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ڕاپۆرتی سیاسی
کە لەالیەن هەڤاڵ سکرتێری گشتی حزبەوە پێشکەش بە سێیەمین
کۆنگرە کراوە.
هێژایان ،نوێنهرانی کۆنگره!
ساڵوی رزگاری و سهرخۆبوونتان لێبێ.
سهرهتا به ناوی خۆم و ئهندامانی کۆمیتهی ناوهندی حزبمان ،حزبیی
رزگاریی کوردسیتانهوه بیه گهرمییهوه بیهخێرهاتنتان لیێ دهکیهم ،بیهو
هیوایهم که ههرکات شادو سهرفراز و بهختهوهر بن.
ئامادهبووانی هێژا! بێگومان دهزانین کیه ئیهمڕۆ لێیره بیۆ بیهڕێوهبردنی
سیییێ همین کیییۆنگرهی حزبمیییان ،لیییه دهورهی ییییهکتر کۆبووینهتیییهوه،
ئهمیییهش بۆنهییییهکی پییییرۆزو واتیییاداره ،بیییۆ ههڵسیییهنگاندنی کارهکیییانی
رابردوومییییان ،بییییۆ پننڕێژکردنییییی بهرنامییییهی داهییییاتووی رزگییییاریش
وێستگهیهکی گرنگ و بایهخداره ،بهوهۆیهوه به پێویستی دهزانیین لیه
راپییۆرتی کۆمیتییهی ناوهنییدی حزبییدا ئامییا ه بییه رهوشییی رۆ هییهاڵنی
نییاڤین ،باشییووری کوردسییتان و رهوشییی نییاوهخۆی حزبییی رزگییاریی
کوردستان بکهین.
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رهوشی رۆژههاڵتی ناڤین

لییه دوای دووهمییین کییۆنگرهی حزبمانییهوه تییا ئێسییتا ،واتییه لییه پێیینس سییاڵی رابییردوودا،
رۆ ههاڵتی ناڤین بهگشتی و ئهو واڵتانهی که کوردستانیان پێوه لکێنراوه به تایبهتی،
رووداوی جۆراوجۆریان بهخۆیهوه بینیوه ،گۆڕانکارییان بهسیهرداهاتووه ،ئیهوهش وا
دهخوازێ ئاما هیان پێبدهین و لێیان وردببینهوه.
له دهستپێکی ساڵی  ،2005واچاوهڕان دهکرا که کێشیهی نێیوان هیهرهب و ئیسیرائی
بیییهرهو یهکنییکردنیییهوه بیییڕوات ،فهلهسیییتینی و ئیسیییرائی یهکان بیییۆ ییییهکجاری ئاشییی
ببنهوهو دهوڵهتی سهربهخۆی فهلهستینی رابگهیهندرێ ،بهاڵم رهوشهکه بهرهو گر ی
و ئییاڵۆزی زیییاتر رۆیش ی  ،سییهرهتا دهوڵییهتی ئیسییرائی بییهبیانۆی ئییهوهی کییه گروپییه
تۆندڕۆکان له خاکی فهلهستینهوه موشهک بۆ شارو گوندهکانی ئیسرائی دههاوێژن،
گهمارۆی ههمهالیهنهی بهسهر کیهرتی غیهززهدا سیهپاند ،دواتیر بیهبیانۆی ئیهوهی کیه
گوایه سوریاو کۆماری ئیسنمی ئێران و ههندێک دهوڵهتی دیکه چهک و تهقهمهنی بۆ
بزووتنهوهی حهماس رهوانه دهکهن و چهکداره فهلهستینیهکانیش درێژه بیه موشیهک
هاویشییتن دهدهن ،ناوچهکییهی بییهرهو شییهڕێکی خوێنییاوی بییرد ،لییه 27ی دیسییێمبهری
ساڵی  2008سوپای ئیسرائی زۆر به چڕی هێرشهکانی خۆی بۆسهر کهرتی ههززه
دهستپێکرد ،غهززه خیۆی دهنێیو خیوێن و ئیاگردا بینییوه .بهوهۆیهشیهوه بیه هیهزاران
کهسی سڤی و الشهر له ن و منداڵ گیانیان لهدهستدا ،رێکخراوهکانی میافی مرۆڤیی
نێودهوڵییهتی هییهردوو الیییهنی شییهڕهکهیان ،واتییه دهوڵییهتی ئیسییرائی و بزووتنییهوهی
حهماسییییییان تۆمیییییهتبار کیییییرد .لیییییه ێر کاریگیییییهری ئیییییهو گوشیییییاراندا رێکخیییییراوی
نهتهوهیهکگرتووهکان ناچار بوو له هۆکارو ئاکامهکانی ئهو هێرشه بکۆڵێتهوه .دادوهر
ریچییارد جۆلدسییتۆن کییه دادوهرێکییی یییههودی باشییووری ئهفریقایییهو کهسییایهتیێکی
ناسراوهو سهرۆکی شانازی (فهخری) چهندین رێکخیراوو دهسیتهی یههودییه ،لهگیهڵ
دهستهیهک دادوهری دیکه بۆ لێکۆڵینهوه سهرپشک کران .ئهمریکاو ئیسرائی ههرگیز
لهو باوهڕهدا نهبوون که ئیهو دهسیتهیه راشیکاوانه الییهنی ئیسیرائی ی بیه تاوانبیارێکی
گهورهی جهنگهکه بناسێنێ ،بهاڵم کاتێیک ئاکیامی لێکۆڵینهوهکیه ئاشیکرا کیرا ،هیهردوو
الیهنی حکومهتی ئیسرائی و بزووتنهوهی حهماس وهک تاوانبیاری جیهنگ پهنجیهیان
بیییۆ درێژکییییراو راپۆرتهکییییه بییییهناوی راپیییۆرتی جۆلدسییییتۆن ناوبییییانگی دهرکییییرد .لییییه
کاردانهوهیهکی چاوهڕوانکراودا یههودیه توونیدڕۆکان لیه راگهیاندنهکانیانیدا هێرشییان
بۆ سهر ریچارد جۆلدستۆن دهستپێکرد ،بهاڵم ئهو له دیدارێکی رۆ نامهی هائارتیسی
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ئیسرائی یدا گوتی {:من یههودی زایۆنیزمم ،ئیسرای یشم خۆش دهوێ و له پێناویدا لیه
زۆر بواردا کارم بۆ کردوهو کچهکشم لیه ئیسیرائی دا ده ی} ئیهوهش واتیای ئیهوهبوو
که ئهو وهک دادوهرێک بێنیانهنه یاسا دهپارێزێ و جێبیهجێی دهکیات ،هیهروهها زۆر
به ویژدانیهوه راپۆرتهکیهی ئامیاده کیردوهو الگییری لیه نهتهوهکیهی خیۆی نیهکردووه،
بهوهۆیهشهوه هێندهی دیکه لهالیهن ئازادیخوازانی جی انیهوه رێیزی لێگییراو گیهواهی
بێنییهنبوونی بیۆ درا .راپۆرتهکیه خرایییه رۆ هڤیی کۆبوونیهوهکانی ئهنجوومیهنی مییافی
مرۆڤی سهر به نهتهوهیهکگرتوهکانیهوه ،بیهاڵم الییهنی هیهرهبی بهتایبیهتیش میهحمود
ههباسییی سییهرۆکی دهسییتهاڵتی فهلهسییتین لیییه ێر گوشییاری ئییهمریکا ههوڵیانییدا کیییه
قسهکردن دهربارهی راپۆرتهکه بۆ کاتێکی دیارینهکراو دوابخرێ!
ئییهو ههڵوێسییتهی سییهرۆکی دهسییتهاڵتی فهلهسییتینی هییهم گییهلی فهلهسییتین و هییهمیش
جی ییانی هییهرهبی دووچییاری سهرسییوڕمان کییرد ،تهنانییهت ناوهنییدهکانی رای گشییتی
جی انی و رێکخراوی لێبوردنی نێودهوڵهتی داخباری خۆیان بۆ دواخستنی راپۆرتهکه
پێشانداو له بان کی مۆن ،سهرۆکی رێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکانیان خواسی کیه
ههرچی زووتره راپۆرتهکه بۆ ئهنجوومهنی ئاسایش رهوانه بکات.
ئێستا له ێرگوشاری ئهو راپۆرتهدا حکومهتی ئیسیرائی ههوڵیدهدات رهوشیهکه خیاو
بکاتهوه ،بهبیانۆی ههوڵدان بۆ ئازاد کردنی سیهربازه دی کراوهکیهی (گێ عیات شیالی )
دهستپێشخهری دهکات مارهیهکی زۆر گییراوی فهلهسیتینی ئیازاد دهکیات ،جارێکییان
 23ن و جارێکی دیکهش  530گیراوی دیکهی ئیازاد کیردوه ،هیهورهها دهییهوێ لیه
داهیییاتووێکی نزیکییییدا  450گییییراوی دیکییییه کییییه بزووتنیییهوهی حییییهماس ناوهکانیییییان
ههڵدهبژێرێ ،ئازاد بکات ،بێگومان ئهوانهش به قازانجی بزووتنیهوهی حیهماس تیهواو
دهبن.
له خوێندنهوهی هێرشهکانی ئیسرائی بۆ سیهر کیهرتی غیهززه دهگهینیه ئیهو ئاکامیهی
که سهردهمی چاوپۆشیکردن له تاوانی دهستهاڵتدارانی نۆکیهرو گوێڕاییهڵی رۆ ئیاوا!
ئهوانییهی کییه زۆرداری و سییتهم بهڕێوهدهبییهن ،بییهرچووه .ئهگییهر جییاران ئییهمریکاو
واڵتانی ئهوڕوپاو جی انی یههودی بێئیهمنو ئیهوال پشیتیوانیان لیه دهوڵیهتی ئیسیرائی
دهکییرد ،بییۆ درێییژهدان بییه کوشییتن و شییهڕکردن لییه د ی فهلهسییتینیهکان کۆمییهک و
هاوکارییییان پێیییدهکرد ،ئێسیییتا دهبینیییین کیییه دادوهرێکیییی بیییه ویژدانیییی وهک ریچیییارد
جۆلدسییتۆن بێنیهنانییه لییه شییهڕی نێییوان ئیسییرائی – فهلهسییتین دهکوڵێتییهوهو بڕیییار
دهدات ،واڵتانی ئیهوڕوپاو ئیهمریکایش لیه ێر گوشیاری رای گشیتی و رێکخراوهکیانی
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مافی مرۆڤ ناتوانن تاوانهکانی حکومیهتی تهلئیهبیبی هاوپیهیمانیان پیهردهپۆش بکیهن.
هییهروهها وان یهی هێرشییی ئیسییرائی بییۆ سییهر کییهرتی غییهززه بییهبیرمان دێنێتییهوه کییه
هێشییییتا بهرپرسییییانێک هییییهن پییییێ لییییه بهر وهنییییدهکانی نهتهوهکییییهیان دهنییییێن ،بییییۆ
درێژکهردنیییهوهی دهسیییتهاڵتهکهیان و مانیییهوهیان لهسیییهر کورسیییی فهرمانڕهواییییهتی،
درێیژه بییه نۆکهراییهتی دهدهن و د بییه ویسییتی نهتهوهکیهیان بڕیییار دهدهن و هییهنگاو
ههڵدهگرنهوه.
ههر له پێوهند به کێشهی نێوان ئیسیرائی  -فهلهسیتین ،هیهموو ئیهو ههواڵنیهی کیه بیۆ
بو اندنییهوهی دانوسییتاندنهکانی نێوانیییان دراون ناکییام ماونهتییهوه ،تهنانییهت نێییردهی
بییاراک ئۆبامییای سییهرکۆماری ئییهمریکاش لییه دوایییین سییهردانی خۆیییدا ناڕاسییتهوخۆ
بێ یوابییوونی خییۆی بییه مێییدیاکان راگهیانیید .لهالیییهکی دیکهشییهوه هییهوڵی تورکیییا بییۆ
نیییاوبژیوانی لیییهنێوان سیییوریاو ئیسیییرائی یش ناکیییام ماونهتیییهوه ،تهنانیییهت لیییه میییانگی
رابردوودا نیکۆالی سارکۆزی سهرۆکی فهرهنسیا بهمهبهسیتی ئاشیتی نێیوان سیوریاو
ئیسیییرائی دهستپێشیییخهری کیییردو تیییاک الیهنیییه لهگیییهڵ ناتانییییاهۆی سیییهرۆکوهزیرانی
ئیسرائی و بهشار ئهلئهسهدی سهرکۆماری سوریا کۆبۆوه ،بهاڵم وهک خۆیا بوو که
ههوڵهکیهی ئیهویش ناکیام ماوهتییهوهو ناشیزاندرێ کیهی و چییۆن کۆتیایی بیهو کێشییانه
دههێندرێن .یهکنیینهکردنهوهی کێشهی نێوان ئیسرائی  -فهلهستین کاریگهری نهرێنی
لهسییهر کێشییهی کوردسییتان دانییاوه ،چونکییه هییهرکاتێک کێشییهی هییهرهب -ئیسییرائی
کۆتابێ ،کێشهی کوردستان وهک یهکهمین و گهورهترین کێشیهی چارهسیهرنهکراوی
رۆ ههاڵتی ناڤین خیۆی دهنیوێنێ ،ئهوکاتیهش واڵتیه بڕیاربهدهسیتهکانی جی یان ناچیار
دهبییین بیییۆ چارهسیییهرکردنی کێشیییهی کوردسیییتان هیییهنگاو ههڵبگرنیییهوه .راسیییتیهکهی
ئێستاش ئهو کێشیهیه ،بهتایبیهتیش کێشیهی کیوردی بیاکووری کوردسیتان گهیشیتۆته
نێو رۆ هڤی کۆبوونیهوهکانی واڵتیانی ییهکێتی ئیهوڕوپاوه ،واشیچاوهڕوان دهکیرێ کیه
دوای کۆتابوونی کێشهی فهلهستینیهکان ،نۆرهی کێشهی کوردسیتان بیێ و بیه چڕتیر
قسهی لهسهر بکرێ.
تورکیییییا وهک واڵتێکییییی گییییهورهی ناوچهکییییه لییییه دوای هاتنییییه سییییهرکاری پییییارتی
دادوگهشییییهپێدان کییییه رهوتێکییییی ئییییایینی میانڕۆیییییه ،بییییۆ درێژکردنییییهوهی تهمییییهنی
دهستهاڵتهکهی ههوڵیداو ئێستاش دهییهوێ بیۆ چارهسیهرکردنی کێشیه و قهیرانیهکانی
نێوهخییۆی واڵتهکییهی هییهنگاوی کردهیییی ههڵبگرێتییهوه کییه کێشییهی کییوردی بییاکووری
کوردسیییتان لیییه سیییهرووی ههموویانداییییه .بیییهو ئامانجیییهو لیییه ێر گوشیییاری ییییهکێتیی
6

ئییهوڕوپادا سییوکه هییهنگاو بییۆ ئییازادکردنی زمییانی زگمییاکی نهتییهوهکان ههڵگرتییهوه،
سییهرهتای سییاڵی  2009کییهناڵی تهرهتییه شییهش وهک یهکییهمین کییهناڵی کییوردی بییه
فییهرمی و لییه الیییهن سییهرۆکوهزیرانهوه کرایییهوه .هییهروهها لییه رۆ ی 13ی تشییرینی
دووهمیییی ئهمسیییاڵدا هیییهنگاوی کرانیییهوه بیییهڕووی کێشیییهی کیییورد لیییه چوارچێیییوهی
ههنگاوی کرانهوهی دیموکراتی خرایه رۆ هڤی کۆبوونیهوهکانی پهرلیهمانی تورکییاوه،
بییهاڵم لهالیییهن نوێنییهرانی پارتییه ئۆپۆزیسیییۆنهکانهوه د ایییهتی کییرا ،ههرچهنییده کییه
سییهرکردهکانی پییارتی دادوگهشییهپێدان کییه زۆرینییهی کورسیییهکانی پهرلییهمانی ههیییهو
بهتهنیا حکومهتی ئێستای تورکیای پێک ێناوه ،بهڵێن دهدهن که درێژه به ههنگاوهکانی
کراوهنهوه به رووی کێشهی کورددا بیدهن ،بیهاڵم لیه رووداوێکیی چیاوهڕوان کیراودا
رۆ ی11ی ئیییهم مانگیییه ،واتیییه رۆ ی  ،2009-12-11دادگیییهی دهسیییتوری تورکییییا
بڕییییییاری داخسیییییتنی پیییییارتی کۆمهڵگیییییهی دیمیییییوکراتی دا .ئیییییهو بڕییییییاره لهالییییییهن
کوردستانیانهوه رهتکرایهوه ،ههروهها هاوههڵوێستی هێزه سیاسییهکانی کوردسیتانی
بهرهییهم ێنا ،لهالیییهکی دیکهشییهوه کاردانییهوهی جۆراوجییۆری لێکهوتییهوه ،یییان لی ییی
وتهبێژی وهزارهتی دهرهوهی ئهمریكا داخباری خۆی دهربڕی و رایگهیاند بۆ ئیهوهی
تورلیا ببێ به سیستمێكی دیمولراتی و خهڵکهکیهی لیه دهڕبڕینیی بۆچیوون و رامیانی
خۆیییان ئییازاد بیین ،وا پێویسیی دهکییات کییه درێییژه بییه پڕۆسییهی گۆرانکییاری بییدات.
