ئێڤولوسيونيزم
ئم جارە باسی کونسێپتی ئێڤولوسيونيزم ئەکەين بە عەقڵەکی زور زور سادە" ،مەکرو" و زور ساويلکە کە ئەڵێت :کاکە کتێبەک چاپ بويە لە سەر
ساڵەکانی  ٧٠،٦٠و ٨٠يەکان .نەتبينيوە؟
لە ئم ئەرتيکلە دا باسی ئێڤولوسيونيزمی ئابووري ،سايکولوژی ،کلتوری ...هتد ،ناکەين.
آيا ئەتوانين باسی ئێڤولوسيونيزمەکی پۆزێتيڤ بيکەێن لە ژەێر دەسەاڵتی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست...،هتد؟ ئێڤولوسيونيزمی
کومەلگای کوردی لە ژەێر دەسەاڵتی "نوخبەی" مەرکەزی دز ،گەندەل و زور نەزانی کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست...،هتد،
چونە؟ ايا ئێڤولوسيونيزمەک لە ناو کومەلگای حيزبی يان کومەلگای کوردی بە شێوەيەکی گشتی دا هەيە؟ ئەگەر هەبيت ناوی چيە؟...هتد .لە ئم  ٣٠سالی
پێشترمودێلی ئێڤولوسيونيزمی کومەلگاي کوردی بە شێوەيەکی عام چون بويە و ئێڤولوسيونيزمی
" anthropologyئەنترپولوجی" چيە؟ ئم بابەتە ،بابەتەکی زور قووڵ و پانە ،بەالم بە شێوەيەکي
Strictکۆمەڵەک تيۆرينە کە لە چاخی  ١٩پەيدا بونە.
L’Anthropologie définit l’évolutionnisme comme étant une théorie sociale qui préconise que chaque société suit un
mode d’évolution linéaire basé sur l’unique modèle du développement de la société occidentale.
کومەلگای کوردی إيستيسنا نيە لە ئم بابەتە ،بەاڵم هەر کومەلگايەک تايبەتمەنديەکانی بچووكی خۆی هەيە لە ناو ئم پروسەيە دا .ئێڤولوسيون چيە؟
بە عەقڵەکی زور سادە هوشيار بارزانی گووت " ئێڤولوسيون = ژمارەيەك گورانکارينە کە وردە وردە دروست ئەبن ڵە ناو زەمان و مەکان دا و
کاريگەريان هەيە لە سەر شتەک :ئينسان ،دار و بەرد ،ئابوری ،کومەلگا ،کەش و هەوا ،دەريا ،گەڵ ،زمان ،بير و هزرکردن ،سياسەت...،هتد".
حيزبەکانی کوردی لە کوردستانا باشور لە حالەتەکی تايبەت دا دروست بونە و بە شێوەيەکی گشتی خاوەنی تەجروبەي دەزگا ،رێکخراو و ئيداراتی
حکومي ،ديبلۆماسی نەبوونە و تەنها خاوەنی عەقڵيەتەکی زور نەزان ،دز ،چيا وشاخ ،گەندەل و عەشايری بونە .شەری برا کوژی پيشان دا بە شێوەيەکی
 %١٠٠ئم عەقڵيەتەی عەشايری ،گەندەل  ،دز و تەسك .ڵە ئم  ٣٠سالي رابردو ئێڤولوسيونيزمی کومەلگای کوردی حيزبی و غەيری حيزبی لە
کوردستانا باشور چون بويە؟
خاڵەکانی کە کومەلگای کوردی بە شێوەيەکی گشتی پێويستە باش اگادار بيت :هوشيار بارزانی گووت "  -بەر دەوام بونی شەری برا کوژی
جياوازی(جوگرافيای ،ئابووري ،سياسی ،سايکولوژی ،شار و گوند ،پەروەردە ،تەندروستی ،ميدياي ،کڵتوری... ،هتد )،نوخبەی مەرکەزی حيزبەکانی
کوردی لە کوردستانا باشور لە گەل جەماوەرە کورد چی حيزبی و غەيری حيزبی ،بەاڵم بە شێوەيەکی زور زور شارەزا و بێدەنگي کە ويژدانی
