خيانەتەک کە بە هيج شئوەيەک لێبوردن نابی
کلتوری سياسی خۆرهەالتی ناوەڕاست بە شێوەيەکی عام کلتوری ستەم کاری ،کوتەک ،شەر ،ديکتاتوری ،گەندەلی و کلتورەکی ديموکراسی
نيە ...هتد .ئم کلتورە دروست بويە لە کلتوري إيرانی ،عەرەبی ،تورکي ،كوڕدی...،هتد .هەر يەکەک لە ئم کلتورانە تايبەتمنديەکانی خويانی
ابوری ،سياسی ،ستەم کاری و گەندەلی...،هتد ،هيە .زوز زوز کات ،وەخت الزەمە کە ئم کلتورە بە بيت بە کلتورەکی ديموکراسی ،بە
کلتورەکی ئاشتی ،کلتورەک بيت کە ياسا سەروەر بيت.
تا ێستا هيج حيزبەکي کوردی نەی توانيوە خوي لە عەقليەت و إستراتيجي كاڵسيكي خاڵص كەت ،ڵە ناو فەزايەک يان چارچەوەيەکی
ژئوستراتێجيەکی قەپات دا .وايە فوالن ژورناليستە دەالل يان نە ،وايە فوالن سياستمەدار و پەرلمانتارە بی شەرەم ،نەزان و گەندەل يان نە،
وايە فوالن سکرتێرە دەز ،گەندەل و جاشی (سواالتی شخصيش ئکن)کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەکێتی ،سوشياليست....،هتد ،يان نە؟
بە شێوەکانی جورا جور پيروزەتان بيت بی عەقڵيتان ،گەندەليتان و جاشايەتيتان.
ێەکەک لە قانونەکانی ئەم دونيايە ،تەغير و گورانکاريە لە ناو هەمو شتەک دا بە شێوەيەکی فوکری يان مادە(مەتێريال) بە بەر دەوامی لە ناو
زەمان و مکان دا :گورانکاري لە ناو فوکر ،بەرد ،دار ،بەحر ،کوملگا ،کلتوری خواردەن ،ئەتمۆسفەر ،ێنسان ،حيوان...،هتد .پيروز بيت
لێمان و لە سەروکانيەکاني دەز وگەندەلي کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەکێتی ،سوشياليست....،هتد ،کلتوری خواردەنمان ،کلتوري
گوشت و کەباب ،کلتوري كۆبوونەوەی سەرو کانيەکانی جاشی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەکێتی ،سوشياليست....،هتد ،کلتوري ديوان
و مەجلس گەرم کردن .لێتان زور باش شەواوە .هەر کە دا ئنيشن لە ناو ديوان و مەجڵسەک دا ،هاوار ئکن کە زور زور ساويلکە ،بێ
شخصيت ،بێ جەوهەر و نەزاني .چون بە شئوەيەکی
 unconsciousقسە ئەکن و ئەژين.
ێمپەراتورەکان چەند هەزار سا ل مانەوە ،بەالم پاشان لە زەمان دا هەر نەمان .چە ند جاران سەنورەکان هاتونە گورين لە زەمان دا؟ ێستا
زەماني كونسپتی
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بە الم زەماني ئم كونسپتەيش نا مينيت لە زەمان دا.
ئم سەرو کانيەکانی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەکێتی ،سوشياليست....،هتد ،لە دەز و گەندەل؛ بون بە نگبەتەکی گەورەی ابوری،
سياسی ،کوملگايەتی ،دينی ،سايکولوژي ،ميژووي ،جوگرافياي...هتد  ،بو کوملگای کوردی.
هوشيار بارزانی گوت "کوملگای کوردی پئويستە زور باش اگادار بيت کە ئێستا بە شێوەيەکی  %١٠٠لە كوڕدستانا باشور زەمانی
سايکولوژي ،کوملگايەتی و سياسي إحزابەکان و سەرو کانيەکانی دەز و گەندەلی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەکێتی،
سوشياليست....،هتد ،نەمايە".
