سەرو کانی و جوگەکانی
فوالن کەسە دالل و نەزان ،يک روژ نەوەرايە دونيايە ،چەند سال پەش تە لە مصيف سەالحەدينە چە گوت شەريک؟
"لە دورەوە دوو بەردی بچوك فڕێ ئدەن "...عاقڵە تە لە گەل عقڵێ سلێمانی پيروزی کوملگای کوردی بيت .لە
رێزان ،بەلە و بارزان دەنگ تەعجيل ئکەن و لە سلێمانيش لە  ٢٤ساعەت دا ،دەبکە لە ئەدەن و هل ئپەرن بو کلتوری
ساويلکاتی و کلتوری جاشايەتيي سرکردەکانی جاشەتان.
ئستا کە کوملگای کوردی زانی بە شئوەيەکی  %١٠٠کە ئەگەر هەمو پەرلەمان و حکومەت بەبيت بە يەکەتی يان
گوران يان پارتی يان کومەل يان يەکگرتوە...،هتد ،هيج فايدە ناکەت؛ هوشيار بارزانی گوت "جەماورە کورد پئويستە
زور باش بەزانيت کە سرکردەکانی جاشی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكتی ،سوشياليست....،هتد ،تەواو کەری
يک تەرن بە شئوەيەکی سايکولوژي ،ابوری ،سياسی ،کوملگايەتی ،رەفتار و کەردار...،هتد .ئامانجی سەرەکی ئەم
سرکردە جاشەکان پاراستنی سيستەمی جاشايتيە لە کوردستانا باشور".
هوشيار بارزانی گوت " هەر چەند گوران ،کومەل و يەکگرتوە لە حوکومەت دورتر بن ئەو هندە زياتريش بە
شئوەيەکی خەبيس وپيستر بەالم بە ڕێكو پەکی باس لە گورانکاری ،نەمانی گەندەلی وياسا دەکن".
ئستا کوملگای کوردی بووتە چ نەوعە کوملگايەک لەژێڕچەتڕي سرکردەکانی جاشی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران،
پارتی ،يەكتی ،سوشياليست....،هتد؟ سيستەمی ابوری کوردستا نە چ نەوعە سيستەمە؟ سيستەمی سياسي چ نەوعە
سيستەمە؟ تجارەتا کوردستانە چ نەوعە تجارەتە؟ سياستمەدارە کورد لە ژەێر چەتری سرکردەکانی جاش چ نەوعە
سياستمەدارە؟ سيستەمی تەندروستی ،ئێداری"،دادپەروەری" ،موچە  ،بانک و "پۆست" چ نەوعە سيستەمە؟
ميديايکانی کوردی چ نەوعە ميديانە؟ دەزگائکانی اسايش ،پاراستن و زانياری چ نەوعە دەزگانە؟ بازاری نفت  ،غاز و
کارەباتان چ نەوعە بازارە؟ بازاری نەقل و ێنتيقاالتەتان چ نەوعە بازارە؟ ئنجومەنی پارێزگاتان چ نەوعە بازارە؟
...هتد.
سياستمەدار و پەرلمانتارە دەالل ،نەزان و بێ شخصيەت کە هموتان بوونە بە "روبو" ،ئستا کاتی ئەوە نييە کە بە
شئوەيەکی زور زور بچوک باس و لێکۆڵينەوەی ئم سيستەمە بوتان بێکەم .هوشيار بارزانی گوت " سەروکانيا
کوملگای کوردی سەروکانيەکا جاشە .ئم سەروکانيە دروست بويە لە سرکردەکانی جاشی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران،
پارتی ،يەكتی ،سوشياليست....،هتد .کوملگای کوردی بوتە بە کوپی سرکردەکانی جاش .سيستەمی سياسي ،ابوری،
تەندروستی ،ئێداری"،دادپەروەری" ،موچە ،بانک" ،پۆست" ،ميديايەکان ،پێشمەرگە ،اسايش ،پاراستن ،زانياری،
نفت ،غاز ،کارەبا و نەقل...هتد ،زور زور يا پێس و آلوزە .لە ژێر حوکمی ئم سەرکردە جاشەکان هەر کوردەک کە
باسی گورانکاری بنەرەتی و نەمانی گەندەلی بيکەت ،پێويستە باش آگاداری خوت بی کە عقڵەکەت تەواو نيە".