جەماوەری اگادار نيە - .چونكە نوخبەی مەرکەزی حيزبەکانی کوردی ئاستەكي زور زور نزم (شخسی ،کومەلگايەتی ،سياسی...،هتد) ،دز ،نەزان ،و بی
شخسيەتن و هەر لە بەر ئەوە هەموو کومەلگاي کوردی چی حيزبی وغەيری حيزبی ئاستەكي زور نەزان و نزمتان هەيە( .باسی زانکو و سيستەمی
پەروەردە هەر ناکەم .لە زور ناوچەکانی کوردستان پاراستنی حەيوان و بە شێوەيەکی گشتی پاراستنی سروشت نازانن چيە؛ رفتار و کڕدارەتان زور
دڕندە و وەحشيە لە گەل حەيوان .لە زور رێستورانتەکان دا بە شێوەيەکی بێدای شتەکانتان بوت دائەنێن يان هەر فڕەئەدەن کە هەستی پێئەکەي کە زورتان
ماوە .سيستەمی هاتوچۆ و لێخورينی ئوتۆمۆبيل سيستمەکي کاميکازە .يان مانگی رەمەزان دەرگای رێستورانت دادە پوشن بە پەردە :زور ناشرين ،هيچو
پوچ) -بە هێز کردنی بی ياسای ،گەندەلی جورا جور ،کۆيڵە کردن و پارچە پارچە کردنی کومەلگای کوردی و بە تايبەتی کومەلگای حيزبی ،بە ئم
شێوەيە کە کومەلگای حيزبی بەبيت بە کومەلگايەکی حەيوانی - .بەئەنقەست نەخۆش کردنی کومەلگای کوردی بە شێوەيەکی  %١٠٠و بە شێوەکانی
جياواز :سايکولوژی ،سياسي ،تەندوروستی ،پەروەردە ،کومەلگايەتی ،حيزبي ،ئابوری ،دينی...،هتد ،و هەر يەك ڵە ئم بابەتانە دابەش ئەبن  -.نەبوني
هيج نەوعە ميکانيزمی گورانکاری ڵە ناو کومەلگای کوردی...هتد".
چی جۆر ئەنقەستەک؟ هوشيار بارزانی گووت " ئەنقەستەک - :کە ژيان لە دێ ،گوند نەمينيت.ـ کە هەموو کومەلگا بەبيت بە کومەلگايەکی حەيوانی،
کۆيلە و مووچە خور لە ناو زەمان و مەکان دا -کە ئاستەکی نزم ،خراپ ،گەندەڵ و نزانی سيستمي :کومەلگايەتی ،سياسي ،ديني ،پەروەردە و
ئابوري...،هتد ،بەردەوام بيت".
هو فوالن کەس (ڕۆژنامەنووس ،پەرلەمانتار ،شخسيەتمەدار ،وەزير و گوزير ،بەرپرس ،سکرتێر... ،هتد) کە بی شخسيەت و ئاستەکی زور نزمتان
هەيە ،ئەزانی ميکانيزمی گورانکاری چيە؟ ئەگر بە عەقڵەکی دونياي لێکۆڵينەوە ڵە سەر ئم بابەتە بيکەی ئتواني ماجستێر يان دکتۆرايەک لە سەري
بنووسي .هوشيار بارزانی گووت " کومەلگای عێراق بە شێوەيەکی گشتی پێويستە (بەغدا ،هەولێر ،سڵيمانی ،بەسرە ،دهوک...،هتد )،زور چاک اگادار
بيت کە تا ئيستا بە هيج شێوەيەک خاوەنی ميکانيزمی گورانکاری راستەقينە نەبويە.
عێراق ئێستا کار ئکەت بو ئەوەی کە  %دی خۆ کوشتن زور نەبيت .1لە لێکۆڵينەوەيەک دا ( ١٥٣وەاڵت بەشدار بون) کە لە سەر چەند خالي گرنگ کە
پەيوەندی جياوازيان هەبو بە کومەلگاوە ،عێراق دواترين پلەی هينا.2شەری ميليشيای جياواز لە عێراق ،نوخبەی دز ،گەندەل و نەزانی بی سنوری
عێراقی (بەغدا ،هەولێر ،سڵيمانی ،بەسرە ،دهوک...،هتد ،)،شەری شيعە و سونني و کورد پيروزی کومەلگای عێراق بيت .گەلی عێراق بو بە تۆپی
فوتبۆڵ لە ژەێر دەسەاڵتی نوخبەی دز ،گەندەل و زور نەزانی عێراقی و لە ژەێر دەسەاڵتی ئەکتەری دەولي ناوچەکە و غەيری ناوچەکە".
