ئاسایشی نه ته وه یی شه رعی یه تی خۆی هه یه ،به اڵم ده بێت به
رامبه ر به قه ره بوکردنه وه یه کی گونجاو بێت.
واڵتانی به رهه مهێنه ری پیترۆل (نه وتو گاز) له وانه ی که وا له گرێبه سته نه
وتی یه کانیان ناقایلن ،هه روه کو له به شه کانی ڕابردو ئاماژه ی بۆ کرا به
زۆری دوو ڕێگا ده گرنه به ر بۆ هه ڵوه شاندنه وه ی یا گۆڕینی ئه م جۆره گرێبه
ستانه:
خۆماڵی کردنی موڵکی کۆمپانیا بیانی یه کانو پوچه ڵکردنه وه ی گرێبه
.1
سته کان به رامبه ر به قه ره بوکردنه وه یه کی گونجاو ،هه روه کو له حاڵه تی
لیبیاو کوێت له خواره وه ده یبینین ،یا
گۆڕینی مه رجه کانی گرێبه سته که به جۆرێک که وا سودی هه ره زۆری
.2
نه وتی به رهه مهێنراو بگه ڕێته وه بۆ گه النیان وه کو بۆ نمونه به رزکردنه وه ی
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ڕێژه ی کرێ ( )Royaltyوه سه پاندنی ڕێژه یه کی به رزی باجی داهات له سه ر
ئه م کۆمپانیانه که وا ده توانێت له  %99ڕه تبدات به م جۆره ش داهاتی
کۆمپانیا بیانی یه کان که مده بێته وه به رامبه ر به زیاد کردنی ئه و داهاته ی
ده چێته گه نجینه ی حکومه ته وه ،هه روه کو له نمونه ی واڵتی فه نزوێال له
خواره وه ده یبینین.
که واته حکومه تانی واڵتانی به رهه مهێنه ری پیترۆل ئازادن له گۆڕینو پوچه
ڵکردنه وه ی ئه و گرێبه سته نه وتی یانه ی که وا له سه ره تادا دادپه روه رانه
نه بونه ،به اڵم ده بێت به پێ ی یاسای نێو ده وڵه تی قه ره بوبکرێنه وه .نزیکه
ی هه مو ئه م کێشه یاسایی یه نه وتی یانه ی که وا تا ئێستا چونه ته پێش
دادگاکانی ته حکیمی نێوده وڵه تی له سه ر ڕێژه ی ئه و قه ره بوکردنه وه یه
بونه نه ک مافی گه الن له خۆماڵی کردنی سامانه سروشتی یه کانیانو پوچه
ڵکردنه وه و گۆڕینی ئه م گرێبه ستانه .بێگومان کێشه یاسایی یه کانی داهاتوی
حکومه تێکی هه رێمی کوردستانیش که وا پشتگیری له به رژه وه ندی یه کانی گه
لی کوردستان بکات دژ به کۆمپانیا نه وتی یه بیانی یه کان هه ر له و چوارچێوه
یه دا ده خولێته وه وه کو ئه و داوایه ی که وا ئێستا دبلۆماتکاری پێشوی ئه مه
ریکی (پیته ر گالبرایس) له دادگای ته حکیمی له نده ن دژ به حکومه تی هه
رێمو کۆمپانیای DNOی نه رویجی به رزی کردۆته وه .ئه م پرۆسه یاسا یی یه ش
هه موی له چوار چێوه ی بوارێکی یاساییدا به ڕێوه ده چێت که وا به (البه ال
SETTLEMENT OF
کردنه وه ی کێشه سه رمایه گوزاری یه کان
 )INVESTMENT DISPUTESناوده برێت ،وه الیه نه دادگایه که ش به (ته
حکیمی نێوده وڵه تی . )INTERNATIONAL ARBITRATION
کێشه ی گرێبه سته نه وتی یه کانو دادگاکانی ته حکیم
ته حکیمی نێوده وڵه تی به گوێره ی دیباجه ی ڕێنمایی یه کانی سه نته ری
نێوده وڵه تی بۆ البه ال کردنه وه ی کێشه سه رمایه گوزاری یه کان ( )ICSIDکه
وا سه نته رێکی سه ر به بانکی نێوده وڵه تی یه باره گاکه ی له واشنتۆنه ،له هه
ندێ حاڵه تدا گونجاوترین ئ امرازه بۆ البه ال کردنه وه ی کێشه سه رمایه گوزاری
یه کان ئه گه رنا ده بوایه ئه م کێشانه له پێش دادگاکانی ناوخۆ البه ال بکرێنه
وه ،که وا له وانه یه بۆ کۆمپانیا بیانی یه کان گونجاو نه بێت
( . )http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jspدادگایه کی ته حکیمی نێوده وڵه
تیش به پێ ی ماده ی  0ی یاسای کۆمیسیۆنی نه ته وه یه کگرتوه کان بۆ یاسای
بازرگانی نێوده وڵه تی ( )UNCITRALدادگایه کی ته حکیمی نێو ده وڵه تی یه
کاتێ ئیختیساسی ده بێت ئه گه ر الیه نه کانی گرێبه سته که له کاتی به ستنی
گرێبه سته که دا له سه ر ئه وه ڕێککه وتبن له کاتی هاتنه پێشه وه ی کێشه یه
کی یاسیی په نا بۆ دادگای ته حکیمی نێو ده وڵه تی ببه ن ،که واته ئه مه
یه
ئیختیاری
میتۆدێکی
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(  .)http://www.uncitral.org/uncitral/en/types_symbols.htmlزۆرجار له نێو گرێبه
سته که دا ماده یه کی تایبه ت هه یه که وا به (ماده ی ته حکیم Arbitration
 )Clauseناو ده برێت .بۆ نمونه له ماده ی  21ی نمونه مۆدێلی گرێبه ستی یه نه
وتی یه کانی حکومه تی هه رێم بڕگه یه کی له م جۆره هه یه که وا له خواره وه
باسی لێوه ده که ین .مه به ستی سه ره کیش له په نا بردن بۆ ته حکیمی نێو ده
وڵه تی به پێ بڕگه کانی  10-1ی یاسای ته حکیمی به ریتانی UN-
 ،ARBITRATION ACT 1996دابینکردنی مه سره تی یه کی دادپه روه رانه یه
له ڕێگای دادگایه کی ته حکیمی نێوده وڵه تی بێالیه نه وه یه
( )http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1996/plain/ukpga_19960023_enبه تایبه
تیش کاتێک الیه نه کانی کێشه که خۆیان له سه ر پێکهاته و ژماره و پێناسه ی
دادوه ره کان ڕێکده که ون .به گوێره ی ئه م یاسایه و هه مو یاساکانی تری په
یوه ندیدار ،ئه گه ر الیه نه کانی گرێبه ستێک له سه ره تادا له سه ر په نا بردن
بۆ ته حکیمی نێوده وڵه ت ی ڕێککه ون ئه وا ناتوانن دوایی له م بڕیاره ی خۆیان
پاشگه ز ببنه وه هه تا ئه گه ر گرێبه سته که ش هه ڵبوه شێننه وه چونکه هه
ڵوه شاندنه وه که خۆی ده بێته کێشه یه ک بۆ دادگای ته حکیم ( Separability
 .)Principleهه رچه نده بڕیاری په نا بردن بۆ ئه م دادگایانه ئیختیاری یه به
اڵم هه ندێ له م جۆره دادگایانه وه کو له ماده ی 1ی ڕێنمایی یه کانی ICSID
هاتوه بۆ نمونه ،ته نها کێشه ی واڵتانی ئه ندام له ڕێککه وتنامه که یان وه رده
گرن ،به اڵم دادگای له نده ن بۆ ته حکیمی نێوده وڵه تی ئه م مه رجه ی نی یه
هه ربۆیه شه له الیه ن حکومه تی هه رێمه وه وه کو دادگای لێهاتو ناوی براوه.
وه کو سه رچاوه ی کارکردنو بڕیاردانی ئه م دادگایانه ش ئه وا ژماره یه ک
یاسای ناوخۆو نێو ده وڵه تی ڕۆڵی خۆیان ده بینن به گوێره ی حاڵه ته که .له هه
ر کێشه یه کی له م جۆره دا یاساکانی ناوخۆی ئه م واڵته ڕۆڵی سه ره کی ده
بینن که وا گرێبه سته که ی لێمۆرکراوه له پاڵ ئه و یاسایانه ی که وا له گرێبه
سته که دا ناویان هاتوه .له ماده ی  21ی نمونه گرێبه سته نه وتی یه کانی
حکومه تی هه رێم هاتوه که وا له حاڵه تی ته حکیمدا یاساکانی په یوه ندیداری
هه رێم وه کو سه رچاوه کاریان پێده کرێت ،ئه گه ر ده قێکی گونجاویش له
یاساکانی هه رێم نه دۆزرایه وه ،ئه وا یاساکانی ئینگه لته را کاریان پێده کرێت،
جگه له پرنسیپه گشتی یه کانی یاساو یاسای حاڵه ته کان  . Case Lawهه
رچه نده لێره دا ڕاسته وخۆ ناوی یاسای نێو ده وڵه تی نه هاتوه ،به اڵم یاساو
عورفی نێو ده وڵه تی به تایبه تیش بڕیاری ژماره  1993ی نه ته وه یه کگرتوه
کان که وا مافی سه روه ری گه الن به سه ر سامانه سروشتی یه کانیان ده چه
سپێنێت له گه ڵ مافی خۆماڵی کردنی ئه م سامانه سروشتی یانه به رامبه ر به
قه ره بوکردنه وه یه کی گونجاو ،له سه ره تای سااڵنی هه فتاکانی سه ده ی
ڕابردودا تا ئێسا بۆته سه رچاوه یه کی گرنگی بڕیاره کانی زوربه ی هه ره زۆری
دادگاکانی ته حکیمی نێوده وڵه تی له بواری کێشه نه وتی یه کاندا .زۆر واڵتیش
یاسای ته حکیمی تایبه ت به خۆیان هه یه وه کو یاسای ته حکیمی به ریتانی
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ناوبرا و له سه ره وه ،وه یاسای ته حکیمی فدراڵی ئه مه ریکی Federal
 )Arbitration Act (http://www.lawmemo.com/arb/res/faa.htm#section1که وا
که م یا زۆر ڕه نگدانه وه ی یاساکه ی  UNCITRALڵن .سه باره ت به پێناسه و
ژماره ی دادوه ره کانو چۆ نی یه تی ده ستنیشان کردنیان ،ئه وا هه روه کو له
ماده ی  11ی یاساکه ی  UNCITRALهاتوه ،ئه وا الیه نه کانی کێشه که ئازادن
له ده ستنیشانکردنی ژماره و پێناسه ی دادوه ره کان له ژێر هه ندێ مه رجدا .له
حاڵه تی هه رێمی کوردستانیشدا ئه وا هه روه کو له ماده ی 21ی نمونه مۆدێلی
گرێبه سته نه وتی یه کانی هه رێم هاتوه ،حکومه تی هه رێم دادوه رێک ،وه الیه
نی به رامبه ریش دادوه رێک ده ستنیشان ده کات ،ئه م دوو دادوه ره ش له نێوان
خۆیاندا له سه ر دادوه ری سێ یه م ڕێکده که ون که وا سه رکردایه تی دادگاکه
ده کات .هه ر دادگایه کی ته حکیمیش لیستێکی تایبه تی هه یه له پسپۆرانی
یاسا وه کو پێشنیار بۆ ده ستنیشانکردنیان.
سه باره ت به ژماره و باره گاکانی دادگای ته حکیمیش ،ئه وا ژماره یه ک دادگای
له م جۆره له جیهاندا هه ن ،که وا گرنگترینیان بریتین له له :
دادگای ته حکیمی ژوری بازرگانی نێو ده وڵه تی له پاریس
.1
(،)http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/Court/Arbitration/request_arbi.pdf
دادگای ته حکیمی بانکی نێو
.2
(،)http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp

ده

وڵه

تی

له

واشنتۆن

وه دادگای ته حکیمی نێوده وڵه تی له له نده ن (http://www.lcia-
.3
. )/arbitration.comدادگای ته حکیمی له نده ن گر نگی یه کی تایبه تی هه یه بۆ
هه رێمی کوردستان چونکه هه روه کو له سه ره وه باسی لیوه کرا وه کو دادگای
لێهاتو (مختس) ده ستنیشانکراوه .ئه م دادگایه کۆنترین دادگای البه ال کردنه وه
ی کێشه سه رمایه گوزاری یه کانه ،وه هه رچه نده باره گاکه شی له له نده نه
به اڵم د ادگایه کی نێو ده وڵه تی یه کێشه یاسایی یه کانی په یوه ندیدار له هه
مو الیه نێک وه رده گرێت به بێ ڕه چاوکردنی پێناسه ی نه ته وه یی یانو
سیستمی یاسایی یان .خه رجی خزمه تگوزاری یه کانی دادگاکه ده که وێته سه ر
ئه ستۆی الیه نه کانی به شداربو له کێشه که ،وه دادگاکه  30ئه ندامی هه یه
له گه ڵ لیستێکی جیا له پسپۆرانی یاسایی له جیهان که وا که وا نوێنه رایه تی
هه مو سیستمه یاسایی یه کانی جیهان ده که ن وه ده توانرێت له الیه ن به
شدارانی کێشه که وه کو دادوه ر ده ستنیشان بکرێن .ئه م دادگایه ڕێنمایی تایبه
ت به خۆی هه یه (اسول محاکمه) .ڕێژه ی خه رجی یه کان په یوه ندی به و ڕێژه
ی قه ره بوکردنه وه نی یه که وا داوا ده کرێت به ڵکو له سه ر بناغه ی کاتژمێری
کار له سه ر کێشه که دیاری ده کرێت .دادگا خۆی ته نها بڕیاره کان ده رده کات
که وا بڕیاری کۆتایین وه پابه ندن به اڵم الیه نه کانی کێشه که ده بێت خۆیان
جێبه جێکردنی بڕیاره که دابین بکه ن له سه ر بناغه ڕێککه وتنامه ی نیۆیۆرکی
ساڵی  1109که وا له خواره وه به درێژی باسی لێوه ده کرێت .دانیشتنه کانی
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دادگاکه هه موی به نهێنی ئه نجام ده درێن وه دادگاکه هیچ زانیاری یه ک له سه
ر ئه م حاڵه تا نه په خش ناکات که وا چونه ته پێشی .ئه وه ی په یوه ندی به
کێشه یاسایی یه کانی به رهه مهێنانی نه وته وه هه بێت ،ئه وا تا ئێستا زوربه
ی ئه م کێشانه ی چونه ته پێش ئه م دادگایه له سه ر دیاری کردنی ڕێژه ی قه ره
بوکردنه وه ی ئه م کۆمپانیا نه وتی یانه بوه که وا موڵکه کانیان له الیه ن
واڵتانی به رهه مهێنه ر خۆماڵی کراوه ،یا گرێبه سته کانیان گۆڕدراوه.
شێوازه کانی قه ره بوکردنه وه
هه روه ک له سه ره وه ئاماژه ی بۆ کرا ،حکومه تان ئازادن له خۆماڵی کردنی
سامانه سروشتی یه کانیان وه هه تا هه ڵوه شاندنه وه ی گرێبه سته نه وتی یه
کانیشیان له گه ڵ کۆمپانیا بیانی یه کان به رامبه ر به قه ره بوکردنه وه یه کی
گونجاو .جا پرسیاره که لێره دا له سه ر چۆنی یه تی دیاری کردنی ڕێژه ی ئه و
قه ره بوکردنه وه یه چونکه هه ر حاڵه تێک له وانی تر جیایه .کۆمپانیا بیانی
یه کان له داواکانیاندا خوازیاری بژاردنی هه مو زیانه کانیانن به و قازانجه شه
وه که چاوه ڕوانیان ده کرد به ده ستی بێنن ،که وا به پرنسیپی (نرخی بازاڕ
 )Market Valueناسراوه .واڵتانی به رهه مهێنه ریش هه رده م پێشنیاری قه ره
بوکردنه وه له سه ر بناغه ی (به های ده فته ر  )Book Valueده که ن بریتی یه
له قرساندنی موڵکی خۆماڵی کراو له گه ڵ ڕه چاوکردنی ڕاده ی سوانه وه و
خۆرکلێدانو کۆنبونی ئه م موڵکانه وه ئه و قازانجه ی که وا له درێژه ی ماوه ی
کاریاندا به ده ستیان هێناوه وه لێده رکردنی هه مو پابه ندی یه کان وه کو باجو
کرێو...هتد .بۆ نمونه ئه گه ر له دواڕژدا حکومه تێکی نیشتمانی هه رێمی
کوردستان گرێبه ستی نه وتی په لکانه هه ڵبوه شێنێته وه له گه ڵ کۆمپانیای نه
وتی که نه دی شه مێران ،ئه و کۆمپانیایه بۆی هه یه داوای زیاتر له  19ملیارد
دۆالر قه ره بوکردنه وه له حکومه تی هه رێم بکات به رامبه ر به پشکه کانی
خۆی له  409ملیۆن به رمیله نه وتی یه ده کی ئه م کێڵگه یه له سه ر بناغه ی
 69دۆالر بۆ هه ر به رمیلێک ،که چی حکومه ته که ی هه رێم ده توانێت ته نها
ئاماده بێت  20ملیۆن دۆالر بۆ کۆمپانیاکه بگه ڕێنێته وه ،ئه وه ش ئه م بڕه پاره
یه که وا کۆمپانیاکه وه کو به رتیل داوی یه تی به لێپرسراوانی حکومه تی هه
رێم ،جگه له وه ش که وا گرێبه سته که هه ر خۆی پوچه ڵو باتیله چونکه به
رتیلی تیا به کار هاتوه ئه میش به پێ ی نمونه گرێبه سته کانی حکومه تی هه
رێمی کوردستان .به اڵم سه باره ت به کێڵگه نه وتی یه کانی شیواشۆکو تاوقی ئه
وا له وانه یه پێویست بێت قه ره بوی بۆڕیو ئامێره کانی کۆمپانیا کان بکرێته وه.
ئه وه ی لێره دا ڕۆڵی سه ره کی ده بینێت لێهاتویی نوێنه رانو شاره زایانی واڵتی
به رهه مهێنه ره بۆ پێشکه شکردنی پاساوی یاسایی دژ به داواکاری یه کانی ئه م
کۆمپانیانه .داوکاری کۆمپانیا بیانی یه کان هه ر جۆرێک بوبن ،ئه وا له م 39
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ساڵه ی دواییدا زوربه ی هه ره زۆری ئه م جۆره کێشانه له پێش دادگاکانی ته
حکیم له سه ر بناغه ی ( قه ره بوکردنه وه ی دادپه روه رانه Equitable
 )Compensationالبه ال کراونه ته وه ،ئه مه ش میتۆدێکه هه وڵده دات له هه ر
حاڵه تێکدا هاوسه نگی یه ک بێنێته کایه وه له نێوان داواکاری کۆمپانیا نه وتی
یه کانو پێشنیاره کانی واڵتی به رهه مهێنه ری پیترۆل له گه ڵ ڕه چاو کردنی مه
رجه کانی هه ر حاڵه تێک ،بۆ نمو نه ماوه ی چه ند به سه ر گرێبه سته کادا تێپه
ڕیوه ،کۆمپانیاکه تا ئه و کاته چه ند نه وتی به رهه مهێناوه وه چه ند قازانجی
ده ست که وتوه به رامبه ر به خه رجی یه کانی.
بۆ ڕونکردنه وه ی زیاتر ئه وا سێ نمونه له بڕیاره کانی دادگای ته حکیم له
بواری کێشه ی یاسایی گرێبه سته نه وتی یه کان ده خه ینه ڕوو:
چه نج نمونه یه ک له بڕیاره کانی دادگای ته حکیمی نێوده وڵه تی
.1

