عێراق و ویژدانی جەماوەریەکەی
بە شێوەیەکی"مەکرو" و زۆر سادە ئەم وتارە باسی ئەم خااڵنە دەکەت :ویژدانی جەماوەری چييە؟ کام ویژدان دەسەاڵتدارە لە عێراق؛ ئامانجەکان
وتایبەتمەندیەکانی؟ ئيش و کاری ویژدانی چينی سياسی و دینی دەسەاڵتدار چييە؟ چەند پرسيار و خاڵی گرنگ بو عێراق ،وشەیەکی کورت لە سەر
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،قەندیل ،ئەنقەرە و ئەنجامی ئەم وتارە.
دەتوانی بە چەند جورەک باسی ویژدانی جەماوەری بکەی وەک :ڕۆحی ،فەلسەفی یان سایکۆلۆجيەکی و کۆمەڵناسی .بۆ ئەوەی باش تێبگەی بە
شێوەیەکی زۆر سادە باسی ئەم کونسێپتە دەکەین .ئێميل دورکایم کە یەکێک لە کۆمەڵناسەکانی گەورەی فەڕەنسييە باسی کونسێپتی ویژدانی
جەماوەری دەکەت و دەڵێت ئەم کونسێپتە:
هەموو کردار ،رەفتار ،باوەڕ و هەست ،سەمبۆل ،فکر و هێزر کردنەکی...،هتد ،هاوبەشە لە ناو گرووپ ،واڵت یان کۆمەڵگایەکدا .هاوکاری و
یارمەتی لە ناو کۆمەڵگایەکی تەقليدیدا یارمەتی و هاوکاریيەکی ميکانيکيە( هەموویان نزیکی یەکترن و لە کۆمەڵگەکاندا پێکەوە دەژین) ،و ئەوە
زۆر بە هێزترە لە ناو کۆمەڵگایەکی تەقليدیدا کە لە ناو کۆمەڵگایەکی پێشکەوتوودا .ویژدانی جەماوەری ئيش و کاری خۆی دەکەت وەک هێزەکی
جياواز و دەسەاڵتدارە لە سەر ویژدانی تاکە کەس .کاریگەر و قورسایی کۆمەڵگا زۆرە لە سەر تاکەکەسە کە ڕەفتار و کرداری لە چوارچێوەی
ویژدانی جەماوەریە و پەراوێزی ئۆتۆنۆميان زۆر کەمترە .لە ناو کۆمەڵگایەکی پێشکەوتوودا ویژدانی جەماوەری هەیە بەاڵم ویژدانی تاکە کەس بە
هێزترە؛ یارمەتی وهاوکاری ،یارمەتی و هاوکاریيەکی کە1 .organic
بۆ ئەوەی باشتر تێبگەی چەند خاڵ وپرسياری گرنگ بو عێراق ،هوشيار بارزانی گووت ":ویژدانی جەماوەری لە ژێر ڕژێمی بەعسيدا چۆن بوویە؟
مێژوو زۆر بە هێز وەاڵمی ئەم پرسيارە دەداتەوە :ترس ،ژێردەستی ،ستەم و زوڵموزوری ،تائيفی ،توندوتيژی جياواز...هتد .جەماوەر ،شيعە،
کۆمەڵگا ،کورد ،سوننە ،مەسيحی ،ئەندامی حزبی...،هتد ،ئێستا ویژدانی دەسەاڵتداری چينی سياسی و دینی بە شێوەیەکی گشتی و جياواز لە ناو
کۆمەڵگادا و لە هەموو عێراقدا چۆنە؟ ئەوەیە:
 کە هەموو کردار ،رەفتار ،باوەڕ وهەست ،فکر و هێزر کردن ،ئيش و کار کردنی تاکەکەس ،جەماوەر ،کۆمەڵگا ،قوتابی ،ئەندامی حزبی ،هێزەکانیئەمنی ،فالن کەس ،مامۆستا ،ڕۆژنامەنووس ،دادوەر ،جوتيار...هتد ،کە بێ هيوا بن ،خاوەنی فکر هێزر و ویژدانەکی زۆر نزم و ترس بن،
بەردەوامی گالتە و یاری کردنی زۆر خراپ بە خۆتان بن ،بەردەوام بوونی ژیانی ميليشيایی...،2هتد ،و دووبارەكردنەوەی ئەم خااڵنە.