بەڕێوەبردنی کومەلگا بە شێوەيەکی گشتی = لێخوڕينی ئۆتۆمۆبيل بە شێوەيەکی بيدائي ،نەزان ،کاميکاز و حەيوانيە
هوشيار بارزانی گووت " ميکانيزمی گورانکاری ڵە ئم بارودۆخي ئاڵۆزي ئێستا بە هيج شێوەيەک گفتگو کردنی جياواز ،هەڵبژاردن ،کونگرە،
کۆنفرانس ،رێککەوتنامە...هتد ،يان ديوان و مەجڵس گەرم کردنەکی تايبەت نيە .نە تەنها کومەلگای کوردی بەاڵم هەموو عێراق پێويستە باش اگادار بيت
کە - :بەرژەوەنديی گەلی عێراق بە شێوەيەکی گشتی لە ناو زەمان و مەکان دا نيە-.پێکەنێنەکی زور چاکی نوخبەی مەرکزي حيزبەکان ،وەزير وگوزير،
سەروک ،سياسەتم ەدار ،شخسيەتمەدار ،سەروکی حکومەت ،پەرلەمانتارەکان...،هتد ،لە ناو دڵتان بە کومەلگا و هەمووتان باش ئزانن کە هەمووی درۆ،
دزی و گەندەڵيە- .ڕازی کردنی خۆتان بە شێوەيەکی زور خراپی سايکولوژي جەماوەری وشخسي ،کومەلگايەتی ،سياسی ،ئابوری ،دينی...،هتد -.پوست
و پلەی باش ،گەندەڵي و دزی باش ،ئێمتيازاتی زور چاک و وادەزانێن کە کومەلگاي عێراق ،کومەلگايەکی حەيوانيە...هتد".
بەاڵم ئێڤولوسيونيزمی کومەلگای حيزبی چۆنە؟ هوشيار بارزانی گووت " ڵە کۆتايي چاخی  ١٩و دەست پێ کردنی چاخی  ٢٠ئيمپڕاتۆريەتي عوسماني
هاتبو ناسين بە پياوی ناساغ و نەخۆشي ئەوروپا .يەكێك لە خاڵەکانی زور گرنگی کومەلگای حيزبی ئەوەيە کە هەموو ئەندامەکانی حيزبی وردە وردە
زور چاک اگادار بون کە حيزبی بونی :کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست...،هتد = عەقڵەکی زور تەسك وبچووک ،بی کەرامەتی،
بی شخسيەتی ،جاسوسی کردن ڵە سەر خۆتان ،دزی ،گەندەلی ،فەسادی و فێڵ کردن لە خوت ،خێزان و ڵە ئايندەی کومەلگای کورديە بە شێوەيەکی

گشتی .بەردەوام بونی :عەقڵيەتەکی زور سادە ،نەزان ،ساويڵكە ،عەشاێری؛ خيانەت کردنی جياواز ڵە جەماوەرە کورد بە شێوەيەکی عام .رزی بونی
وردە وردەي کومەلگای حيزبی بە ئم شێوەيە کە ئێستا  %١٠٠کومەلگای حيزبی و نوخبەی مەرکزيان رزي بونە ،هەڵوەشاون و نازانن چي ئەکەن و ڵە
هەمووتان شێواوە .بو؟ چونکە نەخۆشن .چی جۆر نەخۆشيەک؟ سايکولوژيەکي :شخسي ،کومەلگايەتی ،ئابوری ،سياسي...،هتد ،بە شێوەيەکی
 .unconscious.بەرپرسی حيزبي نازانيت نان بيخوت بە بی پاسەوان و حەرەسەکانی.