سییهرۆلی خییولی ئێسییتای یییهلێتی ئییهوروپا ڕایگهیانیید :ئییهو بڕیییاره زۆر ترسییناکهو
دهتوانین وهك لێدانێك له سیستمی دیمولراسی له تورلییا ههڵیبسیهنگێنین و داواشیی
لرد له گۆڕانکاری بهسهر یاسای پارتیه سیاسییهلان لیهتورکیا دابیێ .زۆربیهی پارتیه
سیاسیهکانی ئهوڕوپا داخباری و نیگهرانی خۆیان پێشانداو داوایان له تورکیا کرد که
چاو بیه بڕیارهکیه دابخشیێنێتهوهو کێشیهی نێوهخیۆی قیوڵتر نهکاتیهوه .راستیهکهشیی
بههۆی ئهو بڕیارهوه کێشیهو قهیرانیهکانی تورکییا بیهرهو قوڵبوونیهوه دهڕۆن ،ئهگیهر
لێی پاشگهز نهبنهوه ،لهوانهیه رهوتی سیاسی تورکیا بهرهو ئاقارێکی دیکیه بیڕوات و
بۆ دواوه بگهڕێتهوهو یهکێتی ئهوڕوپا ههرگیز دهرگهی به روویدا ناکاتهوه.
ئێمه پێمانوایه که چۆن سیاسیهتی نکیۆڵیکردن لیه ناسینامهی نهتیهوهیی کیورد لهالییهن
تورکانییهوه بییه درێژایییی سییهدهی رابییردوو نییهیتوانی ههسییتی نهتییهوهیی بسییڕێتهوهو
تێکۆشانی بزاڤی رزگاریخوازی کورد لهبێن ببات ،ههروهها چۆن به داخستنی دهپ و
ههتهپ رێ له کاروانی رێکخراوهیی کوردسیتانیان نیهگیرا ،ئێسیتا بههیهمان شیێوه بیه
داخستنی دهتهپه مێژووی تێکۆشانی رێکخراویی کۆتایی نایهت .چۆن له رابردوودا له
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ئاکیییامی سیاسیییهتی رهگهزپهرسیییتانهی فیییهرمانڕهوایانی ئیییهنکارا ،دهوڵیییهتی تورکییییا
دووچیییییاری دهییییییان کێشیییییهو گرفتیییییی نێوهخیییییۆو دهرهکیییییی ببیییییۆوه ،ئێسیییییتاش بیییییه
چارهسیهرنهکردنی پرسییی کییوردو بهداخسییتنی پییارتی جڤییاکی دیموکراتیییک قییهیرانێکی
دیکه دێته ئاراوهو گوشارهکانی نێودهوڵهتیش چڕوکاریگهرتر دهبنهوه.
هییهر ئێسییتاکه پییاتی گییهلی کۆمییاری بییه سییهرۆکایهتی دهنیییز بایکییاب و بزووتنییهوهی
نهتهوهپهرسییتی بییه سییهرۆکایهتی باخچییهلی بییههۆی ههڵوێسییتهکانیانهوه د بییه دۆزی
کورد ،بهرهو الوازی و ههڵوهشانهوه دهڕۆن ،بهوهۆیهوه سهدان ئهندام و بهههزاران
الیهنگریان لهدهستدا ،تهنانهت کاتێک سکرتێری گشتی پیارتی کۆمیاری لیه لێدوانێکیدا
سهبارهت به قڕکردنی پهکهکه ،رهوایهتی بیه کوشیتاری دهرسییم دا کیه سیاڵی 1937
لهالیهن سوپای تورکییاوه د بیه کیوردانی ههلیهوی ئهنجامیدراوه ،دهییان بیهرپرس و
ههزاران ئهندامی کوردی ههلهوی ئهو پارته ههڵوێستیان وهرگرت و وازیان له پارتی
گهلی کۆماری هێناو الیهنگری خۆیان بۆ نهتهوهکهیان راگهیاند.
کرانییهوه بییه رووی کێشییهی کییورد لییه تورکیییا کییه ئێسییتا بییه پڕۆسییهی کراوهنییهوه بییه
رووی دیمیییوکراتی نیییاودێراکراوه ،هیییهروهها د اییییهتیکردنی ئیییهو پڕۆسیییهیه لهالییییهن
ههردوو پارتی ئۆپۆزیسیۆن و بڕیاری داخستنی پارتی کۆمهڵگیهی دیمیوکرات دهتهپهه
دهمانگهیهنێتییه ئییهو راسییتیهی کییه دۆزی کییوردانی بییاکووری کوردسییتان پێشییکهوتنی
گهورهی به خۆیهوه بینیوه ،پارتی دهستهاڵتداری تورکیا دهستهووهستان ماوهتیهوهو
ناچییار بییووه کییه بییۆ هێشییتنهوهی سیینووری واڵتهکییهی بیییر لییه چارهسییهرکردنی ئییهو
کێشییییهیه بکاتییییهوه .هییییهروهها ههڵوێسییییتی پییییاتی گییییهلی کۆمییییاری و بزووتنییییهوهی
نهتهوهپهرس ی و ههڵوێس ی وهرگرتنییی ئهنییدامانی ئییهو دوو هێییزه د بییه پارتییهکانی
خۆیان دهمانگهیهنێته ئهو راستیهی که ههستی نهتهوهیی له باکووری کوردسیتاندا لیه
قۆنیییاغێکی گهشیییهکردوو داییییه ،ئیتیییر نهتیییهوهپارێزان خاوهنیییدارێتی لیییه دۆزی رهوای
نهتهوهکهیان دهکهن و پش لهو هێزانه دهکهن که د به بهر هوهندی نهتهوهی کورد
هییهنگاو ههڵدهگرنییهوه .هییهروهها بڕیییاری دادگییهی دهسییتووری تورکیییا بییۆ داخسییتنی
دهتهپه پێماندهڵێ کیه هێشیتا رهگهزپهرسیتی لیه تورکییا فهرانڕهواییهو کاربهدهسیتانی
ئییهنکارا نییاتوانن لهگییهڵ رهوت یی گۆڕانکاریییهکانی جی ییان بییڕۆن و راسییتیهکان پهسییند
بکهن.
ئێران وهک واڵتێکی بیهرفراوانی ناوچهکیه ،کاریگیهری و پێگیهی تایبیهتی ههییه ،بیهاڵم
هێشییتا بییه کێشییهی نهتییهوهکانی نێوهخۆیییهوه گیرۆدهیییه ،لییهو دواییانییهدا  73ئهنییدام
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پهرلهمانی ئێران له نێویاندا نوێنهرانی لوردی رۆ ههاڵتی لوردستان ،نامهییهکیان بیۆ
لاربهدهسییتانی بییااڵی لۆمییاری ئیسیینمی ئێییران نییاردو داوای یان کییرد کییه خوێنییدن و
نوسین به زمانی زگمیاك بخرێتیه واری کردارییهوه .لیه نامهلیهدا کیه بیۆ سیهرلۆمارو
گییهوره بهرپرسییانی دیکییهی کۆمییاری ئیسیینمی ئێییران نییاردراوه ،داواکییراوه تییا بهنییدی
15ی قانونی بنهڕهتی واڵت جێبهجێ بكرێ و رێ بیه خوێنیدن و پیهروهرده بیهزمانی
دایك له قۆناغهلانی سهرهتایی ،ناوهندی ،ئامادهیی و زانكۆ بدرێ .ئهو پهرلهمانتارانه
ئاما هیییان بییه پهسییهندلردنهوهی بهنییدی 15ی یاسییای بنییهڕهتی داوه کییه لییه دوایییین
دانیشتنی شورای ئینقنبی فهرههنگی ئهو واڵتهدا پهسندکراوهتهوه.
ههموومان دهزانین له نێو سنوری ئێراندا جگیه لیه نهتیهوهی فیارس ،نهتیهوهی لیورد،
بییهلوچ ،تییورك ،هییهرهب ،تییاتی ،گی ییهلی و مازنییدهرانی ،هییهن هییهروهها ههنییدێک لییه
لوڕهکان خۆیان به کورد نازانن و ئازهریهکانیش خۆییان بیه تیورک نیازانن ،بهوپێوییه
ئهوانیش به نهتهوهی جیا پێوانه دهکرێن ،زمانی ئهو نهتهوانهش له ههندێک ئوسیتاندا
زمانی زۆرینهی دانیشتوانن و ناتوانرێ چاوپۆشیان لێبکرێ.
لهالیهکی دیکهوه له دوای پڕۆسیهی هیهڵبژاردنی سیهرکۆماری ئیسینمی ئێیران کیه لیه
رێیییی دهنگدانیییهوه ههڵیییدهبژێردرێ ،کێشیییهو گرفتیییی گیییهوره لیییهنێوان هیییهردوو بیییاڵی
ریفۆرمخییوازو پارێزگاریهکانییدا سییهری ههڵییداوه ،لییه دواییین هییهڵبژاردن دا ،مییهحمودی
ئهحمهدی نیه اد وهک پیاڵێوراوی بیاڵی پارێزگارهکیان بیه بیراوه راگهیهنیدرا ،بیهاڵم تیا
ئێستاش زۆرینهی ریفۆرمخوازهکان ئهو سهرکهوتنهی پارێزگارییهکان پهسیند ناکیهن،
بهوهۆیهشهوه شارهکانی ئێران به تایبهتیش تارانی پێتهخ چهندین جار نیگیهرانی و
پهشێوی بهخۆیهوه بینوه ،تێک هڵچوونی خوێناوی لهنێوان خۆپێشاندهران و هێزهکانی
پۆلیس روویانداوه .له الیهکی دیکهشهوه سزای له سێدارهدان لهو واڵتهدا شێوهیهکی
ترسانکی وهرگرتووه ،ئهوهش وایکردوه که رێکخراوهکانی مافی مرۆڤ و داکۆکیکیار
له زیندانیه سیاسیهکان دهنگی ناڕهزایهتیان د به دهسیتهاڵتدارانی کۆمیاری ئیسینمی
ئێران بهرزتر بکهنهوه.
لییییهم دواییانیییییهدا رێكخییییراوی لێبیییییوردنی نێونهتیییییهوهیی لییییه راپۆرتێكیییییدا باسیییییی لە
پێش ی ێكاریهلانی مییافی مییرۆڤ لییه ئێران یدا کییردووه ،نووسیییویهتی :پێشییێ کاریهکان لییه
مییاوهی  20سییاڵی رابییردودا ،خراپتییرین پێشییێ كاربوون .رێكخراوهلییه ئامییا هی بیییه
ئهشییكهنجه ،دهسییتدرێژی ،لوشییتن و بێسهوروشییوێن لردنییی گیییراوان کییردووه .لییهو
راپۆرتییهدا رێكخراوهلییه داوا لییه رێبییهری کۆمییاری ئیسیینمی ئێییران کییردووه ،رێ بییه
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پسپۆڕانی بواری مافی مرۆڤی سهر به نهتهوه یهلگرتوهلان بیدرێ ،تیا لێكۆلێنیهوه لیه
دۆخی مافی مرۆڤ له ئێران بکرێ ،بهاڵم وێڕای ههموو ئهوانهشهوه هێشتا هیهنگاوی
کردهیییی بییۆ یییهکنیی کردنییهوهی کێشییهی نهتییهوهکان و خوێنییدن بییه زمییانی زگمییاکی
ههڵنهگیراوهتهوه ،هێشتا رهوشی مافی مرۆڤ باش نهکراوه ،کیهچی حکومیهتی تیاران
بۆ گهیشتن به هێزی ناوکی کێبهرکی دهکات ،بهوهۆیهشهوه لهالیهن ئهمریکاو واڵتانی
ئهوڕوپاوه ههڕهشهی لێدهکرێ .بۆیه ئاسۆی پێوهندی داهاتووی لهگهڵ ئهو واڵتانهدا
بهبێ یهکنیی کردنهوهی دۆسێی چیهکی نیاوکی لهگیهڵ کۆمیهڵی نێودهوڵهتییدا نادییارو
ناڕۆشنه.
واڵته یهکگرتووهکانی ئهمریکا که بیه سهرسیهختترین دو منیی خواسیتهکانی کۆمیاری
ئیسیینمی ئێییران کییاری کییردوهو کییار دهکییات ،حییهز بییه بییهرفراوانبوونی درزهکییانی
نێوهخیۆی دهسیتهاڵتدارانی تییاران دهکیات ،مهبهسییتێتی لیه ئاکییامی خرۆشیانی شییهقامی
رای گشتی نێوهخۆ به ئاوات و مهرامهکانی خیۆی بگیات ،ههرچهنیده لێیرهو لیهوێ بیۆ
بهچۆکییداهێنانی کۆمییاری ئیسیینمی ئێییڕان بییاس لییه هییهموو ئهگییهرهکان دهکییات ،بییهاڵم
بییییاوهڕ نییییاکرێ لییییه رهوشییییێکی ئاوههییییادا بتییییوانێ گییییورزی سییییهربازی بوهشییییێنێ،
دهستهاڵتدارانی تارانیش پهی بیهو راسیتیه دهبیهن ،بۆییه لێبڕاوانیهتر پێیداگری لهسیهر
زۆر کردنییی وێسییتگه ناوهکیییهکان و بییهردهوامبوون لییه پیتانییدنی یۆرانی یۆم دهکییهن و
هییهموو پێشیینیارهکانی نێوهدهوڵییهتی رهتدهکهنییهوه .شانسییی کۆمییاری ئیسیینمی ئێییران
لهوهدایه که کۆمهڵی نێوهدهوڵهتی هاوڕایهتی تیهواو لهگیهڵ واشینتن ناکیهن ،نایانیهوێ
شییهڕێکی دیکییه ههڵبگیرسییێ ،چونکییه هێشییتا برینییهکانی شییهڕی ئهفغانسییتان و هێییرا
سییاڕێژ نهبوونهتییهوه ،هێشییتا هێزهکییانی نییاتۆ لییه ئهفغانسییتان و هێزهکییانی ئییهمریکا
لیییههێرا لیییه ێر ههڕهشیییهدان و شییییمانهی ئیییهوهش نیییاکرێ لیییه سیییاڵی داهاتووشیییدا
تهرازووی شهڕهکه به قازانجی خۆیان تهواو بکهن.
دهوڵییهتی سییوریا کییه رۆ ئییاوای کوردسییتانی پێییوهلکێنراوه ،لهبییهردهم گوشییارهکانی
نێودهوڵهتیدایه ،لهالیهکهوه واڵته بڕیاربهدهسیتهکانی جی یان دهیانیهوێ لهسیهر مێیزی
گفتیییو لهگیییهڵ ئیسیییرائی دایبنیشیییێنن و پڕۆسیییهی ئاشیییتی رۆ هیییهاڵتی نیییاڤینی پیییێ
بییهرفراوانتر بکییهن ،لهالیییهکی دیکهشییهوه دهیانییهوێ ناچییاری بکییهن کییه بیییر لییه چییهکی
ناوکی نهکاتهوهو خهونهکانی بۆ وهدهسیت ێنانی ئیهو چهکیه بپوکێنێتیهوه ،بیۆ گهیشیتن
بیییهو ئاواتهشییییان ،ههوڵیییدهدهن لیییه رێیییی کێشیییهی میییافی میییرۆڤ ،کێشیییهی نیییهبوونی
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ئازادیهکان و بێماف هێشتنهوهی کوردان شاننزمی به حکومهتی دیمهشق بکهن و بیه
چۆکی داب ێنن.
رۆ ههاڵتی ناڤین بهوه ناسراوه که پیڕ کێشیهترین و گڕگرتیووترین ناوچیهی جی انیه،
جگه له کێشهی نێوان ههرهب -ئیسرائی  ،کێشهی کورد لهگهڵ ئهو چیوار واڵتیهی کیه
کوردسییتانیان پێییوهلکێنراوه ،کێشییهی نێوهخییۆی واڵتییی یهمییهن ،بهتایبییهتیش کێشییهی
نێوان باشوورو باکووری ئهو واڵتیه لهبیهرچاوانن و بێچارهسیهر ماونهتیهوه .میاوهی
چهنیید مانگێکییه شییهڕێکی خوێنییاوی لییهنێوان چهکییداره حوسیییهکان و سییوپای یهمییهن
درێییژهی ههیییه .حکومییهتی سییهنعا ناکییام ماوهتییهوه ،بۆیییه ئێییران و واڵتییانی دیکییه بییه
دهستتێوهردان لیه کاروبیاری نێوهخیۆی واڵتهکیهی تۆمیهتبار دهکیات ،هیهروهها داوای
هاوکاری و یارمهتیش له واڵتانی وهک سعودیهو میسرو ئیهمریکا دهکیات .حکومیهتی
سهنعا بۆ پهردهپۆشكردنی کێشهی نێوان باشوورو باکووری واڵتهکهی ،بزووتنهوهی
حوسیهکان به یاخیبوون و دهستی دهرهکیی دهناسیێنێ ،بیهوه تۆمیهتباری دهکیات کیه
بزووتنهوهیییهکی کۆن یهپارێزو مهزهییهبی و خێڵهکیییه ،لییهو سییۆنگهیهوه ههوڵییدهدات کییه
هاوسییۆزی ههرهبییه سییوننهکان بییۆ خییۆی مسییۆگهر بکییات ،لییه کردهوهشییدا سییوپای
ههرهبستانی سعودی راکێشاوهته نێو شهڕهکهوه.
بیییه هیییۆی بهشیییداربوونی سیییوپای ههرهبسیییتانی سیییعودی لیییه لێیییدانی بزووتنیییهوهی
حوسیییهکان دهنگییی نییاڕهزایی لهالیییهن کۆمییاری ئیسیینمی ئێییران ،حزبییه شیییعهکانی
جی ییییانی هییییهرهبی و رێکخراوهکییییانی داکۆکیکییییار لییییه مییییافی مییییرۆڤ بهرزبۆتییییهوه.
کاربهدهسییتانی ههرهبسییتانی سییعودی خۆیییان لییه ێر گوشییاری دهرهکیییدا بینیوهتییهوه،
بۆیه واچاوهڕوان دهکرێ که سوپای ههرهبستانی سعودی نهتوانێ درێیژه بیه هێیرش
و پییهالمارهکانی خییۆی بییدات .تێییوهگننی سییوپای ههرهبسییتانی سییعودی لییه شییهڕی
حوسیهکان ئهو راسیتیه ئاشیکرا دهکیات کیه کێشیه و م مننێیی دیکیه لیهنێوان واڵتیانی
ناوچهکییهدا هییهن و بییه شییاراوهیی درێژهیییان پێییدهدرێ .بهتایبییهتیش کێشییهی نێییوان
کۆماری ئیسنمی ئێران و ههندێک له واڵتانی کهنداوی فارس.
