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ئهم نوسراوهیهی لێرهدا دهیخوێننهوه ،کۆکراوهی  ٣بهشی بابهتێکه ،کهله گۆڤاری دیدگای
سۆشیالیستیدا ،لهنیوان ئۆکتۆبهری ٦١١٤تا جواڵی  ،٦١١٥له ٣ژمارهی پشت سهریهکدا،
چاپ وباڵوکراوهتهوه .بابهتهکه بهدهر لهههڵسوکهوته سیاسی وڕۆژانهییهکانی بزوتنهوهی
گۆڕان وزمانی ڕاگهیاندن ودهربڕینی سهرکردهکانیهوه نوسراوه وڕاستهوخۆ لهسهر
پرۆگرامی سیاسی حزبی گۆران ،وهک ئهوهی بهڵگهنامهیهکی جهوههری وجێگیره ،تهوهرهی
بهستوه .وه تا ئهو شوێنهش قهوارهی گۆڤارکه وباڵوکردنهوهی بوواری دابێت ،ههوڵیداوه
بهسهرجهم بهش و تهوهرهو بهندو تاڕادهیکی زۆریش بهخاڵهکانی پڕۆگرامهکهدا ،ڕابگا
وسهرنج وڕهخهنهیان لهسهر بخاتهڕوو .کهدیاره بهم حاڵهشهوه بێ کهموکوڕی نابێت،
بهتایبهتی بۆ بابهتێک کهبهش بهش باڵوبکرێتهوه ،نوسهر ناچاردهکات ،بهدوباره کردنهوهی
ههندێک لهچهمک وبۆچونهکانی تا خوێنهر بهدوای خۆێدا بهێنێ والنی کهم ئاشنایان بکات
به ناوهڕۆکی دهربهڕینهکانی خۆی ،لهمبارهوه داوای لێبوردن لهماندووبونی خوێنهران
دهکهم.
بهاڵم ئامانجی من لهنوسین و بالوکردنهوهی ئهم بابهته ،جگهلهوهی که ویستوومه
ناوهڕۆکی ئهو دهربڕین وبانگهشانه بهدرۆ بخهمهوه کهبزوتنهوهی گۆران لهسهرخۆی
دهێڵێت ،ئهویش بهوهی کهحزبێکی جیاواز وگۆڕانخوازه و ناچێته نێو خانهوادهی حزبه
تهقلیدیهکانی بزوتنهوهی کوردایهتیهوه ،ههروهها ههوڵمداوه ناوهڕۆکی بۆرژوا ڕیفۆرمیستی
و ناسیونالیستانهی ئهم حزبه وئامانجهکانی بناسێنم و ئهوه دهرخهم کهحهدو سنورهکانی
ئهم بزوتنهوهیه بۆ ڕیفۆرم وبهدیهێنانی گۆرانکاری تا چهنده و وهچۆن لهگۆشهنیگای ئهو
بهشه لهسهرمایهداران و بازرگانان و خاوهن کۆمپانیاکانهوه ،لهدۆخی کوردستان و
سیستهمی حکموڕانی دهڕوانێ ،کهلهژێر فشاری بااڵدهستی یهکیهتی وپارتیدا دهنگی
ناڕهزایهتی ههڵبڕیوه وپهڕیوهته نێو ”بهرهی ناڕازیانهوه“ .بهم حالهوه دهمهوێت بڵێم که
سهرههڵدانی بزوتنهوهی گۆران وهک مۆدێڵیکی حزبی ،ڕهنگدانهوهی پهیدابوونی قهڵشتێکی
چینایهتی وفراوان بوونهوهی ناکۆکیهکانی نیوان کرێکاران و سهرمایهدارانی کوردستانه،
ئهمهش لهدۆخێکدا کهئهزمونی دهسهاڵتدارێتی بۆرژواناسیونالیستی کورد وحزبهکانی
کهوتۆته بهرامبهر بهناڕهزایهتیهکی گهورهی کۆمهاڵیهتیهوه و پێویستی دوباره
بهرههمهێنانهوهی ناسیونالیزمی کوردی لهمۆدێلی حزبێکی ڕیفۆرمخوازدا ،کردۆته

پێداویستیهکی کۆمهاڵیهتی بۆ گشت بۆرژوازی کورد .لێرهشهوه ناسینی ناوهڕۆکی سیاسی
وچینایهتی ئهم ڕهوته لهڕێگای پڕۆگرامهکهیهوه وخۆجیاکردنهوه لێی ،کارێکی پیویسته بۆ
ههرکهسێک کهبیر له شۆڕش وگۆڕانکاری ڕیشهیی لهدهسهاڵت و سیستهمی حوکمڕانی
ئیستا دهکاتهوه .ئومیدهوارم ئهم نوسراوهیه کۆمهک بکات بهڕۆشن بوونهوهو دابڕانی
ههرچی زیاتری ههڵسوراوانی نارهزایهتیه جهماوهریهکان له وههمهکانی رهوتی چاکسازی
که بزوتنهوهی گۆران ڵهڕیزی پێشهوهیدا راوهستاوه.
لهئاخریشدا ئهوهبڵیم وهک پاشکۆ بۆ ئهم بهرههمه ،باڵوکردنهوهی وتارێکم بهناونیشانی
“نهوشیروان مستهفا ،گهرانهوه بۆالدێ و ههوڵێكی بێهوده“ ،بهپێویست زانی کهکاتی خۆی بهدوبهش له
ڕۆژنامهی هاواڵتیدا باڵوکراوهتهوه ،که تاڕادهیهکی زۆر نزیکه لهناوهڕۆکی ئهم باسهوه..
بهسوپاسهوه چاوهڕوانی ،سهرنج وڕهخنهکانی ئێوهم..
خهسرهو سایه
لهندهن /ئۆکتۆبهری 8102
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پڕۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان
چیمان پێدەڵێت؟
ئاناتۆمی بۆرژوا ناسیونالیزم لەبەرگی چاکسازیدا
دەروازەیەک بۆ چونە ناو باسەکەوە:
له بهرامبهر دهسهاڵتی ئهمڕۆی حزبه بۆرژوا ناسیونالیستهكانی كوردستاندا ،ئهوه ههر
چینی كرێكارو كۆمۆنیستهكان نین كه ناڕازی و ڕهخنهگری ئهم دهسهاڵتهن ،بهڵكو واقعیهته
چینایهتیهكانی كۆمهڵگای كوردستان و لهئارادابوونی بزوتنهوه و ڕهوتی جۆراوجۆر
كهههریهكه لهبهرژهوهندی ئهم یان ئهو بهشی كۆمهڵگاوه لهدهسهاڵتی ئهمڕۆ دهڕوانێ،
ڕیزێكی بهرین له ڕهخنهگران و ناڕازیانی هێناوهته مهیدانهوه .ڕۆشنبیرانێکی خۆشخهیاڵ
بهدیموكراسی و لیبڕاڵیزەکردن و بەمۆدێرنەكردنی ناسیونالیزم و دەسەاڵتەکەی ،تا دهستهو
تاقمی ئیسالمی و ئهحزابی دهوروبهری دهسهاڵت لهچهشنی زهحمهتكێشان و حزبی
شیوعی كوردستان ،تا بزوتنهوهی گۆڕان و میدیای ئههلی و چاالكوانی كۆمهڵگای مهدهنی..
ئهمانه نمونهی ڕیزێكی بهرفراوان له ڕهخنهگران و ناڕازیان دهخهنه پێشچاو .بەاڵم بهجیا له
جیاوازی ئایدیۆلۆژی و پێگهی كۆمهاڵیهتی و ئامانجی سیاسی ههریهك لهمانه ،ههموویان
لهو خاڵهدا هاوبهشن ،كه رهخنه و ناڕەزایەتیەكانیان لهسهر بنهمای "چاكسازی ههڵومهرجی
مهوجود" یانی "ئهزموونی دیموكراسی كوردستان" ڕاوهستاون و هیچ كامیان قاچی ڕهخنه
و ناڕهزایهتیهكانی ناباته دهرهوهی ئەو بازنه و چوارچێوه سیاسییەی كە حزبە بۆرژوا
ناسیونالیستە سەرەکیەکانی نێو دەسەاڵت كێشاویانە .بهم مانایهش ڕهخنهی ڕادیكالی
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چینایهتی و شۆڕشگێڕانه و تێپهڕینی بنهڕهتی لهههڵومهرجی ئێستا بهیهكجاری کەوتۆتە
سەرشانی چینی کرێکار و کۆمۆنیستەکان.
بزوتنهوهی گۆڕان و پێكهێنهرانی ئهم ڕهوته كه پێشتر ڕۆلی سهرهكیان لهشکڵگرتن و
هاتنهسهركاری دهسهاڵتی ئیستادا هەبووه ،بهو تایبهتمهندیهوه لهوانی تر جیا دهبنهوه كه له
خانهوادهی ناسیونالیزمی دهسهاڵتهوه داكهوتووه و پێی ناوهته مهوقعی ئۆپۆزسیۆنێكی
ناڕازی و ڕهخنهگرهوه .ئەم شوێن گۆڕینەش بەناچار لەژێر کاریگەری ئاڵوگۆرە
کۆمەاڵیەتی و چینایەتی و سیاسیەکاندا هەمان ڕەوتی ناسیونالیزمی تەقلیدی دوێنێی
بەبەرگی ئەمڕۆی ڕیفۆرمخوازیەوە بەرجەستەکردۆتەوە ،تابتوانێ وەک حزبێکی "جیاواز" و
باڵیکی تری بۆرژوازی کورد ،هێڵی سنوری ڕواڵەتیانەی لەڕیزی حزبە بۆرژوا
ناسیونالیستە تەقلیدیەکان بکێشێ .بێگومان ئامانجی سەرەکیش لەم سنورکێشانەدا
خۆهەڵخستنیەتی لەبەردەم جواڵنەوەی جەماوەری وناڕازی کوردستاندا و ڕاکێشانیانە بۆ
ژێر ئااڵی باڵێکی تری بۆرژوازی کە بە زمانی چاکسازی و دیموکراسی و"گۆڕان"ەوە
دەدوێ ،تا تەجروبەی دەسەالتدارێتی بۆرژوازی کورد ،لە لێدانی شۆڕشگێڕانە بپارێزێ.
بەواتایەکیتر ئەم گۆڕانکاریە لەمەوقعیەتی باڵێکی ناسیونالیزمی کوردا ،کەناوی "بزوتنەوەی
گۆڕان" ی لەخۆی ناوە ،وەزیفەی سەرەکی لەدوبارە بەرهەمهێنانەوەی ناسیونالیزمی کوردو
پاراستنی دابەشبوونە چینایەتیەکان وهێشتنەوەی بنەماکانی بەرژەوەندی چینی بۆرژوازی
ودەسەاڵتەکەیدا دەبێنێتەوە .ئەویش لەڕیگای هەوڵدان بۆ تێپەرکردنی ناکامیەکان و
قەیرانێکی حاکمەیەت کەیەخەی بەناسیونالیزم و حزبەکانی گرتووە ،بەتایبەتی لە
هەڵومەرجێكدا کە سەرهەڵدانی ڕەوتێک لە ناڕهزایهتی کۆمەاڵیەتی بەدەسەاڵت و تەجروبەی
حکومڕانی بۆرژوازی کورد ،یەک واقعیەتی حاشاهەڵنەگرە.
بەاڵم ئەوەی کە بزوتنەوەی گۆڕان لەم وەزیفەیەیدا چ ڕیوایەتێکی چینایەتی لە واتای
"گۆڕان" عەمەلی دەکاتەوە وتەنانەت ناوەڕۆکی چاکسازی وڕیفۆرمخوازیەکەی نوێنەرەوەی
بەرژەوەندیەکانی چ چین و بەشێکی کۆمەڵگای لەخۆ گرتووە ،و بۆ بەدیهێنانیان پشتی بە
کام سترایژی سیاسی بەستووە ،هاوکات لە ڕێگای کام چەمکی فکری و سیاسیەوە ئەم
ڕیبازە و ئامانجەکانی تەبریردەکات ،وەسەرەنجام ئایا ئەم ڕەوتە تاچەند شانسی ئەوەی
هەیە وەک ڕەوتێکی بەدیل مەقبولەیەتی خۆی لە ئاست بەشەکانی بۆرژوازی کورد و
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کۆمەلگادا جێبخات؟ ..ئەمانە سەرەکیترینی ئەو الیەنانەن کە پێویستە هەر ڕەخنەگرێک لەم
ڕەوتە لەپێشدا لەسەریان ڕاوەستێ ،تابتوانێ لەهەنگاوەکانی دواتردا ،وردەکاری بانگەشە و
هەڵویستە سیاسیەکانی ڕۆژانەی لێکبداتەوە.
بێگومان ئامانجی ئێمە لەم هەنگاوەدا ،ناساندنی ماهیەتی چینایەتی و کارکردە سیاسی و
عەمەلیەکانی بزوتنەوەی گۆڕانە وەک دواین مۆدێل لەئەحزابی ناسیونالیست ،کە بزوتنەوەی
کوردایەتی بەرهەمی هێناوە .بەتایبەتیش کە هێنانە مەیدانی جواڵنەوەیەکی سیاسی
سەربەخۆی چینایەتی و شۆڕشگێرانە ،لەپێشەوە بە پێویست ڕزگارکردنی خەبات و
جواڵنەوەی نارەزایەتی جەماوەری کرێکاران و زەحمەتکێشان و ئازادیخوازان ،لە ئاسۆ و
سیاسەت و هەڵوێستێک کە ئەم مۆدێلە لە ناسیونالیزم لەبەرەی ئۆپۆزسیۆنەوە،
نوینەرایەتی دەکات ،بەر لەهەر الیەنێکیتر لە ئێمە دەخوازێ .ئاسۆ و سیاسەتێک کە وەهمی
"چاکسازی"" ،گۆڕان" و ڕیفۆرمەکردنی دەسەاڵت و سیستەمی ئێستای وەک زنجیرێک لە
دەستو قاچی خەڵکی کوردستان ئااڵندووه و توانای هەنگاونانی شۆڕشگێرانەو پێکهێنانی
ئاڵوگۆڕێکی ڕیشەیی و چینایهتی لێبڕیون .بەواتایەکی تر خەبات بۆ بەدەستهێنانی ئازادیو
باش بژێوی تا کۆتایهێنان بە دەسەاڵتی چینی بۆرژوازی کورد و حزبەکانی و دامەزراندنی
کۆمەڵگایەکی ئازاد و یەکسان و خۆشگوزەران ،بەبێ ناکام کردنەوە و کەنارخستنی ڕەوتی
ناسیونال بۆرژوا ڕیفۆرمیستی کە بە زمانی "چاکسازی و گۆڕان"خوازیەوە دەدوێ ،هاوکات
بەبێ ڕزگاربوونی ڕابەرانی بزوتنەوەی کرێکاری و ژنان و الوان و زەحمەتکێشان لە
وە همەکانی ئەم باڵەی بۆرژوازی ،لەتوانادا نییە ناڕەزایەتیە جەماوەریەکان هەنگاوێک بەرەو
جواڵنەوەیەکی سیاسی شۆڕشگێرانەی چینایەتی هەڵگرێت.
دیارە ڕەخنەگرتن لە بزوتنەوەی گۆڕان بەپێی ئەدەبیاتێکی سیاسی کە هەیەتی ،هەروەها
بەپێی ئاراستە سیاسیەکانی کە لە ماوەی سەرهەڵدانیەوە تا ئێستا لە زمانی
سەرکردەکانیەوە و بەکردەوە نیشانی داوە ،بەدڵنیایەوە الیەنی زیاتر لەباسەکەی ئێمە
دەگرێتە خۆی ،بەاڵم ئێمە لەم فرسەتەدا بەمەبەستی دەرخستنی ماهیەتی بۆرژوازیانەی ئەم
ڕەوتە و بۆ ئەوەی ڕەخنەکانمان بناغەیی تر وموستەدلتر بێت بەپێویستمان زانیوە
بەتایبەتی لەسەر بەرنامەی سیاسی پەسەندکراوی کۆنگرەی یەکەمی بزوتنەوەی گۆڕان،
وەک ئەوەی بەڵگەنامەیەکی ڕەسمیە ،ڕاوەستین و ڕەخنە و جەدەلی هەمەالیەنەتر لەسەر
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ئەم بزوتنەوەیە و وردەکاریەکانی بە فرسەتێکیتر دەسپێرین .هەر لەمبارەشەوە ئەوە
بەخوێنەران ڕادەگەیەنین کەبەشەکانی ئەم ڕەخنەیە هەنگاو بەهەنگاو لەسەر تەوەرە
سەرەکیەکانی پڕۆگرامه سیاسیهکهی بزوتنەوەی گۆڕان ڕادەوەستێ و لەژمارەکانی
گۆڤاری دیدگای سۆشیالیستیدا باڵودەکرێنەوە.
بەاڵم سەرەتا بەباشی دەزانین کە ئاوڕێکی خێرا لە پڕۆسەی شکڵگرتنی بزوتنەوەی گۆڕان
و ئەو چوارچێوە سیاسی و کۆمەاڵیەتیە بدەینەوە ،کەتیایدا سەری هەڵداوە.

شکڵگرتنی بزوتنەوەی گۆڕان وسەرهەڵدانی ڕەوتی چاکسازی:
شکستی نەوشیروان مستەفا لە هەڵبژرادنە نێوخویەکانی (هەڵبژاردنی مەڵبەندەکان) یەکیتی
نیشتمانی کوردستاندا ،سەرەنجام ئەوی بێئومێد کرد و گەیاندیە وازهێنان لە ڕیزەکانی ئەم
حزبە .بەاڵم ئەم بێئومێدی و شکستە تەنها دابڕانێکی فەردی و ڕێکخراوەیی ئەو نەبوو،
بەڵکە شکست و دەستهەڵگرتنێکی یەکجاری بوو لەستراتیژی "گۆڕان لەدەرونی حزبەوە" *
 ،کە سااڵنێکی زۆر ئومیدی ئەو و هاوبیرانی تری لە سەرکردایەتی و ڕیزەکانی ئەم
حزبەی لەسەر هەڵچنرابوو .بەاڵم بەدوای وازهێنان و پێکهێنانی کۆمپانیای وشە،
بەشداریکردن بە لیستێکی سەربەخۆ لە هەڵبژرادنەکانی ساڵی ٢٠٠٢ی کوردستاندا ،دەستی
ئەوی ئاوەالکرد تا ئەم لیستە بەرەو قەوارەیەکی سیاسی بەرێ و لە پەیوەند بەکایەی
هەڵبژاردنەکانی دواتر و بەشداری لە"خەباتی پەرلەمانی"دا ،سەری لە"حزبێکی جیاواز"
بەناوی بزوتنەوەی گۆڕانەوە ،دەرهێنا و تەنانەت توانی وەک هێزێکی سەرەکی" ،بەرەی
* /بەدوای وازهێنانی نەوشیروان مستەفا لەیەکێتی و پێکهێنانی کۆمپانیای ووشە لە نامیلکەیەکداا بەنداوی "ئدێد ە و ئەوان
ناکۆکیەکان ان لەسەر چیە" پرسیاری "گۆڕان لەکوێوە دەبێت" دەخداەە بەربداسدەوە .یەکدێدل لەوەدارەکداندی ئەی ندامدیدلدکەیە
بەناوی"دوای ئەی هەموو رەخنەیە ئینجا چی؟" ئاماژە بۆ سیناریۆکانی وازهێنان بێاەنگی چاکسازی هەوڵی گۆرید  ..دەکدا.
هەرلەوێاا ئەو بێاەنگی و وازهێنان ڕەت دەکاەەوە و لەسەر سیناریۆی "گۆڕان و چاکسازی" رادەوەستێ .بەالی دواەر پرسدیداری
ئەوەی کەچاکسازی وگۆڕان لەکوێوە دەبێت؟ بەکراوەیی دەهێڵیتەوە ەاکاەی هەلبژاردنەکانی ساڵی ٩٠٠٢ی پەرلەمانی کوردستان
وبەشااریکردنی بە لیستێکی سەربەخۆ بەناوی گۆڕانەوە .لەمەبەدوا ئیتر ئەوە روناەبیتەوە کە وەالمی نەوشیروان مسدتەفدا بەی
پرسیارە گۆڕانە لە ڕیگای پەرلەمان و پێشکەشکردنی پرۆژەکانی چداکسدازیەوە ..بەاڵی دیدارە هەمدوو ئەی ڕەوەنداە بەدوای
ئەنجامگرەنی ئەودا دێت لەشکستێل کە لە هەڵبژاردنە ناوخۆییەکانی ناویەکیەەیاا ەوشی بوو .بەەدایدبەەدی کەپدێدی وابدوو لەی
هەلبژاردنانەدا نفوزی زیاەری حزبی ڕێگا بۆچاکسازی یەکیەەی و لەویشەوە چاکسازی بۆحکومەت بەدیاێنێ .هەربۆیە لەی بدارەوە
نویسویەەی:
مادای گۆڕی لەناو حزبەوە ناکرێ و مادای حزب خۆی بۆەە ڕێگری گۆڕی و مادای حزب ئامانج نیدیە کەواەە ئەبدێ
بەدوای گۆڕیناا بگەڕێی لەدەرهوەی حزب" – الپەرە ٧٨
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ئۆپۆزسیۆن" ،هاوشان لەگەڵ دو حزبی ئیسالمیدا ،بەرامبەر بەدەسەاڵتی هاوبەشی پارتی و
یەکێتی جێگا بگرێ .سەرەنجام کۆنگرەی یەکەمی بزوتنەوەی گۆڕان و پەسەندکردنی
پڕۆگرام وپەیڕەوی ناوخۆ ،کەلەساڵی  ٢٠١٣دا بەسترا ،دوایین هەوڵەکانی نەوشیروان
مستەفای بەدامەزراندنی حزبێکی تر گەیاند.
ئەم پڕۆسەیە ئەگەرچی لە شێوەیەکی کورتدا ،ڕێچکەی شكڵگرتنی ڕێکخراوەیی و حزبی
ئەم ڕەوتە دەخاتەڕوو ،بەاڵم لەهەمان کاتدا بەمانای سەرهەڵدانی "مۆدێلێکی تازە و
جیاوازە" لە ناسیونالیزم کە لە نێو خێزانی بزوتنەوەی کوردایەتیدا ،بەستراتیژی چاکسازی
وڕیفۆرمخوازانەوە و لەپەیوەند بەئاڵوگۆرە ئابوری و کۆمەاڵیەتی و چینایەتیەکانی
کۆمەڵگای کوردستانەوە و لە کەشوهەوای سیاسی کوردستان و ناوچەکەدا ،گەرەکیەتی
وەک ئاڵتەرناتیڤێک دەور بگێڕێ.
بەپێچەوانەی ئیدعاکانی نهوشیروان مستهفا و سەرانی بزوتنەوەی گۆڕانەوە سەبارەت
بهوهی بزوتنهوهکهیان بهرههمی "دابران و تجاوزاکردن"ی ئەحزابی ئایدیۆلۆژی وتەقلیدی
بزوتنەوەی کوردایەتی باوه ،بهڵکو پڕۆسەی شکڵگرتنی ئەم بزوتنەوەیە وەک "حزبێکی تر"
نەمێژویەکی جیاواز و نە دورکەوتنەوەیە لەو پایە چینایەتی و سیاسی و بەرژەوەندیانەی
کە بۆرژوازی کورد و حزبەکانی لە ڕابردو ئێستادا لەسەری دامەزراون ،تەنانەت لە
ڕوانگەی سیاسیەوە ئەم ڕەوتە هاوبەشیەکی بنەڕەتی هەیە لەگەڵ ئەو چوارچێوە و
مەفروزاتە سیاسیانەدا کە ناسیونالیزمی کورد پابەندە پێیی ،بهم جۆرهش درێژکردنەوەی
هەمان مێژووی سیاسی وحزبایەتی و دوبارەکردنەوەی هەمان ناوەڕۆکی چینایەتیە ،کە
بۆرژوازی کورد دوای بەدەسەاڵت گەیشتنی بۆ چەندین ساڵە ژیانی خەڵکی کوردستانی پێ
لەقاڵبداوە.
بەواتایەکیتر ئەگەرچی لەڕێچکەی شکڵگرتنی بزوتنەوەی گۆڕاندا ،لەبارەی ڕیکخراوەییەوە،
بە حزبێکی تر گەیشتبێ ،تەنانەت ئەگەر لەشیوازی دەربڕین و بانگەشە و گوتار و
تەقلیدەکانی کارکردنەوە لەهەر حزبێکی تری ناسیونالیزم جیاوازی هەبێ( ،کەهەیەتی) بەاڵم
لەجەوهەردا درێژکراوەی هەمان مێژوو ،وە لە چوارچێوەی هەمان بەرژەوەندی و مەسەلە
و سیاسەتدایە کە حزبە ناسیونالیستەکانی تر لەمەڕ مەسەلەی کورد ،ساڵههای ساڵە ،وەک
بزوتنەوە و ئەحزابی چینە داراکانی کوردستان کێشاویانە و دۆخی سیاسی و زهنیەتی
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کۆمەڵگای کوردستانیان لەسەر ڕەنگڕێژ کردووە .بۆ بزوتنەوەی گۆڕان نە مەسەلەی
کرێکارن ،نە ژنان ،نە ئازادیەکان ،نە باشبژیوی هاواڵتیان ،نهسکوالریزم ومهدهنیهت  ..هێج
کام لهمانه بابەت و مەسەلەی سەرەکی و بنەمایهک نییە ،بەڵکو وەک هەر حزبێکی تری
ناسیونالیست ،خاك و نیشتمان و نەتەوە و تەجروبەکەی ،یانی مەسەلەی کورد لە
کوردستانی عێراق ،ئەزموونی حوکمڕانی و چۆنیەتی پاراستنی ئەم ئەزموونە ،مەسەلەی
بنەماو سهنتەرە .تەنانەت هەر مەسەلەیەکی تر کە لە دەرەوەی ئەم بنەما و سەنتەرە دێتە
ئاراوە و ڕاستەوخۆ پەیوەندیان بەماف و ئازادی و بژێوی هاوالتیانەوە هەبێت ،بزوتنەوەی
گۆڕان وەک هەرحزبێکی تری ناسیونالیست ،لەکەنار ئەم بنمایەوە و بۆخزمەت پێکردنی و
پاراستنی بنهماکانی بزوتنهوهی کوردایهتی ودهسهالتی حزبهکانی مامەڵەی لەگەڵدا دەکات.
ماتریاڵی ئینسانی کە لە پێکهاتنی هەر حزبێکی سیاسیدا مەرجێکی بڕیاردەرە ،بزوتنەوەی
گۆڕان ئەم مەرجەی ،لەجواڵنەوەیەکی جیاواز لەوەی کەبزوتنەوەی کوردایەتی بەرهەمی
هێناوە ،بەدەست نەهێناوە ،واتە کادر و کەسایەتی و پێکهێنەرە سەرەتاییەکانی بزوتنەوەی
گۆڕان ،ماتریالێک نین کەلە نێو جواڵنەوەی داکۆکی لە ئازادی و مافە فەردی و مەدەنیەکان،
لە جواڵنەوەی ژنان ،لە خەبات بۆ باشبژیوی و دابینکردنی خزمەتگوزاریەکانەوە هاتبن،
تەنانەت ماتریاڵێک نین کە لە جەرگەی خەبات بۆ جیابوونەوەی کوردستان و دامەزراندنی
دەوڵەتێکی سەربەخۆوە سەریان دەرهێنابێت ،لەکاتێکدا ئەم بزوتنەوانە بەشێک لە مێژووی
کوردستانیان داگیرکردووە و لەپێش سەرهەڵدانی بزوتنەوەی گۆڕاندا ئامادەییان هەیە،
بەڵکو ماتریاڵی ئینسانی بزوتنەوەی گۆڕان هەر لە سەرەتاوە لە ژینگەی ناوخۆیی یەکێتی
نیشتمانیدا و بە وازهێنانی ژمارەیەکی پێویست لە کادر و سەرکردە و ئەندام بەدەست هات،
بەبێ ئەوەی ئەم ماتریاڵە بەکورترین پرۆسەی دابڕانی فکری لە حزبی دایکدا تێپەڕێت .لەم
بارەوە تەنها دروشمی "جیاکردنەوەی حزب لە حکومەت" و "بە موئەسەسات کردنی
سیستەم" و دەستەواژەی "چاکسازی" بەس بوو بۆ ڕاکێشانی تەوژمی وازهێنانەکان
لەیەکێتی تا ماتریاڵە سەرەتاییەکانی حزبێکیتر ئامادەبێ.
بەاڵم ئەمە ئەوە ناگەیەنێ کەتەنها بە دابڕانی ڕێکخراوەیی ژمارەیەک کەس بتوانرێ،
حزبێکی جیاواز لەنمونەی گۆڕان بەبێ ئامادەگی لەپێشتری ڕەوتێکی کۆمەاڵیەتی لەخۆیەوە
سەربگرێ .ڕەوتێک کە وەاڵمدانەوە بە ناتەواویەکانی"پڕۆسەی دیموکراسی" و پەرلەمان و
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سیستەمی حکومڕانی ،کردۆتە ئەرکی خۆی و لە فەزای بااڵدەستی سیاسی و زهنیەتی
ناسیونالیزم بەسەر کۆمەڵگادا ،داوای چاکسازی کردۆتە دروشم و ئامانجی ئەو بەشە لە
چینی بۆرژوازی و خاوەن کۆمپانیا و دەوڵەمندانێکی مامناوەند ،کە لەبەرامبەر قۆرغ کردنی
کایەکانی ئابوری و بازاڕدا ،لەالیەن ئەحزابی دەسەاڵتدارەوە ،نیگەران و ناڕازین .کەوایە
زەمینەکانی ئەم ڕەوتە لەکوێ وە سەرچاوەی گرتووە؟.
حزوری سیاسی و سەربازی ئەمریکا و دواتریش ڕوخانی حکومەتی بەعس ،ئاڵوگۆڕێکی
گەورەی سیاسی و ئابوری لە ناوخۆی کوردستان و لە ئاست ناوچەکەدا پێکهێنا .لەم
پەیوه ندەشدا ،جێگاوڕێگای ناسیونالیزمی کورد چ وەک ئەحزاب و بزوتنەوە و چ وەک
سیستەمێکی دەسەاڵتدارێتی،

گۆڕانی بەسەرداهات .بە ڕوخانی ڕژێمی بەعس ستەمی

نەتەوایەتی لەسەر خەڵکی کوردستان هەڵگیراو بۆرژوازی کورد بەئامانجی خۆی
لەشەراکەتی دەسەاڵت و وەرگرتنی بودجە لە عێراق و لە کۆنترۆڵکردنی بازاڕی ناوخۆی
کوردستان گەیشت .ڕۆچوونی کۆمەڵگای کوردستان بەرەو دەورەیەک لە گەشەی ئابوری
و بوژانەوەی بازاڕ و دەرهێنان و ناردنەدەرەوەی نەوت و ڕوتێکردنی سەرمایە ،بورای بۆ
سەرهەڵدانی زنجیرەیەک لەکۆمپانیای بچوک و گەورە و پڕۆژەی ئابوری و بازرگانی،
کردەوە تا قۆناغی تەواوکردنی ژێرخانی ئابوری بەدروستکردنی یهكهی نیشتهجێ بوون،
ڕێگاوبان ،پرد و چەندین کارەگەی جۆراوجۆر و بواری خزمەتگوزاری گەیاند .بۆرژوازی و
سەرمایەداری کورد ،کە بۆ یەکەمجار دەورەی بوژانەوەی بازاڕ و ئابوری ،بە
بەدەستهێنانی بەلێشاوی سەرمایە و دەوڵەمەندبونی لەڕادەبەدەر ،لە کەشو هەوایەکی
نسبەتەن ئارامدا ،تەجروبە دەکرد ،بەاڵم هێشتا بە نیگەرانیەوە لە سیستەمی دەسەاڵتدارێتی
داسەپاو دەیڕوانی .دەسەاڵتێک کەحوکمی ئەحزابی میلیشیای بازاڕی کارو سەرمایەی
بەدرێژایی دوو دەیە لەگێژاوی سیاسی ونەبونی ئارامی ماوەدرێژ ،لەبەردەم سەرمایەکاندا
و هاوکات نەبوونی یاساو پێکهاتەی کارگێڕی بۆ زامن کردنی سیستەمێکی هاوسەنگی
بازارو وەبەرخستنی هێزی کار لەئابوریدا بەدی دەکرد .سیستەمێک کەبەکردەوە
نوێنەرایەتی بەشەکانی چینی بۆرژوازی و سەرمایەداران زامن بکا و دڵنیایی قانونی و
یەکگرتوویی سیاسی لە ئاست حوکم و دەسەاڵتدا دەستەبەربکات .هەموو ئەم نیگەرانیانە
بەپێویست ڕوانگه ی چاکسازیو ڕیفۆرمەکردنی ئەم دەسەاڵتەی کردبوە خەونێک بۆ گەیشتن
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بە کوردستانێکی لیبراڵ و دیموکراسی .ئەمە لەکاتێکدا کە گەورەبوونەوەی شارەکان و
دەرکەوتنی قەڵشت و جیاوازیەکی ئاشکرای چینایەتی ،لەالیەک ناسنامهی ناسیونالیزمی
کورد و حزبە تەقلیدیەکانی وەک جواڵنەوەیەکی ئەنتی ڕژێم ،کەڕێبازی چەکداری بۆ یەکال
خستنی مەسەلەی کورد و بەشداری کردن لە دەوڵەتی مەرکەزیدا ،خستبووە ژیر
پرسیارەوە و تادەهات کارایی خۆی لە هەڵخراندنی خەڵکدا لەدەستدا .لەالیەکیتریشهوە
بنبەستی دەسەاڵت و سیستەمێک کەئەم جواڵنەوەیەو حزبەکانی دایانمەزراندبوو لە
وەاڵمدانەوە بە ئازادیەکان و ژیانی ڕۆژانەی هاواڵتیان ،بەپێویست ناڕهزایهتیهكی بەرینی
کۆمەاڵیەتی ،کە خۆی لە جواڵنەوە و ناڕەزایەتی الوان و ژنان و کرێکاران و زەحمەتکێشان
و ئازادیخوازندا ،دەنواند ،هێنابوە مەیدانەوە.
بێگومان لە دۆخێکی ئاوادا ناڕەزایەتی ئەو بەشە لە چینی بۆرژوازی کە لەبەرامبەر
کۆنترۆڵکردنی جومگەکانی بازاڕ و ئابوری و ڕۆڵی میلیشیا و بێنەزمی و فەوزای قانونی و
ئیداریدا ،ئەو بنەما کۆمەاڵیەتیەی بۆ خواستی چاکسازی لە ڕیزەکانی چینی بۆرژوازی
کوردا هێنایەکایەوە و هاوکاتیش ئامانجی لیبرالیزەکردنی ناسیونالیزم و ڕیفۆرمکردنی
دەسەاڵتەکەی چ وەک فکر و چ وەک سیاسەت لەنێو ڕیزێکی بەرین لە سیاسەتمەداران و
ڕۆشنبیران و دەزگای ڕاگەیاندن وئاکتڤیستی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنیدا ،وەک
الیەنگر لەڕەوتی چاکسازی ،لەژیرچەتری دیموکراسیو پەرلەمانتاریزمدا کۆکردەوە.
بە واتایەکی تر سەرهەڵدانی ڕەوتی چاکسازی و ڕیفۆرمەکردنی بۆرژوازیانەی ههلومهرجی
ئێستا ،وەک وەاڵمێک بۆ ئارایشتدانەوەی تازەی دەسەاڵت و ڕیزبەندی ئەحزابەکان و
سەرەنجام پاراستنی دەسەاڵت لە هەر پەالمارێکی شۆڕشگێرانە لەالیەن خەڵکەوە ،ڕوانگەی
ئەم رەوتەبوو کە دواتر لەئاستێکی ڕیکخراوەییدا لەبزوتنەوەی گۆڕاندا خۆی
بەرجەستەکردەوە .بەتایبەتی لە فەزایەکی فکری و سیاسی و سەرهەڵدانی نهریتێكی تازەدا،
کە الیەنگرانی دیموکراسی و پەرلەمانتاریزم پەرەیان پێدابوو .لەپەیوەند بەم واقعیەتانەوەیە
کە نەوشیروان مستەفا و هاوەڵەکانی توانیان لە کورتماوەدا و بەبێ تێپەڕکردنی دابڕانێکی
فکری لە یەکێتی هەڵببڕێن و سەر لە حزبێکی تازەدا دەربهێنن .بەتایبەتی کە ئەو دەیزانی
ناتوانێ بەئیدعا و بۆچون و باوەڕە تەقلیدیەکانی حزبی دایکەوە و تەنها لە ڕیگای
دابەشبونێکی حزبیەوە سەر لە حزبێکی تازەوە دەربهێنێ .مەگەر ئەوەی کە لەسەر بنەما
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کۆمەاڵیەتیەکەی ڕەوتی چاکسازی ڕاوەستێ و خۆی بەو فەزا فکری ماتریاڵەوە گرێداتەوە
کە پاساوێک بوو بۆ ئەم ڕەوتە .بەم جۆرە بزوتنەوەی گۆڕان بەخێرایی وەک حزبێکی تازە
دەرکەوت .حزبێک کە لە ڕێگای کۆکردنەوەی دەنگ و مونافەسەی ههڵبژاردن و
پەرلەمانیەوە ،ستراتیژی "چاکسازی لە سیستەم"دا بکاتە ڕەنگو بۆیەکی تازە و جیاواز لە
حزبە تەقلیدەیکانی تر ،کە هەم مەقبولیەتیان لەئاست کۆمەلگادا کەوتبوە ژێر پرسیارەوە و
هەم ناڕەزایەتیەکی فراوانی کۆمەاڵیەتی یەخەی پێگرتبوون.
هەر لەمبارەوە نابێ ئەو ڕاستیەش فەرامۆش بکەین کە بوونی ئەمریکا لە ناوچەکە تەنها
ئامادەییەکی سەربازی و سیاسی نەبوو بۆ داڕشتنەوەی دەوڵەت و یەکخستنی هێز و
الیەنەکان لەژێر پەرچەمی دیموکراسی و دابەشکردنی دەسەاڵت بەسەر نەتەوە و دەستە
ئاینی و ئهتنیكیه كاندا ،بەڵکو لەگەڵ خۆشیدا کۆمەڵگای کوردستانی بەڕووی کرانەوەیەک بۆ
هاتنە ناوەوە و پەرەسەندنی بیروباوەڕی لیبراڵی و پیرۆزیەکانی دیموکراسی دانا و فەزای
فکری و زەینی بۆ جێکەوتنی باوەرەکانی ئاشتی خوازی چینایەتی و وەالنانی توندوتیژی و
مافی مرۆڤ وچاوتیبڕین بۆ پەرلەمان و یاسا ..کردەوە .هاوکات ڕێگاش کرایەوە بۆ
سەرهەڵدانی ڕیکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی و گروپەکانی فشار و کەمپینی
پەرلمانتاریستەکان ،ڕاگەیاندن و میدیای ئەهلی ..هەموو ئەمانە وەک مەیدانێکی فکری و
هوشیاریەکی پێچەوانە ،دەستی ڕیزێکی فراوانی لە ڕۆشنبیران و نوسەران و میدایاکاران و
ئاکتڤیست ڕاکێشا تا واقعیەتە چیانیەتیەکانی کۆمەڵگای کوردستان ئاوەژوو بکەنەوە و
"کوردبوون و دیمکراسی"" ،چاکسازی و ئاشتەوایی" لەپال نەتەوەچێتی و نیشتمان
پەروەریدا وەک فکر وئایدیۆلۆژیایەک بۆ

پاساوهێنانهوه بۆ سیاسەت و ستراتیژی

ڕیفۆرمخوازیانەی دەسەاڵتی مەجود ولیبرالیزەکردنی بەدەستەوەبگرن .لەم

نێوهدا

نوسەران و ڕۆشنبیرانێک کە ئاگاهانە بە بانگەشەکردن بۆ"دیموکراسی کوردستان و
پەرلەمانەکەی" ئینکاری دابەشبونە چینایەتیەکانی کۆمەڵگایان کرد و"جیهانبینی گۆڕان
وخەونێک بۆ داهاتوو*" یان نەک هەرکردە پاشخانێکی فکری و ئاسۆیەک بۆ چاکسازی
*  /ئاماژهیه بۆ نامیلکهیهکی هاوبهشی ،بهختیار عهلی ،ڕیبین ههردی ،مهریوان وریا قانع وئااراس فاهتاا،،
کهوهک الیهنگریهکیان بۆ رهوتی چاکسازی ولیبرالیزمهکردنی ناسیاوناالایازمای کاورد ناوساێ وپاێاشاکاهشای
بزوتنهوهی گۆرانیان کرد تا وهک ئاسۆو بنهمای کاری خۆی بهدهستیهوهبیگرێ ..
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کردنی دەسەاڵتێک کە ڕووبەروی ناڕەزایەتی فراوانی خەڵک ببوەوە ،بەڵکو بەجورێک لە
جۆرەکان بەرەو الیەنگری لەحزبی تازە هەنگاویان نا .نەوشیروان مستەفا بەڕەنگ کردنی
ناسیونالیزمەکەی بەم باوەڕانە هێلی جیاوازی خۆی لەگەڵ ئەوانیتردا کێشا و لەسەر
زەمینەی ئەم واقعیەتە کۆمەاڵیەتی و سیاسیانە توانی ،بزوتنەوەی گۆڕان وەک حزبێکی
جیاواز و بەستراتیژی چاکسازیەوە لەبەرامبەر دەسەاڵت و ناڕەزایەتی خەڵکدا بگەیەنی.
حزبێک کە لە ناوەرۆکدا ناسیونال بۆرژوازیەو خۆی لەبەرگی چاکسازیەوە ئااڵندووە.
بەاڵم بۆئەوەی ڕۆشنتر ماهیەتی چینایەتیو ئامانجەکانی ئەم حزبە تازەیە دەربخەین باشترە
لەسەر خودی پڕۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان خۆی ڕاوەستین.
بۆ بەرچاوروونی خوینەریش ئاماژە بەوە دەکەین کە بەشەکانی پڕۆگرامی سیاسی
بزوتنەوەی گۆڕان* هەروەک نوسراوە ،لەسەرسێ ئاستدا ،ئامانجە گۆڕانخوازیەکانی خۆی
دەستەبەندی کردووە :یەکەمیان لەسەر ئاستی عێراق و دووەمیان لەسەر ئاستی هەرێمی
کوردستان و سێهمەیش لەسەرئاستی پارێزگاکان ،کە دیارە بۆ هەر بەشە چەند تەوەرێک
ڕیزکراوە و بۆ هەر تەوەرەیەکیش چەند خاڵێک خراوەتە ڕوو کە بەتێکرا ،ناوەڕۆک و
الیەنەکانی ئەو گورانکاریە ئاشکرادەکەن کە بزوتنەوەی گۆڕان وەک "حزبێکی سیاسی تازە
و جیاواز" لەچاو حزبە تەقلیدیەکانی ناسیونالیزمی کوردا ،دەناسێنێ و بڕیاریشە بەپێی ئەم
پڕۆگرامە چاکسازی لە داهاتووی ژیانی هاواڵتیانی کوردستاندا بەدی بهێنێ.
ئەم بەشەی باسەکەی ئێمە تایبەت دەبێ بە :

بهشی یەکەم :لەسەر ئاستی عێراق
تهوهرهی یهکهم:
پەیوەندیەکانی هەرێم وبەغدا ..کێشە لەسەرچیە؟
بزوتنەوەی گوران لەپڕۆگرامە سیاسیەکەیدا ،لەسەر ئاستی عێراق ،پەیوەندیەکانی هەرێم و
بەغدا ،لەسێ تەوەردا دینێتە ئاراوە وگەرەکیەتی بەهۆیانەوە هەم چاکسازی بنەڕەتی
* /بۆ خوینانەوەی ەەواوی پرۆگرامەکە ەکایە بگەڕێرەوە بۆ ئەی لینەکەی خوارەوە:
http://www.gorran.net/Detail.aspx?id=2605&LinkID=114
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سیاسی بکا و هەم هێڵی جیاوازی خۆشی لەگەڵ حزبەکانی تردا بکێشێ .لیرەدا بۆ
نیشاندانی ناوەڕۆکی ڕاستەقینەی ئەم چاکسازیانە و ئەم جیاوازیانە لەسەر هەریەک
لەتەوەرەکان ڕادەوەستین .سەرەتاش لەتەوەری یەکەمەوە دەست پیدەکەین کەلەژێر تایتڵی
" بەنیشتمانیکردنی پەیوەندیی نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدراڵ"دایە:
یەکەم :لەپێشەکی تەوەرەکەدا ،پڕۆگرام باس لە "قەیرانی نوینەرایەتی گەلی کوردستان
لەسەر ئاستی عێراق" دەکا و دەڵیت:
''قهیرانی نوێنهرایهتیکردنی گهلی کوردستان لهسهر ئاستی عێراق یهکاێاک باوه لاهو
قهیرانه ئاڵۆزانهی ،که له دروستبونی دهوڵهتی نوێی عێراقهوه تا ئهمڕۆ ،هاهڕهشاهی
له قهوارهی کوردستانای بااشاور و باهرهاهمای شاۆڕش و قاورباانایاهکاانای گاهلای
کوردستان کردوه .زۆرجار ئهوهی گهلهکهمان به شۆڕش و قوربانیادان باهدهساتای
هێناوه ،لهسهر مێزی دانوستان ،یان له پهیوهندی ژێربهژێر و ناڕۆشنای ساهرکارده
و شانده کوردیهکان لهگهڵ حکومهته یهک لهدوا یهکهکانی بهغدا ،لهدهساتاچاوه یاان
سازشی لهسهر کراوه
بهر له راپهڕینی ئاداری  ،0990بههۆی نهبونی  ،سهرکردایهتی حیازباهکاانای شاا ،
لهسهر بنهمای شهرعیهتی شۆڕشگێڕیی ،ئاهو ناوێاناهرایاهتایاهیاان لاه باهرژهوهنادی
خااۆیااان ،وهک حاایاازباای پااێااشااڕهو ،بااهکاااردەهااێاانااا .دوای راپااهڕیااناایااش ،سااهرباااری
دامهزراندنی کۆمهڵێک داماودهزگاای باان حایازبای ،وهک پاارلاهماان ،ئاهناجاوماهنای
وهزیران و سهرۆکایهتی ههرێم ،کهچی بااڵدهستیی حیزب ،بهتایبهتی ئهو حیزبانهی
که له شۆڕشهوه هاتبون ،وهک خۆی مایهوه ،بهجۆرێک دامهزراوه نیاشاتاماانایاهکاان
بونه پاشکۆی دو حیزبه دهسهاڵتدارهکهی ههرێم ،قهیرانی رهوایاهتای ناوێاناهرایەتای
نیشتمانیش وهک خۆی مایهوه( ''.هێڵی تهئكید هی ئێمهیه)
ئەم دوو پەرەگرافە تێپەرئاسا ئاماژە بە دوو قۆناغ دەکات کە "نوێنەرایەتی گەلی
کوردستان"ی تیا کراوە .لهقۆناغی یەکەمی ئهم نوێنەرایەتی کردنەدا ،ئاماژە بۆ ئەو دانوسان
و"مفاوەزاتانە" دەکات کە لەنێوان "سەرکرده و شاندە کوردیەکان" و ڕژێمەکانی عێراقدا
بەڕیوەچون و بەهۆی ئەوەشەوە کە "کورد خاوەنی دامودەزگای هەڵبژێردراوی خاوەن
ڕەوایەتی یاسایی" نەبووە" ،بنەمای شەرعیەتی شۆرشگێری" لەشاخەوە ئەم نوێنەرایەتیەی
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بە لەدەستدان و سازش گەیاندووە .بەمجۆرەش "قەوارەی کوردستانی باشور و بەرهەمی
شوڕش و قوربانیدانەکانی گەلی کوردستان" کەتۆتە بەردەم مەترسیەوە!! .وە لەقۆناغی
دوەمدا کە لەدوای ڕاپەڕینەوە دەستپێدەکات" کورد بۆتە خاوەنی دامەزراوەی نیشتیمانی"،
لەوانە پەرلەمان و ئەنجومەنی وەزیران و سەرۆکایەتی هەریم .بەاڵم بەهۆی بااڵدەستی
حزبەوە ئەم دامەزراوە نیشتمانیانە بونەتە پاشکۆی حزب وڕەوایەتی نوێنەرایەتی
نیشتمانیش وەک پێشوو لە قەیراندا ماوەتەوە!!
تەواوی ئەم دەربڕینانە هەمان ڕوانگەی باوی بۆرژوازی کورد ،لەمەڕ "نوینەرایەتی گەلی
کوردستان" ومفاوەزاتەکانی نێوان ئەحزابی ناسیونالیستی کورد لەگەڵ ڕژێمەکانی عێراقدا
دوپات دەکاتەوە ،کەلە بنەرەتەوە لەسەر بنەمای ئاوەژووکردنەوەی واقعیەتەکانی کۆمەڵگای
کوردستان و لەئارادا بوونی بەرژەوەندی جیاوازی چینەکان و ئەو بزوتنەوانەی
کەنوێنەرایەتیان دەکات ،ڕاوەستاوە .ناسیونالیسزمی کورد وجواڵنەوەی کوردایەتی و
حزبەکانی کەنوینەری ڕوانگه و ئامانجەکانی بۆرژوازی کوردبوون ،لە ڕابردوودا لە فەزای
سیاسی جیهانی و ناوچەیی ئەوکاتدا ،وەک جواڵنەوەیەکی چەکداری لەشاخەوە کەوتونەتە
بەرامبەر بە ڕژێمی عێراقەوە ،تالەم ڕێگایەوە بەئامانجی شەراکەت لەگەڵ دەوڵەتی
مەرکەزیدا بگەن و لە چوارچێوەی ئەم بەشداربوونە سیاسیەدا ،بااڵدەستی خۆیان بەسەر
بازاڕی کار و سەرمایە لە کوردستاندا مسۆگەر بکەن و لە فۆڕمی حکومەت و سیستەمێکی
فەرمانڕەواییدا ،قەوارەی پێبدەن ،بەجۆرێک کە ئەم فۆرمەی شەراکەت و دەسەاڵت گونجاو
و هاوتا بێت لەگەڵ هاوسهنگی هێزە جیهانی وناوچەیەکان .بازنەی "جەنگ ،مفاوەزات،
جەنگ" ستراتیژی شەڕی چەکداری ناسیونالیزمی کورد و جواڵنەوەکەی لەشاخەوە بەرەو
شار ،گوزەراندووە ،وە هیچکاتیش بەکردەوە خواستی ڕوخانی ڕژێمە دیکاتۆر و
کۆنەپەرستەکانی عێراقی نەکردۆتە دروشمی سەرەکی ،بەڵکو دوای هەرچەند ساڵێک بەپێی
هاوکێشەی هێز ئەوانی ڕاکێشاوەتە بەردەم مفاوەزات و دانوسانەوە لەگەڵ ڕژێمدا و
لەهەموو ئەم کارەشدا ،نەک پرسوڕایەک بەخەڵکی کوردستان نەکراوە ،بەڵکو زۆرجار
بەنهێنی و لەسەر وخەڵکەوە بەڕێوەبراوە .بەاڵم ئەوەی کە بزوتنەوەی گۆڕان لێرەدا دوپاتی
دەکاتەوە ئەوەیە کەئەویش ئەم جواڵنەوە چەکداریە و ئەم دانوسانەی حزبە
ناسیونالیستەکان کردویانە بەناوی "شۆڕش" و خەڵکی کوردستان و قوربانیدانەکانی
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ئەوانەوە ناوزەد دەکرێ .کە دیارە ئامانجیش لەمە پەردە پۆشکردنی جیاوازیە
چینایەتیەکانی کۆمەڵگای کوردستان و گشتاندنی ئامانج و بەرژەوەندیەکانی بۆرژوازی
کوردە بەناوی هەموو "گەلی کوردستانەوە" .لەکاتێکدا ئەم جواڵنەوە چەکداریانەی
بزوتنەوەی کوردایەتی نەک هەر شۆڕشی خەڵکی کوردستان نەبوون ،بەڵکو بەتەواوی
کۆنەپەرست و بەدور لەئاوات و ئامانجی ئینسانی و پێشکەوتنخوازی و ڕزگاربوونی
خەڵکی کوردستان لە ستەمێکی نەتەوایەتی کە بەسەریانەوە بووە ڕویان داوە .هەربۆیە
دانوسانەکانیشیان لەگەڵ ڕژێمدا دانوسانی نوێنەرانی پشتی پەردەو سەروخەڵکی هەرئەم
حزبانەبووە بۆ گەیشتن بەئامانجی خۆیان .قەیرانێکیش کەلەم پرۆسەیەدا هەبێت ،قەیرانی
سیاست

و

کارکردی

جواڵنەوەیەکە

کەدەبێ

بەحسابی

خۆی

بنوسرێتەوە

و

بەرپرسیاریەتیەکەی لە ئەستۆ دابنرێ .پڕۆگرام ئەم ڕاستیانە پەردەپۆش دەکاتەوە و تەنها
بەگلەیی کردنەوە لە "سەرکردەو شاندەکانی کورد" دەڕوانێ ،تا هەم ئەم جواڵنەوە
چەکداریانەی ناسیونالیزمی کورد بەشۆڕشی خەڵک وهەم دانوسانەکانیشیان لەگەڵ ڕژێمدا
بە"نوینەرایەتی خەڵکی کوردستان" بسەپێنێ.
دیسانەوە لەقۆناغی دووەمیشدا کەبزوتنەوەی ناسیونالیزمی کورد بەحوکمی بارودۆخەکانی
دوای شەڕی ئەمریکا لەدژی عێراق و ئەو بۆشاییە ئیداریەی کە کوردستانی تێدەکەوێت،
فرسەت دەکاتەوە تا ئەحزابی میلیشیای کورد لەسەر زەمینەی "ناوچەی نۆفالیزۆن" و
بەپشتیوانی هێزەکانی ئەمریکا ،دەسەاڵتی ناوچەیی خۆیان بسەپێنن بەسەر کۆمەڵگادا و
حکومەت و پەرلەمانێکیش کە هەمیشە جێگای کۆبوونەوەی نوێنەران و نفوزی هەرئەم
حزبە میلیشیایانە بووە ،بە"دەزگای نیشتیمانی وخەڵكی" لە قەلەم بدرێ .لەکاتێکدا ئەم
دامودەزگایانە نەک ئیرادە و بڕیاری خەڵكی کوردستانیان لەپشتەوە نەبووە ،بەلکو لەسەر
پاشماوە ئیداری وقانونیەکانی حکومەتی بەعسدا ژیانی هاواڵتیانی کوردستانیان
بەریوەبردووە .کارەسات و دەرد و مەینەتیەک کە ئەم دامودەزاگایانە لە بەرامبەر خەڵکی
کوردستاندا بەڕیوەیان بردووە ،بەڵگەیەکی حاشاهەڵنەگرە لەوەی کەئەم پێکهاتوانە نەک
هەر "نیشتیمانی و خەڵکی" نەبوون ،بەو مانایەی کە بڕیارو ئیرادەی هاواڵتیان بەرجەستە
بکاتەوە ،بەڵکو ڕاستەوخۆ دەسەاڵتی ئەحزابگەلێکی ناسیونالیست و ئەلتەرناتیڤی ئەوان
بووە بۆ بەڕیوەبردنی ژیانی هاواڵتیانی کوردستان ،کە لە بنەڕەتەوە بۆ نوێنەرایەتی کردنی
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ڕوانگە و بەرژەوەندیەکانی چینی سەرمایەدار و دەوڵەمهندان لەکۆمەلگادا دامەزرێنراوە.
کارتۆنی بونی ئەم دامودەزگایانە (پەرلەمانو حکومەت) بەوجۆرەی کە هەمیشە لەژێر
حوکمی دابەشبوونی هێزی میلیشیا و ناوچەیی حزبەکاندا بووە ،دامو دەزگای کارگێڕی
هەر ئەو حزبانەبوون بۆ بردنە پێشەوەی ویست و بەرژەوەندیەکانیان ..بەپێچەوانەی
گلەییەکانی بزوتنەوەی گۆڕان لەم دامودەزگایانە ،نوینەرایەتی نەکردنی خەڵک لەالیەن ئەم
حکومەت و پەرلەمانەوە بۆئەوە ناگەرێتەوە کە حزب تیایاندا باالدەست بووە ،بەڵکو لە
خودی ناوەڕۆکی چیانیەتی و مەوجودیەتی پێکهاتنیاندایە کەناسیونالیزمی کورد نوێنەرایەتی
تیادەکات .تەنانەت ئەگەر دەستی حزب لەم حکومەت و پەرلەمانەش کۆتا بکرێ ،دیسانەوە
ناتوانێ دامودەزگای "نیشتمانی" و هەمو خەڵک بن ،بەڵکو دەسەاڵتێکە کە چینی بۆرژوازی
کورد بۆ ڕاگرتنی پەیوەندیەکانی کار و سەرمایە ،بۆ ڕاگرتنی جیاوازی چینایەتی نێوان
زەحمەتکێشان و دەوڵەمەندان لە کۆمەڵگادا و بۆ هێشتنەوەی هەاڵواردن و جیاکاری و
سەرکوتی سیاسی ،لەگۆڕادیە.
بەاڵم ناوەڕۆکی بۆرژوازیانەی ئەو بۆچون و لێکدانەوەیەی کە پرۆگرامی پێنوسراوە،
ڕۆشنتر دەردەکەوێ کاتێک کەمەسەلەی "قەیرانی نوینەرایەتی گەلی کوردستان" بەدوای
ڕووخانی ڕژێمی بەعسدا دەخاتە ڕوو ،ئەوەتا دەڵێت:
'' دوای روخانی رژێمی دیکتاتۆری عێراق له ساڵی  ٢٠٠٣دا ،سهرباری ئهوهی گهلی
کوردستان بهپێی دهستور و ئیستحقاقی نهتهوهیی چهندین پۆستی گرنگای لەباهغادا
وهرگرت ،کهچی ئهو پۆستانهش ،هاوشێوەی دامهزراوه نایاشاتاماانایاهکاانای هاهرێام،
لهالیهن حیزبه دهسهاڵتدارهکانهوه پاوانکران ،ئیتر بڕیاری شهڕ و ئاشتی ،بایکۆت و
پهیوهندیبەستن ،دانوستان و ملاماالناێ لاهگاهڵ باهغادا ،باهپاێای ماهزاجای حایازب و
سهرکردهی حیزبهکان ،له گێژاوی ههمان قهیراندا مایەوه.
ههرچهنده لەدوای روخاانای رژێامای بەعساەوە ساەركاردهکاانای هاهرێام بە هەماو
قورسایی خۆیانەوە لە بەغدا ئامادەن ،چەنادیان پاۆساتای ساهرۆکاایاهتای ،سایاادیای،
وەزاریی و ئهمنی هەستیاری حكومەتی عێراقیان وەرگرتوه ،كەچی پهیوهندیی هاێازە
كوردستانیەكان لەگاهڵ حاکاوماهتای فایادراڵ و هاێازە عاێاراقایایەكاانادا باهردهوام لە
پاشەكشە و ئاڵۆزبوندایە .تائێستا الیەنی كاوردی لە بەغادا نەیاتاوانایاوە شاەراكەتای

١٤

پڕۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان چیمان پێدەڵێت؟
سیاسی ڕۆشن لەگهڵ هێزە عێراقیەكاندا بنیات بنێت ،نەیتوانیوە گوشار بەئااڕاساتەی
چەسپاندن و جێبەجێكردنی ئەو مادە دەستوریانەدا دروستبكات كە مافەكانای گەلای
كااااااااااااااااااااااااااوردسااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااان

دەسااااااااااااااااااااااااااتەبەردەکەن.

لەبری ئەوەی الیەنای كاوردی گاوشاار و مالاماالناێ بە ئااڕاساتەی چاارەی پارساه
هەڵااپەسااێااردراوان بااخاااتەگااهڕ ،كە پەیااوەناادیاادارن بە خاااک و مااافاای نەتەوەیاای و
بەرژەوەندیی ستراتیجی گەلی كوردستانەوە ،...کهچی زۆربەی ملمالنێاكاانای لەساەر
گرێبەستی نەوتی ،باودجە و وەرگارتانای پاۆساتای باااڵ باوە .الیەنای كاوردیای لەو
ملمالنێیەدا نەیتوانیوە قەناعەت بە بەغدا بكاات ساەباارەت بە ڕەوایەتایای داواكاانای،
تەنانەت نەیتوانیوە قەناعەت بە ڕای گشتی كوردستاانایاش باکاات كە لەساەر ماافای
ههرێم ملمالنێ دەكات .سهرهنجام ئەدای خراپی نوێنهرانی حیزباه دهساهاڵتادارهکاان
له بهغدا زیانی بە كۆی دۆزی گەلی كوردستان گەیاندوە( ''.هێڵی تەئکید هی ئێمەیه)
ئەم دەربڕینانەی سەرەوە لەگەڵ ئەوەدا کە ئاماژەیە بۆ سەرهەڵدانی ئاڵوگۆرێکی بنەرەتی
لەپەیوەندی نیوان هەرێمو دەوڵەتی مەرکەزیدا ،کە لە مێژووی کوردستاندا بێوێنەیە ،بەاڵم
بزوتنەوەی گۆڕان ناوەڕۆکی سیاسی ئەم گۆڕانکاریانە و دەورونەخشی ناسیونالیزمی
کورد و ئەو سیاسەتانەی کە ڕاستەوخۆ لەدژی بڕیارو ئیرادەی خەڵکی کوردستان
پەیرەویان لێکرد ،پەردەپۆش دەکا و بگرە دەستکەوتەکانی بۆرژوازی کورد و حزبەکانی،
بەدەستکەوت بۆ "گەلی کوردستان" ناوزەند دەکات و تا ئاستی بەڵگە نەویستیش لە
پرۆگرامە سیاسیەکەیدا جێگیری دەکات .ڕەخنەیەکیش کە لەم بوارەدا هەیەتی و وەک
هۆکاری سەرەکی بۆ قەیرانی نویەرایەتی لەم قۆناغەدا ناساندویەتی خۆی لە" مهزاجی
حیزب و سهرکردهی حیزبهکان" و "ئەدای خراپی نوێنهرانی حیزبه دهسهاڵتدارهکان له
بهغدا" و"ملمالنێی لەسەر گرێبەستی نەوتی ،بودجە و وەرگرتنی پۆستی بااڵ" .دەبێنیتەوە.
لە ڕاستیدا ئاستی ئەم جۆرە لە ڕەخنەگرتن ،شتێکی زیاتر نیە لە گلەیی و گازەندی ئەخالقی
و تەکنیکی لە حزبەکانی وەک یەکێتی و پارتی کە بااڵدەستیان هەیە لەم نوینەرایەتی
کردنەدا .ئەمەش زمانی گلەیی الیەنێکی نێوخانەوادەی بۆرژوازی کورد و حزبەکانیەتی ،کە
لەژێر فشاری"ڕۆڵی بااڵی حزبدا" دەناڵێنێ و لە ئەگەری جێبەجێ بونیشیدا ،هیچ شتێکی لە
بەرژەوەندی خەڵکی کوردستاندا ،لێ سەوز ببێ .بەاڵم بزوتنەوەی گۆڕان بەم ڕەخنانەی
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دەیەوێت چ ڕاستیەک پەردەپۆشبکات؟ ئایا بەرژەوەندیەکانی ناسیونالیزمی کورد و خەڵكی
کوردستان لە پڕۆسەی بەشداریکردن و سازدانەوەی دەوڵەتی تازەی عیراقدا یەک شتن ،تا
بەدورخستنەوەی مەزاجی سەرکردەو بەرژەوەندی حزبەکان چاکسازی تیابکرێ؟
بەنەمانی حکومەتی بەعس ،بۆرژوازی کورد بە ئامانجەکانی خۆی لە ڕەسمیەت وەرگرتنی
دەسەاڵتی ناوچەیی وبەشداریکردن لەحکومەتی عێراق ومسۆگەرکردنی ئیمتیازاتی پلەو پایە
وداهات گەیشت .ڕهسمیەت وەرگرتنی کوردستان وەک ناوچەیەکی هەرێمایەتی
بەئیختیاراتی تایبەتی خۆیەوە ،چاولێکردنی پەرلەمان و حکومەتی حزبەکان بە "نوێنەری
کورد" لەپەیوەند بەدەوڵەتی عێراقەوە ،ڕسمیەتی وەرگرت ،وەرگرتنی %١٧ی بودجە ،جێگیر
کردنی" ئیستحقاقی نهتهوهیی" لەدەستوردا و وەرگرتنی چهندین پۆستی گرنگ له بهغدا..،
ئەمانە چەندین دەستکەوتی سەرەکین کە ناسیونالیزمی کورد لە قۆناغی دوای نەمانی
حکومەتی بەعس ،بەدەستی هێناوە و لە فۆرمی فیدرالیزمی قەومی و دەستورەکەیدا،
جێگیری کردوون و وەک بنەمایەکیش بۆداڕشتنەوەی پەیوەندی نیوان کوردستان و
دەوڵەتی مەرکەزی بەدەستەوە گیرا .تەنانەت ئەم دەستکەوتانە و ئەم پەیوەندیە تازەیە،
وەک چوارچێوەیەکی ستراتیژی بزوتنەوەی ناسیونالیزمی کورد ،هەموو حزبەکانی لەسەر
هاورا كرد ویهكی خستن .خودی بزوتنەوەی گۆڕان وەک یەکێک لە حزبەکان ،ئەم
چوارچیوە ستراتیژیەی قەبوڵکردووە و هەروەک پڕۆگرامە سیاسیەکەی تۆماری کردووە،
بەم جۆرەش نەک هەر ڕەخنەو هەڵویستەکانی لەمەڕ پەیوەندی نێوان کوردستان و بەغدا،
ناباتە دەرەوەی ئەم بازنەیەوە ،بەڵکو تێکۆشاوە تا ئەویش وەک هەموو حزبەکانی تر ئەم
فیدرالیزمە بە گونجاو و دەستکەوت لەقەلەم بدات..
بەاڵم ئەو ڕاستیەی کە لەم مێژوەدا دەخرێتە ژێر خاكو خۆڵی بانگەشەی بۆرژوازیانەوە
لەچەشنی چاکسازیو "نیشتیمان پەروەری" و"مافەکانی گەلی کوردستان" ،ئەوەیە کە
بەڕوخانی حکومەتی بەعس فرسەتی ئەوە بۆ خەڵکی کوردستان هاتەکایەوە کە
بەشیوەیەکی ئینسانی و کارساز مەسەلەی کورد بەالیەکدا بخرێ و ئەو برینەی کە
ساڵه های ساڵە لەجەستەی کۆمەڵگای عیراق و ناوچەکەدایە هەڵکەنێ و لێرەشەوە
پەیوەندیەکی هاوتا و ئینسانی لەگەڵ سەرجەم خەڵکی عێراقدا دامەزرێنرێ و بیکاتە
نمونەیەکی پێشکەوتنخوازی لەئاست ناوچەکەدا .پرەنسیپی گەڕانەوە بۆ ڕای خەڵکی
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کوردستان و سەلماندنی مافی بڕیاردانی خەلکی کوردستان لەسەر چارەنوسی خۆیان
بەمانەوە لەعێراقدا بەمافی هاوالتی یەکسانەوە ،یان جیابوونەوە و پێکهێنانی دەوڵەتی
سەربەخۆ ،ئەمە ئەو مافە بوو کە بۆرژوازی کورد و حزبە ناسیونالیستەکانی لەپێناو
بەدەستهێنانی بەرژەوەندیەکانی خۆیان و شەریک بوون لە دەوڵەتی عێراقدا ،جارێکیتر
خستیانە ژیر پێوە .لەوەش زیاتر پرس و ڕا نەکردن بەخەڵکی کوردستان و ڕێز دانەنان بۆ
مافێک کە هەیەتی ،لەوەدا کە ئایا ڕازین بەفۆرمی فیدرالیزم یان نا ،دیسانەوە سەلماێنەری،
ئەو راستیەیە کە تەواوی سیاسەتەکانی ناسیونالیزمی کورد لەپەیوەند بە بڕانەوەی
پەیوەندی نێوان کوردستان و دەوڵەتی مەرکەزیەوە ،نەک هەر "نوێنەرایەتی گەلی
کوردستان"ی تیا زامن نەکراوە (بەوجۆرەی بزوتنەوەی گۆڕان ئاماژەی بۆ دەکات) ،بەڵکو
لەسەرو ئیرادەی خەڵکەکەیەوە فیدرالیزمیان کردە فۆرمو چوار چێوەیەک بۆ ئیلحاق
کردنەوەی کوردستان بەدەوڵەتی تازەی عێراقەوە .بزوتنەوەی گۆڕان کاتێک ناچێت بەالی
ئەم ڕاستیانەداو نایەوێت ئەوە ببینێ کە سیاسەتی ناسیونالیزمی کورد و بریارەکانی چۆن
لەسەرو مافو ئازادیەکانی خەڵكی کوردستانەوە بەڕێوە براوە ،بە پێویست نایەوێت
جیابوونەوە و دووری نێوان بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان لەگەڵ ئەم حزبانەدا
بسەلمێنی ،بەلکو بەپێچەوانەوە پێی وایە کە ئەوەی کراوە دەستکەوتی گەلی کوردستانە!!.
دووەم :ئێستا کەزانیمان ئاستی ڕەخنەکانی بزوتنەوەی گۆڕان لە"قەیرانی نوینەرایەتی"
لەکوێدایە ،شوێنی خۆیەتی بچینە سەر ئەو ڕیگاچارەیەی کەلەم بارەوە وەک بەرنامەی
چاکسازی بۆ ئاستی عێراق لەپڕۆگرامە سیاسیەکەیدا جێگیری کردووە .سەرەتا هاتووە:
'' بزوتنهوهی گۆڕان باڕوای وایاه ئاهو قاهیاراناه تاهناهاا باههاهڵاباژاردنای روکاهشای
نوێنهرانی ههرێم لهبهغدا ،بهلۆجیاکای زۆریاناهوه کاهمایاناه یاان باهپاێای رێاکاهوتانای
ناڕۆشنای ناێاوان حایازباه دهساهاڵتادارهکاان ،چاارهساهر نااباێ ...باهڵاکاو پاێاویساتای
بهمیکانیزمێکی گونجاوه ،که ماف و بهرپرسیارێتی وسنوری دهسهاڵتای ناوێاناهرانای
گهلی کوردستان له بهغدا و ههرێم دیاری بکا.
لەپێشەوە با تەمومژ نەهێڵین وبپرسین ئایا لەفەزای سیاسی دابەشبوونی زۆنەکانی ساەوزو
زەرد داو لەژێر سایەی هەژمونی ئەحزابی میلیشیاییدا ،دەتاوانارێ لەدەرەوەی ئەم فەزایەو
ئەم بااڵدەستبوونەی حزبەکان "هەلبژاردنی نوێنەران"سەربگرێ؟ ئاایاا دەتاوانارێ "لاۆجایاکای
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کەمینە وزۆرینە" ڕەتکرێتەوە لەکاتێکدا تەنها فاکتۆرەکانای باڕانەوەی ئەم ناوێانەرایەتایە باۆ
بەغدا ،لەئاکامی "زۆریانەی دەناگ" ی دوای هەڵاباژاردن و " کاورسای زۆری نااو پەرلەماانە
وەدێت؟"  ،ئایا ڕیکەوتنی هیچ الیەنێکیتری دەرەوەی "حازبە دەساەاڵتادارەکاان" چ لەنااوخاۆی
کوردستاندا وچ لەگەڵ بەغدا ،هێندە ڕوشن بووە تا بکرێتە پێوانەیەک بۆ چاارەساەر ،لەچااو
ئەوەدا کەیەکیەتی و پارتی تائێستا ئەنجامیانداوە؟ ..ئەم قسانە جگەلەوەی وێنایەکی ناواقعای
لەهەقیقەتی سیستەمێک بەیان دەکات کەبۆ "نوێنەرایەتی کردن لەبەغادا" تاائاێاساتاا پەیاڕەوی
لێکراوەو قاچی خودی گۆڕان و سەرکردەکانی ئێستاو ڕابردوی تێدایە ،هاوکات هەوڵێکە باۆ
سنورکێشانی ڕواڵەتی لەگەڵ ئەو چوارچێوەیەدا کەناسیونالیزمای کاورد باۆ پەیاوەنادیەکاان
لەگەڵ بەغدادا کێشاویەتی وهەموانی لەسەر ساغ کردۆتەوە .بەاڵم ئەو میکانیزمە گاوناجااوە
چیە کەبزوتنەوەی گۆڕان لەم پەیوەندەدا بەدواوەیەتی؟'.
لەوەالمدا پرۆگرام ئەم خااڵنە ڕیزدەکات کەئیمەش یەک لەدوای یەک لەسەریان
ڕادەوەستین:
 .١بهدهزگایی کردنی پهیوهندیهکانی نێوان ههرێمی کوردستان و حکومهتی عێراقی
فیدراڵ ،دیاریکردنی ژێدهر (مهرجهعیهت)ی نوێنهرایهتی گهلی کوردستان له بهغدا،
بهنیشتمانیکردنی پرۆسهی دروستکردنی بڕیاری کوردستانی لهبارهی شهڕو ئاشتی،
ملمالنێ و دانوستان ،توندکردن یان نهرمی نواندن و رێکهوتن لهگهڵ بهغدا و نوێنهرانی
پێکهاتهکانی تری عێراقدا.
یەکەم ئەودەزگایە چیەو کامەیە کە دهیانهوێت پەیوەندیەکانی نیوان هەرێم و بهغدا لەخۆ
بگرێ؟ ئایا شتێکە لەدەرەوەی ئەو پێکهاتوانەی کەتائێستا لەئارادابووە بۆ نوینەرایەتی
کردنی حزبەکانی ڕازی بەپرۆسەی سیاسی لەعێراق وفیدرالیزمەکەی؟ پاشان مهبهستتان
چیە لە مەرجەعیەتی نوێنەرانی گەلی کوردستان لە بەغدا؟ ئایا ئەمە شتێکیترە لە پەرلەمان
و حکومەت و ڕێکەوتنی نێوان حزبەکان ،کە تائێستا لەسەرو ڕای خەڵكی کوردستانەوە
کاری پێکراوە؟ ئایا ئەو مەرجەعەی کە ئێوە بە "نوێنەرایەتی گەلی کوردستانی" دەزانن
جیایە لەم دەزگاو پێکهاتوانە؟ ئەگەر وایە جێگاو ڕێگای نوێنەرانی تورکمان و عەرەبی
دانیشتوی کوردستان و ئاشوری و کلدانی ..چیە تیایدا؟

لەمانەش زیاتر ئایا ئەو

مەرجەعیەتەی ئێوە بەمیکانیزمی گونجاوی دەزانن لەالیەن خەڵکەوە ڕاستەوخۆ
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هەڵده بژێردرێ یان لەنوێنەرانی حزبەکان و بەپێی ئەنجامەکانی براوەی هەڵبژاردنەکان هەر
لەم حزبانە دادەنرێ؟ ئایا " بەنیشتمانی کردنی پرۆسەی دروستکردنی بڕیاری کوردستانی"
چ گوارنکاریەک لەخودی ئەو دەزگایانەدا پێکدێنی کە تا ئێستا بەناوی خەڵکی کوردستانەوە
نوێنەرایەتیان کردووە؟ لەیەک وتەدا ،چۆن و لە کێ ئەم دەزگا و ئەم مەرجەعیەتە دروست
دەکرێ؟
ئاشکرایە کە وەاڵمی ئەم پرسیارانە لەتەپوتۆزی بانگەشەکردن بۆ ڕوانگەی قەومی و ئەو
بەرژەوەندی و سیاسه تانەوە کە تائێستا بەشێک بوون لە دەزگای پروپاگەندەی
ناسیونالیزمی کورد و حزبەکانی خنکێندراون ،بۆ ئەوەی هەر سیاسەت و کارنامەیەک کە
لەبنەوە بەرژەوەندیەکانی چینی بۆرژوازی کورد دەباتە پێشەوە ،هەرئەوەش بەناوی گەل و
نیشتمان و نەتەوەوە بەسەر خەڵكی کوردستاندا بسەپێندرێت .بەاڵم ئەوەی جێگای تێڕامانە
ئەوەیە کە بزوتنەوەی گۆڕان زیاتر لەم پروپاگەندە پوچ و هەڵخەڵەتێنەرانە دەڕوا و پێمان
دەڵێت ئەو دەزگایەی کەئێمە بۆ وەاڵم بەقەیرانی نوێنەرایەتی پێشنیاری دەکەین:
"مەرجەعیەتێکی بڕیاردەرە و پرۆسهی دروستکردنی بڕیاری کوردستانی لهبارهی
شهڕو ئاشتی ،ملمالنێ و دانوستان ،توندکردن یان نهرمی نواندن و رێکهوتن
لهگهڵ بهغدا و نوێنهرانی پێکهاتهکانی تری عێراقدا ،بەنیشتمانی دەکاتەوە" (هێڵی
تهئكید هی ئێمەیە) ..
ئەمە هیچ مانایەکی نییە جگەلەوەی کەئەم دەزگا نیشتمانیەی بزوتنەوەی گۆڕان بەکردەوە
وەک هەموو دەزگاکانی تری ئێستای دەستی حزبەکانی نێودەسەالت لەسەر فەزای
توندکردنەوەی بارگرژیەکان ونەرمی نواندن لەگەڵ بەغدا و پێکهاتە قەومی و مەزهەبیەکانی
تردا ،بەرێتە پێشەوە!! .ئەمەش بە ئەسڵ وەرگرتنی هەمان سیاسەت و مەبدەئی بارگرژیه
لەپێناو دانوسانو ڕیکەوتن لەسەر ئیمتیازات" بووە ،کە بەناوی خەڵکی کوردستانەوە
بەڕێوەبراوە.
لەبارەی چەمکی بە نیشتمانی کردنیشەوە کە بزوتنەوەی گۆڕان وەک داهێنانێکی لەفزی بۆ
خۆ جیاکردنەوە لەوانیتر بەکاری هێناوە ،ناتوانێ شتێک بێت لە دەرەوەی فەزایەکی سیاسی
و تەقلیدێك کە تائێستا ناسیونالیزمی کورد بۆ بەدەستهێنانی ئیمتیازات و شەراکەت لە
کەشوهەوای ناوچەکە و هاوکێشەی هێزی دەولەتاندا بهدوایهوه بووە .بەتایبەتی کە
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بزوتنەوەی گۆڕان بەچەمکگەلێکی وەک "خاک و نیشتمان ،کورد بون و نەتەوە و
ئیستحقاقاتی نەتەوەییی و شتی لەم بابەتە پرۆگرامەکەی ڕەنگڕێژ کردووە و بەهیچ جۆرێک
بەالی دامەزراندنی سیستەمێکی سکوالری نەقەومی و نەئاینیدا ناچێت و بگرە لەسەر
بنەمای دابەشبوونە نەتەوەیی و ناوچەییەکان بیرۆکەی دامەزراندنی دەزگا و بەنیشتمانی
کردنی بریاری خەلکی کوردستانی لەپەیوەند بە بەغداوە پێشنیار کردووە .ئەمەش
بەکردەوە ناتوانێ لە بازنە و فەزای ئەو بارگرژیانە دەرچێت کە تائێستا لەم بارەوە لەئارادا
بووە و ناوی قەیرانیان لێناوە.
بەالم لە خاڵێکی تردا هاتووە:
'' .٢جگه لهو پرسانهی که پێویستیان به ریفراندۆمی میللی ههیه ،یان له سنوری
دهسهاڵتی دیاریکراوی نوێنهرانی ههرێمدان له بهغدا ،دۆسیەی پرسه ستراتیجیەكانی
هەرێم له پهیوهندیدا به حکومهتی فیدراڵهوه بسپێردرێ به پهرلهمانی کوردستان.
پەرلەمان مافی ئەوەی هەبێ بڕیاری كۆتاییان لەسەر بدات ،مافی ئەوەی هەبێ
لهکاتی پێویستدا بیانخاتە ڕاپرسیەوە ،یان به سازانی نیشتمانی لهنێوان ئهو هێزانهی
که نوێنهرایهتیان له پهرلهماندا ههیه بڕیاریان لهسهر بدا''.
هەروەک لەم خاڵەدا دیارە سپاردنی دۆسێی پرسە ستراتیژیەکانی هەرێمە بە پەرلەمان،
ئەمەش ئەو میکانیزمانەیە کە بزووتنەوەی گۆڕان عاشقی بووە و ستراتیژی چاکسازیەکەی
بەگشتی لەسەر بیناکردووە .لێرەشدا دەیەوێت پەرلەمان بەو کاراکتەرە حزبی و سەرو
قانونیەوە کە هەیەتی پەیوەندیەکانی نیوان هەرێم وبەغدای پێ ڕیکبخرێ  ،بەاڵم کام
پەرلەمان؟ پەرلەمانێک کە ناتوانێ نفوزی ئەحزاب لەخۆیدا خاڵیکاتەوە و لەڕیگای
دابەشبونیەوە بەسەر فراکسیۆنە پەرلەمانیەکاندا ،چۆن دەتوانێ بەدەر لە سازان و تەوافقی
حزبەکان ،بڕیاری ستراتیژی ببڕێنێتەوە!! ئەزمونی ئەم چەند ساڵەی دوایی پەرلەمانی
کوردستان ،بەڕۆشنی بنبەستی ئەو ئومیدەی نیشانداوە کە بزوتنەوەی گۆڕان سیاسەتی
لەسەر هەڵچنیوە ،ئومێدێک کە چاکسازی لە ڕیگەی پەرلەمانەوە کردۆتە ستراتیژێک بۆ
بەدیهێنانی گۆڕان لە سیستەمی سیاسی و لە پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و بەغدادا .ئەم
ئومید و ڕوانگهیه کە لەنیو کێشە و ملمالنێی حزبەکانی کوردستان و لە فەزای دابەشبوونە
قەومی و تیرەگەریەکانی فیدرالیزمدا قەراردەگڕی ،نەک هەر دەستو پێ بەستراو بێتوانا
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دەمێنێتەوە ،بەڵکو خەلكی کوردستان بەدیار وەهمێکەوە ڕادەگرێ کە جگەلە تەسلیمبوون و
چاوەروان مانەوە بەم باڵەی بۆرژوازی کورد و خولێکی بەردەوام لە بارگرژی نێوان
حزبەکانی ناو پەرلەمانی کوردستان خۆی و ئەو کێشەو ملمالنێیانەی کە لەگەڵ دەوڵەتی
مەرکەزیدا دێنە ئاراوە ،شتێکی تری بەدواوەنابێت.
لەخالێکیتردا هاتووە:
'' .٣بهپیشهییکردن و بهیاساییکردنی ئهرکی دانوستان و چاودێریکردنی ئهدای
نوێنهرانی گهلی کوردستان لهناو دهسهاڵته جیاوازهکانی حکومهتی فیدراڵ و
وهزارهت و دامهزراوه و دهسته سهربهخۆکانی عێراقدا ،لهڕێگهی دامهزراندنی
دهستهیهکی نیشتمانییهوه که له پهرلهمان ههڵبژێردرێ و لهبهردهم پهرلهمانیشدا
بهرپرسیاربێ ،ئهرکه سهرهکیهکهی بریتی بێ له دانوستان لهگهڵ حکومهتی عێراق
و الیهنه پهیوهندیدارهکان ،لهپێناو چارهسهرکردنی کێشه ههڵپهسێردراوهکانی
نێوان ههرێم و بەغدا و داکۆکیکردن له ئیستحقاقی نهتهوهیی گهلی کوردستان بهو
شێوهیهی له دهستوری عێراقدا هاتوه''.
ئەم خاڵە کە پێکهێنانی دەستەیەکی نیشتمانی بۆ "پیشەیی کردن و بەیاسایی" کردنی
دانوسانەکان ،وەک میکانیزمێک بۆ دەرچون لە قەیرانی نوێنەرایەتی گەلی کوردستان
پێشنیار دەکات ،بەدەر نییە لەحاڵەتی ئێستا .یانی بەهەمان شیوە ئەم دەستەیە لەسەر
بنەمای مشتومڕ و مفاوەزات لەگەڵ دەوڵەت و الیەنە عێراقیەکان کاری پیشەیی و
یاسایەکەی دەکات و بەهەمان شێوە ئەمیش لەنێو فەزای دابەشبوونە قەومیەکان و
جیاوازی بەرژەوەندیەکان و هاوکێشە سیاسیەکاندا خەریکی یەکالیی کردنەوەی "کێشە
هەڵپەسێراوەکانە" .لەمەشدا دیسانەوە ئاسۆ ناڕۆشنە و هیچ زەمانەتێک بۆ سەرکەوتوویی
کاری ئەم دەستەیە و ئەم میکانیزمە بۆ تێپەرکردنی قەیرانی نوینەرایەتی نادات بەدەستەوە.
بەاڵم ئەوەی لەم خاڵەدا گۆڕان بەدواوەیەتی چارەسەرکردنێکی ڕواڵەتانەیە ،بەتایبەتی کە
ترس لە بە"حیزبی بوونی" دەستەکە ،پێکهاتو شێوەی دامەزراندنەکەی سپاردووە بە بڕیاری
پەرلەمان ،لەمهشدا پێدەچێت بیرۆکەی"سەربەخۆێی" کەسانێک بگرێتەوە کە لەدەرەوەی
پەرلەمان بن و بەزمانی تەکنیکی "کەسانی پسپۆر" بگریتەخۆی .لەپشنیارێکی ئاواشدا
ئەگەرچی کەسەکانی ئەم "دەستە پێشەيی و یاساییە" ،ڕاستەو خۆ سەر بەحزب نەبن ،بەاڵم
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ئەوە بەڵگە نەویستە کەدەبێ ڕای حزبەکان و فراکسیۆنە پەرلەمانیەکانی لەسەر بێ .واتە
دەبێ حزبەكان لەپشتەوە لەسەر ئەم کەسانە ڕازیبن ئەوجا دەتوانرێ دامەزرێ .ئەمەش
گەڕانەوەیە بۆ هەمان خاڵی سەرەتایی و ئەو هەموو خوالنەوە و چاوشارکێیەی کە
بزوتنەوەی گۆڕان لەم میکانیزمەدا بەدواوەیەتی بێ هودە دەهێڵێتەوە .بێگومان هونەریش
لەمەدا ئەوەیە کە مادام گۆڕان سەرمەستە بە پەرلەمان و ڕیگای چاکسازیەکەی بۆ
چارەسەری قەیرانی نوێنەرایەتی هەر بەوە دەگات بەوەهمایکەوە ئەم سەرمەستیەی بەم
جۆرە میکانیزمانە بگەیەنێ .کە بێگومان نەک نوینەرایەتی خەڵکی کوردستان زامن ناکات،
بگرە ناشتوانێ لە چوارچێوەی سیستەمی ئێستا و دابەشبوونە حزبی و قەومیەکاندا،
هەنگاوێک هەڵگرێ.
 .٤لەدواین خاڵدا ئامانجەکانی بهنیشتمانیکردن و بهدهزگاییکردنی پهیوهندیی نێوان ههرێم
و حکومەتی فیدراڵ لەچەند خاڵی تایبەتدا ڕیزبەندی دەکات:
'' ئاشکرایە کەیەکێک لەو چەمکە ساەرەکایاانەی کە ڕواناگاه ئااڕاساتەی پارۆگارامای
سیاسی بزوتنەوەی گۆڕانی پێنوسراوە وچەندیان جاار دوباارەدەباێاتەوە ،چەماکای
" نیشتیمانی و بەدەزگاایای کاردنە" .تەناانەت چەماکاێاکە باۆ نایاشاانادانای بەرناامەی
چاکسازی ئەم حزبەو کێشانی هێلی جیاوازی خۆی لەگەڵ حزبە کانی تاردا ،گاوایە
حزبەکانیتر لەبەرژەوەندی تەسکی حزبەوە دەڕواننە پەیوەندیەکانی نێوان هەرێاماو
ئەوە باازوتاانەوەی گااۆڕانە کە لەبەرژەوەناادی "ناایااشااتااماااناای /نەتەوەیاای" و سااەرو
حزبیەوە دەروانێ باۆ ئەم پەیاوەنادیە و هەربەمەش وەاڵم بەو قەیارانە دەداتەوە
کە"نوینەرایەتی گەلی کوردستان لەئاست عێراقدا" تێیکەوتەوە!!''
سەرەتا مەسەلەی "بەدەزگایی کردن"ی پەیوەندی نێوان هەرێمو بەغدا ،وەک ئەوەی یەکێک
لە ئامانجه کانی بزوتنەوەی گۆڕانە ،هەروەک پێشوتریش ئاماژەمان پێکردووە ،دەبێ ئەو
واقعیەتە بخەینە پێشچاو کە لەفەزای سیاسی ئێستای کوردستاندا و بەهۆی نفوز
ودەسەاڵتی ناوچەیی وبااڵدەستی ئەحزابی میلێشیایی وسیستەمێکی حکومرانی ،کەخودی
سەرۆکایەتی هەرێم وحکومەت و پەرلەمانی کوردستانی کردۆتە پاشکۆی دهسهاڵتی
ئەحزاب و دابەشکردنی حزبیانەی نێوان الیەنەکان و تەوافقاتێک کە لەسەری ڕیکدەکەون،
پێکهێنان و کارکردنی هەردەزگایەک ناتوانێ لە دەرەوەی هاوکێشەی هێزی ئەم حزبانە و
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دابەشبوونە ناوچەییەکان و تەنانەت گوشاری دەوڵەتانی وەک تورکیا و ئێران ،بێتە ئاراوە
و بتوانێ ڕۆڵی سەربەخۆیی لەم فەزا سیاسیەدا بگێڕێ ،تەنانە خودی هەڵبژاردنەکانی
کوردستان چ لەئاست ناوخۆی کوردستاندا و چ لەئاست عێراقدا ،کە وەک "پڕۆسەیەکی
دیموکراتی" ناوی لێنراوە و ئەم حزبانە بانگەشەی بۆ دەکەن ،بۆ بڕانەوەی ئارایشتی
دەسەاڵت و ئەو ئۆرگانانەی کە ڕیکخستنەوەی پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و بەغدایان
دەکەوێته ئەستۆ ،دیسانەوە ناتوانێ لەدەرەوەی تەوافق وسازانی حزبەکان وئەم
هەڵومەرجە دەستی بۆ ببرێ .هەربۆیە ئامانجێکی ئاوا جگەلەوەی ناتوانێ بەکردەوە
دەربێت ،بەڵکو لەژیر ناوی چاکسازیدا خەڵكی کوردستان بەدیار ئەم دۆخەوە ڕادەگرێ.
بزوتنەوەی گۆڕان (هەروەک لەپێشەوە ئاماژەمان پێکردووە) ،لەالیەک سیستەمی سیاسی
ئێستای کوردستانی لەگشتیەتی خۆیدا پەسەندکردووە و بەدەستکەوتی "گەلی کوردستان"ی
دەزانێت و لەالیەکی تریشەوە فیدرالیزمی قەومی و ئەو چوارچێوە سیاسیەی کە ئەحزابی
قەومی کورد بۆ دیاریکردنی پەیوەندیەکانی هەرێم لەگەڵ بەغدادا کێشاویانە ،بە
چوارچێوەیەکی "ئیجابی" بۆ "دەستکەوتە نەتەوەییەکان" بەدەستەوەگرتووە ،مەسەلەی
"بەدەزگایی کردن" تەنها دەتوانی "تەعدیلێکی ڕواڵەتیانەی" ئەم دۆخە بێت تا ئەم بزوتنەوەیە
شتێکی جیاواز لەخۆی نیشان بدات .تەجروبەی چەند ساڵی ڕابردووی حکومڕانی
لەکوردستان ئەوەی نیشان داوە کەهیچ دەزگایەکی قەزایی وحکومی وئەمنی ،لیژنەی بااڵی
هەڵبژاردنەکان ،پارێزگار و قایمقامیەت و بەرێوەبەرایەتیەکان ،دەستەکانی وەبەرهێنان
وبازرگانی ،ئۆفیسی پەیوەندیەکانی دەرەوەی هەرێم لەگەڵ والتان ،تەنانەت پێکهاتوەکان
لەبواری وەرزش و ڕۆشنبیری و هیتر ..هەر هەمویان بەرهەمی نفوزی ئەحزاب و
ڕێکەوتنی نێوانیانه و لەبۆتەی دەسەاڵتە ناوچەییەکاندا شکڵیان گرتووە .هەربۆیە الیەنێک
دەتوانی بیرۆکەی "دەزگای سەربەخۆ ونیشتمانی" بەکردەوە دامەزرێنی کەبیەوێت لە
پێشەوە کۆتایی بەسەرتاپای ئەم سیستەمە و هەڵوەشانەوەی سەرجەم پێکهاتوەکانی
کردبێتە ئامانجی خۆی .بزوتنەوەی گۆڕان کە ئامانجێکی لەم جۆرەی نیە وە پرۆگرامەکەی
بەالیدا ناچێت ،بەدڵنیایەوە ته عدیلێک کەناوی چاکسازی لێناوە ناتوانێ لەخەیاڵ و وەهمێک
زیاتر تێپەرێت.
بەالم سهبارهت به چەمکی "نیشتمانی و بەنیشتمانی کردن" ،کە لە ئەدەبیاتی بزوتنەوەی
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گۆڕاندا دوبارە و سەد بارە دەکرێتەوە و وەک بەهایەکی سەرەکی وپیرۆزکراو بۆ
دەرخستنی جیاوازیەکان و پیشاندانی "بەرژەوەندیەکی بااڵتر" لەچاو بەرژەوەندی تەسکی
حزبایەتیدا ،بانگەشەی بۆ دەکرێ ،دەبێ ئەو ڕاستەیە بخەینە ڕوو کە ئەم چەمکە وەک
خولیایەکی چینی بۆرژوازی لە مێژووی سەرهەڵدانی سەرمایەداری ودەسەاڵتدارێتی
مۆدێرنی ئەم چینەدا ،سەنتەری ئایدیۆلۆژی بۆرژوازی داگیر کردووە .بە واتایەکی تر چینی
بۆرژوازی لە مێژوودا بۆ تەبریرکردن و بەڕەوانیشاندانی سیاسەت و کارنامەی شکڵدان بە
دەوڵەت /نەتەوە و باالدەستی خۆی وەک چینێک بەسەر بازاڕی ناوخۆی والتدا و بۆ
هەڵگرتنی ئەو قەید و بەندانەی کە لەسەر ڕیگای جێخستنی پەیوەندی نێوان کار و
سەرمایەدایە ،پێویستی بە قاڵبی نیشتمان و نەتەوەیی بوە .بۆ ئەمەش چەمکی نیشتمانی و
بەنیشتمانی کردنی وەک "بەرژەوەندی گشتی"" ،بەرژەوەندی گەل و نەتەوە" ی ناوزەد
کردووە و گوایە "نیشتمان" کە قەوارەیەکی تازەیە بۆ بازاڕی

ناوخۆ /نیشتمانی ،ئەو

جێگایەیە کە قازانجی هەموان نوێنەرایەتی دەکا و لێرەشەوە دابەشبونە چینایەتیەکان و
بەرژەوەندیە جیاوازەکان پەرەدەپۆش بکا و بەدیاری کراوی ئامانجەکانی چینی بۆرژوازی
لەم پڕۆسەیەدا و لەژێر چەتری ئەم چەمکەدا بەناوی گشتەوە جێبخات تا سەرجەم
هاواڵتیان ڕاکێشێتە ژێر سێبەری دەسەاڵتو سیاسەتەکانی چینی بااڵدەستەوە.
بەاڵم ئەگەر چینی بۆرژوازی و نیشتمان پەروەری بۆرژوایی لەڕۆژئاوا ،سەرەنجام
دەوڵەتی نەتەوەی دامەزراندبێ و لەدژی پاشماوەکانی دەرەبەگایەتی بەڕیوایەتی ئەم
چه مکەوە کۆتو بەندە فەرهەنگی و قانونی و سیاسیەکانی پێشخۆی هەڵگرتبێ و کۆتایی بە
دەسەاڵتە ناوچەیی و میرنشینەکان هێنابێت و بەمەش خەسڵەتێکی ڕولەپێش و
پێشکەوتنخوازانەی لەخۆ گرتبێت ،ئهوا بۆ چینی بۆرژوازی کورد ،چەمکی بەنیشتمانی
کردن ،شتێکی زیاتر لە بەشداری کردن لەدەسەاڵتی مەرکەزی و وەرگرتنی پلەو پایە و
ئیمتیازاتی لۆکاڵی بەناوی "نیشتمانەوە" نەبووە ،تەنانەت هاوسۆزی و پێکەوە ژیانی
ناسیونالیزمی کورد لەگەڵ ئاین و خێڵ و عەشرەت و فەرهەنگی دواکەوتوانە و شانازی
کردن بەئەدەبیات و مێژوی شیخ و مەال و تیرە و دەسەاڵتی ئەمارەتەکانەوە و ناساندنی
هەموو ئەمانە وەک ڕەسەنایەتیەک بۆ کوردبوون ،کراوەتە ناسنامەیەک بۆ سەندنی "مافی
نەتەوەیی" ،کەلەژێر سایەیدا هەم شەری "ڕزگاری نیشتمانی کوردستان"یان پێ جۆشداوە و
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پڕۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان چیمان پێدەڵێت؟
هەم لە دانوسانەکان لەگەڵ دەوڵەتە یەک لەدوای یەکەکانی عێراقدا ،کراوەتە ئاراستەیەکی
سیاسی بۆ دیاریکردن و وەرگرتنی ئیمتیازاتەکانی چینی بۆرژوازی كورد .وە لە لەقۆناغی
دوای ڕوخانی ڕژێمی بەعسدا ئەم چەمکە ،کە لە 'ئیستحقاقاتی نەتەوەیی" دا بەرنامەی
بۆرژوازی کوردی لەدەوڵەتی تازەی عێراقدا لەژێر چەتری دیموکراسیو فیدرالیزمدا
ڕەنگڕیژ کرد و ئەمەی بەناوی بەرژەوەندی گشتیەوە جێگیر کرد ،نەک هەر خەڵکی
کوردستانی ،لەسەرو ئیرادە و بڕیاری ئەوانەوە کردەوە پاشکۆی دەوڵەتێکی فشهڵی قەومیو
ئیسالمی و ژیانی ئهوانی ڕاکێشایە ژێر سایەی دەستورێکی کۆنەپەرستانەوە ،بەڵكو بۆ
قازانجی دابەشبوونە حزبیەکان لەناوچەکانی سەوزو زەردا ،کوردستانی لەدابەشبوونی
ناوچەیی و گێژاوێکی سیاسی بەردەوامدا ڕاگرت.
لەمەش زیاتر چەمکی بەنیشتمانی کردن ئەگەر بۆ چینی بۆرژوازی و جواڵنەوە
نیشتمانیەکان لە واڵتانی ڕۆژهەاڵت ،لەسەردەمی بلۆک بەندیە ئیمپریالیستیەکانی شەرق
وغەربدا ،ئاڕاستەیەک بوو بۆ تەبریرکردنی خولیای "بۆرژوازی نیشتمانی" بۆ بردنه
پێشهوهی سهربهخۆیی ئابوری و سیاسی و به نیشتمانی كردن و خۆماڵیكردنی ئهرز و
نهوت و مهوادی ژێرزهوی و دامهزراندنی ئابوری دهوڵهتیی یهكجێ و بەم جۆرەش
دامەزراندنی دەوڵەتێکی مۆدێرن ،ڕەنگو بۆیەکی پێشکەوتنخوازی و دژی ئەمپریالیستی
لەخۆی دابوو ،بەاڵم بۆرژوازی کورد ،لەژێر چەتری بەنیشتمانی کردنەوە نەک هەر ئەم
ڕەنگو بۆیەی نەبوو بگرە هەڵگری هیچ ئاستێک لەئاڵوگۆڕی ڕولەپێشی کۆمەاڵیەتی و
بوژانەوەی سیاسی وئابوری نەبووە و بەدرێژایی هێڵ کۆنەپەرست و دواکەوتوانە
کارنامەی خۆی بردۆتە پێشەوە .بزوتنەوەی گۆڕان کە ئیدعای دژایەتی کردنی
ئایدیۆلۆژیای تەقلیدی دەکا و خۆی وەک حزبێکی نائایدیۆلۆژی و دژی ستالینی لەم بارەوە
هەڵدەخات ،بەاڵم چەمکی بەنیشتمانیکردن کە خۆی ڕوانگەیەکی تەقلیدی و ستالینی باوە
لەنزمترین ئاستی خۆیدا لە پرۆگرامە سیاسیەکەیدا جێگیرکردووە کە شتێکی زیاتر لە
تەعدیلی بارودۆخی ئێستا و بەرنامەیەک کە بۆرژوازی کورد پەیرەوی لێکردووە نادات
بەدەستەوە .بۆ زیاتر دەرخستنی ئەم ڕاستیە با ئاوڕێک لەئامانجەکانی بەنیشتمانی کردن
بدەینەوە هەروەک لەپرۆگرامهکهدا هاتووە ...لەیەکەم ئامانجدا هاتووە:
''دیاریكردنی سنور و دەسەاڵتەكان لەنێوان هەرێم و حكومەتی فیدراڵدا ،رێزگرتن
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لە دەسەاڵتە حەسریەکانی حكومەتی فیدراڵ ،ڕێگری لە هەر پێشێلكارییەك بۆ
سەر دەسەاڵتەكانی هەرێم بەو جۆرەی دەستور بڕیاری لەسەر داوە''.
بنەمای ئەم خاڵە دەگەڕێتەوە بۆ دۆخێک کە بزوتنەوەی گۆڕان لەبەرامبەر شێوازی
نوێنەرایەتی کردنی تا ئێستای حزبەکان لەبەغدا لە خۆیان نیشانداوە ،هەروەک ئەوەی کە
بڕوای وایە "مەزاجی سەرکردەکان" و"وەرگرتنی پلەو پایە" هۆکاری قەیرانی "نویەرایەتی
کردنی گەلی کوردستان لەبەغدا" و هاوکات سەرچاوەیەکە بۆ ڕاگەیاندنی "شەڕو بارگرژی
هەرزەکارانە" لەالیەک و"دانوسان و ڕێکەوتنی نوینەران" لەگەڵ بەغدا لەسەر بەدەست
هێنانی شتی الوەکی لەالیەکی ترەوە .بەم هۆیەشەوە هەم "دەسەاڵتە حەسریەکانی
حکومەتی عێراق" ڕێزی لێنەگیراوە و هەم ڕێگریهش نەکراوە لەو پێشێلكاریانەی کە بۆ
سەر دەسەاڵتەكانی هەرێم بەو جۆرەی دەستور بڕیاری لەسەر داوە" ..وە گوایە بەدیاری
کردنی سنوری دەسەاڵتەکانی هەرێم حکومەتی فیدراڵ پەیوەندیەکان نیشتمانی دەکرێنەوە!!.
لەڕاستیدا ئەو دۆخەی کە جێگای نیگەرانی بزوتنەوەی گۆڕانە و هەرجارە بەباری بارگرژی
و پێکدا هەڵپرژانی نێوان هەرێم و بەغدا دا دەکەوێتەوە ،بەرەئەنجامی ئەو زەلکاوەیە
کەناوی فیدرالیزم و حکومەتی ئیتحادی فیدرالیان لێناوە و بزوتنەوەی گۆڕان نەک هەر
خۆی لێبواردووە و نایەوێ بیبینێ ،بەڵکو وەک باقی الیەنەکانی تر قاچی لەنێو ئەم
زەلکاوەدا

چەقاندووە

وعەوداڵە

بەشوێن

"دەسەاڵتەکانی

هەرێم

و

ئیستحقاقاتە

نەتەوەییەکانی کوردەوە ،هەروەک ئەوەی کەلە دەستوری عێراقیدا جێگیر کراوە!! ئەمە لە
کاتێکدایە دەستوری عێراق کە چوارچێوەی دەسەاڵتەکانی حکومەتی مەرکەزی و
ئیختیاراتەکانی هەرێمی لەسەر بنەمای دابەشبوونە قەومی و ئاینیەکان دیاری کردووە و بۆ
خۆشی بەرئەنجامی ڕێکەوتنی نێوان الیەنەکانی ئامادەکاری دەستور و پێکهینەرەکانی
دەوڵەتی فیدرالی عێراق بووە ،بەاڵم ئەوەی کە هەم دەسەاڵتی هەرێم ڕێز لەدەسەاڵتە
حەسریەکانی بەغدا ناگرێ و هەم بەغداش ناچێتە پای جێبەجێکردنی مادە دەستوریەکانەوە،
ئاکامی ئەو گۆڕانە سیاسیانەیە کە لە هاوکێشەی سیاسی هێزەکان و دەخاڵەتی دەوڵەتانی
ناوچەکەدایە ،نەک مەزاجی سەرکردەکان و ئەوەی کە گوایە پارتی و یەکێتی "نیشتمانی
نیین"و هەربەدوای پۆستەوەن!! بەواتایەکی تر مادەم خودی فیدرالیزمی قەومی فۆرمێکە بۆ
بەڕەسمیەت ناسینی دەستەبەندی هێزەکان لەسەر بەنەمای قەومی و ئاینی و دیاریکردنی
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ئیستحقاقاتەکانیان لەتەوازنی هێزیکی دیاریکراودا ،ئەوا ئەم هێزانە لەگەڵ ئاڵوگۆرە ناوچەیی
و ناوخۆییەکاندا ،ئەم قاڵبە دەشکێنن و بۆ بەدەستهێنانی ئیمتیازاتی زیاتر و سەپاندنی مەرج
بەسەر بەرامبەرەکەیاندا هەموو ئەو ڕیکەوتنە دەخەنە ژێر پێوە کە پێشتر لە چوارچێوەی
دەستوردا لەسەری ڕیکەوتبوون .کێشمەکێشی نێوان بارزانی و مالیکی لەڕابردوودا
بەڕۆشنی ئەم واقعیەتە دەخاتە ڕوو کەبزووتنەوەی گۆڕان نایەوێت بیبینێ و بیسەلمێنی.
لەخاڵی دوومدا هاتووە'' :دیاریکردنی سنوری جوگرافی ههرێمی کوردستان و چارهسهر
کردنی کێشهی ناوچه دابڕاوهکان بهگوێرهی ماده تایبهتهکانی دهستوری عێراق و
دۆکیۆمێنت و راستیه مێژویی و جوگرافیهکان ،بهتایبهتی ناوچهکانی کهرکوک ،شهنگال،
زهممار ،تهلهعفهر ،شێخان ،مهخمور ،خانهقین ،دوز و مهندهلی و ناوچه دابڕاوهکانی تر''.
ئاشکرایە کە گرفتی دیاری کردنی سنوری جوگرافی هەرێم و "ناوچە دابڕاوەکان" دوو
الیەنی سەرەکین لەکێشەی کورددا و هەمیشە جێگای مشتومڕی دانوسان و پەیوەندیەکانی
هەرێم و دەوڵەتی عێراق بووە ،بەاڵم بەپێی ئەم خاڵەی سەرەوە بنەمای وەاڵمدانەوەی
بزوتنەوەی گۆڕان بەم گرفتانە ،لەچوار چێوەی "بەنیشتمانی کردنی پەیوەندیەکانی نێوان
هەرێم و ناوەنددا" ،گەرانەوەیە بۆ "مادە دەستوریەکان" و"ڕاستیە میژویی و جوگرافیەکان"!!
ئەم وەاڵمەش بەو هۆیەوەکە لەالیەک دابەشبوونە قەومیەکان و "ئیستحقاقی نەتەوەیی"
بەفەرز وەردەگرێ و لێرەشەوە بەدوای سەندنەوەی خاک و بەشی نەتەوەوەیە ،لە
چارەسەر کردنی کێشەی سنور و "ناوچە دابڕاوەکان" بەدڵنیایەوە نەک هەر پەیوەندیەکانی
هەرێم و بەغدا چارەسەر ناکات ،بەڵکو خواستی "بەنیشتمانی کردنی پەیوەندیەکانی گەلی
کوردستان" لەگەڵ دەوڵەتی عێراقدا لە شەر و بارگرژیەکی نەبڕاوەدا دادەنێ .تەنانەت
ئەوەی کە مادە دەستوریەکانی عیراقی بۆ کراوە بە بنەما بۆ چارەسەرکردنیان ،دیسانەوە
ناتوانێ ئەم کێشانە بەالیەکدا بخات چونکە دەستوری ئێستای عێراق بەرئەنجامی
هاوسهنگی هێزی نێوان الیەنهکان لە دەورەیەکدا بووە ،ئەم

هاوسهنگیهش لەرزۆکە

لەبەردەم گۆڕانکاریە ناوخۆیی و ناوچەییەکاندا و بەپێویست لە دەورەیکی تردا ،دەکەوێتە
ژێر پێی کێشە و ملمالنێکانەوە .ئەمە وێرای ناڕۆشنی لەخودی ئەو ماددانەدا و بوونی
تەفسیراتی جۆراوجۆر لەسەریان .هەموو ئەمانە ڕێگانادات وا بەئاسانی ئەم گرفتانە
چارەسەر بکرێ ،بەڵکو بەپێچەوانەوە دەبێتە بابەتێک کە بەردەوام کێشەو هەرا لەنیوان
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بەرژەوەندی هاوبەش"ی نێوانیان .هەر بۆیە دەبێ لە جەنگی ڕزگارکردنی خاک ونیشتماندا،
دەست لەجیاوازیە چینایەتی و بەرژەوەندیەکانی خۆیان هەڵگرن ،تابتوانن داگیرکەران و
بێگانە بکەنە دەرەوە .بەاڵم میژویەکی کورتی دوای بەدەسەاڵت گەیشتنی چینی بۆرژوازی
و حزبە قەومیەکان ،ئەوەیان دەرخست ،كه چۆن هەر ئەو نیشتمان پەروەرانە بۆ
بەرژەوەندیەکانی خۆیان وپەرەدان بە بازاڕی سەرمایەدارانەیان ،لەکلکەوە خۆیان لەگەڵ
دهوڵهتانی ئیستعمار و ئیمپریالیزم و بێگانەدا ،كه بە"شەیتانی گەورە" لەبەرچاوی خەڵکدا
ناساندبوویان ،گرێدایەوە .نمونەکانی ئەم جۆرە بزوتنەوە قەومی و نیشتمانیانە لەواڵتانی
ئاسیا و ئەفریقا ،گەواهی ئەم ڕاستیەن .لە کوردستانیش ئێمە لەگەل تەجروبەی نیشتمان
پەروەرانێکی ناسیونالسیت و نمونەی حزبەکانی بەرەوڕووین كه چۆن نەک هەر "ئیرادەو
بەرژەوەندی هاوبەشی" نیشتمانی و نەتەوەیی خهڵكی کوردستانیان بازار فرۆشی
دەوڵەتانی داگیرکەر و بێگانە کردووە ،بەڵکو چەندین جار پێشلەشکری وراکێشانی سوپای
"دهوڵهتانی داگیرکەرو بێگانە بەکورد"یان ،دژبە ویستو ئیرادەی خەڵکی کوردستان،
بەڕێوەبردووە .تەنانەت نەک هەرئەمە بەڵکو سیاسەتی "کورد بەکورد بەکوشتدان" ،هەروەک
خۆیان ناویان لێناوە ،کردۆتە گۆشەیەکی تاڵ وقیزەونی مێژوی خەڵکی کوردستان.
بەاڵم حیکمەتی ئەوە چییە كه بزوتنەوەی گۆڕان لەڕۆژگارێکدا پرۆگرامەکەی بەم جۆرە
چهمکە پرتوکاو و ناوەرۆک بۆشە ڕازاندۆتەوە ،لەسەردەمێکدا كه کوردستانی عێراق نە
لەگەڵ کۆسپ و پاشماوەکانی دەرەبەگایەتی بەرەورووە ونە حوکمی داگیرکەران و بێگانەی
بەسەرەوەیە ،تا بکرێ هەموو خهڵكی کوردستان لەژێر چەتری"ئیرادەو بەرژەوەندیەکی
هاوبەش"دا کۆبکرێنەوە و مۆری"ئینتمای نیشتمانی" لەنێوچاوانیان بدرێ؟ ..تەنها حیکمەتێک
كه لەم کارەدا هەبێ هەرئەوەیە كه بزوتنەوەی گۆڕان وەک هەر حزب و رەوتێکی
ناسیونالیست و خاکپەرست ،خۆالدان لەسەرمایەداری بوونی کوردستان و بازدان بەسەر
جیاوازیە چینایەتیەکان و ناکۆکیەک كه لە نێوان خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش و چینی
دهسه اڵتداردا لەئارادایە ،بکاتە بنەمای ڕاگرتن و پاراستنی پایەکانی چەوسانەوە و
نابەرابەریەک كه لەکۆمەلگادا زاڵە ولەم ڕێگایەشەوە کااڵی "نیشتمانی ونیشتمان پەروەری"
بکاتە دەسمایەیەک بۆ رێبازی چاکسازی و شیرینکردن و مانەوەی ئەزمونی دهسهاڵتدارێتی
ئێستای بۆرژوازی کورد ،كه هۆکاری نەگەبەتی و ستهم و چەوسانەوەی ڕابرودو ئێستای
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زۆرینەی خەڵکە.
 /٢کوردستانی بوون .ڕوویەکی تری ڕوانگە و بۆچونی ناسیونالیستیە كه بزوتنەوەی
گۆڕان بۆ ساغکردنەوەی "ئینتمای نیشتمانی" پشتی پێبەستووە .بهاڵم واتای ئەم چەمکە
چییە؟ .موقەدەس کردنی خاک وسنوری جوگرافی و بەبەرداکردنی وەک ناسنامە و
ئینتمایەکی فەرزکراو بەسەر تاکاکەکانی کۆمەڵگایەکدا ،كه بەدەر لە ئیرادە و ئینتخابی
ئازادانەی خۆیان تیایدا لەدایک بوون ،دەکرێتە فاکتۆرێک بۆ بڕانەوەی هەقی حاکمەیەتی
بۆرژوازی و حزبە قەومیەکانی .ناسیونالیزم بەگشتی بۆئەوەی دەسەاڵتدارێتی نەتەوەیی
بەیەکسان بگرێ لەگەڵ دەخاڵەت و بەشداری تاکەکانی ئەو نەتەوەیە لەدەسەاڵت
وبەڕێوەبردنی واڵتدا وپێیان بڵێ كه سنوری جوگرافی وخاک ،ئەو مافە بەنەتەوە دەدات کە
بەجیاواز لەوانیتر دەوڵەت ودەسەاڵتی خودی دامەزرێنێ .بەاڵم ئەم ئیدعاو کردەیە
پەردەپۆشکردنی ئەو ڕاستیەیە كه خودی دامەزراندنی دەوڵەت و سیستەمی دەسەاڵتدارێتی
بەناوی نەتەوەوە ،ناکۆکە لەگەڵ مافی بڕیاردانی هاواڵتیان وسنوردارکردنی خەڵکە
لەدیاریکردنی شێوەی ژیانیاندا .تەواوی دەسەاڵتە قەومیەکان ئەوەیان سەلماندووە كه چینی
بااڵدەست و حزبەکانی ،بڕیاردەری ئەوەڵ وئاخری سیستمی سیاسی و ئابووری واڵتن
وتەنانەت نەک هەر ئەوان مافو ئازادیەکان لەوسنورە جوگرافیەدا بۆ هاواڵتیان دیاری
دەکەن ،بەڵکو هەرکاتێک هاواڵتی بن دەستیان بکەونە ناڕەزایەتی و خستنە ڕووی
داواکاریەکانیانەوە بەئاگرو ئاسن وەاڵمیان پێدەدەنەوە وخەبات وناڕەزایەتیەکەشیان
بە"خیانەتی نیشتمانی" و ئاژەوەگێری مەحکوم دەکەن .کوردستانی بوون وەک سیاسەتێک
و وەک ئینتمایەک لەالیەن بۆرژوازی خۆیەوە دروست دەکرێ ودەکرێتە چوارچیوەیەک بۆ
دیاری کردنی قەڵەمڕەوی سیاسی و ئابوری و حقوقی .لەم سیاست و ئینتمایەشدا،
پشتبەستن و بەدەستەوەگرتنی تایبەتمەندیەکانی وەک زمان ،ئاین ،خاک ،کەلتور ..هەموو
ئەمانە كه لەدەرەوەی ویستی ئینسانەکان فەرزکراون بەسەر خەڵکدا و لەدەرەوەی بڕیار و
ئینتخابی تاکەکانی نێو جوگرافیایەکی دیاری کراو ئامادەگیان هەیە ،ئەو ماتریااڵنەن كه
لەالیەن ناسیونالیزمی کوردەوە بەدەستەوە دەگیرێ تا خەڵکی کوردستان لە ئینسانەکانی تر
و هاوچارەنوسی ئینسانیان جیایان بکاتەوە و دایانبڕنێت .وە لێرهشەوە مەشروعیەت
بەمافی دەسەاڵتدارێتی چینی بۆرژوازی کورد ببەخشێ .لەتەجروبەی "هەرێمی
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هەرێمو بەغدادا بخوڵقێنێ .هەرلەم چوارچێوەیەشدا مەسەلەی گەڕانەوە بۆ"ڕاستیە مێژویی
وجوگرافیەکان" کە بزوتنەوەی گۆڕان بەدەستیەوە گرتووە بۆ یەکالخستنی ئەم گرفتانە
ناتوانێ کارابێت ،چونەک ئەم راستیانە و دۆکیومێنەتەکانی لەهەر الیەنێکەوە مانا و
تەفسیری تایبەتی بۆ دەکرێ .بۆیە سەلماندنیان ڕاستەوخۆ بەهێز و فەزای سیاسی ئەو
کاتەوە پەیوەست دەبێ کەئەم کێشانەی تیا دەخرێتە سەر مێزی دانوسانەکان.
لەڕاستیدا "دیاریکردنی سنوری جوگرافیی هەرێمی کوردستان" و "چارەسەرکردنی کێشەی
ناوچە دابراوەکان"  ،کاتێک دەتوانێ بەعەمەلی ڕێچکەی چارەسەری بۆ بگیرێتەبەر کە خودی
کێشەی کورد لەئاستی عێراقدا لە چوارچێوەی فیدرالیزمی قەومی ئێستا دەرکێشرێت و
ڕیگایەکی سیاسی وعەمەلی بگرێتەبەر ،ئەویش گەڕانەوەیە بۆ ڕای خەڵکی کوردستان
لەڕیفراندۆمیکدا ،کەئایا دەیانهوێت لەعێراقدا بە مافی یەکسانەوە بمێننەوە یان بڕیار لە
جیابوونەوەی کوردستان بدەن و دەوڵەتی سەربەخۆ پێک بهێنن .لە دوو توێی
ڕێگاچارەیەکی ئاوادا دەتوانرێ بەکردەوە هەم کێشەی سنور چارەسەر بکرێ و هەم
"ناوچە دابراوەکان"یش بەالیەکدا بخرێ .بەاڵم ئەوەی کە نە بزوتنەوەی گۆڕان و نەهیچ
حزبێکی ناسیونالیست بەالی ئەم ڕێگە چارەیەدا ناچن ،بەپیویست خودی ئەم گرفتانەش،
سەرەرای هەر پینە و پەرۆکردن و پاساو هێنانەوەیەک( ،لەچەشنی ئەوەی کە لەم خالەدا
هێنراوەتەوە) ئەم گرفتانە دەبنە بابەتێک بۆ ملمالنێی بەردەوامی نێوان هەرێم و دەوڵەتی
عێراق.
لەخاڵی سێهمەدا هاتووە:
''دامەزراندنی بنهماکانی وتوێژێکی شارستانی لەنێوان نوێنەرانی گهلی کوردستان
و نوێنەرانی توركمان و عەرەب و كلد و ئاشوریی لە ناوچە دابڕاوەکاندا ،لەسەر
بنەمای ئینتیمای هاوبەش بۆ نیشتمان ،هاوسێیەتی لە جوگرافیا و مێژودا،
شەراكەت و بەرژەوەندیی یەك تەواوكار ،دور لە دەمارگیریی ،دور لە هەر جۆرە
گوتارێك كە بۆنی شۆڤێنیزم و توندڕهویی لێبێت''.
لەم خاڵەدا بە ڕۆشنی لەژێر ناوی "وتوێژێکی شارستانی"دا ،ڕۆڵی پلەدوویی هەموو ئەو
هاواڵتیانەی کە بە زمانی تر قسەدەکەن و لە کوردستاندا دەژین لەوانە "تورکمان ،عەرەب،
کلدو ئاشور" دیاری کراوە و مافی ئەم هاواڵتیانە ووتویژکردن لەگەڵیان تەنها بۆ ئەوەیە
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ڕاکێشرێنە ژێر دەسەاڵتی حزبە ناسیونالیستەکانی کوردستانەوە .تەنانەت مافی ئەوەیان
پێنادرێت کە خۆیان بڕیار بدەن لەوەی کە ئایا دەیانەوێت سەر بە هەرێمی کوردستان بن
یان سەر بە عێراقبن .ئەوەشی باسی "شەراکەتو و بەرژەوەندی یەک تەواوکار"ە،
چاوتێبرینە لەو حزبە دروست کراوانەی کە بۆ خەڵکی ئەم ناوچانەوە و لەژێر نفوزی ئەم
یان ئەو حزبی ناسیونالیستی دەست ڕۆیشتووی کوردا وەک نوینەری خەڵکی ئەم ناوچانە
فەرز دەکرێن.
مادام کە ناسیونالیزمی کورد مەسەلەی خاک وئیستحقاقاتی نەتەوەیی کردۆتە پێوانە بۆ
ڕیکخستنی پەیوەندیەکانی دەسەاڵت و ئیدارەی ناوچەکانی کوردستان لەگەڵ بەغدادا،
بەهەمان شێوەش لەگەڵ هاوالتیانی تورکمان و عەرەب و ئەوانیتردا مامەڵە دەکا و ئەوانیش
دەخاتە خانەی "نەتەوەی کەمایەتیەوە" .ئەمەش بەمانای "شەراکەتی پلەدوو"ە بۆ ئەوان و
لێسەندنەوەی مافی هاواڵتیانی یەکسانە لێیان.
خاڵی چوارەم:
''کارکردن بۆ ههڵگرتنی ستهمی نهتهوهیی و ئاینی لهسهر کوردی فهیلی و
ئێزیدییهکان ،بژاردنهوهی زهرهر و زیانهکانیان و پهرهپێدانی ناوچه ئهسڵیهکانی
نیشتهجێبونیان لهڕوی ئابوری و کۆمهاڵیهتی و رۆشنبیرییهوه''.
ئەمە دانی ئیمتیازاتێکی تایبەتە بە"کوردە فەیلیەکان" کە لە ناوەڕۆکدا کردنیانە بەئامڕازی
شەر و دەعوای قەومی لەگەڵ بەغدادا .بەتایبەتی کە ستەمی نەتەوەیی لەسەر کورد بەو
جۆرەی کە حزبە ناسیونالیستەکان لە چوارچێوەی "دەوڵەتی فیدرالی عێراق"دا لەسەری
ڕیکەوتون و بەئاکامی بەشداری لە دەسەاڵتو وەرگرتنی ئیختیاراتی ناوچەیی وپلەو پۆست
و بودجە گەیشتووە ..ئیتر بەهای ئەم جۆرە دەربڕین و ئیمتیازاتانە دەبێ لەوە زیاتر چیبێت
کە "فەیلیەکان" وەک بابەتێک بۆ شەرودەعوای قەومی بەدەستەوە بگیرێ!!
لەخاڵی ئاخردا هاتوە:
''هاوکاریکردنی نوێنهرانی ههرێم له دهسهاڵته جیاوازهکانی دهوڵهتی عێراقدا،
بهتایبهتی ئهوانهی بهپێی ئیستحقاقی نهتهوهیی پۆستی سهرۆکایهتی و سیادی و
وهزاریی و ئهمینیان وهرگرتوه ،چاودێریکردنی ئهدا و شێوازی کارکردنیان و
ئاستی پابهندبونیان به داکۆکیکردن له مافه نهتهوهییهکانی گهلی کوردستانەوە''.
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بەدوای ئەو هەموو گلەیی و گازندانەی بزوتنەوەی گۆڕان لە حزبەکانی تری کردووە و
دەیکات ،کە گوایە خەمی ئەوان پلەو پایەو پۆست نییە ،بەڵکو "بەدەزگایی کردن و
بەنیشتمانی کردنە"!! کەچی بەپێی ئەم خاڵە بزوتنەوەی گۆڕانیش وەک هەمو حزبەکانی
بزوتنەوەی کوردایەتی خەمخۆری پۆستی سەرۆکایەتی و سیادی و وەزارەتخانەکانە..
ئەوەشی کە لەمبارەوە خۆی لەگەڵ ئەوانیتردا پێ جیادەکاتەوە "پابەند کردنی خاوەنانی ئەم
پلەو پۆستانە بە"داکۆکیکردنیان لەمافەنەتەوەییەکانی گەلی کوردستانەوە"( ..لەتەوەرەی
دواتراد زیاتر لەمبارەوە دەدوێین).