لە ئرتيکلي پێشويمان دا (ديناميکەكی خەراب کردن) ،باسی هل بەژاردنی جورا جورمان کەردەبو" سياستمەدار و پەرلمانتارە ساويلکە ،بێ
شخصيەت و بێ شەرەم زور باش اگادار بە ،کە سەفەر و گەشتو گوزار ،گونگەرە ،رێککەوتنامە ،کۆبونەوە ،کونفەرانس ،ێنتيخابات و هل
بەژاردنی جورا جور و هەڵپەرينە تان لە ناو ميديايەکانی ساويلکە دا ...،هتد ،فقط کارەکی مردووە".هيج کوردەک چ حيزبی و غەيری حيزبی
باوەری و إيمان بە ئێوە نەمايە .لە ناو زەمان و مکان دا کاری زيندوو فقط گورانکاري سەرانسەريە لە ناو هەمو گوند و شارەکانی کوردستان.
و هەر نەوعە کارەکی تری احزابەکان ،سياستمەدار و پەرلمانتارە ساويلکە ،دەز و گندەل بە شێوەيەکی ئوتوماتيک ئەبيت بە دەزی ،گندەلی و
جاشايەتی بو بەرژەوندی شخصی و حيزبی .وايە يان نە ئەندامەکانی جڤاتا نيشتيمانيا ساويلکە ،دەز ،گندەل و بێ شخصيت.
"هل بەژاردنی جورا جور" مانای چيە؟ هل بەژاردنی موختاری گوند ،پارێزگار ،کادری حيزب ،سەروکی حوکومەت ،سەروکی پەرلەمان،
سەفير ،وەزيڕ ،مسئولەکان ،پەرلەمانتارەکان ،ڕيفراندۆم بو دەولتێ کوردی...هتد .کاکە لە  ،٢٥.١٢.٢٠١٧ڕيفراندۆمان هيە کە ايا
كوڕدستاني باشور حەز ئکەت بەروت بو بەهەشت يان نە ،لە ژێر چەتری سەرو کانيەکانی جاشی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەکێتی ،
سوشياليست....،هتد.؟
هوشيار بارزانی گوت" هەر نەوعە هەڵبژاردەنەک لە زەمان دا ،لە ژێر چەتری سەرو کانيەکانی جاشی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی،
يەکێتی ،سوشياليست....،هتد ،هەڵبژاردەنەکە بو دەزي ،گەندەلي و جاشايەتی بە ناوەکانی جورا جور .زور زور گەرەنگە کە کوملگای کوردی
بەژداری هيج هەڵبژاردەنەک نە بيت لە زەمان دا" .
زور إشخاص و إحزاب هەڵپەرينە ڵە كوڕدستانا باشور بە ناوەکانی جوراجور بو پەيدا کردنی راستی و عەدالەت لە زەمان و مکان دا ،بەالم
هەموتان دەز ،گەندەل و بازرگانی دەرجە يکن ،وايە يان نە :مسعود ،مەسرور ،نێچير ،ئەدهەم ،بەرهەم صالح ،کوسرەت رەسول ،مال بختيار،
عومەرسيد بەلە ،علی باپێر ،سەاڵحەدين بەهادين ...هتد؟ ئم دوو سە روژي دونياي پيروزەتان بيت.
کۆمەڵێک کەس لە هاوبيرانی نەتەوەيی و نيشتمانپەروەرانی کوردستان لە داخل و خارەجی کوردستان نامەيەک ئاڕاستەی سەرۆکايەتيی
هەرێم دەکەن بو پشگير کردن لە ريفراندۆمەوه .ئم ريفراندۆمي دەزی ،گەندەلي و جاشايەتی لە يەک بە يەکتان و لە هەمو سياستمەدار و
پەرلمانتارەکاني ساويلکە ،بێ شخصيت ،دەز و گەندەل؛ ڕۆشنبيڕ و جورناليستە دەاڵل ،ساويلکە ،نەزان و بی کەرامەت پيرۆز بيت.
لە ئم ئرتيكلەيە باسی کونسپتی"کاپيتال" بوتان ئکەم .کاپيتالی ابوری ،سەمبوليک ،کوملگايەتی ،سياسی ،عە سکەری ،دينی و ميديای...هتد.

