
غەيری دەولي ئەکتەری  

: ئەکتەری غەيری دەولي کێ يە؟ کورد وەک ئەکتەری غەيری دەولي و تايبەتمەنديەکاني؟ چەند جۆر پرسيارانە بدەوەمەهو فوالن کەس پێش کە وەاڵمی ئەم 

سوشياليست،...هتد، وەک ڕۆڵی ئەکتەری غەيری ايا ڕۆڵی کومەل، يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی غەيری دەولي مەوجودن لە كوردستانا باشور؟  ئەکتەری

کار بە ئێمکانياتی ی کوردی چۆنە و چۆن لگاەمثڕوت و ساماني کو ،ڕوسيايە،...هتد؟ دەست بە سەر داگرتن و کۆنترۆڵی شارەکان و دەولي ئەوروپا، ئەمڕيکا

پێشمەرگە، ئمنی، دينی، پەروەردە، قوتابيان، سياسەتمەدار، دادوەر، ميديا،...( لە ی کوردي چ حيزبی و غەيری حيزبی)لگاەمبو رۆڵی کو ؟ئەکەن لگاەمکو

و ستراتێجيە؟ و  پاريزگاي سلێماني و هەڵەبجە زور گرنگە؟ بو ئێستا گونگەرە، رێککەوتنامە، کۆبونەوە، کونفەرانس و هەڵبژاردن...هتد، هەڵەيەکی زور گرنگ

٠٠٣٢چەند ووشەی کورت ڵە سەر بەغا پاش سالی   

 

، يان کلێرتەئ"نوخبەی ستاتيک و چاک بونەوەي جەماوەری" ژمارەيەک لە ئێوە تەماشای فوالن  یکلێرتەئهوشيار بارزانی گووت " پاش نووسينی 

کوردستانا باشور بە دی نووسينەکان لە %٩٨ی کوردی بە شێوەيەکی گشتی پئويستە زور چاک اگادار بيت کە لگاەمکو ...هتد.ئەيکەنبيرەوەرەکانی فوالن کەس 

 شێوەيەکی زور نەزان، درۆ، يان غەيري

objective  

 بويە. بو؟ چونکە نووسەر، نووسەرەکی زور: نەزان، ساويلکە، جاسوس، دز، گەندەل، پولەکی، يان پياو کوژ بويە...هتد."

بە شێوەيەکی زور نەزان و بچوک. یەتی خويلگاەکومبو يەک شت: بو رازی بونی سايکولوژی و  نوسيتەئ کلێرتەئ زور کەس  

سالە دا تايبەتمەنديەکاني ٢٧لە ئم   

structural and Methodology 

بە شێوەيەکی مەکرونوسين  و کلێرتەئو نوسينی کوردی لە کوردستانا باشور بە چ شێوەيەک بويە؟ يان ژياني روژانەي  کلێرتەئ   

objective and subjective 

حالی ئبي يان نە فوالن کەس؟ چونە ڵە کوردستانا باشوور؟  

ەتی ناکەێن.  يلگاەکومە دا باسی دەزگای خێر خوازی، ڕێکخراوی نادەوڵەتی و نيودەولەتی يان ئەکتەری کلێرتەئلە ئم   

 هوشيار بارزانی گووت " واڵمي پرسيارەکە چيە؟ بە شێوەيەکی مەکرو و بە عەقڵەکی زور سادە جەوهەررۆژنامەنووس، نوخبە و سياسەتمەدارە نەزان و بێ  

ئەو کەسي کە لە زانکوی کومەل، يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی سوشياليست،)لە کوردستانا باشور(...هتد، صاحبی دوکتۆرايە يان ماستەر وەرگرتوبيت، 

وەک ئەويە کە بەکالۆريا وەرتگرتووە. و ئەگەر بەکالۆريات هەبيت، وەک ئەوەيە کە قوتابخانەی سەرەتای تەواوتکردووە. لە هەموو شتەک دا ئاستەکی زور 

نزمتان هيە و هەموو ئيش و کارتان بوتە بە گالتە، ياری کردن، گەندەڵی و فەساد) زانکو، دين، ئابوری، بەرنامە و پڕوگرامەکاني راديو، تەلەفزيون، رۆژنامە، 

