بەرژەوەندی

لە ئم ئەرتيکلە دا باسی کونسێپتی بەرژەوەندی ئەکەين بە عەقڵەکی زور سادە و نەزانی كۆنگرە ،کونفرانس و کۆبوونەوەکانی حيزبی .کونسێپتی
بەرژەوەندی چيە؟ چەند جۆرەن؟ بەرژەوەندی کومەلگای کوردی چ حيزبی و غەيری حيزبی (جوتيار ،فواڵن کەس ،وەزير و گوزير ،سياسەتمەدار،
ڕۆژنامەنووس ،بەرپرس ،شخسيەت مەدار ،ئەندامی حيزبی ،پەرلەمانتار ،پارێزگار ،قوتابی و ماموستا ،دوکاندار ،دادوەر ،شاعير ،پێشمەرگە،
پوليس...،هتد) ،لە ژێر کونترولي نوخبەی مەرکەزی دز ،گەندەل ،بێ شخسيەت و زور نەزانی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی،
سوشياليست...،هتد ،چوونە و ناوی چيە؟ ئايا بەرژەوەنديەکی حيزبی ،گشتی ،شار و گوند ،پێشمەرگە ،پوليس......،هتد ،هەبوويە تا ئێستا لە
کوردستانا باشور؟ چەند تايبەتمەنديەکانی ئێستای شاری سڵێمانی وچەند خاڵی گرنگ بو کومەلگای کوردی بە شێوەيەکی گشتی.
بە شێوەيەکی "مەکرو" دوو جور بەرژەوەندی هەيە :دونياي کە بەرژەوەنديەکی جورا جورە :شخسي ،کومەلگايەتی ،سياسی ،ديني ،ئابوری،
دەولي ،ميدياي ،حيزبی ،سايکولوژی ،سروشت...،هتد ،و ئم بەرژەوەنديانەش دابەش ئەبن بە شێوەکانی جۆراجۆر لە ناو زەمان ( بەرژەوەندی کاتی،
کورت ،ناوەند ،درێژ...هتد) ،و مەکان دا.
ئەوەی کە ئاگادار نينە ئەوەيە ،کە هەر کەسێک رۆژ بە رۆژ لە مردنی لەش ،جسمي خۆی نێزيك ئبيتەوە .بەرژەوەنديەکی تر هەيە کە زور زور
گەورەتر و گرنگترە ،کە بەرژەوەنديەکی غەيبي ،نەپەن ،شاراوەيە .باسی ئم بەرژەوەنديە تەنها ئەڵێم کە:
» « Arnaud Desjardins : Vous ne pouvez pas trouver le surnaturel sans passer par la nature.
لە چاخی ٢٠دا (هەر چاخەک تايبەتمەنديەکانی تايبەتي خۆی هەيە کەبە بەردەوامی لە ژێر کونترولی کونسێپتی ئێڤولوسيونيزم دانە) ،بەرژەوەندی
کومەلگای کوردی دروست بە بو لە سەر دروشمەکانی ئۆتۆنۆمی ،سەربەخۆيي ،بە دست هينانی مافی گەلي کورد...هتد ،کە ئم دروشمانە دەسەاڵتدار
بون لە سەر ساحەی سياسی و کومەلگايەتی...،هتد .بەالم وردە وردە پاش نەمانی سۆڤيەت ،دروست بونی هەرێمی پارێزراوە لە سالەکانی  ١٩٩٠لە
کوردستان ،دروست بونی پەرلەمان(کە لە سەرەتاي شانويەک بو) ،روخاندنی ڕژێمی صدام حسين ،دروست بونی حيزبەکانی تر جگە لە پارتی و
يەکێتی ،تااڵنی سروەت و سامانی کوردستان و بەتايبەتی دزينی نەوت بە دڵی خۆيان...،هتد( ،کە ئم هوکارانە داخڵی و خارجينە) ،بون بە هوی ئەوەی
کە دروشمەکانی ""تازە ،نوێ"" دروست بوون وەک :ديموکراسی ،هەڵبژاردن ،پێشخستنی کومەلگا ،پەرلەمان و پەرلەمانتار ،دستور و ياسای
هەرێم ،بە کار هينانی کونسپتی "کومپانيا ،کونفرانس و کۆبوونەوە ...،هتد" ،بە شێوەيەکی پان و گەورە...،هتد .ئم دروشمانە بە شێوەيەکی گشتی
هەموويان لە ژێر کونترولی نوخبەی مەرکەزی دانە و تايبەتمەنديەکانی ئم نوخبەيە - :عەقڵيەتەکی زور بچوك ،تەسك ،عەشاير ،نەزان و ئاستەکی
زور زور نزم - .دروست کردنی سيستەمي پيسي ،شەری برا کوژي جورا جور ،گەندەلي ،جاشايەتی ،دزی ،و کۆياليەتی کردنی کومەلگای کوردی-.