تەوەری دووەم:
دەوڵەتی فیدڕال و بەرژوەندی خوازی بۆرژوازی کورد،
لەژێر پەردەی چاکسازیدا!
لەتەوەرەی یەکەمدا ،چەمکی "قەیرانی نوێنەرایەتی" و ئەو خااڵنەی کە لە پڕۆگرامی سیاسی
بزوتنەوەی گۆڕاندا ،بۆ وەاڵم بەم قەیرانە خراوەتەڕوو ،ئەوەمان خستە بەرباسەوە کە چۆن
بزوتنەوەی گۆڕان بەدەر لەو گلەیی و گازندانەی کە لە "سەرکردەی حزبەکان" هەیەتی،
بەاڵم بەهەمان عەینەکی هەر ئەم حزبە تەقلیدیانەی بزوتنەوەی کوردایەتیەوە دەڕوانێ بۆ
پەیوەندی نێوان هەرێم و بەغدا و لەهەمان ئەو چوارچێوە سیاسیەشدا کە ئەوان سنور
ڕێژیان کردووە ،کەوتۆتە دوای پڕۆژەی چاکسازیەوە.
تەوەرەی دووەم وەک ئەنجامێکی مەنتقی لە"نوینەرایەتی کردنی گەلی کوردستان" شوێن پێ
بەرەو "بەرکەوتی گەلی کوردستان لەدامەزراوەکانی دەوڵەتی فیدرالدا" هەڵدەگڕێ .واتە
پرۆگرامە سیاسیەکەی حزبی گۆڕان دوای ئەوەی بەناوی "گەلی کوردستانەوە" فیدرالیزمی
قەومی کە دەستورێکی عروبی ئیسالمی بنەمایەتی ،وەک تاکە فۆرم و چوارچێوەیەکی
سیاسی و ئیداری و دەستوری ،بۆ پەیوەندیەکانی خەڵکی کوردستان بەدەوڵەتی
مەرکەزیەوە ،بەفەرز و دەستکەوت وەردەگرێ ،بە پێویست بەچنینەوەی ئەو دەستکەوت و
بەرژەوەندی و پلەوپایەیانە دەگات کە ساڵههای ساڵە ناسیونالیزمی کورد و حزبەکانی
چاویان تێ بڕیوە و لەپێناویدا ڕێگای شا و چەندین جەولەی مفاوەزات و دانوسانیان بۆ
گرتۆتەبەر و هەموو ئەم سیاسەتانەشیان بەناوی "گەلی کوردستان و نەتەوەی کورد و
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بەرژەوەندیەکانی خەڵکەوە" بردۆتە پێشەوە .دروست لەم تەوەرەشدا ،بزوتنەوەی گۆڕان
وەک هەر حزبێکی تەقلیدی ناسیونالیستی کورد باسی "بەرکەوتی" بۆرژوازی کورد و
حزبەکانی بە"بەرکەوتی گەلی کوردستان" ناوزەد کردووە!! .بەاڵم هەرچۆنێک بێت بابزانین
لەم تەوەرەدا پرۆگرام لەبارەی "بەرکەوتەکانی گەلی کوردستانەوە" چیمان پێدەڵێت:
"بهو پێیهی عێراق واڵتێکی فیدراڵه ،گهلی کوردستان جگه له ئیستحقاقی ههڵبژاردن
ئیستحقاقێکی تری ههیه که ئیستحقاقی نهتهوهیی و ئیاساتاحاقااقای هاهرێاماه لاهنااو
پهیکهرهی دهوڵهتی ئیتحادیادا ،واتاه پاێاویساتاه لاه کاۆی دهساهاڵت و داماهزراوه
ئیتحادیهکاندا بهرکهوتی گهلی کوردستان له پۆست و باهرپارسایاارێاتای و رێاژهی
بهشداربونی هاواڵتیانی ههرێم له دامهزراوهکاندا مسۆگهر بکرێ" .
سەرەتا ئەم شێوازە لە دەربڕین دەیەوێت وا نیشان بدات کە هێشتا "بەرکەوتەکانی گەلی
کوردستان ..،لەکۆی دەسەاڵت و دامەزراوە ئیتحادیەکاندا" مسۆگەر نەکراوە و هێشتا
" ڕێژەی بەشداربوون و بەدەستهینانی پلەوپایە لەدەوڵەتی فیدرالدا" بەدەست نەهاتووە!..
لەکاتێکدا خودی ڕازیبوونی ناسیونالیزمی کورد بە بەشداری کردن و وەرگرتنی
بەرکەوتەکان لە دەوڵەتی تازەی عێراقدا ،فاکتۆری لەدایک بوونی ئەو فیدرالیزمەیە کە
بزوتنەوەی گۆڕان تازەبەتازە بەعەینەکی "ئیستحقاقە نەتەوەییەکانەوە" بۆی دەڕوانێ .واتە
فیدرالیزە بوونی دەوڵەتی عیراق کاتێک توانی پێبگرێ کە ناسونالیزمی کورد و حزبەکانی لە
کەشوهەوای دوای روخانی ڕژێمی بەعسدا و لە چوارچێوەی هاوکێشە سیاسیەکانی
سەروەختی نیوان "کورد و الیەنە عێراقیەکان" و بە پشتیوانی و دەوری ئەمریکا وپاشان
جێگیرکردنی "بەرکەوتی هەرالیەک" لە دەستوری عێراقدا ،بەئەنجام گەیەندرا .بەجۆرێک
ئەگەر ئەم پرۆسەیە بەڕازی بوونی "الیەنی کورد" نەگەیشتبایە ،ئەوا مەحاڵ بوو "عیراق
وەک واڵتێکی فیدراڵ" ناوببرێ .تەنانەت وەک بەرئەنجامێکیش بۆئەم ڕازی بوونە١٢ ،ساڵی
رابردوو ئەوەی دەرخستووە کە "کورد" هەم بەشداری لەهەڵبژاردنەکانی عێراقدا کردووە
وهەم بەهەرەمەند بووە لەئیختیاراتی ناوچەیی خۆیی و هەروەها لە دامەزراوە
ئیتحادیەکانیشدا ،پۆستی سەرۆک کۆمار ،وەزارەتەکان ،دامەزراوە سەربازی و ئیداریەکان،
بودجەو داهاتی وەرگرتووە .کەوایە ئەوەی کەهێشتا "مسۆگەر نەکراوە" چییە؟
دیارە بەالی بزوتنەوەی گۆڕانەوە ئەوە ڕۆشنە کە پرۆسەی فیدرالیزمەکردنی عێراق
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بەسەرەنجامی خۆی گەیشتووە و"بەرکەوتەکانی گەلی کورد و ئیستحقاقاتەکانیش" بەپێی
دەستور جێگیر کراوە ،بۆیە لەم بارەوە گلەییەک لەئارادا نییە .بەڵکو ئەوەی دەچێتە خانەی
مسۆگەر نەبوونی ئەم بەرکەوتانەوە ئەوەیه کە "الیەنی کوردی" لەم فیدرالیزمەدا ،بەهۆی
" بەرژەوەندی تەسکی حزبایەتی و بەمەزاجی سەرکردەکانەوە نەیتوانیوە ،پڕاوپڕ ئەم
"بەرکەوت وئیستحقاقاتانە" مسۆگەرکات .ئەمەش دووبارەکردنەوەی هەمان ئەو گلەیی و
گازندانەیە کە بزوتنەوەی گۆڕان لەحزبەکانی تری دەکات تا خۆی لەوان بە"نیشتمانی
ونەتەوەیی تر" لەبەرامبەر ئەم فیدرالیزمەدا بناسێنێ و لێرەشەوە خۆی وەک الیەنێکی
داکۆکیکار لە"بەرژەوەندیەکانی گەلی کوردستان" هەڵخات!.
بەاڵم ئەو ڕاستیەی کە نە بزوتنەوەی گۆڕان و نە هیچ حزبێکی تری ناسیونالیستی کورد
نایەوێت بەالیدا بچێت ،تەنانەت بەهەرجۆرێک بێت هەوڵ بۆ شاردنەوەی دەدەن ،ئەوەیە کە
دەوڵەتی فیدرالی عێراق ،بەرهەمی ئیتحادێکی ئیختیاری و ئارەزوومەندانەی نێوان خەڵکی
کوردستان و باقی هاواڵتیانی عێراق نیە .ئەم فیدراڵیزمە نەک هەر النی کەمی نمونەیەک
لەهاوشیوەی فیراڵیزم لەدونیادا بۆ "پێکەوەژیانی نەتەوەکان" و چارەسەرکردنی کێشەی
نێوانیان ،ناخاتەڕوو ،بەڵکو خۆی هۆکاری دڕیژەکێشان و بەرین بوونەوەی شەڕ و دەعوای
قەومی و تیرەگەری و تێکچوونی ژیانو ئارامی هەموو ئەو هاواڵتیانەیە کە لەژێر چەتری
ئەم جۆرە لە فیدرالیزمەدا بەزۆر کۆکراونەتەوە .ڕووداوەکانی  ١٠ساڵی ڕابردووی عێراق و
ئەو بارگرژی و قەیرانانەی کە لە چوارچێوەی عێراقی فیدرالدا هاتنە پێشەوە و تائێستاش
درێژەیان هەیە ،جگە لە سیناریۆیەکی ڕەش و زەلکاوێک لە کوشت و کوشتار و تیرۆر و
تەقینەوە و داڕمانی ژیانی کۆمەاڵیەتی و دوژمنایەتی کوێرانەی نێوان ئینسانەکان لەژێر
ناوی ناسنامەی قەومیو مەزهەبی وتیرەگەریدا ،شتێکی زیاتر نەبووە .بزوتنەوەی گۆڕان لە
زەلکاوی ئەم فیدراڵیزمەدا بەدوای "بەرکەوتی گەلی کوردستانەوەیە" .بەالم ئەگەر فیدراڵیزم
لەنمونەکانی والت گەلێکی وەک سویسرا ،ئەمریکا ودەوڵەتانی ئەوروپایی تر ،توانیبێتی
تاڕادەیەک کێشە قەومی و ئهتنیكیه كان چارەسەر بکا و ئاستێکی هاوتا لەژیانی پێکەوەیی و
پێشکەوتنی کۆمەاڵیەتی و ئارامی بەدی بهێنی ،هۆی ئەوە چییە کە لە تەجروبەی "عێراقی
فیدراڵی ئیتحادیدا" نمونیەکی تەڵخ لە دورکەوتنەوەی ئینسانەکان و شەڕو دەعوا و نائارامی
دەبینین؟
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فیدرالیزمێک کە بزوتنەوەی گۆڕان کیسەی پرۆگرامەکەی بۆ "بەرکەوت وئیستحقاقاتی
نەتەوەیی"  ،هەڵدوریوە ،لەالیەک بەرهەمی ئیتحادێکی ئیختیاری و ئازادانەی ئەو "پێکهاتە
نەتەوەیی و ئاینیانە" نییە کە لە عێراقدا ساڵههای ساڵ پێکەوە ژیاون ،لەالیەکی تریشەوە
بەرهەمی سڕینەوەی مافی هاواڵتی بوونی یەکسان وگەڕانەوە بۆ ناسنامە دروستکراوەکانی
وەک نەتەوە و ئاین و تیرەگەری ودابەشکردنی دانیشتوانی عێراق بەسەر ئەم ناسنامانەدا،
هاتۆتە بوون .خودی پرۆسەیەکیش کە ئەم فیدراڵیزمەی تیا هاتەئاراوە ،پڕۆژەیەکی سیاسی
بوو کە ئەمریکا لەپێناو بردنە پێشەوەی بەرژەوەندی و ئامانجەکانی لە عێراق و ناوچەکەدا
بەرامبەر خەڵکی عێراق بەڕێوەی برد .بەواتایەکیتر فیدراڵیزم و"دەوڵەتی فیدراڵی عێراق"
وەک ئەوەی بزوتنەوەی گۆڕان ناوی بردووە ،بەرهەمی جەنگی ئەمریکا و داگیرکاریە.
جەنگێک کە ڕاستهوخۆ لەدژی ئیرادەو بڕیاری خەڵكی عیراق ،لەژێر پەردەی دیموکراسی و
ڕزگاربون لە دیکتاتۆرەیەتدا ،گۆشەیەک بوو لەستراتیژی نەزمی نویی جیهانی ،تا ئەمریکا
وەک ڕابەری جیهان شوێن بگرێ .دەوڵەتێکیش کەدوای کاولکردنی عێراق وکوشتاری
خەڵکەکەی ،بەرگی فیدراڵیزمی بەبەردا کرا ،پلوڕالیزمێکی سیاسی /ئهتنیكی بوو لە ئەحزابی
قەومی و ئیسالمی کە بەناوی دیموکراسیەوە کۆکرانهوە .ئەحزاب و الیەنێک کە پێشتر
لەکەنار ئەمریکا و سیاسەتەکانیدا ڕاوەستان .سازان و ڕێکەوتنی ئەم حزبو الیەنانەش
ڕاستەوخۆ لەسەرو بڕیار و ئیختیاری هاواڵتیان و مافی چونیەکیانەوە ،بەدابەشکردنی
دەسەاڵت و دەزگاکانی حکومەت ودەوڵەت لەنیو خۆیاندا گەیشت .بەم جۆرە دەوڵەتی
فیدراڵ ،وەک مۆزەخانەیەک بۆ کۆکردنەوەی کۆنەپەرستترین و دڕەندەترین دەستەوتاقمی
قەومی و ئیسالمی سازدرایەوە .لەوەها نمونەیەکدا نەک مافی هاواڵتیانی یەکسان و گیانی
تەبایی و هاوچارەنوسی بەیەکجاری سڕداریەوە ،بەڵکو ڕقەبەری قەومی و شەڕو
بارگرژی ،تیرۆرو نه بوونی ئاسایش ،مسابەقەی هێزی کۆنەپەرستانی کردە چوارچێوهیهکی
سیاسی و هێز نواندنی الیەنە پێکهێنەرەکانی دەوڵەت ،لەناو کایەی پەرلەمان و لە
دەرەوەیدا ،بۆ گەیشتن بە بەرژەوەندیەکانیان.
لەم پەیوەندەدا ،ناسیونالیزمی کورد هەر لە سەرەتای سااڵنی نەوەددا ،که قەیرانی سیاسی
نێوان ئەمریکا و ڕژێمی بەعس ،هاوکێشە سیاسیەکانی پێچەوانەکردەوە ،بەپێچەوانەی هەر
پرەنسیپێکی

ئینسانی

و

پێشکەوتنخوازیەوە،

لەبەرەی

ئەمریکا

و

سیاسەتە
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میلیستاریستیەکانیدا ڕاوەستان و چاوی ئۆمێدیان بڕییە ئەنجامەکانی جەنگێک کە بە
کوشتار و کاولکردنی کۆمەڵگای عێراق گەیشت و ژیانی ملیۆنەها ئینسانی ڕاکێشایە نێو
زەلکاوی شەڕ و دەعوای قەومی و ئاینی و تیرۆر و کۆشتاری بەکۆمەڵەوە و دواتریش،
لەگەڵیاندا "دەوڵەتێکی فیدراڵی ئیتحادی" پێک بهێنن .لەئەوەها دۆخێکدا بوو کە ئەم حزبانە
ڕایانگەیاند کە ئیتر دەورانی ئۆتۆنۆمی بەسەر چووە و تەنها فیدراڵیزم دەتوانێت "کورد بە
مافە نەتەوەییەکان" بگەیەنێ .کاتێکێش کەڕژیمی بەعس ڕووخا خودی هەر ئەم خواستەی
بۆرژوازی کورد وحزبەکانی بەبێ گەڕانەوە بۆ بڕیاری خەڵکی کوردستان فیدڕاڵیزمیان
کردە قاڵبێکی ئیجباری بۆ لکانەوەی کوردستان بەدەوڵەتی تازەی عێراقەوە.

ئەمەیە

واقعیەتی ئەو فیدراڵیزمەی کە بزوتنەوەی گۆڕان بەپڕۆژەی چاکسازیەوە ڕووی لێناوە.
بەاڵم بابزانین مەبەستی ئەو "بەرکەوتانە" چییە کەبانەوی "گەلی کوردستانەوە" ئاماژەی بۆ
کردوە:
یەکەم" :ئیستحقاقی هەڵبژاردن".
دووەم "ئیستحقاقی نهتهوهیی و ئیستحقاقی ههرێمه لهناو پهیکهرهی دهوڵهتی ئیتحادیدا.
لەبارەی ئیستحقاقی هەڵبژاردنەوە ،زۆری لەسەر ناڕۆین چونکە بەبەشداریکردن لە
هەڵبژاردنەکاندا ئەم "بەرکەوتەی گەلی کوردستان" مسۆگەرە ،بەاڵم ئەوەی جێگای باسە
ئەوەیە کە بەشداری بزوتنەوەی گۆڕان وەک قەوارەیەکی سیاسی لە هەڵبژاردنەکاندا،
ستراتیژی کاری پەرلەمانیو قانونی بەدەستەوە دەگرێ بۆ گەیشتن بە"ئیستحقاقاتە
نەتەوەییەکان" ئەوەتا دەڵێ:
''بزوتنهوهی گۆڕان بهههمان ئهو ئهندازهیهی کۆشش دهکا لهپێناو مسۆگهرکردنی
ئیستحقاقی ههڵبژاردنی خۆی وهک قهوارهیهکی سیاسی لهسهر ئاستی عێراق،
کۆشش دهکا بۆ مسۆگهرکردنی ئیستحقاقی نهتهوهیی ههمو گهلی کوردستان و
سهرجهم هاواڵتیانی ههرێمیش لهناو دهوڵهتی فیدراڵدا''.
ئەم ستراتیژە جگەلەوەی دەستکورتە (چونکە گۆڕان لەئاست پێگەی پەرلەمانیدا هێزێکی
بچوکە) لەئاست حزبە ناکۆک ودژ بەیەکەکانی ناو پەرلەمانی عێراق وکتلە پەرلەمانیەکانیان،
تا بتوانێ لە ڕێگای چاکسازی و گەڕانەوەوە بۆدەستور بە"ئیستحقاقی نەتەوەیی" بگا،
هاوکات سەر لەگێژاوێک دەردێنێ کە تەوژمی مونافەسە و بەرژەوەندی "الیەنە کوردیەکان"
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خاڵی سەنتەرە تیایدا .واتە خودی بااڵدەستی پارتی و یەکێتی و چەند دەستەگی لەئاست
ئەو فراکسێۆنانەدا کە لەدوای هەڵبژاردنەکان بۆ پەرلەمانی عێراقەوە سەرهەڵدەدەن ،ڕیگە
نادهن بە بزوتنەوەی گۆڕان ڕۆڵێکی ئەوتۆ بگێرێ .تەجروبەی الیەنە کوردیەکان لە بەغدا و
کارنامەی تائێستایان ،ڕاستی بێسەمەر مانەوەی ئەم ئاڕاستەی چاکسازیەی بزوتنەوەی
گۆڕانی لەمەڕ مسۆگەرکردنی "بەرکەوتەکانی گەلی کوردستانی وەک دوکەڵ بەئاسماندا
بردووە .تەنانەت خودی پارتی و یەکێتیش وەک دوو هێزی بااڵدەست نەیان توانیوە لە
گێژاوی ناو پەرلەمانی عێراقدا ،بەشتێکی زیاتر بگەن جگە لەوەی کە لە ڕێکەوتنە حزبیەکانی
دەرەوەی پەرلەماندا لەسەری سازاون.
بەاڵم بابزانین لەبارەی خاڵی دوەمەوە ("ئیستحقاقی نەتەوەیی") ،چ شتێک پێشنیار دەکا:

'' ...پێویسته له دیدی بان حیزبی و بان بهرژهوهندیی بهرتهسکهوه بڕوانینه پۆسته
سهرۆکایهتی و سیادی و وهزاری و ئهمنیهکان ،دهبێ ئهوانهی کاندید دهکرێن بۆ
ئهو پۆستانه نوێنهرایهتی ههمو گهلی کوردستان بکهن و پاش کاندیدکردنیان له
الیهن لیسته براوهکانهوه سازانی نیشتمانی بۆ ناونانیان ئهنجام بدرێ .بۆ ئهو
پۆستانهش که سیاسی نین و بهشێکن له بهرکهوتی ههمو گهلی کوردستان
پێویسته لهسهر بنهمای لێوهشاوهیی و کێبڕکێی عادیالنه دابهشبکرێن و هیچ
هاواڵتیهک له مافی خۆپااڵوتن بێبهش نهکرێ''.
لێرەدا ئیتر بەڕۆشنی دەردەکەوێت کەتەواوی ناوەڕۆکی "ئیستحقاقی نەتەوەیی" کە
بەدەستەواژە گەلێکی وەک "بەدامەزراوەیی وبەنیشتمانی کردن“ و "موسۆگەرکردنی
بەرکەوتەکانی گەلی کوردستان" ،دەڕازێندرێتەوە ،هەمان ئەو بەرکەوتانەیە کەیەکێتی و
پارتی تا ئێستا شەریان لەسەر کردووە و دەیکەن .ئەویش "پۆستی سەرۆکایەتی و سیادی
و وەزاری و ئەمنیەکانە" .لەمەدا ئیتر کەوتەنە شوێن 'ئیستحقاقی نەتەوەیی" جیاوازیەکی
جەوهەری بە حزبی گۆڕان نابەخشێ .بەاڵم دیسانەوە گۆڕان گلەیی دەکا و دەڵیت:
"پێویسته له دیدی بان حیزبی و بان بهرژهوهندیی بهرتهسکهوه بڕوانینە ئەم پۆستانە".
هەروەک بانگەشەش بۆ ئەوە دەکات کە ئەوانەی کاندید دەکرێن بۆ ئەم پۆستانە دەبێ
نوینەرایەتی "هەموو گەلی کوردستان" بکەن .بۆ دانانی ئەم کاندیدانەش دەبێ سازان
لەنیوان لیستە براوەکاندا بکرێ!! ..چما تائیستا چی کراوە!! .ئایا تا ئێستا یەکێتی و پارتی و
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هەموالیەنەکانی تر نوینەرانی خۆیان لە بەغدا بە نوینەری هەموو خەڵکی کوردستان
نەناساندووە و ڕایان نەگەیاندووە کە بەرژەوەندی ئەم حزبانە هەمان بەرژەوەندی خەڵکی
کوردستانە؟ ئایا تا ئێستا ئەو پۆستانەی کە وەک بەرئەنجامی هەڵبژاردنەکان بەناوی
"بەشی کوردەکان"ەوە وەرگیراوە ،لەئەنجامی ڕێکەوتن و دابەشکردنیان بەسەر "الیەنە
براوەکاندا" یەکالیی نەکراوەتەوە؟  ...ڕاستیەکەی ئەوەیە" ،بەرکەوتەیەک" کە بزوتنەوەی
گۆڕان بەناوی "گەلی کوردستانەوە" بەدواوەیەتی لەجەوهەردا هەمان ئەو خواست و
بەرکەوتانەیە کە ئەحزابی بۆرژوازی کورد لە عێراقدا شوێنی کەوتون .ئەو دەربڕین و
دەستەواژانەش کەبۆن و بەرامەی هەرچی زیاتری نەتەوەچێتی و ناحزبی کردنیان لێدێت
بۆ ئەوەیە کەئەم حزبە لەچاوی خەڵکدا دڵسۆزتر و نیشتمانیتر نیشان بدا و هاوکاتێش پێیان
بڵێت کە من حزبیکی جیاوازترم لەوانیتر!
تەوای ئەو دە دوانزە خاڵەش کەلەم تەوەرەدا وەک بەرنامەی چاکسازی ،کراوەتە ئامانج،
ئاڕاستەن بۆ "عادیالنەکردن" و پاک و بەویژدانەوە دابەشکردنی ئەو پۆست و پلەوپایە و
ئیمتیازاتانەی کە بۆرژوازی کورد و حزبەکانی لە چوارچێوەی فیدراڵیزمدا بەدەستیان
هێناوە و لە دەستوردا جێگیریان کردووە .الیەنێکی تری ئەو خااڵنەی کە بزوتنەوەی گۆڕان
لەپرۆگرامەکەیدا لەم تەوەرەیەدا تۆماری کردووە ،ڕهنگدانهوهی ئەو فشار و تەنگەبەریەیە،
کە بەهۆی بااڵدەست بوونی پارتی و یەکێتیەوە ڕووبەڕوی بۆتەوە و هەوڵدەدات لە ڕێگای
بە" خەڵکیکردن و بەسەربەخۆکردنی دامو دەزگاکان و بەنیشتمانی کردنیان"ەوە هەژمونی
ئەم باالدەستی و قۆرغکاریەی ئەم حزبانە کەمکاتەوە ،تا بتوانێ هەم فشارە سەراسەریهکان
بڕەوێنتەوە و هەم لەپێگەیەکی گۆنجاوتر بەهرەمەند بێت.

تهوهری سێیەم:
"شەراکەت" ،بزوتنەوەی گۆڕان بەدوای چیەوەیە؟
لەتەوەری ئاخردا ،پڕۆگرام لەسەر ئاستی عێراق مەسەلەی شەراکەت و" بەشداریی گەلی
کوردستان لە دانانی ستراتیژ و سیاسەتهکانی دەوڵەتی فیدراڵدا" دێنێتە ئاراوە .بەاڵم
بزوتنەوەی گۆڕان لەم شەراکەتەدا بەدوای چیەوەیە؟ ئایا شتێکی جیاواز لەناوەرۆکدا ،لەو
شەراکەتەی کە هەیە دەخاتەڕوو؟ .بۆ وەاڵمی ئەم پڕسیارانە باشترە هەندێک پەرەگراف لەم
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تەوەرە وەربگرین:
''پتهوکردنی بنهماکانی سیستمێکی دیموکرات و فیدراڵ ،که زهمانهتی ماافای هاهماو
پێکهاتهکانی عێراق بکاا ،رێاگاری لاه خاراپ باهکاارهاێاناانای دهساهاڵت و ئەگەری
زیندوبونهوهی دیکتاتۆریهت و شۆڤێنیزم بکا ،...پێویستی به جێگیرکردنی بنچیناهی
شهراکهتی راساتاهقایاناهیاه لاه ناێاوان پاێاکاهااتاهکاانادا ،پاێاویساتای باه ساهرلاهناوێ
داڕشتنهوهی پهیکاهرهی دهوڵاهتای عاێاراقاه باهجاۆرێاک گاهلای کاوردساتاان ،وهک
پێکهاتهیهکی سهرهکی خاوهن خاک ،بهشداری له دانانی سیاساهتاهکاانای دهوڵاهتای
فیدراڵدا بکا ،بهتایبهتی لهو جومگانهدا که پهیوهندیدارن باه سایااساهتای ئاهمانای و
بهرگریی ،دیبلۆماسیهت و کااروبااری دهرهوه ،پاالناداناان و سایااساەتای دارایای،
سیاسهتی نهوت و گاز و سامانی سهر زهوی و ژێر زهوی''.
سەرەتا لەڕێگای ئەم چەند دێرەوە پڕۆگرام پێمان دەڵێت کە"پتەوکردنی بنەماکانی
سیستەمیکی دیموکرات وفیدراڵ "..چەند پێویستی دەخوازێ لەوانە:
یەکەم پێویستی " :بنچینهی شهراکهتی ڕاستهقینهیه له نێوان پێکهاتهکاندا" جێگیر بکرێ .ئەمە
یانی چی؟ ئایا "شەراکەتی ڕاستەقینە" شتێکی جیاواز و لەوە زیاترە کە وەک بەرئەنجامی
ڕێكەوتنی "کورد والیەن عێراقیەکان" لەدەستوردا جێگیریان کردوە؟ ئایا مەبەست
لە"بنچینەی شەراکەتی ڕاستەقینە لەنێوان پێکهاتەکاندا" ئەوەیە کە ناسنامەی قەومی ،واتە
"نەتەوە سەرەکیەکانی عێراق" ڕەتکرێتەوە و مافی هاواڵتی بوونی یەکسان شوێنی
بگرێتەوە؟ ئایا ،سکوالریزم و سیستەمی نادینی دەکرێتە بنەمای شەراکەتی ڕاستەقینە
وپتەوکردنی "سیستەمی دیموکراتیو فیدراڵی ئێستای عێراق" و بەیەکجاری دین لە دەوڵەت
جیا دەکردێتەوە؟ ئایا بۆ ئەم شەراکەتە ڕاستەقینەیە ڕێز لە ڕا و ئیختیاری ئازادانەی
"پێکهاتەکان" دادەنرێ و ئەمە دەکرێتە بنچینە؟
کاتێک کە پڕۆگرام بەالی هیچ یەک لەمانەدا ناچێ و هیچ بەدیلێکی جیاواز لەفیدراڵیزمی
قەومی و ئاینی ئێستای عێراق ناخاتەڕوو ،ناتوانێ شتێکی تر لە دەرەوەی بازنەی شەراکەت
و ڕێکەوتنی ناو فیدراڵیزم و سیستەمە دیموکراتیەکەی ئێستای عێراق دەرچێت.
دووەم پێویستی" :سهرلهنوێ داڕشتنهوهی پهیکهرهی دهوڵهتی عێراق" ئەنجام بدرێ
"بهجۆرێک گهلی کوردستان ،وهک پێکهاتهیهکی سهرهکی خاوهن خاک ،بهشداری له دانانی
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سیاسهتهکانی دهوڵهتی فیدراڵدا بکا" ..واتای ئەم دەربڕینە بۆ "شەراکەتێکی ڕاستهقینە" کە
بزوتنەوەی گۆڕان دەیکاتە مەرج بۆ سەرلەنوێ دارشتنەوەی پەیکەرەی دەوڵەتی عێراق،
زیاد کردنی خاوەندارێتی خاکە ،بۆسەر ئەو دابەشبوونە قەومیو ئاینیەی کە فیدراڵیزمی
عێراقی لەدەستوردا پێ ناسێندراوە .یانی ئەوەی کە لە دەستوردا "نەتەوەی کوردو عەرەب"
وەک"دوو پێکهاتەی سەرەکی" دیاری کراوە و بەم پێیەش ئیمتیازات و ئیختیاراتی زیاتریان
لەچاو "پێکهاتەکانی تردا" پێبەخشراوە،
لەکەناریشەوە فاکتۆری خاک( ،ئەویش تەنها بۆ کورد نەک بۆ ئەوانیتر) ،دەکرێتە پێوانەیەک
تا لە داڕشتنەوەی پەیکەرەی دەوڵەتدا حسابی زیاتری بۆ بکرێ!! ..ئەمە ئیتر هەاڵواردن و
جیاکاریەکی ڕاسیستانەی ئاشکرایە کە بزوتنەوەی گۆڕان پێی گەیشتوە .جیاکاریو
ڕاسیزمێک کە لەپشت "خاوەنداریتی خاکەوە" ڕاوەستاوە ،بەکردەوە دەگات بەپلەدوو کردنی
هەموو ئەو کەمایەتیانەی کە لەکوردستاندا دەژین و واحسابیان بۆ دەکرێ کە بێخاکن!
لەالیەکیتریشەوە ئەو ئاکامەی بەدواوە دەبێ کە "کورد وعەرەب" وەک "دوو نەتەوەی
ڕەسەن"  ،لەبەرئەوەی خاوەن خاکن هەر پێکهاتەیەکی تر بخەنە ژێر ڕکێفەوە و تەنها لەژیر
سایەی ئەم دوو نەتەوەیەدا مافی خۆدەرخستن و وجودیان هەبێت .بەاڵم ئەم مەسەلەیە
تەنها خاسیەتی بزوتنەوەی گۆڕان نییە ،بەڵکو ناسیونالیزمی شەرقی لە چەشنی بزوتنەوەی
کوردایەتی لەبنەڕەتەوە بۆ نەفی کردنەوەی ناسنامەی ئینسانیبوون و هاواڵتی بوون ،خاک
و ئیتنیک دوو چەمک ودووبنەمان بۆ هەژمونی لەبەرامبەر ئەوانیتردا .ڕاسیزمو نەعرەتەی
قەومیو پێکدادانە قەومیەکان لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا و لە بۆتەی کێشمەکێشە سیاسیەکاندا
لەسەر ئەرز وڕهسهنایهتی نەتەوەیی ،ڕیشەکەی لەم باوەرە دژی ئینسانیانەی
ناسیونالیزمدایە .بەاڵم جێگای سەرسوڕمان ئەوەیە کە بزوتنەوەی گۆڕان بەم چەمک و
باوەڕە دواکەوتو دژە ئینسانیانەوە جورئەت دەکات باسی "دیموکراتیو شەراکەت" بکا و
پێمان بڵی :دەبێ" له خراپ بهکارهێنانی دهسهاڵت و ئەگەری زیندوبونهوهی دیکتاتۆریهت و
شۆڤێنیزم" ڕیگری بکرێ"!!
لەمەش زیاتر کاتێک کە بزوتنەوەی گۆڕان گلەیی لەئاستی"شەراکەتی ئێستای کورد" دەکاو
دەڵیت:
'' لهدوای روخانی بهعسهوه تائێستا ،جگه له پۆساتاه ساهرۆکاایاهتای و سایاادی و
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وهزاریهکان ،چهندین مهلهفی گرنگی سیاساهتای دهوڵاهتای عاێاراق ،باهردهوام یاان
ناوبهناو ،سپێردراون به وهزیر و بهرپرسه کاوردهکاان کاه کاانادیادی دو حایازباه
دهسهاڵتدارهکهی ههرێم بون ...وهک مهلهفی دیبالاۆمااسای و سایااساهتای دهرهوه،
مهلهفی پالندانان و دارایی ،مهلهفی سامانی ئاو و کااروبااری ئاهرکاانای ساوپاا و
چهندین مهلهفی گرنگی تر .بهاڵم ئهو وهزیر و بهرپرسانه جگهلهوهی نهیانتاوانایاوه
بااهشااداری لااه داناااناای سااتااراتاایااج و ساایاااسااهتااهکاااناای دهوڵااهتاای عااێااراقاادا بااکااهن،
نهشیانتوانیوه له داڕشتنی ئهو سیاسهتانهدا بهرژهوهندیهکانی ههرێمی کوردساتاان
بپارێازن .لاه سایااساهتای دهرهوهی عاێاراقادا ناهتاواناراوه عاێاراق وهک واڵتاێاکای
فرهنهتهوه بهجیهان بناسێندرێ ،نهتوانراوه چاالکی دیابالاۆمااسای لاهساهر ئااساتای
نێودوهڵهتی بخرێتهگهڕ بۆ بهفهرمی ناساندنی ئهو ههڵمهتی کوشتاارو وێاراناکااری
و جینۆسایدهی که له سهردهمی دیکتاتۆریهتدا دهرههق به گهالنی عێراق بهگشاتای
و گهلی کوردستان بهتایبهتی ئهنجامدراوه ،بهدیاریکراویش "ناساندنی تااواناهکاانای
ئه نفال و کارەساتەکانی بەکارهێنانی چەکی کیمیایی لە هەڵەبجە و ناوچەکانی تری
کوردستان وهک جینۆساید و تاوان دژ به مرۆڤایهتی" .ناهتاواناراوه سایااساهتاێاکای
ئیقلیمی هاوسهنگ لهگهڵ واڵتانی دراوسێدا پێڕهو بکرێ .نهتوانراوه ناوێاناهرایاهتای
ههرێمی کوردستان له سهفارهت و کونسوڵگهریهکان بکرێتهوه ،له کااتاێاکادا ئاهوه
مافێکی دهستوریی ههرێمه .له سیاسهتی نهوت و گازو ساامااناه ساروشاتایاهکاانادا
بهردهوام ناکۆکی لهنێوان سیاسهتی ههرێم و سیاسهتی دهوڵهتی فیدراڵدا لاهئاارادا
بوه ،ههرێم بههۆی ئهو سیاسهته ناشهفافهی که لهبواری نهوت و گاز و ساامااناه
سروشتیهکاندا پاێاڕهوی کاردوه ،ناهیاتاوانایاوه قاهنااعاهت باه وهزارهتای ناهوت و
حکومهتی عێراق بێنێ سهبارهت به دهستوریبونی گرێبهستهکانی لهگهڵ کاۆماپاانایاا
بیانیهکاندا .له سیاسهتی دارایی و بودجهشدا سهرهتای هەمو ساڵێکی دارایی و لاه
میانهی گفتوگۆکردن سهبارهت به بودجهی ئیتحادیی کێشهکانی ناێاوان هاهرێام و
حکومهتی عێراق سهبارهت به بهرکهوتی ههرێم له بودجهی گشتای و باهرکاهوتای
هێزی پێشمهرگه له بودجهی سهربازی و ئهمنی عێراق سهرههڵدهدهنهوه''.
ئاشکرایە ئەم هەموو "نەتوانراوانە"ی سەرەوە کەهێڵیان بەژێردا هاتوە ،گلەییەکانی
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بزوتنەوەی گۆڕان لەیەکێتی و پارتی ،وەک دوو الیەنی سەرەکی کە ڕەوتی پێکهوه
شەراکەتیان لەعێراقدا بەڕیوەبردووە ،چڕدەبێتەوە و گوایە ئەمانە بوونەتە مایەی ئەوەی کە
"سیستەمێکی دیموکراتی فیدرال" بەوجۆرەی کەلە "بەرژەوەندی گەلی کوردستاندایە"
دانەمەزرێ!! ئەم ڕوانگەیە جگەلەوەی پەردەپۆشکردنی هۆکاری فەشەل و شکستی خودی
فیدرالیزمێکە کە لەسەر بنەمای دابەشبوونی قەومی وئاینی دامەزراوە و هەربەم هۆیەشەوە
کۆمەڵگای عێراق ڕاکێشراوەتە قەیرانێکی خوێنڕیژی و نائارامیەوە ،هاوکات ڕاشکاوانە
لەسەر خودی خەسڵەتی نەتەوەیی دەوڵەتی عیراق ڕادەوەستێ ،ئەوەتا گلەییەکان دەباتە
سەرئەوەی کە یەکێتی و پارتی نەیانتوانیوە عێراق وەک "دەوڵەتێکی فرە نەتەوەیی بناسێنن".
دیسانەوە لەمەش زیاتر دەبێ بپرسین کە مەسەلەی بەجینۆساید ناسینی کۆمەڵکوژیەکان
وئەنفالو کیمایبارانی هەڵەبجە ،بەوشێوەیەی کە تائێستا ناسیونالیزمی کورد و حزبەکانی،
بەخودی بزوتنەوەی گۆڕانەوە نانو پیازی پێوەدەخۆن چ دەستکەوتێکی بۆ خەڵکی
کوردستان هەبووە؟ لەکاتێکدا ئەم ڕووداوانە ڕیشەکەی دەگەڕێتەوە بۆ سیاسەتی نەتەوەیی
و ئەو شەر و ملمالنێ قەومیەی کەقاچی هەردوو ناسیونالیزمی کوردو عەرەبی تیا چەقیوە.
لەکۆتایی ئەم تەوەرەدا پرۆگرام زیاتر لە ١٥خاڵی وەک بەرئەنجامێک ڕیزکردووە ،کە بەقەد
سەرەدەرزیەک ڕووی لەباشبوونی ژیان و جێگیرکردنی ماف و ئازادیەکانی هاواڵتیانی
دانیشتوی ناوەڕاست و خواروی عێراق نییە ،لەکاتێکدا وابڕیارە بزوتنەوەی گۆڕان لە
"پەیکەرەی دەوڵەتی عێراق"دا چاکسازی بکا و"سیستەمی دیموکراسیو فیدراڵیزم" بەو
جۆرەی کە کۆتایی بەکەموکوڕی و هەنگاوەکانی یەکێتی و پارتی لەو شەراکەتەی کە
لەئارادایە ،بهێنێ! بەواتایەکیتر بزوتنەوەی گۆڕان بەو ڕێژەیەی خەمخۆری فیدراڵیزم و
دیموکراسی و "شەراکەتی ڕاستەقینەیە" لەگەڵ پێکهاتەکانی تری عێراقدا ،بەاڵم ئەوپەڕی
بێدەربەستانە لە ژیان و گوزەران و ئەمنیەت و ئازادیەکانی خەڵکی عێراق دەڕوانێ و هیچ
قسەیەک لەبارەیانەوە ناکات ،لەکاتێکدا بڕیارە لەگەڵ ئەواندا شەراکەت بەڕێوەبەرێ .ئەمە
ئیتر خەسڵەتی کوێربینانەی ناسیونالیزمێكه کە هەموشتێک بەعەینەکی نەتەوە و خاک و
بەرژەوەندی خودیەوە دەبینێ و پێوانەی ئینسانی بوون و برایەتی و هاواڵتی کە
دانیشتوانی والتێک بەیەک چارەنوسەوە گرێ دەداتەوە ،جێگایەکی نە لە سیاسەت و نە لە
کردەوەدا هەیە .ڕاوەستان لەکەنار سیاسەتی جەنگخوازانەی ئەمریکا و برسیکردنی خەڵکی
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عێراق و دواتریش بینینەوەی "بەرژوەندی کورد" لەقەسابیکردنی خەڵکی عێراق و
کاولکردنی کۆمەڵگایەک لەڕابردوودا ،بەهای ئەم ڕوانگە دژی ئینسانیەی ناسیونالیزمی
کوردە ،کە لە سااڵنی نەوەدەکانەوە بەئاشکرا گرتویەتیەبەر.
کۆتایی ئەم بەشە و خاڵبەندیەکی پێویست:
لێرەدا بەرلەوەی کۆتایی بەم بەشەی باسەکەمان بهێنین بەپێویستی دەزانین چەند خاڵ
وەک بەرئەنجام لەوەی کەوتراوە بۆ نیشاندانی ڕووکاری لێکچوو و هاوبەشی بزوتنەوەی
گۆڕان وپڕۆگرامە سیاسیەکەی ،لەگەڵ چوارچێوەی سیاسی و ئەو ڕوانگە و چەمکانە
دەرخەین کە ئەحزابی ناسیونالیستی تەقلیدی لەسەری ڕاوەستاوە و لێرەشەوە خوێنەر بەو
هێڵە خۆڵەمێشیەی کە سنوری جیاکەرەوەی بزوتنەوەی گۆڕانی لەگەڵ ئەوانی تردا
دیاریکردووە ،ئاشنا بكهین:
یەکەم :لەسەر ئاستی عێراق و پەیوەندی کوردستان بە دەوڵەتی مەرکەزیەوە .پرۆگرام
لەسەر بنەمای هەمان چوارچێوەی سیاسی و مەبدەئی"بەشداری کورد لەحکومەتی عێراقدا"،
ڕاوەستاوە و مامەڵەدەکات .لەم چوارچیوەیەشدا پرۆگرامەکەی بزوتنەوەی گۆڕان وەک
حزبەکانی تر فیدرالیزمی قەومی و دەستورە کۆنەپەرستەکەی ،کە ئەم فیرالیزمەی بە
یاسایی کردووە ،بەبنەما و سەرچاوەیەکی سەرەکی وەرگرتووە بۆ گەیشتن بەئیستحقاقاتی
قەومی و هەرێمایەتی و بەدەستهێنانی ئیمتیازات و ئیختارات و پلەوپایە لە دەوڵەتی عێراقی
فیدراڵدا و دابەشکردنیان بەسەر حزبەکاندا کردۆتە هەمان چوارچێوەی سیاسی بۆ
چۆنیەتی پەیوەندی نێوان هەرێمو بەغدا.
دووەم :پڕۆگرام وەک سیاسەتی تائێستای حزبەکانی تر نەک هەربەالی چارەسەرێکی
جیاوازی سیاسی و ئینسانیانە بۆ مەسەلەی کورد لەعێراق وکۆتایی هێنان بەو گێژاوە
سیاسیەی کە کۆمەڵگای کوردستانی لەسەر ڕاوەستاوە ،ناچێت بەڵکو ئەویش لەسەر
بنەمای هێشتنەوەی کێشەی کورد و کردنی بە بنەمایەک بۆ شەراکەت و ملمالنێ لەئاست
عێراقدا بەتەواوی هاو هەڵویست و هاو تەریبە.
سێهەم :پرۆگرام لە هەمان ڕوانگە و دیدی بۆرژوا ناسیونالیستانەی کوردەوە بۆ کۆمەڵگای
عێراق دەڕوانێ و ئەویش بەهەمان شێوە هەڵویستی نابەرپرسیارانە و بگرە ڕاسیستانە
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بەرامبەر چارەنوسی هاواڵتیانی عێراقدا دەگرێ و پشتدەکاتە مەسەلەی ماف و ئازادی و
بژێوی ئینسانی ئەم هاواڵتیانە .لەکاتێکدا باس لە"پیکەوەژیان و شەراکەت" دەکەن .دابەش
بوونی قەومی و ئاینی و بەرینکردنەوەی قەڵشتی نێوان ئینسانەکان لەسەر ئەم بنەمایە،
وەک ڕوانگەیەکی سەرەکی ناسیونالیزمی کورد کە ساڵەهایە بۆ مانەوەی کێشەی کورد لە
عێراقدا بەدەستەوەگیراوە ،هەمان ئەو ڕوانگەیەیە کەپرۆگرامی بزوتنەوەی گۆڕانی
پێنوسراوە.
چوارەم :ئەو چەمکانەی کەڕوانگەی سەرەکی نوسینەوەی پرۆگرامە ،بەهەمان شێوەی
هەرحزبێکی تری ناسیونالیست بریتیەلە خاك ،نەتەوە ،نیشتمان ،شەراکەت ،ئیستحقاقی
نەتەوەیی...هەموو ئەمانەش بۆ پێچەوانە کردنەوەی واقعیەتە سیاسی و کۆمەاڵیەتیەکان و
ڕەوایەتی دان بە بەرنامەو سیاسەتی تائێستای حزبە بۆرژوا ناسیونالیستەکانی کورد و
تەجروبەی دەسەاڵتەکەی بەکار براون.
پێنجەم :ڕەخنەی بزوتنەوەی گۆڕان چ لە دۆخی ئێستای پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و
بەغدا و چ لە کارنامەی تائێستای حزبەکانی تر نەک ماهیەتی و جەوهەری نییە ،بەڵکو
ڕواڵەتی و تەکنیکیە و زیاتر ڕهنگدانهوهی فشارێکە کە بەهۆی بااڵدەستی حزبەکانی وەک
پارتی و یەکێتیهوە هاتۆتەئاراوە..
ئۆکتۆبەری ٢٠١٥
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بهشی دووهم:
پرۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان لەسەر
ئاستی هەرێمی کوردستان
تهوهری یهکهم :ئامانجه نیشتامنی و دیموکراتیهکان
لەبەشی دووەمی ئەم وتارەدا دەچینە سەر بەشی دووەمی پڕۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی
گۆڕان "لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان" ،کە لەم تەوەرانەی خوارەوە پێکهاتووە:
/١ئامانجه نیشتمانی و دیموکراتیهکان،
 /٢سیاسەتی ئابوری و بنیاتنانی ژێرخان،
 /٣ئامانجی پهروهردهیی ،تهندروستی ،ژینگهیی و رۆشنبیری،
 /٤دادی کۆمهاڵیهتی و گهشهدان به سامانی مرۆیی.
بێگومان هەریەک لەم تەوەرانەش چەندین بڕگە وخاڵ ریزبەندی کراون کە بە کۆی
هەموویان ئەو ئەرک و ئامانج و ئالتەرناتیڤە دەگرێتە خۆی کە ئەم حزبە لەبەرامبەر
کۆمەڵگا و سیستەمی سیاسی وئابوری کوردستاندا بۆی تێدەکۆشێ .دروست ئێمەش
لەباسەکەماندا هەوڵدەدەین لەڕێگای شیکردنەوە ورەخنەگرتن لە یەک بەدوای یەکی ئەم
تەوەرانە و برگەکانیەوە ناوەڕۆکی چینایەتی وبۆرژوا ناسیونال ریفۆرمیستی ئەم حزبە
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دەرخەین ونیشانی بدەین کە بەدوای چ جۆرە گۆڕانکاریەکەوەیە و لەپەیوەند
بەبەرژەوەندیەکانی چ بەشیکی کۆمەڵگاوە خراوەتە دەستوری کارەوە .هەر لێرەشدا ئەوە
ڕادەگەیەنین کەبۆئەوەی باسەکەمان خوێنەران زیاد ماندوو نەکات ئەم بەشەی وتارەکەمان،
بەتەنها تایبەت دەکەین بەتەوەرەی یەکەم ("ئامانجە نیشتمانی ودیموکراتیەکان") و لە
بەشەکانی تری ئەم باسەدا لەسەر ئەو تەوەرانەی تر کەلەسەرەوە ئاماژەی بۆکراوە،
ڕادەوەستین .دیارە خوینەران بەگەرانەوە بۆ خودی پڕۆگرامی ساسی بزوتنەوەی گۆڕان و
بەراورد کردنی لەگەڵ ڕەخنەکانی ئێمەدا باشتر بەناوەرۆکی ئەم جەدەلە ئاشنادەبن.
تەواوی پرۆگرامەکەش دەتوانرێ لەم لینکەی خوارەوەدا بەدەست بێت.
http://www.gorran.net/Detail.aspx?id=2605&LinkID=114
به اڵم سەرەتا بابزانین جیهانبینی بزوتنەوەی گۆڕان چیە ولەچ ڕوانگەیەکەوە بۆ کۆمەڵگای
کۆردستان وسیستمە سیاسی و ئابوریەکەی دەڕوانێ؟.

کۆمەڵگای کوردستان -سیستەمی ئابوری وسیاسی،
لەڕوانگەو دونیابینی بزوتنەوەی گۆڕاندا:
بێگومان پڕۆگرامی هەر حزبیکی سیاسی لەدیاری کردنی ئامانجەکان وڕێگای گەیشتنی
بەوئامانجانە ،پشتدەبەستێ بەدونیابینی وڕوانگەیەکی دیاریکراوی کۆمەاڵیەتی ،وە هەر
لێرەشەوە و لەپێگە و بەرژەوەندییەکی چینایەتیەوە پێناسە بۆ سروشتی کۆمەڵگا و
سیستەمی سیاسی و ئابوری وسەرجەم بارودۆخی داسەپاو دەکات ،تا بتوانێ ئاڵتەرناتیڤی
دڵخوازی خۆی بۆ ئاڵوگۆڕی کۆمەاڵیەتی و دەرکێشانی ئینسانەکان بخاتە بەردەم
جەماوەرەوە .بزوتنەوەی گۆڕان سەرەڕای جیاوازیەکی ڕواڵەتی لەگەڵ ئەحزابی تەقلیدی
سەر شانۆی سیاسی ئەمڕۆی کوردستان ،لەجەوهەردا لەسەر هەمان دونیابینی
ناسوینالیزم و هەمان ڕوانگەو پێناسەیەک کەئەم بزوتنەوەیەو حزبە سەرەکیەکانی بوویانە،
ڕاوەستاوەو لێرەشەوە بۆ کۆمەڵگای کوردستان و دۆخی سیاسی وسیستەمی حوکمڕانی
وفۆرمی ئابووری وماف و ئازادیەکانی هاواڵتیانی کوردستان دەڕوانێ و سەرەنجام
"چاکسازی" وەک ئاڵتەرناتیڤێک لەبەرامبەردا بەدەستەوە دەگرێ .زاراوەکانی "کوردبوون و
نیشتمانی کورد"" ،نیشتمان پەروەری و خیانەتی نیشتمانی" کێشەی کورد وهەرێمی
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کوردستان"" ،شۆڕشی کورد و قوربانیدانەکانی"" ،ئەزمونی حکومەت و پەرلەمان"،
"پێشمەرگەو ئاسایش و دەزگای هەواڵگری"  ..کۆدەکانی دونیابینی و ڕوانگەیەکی لۆکەڵی و
ناسیونالێزمێکە ،کە بەیەکجاری خەڵکی کوردستانی لەشاڕێی شارستانی ومەدەنیەتی
سەردەم و ڕەوتی ئینسانگەرایی جیهانی ،دابڕاندووە و لەهەرجۆرە هاوچارەنوسیەکیان
لەگەڵ خەڵکی جیهان و ناوچەکە جیای کردونەتەوە .وەک ئەوەی کە مێژوی جیهانی
سەردەم وکارەسات و ڕەوەندە سیاسی وئابورەی وکۆمەاڵیەتیەکان ،بەتەنها لەجوگرافیای
"هەرێمی کوردستان"دا قەتیس ماوە .لەعەینەکی ئەم ناسیونالزمەوە کۆمەڵگای کوردستان
وەک "هەرێمێکی جوگرافی" دەبینرێ و پیناسەی بۆدەکرێ ،کە لەودا نە سەرمایە و بازاڕ ،نە
کارگەر و هێزی کار ،جێگایەکیان هەیە و نە مێژوی ئەم ناوچەیە پەیوەندیەکی قوڵ
وهەمەالیەنەی بە مێژوی جیهانی سەردەم و ڕەوتە ئابوری و سیاسیەکانیەوە هەیە.
دەستەواژەی "هەرێمی کوردستان" کە جێگایەکی سەرەکی لە پڕۆگرامدا گرتووە ،عینوانێکە
بۆ خۆالدان لە ڕاستیە ئابوری و سیاسی وچینایەتیەکانی کۆمەڵگای کوردستان و
بەسەنتەرکردنی کێشەی کوردو تەجوربەکەی وەک مەسەلەو کێشەیەکی سەرەکی و
بنەڕەتی ،ڕووی لەوەیە کە ئەم مەسەلەیە و تەجروبەی حکومڕانیەکەی لە "بەرژەوەندی
حزبی وخیانەت" پاککاتەوە .باسی نیشتمان ونیشتمان پەروەری ،وەک چەترێک بۆ
کۆکردنەوەی هەموو "پێکهاتەکان" و ئاڕاستەکردنیان بەپێی ستراتیژی چاکسازی،
سەرەنجام لە خزمەتی تەعدیل کردنی بازاڕی تااڵن وبڕۆی بەرپرسان و پرکردنەوەی ئەو
درز و کەلێنانەیە کە لەدەسەاڵتدارێتی بۆرژوازی کورددا سەری هەڵداوە .کاتێکیش
مەسەلەی کورد درێژدەبێتەوە بۆ پارچەکانی تری کوردستان ،دیسانەوە "کوردستانی
ڕۆژئاوا و رۆژ هەاڵت" وەک درێژکراوەیەکی ئیسنیکی وقەومی وێنادەکرێ و"پابەندی
خزمایەتی و هاوسۆزیی نەتەوەیی کورد" دەبێتە بنەمایەک بۆهەمان مامەڵەکردنێکی
دووفاقی لەگەڵ "کێشەی کورد" لەم پارچانەدا ،کە تائیستا ئەحزابی تەقلیدی ناسیونالیزمی
کورد بەپێی بەرژەوەندی خۆیان و سیاسەتی ڕۆژیان مەمەڵەیان لەگەڵ کردووە و
پەیوەندیە سیاسی و بازرگانیەکانی خۆیان لەگەڵ"دەوڵهتانی دراوسێ" دا پێبەڕێوه بردوە،
بەجۆرێک کە بەرژەوەندیەکانی "هەرێمی کوردستانی عێراق" لەڕیگایەوە زامن وسەروەربێ.
بەاڵم پرۆگرام چ پێناسەیەکی بۆ کۆمەڵگای کوردستان هەیە؟
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ئەگەر ناسیونالیزمی تەقلیدی لە جۆری ئەحزابی وەک پارتی و یەکیەتی ،لەڕابردوودا لە
ڕێگای ئینکار کردنی سەرمایەداری بوونی کۆمەڵگای کوردستان وهەبوونی چینی
کرێکارەوە" ،ئەرکە نیشتمانی و دیموکراتیەکەکانی شۆڕش"یان لەپرۆگرامی خۆیاندا
دەنوسیەوە ،ئەمڕۆ بزوتنەوەی گۆڕان بەخۆالدان لەم پێناسەیە و لە حەقیقهتە چینایەتیەکان
وبەدوای چەندین دەیە کەسەرمایەداری و چینی کرێکار وەک یەک واقعیەتی کۆمەاڵیەتی
لەهەمووکاتێک زیاتر بەرجەستەیە ،هەمان ئەرکی نیشتمانی و دیموکراتی لەپۆرگرامەکەی
خۆیدا داڕشتۆتەوە .بەاڵم دیارە بەو تایبەتمەندیەوە کە بۆرژوازی کورد نەک هەر
بەئامانجی خۆی لە کۆنترۆڵکردنی بازاڕی کار و سەرمایە و بەدەستەوەگرتنی دەسەالت
گەیشتووە ،بەڵکو ڕووبەروی یەک قەیرانی هەمەالیەنەی سیاسی و ئابوری بۆتەوە.
لەئێستادا پێناسەی بزوتنەوەی گۆڕان بۆ کۆمەلگای کوردستان ،جوگرافیایەکە بۆ
کۆکردنەوەی "پیکهاتە قەومی و ئاینیەکان" .مۆڵیکیوڵێکە لە ئەتۆمەکانی کوردو "عەرەبی
ڕەسەن"و تورکمان و ئاشوری وکلدانی ،لە خێڵ وتیرەکان ،لە ناوچەکان و ئیسالم
ومەسیحی و یهزیدی ،لە شەبەک و کاکەیی وفەیلی ..هەموو ئەم "پێکهاتوانە" دەبێ
لە"نیشتمانی

کوردستان"دا لەژێر چەتری "نەتەوەی زۆرینە" و بە ناسنامانەی

"کەمایەتی" یانەوە بۆ ماف و ئازادیەکانیان لەپڕۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان بڕوانن.
ئەم دەستەبەندی کردنە جگەلەوەی هەویەتی ئینسانی و چینایەتی هاواڵتیانی دانیشتوی
کوردستان خاڵی دەکاتەوە وناسنامەی دروستکراو ودرۆزنانەیان بەبهردا دەکات،
لەهەمانکاتدا ،وەک هاواڵتیانی پلەدووی ژێر دەستی "نەتەوەی کورد" دایان دەنێتەوە.
خۆگرێدانەوە بە ڕوانگەی لیبرالیزمی نوێ و وپۆستمۆدیرنیزم وعەکسکردنەوەی لە
پڕۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕاندا و بەکارهێنانی بۆ ناساندنی کۆمەڵگای کوردستان،
کە بەدوای یەک قوتبی بوونەوەی دونیای دوای کۆتایی هاتنی جەنگی سارد ،کەوتۆتە
سەرزمانی جواڵنەوە بۆرژوازیەکانەوە ،بێگومان ئەو هونەرە سیاسیەشی هەیە تا کۆمەڵگای
کوردستان بە ژمارەیەک لە "کەمایەتی قەومی و ئاینی و ناوچەیی" بناسێندرێ ،تا هاواڵتیانی
غیرە کورد بکرێنە وەسیلە و پاشکۆی ئامانج و سیاسەتەکانی ناسیونالیزمی کورد و
ڕازاندنەوەی حکومەت و سیستەمێکی دەسەاڵتدارێتی وشەرعیەتدان بە دیموکراتیەک کە
بۆرژوازی کورد کردویەتیە ئامانجی خۆی .پارچە پارچەکردنی ڕیزی خەباتی چینایەتی
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کرێکاران و زەحمەتکێش لە خەبات بۆ ڕزگاری لەدەست ستەم و نابەرابەریەک کە
سەرمایەداری و دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد ڕاگریەتی ،لەبنەڕەتەوە ،لەسەر ئەوە
ڕادەوەستێ کە گیانی هاوخەباتی و هاوچارەنوسی ئینسانی ئەم "پێکهاتوانە" بسڕدرێتەوە و
ئەوان لەبۆتەی ناسیونالیزم و قەومگەرایدا بەدیار شەڕو کێشە و قینەبەری قەومی
وجیاوازیەکانیانەوە ڕاگرێ.
لەمەش زیاتر هەڵوێست لە دەسەاڵتی سیاسی مەوجود ،بەدیلێک کە لەبەرامبەریدا بۆ
سازدانەوەی داهاتوی کۆمەڵگا و بەدیهێنانی ئاڵوگۆڕ لەدۆخی باودا ،مەسەلەیەکی بنەڕەتیە
لەبەردەم هەر حزبێکی سیاسیدا کە بەدوای گۆڕانکاریەوەیە .بهاڵم دیارە هەڵویستی حزبی
گۆڕان لەدەسەاڵت و سیستەمی حوکمڕانی ئێستای کوردستان ،وەک ئەوەی بە"دەستکەوتی
هەموو گەلی کوردستان" ناسراوە و دەبێ وەک ئەزمونی "قوربانیەکانی نەتەوەی کورد"
سەیری بکرێ و لەهەرجۆرە مەترسیەکی ناوەکی و دەرەکی بپارێزرێ ،بە پێویست
"چاکسازی

و

بەنیشتمانی

کردن"ی

دامودەزگاکانی

حکومەت

و

کاراکردنەوەی

پەرلەمانەکەی ،دەکاتە بەدلیلێک و لێرەشەوە ئامانجەکانی خۆی لە دوتوێی پڕۆگرامەکەیدا
جێگیر دەکات .لەکاتێکدا کارنامەی زیاتر لەدوو دەیەی ئەم دەسەاڵت و حکومەتە ،جگە لە
قوڵکردنەوەی جیاوازیە چینایەتیەکان و داسەپاندنی سەرکوت و کۆنەپەرستی ،هەژاری و
بێکاری ،کوشتنی ژنان و دەربەدەر بوونی الوان و لێسەندنەوەی خزمەتگوازاریەکان،
لەسەر حسابی تااڵن و بڕۆ و پەرەگرتنی گەندەڵی و دهوڵهمهند بوونی سەرمایەداران و
خاوەن کۆمپانیا و بەرپرسان ،شتیکی زیاتری بۆ سەرجەم خەڵکی کوردستان ،بەدواوە
نەبووە .لەڕاستیدا بزوتنەوەی گۆڕان و پرۆگرامەکەی بە عەینەکی ناسیونالیزمەوە و
لەدەرونی خانەوادەی بۆرژوازی کورد و کێشە نێوخۆیەکانیەوە بۆ کۆمەڵگا و دەروبەر
دەڕوانێ .ڕزگارکردنی تەجروبەیەکی حکومڕانی و نەزمێکی داڕوخاوی ئابوری و ئیداری و
تەعدیلکردنی ،هاوکات پاراستنی ئەم تەجروبەیە لەهەرجۆرە مەترسیەک ،کە لەالیەن خەڵکی
ناڕازی و چینە زەحمەتکێشەکانەوە بۆی پێکبێنێ ،تەواوی هەم و غەمی ئەم حزبە و
پرۆگرامەکەیەتی وهەر بۆ ئەم ئامانج و ئومێدەش نوسراوە .لێرهدا بۆ زیاتر ڕۆشنایی
خستنەسەر ئەم ڕاستیە باشترە لەسەر ئەو چەمکە سەرەکیانە ڕاوەستین کە پرۆگرامی
بزوتنەوەی گۆڕانی پێنوسراوە.
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پڕۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان و چەمکە سەرەکیەکانی!
پڕۆگرام لە پێناسەکردنی بزوتنەوەی گۆڕاندا ،ئاوا دەدوێ:
"بزوتنەوەی گۆڕان لەسەر بنەمانی ئینتما بۆ نیشتمانی کوردستان دامەزراوە،
کوردستانیبون لەدیدی بزوتنەوەی گۆڕاندا ناسنامەیەکی کۆکارە ،هەمو
هاواڵتیەکی هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە کە دانیشتوی هەرێم بێت ،سەر بە
هەر

نەوتەوە

و

پێکهاتەیەکی

ئیتنی

و

ئاینی

و

مەزهەبی

بێت.

بزوتنهوهی گۆڕان ئامانجی نیشتمانی له ئامانجی دیموکراتی جیاناکاتهوه،
بنیاتنانی قهوارهی کوردستان له بنیاتنانی قهواره و کەسایەتی تاک جیاناکاتهوه".
"بزوتنهوهی گۆڕان لهسهر بنهمای هاواڵتیبون مامهڵهیهکی یاسایی و دیموکراتی
لهگهڵ چهمکی نیشتمان و نیشتمانپهرهوری دهکا ،هاواڵتیانی کوردستان سهر به
ههر ناوچه و خێڵ و پێکهاته و بنهماڵهیهک بن ،له ههر تهمهنێکدا بن و سهر به
ههر رهگهزێک بن ،ههڵگری ههر فیکر و عهقیدهیهک بن ،خاوهنی ههر پێگهیهکی
کۆمهاڵیهتی و ئابوری و ههر پێشێنێکی سیاسی بن ،لەبەردەم یاسا و لە
بەجێهێنانی ئەرک و زامنکردنی مافەکانیاندا یهکسانن(".هێڵی تەئکید هی ئێمەن
لەمەبەدواش بەکارهێنانی هێڵەکانی تەئکید دیسانەوە لەالیەن ئێمەوە دەبێت)
بەم جۆرە " ئینتمای نیشتمانی ،کوردستانی بوون ،دیموکراتی وهاوواڵتیبوون" چەمکگەلێکن
کەپانتاییەکی سەنتەریان لەپرۆگرامەکەی بزوتنەوەی گۆڕاندا داگیرکردووە و لە
ڕوانگهیانەوە وردەکاری وخاڵبەندیەکانی پێداڕێژراوە .بهاڵم بۆ دەرخستنی واتا و ناوەڕۆکی
چینایەتی ئەم چەمکانە باشترە وردتر لەسەر هەریەکەیان ڕاوهستین:
 /١ئینتمای نیشتمانی و نیشتمان پەروەری .لەم چەمکەدا جگەلەوەی تاکی کۆمەڵگا لە ئینتما
و ماهیەتی ئینسانی بوونەکەی خاڵی دەکریتەوە و بازدەدرێ بەسەر جیاوازیە چینایەتیەکان
و ئاستی دەرامەت و بژێویان و وەک بونەوەرێک کە بەتەنها وابەستەگیان بە خاک و
سنورێکی دیاریکراوەوەیە ،هاوکات "نیشتمان" وەک مەرج و پێوانەیەک بەدەسەتەوە دەگیرێ
بۆ سەلماندنی مافی تاکەکان لە کۆمەڵگادا ،بەڕادەیەک کە تاکی دەرەوەی ئەو نیشتمانە مافە
پێناسەکراوەکان نایانگرێتەوە .بەجیا لەناوەرۆک ومەودای ئەو مافانەی کە بزوتنەوەی
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گۆڕان بەڕەوای دەبینێ بۆ هەر تاک وبەشێکی کۆمەڵگا ،بەاڵم بەدەستەوەگرتنی چەمکی
نیشتمان ئەو ئەنجامەشی دەبێ كه ئۆتۆماتیکی تاکەکان وبەشەکانی کۆمەڵگا بەسەر پێکهاتە
قەومی و ئاینیەکان و خێڵ وتیرەکاندا دابەشبکا و بەم ئینتما دروستکراوانەوە ،لەژێر
چەتری "نیشتمانی کورد"دا کۆیان بکاتەوە .چەترێک كه "نەتەوەی کورد" زۆرینەی نیشتمانە
و ئەوانیتر "کەمینە" وئەرکیانە مل بەسیاسەت و کارنامەی ڕەوتو حزبە بااڵدەستەکان بدەن.
بەمجۆرەش "ئینتمای نیشتمانی" ئەگەرچی بانگەواز بۆ یەکخستنی تاکەکەکان لەسەر بنەمای
"بەرژەوەندی هاوبەش"دەکات بهاڵم لەبەنەڕەتەوە جیاوازیە قەومی و ئاینیەکان جێگیردەکا و
تەنها یەک بەرژەوەندی تایبەت كه "نەتەوەی زۆرینە" و حزبەکانی لەپشتیەوە ڕاوەستاوە،
بەسەر ئەوانیتردا دادەسەپێنێ.
لەالیەکیترەوە ،نیشتمانی و نیشتمان پەرەوەری كه لە پرۆگرامدا ئەڵقەی یەکەمە بۆ پەڕینەوە
بەرەو دیموکراسی و هاواڵتی بوون ،وەک چەمک وڕوانگەیەکی بۆرژوازی ئیدعای خۆ لە
جێگە دانانی هەموو کۆمەڵگایە .واتە بۆرژوازی لە مێژووی هەموو واڵتانی دونیادا ،بۆ
ئەوەی بەرژەوەندیە چینایەتیەکانی خۆی بەناوی هەموو خەڵک وکۆمەڵگاوە ناوزەد بکا و
هەموو تاکەکان و هەموو توێژو چینەکان ،واز لەبەرژەوەندی خۆیان بهێنن وسەر لەیەک
ئامانجی بۆرژوازی دەربهێنن ،لەکاتێکدا دەبینین كه دوای گرتنی دەسەاڵت ودابەشکردنی
داهاتو سامانی واڵت چۆن ئەم نیشتمانی و نیشتمان پەروەریەی بۆرژوازی دەبیتە
نیعمەتێک بۆ سەرمایەداران و دهسهاڵتداران و بێبەری کردنی زۆرێنەی کۆمەڵگاش لێی .لە
ڕاستیدا نیشتمانی بوون وبەنیشتمانی کردن

)(patriotism and nationalisationلە

رابردوودا بانگەوازێک بووە لەالیەن ئەحزابو بزوتنەوە ناسیونالیستەکانەوە بۆ ڕێکخستنی
بازاڕی ناوخۆی سەرمایەداری وهەڵگرتنی ئەو کوسپ و بەربەستە ئابوری و سیاسی
وقانونیانەی كه دەرەبەگایەتی وپاشماوەکانی ،لەسەر رێگای دامەزراندنی دهوڵهتی
بۆرژوازی دایناوە و کۆکردنەوەی توانا ئابووریەکان لەدەستی دەوڵەتدا .لەقۆناغەکانی دوای
سەرهەڵدانی ئیستعمارو داگیرکاری واڵتاندا ،نیشتمانی ونیشتمان پەروەری وەک چەمک و
رێبازێکی بۆرژوازی بۆشکڵدان بەئینتما و هەویەتی قەومی لەبەرامبەر داگیرکەران و هێزی
بێگانە و دەرەکیدا ،وزەیەک بوو بۆ رێکخستنی جواڵنەوەیەکی سیاسی نەتەوەیی ،گوایە
تاکەکانی دانیشتوی هەر جوگرافیایەک نیشتمان بۆیان دەبێ بەدەستمایەی "ئیرادە و
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کوردستان"دا ،بەڕۆشنی ئەوە دەرکەوتوە كه چۆن کوردستانی بوون وەک ئینتمایەک بۆ
بەدەستەوەگرتنی جیاوازیەکانی زمان و ئیسنیکی و ئاینی و کەلتوریی نەتەوەی کورد ،کرایە
پڕۆژەیەکی سیاسی تا حزبە ناسیونالیستەکان بەهۆیە هەم لە دەوڵەتی تازەی عێراقدا
بەشداری بکەن وهەم ڕەسمیەت بە دەسەاڵتی ناوچەیی خۆیان لەژێرچەتری فیدراڵیزمی
قەومیدا بدەن .لەکاتێکدا ولەسەرتاپای ئەم تەجروبەیەو ئەم پرۆژە سیاسیەدا ،نە پرس
وڕایەک بەهاواڵتیانی کوردستان کرا كه ئایا دەیانەوێت بکرێنەوە پاشکۆی دەوڵەتی
مەرکەزی یان نا ،وە نە لە پێکهێنانی حکومەتی خۆماڵیشدا ،کەمترین ئاست لە دەخاڵەتکردن
و بەڕێوەبردنی واڵتدا بۆ بەرەسمی نەناسێندرا .ڕاستیەکەی ئەوەیە كه پیرۆزکردنی خاکی
کوردستان و تایبەتمەندیە ئیسنکی و ئاینی وکەلتوریەکان وەک جەهەری "ئینتمای
کوردستانی بوون"  ،شتێکی زیاتر نییە لەداتاشینی هەویەتی قەومی تا بۆرژوازی کورد،
حەقانیەتی دەسەاڵتدارێتی خۆی لەسەرو ویستی خەڵکەوە وەرگرێ .ئەمە ئهوئامانجەیە كه
بزوتنەوەی گۆڕان وەک هەر حزبێکی تری ناسیونالیستی لەپشتی ئەم چەمکەوە بۆی
دەڕوانێ.
 /٣دیموکراتی .چەمکی دیموکراتی لەدونیای ئەمرۆدا چ وەک تەعبیرو ماناکەی و چ وەک
فۆرمی دەسەاڵتدارێتی واتاو شێوازی جۆراوجۆری بەرهەم هێناوە ،لە دیموکراسی
ئەمریکایی و ئەوروپاییەوە تا نمونە کارتۆنیەکانی لە واڵتانی ئاسیا و ئەفریقیا ،بەنمونە
داتەپیوەکەی عێراق وکوردستانیشەوە ،هەموویان لەوخاڵهدا هاوبەشن كه نمونە وفۆرمێکی
دەسەاڵتدارێتی چینی بۆرژوازی وبااڵدەستبوونی حزبەکانیەتی بەسەر کردەی ئابوری و
سیاسی و وقانونی لەکۆمەڵگادا ،كه لەبنەڕەتەوە ڕۆڵی جەماوەرو ئاستی دەخاڵەتکردنی
هاوواڵتیان بەتەنها لەدەنگدان و هەڵبژاردنی ئەحزابگەلێکی ڕاست و کۆنەپەرست ،قەومیو
ئاینی وفاشیستدا ،قەتیس دەکەنەوە .دیموکراسی وەک سیستەمێک جگەلەوەی كه
دابەشبوونە چینایەتیەکان ،لەنێوان سەرمایەدارو کرێکار ،دهوڵهمهندو هەژاردا ،دەهێڵیتەوە،
هاوکات بڕیاری هاواڵتیان لەسەر مەسەلە وردو درشتەکانی سیستەمی ئابوریو سیاسی
کۆمەڵگا ،تائەو ئاستەیە ،كه هەرچوار ساڵ جارێک دەنگیان وەربگیرێ وپاشان ڕەوانەی
ماڵەوە بکرێن و بەدیار سیاست وکارنامەی حزبەکانەوە دابنرێن .ئەمە ئەو سیستەمەیە كه
بزوتنەوەی گۆڕان ستایشی بۆدەکات .ئەگەر دیموکراسی بەگشتی لە واڵتانی ئەوروپاو
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واڵتگەلێکی تر بەرادەیەکی زۆر لەناسنامەی قەومی ونیشتمانی دورکەوتبێتەوە وبەجۆرێک
سکوالریزمی لەسیستەمی دهسهاڵتدارێتیدا جێگیر کردبێت ،بهاڵم کاتێک بزوتنەوەی گۆڕان،
دیموکراتی لەڕیزبەندییەکدا دەکاتە پاشکۆ بۆ چەمکەکانی "نیشتمانی وکوردستانی بوون"،
مانایەکی تایبەت تر وەردەگرێ و دەخرێتە ژێر حوکمی ئینتمای قەومیەوە ،وەک
بەرهەمێکیش بۆ ئەم ڕوانگە و بۆچونە بۆ دیموکراسی ،فۆڕم وسیستەمێک لەدەسەاڵتدارێتی
بەدوادادێت ،كه ناسنامەی قەومی هەڵگرتووە .کاتێکیش كه نەتەوەی کورد زۆرینە و
بااڵدەست بێت ،بەپێویست هاواڵتیانی تورکمان وئاشوریو کلدانی و ..دەبنە هاواڵتیانێکی
پلەدویی کەنارکەوتوو .لەمەش زیاتر کاتێک بزوتنەوەی گۆڕان پشت لەسکوالریزەکردنی
فۆرم وسیستەمی حکومڕانی دەکا و ئیسالم وەک "ئاینی زۆرینە" دەکاتە سەرچاوەیەک بۆ
دەستورو یاساکان لەکوردستاندا ،چەمکی دیموکراتی ناتوانێ شتێکی زیاتر لەواتاو فۆرمێک
لەدهسهاڵتدارێتی بڕوات كه لەسەر پلوڕالیزمی سیاسیو ئتنیکی بەڕیوەدەڕوات .کۆکرنەوەی
نوێنەرانی ئەحزاب و پێکهاتە کەمینییەکانی وەک تورکمان وئاشوری ،موسوڵمان ومەسیحی،
یەزیدی و فەیلی ،عەرەبو کورد ..لەپەرلەماندا ودواتریش پاشکۆکردنی بەتەوافقی نێوان
حزبەکانەوە ،نەک جێگایەک بۆ کەمترین ئاست لەدەخاڵەت وبڕیاردانی خەڵک لەسەر
مەسەلە ئابوری و سیاسیەکان ناهێڵیتەوە ،بەڵکو خودی پەرلەمان ودەزگا قانونی
وتەشریعیەکانی دەوروبەری ،دەکاتە کارتۆنی و جێگایەک بۆ شەڕو دەعوای نەبڕاوەی
چەند ئەحزابێکی کۆنەپەرستی قەومی وئیسالمی.
 /٤هاواڵتی بوون .ئەگەرچی بزوتنەوەی گۆڕان لەچەند جێگای پڕۆگرامەکەیدا ئاماژە
بەچەمکی هاواڵتی بوون ومافی یەکسانی هاواڵتیان دەکات ،بهاڵم مادام ناسنامەی قەومی
وئاینی لەفۆڕمی حکومەتیدا جێگا دەکاتەوە ،بەکردەوە ئەم چەمکە لەناوەڕۆکەکەی خاڵی
دەکاتەوە و واتای یەکسانی هاواڵتیان لەبەردەم یاسادا دەسڕێتەوە .بەتایبەتی کە مافی
هاواڵتی بونی یەکسان کاتێک دەتوانرێ دەستەبەربێت كه نیزامی سیاسی سکوالرو بەدەر
لەهەر ناسنامەیەکی قەومیو ئاینی پێناسەی بۆکرابێت.
بەاڵم هەموو ئەم چەمکانە کاتێک ناوەڕۆکی بۆرژوایی وناسیونالیستانەیان دەردەکەوێت
کاتێک بەپشتبەستن پێیان ئامانجە نیشتمانی و دیموکراتیکەکانی بزوتنەوەی گۆڕان
لەدوتویی پالتفۆرمی چاکسازی سیاسی و ئابوری وکۆمەاڵیەتیەکاندا گەاڵلە دەبنەوە و وەک
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خهسرهو سایه
خاڵه سەرەکیەکانی پرۆگرام جێگیر دەکرێن .کەوایە باشترە وردتر لەسەر خودی
تەوەرەکان ڕاوەستین.

تەوەرەی یەکەم؛ ئامانجە نیشتامنی ودیموکراتیەکان،
ئەم تەوەرە كه تایبەتە بەئامانجە سیاسیەکان وئاڵتەرناتیڤی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان
بەرامبەر بەدەسەاڵتی ئێستا ،لەپێشەکیەکەیدا و لەسەر بنەمای چەمکەکانی ئینتمای
نیشتمانی ،کوردستانی بوون ،دیموکراتی وهاوواڵتیبوون ...ئەم بزوتنەوەیە بە حزبێکی
"نیشتمان پەروەری کوردستانی و دیموکراتخواز ،كه بڕوای بە مافی هاواڵتی هەیە،
دەناسێندرێ .ئێمە لەسەرەوە بەشێک لەو ڕاستیانەمان خستە روو کە ئەم پێناسەیەیان
لەخۆگرتووە ،بەاڵم ئەو دەربڕینانەی كه لەم پێناسەیەدا هاتووە دەرگا دەکاتەوە بۆئەوەی
رەخنە ونیگەرانی بزوتنەوەی گۆڕان لەخیانەت و"پاوانکردنی نیشتمانپەروەری" حزبەکانی
وەک پارتی ویەکیەتی بهێنیتە ئاراوە .هەر بۆیە بەرلەوەی بچینە سەر ناوەڕۆکی ئامانجە
سیاسیەکان وئاڵتەرناتیڤێک كه بزوتنەوەی گۆڕان لەپڕۆگرامەکەیدا جێگیری کردووە ،بە
باشی دەزانین لەسەر ئەو نیگەرانی و رەخنانە ڕاوەستین كه لەپێشەکی ئەم تەوەرەدا
هاتووە:
"گیانبەخشینی گەلەكەمان لە مێژوی دورو نزیكدا ...بەری رەنج و قوربانیدان و
گیانبەخشین  ،بەیەكسانی ،بەسەر هەمو هاواڵتیانی كوردستاندا دابەش ببێت و هیچ
كەس و الیەنێك بۆی نەبێت بەتەنها خۆی بكاتە خاوەنیان.
هەروەها "پاوانکردنی سەروەریەکانی رابردوو"" ،پیرۆزیەکانی گەڵ" بەدژی سەرەتاکانی
دیموکراسیو نیشتمان پەروەری دەناسێنێ .ئەوەتا دەڵێت:
پاوانكردنی بەرهەمی سەروەرییەكانی رابردو ،پاوانكردنی پیرۆزیەكانی گەلەكەمان،
لەالیەن هەر هێزو كەس و خێزان و بنەماڵەیەكەوە بێت ،دژی سەرەتاكانی
دیموكراسی و نیشتمانپەروەرییە.
وەلەمانەش زیاتر" ،پاوانکردنی نیشتمانپەروەری" دەکاتە" ،هۆکاری شەڕی ناوخۆ وپێکدادانی
الیەنەکان" و"لێکترازانی پەیکەرەی کۆمەاڵیەتی":
کۆمەڵگەی كوردی مێژویەكی تاڵی لەگەڵ دیاردهی پاوانكردنی نیشتمانپەروەری،
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بەخشینەوەی خیانەت و تۆمەت لەنێوان هێزە سیاسیەكاندا ههیه ،ئهم دیاردهیه
هۆكاری سەرەكی هەڵگیرسانی شهڕی ناوخۆ بوە ،هۆكاری پێكدادانی نێوان ئەو
پارت و هێزانە بوە كە ئاسایشی نەتەوەیی و ئاسایشی حیزبیان تێكەڵكردوە،
هۆكاری لێكترازانی پەیكەرەی كۆمەاڵیەتی و الوازبونی هوشیاریی نیشتمانی بوە.
 /١مەبەستی سەرەکی حزبی گۆڕان لەم دەربڕینانەی سەرەوە ،وەک هەر حزبێکی
ناسیونالیستی تر كه شانازی بە ڕابردووەوه دەکات ،بەدەستەوە گرتنی"گیانبەخشین
وقوربانیدانەکانی مێژوی دورونزیک و پیرۆزیەکانی گەل"ە ،وەک دەستمایەیەکی سیاسی و
گشتگیر ،بۆ مەشروعیەت دان بەخۆی وسیاسەتەکانی .هاوکات بەهای ئەم خۆ
بەمیراتگریەی ڕابردوو بۆ بزوتنەوەی گۆڕان ،چەند واتاو مەبەستی تریش بەدوای خۆیدا
دێنێ ،یەکەم ئەوەی كه ڕابردوی قوربانیدانەکان وهەموو ئەو ڕوداوانەی کە دەرد و
مەئەساتیان بەسەر خەڵکی کوردستاندا داسەپاندووە و لە بازنەی شەڕ و مفاوەزات و
شکستی حزبە ناسیونالیستەکاندا بەرامەبەر بەدەوڵەتی مەرکەزی بەرهەم هاتووە ،بەتاقە
مێژوی خەڵکی کوردستان بناسرێ ،کەتێیدا ،بزوتنەوەی کوردایەتی چ وەک سیاسەت و
فەرهەنگ ،چ وەک مێژوو هەڵکەوتەکانی ،بە بزوتنەوەی دایک جێگابگرێ و ئیتر هەرجۆرە
جواڵنەوە و مێژویەکی تر و هەرجۆرە لێکدانەوەیەکی تر بۆ ڕوداوەکانی کوردستان
لەدەرەوەی ئەم بزوتنەوەیە ،ئینکارو نەفی بکرێتەوە .دووەم "شانازی کردن بەقوربانیەکان
و پیرۆزیەکانی گەلەوە" تائەو ئاستە دەڕوات کە دەرگای لێپێچینەوە و مەحکومکردنی
سەرانی ئەحزابی ناسیونالیزمی کورد وسیاسەتە هەڵەو دژە خەڵکیەکانیان ببەستێ .شانازی
کردنی سەرانی یەکیەتی و پارتی بە"سەد هەزار شەهید"ەوە ،وەیا ئەوەی کە"شۆڕشی
گواڵنو بەرزان ،شۆڕشی نوێ" بە سەروەری لە مێژوی کورد"دا لەقەڵەم دەدرێ ،وەیاخود
ئەوەی کە "هەموو خهڵكی کوردستان لەژێر کاڵوەکەی عومەری خاوەر"دا کۆدەکرێتەوە،
تەنانەت ئەوەی کەسااڵنە فرمێسک بۆ قوربانیانی ئەنفال وکیمایاباران ،هەڵدەڕێژرێت ،لەپاڵ
سەدان نمونەی تردا ،هەموویان بۆئەوەن کە ئەم ڕووداوانە وەک مێژویەکی سیاسی
پیرۆزکراو بکرێنە فەرهەنگی گشتی خەڵکی کوردستان و پەردەش بدرێ بە رۆڵ وکارکردی
ئەحزابەکان لەم رووداوانەدا ،بەجۆرێک کەهەرگیز نەتوانرێ ڕاستیەکانی پشتی ئەم
ڕووداوانە و سیاسەتی نادروستی بزوتنەوەی کوردایەتی و حزبەکانی هەڵدرێتەوە؟ .بەاڵم
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دەبێ لەبزوتنەوەی گۆڕان ئەو پرسیارەش بکرێ کەئایا مەبەستان چییە لە "سەروەری
ودەستکەوتی قوربانیدانەکان"  ،کە بەهۆیانەوە نیشتمان پەروەری وخیانەتی پێدەپێون؟ ئایا
بەکوشتدانی هەزاران الو وئینسانی شەریفی ئەم کۆمەڵگایە جێگای شانازیە یان ڕەخنە و
سەرزەنشتکردن؟ ئایا بااڵترین سەروەری و دەستکەوتی قوربانی دانەکان ،شتێکی زیاترە
لە حکومەت و پەرلەمانی ئێستا ،کە ژیانی خەڵکی بەچ ڕۆژێک گەیاندووە؟
راستیەکەی ئەوەیە کەناسیونالیزمی کورد ،وەک جواڵنەوەیەک کە قاچی لەرابردوودایە و
ناسنامەی خۆی لەسەر مەئەسات وئەو روداوە تراژیدیانە دارشتووە کەسەرنجام گیان و
ژیانی هاواڵتیانی کوردستانی تیا کراوەتە ئامڕازی قوربانیدانەکان ،ناتوانێ هەڵگری هیچ
ئاستێک لەپێشڕەوی کۆمەاڵیەتی وهیچ ئاستێک لەپێشکەتن خوازو ئینسان دۆستی بێت.
بزوتنەوەی گۆڕان کە شەڕی میراتگری ئەم ڕابردووە دەکات و"نیشتمان پەروەری" دەکاتە
پێوانەی خۆجیاکردنەوە لەگەڵ ئەوانیتردا ،تا مەشروعیەت بەخۆی بدا .بهاڵم پاڵدانەوە بەم
فەرهەنگە سیاسیەوە ،ئەو ئیدعایە لەبنەوە بەدرۆدەخاتەوە ،کەدەڵێ ،حزبی گۆڕان حزبێکی
جیاوازە لە حزبە ناسیونالیستە تەقلیدیەکانیتر.
 /٢هەروەک لە تێکستەکانی سەرەوەدا ئاماژەی بۆ دەکرێ ،بزوتنەوەی گۆڕان هەڵگیرسانی
شەڕی ناوخۆ وکێشەی نێوان حزبەکان لەڕابردو و ئێستادا ،هەوەها " لێكترازانی پەیكەرەی
كۆمەاڵیەتی و الوازبونی هوشیاریی نیشتمانی" بەهۆکاری "پاوانکردنی نیشتمانپەروەری"
لێکدەداتەوە .لەدەربڕینێکی ئاواشدا بەتەواوی ڕاستیە مێژوویی وسیاسیەکان وڕووداوەکان،
بەالڕێدا دەبرێ .لەکاتێکدا ئەوە ڕۆشنە کە :یەکەم ،شەری ناوخۆ لەئاکامی بوونی
کوردستان بە "ئەرزی مەتروکە" لەسیاسەتەکانی ئەمریکادا ،وەک بەرئەنجامێک
لەخاووبوونەوەی کێشمەکێشی نێوان ئەمریکا و دەوڵەتانی ڕۆژئاوا ،لەبەرامبەر ڕژێمی
بەعسدا ،یەکیەتی و پارتی لەسەر یەکالکردنەوەی دەسەاڵتو بەدەستهێنانی بااڵدەستی
تاکحزبی بەسەر کوردستاندا ،خستە بەرامبەر بەیەکەوە و بەم جۆرە شەڕی ناوخۆ
هەڵگیرسا ،کەدواجار پارتی بەپشتبەستن بەسوپای عێراق هەولێری داگیرکردەوە و
یەکیەتیش بەپشتیوانی ئێران ناوچەی سلێمانی کەوتەدەست .ڕوداویکی ئاوا نەک هەر
پەیوەندی بە"نیشتمان پەروەریەوە" نییە و نەبووە ،بەڵکو هێنانی وەک فاکتۆریك بۆ
ڕوودانی ئەم جەنگە نەگریس وماڵ وێرانکەرە ،جگەلە شێواندنی ئەم مێژوە و ڕاستیەکانی
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شتێکیتری لە بە ئەنجام ناگیرێ .دووەم لە باسی کێشەی نێوان حزبەکانیشدا ،چ لە ئێستاو
ڕابردوودا ،دیسانەوە بزوتنەوەی گۆڕان ئەو ڕاستیە پەردەپۆشدەکات ،کە شەڕ وکێشەی
نێوان ئەحزبی ناسیونالیستی کورد هەمیشە لەسەر بەدەستهێنانی مەقعیەتی بااڵدەستی و
ڕابەری کردنی جوالنەوەی کوردایەتی و لە ئەنجامی دابەشبوون وپاشکۆیەتیان بە
سیاسەتی دهوڵه تانی ناوچەکەوە بووە ،بەرادەی ئەوەی کە پێشلەشکری کردن وراکێشانی
هێزی دەوڵەتانی ناوچەکەیان وەک ڕیگایەک بۆ یەکالخستنی هاوکێشەی هیزی نێوانیان
بەدەستەوەگرتووە .ڕاستیەکی ئاوا نیشان دەدات کەئەحزابی ناسیونالیستی کورد ،ئەحزاب
گەلێکی مەدەنی نین کە کێشەکانی نێوانیان بەخەباتی سیاسی ومەدەنی و بەدیالکۆک
چارەسەر بکەن ،بەڵکو بۆگەیشتن بەئامانجەکانیان ئامادەبوون هەموو پرەنسیپێکی مەدەنی
بخەنە ژێر پێوە و دەست بۆ هەر دهوڵهت و هیزێکی کۆنەپەرست درێژکەن .سێهەم ،بەاڵم
لەبارەی "لیکترازانی کۆمەاڵیەتی والواز بوونی هوشیاری نیشتمانیەوە" دەبێ لەالیەک پەنجە
راکێشین بۆ سەپاندنی سیستەمێکی دواکەوتووی میلیشیایی سەرتاپا گەندەڵ ،کە نەک هەر
کەمترین بەرپرسیارێتی بەرامبەر بەئازادی و بژیوی وخزمەتگوزاریەکانی هاواڵتیان نیشان
نەداوە ،بەڵکو تەوەقوعاتو ژیانی هاوچەرخی کۆمەڵگایەکی چەند ملیۆنی بەیاساو فەرهەنگو
سونەتی قەومیو ئیسالمی لەقاوداوە .لەالیەکی تریشەوە دەبێ پەنجە بخەیەنە سەر
سەرهەڵدانی ئەو جیاوازی و قەڵشتە چینایەتیەی کە لەنێوان خهڵكی کرێکارو زەحمەتکێشی
کوردستان و چینی سەرمایەدار و خاوەن کۆمپانیا و بەرپرسیاراندا ،لەئارادایە و تادێت
بەرینو بەرینتر دەبێتەوە و هەموو ئەمانەش وەک هۆکاری سەرەکی بۆ پەرەگرتنی فەساد و
لێکترازانی کۆمەڵگا و پشتکردنی هاواڵتیان لە"نیشتمان" ودەسەالتێک کەبزوتنەوەی گۆڕان
بەخەمیەوەیەتی ،هاتۆتەبوون ،نەک "پاوانکردنی نیشتمان پەروەری"...

خەونی دامەزراندنی"هەرێمێکی بەهێز" ،
چاکسازیە سیاسیەکانی بزوتنەوەی گۆڕان ڕووی لە چیە؟
پڕۆگرام لەپێشەکی تەوەرەی "ئامانجە نیشتیمانی ودیموکراتیەکان"دا ئاوا وەاڵمی ئەم
پرسیارە دەداتەوە:
" بنیاتنانی قهوارهی کوردستان  ..و ..دامەزراندنی هەرێمێكی بەهێز ،كە بەرگەی
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هەڕەشە دەرەكیەكان بگرێت""..بنیاتنانی ههرێمێکی بههێز پێویستی به نیشتمانیکردنی
دامودهزگاکانه ،بهتایبهتی دامودهزگا سهربازی و ئهمنی و ههواڵگریەکان ،بۆئهوهی
ببنه ئامرازی بەرگریكردن لە خاك و قەوارە و دابینكردنی ئاسایشی هاواڵتیان ،نهک
ئامرازی سەركوتكردن و پاکتاوکردنی حساباتی سیاسی و حیزبی و سیخوڕیکردن
بهسهر هاواڵتیانهوه"..
"بزوتنهوهی گۆڕان لهو بڕوایه دڵسۆزیی بۆ نیشتمان به دروشمبازی و
بەخشینەوەی تۆمەت و ترس بەسەر بەرهەڵستكارانی سیاسیدا دروست نابێ ،بەڵكو
پێویستی بە گۆڕینی ریشەیی سیستمی سیاسییە ،پێویستی بەنیشتمانیکردنی
دەسەاڵتەکانی حکومەت و پەرلەمان و دادوەرییە ،پێویستی بەنیشتمانیکردنی هێزە
چەكدارەكان و دامودەزگاكانی ئاسایشە .پێویستی بە سەرلەنوێ ئامادەكردنەوەی
ئەو دامەزراوە و هێزانەیە بەجۆرێك ببنە قەڵغانی پاراستنی قەوارەی نیشتمانی،
كۆمەڵگەی شارستانی ،دەوڵەتی یاسا و سیستمی دیموكراتی"
بێگومان مەسەلەی دەسەالتی سیاسی ،و خەبات بۆ بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت
مەسەلەیەکی سەرەکی هەر حزبێکی سیاسیە و لێرهشەوە ئامانج و ئەرکەکانی خۆی و
ڕێگای گەیشتن پێی دیاری دەکات .تەنانەت هەر حزبێکی سیاسی بەو ئاستەی کە هەلوێست
لە دەسەاڵت و سیستەمی مەوجود دەگرێ ،لە چوارچێوەی هەمان هەڵوێستدا بەدیلی خۆی
بۆ دەسەالت دەخاتە بەردەم کۆمەڵگا و تێدەکۆشێ هێزی کۆمەاڵیەتی و چینایەتی لەدەور
هەڵخڕێنێ وبانگەوازیان بکات بۆ ئایندەیەکی نوێ .کەوایە لەپێشەوە بابزانین مەسەلەی
دەسەالت و سیستەمێک کە ئێستا لەکوردستاندا حاکمە ،چ جێگایەکی لەپرۆگرامی سیاسی
بزوتنەوەی گۆڕاندا هەیە و لەبەرامبەریدا چ هەڵویستێکی گرتووە؟
بزوتنەوەی گۆڕان وەک خۆی ڕای گەیاندووە نە بەدوای وەالنانی دەسەالتی ئێستاوەیە و
نە شیعاری ڕوخانی حکومەتی ئێستای هەڵبڕیوە ،تەنانەت نە خواستی سەربەخۆیی
وپێکهینانی دەوڵەت و جیابوونەوەی کوردستانی هەیە لەعێراق ،وە نە بەشوێن
سکوالریزەکردنی دەسەاڵتو سیستەمی مەوجودەوەیە .پێگەی چینایەتی وکۆمەاڵیەتی ئەم
حزبە وەک حزبێکی بۆرژواناسیونالیست و یەکێک لە ئەندامانی نێو خێزانی بزوتنەوەی
کوردایەتی ،حکومەتی هەرێمو دەسەاڵتی ئێستا بەئەزمون و"دەستکەوتی گەلی کوردستان"

٤٤

پڕۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان چیمان پێدەڵێت؟
دەزانێ و پاراستن و مانەوەی بە ئەرکێکی میحوەری وبنەڕەتی خۆی دیاریکردووە .بۆئەم
حزبە خەونی " بنیاتنانی قەوارەی کوردستان ودامەزراندنی هەرێمێکی بەهێز کە بەرگەی
شەڕە دەرەکیەکان"ی چینی بۆرژوازی بگرێ ،ئامانجی ئەوەڵو ئاخرە .لەپێناو ئەم ئامانج
وخەونەشدا ،ڕێبازی بەنیشتمانی کردنی دامودەزگای سەربازی و ئەمنی وهەواڵگریەکان،
جیاکردنەوەی حزب لە حکومەت و سنوردار کردنی جوڵەی حزبی سیاسی ،کاراکردنەوەی
پەرلەمان و بە یاسایی کردنی ئامانجە نیشتمانی و دیموکراتیەکان ..الیەنەکانی ستراتیژی
چاکسازی وتەعدیل کردنی دەسەاڵتی ئێستا وتەجروبەیەکی حکومرانیە کە زیاتر لە دوو
دەهەیە ژیانی خەڵکی کرێکارو زەحمەتکێشی هاڕیوە .خەون وئامانجێک کە بەمانەوە و
هێشتنەوەی دەزگای سەرکوتی ئەمنی وهەوالگریەکان ،لەبەرگی "نیشتمانی و دیموکراتیدا"
بەسەر سەری کۆمەڵگاوە ،گرێداوەتەوە ،بەپاراستنی دهسهاڵتدارێتی وحکومەتێک کە لەسەر
بنەمای قوڵکردنەوەی جیاوازیە چینایەتیەکانی خەڵکی هەژار و کەم دەرامەت لەگەڵ خاوەن
سەرمایە و کۆمپانیا بازرگانیەکانەوە ،بەئاکتیڤکردنەوەی پەرلەمانێکی کارتۆنی و شوێنی
کۆبوونەوەی دەستەجاتی قەومی و ئیسالمی ،بەسەرپێخستنی دیمکراتیەک کە ئیسالم
وشەریعەتەکەی سنوری دیاریکردنی ماف و ئازادیەکانی هاواڵتیان بێت ،بەستۆتەوە ،بەیاسا
و دەزگایەکی قەزایی کە چەکی ئەحزابی میلیشیایی لەسەرویەوەبێت ...ئەمانە ئەنجامی
بەدیهاتنی ئەو خەونەیە کە حزبی گۆڕان سەری بۆ خستۆتە سەر سەرین.
بەجیا لەوەی کە ئەم ستراتیژەی بزوتنەوەی گۆڕان لە کەشوهەوای سیاسی کوردستاندا،
چەندە شانسی بەسەرەنجام گەیشتنی هەیە و چەندە لە وەهمێکی بێئاکامەوە سەری
دەرهێناوە ،بهاڵم خەون و ئامانج و ئەرکێک کە بزوتنەوەی گۆڕان لە دوتوێی پڕۆگرامێکی
سیاسیدا دایڕشتووە ،پێمان ناڵێ ومەعلومی ناکات کە دەبێ چەند ساڵیتر خهڵكی کوردستان
لە چاوەڕوانیی گۆدۆدا بەدیار ئەم تەجوروبەیەی بۆرژوازی کوردەوە دانیشێ وتەحەمولی
چەند کارەسات و مەینەتی تر لە حزبە ناسیونالیستەکان بکات ،تا سەرلە" قەوارەیەکی
شارستانیو یاسایی ودیموکراتی" دەربهێنێ!.
هەرچۆنێک بێت پڕۆگرام لەراستای گەیشتن بەخەونی"دامەزراندنی هەرێمێکی بەهێز"دا چەند
ڕێگایەکی خستۆتەڕوو .واتە ئەوڕیگایانەی کە "ئەرکە نیشتمانیو دیموکراتیەکان" بەدیدێنن و
کۆتاییەکەیان بە"هەرێمێکی بەهیز" دەگات .کەوایە باشترە ڕەخنە و سەرنجەکانمان ببەیەنە
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سەر خودی ئەو بەندانەی کە لەژێر تایتڵی "ئامانجە نیشتمانیو دیومکراتیەکان"دا ڕیزبەندی
کراون:

یەکەم" :ئامانجە نیشتامنیەکان":
 )١ئاسایشی نەتەوەیی و بەرژەوەندیە بااڵکان:
لەبەندێکدا هاتووە:
" پێناسهکردن و دەستنیشانكردنی ئاسایشی نەتەوەیی و بەرژەوەندییە بااڵكان بەشێوەیەكی
رۆشن "..
ئەگەرچی بزوتنەوەی گۆڕان پێناسەی خۆی بەدیاریکراوی بۆ "ئاسایشی نەتەوەیی و
بەرژەوەندیە بااڵکان" ناخاتە روو ،تەنانەت پێمان ناڵێ پێناسەکەی ئەوان چ جیاوازیەکی
لەگەڵ پێناسەی حزبەکانی ناو دەسەاڵتدا هەیە ،بهاڵم "ئاسایشی نەتەوەیی و بەرژەوەندی
بااڵ" وەک ئەوەی لەفەرهەنگی سیاسی بۆرژوازی و دەوڵەتانی ئەوپەڕی دیموکراسیدا باوە،
شتێکی زیاتر لەپاراستنی ئەمنیەتی دهوڵهت نییە لەبەرمبەر مەترسیە ناوخۆییو دەرەکیەکاندا.
ئەم دەوڵەتانە کە دەزگای زەبەالحی سوپا و ئاسایش و پۆلیس و هەواڵگریان لەسەر
حسابی داهاتو قوتی خەڵک دامەزراندووە وبەرادەیەکی زۆریش سەربەخۆییان هەیە ،وەک
ئەوەی گۆڕان پێی دەڵێت"بەنیشتمانی" کراوە ،هەموویان بەپاساوی مەترسی دەرەکی و
ناوخۆیی بەسەر سەری کۆمەڵگاوە ڕاگیراوە .لەکاتێکدا ئەم دەزگایانە واوەتر لەپاساوی
مەترسی شەڕ وپەالماردانی سەربازی ،زۆرجاریش بۆنەتە ئامڕازی شەڕ هەڵگیرساندن
وپەالماردان بۆ سەر دەوڵەتانی دراوسێ ولەناوخۆشدا ،وەک مەکیەنەیەکی خوێناوی
خراوەتە خزمەتی سیاسەتی سەرکوت و لەخوێن هەڵکێشانی ناڕەزایەتی و ڕاپەڕینی
بەرهەقی خەڵکەوە .بزوتنەوەی گۆڕان کاتێک کە "ئاسایشی نەتەوەیی و بەرژەوەندی بااڵ"
وەک ڕێگایەک بۆ دامەزراندنی "هەرێمێکی بەهیز" بەدەستەوە دەگرێ ،دروست هەمان
پاساوی دەوڵەتانی بۆرژوازی دەکاتە دەستمایەی ڕاگرتنی دەزگا سەرکوتگەرو سەروو
خەڵکیەکانی وەک سوپا وپۆلیس ،هەواڵگری وجاسوسیکردن .ئایا ڕاگرتنی ئەم دەزگایانە
بەسەر سەری خەڵکی کوردستانەوە لەهەر شکڵ وقاوغیکدا بێت ،شتێکی جیا لەوەی کە
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تائێستا بەرهەمی بووە ولەالیەن دەسەاڵت و سیستەمی حاکمەوە لێی ڕەچاوکراوە زیاترە؟
پاشان دەپرسین "بەرژەوەندیە بااڵکان" کامانەن و چ پەیوەندیەکیان بە بەرژەوەندی
خەڵکەوەیە تاڕۆشن بکرێنەوە! ئایا ئەوەی تائێستا لەئەزمونی دەسەاڵتدارێتی وکارنامەی
بۆرژوازی کورد و حزبە قەومیەکانیەوە بەڕێوەبراوە هەر لەژێر ئەم ناوە و بەپاساوی
بەرژەوەندیە نەتەوەیی و نیشتمانیەکانەوە پەیڕەوی لێنەکراوە؟ ئایا حزبی گۆڕان کە ئەم
ئەزمونە و ئەم دەسەالتە بە"دەستکەوتی گەلی کوردستان" دەزانێ وبەتوندی خۆی پێوە
بەستۆتەوە ،بەرژەوەندیەکی جیاوازی بااڵتری لەبەرنامەیدا هەیە کە لەسەرو بەرژەوەندیە
"قەومیو نیشتمانیەکانەوە" بێت؟ بەاڵم ئەوەی کەلەپشتی "ئاسایشی نەتەوەیی وبەرژەوەندیە
بااڵکان"ی بزوتنەوەی گۆڕانەوە بەفەرامۆشی سپێردراوە ،ڕۆڵی خەڵک و جێگا و ڕێگای
فاکتۆری جەماوەرە ،وەک هێزێکی سەرەکی لەپاراستنی ئەمنی ناوخۆ و دەرەوەی
کوردستاندا .بەواتایەکیتر هەر سیستەم و دەسەاڵتێک بەو ئاستە دەتوانێ گیانی بەرگری و
پارێزەری ناوخۆ و دەرەکی بێت ،کە لەسەر بەنەمای دەخاڵەتدانی خەڵک وهاواڵتیان لە
بەڕێوەبردنی واڵتدا دامەزرابێ ،هاواڵتیەک کە دەسەاڵت لەهێزی خۆی و بەبڕیاری
ئازادانەی ئەو بچێت بەڕێوە ،باشترین زامنی ئەمنەیەت و ئارامیە .تەنانەت بەرژەوەندی
بااڵش کاتێک بەکردەوە دەردێ کە شتێکی زیاتر لەبەرژوەندی ژیان و ئاسایشی خەڵک
وهاواڵتیان نەبێ ،ئەمەش تەنها بەهێزی ڕیکخراو و دەخاڵەت پێدراوی جەماوەر لە
بەڕیوەبدرنی سیستەمی حکومڕانیدا مسۆگەر دەبێ .بهاڵم کاتێک حزبی گۆڕان نە ئەم جۆرە
سیستەمەی ال مەبەستە و نە فاکتۆری جەماوەر جێگایەکی هەیە ،بە پێوسیت سوپا و
پۆلیس و دەزگاکانی ئاسایشی قەومی وهەواڵگریەکان و "بەنیشتمانی کردن"یان دەکاتە
ئامانجی پاراستنی واڵت لە مەترسیەکان .ئەم حزبە کە بەدوای دورخستنەوەی نفوزی
حزبیەوەیە لەم دەزگایانەدا وهاوکات هێشتنەوەیان وەک کۆمەڵە دەزگایەکی سەرکوتگەر و
سەروخەڵکی،

گەرەکیەتی

لەژێر

ناوی

"پاریزگاریکردن

لەبەرژەوەندیە

بااڵکان"دا،

شەرعیەتیان پێبدا و ڕاستەوخۆش لەبەرامبەر خەڵکی کوردستاندا ڕایان دەگرێ.
مەشروعیەت بەدەزگاگەلێک بدا کەدەستبردن بۆ سەرکوت و جاسوسی کردن وئینسان
دزین وتیرۆر ،پیشەی سەرەکیانە.
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 )٢ڕوحی نیشتامن پەروەری:
_"بهرپهرچدانهوهی هەمو ئەو بڕیار و دیاردە و ئاكارانەی كە رۆحینیشتمانپەروەریی الوازدەكەن ،وەك تاكڕەوی لە دەسەاڵتدا ،ناڕۆشنی لە
وەرگرتنی بڕیاری چارەنوسسازدا ،ناوچەگەریی ،خێڵگەریی ،گەندەڵی ،بێدادیی
لە دابەشكردنی سامانی نیشتمانی و پۆست و بەركەوتی هاواڵتیاندا ،لەنێوان
بەركەوتی شار و شارۆچكەو گوند و ناوچە جیاوازەكاندا.. ".
لەم بەندەدا ،بزوتنەوەی گۆڕان بەشێوەیەکی ئەخالقی بەشوێن پاککردنەوەی "نیشتمان
پەروەریەوەیە"و

دەیەوێت

بە

ناسنامەی

قەومیەکەیەوە

نمونەیەکی

بێگەردمان

لە"نیشتمانپەروەری" پێبناسێنێ .لەکاتێکدا هەمو ئەو دیاردانەی کە ئاماژەی پێداوون بەشە
سەرەکی و بەپیرۆزکراوەکانی فەرهەنگی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و سونەتی ناسیونالیزم
وقەومپەرستی حزبەکانیەتی .بەڕادەی ئەوەی کە ناسیونالیزمی مۆدێرن وسکوالر،
پێشکەوتنخواز وئینسانی ،نەک ئەفسانەیە بەڵکو بەتەواوی پێچەوانەو دژ بەیەکن .حزبی
گۆڕان وەک هەرحزبێکی ناسیونالیستی تەقلیدی ،کە چەمکەکانی خاک ونیشتمان ونەتەوەی
کردۆتە سەرچاوەی ناسنامەی خۆی و لەدەرەوەی بازنەی چەمکەکانی سکوالر ،مۆدیرنیزم،
ئینسانگەرایی ..ناتوانێ نمونەی"نیشتمان پەروەریەکی تر" لەدەرەوەی فەرهەنگی باوی
ناسیونالیزم پێشکەس بکات .ڕێک بەپێچەوانەوە ئەوانەی دەیانەوێت کۆمەڵگا لەو دیاردانەی
کە لەم بەندەدا ئاماژەیان بۆکراوە ،ڕزگاری بێت ،دەبێ لەپێشەوە سیستەم و دەسەاڵت و
فەرهەنگی باو لە ناسیونالیزم و ناسنامە و ئینتمای قەومی ودینی وپاشخانە
ئایدیۆلۆژیەکانی پاکبکرێتەوە.

 )٣پەیوەندیەکانی هەرێم بەدەرەوە:
_"دامهزراندنی پهیوەندیەكانی هەرێم بە دەرەوە لەسەر بنەمای رۆشنیی ،لەڕێی
كەناڵە یاسایی و دەستوریەكانەوە .یەكخستنی گوتاری فەرمی لەگهڵ دەرەوەدا،
جیاكردنەوەی گوتاری حیزبی و دیدی شەخسیی سەركردەكان لە گوتاری
فەرمیی هەرێم".
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ئەم بەندە مەبدەئێک بۆ کاری دیبلۆماسیو پەیوەندیە دەرەکیەکانی هەرێم دەخاتەڕوو،
کەڕاستەوخۆ ڕووی لەترس ونیگەرانیەکە کە لە دەخاڵەتی "شەخسی سەرکردەکان و
حزبەکانە"وە سەرچاوەی گرتووە ،بەبێ ئەوەی کەپێمان بڵیت خودی "یەکخستنی گوتاری
فەرمی لەگەڵ دەرەوەدا" لەسەر بنەمای چ سیاسەتو مەبدەئیک بەدی دێت! .ئایا گۆڕان
سیاسەتێکی دیبلۆماسی و دەرکی جیاواز لەوەی کە پەیڕەوی لێدەکرێ دەگرێتەبەر؟ ئایا
کوردستان لە پاشکۆیەتی و وابەستەبوون بەسیاستەکانی ئەمریکا و دەوڵەتانی
کۆنەپەرستی ناوچەکەوە دەردەکێشی ولەسەر بنەمایەکی ئینسانی و هاوچارەنوسی
وپێشکەوتخوازی پەیوەندیەکانی هەرێم بە دونیای دەرەوە پێناسەدەکاتەوە؟  ..کاتێک کە
لەمبارانەوە ئاماژەیەک نادرێ ،بەپێویست واتای "یەکخستنی گوتاری فەرمی" هەر بۆ
ڕەواندنەوەی ترس و نیگەرانیەکانی خۆیەتی ،نەک بۆ ئالوگۆڕێکی زیاتر لەوەی کە هەیە.
هەروەک پڕۆگرام ئاماژەی پێداوە ،کە "کەناڵی یاسایی ودەستوری" ،شوێنی "گوتاری حزبی
ودیدی شەخسی سەرکردەکان" بگرێتەوە و وەک سەرچاوەیەک بۆ بەستنی پەیوەندیەکانی
هەرێم بەدەرەوە ،مامەڵەی لەگەڵ بکرێ ،بەاڵم ئایا ناوەڕۆکی خودی ئەم "کەناڵە یاسایی
ودەستوریانە" چین و لەبەرژەوەندی کێدا نوسراون؟ ئایا لەبنەرەتدا "ئەم کەنااڵنە"
لەدەرەوەی "گوتاری حزبەکان ودیدی شەخسی سەرکردەکانەوە" بەرهەمهاتوون ،یان ئەوە
هەرئەمان بوون لەنوسینەوەی دەستورو یاساکاندا خاوەن بڕیاربوون؟ لەراستیدا مەعلوم
نییە بزوتنەوەی گۆڕان چۆن دەتوانێ پەیوەندیەکی فەرمی ویاسایی بۆهەرێم دامەزرێنێ لە
دەرەوەی ڕۆڵی ئەحزاب و دیدی شەخسی سەرکردەکانیان ،لەکاتێکدا دەسەاڵت و نفوزی
ئەوان کۆمەڵگای لەقاڵب دابێت!

