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راپورت ۆ خۆازیاری کۆمهڵهی مافی مرۆڤی کوردستان بو کۆبوونهوهى ڕاوێژى نهتهوهیى بۆ ڕۆژههاڵتى کوردستان له الیان
نهدمانی دەستهی بهرێوبهری ڵه کۆبوونهوەکه دهستنیشان کرا.

لە ماوەی  ٦٣ساڵی ڕابردوودا کۆماری ئيسالمی ئێران دەستوورێکی بنەرەتی خستۆتە کار بەرامبەر گرووپە ئيتنيکيەکان لە
ئێراندا ،کە بۆتە مايەی دروست کردنی جياوازی لە نێوان ئەم گروپانەدا .دابەشکردنی نايەکسانی بودجەی وواڵت بە سەر
شوێنە جياوازەکانی ووالتدا ،بەجۆرێک کە کەمترين بودجە بۆ ناوچەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان تەرخان کراوە.
نە بوونی ئازادی و ئاسايش ،خراپی باری ئابووری و بێکاری ،تێکچوونی خيزان و ،پەرتەوازەبوونی مندال و مێرمنداڵ و
تووشبونيان بە ماددەی هٶشبەرو ،خۆکۆشتن ۆ کۆچکەردەن  ،کۆمەڵکوژی کۆلبەران و کاسبکارانی کورد  ،دهستبەسەر کردنی
چاالکوانانی کورد ،تيرۆر کردنی خەلک لە شەقامەکاندا ،هەموو ئەمانە بەشێکن لە ژيانی دانيشتوانی رۆژهەاڵتی کوردستان
بەپێی ڕاگەيندراوێک لە اليەن نمايەندەی شارەکانی سنە و ديواندەرە و کامياران لە مەجليسی شورای ئيسالمی لە کۆی
٣٦٦٦کيلومەتەر رێگا لە پارێزگای سنە تەنها  ٠٦٦٦کيلومەتر ئسفەلت کراوە ولە ڕيزی دواوە يا کۆتايدايە لە  ٦٣پارێزگای
ديکەی ئيران ،بۆ زانياری ئيالم کەمێک باشترە  ،دوای ئەوەش کرماشان وە دوای ئەويش ورمێ دێت .
هەر ئەوەش بووتە هۆی ئەۆی کە  ٠٠٣کەس دووجاری ڕوداوی هاتووجۆ بونەتەوە و رێژەيکيشان گيانيان لە دەست داوە.
لە ماوەی  ٣سالی رابردوودا،وە بەپێی ئەو ڕێژەيەيە کە زانراوە لە اليەن ئەحمەد شەهيد ڕاپۆرتەری تاێبەتی ئێران بۆ مافی
مرۆڤ لە سازمانی نەتەوەێەکگرتووەکان ٣٨٦ ،کەس ئيعدام کراون وە لەکۆی ئەمانە  ٠٣٦يان کوردن ،لەکاتێکدا کۆی گشتی
دانيشتوانی ئێران لە  ٦٦٦٦٦٦،٨٦پێک هاتوە ،وە  ٦٦٦٦٦٦،٣١-٦٦٦٦٦٦،٣٦کوردن.
بە پێی ووتەی (قادرمەرزی)سەرۆکی کۆمەڵەی نمايندەکانی کوردستان رادەی داهاتی دانيشتوانی پارێزگای سنە کەمترە لە نيوەی
داهاتی دانيشتوانی ئێران بەگشتی ،هەر بەوشێوەيە ش ڕادەگەينێت کە ڕێژەی بێکاری لە پارێزگای سنە دا  %٠٨وە بەگشتی لە
ئێراندا . ٤،٣٦
هەمان ڕئژە لە ئيالمدا بەدی دەکرێت لە کرماشان و ورمێ کەمێک کەمترە.
ڕێژەی منداڵبوون کەمترە لەنيوەی ڕێژەی ناوچەکانی تری ئێران ،وەهەروەها ڕێژەی جيا بوونەوە و تێکچوونی خێزان لە
پارێزگای سنە زياترە ڵە دانيشتوانی ئێران بەگشتی.