هوشيار بارزانی گوت" خارجی سرکردەکانی جاشی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكتی ،سوشياليست....،هتد ،کە
همويان بينی  ١٠تا  ١٢کەسکەن ،ئەوانی تڕ همويان( سياستمەداران ،ووتوبێژەکان ،پەرلمانتارەکان ،سيستەمی
تەندروستی ،ئێداری"،دادپەروەری" ،موچە  ،بانک و "پۆست" ،ميديايەکان ،دەزگائکانی اسايش ،پاراستن و
زانياری ،بازاری نفت ،غاز ،کارەبا ،بازاری نەقل و تيجارەت...،هتد) بە شئوەيەکی عام تابەعي جوگەکانەن".
هوشيار بارزانی گوت" خواردنی سايکولوژي ،کوملگايەتی ،ابوري ،کلتوری ،سياسي ،ميدياي ،اسايش ،پاراستن،
زانياری ،دينی ،تيجاري...،هتد ،کە سرکردەکانی جاشی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكتی ،سوشياليست....،هتد،
بە کوملگای کوردی ئدەن ،بە شئوەيەکی صد در صد خواردنە کی جاشايەتی و ژەهرە".
لە گەل يک بە يکتانم ،پەرلمانتار و سياستمەدارە دالل ،ساويلکە و بێ شخصيت ايا ئەزانی ياريگەری فوتبول چون
ياری بە تۆپەکە ئکەت؟

هوشيار بارزانی گوت" يک بە يکی سياستمەداران و پەرلمانتارەکان ،پئويستە زور باش اگاداری خوتان بن کە ئەوە
وەک توپی فوتبالەن لە ناو دەستی سرکردەکانی جاشی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكتی ،سوشياليست....،هتد.
ايا ئاگاداری خوتانەن؟ نە .لە بەر ئەوە بونەتە بە "روبو" کە صاحبی هيج کەرامەت ،شخصيەت و حورمەت ني .حتێ
ئەگر چەند کسەک لە ئەوە حەز بەکن گەندەلي نەمينيت ،يان گورانکاڕيک دروست بەبيت ،ناتوانەن ،چونکە
سەروکانيەکەتان ،سەروکانيەکي جاشايتيە" .
هوشيار بارزانی گوت" خارەجي سرکردەکانی جاشی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكتی ،سوشياليست....،هتد،
سياستمەدارەکان و پەرلمانتارەکان ،دونيايەکي زور بچوک و پيس بو خوتان دروست کڕدوە ،کە ئم دونيايە دروست
بويە لە ئم هوکارانە-١ :راضی بون خبيس و پيسی سايکولوژی و فوکری لە خوتان  -٢خو بە گەورە زانين و لوت
بەرزيتان لە ناو کوملگايەکی هەژار و فەقێر -٣هلپەڕينەکی نەزان ،ساويلکە و جاشايەتی لە ناو ميديايەکانی ساويلکەدا
لە زەمان و مکان دا  -٤دادوشيني کومڵگای کوردی و هاروکاريتان بو بەر دەوام بوني سيستەمی جاشايەتی".

لە ناو کام شار ،کام گوند ،کام پێشمەرگە ،کام دوکاندار ،کام ماموستا ،لە ناو کام بازار دا ،لە ناو کام خستە دا ،کام
اسايش ،کام پاراستن ،کام زانياری ،کام پوليس ،کام حەرەس ،کام خەزمەتکار...هتد ،لعنەت و نفرەت لە سرکردەکانی
جاشی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكتی ،سوشياليست....،هتد ،ناکە ن؟ خارەجی %٢دی احزابکانی جاشی
کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكتی ،سوشياليست....،هتد ،کي لە ناو کوملگاي کوردی و احزابکانی جاشی
کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكتی ،سوشياليست....،هتد ،لعنەت و نفرەتەتان لە نا کەت؟
هوشيار بارزانی گوت" کوملگاي کوردی و جەماورە کورد پئويستە زور باش اگادار بيت کە هەر نەوعە ێنتيخاباتەک،
هەر نەوعە ێتيفاقەک...،هتد ،و هلپەرينی روژانەي ئم سرکردە جاشەکان هيج مانايک نيە ،فقط ئاو دانی سيستەمی
جاشايتيتانە".
