
یکانەجوگ  و ی کان روەس   

 

 ريک؟ەگوت ش ەچ ەدينەالحەمصيف س ەل ەت شەسال پ ندەچ ،ەدونياي ەرايەوەيک روژ ن زان،ەدالل و ن ەسەفوالن ک

 ەبيت. ل یکورد یکوملگا یپيروز یمانێسل ڵێعق لەگ ەل ەت ڵە..." عاقنەئد ڕێبچوك ف یردەب  دوو  ەوەدور  ە"ل

 بو کلتوری رنەو هل ئپ نەدەئ ەل ەبکەد دا، تەساع ٢٤ ەل مانيشێسل ەو ل نەئک عجيلەت نگەو بارزان د ەلەب زان،ێر

.تانەجاش یکانەتيي سرکردەجاشاي یو کلتور یساويلکات  

 

 يان یتەکەي ەب بيتەب تەو حکوم مانەرلەپ موەه رەگەئ ەک %١٠٠ یکەيەشئو ەب یزان یکورد یکوملگا ەئستا ک

 ەکورد پئويست ەماورە"ج گوت یهوشيار بارزان ت؛ەناک ە...هتد، هيج فايد،ەکگرتوەيان ي لەکوم يان یپارت يان گوران

 یرەک واوەسوشياليست،....هتد، ت ،یكتيە ،یگوران، پارت ،ەکگرتويە ل،ەکوم یجاش یکانەسرکرد ەک زانيتەزور باش ب

 مەئ یکەرەس یئامانج ...هتد.ردار،ەو ک فتارەر ،یتەکوملگاي ،یسياس ،یسايکولوژي، ابور یکەيەشئو ەب رنەيک ت

."کوردستانا باشور ەل ەجاشايتي یمەسيست یپاراستن کانەجاش ەسرکرد  

 

 ەزياتريش ب ەهند وەدورتر بن ئ تەحوکوم ەل ەکگرتويەو  لەگوران، کوم ندەچ رەگوت " ه یهوشيار بارزان

  ."کنەوياسا د یلەندەگ یمانەن ،یگورانکار ەباس ل یکەپ كوڕێ ەب المەوپيستر ب بيسەخ یکەيەشئو

 

گوران،  ،ەکگرتويە ل،ەکوم یجاش یکانەسرکرد يڕتەچێڕژەل کەکوملگاي ەوعەچ ن ەبووت یکورد یئستا کوملگا

 ەوعەسياسي چ ن یمەسيست ؟ەمەسيست ەوعەچ ن ەن کوردستا یابور یمەسيست سوشياليست،....هتد؟ ،یكتيە ،یپارت

 ەوعەچ ن جاش یکانەسرکرد یترەچ رەێژ ەکورد ل ەدارەسياستم ؟ەتەتجار ەوعەچ ن ەکوردستان تاەتجار ؟ەمەسيست

 ؟ەمەسيست ەوعەچ ن "ستۆپ"و  ، بانک ە"، موچیرەروە"دادپ،یدارێئ ،یندروستەت یمەسيست ؟ەدارەسياستم

و  غاز ،نفت  یبازار ؟ەزگانەد ەوعەچ ن یاسايش، پاراستن و زانيار یزگائکانەد ؟ەميديان ەوعەچ ن یکورد یميديايکان

 ؟ەبازار ەوعەچ ن زگاتانێپار ینەئنجوم ؟ەبازار ەوعەن چ  تانەنتيقاالتێو  قلەن یبازار ؟ەبازار ەوعەچ ن باتانەکار

....هتد  

 

 ەب ەک ەنيي ەوەئ یئستا کات ،"روبو" ەب ەهموتان بوون ەک تەشخصي ێو ب زانەن الل،ەد ەرلمانتارەو پ دارەسياستم

 روکانياەس گوت " یهوشيار بارزان .مەکێبوتان ب ەمەئم سيست ەیوەينۆڵکێزور زور بچوک باس و ل یکەيەشئو

گوران،  ،ەکگرتويە ل،ەکوم یجاش یکانەسرکرد ەل ەدروست بوي ەروکانيە. ئم سەجاش کاەروکانيەس یکورد یکوملگا

