
 هێشتا چەند حبي تری ئاسپرين يان پنەدول

ەم ئرتيکليە بو تو هەر کوردکی کە ناتوانيت دەست بەردەت و واز بينيت لە ساويلکاتی و نەزانينی، يان ناتوانيت ئەم نەزانينيە و ساويلکاتيە بە سوتەنيت، ئ

 نييە. لە يکتر حالی ئبين يان نە؟

يەكتی،  ئم ئڕتيكلەش هاوار ئکەت كە ئڕتيكلکی زور زور سادەمە، بە عقلی؛ ئەوانەی کە لە زەمان دا هل ئپەرەن بو سرکردەکانی جاشی پارتی، گوران،

کوسرت رەسوليان کردووە، کاکە الزەمە کە احزابکانی  سوشياليست، ئيسالميکان و کومونيزەم،...هتد؛ هاتوتە نوويسين. بە عقلی کە ئەلئن: کاکە سوکايتی بە

جاشايتی بعثی پارتی، گوران، يەكتی، کومەل، سوشياليست، يەکگرتوە، بەبن بە احزابکانی بعثی جاران، کاکە کی ئبيت بە سەروک، کاکە ئلەن إتيفاقی 

شخصيت دروست بوويە بينی احزابکاني کوردی...هتد. هەي ساويلكە، هەي نەزان. هل پەڕە بی   

ە شەريک، شەڕيك، هەفاڵ ناوت چييە، کار و ئيشەت چييە، تەمەنت چەندە، عقلەت بەهای چەند فەلوسکە، عقلەت باي چەند دينارو دوالرە؟...هتد. کا، ور

رەسوليان کردووە ،يان  شيخانی کام شاری: سليمانی، هەولير، کرکوک، سەالحددين، هەلەبجە، چومانی، خانقينی،...هتد، ايا گرنگە کە سوکايتی بە کوسرت

كتی، کسەکيی تر ؟ ايا گرنگە کە کام سەرکردەی جاش ئبيت بەسفير، وەزير، سەروک و سکڕتير...هتد؟ ايا گرنگە کە عشايری بعثی پارتی، گوران، يە

گ پئش ناكوکی گرنگەيان لەبينيان کومەل، سوشياليست، يەکگرتوە، بەبن بە احزابکانی بعثی جاران؟ ايا گرنگە کە عشايری بعثی گوران ويەكتی چەند مان

كوملگای هەبو، ئستا يک ئستڕاتيجيان هيە بو گورينی سەروكي هەڕم. يان ئەتوانن پرۆسەی ديموكراتی راستەقينە دروست كن؟ )زورچاک جەژنی قوربان لە

کی مێژووی بکات يان كۆبوونەوەی پێنج، چوار يان دە يەوهمان کۆبوونەرلەمان، يان پەرلەکانی پەيەوهکوردی پيروزەت کرد شيخانی(. ايا موهيمە کۆبوونە

نە، نە، نە قۆڵی،.........هتد؟ والمی ئم سواالنە بی گومان ئبيت بە:  

يک مليون جار ئم ساويلکاتيە ونەزانين وعقليتی جاشايتی پيروزتان بيت. سبحان ەللا، سبحان ەللا، تەمەنی ئينسان بعضە جار ئبيت 

سالی. ئرتيکل ئبينەم: نە سەر و نە بنی هيە، هيج ئساسی بو ١٠سال، بەالم زور زور ساويلکەتر و نەزانتری لە مندالەکی  ٩٠يان٠٣٠،٤٠،٥٠،٦٠،٧٠،٨بە:

وپيس نييە. بنەرەيتی ئم ئرتيکالنە دروست بويە لە: نەزانين و ساويلکاتی بی سنوور، راضي کردەنيی شخصی و سايکولوژي بە شئوەيکی يک جار خبيس   

چييە. لە زەمان و  ، سبحان ەللا لە ئم ساويلکاتيە ونەزانينەتان. کار وئيشەت چييە لەزەمان ومکان دا، تەمەنت چەندە، ناوی ئم نەزانينە وئم ساويلکاتيەسبحان ەللا