...هتد.
پاش کشانەوەی رژيمی صدام حسين لە کوردستان،
There was a power vacuum and to fill this void and show the world that the KDP and the PUK are able to
manage and organize in a modern way the "safe zone", they have proceeded to "free elections" and created a
Kurdish parliament…This is a natural process.
بەالم ئم پرۆسەيە هەر لە دەستپێکردن و لە سەرەتا ،پرۆسەيەک بو کە دروست بو لە کرمی دزی ،دابەش کردن ،کۆيلە کردن و تێکشکاندنی کومەلگا،
گەندەلی ،خيانەت ،فەساد...،هتد ،و ئێستا ئم کرمەيە دەسەاڵتدارە لە کوردستان.
ئەنجومەنی ناوەندی ،سکرتاريەتي عەشايری ،مەکتەبی ڕێکخستن ،جڤاتی نيشتمانيی ،ئەنجومەنی سەرکردايەتيی و ئەندامی حيزبی هەمووتان چاک
ئاگادارن کە کاتی ئم سيستەمە بە هيج جورەک نەماوە و خۆتان باوەری و ئيمان نە بە سەرکردە و نە بە ئيش و کارتان ماوە .لە ئم چوارچێوە و
بارودۆخي زور ئاڵۆز دا ،هيج شتەک مانای خۆی نيە ،تەنها شانۆيە .هوشيار بارزانی گووت" هەر کەسێک ئيستا نە تەنها لە کوردستان بەاڵم لە
عێراق دا باسی دروست کردنی کۆنگرە بيکەت پئويستە زور چاک ئاگاداری خۆت بێ کە نە تەنها بێ شخسيەت ،زور نەزان ،خۆپەرست" ،دز" و
ئاستەکی زور نزمت هەيە بەاڵم لە هەمان کات دا بووی بە کۆيلەی سيستەمی دزی ،فەساد ،نەزان ،گەندەل ،ستەم و زوڵمی جوراجور...،هتد .بەغدا
وەک کوردستان ئێستا لە ژێر کونتروڵی کرمی خيانەت ،فەساد ،دزی ،تێکشکاندن و دابەش کردنی کومەلگا ،گەندەلی ،خزمەتی ئەکتەری دەوڵی و
کۆيلە کردنی کومەلگا...،هتد ،دايە".