کێشه ی ده وڵه تی کوێت دژ به کۆمپانیای نه وتی ئه مه ریکی AMINOIL
پاش شه ڕی عه ره بی -ئیسرائیلی له ساڵی  1103وه به رزبونه وه ی
کتوپڕی توندی نرخی نه وت له بازاڕه کانی جیهان ،ده وڵه تی کوێت
یه کالیه نه هه ڵسا به به رزکردنه وه ی کرێ  Royaltyبۆ  ، %49وه
ڕێژه ی داهات بۆ  ،%90به م جۆره ش جۆری گرێبه سته نه وتی یه که
ی له گرێبه ستی دابه شکردنی به رهه مه وه گۆڕی بۆ گرێبه ستی
خزمه تگوزاری ،که وا داهاتی بۆ کوێت زۆر زیاتر بوه ،تا له ده رئه
نجام له هه ر به رمیلێکی به رهه مهێنراو ته نها  44سێنت بۆ
کۆمپانیاکه ده مایه وه .پاش ئه وه ی کۆمپانیاکه به م گۆڕانکاری یانه
قایل نه بو ،ده وڵه تی کوێت گرێبه سته که ی به بیانوی ئه وه هه ڵوه
شانده وه و موڵکه کانی کۆمپانیاکه شی خۆماڵی کرد ،که وا ئه م گرێبه
سته له سه رده می ئیستیعماری به ریتانیدا مۆر کراوه .کۆمپانیاکه په
نای برده به ر دادگای ته حکیم له له نده ن وه داوای قه ره بوکردنه
وه ی زیانه کانی کرد که وا خۆیان له چه ند ملیار دۆالرێک ده دا
چونکه کۆمپانیاکه داوای قه ره بوکردنه وه ی ئه و قازانجه شی له
کوێت ده کرد که وا چاوه ڕوانی ده کرد له داهاتودا له نه وتی کوێت ده
ستی که وێت .به اڵم کوێت پێشنیاری قه ره بوکردنه وه ی له سه ر
بناغه ی( به های ده فته ر) کرد .دادگای ته حکیم له  1194بڕیاریدا
که وا هه ڵوه شاندنه وه و خۆماڵی کردنی موڵکی کۆمپانیاکه یاسیی یه
به اڵم ده بێت ده وڵه تی کوێت بڕی  101ملیۆن دۆالر قه ره بوکردنه وه
بداته کۆمپانیاکه .کوێت به بڕیاره که قایل بو به م جۆره ش سه روه
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ری خۆی به سه ر نه وته که یدا سه پاند وه سه ده ها ملیار دۆالری بۆ
واڵته که ی گه ڕانده وه.
.2

کێشه ی نێوان لیبیاو کۆمپانیا ی نه وتی لیبی ئه مه ریکی LIAMCO

ئه و کۆمپانیایه له ساڵی  1100به مه رجی زۆر گونجاو نزیک له و مه رجانه ی
ئێستا کۆمپانیا نه وتی یه ده ره کی یه کان له کوردستاندا به ده ستیان هێناوه،
گرێبه ستی له گه ڵ ڕژێمی مه له کی ئه و کاته ی لیبی مۆر کردبو .حکومه تی
نوێ ی لیبیا له پاش ساڵی  1109ده ستی کرد به خۆماڵی کردنی نه وتی واڵته که
ی له وانه ش موڵکی کۆمپانیای لیامکۆ .کۆمپانیای لیامکۆ په نای برده به ر دادگای
ته حکیم وه داوای بڕی  490ملیۆن دۆالری کرد وه کو به های ئه و موڵکانه ی که وا
خۆماڵی کراون وه له ده ستچونی قازانجی نه وتی داهاتو .دادگای ته حکیم له گه
ڵ دانپێدانانی مافی لیبیا له خۆماڵی کردنی نه وته که ی ،بڕیاریشیدا که وا بڕی
 01ملیۆن دۆالر وه کو قه ره بوکردنه وه بدرێت به کۆمپانیای لیامکۆ له سه ر
بناغه ی پرنسیپی قه ره بوکردنه وه ی دادپه روه رانه که وا یه کێکه له پرنسیپه
گشتی یه کانی یاسا .به شی هه ره زۆری ئه م قه ره بوکردنه وه ش به رامبه ر به
موڵکی خۆماڵی کراو بو نه ک قازانجی له ده ستچو.
.3
کان