ن، قسە کردەن، کار کردن، مکان دا، غەرق بوونە لە ناو ساويلکاتی ونەزانينی: سياسی، دينی، ابوری، ميژووي، كوملگايتی، فوكەر و بێرکردنەوە، نوويسي

كار ئهينەن. بە کار هينانی بازاری ئينترنت وەکو فيس بوك يان توويتەر. ...هتد. چون بە شئوەيکی ساويکە، نەزان، وجاشايتی فيس بوك يان توويتەر بە 

حتێ كوڕدەی کە لە خارجێ کوردستان ئژي و بو سبحان ەللا، سبحان ەللا، کاريگەری کولتوری جاشايتی لە سەر تاکی کورد تا چە حدەکە، تا چە سنوورەکە: 

ساويلکە والتەکی ئجنەبی ئيش ئکەی ئبی بە جاسوس، بو شەريک؟ ئەگر بە شئوەيکی زاهەران ئاگام لەت نييە، بەالم بە شئوەيکی تر ئاگام لەتە نەزان،    

أيوب بارزانيە بە شئوەيكی زور چاك، رئكو پەک: بزوتنەوەی رزگار  يکەک لە نتايجی ئم ساويلکاتيە، نەزانين وكلتوری جاشايتيتان تەرجومە نەکردەنی کتابي

١٩٧٥-١٩٥٨خوازی کورد وملمالني هيزە هەريمی ونيودولەتيەکان   

ەمان بيت هوشيار بارزانی ووتی" لە زەمان و مکان دا، زور الزم و پئويستە كە هەر کوردەکی راستگو و دلسوز كە ئڕتيكلک ئنوويسيت، پئويستە لە بير

دی احزابکانی بعثی يەکگرتوە، پارتی، گوران، يەكتی و کومەل...،هتد. بە چەند %٢دی کوملگای کوردی و%٩٨و بەش مەوجودەن لە کوردستان: کە د

دەکە، وەکو ويژدانەکی %٩٨شئوەيەک ئەتوانين تەماشا ولێکوڵينەوە لە سەر پەيوەندي بينی ئم دوو بەشئيە بي کئين.هدەفی اساسی وبنەرەتيی 

دەی کوملگای کوردی و  %٩٨ی، گورانکاری بنەرەتيە لە زەمان ومکان دا بە زوترين کات.  يک جبهە مەوجودە لە کوردستان: جبهەی بينی سەرانسەر

."دەی جاشکانی يەکگرتوە، پارتی، گوران، يەكتی و کومەل...،هتد%٢  

دەکە، ئمەشە کە ئگەر بەرادرەکەت %٩٨کردەن بە مئسوليەت بو  نوويسين بەشئکە ڵە شەعور کردەن بە مئسوليەت. پئويستەم زانی کە بنووسم کە شەعور

 بينی يان يکەک قسە لە الت کرد، هاوار نەکەی: کاکە لە مالی فوالن بەرادەرم، کاکە فوالن کس وای ئگوت...هتد

بنەرەتی وپەيدا کردەنی راستی وعەدالەت شەڕيك، هەفاڵ ناوت، کارەت وئيشەت چييە، تەمەنت چەندە، لە چە گوند، يان لە چە شارەک ئژي، ئم گورانكاري  

. إحتياج ناکەت نە کئشو، بەش، چەپو رأست يان هينانو بەردن، نە بە خوت بيکەی و نە بە دەستوری سياسی لە زەمان و مکان دا، خەون و خەيال نييە

م حەرەکي عامـي سەرانسری، راستی و دی کوملگای کوردی پئويستە زور باش ئاگادار بيت کە دستوری ئ%٩٨حەرەکي عامـي سەرانسری بيكەی.

