کام ویژدانی سەرانسری لە کوردستانی باشور

جار بە جار ڵە ناو ميدیایکاني کوردێ یكەك ئەنوویسيت یان ئلەت زاخويا دەاڵل ،دهوکا دەاڵل ،سڵيمانيا دەاڵل ،هەوليرا دەاڵل ،چومانا
دەاڵل ،سەرچنارا دەاڵل...هتد ،نە شيخاني نە ،نەڵە فوالن شار يان گوندی دالل ،پێويستە هەمومان بئلەين :عقڵێ شيخاني دەاڵل .ئم عقڵی
شيخاني دەاڵل لە همومان و لە کوملگای کوردی پيروزەمان بيت .عقڵی شيخاني چە نەوعە عقلە كە ؟ عقلە كە  ،كە بێ ئەوەێ كە
ئاگاداری خوێ بيت ،دروست بوويە لە نەزانين و ساويلکاتيكی بێ سنور .ئم نەزانينە و ساويلکاتيی بێ سنور تيكەل بووە لە گەل
خوپەرستيەکی خبيس وپيسی جاشايتی .عقلە كە ،كە لە  ٢٤ساعەت دا هل ئپەريت بو سرکردەکان و مسئولەکانی بعثي يەکگرتوە ،پارتی،
يەکتی ،گوران ،کومەل ،سوشياليست ....،هتد .عقڵی شيخاني دەاڵل روژانە لە کوردستانی باشور هاوار ئکەت لە ناو ميديايکان (وئب
سايتەکان ،جەريدەکان ،تەلەفزيون و راديويەکان) .چەند نموونەي عقلێ شيخاني دەاڵل :كاكە نۆشيروان مستەفا آغا دهنگي نييە و هيج
هەلوێستەکي نييە ،کاکە ئلەن ناکوکی دروست بوويە بينی مەسرور و نێچير ،کاکە کی ئبيت بە سەروک؟ کاکە ئلەن ناکوکی نەماوە بينی
يەکتی و گوران ،بەرهەم صالح اغا ،کوسرەت رەسول اغا يان مال بختياراغا ،يان اغايکانی اسالمی...هتد ،خەريکی چينە ،ئيشيان چييە
ئستا؟ كاكە ئم شارە يان ئم گوندە نەفڕۆشن بە فوالن حزبی جاشي کورد؟ كاكە کی ئبيت بە سەروکێ هەرەم؟...هتد .سبحان ەللا ،سبحان
ەللا ،عقڵی شيخاني دەاڵل لە همومان پيروز بيت .کلتوری جاشايتی يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكتی ،کومەل ،سوشياليست.... ،هتد،
ئلەت :سفرا بەرێ فاريزە .باش ئاگاداری خوت بە عقڵی شيخاني دەاڵل ،کە توش جاوازيکەت نييە لە گەل سفرا بەرێ فاريزە.
ويژدانی جەماوەری ،ويژدانەكە ،كە لە ناو زور سوس ئتوانين بە کار بێنين :ويژدانی جەماوەری ابوری ،سياسی ،کومە لگايتی ،دينی،
سايکولوژي ،ميدیایکان...،هتد .ئميل دوکرایم ،کومەلناس فەرەنسی ئەڵت :ویژدانی جەماوەری پەیوەندە بە باور ،فوکەر ،کەردار و
ڕەفتارەک کە دابەشکەراون لە ناو کومەلگایەک و کار ئکەن وەكو هێزەکی جودا ،کە بە شئویکی عام هێزەکی سەرەکي و دەسەالتدارە
بەرانبەر بە ویژدانی شخصي .بە گوێرەی ئم تێوریە ،هەر كومە لگایە ك ،هەر رێک خستنەک...،هتد؛ وەکو یەک مەرۆڤ رەفتار و کار
ئکەت.
ویژدانی جەماوەری ميدیایکانی کوردی چە نەوعە ویژدانکە؟ چە نەوعە شەرعيەتەک و کاریگەری هيە لە سەر ویژدانی جەماوەری؟
چە نەوعە منطق و دیناميکی هيە؟ ....هتد .والمي ئم سوا النە چييە؟ بە چە عقڵەک والمي ئم سوا النە ئدەیەوە عقڵێ شيخاني دەاڵل؟ (بە
عقڵێ جاشایتی :گوران ،پارتی ،یەكتی ،سوشياليست ،ئيسالميکان و کومونيزم ،بە عقڵێ دارساتی ئستراتيجيت ،بە عقڵێ ئەوی کە
نووسەر ،موهندس ،ژورناليست یان دکتوری،...هتد)؟.
دەراستەکی زور ورد و بچوک لە سەر ميدیایکانی باشوری کوردستان لە سەر ئم چەند سالی رابەردو بە شئوەیەکی  %١٠٠بومان
ئاشکەرا ئکەت کە ئم ویژدانی ميدیایکانی کوردی ویژدانەکی هڵپەرینە ،ساویلکاتی و نەزانينە .ویژدانەكە کە بەردەوام خەریكي ئيستيناف
کردەنە ،کە بەردەوام شەرعيەتەکی جاشایتی ئدەت بە سرکردەکانی جاشي یەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،یەكتی ،کومەل،
سوشياليست....،هتد .چون سرکردەکانی جاشي یەکگرتوە ،پارتی ،یەکتی ،گوران ،کومەل ،سوشياليست ....،هتد ،جەماوری کوڕد پارچە،
پارچەیان کەردووە ،ویژدانی جەماوەری ميدیایکانی کوردیش کوملگای کوردی پارچە ،پارچەیان کەردووە بە شئوەیەکی جاشایەتي:
شاری سلێمانی ئکن بە زەدی شاری دەهوک و هەولێر...،هتد.
بەالم ویژدانی جەماوری سياستمەدار و پەرلەمانتاری حزبکانی بعثی یەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،یەكتی و کومەل ،...هتد ،چە نەوعە
ویژدانکە؟ عقڵێ سياستمەدار و پەرلەمانتاری شيخاني دەاڵل ،باش ئگات لە خوت بيت ،لە گەل هەموتانم چە موستەقل بي یان لە ژێر