 کە هەست و باوەڕ ،کردار ،رەفتار ،فکر و هێزر کردنی...،هتد ،ویژدانی چينی سياسی و دینی عێراقی بە شێوەیەکی عام دروست بوویە لە - :چۆنو بە چ جۆرەک ڕۆژ بە ڕۆژ پئویستە ئەم بەرپرسانە دەوڵەمەندتربن و پاراستنی بەرژەوەندی خۆیان بکەن  - .چۆن و بە چ جۆرەکە بە هێز کردنی
کلتوری میلیشیای ،جاسوسی ،دزی ،گەندەڵی ،تێکدانی فەزای گشتی ،خزمەت کردنی ئەکتەری دەولی خارجی وحەیوان کردنی کۆمەڵگا بە شێوەیەکی
بەردەوام...- .هتد = .هەموو عێراق ،شار ،گوند ،کۆمەڵگا ،جەماوەر ،قوتابی ،ئەندامی حزبی ،هێزەکانی ئەمنی ،فالن کەس ،مامۆستا،
ڕۆژنامەنووس ،دادوەر...،هتد ،پێویستە هەر کۆیلەکی تایبەت و مۆدێرن بی کە ئاگاداری خۆی نی.
کۆمەڵگا ،سوننە ،جەماوەر ،مەسیحی ،شیعە ،کورد...،هتد ،ئایا بارودۆخی ئیستای عێراق بە شێوەکانی جیاواز ئیسباتی ئەم دوو خاڵی پێشتر
ناکەت؟ لەمساڵدا چەند هەزار هاواڵتی کۆچیان کردوە بو وەالتێن ئەورپی؟ ئەم ویژدانی چینی سیاسی ودینی دەسەاڵتداری عێراقی بە شێوازێکی زانا
و شارەزا دژی راستی ،عەدالەت ،بەرژەوەندی عام و هەموو عێراقە و بە شێوەیەکی زۆر قوۆل داخلی کۆمەڵگا ،تاکەکەس ،شار و گوند ،هێزەکانی
ئەمنی ،دادوەر ،مامۆستا ،قوتابی...هتد ،بوویە و بە هیج شێوەیەک ئاگاداری خۆتان نینە .بو نموونە :فالن ڕۆژنامەنووس دەڵێت یەکێتی دەتوانێت
یان شانسی باشی هەیە کە چاکسازی بکەت؛ بە هۆی یاسای میلیشیای حزبی یان یاسای دەوڵەتی عێراق ناتوانین ئەم وتارە بالو بکەین =
ویژدانەکی شەخسی زۆر نزم و نەزان .بە سەری ئێوە دیوان و مەجلیس زۆر باش گەرم دەکەن .پاژۆ نەزان دەشتە.
لێکۆڵینەوەی زۆر ورد و قووڵ چی پێمان دەڵێت لە سەر ویژدانی میدیای عێراقی؟
یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی ویژدانی سیاسی و دینی دەسەاڵتداری عێراقی دروست و پەیدا کردنی "کەرەستەیەکی" ساویلکە و زۆر
هەرزانە(جەماوەری کورد ،شیعە ،سوننە و مسیحی کە بە هیچ شێوەیەک ئاگادار نییە کە بەهای زۆر زۆر گەرانترە لە ئەو کڕین و فرۆشتنەکەی
زۆر خراپ و پێس کە چینی سیاسی و دینی عێراقی بە ئێوە دەکەن) ،و تازەکردنەوەی زۆر ئاسانە.