 ،یسياسي، ابور یمەجاش. سيست یکانەسرکرد یکوپ ەب ەبوت یکورد یسوشياليست،....هتد. کوملگا ،یكتيە ،یپارت

 ،یاسايش، پاراستن، زانيار ،ەرگەشمێپ کان،ەميدياي ،"ستۆپ"بانک،  ،ە"، موچیرەروە"دادپ،یدارێئ ،یندروستەت

 ەک کەکورد رەه کانەجاش ەرکردەئم س یحوکم رێژ ەل .ەو آلوز سێپ يا  زور زور ،...هتدقلەو ن باەنفت، غاز، کار

".ەني واوەت تەکڵەعق ەک یخوت ب یباش آگادار ەويستێپ ت،ەبيک یلەندەگ یمانەو ن یتەرەبن یگورانکار یباس  

 

 ەسوشياليست،....هتد، ک ،یكتيە ،یگوران، پارت ،ەکگرتويە ل،ەکوم یجاش یکانەسرکرد یخارج "گوت یهوشيار بارزان

 یمەسيست کان،ەرلمانتارەپ کان،ەژێووتوب داران،ەهمويان) سياستم ڕت یوانەئ ن،ەسکەک ٢١تا  ١٠ یهمويان بين

پاراستن و  سايش،ا یزگائکانەد کان،ەميدياي ،"ستۆپ"، بانک و  ە"، موچیرەروە"دادپ،یدارێئ ،یندروستەت

."نەکانەجوگ عيەعام تاب یکەيەشئو ەب ...هتد(ت،ەو تيجار قلەن یبازار با،ەنفت، غاز، کار یبازار ،یزانيار  

 

سياسي، ميدياي، اسايش، پاراستن،  ،یابوري، کلتور ،یتەيکوملگا سايکولوژي، یگوت" خواردن یهوشيار بارزان

سوشياليست،....هتد،  ،یكتيە ،یگوران، پارت ،ەکگرتويە ل،ەکوم یجاش یکانەسرکرد ەتيجاري،...هتد، ک ،یدين ،یزانيار

."ەهرەو ژ یتەجاشاي یک ەصد در صد خواردن یکەيەشئو ەب ن،ەئد یکورد یکوملگا ەب  

 

فوتبول چون  یرەياريگ یزانەشخصيت ايا ئ ێو ب ەدالل، ساويلک ەدارەو سياستم رلمانتارەيکتانم،  پ ەيک ب لەگ ەل

ت؟ەئک ەکەپۆت ەب یيار  

 



 ەوەئ ەخوتان بن  ک یزور باش اگادار ەپئويست کان،ەرلمانتارەو پ دارانەسياستم یيک ەيک ب "گوت یهوشيار بارزان

 سوشياليست،....هتد. ،یكتيە ،یگوران، پارت ،ەکگرتويە ل،ەکوم یجاش یکانەسرکرد یستەناو د ەل نەفوتبال یتوپ کەو

 ێحت .ني تەو حورم تەشخصي ت،ەرامەهيج ک یصاحب ە"روبو" ک ەب ەتەبون ەوەئ رەب ەل .ەن ن؟ەخوتان یايا ئاگادار

 ەچونک ن،ەناتوان بيت،ەدروست ب يکڕيان گورانکا مينيت،ەن ليەندەگ کنەب زەح ەوەئ ەل کەکس ندەچ گرەئ

". ەجاشايتي کيەروکانيەس تان،ەکەروکانيەس  

 

سوشياليست،....هتد،  ،یكتيە ،یگوران، پارت ،ەکگرتويە ل،ەکوم یجاش یکانەسرکرد جيەخار "گوت یهوشيار بارزان

دروست  ەئم دونياي ەک ،ەدوڕزور بچوک و پيس بو خوتان دروست ک کيەدونياي کان،ەرلمانتارەو پ کانەدارەسياستم

زانين و لوت  ەورەگ ەخو ب -٢خوتان  ەل یو فوکر یسايکولوژ یبون خبيس و پيس یراض-١: ەئم هوکاران ەل ەبوي

 داەساويلک یکانەناو ميدياي ەل یتەجاشايو  ەساويلک زان،ەن یکەينەڕهلپ -٣رێقەو ف ژارەه یکەناو کوملگاي ەل رزيتانەب