رێژەی کۆچکرنی کوردەکان بۆدەرەوەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە  %١،٨پێک دەهێنێت.
لەساڵی ڕابردوودا  ٠٦کەس گيانيان لەدەست داوە و بە هۆی سووتاندن يا خۆسوتاندنەوە کە ڕێژەيەکی زۆريان ژنن.
ئەم ڕێژيە لە پارێزگای ئيالميش وەک پارێزگای سنە ،بەاڵم لە پارێزگای کرماشان و ورمێ کەمترە.
ڕێژەی خۆکووشتن يا مردن کە بەهۆی خنکاندن بەهۆی کارەساتی گاز يا بەهۆی لەئاودا خنکان ،گيانيان لە دەست داوە دەگاتە
 ٤٤حاڵەت.
و لەئيالميش هەمان ڕێژەيە  ،لە ورمێ و کرماشان کەمترە .
ئەو ئامارانە و ئاماری زۆرێک لەوانەی کە بەهۆی ماددەی هۆشبەرو کارەساتی تر گيانيان لە دەست داوە کە تائێستا بە ووردی
نازانرێت.
بە گشتی پێشێڵکردنی مافی مرۆڤ لە سەر يەک هەزار و  ١١٦حاڵەتی لە رۆژهەاڵتی کوردستان لەساڵی ٣٦٣٠ی هەتاوييدا.
لەنێوان هاوواڵتيانی مەدەنی کوژراو و بريندار بە هۆی تەقينەوەی مين ،لە کۆی گشتيی  ٦٨کەس تومار کراوە ،کە ٣٣منداڵی
تەمەن ژێر٣١ساڵ وەبەر چاو دەکەوێ.
ئاماری کۆڵبەرانی گيان لەدەستدراو  ٣٦٠کۆڵبەرن ،وە هاوواڵتيانی مەدەنی  ٣٦هاوواڵتی.
ئاماری زيندانيانی سياسی و پەيڕەوانی ئاينی مەحکوم بە ئێعدام  ٨٣زيندانی لە کاتی ئەمڕۆدا.
بە پێی ئامارەکان ڕێژەی دەستبەسەرکراوەکان پێکهاتووە لە :
 ٦٦٨دەستبەسەرکراوی سياسی ٠٣٤ ،ی دۆزی ئا ينی ٦٣٦،کرێکارو کۆلبەر ٠٣ ،کەس بنەماڵەی چاالکانی سياسی و مەدەنی،
 ٦٣کەس لە پاڵێوراوانی شارو پارێزەر ٨٦،کەس هاوواڵتەانی مەدەنی ٦٣ ،کەس ڕۆژنامەنووس نووسەرو مامۆستای زانکۆ٤١،
کەس وێبالگنووس ،دەرهێنەر ،وێنەکێش ،گۆرانيبێژ  ٤٣،کەس خوێندکار وە هەروەها لە حاڵەتەکانی تر  ٦٦کەس.
بەپێی ئاماری دەستبەسەر کراوەکان %٨٦ ،کەسانی دەستبەسەرکراوکانی رۆژهەالتی کوردستان ،دوای قۆڵبەست کرانيان
چارەنووس و شوێنی راگرتنيان ناديار بووە.
ئەوە لە کاتێکدايە کە بە پێی ياسای بنەڕەتی ئێران دەستبەسەرکردنی سەرەڕۆيانەی قەدەغە کردووە ،ياسای بنەڕەتی باس لەوە
دەکات کەسی دەستبەسەرکراو دەستبەجێدەبێلێکۆلينەوەی لەگەڵدا بکرێو هەروەها جەخت لەوە دەکاتەوە کە دوای "تەفهيمی
اتهام(پاش ئەوەی تاوانەکەی پێ راگەياندرا)"دەبێئەنجامەکەش بە شێوەی نووسراوە بە کەسی دەستبەسەرکراو رابگەيەندرێت
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ئێمە وهک کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردستان لە پێناو وهديهێنانی کۆمەڵگايەکی وشيار و هاوکات بەرپرسيارێتی لە بەرامبەر
کۆمەڵگا باوهڕمان بە شێوازگەلێک لە چاالکی کۆمەاڵيەتی هەيە کە بەباوهڕين کاريگەری ئەرێنی لەسەر دهستەبەربوونی مافەکانی
مرۆڤ بە تايبەتی لە ناو کۆمەڵگای کوردستان دا دهبێت کە بەوشێوهی خوارهوه دهستنيشانی دهکەين.
