
 نوخبەی ستاتيک و چاک بونەوەي جەماوەری

تەسەکانی درندە يان  بە کار هينانی جادە و تەسەکانی کوردی کە مرۆڤ، پياو دەکوژێت بوت ئم ئرتيکلەيە دەنووسێم. شێوەکاني بە عەقلەی  

Primitive. 

 چيا، شاخ، وشخصيەت، عەقليەت و نەزانينی بێ سنوری نوخبەی مەرکزی کومەل، يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی سوشياليست،...هتد، لە نا

لە دهوک، زاخو، هەولێر، هەڵەبجە، رانيە يان بو نموونە لە سلێمانی الی مەزگەوتی شەقام وجادەکانی کوردستان هاوار ئەکەن لە ناو زەمان دا. 

فڕێدان و هاويشتنی  گەورە لە ناو جادەکە هەموو شتەک ئتوانی بەبينی: خواردن، پياسە کردن، تجارت کردن، پەرينەوە، دانيشتن لە ناو جادەکە،

زور بە  لە ناو ئم فەوزايە بەالم شوفێری کورد .%١٠٠بێ ياسای، فەوزا و بەرەالبونەکی : سال ٢٧پاش ...هتد.زبڵ لە هەموو شوێنێک خۆل،

کردووە. عادەتیو  خواردنەوەيەوەک ئاو  بۆی چونکە شێوەيەکی عادی ئوتۆمبيل لێدەخوڕێت. بو؟  

بە ...هتد، ئەندام و بەرپرسی حيزبی و کوملگايەکانی کوردی چ حيزبی و غەيری حيزبی بە هەمان شێوەش نوخبە و ميديايەکانی کوردی،

زي و گەندەڵی کومەل، يەکگرتوە، گوران، پارتی، چەپڵەڵێدان بو سيستەمي جاسوسي، دشێوەيەکی عام عادەتەتان کڕدووە بو هەڵپەڕين و 

 يەكێتی سوشياليست،...هتد. ئيستا همووتان لە ناو کوملگايەک دا ئژين کە ناوی نەخۆشخانەيە،  بەالم اگاداری خوتانن؟ نە. 

 

نوخبەی ستاتيک؟  ژەێر کونترولیت لە اکوملگای کوڕدی بو کوێ ئەرو " بێ جموجۆل، وەستاوە" چ نەوعە نوخبەيەکە؟يان نوخبەی ستاتيک 

هێزەکانی  ) لە ئم ئرتيکلەيە دا باسی چەند کونسێپت بوت ئەکەم وەک کونسێپتی: هەڵبژاردن، ئەندامی حيزبیو بە عەقلەکی زور سادە بە کورتی 

بە کلتوري خواردن، ئرتيکل  هو فوالن کەس کونسپت چيە يان جێاوازی بينی تێگەيشتن و ڕوونکردنەوە چيە؟ .(...هتد،ئمني و پێشمەرگە

مانگە لە  ٢سەگەکی کە تەمەني کە بە عەقلی ئەو نوخبەيە يان   نووسين يان بە کلتوري کوونگرە، ٴگفتوگو، کۆۆبوونەوە،...هتد، وەالم ئدەيەوە؟

تۆقە لەگەڵ يەکتر  کەبە خێو ئکەت، يان ئەو کەسانی  و زنجيرەکی دوو، سە کيلۆی لە قورگەکەيە يە،٤٣بەر هەتاو، ڕۆژ کە پلەي گەرمی 

؟ ەوەيەئد المەو  ،( کە چی ئێمە جياوازين ) ،هتد...تەلەفزيون و تەلەفۆنيان نيەوەاڵمی ساڵوت نادەنەوە، يان  ،ناکەن  

کە تەماشاتان ئکەم و لێکۆڵينەوە لەسەرتان ئکەم، يان لە ناو و بە هەر نەوعە  ) دونياي يان غەيبی( هوشيار بارزانی گووت" بە هەر عەقڵەک