زور زور بە عەقلەکي سادە و بە شئوەيەکی "مەکرو" ،هوشيار بارزانی گوت" کونسپتی کاپيتال کونسپتەکە ،کە دروست بويە لە چەند ووشە:
شومارە ،وەك شومارەي يەک ،دوو ،سە...،هتد ،چەند ،ناسين وکاريگەڕ ،وەکو کاريگەڕي سياسي ،ابوري ،ميديای ،ئاييني،
كوملگايەتی...،هتد.
کاپيتالی ابوری ئەوەيە کە شخصەک صاحبي چەند فەلوسەک ،سيارە يان چەند مەلک و مالی هيە...،هتد .کاپيتالی کوملگايەتی ئەوەيە کە
شخصەک ،چەند کەسی تر ئە ناسەت لە ناو کوملگايەک دا ،تۆری کوملگايەتی بچوکی هيە يان گەورە؟ لێرە دا باسی زانستی کوملگا ناکەين.
کاپيتالی دينی ئەوەيە کە چەند ناسيني دينی ،ئاينی هتە و تا چ ئاستەيک هاتويە ناسين لە ناو توری ئاينی و کوملگا دا.
کاپيتالی سياسي ئەوەيە کە چەند ناسيني سياستەت هيە ،چ ئاستەيکەت هيە لە ناو ميداني سياستەوە ،چ پوستەکی سياسيت هەبو و چەند
کەسی تری "سياسي" ئناسی.
بە شئوەيەکی " مەکرو" باسي کاپيتالی لەشکري يەک دەوڵەت ،يان يەك حيزب ناکەين .کاپيتالی لەشکري ئەويە چەند تەجروبەي عەسکەری
و ئمنيت هيە ،چەند كەسێكي تر ئناسي لە ناو مەيداني عسکەری و ئمني دا و صاحبی چ کەلوپەلی عەسکەری.
پيير بورديو* کومل ناسی فەرەنسي ئەڵێت:کاپيتالی سەمبوليک کاپيتالكە کە هەمو کاپيتالكانی تر لە ناو خو ئگريتەوە و هاتوتە ناسين لە ناو
کوملگا دا".
دوو هوکاری هاوبەش لە ناو كونسێپتي کاپيتال دا :کاريگەر و ناسين،زانين.
هەر چەند زەخت و فشار لە سەر ئم سەرو کانيەکانی گەندەل و دەز زەياتر ئبيت ،ئەو هندە زەياتريش ئم سرکڕدانە توشي هەڵە ئبن و نەگبەتی
گەورە بو کوملگای کوردی دروست ئكن .بە ئم ريفراندۆمە زەربەکي زور پيس و جورا جور لە هەر چوار پارچەي کوردستانتان دا بە تايبەتي
لە کوردستانا باشور.عەقليەتی ئم سەرو کانيەکانی گەندەل و دەز يک ملێون جار پيروزەتان بيت.
زور بە کورتي هوشيار بارزانی گوت" ئنجام دانی ريفراندۆم زور شت بو کوملگای کوردی پێشان ئدەت وەکو - :نەبونی هيج نەوعە
ويژدانەکي سياسي مودەرن و هەبوني ويژدانەکي عەشايەري سەدەي ١٩ي سەرو کانيەکانی دەز و گەندەلی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران،
پارتی ،يەكتی ،سوشياليست....،هتد .ـ سەرو کانيەکانی دەز و گەندەل دوژمني دەرجە يەكي کوملگای کوردينە .ئەو کاری کە دوژمن نەتوانی
بيکەت ،ئم سەرو کانيەکانی گەندەل و دەز کرديان بە يەک روژ - .هاوارتان کرد بوکوملگای کوردي و بو هەمو دونيا کە ئيش و کاری ئم
دەست هەالتە تەنها کڕين ،فرۆشتن ،ياري کردن ،درۆکردن وتێجارەت کڕدني جورا جور بە کوملگای کوردی و ميللەتي کوردە لە ناو زەمان
و مکان دا  -ناتوانێن ئێدارەي يەک گوند بيکن....هتد".