نی کوردستانی عەدالتە، لە زەمان و مکان دا، نە فقط بو خەلکە، بو جەماوەرە؛ بەالم بو دار، بەرد و حيواناتيشە. پئويستە، کەهەمو گوندەکان و شارەکا

و کومەل ...،هتد باشور بئنە تصفيە کردەن لە كلتوري جاشايتی احزابکانی بعثی يەکگرتوە، پارتی، گوران، يەكتی  

هوشيار بارزانی ووتی" ئستا کوردستانی باشور لە ژەئر کونترولی حزبی بعثە. بعثيکان تمسيلی بارزان ئکەن. ئستا کە يک ويەژدانی سياسی جەماوری 

سەرانسەري دروست بويە و ئم ويەژدانی جەماوری )٩٨%دی كوملگای کوردی(، روژ بە روژ بە هيزتر ئبيت لە ناو هەمو گوند وشارەکاني کوردستانی 

باشور، پئويستە بئتە، تن زيم کردن. کوميتەی جەماوری بو گورانکاری سەرانسری، پئويستە و زور الزمە کە لە ناو هەمو گوند و شارەکانی کوردستانی 

 باشور دروست بەبن."



يان پاش کات، چەپ يان راست، داخلی يان  خارجی،... حزبی بعثی گوران، بو هەڵبژاردنی پێشوەختە. هەلبژاردکانی پێش وەخت  %١٠٠بە بئ شرميەکی 

ش هەلپەرەن، هتد، لە زەمان ومکان دا پێروزەتان بيت.سرکردەکان و مسئولەکانی بعثي يەکگرتوە، پارتی، يەکتی، گوران، کومەل، سوشياليست،.... هتد، با

  سەرچوپەکئي بەري مەدەن، بی شخصيت

دی کوملگای کوردی %٩٨مان بو کە فقط هنگاوی يکەم بە زەحمتە. پاش دروست بوونی هنگاوی يکەم، ايا لە ئڕتيكلەكي بەڕي، پێشويمان دا، نوويسي

 جارەکی تر داخلی شانويکانی بعثی يەکگرتوە، پارتی، يەکتی، گوران، کومول، سوشياليست، کومونيزەم...هتد، ئبيتەوە؟

سياسی، ابووری، ميژووێ، كوملگايتی، ئيداری، خواردن، قسە کردەن.... هتد، و مانای شانويکان لە ئم ئڕتيكلەدا چييە؟ کار، بێر و فوکر کردەنی 

 هەلبژاردەکانی )سەروک، پەرلمان، پاريزەگا...هتد( بعثيکانی: يەکگرتوە، پارتی، گوران، يەکتی، کومول، سوشياليست، کومونيزمە...هتد

هوشيار بارزانی ووتی "٩٨%دی كوملگای کوردی، بە هيج شئوەيك داخلي هيج نەوعە شانويك، تي ئاتڕەكی بعثی 

نابيت. يەکئک لە پيسترين تي ئاتڕەكانی ناوچکە، تي ئاتڕەی هەوليرە کە ناويان داناوە پەرلەمان. نە فقط کاتی ئم 

سرکردەکانی جاشی پارتی، يەكتی، گوران، سوشياليست، ئيسالميکان و کومونيزەم،...هتد؛ نەمايە بەالم ئم سرکردەکانە 

بەر عکسي جهت و مەسيری روبار خەريكی مەلەوانی كڕدنەن. لە زەمان و مکان دا، جار بە جاڕ كە باران زور ئباريت، 

 يان ئبيت بە توفان، ئاوی روبار زور ئبيت و لە ئم حالتە دا، روبار خۆی لە زەبەل و گلێش تصفييە ئكەت."

گوندکاني: خانەقين، دوكان، قەاڵدزە، چوارتا، سەيدصادق، خورمال، دی کوملگای کوردی بەتايبەتی لە شارەکان و %٩٨دوو، سە سوالەم هيە بو 

کەالوە، كرکوک، دەربەنديخان، هەلەبجە، بازيان، كويە، چەمچەمال، بەرزنجە، پئنجوێن، باسنێ، بيارە، كەالر، مەيدان، جەلەوال، کانی ماسی، توزخورماتو، 

ی ێسالم يان گوران، چەند جاران احزابکانی بعثی پارتی، گوران، يەكتی، کومەل و يەکگرتوە، سڵيماني وهەولير، يان توي کە لە بادينان هەل ئپەری بە ناو

.هتد؟ ايا کومونيزم، سوشياليست،...،هتد،بوياختان لە داوە؟ کەی دەست بەرئدەن لە ساويەلکاتی و نەزانينی شخصی، جەماوەری، سياسی، ابوری، دينی،..