ديپڵوماسی، ابوری،ديني، پەروەردە، سياسی، پاراستني  بێژنگەک کە تەماشاتان ئکەم)نوخبەي جورا جور، يان سيستەمی جورا جور:

چاک اگادار بە کە نە تەنها زور زور و نادەتەوە...هتد،(، سرووشت، حيزبي، ميديای، بەرێوبەرايەتی،...هتد، يان ئەو کەسێکە وەاڵمی ساڵ

نەزانی، بەالم لە زەمان و مەکان دا هاوار ئکەن کە ئاستەکي زور نزمتان هەيە، بە هەڵە لە مێژوو حاڵی بوونە وهيج دەرسەکتان وەرنەگرتووە 

 لە مێژوو. بەالم بە هيج شێوەيەک اگاداری خوتان نينە." هوشيار بارزانی گووت"

you are even not aware of your: 

 دەست، پێ، قاچ، خواردن، سەر، قسە کردن،...هتد."

 

وايە ميغداد يان نە؟  عەقڵە فوالن کەسە بەڕيفکانی لە بەغا پيڕوزی نوخبەی مەرکەزي و يەک بە يەکي  هو فوالن کەس وايە يان نە؟

لە وواڵتەک دا ئژين کە زماني عەرەبي زماني يەکەمە. بەالم لە کوردستان عەرەبی فێر نابن و زمانی ئينگليزی فێر ئبن.  بيت. رەکانپەرلەمانتا

      عەقڵيەتی نوخبەی مەرکەزی، سيستەمی پەروەردە، وەزير و گوزيرەتان پيروزەتان بيت.

بيرکردنەوە، رەفتار  هەموونوخبەی بێ جموجۆل، وەستاوە نوخبەيەکە کە  "هوشيار بارزانی گووت نيە. "ستاتيک"نوخبە هەر بە سرووشتەوە 

 و کرداری بە شێوەيەکی

Conscious or unconscious 

و يەک جار نەزاني نوخبەی مەرکەزي کومەل، يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی  گەندەڵ ز ،ڵە ناو چارچەوەی عەقليەتی د %١٠٠و

بێ جموجۆلي نوخبەی کورد لە کوملگای  و بە ئم شێوەيە سيستەمەکە دەپارێزن. سوشياليست،...هتد، خارج نابيت  ڵە ناو کات و مەکان دا.

 هەڵپەرين -بوهەلبژاردنی جورا جور،  هەڵپەرينز و گندەلەتان، ردەکانی دبو سرک هەڵپەرين - دا: زەمانکوڕدی دا هاوار ئکەت بە دائمي لە ناو 

بە بەردەوامی  -سيستەمي دينی، ميديای، کوملگايەتی، تجاری، پەروەردە، بەرێوبەرايەتی و ابورييان،...هتد،   :بو سيستەمەک کە کاتی نەماوە

"وايە فوالن نوخبەی بێ شخصيەت يان نە؟ "...هتد.ەنەوە ، جاشايەتی، گەندەڵي و فەساد و ئاستەکی زور زور نزم باڵودەک یدز  

هوشيار بارزانی گووت" دەراسەتەکی زور بچوک و لێکۆڵينەوەيەکی زانستی لە سەر قسە و ووتاری نوخبەی مەرکەزی کومەل، يەکگرتوە، 

سياسي، دينی، ميديای، کوملگايەتی، تجاری،  ووتار و قسە کردەني پێشان دەدەت کە لە زەمان دا سوشياليست،...هتد، ،گوران، پارتی، يەكێتی

:،...هتدپەروەردە، بەرێوبەرايەتی و ابورييان  

و بە هيج شێوەيەک بەرژەوەندي جەماوەری کورد، کوملگايەکانی حيزبی و غەيری حيزبی...هتد، لە  جورا جور بوياخ کەراوە بە شێوەيەکانی - 

 ناو بەرنامەکەيان دا نەبووە و ناش بيت.