ئێڤولوسيونيزمی حيزبی بە شێوەيەکی گشتی ڵە هێڵەکاني سەرەکی (کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،يەكێتی سوشياليست...،هتد)،؛ کۆپی ئێڤولوسيونيزمی
پارتيە کە تايبەتمەنديەکاني :بی شخسيەتي ،بە هێز کردنی فەساد و گەندەڵي جياواز ،خيانەت کردنی جورا جور ،نەزان و ئاستەکي نزم ،تااڵنی ثروت و
سامانی کومەلگای کوردی...،هتد"" .پەيدا بونی"" دوو جور مەکتەب سياسی حيزبی :رەسمي و غەيڕي رەسمي .هوکارەکانی هاوبەشيان :دز ،گەندەل،
ئاستەکی نزمی جورا جور وکێشەي سايکولوژی زور
 subtil and many facesبەاڵم بە هيج بە شێوەيەک اگاداری خۆتان نينە .مەکتەبي دزي ،گەندەڵي و نزاني
غەيڕي رەسمي بو زور شەت دەسەاڵتدارە ڵە سەر مەکتەبي نەزان ،دز و گەندەڵي رەسمي .هەر يەکێک ڵە ئم دوو مەکتەبي رەسمي وغەيری رەسمي
خاوەنی چەند سەرن .بەردەوامی هەبونی دوو ئيدارەی ڵە باشوری کوردستان ڵە ئەو کاتی کە صدام حسين خۆي دەکێشێتەوە ڵە سڵێماني .چە جۆر
ئيدارەک؟ بی گومان و بە شێوەيەکی  %١٠٠ئيدارەکي گەندەل ،نەزان ،عەشايڕی...هتد".
ئەگر باسي موراي بوکشێن بێکەم زور کەس حالي نابيت و لە بەڕ ئەوە قەنديل ئنووسم ئم جارە .ئێڤولوسيونيزمی قەنديل بە شێوەيەکی گشتی چوونە؟ ئەگر
"ئێڤولوسيونيزمەک هەبيت" ڵە قەنديل بی گومان و بە شێوەيەکی  %١٠٠ئێڤولوسيونيزمەکی ووشك و نەزانە .هەموو کردار ،رفتار ،هزر و فکر کردنی
قەنديل لەئم چەند ووشەي ژێڕەوە ئاشکڕايە ،کادری قەنديل ئەڵێت:
"ئێە برا حالە تە ،وەزعە تە ،هڤال خەريکي چي ئێستا .من خەريکي وەرگێرانی کتێبەکانی سەرۆکم؛ ئمێە نەتەوەيی دروست کەين".
پيرۆزتان بيت عەقڵی ووشك و نەزان.
لە ئەرتيکلی پێشتر باسي ترس و مووچەمان کرد .هوشيار بارزانی گووت" ئێڤولوسيونيزمی فکر و بيرکردنەوەي نوخبەی مەرکەزي کومەل ،يەکگرتوە،
گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست...،هتد ،ئێڤولوسيونيزمەکي نەزان ،دزی ،گەندەڵي ،پاراستن و بە هێز کردني ئم دزی و گەندەڵيە .کومەلگای کوردی
پێويستە باش اگادار بيت کە پەيوەندی سايکولوژی فلوسک و سايکولوژی ترس لە گەل جەماوەر زور پێويستە بئتە گورين و يەکێک لە کارەکانی زور
گرنگی کومەلگای کوردی بە شێوەيەکی عام تێکداني ديواری ترس لە ترس و ترس لە نە بونی مووچەيە بە زووتڕين کات .هەر چەند زيادتر گرنگي بە
ترس و مووچە ئدەن ،ئەو هندە زيادتريش کاريگەری ترس و مووچە زيادتر ئبيت بە شێوەيەکی سايکولوژي جەماوەري و شخسي .تا ئێستا هەر شتەکی
کە لە ناو کومەلگای کوردی دروست بويە بە شێوەيەکی  %١٠٠لە داخلی سيستمەکی دزی ،گەندەڵي ،عەشايری و نەزان بويە (تەنها خزمەت کردنی
نوخبەی مەرکزي دز ،گەندەڵ و زور نەزانن) .بو گورانکاريەکی سەرانسەري هيج جۆر ترسەک پێويستە لە ناو کومەلگای کوردی نەمينيت و هەموو
ئێش و کاری کومەلگای کوردی بە شێوەيەکی گشتی زور گرنگە يەک ئامانجی هەبيت :گورانکاريەکی بنەرەتی = تێکداني سيستەمی دزی ،گەندەڵی و
زولمی جوراجور.