کاتی ئەوە نەمايە کە يەکەک بە خوی بەڵێت کاکە من کومەلم ،يەکگرتومە ،گورانم ،يەکێتيمە ،سوشياليستم يان پارتيمە .هێزەکانی
پێشمەرگە( ،٦٠،٧٠،٨٠يان زێڕەڤاني...يان هێزەی فوالن کەس) کوملگايەتی ،ميدياي ،ئايينی ،اسايش و پاراستن ،پوليس ،کويلەی هيج
حيزبەک يان فوالن کەس نينە.
بو ريفراندۆمتان کرد؟ زور زور بە کورتي هوشيار بارزانی گوت" هوکارەکاني ئنجام دانی ريفراندۆم داخڵي و خارجي بون .هوکارەکاني داخڵي
دەست هەاڵدار بون لە سەر هوکارەکاني خارجي - :شاردنەوەي دەزی و گەندەليتان ،شاردنەوەي مليۆنها دينار و دوالرکانتان - .گەرانەوەي
چەند کەسێکی دەز و گەندەڵ وەک هوشيار زيباری بو بەغدا - .پاراستني بەڕژەوەنديکاني سەرو کانيەکانی دەز و گەندەلەتان وپەيدا کڕدني
جەماور بو مسعود  -ريگا خوش کردەن بو مەسرور  -خزمەتي ئەکتەري دەرەكي بە تايبەتي توڕكيا".
لە  ٢٤ساعەت دا سەرو کانيەکانی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەکێتی ،سوشياليست خەريکی دەزی و گەندەلی بون .بو راضي نەبوون،
بو تێر نەبوون .بو ،بو ئم کارەساتە کە زور زور پيستەرە لە شکەستنی  ،١٩٧٥بە سەر کوملگای کورديتان ينا و ئم کوملگايە بردوتانەوە بو
سالەکانی  .١٩٥٠بو خيانەت لە کوملگای کوردی و لە دستوری عراقتان کرد؟ چی لێتان کم بو؟ بەالم ئەگر دەزي ،گەندەڵي و جاشايەتی نەكن،
ناژين .سرکردەکانی کورد و بە تايبەتي مسعود زور باش ئەزانەن بو کوێ ئەرون ،بەالم جەماوەری کورد نازانيت و اگادار نيە.
لە گەل يەک بە يەکتانم سياستمەدار و پەرلمانتارە ساويلکە ،بێ شخصيت ،بێ جەوهەر ،دەز و گەندەل؛ ڕۆشنبيڕ و جورناليستە دەاڵل ،نەزان و
بێ شخصيت لێکوڵينەوەيەک لە سەر کوملگای کوردی لە پێش و پاش ريفراندۆمەوه چي بومان إيسبات ئکەت؟
ئەگەر بروي بو هەولێر بو بانك کەسێک بە دەبانجە پئت ئەلێت کاکە دانيشە ،هەمو ئێشت بو دروست ئکم .لە سلێمانی موديری پرۆژەي
دروست کردني خانوو ٢٤ ،ساعەت دەبانجەي پئيە ٢٥ .سالە کوملگايەکتان دروست کردووە کە فقط سە ووشە ئم کوملگايە زور باش وەسف
ئکن :دەزي ،گەندەلي و جاشايەتي.
ايا کوملگای کوردی اگادارە کە ميديايکانی کوردی بە شئوەيەکی عام (تەلەفزيون ،راديو ،جەريدە ،تويتەر ،فەيسبووک و وئب
سايتەکان...،هتد) ،ئاستەکي زور زور نزمتان هيە و دەورەکي زور زور پيس ئبينن ڵە روسيکالژي سيستەمي جاشايەتي .هەمو شتەک لە
کوردستانا باشور بوتە بە کوپي سەرو کانيەکانی دەز و گەندەلی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەکێتی ،سوشياليست....،هتد.
هەر چەند تەماشاتان ئەکم (جورناليست ،ميديايکانی کوردی ،سياستمەدار و پەرلمانتار) فقط بێ جەوهری ،جاشايەتی ،گەندەلي ،نەزانينی
جورا جور و ساويلکاتيتان ئبينم.