پەرلمانتار و سياستمەدارە دالل ،ساويلکە و بێ شخصيت ،لە گەل يک بە يکتانم ،ايا ئەزانی بنەرەتی شخصيتی
سايکولوژي ،کوملگايەتی ،ابوري ،کلتوری ،سياسي ،ميدياي ،پاراستن ،زانياری ،تيجاري...،هتد ،سرکردەکانی
جاشەتان چ نەو بنەرەتە؟
هوشيار بارزانی گوت" بێ گومان بنەرەتی شخصيتی سايکولوژي ،کوملگايەتی ،ابوري ،کلتوری ،سياسي ،ميدياي،
پاراستن ،تيجاري...،هتد ،سرکردەکانی جاشەتان بنەرەتەکي جاشايتيە .هەر لە بەر ئەوەش اعمال ،کەردار و رەفتاری
ابوري ،کلتوری ،سياسي ،ميدياي ،پاراستن ،تيجاري ،سايکولوژي ،کوملگايەتی...،هتد ،پەرلمانتارەکان و
سياستمەدارەکاني دالل ،ساويلکە و بێ شخصيت ،اعمال ،کەردار و رەفتارەکی جاشايتيە".
هوشيار بارزانی گوت" خارجی سرکردەکانی جاشی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكتی ،سوشياليست....،هتد ،کە
 ١٠تا  ١٢کەسکەن ،ئەوانی تڕ همويان(سياستمەداران ،و پەرلمانتارەکان) ،پێش کە هلپەرەن بو ميديايەکانی ساويلکە
يان سەفەر ،گشت و گوزار ئکە ن...هتد ،پرسەکانی ژێرەوە لە خوتان بيکن:
 کەی دەست لە سرکردەکانی جاشم بەر ئەدەم؟ لە ناو قبرەکەتان دا کەی دەست لە ساويلکاتی و هڵپەرينی جاشايتيم بەر ئەدەم؟ کەی اگادار ئبي کە لە  ٢٤ساعەت دا همو اعمال ،کەردار ،رەفتار و هڵپەرينەت فقط جاشايەتي کردەنە؟ کەی اگادار ئبي کە کاتی احزابکانی جاشەت نەماوە لە زەمان و مکان دا؟ بو زور بێ کەرامەت ،بێ شەرەم ،بێ شخصيت و بێ حورمەتم؟".سەرو کانيا تە کيە سياستمەدار و پەرلمانتارە بێ شخصيەت  ،ساويلکە و نەزان؟ مەسرورە ،نێچيرە ،مسعودە،
ئەدهەمە ،بەرهەم صالحە ،کوسرەت رەسولە ،مال بختيارە ،قوبادە ،نۆشيروان مستەفايە...،هتد ،يان علی باپێرە،
سەالحەدين بەهائەدينە...،هتد .بە سەری هنگو هەميا کمە لە يا بارزان خەالس نابن شەريک .ئەف وەرەقە دەبێژيت،

چە دەبێژيت قيطارا محسن ئامێدی .خالە حيزبە باش هار تە کر بو دەزيا .وەيە يان نە بابەکر زيباری .ئەف دوو سە
روژەت دونيايە پيروزی هنگو بن .وەيە يان نە شەوانە دوری ؟
هوشيار بارزانی گوت" دەرمانی کوملگای کوردی گورانکاری بنەرەتی و سەرانسەريە لە ناو همو گوند و شارەکانی
کوردستان و هەر نەوعە دەرمانەکيتر ،دەرمانەکی جاشايەتی و ژەهرە .ئم کارە ،کارەکی جەماوەريە (پوليس،
پێشمەرگە ،گوند ،شار ،رێخراوەکان ،اسايش ،پاراستن...،هتد) کە بە بنەرەتەکی پاک دروست ئبيت .و باش اگاداری خو
بو کە ئەف گورانکاری بنەرەتی و سەرانسەري خەون و خيال نيە".
کاری جەماوەری کوملگايەتی ،سياسي ،ميدياي ،پاراستن ،زانياری...،هتد ،مانای چيە عقلی شيخانيە دەالل،
سياستمەدار و پەرلمانتارە دەالل ،ساويلکە ،نەزان و بێ شخصيەت؟ شەعور کردنەکی قوول بە مئسوليەتی شخصی،
شەعور کردنەکی قوول بە مئسوليەتی جەماوری گوند بە گوند ،شار بە شار ،شەعور کردنەکی قوول بە مئسوليەتی
پوليس ،پێشمەرگە ،پاراستن ،اسايش...،هتد ،کە ئم مئسوليەتە ،ئم ئەرکە دروست بويە لە دەست بەردان و
سەرهلدانەکی سەرانسري.
