نوخبەی زور نەزان و ژەێر دەست
زور زور بە عەقلەکی سادە بوت ئم ئرتيکلەيە دەنووسێم .بە عەقلی کە ئەڵێن :کاکە ئم جارە تەزوير ناکەرەت ،کاکە فوالن کەس ،سياستمەدار،
پەرلمانتار ،شخصيەت مەدار صاحبی ماستەر ،دوکتورا يان تەجروبەی  ٤٠سال هيە ،کاکە هەمو روژ زياتر ڵە  ١٠٠کەس ڵە مالي فوالن
بەرپڕس يان فوالن آغا نان دەخون...،هتد .بي شخصيەتيتان ،ساويلکاتی و نەزانينی بي سنورەتان پيروزەتان بيت.
لە ئم ئرتيکلە دا وەاڵمی ئم پرسيارانە دەدێنەوە :نوخبە چ کەسێکە و تايبەتمەنديەکاني
هاتو چووي نوخبە مانای چيە؟.1
کوملگای کوڕدی چ نەوعە نوخبە دڕوست ئکەت؟ بەرپرسەکان ،سياستمەدار ،پەرلمانتار ،ژوڕناليست و شخصيەت مەدارەکانی کورد چ نەوعە
نوخبەنە؟ دەوری نوخبە لە ناو کوملگای کوردی چيە؟ چەند جور نوخبەمان هيە؟...هتد.
زور بە عەقلەکی سادە ،هوشيار بارزانی ووت" کونسێپتی نوخبە کونسێپتەکە کە دروست بوويە لە ئەقەڵيەتەک يان چەند کەسێک ڵە ناو
کوملگايک دا ،کە بەستراوە يان يەيوەنديان هيە بە هێزەک(ابوری ،سەمبوليک ،سياسی ،سووپا ،کوملگايەتی ،پەروەردە ،تەکنۆلۆجيا،
سايکولوژی ...،هتد) ،کە بە شئوەيەکی سروشتی ،ئاسايی يان نائاسايی صاحبی ئم هێزەنە".
تايبەتمەنديەکان و هوکاری هاوبەشی نوخبە چينە؟ کونسێپتی نوخبە زور بەستراوە بە چەند ووشە" :باشترين ،زانا" و "مەشهور ،ناسراوە".
مەشهور و باشترين کەس لە کاری خۆی ابوری ،سايکولوژی ،سياسەت ،کوملگايەتی ،بازرگانی ،عەدالەت ،تەکنۆلۆجيا ،ميدياي...،هتد.
ووشەي "ناسراوە"" ،کەمتر گرنگی" هيە لە ووشەي "باشترين و زانا".
چەند جور نوخبەمان هيە؟ بە عەقلەکی زور سادە هوشيار بارزانی ووت" نوخبەی جياواز وجورا جور مەوجودەن لە ناو هەر کوملگايک دا.
ئتوانين بەڵێن نوخبەی ابوری ،بازرگانی ،کالسيکی ،2سياسی ،ديپلوماسی ،سايکولوژي ،سەمبوڵيك ،ديني ،ميديای ،ميراتی،
بەرێوبەرايەتی...3هتد ،مەوجودەن لە ناو هەر کوملگايک دا .بەالم لە ناو کوملگای کوردی دا چەند جور نوخبەمان هيە؟ لە ناو کوملگايەکی
پێشکەوتوو يان دواکەوتوو دا ،دەوری نوخبە وەک يەک نييە.
نوخبە لە ژەێر حوکمەکی ديکتاتور ،گندەل و دەز وەکو کوردستانا باشور دەورەکی زور خەراپ و پيس ئەبينن .کوردستانا باشور وەک
کوملگايەکی پاش کەوتوو ،دواکەوتوو لە ژەير سرکردەکانی دەز و گندەلی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست...،هتد ،بەس
يەک جور نوخبە دروست ئەکەت :نوخبەی بێ جەوهەر ،نەزان ،کورسي ،فلوسک ،خۆپەرستی ،گندەل و دەز.