ابوری، بازرگانی، سياسی، شخصي، ديپلوماسی، سايکولوژي، حيزبي، سەمبوڵيك، ديني، ميديای،  نەزانينەکی بێ سنووری بويە لەدروست  - 

  .و ئاستەکی زور زور نزم بەرێوبەرايەتی،...هتد، لە زەمان و مەکان دا

جور، جاشايەتی، جاسوسی، واستە و دواکەوتوونی زي، گندلی، بێ کەرامەتی، درۆ و درۆزن، نەزانينی جورا بە د %١٠٠ياسا وشرعيەتەکی  -

کوملگای کوردي بووتە بە کوملگای بە  %١٠٠بە شێوەيەکی و هەر ڵە بەر ئەوەش کوملگای کورديش ناخوشە و کوملگای کوردی دەدەن.

.گەندەڵواستە و   

هەموو کوملگايەکانی کوردي چ حيزبی و غەيری  ووتار، کردار و کار کردەنەيان بووتە بە کردار، کار و ووتارەکی "دوو سە کيلۆمەتری" بو -

 حيزبی.

کوملگايەکانی کوردي چ حيزبی و غەيری حيزبی، و بە تايبەتی بە ئەندام و کادری حيزبی، هێزەکانی  بە ، پيسياری کردەنەکی زور خراپ -

و ، پەروەردە، ميديايەکانئمنی، پوليس، پێشمەرگە  

lack of mental capacity ."  



دوو سە کيلۆمەتری" مانای چيە؟» عەقڵ يان ڕازيبوونیيان  ئەزانی ووتارهو فوالن کەس   

)بێ تەزوير، راست و  هەڵبژاردن مئتودەکە لە زەمان دا بو دەر چونی فوکرک، يان کەسێک، بە شێوەيەکی ئارام کونسپتی هەڵبژاردن چيە؟

هەڵبژاردنی ابوری، سياسي، حيزبي،  کان و پڕوسەسیهوکارە .لە ناو گرووپەک، حيزبەک يان کوملگايەک دا و بێ توند وتيژی دروست(

.لە کومەلگايەک بو کومەلگايەکی تر کوملگايەتی وەکو يەک نينە و جياوازيان هيە  

 

بە شێوەيەکی عام ئەتوانێن بەڵێن کە هەڵبژاردن لە ناو خۆرهەالتی ناوەڕاستدا تەنها " شانۆيەکە" بو دەسەالت، بە هوشيار بارزانی گووت"

هەڵبژاردن لە ناو کوملگای کوردی دا شتەکی "تازەيە". گەلی کورد، ئەندام و کادری حيزبی پئويستە باش اگادار بيت  بەتی لە کوردستانا باشور.تاي

سالی رابوردوو دا، بە هيج شێوەيەک هەڵبژاردنەکی راست و دروست نەبووە و ناش بيت لە ژەێڕ ئم نوخبەی مەرکەزی کومەل،  ٢٧کە ڵە ئم 

چونکە کلتوری نوخبەی مەرکەزی کلتورەکی يەک جار نەزان، توند وتيژی، چيا، بو؟  سوشياليست،...هتد. ،يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی

". ڵيەگەندە و زید ،شاخ  

 

باشور مانای چيە؟ ئەندام چ کەسێکە؟ بو فوالن کەس ئبيت بە ئەندامی فواڵن رێکخراو يان فواڵن حيزب؟ ئەندام بوني حيزبي ڵە کوڕدستانا 

 ئەرکي ئەندامي حيزبي چيە ئێستا؟

بە  بەکەیمانا و شەرەح كردني "ئەندامی حيزبی" وەکو يەک نيە لە ووالتەک بو ووالتەکی تر. پشتگيری کردنی ئەندامی حيزبی بو حيز

دەنووسێت لە الی فواڵن رێکخراو يان ئەندام کەسێکە کە ناوی خۆی  شێوەيەکی راستەوخۆويە يان ناراستەوخۆويە و بە شێوەکانی جورا جورە.

فواڵن حيزب و کارتی ئم حيزبەی هيە و ڵە ژەێڕ ياسا و دەستوراتي رێکخراوەكە کار ئکەت. چەند هوكاری "ئەندام بون": ترس، بە ئارەزووي 

 خوی، سەمبوليک، سايکوڵوژي...هتد، کە هەموويان بە شێوەکانی جورا جور نەوعە بەرژەوەنديەکە.