فوالن کەس ،شەريک ،باور ئکەي يان نە ،حالی ئبی يان نە ،پەت خوشە يان نە:
هوشيار بارزانی گوت" کوملگای کوردی پئويستە زور باش اگادار بيت کە کاتی سايکولوژی ،سياسي ،ابوری،
کوملگايەتی مەسرورە ،نێچيرە ،مسعودە ،ئەدهەمە ،بەرهەم صالە ،کوسرەت رەسولە ،مال بختيارە ،قوبادە ،نۆشيروان
مستەفايە...،هتد ،يان علی باپێرە و سەالحەدين بەهائەدينە نەمايە لە کوردستانا باشور".
فوالن کەس ئەلەت چەند سايتەکی پڕخوێنەر يان چەند روژنامەي پڕخوێنەر يان يک دوو تەلەفزێونی پر
تەماشاگر...هتد ،مەوجودەن لە کوردستانە .عقليەتی فوالن کەس پيروزی ميديايەکانی کوردی و سرکردەکانی جاشەت
بەن.
هوشيار بارزانی گوت" کوملگای کوردی پئويستە زور باش اگادار بيت کە بێ گومان و بە شئوەيەکی صد در صد يک
بە يکي ميديايەکان ( وئب سايتەکان ،روژنامەکان ،تەلەفزێونەکان ،راديويکان...،هتد) کوپێي سرکردەکانی جاشەتانەن،
بەالم چ نەوعە کوپێنە؟ وەک سياستمەدار و پەرلمانتارە بێ کەرامەت ،بێ شەرەم ،بێ شخصيت و ساويلکە ،کاری
ميديايەکان فقط ئاو دانی سيستەمی جاشايەتيتانە .بو؟ چونکە عقليتەتان ،عقليەتي سرکردەکانی جاشەتانە ،عقليتەتان
کوپێي سرکردەکانی جاشەتانەن .ايا اگادری خۆتانەن؟ نە .خواردەنی :کلتوری ،سياسي ،سايکولوژي ،کوملگايەتی،
ميدياي ،پاراستن ،تيجاري...،هتد ،کە پئتان ئدەن و مەوجودە لە کوردستان بە شئوەيەکی
Conscious or unconscious
خواردەنەکی جاشايتيە .بو تا ئستا هيج ميدەيايک گورانکاری بنەرەتی و سەرانسەری نەيکردووە بە سياسەتی رەسمی
خۆی؟ بو ميدەيايەکانی کوردی لە عقليەتي سرکردەکانی جاشەتان جودا و خارەج نابن؟ "
سياستمەدارە بێ شخصيەت ،ساويلکە و نەزان و بێ شەرەم ئلەت پئويستە يەكتی ،بەرنامەجەکی تايبەتی خوي هەبيت
بو ياسا بو ضدی گەندەلی .فوالن ژورناليستە دەالل ئم پەيامە لە سەر توويتەرەکەي دا ئنەت .بە سەری هەر دوکتان
کئمە بێ شخصيەتي ،ساويلکاتي  ،بێ شەرەمي و جاشايەتی لەتان ئباريت.
يک بە يکی سياستمەداران و پەرلمانتارەکانی حزبکانی جاشی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكتی،
سوشياليست....،هتد ،باشو باش اگاداری خوتان بن ،هوشيار بارزانی گوت" شەرەق وغەربەتان ،شومال و جنوبەتان،
سەر و بنەتان جاشايەتی ،گەندەلی  ،پيسی ،بێ شەرمی و بێ اخالقيە".
ميدەيايەکانی دەالل و نەزان ،سياستمەدار و پەرلمانتارە بێ شخصيەت ،ساويلکە و نەزان و بێ شەرەم ،بەالم لە گەل
يک بە يکتانم :بو ئم وەزعە ،بارو دوخە لە کوردستان پەيدابو؟ چون چاک ئبيتەوە؟ بە هلپەرێنتان بو ميدەيايەکانی
دەالل ،بە قوز و جوان کردەني خوتان  ،بوينباخ ببە ستن و جەلو بەرگی جوان ،گران بها لە بە ر كە ن ،بە گەشت و
سەفر کەردەنەتان کە ئلەت کاکە يوئنمان بينێو ،کاکە لە گەل ماڤی مرۆڤ لە يوئن مئوعدمان هەبو ،کۆبونەوەمان هە بو

لە گەل يوئن يان لە گەل فوالن وەزيڕ و گوزيری اوروپی و امريکی ،وەک تووتی بە دوبارە کردەنەوەي قسەکانی أيوب
بارزانی ...هتد.