ئەم خااڵنە :ترس ،تائیفییەت ،ژێردەستی ،هەڵخەڵەتاندن و خاپاندنەکی زۆر زۆر شارەزا ،ستەم و زوڵموزوری ،دزی و گەندەڵی بێ سنوور،
عەقڵیەتی میلیشیای...هتد؛ بە شێوەیەکی زۆر چاک و رێکوپێک داخلی ویژدانی جەماوەری و شەخسی شیعە ،کۆمەڵگا ،پەرلەمانتار ،کورد ،سوننە،
ئەندامی حزبی ،هێزەکانی ئەمنی ،دادوەر ،ڕۆژنامەنووس ،مامۆستا ،قوتابی...هتد ،بوونە کە ئیش و کارکردنیان  %١٠٠لە چوارچێوەی ئەم
خااڵنەیە = .بەردەوام بوونی ئەم خااڵنە کە پێکهاتەکانی بنەرەتی ویژدانی چینی سیاسی و دینی عێراقێنە کە دەسەاڵتدارە لە بەڕێوەبردن و
حکومرانی لە عێراقدا .پاژۆ بێ شەخسیەت پاژۆ3".
هوشیار بارزانی گووت":بە پێی ئەوەی کە نووسراوە پێشتر ئایا هەڵبژاردن مانایەکی هەیە؟ چەند جار هەڵبژاردن دەکەن،هەڵبژاردنی جیاواز؟ ئیش
و کاری ویژدانی چینی سیاسی و دینی عێراقی بە هەڵبژاردن چییە؟ گالتە و یاری کردەنەکی زۆر تایبەت و شەرعیی بە کۆمەڵگا ،شیعە ،مەسیحی،
کورد و سوننە...،هتد .هەموو عێراق پێویستە باش ئاگادار بیت کە ڕۆژی هەڵبژاردن ،زۆر زۆر پێویستە ڕۆژی بایکۆت و پشووی فەرمی بیت بو
کۆمەڵگا ،شیعە ،مەسیحی ،کورد ،سوننە ،ئەندامی حزبی و هێزەکانی ئەمنی...هتد .لە هەمووتان پرسیار دەکەم :ئیستا ویژدانی جەماوەری کۆمەڵگا،
شار ،گوند ،هێزەکانی ئەمنی ،شیعە ،کورد ،سوننە ،مەسیحی ،ماموستا ،قوتابی...،هتد ،چۆنە لە سەرانسەری عێراقدا؟ تایبەتمەندیەکانی ئەم ویژدانە
چێنە؟ رەفتار و کرداری ئەم ویژدانە چۆنە و بۆ بە ئەم شێوەیە کە ئێستا دەبینن؟"
بە شێوەیەکی زۆر سادە و کورت باسی عەرەبەکان (دینی :سوننە ،شیعە) ،و کورد (مەکان :هەلەبجە ،سلێمانی ،هەولێر و دهوک) و مەسیحی
دەکەین .هوشیار بارزانی گووت ":ویژدانی جەماوەری عەرەبەکانی سوننە و شیعە چۆنە؟ لە ساڵی  ٢٠٠٣تا ئێستا ئایا ئەم ویژدانی جەماوەری
سوننە و شیعە گۆڕانکاریەکی بێنیوە؛ و نووکە بارودۆخی چۆنە؟ خواردنی سیاسی ،دینی ،کۆمەاڵیەتی ،ئابوری...،هتد ،کە مەال و بەرپرسەکانی
مەرکەزی سوننە و شیعە بە جەماوەری خۆیان دەدەن چۆنە؟ سەرمایەی ئابووری بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی و مەالی سوننە و شیعە و
کەسوکاریان لە داخل و خارجی عێراقدا چەندە؟ ویژدانی چینی سیاسی و دینی سوننە و شیعە چۆن و بە چ شێوەیەک جەماوەری سوننە و شیعە بە