 

جوگرافيا، ئەکتەری خارەجي،  بەالم ڵە کوردستانا باشور "ئەندام بوني حيزبی" تايبەتمەنديەکاني خٶی هيە وەکو: بارزانی گووت"هوشيار 

"نەزانينەکی بێ سنوری سياسي، سايکولوژي، ميژووێ، ديني، بار و دۆخي کاتي...هتد. کلتوری جاشايەتی،فڵوسک،   

ن يەک سيستەمن: سيستەمی واستە، ...هتد، )کە همووياگوران، پارتی، يەكێتی، سوشياليست، ئيسالمیمانای ئەندام بونی کومەل، يەکگرتوە، 

چيە ئيستا؟زی، جاشايەتی، گەندەڵي و فەسادە( د  

 

، ئەندام و بەرپرسی حيزبی بە شێوەيەکی %١٠٠هوشيار بارزانی گووت" بێ گومان و  

Unconscious 

بەردەوامە لە  هەر خيانەت و گەندەليش" ،"کاروانی جاشايەتي و لە گەل ئەوەش کارەساتەکانی جورا جورپاش ئم هەموو خيانەت و  ئەژين.

فێڵ، گالتە، ياری و دزي کردن ڵە  -کە زور بێ كەرامەت، بێ شخصيەت و يەک جار نەزانن.  -، ئەندام بوني ئم سيستەمە ماناي ئەوەيە: زەمان دا

تەنها خزمەت کردني  -ي، سايکولوژي، ئايندە، کوملگايەتي، عائڵي، سياسي، ديني، ابوري،...هتد. خوتان بە شێوەکاني جورا جور وەکو شخص

 -. دوژمەني دەرەجەي يەکي کوملگای کورديە کەزی، گندەلي و فسادن، کە ئم سيستەمە بەس لە بەرژەوەندي نوخبەی مەرکەزيە سيستەمی د

بێزار بوون ڵە خوتان، ڵە همووتان شێواوە، نازانن چي ئکەن و همووتان  - .و نەزانکردنی سايکولوژی خوتان بە شێوەيەکی زور بچووك  ڕازي

، عەقڵەکي زور زور تەسک- ژوو.دەرس وەرنەگرتن بە هيج شێوەيەک لە مێ - ز و گەندەلەتان ئکەن.و نفرت ڵە سەرکردەکانی نەزان، د نەعڵەت

و   %١٠٠بەرەالبونەکی، بێ ياسای، فەوزا -. بچووك  

Absence of any collective and positive evolution..." 

 

بۆ بە قورباني نوخبەی مەرکەزی ڵە کوردستانا باشوور وەکو  %١٠٠هەموو کوملگای کوردی چ حيزبي و غەيری حيزبي بە شێوەيەکی 

  ، اسايش يان پاراستن،...هتد.پێشمەرگە

 

ت و ەهموويان لە خۆيان بێزارن و روژانە ملێونها نفر -مانای ئەوەيە کە: ئيستا پێشمەرگە، اسايش يان پاراستن،...هتد، بون مانای چيە؟

بە  سالی رابوردوو دا لە ژەێر دەسەاڵتی ئم پارتانە تەنها شەڕی  براکوژيان کردووە ٣٠ئم هێزانە لە ئم  - .ئکەننەعڵەت لە نوخبەی مەرکەزی 

ڵە همووتان شێواوە، نازانن چوون  - زی و گەندەليی دا بوونە.کەسايەتيی کورد، دد، تێکشکاندنی و لە خەزمەتی ستەم، فسا شێوەکانی جورا جور

دابەشکردنی ئم هێزانە بە ناوەکانی جورا  - خوتان رزگار کن و همووتان وەک کوملگای کوردی بە شێوەيەکی عام تێنووی گورانکاری بنەرەتێنە.

