
 ئێمکانيات و بە کار هينانيان

" ئم ئەرتيکلە یداخل ڵیقەعئم ئەرتيکلە بە شێوەيەکی "مەکرو" هاتوتە نووسێن بو هەموو عێراق، بەاڵم زور پێويست و گرنگە کە بە "

مەکرو دوو جور ئێمکانيات هەيە: مادی )وەک فلوسک، بە شێوەيەکی گشتی و ی هەيە. ۆبخۆنيەوە. هەر ناوچەک، واڵتەک ئێمکانياتی تايبەتی خ

 بە شێوەيەکی گشتی )فکر، و هزرکردن( نەوت، بەنزين، ئاو، ئۆتۆمبيل، مرۆڤ،...هتد،( و فکر، بيرکردنەوە، هزرکردن. ئێمکانياتي دووم

ئبينن و گرنگيان وەکو يەک نيە ڵە ناو زەمان و ئم ئێمکانياتانە بە شێوەيەکی بەردوام گۆرانکاری  ر ئێمکانياتي يەکەم.ڵە سە "دەسەاڵت دارە"

: و کاريگەريان لە سەر کومەلگای کوردی ئم ئەرتێکلەدا بە کورتی باسي ئم بابەتانە ئەکەين وەک ئێمکانياتي مادي و فکرێ مەکان دا. ڵە

ردی بە شێوەيەکی گشتی، راديو و کەرەستەی )مەوادە مەعدەنی( ژێر خاك و سەرخاك، کۆبونەوە، کۆنگرە، مەکتەبی سياسيی حيزبەکانی کو

 تەلەفزيۆن، ئەندام و بەرپرسی حيزبی، و چەند ووشەی کورت و زور سادە ڵە سەر 

 Diplomatic corps and NGO ڵە هەولێر. 

مووچە هەنە لە بە چ شێوەيەک بە کار هێنەراوە لە ناو زەمان و مەکان دا؟ چەند جور لە کوردستانا باشور کونسپتی ئێمکانيات چيە؟  ئم کونسپتە 

مپانيايەکانی )احزابەکانی( کوردی،...هتد.ۆکوردستانا باشور؟ بارودوخی ناو خۆي ک  

کونسپتی ئێمکانيات کونسپتەکی پان، بەرفرە و زور بابەت وەردگريتەوە وەکو: ابوری، سياسی، کومەلگا، پەروەدە، هاتوچو و گواستنەوە، 

.،...هتدگييایبو رازی کردن و جێبەجێ کردنی پێويستيەکانی ئێنسانی، حيوانی و سروشت، ئێنسانی...هتد. ئێمکانيات شتەکە کە بە کار دێنن   

 (humains, animaux ou végétaux). 

-سالی پێشو( پێمان پێشان دەدات:  ١٠٠هوشيار بارزانی گووت " ئم چەند ووشەی ژێرەوە و بە شێوەيەکی "مەکرو" مێژووی نوێ عێراق )

عێراق واڵتەکە کە بە 'بەردەوامی' لە ژێر کۆنترڵی: شەڕی جورا جور )زۆرينە و کەمينە، سوننی و شيعە،...هتد(، ديکتاتوريەت، تەداخولی 

ندەلی، نائارامی،...هتد". ناسراوە بە نەوت، گە عێراق-ئەکتەری دەولي خارجی و نوخبەکی دز، گەندەل، نەزان و خۆپەرست،...هتد، دابويە.   

 واڵتی نەرويژ نەوت چون بە کار دێنيت و عێراق بە چ شێوەيەک نەوت بە کار دێنيت؟

 کەرەستەی ژێر خاك يان سەرخاك وەکو: نەوت، گاز، ئاو،...هتد، خاونی هەموو هاوواڵتيەکە. عێراق پێويست با واڵتەکی زور پێشکەوتوو بايا،

مليار بەرميلی نەوت. بەاڵم ياسای کە لە بەغا و هەولێر هەيە، ياسای ١١٥نەوتی جيهان لە عێراقە، زيادتر لە %٩ تا %٨,٤ ینزيک چونکە