اگادارەن کە لە ژەئر کارواني خيانەتی شخصی و جەماوری يەک جار خەبيس و پيس دای؟ ايا اگادارەن کە ئم گورانکاری بنەرەتی خارجی زەمان و 

مکانە؟ ايا اگادارەن  کە کاتی: مسعود محمود اغا، مسروراغا، نەچير اغا، ئەدهەم اغا، کوسرت اغا، بەرهم صالح اغا، مال بختياراغا، فوئاد مەعسوم 

سبحان ەللا، سبحان ەللا، کاکە ئەگر يەک  .هتد، واغايكانی يەکگرتوە، کومەل، سوشياليست،  وکومونيزەم،...هتد، نەمايە؟اغا، قوباد اغا، نوشيڕوان اغا،..

نکاری بنەرەتی و کيلومەتری تەر بوت فقط بنووسەم سبحان ەللا، سبحان ەللا، لە يەک تر حاليی ئبين؟ چون ملەتی کورد لە بادينان اگادارە بەچەشئوەيک گورا

اگادار بيت کە چوون %١٠٠و عەدالت دروست ئبن لە زەمان ومكان دا، بەئم شئوەيەش جەماوری کورد لە سليمانی وکرکوک پئويستە بە شئوەيكی  راستی

 راستی و عەدالت لە زەمان ومكان دا دروست ئبن

هوشيار بارزانی ووتی " چەند حبی  ترێ  موسەکنی، ساويلكاتی و نەزانينی سياسی،ابوری،دينی،عەمەلی...هتد، جەماوەری کورد جارەکی تر بە 

سرکردەکان و مسئولەکانی بعثي يەکگرتوە، پارتی، يەکتی، گوران، کومەل، سوشياليست،.... هتد، ئەدەت؟ پئويست ناکە، هيجی تر کوملگای کوردی بە 

تايبەتی لە پاريزگای سڵيماني و كرکوک، هيج حەبی تری موسەکن، )هەڵبژاردنکان، نوويسين، قسە کردەن، لە هەمو اعمال و کاری سياسی، ابوری، 

کوملگايتی، پەيوەندی...هتد( بە سەرکردە جاشکان واحزابکانی بعثی يەکگرتوە، پارتی، گوران، يەكتی، کومەل، سوشياليست و کومونيزەم ...،هتد، بی 

دەن. سوکانەتان، سوکانی جاشايتيە بە شئوەيەکی ١٠٠%. حەبی موسەکن هيج فايدە ناکەت، بنەرەتتان، بنەرەتی کلتوری جاشايتيە: گەندەلی، دەزی، بی 

  إخالقی، پيسی، خيانتی ميژووی، سياسی، ابوری،کوملگايتی،...هتد."

سالي پەتان ئلەم  ١٢هوکاری اساسی وبنەرەتی بو دروست کردنی راستی، عەدالت وگورانکاری بنەرەتی لە ناو کوملگايک دا چييە؟  بە عقلەكێ مەنالەکي 

ن دينارو، دوالر دروستيان کەردووە؟ ئينسانە، دارە يان بەردە؟ ئينسان ثانيە، دقيقە، ساعەت وفەلوسک دروستی کردووە بو ئەوەی كەژەيانی ت كي فەلوسکو

رتی، دی کوملگای کوردی پئويستە عەبد و کويڵەی دينارو، فەلوسەکا نەبن. واز بينەن، دست بەردەن لە احزابکانی بعثی يەکگرتوە، پا%٩٨. زيم بی کت

فکار وفوکەر گوران، يەكتی و کومەل ...،هتد. جەماوەری کورد بە تايبەتی لەپاريزگای سليمانی وکرکوک پئويستە زور باش ئاگادار بيت کە کوپی کردەنی ئ

زور زيرەکن بو بعضە سرکردەکانی جاشی کورد نە فقط بە شئوەيەکی موستەقيم يان غەيەری موستەقيم لە الی سەرکردەکانی جاش هيچ فايدە ناکەت. 