ماڵپەر، نەخۆشخانە، تيجارەت کردن، سەفەر کردن، نووسينگەکانی هەرێم، دادگا،...هتد.(. گالتە و ياری کردنەکی زور خراپی نوخبەی مەرکەزی کومەل، 

پێشمەرگە و ئمنی کە بە شێوەيەکیکوردی و بە شێوەيەکی گشتی بە هێزەکانی  یلگاەکوميەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی سوشياليست،...هتد، بە   

unconscious 

براکوژي، ستەم و تێکشکاندنی کەسايەتيی کورد. و ئم پاسەوانيە کە  ،، واستە، جاشايەتی، فەسادندەليەگبونە بە پارێزەر و پاسەوانی سيستەمی دەزی،  

".ەماوەن کەيەوێش هيجەب ەمەئم سيست یکات سيستەمەکی دزی، گەندەلی و برا کوژی دەپاڕێزێت پئوێستە بەروات، بروخێ.   

کونسێپتی ئەکتەری غەيری دەولي کونسێپتەکی فرەيە و مەوزوع، بابەتی جياواز وەردگريتەوه و بە شێوەکانی جورا جور وەک: ئابوری، سياسی، ژمارەيەک ڵە 

، ميديايەکان، کۆمپانيا،کەسان  

(Apple, Google, Facebook…) 

ڕێکخراوی نادەوڵەتی، ڕێکخراوی نيودەولەتی،...هتد، ) کە هەموويان بە شێوەکانی جورا جور ئەکتەری غەيری دەولينە(.   

نينە و  تەحکومبەشداری ، يان "هيج وواڵتێک دا نيە": گرووپ، کەسێک يان رێکخراوک کە لە گەڵ غەيری دەولي کونسێپتی ئەکتەریقڵەکی سادە زور بە عە

 کاريگەری هەيە لە سەر ژيانی کومەلگايەتی، سياسی، ئابوری،...هتد.

بو کورد ئەکتەری غەيری دەوليە؟ چونکە کورد دەوڵەتی خۆی نيە و پارچە پارچە بوويە. تايبەتمەنديەکاني ئەکتەری غەيری دەولي: -ئێمکانياتی ئابوری، 

دەولي. ئەکتەریسياسی، لەشکری،...هتد، زور کەمترن ڵە   

More easily manipulated and influenced -  

 - قورسي، کاريگەری و ياسايەتی سياسی، ئابوری، دبلۆماسی...هتد، ئەکتەری غەيری دەولي زور کەمترە ڵە ئەکتەری دەولي ڵە ناو سياسەتی نێودەوڵەتی دا.

...هتد. -تەمەن، ئامانج و ڵە دايك بونی ئەکتەری غەيری دەولي وەک يەک نيە ڵە ناو زەمان و مەکان دا.  -  

 ،٢٠٠٣لە بەغا پاش سالی  سەرەڕاي ئەوە کە کۆمپانيايەکاني کومەل، يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی سوشياليست،...هتد، بەشداری حکومەتيان کردووە

زور  ، کورد بە شێوەيەکی گشتی ڵە هەر چوار پارچە ئەکتەری غەيری دەوليە و هوکارەکانی هاوبەشی کورد:%١٠٠هوشيار بارزانی گووت "بێ گومان و 

، ڵە زەمان و مەکان دا.)هەر پارچەک تايبەتمەنديەکاني خۆی هەيە(."بە کاری دەهێنێن...هتدنەزان، عەشاير و   

دەست لە عەقڵێەتی ووشکەتان  -يەکان نيە. ٧٠و ٦٠سااڵنی  یلگاەکومکوردی ئێستا لە کوردستانا باکور  کومەلگای-دوو ووشە بو مورای بوکشێنە دەاڵل: 

باشترين ستراتێجی چيە؟-بەردەن.   

a set of flexible and contextual strategy in time and space, in order to achieve peace and collective well being. 

  

.هتد، وەک بە عەقلەکی زور سادە هوشيار بارزانی گووت "هوکارەکانی هاوبەشی کۆمپانيايەکاني کومەل، يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی سوشياليست،..