 )٤کێشەی کەرکوک و"ناوچە کێشە لەسەرەکان"
پڕۆگرام لەسەر کێشەی کەرکوک وناوچە دابراوەکان ئاوا سیاسەتی بزوتنەوەی گۆڕان
دادەڕێژێ:
_"سازش نهکردن لهسهر کوردستانیهتی کهرکوک ،شهنگال ،زهممار ،تهلهعفهر،
شێخان ،مهخمور ،خانهقین ،دوز و مهندهلی و ناوچه دابڕاوهکانی تر.
_" خستنهگهڕی ههمو کۆششێکی دهستوری ،پهرلهمانی ،جهماوهری ،سیاسی و
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مهدهنی بۆ گهڕاندنهوهی کهرکوک و ناوچه دابڕاوهکان بۆ سهر خاکی ههرێم.
_"پهنابردن بۆ بایکۆتی سیاسی ،کشاندنهوهی نوێنهرانی گهلی کوردستان له
دامهزراوهکانی عێراق ،خۆسازدانی جهماوهی ،سیاسی ،دیبلۆماتی و سهربازی له
کاتی ههر سهرپێچیهکی مهترسیداری دهستوری عێراق سهبارهت به کهرکوک و
ناوچه دابڕاوهکان ...ئامادهباشی فهرمی و میللی له کاتی ههر سهرکێشیهکی
سیاسی و سهربازی حکومهتی عێراق و الیهنه پهیوهندیدارهکان بۆ سهر ئهو
ناوچانه به ئامانجی پاراستنی خاکی ههرێم و گهلی کوردستان ،به کورد و
تورکمان و کلدۆئاشوری و عهرهبی ڕهسهنهوه *  ،لهو ناوچانهدا.
کۆی ئەم بەندانە ناوەرۆکی هەڵوێست و سیاسەتی بزوتنەوەی گۆڕان لەسەر مەسەلەی
کەرکوک و"ناوچەکێشە لەسەرەکان" بەیان دەکات ،کە لە جەوهەردا هیچ جیاوازی لەگەڵ
هەڵوێست و مامەلەی تا ئێستای حزبەکانی تردا نییە ،بگرە لەوان زیاتر ڕوانگەی قەومی
ونامەدەنیانە لەسەر ئەم کێشەیە دەخاتەڕوو .سەرەتا باسی "سازش نهکردن لهسهر
کوردستانیهتی کهرکوک و ناوچەکانی تر" هەمان ئەو ئیدعایە دوپات دەکاتەوە کەهەموو
حزبەکان تر لەسەروو ڕای خەڵکی ئەم ناوچانەو کەرکوک ،ڕۆژانە ئاماژەی پێدەکەن.
لەمەش زیاتر خستنەگەڕی هەموو ئەو کۆششانەی ئاماژەی پێدراوە بۆ گەڕانەوەی ئەم
ناوچانە بۆسەر هەرێم ،دیسانەوە گرتنەوەبەری هەمان سیاسەتی دانوسان و ساتوسەودا و
مامەڵەیە کە تائێستا بەچارەنوسی خەڵکی ئەم ناوچانەوە کراوە و دەکرێت .یانی بزوتنەوەی
گۆڕانیش وەک هەرحزبێکی قەومی و خاک پەرست چارەنوسی دانیشتوانی ئەم ناوچانە
" * /عەرەبی رەسەن" کە داهێنانیکی فاشیستانەو تەسەر ئیسقان ڕاسیستیە ،کەئەحزبی ناسیونالیزمی کاورد
بۆ تەسفەی خەڵکی عەرەب زمانی دانێستوی کەرکوک و ئەم نااوچاانە لەدوای روخاانای ڕژێامای بەعسادا،
پشتیان ێیبەست بۆ وەدەرانی خەڵک وپاێاکاهاێاناانای تەوازنای دیاماۆگارافای تاا هەقاانایەتای خااکاپەرساتای و
خاوەنداریەتی کەرکوک و ئەم ناوچانەی پێ بساەڵامایانان ،کەچای بازوتانەوەی گاۆڕانایاش لەپارۆگارامەکەیادا
جیگیری کردووە ،لەمبارەوە دەبێ ئەوە بڵێاێان ئەمە جایااکااریەکای باێانااوەرۆک ودژی ئایاناساانایە ،کەوەک
پاساوێک بۆ دەستبردن بۆ سیاسەتی کۆمەلکوژی ووەدەرنانی بەکۆمەڵی ژن ومناڵ و خێزانی غەیرەکاوردی
ئەم ناوچانە لەالیەن ناسیونالیزمی کوردەوە بەدەستەوە دەگیرێ و بەکردەوە ژێار پاێای هەماوو ئەو هەوڵە
پوچانە خاڵی دەکاتەوە کە دەیانەوێت سیفەت و پاێانااساەی" لایابارالای وماۆدیارنایاساتای و ساکاوالرسایاتای و
لێبوردەیی" لەگەڵ ناسیونالیزم و قەومپەرستی و نیشتمانپەرستیدا کۆبکەنەوە.
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لەچوارچێوەی کێشەو دەعوای قەومیدا لەگەڵ دەوڵەتی عێراقدا دەهێڵێتەوە و بەقەد سەرە
دەرزییەک بەالی ڕێگا چارەیەکی سیاسی و مەدەنی و ئینسانیدا ناڕوات ،کە لەسەرەتاوە
مافی بڕیاردانی خەڵکی کەرکوک وئەم ناوچانە بەئەسڵێک وەربگرێ وڕێزی بۆدابنێ ،بەڵکو
ئەمیش وەک حزبەکانی تر هەمان شمشێری خاوەندارێتی قەومی بۆ خاکی ئەم ناوچانەی
بەرز ڕاگرتووە وئەگەر لەالیەن حکومەتی مەرکەزیەوە بۆی بەڕەسمی نەناسرێ ،وەیا
لەحاڵەتێکدا ویستی گەڕانەوەی خەڵکی ئەم ناوچانە بۆالی دەوڵەتی مەرکەزی بێتەئاراوە،
ئەوا ئەم شمشێرە لە شەڕی قەومیدا ملی هەزاران ئینسان دەپەڕێنێ .ئەمە ئەو سیاستە
"لێبوردەیی ونیشتمان پەروەریەیە" کە بزوتنەوەی گۆڕان بۆ چارەسەرکردنی کێشەی
کەرکوک وئەم ناوچانە بەدەستیەوە گرتووە .ئەمە ئەو ڕێزگرتنەیە لەخەڵکی تورکمان و
"عەرەبی ڕەسەن" وکلدو ئاشور ،کە بریارە لەژێرسایەی هەرێمە بەهێزەکەی ئەودا
بحەوێنەوە و بڕیاری خۆیان لەدەست خۆیاندابێت.
ڕاستیەکەی ئەوەیە کە ناسیونالیزمی کورد وحزبەکانی بەخودی حزبی گۆڕانیشەوە ،کاتێک
بەناسنامەی قەومیەوە لەم کێشەیە دەڕوانن و مامەڵەی لەگەڵدا دەکەن ،مانەوە و وجودی
خۆیان لە مانەوەی کێشەی کورد لەعێراقدا دەبیننەوە .بێگومان لەم چوارچێوەیەشدا،
درێژەدان بە کێشەی کەرکوک وئەم ناوچانە وەک ئەڵقەیەک بۆ شەڕی نەبڕاوەی قەومی،
لەسەر خاک ونەوت وەرگرتنی ئیمتیازات ،وەک گۆشەیەکی سەرەکی و بەردەوام بۆ
درێژەپێدان بە"کێشەی کورد"  ،چاوی لێدەکردێت ،وەک بەشێک لە ماهیەتی سیاسی و
کارنامەی حزبە ناسیونالیستەکانی کوردستاندا دەمێنیتەوە .لەکاتێکدا ڕێگا چارەی سیاسی
ومەدەنی بۆ کەرکوک و ئەم ناوچانە لەپێشەوە دەبێ لە چوارچێوەی چارەسەرکردنی
خودی کێشەی کورد لەکوردستانی عێراقدا سەرنجی بۆبدرێ .یانی ئەوەی کە لەپێشەوە
ڕێز لە بڕیاری خەڵکی کوردستان بگیرێ و بەگەڕانەوە بۆرای ئەوان لەڕیفراندۆمێکدا
پرسیاریان لێبکرێ ،کە ئایا دەیانەوێت لەعێراقدا بەمافی هاواڵتی بوونی یەکسانەوە بمێننەوە
وەیا جیاببنەوە و دەوڵەتی سەربەخۆی خۆیان پێک بهێنن و بەدوای ئەمەشدا کێشەی ئەم
ناوچانە بەکەرکوکێشەوە ڕێگای سیاسی ومەدەنی دەگرێتەبەر .واتە بۆ کۆتایی هێنان
بەکێشەی ئەم ناوچانەش بەهەمان شێوە لە ڕێگای سازدانی ڕیفراندۆمێکەوە ،ئیختیارو
بڕیار بدرێتە دەست خۆیان

و ڕێز لەبڕیاریان بگیرێت کە ئایا دەیانەوێت بەشێک بن
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لەهەرێمی کوردستان یان بگەڕێنەوە سەر عێراق ..کاتێک کە بزوتنەوەی گۆڕان بەالی
ڕێگاچارەیەکی ئاوادا ناچێ و بە شمشیری قەومی و خاکپەرستیەوە بەرامبەر بەم کێشەیە
دەوەستی ،بەپێویست شتێکی زیاتر لەدرێژەدان بەم کێشەیە و ڕاگرتنی خهڵكی ئەم ناوچانە
لەشەڕێکی نەبڕاوەی قەومیدا ،ناخاتەڕوو.

 )٥جێگای "کەمایەتیەکان" لەپرۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕاندا.
لەپرۆگرامی بزوتنەوەی گۆڕاندا ،هاواڵتیانێکی دانیشتووی کوردستان ،کە "غەیرە کوردن"،
لەوانە تورکمان ،عەرەب ،کلد و ئاشوری ،بەجیا لەوەی کە لێرەولەوێ بە"کەمایەتیەکان"
ناوزەد کراون ،لە دووخاڵدا مافەکانیان وەک بەشێک لە"ئامانجە نیشتمانیەکان" ئاماژەی
پێدراوە ،لەخاڵی یەکەمدا هاتووە:
_"بهرپهرچدانهوهی هەر گوتار و رەفتار و ئاكارێكی شۆڤێنی و ناشارستانی
دەرهەق به توركمان ،عەرەب ،كلدوئاشوری و هاواڵتیانی سەر بە نەتەوە و
ئاینەكانی تر لە كوردستاندا.
بەاڵم بزوتنەوەی گۆڕان چۆن ولە چ ڕێگایەکەوە "گوتارو رەفتارو ئاکاری شۆڤێنی
وناشارستانی" بەرپەچ دەداتەوە؟ ئایا ئەم کارە لەڕێگای ئامۆژگاری و برەودان
بە"لێبوردەیی وڕوحی نیشتمانپەروەری"وە دەباتە پێشەوە ،یان لەڕێگای یاسا و سیستەمێکی
جیاوازترەوە لەوەی کە لە ئارادایە؟ .وەاڵمی ئەم پرسیارە ڕۆشنە ،بەتایبەتی کاتێک کە
بزوتنەوەی گۆڕان وەک هەر حزبێکی قەومی ،هاواڵتیان لەسەر بنەمای كوردبوون و غەیرە
کورد ،بە"زۆرینەو کەمینە" دابەشکردووە ولەسەر ئەم بنەمایەش ماف و ئیختیاراتەکان
دیاری دەکات ،ئەمەش بە پێویست گوتار و رەفتاری "نەتەوەی زۆرینەو بااڵدەست" لەسەر
جیاکاری و بەکەمگرتنی ئەوانی تر ،دەبێتە یەکێک لەگۆشەکانی سیاسەتی ڕاگەیاندن
ورەفتاری ڕۆژانە .لەمبارەوە ئەگەر دور نەڕۆین لەخودی پڕۆگرامەکەدا ،نمونەگەلێک لە
گوتاری شۆڤێنیستی و نەعرەتەی شەڕ و کێنەتۆزی لەنێو ڕستە و دەستەواژەکاندا
دەدۆزینەوە ،لەوانە " سازش نهکردن لهسهر کوردستانیهتی کهرکوک..و ناوچە دابڕاوەکانی
تر" " ،ئامادهباشی فهرمی و میللی"" ،عەرەبی ڕەسەن وناڕەسەن" ..ئەم گوتارانە ،ئەگەری
شەڕی بەزۆر وەرگرتنی خاکی کوردستانی لەکۆشدا خەواندووە ،بەجۆرێک کە نەک هەر
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دەرگا لەبەردەم دیالۆگ وڕێگاچارەی سیاسی بۆ کێشەی ئەم ناوچانە دادەخات ،بەڵکو
ئاماژەیەکیشە بۆ پوچەڵکردنەوەی واتای هەموو ئەو دەربڕینانەی کە بەزمانی "لێبوردەیی،
هاواڵتی یەکسان ،شارستانی ،"..لەپرۆگرامدا تۆمارکراوە .لەمەش زیاتر ،بەرپەچدانەوەی
"شۆڤێنیزم وجیاکاری" لە کۆمەڵگایەکدا و لەنێوان هاواڵتیاندا ،بەکردەوە لە ڕێگای
چەسپاندنی یاسا و سیستەمێکەوە دەبێت کە لەبنەرەتەوە ،هەموو جۆرە ناسنامەیەکی
قەومی و ئاینی و دابەشکردنی دانشتوانەکەی لەسەر بنەمای "کەمایەتی و پێکهاتە
جیاوازەکان" ڕەتکردبێتەوە و لەوێدا ،نە نەتەوەی بااڵدەست و نە دینی ڕەسمی ونەزمانی
ڕەسمی جێگایەکی هەبێ .بهاڵم هەروەک ئاماژەمان پێدا ،بزوتنەوەی گۆڕان ،وەک ئەوەی
خۆی بە ناسنامەی قەومی و نیشتمانیەوە دەناسێنێ و"ڕێز لە ئیسالم وەک ئاینی زۆرینە"
دەگرێ و بەتەواوی یاسا و سیستەمی سکۆالری خستۆتەالوە ،بەپێویست گوفتار و کرداری
بەدەرنابێت لە جیاکاری و فەرهەنگی "شۆڤێنستی" بەرامبەر بەهاواڵتیانی غیرە کورد .لەیەک
ووتەدا بەرپەچدانەوەی گوتارو ئاکاری شۆڤێنستی وناشارستانی" دەرهەق بە تورکمان و
عەرەب و ..کاتێک بەکردەوە جێگیر دەبێ کە کارکردە سیاسی و ئایدیۆلۆژیەکانی
ناسیونالیزمی کورد و ناسنامەی قەومی و نیشتمانپەروەری لە سیستەم و دەسەاڵت
جیابکرێتەوە و وەدەرنرێ.
لەخاڵی دووەمدا پڕۆگرام بەم شێوەیە باس لە سەلماندنی مافی تورکمان ،عەرەب و کلدو
ئاشوری دەکات..
_ سهلماندنی مافە سیاسی و كارگێڕی و كولتوریی و پەروەردەییەكانی توركمان،
عەرەب و كلدۆئاشورییەكان ،دابینكردنی قوتابخانەی تایبەت بەزمانی دایك بۆ منداڵ
و نەوە نوێیەكانیان".
لەفەرهەنگی سیاسی هەر نیزام وسیستەمێکی قەومیدا ،کەدەسەالت لە"نەتەوەی زۆرینە"
سازدەدرێ ،مافی "کەمایەتیەکان" لەفەرهەنگو زمانی خوێندندا قەتیس دەمێنیتەوە ولە
کەناریشەوە ئەو سیستەمو نیزامە بەدیموکراتی لەقەلەم دەرێ وبەمجۆرەش سیفەتی
هاواڵتی پلەدوو دەکەن بە بەرگی بەشێک لەدانیشتواندا ،لەکاتێکدا کەئیختیاری ئازادانەی
خۆیان نەبووە بەتایبەتمەندیەکانی خۆیانەوە ببنە هاواڵتی نیو ئەو جوگرافیایە .بزوتنەوەی
گۆڕان دروست هەمان جێگای بە تورکمان و عەرەب و کلد و ئاشوری و مەسیحیەکان
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داوە .بەتایبەتی کە لە پرۆگرامەکەیدا ڕاشکاوانە بەدوای نیزام وسیستەمێکی قەومیەوەیە و
هاوکاتیش "سازش" لەسەر گەرانەوەی کەرکوک و ئەو ناوچانە ناکات کە هاواڵتیانی غەیرە
کورد تیایدا دەژین وبگرە ڕێزیش ناگرێ بۆ ڕای ئەوان تا لەڕیفراندۆمێکدا بڕیاربدەن لەسەر
مانەوەیان لەعێراقدا وەیا پەیوەست بن بەهەرێمەوە .دانی مافی فەرهەنگی وخوێندن
بەزمانی دایک ئەو بەهایەشی دەبێ کە ئەم بەشە لە دانیشتوان بە ناسنامەی قەمویەوە
تاسەر بمێننەوەو بکرێنە ئامرازی ڕەسمیەتدان بەناسنامەی قەمی کورد وەک نەتەوەی
زۆرینە ،یانی هەمان کار کەڕژێمی بەعس لەگەڵ خەڵکی کوردستاندا گرتیە پێش .لەپاڵ ئەم
ڕاستیەدا دەبێ ئەوەش بڵێین کە"دابینکردنی قوتابخانەی تایبەت بەزمانی دایك" بۆ منااڵنی
هاواڵتیانی تورکمان و عەرەب وکلد و ئاشوری ،کە وەک "ئیمتیازێکی سەقافی" بۆ ئەم
"کەمایەتیانە" هێنراوەتە ناو پرۆگرامەکەی بزوتنەوەی گۆڕانەوە ،دیسانەوە جیاکاری
وهەاڵواردن ودەستەبەندی کردنی هاواڵتیانی کوردستان ،لەسەر بنەمای زمانە جیاوازەکان
بەرهەم دێنێ وخودی ئەمەش دەکاتە مایەی سەرهەڵدانی گوتارو رەفتاری شۆڤینیستی،
بەرامبەر بەهاواڵتیانی غەیرەکورد .چونکە سیستەمێک کە بزوتنەوەی گۆڕان بەدواوەیەتی
وناسنامەی قەومی کوردی کردوە بەبەردا ،بەپێویست "زمانی کوردی" وەک زمانی
"نەتەوەی زۆرێنە" و زمانی ڕەسمی واڵت لە دەستور و یاساکاندا جێگیر دەکا و بەسەر
تەواوی زمانەکانی تری نێو کۆمەڵگادا دایدەسەپینێ .ئاکامی ئەم حاڵەتەش شتێکی تر نابێت
جگەلە دەستەبەندی کردن و پلەدووکردنی هاوالتیانی زمانەکانی تر.
لەدۆخی ئێستای کوردستاندا ،کە مافە فەرهەنگیەکان لەالیەن دەسەالتی ناسیونالیزمی
کوردەوە بەڕەسمی ناسراوە ،پلەدوو بوونی هاواڵتیانی تورکمانو کلدو ئاشوری و عەرەب
لەوەدا خۆی بەرجەستە دەکاتەوە ،کەسەر لە"حزبی بجوک و پاشکۆ" بە یەکیەتی و پارتیدا
دەر بهێنن و بەتەواوی دەرگای گەیشتن بە پۆستی سەرۆکی هەرێم وسەرۆکی حکومەت و
دەزگای ئاسایش و باقی پۆستە هەستیارەکانی تر بەڕوویاندا دابخرێ .بزوتنەوەی گۆڕان
بە ماهیەتێکی قەومی و ئاینیەوە کە هەیەتی و بەوەی کە"هەرێمێکی بەهێز" خەون و
ئالتەرناتیڤیەتی ناتوانێ سیاسەتیکی جیاواز لەوەی کە هەیە لەبەرامبەر هاواڵتیانی
غەیرەکوردو موسولمان بگرێتەبەر.
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 )٦مەسەلەی کورد لە "پارچەکانی تری کوردستان" و
سیاسەتی بزوتنەوەی گۆڕان:
لەپێشەکی تەوەرەی "ئامانجە نیشتمانیەکان"دا پرۆگرام ڕوانگە و مەبدەئی سەرەکی
بزوتنەوەی گۆڕان لەسەر مەسەلەی کورد لە"پارچەکانی تری کوردستان" ئاوا دەخاتەڕوو:
"سهبارهت بهکێشهی رهوای کورد له باکور و خۆرههاڵت و خۆرئاوای کوردستان،
بزوتنهوهی گۆڕان هوشیارە لەئاست ئەو پەیوەندییە تێكڕژاو و ئاڵۆزەی که هەرێمی
كوردستان دەبەستێتەوە بە واڵتانی دراوسێوە ،لەئاست ئەو واقیعەی كە هەرێمی
كوردستانی خستوەتە بەردەم دو ئەركی جیاواز؛ لەالیەكەوە دەبێت پابەندی
خزمایەتیی و هاوسۆزیی نەتەوەیی بێت لەگەڵ گەلی كوردی دابەشبو بەسەر ئەو
واڵتانەدا ،لەالیەكیشەوە دەبێت وەك هەرێمێكی سەر بە كۆماری عێراقی فیدراڵ،
پابەندی یاسا نێودەوڵەتیەكان بێت و رێز لە سنور و سەروەریی ئەو واڵتانە بگرێت.
بزوتنهوهی گۆڕان بڕوای وایه گەشەدان بە دامودەزگا دیموكرات و سیاسیی و
كولتوریی و نیشتمانیەكانی ناوخۆی هەرێم ،هاوكات لەگەڵ دامەزراندنی پەیوەندیی
دۆستانە لەگەڵ دەرەوە لەسەر بنەمای هاوسێیەتی هاوبەش و بەرژەوەندیی
هاوبەش ،دور لە بەكارهێنانی زمانی روپامایی ساختە یان هەڕهشهی وههمی،
زەمانەتێكی سیاسیی و یاساییە بۆ دڵنیاكردنەوەی ئەو واڵتانە سەبارەت بە
ئاشتیخوازیی قەوارەی هەرێم ،لە هەمان كاتیشدا ئیلهام دەبەخشێتە كوردانی ئەو
واڵتانە تا خەباتی دیموكراتی لەپێناو هاتنەدیی ئامانجەكانیان پێڕهوبكەن ،بەو
جۆرەی خۆیان بڕیاری لەسەردەدەن ،بێئەوەی حیزبهکانی هەرێمی كوردستانی
عێراق مافی دەستێوەردان و بڕیاردانیان لەوبارەیەوە هەبێت".
لەم پەرەگرافەی سەرەوە چەند ڕاستی خۆی بەرجەستەدەکاتەوە:
 /١بزوتنەوەی گۆڕان مەسەلەی کورد لەپارچەکانی تری کوردستان ،بەدرێژکراوەی
"خزمایەتی و هاوسۆزی نەتەوەیی" دەبینێ ،نەک وەک کێشەیەکی سیاسی ،کەڕووبەروی
سەرجەم خەڵکی ناوچەکەیە ،بە خەڵکی کوردو فارس وتورکو عەرەبەوە .لەم مەنتقەوە،
پابهند بوونەکەشی تا ئەو ئاستەیە کە ڕووبەرووی "نەتەوەی کوردە" ،بەجیا لەمە جێگای
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باس و هەڵویستگرتن نیە.
 " /٢هەرێمی کوردستان و پەیوەندیە تیکڕژاو و ئاڵۆزەکانی بەواڵتانی دراوسێوە" مەبنای
تێروانین و هەڵوێست گرتنە لەم کێشەیە .واتە ئەوە بەرژەوەندیەکانی "هەرێمی کوردستانە"،
(کە لەواقعدا مەبەست لێی دەسەاڵتی ئێستایە) ،وادەخوازێ سەرنج و هەڵوێست لە کێشەی
کورد بخاتەڕوو ،نەک وەک ئەوەی کە ئەم کێشەیە ،بەدژی هەموو خەڵکی ناوچەکەیە و
چارەسەری خێرا و بنەڕەتیشی لەبەرژەوەندی هەمویاندایە.
 /٣بهاڵم لەمانەش زیاتر ناوەرۆک و چوارچێوەی هەڵوێست و مامەڵەی بزوتنەوەی گۆڕان
بەکێشەی کوردەوە ،لە پارچەکانی تری کوردستان چییە؟.

مادام لەالیەکەوە "هەرێمی

کوردستان" پنتیکی سەرەکی لەڕوانگهی بزوتنەوەی گۆڕاندا بۆ کێشەی کورد لەپارچەکانی
تر داگیر کردووە و لەالیەکیترەوە ئەم کێشەیە لە "خزمایەتی و هاوسۆزی نەتەوەیی"دا
دەبینێ ،مامەڵە و هەڵوێستێکی دیبلۆماسیانەی دوالیەنە لەبەرامبەر بەم کێشەیەدا
دەگرێتەبەر .لەسەرێکی ئەم هەڵوێستە دوالیەنەدا ،هاوسۆزی بۆ کوردی پارچەکانی تر
دەگرێتەبەر و لەسەرەکەی تریشدا ،خۆی لەژێر سایەی یاساکانی عێراقی فیدڕاڵدا
دەبینێتەوە و "ڕێز لە سنور و سەروەری" ئەو واڵتانە دەگرێ کە کوردیان بەسەردا دابەش
کراوە .ئەم هەڵوێستە دوفاقی ودیبلۆماسیەی بزوتنەوەی گۆڕان کاتێک لەبەر چاوی هەر
ئینسانێکی ئازادیخوازو النی کەم پەیگیر لەسەر پرەنسیپی ئینسانی ،مایەپوچی
دەردەکەوێت ،کە ئەم حزبە بۆقازانجی "هەرێمەکەی" بەچاوی دۆستانە و هاوسێیەتی
هاوبەش و بەرژەوەندیی هاوبەش و ئاشتیخوازیی"ەوە له دەوڵەتانێکی وەک ئێران و تورکیا
بڕوانێ؟ لەکاتێکدا ئەم دەوڵەتانە نەک هەر "ئاشتی خواز نەبوون بەرامبەر بەکێشەی کورد،
بگرە بە ئاگرو ئاسن ،سەرکوتو ئیعدام ،ماڵوێرانی و کاولکاری ،مامەڵەیان لەگەڵ ئەم
کێشەیەکردووە .ئایا بزوتنەوەی گۆڕان دەتوانێ شانازی بە چ گۆشەیەک لە مامەڵە و
هەڵویستە دوفاقیە دیبلۆماسیەکەی بکات ،کە هیچ جیاوزیەکی نەبێ لەگەڵ مامەلەیەک کە
پارتی و یەکیەتی تائیستا بە مەسەلەی کوردەوە لە پارچەکانی تر کردوویانە؟ ئایا
"خزمایەتی وهاوسۆزی نەتەوەیی" لەگەڵ کوردانی بەشەکانیتر الی یەکیەتی وپارتی کەمترە
لەوەی حزبی گۆڕان هەیەتی؟ ئایا بۆ ئەمانیش "هەرێم بەشێک نییە لەعێراقی فیدراڵ"،
کەدەبی لەژێر سایەی یاساکانیدا ،دۆستایەتی و هاوسێیەتی و بەرژەوەندی هاوبەش لەگەڵ
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دەوڵەتانی وەک تورکیا وئێراندا ،بپارێزن؟ بهاڵم پرۆگرام بەمەبەستی جوانکردن و
ڕازاندنەوەی ئەم هەڵوسیتە دوو فاقیە وداپۆشینی ناوەرۆکەکەی چەند خاڵێکی تر دەخاتە
سەریەک:
" بهرپهرچدانهوهی هەر گوتار و رەفتار و ئاكارێكی شۆڤێنی و ناشارستانی دەرهەق
به گهلی کورد لهو واڵتانهی که کوردستانی بهسهردا دابهشکراوه".
لەراستیدا لەم قسانە بێناوەرۆکتر نییە! ئاخر کەس هەیە ئەو ڕاستیە نەزانێ کە "ئەو
واڵتانەی کوردستانیان بەسەردا دابەشکراوە" لەسەر زوڵمی قەومی و رەفتار و ئاکاری
شۆڤینیستانە" دامەزراون و ڕۆژانە کردەوەی "ناشارستانی" و نامرۆڤانە دەرهەق بە خەڵکی
کوردزمان ئەنجام دەدەن؟ حزبێک کە نەک هەر نایەوێت ئەم ڕاستیە ببینێ و خۆی بخاتە
بەرامبەر ئەم دەوڵەتانەوە و بە دەوڵەتانێکی ستەمگەر و سەرکوتگەر بیانناسێنی ،بەڵکو
ئامادەشە پەیوەندی "دۆستانە و ئاشتیخوازیانە"یان لەگەڵ دامەزرێنێ" ،بەرپەچدانەوەی
گوتار وکرداری شۆڤێنی" چ کۆمەکێک دەکات بەچارەسەری ئەم کێشەیە؟.
" پێشکهشکردنی هاوکاریی کولتوری و سیاسی و دارایی پێویست بۆ کوردانی
باکور و خۆرههاڵت و خۆرئاوای کوردستانی گهوره ،له چوراچێوهی نهریته
دیموکراتی و نێودهوڵهتیهکاندا ،بهڕهچاوکردنی مافهکانی هاوسێیهتی لهنێوان عێراق
و ئهو واڵتانهی کوردستانیان بهسهردا دابهشکراوه".
دەبێ خەڵکی پارچەکانی کوردستان دەستی دوعا بۆ خێر و یارمەتیە کەلتوری
وسیاسیەکانی بزوتنەوەی گۆڕان بەرزکەنەوە ،کەوا ڕۆڵی ڕێكخراوە خێرخوازەکان
لەمەسەلەی کورددا دەگێڕێ!! بەاڵم لەمەشدا کۆمەک و یارمەتیەکان سنوردارە بەمەرجی
لەبەرچاوگرتنی "نەریتە دیموکراتیەکان ومافەکانی هاوسێیەتی" لەگەل ئەو واڵتانەی
کوردستانیان بەسەردا دابەشکراوە!-
"خستنهگهڕی چاالکی دیبلۆماسی ههرێم و پهیوهندیه دیبلۆماسیهکانی وهزارهتی
دهرهوهی

کۆماری

عێراقی

فیدراڵ

لهگهڵ

واڵتانی

دراوسێ

و

نێوهنده

دیبلۆماسیهکانی جیهاندا به ئاراستهی داکۆکیکردن له مافه رهواکانی گهلی کورد له
پارچهکانی تری کوردستاندا"
ئەمە الوازترین ڕۆڵگێرانی سیاسیە بەرامبەر بە کێشەیەکی سیاسی کە لە ناوچەکەدا هەیە،
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رۆڵێکی دیبلۆماسی کە قاچی بەتوندی بەستراوەتەوە بە پەیوەندی و بەرژەوەندیەکانی
دەوڵهتانێکی وەک ئیران و تورکیا و عێراقەوە .لەمەش خراپتر کاتێک بزوتنەوەی گۆڕان
چاودەبڕێ لە وەزارەتی دەرەوەی عێراق بۆ فشار هێنان بۆ ئەم دەوڵەتانە تا داکۆکی لە
"مافە رەواکانی گەلی کورد" بکات ،وەک دەستگرتن بەپەتی ڕزیوەوە وایە ،بەتایبەتی کە
خودی پەیوەندی هەرێم لەگەڵ بەغدا ،پەیوەندێکی السەنگ و پڕکێشە و پێکدادانی قەومی و
بەرژەوەندیەکانە.
هەموو ئەوانەی کە باسمان کرد ئەوە دەسەلمێنن کە بزوتنەوەی گۆڕان نەک هەر
سیاسەتێکی کارسازی بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ کێشەی کورد لەپارچەکانی تری کوردستاندا
بەدەستەوە نییە ،بەڵکو قاچی لەهەمان چوارچێوەی سیاسی و مامەڵەی حزبە
دەسەاڵتدارەکانی ئیستای کوردستاندایە ،بەهەندێ بەرگی ڕازاوەی وەک "پەرەدان بە
دیموکراسی ناوخۆ ،بەرپەچدانەوەی گوتار و ڕەفتاری شۆڤێنیستی" و شتی لەمجۆرە.
بێگومان مەسەلەی کورد و ستەمی نەتەوایەتی لەسەر خەڵکی کورد لەو واڵتانەی
کوردستانیان بەسەردا دابەشکراوە ،یەکێک لەکێشە سیاسیەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەراستە،
لەپاڵ کێشەی فەلەستیندا .ئەم کێشەیە کە ساڵهای ساڵە ،بۆتە مایەی سەرکوت و کوشتار و
کاولکاری و چەندین تراژیدیای ئینسانی ،هاوکات وەک سەرچاوەیەکیش بۆ درێژەکێشانی
شەڕ و دەعوای قەومی لەالیەن دەوڵەتانی مەرکەزی و ئەحزابی ناسیونالیستی کوردەوە،
برینێکی قوڵی لەجەستەی ڕۆژهەاڵتی ناوەراستدا هەڵکەندووە ،بەبێ ئەوەی کە هێشتا
ئاسۆیەکی ڕۆشن بۆ چارەسەرێکی سیاسی و بنەڕەتی لەبەرامبەریدا گیرابێتەبەر.
لەبەرامبەر ئەم کێشەیەدا ،دەوڵەتانێکی سەرکوتگەر و ئینسانکوژی وەک ڕژێمی بەعس لە
عێراق ،جمهوری ئیسالمی لە ئێران ،ئۆردوغان لە تورکیا ،جگەلەوەی ستەمی نەتەوایەتی و
بێمافی و جیاکاری قەومیان بۆ بەرژەوەندی خۆیان وبازاڕی سەرمایەداران ،لەسەرخانی
حکومەت و نیزامەکانیاندا ،جێگیر کردووە ،هاوکات دڕندانەترین شێوازی سەرکوت و
زیندان و لە سێدارەدان و دەربەدەرکردنیان بەرامبەر بە بەشێک لەهاواڵتانی ژێردەستیاندا،
بەوهۆیەوە کە کوردن داسەپاندووە .ئەحزابی ناسیونالیستی کوردیش وەک تەرەفێکی ئەم
کێشەیە ،خۆی بە ستەمی نەتەوایەتی سەر خەڵکی کوردستانەوە هەڵواسیوە و کردویەتی بە
دەستمایەیەکی سیاسی بۆ گەیشتن و بەشداری لە دەسەاڵتدا .ئەم حزبانە وەک ئەحزابی
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بۆرژوازی کورد و چینی دەوڵەمەندان و سەرمایەداران ،هەمیشە ئەم کێشەیەیان لەکایەی
"مفاوەزەو شەڕدا" هێناوە و بردووە وهیچ کاتێکیش نەیان ویستووە ڕێگایەکی سیاسی و
کارساز بۆ چارەسەرکردن وهەڵکەندنی ئەم برینە بگرنەبەر .تەنانەت زۆرجاریش
بەرژەوەندیەکانی ئەم حزبانە لەپارچەیەکی کوردستاندا ،وای خواستووە کە بۆ گەیشتن بە
ئامانجە سیاسیەکانیان ،شەری حزبە کوردیەکانی پارچەیەکی تری کوردستان بکەن .کۆتایی
هێنان بەم کێشەیە و گرتنەبەری ڕێگایەکی کارساز ،لەپلەی یەکەمدا ،لەڕێگای دەرکێشانی
ئەم کێشەیەوە دەبێت لەبازنەی سیاسەتەکانی ناسیونالیزمی کورد ودەوڵەتانی مەرکەزی،
ئەمەش بەخەباتێکەوە گرێ دەخوات کە دامەزراندنی دەوڵەتێکی سکوالری نەقەومی
ونەئاینی وچەسپاندنی مافی هاواڵتی یەکسان بۆ تێكڕای دانیشتوان لەو واڵتانەدا کە
کوردستانیان بەسەردا دابەشبووە ،وەک ئامانج وپەرچەمێک لە خەباتی خەڵکی سەراسەری
واڵتانی ناوچەکەوە ،بە کورد و غەیرە کوردەوە بەدەستەوە گرتبێت .خەباتێکی ئاوا کە ڕیز
لە ڕای خەڵکی کوردستان دەگرێ و ڕێدەکاتەوە ،بۆ سازدانی ڕیفراندۆمێکی ئازادانە ،تا
بەهۆیەوە بڕیاری مانەوە بەمافی یەکسانەوە ،وەیا جیابوونەوە و پێکهینانی دەوڵەتی
سەربەخۆ وەک مافێکی سەرەتایی خۆیان بڕیار بدەن .ئەمە ئەو ڕێگا چارە سیاسی و
چیانیەتیەیە کە کۆمۆنیستەکان وهەر ئینسانێکی ئازادی خواز بۆ بەالداخستنی کێشەی کورد
ساڵهایە ڕایانگەیاندووە.

 )٧سەربەخۆیی کوردستان وهەڵویستی بزوتنەروەی گۆڕان
پڕۆگرام ئاوا هەڵوێست لەخواستی سەربەخۆیی کوردستان دەگرێ:
"ئازادی گهلی کوردستان و مافی بڕیاردانی چارهنوس ،به بڕیاردانی سهربهخۆیی
کوردستانیشهوه ،ئامانجێکی بااڵ و ستراتیجیی بزوتنهوهی گۆڕانه .گهلی کوردستان
لهپێناو ئهو ئامانجهدا چهندین شۆڕشی بهرپاکردوه * ،چهندین جار روبهڕوی


پڕۆگرام لەچەند شوێندا ئاماژە بە"شۆڕشەکانی گەلی کورد" لە کوردستاانای عاێاراقادا دەک او وەک
پێناسەیەک بۆ ئەو جواڵنەوە چەکاداریاانەی کە لەالیەن حازبە نااسایاوناالایاساتەکاانەوە ،بەرپااکاراوە
بەکاردێنێ .دروست هەروەک مەسعود بەرزانی و حزبەکەی کە "جوالنەوەی بەرزان ،گواڵن ،ئەیلاول"
بەشۆڕش ناوزەد دەکا و تاڵەبانی و حزبەکەی ئەویش ،جوالنەوەی یەکیەتی نیشتمانی،
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جینۆساید و ئهنفال و کیمیاباران و وێرانکاریی بۆتهوه .بهاڵم ئهو ئامانجه نیشتمانیه
بااڵیه تهنها به دروشم بهدی نایهت ،بهڵکو پێویستی بهههنگاوی کردهییه لهسهر
زهمینی واقع ،پێویستی به نیشتمانیکردنی دامودهزگاکانی ههرێم و پاککردنهوهی
هەمو ئهو دامودهزگایانهیه له وهالی حیزبی و شهخسی و بنهماڵهیی بهرتهسک،
پێویستی به گهڕاندنهوهی کهرکوک و ناوچه دابڕاوهکانه بۆ سهر خاکی ههرێم.
ترساندنی داگیرکهران به ئەگەری راگەیاندنی کوردستانی سهربهخۆ بهبێ
زەمینەسازی لەسەر زەمینی واقع ،بەبێ گەڕاندنەوەی کەرکوک و ناوچه دابڕاوهکان،
بهبێ بنیاتنانی دامهزراوهی نیشتمانی بان حیزبی ،تهنها دروشمێکی کرچه ،نه
داگیرکهران دهترسێنێ ،نه رۆحی بهرهنگاریش لهناوخۆدا دروستدهکات".
هەروەک لەم پەرەگرافەی سەرەوەدا دەردەکەوێ کە بزوتنەوەی گوران ڕاستەخۆ خواستی
سەربەخۆیی کوردستان ،ڕەت ناکاتەوە و وەک ووتن بە"ئامانجی بااڵو ستراتیژی" خۆی
دەیناسێنێ .بهاڵم بەو جۆرەی کە ئەم خواستە بە چەند مەرجێک و ئەماو ئەگەرەوە

بە"شۆڕشی نوێی گەلی کورد" ناودەبات ،بزوتنەوەی گۆڕانیش بەهەماان شایاوە ئەم جاواڵنەوانە بەشاۆڕش
و" خەبات و قوربانیدانەکانی گەلی کورد" دەیانناسێ و چااوی "لە دەساتاکەوت و ساەروەریەکاانای" باڕیاوە،
لەکاتێکدا ئەم جواڵنەوانە جگە لە شێوازی بزوتنەوەی چەکداری دژی ڕژێمی ئەحزابی بۆرژوا ناسیونالیستی
کورد ،بۆ بەشداری لە دەسەاڵت و وەرگرتنی ئیماتایاازات لە دهوڵاهتای مەرکەزی لەژێار نااوی ئاۆتاۆناۆمای
وفیدڕالیزم و مافی چارەی خۆنوسیندا ،شاتاێاکای زیااتار نەباوون .چەماکای شاۆڕش بە مااناا زانساتایەکەی
دیاردەیه کە نە دروست دەکرێ و نە بەرپا دەکرێ ،بەڵکو بەرئەنجامی نااکاۆکایە چایاناایەتای و ئااباوریەکاانە
لەهەرواڵتێکدا ،کە لەدەرەوەی بیرو هۆش وبەرنامەی ئەحزابای سایااسای ،ساەرهەڵادەدا و دێاتەکاایەوە .بەم
مانایە شۆڕش دیاردەیەکی بابەتی کۆمەڵگای چینایەتیە و ئەوه ئەحزاب و رەوتە سیاسیەکانن کە بە بهرناامە
و ئامانجی سیاسی خۆیانەوە چاالکی تیاا دەناوێانان ڕێاگاای گەیشاتان بە دەساەاڵتای سایااسای دەگارنەبەر.
لەمەفهومی ناسیونالیستەکاندا ،هەر گروپێکی چەکدار بەکاڵو و جامانە و بەچەکەوە لەڕژێام یااخای باباێ و
دوای چەند ساڵ ڕێگای مفاوەزات و ساتو سەودا بۆ وەرگرتانای ئایاماتایاازات باگارێاتەبەر بەشاۆڕشای گەل
ناسێندراوە و بەم لۆژیکەشەوە مێژوی سیاسای کاۆمەڵاگاای کاوردساتاان دەناوسانەوە وئەم جاواڵنەوانەش
بە" شۆڕشی خەڵکی کاوردساتاان" نااو دەبەن .ئاامااناج لەم ئااوەژووکاردنەوەیەی هەقایاقەتای ئەم جاواڵنەوە
چەکداریە ،ئەوەیە کە ناسیونالیزم کردەی خۆی بەکردەی هەماوو خەڵاک و ئاامااناجەکاانایاشای بەئاامااناجای
"نەتەوەی کورد" لەقاڵب بدات ،تا لەم ڕێگەیەوە ڕه واباوونای سایااسات و کاارناامەی خاۆی بەساەر خەڵاکادا
داسەپێنێ و ڕاستی دابهشبوونە چینایەتیەکان و بەرژەوەندیەکانیان ئینکار و نەفی بکاتەوە.
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گرێدەداتەوە ،بەکردەوە شانی خۆی لە بەدیهێنانی ئەم خواستە خاڵی دەکاتەوە .بەتایبەتی
کاتێک کە ئەم خواستە بە مەرجی " بەنیشتمانی کردنی دامودەزگاکانی هەرێم و گەرانەوەی
کەرکوک و ناوچە دابراوەکانەوە" دەبەستیتەوە .ئەمە جگەلەوەی کەلەپاڵ ئەم مەرجانەدا
زۆرجار باسی " ئابوری بەهێز و نەهێشتنی دووئیدارەیی وهێنانەکایەوەی هێزێکی
یەکگرتووی پێشمەرگە" لێرەولەوێ دێتە سەرگۆی سەرانی ئەم حزبە .بەاڵم ئەگەر
لەرابردووداو بەتایبەتی لەساالنی دوای راپەڕینی ٢١دا خواستی سەربەخۆیی لەالیەن
جەماوەرو کۆمۆنیستەکانەوە ،وەک ڕێگایەک بۆ کۆتایی هێنان بەستەمی نەتەوایەتی
وکێشەی کورد لەکوردستانی عێراق وبۆ کۆتایی هێنان بەدۆخی سەرگەردانی و
هەڵواسراوی کۆمەڵگای کوردستان ،دەخرایە ڕوو ،ئەوە سەرجەم حزبە ناسیونالیستەکانی
ناو دەسەاڵت و دەرەوەی دەسەاڵت بوون کە بە پاساوی ئەوەی دۆخەکە لەبار نییە و
عێراق هێرش دەکاتە سەرمان ،تورکیاو ئێرانو سوریا ،ڕازی نابن ،ئەمریکا پشتیوانیمان
لێناکات ،ئەم خواستەی خەڵکی کوردستانیان پایماڵ دەکرد و وەک بەربەستێک ڕێگربوون
لەبەر دەمیدا .کەچی لە ئێستا و بەدوای تێپەڕبوونی زیاتر لە دوو دەیە بەسەر
بارودۆخەکاندا و لەکاتێکدا کە قەیرانی قوڵی سیاسی و ئابورری یەخەی دەوڵەتانی
ناوچەکەی گرتوە و رۆڵی ئەمریکاش ڕوولەداشکانە ،تازەبەتازە بزوتنەوەی گۆڕان
بەمەرجەکانیەوە لەبەرامبەر ئەم خواستەی خەڵکی کوردستاندا ڕادەوەستێ ودەیەوێت
خەڵکی بەوە قانع کات کە"خواستی سەربەخۆیی کوردستان ئامانجی بااڵو ستراتیژیەتی"
بهاڵم مەرجەکانی ئامادەنیە .!!.بێگومان هەڵوێستێکی ئاوا بەکردەوە نەک هەر خواستی
سەربەخۆی کوردستان و دامەزراندنی دەوڵەت بەپرۆسەیەکی مەحاڵ دەسپێرێ ،بگرە هەر
ئەو مانایەش دەدات بەدەستەوە ،کەچارەنوسی خەڵکی کوردستان لەتونێلێکدا بۆ دەیان
ساڵی تر بەدیار دەسەاڵتی میلیشیایی و ناوچەیی ئەحزابی ناسیونالیست وبااڵدەستیان
بەسەر کۆمەڵگای کوردستاندا ،ڕابگیرێ .ئەمە لەکاتێکدا کە بارودۆخی سیاسی و گێژاوێک
کە کۆمەڵگای کوردستانی تیا ڕاگیراوە ،بە پێویست خودی پێکهێنانی دەوڵەتی سەربەخۆی
کردۆتە ئەمرێکی فەوری ودەست بەجێ .بەواتایەکیتر ،خواستی سەربەخۆیی بەومانایە
زەرورو فەوریە ،بۆئەوەی کۆتایی بە دەسەاڵتی ناوچەیی و میلیشیای بهێنرێ .تەنانەت بۆ
ئەوەیە کە دامودەزگای دەوڵەتی و پێکهاتوە ئابوری و عەسکەریەکانی دامەزرێ و کۆمەڵگا
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لە فۆرم و شێوازی دەسەاڵتدارێتی دوفاکتۆی ئێستای حزبە ناسیونالیستەکان دەرکێشرێ
وکۆتاییش بەوگیژاوە بهێنرێ کە بەهۆی لکاندنەوەی کوردستان بەعێراق و فیدڕالیزمێکی
قەمی ومایەپوچەوە ،درێژەی پێدراوە و دەدرێ.
تەجروبەی

جوالنەوە

ناسیونالیستەکان

لەمێژودا،

بەتایبەتی

ئەوانەی

دەوڵەتیان

دامەزراندووە ،وێنەیەکی پێچەوانە بە سیاسەت و هەڵوێستەکانی بزوتنەوەی گۆڕان و ئەو
حزبانە دەخاتەڕوو ،کە پێکهێنانی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان بەپرۆسەیەکی نادیاری
چاکسازی لە ئیقتساد و ئیدارات و دامودەزگا و یەکخستنی هێزی پێشمەرگەدا دەبییننەوە.
ڕێک بە پێچەوانەوە ناسیونالیزم لە مێژوودا کاتێک دامەزراندنی "دهوڵهت  /نەتەوە"ی وەک
ئامانجێکی ستراتیژی بەدەستەوە گرتووە و بۆی تێکۆشاوە تا یەکیەتی "خاکو نیشتمان"
لەڕیگای هەڵگرتنی دەسەاڵتە ناوچەییەکان ،حوکمی خێل و حزب ،سیستەمی زەریبە
محەلیەکان کە لەالیەن دەسەاڵتە محەللەیەکانەوە دەسەپێندرا ،هەڵگرێ و یەک بازاڕی
هاوبەش لەژێر چەتری "نیشتمانو ودەوڵەتی نەتەوە"دا دامەزرێنێ .بەاڵم بزوتنەوەی گۆڕانو
حزبە کانی بزوتنەوەی کوردایەتی هەڵگری کەمترین ئاست لەپێشڕەوی کۆمەاڵیەتی نین.
هەربۆیە ئەم خواستەی خەڵکی کوردستان دەخەنە گرەوی ئامانجەکان و بەرژەوەندی
خۆیانەوە .مانەوە لە فیدڕاڵیزمێکی قەومیدا ،کە بڕیاری خەڵکی کوردستانی لەسەر نەبووە،
دۆخێکی ئاڵۆز و پڕ لە کێشەی نێوان حزبە ناسیونالیستەکانی کوردستان و دەوڵەتی
مەرکەزی ،لەسەر بەرژەوەندیەکانیان ،چارەنوسی خەڵکیان لە گێژواێکی بەردەوامدا داناوە
ومەعلوم نییە کە لەهەردەورەیەکیدا چ بەاڵو موسیبەتێکی لێدەکەوێتەوە .سەربەخۆیی
کوردستان و دامەزراندنی دەوڵەت وەک سیاسەتێک بۆچارەسی کێشەی کورد وئەو
ناوچانەی ناکۆکیان لەسەرە ،لەڕیگای گەڕانەوە بۆ ڕای هاواڵتیان ،نەک هەر ژیانی ئیستا و
داهاتووی خەڵکی کوردستان لە بازنەی بەرژەوەندی و شەڕو کێشمەکێشەکانی نێوان
ئەحزابی ناسیونالیست و دەوەڵەتی مەرکەزی دەردێنێ ،بەلکو دەرگاش بەرووی خەڵکی
کوردستاندا دەکاتەوە تا هەنگاو بەرەو ئاڵوگۆڕپێدانی سیستەم و شێوازی حکومڕانی ئیستا
هەڵگرن .کاتێک بزوتنەوەی گۆڕان ئاوا سیاسەت و هەڵوێستێکی ڕاشکاوانە لەبارەی پرسی
سەربەخۆیی کوردستانەوە ناگرێتەبەر ،بەپێویست قاچی لەچوار چێوەی هەمان سیاسەتی
باوی حزبە ناسیونالیەتە بااڵدەستەکاندا دەمێنێتەوەو ناتوانێ لەژێر ناوی چاکسازی
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و"ئامانجە نیشتمانیەکاندا" وەک الیەنێکی هاوبەش و بەرپرسیار لەدرێژەدان بەدۆخی ئسیتا
وسیاسەتی نامەسئوالنەی حزبە دهسهاڵتدارەکاندا جێگا نەگرێ.

دووەم" :ئامانجە دیموکرایتەکان":
بەدوای "ئامانجە نیشتمانیەکان" پڕۆگرام لە دوتوێی زیاتر لە دە خاڵدا ڕێگای گەیشتن
بە"ئامانجە دیموکراتیەکان"ی بزوتنەوەی گۆڕان دەخاتەڕوو ،لێرەدا هەوڵدەدەین لەسەر
گۆشە سەرەکیەکانی ڕاوەستین و بزانین ئەو گۆڕانکاری وچاکسازیەی کە ئەم حزبە
بەدواوەیەتی ڕووی لەچیە وتاچەند پەیوەندی بەبەرژەوەندیو هاواڵتیانی کوردستانەوەیە:

 )١واتای عەمەلی "پەرەدان بەدیموکراتی" وەک ئامانجێک:
لەم بەشەی پڕۆگرامدا "پەرەدان بەدیموکراتی" وەک ڕیگای یەکەمی گەیشتن بە"ئامانجە
دیموکراتیەکان" جێگیر کراوە:
پەرەدان بە دیموکراسی ،رێزگرتن لە سەربەخۆیی دەسەاڵتەكانی یاسادانان و
جێبەجێكردن و دادوەریی ،جیاكردنەوەی ئەركی حیزبی لە فەرمانی حكومی،
دەسەاڵتی

سیاسی

لە

دەسەاڵتی

كۆمەڵگەی

شارستانی،

دەسەاڵتە

ناوەندیەكانی هەرێم لە دەسەاڵتی پارێزگاكان ،دابەشكردن و وردكردنەوەی
دەسەاڵتەكان لەسەر هەمو ئاستە کارگێڕی و ناوچەییەكان.
بەم جۆرە دەبینین بزوتنەوەی گۆڕان "پەرەدان بەدیموکراتی" لەخودی بەشە پێکهاتوەکانی
خۆیدا دەبینێ و ڕۆڵ ودەخاڵهتی خەڵک ،وەک بنەمایەکی سەرەکی ،لە دەرەوەی بازنەی
"سیسەتەمی دیموکراتی"دا ڕاگیراوە .دیارە ئەمەش بۆ ئەو تێڕوانین و خۆگرێدانەوەیەی
بزوتنەوەی گۆڕان دەگەڕێتەوە بۆ دیموکراسی و یەکێک لە شێوە باوەکانی ،کە ئێمە بە
"پلوڕالیزمی سیاسی وئیسنیکی" ناومان بردوە .شێوەیەک لەسەر بنەمای ناسنامەی قەومی
و"ڕیزگرتن لەئاینی ئیسالم وەک دینی زۆرینە" پێناسەی بۆکراوە .هاوکات شێوەیەکە کە
ئەحزابی جۆراوجۆر لەڕێگای دەنگدان و هەڵبژاردنی پەرلەمان ودەسەاڵتە ناوچەییەکان و
شارەوانیەکانەوە ،نوێنەرایەتی جەماوەر دەکەن و دواتریش "ئەنجامی دەنگدانەکان" لەڕێگای
تەوافقی حزبەکانەوە دەسەاڵتەکان لەئاستی سەراسەری وناوچەییدا دابەش دەکرێن بەسەر
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حزبە بەشداربوەکاندا .لە شێوازێکی ئاوای دیموکراسیدا کە ڕۆڵی خەڵک وهاواڵتیان الوەکیە
و هەرجۆرە هەنگاونانێک بۆ برەودان بەم دیموکراسیە وهەرجۆرە چاکسازیکردن تیایدا ،بە
پێویست مانایەکی تەکنیکی بەخۆیەوە دەگرێ وڕەنگدانەوەیەکی ئەوتۆی لەسەر بەرین
کردنەوەی مافو ئازادیەکانی خەڵک جێناهێلێت .بەتایبەتی کە لەڕوانگەی بەرژەوەندیەکانی
خەڵکەوە پەرەدان بە دیموکراسی تەنها ئەو مانایەی هەیە کە گۆڕانکاری لە ژیانی ئەواندا و
بەرینکردنەوەی ماف و ئازادیەکانی بەدوادابێت .بهاڵم کاتێک بزوتنەوەی گۆڕان جێگایەک
بۆ ڕۆلێ خەڵک لە دیموکراسیدا نابینێتەوە و کاتێک کە کێشە و شەڕی ئەو لەسەر ڕۆڵی
حزبەکان وقۆرغکاریان چەقی بەستبێ ،ئەوا تەواوی هەنگاوەکان کە لەژێر ناوی
"بەرینکردنەوە و پەرەدان بە دیموکراسی"دا دەخرێنەڕوو ،لەبازنەی هەنگاوگەلێکی تەکنیکی
دەرناچێت و سیاسەتی چاکسازیەکیش کە ئەم هەنگاوانەی لەخۆگرتووە ،بەتەنها ڕوو
لەتەعدیل وجوانکردنی نەزم ونیزامی ئێستا دەکات ،بەبێ ئەوەی کاریگەریەکی لەسەر مافو
ئازادیەکانی هاواڵتیاندا بەجێبهێلێت.
لەواقعدا پەرەدان بە دیموکراسی نە بە ڕێزگرتن لە سەربەخۆیی دەسەاڵتەکان و نە لەڕیگای
جیاکردنەوەی ئەرکی حزبی لە فەرمانی حکومی دەستەبەردەبێت ،تەنانەت وردکردنەوەی
دەسەاڵتە کارگێرێ وناوچەییەکان وەک ئەوەی هەنگاوگەلێکی تەکنیکین لەبەرامبەر
ناوەندێتی کارگێڕیدا ،ناتوانێت ڕۆڵێکی ئەوتۆبگێڕێت .چونکە هەموو ئەمانە ڕوکاری
دیموکراسی و شێواز وئارایشی دابەشکردنی جوگرافیانەی یەکە کارگێڕیەکان و
ناوچەیەکان زامن دەکەن و ڕاستەوخۆ ڕۆڵی خەڵک و هاواڵتیان چاالک ناکەنەوە .بە
واتایەکی تر ئەوە فاکتۆری خەڵک خۆیانە کە بەکردەوە پەرەگرتنی دیموکراسی وبەرین
کردنەوەی بەرهەم دێنێت ،یانی ئەوە دەخاڵەت پێدانی ڕاستەوخۆی خەڵک و دەرکەوتنیانە
وەک سەرچاوەیەکی بنەڕەتی بۆ دانانی یاساکان و وبەڕێوەبردنی کۆمەلگا ،چ لە ئاستی
سەراسەری و چ لە ئاستی ناوچەیی و یەکە کارگێڕیەکاندا ،دەتوانێ زامنی پەرەگرتنی
دیموکراسی بێت .کاتێک کە"جیاکردنەوەی حزب لەحکومەت و بەنیشتمانی کردنی دەزگاکان"
وەک دروشم و ئامانجێکی سەرەکی لە سیاسەت و پرۆگرامی بزوتنەوەی گۆڕاندا ،جێگای
گرتبێ ،کاتێک کە "دیموکراسی پەرلەمانی" لە شکڵی پلوڕالیزمی سیاسی وئسنیکیەکەدا،
شوێنی دیموکراسی ڕاستەوخۆی جەماوەری گرتبێ ،بەدڵنایییەوە باسکردن لەسەر
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"پەرەگرتنی دیموکراسی" شتێکی تری بەدواوە نابێت جگە لە وردکردنەوەی دەسەاڵتەکان
وئاستەکانی کارگێڕی ،و داسەپاندنی فۆرمێک لە دیموکراسی کە فاکتۆری خەڵک تیایدا
کراوەتە ئامرازێک بۆ برانەوەی دەسەاڵتی کەمایەتی لەپرۆسەی دەنگدانەکاندا ،بەناوی
"ئازادی دەنگدان ودیموکراسی نیابەتیەوە" .هەروەک پێشتریش ئاماژەمان پێدا ،کەڕۆڵی
ئەحزاب و بااڵدەستیان ،بەسەر کۆمەڵگا و سیستەمی سیاسیەوە لە کوردستان ،ئەو دیاردە
مەترسیدارەیە لەبەردەم حزبی گۆڕاندا ،کە ئەگەر کەمبکرێتەوەی وەیا بەنەهێشتنی ئەوا
"هەرێمێکی بەهێزی دیموکراسیو موئەسەساتی نیشتمانی" دێتەکایەوە .بۆ ئەم مەبەستەش وا
نیشاند دەدات کە وردکردنەوەی دەسەاڵتە کارگێڕیەکان و ناوچەییەکان هۆکارێک دەبن بۆ
نەهێشتنی هەیمەنەی حزبەکان بەسەر حکومەت و سیستەمی کارگێڕیەوە وئەمەش بە
پەرەگرتنی دیموکراسی بەخەڵک دەفرۆشێ ،وەک ئەوەی لە پرۆسەی ئەم وردکردنەوەیەدا،
ڕۆڵ و وجودی حزبەکان ببن بەهەڵم و نەمێنن!! ئەمە جەوهەری ئامانج و ئالتەرناتیڤێکە کە
بزوتنەوەی گۆڕان لەبارەی دیموکراسیەوە لە پرۆگرامەکەیدا تۆماری کردووە ،ئامانج و
ئەڵتەرناتیڤیک کە دەورو ڕۆڵی جەماوەر ئەگەر بەتەواوی پشتگوێ نەخرابێت ئاوا ،ڕۆڵێکی
الوەکی و ئامرازی پێدراوە .بەاڵم لەخاڵێکی تردا پڕۆگرام زیاتر دەرواو مەسەلەی
"دامەزراندنی دەوڵەتی یاسا" دێنێتە ئاراوە:
”دامەزراندنی دەوڵەتی یاسا و رێزگرتن لە سەروەریی یاسا كە بەسەر هەمواندا
بەشێوەیەكی یەكسان جێبەجێ ببێت .پێڕهوكردنی لێپرسینەوەی یاسایی بێ جیاوازیی
لە پلەوپایەی حكومی ،بێ جیاوازیی لە ئینتیمای حیزبی و كۆمەاڵیەتیدا“.
دامەزراندنی دەوڵەتی یاسا و سەروەربوونی  ...خاڵێكی ئیجابی و پێویستە بهاڵم لە فەزای
ئێستای کوردستاندا ،کە ئەحزابی میلیشیای بااڵدەستن و نفوزی ناوچەییان فۆرم
وجەوهەری دەسەاڵتدارێتیان شکڵپیداوە ،ئەم قسانە جگە لە دەربڕینێکی ڕۆمانتیکانە بۆ
هەڵخڕاندنی ڕای گشتی ناتوانرێ بەکردەوە هیچ ئەنجامێکی بەدواوەبێت .هاتنەکایەوەی
دەوڵەتی یاسا ،و سەرەوەری دهسهاڵتدارێتی بەپلەی یەکەم کاتێک مەوزوعیەتی دەبێ و
دەبێتە ئامانجێکی بەکردەوە ،کە دەوڵەت لەئارادابێ و شوێنی دەسەالتە میلیشیایی و
ناوچەییەکانی گرتبێتەوە .بزوتنەوەی گۆڕان کە نە الیەنگری وەالنانی دەسەاڵتی ئەحزابی
میلیشیاییە و نە ڕاشکاوانە داکۆکی لە خواستی سەربەخۆیی کوردستان و دامەزراندنی
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دهوڵهت دەکات و لەوالشەوە تەواوی ئامانجەکانی ڕووی لە هێنانەکایەوەی "هەرێمیکی
بەهێز"ە ،بەپێویست باسکردن لە دهوڵهتی یاسا و ...دەخاتە خانەی شەڕێکی کەالمی و
ڕاگەیاندنەوە.

 )٢دیدی بزوتنەوەی گۆڕان بۆ ئازادیەکان و مافە مەدەنیەکان:
"پاراستنی ئازادیی و مافە سیاسی و مەدەنییەكان ،ماف و ئازادییە
تاكەكەسییەكان ،ئازادیی نیشتەجێبون ،ئازادیی ویژدان و رادەربڕین و
بیروباوەڕ".
لەبارەی

ئەم بەندەوە چەند ناڕۆشنی لەئارادایە کەپرسیارکردن لەبارەیانەوە پێویستە.

یەکەم ئایا پرۆگرام ئازادیەکان بەڕەسمی دەناسێنی یان دەی پارێزی؟ پاشان کام جۆرە
لەئازادی "دەپارێزێ" ..ئایا مەبەست لەپارستنی ئەو ئازادیانەی ئێستایە کە دەسەالت بە
خەڵکی داوە یان جۆرێکیترە؟ لەمەش زیاتر ئایا بزوتنەوەی گۆڕان ئازادی بێمەرجی
هەڵسوڕانی سیاسی ،مانگرتن و خۆپیشاندان ،پێکهێنانی ئەحزاب و ڕێکخراوەی جەماوەری،
کۆبوونەوە و میتینگ ..بەڕەسمی دەناسێنێ یان ئەویش وەک دەسەاڵت بە ئەماو ئەگەرەوە
دەیان بەستێتەوە .پاشان مەبەست لەمافە مەدنی و سیاسیەکان چییە و چ پیناسەیەکیان بۆ
دەکات؟ بۆنمونە ئایا بزوتنەوەی گۆڕان مافی شۆڕشکردنی خەڵک وئازادی خەبات بۆ
وەالنانی دهسهاڵتداران و بەرپرسان لەپۆستەکانایاندا بە مافێکی مەدەنی و ڕەسمی
هاواڵتیان دەزانێ؟ یان بەئاژاوەگێری و فیتنە لە قەڵەمی دەدات؟ ئایا ئازادی بێدینی وڕەخنە
لەموقەدەساتی قەومی و نیشتمانی و ئاینیەکان بە مافێکی مەدەنی دەناسێنێ؟ یان ئەویش
وەک دەسەالت پیرۆزیەکانی نەتەوە و ئایین بە مەسەلەگەلێکی سەرو ئازادی لە قەلەم
دەدات کە نابێ بکەونە بەردەم ڕەخنە و نارەزایەتی هاواڵتیانەوە .لەیەک وتەدا کاتێک کەب
زوتنەوەی گۆڕان باس لە "پاراستنی ئازادیەکان و مافەکان" دەکات و بەڕاشکاوانە دان
نانێت بەئازادی بێمەرجی هەڵسوڕانی سیاسی ،خۆپیشاندان و مانگرتن ،پێکهێنانی حزب و
ڕێکخراوە ،ئازادی ڕەخنەو ئازادی بێدینی ...بە پێویست جیاوزیەکی چۆنایەتی لەگەڵ ئەو
ئاستە لە ئازادی و ماف دروست ناکات کە دەسەالتی ئەحزابی میلیشیایی بۆخەڵکی بەڕەوا
بینیوەتەوە .ڕاستیەکەی ئەوەیە کە بۆرژوازی و حزبەکانی هەمیشە ترس لە ئازادی لە
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الیەک و خۆ هەڵخستنیان وەک الیەنگر لە ئازادیەکان ئەم مەسەلەیە لە دوتویی نارۆشنی
وقابیلی تەفسیردا ،دەهێڵنەوە .پرۆگرامی بزوتنەوەی گۆڕان لەمبارەیەوە نمونەیەکیەتی.

 )٣جێگای ئاین و ئازادی بێدینی لە پرۆگرامی بزوتنەوەی گۆڕاندا.
ئاشکرایە کە هەڵوێست لە ئاین لەهەرسیتەمێکی سیاسیدا ،ولە پرۆگرامی هەر حزبێکدا،
ئەتوانێ بنەمایەک بێت بۆ ئاستی بەرین بوونەوەی ئازادیەکان و تەنانەت خودی "سیستەمی
دیموکراتی" .كۆمەڵگای ئازاد و "تاکی ئازاد" وەک ئەوەی بزوتنەوەی گۆڕان لە
پرۆگرامەکەیدا کردویەتی بەسەرچاوەیەک بۆ "دامەزراندنی هەرێمێکی بەهێز" ،بەو ئاستە
بەدی دێت کە ئاین نە هەر وەک ئەمرێکی شەخسی تاکەکان بناسرێت ،نەک هەر نابێ
لەسەرو ئازادی ڕەخنەوە دانەنرێ ،بەڵکو نەکرێتە شتێکی پیرۆز و پاساوی بۆ نەهێندرێتەوە
وهیچ ئیمتیازێک نەدرێت بەئاینێک لەبەرامبەر ئاینەکانی تردا .بەاڵم بابزانین لەمبارەوە
پڕۆگرام چیمان پیدەڵێت:
" پاراستنی ئازادی دینداری و سروتی مەزهەبە دینیەکان ،رێزگرتن لە ئاینی
ئیسالم وەک ئاینی زۆرینەی خەڵکی کوردستان و عێراق.
ئەم خاڵه بەڕۆشنی خەسڵەتی دژی ئازادی و ئازادیخوازی بزوتنەوەی گۆڕان وەک حزبێکی
بۆرژواناسیونالیست ئاشکرادەبێت .بەتایبەتی کاتێک کە ئەو باسی ئازادی دینداری دەکات
به اڵم بەالی ئازادی بێدینیدا ناچێت ،تەنانەت کاتێک کەباس لە ئازدی ویژدان دەکات ،ئازادی
ڕەخنە لە دین و موقەدەساتە نەتەویی و ئاینەیەکان بەڕەوا نابینێ ولەبارەیانەوە قسەیەک
ناکات .لەمەش زیاتر "ڕیزگرتن لە ئاینی ئسیالم" بەبەهانەی زۆرینە بوونی" بەپێویست
ئیمتیازات بەدینی ئسیالم" وپەیڕەوانی دەدات ،مەالو شێخ و ئاخوند و مزگەوت و شەریعەت
و ئادابەکانی دینی ئیسالم ،لەچاو هەر دینێکیتر وپەیڕەوانیاندا( ،لە نمونەی مەسیحی و
جولەکە )..جێگایەکی بااڵدەستیان پێدەبەخشێ .هاوکات خودی ئەوەی کە "ئیسالم وەک
ئاینی زۆرینە" دەناسرێ ،بەپێویست وەک دینی ڕەسمی واڵت جێگای پیدەبەخشرێ،
بەڕادەیەکی ئەوتۆ کە فرسەتێکی لەبار بۆ ئیسالمیەکان و پەیڕەوانی ئاینی ئیسالم دابین
ده كات کە مافی راکێشانی شەریعەتیان هەبێ بۆناو دەستور و یاساکان و وەک
سەرچاوەیەکیش مامەلەیان لەگەڵ بکرێ وهەرکەسیش کە بڕوای بەم دینە نەبێ دەکەوێتە

٤١

خهسرهو سایه
بەردەم سزا و سەرکوتەوە ،تەنانەت ئەم ڕێزلێگرتنەی بزوتنەوەی گۆڕان لە دینی ئیسالم
ئەو بەهایەشی دەبێ بۆ ئیسالمیەکان کە وەزارەتی ئەوقاف بکەنە بەشێک لەوەزارەتەکانی
حکومەت و لەسەر داهاتی خەڵک هەزاران مهال و مزگەوت ببنە موچەخۆر و داهاتیان بۆ
سەرف بکرێ .هەموو ئەمانەش بە پاساوی ئەوەی کە "دینی ئیسالم زۆرینەی خەڵکی
کوردستان و عێراقە" .بەاڵم بزوتنەوەی گۆڕان لەسەر چ پێوانەیەک ئەم زۆرینایەتیەی
بەئەنجام وەرگرتووە؟ ئایا سەرچاوەکەی بە ئسیالمی نوسینی بەزۆری خەڵکە لەناسنامەی
باری کەسێتیاندا ،یان لەبەر موسوڵمان بونی ئەوانە؟ ئایا بڕوابوونی زۆرینەیەکی
کۆمەاڵیەتی بەدینێک دیارەیەکی ڕاوەستاو وئەبەدیە یان میژوویی وقابیلی گۆڕانە؟
لەراستیدا هێنانی ئەم دەربڕیانە لەژیر ناوی ئازادی دینداریدا ،تەنها ئەو ئەنجامەی هەیە کە
حزبی گۆڕان نەک هەر بزوتنەوەیەکی سکوالر و مەدەنی نییە ،بەڵکو سەرتاپا کۆنەپەرست
و پشتبەستووە بە دین و بۆ کۆکردنەوەی دەنگی هاواڵتیان بەم دیاردەیەوە خۆی
بەستۆتەوە ،کە بێگومان ڕەواجدان بە جیاکاری ئینسانەکان لەسەر باوەڕی ئاینیان و
سەرکوتی سیاسی و کۆمەاڵیەتی لێدەکەویتەوە .ئەمە ئەو ئامانجە دیموکراتیەیە کە پرۆگرام
وەک الیەنێکی چاکسازی پێشکەس بەخەڵکی کوردستانی دەکات.

 )٤فەرهەنگ وفەرهەنگی دیموکراتی
پرۆگرام لەڕاستەی پەرەدان بە دیموكراسی دا ڕێگای فەرهەنگیش دەگرێتەبەر و وەک
بابەتێک بۆ گەیشتن "بەئامانجە دیموکراتیەکان" بەدەستیەوە دەگرێ .بهاڵم کام فەرهەنگ؟
پرۆگرام ئاوا باس دەکات:
"پهره دان بە فەرهەنگی دیموكراتی ،هەڵبژاردن ،كاراكردنی ژیانی پەرلەمانی،
كاراكردنی ئەنجومەنەكانی نوێنەرایەتی لەسەر ئاستی پارێزگا و وردكردنەوەیان
لەسەر ئاستی قەزا و ناحیە و گوندەكان.
"پهره دان بە فەرهەنگی بەرهەڵستكاریی مەدەنی ،ئۆپۆزسیۆنی سیاسی و
رۆشنبیریی ،رەخنەگرتن وەك مافێك كە دیوی دوەمی بەرپرسیارێتییە.
"پهره دان بە فەرهەنگی پەسەندكردنی جیاوازیی لەسەر ئاستی سیاسی و
كۆمەاڵیەتی و رۆشنبیریی ،پەسەندكردنی شكست لە هەڵبژاردندا ،ملمالنێی
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ئاشتیانە و دەستاودەستكردنی دەسەاڵت لەسەر هەمو ئاستە سیاسیەكان،
دەستاودەستكردنی بەرپرسیارێتی لەسەر ئاستی كارگێڕیی و كۆمەاڵیەتی،
لەنێوان كەسە شیاوەكاندا ،لەنێوان رەگەز و تەمەنە جیاوازەكاندا.
بهگژاچونهوهی هەر رەفتار و ئاكار و هزرێكی توندڕەو و تیرۆریستانە ،لەژێر
هەر ناو و هەر پاساوێكدا بێت.
"زەمینەسازیی بۆئەوەی لە فەرهەنگی سیاسیدا زمانی دایەلۆگی رۆشن و ناونانی
بەرژەوەندیەكان جێگەی زمانی دروشم و موزایەدە و گوتاری الستیكیی
بگرێتەوە.
ئەم بەندانە پێکەوە کەلەسەر فەرهەنگی دیموکراتی و فەرهەنگ بەگشتی ڕادەوەستێ،
دەیەوێت وانیشان بدات کە بزوتنەوەی گۆڕان حزبێکی لیبڕاڵ ودیموکراتخوازە ،بەاڵم
ماهییەتی ئەم ڕەوتە وەک ڕەوتێکی ناسیونالیستی کە بە توندی خۆی بە نەتەوە و خاک و
نیشتمانەوە بەستۆتەوە و دابەشبوونە قەومی وئاینەیەکانی وەک بنەما و ڕوانگەیەک بۆماف
و ئازادیەکان بەدەستەوەداوە ،هاوکات خودی ئەوەی کە ئاینی ئیسیام بەپیرۆز دەزانێ و
ئامادە نییە یاسایەک کە پێچەوانە بێت بە شەریعەتی ئیسالمی جێگیر بکرێ ،بەپێویست
فەرهەنگی کوردایەتی و سونەتەکانی جواڵنەوەی ناسیونالیستی گۆشەیەکی سەرەکی
فەرهەنگ وئاکاری سیاسی ئەم حزبە داگیر دەکات .کاتێک بزوتنەوەی گۆڕان بەشوێن
"دەستکەوتی قوربانیدانەکان و شۆڕشەکانی کوردەوەیە" کاتێک کە کارەساتە نەتەوەییەکان
وهەڵسوکەوتی کەسایەتیە نەتەوەییەکان ،لەشاعیران و مەالو شێخو سەرۆک خێلەکان وەک
میژووی "گەلی کوردستان لەپێناو نیشمان"دا دەناسێنی ،بەپێوسیت نوێنەرەوەی هەمان
فەرهەنگی زاڵی ناسیونالیستی لەخۆیدا عەکس دەکاتەوە .لەالیەکیترەوە فەرهەنگ بەگشتی
دیاردەیەکی کاریگەر تر نییە لەسیاسەتو ئابوری .هاوکات فەرهەنگی زاڵ لە کۆمەلگادا،
هەمیشە فەرهەنگی ئەو چینەیە کە دەسەالتی بەدەستەوەیە و نوێنەرەوەی نیزامێکی سیاسی
و ئابووری وچینایەتیە .کاتێک کە بزوتنەوەی گۆڕان دەسەاڵتی چینی بۆرژوازی و
حکومەتی هەرێم بە دەستکەوتی خەڵک دەزانێ ولە هەمانکاتدا لەسەر پێگەی هەمان
سیستەمی ئابوری و سیاسیەک ڕادەوەستێ کە لەئارادایە ،بەپێویست قاچی لەهەمان
فەرهەنگو ئەخالقیاتی زاڵی ئەم چینە و بزوتنەوە قەومیەکەیدا دەمێنیتەوە .ئەوەشی کە
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دەیەوێت ئەم فرهەنگە بە لیبرالیزمو دیموکراتی ئاوێزان بکات ،کارێکە بۆ ڕەواپێدانی
بەرنامەی چاکسازی و ڕیفۆرمەکردن وجوان کردنی هەرئەم دەسەاڵت و نیزامە و فەرهەنگ
و ئاکارە زالەیە ،لە بەردەم خەڵکی کوردستاندا .فەرهەنگ و ئاکارێک کە ژن کوشتن و
پیاوساالری و فەرهەنگی خێلەکی و دواکەوتوانەی ئاینی و پیرۆزکردنیان لەژیرناوی
باوەری زۆرینەدا گۆشە سەرەکیەکانیەتی .لەراستیدا بۆرژوازی کورد و حزبە
ناسیونالیستەکانی لەهەر بەرگێکی لیبراڵی و تۆلڕانس و دیمکوکراتخوازدا خۆیان هەڵخەن
ناتوانن نوێنەری فەرهەنگی مەدەنی و ئینسانی وسکوالریستی بن ،چونکە خۆیان لەسەر
بنەمای جیاکاری نەتەوەیی وموقەدەسکردنی خسوسیاتی جوگرافی و زمان و میژووی
نەتەوەیی دامەزراون و بەتوندی بە ئیسالم وشەریعەتەکەیەوە گرێیان خواردووە .لەواقعدا
رەوتی فەرهەنگی مەدەنی و شارنشینی کۆمەلگای کوردستان یەکسەرە ناکۆک و بە
چەندین فرسە لە ئاکار و فەرهەنگی حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی لە پێشترە .هونەری
رابردووپەرستی و کۆنەپارێزی ،گۆشەیەکی سەرەکی ئاکاری سیاسی ئەم حزبانەیە بۆ
هێنانەخوارەوەی ئاستی تەوەقعاتی خه ڵكی کرێکار و زەحمەتکێش و ئامرازی دەستیانە بۆ
پارچە پارچەکردنی ڕیزی خەباتی رادیکاڵ و مۆدێرنانەی جەماوەرە .ڕازاندنەوەی پڕۆگرام
بەدەستەواژەگەلێکی وەک" پەسەندکردنی جیاوازیەکان ،بەرهەلستکاری مەدەنی ،ملمالنێی
ئاشتیانە ،دژایەتی کردنی تونڕەوی ،زمانی دیالۆگ ،"...تەنها ئەو بەهایەی هەیە کە
بزوتنەوەی گۆڕان لەژێر ناوی "فەرهەنگی دیموکراتیدا" لێکچوونە جەوهەریەکانی خۆی
لەگەڵ ئەحزابی تەقلیدی ناسیونالیست و ئیسالمیدا ،بشارێتەوە و خۆی وەک حزبێکی
"جیاواز" لەوان هەڵخات و لێرەشەوە ڕەواج بە سیاسەتی ڕیفۆرمخوازیەکەی بدات.

سێهەم" :ئامانجە نیشتامنی و دیموکراتیەکان" وڕێبازی چاکسازی:
لەکۆتایی ئەم تەوەرەدا پرۆگرام هێنانەدی "ئامانجە نیشتمانی و دیموکراتیەکان"ی
بزوتنەوەی گۆڕان دەخاتە گرەوی ڕێبازی چاکسازیەوە ووەک بەرئەنجامێک بۆ ڕیفۆرمی
سیاسی لەسیستەمی دەسەاڵتدارێتی ئێستای کوردستاندا ،دای دەڕیژێتەوە .بەاڵم الیەنە
سەرەکیەکانی ئەم چاکسازیو ڕیفۆرمە سیاسیە چین وڕوویان لەکوی کردووە؟
بەیاسایی کردنی "ئامانجە نیشتمانی و دیموکراتیەکان" ،کاراکردنی پەرلەمان وحکومەت،
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سنوردارکردنی قەبارەو جووڵەی حزبی سیاسی ،بەنیشتمانی کردنی دامودەزگا سەربازی
وئەمنییەکان ..،ئەمانە الیەنە سەرەکیەکانی ئەو ڕیفۆرم وڕێبازە چاکسازیەیە کە پڕۆگرام بۆ
هەریەکەیان چەندخاڵیکی ڕیز کردووە و ئاراستەی پێداون:
الیەنی یەکەم:
"گهڕاندنهوه و ههموارکردنهوهی پرۆژەی دەستوری هەرێمی كوردستان بەشێوازێك
كە سیستمی سیاسی هەرێم سیستمێكی پەرلەمانی بێت ،پرنسیپی نهناوهندێتی
کارگێڕی و جیاکردنهوهی دهسهاڵتهکان و پاراستنی ئازادییه سیاسیهکانی تێدا
چهسپیبێت".
"_ ههموارکردنهوهی ههمو ئهو یاسایانهی که رهههندی نیشتمانییان ههیه لهڕێگای
سازانی نیشتمانییهوه ،بهتایبهتی ئهو یاسایانهی که کاریگهریی لهسهر ژیانی
و

دیموکراتی

رێساکانی

گهمهی

سیاسی

ههرێم

جێدێڵن".

"_ کاراكردن و بەنیشتمانیکردنی دیوانی چاودێریی دارایی ،دەستەی نەزاهە و لیژنهی
نهزاههی پهرلهمان بۆ بەدواداچون و ناونان و سزادانی گەندەڵكاران .سپاردنی هەمو
دەسەاڵتێك بەو دیوان و دەستانە تا بۆیان هەبێت ،بەپێی یاسا ،لە هەمو كەس و
بەرپرس و الیەنێك بپرسنەوە ،داوای ئاشكراكردنی پارە و ماڵ و موڵكی هەر كەسێك
بكەن كە بیانەوێات.... _"".
لەم بەندانەی سەرەوە "گەڕانەوەی دەستور و هەموارکردنەوەی" خاڵێکی سەرەکیە بۆ
بەیاسایی کردنی" ئامانجە نیشتمانی و دیموکراتیەکان" ،ڕیفۆرمێکی سیاسیش کەلەم
ڕاستایەدا بزوتنەوەی گۆڕان بەدواوەیەتی ،گۆڕینی "سیستەمی سیاسی هەرێمە ،بە
سیستەمێکی پەرلەمانی" .بەاڵم بەجیا لەوەی کە بااڵدەستی ئەحزابی سیاسی بەسەر
سیستەمی سیاسی ئیستای کوردستاندا ،تاچەند ئەم داخوازیەی بزوتنەوەی گۆڕان لەقاڵبی
خۆشخەیالی و وەهمێکدا دەهێڵیتەوە ،هاوکات خودی چڕکردنەوەی مەسەلەی دەستور لە
گۆڕینی سیستەمی سەرۆکایەتیەوە بۆ پەرلەمانی ،ناتوانێ ڕیفۆرمێکی سیاسی گشتگیر
بگرێتە

خۆی

و

لەدەرەوەی

بازنەی

بەرژەوەندیەکانی

بۆرژوازی

کورد

و

فەرمانڕەوایەتیەکەی دەرچێت .بەتایبەتی کە یەکەم ،سیستەم ئەگەر پەرلەمانی بێت یان
سەرۆکایەتی ،هیچ گۆڕانکاریەک لەئاستی ژیان و بژێوی وبەرینکردنەوەی ئازادیەکاندا پێک
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ناهێنێ .بەتایبەتی کە بزوتنەوەی گۆڕان نە بەدوای سکوالریزمەکردنی سیستەمەوەیە و نە
دەخاڵه تی هاواڵتیان وەک بنەمایەک وەردەگرێ بۆ بەرێوەبردنی کۆمەڵگا .دووەم ئەوەی کە
حزبی گۆڕان وەک مەبدەئێک خۆبەستە پێوەی "لەبەرچاوگرتنی دەستورو یاساکانی
حکومەتی فیدڕالی عێراقە"و نایەویت لێی دەرچێت ،بە پێوسیت دەستوری هەرێمی
کوردستان وەک کۆپیەکی دەستوری عێراق بەڕەوا بۆ خەڵکی کوردستان دەبینێ.
دەستورێک کە لەسەر بنەمای تەوافقی الیەنە قەومی و ئیسالمەیکان و بە ناسنامەی
ئەوانەوە داڕێژراوە .لەڕوانگهیەکی ئاواشدا ،هەموارکردنەوەی دەستور بۆ بزوتنەوەی
گۆڕان تەنها کەمکردنەوەی دەسەاڵتی پارتی و یەکەیەتی لەخۆ دەگرێ و بەهیچ جۆرێک
بەالی ماف و ئازادیە فەردی و مەدەنیەکان و هێنانەکایەوەی سیستەمێکی سکوالردا ناچێت.
لەبارەی کاراکردنەوەی دەزگاکانی چاودێری و نەزاهە و لێژنە پەرلەمانیەکان و کۆمسیۆنی
هەلبژاردنەکانیشەوە ،دیسانەوە مەسەلەکە لەئاست هەڵگرتنی "قۆرخکاری و بااڵدەستی
حزبەکاندا" قەتیس دەکا ،بەبێ ئەوەی لەسەر بەرنامە و سیاسەتی ئەم پێکهاتوانە راوەستێ.
کاتێک بزوتنەوەی گۆڕان هەموارکردنەوەی دەستور لەمەسەلەی سیستەمی پەرلەمانیدا
چردەکاتەوە ،بە پێویست سازدانەوەی ئەم دامو دەزگایانەش کە دەکەونە ژیر کاریگەری
دەستورەوە ،چارەنوسیان لەوەوە باشتر نابێت کە لە "سیستەمە پەرلەمانیەکەی عێراق"دا
بەڕیوەدەبرێت.
الیەنی دووەم:
"دامەزراندنی حكومەتێكی كارا ،بچوككردنەوە و تەرشیقكردنی وەزارەت و
دامودەزگاكانی لەسەر بنەمای چوستی نەك قەبەیی ،دور لە بیرۆكراسی و
هەاڵوسانی كارگێڕیی .هانگاونان بەرەو خێراكردن ،نە-ناوەندێتی ،بەئەلیكترۆنیكردنی
پەیوەندییە كارگێڕییەكان،
"لێپێچینهوه وپرسیاركاریی پەرلەمانی لە هەمو بەرپرسەكان ،لە سەرۆكی هەرێم و
سەرۆكی حكومەتەوە تا وەزیر و هەمو پلەدارەكانی بەرپرسیارێتی ،سزادان و
سەندنەوەی

متمانە

لێیان

لەكاتی

سەرپێچیی

دەستوریی

و

یاساییدا".

"دیاریکردنی رادەی بااڵی نەسریە و ژمارەی پاسەوانی بەرپرسەكان بەپێی یاسا ،لە
سەرۆكی هەرێمەوە تا بچوكترین بەرپرس ،بەجۆرێك لهگهڵ نهریتهکانی دنیای
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شارستانیدا بگونجێت و ئەوە بسەلمێنێت كە هەرێمی كوردستان لەباری ئەمنیی
ئاساییدا دەژێت و متمانەی هاوبەش لەنێوان هاواڵتی و بەرپرسدا هەیە".
"هەڵوەشاندنەوە ،یان ههموارکردنی هەمو ئهو یاسا و رێنمایی و بڕیارە تایبەتانەی که
پەیوەندیدارن به سیستمی موچه ،خانهنشینی و ئیمتیازاتی بهرپرس و وهزیرو
پهرلهمانتاران ،به جۆرێک هەمان تەمەنی یاسایی خانەنشینی راژەی مەدەنی
بەسەریاندا جێبەجێ ببێت ،دادی کۆمهاڵیهتی لهنێوان خاوهن موچه بهرز و نزمهکاندا
لهبهرچاو بگیرێت".
ئەم بەندانە جگەلەوەی کاریگەری ڕەوتی بێزاری و ناڕازیبون و ئەو هەستەی خەڵکی
کوردستانی بەسەرەوەیە کە بە ڕۆشنی دەرکیان بە جیاوازی چیانیەتی خۆیان لەگەڵ
دەسەاڵتداران و موچە و داهاتی ئەندام پەرلەمان و وەزیرەکانی حکومەتدا کردووە،
لەهەمان کاتدا پرۆگرام هەوڵدەدات بەڕیفۆرمێکی ئیداری هاوشیوەی ڕیفۆرمەکانی عەبادی
ئەم کاریگەریە لەسەر سیستەمی ئیستای دهسهاڵتدارێتی بۆرژوازی کورد نەهێلێ و
لەقاڵبێکی بەرتەسکدا رایگرێ.
کاراکردنی حکومەت و پەرلەمان بە گەورەکردن و تەرشیقکردنەوەی ناکرێت .بەتایبەتی کە
کارێکی ئاوا ئاستی بژێوی و گوزەران و ئازادیەکانی هاواڵتیان ناباتە ئاستێکی
ڕوولەپێشەوە ،چونکە خودی حکومەت و دەسەاڵت و پێکهاتوەکانی لەسەر بنەمای بازاڕی
کار و سەرمایە و جیاوازیە چینایەتیەکان دامەزراوە .تەنانەت ناتوانێ کارتۆنی بوونی
پەرلەمان لە بااڵدەستی ئەحزابی میلیشیایی دەرکێشێ و بتوانێ کەیسی تاوان وتااڵنیەکانی
سەرانی گەندەڵکار بخاتەبەردەم مێزی دادگاوە.
الیەنی سێهمە:
"دیاریكردنی سنوری دەسەاڵت و چاالكیی حیزب وەك رێكخراوی سیاسی پەتی ،كە
بۆی

نەبێت

هێزی

چەكدارو

دەزگای

نهێنیی

تایبەتی

هەبێت".

"حیزبەكانی ناو دەسەاڵت تهنها بۆیان هەیە كارنامەی ههڵبژاردنی خۆیان جێبەجێ
بكەن ،بێئەوەی مافی پاوانكردنی دارایی واڵت و بەكارهێنانی پۆستی گشتیان هەبێت
بۆ ترساندن و کڕینی دهنگ و ویژدانی هاواڵتیان.
"-ئاشكراكردنی پارە و موڵك و عەقار و بەرژەوەندی ئابوریی كۆمپانیا
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بازرگانییەكانی حیزب و رێگریی لە هەر پاوانكارییەكی حیزبیی بۆ سەر بازاڕو
تەندەرو كەرتی تایبەت".
"حیزبەكان بەگوێرەی یاسا هاوکاریان لە حكومەتەوە بۆ دیاریدهکرێ بەپێی قەبارە و
ژمارهی کورسیه کانیان لە ئەنجومەنەكانی نوێنەرایەتیكردندا دور لە هەر ئیعتبارێكی
پێشینەی شۆڕشگێڕی".
بەڕاستی ئەم بەندانە خەیاڵیکی سەرسورهێنەر بەزەینی هەر ئینسانێکی "واقعبین"دا دێنێ.
بەتایبەتی کە وێنای سیستەمیکی ئەوپەڕی لیبرالی ،لەوێنەی واڵتانی ئەوروپایی بە
سیستەمی ئێستای کوردستان دەبەخشێ .بچوک کردنەوەی ئەحزابی سیاسی تائاستی
"ئەحزابی ئینتخاباتی" و دورکەوتنەوەیان لەدیاردەی چەکداری و دەزگای ئەمنی و
ئیقتسادی تایبەت بە خۆیان ،کردەیەکی تا بڵێی ئیجابیە ،بەاڵم ئایا ئەمە لە سیستەمێکدا
دەگونجێ کە "ئیسالم وەک دینی ڕەسمی و زۆرینەی خەڵک" بناسرێ؟ ،ئایا سیستەمێک
کەناسنامەی "نیشتمانی و نەتەوەیی" بۆکرابێت دەتوانێ خۆی لەئەحزابی قەومیو ئیسالمی
وبااڵدەستیان خاڵی بکاتەوە ،تا مل بدەن بەئەنجامی هەڵبژاردنەکان و وەک ئەحزابی
ئینتخاباتی بمیننەوە و لەدەرەوەی توندوتیژی ودەزگای ئەمنی و ئیقتسادی چاالکی سیاسی
لە کۆمەڵگادا بەڕێوەببەن؟ ئایا دەکرێ و دەتوانرێ بەبێ بوونی دەوڵەت لەکوردستاندا ،ئەم
دەزگایانە بەسادەیی لە ئەحزابی چەکدار( بەو مێژوەوە کەهەیانە) ،دابماڵرێت و تاسەر
ئاستی "دەزگای پیشەیی و دەوڵەتی ببرێن؟ ..ڕاستیەکەی ئەوەیە کاتێک کە ڕیفۆرمە
سیاسیەکانی بزوتنەوەی گۆڕان و ئەو چەمکانەی کە دەیەویەت "هەرێمێکی بەهیز" لە
کوردستاندا دابمەزرێنێ ،ئەوێش لەڕێگای خەباتی پەرلەمانی و قانونیەوە ،هەرگیز ناتوانێ
ئەم گۆڕانکاریانە بەکردەوە دەربهێنێ ،هەربۆیە هەنگاوەکانیشی وەک خەیاڵێکی لیبرالیستانە
دەمێنیتەوە ،بەتایبەتی لە فەزای سیاسی ئێستای کوردستانو ناوچەکە و لەژێر سایەی
باالدەستی دەسەاڵتی ئەحزابی میلیشیایدا.

بزوتنەوەی گۆران ئەگەر لەواقعدا و بەدور

لەخەیااڵتی لیبرالیستی و چاکسازی ،دەیەوێت بەکردەوە گۆڕانکاری ڕیشەیی لەسیستەمی
حکومرانی ئێستای کوردستاندا ،بەدی بهێنێت وئەم دامو دەزگایانە (تەنانەت بۆ بەرژەوەندی
خودی بۆرژوازی کورد) بخاتەوە سەرجێگای خۆیان ،دەبێ لەیەکەم خاڵەکانی بەرنامە
چاکسازیەکەیدا ،ڕاستەوخۆ وەالنانی دەسەاڵتی ئیستای ئەحزابی میلیشیایی و بردنی
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کوردستان بۆ دهوڵهتێکی سەربەخۆ ،وەک مەسەلەیەکی سەرەکی بخاتە دەستوری خۆیەوە.
لەبارەی ڕۆلی حزبەوە پرۆگرام تائەو ئاستە دەڕوات کەچاالکی سیاسی حزبەکان
لەدامودەزگاکانی وەک هێزی چەکدار و ئاسایشدا قەدەغە بکات ،دیارە ئەمەش لەو
بۆچوونەوە سەردەردێنی کە گوایە بە"بچوک کردنەوەی ڕۆڵی حزبەکان" ئەتوانێ ئەم
دەزگایانە بگۆڕێ بەدەزگای نیشتمانی و ڕێگا بگرێ لە کارکرد و ڕۆڵی ئەحزابی میلیشیایی!
بۆچوونێکی ئاوا جگەلەوەی چاالکی حزبەکان سنوردار دەکاتەوە و بەئاشکرا دژی ئازادی
هەڵسورانی سیاسیە ،لەدوو سەرەوە ناکۆکە بەدنیای سیاسیو ڕۆڵی واقعی ئەحزاب
لەکۆمەڵگادا .لەسەرێکەوە ئەوە حزبەکانە دەسەاڵت بەدەستەوەدەگرن و بەرپرسیارێتی
پۆستەکانی دوڵەت لەئەستۆ دەگرن ،تەنانەت لە لیبڕالترین دەوڵەتی دنیادا ئەو حزبەی وەک
براوەی هەڵبژاردن کابینەی حکومەتی پێکدێنێ هەرخۆی وەزیری بەرگری ،دەزگای ئەمنی و
پۆلیس ،موخابەرات ..بەدەستەوە دەگرێ و سیاسەتی بۆدادەڕیژێ ،بەبێ ئەوەی پێویستی
بەهیچ "بریارێکی نیشتمانی" وەک ئەوەی گۆڕان دەیخوازێ بکات .کەوایە لەحاڵێکی ئاوادا
چۆن دەتوانرێ ڕۆڵی حزبەکان لەم دەزگا دەوڵەتیانەدا قەدەغە بکرێ ونەهێڵرێ؟ لەسەرێکی
تریشەوە بزوتنەوەی گۆڕان خۆی لە گێلی دەدا و نایەوێت ئەو واقعیەتە ببینێ کە ئەندامانی
ئەم دەزگایانە کەسانی جۆراوجۆرو هەڵگری مەیل و بۆچوون و الیهنگری سیاسی
جیاوازیان تێدایە ،لەحاڵەتی قەدەغەکردنی چاالکی سیاسی وحزبایەتیدا ،بزوتنەوەی گۆران
چۆن بەر بەم واقعیەتە دەگرێ؟ ئایا بەرلەوەی ئەم کەسانە کار لەم دەزگایانەدا بکەن لە
بۆچون و مەیلە سیاسیەکانیان پاک دەکاتەوە و بەڵین نامەیان پێپڕدەکاتەوە؟ یان چی؟
بەاڵم کاتێک کە بزوتنەوەی گۆڕان لەهیچ جێگایەکی پرۆگرامەکەیدا راشکاوانە باس
لەهەڵوەشانەوەی هێزی میلیشیای حزبەکان و دامودەزگای ئەمنی و ئاسایشیان ناکات ،بگرە
هەوڵی چاکسازی بۆ بەنیشتمانی کردنیان دەخاتە گەڕ ،بەپێویست لەڕێگای واقعی
دوردەکەوێتەوە وخەیااڵتی لیبرالیستانە بەخەرج دەدا ،تا ئەم دام ودەزگا سەروخەڵکیانە،
بەخەیاڵی خۆی لەدەست یەکیەتی وپارتی دەربهێنێ و بیخاتە خزمەتی "نیشتمانەوە"!
الیەنی چوارەم:
"_ گهڕاندنهوهی ئهو یاسانهی که پهیوهندییان به ئهنجومهنی ئاسایش و دهزگای
ئاسایشی ههرێمهوه ههیه ،که تاک الیهنه لهالیهن دهسهاڵتهوه تێپهڕێندراون،
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ههموارکردنهوهیان لهڕێگهی سازانی نیشتمانییهوه"....
"_

....

"_ پێکهێنانی هێزی پاسەوانی هەرێم ،بە سودوەرگرتن لە مادە پەیوەندیدارەكانی
دەستوری عێراق ،بەشێوازێكی نیزامیی مۆدێرن ،بە سودوەرگرتن لە ئەزمونی هێزی
پێشمەرگەی ئێستا ،موتوربەكردنی ئەو هێزە بە نەوەی نوێ و كردنەوەی دەرگای
پەیوەندیکردنی ئارەزومەندانە (تەتەوع) ،دور لە الیەنگریی سیاسیی ،حیزبیی ،ناوچەیی
و خێڵەكی.
"_ قهدەغەكردنی رێكخستنی حیزبی و سیاسی لەناو هێزی پاسەوانی هەرێم و
وهزارهت و دامهزراوه سهربازی و ئهمنی و ههواڵگریهکاندا.
"_ ئامادەكردن و رێكخستنەوەی هەمو ئەو هێزە چەكدارانەی كە ئینتیمایان بۆ حیزب
و گروپ و تاكەكەس هەیە ،سەرلەنوێ دامەزراندنیان لە هێزی پاسەوانی هەرێمدا،
یان خانەنشینكردنیان "..
ئێمە پێشتر لەبارەی "دەزگای ئاسایشی نەتەوەیی"ەوە ئەوەمان ووت کە فەلسەفەی بوون و
مانەوەی ئەم دەزگایانە ،کە دەسەالتی چینی بۆرژوازی و حزبەکانی بە پاساوی "پاراستنی
واڵت لە مەترسیە دەرەکی و ناوخۆییەکان" وەک ئامرازی سەرکوت لەبەرامبەر خەڵکی
کرێکار و زەحمەتکێش و ناڕەزایەتیەکانیاندا ،وەک دەزگایەکی سەروخەڵکی پەنای بۆدەبەن.
هەروەها ئاماژەشمان بەوەدا ،کە پاراستنی وواڵت وەک ئەرکێکی سەرجەم هاواڵتیان کاتێک
دابین دەکرێ ،کە دەخاڵەتی ئەوان لە بەڕێوەبردنی واڵت و بەهرەمەند بوونیان لە ئاستێکی
باشبژێوی وئازادیەکان مسۆگەر کرابێت .لەپاڵ ئەم راستیەشدا ،ئەمنیەتی کۆمەاڵیەتی کاتێک
بەدی دێت چەکدارکردنی گشتی جەماوەر و راهێنان و هوشیارکردنەوەیان بەمەترسیەکان،
تەنها ڕێگای عەمەلی و کارسازە .بەاڵم بزوتنەوەی گۆڕان وەک هەر رەوتێکی بۆرژوازی
کە لەبەرنامەیدا نییە جەماوەر وبەرژەوەندیەکانی میحوەری هەر هەنگاوێکی سیاسی بێت
بەپیویست ئەویش دەست بەدامو دەزگا سەروخەڵکیەکانەوە دەگرێ .تەنها ڕەخنەیەک کەلەم
بارەوە هەیبێت ئەوەیە کەپێکهێنانی ئەنجومەنی ئاسایش بە"بڕیاری تاک الیەنە" دامەزراوە!
لەمەش زیاتر بزوتنەوەی گۆڕان واوەتر دەڕوا و لەالیەک باس لە پێکهینانی"پاساوەنی
هەرێم" بە پشتبەستن و گەڕانەوە بۆ دەستوری عێراق ،دەکا و لەالیەکی تریشەوە نەک
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هەر هەڵوەشاندنەوەی هێزی میلیشیای حزبەکانی وەک یەکیەتی و پارتی داواناکات ،بەڵکو
بەدوای گۆڕینی ئەم هێزانەوەیە بە"هێزێکی نیشتمانی وهاوچەر " .بەمجۆرە بزوتنەوەی
گۆڕان لەسەر میراتی دامو دەزگا ئەمنیو میلیشیاییەکانی ئەحزابی دهسهاڵتداری ئێستای
کوردستان و خودی حکومەتی عێراق ،بەشوێن "پاراستنی واڵتەوەیە" وگەرەکیەتی
بەجاکسازی وتەعدیلی روالەتیانە ،ئەم دەزگایانە بە دەزگاگەلێکی "نیشتمانی" و پێویست
بۆخەڵکی کوردستان بەڕەوا ببینێ .ئەمە ئەو سیاسەتە چاکسازییە کە بزوتنەوەی گۆڕان
لەسیستەمی ئیستای کوردستاندا بەدواوەیەتی!.

ئەنجامگیریهک بۆ ئهم بهشه:
بەمەبەستی ئەنجامگیری لەیەکەم تەوەرەی ئەم بەشەی پرۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی
گۆڕان ڕەخنە و سەرنجەکانمان لەچەند خاڵێکدا ڕیزبەندی دەکەین:
 /١بەوپێیەی کەبزوتنەوەی گۆڕان وەک حزبیکی "نیشتمانی ونەتەوەیی" خۆی پیناسەدەکا و
تەواوی پرۆگرامەکەی لەسەر "هەرێمی کوردستان و بەهێزکردن"ی چەق دەبەستێ .هاوکات
بەو پێیەی ئەم بزوتنەوەیە دەسەاڵتی ئێستا بەدەستکەوت و ئەزمونی "گەلی کورد" ناوزەد
دەکا و بەتەواوی سەرمایەداری بوونی کوردستان و جیاوازیە چینایەتیەکان ،بەفەرامۆشی
دەسپێرێ ،بەپێویست وەک هەر حزبێکی تری ناسیونالیست مانەوە و پاراستنی دەسەاڵتی
ئێستا مەسەلەی میحوەریە لە"ئەرکە نیشتمانی و دیموکراتیەکان"دا و جیاوازیەکیش کە ئەم
بزوتنەوەیە لەژێرناوی چاکسازیدا ئیدعای بۆ دەکات ،شتێکی زیاتر لە تەعدیلی دەسەاڵت و
حکومەتی ئێستا نییە.
 /٢تائەو جێگەیەی کە ئەم بزوتنەوەیە باس لە دیموکراتیکەکردنی دەسەاڵت و سیستەمی
ئیستا دەکا و بۆئەمەش رەخنە و ڕوانگهی چاکسازی لەژێر ناوی "بەنیشتمانی کردنی دامو
دەزگاکان و کاراکردنەوەی پەرلەمان و گۆرینی سیستەمی سەرۆکایەتی بۆ پەرلەمانی"..
دەباتە پێش لەڕوانگەی یەکێک لەئەندامانی خێزانی حزبەبۆرژوا ناسیونالیستەکانی کوردەوە
لە کێشەکانی خەڵکی کوردستان دەڕوانێ .ریفۆرمێکی سیاسی ودیموکراتیش کە
بەشوێنیەوەیەتی بەهیچ جۆرێک و لەهیچ ئاستێکدا هەنگاوەکانی بۆ"بەرینکردنەوەی
دیموکراتی" پەیوەند بە بەرژەوەندیەکانی خەڵکەوە پەیدا ناکات .لەالیەکی تریشەوە
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دورکەوتنەوە لە سکوالریزم و جیایی دین لە دەسەاڵت و سیستەمی حکومرانی ،دینی
ئیسالم وەک دینی رەسمی و سەرچاوەیەکی سهرهكی بۆ دانانی یاساکان ڕادەکێشی و بوار
بۆ مەال و مزگەوت و پەیڕەوانی ئەم دینە دەکاتەوە کە لەسەر داهاتی خەڵک کارنامەی
کۆنەپەرستی و دژی ئازادیان ببەنەپیشەوە.
 /٣ئیسالم وەک ئاینی زۆرینە و رڕێزلێگیراو دەناسێنێ هاوکات هێشتنەوەی دامو دەزگای
سەروخەڵکی وسەرکوتگەری وەک "دەزگای ئاسایشی نەتەوەیی ،پۆلیس ،ئاسایش وهیزی
چەکدار "..بەپێویست ستەمو سەرکوتگەری وکۆنەپەرستی ،لەبەرامبەر مافو ئازادیەکانی
هاواڵتیاندا رادەگرێ.
 /٤مادام بزوتنەوەی گۆڕان ناسنامەی قەومی وئاینی ئیسالم وەک بەهای سەرەکی بەسەر
سیستەمی حکومرانیدا بەدەستەوە دەگرێ و هاونیشتمانی تورکمان وئاشوری ومەسیحی
وکلدان ،بەهاواڵتیانی پلەدوو جیگیر دەکا و جیاکاری و چەوسانەوە و ستەمگەری دەکاتە
بەشێک لەسەر خانی سیاسی وحکومڕانی ،بەم پێیەش ناتوانێ هێزێکی دژی شۆڤێنیستی
ودژی جیاکاری بێت.
 /٥بەوپێیەی کە بزوتنەوەی گۆڕان کێشەی کورد لەپارچەکانی تری کوردستان ،لە درێژەی
"خزمایەتیو هاوسۆزی نەتەوەیی" دا دەبێنی وهاوکاتیش خۆی بەفیدڕالیزم و دەستورو
یاساکانی عێراقەوە گرێی دەداتەوە ،بەپێویست پەیڕەو لە سیاسەتی دوفاقی دیبلۆماسی
لەگەڵ دهوڵه تانی سەرکوتگەری ناوچەکە دەگرێتە بەرو کێشەی کوردیش لەم واڵتانەدا،
دەکاتە پاشکۆی بەرژەوەندیەکانی هەرێم.
 /٦بزوتنەوەی گۆڕان وێرای ئەوەی باس لەخواستی جیابوونەوە پیکهێنانی دهوڵهتی
سەربەخۆ دەکاو بە" ئامانجی بااڵی نەتەوەیی" لەقەلەمی دەدات ،بهاڵم بەوهۆیەوە ئەم
خواستە دەخاتە گرەوی ڕیفۆرم وبەرنامەی چاکسازیەکەیەوە ،بەکردەوە دەست لەم
خواستە دەشواتەوە.
ئێمە هەوڵدەدەین لەبەشەکانی داهاتویی ئەم باسەدا زیاتر پەردە لەسەر ناوەرۆکی
بۆرژوازیانەی ئەو ڕیفۆرم و چاکسایە هەڵدەینەوە کە بزوتنەوەی گۆڕان بەدواوەیەتی...
ماویەتی
نیسانی 8102
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بهشی دووهم:
پرۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان لەسەر
ئاستی هەرێمی کوردستان
تهوهرهی دووهم:
سیاسەتی ئابوری و بنیاتنانی ژێرخان
لەبەشی سێهەمی ئەم باسەدا دەچینە سەر ئاناتۆمەکردنی ڕوانگە و سیاسەتە ئااباوریەکاانای
بزوتنەوەی گۆڕان کەوەک تەوەرەی دووەم لەبەشی دووەمی پرۆگرامای سایااسایادا لەساەر
ئاستی هەرێمی کوردستان ،کە لەژێر تایتڵی "سیاسەتای ئااباوری و بانایااتاناانای ژێارخاان"دا
جێگیرکراوە .لهم پهیوهندهشدا ههوڵدهدهین لهڕێگای ڕهخنهگرتن لهو دیادە باۆرژوایایەوه کە
سیاسەتە ئابوریەکانی پرۆگرامی بزوتنەوەی گۆڕانی پێ داڕێژراوه ،ئهو ئاستاه لەڕیافاۆرمای
ئابوری دهرخهین کهئهم بزوتنهوهیه دەیخاتە بەرەدەم کۆمەڵگا ،بۆ ئهمهش سهرهتا پێویستاه
لەسەر ڕوانگەی گشتی سیاسەتە ئابوریەکان ڕاوەستین و پاشان لەبەندەکانی بڕوانین.

سیاسەتی ئابوری بزوتنەوەی گۆڕان
"بۆرژوازی نیشتامنی" لەبۆتەی چاکسازیدا:
بێگومان سیاسەتی ئابووری هەرحزبێاکای سایااسای و ئەو هەناگااوانەی کەوەک بەدیالاێاک
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لەبەرامبەر سیستەمی ئابوری زاڵ بەسەر کۆمەڵگادا ،لەدوتویی پرۆگرامی خاۆیادا جاێاگاایاان
بۆ دەکاتەوە ،بەپێویست ئیلهام لە ڕوانگە و مەکاتەباێاکای فایاکاری ئااباووری وەردەگارێ و
لەوێوە بەشوێن ئەو ئاڵوگۆڕانەوەیە کە لەدۆخی ئابوری باودا بەدواوەیەتی..
مەکتەبی فکری وڕوانگەی ئابوری بازوتانەوەی گاۆڕان بەشاێاوەیەک لەشاێاوەکاان دووباات
کردنەوەی هەمان ڕوانگە و مەکتەبی ئابوری سەردەمی دواکەوتویی و پەرەساەنادنە کە لە
دەیەکانی  ٦٠و  ٧٠ی سەدەی ڕابردوودا و بەدوای سەرهەڵادان وشاکاڵ گارتانای "دەوڵەتای
سەربەخۆ" ی بۆرژوازی ،لەئاسیا و ئەفاریاقایاا و ئەماریاکاای التایان و دەرچاون لەباازنەی
داگیرکاری و بااڵدەستی "ئیاساتاعاماار"  ،وەک بەرناامەو ئااساۆیەک لەپاێانااو پەرەساەنادن و
دەربازبوون لەدواکەوتوویی ئابووری بەدەستەوەگیرا .لەم پەیوەندەشدا دەیان ئااباوریانااس،
لە ئهندریه گوندر ،فرانكۆوه تا ئیمانۆل و سهمیر ئهمین ،و دەیان دەزگای ئاکادیمی لیکۆڵیاار
و بەدواداچوون تا ناوەندی "بوژانەوە" لەنەتەوە یەکگرتووەکان بە باودجەیەکای خەیااڵایەوە،
بەشوێن گرفتی دواکەوتویی ئابووری و بەرنامەی ئیستراتیاژی باوژانەوەوە باوون باۆ ئەم
واڵتانە .ڕوانگە و باوهرهكانی ئهم مهكتاهباه ئااباووریە ،کاۆمەڵاگاا باهشاێاوهیاهكای خاۆباهخاۆ
پێناسهی یهكێك له فۆرمیالسیونهكانی پێاش ساهرماایاهداری و باهتاایاباهتای باه"كاۆماهڵاگاای
داگاایااركااراو"" ،وابااهسااتااه"" ،مااوسااتااهعاامااهره" و گااهلااێ جاااریااش دهرهبااهگاای بااۆدهكاارێ .لااهم
پێناسهكردنهشهوه سهرمایهی دهرهكی ،ئیمپریالیزم و داگیركهران ،بههۆكاری باناهڕهتای باۆ
پاشكهوتوویی ئابووری و ڕاگرتنی واڵت لهسهر بنهمای ئابووری تاك بهرههمهێن و خۆژێن
و بهرخۆری دادهنێ و وهك حوكمێكیش بۆ تێكشكانی پیشهسازی خۆماڵی و باهتاایاباهتایاش
كهرتی كشتوكاڵی پشتی پێدهبهسترێات .باۆ دهرباازباوون لاهم حااڵاهتااناهش ئاهم ماهكاتاهباه
ئهفسانهی بۆرژوازی نیشتمانی بهقهرز وهردهگارێ و دهیاخااتاه باهراماباهر داگایاركاهران و
سهرمایهی دهرهكییهوه و ئهركی دامەزرانادنای ژێارخااناێاکای بەهاێاز و ئااوهداناكاردناهوهی
ئابووری واڵت و پێشخستنی پیشهسازی خۆماڵی پێدهسپێردرێت .یهكهمین مهیدانیش كهلاهم
ئهركهدا چاوی تێدهبڕدرێت بریتییه له دێهات و ئابووری کشتوکاڵی و "سەرماایەی مارۆیای"
ناوخۆ" کە دیارە سیاسەتی ئابوری و ههوڵهكانیان بۆ ئهوهیه كاه باه وههامای باووژاناهوهی
ئابووری كشتوكاڵ و پیشهسازی خۆواڵتاییاهوه ،تایاۆر و دیادگاایاهك باباهخشان باهچایانای
بۆرژوازی محلی تا له دهرهوهی سیساتاهماه ئااباوورییاهكاانای ساهرماایاهداری جایاهاانای و
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كاركردهكانی لهبازاڕی نێاوخاۆی هاهر واڵتاهدا ،جاهناگ لاهدژی پااشاكاهوتاوویای ئااباووری
بهڕێبخهن.
ئەگەر لە مەكتەبی ئابوری بۆرژوایی کالسیک و ئاکادیمیستەکانیاندا مەسەلەی بردنەسەری
ڕێژەی زیدەبایی /قازانجی هەموو ساەرماایەی کاۆمەاڵیەتای و هەڵاگارتانای بەربەساتەکاانای
بەردەم ئەم پڕۆسەیە بێت و لەم پێوەندەشدا چەمکەکانی ،کااڵ و بەهاا ،کااردابەشاکاردنای
کۆمەاڵیەتی و ئامڕازەکانی بەرهەمهێنان و تەکنۆلۆژیا ،فراوانکاردنەوەی باازاڕ و چاۆنایەتای
بەرزکردنەوەی ئاستی وەبەرهێنانی سەرمایە و چەوسانەوەی هێزی کار ،قەیارانای ئااباوری
و میکانیزمەکانی تێپەڕین لێی ...لەباسو لێکۆڵینەوە ئابوریەکاندا بەدەستەوە بگیرێ ،ئەوا لەم
مەکتەبەدا ،مەسەلەی پاشکەوتاویای و باووژانەوەی ئااباوری ساەرماایەداری و هەڵاگارتانای
کەموکوریەکانی سەر ڕیگای ئەم پڕۆسەیە لەوانە ،گەندەڵی و تەبزیراتی زەبەالحای دەوڵەت،
تاک بەرهەمهێنەری و پشتبەستن بە ئاباووری نەوت ،فەراماۆشاکاردنای کەرتای کشاتاوکااڵ،
هەاڵوسانی مەسرەف و کاۆمەڵاگاای مەسارەفاگەرا ،الوازی ژێاربایاناای ئااباوری و ئااساتای
تەکنۆلۆژیا ،السەنگی ناێاوان قەوارەی کاااڵی هەنااردە لەچااو کاااڵی هااوردەدا  ..جاێاگاای
سەرەکیان هەیە و بۆ تێپەرێن لێیانەوە "پالنی نیشتمانی" و بەرنامە ڕێژی ئااباوری دەوڵەت،
وەک ستراتیژێک ،بەدەستەوە دەگیرێ.
بزوتنەوەی گۆڕان ئەگەرچی لە بەدەستەوەگرتن و مانەوە لەم مەکتەبە فاکاریەدا ،دەقااودەق
هەمان ئەو چەمکانەی کەلە مەکتەبای ئااباوری "دواکەوتاوو /گەشاە" دا ،وەک ئەوەی کە لە
ڕابااردوودا بەکاااربااراوە ،دووپااات نەکااردۆتەوە( ،کەدیااارە خااودی ئەم حاااڵەتە ناایااشااانەی
بەرئەنجامی ئەو گاوراناکااریاانەیە کەلە مااوەی چەن دەیەی ڕاباردوودا بەساەر جایاهاانای
سەرمایەداری و فۆرمە ئابوریە باوەکاندا هاتووە و لەئەنجامیشدا مەکتەبە فکریەکاانای وەک
لیبرالیزمی نوێ و ئابوری پۆساتاماۆدیارنایازمای ڕەواج پاێارداوە) ،بەاڵم ڕاوەساتاان لەساەر
چەماکاگەلاێاکای وەک " کاۆمەڵاگااای تااک بەرهەماهاێان ،پشاتاابەساتان بەکەرتای کشاتاوکااڵاای،
ڕەتکردنەوەی مەرکەزیەتی ئابوری و کارکردن بەگەشەی ئااساۆیای ،پاالن لەبەکاارهاێاناانای
سامانی ساروشاتایادا ،گەشاەدان بەسااماانای مارۆیای ،الساەناگای نایاوان کاااڵی هااوردە و
هەناردەکراودا ،دیاردەی بەرخۆری و وەرگر ،کۆمەڵگای مەسرەف گەرا..و هەماو ئەماانەش
رووبەڕویی " پالنی نیشتاماانای" دەکارێانەوە ،بەپاێاویسات ڕیشاەی سایااساەتە ئااباوریەکاانای
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بزوتنەوەی گۆڕان ،بەوجۆرەی لەپرۆگرامە سیاسایەکەیادا هااتاووە ،دەبااتەوە ساەر هەماان
مەکتەبی فکری و هەرلێرەشەوە کەوتۆتە دوای هەڵگرتنی ئەو کەموکاوڕی و نااتەواویاانەوە
کە ئابوری کوردستان دەرگیریەتی .بەدیاری کراویش دیااردەی گەنادەڵای و نااشاەفاافایەت،
تاریکاندنی داهاتی نەوت ،نەبوونی پالنی ئابوری ،السەنگی لەنێوان کەرتی گشتی و تاایابەت،
باڵوبوونهوهی تهمبهڵی و بهفیڕۆدان ،تهشاهناهکاردنای دیااردهی باهرخاۆری ،نااهااوساەناگای
لەنێوان شارەکان و شاوێانە کەنااریەکاان -گاونادەکاان -و ئاۆردوگاا و قەزا و نااحایەکاان،
نەبوونی دادپەروەری لەسیستەمی باجدا ،پاوانکردنی داهاات وباازاڕ ...ئەماانە ناماونەی ئەو
گرفتانەن کەسیاسەتی ئابوری بزوتنەوەی گاۆڕان باۆی ئااڕاساتەیە و گاوایە هەڵاگارتانایاان
دادپەروەری لەئابوری کوردستاندا دەستەبەردەکات.
بزوتنەوەی گۆڕان وەک ئەوەی کە خەونی هێناانەکاایەوەی "هەرێاماێاکای بەهاێاز"ی کاردۆتە
ئامانجی میحوەری خۆی ولەڕیگای ئەرکە سیاسیە نیشتماانایاو نەتەوەیایەکاانایەوە بەشاوێان
سیاسەتی " بەنیشتمانیکردن" ی دامەزراوە کاانای دەساەاڵتەوەیە ( لەوانە هاێازی پاێاشامەرگە،
پەرلەمااان و حااکااومەت ،دەزگااای قەزایاای وشااتاای لەمااجااۆرە)  ،بەپااێااویساات دامەزراناادناای
"ژێرخانێکی ئابوری بەهێز" بۆ چینی بۆرژوازی و بازاڕی سەرمایە و کاۆماپاانایااکاان ،وەک
ئەڵااقەیەکاای تەواوکااار بااۆ ئەم ئااامااانااجە بەدەسااتەوەگاارتااووە ،کە دیااارە شاااناای لەسااەر
چەوسانەوەی هەرچی زیاتری هێزی کاری کارێاکااران و کاۆمەاڵنای کاارکاردوی کاۆمەڵاگاا
داناوە ،تا بۆرژوازی نیشتماانای و نەتەوەیای ،لەپارۆساەی عاادیاالنەکاردنای ساەرماایەداری
کوردستاندا ،دادپەروەرانە وێنابکا و ئەمەش بە ڕیفۆرمی ئابوری و چاکسازی بە کاۆمەلاگاا
بفرۆشێ.
لەالیەکی تریشەوە بزوتنەوەی گۆڕان بەبەراورد ،بەڕەوتی سۆسیال دیموکراتەکانی ساەدەی
ڕابروو کەبەرنامەی ئابووریان بەپشتبەستن بەمەکتەبی فکری کینزیەت و دەخاڵەتی دەوڵەت
لە ئابوریدا و لەڕێگای بەرنامەڕیزی ئاباوریەوە ،پاڕۆساەی تەعادیالای سایاساتەمای ئااباوری
سەرمایەداری بازاڕی وەک ڕێچکەیەک بۆ گەیشتن بە " کۆمەڵگای خۆشگوزەران و پاڕکاار-
 ، "FULL JOBلەسیاسەتێکی ئابوریدا گەاڵڵە دەکاردەوە ،نەیاتاوانای لەژێار گاوشاارەکاانای
ئابوری سەرمایەداری و ڕۆڵی ئیحتکارات و بانگی جیهانی و سیاسەتی نیولیبرالەکاندا خۆی
ڕاگرێ و سەرەنجام سەری لەشکست و بنبەستادا دەرهاێاناا ،ئەوا گەیشاتان بە"هەرێاماێاکای
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بەهێزی ئاباوری" بە ڕابەری باۆرژوازی نایاشاتایاماانای و نەتەوەیای بەئاااڵی "دادپەروەری
ئاابااوری" ەوە ،لەجااوگاارافاایااایەکاای وەک کااوردسااتاااناادا کە ئااابااوریەکەی ڕاسااتەوخااۆ لەژێاار
کارکردەکانی سەرمایەداری جیاهاانای و بالاۆکابەنادیە ئااباوریە جایاهاانایەکاانادایە ،نەک هەر
حوکمێکی ڕێگەپێدراو نییە ،بەڵکو لە ئەفسانە و خەونێک زیاتر تێناپەڕێ.
سیاسەتە ئاباوریەکاانای بازوتانەوەی گاۆڕان کە بەرگای ریافاۆرم و چااکساازی پاۆشایاوە،
ئەگەرچی لە ڕواڵەتەدا لەبەرامبەر سیاسەت و کارکردە ئابوری و بازرگاانایەکاانای ئەحازابای
دەسەالتدار و دۆخێک کە بەسەر خەڵاکایادا ساەپاانادویاانە ،خاراوەتەڕوو ،بەاڵم لەجەوهەردا
ڕووی لە خەڵكی زەحمەتکێشی کوردستانە ،ئەویاش بە بەخشایانەوەو قاایاماکاردنای ڕەوتای
خۆشخەیاڵی ،بە باڵاێاکای باۆرژوا نااسایاوناالایازم و ئەفساانەی باردنای کاوردساتاان بەرەو
" هەرێمێکی ئاوەدان و بەهاێازی ئااباوری" کەبەرگەی هەڕەشاەی دەرەکای باگارێ و پشات
بەخۆی ببەستێ .بەتایبەتی کە لە سیاسەتە ئابوریەکانی ئەم حازبەدا ،قساەیەکای ساەریا

و

ڕۆشن لەسەر بیمە کۆمەاڵیەتیەکان ،یاسای کااری پاێاشاڕەوی کارێاکااریای ،خاۆرایایاکاردنای
خزمەتگوزاریەکانی وەک خوێندن و تەندروستی و خانوبەرە ،زیادکاردنای کارێ و ماوچەی
خانەنشینی ،دابینکردنی کار و وەاڵمدانەوە بەکێشەی بێاکااری ،زەماانەتە کاۆمەاڵیەتایەکاان...
ناکاات ،کەساەدان هەزار هااواڵتای لە کاوردساتاان ئاوماێادی باۆ دەخاوازن .لەیەک ووتەدا
پالتفۆرمی ئابوری بزوتنەوەی گۆڕان نەک هەر هەڵاگاری کەماتاریان ئااسات لە ڕیافاۆرمای
ئابوری نییە بەقازانجی خەڵكی کارێاکاار و زەحامەتاکاێاش ،بەڵاکاو پاالتافاۆرماێاکە ڕووی لە
سازدانەوەی ئابوری کوردستان و بازاڕی کاارو ساەرماایەیە ،لەڕیاگاای بە"قااناونایاکاردن /
بەموئەسەساتی کردن" ی جومگە ئابوریەکانەوە تا هاوسەنگیەک بە قاازاناجای ئەو بەشاە لە
بۆرژوازی ناڕازی کوردستان زامنبکات کە لەدەست قۆرغکاری ئەحزابی بااڵدەست ،دەناگای
هەڵبڕیوە .سیاسەتە ئابوریەکانی بزوتنەوەی گۆڕان ئەو ئامانجەشی لەخۆیدا هەڵگرتاووە ،تاا
لەسەردەمی هەڵبژاردندا ،وەک "وەرەقەیەکی ئینتخاباتی" بۆ کاۆکاردنەوەی دەناگەکاان بەکاار
بهێنرێ .بەاڵم بۆ دەرخستنی ڕووی ڕاستی ئەم سایااساەتە ئااباوریەو الیەنەکاانای بااشاتارە
لەسەر بەندەکانی ڕاوەستین.
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 /١ڕۆشنکردنەوەی سیاسەتی دارایی وبەرەنگاری گەندەڵی،
چاکسازیە ئابووریەکانی حزبی گۆڕان ڕووی لەکوێیە؟
لە یەکەمین بەندی تەوەرەی "سیاسەتی ئابوری و بنیاتنانی ژێرخان"دا بزوتنەوەی گۆڕان لە
پاارۆگاارامە ساایاااساایەکەیاادا ،لەژێاار تااایااتااڵاای "ڕۆشاانااکااردنەوەی ساایاااسااەتاای دارایاای و
بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی" دا ،دوو مەساەلە وەک هاۆکاار و ساەرچااوەی دۆخای خاراپای
دارایی و ئاباووری و پەرەگارتانای دیااردەی گەنادەڵای لەکاوردساتاانادا ،ئاامااژە پاێادەکاات،
کەئەوانیش بریتین لە"شەفافیەت و سیستەمی چاودێری".