کونسێپتی بەرژەوەندی بە شێوەيەکی زور سادە = هەست کردن کە فوالن :بارودوخ ،هەڵوێست ،کار ،قسە...،هتد ،باشە بو کەسێک ،کومەلگايەک،
عەشيرەتەک ،وەاڵتەک...هتد ،لە ناو زەمان و مەکان دا .بەالم ئم هەست پێکردنە تايبەتمەنديەکانی خۆي هەيە و زور جار وەک ئێستا نە تەنها لە
کوردستانا باشور بەاڵم لە هەموو عێراق ئم " بەرژەوەنديە" ،بەرژەوەنديەكي زور هەڵە ،كۆيڵە و درۆيە .لە کومەلگايەک دا کە بە راستی
کومەلگايەکی ديموکڕات بيت و "ديموکڕاسی" ئێش و کاری خۆي دەکەت بە شێوەيەکی  ،%١٠٠دەتوانين بەڵێن بەرژەوەندی يەک کەس يارمەتی
دانی بەرژەوەندی کومەلگايە بە شێوەيەکی گشتی .بەالم لە کومەلگايەکی وەک کومەلگاي کوردی ،عيراق يان خۆرهەاڵتی ناوەڕاست کە
"ديموکڕاسی" شانۆيە و ياسا ،ياسايەکی دزی ،پوچی ،بێ شخسيتی ،گەندەڵی بێ سنورە( ،هەر وەاڵتەک %دی خۆي هەيە لە ئم هوکارانە)...هتد،
ئايا بەرژەوەندی يەک کەس يارمەتی دانی بەرژەوەندی کومەلگايە بە شێوەيەکی گشتی؟ نە .يەکێک لە مەکتەبەکانی ئەکتەری کۆمەاڵيەتی ،ئيجتيماعي
مەکتەبی
.Individualisme de l’école allemande de Max Weber et Wilhelm Dilthey.
رەيمون بودون يەکێک لە کۆمەڵناسەکانی گەورەی فەرەنسي کە لە ژێر کاريگەري ماکس ڤەێبر دا بووە باسی کونسێپتی
 individualisme méthodologiqueئەکەت:

کە کونسێپت يان پرۆسەيەکە کە ڕوونکردنەوە و شەرح کردنی هەموو ئيش و کاری جەماوەری ،کۆمەلگايەتی :ئابوری ،سياسی ،دينی،
گورانکاريەکان ،ميدياي...،هتد ،ئەنجام و بەرهەمی تاکە کەسە و دانو ستاندنيان لە گەل يەکتر .فواڵن کەس هەر ئيش و کارەک کە ئەکەت لە بەر
ئەوەيە کە "سەبەب ،ئەگری"خۆي هەيە.
Les acteurs individuels et leurs interactions mutuelles sont à la base de l’explication d’un phénomène collective
et ces acteurs ont leurs propres raisons et motivations de faire ce qu’ils font. Le holisme méthodologique
s’oppose à cette approche.
ئم تيۆريە گرنگيەکي زور بە ئەکتەری تاکە کەس 1ئەدەت .هوشيار بارزانی گووت" سەبەب و ئەگری ئەندامەکاني حيزبي کومەل ،يەکگرتوە ،گوران،
پارتی ،يەكێتی سوشياليست...،هتد ،بە شێوەيەکی گشتي لە ژێر کونترولي " بەرژەوەنديەك" دايە کە ناوی نەزانينی بێ سنور ،هەڵە ،کۆياليەتي و
"Unconscious.
يەکێک لە تايبەتمەنديەکانی هاوبەش لە ناو هەر کومەلگايەک دا ئەوەيە کە ئەکتەری تاکە کەس 1چۆن و بە چی بژيت .جياوازی زورە بينی ئم "چۆن،
چۆنە و بە چی بژيت"هەيە لە ناو کومەلگايەی پێشکەوتو و دواکەوتوو .هوشيار بارزانی ووت" عێراق لە ديكتاتوريەتەوە يەک راست ڕۆێشت بو ناو
چال و بيري گەندەلي ،فەساد و نەزانيني بێ سنور و جياواز .کومەلگای عێراق بە شێوەيەکی گشتی پێويستە باش ئاگادار بيت کە فواڵن کەس ،جوتيار،
وەزير و گوزير ،سياسەتمەدار ،ڕۆژنامەنووس ،بەرپرس ،شخسيەت مەدار ،ئەندامی حيزبی ،پەرلەمانتار ،پارێزگار ،قوتابی و ماموستا ،دوکاندار،
دادوەر ،شاعير ،پێشمەرگە ،پوليس...،هتد؛ وەک ئەکتەری تاکە کەس خاوەنی گرنگەيەکی بێ سنورن و بەرژەوەنديتان هەر ئەوە نيە کە بەردەوام بن
لە کاری ڕوژانەتان لە ناو سيستەمەکی گەندەل ،نەزان ،دواکەوتوو بە شێوەيەکی کاڵسيکي و
Unconscious.