چەتری حزبکی جاشی کورد ئيش ئکەی ،هوشيار بارزانی ووتی" یک بە یکی سياستمەداران و پەرلەمانتارەکان
پێویستە زور باش اگادار بن ،کە لە  ٢٤ساعەت دا خەرێکی هەلپەڕینەن بو ساویلکاتی،
نەزانين و سرکردەکانی جاشەتان .دیناميکێ ئەم ویژدانە لە زەمان دا ،تەنها یك مەبەستی
هيە :بەردەوام بون بە سيستەم وكوڵتوری جاشایەتيتان " .بەاڵم ئم سياستمەداران و پەرلەمانتارەان زور
زور زیرەکن کە بۆینباخ بەستن ،کە چا کەتی جوان لە بەر کەن و هل پەرەن بو ساویلکاتی ،نەزانين وکولتوری جاشایەتيتان.
عقڵی شيخاني دەاڵل ئلەت بو ئلەی همویان ،یك بە یکيان؟ "همویان ،یك بە یکيان" پێروزت بن عقڵی شيخاني دەاڵل.
لە ئم رێککەوتنامەی جاشایتی بو رێککەوتنامەیکی تری جاشایتی ،لە ئم کۆبونەوەی جاشایتی بو کۆبونەوەیەکی تری جاشایتی ،لە ئم

کونگرە بو کونگرەیەکی تری جاشایتی....هتد ،سەر چوپەکەي بەري مەدەن .باش هل پەرن بوکولتوری نەزانين وجاشایەتيتان.
هوشيار بارزانی ووتی " ئم دو ویژدانی جەماوری ميدیایەکان و ویژدانی جەماوری سياستمەدارەکان
دوو بەشئن لە ویژدانی جەماوری %٩٨دەکە لە کوملگای کوردی .زور الزەمە کە ئم دوو ویژدانە
ئەرکی یەکەمی خوویان بەبينەن کە دەست بەردانە لە سرکردەکانی جاشي یەکگرتوە ،گوران ،پارتی،