یەکەم :لەبارەی دۆخی دارایی و ئابووریەوە پرۆگرام ئاوا دەدوێ:
" بەگوێرەی ڕاپۆرتهکانی "رێکخراوی ڕۆشنی (شهفافیهت)ی نێودهوڵهتی" ،دەوڵەتای
عێراق به ههرێمی کوردستانیشهوه ،یهکێکه له ههره واڵتاه گاهنادهڵاهکاانای جایاهاان
لهڕوی سایااساه تای دارایای ،شاکاساتای گەشاەی ئااباوری ،الوازی و گەنادەڵای لە
ئەنجامدانی پرۆژەکانی ئاوەدانای و بانایااتاناانای ژێارخاانادا ،خاراپ باهکاارهاێاناانای
دهسهاڵتی سیاسی بۆ مهرامی ئابوریی و نەباونای داتاای پاێاویسات ساەباارەت بە
جوڵەی پارە" " ..ناڕۆشنی له سیاسهتی دارایی و ئابوری ،تاریکاندنی بڕی داهات و
خهرجی گشتی ،الوازیی ڕۆڵای پاهرلاهماان و دادگااکاان و دهساتاه و دهزگااکاانای
چاودێری و نهزاهه ،تاریکاندنی ئهو زانیاریانهی که پهیوهندییان به بودجهی گشتی
و کۆمپانیا ئیحتکاریهکانەوە هەیە"
" تائێستا سهرچاوهکانی زانیاری دهربارهی بودجه و سیاسهتی دارایی ههرێم نهک
تهنها لهبهردهم هاواڵتیاندا ،بهڵکو لهباهردهم ئاهناداماانای پاهرلاهماان و باهرپارس و
فهرمانبهرهکانی بواری چاودێریی داراییشدا وااڵ نیه ،ئهو پرۆسهی تاریکاندنهی کاه
به بهرنامه لهالیهن دهساهاڵتای سایااسای هاهرێاماهوه پاێاڕهو دهکارێ یاهکاێاکاه لاه
کهندهکانی بەردەم چاكساازیای ئااباوری و گاهشاهدان باه ساهرماایاهی مارۆیای و
بنیاتنانی ژێرخانی ههرێمی کوردستان" – .هێڵی تەئکید هێ ئێمەن-
لەم دەربڕیانەی سەرەوەدا بەڕۆشنای دەردەکەوێات کەمەساەلەی نەباوونای "شاەفاافایەت و
سیستەمی چاودێری -رەقابای"  ،وەک خااڵایاکای جەوهەری کاراوەتە هاۆکاارو ساەرچااوەی
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"شاکااساتاای گەشاەی ئاااباوری" و "الوازی پاڕۆژەکاااناای ئاااوەدانای و باناایاااتاناااناای ژێاارخاان".
بەدیوێکیتریشدا ،پێمان دەڵێت کە" تاریکاانادن و نەباوونای داتاای پاێاویسات و شااردنەوەی
زانیاریەکان" ئەو هۆکارەیە کەوای کردووە " جوڵەی پارە و دانانی بودجە بۆ مەرامای حازبە
دەسەالتدارەکاان بەکاارباێات و نەکەوێاتە خازمەت هااواڵتایاانەوە! لەمەش زیااتار نەباوونای
شەفافیەت و سیستەمی چاودێری تا ئەو ئاستە وێانااکاراوە کە وەک" یەکاێاک لەکەنادەکاانای
بەردەم چاکسازی ئابوری" سەرنجی بۆ بدرێ .بەاڵم ئەم بۆچوونە جگەلەوەی خاۆالداناێاکای
ئاگاهانەیە لەماهیەت و سروشتی سیستەمێکی سیاسی و ئابووری کە باۆرژوازی کاورد و
حزبەکانی بەسەر کۆمەڵگای کوردستاندا بۆ قازانج و بەرژەوەندی سەرمایەداران و خااوەن
کۆمپانیاکان ڕاگاریاان کاردووە هااوکاات ئاێامە و خاوێانەران هەواڵەی دیااردەیەک دەکاات
کەئەویش " ناڕۆشنی و ناشەفافیەت و کارانەباوونای پەرلەماان و دەزگااگاانای چااودێاری و
دادگاکانە" کە خاۆی دەرهااویشاتەی فاۆرمای دەساەاڵتای سایااسای و یااسااکاانای ئااباوری
سەرمایەداریە لە کوردستان .بەواتایەکیتر "شەفافیەت و سیستەمە چااودێاریەکاان" بەشاێاکان
لەسیستەمی سایااسای و ئااباوری لە هەر کاۆمەڵاگاایەکادا و بەتاایابەتایاش لەالیەن چایانای
بااڵدەستەوە بۆ ڕیکخستنی پەیوەندیەکانی کارو سەرمایە و یاساکانی بازاڕ و کۆکاردنەوەی
قااازانااج پەنااای بااۆدەباارێ .بااۆناامااونە لە فااۆرماای ئااابااوری دەوڵەتاایاادا( ،لەشااێااوە باااوەکەیاادا
سەرمایەداری دەوڵەتی)  ،شاەفاافایەتاو ڕەقاابەت وەک دوودەزگاای دەوڵەتای ڕێاگاایەکە باۆ
دەخاڵەتی دەوڵەت لەکاروباری بانکەکان و جوڵەی پارە و هێنان و بردنی کااڵ و کاۆناتاڕۆڵای
نر و سیستەمی باج  ..هەموو ئەمانەش لە قازانجی حەرەکەتی سەرمایە وەگەردەخارێان و
هیچیان ڕوویان لەبااشاباژێاوی هااواڵتایاان و چااکساازی نایایە لە ژیاانایاانادا ،چاوناکە لەم
سیستەمەدا ڕۆڵی هاواڵتی لەکەنارەوە ڕاگیراوە و کاریگەریان بەسەریەوە نییە ،واتە شاتاێاک
ناایاایە بەناااوی "کااۆنااتاارۆلااێ جەماااوەری" بەسااەر بااازاڕ و کااردە ئااابااوری و دارایاایەکاااناادا.
لەکوردستان کە دەوڵەت نییە و سیستەمی سیاسی لەڕێگای دەسەاڵتای نااوچەیای ئەحازابای
میلیشیایەوە بەڕێوەدەچێ و هەمو کردەیەکی دارایی و ئابوری و بازرگانی و باج لەخزمەتی
سیستەمی ئەحزابی دەسەاڵتدار و بازاڕی کۆمپنایاکاندایە ،و جەماوەر هیچ ڕۆڵاێاک نااگاێاڕن
بەسەر الیەنەکانی پرۆسەی بەرهەمهێناندا ،بەپێاویسات نەک هەر زانایااریەکاان لەتااریاکایادا
ڕادەگیرێن ،بەڵکو هەرجۆرە دەزگایەکی چاودێری دەکاتە پاشکۆی سیااساەتای ئەم حازباانە.
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لەمەش زیاتر لەکوردستان کە حزبەکانی دەساەاڵت خاۆیاان باونەتە چەناد کاۆماپاانایاایەکای
ئابوری و بازرگانی و هەموو جوماگەکاانای سایااساەت و ئااباوریاان لەدەساتادا کاۆباۆتەوە،
بەپێویست دەزگاکانی "شەفافیەت و چاودێری" و دادگا و نەزاهە و پەرلەماان و حاکاومەت
نەک هەر کارتونی دەبن ،بەڵکو هێندە ڕۆڵدەگێڕن کە بکەونە خزمەتی حزبەکان و سایااساەت
و کردەی ئابوریانەوە .کەساێاک کە بایەوێات چااکساازی باکاات ،وەیاا النای کەم کاۆمەڵاگاا
لەسیستەمێکی "شەفافیەت و ڕەقابەت" بەهارەمەناد باکاات ،دەباێ لەبانەوە ئەم سایاساتەم و
دەسەاڵت و فۆرمە ئابوریە بخاتە بەر ڕەخنەوە و نەفی بکاتەوە .ئەگینا داوا کاردنای ئەوەی
کە سیاسەتە داراییەکان ڕۆشنبکرێتەوە و زانیاریەکان بخرێاتە بەردەم کاۆمەڵاگاا ،لەساایەی
ئەم فۆرمە سیاسی و ئابوریەدا جگەلە وەهم و خۆشخەیاڵیەک شتێکی تاری لاێانااکەوێاتەوە.
لەالیەکیتریشەوە مەسەلەی الوازی " گەشەی ئابوری و ژێارخاان و پاڕۆژەکاانای ئااوەدانای"،
تەناانەت مەساەلەی ساایااساەتای زاڵ بەساەر بااودجەدا ،دیساانەوە ناااگەڕێاتەوە باۆ ئەوەی
کە" ناڕۆشنی لەسیاسەتی دارایی" هەرێمدا هەیە وەک ئەوەی بازوتانەوەی گاۆڕان ئاامااژەی
بۆدەکات و گوایە ئەگەر هەموشتێک شەفاف بێ و لەژێار چااودێاریادا باێات ئایاتار دۆخەکە
پێچەوانە دەبێتەوە! بەتایبەتی کە ڕەوتی ئابوری سەرمایەداری لەکوردستاندا وەک بەشاێاک
لە حەوزەی ناردنەدەرەی نەوت و سەرەوژێارباوونەوەی ساەرماایە لەم ڕێاگاایەوە( ،واتاه
هاتنه ناوهوهی سهرمایه لهڕیگای فرۆشی نهوتهوه لهبازارهکانی جیهاانادا) .هەروەهاا ئەوەی
کە بازاڕی کوردستان بەشێکە لە بازاری جیهانی و ناوچەکە و عاێاراق ،یااساا و کاارکاردی
خۆی هەیە و لەوچوارچێوەیەشدا ڕێگا پێدراوە گەشاەباکاا و دەسات بەرێات باۆ ژێارخاانای
ئااابااوری و پااڕۆژەکاااناای ئاااوەدانااکااردنەوە ،لەم پەیااوەناادەدا دەخاااڵەتاای سااناادوقاای دراوی
نیودەوڵەتی ،بانکی جیهانی ،و یاساکانی بازرگانی و جوڵەی پارە ،کە لەسەردەمای ئاێاساتاادا
سیاسەتی نیاولایابارالایازم دەیابازوێانای ،ئااباوری کاوردساتاان و کاردەی پاارەو باازرگاانای
لەهەرواڵتێکدا دەخاتە ژێر کاریگەری و کۆنترۆڵی خۆیەوە ،بەپێویست ئاست و شێوازەکانای
ڕەوتی گەشە و چونە پێشەوەی ژێرخانی ئابوری و پڕۆژەکانی ئااوەدانای باڕیاار لاێادەدات.
بزوتنەوەی گۆڕان کە هەموو ئەم واقعیەتە ئابوری و سیاسیانەی کە دەخالەتیان لەئاباووری
کوردستاندا هەیە ،نادیدە گارتاووە وئاێامە وخاوێانەرانای بەساتاۆتەوە بە "ڕۆشاناکاردنەوەی
سیاسەتە دارایەکانی هەرێمەوە" و بەمەشەوە هەواڵەی سیاسەتی کااراکاردنەوەی پەرلەماان
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پڕۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان چیمان پێدەڵێت؟
و دادگا و دەستەکانی نەزاهە و شتی لەم جۆرەمان دەکات .بێگومان سایااساەتاێاکای ئااواش
دورخستنەوەی خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێشە لەڕاساتایەکاانای کاۆمەڵاگاا و سایاساتەماێاکای
سیاسی و ئابوری کە ژیانی ئەوانی بە بازاڕی سەرمایە و قازانجی لەڕادەبەدەری کۆمپاانایاا
ناوخۆیی و دەرەکیەکان سپاردووە.
بەاڵم با لەمانەش زیاتر بڕۆین و وابیهێنینە بەرچاو کەکوردستان لە لیستی ئەو واڵتانەی کە
ڕاپۆرتاهکاانای "ڕێاکاخاراوی ڕۆشانای (شاهفاافایاهت)ی ناێاودهوڵاهتای" ئاامااژەیاان باۆدەکاات،
دەرهاوتووە و وەک هەرواڵتێکی تری ئەوروپایی تا ئەو پەڕی خۆی پەیاڕەوی لەئااساتاێاکای
بەرزی شەفافیەت و سیستهمی چاودێری دەکات ،بەواتایەکیتر با وادابنێین هەمو "کەندەکانی
تاریکاندن و شاردنەوەی زانیاریەکان" لە سیاسەتی دارایی حکومەتی هەرێمدا هەڵگایاراون و
چاااکسااازیەکاااناای باازوتاانەوەی گااۆڕان لەم بااارەوە بەسااەرەنااجااام گەیشااتااوون ..ئااایااا ئاایااتاار
پاوانخوازی لە بازاڕ و ئابوریدا کۆتاییان پێدێ؟ ئایا ئیتر بودجە ناچێتە خزمەتی سیاسەت و
بەرژەوەندی چین و حزبە دەسەاڵتدارەکانەوە؟ ئایا ڕەوتی ژێرخاان و گەشاەی ئااباوری و
جوڵەی پارە بەقازانجی خەڵک دەچەرخێ و ئیتر گەندەڵی تیاناکرێت؟ ئێامە ناازانایان وەاڵمای
بزوتنەوەی گۆڕان بەم پرسیارانە چییە ،بەاڵم ئەوەی زاناراوە کە ماادام نەزمای ساەرماایە
حوکم دەکا و دەسەاڵتیش بەدەست ئەحزابی میلیشیایی و کارکردی کاۆماپاانایااکاانایاانەوهیە،
نەک هەر بنبەستی ئابوری و ڕاوەستانی پڕۆژە ئابوریەکان و داشکانەوەی جاوڵەی پاارە و
چەندین گرفتی تری ئابووری دەبێتە واقعیەتێکی چارەهەڵنەگر ،بگرە سەرهەڵدانی گەندەڵی و
" نادادپەروەری کۆمەاڵیەتی" حاڵەتێکی بەرجەساتە و بەردەوامە .بەتاایابەتای لەساەردەماانای
سەرهەڵدانی قەیرانە ئابوریەکاندا .لەم بارەوە هەواڵەکانی دەست لەکارکێشاانەوە و بەدادگاا
سپاردنی ئەم یان ئەو وەزیر و کااربەدەساتای دەوڵەت و ڕاپاۆرتای نەتەوە یەکاگارتاوەکاان
لەبارەی ئاستی بێکاری و هەژاری و برسێتی و نەخوێندەواری و لەئااراداباوونای جایااوازی
گەورە لەنێوان داهاتی تاکەکاندا و تەنانەت خودی لێکۆڵینەوە و بەدواداچاوونە ئااباوریەکاان
لەواڵتانی ئەوروپادا ،بەڕۆشنی ئەوە دەردەخەن کە مەساەلەی "شاەفاافایەت و سایاساتامای
چاودێری" ناتوانێ بەر بە ڕەوتی کێشاە و گارفاتە ئااباوریەکاان و دیااردەی پااواناکاردن و
گەندەڵی و نابەرابەری لەنیزامە ئابوری و سیاسیەکانای چایانای باۆرژوازیادا باگارێ .خاودی
ئاشکرابوونی "فەزیحەکەی پەنەما" کە ئاماژە دەکات بۆ گەندەڵی و سپیکردنەوە و بزوانادنای
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خهسرهو سایه
پارە و دزیانای داهااتای کاۆمەڵاگااکاان ،لەالیەن بەرپارساانای دەوڵەتااناێاکەوە ،کە ئەوپەڕی
شەفافیەت و سیستەمی چاودێری تیایاندا چاالکە ،گەواهی لەسەر ئەم ڕاستیەدەدەن.
سەرمایەداری و نیزامەکەی کە لەسەر ستمەکێشی و چەوسانەوەی هێزی کاری کارێاکااران
و زەحمەتکێشان دامەزراوە و بەردەوام لەمونافەسەی چاۆنایەتای باردنەساەرەوەی ئااساتای
قازانج و بەرینکردنەوەی سنورەکانی بازاڕی کار و ساەرماایەدایە ،لەم نایازامەدا کە ڕۆڵای
جەماوەر و کارکردوانی کۆمەڵگا الوەکیە و ئیرادەی باڕیااردانایاان بەدەساتەوە نایە ،تاا ئەو
ڕادەیە شەفافیەت و سیستەمە چاودێرییەکان ڕۆڵ دەگێڕن کەبنەماکانی ئەم نەزماو نایازامە
پارێزراو بمێنایاتەوە .باۆیە ئەوەی کە بازوتانەوەی گاۆڕان لەژێار نااوی "ڕۆشاناکاردنەوەی
سیاسەتە دارایەکانی هەرێمدا" بەدواوەیەتی ،هەرئەوەیە کە سیستەمای سایااسای و ئااباوری
ئیستا قەبوڵ بکاو خەڵک بکاتە ئامرازی شەڕێک کە ڕووی لەخاودی نایازامەکە نایە ،بەڵاکاو
ڕووی لە هەڵااگاارتااناای کەمااوکااوڕی و عەیااب و ناااتەواویەکاااناای دەسااەاڵت و وناایاازامە
ئابوریەکەیەتای .ئەمەش هەر ئەو ڕواناگە فاکاریەیە کە مەکاتەبای فاکاری ئااباوری گەشاەو
دواکەوتن بنەما سیاسیو هەڵوێست گیریەکانی خۆی لەسەر بینا کردووە .بزوتنەوەی گاۆڕان
خۆی لهگێلی دهدات بهرامبهر بهو ڕاستیهی کەسەرمایەداری چەندە شاەفااف باێ و چەنادە
سیستەمە چاودێریەکان کارابن بەسەر کردە ئابوری و بازرگانی و بانکیەکاندا ،بەالم ماادام
پەیوەنیەکانی کارو ساەرماایە حاوکام دەکاات ،پارۆساەی وەبەرهاێاناان لەڕەوتای کەلەکە و
چونەپێشەوەی خۆیدا ،تەمەرکوزی کااڵ و سەرمایە و سەرەنجام پاواناخاوازی(ئایاحاتاکاارات)
دەسەاڵت و کۆمانیاکان دەکاتە واقعیەتیهتێكی چارە هەڵنەگر و ئەمەش بەساەر سایااساەتای
دیاریکردنی بودجەو پڕۆژەکانی ئاوەدان کردنەوەدا زاڵ دەباێ و تەناانەت زانایااریەکاان و
داتاکانیش بەڕەنگی خۆیان دەردێنێ و بەهەماان ئااساتایاش سایاساتەمای چااودێاری چااالک
دەکاتەوە .لەڕاستیدا ،کاتێک دەزگاکانی شەفافیەت و ڕەقاابەت ئەتاوانان لەخازمەتای خەڵاکادا
ڕۆڵ بگێڕن و تائەوپەڕی خۆی زانیاریەکان لە تااریاکاانادن و شااردنەوە و گەنادەڵای پااک
ڕابگرن ،کەخودی سیستەمی حوکامارانای لەساەر بانەماای ڕاساتەوخاۆی خەڵاک خاۆیاان و
ڕیکخراوبونیاان لە شاورا و ئەناجاومەن و ڕێاکاخاراوە جەمااوەریەکاانادا زامان باووباێ و
ڕۆڵگێرانیان لەبەڕێوەبردنی کۆمەڵگادا لە ئەستۆگرتبێت .لەدەرەوەی ئەم واقعیەتە دەزگاکانی
شاەفااافاایەت و ساایااساتەماای ڕەقااابەت وەک بەشااێاک لە ساایااسااتەماای ساایاااساای و ئااابااوری
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پڕۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان چیمان پێدەڵێت؟
سەرمایەداری ،بەقازانجی چیانای باااڵدەسات ڕۆڵادەگاێاڕێ و تاائەو رادەیەش زانایااریەکاان
ئاشکرادەکات کە لەگەڵ خواست و ویستی دەسەاڵت و سیستەمی ئابوریەکەیدا هاوسەنگە.

دووەم :لەبارەی گەندەڵیەوە ،پرۆگرام ئاوا هۆکار و سەرچاوەکەی دیاری
دەکات:
"سهرهکیترین هۆکاری گهندهڵی بریتیه له نارۆشنی له سیاسهتی دارایی و ئاباوری،
تاریکاندنی بڕی داهات و خهرجی گشتی ،الوازیی ڕۆڵی پهرلاهماان و دادگااکاان و
دهستاهو دهزگااکاانای چااودێاری و ناهزاهاه ،تااریاکاانادنای ئاهو زانایااریااناهی کاه
پهیوهندییان باه باودجاهی گشاتای و کاۆماپاانایاا ئایاحاتاکااریاهکاانەوە هەیە ،لەپااڵ
بەکارهێنانی ماڵ و موڵکی گشتی لە بەرژەوندیی بەرپەسە سیاسیەکان.
لهپاڵ ئهو قهیرانه بهردهوامهدا کاه چاهنادیان رههاهنادی کاۆماهاڵیاهتای و سایااسای
مهترسداری ههیه ،پارەی گشتی و سامانی نیشتمانیی ئەم واڵتە پااوانادەكارێات و
بەفیڕۆ دەدرێت ،وردەكاریەكانای باودجەی هەرێام دەشااردرێانەوە و ونادەكارێان،
چەندین تۆڕی گەندەڵكار ،لەناوەوە و دەرەوەی كوردستان ،بەشێوەیەكی رێكاخاراو
لە تاریكیدا كاردەكەن و بەرژەوەندیی یەكتر ،ژێربەژێر ،دەپارێزن – .هێاڵەکاان های
ئێمەن-
بەپێچەوانەی ئەوەوە کە بزوتنەوەی گۆڕان دیااردەی گەنادەڵای دەگاێاڕێاتەوە باۆ "نەباوونای
زانیاری و داتاکان و ناڕۆشنی لە سیاسەتی دارایی و چۆنیەتی سەرفکردنی بوجە" ،گەندەڵی
ڕیشەی لە زاتی سەرمایە و یاساکانی کۆکردنەوە و کەڵەکەکردنی قازانجدایە .بەواتایەکی تر
گەندەڵی لەم نیزامەدا و لەبناغەییترین ئاستیادا دوو ڕواڵەت وەردەگارێ یەکەمایاان دزیانای
ڕەنجی کرێکار و دووەمیان بەفیڕۆدانە و هەریەک لەم دوو دەرکەوتەش بەسەربەخۆ وەیان
پێکەوە دیاردەی گەندەڵی بەرهەم دێنن و دەیکەنە حااڵەتاێاکای چاارەهەڵانەگار .باالەم باارەوە
زیاتر ڕۆشنایی بدەین:
لە ئابوری سەمایەداریدا وەبەرخستنی هێزی کار(ئیستخدامی هێزی کار) ڕێگایەکای قااناونای
و ڕێگە پێدراوە ،بەقەولی مارکس فرۆشتنی هێزی کار بە سەرمایە ڕواڵەتێکی ئاازادی هەیە
و مەقبولە ،بەاڵم کاتێک کرێکار لە فرۆشتنی هێزی کاارەکەیادا تەناهاا کارێایەک وەردەگارێ،
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ئەویااش بااۆ دووبااارە بەرهەم هااێاانااانەوەی هااێاازی کااارەکەی بەکاااردەباارێااتەوە ،هاااوکااات
زێدەیەکیش دەخاتە سەر سەرمایە و ئەم بەشە لەبەهای هێزی کاارەکەی بەخاۆڕایای و باێ
بەراماابەر ،وەک قااازانااجاای سااەرمااایە دەدزرێ .ئەم دزیاانەش وەک ئەوەی کە وتاامااان
ڕێگاپێدراوە و بەقانونی کراوە .لەالیەکی ترەوە لەم نیزامەدا کە موناافەساە و پااواناخاوازی
یاسایەکی کوێرە بۆ کۆکردنەوەی سەرمایە ،دیاردەی بەفیڕۆدان چ لەئاساتای دەوڵەتای و چ
لەئاستی تاکی سەرمایەداردا دەبێتە حاڵەتێکی باو و بەشێک لە ژیانی کۆمەالیەتی(شەخسای)
و ئااابااوری بااۆ چاایااناای بااۆرژوازی دروساات دەکااات .لەماابااارەوە مەسااروفاااتاای شااەخساای
سەرمایەداران لە کڕینی کەماالایاات و ساەیاارە و کاۆشاک و تەرفایاهاات و دەیاان باواری
ناپێویستی تر کە لەداهاتی ساەرماایەوە باۆیاان ساەرفادەکارێ دەباێاتە گاۆشاەیەکای ژیاانای
کەسایەتی بۆرژواکان .لەئاساتای کاۆمەاڵیەتایاشادا ،مەسارەفاکاردنای دەزگاا ئاایانایەکاان هەر
لەوەزارەتی ئەوقاف و حەج و عەمرەوە تا تۆڕی مزگەوت و کەنیسە و مەالی موچەخۆر ،تا
میدیای زەبەالحی حزبی و حکومی ،کاارمەناد و دەزگااکاانای تاویاژیانەوە و "ڕونااکابایاری"،
راوێژکارانی بورەکانی سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتی ،پاسەوان و هاێازەکاانای پاۆلایاس و
دەزگاکانی سەرو خەڵکی و باندەکان ..هەموو ئەمانە وەک پەلوپۆی ناپێویست و زیاادە ،کە
هیچ ڕۆڵیکی پیویستیان لەژیانی هاواڵتیاندا نییە ،لەداهاتو بودجە پارەیان باۆدابایان دەکارێ.
ئەم دابینکردنە خۆی بەفێرۆدانێکای سایااسای و کاۆمەاڵیەتایە کە چایانای فەرماان ڕەوا باۆ
سەرکوت و گیژکردنی جەماوەر و ڕاگرتنی جیاوازیە چینایەتیەکان و سیستەمی زاڵ بەسەر
کۆمەڵگادا دەستیاان باۆدەبارێ .بەم پاێایە گەنادەڵای لە بەرجەساتەکاردنەوەی هەردوو ئەم
شکڵەوە ،چ بە سەربەخۆ چ لەڕێگای تێکەهەڵکێشکردنیانەوە ،لەکاۆمەلاگاای ساەرماایەداری و
دەسەاڵتەکەیەوە سەرچاوەدەگرێ .کەسێک ئەگەر بیەوێت بەکردەوە سیاسەتی بنباڕ کاردنای
گەندەڵی بەدەستەوە بگرێ ،دەبێ سەرتاپای ئەم نیزامە ئابوری و سیاسیە باگاۆڕێ و ڕێاگاا
بکاتەوە بۆ سیستەمێک کە کاری بەکڕێی تیا هەڵوەشێنێتەوە و جەماوەری ڕێکخراو ئیرادەی
ئەوان بەسەر کردە ئابورەی و سیاسی و قانونی و بازرگانیەکاندا زامن باکاا و هاوشایاارانە
چاودێربن بەسەریدا .لەم ڕوانگەیەوە"شەفافیەت و چااودێاری" ئەگەر لەهەرەئااساتای باااڵ و
کارابوونی خۆیدا بتوانێ ئاست و ڕێژەی گەندەڵای دیااری باکاات بەاڵم هەرگایاز نااتاواناێات
بەیکجاری لەکۆمەڵگادا بن بڕ بکات.
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بەالم نابێ ئەوەش لەبیرکەین کە فۆرمی حکومەتی و دۆخی سیاسای و ئااباوری و جاۆری
سیستەمی بەڕێوەبردنی کۆمەڵگا لەالیەن چایانای فەرماان ڕەواوە کااریاگەری هەیە لەساەر
دامێن و ئاستی بەرینبوونەوەی دیاردەی گەندەڵی لەهەر واڵتێکدا .لەکوردستاندا بە بەراورد
بە واڵتانێکی وەک ئەوروپا ،کە دۆخێکی تایبەتی سیاسی و ئااباوری خاۆی هەیە ،دیااردەی
گەندەڵی بۆسەر ئاستی تااڵنچێتی و کردە مافیاییەکان هەڵکشاوە و ڕۆچوتە ئاستای گەنادەڵ
کردنی پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکانو بەشێکی زۆر لە چینە دهساتەناگەکاانایاشای گارتاۆتەوە .لە
حالەتێکی وادا دروست نییە دیاردەی گەندەڵی لە کوردساتاان لە ڕاپاۆرتەکاانای ڕێاکاخاراوی
شەفافیەتی نیودەوڵەتیەوە دەستەبەندی بکرێ وەیا بەواڵتااناێاکای تاری ئەوروپاایای بەراورد
بکرێ ،بەڵکو دەبێ لە لیستی ناوی واڵتگەلێکی وەک سۆماڵ ،نەیجیاریاا ،لایابایاا ،یەمەن .. ،دا
بۆی بگەڕێین .بێگومان هۆکاری ئەم واقعیەتەش تەنها بەناڕۆشنی مانەوە و نەباونای داتاا و
تاریکاندنی زانیارەکاان و کاارانەباوونای دەزگااکاانای چااودێارەوە بەناد نایایە وەک ئەوەی
باازوتاانەوەی گااۆڕان ساایاااسااەتاای چاااکسااازی خااۆی لەبەراماابەردا خسااتااۆتە ڕوو ،بەڵااکااو
هۆکارەکەی ئەو دۆخە تایبەتەیە کە سیستەمی سیاسی و ئابوری کاوردساتاانای ژیارساایەی
دەسەاڵتی ئەحزابی میلیشیایی و بازاڕی کۆماپانیاکانیان ڕێکیانخستاووە .کەوایە باا بازانایان
ناوەڕۆک والیەنەکانی سیاسەتی چاکسازی بزوتنەوەی گۆڕان بەرامبەر بەم دۆخە چایایە و
لە کوێدایە؟
لەم بارەوە پرۆگرام پێمان دەڵێت:
" بزوتنهوی گۆڕان بڕوای وایه بودجەی هەرێمی کاوردساتاان ،کاه لاه باهرکاهوتای
بودجەی فیدراڵ و داهاتی ناوخۆی ههرێم پێکدێ ،موڵكی هەمو هاواڵتیانی هەرێمی
كوردستانە بێ جیاوازیی .هەر هاواڵتییەك ،لە دەسەاڵتدا باێات یاان بەرهەڵساتاكاار،
حیزبی بێت یان سەربەخۆ ،نیشتهجێی ههر شوێنێک بێ ،مافی خۆیەتی لە بودجە و
وردەكاریەكانی بپرسێتەوە ،مافی خۆیەتی دهستی رابگا به سهرچاوهکانی زانایااری
میدیایی و زانیاریی فهرمی سهبارهت بهشێوازی بەکارهێنانی ماڵ و موڵکی گشاتای
لەالیەن دەسەاڵتدارانەوە ،مافی خۆیهتی لە رێاگەی ناوێانەرەكاانایەوە لە پەرلەماان،
ئاگاداری وردەكاریەكانی سیاسەتی ئابوری بێت و قەنااعەت باكاات كە بەركەوتای
خۆی و خێزان و منداڵەكانی لە ماڵ و موڵک و سامانی نایاشاتاماانای پاارێازراوە– .
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هێڵی تەئکید هی ئێمەن-
با وادابنێین کە "بودجەی هەرێم" لەبەرکەوتی بودجەی فیادڕاڵ و داهااتای نااوخاۆی هەرێام
پێکدێت ،بەاڵم چۆن وبەچ پاێاوانەیەک باودجە " ماوڵاکای هەماوو هااواڵتایاانای هەرێامە بەباێ
جیاوازی"! ؟ ئایا ئەمە دەربڕینێکی چاوبەستانە نییە لە هاواڵتیان لەکااتاێاکادا کە دەساەاڵت و
بڕیار لە دەستی کەمایەتەیکدا بێت و هاواڵتیااناش لەدەرەوەیادا ڕاگایاراباێات؟ پااشاان ئەگەر
بودجەی هەرێم موڵکی هاواڵتیانە چۆن و لەڕێگای چ سیستەمێکی دابەشکردنەوەوە دەدرێت
بەتاکی کۆمەڵگا و میکانیزم وپیوانەی ئەم دابەشکردنە بەسەر تاک و خێزان و شاارەکاان و
گاوناادەکااناادا چاۆن پەیااڕەوی لااێادەکاارێ؟ کااتااێااک باازوتانەوەی گااۆڕان لەبااارەی پاێااوانە و
میکانیزمەکانی دابەشکرنی بودجەوە قسەیەک ناکا و خوێنەر هەواڵەی دەربڕینێکای عاامایاانە
دەکات بەوەی کە " بودجە موڵکی هااواڵتایاانای هەرێامە بەباێ جایااوازی"  ،هەماان دیادگاا و
بۆچونای باۆرژوازیاانە دووپاات دەکااتەوە کە دەساتەی فەرماان ڕەوایای لەهەر واڵتاێاکادا
سەبارەت بە"موڵکی گشتی" دەیدات بە گوێی خەڵکیدا ،لەوانە دەوڵەت باوکی خەڵکە ،ئەماوالای
دەوڵەت موڵکی هەموانە ،پۆلیس و ئاسایش و سوپا و دەزگاا ساەرکاوتاگەریەکاانایاتار  ..باۆ
ئاسایشو ئەمنیەتی هاواڵتیان دامەزرێنراون!  ،لەکاتێکدا خودی ئەم دەزگایانە بەخودی بودجە
و داهاتی ناوخۆوە بەدەست چینی دەسەالتدارەوەیە و سیاسەت و بەرژەوەندیەکاانای ئەوان
ئاڕاستەدەکا و هیچ هاواڵتیەکیش خێری لێنابێنێت .ئایا هاواڵتیەکی سادە دەتوانێ "قەنااعەت"
بەوە بکات کە لەبودجە و داهاتی نااوخاۆدا ،کەلەدەسات ئەحازابای تاااڵناچایاو دزو جەردەدا
کۆدەبێتەوە "بەرکەوتی خۆی و خێزانەکەی" پارێزراوە؟ لەڕاستیدا ئەوە چینی بۆرژوازیە کە
بودجە و داهاتی چینایەتی خۆی بە"سامانی نیشتمانی" دەچوێنێ و دەیەوێت وانیاشاان بادات
کە خەڵک بەرکەوتی تێدا هەیە ،ئەمەش کارنامەیەکە بۆ قایل کردنی هاواڵتیاانای ژێاردەساتای
خۆی ،لەکاتێکدا ئەوە هاواڵتیانن بەو هەموو سامانە نیشتمانیەوە کە لەئارادایە ،هێشتا ژیانای
کرێنشینی و بێساه رپەناا ،ژیاانای نەخاوێانادەواری و باێاخازمەتاگاوزاری لە ئااو وکاارەباا و
تەندروستی و ڕێگاوبانی خراپدا ژیان بەسەردەبات .ئەوە ئەوانن کە بێاکااری و هەژاری و
نەداری بەشاای ژیاااناایااانە بەم حاااڵەوە ئەبااێ چ "بەرکەوتااێااکاایااان" لە بااودجە و "ساااماااناای
نیشتیمانی"دا پارێزراوبێت!
لەکەنار ئەم باسەدا ،پڕۆگرام مەسەلەی " مافی دەستڕاگەیشتنی هاواڵتیان به سهرچااوهکاانای
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زانیاری میدیایی و زانیاریی فهرمی سهبارهت بهشێوازی بەکاارهاێاناانای باودجە و داهااتای
هەرێم و سیاسەتی ئابوری و دارایی" دێنیەتە ئاراوە .بەالم لەم بارەشەوە سەر ڕاستانە ئەم
مافە بەرجەستە ناکاتەوە و داکۆکی لێناکاات ،بەتاایابەتای کە ئەم ماافە مەرجادار دەکااتەوە
بە"نوێنەرە پەرلەمانیەکانەوە" .واتە مافی دەستڕاگەیشتن بە زانیاریەکاان و لاێاپارسایانەوە لە
دەسااەالتااداران ،لەسااەر بەکااارهااێااناااناای " ماااڵااو مااوڵااکاای گشااتاای" دەخاااتە گاارەوی ئەناادام
پەرلەمانەکانەوە کە بەنوینەرایەتی حازبەکاان لەپەرلەماانادان .بەجاۆرێاک هااواڵتایەک ئەگەر
باایەوێاات بااپاارسااێااتەوە وەیااا دەسااتاای بە زاناایاااریە ئااابااوریەکااان ڕابااگااات دەبااێ هااانااا بااۆ
پەرلەمانتارەکان بەرێات و لەم ڕێاگاایەوە ماافای دەساتاراگەیشاتان بەزانایااریەکاانای خاۆی
موماارەساەباکاات! ئەمە ئایاتار بالاۆف لاێاداناێاکە لە هااواڵتای و ساناوردارکاردنەوەی ماافای
دەستڕاگەیشتنی ئەوانە بەزانیارەیەکان .بەاڵم چاکسازیەکانی بزوتنەوەی گۆڕان لەم باارەوە
ڕووی لەکویە؟
پااڕۆگاارام لە چااواردە خاااڵاادا وەاڵماای ئەم پاارساایااارە دەداتەوە کە بەکااۆمەڵ ئاااڕاسااتەن
بۆ"ڕۆشنکردنهوهی بودجه و دابیاناکاردنای ساهرچااوهکاانای زانایااریای"" ،ساپااردنای پارسای
پهسهندکردنی بودجه به پهرلهمان"" ،کااراکاردنای رۆڵای پاهرلاهماان دادگااکاان و دهساتاه و
دهزگاکانی نهزاهه و چااودێاری دارایای"" ،پاێاڕهوکاردنای ڕۆشانای (شاەفاافایەت) دهرباارهی
گفتوگۆی سیاسی ،دارایی ،سەربازیی"" ،پێڕهوکردنی رۆشنی دهربارهی بازاڕ"" ،پێڕهوکردنای
رۆشنی لەسەر پرۆژەكانی ئاوەدانی و خزمەتگوزاریی وتەندەر و كۆناتەرات و گارێابەساتای
نێوان حكومەت و دەوڵەتان و كۆمپانیاكان"" ،لێپێچینهوه لە سەرپێچیی دارایی و كاارگاێاڕی"،
" دامەزراندنی دەزگایەكی ئامار و لێكۆڵینەوەی زانستی و پیاشاەیای" ...هەماوو ئەم خاااڵنەش
جگە لەوەی هەنگاوگەلێکی تەکنیکین و زیاتر خوالنەوەیە بەدەوری کاراکردنەوەی پەرلەماان
و دەزگاکانی دەوربەری ،بەهیچ جۆرێک پەیوەندی بە ژیانو گوزەرانی هاواڵتیاانەوە نایایە و
زیاتر ئاڕاستەن بۆ نەهیشتنی کەموکوریەکانی دەسەاڵت و سیستەمێک کە چەناد حازباێاکای
تااڵنچی و کۆمپاانایااکاانایاان لەساەری ڕاوەساتااوە .تەناانەت ئەگەر هەماوو ئەو خاااڵنە کە
ڕیزکراون بەکردەوە دەر بهێنرێن ئەوا چاکسازیەکی ئەوتۆ لەژیان و گوزەران و دەرامەتای
هاواڵتیاندا بەدی ناهێنێ .لەم هەنگاوانەدا کە بزوتنەوەی گۆڕان بەدوایدا وێلە و خستویەتەیە
خاانەی چاااکسااازیە ئاااباوری و داریاایەکااانەوە ،هایااچ قسااەیەک لەزیااادکاردناای کاارێ ،باایاامە
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کۆمەاڵیەتیەکان ،خزمەتگوزاریەکان ،ماوەی خانەنشینی و مافەکانی ژنانی مناڵەبەر و کار بۆ
گەنجان و ..دەیان مەسەلەی لەم جاۆرە نااکاات .بەماجاۆرەش ئااڕاساتەیەک کە بازوتانەوەی
گۆڕان لەچاکسازیە ئابووری و داراییەکاندا بەدواوەیەتای ،شاتاێاکایاتار بەرجەساتە نااکااتەوە
جگەلەوەی کە دەسەاڵت و سیستەم تەعدیل بکا و گرفتەکانی سەر ڕێگای هەڵاگارێ ،ئەمەش
ئاکامێکی مەنتقی بەرنامە و پرۆگرامی حزبێاکە کە بەشاوێان خاولایاای "هەرێاماێاکای بەهاێاز
وژێرخانێکی ئابوری بەهیز"ەوەیە ،کەبڕیارە لەسەر رەنج و میحنەتی هاواڵتیانی دەساتادەناگ
دامەزرێ.
لەپەیوەند بە بەندی "ڕۆشنی سیاسەتی دارایی" هەرێمەوە پرۆگرام هەنگاوە چاکساازیەکاانای
دەباتەسەر بابەتی سیستەمی باج و ئاوا لەبارەیەوە قسەدەکات:
پێڕهوکردنی دادپهروهری لاه سایاساتامای بااجادا ،باهجاۆرێاک ساهپاانادنای بااج باۆ
قەبەكردنی دارایی حكومەت و حیزبه دهسهاڵتدارهکان بهکار نههێنرێات ،بەڵاكاو باۆ
راگرتنی دادی كۆمەاڵیەتی ،ژینگەپارێزیی و بەرژەوەنادیای گشاتایای هااواڵتایاان بە
دەوڵەمەند و هەژارانەوە.
ئەو ڕستانەی سەرەوە کە بە تەعبیرێکی ڕۆمانسیانە لەبارەی سایاساتەمای بااجەوە دەدوێ،
هیچ نادات بەدەستەوە و پێمان نااڵای کە چاۆن و بە چ مایاکاانایازماێاک و کاامە ئااسات لە
دادپەروەری لەخۆیدا پەیڕەو دەکاا!  ،تەناانەت پاێاماان نااڵایات کە چاۆن ژیاناگەدەپاارێازێ و
بەرژەوەندی هاواڵتیان بە" دەولەمەندو هەژارەوە دەپارێزی"! ئەوەی کە تەئکیدی لاێادەکااتەوە
تەنها ئەوەیە کە " سەپاندنی باج بۆ قەبەکردنی دارایی حاکاومەت و حازبە دەساەاڵتادارەکاان
بەکار نەهێندرێات"  ،قساەیەکای ئااواش لەچاوارچاێاوەی گالەیایاکاردن لە حاکاومەت و حازبە
دەسەاڵتدارەکان زیاتر تێناپەڕێت.
ئاشکرایە کە سیستەمی باج لەهەرواڵتێکدا لە چاوارچاێاوەی فاۆرمە ئااباوریەکاان و ئااساتای
دەخاڵەتی دەوڵەت لە بازاڕدا دیاری دەکرێ و بەم پێیەش ئیعتباری قازانجی ساەرماایەداران
و کۆمپانیاکان لەبەرامبەر پاراستنی کۆمەڵگا و ستانداری ژیانی هاواڵتیان دەخاتە ملمالنێوە.
بەاڵم لەسایەی ئابوری سەرمایەداریدا ،فۆرمە ئابوریەکاان هەرچایەک بان سایاساتەمای بااج
لەبنەڕەتەوە ڕێگایەکە بۆ کۆکردنەوەی داهاتی دەوڵەت و راگارتانای بااالنسای باازرگاانای و
جوڵەی پارە و بەرهەمهێنان لەناوخاۆدا بەرامابەر بەدەرەوە .لەم پەیاوەنادەشادا گەڵاێ جاار
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دەوڵەت بۆ هاندانی کردەی بەرهەمهێنان و ناردنەدەرەوەی کااڵ و ڕاکێشانی دراوی بایاانای،
وەیا بەمەبەستی "حەزر" دانان لەسەر کااڵگەلێک کە بەکارهێنانایاان زیاانای بە تەنادروساتای
کۆمەاڵیەتی هەیە ،بۆنمونە "مەوادی کحولی ،جگەرە ،"..سیاسەتی تایبەت لە ڕێکخستنی باجدا
پەیڕەودەکات کە بۆ هەندێ حاڵەتیان کرانەوە و هاندانی کردە ئابوریەکانی بەدواوە دەباێ و
لە هەندێک حاڵەتی تریشدا ،داخران و ساەخاتاگایاری پەیاڕەودەکارێات .بەاڵم لە تەواوی ئەم
پرۆسەیە و نمونەکانیدا ،باج وەک ئەوەی کۆکردنەوەی داهاتە لەدەستی دەسەاڵتدا ،ناتوانرێ
شتێکی جیابێت لە"قەبەکردنی دارایی"  ،واتە بەدەربێت لە جاۆرێاک کەڵەکە و چاڕباوونەوەی
پارە و سەرمایە .تا ئەو جێگەیەشی بزوتنەوەی گۆڕان سیستەمای بااج بە "دادپەروەری و
بەدیهێنانی دادی کۆمەالیەتی و بەرژەوەندی گشتی"یەوە دەبەستێتەوە ،ڕێاگاایەکای تار نایایە
جگه لەوەی کە دەوڵەت "سیستەمی بااجای ڕوولەساەر" لەساەر ساەرماایەی گەورە و ماام
ناوەناد و ئەو کاۆماپاانایاایاانەی کەداهااتایاان بەرزە داباناێ ،و ساااڵنە لەچااو زیاادباوونای
قازانجەکانیاندا ڕێژەکەی بچێتە سەرەوە ،بەالم دیارە بۆئەوەی ئەم سیستەمە لە باج کۆمەک
بکات بەکەمکردنەوەی قەڵشتی چینایەتی نێوان هەژاران و دەوڵەمەنادان ،دەباێ سایاساتەمای
بیمە کۆمەاڵیەتیەکان و بەرینکردنەوەی خزمەتگوزاریە گشتیەکان و دابیناکاردنای خاۆڕایایاان
وەک ئەركێکی دەوڵەت لە کارنامەی حکومەتدا جێگیرکرابێت ،تەنها لەم ڕیگاایەوە دەتاوانارێ
"دادی کااۆمەالیەتای" پەیااڕەوبااکارێ .وەک لەنااماونەی فاۆرماای ئاابااوری دەوڵەتاای ساۆساایااال
دیموکراتەکانی دەیەکاانای ٧٠و ٠٠ی ئەوروپاادا بە ئااساتاێاک لەژێار فشااری نااڕەزایەتایە
جەماوەریەکاندا پەیڕەوی لێکراوە .بەاڵم کاتێک بزوتنەوەی گۆڕان نەک هایاچ قساەیەک لەم
بارانەوە ناکات و بەسەرەقەلەمێکیش نەیهێناوەتە نێو پرۆگرامەکەیەوە ،هەرئیدعایەک لەساەر
دادپەروەری و بەرژەوەندی گشتی بکات ،قسەیەکی پوچ و باێانااوەڕۆک بەگاوێای خاوێانەردا
دەدات.

 /٢سیاسەتی نەوت و گازی بزوتنەوەی گۆڕان ،نیگەرانی لە چیە؟
لە بەندێکی تردا بەناوی " سامانی سروشتی و داناانای سانادوقای نەوەکاان"ەوە ،پارۆگارامای
بزوتنەوەی گۆڕان سیاسەتی نەوت و گازی خۆی خستاۆتەڕوو .نااوەرۆکای ئەم سایااساەتە
چیە و چ جیاوازیەکی لەگەڵ سیاسەتی کارپێکراوی تائێستای حزبە دەسەالتدارەکانادا هەیە؟
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لەم پەیااوەناادەشاادا باازوتاانەوەی گااۆڕان لە چاای ناایااگەرانە و بەشااوێاان هەڵااگاارتااناای چ
گیروگرفتیەکەوەیە؟ بۆ وەاڵم بەم پرسیارانە وا باشاتارە خاودی پارۆگارام باکەیانە بەڵاگە و
بەخستنەڕووی چەند پەرەگرافێک لە دەرگای چەند باسی پەیوەندیدار بەم بابەتەوە بدەین:
سەرەتا پڕۆگرام "سامانی سروشتی (نەوت و گاز) لەنێوان نیعمەت ونەفرەت"دا ڕادەگاڕێ و
دەڵیت:
" ئهزمونی واڵته دهوڵهمهندهکاان باه سااماانای ساروشاتای (وەک نەوت و گااز و
کانزاکان) ئهوهی سهلماندوه که سامانی سروشتی بهههمان ئهنادازهی کاه دهکارێ
ببێته نیعمهت بۆ گهالن ،بۆ بنیاتنانی ژێرخان و گهشاهدان باه سااماانای مارۆیای و
خۆشگوزهرانی ...له ههمان کاتدا دهشێ ببێته ناهفارهت و لاهالیاهن دهساهاڵتادارانای
سیاسیهوه دژی بهرژهوهندی گهالن بەکاربهێندرێ".
لەم دەربڕینەدا ،بەئاشکرا سامانی سروشتی کە مەبەست لێی نەوت و گازە لە"نیعمەتاێاکەوە"
کااراوەتە بەاڵیەک بەسااەر "گەالنەوە" و ئەو وێاانااایەش دەدات بەدەسااتەوە کەگااوایە بەاڵو
موسبەتەکانی سەرشانی هاواڵتیان بەو هۆیەوەیە کەواڵت خااوەنای ئەماجاۆرە کاانازایاانەیە!
لەدیدیکی ئاوا فیزۆکراتی و سادەگەراییدا ،یاسااکاانای ئااباوری چ لەئااساتای جایاهاانای و چ
لەناوخۆدا ،نەوت و کانزاکانی هاوشێوەی ،وەک کااڵ و ساەرچااوەیەکای داهاات تاا ئااساتای
"نەزانین" هێنراوەتە خوارەوە .هاوکات لەم بۆچوونەدا ڕق بوونەوەی چایاناایەتای هااواڵتایاان
لەدەسەاڵت و سیستەمێک کە دەستی بەسەر سامانە سروشتیەکاندا گرتاووە و باۆ مەرامای
سیاسی و ئابوری خۆی بەکاری دێنێ ،گۆڕدراوە بە ڕقبوونەوە لەخودی کانزاکان ،بەرادەی
ئەوەی گەر جەماااوەر باایااانەوێاات ژیاااناای نااابەرابەری ئااێااسااتااایااان بااگااۆرن دەبااێ کااان و
سەرچاوەکانی ئەم کانزایانە بکهنە نیشانەی شاۆڕش و ڕاپەڕیانەکاانایاان نەک دەساەاڵت و
سیستەمێک کە لەئارادایە .ئەمە لەکااتاێاکادایە تەواوی واڵتاانای بەرهەماهاێانای نەوت ،لەگەڵ
ئەوەدا کە بەرهەمهێنانی ئەم کااڵیەیان ،بەم یان بەو ئاست ئاڕاساتەکاردووە باۆ" بانایااتاناانای
ژێاارخااان و گااهشااهدان بااه ساااماااناای ماارۆیاای و خااۆشااگااوزهراناای" ،کەچاای بەو هااۆیەوە
کەسیستەمێکی سیاسی و چینایەتی بەسەریاندا زاڵە هێشتا گیرۆدەی دەیان کیشە و گارفاتان
و دووبارەش بەاڵو موسیبەتەکانی زۆرینەی هاواڵتیان لە هەژماارناایەت .ناماونەی واڵتاانای
کەنداو ،فەنزەوێال ،نەیجیریا ،ئێران ..کە ئابوری واڵتەکانیان بە پالەی یەکەم لەساەر داهااتای
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نەوت بەڕێوە دەبرێ ،تونراوە پەرەسەندنێکی ئابوری بەخۆیانەوە بگرن و ژێرخانی ئاباوری
و سامانی مرۆیش ببوژێننەوە ،بەاڵم هەرلەم واڵتانەدا جیاکاری چینایەتی وبێکاریو هەژاریاو
سەدان دەردومەینەتی ڕوبەرووی هاواڵتیان کراوەتەوە.
لە دونیای ئەمرۆدا نەوت چ وەک سەرچاوەیەکی ئیناێارژی و چ وەک کاااڵیەکای جایاهاانای،
جێگایەکی گرنگی لە ئابوری و کاردابەشکردنی بازاڕی جیهانایادا گارتاووە ،بەڕادەی ئەوەی
کە لە چوارچێوەی یاساکانی وەبەر هێنان و ناردنەدەرەوە و بازرگانی پاێاکاردنای تاایابەتەوە
لەئاست جیهاندا مامەڵەی لەگەڵ بکرێت .بڕانەوەی مافی تەسەروفی واڵتی (هەقی حاکمیەت)،
بنەمای کارپێکردنی هەرواڵتێکە لەجوگرافیای بازاڕی جیهاانادا و هەر نااوچەیەک لەم هەقە
بەهەرەمەند نەبێ ،واتە وەک دەوڵەتێکی بەڕەسمی ناسراوی نێونەتەوەی بەهارەمەناد نەباێ،
ناتوانێ ئازادانە نەوت بەرهەم بهینێ و هەناردەی دەرەوەی بکا و لەنێو پەیکەرەی بازرگانی
و بەدەست هێنانی داهاتی جیهانیدا بۆ ئەم کااڵیە قەرار بگرێ .مەگەر ئەوەی ڕێاگاای قااچااغ
و نایاسایی بگرێتەبەر کە لەمەشدا سزاگەلێکی تاونادی بەدواوەدەباێات .بەدیاوێاکای تاریشادا
نەوت وەک کااڵیەکی جیهانی کاتێک دەبێاتە ساەرچااوەیەکای داهاات باۆ هەرواڵتاێاک کە لە
کاردابەشکردنی جیهانیدا ،بەرهەمهیانی ئەم کااڵیەی لەسەر بنەمای یاسای "کەمی تێچاون و
زیدەی قازانج" بۆ بەڕەسمی ناسرابێت .لەمبارەوە دونیا شااهایادی واڵتااناێاکان کە خااوەنای
ئاستێکی بەرزن لەنەوتی سپێر ،بەالم بەوهاۆیەوە کە لە کااردابەشاکاردنای جایاهاانایادا ئەو
ڕۆڵەیان بۆ بەڕەسمی نەناسراوە ،بەهۆی هەمان ئەو یاسایەوە کە ئاامااژەماان پاێادا ،نەوت
ئەو جێگاوڕێگایەی نییە لەچاو واڵتانیکدا کە بە بەرهەمهاێانەری نەوت نااساراوە .دیاارە ئەم
پێوانانەی کە باسمان کرد بۆ هەر کانزایەکی تر لەوانە مرواری ،ئاالاتاون گاۆگارد ،ئااسان و
ئەلەمنیۆم ...هەمان شێواز دەگرنە خۆیان.
نەوتی کوردستان بۆیە بە"نەفارەت" کاراوە چاوناکە هەر هااواڵتایەکای ساادەی کاوردساتاان
رێچکەی تەنکەرە نەوتی قاچاغ و هەواڵەکانی بلۆک کردنی پارەی نەوتی چەند مانگی تاۆڕی
بۆریەکانی جیهان لەالیەن تورکیاوە دەبینێ و دەبیستی ،لەبەرامبەریشدا ژیاانای باێاکااری و
نەبوونی موچە و بێدەرەتانی ژیاانای ڕۆژانەی خاۆی هەسات پاێادەکاا و لەوەش ئااگاادارە
کەچۆن نەوت بۆتە "نیعەمتیك" بۆ کۆکردنەوەی پارە و داهات لەگیرفانی بەرپرساانادا ،بەاڵم
خودی هۆکااری ئەمە ئەوەیە کە کاوردساتاان دەوڵەت نایایە و بەدەسات چەناد حازباێاکای
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میالایاشایاایای و ساەرو خەلاكایەوەیە .بازوتانەوەی گاۆڕان کە تەجاروبەی دەساەاڵتادارێاتای
لەکوردستان بەدەستکەوتی "گەلای کاورد" دەنااساێاناێ و ناایەوێات ئەم ڕاساتایە بابایاناێ و
له کەداری بکاات چاوناکە خاۆی الیەناێاکای دروساتاکەری باووە تاائاێاساتااش قااچاێاکای لەم
تەجروبەیەدایە بۆیە "نەفرەت" لەنەوت دەکات .بەالم بابزانین نیگەرانیەکانی ئەم حزبە چییە؟:
بهکارهێنانی سامانی سروشتی بهبێ بونی سیستمێکی چاودێری رۆشن ،بهبێ پالنای
نیشتمانی که بهرژهوهندی نهوهکانی ئێستا و ئایانادهی نایاشاتاماان لاهباهرچااوباگارێ،
چهندین پاشهاتی مهترسیداری لاێادهکاهوێاتاهوه ،لاهبااباهتای باهکاارهاێاناانای سااماانای
سروشتی له بهرژهوهندی دهسهاڵتداران ،بهکارهێنانی باۆ تارساانادن و فاریاودان و
کڕیانای ویاژدان و وهالی هااواڵتایاان ،بااڵوکاردناهوهی تاهماباهڵای و باهفایاڕۆدان و
تهشهنهکردنی دیاردهی بهرخۆری.
دوای ئەم قسانە ئیتر ڕۆشن دەبێ کە بزوتنەوەی گۆڕان لەچی نیگەرانە .نیگەرانە لەوەی کە
سیاسەتی نەوتی هەرێم کە لەالیەن حازبە دەساەاڵتادارەکاانای کاوردساتاانەوە بەڕێاوەدەچاێ
"سیستەمێکی چاودێری ڕۆشن" بەسەریدا زاڵ نییە " ،بەبێ پالنی نیشتمانای کە بەرژەوەنادی
نەوەکانی ئێستا و ئایندەی نیشتمان لەبەرچاو گرتبێ" بەڕێوەدەبرێ ،نەوت و داهاتەکەی باۆ
" ترساندن و فریودان و کڕینی ویژدان و وەالی هااواڵتایاان و بااڵوکاردنەوەی تەمابەڵای و
بەفیرۆدان و تەشەنەکردنی دیااردەی بەرخاۆری"بەکااردێات ..بەالم ئەم نایاگەرانایاانە ئەگەر
ڕاستی تێدابێت هێشتا ئێمە و خوینەران ناباتەوە سەر راستی سیاسەتێک کە حازبە باۆرژوا
ناسیونالیستە دەسەاڵتدارەکان لەبەرامبەر داهاتی نەوتدا پەیرەوێ لێدەکەن:
یەکەم :بەپێچەوانەی بزوتنەوەی گۆڕانەوە "سیاساتەمای چااودێاری ڕۆشان" بەساەر کاردەی
بەرهەمهێنانو فرۆشی نەوتو بەتااڵن بردنی زاڵە بەسەر سایااساەتای نەوتای هەرێامادا ،بەاڵم
دیارە بەو جۆرە نییە کە حزبی گۆڕان بەدواوەیەتی .بەدڵنیایەوە سیستەمێاک کە "وەزارەتای
سامانە سوروشتیەکان"  ،بەڕێوەی دەبات پول بەپولی داهاتی نەوت و بەرمایال بەبەرمایالای
هەناردەکردنی نەوتی هەرێم لەحساباتی وەزارەتەکەی ئاشتی هەورامیدا خستۆتە چااودێاری
ڕۆشنەوه .بگرە دەزانێ بەپێی چ پالنێکی ڕۆشنی سیاسی لەکێشەمە کێشە سیاسەکانادا هەم
لەبەرامبەر بەغدا و هەم لەدژی حزبە نەیارەکانی پارتی بەکاری بهێنێ و باۆ چ ئاامااناجاێاک
ئاڕاستەی بکات .بەاڵم ئەوە بزوتنەوەی گۆڕانە کە تەنها سورەتێکی دڵخوازی خۆی دەبایاناێ
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و نایەوێت ئەم چاودێریە ڕۆشنە و ئەم پالنە سیاسیەی پارتی ببینێ .نەوتای کاوردساتاان و
داهاتەکەی سیاسی کراوەتەوە ،ئەمە بەومانایەی کە خەونی پارتی وەک نویانەری ساەرەکای
بۆرژوازی کورد چاوی لە " سەربەخۆیی کردنی ئابوری کوردستانە" وەک ئامانجێک لەساەر
ڕێگای گەیشتنی پارتی بە "دوبەیەکی کوردی" کە دیارە نەوت ئەو ساەرچااوەیەیاه دەتاواناێ
ئەم ئامانجە بەکردەوە دەربهێنێ و دواین گەرویی هەناسە هەڵکێشانەکانی پەیاوەنادی لەگەڵ
بەغدای پێ بپچڕێنێ ،کە حزبگەلێکی وەک گاۆڕان و یەکایەتای هاێاشاتاا لاێاوەی هەنااساەی
"عێراقێکی فیدڕالای" دەدەن .لەم باارەوە هەم نااڕۆشانایەک لەئاارادا نایایە و هەم پاالناێاکای
سیاسیش لەگۆردایە .بەاڵم ئەوەی کە وەک ناڕۆشانایای الی بازوتانەوەی گاۆڕان مااوەتەوە
هەمان سورەتی خەیاڵ پاڵوانەی ڕیفۆرم خاوازاناێاکە کە پاێایاان وایە لەساایەی دەساەالتای
ئەحزابی میلیشیایدا "سیستەمی رۆشن و پالنی نیشتمانی و بەرژەوەندی نەوەکان" مومکینە.
دووەم :ئەوەشی دەگەڕیتەوە بۆ کڕینی ویژدان و وەالی هاواڵتیان و پەرەگارتانای دیااردەی
تەمبەڵی و بەرخۆری ،دەبێ ئەوە بڵێین کە هیچ دەسەالتێک نایایە داهااتەکاانای کاۆمەڵاگاا باۆ
خزمەتی سیاسەتەکانی بەکار نەهێنێت ،لەماباارەوە نایاگەرانایەکاانای بازوتانەوەی گاۆڕان لە
شاوێانای خاۆیادا ناایایە و مەعاالاومە کااتااێاک ئەویاش لە مەوقاعایەتاای حازبای باااڵدەسات و
دەسەاڵتداری یەکەمدا ببینینەوە هەمان ئەو سیااساەتە لەبەرامابەر نەوتادا بەڕێاوەدەباات کە
ڕووی لە بەهێزکردنی پێگەی سیاسی خۆیدایە چ لەئاست کاۆمەڵاگاا و چ لەبەرامابەر حازبە
نەیاارەکاااناایاادا .بەاڵم ناااوەڕۆکاای سایاااسااەتاای نەوت وگااازی باازوتاانەوەی گااۆڕان ،چاایەو چ
جیاوازیەکی لەگەڵ حزبە دەسەالتدارەکان هەیە؟ ،لەمبارەوە پڕۆگرام دەڵێت:
بزوتنهوهی گۆڕان له ماوهی چهند ساڵی ڕابردودا ،به چاودێریکردنی سایااساهتای
نهوت و گاز و شێوازی دهرهێنان و بهکارهێناانای سااماانای ساروشاتای لاهالیاهن
دهسهاڵتی سیاسی ههرێمهوه ،ئهو بڕوایهی ال دروست باوه کاه ئاهو سایااساهتاه،
لهدهرهوهی چاودێری پهرلهمان و رای گشتی ،به ئاقارێکی مهترسیداردا دهجاوڵاێ
و پالنێکی نیشتمانی رۆشن باۆ باهکاارهاێاناانای سااماانای ساروشاتای هاهرێام لاه
بهرژهوهندی گهلی کوردستان لهئارادا نیه.
له کاتێکدا بزوتنهوهی گۆڕان سهرمایهگوزاریی کۆمپاانایاا بایاانایاهکاان لاه باواری
سامانی سروشتی ههرێمدا بهپێویست دهزانێ ،بهاڵم له ههمان کاتدا باڕوای وایاه
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نابێ گرێبهسته نهوتیهکان لهگهڵ کۆمپانیا بیانیهکاندا تهنهاا باۆ شاهڕی سایااسای
لهگهڵ بهغدا و بەهێزکردنی پێگەی سیاسی و ئاباوری دەساەاڵتادارانای ئاێاساتاای
هەرێم بهکاربهێندرێ ،نابێ له گرێبهستهکاندا باهرژهونادی گاهلای کاوردساتاان و
نهوهکاانای داهااتاو لاهباهرچااو ناهگایاردرێ .پاێاویساتاه گارێاباهساتاهکاان ،باهر لاه
ئیمزاکردنیان لهالیهن حکومهتهوه ،به کهناڵی لیژنهکانی پاهرلاهماان و باه کاهنااڵای
راوێژکاریی دهستوری و تهکنیکی پێویستدا تێببهڕن و الیهنه باش و خراپهکانیان
بۆ ڕای گشتی ڕون ببنەوە.
ئێستا ڕۆشنە کە سیاسەتی نەوت و گازی بزوتنەوەی گۆڕان و جیاوازی لەگەڵ سایااساەتای
" دەسەاڵتی ئێستای هەرێم" دا لەوەدایە کە لەماوەی چەند ساڵی راباردوودا ڕۆڵای چااودێاری
دیوە و پاشان بۆی دەرکەوتووە کە سیاسەتی نەوت و گازی هەرێم لەدەرەوەی چااودێاری
پەرلەمان و ڕای گشتیدا بووە و هاوکات پالنێکی نایاشاتاماانای ڕۆشان لەئاارادانەباووە! بەاڵم
لەهەردوک ئەم بارەدا ئەم جیاوازی کردنە بەزیانی خۆی تەواو دەبێت ،چاوناکە بازوتانەوەی
گااۆڕان هەم خااۆی بەشااێااک بااووە لەحااکااومەتاای باانااکەفااراون والیەنااێااکاای بەشاادار بااووە
لەسیاسەتەکانی حکومەتی هەرێمدا و هەمیش لەپەرلەماندا کیتلەی دەستاڕۆیشاتاووی دووەم
بووە .هەربۆیە لەگەڵ ئەو پرسیارە بەرەو ڕووە کە ئایا باۆ نەیاتاوانایاوە نەوت باخااتە ژێار
چاودێری پەرلەماان وڕای گشاتایەوە! باۆ نەکاراوە بەپاێای " پاالناێاکای نایاشاتاماانای ڕۆشان"
داهاتەکەی ئاڕاستەبکات؟ بەاڵم دیارە ئەم گلەییانەی بزوتنەوەی گۆڕان باۆ ئەوەیە ئاێامە و
خوێنەر بخاتەوە بەردەم بیستنی هەمان ئاوازهوه و بەمەش جیاوازیە سایااسایەکاانای خاۆی
ڕاگەیەنێ ،کە ئەویش ڕۆڵی پەرلەمان و سیاسەتی نیشتمانایە .لەراساتایادا ئەو سایااساەت و
پالنەی لەم پێوەندەدا دەسەاڵتداران پەیڕەویان لێکردووە هەم بەبڕیاری پەرلەمان بووە هەم
لەژێر چاودێری لیژنەکانایادا باووە و باگارە بە پاالنایاش چاۆتەپاێاشاەوە .بەاڵم پاالناێاک کە
حکومەتی هەریم گرتویەتیەبەر ئەوە نەبووە کە ئاوی دڵی بزوتنەوەی گۆڕان بادات ،چاوناکە
پارتی کە لە حکومەت و پەرلەماندا ڕۆڵی سەرەکی دەگێڕێ و هەروەک وتاماان پاالنای ئەوە
بووە کە نەوت سیاسی بکاتەوە ،یانی لەکێشمەکێشی لەگەڵ بەغادادا باۆئاامااناجای "ئااباوری
سەربەخۆی کوردستان" بەدەستیەوە بگرێ بۆ ئەم ئامااناجەشای بەهەر هاۆیەکەوە دەساتای
پێی ڕاگەیشتبێ نەوتی بە ساەربەخاۆ نااردۆتە دەرەوە ،ئەمە ئەو پاالنەیە کە بازوتانەوەی
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گۆڕانی هێناوەتە سەر ئەو ڕەخنە و جیاوازیەی کە دەڵێت ":نابێ گرێبهسته نهوتیهکان لهگهڵ
کۆمپانیا بیانیهکاندا تهنها بۆ شهڕی سیاسی لهگهڵ بهغدا و بەهێزکردنی پێگەی سایااسای و
ئابوری دەسەاڵتدارانی ئێستای هەرێم بهکاربهێندرێ" .لەم هەڵاوێساتەشادا ئەو دەرئەناجاامە
وەردەگیارێ کە بازوتانەوەی گاۆڕان بەجایاا لە سایااساەتای ئااباوری ساەربەخاۆی پاارتای
وحکومەتی هەرێم ،گەرەکیەتی نەوت باۆ نازیاکاباوونەوە لەگەڵ بەغادا و "شاەراکەت" لەگەڵ
دەوڵەتی مەرکەزیدا بەکاربەرێ .بەواتایەکی تر ئەگەر پارتی و حکومەت پالنیان بەرامبەر بە
نەوت و داهااتەکەی ڕووی لەساەربەخااۆیای ئاااباوری و دورکەوتانەوە لەباغاادا باێاات ،ئەوا
بزوتنەوەی گۆڕان نااوەڕۆکای سایااساەتاو پاالنەکەی لەم مەیادانەدا ڕووی لەشاەراکەت و
مانەوەیە لەگەڵ بەغداد دا! لەهەردوک ئەم پاالن و سایااساەتەدا ئەوەی باۆ رای گشاتای و
بەرژەوەندی خەڵک دەگەڕێتەوە هیچ جیاوازیەکیان نییە ،چۆنکە یەکەمیان بۆ ملمالناێ لەگەڵ
دەولەتی مەرکەزی بەکاری دەبا ودوەمیشیان بۆ شەراکەتو ڕیکەوتن لەگەڵیدا .بەالم خاڵێکای
سەیرو سەمەرەتر کە لەو قسانەی ساەرەوەدا خاۆی خساتاۆتەروو ئەوەیە کە بازوتانەوەی
گۆڕان "سهرمایهگوزاریی کۆمپانایاا بایاانایاهکاان لاه باواری سااماانای ساروشاتای هاهرێامادا
بهپێویست دهزانێ" .ئەمەیان تەنها بابەتێکە کە بزوتنەوەی گۆڕان نایەوێت باسی"بەنشتاماانای
کردن" ی تیا باهاێاناێاتەوە و دروسات وەک هەماوو حازبەکاانای نااو دەساەاڵت خاۆی وەک
الیەنگری سەرمایەگوزاری کۆمپانیا بیانییەکان هەڵخستووە! حزبێکی وەک گۆڕان کە هەموو
بابەتێکی سیاسی و ئیداری لە چەماکای "بەنایاشاتاماانای کاردن"ەوە ئاااڵنادوە و کاردویاهتایە
خۆراکی لێکدانەوە و ڕەخنەکردنی هەموو بابەتێک و لێرەوە خاۆی وەک حازباێاکای جایااواز
هەڵخستووە ،کەچی ئێستا دەبینین گرنگترین کاایەی ئااباوری کاوردساتاان لەدەرەوەی ئەم
چەمکە وەک یەکەیەتی و پارتی دەسپێرێ بەکۆمپانیا بیانیەکان و سەرمایەداری خسوسی و
دەرەکی و بەم سایااساەتەشاەوە بااس لەوە دەکاات کە داهااتای نەوت باخارێاتە خازمەتای
گشتیەوە! لەکاتێکدا هەر کەسێکی سادە دەزانێت کە لەم سیاسەتەدا کاۆماپاانایااکاان مەرج و
قازانجیان هەیە کە ڕاستەوخۆ دژی بەرژەوەندیەکانی خەڵکی کوردستانە.
بەاڵم ئەگەر ناوەڕۆکی سیاسەتی نەوت و گازی بزوتنەوەی گۆڕان پشتی بەستبێت بە"پالنی
ڕۆشنی نیشتمانی"" ،چاودێری کردنی پەرلەمان" " ،سەرمایەگاوزاری کاۆماپاانایاا بایاانایەکاان"،
الیەنەکانی بەڕێوەبردنی ئەم سیاسەتە چییە؟
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لەم بارەوە پرۆگارام  ٢خااڵای بەدوای یەکادا ڕیازکاردووە ،کە لەدەوری چەناد باابەتاێاکای
تەکنیکیانەدا دەخولێتەوە .هەندێک لەم خااڵنە کە پەیوەندیان بەئااو کاانازاکاانای تارەوە هەیە
بەپێویستی نازانین لێرەدا لەبارەیانەوە بدوێین بەالم لەسەر ئەو خاالنە ڕاواستانێکای کاورت
دەکەین کەلەدەوری ئەم سیاسەتە دەخولێنەوە لەوانە:
 "دانانی نەخشەیەکی گشتی بۆ گەران و پشکنین و دەرهێنانی نەوت ،"..وەک ئەوەی
کەئەم بابەتە لەالیەن دەساەاڵتەوە پەیاڕەوی لاێانەکاراباێ و نەخشاەیاان بەدەساتەوە
نەبێت بۆ گەران و پشکنین و دەرهێنانی نەوت!.
هەرکەسێکی سادە سەرنجی ئەو هەموو قونسوڵگەریانە و ئەو دەیان کۆمپانیا بیانیانە بادات
کە لە کوردستاندا بەشوێن نەوت و دەرهێنانی نەوتەوەن ،تەنانەت لێدانی تۆڕی لاولەکاێاشای
بەرەو دەربەندی جیهان ،ئەوەی بۆ دەردەکەوێت کە چ پالنێکی فراوان لەم بورەدا بەدەسات
دەسەاڵتەوەیە وخەریکی بەرهەمهێنانو ناردنەدەرەوەی نەوتە*
 "لهبهرچاوگرتنی دهسهاڵته دهستوریهکانی حاكاومەتای فایادراڵ لاه باواری سااماانای
سروشتیدا و سودوەرگرتن له ئهزمونی کۆمپانیا عێراقیهکان"،
ئەم خاڵە بەڕۆشانای نایاشاانای دەدات کە ئااراساتەی سایااساەتەکاانای بازوتانەوەی گاۆڕان
لەبەرامبەر نەوتی هەرێمدا ،ڕووی لە بەغدا و شەراکەتە لەدەوڵەتی مەرکەزیدا .واتە نەوت و
داهاتەکەی وەک کااڵیەکی سیاسی کراو بەدەستەوە دەگایارێ باۆ ماانەوەی کاوردساتاان لە
چوارچاێاوەی عاێاراقادا .بەهاای ئەم سایااساەتەیە کە ئەم حازبە لەبەرامابەر ساەربەخاۆیای

* /بهگوێرهی ئامارهكانی بهڕێوهبهرایهتی تۆماری كۆمپانیاكاان لاه هاهرێامای كاوردساتاانادا ،تاا ساهرهتاای
تشرینی یهكهمی ئهمساڵ  8102بهدیاریكراوی  02ههزار و  593كۆمپانیای خۆماڵی و  8هاهزار و 933
كۆمپانیای بیانی له ههرێمی كوردستاندا تۆمار كراون .لهو رێژهیهدا ههزار و  589كۆمپانیای توركی553 ،
كۆمپانیای ئێرانی 001 ،كۆمپانیای ئهمریكی و  20كۆمپانیای ئاهڵاماانای هاهن-باهگاوێارهی ئاامااری فاهرمای
حكوومهتی ههرێم .لهناو ئهو كۆمپانیایانهدا ،زیاتر له  211كۆمپانیا له كهرتی نهوت كاردهكهن ،كه كهمتر لاه
 21لهو كۆمپانیایانه خۆماڵین و ئهوانی تار بایاانایان .ئاهو ژمااراناه لاهكااتاێاكادا دێان ،كاه تاا سااڵای 8105
بهدیاریكراوی  02ههزار و  182كۆمپانیای خۆماڵی له كوردستان تۆمار كاراباوون ،هاهروهك  8هاهزار و
 232كۆمپانیای بیانی ههبوون.
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کوردستان و جیابوونەوەدا ،بڕوبیانوی "نەبوونی ئابوری پتەو" بەدەستەوە دەگرێ.
 "کاراکردنی ڕۆڵی رهقاابای پاهرلاهماان لاه سایااساهتای ناهوت و گااز و سااماانای
سروشتی ،له چاودێریکردنی ناوهرۆکی گرێبهسته نهوتیهکان بهر لاه ئایامازاکاردنایاان
لهالیهن حکومهتهوه".
هەروەها لەخاڵیکیتردا هاتووە":ههموارکردنی ههر یاسایهک که رێگاریای باکاا لاه دهساهاڵتای
رهقابی پهرلهمان" ..لەبارەی ئەم دوو خاڵەشەوە ،ئەوەندە بەساە کە باڵاێایان ڕۆڵای رەقاابای
پەرلەمان بەسەر نەوتدا ،نە بە داواکردنی کاراکردنەوەی پەرلەمان دەباێ و نە بە هاێاناانای
یاسا دەتاوانارێ باێاتەدی ،چاوناکە خاودی پەرلەماان لەژێار ساایەی دەساەالتای ئەحازابای
میلیشیایی وسیستەمێکدا کە لەسەر بنەمای تەوافقاتی ئەحزاب دامەزراوە ،ڕۆڵێکی کاارتاۆنای
و الوەکی هەیە و ناتوانێ پاێاچەوانەی باڕیاار و بەرناامەی حازبای باااڵدەسات هەناگااوێاک
هەڵگرێ .خودی تەجروبەی حکومەتی بناکە فاراوان و پەکاخاساتانای پەرلەماان و کاێاشاەی
سەرۆکایەتی ئەم ڕاستیەی بەکردەوە دەرهێناوە.
 "دانانی سندوقێک بهناوی "سندوقی ناهوهکاان 31% ،داهااتای سااماانای ساروشاتای
بخرێته ئهو سندوقهوە ،به مهبهستی پاشهکهوتکردنی بڕێک له داهاتی نهوت و گااز و
سامانی سروشتی بۆ نهوه کانی داهاتو ،یان بەکارهێنانی لە کاتی قەیرانای ئااباوری و
گەمارۆدا".
"ته رخانكردنی بڕێکی تایبەت لە داهاتی سامانی سروشتی (نەوت ،گاز ،كانزا و كاانای
ئاسن و ...هتد) بۆ ئەو ناوچانەی كە خاوەن ئەو سامانەن ،تا پارۆژەی باوژانادنەوە و
ئاوەدانی زیاتریان تیادا ئەنجام بدرێت و لەئاست زیانی ژینگەییش قەرەبو بكرێنەوە"..
ئەمانە ئەو دووخاڵەن کە بزوتنەوەی گۆڕان وەک داهێنانێکی عەجیب ئایازافەی کاردووە باۆ
سیاسەتی نەوت و گازەکەی ..لەمبارەشەوە یەکەم ،پاێاماان نااڵاێات کە"سانادوقای نەوەکاان"
بەدەست کاێاوەیە و لەژێار چااودیاری کاێادایە و لەکاوێ پااشاەکەوت دەکارێ و تەناانەت
بەبڕیاری کێ تەسەروفی لەگەڵدا دەکرێ؟ هەروەها لەسەر چ بنەمایەکی ئابوری و ئاامااری
لە  %٥٠ی داهاتی سامانی سروشتی دیاری کردووە؟ چۆن دەتوانرێ بڕی لەسەدا پەنجای
داهاتی سامانی سروشتی بۆ سندوقای نەوەکاان دابانارێ لەکااتاێاکادا ئااباوری کاوردساتاان
لەباانەرەتەوە پشاات بەداهاااتاای ئەم سااامااانە دەبااهسااتااێ؟ لەمااانەش زیاااتاار داناااناای
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"بڕێک" (کەڕیژەکەی بەنادیار ماوەتەوە) -لەداهاتی سامانای ساروشاتای باۆ ئەو نااوچاانەی
کەئەم مادانەی تیا بەرهەمدێت ،لەپاڵ دانانی لە%٥٠ی داهاتای سااماانە ساروشاتایەکاان باۆ
نەوەکانی داهاتوو ،ڕێژەی چەند دەمێنیتەوە بۆ بودجەی ساەراساەری هەرێام؟ ئەمەش بەو
حاڵە سیاسیەوە و بەو سیستەمەوە لەبەرێوەبردنی واڵت کەهەرێم تیایادا قەراری گارتاووە.
ئایا حاڵەتێکی ئاوا لەگەڵ واقعیەتە ئابوریەکانی کوردستاندا دێتەوە و نابێتە ماایەی تەناگاژە
لەبودجەی هەرێمدا؟
بەاڵم بەسااەرنااجاادان لە ناااوەڕۆک و هەمااوو الیەنەکاااناای ساایاااسااەتاای نەوت و گااازی
بزوتنەوەی گۆڕان ،بەڕۆشنی ئەو ڕاستیە جێگایارە کە لەنااوەرۆکادا جایااوازیەکای ئەوتاۆی
لەگەڵ سیاسەتی زاڵ بەسەر ئەم باوارەدا نایایە ،کااتاێاک دەبایانایان قاازاناجای هااواڵتایاان و
کاراکردنەوەی ڕۆڵیان لە تەسەروف کردن بە"سامانی سروشاتای"و داهااتەکەیەوە ،پەراوێاز
خرابێت .بەتایبەتی باسێک لەوە نییە کە نەوت لە بازنەی بازاڕ دەرباکاێاشارێ و بەخاوڕایای
بخرێتەبەردەم هاواڵتیان ،باسێک لەوە نییە کە"بەنیشتمانی" بکرێتەوە و لە ساەرماایەگاوزاری
کۆماپاانایاا نااوخاۆیای و بایاانایەکاان ڕزگاار باکارێ ،تەناانەت قساەیەک لەڕۆڵای رەقاابەتای
نوینەرایەتی ناوچەیی و سەراسەری جەماوەر بەسەر داهاتو فرۆشی نەوتدا نییە و بااساێاک
لە ڕۆڵی کرێکاران و کارمەندانی بواری ئەم سیکتەرە لەئارادانییە ،لەکاتێاکادا ڕەناجای ئەوان
ئەم "سااماانە ساروشااتایاانە" دەکااتە داهااات و پاارە و دەچااێاتە بەردەم دەساەاڵتاادارانەوە.

" /٣پالنی نیشتامنی" ،بۆرژوازی کوردو گرفتی گەشەی ئابوری:
لەچوارچێوەی سیاسەتە ئابوریەکاانادا بازوتانەوەی گاۆڕان ،بەنادێاکای بەنااوی " بانایااتاناانای
ژێرخانی ههرێم و ئهنجامدانی پڕۆژەی ستراتیجای( "،بەنادی  )٣جاێاگایار کاردوە و لەدیادی
ڕیفۆرمخوازی ئابوریەوە بۆ مەسەلەی چۆنیەتی گەشەدان بەژێرخانی ئابووری و پاڕۆژەی
ئاوەدانی هەرێم دەڕوانێ .بەالم ناوەڕۆکی ئەم ڕیفۆرمە ئابوریانە چایایە و دەچاێاتە خاانەی
کام ستراتیژی ئابوری بۆرژوازیەوە و هاوکات چ گارفاتاێاکای لەبەردەمادایە؟ ئاایاا واقاعایااتە
ئابوری و سیاسیەکانی سەرمایەداری لەکوردستان و ناوچەکە و دونایاا ڕێاگەبەخشای ئەم
سایاااسااەتە ئااابااوریااانەی باازوتانەوەی گااۆڕانە و ڕێااگااای پااێادەدات تااادەساات بااۆ ڕیاافااۆرمە
ئابوریەکانی خاۆی بەرێ وەک ئەوەی خساتاویەتایە بەرناامەی خاۆیەوە؟ باۆ وەاڵمای ئەم
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پرسیارانە باشترە چەند پەرەگرافێک لەخودی پاڕۆگارامەکە باگاوازیانەوە تاابازانایان چایاماان
پیدەڵێت:
" پڕۆسهی ئاوهدانی و گهشهی ئابوری و مرۆیی له ههر واڵتاێاکادا پاێاویساتای بە
پالنێكی پەرەپێدانی ئاسۆیی ههمه الیهنه له بوارهکانی رێگەوبان ،ئاوهدانکردناهوه،
نیشتهجێبون ،كارەبا ،ئاو و ئاوەڕۆ ،پۆستە و گەیاندن ،كشتوکاڵ و پایاشاهساازی،
سیستمی پەروەردەیی و پێگەیاندنی زەینی و جەستەیی".
" بنیاتنانی ژێرخانێکی بههێز و هاوچهر باۆ هاهرێامای کاوردساتاان ،جاگاهلاهوهی
لهڕوی گهشهی ئابوری و ئاوهدانیهوه بایهخی گهورهی ههیه و دهرگاای هاهرێام
بهسهر سهرمایهگوزاریی بیانیدا دهکاتهوه ،لهڕوی کۆمهاڵیهتی و گهشهی سامانی
مرۆییشهوه بایهخی خۆی ههیه ،دهکرێ پرۆژهکانی ئاوهدانکردنهوه و بانایااتاناانای
ژێرخانی ههرێم رۆڵیان ههبێ له کهمکردنهوهی دیاردهی بێکاری و بهگهڕخستنای
هاواڵتیانی ههرێم"...
بزوتنهوهی گۆڕان بڕوای وایه که پێویست دهکا ئاوهدانی و گهشهی ئااباوری لاه
ههرێمدا ئاسۆیی بێت نهک ستونی ،چونکاه گاهشاهی ساتاونای زادهی ئاهقاڵایاهتای
مهرکهزییه له حاوکامادا ،یاهکاێاکایاش لە سایااساەتە چەوتەكاانای هەر رژێاماێاكای
مەركەزیاای ،پەراوێاازخسااتاان و پشااتااگااوێااخااسااتااناای ناااوچە كەناااریەكااانە ،واتە
چڕكردنەوەی تەالرسازیی و خزمەتگوزاریی لە پایتەخت و مەڵبەندی پارێزگااكاان
و بێابەشاكاردنای شاارۆچاكە و گاوناد و نااوچە دوردەساتەكاان لە پارۆژەكاانای
گەشەكردن و ئامرازەکانی خزمەتگوزاری و خۆشگوزەرانی و پێگەیاندنی منادااڵن
و نەوەی نوێ.
" مەركەزیەت ،كە یەكێكە لە میراتە خراپەكانی رژێمی پاێاشاوی بەغادا ،تاائاێاساتاا
درێژبونەوەی لە ئەزمونی هەرێمی كوردستاندا بەردەوامە .گەر بەراورد لەناێاوان
ژیانی پایتەخت و شارە گەورەكانی كوردستان لەالیەك و قەزا و ناحایە و گاوناد
و ئۆردوگا زۆرەملێكان ،لەالیەكی ترەوە باكەیان ،زۆر بەڕونای دەردەكەوێات كە
بێدادیی لە دابەشكردنی سامان و خزمەتگوزاریی و هۆكانی ئاسودەیی و ژیاانای
هاوچەرخدا لە چ ئاستێكی مهترسیداردایه"..
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دانانی پالنێکی نیشتمانای هاهماهالیاهن باۆ ئااوهدانای و پارۆژهی ساتاراتایاجای و
بنیاتنانی پێویستیهکانی ژێرخانێکی هااوچاهر باۆ هاهرێامای کاوردساتاان لاهپااڵ
ژیاندنهوهی ناوچه پهراوێزخراوهکان مەرجێكی گرنگە باۆ پااراساتانای ئااساایشای
نەتەوەیاای ،بااناایاااتاانااانەوەی پەیااكەرەی كااۆمەاڵیەتاای كااۆمەڵااگەی كااوردی و
دروستكردنەوەی كەسایەتی هاواڵتی وەك بونەوەرێاكای چااالك و بەرهەماهاێان،
نەك وەرگر و بەرخۆر".
سەرەتاا بەساەرناجاداناێاکای خاێارا لەم پەرەگارافاانەی ساەرەوە ،ئەوەماان باۆدەردەکەوێات
کەئەگەرچی ئاماژە بە فۆرمێکی ئاباوری لەجاۆری " ئااباوری دەولەتای یاان ئااباوری باازاڕ"
نەکراوە و بەڕاشکاوانەش مەسەلەکانی " بنیاتنانی ژێرخانی ئابوری و پڕۆسەی ئااوەدانای و
گەشاااەی ئااااباااوری" نەخاااراوەتە چاااوارچاااێاااوەیاااانەوە ،بەاڵم خاااودی ڕاوەساااتاااان و
بەدەستەوەگرتنی" دانانای پاالنای نایاشاتاماانای" و "ساەرماایەگاوزاری بایاانای" وەک ڕێابااز و
ڕێچکەیەکی سەرەکی دەستنیشان کراوە بۆ گەیشتن بەو ڕیفۆرمە ئابوریانەی کەسەرەناجاام
"ژێرخانێکی بەهێز وستراتیژی ئاوەدانی و گەشەی ئابوری" لەکوردستاندا بەدی دێناێات .ئەم
ڕیبازو ڕیچکەیەش بەپێویست سیاسەتە ئابوریەکانی بزوتنەوەی گۆڕان بەهەر تایبەتامەنادی
یەک و بەهەر تێکەڵ و پێکەڵییەکەوە کە دەستی داوەتێ ،ناتوانێ لە سیاسەت و بااوەڕەکاانای
مەکتەبی ئابوری دواکەوتو/گەشە ،خۆی دەربازبکات ،کە لەسەرەتای ئەم باسەدا لەباارەیەوە
ئاماژەیەکی کورتمان پاێاداوە .بەاڵم هەروەک ئەم مەکاتەبە ئااباوریەی باۆرژوازی واڵتاانای
"جیهانی سێهەم" ،کە بۆ گەیشتن "بە ئابوریەکی هاوچەر "  ،سیاسەتی بەرنامەڕێژی ئااباوری
دەوڵەت و مسااۆگەرکااردناای دەخاااڵەتاای دەوڵەت لە ئااابااوری و بااازڕدا ،پشاات بەسااتاان
بەسەرمایەگوزاری دەرەکی و دانانی سیستەمێکی باج کە هەم هانی سەرمایە و پیشەساازی
نااوخاۆ باادا و هەم دەرگااا لەبەردەم "کاااڵی دەرەکای"دا باابەساتاێ ..الیەنە سااەرەکایەکااناای
ئیستراتیژێکی ئابوری بوو لەپێناو گەیشتنی بۆرژوازی نەتەوەیی و ڕیفاۆرماخاواز بەخەونای
" دامەزراندنی ژێرخانێکی پتەو ،ئاوەداناکاردنەوە و گەشاەی ئااباوری" ،بەجاۆرێاک کە واڵت
لەحوکمی ئابوری تاک بەرهەمهێن و دواکەوتاویای ومەسارەف گەرا دەرکاێاشاێ ،دروسات
بزوتنەوەی گۆڕانیش بەشێوەیەک لەشێوەکان قاچی لەم مەکتەبە ئابوریەدایە .بەتاایابەتای کە
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" پالنی نیشتمانی" ڕۆڵی سەرەکی لەسەرتاپای سیاسەتە ئااباوریەکاانای ئەم حازبەدا هەیە و
تەواوی پڕۆژە کانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەی ئابوری هەریم بەم میکانایازمەوە گارێادراوە.
بەالم ئااایاا واقااعایەتەکااانای سااەرماایەداری ئەمارۆ چ لەئااسااتای ناااوچەکە و چ لەناااوخااۆی
کوردستاندا دەتوانرێ لەڕێگای میکانیزمی "پالنی نیشتمانیەوە" گارفاتای گەشاەی ئااباوری و
ئاستنگیەکانی بەردەمی هەڵگرێ و کوردستان لە" ژێرخانێکی بەهاێاز و ئااوەدان و گەشاەی
ئابوری" بەهرەمەند بکات؟ لەکااتاێاکادا ئەم باابەتە ڕاساتەوخاۆ بەدۆخای ئااباوری عاێاراق و
ناوچەکە و باگارە ڕەوتای پەرەساەنادنای ئااباوری جایاهاانای و ساەرهەڵادانای بالاۆکابەنادیە
ئابوریەکانەوە پەیوەستە و بەتەنها کردەیەکی ناوخۆیی نیە؟ لەمبارەوە ئەگەر بۆ باۆرژوازی
واڵتانی 'جیهانی سێهەم"  ،کە کوردستان وەک بەشاێاک لەعاێاراقای فایادرال ناماونەیەکایەتای،
لەسەدەی ڕابردوودا ،توانی لەچوارچێوەی بلۆک بەندیە ئابوریەکانی ڕوسایاای ساۆڤایەت و
ڕۆژئاوادا ،ڕێگای پشتیوانیە ئابوریەکانی ڕوسیا بگرێتەبەر و هاوکات بەئیلهام وەرگارتان لە
فااۆرماای سااەرمااایەداری دەوڵەتاای ڕێااچااکەی گەشااەی ئااابااوری و پەرەسااەناادن بەڕادەیەک
بگرێتەبەر و قۆناغی سەرمایەداری بەپرتاو تێپەڕێنێ ،ئەوا لەدونیای ئەمڕۆدا کە باۆرژوازی
جیهانی لەسەردەمی شکست و بنبەستی فۆرمەئابوریەکانی بازار و دەوڵەتیدا جیاناگاڵ دەداو
لەگەڵ قەیران و بێئاسۆییدا بەرەو رووە ،چینی بۆرژوازی لەم واڵتانەدا و خودی سایااساەتە
ئابوریەکانی بزوتنەوەی گۆڕان بەیکجاری پشاتایاان خااڵایەو دەروازەی هەناگااوناان بەرەو
خەونی " هەرێمێکی بەهێز وئابوریەکی بەهاێاز"  ،بەتەواوی بەڕوویاانادا داخاراوە .بەتاایابەتای
باسی " دانانی پالنێکی نیشتمانی بۆ ژێارخااناێاکای بەهاێاز وئااوەدانای و گەشاەی ئااباووری"
کوردستان بەبێ هەڵبژاردن و بڕانەوەی فاۆرمای حاکاومەتای و بەهارەمەنادباوونای دەوڵەت
لەپشتیوانیە داراییە جیهانیەکان و کەنارکەوتنیان لەپاڵ تەقسایامااتە ئااباوریەکاان و باازاڕی
جیهانیدا ،ئەمەش بەجۆرێک کە ڕەوتی ئابوری جایاهاانای دەیاخاوازێات و ڕێاگاای پاێادەدات،
کاردەیەکای مەحااڵەو ماانەوەی لەئااسات مەرکەبای ساەرکااغەز زیااتار تاێاپەڕنااکاات .بەاڵم
بازوتانەوەی گاۆڕان کە ئەم ڕاساتایە ناابایاناێ و ناایەوێات وانایاشاان بادات کە سایااسااەتە
ئابوریەکانی لەچ فۆرمێکی ئابوریدا لەقاڵب بدا ،ڕێگایەکی تری گرتۆتەبەر کەسەرەکایاتارنایاان
لەم خااڵنەی خوارەوەدا دەخەینەبەرباسەوە:

١٦١

خهسرهو سایه

یەکەم :ژێرخان و ئاوەدانی و گەشەی ئابوری:
سیاسەتی ئابوری بزوتنەوەی گاۆڕان تاێاکەڵاوپاێاکەڵەیەکای عەجایابای لەناێاوان چەماکەکاانای
" ژێرخانی ئابوری و ئاوەدانی و گەشەی ئاباوریادا" دروسات کاردووە ،بەجاۆرێاک کە کەس
نازانێ پێناسە و تێگەیشتنی ورد و زانستی ئەم حزبە بۆ ئەم چەمکانە چایە! ئاایاا ژێارخاانای
ئابوری و ئاوەدانی بەرئەنجامی گەشەی ئابورین یان بەپێچەوانەوە کاامایاان بانەماای ئەوی
تریانە!
لەسەرەتادا پێمان دەڵیت کە بوارهکانی "رێگەوبان ،ئاوهدانکردنهوه ،نیشتهجێبون ،كارەبا ،ئااو
و ئاوەڕۆ ،پۆستە و گەیاندن ،كشتوکاڵ و پیشهسازی* بواری  ،سیساتامای پەروەردەیای و
پێگەیاندنی زەینی و جەستەیی" ،بەرئەنجامن باۆ " پارۆساەی ئااوەدانایاو گەشاەی ئااباوری''.
دواتریش هەرئەم بوارانە دەخاتە خانەی ژێرخانەوە و لەو چوارچێوەیەدا ڕیزیان دەکااتەوە.
وە لەباااسای ژێارخاااناایاشاادا بەهاایااچ جااۆرێاک بەالی فاااکااتاۆری هاۆیەکااان و ئااامارازەکاااناای
بەرهەمهینان و لەبوعدی تەکنیکیدا تەکنۆلۆژیاش وەک بەشێک لێی ،کە الیەنێکی سەرەکی و
جەوهەری ژێرخانی بەرهەمهێنانی کۆمەاڵیەتیە لە هەر واڵتێکدا ،ناچاێات .بەتاایابەتای کە ئەم
بابەتە ستانداردێکی جیهانی هەیە و وەک بەشێک لە سەرمایەی نەگۆڕ لەڕێاگاای ساەروژێار
بوونەوەی ساەرماایەوە لەباازاری جایاهاانایەوە دابایان دەکارێ .بەاڵم چەماکای "ئااوەدانای-
 "Reconstruction policyوەک سیمایەکی گشتی ئابوری کە گەورەبوونەوەی شاارەکاان
و بیناسازی ،سەرهەڵدانی تۆڕەکانی ڕێگاوبان ،کارەباا ،ئااو وئااوەڕۆ ،پاۆسات و گەیاانادن،
*  /لێرەدا پیشەسازیو کشتوکالیش لەخانەی ئاوەدانیدا ڕیزکراوە لەکاتێکدا ئەم چەمکانە ناسینێکی گشاتایاان
هەیەو بەپێی مەنتقی ئابوری بەشێک نین لەئاوەدانی و ڕاساتەوخاو وەک کاردەیەکای بانەڕەتای و بەردەوام
پەیوەستن بە بواری فۆرمی ئابوری و کردەی بەرهەمهێنانەوە ،بۆ نمونە کە دەڵێن واڵتێک پیاشاەساازیە و
ەویتریان کشتوکاڵیە یانی ژێرخانی ئابوریەکەی لەسەر پێاشاەساازی و باواری بەرهەماهاێاناانای هاۆیەکاانای
بەرهەمهێنان وەک کااڵ دامەزراوە و ڕەوتی وەرچەرخانە تەکنۆلۆژیەکان تایاایاانادا جاێاگایار و بەردەوامە و
کشتوکاڵ وەک الیەنێکی الوەکی بە پایاشاەساازی کاراوە ،بەماپاێایەش گشات ساەرماایەی کاۆمەاڵیەتای لەپ
یشەسازیدا تەرکیزو چەقبەستووە .وەیا لە نمونەیەکی تردا دەوترێت واڵتێک کشتوکاڵی مۆدێرنە واتە فۆرمی
بەرهەمهێنانی کشتوکاڵی بە پیشەسازی کراوە و کااڵکاانای مەسارهف و خاۆراکای و تەکامایالای بەشاێاوەی
تەکنۆلۆژیا بەرهەم دێنێ و بەتەواوی سیفەتی سروشتیان تێپەراندووە و گشت سەرمایەی کاۆمەاڵیەتای لەم
بوارەدا ترکیزو چەقبەستووە و بەم پێیەش ژێرخانی ئابوری دامەزراوە)
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ساایااسااتاااماای پەروەردە و پااێااگەیااانااادن – "..ئەمااانە کە بەشاااێااکاایااان دەچاانە خاااانەی
خزمەتگوزاریەکانەوە-،بەشە پێکهێنەرەکانیەتی و هەرخۆشیان ئەناجااماێاکان لەپەرەساەنادنای
ژێربینای ئاباووری .واتە بەو قەدەرەی کە فاۆرمای ئااباوری و شاێاوازی بەرهەماهاێاناانای
سەرمایەداری و چەقبەستانای گشات ساەرماایەی کاۆمەاڵیەتای لە هەر واڵتایاکادا لەدەوری
کاالیەک وەیا چەناد کاااڵیەک دامەزراوە ،جاۆرێاک لەژێارخاانای ئااباوری دادەمەزرێاناێ کە
دەیخوازێ و سەرەنجام بەدوای خاۆشایادا ئااساتاێاک لەئااوەدانای بەدیادێاناێ .ئەمەش وەک
پێداویستیەک بۆ جاوڵەی ساەرماایە و دوباارە وەگەرخساتانەوەی هاێازیاکاار .بەاڵم لەمەش
خراپتر ئەوەیە کە پرۆگرامی بزوتنەوەی گاۆڕان چەماکای گەشاەی ئااباوری بەئااوەدانای و
سەرهەڵدانی ئەو بوارانەوە بەتێکەڵو پێکەل لەگەڵ "کشتوکاڵ وپیشەسازیدا" بەحساب هێناوە،
لەکاتێکدا گەشەی ئابوری بەئاستی "داهاات/قاازاناج" و ڕێاژەی کەڵەکە و چاونە ساەرەوەی
سەرمایە و لەبەرئەنجامیشدا ،چونەسەرەوەی ئاستای بەرهەماهایااناانای کاااڵکاان و خساتانە
نێوبازارەوە گرێی خواردووە .واتە ڕێاژەی گەشاەی ئااباوری پاێاوانەی بەهااو کاااڵی هەیە
لەئابوری سەرمایەداریدا نەک ئاستی خازمەتاگاوزاریەکاان و بەشاێاک لەو باوارانەی کە لە
خانەی ئاوەدانیدا ڕیزکراون .بۆنمونە کوردستاان لەدوای روخاانای ڕژێامای بەعاس ،سااڵای
 ٢٠٠٣کەپێی نایە دەورەیەکی گەشەی ئابوریەوە ،وەک بەرئەنجامێک لێی ژێرخانی ئااباوری
هەرێم هەنگاوێکی گەورەی لەبوارەکانی تۆڕی ڕێگااوباان ،کاۆماپاانایاا و کاارگەی گەورە و
بچوک ،خانوبەرە ..هەڵهێنا ،پێوانەیەکایاش باۆ ئەم گەشاەیە هەڵاکاشاانای ڕیاژەی قاازاناجای
سەرمایەدارن و کەڵەکەی لەرادەبەدری پارە و داهاتە لەدەستی بەرپرسان و دەوڵەمەنادانادا.
هااوکااات چااونەسااەرەوەی ئاااسااتای بااودجەی سااااڵنەی دەسااەاڵت خاۆی ئااامااژەیەکاای ئەم
گەشەسەنادنەی ئااباوری کاوردساتاانە .بەاڵم هەرلەم پەیاوەنادەدا بەشاێاکای زۆری باورای
ئاوەدانکردنەوە کە خزمەتگوزاریەکانی ئاو و کارەبا و خوێندن و تەندروستی  ..دەگارێاتەوە
نەک هەربەدی نەهاتن ،بەڵکو ئەوەی هەشبوو بەپێی پاێاداویساتایەکاانای ئەم پەرەساەنادن و
گەشەیەی سەرمایەداری لە کوردستان هەڵوەشانەوە ،وەیان جێهێڵدران بۆ کەرتای تاایابەت.
کەوایە لەگشت ئەم پرۆسەیەدا دەکرێ سەرمایە سەر لە دەورەیاهکای گەشاە و باوژانەوەدا
دەربهێنێ بەاڵم مەرج نییە بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی هاوسەنگ و بەهەماان ئااسات لە چاونە
سەرەوەی ڕێژەی سەرمایە و کااڵ و ژێارخاانای ئااباوری ،ئااوەدانای و خازمەتاگاوزاریەکاان
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ڕووڵەهەڵکشان بکات .بزوتنەوەی گۆڕان بەم تێکەڵو پاێاکەڵایەوە و بەدەرکاێاکای عاامایاانەوە
دەیەویت " پاالنای نایاشاتاماانای" وەک فااکاتاۆری ساەرەکای هەماوو باوارەکاانای ژێارخاان و
ئاوەدانکردن و گەشەی ئابوری کۆبکاتەوە و پێمان بڵێ ئەگەر " پاالناێاکای ئااساۆیای هەباێات
دەتوانرێ گارفاتای گەشاەی ئااباوری هەرێام چاارەساەرباکەیان!'' ئەمە ئەو ئەفساانەیەیە کە
بۆرژوازی کورد لهبهرامبهر کۆتایی هێنان بەدواکەوتوویی ئابوری و بهدیهێنانی ”عاهدالاهتای
کۆمهاڵیهتی“دا  ،بهدواوهیهتی!.

دووەم :سیاسەتی ئاسۆیی ئابوری و ڕەتكردنەوەی مەرکەزیەت:
ڕێگایەک کە بزوتنەوەی گۆڕان بۆ تەجاوزکردنی گارفاتای گەشاەی ئااباوری کاوردساتاان و
بەدیهێنانی "هەرێمێکی بەهێز" ئیبداعی کردووە بریتیە لە وازهێنان لە "ئااباوری مەرکەزی" و
کارکردنە بە سیاسەتی "ئاسۆیی" .گوایە لەم ڕێگایەوە پاڕۆساەی ئااوەدانای و دامەزرانادنای
ژێرخانی ئابوری ،ئەتوانێ گرفتەکانی بەردەم گەشاەی ئااباوری کاوردساتاان هەڵاگارێ .بەم
پێیەش " ئاسۆیی کردنی ئابوری" وەک حوکمێک بەدەسات بازوتانەوەی گاۆڕانەوە دەگایارێ
لەپێناو گەشەی ئابوری هەرێمدا .بەدیوێکی تریشدا "گەشاەی ساتاونای" بەزادەی "ئەقاڵایەتای
مەرکەزی" بەدناااودەکاارێ و دەکاارێااتە یەکااێااک لە"چەوتەکاااناای هەرێاامااێااکاای مەرکەزی" و
پەراوێزخستنی ناوچە کەناریەکان" .ئەوەتا دەڵاێات " :مەركەزیەت" وەک "یەكاێاكە لە مایاراتە
خراپەكانی رژێمی پێشوی بەغدا،کە تا ئێستا درێژبونەوەی لە ئەزمونی هەرێمی كوردستانادا
بەردەوامە" دەناااساارێ!! .لەم پەیااوەناادەدا باااسااکااردناای چەنااد خاااڵاای بەپااێااوساات دەزاناایاان:
" /١سیاسەتی ئاسۆیی"  ،لەو تێکستانەی پێشووتردا کە خستاوماانەتە ڕوو هایاج بانەماایەکای
زانستی نییە و بەتەواوی ئیختیاری و دورە لە واقاعایەتەکاانای ڕەوتای ئااباوری لە دونایاای
ئەمرۆدا .لە زانستی ئابوریدا" ،جوگرافیای سەرمایە" بە واتای بەرین بوونەوەی دامێنەکان و
پەلهاویشتن و تەمهرکوز ،یەکێاکە لەو باوارانەی کە ئەم "ئایاباداعەی" بازوتانەوەی گاۆڕانای
پێادەخااتە چااڵەوە .وەک قااناونامەنادیەکایاش ساەرماایە و ئااباوری ساەرماایەداری ،بەپاێای
لێکدانەوەکانی مارکس لەکتێبی کااپایاتااڵادا ،دوو ئااڕاساتەی پاێاکەوهگارێادراو و تەواوکەری
یەکترن و هیچکامیان بەبێ ئەوی تریان ناتاواناێ باوونای باباێ .لەساەرێاکەوە پەرەساەنادنای
ئاسۆیی ئابوری سەرمایەداری بەمانای فراوانکردنەوەی بازاڕ و جوگرافیای فرۆشی کاااڵ و
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وەگەڕخستنی هێزی کار و جوڵەی پاارەیە .لەساەرێاکای تاریشاەوە پەرەساەنادنای ساتاونای،
بەمانای چەقبەستون و کەڵەکەبوونی ئامرازەکانی بەرهەمهێنان و پەرەساەنادنای هاۆیەکاانای
بەرهەمهێاناان و فاۆرمەکاانای بەرهەماهاێاناانای ساەرماایەداری خاۆیەتای لەجاوگارافایاایەکای
دیاریکراودا .پەیوەندی ئەم دوانە بەو ڕادەیەیە کە هەر ئاستێک لە چەقابەساتان و کەڵەکەی
سەرمایە( ،واتە پەرەسەندنی ستونی) بەواتای سەرمایەی نهگۆڕ کە ئامرازەکان و هۆیەکانی
بەرهەمهایااناان بەرەو ساەرەوە دەباات ،بە پاێاویسات بەدوای خاۆیادا کارانەوەی باازاڕ و
هەوڵەکان بۆ گوێزانەوەی خۆی لە جوگرافیایەکەوە بۆ جوگرافیایەکی تر بەدیدێنێ و واتاای
دەستپێکردن بە پەرەسەندنی ئاسۆیی لێدەکەوێتەوە .پاش لەنگەرگرتنی ئەم حااڵەتە و دوای
هەر پەرەسەندنێکی ئاسۆیی ئابوری ،سەرلەنوێ سەرمایە ،لە شاکاڵای ئاامارازەکاان دراو و
کااڵکاندا ،چەق دەبەستێتەوە و بەم جۆرەش پەرەسەندنی ستونی لێدەکەوێتەوە .ئەم یااساایە
بەهەمان شێوە لە پرۆسەی " ئاوەدانی و دامەزراندنی ژێرخان" و تەنانەت لە ڕەوتی گەشاەی
ئابوری هەر واڵتێکدا بەخودی بواری خزمەتگوزاریەکاانایاشاەوە ،ڕاساتە و هەماان کاارکارد
کاری خۆی دەکات .بێگومان کردەیەکی ئاوا نە پەیوەندی بە "ئەقالەیەتای مەرکەزی"ەوەیە و
نە هەڵبژاردنێاکای ئایاخاتایااری لە خاۆیادا قەباوڵ دەکاات وەک ئەوەی بازوتانەوەی گاۆڕان
کردویەتی .لەم پێوەندەدا باسکردن لە رەوتی سەرهەڵدان و گەشەی سەرمایە لە کوردستان
وەک نمونەیەک بۆ ئەم قانونە ئەم ڕاستیە باشتر خۆی دەردەخات:
کوردستان لەسااڵنی  ٧٠دا و لەبەر ڕۆشاناایای ئاارامایەکای سایااسای کە ئەوکاات بەهاۆی
ڕێکەوتنی نێوان جواڵنەوەی بارزانی و ڕژێامای بەعاس لاهسااڵای ٧٠دا خاوڵاقاا ،لە ڕەوتای
درێژبوونەوەیهکی ئاسۆییدا"فراوان بوونەوەی باازاڕ"  ،ساەرماایەداری عاێاراق خاۆی بەرەو
کوردستان گوێزایەوە ،پرۆسەی ئیسالحی زەراعی و هەنگاوەکانی ئەم ڕەوتەی زامان کارد.
بەاڵم خودی ئەم گوێزانەوەیە بەرئەنجامی پەرەسەندنی ستونی ساەرماایە باوو لەمەرکەزدا،
واتە پاش هەنگاوەکانی ئەوکاتی ڕژێمای بەعاس لە خاۆمااڵایاکاردنای نەوت و دامەزرانادنای
ڕێگاوبان و هێڵی شەمەندەفەر و دامودەزگا ئابوری و حکومیەکان و ئینجاا نااردنەدەرەوەی
نەوت ،کوردستاان وەک ئەڵەقەیەک لە فاراواناباوونەوەی باازاڕ و پەرەساەنادنای ئااساۆیای
لەبەردەم رەوتی چەقبەستن و کەڵەکەبوونی سەرمایەدا قەراری گرت ،کە ساەرەناجاام وەک
جوگرافیایەکی تەکمیلی لە پارۆساەی ساەرماایەداری باوونەوەی عاێاراقادا جاێاگاای گارت و
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دواتریش زنجیرەیەک ئاڵوگۆڕی ژێرخانی و ئیداری و تەنانەت ئاوەدانای و خازمەتاگاوزاری
نوێ لە ئابوری کوردستاندا وەک کاۆمەڵاگاایەکای ساەرماایەداری دەرکەوت .باێاگاوماان ئەم
ئالوگۆڕانەش خۆی لەخۆیدا بە مانای گوێزانەوەی پەرەسەندنی ئاسۆیی ئابوری کوردستاانە
بۆ ستونی ،واتە لەناوخۆی کوردستان خۆیدا ،پەرەسەندنی ئابوری ڕووی لەساتاونای کارد،
ئەویش بەچەقبەستن و کەڵەکەباوونای ئااساتاێاک لە ساەرماایە لە شاێاوەی ئااماڕازەکاان و
هۆیەکانی بەرهەمهێناندا ،سەرهەڵدانی چەندین کارگەی ئەهلی و حکاومای لە کاوردساتاان و
پرۆژە ئابوریەکانی دەوڵەت و شاەپاۆلاێاک لەبایانااساازی ..دەرکەوتەکاانای ئەم پەرەساەنادنە
ستونیەیە لەئابوری کوردستانی ئەوکاتدا .بەمجۆرەش ئەوەی لەم ناماونەیەدا بەرجەساتەیە
ئەوەیە کەهەردوالی پەرەسەندنی ئاسۆیی و ستونی پێکەوە گارێادراو و الزم و مەلازومای
یەکترن .بەاڵم ئەوە ئەقلیەتی بزوتنەوەی گۆڕانە کە لەسەرو یاسا ئابوریەکاانەوە دڵاخاوازانە
بەشوێن ریفۆرمەوەیە و دەیەوێت وەاڵم بەگرفتی گەشەی ئابوری هەرێام باداتەوە ،ئەمەش
هەرئەو ئەفسااانەیەیە کەبااۆرژوازی ناایااشااتااماااناای پااێااکااراوەتە قااارەماااناای ئاااوەداناای واڵت.
 /٢سەباارەت بەوەش کە "گەشاەکاردنای ساتاونای زادەی ئەقاڵایەتای مەرکەزیە" و هاێاشاتاا
میراتەکەی لەکوردستاندا ماوە ،ڕاستیەکای تاێادایە ،بەالم نەک بەوجاۆرەی کە بازوتانەوەی
گۆڕان بۆی چووە .مەرکەزیەتی ئااباوری زادەی ئەقالای کەساەکاان نایایە و بانەماایەکە باۆ
فۆرمێکی سیاسی و ئاباوری کە ساەرماایەداری لەواڵتاانای ژێاردەساتەدا و لە قاۆنااغایاکای
مێژوویی دیاریکراودا و لەپەیوەند بە بازاڕی جیهانی و بلۆکبەندیە ئابوری و سیاسیەکاانەوە
بااۆی بااۆتە پااێااداویسااتاایەک بااۆ هەڵاادان و پەرەسااەناادن .دەوڵەت و ئااابااوری مااوتەمەرکااز،
بەرنامەڕیزی دەوڵەتای ،چاڕکاردنەوەی ساەرچااوە ساروشاتایەکاانای وەک نەوت و گااز و
بەنیشتمانی کردنیان ،کۆنترۆڵی بازار و باازرگاانای لەالیەن دەوڵەتەوە ،زاڵاکاردنای دەوڵەت
بەسەر جوڵەی پارە و بانکەکاندا ،سیستەمی باجی مەرکەزی و سیاسەتای دەرگاای داخاراو
لەبەردەم کااڵ و سەرمایەی دەرهکیدا ..ئەمانە بەشە پێکهێنەرەکانی فۆرمو نیزامێکی ئابوریای
بوون کە واڵتانی ئاسیا و ئەفریقیا و ئەمریکای التین لە دهورەی دوونیای دوقوتابای شاەرق
و غەرب و ئەلگۆ ئابوری و سیاسیەکانیاندا .دوای قۆنااغای " ڕزگااری و بەدەسات هاێاناانای
سەربەخۆیی" لە ئیستعمار و داگیرکاری دەوڵەتانای رۆژئااوا ،شاکاڵایاان گارت و بەزۆریاش
کەوتنە خولگەی ئابوری و سیاسەتی ڕوسیای سۆڤێتیەوە .باێاگاوماان کاوردساتاان کە وەک
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بەشێک لەعێراق چ لە ڕابردوودا و چ لە ئێستادا لەژێر کاریگەریەکانی ئەم ئەلگۆیەدا بووە و
ماوە ،کە ناکرێ و ناتاواناێ بەساادەیای و بەپاێای سایااساەتاێاکای ئایاخاتایااری وەک ئەوەی
بزوتنەوەی گۆڕان ناوی ناوە"گەشەی ئاسۆیی" لەگرفتە ئابوریەکانی دەرچێت ،چاوناکە ئەمە
پرۆسەیەکە و پەیوەندی بە سەرمایەداری لە عاێاراق و نااوچەکە و ڕەوتای ساەرماایەداری
جیهانیەوەیە .بەتایبەتی لەدۆخێکدا کە هەم کاوردساتاان و هەم عاێاراق لەدۆخای جەناگ و
پشێوی و قەیرانی ئابوری و حکومەتیدا ڕاگیراوە و هێشاتاا کاێاشامەکاێاشای واڵتاانای دونایاا
یەکالیی نەبۆتەوە و ئاسۆ و بەرنامەیەکیان نییە بۆ سازدانەوەی ئابوری سەرماایەداری لەم
واڵتانە تا بزانین ئایا "پەرەسەندنی ئاسۆیەکەی" بزوتنەوەی گۆڕان لەخۆیدا قەبوڵدەکات یاان
نا! .بەاڵم لەسەرو ئەم لێکادانەوانەیاهی ئاێامەوە ئەو پارسایاارە یەخەی بازوتانەوەی گاۆڕان
دەگرێ کە ئەگەر سیاسەتی "گەشەی ئاسۆیی ئابوریی" لە کوردستاندا وەک ئەوەی حازبای
گۆڕان دایهێناوە بچێتەسەر ،چ ئاڵوگۆڕێک بە قازانجی ژیان و بژیوی هاواڵتیاندا بەدیدێنێ؟

سێهەم :جیاوازی نێوان گەشەی ئابوری پارێزگا و ناوچە کەناریەکان
سیاسەتی بەئاسۆیی کردنی گەشەی ئابوری ،الی بزوتنەوەی گۆڕان زیاتر دەڕوا و لەساەر
نەهێشتنی جیاوازیەکانی نێوان ،پارێزگا و ناوچە کەناریەکان دەگیرسێیتەوە ،لەماباارەوە ١٠
خاڵی پرۆگرام باسی ئەوەمان بۆ دەکات کە چۆن دێهاتەکانی کوردستان و ئاۆردوگاا زۆرە
ملێکان و ئەو ناوچانەی کە ئەنفالکراون ،بەڕاکێشانی رێگاوبان و ئااوکاارەباا و بااشاکاردنای
خزمەتگوزاریەکان لەگەڵ شارەکاندا یەکسان دەکرێاتەوە و هااوکاات قەزا و نااحایەکاانایاش
بە"ماستەر پالنێاک" هەماان ڕێاچاکە دەگارنەبەر و دادی کاۆمەالیەتای لە"گەشاەی ئااساۆیای
ئابوریدا" بەدەسات دێانان !! ..ئەم دیادگاایە زیااتار وەک خەون و خەیااڵاێاکە چاوناکە هایاچ
پشتیوانەیەکی زانستی و ئابوری لەپشتەوە نییە ،بەتایابەتای بازوتانەوەی گاۆڕان فاۆڕماێاکای
ئابوری و سیاسی جیاواز لەو سەرمایەداریەی کە لە کوردستانادا زاڵە بەساەر کاۆمەڵاگاادا،
ناخاتەڕوو تا بەپێی "پالنی نیشتمانی" و "ماستەر پالن" بتوانێ رێچکەی ئاوەدانی بەیەکسانای
بگەیەنێتە هەمو کون سوچێکی هەرێمەوە .تەنانەت بەرنامە و سیاسەتی ئابوری بازوتانەوەی
گۆڕان کە"بازاڕی ئازادی" کوردستان و ئازادی کۆمپانیا بیانی و ناوخۆییەکان تەئید دەکاا و
مانەوەیان بەپێویست دەزانێ ،چاۆن دەتاواناێ "پاالنە نایاشاتاماانایەکەی" "دادی کاۆمەاڵیەتای"
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لەنێوان پارێزگاکان و ناوچە کەناریەکاندا مساۆگەر باکاات ،لەکااتاێاکادا کە" باازاڕی ئاازاد" و
سەرمایەگوزاری بیانی و کۆمپانیاکان ،یاسای قازانج و کەڵەکەی داهاات دەیاان بازوێاناێ و
( بۆئەمەش مەرج وستانداردی خۆیان هەیە) چۆن و بەچ میکاانایازماێاک لە فەزای ئااناارشای
بازاڕ و گەندەڵی و دەستەبەندی حزبەکان و ڕۆڵیان لە ئااباوری و سایااساەتادا ،دەتاوانارێ
ڕەوتی بەرهەمهێنان بەئااڕاساتەی ڕاکاێاشاانای خازمەتاگاوزاریەکاان بەرەو ئاۆردوگااکاان و
ناااوچەکەناااریەکااان ،کااۆنااتاارۆڵ بااکااات؟ لەمەش زیاااتاار باازوتاانەوەی گااۆڕان کەباااوەڕی
بەمەرکەزیەتی ئابوری نییە و جوگرافیای ئابوری فیدراڵیزە و خودموختار دەکااتەوە ،چاۆن
ماستەر پالنی ئااوەداناکاردنەوە لە کاێاشاە و مالاماالناێ ئااباوری و سایااسایەکاانای هەرێام
دەردەکێشی ،تابتوانێ "دادی کۆمەاڵیەتی'' لە گەشەی ئاباوریادا زاماناباکاات؟ لەماێاژوودا ئەو
ڕاستیه ئابوریە ئامادەیە کە سۆسایاال دیاماوکاراتەکاانای ئەوروپاای ساااڵنای  ٦٠و ٧٠کاان
توانیان لە ڕێگای مەرکەزی کردنەوەی ئابوری و دەخاڵەتی دەوڵەتەوە وەک فۆڕمێک بەپاێای
تیۆریەکانی کینزیەت کە دەوڵەت جڵەوی ئانارشیزمی بازار دەگرێ و بەرنامەریزی ئااباوری
وەک ستراتیژیەک بۆ بەدیهێنانی "کۆمەڵگای خۆشگوزەران" ،ڕاکێشانی خزمەتگوزاریەکان لە
بوعدێکی فراوانی جوگرافیدا توانی بەدی بهێناێ .بەاڵم هاێاشاتاا نەیاتاوانای جایااوازی نایاوان
شارەکان و گوندەکان بەیەکجاری بسڕێتەوە .ئایا بزوتنەوەی گۆڕان بەسیاسەتی دڵخوازنەو
نازانستیانەیەوە و بە" ئاسۆیی کردنەوەی پرۆسەی گەشەو ئاوەدانی" دەتواناێ بەم ئاامااناجە
بگات؟..
ڕاستیەکەی ئەوەیە کەباسی جیاوازی نێوان شار و الدێ(،هەروەها جایااوازی ناێاوان کااری
جەستەیی وکاری زهنی) بابەتێکە لەگەڵ موڵکیەتی تایابەتای و سایاساتەمای ساەرماایەداریادا
خه سڵەتێکی ناچارییە و تا ئەم واقعیەتە ئابوریە لەئارادابێت ئەوا ئەم جیاوازیە بەم یاان بەو
ئاستە دەمێنیتەوە و چەمکی "دادی كۆمەالیەتی" دەکاتە ئەنجاماێاکای نااکاام ،چاوناکە ڕەوتای
سەرمایە لە پرۆسەی بەرهەمهێنان و گوێزانە و کەڵەکەبوون و چەقبەستنیدا ،مەیلی بەدوای
قازانج و زیادکردنی خۆیەوەیە و یاسای تێچونەکان و خاێارا بەرهەماهاێاناانەوە ،بەپاێاویسات
چەقبەستنی دانیشتوان و فراوان بونەوەی شارەکان وەک مەڵبەندێک بۆ کۆبوونەوەی هێازی
کار دەکاتە کارێکی حەتمی و بەم هاۆیەشاەوە پارۆساەی ئااوەدانای و ڕاکاێاشاانای خازمەت
گوزاریەکان ( وەک وەاڵمێک بە پێداوسیتییەکانی قازانج هاێاناانای ساەرماایە وکەلەکەباوونای)
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نامەوزون دەکات .لەم ڕوانگەیەوە کاتێک دەتوانرێ جیاوازیەکانی شار و الدێ بەیەکاجااری
بسڕدرێتەوە کەئەم " ناامەوزون" یەو خاودی سایاساتەمای ساەرماایەداری هەڵاوەشاێاتەوە و
لەجێگەیدا ئابوری سۆسیالیستی وموڵکدارێتی گشتی شاوێانای ماولاکادارێاتای ساەرماایەداری
بگرێتەوە.