."یتەجاشاي یمەبوني سيست وامەد رەو هاروکاريتان بو ب یکورد یگاڵدادوشيني کوم -٤و مکان دا  مانەز ەل  

 

 

دا، کام  ەناو کام خست ەناو کام بازار دا، ل ەکام دوکاندار، کام ماموستا، ل ،ەرگەشمێناو کام شار، کام گوند، کام پ ەل

 یکانەسرکرد ەل تەو نفر تە...هتد، لعنتکارەزمەکام خ س،ەرەکام ح کام پوليس، ،یاسايش، کام پاراستن، کام زانيار

 یجاش یاحزابکان ید%٢ یجەخار ؟ن ەسوشياليست،....هتد، ناک ،یكتيە ،یگوران، پارت ،ەکگرتويە ل،ەکوم یجاش

 یجاش یاحزابکان و یناو کوملگاي کورد ەکي ل سوشياليست،....هتد، ،یكتيە ،یگوران، پارت ،ەکگرتويە ل،ەکوم

ت؟ەنا ک ەل تانەتەو نفر تەلعن سوشياليست،....هتد، ،یكتيە ،یگوران، پارت ،ەکگرتويە ل،ەکوم  

 

 ک،ەنتيخاباتێ ەوعەن رەه ەزور باش اگادار بيت ک ەکورد پئويست ەماورەو ج یکوملگاي کورد "گوت یهوشيار بارزان

 یمەسيست یفقط ئاو دان ،ەهيج مانايک ني کانەجاش ەئم سرکرد يەروژان یرينە...هتد، و هلپک،ەتيفاقێ ەوعەن رەه

."ەجاشايتيتان  

 

 یشخصيت یتەرەبن یزانەيکتانم، ايا ئ ەيک ب لەگ ەشخصيت، ل ێو ب ەدالل، ساويلک ەدارەو سياستم رلمانتارەپ

 یکانەتيجاري،...هتد، سرکرد ،یسياسي، ميدياي،  پاراستن، زانيار ،یابوري، کلتور ،یتەکوملگايسايکولوژي، 

؟ەتەرەبن وەچ ن تانەجاش  

 

سياسي، ميدياي،  ،یابوري، کلتور ،یتەيسايکولوژي، کوملگا یشخصيت یتەرەگومان بن ێب "گوت یهوشيار بارزان

 یفتارەو ر ردارەاعمال، ک شەوەئ رەب ەل رەه. ەجاشايتي کيەتەرەبن تانەجاش یکانەپاراستن، تيجاري،...هتد، سرکرد

و  کانەرلمانتارەپ...هتد، ،یتەکوملگايسياسي، ميدياي، پاراستن، تيجاري، سايکولوژي،  ،یابوري، کلتور

."ەجاشايتي یکەفتارەو ر ردارەشخصيت، اعمال، ک ێو ب ەدالل، ساويلک کانيەدارەسياستم  

 

 ەسوشياليست،....هتد، ک ،یكتيە ،یگوران، پارت ،ەکگرتويە ل،ەکوم یجاش یکانەسرکرد یخارج" گوت یهوشيار بارزان

 ەساويلک یکانەبو ميدياي نەرەهلپ ەک شێ(، پکانەرلمانتارەو پ داران،ەهمويان)سياستم ڕت یوانەئ ن،ەسکەک ١٢تا  ١٠

:خوتان بيکن ەل ەوەرێژ یکانە...هتد، پرسن ەگشت و گوزار ئک ،رەفەيان س  

 

دا تانەکەناو قبر ەل م؟ەدەئ رەجاشم ب یکانەسرکرد ەل ستەد ەیک -  

  م؟ەدەئ رەجاشايتيم ب یرينەپڵو ه یساويلکات ەل ستەد ەیک -

  ؟ەنەکرد تيەجاشايفقط  تەرينەپڵو ه فتارەر ردار،ەدا همو اعمال، ک تەساع ٢٤ ەل ەاگادار ئبي ک ەیک -