یەكتی ،کومەل ،سوشياليست....،هتد ،و دروست کردەنی حەرەکيەكي سەرانسەري" .ئم دوو ویژدانە
وەک دوو پياوکی ناخوشەن کە لە زەمان دا ،زینداني بونە ،زیندانئي نەزانين وساویلکاتێ بێ
سەنورەتان.
هوشيار بارزانی گوت "کي لە ناڤ دولومەریا ،شێروانيا ،گەردیا ،مەزوریا ،نەزاریا ،بەروژیا،
نەروەێيا ،دەهوک یا ،زاخویا... ،هتد ،نەزانيت کو رەێبازا پارتی ،رەێبازا ضدە بارزانە؛ رەێبازا پارتی
رەێبازا جاشایە؛ رەێبازا پارتی ،رەێبازا بارزانەکا سختەیە ،غلەتە".
هوشيار بارزانی گوت " مەزوري ،دولومەري ،شێرواني ،گەردي ،نەزاري ،بەروژي ،...،الزەمە
هئنگ هەمە ،خو باش هشيار کن و باش بەزانەن کە رەێبازا پارتی ،رەێبازا اغاێت زێبارەیە (محمود،
ئرشەت و لەتویە) رەێبازا پارتی ،رەێبازا بارزان نييە .پاش کوشتنا عبيد هللا بارزاني لە ساال ،١٩٨٠
رێگا یک جار خوش بو ،بو اغاێت زێبارەیە .ایا خيانەتک مایە کو د گەل هئنگو نەکردبيت بە ناڤە
بارزان.؟ ایا حەز دەکن جارەکا دی إحداسەت سالەت هشتەیا دوبارە بەبنەوە ؟ "
زور باش اگاداری خو بن ،کو بارزان یا نە چویيە .کسێکە گوت" :مصێفيەکان باوەریان بە بارزان نييە " .پا بارزانا
سەرە رەش پيرۆزی هئنگو بيت .ئەوانی کە لە دەوروبەری سرکردەکانی جاشی یەکگرتوە ،پارتی ،گوران ،یەكتی و
کومەل،...هتد ،دەژین کامتان ،کی لە هئنگو ناخوش نەبوویە یان ناخوش نييە .ایا اگاداری خوتانەن؟ نە ،غەرەق
بوونە لە ناف کولتوری جاشایەتي و پيسی جورا جور.
ایا مسعود ،نێچير ،مەسرور ،ئەدهەم دێ بەردەوام بن الرەیا بە بارزان کەن؟ نە شەریک نە .تو كي؟ ناڤە تە چيە؟ شوال تە چيە؟
عەمرە تە چەندە؟ يە ئمر کەرەێ بارزان و همە دنيا .وه ي لە وكە سە كو لە بارزان دور ده كە ويت ،دو ،سە رۆژەت دنيايە بە
اخەرەتە نەدە.
ئەگر کەسێک لە هئنگو لە بەر ئەوەی کە صاحبي دو ،سە فەڵوسكە ،یان صاحبي كومپانيایە (هەرکەسێک بي) گۆت ،بو ئەز بحثە بارزان