ئەندام چيە دالل يە فوالن حيزبا جاشا کوردی ،ميدەيايەکانی دەالل ،سياستمەدار و پەرلمانتارە بێ شخصيەت ،بێ
کەرامەت ،بێ شەرەم ،وساويلکە ،پێش ئەوەي کە هلپەڕي لە زەمان و مکان دا بو ساويلکاتيت ،نەزانينەت و بو
سرکردەکانی جاشەت ،زور زور پێويستە کە ئم کتابە*هەر بخوێنيەوە .پاش خوێندنەوەي ئم کتابە ئەگەر هەر حالی
نەبووی ،باشو باش اگاداری خو بە فوالن کەس (هەر کەسەک ،شخصەک بي) کە عقڵەکەت تەواو نيە .وەيە يان نە
شەريفوک ،وەيە يان نە خورشيدوک ،خەليلوک چەند دەرەجە دروستەت کڕدەنە لە بەر دەرگاي خانووکەت لە مصيف
سەالحەدين؟
ازاد کەردەنی شارەک وەک شاری سلێمانی  ،خانەقێن ،کەالر ،چەمچەمال ،دوکان يان هەلەبجە...هتد ،مانای چيە
لە زەمان و مکان دا بو کوملگای کوردی؟ مانای ئەوەيە کە جارەکی تر کوملگای کوردی ،داخلی ێنتيخابات و هلبەژار
دنەکانی جورا جور بەبنەوە؟ مانای ئەوەيە کە بو فوالن سرکردەي جاشی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكتی،
سوشياليست....،هتد ،هل پەرەی؟ مانای ئەوەيە کە رێککەوتنامەيەکی تری جاشايەتی ،يان کۆبونەوەيەکی تری
جاشايەتی ،يان کونگرەيەکی تری جاشايەتی ،يان کونفەرانسەکی تری جاشايەتی دروست کن؟...هتد .والمی ئم سواالنە
بێ گومان و صد در صد ئبيت بە نە.

هوشيار بارزانی گوت"کوردستانا باشور فقط يک چارە يا ماي :گورانکارەيا بنەرەتی و سەرانسری لە
زەمان و مکان دا .لە هەمو گوند و شارەکاني کوردستانا باشور ،کوملگای کوردی پئويستە ايمان و
باوەريەکی کامل بە خوتان هەبيت و خوتان حاضر کن بو گورانکاريا سەرانسری و بنەرەتی .بە تايبەتی
بو دەست پەکردەن جەماوەری کورد لە شارەک وەک شارەی سلێمانی ،خانەقێن ،کەالر ،چەمچەمال،
دوکان يان هەلەبجە پئويستە باش اگادار بن کە مئوقەعەکی يک جار گەرەنک و ستراتيجيان هيە .مانای
ازاد کەردەنی شارەک وەک شاری سلێمانی يان هەلەبجە...هتد ،ئەوەيە کە بيدايەتی نەمانی گەندەلی
وجاشايتيە لە زەمان و مکان دا .مانای بالغ بوونی کوملگای کورديە ،مانای ئەوەيە کە کوملگای کوردی
هيجی تر مئتود ،کەردار و رەفتاری جاشايەتی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكتی،
سوشياليست....،هتد ،بە کار ناهينيت .مانای ئەوەيە کە کاتی سرکردەکاني جاشي کومەل ،يەکگرتوە،
گوران ،پارتی ،يەكتی ،سوشياليست....،هتد،نەماوە".
فوالن کەس ،شەريک ،ژورناليستە دالل ،سياستمەدار و پەرلمانتارە دەالل ،نەزان و بێ شخصيەت ،بێ شەرەم ،بە الم
لە گەل يک بە يکتانەم ،ئەگر لە ئم ئرتيکليە حالی نەبي ،ئەزانی بو حالی نەبي؟ چونکە جەلو بەرگی  ٢٤ساعەتيت،
چونکە جەلو بەرگی سايکولوژي ،فوکەری ،دينی ،سياسي و ابوريت...،هتد ،جەلو بەرگەکی جاشايەتيە.
*http://kcdme.com/introduction.part%201..pdf
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