يەکێتي ئەوروپا چەند سالە دروست بويە و نوخبەی مەرکەزی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست دا هەر بەردەوامە لە شەری دينی جورا جور بە تايبەتی شيعە
و سوننە ،تااڵنی سروەت و سامانی گەلەکان ،دزينی نەوت بە دڵی خۆيان...،هتد.
ئيستا بەرژەوەنديەکي هاوبەش هەيە لە سەرانسەري عێراق دا کە ناوی گورانکاري بنەرەتيە ،و بو ئەوە زور گرنگ و پێويستە کە ئەکتەری تاکە
کەس باش ئاگادار بيت و هەست بە "گرنگی" خۆی بەکەت .ئم گرنگيە زور زور گرنگترە لە نوخبەی مەرکەزی دز ،گەندەل و بێ شخسيەتي
حيزبەکان :کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی ،سوشياليست و حيزبەکانی تر لە بەغدا...،هتد .زور پێويست و گرنگە کە گەلی عێراق خۆی
رزگار کەت :لە نوخبەی مەرکەزی حيزبەکان کە دز ،گەندەڵ و ئاستەکی زور نزميان هەيە ،شەری دينی و غەيری دينی جورا جور ،لە دروشمەکان
وميليشياتی حيزبی ،ئايديۆلۆجيەکانی جورا جور و بە تايبەتی ئايديۆلۆجي بەعسی...،2هتد".
چەند ووشەی کورت و زور سادە بو قەنديل .هو قەنديل زور باش ئاگادار بە ،هوشيار بارزانی گووت"  -زور زور گرنگە کە دەست لە عەقليەتی
ووشك و نەزانەتان بەردەن  -بە هەر عەقلەک کە لێکۆڵينەوە لە سەر شەری ئيوە لە گەل حکوومەتی تورکيا لە کوردستانا باشور ئەکەم ئەبينم کە
هەڵە ،خەلەتەکی گەورەيە .خەلەتەکە کە زور هەڵە ،خەلەتی لە ناو خۆی دا هەيە .زور پێويستە کۆتايی بە ئم شەرە بيکەن لە کوردستانا باشور– .
"Restructuring your actions, your way of seeing and acting must be one of your priorities.
يەکێک لە ئێڤولوسيونيزمەکانی کە زور زور هێديە ،ئێڤولوسيونيزمی فکر ،بير و هزر کردنە .راستە کە عەقڵيەتی نوخبەی مەرکەزی حکومەتی
تورک زور نەگوراوە دەربارەی مەوزوع و دۆزی کورد بەاڵم بەهوی ئەوە نابيت کە کورد هەر بەردەوام بيت لە سەر عەقليەتی سالەکانی ٣٠يەکان
چاخی ڕابردوو .هوشيار بارزانی گووت" ئەگر بيرەوەرەکانی ئيحسان نووری پاشا کە سالی  ٢٠١٩چاپ بون ،3بخوێنێتەوه زور زوو ئەزاني کە
عەقليەتي ئيستای قەنديل ،کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی ،سوشياليست...،هتد ،کوپي عەقليەتي کوردە لە سالەکانی  ٣٠و ٤٠لەکانی چاخی
رابردو .وايە يان نە قەنديل ،کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی ،سوشياليست...،هتد.؟"
زور گرنگە کە نوخبەی تورک و بە تايبەتی نوخبەی مەرکەزی بينين ،فکر ،هێزر ،کردار وبۆچوونی...هتد ،بيگوريت لە سەر دۆزی کورد4.