چوارەم" :داهاتی نیشتامنی و داهاتی تاکەکەس":
لەکۆتاییدا پرۆگرام لەیەکێک لەخااڵەکاانای ئەم بەنادەدا ،ئاامااژە باۆ داهااتای نایاشاتاماانای و
تاکەکەس دەکا ودەڵێت:
" دانانی پالنێكی نیشتمانی هەمەالیەن ،لەبەر رۆشاناایای پارۆژەیەكای ساتاراتایاجای و
كارنامەیەكی حكومی رۆشندا ،باۆ بەرزكاردنەوەی دەرامەتای تااكەكەس و داهااتای
نیشتمانی لە هەرێمی كوردستاندا".
لەم بارەیەوە سەرەتا با ئەوە بڵێێن کە"بەرزکردنەوەی داهاتی نیشتمانای" شاتاێاکای تار نایایە
جگه لەزیاد بوونی سەرمایە و قازانج لەدەستی چینی فەرمانڕەوادا ،یانی لەدەساتای دەوڵەت
و ئەو گااروپەی کە دەسااەاڵتاای لەدەسااتاادایە .بەرزکااردنەوەی ڕیااژەی قااازانااج و کەڵەکەی
سەرمایەش ،هەمیشە لەسەر حسابی چەوسانەوه و هەژار ڕاگرنی کارکردوانی کاۆمەڵاگاایە،
لەمەدا ئیتر باسی "دادی کۆمەاڵیەتی" قسەیەکی پوچ و بێمانایە کە بزوتانەوەی گاۆڕان کاون
وکەلەبەرەکانی پرۆگرامەکەی پێ پرکردۆتەوە .بەتایبەتیش کە پێمان ناڵێت هاوسەنگی نێوان
داهاتی تاکەکس و داهاتی نیشتمانی چۆن زامن دەکارێ؟ بەچ ڕێاژەیەک هەریەک لەم دوو
داهاتە بەرزدەبنەوە ،تاا "دادی کاۆمەاڵیەتای" بەدی باێات!! ..باێاگاوماان سایااساەتای ئااباوری
بزوتنەوەی گۆڕان کە سیستەمی سەرمایداری بە بنەما وەرگارتاووە ،هەرچاۆناێاک "گەشاەی
ئابوری و ئاوەدانی و ژێرخانی هەرێم" تا رادەی "هەرێمێکی هاوچەر " پەرە پێبدات هاێاشاتاا
جیاوازی لەنیوان ئەم دوجۆرەداهاتەدا وەک نایەکسانیەک دێڵاێاتەوە .بەاڵم لەباارەی داهااتای
تاکەکسیەوە دەباێ ئەوە باڵاێاێان کە مەبەسات لاێای یاانای ئەو ڕیاژەیەیە کەتااک دەتاواناێ
بەهرەمەند بکات لەکااڵکانی بژێوی و مەسکەن و رەفااهای کاۆمەاڵیەتای و خازمەتاگاوزاری،
ئەمەش بە مانای بەرزکردنەوەی ئاستی گوزەرانی تاکە و کاردەیەکە لەدژی رەوتای بااوی
ئابوری بەدی دێت ،واتە بەخەبات و جواڵنەوەی کرێکاران و کارمەنادان و زەحەماتاکاێاشاان
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لەدژی دەسەاڵت و سیستمە ئابوریەکەی نەک بە "پالنی نیشتمانای" .بازوتانەوەی گاۆڕان کە
لەسەرتاپای بەرنامەکەیدا ،قسەیەک لەبەرزبوونەوەی ئاستی کارێ ،خاۆڕایای کاردنای خااناو
بەرە ،خزمەتگوزاری تەندروستی و خوێندن و هاتوچۆ ،لە بیمەکۆمەالیەتیەکان ..،نااکاا چاۆن
داهاتی تاک بەرزدەکاتەوە؟ لەکاتێکدا لە سیستەمی سەرمایەداریدا داهاتی نیشتمانای لەساەر
بنەمای لەخوارەوە راگرتانای داهااتای تااکە؟ واتە داهااتای نایاشاتاماانای بەورادەیە ئەتاواناێ
بەرزبێتەوە کە بەرکەوتەی تاک لە داهااتە کاۆمەاڵیەتایە بەدەساتاهااتاوەکاانادا ،بەڕیاژەیەکای
ناهاوتا و کەم رابگیڕێ.

 /٤هاندانی بهرههمهێنان و سەرمایەگوزاری،
دیدگای ناسیوناڵ ڕیفۆرمیزمی بۆرژوایی و گەرانەوە
بۆ مەکتەبی گەشەی ئابوری
وەک ئەڵقەیەکی تەواوکەر لە سیاسەتە ئابوریەکانی بزوتنەوەی گۆڕاندا ،پڕۆگرام لەبەندی ٤
دا ،مەسەلەی" هاندانی بهرههمهێنان و سەرمایەگوزاری" دەهێنێاتاهکاایەوە و لەپاێاشاەکایەکای
کورتدا دەڵێت:
بنیاتنانی ژێرخانێکی بههێز بۆ ههرێمی کوردستان پێویستی به نهخشهیهکی گشتیایاه
بۆ هاندانی بهرههمهێنان لاه باواری کشاتاوکااڵ ،پایاشاهساازیای ،ساهرماایاهگاوزاریای
دهرهکای و ناااوهکای ،سایاااساەتاای باااناکاای و هاااناداناای کااهرتای تاایااباهت لاه بااواری
بهرههمهێناندا ،له دۆخێکای ئااوهاادا هاهرێامای کاوردساتاان دهتاوانای پارۆساهیاهکای
گواستنهوهی گرنگ ئهنجام بداو لاه هاهرێاماێاکای باهرخاۆر و ساهرفاکاهرهوه باباێاتاه
ههرێمێکی بهرههمهێن ،ههرێمێک کە تواناای روباهڕوباوناهوهی هاهڕهشاهی دهرهکای
ههبێت و له کاتی گهمارۆدا توانای ههبێت پشت بهخۆی ببهستێ.
ئاشکرایە کە هاندانای بەرهەماهاێاناانای نااوخاۆ وساەرماایەگاوزاری ،گاۆشاەیەکای ساەرەکای
سیاسەتی ئابوری هەردەوڵەتێکە لەدونیای ئەمڕۆدا ،کە لەبەر ڕۆشاناایای کااردابەشاکاردنای
جیهانی وسیستەمی بانکی و بازرگاانای دەرەکای و دامەزراوە ئااباوریەکاانای وەک بااناكای
نێودەوڵەتی ،سندوقی دراوی ناێاودەولەتای و ڕێاکاخاراو ڕێاکەوتانە ئااباوری و باازرگاانایە
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ناوچەیی و واڵتیەکاندا ،هەرواڵتێک بەپێی فۆرمە ئااباوریەکەی و جاێاگااو ڕێاگاای لەبەرهەم
هێناندا ،دیاریدەکات .ئەگەر ئەم سیساتە لەئابوری کالسیکدا وەک ئەوەی ڕیکااردۆ و ئاادەم
سمێس باسیان لێوەکردووە کە موناافەساە و یااسااکاانای باازاڕ فااکاتاۆری ،باڕیااردەرە کە
دەوڵەت لەسەری لەناگەر دەگارێ ،هااوکاات بەو هاۆیەوە کە ئااباوری باازاڕ لە ئەناجاامای
جیابوونەوەی سەرمایەی مالی لە سەرمایەی پیاشاەساازی و بەشابەشاباوونەوەی لاقەکاانای
سەرمایەی بازرگانی و بانکی و عەقارات لەیەکتر ،گەشەی ئابوری سیفەتی "بەرهەمهاێانەری
فرەکاالیی" و جۆراوجۆر وەربگرێ و لەم ڕیگایەشەوە سیاسەتی هانادانای بەرهەماهاێاناان و
سەرمایەگوزاری مەودایەکی سەرودەوڵەتی وەردەگرێ و ناچانە نااو خاانەی دابەشاباوونای
کەرتەکانی گشتی و تایبەتیەوە .بەاڵم لەمەکتەبای گەشاەی ئااباوریادا ،سایااساەتای هاانادانای
بەرهەمهێنانی خۆماڵی و سەرمایە گوزاری (ناوخۆ و دەرەکی) وەک ئەڵاقەیەکای تەواوکااری
بەرنامەڕێژی ئابوری دەوڵەتی (یانی ئەوەی بزوتنەوەی گۆڕان پیی دەڵیت "پالنی نیشتمانی")
 ،وەک سیاسەتێکی ئاڕاستەکراو کۆنترۆڵ کراو لەچوارچێوەی سیاسەتی  ٥و١٠و  ٢٠ساڵیدا
بەدەسااتەوە دهگاایاارێ .لەم فااۆڕمە ئااابااوریەدا کە هااێااشااتااا بەشااەکاااناای سااەرمااایە لااێااک
جیانەباوونەتەوە و دەوڵەت و دەساەاڵت ڕۆڵای ساەرەکای لە پارۆساەی بەرهەماهاێاناان و
بازرگانی و سیستەمە بانکەیەکاندا دەگێڕێ و سیفەتی بەرهەمهێنانی "تاک کااڵیی" ،بەحوکمی
کاردابەشکردنی جیهانی و ڕۆڵی سەرمایەی دەرەکی ،بەناچار بنەمای ئەم سایااساەتە ڕوی
لەبەرگرتنە لەکااڵ و سەرماایەی دەرەکای و هاانادانای بەرهەماهاێاناانای نااوخاۆیە .کە دیاارە
لەپشتیەوە ئەو دیدگا بۆرژوا ناسیوناڵ ڕیفۆرمیستیە خەوتووە کە گوایە سەرماایە و کاااڵی
دەرەکی ڕێگرە لەبەردەم ئاستی گەشەی بەرهەم هاێاناانای نااوخاۆیادا و ساەرەناجاام لەگەڵ
شکست بەرەورویان دەکاتەوە ،بۆیە دەبێ ئابوری واڵت پشت بەخۆی ببەستێ و "سیاسەتی
ئابوری خۆژێن" لەبەرامبەر کااڵ و سەرمایەی دەرەکیدا بگیرێتەبەر .هەرئەمەش دەبێتە هۆی
ئەوەی کە"بەرهەمهێنانی فرەکااڵیی" و هەمە جۆرکردنیان پەکبخا و کۆمهڵگا لەبەرهەمهێانەوە
بگۆڕێ بە کۆمەڵگایەکی مستەهلیاک و تااک بەرهەماهاێان .بەاڵم ماادام ئااباوری دەوڵەت و
چڕبوونەوەی دەسەاڵتی دەوڵەتی لە جومگە ئابوری و بازرگانیەکاندا زاڵە ،کەرتای تاایابەتای
وەک ئەڵقەیەکی تەواکاری کەرتی دەوڵەتای( کەرتای گشاتای) شاوێان دەگارێ و سایااساەتای
هاندانی بەرهەمهێنان و سەرمایەگوزاری بەکردەوە لەبەرئەنجامی وازهێنانی دەوڵەت (بەپێی
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بەرنامەڕیژیە ئابوریەکەی) لەهەندێک بواری بەرهەماهاێاناانادا لەنااوخاۆدا ،خاۆی دەبایاناتەوە
لەوانە ،پێشەسازی تەکمیلای ،ماۆناتااژ ،کاارگە و باازرگاانای باچاوک لەباوارەکاانای مەوادی
خۆراکی ،پۆشاک ،دەرمانی ،بیناسازی و هەموو ئەو بوارانەی کە سەرمایەی ماامانااوەناد و
بچوک ڕووی تێدەکەن ،کە دیارە ئەمانەش بەپێی سیاسەتێکای بااج و باازرگاانای و بااناکای
ئاڕاستەکراو کە دەولەت لەبەرنامەکەیدا دایڕشتووە بۆ گەشەی ئابوری هاندەدرێن و باواری
ساەرماایەگااوزاریاان لەبەردەمادا دەکاریااتەوە .بەالم لەگەڵ ئەوەدا کە تەجاروبەی "واڵتااناای
سێهەم" نەیانتوانیوە لە ڕێگای ئەم مۆدێلەوە لەسیاسەتی هانادان و ساەرماایەگاوزاری هایاج
ئاستێکی باشبژێوی بۆ سەر ژیانی خەڵك بەدیبهێنێ ،هاوکات لەبەرامبەر ئامااناجای گەشاەی
ئابوریادا بە بانابەساتاو شاکاسات گەیشاتاووە و نەیاتاوانایاوە وواڵت بەرەو کاۆمەڵاگاایەکای
بەرهەماهاێانەری هەماجاۆری کاااڵ بەرێات .کەچای تاازە بەتاازە بازوتانەوەی گاۆڕان بەدور
لەبەرژەوەندیەکانی هاواڵتیان ،وەک سیاسەتێکی جیاواز دەستای پاێاوەگارتاووە و دەیەوێات
"سەرمایەی کەرتی تایبەت" هانبدات بۆ سەرمایەگاوزاری و بەرهەماهاێاناان تاا "هەرێاماێاکای
بەهێز" کە " توانای ڕاوەستان و پشتبەستن بەخۆی هەبێت لەبەرامبەر هێرشە دەرەکیەکاانادا".
سیاسەتێکای ئااوا جاگەلەوەی هایاچ بەرژەوەنادیەک لەگەڵ خەلاكای کارێاکاارو دەساتەناگای
کوردستاندا پەیداناکات ،ڕاستەوخۆ رۆڵ و بەرژەوەندیەکانی ئەو بەشاە لە ساەرماایەدار و
خاوەنکار و بازرگان و کۆمپانیاکان بەهەند وەرگرتووە کە چاویان لە پرۆژەکانی دەساەاڵتە
تا ئاهێک بەبەریاندابێ و سەرماایە و قاازاناجای زیااتار کەڵەکە باکەن .ئەو ئاوماێادەشای کە
بزوتنەوەی گۆڕان لە سیاسەتی هاندانی بەرهەمهێنان و سەرمایەگوزاریدا بە ساەرماایەداری
بچوک و مام ناوەندی بەشی تایبەتیەوە گارێاداوە و گاوایە ئەوان دەتاوانان هەم "هەرێامای
کوردستان لەپرۆسەیەکی گرنگی گواستنەوەدا لەهەرێمێاکای بەرخاۆریەوە باۆ بەرهەماهاێان"
بەرن ،وەهەم لەبەرامبەر هەڕەشە دەرەکیەکاندا"ئاباوری پشات بەخاۆبەساتاوو" زامان باکەن،
جگە لە خەونێکی پوچی بۆرژوازی ،هاوکات ڕاکێشانی خەڵكی کرێکار و زەحامەتاکاێاشاە باۆ
نێو دۆخێکی پڕ لەچەوسانەوە و تەحەمولکردنی ژیانێکی مەمارەومەژی ،تاا ساەرماایەدار و
خاوەن کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەتی بتوانن کوردستان ئاوەدان بکەنەوە و سەر لە دەورەی
گەشەی ئابوری دەربهێنێ .بەاڵم بۆ زیاتر دەرخستنی مااهایەتای باۆرژوا ڕیافاۆرمایاساتاانەی
بزوتنەوەی گاۆڕان و گەڕانەوە باۆ مەکاتەبای گەشاەی ئااباوری ،لە سایااساەتای هاانادانای
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بەرهەمهێنان و سەرمایەگوزاریدا ،بە باشی دەزانین هەندێک لەو خااڵنەی کە پارۆگارام لەم
ڕاستایەدا وەک "ئامانج کۆششیان" بۆدەکات و لەخاۆیادا جاێاگایاری کاردووە باهاێانایانەوە و
سەرنجێکیان لەسەربدەین:

" /١هەرێمی بەرخۆری وهەرێمی بەرهەمهێن"..
لەم بارەوە پرۆگرام لەخاڵێکدا ئاوا دەڵێت:
" دانانی پالنێکی نیشتمانی بۆ بەرزکردنەوەی رادەی بەرهەمهێاناان و نازماکاردنەوەی
رادەی بەرخۆری (استهالک) لە کوردستاندا"
با لەوە بگەڕێین کە" دانانای پاالنای نایاشاتاماانای" وەک فااکاتاۆرێاکای ساەناتەر لە سایااساەتە
ئابوریەکانی بزوتنەوەی گۆڕاندا تا چ ئاستێک دەستی بۆبراوە و چۆن هەموو مەساەلەکاانای
پێوە پەیوەند کراوە ،بەاڵم پێمان ناڵێت کە چۆن و بەچ مایاکاانایازماێاکای ئااباوری ئەم پاالنە
"ڕادەی بەرهەمااهااێاانااان بەرزدەکاااتەوە" و "ڕادەی بەرخااۆریااش ناازم دەکاااتەوە" .وەک لە
تێکستەکەشدا بە ڕۆشانای دەردەکەوێات ڕادەی بەرهەماهاێاناان خاراوەتە بەرامابەر ڕادەی
بەرخۆریەوە و بەم جۆرەش بزوتنەوەی گۆڕان الیەنگری بەرهەمهێاناانە لەدژی بەرخاۆری.
ئەمە ئیتر الیەنگریەکی ڕۆشنی بۆرژوازی خۆماڵیە لەبەرامبەر بەکااربەرانادا و ڕیشاەی ئەم
الیەنگرییەش بۆ دیادێاکای باۆرژوازیای و عااماگەرا و شاەرقای دەگەڕێاتەوە کە پاێای وایە
کۆمەڵگای کوردستان بەرهەمهێنەر نییە و بەرخۆرە! بەرادەیەی ئەوەش سەرنجی بۆ دەدات
کە بەرخۆری"نەنگییەکە" بە ئابوری کوردستانەوە نوساوە و دەبێ کار بۆ هەڵگرتنی باکارێ!
ئەمە بەرنامە ڕیفۆرمخوازیە ئابوریەکەی بزوتنەوەی گۆڕانە .بەاڵم ئایا لەزانساتای ئااباوریادا
ئەم بۆچوونە بۆرژواییە واقعیەتی هەیە؟ .ئایا کۆمەڵگای کوردستان بەرخاۆریە ،ئەگەر وایە
هۆکاری ئەمە چییەو لەکوێوە سەرچاوەی گرتووە؟
یەکەم :بەپێچەوانەی دیدگا بۆرژوا ڕیفۆرمەکەی بازوتانەوەی گاۆڕانەوە هایاچ کاۆمەڵاگاایەک
بەبێ بەرهەمهێاناان باوونای نایایە و هەر ئااساتاێاک لە بەرهەماهاێاناان لە دوتاوێای فاۆرمە
ئابوریەکاندا فاکتۆری بڕیاردەرە بۆ ئاست و قەوارە و جۆری بەکاربردن.
دووەم بەرهەماهاێاناان و بەرخاۆری لەسایاساتەمە ئااباووریە جایااوازەکاانادا هەرگایاز لاێاک
جیاناکریتەوە و دوورووی پێکەوە گرێدراوی هەر فۆڕمێکای ئااباوریان ،بەرادەی ئەوەی کە
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بەرهەمهێنان لەهەمان کاتدا بەرخۆریە و بەرخۆریش لەهەمان کاتدا بەرهەمهێنەریە.
سێهەم :هەردوک ئەم چەمکە لەزانستی ئابوریدا مانای گشتی و تایبەتی وەردەگرن .بۆنمونە
بەرهەمهێنان بەمانای تاایابەتایەکەی لەهەمااناکااتادا بەکاارباردنە کااتاێاک کە ئاامارازەکاان و
هۆیەکانی بەرهەم هێنان بەپێویست بۆ گەیشاتان بە"کاااڵی دوایای"ساەرف دەبان( .لەبەرهەم
هینانی کاالیەکدا ،وزە ،ئامرازەکان ،مەوادی سەرەتایی ،هێازی کاار ،دراو ،شاوێان و کاات..
ئەمانە کە خۆیان کااڵن ،دەبێ سەرف بکرێن (واتە بەکارببرێن) تا پاڕۆساەی بەرهەماهاێاناان
بەکۆتایی خۆی بگات) .بەمانا گشتیەکەشی بەکاربردنی کااڵکان دیسانەوە مەرج و بانااغەی
دەست پێکردنەوەی پرۆسەی بەرهەمهێنانە .بۆ نمونە کااڵ خۆراکیەکان و کااڵ تەکامایالایەکاان
ئەگەر سەرف نەکرێان چ لەالیەن ئایاناساان ودانایاشاتاوان خاۆیاانەو چ نەخارێانەوە باواری
بەرکاربردنەوە لە پڕۆسەی بەرهەمهێنانادا ئەوا کەڵەکە دەبان و بەنااچااری بەرهەماهاێاناان
گیرۆدەی قەیران و ڕاوەساتاان دەباێ .ناوساەرانای پارۆگارامەکەی بازوتانەوەی گاۆڕان کە
سەریان لە مەکتەبی ئابوری گەشەوە دەرهێناوە و پشتیان لە ڕاستیەکانی زانستای ئااباوری
کردووە ،ئەم ڕاستیە نابین و ئابوری کوردستانیان لە نێوان بەرخاۆری و بەرهەماهاێانەریادا
دڵخوازانە دابەشکردووە تا سیاسەتی ئااباوری خاۆیاان وەک الیەناگارێاک لەساەرماایەداری
بەرهەمهێن ئاڕاستەبکەن و لەدژی بەرخۆری ،یانی هاواڵتی ،بەکاربەر بیااناخاهنە جەناگاێاکای
ئابوریەوە ،که بێگومان ڕیشهی ئهم راستیه لاهباهرژهوهنادیایاه چایاناایاهتایاهکاانای ئاهوانادایاه.
بەتایبەتی کە پێدەچایات لە پشات ساەرزەنشاتاکاردنای دیااردەی بەرخاۆریەوە وێاناایەک بە
دانیشتوان و کۆمەڵگای کوردستان بدەن کە تەمبەڵن و مەشغوڵی بەرخۆری و بەکار بردنای
کاالکانن!
واقااعاایەت ئەوەیە کە دیاااردەی هەرە بەرزی بەرخااۆری بەمااانااا گشااتاایەکەی لەئااابااوری
کوردستاندا ،ڕیشەی لە فۆرمی ئابوری سەرمایەداری کاوردساتاانادایە ،ئەم واقاعایەتەش نە
دروستکراوی ڕۆشنبیرانێکی ناسونال ڕیفۆرمیستە و نە حااڵەتاێاکە کە باکارێ بە پاالناێاکای
نیشتمانی وەک ئەوەی بزوتنەوەی گۆڕان لە سیاسەتە ئااباوریەکاانایادا دڵاخاوازانە دەیەوێات
ئاستەکەی نزمکاتەوە ،بەدی دێت .چونکە ئەگەر بەمانا گشتیەکەی بەرخۆری وەربگرین ئەوا
مەبەست لە بەکاربردنی کااڵکانی بژێوی خەڵکە کە لە ئابوری کوردستانادا زیااتار لەدەرەوە
بۆی هاوردە دەکرێ .ئەم راستیەش رەنگدانەوەی ئەوەیە کە کوردستان وەک باازارێاک باۆ
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ساغکردنەوەی کااڵی دەرەکی جێگای گرتووە .بەاڵم هەرلەم پەیوەندەدا دەبی ئەوە بڵێین کە
بەرین بوونەوەی ئاستای بەرخاۆری ڕووی لە کاااڵ پاێاویساتەکاانای باژێاوی دانایاشاتاوانای
کوردستانە .حاڵەتێکی واش بەپێی تایبەتمەندیە ئابوریەکانی سەرمایەداری کوردستاان وەک
حەوزەیەک بۆ سەرەوژێربوونەوەی سەرمایەی دەرەکی(ئیمپریالیستای) و راگارتانای هاێازی
کاری هەرزان ،خۆی خەسڵەتێکی بنەڕەتی شێوازی ئابوری سەرمایەداریە لە کوردستان کە
لەسه ر بنەمای بەرهەمهێنانی هێزی کاری هەرزان دامەزراوە و دەەڕوابەڕیاوە .بەواتاایەکای
تر دەرکەوتنی دیاردەی بەرخۆری لە هاوردەکردنی ئەو کااڵیانەوە سەری هەڵداوە کە زیاتر
بەکاردەبرێن بۆ پڕکردنەوەی ژیانی ڕۆژانەی کۆمەڵگاا و وەک کاااڵ پاێاویساتەکاانای دابایان
کردنی ئاستی بژێوی هێزی ئامادەبهکار و کارکردوو جێگایان هەیە .بەاڵم بەدەست هێاناانای
ئەم کااڵیانە لە دوونیای ئەماڕۆدا کاردەیەکای جایاهاانایە و باازاڕی هایاچ واڵتاێاک نااتاواناێ
هەموویان لەناوخۆدا دابین بکات ( شکستی سیاسەتی ئابوری خۆژێن و پشات بەساتاوو بە
پیشەسازی خۆماڵی لەمەکەتەبی ئابوری گەشەدا لێرەوە سەردەردێنێ) ،چاوناکە باۆرژوازی
لەهەر واڵتێکدا لەسەر قانونی کەمی تێچوی ئەم کااڵیانە و هەرزان ڕاگرتنی ئاساتای باژێاوی
چینی کرێکار و کارکردوان کاردەکات و بە پێویست واز لە بەشێکی زۆریان دێنێ و دەسات
لە بەرهەمهێنایان هەڵدەگڕێ و لە پرۆسەی مونافەسەی بازاڕدا ،بە واڵتگەلێکی تر دەسپێارێ
کە بەتێچونێکی کەم بەرهەم دەهێنرێن ( ،یاسای بەهای ڕیکاردۆ و بازارگانی و ئاالاۆگاۆری
کااڵکان باس لەوە دەکات کە چۆن بەریتانیا وازی لە بەرهەمهێنانی لاۆکە هاێانااوە و ڕووی
لەبازاری جیهانی کردووە تا بە تێچونێکی کەم بەرەو بازاڕی نااوخاۆ ساەرەوژێاریاکااتەوە).
بۆرژوازی کورد وەک بۆرژوازی هەر واڵتێکی تار کە ئەقالای قاازاناجاپەرساتای و کەڵەکەی
سەرمایە لە کەللەسەریدایە ،ئاشقی خاک و ئااو و بەرهەمە ساروشاتایەکاانای واڵتای خاۆی
نەبووە تا پەتاتە و تەماتە و برنج و سەوزەوات و ماست و پەنیر و پۆشاکی خۆماڵی کە بە
تێچاوناێاکای گاران و بەمااوەیەکای زۆر و بە تەرخااناکاردنای ساەرماایەیەکای زۆرەوە باۆ
بەرهەمهێنانیان چاو لە بازاڕی ناوخۆ بکات تاا کاااڵ و پاێاویساتەکاانای ژیاان و گاوزەرانای
ڕۆژانەی کرێکاران و کارکردوانی کۆمەڵگا دابین بکات ،لەکاتێکدا ئەم کاااڵیاانە بە کاوالایاتای
گونجاو و هەرزانەوە ،لە بازاڕی جیهانی و واڵتانی دەوروبەردا لەبەردەستدابن و بەساناایای
زامن بکرێن .ئەمە ئەو قانونەیە کەبەرخۆری کردۆتە سیمایەکای ئااباوری کاوردساتاان نەک
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نەبونی پالن و ئەقڵیەتی خراپی دەسەالتداران.

 /٢بازرگانی و کێشەی شمەکی هەناردە و هاوردە.
لەمبارەوە لەخاڵێکدا پرۆگرام ئاوا باس دەکات:
" دانانی پالنێکی نیشتمانی بۆ زیادکاردنای باڕی شامەکای هەنااردە و کەماکاردنەوەی باڕی
شمەکی هاوردە"
لەقسەکانی پێشوتردا ئەو یاسایانەمان خستەروو کە بۆچی دیاردەی بەرخۆری سایاماایەکای
تایبەتی ئابوری کوردستانە و ئاماژەمان دا بەوەی کە چۆن بەرهەماهاێاناانای کاۆمەڵەی ئەو
کااڵیانەی کە پێویستن بۆ دابین کردنی ئاستی ژیان و گوزەرانی کرێکاران و زەحمەتکێشان،
کردەیەکی تاک واڵتی نییە و بەرهەمهێنانی هێزی کاری هەرزان وادەخوازی کە باۆرژوازی
و سەرمایەداری هەر واڵتە پشت بە بازاڕی جیهانی ببەستێ و بەکەماتاریان و هەرزاناتاریان
تێچوون دابینیان بکات ،خودی هەر ئەم یاسایە السەنگی لە نێوان "شومەکی هاوردە" لەسەر
حسابی "شومەکی هەنااردە" بەوجاود دێاناێ .چاوناکە هەنااردە و هااوردە وەک کاردەیەکای
بازرگانی پاشکاۆی ئەم یااساایە دەباێات .بەتاایابەتای کااتاێاک باۆرژوازی و ساەرماایەداری
کوردستان کااڵکانی پێویست بەژیان و گوزەرانی کرێکاران و هاواڵتیانەوە ،بەهەرزانترین و
هەمه جۆربونەکەیەوە لە باازاڕی جایاهاانای و دەوڵەتاانای دراوساێادا خاراباێاتە بەردەسات،
پێویستی بەوە نییە کە سەرمایەی خۆی پەرت بکا و بێئامانج بیخاتە بەرهەمهێنانی کااڵیەکی
خۆماڵیەوە کە دەزانێ بەو نرخە ناتوانێ بیخاتەوە بەردەم بەکاربەران کە قازاناجای زیااتاری
لێوەدەستبهێنێ .ئەمە ئەو واقعیەتەیە کە السەنگی لە نێوان هەنااردە و هااوردەی شاومەکادا
پاێااکاایااهااێااناااوە ،کە دیااارە هەڵااگەرانەوەی ئەم واقاعاایەتە بەداناااناای پااالن نااابااێاات ،بەڵااکااو بە
هەڵوەشانەوەی فۆرمی ئابوری باو و جێگرتنەوەی بە سیستەمێک مەیسەر دەبێت کە دابایان
کردنی ئەم کااڵیانەی لە بازنەی بازار و بەرهەمهێاناانای ساەرماایەداری دەرکاێاشااوە ،یاانای
ئابوری سۆسیالیستی .بەاڵم نابێ ئەوە نادیدەبگرین کاتێک سیاسەتای ئااباوری بازوتانەوەی
گۆڕان " پالنێکی نیشتمانی" بەدەستەوە دەگرێ تا " بڕی شومەکای هەنااردە" لەساەر حساابای
کەمکردنەوەی ڕادەی"شومەکی هاوردە" زیاد بکا ،بە پێویست کااڵکانی بەکاارباردن کەزۆرتار
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لەالیەن هاواڵتیانەوە وەک پێداویستی بژێوی ژیانی ڕۆژانە بەکااردەبارێان ،کەم دەبانەوە و
نرخەکانیان گران دەبێ .کە دیارە ئەمەش بەقازانجی سەرمایەداری ناوخاۆ و کاۆکاردنەوەی
ڕێژەی زیاتر تەواو دەبێ .ئەمەیە ئەو سیاسەتە ئابوریەی بزوتانەوەی گاۆڕان کە دەیەوێات
"دادی کۆمەالیەتی" پێ بەدی بهێنێ!!.
 /٣پرۆگرام لەبارەی بانک وکشتوکاڵ و ئاژەڵداری و ساەرماایەگاوزاری نااوخاۆوە چەناد
خاڵێکی ڕیزکردووە کە لە راستیدا ،شایەنی ئەوە نین لەبارەیانەوە قسەبکەین ،چونکە زیاتر
باااری جااوانااکاااری و پااروپاااگەناادەیااان هەیە ،بااۆ کەمااپاایاانەکاااناای کااۆکااردنەوەی دەنااگااو
هەڵبژاردنەکان..

لەکۆتایی ئەم تەوەرەیەدا وەک ئەنجامگیریەک لەباسەکەمان:
سیاسەتی ئابوری بزوتنەوەی گۆڕان ،کە بە ئامانجی"هەرێماێکی بەهاێاز"ەوە کەوتاۆتە دوای
باوەڕە بۆرژوا ڕیفۆرمیستیەکانی مەکتەبی گەشەی ئابوری و ئااڵی ئاوەدانی و دامەزراندنی
ژێرخانی ئابوری هەڵاباڕیاوە ،نەک هەر لەدژی فاۆرمای ئااباوری و سایااسای زاڵ بەساەر
کۆمەلگای کوردستاندا نییە ،بەڵکو تێدەکۆشی کە کەموکوڕی و ناکامیەکانی ئەم سایاساتەمە
هەڵاگاارێ و ئەمەش لەژێار نااوی"دادی کااۆمەالیەتایاادا" بە خەڵااکاای کااوردساتااان بافاارۆشااێ.
ڕاوەسااتااانەوە لە دژی گەناادەڵاای ،بەرخااۆری ،ئاایااحااتااکاااری پاارۆژەکااان لەالیەن سااەراناای
دەسەاڵتدارەوە ،کەمکردنەوەی هاوردە ،الیەنەکانای سایااساەتاێاکای باۆرژوازی نەتەوەیای و
ڕیفۆرمخوازە کە مانەوەی بنەماکانی ئابوری ساەرماایەداری و جایااکااریە چایاناایەتایەکاانای
لەپێشدا بە ئەسڵیکی دەستلێنەدراو وەرگرتووە .پشتبەستن بەباوەرە بۆرژوایەکانی مەکاتەبای
گەشە و دیدگای عامگەرایی و دواکەوتوانەی شەرقی دەزگای تێڕوانینەکانی ئەم سیاسەتەیە
کە واقعیەتە ئابوریەکانی کۆمەڵگای کوردستاان ئااوەژوودەکااتەوە .لەیەک وتەدا سایااساەتە
ئابوریەکانی بزوتنەوەی گۆڕان نەک هەر هیچ پەیوەندیهك لەگەڵ باشکردنی ئاستی باژێاوی
هاواڵتیان و خەڵكی کرێکار و کارمەند و دەستکورتی کاوردساتاانادا بەرقەرا نااکاات ،بەڵاکاو
ئەوان ڕادەکێشیتە شەڕی دەست ئاوەاڵبوونی کاۆماپاانایاا و ساەرماایەدارانای ماامانااوەناد و
بچوکەوە ،تا لەسەر بنەمای مانەوەی پەیوەندیەکانی کاروسەرمایە ،کەرتی تاایابەت باتاواناێ
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قازانج کەڵەکە بکات .لەم سیاسەتە ئابورینادا ،نە بەرزبوونەوەی ئاستی کرێ ،دابین کردنی
052
بیمە کۆمەاڵیەتیەکان ،نە دەستراگەیشتنی هاواڵتیان بە خزمەتاگاوزاریەکاان و نە ڕۆڵایاکایاان
پێدەدرێ لە سیستەمی شەفافیەت و رەقابەتدا ،بگرە ئەوان بەدیار کااراکاردنەوەی پەرلەماان
و دەزگا سەروخەڵکیەکانی دەسەاڵتی ئیستاوە رادەگرێ .هەموو ئەمانەش نایاشاانادەدەن کە
سیاسەتی ئابوری بزوتنەوەی گۆڕان ئەو کۆمەڵە چااکساازیە باۆرژوایایەیە کە راساتەوخاۆ
ڕووی لە بەدیهێنانی ئامانجەکانی ئەو بەشە لە چینی سەرمایەدار و خاوەن کۆمانیااکاانە کە
سیستەمی ئێستای ژێرسایەی حزبە بۆرژوا ناسیونالیستەکان بەکەموکور بۆ خۆیان دەبینان
و بەرژەوەندی خۆیان لەوەدا دەبیننەوە کە کۆنترۆل و قۆرغکاریەکان شلکەنەوە.
ماویەتی....
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بهشی دووهم:
پرۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان لەسەر
ئاستی هەرێمی کوردستان
تهوهری سێیەم :ئامانجی پهروهردهیی ،تهندروستی ،ژینگهیی و رۆشنبیری
بزوتنەوەی گۆران و سنورەکانی ڕێفۆرمی بۆرژوایی
لەم بەشەی باسەکەماندا دەچینە سەر ڕەخنەگرتن لە تەوەرەی سێهەم کەلەبەشای دووەمای
پرۆگرامای سایااسای بازوتانەوەی گاۆڕانادا ،لەژێار نااونایاشاانای " :ئاامااناجای پاهروهردهیای،
تهندروستی ،ژینگهیی و رۆشنبیری" دا جێگیرکراوە .بەاڵم هەروەک ئەوەی بابەتەکاانای ئەم
تەوەرە ڕاستوخۆ پەیوەندیان بە ژیان و گوزەران و خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەکانەوە هەیە
و لەدوا ئەناجاامایاشادا گەرەکایەتای ساتاانادارێاکای کاۆمەاڵیەتای و ئااساتاێاک لە باژێاوی و
دەستەبەرکردنی ئازادیەکان ،لەژێر ناوی "دادی کاۆمەاڵیەتای"دا بەڕەسامای باۆ هااواڵتایاانای
کوردستان بناسێنێ ،پێویست دەکات ئێامەش بەر لەوەی لەساەر بەنادەکاان و دانەبەدانەی
بابەتەکانی ئەم تەوەرەیە ڕاوەستین ،سەرەتا سەرنجێک لەو چاوارچاێاوە گشاتایە بادەیان کە
بابەتەکانی ئەم تەوەرەیەی تیا کۆکراوەتەوە تا ئەوەش نایاشاان بادەیان ساناور و مەودای
چاکسازیەکانی ئەم حزبە لەم پەیوەندەدا تاا کاوێ دەڕوا .بە واتاایەکای تار دەماانەوێات لە
سەرەتاوە ئەوە نیشان بدەین کە بزوتنەوەی گۆران چ وێاناایەکای کاۆمەاڵیەتای باۆ ئاایانادی
کوردستان هەیە و چ ئاستێک لە ژیان و ئازادی و خازمەتاگاوزاری ،بەڕەسامای باۆ خەڵاکای
کوردستان دەناسێ و لە ڕوانگەی بەرژەوەندیەکانی چ بەشێاکای کاۆمەڵاگااوە ،ئەم ئااساتەی
دیاری کردووە وبۆی کەوتۆتە هەوڵی چاکسازیەوە!
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"ستانداردی کۆمەالیەتی" بزوتنەوەی گۆران،
و سنورەکانی ڕێفۆرمی بۆرژوایی:
بێگومان هەرحزبێکی سیاسی لەپشات تەواوی لاێاکادانەوە و ڕەخانەکاانایەوە لە کاۆمەڵاگااو
سیستەمی زاڵی سیاسیو ئابوری و هەموو ئەو سەرنجانەی کەلەبەرامبەر دۆخی مەوجاوددا
دەیخاتەڕوو ،سەرەنجام دەیەوێت بەخەڵک نیشان بدات کەبەدوای چ جۆرە ئاستاێاک لەژیاان
و گوزەران و خزمەتگوزاریەوەیە و هااوکاات چ ئااساتاێاک لەماافاو ئاازادی باۆ هااواڵتایاان
بەڕەسمی دەناسێنێ .وە بۆ دەستەبەرکردنی هەموو ئەمانەش بەشوێن نەهێشتانای چ جاۆرە
جایاااکااری و جاایااوازیەکەوەیە کەگایاارۆدەی کااۆمەڵاگااا بااووە؟ ئەمااانە بەدڵاانایااایەوە باااساای
ئاڵتەرناتیڤ و دانی وێنایەک لەو کۆمەڵگایەی کەئەو حزبە خەبات بۆ بەدەستهێنانای دەکاا و
تێدەکۆشی تا لەڕیگای گەیشتن بەدەسەاڵتەوە کۆمەڵگا لەچوارچێوەیدا بەڕێوەباباات ،دێانایاتە
ئاراوە .بەم پێیەش مەسەلەی ستااناداردە کاۆمەالیەتایەکاان و دابایان کاردنای هەرئااساتاێاک
لەباشبژێوی و ئازادیەکان ،لەمافو خازمەتاگاوزاریەکاان ،ڕاساتەوخاۆ پەیاونادیاان بەو جاۆرە
لەنیزامی سیاسی و سیستەمی ئابوریەوە هەیە کەهەر حزبە لەبەرنامەی خاۆیادا کاردویەتایە
ئامانجو ئەڵتەرناتیڤ بۆ داهاتوی کۆمەڵگا و وە هەر لەم چوارچێوەیەدا سنور ومەودایان بۆ
دیاری دەکات.
بەاڵم ئەم حکومە و ئەم ڕوانگەیە لەپەیوەند بەبزوتنەوەی گۆرانەوە ،وەک ئەوەی کەحزباێاکە
لەباوەشی بزوتنەوەی کوردایەتی و لەنێو خانەوادەی ئەحازابای نااسایاوناالایازمای کاوردەوە
داکەوتووە ،ئاڵتەرناتیڤێکی تر کەلە دەرەوەی سیستەمی دیموکراتی و فیدرالایازم و ئااباوری
سەرمایەداری و وبازاڕی کۆمپانیاکان و دەسەاڵتێک کە حزبە باۆرژوا نااسایاوناالایاساتەکاان
دایان مەزراندووە ،بەدەستەوە نادات ،هەربۆیە نە ئێمەو نە هیچ کەسێک ئەو چااوەڕوانایەی
نییە کەئەم حزبە لە پارۆگارامەکەیادا ،وێاناای کاۆمەڵاگاایەکای ئەوپەڕی ئاازاد و یەکساان و
خااۆشااگااوزەراناای پشااتاابەسااتااوو بەدەخاااڵەتاای ڕاسااتەوخااۆی خەڵااک بەدەسااتەوە بااداو لەم
چوارچیوەیەشدا ستاناداردێاکای باااڵی کاۆمەاڵیەتای باۆمااف و ئاازادیەکاان و بااشاباژێاوی
هاواڵتیان و دابینکردنی فراوانترین ئاستی خزمەتگوزاریەکان ،بەڕەسمی بناسێناێات .تەناانەت
چاوەڕوانی ئێمە و هەر ئینسانیكی زەحمەتکێش و کارگەر لەبزوتنەوەی گۆڕان ئەوە نییە کە
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بەشوێان داوای بەگشاتای کاردن و خاۆڕایای کاردنای باوارەکاانای خازمەتاگاوزاری و کاااڵ
پێویستەکانی ژیانی ڕۆژانەی هاواڵتیانەوە بێت و النای کەم ناماونەیەک لەجاۆری "دەوڵەتای
خۆشگوزەران" ی سۆسیال دیموکراتەکانی سەدەی ڕابردووی کردبێتە دوا ئامانجی خۆیی و
ڕێفۆرم و سیاستە چاکسازیەکانی تا ئاستی هێنانەکایەوەی "کۆمەڵگای بیمەکان ودابینکردنی
کاری تەواو و خزمەتگوزاریەکان"  ،لەبەرامبەر دۆخی ئێستادا وەک ئاڵتەرناتیڤێک هەڵبڕیبێات.
بەڵکو ئەوەی ئێمە مەبەستمانە ئەو ستااناداردە کاۆمەاڵیەتایەیە ،کەلەدونایاای ساەرماایەداری
ئەمڕۆدا بەرجەستە بۆتەوە و لەژێر فشاری جۆالنەوە کۆمەالیەتیەکان و لەڕەوتای خەبااتای
نەوە یەک لە دوایەکەکانی کرێکاران و زەحمەتکێشاان و بەشاەریەتای ماوتەمەدنادا ،بەساەر
دەوڵەتانی بۆرژوازیدا داسەپاوە و ئیتر وەک بەشێک لەڕای گشتیدا ڕەسمیەتی وەرگارتاووە.
ئەمڕۆ مەساەلەکاانای النای کەمای ژیااناێاکای پاارێازراو و مساۆگەر ،دابایاناکاردنای بایامە و
خاازمەتااگااوزاریە کااۆمەاڵیەتاایەکااان ،ژیاانااگە وسااەالمەتاای ئاایاانااساااناای ،ئااازادیە فەردی و
کۆمەاڵیەتیەکان ،مافەکاانای ماناااڵن و پایاروپەکەوتە ،یااساای کاارو ماافەکاانای کارێاکااران،
ڕەتکردنەوەی سزای کوشتن و لەساێادارەدان ،ساهلاماانادنای یاهکساانای تاهواوی ژناو پایااو
له یاساکاندا ،مەسەلەکانی لەشفرۆشای وئااڵاودەباوون بەمااددە هاۆشابەرەکاان ،لەباارباردنای
کۆرپە ،یاساکانی کۆچ و پەنابەری ،ساەلاماانادنای ماافەکاانای تاواناباارو تاۆمەتالاێادراو ...زۆر
الیەنیتری ژیانی ئینسانی بونەتە بابەت گەلێکی جدی وبەم یاان بەو ئااساتە لەدەساتاوری
نیزامە سیاسیەکان ،لەیاسا وبڕیارە دەوڵەتی و نێودەوڵەتیەکان و لەبەرناامەی حازباو الیەنە
سیاسیەکاندا ،ڕەنگی داوەتەوە .تەنانەت لەزۆر جیگای دونیا و لەژێرساایەی دەساەاڵتەکاانای
چینی بۆرژوازیدا ،لەئاستێکی بەرزدا ( ،بۆنمونە لەواڵتانی ئەسکەندەناڤی) بەشاێاکای زۆر لەم
مەسەالنە وەک یاسا جێگیرکراون و وێنای ستاندارێکی پێشڕەوی کۆمەاڵیەتیان بەدەساتەوە
داوە ،کەلەبنەڕەتەوە ئیلهامگرن لەچەند پرەنسیپ و پێوانەی سیاسی و کۆمەاڵیەتی لەوانە:
 /١مەبدەئی موقەدەس بونی ئینسان خۆیی و پاراستنی حورمەتی ئینسانی ،وەک بانەماایەک
بۆ جێخستنی فەرهەنگ وداب و نەرێتی پێشڕەو ومۆدێرن لەکۆمەڵگادا.
 /٢باوەڕبوون بەپارەنسایاپای دەخااڵەتای ڕاساتەوخاۆ وبەردەوامای خەڵاک لەبەڕێاوەباردنای
سیستەمی حکومڕانی و کارگێڕیدا.
 /٣ساەلاامااانادناای ساەریا

وبااێامەرجاای ئەوپەڕی ئاااساات لەئااازادیە فەردی و مەدەناایەکااان،

١٤١

خهسرهو سایه
بەشێوەیەکی یەکسان بۆ هەمو هاواڵتیان.
 /٤سکوالریزم و مافی هاواڵتی یەکساان ،وەک ڕێاچاکەو بانەماایەک باۆ هەڵاوەشاانادنەوەی
جیاکاری ودابەشکردنی ئینسانەکان بەپێی ئینتمای جنسی ،نەژادی قەومی ودیانای و ..وەک
پێوانەیەک بۆ لەبەرچاوگرتنی نایازاماێاکای سایااسای کەتاێایادا هااواڵتایاان لەبەرامابەر یااساا
ودەستوری واڵتدا بەیەکسان ڕادەگری.
 /٥مەبدەئی هەقی ژیان وباشبژێوی وکۆمەڵگای پڕ خزمەتگوزاری گشاتای .وەک پاێاوانەیەک
بۆ بەرپرسیارکردنی دەوڵەت و نیزامی سیاسی لەبەرامبەر هاواڵتیاندا.
../٦
لێرەدا پرسیاری سەرەکی ئەوەیە کە بزوتنەوەی گۆڕان تاچەند لەپرۆگرامەکەیدا پشاتای بەم
مەبدەئو پێوانانە بەستووە وبەچ ڕادەیەک خۆی بەم ئاستە جیهانیەوە پەیوەست کردووە و
سەرەنجام لەچ چوارچێوە و ئاستێکدا مافو ئازادیە فەردی ومەدەنیەکان ،خۆشاگاوزەرانای و
دابین کردنی خزمەتگوزاریەکانی بۆ هاواڵتیانی کوردستانی بەڕەسمی ناسیوە؟
لەسۆنگەی ئەم خااڵنەی سەرەوە کاتێک سەرنج لەسەرتاپای پرۆگرامی بازوتانەوەی گاۆران
وخااودی ئەو تەوەرانەی پەیااوەنااادیاااان بەماااافااو ئااازادی و بااژێاااویەکااانااای خەڵاااك و
خزمەتگوزاریەکانەوە هەیە بدەین ،ئەوا بەڕۆشانای دەبایانایان کە ئەو پاێاوانەو حاوکاماانەی
سەرەوە نەک هەر بەدەستەوە نەگیراون ،بگرە لەکەمتریان ئااساتادا ڕەناگادانەوەیاان نایایە و
بەرجەستەش نابنەوە .بزوتنەوەی گۆران وەک هەرحزبێکی ناسیونالایاساتای ،کە لەڕواناگەی
چەمکەکانی نەتەوە وسەروەری نیشتمان وخاکەکەیەوە لەکۆمەڵاگاای کاوردساتاان دەڕوانای،
بەپێویست ئینسان وناسنامەی ئینسانی نەک هەر پێاوانەیەک نایە باۆ دیااری کاردنای ماافاو
ئازادیەکان و باشبژێوی کۆمەالیەتی ،بەڵکو چەمکی ئینسان بەگشتی وکارگەرو زەحمەتکێش
بەتایابەتای کاراوەتە پااشاکاۆیەک باۆ خازمەتاکاردن بە" نەتەوەو نایاشاتاماان" وگایاان فایاداو
قوربانیدەری ئەو قەوارە سیاسیەی کەنەتەوە پێێ گەییشتوە .بەتایبەتیش کاتێک بازوتانەوەی
گۆڕان ئەزمونی دەسەاڵتادارێاتای ٢٥سااڵەی تاااڵناچایاان ،بەدەساتاکەوتای خەڵاک دەزاناێ و
دیموکراسی و پەرلەماان و حاکاومەتای ژێار ساایەی دەساەاڵتە نااوچەیایەکاانای ئەحازابای
میلیشیایی ودامودەزگای ئەمنی و هێزی سەرکوتگەرەکانیان ،وەک چوارچێوەیەکی موسبەت
بااۆ دەور و دەخاااڵەتاای خەڵااک لەبەرێااوەبااردناای واڵتاادا ،بەدەسااتەوە دەگاارێ ،بەپااێااویساات
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پارێزگاری لەو نیزامە سیاسیە دەکات کە ٢٥ساڵە مافو ئازادی و خاۆشاگاوزەرانای خەڵاكای
کوردستانی لەخوارترین ئاستدا ڕاگرتووە .لەمەش زیاتر بزوتنەوەی گۆڕان لەم ئەزماونەدا،
کەوتۆتە دوای ئابوری بازاڕ ،کەرتی تایبەتی ،کۆمپانیا و ڕۆڵی بازرگانانی ئەهلی وحکومی..
وە تا ئەو ئاستە ڕۆڵیان بەڕەسمی دەناسێ ،کەحکومەت بەئاشکرا خاۆی لەبەرپارسایاارێاتای
بەرامبەر بەژیانی هاواڵتیان و دابایان کاردنای النای کەمای خازمەتاگاوزاریەکاان بادزێاتەوە،
لەئاوەها حاڵەتێکدا نەک قسەکردن لە کۆمەڵگاایەکای خاۆشاگاوزەران باۆتە خەوناێاک بەڵاکاو
زامنکردنی ژیانێکی مەمرەو مەژی ڕۆژانە بۆ زۆرینەی هاواڵتیان کەوتۆتە قوڕگی شاێارەوە.
لەپاڵ ئەمانەشدا بزوتنەوەی گۆران کەنە خۆی وەک حزبێکی سکاوالریسات دەنااساێاناێ ونە
وەک مەبدەئیش الیەنگریەتی ،بەپێویست ماافاو ئاازادیە فەردی ومەدەنایەکاان ،ساناوردار و
ناڕۆشن بەیان دەکا و خستویەتیە ژێر سێبەری ماوقەدەسااتای قەومای و ساەواباتای دیانای
ئاایااسااالمەوە .لەحااالااێااکاای واشاادا ،نەک هەر دابااو نەرێااتاای دواکەوتااوانەو فەرهەنااگاای
کۆنەپەرستانەی قەومی و دینی وەک "ڕەساەناایەتای و بااوەری زۆرێانە" دێالاێاتەوە ،بەڵاکاو
جیاکاری ئینسانەکان لەیاسادا لەسەر بنەمای جنس ،نەژاد ،ئایان و کەماایەتای ئایاتانایاکای و
زۆرینەی قەومای دەکااتە حااڵەتاێاکای ئەبەدی .ساەیار لەوەدایە کە ئەم حازبە لەپاڕۆگارامە
سیاسایەکەیادا چەنادیان جاارو لەپەیاوەناد بەچەناد بااسایاکەوە دەساتەواژی"ساودوەرگارتان
لەئهزمونای واڵتاه دیاماوکارات و پاێاشاکاهوتاوهکاانای جایاهاان"ی دوباارەکاردۆتەوە و وەک
سەرچاوەیەک ئاماژەی بۆ کردووە ،کەچی نە سکوالریازم ،نە یەکساانای هەمەالیەنەی ژناو
پیاو ،نە بیمە کۆمەاڵیەتیەکان و بەرپرسیارێتی دەوڵەت لەدابینکردنی خزمەتگوزاریەکانادا ،نە
مافی هاواڵتی بوونی یەکسان ،نە ئازادیە فەردی و مەدنیەکاان بەشایاوەیەکای ڕاشاکااوانە و
ڕۆشن دەبینرێ ،لەکاتێکدا خەسڵەتی پێشکەوتوبوونی ئەزمونی واڵتانی جیاهاان لەبانەڕەتەوە
بەم مەسااەالنەوە دەناااساارێااتەوە .تەنااانەت باازوتاانەوەی گااۆڕان سااەرەڕای ئەوەی خااۆی
لەبەشێکی زۆری ئەو خواست و ماافاانەی کەلەم ساەردەمەدا دانایاان پاێاداناراوە ،الداوە و
بەهیچ جۆرێک نەچۆتە سۆراغیانەوە ،لەهەمانکاتدا ئەو مەسەالنەشی کە پەیوەندیان بەژیاان
و ئازادیەکانی هاواڵتیانەوەیە و بوونەتە جێگای باس ،بەناڕۆشنی و کەماوکاورتای زۆرەوە
ئاماژەیان پێکراوە و لەدوتوێی دەربڕینی بێناوەڕۆک وناامافاهاومادا ،لەپارۆگارامادا جاێاگاایاان
بۆکراوەتەوە.
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بەاڵم لەکەنار هەموو ئەو ڕاستیانەی سەرەوەدا ،ناابای ئەوە لەبایار باکەیان کە بازوتانەوەی
گۆڕان لەسەربنەمای ئەوەی داکۆکی لە ئەزماونای حاکاوماڕانای  ٢٥سااڵەی حازبە باۆرژوا
ناسیونالسیتەکانی کوردستان دەکاو هەر ئەمەش بە"دەستکەوتای هەماو گەلای کاوردساتاان"
دەزانێ و لەم نێوەشدا ئامانجی سەرەکی سیاستە ڕیفۆرمخوازیەکەی و تەواوی هەوڵەکاانای
بااۆ چاااکسااازی ،بەوە دیاااری کااردووە کە کااوردسااتاااناای عااێااراق و ئەزمااونەکەی بەرەو
" دامەزراندی هەرێمێکی بەهێز" بەرێ ،بەپێویسات هەر لەم چاوارچایاوەیەشادا ساناورەکاانای
خۆی بۆ مافو ئازادیە فەردی و مەدەنیەکان ،ئاساتای خازمەتاگاوزاری و بایامەکاان ،ئااساتای
گوزەران و هەڵگرتنی جیاوازیەکاان ،فەرهەناگ و نااساناامەی ئایاناساانەکاان و هەماوو ئەو
بابەتانەی پەیوەندیان بەژیانی هاواڵتیانەوەیە ،دەکێشێ .بە واتایەکی تر دەرکای ساناوردارانە
و بااۆرژوازیااانەی باازوتاانەوەی گااۆڕان لەمەودای مااافااو ئااازادیەکااان ،ئاااسااتاای بااژێااوی و
خزمەتگوزارەیەکان ،بەو قەدەرەیە کە کاۆمەک بەهاێاناانەکاایەوەی "هەرێاماێاکای بەهاێاز" باۆ
نەتەوەی کورد بکات کە توانای خۆڕاگری لەبەرابەر دوژمناندا هەبێت .ئەمە ئەو چاوارچاێاوە
و ستانداردە کۆمەاڵیەتیەیە کە بزوتنەوەی گۆڕان وەک وێاناایەک باۆ ئاایانادەی کاوردساتاان
لەبەرگی چاکسازیدا بەدەستیەوە داوە ،کە بێگوامان لەجەوهەردا ،نەک هەر ئااساتایاکای ڕوو
لەخوارو دواکەوتوانەیە ،بگرە پێچەوانەیە لەگەڵ تەوەقوعاتی خەڵکی مەدەنی و شاارنشایانای
کوردستاندا .سهرهنجام بزوتنەوەی گۆڕان وەک ڕەوتێاکای نااڕازی نااچاارە لەژێار فشااری
ناڕەزایەتایە جەمااوەریەکاانادا و لەگەڵ قاوڵاباوونەوەی کەلاێانە چایاانایەتایەکاانادا ،بەبەرگای
چاکسازی و ڕیفۆرم خوازیەوە خۆی بنوێناێ و باۆئاهماهش هاهرچاۆناێاک باووه وێاناایەکای
بەرتەسک و ئاوەژوو لەمافو ئازادیەکان و لەئااساتای باژێاوی و خازمەتاگاوزاریەکاان بادات
بەدەستەوە ولهپرۆگرامهکهیدا بیگونجێنی .بەاڵم بۆ سەلماندی زیاتری ئەم ڕاساتایاانە وەرن
با پێکەوە لەسەر خااڵ و بەنادەکاانای ئەم تەوەرە ڕاوەساتایان کە پەیاوەنادیاان بەژیاان و
گوزارەانی هاواڵتیانەوە هەیە.

یەکەم:سیستمی پهروهرده و خوێندن،
چاکسازی بەپێوانەی بزوتنەوەی گۆڕان:
لەبارەی سیستەمی پەروەردە و خوێندن لەکوردستاندا ،سەرەتا پرۆگرام ئاماژە بەدۆخاێاکای
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قەیراناوی دەکاا وپااشاان زیااتار لە ٢٠خااڵ وەک هەناگااوەکاانای چااکساازی لەم باوارەدا
ڕیزدەکات .بەالم بەرلەوەی ئاماژە بۆخاڵەکان و ناوەرۆکی چاکسازیەکان بکەین باابازانایان،
پڕۆگرام چ خوێندنەوەیەک بۆ دۆخی ئێستای سیستەمی پەروەدە و خوێندن دەکات:
" کهرتی خوێندن و خوێندنی بااڵ له ههرێمی کوردستاندا وهک ههمو کهرتهکانی تر لاه
قهیراندایه .بهاڵم قهیرانی ئهم دو سێکتهروه ،به باهراورد لاهگاهڵ ساێاکاتاهرهکاانای تار،
مهترسی زیاتری بۆ سهر گهشهی سامانی مرۆیی و پهیکاهرهی کاۆماهاڵیاهتای هاهرێام
ههیه .تائێستا له ههرێمی کوردستاندا سیستمێکای رۆشان باۆ پاهروهرده و خاوێانادن
لهئارادا نیه ،چهند ساڵ جارێک بهپێی مهزاجی کابینه وهزاریهکان و وهزیر و مهکاتاهب
 سیاسی حیزبهکان گۆڕانکاری ڕوکهش له سیستمی پاهروەرده و خاوێانادنای باااڵداکراوه .. .تا ئێستا پرۆگرامی خوێندن و میتۆدی وانهوتنهوه له قوتابخانه و زانکۆکاانای
ههرێمدا له ئاستێکی نزم و دواکاهوتاودایاه ...ژێارخااناێاکای پاهروهردهیای و زاناکاۆیای
لهئارادا نیه که توانای لهخۆگرتنی نهوهی نوێی ههباێ و ئااماێار و پاێاداویساتایاهکاانای
پێگهیاندنی مهعنهوی و جهستهیی بۆ فێرکاران دابین بکا ...تائێستا ژمارهیاهکای زۆری
قوتابیان و خوێندکاران ،بگره مامۆستایانیش نائاشنان به زمانه بیانیهکان و پرۆگرامی
خوێندنی هاوچهر  ...هاهرچاهناده ئاهو باودجاهیاهی کاه باۆ ساێاکاتاهری پاهروهرده و
خوێندنی بااڵ سهرف دهکرێ له ئاستی پێویستدا نیه ،بهاڵم گهر کهرتی گشتی ئاهو دو
سێکتهره بهراورد بکرێ بە کاهرتای تاایاباهت و قاوتااباخااناه ناماوناهیایاهکاان باهڕونای
دهردهکهوێ که بڕێکی زۆری ئهو بودجهیه لاه خازماهتای هاهاڵوساانای کاارگاێاڕیای و
بێرۆکراسیهتی بێ بهرههمدا سهرف دهکرێ ( ".هێڵەکانی تەئکید هی ئێمەن) *
ئەم دەربڕینانەی سەرەوە ئەگەرچی چەند ڕاستیەکی لەخۆ گرتووە ،بەاڵم هێشتاا ئەو دۆخە
ناهەموارەی کە قەیرانی سیستمەی پەروەردەو خوێندنی لە کاوردساتاان بەرەو داڕمااناێاکای
یەکجاری بردووە ناخاتەڕوو .بەتایبەتی کە ئەمڕۆ بەجیا لەو دۆخەی کەمامۆستا و قاوتاابای
و فەرمانبەرانی ئەم بوارە ،ڕووبەڕویان بۆتەوە ،بەجیا لەکەمی ئیمکاانااتەکاانای پەروەردە و
خویندن ،یەک واقعیەتی بەرچااو ئەوەیە کە دەساەاڵت تاا هااتاووە بەرپارسایاارێاتای خاۆی
*  /لێرهبهدواوه ههموو هێڵهکانی تهئکید لهالیهن ئێمهوه دانراون وله دهقی پرۆگرامدا نییه.

١٤٤

خهسرهو سایه
لەبەرامبەر ئەم خزمەتاگاوزاریەدا ،دزیاوەتەوە و لەهەوڵاداباووە تاایابەتای باکااتەوە و وەک
هەرکااڵیەکی تر بەبازاڕی کاڕیاناو فارۆشاتانای ساەرماایەداران و خااوەن کاۆماپاانایااکاانەوە
بیبەستێتەوە .ئەمڕۆ لە کوردستان کەدەیان و سەدان کۆمپانیاای ئەهالای وحازبای بەشاێاکای
زۆری دایەنگاو باخچەی سااوایاان و قاوتااباخاانە و زاناکاۆ و پەیامااناگاا ناماونەیایەکاانایاان
گرتۆتەدەست و دەرگا لەبەردەم دەیاان دەوڵەتای وەک تاورکایاا ،ساعاودیە ،ئایاران ،قەتەر،
ئەمریکا وبەریتانیا و ...ئاوەاڵ بووە و ئەم بازاڕەیان گەرم کردووە و کردوویانەتە مەیدانیاكای
قازانج هێنان و مونافەسەی بەدەستهێنانی نفوزی سیاسی وئاایادیاۆلاۆژیاان ،ڕاساتەوخاۆ لە
ئارادابوونی سیستەمێکی مەرکەزی وەک ستانداردێک لەبواری پەرەوەردە و خاوێانادنادا ،کە
هەمااوو هاااواڵتاایاااناای کااوردسااتااان بەبااێ جاایاااوازی لااێاای بەهاارەمەناادبااێاات ،بەیەکااجاااری
هەڵوەشاندۆتەوە و لەسەر پێگەی جیاکاریەکی کاۆمەاڵیەتای وچایاناایەتای زەق دایانااوەتەوە.
ئەمڕۆ لە کوردستان ئەوە تەناهاا کاوڕو کاچ و ماناااڵنای دەوڵەماانادان و ساەرماایەدارن و
بەرپرسانی حزبی و حکومەتە ،کە دەتوانن بەهۆی توانایی دارایی و دەست ڕۆیشاتاویاانەوە
لەباخچەی ساوایان ،قوتابخانەی نمونەیی ،زاکاۆ و پەیامااناگاا ئەهالایەکاان ،بە زماانەکاانای
تورکی ،ئینگلیزی ،ئەلمانی و فەرەنسی ..و لەکوالیتیەکی بەرزدا ،پەروەردەببن و باخاوێانان و
بڕوانامە بەدەست باهاێانان و دواتاریاش بەساانااتاریان ڕێاگاا ڕوو لەدەرەوەی واڵت باکەن.
لەوالشەوە ئەوە زۆرینەی خەڵکی کەمدەرامەتە کەدەبێ چاولەبەری خاوێانادگاا حاکاومایەکاان
بێت ،ئەویش بەلە ئەستۆگرتنی مەسروفاتی یەکاجاار زۆری پاێاداویساتایەکاانای خاوێانادن و
هاتوچۆوە .لەپاڵ ئەمەدا تێکەڵ کردنی باوەرە قەومی و ئیسالمیەکاان وزاڵاکاردنایاان بەساەر
میوتۆد و پرۆگرامی خوێندندا ،دیسانەوە ئەم بووارەی لەناوەرۆکە زانستیەکەی دامااڵایاوە و
لەفەزایەکی ئایدیۆلۆژی قەومی و دینیدا خنکاانادویەتای" .زاناکاۆی کاوردۆلاۆژی" و کاۆلاێاژی
"زانسااتە ئااایااناایەکااان"  ،هاااوکااات دەخاااڵەتاای وەزارەتاای ئەوقاااف و ڕێااگەدان بەکااردنەوەی
قوتابخانەی ئاینی وناچارکردنی خوێندکاران بەخوێندنی ئەم بابەتانە هەرلەقۆناغی بااخاچەی
ساوایانەوە تا سەرەتایی و نااوەنادی ..ئەم واقاعایەتە نەک هەر ئەم باوارەی لەئااساتاێاکای
دواکەوتوی پڕلەمترسیدا ڕاگرتووە  ،بەڵاکاو خاوێانادکاارانای کاوردساتاانای لەناێاو زەلاکااوی
خورافەی قەومی و ئاینیدا چەقاندووە و گیرۆدەی چەندین نەرێت و فەرهەنگای دواکەوتاوانە
و پیاوساالرانەو کێنەتۆزی و ڕقەبەری کردووە .لەپەیوەند بەدۆخاێاکای ئااواوە بازوتانەوەی
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گۆڕان هەروەک لەتێکستەکانی سەرەوەدا هێناومانەتەوە -چەند گرفتێک وەک دەرهاویشتەی
"قەیرانی سیستمی پەروەردەو خویندن" بەئەنجام وەر دەگرێ  ،لەوانە :گرفاتای "سایاساتەمای
پەروەردەو خویندن و میتۆدی وانە ووتنەوە" " ،پێداویستیەکانی خوێندن و کەمی قوتابخاانە"،
"پرۆگرام و بابەتەکانی خوێندن" ،و گرفتی"جیاوازی نیوان کەرتی گشتی وکەرتای تاایابەت و
قوتابخانە نمونەیەیەکان" ..بەالم وەالمی بزوتنەوەی گاۆڕان بەم گارفاتاانە چایایە وهەناگااوە
چاکسازیەکانی چین؟.
هەروەک پێشتر ئاماژەمان پیکرد ،پڕۆگرام بۆ وەالمدانەوە بەو گرفتانە ،لیستێکی زیاتر لە٢٠
خااڵاای ڕیااز کاردووە کەلااێارەدا هەوڵاادەدەیان لەپەیااوەناد بەهەریەک لەو گاارفااتاانەوە چەنااد
سااەرەقەڵەمااێااکاایااان لااێااهەڵااگااریاان ،تااا ناااوەڕۆک وساانااوری چاااکسااازیەکااان دەرخەیاان:
 /١گرفتی سیستەم :پڕۆگرام دەڵێت:
"  -کارکردن بهپێی فەلسەفەیەكی نوێ بۆ پهروهرده و خوێنادنای باااڵ لاه هەرێامای
کوردستاندا به سودوهرگرتن له ئهزماونای واڵتاه دیاماوکارات و پاێاشاکاهوتاوهکاانای
جیهان"..
لەخاڵیکیتردا دووبارە دەڵێت:
" -چاکسازیی لە سیستمی زانكۆییدا ،بەجۆرێك لەگەڵ گیانی سەردەم و پێاداویساتای
و پالنی ستراتیجی هەرێمدا بگونجێت .سودوەرگرتن لە ئەزماون و مایاتاۆدی زاناكاۆ
بەناوبانگەكانی جیهان بۆ تازەكردنەوەی خوێندنی بااڵ".. ،
لەم خااڵنەدا بزوتنەوەی گۆران دەخوازێ کار بە" فەلسەفەیەكی نوێ بکااو مایاتاۆدی زاناکاۆ
بەناوبانگەکانی جیهان" بەدەستەوەبگرێ ،بەاڵم پێمان ناڵیت ئەو فەلسەفە نوێیە چیە وکاامەیە
کەلەوالتە دیموکرات و پێشکەوتوەکانی جیهانەوە باۆ هەرێامای کاوردساتاانای دەگاوازنەوە؟
هەروەها " پیالنی ستراتیژی هەرێم" بەکام فەلسەفە و میتۆدەوە دادەڕێژرێ؟ ئایا دەتاانەوێات
سیستمێکی سکوالر و پشتبەستوو بەفەلسەفەی زانستگەرایی و میتۆدی ئەزمونگەریی باخانە
شوێنی سیستەمی ئیستاو دەستی دین ونەتەوەچێتی لەبواری پەروەردەو خوێندن ڕەهاکەن،
یان لەدەرەوەی ئەم گۆرانکاریە دەتانەوێت چاو لەوالتانای پاێاشاکەوتاوو باباڕن؟ ئاایاا بەباێ
گۆڕانکاریەکی لەم جۆرە ئاماژە دان بەدەستەوەژەی "سود وەرگرتان لە ئەزماونای واڵتاانای
پێشکەوتو" چ بەهایەکی هەیە جگەلە داپۆشینی ناوەڕۆکی کۆنەپەرستانەی باوەڕو باۆچاونای
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قەومی ودینی وهێشتنەوەی لەسیستەمی پەروەردەو خوێندندا؟
 /٢گرفتی دابین کردنی پێداویستیەکانی خوێندن ،پرۆگرام ئاوا وەاڵم دەداتەوە:
" -ته رخانكردنی بەشێكی گەورەتری بودجەی هەرێمی كوردستان باۆ پەروەردە و
پێگەیاندن و خوێندنی تەوزیمی ،گەشەدان بە باخچەكانای مانادااڵن و پاێاشاخاساتانای
قوتابخانە سەرەتایی و ناوەندیی و ئامادەییەكان.
 بچوككردنەوەی پۆلی خوێندن لەڕوی ژمارەی قوتابیان.. ، دابینكردنی پێداویستیە مادیی و دەرونی و ژیانیەكان بۆ مامۆستایانو قوتابیان، کارکردن بۆ نههێشتنی جیاکاریی لەنێوان ئااساتای خازمەتاگاوزاریای و خاوێانادن،لەنێوان قوتابخانەكانی گوند و شاردا ،لەنێوان ئااساتای قاوتااباخاانە ناماونەیایەكاان و
قوتابخانە ئاساییەكاندا.
 گرنگیدان بە كتێبخانە ،فێركاریی ئەلیكترۆنی ،تاقیگە ،شوێنی ئەزمونكردن و.. گرنگیدان بە هونەری شێوەكاری ،موزیك و شانۆ "..ئەم خااڵنە چەند ڕاستی دەخەنە ڕوو ،یەکەمیان ،بەهیچ جۆرێک ناچێت بەالی ئەوەدا کە بە
ڕۆشنی دەسەاڵت لەدابین کردنی پێداویستیەکانی خوێندن و لە ئەستۆگرتنای ژیااناو ژیااری
مامۆستا و قوتابیان و کارمەندانی ئەم باوارە بەرپارسایاار باکاات .تەناانەت کااتاێاک بااسای
تەرخان کردنی " بەشێکی گەورەی بودجەی هەرێم" دەکات پێمان نااڵایات باڕەکەی چەنادە و
لەچاو بودجەی دەزگای ئاسایش و موچەی ئەحزاب و کااربەدەساتاانای باااڵی حاکاومەت و
میدیاکانیاندا چەندە .دووەم باسی "خوێندنی تەوزیمی -ئیجباری" دەکات بەالم پێمان نااڵایات
لەچ ساڵێکی تەمەنەوە بۆ چ ساڵێکی تری تەمەن ،هاوکات باس لەوەش نااکاات کەخاوێانادنای
تەوزیمی بەپێویست دەبێ لەنێوان ئەو ساڵە دیاریکراوانەدا کەئیجباریە دەبێ بەخۆڕایی باێات
و تەواوی مەسروفاتەکەی لەئەستۆی دەسەاڵتدا بێت! .سێهەم باس لەنەهاێاشاتانای جایااوازی
نایاوان "قاوتاابااخاانەی ناماونەیای و ئااساایای ،شااارو گاوناد" دەکاات ،لەکاااتاێاکادا مەسااەلەکە
هەڵااوەشااانەوەی ئەم جااۆرە دابەشاابااوونە و جااێااخااسااتااناای ساایااسااتەمااێااکاای مەرکەزی و
یەکستانداردیادایە ،بەڕادەیەک کەلەژێار ساایەیادا هەماوو الیەنەکاانای ئەم باوارە چاونایەک
بەڕیوەبەرێت .چوارەم باس لەگرنگیدان بەتاقیگە ،فیرکاری ئەلکترۆنی ،هونەرو شێوەکاار و..
دەکات بەالم مەعلومی ناکات ئەم خزمەتگوزاریاانە خاۆرایای دەبان یاان ئەویاش بەمەرجای
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پارەو ڕسوماتەوە گرێدەدرێتەوە!.
 /٣گرفتی بابەتەکانی خویندن .پرۆگرام لەم بارەشەوە دەڵێت:
" -پێداچاونەوە بە پارۆگارامای بەشاە زانساتایەكاان لە زاناكاۆ و پەیامااناگااكاانادا،
پێداچونەوە بە رێژەی وەرگرتن و ئەولەویەتی هەندێك بەشو كاۆلاێاژ ،بەجاۆرێاك
بەشاای زۆری كااادیااراناای نەوەی نااوێ بەگااوێاارەی پااێااداویسااتاایە حااكااوماای و
نیشتمانیەكانو پالنی پێشوەخت ئامادەبكرێن.
 بایهخدان به زمانی عهرهبی و زمانی ئینگلیزی له ههمو ئاستاهکاانای خاوێانادنادا،بهتایبهتی له زانکۆکاندا.
 کارکردن بۆ ستاندهرایزی زمانی فهرمی کاوردی باهتاایاباهتای لاه زاناکاۆکاان ونێوهندهکانی لێکۆڵینهوهی ئهکادیمیدا.
 پاککردنهوی پرۆگرام و میتۆدی خاوێانادن و ئاهکاادیامای لە فایاكار و ئااكااریتاكڕەوی ،شۆڤێنیزم و دۆگماتیزم ،بەتایبەتی لە بەشاە مارۆیایەكاانادا ،وەك ماێاژو،
یاسا ،سیاسەت ،هونەر ،ئەدەبیات و زانستە كاۆمەاڵیەتایایەكاان .بەگەڕخساتانای ئەو
زانستانە تا خزمەتی هەقیقەتی مەعریفیی ،بیاركاردنەوەی نەوەی ناوێ ،پەیاڤایان و
گاوتاااری رەخانەیاای بااكەن ،نەك خاازمەتای گااوتاااری بااااڵدەساات و بەرژەوەناادیاای
دەسەاڵتداران بکەن.
 بایەخدان بە گەشتی زانستای ،ساروشاتانااسای ،ئااساەوارنااسای ،ئەتاناۆگارافای وگەشااتاای گەشااتااوگااوزاریاای خااوێااناادكاااران بەگااوێاارەی پسااپااۆڕیاایااان لە زانااكااۆ و
پەیمانگاكاندا".
لەبەرامبەر ئەم گرفتەشدا پرۆگرام پێمان ناڵێت لەسەر بانەماای چ سایاساتەم وفەلساەفەیەک
پێداچونەوە بەپرۆگرام و بابەتەکانی خوێندندا دەکاات و لەشاوێانەکەیادا چ جاۆرە باابەتاێاک
دادەنێ! .هاوکات باس لە پاککردنەوەی تاکڕەوی و دۆگماتیازم وشاۆڤایانایازم لەپارۆگارام و
بابەتەکانی خوێندندا دەکات ،بەالم بەهیچ جۆرێک ناچیت بەالی بابەتە قەومای ودیانایەکاانادا،
وەك بڵێی دۆگماتیزم وتاکڕەوی و شۆڤینیزم لەم باوەڕە ئایدیۆلۆژیانەوە سەرچاوە ناگرن!.
 /٤باقی ئەو خااڵنەی دەمێنێتەوە ،وەاڵم بەهیچ گرفتێک نادەنەوە و زیااتار باۆ ڕازانادنەوەی
پرۆگرام دەرج کراون لەوانە:
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"بهویژدان" تهرازویهک بێت بۆ بهرقهرارکردنی داد له نێوان ههژاران و دهوڵهمهنداندا ،له
نێوان کۆیله و خاوهن کویلهدا .کهچی له ئهنجامدا ،زۆرترین تاوان و بێدادی و سهرکوت و
ههاڵواردن له سایهی "نیهتی دادوهرانی نوێنهرانی سهرزهوی خواوهندهکان" خوڵقێنراوه.
سوقرات و ئهفالتون ،وهک یهکهمین فهیلهسوفانێکی سهردهمی کۆنی یۆنان" ،دهوڵهتی
ئایدیاڵ" ،لهسهر بنهمای "فهزیلهته كۆمهاڵیهتیهکان" و له پهیوهند به دابهشبوونه چینایهتی و
كۆمهاڵیهتیهکانی ئهو دهمانهوه و به پێداگرتن لهسهر "خهسڵهته ناوهکیهکانی خودی
ئینسان" ،دادی كۆمهاڵیهتییان لهسهر بنهمای ڕاگرتن و مهشروعییهتدان به کۆیلهیهتی ،وهک
چهمکێکی فهلسهفی هێنایهکایهوه ،کهدواتر مشتومڕێکی فهلسهفی و تیۆری لێکهوتهوه .بهاڵم
دواتر چهمکی دادی كۆمهاڵیهتی که زیاتر لهپهیوهند به "تاوان و سزاوه" له بوعدێکی قانونیدا
له سیستهمی دادوهری و قهزاییدا ،خۆی دهرخست و کرایه قهڵغانێک بۆ پێشگیری به
ئاشوب و تاوان" ،سهروهریی یاسا"ی لهبهرامبهر ههموواندا ،بهعهدالهت ناساند .لهکاتێکدا
لهژێر سایهی "سهروهریی یاسادا" ،زیندانیکردنی ههتاههتایی ،سهرپهڕاندن و لهسێدارهدان و
ههڵواسینی ئینسان و لێسهندنهوهی مافی ژیان ،وهک شێوازێک بۆ "تهنفیزی عهدالهت" ،که تا
ئهمڕۆش درێژهی ههیه ،کرایه بهشێک له سیستهمه قانونیهکان و بهم حاڵهشهوه چهمکی
دادی كۆمهاڵیهتی بهرهو مهیدانهکانی ئهخالق ،سیاسهت ،ئابووری و کۆمهڵناسی
سهرهوخوار بوهوه .بهڕادهی ئهوهی ئهمڕۆ باس له عهدالهتی کهلتوری و ،ئهتنیکی و"دادی
جوگرافی"یش دهکرێ و له ههربوارهشدا واتای تایبهتی پێدهدرێ.
بهدیاریکراویش لهسهدهی ههژدهههمدا و لهگهڵ سهرههڵدان و پهرهسهندنی سیستهمی
سهرمایهداری و دهرکهوتنی سهرمایهدار و کرێکار وهک دابهشبوونێکی کۆمهاڵیهتی
سهرهکی ،چهمکی دادی كۆمهاڵیهتی ڕوانگهیهکی بۆرژوایی پێدرا و وهک تهعبیرێکی ئهم
چینه بۆ "یهکسانی و هاوبهشێتی" نێوان تاکهکانی کۆمهڵگا ،بهکارهێنرا .مهسهلهی "کرێی
عادیالنه لهبهرامبهر ڕۆژکارێکی عادیالنه"دا ،که کرێکارانی بهریتانیا لهجهرگهی پهرهسهندنی
مانیفاکتۆره و دهرکهوتنی قهڵشتێکی فراوان لەنێوان ژیانی ههژاری و نهداری کرێکاران
لهالیهک و دهوڵهمهندان و خاوهن کارگه و سهرمایهداراندا ،تهعبیرێک بوو بۆ تهحقیقی دادی
كۆمهاڵیهتی ،بهاڵم ئهنگلس واتهنی "ئهو بابهتهی لهڕوانگهی ئهخالقهوه عادیالنهیه ،تهنانهت
بهپێی یاساش عادیالنه بێت ،بهاڵم به بهراورد بهو شتهی که له ڕوانگهی كۆمهاڵیهتییهوه
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عادیالنهیه ،ئهشێ تائهوپهڕی خۆی جیاوازبێت" .کرێکاران له کۆمهڵگای سهرمایهداریدا ،که
جگه له فرۆشی هێزی کاریان شتێکی تریان نییه بۆ دابینکردنی ژیان و بژێوییان ،وهک
چهوساوهترین چین و بهشی کۆمهڵگا ،دهکهونه پهیوهندییهکی نابهرابهر و ناعادیالنهوه
لهبهرامبهر سهرمایهداران و دهوڵهمهندانی کۆمهڵگادا .بهتایبهتی که کاری کرێکاران له
پڕۆسهی کار و فرۆشتنی هێزی کاریاندا ،نهک ههر پێداویستی و هۆیهکانی بژێوی خۆیان
و کۆمهڵگا بهرههمدههێنن ،بهڵکو زیادهیهکیش دهخهنه سهر بڕی ئهو سهرمایهیهی که له
دهستی دهوڵهت و سهرمایهداراندا کۆبۆتهوه .بهمجۆره سهرچاوهی داهاتی کۆمهاڵیهتی
شتێکی تر نییه جگه له کهڵهکه بوونی بهردهوامی هێزی کاری دزراوی کرێکاران ،ئهمه ئیتر
ناعادیالنهترین دابهشبوونی كۆمهاڵیهتییه که چینی بۆرژوازی و دهوڵهت و یاسا به
دیاردهیهکی "عادیالنه" ڕهسمییهتی پێداوه .لهالیهکی ترهوه سهرمایهداران بۆ ڕاگرتنی ئهم
ههقیقهتهی نیزامی سهرمایهداری ،لهچهندین الوه ستهم و چهوسانهوه و جیاکاری
بهرههمهێناوه و بگره گهلێک لهوستهم و بێدادییانهی که له کۆمهڵگاکانی پێش خۆیدا
بوونیان ههبووه ،به میرات بردووه ،لهوانه ستهمکێشی ژنان .بهم پێیهش نیزامی
سهرمایهداری وهک سهرچاوهی ههموو جیاکاری و ستهم و چهوسانهوهیهکه که له
بنهڕهتهوه لهسهر بێدادی لهبهرامبهر کرێکاراندا ڕاوهستاوه .خودی ئهم ڕاستییه ،لهدونیا و
سهردهمی ئهمڕۆدا ،چینی بۆرژوازی و دهوڵهتان و سهرمایهدارانی وردودرشت و قهڵهم
بهدهستانی ،به شێوازی جۆراوجۆر خستۆتهکارهوه بۆ جوانکردن و بهڕهوا و بهعادیالنه
نیشاندانی نیزامی سهرمایهداری و پێچهوانه کردنهوهی دادی كۆمهاڵیهتییه لهم نیزامهدا.
بهتایبهتی کاتێک ئهم چهمکه وهک دروشم و ڕێباز ،وهک دوائامانجی هێزوالیهنه
بۆرژوازییهکان ،وهک ڕێباز و بهرنامهی بزووتنهوه كۆمهاڵیهتیهکانی ئهم چینه ،له پهیوهند
به ههلومهرجی داسهپاو و سیستهمه قانونی و سیاسی و ئابوورییه جیاجیاکانهوه
بهدهستهوه دهگیرێ و واتای جۆراوجۆر و جیاوازی پیدهدرێ :ئهمڕۆ دادی كۆمهاڵیهتی الی
دیموکراتخوازهکان ئهو واتایهی پێدراوه که ئهوه "سیستهمی دیموکراتی"یه که لهسهر
بنهمای "دهنگدانی تاک" له ههڵبژاردنهکاندا ئهتوانێ وهک "تهرازووی عهدالهت" ڕۆڵبگێڕێ له
بڕانهوهی سیستهمی دهسهاڵتدارێتیدا و ئازادی و دادی كۆمهاڵیهتیش بۆ ههمووان
دهستهبهربکات .زۆرجاریش ئهم پرۆسهیه به ئامانجی بهدهستهێنانی "ئاشتی كۆمهاڵیهتی" و
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"  -ئامادەكردنی قوتابی بەوەی تەنها بونەوەرێكی وەرگر و پاسڤ نەبێاات ،بەڵاكاو
تاكێكی بیركەرەوەش بێت.. ،
 دانانی پالنی هاوبهش لهنێوان وهزارهتهکانی پهروهرده ،خوێندنی باااڵ ،پاالنادان ووهزارهته پهیوهندیدارهکانی تری ههرێم و نێوەندەكاانای لاێاكاۆڵایانەوەی زانساتای باۆ
گەشەدان بە سامانی مرۆیی لە ئێستاو ئایندەدا.
 کردنەوەی زانكۆ و بەشاە زانساتایایەكاان ،وەرگارتانای خاوێانادكااران بەگاوێارەیزەمینەو پالنی پێشوەخت.
 پێگهیاندنی نهوهی نوێ بهشێوازێکی هاوچهر  ،چەكدار بە زانیاریی ئەلیكترۆنی وتەكنەلۆجیای سەردەم،
 رێزگرتن لە سەربەخۆیی زانکۆکان و سەربەخۆیی فیکری ئەکادیمی".ئێستا ئیتر ڕٶشانە کەساناوری چااکساازیەکاانای بازوتانەوەی گاۆڕان لەباواری پەروەدە و
خوێندندا ،لەهەمان دۆخی مەوجوددا قەتیسەو هەڵگاری ساتاانادارێاکای کاۆمەاڵیەتای جایااواز
لەوەی کەهەیە نییە ،چوناکە نە بەشاێاوەیەکای ساەریا

وڕۆشان سایاساتەماێاکای جایااوازی

سکوالریستی و زانستگەرایی بۆئەم بوارە دەخاتەڕوو ،وەنە وەک خزمەتگوزاریەکی گشاتای،
کەلە ئەستۆی دەسەاڵتدا بێت چاوی لێدەکات .تەنانەت بەڕۆشنی باس لەخاواساتای خاۆڕایای
کردنی پەروەدەو خوێندن لەتەمەنێکی دیاریکراوەوە بۆ تەمەنێکیتار نااکاات و بەگشاتای ئەم
بوارە لەبازاڕی کرێن وفرۆشتندا دێالاێاتەوە و هااوکاات ماانەوەی قاوتااباخاانە ناماونەیای و
ئەهالایەکاانایاش ،بەفەرز وەردەگارێ .تەناانەت ڕاشاکااوانە قساەیەک لەساەر پااکاکااردنەوەی
پرۆگرام وبابەتەکانی پەرەوەردەو خوێندن ،لەدیدو باوەری قەومیو دینی ناکا.

دووەم :خزمەتگوزاری تهندروستی و ژینگەپارێزی ،چاکسازی بەنرخی بازاڕ!
لەبەندی دوومدا پرۆگرام دێتە سەر باسی "چاکسازی لەسیاساتەمای تەنادروساتای و ژیاناگە
پارێزیدا"  ،سەرەتاش لەڕیگای پێشەکیەکەوە کە بۆ ئەم بەندە نوسراوە ،ئاامااژە بەقەیاراناێاک
دەکااات کەلە کەرتاای تەناادروسااتاای وپاایااساابااووناای ژێاانااگەی هەرێااماای کااوردسااتاااناادا هەیەو
هەرلەوێشدا ئەو هاۆکاارانە دەخااتەڕوو کەباونەتە هاۆکااری ئەم قەیارانەو نازماباوونەوەی
" تێکڕایی تەمەنی هاواڵتیان" .کەوایە بابزانین پرۆگرام چ خوێندنەوەیەک باۆ قەیارانەکە دەکاا
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وهۆکارەکەی بۆچی دەگەڕێنێتەوە:
" بهشێک له قهیرانی کهرتی تهندروستی له هاهرێامای کاوردساتاانادا پاهیاوهنادیای باه
بێبهرنامهیی حکومهت و دهزگا پهیوهندیدارهکانهوه ههیه ،بهشێکیشی پهیاوهنادیای باه
نااهبااوناای هااوشاایاااریاای کااۆمااهاڵیااهتاای و نااهبااوناای رۆشاانااباایااریاای خااۆپاااراسااتاان و
ژینهگهپارێزییهوه ههیه لەناو هاواڵتیاانادا .ساهربااری ناهباونای داتاای زانساتای ورد
سهبارهت به تێکڕای تهمهن له ههرێمی کوردستاندا ،بهاڵم الوازیای ناهخاۆشاخااناه و
کلینیکه گشتی و تایبەتەکان ،نهبونی رۆشنبیریی تهندروستی الی هاواڵتیاان ،خاراپای
کوالیتی دهرمان و ئامێری پزیشکی و نهبونی کوالیتی کۆنترۆڵ باهساهر باازرگاانایای
دهرمانهوه ،لهپاڵ مامهڵهی خراپی کەرتی تەندروستی و دەسەاڵتداران لهگهڵ پزیشک
و کارمهندانی تهندروستی و الوازیی رۆڵی پهرلهمان له چااودێاریاکاردنای وهزارهتای
تهندروستی و کاهرتای تاایاباهتای تاهنادروساتای ...هاهماو ئاهم هاۆکااراناهوه پاێاکاهوه
وایااااناااکاااردوە تاااێاااکاااڕای تاااهماااهنااای هااااواڵتااایاااان لاااه ئااااساااتاااێاااکااای نااازمااادا باااێ.
تائێستا رون نایایە کاهرتای تەنادروساتای كاوردساتاان بەگاوێارەی چ سایاساتاماێاکای
تهندروستی کاردهکاو چ مامهڵهیهک لهگهڵ کهرتی تایبهتدا دهکا .ههرچهنده حكاومەت
بودجەی بۆ كەرتی گشتیای تەنادروساتایای دابایان كاردوە ،كەچای بەشاێاكای زۆری
هاواڵتیان ناچارن لەكاتی نەخۆشی و قەیرانی تەندروستیدا ،بەپارەی تایبەتی خاۆیاان
لە كلینیكی تایبەت و زۆرجاریش لە نەخۆشخانەی تایابەتادا ،یاان لە دەرەوەی واڵت
چارەسەر وەرگرن.
ئەم دەربااڕیاانااانەی سااەرەوە ،نە وێاانااایەکاای دروساات و واقااعاای دۆخاای ئااێااسااتااای کەرتاای
تەناادروسااتاای و ژیاانااگەپااارێاازی بەدەسااتەوە دەداو نە هااۆکاااری قەیاارانەکەش بەدروساات
دەستنیشان دەکات .بەتایبەتی ئەگەر مەسەلەی خزمەتگوزاری تەندروستی وژێنگە پااریازی،
لەڕوانااگەی داباایاانااکااردناای مااافاای ژیااان و سااەالمەتاای ژیاانااگەی کااۆمەاڵیەتاای ،هاااواڵتاایاااناای
کوردستانەوە ،وەک ئەرکێک کەلەسەرشانی دەسەاڵت و حاکاومەتە لەبەرچااو باگاریان ،ئەوا
دەبێ بڵێین کەدامێن و ئاستەکانی قەیران وکێشەو گرفتەکانی کەرتی تەندروستی و ژیاناگەی
هەرێم ،زۆر داڕخاوترە لەوەی کە بخرێتە ئاستی "الوازی نەخۆشخانە و کلینایاکاه گشاتای و
تایبەتەکان" و" خراپی کوالیتی دهرمان و ئامێری پزیشاکای و ناهباونای کاوالایاتای کاۆناتارۆڵ
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بهسهر بازرگانی دهرمانهوه" ،تەنانەت دۆخەکە هەر ئەوەندە نییە کە "دەسەاڵتداران ماامەڵەی
خراپ لهگهڵ پزیشک و کارماهنادانای تاهنادروساتای" دا دەکەن ،وەک ئەوەی کە پارۆگارامای
بزوتنەوەی گۆران وێنای لێگرتووە ،بەڵکو داڕمان و هەڵوەشانەوەی کەرتی تەنادروساتای و
ژێنگە پارێزی لەوێوە دەست پێدەکاات کەیەکەم ،سایاساتەمای چااودێاری پازیشاکای گشاتای
لەهەرێمی کوردستان لەئاستی سفردایە .ئەمە بەو مانایەی کە سیستەمی پزیشکی خێزانی و
کلینیکە لۆکەڵیەکان کەشەوڕۆژ لەخزمەتی هاواڵتایاانادا بان وبااری تەنادروساتای وژێاناگەی
تەندروست بۆ سەرجەم دانیشتوانی کوردستان ،باخەنە ژێار کاۆناتارۆڵ و بەدواداچاوون و
چاودێری بەردەوامەوە ،لەهێچ ئاستێکدا نە لەبەرنامەی حکومەت و دەسەاڵتادایە و نە وەک
بەشااێااک لەخاازمەتااگااوزاری تەناادروسااتاای ئاایااسااتااای هەرێااماادا بااووناای هەیە .وە لەئاااسااتاای
کۆمەڵگاشدا ،نەبوونی چاودێری پزیشکی وەک یەکاێاک لە ئەرکەکاانای حاکاوماوت کەخاۆی
لەهەڵمەت و سیستەمەکانی وقایەو بەگژاچوونەوەی ئەو نەخۆشی و دەردانەدا دەباێانایاتەوە
کەپێشبینی توشبون و بالوبونەوەیان لێدەکرێ و ئەگەری ئەوەیان هەیە لەژینگەی هەرێامای
کوردستاندا ساەرهەڵابادەن .ئەماڕۆ لەهەرێامای کاوردساتاان بەهاۆی نەباوونای سایاساتەمای
چاودێری پزیشکیەوە لەئاست خێزان و تاکو کۆمەڵگادا ،نەخاۆشایەکاانای دڵ وشاێارپەناجەو
هەناو ..مافی ژیان و سەالمەتی ژێنگەیی تەواوی کۆمەڵگای خستۆتە بەردەم هەڕەشاەیەکای
ئەکاایاادەوە .دووەم ،دەسااەاڵت لەگەڵ ئەوەدا خااۆی لەبەرپاارساایااارێااتاای داباایاان کااردناای
خزمەتگوزاریەکان بەگشتی و خزمەتگوزاری تەندروستی دزیوەتەوە ،لەماوەی چەناد سااڵای
ڕابردوودا بە بەرنامەوە وەک یەکێک لەسیاسەتەکانی حاکاومەت ،هەوڵای بەتاایاباتای کاردنای
سەکتەری تەندروستی داوە و ڕۆژ لەدوای ڕۆژ دەساتای لە خازمەتاگاوزاری تەنادروساتای
گشتی هەڵگرتووە و بەرەو پوکانەوە پاڵی پێوەناوە .ئەمڕۆ کەدەیان و سەدان خەستەخاانەی
ئەهلی و کلینیک و موختەبەرو ناوەندەکانی دەرمان فرۆشی پانتایی ئەم سیکتەرەیان داگایار
کردووە و لەسەرویانەوە چەناد کاۆماپاانایاایەک باازارەکەیاان کاۆناتارۆڵاکاردووە ،مەساەلەی
تەندروستی و ژیاناو ساەالمەتای ژیاناگەیای هااوالتایاان وەک هەر کاااڵیەکای تار بەتەواوی
هەواڵەی بازاڕو مونافەسەی سەرمایەدارانی کەرتی ئەهلی وکۆمپانیاکان کاردووە .لەالیەکای
تریشەوە ئەم واقعیەتە ،تۆڕێک لەعیادەی الکۆاڵن و کلینیکە شاەوانە ڕۆژەکاانای ،بەکاواڵاتای
کەم و پسپۆڕی نزمەوە لەبەر هەرزان بونی نر تیایاندا ،بۆنەتە مەیدانایاک باۆ وەاڵمادانەوە
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بەنەخااۆشاای وگاارفااتاای تەناادروسااتاای هاااواڵتاایااان .لەکەنااار ئەم دۆخەدا ،لەالیەک بااازاری
دەرمانفرۆشی کەدەرگای لەسەر ئامادەبوونی جۆرەها ماادە ودەرماانای بایاکەڵاک خساتاۆتە
سەرپشت ..،ههموو ئهمانهش بەیکجاری سیساتەمای چاارەساەری چاونایەک و ساتااناداردی
لەبین بردووە ،لەالیەکی تریشەوە ئەم دۆخە مونافەسەی نایاوان پازیشاکاان خاۆیاان ،نایاوان
ئەوان و بازاڕ و کارمەند وپەرستاران ،نیوان ئەوان و کۆمپانیا وبەرپارساانای حاکاومەت و..
توندتر کردۆتەوەو لەقاڵبێکی "پلەبەندی /مەراتیبی" باااڵدەساتاو ژێاردەساتەدا دایانااوەتەوە و
گیاانای خاۆبەخشاانە و بەهاانااوە چاوونای نەخاۆش و پەکەوتەی تایاا خاناکاانادوون .بەالم
لێکدانەوەی دۆخەکەو خوێندنەوە بۆی هەرچیەک بێت بابزانین بزوتنەوەی گاۆران هاۆکااری
ئەم دۆخە بەچی دەبینی؟
لەوەاڵمدا پرۆگرام پێمان دەڵیت کە:
" بهشێک له قهیرانی کهرتی تهندروستی له هاهرێامای کاوردساتاانادا پاهیاوهنادیای باه
بێبهرنامهیی حکومهت و دهزگا پهیوهندیدارهکانهوه ههیه ،بهشێکیشی پهیاوهنادیای باه
نااهبااوناای هااوشاایاااریاای کااۆمااهاڵیااهتاای و نااهبااوناای رۆشاانااباایااریاای خااۆپاااراسااتاان و
ژینهگهپارێزییهوه ههیه لەناو هاواڵتیاندا"
ئەم دەربڕینە جگەلەوەی بەشێک لەهۆکاری بارخراپی دۆخی ئێستاای کەرتای تەنادروساتای
لەهەرێم دەخاتەوە سەر شانی هاواڵتیان و دەسەاڵت بەیەکجاری وەک بەرپرسایااری یەکەم
و ئاخر ناناسێت ،لەهەمانکاتادا هەقایاقەتای دەساەاڵت وحاکاومەت بەوەی کە "باێابەرناامەیە"
پێچەوانە دەکاتەوە .لەبەرامبەردا جێی خۆیەتی لە بزوتنەوەی گۆران بپرسین کەئاایاا خاودی
ناهوشیاری هاواڵتیان لەکوێوە هاتووە ،تابەشێک لەبەرپرسیارێتی دۆخای ئایاساتاای کەرتای
تەندروستی بخرێتە سەرشانیان؟ ئایا ئەم حاڵەتە زکامااکایە و لەجەساتەی خاۆیاانادایە ،یاان
بەرهەماای هەمااان ئەو سااتااانااداردەیە لەژیااان و گااوزەران کەدەسااەاڵتااداران بەسااەریاااناادا
سەپاندوویانە؟ ،ئاخر هاواڵتیەک کە کاربکا و کرێاچای باێ وماوچەی نەباێ ،هااواڵتایەک کە
سادەترین کااڵی پێویستی ژیانی خۆی و خێزانەکەی لەبازاڕدا بکڕێ وبەشوێن دابیاناکاردنای
ژیانەوە بێت و لەوالشەوە دەساەاڵت هایاچ هەوڵاێاکای هاوشایااردەرانە وباارساوکای ژیاانای
هاواڵتیانی لەئەستۆ نەگرتبێت ،تاچەند ڕەوایە خراپی دۆخی کەرتای تەنادروساتای و ژیاناگە
پارێزی بخرێتە ئەستۆی؟ تاا ئەوەشای بەهاۆکااری باێابەرناامەیای دەساەاڵت دەگەڕیاتەوە،

١٤٤

خهسرهو سایه
واقعەکە ڕێک بەپێچەوانەوەیە و ئەوە بەرنامە و خودی سیاسەتی دەسەاڵتە کە بەمەبەساتای
شان خاڵی کردنەوەی خۆی لەوەاڵم دانەوە بەخزمەتگوزاری تەندروستی و ژیاناگەپاارێازی،
ئەم کەرتەی هەنگاو بەهەنگاو تەسلیم بە باازاڕی ساەرماایەداران و خااوەن کاۆماپاانایااکاان
کردووە و تا هاتووە ئەهلی کردۆتەوە .بێگومان ئاکامی ئەمەش پوکاانەوەی خازمەتاگاوزاریە
تەندروستیەکانی کەرتی گشتیە .کەسێک ئەگەر خۆی لەگێلی نەداو کارکاردەکاانای دەساەاڵت
لەچەند سااڵای ڕاباردوودا بابایاناێ ،بەساادەیای ئەوە دەساەلاماێاناێ کە حاکاومەت و دەزگاا
پەیوەندیدارەکان نەک بێبەرنامە نەبوون ،بەڵکو بەرنامەیان ئەوە بووە کە حکومەت لەڕیاگاای
تایبەتی کردنەوەی کەرتی تەندروستیەوە ،شانی خۆی لەبەرپرسیارێتی بەرامبەر هااواڵتایاان
دەرکێشی .بەالم پێدەچێت بزوتنەوەی گۆڕان لەبنەڕەتەوە موخالیفی هەبوونی کەرتی تایبەت
وسپاردنی خزمەتگوزاریە تەندروستی و ژینگەییەکان بەسەرمایەداران و کۆپانیا ئەهالایەکاان
نەبێت ،هەر بۆیە نەک باسی هەڵوەشاندنەوەیاان نااکاات باگارە بەشاوێان ئەوەوەیە کەچاۆن
حکومەت " مامەڵە لەگەڵ کەرتای تاایابەتادا باکاات" .بەالم باابازانایان پارۆگارام چ هەناگااوێاک
لەڕاستای ئەم دۆخەدا ،بەناوی چاکسازیەوە بەدەستەوە گرتووە؟
لەمبارەوە پرۆگرام نزیکەی  ٢٠خااڵای وەک چااکساازی لە باورای تەنادروساتای ژیاناگەی
هەرێمدا خستۆتەڕوو ،بەاڵم وەک ئەوەی کە بەشێک لەو خاالنە ،هیاچ بەدەساتەوە ناادەن و
زیاتر پرۆگرامەکەیان پێ ڕازێندراوەتەوە و زیاتریش باری تەکنیکی وهاندانایاان هەیە ئاێامە
لێرەدا قسەیان لەسەر نااکەیان وتەناهاا لەساەر ئەوخااالنە ڕادەوەساتایان کەمااناای عەمەلای
هەنگاوەکانی چاکسازی لەخۆ نیشان دەدەن:
" _-بنیاتنانی ژێرخانێکی هااوچاهر باۆ کاهرتای تەنادروساتای بەگاوێارەی پاێاوەرە
جهانییەكان ،بەسودوەرگرتن لە ئەزمونی واڵتە پێشكەوتوەكان".
_ بایەخدان بە نەخۆشخانەكانی فریاكەوتن وەك بەشێك لە كەرتای تەنادروساتایگشتی ،كە دەباێات باێابەرامابەر بەهااناای هااواڵتایاانەوە باچان .دابەشاكاردنای شاارە
گەورەكان بەسەر چەند كەرتێكدا كە هەر كەرتە و نەخۆشخانەی فریاكەوتنی تایبەت
و ژمارەیەكی گونجاو ئۆتۆمبێلی ئەمبوالنسی هەبێت.
_ دانانانی پالنی زانستی بۆ كردنەوەی سەنتەری پزیشكی لە پسپاۆڕیایە وردەكاانادا
لە شارە گەورەكان و لقی هاریكار لە شارۆچكە و ناوچە كەناریەكاندا .گەشاەدان بە
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خازمەتاگاوزاریاای تەنادروساتاای لە شاارۆچااكە و گاونااد و نااوچە دوردەساتەكااناادا،
دابینكردنی ئۆتۆمبێلی ئەمبوالنس بۆ گەیاندنای نەخاۆشای ئەو نااوچاانە بەساەناتەرە
نزیكەكانی تەندروستی.
_ گرنگیدان بە تەندروستی كۆمەڵگا ،چاودێریكردنی جۆری دەرمان ،رۆشانابایاریای
تەندروستی و پرنسیپی خۆپاراستنی پێشوەخت لەسەر ئاستی تاكەكەس و كۆمەڵگە.
ئەم خااڵنە باس لەبنیاتنانی "ژێرخانێکی هااوچەر " دەکاا و وەک ئەوەی عاادەتای گارتاووە
"سود لەئەزمونی واڵتە پێشکەوتەوەکان وەردەگرێ" هەروەها باس"لە پالنی زانستی" دەکا و
تەنانەت گرنگیدان بەتەندروستی کۆمەڵگا و چاودێری کاردنای جاۆری دەرماان"ی خساتاۆتە
دەستورەوە ،بەاڵم ئەوەی وەک هێڵێکی نااڕۆشان لەم خاااڵنەدا خاۆی دەردەخاات ،جاێاگاای
حکومەت و بەرپرسیارێتای دەساەاڵتە .واتە ئەم خاااڵنە دەساەاڵت و حاکاومەت بەڕۆشانای
بەرپرسیار ناکاو کەرتی تەندروستی وەک خزمەتگوزاریەکی گشتی کەلە ئەستۆی حاکاومەت
و دەسەاڵتدابێت بەرۆشنی ڕاناگەیەنێت .بەتایبەتای ئەگەر بااس لەژیارخاان و پاالنە ،ئەگەر
باس لەدابیاناکاردنای نەخاۆشاخاانە و ئەماباوالناس و دەرماانە ،ئەگەر دابەشاکاردنای شاارە
گەورەکانە بەسەر کەرتەکانی تەندروستی و فریاکەوتندا ..ئەوا دەبێ بەر لە هەماوو شاتاێاک
الیەنی بەرپرسیار دیاری بکرێ وئەم هەنگاوانە لەپای پێشکەشکاردنای خازمااتەگاوزاری باۆ
هاواڵتیاندا پێناسەی بۆ کرابێت .بەپێچەوانەوە ئێستا لەکوردستان دەیان خەستەخانەی وەک
هەواری شار وکلینیکە ئەهلیەکان بەوپەڕی "ژێرخانی پتەو" و بەسود وەرگارتان لەئەزماونای
واڵتان لەکوردستانادا دامەزراون ،بەالم ئاایاا ئەو خازمەتاگاوزاریاانەی پاێاشاکەشای دەکەن
بەخواڕاییە ولەچوارچێوەی ئەرکی حکومەتدا لەئەستۆ دەگیرێت؟  .بەدڵنیاییەوە نا .هەر باۆیە
ئەو قسانەی سەرەوە هیچ نادات بەدەستەوە و تەنها وەک دەربرێنێکای لەفازی و بەلاێانادان
بەخەڵک خراونتە بەرگی چاکسازیەوە .بەالم ئەم ڕاستیە کاتێک ڕۆشاناتار خاۆی دەردەخاات
کە پرۆگرام بە پەرۆشەوە چاو لەکەرتی تایبەت دەکات ..ئەوەتا لەچەند خاڵدا دەڵێت:
"_ چاکسازی له سیستمی تهندروستیدا باهجاۆرێاک کاه تەناهاا حاكاومەت پاارە لە
كەرتی گشتیی تەندروستیدا سەرف نەكا ،بەڵكو بەگوێرەی پێویست خازمەتاگاوزاریای
تەندروستی لە كەرتی تایبەت بكڕێتەوە و بێبەرامبەر یان بەرامبەر نرخێكی رەمازیای
بیداتەوە بە هااواڵتایاان ،بەتاایابەتای ئەوانەی ئااساتای باژێاویایاان نازمە و دوچااری
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نەخۆشیی سەخت دەبنەوه.
_ بهرهنگاربونهوهی پاوانكاریی كەرتی تەندروستی ،چ لەناو حاكاومەت و چ لەنااو
بازاڕدا ،هاندانی نەوەی نوێی پزیشكو كاارمەنادانای تەنادروساتای تاا بەشاداریای لە
بنیاتنان و خزمەتگوزاریی كەرتی تەندروستیدا بكەن.
_ هاندانی كەرتی تایبەتی خزمەتگوزاریی تەندروستی لەالیەن حكاومەتەوە .داناانای
دەستەیەكی پسپۆڕ بۆ سەرپەرشتی و چاودێریاكاردنای نەخاۆشاخاانە ئەهالایەكاان و
بەخشینی پلەبەندیی پێیان بەگوێرەی پێوەرە جیهانییەكان .ئەو نەخۆشخانانەی كە بۆ
ماوەیەكی درێژ لە پلەیەكی الوازدا دەمێننەوە دادەخرێن".
لەم خااڵنەدا بەرۆشنی دەردەکەوێت کە بزوتنەوەی گۆڕان کەرتای تاایابەت و خااساتەخاانە
ئەهلیەکان بەهۆکارێک بۆ هەڵوەشانەوەی خزمەتگوزاری گشتی و بەرپرسیاریتای حاکاومەت
لەبەرامبەر هاواڵتیاندا و بەستنەوەی بەبازارەوە نازانێ ،باگارە خاوازیااری ماانەوەیەتای و
هاوکات داوا لە حکومەت دەکات خزمەتگوزاریان لێبکڕێتەوە و "پلەبەنادی" یاان پاێابابەخشاێ!.
ئەمە ئەو چاکسازیەیە کەبڕیارە بزوتنەوەی گۆڕان بەساود وەرگارتان لەئەزماونای واڵتاانای
پێشکەوتووی جیهانەوە بۆ کوردستان سەرەوژێر بکاتەوە.
لەبارەی "پلەبەندی" پزیشک وکارمەندی بوراەکانی تەندروستیەوە پرۆگرام دەڵێت:
"_ چارەسەركردنی قەیرانی بێرۆكراتی و پلەبەندیی لە ناێاوەنادە تەنادروساتایەكاانادا
بەجاۆرێاك كەشاێاكاای دادپەروەرانە لەناااو نەخااۆشاخاانەكااانادا ،لەنااێاوان پاازیشاك و
بەرپاارس ،پاازیشااك و كااارمەنااد ،كااادیااری تەناادروسااتاای و نەخااۆشاادا بااێااتەئاااراوە.
لێپێچینەوەی یاسایی و دادوەریی لە هەر كەمتەرخەمای و تااواناێاك كە دەرهەق بە
ژیان و تەندروستیی هاواڵتیان ئەنجام بدرێ.
_ بایەخدان بە پزیشك و كارمەندانی تەندروستی ،بەرزكردنەوەی ئاستی زانستی و
پیشەییان ،كردنەوەی خولی تایبەت بۆیان لە ناوخۆ و دەرەوەی واڵت بەشاێاوەیەكای
دادپەروەرانە .پێڕەوكردنی فێركاریی پزیشكیی بەردەوام  CMEبۆ گشت پازیشاكاان
و كارمەندانی تەندروستی بەگوێرەی پێوەرە جیهانیەكان".
ئەم دەربڕینانە جگەلەوەی بۆ ڕازاندنەوەی پرۆگرام و هاندانی ئەخالقیانە داناراون هااوکاات
ئەو ڕاستیە پەرەدە پۆشدەکات کە "قەیرانی بیرۆکراتیەت" و نەمانی کەشایاکای دادپەروەرانە
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لەنااێااوان پاازیشااک و کااارمەنااداناادا ،خااۆی ڕەنااگاادانەوەی ،گاارێاادانەوەی ئەم ساایااکااتەریە بە
مونافەسەی بازاڕو ملمالنێی نێوان کەرتی گشاتای و کەرتای تاایابەت ،لەالیەک و هەر دوو
کەرتەکەش لەگەڵ بەرپاارساایاااراناای حااکااومەتەدا ،لەالیەکاای تاارەوە .هاااوکااات بەرئەنااجاااماای
سیستەمێکی پلەبەندی کراوی ئیمتیازات بەخشینە کە تەواوی بەڕێوەبەرایتیە حاکاومایەکاانای
لەسەر دامەزراوە .بەتایبەتی کەبیرۆکاراتایازم ومەرتەبەکاردنای کاارمەناد لەسایاساتەمەکاانای
کارگیڕی بۆرژواییدا لەسەر دانو دابەشکردنی ئیمتیازاتە ئابوریەکان و جێگاوڕێاگاای ئەفاراد
تیایدا بەڕیوە دەچێت .کاتێک کە بازوتانەوەی گاۆران بەشاوێان خاۆمااڵای کایاردنای کەرتای
تەندروستی و خزمەتگوزاریەکانەوە نەبیت و هااوکاات خاوازیااری هەڵاوەشاانەوەی کەرتای
تااایاابەتاای نەبااێاات ،چااۆن دەتااواناای باایاارۆکااراتاای لەناااوبەرێاات و کەشااێااکاای دادپەروەرانە لە
نەخۆشخانە و دامەزراوە تەندروستیەکاندا جێبخات!..
لەکۆتاییشدا پرۆگرام مەسەلەی بیمەی تەندروستی دێنێتە ئاراوە ودەڵێت:
" -پیادهکردنی سیستمی بیمهی تهندروستی بۆ هاواڵتیان بهجاۆرێاک هااواڵتایاان لاه
ههر ئاستێکی بژێویدا بن ،دهوڵهمهند بن یان ههژار ،فهرماناباهر بان یاان باێاکاار ،لاه
کهرتی تایبهت کار بکهن یان کهرتی گشتی ...بێبهش نهبن له خزمهتگاوزاری بایاماهی
تهندروستی .دهرکردنی یاساو رێاناماایای و باڕیااری پاێاویسات باۆ ئاهو ماهباهساتاه
بهجۆرێک تهنها دهوڵهمهند و خاوهن دهرامهتی بهردهوام باجی بیماهی تاهنادروساتای
لهسهر بێ ،لهوان بترازێ حکومهت بهرپرسیارێتی بیاماهی تاهنادروساتای هااواڵتایاان
بگرێته ئهستۆ".
بێگومان داواکردنی بیمەکردنی تەندروستی هاواڵتیان هەنگاوێکی باشە ،بەاڵم ئەم داوایە بۆ
حزبێکی وەک بزوتنەوەی گۆڕان ناتواناێ بەجادی وەرباگایارێات ،چاوناکە ئەو نەخاوازیااری
بەگشتی کردن وبەگشتی مانەوەی کەرتی تەندروستیە و نەوەک ئەرک و بەرپرسیارێتایەکای
حاکااومەت داوای بەخااۆرایاای کاردناای ئەم خازمەتااگااوزاریەی لەبەرنااامەکەی خااۆیادا جااێااگە
کردۆتەوە .بەپێچەوانەوە ،سیاسەتێکی چاکسازی کە لە کەرتی تەندروستیادا بە دواوەیەتای،
ڕاگرتنای باااڵنسای ناێاوان کەرتای تاایابەت و حاکاومایە ،یاانای ئەوەی کە خازمەتاگاوزاری
تەندروستی لەپەیوەند بەبازارو مونافەسەی سەرمایەداران و کاۆماپاانایااکاانەوە باماێاناێاتەوە،
کارێکی ئاواش جێگایەک بۆ بیمەکردنی تەسەل وپایەدار کە هەموو هاواڵتیاانای کاوردساتاان
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لااێاای بەهاارەمەناادباان ناااهااێااڵااێااتەوە .ئەمەش تەنااهااا ئەوە دەگەیەنااێ کە باازوتاانەوەی گااۆران
چاکسازیەکانی بەنرخی بازار پێشکەش دەکات!.
لەپوەیوەند بەمەساەلەی ژیاناگەشاەوە ،پارۆگارام پاێاماان دەڵایات" :لاهپااڵ قاهیارانای کاهرتای
تهندروستیدا ژینگهی کوردستان ڕو له پیسبون و ژاکان دهکاا ولەباارەی هاۆکاارەکەشایەوە
دەنوسێ:
" ..پیسبونی ژینگهی کوردستان بهشێکی پهیوهندیی به قەیرانێکی جیهانی گەورەتارەوە
هەیە ،بەاڵم بەشێکی ناوخۆییە و پەیوەندیی بە نهبونی رۆشنبیریی ژیاناگاهپاارێازیایاهوه
ههیه الی هاواڵتیان ،بهشێکیشی پهیوهندیی به بێاباهرنااماهیای و نااباهرپارسایاارێاتای و
چاوپۆشینی دهسهاڵتهوه ههیه له مامهڵهکردن لهگهڵ ئاو و خاک و سروشت و هێنانای
ئهو ئامێر و شمهکانهی که ژینگه پیس دهکهن.
ئەوە ڕاستە کەژینگەی هەر واڵتێک بەشێکە لەدۆخی جیهانی و وەک کێشەیەکیش ئەماڕۆ لاه
ئاستی دنیادا بۆتە بابەتێکی گهرم و مەترسیادار بەڕادەی ئەوەی کە هەڕەشاەی گاهورهی
بۆسەر مرۆڤایەتی وتێاكاچاوونای ژیاناگاهی گاۆی زهوی پاێاکاهاێانااوە .بەاڵم باهپاێاچاهواناهی
بۆچونەکانی بزوتنەوەی گۆڕان و هەموو ئهو لێكدانهوانەوە كه هۆکاری پیاساباوونای ژیاناگە
بەشێوەیەکی یەکالیەنە دەگێڕنەوە بۆ ناهۆشیاری وهەڵسوکەوتی مرۆڤەکان ،وەیا بەتەنها لە
کاریگەریەکانی پیشەسازیی هاوچەرخدا دەیبیانانەوە ،ئاهم كاێاشاهیاه لاه جاهوهاهری خاۆیادا
ڕاستەوخۆ لە شێوازی بهرههمهێنانی سهرمایهداری و خهسڵهته بنهڕهتیهكانیهوه ساەرچااوە
دەگرێ ،وەک ئەوەی کە نیزامێکە لەسەر بنەماای قاازاناجاهاێانەری ساەرماایە ڕاوەساتااوە و
دەبزوێ و بەم هۆیەشەوە ئاڕاستەیەکی پێچەوانەی لەگەڵ بەهارەمەناد باوونای کاۆمەڵاگاای
بەشەری لەژیانێکی خاوێن وئارامدا هەیە .پیسبوونی بەردەوامی ژیاناگە بەهاۆی جەناگەکاان
وموسابەقەی مایالایاتااریساتای وئەتاۆمای ،چااالکایە ئااباووریەکاان لەساناورێاکای کاوێارانەو
بێکۆنترۆڵی بەرهەمهێناندا ،هاوکات گوێخەواندنی دەوڵەتەکان و کارتیالە ئااباوریەکاان لەپااڵ
بلۆکە میلیتاریستیەکاندا ،لەڕەوتی جەنگەکان وچاالکیە ئابوری و بازرگانیەکان ..ئەمانە بەکاۆ
ئاکامێکی ترسناكی لەسەر ئاستی گۆڕانی ئاو وهەوای سەرزەوی و خێرابوونای کااریاگەریە
وێرانکاریەکانی بۆ داهاتوو و ژیانی مرۆڤایەتی هێناوەتە ئاراوە .کاوردساتاان وەک بەشاێاک
لەعێراق وناوچەی ڕۆژهەاڵت کەبەردەوام مەیدانێک بووە بۆ گیرسانی جەناگە یەك لەدوای
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یەکەکان ئاسەواری خراپی لەسەر ژینگەی ناوچەکەو کوردستان بەجێ هێشاتاووە .لەالیەکای
ترەوە مەسەلەی ژیاناگە کە ڕاساتەوخاۆ لەگەڵ ژیااناو ساەالمەتای هااوالتایاانادا پەیاوەنادی
پەیدادەکات ،نەک هەر هیچ کاتێک نەبوتە مایەی سەرناجادانای دەساەاڵتادارانای کاوردساتاان،
بگرە وەک بابەتێکی فەرامۆشکراو مامەڵەی لەگەڵدا کراوە و ئەگەریاش قساەیەکای لەباارەوە
کرابێ ئەوا کێشەکەیان خستۆتەوە سەرشانی هاوالتیان و لەژێرناوی نەبوونای "هاوشایااری
وکەمتەرخەمی تاک" دا کۆمەڵگایان لێقاوداوە .لەڕاستیدا وەاڵم بە مەترسیەکانی ژینگە ،وەاڵمە
بەسیستەمی سەرمایەداری وخەباتە بۆ بەرپرسیارکردنی دەساەالت و وابەساتە کاردنایەتای
بەکۆمەڵەی ئەو یاساو بڕیارانەوە کەژینگەیەکی خاوێن و تەنادروسات و ساەالمەت بەدوای
خۆیدا دێنێ.