دزی، گەندەلی، ميليشيا و ياسای دەرەکی ئەکتەری دەولي ناوچەکە و غەيری ناوچەکەيە. يەکئک لە هوکارەکانی ێەک جار گرنگ کە دەستی هەيە 

اڵتی ناوەڕاست دا نەوتە. نەوت وەک يەکئک لە کەرەستەی ژێر خاك کە تازە نابێتەوە، کاريگەری زوری لە بارودۆخي نەخۆش و خراپی خۆرهە

 هەيە لە سەر ئاستی نەتەوەيی و جيهان. نەوت تايبەتمەنديەکاني ئابوری، سياسی، دارايی، تەکنۆلۆجيا...هتد، خۆی هەيە.

شەر کردن لە سەر نەوت، دزی و گەندەڵی بێ سنور ) زور واڵتانی جيهان فکری  زور بە کورتی تايبەتمەنديەکاني نەوت ڵە عێراق و کوردستان:

م پاش نەمانی نەوت ئەکەن(، دەوڵەمەند بونی بێ سنوری نوخبەی مەرکەزی حيزبەکان، بە کار هيناني نەوت نە بو دەوڵەمەند کردنی کومەلگا بەاڵ

 بو دواکەوتوونی کومەلگا...هتد، و

lack of a development model. 

تايبەتمەنديەکاني نووسينگە و ئيداراتی ""حکومی"" و حيزبی، کۆبونەوە، کۆنگرە، مەکتەبی سياسيی، راديو و تەلەفزيۆن...هتد، وەک 

؟ ئاستەکی زور نزم، لووت بەرزی، دزی، گەندەڵی، ووشەی "واستە" هاوار ئەکەت لە ناو زەمان و مەکان  دا، ڕزی، زور ئێمکانياتی مادی چێنە

 دواکەوتوو، چايخانە، و ديوانخانە...هتد.

کومەلگای حيزبی چونە ئێستا ڵە کوردستانا باشور؟ ايا بە راستی کومەلگايەکی حيزبی مەوجوودە لە کوردستانا باشور؟ کاری ئم کومەلگاي 

حيزبی چيە؟ دوو سە تايبەتمەندي کومەلگای حيزبی بە شێوەيەکی عام؟ هوشيار بارزانی گووت" کومەلگای حيزبی ئێستا ڵە کوردستانا باشور بە 

شێوەيەکی گشتی کومەلگايەکی زور زور نەخۆش، ڕزي و ئاستەکی زور نزم و نەزانە لە هەموو ئێش و کار: حيزبی، سياسی، ئابووری )ئەگەر 

ئابووريتان لە ژێر سفر نەبيت، سفرە(، دينی، پەروەردە، شێوەی بيرکردنەوە، رێگاوبان، کۆمەاڵيەتی، تەکنەلۆژيا، تەندرووستی، کۆبوونەو، 

ئيداراتی حکومی کە هەر بە سروشتەوە ئيداراتی حيزبينە، کۆنگرە و کۆنفرانس،...هتد. کومەلگا و ئەندامەکانی حيزبی لە کوردستانا باشور بە 

شێوەيەکی گشتی ئەڵێن: سەرمان لێ سور بووە، نازانين چێ بيکەێن. ئيش وکاری کومەلگاي حيزبی بوتە بە: جاسوسی کردن ڵە سەر خۆتان و ڵە 

سەر گەڵی کورد، ياری کردن بە خۆتان، و ياری کردن پيس بە ئێوە وەک کۆيلەی جورا جور ) سياسی، ئابووری، دينی، پەروەردە، شێوەی 

بيرکردنەوە، رێگاوبان، کۆمەاڵيەتی، تەکنەلۆژيا، تەندرووستی، کۆبوونەو، کۆنگرە، ميدياي، کۆنفرانس و شخسی...هتد( و مانەوەتان وەک 

 کۆيلە."