چەند نمونەی نەزانين ،ساويلکاتی ،جاشايەتی و گەرم کردەنی ديوان و مەجلس:
حكومەتی ڕزگاری نيشتمانييە ،هەڵوەشاندنەوەی سەرۆكايەتی هەرێم و حكومەت ،حكومەتی رزگاری نيشتمانی بژاردەيە ،هەڵبژاردن لەهەرێم
بكەن ،بەرهەم ساڵح و هاوپەيمانييەتييەكەی لەگەڵ بزووتنەوەی گۆڕانو كۆمەڵی ئيسالمی لەهەوڵدان ،بۆ ئەوەی كابينەی هەشتەمی حكومەتی

هەرێم هەڵوەشێننەوە ،يەكگرتوو راستگۆيانەو دڵسۆزانە بەشداری ريفراندۆمی كرد ،کاکە ئەلێن ناکوکی دروست بويە بينی نێچير و مەسرور،
گۆڕان پێكهێنانی حكومەتی "رزگاری نيشتمانی" پەسنددەكات ،پاش ريفراندۆم ئەڵێن :ئەنجامدانی ريفراندۆم "هەڵەيەكی گەورەيە" ،ژمارەيەك
ئەندامی جڤاتی نيشتمانی گۆڕان داوای كۆبوونەوەی بەپەلەی جڤاتەكە دەكەن ،سەركردايەتی يەكێتی لەگەڵ پێكهێنانی حكومەتی ڕزگاريی
نيشتمانيدايە ،بەرهەم ساڵح دەيەوێت گۆمی سياسی كوردستان بشڵەقێنێت ،کاکە ئەڵێن بەرهەم ساڵح يان فوالن کەس عەقلی ڵە ئەوانيتر كەمەك
باشترە ،ديسانەوه كۆبوونەوهی پەرلەمانی كوردستان دوادهخرێت ،كاکە ئەڵێن ليستي  ١٠٠و  ٢٠٠دروست بويە ،لەسەر ئاستی بااڵ
كۆبونەوەكە ئەنجامدراوە ،دوکانی هەڵبژاردەني پەرلەمان قەپات بويە ئێستا ،کاکە بە پەلە ئێمە وەک حکومەتی هەرێم ،يان ئيمزای ٣٨
سەركردايەتی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكتی ،سوشياليست ،لەسەرەو ئاڕاستەی كۆبوونەوەی فواڵن رۆژەتان کرد ،دەقی
رێککەوتنامەی سياسی گۆڕان ،يەکێتی ،پارتي ،کومەل و يەکگرتوە ئەوەيە...،هتد.
نازانم بە چ عەقڵەک حالی ئبي يان نە و چون حالی ئبی ،بە چ عەقڵەک باوەر ئکەي يان نە و چون باوەر ئکەي ،هوشيار بارزانی گوت"
کاروان دەڕوات ،تێدەپەرێت ،ئيوش دەبکە و دۆڵ ڵێدەدەن .يەک مليۆن جار پيروزەتان بيت" .
بە شئوەيەکی "مەکرو" و بە عەقڵەکی زور زور سادە ،هوشيار بارزانی گوت" هەمو إحزابەکانی دەز ،بازەرگان و گەندە ل ،ڕۆشنبيڕ و
جورناليستە دەاڵل ،نەزان و بێ شخصيت لە پێش ريفراندۆم ،چ بە شئوەيەکی موستەقيم يان غە يری موستەقيم مەشخولی بازای ريفراندۆمی
نەخير و بەلێ بون ،مەشخولی بازای ساويلکاتی ،نەزانين و بازاری جاشايەتي بون .پاش ريفراندۆم جارەکی ترإحزابەکانی دەز ،بازەرگان و
گەندەل ،ميديايەكان ،ڕۆشنبيڕ و جورناليستە دەاڵل ،نەزان و بێ جەوهڕ هەڵئپەرەن بو بازای ساويلکاتی ،نەزانين و بازاری جاشايەتي".
هەل بەژاردن ،رێککەوتنامە ،کۆبونەوە ،کونگرە و کونفەرانسەکی تر يان حکومەتی هەرێم  ٩و  ١٠و  ٢٠فقط يەک ماناي هيە :دەزي،
گەندەلي و جاشايەتي .وايە يان نە فوالن کەس ،وايە يان نە فوالن شخصيت مەدارە دالل و نەزان...هتد.