يەکگرتوە، گوران، سوشياليست،...هتد، زانياری، پاراستن، اسايش،دەزگای  ، پێشمەرگەی پارتی، يەکێتی، کومەل،٦٠،٧٠،٨٠جور) هێزەکانی 

زی و کشکاندنی کەسايەتيی کورد، د، بۆ؟ چونکە پئويستە کە ئم هێزانە تەنها لە خەزمەتی شەڕی  براکوژي، ستەم، فساد، تێدژی تێرۆر،...هتد(

.کونسێپتی پێشمەرگە، اسايش يان پاراستن،...هتد، نە کەراوەهيج گورانکاريەک لە ناو کات و مەکان دا لە ناو  -گەندەليی دا بن.  

کە نوخبەی مەرکەزی يەک جار نەزانی کومەل، بۆ، سالی "جێوستراتێجيەکی" پێروز  ٢٧سالی رابوردوو دا کە ئتوانين بەڵێن  ٢٧پاش ئم 

، گەندەلی، و کارەساتی جورا جور بۆ  یدزتی، سالی خيانەت، جاشايە ٢٧يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی سوشياليست،...هتد، کرديان بە 

ڵە کوردستانا باشور چێنە؟ ئيستا ، هۆکارەکانی هاوبەشکوملگای کوردی  

 

 و بو هەموو شتەک: سەفەر کردن، کار کردن، خواردن، تێجارەت كردندواکەوتوو و گەندەل ڵە هەموو ئاستەک دا کوملگايەکی بە واستە،  -

دينی، پاراستني سرووشت، حيزبي، ميديای، بەرێوبەرايەتی،...هتد، لە زەمان و مەکان  سياسی، ديپلوماسی،پەروەردە،  ابوری، بازرگانی،

و روژانە هەر نفرەت و نەعڵەت لە  و بە شێوەيەکی عام تێنووی گورانکاری بنەرەتێنەهمووتان لە خۆتان بێزارن ڵە همووتان شێواوە،  -...هتد.دا.

ز، گەندەل کە نەزاني دەرجە يەکن.بە کۆيلەي چەند نوخبەی مەرکەزی دەکە کە بووتە کوملگاي - نوخبەی مەرکەزی ئکەن.  

 

بن:کە زور پئوێستە هەموو کوملگای کوردی چ حيزبی و غەێری حيزبی اگاداری گرنک  یهوشيار بارزانی گووت"چەند خاڵ  



 - مۆدێلی نوخبەی مەرکەزی کومەل، يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی سوشياليست،...هتد، نەماوە لە ناو کوملگا دا و ئم سيستەمی دزی، 

 جاشايەتی، گەندەڵي دەبێ بەروات، بروخێ.

This system by nature is doomed to disappear.- 

 - روژ بە روژ گوريس لە قورگی نوخبەی مەرکەزی توند و تەنگ تر ئبيت.

- نوخبەی مەرکەزی کومەل، يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی سوشياليست،...هتد، زور زور الوازترن لە کوملگاي کوردی چ حيزبی و غەيری 

 حيزبی

- روسيکالج يان دووبارە بەکارهێنانەوەی ئم سيستەمە يان کەسێک لە ناو ئم سيستەمە هيج فايدە، قازانجەکي نيە بە هيج بە شێوەيەک. وايە 

 گوران، وايە هاوپەيمان يان نە؟

- ئەندام و کوملگايەکاني حيزبی پئويستە چاک اگادار بن کە لە زەمان دا تەنها کار و ئيش کردنتان بەس بو پاراستنی بەرژەوەندي نوخبەی 

 مەرکەزيە.

- ئم نوخبەی مەرکەزی پياوی ناخوشی کوملگايەکانی کوردينە چ حيزبی و غەيری حيزبی و بچوکترين چاکسازی لەژەێر دەسەاڵتی ئم نوخبەيە 

 خەون و خيالە.

- نەبونی هيج نەوعە سنورەکی ديپڵوماسی، ابوری، پەروەردە، سياسی، پاراستني سرووشت، حيزبي، ميديای، بەرێوبەرايەتی،...هتد، بينی 

 حيزبەکانی دز و گەندەل."