هوشيار بارزانی گووت" -هەموو ئەندامەکانی حيزبی پئوێستە چاک ئاگادار بن کە خزمەت کردنی نوخبەی مەرکەزی يەک حيزب = خزمەت کردنی 

نوخبەی مەرکەزی هەموو احزابەکانە = خزمەت کردنی سيستەمەکی دزی، گەندەڵی، جاسوسی، کوياڵيەتی و پاش کەوتوونی کومەلگای کورديە. - 

هەموو ئەندامەکانی حيزبی پئوێستە باش ئاگادار بن کە ئيش و کارتان "لە زەمان و مەکان دا وەستاوە، مردووە". بە چ شێوەيەک؟ لە ناو زەمان 

و مەکان دا، تا ئێستا کار و ئيشتان تەنها بوتە بە باڵوکردنی دزی، گەندەڵی، ئاستەکی نزمی جوراجور، جاسوسی، خزمەت کردنی نوخبەی 

مەرکەزی کە دز، گەندەڵ، جاسوس و زور زور نەزانن. - ئەندامەکانی حيزبی و کومەلگای کوردی پئوێستە چاک ئاگادار بيت کە بە کار هينانی 

هەموو ئێمکانياتی فکری و مادی بە شێوەيەکی گشتی )مووچە، نەوت، بەنزين، ئاو، ئۆتۆمبيل، ميديايەکان بە شێوەيەکی عام، کۆبوونەوە، 

ڕێكەوتنامە، کۆنگرە، مرۆڤ،...هتد،( و بە بەردەوامی لە خزمەت کردني کونسپتەکانی: نەزانينەکی بێ سنور و جورا جور، ئاستەکی زور نزم، 

 باڵو کردنی دزی و گەندەڵی جورا جور، زيندان کردنی کومەلگای کوردی بە شێوەيەکی فکری و ماديە،...هتد." 

هەر چەند احزابەکانی کوردی زيادتر بەشداری حکومەت بن باشترە بو جەماوەری  -اڵتدارين. ئەگر ئيمە يەک دەنگ بێنين هەر ئيمە دەسە -ئەڵێن: 

من حەز لە پوستی حکومی ناکەم، چونکە ئێش و کاری من نيە؛ من وەک  -کورد، بو ديموکراسی، مافی مرۆڤ، عەدالەتى کۆمەاڵيەتى...هتد، 

فواڵن کەس إيلتيزاماتی زورە لە بەر ئەوە نەوت، پولی  -پۆستی جێگری سەرۆکی هەرێم پۆستێکی باشە.  -پەرلەمانتار کاری خۆم ئەکەم...هتد. 

کوردستان بە بێ يەکێتيی و پارتی  -پارتی، يەکێتی و گوران لەسەر ئاستی بااڵ بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکان کۆدەبنەوە.  -گومرگ،...هتد، ئدزيت. 

گای کوردی، نەزان و ئاستەکی لەکڕين و فرۆشتن بە کوم = بێ شخسيەت، قسەی کە لە ژێر سفرە ...هتدقسەي پوچ، بێ مانا،  = بەڕێوە ناچێت

   نزمی جوراجور، بێ شخسيەتی،...هتد.



ب سياسی پيروزەت كتەوايە يان نە شەمدين؟ شەمدينوک: بێ شخسيەتی، بێ کەرامەتي، قسە کردنەت و وێنە گرتنەت لە گەڵ فواڵن ئەندامە مە

 بيت.

هەموو احزابەکانی کوردی لە کوردستانا باشور )کومەل، يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی سوشياليست،...هتد(، تەنها  هوشيار بارزانی گووت"

يەک ئامانجيان هيە: کڕين و فرۆشتن بە هەموو ئێمکانياتی مادی و فکری لە ناو کومەلگای کوردی بە شێوەيەکی گشتی. بەالم جەماوەرە کورد 

پئوێستە باش اگادار بيت: -کە کاتی ئم بازرگاني کردنی جورا جور بە هيج شێوەيەک نەماوە. - هيج حيزبەکی کوردی خاوەنی هيج 

جەماوەرک نيە لە کوردستانا باشور. - هەموو احزابەکانی کوردی بە شێوەيەکانی جوراجور خراپ و وێران بونە. لە ناو هەر 
حيزبەک چەند کەس بە دلی خۆيان کڕين و فرۆشتنی جياواز بە کومەلگای کوردی ئەکەن و ناوی ئم ئێش و کاريان داناوە: حيزب، سياسەت و 

 چ جور دەسەاڵتەک؟ دەسەاڵتەکی کە نە ئزانيت چی ئەکەت و -کوردی بە دوو جور دەسەاڵتدارن: مووچە و ترس.  احزابەکانی -حکومەتی هەرێم. 