هوشيار بارزانی ووت" لە ناو هەر کوملگايەک دا نوخبەک مەوجودە کە ناوەی نوخبەی مەرکەزيە 4کە صاحبي هيزەن و هەموو نوخبەکانی تر
ڵە ژەيڕ کونترولي نوخبەی مەرکەزی دانە بە شێوەکانی جورا جور .کاتی سياسی و ابوری ئم نوخبەی مەرکەزی و سيستەمي دەزي ،گەندەلي لە
کوردستانا باشور بە هيج شێوەيەک نەماوە".
ڵە ناو هەر کوملگايەک دا نوخبەی زور باش و جورا جور مەوجودن .هوشيار بارزانی گوت" بێ گومان لە کوردستانا باشور نوخبەی زور باش
هيە ،بەالم چونکە ڵە ژەێر کونترولي نوخبەی مەرکزی دانە لە ناو زەمان و مەکان دا ،هيج کاريگەريان نيە لە ئاستەی کوملگايەتی ،سياسی،
ابوری ،ديپلوماسی ،سايکولوژي...،هتد .ئم کوملگاي کوردی لە ژەێر دەسەاڵتی سرکردەکانی دەز و گندەلی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی،
يەكێتی سوشياليست...،هتد ،بەس نوخبەی دەز ،گندەل ،بێ کەرامەت ،ساويلکە و نەزان...،هتد ،دروست ئکەت .بو؟ سروشتی ئێستای کوملگا بە
شێوەيەکە ،کە بەس دەز ،گندەل ،بێ کەرامەت ،ساويلکە و نەزان...،هتد ،دروست ئکەت".
پاش  ٢٧سال بە شێوەکانی جورا جور ژورناليستەکان ،بەرپرسەکان ،سياستمەداران ،پەرلمانتاران ،شخصيەت مەدارن ،روشنبيرەکان،
ميديايەکان ...هتد ،هل ئپەرەن و چەپلە لێدەدن بو سيستەمی دەزی و گندەلي کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست...،هتد،
چەند تايبەتمەنديەکانەتان  :زور بە شێوەيەکي مەکرو و بە عەقلەکی زور سادە هوشيار بارزانی ووت" ـ عەقلەکەتان هاوار ئەکەت کە نە ،بەس
زور ساويلکە ،بێ جەوهەر و نەزانی ،بەالم لە هەمانکاتيش دا هاوار ئەکەي کە بەس کۆيلەی پارە ،خوپەرەستی و سيستەمی دەزی و
کورسيەکەتی.ـ نەبونی هيج نەوعە ستراتيجي سياسی ،کوملگايەتی ،حيزبی ،ديپلوماسی ،ابوری ،ميديای...،هتد ،لە ناو زەمان دا -.هەبونی
ستراتيجي جورا جور بو بەڕ دەوام بونی سيستەمی دەزی و گندەلي :هەڵبژاردەکانی حيزبي و غەيڕی حيزبي ،کاکە پرۆژەي گەورەی ابوريمان
هيە ،ترساندني جەماوەری کورد بە شێوەکانی جورا جور...،هتد-هيج كەس بە هيج شێوەيەک ڵە ويژداني "٣د" خارج نەبوونە کە زور پێسەتان
کردووە ""– .نوخبەی"" بێ کەرامەت ،نەزان ،بێ جەوهەر و بێ شخصيەتينە کە دلسۆزي سيستەمي دەزي ،گەندەلي و خيانەتن- ،کوشتنی
کات بە شێوەيەکی زور نەزان و جاسوسي کردەنەتان (کامتان سيخور نەبووە)...،هتد".