دەکەم ،یان فوکەر دکەی کە لە گەل بارزان ئگەرێنەوە بو چەرخی  ١٨و  ،١٩باش اگاداری خوت بە کە ێنسان نی.
هوشيار بارزانی گوت" دیوارە ترسە اڵزەمە بە هيج شێوەیەک نەمينيت .گوند بە گوند ،شار بە شار ،پێویستە کوردستانی
باشور بئنە تصفيە کردەن لە كلتوري جاشايتی يەکگرتوە ،پارتی ،گوران ،يەكتی و کومەل ،...هتد .گوند بە گوند ،شار بە شار ،زور چاک
اگادار بن و خوتان باش هشيار کن کو ئەڤە يا بارزان نييە" .
ایا پێویستە بەڵێن کە رەێبازا یەکگرتوە ،یەكتی ،یەكتی دووم کە گورانە و کومەل ،...هتد ،چ رەێبازه؟ جەماوری کورد لە سەرانسری
کوردستان بە تایبەتي ئەوانەي کە هل ئپەرەن بو ئم احزابکانی جاش پێویستە باش اگادار بن کە رەێبازي ئم احزابکان ،رەێبازەکي
جاشایتيە .جاشایتي بە ناوەکانی جورا جور ،جێاواز.
سە تایبەت مەندەیكاني ئم سياستمەداران و پەرلەمانتارەکان -١:زور زور خوتان بە گرنگ حساب ئكن -٢.ڵە  ٢٤ساعەت دا هل ئپەرەن
بو سرکردەکانی جاشەتان  ،بو ساویلکاتی و نەزانينی بی سنورەتان -٣ .خوتان قوز و جوان كە ن ،بوینباخ ببە ستن و جەلو بەرگی
جوان ،گران بها لە بە ر كە ن -٤ .ڕازیبوونەکی سایکولوژي كاتی بە شێوەیەكی یک جار خەراپ و نەزان.
یک بە یکی ئم سياستمەداران و پەرلەمانتاران پێویستە زور باش اگاداری خوتان بن کە هيج جياوازی وفەرقتان نيە لە گەل "دکتور"
محمد حاجی کە هاوار کرد :من زور ئينتيهازیي مە ،مـن زورساویلکە و نەزانم ،مـن زور زور حەز لە پوست و پەلە ئکەم .رەێبازم،
رەێبازی سرکردەکانی جاشی یەکگرتوە ،پارتی ،گوران ،یەكتی و کومەلە،...هتد.

خارجی سرکردەکانی جاشی یەکگرتوە ،پارتی ،گوران ،یەكتی و کومەل،...هتد ،هوشيار بارزانی گوت " هەر چی
زوتر دەست بەردن لە سرکردەکانی جاشەتان ،ساویلکاتی ونەزانينەتان بوتان
باشترە ،ئەمڕۆ بوتان باشترە ڵە بەیانی".

ملەتی کورد پێويستە زور باش اگادار بيت( ،طبيعتی دونيا وايە)هەر گرووبگ ،هەر جماعەتک جاری يکەم و پێش گورانکاری
سەرانسری و بنەرەتی ،باس لە بەرژەوەندي جەماوری ئکن ،بەالم پاش گورانکاری ،تەنها بەرژەوەندي چەند کەسێک ئمينيتەوە لە ناو

بێژينگ دا.عقڵی شيخاني دەاڵل باش اگادار بە،کە ئەمە يا بارزان نييە.
بێ ئەوەی کە داخلی کونسپتی ویژدانی جەماوەري هێزەکانى پێشمرگە ،پوڵيس و ئاسایش بەبين و بەکورتی ،هوشيار بارزانی ووتی"
ویژدانکی تر ،ویژدانی جەماوەري هێزەکانى پێشمرگە ،پوڵيس و ئاسایشە .ئەرکی یەکەمی ئم ویژدانە پێویستە دست بەردان و واز هينان
بيت ڵە سرکردەکانی جاشی یەکگرتوە ،پارتی ،گوران ،یەكتی و کومەل ،...هتد .بەرپرسەکان ومسۆلکانی پێشمرگە و پوڵيس لە
سەرانسەري کوردستاني باشور پێویستە باش اگادار بن کە عبدی هيج حزبی جاشي کورد نينە و باش اگاداری خوتان بن کە ئم
گورانکاری سەرانسری و بنەرەتی خەون و خيال نيە".
هەر چەند وەضعکە خەرابتر ئبيت ،ئەوەند زیادتریش ،سرکردەکانی جاشی یەکگرتوە ،پارتی ،گوران ،یەكتی و کومەل باس لە گورانکاری
وچاکسازی...،هتد ،ئکن .هوشيار بارزانی گوت" ئامانجی سەره کی کوملگای کوردی گورانکاری سەرانسری و بنەرەتيە و