"نەبوني" –مان و مەکان دا بو گەلی کورد. نەبونی هيج سياسەت و ستراتێجيەک ناوخۆ و خارجی ڵە ناو زە-ئەکتەری غەيری دەولي و بە شێوەيەکی مەکرو:

"دەزگاکاني حوکومي"، ئيداڕی، ئابوری، پەروەردە،...هتد، راست. هەموو "دەزگاکاني حوکومي" بە شێوەيەکی گشتی ڵە زەمان دا ڵە ژەێر کونترولی کونسپتی 

خيانەت کردنی جورا جور لە جەماوەرە کورد بە شێوەيەکی عام و بەردەوام بونی ئم سيستەمي فەسادی، -بێ سنوور و جياوازن  فەساد، دزی، گەندەڵي و نەزانيني

دزی، گەندەل و نەزان ڵە ناو زەمان و مەکان دا. - خاوەنی هيج جور ياسا، زانين و شەرعيەتەکی ديپڵوماسی، ئابوری، ديني، پەروەردە، سياسی، حيزبي، 

ڵە ئم سيستەمي فەسادی، دزی، گەندەل و نەزان. رزگار کەن کە خوتان  جورەکتوانای ئەوەتان نيە بەهيج  -ەرێوبەرايەتی،...هتد، نينە. ميديای، ب  

 -Permanente manipulation by the states,..etc." 

ە گەل ئەکتەری غەيری دەولي کوردی. ئەکتەری غەيری دەولي ئامانج و ڕۆڵی ئەکتەری غەيری دەولي ئەوروپا، ئەمڕيکا، ڕوسيا،...هتد، جياوازی زوری هەيە ڵ

بەردەوام بونی خارجی ڵە ژەێڕ کونتڕوڵی ياسايە و ئامانج و ڕوڵی ئاشکرا يان شاراوەيە. زور زور بە کورتی: ڕوڵ و ئامانجی ئەکتەری غەيری دەولي خارجی 

 سياسەتی وەاڵتەکەيەتی بە شێوەکانی جورا جور.



زير و گوزير دۆخی رۆک، وهبی سياسی سەفەری کردووە، فواڵن سەكتەئەندامی بااڵی سەرۆکايەتی يان فواڵن ئەندامی مە رێم،ئێمە وەک حکومەتي هە = ئەڵێن

عێراق و هەرێمی كوردستان تاوتوێ دهكەن، ئم پڕوسەيە، وهزيری خوێندنی باال، ئەنجوومەنی وەزيران و وتەبێژی، لە ئۆپۆزسيۆن بين يان حکومەت کار بۆ 

چاککردنى ئەم دۆخە دەکەين، کێ فواڵن حيزب)کۆمپانيا( رزگار دهکات، ئێمە بەر دەوام ئەبين لە سەر ڕێبازی فواڵن کەس، هێزە ئەمنييەکان لە ئاستێکی بااڵدا، 

وەفدێكی مەكتەبی راگەياندنی بااڵ، پێکهێنانی کابينەی نوێی حکوومەت، فواڵن حيزب بڕياری بەشداری کردن يان نەکردنی لە کابينەی تازەی حکوومەت نەداوە، و 

فواڵن ژورناليست ئەڵێت: من خێزانم گورانە و هەر کاتێك کە بەشداريم کرد ڵە فواڵن بەرنامەی تەڵەفوزيون سە چوار وەرەقە وەرئەگرم، باخچەکەشم بە کڕێە؛ 

گونگەرە، رێککەوتنامە، کونفەرانس، هەڵبژاردن و کۆبوونەوەی دوو، سە، چوار و پێنج...،هتد، قولی بەردەوامن، کاکە فواڵن حيزب تەنازولى كردووه، من و 

يەک دوو برادەری تر سەردانی سەرۆك كۆماری تازە ئەکەێن، گوشت و کەبابی چاک ئەخوێن بە تەرتيبات، ديوان و مەجلس گەرم ئەکەێن، كابينەی نۆ 

 چاوهڕوانی ئۆكەی سياسی اليەنەكانە...هتد. 