هوشيار بارزانی گووت" گەلي کورد لە کوردستانا باشور ،چ حيزبی و غەيڕي حيزبی زور پێويستە پرسياڕەکانی ژێرەوە ڵە خوتان بيکەن :ايا
جەماوەرە کورد اگادارە کە بە راستی سرکردەکانی دەز و گندەلەتان نوێنەری ئەکتەری خارەجی ،دوالر و سيستەمی دەزی و گندەلينە؟ ايا
کوملگاي کوردي اگادارە کە سرکردەکانتان نوێنەرايەتی هيج حيزبەک ناکەن؟ ايا اگادارەن کە هەموو کوملگايەکاني کوردی چ حيزبی و غەيری
حيزبی ئرکەکی مێژووي لە سر شانتانە؟ پاش  ٢٧سال خيانەت ،دەزی و گندەلي دەرماني کوملگاي کوردي چيە؟ ايا جەماوەرە کورد بە تايبەتي
کوملگايەکانی حيزبی اگادارەن يان نە کە ئم گورانکاری سەرانسری و بنەرەتی خەون و خيال نيە؟ گەلي کورد و بە تايبەتي ئەندام و بەرپرسی
حيزبی اگادارەن يان نە کە سەرۆکی حيزبەکەتان سەرۆکی سەدەی نۆزدەيە؟ ئم بارە ،بارەی هيج يەکەک لە سرکردەکانی سەدەی نۆزدە نيە؟ بو
قەيرانەکانی هەموو کوملگايەکاني کوردی چ حيزبی و غەيری حيزبی بەردەوامن لە ناو زەمان و مەکان دا بە شێوەکانی جورا جور؟ ايا گەلي

کورد لە کوردستانا باشور ،چ حيزبی و غەيڕي حيزبی اگادارەن يان نە کە کاتي نوخبەی مەرکەزی دەز ،گندەل و نەزانتان نەماوە وەک
سرکردە؟...هتد".
چەند ووشە لە سەر ميديايەکانی کوردی (تەلەفزيون ،راديو ،رۆژنامە ،ماڵپەر...،هتد)بە شێوەيەکي عام ،هوشيار بارزانی گووت"چون
سياستمەداران ،پەرلمانتاران ،شخصيەت مەدارن ،روشنبيرەکان...،هتد ،ئاستەکی زور نزم ،ناشيرين ،نەزان و ساويلکەيان هيە ،بە هەمان
شێوەش ئاستەکی زور نزم ،نەزان ،ناشيرين ،و ساويلکە مەوجودە لە ناو ژورناليستەکان و ميديايەکانی کوردی دا .بو؟ لە ناو زەمان و مەکان دا
اگاداري خوتان نينە و بونە بە کويلەی سيستەمی دەزی ،گندەلي و نەزان ،کە ئم سيستەمە ژياني ڕوژانەي کوملگای کوردی بەڕێوەئبەت لە
هەموو شتەک دا :قسە کردن ،خواردن ،دين ،زانکو(بە شێوەيەکی عام زانکو يەکەک لە شوێنەکانە کە نوخبەي ئايندە دڕوست ئەکەت .بەالم
چونکە زانکو بوتە بە زانکوي حيزبي ،نە تەنها نوخبە دروست ناکەت ،بەالم کەسەکي نەزان ،بێ جەوهەر و بێ شەخصيەت دروست ئەکەت).
 ،رەفتار و کڕداری روژانە(هەتا لە ناو خانەوادە ،کە بچوکترين شانەي کوملگاي کوڕديە ،ڕفتار و کردارتان زور نەزان و هەڵەيە.وايە فوالن
کەس يان نە ، ).بەرنامە و پڕوگرامەکاني راديو ،تەلەفزيون ،رۆژنامە ،ماڵپەر ،نەخۆشخانە ،تيجارەت کردن ،سەفەر کردن  ،گەرم کردەنی ديوان
و مەجلس ...هتد .جەماوەرە کورد لە کوردستانا باشور پێويستە زور باش اگادار بيت ،کە ميديايەکانی کوردی بە شێوەيەکي عام بەس
خواردەنەکی فوکری ،زانياری وسايکولوژيەکي نەزان ،ساويلکە ،دەزي ،گندەڵي و جاشايەتی بە جەماوەری کورد ئدەن .ئم خواردەنەيە بەس

يەک ئامانجي هيە :کوملگای کوردی کويلەي سيستەمي دەزي و گەندەلي بيت بە بەردەوامي لە ناو زەمان و مەکان دا" .