هە ر نەوعە گورانکاريک لە ژەێر چەتري سرکردەکانی جاش ،گورانکاريەکي جاشايتيە".
بو رێککەوتنامەی جاشایتی دروست بو بينی سرکردەکانی جاشی گوران و یەكتی؟
 -١هلپەرین ونەزانينی جاشایتی ،هيج شتەک نەماوە کە ئم سرکردەکانی جاشی یەکگرتوە ،پارتی ،گوران ،یەكتی و کومەل،...هتد ،نەیان
کردوبيت .لە ئم رێککەوتنامەی جاشایتی بو رێککەوتنامەیکی تری جاشایتی ،لە ئم کۆبونەوەی جاشایتی بو کۆبونەوەیەکی تری
جاشایتی ،لە ئم کونگرە بو کونگرەیەکی تری جاشایتی ،لە ئم کونفەرانسە بو کونفەرانسەکی تری جاشایتی....،هتد.
 -٢پاراستن و محافەزە کردنی مصلەحت و بەرژەوەندی سرکردەکانی جاشی یەکگرتوە ،پارتی ،کومەل و بە تایبەتی گوران و یەكتی لە
پارێزگای سلێمانی.
 -٣پێشان دان و هاوار کردنی شانويکی تری سرکردکانی جاشی کورد.
 -٤کێشە درروست کردنی جورا جور بو گورانکاری بنەرەتی.
 -٥ترسان لە گورانکاری بنەرەتی.
 -٦دەستی ئکتری خارجی لە ناو بو بەالم چەند در صد؟ بە چە شێوەیەک؟
خارجی سرکردەکانی جاشی کورد ،هەموسياستمەداران و پەرلەمانتارەکان پێويستە باش اگادار بن کە ،بهائکانی کە لە ناو ويژدانی
جەماوەري کوردستانی باشور مەوجودەن ،ئيستيناف کردەني ساويلکاتی ونەزانين وهڵپەرينەكي جاشايتيتان نيە ،بۆينباخ بەستن و جەلو
بەرگی جوان و گران بها لە بە ر كەردن نييە...هتد .بهائکانی ابوری ،کوملگايتی ،سايکولوژی...،هتد ،کە مەوجودەن لە ناو ويژدانی
جەماوەري :گورانکاری سەرانسری و بنەرەتی و دروست بوني راستی و عەدالەت لە زەمان و مکان دا .کاتی جەماوەری کورد لە
سەرانسری کوردستانی باشور هاتووە.
عقڵی شيخاني دەاڵل بو ئەوەی کە اگادار بی ،بو ئم وەضعە لە کوردستان پەيدا بو و چوون دروست ئبيتەوە ،پێويستە ئم کتێبە:
بزووتنەوەی ڕزگاريخوازی کوردی و ملمالنێی هێزی نێودەوڵەتی و هەرێميی  ،١٩۷٥-١٩٥٨هەر بخوێنيەوه.
کا وەرە شەريک ،ئيش و کارەت چيە؟ ناوت چيە؟ تەمەنت چەنده؟ لە يكترحالی ئبين يان نە؟ بە کام عقڵی شيخاني دەاڵل ئم ئرتيكليە
ئخوێنيەوە؟ بە عقڵی شيخاني دەاڵل لە سڵيمانی كە لە  ٢٤ساعەت دا خەريکی ئيستيناف کردەنە بو نەزانين و ساويلکاتيی بێ سنورتان،
بە عقڵی شيخاني دەاڵلی سياستمەداران و پەرلەمانتارەکانی يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكتی و کومەل ،...هتد ،بە عقڵی شيخاني دەاڵل لە
هەولێر کە ئلەت :وەلل بەرا ئم گوڤارەکە چاپ دەکێن .لە امريكا ئلەت ئەز د بێژم لی تۆ ج دبێژی (جاسوسيش ئکەی) .ئەگرهەرحالی
نەبووي ،بۆينباخەکت ببەستە ،جەلو بەرگی جوان و گران بها لە بەر كە و چەپڵە لێدە بو سرکردەکانی جاشی يەکگرتوە ،پارتی ،گوران،
يەكتی و کومەل،...هتد ،و باش هلپەرە.
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