ئێمە پێمیانوایە کە م مننێیی نێوەخیۆی یەمەن رەوشیێکی ئیاڵۆزی هێنیاوەتە ئیاراوە ،بە
حکومەتی ئێستا چارەسەر ناکرێ ،لەوانەیە لە دوا وێستگەدا بە راپەڕینی جەمیاوەری
کێشەکە یەکنیی بکرێتەوەو حکومەتی هەلی هەبدوڵاڵ ساڵح بروخێندرێ.
واڵتییانی ئازهربایجییان و ئهرمهنسییتان کییه لییه باوهشییی رۆ هییهاڵتی نییاڤین دان ،کێشییهو
ناکۆکیێکی قوڵیان له نێوان دا ههیه ،ئهگیهری ههڵگیرسیانهوهی شیهڕ لهسیهر ناوچیهی
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ناگۆرنۆقهرهباغ له ئارادایه ،ئهگهر جارێکی دیکه شهڕێکی لیهو جیۆره ههڵگیرسیێتهوه،
واڵتانی رۆ ههاڵتی ناڤین ،واڵتانی یهکێتی ئهوڕوپاو جی انیش بهسهر دوو سیهنگهری
جیاواز دابهشدهکاتهوه ،بۆییه ئێسیتا واڵتیه ییهکگرتووهکانی ئیهمریکا کیه هاوپیهیمانێتی
لهگیییهڵ ئازهربایجیییان و ئهرمهنسیییتاندا ههییییه ،ههوڵیییدهدات رێ لیییه گهورهبوونیییهوهی
ناکۆکیهکان بگرێ.
گورجستان که واڵتێکی دیکهی رۆ ههاڵتی ناڤینه لهگهڵ کێشهی نێوهخۆدا رووبیهڕوو
بۆتیییهوه .سیییاڵی  1991هیییهرێمی ئۆسییییتای باشیییوور یهکنیهنیییه سیییهربهخۆیی خیییۆی
راگهیانیید ،بییهاڵم گورجسییتان دانییی پیانییهنا ،بهوهۆیییهوه نییاکۆکی و م مننییێ لییهنێوان
دهوڵهتی گورجستان و دهستهاڵتدارانی ههرێمی ئۆسیتای باشوور قوڵتر بۆوه .رۆ ی
حهوتی ئابی 2008سوپای گورجستان له پهالمارێکی خافڵگیرانهدا شاری چخینڤیالی
پێتهختی ههرێمی ئۆسیتای باشووری داگیرکردهوه ،بهاڵم دهوڵهتی روسیا به تووندی
د ی ئیییهو هێرشیییه راوهسیییتا ،بیییهبیانۆی پارێزگیییاریکردن لیییه رووسیییهکانی هیییهرێمی
ئۆسیتای باشوور ،روسییا لهشكرکێشیی بیۆ نیاو ههرێمهکیه کیرد ،شیهڕێکی خوێنیاوی
ههڵگیرسیییا .دواتیییر بیییههۆی گوشیییاری نێودهوڵهتییییهوه ئیییاگربڕی لێکیییرا .بیییههۆی ئیییهو
شیییهڕهوه دهوڵیییهتی رووسییییا سیییهربهخۆیی هیییهردوو هیییهرێمی ئیییهپخازیاو ئۆسییییتای
باشووری به فهرمی ناسیی ،بیهڵێنی هاوکاریکردنیشیی پێیدان ،ههرچهنیده کیه جگیه لیه
رووسیا هیچ واڵتێکی دیکه دانی به سهربهخۆیی ئهپخازیاو ئۆسیتای باشوور نهناوه،
بهاڵم بهوهۆیهوه م مننێ و کێشهی نێوانیان قوڵتربۆتهوه.
هێرش و پهالماری سوپای گورجستان بۆ سهر ههرێمی ئۆسیتای باشوور ،ههروهها
پشتیوانیکردنی رووسیا له ههرێمی ئۆسییتای باشیوورو ئیهپخازیا رووداوی سیهرپێی
نییین ،دهکییرێ وهک وانهیییهکی مێژوویییی شییرۆڤه بکییرێن و چاویییان لێبکییرێ ،پهسییند
نهکردنی دیفاکتۆی ههرێمه جیاوازهکیان لهالییهن دهسیتهاڵتدارانی ناوهنیدی واڵتیه فیره
ههرێمهکان شیمانهیهکی لهسهر پێیه ،دهبێ ئێمهی کوردستانی به هێندی وهربگرین و
فهرامۆشییی نهکییهین ،پێویسییته بییهردهوام جییهخ لهسییهر یهک هڵوێسییتی و هاوهییهنگی
نێییوان هێییزه کوردسییتانیهکان بکهینییهوه ،لهوانهیییه دهسییتهاڵتدارانی بهغییداد رۆ ێییک لییه
رۆ ان بۆ داگیرکردنهوهی ههرێمی کوردستان بیر له هێرش و لهشکرکێشی بکهنهوه،
بۆیه گهرهکه لێکدانهوهی ورد بۆ ئهو ئهگهره بکهین و پننی خۆپارێزی بۆ دابڕێیژین.
هییییهروهها پشییییتیوانیکردنی رووسیییییا لییییه هییییهردوو هییییهرێمی ئییییهپخازیاو ئۆسیییییتای
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باشییووریش نموونهیییهکی زینییدوهو دهتییوانین لییه داهییاتوودا سییوودی لێییوهربگرین و
پشتیوانی هێزی دهرهکی لهبیر نهکهین.
لەالیەکی دیکەشەوە جۆش و خرۆشی نێو واڵتانی رۆ هەاڵتیی نیاڤین بەرەو ئاقیارێکی
چییاوەڕواننەکراو رێییی گرتییووە ،لە داهییاتووێکی نزیکییدا خۆیییا دەبیین ،ئەگەری بەهێییز
ئەوەیە کە ر ێمە دیکتاتۆرو داسەپاوەکان لەبەرانبەر ر و رابوونی جەماوەر خۆیان
نەگرن و هەڵتەکێن ،بەوهۆیەوە زۆر گرنگە کە بزاڤی رزگاریخوازی گەلی کوردسیتان
هەر لە ئێستاوە ئامادەکاری بۆ گۆڕانکاریە چاوەڕوانکراوە بکات وپێوانەیان بۆ بکات.

رهوشی باشووری کوردستان

له دوای دووهمیین کیۆنگرهی حزبمانیهوه کیه لیه رۆ انیی 14و15ی تشیرینی یهکیهمی
ساڵی  2004له شاری س ێمانی ،پێک ێنرا ،تا ئێسیتا گۆڕانکیاری گیهوره لیه گۆڕهپیانی
سیاسیییی باشیییووری کوردسیییتاندا روویانیییداوه ،ئهمیییهش وادهخیییوازێ کیییه ئاما هییییان
پێبدهین ،شرۆڤهیان بکهین و لێکیان بدهینهوه ،له کاڵورۆ نهی گۆڕان و رووداوهکانی
رابردووهوه بهرنامهڕێژی بۆ کارو چاالکیهکانی داهاتوومان بکهین.
ههموومان لهبیرمانه که ههڵبژاردنی ئهنجوومهنی نوێنهرانی هێرا لیه 31ی کیانوونی
دووهمییی  2005بییهڕێوهچوو ،هاوکییات ریفرانییدۆمێکی نافییهرمی شییان بهشییانی ئییهو
ههڵبژاردنییه بهمهبهسییتی راوهرگییرتن لهسییهر دیییاریکردنی چییارهنووس لییه باشییووری
کوردستان بهڕێوهچوو ،خۆشبهختانه زیاتر له  %97خهڵکی کوردستان دهنگیان بیۆ
سهربهخۆیی دا ،بهاڵم بههۆی نهبوونی یهکگوتاری سیاسی ،بههۆی تیهنگژهو ئیاڵۆزی
و ناتییییهبایی و م مننێییییی نێوهخییییۆوه ،بییییههۆی گوشییییاره دهرهکیییییهکان و نییییهبوونی
خوێندنهوهیییییهکی راسییییتبینانهی هاوکێشییییه سیاسیییییه نێودهوڵهتیهکانییییهوه ،سییییوودی
لێوهرنهگیراو خهوێنیدرا ،بیه دڵنیایییهوه دهڵێیین :ئهگیهر وهکیو پێویسی رهفتیار لهگیهڵ
ئاکامی ئهو راپرسیهدا بکرابایه ،ئیهمڕۆ باشیووری کوردسیتان لیه رهوش و قۆنیاغێکی
گهلێک جیاوازتردا دهبوو ،بهاڵم بههۆی ئیهو راپرسییهوه بیۆ ههمووالییهک ئاشیكرابوو
کییه کوردسییتانیان پێییداگری لهسییهر رزگییاری و سییهربهخۆیی نیشییتمانهکهیان دهکییهن،
راستوێژانه مهی و خواستی پێک ێنانی دهوڵهتی سهربهخۆیان له ناخیاندا ههڵگرتووه.
دوای رووخییانی ر ێمییی بییههس ،سیسییتهمی بییهڕێوهبردن لییه هێییرا بییه رێککییهوتنی
نوێنهرانی پێک اتهکان بڕیاری لهسهر درا ،ههروهها بهبهشداری نوێنهرانی کوردستان
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ڕهشنووسییی دهسییتوورێکی ههمیشییهیی بییۆ هێییرا گهاڵلییهکرا ،لییه راپرسیییدا دهنگییی
لهسییهردرا .لییهو دهسییتوورهدا فیییدراڵی بییۆ هییهرێمی کوردسییتان سییهڵمێندراوه ،واتییه
دیفاکتۆی ههرێمی کوردستان پهسند کراوه .ئهزموونی ههرێمی کوردستان له ئاکامی
یهکانگیربوونی ههردوو فاکتهری ناوخۆی و دهرهکیی ،ئاوێتیهبوونی بهر هوهنیدهکانی
کوردسییتانیان و واڵتییانی بڕیاربهدهس ی و زل ێییز هاتۆتییهبوون و لهسییهر پێییی خییۆی
راوهسییتاوه ،پاراسییتنی ئییهو ئهزموونییهی کییه بهرهییهمی خییوێنی شییههیدان ،قوربانیییانی
گهب و شهونخوونی خهڵکهکهییهتی بهیهک هڵوێسیتی و هاوخیهباتی هیهموو رێکخیراوو
هێزه سیاسیهکانی کوردستان و یهکێتی ریزهکانی گهب دابین و مسۆگهر دهبیێ ،بۆییه
ئێمه له حزبی رزگاریی کوردستاندا پشتیوانی تهواو له فییدراڵیز هیهرێمی کوردسیتان
دهکیییهین و بههیییهموو هێزێکمانیییهوه داکیییۆکی و پارێزگیییاری لێدهکیییهین ،بههیییهنگاوێکی
ئهرێنی و راستینی دهبین بۆ گهیشتن به رزگاری و سهربهخۆیی یهکجارهکی.
هییهڤااڵنێ هێییژا! هییهروهک لییه بیرتانییه ،دوای هییهڵبژاردنی سییاڵی  2005کوردسییتانیان
چییاوهڕوانی جێبییهجێکردنی مییاددهی 140یییان دهکییرد ،پێیییانوابوو لییه کییات و وادهی
دیاریکراوی خۆیدا جێبهجێ دهکرێ و کێشهی کهرکوک و ناوچه دابڕاوهکان یهکنیی
دهبێتییهوه ،بییهاڵم ئێمیییه لییهحزبی رزگیییاریی کوردسییتاندا پێمیییانوابووهو پێمانوایییه کیییه
دهوڵهتی هێرا بهو پێک اتهو سنوورهی ئێستایهوه به ئاسانی دیموکراتیزه ناکرێ ،له
داهییاتووێکی نزیکیشییدا درهخیی و چهکییهرهکانی رهگهزپهرسییتی و دهمییارگیری تێییدا
ههڵناکێشرێ ،ههروهها پێشمانوابووه که دیموکراسی بیه شیێوازی سیهرمایهدارانه لیه
توانای دانیه که کێشهی نهتهوهیی نیشیتمانه بهیهکیهوه لکێنراوهکیان چارهسیهر بکیات،
لهو سۆنگهیهوه ههر لهیهکهمین رۆ هوه رامانگهیانید کیه باسیکردن لیه میاددهی ،140
یییییارێکی دیکییییهی خاپاندنییییهو لهالیییییهن دهسییییتهاڵتدارانی نهتییییهوهی سهردهسییییتهوهوه
جۆشییدهدرێ ،دوایییی دهسییتی دهسییتی پییێ دهکییرێ ،ئاکییام دوور دهخرێتییهوه و بییه
فهرامۆشی دهسپێردرێ .زۆر جارانیش ئهو رامانهی خۆمیان لیه رۆ هڤیی ههفتهنامیهی
رۆ ی گهب و له چهندین کۆڕو سییمینارو لێیدوانی دیکیهدا دووپیات کردۆتیهوه .ئیهوێ
رۆ ێ لهسهر ئهو بۆچوون و رامانانه گهلێک ناوهندو الیهن د اییهتیان کیردین ،ئێمیه
دهمییییانگوت{ :رازی بییییوون بییییهوهی کییییه کەرکییییوک و ناوچییییه دابییییڕاوو دیمۆگرافیییییا
گۆرداوهکان بخرێنه ناو مادە  58ی یاسای کاتیهوه ههڵیهێکی مێژووییه} دوایییش کیه
لییه مییادەی  140دەسییتوری ههمیشییهیی هێیرا نووسییرایهوه ،رامانگهیانیید  {:مییاددهی
 140بییۆ چاوبهسییتهکی نووسییراوه ،ناکییام دهمێنێتییهوهو جێبییهجێ نییاکرێ ،رۆیشییتنه
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لهسهر ههڵهی مێژوویی و ئاکامێکی خراپیێ لێدهکهوێتیهوه} بیهاڵم دیتیران پێییانوابوو،
 140ماددهیهکی دهستووریه ،خۆگنخاندنی تێدا ناکرێ و له کاتی دییاریکراوی خۆییدا
جێبهجێ دهکرێ!
ئهگییهر بییهپێی مییادهی 140ی دهسییتوری ههمیشییهیی هێیرا بوایییه ،دهبییوو تییا لۆتییایی
سییاڵی  2007هییهنگاوهکانی ئاسییاییكردنهوه ،ئامارکردنییهوهی سییهر مێری گشییتی و
ریفراندۆم له لهرلوكو ناوچه جێناکۆکهکاندا بهڕێوهبچووبا ،لهو رێگهیهشهوه خهڵكی
ئیییهو ناوچانیییه بڕیارییییان لهسیییهر گهڕانیییهوهیان بیییۆ سیییهر هیییهرێمی لوردسیییتان ییییان
مانهوهیان له چوارچێوهی دهسهاڵتی ناوهندییدا بدابواییه ،ئاکیام دوای درێژکردنیهوهی
ییییهک الیهنیییهی میییاوهی میییاددهی  140بیییۆ شیییهش میییانگی دیکیییه لهالییییهن پهرلیییهمانی
کوردسییتان ،دواتییر سییپاردنی بییه رێکخییراوی نهتهوهیییهکگرتووهکان ،ئێسییتا دهبینییین
چارهنووسی ئهو ماددهیه له نێوان مان و نهماندا راگیراوه.
پاش ئهوهی ماددهی  140له کیاتی درێژکراوهیشییدا جێبیهجێ نیهکراو بیه فهرامۆشیی
سییپێردرا ،هییهروهها بییۆ ئییهوهی جییارێکی دیکییه بییاس لییهو ماددهیییه نهکرێتییهوه ،الیهنییه
ههرهبیییهکان یییاری دیکییهیان هێنایییه گییۆڕێ ،لییهو رێگهیهشییهوه خییهڵکی کوردسییتانیان
دووچاری کێشهو گرفتی البهال کیردهوه .دواتیر لیه سیاڵی  2008دا حکومیهتی نیوری
مالکی زۆر راشکاوانه گوشارهکانی خۆی بهمهبهستی بێکاریگهکردنی کورد له ناوچیه
جێناکۆکهکانییدا دهس ی پێک یرد ،بییهو هۆیهشییهوه م مننێییی ئاشییكرا لییهنێوان حکومییهتی
ناوهندو حکومهتی ههرێمی کوردستاندا سهری هڵدا که تا ئێستاش دانهمرکاوهتهوه.
رووداوهکانی پێنس ساڵی رابردوو ،واته له دوای پێک ێنانی دووهمین کۆنگرهی حزبیی
رزگارییهوه تییا ئییهمڕۆ ،ئییهو راسییتیهیان دووپییات کردۆتییهوه کییه هییهر کییێ لییه ناوهنییددا
فیییهرمانڕهواو بااڵدهسییی بیییێ ،هیییهوڵی بێمیییافکردنی کوردسیییتانیان دهدات .میییانۆڕی
تهمموزی  2008سهبارهت به کهرکوک له یاسیای ههڵبژاردنیه ههرێمییهکان ،میانۆڕی
بیییهڕێوهبردنی سیییهربازی لیییه خانیییهقین و وتیییاره ئاگریناوییییهکانی نیییوری میییالکی بیییۆ
بههێزکردنهوهی ناوهندو ههموارکردنیهوهی دهسیتوور ،چهنید نموونهییهکی ئاشیکران،
ههروهها له دوای ئهی ولی ساڵی 2008یشهوه ،نوری مالکی سیهرۆکوهزیرانی هێیرا
ناوچه جێناکۆکهکانی کرده ئامانجی سهرهکی خۆی ،شولی لێ هڵکێشا و راشیکاوانهتر
کهوتییه د ایییهتیکردنی خواسییتی کوردسییتانیان .ئیییدی حکومییهتی بهغییداد هییهنگاوهکانی
خۆی بۆ بێکاریگهرکردنی کورد له ناوچه جێناکۆکهکاندا چڕکردهوه ،له کۆتایی سیاڵی
2008دا لیییوای 12ی سییوپای هێراقییی لییه کییهرکوک جێگیرکییرد ،بانگهشییهی نایاسییایی
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بوونی بۆنده نهوتیهکانی بهرزتر کردهوه ،راشکاوانه داوای کرد که هێیزی پێشیمهرگه
بۆ هێڵی شین یان سهوز ،واته بۆ شوێنی بهر له رووخانی ر ێم بکشێتهوه ،دواتریش
له کردهوهدا پهکی ئهو پێنس کۆمیتهیهی خس که بیۆ گفتوگیۆکردن دهربیارهی پرسیی
ناوچه جێناکۆکهکان ،بهشداریکردنی دهستهاڵت ،چاکسیازی دهسیتووریی ،ئاسیایش و
پێشمهرگه ،سیاسهتی دهرهوهو ئابووری و نهوت و گازهوه پێک ێنرابوون.