بە شێوەيەکي مەکرو ،هوشيار بارزانی لە سەرهيزەکانی اسايش ،پاراستن ،پوليس ،پێشمەرگە گووت" هێزەکانی اسايش ،پاراستن ،پوليس و
پێشمەرگە کويلەی سرکردەکانی دەز و گندلی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست نينە...،هتد ،و زور گرنگە کە هيزی
عسکەری ،ئمني بئتوانيت خوی جودا بيکەت لە سرکردەکانی دەز و گندل .ايا ئم هێزەکانی ئمنی اگادارەن يان نە کە ئتوانن پانورامای سەرانسری
کوردستانا باشور بيگوڕن؟ ايا ئم هێزەکانی ئمنی تا  ١٠٠سالی تر هەر بە ناوی ئێسالم ،شورشگێری ،کوردايەتی ،خەبات ،يەکێتي ،پارتی،
گوران کاری...هتد ،کويلەی دوو ،سە فڵوسكي دەزی و گندەلي پارتی ،گوران ،يەکێتي و ئێسالميەکان ئبن؟ ئم هێزەکان پئوێستە زور باش اگادار
بن کە کاتی بە کار هينانتان بو سيستەمی دەزی و گندەلي کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست...،هتد ،نەماوە لە زەمان
ومەکان دا .ئم هێزە ئمنيەکان پئوێستە زور باش اگادار بن کە بەس يەک هێزی پوليس ،پێشمەرگە...،هتد ،مەوجودە لە کوردستانا باشور کە
پئوێستە دەژي سيستەمی دەزی و گندەلي بن بە شێوەيەکي  ،%١٠٠ونە خزمەت کاری سيستەم بن .ايا ئم هيزەکانی ئمنی ،پوليس ،پێشمەرگە
اگادارەن يان نە کە سرکردەکانی دەز و گندلی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست...،هتد ،وەک حيوان مامەڵە ڵەگەلتان
ئەکن؟"
گەلي کورد و بە تايبەتي ئەندام و بەرپرسی حيزبی پێويستە زور باش اگادارەن بن کە خوتان هاوار ئەکن کە کاتی ئم سيستەمی دەزی و گندەلي
کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست...،هتد ،نەماوە لە زەمان ومەکان دا .خوتان هاوار دەکن کە زور زور گرنگە کە
حەرەکەکی سەرانسری دروست بە بيت بو گورانکاريەکی سەرانسری لە کوردستانا باشور .خوتان ئەڵين کە هيج باوەڕيمان نەماوە نە بە کاری
خومان و نە بە سرکردەکانی دەز و گندەلمان.
هوشيار بارزانی گووت":ايا سرکردەکانی دەز،گندل و نەزانی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست...،هتد ،ئتوانن بچوۆکتڕين
گورانکاری لە ناو خويان يان لە ناو سيستەم دا بيکن؟ نە .باشترين ستراتيجي کوملگايەکاني کوڕدی(سياسی ،کوملگايەتی ،رێکخراوي حيزبی و
غەيڕی حيزبی ،ميديای،سياستمەداران ،پەرلمانتاران ،شخصيەت مەدارن ،ئمني ،پێشمەرگە ،روشنبيرەکان قوتابيان...،هتد)،دەژي سيستەمي
نەزانيني بێ سنووري ،دەزي و گندلی چي بيت؟ دەست بەردان ڵە سيستەمي دەزي و گندلی ودروست کڕدني حەرەکەيەکی سەرانسری کە
داخوازی%٩٨دی کوملگايەکاني کوڕديە .ئەندام و بەرپرسی حيزبی کە سەفەری جورا جور ئەکەت بو سلێماني ،هەولێر ،دەهوک ،زاخو ،رانيە،
گفتوگو كڕدەن ،يان
ئاکرێ ،خانەقێن ،کەالر ،چەمچەمال ،دوکان يان هەلەبجە...،هتد ،و بەژدار ئەبن ڵە کۆۆبوونەوە ،کوونگرە،
ٴ
گفتوگو ،کۆۆبوونەوە ،کۆنفرانس يان
کۆنفرانس...هتد ،تەماشای خوتان بيكەنەوە ،کە کردار و رەفتارەتان ،قسە کردنەتان وسروشتی کوونگرە،
ٴ
سەفەرکردەنەتان...هتد ،پێشان ئەدەت- :%١٠٠رازي کردني خوت بە شێوەيەکي زور ناشيرين ،نەزان ،کاتي و سايکولوژي -کۆيلەی فەڵوسەک
و سيستەمی دەزی و گندەلي".