دا؟و مکان  مانەز ەل ەماوەن تەجاش یاحزابکان یکات ەاگادار ئبي ک ەیک -  

".تم؟ەحورم ێشخصيت و ب ێب م،ەرەش ێب ت،ەرامەک ێبو زور ب -  

 

 ،ەمسعود ،ەچيرێن ،ەسرورەم زان؟ەو ن ەساويلک ، تەشخصي ێب ەرلمانتارەو پ دارەسياستم ەکي ەکانيا ت روەس

 ،ەرێباپ ی...هتد، يان عل،ەفايەمست شيروانۆن ،ەقوباد ،ەمال بختيار ،ەسولەر تەکوسر ،ەلحصا مەرهەب ،ەمەدهەئ

 ژيت،ێبەد ەقەرەو فەئ .ريکەش نناب السەيا بارزان خ ەل ەکم مياەهنگو ه یرەس ەب ...هتد.،ەنيدەهائەب نيدەالحەس



 ەدوو س فەئ. یزيبار کرەباب ەيان ن ەيەو .زياەکر بو د ەباش هار ت ەحيزب ەخال .یدێقيطارا محسن ئام ژيتێبەد ەچ

؟ یدور ەوانەش ەيان ن ەيەو .هنگو بن یپيروز ەدونياي تەروژ  

  

 یکانەناو همو گوند و شار ەل ەريەرانسەو س یتەرەبن یگورانکار یکورد یکوملگا یرمانەد "گوت یهوشيار بارزان

)پوليس،  ەريەماوەج یکەکار ،ەئم کار .ەهرەو ژ یتەجاشاي یکەرمانەد تر،يکەرمانەد ەوعەن رەو ه کوردستان

خو  یو باش اگادار .پاک دروست ئبيت یکەتەرەبن ەب ەک اسايش، پاراستن،...هتد( کان،ەخراوێگوند، شار، ر ،ەرگەشمێپ

".ەو خيال ني ونەخ ريەرانسەو س یتەرەبن یگورانکار فەئ ەبو ک  

 

 الل،ەد ەشيخاني یعقل ەچي یمانا ،...هتد،یسياسي، ميدياي،  پاراستن، زانيار ،یتەکوملگاي یرەماوەج یکار

 ،یشخص یتەمئسولي ەب قوول یکەنکرد عورەش ت؟ەشخصي ێو ب زانەن ،ەساويلک الل،ەد ەرلمانتارەو پ دارەسياستم

 یتەمئسولي ەب قوول یکەنکرد عورەشار، ش ەگوند، شار ب ەگوند ب یماورەج یتەمئسولي ەب قوول یکەنکرد عورەش

و  ردانەب ستەد ەل ەدروست بوي ەرکەئم ئ ،ەتەئم مئسولي ە...هتد، ک،پاراستن، اسايش ،ەرگەشمێپوليس، پ

.رانسريەس یکەرهلدانەس   

 

:ەيان ن ەخوش تەپ ،ەيان ن یئب یحال ،ەيان ن يەباور ئک ريک،ەش س،ەفوالن ک  

 ،یسياسي، ابور ،یسايکولوژ یکات ەزور باش اگادار بيت ک ەپئويست یکورد یگوت" کوملگا یهوشيار بارزان

 شيروانۆن ،ەقوباد ،ەمال بختيار ،ەسولەر تەکوسر ،ەصال مەرهەب ،ەمەدهەئ ،ەمسعود ،ەچيرێن ،ەسرورەم  یتەکوملگاي

  ."کوردستانا باشور ەل ەمايەن ەنيدەهائەب نيدەالحەو س ەرێباپ ی...هتد، يان عل،ەفايەمست

 

پر  یونێفزەلەدوو ت  يان يک رنەێخوڕپ يەند روژناميان چە رنەێخوڕپ یکەتيساند چە تەلەئ سەفوالن ک

 تەجاش یکانەسرکرد و  یکورد یکانەميدياي یپيروز  سەفوالن ک یتەعقلي .ەنکوردستا ەل نەوجودە...هتد، مماشاگرەت

.نەب  

 

صد در صد يک  یکەيەشئو ەگومان و ب ێب ەزور باش اگادار بيت ک ەپئويست یکورد یکوملگا "گوت یهوشيار بارزان