هيج ئەکتەری غەيری دەولي کوردی  -ي سەرەوە پيشاندەدات کە  دەراسەت و لێکۆڵينەوەيەکی زور بچوک ڵە سەر ووشەي " ئەڵێن"هوشيار بارزانی گووت "

گەندەلی و نەزانينی کاری نەکردووە بو گورانکاری، گورانکاری بنەرەتی يان پەيدا کردنی راستی و عەداڵەت و کارەتان تەنها ئاو دانی سيستەمی فەسادی، دزی، 

بێ سنورە.- کومەلگای کوردی بە شێوەيەکی گشتی پێويستە باش اگا دار بيت کە خاوەنى هيج شتەکی "باال" نينە: نە حکومەتي  بااڵ، نە سەرۆکايەتی بااڵ، نە 

مەكتەبی سياسی بااڵ، نە سەرۆک وهزير و گوزيری بااڵ، نە خوێندنی باال، نە ئەنجوومەنی وەزيران و وتەبێژی بااڵ، نە ئۆپۆزسيۆن و حيزبی )کۆمپانيا( بااڵ، 

نەڕێبازی بااڵ، نە هێزە ئەمنييەکانی بااڵ، نە وەفدێكی مەكتەبی راگەياندنی بااڵ، نە کابينەی نوێی بااڵ، نە ژورناليست، تەڵەفوزيون، ئرتيکل و راديوی بااڵ، نە 

گونگەرە، رێککەوتنامە، کونفەرانس، هەڵبژاردن و کۆبوونەوەی دوو، سە، چوار و پێنج...،هتد، قولی بااڵ، نە سەرۆك كۆماری بااڵ، نە سياسەتمەدار و 

پەرلەمانتاری بااڵ،...هتد. - سياسەتمەدار، پەرلەمانتار، ڕۆژنامەنوس، پارێزگار...هتد، ئەکتەرەکی "غەيری دەولي شخصي" زور بچوکن کە ئاستەکی 

ەيە، هەر لگايەتی، سايکوڵوژي، دينی، سياسی، پەروەردەی، ديپلوماسی، پاراستني سرووشت، حيزبي، ميديای، بەرێوبەرايەتی،...هتد، زور زور نزمتان هەمکو

سەرتان لە ديوار  ڵگا کە زور چاکەمهەمووتان بونە بە دکتۆری کو -خەريکی  ديوان و مەجلس گەرم کردنن، و تەنها کۆيلەی دوو شتن : فلوسک و کورسي.

ن، نازانن بو ئم بارودۆخە پەيدا بو و دەرماني چيە؟ "ەئەد  

زير و گوزيری چی؟ ڕێبازی کێ و بو چی؟ رۆک، وهرێمی چی؟ ئەندامی بااڵی سەرۆکايەتی چی؟ خوێندنی باالی چی؟ سەهوشيار بارزانی گووت "حکومەتي هە

نوخبەی مەرکەزی کومەل، يەکگرتوە، گوران،  = رێمحکومەتي هە بی سياسی چی؟...هتد.كتەچی؟ مە راگەياندنی بااڵی چی؟ ئەنجوومەنی وەزيران و وتەبێژی

دز، گەندەل، ئاستەکی زور نزم، نەزان، بێ کەرامەت و بێ شخسيەتن = بەردەوام بونی دزی، گەندەلی و تيجارەت کردنی  ، کەپارتی، يەكێتی سوشياليست،...هتد

".دا مانەز ڵە کوردي یلگاەکومکوردی = دواکەوتوونی  یلگاەکومجياواز بە   

...هتد، زيادتر خاوەنی پاسەوان، خزمەتکار، سکرتێر،...هتد، بيت ئم ،ئێستا هەر چەند بەرپرس، وەزێر و گوزير، سەروک، پەرلەمانتار، پارێزگار، سياسەتمەدار

يەت کە لە زەمان ە ئەو هندە زيادتر پوچ، بێ شخسيەت، دز، نەزان و گەندەلترە. وايە يان نە پەرلەمانتار، پارێزگار، سياسەتمەدار،...هتد، نەزان وبێ شخسيەکەس

 دا تەنها کۆيلەی فلوسک، کورسي و نەزانينی بێ سنوورتی.

ردن، سەفەر کردن، نووسينگەکانی هەرێم، دادگا، ديپڵوماسی، ابوری، پەروەردە، کوردی ) زانکو، دين، ئابوری، نەخۆشخانە، تيجارەت ک یلگاەکومهەموو 

ز، گەندەل سياست، پاراستني سرووشت، حيزب، ميديايەکان، بەرێوبەرايەتی،...هتد( لە سەر ئم شەش ووشە)بەرژەوندی شەخسي، ئاستەکي زور نزم، نەزان، د

وشە)لە %دی جياواز دروست بونە(کە بنەرەتی هەموو احزابەکاني کوردينە ڵە کوردستانا باشور لە ئم شەش و .هاتوتە دامەزراندن و ڕێکخستنو جاشايەتی( 