 Sénèqueئەلێت،
It is not because things are difficult that we do not dare, it is because we do not dare that they are difficult.
هوشيار بارزانی گووت" نە تەنها جەماوەرە کورد بە شێوەيەکی گشتی بەاڵم کۆنسۆڵخانەکانی خارجی و ڕێکخراوەکانی نادەوڵەتی و نيودەولەتی لە
کوردستانا باشور زور گرنگ و پێويستە کە بە هيج شێوەيەک يارمەتی نوخبەی مەرکەزي کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،يەكێتی سوشياليست...،هتد ،يان
وەزير و گوزيريان نەدەن .دز و گەندەڵەکانی کوردستان کە هەر سەريان ئێشا سەفەری ئەوروپا ئەکەن .ئەو واڵتانی کە ڤيزە يان پاسپورت دەفرۆشێن بە
دز و گەندەڵەکان ی کوردستانا باشور پێويستە باش اگادار بن کە نە تەنها هاورێ دزی و گەندەڵينە بەاڵم هان دانی سيستمەکی فەساد و گەندەڵينە بە
شێوەيەکی "مەکرو"( .ئەڵێن فوالن وەاڵت زيادتر لە  ٤٠٠پاسپورت تەنها لە يەک شار فرۆشتويە و هەر پاسپورتەک بە چەند فلوسک؟ بە٢٠٠٠٠٠
دواڵر ،کەمتر  ،زيادتر؟؟؟) .پێويستە هەموو ڕێکخراوەکانی نادەوڵەتی و نيودەولەتی دژی گەندەڵي ،دزی ،فەساد و بازرگانی کردنی ڤيزا و پاسپورت
بنووسن ،دژي ئم رفتار و کردارە بن و لە ئم واڵتانە بپرسن :بو ئم هەموو دزی جياواز لە جەماوەرەکی هەژار ئەکەن کە تا ئێستا ڵە ژێر زوڵمو زوري و
جينۆسايدی گەورە دا بويە؟ بو ئبن بە هاورێ نوخبەی مەرکزي دز ،گەندەڵ کە خاوەني هيج جور شەرعيەتەك نينە...،هتد".
ئێش و کار کردنی سياسي و کار کردن بە شێوەيەکی گشتی بوتە بە ياری و گاڵتە کردن لە عێراق و بە شێوەيەکی"مەکرو" کاری باڵێوز و قونسوڵی
عێراق :ديوان و مەجڵس گەرم کڕدنەکي تايبەت ،داوا کردنی ڤيزا بو کەسو کاريان ،بازرگاني کردنی جوراجور و "جاسوسي کردن" ڵە سەر عيراق.
عێراق نە ئەڵمانيايە و نە ژاپۆنە.
هوشيار بارزانی گووت" پاش ڕووخاندني صدام حسين حکومەتی بەغدا بو بە کۆپی حکومەتی هەرێمی كوردستان = نوخبەی مەرکەزي کومەل،
يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست...،هتد =.زور نەزان ،رزي ،دز ،گەندەڵ ،نەخۆش(سايکوڵوژي ،کومەلگايەتی ،سياسي ،ديني،
ئابوري...هتد) و بی شخسيەتن =.کڕين و فرۆشتن بە کومەلگا بە شێوەيەکی گشتی(فکر ،هزرکردن و مادي) =.بەرژەوەندي نوخبەی مەرکەزي بااڵترە
ڵە هەموو شتێکی تر =.جێبەجێ کردني بەرنامەی ئەکتەری دەولي ناوچەکە و غەيری ناوچەکە....هتد".
يەکێک لە تايبەتمەنديەکاني زور گرنگی نوخبەی مەرکەزي حيزبەکان کە بە هيج شێوەيەک کومەلگاي حيزبی و غەيری حيزبی اگادار نيە:
Dans le temps et dans l'espace, elles n'ont jamais eu une vision globale d’une problématique quelconque.