کاردێنن :بە شێوەیەکی زۆر شارەزا و پێس .وەک ئێستا ،هەر چەند ویژدانی جەماوەری شیعە وسوننە نزم بیت ئەوەندە زیادتر دزی و گەندەڵی زۆر

قووڵ ،تائیفییەت ،تێکدانی فەزای گشتی ،میلیشیا و حەیوان کردنی کۆمەڵگا...هتد ،بە ئاسانترە .ئایا سوننە ،شیعە بە شێوەیەکی گشتی ئاگادارە یان
نە کە بەڕێوەبردنی کۆمەڵگای شیعە وسوننە بە شێوە کانی جیاواز و  %١٠٠بەڕێوەبردنەکی میلیشیایە ،بەاڵم بە چ شێوەیەکە؟ پاژۆ بێ شەخسیەت
دەشتە .تا ئێستا ،ئایا ئێڤولوسیونیزمەکی باش هەبووە لە بارودۆخی جەماوەری سوننە وشیعە دا؟ ئایا جەماوەری سوننە وشیعە دەزانێت
هەڵخەڵەتاندن ،خاپاندن وبەکارهێنانیان لەاڵی بەرپرسەکانی مەرکەزی شیعە ،سوننە ،مەالکان و ئەکتەری دەولی خارجی چۆنە؟ بۆچی لە ناو
کۆمەڵگای سوننە و شیعە دا کوشتن و تااڵن کردن بووتە بە شتەکی عادی؟ تۆڕەکانی فەرمی ،حزبی ،حکومی وشەرعیی (دەوڵەمەند کردنی بێ
سنووری خۆیان ،قاچاخچیەتی ،دزی ،گەندەڵی ،خزمەت کردنی ئەکتەری دەولی خارجی وحەیوان کردنی کۆمەڵگای سوننە و شیعە) ،بەرپرسەکانی
مەرکەزی حزبی ،مەالی سیاسی و دینی سوننە و شیعە لە ناو کۆمەڵگادا چۆنن؟
بو نموونە :فالن کەس لە ئەوروپا دەژیت و دوکاندارە ،کاتێک دەگەڕێتەوە بۆ عێراق دەبێت بە پرۆفیسۆری زانکۆ.
تایبەتمەندیەکانی ئەم ویژدانی جەماوەری سوننە ،شیعە چین؟ مێژوو وەاڵمی ئەم پرسیارە دەداتەوە :بەکارهێنان ،هەڵخەڵەتاندن و خاپاندنەکی زۆر
ئاسان ،میلیشیا کردنی کۆمەڵگای شیعە و سوننە؛ شەری جیاواز ،تەقلیدی ،ژیان بە بەردەوامی لە ناو دزی و گەندەڵی زۆر قووڵی ستوونی و
ئاسۆیی شەرعیی ،دینی ،حزبی ،حکومی...هتد ،و عادەت کردن بە ئەم خااڵنە.
کاریگەری هۆکارەکانی خارجی لە سەر دروست کردنی ئەم ویژدانی دەسەاڵتداری سیاسی و دینی شیعە و سوننە چۆن بوویە؟ لە مێژوودا ئەم
ویژدانی چینی سیاسی و دینی سوننە و شیعە چۆن خۆیان دەبینن؟...هتد .ویژدانی چینی سیاسی و دینی دەسەاڵتداری شیعە و سوننە بە شێوەیەکی
زۆر چاک داخلی کۆمەڵگای شیعە و سوننە بووەتەوە = شەلەل بوونی دەسەاڵت و بەردەوامی بوونی سیستەمی تائیفی ،میلیشیای،
ئایدۆلۆژیای جیاواز ،دزی و گەندەڵی زۆر قووڵی ئەستونی و ئاسۆیی و خزمەت کردنی ئەکتەری دەولی خارجی = بەردەوام بوونی یاری کردنەکی
زۆر پێس و شارەزا بە جەماوەری شیعە و سوننە ،حەیوان و کۆیلە کردنەیان کە بە بەردەوامی
 s’identifientبە ئێنێرژی وێرانکەری چینی سیاسی و دینی شیعە و سوننە...،هتد.