: حکومەتی هەرێمی كوردستان. بە کورتی و بە عەقڵەکی زور سادە: ڵە کوردستانا باشور تەنها يەک ئەکتەری غەيری دەولي هەيە کە بە يەك ئەگەنشانويەک 

.ەر نزم، نەزان، دز، گەندەل و جاشايەتيناوی: بەرژەوندی شەخسي، ئاستەکي زو  

 

هتد، اليست،...بە عەقلەکی سادە هوشيار بارزانی گووت" بە چەند شێوەيەک و بە بەردەوامی نوخبەی مەرکەزی کومەل، يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی سوشي

وەيەکی خەريکی ياری کردن، دزی و گەندەلي جياوازن: جوگرافياي)گوند، شار و پاش هەر گەرەکەک، بەرپرسەک دەستی بە سەردا گرتووە(، ئابوری بە شێ

اي سلێماني و هەڵەبجە گشتی) فلوسک، نەوت، گومرگ، کارەبا، خانو، کومپانيا، ...هتد(، سياسي، )دروست کردەني شانويەکانی جياواز بە تايبەتي  لە پاريزگ

ئێمە و بە  وەک گوران،هاوپەيمان، ئيسالميکانی جوراجور،...هتد. کاپيتالی ئێنساني: وەک هەموو شتەک لە کوردستانا باشور کڕين و فرۆشتن بە من، تو،

گالتە،  %١٠٠نی چون و بە چ شێوەيەکی ميدياي: هو فوالن کەس ئەزا کورد ئەکەن و کڕين و فرۆشتنی مرۆڤ، خەلک تايبەتمەنديەکاني خوی هەيە. یجەماور

 یکەئاست نهاەت ەک ،ەزانەو ن لەندەدز، گ یزەرکەم ەینوخب یئاست یگشت یکەيەوێش ەب یکورد یکانەميدياي یئاست ياری، کڕين و فرۆشتن بە ميديايەکان ئەکەن؟

...هتد." نەکەوداڵب یهراوەدز و ژ زان،ەزور نزم، ن  

 

بە شێوەيەکی مەکرو، بە کورتی، بە عەقڵەکی کوردی و بو نموونە: نوخبەی مەرکەزی کومەل، يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی سوشياليست،...هتد، نفت و گاز 

ين، شوقە، نزيان پولي گومرگ...هتد، ئەدزن و بە ئم فلوسکە شوقە، ئەپارتمان، بەنزينخانە، کومپانيا،...هتد، دروست ئەکەن و جارەکي تر ناچار ئبی بە

پولی کارەبا و ئاويش پێويستە بە نوخبەی مەرکەزی کومەل،  نان،...هتد لە نوخبەی مەرکەزی بيکڕی و ڵە ژەێر ياساي دزی، گەندەلی، زوڵمو زوری دا بژين.

ەكێتی سوشياليست،...هتد، بە ئم يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی سوشياليست،...هتد، بيدن. بەاڵم نوخبەی مەرکەزی کومەل، يەکگرتوە، گوران، پارتی، ي

   شێوەيەش هەر تێر نابيت.

کوردی لە ژێر کۆنترۆڵی نوخبەی مەرکەزی کومەل، يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی سوشياليست،...هتد، دايە، و خويان لە ژێر  یلگاەکومثڕوت و ساماني 

دەسەاڵتی ئەکتەری غەيری دەولي دانە کە ناوی: بەرژەوندی شەخسي، ئاستەکي زور نزم، نەزان، دز، گەندەل و جاشايەتيە. بە کورتی و بە عەقڵەکی زور سادە: 

بە کارهينانی هەموو ئێمکانياتی کومەلگای کوردی )چونکە ئێمکانياتەتان، تەنها ئێمکانياتی دزی و گەندەلينە و گرنگ نيە چون بە کار ئەهينن( يەک ئامانجی 

 هەيە:

The production and reproduction of the established order. 