دوای سهرکهوتنی لیسیتی حیهدبا لیه هیهڵبژاردنی ئهنجوومیهنی پارێزگیای نهینیهواودا،
نیازو رهفتاری ههرهبه دهمارگیرهکان خۆیا بۆوه ،سهڵمێندرایهوه که ئهوان دهس له
زهوتکردنییییی مییییافی کوردسییییتانیان هییییهڵناگرن و واز لییییه د ایییییهتیکردنی خواسییییتی
کوردستانیان ناهێنن .ههروهها لێدوانیهکانی ئوسیامه نوجیهیفی ،ئهحمیهد ئیهبو ریشیه،
سیالح موت یه و هاوشیێوهکانیان باشیترین بهڵگیهن کیه هیهرکاتێ دهسیتهاڵتیان هیهبێ
درێیییژه بهچهوسییییاندنهوهی نهتییییهوهکانی دیکییییه دهدهن و سییییتهم و زۆرداری درێییییژه
پێدهدهنییییهوه .ئێسییییتا بییییۆ هییییهمووان خۆیییییا بییییووه کییییه زۆربییییهی ههرهبییییهکان بییییهبێ
لهبهرچاوگرتنی مهی و رامیانی سیاسییان رێگیری لیه گهڕانیهوهی کیهرکوک و ناوچیه
دابڕاوهکان بۆ سهر ههرێمی کوردستان دهکهن ،هێرا بهبهشێک له نیشتمانی ههرهب
دهزانییییین ،زۆر سهرسیییییهختانهش د اییییییهتی هیییییهرێمی کوردسیییییتان بیییییه دهسیییییتهاڵتی
ئێستایشیهوه دهکهن و ئهوهندهش به کوردستانیان رهوا نابینن.
بییییۆ تێپهڕانییییدنی ئییییهو رهوشییییه ،بییییۆ مسییییۆگهرکردنی مافییییه نهتییییهوهیی و رهواکییییانی
کوردستانیان ،بۆ گێڕانهوهی ناوچه بهزۆر دابڕاوهکان و دیمۆگرافییا شیێوێندراوهکان،
پێویسته هێزه کوردستانیهکان ،بهتایبهتیش حکومهتی ههرێمی کوردستان شێ گیرانهو
لێبيڕاوانییییهتر تێبکۆشییییێ ،ئهگییییهر حکومییییهتی ناوهنیییید هییییهروهک ئێسییییتا رێگییییری لییییه
بییهڕێوهبردنی ریفرانییدۆم دا بکییات ،زۆر گرنگییه کییه کوردسییتانیانی ئییهو ناوچانییه بییۆ
رێپێوان و خۆپێشاندان هان بیدرێن و پشیتیوانیان لێبکیرێ ،دهبیێ هێیزی پێشیمهرگهی
کوردستان بۆ پارێزگاریکردنی تهواو له دانیشتووانی ئهو ناوچانهدا پڕچهک و ئامیاده
بکییرێ ،چونکییه رووداوهکییانی پێیینس سییاڵی رابییردوو وهک زهنگییی مهترسییی هۆشییداری
پێداوین و تێیگهیاندووین که هیچ ئهلتهرناتیڤێک سوودی نییه ،هێیزه دهمارگیرهکیانیش
سهرسهختانه پێداگری لهسهر بهههرهبکردنی ناوچه دابڕاوهکان دهکهن ،بهناچارییهوه
تخییوبی نێییوان هێییزی پێشییمهرگهو سییوپای بییههس ،واتییه سیینووری نێییوان هییهرێم و
حکومییهتی بییههس بییهر لییه سییاڵی  2003دهسییهڵمێنن و دهنییا هییهر شییتێکی دیکییه رهت
دهکهنهوه.
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حزبی رزگیاریی کوردسیتان زۆر دهمێکیه بیۆ ییهکنیی کردنیهوهی کێشیهی باشیووری
کوردستان لهگهڵ هێرا دروشمی بهڕێوهبردنی ریفراندۆمی بهرزکردۆتهوهو خیهباتی
بییۆ دهکییات ،بییهاڵم هییهرگیز لهگییهڵ ئییهوهدا نییهبووه کییه لهسییهر کوردسییتانیبوون یییان
هێراقیبوونی کهرکوک و ناوچهدابڕاوهکاندا ریفراندۆم بکرێ.
ئهگییهر لییه پێوهنیید بییه کێشییهی نییهوت و گییاز چییاو بییه لێدوانییهکانی بهرپرسییانی هێ یرا
بخشێنینهوه ،دهبینین که حکومهتی بهغداد بهڵێنی خۆی بردهسهرو ئیهو بۆندانیهی کیه
حکومهتی ههرێم لهگهڵ کۆمپانیای  DNOدی ئێن ئۆی نۆرویژی ،ئیاداکس پێتڕۆلییۆم
و جهنیییهراڵ ئێنێیییر ی وا ۆی کردبیییوون ،پهسیییند نیییهکردو دانیییی پێدانیییهنان ،بییییهاڵم
هییهناردهکردنی نیهوتی ئییهو کێڵگهنییهی کییه لییه ێییر دهسییتهاڵتی هییهرێمی کوردسییتاندان
ئهگییییهرچی لییییهرێی بۆڕیییییهکانی ێییییر دهسییییتهاڵتی حکومییییهتی ناوهندیشییییهوه دهبیییین،
بهسیییهرکهوتن بیییۆ حکومیییهتی هیییهرێم لێکدراییییهوه ،بهتایبیییهتیش کاتێیییک کیییه لیییه 1ی
حوزهیرانی  2009حکومهتی ناوهند ڕازی بوو نهوتی دوو بیری کوردستان رهوانهی
دهرهوه بکییرێ .پێشییتر حکومییهتی بهغییداد سهرسییهختانه رێگییری لییه هییهناردهکردنی
نهوتی ئهو کێڵگهنهدا دهکرد .ئێستا واپێشبینی دهکرێ که لیه کۆتیایی سیاڵی  2010دا
رۆ انه  450ههزار بهرمی رهوانهی دهرهوه بکیرێ ،لیه سیاڵی 2014ییش رۆ انیه بیۆ
یییهک م یییۆن بییهرمی بییهرز بکرێتییهوه .بییهپێی ئییهو رێککهوتننامهیییه داهییاتی فرۆشییتنی
نهوتی کوردستان بۆ سهر سیهندوقی گهشیهپێدانی هێیرا دهچیێ .ههرچهنیده زۆرێیک
پێیانوایییه کییه هییهناردهکردنی نییهوتی بیرهکییانی ێردهسییتهاڵتی هییهرێمی کوردسییتان
راستهوخۆ له قازانجی کورد دانیه ،بهاڵم ئێمه پێمانوایه که کوردستانیان مافی خۆیانه
دڵیییان بییهو رێککهوتنییهی نێییوان هییهولێرو بهغییداد خییۆش بییێ ،چونکییه ئیتییر هییهرێمی
کوردستان راستهوخۆ بهشداری له بودجهی تێکڕایی هێراقدا دهکات و رێیژهی %17
بییۆ خییۆی مس یۆگهر دهکییات ،هییهروهها هییهناردهکردنی نییهوت هییهنگاوی گهیشییتن بییه
ئامانجیییه دوورهکیییان بیییۆ راکێشیییانی سیییهرنجی نێودهوڵیییهتی بیییهرهو نیییهوت و گیییازی
کوردسیییتان کیییورتتر دهکاتیییهوه .بهوهۆیهشیییهوه داهیییاتووی کوردسیییتان مسیییۆگهرو
گییهرهنتی تییر دهبییێ ،لییه روانگییهی بهر هوهندیییهوه واڵتییانی جی ییان بییۆ الی هییهرێمی
کوردسیییتان بادهدهنیییهوه و پشیییتیوانی لێدهکیییهن ،هیییهروهها ئییییدی تورکییییاو واڵتیییانی
ئهوڕوپاش بیه هاسیانی پشیتی تێناکیهن و دهسیبهرداری نیابن و پێوهندییهکانی خۆییان
گهشه پێدهدهن و قوڵتری دهکهنهوه.
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ههڤااڵنی هێژا! التان شاراوهنیه که له یهکیهمین پهرلیهمانی هیهڵبژێردراوی هیراقیدا لیه
کیییۆی  275کورسیییی ،کوردسیییتان 75کورسیییی هیییهبوو ،لیییه دووهمیییین پهرلیییهمانی
ههڵبژێردراویشدا بۆ  58کورسی دابهزی ،ئێستا که مارهی کورسیهکانی پهرلیهمانی
هێییرا بییۆ  325کورسییی بهرزکراوهتییهوه ،دهبییین مییارهی کورسیییهکانی ههرسیییێ
پارێزگاکهی ێر دهستهاڵتی حکومهتی ههرێم ناگاته  45کورسی ،ئهمهش به واتایهیه
که رێژهی  %17دابهزیوه بۆ رێژهی  ،%14ئهگهر واشبڕوات ئهوه له نێو پهرلهمانی
داهیییاتووی هێراقیییدا ههوڵیییدهرێ بودجیییهی هیییهرێمی کوردسیییتان بیییۆ رێیییژهی %14
کهمبکرێتهوه .ههرچهنده که هێراقی نوێ لهسهر بنهمای رێککیهوتن (ئیتفیا )ی نێیوان
پێک اتهکان دامهزراوهتیهوه ،لیه پێک ێنیانی کابینیهکانی دوای رووخیانی ر ێمیی بیههس
ئییهو سیسییتهمه کیییاری پێکییراوه ،بییهاڵم ئاییییا چ گییهرهنتی و زهمانییهتێک ههییییه تییا لیییه
داهاتووشدا ههمان سیستهم درێژهی پێبدرێ؟!
هیییهر لیییهو بڕگهییییهدا دهبیییێ ئامیییا ه بیییهوه بکیییهین کیییه لیییه دوای دووهمیییین کیییۆنگرهی
حزبمانیییهوه تیییا ئێسیییتا دووجیییار هیییهڵبژاردنی پهرلیییهمان لیییه هیییهرێمی کوردسیییتاندا
بهڕێوهچوه ،جارێکیان له 31ی کانوونی دووهمی ساڵی  2005و ئهوی دیکهشیان له
25ی تیییهمموزی  .2009لیییه ئاکیییامی هیییهڵبژاردنی سیییاڵی  2005کابینیییهی پێنجیییهم
پێک ێنراو هیهردوو ئیدارهکیهی هیهولێر و سی ێمانی دوای لیهتبوون و دابڕانێکیی چهنید
ساڵه تێکهڵ کرانهوه ،وێرای ئهوهی که چهند وهزارهتێک بهدوانهیی مانهوهو میارهی
وهزارهتهخانییهکان سهرسییوڕهێنهر بییوون ،بییهاڵم دیسانیشییهوه بییۆ ئاسییاییکردنهوهی
رهوشی باشووری کوردستان هیهنگاوێکی ئیهرێنی و پێویسی بیوو .هیهر لیهرێی ئیهو
کابینهیهشهوه ههنگاوی بیه دامیهزراوهییکردن دهسیتی پێکیرد و بیه کیردهوهش پیڕۆ ه
خزمهتگوزارییییهکان بیییهرفراوانتر کرانیییهوه .لیییه ئاکیییامی هیییهڵبژاردنی 25ی تیییهمموزی
ئهمسیییییاڵیش ،کابینیییییهی شهشیییییهم پێک ێنیییییراوهو بیییییهڵێنی داوه درێیییییژه بیییییه پیییییڕۆ ه
خزمهتگوزارییییهکان بیییدات ،بیییهاڵم وێیییڕای هیییهموو ئهوانهشیییهوه هێشیییتا باشیییووری
کوردستان له نێو تهنگژهو قهیرانی جۆراجۆردا دهت ێتیهوه ،هێشیتا کێشیهی کارهبیا بیه
ییهکجارهکی چارهسییهر نییهکراوه ،ڕێگهوبانییهکان بیه تییهواوی ئاوڕیییان لێنهدراوهتییهوهو
نییییۆ هن نهکراونهتییییهوه ،قییییهیرانی نیشییییتهجێبوون ههڕهشییییهێکی ئاشییییکرایه ،کێشییییهو
گرفتیییهکانی الوان بیییهرچاون و هیییهنگاوی پێویسیییتیان بیییۆ ههڵنهگیراوهتیییهوه ،هێشیییتا
شییارهکان پڕاوپییڕن لییه بارهگییای چهکییداری حزبییهکان ،شییهقام و کییۆاڵنی گهڕهکییهکان
سیییمای ئۆردوگییهی سییهربازیان لییێ نهتهکێنییدراوه ،کۆسییو و بهربهسیی و تاسییهی
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جۆراوجۆر شهقامه گشتیهکانیان ههراسان کردوون ،زۆرینهی ئهو گونیدو ئاواییانیهی
کییه سییوپای بییههس لییه ههشییتاکانی سییهدهی رابییردوودا خییاپوری کردبییوون ،هێشییتا
بێخییییاوهن ماونهتییییهوهو وهکییییو پێویسیییی ئییییاوهدان نهکراونهتییییهوه و لییییه پییییڕۆ هی
خزمییهتگوزاری بێبهشیین ،جووتیییارانی کوردسییتان خۆیییان بییێ پشی و پییهنا دهبییینن و
ههندێکیان گ هیی ئهوه دهکهن که زهویهکانیان لێداگیرکراوهتهوهو دیتران باخ و ڤێ نو
کارگهیان لهسهردا دروس کردون .هێشتا دامهزراندن له فهرمانگهکانی دهوڵهتیدا بیۆ
ئهنییدامانی حزبییه دهسییتهاڵتدارهکان پییاوان و قییۆرخ کییراون و دیترانیییان لییێ بێبییهش
دهکرێن ،هێشتا تهزکیهو پاڵپشتی حزبی مهرجی یهکیهم و سیهرهکیه بیۆ دامیهزران لیه
دامهزراوهکانی حکومهتی ههرێمدا ،هێشتا نانی کوردستان لیه رهوشیێکی نالیهباردان
و توونییدوتیژی بهرانبیییهریان پێیییڕۆ دهکیییرێ ،هێشییتا یاسیییاو رێسیییای رۆ نامیییهوانی و
رهفتارکردن لهگهڵ مێدیاو کهناڵهکانی راگهیاندن و رۆ نامهواناندا وهکو پێویس نییه.
وێڕای ههموو ئهوانهشهوه باری ئاسایش و هێمنایهتی لیه باشیووری کوردسیتاندا بیه
ههوڵ و کۆششی شهوانهرۆ ی هێزهکانی ناوهخۆ جێگیرو ئارامه ،لهگهڵ پارێزگاکانی
هێییرا بییهراورد نییاکرێ ،ئهمییهش هیییواو ئومێییدی بییه داهییاتوو رۆشیینتر کردۆتییهوه و
بازاڕو شارهکانی بهرهو بو انیهوه بیردوه .سیهرباری ئیهوهی کوردسیتان بو انیهوهی
بهخۆیییهوه بینیییوه ،بییهاڵم چینێکییی سییهرمایهدارو دهوڵهمهنیید جێگیربوونییهو دهسییتیان
بهسهر بازاڕدا گرتوه ،بهوهۆیهشیهوه چینیی هیه ارو دهوڵهمهنید زۆر لیه ییهکتر دوور
کهوتوونهتهوه ،ناتهبایی سیهری ههڵیداوه ،نابهرابیهری و بێیدادی بیرهوی پێیدراوه ،بیۆ
نزییییک کردنیییهوهی دووری نێیییوان ئیییهو دوو چینیییه ،دهبیییێ بیمیییهی بێکیییاری و بیمیییهی
کۆمهاڵیهتی و لهشساغی بۆ هه اران و کهمدهرامیهتان دابیین بکیرێن ،هیهروهها بیاجی
سهرهو وو لهسهر داهاتی دهوڵهمهندو سهرمایهداران دابنرێ.