مەسیحییەكان لە عێراقدا وەک کورد ،شیعە وسوننە باج و نرخێکی زۆر گرانیان داوە ،بوونەتە بە قوربانی عەقڵیەتی میلیشیای دەسەاڵتدار و
زۆریان کۆچ کردووە بو خارجی عێراق.
ویژدانی جەماوەری کومەڵگای کوردی لە پارێزگای سلێمانی ،هەلەبجە ،هەولێر ودهۆك چۆنە؟ دونیای میلیشیای ئەم کومەڵگایە و شەلەل بوونی
دەسەاڵت چۆنە؟ سەرمایەی ئابووری بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی و کەسوکاریان لە داخل و خارجی عێراقدا چەندە؟ لە ساڵی  ٢٠٠٣تا ئێستا ئەم
ویژدانە چی ئیسبات کردووە وئایا گۆڕانکاریەکی بێنیوە؟ نووکە بارودۆخی جەماوەری جیاوازی ئەم کومەڵگایە چۆنە؟ لە مێژووی عێراقدا ،ویژدانی
چینی سیاسی کوردی چۆن خۆی دەبینێت وبە چ شێوەیەک وچۆن جەماوەری کورد بە کاردێنن :بە شێوەیەکی زۆر پێس و شارەزا.
مێژوو تایبەتمەندیەکانی ویژدانی جەماوەری کورد پێشان دەدات :تەقلیدی ،میلیشیا بوونی ئەم ویژدانە ،ژیان بە بەردەوامی لە ناو دزی و گەندەڵی
زۆر قووڵی ستوونی و ئاسۆیی شەرعیی ،حزبی ،حکومی؛ هەڵخەڵەتاندن ،بەکارهێنان و خاپاندنەکی زۆر ئاسان ،کوشتن و تااڵن کردن...هتد ،و
عادەت کردن بە ئەم خااڵنە .تۆڕەکانی حکومی ،فەرمی ،حزبی وشەرعیی (دەوڵەمەند کردنی بێ سنووری خۆیان،
قاچاخچیەتی ،دزی ،گەندەڵی ،خزمەت کردنی ئەکتەری دەولی خارجی وحەیوان کردنی کۆمەڵگای کوردی) ،بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی و
ئەنجومەنی 'بااڵی' سەرکردایەتی حزبی لە ناو کۆمەڵگادا چۆنن؟ بۆچی لە ناو کۆمەڵگای پارتی ،یەکێتی ،گوران ،و ئیسالمیەکانی جیاوازی
کوردی...هتد ،کوشتن و تااڵن کردن بووتە بە شتەکی عادی؟ هەمووتان زۆر باش دەزانن کە کاتی یاری کردنی زۆر پێس و خراپتان بە کۆمەڵگا بە
هیچ شێوەیەک نەماوە.
وەک ئێستا ،هەر چەند ویژدانی جەماوەری کوردی نزم بیت ئەوەندە زیادتر دزی و گەندەڵی زۆر قووڵ ،تائیفییەت ،تێکدانی فەزای گشتی ،حەیوان
کردنی کۆمەڵگا...هتد ،بە ئاسانترە .خواردنی سیاسی ،دینی ،کۆمەاڵیەتی ،ئابوری...،هتد ،کە بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی بە ویژدانی جەماوەری
کورد دەدەن چۆنە و چییە؟ بۆچی بە شێوەیەکی بەردەوام ئەم کۆمەڵگایە
 s’identifieبە ئەم ویژدانی چینی سیاسی دەسەاڵتداری وێرانکەری کوردی کە بە شێوەیەکی زۆر رێکوپێک داخلی کۆمەڵگای
کوردی بوویە... .هتد .بو نموونە:
لێکۆڵینەوەیەکی ورد لە سەر رەفتار ،ئیش وکار کردنی چاالکوانی سیاسی کورد چ لە داخل و خارجی کوردستان...هتد ،چی ئیسبات دەکەت؟ بێگومان
دووبارە کردنەوەی رەفتار ،کردار و کلتوری دزی ،گەندەڵی و جاسوسی بەاڵم بە شێوازەک کە ئاگاداری خۆی نیە.
