
؟ ينهک ۆاقعی ۆ ئهسلی گۆرانخازکانئ  

.دا......فکر و وەزەع له إنسان، ڵه ، طبيعت رد، به ، دار مادە، ڵه تهتهويرات وتهغيرو گٶڕأنكارێ ئهلهت، دٶنيأ  گٶتێ سيک که ههر  
:وە بينی گٶڕأنكارێ وحساب حد به حسين صدام روخاندەنێ و أمينه منطقهێ بوونێ دروست پشتی عيراق کوردستاني  

كڵتوری....... سياسي، ،ئابوری فکری،   
:ىهکهين خالک چند لهسهر باس خ�صه به زور   

بو؟ دروست گوران بو  .گوران ناوی به بو پيدا تازه تكئ عشير که بو  وە ىه گٶڕانکاريانه ئم له ک يکه  
 

ئفکار یکردن کۆپی بو زيرەكن زور کالسيکی و عشآيڕى سرکردەکانئ ـ۱  

گورانکاريه به احتياج كوردي كومڵگای كه زانيان کالسيکی ريبرانێ ـ۲  

شخسی مسلحتى و ،  يكتێ عشآيڕى سرکردەکانئ بينێ نارەزايهتی        و ناكوكي ـ۳  

يكتێ عشيرتی کنترولی و گوران تی عشير کردنی دروست: بيکوژن پووڵه په دو ڕد به يك به ـ٤  

 ٥-      بهت سهريان به حسين صدام يان ڕومانيا، چاىوچسكوی ايران، شاەی وەک که ئهوە له ترسان 

صد؟؟؟ در چند أيران، بهتايبتێ بو ناو له خارجی  یئهکتر  ستي ده  -٦ 

بوون دوڵأر مليون چند صاحبى  -۷ 

. گٶران عشيرتى كردەنێ دروست ڵه نيه يك ٶكوو هينقط ۷ئهم ئهتمامئ  

   كتابه ئم نهوەى خويندە پشتی).۱(نوويسيتێ۱۹۷٥ـ۱۹٥۸لهسهرساالنی بارزانيهکه  ايوب کاک مۆهيم،کتابی زور دووەمى ێ نقطه
D.N.A    كه بو إسبات بوم  

 ڵکی خه به کردن ياری جاشايتي، كوژي، بهرا شهرەی خيانهت، ڵه بووە دروست كٶڕد وتقڵيدێ سيكي،عشايرێ ك� سهرکردەکانی
.سێک که ند چه شغصي نديه وه رژه به بو كورد ملتي هێنانی کار به و کورستان،  

 زوڕ کورد کهملتی بو ئمه سووەم ێ نقطه         
 .بو  ئاشکهرا حقيقيان چيه؟تاريخي ئامانجيان نه؟  کي سهرکردانه ئهم .ناسي كٶڕديان وتقڵيدێ سيكي،عشايرێ ك� سهرکردەکانی باش

.نوويسيتێ۱۹۷٥ـ۱۹٥۸لهسهرساالنی که بارزاني ايوب کاک کتابی بوونی چاپ پشتێ خصوصا مشئه  

: نوويسيتي يهكك كه دەبينم ئههلی جريدەكانى يان سهرإينترنت ڵه جار بعضه �م به  

 پيدا نوە ورانكاڕێگ و تازە عقليتكي ،داهاتو يکیوە کووبونه يان ،نسراف کون فالن يان ن،گورا كونگڕەي  يان  ، تازە حکومتی ئهم آيا
؟دەکهن  

 و ،تڵفزيون وەخويندوتانه خيطابكيش وە وەتار ماشأاڵڵه،ماشأاڵڵه،...تر، كونگڕەيكي بو كونگڕەيه ڵهىم تازە، حكومتكێ بو  حكومته ئم ڵه
 دروست نوە ورانكاڕێگ و تازە عقليتكي داهاتو كونگڕەي به يان ؛ تازە کونفراسي به... ڕدەووە كه ئهوەتان باسي جڕيدەكان و ڕاديو
.ىهبيت  

.شخصيتيشه بئ زور ڵكو به باوەرە، خووش وە سادە زور زور ك نه كهت بێ فكر شيوەيه ئهم به كه انساني  

 تجروبكي كٶرد، وتقڵيدێ سيكي،عشايرێ ك� سهرکردەکانی باشترێ  ناسينێ بو هبيت تازه تجروبكي به احتياج كورد ملتێ كه ناكم بهروا
 به تازە عشيڕتي و گوران  ڵه ن به ێيكن،جٶدا كار گوران عشيڕتي گهڵ ڵه ێستا كه يكتی عشيڕتي كوني عضوەي چند كه وە ىه ٶەك
 کومپانيايک.بگرەن وەر پارتی يان يکتی له دو�ر مڵيون ۱٥ يان ۱۰  با. كن بی دروست كم يه گورانى يان أصيڵ گورانى  ناوێ

 ملهتی ڵه و دەن خوتان له بوياخ تر جارەکي با...بوينه شاخ له کردووە، خزمتمان خوەمانه، حقی بهلن، کورد ملتی به وە کن دروست
.بێدەن کورديش    

