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 تیشکک دەربارەی چاکسازییکانی بارزانی بۆ حکوومت وەک لسرنج و 
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 بارزانی چاکسازی بۆ حکوومتیش راگیاند!!!

برھمھاتووە  ئم قیران و نھامتییی لماوەی ئم بیستوپنج سادال بیارەکدا بۆ چارەسرکردنی 
 ل چوار خادا دیاری دەکات. سرۆکایتییکیدا؛ ،و لناو دامزراوەکانی حکوومتی ھرم

 دەت:ئلف.  -لخای یک

  کارگی حکوومتی ھرمی کوردستان و، رکخستنوەی )پکھاتکانی( -(ھیکلییتی)چوونوە ب پدا
  !پویستی حکوومت و بپی بنمایکی گونجاو لسر 

)) زۆر ب دنیاییوە گونجاو و کوردستان ھرمی حکوومتی کارگی )پکھاتکانی( -)ھیکلییتی(((ئم 
حکوومت ئم (ھیکلییتی) ئستی نا؛ ئوا ئم گر پویستی ئم حکوومتی و ئم حکوومت بووە.

گونجاو (بکین؛ وشی  بۆ یئگر بڕاستی بمانوت قس لسر چاکسازی بکین و، کاری راستین  ندەبوو.
گر بمانوێ چاکسازی ل بستکی راستی تیا نامنتوە. ھیچ مانایکی نابت و ھیچ م )و پویست

ای بۆ رۆنی ئو بنمنوت چاکی بکین پویست زۆر بو بما حکوومتکی گندەڵ و نگونجاو بکین
ئایا بنمای حیزبیی و ل دیدی ئندام دەستدارە  ، بنماک چیی؟رکخستنوە ئاماژەی پبدەین

گونجاو بۆ ک و ل   برژەوەندخواوز و بباککان... یان لسر بنمای مافی مرۆڤ و بھای نتوەیی؟.
ئایا بپی پویستی ئندام گندەکانی حکوومت ب، یان بپی پویستی گشتی  ؟گونجاوبتچیدا 

گ؟ ی کوردستانکۆمبو ژینگ 

 دەت: ب. -لخای یک

 وە بداچوونپ(تیلیییکھ)-  کانیکھاتمیپرتی ھکان  دارایی حکوومریارییژم کوەی یکخستنو ر
 و وەزارەتی دارایی لسر بنمایکی گونجاو! کوومتلگشت دامزراوەکانی ح
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ئو (ھیکلییتی) دارایی حکوومتی ھرمی پکھناوە وەک خۆی دەمنتوە و، خودی ھیکل  جارکیتر
 یرانقپ ک یوانن ئیان ک بپرسین؛ ک رەدا گرنگوەی بۆ دەکرێ! لداچووننیا پکو تکنادرێ، بت

 لدەرگای مای گورە و بچوکی ھدەستن؟ ئایا دەزگایکی بالینی مدەنی ک سرپشتکرابتبم کارە 
 متبدات و لپچینوەی لگبکات و بسزای گندەی بگینت؟حکووئندامانی ئو 

 

ارایی پاشان کات باس لحکوومتک دەکین ک وەزارەتکی بناوی وەزارەتی داراییوە ھب، ئیتر کشی د
و رکخستنی دارایی لئستۆی ئو وەزارەتدای، بمرجک ئو وەزارەت کۆت و بندی چند کس و چند 

ک نیماند بنکراحیزب و چ.ب 

 جیم. دە:-لخای یک

و  ،سامان -)میالكات( ی وه ستی ڕكخستنه به مه رم به تی ھه حكوومه سامانی -)میالكاتی( گشت  به  وه پداچوونه
 . نی راژه نجوومه زراندنی ئه كاركردن بۆ دامه

سرەتا پویست بزانین حکوومت مانای چیی و، کن ئوانی ئم پکھاتی پکدنن ک پی دەگوترێ 
کھاتی پناسیشتن و پگت خاوەرمییانل یوانت. لجیاجیاکانی ناو کانحکووم ڵ و گروپی کۆم

گروەردەی  ،کۆمپ ب تبوەرۆشنبیریکولتوریی و تایبت یبزانین حکووم ک وەیئ وەی گرنگرەدا ئل .
شارەکان و دکاندا، ب پی  ھرم و بریتیی ل دەزگاکانی رکخستن و بڕوەبردنی کۆمگ ل وت و

اندا دەبن کارگ و کارکر دەستورکی ھموارکراو یان چسپنراو. پاشان ئو تاک کسانی ک لم دازگ
 ، ھروەھاناکرێ و ناب خودی دەزگاکان و مووچ/ کرێ وەردەگرن. ،ش جیاوازەکان و پسپۆڕییانیبپی پ

 سامانی گل و نتوە. -(میالکات)کارکرانی نو دەزگاکان ببن خاوەنی

بووەت یان خۆی کردووەت خاوەنی ئوەی لم خادا ئاماژەی پدراوە ئوەی؛ ک ئم حکوومتی ھرم 
داچوون سامانوە داوای پرئبکان.! لوەییتن روەتسروشتییو سر ئسوە کراوە بکیتردا و، جاران 

ننجوومو ئوە. جا ئکننجوومن ئالیوە لتکبخرر روەتانس ئ ر چ لست و لنرکدپ ک
 بنمایک دەکون راژە؟