 چی بيکەت و بە هيج شێوەيەک کاتی نەماوە. لە همووتان شێواوە و بچوکترين شانەی الشەت هاوار ئەکەت کە کاتی دەسەاڵتەتان نەماوە."

چيە؟ زور بە کورتی و بە عەقڵەکی سادە: پەيوەندی بينی فلوسک و ترس پەيوەنديەکی تەسك، تەنگ و زور  ەپارپەيوەندی بينی ترس و   

Complex. 

و ئم پەيوەنديە تايبەتمەنديەکاني خاسی خۆی هەيە و بە چەند شێوەيەک ئتوانی دراسە و لێکۆلێنەوە لە سەر بيکەی. کومڵگايەک کە لە 

، فلوسک بە يەک شێوە بە کار دێنن: %١٠٠ژەێردەسەاڵتەکی دز، بێ ياسا، گەندەل و ديکتاتور بيت وەک کوردستانا باشور، بێ گومان و 

کەس  ٢٠هوشيار بارزانی گووت" لە کوردستانا باشور حيزبەکی زور زور بچوک هەيە کە تەقريبەن ڵە  دزی، گەندەڵی.پاراستنی سيستەمی 

دروست بويە)نوخبەی مەرکەزی حيزبەکان(. ئم چەند کەسە هيج شتەک نەماوە کە لە گەل کومەلگای کوردی نەکردبيت بو بەرژەوەندي خٶيان و 

  هەموويان تەواو کەری يكتڕن."

سک چيە؟فلو  

It is a kind of energy that must circulate for the collective well being. 

 ٢٧ ئم -زور گرنگە کە کومەلگای کوردی بينين و بو چونی لە سەر مووچە، فلوسک، ترس وگورانکاری بيگۆريت. هوشيار بارزانی گووت" 

 سالی رابردو پيشان دا بو هەموو کومەلگای کوردی کە نوخبەی مەرکەزی دز، گەندەڵ و زور نەزانی حيزبەکان بون بە کۆيلەی ئێمکانياتی مادی

ئم نوخبەی مەرکەزی دز،  -و نەزانينی بێ سنور...هتد.  کە دروست بونە لە ئم چەند ووشە: خيانەت کردنی بێ سنور، دزی و گەندەڵی بێ سنور

گەندەڵ و نەزان بەهيج شێوەيەک خاوەنی ئێمکانياتی مادی و فکری پاک نەبونە و ناش بن. - هيج حيزبەک لە کوردستانا باشور نيە کە بە راستی 

حيزب بيت. چەند تايبەتمەنديەکاني حيزبی: نەزانينەکی بێ سنور و جورا جور، بە ترس و مووچە دەسەاڵتدارن ) زور باش لەرزينە و دەلەرزن (. 

فکر و هزرکردنی حيزبی وەک: کی ئبيت بە سەروک، فوالن پۆست پۆستێکی  -اسوسی کردن، دزی و گەندەڵی، سە کاری بنەرەتی حيزبەکان. ج

هزر و  -باشە، دەنگ دان وهەڵبژاردەن، کوونگرە، ٴگفتوگو، کۆۆبوونەوە، کۆنفرانس، رێککەوتنامە...هتد؛ نەماوە بە هيج شێوەيەک. 

بيرکردنەوەی گشتی کە هەيە و زور زور پئويستە بە هێزتر بيت لە کوردستانا باشور بە شێوەيەکی عەمەلی: گورانکاری شار بە شار، گوند بە 

جەماوەرە کورد بە شێوەيەکی عام پئويستە چاک اگادار بيت کە کونسپتەکانی وەک مافی مەروڤ، ديموکراسی،  -گوند، گورانکاری سەرانسەری. 