 کوپی کردەنی ئفکارات، بەالم بعضکيان زور زيرەکن بو کوپی کردەنی ضاهری ئينسان

ەکان، ئاکری، هوشيار بارزانی ووتی "جەماوەری کورد لە بادينان: لە بارزان، زاخو، دەهوک، سوران، کانی ماسی، شيروان، شانەدرە، دينارتە، سێمێل، سيد

دی خەونکانتان،خەونکانی كڵتوری جاشايتينە،وەکو خەونکانی % ٩٨: بڵە ئەڕە والڵە خەونکەم بي نيوە ) لئنەنتر  بئلە، سەڕەت مەزەنا...هتد، هيچێ

 تەفاق سەرە احزابکانی بعثي کومەل و يەکگرتوە(، ئمەش ئەزانين چوونە بەالم دەستمان لە ژەێر بەڕدە، يان بە شئوەيكی مەنافقی ئلەن :بەلە ئەرە وەللا

ی تن زيم کردنی خووتان،تن زيم کردنی گوند بەگوند، شار بە شار هاتووە. پئويستە باش اگادار بن کە هيچ پەيونديک بينی سەرکردەکانی كاتژورەيە...هتد،

."جاشی پارتی و روشی بارزان نييە   

ساويلکاتي و نەزانينتان زور پيسترە لە ساويلکاتي و ئەوانەی کە لە بادينان بو احزابکانی وکوە: گوران، يەکگرتوە، يان کومەل هل ئپەرەن ايا ئاگادارن کە 

  نەزانينی اشخاصی کە لەپاريزگای سڵيماني و كرکوک هل ئپەرەن بوگوران، يەکگرتوە، کومەل.... هتد؟



ەتان ئەکم، ساويەلکاتی و سبحان ەللا، سبحان ەللا، لە زەمان و مکان دا بە چە شئوەيك بيڕ ئكەيەوە، فوکر ئکەی؟ تەماشای داخل و خارجەتان، شەرق و غەرب

ساويەلکاتی و  نەزانينتان ئبينەم. چەند نەوعە ساويلکاتی ونەزانينەمان هيە لەزەمان ومکان دا؟ كا، ورە شەريك ورە، ناوت، کارەت چييە، تەمەنت چەندە،

بيری يان پەرلەمانتارەکی يەک جار ساويلکە، نەزانينت بە چەشئوەيکە؟ سكرتێری عالقاتيی خارجی، داخلی، سكرتێری ئەنجوومەنی ناوەندی، وزيری، روشن

ساعەت دا، هل ئپەری لە ناو جەەريدەکان، وئب سايتەکان، تەلەفزێونكان و راديويكانی بعثی پارتی، گوران، يەكتی،  ٢٤نەزان و بی شخصيتی...هتد، و لە 

اشايتيت،  دوو بارە بوت ئلەمەوە: دەست بەردەن، واز بينەن لە کومەل و يەکگرتوە، کومونيزم، سوشياليست،...هتد، تەجروبەکی زورت  هيە لە کولتوری ج

نئمان زانی.  لە ئم سەرکردە جاشکان واحزابکانی بعثی يەکگرتوە،  پارتی، گوران، يەكتی و کومەل ...،هتد. هيوا دارم پاشان لە زەمان دا نەلەی، بەبورە، 

ا لە ألتان نييەدێ پاکی وراستگوی جاللی سام اغ%١يکتر حالی ئبين يان نە؟ حتێ  

،مانای دەست بەردەن و واز هينان لە سەرکردە جاشکان واحزابکانی بعثی يەکگرتوە، پارتی، گوران، يەكتی، کومەل، سوشياليست و کومونيزەم ...،هتد

)ئاشكەرا يان بە نهێنی(، لە دەکيە، پئويستە کە بە شئوەيكی زور منطقی وهوشيارانە %٩٨چييە؟ ئەوەيە كە لەزەمان و مکان دا، هەڕ كوڕدك كە ڵە ناو 