 ن،ەتانەجاش یکانەسرکرد يێراديويکان،...هتد( کوپ کان،ەونێفزەلەت کان،ەروژنام کان،ە) وئب سايت کانەيکي ميدياي ەب

 یکار ،ەشخصيت و ساويلک ێب م،ەرەش ێب ت،ەرامەک ێب ەرلمانتارەو پ دارەسياستم کەو ؟ەنێکوپ ەوعەچ ن المەب

 تانەعقليت ،ەتانەجاش یکانەسرکرد تيەعقلي تان،ەعقليت ەبو؟ چونک ە.تيتانەجاشاي یمەسيست یفقط ئاو دان کانەميدياي

 ،یتەسياسي، سايکولوژي، کوملگاي ،ی: کلتورینەخوارد  .ەن ن؟ەتانۆخ یايا اگادر .نەتانەجاش یکانەسرکرد يێکوپ

  یکەيەشئو ەب کوردستان ەل ەوجودەو م نەپئتان ئد ەک .هتد،..ميدياي، پاراستن، تيجاري،

Conscious or unconscious 

 یسمەر یتەسياس ەب ەيکردووەن یرەرانسەو س یتەرەبن یگورانکار يايکەبو تا ئستا هيج ميد .ەجاشايتي یکەنەخوارد

" نابن؟ جەجودا و خار تانەجاش یکانەسرکرد تيەعقلي ەل یکورد یکانەيايەبو ميد ؟ۆیخ  

 

 بيتەخوي ه یتەتايب یکەجەرنامەب ،یكتيە ەپئويست تەئل مەرەش ێو ب زانەو ن ەساويلک ت،ەشخصي ێب ەدارەسياستم

دوکتان  رەه یرەس ە. بتەدا ئن يەکەرەتوويت رەس ەل ەيامەئم پ اللەد ە. فوالن ژورناليستیلەندەگ یبو ياسا بو ضد

.ئباريت تانەل یتەجاشايو  ميەرەش ێب ، ساويلکاتي تي،ەشخصي ێب ەکئم  

 

 ،یكتيە ،یگوران، پارت ،ەکگرتويە ل،ەکوم یجاش یحزبکان یکانەرلمانتارەو پ دارانەسياستم یيک ەيک ب

 تان،ەشومال و جنوب تان،ەربەوغ قەرەگوت" ش یخوتان بن، هوشيار بارزان یسوشياليست،....هتد، باشو باش اگادار

."ەاخالقي ێو ب یرمەش ێب ،یپيس ، یلەندەگ ،یتەجاشاي تانەو بن رەس  

 

 لەگ ەل المەب م،ەرەش ێو ب زانەو ن ە، ساويلکتەشخصي ێب ەرلمانتارەو پ دارەسياستم زان،ەو ن اللەد یکانەيايەميد

 یکانەيايەبو ميد نتانێرەهلپ ەب ؟ەوەچون چاک ئبيت يدابو؟ەکوردستان پ ەل ەبارو دوخ ،ەزعەيکتانم: بو ئم و ەيک ب

و  شتەگ ەب ،ن ەر ك ەب ەگران بها ل جوان، یرگەب لوەستن و ج ەبب نباخي، بوخوتان  نيەکردقوز و جوان  ەب  الل،ەد

بو  ەه مانەوەبونۆک ،بوەيوئن مئوعدمان ه ەل ۆڤمر ڤیما لەگ ەل ەکاک و،ێيوئنمان بين ەکاک تەئل ەک تانەنەردەک فرەس



أيوب  یکانەقس يەوەنەکرد ەدوبار ەب یتووت کەو  ،یو امريک یاوروپ یو گوزير ڕزيەفوالن و لەگ ەيوئن يان ل لەگ ەل

....هتد یبارزان  

 

 ێب ت،ەشخصي ێب ەرلمانتارەو پ دارەسياستم الل،ەد یکانەيايەميد ،یفوالن حيزبا جاشا کورد ەدالل ي ەچي ندامەئ

و بو  تەزانينەو مکان دا بو ساويلکاتيت، ن مانەز ەل يەڕهلپ ەک يەوەئ شێپ ،ەوساويلک م،ەرەش ێب ت،ەرامەک