، کۆۆبوونەوە، حيزب، کۆنفرانس، رێککەوتنامە...هتد، هيج مانايەکی نيە بو نوخبەی مەرکەزی کومەل، هەڵبژاردەن، کوونگرە، گفتوگو

يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی سوشياليست،...هتد، تەنها مانای کە هەيە: دزی، گەندەڵی، ياری کردن بە ئێوە و دواکەوتوونی کومەلگای 

 کورديە بە شێوەيەکی گشتی."

ەل کەيەوێهيج ش ەب ستاێتا ئ. ١.ەچي رمانەد یبا بزان یب ڵیباش حا ژووێم ەل ەک ەزور زور گرنگ  

ە. بونەخارج ن linearity of time  

ور گەلەکانی ناوچەکە بە شێوەيەکی عام لە ژئر ستەم، زولمو زوری، دزی و گەندەڵی دانە. و ئەوە يەکئک لە هوکارەکانە کە کومەلگا ئاستەکی ز

هيج شێوەيەک لە زەمان و مەکان دا ناتوانن  هەيە. ئەکتەری غەيری دەولي و ئەکتەری دەولي پئويستە زور باش ئاگادار بن کە بە یزور نزم

 بەرگەری داخوازەکانی جەماوەرەک بن کە تێنووی راستی و عەدالەت بيت.

 هوشيار بارزانی گووت" - يەکئک لە تايبەتمەنديەکاني هاوبەشی هەموو حيزبەکانی کوردی نەزانينی بە کار هێنانی  ئێمکانياتە بە شێوەيەکی 

گشتی.- ئێمکانياتی بيرکردنەوە، هزرکردن وەک ئێمکانياتی کە تازە دەبێتەوە هەر چەند باش بن، لە ژێر دەسەاڵتي ئم نوخبەی مەرکەزی 

احزابەکان هيج فايدە ناکەت. بو؟ چونکە سروشتی نوخبەی مەرکەزی حيزبەکان، سروشتەکی: ناپاک، دز، خيانەت، گەندەڵ و نەزانە. - هەر 

کەسێک لە ژێر ئم دەسەاڵتە، هەر حيزبەک کە باسی هەڵبژاردەن، کوونگرە، کۆۆبوونەوە، رێککەوتنامە يان گورانکاری...هتد، بيکەت، نە تەنها 

نەخوشي بەاڵم باش اگاداری خۆت بە کە عەقڵەت تەواو نيە. - سەروک، وەزير و گوزير، بەرپرس، سکرتێر و ئەندامەکانی مەكتەب 

سياسی،...هتد، هەمووتان زور چاک اگاداری خوتان بن کە کومەلگای کوردی چ حيزبی و غەيری حيزبی لە گەلتان نەماون و هەموويان لە ئێوە 

 بێزار بوونە. بێ شخسيەتی، بێ کەرامەتی و نەزانينی بێ سنوورتان هاوار ئەکەن لە ناو زەمان و مەکان دا."

چون ئێمکانياتی مادی و فکری بە کار دێنيت؟ بێ گومان بە شێوەيەکی ووشك، نەزان و کاڵسيکی. وايە فواڵن کەس يان نە؟ موراي بوکشێن  

 

Diplomatic corps and NGO 

 ژمارەيەک لە سياسە تمەداران و ڕێکخراوی نادەوڵەتی و نيودەولەتی چون ئێش و کار ئەکەن؟ لە زەمان دا، کردنەوە و ڵە هەولێر چونن؟

ی هەبوونی کۆنسۆڵخانەی خارجی و ڕێکخراوی نادەوڵەتی و نيودەولەتی لە کوردستانا باشور شتەکی تازەيە، نوێە و شتەکی زور باشە بە شێوەکان

جياواز.  بەاڵم نزيک بوونيان لە نوخبەی مەرکەزی دز، گەندەڵ و زور نەزانی إحزابەکاني کوردي بون بە هۆی ئەوە کە ژمارەيەک لە 

کۆنسۆڵخانەکانی خارجی و ڕێکخراوی نادەوڵەتی بوون بە کوپی سرکردەکانی دز و گەندەڵی کورد بو بازرگانی کردن، بو فرۆشتنی ڤيزا،...هتد، بو 

   هناردنی بەرپرسەکانی کورد بو گەشت و گوزار بو ئەوروپا. وايە فواڵن ڕێکخراوی نادەوڵەتی...هتد، يان نە؟