وایە یان نە بێ شەخسیەت و نەزان؟ بەاڵم تێناگەی! بۆ؟ چونکە خاوەنی ویژدانەکی جیاوازی زۆر زۆر نزمی .کێ لە نێوان ئێوەدا خاوەنی
شەخسیەتەکی رێکوپێکە؟
زۆر باش دەزانی چۆن یegoخۆت ئاویدەی .پاژۆ نەزان دەشتە لە سەر تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان".
هوشیار بارزانی گووت ":دراسەتەکی زۆر ورد لە سەر ویژدانی چینی سیاسی و دینی دەسەاڵتدار لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا چی ئیسبات دەکەت؟
گۆڕینی دەسەاڵت لە ناوچەکەدا چۆن وبە چ شێوەیەکە؟ بۆ چی دەسەاڵت بە شێوەیەکی بە هێز پەیوەندیەکی نزیکەوە هەیە بە توندوتیژی ،ترس،
ئایدۆلۆژیا ،دین یان بەرژەوەندی چەند کەسێک...،هتد؟ بۆ نموونە :لوبنان یان عێراق بۆچی لەم بارودۆخەدانە؟ بۆ جارێکی دیکە میسر گەراوە بو
سەردەمی حوسنی موبارەک؟ ئایا تونسیش وەک میسر بە سەر دەێت و خاوەنی دیكتاتۆرەکی  ٢٠یان  ٣٠ساڵی دەبیت؟ چینی سیاسی و دینی لە
ئەفغانستان ،لیبیا و یەمەن زۆر باش سەری یەکتریان خواردووە :پیرۆزتان بێت.
بۆ چی دەسەاڵت لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا وەک شتەکی موقەدەسە؟ بو نموونە ڕژێمی بەعسی و دیکتاتۆری ئەسەد ئەوە چەند ساڵە خاوەنی
دەسەاڵتە و تا چەند ساڵی تر خاوەنی دەسەاڵت دەبيت؟ ویژدانی چينی سياسی دەسەاڵتداری تورکيا :لە سالی ١٩٢٣تا ئێستا چۆن بوویە ،چۆن خۆی
دەبينێت ،چۆن و بە چ شێوەیەک کۆمەڵگای تورکيا بە کاردێنيت؟ و خواردنی سياسی ،ئایدیۆلۆژی ،دینی ،کۆمەاڵیەتی...،هتد ،کە بە کومەڵگای
تورکيا دەدات چۆنە؟ بۆچی تا ئێستا توندوتيژی جياوازی سایکۆلۆجی و جەستەیی یەکێکە لە پێکهاتەکانی کۆمەڵگای تورکيا بە شێوەیەک کە کوشتن
بووتە بە شتەکی عادی .بۆچی لە ناو کۆمەڵگادا هاوواڵتی دەرەجە یەک و دوو هەیە؟
ویژدانی چینی سیاسی و دینی دەسەاڵت لە ناو کۆمەڵگا پاشایەتیەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا چۆنە وبە چ شێوەیەک و چۆن سەروەت وسامانی
کۆمەڵگا بە کاردێنن؟ بەڕێوەبردن و حکومرانی لە جەزائیرچۆنە؟ بۆچی مەرجەکانی دیموکراسی لە ناوچەکەدا نینە...هتد.