بەکار دو تووانا، هئيز وعقلکەت، هەمو ئيمکانياتی، مادی، ابوری، کوملگايتی، ئينسانی، شخصي، فوکری، جەماوەری، سايکولوژي، پەيوەندی،...هتد،

 بيني بو  دروست کردەنی ئم حڕەكەي سەرانسری،كە بنەڕەتی،بنەڕەتەكي دونياي نييە. لەيكترحالی ئبين يان نە؟

و روخواندەنی کومونيستەکان پئويستە بەبيت بە دەرس و عی بەرەت بو کوملگای کوردی، کە زور گرنگە خۆی خالص کەت لە ١٩٨٩رووداوکانی سالی 

ی ئيسالم و ئەواني كە هەل ئپەرەن لە گەل يەکگرتوە يان کومەل بە ناو بعثيکانی يەکگرتوە، پارتی، گوران، يەكتی، کومەل، سوشياليست و کومونيزەم...هتد.

لە ئم  ساعەت دا بە شئوەيکی خبيس وميکانيکی باسی دين، حديس، ئيسالم و نوێژ ئکەی، يەکئکتان پەم بەلن، نوێژەکەتان چەند سانتی مەتر لە ئەرز،٢٤لە 

 خاکە ئەروتە سەرەوە يان بەلندتر ئبيت؟

وران، يەكتی، سوشياليست، ئيسالميکان و کومونيزەم،...هتد، بە چە سالی، حەز ئەکم بەزانم کە سرکردەکانی جاشی پارتی، گ ١٥بە عقلەکێ مەنالەکێ 

شئوەيک صاحبی فەلوسکو دينارو  دوالر و کومپانيا بوون؟ ئم سرکردە جاشەکان پئويستە زور باش اگاداربن، کە هە بون و 

نەبونتاني بارزانە. بەالم ئەگر حالی نەبی، هەر شخصک بی، هەلپەرە بو ساويلکاتي ونەزانينەت بە سورعەتی ١٨٠، بێ 

  شخصيت، بێ كەرامـت

انکوو و دوو سوالم هيە بو کوردەکانی کەهل ئپەرەن بوسرکردەکان و احزابکانی بعثی: يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكتی و کومەل...،هتد )ماموستای ز

لە  ناو جەريدەکان، راديويکان  و تەلەفزيونکانی اهلی و روشنبيرەکی ساويلكە و بی شسخصيت بی ،ژورناليستەکی بە تەجروبە و زور ساويلکە بی يان دائم 

انم کە بعثی هل ئپەرەی ،دکتور بي ، موهند س بي يان پەرلەمانتارەکی بی شخصيت بی، باش اگات لە خوت بی: هر شخصك بي...هتد( .هەر چەند باش ئەز

  ئم دوو سوالە لە فوکەر، خەون و خيالتان دا نەبووە

١( بە کاری ێناوە تا ئستا؟س=ب+سوەيک ئڕتيكلی کولتوری جاشايتی)حزب بعثی صدام بە چە شئ  

هوکارمان کەرد، کە بو عەشيرەتی جاشی گوران دروست بو. ئم  ٧نوويسيمان بو، باسی  ٢لە ئرتيكلک دا کە بە ناوی، ''گۆرانخازکانئ ئسلی ۆ ۆاقعی کينە؟''

ي احزابکانی بعثيی کومەل، گوران، پارتی، يەكتی، سوشياليست، يەکگرتوە وکومونيزەم، هوکارانە بو کوردەکانيی کە غەرەق بونە لە ناو كولتوری جاشايت

چەندە، سفيري، وەزيري،  ناويان دا ئنين هوکارەکانی ضاهەران، وەکو دار و بەرد، کە بە چاوکانت ئبيني. بەالم شەريک، هەڤال، ناوەت چييە، تەمەنت

...هتد، هوکاری بنەرەتی دروست کردنی عشيرەتی جاشی گوران چييە؟ سەروکي، سکڕتيرەكي بعثی فەالن حزبی بعثی کوردی   