رهوشی نێوهخۆی حزب

له دوای دووهمین کۆنگرهوه تیا ئیهمڕۆ ،رهوشیی حیزب پێچیاوپێچی زۆری بهخۆییهوه
بینییییوه .سیییهرهتا هیییهنگاوی بیییاش ههڵگیرانیییهوه ،بوارهکیییانی رێکخسیییتن ،راگهیانیییدن،
پێوهندی و دارایی گهشهیان بهخۆیهوه بینی ،له ههڵبژاردنی پهرلهمانی کوردستان که
لیییییه 31ی کیییییانوونی دووهمیییییی  2005بیییییهڕێوهچوو ،حزبمیییییان لیییییه تیییییهک حزبیییییی
زهحمهتکێشانی کوردستاندا بهشداری له لیستی زهحمهتکێشان و سهربهخۆکاندا کرد،
لیسییتهکه تییوانی نزیکییهی  21هییهزار دهنییگ وهدهسییتب ێنێ ،بهوهۆیهشییهوه ئهنییدامێکی
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حزبی زهحمهتکێشانی کوردستان به نوێنهری لیستهکه گهیشته پهرلهمان .ههرچهنیده
ئێمه له حزبی رزگاریی کوردستاندا خۆبهخشانه بهشداریمان لهو لیستهدا کرد ،بیهاڵم
بهوهیوایهبووین که کارو چیاالکی هاوبیهش و هیهنگاوی دیکیهی بیهدواوه بیێ ،مخیابن
دواییی ههڵپهسییێردراو سییاردبوونهوهی لێکهوتیهوه .پاشییان بهمهبهسییتی کۆکردنییهوهی
هێییزه هاوڕامانییهکان لییه چییهترێکی هاوبهشییدا حزبییی رزگییاریی کوردسییتان بهشییداری
چاالکانییهی لییه دامهزرانییدنی بییهرهی گییۆڕان دا کییرد .بییهرهی گییۆڕان رۆ ی -10-10
 2006لیییه الییییهن حزبیییی رزگیییاری ،حزبیییی دیموکراسییییخوازان ،پیییارتی چارهسیییهری
دیمییییییوکراتی و دهسییییییتهیهک کهسییییییایهتی سییییییهربهخۆ راگهێنییییییدرا ،وهک بییییییهرهێکی
ئۆپۆزیسیییۆنی ئیجییابی خییۆی ناسییاندو بییه باشییی و بییهرفراوانی دهنگییی دایییهوه ،چییوار
مانگی یهکهم ههنگاوی باش ههڵێنرایهوهو بهبێ گرف بهرهوپێشهوهچوو ،بهاڵم دواتر
بههۆی هۆکارگهلێکی نێوهخۆی ئهوحزبانهی که بهرهیان پێک ێنابوو ،ههروهها بههۆی
گوشارهکانی دیترانهوه درزی تێکهوت ،لیه حیوزهیرانی  2007دا پیارتی چارهسیهری
دیمیییوکراتی کوردسیییتان کشیییایهوهو وازی لیییه بیییهرهی گیییۆڕان هێنیییا ،دواتیییر حزبیییی
دیموکراسیخوازان کێشهی تێکیهوت و بیۆ دوو بیاڵی بزووتنیهوهی دیموکراسییخوازان
هاوێربوو .له 15ی ئابی  2007پ ینیۆمی رێکخستنهکانی رزگاری له شاری س ێمانی
بهڕێوهچوو ،پ ینیۆم بڕیاریدا کیه حزبمیان لیه چوارچێیوهی بیهرهی گۆڕانیدا درێیژه بیه
ئۆپۆزیسیۆن بوونی خۆی بدات و رۆڵی ئۆپۆزیسیۆنێکی ئهرێنی و ئیجابی کایه بکات،
بهاڵم مخابن له ئهی ولی  2007لهسهر پێداگریمان له بهرهی گۆڕان دا ،گرفتی دارایی
بییۆ حزبییی رزگییاری هاتییه ئییاراوه ،سییهرهنجام لییه تشییرینی دووهمییی  2008گرفتهکییه
قوڵترکرایییییهوه ،بۆیییییه سییییهرکردایهتی حییییزب بڕیییییاری دا کییییه هییییهنگاوی خۆبژێوانییییه
ههڵبگرێتییهوهو لییه بییواری دارایی یدا کارهکییانی خییۆی بهرتهسییک بکاتییهوه ،هییهر لییه ێر
کاریگیییهری ئیییهو رهوشیییهداو لیییه حیییوزهیرانی  2008هیییاوێربوون ریزهکیییانی حزبیییی
رزگییاریی کوردستانیشییی گرتییهوه .ئییهوهش رووداوێکییی نییاخۆش و نهویسییتراوبوو،
زیانی زۆری له حزب دا ،بهاڵم دوای یازده مانگ له هاوێربوون ،پهرۆشیی بیۆ حزبیی
رزگاری ههمووانی لهگیهڵ ییهکتردا ئاشی کیردهوه ،ئیهو هیهنگاوه دۆسی و ئهنیدام و
الیهنگرانی رزگاری دڵخۆش کرد.
حزبمان ههوڵیداوه که له کاروانی تێکۆشانی شارستانیدا وهدوا نهکهوێ ،ههربۆیه بیۆ
ههڵبژاردنی پهرلهمانی کوردستان حزبمان لهگهڵ شیهش الییهنی دیکیهدا بهشیداری لیه
پێک ێنییانی لیسییتی ئییازادی و ههدالییهتی کۆمهاڵیهتیییدا کییرد ،دواتییر بهلیسییتی چهپییهکانی
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کوردستان ناسرا ،مخابن رۆ ی  2009-7-25که ههڵبژاردنی پهرلهمانی کوردستان
بهڕێوهچوو ،لهبهر ههر هۆکارێک بووبێ ،ئهو لیسته دهنگی کهمی بهدهست ێنا ،ئاکامی
ههڵبژاردن ههڵوێستهی پێکیردین و ناچیاری کیردین کیه چیاو بهخۆمانیدا بخشیێنینهوه،
بۆییه وا دهخیوازێ کیه لهبڕگهییهکی ئیهم کۆنگرهیییهدا بیه درێیژی و بیه هێمنانیه قسییهی
لهسهر بکهین.
ئهگییهر لییهم مهکۆیییهدا بییاس لییه بوارهکییانی راگهیانییدن و رێکخسییتنی حزبییی رزگییاریی
کوردسییتاندا بکییهین ،دهبینییین وێییڕای کییهمی بودجییه ،وێییڕای دهیییان کۆسییو و تهگییهره
هێشتا پێشکهوتنیان به خۆیانهوه بینیوه .ههفتهنامهی رۆ ی گهب و ماڵپهڕی رزگیاری
که دوو زمانحاڵی رزگارین بێ پسانهوه درێژهیان پێدراوه ،له کاتی ههبوونی کێشیهو
هاوێربوونیشییدا نهوهسییتان .هیییهروهها رێکخسییتنهکانی حیییزبیش لییه دوای دووهمیییین
کۆنگرهوه تیا ئێسیتا گهشیهو پێشیکهوتنی زۆرییان بیه خۆییهوه بینییوه ،ئهمیهش ماییهی
دڵخۆشیییی ههمووانیییه .لیییهو پێوهنیییدهدا بیییه پێویسیییتی دهزانیییین کیییه سوپاسیییی هیییهموو
ئهندامانی مهکتهبی ڕاگهیانیدن بکیهین کیه بیهردهوامیان بیه ههفتهنامیهی رۆ ی گیهب و
ماڵپهڕی رزگاری داوه ،ههروهها دهبێ سوپاسی هیهموو ئیهو کیادرو ههڤااڵنیه بکیهین
که چاالکانه تێکۆشاون و توانیویانه بنکهی رێکخستنی رزگاری لیه گونیدو شیارهکانی
کوردستاندا بهرفراوانتر بکهن.
حزبییی رزگییاریی کوردسییتان کییه سییهرخۆبوون و یهکسییانبوونی کردۆتییه دروشییمی
سهرهکی خۆی و له پێناویاندا تێدهکۆشی ،زۆر شێ گیرانه جهختی لهسهر دۆسیتایهتی
و قوڵکردنییهوهی پێوهنییدی لهگییهڵ سییهرجهم الیییهن و هێییزه سیاسیییهکانی کوردسییتان
کردۆتیییهوه بیییهبێ لهبیییهرچاوگرتنی جییییاوازی رامیییان و ئاییییدۆلۆ یا ،لیییهو بهسیییتێنهدا
ههوڵهکانی چڕترکردۆتهوه تیا پێوهندییهکانی خیۆی لهگیهڵ تێکیڕای هێیزه سیاسییهکانی
کوردسییییتان پتییییهوو بییییههێزتر بکییییات .لییییهو سۆنگهیهشییییهوه پهیوهنییییدی دۆسییییتانهو
هاوخهباتانییهی لهگییهڵ زۆربییهی الیهنییه سیاس ییهکانی کوردسییتان پێک ێنییاوه ،ئییهوهش
وایکردوه که زۆربهی الیهنه سیاسیهکان پهیامی خۆیان بۆ سێ همین کۆنگرهی حزبی
رزگیاریی کوردسییتان بنێیرن ،هیهروهها لێییرهوه ،لهسییهر سیهکۆی سییێ همین کییۆنگرهدا
جییارێکی دیکییه جییهخ لهسییهر قوڵکردنییهوهی پێوهندیییهکانی حزبییی رزگییاری لهگییهڵ
سییهرجهم هێییزو الیهنییه سیاسیییهکانی کوردسییتان دهکهینییهوه ،چونکییه هیییچ هێزێکییی
سیاسییی بییه دو میین و ناحییهزو نییهیاری خۆمییان نییابینین ،ههرههمووشییمان ئارمییانجی
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نیشتمانی و نهتهوهی هاوبهش بهیهکهوه گرێمان دهدات ،هاونیشتمانی ییهکترین و بیۆ
یهک ئامانس تێدهکۆشین.
هیییهڤااڵنی هێیییژا! حزبمیییان وهک حزبێکیییی مۆڵهتپێیییدراو لهالییییهن حکومیییهتی هیییهرێمی
کوردسییتانهوه ،لییهو بییاوهڕهدابووه کییه دهبییێ حکومییهتی هییهرێم بهیییهک چییاو سییهیری
هییییهموو خییییهڵک بکییییات و رهفتییییار لهگییییهڵ حزبهکانییییدا بکییییات و بودجییییه بییییۆ حزبییییه
مۆڵهتپێیییدراوهکان دابیییین بکیییات ،چونکیییه ئهگیییهر حکومیییهت بودجیییه بیییۆ رێکخیییراوه
سیاسیهکان دابین بکات ،دهتوانێ رێ له پێوهندی ناڕۆشنی نێوان حزبهکان و واڵتانی
دراوسێ و بیانیدا بگرێ.
حزبییی رزگییاریی کوردسییتان هییهرگیز پێوهنییدی لهگییهڵ واڵتییانی دراوسییێدا نییهبووهو
ههوڵیشییی نییهداوه پێوهنییدی ناڕۆشیین و ناهاوسییهنگیان لهگهڵییدا دروس ی بکییات ،بۆیییه
خوازیاربووه که تێکۆشان و سهنگایی لهبهرچاو بگیرێ و بودجیهی بیۆ دابیین بکیرێ،
کییاتی خییۆی ئیییدارهی س ی ێمانی حکومییهتی هییهرێم بودجهیییهکی زۆر کییهمی بییۆ حزبییی
رزگاریی کوردستان دابین دهکرد ،بهاڵم دیسانیشهوه پێیڕازی بوو ،هیواخیوازین لیه
راپۆرتی داراییدا داهات و سهرفیاتی حزبتان پێشکهش بکرێ ..
ههڤااڵنی هێژا! خۆتان دهزانن کیه ییازده میانگی هیاوێربوون درزی دروسی کردبیوو،
دیواری ههڵچنی بوو ،بهاڵم بهرپرسانهو له خۆبردوانه ههنگاو ههڵێنرایهوه و نێوماڵی
رزگاری رێکخرایهوه ،بۆ ساڕێژکردنی برینهکانی یازده مانگی هاوێربوون ،پێک ێنیانی
سیییێ همین کیییۆنگرهی حیییزب بیییه باشیییترین دهرفیییهت لێکدهدراییییهوه .بۆییییه لیییه کیییاتی
رێکخسییتنهوهی نێییو مییاڵی رزگاریییدا بڕیییاردا کییه لییه مییاوهی شییهش مانگییدا سییێ همین
کییۆنگره پێکب ێنییرێ ،بهوهۆیییهوه دهبوایییه لییه  2009-11-13تێپییهڕ نییهکات .ئێمییه زۆر
شێ گیرانهو لێبڕاوانه پێبهندی پێک ێنانی کۆنگره بووین ،بهاڵم ههسیتمان کیرد کیه دوو
هییهڤاڵی سییهرکردایهتی بییه ئهنقهس ی خۆیییان لییه پێک ێنییانی کییۆنگره دهدزنییهوه ،ئێمییه
هییهوڵی خۆمییان دا ،لییه رۆ ی  2009-11-22بییه ئیمییزای خۆیییان بڕیییاردرا کییه رۆ ی
 2009-12-18سیێ همین کیۆنگرهی حیزب پێکبیێ ،میکیانیزمی هیهڵبژاردنی نوێنییهرانی
کۆنگرهش دیاریکراو لیژنهییهک دهستنیشیان کیرا تیا لیهنێو رێکخسیتنهکاندا هیهڵبژاردن
بییهڕێوهببات ،هییهروهها بڕیییار درا بییۆ پێک ێنییانی کییۆنگره داوای هاوکییاری مییاددی لییه
حکومهتی ههرێمی کوردستان و ههردووالیهنه دهسیتهاڵتدارهکهی کوردسیتان بکیرێ،
بهاڵم ئهگهر هاوکاری نهکراین ،دهبێ کۆنگره دوا نهخرێ و لهسهر ئهو بودجهیهی که
مانگانییه حکومییهتی هییهرێم دهیییدات ،کییۆنگره بهڕێوهببییهین .بییۆ ئییهو مهبهسییتهش بییه
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نووسییراوی فییهرمی داوای هاوکاریمییان لییه ههرسییێ الیهنهکییه کییرد و رۆ ی -12-3
 2009یش به نووسراوی فهرمی داوامان له الیهنه دۆس و هاوپهیمانهکان کیرد کیه
ئهگهر راو سهرنس و تێبینیێکیان ههیه له پهیامێکدا بۆ کۆنگرهی رهوانهی بکهن و بیهر
له رۆ ی  2009-12-17به دهستمان بگات ،ئهوهش مانای ئهوهبوو کیه رۆ ی 18ی
دیسێمبهر کۆنگره بهڕێوهدهچێ ،بهاڵم ههڤاڵێکی مهکتهبی سیاسیی کیه لیه حیوزهیرانی
2008دا سهرکێشی هاوێربوونی کردبوو ،داوای کیرد حهفتهییهک دوابخیرێ و رۆ ی
 25بییهڕێوهبچێ ،ئێمییهش داواکییهی ئییهومان لهبییهرچاوگرت ،بییهاڵم ههسییتمان کییرد بییه
ئهنقهس ههوڵی دوورخستنهوهی کۆنگره دهدرێ و رێ لیه لیژنیهی سهرپهرشیتیاری
ههڵبژاردنییهکان بییۆ دهستنیشییانکردنی نوێنییهرانی کییۆنگره دهگیییرێ .ئێمییه بییۆ تییهبایی
نێوهخۆمان پهرۆش بووین ،بۆیه ههوڵی خۆمان دا ،ههستمان دهکرد کیات وهدرهنیگ
دهکهوێ ،بۆیه پێشنیارمان کرد که چوار لیژنه بۆ چیوار پارێزگاکیه پێکب ێنیرێ ،دوای
چهندین گفتوگۆو پێوهندی تهلهفۆنی به رهزامهندی ئهوان ،رێککهوتین کیه رۆ ی -18
 2009-12لیژنیییهکان دهسییی بیییهکاری خۆییییان بکیییهن ،ئیییهو رۆ هی کیییه لیژنیییهکان
دهیانویس ی ئهرکییهکانی خۆی یان ئییهنجام بییدهن ،ئییهو ههڤاڵییهی کییه پێشیینیاری کردبییوو
حهفتهیهک کۆنگره دوابخرێ ،پێداگری کرد و داوای کرد که تهنیا ئیهمڕۆ ه بوهسیتن،
ئیدی بهیانی کاتژمێر  9واتیه کیاتژمێر نیۆی رۆ ی 19ی مانیگ لیه بارهگیای مهکتیهبی
سیاسی لهههولێر کۆبوونهوهی بکرێ و کێشیهی لیژنیهکان ییهکنیی بکرێنیهوه و هیهر
ئهو رۆ هش دهس بهکاری خۆیان بکهن .رۆ ی 19ی مانگ ئهو دوو ههڤاڵهی که له
حوزهیرانی  2008له حزب دابڕابوون نههاتن بۆ کۆبوونهوه ،دواتر پاساوی شکستی
سهیارهیان هێنایهوه ،راستیهکهی ئێمیه پهرۆشیی تیهبایی و ییهکڕیزی بیووین ،دیسیان
لهسییهر داوای خۆیییان رێککییهوتین کییه ئییهوان بییێن بییۆ هییهولێرو کییاتژمێر 10ی رۆ ی
20ی مانگ کۆببینهوه ،ههرچهنده بۆ وهرگرتنی بودجه ئهوان هاتن بۆ ههولێر ،بیهاڵم
یییهکێکیان تهلهفۆنهکییهی خییۆی داخسی و نییههات بییۆ بارهگییا ،ئهویدیکهشیییان هییات بییۆ
بارهگا ،زۆر ههوڵمان لهگهڵدا ،بهاڵم بهپهله ماڵئاوایی کردو رۆیش  ،له ههڵسوکهوتیان
تێگهیشتین که نایانهوێ بهشیداری لیه کیۆنگرهدا بکیهن ،بۆییه بیه پێویسیتمان زانیی کیه
چیتییر خۆمییان نییهگنخێنین و رێ بییه لیژنییهکان بییدهین ئهرکییهکانی خۆیییان رابپییهڕێنن.