کێشه ی نێوان حکومه تی فه نزه وێالو کۆمپانیا نه وتی یه ئه مه ریکی یه

پاش ئه وه ی سه رۆکی چه پڕه وی ئێستای فه نزه وێال هوگۆ شافێز به سه رۆکی
ئه م واڵته هه ڵبژێردراو ،په رله مانی ئه م واڵته له ساڵی  4996یاسایه کی نوێ
ی نه وتو گازی ده رکرد ،به گوێره ی ئه م یاسایه هه مو گرێبه سته نه وتی یه
کانی فه نزه وێال له گه ڵ کۆمپانیا بیانی یه کان به نایاسایی له قه ڵه م دران له
هه مان کاتیشدا کرێ ی فه رزکراو له سه ر ئه م کۆمپانیانه له  %1به رزکرایه
وه بۆ  ،%39وه باجی داهاتیش به ڕێژه ی  %09له سه ریان فه رزکرا ،به م جۆره
ش ده ستکه وتی ئه م کۆمپنیانه له هه ر به رمیلێک نه وتی به رهه مهێنراو له
 41دۆالره وه دابه زی یه ئاستی که متر له  2دۆالر .ژماره یه ک له کۆمپانیا بیانی
یه کان وه کو کۆمپانیای بریتیش پێترۆلیۆم بۆ نمونه به م بڕیاره قایل بون ،به
اڵم ژماره یه ک کۆمپانیای تر وه کو مۆمپانیای  EXXON MOBILی ئه مه ریکی
په نایان برده به ر دادگای ته حکیم له واشنتۆن .دادگای ته حکیم بڕیاری قه ره
بوکردنه وه ی ئه م کۆمپانیا یه یدا به بڕی  14ملیار دۆالر ،به اڵم حکومه تی فه
نزه وێال به بڕیاره که قایل نه بو ،بۆیه کۆمپانیاکه داوای له دادگاکانی به ریتانیو
هۆڵه ندیو ئه مه ریکی کرد ده ست به سه ر موڵکه کانی فه نزه وێالدا بگرن بۆ
دابینکردنی قه ره بوکردنه وه که .هه رچه نده دادگاکان تا ئێستا چه ند بڕیاری
له م جۆره یان ده رکردوه به اڵم تا ئێستا له الیه نی کرداره وه هیچی جێبه جێنه
کراوه .که واته لێره دا ده بینین که وا مه رج نی یه واڵتی به رهه مهێنه ر بڕیاری
دادگا جێبه جێبکات به تایبه تیش ئه گه ر هیچ موڵکی نه بێت له ده ره وه ده
ستی به سه را بگیرێت ،هه روه کو هه رێمی کوردستان بۆ نمونه که وا له الیه نی
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یاسای نێوده وڵه تی یه وه هه ر ده وڵه تیش نی یه تاکو ئیلتیزاماتی نێو ده وڵه
تی بیگرێته وه هه روه ک له خواره وه باسی لێوه ده که ین .به اڵم پش هاتنه سه
ر گرێبه سته نه وتی یه کانی حکومه تی هه رێمو دادگای ته حکیم ،ده بێت به
کورتی باسی الیه نی یاسایی جێبه جێکردنی بڕیاره کانی دادگاکانی ته حکیمی
نێوده وڵه تی بکه ین:
جێه جێکردنی بڕیاره کانی دادگاکانی ته حکیم
بڕیاره کانی دادگایه کی ته حکیم وه کو بڕیارێکی دادگاکایه کی ناوخۆ وان ده
بێت جێبه جێ بکرێن ،به اڵم جیاوازی سه ره کی لێره دا ئه وه یه که وا بڕیاری ئه
م جۆره دادگایانه دژی حکومه تانی خاوه ن پارێزبه ندی سه روه ری ده رده چن،
واته بڕیاره کانی دادگایه ک ته نها به مه رجه وه ده توانرێت دژی جێبه
جێبکریت هه روه کو نمونه ی فه نزه وێال له سه ره وه پشانیدا .له چه ند حاڵه تی
تریشا بڕیاری دادگای ته حکیم دژی واڵتان ده رچوه به بێ ئه وه ی جێبه
جێبکرێت .بۆ نمونه واڵتی ئه رجه نتین له ساڵی  4991وه تا ئێستا به هۆی ئه و
قه یرانه ئابوری یه ی توشی بوه ژماره یه ک گرێبه ستی بازرگانی یه کالیه نانه
له گه ڵ کۆمپانیا بیانی یه کان هه ڵوه شاندۆته وه چه ند بڕیاری دادگاکانی ته
حکیمیش بۆ قه ره بوکردنه وه دژی ئه م واڵته ده رچوه به اڵم هیچی جێبه جێنه
کراوه چونکه واڵته که خۆی موفلیسو قه رزاره هیچ موڵکیشی له ده ره وه نی یه
ده ستی به سه را بگیرێت.
له الیه نی یاساییشه وه ئه وا گرنگترین سه رچاوه ی یاسایی جێبه جێکردنی
بڕیاره کانی دادگایه کی ته حکیمی نێوده وڵه تی (ڕێککه وتنامه ی نیۆیۆرکه
 ) 1109له سه ر دانپێدانانو جێبه جێکردنی بڕیاره کانی دادگاکانی ته حکیم که
ناسراوه
New
York
Convention
1958
به
به
وا
( )http://www.uncitral.org/pdf/07-87406_Ebook_ALL.pdfکه وا تا ئێستا نزیکه
 129ده وڵه ت ئه ندامن تیایا به اڵم عێراق ئه ندامی نی یه .بڕیاره کانی دادگای
ته حکیمی نێوده وڵه تی له حاڵه تی ئاسای یدا بڕیاری کۆتایین ،واته پیا هه ڵچونه
وه یان نی یه ،به اڵم به گوێره ی ماده ی  0ی ڕێککه وتنامه ی نیۆیۆرک ئه گه ر
الیه نی دۆڕاو توانی بیسه لمێنێت که وا ال یه نێکی به شدار له گرێبه سته که دا
له کاتی به ستنی گرێبه سته که ده سه اڵتی به ستنی گریبه ستی له م جۆره ی
نه بو به پێ ی یاسای ئه و واڵته ،بۆ نمونه له حاڵه تی حکومه تی هه رێم به
گوێره ی ده ستوری عێراق ،یا به گوێره ی یاساکانی ناوخۆ گرێبه سته که له الیه
نی یاسایی یه وه پوچه ڵ بو ،ئه وا ده توانرێت بڕیاری جێبه جێکردنه که سڕ
بکرێت .وه هه تا ئه گه ر بێتو بڕیاره که ش له هه مو الیه نێکه وه شیاوی جێبه
جێکردن بێت ،ئه وا الیه نی براوه ده بێت له واڵتێکی ئه ندام له ڕێککه وتنامه ی
نیۆیۆرک موڵکو پاره ی حکومه تی دۆڕاو بدۆزێته وه پاشانیش بڕیارێکی دادگا له م
واڵته به ده ست بێنێت بۆ ده ستبه سه را گرتنی ئه موڵکانه .ئه مه ش کارێکی
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سه ختو درێژ خایه نه ئه گه ر ئه سته میش نه بێت .له حاڵه تی هه رێمی
کوردستاندا ئه مه هه ر کارێکی زۆر ئه سته مه.
حکومه تی هه رێمو دادگاکانی ته حکیم
وه کو سه رچاوه ی یاسایی پابه ندبونی حکومه تی هه رێم به په نا بردن بۆ
دادگای ته حکیمی نێوه ده وڵه تی له کاتی پێویستدا وه جێبه جێکردنی بڕیاره
کانی ئه م دادگایانه ده بێت ئاماژه بۆ ماده ی  21نمونه گریبه سته نه وتی یه
ین
بکه
رێم
هه
تی
حکومه
کانی
(  ، )http://www.krg.org/pdf/3_KRG_Model_PSC.pdfکه وا له بڕگه ی  0-1یدا
ده ڵێت :له کاتی ڕودانی کێشه یه کدا الیه نه کانی گرێبه سته که پێویسته له
قۆناغی یه که مدا کێشه که له ڕێگای گفتوگۆوه یه کالیی که نه وه ،ئه گه ر ئه مه
سه ری نه گرت ئه وا داوای یارمه تی نێوبژیوانی دادگای ته حکیمی له نده بکه ن
 ،Arbitrationئه گه ر ئه م ڕێگایه ش نه گه یشته هیچ ده رئه نجامێک ،ئه وا وه
کو دوا قۆناغ کێشه که ده خرێته پێش دادگای ته حکیمی نێو ده وڵه تی له له نده
ن .له باره ی پێکهاته ی دادگای ته حکیمیشه وه ،ئه وا ماده که ده ڵێت که وا هه
ریه ک له حکومه تی هه رێمو الیه نه بیانی یه که هه ریه که وا دادوه رێک ده
ستنیشان ده که ن ،ئه م دوو دادوه ره ش له نێوان خۆیاندا ڕێکده که ون له سه ر
ده ستنیشانکردنی دادوه رێکی سێ یه م که وا سه رکردا یه تی دادگاکه بکات.
دانیشتنه کان له له نده ن ئه نجام ده درێن وه یاسای کار پێکراو ده بیت
یاساکانی هه رێمی کوردستانو ئینگلته را بن ،له ته ك ڕه چاوکردنی پرنسیپه
گشتی یه کانی یاساو ،یاسای حاڵه ته کان .لێره دا پێویسته جیاوزانی نێوان ته
حکیمو  Arbitrationوه نێوبژیوانی  Mediationڕونکه ینه وه .ته حکیم بڕیارێکی
کۆتایی پابه ند ده ر ده کات له الیه نی یاسایی یه وه ،به اڵم نێوبژیوانی ته نها
هه وڵی لێکنزیککردنه وه ی هه ردو الیه نی کێشه که ده دات تاکو خۆیان بگه نه
ڕێککه وتنێک ،مه رجیش نی یه هه وڵه که سه ر بگرێت .ئه گه ر ناوه ڕۆکی ماده
ی  21ی ناوبراو له سه ره وه شرۆڤه بکه ین ده بینین که وا گه وره ترین خه ته ر
له کاتی ڕودانی کێشه یه کی یا سایی ،ده رچونی بریاری دادگایه کی ته حکیم نی
یه دژ به هه رێمی کوردستان وه جێبه جێکردنی بڕیارێکی له م جۆره ،به ڵکو خه
ته ری گه وره خۆی له و بڕگه یه دا حه شارداوه که وا ده ڵێت له کاتی هاتنه
پێشه وه ی کێشه یه کی یاساییدا ده بێت هه ردو الیه ن هه وڵبده ن کێشه که له
ڕێگای گفتوگۆوه یه کالیی بکه نه وه یاخود له ڕێگای نێوبژیوانی ،چونکه هه ر وه
کو پێشتر له به شه کانی ڕابردو چه ندجار ئاماژه ی بۆ کرا ،ژماره یه ک له
لێپرسراوانی حکومه تی هه رێم گومانیان لێده کرێت به رتیلیان له کۆمپانیا نه
وتی یه بیانی یه کان وه رگرتبێت به رامبه ر به مۆرکردنی ئه م گرێبه سته
ناهاوسه نگانه ،یا له ڕێگای که سوکاری نزیکیانه وه کراونه ته خاوه ن پشک له م
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کۆمپانیا بیانی یانه .به واتایه کی تر چونکه ئه م لێپرسراوانه ی حکومه تی هه
رێم خۆیان ڕۆڵی هه ردو الیه ن واته داوکارو داواله سه رکراو ده گێڕن وه به هۆی
گه نده ڵی یانه وه زۆر به ئاسانی ده توانرێت بخرێنه ژێر فشاری ده ره کی یه
وه ،ئه وا بۆی هه یه ئه وان هه ر له قۆناغی گفتوگۆدا گه وره ترین سازش بۆ
کۆمپانیا بیانی یه کان بکه ن ئه میش له ڕێگای دابینکردنی گه وره ترین ڕێژه ی
قه ره بوکردنه وه بۆ ئه م کۆمپانیا نه چونکه به شێک له م قه ره بوکردنه وه یه
دوایی چاوه ڕوان ده کرێت بۆ خۆیان بگه ڕێته وه.
ئه گه رنا له الیه نی یاسایی یه وه حکومه تی هه رێم به ئاسانی ده یتوانی پوچه
ڵی ئه م گرێبه ستانه بسه لمێنێت هه روه کو له به شه کانی پێشودا باسکرا.
گریمان بڕیارێکی دادگای ته حکیمیش ده رچو ،جا چۆن جێبه جێده کرێت؟ هه روه
کو له سه ره وه ئاماژه ی بۆ کرا هه رێمی کوردستان نه ده وڵه ته و نه موڵکی هه
یه له ده ره وه تا ده ستی به سه ر بگیردرێت ،نه ڕاسته وخۆش نه وتی خام ده
نێرێته بازاڕه کانی جیهان تاکو ده ستی به سه ر بگیرێت ،مه گه ر هه ندێ
لێپرسراو نه بێت که وا کۆنتۆی تایبه تیان هه یه له ده ره وه ،ئه م پاره یه ش
پیرۆزی ئه م کۆمپانیانه بێت ،با دۆنی خۆیان له خۆیان بده ینه وه .به اڵم بۆی هه
یه خه ته ره که بکه وێته سه ر بودجه ی حکومه تی هه رێمی کوردستان وه کو سه
رچاوه ی قه ره بوکردنه وه ،ئه مه ش تاڕاده یه ک سه رد ده گرێت چونکه بودجه
که ده بێت به شی هێورکردنه وه ی جه ماوه ریش بکات ،ئه گه رنا له سنوری پاره
دا هه مو هاوپه یمانیو وه فاداری یه کان هه ره س دێنن.