نوخبەی مەرکەزی لە عێراق فکر ،بير و هزر ئەکەت کە بەرژەوەندی ئەوەيە = کە بە ناوبانگ و ناسراو بی ،کورسەکی دبلۆماسی وربگری لە
لەندەن ،پاريس يان مۆسکو ،هەڵپەرين بە شێوازی جياواز لە ناو ميديايەکاني هيچو پوچي حيزبی ،تااڵنی سروەت و سامانی جەماوەر و دزينی نەوت
بە دڵی خۆتان( ڕازي کردنی بێ سنوري خۆت بە شێوەيەکی شخسی و سايکۆلۆجی) ،دروست کردنی ميليشيای جورا جور ،کڕين و فرۆشتنی جياواز
بە هەموو ئێمکانياتی مادی ،فکر و هزرکردن ،کۆيلە کردنی کومەلگا و ئەکتەری تاکە کەس بە شێوەيەکی گشتی...،هتد.
Kalou Rinpotché : Prendre pour permanent ce qui n’est que transitoire est comme l’illusion d’un fou.
هوشيار بارزانی گووت" يەکێک لە ئەركي ئەکتەری تاکە کەس لە کوردستانا باشور (چ لە داخڵ يان دەرەوەي کوردستان بي و هەر کەسێک بي:
فواڵن كەس ،پەرلەمانتار ،شاعێر ،شخسيەتمەدار ،دکتور ،پوڵيس ،جوتيار ،پێشمەرگە... ،هتد) ،ئەوەيە کە بەزانێت :ئم هەست کردنە و شێوەي کارەت
نە تەنها باش نيە بە اڵم هەڵە ،خەلەتەکي گەورەيە .پێش هەموو شتەک خوپەرەستی و نەزانينی خۆت ئاو ئەدەي".
ئم شێوەي ئێستاي "هەست کردن و کار کردني" ئەکتەری تاکە کەس نە تەنها لە کوردستان بەاڵم لە هەموو عێراق دا و بە تايبەتی نوخبەی جۆراجۆر

=
your animal instinct dominates the rest and is linked to a lack of knowledge.
بەرژەوەندی کومەلگای کوردی بە شێوەيەکی گشتي بەرژەوەنديەکي کۆياليەتی ،نەزانيني بێ سنور و جۆراجۆر بويە .بەرژەوەنديەکە ،کە تەنها لە
خزمەتی بەرژەوەندي نوخبەی مەرکەزی دز ،گەندەل ،بێ شخسيەت و زور نەزانی حيزبەکان دا بويە .و گرنگ نيە بەرژەوەندي نوخبەی مەرکەزی
حيزبەکان شەري برا کوژي بيت بە شێوەکانی جۆراجۆر ،تااڵنی سروەت و سامانی کوردستان و بەتايبەتی دزينی نەوت بە دڵی خۆيان ،فێڵ کردن و
کوشتنی يکتر لە سەر فلوسک يان جاشايەتی کردنی جۆراجۆر...هتد ،بيت.
هوشيار بارزانی گووت" خاڵەکانی کە هەموو کومەلگای کوردی پێويستە باش ئاگادار بيت - :بەرژەوەندی ئەوە نيە کە ئەکتەری تاکە کەس
بەردەوامی ئيش و کاری خۆی بيت بە شێوەيەکی کاڵسيکی ،زور نەزان و ساويلکە لە ناو سيستەمی دزی ،کۆياليەتی ،و گەندەڵی بێ سنوری نوخبەی
مەرکەزی حيزبەکان - .ئێستا لە ناو گەل ،خەڵك دا "هەست پێکردنەک " هەيە کە هاوبەشە لە ناو کومەلگای کوردی ،و ناوی ئم بەرژەوەنديە
گورانکاری بنەرەتی و سەرانسەريە کە زور گرنگە ئم بەرژەوەنديە لە پێش هەموو بەرژەوەنديەکانی تر بيت - .ئێستا کومەلگای حيزبی بە شێوەيەکی
گشتی لە ژێر کونترولی ووشەکانی خوارەوە دانە :هەڵوەشاندنی کومەلگای حيزبی بە شێوەکانی جياواز کە رۆژ بە رۆژ بە هێزتر ئەبيت ،هەست