هوشيار بارزانی ووت" ئەو کەساني کە خويان کانديد کردەبوو يان ئەو کەساني کە حەز ئەکەن خويان کانديد کەن بو ئم سيستەمی دەزی و
گندەلي پئويستە زور باش اگادار بن کە وێنەکانەتان لە ناو شار و گوندەکان هاوار ئەکەن کە نە بەس زور نەزان ،بێ کەرامەت و بێ شخصيەتي،
بەالم لە هەمان کاتيش دا هاوار ئەکەن کە کوێلەي سيستەمی گندەلي ،دەزی و کورسيەکەتی .ايا اگاداری خوتی يان نە کە ناشرينيەکی بی سنور
لە رەفتار ،کردار و قسە کردەني سياسيتان ئباريت؟"
هاتو چووي نوخبە مانای چيە؟مانی ئەوە نيە کە خوتان قوز و جوان كەن ،بوينباخ ببە ستن و جەلو بەرگی
جوان ،گران بها لە بە ر كەن و سەفەر بيکەی لە مەکان دا :لە شارەک بو شارەکی تر ،يان لە گوندەک بو گوندەکی تر...،هتد .لە مەکان دا،
هاتوچۆي نوخبە ،هاتوچۆي فوکرە ،بيرکردنەوەيە و بە ئم شێوەيەش دروست کردني گورانکاريە .بەالم لە کوردستانا باشور لە ناو سيستەمي
دەزي ،گەندەلي دا ،هاتوچۆي نوخبە ،بەس هاتوچۆي دەزي ،گەندەلي و نەزانينی بێ سنوری شەخصی ،سايکولوژي ،سياسي ،حيزبی،
ديپلوماسی ،ميديای ،ابوريە...،هتد ،بو؟ بە عەقڵەکي زور زور سادە :تا ئيستا بە هيج شێوەيەک لە سيستەمی گندەلي ،دەزی و جاشايەتی خارج
نەبوونە.
بو نموونە :وەزارەتي پێشمەرگە يان وەزارەتەکي تر" ،نوخبەی" جورا جور حيزبی ،سەرۆکاتيی فواڵن وەزارەت يان نووسينگە يان فواڵن
رێکخراوي کردووە .هەڕ کاتەک کە "نوخبەكی" تازە بوتە بە بەرپڕسي ئم وەزارەتە ،نە تەنها هيج گورانکارەيەکي بنەرەتی سياسی،
کوملگايەتی ،حيزبی ،ديپلوماسی ،ابوری ،ميديای ،سايكولوژي...هتد ،دروست نەبوويە ،بەالم لە هەمانکاتيش دا ئم وەزارەتە بە بەر دەوامي و
بە شێوەيەکي قووڵتر ڵە ژەێڕ کونتروڵي کونسپتي "نەزانيني بێ سنووڕ ،جورا جوری" ،دەزي و گندەلي دا مانەوە.

زور بە کورتي هوشيار بارزانی ووت " هەر نەوعە هەڵبژاردنەک بە تەزوير يان بێ تەزوير لە گەڵ "نوخبەی" نەزان ،ساويلکە و دەز =

بەر

دەوام بوني سيستەمی دەزی و گندەلي لە ناو زەمان و مەکان دايە".

هوشيار بارزانی ووت" هەر نەوعە ئێش و کارەكى سياسي ئم "نوخبەی" نەزان ،ساويلکە و دەزي کومەل ،يەکگرتوە،
گفتوگو ،کۆۆبوونەوە ،کۆنفرانس،رێککەوتنامە...هتد) ،بە
گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست...،هتد(،کوونگرە،
ٴ
شێوەيەکی ئۆتۆماتيک سەرناکەوێت و ئەنجامي ئبيت بە دەزي و گندەلي " .نوخبەی" کورد بە شێوەيەکی عام ناخوشە و
هەر لە بەر ئەوەش کوملگای کوڕديش ناخوشە و دەرمانی ئم کوملگايەش دەرمانەکی جەماوەری ،سەرانسەری وبنەرەتيە.