هوشيار بارزانی گووت" بو رۆڵی کومەلگای کوردي چ حيزبی و غەيری حيزبی لە پاريزگاي سلێماني و هەڵەبجە زور گرنگە:- هێزەکی زور گەورە مەوجودە لە 

پاريزگاي سلێماني و هەڵەبجە، بەالم ئم هێزە لە ژێر دەسەاڵتی ئەکتەری غەيری دەولي دز، گەندەل و زور نەزان وەک هێزەکی مردووە کە تەنها گالتە و ياری پێ 

ئەکەن.- ئم هێزە ئتوانيت پانۆرامای سەرانسەری کوردستان بيگوريت و کاريگەرەکی گەورە لە سەر بەغا هەبيت )ئەزانی چون، بە چ عەقڵەک، بە چ 

شێوەيەک،...هتد.(.- کومەلگای کوردي چ حيزبی و غەيری حيزبی لە پاريزگاي سلێماني و هەڵەبجە پێويستە باش اگادار بيت کە جەماوەرە کورد لە دهوک، 

 زاخو، هەولێر،..هتد، چاوەرێ ئێوە ئەکەن.- ئەركەکی گەورە و مێژوويی لە سەر شانتانە."

 

بو ئێستا گونگەرە، رێککەوتنامە، کۆبونەوە،...هتد، هەڵەيەکی زور گرنگ و ستراتێجيە؟ هوشيار بارزانی گووت" -کات، زەمان، کومەلگای کوردی بە 

شێوەيەکی گشتی هاوار ئەکەن کە کاتی ئم سيستەمی دزی، گەندەلی و نەزانينی بێ سنورتان نەماوە. - بچوکترين شانەی الشت هاوار ئەکەت کە کاتی جاشايتی، 



گەندەلی و دزی نەماوە. جەماوەرە کورد چ حيزبي و غەيری حيزبي باوەڕی و ئێمان بە هيج حيزبەک نەماوە و هەموو ئێش و کارتان ١٠٠% بوتە بە دزی، 

گەندەلی. - هيج نەوعە ياسا و شەرعيەتەکتان بە هيج شێوەيەک نەماوە لە ناو کومەلگای کوردی. - گونگەرە، رێککەوتنامە، کۆبونەوە، کونفەرانس و 

 هەڵبژاردن...هتد، بو چی، و چی ئەڵێن؟". 

     پاش روخاندني صدام حسين  

Pandora Box 

ئەکتەری دەولي خارجی، تەماشا کردنی تايبەتمەنديەکاني نوخبەی کە تا ئێستا خاوەنی  تەداخولیلە بەغا. نە بونی کلتورەکی ديموکراتی لە عيراق، هاتوتە کرنەوە 

رێم بەرژەوندی شەخسي، ئاستەکي زور نزم، نەزان، دز، گەندەل دەسەاڵت ئيستای عيراق پيشاندەدات کە لە بەغا وەک حکومەتي هە دەسەاڵت بونە و بارودۆخي

ێودەوڵەتيدا دارە.عێراق وەک ئەکتەری دەولي تايبەتمەنديەکاني خۆی هەيە، بو نموونە و بە عەقڵەکی زور سادە: هەڵوێستی عێراق زور الوازە لە ئاستی ن

بجە دەست اشای پاسپورتی عێراقيتان بيکەن(. زور گرنگە کە گەڵی عێراق خۆی لە ئم نوخبەی دز، گەندەل ئازاد کەت. بەاڵم لە رانيە، سلێماني و هەڵە)تەم

 پێدەکات يان لە بەغا و بەسرا.

.کەت بە کۆيلەی خۆیيهيج کەسێک نەتواني فلوسک و کورسی ب   

کوردی اگاداری بن: یلگاەکومور پئوێستە هەموو هوشيار بارزانی گووت"چەند خاڵی گرنک کە ز  

- کومەلگای کوردی بە شێوەيەکی گشتی چ حيزبي و غەيری حيزبي پئوێستە باش اگادار بيت کە سەبەبی ئم قەيرا نانە و بەردوام بونيان تەنها نوخبەی مەرکەزی 

کومەل، يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی و سوشياليستن،...هتد، کە بە راستی ئم نوخبەيە، نوخبەيەکی ناخوشە کە ١٠٠% بوتە بە کۆيلەی فلوسک و کورسي. 

ئێش و کار کردنتان بە عەقڵيەت و شێوازەکی کاڵسيکي، نەزان، دزی وپولەکی هيج قازانجەکی نيە بە هيج بە شێوەيەک. ئامانجی ئم نوخبەيە تەنها دزی، گەندەلی 

 و بەردەوام بووني ئم  بارودۆخەيە.