 

تا چەند سالي تر بە ناو و دروشمەکانی جورا جور)پارتی، يەکێتی، گوران کاری، ئيسالمی، کومەل، يەکگرتوە، " هوشيار بارزانی گووت

مان تەنها خزمەت کردنی واڵتەکەمانە، ديموکراسي و ئاشتی ئامانجەمانە، دەنگدان مافی کار سوشياليست، کرکوک دڵی کوردستانە، مافی مرۆڤ،

چەند نەوەی تر ئبن بە قوربانی ئم  ( فێڵ، گالتە، ياری و دزي ڵە خوتان ئکەن بە شێوەکاني جورا جور.شورشگێری، کوردايەتی،...هتد خەڵکە،

دە، و ئم %٥کوملگای کوردی و بە تايبەتی کوملگايەکانی حيزبی پئويستە باش اگادار بن کە ئێستا تواناي ئيش و کار کردنتان تەنها سيستەمە؟ 

و نزمە، لە خزمەتی خوتان و حيزبەکەتان دا نيە. ئێستا هەموو حيزبەکان بە شێوەکانی جياواز پارچە  دەکەش کار و ئيش کردنەکی زور نەزان%٥

و گەندەلی. ئێستا بار و  یدزبو جاسوسی،  هەيەپارچە بوونە و هەر پارچەک پەيوەندی لە ژێرەوە بە چەند ئەکتری دەوڵی و غەێری دەوڵی 

دۆخەکی تايبەتە لە کوردستانا باشور. ڕەوشەکی تايبەت = نوخبەيەکی تايبەت = تايبەتمەنديەکاني تايبەت )عەقلەکی تايبەت، کارەکی جەماوەری، 

 = مئتود و رێگەيەکی تايبەت...هتد( = گورانکاريەکی بنەرەتی."

 

ئەرکي ئەندامي حيزبي يان کوملگای کوردی چ حيزبی و غەيری حيزبی بە شێوەيەکی گشتی و بە تايبەتي لە پاريزگاي سلێماني و هەڵەبجە چيە 

 ئێستا؟ هوشيار بارزانی گووت" بەردەوام بونی عەقليەتی دز، گەندەل و يەک جار نەزانی)گونگەرە، رێککەوتنامە، کۆبونەوە،

کونفەرانس، هەڵبژاردن...هتد( کومەل، يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی سوشياليست،...هتد، هەڵەيەکی زور گرنک و ستراتێجيە لە ناو کات و 

مەکان دا. ايا کاتی دروست کردەنی کونگەرەيە؟نە. ايا کاتی رێککەوتنامە، کۆبونەوە، کونفەرانس يان هەڵبژاردنە...هتد؟ نە.ايا کاتی بەردەوام 

بوني ڕازي کردني خۆتانە بە شێوەکانی  جوراجور و بە عەقليەتەکی زور تەسك و بچووك؟ نە. تا ئێستا هەوڵ دانی کوملگای کوردی و بە تايبەتي 

لە پاريزگاي سلێماني و هەڵەبجە هيج ئەنجامی نە بووە؟ بو؟ چونکە نە تەنها خاوەنی نوخبە نە بوونە بە الم نوخبەتان دز گەندەل و زور نەزان 

بوونە. کوملگايەکانی کوردي چ حيزبی و غەيری حيزبی بە تايبەتي، بە تايبەتي لە پاريزگاي سلێماني و هەڵەبجە)و چەند "نوخبەی 

مەرکەزی"( زور زور گرنگە خوتان جودا، جيا کن لە نوخبەی مەرکەزی کومەل، يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی سوشياليست،...هتد، کە بە 

راستی نوخبەيەکی نەخۆشە کە زور باش دەلەرزن و لەرزاون، چونکە باش ئەزانن کە کاتيان نەماوە. ئيستا تەنها کاتی گورانکاری تايبەتە لە ناو 

 هەموو شار و گوندەکان. بێ گومان پاشە ڕۆژی کوملگای کوردی بەس رەشە لە ژێر ئم دەسەاڵتە."

 

 

. م.امينوليرەه  

 