 یحال رەه رەگەئ ەئم کتاب يەوەندنێپاش خو .ەوەنيێبخو رە*هەئم کتاب ەک ەويستێزور زور پ ت،ەجاش یکانەسرکرد

 ەيان ن ەيەو .ەني واوەت تەکڵەعق ەبي( ک کەشخص ک،ەسەک رە)ه سەفوالن ک ەخو ب یباشو باش اگادار ،یبووەن

 مصيف ەل تەخانووک رگايەد رەب ەل ەنەدڕک تەدروست ەجەرەد ندەچ ليلوکەخورشيدوک، خ ەيان ن ەيەو ريفوک،ەش

 سەالحەدين؟

 

 ەچي ی، مانا...هتدەبجەلەيان ه دوکان مال،ەمچەچ الر،ەک ن،ێقەخان ، یمانێسل یشار کەو کەشار ینەردەازاد ک

 ژارەو هلب نتيخاباتێ یداخل ،یکورد یتر کوملگا یکەجار ەک ەيەوەئ یمانا ؟یکورد یو مکان دا بو کوملگا مانەز ەل

 ،یكتيە ،یگوران، پارت ،ەکگرتويە ل،ەکوم یجاش يەبو فوالن سرکرد ەک ەيەوەئ یمانا ؟ەوەبنەجورا جور ب یکانەند

 یتر یکەيەوەبونۆيان ک ،یتەجاشاي یتر یکەيەوتنامەککێر ەک ەيەوەئ یمانا ؟ەیرەسوشياليست،....هتد، هل پ

 ەئم سواالن یدروست کن؟...هتد. والم یتەجاشاي یتر یکەرانسەيان کونف ،یتەجاشاي یتر یکەيەيان کونگر ،یتەجاشاي

.ەن ەگومان و صد در صد ئبيت ب ێب  

 

 ەل یرانسرەو س یتەرەبن ياەيا ماي: گورانکار ەکوردستانا باشور فقط يک چار"گوت یهوشيار بارزان

ايمان و  ەپئويست یکورد یکوردستانا باشور، کوملگا کانيەگوند و شار موەه ەل و مکان دا. مانەز

 یتەتايب ەب ی.تەرەو بن یرانسرەو خوتان حاضر کن بو گورانکاريا س بيتەخوتان ه ەکامل ب یکەريەباو

 مال،ەمچەچ الر،ەک ن،ێقەخان ،یمانێسل ەیشار کەو کەشار ەکورد ل یرەماوەج نەکردەپ ستەبو د

ی مانا ە.و ستراتيجيان هي نکەرەيک جار گ یکەعەمئوقە باش اگادار بن ک ەپئويست هەلەبجە دوکان يان

 یلەندەگ یمانەن یتەبيداي ەک ەيەوەئ ...هتد،ەبجەلەيان ه یمانێسل یشار کەو کەشار ینەردەازاد ک

 یکورد یکوملگا ەک ەيەوەئ یمانا ،ەکوردي یکوملگا یبالغ بوون ی. ماناو مکان دا مانەز ەل ەوجاشايتي

 ،یكتيە ،یگوران، پارت ،ەکگرتويە ل،ەکوم یتەجاشاي یفتارەو ر ردارەتر مئتود، ک یهيج

 ،ەکگرتويە ل،ەجاشي کوم کانيەسرکرد یکات ەک ەيەوەئ یمانا .کار ناهينيت ەب سوشياليست،....هتد،

"ە.ماوەسوشياليست،....هتد،ن ،یكتيە ،یگوران، پارت  

 

الم  ەب ،مەرەش ێب ت،ەشخصي ێو ب زانەن الل،ەد ەرلمانتارەو پ دارەدالل، سياستم ەژورناليست ريک،ەش س،ەفوالن ک

 تيت،ەساع ٢٤ یرگەب لوەج ەچونک بي؟ەن یبو حال یزانەئ بي،ەن یحال ەئم ئرتيکلي ەل گرەئ م،ەيکتان ەيک ب لەگ ەل

ە.تيەجاشاي یکەرگەب لوەج هتد،...،يتابور و سياسي ،یدين ،یرەسايکولوژي، فوک یرگەب لوەج ەچونک  
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