سێهەم :هاندانی داهێنان و چاالکی فهرههنگی چاکسازی لەراستای بەرهەم
هێنانەوەی ناسیونالیزم وکۆنەپەرستیدا
لەچوارچیوەی بااسای خازمەتاگاوزاریەکاان و ئەو باابەتاانەی پەیاوەنادیاان بەماافاو ژیاانای
هاواڵتیانەوەیە ،پرۆگرام لە بەندێکی تردا مەسەلەی داهێناان و چااالکای فەرهەناگای دێانایاتە
کایەوە و سەرەتاش لەم چەند دێڕەی خوارەوەدا ،وێنایەکمان پێشکەش دەکات:
" ههرچهنده بازاڕهکانی كوردستان بەرەو كرانەوە دەچن ،بهاڵم هێشتا بازاڕی کاتاێاب،
چاپهمهنی ،هونهر ،شانۆ و سینهما گەشەیەكی ئەوتۆی بهخاۆوه ناهبایانایاوه ،تاائاێاساتاا
زۆربەی رۆشنبیران و هونهرمهندان و رۆژنامەنوسان ناتوانن خۆیان ،بێ هااوكااریای
دەوڵەت ،بەرهەمی فیكری و هونەری پێشاكەش باكەن و بە داهااتای بەرهەمەكاانایاان
بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااژیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان.
لەكاتێكدا ئەركی حكومەتە هانی هەمو وزە و توانایەكی فایاكاریای و هاونەریای بادات،
تەنااانەت ئەگەر سااەربەخااۆ یااان بەرهەڵسااتااكاااری دەسااەاڵتاایااش باان ،كەچاای بااودجە
گەورەكان تەنها بۆ كەناڵەكانی راگەیاندن و پڕوپاگەندەی حایازبە دەساەاڵتادارەکاان و
سێبەرەکانیان تەرخان كراون .ئەو كاتانەش كە هااریاكااریای دراوەتە نااوەنادێاك یاان
داهێنەرێکی سەربەخۆ ،ئەو یارمەتییە لەپای هەڵوێستێكی سایااسایای دیااریاكاراو ،یاان
لهپای بێدەنگی دراوە ،یان ههڕەشهی لێكراوە بە بڕینی ئەو بەرژەوەندییە.
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بزوتنهوهی گۆڕان بڕوای وایە دەبێت بڕێک لە بودجەی هەرێم بۆ ساەرماایەگاوزاریای
رۆشاناباایاریاای و هاونەریاای و مایاادیاایاای تەرخااان بااكارێاات ،پااێاداویسااتایاایە مااادیای و
مەعنەوییەكان بۆ ئەو داهێنەر و هونەرمەندانە دابین بكرێان كە خازمەتای كاولاتاور و
هونەری كوردیی دەكەن و زانیاریی شاراوە و رۆشانابایاریای گەالن بە نەوەی ناوێ
دەناسێنن".
بەپێچەوانەی ئەم دەربڕینانەی سەرەوە ،بازاری ئەمڕۆی کتێب ،ڕۆژناامەو گاوڤاار ،هاونەرو
ئەدەب ،میدیا وفەرهەنگ بەرادەیەک گەرمە کەدەستی سەرمایەداران و کۆمپاانایاا ئاێارانای و
تورکی ولوبنانیەکانیشی پێگەیشتووە ،ئەمڕۆ لە کوردستان ڕۆژانەو هەفتانە بەسەدان گۆڤاار
وڕۆژنامە و کتێب و باڵوکراوەی هونەری و وەرزشای ،وەرگاێاڕان ،لەپااڵ پایاشاەساازیەکای
گەورەی مییدیای ئەهلای و حاکاومای و حازبایادا ،مەودایەکای فاراوانایاان لە بەرهەمساازی
فەرهەنگیدا خوڵقاندووە ،بەڕادەی ئەوەی کە بەرهەمهاێاناانای فارەهاناگ و ئەدەب وەک هەر
کااڵیەکیتر ساەدان و باگارە هەزارن ناوساەرو ڕۆشانابایار و وەرگاێار و ڕۆژناامەناوس و
هونەرمەندانای خساتاۆتەگەڕ و ساەرگەرمای ئەم باازارە کاردووە ،بەاڵم ئەو فەرهەناگ و
ئەدەبەی کەلەم دۆخەدا برەوی پەیاداکاردووە ،فەرهەناگای دژە ئایاناساانای ،دواکەوتاو دژی
مۆدێرنیزم وپێشرەوی کۆمەاڵیەتیە ،فەرهەناگاێاکە کەزماانای نەتەوەیایای بەساەر هەرجاۆرە
بەهایەکی ئینسانی و پێشکەوتوخوازیدا دێژکردووە و"ئەی ڕەقیب و ئااڵ" و جەنگای شاێاخ و
مەال وساەرۆک خاێالەکاانای بازوتەنەوەی کاوردایەتای لەباری ماێاژووی "مایالەتایاك" دانااوە.
فەرهەنگێک کەدین و نەتەوەچێاتای و ساۆز و دەماارگایاری نااماوساپەرساتای و ئەخاالقای،
ڕەگەزپەرستی ،نەژادپەرستی ،پایااوسااالری و گەورەسااالری ..الیەنە ساەرەکایەکاانایەتای...
بزوتنەوەی گۆران نەک نایەوێت ئەم ڕاستیانە ببینێات و وەک ڕەخانەگارێاک لەبەرامابەریادا
دەرکەوێ ،بەڵکو بەگلەیی کردن لەدەسەاڵت ،ساەباارەت بەوەی کە"هاێاشاتاا باازاڕی کاتاێاب
گەشەی نەکردوە" ،وەیان ئەوەی کە"ئەدیب و نوسەران و ڕۆشنبیران ناتوانن بەبێ کاۆمەکای
دەسەالت بەرهەمەکانیان باڵوبکەنەوە" دەیەوێت هەقیقەتی فەرهەنگی باو داپاۆشاێ وڕێاگاای
دووبارە بەرهەم هێنانەوەی بەناوی چاکسازیەوە بگرێتەبەر .بەالم نهێانای شااراوەی پشاتای
ئەم خۆالدان وخۆگێل کردنەی بزوتنەوەی گۆران لەکوێدایە؟
لەڕاسااتاایاادا فەرهەنااگاای زاڵ لەهەر کااۆمەڵااگااایەکاادا ،فەرهەنااگاای ئەو چاایاانەیە کەدەسااەاڵتاای
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بەدەستەوەیە .پێچەوانە کردنەوەی ڕاستیەکانای کاۆمەڵاگااو ودانای ڕواناگەیەکای هەڵاگەڕاوە
لەسەر ئینسان و ئازادی ،خۆشبەختی و یەکسانی ،لەسەر ڕەوتی بەرهەمهێنانی کۆمەاڵیەتای
و جێگای ئینسانی کارگەرو زەحمەتکێش ،لەسەر جوانناسی وسروشت وئیستاتایاکاا ،لەساەر
خەبات و خودی میژوو ..هاوکات هەوڵدان بۆ موقەدەس کردنی خاک ونایاشاتاماان ،نەتەوەو
جەنگەکانی ،بەدەستەوەگرتنی ڕەسەنایەتی نەژادی و ڕەگەزی و پیاوساالری ،لەپااڵ بااوەڕ
و ساونەتەکاانای ئایاساالم ..هەماوو ئەماانە کەبەم یاان بەو ئااسات لە بەرهەم و چااالکاایە
فەرهەنگیەکان و داهاێاناانەکاانای نااساراوتاریان ڕۆشانابایار و ناوساەر و هاونەرمەنادەکاانای
کوردستاندا بەدی دەکرێن ،لەباوەشی ئەم دۆخەو دەسەالتی چینی بۆرژوازی کوردو حازبە
ناسیونالیستەکانیدا بەرهەمهاتوون وشوهرەتیان وەرگرتاووە .کەباێاگاوماان ئاامااناجایاش لەم
کردەیە بەرەوپێشەوە بردنی وەزیفەیەکە کەئەم فەرهەنگە بااوەی چایانای باۆرژوازی کاورد
بۆخۆی داناوە .وەزیفەیەک کەئینسان وئایاناساانای کارێاکاارو زەحامەتاکاێاش لەئەساارەت و
ژێااردەسااتەیاایاادا بااهااێااڵاایااتەوە و ڕازیاابااکااات .هەروەک ئەوەی کەچااێااناای دەسااەالتاادار لەهەر
کۆمەلگایەکدا هەمیشە هەوڵدەدات لەڕیگای فەرهەنگ وئەدەبو هاونەرەوە و بەخساتانەگەڕی
ئیمکانات و بەمەسروفاتێکی زۆر لەسەرداهاتی خەڵک ،باوەڕی کۆمەڵگاا ساەباارەت بەنەزم
ونیزامی مەوجود ،بەکەسایەتی وسەردار و حزبی باااڵدەسات ،بەئاایادۆلاۆژیاا و دروشام و
ئااڵی واڵت ،بەرەگەزی باو  ..بەو شێوەیە لەقاوبدات کە خۆیان بااوەڕیاان پاێایەتای ،چاوناکە
ئەمە مەرجێکی بنەرەتیە هەم بۆ ڕازیکردنی زۆرینەی کۆمەڵگا و هاێاشاتانەوەی دەساەاڵت و
سیستەمی حوکمرانی ،هەم بۆ بەئەبەدی کردنی جیاکاری چینایەتی..
دیارە بزوتنەوەی گۆڕان وەک ئەوەی کە حزبیکی ناسیونالیستیە ،بااوەڕو فەرهەناگای زاڵای
کۆمەڵگا بە باوەڕو فەرهەنگی خۆی دەزانێ و پێویستی بە رەخنە کردنێکی بنیادی نییە ڵاێای
چونکە هیچ کەس داری ژێر پێی خۆی نابڕێتەوە!!  ،بەتایبەتی کە فەرهەناگای زاڵای ئاێاساتاای
کوردستان وەک ئەوەی فەرهەنگی چایانای دەساەاڵتادار و حازبە نااسایاوناالایاساتەکاانایەتای،
بزوتنەوەی گۆڕان بەهی خۆی دەزانێ ،یا النیکەم الیەنگری وهاوبەشێتی لەگەڵیدا هەیە ،هەر
بۆیە ئامانجێکیش کە لەپشتی گلەیایەکاانایەوە کەلە دەساەاڵت هەیەتای ،ئەوەیە کەلەبەرگای
چاکسازیدا ،ئەم فەرهەنگە دواکەوتوو دژی ئینسانەی ناسیونالیزمی کاورد لەکااریاگەرتاریان
ئاستیدا بیهێلێتەوە و دوبارە لەکۆمەڵگادا ڕەواجی پێبداتەوە .بەاڵم بابزانین ئەو خاااڵنە چایان
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کە پرۆگرام لەم پەیوەندەدا جێگیری کردوون:
 /١هەندێک لەخاڵەکان ئاڕاستەن بۆ "زمان و کەلتوری کوردی":
"_ -پشتیوانیکردن و پاێاشاخاساتانای ئەدەب ،هاونەر ،كەلەپاور و زماانای كاوردیای،
پاراستنی ئاسەوار و شوێنە مێژوییەكان.
_ -کارکردن بۆ لێکنزیککردنهوه و یهکخستانای شاێاوهزارهکاانای زماانای کاوردی و
پێڕهوکردنی یهک زمانی فهرمی لهسهر ئاستی ههرێم.
_ بایهخدان به زمان و کولتوری پێاکاهااتاه و کاهمایاناه ناهتاهوهیای و ئاایانایاهکاانایکوردستان و پهرهدان به مهڵبهنده رۆشنبیریهکانیان.
بێگومان ئەم خااڵنەی سەرەوە وەک ئەرکای دەساەاڵت خاراونەتەڕوو ،بەاڵم چەناد ڕاساتای
دەردخەن لەوانە :یەکەم دەوڵەت و دەسەاڵت بۆ دەبێ پشتایاوانای وپاێاشاخاساتانای ئەدەب و
هونەر وکەلەپور بگرێتە ئەستۆ؟ پاشان کام ئەدەب و هاونەرە ،ئەدەباێاک کەنااسایاوناالایازم
وئیسالم وکەلەپورێک کەفرەژنی وژن کوشتن ودواکەوتویی وجیاکاری ئیناساانەکاان بەپاێای
زمانیان بەدەستەوە دەگرێ ،یاان هاونەروئەدەب و کەلەپاورێاک کەهەڵاگاری نااوەڕۆکاێاکای
سکوالریستی و پێشکەوتوخوازی و ئینسان دۆستیە؟ .دووەم ئایا "کارکردن بۆ لاێاک نازیاک
کردنەوەی شێوازەکانی زمانی کوردی وبەفەرمی کردنی وەک زمااناێاکای فەرمای هەرێامای
کوردستان ،هەنگاوێکی ئیجاری و زۆرەملێ نییە بەسەر زمانەکانی تری نااو هەرێام و ئەو
خەڵکانەی کە بەزمانی کاوردی قساە نااکەن؟ ساێاهەم ،ئاایاا ماانەوە لەئااساتای "باایەخادان"
بەزمانەکانی تر بەو دەلایالەی " کەمایانەی نەتەوەیای و ئاایانایان" نااکااتەئەوەی هااوالتایاانای
ئەم"پێکهاتانە" پلەدوو بکرێن؟ ئایا ئەمە هەر ئەو تێڕوانایاناانە نایە کەپاارتای و یەکایەتای باۆ
کەلتور و زمان و ئەدەبی کوردی هەیانە؟
 /٢لەبارەی ئازادی ڕادەربڕین ڕەخنە گرتنەوە لەخاڵیکدا پرۆگرام دەڵێت:
" -بهرپهرچدانهوهی ههمو ئهو بڕیار و ئاكار و رەفتارانەی دەبنە هۆی پێشێلاكاردنای
ئازادیی رادەربڕین و بیروباوەڕ ،ئازادی ویژدان و رەخنەگرتن".
بەراستی بوونی ئەم خاڵە لەپرۆگرامی بزوتنەوەی گۆراندا جێگای سەرسورمانە وپێادەچاێات
لەدەست دەرچوبێت ،بەتایبەتی بۆ حزبێک کە نەک هەر پابەندبوونی خۆی بە سکوالریازم و
ئازادی بیمەرجی ڕەخنەو ئازادی بەیان ،دەرنەبڕیوە ،بگرە وەک حازباێاکای نااسایاوناالایاسات
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چەمکەکانی خاکی نیاشاتاماان ،نەتەوەی کاوردو کاوردایەتای ،ئەزماون و دەساتاکەوتەکاانای
نەتەوەی کورد ...بنەما وچمکە پیارۆزکاراوەکاانایەتای و بەرۆشانای ڕاشای گەیاانادووە کەبە
سەوابیتە ئیسالمیەکانەوە پایبەندە ،لەحاڵێکی ئاوادا ئیتر کێ ئەو قسەیە بەجدی و بەڕاساتای
وەردەگرێت کااتاێاک پاڕۆگارام دەلاێات" :باهرپاهرچاداناهوهی هاهماو ئاهو باڕیاار و ئااكاار و
رەفتارانەی دەبنە هۆی پێشێلكردنی ئازادیی رادەرباڕیان و بایاروبااوەڕ ،ئاازادی ویاژدان و
رەخنەگرتن"! .ئایا نوسەرانی پارۆگارام دەتاوانان بەو حەمااساەو بەوجادی باوونەوە کەلەم
خالەدایە ،ئازادی ڕەخنەگرانێک لەئیسالم وباوەرە قەومیەکان بسەلمێنن وپشتگیری لاێاباکەن؟
لەڕاستیدا کارنامەو هەڵسوکەوتی حزبی گۆران لەبەرامبەر هەڵمەتی ئیسالمیەکان و ئەوانەی
لەدژی "ئاااال کااوردسااتااان" رەخاانەیااان گاارت ،بەسااە بااۆ بەدرۆ لەمەحەکااداناای ئەوەی کە
بزوتنەوەی گۆران سەبارەت بەخۆیی وئازادی ڕەخنەو بیروباوەر دەیڵێت.
 /٣باقی خاڵەکانی تر کە لەم بەندەدا هاتووە ،لەناماونەی "پااداشات کاردنای ناوساەران و،"...
"هاانادان وکاردنەوەی دەزگاای فەرهەناگاای""،خاانەنساایانای کاردن وبەخشاایاناای دارایای" و..
نااوێاانەرەوەی ئەوەن کە حاازباای گااۆران بەشااوێاان ڕاکااێااشاااناای نااوسااەران و ئەدیاابااان و
هونەرمەندانەوەیە بۆ ژێر باڵی خۆی ،بەتایبەتیش الیەناگاری ئەم ناوخابەیە لە ماوناافەساەی
هەلبژاردن و دەنگدانەکاندا ئەو سەرمایەیە کە ئەم توێژە ،بزوتنەوەی گۆڕانی ناچاار بەدانای
وەعدەو بەڵێن کردووە .بەاڵم تەواوی ئەم ئامانج ومەبەستەی بزوتنەوەی گۆران شتێک نییە
جگەلە دوبارە بەرهەمهێنانەوەی فەرهەناگای کاۆنەپەرساتاانەی نااسایاوناالایازم و ئایاساالمای
وسەرەنجام داسەپاندنەوەی بەسەر کۆمەڵگادا.

چوارەم :ئازاد کردنی کۆمەڵگای مەدەنی و کاراکردنی رێکخراوه ناحکومیهکان
لەدوایاان بەناادی ئەم تەوەرەیەدا پاارۆگاارام دێااتە سااەر بااابەتاای "کااۆمەڵااگااای مەدەناای و
ڕیکخراوەکانی"  ،بەاڵم بەر لەوەی بگەڕیینەوە بۆ پرۆگرام تابزانیان لەم پەیاوەنادەدا چایاماان
پێدەڵێت ،سەرەتا بۆ بەرچاو ڕوونی خوێنەر بەپیاویساتای دەزانایان کەماێاک لەساەر خاودی
چەمکی "کۆمەڵاگاای مەدەنای" ڕاوەساتایان و ئاامااژە بەوە بادەیان کە ئەم بااساە چاۆن لە
کوردستان سەری هەلداو لەپەیوەند بەچ هەلومەرجێکەوە ،لەالیەن حزبەکانی کاوردساتاانەوە
بەدەستەوە گیرا.
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بەشێوەیەکی گشتی چەمکی "کۆمەڵاگاای مەدەنای"  ،لەماێاژوودا لەپەیاوەناد بەساەرهەڵادان و
جێکەوتنی کۆمەڵگای نوێی باۆرژوازی و لایاباراڵەوە وەک یەکاێاک لەچەماک وبااوەڕەکاانای
سەدەی هەژدەهەم ،لە واڵتانی ڕۆژئاوادا سەری هەڵادا وخاۆی لەناێاو بااوەڕە فەلساەفای و
کۆمەڵناسی و ئەدەبیەکاندا جێگیر کرد ،کەلە بنەڕەتدا پێداویستیەکای ئاایادیاۆلاۆژی ،قااناونای
وفکری بوو لەکردەی ڕاماڵینی پاشامااوەکاانای سایاساتەمای دەرەبەگاایەتای وخەساڵەتەکاانای
دەمارگیری ئاینی ،ناوچەگەرێتی ،دەسەاڵتی میلیشیای ونۆرمی باجگیری نااوخاۆیای وهەماو
ئەو بەهاو سونەتانەی کەبەربەست بوون لەبەردەم پەرەسەندنی سەرمایەداری و نیزاماێاکادا
کە ئەم پەرەسەنادن و پاێاشاکەوتانەی خااو دەکاردەوە ،بەم جاۆرەش خاودی ئەم چەماکە
ئەگەرچی وێنای کۆمەڵگایەکی قانونی و ڕێساکانی دەسەالتدارێتی بۆرژوایی وێنا دەکردەوە،
بەالم لەباری مێژوییەوە لەهەر دەورەیەکدا و لەژێر سایەی گۆرانکاریە سیاسی و قانونی و
فەرهەنگیەکاندا ،وەک ڕەنگدانەوەیەک لەڕەوتی بەروپێشەوە چوونی ئابوری ساەرماایەداریادا
لەالیەن بیرمەندانەوە ئااڕاساتەباووە باۆ وەزیافەیەکای سایااسای و کاۆمەاڵیەتای تاایابەت و
دیاریکراو ،بۆ نمونە ئەم چەمکە الی جۆن الک ،هیگل ومارکس ناوەڕۆکی جایااوازیاان هەیە
و هەریەکە بەجورێک مانایاان لاێاداوە بەدەساتەوە .بەداخەوە ئەم باابەتە لاێارەدا جاێاگاای
نابێتەوە کەلەوە زیاتر لەسەری بچین ،بەالم ئەوەی کە ئەم بااساە لەپەیاوەناد بەچ دۆ و
واقعیەتێکەوە گاوێازراوەتەوە باۆ کاوردساتاان و لەم پارۆساەی گاوێازانەوەیەدا چ مااناا و
بەکارهێنانێکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی بۆ پەیدابووە ،بابەتێکە ڕاوەستان لەسەری دەخوازێ.
دەستەواژەی کۆمەڵگای مەدەنی وەک دیاردە و باسێکی بەرباڵو بەدوای ڕۆخانای بەعاس و
سازدانەوەی دەوڵەت لە عێراقدا و هاوکات گارێادانەوەی کاوردساتاان بە دەوڵەتای تاازەوە،
لەبەرگی فیدرالیازمادا ،کەوتە ساەر زاری کاۆمەڵاگااوە .ئەو کاات مەساەلەی دیاماوکاراسای،
پەرلەمان و نوێنەرایەتی کردنی ناسنەمە دروستکراوە ئیتنیکی و ئاینی و تیرە و ڕەگەزەکاان
بنەمای پلورالیزمێکی سیااسایاان لەژێار ساایەی داگایارکااری و مایالایاتااریازمای ئەماریاکاادا
ساغکردەوە ،تا هەلومەرجیکی ئارام بۆ بەگەڕخستنەوەی چەرخەکانی بەرهەمهێاناان ئااماادە
بکاو کۆمەڵگای سەرمایەداری ،سەرپاێ باکەوێاتەوە .بەاڵم خااڵای جەوهەری لەتەواوی ئەم
پرۆسەیەدا ،دورخستنەوەی کۆمەڵگایە لە ڕەوتی شۆڕشگێڕانە و چەپگەرایی و جاێاخاساتانای
پەیامی ئاشتەوایی چینایەتی و ڕێگەی ئاشتیخوازی باۆ گاۆڕاناکااری کاۆمەاڵیەتای لەڕێاگاای
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پەرلەمان و سندوقەکانی دەنگدان و یاساوە .لەم پەیوەندەدا "چەمکی کاۆمەڵاگاای مەدەنای و
ڕێکخراوەکانی" وەک ئەلقەیەکای تەواوکەری ئەو جاۆرە دیاماوکاراسای و پەرلەماانایەی کە
ئەمریکا و هاوپەیمانانی لە کۆمەڵگای دوای جەنگدا هێناایاانە کاایەوە ،بەدەساتەوە گایارا ،تاا
" دەوڵەتی یاسا و دەستور" بچەسپێنێ .بەتایبەتی کەداگایارکااری ئەماریاکاا و ئااماادەباوونای
سەربازی لە عێراق و کوردساتاان تەناهاا دەرکەوتاناێاکای ساەرباازی نەباوو ،بەڵاکاو لەگەڵ
خۆشیدا چەمکگەلێکی لیبرالی لەجۆری " کۆمەڵگای مەدەنی و ڕێاکاخاراوەکاانای" و هەماو ئەو
سوننەتانەی کە لەژیر پەرچەمی دیمکراسی و خەباتی پەرلەمانی و قاناونایادا کاۆدەباوونەوە،
هێنایە ناوچەکە و کوردستانەوە ،کە هەر لە سەرەتاوە لەالیەن ئیلیتای ڕەوتایاکای لایابارال و
ریفۆرمیستی الیەنگر بە ناسیونالیزمی کورد و دەسەاڵتەکەی پێشوازی لێکراو بەدەستیانەوە
گرت .بزوتنەوەی گۆران وەک حازبایاک کە دواتار لە بااوەشای یەکایەتایەوە لەدایاک باوو،
لەهەموان زیاتر بووە جێگەی کۆبوونەوەی ئەم نوخبەیە و ئەو ڕەوتە لە ڕۆشنبیرانی لیبارال
و پاشان لەچەقی ئەم هەلومەرجەدا جێگای گارت و وەک حازباێاکای پەرلەمااناتااریساتای و
ڕیفۆرمیزمی بۆرژوایی ،بە بانگەشەی " سەروەری یاسا و دەسەاڵتی یاسا"وە بەپیر پارۆژەی
" کۆمەڵگای مەدەنی و ڕێکخراوەکانیەوە" چوو ،بۆ ئەم حزبە کە موخالەفەتێکی بە بنەمااکاانای
ناسیونالیزم و دەسەالتەکەی نیە ،ئەم پرۆژەیە بەشێوەیەک لەشێوەکان بۆ ماناا کاردەنەوەی
ئازادی و ئازادی ڕێخراوبوون و مافە فەردی و مەدەنیەکان کە بەجۆرێک لەگەڵ سیساتەمای
دەسەالتدارێتی و جاواڵنەوەی نااسایاوناالایازمادا باگاوناجاێ ،بەدەساتەوە گایارا و دواتاریاش
الیەنەکانی تار لەبەرەی ئاۆپاۆزسایاۆنادا پاێایاان ناایە ناێاو ئەم پارۆژەیەوە ،تاا بەهەماویاان
چوارچێوەیەک بۆکاری قانونی و ڕێگە پێدراو وەک ئەوەی چینای دەساەالتادار ساناوری باۆ
کێشاوە ،لەبری ئازادی لەکۆمەڵگادا جێگیرکەن .هەروەها ڕیکخراوەکانی کۆمەڵاگاای مەدەنای
و ناحکومی ،کەمپینەکان و ۆرکشوپ و کۆنفرانسەکانی ئەم تەقلیدە ،لەبری ئازادی پێکهینانی
ڕێکخراوەی جەماوەری ڕادیکاڵ و ناڕازی لەشاوێانای کاارو ژیاانادا ،وەک بەدیالاێاک باخەنە
پێشپای کرێکاران و خەڵاکای مەحارومای کاۆمەڵاگاا .ساەرەناجاام لە پاێاداویساتایەکاانای ئەم
هەلومەرجەوە بوو کە " کۆمەڵگای مەدەنی و ڕێکخراوەی کۆمەڵگای مەدەنی" بەحەماساێاکای
زۆرەوە لەالیەن ئەحزابی ئۆپۆزسیۆنەوە داکۆکی لێکارا وخاودی دەساەاڵتایاش لەپاێاشاوازی
کردنیدا وەک نیشانەیەک لەبەرقەرای دیموکراسی پەسەندی کرد وبەم جۆرەش لە هەر دوو
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سەری ئۆپۆزسیۆن و دەسەالتەوە بەدەستەوە گیرا .ئێستا باابازانایان پارۆگارام لەم باارەوە
چیمان پیدەڵێت:
" ئەزمونی گهالنی شارستانی سهلماندویهتی دروستبونی كۆمەڵگەی مهدهنای یەكاێاكە
لە مەرجەكانی دروستبونی هەر قەوارەیەكی نیشتمانای بەهاێاز .كاۆمەڵاگەی ماهدهنای
یهکێکه له ئهڵقه گرنگهکانی پهیوهندیی نێوان تاکهکهس و دهوڵهت ،بهدهر لاه ئایاناتاماا
ناوچەیی و كۆمەاڵیەتییە بەرتەسكەكانی مرۆڤ ،ئینتمایەكی گەورەتر لەسەر ئااساتای
قەوارەی نیشتمانی بۆ تاكە كەس دروست دەكا .كاۆمەڵاگەی ماهدهنای ،تااكەكەس بە
هەردو رەگەزەكەوە ،لە باااڵدهساتای دهساهاڵتای سایااسای و ناهریاتاه کاۆماهاڵیاهتایاه
نهخوازراوهکان دهپارێزێ ،هاواڵتیی ئازاد و بەرپرس بەرامابەر ئەركە گشاتایایەكاان
دروست دهکا.
بزوتنهوهی گۆڕان بڕوای وایه ئازادكردنی كۆمەڵگەی مهدهنی ،ئازادكردنی سەنادیاكاا
و كۆمەڵە و رێكخراوە ناحكومییەكان ،بەشداری پێكردنیان لە پارۆساەی گاوشاار و
چاودێریكردنی دامودەزگا كۆمەاڵیەتی و كارگێڕیای و سایااسایایەكاانادا خازماهت باه
ژیانی سیاسی و دیموکراتی دهکاا ،باهرپارسایاارێاتای گشاتای داباهش دهکاا باهساهر
زۆربهی گروپه کۆمهاڵیهتیهکاندا".
لەپەیوەند بەم دەربڕینانەوە چەند سەرنجێک بەپێویست دەزانین:
 " /١قەوارەیەکی نیشتمانی بەهێز" ..ئاێامە دەپارسایان ئەزماونای کاام "گەالنای شاارساتاانای"
سەلماندویەتی دورست بوونی کۆمەڵگای مەدەنی مەرجی دورست باونای هەر قەوارەیەکای
نیشتمانی بەهیزە! ئەم حوکمە چۆن و بەچ مانایەکە!  ،بەتایبەتای کە بازوتانەوەی گاۆڕان لە
چەمکی کۆمەڵگای مەدەنیدا ،ناچێت بەالی هەڵگرتنی پاشماوەکانای دەساەالتادارێاتای کاۆن و
دواکەوتویی فەرهەنگی وخێڵەکای و کاۆمەاڵیەتایەوە ،باگارە تەناهاا الیەنای ڕێاکاخاراوەکاانای
وەرگرتووە و بە یەکجاری بابەتگەلێاکای وەک :مەدەنایەتای کاۆمەڵاگاا ،دەساتابەردار باوونای
دەمارگیری نەتەوەیی و ئاینی ڕەسمی ،مافی هااواڵتای باوونای یەکساان و تاێاوەری مااف،
پارێزراو بونی ماف و ئازادیای تااک و قەدەغە کاردنای دەخااڵەتای دەوڵەوت و الیەنەکاان
لەژیانی تاکدا ،جیایی دین لە سیستەم و یااساا و پەروەردە ..هەماوو ئەماانە کەبە"چەماکای
کااۆمەڵااگااای مەدەناای وبەمەدەناای کااردناای دەسااەالتەوە" پەیااوەساات دەباانەوە ،بەفەرامااۆشاای
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سپێردراون و جێگایەکیان نییە لەو هەموو هەراو هوریاو پێداهەڵدانەی کە ئەم حزبە بەساەر
"کۆمەلگای مەدەنی"دا دەیکات!.
 " /٢پەیوەندی نێوان تاکو دەوڵەت" ..تێگەیشتنی بزوتنەوەی گاۆڕان باۆ چەماکای کاۆمەڵاگاای
مەدەنی بەو هۆیەوە سنوردارە چونکە لەئاستی " ئازادی ڕیکخاراوەکاانایادا"  ،دەیاهاێاڵاێاتەوە و
لەواتای خودی مەدەنی کردنی کۆمەڵاگاا دادەباڕێاناێ ،بەم پاێایەش پەیاوەنادی ناێاوان تااکاو
دەوڵەت لەهەمان بازنەی دەسەاڵتی حزبە ناسیونالیستەکاندا دەهاێالاێاتەوە و هەر لاێارەشادا
پێناسەی بۆ دەکات .لەکاتێکدا پەیوەندی نیوان تاکو دەوڵەت ،وەک ئەوەی کەجۆن ساتایاوراد
میل ،باوکی ئازادی تاک و فەردیەت لەکۆمەلگای مەدەنی بۆرژوازیادا ،بااسای لاێاوەکاردووە،
مەسەلەیەک نییە بەجیا لە سکوالریزم وڵیادان لەپااشامااوەکاانای ساەردەماانای دەرەبەگای و
خێڵەکێتی و ..تێگەیشتنێکی ئاواش بۆ چەمکی "کاۆمەڵاگاای مەدەنای" بە یەکاجااری پارۆژەی
ناسیونالیزم ،نەتەوە و نیشاماان تاێادەپەڕێاناێ .هەر باۆیە ئەتاوانایان باڵاێایان کە مەبەساتای
بزوتنەوەی گۆڕان لە" پەیاوەنادی ناێاوان تااک ودەوڵەت" هەماان "تااکای نەتەوەیای" وهەماان
"دەسەاڵتی ناسیونالیزمە" کەپێچاوانەیە بەمەدەنیەتی کۆمەڵگاو مافو ئازادیە فەردەیەکان.
 ' /٣کۆمەڵگای مەدەنای هەر دوو ڕەگەز دەپاارێازێ" ..ئەم دەرباڕیانە درۆیەکای شااخادارە،
ڕێژەی تاوانەکانی توندوتیژی بەدژی ژناان وکاوشاتانای ژناان بە بەهاانەی نااماوس لەژێار
سایەی لەئارادا بوونی دەیان ڕیکخراوی کۆمەڵگای مەدەنی و کەمپین و ۆرک شاۆپەکاانایادا،
نەک هەرتاکی ژنان پارێزراو نەبووە ،بگرە هێشتا لەبەردەم ڕوداوە تراژیدیەکاندا ڕاگایاراون.
بەاڵم بزوتنەوەی گۆڕان بەهێنانەوەی ئەو بۆچوونەی کە گوایە "کۆمەڵگای مەدەنای هەردوو
ڕەگەز دەپارێزێ" دەیەوێت مەسەلەی بەڕەسمی ناسینی یەکسانی ژن و پایااو لەیااسااکاانای
دەسەاڵتدا بەفەرامۆشی بسپێرێ و بۆسەر ئاستای کااروبااری ڕێاکاخاراوەکاانای کاۆمەڵاگاای
مەدەنی بیهێنێتە خوارەوە.
 /٤ئازادی سەندیکاو کاۆمەڵەو ڕیاکاخاراوە نااحاکاومایەکاان ..لەمەشادا تەناهاا مەبەسات ئەو
ڕێکخراوانەیە کەلە چاوارچاێاوەی ڕێاپاێادراوی قااناونای و پەرلەماانایادا بەشاویان ریافاۆرمە
ناااچاایاازەکااانەوەن ،کەئااامااانااج لااێاایااان قەدەغەکااردناای ڕێااکااخااراوەی جەماااوەی رادیااکاااڵ
وشۆڕشگێرانەیەو تۆمەتبارکردنایاانە بەئااژاوەگایاڕ وهەڵاگاری تاونادوتایاژی .بەالم باابازانایان
پرۆگرام لەم بارەیەوە سنوری چاکسازیەکانی بۆ کوێ ئاڕاستەیە:
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لەخاڵی یەکەمدا هاتووە:
"-

به هێزكردنی دەوڵەتی یاسا بە ئاراستەی پاراستنی كۆمەڵگەی ماهدهنای لە هەر

پێشێلكاریەكای نااشاارساتاانای و نااشاەرعای لەالیەن دەزگاا نەریاتای و حایازبای و
سیاسییەكانەوه".
لەسەر ئەم خاڵە ئێمە دەپرسین ئایا " پاراستنی کاۆمەلاگاای مەدەنای" لەساایەی "دەوڵەتاێاکای
یاسا" دا دەکرێ کەپشتی بەهێزی میلیشایاایەوە داباێ و قااچەکاانای لەساەر ساەری دەیاان
"دەزگای نەریتی"  ،لەوانە حزب و گروپە ئیسالمی و قەومیەکان ،وەزارەتای ئەوقااف ،تاوڕی
مزگەتەکان ،و بانکی ئیسالمی و چەندین پەیامااناگاا و نااوەنادی خاوێانادنای ئاایانای ..ڕاگایار
کردبێت؟ ئاایاا دەوڵەتاێاک کەیااساای فارەژنای دەرکاردباێ و تاائاێاشاتااش کاار بە یااساای
لەسایادارەدان باکااات ،ئەتاواناارێ چاااوەڕوانای "پااراساتاانای کاۆمەڵااگاای مەدەناای" لاێااباکاارێ؟.
بزوتنەوەی گۆڕان کاتێک باس لە بەهیزکردنی دەوڵەتی یاسا دەکاا و لەوالشاەوە ماانەوەی
هەموو ئەم پێکهاتوە نەریتیانە بەدەست لێنەدراوی پەسەند دەکات ،بەپێویست وێناای جاۆرە
" کۆمەڵگایەکی مەدەنی" مان پێاشاکەش دەکاات کەلە پاێانااساەدا بەووشاەکاان مەدەنایە بەاڵم
لەواقعدا کۆمەلگایەکە کەبەپێی هەمان کۆکتێل لەسونەت و باوەڕ و پێاکاهااتاووە نەریاتەکاانای
دەسەاڵتدارێتی ئەحزابی ناسوینالیستی وئیسالمی بەڕێوەدەچێت.
لەچەند خاڵیکی تردا هاتووە:
" _-هاوکاری کردن و هانادانای رێاكاخاراوە نااحاكاومایەكاانای كاۆمەڵاگەی ماهدهنای
(سەندیكا ،كۆمەڵە ،فیدراسیۆن و گروپەكانی فشار) بۆ بەشاداریاكاردن لە پارۆساەی
چاودێریكردن و دروساتاكاردنای گاوشاار لەساەر پەرلەماان و دەزگاا حاكاومایای و
دادوەریەكان".
_ بااهرهنااگاااربااونااهوهی ئااهو كااۆشااشااانەی كە پااارەی دەوڵەت و مااوڵااكاای گشااتاای
بەكاردەهێنن بەمەبەستی بەهێزكردن و سەپاندنی دەسەاڵتی سەندیكاا و رێاكاخاراوە
حیزبییە تایبەتەكان.
_ کارکردن بۆ دامهزراندنی دهستهیهکی نیشتمانی سەربەخۆ ،بەدەر لە دەساەاڵتای
حكومەت ،بۆ پشتیوانیكردنی رێكخراوە مهدهنیهکان بەگوێرەی پارۆژە و چااالكای و
قەبارەیان ،نەك بەگوێرەی ئینتمای سیاسیی ئەندامەكانیان.
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ئەم خااڵنەی سەرەوە بەڕۆشنی سیاسەتی گۆڕینی ڕێکاخاراوەی ساەربەخاۆی جەمااوەرەیە
بەجۆرێک لەو ڕێکخراوەنەی کە کەوتونەتە شوێن تەعدیل کردن و هەڵگرتنی ناتەواویەکاانای
دەسەاڵتەوە .یانی ڕێکخراوگەلێک کەکاریان دەاڵڵای و نااوەنادگایاریە لە ناێاوان جەمااوەری
ناڕازی و دەزگاکانی دەسەاڵتدا ،لەژێر ناوی "فشارهێنان بۆ دەسەالتو پەرلەمان"دا.
لەڕاستیدا بزوتنەوەی گۆڕان نە مەسەلەی کۆمەڵگای مەدەنیە و نە باوەڕی بەوەیە کە بەهاو
سونەت و ئەخالقیاتی مۆدێرن و ئاستێک لەمەدەنیەت لە کوردستاندا جێگیر باکاات ،تەناانەت
بەو پێوانە بۆرژواییانەی کەلەسەدەی هەژەهەمدا پێناسەی بۆکرابێت ،بەڵاکاو ئاامااناجای ئەو
لەباسی کۆمەڵگای مەدەنی و ڕێکخراوەکانی ئەوەیە کەئەم پێکهاتوانە وەک میکانیازماێاک باۆ
کۆکردنەوەی دەنگ لەسەردەمانی هەڵاباژاردنەکاانادا بەدەساتەوە باگارێ و دواتاریاش وەک
"گروپی فشار" لە کێشمەکێشەکانیدا لەگەڵ دەسەاڵت و حزبە نەیارەکانایادا بەکااریاان بەرێ،
هاوکات لەڕیگای ئەم ڕیکخراوانەوە ،سواری شەپۆلی نارەزایەتی بەشەکانی کۆمەڵگا بباێ و
بەپێی سیاسەتەکانای خاۆی لەهەر دەورەیەکادا جاڵەوی نااڕەزایەتایەکاان لەدەسات باگارێ.
کۆمەڵگای مەدەنی ڕەنگادانەوەی دەساەاڵت و دەوڵەتای مەدەنایایە ..کااتاێاک حازبای گاۆڕان
ئەزمونی دەسەاڵتدارێتی ئێساتاا بەدەساتاکەوتای "هەماوو گەلای کاوردساتاان" قەباوڵ دەکااو
لەهەوڵای ئەوەدایە دامااو دەزگااای ماایالاایااشاایااای و نەریااتای دواکەوتااوانەی ئەم ساایااسااتەمە
"بەنیشتمانی" بکاتەوە ،کاتێک کە ئەم حازبە یااسااکاانای واڵت بەپاێای ساواباتای ئایاساالمای
دەگونجێنێ ،کاتێک کە حزبی گۆڕان لەبری دەوڵەتی سەربەخۆ ،کەوتۆتە شوێن "هەرێاماێاکای
بەهێز"ەوە ..بەپێویست باسی کۆمەڵگای مەدەنی و چاکسازیەک کە لەم پەیوەندەدا هێناویەتە
کایەوە ،جگەلە جوان کردن و تەعدیل کردنی دەسەاڵت و سیاساتەماێاکای حاوکاماڕانای حازبە
بۆرژوا ناسیونالیست و ئیسالمیەکان شتێکی تر نیە .کرێکاران وخەڵکی مەدەنی کاوردساتاان
ئەگەر بەکردەوە بەدوای واتای واقعیانەی دامەزراندنی "کۆمەڵگای مەدەنی"ەوەن دەباێ ڕوو
لەخەباتێک بکەن کەخواستی کاۆتاایای هاێاناان ،بەم دەساەاڵتە و دامەزرانادنای دەوڵەتاێاکای
سەربەخۆی نە قەومی و نە مەزهەبی کردبێتە ئااڵی دەستی خۆی.
لیرەدا ئەم باسە تەواودەکەین ولەبەشی داهاتوودا لەسەر "دادی کۆمەاڵیەتی" ڕادەوەستین..
 ...ماویەتی
کانونی یهکهم 8102
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بهشی دوەم:
لەسەر ئاستی ههرێمی کوردستان
تهوهرهی چوارهم:
" دادی کۆمهاڵیهتی و گهشهدان به سامانی مرۆیی"،
یان تهعدیلی بۆرژوا ڕیفۆرمیستانهی سیستهمی مهوجود؟
لهم بهشهی باسهکهماندا ،لهسهر دوایین تهوهرهی بهشی سێههمی پرۆگرامی بزووتنهوهی
گۆڕان ڕادهوهستین که لەژێر ناونیشانی "دادی کۆمهاڵیهتی و گهشهدان به سامانی
مرۆیی"دا ،هاتووه .بێگومان ئهم تهوهرهیه بهو جۆرهی که پرسی "داد /عهدالهتی
کۆمهاڵیهتی" و "گهشهدان بهسامانی مرۆیی" دێنێته ئاراوه ،گهرهکیهتی دوا ئامانجی
بزووتنهوهی گۆڕانمان پێبناسێنی .واته ئهم تهوهرهیه وهک بهرهنجامێك لهسهرجهم ڕوانگه
و بۆچوون و ئاڕاسته سیاسیهکان و ههموو ئهو "ئهرکه نیشتمانی و دیموکراتی"یانهی که
بزووتنهوهی گۆڕان لهپڕۆگرامهکهیدا پشتیان پێدهبهستێ و تۆماری کردوون ،وێنای ئهو
کۆمهڵگایهمان پێدهناسێنێ ،که بڕیاره داهاتووی خهڵکی کوردستانی بۆ ڕاکێشێت .بهدیوێکی
تردا "دادی کۆمهاڵیهتی" و "گهشهدان بهسامانی مرۆیی" ئهو چهمکانهن که بزووتنهوهی
گۆڕان دهیهوێت لهڕێگایهوه سنووری خۆی لهگهڵ بێدادیهکانی ئێستا و ئهو سیستهمهدا
بکێشێت ،که لهسهر بنهمای جیاکاری و ستهم و بهشخۆری ڕاوهستاوه و سهرهنجام
بیگوێزێتهوه بۆ کۆمهڵگا و سیستهمێکی تر که دادی کۆمهاڵیهتی تیا بهرقهراره و سامانی
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مرۆییش ڕوو له گهشهیه .کهوایه بهرلهوهی بچینه وردهکاری نێو بهند و خاڵهکانی ئهم
تهوهرهوه باشتره لهسهر خودی ئهم دوو چهمکه ڕاوهستین.

واتای دادی كۆمهاڵیهتی چییه و بزووتنهوهی گۆڕان لهکوێدا ڕاوهستاوه؟
دادی كۆمهاڵیهتی یهکێک لهوچهمکه باوانهیه که له کهلتوری فکری و سیاسی دونیای
ئهمڕۆدا پانتاییهکی گهورهی داگیرکردووه و له ئاستێکی فراوانیشدا بهکاردهبرێ .بهڕادهی
ئهوهی که حزب و دهزگا و ڕێکخراوه و دامهزراوهی جۆراوجۆر ،ههریهکهیان بهشێوازی
جیاواز ،بۆ تهعبیرکردن لهدوا ئامانجهکانیان ،له پهیڕهو و پرۆگرامه سیاسی و
كۆمهاڵیهتیهکانیاندا ،جێگایان بۆ کردۆتهوه .تهنانهت سهرکرده و سهرۆکی واڵت ،قازی و
مهال و قهشه و سهرۆک خێڵ ،سهرهڕای کارنامهی ڕهش و سهرکوتگهری و کۆنهپهرستی
و ڕاسیستانهیان ،بهجۆرێک لهجۆرهکان له دانی پهیام و ئاماژه و دهربڕینهکانیاندا پهنا بۆ
بهکاربردنی ئهم چهمکه دهبهن و وهک ئاوات و ئامانجێک ئهیدهن به گویێ خهڵکیدا .دیاره
هۆکاری ئهمهش لهو خاڵهدا خۆی دهردهخات که چهمکی "دادی كۆمهاڵیهتی" ،له ڕهوتی
مێژوویهکدا که تێیپهڕاندووه ،کراوهته چهمکێکی پیرۆزکراو و موعتهبهر ،بۆ تهعبیرکردن له
کۆمهڵگا و داهاتوویهکی بهختهوهر و خۆشگوزهران و ئازاد و پێشکهوتووی ئینسانی.
لهکاتێکدا خودی ئهم چهمکه ،یهکجار ناڕۆشن و لێڵه و ههڵگری واتا و مهبهست و ئامانجی
جۆراوجۆر و تهنانهت دژبهیهکیشه .بهتایبهتی ئهم چهمکه لهڕهوتی مێژوودا و لهسهردهمانی
جیاجیا و له کۆمهڵگا جۆراوجۆرهکاندا ،لهالیهن بزووتنهوه و هێز و ڕهوتی جیاوازی
چینایهتی و کۆمهاڵیهتییهوه واتا و تهعبیری ڕهنگاوڕهنگ و پێچهوانه لهگهڵ واقعی
مهوجودی لێدراوه و بۆ پاساودانی ڕاگرتنی سیستهم و دهسهاڵت ،بۆداهاتوویهکی نادیار و
له ههمانکاتدا بۆ دانی ئاوات و ئومێدێکی خهیاڵی ،به خهڵكی چهوساوه و زوڵم لێکراو،
دهستی بۆ براوه.
بۆنموونه ئاینهکان به گشتی دادی کۆمهاڵیهتی وهک حوکمێکی خوداوهند لهسهر ئهرز و
واتای تهرازوویهک وهردهگرێ بۆ کێشانی "عهدل و ئینساف" که سپێردراوه به ئهخالقیات و
ویژدانی پهیامبهرانێکی پیاوچاک و ئهقڵی حهکیمانێکی خێرخواز ،تا کۆمهڵگا و ئینسانهکان له
"شهڕی شهیتان و فیتنه" و بوغز و کینه دهرکێشێ و ژیانێکی "هاوسهنگ /میانهڕهوی" و
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دوورکهوتنهوه له توندوتیژییهوه دهبهسترێتهوه .لهکاتێکدا ههژاری و بێکاری ،جهنگ و
کوشتار ،پهالمار و توندوتیژی پۆلیسی و ڕاسیستی کۆمهڵه دیاردهیهکی زهقی دیموکراسی
و سیستهمه دیموکراتیهکانه .لهمهش زیاتر واتای دادی كۆمهاڵیهتی بۆ ناسیونالیستهکان که
له مافی سهلماندنی ههویهتی نهتهوهیی لهبهرامبهر ئهوانی تردا و له مافی ڕزگاری خاک و
ئاوی واڵت ،له دهستی بێگانه ،زیاتر تێناپهڕێت" ،ئهوانی تر" وهک "کهمینه" له یهکیهتی
نهتهوهییدا ،سهرکوتدهکا و وهک ئینسانی پلهدوو چاویان لێدهکات .الی لیبڕالهکانیش که تاک
و تاکگهرایی خاڵی سهنتهره ،بهپێویست تایبهتمهندیهکانی تاک ،لهوانه توانا و ئامادهییهکان،
شایستهیی و پسپۆڕی ...که ههر ههموویان بهرئهنجامی کاری تهخهسوسی و
کاردابهشکردنی یهکالیهنهی سیستهمی سهرمایهدارین ،وهک بنهمایهکی جێگیر بۆ پێناسهی
چهمکی دادی كۆمهاڵیهتی بهدهستهوه دهگیرێ و بهم جۆرهش گهیشتن به بهها فهردییهکان
بهمانای گهیشتنی تاک به "بهرههمه بهکاربردنه كۆمهاڵیهتیهکان" له پرۆسهی کۆکردنهوهی
قازانج و سودی سهرمایهکاندا ،به "ههقێکی ئهبهدی تاک" ڕهسمییهت پێدهدات .لهکاتێکدا
لهژێر سایهی عهدالهتی لیبرالهکاندا ئهوه ههر ئهو "تاکه مهحبوب"هیه ،که بێکاری و ههژاری
و دهیان دهردوبهاڵی تر خنکاندویهتی و "تاوانه كۆمهاڵیهتیهکان" له گۆشهی زیندانهکاندا،
یهخسیری کردووه .لهیهک وتهدا دادی کۆمهاڵیهتی له کۆمهڵگای سهرمایهداری ئهمڕۆدا که
زیاتر ڕووی له بواری ئابووری و داهات و سامانه کۆمهاڵیهتیهکان کردووه ،له ڕوانگهی
بۆرژوازی و ڕهوتهکانیهوه ،زیاتر واتای "عهدالهت له دابهشکردندا"ی پێدهدرێ" .داهاتی
کۆمهاڵیهتی وداهاتی تاک" باوترین چهمکن بۆ تهرازووکردنی عهدالهت له نێوان
سهرمایهداران و دهوڵهت و هاواڵتیاندا ،لهکاتێکدا ئهوه پڕۆسهی بهرههمهێنان و
جێگاوڕێگای ئینسانهکانه لهوێدا ،کهههر لهپێشهوه بڕیاری بهرکهوتهی تاکهکانی کۆمهڵگای
داوه* .
* /الی مارکس و مارکسیستهکان" ،چهمکی یهکسانی" ئاڵتهرناتیڤی چهمکی دادی کۆماهاڵیاهتایایاه .یاهکساانای
نهک ههر به مانای دابین کردنی ئازادیهکانی ئینسان و یاهکساانایایاان لاه هاهماوو باوارهکاانای ئااباووری و
كۆمهاڵیهتی و سیاسیدا ،بهڵکو یهکسانی له بهشداریکردن و هاوبهشێتی ههمووتاکێکی کۆمهڵگا لاه پارۆساهی
بهرههمهێنانی كۆمهاڵیهتی و دهساتاڕاگاهیشاتانای یاهکساانایاان باه هاهماوو داهاات و ساهرچااوه ماادی و
مهعنهویهکانی کۆمهڵگادا ،بهم جۆره یهکسانی الی مارکس له پرۆسهی بهرههمهێنانهوه دهست
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بهاڵم چهمکی دادی کۆمهاڵیهتی ههرچۆنێک بێت و بهههر مانایهک بێت ،لهوهتهی پهیدابووه
تا ئێستا ،خۆی بهڵگهی ئهو ڕاستیهیه که جیاکاری جۆراوجۆر ،ستهم و چهوسانهوه،
لهنێوان ئینسانهکاندا و لهالیهن بهشێکی کۆمهڵگاوه بهرامبهر به بهشهکهی تر ،یهک واقعیهتی
حاشاههڵنهگره و ئهم حاڵهتهش له قاڵبی سیستمه سیاسی و ئابووری و قانوونیهکاندا
ڕێکخراوه ،بهم پێیهش خهبات و ههوڵی کۆمهاڵیهتی و فهردیی ئینسانهکان بۆ گۆڕینی ئهم
واقعیهته و کۆتاییهێنان بهستهم و چهوسانهوه ،کردهیهکی بهردهوامه که "دادی كۆمهاڵیهتی"
بهواتای جۆراوجۆری کردۆته ئااڵکهی .لهم ڕوانگهیهشهوه مهسهلهی چۆنیهتی بهدیهێنان و
دابینکردنی دادی کۆمهاڵیهتی خۆی پرسێکی گرنگه تا به کردهوه پیشانمان بدات که چ
ئاستێک و چ جۆرێک له جۆرهکانی ستهم و جیاکاری تێپهڕاندووه و لهسایهی چ نیزامێکدا،
ڕێچکهی بهرهو دادی كۆمهاڵیهتی گرتووه؟ "ڕیفۆرم و چاکسازی"" ،دهستور و پهیماننامهی
کۆمهاڵیهتی"" ،بهرنامه و هوشیاری" ،تا دهستبردن بۆ شۆڕش و ڕاپهڕین ...ئهمانه
ڕێبازگهلێکن که له پێناو گهیشتن بهدادی کۆمهاڵیهتیدا لهالیهن ئهحزاب و ڕهوتگهلی
جیاجیاوه ،دهستیان بۆ براوه و لهمێژوودا نموونهیان زۆره.
ئێستا بهدوای ئهم قسهوباسانهدا با بزانین بزووتنهوهی گۆڕان بهشوێن ههڵگرتنی چ جۆره
جیاوازی و بێدادییهکهوهیه و چ ڕێبازیکی لهبهرامبهردا گرتۆتهبهر و سهرهنجام چ واتایهکی
بهم چهمکهداوه؟
له پهیوهند به وهاڵمی ئهم پرسیارانهوه ،سهرهتا پرۆگرام ههست به "جیاوازییهکان و
بێدادییهکان" دهکا و دهنووسێت:
بهاڵم ئهوهی له ههرێمی کوردستاندا ههستی پێدهکرێ بێبهرنامهیی حکومهته له
پێدهکات و شۆڕدهبێتهوه بۆ دابهشکردنی بهرههمی كۆمهاڵیهتی و ههموو بوارهکانای تار .باهماجاۆرهش هەر
کەسێک بەوپێیەی کە ئینسانە و چاوی بە کۆمەڵگەی ئینسانی هەڵهێناوە بە یەکسانی لە هەموو نیعمەتەکاانای
ژیان و بەروبوومی کاری هاوبەشی ئینسانەکان بەهرەمەند دەبێت" .لە هەر کەساێاک بەپاێای تاواناای و باۆ
هەرکەسێک بەپێی پێویستیەکانی ،ئەمە بنەمایەکی سەرەکی کۆمەڵگەی یهکسانی و ئازادی کۆمۆنیستییە".
شۆڕشی کۆمۆنیستی که نهک ههر دهسهاڵتی سیاسی چینی دهسهاڵتدار دهڕوخێنێ ،بهڵکو موڵکدارێتی
تایبهتی و کاری بهکرێ ههڵدهوهشێنێتهوه و کۆمهڵگای کارکردوان دادهمهزرێنێ ،باهئااڕاساتاهی پاوکااناهوهی
دهوڵهت و چینهکان و كااڵ و پاره و بازاڕ ...وههموو بنیادهکانی کۆمهڵگاای ساهرماایاهداری ..باهجاۆرێاک کاه
یهکسانی واقعی كۆمهاڵیهتی دادی کۆمهاڵیهتی دهستهبهربکات.

١٥٤

خهسرهو سایه
پێگهیاندنی

سامانی

مرۆییدا،

باڵوبوونهوهی

بێدادییه

لەنێوان

كەرتە

كۆمەاڵیەتییەكاندا ،لە نێوان هەژار و دەوڵەمەند ،نێرو مێ ،دەسەاڵتدار و
بێدەسەاڵت ،گوندی و شاری و خەڵكی ئەم ناوچە و ئەو ناوچه.
لهم دهربڕینهی سهرهوهدا پڕۆگرام له دوو ئاستدا جیاوازیهکان و بێدادی کۆمهاڵیهتی
دهستنیشان کردووه ،یهکهمیان" :بێ بهرنامهیی حکومهت له پێگهیاندنی سامانی مرۆییدا" ،و
دووهمیشیان" :باڵوبوونهوهی بێدادیه له نێوان کهرته کۆمهاڵیهتیهکان" و "بیدادی جوگرافیه"،
یانی "جیاوازی نێوان ههژار و دهوڵهمهند ،نێر و مێ ،دهسهاڵتدار و بێدهسهاڵت ،گوندی و
شاری و خەڵكی ئەم ناوچە و ئەو ناوچه"یه!
لهبارهی خاڵی یهکهمهوه ئێمه دواتر لهسهر واتای دهستهواژهی "سامانی مرۆیی" و ئهو
ئاماژانهی که بۆ لێڵكردنی واقعیاته چینایهتیهکانی کۆمهڵگای کوردستان پشتی پێبهستراوه،
ڕادهوهستین ،بهاڵم لێرهدا دهپرسین ئایا "حکومهت بێبهرنامهیه له پێگهیاندنی سامانی
مرۆییدا" ،بۆیه وا "سامانی مرۆیی" لهگهڵ جیاوازی و ناعهدالهتیدا بهرهوڕوو کراوهتهوه ،یان
خودی ئهم حکومهت و ئهم دهسهاڵته ،وهک نوێنهری چینی سهرمایهدار و دهوڵهمهندان و
خاوهن کۆمپانیاکان ،سهرچاوه و هۆکارێکی سهرهکییه بۆ ڕاگرتن و بهرینکردنهوهی
"بێدادی و جیاوازییه كۆمهاڵیهتیهکان" و تهواوی نهخشه و بهرنامه و پالنهکانیشی بۆ
قوڵکردنهوهی ئهم جیاوازی و بێدادیهیه؟
بێگومان بزووتنهوهی گۆڕان که ئهزمونی حکومهت و دهسهاڵت بهدهستکهوتی "ههمووگهلی
کوردستان" دهزانێ و لهسهرو ناسنامهی چینایهتی و سهرمایهداری بوونهکهیهوه
دهیناسێنێ ،دهیهوێت پێمان بڵێ که حکومهتی ئێستا حکومهتی ههمووانه ،بهاڵم ئهوه
دهستهی فهرمان بهدهسته بێبهرنامهیه ،بۆیه "سامانی مرۆیی" لهگهڵ جیاوازی و بێدادی
بهرهوڕووه! ئهم بۆچوونهش له بنهڕهتهوه پێچهوانهیه لهگهڵ واقعیهتهکانی کۆمهڵگای
کوردستان ،بهتایبهتی حکومهت له کوردستاندا وهک ههر دهسهاڵت و ئامرازێکی دهستی
چینی بۆرژوازیهو فهلسهفهی بوون و مانهوهی گرێدراوه به پاراستن و فراوانکردنهوهی
پهیوهندیهکانی کار و سهرمایه و هه رزان ڕاگرتنی هێزی کاری کرێکاران و دانیشتوانی
ئامادەبهکار ،تالهم ڕێگایهوه کهشوههوای ئارام و لهبار بۆ کهڵهکهی ههرچی زیاتری
قازانجی سهرمایه لەدهستی چینی دهسهاڵتدار و سهرمایهداران و خاوهن کۆمپانیاکان و
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بازرگاناندا ،ههڵخڕێنێ .لهڕاستیدا ئهم حکومهته نهک بێبهرنامه نهبووه ،بهڵکو تهواوی
بهرنامه و ههوڵهکانی ڕووی له قوڵکردنهوه و وفراوانکردنهوهی ئهو قهڵشته چینایهتیهیه که
لەنێوان خهڵکی کرێکار و زهحمهتکێش لهالیهک و سهرمایهداران و دهسهاڵتداران لهالیهکی
ترهوه لهئارادایه .بهڵگهش بۆ ئهم قسهیه ئهوهیه که ههموو کهسێک دهتوانێ شاهیدی لهسهر
ئهوه بدات که له سهردهمی دوای ڕوخانی ڕژێمی بهعسهوه ،سهرههڵدانی "توێژی
فیرعهونهکان" ،خاوهنانی کۆمپانیای وهبهرهێنان و بازرگانی ،ڕیزێك له بهڵێندهرانی گهوره و
مامناوهند و بچوک ،که بهپێی بهرنامهی حکومهت له دهوری خستنهگهڕی سهدان پڕۆژهی
ژێربینایی و بازرگانی ،له دهوری بهرههمهێنانی نهوت و ههناردهکردنی بۆ دهرهوه ،کهوتنه
سهرقاچ و لهبهرامبهر کرێکاران و زهحمتکێشاندا ،دابهشبونێکی فراوان و ههست پێکراویان
جێخست .دواتریش که سهرمایهداری کوردستان گیرۆدهی قهیران بوو دیسانهوه بهرنامهی
حکومهت جگه له پهالماردان بۆ سهر سفرهی خهڵک و لێگرتنهوهی خزمهتگوزاریهکان،
زۆرینهی کرێکاران و فهرمانبهرانیان لهگهڵ چارهکه مووچهدا بهرهوڕوو کردهوه..
لهههردوو ئهم قۆناغهدا ،کارنامهی حکومهت ڕۆشنه و بهپێی بهرژهوهندی و ویستی
سهرمایهداران و دهسهاڵتداران چۆته پێشهوه ،کارنامهیهک که بزووتنهوهی گۆڕان نایهوێت
بیبینێ و به یهکجاری خۆی لێالدهدات.
دووەم؛ لهبارهی دهستهواژهی "بێدادی لهنێوان کهرته کۆمهاڵیهتیهکاندا" ،پڕۆگرام دابهش
کردنێکی ڕواڵهتی لهسهر بنهمای جیاوازی پیشه و ڕهگهز و جوگرافی ،داهێناوه و به
"بێدادی"هوه بهستویهتیهوه! لهکاتێکدا خودی ئهم جیاوازیانه بهرههمی کاری پسپۆڕی و
کاردابهشکردنی کۆمهاڵیهتی و ئابووری سهرمایهدارین و له پێداویستی ههبوونی چینهکان
و جیاوازیهکانی نێوانیانهوه سهریان ههڵداوه .کهسێک ئهگهر بیهوێت له دهرهوهی ئهم
دابهشبوونه ڕواڵهتییانه بڕوانێ دهبێ واقعیهته چینایهتی وئابووریهکانی کۆمهڵگای
سهرمایهداری ،به ئهسڵ و سهرچاوه وهربگرێ ،ئهگهر نا ناتوانێ دهرکێکی ڕۆشن و
زانستی لهجیاوازیهکان بدات بهدهستهوه .بزووتنهوهی گۆڕان لهم دیده ڕواڵهتیهوه ،کاتێک
که "ههژار و دهوڵهمهند" وهک دوو کهرتی كۆمهاڵیهتی بهفهرز وهردهگرێ ،دهبێ پێمان بڵێت
که کێ ههژارهو کێ دهوڵهمهنده؟ ئایا دیاردهی ههژاری و دهوڵهمهندی له دهرهوهی چینه
کۆمهاڵیهتیهکان بوونی واقعی ههیه؟ لهمهش زیاتر ئهوهی که "نێر و مێ" وهک دوو کهرتی
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جیاوازی کۆمهاڵیهتی ناسێنراوه ،پڕۆگرام لهگهڵ ئهو پرسیاره بهرهوڕوو دهکاتهوه ،که ئایا
ژن یهکسانه به مێ و پیاو یهکسانه به نێر؟ لهبارهی بێدادی له نێوان گوند و شار و خهڵکی
ئهم ناوچه و ئهو ناوچهیهشهوه ،دهپرسین ئایا ئهم "بێدادی جوگرافیه" دروستکراو و
بهرههمی بێبهرنامهیی حکومهته ،یان ڕیشهی له نیزامی سهرمایهداری و یاساکانی
پهرهسهندنی ناهاوتا و چهقبهستی سهرمایهدایه؟ وهاڵمی ئهم پرسیارانه بۆ نووسهرانی
پڕۆگرام جێدێڵین ،بهاڵم هونهر لهوهدا چییه کهوا بزووتنهوهی گۆڕان بهوجۆره ،بێدادیهکان
و جیاوازیهکان دهناسێنێ؟
ئێمه له بهشهکانی پێشووتری ئهم باسهدا ،ئاماژهمان بۆ ئهو خاڵه کردووه که چۆن
بزووتنهوهی گۆڕان وهک ههر حزبێکی ناسیونالیستی ،ناسنامهی قهومی و ''کوردبوون"ی
کردۆته بنهما و چوارچێوهیهکی "لێکچوو و هاوبهش" بۆ کۆکردنهوهی ههموو دانیشتوانی
کوردستان تا ههم سهرمایهداری بوونی کۆمهڵگای کوردستان و ههم دابهشبوونی بهسهر
چینی کرێکار و سهرمایهداردا ،وهک دووچینی سهرهکی ،بهجۆرێک له جۆرهکان ئینکاربکا و
لهبری ئهمهش "کهرته كۆمهاڵیهتیهکان " وهک بێدادی و جیاوازیهکان" بناسێنێ .بێگومان
بههای هونهری ئهم داهێنانهش بۆ ئهوهیه که واتایهکی تایبهت به دادی كۆمهاڵیهتی بدا وهک
ئهوهی که چینی بۆرژوازی کورد و دهسهاڵتهکهی دهیخوازێ .بهاڵم بۆ ڕۆشنکرنهوهی
زیاتری ئهم حوکمه با بزانین پرۆگرام چ واتا و وێنایهک له "چهمکی دادی كۆمهاڵیهتی"
دهدات بهدهستهوه و لهچ رێگایهکیشهوه ههوڵی بهدیهاتنی دهدات ،لهم پهیوهندهشدا پرۆگرام
دهڵێت:
ههرێمی کوردستان ،لهپاڵ بنیاتنانی ژێرخان و گهشهی ئابووریدا ،پێویستی به
بنیاتنانی کۆمهڵگایهکی تهندروسته که دهستهبهری بنیاتنانی کهسایهتی مرۆڤ بکا
وهک بونهوهرێکی ئازاد و بهرههمهێن و خاوهن ئهرک و ماف ،پێویستی به
پیادهکردنی سیستمێکی پهروهردهیی هاوچهر

و دیموکرات و سیستمێکی

کۆمهاڵیهتی دادپهروهرانهیه که ئامرازهکانی پێگهیاندنی کهسایهتی و بیمهی
کۆمهاڵیهتی بۆ هاواڵتیان دابین بکا .چونکه دروستکردنی قهوارهیهکی نیشتمانی
بههێز ،پهرهدان به سێکتهره جیاوازهکانی واڵت ،رێزگرتن له ژینگه و ههستکردن
به بهرپرسیارێتی له ئاست پێگهیاندنی نهوهکانی ئێستا و ئایندهدا ،بهبێ گەشەی
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سامانی مرۆیی مەیسەر نابێ.
گهشهکردنی ههرێم تهنها لهڕێگهی بهرزکردنهوهی تهالر و هاوردهکردنی ئامێر و
شمهکی بازرگانی بهدی نایهت ...بهڵکو پێویستی به زەمینەی گهشهی سامانی
مرۆیی و دابینکردنی کهشێکی دادپهروهرانه بۆ تاک و خێزان و توێژ و گروپه
جیاوازهکان .بزووتنهوهی گۆڕان به ئهرکی دهسهاڵتهکانی ههرێمی دهزانێ که دادی
کۆمهاڵیهتی ببێته بهشێک له بهرنامهی ههموو وهزارهتهکان و ههموو سێکتهرهکانی
ههرێم ...له سێکتهری پهروهرده و تهندروستییهوه بۆ سێکتهری وهرزش و
کاروباری کۆمهاڵیهتی ،تا سێکتهرهکانی بهرههمهێنان و خوێندنی بااڵ و
لێکۆڵینهوهی زانستی و بهڕێوهبردنی واڵت .پێویسته دادی کۆمهاڵیهتی ببێته بهشێک
له بهرنامهکانی پێگهیاندن و گهشهدان به سامانی مرۆیی-...،هێڵهکان هی ئێمهن-
لهم پهرهگرافانهی سهرهوهدا ،چهند خاڵی سهرهکی ئامادهیه:
یهکهم " :دهستهبهری بنیاتنانی کهسایهتی مرۆڤ ..وهک بونهوهرێکی ئازاد و بهرههمهێن و
خاوهن ئهرک و ماف" ،ئهو واتا و پێناسه تایبهتهیه ،که بزووتنهوهی گۆڕان بۆ چهمکی
"دادی كۆمهاڵیهتی" کردویهتی .بهاڵم مهبهست له "بنیاتنانی کهسایهتی مرۆڤ" چییه؟
پرۆگرام له وهاڵمدا پێماندهڵێت " بونهوهرێکی ئازاد و بهرههمهێن و خاوهن ئهرک و مافه"!!
بهاڵم دیسانهوه مهبهست له "بونهوهری ئازاد چییهو کێ دهگرێتهوه؟ ئایا بوونهوهری ئازاد
سهرمایهدارانن یان کرێکارانن ،ههژارانن یان دهوڵهمهندانن ،نێرن یان مێ ،خهڵكی شارن یان
گوند؟ وه کێ ئهمانهی ئازاد کردووه و سنووری ئازادییان تا کوێیه؟ لهمهش زیاتر
"بونهوهری بهرههمهێن و نابهرههمهێن" کێ دهگرێتهوه ،ئایا سهرمایهداران و دهسهاڵتداران
بونهوهری بهرههمهێنن یان کرێکاران و زهحمهتکێشانێک که ههمووتهمهنیان له پرۆسهی
کار و پێشکهشکردنی خزهتگوزاریهکاندایه؟ هاوکات کامانهیه ئهرک و مافهکان و کێ بۆ
کێی دیاریدهکات؟ پڕۆگرام که وهاڵمی ڕۆشن بهم پرسیارانه ناداتهوه ،بهپێی لۆژیک "دادی
كۆمهاڵیهتی" لهنێو تهمومژی دهستهواژه و وشهگهلێکی ڕۆمانسی و ئهخالقی و عامگهراییدا
دهخنکێنێ .بێگومان هونهری ئهمهش بۆ ئهوهیه که نابهرابهری و جیاوازییه چینایهتیهکان
پهردهپۆش بکا و واتایهکی بۆرژوازی به "دادی كۆمهاڵیهتی" ببهخشێ تا سیستهمی مهوجود
و دابهشبوونه چینایهتیهکان و ههموو ئهو نابهرابهریهی که سهرچاوهی لێدهگرێ ،به
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ئهبهدی بهێڵێتهوه" .بوونهوهری ئازاد و بهرههمهێن" ئهو مانایهشی ههیه ،که ئینسانی
کارکردوو گوێڕایهڵی سیستم و ئیشکهرێکی تاقهت پڕوکاوبێت ،بهبێ ئهوهی پشێوییهک
لهبهردهم بهرهەمهێنان و بازاڕی سهرمایهداراندا ،پێکبهێنێ و ئازادانه هێزی کاری خۆی
بخاته خزمهتیانهوه .لهڕاستیدا بوونهوهرێکی ئاواش که گۆڕان لهبهرچاوی گرتووه تا دادی
كۆمهاڵیهتی بیگرێتهوه ،ئهو ماتریاڵه ئینسانیهیه که له خزمهتی هێنانهکایهوهی "ههرێمێکی
بههێز"دا بهکاربراوه.
دووهم" :بنیاتنانی کۆمهڵگایهکی تهندروست" ،ئهمه ئهو ئاڵتهرناتیڤهیه که بزووتنهوهی گۆڕان
بۆ گهیشتن به چهمکی "دادی كۆمهاڵیهتی" ،باسی لێوهدهکات ،ئاڵتهرناتیڤێک جگه لهوهی که
هیچ واتایهکی ڕۆشن نادات به دهستهوه و له ڕواڵهتدا وا خۆی وێنادهکات که نهچێته
خانهی نیزام و فۆرمه ئابووری و سیاسیه باوهکانی ئهم سهردهمهوه ،بهاڵم لهواقعدا ههمان
ئهو سیستمه زاڵهی ئهمڕۆیه که بهسهر خهڵکی کوردستاندا خۆی داسهپاندووه و قاچی
لهسهر پشتی سهرمایهداری بوونی کۆمهڵگا و جیاوازیه چینایهتیهکان و منافهسه و
کێشمهکێشی بهشهکانی سهرمایه ڕاگرتووه .وه لهباری سیاسیشهوه ههرئهو سیستهمهیه
که ئهحزابی میلیشیایی و تااڵنچی دهیبهن بهڕێوه .ههربۆیه پرسیارێکی سهرهکی که ڕووی
لهم ئاڵتهرناتیڤهی بزووتنهوهی گۆڕانه ،ئهوهیه که مانای "کۆمهڵگای تهندروست" چییه و
تایبهتمهندیهکانی کامانهیه؟ وه چۆن هاوسهنگی لهنێوان جیاوازییه چینایهتی و
کۆمهاڵیهتیهکاندا ،ڕێکدهخا؟ وه لهڕێگای چ میکانیزمێکهوه "بنیاتنانی کهسایهتی مرۆڤ ..وهک
بونهوهرێکی ئازاد و بهرههمهێن و خاوهن ئهرک و ماف" دهستهبهردهکات؟ له دهرهوهی
وهاڵمی ئهم پرسیارانه "کۆمهڵگای تهندروست" تهنها دهتوانێ واتایهکی ئهخالقی ههبێ و نه
هیچی تر..
سێههم :پڕۆگرام چ ڕێبازێک پێشنیار دهکا و چ میکانیزمێک دهگرێتهبهر تا دادی كۆمهاڵیهتی
له "کۆمهڵگای تهندروست"دا بهدیبهێنی؟ لهوهاڵمدا دهنووسێت:
" پیادهکردنی سیستمێکی پهروهردهیی هاوچهر

و دیموکرات و سیستمێکی

کۆمهاڵیهتی دادپهروهرانه ..که ئامرازهکانی پێگهیاندنی کهسایهتی و بیمهی
کۆمهاڵیهتی بۆ هاواڵتیان دابین بکا...
وه له پهرهگرافێکی دواتردا دهڵیت:
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"پێویستی به زەمینەی گهشهی سامانی مرۆیی و دابینکردنی کهشێکی دادپهروهرانه
بۆ تاک و خێزان و توێژ و گروپه جیاوازهکان .بزووتنهوهی گۆڕان به ئهرکی
دهسهاڵتهکانی ههرێمی دهزانێ که دادی کۆمهاڵیهتی ببێته بهشێک له بهرنامهی
ههموو وهزارهتهکان و ههموو سێکتهرهکانی ههرێم" ..پێویسته دادی کۆمهاڵیهتی
ببێته بهشێک له بهرنامهکانی پێگهیاندن و گهشهدان به سامانی مرۆیی-."...،هێڵهکان
هی ئێمهن-
سهرهتا با له دهستهواژهی "پێگهیاندنی کهسایهتی" بگهڕێین که وهک ڕێگایهک بۆ گهیشتن
به دادی كۆمهاڵیهتی باسی لێوهکراوه ،بهبێ ئهوهی هیچ مانایهک ببهخشێ .ئایا ئهو
کهسایهتیهی که بڕیاره بهپێی چاکسازیهکانی بزووتنهوهی گۆڕان پێبگات ،چ جۆره
کهسایهتیهکه و چ ناسنامهیهکی ههیه؟ قهومی و ئاینی یان سکوالریستی و ئینسانی ،ناڕازی
یان ملکهچ بۆ دهسهاڵت و پیرۆزیهکانی خاک و نهتهوه ،شۆڕشگێڕ یان کۆنهپارێز،
میلیشیایی یان مهدهنی؟ بهاڵم پێدهچێت کهسایهتیهک که له نهزهر گیراوه ههر ئهو
"بوونهوهره ئازاد و بهرههمهێن و خاوهن ماف و ئهرکه بێت" که پێشتر لهبارهیهوه قسهمان
کرد ،لهم بارهشهوه ههرئهوهنده بهسه .بهاڵم لهبارهی "سیستهمێکی پهروهردهیی هاوچهر
و دیموکراتهوه" ئێمه لهبهشی پێشووی ئهم باسهدا و له تهوهرهی "ئامانجی پهروهردهیی،
تهندروستی ،ژینگهیی و ڕۆشنبیریهکانی بزووتنەوەی گۆڕان"دا ئهم بابهتهمان خسته بهر
باسهوه و پهردهمان لهسهر ناوهرۆک و سنورە بهرتهسک و کۆنهپارێزهکانی ئهو ڕێفۆرم
وچاکسازیانهمان ههڵدایهوه که لهم کهرتهدا گرتویهتهیه بهر .لێرهدا بۆ وهبیر هێنانهوهی
کرۆکی ڕهخنهکانمان لهم پهیوهندهدا پهرهگرافێک دهگوازینهوه (خویندنهوهی تهواوی ئهم
باسه ،لهبهشی  3دا ئامادهیه):
"ئێستا ئیتر ڕۆشنە کە سنووری چاکسازیەکانی بزووتنەوەی گۆڕان لەبواری
پەروەردە و خوێندندا ،لەهەمان دۆخی مەوجوددا قەتیسە و هەڵگری ستاندارێکی
کۆمەاڵیەتی جیاواز لەوەی کە هەیە نییە ،چونکە نە بەشێوەیەکی سەری و ڕۆشن
سیستەمێکی جیاوازی سکوالریستی و زانستگەرایی بۆئەم بوارە دەخاتەڕوو ،وە
نە وەک خزمەتگوزاریەکی گشتی ،کە لە ئەستۆی دەسەاڵتدا بێت چاوی لێدەکات.
تەنانەت بەڕۆشنی باس لە خواستی خۆڕایی کردنی پەروەدە و خوێندن لە
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تەمەنێکی دیاریکراوەوە بۆ تەمەنێکی تر ناکات و بەگشتی ئەم بوارە لە بازاڕی
کڕین و فرۆشتندا دێڵێتەوە و هاوکات مانەوەی قوتابخانە نموونەیی و
ئەهلیەکانیش،

بەفەرز

وەردەگرێ.

تەنانەت

ڕاشکاوانە

قسەیەک

لەسەر

پاککردنەوەی پرۆگرام و بابەتەکانی پەرەوەردە و خوێندن ،لەدید و باوەڕی
قەومی و دینی ناکا".
تا ئهو جێگهیهی به دابینکردنی "بیمهی کۆمهاڵیهتی"دهگهڕێتهوه ،پرۆگرام پێمان ناڵێت که
مهبهست له چ بیمهیهکه و به چ ئاستو پێوانهیهک ئهم بیمهیه دابین دهکات تا دادی
كۆمهاڵیهتی بۆ هاواڵتیان له کۆمهڵگایهکی تهندروستدا دهستهبهربکات؟ ئایا مهبهست لێی
بیمهی تێروتهسهلی بێکاری و دهورانی نهخۆشی و پهكکهوتهیی و خانهنشینیه؟ ئایا
مهبهست خۆڕایی کردنی پهروهرده و خوێندن و دهستڕاگهیشتنی هاواڵتیانه به تهندروستی
و خزمهتگوزاریهکانی وهک کارهبا ،هاتوچۆ و گهیاندن ،سهرگهرمی ،وهرزش ،خۆپارێزی له
سهرما و گهرما....؟ ئایا مهبهست له بیمهکردنی النی کهمی ژیانه بۆهاواڵتیان و پهروهردهی
خۆڕایی منااڵن و نێوجهوانانه؟ ئاشکرایه که هیچ کام لهم بیمه کۆمهاڵیهتیانه جێگای
مهبهستی بزووتنهوهی گۆڕان نییه ،بهڵکو ئهوهی که ههیه و له پرۆگرامدا ئاماژهی بۆ
کراوه ،له چوارچێوهی خێر و سهدهقه تێناپهڕێت ،بهتایبهتی که حزبی گۆڕان الیهنگری
کهرتی تایبهتی و بازاڕی سهرمایهداران و بهستنهوهی خزمهتگوزاریه گشتیهکان و
پێداویستیه سهرهتاییهکانی هاواڵتیانه به بازاڕی کڕین و فرۆشتن و مونافهسهی کهرتی
گشتی و تایبهتهوه( ..ئێمه دواتر لهبارهی جۆری ئهو بیمهیهوه زیاتر قسه دهکهین که
بزووتنهوهی گۆڕان شوێنی کهوتوه).
بهاڵم بزووتنهوهی گۆڕان چ میکانیزمێک پێشنیار دهکات بۆ جێبهجێکردنی دادی
كۆمهاڵیهتی؟ له وهاڵمدا پڕۆگرام پێمان دهڵێت" :دادی کۆمهاڵیهتی ببێته بهشێک له بهرنامهی
ههموو وهزارهتهکان و ههموو سێکتهرهکانی ههرێم "! وهیان ئهوهی که "دادی کۆمهاڵیهتی
ببێته بهشێک له بهرنامهکانی پێگهیاندن و گهشهدان به سامانی مرۆیی"!! ههمان تاس و
ههمان حهمام!! ..ئێستا ئیتر ڕۆشنه میکانزمێک که پشتی پێبهستراوه ههمان حکومهت و
وهزارهتخانهکانیهتی ،که کارنامهی گهندهڵی و تااڵنچێتیهکهی بۆ سادهترین کهس ئاشکرایه.
ئهوه بزووتنهوهی گۆڕانه که به خهیاڵی کوردایهتی و نیشتمان پهروهرێتیهوه کهوتۆته
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شوین چاکسازیکردنی دهسهاڵت و حوکمهتێک که خۆی سهرچاوه و هۆکاری نابهرابهری و
بێدادیه ،حکومهتێک که ژیانی فیرعهونانهی بۆ دهستهیهکی فهرمانڕهوا پێکهێناوه و
بانکهکانی جیهانیان پڕکردوه له ملیارهها دۆالر ،کهچی ژیانی هاواڵتیانی ژێردهستیان
بهچارهکه مووچهیهک لهقاڵبداوه .ئایا حکومهتێکی ئاوا دهتوانرێ تهعدیل بکرێ و
بهرپرسیارێتی دامهزراندنی کۆمهڵگایهکی تهندروستی پێ بسپێردرێت و وهزارهتهکانی
بکرێنه قازی له جێبهجی کردنی دادی كۆمهاڵیهتیدا؟ ئایا ئهمه چاوبهستکردن و
لهخشتهبردنی جهماوهر و ڕاگرتنیان نییه لهژێر سایهی ههمان سیستهمی حوکمڕانی و
ئابووریدا ،بهناوی دادی کۆمهاڵیەتییهوه؟*
سهرهنجام لهکۆی دهربڕینهکانی بزووتنهوهی گۆڕان و ئهو سهرنجانهی که لهم پهیوهندهدا
خستمانهڕوو ئهو ڕاستیانه دهردهکهوێ که ههم واتای "دادی كۆمهاڵیهتی" و ههم

* /ههروهک لهپێشهوه بهڵینماندا ،قسهیهک لهسهر ،دهستهواژهی"سامانی مرۆیی" ()Human Resources
بکهین ،که چهندین جار پرۆگرام ئاماژهی بۆکردووه و له پهیوهند بهواتای دادی كۆمهاڵیهتیهوه بڕگه و
پهرهگرافهکانی ئهم تهوهرهی پێڕازێندراوهتهوه .ئهمه جگهلهوهی که پڕۆگرام پێمان ناڵێت مهبهست له
"سامانی مرۆیی" چییه و کام بهشی کۆمهڵگا دهگرێتهوه؟ بهاڵم سهرچاوهی ئهم دهستهواژهیه بۆ مهکتهبی
فکری "ئابووری بوژانهوهو پهرهسهندن" دهگهڕێتهوه که زیاتر وهک چهمکێک لهالیهن ناوهندهکانی ئابووری
ناسیهوه لهبهرامبهر "واڵتانی سێهەم"دا بهکاربراوه .بهتایبهتیش ئهو دهزگایانهی که له بوار و پڕۆژهکانی
ئاوهدانکردنهوه و پهرهدان به ئابووری واڵتانی دواکهوتوودا ،دهستبهکارن (بۆنمونه پڕۆژهو دهزگاکانی
نهتهوهیهکگرتوهکان لهمبارهوه) .بهپێی ئهم مهکتهبه فکریه "سامانی مرۆیی" بهواتای گهڕانهوهیه بۆ "توانا و
ئامادهییه ئهقڵی و جهستهییهکانی دانیشتوانی ئاماده بهکار" و وهگهرخستنی پسپۆڕی هونهری و تهکنیکیان
بۆ پێشخستنی مهودای بهرههمهێنانی کۆمهاڵیهتی لهژێر سایهی سیاسهت و نهخشهکانی دهوڵهتدا .بهپلهی
سهرهکی دهستهواژهی "سامانی مرۆیی" لهالیهک ڕهنگدانهوهی ئهو واقعیهتهیه که له"واڵتانی سێههم" و ئهو
واڵتانهی که گیرۆدهن به دواکهوتوویی ئابووری ،دهبینرێ ،ئهویش بهوهی که ئهم واڵتانه خاوهنی سامانێکی
زۆری سروشتین ،لهوانه سهرچاوهکانی وزه ،ئاو وکانزا ،سروشتی لهبار ،پێگهی جوگرافی .بهاڵم
سهرچاوهکانی هێزی کار "واته سامانی مرۆیی" له ڕووی ئهقڵی و زانستی و تهکنۆلۆژییهوه ،دواکهوتوو و
نهخوێندهوار و ههڵگری هیچ پسپۆڕییهک نییه .لهالیهکی تریشهوه مهبدهئێک که ئهم چهمکهی لهسهر
ڕاوهستاوه ،ئهوهیه که دهڵێت" :ئهوه تهنها سامانی سروشتی نییه که ئابووری واڵت پێشدهخات ،بهڵکو
سامانی مرۆیی وهک ئهقڵ و جهسته و خیبره ،فاکتۆرێکی بڕیاردهره" ،لهم پێوهندهشدا شۆڕشی
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ئاڵتهرناتیڤێک که ئهم دادهی تیا بهدی دێت وه خودی ڕێباز و میکانیزمێک که بۆی
دهستنیشان کراوه واتا و ڕێباز و میکانیزمێکی بۆرژواییه و له بنهڕهتهوه مانهوهی
سیستهمی ئابووری و سیاسی و قانوونی ئێستای به بنهما وهرگرتووه هاوکات پشتی به
دهسهاڵت و وهزارهتخانهی حزبه میلیشیایی و گهندهڵهکانی بزووتنهوهی کوردایهتی
بهستووه .لهم چوارچێوهیهشدا ،بهڕاشکاوانه دهتوانین ئهوه بڵیێین که ئهو مهبهست و
ئامانجهی که بزووتنهوهی گۆڕان لهژێر ناوی "دادی كۆمهاڵیهتی و پهرهدان به سامانی
مرۆیی"هوه شوێنی کهتووه ،بریتیه له تهعدیل کردن و جوانکردنی سیستهمی حکومڕانی
بۆرژوازی کورد و حزبه قهومی و ئیسالمیهکانی ،هاوکات بریتیه له پێکهێنانی هاوسهنگی له
نێوان ژیانی فیرعهونانهی چینی دهسهاڵتدار و زۆرینهی بێبهشانی کۆمهڵگا و ڕزگارکردنی
دهسهاڵت و حکومهتی ئێستا له ناتهواویهکان و ئهودیارده دزێوانهی که له بهرچاوی خهڵکن
و ههموو ئهمانهش لهژێرناوی چاکسازی و ڕیفۆرمدا ،که ڕێچکهی بهرهو دادی كۆمهاڵیهتی
گرتووه ،ناوزهدبکات ..بهاڵم بۆ زیاتر سهلماندنی ئهم ڕاستیانه ،وهرن با پێکهوه چاوێک بهو
بهندانهدا بگێڕین که لهم تهوهرهدا پڕۆگرام خاڵبهندی کردوون.

یێشهسازی و تهکنۆلۆژی له واڵتانی ڕۆژئاوادا ،به الیهنی پێشکهوتوویی "سامانی مرۆییهوه وهک ئهقڵ و
جهسته و خیبره" گرێدهدرێتهوه ،لهکاتێکدا ئهم بابهته پهیوهندی به پرۆسهی بهرههمهێنانی سهرمایهداری و
کهڵهکه و خۆزیادکردنی توانای بهرههمهێنهری سهرمایه و هێزی کارهوه ههیه ،نهک الیهنی ئهقڵی .تهنانهت
خودی دیاردهی دواکهوتوویی واڵتانی سێههم یهکێک له ئهڵقه تهواوکارهکانی پێشکهوتنی سهرمایهداری
ڕۆژئاوایه وهک حهوزه و بازاڕێک بۆ دهوران و وهگهڕخستنی سهرمایهی جیهانی و کارتیلهکانی (بۆ ئهم
باسه بگهڕێرهوه بۆ کاری بهرههمهێن و نابهرههمهێن -وتاری مارکس دیدگای سۆسیالیستی ژماره )3بهاڵم
واتای دهستهواژهی "گهشهدان به سامانی مرۆیی" ههرچیهک بێت ،هێنانهوه و پشت پێبهستنی بزووتنهوهی
گۆڕان بهم دهستهواژهیه له پهیوهند بهدادی كۆمهاڵیهتییهوه ،ههرئهو مهبهستهی لهپشته که لهژێر ئهم
ئااڵیهدا هێزی کاری ئامادهبووی کوردستان ڕاکێشێته نێو پرۆسهی بهرههمهێنانی سهرمایهداری
کوردستانهوه تا ههرێمێکی بههێز دامهزرێنێ ،که دیاره به قیمهتی پڕوکاندن و کارپێکردن و چهوسانهوهی
ههرچی زیاتری کرێکاران و زهحمهتکێشان و وهگهڕخستنی توانا ئهقڵی و جهستهییهکانیان بهدی دێت و
ئهمهش لهژێر ناوی دادی كۆمهاڵیهتی و"پێگهیاندنی سامانی مرۆییدا ببرێته پێشهوه.
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 /1دادی کۆمهاڵیهتی و ههژاری و بێکاری؛
لهم بارهوه پرۆگرام دهنوسێت:
" کارکردن بۆ کهمکردنهوهی ڕێژهی هەژاری و بێکاری لەسەر ئاستی خێزان و
تاكەكەس ،لەپێناو بەرزكردنەوەی دەرامەتی تاك و خێزان ،بوژاندنەوەی باری
دارایی و بژێویی ئەو هاواڵتیانەی كە لە خوار هێڵی هەژارییەوەن ،هاوکاریکردنی
ئهو هاواڵتیانهی دووچاری قهیرانی کۆمهاڵیهتی و تهندروستی دهبنهوه" -.هێڵهکان
هی ئێمهن-
ئهگهر بۆچونهکانی نێو ئهم چهند ڕستهیه به بنهما وهربگرین ئهوا بزووتنهوهی گۆڕان
یهکهم :کهمکردنهوهی ههژاری و بێکاریی (نهک بنبڕکردن ونههێشتن) ،کردۆته ئامانجێک بۆ
گهیشتن به دادی کۆمهاڵیهتی ..ئهمهش به مانای ئهوه دێت که واتا و ئاستی بهکاربردنی
"چهمکی دادی كۆمهاڵیهتی" ڕێژهییه و موتڵهق نییه و به ئاستێک له ئاستهکان بێدادی و
نابهرابهری له نێوان دهوڵهمهند و ههژار ،بێکار و لهسهرکاردا دههێڵێتهوه ،چونکه سهرهڕای
کهمکردنهوهی ههژاری و بێکاری هێشتا کهسانێک ههرههن لهچاو کهسانیکی تردا کاریان
ههیه و دهرامهتیان بهرزتره .دووهمیش :بزووتنهوهی گۆڕان مهسهلهی بهرزکردنهوهی
ئاستی دهرامهت و بووژانهوهی دارایی بهتهنها بۆ ئهو بهشه له هاواڵتیان به ئامانج دهگرێ
ودهیخاته دهستوری خۆیهوه که له "خوار هێڵی ههژاریهوهن" وهیا دوچاری قهیرانی
کۆمهاڵیهتی و تهندروستی دهبنهوه"! ئهمهش دیسانهوه به مانای ڕێژهیی کردنی دادی
كۆمهاڵیهتیه ،چونکه "بهرزکردنهوهی ئاستی دهرامهت و بژیوی تاک و خێزان" وهک ئهوهی
بزووتنهوهی گۆڕان کردویهتی به پێوانهیهک بۆ ڕووبهڕووبونهوه بهرامبهر ههژاری و
بێکاری ،له دهرهوهی ستانداردێکی كۆمهاڵیهتی و ئاستێک لهبژێوی شایسته ،که ههموو
کۆمهڵگا بگرێتهوه ،باس لێوهدهکات .ئهمهش دووباره مامهڵهیهکی کرچوکاڵ و ناتهواو
وسهرهنجام نایهکسان له پهیوهند بهچهمکی دادی كۆمهاڵیهتی دهسهلمێنێ .ئهم خاڵه کاتێک
ڕۆشنتر خۆی دهردهخات که بزوتهنوهی گۆڕان باس له بیمه کۆمهاڵیهتیهکان دهکا ،که
دواتر لهبهرهیهوه قسهدهکهین .بهاڵم ڕیشهی ئهم جۆره له مانا کردنهوهیهی بزووتنهوهی
گۆڕان بهچهمکی دادی كۆمهاڵیهتیهوه له کوێدایه؟
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له کۆمهڵگای ئهمرۆدا ،ههژاری وبێکاری سهرچاوه له نیزامی سهرمایهداری دهگرن و وهک
دووخاسیهتی زاتی و دانهبڕاوی ئهم نیزامه ،تا مانهوهی درێژهیان دهبێ .بهاڵم بزووتنهوهی
گۆڕان وهک ئهوهی خۆی به الیهنگری ئابوری بازاڕ و کهرتی گشتی و تایبهت و
سهرمایهی ئههلی و حکومی دهزانێ ومهسهلهی ههڵوهشانهوهی ئهم سیستهمهی
لهدهستوردا نییه ،بهپێویست ناتوانێ و نایهوێت بن بڕکردنی ههژاری و بێکاری بخاته
بهرنامهی خۆیهوه ،بۆیه ناچاره باس له کهمکردنهوهیان بکا و ئهم "کهم کردنهوهیهش" تهنها
ئاڕاستهی بهشێکی کۆمهڵگابکا.
بهجیا لهم ڕاستهیش ،پرسیارێکی سهرهکی که یهخهی بزووتنهوهی گۆڕان دهگرێ ئهوهیه
که لهژێرسایهی ئابوری سهرمایهداری کوردستاندا ،تا چهند و به چ ئاستێک توانای
کهمکردنهوهی ههژاری و بێکاری ههیه؟
لهڕاستیدا ههژاری وبێکاری دیاردهیهکی لهمێژینهی کۆمهڵگا چیانهیهتیهکانه وه له ههر
قۆناغیکدا له دهوری کارکرده ئابوریهکان و خاسیهتهکانی فۆرمی بهرههمهێنان دهردهکهون.
له نیزامی کۆیلهیهتیدا ،ههژاری و نهداری له دهوری خاوهنداریهتی کۆیله ،و کاری کۆالیهتی
و بهکۆیهله بوون و بازرگانی پێوهکردنی وهک کااڵ به وێنهی سیستمێک ،که کۆمهڵگا
بهسهر کۆیله و خاوهن کۆیلهدا دابهش دهکات ،ههژاری وبێکاری ههم مانا پهیدادهکا و ههم
چهقدهگرێ و دواتر له بوعدێکی فراواندا دهردهکهوێتهوه .له کۆمهڵگای دهرهبهگایهتیشدا،
ههژاری و بێکاری له چوارچێوهی سیستهمی خاوهندارێتی زهوی و کاری بێگاری
جوتیاری ،که کۆمهڵگا له شێوهیهکی گشتیدا ،بهسهر دهرهبهگ و جوتیاردا دابهشدهکات،
خۆیان دهردهخهن .کهسێک ئهگهر بیهوێت ههژاری و بێکاری لهم جۆره کۆمهڵگایانهدا،
نههێڵێ وهیا کهمی بکاتهوه دهبێ بکهوێته شوێن ههڵوهشانهوهی ئهو بنهما ئابوریهوه که
ئهم کۆمهڵگایهی لهسهر ڕاوهستاوه ،یانی ههڵوهشانهوهی کویلهیهتی بوون وخاوهنداریتی بۆ
کۆیلهکان ،یانی ههڵوهشانهوهی بێگاری و خاوهندارێتی بۆ زهوی .کهسێک که بهشوین
قهڵهوکردن وباش بژێوی کۆیهلهیهتیهوه بێت ،ئهتوانێ ههژار کردنی کویله کهم بکاتهوه،
بهاڵم ناتوانێ کویلهبوونی ئینسان وهک ههژارترین کهسی کۆمهڵگا ،ههڵوهشێنێتهوه .تهنانهت
ئهگهر کهسێک بیهوێت له ڕێگای ڕێکهوتنی نێوان درهبهگ و جوتیاردا ،بهسوغره کردنی
زهوی ،لهیهک بهش بۆ چوار بهشهوه ( )0/2بگۆڕێ بۆ دوبهش بهچوار ( )8/2و شێ بهش
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بهچوار بهش ( ،)5/2دیسانهوه توانیویهتی ههژاری جوتیاران بهڕیژهیهک کهم بکاتهوه،
بهاڵم ههرگیز نهیتوانیوه ،نیزامی بیگاری پێکردنی جوتیار ههڵوهشێنێتهوه و له بازنهی
"ئینسانی ههژار" دهریکێشێ .بهاڵم ههژاری وبێکاری له نیزامی سهرمایهداریدا ،تایبهتمهندی
خۆی ههیه و له زنجیره یاسا و کارکردێکی کوێرانهی ئابوریهوه ئااڵوه و لهوالشهوه ،لهژێر
کاریگهری باوهڕ و ئایدیۆلۆژیا و پروپاگهندهی چینی دهسهاڵتداردا ،وهک دوو دیاردهی
ئهبهدی وسروشتی ،وهک ئهوهی بهشێکه خواوهند بهئینسانهکانی بهخشیوه ،له زهینی
کۆمهڵگادا جێگایان بۆکراوهتهوه .ههژاری وبێکاری لهم نیزامهدا ،ڕیشهیان له کاری بهکرێ
وموڵکدارێتی تایبهتی چینی سهرمایهدار و دهسهاڵتداراندایه بۆ ئامڕاز وهۆیهکانی
بهرههمهێنان ،نیزامێک که سهرمایهدار دهوڵهمهنده ،بهاڵم کارنهکهره ،لهبهرامبهریشدا،
کرێکار ههژاره ،بهاڵم ئینسانی کارگهره.
لهم نیزامهدا قهوارهی سهرمایه و قازانجهکهی داهاتی تاکی سهرمایهدار و دهوڵهمهندیهکهی
دیاری دهکات ،بهاڵم بۆ کرێکار ،کرێ وئاستهکهی داهاتی تاکی کرێکار و ڕێژهی
ههژاربونهکهی دیاری دهکات .بهم پێیهش قازانجی سهرمایه و کرێ وڕێژه بهرزونزمهکانی
ههریهکهیان له بهرامبهر ئهویتردا ،هاوکێشهیهکه بۆدیاری کردنی ئاستی دوڵهمهندی
وههژاری سهرمایهدار و کرێکار .بهواتایهکیتر تا ئاستی کرێ نزم ێیت و بهرهو خوارهوه
ببرێت قازانجی سهرمایه ڕوی لهزیاد بوون وبهرزبوونهوهیه ،بهم جۆرهش کرێکار ههژارتر
و سهرمایهداران دهڵهمهند تر دهبن ،لهم پهیوهندهشدا بێکاری میکانیزمێکه بۆ کهمکردنهوهی
کرێ و له خوارهوه ڕاگرتنی داهاتی چینی کرێکار بهگشتی .لهئاستێکی گشتی تردا کارکردی
ئهم هاوکێشهیه بهوه دهگات که بڵێین دهوڵهمهندی له ههرکۆمهڵگایهکی سهرمایهداریدا،
بهستراوه بهههژاریهوه ،وه تاههژاری زۆرتر بێت ئاستی دهوڵهمهندی دهوڵهمهندان بهرزتره.
کهسێك بیهوێت ههژاری و بێکاری له نیزامی سهرمایهداریدا ،نههێڵێ دهبێ نیزامی کاری
بهکرێ و موڵکدارێتی تایبهتی ههڵوهشێنێتهوه تا دادی كۆمهاڵیهتی بهسهرههمواندا
بچهسپێنێ .لهمهش کهمتر کهسێک بهشوین کهمکردنهوهی ههژاری و بێکاریهوهیه ،دهبێ
دهرامهتی ئینسانی کرێکار و ئامادهبهکاری کۆمهڵگا و ههموو ئهوانهی هاوشێوهی ئهم چینه
ژیان دهکهن بهرهو سهرهوه بهرێ ،ئهمهش له ڕێگای دامهزراندنی کۆمهڵگای بیمهکراو
ودابینکردنی خزمهتگوزاریهکان و بهرهسمی ناسینی النی کهمی ژیانێکی هاوچهرخانه ،بۆ
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ههمووتاکی کۆمهڵگا وبهرپرسیارکردنی دهوڵهت لهبهرامبهریدا.

ئێمه دهزانین که

بزووتنهوهی گۆڕان وهک ههر حزبێکی بۆرژوایی ،بهشوێن ههڵوهشانهوهی سهرمایهداریهوه
نییه له کوردستاندا ،بهاڵم با بزانین بۆ کهمکردنهوهی ههژاری و بێکاری چ ڕێگایهکمان
وهک "دادی كۆمهاڵیهتی پێدهفرۆشێ؟ لهم بارهوه پرۆگرام  5خاڵی وهک ڕێگایهک
بۆکهمکردنهوهی ههژاری و بێکاری ڕاگهیاندووه:
" _ دانانی سندوقێکی نیشتمانی که بڕێک له بودجهی ههرێمی بۆ تهرخان بکرێ
لهپاڵ هاوکاری هاواڵتیان و باجی سهر کۆمپانیا و هاواڵتییە خاوهن دهرامهته
بهرزهکان بهپێی یاسایهک که لهپهرلهمانهوه دهربچێ ،به پێڕەوكردنی پێوەرە
ئابوریە زانستیەكان به مهبهستی پێناسهکردنی تاکی ههژار و خێزانی هەژار و
شێوازی هاوکاریکردنیان.
_ چارهسهرکردنی دیاردهی بێکاری لهڕێگهی دابینكردنی دەرفەتی كار بۆ ئهو
هاواڵتیانهی توانای كاریان هەیه له ههردو کهرتی گشتی و تایبهتدا.
_ دابینکردنی بیمهی کۆمهاڵیهتی و تهندروستی و موچهی خانهنشینی بۆ ههموو
ئهو هاواڵتیانهی له کهرتی گشتی و تایبهتدا کاردهکهن کاتێ روبەڕوی قەیرانی
تەندروستی دەبنەوە یان دەگەنە تەمەنی یاسایی خانەنشینی ،لهپێناو رێگرتن لە
ههاڵوسانی کهرتی گشتی حکومهت و هاندانی کهرتی تایبهت-".هێڵهکان هی ئیمهن-
لهپهیوهند بهم خااڵنهوه:
خاڵی یهکهم /دانانی بڕێک له بودجهو هاوکات وهرگرتنی باج و کۆکردنهوهی له سندوقێکدا،
جگه لهوهی مهسهلهی ههژاری و بێکاری سپاردووه به پرۆسهیهکی پێچاوپێچ و سهخت که
هێشتا نه ڕێژهی بودجهکهی دیاره و نهبۆ سهرفکردنهکهشی پێناسهیهکی ههیه بۆ" تاکی
ههژار" ،به ئاشکرا ڕۆڵی حوکهمهت وهک بهرپرسیاری یهکهم و ئاخر لهبهرامبهر ژیانی
ههژاران وبێکاراندا دهشارێتهوه و نایهوێت وهک بهرپرسیاری دابین کردنی خزمهتگوزاریه
كۆمهاڵیهتیهکان والنی کهمی ژیانیکی شایسته بناسرێت .ئهم خاڵه نهک ههر ناتوانێ ههژاری
بهڕادهیهکی ههست پێکراو کهمکاتهوه بگره ههموو ئهو ئهو بهڵینانهش مایهپوچ دهکاتهوه
کاتێک دهڵێت " بزووتنهوهی گۆڕان به ئهرکی دهسهاڵتهکانی ههرێمی دهزانێ که دادی
کۆمهاڵیهتی ببێته بهشێک له بهرنامهی ههموو وهزارهتهکان و ههموو سێکتهرهکانی ههرێم".
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خاڵی دووهم /بهڵێنێکی درۆیه ،که بکرێ "چارهسهری دیاردهی بیکاری" له ڕێگای دابین
کردنی کارهوه ئهنجامبدرێ ،چونکه هیچ دهوڵهتێک ،تهنانهت ئهگهر دامهزراندنی "کۆمهلگای
فوڵ جۆب /-پڕکار"ی له بهرنامهدا بێت ،ناتوانێ ههموو ڕێژهی ئامادهبهکارانی واڵتهکهی
بخاتهکارهوه و لهم ڕێگایهوه بێکاری چارهسهرکات ،بهتایبهتی له پهیوهند به کوردستانهوه
که مهودا و سروشتی ئابوریهکهی هێشتا بهرتهسکه و پێشکهوتنی تهکنۆلۆژی نهیگرتۆتهوه.
بیگومان کار دۆزی دهتوانێ ڕێژهی بێکاری کهم کاتهوه ،بهاڵم ناتوانێ بنهبڕی کات ،چونکه
ئهم دیاردهیه وهک وتمان له وجودی سهرمایهداریدایه و یهکێک له میکانیزمهکانی ڕاگرتنی
ڕێژهی قازانج و ڕێکخستنی ئاستی ڕوو له خواری کرێ و بژێوی چینی کرێکاره .بهاڵم ئهو
خاڵهی جێگای تێڕامانه ئهوهیه که بزووتنهوهی گۆڕان به هیچ جۆرێک بهالی بیمهی بێکاریدا
ناڕوا و ئاگاهانه بازی بهسهردا داوه .لێرهدا دهبێ بپرسین باشه ئهگهر بهشێک له خهڵکی
بێکاری کوردستان کاریان بۆ پهیدا نهبوو وهیان به ههر هۆیهکهوه بێت بهپێی بهرنامه
چاکسازیه ئابوریهکانی بزووتنهوهی گۆڕان نه له کهرتی گشتی و نه له تایبهتدا ،کاریان
دهستگیر نهبوو ،ئهوکاته چی وچۆن کێشهی ژیانیان بۆ چارهسهر دهکرێ؟ تاکهی
چاوهڕوان بن و ژیانی ههژاری و برسێتی ڕاکێشن؟ ئا ئهمهیه بهرقهرارکردنی دادی
كۆمهاڵیهتی؟
خاڵی سێههم /بهوجۆرهی پڕۆگرام باس له دابین کردنی بیمهی كۆمهاڵیهتی و تهندروستی
وموچهی خانهنشینی تهنها بۆ ئهو هاواڵتیانه دهکات که "کار لهکهرتی گشتی و تایبهتیدا
دهکهن" وهیان " ڕوبەڕوی قەیرانی تەندروستی بونهتهوه" وه یاخود" گهیشتونهته تەمەنی
یاسایی خانەنشینی ،.."،بهشێوهیهکی ئاگاهانه ههم "بیمه كۆمهاڵیهتیهکان" پارچهپارچه و
کهموکوڕدهکاتهوه و بهشێکی گرنگیان له دهستور دهردهکێشێ وهههم ههقی سهرجهم
هاواڵتیانی کوردستان بۆ بههرهمهند بوون له بیمه كۆمهاڵیهتیهکان دهسڕێتهوه وسهرهنجام
مافی بهههرمهندبوونی ههر هاواڵتیهک ،لهالنی کهمی ژیان و ستاندارێک له بژێوی و
خزمهتگوزاری ،بهڕهسمی ناناسێنێ .. .ئهمهش ئهو ئاستهیه "له کهمکردنهوهی ههژاری و
نهداری" که بزووتنهوهی گۆڕان به دادی كۆمهاڵیهتی ناساندویهتی!
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 /2دادی کۆمهاڵیهتی مندااڵن و نهوجهوانان:
لهم پهیوهندهدا ،پڕۆگرام پێمان دهڵێت:
"ئەرکی حکومەتە منداڵ و نەوەی نوێ پێبگەیەنێ بەمەبەستی خوێندنی تەوزیمی،
پێگەیاندنی جەستەیی و دەرونی ،ئامادەکردنیان بۆ بەشداریکردن لە بواری گشتی و
بنیاتنانی واڵتدا"..
بێگومان ئهوه کارێکی زۆرباشه کهپێگهیاندنی منداڵ وهک ئهرکی حکومهت دابنرێ و
بهرپرسیارێتی دابین کردنی ژیان و پێگهیاندنی منداڵ ونهوجهوانان ،بخریته شهرسانی
دهسهاڵت و حکومهت .دیاره ئهم ئهرک و بهرپرسیاریهتیهی دهسهاڵت و حکومهت ،یهکهمین
ههنگاوه به ئاڕاستهی کردنی پهروهرده و پێگهیاندنی مناڵ وهک کار و وهزیفهیهکی
كۆمهاڵیهتی ،بهاڵم ئهم وهزیفه و ئهرکه له پێشهوه پشتی به خاسیهتی ئینسانی و ڕێزلینان
له مناالن ونهوجهوانان بهستبێت و به هیچ مهرج و ئامانجێکی سیاسی و ئابوری و
ئایدیۆلۆژیهوه نهبهسترابێتهوه .لهڕاستیدا ههقی ژیان و دابین کردنی پێداویستیهکانی
پهروهرده و ههڵدانی منااڵن و نهوجهوانان یهکێک له پێوانهکانی ئینسانی بوونی ههر
کۆمهڵگا و دهسهاڵت و سیستهمێکی حوکمڕانیه له دونیای ئهمڕۆدا .بهاڵم پرۆگرام بهو
جۆرهی که ئهم ئهرک و بهرپرسیاریهتیهی به" ئامادەکردنیان بۆ بەشداریکردن لە بواری
گشتی و بنیاتنانی واڵتدا" بهستۆتهوه ،ههرئهو بۆچون و مامهڵهیهی کردۆته پرهنسیپ ،که
دهسهاڵتدارانی قهومی و دینی و دهسهاڵته شهرقیهکان له بهرامبهر منااڵن و نهوجهواناندا
گرتویانهتهبهر و لهژێر ناوی" منااڵن نهوهی دواڕۆژن ،یان وهک ئهوهی بزووتنهوهی گۆڕان
دهیڵێت بۆ"بنایتنانی واڵت" وهک "هێزی زهخیره" بۆ بازاری کار و سوپا و دام ودهزگا
سهرکوتگهریهکانیان ئامادهدهکهن.
لهالیهکی

تریشهوه،

کارکردهکانی

کۆمهڵگای

سهرمایهداری،

که

لهسهر

بنهمای

ئاوهژووکردنهوهی ههقیقهتهکانی ژیانی ئینسانهکان دهڕوا بهڕێوه ،ئهو خهونی دایکو
باوکانیش بهرامبهر بهڕۆڵهکانیان بهتاڵ دهکاتهوه ،که پێیان وایه "مناڵ بۆیه بهخێودهکهن تا
سبهی که پیربوون لهبهریان بحهسێنهوه" ،له کاتێکدا دهگمهنه دایک و باوکێک ئهم خهونهیان
بۆ هاتبێتهدی ،بهڵکو ئاکامی ماندوبوون وسهرفکردنی تهمهنیان ،مناڵهکانیان به ههر پله و
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پۆست و پایهیهک بگهن و ههرپیشهیهک بهڕێوهبهرن ،ئهوا دهکهونه خزمهتی سیستهم
ودهسهاڵتیکهوه که سهرمایهداران و دهستڕۆیشتوانی کۆمهڵگا لهسهرویهوه ڕاوهستان.
منااڵن و نهو جهوانان ،ئهگهر ببنه کرێکار و پیشهوهر ،وهیا پۆلیس و ئاسایش و چهکدار،
ئهگهر ببنه وهزیز و فهرمانبهر و دادوهر ..خۆبهخۆ وهک لهخهونهکانی دایک وباوکیان
دادهبڕێن و دهکهونه خزمهتی چینی دهسهاڵتدارهوه و گۆشهیهک له گۆشهکانی سیستهمی
مهوجود پڕدهکهنهوه .بهم حاڵهوهیه که پڕوپاگهندهی بهردهوامی دهسهاڵتداران لهمهڕ
مناالنهوه ،ڕووی لهوهیه که دایکوباوک وهک خاوهنانی دواڕۆژی مناڵهکانیان بناسێنن
وبیکهنه باوهڕێکی نهگۆڕ ،تا ئهرکی پهروهرده و پیگهیاندنی منااڵن بخهنهوه سهرشانی
دایکان و باوکان.
بهاڵم بهجیا لهم ڕاستیانه با بزانین بزووتنهوهی گۆڕان چ مامهڵهیهکی "دادوهرانه" لهگهڵ
منااڵن و نهوجهواناندا دهکا و له چ ئاستێکدا دادی كۆمهاڵیهتیان پێڕهوا دهبینێ؟ لهمبارهوه
پرۆگرام ئهم خااڵنهی نوسیوه:
"_ ئەرکی سهرۆکی خێزانە کەشێکی دەرونی و جەستەیی گونجاو بۆ مندااڵنی
خێزانەکەی دابین بکا .سەرۆکی خێزان "دایک بێ یان باوک" لەڕوی یاساییەوە
بەرپرسیارە لە خراپ پەروەردەكردنی منداڵ ،لەئاست هەر ئازارێكی دەرونی و
جەستەیی کە لە سنوری خێزاندا دوچاری ببێتەوه.
_ حکومەت ،وەزارەتی پەروەردە و الیەنە پەیوەندیدارەکان ،لەڕوی یاساییەوە،
بەرپرسیارن لە خراپ پەروەردەكردنی منداڵ و لەئاست هەر ئازارێكی دەرونی و
جەستەیی كە لە دەرەوەی سنوری خێزان ،لە قوتابخانە و ناوەندەکانی پەروەردە و
شوێنە گشتیەکاندا ،روبدات.
_ بایەخدان بە وەرزش ،پەروەردەی جەستەیی ،گەشتی زانستی و حەوانەوەی دەرونی
مندااڵن و نەوجەوانان و قوتابیان.
_ گرنگیدان به رۆشنبیریی و چاپەمەنی مندااڵن و كردنەوەی كەناڵی تایبەت بە كارتۆن
و پێگەیاندنی نەوەی نوێ بە وێنەی رەنگین و زمانی كوردی پاراو.
_ -قهدەغەكردنی كارپێكردن و بەسوخرەگرتن و سواڵكردن بە مندااڵن ،گرتنەبەری
سزا و رێوشوێنی پێویست لەو پێناوەدا.
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ئهم خااڵنهی سهرهوه چهند ڕاستیهک دهردهخهن:
 /0پڕۆگرام لهخاڵیکدا دایک و باوک بهرپرسیار دهکات بهرامبهر به دابین کردنی "کهشێکی
دهرونی و جهستهیی بۆمناڵ" ،وههروهها

بهرپرسیاریان دهکات له بهرامبهر "خراپ

پەروەردەكردنی منداڵ"دا ،کهچی له خاڵێکی دواتردا " حکومەت ،وەزارەتی پەروەردە و
الیەنە پەیوەندیدارەکان" لهڕوی یاساییهوه بهرپرسیاردهکات! ئهمه ههم ئهو قسهیه
بهدرۆدهخاتهوه کهپیشتر ڕای گهیاندووه که "ئەرکی حکومەتە منداڵ و نەوەی نوێ
پێبگەیەنێ" .وه ههمیش ،بهمانای ئهوه دێت که زهحمهت و مهسروفاتی پهروهرده و
پێگهیاندنی مناڵ النی کهم بهشێکی بکهوێته سهرشانی دایکو باوک وخێزانهکان .بهاڵم
خودی دابهشکردنی بهرپرسیارێتی پهروهردهی مناڵ له نێوان خێزان وحکومهتدا ،ئهو
ڕاستهیه دهدات بهدهستهوه که بزووتنهوهی گۆڕان دابین کردنی دادی كۆمهاڵیهتی بۆ
منااڵن،

لهدهرهوهی بازنهی ئهرکێکی کۆمهاڵیهتی و دهسهاڵت دهردێنی و له بهشێکیدا

دهیخاتهوه سهرخێزان ،ئاخر دایک و باوکێک چۆن دهتوانن مناڵهکانیان له "کهشێکی
گونجاوی دهرونی و جهستهیی" بههرهمهند بکهن لهکاتێکدا خۆیان گیرۆدهی ههژاری و
نهداری و بێکاری وکرێچێتی و دهیان دهرد و مهینهتی تربن؟! دایک و باوکێك چۆن
دهتوانن کهشوههوای دهرونی و جهستهیی گونجاو بۆ مناڵهکانیان دابین بکهن لهکاتێکدا
جهستهو دهرونی خۆیان له دهرهوهی کهشوههوا و ژینهگهیهکی شایستهی ئینسانیدا بێت؟!
/8

بهکارهێنانی دهستهواژهی "بەسوخرەگرتن"ی منااڵن له ڕیزبهندی ئهو خااڵنهدا که

بزووتنهوهی گۆڕان هێناویهتهکایهوه ،بهمانای ئهوه دێت کهتهنها کارپێکردنی بێ بهرامبهری
منااڵن قهدهغه و کارێک که مناڵهکه کرێ وهربگرێ قهدهغه نییه! لهکاتێکدا " قهدهغهكردنی
كاری پیشهیی بۆ منااڵن و تازهالوانی ژێر تهمهنی  ١٦ساڵی" جگه لهوهی پێوانهیهکی
ڕۆشنه بۆ قهدهغهی کارپێکردنی منااڵن ،ئێستا بۆته یهکێک لهو ماده یاساییانهی که له
بهشێکی زۆر له واڵتانی پێشکهوتووی دونیادا بهڕهسمی ناسراوه .ئهم خاڵهش ئهو ڕاستیه
دهردهخات

که

بزووتنهوهی

گۆڕان،

سهرهڕای

بانگهشه

دیماگۆجیهکانی

سودوهرگرتن لهئهزمونی واڵتانی پێشکهوتوو" ،کهچی به فرسه

لهمهڕ"

له یاساکان و

پرهنسیپهکانی ئهم واڵتانهوه دوره.
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باقی خاڵهکانی تر هێنده کرچوکاڵ و ناتهواون له باشترین حاڵهتی بهدیهاتنیاندا،
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کهمترین گۆڕانکاری له ژیانی مندااڵن ونهوجهواناندا بهدی ناهێنێ *.بهتایبهتی که به هیچ
جۆرێک نهچوه بهالی ئهو بهشه له مافهکانی مندااڵن که بههۆیانهوه بههرهمهندیان دهکات له
ژیانێکی بەختەوەر و ئاسودە و داهێنەرانە ،ئهمهش وهک ئهرکێکی كۆمهاڵیهتی و
ستانداردێک که دهوڵهت و دهسهاڵت لهسهرو ئاستی خێزانهکانهوه لێی بهرپرسیار بێت.