نە فقط يەکێتی پارچە پارچە بويە بە شئوەيەکی اشکەرا ،بە الم بە شئوەيەکی تر ،پارتيش پارچە پارچە بويە .پەرلمانتار و سياستمەدار
ساويلکە ،بێ شخصيت ،دەز و گەندەل؛ ڕۆشنبيڕ و جورناليستە دەاڵل و نەزان پارچە پارچە بونی پارتی بە چ شئوەيەکە؟ يان کاپيتالی ميدياي
مانای چيە؟ بە چ شئوەيەک کاپيتالی ميدياي هاتوتە بە کار هينان لە ئم  ٢٥سالە دا ،يان پێش و پاش ريفراندۆم؟
کاپيتالەکی گەورەی نەراضی بونی کوملگايەتی ،اسايش و پاراستن ،رێخراوەکان ،دينی ،پێشمەرگە ،ميدياي (فەيسبووك  ،تويتەر،وئب
سايتەکان...)...،هتد ،يا مەوجودە لە کوردستانا باشور و زور گرنگە کە ئم هێزە لە حالەتی سست و نەزان و هيج نەکردەن و مئتودی
جاشايەتی و ساويلکاتی و گەرم کردەنی ديوان و مەجلس خارج بەبيت .زور زور گرنگە کە تەنزيم کردەنی جەماوەر لە ناو :شار ،گوند،
رێخراوەکان ،پێشمەرگە ،اسايش و پاراستن ،پوليس ،ميديايەکان ،قوتابيان و مامۆستايان...هتد ،لە ناو هەمو کوملگای کوردی دا دەست
پێبکات بە شئوەيەک کە بە زوترين کات ئم کونسپتی گورانکاری سەرانسەری و بنەرەتی لە ناو هەمو کوملگای کوردی شوێنی خوی دروست
کات بە شئوەيەکی فوکری و عەمەلی.
بەرژەوندی شخصي بەرژەوندی حيزبی نيە ،و بەرژەوندی حيزبی بەرژەوندی عامی کوملگای کوردی نيە بو پەيدا کردنی راستي و عەدالەت
لە ناو زەمان و مکان دا .وايە فوالن شخصيت مەدارە بێ شخصيت يان نە؟
هەر کەسێک (سەروک عەشيڕەت ،مەاڵ ،سياستمەدار و پەرلمانتار ،کەسێک کە دەز و گەندەل نيە ،جورناليست ،ماموستا ،قوتابيان،
پێشمەرگە... ،هتد) چ حيزبي و غەيری حيزبي کە صاحبي هەر نەوعە کاپيتالکە ،پئويستە زور زور بە جدي هەوڵ دەن بو ئم گورانکاری
بنەرەتی و سەرانسەری.
هوشيار بارزانی گوت" کوملگای کوردی و گەلی کورد لە باشورا کوردستانە پئويستە بە شئوەيەکی  %١٠٠اگادار بيت کە فقط يەک چارەتان
ماوە :گورانکاری سەرانسەری و بنەرەتی لە ناو هەمو گوند و شارەکانی کوردستانا باشور .مسعود اغا ،مەسرور اغا ،نێچير اغا زور زور
باش اگادارەن و باش ئزانەن چون ئم گورانکاريە دروست ئبيت .لە گەل يەک بە يەکتانم سياستمەدار و پەرلمانتارە ساويلکە ،بێ جەوهەر ،دەز
و گەندەل؛ ڕۆشنبيڕ و جورناليستە دەاڵل ،نەزان و بێ شخصيت زور زور زيرەکن بو گەرم کردنی ديوان و مەجلس ،خوتان جوان و قوز کن،
بوينباخ ببە ستن و جەلو بەرگی جوان ،گران بها لە بەر كەن و لە ناو ميديايەکانی نەزان و ساويلکەي کوردی دا هەڵپەرەن".
يەك دوو كەسێك حەز ئکەن جارەکي تر بە ناوەکانی جورا جورهەلپەرەن .پئوێستە کە زور باش اگاداری خوتان بن کە بنەرەتەتان ،بنەرەتەکی
دەز ،گەندل ،جاش و بازرگانە .گەلی کورد پئوێستە زور باش اگادار بيت کە ئامانجی سەرەکي ئم چەند کەسە فقط دابەش کردنی دەزی ،گەندەلي
و فەلوسکە و بەر دەوام بوني سيستەمي جاشايەتيە.