- هيج سەرکڕدە و حيزبەک بە هيج شێوەيەک خاوەنی هيج شەرعيەتەکی پەروەردەي، سياسی، حيزبي، ميديای، ديپڵوماسی، ئابوری، ديني، کوملگايەتی...هتد، 

نيە. هەمووتان هاوار ئەکەن )چ حيزبی وغەيری حيزبی( کە چون خوتان رزگار کەن ڵە ئم  بارودۆخي ئاڵۆزی دزی و گەندەلي بێ سنور و جياواز کە گەشتوتە 

 ئێسقانتان. 

- کومەلگای کوردي بە شێوەيەکی گشتی چ حيزبی وغەيری حيزبی بە تايبەتی لە پاريزگاي سلێماني و هەڵەبجە زور گرنگ و پئويستە کە واز بينيت لە حکومەتي 

هەرێم، ئەنجوومەنی وەزيران، وەزير و گوزير، پەرلەمانی هەولێر و بەغا، ...هتد. فوالن کەس ئەڵێت چون، کاکە حالی نەبوم!! بەاڵم لە گوشت، کەباب، دزی، 

 گەندەليت و نەزانينی بێ سنورەت حالی ئبی.

- شێوازی کار کردن و مۆدێلی حيزبەکانی کومەل، يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی سوشياليست،...هتد، بە هيج شێوەيەک نەماوە و نوخبەی مەرکەزی ئم 

 حيزبەکان پئويستە باش اگادار بن کە هەتا خزمەت کار، شوفێر، سکرتێر و پاسەوانی تو ١٠٠٠   نەعڵەت و نفرەت ڵێت ئەکەن.

- جەماوەرە کورد بە شێوەيەکی عام پئوێستە اگادار بيت کە ئێستا تەنها کاتی گورانکاری سەرانسەري گوند بە گوند، شار بە شارە. چاک پئوێستە اگادار بن )چ 

حيزبی وغەيری حيزبی، پێشمەرگە، اسايش، جوتيار، بازاريان، قوتابی، ماموستا،...هتد،( کە کۆيلەی هيج سرکردەک نينە و ڕۆڵی ئێوە زور زور گرنگترە لە 

 نوخبەی مەرکەزی کومەل، يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی و سوشياليست و فلوسکی کە لە ئێوە ئدزن يان بە ئێوە ئدەن...هتد."

Anthony de Mello 

. نە خواردنی، ڕەفتار و کرداری هەمووي وەک مريشکەکان بومريشکەکان دا ئەژي تا گەورە بو.  ئەڵێت: جارک باز، خەرتەلەک کە هەر پەيدا بو لە گەل"

انيت وەک خۆی بيني و ووتی ئم باڵندەيە وەک منە و ئتو ئەزاني فڕين چيە و چون بفڕيت. جارەک کە ڵە دەرەوە بون، باز تەماشای ئاسمان کرد و باڵندەکی

"فێری فڕين نەبووی. کە بينيت ڵە ئاسمان، بەاڵم یبازوەک بەفڕيت. مريشکەکان بە بازەکەيان ووت: تو مريشک ني، تو بازی   

DNA 

.کار ەب ەکردووێپ ستەو د ينڕگو ەهاتوت کورد یرەماوەج   

)سياستمەدار،  تەشخسيهەمووتان وەرەن چونکە سەرو کانيەک يا مەوجودە بەاڵم باش اگادار بە کە ئم سەرو کانيە دونيای نيە. وايە فواڵن نوخبەی بێ 

يان نە، ئەزانی ە بو روحت الشت وەک ئۆتۆمۆبيلەکپەرلەمانتار، ژوڕناليست ...هتد،( يان نە؟ نازانم ئێوە چون ڵە ئم دوو سە روژی دونياي حالی بونە؟ ئەزانی کە 

ئەژي لە ناو ئم دونيايە دا.؟ مەحدوديان نە کە کاتەکی   

رامەت، ديوان و مەجڵس گەرم يەکێک لە تايبەتمەنديەکاني تايبەتی کوردستانا باشور چيە؟ چەند کەس وەاڵمی ئم پرسيارە ئەزانن؟ يەک يان دوو کەس. عەقڵ، کە

ت پيروزت بيت. کردن  

 

 هەولير. م.امين

 