راتيجيت يان ئەگر، نە لە سوالکان حالی بوی و نە والمی سوالکان ئەزانی، هيج نييە، هل پەرە بو ساويلکاتی، نەزانين، فەلوسکو دينارا، دەراساتی ئست

   کولتوری جاشايتيت....هتد

ئاگادار بيت کە جەماور و کوملگای کوردي پشتەكي  %١٠٠لە پاريزگای سليمانی وکرکوک پئويستە بەشئوەيکی  دی کوملگای کوردی بە تايبەتي ٪٩٨

زور بە هئيزيان هئيە. ئم هيزە، هيزەكي زور زور گەورە و عظيمە. ئم ناوە، ناوەی راستی و عەدالتکە؛ بارزانە شەريک بارزان، کە هيج کووردک 

 پئويستە بچوکترين شەک و گومانی لە بارزان نەبيت

ي و لە ناو زەمان و گالتە و ياری بە خوم ناکم وبە توش ناکم کە مەردوي و لە ناو قبرەکەت دای و نازانی چون خوت لە عەزابی قبرەکەت خالص كەي، يانيش زيندو

يان نە؟ مـکان داهل ئپەری. " بارزان" نە لە گەل هموتان، بەالم لە گەل همو دونيا ناگورمەوە. حالی ئبين لە يکتر  

دا لە کوێ  بارزان چييە شەريک؟ چون لە بارزان حالی بووي؟ يە ئمـڕ كەڕي بارزان وهەمو دونيا. تو چي ئلەي؟ تو كي، تەمەنت چەندە، لە زەمان و مکان

يک؟ ئەوەيە کەجامانەي سور ئەژەي؟ مەردوي يان زيندووي؟ مسعود محمود اغا، مسروراغا، نەچير اغا، يان ئەدهەم اغا يکەکتان پەم بەلن بارزان چيە شەر

گوران،  لە سەرتان بيت؟ هەلپەڕينە بو پوستو، كورسی ومقام؟ ياری کردەنە بە فەلوسكو دينارو دوالر؟ دروست کردەنی اغايکانی جاشي کومەل، يەکتي،

ی خوتان بينووسئنەوە؟ دروست کردەن يان يەکگرتوەيە،....هتد؟ چەند فەلوسكو دينارو دوالر بە چەند کەسئک بيدەن و کتابەکانی ئەيوب بارزانی بە دەل

؟....هتدەدەغەنکەرينی خانوويە بە چەند مليون دوالر لە داخل يان لە خاڕجي کوردەستان؟ يان ئمەيە کە لە ديانا هل ئپەری لە گەل شاری   



کاتی، کومپانيا، حکومەتو، قەسرەکانتان، پيسی جار پيروزەتان بيت ئم بازاری دونيای: دينارو، فەلوسکو دوالرو، وەزيری، سەرو ١٠٠٠نە يک جار، بە الم 

  و گەندەليتان، انجومەنی وەزيەران و پەرلەمانتان. لە سەر کەراتا

 مەردەنە، هاواری کی ئکن؟ ئم "دو، سە" روژي ژيانی خاکي پيروزەتان بيت

تي وعدالتەکە لە زەمان ومکان دايا بارزان يا دونيايە نيە. بارزان راس سالي وبە کورتی پەتان ئەلم: ١٠بە عقلەكي مەنالەکي   

بە تايبەتی لە پاريزگای سليمانی و کرکوک پئويستە چاک اگادار بيت کە ميليشياتی احزابکانی بعثی پارتی، گوران، يەكتی، کومەل و  كوملگای کوردی

ی کورد، بەالم ئەو هەندە گەورە نە بونە دەژی يەکگرتوە، کومونيزم، سوشياليست،...هتد، بو يکتر زور زيرەکن، بوکوشتنی يکتر، بوتاالنی سامانی گەل

 بارزان بەجولئنەووە

هوشيار بارزانی ووتی " کاتی ملەتی کورد لە سەرانسری کوردستانی باشور هاتووە بو گورانکاری بنەرەتی، راستی وعەدالت لە زەمان ومکان دا. 