بە شێوەيەکی "مەکرو" چەند جور مووچە هەنە لە کوردستانا باشور؟  دراسەت و لێکۆلێنەوەکی زور وورد لە سەر کومەلگای کوردی بە 

د، شێوەيەکی سياسی، ئابووری، دينی، پەروەردە، ئيداری، رێگاوبان، کۆمەاڵيەتی، تەکنەلۆژيا، تەندرووستی، کۆبوونەو، کۆنگرە، ميدياي،...هت

ب سياسی إيلتيزاماتی كتەارەکە ئاشکەرا دەکەت. فواڵن کەس ئەڵێت: سەروک، وەزير، بەرپرس، سکرتێر و ئەندامەکانی مەوەاڵمی پرسي

ڵە گەل همووتانم، هوشيار بارزانی گووت" إيلتيزاماتی چي؟ إيلتيزاماتی: دزی، فەسادی، گەندەڵی، بێ کەرامەتی، رازی رۆژانەيان زورە...هتد.؟ 



ميديای، مێژووی، سياسی، دينی، شخصی، ئيدارەی، دارايی،  شێوەيەکی نەزانی سايکولوژی و نەزانينەکی کومەلگايەتی، ابوری،کردنی خوتان بە 

 تەکنۆلۆجيا،...هتد. إيلتيزاماتی ئم حيزبەکان ئەوەيە کە شوفێری تەکسی بەبيت بە جاسوس."

ب سياسی، پەرلەمانتار، پارێزگار،...هتد، خەاڵت كتەدامەکانی مەفواڵن کەس يان سەروک، وەزير، بەرپرس، شخسيەت مەدار، سکرتێر و ئەن

کەراوە. هوشيار بارزانی گووت" خەاڵتی چی؟ خەاڵتی: بێ شخسيەتی، نەزانين، بێ کەرامەتی، يارمەتی دانی سيستەمی دزی و گەندەڵی بە 

 شێوەيەکی

conscious and unconscious". 

گشتی مووچەی کومەل، يەکگرتوە، گوران، پارتی، يەكێتی سوشياليست،...هتد، هەمووی يەک جور  هوشيار بارزانی گووت" ئێستا بە شێوەيەکی

، پەرلەمانتار، روشنبيرەکان، ژورناليستەکان،...هتد، بێ شخسيەت، بێ دارەتمەسياسمووچەيە کە تايبەتمەنديەکاني خۆی هەيە )شخسيەت مەدار، 

يەک ووشە دانە: کۆياڵيەتی جورا جور."جەوهر و نەزان،...هتد، ئبن(، و لە ژێرکونترولی   

  

نوخبەی مەرکەزی إحزابەکاني کوردي فکر و باوەڕ دەکات کە هەموو ئێمکانياتی مادی لە کوردستانا باشور ئێمکانياتی شخسی خۆيانە و 

مەرکەزی إحزابەکاني کوردي  نوخبەی -هوشيار بارزانی گووت " جەماوەرە کورد نازانيت چی بە سەر فلوسکی نەوت يان گومرگ،...هتد، دێت.

ئم نوخبەي  .بە دڵی خۆيان، بە هەموو شێوەيەک و بە بەردەوامی ئێمکانياتی مادی لە کومەلگای کوردی ئدزن و بوون بە دزی دەرەجە يەک

...هتد(، مەرکەزی فکر ئەکەت کە جەماوەرە کورد و بە تايبەتی کومەلگای حيزبی )ئەندام، هێزەکانی پێشمەرگە و پاراستن و ئاسايش،

مووچە، نەوت، گومڕگ، کومپانيا، )ابوری بەردەوامی دزی، گەندەڵی، فەساد و کونترول کردنی  - .%١٠٠کومەلگايەکي حەيوانيە ، حەيوانی 

 - بەنزينخانە،...(، بووتە بە هۆی ئەوە کە کومەلگايەک بو بە کۆيلەي چەند کەسێکی دز، گەندەل کە ئاستەکی زور نزم و نەزانی دەرەجە يەکن.