 /3دادی كۆمهاڵیهتی و کێشهی گهنجان:
لهژێر تایتڵی "کارکردن بۆ چارهسهرکرنی کێشهی گهنجان" دا پڕۆگرام ئهم خااڵنهی
خستۆتهڕوو:
”_ بهدواداچونی كێشەی هەمو ئەو خوێندكارانەی كە لە سااڵنی رابردودا لە زانكۆ و
پەیمانگاكان دەرچون و لە

كار و دەرفەتی دامەزراندن بێبەشكراون .كردنەوەی

ئۆفێسێكی تایبەت بۆ سەرژمێركردن و وەرگرتنی زانیاری پێویست لەبارەیانەوە تا لە
دەرفەتی گونجاودا بە گوێرەی پسپۆڕیی و لێهاتوییان كاریان لە حكومەت ،كەرتی
تایبەت ،پرۆژەكانی داهێنانی گەنجان ،سەرمایەگوزرایی و كۆمپانیاكانی ئاوەدانیدا بۆ
بدۆزرێتەوە.
_ بهدواداچونی كێشەی كۆمەاڵیەتی و دەرونی گەنجان ،دواندن و كردنەوەی ۆرك
شۆپ و راپرسی زانستی لە هەموو ناوچەكاندا سەبارەت بە هۆكاری الوازبونی
بەشدارییان لە كاروباری سیاسی و كارگێڕیی و بواری گشتیدا ،كێشەی رەبەنی،
قەیرانی بێباكی و بێئومێدیی.
_ قهدهغهکردنی ئهو كۆششە سیاسی و حیزبیانەی دەخرێنەگهڕ بۆ خراپ
پەروەردەكردنی گەنجان بە كڕینی ویژدانیان ،داماڵینی سەربەخۆیی و ئیرادەی
ئازادیان ،دەستوەردان لە ئەنجامی هەڵبژاردنەكانی گەنجان و خوێندكاران و سەپاندنی
ویستی كەسە دەستڕۆیشتوەكانی حیزب بەسەر گەنجاندا.
_ -تهرخانكردنی برێكی زۆرتری بودجەی هەرێم بۆ گەشەدان بە كەرتی وەرزش و
پەروەردەی جەستەیی ،بۆ دروستكردنی شار و گوندی وەرزشی لە هەمو ناوچە
جیاوازەكاندا.
_ رێگرتن لە دەستێوەردانی سیاسی و حیزبی لە كاروباری وەرزش و لیژنەی ئۆڵۆمپی

١٦٠

خهسرهو سایه
و هەڵبژاردنی یەكێتیە وەرزشیەكان و دەستەی یانەكاندا.
_ سازدانی هەڵمەتێكی نیشتمانیی ،كۆمەاڵیەتیی و ئاینی ،سەبارەت بە كێشەی رەبەنی،
هۆكارەكانی سەرهەڵدان و تەشەنەسەندنی ،گهڕان بەدوای چارەسەری گونجاودا.
_ چاالککردنی سیستمی پێشینهی دارایی هاوسەرگیریی ،پرۆژەكانی بنیاتنانی باڵەخانە
و كامپی نیشتەجێبون بۆ ئەو گەنجانەی بڕیاری هاوسەرگیریی دەدەن.
_ بایەخدان بە توانا و بەهرەی هونەریی و ئەدەبی و رۆشنبیریی گەنجان ،دامەزراندنی
دامودەزگای پێویست بۆ ئەو مەبەستە.
_ کارکردن به سیستمێكی بانكیی بۆ بەخشینی قەرزی درێژخایەن بەو گەنجانەی كە
پرۆژەی هەرەوەزیی هاوبەش پێشكەش دەكەن لە بواری بەرهەمهێنان و داهێناندا".
ئهو کێشانهی لهم خااڵنهدا ،وهک "کێشهی گهنج" ئاماژهیان پێکراوه ،بریتین له "کێشهی
دامهزراندنی ئهو خوێندکارانهی که زانکۆ و پهیمانگاکانیان تهواکردووه"" ،کێشهی دهرونی
گهنجان"" ،کێشهی دهست تێوهردانی حزبی له ههڵبژاردنهکانی گهنجان و خوێندکاراندا"،
کێشهی کاروباری وهرزشی و لیژنهی ئۆلۆمپی" ،کێشهی ڕهبهنی" ..وه بڕیاریشه
بزووتنهوهی گۆڕان لهڕێگای چارهسهری ئهم کێشانهوه دادی كۆمهاڵیهتی بۆ "ئهم کهرته
كۆمهاڵیهتیه" دهستهبهربکات! بهاڵم ههموو ئهو کێشانهی که پڕۆگرام به کێشهی گهنج ناوی
بردوون ،نهک ههر ناتوانێ کێشهی جهوههری وسهرهکی گهنجان بخاتهڕوو ،بهڵکو لهژێر
ناوی دادی کۆمهاڵیهتیدا ،پهردهپۆشی دهکات و دهیهوێت ڕووی دهسهاڵت وسیستمێک سپی
بکاتهوه ،که به "دهستهکهوتی گهلی کوردستان" دهیناسێنێ.
لهڕاستیدا کێشهی جهوههری گهنجی کوردستان شتێکی تر نییه جگه له له کێشهی
دهسهاڵت و سیستهمێکی قهومی و تێکهل به ئیسالم که هێزی چهکداری حزبی پاسهوان و
ڕاگریهتی ،دهسهاڵت و سیستمێکی دواکهوتوو که ئومێد و ئارهزوی ئینسانی گهنج و دهست
ڕاگهیشتنی به فرسهتی کار و ئازادی وشکۆفایی زانستی و بهدهنی خنکاندووه ،دهسهاڵتێک
که بۆ مهرامی قازانج پهرستی سهرمایهداران و خاوهن کۆمپانیا و پهرپرسانی حزبی و
حکومی ،دهستیان لهگهڵ مهال و شێخ و شهریعهت و سونهته خێڵهکیهکانی کوردایهتی تێکهڵ
کردووه خۆیان به بهرپرس لهئاست دابینکردنی کهمترین خزمهتگوزاری و بژێوی
هاواڵتیانی ژێردهستیان نازانن و به تهوای لهدژی ئازادیهکانی گهنج و سکوالریزم و
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مۆدیرنیزه بوونهوهی ژیانی کۆمهڵگان ،ئیتر دهبێ چ کێشهیهک به غهیری کێشهی دهسهاڵت
و سیستهمێک که له ئارادایه کێشهی گهنج بێت؟ تهنانهت "کێشهی ڕهبهنی" بهو جۆرهی
پڕۆگرام ئاماژهی بۆ دهکات ،کێشهیهکی زیاتر لهوه نییه که دهسهاڵتداران ئاماده نین ئازادی
زهواج و زهواجی مهدهنی بهدوور لهدهستێوهردانی مهال و شێخ و خێزان و له دهرهوهی
ئیمتیازاتی ماددی وپرۆسهی "کڕین و فرۆشتنهوه" لهیاسادا جێگیر بکا و بهڕهسمی
بیناسێنێ .لهمهش زیاتر کاتێک بزووتنهوهی گۆڕان ناچێت بهالی مهسهلهی دابینکردنی
خۆشگوزەرانی و بیمه كۆمهاڵیهتیهكان ،بۆ هاواڵتیانی کوردستان و بهئاشکراش دژی
دهستور و یاسا مۆدێرن و سکوالریستهکان دهوهستێتهوه ،به پێویست دهست به چڵه
پوشێکهوه دهگرێ (لهجۆری "ههڵبژاردنی خوێندکاران"" ،لیژنهی ئۆڵۆمپی"" ،کێشهی
دهروونی") تا ههرچۆنێک بێت ،له یاری ههڵبژاردنهکاندا ،سهرنجی گهنجان بۆالی خۆی
ڕابکێشێ .ئهمهیه ئهو داده کۆمهاڵیهتیهی که بزووتنهوهی گۆڕان بۆ گهنجان شوێنی
کهوتووه.

 /4دادی كۆمهاڵیهتی و ژنان:
بێگومان ههڵوێستی ڕاشکاوانهی ههر حزبێکی سیاسی بهرامبهر به ستهم و چهوسانهوهی
ژنان و سهلماندنی یهکسانی بێمهرج و ههمەالیهنهی ژن و پیاو له ههموو بوارهکاندا و
ههروهها داکۆکی کردن له حورمهت و کهسایهتی ئینسانی ژن و بهڕهسمی ناسینی تهواوی
ماف و ئازادیه فهردی و مهدهنیهکانی ژنان ،پێوانهیهکی بنهڕهتی و مهبدهئێکی سهرهکییه،
بۆ ناسینهوهی ئهو حزبه که ئایا ،له واقعدا ،له کوێی "دادی كۆمهاڵیهتی" و کۆمهڵگایهکی
ئازاد و یهکساندا ڕاوهستاوه و به چ پله و ئاستێک بۆی تێدهکۆشێ .ههروهک بهوجۆرهش
که لێرهدا قسه لهسهر پرۆگرامی سیاسی حزبێک دهکهین و بهپێویست باسی کۆمهڵگا و
بهرقهرارکردنی "دادی کۆمهاڵیهتی" له بهرامبهر نیوهی کۆمهڵگادا ،که ژنانن ،دێته ئاراوه،
شوێنی خۆیهتی ئاماژه بهو بنهمایانه بکهین که واتای یهکسانی و ههڵگرتنی جیاکاری
لهنێوان ژن و پیاودا زامن دهکا و وێنای کۆمهڵگایهکمان پێدهناسێنێ که النی کهم دادی
کۆمهاڵیهتی ،له بهرامبهر ژن و پیاودا و له بوارهکانی یاسا ،سیاسی ،ئابووری و
كۆمهاڵیهتیدا ،به یهکسانی بۆ ههردووکیان پهیڕهوی لێکردووه .وه ههرئهمهش بکهینه پێوانه
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و ئاوێنهیهک بۆ ههڵسهنگاندن و حوکمدان بهسهر ههموو ئهو بهند و خااڵنهدا که
بزووتنهوهی گۆڕان له پرۆگرامهکهیدا سهبارهت به دادی كۆمهاڵیهتی و نههێشتنی جیاکاری
نێوان "ڕهگهزی نێر و مێ" تۆماری کردووه و خۆی وهک داکۆکیکاری مافی ئافرهت
ههڵخستووه ..کهوایه بابزانین ئهو بنهمایانه چین:
به ده ربڕینێکی کورت و ساده:
یهکهم :بنهمای یاسایی ،واته ڕاگهیاندنی یهكسانیی تهواو و بێمهرجی ژنان و پیاوان له مافه
مهدهنی و فهردیهكاندا و ههڵوهشاندنهوهی ههموو ئهو یاسا و ڕێسایانەی كه لهگهڵ ئهم
پرهنسیپهدا ناكۆكن .ئهمهش له ڕێگای بهرقهرارکردنی سیستهمێکی سکوالر و دامهزراو
لهسهر بنهمای مافی هاواڵتی بوونی یهکسان و جێگیرکردنی لهدهستورو یاساکانی واڵتدا.
دووهم :بنهمای سیاسی ،واته دابینكردنی یهكسانیی ژن و پیاو بۆ بهشداریكردن له ژیانی
سیاسی كۆمهڵگا له ئاسته جیاجیاكاندا .ئهمهش له ڕێگای سهلماندنی مافی ژنان بۆ
بهشداریكردن له ههڵبژاردن له ههموو ئاستهكاندا و مافی بهدهستهێنان و گرتنی ههر پۆست
و پله و پایهیهك.
سێههم :بنهمای خێزانی ،واته دابینکردنی یهكسانی تهواوی ژن و پیاو له خێزاندا .له ڕێگای
ههڵوهشاندنهوهی ئیمتیازاتهكانی پیاوهوه ،وەکو"سهرپهرشتیاری خێزان" ،یهكسانی له
پهیوهند به سهرپهرشتی و پهروهردهكردنی مناڵ ،له كۆنترۆڵكردن و بهڕێوهبردنی ماڵ و
موڵك و كاروباری دارایی خێزان ،میرات ،ههڵبژاردنی شوێنی ژیان و نیشتهجێبوون ،تهاڵق،
قهدهغهكردنی فرهژنی و ههرجۆره ئازاردان ،ترساندن ،ئازادی زهوتكردن ،سووكایهتی و
توندوتیژیهك له دژی ژنان و كچان له خێزاندا.
چوارهم :بنهمای ئابووری ،یهكسانی تهواوی ژن و پیاو له مهیدانی ئابووری و كاری
پیشهییدا .ئهویش له ڕێگای باڵكێشانی یاساكانی كار و بیمه كۆمهاڵیهتیهكان به یهكسانی
بهسهر ژنان و پیاواندا...
ئێستا با بزانین پرۆگرام به بهراورد بهم بنهمایانه چۆن مامهڵه لهگهڵ پرسی ژناندا دهکات.
لهم پهیوهندهدا پرۆگرام له بهندێکدا حهوت خاڵی ڕیزکردووه و ناوی لێناوه "پێڕهوکردنی
دادی کۆمهاڵیهتی و یاسایی لهنێوان ههردوو ڕهگهز و بایهخدان به ڕۆڵی ئافرهتان" ،لهخاڵی
یهکهمدا دهنوسێت:
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"  -خستنهگهڕی گوشار و كۆششی پەرلەمانی و شارستانی بۆ قەاڵچۆكردنی هەمو
ئەو بڕیار و دیاردە و نەریتانەی كە جیاكاری لەنێوان دوو ڕەگەزەكەدا دروستدەكەن،
لەسەر ئاستی سیاسی ،ئابووری ،كۆمەاڵیەتی ،كارگێڕی ،یاسایی ،مەدەنی ،خێزانی،
پەروەردەیی و ڕۆشنبیری".
ئهم خاڵه وهک دیاره باس له "خستنهگهڕی گوشار و کۆشش" دهکات نهک قهدهغهکردنی
ڕاشکاوانهی جیاکاری لەنێوان ههردوو ڕهگهزدا ،لهو بوارانهدا که ئاماژهی پێداون .ههروهها
باس له "قهاڵچۆکردنی بڕیار و دیارده و نهریتهکان" دهکات ،بهاڵم بهبێ ئهوهی ئاماژه به
یاسایهک بکا که شوێنیان بگرێتهوه! بهتایبهتی که له ڕێگای بهڕهسمی ناسینی یاسای
یهکسانی بێمهرج و ههمهالیهنهی ژن و پیاوهوه (بنهمای یهکهم) ،دهتوانرێ بڕیار لهسهر
ئهوه بدرێت که کامه "بڕیار و دیارده و نهریت" جیاکاری لهنێوان دوو ڕهگهزدا دروست
دهکات و دهبێ قهاڵچۆبکرێ.
له خاڵی دووهمدا هاتووه:
" -گوشار و كۆششی پەرلەمانی و شارستانی بۆ قەاڵچۆكردنی هەمو جۆرەكانی
توندوتیژیی جەستەیی و رۆحی دژی ڕەگەزی مێینە لە خێزانەوە بۆ كۆمەڵگا و
نێوەندەكانی خوێندن و كارگێڕی تا دامودەزگا بااڵكانی دەوڵەت .حكومەت ئەركی
سەرپەرشتیكردنی دارایی ،دەروونی ،كۆمەاڵیەتی و شوێنی نیشتەجێبوونی ئەو
ئافرەتانە دەگرێتە ئەستۆ كە دوچاری توندوتیژی و كێشەی كۆمەاڵیەتی و خێزانی
دەبنەوە".
لهم خاڵهشدا دیسانهوه باس له "گوشار و کۆششی پهرلهمانی "..دهکات بۆ قهاڵچۆکردنی
جۆرهکانی توندوتیژی لهدژی "ڕهگهزی مێینه" *،بهبێ ئهوهی ڕاشکاوانه قهدهغهی
جۆرهکانی توندوتیژی ڕابگهیهنێ و له ڕوانگهی یاساییهوه به کردهوهیهکی دژ و نامرۆڤانه
بیناسێنێ .ههر بۆیهشه قسهیهک له سزادانی بکهر و ئهنجامدهرانی ئهم کردهوانه به زاریدا
* /بزووتنهوهی گۆڕان کهلهچهند جێگای پڕۆگرامهکهیدا ،ئاماژهی به "جیاوازی نێوان ڕهگهزی نێر و مێ"
لهبری "جیاوازی نێوان ژن و پیاو" کردووه ،بهتایبهتیش لهپهیوهند بەباسی دادی کۆمهاڵیەتییهوه ،ناکرێ
ههڵوێستهیهکی لهسهرنهکهین ،چونکه لهپشت ئهم بهکارهێنانهوه ،مهبهست و ئامانجێکی دیاریکراو
ڕاوهستاوه .سهرهتا بهکاربردنی "نێر و مێ" لهبری ژن و پیاو بهمانای هێانهخوارهوهی بههاو پێگهی
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نایهت و خۆی لێپاراستووه .به پێچهوانهوهی "گوشار و کۆششی پهرلهمانی"یهکانی
بزووتنهوهی گۆڕانهوه ،کاتێک دهتوانرێت دژایهتی به کردهوهی جۆرهکانی توندوتیژی
لهدژی ژنان بگیرێتهبهر ،دهبێ یهکهم به ڕۆشنی و به یاسا ئهم دیاردهیه قهدهغه
ڕابگهیهنرێ و دووهمیش ئهنجامدهرانی به تاوانبار بناسرێن و لهگهڵ سزای یاساییدا
ڕووبهڕووبکرێنهوه .له ڕاستیدا بههای ئهم جۆره ههڵوێست گرتنه ناڕۆشن و ناڕاشکاوانهی
حزبی گۆڕان و هاونموونه قهومی و ئیسالمیهکانیهتی که تا ئێستا نهیانویستووه ،هیچ
کهسێک لهتاوانبارانی کوشتنی ژنان بهسزا بگهیهنن ،که دڕاندانهترین جۆری توندوتیژییان
بهرامبهر به ژنان ئهنجامداوه.
له خاڵی سێههمدا پرۆگرام دهچێته سهر الیهنی هوشیارکردنهوه و دهنووسێت:
"ئهنجامدانی هەڵمەتێكی پەرلەمانی ،شارستانی ،ڕۆشنبیری ،ئاینی و كۆمەاڵیەتی بۆ
هوشیاركردنەوەی هاواڵتیان لە گوند و شار و شارۆچكەكان سەبارەت بە بایەخی
ئازادیو مافە مەدەنی و سیاسیەكانی ئافرەتان ،سەبارەت بە بایەخی بەشدارییان لە
ژنه له بوونهوهرێکی ئینسانی و کۆمهاڵیەتییهوه ،بۆ ڕوانگهیهکی سێکسی و بایۆلۆژی .ئهمهش ههر ئهو
ڕوانگه دواکهوتووانهیه که بهشێک له فیمینیستهکان لهژێر کاریگهریهکانی پۆستمۆدێرنیزم و ههڵوهشانهوهی
بههاو پێناسه كۆمهاڵیهتییە ئینسانیهکان ،دهری دهبڕن و زیاتر له ماهییهتێکی بایۆلۆژی و جیاوازی "ئۆرگانه
سێکسیهکانی ژن و پیاو"هوه بۆچوونی خۆیان لهمهڕ کێشهی ژنان دهخهنهڕوو ،وهک ئهوهی بهاڵی سهری
ژن "عهورهت" بێ و پیاوساالریش له "چۆکی پیاو"هوه سهری دهرهێنابێت ،نهک ئهوهی که جیاوازیهکانی
نێوان ئینسانهکان بهههموو جۆرهکانیهوه ،لهوانهش جیاوازی ڕهگهزی ،ئاکامی زاڵبوونی سیستمه ئابووری و
سیاسی و یاسایی و كۆمهاڵیهتیهکانه و ڕاستەوخۆ درێژکراوهی جیاوازی و ستەمگهرییه چینایهتیەکانه
لهههر کۆمهڵگایهکدا .بهاڵم ئهگهر بۆ فیمینیستهکان جیاوازی نێر و مێ ،وهک مهبهست و ئامانجێک بۆ
"ڕهتکردنهوهی ئاشتهوایی نێوان ژن و پیاو" بهکارببهن سهرهنجام بههۆیهوه ڕهقبوونهوه لهپێناو
پیاوساالری ،تائهو ئاسته ڕهواج پێبدهن کهئیتر باوهڕ و ئامانجی "یهکسانی ژن و پیاو" بکرێته خهیاڵ و
لهدهستوری جواڵنهوهی یهکسانیخوازی بکرێته دهرهوه ،ئهوا بۆ بزووتنهوهی گۆڕان سودوهرگرتن لهم
چهمکه (نێر و مێ) ئهو بهها سیاسییهی ههیه ،که لهالیهکهوه ،باوهڕدارانی ئیسالمی و ههموو ئهوانهی
خۆبهستی سهوابتی ئاینی ئیسالمن لهم حزبهدا دڵنیابکاتهوه ،که یهکسانی ژن و پیاو شتێک نییه له
دهستوردا بێت ،لهالیهکی تریشهوه ،به ژنانی ناڕازی و یهکسانیخواز بڵێت ،که "ژنیان ژن وتووه و پیاویان
پیاو وتووه" خودا و ئاینهکان ئهوانی به نێر و مێ دروستکردووه ههرواش دهمێننهوه ،بۆیه لهوه زیاتر
داوامان لێمهکهن کهئێمه لهڕیفۆرم و چاکسازیهکانماندا بهرهو دادی کۆمهاڵیهتی بۆ ئێوهمان دیاریکردووه!
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دامەزراندنی دەوڵەتی شارستانی مۆدێرن و بەرهەمهێندا".
له پهیوهند بهم خاڵهوه ،ئاشکرایه که ئهنجامدانی ههڵمهتی هوشیارکردنهوهی هاواڵتیان به
ماف و ئازادیهکانی ژنان ،خۆی له خۆیدا ههنگاوێکی باشه ،بهاڵم ئهوهی که بزووتنهوهی
گۆڕان لهم ههڵمهتهدا دهست بهدامێنی ئاینهوه دهگرێ ،ئیتر ئهو ڕوانگهیه ئاشکرا دهکات که
پێی وایه دین و یاسایهک که لهگهڵ شهریعهتی ئیسالمدا تێکهڵکراوه ،نهک ههر دژی ماف و
ئازادیهکانی ژنان نییه ،بهڵکو ڕێزی له ژنان گرتووه و ماف و ئازادی پێبهخشیوه! بهاڵم
لهمهش زیاتر ،پرۆگرام باس له ههڵمهتی هوشیار بوونهوه دهکات سهبارهت به "بایهخی
ئازادی و مافە مەدەنی و سیاسیەكانی ئافرەتان" ،بهبێ ئهوهی پێمان بڵێت ئهو ماف و
ئازادیانه چین که بۆ ژنانی بهڕهسمی دهناسێنێت و بڕیاره ههڵمهتی هوشیارکردنهوهی
هاواڵتیانی بۆ بگرێتهبهر!؟ ئهمه ئهو خاڵهیه که به یهکجاری له پرۆگرامدا نههاتووه و خۆی
لێالدراوه.
لهخاڵی چوارهمدا پرۆگرام باس لهدیاردهی ههراسانکردنی سێکسی دهکاو دهنوسێت:
 قهدهغه کردنی هەر جۆرە هەراسانكردنێكی سێكسی دەرهەق بە ڕەگەزی مێینە.سزادانی توندی ئەو بەرپرسە سیاسی و حكومی و حیزبییانەی كە پۆستەكانیان بۆ
ئەو مەرامە بەكاردەهێنن".
له بهرامبهر ئهم خاڵهشدا ،ئهوه زۆر باشه که پڕۆگرام "قهدهغهکردنی هەر جۆرە
هەراسانكردنێكی سێكسی" ڕاگهیاندووه ،بهاڵم لێرهشدا له چهند ڕووهوه کهموکوڕی و
کهلێنێکی گەوره بهدیدهکرێت :یهکهم ،ئهوهی که دیاردهکه به یاسا قهدهغه ناکا و بهکراوهیی
کردهکه دههێڵێتهوه .دووهم ،ئهوهشی که "سزای توند" به تهنها بۆ "بهرپهرسهکان" بهڕهوا
دهبینێ ،نهک وهک ئهوهی که ههر کهسێک لهکۆمهڵگادا دهست بۆ ئهم کارانه ببات ،لهگهڵ
یاسا بهرهو ڕووه و سزادهدرێت .سێههمیش ،ئهم خاڵه هیچ قسهیهکی لهسهر لهشفرۆشی
نهکردووه ،لهکاتێکدا نموونهیهکی فراوان و بارزی ههراسانکردنی سێکسیه .ئهوهی که
بزووتنهوهی گۆڕان چۆن له دیاردهی لهشفرۆشی دهڕوانێ و چ ڕێگایهکی بۆ بنبڕکردنی
ههیه ،بۆ نووسهرانی پڕۆگرام جێدێڵین.
له خاڵی پێنجهم و شهشهمیشدا ،پرۆگرام دهچێتهسهر باری ئابووری ودهنووسێت:
" -تهرخانكردنی بودجەیەكی گەورەتر بۆ چاودێریی كۆمەاڵیەتی و تەندروستی ،موچە
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و بیمەی دایك لە قۆناغی دووگیانی ،زەیستانی و بەخێوكردنی منداڵدا.
 هاوکاریی دارایی ،بیمەی كۆمەاڵیەتی ،كردنەوەی خولی ڕاهێنان و دابینكردنیمووچەی خانەنشینی ،لەکاتی تەمەنی یاساییدا ،بۆ ئافرەتە بەرهەمهێنەكانی ناوماڵ،
وەك بەرگدروو ،فەرشچن و خانمە دەستڕەنگینەكان بە گشتی".
لهبارهی ئهم دوو خاڵهشهوه پرۆگرام سهرهڕای ئهوهی خۆی لهقهرهی بابهته
سهرهکییهکانی دۆخی ئابووری ژنان و یهکسان کردنی ئابوورییان لهگهڵ پیاواندا نهداوه
(بگهڕێرهوه بۆ بنهماکانی سێههم وچوارههم که پێشتر ئاماژهمان بۆ کردووه) هاوکات زۆر
به ناڕۆشنی و بهکرچوکاڵی قسهی لهسهر "بیمهی دایک" و بهخێوکردنی مناڵ کردووه ،بهبێ
ئهوهی پێمان بڵێت "بیمهی دایک" چهنده و چۆن حساب دهکرێ؟ ههروهها پێمان ناڵێت
ئیمتیازاتی ژنانی دووگیان و مناڵهبهر لهقۆناغه جیاجیاکاندا چۆنه و چییه؟ کێ پهروهردهی
مناڵ دهگرێته ئهستۆ ،دایک یان باوک؟ دایانگه و باخچهی ساوایان ،شیر و خزمهتگوزاری
تهندروستی و چاودێری لهسهر مهسرهفی کێ دابین دهکرێ؟ ئهمانه هیچ قسهیهکیان لهسهر
نهکراوه! لهمهش زیاتر پڕۆگرام باس له "هاوکاری دارایی وبیمهی كۆمهاڵیهتی" دهکات،
بهاڵم ئهمهش بهتهنها بۆ " ئافرەتە بەرهەمهێنەكانی ناوماڵه" که جلدهدوورن وه یا فهرش
دهچنن و "خانمی دهست ڕهنگینن" (عهجیب داهینانێکه له دادی كۆمهاڵیهتیدا)! ئایا لهڕاستیدا
ئهو ژنانهی کاری ناوماڵ دهکهن و پیاوان بههێزی تازهوه دهنێرنهوه سهرکار و ئهو ژنانهی
که له گۆشهی تاریکی ماڵدا ههموو تهمهنیان به پهروهرده و گهورهکردنی نهوهی نوێوه
سهرف دهکهن "کاری بهرههمهێن" ناکهن؟ ئایا ئهم ئینسانانه ناچنهخانهی "خانمانی دهست
ڕهنگینهوه" تا بیمهی کۆمهاڵیهتی و خانهنشینی بیانگرێتهوه؟ بهڕاستی بۆچوونێکی ئهوپهڕی
دواکهوتووانه و دژه ژنانهیه .چونکه لهم ڕووهوه گۆڕان بهناوی "قهاڵچۆکردنی جیاوازی
نێوان ڕهگهزی نێر و مێ" و دادی کۆمهاڵیەتیهوه ،خۆی جیاکاری لهنێوان ژناندا دروست
دهکا و ئهوان بهناوی "ژنانی بهرههمهێن و نابهرههمهێنی ناوماڵ ،خانمی دهستڕهنگین و
نادهستڕهنگین"هوه دابهشدهکا و لهسهر ئهم بنهمایهش "هاوکاری و بیمهی خانهنشینی"یان
پێدهبهخشێ!
له دوایین خاڵیشدا (خاڵی حهوتهم) پرۆگرام وهک داهێنانێکی تازهی کردبێت بۆ ژنان و
باسی «جیاكاریی پۆزەتیڤ» دێنێتهئاراوه و دهنووسێت:
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"ته رخانكردنی ڕێژەی شارستانی شیاو بۆ ئافرەتان لە هەمو دامودەزگاكانی دەوڵەت و
فەرمانگە و ئەنجوومەنەكانی نوێنەرایەتیكردن و كارگێڕیدا .پێڕەوكردنی بیرۆكەی
»جیاكاریی پۆزەتیڤ «وەك لە هەندێك واڵتی پێشكەوتوودا كاری پێدەكرێت ،بەو
مانایەی ئەگەر پیاوێك و ئافرەتێك ،بەهەمان توانا و لێهاتوییەوە ،بۆ پۆستێك پاڵێوران
ئافرەتەكە پێشدەخرێت".
ئهوه ڕاسته که چهمکی "جیاكاریی پۆزەتیڤ" لهههندێک له واڵتانی پێشکهوتوودا کاری
پێدهکرێت ،بهاڵم ئهم چهمکه لهسهر بنهمای جێگیر بوونی بیرۆکهی یهکسانی نێوان ژن و
پیاو و خهبات بۆ ههڵگرتنی ستهم و جیاکاری لهبهرامبهر ژنان و پێڕهوی کردن لهو
بنهمایانهی که له سهرهوه باسمان کرد دهستی بۆبراوه( ،بۆنموونه واڵتانی ئهسکهندناڤی).
بهاڵم سهیر لهوهدایه بزووتنهوهی گۆڕان له ئاخری دهستکهوته ئینسانیهکانی واڵتانی
پێشکهوتووهوه دهست پێدهکا ،بهبێ ئهوهی بنهما و پرهنسیپهکانی یهکسانی ژن و پیاو
لهسیستهمێکی حوکمڕانیدا لهم واڵتانهوه وهربگرێ و ڕاشکاوانه خوازیاری ئهوهبێت که له
دهستور و یاساکانی واڵتدا جێگایان بۆبکاتهوه!
بهاڵم بهدوای ئهو سهرنجه کورتانهی که لهسهر ههریهک لهخاڵهکانی سهرهوه داومانه،
هێشتا وهاڵمی ئهوپرسیاره به نهدراوهیی دهمێنێتهوه که ئایا ستهمکێشی ژنانی کوردستان
چ جێگایهکی لهپرۆگرامی بزووتنهوهی گۆڕاندا گرتووه؟ ئایا لهڕاستیدا ئهم حزبه وهک
ئهوهی بانگهشه بۆ دادی كۆمهاڵیهتی لهنێوان "ڕهگهزی نێر ومێ"دا کردووه ،الیهنگری
ڕاستهقینهی ماف و ئازادییهکانی ژنانه؟
 /0بهوپێیهی که بزووتنهوهی گۆڕان له هیچ شوێنێکی پڕۆگرامهکهیدا به ڕۆشنی و
ڕاشکاوانه الیهنگری خۆی بۆ یهکسانی بێمهرج و ههمهالیهنهی ژن و پیاوی لهتهواوی
بوارهکاندا ڕانهگهیاندووه و پهیوهستهگی خۆی بۆ جێگیرکردنی ئهم مهبدهئه له یاسا و
دهستوری ههرێمی کوردستاندا نهخستۆته دهستورهوه ،هاوکات به ناڕۆشنی باس له ماف
و ئازادییه فهردی و مهدهنیهکان دهکات و پێمان ناڵێت که سنوورهکانی ئهو ماف و
ئازادییانه چین ،به پێویست ناتوانێ وهک داکۆکیکهری پهیگیری ماف و ئازادیهکانی ژنان و
وهک الیهنێک بناسرێت که النی کهم خوازیاری جێگیرکردنی یهکسانی ژن و پیاوه له
یاساکانی واڵتدا .تهنانهت بزووتنهوهی گۆڕان چ له بواری كۆمهاڵیهتی و خێزانیدا و چ له
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ڕووی ئابووری و کار و پیشه و بیمه كۆمهاڵیهتیهکانهوه ،ئهو ئاسته ناچیز و کهم و
بێبایەخانەش که بۆ پیاوان بهڕهسمی ناسراوه ،بۆ ژنانی بهڕهسمی نهناساندووه.
 /8پڕۆگرام لهو چوارچێوهیهدا که باس له بێدادی بهرامبهر به "ڕهگهزی مێ" دهکات ،به
تهنها لهسهر دیاردهی توندوتیژی و دهستدرێژی سێکسی و ههندێ مهسهلهی تر که
پهیوهندییان به خێزان و بواری ئابووری و هوشیارکردنهوهی هاواڵتیانهوه ههیه
ڕاوهستاوه ،ئهمهش یهکجار سنوورێکی بهرتهسک و ئاستێکی کرچوکاڵ و ناڕۆشنه ،که
ههرگیز له ئاست ئهو ڕێژهیه له ستهم و چهوسانهوه و ئهو مهوقعه ژێردهستهیی و
پلهدووییهدا نییه ،که ژنانی کوردستان تێی کهوتون .خۆپارێزی و باسنهکردنی چهندین
بابهت و مهسهلهی تر کهپهیوهندییان بهدۆخی ناههمواری ژنانهوهیه ئهڵقهیهکیتره
کهپڕۆگرام بهالیدا نهچووه و خۆی لێدزیونهتهوه لهوانه ،ئازادیهکانی ژنان ،ئازادی زهواج و
تهاڵق ،سهفهر و مانهوه ،پهیوهند گرتنی جنسی ،مهسهلهی مناڵ لهباربردن ،قهدهغهکردنی
فرهژنی و ههڵوێستگرتن لهدیاردهی لهشفرۆشی ،مهسهلهی مووچهی یهکسان بۆ کاری
یهکسانی ژن و پیاو ،ههڵبژاردنی پیشه ،مهسهلهی میرات و دارایی خێزان و سهرپهرشتی
مناڵ دوای جیابوونهوه ،دابینکردنی دایهنگهو باخچهی ساوایان و شیرو پێداویستیهکانی
مناڵ و مافهکانی ژنانی مناڵهبهر و دووگیان ..ئهمانه و دهیان بابهتیتر که بزووتنهوهی
گۆڕان نهچووهبهالیدا و دهشیهوێت "دادی كۆمهاڵیهتی" له نێوان ههردوو ڕهگهزدا بهدی
بهێنێ.
 /5ئێمه داوایهکی گهوره لهحزبی گۆڕان ناکهین ،وهک ئهوهی کهحزبێکی دژی
سهرمایهداری بێ و ئهو ڕاستیه ببینێ که سهرمایهداری ئهم سهردهمه بهشێوهیهكی
دیاریكراو خۆی لهسهر حاڵهتی نایهكسانی نێوان ژن و پیاو دامهزراندووه و
لهبهرامبهریشدا ،داوای ههڵوهشانهوهی ئهم نیزامهی لێبکهین ،بهڵکو مهبهستمانه ئهو ڕاستییه
دهرخهین کهبزووتنهوهی گۆڕان ،لهئاست ئهو دهوڵهت و حزبه سهرمایهداری و
بۆرژوازیانهشدا نییه ،کهیهکسانی ههمهالیهنهی ژنان و پیاوانیان بهڕۆشنی لهیاساکانی
واڵتدا سهلماندووه و الیهنگری ئهوپهڕی خۆشگوزهرانی و دوورخستنهوهی دهستی
مهزههب و پیاوساالرین بهسهر ئینسانی ژنهوه .ههروهها ماف و ئازادیهکانی ژنانیان
لهئاستێکی فراواندا سهلماندووه ،هاوکات دهمانهوێت ئهوه دهرخهین که بزووتنهوهی گۆڕان
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تهنانهت لهئاست ئهو بهرنامه و بڕیارانهی نهتهوه یهکگرتوهکان لهمهڕ مافی ژن و منداڵدا
ڕایگهیاندووه لهدواوهیه و ئهوهشی بۆ ژنان و مندااڵنی کوردستان بهڕۆشنی له
پڕۆگرامهکهیدا جێگیرنهکردووه .لهکۆمهڵگای ئهمڕۆی کوردستاندا ،سهرهڕای ئهوهی که
سهرمایهداری کوردستان و دابهشبوونی چینایهتی و جیاکاری و ستەمکێشی ژن ،وهک
یهکێک لهکۆڵهکهکانی سهرخانی سیاسی و سیستهمی حوکمڕانی ،ڕاستهوخۆ بۆ مهرامی
قازانجهێنهری چینی دهسهاڵتدار و ڕاگرتنی هێزی کاری ههرزان لهبهردهم سهرمایهداران و
خاوهن کۆمپانیاکاندا ،پارێزگاری لێدهکرێ و ژنان لهمهحرومییەت و ژێردهستهییدا
دههێڵرێتهوه ،بهاڵم بهو هۆیهوه که دین و نهریته خێڵهکی و پیاوساالریهکان ،ڕیشهیهكی
قووڵتریان لهنێو نیزامی سیاسی و ئیداری و كهلتووریی كۆمهڵگادا داگیر کردووه و ئهوه
خودی دهستهی فهرمان ڕهوا و حزبه ناسیونالسیت و ئیسالمیهکانه ،ئهم دین وفهرههنگ
وباوهڕه کۆنهپهرست و دژه ژنانهیان پاراستووه ،بهپێویست ستهمكێشی و بێمافی و
ژێردهستهیی ژن بهئاشكراترین و قێزهونترین شێوه خۆی دهنوێنێ ..لهکوردستان ژنان
لهژێر سایهی دهسهاڵتی حزبه بۆرژوا ناسیونالیست و ئیسالمیهکاندا ،کێشهو گرفتهکانیان
ههرئهوه نییه کهماف و ئازادیهکانیان بهڕهسمی ناناسرێ و لهچاو پیاواندا هاواڵتی پلهدوو
و ژێردهستهن ،تهنانهت گرفتی ژنان ههرئهوه نییه ،کهباری ئابووری و پیشهیی و
خیزانییان ،لهخوار پیاوانهوه ڕاگیراوه و کراونهته پاشکۆی پیاوان ،بهڵکو گرفتهکه لهوهدایه
لهقانون و یاساکانی واڵتدا ،لهپهیوهندییه كۆمهاڵیهتیهکان و فهرههنگی باودا ،لهئهدهب و
هونهر و ههموو بوارهکانی ژیاندا ،لهگهڵ بێحورمهتی و تهحقیر و بهکهم گرتنێکی ئاشکرا
بهرهوڕوو کراونهتهوه ،بهڕادهی ئهوهی که وهک ئینسان سهیریان نهکرێ ...ناچارکردنی
ههزاران ژن بهخۆسوتاندن ،بهڵگهی ئهم بێحورمهتیهیه کهله کۆمهڵگادا بهژنان دهکرێ.
هاوکات ،کوشتنی ژنان بهبههانهی شهرهف ،لوت و گوێبڕین و ههڵواسین بهپرد و
بهردهباران و زیندانیکردنی ژنان لهحهمام و دهیان دیاردهی نامرۆڤانهی دیکە که تائێستا
ڕێژەی قوربانیهکانی شانیداوه له ژمارهی قوربانیانی کیمایابارانی ههڵهبجهو ئهنفال ،ههموو
ئهم حاڵهتانهش سنووری دیاردهی توندوتیژی بهوپهڕی دڵڕهقییهوه تێپهڕاندووه .ئهمه له
کاتێکدایه کهئهنجامدهرانی ئهم تاوانانه کهبهسهدانیان لێدهستگیرکراوه ،هیچ کهسێکیان
بهسزا نهگهیاندراون ،ههربۆیه ئهم دهستدریژییانه بهرامبهر بهژنان بهکردهوه ،بهتاوان
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حسابیان بۆناکرێ .لهمهش زیاتر ،پهسهندکردنی یاسای فرهژنی لهالیهن پهرلهمانی
کوردستانهوه ،هاوکات فتوای مهال و هوهاکێشانی پیاوانی ئاینی وههڕهشهکردن لهژنان..
ههموو ئهمانه واقعیهتێكی تهڵخ و مهینهتباری بهسهر ژنانی کوردستاندا داسهپاندووه،
کهچی بهئاستهم بزووتنهوهی گۆڕان بهالیدا نهچووه .هۆکاری ئهمهش دهگهڕێتهوه بۆئهوهی
کهبزووتنهوهی گۆڕان وهک ههرحزبێکی ناسیونالیست که بهتوندی بهباوهڕه قهومی و
ئیسالمیهکانهوه پابەندە و ئاماده نییه هیچ یاساو بڕیارێک پهسهند بکات کهپێچهوانه بێت
لهگهڵ شهریعهتی ئیسالمی و "بهها قهومیهکاندا" ،بهپێویست ناتوانێ و نایهوێت لهبازنهی
حزبه دهسهاڵتدارهکان دهرچێ .ئهوهش که باس له"دادی كۆمهاڵیهتی بۆ ڕهگهزی مێ"
دهکات لهالیهک ڕهنگدانهوهی ئهو فشارهیه کهدۆخی ژنان لهسهر ههرحزبێکی قهومی و
ئیسالمی دایناوه و ئهوانی ناچارکردووه بهوهی کهههرچۆنێک بووه ،لهبهرنامهو
پڕوپاگهندهکانیاندا ،جێگایهکی بۆبکهنهوه ،وه لهالیهکی ترهوه بزووتنهوهی گۆڕان وهک
ئهوهی چاوی لهپهرلهمان و ههڵبژاردن و سندوقهکانی دهنگدان بڕیوه و پێویستی
بهکۆکردنهوهی دهنگ ههیه ،ناچاربووه بهوهی کهههرچۆنێک بووه لهشێوهیهکی کرچوکاڵ و
ناتهواودا باس لهماف و ئازادیهکانی ژنان بکات تا بهقازانجی خۆی ڕایانکێشێته بهردهم
سندوقهکانی دهنگدانهوه .ئهمهش کارێکه که بچوکترین ئالوگۆڕ لهژیانی ژێردهستهیی و
ستهمکێشی ژناندا ناهێنێ.

 /5دادی كۆمهاڵیهتی و پێشمهرگهو..
لهم پهیوهندهدا پڕۆگرام نوسیویهتی:
" پاداشتکردن و هاوکاریکردنی پێشمەرگە ،كەسوكاری شەهیدان ،قوربانییانی ئەنفال
و كیمیاباران ،زیندانییە سیاسیەكان ،قوربانییانی جەنگەكانی سەردەمی داگیركردن،
قوربانییانی شهڕی ناوخۆ ،هەموو ئەو كەسانەی كە لەپای كوردستانیبوون
ستەمیان لێكراوە ،گیان و ئەندامی جەستەیان لەدەستداوە ،ماڵ و حاڵیان بەخشیوە.
پێویسته له پاداشتکردن و هاوکاریکردنی ئهم توێژهدا گوێنهدرێته پێشینەی سیاسی
و پێگەی كۆمەاڵیەتی و جوگرافییان ،پێویسته له پهرلهمان و دهزگا پهیوهندیدارهکاندا
بهرگری له مافیان بکرێ لەڕێی کاراكردنی سیستمی مووچە ،بیمەی كۆمەاڵیەتی و
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تەندروستی ،دابینكردنی شوێنی نیشتەجێبوونی شارستانی بۆ پێشمەرگە و
قوربانییە زیندوەكانی كوردستان"
سهرهتا ئهوهبڵێین که "دانانی پێشمهرگهو کهسوکاری شههیدان" وهک توێژێک که "شایهنی
هاوکاری بن" بهڵگهیه بۆ بهدرۆ دهرهاتنی ههموو ئهو پڕوپاگهندانهی که بزووتنهوهی
گۆڕان و حزبه ناسیونالیستهکان لهمهڕ پێشمهرگهو کهسوکاری شههیدان دهیکهن،
لهچهشنی ئهوهی که "پێشمهرگه سونبولی بزووتنهوهی کوردایهتییه"" ،پێشمهرگه تا ئهو
ئاسته پیرۆزه که خاوهنی سهروهریهکانی نهتهوه و نیشتمانه" یان "کهسوکاری شههیدان
سنووری سووره بۆمان" ..له ڕاستیدا ،هێنانی بڕگهیهکی لهم جۆره بۆ ناو پڕۆگرام ،وێڕای
ئهوهی بزووتنهوهی گۆڕان ،بهههمان شێوهی حزبه ناسیونالیستهکانی تر ،کهخۆیان
بهڕابردووهوە گرێداوه و لهڕێگای بهکوشتدانی ههزاران کهس و کردنیان بهشههید و
قوربانی ،دهیانهوێت سهرمایهیهکی سیاسی تائهبهد بۆالیهنگری لهخۆیان و سیاسهتهکانیان
بسازێنن و بهتایبهتیش بیانکهنه کهرهسهی ههڵبژاردنهکان و دهنگهکانیان مسۆگهر بکهن،
لهههمانکاتدا ،دهیانهوێت لهم ڕێگایهوه خۆیان لهدانی بیمهی کۆمهاڵیهتی و دابینکردنی النی
کهمی ژیان بۆ ههموو هاواڵتیانی کوردستان ،بدزنهوه .ئایا ئهگهر حکومهتێک لهکوردستاندا
لهسهرکاربێت ،بیمهی تێروتهسهلی کۆمهاڵیهتی بۆ ههموو هاواڵتیان بهیهکسانی دابین بکات،
حکومهتێک ئهگهر لهخهمی بێکاراندابێ و کار یان بیمهی بێکارییان بۆدابین بکات،
حکومهتێک ئهگهر خۆی بهرپرسیار بزانێ بهرامبهر به دابینکردنی خانوبهره و
خزمهتگوزارییه کۆمهاڵیهتیهکان و لهیهک وتهدا مسۆگهرکردنی النی کهمی ژیان بۆههمووان
بهبهرپرسیار بزانێ ،ئیتر چ پێویست دهکات هاواڵتیانی کوردستان لهژێر ناوی " پێشمەرگە،
كەسوكاری شەهیدان ،قوربانیانی ئەنفال و كیمیاباران ،زیندانییە سیاسیەكان ،قوربانییانی
جەنگەكانی سەردەمی داگیركردن ،قوربانییانی شهڕی ناوخۆ "...،دابهشبکرێن و بهم
هۆیهشهوه هاوکاری بکرێن لهالیهن دهسهاڵتهوه؟ لهڕاستیدا ئهم دابهشکردن و بهڵێندانه
بهپێشمهرگه و قوربانییانی ئهنفال و ...تهنها بۆ ئهوهیه چاولهبهری دهسهاڵت بکرێن و
لهشاڕێی دامهزراندنی کۆمهڵگایهکی ئینسانی داببڕێن و تاماون بهناونیشانی کهسوکاری
شههیدان و قوربانییانی  ...بمێننهوه بکرێنه کهرهسهی حزبهکان .ئهمهش بههای ئهو داده
کۆمهاڵیهتییهیه که بزووتنهوهی گۆڕان بهشوێنیهوهیهتی.
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 /6دادی كۆمهاڵیهتی و قوربانییانی قهیرانه كۆمهاڵیهتی و ئابووریهکان:
لهژێر ناونیشانی " هاوکاریکردنی قوربانییانی قەیرانە كۆمەاڵیەتی و ئابووریەكان"دا پڕۆگرام
چهند بابهتێکی جیاوازی کۆکردۆتهوه کهلێرهدا بهکورتی لهسهریان ڕادهوهستین:
"کارکردن بۆ چارەسەری كێشەی بێماڵی و كرێچێتی و جێبەجێكردنی پرۆژەی
گەورە لە بواری نیشتەجێبوونی هاواڵتیاندا".
لهم خاڵهدا پڕۆگرام کێشهی خانووبهره دێنێته ئاراوه ،بهبێ ئهوهی هیچ ڕۆشنایی و
ڕێگاچارهیهکی بهکردهوه بخاتهڕوو .ئهوهی تهئکیدی لێکردووه "کارکردنه لهسهر كێشەی
بێماڵی و كرێچێتی و جێبەجێكردنی پرۆژەی گەورە "..بهاڵم پێمان ناڵێت ئایا ئهو "پرۆژه
گهورانه" ،خانووبهره بهخۆڕایی بۆ هاواڵتیانی بێسەروپهنا ئاماده دهکات یان وهک کۆمپانیا
بازرگانیهکانی دروستکردنی شوقه و ڤیال ،کهتهنها ئهو بهشه لههاواڵتیان سودمهندن لێی
کهپارهدارن؟
لهخاڵیکیتردا باسی قاچاخچێتی بهماده هۆشبهرهکانهوه دهکاو دهنووسێت:
"دۆزینهوهی باندەكانی بازرگانی و قاچاخچێتی مادده هۆشبهرهکان لە ناوخۆ و
دەرەوەدا و دروستكردنی لیژنەی ئهمنی هاوبەش لەگهڵ واڵتانی دراوسێدا لەو
پێناوەدا".
له پهیوهند بهچۆنیهتی مامهڵهکردن به دیاردهی بازرگانی کردن به مادده هۆشبهرهکانهوه
پرۆگرام لهگهڵ ناڕۆشنیهکی دووالیهنه بهرهو ڕووه ،یهکهمیان لهڕووی یاساییهوه
بهڕۆشنی بازرگانی کردن بهم مادانهوه بهکارێکی قهدهغه و نایاسایی ڕاناگهیهنێ و
ئهنجامدهرانی لهگهڵ سزادا بهرهوڕووناکاتهوه و بهتهنها کهوتۆته شوێنی دۆزینهوهی
باندهکانی بازرگانی! دووهمیش هیچ شتێک لهسهر توشبووانی مادده هۆشبهرهکان ناڵێ ،ئایا
ئهو هاواڵتیانهی کهگیرۆدهی ئهم گرفتهدهبن ،وهک هاواڵتیهکی خاوهن ڕێز کهگیرۆدهی
نهخۆشی دهبێ مامهڵهیان لهگهڵدا دهکا و دهیانخاته بهر پرۆسهی چارهسهرییهوه ،یان
لهبهندیخانهدا گیریان دهکهن و تامهرگ لهبهردهم تهحقیردا ڕایان دهگرن و ژیانیان
بهفهرامۆشی دهسپێردرێ؟
لهخاڵێکی تردا پرۆگرام باس لهمامهڵهی مرۆیی لهگهڵ زیندانییاندا دهکا و دهنووسێت:
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" پێڕهوکردنی مامهڵهی مرۆیی لهگهڵ زیندانییان وهک قوربانیی قەیرانە كۆمەاڵیەتی و
سیاسی و ئابووریەكان .ئەركی حكومەتە كەشێكی مرۆڤانەیان لهڕووی جەستەیی و
مەعنەوی و فێركارییەوە بۆ دابین بكات ،پاش تەواوكردنی ماوەی یاساییان لە زینداندا
لەناو كۆمەڵگا و دامودەزگاكانی واڵتدا جێگەیان بكاتەوە".
ئهوه باشه کهمامهڵهی مرۆیی لهگهڵ زیندانییاندا بکرێ و کار بکرێ بۆ ئاسایی کردنهوه و
گێڕانهوهیان بۆ نێو کۆمهڵگا ،بهاڵم لهمهشدا هیچ شتێک لهسهر پرۆسهی تێپهڕبوونی
سزادراوان ،لهوکاتهوهی لهسهر تۆمهتێک دهستگیردهکرێ تا دهخرێته زیندانهوه ناڵێت،
تهنانهت هیچ شتێک لهسهر مافهکانی "تۆمهتلێدراوان و تاوانباران و سزادراوان" ناڵێت !
لهخاڵیکیتردا پرۆگرام کۆمهڵهبابهتێک پێکهوه ئاماژهپێدهکات:
"چارهسهرکردنی کێشهی کهسانی بێحاڵ و ماڵ ،دێوانەكانی سەر جادە ،دیاردەی
سواڵكەری ،بەتایبەتی لەنێو مندااڵندا ،بەسوخرەگرتنی منداڵ و نەوجەوانان بەرامبەر
كرێیەكی كەم ،باڵوبوونەوەی تۆڕهكانی لەشفرۆشی".
بهڕاستی ههموو ئهم حاڵهتانهی کهلهم خاڵهدا ڕیزکراون ،دۆخێکی نامرۆڤانه و ههستیار
دهخهنهڕوو ،ههربۆیهش باسکردن لهسهر چۆنیهتی ڕووبهڕووبوونهوهیان ،ڕێگای یاسایی و
ئیجرائاتی دهستبهجێ و بهرنامهگهلێک دهخوازێ که بههاناوه چوونی خێرای ئهم جۆره
کهسانه وهک ئهرکێکی حکومهت و دامودهزگاکانی بگیرێتهبهر ،بهاڵم پڕۆگرام تهنها بهیهک
وشه ئیکتیفا دهکات ،بهبێ ئهوهی پێمان بڵێ چۆن چارهسهری ئهم کێشانه دهکات؟
له دواخاڵی ئهم بهندهدا مهسەلهی پهنابهری دێتهئاراوه:
"ڕێزگرتنی پەناهەندەكان و دابینكردنی كامپ و شوێنی ژیانی شیاو بۆیان ،ڕێزگرتنی
كرێكارە بیانییەكان كە لە پرۆسەی بنیاتنانەوە و ئاوەدانكردنەوەی كوردستاندا
كاردەكەن .بەدواداچونی كێشەی زوڵملێكردن و خراپ بەكارهێنانیان ئەركی
حكومەتە".
لهبارهی ئهم خاڵهشهوه پرۆگرام پهنابهر و "کرێکاری بیانی" لهژێر وشهی "ڕێزلێگرتندا
کۆدهکاتهوه و یهکهمیان له کۆمهڵگا دادهبڕێنێ و دهیانخاته کهمپهوه و دووهمیشیان
لهدهرهوهی یاسای کار و ماف و ئازادییهکاندا دایاندهنێ .بزووتنهوهی گۆڕان لهکاتێکدا باس
له"ڕێزی پهنابهران" دهکا و بهشانازییهوه سیاسهتی کەمپسازییان لهبهرامبهردا دهگرێتهبهر،
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ههمان سیاسهتی ڕاسیستانهی دهوڵهتانی ڕاستڕهوی واڵتانی ئهوروپا دووباره دهکاتهوه،
کەنهک ههر مامهڵهیهکی دادوهرانه نییه ،بگره جیاکردنهوهی ئهم ئینسانانه و
دوورخستنهوهیانه لهکۆمهڵگا و ئهو ماف و ئازادییانهی بهڕهسمی بۆ هاواڵتیان ناسراون!

 /7دادی کۆمهاڵیهتی و سیستهمی خانهنشینی:
لهم بهندهدا پڕۆگرام چهند خاڵێک بۆ چاککردنی سیستهمی خانهنشینی پێشنیار دهکات
کهلهبارهیانهوه قسهدهکهین:
"_ دهرکردنی یاسایەكی تایبەت بە خانەنشینی ،بەجۆرێك شایستەی تەمەنی
خزمەت و ماندووبوونی مرۆڤی بەرهەمهێن و ڕهنجدهر بێت له ههردوو کهرتی
گشتی و تایبهتدا.
_ ههموارکردن و ههڵوهشاندنهوهی ههموو ئهو یاسا و بڕیاره تایبەتانەی كە بۆ
خانەنشینكردنی وەزیر ،پەرلەمانتار ،پلە تایبەتەکان و بەرپرسان و ئەندامانی
حیزب دەرچوون ،کە هەندێکیان نایاسایی و هەندێکیشیان بەیاسا ڕێکخراون،
بەجۆرێك تەنها یەك پێوەر بۆ دیاریکردنی تەمەنی یاسایی خانەنشینی بەسەر
هەموو فەرمانبەرانی دەوڵەتدا ،بێجیاوازی ،جێبەجێ ببێ.
_ بەرزکردنەوەی مووچەی خانەنشینی خاوەن پلە وەزیفییە نزم و ناوەنجیەکان و
کەمکردنەوەی مووچە زۆرەکان.
_ دابینکردنی مووچەی خانەنشینی بۆ کرێکاران ،جوتیاران و بەرهەمێنەرانی
ناوماڵ و کەرتی تایبەت".
کۆی ئهم خااڵنهی سهرهوه وهک ئهوهی "سیستمی خانهنشینی" گهاڵڵه دهکاتهوه ،ههڵگری
ناتهواوی و سهرنجدانی جدییه .بهتایبهتی کاتێک ئهم سیستهمه لهپهیوهند بهدادی
کۆمهاڵیهتییهوه دهخرێتهڕوو:
یهکهم ،ئهوهی که لهم خااڵنهی سهرهوهدا ،ئاستی مووچهی خانهنشینی "شایستەی تەمەنی
خزمەت و ماندووبوونی" بێت و ههروهها ههردووکهرتی گشتی و تایبهت بگرێتهوه ،خاڵیکی
موسبهته ،هاوکات ئهوهشی که مووچهی پلهداره خانهنشین کراوهکانی نێو دهسهاڵت کهم
بکرێتهوه دیسانهوه ههنگاوێکی باشه ،بهاڵم ناتهواوه و هێشتا نهک دادی کۆمهاڵیهتی ،بگره
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هاوسهنگی لهنێوان مووچهی خانهنشینی کرێکاران و کارمهندێکی ساده لهگهڵ ،پلهدارانی
نێو دهسهاڵتدا دروست ناکات ،چونکه پێوانهی سهرهکی لهدیاریکردنی ئاستی موچهی
خانهنشینیدا -وهک ئهوهی لهم سیستهمهدا دیاری کراوه -شایستهبوونه لهگهڵ کار و
تهمهندا ،بهبێ لهبهرچاوگرتنی ئاستی النی کهمی کرێ و مووچهی فهرمانبهران و
پێشکهوتنی باری کۆمهاڵیهتی و چوونهسهری چاوهڕوانییه کۆمهاڵیهتیهکان و ستانداردی
ژیانی سهردهم و ئاستی خێزانی.
ئهمڕۆ لهکوردستان که النی کهمی مووچه و کرێی کرێکاران و فهرمانبهران له نێوان ٢٠٠
بۆ ٣٠٠ههزار دیاریکراوه ،لهکۆی گشتیدا له نێوان  ٥٠٠و ٦٠٠ههزارتێپهڕ ناکات و کاتێکێش
خاوهنانی خانهنشین دهکرێن له ٤٠٠ههزار زیاتر نابێت ،ئهم بڕهپارهیه سهرهڕای ئهوهی که
وهاڵمدهرهوهی النیکهمی ژیان و بژێوی ،نهک هیچ خێزانیکی پێنج وه یا سێ کهسی نییه،
بگره بهشی تهنها ژیانی ڕۆژانهی تاکه نهفهرێکێش ناکات .لهحاڵێکی ئاوادا ئهگهر مووچهی
خانهنشینی پلهدارانی دهسهاڵت چهند قاتیش کهمبکرێتهوه ،وهک ئهوهی بزووتنهوهی گۆڕان
لهسیستهمی مووچهکهیدا بهدواوهیهتی ،دیسانهوه ئهو دۆخه ناهاوتا و بێدادییه دههێڵێتهوه
که ڕووبهڕووی ژیان و گوزهرانی مووچهخۆران بۆتهوه.
خاڵی دووهمیش لهم سیستهمی خانهنشینییهی کهئاماژهی بۆکراوه ،ماوهی کارکردن و
تهمهنی کهسهکه ئاماژهی پێنهکراوه و مهعلوم نییه دوای چهند ساڵ و لە چ تهمهنێکدا مافی
خانهنشینی دهیگرێتهوه.
دواخاڵیش کهبههیچ جۆرێک پڕۆگرام نهچووه بهالیدا ،زیادبوونی سااڵنهی مووچهی
خانهنشینییه وهک ئهوهی ژیانی کرێکاران و فهرمانبهرانی خانهنشینکراو ڕاوهستاوبێت و
گرانی و چوونهسهری ڕۆژبهڕۆژی نرخی کااڵ و پێداویستیهکانی ژیان و چاوهڕوانیهکانی
ئینسانی هاوچهر نهیگرێتهوه .ئهمهیه ههموو ئهوسیستهمهی کهبزووتنهوهی گۆڕان بهناوی
دادی كۆمهاڵیهتییهوه بۆ مووچهخۆرانی خانهنشینکراو دهیخوازێ!

 /8داددی کۆمهاڵیهتی و مامۆستا و فهرمانبهران:
لهبهندی دهیهمدا پڕۆگرام چهند خاڵێکی وهک ڕێگای "دابینکردنی دۆخێکی دادپهروهرانه بۆ
مامۆستایان و فهرمانبهران" خستۆتهڕوو ،کهلێرهدا بهپێویستی دهزانین سهرنجێکی کورتیان
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لهسهر بدهین:
"_ پێداچوونەوە بە سیستمی مووچە و ڕاژەی فەرمانبەرانی هەرێمدا ،بۆ
باشتركردنی باری گوزەرانی خۆیان و خێزانەكانیان ،بۆ ڕاگرتنی ئاستێك لە
دادپەروەریی شیاو لەنێوان پلەكانی مووچەدا.
_ پێداچوونەوە بە مووچە و دەرماڵەی مامۆستایان و فەرمانبەراندا بەجۆرێك ئەو
بڕە پارەیەی وەریدەگرن شایەنی ماندووبوون و كۆششیان بێت لە بنیاتنانی واڵت و
ئامادەكردنی نەوەی نوێدا.
_ ێڕهوکردنی سیستمێكی دادپەروەرانە بۆ پاداشت و كاری ئۆڤەرتایم ،بۆجیاكردنەوەی پاداشتی بەرهەمی باش لە بەرهەمی ناوەنجی و خراپ.
_-خهرجکردنی دەرماڵەی هاتوچۆ ،دەرەوەی شار ،كاری مەترسیدار ،بەشێوەیەك
لەسەروو ئەو بڕهوه بێت كە ئێستا هەیە.
_ -دابینکردنی كەشێكی دادپەروەرانە لە فەرمانگە و شوێنەكانی كاردا بۆ كارگوزار و
فەرمانبەرانی پلەكانی خوارەوە ،چ لەڕووی دارایی و چ لەڕووی ئاكاری كارەوە.
_ قهدهغهکردنی خراپ بەكارهێنانی كارگوزار و فەرمانبەرانی پلەكانی خوارەوە بۆ
كاری ناشایستە و شەخسیی بەرپرسەكان لە دەرەوەی كاری فەرمی.
لهڕاستیدا ئهم خااڵنهی سهرهوه بهقهدهر ئهوهی باس له "سیستمی مووچه و ڕاژه و
دهرماڵهی مامۆستاو فهرمانبهران دهکات" ،بهو ئاستهش ناتوانێ "دۆخێکی دادپهروهرانه"
لهژیان و گوزهرانی ئهم توێژهی دانیشتوانی کوردستاندا پێکبهێنێ .چونکه:
یهکهم :بهو دهلیلهی کهپڕۆگرام باس له پێداچوونهوه بهسیستمی مووچهی مهوجود دهکات،
یانی داوای ههڵوهسانهوهی ناکات و دهیهێڵێتهوه .سیستهمێک کهسهرتاپا ناعادیالنهیه و
لهدژی

ژیان

و

گوزهرانی

مامۆستا

و

فهرمانبهرانه.

تهنانهت

لهمهسهلهی

"پێداچوونهوهکهشیدا" پێمان ناڵێت به چ ئاستێک "مووچه و ڕاژه و دهرماڵهکان"
بهرهوسهرهوه دهبات.
دووهم :پڕۆگرام وهک ئهوهی سیستهمی مووچهی ئێستای ژێرسایهی دهسهاڵتدارێتی
ناعادیالنهی یهکیهتی و پارتی قهبوڵکردووه ،بهههمان شێوه ،ناچێت بهالی دیاریکردنی
ئاستی مووچهی مامۆستا و کرێکار و فهرمانبهراندا و بگره پێوانهیهکی واقعی و ئابووری و
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كۆمهاڵیهتی له دیاریکردنی ئهم النی کهمهدا ،کهبگونجێ لهگهڵ ژیانی شایستهی هاواڵتیانی
کارکردووی

ههرێمدا،

ناخاتهڕوو.

ئهوهی

که

بزووتنهوهی

گۆڕان

لهسهرتاپای

پڕۆگرامهکهیدا ،وهک پێوانه بۆ "دابینکردنی دۆخێکی دادپهروهرانه" بۆ مامۆستا و فهرمانبهر
و کرێکاران ،پشتی پێبهستووه "ڕهنج و ماندووبوونی ئهوانه"( ،لهڕاستیدا ،لهکۆمهڵگای
سهرمایهداریدا ،هیچ کارێک ناتوانێ یهکسان بێت بهمووچهی پێدراو ،چونکه لهم نیزامهدا
ئامانج کاری بهکرێیه ،بهدهستهێنانی قازانجه لهسهر حسابی ڕهنج و ماندووبوونی
بکهرهکهی بۆ خاوهنکاره ،کهوایه هیچ مووچه و کرێیهک ناتوانێ یهکسان بێت بهڕهنج و
ماندووبوونی ئهنجامدهرانی کارهکه) وه یان "باشی و خراپی و مامناوهندی بهرههمهکانیانه"!
کهبههیچ جۆرێک پێوانهیهکی واقعی نییه و ئهگهریش لهبهرئهنجامی "پیداچوونهوه
بهسیستمی ئیستادا ،ئاستێک لهزیاد کردنی مووچه مهیسهر ببێت ،ناتوانێت لهدهرهوەی
سیاسهت و مهرامی دهسهاڵتداران و ئهو چوارچێوهیهی کهئهوان دیاری دهکهن بۆ ئاستی
ژیان و گوزهران ،دهرچێت.
سێهەم :پرۆگرام بهوجۆرهی سیستهمی مووچهی ئێستای قهبوڵکردووه و تهنها
پێیدادهچێتهوه ،ههم کاری زیاده و ههم پارچەپارچه کردنی بهشهکانی مووچه،
کهلهسیستمی ئێتسادا پهیڕهوی لێدهکرێت ،لهژێرناوی "پاداشت ،دهرماڵه ،ختوره و ...شتی
لهم جۆرهدا قهبوڵکردووه .کهسهرچاوهی دۆخی ناعهدالهتییان پێکهێناوه .ئهوشتهی
کهپرۆگرام ناوی "پاداشتی بهرههم"ی لێناوه ،لهڕاستیدا بهشه دزراوی مووچهیه کهوهک
مهرحهمهتێک دهسهاڵت و خاوهنکار به کرێکاران و فهرمانبهرانی دهدات .بهتایبهتی ئهگهر
پاداشتی بهرههم وهک بهرئهنجامێک لهچوونهسهرهوهی ئاستی بهرههمداری هێزی کار و
ماندووبوونی کهسی کارکردوو وهربگرین ،ئهگهر پێمان وایه ئهوه بهرههمی ڕهنجی کاری
کرێکار و فهرمانبهرانه که لهم یان لهو بهشهی بهرههمهێنان و پێشکهشکردنی
خزمهتگوزاریدا ،داهاتهکان زیادی کردووه ،ئەوا ئهو زیادهیه لهداهات بهمانای نهدانی
لهپێشهوهی مووچهی تهواوی کرێکار و کارمهندهکهیه.
چوارهم :لهبارهی "ئۆڤهرتایم"یشهوه کهپڕۆگرام بهشانازییهوه لهپێداچوونهوهی سیستهمی
مووچهدا کهوتۆتهشوێنی و گوایه ئهگهر ڕێژهکهی زیاد بکات ئهوا دۆخی دادپهروهرانهی
سازاندووه! لهکتێکدا ئهمه هاندانه بۆ ئهنجامدانی کاری زیاده و تێپهڕینه لهماوهی
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دیاریکراوی کاری ڕۆژانهی فهرمانبهران ،ئهمه بهمانای کهمکردنهوهی ماوهی پشوو،
تهفریحی و پێڕاگهیشتنی کرێکاران و کارکردووانه بهئهرکه خێزانی و کۆمهاڵیهتیهکانی
خۆیاندا .ئهمه بهمانای زیاترکارکردن و زووتر پیر بوونی ئهم ئینسانانهیه ،کهنهک نابێ
وهک بوارێک بۆ بهرزکردنهوهی ئاستی مووچه و دهرامهتی مامۆستا و فهرمانبهران سهیر
بکرێ ،بهڵکو دهبێ قهدهغه بکرێ و بواربدرێ بهکهسانی ئامادهبهکاری تر ئهم ماوه زیادهیه
لهڕێگای دامهزراندنیانهوه لهئهستۆبگرن.
پێنجهم :پڕۆگرام باس له "خراپ بەكارهێنانی كارگوزار و فەرمانبەرانی پلەكانی خوارەوە بۆ
كاری ناشایستە و شەخسیی بەرپرسەكان لە دەرەوەی كاری فەرمی" دهکات و قهدهغهی
ڕاگهیاندووه .بێگومان واتای ئهم جۆره کارانه بهمانای بێگاری دێت ،واته کاری
بێبهرامبهری کهسانێک بۆ"گهورهپیاوان و خاوهنکار و بهرپرسانێک که پلهوپایهی بااڵتریان
لههاواڵتی ئاسایی پێدراوه .ئهم جۆره کارانه وهک کاری زیاتر و لهدهرهوهی کاری فهرمی،
زیاتر پاشماوهی سیستهمی دهرهبهگایهتی و خێڵهکییه وهک میراتێک لهسهرمایهداریشدا
لهالیهن دهسهاڵتداران و پلهداران و خاوهنکارهکانهوه ،دهستی بۆدهبرێ و بێگاری و
بهسوغره گرتنی کهسانێک وهک "ئیستخدامی شهخسی" بێبهرامبهر بهکاردهبرێن .بهاڵم
سهیر لهوهدایه پڕۆگرام تهنها ئهم جۆرهکارانه بۆ"بهرپرسان" قهدهغه دهکات ،نهک لهئاستی
کۆمهڵگادا ،وهک ئهوهی کهبهشێکه لهنۆرم و حاڵهتی نائینسانییانهی ناو سیستهمی کارێک
کهسهرمایهداران و دهوڵهمهندان و خاوهن کۆمپانیاکانیش دهستی بۆدهبهن.
ئهم ڕاستییانهی ئاماژهمان بۆکرد ،ئهوه دهسهلمێنێ کهبزووتنهوهی گۆڕان ،وهک ههر
حزبێکی بۆرژوایی تر ،که خۆی بهنیزامی سهرمایهدارییهوه بهستۆتهوه ،له چوارچێوهی
بهرژهوهندی خاوهنکار و کۆمپانیا و سهرمایهدارانی کوردستانهوه لهمووچه و داهاتی
کرێکاران و فهرمانبهران دهڕوانێ و ههمان سیاسهت و سیستهمێک دووپاتدهکاتهوه کهئهم
چینه لهبهرامبهر ئاستی ژیان و گوزهرانی مووچهخۆراندا ،گرتوویهتیهبهر .پارچهپارچه
کردنی مووچه لهژێر ناوی "کرێ و مووچهی ڕهسمی و ئیسمی""،ئیعاله ،دهرماڵه ،ختوره،
پاداشتی بهرههم "...ئهمانه لهپاڵ دیاری نهکردنی النی کهمی کرێ ،بهپێوانهی داهاتی
دهوڵهت و خاوهنکارهکان و زیندهگی خێزانێکی پێنج کهسی و هاوتا لهگهڵ باری شارستانی
و هاوچهرخدا ،هاوکات ڕاگرتنی ئاستی مووچه و کرێ بهبێ زیادبوونی سااڵنه ،دانی
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زێدهپارهیهک لهبری کاری ئیزافی وهیان کاری قۆنتهراتی ،پارچهکاری ،تهنانهت کاری
بێگاری ...،گوایه ئاستی مووچه و کرێ بهم جۆرهکارانه بهرهوسهرهوه دهبرێ ،لهکاتێکدا
ئهم جۆره کارانه هاندانه بۆکاری زیاتر و بهمانای توندکردنهوهی ماوهی کاره .ههموو
ئهمانه الیهنهکانی ئهوسیستهمهیه ،که دیاریکردنی ئاستی مووچهی کرێکاران و
فهرمانبهرانی کوردستانی پێسپێردراوه ،ئهم جۆره دابهشکردنهی مووچه بهو ڕاددهیه
مسۆگهر نییه و دڵنیایی نادات بهمووچهخۆران کاتێک کهکۆمهڵگا پێدهنێته سهردهمی قهیرانه
ئابووریهکانهوه و دهسهاڵتداران بهم یان بهو بههانهیه ئهم یان ئهو بهشه لهمووچهکان
دهبڕن و لهژێر بڕیار و سیاسهتی سکههڵگوشیندا ،مووچهی کرێکاران و کارمهندان
کهمدهکهنهوه ..بزووتنهوهی گۆڕان کهبڕیاریداوه بهم سیستهمهدا بچێتهوه و ئهگهریش
مهرحهمهت بکات شتێک زیاد بکات ،بهدڵنیاییهوه ناتوانێ نه "دۆخێکی دادپهروهرانه" بۆ
مووچهخواران فهراههمکات ،وه نهدهتوانێ "هاوسهنگییهک" لهمووچهی ئهوان و
کاربهدهستان و پلهدار و خاوهن کۆمپانیاکاندا ،بهدیبهێنێ .سهیر لهوهشدایه بزووتنهوهی
گۆڕان لهباسی مووچه و مولحهقاتهکانیدا ،بههیچ جۆرێک ئاماژه بۆڕۆڵی نوێنهرانی
کرێکاران و فهرمانبهران و مامۆستایان ناکات ،کهحزوریان ههبێ لههاوشانی
دهسهاڵتداراندا ،بۆ بڕینهوهی ئاستی مووچه و ههرگۆڕانکارییهک لهمبارهوه دێتهکایهوه.
ئهمه لهکاتێکدایه کهباسی مووچه ،باسه لهژیانی مووچهخۆران و دهبێ وهک الیهنێکی
سهرهکی دهخاڵهتبدرێن لهدیاریکردنی ئهو سیستهمهدا ،کهئاستی ژیان و گوزهرانی ئهوان
لهڕێگای مووچهوه دیاری دهکات.

 /9بازرگان و کاسبکاران و دادی کۆمهاڵیهتی:
پرۆگڕام بهمهبهستی "دابینکردنی کهشێکی لهبار بۆ بازرگان و کاسبکاران" نووسیویهتی:
" -ڕێگریكردن لەهەر جیاكارییەك كە لەنێوان بازرگاناندا دەكرێت ،رێگریكردن لە
بەرتەسککردنەوەی دەرفەتی كار و قازانج لەبەردەم هەندێك بازرگاندا بەقازانجی
هەندێكیتر ،كە بەهۆی خزمایەتی ،ئینتمای حیزبی ،مەحسوبیەت و بەرژەوەندیی
ژێربەژێرەوە ئەنجام دەدرێت.
بهڕاستی عهجیب دادوهرییهکه! بزووتنهوهی گۆڕان هێنده دڵسۆزی دادوهرییه فریای
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ڕێگرتن لهو جیاکارییهش کهوتووه که ڕووبهڕووی بازرگانان بۆتهوه و "دهرفهتی کار و
قازانجیان لهبهردهمدا تهسک بۆتهوه"!! لهڕاستیدا ئهم خاڵه وێڕای الیهنگرییهکی ئاشکرای
چینایهتی حزبی گۆڕان بۆ بازرگانان و بازاڕی ساختهچێتییان ،هاوکات دهیهوێت کاری
بازرگانی لهخاسییهته بێویژدانی و ڕکهبهرییهکهی لهکۆکردنهوهی قازانجدا ،داماڵێ و وهک
چینێکی زوڵم لێکراوی ژێردهستی "خزمایەتی ،ئینتمای حیزبی ،مەحسوبیەت و بەرژەوەندیی
ژێربەژێر" بیانناساێنێ! له کاتێکدا بازرگان و بازرگانانی وردودرشتی کوردستان ،بهحوکمی
بازاڕی سهرمایهداری و سیستهمێکی میلیشیایی و ڕیزی کۆمپانیاکان ،ههم خۆیان
لهمنافهسهی کۆکردنهوهی قازانجدان و ههم گرێدراوی چینی دهسهاڵتدارانن و پێکهوه
لهیهک بهرژهوهندی هاوبهشدا کۆبوونهتهوه .بازرگانی و پرۆسهی کۆکردنهوهی قازانج که
ویژدان نانسێ و لهدهرهوهی پێوانه ئهخالقییهکانه ،ئهنجامدهرانی ئامادهن لهپێناو
کۆکردنهوهی ههرچی زیاتری قازانجدا ،ژیان و گوزهران و ئهمنیهتی خۆراکی و تهندروستی
هاواڵتیان بخاته ژێر پرسیارهوه .هاوردهکردنی کااڵی نهشیاو و زیانبهخش بهتهندروستی و
ژینگه ،تا داسهپاندنی نرخی بهرز بهسهرکااڵ پێویستهکانی ژیان و بژێویدا ،ئهمانه لهپاڵ
پشتیوانی کردنی دهسهاڵت لهبازرگانان وهک ئهوهی کهخۆیان لهڕیزی بازرگانانی گهورهی
واڵتدان ،یهک واقعیهتی ئینکارنهکراوی کردهی بازرگانییه لهکوردستان ،کهبزووتنهوهی
گۆڕان نایهوێت بیبینێ و بگره ئهوان وهک توێژێکی غهدرلێکراو دهناسێنێ.
لهخاڵیکیتردا پرۆگرام دهنووسێ:
"  -البردنی ئەو كەند و كۆسپە بیرۆكراتییانەی كاسبكار ،دوكاندار ،خاوەن مارکێت و
وەستا و پیشەوەرەكان جاڕس دەكەن .دابەشكردنی خزمەتگوزاری و پێداویستییە
شارستانییەكان بۆ گەشەدان بە بازاڕ بەشێوەیەكی ئاسۆیی.
ئهم خاڵه وێڕای ئهوهی ڕیزی بازرگانان و کاسبکاران وهستا و پیشهوهر تێکهڵ دهکا و
ههموویان وهک یهک دهخاته ژێرچهتری دادی کۆمهاڵیەتییهکهوه که بزووتنهوهی گۆڕان
شوێنی کهوتووه ،هاوکات ههموویان دهسپێرێ به "گهشهدان بهبازاڕێک کهشێوهی ئاسۆیی
ههبێ"! لهکاتێکدا نهئێمه و نههیچ کهسێک نازانێت هونهری ئهم "بازاڕه ئاسۆییه" چییه
کهلهڕێگای گهشه پێدانیهوه دادی کۆمهاڵیهتی لهیهک کاتدا بۆ بازرگانان و کاسبکار و
وهستا و پێشهوهر بهدی دههێنێ؟ لهمهش زیاتر پڕۆگرام لهخاڵیکیتردا شۆفێرانیش بۆسهر
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ئهم ڕیزی تێکهاڵو کردنه زیاد دهکا و دهنوسێ:
 کارئاسانی بۆ شۆفێرە گشتییەكانی نێو شار و هێڵەكانی دەرەوە ،ئەركی حكومەتەكەشێكی دەروونی لەباریان بۆ دابین بكات و ڕێگە نەدات مامەڵەی نامرۆڤانەیان
لەگهڵ بكرێات .ئەركی حكومەتە ئۆتۆمبێل و قەرزی درێژخایەنیان بۆ دابین بكات،
لەكاتی ڕوداو و لێقەوماندا بە هانایانەوە بچێت و پێداویستیی تەندروستی و بیمەی
كۆمەاڵیەتییان بۆ دابین بكات ،لەكاتی پیربوون و پەككەوتندا مووچەی خانەنشینییان
بۆ ببڕێتەوە.
ئهم خاڵه ئهو ڕاستییه دهردهخات کهبزووتنهوهی گۆڕان ،سیستهمی هاتوچۆ و کاری
شۆفێران ،کهئێستا لهکوردستان بهڕێوهدهچێت و لهدهرهوهی ئهرکی حکومهت کاردهکا و
شۆفێرانی لهگهڵ ههزارویهک دهرد و مهینهتی بهرهوڕوو کردۆتهوه ،وهک خۆی دههێڵێتهوه
و بههیچ جۆرێک ناچێت بهالی "سیستهمی هاتوچۆی گشتی "-Public Transport-دا
کهدهوڵهت ڕاستهوخۆ بهرپریسارێتی بگرێته ئهستۆ و شۆفێرانیش وهک کارمهندی حکومی
بهمووچه و مافهکانی خۆیانهوه کاری تێدابکهن.
لهڕاستیدا سیستهمی هاتوچۆی ناوخۆ و نێوان شارهکانی کوردستان ،هێنده دواکهوتوو و
بێفهڕ و مهترسیدار و دژی ژینگه و شۆفیران و هاواڵتییانه ،ههرگیز شایهنی هێشتنهوه و
ڕاگرتنی نییه ،لهژێرناوی "کارئاسایی و بیمهکردنی شۆفێران" و شتی لهم جۆرهدا ،چونکه
ئهم سیستهمه جگهلهوهی پاشماوهی ڕژێمی بهعسه ،هاوکات سپێردراوه بهبازاڕی کۆمپانیا
و کهرتی تایبهت و دهسهاڵت وهک ههرخزمهتگوزارییهکی تر ،شانی خۆی لهبهرپرسیارێتی
دهرکێشاوه و ئاکامه زاینبارهکانیشی بهسهر هاواڵتییان و شۆفێراندا ،شکاوهتهوه.
کارهساتهکانی هاتوچۆ ،خراپیی ڕێگاوبان و نهبوونی هێما و ڕێساکانی سهر شهقام ،پیس
کردنی ژینگه و ڕقەبهری نێوان شۆفێران و هاواڵتییان ،تا نهبوونی سهالمهتی ...بهڵگهی
داڕزیوی سیستهمی ئێستای هاتوچۆی کوردستانه ،کهبزووتنهوهی گۆڕان هێشتا
بهدهستیهوه گرتووه و گهرهکیهتی لهچوارچێوهیدا ،دادی کۆمهاڵیهتی بۆ شۆفێران بهدهست
بهێنێ .لهدواخاڵی ئهم بهندهدا پڕۆگرام دێتهسهر باسی "دهسهتگێڕهکان" ،کتیب فرۆشهکان و
شمهک فرۆشانی سهرجاده" و دهنووسێت:
 -کارئاسانی بۆ فرۆشیارە دەستگێڕەكان ،كتێب فرۆش و شمەك فرۆشەكانی سەر
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جادە ،ئەركی حكومەتە ،بەرلەوەی دەرفەتی كاریان لە شوێنە گشتییەكاندا بەرتەسك
بكاتەوە ،شوێنی كاری شیاویان بۆ دابین بكات .بیمەی كۆمەاڵیەتیی و تەندروستیی و
موچەی خانەنشینییان لە تەمەنی یاساییدا بۆ دابین بكا".
لهپهیوهند بهم خاڵهشهوه بزووتنهوهی گۆڕان بهدوای پهیداکردنی "شوێنی کار"هوهیه بۆ
زهحمهتکێشانێک کهبههۆی بێکاری و نهبوونییهوه دهستیان داوهته کارێک کهلهڕاستیدا
کارێک نییه شایهنی ئینسانی ئهم سهردهمه بێت .بزووتنهوهی گۆڕان لهخهمی ئهوهدایه
کهئهم کهسانه بهکارهکانیان "شوێنهگشتییهکان بهرتهسک دهکهنهوه" و بۆئهوهی ئهم حاڵهته
چارهسهرکات ،باسی کارئاسانی دێنێته ئاراوه و بهم جۆرهش خودی ئهم جۆره لهکار
ئهبهدی دهکا و دهیهێڵێتهوه .بزووتنهوهی گۆڕان جگهلهوهی کهنایهوێت سهرچاوهی
ئهمجۆره کارانه بگێڕێتهوه بۆ دیاردهی بێکاری و ههژاری و لێرهوه بۆچارهسهر بگهڕێت،
هاوکات کاری دهستگێڕی و بۆیاغچێتی و شمهک فرۆشی سهرجادهکان ،کهزۆرجار
"سواڵکردن"یشی پێ تێکهڵ دهبێت ،بهشایستهی گهنجان و ژنان و هاواڵتیانێکی پیر و
پهککهوته دهزانێ .بهڕاستی خهڵکی کوردستان لهگهڵ عهجیب دادوهرێک بهرهوڕوون؟!

 /11دادی كۆمهاڵیهتی و کرێکاران و جوتیاران:
دوا بابهتێک کهلهم بهشهدا و لهپهیوهند به تهوهرهی دادی کۆمهاڵیهتییەوه قسهی لهسهر
دهکهین ،بهندێکه که پڕۆگرام تایبهتی کردووه بهههردوو توێژی کرێکاران و جوتیارانهوه و
لهم بارهشهوه نووسیویهتی:
" پشتیوانیکردنی ههردوو توێژی کرێکاران و جوتیاران لهڕێگای:
_ -هاندانی هێزی كاری كوردستانی لە پرۆژەكانی ئاوەدانكردنەوە و بەرهەمهێنان
و خزمەتگوزاریدا.
_ -چاالککردنی سەندیكاكانی كرێكاران و جوتیاران بەجۆرێك گوزارشت لە خەم
و داواكاریی ئەو دوو چینە بكەن و نەچنە ژێر كاریگەریی دەسەاڵتی سیاسییەوە.
_-دابینکردنی بیمەی كۆمەاڵیەتی خێزانی و خانەنشینی بۆ ئەو كرێكار و
جوتیارانەی كە دهگهنه تهمهنی یاسایی خانهنشینی ،یان لەكاتی كار و بەرهەمهێناندا
دوچاری گیانلەدەستدان ،كەمئەندامی ،نەخۆشی و جۆرەكانی تری مەترسی
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دەبنەوە".
سهرهتا با لهسهر خودی خاڵهکان ڕاوهستین:
یهکهم ،ناوبردنی کرێکار و جوتیار* به "توێژ" ئاماژهیهکی ئاشکرایه بۆ بێنر کردن و
الواز نیشندانی کرێکارانی کوردستان ،لهچاو "بهش ،کهرت ،پێکهاته ،پیشه ،ڕهگهز" و ههموو
ئهو دابهشکردنه بهرژهوهندیخواز و ئایدۆلۆژییهدا ،که بزووتنهوهی گۆڕان کۆمهڵگای
کوردستانی پێ دابهش کردووه و لهم ڕوانگهیهوه باسی دادی کۆمهاڵیهتی لهپرۆگرامهکهیدا
پێ نووسیوهتهوه.
دووهم " ،هاندانی هێزی کاری کوردستان بۆکارکردن لە پرۆژەكانی ئاوەدانكردنەوە و
بەرهەمهێنان و خزمەتگوزاریدا" چ بههایهکی بۆ کرێکاران ههیه و لهم خاڵهدا دهبێ چ
ئاستێک لهدادی کۆمهاڵیهتی بۆکرێکاران مومکین ببێ! ئایا هاندان بۆ کارکردن له
"بهرههمهێنان و ئاوهدانکردنهوهدا" شتێکی لهوه زیاتر دهبهخشێ بهکرێکاران کهتا ئێستا
پێیاندراوه؟ ئایا ئهمه ئهوه ناگهیهنێ کهئینسانی کرێکار تهنها لهو حاڵهتهدا باسدهکرێن که
شانومل بدهنهبهر کارێک کهچینی دهسهاڵتدار دهیخوازێ؟ ئهگهر مهبهست لهم خاڵه ئهمه
نییه ،تکایه پێمان بڵێن هاندانی هێزی کار بۆ کاری ئاوهدانکردنهوه و بهرههمهێنانی زیاتر چ
* /لهڕاستیدا ،هێنانی جوتیاران وهک "توێژێک" لهپاڵ کرێکاراندا ،نێشانهیهکی عامگهریی و نازانستییه
کهبزووتنهوهی گۆڕان لهمهڕ بوونی جوتیار وهک چینێک لهکۆمهڵگای سهرمایهداری ئهمڕۆی کوردستاندا،
دوپات دهکاتهوه ،بهبێ ئهوهی ههمووئهو ئاڵوگۆڕه ئابووری و سیاسییانه ببینێ کهبهسهر پێکهاتی
دانیشتوانی گوند و الدێکانی کوردستاندا ،لهماوهی چهند دهیهی ڕابردوودا ،هاتووه ،بهتایبهتی دوای
پرۆسهی ئیسالحی زهراعی سااڵنی  0918بۆ  .0912ڕهنگه سهرچاوهی ئهم بۆچوونه حزبی شیوعی بێت
کهتائێستاش بڕوای وایه "بازووی کار جوتیار و کرێکاره" .بهاڵم بهدهر لهبهکارهێنانی میتۆدی
فیزۆکراتیزمانه بۆ ناسینهوهی چینه كۆمهاڵیهتیهکان ،لهسهر بنهمای جۆری کاری تایبهت ،وهک ئهوهی
کهههرکهس کاری کشتوکاڵ بکات ئیتر جوتیاره و ئهوانهشی کار لهزهویدادهکەن و کشتوکاڵ دهچێنن ئیتر
سهربهچینی جوتیارانن ،ئهگهر ئهمڕۆ واقعیهتی چینایهتی دابهشبوونی سهرمایهدارانهی دانیشتوانی
گوندهکانی کوردستانمان نیشاندهدهن .کرێکاری الدێ ،موڵکداری بچوک و خاوهن زهوی و زاری گهوره و
پرۆژه کشتوکاڵیهکان ،پڕۆژهی ئاژهڵداری و پهلهوهرو ماسی ..ئهمانه کهلهپهیوهند بهئهرز و ئاوهوه
بهڕیۆدهبرێن وهک ههر کارێکی تری کارگهیی و مانیفاکتۆری ،خهسڵهتێکی سهرمایهدارییانهیان ههیه نهک
دهرهبهگی تا کارکردوانی بهجوتیار ناوببرێن .بهم جۆرهش ناکۆکی چینایهتیی نێوان کرێکار و سهرمایهدار و
بهشهکانیان ،بههەمان ناوهرۆکهوه لهگوندهکان و کاری کشتوکاڵیدا ئامادهیه..
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سودێکی زیاتری لهوه ههیه بۆ کرێکاران که لهسایهی دهسهاڵتی ئێستادا بهنسیبی کراوه؟
سێههم ،لهباسی "چاالککردنی سەندیكاكانی كرێكاران و جوتیاران"یشهوه ،دهبێ ئهوه بڵێین
کهبزووتنهوهی گۆڕان تهنها چاوی لهپاشماوهکانی حزبی بهعسه بۆ کرێکاران کهئێستا
لهالیهن حزبهکانی دهسهاڵتهوه لهدژی ماف و ئازادییهکانی کرێکاران بهکاردهبرێ.
بزووتنهوهی گۆڕان کهبههیچ کلۆجێک نهچوه بهالی ئازادی ڕێكخراوبوونی کرێکاران و
پێکهێنانی ڕێکخراوهی خۆیان ،یهکسهر چهسپاوه به سهنیدکاگهلێکهوه ،کهنهک کهمترین
گوزارشت لهخواستهکانی کرێکاران و جوتیاران ناکات ،بهڵکو ڕاستهوخۆ ئامڕازی دهستی
دهسهاڵتداره بۆ سهرکوت و پارچهپارچهکردنی ڕیزهکانیان و داسهپاندنی ههلومهرجێکی
نابهرابهری کار و ژیان بهسهر ئهم چینهدا.
بهاڵم ههروهک ئهوهی ئێمه لهبهشهکانی پێشوودا ،باسمان کردووه ،کهبزووتنهوهی گۆڕان
وهک ههر حزبێکی ناسیونالسیتی تر ،خاك و نهتهوه و پیرۆزییه نیشتمانییهکان و
کوردبوون و کوردایهتی ...ئهو چهمکانهیه که ناسنامهی خۆی وهک ڕهوتێکی سیاسی
ناسیونالیستی و ڕیفۆرمخواز ،ناساندووه ،بهپێویست ئینسان و ناسنامهی ئینسانی و
چیانیهتی و الیهنگری بۆ کرێکاران و زهحمهتکێشان ،نهک ههر جێگایهکیان نییه ،بهڵکو
بهڕۆشنی وجودی کرێکاران وهک چینێکی گهوره و خاوهن قورسایی ئابووری و سیاسی و
كۆمهاڵیهتی ،ئینکار دهکرێ و ههوڵ دهدرێ وهك "توێژ ،پیشهوهر" نیشانبدرێ و بکهوێته
ژێر دهستوقاچی "کهرت و ڕهگهز و پێکهاته قهومی و ئاینییهکانهوه" .ئهمه لهکاتێکدایه که
کرێکاران ،بهرههمهێنهری بنهڕهتی کۆمهڵگای کوردستانن و لهسهر ڕهنج و شانی ئهوان
داهات و ڕێچکهی ئابووریی واڵت دهچهرخێ .لهمهش زیاتر خودی ئهوهی که بزووتنهوهی
گۆڕان لهپرۆگرامهکهیدا ،بههیچ جۆرێک نهچووه بهالی یاسای کاری کرێکاران و الئیحهی
دهستهبهری رهفاهی كۆمهاڵیهتیدا ،تهنانهت نهباسێک لهماف و ئازادییهکانی کرێکاران
دهکات ،لهوانه ،ئازادی مانگرتن و ڕێکخراوبوون ،ئازدی ههڵبژاردنی نوێنهرایهتی کرێکاری،
مافی بههرهمهندبوون له کرێی شیاو ،سهالمهتی شوێنی کار ،پشوو و مۆڵهت ،خانهنشینی و
خزمهتگوزارییهکان ...وهختێک بزووتنهوهی گۆڕان بازی بهسهر ههموو ئهم بابهتانهدا داوه
و هیچ قسهیهکیان لهسهر ناکات ،دیسانهوه بهپێویست ئهوهی وتوویهتی و دهیڵێت لهمهڕ
دادی کۆمهاڵیەتییهوه بۆ "توێژی کرێکار و جوتیار" نهک ههر ناتوانێ وهاڵمی شایسته
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بداتهوه ،بهڵکو نابهرابهرییهکی ڕۆشنی چینایهتی لهکۆمهڵگادا ،ڕادهگرێ و پشتیوانی
مانهوهی لێدهکات.

وهک بهرئهنجام:
وهک بهرئهنجامێک لهم باسهی که کردمان ،ئهتوانین بهڕۆشنی ڕاگهیهنین ،که ڕوانگهی
بزووتنهوهی گۆڕان بۆ چهمکی دادی كۆمهاڵیهتی ،ڕوانگهیهکی بۆرژوازییانه و بنهماگرتووه
لهبهرژهوهندیهکانی چینی دهسهاڵتدار و خاوهن کۆمپانیا و سهرمایهدارانی کوردستان.
خودی ئهوهی ڕیشه و الیهنهکانی بێدادیی كۆمهاڵیهتی لهکوردستاندا ،لهسهر بنهمای
پلوڕالیزمێکی ڕهگهزی ،ئیتنیکی ،پیشهوهری ،جوگرافی ،دهبینێ و واقعیهتی دابهشبوونه
چینایهتییه كۆمهاڵیهتیهکان و سهرمایهداری بوونی کۆمهڵگای کوردستان ،ئینکار و
دهسڕێتهوه ،تهنانهت خودی ئهوهی که "جیاوازییهکان و نابهرابهرییهکان" لهڕواڵهتی "کهرته
کۆمهاڵیەتیهکان ،پێکهاته قهومی و ئاینییهکان ،ڕهگهزی نێرومێ ،پێشمهرگه و شههیدان ...و
شتی لهم بابهتهدا دهبینێ و دهیانکاته قاڵبێک بۆ تهحقیقی دادی كۆمهاڵیهتی ،لهبنهڕهتهوه
دامهزراندنی "کۆمهڵگایهکی ئینسانی ،ئازاد و بهرابهر ،خۆشگوزهران و باشتر" ڕهت
دهکاتهوه ،تهنانهت لهمهش کهمتر چهمکی هاواڵتی یهکسان وهک بنهمایهک بۆ دادی
كۆمهاڵیهتی ههڵدهوهشێنێتهوه و دهیخاته الوه.
دادێکی کۆمهاڵیهتی کهبزووتنهوهی گۆڕان له مهسهلهکانی ههژاری و بێکاری ،خواستهکانی
منااڵن و گهنجان ،دۆخی ناههمواری ژنان ،مووچه و بیمه كۆمهاڵیهتییهکان و...دا
بهشوێنیهوهیهتی ،جگهلهوهی ڕیفۆرمێکی ناتهواو کرچوکاڵه و وهاڵمدهرهوه نییه به ماف و
ئازادی و ژیان و گوزهرانی هاواڵتییانی کوردستان ،هاوکات بهبهراورد بهو ڕیفۆرمانهی
کهچینی بۆرژوازی لهئهوروپادا گرتویهتیهبهر ،زۆر لهدواوهیه .بزووتنهوهی گۆڕان وهک
ههر حزبێکی ناسیونال بۆرژوا ڕیفۆرمیستی ،کهدهستدهگرێ بهخودی سیستهمی
دهسهاڵتدارێتی و قانونی و ئیداری و ئابووریی ئێستای کوردستانهوه و تهنانهت خودی
ئهوهی کهپهرلهمان و دهزگا حکومییهکان و وهزارهتهکان وهک تهنها ڕێگا و میکانیزمی
گهیشتن بهدادی كۆمهاڵیهتی ،بهدهستهوهدهگرێ ،بهپێویست ،ڕیفۆرم و چاکسازییهکان و
سهرلهبهری دادێکی كۆمهاڵیهتی کهواتای لێداوه ،لهپڕۆگرامهکهیدا ،ههموو ئهو نابهرابهری و
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جیاکاری و ستەم و زوڵمه دههێڵێتهوه کهبهسهر بهشهکانی هاواڵتییانی کوردستانهوهیه.
ئامانجێک کهبزووتنهوهی گۆڕان ههیهتی له "دادی كۆمهاڵیهتی" جگهلهوهی تهعدیلێکی
بۆرژوا ڕیفۆرمیستانهی سیستهمی مهوجوده ،لهههمانکاتدا ههوڵدانه بۆ ڕووسپی کردنهوهی
دهسهاڵتی ئێستای بۆرژوازی کورد و دهرکێشانیهتی لهژێر فشاری ناڕهزایەتیهکانی
جهماوهردا و سهرهنجام سهپاندنی "هاوسهنگی"یهکی دروستکراوی خۆیهتی بهسهر خهڵکی
ستهمدیدهی کوردستاندا ،تا بهوههمی چاکسازییهوه دۆخی ئێستا قهبوڵ بکهن .
ماویهتی
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پڕۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان
چیمان پێدەڵێت؟
بهشی سێیەم :لەسەر ئاستی پارێزگاکان
"نهناوهندێتی" ..ترس لهدیکتاتۆری و وههمهکانی ناسیونال
ڕیفۆرمیزم!
پێشهکی:
"پڕۆگرامی سیاسی بزووتنهوهی گۆڕان لهسهرئاستی پارێزگاکان" ناونیشانی دوایین بهشه
لهپڕۆگرام که لهکۆتا بهشی ئهم باسهدا ههوڵدهدهین لهسهر ناوەڕۆك و تهوهرهکانی
ڕاوهستین .بهاڵم وهك ئهوهی کهپڕۆگرام عهزمی گرتووه ڕهوتی چاکسازیهکانی خۆی،
تاسهر ئاستی بردنی کوردستانی عێراق بهرهو "ههرێمێکی بههێز" بهرێت ،ناچاره بهوهی که
"پارێزگا و شارهوانیهکان" وهك دوایین ئهڵقهکانی ئهم ئامانجه بهدهستهوه بگرێ ،چونکه
گهرهکیهتی وانیشان بدات که پرۆسهی چاکسازی لهئاستی "ههرێمایهتی"دا ڕاناوهستێ و بۆ
بهشی خوارهوهی جوگرافیایهك شۆڕدهبێتهوه ،کهلهالیهن چهند حزبێکی میلیشیایی
ناسیونالیزمی کوردهوه ،بهڕێوهدهبرێ.

بهاڵم ئهو خاڵهی کهئهم بهشهی پڕۆگرام

لهبهشهکانی تر جیادهکاتهوه ،ترس و کۆمهڵه وههمێکه که ڕهوتی ناسیونال ڕیفۆرمیزم
گیرۆدهیهتی .یانی ترس لهدیکتاتۆریهت و گیرۆدهبوونه به وههمهکانی بهرینکردنهوهی
دیموکراسی لهڕێگای "چهمکی نهناوهندێتیهوه" ،ئهویش بهمانای دهستبردن بۆ "دیموکراسی
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کارگێڕی" و "دیموکراسی جوگرافی" و ناساندنیان وهك ههنگاوگهلێکی ڕیفۆرمیستانه،
کهههم له قازانجی خهڵکه و ههم ئاڵوگۆڕێك لهسیستهمی حوکمڕانی ئێستادا بهدیدێنێ! دیاره
ئهمهش بهدوای تهجروبهی زیاتر لهچارهکه سهدهیهك لهحوکمڕانی بۆرژوازی کورد،
کهسهرانی بزووتنهوهی گۆڕان تێیدا هاوبهشن.
لهالیهکی تریشهوه ئهم بهشهی پڕۆگرام ئهگهرچی سێ تهوهرهی لهخۆ گرتووه
بهناونیشانهکانی" :چهسپاندنی نهناوهندێتی کارگێڕی"" ،کاراکردنی ڕۆڵی شارهوانیهکان"،
"پالنسازی بهگوێرهی تایبهتمهندی پارێزگا و شارهوانیهکان" ..وه بۆههریهك لهم تهوهرانهش
چهندین خاڵ وهك وهعده و بهڵێن ڕیزکراون ،بهاڵم لێرهشدا دیسانهوه چهمکی "نهناوهندێتی"
ڕایهڵه و پشتێنهیهکی پێکهوه بهستنهوهی تهواوی تهوهرهکان و خاڵهکانی ئهم بهشهیه و
ههرلێرهشهوه باسی "پارێزگا و شارهوانیهکان و پالنسازی" مانا و سهنگیان پێدهدرێ.
ههربۆیه ئێمهی ناچار بهوهکردووه که بهر لهههر شتێك لهسهر ناوهڕۆکی ئهم چهمکه و
ئامانج لهبهکاربردنی ڕاوهستین .کهوایه واتای چهمکی نهناوهندێتی/المرکزیهت ،چیه؟ پێشینه
و زهرورهتی سهرههڵدانی لهکوێوه سهرچاوهی گرتووه؟

نهناوندێتی ،پێشینه و زهرورهتی سهرههڵدانی:
سهرهتا ئهگهر کهمێك لهو پێناسه لهفزیهی کهبزووتنهوهی گۆڕان بۆ چهمکی "نهناوهندێتی"،
لهپڕۆگرامهکهیدا کردویهتی ،دوورکهوینهوه و هاوکات ئهو دابهشکردنه دووجهمسهریهش
ڕهتکهینهوه کهدڵخوازانه لهنێوان "ناوهندێتی و نهناوهندێتی -مهرکهزیهت و المهرکهزیهت"دا
پێکێهێناوه" ،مهرکهزیهت" بۆته شهیتانێك و "المهرکهزیهت"یش کراوهته "ئامانجێکی پیرۆز"،
ئهوا لهدونیای واقعدا ،ناوهندێتی و نهناوهندێتی دوو ڕووی سیستمه سیاسی و
کارگێڕیهکانه و بگره لهههندی واڵتدا ،وهك تهواوکهری یهکتر لهژێر کاریگهریی چهند
فاکتۆرێکدا جێگایان بۆکراوهتهوه .لهئاستێکی تردا نهناوهندێتی واتا و مهودایهکی یهکالیهنهی
نیه و بهتهنها لهبواری کارگێڕیدا ڕاناوهستێ .ههربۆیه پێناسه و مهوداکهشی دهگۆڕدرێ و
سنوور و چوارچێوهیهکی دیاریکراو بهخۆیهوه دهگرێ .بۆنموونه باسی نهناوهندێتی
لهبواری ئابووری و مالیدا ،پێناسه و سنوورهکانی جیاوازه ،لهنهناوهندێتی سیاسی و
حوکمداریدا ،ئهمیش دووباره لهگهڵ نهناوهندێتی یاسایی و کارگێڕی و دابهشبوونه ئیقلیمی
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و لۆکاڵیهکاندا جیاوازی ههیه .بهاڵم خاڵی هاوبهش وهك ئهوهی ئهکادیمیست و
لێکۆڵیارهکانی بواری سیستهمه کارگێڕیهکان لهپهیوهند بهپێناسهی چهمکی نهناوهندێتیهوه
بۆ ههموو بوارهکان ،ئاماژهیان پێکردبێ ،مهسهلهی دابهشکردنی دهسهاڵتهکان ،بڕیاردان و
دابهشکردنی ئیمکاناتهکان و دیاریکردنی سنوورهکانی بهڕێوهبردنه ( پالنسازی) ،
لهچوراچێوهی دهوڵهتێکی دیاریکراودا ،بهمجۆرهش نهناوهندێتی ناکهوێته سهرووی خودی
دهوڵهتهوه ،وهك ئهوهی بونیادێك و دامهزراوهیهکی یهکجێیه .کهوایه مادام دهوڵهت خۆی
ئۆتۆریتهیهکی ڕهها و جێگیر و بااڵدهسته بهسهر ههرجۆره دابهشکردنێکی دهسهاڵته
محەلیهکان و ناوهندهکانی بڕیار و دابهشکردنی سامانهوه ،مادام کهدهوڵهت خۆی وهك
هێزێکی قههری وسهروو خهڵکی لهگۆڕدایه و قانون و سوپا و پۆلیس و زنیدان و سزا و
ئاین و زمان و ئایدیۆلۆژیای ڕهسمی و دهیان فاکتۆری تری بهدهستهوهیه ،نهناوهندێتی
ناتوانێ لهحوکمهکانی مهرکهزیهت دهرچێ و ڕێچکهیهکی ڕههای ههبێ ،تهنانهت ئهگهر
لهوپهڕی دوورمهوداشدا واتا و سنوورهکانی بۆ دیاریکرابێت .بهاڵم خودی پێشینهی ئهم
باسه لهکوێوه هاتوه و چۆنه وا ڕهوتێکی وهك بزووتنهوهی گۆڕان بهعهشقێکی دێوانهوه
لێی دهڕوانێ و کردویهتیه بنهمایهك بۆ بهرنامه چاکسازیهکهی؟
وهك زاراوهیهك چهمکی نهناوهندێتی لهپاڵ ناوهندێتیدا ،مێژوویهکی تایبهت بهخۆی ههیه و
لهگهڵ سهرههڵدانی دهوڵهتی مۆدێرنی بۆرژوازیدا ،لهئهمریکا و ئهوروپادا بهکار براوه ،بهاڵم
زهروورهتی ئهم بهکاربردنهش بۆ دامهزراندنی دهوڵهتێکی مهرکهزی و کۆکردنهوهی
دهسهاڵته محهلی و ئیقلیمیهکان بووه ،لهیهك کیانی سیاسی و سهراپاگیری ئیداریدا.
بهواتایهکی تر پهنابردن بۆ نهناوهندێتی سیاسی و کارگێڕی و یاسایی ،لهئهوروپادا،
پێداویستیهك بووه بۆ ههڵوهشاندنهوهی ئیمپراتۆریهتهکان و دهسهاڵتدارێتی پاشایهتی و
حوکمی محهلی دهرهبهگهکان و کۆکردنهوهی ئهم یهکانه لهچوارچێوهی دهوڵهتێکی
یهکگرتوو و موتهمهرکزدا ،دهوڵهتی فیدراڵ /ئیتحادی ،لهئهمریکا و سویسرا و ئهڵمانیا و
نهمسا ،تا دهوڵهتانی ئهسکهندهنافی بهرۆشنی پێمان دهڵێن کهنهناوهندێتی وهاڵمێك نهبووه
بۆ بهرگرتن بهسهرههڵدانی دیکتاتۆریهت وهك ئهوهی بزووتنهوهی گۆڕان باسی دهکات،
تهنانهت بۆ بهرینکردنهوهی دیموکراسی لهم واڵتانهدا نهبووه ،بهڵکو بهپلهی یهکهم و
لهبنهڕهتهوه بۆ قایمکردن و زاڵکردنی دهوڵهتی موتهمهرکیز و یهکپارچهبووه بهسهر
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واقعیهتی چهند پارچهیی و لێکدابڕانه ناوچهییهکان کهوهك پاشماوهکانی دهسهاڵتی
پاشایهتی و ناوچهییهکان لهئارادابوون .لهڕوانگهی ئابووریهوه ئهم کردهیه ڕووی
لهئامانجی دامهزراندنی بازاڕی ناوخۆ و بهرینکردنهوهی سنوورهکانیهتی ،تا ئابووری
سهرمایهداری قهوارهیهکی سیاسی نوێ لهخۆی بگرێ .بهمجۆرهش باسی نهناوهندێتی
لهیهك زهروورهتی مێژوویی و سیاسی و ئابووریهوه و لهپهیوهند بهمهرکهزیهتهوه کاری
پێکراوه.
بهاڵم باسی نهناوهندێتی لهپهیوهند به واڵتانی ئاسیا و ئهفریقاوه ،ڕهوهندێکی تری ههیه،
کهزیاتر وهك پێداویستیهکی سیاسی لهچوارچێوهی پرۆژهی بهدیموکراسی کردنی ئهم
واڵتانهوه لهالیهن ئهمریکا و ئهوروپاوه لهدهورهیهکی دیاریکراودا ،بهدهستهوه گیراوه.
بهدیاریکراوی چهمکی نهناوهدێتی وهك چهمکێکی بهپیرۆزکراو کهههموو پڕۆسه و کرده
دیموکراسیهکانی پێوه گرێدرابێتهوه ،لهناوهڕاستی دهیهی ههشتا بۆسهرهوه ،بهفراوانی
هێنرایه ناو ئهدهبیاتی کارگێڕی و سیاسی و مالیهوە و وهك کهمپینێك بۆ بهشهیتانکردنی
مهرکهزیهتی دهوڵهت و سیستمه کارگێڕیهکان بهدهستهوهگیرا .کهمپینێك کهسهدان و بگره
ههزاران نووسهر و لێکۆڵیار و ئهکادیمیست لهمهڕ ناساندنی چهمکی نهناوهندێتی و الیهنه
باشهکانی ملیۆنهها الپهڕهیان ڕهشکردهوه تا زهمینه زەینیهکانی ڕاکێشانی "پڕۆژهی
دیمکراسی"

ڕۆژئاوایی بۆ واڵتانێك کهلهبازنهی ئابووری و سیاسهتی " ڕوسیای

کۆمۆنیست"دا قهراریان گرتبوو ههڵخات .بهتایبهتی بهدوای ڕووخانی بلۆکی شهرق و
سهرههڵدانی دونیای یهکقوتبی بهڕابهری ئهمریکا" ،دهورانی گوێزانهوهی دیموکراسی" بۆ
واڵتانی ڕۆژههاڵت" ،نهناوهندێتی کارگێڕی و سیاسی ،مالی و ئابووری ،ناوچهیی و
ئیقلیمی "..به ههموو بوارهکانیهوه ،بووه یهکێك لهپێداویستیهکانی "تیۆری دهوران" بۆ ڕهوتی
پهرهسهندنی سهرمایهداری و دامهزراندنی فۆرمێکی تازه کهپهیوهندیهکانی نێوان کار و
سهرمایه لهبازاڕی ناوخۆی ئهم واڵتانهدا ،لهپهیوهند به سهرمایهی ئیمپریالیستی و
کارتیلهکانیهوه دهیخوازێت ،کرده یهکێك لهپێداویستیهکانی سهردهم کهدیاره بهبێ
پێناسهکردنهوهی فۆرمی دهوڵهت و ئارایشتدانهوهی سیستمی کارگێڕی و یهکه
جوگرافیهکانی مومکین نهبوو .بهواتایهکی تر لهدهورهیهکدا کهکۆلۆنیالیزم کۆتایی دێ و
ڕێگا بۆ سهرههڵدانی " دهوڵەتانێکی سهربهخۆ"
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موتهمهرکز و چهقبهستووی دهسهاڵت ،لهدهستی تاکه حزبێك و بنهماڵهیهکدا ،یانی
دهسهاڵتی "حزبی قائید" ،دهوڵهتی ئیستبدادی و سهرکوتگهر ،بووه یهکێك لهپێداویستیه
سهرهکیهکانی جێخستنی ئابووری سهرمایهداری لهم واڵتانهدا ،لهسهر بنهمای هێزی کاری
ههرزان و حهوزهی وهبهرهێنانی سهرمایهی ئیمپریالسیتی و لهپهیوهند بهکاردابهشکردنی
جیهانی و هاوسهنگی نێوان ههردوو بلۆکی شهرق و غهربهوه ،بهم پێیهش مهرکهزیهت و
ناوهندێتی لهدهسهاڵتی سیاسی و ئابووری و ئیداریدا ،وهك پێداویستی ئهم دهورهیه جێگای
گرت .ئهوا بهدوای ههڵوهشانهوهی دونیای دوقوتبی و بهتایبهتی ههڵوهشانهوهی بلۆکی
سۆڤیهت کهپشت و پهنا ئابووری و سیاسیهکانی ئهمجۆره دهوڵهتانه بوو ،مهسهلهی
ئارایشتدانهوهی نهزمی سیاسی و ئیداری و ئابووری لهالیهن ئهمریکاوه وهك ستراتیژی
نهزمی نوێی جیهانی سهری ههڵدا ،بهدیموکراسی کردنی ئهم "دهوڵهته موتهمهرکز و
دیکتاتۆر و ئیستبدادیانه" کرانه بازنهی ئاڵوگۆڕێك که سهرمایهداری ئیمپریالیستی و
جیهانی لهدهورانی یهك جهمسهریدا دهیخواست و لهم پهیوهندهشدا "چهمکی نهناوهندێتی"
وهك پاشکۆیهك بۆ دیموکراسی کردنی ئهم دهوڵهتانه و فۆرمه سیاسی و ئیداریهکانی
تاسهرئاستی پێناسهکردنهوهی دهستور و یاساکانی ئهم واڵتانه بهدهستهوه گیرا .بهاڵم
خودی ئهوهی که "گوێزانهوهی دیموکراسی" بۆ ئهم واڵتانه لهبنهڕهتهوه پشتی بهستبوو به
ههڵوهشانهوهی مافی هاواڵتی بوونی یهکسان ،دهستی برد بۆ دروستکردنی ناسنامه
ئسنیکی و ئاینی و دابهشبوونه قهومی و تایهفهییهکان و لێرهشهوه "دیموکراسی
نوێنهرایهتی کردنی پێکهاتهکان" خرایه بری مافی هاواڵتی بوونی یهکسان .لهپاڵ ئهمهشدا
ههوڵدان بۆ بهرجهستهکردنهوهی "تایبهتمهندیه جوگرافیهکان ،تهقدیسکردنی بهرژهوهندی
تاك ،تایبهتمهندی گروپی و کلتوری و ئاینیهکان" بهمهبهستی لێدان لهبهرژهوهندی گشتی و
ژیانی هاوبهش و چوونیهکی ..لهم چوارچێوهیهشدا چهمکی نهناوهندێتی وهك بنهمایهك بۆ
دابهشکردنی دهسهاڵتهکان بهسهر ئهم ناسنامه دروستکراوانهدا و کۆکردنهوهیان لهدهوڵهتی
تازهی "فره حزبی ،فره نهتهوهیی و ئاینی و تیرهگهری"دا بهناوی دیموکراسیهوه ،وهك
قاعیدهیهك پهیڕهوی لێکرا .تهنانهت وهك تیۆریهك بۆ دابینکردنی "ماف و ئازادیهکانی
هاواڵتیان" ،واتای پێدرا .لۆکاڵی کردنهوهی حکومهت و سیستمی کارگێڕی لهسهر بنهمای
جوگرافیایهك که ئهم "پێکهاتانه و ئهم ناسنامه دروستکراوانه" تیا جێگیرن ،وهك دوایین
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ئهڵقهکانی ئهم پرۆژه سیاسیه خۆی دهرخست .کهدیاره ئامانجی کۆتایی لهگشت
ههنگاوهکان و پرۆسهیهك کهئهم ستراتیژه چهمکی نهناوهندێتی تیا پیرۆز کردوه ،شتێکی
زیاتر لهوه نییه که دهوڵهتی تازه دیموکراسی بتوانێ سیستهمێکی سیاسی و ئیداری وابێت
که دهخاڵهتی نوێنهرانی سیاسی بهشهکانی سهرمایه لهم واڵتانهدا زامن بکا و لهدهوڵهتدا
کۆیان بکاتهوه ،تالهم ڕێگهیهوه "کۆمهڵگایهکی ئارام" لهبهردهم ڕهوتی وهبهرهێنان و بازاڕ و
جوڵهی سهرمایهکاندا زامن بکات .بهاڵم دیاره بهدهستهوهگرتنی ئهم پرۆسهیه و
ئهنجامهکانی بهبێ پاساو و پروپاگهنده لهتوانادا نییه و لهم پهیوهندهشدا سهدان دهزگای
بهدواداچوون و چاودێری و لێکۆڵینهوه ،لهالیهن نهتهوه یهکگرتووهکانهوه ،پرۆژهکانی
ئاوهدانکردنهوه و گهشهپێدانی ئهوروپایی ،ناوهندهکانی ئهکادیمیا و زانکۆکان ..خراونهته
گهڕ و چهمکی نهناوهدێتیان بۆ فریودانێکی بێسنوری جهماوهر برهوپێداوه .بهڕادهی ئهوهی
که "نهناوهندێتی ترسی گهڕانهوهی دیکاتۆریهت ناهێڵی" ،نهناوهندێتی زامنی دیمکراسی و
ئازادیهکانه" " ،نهناوهندێتی بیرۆکراسی و گهندهڵی ناهێڵێ" " نهناوهندێتی لهبهرژهوهندی
گشتیدایه" ...ئهمانه ههمویان کهرهسهکانی بهدیموکراسی کردن و گوێزانهوهی بوون بۆ
ڕۆژههاڵت ،بهاڵم نموونهکانی دهوڵهتی تازهی عێراق*

و لوبنان کهلهسهربنامهی

نهناوهندێتی سیاسی و کارگێڕی دامهزرانهوه و لهدهستوری ئهم دوو واڵتهدا بهڕۆشنی
جێگیر کراوه ،پێچهوانهی ههموو ئهم پروپاگهندانهمان نیشان دهدات .لهم نموونانهدا،
کهگۆماوی خوێن و کارهساته تراژیدیهکان لهکوشتار و کاولکاری و شهڕی نهبڕاوهی نێوان
* /یهکێك لهوخااڵنهی که بزووتنهوهی گۆڕان له پرۆگرامهکهیدا لهسهری ڕاوهستاوه" بەیاسایی کردنی
نەناوەندێتی کارگێڕی و چەسپاندنی لە پرۆژەی دەستوری هەرێمدا ".گوایه لهم ڕێگایهوه ههم دیموکراسی
پهرهدهسێنێ و ههم بهرژهوهندی "پێکهاتهکان" مسۆگهر دهکرێ و ههمیش "تایبهتمهندی ناوچهکان"
لهبهرچاودهگیرێ ..بهاڵم ئهو واقعیهتهی که لهنموونهی عێراقدا دهیبینین ،شتێکی تهواو پێچهوانهیه .ئهوهتا
دهستوری عێراق بهڕۆشنی نهناوهندێتی کارگێڕی لهمادهی 002دا جێگیرکردوه:
" العراق دولة اتحادية فيدرالية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ،نظام الحكم فيها

جمهوري نيابي برلماني ديمق ارطي" " ،يتكون النظام االتحادي في جمهورية العراق من عاصمة و أقاليم و محافظات
المركزية و ادارات محلية" ..بهاڵم تراژیدیایهك کهلهم نموونهیهدا نهناوهندێتی پێشکهشی کردووه مهودا
خوێناوی و کارهساتبارهکانی بۆ خهڵکی ئاشکرایه ..ئایا ئهم نموونهیه بهڵگهیهك نیه بۆ ناوهڕۆکی
ههڵخهڵهتێنهرانه و تهوههوم ئامێزی ههموو ئهو سیاسهت و بۆچوونانهی کهبزووتنهوهی گۆڕان لهپشتی
"نهناوهندێتی کارگێڕیهوه" بهناوی چاکسازیهوه بهگوێی خهڵکیدا دهیدات؟
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"پێکهاتهکان"دا خۆی دهرخستووه ،ژیانی هاواڵتیانی بردۆته تونێلێکی تاریکهوه .تونێلێك که
نهك ههر ماف و ئازادیهکان بهههمان شێوهی سهردهمانی دیکتاتۆریهت لهژێر پرسیاردایه،
بهڵکو "نهناوهندێتی" بۆته سیمایهك بۆ سهرههڵدانی دهسهاڵته حزبی و میلیشیایی و
تیرهگهری و قهومیهکان ،کهدیاردهی گهندهڵی بۆ سهر ئاستی دزی و تااڵنچێتی بێسنور
ههڵکشاندووه و نائارامی کۆمهاڵیهتیش بۆته حاڵهتێکی بهردهوام .بهاڵم بۆئهوهی ههم
ڕاستیهکانی ئهم بۆچونانه لهپهیوهند بهحزبی گۆڕانهوه بسهلامێنین و ههم بزانین ترس و
خۆشخهیاڵیهکانی بزووتنهوهی گۆڕان لهپهیوهند بهناوهندێتی و نهناوهندێتیهوه ،بهکوێ
گهیشتووه و دهیهوێت چ ئاستێك لهچاکسازی ئیداریان لهسهر بینا بکات ،باشتره ڕاستهوخۆ
بگهڕێینهوه بۆ خودی پرۆگرام خۆی.