بهمهبهستی ئهوهی ئهو ههڤااڵنهش جارێکی دیکه دانهبڕێنهوه ،ههوڵماندا که برادهرانی
مهکتیییهبی پهیوهندییییهکانی ییییهکێتیی نیشیییتمانیی کوردسیییتان قسیییهیان لهگهڵیییدا بکیییهن،
خۆشبهختانه ئهوانیش ئامادهیی خۆیان پێشانداو رۆ ی  2009-12-23کیاتی خۆییان
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تیهرخان کییرد ،لیهو کۆبوونهوهیییهدا زۆر قسییه کیرا ،بییهاڵم ئیهو دوو ههڤاڵییه راشییکاوانه
ریانگهیاند که ئهوان ئامادهی کۆنگره نابن و لهالی خۆشیانهوه هییچ ئامادهکارییان بیۆ
کییۆنگره نییهکردوه .ئییهوان باسیییان لییه ههنییدێ ورده کێشییه کییرد کییه بییههیچ شییێوهیهک
کاریگهریان لهسهر پێک ێنانی کۆنگره نهبوو ،ئێمهش پێمانوابوو ،ئێسیتاش پێشیمانوایه
کییه ئهگییهر کێشییه ههیییه ،دهبییێ لییهنێو کییۆنگرهدا باسییی لێییوهبکرێ و چارهسییهری بییۆ
بدۆزرێتهوه .ئهو ههڤااڵنهی که ئهمڕۆ نههاتوون تیا بهشیداری لیه کیۆنگرهدا بکیهن ،لیه
حوزهیرانی ساڵی 2008دا بهبێ ئاگاداری سکرتێری گشتی و بهبێ پرسیی کیارگێڕی
مهکتییهبی سیاسییی و زۆرینییهی ئهنییدامانی کۆمیتییهی ناوهنییدی ،چهنیید کهسییێکیان لییه
وورێکی نووسینگهی رۆ ی گهب له شاری س ێمانی کۆکردهوهو ناویان نا کۆنفرانس
و دهشیانویس رهوایهتی پێبدهن!! بهاڵم که ئاش بووینهوه ئهوان پهشیمانی خۆییان
دهربییڕی و لهسییهر رهوایییهتی نییهدان بییهو کارهیییان رازیبییوون و ئاکییامی ئییهو شییتهی
ناویان نابوو ههڵوهشاندهوه .ئێستا که حزبمان سێ همین کۆنگرهی خۆی پێکیدههێنێ،
دهبێ ئهو راستیه بگوتری که ئیهوان خۆییان لیه دییاریکردنی رۆ و شیوێنی کیۆنگرهو
میکانیزمی کۆنگرهدا بڕیارییان هیهبووهو ئیمزاییان کیردوه ،کیهچی ئێسیتا نیههاتوون و
خۆیان کشاندۆتهوه.
بهداخهوه که دهڵێین ،دوای ههوڵ و کۆششێکی زۆر ،تێگهیشتین کیه ئیهوان نایانیهوێ
بهشداری له کۆنگرهیهکدا بکیهن کیه پێشیوهخ گومیانی ئیهوهیان هیهبێ کیه بیه زییانی
خۆیییان تییهواو دهبییێ و سییهبارهت بییهو کارانییهی کییه لییه رابییردوودا ئییهنجامیان داوه
لێپرسیییینهوهیان لهگهڵیییدا بکیییرێ .ههرچهنیییده مییین وهک سیییکرتێری گشیییتی حیییزب و
بهمهبهسییتی پاراسییتنی ریزهکییانی رزگییاری بییهڵێنم پێییدابوون کییه لییه کییۆنگرهدا هییهموو
توانای خۆم دهکار دهکیهم و رێ لیه ههڵدانیهوهی الپیهڕهکانی رابیردوو دهگیرم ،بیهاڵم
ئییهوان باوهڕیییان بییه خۆیییان نییهبوو ،دهیییانزانی کییه کییادران چهنییده لێیییان نیگییهران و
دڵتیییهنگن .پیییێش پێک ێنیییانی کیییۆنگره داوای زهمانیییهتیان دهکیییردو نموونیییهی ئیییهوهیان
دههێنایهوه که فاڵنه حزب له کۆنگرهی خۆیدا چهند ئهندامێکی سهرکردایهتی پێشووی
بییهبێ هییهڵبژاردن کردۆتییهوه بییه سییهرکردایهتی!!! مهبهسییتیان ئییهوهبوو ئییهوانیش لییه
ههڵبژاردندا ببوردرێن و بهبێ ههڵبژاردن وبه بێ دهنگدان بکرێنهوه به سهرکردایهتی.
له ههمووی سهیرتر ئهوان ههرگیز لهگهڵ ئهوهدانهبوون که نوێنیهرانی کیۆنگره لیهنێو
رێکخستنهکاندا ههڵببژێردرێن ،ئهوان داوایان دهکرد که ههموو نوێنیهرانی کیۆنگره بیه
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تهزکیه ب ێنرێن ،ئیدی کاتێک زانیان ئهو دوو پێشنیاره سهرناگرێ ،خۆیان کشاندهوه،
ئهمڕۆش نههاتوونهته ئێره تا بهشداری له کۆنگرهدا بکهن.
بێگومان هیهموومان دهزانیین کیه کیاروانی حزبیی رزگیاریی کوردسیتان لهسیهر چهنید
کهسێک پهکی ناکهوێ  ،بهاڵم زۆر خۆشتر بوو ئهگهر ئهو ههڤااڵنهش به ههناسیهێکی
دیکییهو دوور لییه بهر هوهنییدی کهسییایهتی رهفتاریییان بکردبایییه ،ئهگییهر کێشهشییییان
ههبوایه ،وا پێویس بوو که سهکۆی کۆنگره بکهن به شوێنی یهکنییکردنهوه ،چونکه
ئهوان له حوزهیرانی  2008رایانگهیاندبوو که نابێ پێک ێنانی کیۆنگره لیه 15ی ئیابی
 2008تێپهڕ بکات ،بهاڵم ئێستا 15ی ئابی 2009یش گوزهراوه .ههر لهو پێوهنیدهدا
دهبیییێ ئامیییا ه بیییهو پڕۆ هییییه بکیییهین کیییه ئیییهوان لیییه میییانگی ئاییییاری ئهمسیییاڵدا بیییۆ
رێکخستنهوهی نێوماڵی رزگاری پێشنیاریان کردبوو ،ههرچهنده سهرکردایهتی حیزب
له کاتی رێکخستنهوهی نێوماڵی رزگاریدا پڕۆ هکهی ئهوانی پهسیند نیهکرد ،بیهاڵم بیه
پێویسییییتی دهزانییییین پێتانڕابگهیییییهنین کییییه ئییییهوان لییییه خییییاڵی یهکییییهمی پڕۆ هکییییهدا
نووسیبوویان {:له رۆژی یهکگرتنهوهی ههردوو باڵهکههی حهزب لهه مهاوهی شههش مانگهاا دهبه
کۆنگره ببهسترێ ئهگهر ههر الیهنێک پابهنا نهبوون بهه بهسهتنی کهۆنگره ئههوا باڵهکههی دیکهه
بڕیهار دهدات و کهۆنگره دهبهسههت !!!  ،ئهگیهر بیهو مهرجییهی خۆشییان بییێ ،ئۆبیاڵی نییههاتنی
ئهوان له ئهستۆی خۆیان دایهو خۆشیان له ئاکامهکهی بهرپرسیارن.
له دویماهیدا رێزو خۆشهویستمان بۆ هیهمووتان دووپیات دهکهینیهوه .هییوادارین کیه
به گیانێکی ههڤااڵنهو حزبیانه رهفتار بکهن و بهشداری له گفتوگۆکانی بڕگهکانی ئیهم
راپۆرتهو سهرجهم بڕگهکانی دیکهی بابهتهکانی ناو کۆنگرهدا بکهن.
ههربژین و سهرفراز بن.
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بڕیارو راسپاردهکان
*وێیییڕای ئیییهوهی کیییه خیییهباتی رزگیییاریخوازی کوردسیییتان پێشیییوهچوونی زۆری بیییه
خۆیهوه بینیوه ،بهاڵم هێشتا مهترسی و کهندوکۆسپی گهورهی ههمهجۆر لهسهر رێی
گهیشییتن بییه ئامانجییهکانی دادهنییرێن ،بۆیییه ئییهرکی هییهموو رێکخراوێکییی سیاسیییه کییه
لهپێناو گهشهپێدانی دیموکراسی و چهسپاندنی دادپهروهری کۆمهاڵیهتی تێبکۆشێ.
* یهک هڵوێستی و هاودهنگی کوردستانیان سیهبارهت بیه پرسیه چارهنووسسیازهکان
رێیییی گهیشیییتن بیییه ئاواتیییهکانمان کیییورتتر دهکهنیییهوه ،لیییهو پێنیییاوهدا تێدهکۆشیییین و
پێوهندیهکانمان لهگهڵ الیهنه سیاسیهکانی دیکه قوڵتر دهکهینهوه.
* دهسییییتکهوتهکانی باشییییووری واڵتهکییییهمان دهسییییتکهوتی نهتییییهوهیی و نیشییییتمانی
کوردسییتانیانن ،لێبڕاوانییهو شییێ گیرانه داکییۆکی و پارێزگییاری لییه دیفییاکتۆی هییهرێمی
کوردستان دهکهین و بۆ گێڕانهوهی ناوچه دابڕاوهکان تێدهکۆشین.
*گێڕانییهوهی ناوچییهدابڕاوهکان بییۆ سییهر باوهشییی باشییووری کوردسییتان ئییهرکێکی
لهپێشییینهی نهتییهوهیی و نیشییتمانیه ،لییهو بهسییتێنهدا وادهخییوازێ کییه هییهموو هییهوڵ و
توناکییان بییۆ گێڕانییهوهی ناوچییه دابڕاوهکییان و قهرهبووکردنییهوهی زیان ێکییهوتووانی
شهڕی ر ێمی بههس د به کوردستان تهرخان بکرێ.
*تێکۆشییان بییۆ دیییاریکردنی سیینووری باشییووری کوردسییتان و دانپێییدنانی لهالیییهن
دهوڵهتی ناوهندیهوه کاری ههره گرنگ و له پێشینهی هێزه سیاسیهکانی کوردستانه،
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لهلووتکهی خهباتی داهاتوودا جێ دهگرێ ،پێویس به هاوههنگی و هاوههڵوێستی
تهواوی نێوان هێزو رێکخراوه سیاسیهکانی کوردسیتان دهکیات ،بیۆ ئیهو مهبهسیتهش
پشتیوانی حکومهتی ههرێمی کوردستان دهکهین.
* دامهزراندنهوهی هێراقیی نیوێ لهسیهر بنیهمای رێککیهوتن و پهسیندکردنی هیهرێمی
کوردسییتان وهک هییهرێمێکی فیییدراڵی لییه دهسییتووری ههمیشییهیی هێراقییدا هییهنگاوێکی
ئهرێنیییه ،بهوهۆیییهوه بییۆ زیییاتر وهدی ێنییان و مسییۆگهرکردنی مییافی نهتییهوهیی گییهلی
کوردستان پشتیوانی لێدهکهین.
* ر ێمی بههس به درێژایی سااڵنی فهرمانڕهوایهتی ،سیاسهتی پاکتاوی رهگهزی د
بییه کوردسییتانیان پێڕۆکییرد ،چهنییدین کارهسییاتی کۆمییهڵکو ی و ئییهنفالکردنی د بییه
کوردستانیان بهڕێوهبرد ،ئیستا که زۆربهی سهرانی ئهو ر ێمه له زیندانیدا راگییراون
و رووبهوڕووی دادگهیی کردن بوونهتهوه ،ههروهها دادگیهی بیااڵی تیاوانی هێراقیی،
ئییهنفالکردن و ههربییارانکردنی شیییاری ههڵهبجییهی بییه جینۆسیییاید ناسییاندوه ،دهبیییێ
شیییییییێ گیرانه تێبکۆشیییییییین تیییییییا ناوهنیییییییدهکانی رای گشیییییییتی واڵتیییییییان و حکومهتیییییییه
بڕیاربهدهسییتهکانیش ئییهو کارهسییاتانه بییه بییه جینۆسییاید بناسییێنن .لییهو پێوهندهشییدا
خییهبات و تێکۆشییانی رێکخییراوی چییاک بییهرز دهنییرخێنین و بییه تییهواوی پشییتیوانیان
لێدهکهین.
* دۆزی رهوای کوردسییتان یهکهیییهکی دانیییهبڕاوه ،گێڕانییهوهی مییاف و ئازادییییهکانی
کوردسییتانیان بییه ئییهرکی لییه پێشییینهی خۆمییان دهبینییین و لییهو پێنییاوهدا درێییژه بییه
تێکۆشان دهدهین..
*پێک ێنانی کۆنگرهییهکی نیشیتمانی گشیتگیر بیۆ کۆکردنیهوهی سیهرجهم هێیزو الیهنیه
سیاسیهکانی کوردستان لهم قۆناغهدا به گرنگ و پێویسی دهبینیین ،لیهو روانگهییهوه
بۆ پێک ێنانی کۆنگرهییهکی نیشیتمانی کوردسیتانی تێدهکۆشیین ،دهخیوازین سیهرجهم
پارت ،رێکخراوی سیاسی و کهسایهتی واڵتپارێز لهباوهشی خۆیدا کۆبکاتهوه.
* کۆنگره ،شێوازی تێکۆشانی باکووری کوردستان بهرز دهنرخێنێ ،بڕیاری دادگهی
دهستووری تورکیا سهبارهت به داخستنی پارتی جڤاکی دیموکراتیک ریسوا دهکات و
دهستی تێکۆشهرانی دهتهپه دهگوشێ و ماندوونهبوونیان لێدهکات.
* کیییۆنگره ،سیییاڵوی تایبیییهت بیییۆ ئیییهو تێکۆشیییهرانهی کوردسیییتان دهنێیییرێ کیییه لیییه
گرتووخانهکانی ئهو واڵتانهی که کوردستانیان پێوهلکێنراوه ،زیندانی کراون و داوای
دهس بهجێ ئازادنیان دهکات.
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* کیییۆنگره ،کێشیییهی الوان و نیییانی کوردسیییتان بیییه کێشیییهێکی سیییهرهکی کۆمیییهڵی
کییییوردهواری دهبینییییێ و خاوهنییییدارێتی لێییییدهکات ،بهوهۆیییییهوه کۆمیتییییهی ناوهنییییدی
رادهسیپێرێ تییا لییهپێناو نههێشییتنی توونییدو تیییژی د بییه نییان خییهبات بکیات ،د بییهو
کییهس و الیهنانییه ههڵوێس ی وهربگییرێ کییه توونییدوتیژی بهڕێوهدهبییهن و درێییژه بییه
ستهمکاری دهدهن.
* حزبی رزگاریی کوردستان سزای لهسێدارهدانی مرۆڤ به تاوان دهبینێ ،خوازیاره
سییزای مییهر هییهڵبگیرێ ،لییهو روانگهیییهوه داوا دهکییات کییه تییهواوی ئ یهو سییزایانهی
بهمهستی کوشتن د به تاوانباران و تۆمهتباران دراون ،ههڵبوهشێندرێنهوه.
* بییههۆی السییارییکردنی بییهردهوامی ههریهکییه لییه هۆشیییار ههبییدولڕهحمان ئییهمین و
فههمی محهمهد حهسهن ،که بۆ ماوهی ههشی مانیگ ،هیهر مانگیه بیڕی چیوار م ییۆن
دینار بودجهی حزبیان له رێی مهکتهبی پهیوهندیهکانی یهکێتیی نیشتمانی کوردسیتان
وهرگرتیییوهو لیییه حزبییییان شیییاردۆتهوهو وایانباڵوکردۆتیییهوه کیییه بودجهکیییه راگییییراوه،
بهوهۆیهشییهوه ههوڵیانییداوه پهیوهنییدی نێییوان حزبییی رزگییاری و یییهکێتیی نیشییتمانیی
کوردستان بهرهو ئاڵۆزی ببهن ،ههروا ماوهی یازده مانگ ،واته له مانگی حوزهیرانی
 2008تا مانگی ئایاری  2009مانگانه نزیکهی  20م یۆن دینیاری بودجیهی حزبییان
لهدهسییییتدابوه ،بییییهبیانۆی هاوێربوونییییهوه مووچییییهی زیییییاتر لییییه نیییییوهی ئهنییییدامانی
سهرکردایهتی و زۆرینهی کیادران و بهشیی مهکتیهبی راگهیانیدنیان نیهداوه ،لهالییهکی
دیکیییهوه لیییه وهاڵمیییی ئیییهو داواییییهی ئهنیییدامانی کیییۆنگره کیییه رۆ ی 2009-12-25
لێیکردبوون ،ئهوان رۆ ی  2009-12-26بهیانێکیان باڵوکردۆتهوه ،وایان پێشیانداوه
کییه ئییهوان زۆرینییهی ئهنییدامانی مهکتییهبی سیاسییین ،هییهروهها بێرێزیییان بییه کییۆنگره
کردوه ،بۆیه کۆنگره بڕیار دهدات که مافی ئهندامێتیان له حزبی رزگاریی کوردسیتان
لێدهسێنێتهوه ،ئهگیهر جیارێکی دیکیه داوای بهرئهنیدامێتی لیه حیزب بکهنیهوه ،جگیه لیه
کۆنگره هیچ ناوهنیدێکی دیکیهی حزبیی دهسیتهاڵتی ئیهوهی نیهبێ کیه وهریانبگرێتیهوه.
ههروهها پێویسته رێوشوێنی یاسایی لهبهرانبهر ئهوان بگیرێتهبهر.
* کییۆنگره ،کۆمیتییهی ناوهنییدی رادهسییپێری تییا سوپاسیینامه بییۆ ئییهو کییهس و الیهنییه
بهڕێزانییه رهوانییه بکییات کییه رۆ ێییک لییه رۆ ێییک بههییهر شییێوازێک بییووبێ ،هاوکاریییان
لهگهڵ حزبی رزگاریی کوردستان کردوه.
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* بهمهبهستی پتهوو بههێزکردنی پێوهندیهکانی حزب لهگیهڵ سیهرجهم هێیزو الیهنیه
سیاسییی و کۆمهاڵیییهتی و رۆشیینبیریهکانی کوردسییتان ،کییۆنگره ،کۆمیتییهی ناوهنییدی
رادهسپێرێ تا ههوڵی شێ گیرانه بدات ،مهرج و شهرتی سهر رێگه لهبهرچاو نهگرێ.