، دان و دابەشکردنی مووچە و ئێمکانياتی تر لە سەر کومەلگای کوردی بە شێوەيەکی زور زور نەزانی جاشايەتي، گەندەڵی، کومەلگايەتی، ابوری

ئم شێوەي دان و دابەشکردنی مووچە و ئێمکانياتی تر لە سەر کومەلگای -و سايکولوژيە،...هتد.  مێژووی، سياسی، دينی، شخصی، ئيدارەی

بووتە بە هۆی ئەوە کە هەر شتەکی کە پەيدا و دروست بو ڵە کوردستانا باشور بە شێوەيەکی زور زور نەزان، خۆپەرست و گەندەڵە. و ئم  کوردی

ئێستا ڵە کوردستانا  -ئاستەکی زور نزم.  گەندەل، شێوەي دان و دابەشکردنی مووچە و ئێمکانيات = تەنها کومەلگايەکی پاش و دواکەوتوو،

ژورناليستەکان، بەرپرسەکان، "سياسە تمەداران و پەرلەمانتاران"،  انياتی فکر و بيرکردنەوە بوونە بە کۆيلەی ئێمکانياتی مادی.باشور ئێمک

ی، سياسی، ابوری، ميدياي، کومەلگايەتی، سيەت مەدارن"، روشنبيرەکان و ميديايەکان... هتد، زور بە شێوەيەکی نەزانی شخس"شخ

دان و دابەشکردنی مووچە و ئێمکانياتی تر ڵە کوردستانا  -اگاداری خۆتی؟ نە هتد، ئێمکانياتي مادی و فکری بە کار دێنن لە ناو زەمان دا. دينی،...

 باشور تەنها يەک ئامانجی هەيە: 

The production of a corrupted system that no longer needs to be." 

 هوشيار بارزانی گووت" ئێستا ايا ئتوانين باسی کومەلگای حيزبی بێکەين وەک حيزب يان رئکخراو؟ نە. کومەلگای حيزبی بە شێوەيەکی گشتی 

ڕۆژ بە ڕۆژ رزيترە و هەڵوەشاون و ئەندامە حيزبی بە شێوەيەکی عام و بە هيج جورەک باوەڕی و ئيمان بە سرکردەکانی حيزبی و بە حيزب 

نەماوە. ئەرکی هەموو کوردەک ڵە کوردستانا باشور: هەوڵ دانەکی زور زور جددی و بە زوترين کات بو گورانکاريەکی سەرانسەری بە شێوە و 

مئتودکی تايبەت، بە عەقڵەکی تايبەت، بە کار هينانەکي تايبەتی هەموو ئێمکانياتی مادی. يەکئک لە تايبەتمەنديەکاني ئێمکانياتی مادی کە زور زور 

گرنگە: ئينسانە )من، تو، ئێمە، شخسيەت مەدار، سياسەتمەدار، پەرلەمانتار، روشنبير، پێشمەرگە، دوکاندار، ماموستا، پوليس، ژورناليست، 

دەوڵەمەند، قوتابی، بازرگان، جوتيار،...هتد،(، بە اڵم لە ژێر بير و فکر کردنەکی تايبەت کە خارجی زەمان و مەکانە. ئم کارە، کاری هەڵبژاردەن، 

کوونگرە، گفتوگو، کۆۆبوونەوە، کۆنفرانس، رێککەوتنامە...هتد، نيە و ئيشەکی جەماوەريە، بە عەقڵ و بە بنەرەتەکی تايبەت = بە کارهينانی 

هەموو ئێمکانياتی مادی و فکری بە شێوەيەکی تايبەت. جەماوەرە کورد لە پاريزگاي سلێماني و هەڵەبجە پئويستە باش اگادار بيت کە ئەركەکی 

 زور گرنگ ڵە سەر شانتانە و گەڵی کورد لە بارزان، رێزان، زاخو، دهوک،...هتد، چاوەرێ ئێونە. "

 معادلەکی زور سادە:

ەيەه کيەکان روەس  =Implementation of its recommendations  

 

 لە هەموو عێراق زور زور پێويست و يەک جار گرنگە گورانکاريەکی بنەرەتی و سەرانسەری.

  

 م.امين
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