جەماوەری کورد عبد، کۆيلەی سرکردەکانی جاشی کومەل، گوران، پارتی، يەكتی و يەکگرتوە ...هتد، نييە. ايا ناوی بارزان لە سەر ناوی مسعود محمود 

اغا، نەچيراغا يان مسرور اغا يان ئەدهەم اغا تومار کراوە؟ نە. ايا بارزان ئکەن بە قوربانی خوتان؟ نە شەريک نە. تو کي، ناوت چييە؟ سەرکردە 

جاشکانی کورد زور باش پئويستە اگادار بن، کە هموتان ئبن بە قوربانی بارزان. کوملگای کوردی پئويستە لە "کومپانيای قسەكردەن" خارج بەبيت و بە 

تايبەتی لە پاريزگای سليمانی و کرکوک، دەبکە و موسيقا بە هيچ شئوەيك بو سرکردەکانی جاشی گوران، يەكتی، سوشياليست، ئيسالميکان، پارتی و 

 کومونيزەم،...هتد؛لە مەدەن."

بە جەماوری کورد و شانويەكانی بعثی نەماوە. كاتی تق ديرە هاتووە. لە يکتر حالی ئبين يان نە؟ کاتی ياری کردەن  

هوشيار بارزانی ووتی " فقط يك مەلئت، يک جەماور مەوجودە لە کوردستانی باشور، کە ئم جەماورە عبدی هيج حزبی 

بعثی کورد نييە. کاتی دروێنەی سرانسری، کاتی دروێنە لە ناو همو گوند و شارەکانی کوردستانی باشور هاتووە و ئم 

 دروێنە ئيشی هيج ێکئک لەاحزابکانی بعثی کورد لە زمان و مکان دا نييە. ئەم دروێنی سرانسری، خەون وخەيال نييە."

 جارەكي تر پئتان ئلەم

يتە وە، پێويستە هە موو کوردێک کتيبي بو ئە وێ كە ملتێ کورد ئاگادار بيت وبزانيت بو ئم وضعە لە کوردستان پيدا بو و چوون دروست ئب

 کاک أيوب بارزانی بيخوێنێتە وه

زور  ٣آيا کوملگاي کوردی آگادارە يان نە کە بە راستی جادە و رئگاي گۆڕانکاريی بنە ڕەتيی پاش چاپ بوني كتابى کاک ئە يوب بارزانی

 زور واضح و ئاشکەرايە؟

ساويلکە نيمە. زور بە عقلكي عشايري هاتوتە نوويسين، بەالم باش ئاگادار بە كەئرتيکلكي عشايڕي نييە.  کوملگای کوردی پئويستە آگادار بيت کە ئڕتيكلە کي

ساعت دا، کاتی خەوتن، قئسە کردەن، کاتی  ٢٤ووشەکان و جوملەکانی ئم ئڕتيکليە پئويستە لە زەمان دا، بەشئوەيەکی شخصی، جەماوەری و عەمەلی )لە 

دەکە دابيت، کە چۆن ئيش و خەبات بيکن بو وەرگئيرانی ئم %٩٨ئبينی، کاتی بير کردەنەوە...هتد(، لە ناو عقل و روحی  پياسەکردەن، کاتی کە برادەرک

بە زوترين کات ئڕتيكلە بە شئوەيەکی واقعی و عمەلی لە سەرانسری کوردستانی باشور  

وت چييە،تەمەنت چەندە؟ ئەگر حالی نبی لە ئم ئڕتيكلەيە، لە بەر ساويلکاتي توی کەزيندوی و لەناو زەمان و مکان  دا هل ئپەری، پوست، پەلە، ئيشەت يان نا

  ونەزانينەت، گوران بێژکی جاش بو خوت پەيدا کە؛ كە پيستر و خبيستر هلپەری بو کولتوری ساويلکاتي ونەزانينەت، بو کولتوری جاشايتيت

 هە ولير      م.امين

 

 ١ http://kcdme.com/page45aaa.html 

٢ http://kcdme.com/M.%20Amin%2017.01.2014.pdf 

٣ http://kcdme.com/introduction.part%201..pdf 
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