"نهناوهندێتی" ..چاکسازی بهتامی ترس و بهرامهی وههمهوه:
پڕۆگرام سهرهتا لهیهکهمین تهوهرهی ئهم باسهدا بهناوی "چەسپاندنی نەناوەندێتی
کارگێڕی"هوه دهکهوێته مهد ،و سهنایهکی بێسنووری نهناوهندێتیهوه و بهرامهی وههمێك
پهخش دهکاتهوه و دهڵێت:
" بنیاتنانی سیستهمێکی سیاسی لهسهر ئاستی ههرێمی کوردستان ،که هاوتهریب
لهگهڵ دنیای شارستانیدا گهشه بکا ،بهبێ چهسپاندنی نهناوهندێتی (المهرکهزیهت)
ی کارگێڕیی کارێکی ئاستهمه .سهرهکیترین مهرجی دیموکراسی هاوچهر بریتیه
له دابهشکردنی دهسهاڵت و ئهرکهکان؛ بهاڵم ئهو دابهشکردنه تهنها لهنێوان
دهسهاڵتهکانی یاسادانان و ڕاپهڕاندن و دادوهریدا کورت نابێتهوه ،بهڵکو درێژ
دهبێتهوه بۆ دابهشکردن لهنێوان دهسهاڵتی یهکه کارگێڕییه جیاوازهکان و
دهسهاڵتهکانی پایتهخت و پارێزگا و شارهوانیهکانیش.
ئهوهی لهم دهربڕینانهدا بهرجهستهیه ئهوهیه که:
یهکهم :حوکمی ئهوهی کهبهبێ "چهسپاندنی نهناوهندێتی کارگێڕی"" ،بنیاتنانی سیستهمێکی
سیاسی لهههرێمی کوردستان "...بهئهستهمدهکات! جگهلهوهی که پێچهوانهکردنهوهی ڕاستیه
کۆمهاڵیهتیهکان و تیۆری کۆمهڵناسیه ،که سیستهمه سیاسیهکان وهك بهرئهنجامێك
لهفاکتۆری سیاسهت و ئابووری و زاڵبوونی فۆرمه ئابووریهکان وهك دهرهاویشتهیهکی
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کێشمهکێشمه کۆمهاڵیهتیهکان ،چاولێدهکات ،نهك الیهنی کارگێڕی .لهههمانکاتدا فاکتۆری
کارگێڕی لهسهروو ڕۆڵی سیاسهت و خودی و دابهشبوونه چینایهتیهکان و جێگای
جهماوهر و بزاوته سیاسیهکانی دادهنێ .لهکاتێکدا الیهنی کارگێڕی بهههربارێکدابێت ،واته
ناوهندێتی بێت یان نهناوهندێتی ،خۆی پاشکۆ و بهرئهنجامی تهوازنی فاکتۆرهکانی سیاسهت
و ئابووری و ڕۆڵی جهماوهر و بزاوته سیاسیهکانه لهههر کۆمهڵگایهکدا ،بهتایبهتی
لهدهورهیهکدا که ئارایشتدانهوهی دهوڵهت و سیستهمی سیاسی مهتره ،بووه .بهاڵم
حوکمێکی ڕههای بهوجۆره کهکوردستان بهبێ نهناوهندێتی کارگێڕی ناتوانێ " هاوتهریب
لهگهڵ دنیای شارستانیدا گهشه بکا " ،بێ مهبهست نیه ،بهڵکو بۆ ئهوهیه چاکسازیه
ئیداریهکانی حزبی گۆڕان لهدهرهوهی دامهزراندنی دهوڵهتێکی مۆدێرنی سکیوالری
ڕاوهستاو لهسهر دهخاڵهتی خهڵك و مافهکانیان ،بهخهڵك بناسێنێ و ههواڵهی گۆڕانکاریهکی
تهکنیکی و ئیداریان بکات.
دووهم :ئهو بۆچوونهش که "دیموکراسی هاوچهر " بهمهرجی دابهشکردنی ئهرك و
دهسهاڵتهکان ،بۆسهر ئاستی "یهکه کارگێڕیهکان" دینێته خوارهوه ،ڕوانگهیهکی تهکنیکی و
ئیداریه بۆ "دیموکراسی هاوچهر " کهلهم سااڵنهی دواییدا پۆستمۆدیرنیزمهکان پوچترین و
بێناوهڕۆکترین جۆری مانا و واتایان بۆ "دیموکراسی" داهێناوه و دهڵێن که ئهگهر
دابهشکردنی دهسهاڵت و ئهرکهکان بۆ سنوورهکانی کارگێڕی تائاستی کوێره گوندێك نهڕوا
و شۆڕنهبیتهوه ،ئهوا دیموکراسی بهرقهرار نابێ و "تۆتالیتاریزم و دیکتاتۆریهت" شانسی
مانهوهیان ههر دهمێنێ! بێگومان لهبۆچوونێکی وادا ،جوگرافیا ،ئیداره ،بهبنهما وهردهگیرێ و
ماف و ئازادیهکان ،هاواڵتی بوون و دهخاڵهتی جهماوهر لهبهڕێوهبردنی واڵت و بریارداندا،
شوێنێکی بۆنامێنێتهوه!
بهاڵم ئهم ههویره ئاو زۆر دهکێشێت بهتایبهتی کهپرۆگرام لهدرێژهی خۆیدا لهمبارهوه
دهنووسێت:
"چهسپاندنی نهناوهندێتی کارگێڕی رێگری دهکا له دروستبوونی دیکتاتۆریهت و
گردبوونهوهی دهسهاڵت له تهنها شوێنێکدا ،ههروهك ڕێگری دهکا له
چڕبوونهوهی ئهرك و فهرمان له دهستی تاکه هێزێکدا .پێڕهوکردنی "نهناوهندێتی"
ڕێگری دهکا له بیرۆکراسی و ڕۆتین ،کارئاسانی بۆ هاواڵتیان دهکا له فهرمانگه
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حکومیهکاندا ،ههورهك کارئاسانی بۆ حکومهت و پهرلهمانیش دهکا ،وهزارهتهکان
دهتوانن زیاتر خۆیان بۆ پرۆژهی نیشتمانی سهرتاسهری تهرخان بکهن و
سهرقاڵ نهبن بهو کارانهی که دهکرێ ڕاستهوخۆ له پارێزگاکانهوه بێ گهڕانهوه
بۆ دیوانی وهزارهتهکان ئهنجام بدرێن".
بهڕاستی جێگای سهرسوڕمانه! بۆ قهڵهمێك کهوێراویهتی "نهناوهندێتی کارگێری" بهو
ههموو پێداههڵدانهوه بخاته وهسف و ستایشهوه و وهك فاکتۆرێك بۆ "ڕێگرتن
لهدروستبوونی دیکتاتۆریهت" و بۆ "ڕێگرتن لهبیرۆکراسی و ڕۆتین" بهخهڵکی بناسێنێ!
گوایه دیکتاتۆریهت و بیرۆکراسی و کاری ڕۆتین بهرههمی فاکتۆری جوگرافی و
دابهشبوونی ئیدارین"! لهکاتێکدا ڕاستیهکانی کۆمهڵگای هاوچهرخی ئهوروپایی بهو ههموو
پێشکهوتنهوه کهههیانه ،تهنانهت بهوهشهوه کهلهبااڵترین ئاستدا پهیڕهویان له"نهناوهندێتی
کارگێڕی" کردووه ،بهدهرنین له "دیکتاتۆری دیموکراسی" و "بیرۆکراسی و کاری ڕۆتین"،
چونکه تهواوی نیزامهکه لهسهر بنهمای ئابووری سهرمایهداری و بازاڕی کڕین و فرۆشتنی
هێزی کار و کااڵ دهڕوا بهڕێوه کهدهسهاڵتی چینه دارا و خاوهن کۆمپانیاکان بهڕێوهی
دهبهن .ڕاسته لهم نیزامهدا ئیستبدادێکی ڕوت لهگۆڕنیه و ماف و ئازادیهکانی تاك
بهڕادهیهك لهدهستور و یاسادا سهلمێنراوه ،بهاڵم دهوڵهت دیکتاتۆری ئهو چینهیه که
لهئابووریدا جێگای ههیه ،بهرامبهر بهزۆرینهی کۆمهڵگا کهلهدهرهوهی دهسهاڵتی مادی و
ئیمکاناتی کۆمهڵگا وهك خهڵکی کرێکار و زهحمهتکێش ژیانی خوارهوهیان پێسپێردراوه.
لهالیهکی ترهوه " دروستبوونی دیکتاتۆریهت" بهمانای حکومهتی ئیستبدادی ،ئاکامی
سیستهمه کارگێڕیهکان نیه ،بهڵکو سهرخانێکی سیاسیه که زهرورهته ئابووری و
چینایهتیهکان لهدونیای سهرمایهداریدا ،دهیهێنێته کایهوه .ترسێکیش کهبزووتنهوهی گۆڕان
له " دروستبوونی دیکتاتۆریهت"

ههیهتی تهنها بۆئهویه کهماهیهتی دهسهاڵتدارێتی

چینهداراکان لهبهرامبهر خهڵکی کرێکار و زهحمهتکێشدا پهردهپۆش بکا و پێیان بڵی
"مهترسن چاکسازیهکانی ئێمه لهڕێگای نهناوهندێتی کارگێڕی"یهوه دیکتاتۆریهت دهباته
قهبرهوه"!
بهاڵم پرۆگرام لهمەد ،و سهنای خۆی بۆ "نهناوهندێتی کارگێڕی" ناوهستێ و درێژه
بهباسهکهی دهدات:
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لهڕووی سیاسیهوه ،نهناوهندێتی پێشمهرجی دیموکراسی هاوچهرخه ،چونکه
دیموکراسی سیاسی بهبێ دیموکراسی کارگێڕی تهنها دروشمێکه و له ژیانی
ڕۆژانهی هاواڵتیدا ڕهنگ ناداتهوه .نهناوهندێتی لهڕووی کارگێڕییهوه حکومهتێکی
چوست دروستدهکا ،که تیایدا فهرمانگه و یهکه کارگێڕیهکان ئهرك و
دهسهاڵتهکانی خۆیان دهزانن و راستهوخۆ کاری هاواڵتی ڕایی دهکهن .لهڕووی
داراییهوه دادپهروهریی زیاتر دابین دهکا ،بهتایبهتی لهو بابهتانهدا که پهیوهندیدارن
به کۆکردنهوهی باج و رسومات و سهرفکردنی داهاتهکانیان له سنووری پارێزگا
و شارهوانیدا .لهڕووی کۆمهاڵیهتی و گهشهی مرۆییشهوه "نهناوهندێتی کارگێڕی"
هاوئاههنگی و پهیوهندی مرۆڤانهی نێوان هاواڵتی و فهرمانبهر بههێزتر دهکا،
گیانی ناوچهگهری و شارچێتی الواز دهکا و کێبڕکێی شارستانی لهنێوان پارێزگا
و شارهوانیه جیاوازهکاندا دروست دهکا.
سهیرکهن! ..و ببینن چۆن نهناوهندێتی پیرۆزکراوه! هێنده پیرۆزکراوه کهنهك ههر لهڕووی
سیاسیهوه کراوهته پێشمهرجی دیموکراسی! بگره وهك دیاردهیهکی خهوشههڵنهگر و
بێعهیب وێناکراوه ،بهڕادهی ئهوهی که "دیموکراسی هاوچهر " ،ژیانی ڕۆژانهی هاواڵتیان"،
"حکومهتێکی چوستوچاالك"" ،دادپهروهری دارایی"" ،گهشهی مرۆیی"" ،هاوئاهەنگی و
دوورکهتنهوه لهشارچێتی" ..ههمووئهمانه به نهناوهدێتی کارگێڕیهوه بهستراوهتهوه .ئهمه
ئیتر ئهوه دهگهیهنێ که نهناوهندێتی کارگێڕی بۆته عهسایهکی سیحری بهدهستی
بزووتنهوهی گۆڕانهوه بۆ ئهنجامدانی چاکسازیهکان لهسیستمی حکومڕانی کوردستاندا،
بهاڵم بهسهرنجدانێکی ساده بهئهدهبیاتی سیاسی و کارگێڕی ئهمڕۆدا دهتوانرێ بهسانایی
پێچهوانهی ئهم دهربڕینانه لهبارهی نهناوهدێتیهوه بهدهستبێت:
یهکهم؛ سهرهتا بهپێچهوانهی مهد ،و سهنای بزووتنهوهی گۆڕانهوه ،نهناوهندێتی ناتوانێ
بهدهربێت لهعهیب و کهموکوڕی .ئهم چهمکهش وهك ناوهندێتی الیهنی ئیجابی و مهنفی
ههیه .بهاڵم بزووتنهوهی گۆڕان دیسانهوه بۆئهوهی ئهم چهمکه شیرین و پیرۆز بکات
لهبهرچاوی خهڵك بهالی هیچ یهك لهکهموکوڕیهکانیدا ،نهچووه.

ئهمه لهکاتێکدایه

نهناسراوترین نووسهر و پسپۆڕی بواری زانستی کارگێڕی ،بهسادهیی ئاماژه بهوه دهکات
که مهرکهزیهت و المهرکهزیهت وهك دوو سیستمی جیاوازی کارگێڕی ،جگهلهوهی الیهنی
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تێکهاڵویان پێکهوه ههیه ههریهکهشیان ههڵگری الیهنی سلبی و ئیجابی خۆیهتی .بۆنموونه:
* /نهناوهدێتی کارگێڕی پێویستی به ژمارهیهکی زۆری پێرسونهڵ و پسپۆڕ و بهڕێوهبهر
ههیه کهدهبێ لهئاستی یهکه ئیداریهکان زامن بکرێ و بهدوای دابهشکردنی دهسهاڵته
ناوچهیی و محهلیهکان ڕۆڵبگێڕن .ئهم حاڵهتهش جگهلهوهی بهفیڕۆدانی هێزی زیادهی
مرۆیی بهدواوه دهبێت لهڕووی مالیهوه مهسرهف گهراشه.
* /نهناوهندێتی کارگێڕی کهدهسهاڵتی مهرکهزی ههڵدهوهشێنێتهوه ،هاوئاههنگی لهنێوان
یهکه کارگێڕیهکاندا لهئاستی سهراسهریدا الوازدهکا و "بهش دهخاته ناکۆکهوه لهگهڵ
گشتدا" ،بهمجۆرهش ئیقرار و جوڵهی سهراسهری سیستم کز و الواز دهکات.
*  /نهناوهندێتی

کارگێڕی،

بهوپێیهی

سهربهخۆی

یهکه

ئیداریهکان

ڕههادهکات،

دووبارهبوونهوهی کرده ماڵی و ئیداری و چاودێری و تهنانهت ئهمنیهکان بهرهوسهرهوه
دهبات .که دیاره ئهمهش بهنرخی مهسرهفکردنی زیاتری هێزی ئینسانی و تێچوونی زۆرتر
تهواودهبێ.
* /نهناوهندێتی کارگێڕی پهیوهندی و هاوسهنگی یهکهئیداریهکان ههڵدهوهشێنیتهوه و پشت
بهتایبهتمهندیه ناوچهییهکان دهبهستێ ،بهم پێیهش ژیانی هاواڵتیان گیرۆده به لۆکاڵیزم و
تهقدیس کردنی تایبهتمهندیهکانی خۆ دهکات و ڕهههندی ئینتگراسیۆن و هاوبهشێتی سست
دهکات.
* /نهناوهندێتی کارگێڕی سیستهمهکانی چاودێری مهرکهزی ،بوژانهوهی لێکچونیهکان،
هاوبهشێتی و گهلێ سیفاتی ئیجابی تر لهبهین دهبات..
دووهم :دیسانهوه بهپێچهوانهی ئهوهوه کهبزووتنهوهی گۆڕان نهناوهدێتی کارگێڕی کردۆته
پێشمهرجی دیموکراسی ،ئهم چهمکه پاشکۆی سیاسهت و ئابووری و ههڵسوکهوتی حزب و
هێزه سیاسیه کۆمهاڵیهتیهکانه ،دیموکراسی بهمهفهومی باو لهالی ههر کهسایهتیهکی
سادهی دیموکراسی خواز ،پێشمهرجهکانی بهم فاکتۆرانه دیاری دهکات :ئامادهگی پهرلهمان
وهك دامهزراوهیهك بۆ نوێنهرایهتی کردنی دهنگی خهڵك ،دهنگدان و سندوقهکانی دهنگدان،
پلورالیزمی سیاسی و پهیوهستهگی الیهنهكان به گوێزانهوهی ئاشتیانهی دهسهاڵت لهڕێگای
ئهنجامی دهنگدانهوه ،پێکهێنانی حکومهت بهپێی ئیستحقاقاتی دهنگهکان ،ئیقراری ههموو
ئهمانه لهدهستور و یاسای واڵتدا ..ئهمانه پێشمهرجی دیمکراسین و بڕیاردان لهسهر
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نهناوهندێتی دوایین ههڵقەیهکه که وهك پاشکۆی ئهم ڕهوهند و پرۆسهیه لهڕووی
سیاسیهوه لهدیموکراسیدا بهم یان بهو ئاسته شوێن دهگرێ .تهنانهت لهههر واڵتێکدا ئهگهر
سیستهمی حوکمڕانی لهسهر بنهمای ئهوجۆره لهنهناوهندێتی دامهزراوبێت کهگۆڕان
دڵخوازانه کهوتۆته وهسفکردنیهوه ،بهاڵم لهڕووی سیاسیهوه ئهم مهرجانه دهستهبهر
نهکرابێ ،دیموکراسی هیچ مانایهکی بۆنامێنێتهوه و الیهنی کارگێڕی ناتوانێ ڕهوتی سیاسی
دیموکراسی دهستهبهربکات.
لهدوا وێستگهی مهد ،و سهنای نهناوهندێتیدا ،پڕۆگرام سهر لهڕهخنهکردنی سیستهمی
کارگێڕی ههرێمی کوردستان دهردههێنێ و بهعهینهکی نهناوهندێتیهوه دۆخهکه بهمجۆره
ههڵدهسهنگێنێ:
"ئهو سیستمه کارگێڕییهی که ئێستا له ههرێمدا کاری پێدهکرێ تێکهڵهیهکه له
دهسهاڵتی مهرکهزی و حزبۆکراتی ،لهو شوێنانهدا که پێویسته پارێزگاکان
دهسهاڵتی خۆیان پیاده بکهن چهندین ڕێگریی مهرکهزیی بۆ ئهنجومهنی پارێزگا
و یهکه کارگێڕیهکان دروستدهکرێ ،ئهنجومهنی وهزیران و وهزارهتهکان چهندین
کۆسپی بێرۆکراتی بۆ پارێزگاکان و چهندین کهند و ڕۆتینیش بۆ هاواڵتیان
دروست دهکهن .لهو شوێنانهشدا که پێویسته ههرێم پرۆژهی نیشتمانی خۆی
لهسهر ئاستی ههموو ههرێم پیادەبکا و بودجهی نیشتمانی له پهرلهماندا پهسهند
بکرێ ،دهسهاڵتی ههردو حزبی حوکمڕان سهرههڵدهدا و ڕێگریی سیاسی و
کارگێڕی بۆ یهکتر دروستدهکهن و بودجه بهگوێرهی کانتۆنی حزبی دابهش
دهکهن ،له کاتێکدا قهڵهمڕهوی ههردو حزبی دهسهاڵتدار بهپێی دابهشبونی یهکه
کارگێڕیهکان نیه ،بهڵکو بهپێی ئهو سنورهیه که پارێزگای سلێمانی و بهشێك له
پارێزگای ههولێری جیاکردۆتهوه له پارێزگای دهۆك و بهشهکهی تری پارێزگای
ههولێر ،بهبێ بوونی هیچ سهنهدێك که شهرعیهت ببهخشێته ئهو دوو قهڵهمڕهوه
حزبیه.
چهسپاندنی نهناوهندێتی کارگێڕی و فراوانکردنی دهسهاڵتی پارێزگاکان،
زهمانهتی ئهوه دهکا که کۆتایی به مهرکهزیهت و بیرۆکراسیهتی بێبهرههم بێت،
ههروهك زهمانهتی ئهوهش دهکا کۆتایی بهو دو قهڵهمڕهوه حزبیهی ههرێم بێت
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که دهسهاڵتی راستهقینهیان نه بۆ پارێزگاکان ،نه بۆ پهرلهمان و نە بۆ
ئهنجومهنی وهزیرانیش نههێشتۆتهوه"
ئهم دهربڕینانه جگهلهوهی واقعیهتهکانی "سیستمی کارگێڕی ئێستای ههرێم" ئاوهژوو
دهکاتهوه ،هاوکات ڕاستیهکان بهجۆرێك دهشێوێنی تا بتوانرێ لهگهڵ ئارهزووهکانی
بزووتنهوهی گۆڕان و چهمکی نهناوهندێتیدا بێتهوه .لهم پهیوهندهدا لهسهر چهند خاڵ
ڕادهوهستین:
 /0بهپێچهوانهوه" .ئهو سیستمه کارگێڕییهی که ئێستا له ههرێمدا کاری پێدهکرێ"
دهسهاڵتێکی "حزبۆکراتیه" ،بهاڵم لهواقعدا ئهم سیستمه نه مهرکهزیه و نهتێکهڵهیهکه لهم
دوانه .ئهمه بهچ مانایهك؟
بهمانای ئهوهی کهیهکهم:

سیستمی کارگێڕی بهبێ بوونی دهوڵهت نهواقعیه و

نهمهوزوعیهتی ههیه ،چونکه ئهوه دهوڵهته دهسهاڵتهکان لهبااڵترین ئاستدا یهکجێ دهکاتهوه
و بهپێێ ویسته سیاسی و ئابووری و کۆمهاڵیهتیهکان و هاوکێشهی نێوان هێزه
کۆمهاڵیهتیهکان دابهش دهکا و قهوارهدهگرێ و بهقانون ڕێکی دهخات .بهاڵم سهیر لهوهدایه
پرۆگرام باس لهبوونی دهوڵهتێك لهکوردستان ناکا و بگره دهسهاڵتی ههرێم به
" حزبۆکراتی" و دهسهاڵتی ناوچهیی حزبهکان لهقهڵهم دهدات ،تهنانهت ئاماژه بۆ
دابهشبوونی ههرێمی کوردستان بهپارێزگا و قهزا و ناحیهکانهوه ،وهك دوو ناوچهی
جیاوازی کارگێڕی که دوو حزب بااڵدهستن تیایاندا ،دهکات ،کهچی ههرئهم واقعیهتهش
دهخاته خانهی مهرکهزیهتهوه ،ئهمه لهکاتێکدایه کهدهوڵهتێك لهکوردستان بوونی نیه تا
حوکمی مهرکهزیهتی ئیداری بهسهردا بسهپهێندرێت.
دووهم :لهئاستی حکومهتیشدا دیسانهوه بهمهرکهزیهت ناساندنی سیستمی کارگێڕی ههرێم،
بۆچوونێکی ناڕاست و دووره لهواقعهوه .چونکه دهسهاڵتی ناوچهیی حزبی وجودی
حکومهتێکی یهکجێ و سهراسهری کهلهسهر بنهمای سیستمێکی کارگێڕی مهرکهزی
راوهستابێت لهنێو بردووه .خودی ئهوهی کهپڕۆگرام بهگلهیی کردنهوه لهدهسهاڵتی
" حزبۆکراتی" دهڕوانێ و پێمان دهڵێت " :ههرحزبه بهپێی دهسهاڵتی ناوچهیی خۆی
پارێزگاکان و یهکه ئیداریهکانی ژێردهستی خۆی بهڕێوه دهبا و دهسهاڵتیان پێدهدات"،
وهیان ئهوهی که "ئهنجومهنی وهزیران پرۆژهی نیشتمانی خۆی لهسهر ئاستی ههمو ههرێم

٦٠٠

خهسرهو سایه
پیادە ناکات" ،وهیاخود ئهوهی که "بودجه به گوێرهی کانتۆنی حزبی دابهش دهکرێ" ..
ههموو ئهمانه بهڵگهن بۆئهوهی کهحکومهتێکی یهکجێ لهئارادانیه تا سیاسهتی مهرکهزی
لهئاست یهکه کارگێڕیهکاندا بهڕێوهبهرێ .بهمجۆره ئهوهی واقعه دهسهاڵتی میلیشیایی
ئهحزابه کهلهسهر پاشماوهکانی سیستمی کارگێڕی بهعس قاچهکانی ڕاگرتووه و بهپێی
دهسهاڵتی ناوچهییان ،لهغیابی دهوڵهت و دهستوردا ،یهکه ئیداریهکان بهڕێوهدهبهن .بێگومان
لهوهها حاڵهتێکیشدا ،باسی "مهرکهزیهت و المهرکهزیهت" لهسیستمی کارگێڕی ئێستای
ههرێمدا نهك ههر بابهتی نیه و لهگهڵ واقعدا گرێ ناخوا ،بگره ڕێگا ونکهره و ناتوانێ
بکرێته بنهمایهك بۆ بهدهستهێنانی کهمترین ئاڵوگۆڕ لهسیستمی ئیداریدا .تهنانهت ئهگهر
سهرنج له ههموو ئهو پێکهاتوه ئیداریانه بدهین کهلهئهنجامی ههڵبژاردنهکانهوه ڕێکخراون
وهیا بهپێی تهوافقی حزبی دانراون ،لهنموونهی "ئهنجومهنی پارێزگا ،ئهنجومهنی شارهوانی،
بهڕێوهبهرایەتیه گشتیهکان ،قایمقامیهت و بهڕێوهبهرانی ناحیهکان" ..کهچی ناتوانن ڕۆڵێکی
ئهوتۆ بگێڕن لهدیاریکردنی بهکردهوهی فۆڕمی سیستمی کارگێڕی ئێستای ههرێمدا.
هۆکاری ئهمه چیه جگهلهوهی کهدهسهاڵتی ئهحزابی ناوچهیی شوێنی دهوڵهت و حوکمهتی
سهراسهری گرتۆتهوه و ههرئهم حزبانهش ههموشتێك بهپێی دهسهاڵته ناوچهییهکانی
خۆیان ڕهنگڕێژ دهکهن .کهسێك گهربیهوێت باس لهگۆڕینی سیستمی مهرکهزی بۆ
المهرکهزیهت بکات ،وهیا بیهوێت نهناوهندێتی ئیداری جێبخات ،ئهوا دهبێت بهر لهههر
شتێك کۆتایی بهدهسهاڵتی ناوچهیی حزبهکان بهێنی و لهجێگهیدا دهوڵهتێك و حکومهتێکی
یهکپارچه دامهزرێنێ.
 /8لهوانهش زیاتر کهلهپێشهوه ئاماژهمان بۆکرد پرۆگرام زێدهڕۆییهکانی بهوئاسته دهگات
که "چهسپاندنی نهناوهندێتی کارگێڕی" زهمانهته بۆ " کۆتاییهێنان بهو دوو قهڵهمڕهوه
حزبیهی ههرێم که دهسهاڵتی ڕاستهقینهیان نه بۆ پارێزگاکان ،نه بۆ پهرلهمان و نە بۆ
ئهنجومهنی وهزیرانیش نههێشتۆتهوه" ..بهڕاستی موبالهغهیهکی ئاوا جورئهتێکی زۆری
ویستوه و پێدهچێت نووسهرانی ئهم ڕسته و دهستهواژانه کون لهجهرگیاندا نهبێت ،ئهگینا
لهکوێ و لهچ زهمەنێکدا بووه و بینراوه که "کۆتاییهێنان بهدهسهاڵتی میلیشیای ئهحزاب"
لهڕێگای گۆڕینی سیستمی کارگێڕیهوه مهیسهر بووبێت! ئایا دهسهاڵت ،دهوڵهت و
حوکمهت ،ڕهنگرێژی باری کارگێڕی واڵته یان بهپێچهوانهوه؟ ئایا لهواقعدا چهمکی

٦٠٤

پڕۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان چیمان پێدەڵێت؟
نهناوهندێتی لهدهرهوهی بوونی دهوڵهت دهتوانێ چۆن کۆتایی بهفۆرمی دهسهاڵته حزبیه
ناوچهییهکان بهێنێ؟ ..سهرهنجام ئهگهر وا فهرزکهین کهنهناوهندێتی کارگێڕی " زهمانهتی
ئهوه دهکا که کۆتایی به مهرکهزیهت و بیرۆکراسیهتی بێبهرههم بێنێت" ،بهاڵم ئایا لهحاڵهتی
نهبوونی دهوڵهت لهکوردستان و زاڵبوونی دهسهاڵتی حزبیدا ،نهناوهندێتی ئیداری ،نابێته
مایهی دابهشبوونی زیاتری حزبیانهی کوردستان بهسهر ئهو ناوچانهدا کهههرحزبه نفوزی
تێدایه؟ ئایا حاڵهتێکی ئاوا لهبهریهك ترازاندنی کۆمهڵگای کوردستان نیه؟ ..بزووتنهوهی
گۆڕان بهپێی بهرژهوهندیهکانی خۆی دهتوانێ وهاڵمی ئهم پرسیارانه نهداتهوه و تهنانهت
لهدهرهوهی بهرپرسیارێتی بهرامبهر بهژیانی خهڵکی کوردستان ،بهفهرامۆشییان بسپێرێ،
بهاڵم خودی ئهوهی که چهمکی نهناوهندێتی کراوه بهکلیلی چارهسهری ههموو کێشهکانی
کوردستان ،بهڕادهی ئهوهی که بیرۆکراسی ،گهندهڵی ،شارچێتی ،تهنانهت دهسهاڵتی دوو
ئیدارهیی حزبی ...ناهێڵێت ،نیشانهیهکه لهگیرۆده بوونی بزووتنهوهی گۆڕان و ڕهوتی
ناسیوناڵ ڕیفۆرمیزم به وههم و خهیااڵتێك ،کهبهقهد سهرهدهرزیهك ڕێگهی بهکردهوه
دهرهاتنی لهبهردهمدا نیه .بهمجۆرهش ئهوه بزووتنهوهی گۆڕانه کهبۆ پاساودانی "چهمکی
نهناوهندێتی" ،جارێك پهنا بۆ "ترس له دیکتاتۆریهت" دهبا و جارێکی تریش پهنا بۆ وههمی
چاکسازیکردنی دهسهاڵتی میلیشیایی دهبات.
لهکۆتایی ئهم تهوهرهیهدا ئاماژهدان بهخاڵێك بهپێویست دهزانین ئهویش ئهوهیه که:
پرۆگرام وهك بهرئهنجامێك لهم تهوهره و لهباسی "نهناوهندێتی کارگێڕی"دا چهند خاڵێکی
ڕیزکردووه کهڕووی له "دابهشکردنی ئهرك و دهسهاڵتهکانه لهنێوان یهکه کارگێڕیهکاندا"..
ئهم خااڵنه بهوپێیهی کهمانهوهی دهسهاڵتی ئێستا و حکومهتی حزبی بهفهرز وهرگرتووه و
لهدهرهوهی بوونی دهوڵهت خراونهتهڕوو ،جگهلهوهی ههنگاوگهلێکی تهکنیکی و دڵخوازانهی
دوور لهواقعیان ههیه ،لهههمانکاتدا و لهباشترین حاڵهتی جێبهجێ بوونیاندا ،ناتوانێ
کهمترین گۆڕانکاری لهژیان و بژێوی خهڵکدا بهدواوه بێت .سهرهنجام دهبێت ئهوهش بڵێین:
لهههر واڵتێکدا سیستمی کارگێڕی ههرچیهك بێت ،ناوهندێتی بێت یان نهناوهندێتی ..ئهو
فاکتۆره کامهیه کهئهتوانێ پێوهری پێشکهوتنی کۆمهاڵیهتی و بهرژهوهندی خهڵك لهو
سیستمهدا زامن بکات؟ ئهمه ئهو پرسیارهیه که ڕاستگۆیی بزووتنهوهی گۆڕان و
ههرحزبێکی سیاسی لهمهحهك دهدات:

٦٠٤

خهسرهو سایه
زامن کردنی جێگاو ڕێگای خهڵك (هاواڵتیان) لهبهڕێوهبردنی واڵتدا ،یانی فاکتۆری خهڵك چ
لهبڕیاردان و دهرکردنی ڕێسا و یاساکاندا و چ له جێبهجێ کردنی ئهو یاسا و ڕێسایانهدا..
ئهمه ئهو فاکتۆرهیه که ناسنامهبهخشی ههر سیستمێکی سیاسی –دهوڵهت و حکومهت -و
کارگێڕیه .ههرالیهنێك بهقهد ئهوهی لهبهرنامهی خۆیدا پشتی بهم فاکتۆره بهستووه بهو
قهدهرهش

لهبهرژهوهندی

خهڵك

و

هاواڵتیاندا

تێدهکۆشێت.

بهپێچەوانهشهوه

دوورکهوتنهوهی ههر الیهنێك لهفاکتۆری ڕۆڵی خهڵك لهدهسهاڵت و بهڕێوهبردندا ،بهههمان
ڕاده لهدژی خهڵك و بهرژهوهندیهکانی ئهوان ڕاوهستاوه .بزووتنهوهی گۆڕان کهعهشقی
نهناوهندێتی بووه و تهواوی گۆڕانکاری و چاکسازیهك که "سیستمی کارگێڕی ههرێم" و
"گهشهی مرۆیی" بهم چهمکهوه بهستۆتهوه و لهوالشهوه بههیچ جۆرێك ئاماژه بۆ ڕۆڵی
خهڵك ناکات و لهتهواوی بڕگه و بهندهکانی پرۆگرامهکهیدا جێگایهکی بۆ ڕۆڵی ڕاستهوخۆی
خهڵك لهبهڕێوهبردنی واڵتدا ،نهکردۆتهوه ،بهپێویست ههموو ههوڵهکانی بۆ جوانکردنی
دهسهاڵتی ئێستا و مانهوهیهتی بهسهر سهری خهڵکهوه ،بهاڵم دیاره بۆ ئهم کارهی پهنای
بۆ "ترس لهدیکتاتۆر و وههمهکانی پشتی نهناوهندێتی کارگێڕی" بردووه.

شارەوانیەکان ،خزمهتگوزاریهکان و ڕیفۆرمهکانی بزووتنهوهی گۆڕان:
لهتهوهرهیهکی تردا بهناوی "کاراکردنی ڕۆڵی شارەوانیەکان" پرۆگرام چهمکی نهناوهندێتی
کارگێڕی دهباته ئاستێکی ترهوه کهئهویش شارهوانیهکان و مهسهلهی خزمهتگوزاریهکانه،
بهاڵم پێکهوه بهستنهوهی ئهم دوانه ،واته " تایبهتکردنی شارهوانیهکان بۆ پرسی
خزمهتگوزاریهکان"،

به چ ئهندازهیهك "سیستمی کارگێڕی نهناوهندێتی" دهخاته گرهوی

دهستهبهرکردنی خزمهتگوزاریهکان و ئهو چاکسازیانهی لهم ڕووهوه کهحزبی گۆڕان
بهدواوهیهتی ،ئهو خاڵه سهرهکیهیه کهلێرهدا لهسهری ڕادهوهستین .لهم پێوهندهشدا سهرهتا
پرۆگرام دهنووسێت:
" وهك چۆن کاراکردنی ڕۆڵی ئهنجومهنی پارێزگاکان دیوه کارگێڕیهکهی
دیموکراسی دهستهبهر دهکا ،کاراکردنی ڕۆڵی ئهنجومهنی شارهوانیهکانیش دیوه
خزمهتگوزاری و شارستانی و کولتوریەکهی سیمای شار و کۆمهڵگای مەدەنی
مسۆگهر دهکا".

٦٠٣

پڕۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان چیمان پێدەڵێت؟
ئهم پێناسهیه کهبۆ ڕۆڵی شارهوانیهکان لهسیستمی نهناوهندێتی کارگێڕیدا کراوه وهك
ئهوهی که "دیوه خزمهتگوزاری و شارستانی و کلتوریەکهی سیمای شار و کۆمهڵگای
یهکهمیان

مەدەنی مسۆگهر دهکا"  ،دوو مهسهلهی سهرهکی بهرجهستهدهکاتهوه:

جیاکردنهوهی دهسهاڵتهکانی بڕیاردان و جێبهجێکردنه لهنێوان پارێزگا و شارهوانیهکاندا.
بهپێی ئهم ئاڕاستهیهش پارێزگاکان "دیوی کارگێڕی واته بڕیاردان و چاودێری و پالنسازی
لهئهستۆیانه

و

شارهوانیهکانیش

وهك

الیهنی

جێبهجێکار

قهواره

و

ئاستی

خزمهتگوزاریهکانیان لهئهستۆیه .لهحاڵهتێکی ئاواشدا نهناوهندێتی دهگۆڕێ بۆ یهکهیهکی
ستوونی کهبهسهر شارهوانیهکانهوه بااڵدهسته! واته بهپێی ئهو پێناسهیهی پرۆگرام بۆ
ڕۆڵی پارێزگا و شارهوانیهکان کردویهتی ،ههردووکیانی لهدهرهوهی پهیوهندی ئاسۆییدا له
ئاست بڕیاردان و جێبهجێکردندا داناوهتهوه ،ئهمهش ئیتر جۆرێك له مهرکهزیهتی
پارێزگاکان لهبهرامبهر شارهوانیهکاندا جێدهخا و وهك "مونهفزی" بڕیار و پالنی پارێزگاکان
شوێن دهگرن .لهالیهکی تریشهوه خودی جیاکردنهوهی دهسهاڵتی بڕیاردانان لهدهسهاڵتی
جێبهجێکار بهپێویست شارهوانیهکان وهك پاشۆیهك بۆ پارێزگا دههێڵێتهوه چونکه
لهپهیوهندێکی ستوونیدایه لهگهڵی و ههردووکیان چ لهڕووی بڕیارهوه و چ له ڕووی
جێبهجێ کردنهوه وهك یهك نین و لهپهیوهندێکی ئاسۆییدا قهراریان نهگرتووه ،ئهمه وێڕای
ئهوهی که ئهنجومهنی شارهوانیهکان وهك نوێنهرانی خهڵك لهههر جوگرافیایهکدا،
بێدهسهاڵت دهکا لهئاست پارێزگاکاندا ،لهههمانکاتدا توانای بڕیاردانی تهواویان بۆدهستبردن
بۆ خزمهتگوزاریهکان دهسێنێ و سهرهنجام قهوارهی ئهو ئهرکهی کهبۆ ڕاپهراندنی
خزمەتگوزاریهکان بهرتهسك دهکاتهوه .بهم پێیهش ئهو خۆشخهیاڵی و وههمهی که
بزووتنهوهی گۆڕان بۆ ڕۆڵی شارهوانیهکان لهئاست خزمهتگوزاریهکاندا دهیبهخشێتهوه،
وهك پێچێك بهسهردا دێت و دهڕوا .چونکه لهحاڵهتی لهسهرکار بوونی حکومهتی ئهحزاب
و دهسهاڵتی ناوچهییاندا ،شارهوانیهکان و ڕۆڵی تهنفیزییان لهئاست خزمهتگوزاریهکاندا،
ههرچی زیاتر سنووردار و پاشکۆی حزبهکان شوێندهگرن .خاڵی دووهمیش ئهوهی
کهدهڵێت "شارهوانیهکان دیوه خزمهتگوزاری و شارستانی و کلتوریەکهی سیمای شارو
کۆمهڵگای مەدەنی مسۆگهر دهکا" قسهیهکی یهکجار ناڕاست و بێبنهمایه ،چونکه
شارهوانیهکان خۆیان وهك یهکهیهکی کارگێڕی لهدهرهوهی ناسنامهی دهسهاڵت و سیاسهت

٦٠٥

خهسرهو سایه
و بهرنامه و بهرژهوهندی ئهو دهسته و تاقم و جواڵنهوهیهدا نین ،که زاڵن بهسهرکۆمهڵگادا
و حوکمڕانییان بهدهسته .لهکۆمهڵگایهکدا که گروپێکی مافیای چهکدار دهسهاڵتدار بێت و
خۆی بهبهرپرسیار نهزانێت لهئاستی ژیان و گوزهران و ئازادیهکانی هاواڵتیانی بندهستیدا،
شارهوانیهکان خۆیان لهخۆیاندا دهتوانن چ "دیوێکی خزمهتگوزاری و شارستانێتی"
نوێنهرایهتی بکهن! لهکۆمهڵگایهکدا کلتوری باو کلتوری بزووتنهوهی کوردایهتی و ڕابهران
و حزبه قهومیهکانی بێت ،شارهوانیهکان چۆن ئهتوانن لهسهرو شهپۆلهکانی کۆنهپهرستی و
پیاوساالری و سهرکوتگهریهکانی گروپی دهسهاڵتدارهوه ،سیمایهکی مهدهنی لهخۆیان
نیشان بدهن!
پرۆگرام ،لهدرێژهی باسهکهیدا لهپهیوهند بهڕۆڵی شارهوانیهکانهوه بۆئهوهی بۆچوونه
ناڕاست و پێچهوانهکهی خۆی ڕهواج پێبدات ،دهمانگێڕێتهوه بۆ سهردهمی حوکمی بهعس و
دهڵێت:
"بهدرێژایی حوکمی بهعس ،لهپاڵ وێرانکردن و داگرتنی گوند و ناوچه کهناریهکاندا،
شار و شارۆچکهکانیش ڕووبهڕووی ههڵمهتی وێرانکاری ،شێواندنی سیمای
شارستانی و تێکدانی باری دیموگرافی بوونهتهوه ...سهرهنجام لهنێوان تێکدانی
گوند و تێکدانی شاردا کلتورێکی کرچ و نهریتێکی تێکهڵ و شێوێندراو دروستبوه
که نه کلتوری شار بووه نهکلتوری الدێ".
دواتریش ئاماژه بۆ شارهوانیهکان لهسهردهمی دوای ڕاپهرین دهکا و دهڵێت:
" پاش ڕاپەڕینیش ،نابوتكردنی دەزگاكانی دەوڵەتی یاسا و دامەزراوە فەرمیەکان،
تۆخکردنەوەی دەسەاڵتی مەحەلی حزب لە شار و شارۆچکەکاندا ،پەنابردن بۆ
مەکتەبی کۆمەاڵیەتی حزب و دادگای خێڵەكی و حزبی ،شەڕی ناوخۆ و
سەرلەنوێ بەمیلیشیا كردنەوەی كۆمەڵگەی كوردی ،داگیركردن و بەپاشكۆكردنی
ڕێكخراوە مەدەنییەكان لەالیەن حزبەوە ،...كۆمەڵێك دیاردەی مەترسیدار بوون كە
كۆمەڵگەی کوردی بهگشتی و کۆمهڵگهی شارییان بهتایبهتی به شێوێندراوی
هێشتەوە ".شارهوانیهکانی ههرێمی کوردستان ،وهك شارهوانی ههموو ئهو واڵته
دواکهوتووانهی که سیخناخن به نهریتی مهرکهزی ،پهراوێزخراون و کراون به
پاشکۆی دیوانی وهزارهتی شارهوانی و دهسهاڵتی مهحهلی حزبه دهسهاڵتدارهکان.
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ئهرك و دهسهاڵتی شارهوانیهکان کورتکراوهتهوه بۆ ههندێ کاری بێرۆکراتی،
وهك پێدانی مۆڵهتی خانووبهره ،پاککردنهوهی خۆڵ و خاشاکی سهر شهقام و
کۆاڵنهکان ،لهپاڵ ههندێ وردهکاری ڕۆتینی تردا که ناچێته ئاستی شکۆی
شارهوانی له واڵته پێشکهوتوهکاندا".
ههردوك ئهم پهرهگرافهی سهرهوه لهمهڕ شارهوانیهکانی ههرێمی کوردستان کۆمهڵه
ڕاستیهکی زۆر دهخهنه بهرچاو ،که لهواقعدا سهلمێنهری ئهوهیه که ناسیونالیزمی کورد و
حزبه چهکدارهکانی ،جواڵنهوە و حزبگهلێك نهبوون و نین ،لهڕاستای دهوڵهتداری و
دامهزراندنی کۆمهڵگایهکی شارستانی و سیستمێکی مهدهنی و سهرهنجام بردنی کۆمهڵگای
کوردستان بهرهو پێشڕهویهك کهنوێنهرهوهی النیکهمی ماف و ئازادیهکانی هاواڵتیانی
کوردستانی تیا دهستهبهرکرابێت .ڕاستیهکانی نێو ئهم پهرهگرافانهی سهرهوه پێمان دهڵێت
که تهجروبهی  83ساڵی دهسهاڵتدارێتی بۆرژوازی کورد و حزبه قهومیهکانی ،بەڕادهیهك
دژی ئاوات و ئارهزووهکانی خهڵکی کوردستانه ،بهڕادهیهك قاچهکانی لهگهندهڵی و
کۆنهپهرستی و جیاوازی چینایهتی و دهیان دیاردهی قێزهوندا چهقیوه ،کهنهك ههرگیز
شایسته بهخهڵکی کوردستان نین تا لهژێر سایهیدا ژیان بکهن بهڵکو دهبێ ،ڕیشهکێش
بکرێ و وهك بهاڵیهکی سهر سهری خهڵك الببرێت .بهاڵم بهم ڕاستیه دانپێدانراوهوه،
بابزانین بزووتنهوهی گۆڕان چۆن ههڵوێست دهگرێ:
" بزووتنهوهی گۆڕان بڕوای وایه ،که پێویسته ڕۆڵی شارهوانیهکانی کوردستان
بهجۆرێك کارا بکرێ هیچ دهسهاڵتێکی سیاسی و حزبی و کارگێڕی له سنووری
شارهوانیدا نەچێتە سهرو دهسهاڵتی شارهوانیهوه ،چونکه کاراکردنی ڕۆڵی
شارهوانیهکان مهرجی تهواوکاری دابهشکردنی دهسهاڵت و بهدامهزراویکردنی
پارێزگاکانی ههرێمی کوردستانه".
بهڵێ بهڕاستی بڕوایهکی جوانه! زۆر بهسادهیی "کاراکردنهوهی ڕۆڵی شارهوانیهکان"
لهڕێگای ئهوهوه که "هیچ دهسهاڵتێکی سیاسی و حزبی و کارگێڕی لهسنووری شارهوانیدا
نهچێته سهرو دهسهاڵتی شارهوانیهوه"!! ئاخر چۆن ئهم کاره مهیسهر دهبێ؟ چۆن دهکرێ
لهدۆخێکدا کهدهسهاڵتی ئهحزاب بڕیاردهره لهههر ناوچهیهکدا؟  ..وهاڵم ههمان تاس و
ههمان حهمامه" ..جیاکردنهوهی دهسهاڵتی حزب لهحکومهت" ..دیسانهوه چۆن؟ ئایا بهبێ
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کۆتایی بهدهسهاڵتی داسهپاوی حزبی و نفوزی ناوچهیی حزبه چهکدارهکان ،دهتوانرێ نهك
ههر شارهوانیهکان بگره کام دامهزراوه و پێکهاتهی سیاسی ،ئابووری ،کارگێڕی ،تهنانهت
ئهگهر فهرههنگی و سهرگهرمی بێت لهنموونهی "لیژنهی ئۆلۆمپیاد" ،لهدهستی حزبەکان
دهربهێنرێ؟ ئایا لهدۆخێکی ئاوادا که فهرههنگ و ئهخالقیات و سیاسهت و دهسهاڵتی
حزبهکانی بزووتنهوهی کوردایهتی خۆی سهپاندووه بهسهر ژیانی ڕۆژانهی کۆمهڵگاوه و
ههموو موقهدهراتی خهڵکی بهپێی بهرژهوهندیهکانی خۆی لهقاڵب دابێ ،دهتوانرێ
شارهوانیهك بهێندرێته کایهوه که "سیمای شارستانیەت و مهدهنیهت" و ڕاپهڕێنهری
خزمهتگوزاری بێت بهقازانجی خهڵك؟ ئایا ئهوه خۆشخهیاڵی نیه کهبکرێت شارهوانیهکان
بهمانهوهی ئهم دهسهاڵته لهدهخاڵهتی حزبی بپارێزرێت؟ وهاڵمی ئهم پرسیارانه بۆ
بزووتنهوهی گۆڕان یهکجار سادهیه ،چونکه بهخۆالدانێکی ئۆپۆرتۆنیستانه ،لهژێر ناوی
ئهوهدا که "حکومهتی ههرێم دهستکهوتی گهلی کوردستانه" ،ڕایگهیاندووه کهحزبی ناوبراو
بهشوێن کۆتاییهێنان بهدهسهاڵتی ئێستاوه نیه ،بهڵکو لهخهمی ڕیفۆرمهکردنیدایه!!
بهاڵم پرۆگرام کاتێك بهگلهییهوه له شارهوانیهکانی ههرێم دهڕوانێ ئاماژه بهوهدهکات که:
"ئهرك و دهسهاڵتی شارهوانیهکان کورتکراوهتهوه بۆ ههندێ کاری بێرۆکراتی "..،لهبهرامبهر
ئهم بۆچوونهشیدا  83خاڵی ڕیز کردووه تا "شکۆی شارهوانیهکانی ههرێم" بگهیهنێته
هاوشانی

" شارهوانی

واڵته

پێشکهوتوهکان" ! وه

ههرئهمهشی

بهچاکسازیکردن

لهخزمهتگوزاریهکاندا به خوێنهر ناساندووه ،بهاڵم بهسهرنجدانێکی خێرا لهسهراپای
خاڵهکان ،ئهوه دهردهکهوێت که " چاکسازیهکان لهم بوارهشدا" نهیتوانیوه بهگشتی
لهههنگاوگهلێکی ڕووکهشی و تهکنیکی دهرچێت .بهواتایهکی تر ئهو خااڵنهی کهلهم
تهوهرهدا وهك "خزمهتگوزاری" ڕیزکراون جگهلهوهی لهجهوههردا دووبارهکردنهوهی
ههمان بابهتهکانی "مۆڵهتی خانووبهره ،پاککردنهوهی خۆڵ و خاشاکی سهر شهقام و
کۆاڵنهکان ،لهپاڵ ههندێ وردەکاری ڕۆتینی تر" ،لهخۆ دهگرێت ،لهههمانکاتدا گهلێك
خزمهتگوزاری کۆمهاڵیهتی ،ئابووری ،فهرههنگی ،پهیوهندگرتن ،سهرگهرمی ..کهله واڵته
پێشکهوتوهکاندا بهخۆڕایی لهسهر ئهرکی دهوڵهت و شارهوانیهکان دابین کراون ،خۆپارێزی
کردووه و بهالیدا نهچووه ..ئێمه لێرهدا لهبهر درێژنهبوونهوهی باسهکەمان نهمانویست خاڵه
تهکنیکی و تکراریهکان بخەینهبهر سهرنجهوه .خوێنهر بهگهڕانهوهی بۆ بهرنامهی سیاسی
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بزووتنهوهی گۆڕان دهتوانێ ڕاستی ئهم بۆچوونانهی ئێمه سهرنجبدات.

پالنسازی و تهقدیسکردنی "تایبهمتهندی ناوچهیی" لهپێناوی چیدایه!
پڕۆگرام لهدوایین تهوهرهدا بهناوی " پالنسازی بەگوێرەی تایبەتمەندیی پارێزگا و
شارهوانیهکان" ،مهسهلهی پالنسازی و چۆنیهتی دابهشکردنی داهات و بودجه بهسهر
پارێزگا و شار و شارۆچکه و گوندهکانی ههرێمی کوردستاندا دێنێتهکایهوه ،بهاڵم لێرهدا
پرسیاری سهرهکی ئهوهیه بزووتنهوهی گۆڕان ئهم پالن و دابهشکردنه لهسهر بنهمای چ
پرهنسیپێك و بهپێی چ زهرورهتێکی کۆمهاڵیهتی و ئینسانی مامهڵه لهگهڵ ئهم بابهتهدا
دهکات ،لهکاتێکدا باسهکه دابینکردنی خزمهتگوزاری و پهرهپێدانی کۆمهڵگای شارستانی و
مهدهنیه؟ ..لهمبارهوه پڕۆگرام دهڵێت:
"پارێزگا و شار و شارۆچکه و گوندهکانی ههرێمی کوردستان ،بهههمان ئهو
ئهندازهیهی خاڵی هاوبهشیان ههیه و له چوارچێوهی ههرێمدا ههموویان کۆدهبنهوه،
خاڵی جیاوازیشیان ههیه و تایبهتمهندی و بهرژهوهندی تایبهتی خۆیان ههیه ...بۆیه
پێویسته ڕێز لهو جیاوازی و تایبهتمهندیانه بگیردرێ ،بهناوی بهرژهوهندی
نیشتمانیهوه پاکتاو نهکرێن و غهدر له هیچ شار و شارۆچکه و ناوچهیهك نهکرێ".
ئێستا ئیتر ڕۆشنه کهبنهمای سهرهکی و پرهنسیپێك کهبزووتنهوهی گۆڕان بهدهستیهوه
گرتووه بۆ دانانی پالنسازی لهسهر ئاستی پارێزگا ،قهزا و ناحیه ،گوندهکانی ههرێم،
ئینسان و بهرژهوهندی هاواڵتیان و دابینکردنی پێداویستیهکانی ژیان و ئارامی و بژێویهکی
شایسته و ستاندارد نیه .تهنانهت بهپێچهوانهی دهوڵهتانی دنیاوه ،که مهسهلهی پالنسازی
بهپێی ئهولهویاتی ههردهورهیهك لهدۆخی سیاسی و ئابووری و کۆمهاڵیهتی وهك
مهبدهئێك لهبهرچاو دهگیرێ ،بزووتنهوهی گۆڕان ئهم میتۆدهشی بهدهستهوه نهگرتووه،
بۆنموونه کۆمهڵگایهك که ڕووبهڕووی جهنگه ،وهیا لهگهڵ قهیرانی ئابووری و سیاسی
بهرهوڕووه ،ئهولهویاتی پالنسازی لهسهرهوه بۆ خوارهوه لهگهڵ کۆمهڵگایهکدا جیاوازی
ههیه کهلهقۆناغی ئارامی سیاسی و پهرهسهندنی ئابووریدایه .تهنانهت کۆمهڵگایهك که تازه
کهوتۆته ژێرباری کارهساتی سروشتی و کهمی داهات و دهرامهتهوه دووباره دانانی پالن
تێیدا جیاوازه لهکۆمهڵگایهك کهلهگهڵ حاڵهتێکی ئاوا بهرهوڕوو نهبۆتهوه .گریمان
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بزووتنهوهی گۆڕان ئهم ئهولهویاتانهی بهفهرز وهرگرتووه بهاڵم هێشتا لهو پرسیاره
قوتاری نابێت کهدهڵێت چ بنهمایهك بۆ دانانی پالن بهئهسڵ وهرگیراوه؟ پرۆگرام لهوهاڵمدا
دهڵێت "تایبهتمهندی و بهرژهوهندی ناوچهیی"!! و "پێویستیشه ڕێز لهو جیاوازی و
تایبهتمهندیانه بگیردرێ ،بهناوی بهرژهوهندی نیشتمانیهوه پاکتاو نهکرێن"!! بهاڵم ناوهرۆکی
ئهم بنهمایه ڕووی لهچیه و سهرچاوهدهباتهوه بۆ کوێ؟
لهڕاستیدا ئهم دهربڕین و پێوانهیهی حزبی گۆڕان دواکهوتووترین جۆری بنهما و دهربڕینه
لهڕاستای پالنسازی و مامهڵهکردن بهداهات و بودجهی واڵتهوه ،که بهئاشکرا و هوشیارانه
ڕووی لە ههڵوهشاندنهوهی چهمکی هاواڵتی بوونی یهکسان و ژیانی هاوبهشێتی
ئینسانهکانه ،ئهمه تهقدیسکردنی ئهو تایبهتمهندیانهیه که له ئاکامی گهشهی ناهاوسهنگی
ههرکۆمهڵگایهکدا و لهژێر کاریگهریی کارکردی جواڵنهوه سیاسیهکان و ڕهوتی کوێرانهی
ئابووریدا وهك بۆماوهیهك ماونهتهوه .پهرستن و تهقدیسکردنی ئهم تایبهتمهندیانهش
جگهلهوهی پهرهدانه به گیانی ناوچهگهرێتی پهیوهستکردنی هاواڵتیان پێیانهوه ،بهیهکجاری
بهزیانی ئهساڵهتی ئینسانی و ئینتگراسیۆن و ژیانی هاوبهشێتی و دوورکهتنهوه لهو
خسوسیاتانهی کهدهست وپێگیرن لهبهردهم هێنانهکایهوهی شکۆفایی چونیهکی و ههڵدانی
کۆمهڵگایهکی پێشڕهو کهعهکسکهرهوهی ژیانی هاوبهشێتی و چونیهکیه.
ههرلهمبارهوه پرۆگرام تهقدیسکردنی تایبهتمهندیهکان لهپهیوهند به دانانی پالنسازیهوه
دهباته شوێنێکی تر و دهڵیت:
"ههر یهك له پارێزگای ههولێر ،سلێمانی ،دهۆك ،کهرکوك و ناوچه دابڕاوهکان،
هەروەها ئیدارە تایبەتەکان و ئەو قەزایانەی کە لە پالندایە بکرێنە پارێزگا..
تایبهتمهندی کۆمهاڵیهتی ،سیاسی ،ئابووری ،بازرگانی و فهرههنگی خۆیان ههیه ،که
دهبێ لهپاڵ بنیاتنانی قهوارهی نیشتمانی ههرێمدا ڕێز لهو تایبهتمهندیانهش بگیردرێ
و نهبنه قوربانی دروشمی نیشتمانی قهبه و بێ ناوەرۆك".
بێگومان لهنێوان پارێزگاکانی ههولێر و سلێمانیدا ،لهنێوان دهۆك و کهرکوکدا ،جیاوازی و
تایبهتمهندی ههیه ،تهنانهت ههریهك لهقهزا و ناحیهکان خاسیهتی ئابووری و سیاسی و
فهرههنگی خۆیانیان ههیه ،بهاڵم ئهمانه ئهبەدی و سروشتی نین ،ئهمانه بهشێك نین
لهخاسیهت و تایبهتمهندیه ئهزهلییهکانی هاواڵتیان و دانیشتوانی ئهم ناوچانه ،بهڵکو ئهمانه

٦٤٦

پڕۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان چیمان پێدەڵێت؟
بهرههمی

ڕهوتی

مێژووی

سیاسی

و

کۆمهاڵیهتی

کوردستان

و

ناهاوسهنگی

پهرهسهندنهکهیهتی و بهشی ههرهزۆریان لهئاکامی کارکرد و ڕۆڵی ئهحزاب و هێزه
سیاسیه ناوخۆیی و دهرهکیهکاندا دروست بوون تهنانهت سنووری جوگرافیشیان کهئهم
لهوی تر جیا دهکاتهوه بهرههمی کردهی سیاسی و قانونی و ههڵسوڕانی خهڵکهکه خۆیهتی
و بهردهوامیش لهگۆڕاندایه .ئهم تایبهتمهندیانه نهك لهمهسهلهی دانانی پالنسازیدا نابێ
بکرێته بنهما و تهقدیس بکرێن بهڵکو ڕێك بهپێچهوانهوه دهبێ دانانی پالن بهجۆرێك بێت
بهدهر له توندوتیژی کار بکات بۆ ههڵگرتنی ئهم کهندوکۆسپانه ،تا هاواڵتیان شاڕێی
شارستانی و نزیكبوونهوه له ستاندارده جیهانیهکان بگرێتهبهر.

بهتایبهتی ڕهوتی

دانیشتوانی کوردستان بهههموو ئهو تایبهتمهندیانهوه کهبزووتنهوهی گۆڕان تهقدیسی دهکا
و دهیکاته بنهمای دانانی پالن و بهناوی دادی کۆمهالیهتیهوه دهرخواردی خهڵکی دهدات،
زیاتر ڕووی لهبهدهستهێنانی ژیانێکی چونیهکیه که لهگهڵ سهردهم و پێشکهوتنی جیهانیدا
بێتهوه.
تائهوجێگهیهی دانانی پالنسازی به خزمهتگوزاریهکان دهگهڕێتهوه ،پرسیار ئهوهیه که ئایا
بڕیاردان لهسهر دابینکردنی خزمهتگوزاریه فهرههنگی و تهرفیهیهکان به لهبهر چاوگرتنی
تایبهتمهندیه ناوچهییهکان بهچ بارێکدا دهشکێتهوه کاتێك ناوچهیهك ئارهزووی گوێگرتنن له
حهیران و مهقام ،و ئهویتریان لهگۆرانی بیانی بێت؟ ئایا چۆن پالنسازی دادهنرێ کاتێك
ناوچهیهك لهژێرکاریگهری ئیسالمدا دروستکردنی مزگهوتی پێخۆشه و یهکێکیتر مهلهوانگه
و کهنیسه؟ ئایا سپاردنی پالنسازی و داهات و بودجه بهم تایبهتمهندیانه بهمانای
ههڵوهشاندنهوهی ژیانێکی ستاندارد و ستانداردکردنی فهرههنگ و ئابووری و
خزمهتگوزاریهکان نیه لهالیهن دهسهاڵته سهراسهریهکانهوه و سهرهنجام ههڵوهشانهوهی
هاواڵتی بوونی یهکسان و چونیهك نیه؟ ئایا ئهمه گیانی ناوچهگهرێتی و دابوشبوونه
نهریتی و دهمارگیریهکان برهو پێنادا و بهم پێیهش هاواڵتیان ناخاته بهرامبهر یهکهوه؟
بهاڵم بهجیا لهوهی وهاڵمی حزبی گۆڕان بهم پرسیارانه چیه ،سهرهنجام پرۆگرام
بهڕاوهستان لهسهر تایبهتمهندیهکان ،دانیشتوان هاندهدات بۆئهوهی لهبودجهی ههرێم داوای
بهرکهوتهی خۆیان و ناوچهکانیان بکهن ،تهنانهت بهپێی ئهو تایبهتماندیهی کهههر گهڕهك و
ناوچهیەك ههیهتی ،ههقیهتی شوێنی بهرژهوهندی خۆیان بکهون!! ..لهمبارهشهوه پرۆگرام
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دهڵێت:
"دانیشتوانی ههموو پارێزگا و شار و قهزا و ناحیه و گوندهکانی ههرێم ،بۆیان
ههیه داوای بهرکهوتی خۆیان و ناوچهکانیان بکهن له بودجهی ههرێم و پرۆژه
نیشتمانیهکان ،پێویسته له دانانی دهروازه و سێکتهرهکانی بودجهی نیشتمانیدا
پرۆژه و پێشنیازی پارێزگاکان بههێند وهربگیردرێ ،مافی بهرگریکردن له
بهرکهوتی مهحهلی بۆ ههموو پارێزگا و شارهوانی و ناوچهیهك پارێزراو بێت...
پێویسته کار بهو نهریته بکرێ که ههموو هاواڵتیهك بۆی ههیه بهرگری له
بهرژهوهندی خۆی و خێزان و ناوچه و شار و گهڕهکهکهی بکا ،چونکه ئهو
بهژهوهندیه تایبهتانه ناکۆك نین لهگهڵ بهرژهوهندی گشتیدا ،بهڵکو تهواوکهری
بهرژهوهندی نیشتمانین و پرۆڤهن بۆ بهرگریکردن له بهرژهوهندیه بااڵکان".
ئهوهی لهم دهربڕینانهی سهرهوهدا وهك ئهنجامێك بهرجهستهدهبێتهوه ئهوەیهکه :یهکهم،
"پرۆژه نیشتمانیهکان" ،دهکهونه بهر حوکمی داوای "بهرکهوتی محهلی پارێزگا ،شارهوانی،
ناوچهکان" تهنانهت دهکهوێته بهرامبهر به "بهرژهوهندی تاکی هاواڵتی ،بهرژهوهندی خێزان،
شار و گهڕهك"هوه ،ئهمه لهکاتێکدایه ئهمجۆره پڕۆژانه ،مادام سیفهتی "نیشتمانییان" لێنراوه
سهراسهرین و بهپێی ئهولهویات و ستراتیژی ئابووری و ئاوهدانکردنهوه و پێشخستنی
شارهکان ،دادهنرێ ،ههربهم ئیعتبارهش وهاڵم به "بهرکهوتهی یهکهکانی خوارهوه" دهداتهوه.
ئایا سپاردنی ئهمجۆره پرۆژانه به بهرکهوته محهلی و ناوچهییهکان و گرێدانهوهی به
بهرژهوهندیه تهیبهتهکانهوه ،بهمانای ههڵوهشانهوهیان نیه؟ ئایا وهاڵمدانهوه بهکۆی
"بهرکهوته محهلیهکان و بهرژوهندیه تایبهتهکان" یهکسانه به مسۆگهرکردنی "بهرژهوهندی
گشتی" و بهکردهوه دهرهێنانی "پرۆژه نیشتمانیهکان"؟ بزووتنهوهی گۆڕان چۆن بهرکهوتنی
ئهم دوالیهنهی پالنسازی چارهسهردهکات؟
دووهم :بهرژهوهندی گشتی دهخاته بهرامبهر بهرژهوهندی تاك و تایبهتهوه .بهتایبهتی
ئهگهر بهرژهوهندی گشتی وهك مهبدهئێك لهدانانی پالندا وهربگرین ،یانی پالنسازی
کهوتۆته دوای وهاڵمدانهوه به ویست و پێداویستیهکانی گشتهوه ،کهههموو تاکێك لێی
بههرهمهنده و تێیدا هاوبهشه ،بۆ حاڵهتێکی ئاواش ئیتر "لهبهرچاوگرتنی" بهرژهوهندی
تایبهتی تاك و بهرکهوتهی ناوچهیی گهڕهك و محهلی مانایهکی نابێت .بهاڵم ئهوهی که
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بزووتنهوهی گۆڕان زهقی کردۆتهوه و وهك "پرۆڤه" چاوی لێدهکات داکۆکی کردنه له
بهرژهوهندی تاك لهبهرامبهر بهبهرژهوهندی گشتیدا ،ههروهها داکۆکی کردنه له بهرکهوتهی
محهلی و گهڕهك لهدژی ویستی گشتی و سهراسهری .ئهمه ئیتر نهك ههر گیانی
ناوچهگهرێتی و شارپهرستی پهره پێدهدا و تائاستی خۆناساندن بهگهڕهکهوه دهیهێنێته
خوارهوه ،هاوکات خۆپهرستی و تاکپهرستی لهبهرامبهر ئنتیگراسیۆن و کۆمهاڵیهتی
بوونهوهی هاواڵتیان و چونیهکی لههاواڵتی بووندا دادهنێ و ههڵیان دهوهشێنێتهوه.
لهڕاستیدا بڕوا و بۆچوونێکی ئاوا ،لهنموونه ههره دواکهوتووهکانی ناسیونالیزمه،
ناسیونالیزمێك کهلهسهر بنهمای "تایبهتمهندی" و خەسڵهته تایبهتهکانی "نهتهوه" لهجۆری
جیاوازی زمان ،فهرههنگ ،مێژوو ،ههڵسوکهوت ..خۆی پێناسه دهکات ،ئهم ناسیونالیزمه
فیزۆکراتیزمێکی دواکهوتووانهیه کهلهسهر بنهمای تایبهتمهندی ناوچه و ناوچهگهرێتی و
"تاکی تایبهتمهند" ئینسانهکان لهیهك دادهبڕێنێ و تاکهکانیش ئایزۆله دهکات ،تهنانهت تائهو
ئاسته فیزۆکراتیزم بۆ تهقدیسی تایبهتمهندیهکانی خۆ وهیا نهتهوه و ڕهگهز و دینهکهی
بهدهستهوه دهگرێ ،که سروشتی ئینسان و خودی خاسیهته سروشتیهکان که هاوبهشێتیان
ههیه ،ئینکاردهکات .لهنموونهی ئهوهی خوێنی کورد ،ئاو و ههوای خاکی کوردستان،
ڕهسهنایهتی ڕهگهزی کورد ،مێژوو و فهرههنگی شێرانهی کورد . .ههموو ئهمانه
پێکهاتهیهکی فیزیکی جیایان ههیه لهههر نهتهوه و پێکهاتهیهکی تر ..جواڵنهوه و بۆچونێکی
ئاوا قهومی کهبهرژهوهندی تایبهتی تاك لهبهرامبهر بهرژهوهندی گشتیدا بهڕادهیهك تهقدیس
بکات که بهکۆمهڵگا بڵێ "بهرژهوهندی گشتی لهڕێگای مسۆگهر کردنی بهرژهوهندی تایبهتی
تاکهوه دابین دهبێ" ،هاوکات ڕهوتێك کهبهئاشکرا لهپرۆگرامهکهیدا ڕابگهیهنێ که دابینکردنی
"بهرژهوهندی تایبهتی تاك" پرۆڤهیهکه بۆ پهیڕهوکردن لهبهرژهوهندی گشتی ،ڕیفۆرم و
سیاسهته چاکسازیهکانی ئهتوانێ خزمهت بهکێ بکات جگهله سهرمایهداران و دهوڵهمهندان
و خاوهن کۆمپانیا و بازرگانانێك که خاوهنی "بهرژهوهندی تایبهت و تاکن" و لهپێناو
"بهرکهوتهی تایبهتی خۆیاندا" دهستیان داوهته تااڵنچێتی! بزووتنهوهی گۆڕان که بهم
بۆچوون و بهرنامه سیاسیهوه دهیهوێت پالنسازی بۆ ههرێمی کوردستان بهدهستهوه
بگرێ و گوایه چاکسازی لهقازانجی زۆرینهی خهڵکی کوردستان دهکات ،بییهوێت و
نهیهوێت وهك ههر ڕهوتێکی بۆرژوایی تر "بهرژهوهندی تایبهتی" ئهبهدی و ههمیشهیی
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دهکاتهوه و دهیخاته بهرامبهر به بهرژوهندیه گشتی و هاوبهشهکانی خهڵكی کوردستانهوه.
خهڵکی کرێکار و زهحمهتکێشی کوردستان تهجروبهی چهندین ساڵهی ئهو حکومهت و
دهسهاڵته دهبینن که چۆن بۆرژوازی کورد و حزبه قهومیهکانی لهسهر بنهمای
"تایبهتمهندێتی ناوچهیی" و "بهرژوهندی تایبهتی" دایان مهزراندووه ،بوونهته خاوهنی
سهروهت و سامانی کۆمهڵگا و ژیانێكی فرعهونانه ،کهچی زۆرینهی کۆمهڵگاش ،ههژار و
دهستکورت و مهمرهومهژی کراوهته نهسیبیان .بزووتنهوهی گۆڕان که لهسهر مهبدهئی
تایبهتمهندی تاك و بهرژهوهندی تایبهتی ناوچه و گهڕهکهوه باس لهپالنسازی دهکات،
جیاوازیهکی جهوههری لهگهڵ واقعیهتی مهوجود و کارنامهی تائێستای حزبه بۆرژوا
ناسیونالیستهکانی تر کهدهسهاڵتیان بهدهستهوهیه پێکناهێنێ .تەنها جیاوازیهك کهههبێت
لهوهدایه ئهم ڕهوته لهژێر پهردهی ڕیفۆرم و چاکسازیدا کهوتۆته شوێن دووباره
سازدانهوهی دۆخی ئێستای ههرێم و ئهو جیاوازی و جیاکاریه چینایهتیهی کهلهگۆڕدایه.

دوایین ووته:
بهدوای تهواوبوونی باسی" ئاناتۆمی بۆرژوا ناسیونالیزم لهبهرگی چاکسازیدا" ،شوێنی
خۆیهتی ئهوه بهخوێنهرانی ئهم باسه ڕابگهیهنم کهئامانج لهم باسه ،پهردهههڵماڵینه لهسهر
ناوهرۆکی چینایهتی بزووتنهوهی گۆڕان وهك ڕهوتێکی بۆرژوا ناسیونالیستی ،کهبهرگی
چاکسازی لهخۆی ئااڵندووه و گهرهکیهتی بهزمانێکی جیاواز بدوێ و لهمهوقعی ڕهخنهگری
دهسهاڵتی ئێستاوه دهرکهوێ ،تا وانیشان بدات کهداکۆکیکاری خواست و ئاواتهکانی خهڵکی
ههژار و کهمدهرامهتی کوردستانه .بهتایبهتیش بۆئێمه کۆمۆنیستهکان ههڵدانهوهی پهرده
لهسهر ههقیقهته سیاسی و چینایهتهکانی ڕهوتێکی وهك بزووتنهوهی گۆڕان لهو ڕووهوە
گرنگی ههیه ،کهکاریگهری ههیه بهسهر ناڕهزایەتیه جهماوهریهکانهوه و فاکتۆریكی
سهرهکیشه لهخۆشخهیاڵ کردنی ههڵسوڕاوانی ئهم ناڕهزایەتیانه و بهرتهسك کردنهوهی
ئاسۆی سیاسی و خهباتکارانهکهی .بۆ ئهم مهبهستهش بهدرێژایی ههر  2بهشی ئهم باسه
ههوڵدراوه کهبزووتنهوهی گۆڕان لهڕێگای شیکردنهوه و ڕهخنهکردنی بهند و بڕگه و
تهوهرهکانی پرۆگرامه سیاسیهکهیهوه ،ڕوانگهی سیاسی و ههموو ئهو چهمك و
مهفهومانهی کهپشتی پێبهستوه بۆ سهرنجدان لهکۆمهڵگای کوردستان و کێشه و
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گرفتهکانی ،وهك ڕوانگه و تێگهیشتنێکی بۆرژوازیانه دهرخهین .ههروهها ههوڵدراوه
ناوهرۆك و مهودای سیاسهته چاکسازیخوازیهکانی ،وهك ڕیفۆرمهکردنێکی بهرتهسکی
بۆرژوازیانهی بۆ دهسهاڵت و سیستمی حوکمڕانی و ئابووری ههرێم نیشان بدهین .تهنانهت
ههوڵدراوه ،ناوهرۆکی بۆرژوازیانهی ئهو چاکسازیه کرچ و کااڵنه دهرخهین کهلهپهیوهند به
مهسهلهکانی ئازادی ،مهسهلهی ژنان ،الوان و خوێندکاران ،مهسهلهی دادی کۆمهاڵیهتی و
بیمهکان ،خزمهتگوزاریه و زۆر الیهنی تر..
بهاڵم لهگهڵ ههموو ئهمانهشدا ئهمه تهنها ههوڵێکه و ڕهخنهکردنی بزووتنهوهی گۆڕان لهمه
زیاتر دهخوازێ ،بهتایبهتی کهئهم نووسینه بهتهنها لهسهر پرۆگرامی سیاسی بزووتنهوهی
گۆڕان فۆکوسی کردووه و خۆی بهدوور گرتووه لهدهور و کارکرده سیاسی و
عهمهلیهکانی ڕۆژانهی ئهم حزبه که چ لهبهرامبهر حزبهکاندا و چ لهبهرامبهر دهسهاڵت و
جواڵنهوهی جهماوهریدا گرتویهتیهبهر..
ماوه بڵێم ڕهنگه زهروور بێت که له کۆتایی ئهم نووسینهدا قسهیهکیش بکرایه له
چارهنوسی بزووتنهوهی گۆڕان و ئهو ستراتیژه سیاسیهی که بۆ گهیشتن بهچاکسازی،
بهدهستیهوه گرتووه .بهتایبهتیش وهاڵمی ئهو پرسیاره بدرایهتهوه ،کهئایا سیاسهتی
چاکسازیهکانی بزووتنهوهی گۆڕان و ههموو ئهو مهسهالنهی کهلهپرۆگرامهکهیدا تۆماری
کردووه بۆ گۆڕانکاری لهسیستمی سیاسی و ئابووری ئێستای کوردستاندا ،لهڕێگای
خهباتی

پهرلهمانی و سندوقهکانی دهنگدانهوه و بهشێوهی قانونی ئیمکانی ههیه؟ ئایا

ئیستراتیژی ،حزبی پهرلهمانی و ڕێگای دیموکراسیهك که له کوردستاندا ههیه بوار بۆ
بهدیهاتنی ئهو ڕیفۆرمانه دههێڵیتهوه که بزووتنهوهی گۆڕان بهشوێنیهوهیهتی؟ یان وهك
وههمێکی بۆرژوایی دهمێنێتهوه؟ ..لهڕاستیدا ئهمه کارێکی ئهستهم نهبوو بهاڵم بهدهلیلی
زیاتر درێژنهبوونهوهی ئهم بهشهی باسهکه خۆم بهزهروورم نهزانی .لهالیهکی تریشهوه
پێم وابێت خودی ڕوداوهکانی دوای ههڵوهشانهوهی حکومهتی بنکه فراوان و داخستنی
دهرگای پهرلهمان و وهدهرنانی وهزیرهکانی گۆڕان و کاردانهوهیهك کهلهخۆی نیشاندا،
وهاڵمی بهکردهوهی ئهم پرسیارانهی تاڕادهیهکی زۆر داوهتهوه ..لهگهڵ ئهوهشدا نهچوه
بچێ و هێشتا فرسهت لهبهردهمدا کراوهیه..
 81جوالی 8101
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پاشکۆ
نهوشیروان مستهفا ،گهرانهوه بۆالدێ و
ههوڵێكی بێهوده

*

بهشی یهكهم:
ماوهیهك لهمهوبهر نهوشیروان مستهفا پرۆژهیهكی بهناوی "ئاوهدانكردنهوهی دیهاتی
كوردستان" بالوكردهوه .لهو ڕوانگهیهوه كهئهم پڕۆژهیه وهك خاڵێك لهپالتفۆرمی باڵی
ڕیفۆرمخوازان ولهچوارچێوهی بانگهشهی نهوشیروان بۆ چاكسازی حكومهت وحزبهكهی
خراوهته بهردهم حكومهتی ههرێم ،دهخوازی كهبهچاوێكی ڕهخنهگرانهوه لهسهری
ڕاوهستین .بهتایبهتیش كهپڕۆژهكه دیدگاو ڕوانگهیهكی پێچهوانه لهگهڵ واقعیهته سیاسی
وئابوورییهكانی كۆمهڵگای كوردستان لهڕوانگهی ئابووری دیهاتی كوردستانهوه وێنا
دهكاتهوه .ئێمه لهههردوک بهشی ئهم ووتارهدا ههوڵدهدهین بۆ دهرخستنی ماهیهتی
* /ئهم وتاره بهدوبهش لهساڵی 9002دا لهڕۆژنامهی هاواڵتیدا بالوبۆتهوه..
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كۆمهالیهتی پڕۆژهكه وخستنه ژێر پرسیارهوهی ئامانجه ڕیفۆرمخوازانهكهی.
بۆبهرچاو رۆشنی خوێنهرانیش لهبهشی یهكهمی ووتارهكهدا وێرای خستنهڕووی ناوهڕۆكی
پڕۆژهكه سهرنج دهكێشینه سهر ئهو دیگاو بۆچوونه ئابووریانهی كهلهپشت پڕۆژهكهوه
ڕاوهستاون و لهبهشی دووهمیشدا لهبهر ڕۆشنایی واقعیهته ئابووری وسیاسییهكانی
كوردستان بهربهستهكان دهخهینهڕوو ..بهالم سهرتا بابزانین ناوهڕۆكی خودی پرۆژهكه
چییه؟:
" ئابووری دیهاتی كوردستان كهلهسهر دووكۆڵهكهی كشتوكاڵ وئاژهڵداری
دامهزراوه ،بناغهیهكه بۆ گوێزانهوهی كۆمهڵگای كوردستان لهبهرخۆریههوه بۆ
بهرههمهێن .ئابووری دیهات پاش پڕۆسهی ئاوهدانكردنهوه لهكورتماوهدا
جگهلهوهی كهداهاتی كهرتی كشتوكاڵ لهداهاتی نیشتمانیدا جێگیردهكا ،هاوكات
مهبهستی سیاسی ئاسایشی خۆراك ،كهخۆی یهكێك لهپایهكانی ئاسایشی نهتهوهییه
وهك ئامانجێك بهدیدێنێت“..
بهالم سهرمایهیهك كهئهم پڕۆژهیه پشتی پێدهبهستێت بریتیهله:
”تهخسیسكردنی

له%81ی

بوودجهی

ههرێمه

كهلهدهوڵهتی

مهركهزیی

وهریدهگرێت .سیاسهتێكی مالیش كهدهبێ لهالیهن حكومهتی ههرێمهوه پهیڕهوی
لێبكرێت ،هاندانی مالی و دانی باجه بهجوتیاران ،وكڕینهوهی بهرههمی جوتیارانه
بهنرخێكی هاندراو".
سهرهتا بۆئهوهی ڕهخنهو سهرنجهكانی ئێمه لهسهر پڕۆژهكه بێته ئاراوه ،بهپێویستی
دهزانین قسهیهك لهسهر ئهو دیدو بۆچوونه ئابووریانه بكهین كهلهپشت سهری پڕۆژهكهوه
ڕاوهستاوه.

دیدگا ئابوورییهكانی پشتی پڕۆژهكهی نهوشیروان
ناسیونالیزمی كورد هیچ کات خاوهنی تێوهرێكی ئابووری تایبهت بهخۆی نهبووه ونییه
تاپڕۆژه ئابوورییهكانی خۆی لهسهر بنیاد بنێ .ئهوهی كهههیه لهدیدگای سهرمایهداری
لۆكاڵی كوردستانهوه بانگهشه بۆخاوهندارێتی لهبازاری ناوخۆی نهتهوهدا دهكات ،تا
لهبهرامبهر بێگانهو داگیركهراندا ڕاوهستێ

و مافی چهوسانهوهی هێزی كاری خۆیی
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وهربگرێ .لهئابووریدا تێوهری باو ،سروشتگهرایی وفیزۆكراتیزمێكی دواكهوتووانهیه كه
ئهرز وئاو وههڵكهوتهی جوگرافی تهقدیسدهكاو لهكهناریانهوه ئاهوناڵه بۆ دیهات
وكشتوكاڵی ووالت و پیشهسازی عهنتیكهی نێوخۆ كهلهژیر دهستی بێگانهدا توشی فهوتان
هاتووه ،ههڵدهڕێژێ .ئهمهش لهسهر حسابی بازدانی كوێرانه بهسهر سهرمایهدرای بوونی
كۆمهڵگای كوردستان و یاساكانی لهدنیای ئهمرۆدا .نمونهیهكی سادهش لهمبارهوه لهوهدایه
كاتێك

نهوشیروان

بهبێ

بهڵگهیهكی

هیچ

زانستی

ئابووری،

كۆمهڵگای

كوردستان"بهرخۆر"دهكاتهوه و ههموو ئهو پێكهاتووه بهرههمهێنهرانهی كهواقعیهتی
ئابووری كۆمهڵگای كوردستانیان پێكهیناوه ،نابینادهگرێ .جگهله پیشهسازی نهوت و ئهو
کارگایانهی لهبواری دهرهێنانی مهوادی ژێر زهمویدا کاردهکهن ،لهوانه کارگهکانی چیمنتۆ،
گهچ ،ئاسن ...كۆمپانیای ئاسیاسیل ،نوكان ،كۆڕهك ،سهدان كارگهی گهورهو بچوك
وچهندین سۆپهرماركێت و ههزاران پڕۆژهی ڕێگاوبان و بیناسازی وچهندین
بهڕێوهبهرایهتی ،كهبهسهدان ههزار كرێكار ڕۆژانه كاری تێدادهكهن و قازانج فڕێ دهدهنه
نێو گیرفانی سهرمایهدارانهوه ،ئهمانه هیچ جێگایهكیان نییه لهبیركردنهوهی نهوشیرواندا.
حوكمی "بهرخۆری بوونی كۆمهڵگای كوردستان" جگهلهوهی پێچهوانهیه لهگهڵ ئهوتێزه
سادهیهی زانستی ئابوورییدا كهدهڵێت" :هیچ كۆمهڵگایهك بهبێ بهرههمێنان بوونی نییه"
هاوكات چهمكێكی بیركردنهوه دێنێته ئاراوه تاخۆ بهخۆ رۆڵی داهاتی دیهات و كشتوكاڵ
لهئابووری والتدا لهچاو كهرته بهرههمێهنهرهكانیتردا بهرهو سهرهوهبهرێت ولهم
ڕێگایهشهوه ههقانیهت بهپڕۆژهكهی بدات.
لهمهش زیاتر كاتێك نهوشیروان لهدارشتنی پڕۆژهكهیدا پهنابۆ كۆمهڵه
دهستهواژهیهك دهبات( ،لهوانه كۆمهڵگای بهرخۆر ،ژیانهوهی كهرتی كشتوكاڵی ،ئابووری
دیهات ،ئابووری نیشتمانی ،ونهبینینی ڕۆڵی بۆدجهی ههرێم ..چهمك ودیدگای مهكتهبی
"تێوهری دواكهوتنی ئابووری"" ،ئابووری پهرهسهندن"و ..لهشێوهیهكی خاویدا عهكس
دهكاتهوه و وهك دیدگایهك بۆپڕۆژهكهی لهسهری ڕادهوهستێت .ئهم مهكتهبهش
كهلهساالنی

ههفتاكاندا

بناغهو

میتودی

لێكدانهوهی

ههموو

ئهوبزوتنهوه

ناسیونالیستیانهبوون كهلهبهشێك لهوالتانی سێههمدا بهناوی "بزوتنهوهی ڕزگاری
نیشتمانی"یهوه ولهتهوازنی نێوان ههردوو بلۆكی ڕۆژههالت وڕۆژئاوادا دهسهالتیان
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گرتهدهست و ڕێگای سێههمی ئابووریان لهمیانهی ههردوو ئهلگۆی سهرمایهداری دهوڵهتی
وئابووری بازاردا ،گرتهبهر و گهڕانهوه بۆ ئابووری پاشكهوتووی خۆماڵی كهخاسیهتی
كشتوكاڵی ههیه.
بهپێی باوهڕهكانی ئهم مهكتهبه ئابووری والت بهشێوهیهكی خۆبهخۆ پێناسهی
یهكێك لهفۆرمیالسیونهكانی پێش سهرمایهداری و بهتایبهتی به"كۆمهڵگای داگیركراو"،
"وابهسته"" ،موستهعمهره" و گهڵی جاریش دهرهبهگی بۆدهكرێ .لهم پێناسه كردنهشهوه
سهرمایهی دهرهكی ،ئیمپریالیزم و داگیركهران ،بههۆكاری بنهڕهتی بۆ پاشكهوتوویی
ئابووری وڕاگرتنی والت لهسهر بنهمای ئابووری تاك بهرههمهێن وخۆژێن و بهرخۆری
دادهنێ و وهك حوكمێكیش بۆ وتێكشكانی پیشهسازی خۆماڵی وبهتایبهتیش كهرتی
كشتوكاڵی پشتی پێدهبهسترێت .بۆ دهربازبوون لهم حالهتانهش ئهم مهكتهبه ئهفسانهی
بۆرژوازی نیشتمانی بهقهرزوهردهگرێ و دهیخاته بهرامبهر داگیركهران و سهرمایهی
دهرهكییهوه و ئهركی ئاوهدانكردنهوهی ئابووری والت و پێشخستنی پیشهسازی خۆماڵی
پێدهسپێردرێت .یهكهمین مهیدانیش كهلهم ئهركهدا چاوی تێدهبڕدرێت بریتییه لهدیهات
وئابووری الدی تاڕادهی ئهوهی كهلهباری ئیستراتیژی سیاسی و سهربازیهوه دیهات
وگوندهكان وهك بنكهیهك بۆگهمارۆدانی شارهكان پێداگریان لهسهر دهكرێت .لهم مهكتهبهدا
كه ڕیزێك لهلێكۆڵهوهرو نوسهری ئابووری لهئهندریه گوندر فرانكهوه تائیمانۆل و سهمیر
ئهمین ،ئامادهیه ،وههوڵهكانیان بۆ ئهوهیه كهبهوههمی بووژانهوهی ئابووری كشت وكاڵ
وپیشهسازی خۆوالتییهوه ،تێوهر ودیدگایهك ببهخشن بهچینی بۆرژوازی محلی

تا

لهدهرهوهی سیستهمه ئابوورییهكانی سهرمایهداری جیهانی وكاركردهكانی لهبازاڕی
نێوخۆی ههروالتهدا ،جهنگ لهدژی پاشكهوتوویی ئابووری بهڕێبخهن.
بهالم كۆتایی ساالنی ههشتاكانی سهدهی پێشوو لهئهنجامی دهركهوتنی كاریگهرییهكانی
ئابووری سهرمایهداری جیهانی و ڕۆڵی ناردنهدهرهوهی سهرمایهی دهركی لهم والتانه
ودهركهوتنیان وهك حهوزهیهك بۆ بازاری كارو كاال وجێگربوونیان لهكاردابهشكردنی
جیهانیدا ،تهواوی دیدگاو باوهڕهكانی ئهم مهكتهبه ئابوورییهی بهبنبهست گهیاند وكۆتایی
بهبهرنامهكانی هێنا .لهمبارهوه بهشی "بووژانهوهی ئابووری ووالتانی پاشكهوتوو" لهنهتهوه
یهكگرتووهكان كهملیاردها دۆالری بۆتهرخان كرابوو تا كۆمهڵه پرۆژهیهك بهڕێوهبهرێت
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كهڕووی لهبووژانهوهی ئابووری خۆوالتی كردبوو ،ڕاگیراو لهبهرنامهی كاری نهتهوه
یهكگرتووهكان ههڵگیرا.
بهپێچهوانهشهوه والتانیكی وهك بهڕازیل لهئهمریكای التین ،ئیسرائیل لهڕۆژههالتی
ناوهڕاست و سهنگافووره لهئاسیای خواروو ،كهنهچوونه ژیر كاریگهرییهكانی ئهم
مهكتهبهوه وبهپشتبهستن بهسهرمایهی دهرهكی وبازاڕی جیهانی نمونهیهكیان لهوالتانی
سهنعهتی نیشاندا كهبهكردهوه پوچی وبێهودهیی بهرنامه ئابوورییهكانی بۆرژوازی
نیشتمانی پشت بهستوو بهكشتوكاڵ و پیشهسازی نیشتمانی نیشاندا.
دروست نهوشیروان موستهفاش بهگهڕانهوه بۆدیهاتی كوردستان دیهوێت لهنێوان ئابووری
بازاڕی كوردستان و بودجهی ههرێمدا كهلهمهركهز وهریدهگرێت ڕێگای سێههم
پێشنیاربكات وبهشێوهیهك لهشێوهكان ههمان چهمك ودیدگای ئهم مهكتهبه ئابوورییه
شكستخواردووه دووپاتدهكاتهوه .ئهوهتا دهڵێت" :كاراكردنی كهرتی كشتوكاڵی جگهله
مهبهستی سیاسی ،گرنگی گهورهی ههیه" .بهالم ئهوهی كهنهوشیروان مستهفا تازهبهتازه
وبهدوای سێ دهیه لهفهشهلی تێوهری"ئابووری دیهات میحوهره" ئێمه دهگهڕێنێتهوه بۆ
بهرنامهی ئاوهدانكردووه .تاچاكسازی لهئابووری كوردستاندا پێكبهێنی ،تهنها دهتوانی
لهمهوقعی سهرمایهداریكی دیهاتیهوه ،كه گلهیی لهفهرامۆشكردنی كهرتی كشت وكاڵی و
بهرخۆری بوونی كۆمهلگای كوردستان دهكات ،لهبهرامبهر سهرمایهدارو ئابووری بازاڕو
شاریدا ڕابوهستێت وئهمهش بهپڕۆژهیهك بۆ"خۆشگوزهرانی كردنی دیهاتی كوردستان"
بناسێنێ .ههوڵێكی ئاواش نهبنهمای واقعی ههیهو نهچاكسازی ئابووری كوردستانی
بهدواوه دهبێت.
لهبهشی دووهمدا زیاتر لهسهر باسهکه دهچین..
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بهشی دووهم وكۆتایی:

واقعیهته ئابوورییهكانی كوردستان
وبهربهستهكانی بهردهم پڕۆژهكه:
لهبهشی یهكهمدا ئاماژهمان بهناوهرۆكی پرۆژهكهو ئهو دیدگا وچهمكه ئابووریانهی
كهلهپشت سهریهوه ڕاوهستاوه كرد .لهمبهشهدا ههڵدهدهین بهسهرنجدان لهواقعیاته سیاسی
وئابوورییهكانی كۆمهڵگای كوردستان ئهوبهربهستانه بخهینهڕوو كهناكارامهیی پڕۆژهكهی
لێدهكهویتهوه و لهكۆتایشدا ناوهڕۆكی كۆمهالیهتیهكهی دهخهینه بهردیدی خۆینهران.
نهوشیروان مستهفا لهڕێگای ئامارهوه جێگایهك بۆ ئابووری دیهات و كهرتی
كشتوكاڵی نابینێ و گلهیی لهوهدهكات كهداهاتی كوردستان بهتهنها پشتی بهستووه
بهبۆدجهیهك كهلهدهوڵهتی مهركهزییهوه دێت ،بهبێ ئهوهی هۆكاری ئهم ههقیقهته
ئابوورییه بناسێنێ .لهكاتێكدا ئهو واقعیهتهی كهئابووری كوردستانی بهدیار بۆدجهو
دهوڵهتی مهركهزییهوه ڕاگرتووه خۆی ئاكامی پڕۆسهیهكی ئابووری سیاسی و میژووییه
كهتێدا كوردستانی وهك حهوزهیهك بۆ بازاڕی كاروكاال لهچوارچێوهی سهرمایهداری
عێراقدا ڕێكخستووه .ئهمهش بهومانایهدێت كوردستان حهوزهیهكی بهرههمهێنانی
سهرمایهداریه كهلهباری مێژوویهیهوه لهچوارچێوهی ئابووری سهرمایهداری لهعێراقدا
شكڵی گرتووه و بهتوندی لهژێر كاریگهرییهكانی ڕهوتی سهرمایهو بازاڕی سهراسهری
عێراقدا دهباته پێشهوه.

بۆ ناسینی تایبهتمهندی ئابووری كوردستان وهك ئهوهی
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كۆمهڵگایهكی سهرمایهداریه ،پێویستدهكات ئاوڕێك لهپڕۆسهی بهسهرمایهداری بوونهكهی
بدهینهوه وپاشان ئهوه بهربهستانه باس لێوهبكهین كهپڕۆژهكهی نهوشیروان بهبن بهستدا
دهكێشێ.
سهرهتاكانی

پڕۆسهی ئیسالحی زهراعی لهكۆتایی ساالنی شهستهكان ودواتریش

سهرهتای ساالنی ههفتاكان بۆسهرهوه وبهدوای هاتنه سهركاری حكومهتی بهعس و
دهربازكردنی دهوڵهتی عێراق لهقهیرانی حكومهتی وپاشان

خۆماڵی كردن و ناردنه

دهرهوهی شهپۆلی یهكهمی نهوت ومهوادی ژێزهمینی ،بۆ نێو بازاڕی جیهانی ،زهمینهو
مهلزوماتهكانی قوناغی یهكهمی دامهزراندنی سهرمایهداری لهعێراقدا جێخست و سهرمایهی
كۆمهالیهتی بهپلهی یهكهم لهمهیدانی بهرههمێهنانی نهوتدا چهقیبهست وسهرهنجام عێراقی
وهك بازاڕێك بۆ بهرههمێهنانی نهوت وموشتهقاتهكانی لهكاردابهشكردنی جیهانیدا
دیاریكرد .وهله ئهلقهكانی دواتردا ،بهرههمهێنانی نهوت وسهرهو ژێربوونهوهی داهاتهكانی
لهشێوهی "قازانجی سهرو ئیمپریالیستی"دا بۆنێوخۆی عێراق سهرمایهی كافی خستهبهردهم
تا ژێربینای ئابووری بهدروستكردنی ڕێگاوبان ،هێڵی ئاسنین ،ڕاگهیاندن و بیناسازی
وپردهكان و وێستگهكانی ئاووكارهبا وبهڕێوهبهرایهتیهكانی دهوڵهت وگهلێك كارگه كه بۆ
بهرههمێهنانی خهدهمات وكاالی تهواوكهر پێویستن ،بهدهوری بهرههمهێنانی نهوتدا
دامهزراند .لهم پڕۆسهیهشدا ،هاوكات لهگهڵ داماڵینی موڵكیهتی جوتیاران و كۆچكردنیدان
بۆشارهكان ،شارهكان بوونه كانونێك بۆ ڕووتێكردنی هێزی كاری ههرزان وكۆبوونهوهی
دانیشتوانی ئامادهبهكار..
لهم پڕۆسهیهدا كوردستان لهسهرتاوه لهڕێگای شاره سهرسنورییهكانهوه ولهپێشیانهوه
كهركوك وخانهقین ،بوونه كانونی گرێدانهوهی بازاڕی كوردستان بهبازاڕی سهراسهری
عێراقهوه .بهالم بههۆی پشێوی سیاسی و لهئارادابوونی بزوتنهوهی چهكداری لهكوردستان
ئهلقهكانی ئهم پڕۆسهیه كهمێك دواكهوت و بهڕێكهوتنی نێوان بارزانی و بهعس لهساڵی
11دا ئارامیهكی سیاسی بۆ تهواكردنی پڕۆسهی ئیسالحی زهراعی ساالنی  15-18پێكهات
و بهم پێیهش كوردستان لهئهنجامی پهرهسهندنی ئاسۆیی سهرمایهداری لهعێرقدا شوینی
خۆی كردهوه و شارهكانیش بوونه بازاڕی كاروكاال ،بهمهبهستی وهالمدانهوه
بهپیداویستییهكانی بهرههمهێنانی سهرمایهداری عێراقی تا بتوانێ لێشاوی هێزی كاری
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ههرزان لهبازاردا لهبهردهم سهرمایهی كۆمهالیهتیدا ئامادهبكات ،كهخۆی ئاراستهبوو بۆ
بهرههمهێنانی نهوت وههناردهكردنی بۆ بازاڕی جیهانی .بهتایبهتیش بهدوای داماڵینی
موڵكیهتی جوتیار و دیهاتی كوردستان كهبه شێوهیهكی قههری ولهڕێگای كوچی
زۆرهملێی الدیكانی كوردستان وپێكهاتنی ئۆردوگاكان لهالیهن رژیمی بهعسهوه شارهكان
گهورهبوونهوه وسهرهنجامیش رۆڵی دیهات وئابووری كشتوكاڵ الوهكی بوونهوه
وبهتوندی ئابووری دیهاتهكانی خستهژیر كاریگهری شارهوه .گهورهبوونهوهی شارهكانی
كوردستان و ڕاگرتنی دانیشتوانیكی ئامادهبهكار لهشارهكاندا كهچاوهڕێی فرۆشتنی هێزی
كارن ،بهههمان شێوهی شارهكانی تری عێراق زهمینهی ڕهخساند بۆ سهرههڵدانی
پڕۆژهكانی ڕێگاوبان وبیناسازی و گهیاندن وبهنداو و سهرچاوهكانی ئاو و ووزهی كارهباو
كاال خۆراكی وخهدهماتیهكان كهساغكردنهوهیان پێویست بوو لهبازاڕی ناوخۆدا ،ئهمهش
ڕاستهوخۆ وهك ئهڵقهیهكی تهواوكار وپێوستی بهرههمهێنانی سهرمایهداری لهئاستی
سهراسهری عێراقدا بهكوردستانیشهوه ،شكڵپێدا.
بهالم لهگشت ئهم ئاڵوگۆره ئابووریانهدا ،ئهو خاڵهی كهپهیوهندی لهگهڵ پڕۆژهكهی
نهوشیرواندا پهیدادهكات ئهوهیه ،كهالوهكی بوونهوهی ڕۆڵی دیهات و كهرتی كشتوكالی،
لهگشت ئابووری عێراق و كوردستاندا ،بهو هۆیهوه نهبووه كهڕژێمی بهعس بههۆی داهاتی
نهوتهوه "منهتی داهاتی كهرتی كشت وكاڵی نهبێت" وهك ئهوهی جێگای ئاماژهپێدانی
نهوشیروانه ،بهڵكو بهوهۆیهوه بوو كهسهرمایهداری و چینی بۆرژوازی لهعێراق و
كوردستان مهیدانی بهرههمهێنانی كۆمهالیهتیان لهبهشی كشتوكاڵدا بهجێهێشت وبازاڕی
جیهانیان كرده سهرچاوهی كاال خۆراكییهكان (لهوانهش گهنم وشهكروچاو ڕۆن وقوماش،
لهوالتانی وهك ئهمریكاو چین وهندو)...كهبهئاسانی بهنرخێكی ههرزان لهچاوبازاڕی
ناوخۆدا دهتوانرا دابینبكرێ .سهڕهرای ئهم واقعیهته ئابووریه ،دهبێ ئاماژه بهوخاڵهش
بدهین كهالوهكی كردنهوهی ئابووری دیهات و داهاتی كشتوكاڵ لهخهسڵهتی دژی
"كوردبوونی" دهوڵهتی عێراقهوه نهبوه وهك نهشیروان كردویهتی بهدهستمایهی تێوهری
پڕۆژهكهی ،بهڵكو ڕووتێكردنی سهرمایه بۆ بوواری كشت وكاڵی و ههستانهوهی داهاتی
دیهاتهكان چ له عێراقدا و چ لهكوردستاندا ،یهكهم ،دامهزراندنی ژێرخانی ئابووری گونجاوی
دهخواست كهلهكهنار بزاوتی سهرمایهی كۆمهالیهتیدا ،لهبواری بهرههمهێنانی نهوتدا
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بهشێوهیهكی هاوسهنگ ڕابگرێ ،بۆ ئهمهش سهرمایهی لهڕادهبهدهر پێویسته ،كهبههۆی
كهمی سهرمایهوه لهقوناغی یهكهمی سهرههڵدانی سهرمایهرداری عێراقیدا نامومكین كرد.
دووهمیش ،داهاتی كشتوكاڵ كاتێك دهتوانێ ڕۆڵی سهرهكی بگێرێت لهگشت داهاتی والتدا،
كهبهڕووبوومهكانی وهك كاالیهكی مونافس لهبازاڕی جیهانیدا شوێن بگرێ ،وهیا النی کهم
لهئاست واڵتانی ناوچهکهدا توانای مونافهسی ههبێت ،نهك وهك بهرههمێك بۆ پێداویستی
بازاڕی ناوخۆ .بهو هۆیهوه كهسهرمایهداری لهكوردستان وعێراق لهباری زهمهنییهوه
لهدواتره لهبازاری جیهانی ئهو فرسهتهی لهدهستدا نییه كهبتوانێ كهرتی كشتوكاڵی بۆ
بهرههمهێنانی كاالی مونافس كهداهاتی كافی بۆبازاڕی نێوخۆ سهرهو ژێربكاتهوه،
بڕیاربدات.
ئێستا بهدوای ئهم باسهی سهرهوه شوێنی خۆیهتی كهبهربهستهكانی بهردهم پرۆژهكهی
نهوشیوان ڕیزبكهین:

فاكتۆری ژێرخانی ئابووری كشتوكاڵی:
ئابووری دیهات ژێرخان وسهرمایهی پێویستی خۆی گهرهكه .نهوشیروان كهچاوی
بڕیوهته تور وشێلم و ههنگوین و ماالت ومیوهجاتی دیهاتهكان چۆن دهتوانی ژێرخانی
ئابووری كشتوكاڵی دامهزرێنێ لهكاتێكدا ههستانهوهی ئابووری دیهاتی كوردستان پێویستی
بهسیستهمی ئاودێری پێشكهوتوو ،ووزهی كارهباو بهنداو ولهوهرگای پیشهسازی و هێڵی
گهیاندن و تهكنۆلۆژیای مۆدێرن و ..ههیه لهكاتیكدا كهمی سهرمایه لهكوردستانیكی
ههڵواسرا وعێراقیكی قهیرانیدا كهئهولهویاتهكان شتیكیترن ،چۆن ولهچ ڕێگایهكهوه وهالم
وهردهگرێتهوه؟.

هیزی كاری ههرزان وئامادهبهكار:
نهوشیروان بهشێوهیهكی دڵخوازانه ئاماژه به"هێزی مرۆیی" دهكات بۆ پڕۆژهكهی كهخۆی
لهشارهكاندا نیشتهجێن .هاوكات له%81ی بۆدجهیهك كهههرێمی كوردستان لهمهركهز
وهری دهگرێ تهخسیس دهكات بۆ ئاوهدانكردنهوهی دیهاتهكان لهكاتێكدا دانیشتوانی
دیهاتهكان له %81ڕێژهی دانیشتوانی كوردستان پێكناهێنێ .بهم مانایهش پڕۆژهكهی
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لهبهردهم كهمی هێزی كاری ئامادهبوودا ناكام دهمێنێتهوه .لهالیهكیتریشهوه پڕۆژهكه
پێمان ناڵێت كهلهچ پڕۆسهیهكی ئابووریدا هێزی كاری ئامادهبووی شارهكانی كوردستان
كهبهژیان وخزمهتگوزاری شار ڕاهاتووه دهگوازێتهوه بۆدیهاتهكان .تاكۆ لهكهمی هێزی
كاری پێویست خۆی دهربازبكات.

بازاڕی جیهانی:
بهفهرزی ئهوهی كهخاڵهكانی سهرهوه مسۆگهربكرێن ،بهالم بهرههمهێنانی كاال تهنانهت
لهشێوهی بهروبوومه كشتوكاڵی وئاژهڵداریهكاندا ،بۆ ئامانجی بهدهستهێنانی قازانجی
سهرمایهیه .لهم ڕوانگهیهوه بهرههمه كشتوكاڵی وئاژهڵدارییهكان كاتێك دهتوانن بهواقعی
لهسهر پێی خویان ڕاوهستن و داهاتهكانیان لهگشت داهاتی والتدا پێگهیان بۆ پهیداببێت،
دهبێ بهبهراورد لهگهڵ بازاڕی جیهانی ودهوروبهردا لهچاو بهرههمی هاوشێوهی خۆیاندا
توانای مونافهسهیان ببێت و لهكاردابهشكردنی جیهانیدا شوێنبگرن .بهبێ ئهم فاكتۆره
بهرههمه ئاژاڵداری و كشتوكاڵیهكان الوهكی دهبنهوه و ناتوانن لهحاڵهتی "كاالی تهواوكار"
لهئابووری كوردستاندا دهرچن رۆڵی بنهڕهتی

بدهن بهكهرتی كشتوكاڵی ببنه بهدیلێك

بۆداهاتی نهوت .بهالم كاردابهشكردنی جیهانی وبازاڕی والتانی دهوروبهر كهبهنرخێكی
ههرزان گهنم وچاو شهكر و برنج وبهرههمهكانی شیر وگۆشت ومیوهجات ههواڵهی
بازاڕی كوردستان دهكهن ،نیشانهی ئهوهیه كهبهرههمه نێوخۆییهكان توانای مونافهسهی
ئهم بهروبوومانهیان نییه .ئاكامی پڕۆژهكهی نهوشیوان پێمان ناڵێت پاش چهندین ساڵ
مهسهرفكردن و تهخسیسكردنی سهرمایه وبهشێك لهبۆدجهی ههرێم و دانی باج وهاندانی
ئابووری بهجوتیاران دهتوانرێ بهروبومێكی كشتوكاڵی وئاژهڵداری بهرههمبێت كهلهبازاڕی
مونافهسه وكاردابهشكردنی جیهانیدا ملێ هاوشێوهكانی خۆی بشكێنێت ولهسهر
پێڕاوهستێت ،تا قازانج وداهاتهكانی خۆی سهرهوژێر بكاتهوه بۆ نێوخۆی كوردستان .له
ڕاستیدا وهرشكستهبوونی كارگهكانی شهكهرو مافور و بهرههمهێنانی توتن وكێشهی
كڕینهوهی لهالیهن حكومهتی ههرێمهوه ..نمونه گهلێك دهخهنه بهردهست كهچۆن كاالی ئهم
مهیدانانه بههۆی نهبوونی پێداویستییهكانی مونافهسه وبهراوردكاری نرخهكانهوه لهئاست
بازاڕی جیهانی ودهوربهردا ،بهسادهیی لهمهیدانی ئابووری كوردستان وهدهرنران.
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نهبوونی دهوڵهت لهكوردستان،
سهرهکی ترین ئاستهگی سیاسی وقانونی بهردهم پڕۆژهكه:
بههۆی نهبوونی دهوڵهت لهكوردستان ونادیارمانهوهی ههویهتی والتی وڕاگرتنی
كوردستان بهپێی

تهوافقاتیكی سیاسی لهگهڵ دهوڵهتی عێراقدا ،كهخۆی دهرگیری

قهیرانێكی حكومهتییه وڕۆژانه لهژێر كاركردی هێزه سیاسی وڕووداوه نێوخۆیی و
ناوچهیی وجیهانیهكاندایه ،بهتایبهتیش قهیرانی ئابووری جیهانی وكاریگهریهكانی لهسهر
بازاڕی نێوخۆی عێراق داهاتی نهوت ،بهپێویست ههلومهرجێكی ئارامی سیاسی ماوهدرێژ
لهبهردهم پرۆژهكهی نهوشیرواندا ههڵدهگرێ و ڕێگانادات بهپالنێك كهئهو بۆ بووژانهوهی
دیهاتی كوردستان وكهرتی كشتوكاڵی پێشنیاری كردووه .ئهمه لهكاتێكدایه كه بهرههمهێنان
لهبوورای كشتوكاڵیدا كردهیهكی خاوه و پێویستی بهسهرمایهیهكی زۆر ههیه .لهحاڵهتی
ناجێگیری بارودۆخه سیاسییهكان فرسهتی ڕووتێكردنی سهرمایهو پێداویستییهكانی
بهرههمهێنان بهربهستدهكا .ئهمه جگهلهوهی كهپهیوهندی ههرێمی كوردستان بهمهركهزهوه
حاڵهتێكی لهرزۆكی ههیه ودانی بودجه لهالیهن حكومهتی عیراقیهوه بهجیا لهیاساكان و
بڕیاری پهرلمانی عێراقی ونهخشهی ئاوهدانكردنهوه ،كارێكی ساده نییه و لهباشترین
حاڵهتدا پڕۆژهكهی نهوشیروان لهچاوهڕوانیدا دههێڵێتهوه.
بهحوكمی ئهم خاالنهی سهرهوه پڕۆژهكهی نهوشیروان ناتوانێ لهههوڵێكی بێهوده و
ناواقعی زیاتر دهرچێت .تهنانهت ئهگهر حكومهتی ههرێمیش پهسهندی بكات ،چارهنوسكهی
لهپڕۆژهی چاندنی چهوهنهرو دانانی كارگهی شهكر لهسلێمانی شتێكی زیاتری
لێبهرههمنابێت.

ناوهرۆكی كۆمهالیهتی پڕۆژهكه:
پرۆژهكهی نهوشیروان نهك ههر ناواقعی وخهیاڵیه وناتوانی ڕیفۆرمێك بهدوای خۆیدابهێنێ،
بگره لهباری كۆمهالیهتیهوه دواكهوتوانهیهو ههڵگری هیچ ئاستێك لهپێشڕهوی كۆمهالیهتی
نییه .ئهو كهلهڕوانگهی بۆرژوازی وسهرمایهداری الدێ بهرامبهر به ئابووری شار
ڕاوهستاوه ،هێشتا جوتیار بهپیاوی دواڕۆژ دهبینێ و ڕۆڵی چینی كرێكاری كوردستان

٦٤٤

پڕۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان چیمان پێدەڵێت؟
لهمهیدان وهدهردهنێ .خودی گهڕانهوه بۆدیهات لهباری فهرههنگی وسیاسییهوه ،هاوتایه
بهوهی كه ڕۆڵی شارهكان لهبزاوتی سیاسی وڕۆشنبیریدا ،نهبینێ وبهفهرامۆشی بسپێرێ.
لهمهنانهش زیاتر كاتێك ئاماژه بهوهدهكات كه "ڕژیمی بهعس لهباتی ئهوهی داهاتی زۆری
نهوت بۆ گهشهپیدانی عێراق وبهرزكردنهوهی ئاستی پێشكهوتن وخۆشگوزهرانی خهڵك
تهرخانبكا" دهیهوێت پێمان بڵێت كهله پڕۆژهی ئاوهدانكردنهوهی دێهاتی كوردستاندا
گهشهپیدان وخوشگوزهرانی بهنسیبی خهڵكی كوردستان دهكات!! ئهمه لهكاتێكدایه ئهگهر
پڕۆژهكهی بهبێ بهربهست بهكردهوه دهربێت ،جگهلهزهحمهت وزۆر و تاالنكردنی هێزی
كاری كرێكاران و زهحمهتكێشان شتێكیتری بهدواوه نابێت...

٦٤٦

بەپێچەوانەی ئیدعاکانی نهوشیروان مستهفا و سەرانی بزوتنەوەی گۆڕانەوە سەبارەت
بهوهی بزوتنهوهکهیان بهرههمی "دابران و تجاوزاکردن"ی ئەحزابی ئایدیۆلۆژی
وتەقلیدی بزوتنەوەی کوردایەتی باوه ،بهڵکو پڕۆسەی شکڵگرتنی ئەم بزوتنەوەیە وەک
"حزبێکی تر" نەمێژویەکی جیاواز و نە دورکەوتنەوەیە لەو پایە چینایەتی و سیاسی و
بەرژەوەندیانەی کە بۆرژوازی کورد و حزبەکانی لە ڕابردو ئێستادا لەسەری دامەزراون،
تەنانەت لە ڕوانگەی سیاسیەوە ئەم ڕەوتە هاوبەشیەکی بنەڕەتی هەیە لەگەڵ ئەو
چوارچێوە و مەفروزاتە سیاسیانەدا کە ناسیونالیزمی کورد پابەندە پێیی ،بهم جۆرهش
درێژکردنەوەی هەمان مێژووی سیاسی وحزبایەتی و دوبارەکردنەوەی هەمان ناوەڕۆکی
چینایەتیە ،کە بۆرژوازی کورد دوای بەدەسەاڵت گەیشتنی بۆ چەندین ساڵە ژیانی
خەڵکی کوردستانی پێ لەقاڵبداوە.
بەواتایەکیتر ئەگەرچی لەڕێچکەی شکڵگرتنی بزوتنەوەی گۆڕاندا ،لەبارەی
ڕیکخراوەییەوە ،بە حزبێکی تر گەیشتبێ ،تەنانەت ئەگەر لەشیوازی دەربڕین و بانگەشە
و گوتار و تەقلیدەکانی کارکردنەوە لەهەر حزبێکی تری ناسیونالیزم جیاوازی هەبێ،
(کەهەیەتی) بەاڵم لەجەوهەردا درێژکراوەی هەمان مێژوو ،وە لە چوارچێوەی هەمان
بەرژەوەندی و مەسەلە و سیاسەتدایە کە حزبە ناسیونالیستەکانی تر لەمەڕ مەسەلەی
کورد ،ساڵه های ساڵە ،وەک بزوتنەوە و ئەحزابی چینە داراکانی کوردستان کێشاویانە و
دۆخی سیاسی و زهنیەتی کۆمەڵگای کوردستانیان لەسەر ڕەنگڕێژ کردووە .بۆ
بزوتنەوەی گۆڕان نە مەسەلەی کرێکارن ،نە ژنان ،نە ئازادیەکان ،نە باشبژیوی
هاواڵتیان ،نهسکوالریزم ومهدهنیهت  ..هێج کام لهمانه بابەت و مەسەلەی سەرەکی
و بنەمایهک نییە ،بەڵکو وەک هەر حزبێکی تری ناسیونالیست ،خاك و نیشتمان و
نەتەوە و تەجروبەکەی ،یانی مەسەلەی کورد لە کوردستانی عێراق ،ئەزموونی
حوکمڕانی و چۆنیەتی پاراستنی ئەم ئەزموونە ،مەسەلەی بنەماو سهنتەرە .تەنانەت
هەر مەسەلەیەکی تر کە لە دەرەوەی ئەم بنەما و سەنتەرە دێتە ئاراوە و ڕاستەوخۆ
پەیوەندیان بەماف و ئازادی و بژێوی هاوالتیانەوە هەبێت ،بزوتنەوەی گۆڕان وەک
هەرحزبێکی تری ناسیونالیست ،لەکەنار ئەم بنمایەوە و بۆخزمەت پێکردنی و
پاراستنی بنهماکانی بزوتنهوهی کوردایهتی ودهسهالتی حزبهکانی مامەڵەی لەگەڵدا
دەکات.
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