نهوتیکوردستان:بهرهکهت،یانهفرهت؟
بەشی 9

پێشه کی:
سامانه سروشتی یه کان به تایبه تیش نه وتو گاز ڕه حمه تێکی سروشتین له سه
ر خاکی هه ر گه لێکدا هه ڵقوڵقوڵێن ،به مه رجێ ده سه اڵتی سیاسی ئه م گه له
بنه ڕه تترین بنه ما کانی دیمکراسی یه تو ڕونیو لێپرسینه وه ی لێ به دیبکرێتو
یاساش سه روه ر بێت ،له هه موشیان گرنگتر مسۆگه رکردنی ئازادی ڕاده ربڕینو
ڕۆژنامه گه ری یه ،ئه گه رنا ئه م ڕه حمه ته هه روه کو له م لێکۆڵینه وه کورته
دا ده یبینین بۆی هه یه ببێته سه رچاوه ی نه فره تو ،سته مکاریو ،هه ژاریو،
کاولبونو ،خوێنڕشتن وه کو نمونه ی نایجیریاو جه زائیرو عێراق پشانی ده ده ن،
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به پێچه وانه ی نمونه کانی نه رویجو که نه داو مالیزیا که وا له ژێر چه تری
دیمکراسیدا له خۆشگوزه رانیو ئاشتیدا ده ژین .ده وڵه مه ندی به سامانه
سروشتی یه کان ئه گه ر بێتو له ژێر سیستمی دادپه روه ریدا به ڕێوه نه چێت،
زوو یا دره نگ ده بێته هۆکاری شه ڕوئاژاوه و ڕقو کینه ی چینایه تیو لێکترازانی
کۆمه ڵگاو هه تا خاکی واڵتیش ،هه مو هۆکاره که شی چاوچنۆکی چینێکی ده سه
اڵتداری مشه خۆرو بێوژدانه که وا چاره نوسی هه میشه هه ره سهێنانه به ده
ستی چینی فراوانی به شخوراوان به اڵم زۆر جار پاش کاولکاری یه کی زۆر .چینی
ده س ه اڵتدارو مشه خۆر کاتێ ڕوبه ڕوی گه ل ده بنه وه بۆ ده ربازکردنی پێستی
خۆیان ده بێت پشت به هێزه ده ره کی یه کان ببه ستن ،بێگومان پاڵپشتی له م
جۆره ش به خۆڕایی نی یه به ڵکو ده بێت به شی هه ره زۆری داهاتی دزراو
بڕواته گیرفانی ئه م الیه نانه .له الیه کی تره وه ده یبینین چۆن واڵتانی هه ژار
به سامانه سروشتی یه کان وه کو ژاپۆنو کۆریای باشور بۆ نمونه له ژێر سیستمی
سیاسی دیمکراسیو شه فافدا ئابوریان ده بوژێته وه و له ئاشتیدا ده ژین که چی
ئه م دوو واڵته له سه رده می شه ڕی جیهانی دووه مدا به نیمچه ته واوه تی
کاولکرابون وه له هه ژاری ده ژیان .خراپ به کارهێنانی سامانه سروشتی یه کا له
الیه ن ده سه اڵته وه نه ک هه رئه وه ی ده بێته سه رچاوه ی ئاژاوه و به ربه ره
کانی له کۆمه ڵگادا ،به ڵکو ڕاده ی سته مکاریش زیاد ده کات چونکه ده سه اڵت
توانای مادی خۆی بۆ به هێزکردنی داموده زگا سه رکوتکه ره وه کان به کار
دێنیت ،یا هه ر بۆ کڕینی بێده نگبونی هاواڵتیان دژ به سیستمی گه نده ڵیو
نادادپه روه ری به م جۆره ش ستمه کاری زیاتر په ره ده سێنێت هه روه کو له
نمونه ی واڵتانی به رهه مهێنه ری نه وت له ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاستدا به دیده
کرێت .زۆرجار دووبه ره کیو به ربه ره کانی بۆ به ده ستهێنانی پشکی گه وره تر
له کێکی سامانه سروشتی یه کان ته شه نه ده کاته نیو ڕیزه کانی چینی ده سه
التدار خودی خۆی تا دابه شده بنه سه ر باڵو به ره و بنه ماڵه ی جیا جیا خه
ریکی پیالنگێڕانو کوده تا دژ به یه کتر ده بن ،هه تا له نێوان بابو کوڕو خزمه
نزیکه کانی بنه ماڵه ی ده سه التداریش هه روه کو له ژماره یه ک له واڵتانی که
نداو ڕویداوه .له بواری گه شه کردنو په ره پێدانی به ر هه می پیشه سازیو
کشتوکاڵیشه وه ده بوایه به هه مو لۆگیکێک داهاتی سامانه سروشتی یه کان ببنه
هانده رێک بۆ گه شه سه ندن ،که چی له ژێر سیستمی حوکمی الساردا ئه م
داهاته کاریگه ری نه رێنی لێده که وێته وه و ده بێته هۆکاری هه ره سهێنانی که
رتی ئابوری پیشه سازیو کشتوکاڵی وه هه تا برسی یه تیش چونکه کۆمه ڵگا فێری
ته مبه ڵیو مشه خۆری ده کرێت وه هاورده کردنی کااڵی ده ره کی هه ناسه ی
کێبرکێکردن له کااڵی ناوخۆ ده بڕێت ،ئه م نمونه یه ئێستا زۆر به زه قی له هه
رێمی کوردستاندا ده بینرێت .واڵتی نایجیریاش که وا تا سااڵنی ی هه فتاکانی سه
ده ی ڕابردو به هۆی خه ستی به رهه می کشتوکاڵی یه وه یه کێک بو له  09ده
وڵه ته هه ره ده وڵه مه ن ده کانی جیهان ،ئێستا له گه ڵ ئه وه ی گه وره ترین به
رهه مهێنه ری نه وته له ئه فریقیا ،به یه کێک له  40هه ژارترین واڵتانی جیهان
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له قه ڵه م ده درێت ،هه مو هۆکاره که شی سیستمی دکتاتۆری ئه م واڵته یه که وا
به شیوه یه کی خۆییش گه نده ڵه چونکه هه مو سیستمه دکتاتۆری یه کان گه نده
ڵیشن ،به اڵم گه نده ڵی یه که ی واڵتانی پترۆلی تایبه تمه ندی خۆی هه یه
چونکه به پاڵپشتی کۆمپانیا نه وتی یه زه به الحه کانی ده ره کی ئه نجامده
درێت .هه ر ئه م کۆمپانیا بیانی یانه ش ئه گه ر بۆیان بلوێت خه ڵکی ڕه سه نی
ناوچه که ده که نه جۆرێک له کوێله بۆ به رهه مهێنانی نه وته که به هه
رزانترین نرخ وه گوێشناده نه پاراستنی ژینگه و چاره نوسی نه وه کانی داهاتو
چونکه ده یانه وێت له کورترین ماوه دا گه وره ترین قازانج به ده ست بهێننو
واڵت جێبهێڵن .ئه م جۆره نمونانه له هه رێمی کوردستانیش هه ن هه روه کو له
ڕاپۆرته کانی ڕۆژنامه ی هاواڵتیو ئاوێنه ده یبیستین که وا چۆن کۆمپانیا بیانی
یه کان به رامبه ر به ته نها  49دۆالر ڕۆژانه  14کاتژمێر کار به کرێکارانی کورد
ده که ن ئه مه ش خراتره له باری کوێالیه تی چونکه مرۆڤی کوێله به الیه نی که
مه وه ژیانو جلوبه رگی خۆیو خێزانه که ی له الیه ن کوێله چی یه وه دابینکرابو
که چی  49دۆالر له ڕۆژێکدا ژیانی هیچ خێزانێک له کوردستان دابین ناکات جگه
له وه ش که وه ده ها گوندی کوردستان ئه گه ری چۆلکردنیان هه یه به هۆی
پیسبونی ژینگه و چااڵکی یه کانی به رهه مهێنانی نه وت له ناوچه که دا .له
ئاستی سیاسه تی نێوده وڵه تیشدا ئه وا ده وڵه مه ندی گه النی بێهێز هه روه کو
مێژو ده یسه لمێنێت هه رده م ده یانکاته ئامانجی داگیرکه رانی ده ره کی هه
روه کو له نمونه ی ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست له شه ڕی جیهانی یه که مه وه ده
یبینین .زۆر له و شه ڕانه ی تا ئێستا له ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاستدا به رپاکراون به
زۆری په یوه ندی یان به سامانه سروشتی یه کانی ناوچه که وه هه یه ئه گه
رچی له ژێر دروشمی ڕه ونه قداریشا کرابن .زیانمه ندی سه ره کیش له م حاڵه
تانه دا هه رده م چینی فراوانی گه لن چونکه ئه مان له الیه که وه به هۆی گه
نده ڵی یه وه له داهاتی نه وتو گاز بێبه ش ده کرێنو توشی کوشتنو سته مکاریو
مالوێرانیو کاولبونو ده ربه ده ری ده بنه وه ،له الیه کی تریشه وه سه رچاوه ی
بژێوی ژیانیان وشک ده کرێته وه چونکه به رهه مه کانیان ،ئه گه ر هه شبێ
ناتوانن کێبڕکێ له گه ڵ به رهه می هه رزا نی هاورده کراوی بیانی بکه ن ،له
الیه کی تریشه وه الفاوی گرانی کرێ ی نیشته جیبونو خزمه تگوزاری یه کان ده
یانگرێته وه و هه ڵی کاردکردنیش له بواری نه وتو گازدا زۆر سنورداره چونکه ئه
م بواره زیاتر مۆرکی خه ستی که پیتاڵی پێوه دیاره نه ک خه ستی کرێکار ،واته
زۆری پرۆسه که به ماشێن به ڕیوه ده چێت له جیاتی ده ستی کرێکار به پیچه
وانه ی بواری کشتوکاڵی بۆ نمونه .هه ڵی کارکردنیش ئه گه ر هه بێت ئه وابه
زۆری له بواری بیرۆکراسی یه که وا که رتێکی مشه خۆری به رهه منه هێنه ره .ئه
م دیاردانه ی له سه ره وه ئاماژه یان بۆ کرا هه ر هه مویان له زانستی ئابوری
سیاسیدا به (نه فره تی سامانه سروشتی یه کان  ) Resource Curseناوده برێن.
ئه م چه مکه ش به سه ر دوو لقی سه ره کیدا دابه شده کرێت:
واڵتانی مشه خۆر Rentier State
.1
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.2