لە کوردستانا باشور کاپيتالی نەراضی بون بە شئوەيەکی زور گرنگ مەوجود بو پێش ريفراندۆم .بەالم پاش ريفراندۆم کە کەرامەتی هەمو
کوردکتان شکاند ،کاپيتالەکی نو پەيدا بو کە ناوی "کاپيتالی بەدبەختی و ئم نەگبەتی ريفراندۆمە کە بە سەر گەلی کوردەتان هيناوە".
هوشيار بارزانی گوت" تا ئێستا کاپيتالی نەراضی بون (حيزبي و غەيری حيزبي ،کوملگايەتی ،ميدياي ،ئايينی ،اسايش و پاراستن ،زانکو و
قوتابيەکان ،پێشمەرگە ....،هتد) لە ناو هەمو کوملگای کوردی دا ،هاتوتە بە کار هينان فقط بە شئوەيەکی :نەزان و ساويلکاتيەكي بێ سنور،
جاشايەتی و گەندەلی .يەک جار گەرەنگە کە کوملگای کوردی بە شئوەيەکی  %١٠٠مئتودي کار و فوکر کردني سياسي ،ابوري،
ميدياي...هتد ،بيگورن بە شئوەيەک کە هەر نەوعە کار و فوکر کردەنەك لە خزمەتي گورانکاری سەرانسەری و بنەرەتی دا بيت ،کە ئم
گورانکاريە لە قازانجی هەمو کوردک دايە لە ناو زەمان و مکان دا" .
ئەمريکا و يەكێتي ئەوروپا پێويستە زور باش گادار بن کە هەر نەوعە يارمەتی و هاروکاريەک بو سەرو کانيەکانی دەز و گەندەلی کومەل،
يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەکێتی ،سوشياليست....،هتد ،وەک ئەمەيە کە ئێوەش شەڕيكي کفن دەزەکانەن.

كونسێپتي مئتود و بنەرەت مانای چيە؟ کاريگەري لە سەر يەکتريان چيە؟ زور زور زيرەکن بو گەرم کردەنی ديوان و مەجلس بە شێوەيەکی
شخصی و حيزبی.
ئێستا چي بەکڕيت باشە؟ هەر کەسێک لە دو عەقڵەکەي شتەک ئەلێت وايە فوالن کەس يان نە؟ عەقڵەکەتان پيروزەتان بيت لە گەل کلتوری
خواردەنەتان .لە کوتايی دا هوشيار بارزانی گوت" کاپيتالەکی گەورەی نەراضی بونی حيزبي و غەيری حيزبي لە سەرانسەرا کوردستانا
باشور يا مەوجودە و ئم کاپيتالە لە پاريزگاي سلێماني مەوقەعەکي يەک جار گەرەنگ و ستراتێجي هيە .تا بنەرەت و مئتودی کار کردەنەتان
نەگورن هيج فايدە ناکەت .بنەرەت دەستەاڵدارە لە سەر مئتود .بە بێ ئم دو هوکارە  ،بە تايبەتی بنەرەت ،فقط هەلئپەرەن ،دەبکە و دۆڵ
ڵێدەدەن .زور پێويستە و گەرنگە کە هەمو کاپيتالەکانی نەراضی بوني کوملگای کوردی دەست لە ساويلکاتی ،نەزانين و بازاری جاشايەتيتان
بەردەن ،و بو يەک ئامانج کار کن :گورانکاری سەرانسەری و بنەرەتی لە ناو هەمو گوند و شارەکانی کوردستانا باشور .جەماوەرە کورد و
بەغدا نابي بە هيج شئوەيەک لێتان ببورن".
ئم رستەی ژێرەوە بو تويە فوالن کەس ،سياستمەدار و پەرلمانتارە ساويلکە ،بێ جەوهەر ،دەز و گەندەل؛ ڕۆشنبيڕ و جورناليستە دەاڵل،
نەزان و بێ شخصيت و زور چاک اگاداری خوت بە کە ئم گورانکاری بنەرەتی و سەرانسەری خەون و خيال نيە.
Boris Cyrulink: All creator is out of the norm. All innovation is abnormal.
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