ژمارەيەكی زور لە ئێوە حەز ئەکەن بە شێوەيەکی سەمبوڵيک خۆتان گەورە کەن؟ يان کاپيتالی سەمبوڵيکەت بە کار بينی( .ئەوەش نازانی بی شخسيەت).
هوشيار بارزانی گووت" چەند خاڵی زور گرنگ کە هەموو کومەلگاي کوردی چی حيزبی و غەيری حيزبی پێويستە باش اگادار بيت:
 زور کەس لە ناو کومەلگا دا وەک نوخبەی مەرکزي حيزبەکان ،وەزير وگوزير ،سەروک ،سياسەتمەدار ،ڕۆژنامەنووس ،شخسيەتمەدار،پەرلەمانتارەکان ،هێزەکانی اسايش ،پاراستن ،پۆليس ،پێشمەرگە ،و ئێنسانی عادی تۆشي نەخۆشيەکي سايکولوژی زور خراپ بوونە ،بەاڵم بە هيج
شێوەيەک اگاداری خۆتان نينە .بو؟ چونکە بە شێوەيەکی گشتی ئاستەی ئێڤولوسيونيزمی کومەلگا ئەو هەندە بەرز نيە کە گرنگی بە ئم کێشەی نەبينراو
بيدەن .وايە يان نە بی شخسيەت؟
 آيا کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست...،هتد ،يان حيزبەکی تر لە عێراق ئەتوانن بچووکتڕين گورانکاری يان چاکسازيەک بەشێوەيەکی زور چاك لە ناو خۆيان بيکەن؟ نە .بو؟ چونکە ئێڤولوسيونيزمی کومەلگا بە شێوەيەکی فکری ،هزر و بيرکردنەوەی سايکوڵوژي،
کومەلگايەتی ،سياسي ،ديني ،ئابوري...هتد ،ئێڤولوسيونيزمەکی زور نزم ،نەزان و نەخۆشە .ئێڤولوسيونيزمەکە کە مادە و فکر دەسەاڵتدارە بە شێوەيەکی
دزی ،گەندەڵی و نەزانينی جياواز.

 ئيستا بە شێوەيەکی گشتی کومەلگای کوردی بۆ خوارەوە ئەڕوات = کابينەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان = هەمان عەقڵيەت ،کردار ،فکر وهزرکردن = بەردەوام بونی دزی ،گەندەڵی و خيانەت کردنی جياواز...،هتد = پاراستنی سيستمی دزی ،گەندەڵی ،کڕين و فرۆشتن بە کومەلگای
کوردی= %٩٨دی کومەلگای کوردی لە خۆی بێزار بويە.
زور زور گرنگە کە "کەسايەتی سياسی ،هونەرمەند ،نوسەر ،ڕۆژنامەنوس ،فواڵن کەس ،وەزير و گوزير ،بەرپرس ،شخسيەت مەدار ،سکرتێر،پەرلەمانتار" و کومەلگای حيزبی کە  %١٠٠رزي بويە ،هێزەکانی پێشمەرگە ،پوڵيس...،هتد ،بە تايبەتي ڵە پاريزگاي سلێماني و هەڵەبجە واز بينن لە
نەزانين و ساويلکاتي بی سنورتان:
""لەمڕۆوە دەرگای خۆ کانديد کردن بۆ پۆستی سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەکرێتەوە .سەدان کەس بە مەبەستی بەدەستهێنانی پۆستە بااڵکانی يەكێتی،
گۆڕان ،کومەل ،يەکگرتوو ،سوشياليست سيڤيی خۆيان پێشکەشيان کرد .امادەکاری بۆ يەکالکردنەوەی ناوی وەزيرەکانمان دەکەين .من حەز لە پوستی
حکومی ناکەم ،چونکە ئێش و کاری من نيە؛ من وەک پەرلەمانتار کاری خۆم ئەکەم .فوالن نوخبەی بی شخسيەت و نەزان وتارێكی پێشكەش كرد ،يان
فواڵن كۆبوونەوەکە لەسەر ئاستی بااڵ ئەنجامدرا .سەرچاوهيەكی بااڵ لە ناوخۆی يەكێتی ،گۆڕان ،کومەل ،يەکگرتوو ،سوشياليست ،پارتی ئاشکرای کرد.