پێکردنەکی تازە ،نوێ کە کاتی ئم سيستەمی کۆياليەتی ،حيزبی ،دزی و گەندەڵی نەماوە بە هيج شێوەيەک ،هەموو ئەندامەکانی حيزبی باش ئاگادارن
کە بچووکترين چاکسازي لە ناو "حيزب" دا ،خيال و خەونە....هتد - .بەرژەوەندی نوخبەی مەرکەزی حيزبەکان بە
هيج شێوەيەک ئەوە نيە کە گورانکاری يان راستی و عەدالەتەک پەيدا بيت لە ناو کومەلگای کوردی ،بەالم بەرژەوەنديان ئەوەيە کە ئم بارودوخە لە
گەل دروشمەکانی :ديموکراسی ،هەڵبژاردن ،پێشخستنی کومەلگا ،پەرلەمان و پەرلەمانتار ،دستور و ياسای هەرێم ،کونفرانس ،کۆبوونەوە ،کونگرە،
پرۆژەي گەورە ،سکرتاريەتي عەشايری و بە کار هينانی دين بو بەرژەوەندی شخسی ...،هتد ،ڵە ناو کات ومەکان دا بەردەوام بيت - .هەموو کوردەک
لە کوردستانا باشور وەک ئەکتەری تاکە کەس ئەرکەکی زور گرنک لە سەر شانتانە و زور پێويستە هەست بە گرنگی خوت بيکەی .ئم ئەکتەری تاکە
کەس ئەو هەندە گرنگترە کە خاوەنی کاپيتالەک بی :فەيسبوك ،تويتەر ،کلتوری وەک شاعيرەکی ناسراو بی ،ئابوری ،کومەلگايەتی ،شخسيەت مەدار،
جوتيار ،ميديای ،پێشمەرگە ،پوليس...،هتد - .ئێستا جەماوەرە کورد بە شێوەيەکی گشتی باوەری و ئيمان بە حيزب ،سياسەت و "نوخبەی" کورد
نەماوە بە هيج جورەک .بەاڵم لە بەر ئەوە نابێت کە هەموومان تەسليم بين و هيج نەکەين چونکە ئەوەش بە شێوەيەک "جينۆسايدکي تايبەتە"".
بە کورتی و بە عەقلەکی زور سادە تايبەتمەنديەکانی ئێستای شاری سڵێمانی چێنە؟ باسی نوخبەی مەرکەزی پارتی ناکەم؟ بو؟ چونکە بە "شێوەيەکی
تايبەت" لە ناو "سەهۆڵ دا هاتونە بەستن" .هوشيار بارزانی گووت" ئەو ئازادی کە لە سڵێمانی هەيە لە هەولێر نيە .بەاڵم ئم ئازاديە
تايبەتمەنديەکانی خۆي هەيە وەک - :ئازاديەکە کە بە شێوەيەکی تايبەت و زور زور شارەزا لە خزمەتی نوخبەی مەرکەزي حيزبەکان دايە و بە
شێوازی جياواز ئەکتەری تاکە کەس( سياسەتمەدار ،ئەندامی حيزبی ،پەرلەمانتار ،روشنبير ،پێشمەرگە ،دوکاندار ،ماموستا ،شخسيەت مەدار،
پوليس ،ژورناليست ،دەوڵەمەند ،قوتابی ،بازرگان ،جوتيار...،هتد) ،ئەکەت بە کۆيلە ،نەزان ،بێ شخسيەت ،بێ پرێنسيپ ،پوڵەکی...،هتد - .بە هيج
جورەک لە عەقڵيەتەکي عەشايري ،بچووک و تەسكي نوخبەی مەرکەزيتان خارج نەبوونە کە ئامانجي سەرەکي :پاراستني کورسی و کوکردنەوەي
پارەيە - .ئێستا سڵێمانی بووتە بە شوێني " ٧ ،٦مير" کە هەر يەکێان عەشيرەتەکی بچووكی تايبەتيان هەيە .دوو کەس لە ێەکتر رازی نينە .شاری
ناکۆكی و جياوازيەکی زور هەيە لە ناو ئم شارە دا بينی کار و ئيشی عەمەلی و تيۆری دا - .شارەکە کە سيستەمی دزی ،فەساد ،نەزان ،و گەندەل زور
چاک پاراستووە تا ئێستا - .نازانن بو ئم بارودۆخە پەيدا بو و دەرمان چيە5؟ بە هيج شێوەيەک ئاگادار نينە لە توانا و هێزی کە هەتانە.؟...هتد".