* بهمهبهسییتی هاوسییهنگی راگییرتن لییهنێوان بودجییهی حزبهکانییدا ،کییۆنگره ،کۆمیتییهی
ناوهنییدی رادهسییپێری تییا لییهو بارهیییهوه داخوازینامهیییهک بییۆ سییهرۆکایهتی حکومییهتی
ههرێمی کوردستان رهوانه بکات.

خهباتی نهتهوایهتی و چینایهتی بۆچی؟

حزبیییییی رزگیییییاریی کوردسیییییتان هیییییهر لیییییهرۆ ی راگهیاندنییییییهوه جیییییهختی لهسیییییهر
بهیهکهوهگرێیییدانی خیییهباتی نهتهواییییهتی و چیناییییهتی کردۆتیییهوه ،واتیییه هاوکیییات بیییۆ
سییهربهخۆیی نیشییمان و یهکسییانی مرۆڤییهکان تێکۆشییاوه ،خواسییتویهتی ئییهو چهمکییه
لییهنێو زۆرینییهی کۆمییهڵی کوردسییتاندا رهنگپێبداتییهوه .لییهو رێیهشییهوه ناسیینامهیهکی
جیاوازتری له دیتران مسیۆگهر کیردووه .ئێسیتا کیه لیه میهکۆی سیێ همین کیۆنگره لیه
دهورهی یهکتر کۆبووینهتهوه ،به پێویستی دهزانین له ێر رۆشنایی ئهو هزرانهی که
ههنووکه له جی ان و ناوچهکهدا برهویان پێدهدرێ شرۆڤهیان بکهین ،بهتایبهتیش ئهو
بانگهشانهی که له د ی نهتیهوهیی و یهکسیانیخوازیدا تیۆختر کراونهتیهوه و بازاڕییان
گهرمتر کردوه .لهالیهکهوه بانگهشهی بێئهرزش بوونی خهباتی نهتهوایهتی دهکرێ و
دهیانییهوێ کێشییهی نهتییهوهیی و نیشییتمانی لییه واڵتییه فییره نهتهوهکانییدا بییه پڕۆسییهی
دیمیییوکراتیزهکردن و بهرقیییهراربوونی سیسیییتهمی دیموکراسیییی گرێبیییدهن .لهالییییهکی
دیکهشییهوه گهرهکیانییه کێشییهی نابهرابییهری لییهنێو هییزری کۆنهپارێزیییدا ون بکییهن و
بههای مرۆڤبوون له ێر پێ بنێن و رهوایهتی به نابهرابهری بدهن.
پێدانی ناسنامهی نهتهوهیی و سنوورکێشان بۆ نیشتمانهکان ،دهرهاویشتهو بهرههمی
قۆناغیییهکانی مێیییژووی مرۆڤاییییهتین ،لیییهنێو پڕۆسیییهی هۆشییییاربوونهوهی مرۆڤهکانیییدا
چوارچێوهو فۆڕمی تایبهت به خۆیان پێدراوه ،بهوهۆیهوه چهندین شهڕی جۆراوجۆر
بیییییهرپاکراون ،کێشیییییهو گرفتیییییی ههمیییییهڕهنگ لیییییه نێیییییوان نهتیییییهوهو نیشیییییتمانهکاندا
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سهریان هڵداوهو قوڵ کراونهتهوه ،له رهوشیێکی ئیاوادا شییمانهی ئیهوه نیاکرێ کیه لیه
ماوهییییهکی کورتیییدا ناسییینامهی نهتیییهوهکان کیییاڵ ببنیییهوهو سییینووری نێیییوان واڵت و
نیشیتمانهکان بسیڕێنهوه کییه بهدهسیتی مییرۆڤ خۆییهوه کێشییراون .کێشیهی نهتییهوهیی
بهتهنیا لهنێو واڵتانی ئاسیاو ئهفریقادا نین ،بهڵکو لیهنێو واڵتیانی ئیهوڕوپاو ئیهمریکای
التینیش بهرچاون ،تهنانیهت لیهنێو ئیهو واڵتانیهی کیه ییهکێتیی ئهوڕوپاشییان دروسی
کییردوه ،ههنییدێک کێشییهی نهتییهوهیی بێچارهسییهر ماونهتییهوهوتا ئێسییتاش م مننێیییان
لهسیییهردا دهکیییرێ .کێشیییهی هیییهرێمی باسیییک و کهتیییهلۆنیاو ئێرلهنیییدا گیییهواهی کیییاڵ
نهبوونهوهی کێشهی نهتهوایهتی دهدهن.
ئهوانهی باس له کۆتایی هاتنی قۆناغ و سهردهمی دهوڵهتی نهتهوهیی دهکهن ،دهبێ چ
وهاڵم و لێکدانهوهیهکیان بۆ دروستکردنی دیواری نێوان میسرو کهرتی غهززه ههبێ
کیییه ههردووالییییهنیان بیییاس لیییه هیییهرهب و هیییهرهبچێتی و موسیییڵمانبوون دهکیییهن؟! چ
شرۆڤهیهک بۆ پێداگری ئهو هێزو رێکخراوانهی باشوور و بیاکووری سیودان دهکیهن
سهبارهت به جیابوونهوهیان؟! چۆن ئیهو بڕییارهی پهرلیهمانی سیودان ههڵدهسیهنگێنن
که مافی دیاریکردنی چارهنووس و ریفراندۆمی بۆ ههرێمیهکان سیهڵماندووه؟! وێیڕای
ئهوهی کیه زۆربیهی رێبیهرانی سیودان دهمیارگیرن و پێیداگری لهسیهر ییهکێتی خیاکی
واڵتهکییهیان دهکهنییهوه ،کییهچی لییهو رۆ انییهی دواییییدا پهرلییهمانی سییودان بهزۆرینییهی
دهنییگ بییهڕێوهبردنی راوێژێکییی گشییتی باشییووری سییودانی پهسییند کییرد ،بهوهۆیییهوه
ئهوان دهتیوانن لیه سیاڵی 2011دا ریفرانیدۆم بکیهن و بڕییار لیه چارهنووسیی خۆییان
بدهن.
ئهگهر قۆناغی دهوڵهتی نهتهوهیی بهسهر چووه ،ئهی بیۆچی لیهو دواییانیهدا چهنیدین
هییییهرێمی وهک کۆسییییۆڤۆ ،ئییییهپخازیا و ئۆسیییییاتی باشییییوور سییییهربهخۆیی خۆیییییان
راگهیانییدووه؟! ئییهی بییۆچی چهنییدین هییهرێم و نهتییهوهی دیکییه بییۆ پێک ێنییانی دهوڵییهتی
سهربهخۆ تێدهکۆشن؟! تهنانهت باشوورو باکووری واڵتی یهمهن که یهک نهتهوهن و
ماوهیهکی زۆر نیه یهکیان گرتۆتهوه ،کهچی باشووریهکان جارێکی دیکیه بیهئامانجی
جیابوونهوه یاخی دهبن و تێدهکۆشن.
بهگوێڕهی ئاماره فهرمیهکانی رێکخراوی نهتیهوه ییهکگرتووهکان ئێسیتا نزیكیهی سیێ
ههزار نهتهوه له سهر زهویدا ده ین و  264زمانی تۆمارکراوی زیندوو ههن ،بهاڵم
ئییهو دهوڵهتانییهی کییه بییه فییهرمی ناسییراون ،مارهیییان دهگاتییه  ،200کییه 192یییان لییه
رێكخراوی نهتهوهیكگرتوهلاندا کۆبوونهتهوه .کهواته تا ئێستاکهش ئهوانیهی گوتیاری
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لۆتایی مێژوو ،یان جاڕی بهسهرچوونی قۆناغی دهوڵهتی نهتیهوهیی دهدهن ،لیه چیاو
ئهوانییهی لییه خییهبات بییۆ زینییدو هێشییتنهوهی چییهمكی دهوڵییهتی نهتییهوهیی بییه میتییۆدی
ئێستاکهی دهلهن،لهمینهن .ههڵبهت خهبات بۆ رزگاری و سهربهخۆیی کوردسیتانیش
له چوارچێوهی پێداگریکردن لهسهر چهمکی دهوڵهتی نهتهوهییدا خۆی دهبینێتهوه.
لهو پێوهندهدا لهکهس شاراوه نیه که کوردستانی نیشتمان بهبێ پیرس و راوێژکیردن
بییه دانیشییتووانهکهیهوه دابییهش کییراوهو بییه دهوڵییهتانی دیکییهوه لکێنییراوه ،لهوهتییهی
لکێنراویشیه ،نهتییهوهی کییورد بییێ مییاف ماوهتییهوه ،ئازادیییهکانی لێزهوتکییراوهو هییهوڵی
سیییڕێنهوهی ناسییینامهکهی دهدرێ ،ئاسیییۆی دیمیییوکراتیزهکردنی ئیییهو واڵتانیییهی کیییه
کوردستانیان پێوه لکێنراوه له داهاتووێکی نزیکدا وهدیارناکهوێ .کێشهو قهیرانهکانی
نێوهخۆی ئهو واڵتانه بێژمارن ،هێشیتا رهگهزپهرسیتی و خۆبهگیهورهزانین لیهئاوهزی
نهتهوهی سهردهستدا شهپۆب دهدا .له هزرو ههستی فهرمانڕهوایاندا شوێنچهیهک بیۆ
کاڵبوونییهوهی نهتییهوهیی نادۆزرێتییهوه ،کهواتییه کوردسییتانیان لییهکام کاڵوڕۆ نییهوه لییه
کاڵبوونهوهی خهباتی نهتهوایهتی بڕوانن؟!!
ههموو فهلسهفهکانی یان جهخ لهسهر یهکسانبوونی بیههای مرۆڤیهکان دهکهنیهوه،
زۆرینهشیییان جییهخ لهسییهر یهکسییانی مییاف و ئازادیییهکانیان دهکهنییهوه ،هییهروهها
ئێسییتاش کییه بهسییهردهمی مییافی مییرۆڤ نییاودێرکراوه ،هییهموو حییزب و رێکخییراوه
سیاسی و حکومهتهکان بانگهشیهی پاراسیتنی میافی مرۆڤیهکان دهکیهن ،بیهاڵم ئاییا لیه
کردهوهدا وهک هڤی ،یهکسانی و بهرابیهری لیهنێو کۆمیهڵی مرۆڤایهتییدا بیوونی ههییه؟!
ئایا له کۆمهڵی کوردهواریدا مرۆڤهکان یهکسانن؟! ئایا ستهم و زۆرداری کۆتا بیووه؟!
ئایییا لییه نیشییتمانێکی دهوڵهمهنییدی وهک کوردسییتاندا هییه اری و برسییێتی ریشییهکێش
کراوه؟! ئایا حکومهت توانیویهتی مرۆڤه برسیهکان له میردن رزگیار بکیات؟! بێگومیان
دهبێ بڵێین؛ نهخێر .بۆیه دهگهڕێینهوهو دهڵێین :خهباتی چینایهتی و دهسیتهبهرکردنی
یهکسییانی بییۆ مرۆڤییهکان ،مێژووێکییی دوورو درێییژی ههیییه ،تییا ئێسییتاکهش کۆمییهڵی
مرۆڤایییهتی لییهنێو نابییهراری و نایهکسییانیدا شییهپۆب دهدات ،ئێسییتا بییه م یۆنییان مرۆڤییی
برسی لهو جی انهدا ههن ،رۆ انه سهدان م یۆن مرۆڤ بیههۆی نیهداری و هه ارییهوه
به برسێتی سهر دهنێنهوه.
ساڵی رابردوو ،رێکخراوی "کۆمهک بۆ نههێشتنی برسێتی له جی ان" که رێکخراوێکی
ئهڵمانیه رایگهیاندبوو که تهنیا له  33واڵتی جی انیدا  923م ییۆن برسیی هیهن ،بیهاڵم
ئهمسییاڵ سییهرۆکی رێکخییراوی فییاو ،واتییه رێکخییراوی خییۆراکی جی ییانی رایگهیانیید کییه
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مارهی برسییهکانی جی یان بیۆ ییهک م ییارو دوو سیهد م ییۆن میرۆڤ بیهرز بۆتیهوه.
کهواتییه لییه نێییوان حییهوت مرۆڤییدا ،یییهکێکیان برسیییهو هییه اری ههڕهشییهی مییهرگی
لێدهکات.
سییاڵی  2000نوێنییهرانی  167واڵت بییهڵێنیان دابییوو تییا سییاڵی  2015رێییژهی %50
برسییێتی لییه واڵتییهکانیان کییهم بکهنییهوه ،بییهاڵم ئێسییتا دوو لهسییهر سییێی ئییهو ماوهیییه
رۆشتووه ،نهك ههر رێژهی برسیێتی کیهم نهبۆتیهوه ،بیهڵکو بهڕێژهییهکی بیهرچاویش
بهرزبۆتهوه ،ئهمهش نهک ههر ههڕهشهێکی ئاشیکرا لیهو واڵتانیه ،بیهڵکو ههڕهشیهێکی
ئاشکرا له کۆمهڵی مرۆڤایهتی دهکات.
بهگوێرهی سهرچاوهکانی رێکخراوی نهتهوهیهکگرتوهکان  40م یۆن مرۆڤی هه ار له
ئییهمریکادا ده ییین ،سییێ م یییۆن و نیویییان لییه رهوشییێکی برسییێتی ترسییناکدان ،هییهر
بهگوێرهی ئهو رێکخراوهیه زیاتر له شهس و پێنس م یۆن مرۆڤ له واڵتانی ههرهبیدا
له هێڵی ێر برسێتیدا جێیان گرتووه.
له کوردستانی خۆشماندا وێڕای ئهوهی که نیشیتمانهکهمان دهوڵهمهنیده ،نیهوت ،گیاز،
یۆرانیۆم و دهییان کیانزای بیههاداری تێداییه ،زهوی کشیتوکاڵی و بهرههمیداری زۆره،
کهچی ههزاران بنهماڵهی هه ارو دهسیتکورت هیهن ،سیهدان هیهزار مرۆڤیی بێخیانوو،
بێشوێن و جێگه ههن .نهداری و هه اری و برسێتی وهک پهتاێکی بهرچاو له ههموو
کون و قو بنێکی ئهم کوردستانهدا ههستی پێدهکرێ .راسته چینێکی داراو دهوڵهمهند
هییهن و سهردهسییتن ،بییهاڵم رێییژهی چینییی هییه ارو کهمدهرامییهت لییه بهرانبییهر رێییژهی
چینی داراو سیهرمایهدارهکان ییهکجار زۆرتیره ،بهوهۆییهوه وادهخیوازێ کیه حزبێکیی
وهک حزبیییی رزگیییاریی کوردسیییتان لیییهپێناو مسیییۆگهرکردنی بهرابیییهری و وهک یییهڤی
تێبکۆشێ .
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راپۆرتی دارایی

ههڤااڵنی هێژا! فهرموون لهگهڵ راپۆرتی دارایی که له سیێ بیهش پێک یاتووه :یهکههمیان
لیییه میییانگی کیییانوونی یهکیییهمی  2004تیییا میییانگی کیییانوونی دووهمیییی 2008ی لیییهخۆ
گرتووه .دووهمیان :له مانگی تهمموزی  2008تا نیسانی  ،2009سهێههمیان :لیه ئاییاری
 2009واته لهدوای یهکخستنهوه تا ئهمڕۆ.
داهاتی مانگانهی حزبی رزگاریی کوردستان له مانگیهکانی تشیرینی دووهمیی ،2004
کانوونی یهکهمی  ،2004ههروهها مانگهکانی کانوونی دووهم ،شوبات ،ئازار ،نیسان
و ئایییاری  2005بریتییی بییووه لییه :دوو م یییۆن و شییهش سییهد هییهزار دینییار کییه لییه
وهزارهتیی دارایییی ئیییدارهی سی ێمانی دابییین دهکییراو لییه رێییی مهکتییهبی پهیوهندیییهکانی
کوردسییتانی یییهکێتیی نیشییتمانیی کوردسییتانیهوه رادهسییتی مهکتییهبی دارایییی حییزب
دهکرا .ههروهها مانگانهش بڕی چوار م یۆن و شهش سیهد هیهزار و پیهنجا دینیار لیه
فهرمانییدهی گشییتی هێییزی پێشییمهرگهی کوردسییتانهوه بییه پێشییمهرگهکانی حزبمییان
دراوه .واتییه داهییاتی مانگانییه تییهنیا حییهوت م یییۆن و دوو سییهد و پییهنجا هییهزار دینییار
بییووه .بییهو گو مهیییه هییهم کرێییی بارهگییا دراوه ،هییهمیش ههفتهنامییهی رۆژی گهههلی پییێ
چاپ و باڵوکراوهتهوه ،ههمیش یارمهتی پێشیمهرگهکان و مارهییهک کیادری لێیدابین
کراوه.
دهبێ ئاما ه بهوه بکهین که ئهو مانگانهی که ئاما همیان پێکیرد ،مووچیهی سیکرتێری
گشیییتی  250هیییهزار دینیییار ،مووچیییهی کیییارگێڕی مهکتیییهبی سیاسیییی  350هیییهزارو
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مووچهی ئهنیدامانی مهکتیهبی سیاسیی  300هیهزار دینیار بیووه .ئهنیدامانی کۆمیتیهی
ناوهندیش مانگانه  150ههزارو جێگرهکانیش  100ههزار دیناریان پێدراوه.