 دال. دەی:-لخای یک

و   رگه كانی پشمه زراوه و دامه  كه رمی كوردستان و یه ی ھه رگه ھزی پشمه )میالكاتی(  به  وه پداچوونه   
 .یان وه و ڕكخستنه  رگه ربازی ھزی پشمه سه )تی لیه یكه ھه( و )میالكات( ی وه ڕكخستنه



بوونت خاوەنی سامانی نتوەیی، پاشان (ھیکلییتی) ھزەکان لژر ھر ناوکدابن  دەردەکوتلرەدا 
سربازی ھزی پشمرگ مانای چیی؟ ئایا لو ھرمدا ھزی پشمرگ سبازیشی ھی؟.  لم خادا چ 

  جۆرە چاکسازییکی تدای؟ 

 

ك  ڕۆییه ر زده و الدانی ھه یان وه شتوگوزارییكان و ڕكخستنه كشتوكای و گه  ویه گشت زه  به  وه ھـ. پداچوونه
 ر موكی گشتی. سه له

 واو. دە: -خای یک

ر  سه وانی یان له ستی بانه ست یان گربه ی گربه شوه به  ت كه حكوومه كانی موكه گشت  به  وه و. پداچوونه
كانی  كان و گشت كریه هخان وی و باه و زه موكه ی وه ھاووتیان و، ڕكخستنه  رھنان دراون به به مای وه بنه

 رچاوگرتنی باری ئابوری. به له  ت به حكومه

م خاک ئی یوەی خادووبارەکردن- .جیم 

 

یان  وه مكردنه ستی كه به مه كرێ گیراون به  ت به ن حكومه الیه ی له و خانوو و موكانه گشت ئه  به  وه ز. پداچوونه
 كانیان. ی كریه وه و ڕكخستنه

 

 ڕۆیی. رجی زده ھشتنی خه كان و نه زراوه رجیی دامه خه  به  وه پداچوونهح. 

 

 رم. ی داھاتی ھه وه وە و ڕكخستنه گ. پداچوونه

 

 رم. ھه  رھنان له به می وه سیسته  به  وه ی. پداچوونه

 

:ی دووەمدا دەخا ل 



2.  ی كو كۆمپانیانكی یاساییئوەیشب وتوو بوونرككانیاندا سرك و چاالكییئ ی لپب 
داوایان ل بكرت ك بۆ تپڕاندنی قیرانی دارایی و یارمتیدانی دۆخی  میكانیزمكی گونجاو

  ئابووریی ھرم بشك ل سوودەكانیان پشكشی گنجینی حكوومت بكن.

بکاردن!. دەتوانرت ل دید و   )كانیزمكی گونجاویم(جارکیتر ئم خال دەکوت ھوە و دەستواژەی  
، پوست لرەدا وتبژ ھم میکانیزمک و ھم گونجاوەک بۆ بکرێجیاوزی خواست جیاوازەکانوە وەرگانی 

ل ئرك و چاالكییكانیاندا  )بشوەیكی یاسایی( ئو كۆمپانیانی كرۆنبکاتوە. ھرچندە پشتر دە؛ 
وتوو بوونركوا. ست، ئر وابگرکردنی  ئتیدان و چارەست بۆ یارمرنابسکیان لرجھیچ م

قیرانکانی حکوومتکی گندەی پکش. لکاتکی وەھادا ھرکس خۆویستان بیوت یارمتیبکات یان 
                         خربکات دەیکات. 

 

پویست  ل گندەیدا توەگون و بشوەیكی نایاسایی دەومند بوون ئو كس و كۆمپانیانی .3
ئیجرائاتیان لگدا بكرت و بپی میكانیزمك و بشوەیكی دادپروەران سوود و داھاتكانیان 

 بدرت گنجینی حكوومتی ھرم.

جبجکردنوە، بب جیاوازیکردن لنوان ھیچیکک ل  بی پویست بزوویی ئم خا بخرت بواری
 وەی کین و رازیبین ببگباشی تب ویستپ .مرو ھربکی ستاکی خکۆمپانیاکان و، پاشان تاک ب

، یان ی باشدەگرتوە، بب لبرچاوگرتنی رابردوو بمن و تۆشوە لپۆسیکی ئاوھادا ھرھموومان
و، خزان، یان بیروباوەڕ و حیزبیبوون... کن ئوانی بم کارە ھدەستن؟ وەک  یان خ پۆستی دەست،

دەزگایکی بالینی مدەنی ک سرپشتکرابت لدەرگای مای ب) ئاماژەی پدرا: ((-لسرەوە (لخای یک
 ))ندەی بگینتگورە و بچوکی ئندامانی ئو حکوومتبدات و لپچینوەی لگبکات و بسزای گ

كانی  ھنرت ك كاره ك پكده یه بۆ جبجكردن و بدواداچوونی ئو بیارە ب فرمانی ھرمی لژنه .4
رز  رمی كوردستان به رۆكی ھه كانی بۆ سه نجامی كاره دات، و ئه نجام ده ئه میكانیزمكی گونجاوپی  به
 . وه كاته ده

 مسعود بارزانی

 كوردستانرمی  ۆكی ھه سر

 2016ـی 2ـی 10

 



 

  

 

    

 