نه خۆشی هۆڵه ندی Dutch Disease

واڵتانی مشه خۆر :واڵتی مشه خۆر واڵتێکه که وا به شێوه یه کی به رده
.1
وام سه رچاوه ی زوربه ی هه ره زۆری داهاته که ی له ده ره وه دێت به بێ ئه وه
ی له به رامبه ردا به شێوه ی پێویست ماندو بوبێت وه کو به رهه مهێنانی کااڵیه
ک بۆ نمونه ئه مه ش به زۆری ئه م واڵتانه ده گرێته وه که وا نه وتو گازو ئه
ڵماس هه نارده ی ده ره وه ده که ن .تیۆری واڵتانی مشه خۆر ده گه ڕێته وه بۆ
توێژه ری ئێرانی حسێن مه هداوی که وا بۆ یه که مجار له توێژینه وه یه کیدا له
سه ر ئابوری ئێران له ساڵی  1101ئه م چه مکه ی به کارهێنا .به ڕای مه هداوی
هه ر واڵتێک به الیه نی که مه وه  %29ی سه رچاوه ی داهاته ده ره کی یه که
ی هه نارده کردنی سامانه سروشتی یه کان بێت به ده وڵه تی مشه خۆر داده
نرێت .دیاره ئه م چه مکه ئه م واڵتانه ناگرێته وه که وا سه رچاوه ی داهاتی سه
ره کی یان هه نارده کردنی کااڵ پیشه سازیو کشتوکاڵی یه کانه وه کو ئه ڵمانیاو
ژاپۆنو چینو به رازیل بۆ نمونه .له واڵتی مشه خۆردا حکومه ت ڕاسته وخۆ ده ست
به سه ر داهاته که دا ده گرێت ،ئه مه ش هه روه کو ئه زمونی واڵتانی
نادیمکراسی ده وڵه مه ند به سامانه سروشتی یه کان له چه شنی زوربه ی
واڵتانی به رهه مهێ نه ری پترۆل له ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاستدا به عێراقو هه رێمی
کوردستانیشه وه به دیده کرێت ئاکامی زۆر خراپی سیاسیو ئابوریو کۆمه اڵیه تی
لێده که وێته وه ،له هه موشیان گرنگتر الیه نی سیاسی یه چونکه حکومه ت
لێره دا ده بێته گه وره ترین هێزی ئابوریو نانده ر له واڵتدا ،له هه مان کاتیشدا
له ژێر مه رجه کانی نه بونی چاودێری یاسایو سیاسیو ،الوازی یا نه بونی داموده
زگا دیمکراسی یه کان ده روازه کان له سه ر پشت ده کرێنه وه بۆ خراپ به
کارهێنانی ئه م هێزه ئابوری یه له الیه ن چینی ده سه اڵتداره وه بۆ پته وکردنو
په ره پێدانی ده سه اڵت له سه ر حسابی مافه بنه ڕه تی یه کانی هاواڵتیانو چه
مکی دیمکراسی به شێوه یه کی گشتی چونکه وه کو ئاشکرایه هێزی ئابوری هه رده
م بۆی هه یه وه رگێردرێت بۆ هێزی سیاسی .توێژه ری ئه مه ریکی (مایکل ڕۆز
 )Michael Rossله ڵێکۆڵینه وه یه کی به ناوبانگیدا له سه ر واڵتانی مشه خۆر
که وا  113واڵتی له نێوان ساالنی  1103-1101گرتۆته وه ،ده ڵێت " :واڵتانی به
رهه مهێنه ری پترۆل ده توانن له ڕێگای وه رنه گرتنی باج له هاواڵتیان پاڵه به
ستۆی گه ل بۆ دابینکردنی مافه دیمکراسی یه کانو ڕونیو چاودێری کردنی خه
رجکردنی ئه م باجه له الیه ن حکومه ته وه که مبکه نه وه چونکه باجی سه
پێنراو ده بێته یه کێک له هۆکاره کانی به شداربونی گه ل له دروستبونی بڕیاری
سیاسیدا .دیاره حکومه ت که باج له هاواڵتیان وه رنه گرێت ده شتوانێت گوێ له
داواکاری یه دیمکراسی یه کانیان نه گرێت .جگه له وه ش ده سه اڵت به هه مان
شێوه ده توانێت ئه م داهاته بۆ به رتیلخوارکردنی به شێکی فراوانی گه ل به کار
بێنێت تا به ڕه که له ژێر پێ ی ئۆپۆزیسیۆن ده ربێنێت ،ئه گه ر ناڕه زایی یه ته
کان به م ڕێگایه ش چاره سه ر نه کران ،ئه وا ده سه اڵت ئه م داهاته بۆ به
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هێزکردنی داموده زگا سه رکوتکه ره وه کان به کار دێنێت" .یه کێک له خا سڵه ته
کانی تری واڵتانی مشه خۆر دواکه وتنی کۆمه اڵیه تی یه چونکه پێشکه وتنی
پرۆسه ی به رهه مهێنان به شیوه یه کی گشتی ،پێشکه وتنی کۆمه اڵیه تیشی لێده
که وێته وه ،جا له به ر ئه وه ی پرۆسه ی به رهه مهێنان له واڵتانی مشه خۆر
کزه ،به هه مان شێوه ش پێشکه وتنی کۆمه ڵگاش سستی به رچاوی پێوه دیاره .هه
ندێ له واڵتانی که نداوو عێراقی سه رده می به عس چه ند نمونه یه کی له م
جۆره ن .هه رێمی کوردستانیش زوربه ی مه رجه کانی واڵتی مشه خۆری لێبه دیده
کرێت ،به اڵم تا ئێستا ئاگاداریو چاونه ترسی گه له که ی وایکردوه نه بێته نمونه
یه ک له سیستمه کانی واڵتانی که نداو ئه گه ر چیش هه وڵی ده ره کیو ناوخۆش
به م ئاراسته یه هه بن ،چونکه له ژێر سیستمی دکتاتۆریدا فه رهودکردنی
سامانی گه النیش زۆر ئاسانتره .ڕاستیشه که وا هه ندێ له واڵتانی مشه خۆر
مۆ رکی خۆشگوزه رانیو سه قامگیریان پێوه دیاره ،به اڵم دیارده که کاتی یه و له
سه ر حسابی ئازادی یه بنه ڕه تی یه کانی گه له ،مرۆڤیش به بێ بونی ئازادی
ئه گه ر به هه شتیشی بۆ ساز بکه یت وه کو دۆزه خ دێته به رچاوی .به ڕای توێژه
ر حسێن مه هداوی واڵتی مشه خۆر کۆمه ڵگایه کی مشه خۆریش به رهه مدێنێت،
کۆمه ڵگای مشه خۆریش له الیه ن خۆیه وه چینێکی ده سه اڵتداری مشه خۆر به
رهه مدێنێت که وا ده ست به سه ر داهاتی پترۆلدا ده گرێتو به ئاسانی ده
توانێت ئه م هێزه دارایی یه وه ڕگێڕێت بۆ هیزی سیاسی بۆ کۆنترۆلکردنی کۆمه
ڵگا له به رژه وه ندی ئه م چینه مشه خۆره دا ،به ها به رزه کۆمه اڵیه تی یه
کانیش ژه نگ هه ڵدێننو دیارده ی ته مبه ڵیو بێ باکی له کۆمه ڵگادا بالو ده بنه
وه ،چونکه داهێنانو به رهه مهێنان بێ پاداشت ده مێننه وه ،دیارده ی خۆبردنه
پێش له چینی ده سه اڵتدارو ماستاوکردنو هه ڵپه رستی په ره ده سێنێتو بواری
ئابوریش ده بێته گۆڕه پانێکی موزاره به ی زه ویو هاورده کردنی کااڵ .ئابوریناسی
میسری حازم ببالوی له باره ی کۆمه ڵگای مشه خۆره وه ده ڵێت که وا ته نها
ژماره یه کی که م له هێزی کار له پرۆسه ی به رهه مهێنانی داهاتی نه وتو گازدا
به شدار ی ده کات زوربه ی هه ره زۆری هاواڵتیانیش ده بنه به کاربه رو مشه خۆر
له جیاتی به رهه مێنه ر ،به رهه می ناوخۆ ئه گه ر هه شبێت له به ر هه رزانی
نرخی کااڵی هاورده کراو ناتوانێت کێبڕکێ له گه ڵ کااڵی هاورده کراودا بکات .هه
رێمی کوردستان وا پێده چێت ئه م پێناسانه ی سه ره وه ی له سه ر بچه سپێت،
ئه وه تا وا کۆمه ڵگای کوردستانی خه ریکه ده بێته کۆمه ڵگایه کی مشه خۆر له
هه رێمیکی کۆنترۆڵکراو له الیه ن کۆمپانیا نه وتی یه بیانی یه کانه وه ،که وا هه
رێمی کوردستانیان وه کو کێلگه یه کی گه وره ی نه وتی چۆل له دانیشتوانیان ال
وایه.
نهخۆشیهۆڵهندی:
.2
له هه فتاکانی سه ده ی ڕابردودا بڕێکی زۆری گازی سروشتی له هه رێمی ده
ریایی هۆڵه ندا دۆزرایه وه که وا بوه سه رچاوه ی داهاتێکی زۆر بۆ ئه م واڵته ،به
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اڵم به پێچه وانه ی پێشبینی ئابوری ناسان ،ئابوری هۆڵه ندی له جیاتی گه شه
کردن به ره و لێکچونه وه چو ئه میش به شێوه یه کی سه ره کی به هۆی به
رزبونه وه ی به های دراوی هۆڵه ندی به م جۆره ش تێچونی به رهه مهێنانی
کااڵی پیشه سازی هۆڵه ندی به رزبوه و کاریگه ری کرده سه ر به رزبونه وه ی
نرخه که شی له بازاڕه کانی جیهان به م جۆره کااڵکان نه یانده توانی به شێوه ی
پێشو کێبڕکێ له گه ڵ کااڵ بیانی یه کان بکه ن .به هۆی به رزبونه وه ی به های
دراوی هۆڵه ندیش کااڵ بیانی یه هاورده کراوه کان نرخیان نزم بوه وه ئه مه ش
فشاری خسته سه ر به رهه مه خۆی یه کان .ئابوری ناسان ئه م دیارده یه یان
ناونا نه خۆشی هۆڵه ندی .نه خۆشی هۆڵه ندی به شێوه یه کی گشتی له هه مو
واڵتانی به رهه مهێنه ری پترۆل به دیده کرێت ،والته دیمکراسی یه کانی لێده
رچێت وه کو نه رویجو که نه دا بۆ نمونه ،ئه مه ش به هۆی سیاسه تێکی پترۆلی
دروست .نه رویج بۆ نمونه که وا سێ یه م هه نارده که ری نه وته له جیهاندا
پاش ڕوسیاو سه عودیه ،به اڵم داهاتی نه وتی خۆی ده خاته سندۆقێکی پاشه که
وتی تایبه ته وه بۆ نه وه کانی داهاتو به م جۆره ش تێکه ڵی ئابوری به رهه
مهێنانی واڵتی ناکات بۆیه ش ئابوری یه که ی ته ندروسته .دیارده ی نه خۆشی
هۆڵه ندی به شێوه یه کی زۆر چڕ له هه رێمی کوردستاندا به دیده کرێت ئه وه تا
به رهه می کشتوکاڵی هه رێم به هۆی به رزبونه وه ی نرخه که ی توانای کێبڕکێ
ی له گه ڵ به رهه می کشتوکاڵی هه رزانی هاورده کراو نه ماوه ئه مه ش زیاتر
به هۆی به رزبونه وه به های گۆڕینه وه ی دراوی عێراقی .باسی پیشه سازی هه
رێمیش نا که م چونکه ئه گه ر که رتێکی له م جۆره به شێوه یه کی ساده پێشتر
هه بوبێت ،وه کو به رهه می جلوبه رگو ئامێری کاره بایی سه ره تایی ،ئه وا
ئێستا به ته واوه تی داڕماوه .بازاڕی کاریش له هه رێمدا توشی شێوانێکی ته واو
بوه چونکه که رتی گشتی به هۆی به رزبونه وه ی موچه وه بۆته نانده ری سه ره
کی هاواڵتیان دیاریشه که وا ئه م که رته که رتێکی نابه رهه مهێنه ری مشه
خۆره .هاواڵتیانی کوردستان به ناچاری وه بۆ مه رامی سیاسی کراونه ته به کاربه
رو مشه خۆر به م شێوه یه ش ڕوبه روی چاره نوسێکی نادیار بونه ته وه.
هه ردو دیارده ی واڵت ی مشه خۆرو نه خۆشی هۆڵه ندی ئه گه ر بێتو سیستمی
سیاسی واڵت سه قامگیر نه بێت وه گه ل له ژێر سیستمی دیمکراسی ڕاسته قینه دا
چاره نوسی خۆی دیاری نه کات ،بۆیان هه یه ببنه سه رچاوه ی ئاژاوه و شه ڕو
هه ژاریو کاولکاری هه روه کو له خواره وه له نمونه ی نایجیریاو جه زائیر ده
یبینین.
نایجیریا:ههژاریلهدهوڵهمهندیدا