دواتر له مانگی ئایاری 2005دا حکومهتی ههرێمی کوردستان له رێی بهڕێوهبیهرێتی
کاروبییاری رێکخراوهکانییهوه مووچییهی بییۆ  15ئهندامهکییهی سییهرکردایهتی حزبمییان
دابین کرد ،که گو مهکهی سێ م ییۆن و پێینس سیهدو شهسی و شیهش هیهزار دینیار
بووه ،ئییدی مووچیهی ئهنیدامانی سیهرکردایهتی زییادکرا ،بیهاڵم مووچیهی سیکرتێری
گشییتی لییهو مانگهشییدا هییهر  250هییهزار دینییار بییوو .مووچییهی کییارگێڕی مهکتییهبی
سیاسییی بییوو بییه  825هییهزار دینییار ،مووچییهی ئهنییدامانی مهکتییهبی دیکییهی مهکتییهبی
سیاسی کرا به  726ههزار دینار .ههروهها باقی ئهندامانی دیکهی مهکتیهبی سیاسیی
ئهو مووچهیان پێدرا که رێکخراوهکان دابینی دهکرد.
له مانگی حوزهیرانی  2005ئهو بودجهیهی که وهزارهتیی داراییی دابینیی دهکیرد کیرا
بییه چییوار م یییۆن دینییار ،هییهروهها مووچییهی رێکخراوهکییانیش بییوو بییه پێیینس م یییۆن و
نۆسیییهدو سیییی و چیییوار هیییهزار دینیییار ،کهواتیییه بودجیییهی تێکڕاییییی حزبیییی رزگیییاریی
کوردستان بوو به چوارده م یۆن و چوار سیهدو ههشیتاو چیوار هیهزار دینیار .ئییدی
مووچیییهی ئهنیییدامانی سیییهکردایهتی گیییۆڕانی بهسیییهر داهیییات .ئیییهو مووچهییییهی لیییه
رێکخراوهکانهوه دههات یهکسهر دهدرا به ئهنیدامانی سیهرکردایهتی ،بیهاڵم کیارگێڕ و
ئهندامانی مهکتهبی سیاسی بههۆی پ هکهیان و دهوامکردنیانهوه له بارهگیا بیڕی 300
ههزار بۆ ههریهکهیان خرایه سیهر ئیهو مووچانیهی کیه رێکخراوهکیان دابینیی دهکیرد.
ئهو شێوازی مووچهیه پێڕۆ دهکرا تا مانگی ئابی ساڵی  ،2007ئیدی لهسهر پێداگری
هییهڤااڵنی مهکتییهبی سیاسییی ،لییهمانگی ئییهی ولی  2007بییڕی  200هییهزار دینییار بییۆ
ههریهکه له سێ ئهندامهکهی م.س زیاد کرا .ئهو شیێوازه تیا میانگی دوازدهی 2007
کاری پێکرا ،دواتر بههۆی کهمکردنهوهی بودجه ،بهتایبهتیش دوای ئهوهی که هیهڤاڵ
هومییهر ،کییارگێڕی مهکتییهبی سیاسییی ،مییاوهی یییهک سییاڵ مۆڵییهتی وهرگییرت و بییهرهو
ئهوڕوپا رۆیش  ،بۆ خۆ گونجاندن لهگیهڵ کهمکردنیهوهی بودجیه ،لیه میانگی یهکیهمی
 2008بڕیارمییان دا کییه بییڕی  500هییهزار دینییار لییه مووچییهی ههریهکییه لییه هییهڤااڵن
رێکییار ئهحمییهد ،سییکرتێری گشییتی و هومییهر حهسییهن کییارگێڕی مهکتییهبی سیاسییی
ببڕدرێ و بخرێتهوه ناو داهاتی حزب ،ههروهها مووچهی ههڤاڵ چاالک که ئهندامی
کۆمیتییهی ناوهنییدی بییوو لییه دهرهوه ده یییا بکییرێ بییهنیوه ،بییهاڵم مووچییهی ئهنییدامانی
دیکهی سهرکردایهتی وهک خۆیان مانهوه .ئهو شێوازه تیا میانگی حیوزهیرانی 2008
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کیاری پێکیرا ،ئییدی لییهو مانگیهدا هیاوێربوون روویییدا ،دوو هیهڤاڵی مهکتیهبی سیاسییی
(هۆشییییار ههبیییدولڕهحمان و فیییههمی محهمیییهد) دهسیییتیان بهسیییهر بودجیییهدا گیییرت،
بهوهۆیهوه مارهیهکی زۆر لیه ئهنیدامی سیهرکردایهتی و تیهواوی کیادران کیه لهگیهڵ
ئهواندا نهبوون ،بێ مووچه مانهوه.
ئییهو دوو ههڤاڵییهی مهکتییهبی سیاسییی پییێش ئییهوهی دهس ی بهسییهر بودجییهی حییزب
دابگییرن ،بانگهشییهی ئییهوهیان دهکییرد کییه بودجییهیان وهرنییهگرتووه ،بهوهۆیهشییهوه
دهیانویسی پێوهنییدی نێییوان حزبییی رزگییاریی کوردسییتان و مهکتییهبی پهیوهندیییهکانی
یییییهکێتیی نیشییییتمانیی کوردسییییتان تێکبییییدهن و بییییهرهو ئییییاڵۆزی ببییییهن ،بییییهاڵم دوای
ئاشتبوونهوهمان ،بهرپرسی مهکتهبی پهیوهندیهکانی کوردستانی ،یهکێتیی نیشیتمانیی
کوردسییتان لهبییهردهم ئهوانییدا ئاشییکرای کییرد کییه ئییهوان بودجییهی حزبییی رزگییاریی
کوردسییتانیان نییهبڕیبوو ،بییهردهوام بییهو دوو ههڤاڵییهیان داوه ،ئییهوانیش هیچیییان بییۆ
نهمایهوه راسیتیهکهیان سیهڵماند .کهواتیه ههشی مانیگ بیهر لیه هیاوێربوون ئیهو دوو
ههڤاڵیییه هیییهر میییانگی چیییوار م یۆنییییان لیییه بودجیییهی حیییزب وهرگرتیییوهو لیییه حزبییییان
شاردۆتهوه ،ههروهها لهماوهی  11میانگی دابیڕانیش نزیکیهی  220م ییۆن دینارییان
وهرگرتوهو ناشزاندرێ چۆن سهرفیان کردوه!
لهمانگی حوزهیرانی  2008تا مانگی ئایاری  2009وێڕای ئهوهی بارهگای مهکتیهبی
سیاسییی لییه هییهولێرو نووسییینگهی رۆ ی گییهب لییه رانیییهو کییهرکوک بییه کرێبییوون و
ههفتهنامییهی رۆ ی گییهب دووههفتییه جارێییک دهردهچییوو ،مووچییهی ههنییدێک کییادرو
ئهنییدامی سییهرکردایهتیش دهدرا ،بییهاڵم حزبییی رزگییاریی کوردسییتان هیییچ داهییات و
بودجهیهکی نهبوو ،بۆیه ههڤاڵ رێکار ئهحمهد سکرتێری گشتی ناچار بوو کیه بههیهر
شێوهیهک بێ مانگانه نزیکهی  12م ییۆن دینیار دابیین بکیات .ههڵبیهت لیهو بهسیتێنهدا
دهبێ سوپاسی ئهو کهسه نیشتمانپهروهرانه بکهین که لهو ماوهیهدا له بواری داراییدا
هاوکاریان لهگهڵ ههڤاڵ رێکاردا کردووه.
له مانگی ئایاری  2009که نێو ماڵی رزگاری رێکخرایهوه ،بوودجهی حزب ببیوو بیه
 23م یۆن دینار ،وهزارهتی دارایی حکومهتی ههرێمی کوردستان بیس م ییۆن دینیار
دابین دهکات و ئیدارهی گشتی یهکێتیی نیشتمانیی کوردسیتانیش مانگانیه سیێ م ییۆن
دیناری تهرخان کردوه .ئیدی لهو مانگهوه بڕیاردرا تا پێک ێنانی سیێ همین کیۆنگرهی
حزب ،سیستهمێک بۆ مووچهی ئهندامانی سهرکردایهتی پێڕۆ بکرێ ،که بیهم شیێوهیه
بوو:
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سیکرتێر و ئهنیدامانی کییارگێڕی مهکتیهبی سیاسییی کیه لیه بارهگییا دهوام دهکیهن ،یییهک
م یۆن و پێنس سهد ههزار دینار ،ئهوهی له بارهگا دهوام ناکات  500ههزار دینار .بۆ
ئهنییدامانی کۆمیتییهی ناوهنییدی ئهوانییهی لییهبارهگا دهوام دهکییهن  500هییهزار دینییار و
ئهوانییهی دهوام ناکییهن  250هییهزار دینییار .هییهروهها بییۆ کۆمیتییه پارێزگاکییانیش بییهم
شێویه بڕیاری لهسه درا:
مووچهی بهرپرسی کۆمیتهی پارێزگا  250ههزار دینار ،کارگێڕانی کۆمیتهی پارێزگا
 150ههزار دینار ،کادرانی دیکهش تهنیا  100ههزار دینار.
دهبیێ بگییوترێ کییه هییهڤااڵن (هۆشییار ههبییدولڕهحمان و فییههمی محهمییهد) مووچییهی
یییهک م یییۆن و نیویییان پێکییهم بییوو ،بۆیییه لییهو پارهیییهی کییه ب یۆ مهسییروفاتی بارهگییای
س ێمانی داندرابوو ،بریتی بوو له ییهک م ییۆن و نییو ،ئیهوان ههریهکیهیان نییو م ییۆن
دیناریان دهبرد ،ههروهها (فههمی محهمهد) بهبیانۆی ئهوهی که له خانووی کرێداییه،
مهکتهبی دارایی ناچارکردبوو که مانگانه  300ههزار دیناری زێده وهربگرێ ،کهواته
موچهی مانگانیهی هۆشییار ههبیدولڕهحمان بریتیی بیووه لیه  2000000دوو م ییۆن
دینار ،هیهروهها موچیهی فیههمی محهمیهد بریتیی بیووه لیه  2300000دوو م ییۆن و
سێسهد ههزار دینار .لهالییهکی دیکهشیهوه هیهر لیه بودجیهی حزبیدا ،خێزانیی فیههمی
محهمهد وهک کادر سهپێندرابوو ،مانگه  250ههزار دیناری بۆ بڕابۆوه ،خوشکهکهی
هۆشییییار ههبیییدولڕهحمانیش وهک کیییادر سیییهپێندرابوو ،مانگانیییه  200000دووسیییهد
هییهزار دینییاری وهردهگییرت .سییهرباری ئهوانهشییهوه ،ئییهو دوو کهسییه زۆر د ایییهتی
ئییهوهیان دهکییرد کییه بییۆچی هییهڤاڵ رێکییار ئهحمییهد لییه مووچهکییهی خۆی یدا هاوکییاری
کادران و ههڤااڵنی دیکه دهکات .بهوهشهوه زۆر نیگهران و ههراسان بوون ،ههوڵیان
دهدا که کادران بتهکێنهوهو واز له حزب ب ێنن!
ئهگهر لیهو بودجهییه ورد بینیهوه ،دهبینیین کیه بودجیهی حزبیی رزگیاریی کوردسیتان
زۆر زۆر کهمییهو پێداویسییتیهکانی پڕناکاتییهوه ،لییه شییاری هییهولێر بارهگییای مهکتییهبی
سیاسییی و بارهگییای مهکتییهبی راگهیانییدن ،لییه سی ێمانی ،بارهگییای سی ێمانی ،هییهروهها
نووسیییینگهی ههفتهنامیییهی رۆ ی گیییهب لیییه شیییارهکانی کیییهرکوک و رانییییهدا هیییهن و
ههمووشییییان لیییه خیییانووی کرێیییدان ،هیییهروهها ههفتهنامیییهی رۆ ی گیییهب و ماڵپیییهڕی
رزگاریش بهردهوامن و ستافی خۆیان ههیه .ئێمه لێرهدا لیه سیهر سیهکۆی سیێ همین
کۆنگرهدا داوا له سهرۆکایهتی حکومهتی ههرێمی کوردسیتان دهکیهین کیه چاوێیک بیه
سیستهمی بودجهی حزب و رێکخراوه سیاسیهکان بخشێنێتهوه ،النی کهم هاوسهنگی
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لییهنێوان بودجییهی ئییهو الیهنانییهدا دروس ی بکییات کییه کورسیییان بهدهس ی نییههێناوهو
نهگهیشتوونهته پهرلهمان.

راپۆرتی راگهیانان

ههڤااڵنی هێژا! سهرهتا به ناوی مهکتیهبی راگهیانیدنی حزبیی رزگیاریی کوردسیتانهوه
بهختییهوهرین کییه ئێسییتا لییه سییهر سییهکۆی سییێ همین کییۆنگرهدا راپییۆرتی مهکتییهبی
راگهیاندن پێشكهش به ئێوهی بهڕێز و خۆشهویس دهکهین.
ههڵبییهت دهزانیین کییه راگهیانییدنی حزبییی ئێمییه خییۆی لییه ههفتهنامییهی رۆ ی گییهب و
ماڵپییهڕی رزگییاری و ئییهو باڵوکراوانییهدا دهبینێتییهوه کییه لییه مییاوهی رابییردوو درێییژهی
پێداون.
ههفتهنامییهی رۆ ی گییهب وێییڕای ئییهوهی کییه حزبمییان بودجییهی تایبییهتی بییۆ تییهرخان
کردوه ،بهاڵم وهک ههفتهنامهیهکی سهربهخۆ رهفتاری کردوه ،ویستویهتی که دهنگیی
راستهقینهی خهڵکی کوردستان بێ .ههر لهبهر ئهوهش بیووه کیه لهسیهر ههفتهنامیهی
رۆ ی گهلییدا نووسییراوه کییه ههفتهنامهکییهمان تییهنیا لییه رۆ هڤییدا بهرپرسیییاره ،دهنییا
نووسهران خۆیان له بابهتهکانیاندا بهرپرسیارن .ئهوهش وایکیردوه کیه رۆشینبیران و
خوێنهران به پهرۆشهوه چاوهڕوانی ههفتهنامهی رۆ ی گهب بکهن.
تییا ئێسییتا  234مییاره لییه ههفتهنامییهی رۆ ی گییهب چییاپ و باڵوکراوهتییهوه .وێییڕای
ئییهوهی کییه ئێمییه لییه مهکتییهبی راگهیانییدن زانیومانییه کییه حزبییی رزگییاریی کوردسییتان
بودجهییییهکی کیییهمی ههییییه ،بیییهاڵم دیسانیشیییهوه سوپاسیییی سیییهرکردایهتی دهکیییهین
کهبهردهوام هاوکارییان لهگهڵیدا کیردووین .هیهروهها ماڵپیهڕی رزگیاری کیه لیه سیاڵی
 1999لهسییییهر تییییۆڕی ئینتهرنێتییییدا دامییییهزراوه ،هییییهوڵی داوه کییییه هییییهم رامییییان و
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بۆچوونییهکانی حیییزب بیییه خوێنیییهران بگهیییهنێ هیییهمیش هیییهوڵ و رووداوی گرنیییگ و
چارهنووسساز باڵو بکاتهوه.
ماڵپهڕی رزگاری دهیتوانی باشتر کار بکات ،بهاڵم بههۆی خراپی هێڵهکانی ئینتهرنێ
له کوردستان و بههۆی کهمدهرامهتی مهکتیهبی راگهیانیدن نیهیتوانیوه وهکیو پێویسی
بهئهرکی سهرشانی خۆی ههڵبستێ و باشتر گهشه به ماڵپیهڕی رزگیاری بیدات .ئێمیه
لهسهر سهکۆی کۆنگرهدا داواتان لێدهکهین که ههر ههمووتان پشتیوان و هاوکارمان
بییین تیییا بتیییوانین لیییه ئهرکیییهکانی سهرشیییانماندا سیییهرکهوتووبین ،بهتایبیییهتیش ئهگیییهر
مهکتییهبی رێکخسییتن هاوکاریمییان لهگهڵییدا بکییات و وابکییات کییه پشی بییهو ههوااڵنییهوه
ببهستین کیه رێکخسیتنهکان رهوانیهی دهکیهن ،چونکیه بیههۆی کهمداهاتییهوه نیاتوانین
پیییهیامنێرو هیییهواڵنێر لیییه هیییهموو شیییارو شیییارۆچکهکاندا دابمیییهزرێنین و مووچیییهیان
پێبدهین.
لهالییییهکی دیکیییهوه حیییهز دهکیییهین پێتانڕابگهییییهنین کیییه بیییۆ دامهزراندنیییهوهی رادییییۆی
رزگییاری داوای مۆڵییهتمان لییه وهزارهتییی رۆشیینبیری حکومییهتی هییهرێمی کوردسییتان
کیییردوه ،هیواخیییوازین هیییهرکاتێ مۆڵهتهکیییهمان وهرگیییرت بتیییوانین دایبمیییهزرێنین و
بهرنامهکانی پهخش بکیات ،چونکیه مهکتیهبی راگهیانیدنی حزبمیان ئیهزموونێکی زۆری
لهگهڵ رادیۆو تهلهفزیۆندا ههیه ،کاتی خۆی رادیۆی رزگاری بیۆ میاوهی  12سیههات
بهرنامهکانی خۆی پهخش دهکرد ،بهاڵم لهبهر هۆکارگهلێک که پهیوهنیدی بیه رهوشیی
ناوخۆی کوردستان و حزبی رزگاری ههبووه ،ماوهیهکی درێژه راگیراوه.
وێڕای ههفتهنامهی رۆ ی گهب و ماڵپهڕی رزگاری ،مهکتهبی راگهیانیدن هیهوڵی داوه
له رووداوهکاندا دوا نهکهوێ و لهکاتی پێویستدا راگهیاندن دهربکات و رامیانی حیزب
به رای گشتی بگهیهنێ.
لهکۆتاییدا هیوادارین که ههموومان پێکهوه راپۆرتهکان ههڵبسهنگێنین و پهنجه بخهینه
سهر ئهو هۆیانهی که بونهته رێگرو ئهو هۆیانهشی که دهبنه هۆکاری پێشكهوتن.
لهکۆتاییدا جارێکی دیکهش سوپاستان دهکهین.
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