هوشيار بارزانی گووت" بانگی هەموو ئەکتەری تاکە کەس دەکەم لە سڵێمانی ،کەرکوک ،خانەقێن ،کەالر ،چەمچەمال ،دوکان ،رانيە ،هەلەبجە،
بەغدا ،بەسرا...،هتد ،کە دەست بەردەن و واز بينن لە ئم "هەست پێکردنە ،شێوازي بينين ،کار ،فکر و هێزر کردنەتان کە بە هيج جورەک لە
بەرژەوەندی جۆراجۆري ئێوە دا نيە .چونکە ئم هەست پێکردنە ،شێوازي بينين ،کار ،فکر و هێزر کردنەتان شێوازەکی زور نزم ،نەزان ،دواکەوتوو
و کۆياليەتی جورا جورە...،هتد .جەماوەرە کورد لە هەولێر ،رێزان ،بەڵە و بارزان ،ئاکری ،دهوک و زاخو...،هتد ،ئامادەيە".
ئەڵێن لە گەل ئەرتيکلی ئێڤولوسيونيزم ،نوخبەی مەرکەزی پارتی زور ترسابو ،بەاڵم لە هەمان کات دا و بە بەردەوامی "نوخبەی" جۆراجۆری
"حيزبەکانی تر" خەريکی هەڵپەرين بوکوکردنەوەي پارە و پاراستني کورسينە.
هەمووتان وەک ئەکتەری تاکە کەس نە تەنها لە کوردستان بەاڵم لە عێراق دا بە شێوەيەکی گشتی پئويستە هەست بە گرنگی ،ئەرک و بەرژەوەندی
ڕاست و سەرەکی خۆت بيکەی :گورانکاری بنەرەتی لە هەموو عێراق دا.چونکە کومەلگا بە شێوەيەکی گشتی لە ژێر کونترولی کونسپتی فەساد،
گەندەڵی ،نەزانينی بێ سنوور و کۆياليەتی جۆراجۆر دايە .بێ گومان ئم کار و ئێشە خەون و خيال نيە بەاڵم ئێشەکی جەماوەريە ،بە بنەرەت ،عەقڵ و
مئتودەکی تايبەت.
لە کۆتايی دا دوو شتی زور گرنگ بو هەمووتان :ـ جێبە جێکردنی پرێنسيپی ئم ئەرتيکلە = واز هينان لە نوخبەی مەرکەزی زور الوازی حيزبەکان و
دروست کردنی حەرەکەيەکی سەرانسەری بە عەقڵ و مئتودەکی تايبەت بە زووترين کات .حالی بوی فواڵن کەس :شاعير ،دادوەر ،سياسەتمەدار،
ئەندامی حيزبی ،پەرلەمانتار ،روشنبير ،پێشمەرگە ،ماموستا ،شخسيەت مەدار ،پوليس ،ژورناليست ،دەوڵەمەند ،قوتابی ،بازرگان ،جوتيار...،هتد- .
بالو کردنی ئم ئەرتيکلە بە شێوەيەکی تايبەت و "مەکرو" .بو؟ چونکە لە بەرژەوەندی هەموو کەس دايە.
1- Acteur individuel
2- Idéologie baathiste (Baas ou Ba'as) est une idéologie nationaliste offensive qui a pour but de produire un
pouvoir totalitaire.
3- Mon Destin de Kurde. Ihsan Nouri. Editions Orient-Réalités, Genève
http://kcdme.com/Mon%20destin%20de%20kurde%20Ihsan%20Nouri.pdf
4- https://dare.uva.nl/search?identifier=1dfde744-c70d-44b6-959c-9b7acc186b52
5- http://kcdme.com/Ayoub%20Barzani%2010.01.2019.pdf
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