يەکەم :پارت و ڕێکخراوه سياسيەکان کار لەسەر ئەوه بکەن کە کەيسەکانی پێشێلکاری مافی مرۆڤ لە ڕێگای ڕێکخراو و
دهزگاکانی کۆمەڵگای مەدهنی کاری لەسەر بکرێت.
دووهەم :بەدواداچوون بۆ دۆخی کۆڵبەران و کاسبکاران بکرێت و هاوکات دۆسيەکيش لە ئاستی نێونەتەوهيی بکرێتەوه و وهکوو
سکااڵ لە دادگاکانی نێونەتەوهيی تۆمار بکرێت.
سێهەم :هاندانی بازرگان و خاوەن سەرمايەکان بۆ دامەزراندن و دروستکردنی کارگە و کۆمپانيای تايبەت لە شارە سنووريەکان،
بە مەبەستی شکاندنی سنوور لە نێوان پارچەکانی کوردستان.
چوارهم :ڕێکخراوهکانی کۆمەڵگای مەدهنی لە پێناو بەهێزکردنی ئاستی چاالکيەکان ،پەيوهنديەکانيان لەگەڵ يەکتر بەهێزتر بکەن و
بە گوتاری هاوبەش بەشداری چاالکيەکان ببن.
پێنجەم :بۆ ڕێگری لە خۆکوژی ژنان کە وهک ديارديەکی نوێ بە تايبەتی لە کۆمەڵگای کوردستان دا سەری هەڵداوه ،خولی
پەروهرده بۆ بەرزکردنەوهی ئاستی وشياری ژنان و کۆمەڵگا لەسەر ئەساسی کۆمەڵگايەکی يەکسان و دژ بە ڕهگەزگەرا بکرێنەوه.
شەشەم :پەيوهندی لەگەڵ مامۆستايان و ڕۆشنبيران و کەسايەتيە ئايينەکان کە کاريگەريان لەسەر کۆمەڵگا هەيە درووست بکرێت
بۆ پێکهێنانی ڕێپيوان و کۆبوونەوە لە ناو شارەکاندا و داواکردنی تايبەتی لە اليەن ئەم کەسايەتيانە بە مەبەستی دروستکردنی
گۆڕانکاری بۆ ئەو دياردە جۆراو جۆرانەی کە بە پێ ياسای بەرتەسکی کۆمای ئيسالمی ئێران جێبەجی دەکرێن.
حەوتەم :چاالکيەکانی ژينگەپارێزی کە ئێستا بەشێوهيەکی خۆڕسک لە ئاستی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دا پەرهی سەندووه ،پشتگيری
بکرێت و هەوڵ بدرێت بۆ باشتر بەڕێکخستنکردنی لە پێناو درووستکردنی کۆمەڵگايەکی سرووشتی و ژينگەپارێز.
لە کۆتايی دا داوا لە هەموو ڕێکخراو و پارت و اليەنە سياسيەکان دهکەين لە پێناو دامەزراندنی سيستەمێکی دێموکراتيک و
يەکسان دا کە هەموو مافەکانی مرۆڤ تێيدا پارێزراو بێت هەوڵەکانيان چڕتر بکەنەوه و لە مانگرتنە گشتيەکان دا دژ بە دهوڵەتانی
سەردهستی کوردستان بە تايبەتی دهوڵەتی ئێران لە پەيوهندی لەگەڵ لەسێدارهدانەکان يەک گووتار و هاوئاهەنگ بن.
کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردستان
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