.1

نایجیریا گه وره ترین به رهه مهێنه ری نه وته له که رتی ئه فریقادا وه ئه
ندامی ڕێکخراوی ئۆپێکه که چی به پێ ی ئاماره کان دیارده ی هه ژاری له م
واڵته دا ساڵ به ساڵ زیاتر په ره ده سێنێت ،به جۆرێک که وا ئه مڕۆ  %09ی
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دانیشتوانی ئه م واڵته ناچارن ڕۆژانه به که متر له یه ک دۆالر بژین ،که چی
له سه رده می پێش هه نارده کردنی نه وت ئه م ڕێژه یه نه ده گه یشته
 ، %30به رهه می کشتوکاڵی ئه م واڵته ش که وا ئێستا به شی پێداویستی
خۆماڵی ناکات پێشتر  %99ی سه رچاوه ی داهاتی دراوی ده ره کی واڵتی
پێکده هێنا ،چونکه وه کو یه کێک له ده رئه نجامه کانی نه خۆشی هۆڵه ندی
به رهه می کشتوکاڵ له م واڵته دا داته پیوه وه کو هه رێمی کوردستان.
ئابوری نایجیریا له سه ره تای شه سته کانی سه ده ی ڕابردو ته نها به ڕێژه
ی  %11پشتی به داهاتی هه نارده کردنی نه وت ده به ست ئه مڕۆ ئه م ڕێژه
یه گه یشتۆته  ، %11ئه م ڕێژه یه ش هه رچه نده ئاماری پێویست نی یه له
هه رێمی کوردستاندا به اڵم دڵنیام ڕێژه که ئێستا له وه ی نایجیریا که متر نه
بێت ،چونکه نه مزانیوه داهاتی هه رێم جگه له نه وت بونی هه بێت مه گه ر
هه نارده کردنی مه رومااڵت نه بێت بۆ واڵتانی دراوسێ ئه مه ش شایانی باس
کردن نی یه ،که چی کوردستان تا کۆتایی هه فتاکانیش به رهه می کشتوکاڵی
له خۆی زیاد بو ناشتوانین بڵێین هه موی به هۆی پرۆسه ی شه ڕه وه بوه
چونکه واڵتانی وه کو ئه ڵمانیاو یابانو کۆریا له ماوه ی چه ند ساڵێکی که مدا
خۆیان له ئاسه واره کانی شه ڕی جیهانی دووه م ده رباز کرد که چی ئه وا
دوو ده یه به سه ر کاولکردنی کوردستاندا تێپه ڕی .له گه ڵ به رزبونه وه ی
داهاتی نه وتیش له نایجیریا ڕاده ی گه نده ڵیش به رزبوه وه به جۆرێک که
وا ڕێژه که ی مه گه ر ئه مڕۆ ته نها له عێراقدا به رزتر بێت چونکه عێراق به
پێ ی ئاماره کانی ترانسپه رێنسی ئینته رناسیۆنال پاش سۆماڵو ئه فغانستانو
میانمارو سودان پێنجه م گه نده ڵترین واڵته له جیهاندا هه رێمی
کوردستانیش ده بێت هێشتا له عێراق گه نده ڵتر بێت چونکه به الیه نی که
مه وه له عێراق تا ئیستا چه ند لێپرسراوی حکومی له سه ر گه نده ڵی
ڕاپێچی دادگاو حوکمدراون نه مزانیوه له هه رێمی کوردستاندا کاری له م
جۆره کرابێت .داهاتی نه وتی نایجیریا ڕێژه یه کی که می نه بێت هه ر هه
موی له زه لکاوی گه نده ڵی یه وه نقوم ده بێت .به مجۆره ش ڕێژه ی نادادپه
رو ه ری له دابه ش کردنی داهاتدا له نایجیریا به پێ پێوه ری GINI INDEX
یه کێکه له به رزترین ڕێژه کان له جیهان .له م باوه ڕه شم ئه گه ر ئاماری
بێ الیه ن بکرێت به میتۆدی  GINIئه وا ڕێژه ی نادادپه روه ری له دابه
شکردنی داهاتی کوردستاندا له وانه یه له نایجیریاش به رزتر بێت .له الیه
نی سیاسیشه وه ئه گه ر لێره و له وێ ناڕه زایی دژ به حکومه ت ڕوبدات ئه
وا حکومه تی نایجیریا یا په نا ده باته به ر به رتیلخوار کردنی سه رکرده
کانی ئۆپۆزیسیۆن ،یا ئه وه تا له ڕێگه ی هێزه وه به ره نگاری یان ده بێته
وه ئه مانه ش به شێکن له پێناسه کانی واڵتی مشه خۆر هه روه کو له سه ره
وه باسی لێوه کرا .ئه وه ی په یوه ندی به ژینگه ی ئه م واڵته شه وه هه
بێت ،ئه وا کۆمپانیا بیانی یه کان به هۆی چاودێری نه کردنی مه رجه کانی
پاراستنی ژینگه ناوچه کانی به رهه مهێنانی نه وتیان له م واڵته کردۆته زه
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لکاوێکی نه وت ،به رهه می کشتوکاڵیو ته ندروستی دانیشتوانیان خستۆته مه
ترسی یه وه ،هه مان ئه م دیاردانه ش وا ئێستا له ناوچه نه وتی یه کانی گه
رمیان سه رهه ڵده ده ن که وا ژماره یه ک گوند ترسی چۆلبونیان له سه ره.
.2