فواڵن کەس بۆ بەشداری لە كۆنفرانسێكی نێودەوڵەتی گەيشتە ئەوروپا...هتد"".
 بی گومان ئێڤولوسيونيزمەکی ئابوری ،سياسی ،رێگاوبان ،پەروەردە...،هتد ،بويە لە کوردستانا باشور .بەاڵم چون دان و دابەشکردنی مووچە بەشێوەيەکی زور نێگەتيڤ و ژەهراويە و نەوەکانی ئايندە ئەکەت بە کۆيلەی جوراجور ،بە هەمان شێوەش ئێڤولوسيونيزمی کومەلگای کوردی بە
شێوەيەکانی جياواز ئێڤولوسيونيزمەکی نێگەتيڤ و ژەهراويە .ئێڤولوسيونيزمەکە کە تەنها يەک شت دەسەاڵتدارە :عەقڵيەتەکی دز ،گەندەل و زور نەزانی
نوخبەی مەرکزی ،کومەل ،يەکگرتوە ،گوران ،پارتی ،يەكێتی سوشياليست...،هتد".
هوشيار بارزانی گووت" ئێڤولوسيونيزمی عێراق بە شێوەيەکی گشتی(تەکنۆلۆجيا و زانست ،کومەلگايەتی ،تەندروستی ،دادوەری ،سياسي ،ديني،
ئابوري...هتد) ،ئێڤولوسيونيزمەکی زور نەخۆش و نێگەتيڤە .گەلی عێراق پێويستە زور چاک اگادار بيت کە گورانکاريەکي بنەرەتی زور زور گرنگە لە
عێراق".
کومەلگای حيزبی پێويستە زور چاک اگادار بيت کە هەموو کار و ئيشي حيزبيتان هەڵوەشاون و بە شێوەيەکی گشتی(%١٠٠کۆنگرە ،نووسينگە و
ئيداراتی"حکومی" و "حيزبی" ،حکومەتی هەرێم ،کۆنفرانس ،ئەنجوومەنی ناوەندی ،ليژنەکان ،پەيوەنديەکانی داخڵی و خارجی ،ئابوری ،سياسي ،ديني،
بەرێوبەرايەتی...،هتد) ،لە ژێر کۆنترۆڵي کونسپتی خۆپەرەستی ،دزی ،گەندەڵی و نەزانيني بی سنور دانە.
هەمووتان وەرن بو ئم هەوڵ دانەکی زور جددی و بە زوترين کات بو حەرەكەيەکي سەرانسەری بە عەقڵ و مئتودکی تايبەت .چونکە بە هيج شێوەيەک
بەرژەوەنديی کومەلگا چی حيزبی و غەيڕی حيزبی لە ناو ئم بازاری سياسی ،ئابوری ،کومەلگايەتی ،بەرێوبەرايەتی...،هتد ،نيە .واز بينن لە نەزانين و
ساويلکاتي بی سنورتان .ميکانيزمی گورانکاری بو بارودۆخي ئاڵۆزي ئێستا ميکانيزمەكی زور زور تايبەتە .و هيوا دارم کە هەمووتان بە رۆحت لە
ووشەکانی ژێرەوە حالی بی.
« Le mental se jette sur le silence
…Réclamant le droit de d’entrer
Mais le silence demeure
Indifférent à ses caprices
Il ne réclame rien.
Rien. » (My Secret is Silence, Adyashanti).
ئەگر حالی نەبووی ئەزانی چی؟ فواڵن کەس ،وەزير و گوزير ،سەروک ،سياسەتمەدار ،ڕۆژنامەنووس ،بەرپرس ،شخسيەت مەدار ،سکرتێر و
ئەندامەکانی مەكتەب سياسی دزی گەندەڵي و بی شخسيەت ،پەرلەمانتار ،پارێزگار...،هتد ،دکتۆرا و پلەی ماجستێر ،خەاڵتەکانت ،پۆست و وەزارەتەکەت
و تەجروبەی  ٤٠يان  ٥٠ساڵێت ،لە ناو چاوەکانت دە بی شخسيەت.
م.امين
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