ئيستا کە هەموو کوملگايەکانی کوردی چ حيزبی و غەيری حيزبی هاوار ئەکەن کە کاتی ئم سيستەمی گندەلي ،دەزی و
جاشايەتی نەماوە ،ئيش و کارمان پئويستە چی بێت؟ دروست کردني حەرەکەيەکی سەرانسری لە هەموو کوملگايەکانی
کوردی چ حيزبی و غەيری حيزبی کە بە بنەرەتەکي پاک و بە مئتودەکی تايبەت ئتوانن ئم گورانکاريەی سەرانسری
دروست کن .تايبەتمەندي ئم بنەرەتە چيە فوالن کەس؟ کەريزماتيکە ،5تەجروبەي  ٤٠سالي جاشايەتيتە ،زمان زانينە،
هەبونی دوکتورايە...هتد؟ "نوخبەی" بێ شخصيەت و نەزان ،تايبەتمەندي ئم بنەرەتە پئويستە کە ويژدانی ،خارەجی
ويژدانی "٣د" بيت .حالی ئبي يان نە فوالن کەس؟
هوشيار بارزانی گووت"مەسرور ،نێچير و مسعود زور باش ئەزانن چون ئم گورانکارەيە دروست ئبيت .وايە فوالن "نوخبەی" بێ شخصيەت
و نەزان يان نە؟".
کلتوری خواردنتان و موختارە دەالل(كونسپتي سەدەی نۆزدە بەکار دێنن) پيروزەتان بيت يەک مليۆن جار.
عەقلی ووشكی مورای بوکشێنە 6پێروزی عەفرينە بيت.
جەماوەرە کورد ،کوملگايەکانی کوردی چ حيزبی و غەيری حيزبی ،پئويستە بە زوتڕين کات دەست بەردەن ڵە سرکردەکانی دەز و گندلی کومەل،
يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست...،هتد ،و بە هيج شێوەيەک خوتان نەکەنە قورباني ئم سرکردەکانی دەز و گندل کە دوژمەني
دەڕەجەي يەکي کوملگايەکاني کوڕدينە.
هوشيار بارزانی گووت " يەکەک لە کارەکاني زور زور زەروری ،پێويست و گرەنگ هەلوەشاندنی سيستەمی دەزی ،گەندەلی و جاشايەتي
کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليستە....،هتد ،بە زوترين کات .ئم سەرکردەانە بەس نوێنەري دەزي ،گەندەلی و سيخورينە ،چ
لە بەغدا ،چ لە کوردستان يان لە خارەجي عيراق .کۆمپانيايەکاني کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست....،هتد ،تەنها صاحبي
"نوخبەی" گندەڵ ،دەز و نەزاني دەڕەجەي يەک بونە لە ناو زەمان و مەکان دا".
لە کوتايی دا هوشيار بارزانی گووت" ئم "نوخبەی" گندەڵ ،دەز و نەزان مەترسي و خەتەرەکی زور زور گەورەنە ،نە بەس لە سەر کوملگای
کوردی بەالم لە سەر هەموو عيراق .هيج چارەتان نەمايە بەس گورانکاری سەرانسەری و بنەرەتی و ئمەش کاری هەموو کوملگايەکانی
کورديە .بو دەستپيکردەن پاريزگاي سلێماني و هەڵەبجە ئەركەکی يەک جار گرنگ و ميژووي ڵە سەر شانتانە .زور پئويستە بەغدا هاروکار و
ستراتيجيەكي زور باش هەبيت بو ئم گورانکاری سەرانسەری .بو؟ چونکە پارەکي باش ئدەزن لە بەغدا و جەماوەری کورد ،جاسوسی کردن لە
سەر بەغدا ،دەژي حوکومەتي عيراق کار ئکەن بو ئەکتەري خارەجي".
هەولير .م.امين
1-elite circulation 2- traditional 3- administration 4- core elite 5- charismatic 6 - Murray Bookchin