جهزائیر:کێڵگهینهوتوخوێن

جه زائیر یه ک ێکه له واڵته هه ره ده وڵه مه نده کانی جیهان به سه رچاوه کانی
نه وتو گاز به جۆرێک که وا ئه م واڵته ئه مڕۆ شه شه مین گه وره ترین به رهه
مهێنه ری گازه له جیهاندا وه ڕۆژانه ش زیاتر له  4.4ملیۆن به رمیل نه وت به
رهه م دێنێت که وا سه رچاوه ی داهاتێکی له ڕاده به ده ر زۆره به هه ر پێوه
ریکی لۆجیک وه ریگریت ده بوایه ئه مڕۆ ببوایه سه رچاوه ی خۆشگوزه رانیو سه
قامگیریو پێشکه وتن له م واڵته دا که چی ده رئه نجامه که ی پێچه وانه یه ئه
میش به هۆی سیستمی سیاسی ئه م واڵته .هه ر یه کسه ر پاش ڕزگاربونی جه
زائیر له ده ست داگیکه ری کۆلۆنیالی فه ره نسی ،سه رکرده کانی به ره ی
ڕزگاریخوازی جه زائیر بونه چینێکی ده سه اڵتداری مشه خۆر ده ستیان گرت به
سه ر داهاتی پترۆلی ئه م واڵته کردیانه ئامرازێک بۆ پته وکردنی ده سه اڵتی
سیاسی خۆیان دور له چاودێری داموده زگا گشتی یه کان به جۆرێک ئه مڕۆش به
ته واوه تی نازانرێت داهاتی پترۆلی ئه م واڵته چه نده و ده چێته گیرفانی کێوه،
له شێوه ی هه رێمی کوردستان .ئه م چینه مشه خۆره ده سه اڵتداره نه ک هه ر
له چینێکی شۆڕشگێڕو نه ته وه په رسته وه بونه به ره یه کی دژ به گه ل ،به ڵکو
له نێو خۆشیاندا دابه شبون به سه ر چه ند باڵو گروپو تایفه و بنه ماڵه دا که
وتنه پالنگێڕانو به ربه ره کانی کردنی یه کتر له سه ر ده سه اڵتو داهات .نادادپه
روه ریش له دابه شکردنی داهاتی پترۆلدا بوه ته یه کێک له خاسڵه ته سه ره کی
یه کانی ئه م واڵته به جۆرێک که وا  %0ی دانیشتوان ( چینی ده سه اڵتدارو
هاوپه یمانه کانیان) زیاتر  %00ی داهاتی ئه م واڵته بۆخۆیان قورخ ده که ن
پاشماوه که شی بۆ  %10تر .چینی ده سه اڵتدار به و هۆیه وه که وا ته نها له به
رژه وه ندی خۆی کار ده کات ،که رتی به رهه مهێنانی پیشه سازیو کشتوکاڵی ئه
م واڵته ی له کورترین ماوه دا کاول کرد .له سه ره تای هه فتاکانی سه ده ی
ڕابردودا به رهه می کشتوکاڵی ئه م واڵته زیاتر له  %09پێداویستی ناوخۆی
دابین ده کرد ،که چی ئێستا نزیکه ی %99ی ئه م پێداویستی یه له ده ره وه
هاورده ده کرێت ،ڕێژه ی دانیشتوانی کرێکار له بواری کشتوکاڵدا له  %00دابه
زیوه بۆ  %19به هۆی الوازی که رتی پیشه سازیش به شی هه ره زۆری جوتیاران
ڕویان له شاره کان کردوه بونه ته بارسه نگی یه ک له سه ر بازاڕی کارکردنو
خزمه تگوزاری یه بنه ڕه تی یه کانو که رتی نیشته جێبون .کاتێ له سااڵنی هه
شتاکانی ڕابردودا نرخی نه وت به شێوه یه کی به رچاو دابه زی حکومه ت ڕوی
کرده قه رزی ده ره کی بۆ دابینکردنی دراوی ده ره کی پێویست بۆ هاورده کردنی
خۆراک ،به اڵم له به ر ئه وه ی داهاتی پترۆل به شی دانه وه ی قه رزه کانو سوده
Page 85

www.dengekan.com

که ی نه ده کرد هه ژاری په ره ی سه ند .لێره وه ئیسالمی یه کان هاتنه سه ر
هێڵ له ڕێگ ای ڕێکخراوه خێرخوازی یه کانیانه وه به پاڵپشتی دارایی ده ره کیو
ژماره یه ک له گه وره بازرگانانی ناوخۆ که وا به هیوای گۆرینی سیستمی سیاسی
بون بۆ جێگرتنه وه ی چینی مشه خۆر .ده سه اڵتی سیاسیش په یتا په یتا له
چاوی زۆرینه ی خه ڵکا شه رعی یه تی خۆی له ده ستدا له ده رئه نجامیشدا له
خولی یه که می هه ڵبژاردنه کانی په رله مانی ساڵی  1111به ره ی ئینقازی
ئیسالمی زیاتر له  %20ی ده نگه کانی به ده ستهێنا هه رچه نده زوربه ی هه ره
زۆری ئه م ده نگانه الیه نگری ئایدۆلۆجیای ئیسالمی سیاسی نه بون به اڵم له
ڕێگای ده نگدانیان به ئیسالمی یه کان هه وڵیاندا تۆڵه له چینی ده سه اڵتدار بکه
نه وه .چینی ده سه اڵتدار پاش دڵنیابونیان له بردنه وه ی ئیسالمی یه کان ،له
ڕێگای سوپاوه پێش ئه نجامدانی خولی دووه می هه ڵبژاردن کوده تایه کیان ئه
نجامدا .به ڕای زوربه ی چاودێرانی سیاسی کوده تاکه ی سوپا په یوه ندی به و
پرۆژه یاسایه نوێ یه ی نه وتو گاز هه بو که وا به ره ی ئینقاز ده یویست ده نگی
بۆ بدات به م جۆره ش به رژه وه ندی سودمه ندانی ناوه خۆو ده ره کی له
سامانی نه وتو گازی ئه م واڵته ده که وته مه ترسی یه وه .ئه م کوده تایه هه ر
هۆکارێکی هه بوبێت چی نی ده سه اڵتداری به یه کجاری له گه ل جیا کرده وه
واڵتیشی خسته گێژاوێکی خوێناوی یه وه که وا تا ڕاده یه ک ئێستاش هه ر به رده
وامه .ئه گه ر مه رجه کانی جه زائیر هه روه کو له سه ره وه باسکرا له گه ڵ مه
رجه کانی هه رێمی کوردستان له سه ره تای نه وه ده کانی ڕابردوه وه ،واته پاش
ڕاونانی هێزه کانی به عس له الیه ن جه ماوه ره وه به راورد بکه ین ،ئه وا له یه
کچونێکی زۆر به دیده کرێت .له هه رێمی کوردستانیش سه رکرده کانی پێشوی به
ره ی ڕزگاریخوازی گه لی کوردستان پاش ڕزگاربونی کوردستان بونه چینێکی مشه
خۆری ده سه اڵتدار دژ به زۆرینه ی گه ل ،زوربه ی هه ره زۆری داهاتی هه
رێمیان بۆ خۆیان قورخ کردوه ،ده رئه نجامه که شی به هه مان شێوه داڕمانی که
رتی به رهه مهێنانو نادادپه روه ری یه له بواری دابه شکردنی داهاتدا ،چینی ده
سه اڵتداری هه رێمی کوردستانیش له شێوه ی ئه وه ی جه زائیر له چاوی زۆرینه
ی خه ڵکدا شه رعی یه تی خۆی له ده ستداوه هاواڵتیانیش له گه ڕانن به دوای
هه ڵی تۆڵه سه ندنه وه لێ یان هه روه کو له هه ڵبژاردنه کانی په رله مانی هه
رێم له  40.0.4991بینیمان که وا ڕێژه ده نگێکی زۆر بۆ بزوتنه وه ی گۆڕان چون
هه رچه نده ئه م بزوتنه وه یه نه ئایدۆلۆجیایه کی هه یه و نه فه لسه فه یه کی
سیاسی تایبه ت به خۆی ،خاوه نی ڕابردویه کی سیاسی سه رکه وتوش نی یه تاکو
ده نگده ران دیسان ده نگی پێبده ن ،که واته ده نگده ران له شێوه ی ده نگدانه
که ی جه زائیر به شێوه یه کی گشتی ویستیان تۆڵه له ده سه اڵت بکه نه وه.
خۆشبه ختانه ڕێژه ی توندو تیژی له هه رێمی کوردستان نه گه یشته ئه وه ی جه
زائیر ئه میش به هۆی ئاگاداری سیاسی هاواڵتیانو سروشتی ئاشتیخوازانه ی گه
لی کوردستان ،هه رچه نده به شێک له ده سه اڵت له الیه ن خۆیه وه توندوتیژی
دژ به هێزه کانی ئۆپۆزیسیۆن به کار هێنا .قورخکردنی ده سه اڵتی سیاسی له هه
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رێمی کوردستان وه پاڵپشتی ده ره کی له م ده سه اڵته له شێوه ی جه زائیر په
یوه ندی به سامانی نه وتو گازی کوردستانه وه هه یه چونکه ده سه اڵتی سیاسی
لێره دا ده کرێته ئامرازێ بۆ ده ستبه سه راگرتنی ئه م سامانه زه به الحه ی
کوردستان که وا هه رچی دزو مافیای ناوخۆو ده ره کی هه یه بۆسه ی بۆ داناوه
 هه ر ده شبێ وابێت مه گه ر ئه م هه مو شه ڕو خوێنڕێژی یه هه ر شینێک.ته وه
!نه بو بۆ هه ریسه که
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