 در دو  ئهم  ڵه يكهك. دايه...،يهکان ئسالم يكتێ،گوران، پارتی، عشيڕتكانی سوەڵكانی مه% ۲ ستی ده ڵه كوردستان سامانی و سروت
 که شيوەيه ئهم به ماشأاڵڵه،ماشأاڵڵه،!!!! کومپانيا بو ۆرە ،شهريكه بو کومپانيا،ٶرە ههيه کومپانيام: يگوتوبيت نه كه ن، كه پيدا صدانه
... کومپانيا، ههيه کومپانيام:  دەڵين  



چيوەي چار ڵه علمی دراسهيکى  

"behaviorist and psychology" 
:دەكهن ێسبات بومان خارەوە خالهكانى  

بينيه يان نه دونيايان ـ  
دو�رن و دينار كورەكانێ ـ   
شخصيتن بێ زور زور ـ  

کوردە؟ ملتی سامانی و وتسر تا�ني يان ، کردووە قرزەتان بانك ڵه پاڕەتان ، كڕدوەتانه دروست باوكتان و دايك پولێ به کومپانياتان  
له ماشأاڵڵه،ماشأاڵڵه    

 . موهيمترن گوگل و ئهپل ی  CEO 
.عشيڕەتهك چند بيني کهردووە دابهشتان که کورد، ملتی چيه؟ ناوی کوردستان له کومپانيا گهورەترين   

ينه؟ کئ واقعی و أسلی گۆرانخازکانئ  
 و وزيران پهرلهمانتارەکان، شارەکان،  محافظهكانئ: ٶەکو مهسٶڵكانێ يان؛ نه نه هريمه؟ تازەێ متي حكو أسلی گۆرانخازکانئ آيا

نه. نه عشايرينه؟ مهسوڵكاني  
 رازينه خويان له زور زور مهسوڵكان. كن بي خويان ڵه نهقد و رەخنه بهبينهوە،و خويان گوروپك، يان ئکسخ شه كه زەحمته زور زور

 و شخصيتن، بئ زور كه ىهوەيه نازانن كه شتي ىهو .......وزيڕەم پهرلهمانتارەم،من من مهسوڵم، من كه ن که ده خويان به خر فه و
.بوويه دروست پرەستی دو�ر و پرەستێ عقڵێ،خو بئ ڵه شخصيتيانيش  

 زور ،الزمهکورد گهلی....پشمرگنه، و پوليس هيزەکانی زانکوەنه، خويندەکارانی کوردە، فقيری و ههژار مڵتی أسلی گۆرانخازکانئ 
  ايوب کاک کتابی بووني چاب پشتي خصوصآ ،ئاشکرايه و واضح زور اساسی و ريشهای گورانکاری ريگای که بيت ئاگادار باش

.بارزاني  
 پاريزه ڵه فقط نه تازە و نو سياسي ديناميكهكي توانن ئه كه نه يان ئاگادارەن سڵيمانێ، گاي پاريزه ڵه تی تايبه ،به أسلي أياگورانخازكانی

.بيت به دروست كوردستان مو هه ڵه ڵكو به سڵيمانێ، گاي  
 پرستي، پرستي،دونيا خو جبهكاني...أس�ميكان، يكتێ،گوران، پارتی، عشيڕتكانی بيني جبهكاني ههيه؟ کوردستان له جبهمان چند

 له جبهمان يک : به ئبيت جواب ئيکهين سواله ىهم تحليڵي و تجزيه منطقهك و عقڵ ههر به. جيكانن بوياخ و جاشايتي عشايري، مصڵحتي
.جاشهکان و پرست، پرست،دونيا خو عشيڕتكانی ضدي کورد فقيری و ههژار مڵتی بينی جبههی ههيه، کوردستان  

 م ئه .نوويسين توته ها نه كٶرد سيكي،وتقڵيدێ ك� سهرکردەکانی عقڵكي به يان كوڕدى عشايرێ بهعقڵكي بارزاني  ايوب کاک کتابی
 ئاشکراو واضح به زور ،بهلكوچاومان ڕ به هيناته کهمان تاريغه علمی، زور مهتودەکی به و راستگويانه به فقط نه کتابه
 كه دارم هيوا ڵهڕە من .بهجهبينين  كورد  ملتي داخوازەکانى ىهتوانين چون ، ت ئله پهمان يگا ره و  كه جاده

رەنگکه  گه نقطه م ئه ىاگادارێ  ......زاخو، و بارزان،كڕكوك،دەهوك منطهقهيى خانقين، ههوڵير، سڵيمانی،: ڵه أسلی گۆرانخازکانئ
.بهن  

 يك به ،ئيکهين  تحليڵي و تجزيه منطقهك و عقل هر مركزي،به و اساسێ ي نقطه م ئه بهي چوونكه
خومان ىه دەين.  ڵه بوياخ خومان خومان. ڵه كڕدەن حيڵه: دەگين نتيجه  

:گوتويهتی بارزاني  ايوب کاک وەك  

) 2. (کوردستاندا سهرانسهری له ههيه شۆڕشگێڕانه جهماوەريی تێکۆشانی رێکخستنی به پێويستمان  

. 1 http://kcdme.com/introduction.part%201..pdf 
http://kcdme.com/Introduction%20part%202..pdf 

. 2  http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=8adcd01f       

امين.م .     ههولير  
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