هۆ قەندیل بۆ ویژدانی سياسی تۆ ویژدانەکی سياسی زۆر تەسک و بچووکە؟ چۆن قەندیل خۆی دەبينێت وچۆن وبە چ شێوەیەک هێزی جياوازی
خۆی بە کاردێنيت؟ بۆ لە عەقڵی کاڵسيکی خۆی خارج نەبوویە؟ ئایا ئاگاداری کە خاوەنی عەقڵيەتەکی وشکی؟ نازانم ئاگاداری یان نە لە چەند خاڵی
گرنگ کە پئویستە ئيش و کاری لە سەر بکەی؟ بۆ داخلی ئاستەکی تری ویژدان نا بی؟ بە سەری ئێوە لە ناو گوێچەکی گادا خەوتوونە".

چ واڵتێک لە ئاستی جيهاندا ئاگادارە کە کاتی ئێنێرژی کۆن نەماوە؟
کەسانێک هەن زۆر هەژارن و هەموو شتی کە هەیانە بەس پارەیە :وایە یان نە چینی سیاسی و دینی بێ شەخسیەتی عێراقی .لە ساڵی  ٢٠٠٣تا
ئێستا لە بەغدا ،کەربەال ،نەجەف ،بەسرا ،بەعقوبە ،فەلووجە ،رەمادی ،سلێمانی و لە هەولێر...،هتد ،دیوان و مەجليس گەرم کردنی تایبەتی
سەرۆک وەزیر ،سەرۆک کۆمار ،مەال ،وەزیر و گوزیر ،پەرلەمانتار ،بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی...هتد ،چۆن بوویە  /چۆنە؟ پاژۆ نەزان دەشتە.
ئەنجامی ئەم وتارە چييە؟ هوشيار بارزانی گووت":
Peel the different layers of
ویژدانی چينی سياسی ودینی دەسەاڵتداری عێراقی سوننە ،شيعە ،کورد چی پێمان دەڵێت؟ بارودۆخی جياوازی ئێستای عێراق بە شێوەیەکی زۆر بە
هێز ئێسبات دەکەت کە لە حکومەتەک بو حکومەتەکيتر ،لە سەرۆک وەزیرەک بو سەرۆک وەزیرەکيتر ،لە سەرۆک کۆمارەک بو سەرۆك
كۆمارەکيتر ،لە هەڵبژاردنەک بوهەڵبژاردنەکيتر ،لە فالن پەرلەمان بو پەرلەمانەکيتر ،لە فالن وەزیر و گوزیر بو وەزیر و گوزیرەکيتر ،لە فالن مەال
بو مەالیەکيتر...،هتد ،هەموو عێراق پێویستە باش ئاگادار بيت کە ئيمزای یVibratoire
چينی سياسی و دینی دەسەاڵتداری عێراقی = بەردەوام بوونی ئەم دۆخی جياواز و خراپی حکومرانی و بەڕێوەبردنە کە پێکهاتووە لە سيستەمی
دزی و گەندەڵی زۆر قووڵی ئابوری ،دینی ،شەرعيی و یاسای حکومی ،سياسی ،ئەمنی ،حزبی ،تائيفی؛ کوشتن ،تااڵن کردن؛ و سيستەمی ميليشيای
جياوازی عێراقی...هتد = .پاراستنی ویژدانی دەسەاڵتداری چينی سياسی و دینی سوننە ،شيعە و کورد کە دەسەاڵتدارە لە سەر ویژدانی جەماوەری.
زۆر کەس پرسيار دەکەت چارە چييە ،چی بکەین؟ ؟ چارە خارجی ئەم ویژدانی دەسەاڵتداری وێرانکەری سوننە ،شيعە و کوردە .سوننە ،شيعە،
کورد ،مەسيحی چەند ڕێگاتان هەیە بو رزگار کردنی خۆتان لەئەم ویژدانی دەسەاڵتداری وێرانکەر و ژەهراوی؟ بە سەری ئێوە هەر چەند لە
بێژینگتان دەکەم بەس یەك چارە دەبينم :وەرە".
هو کۆمەڵگا ،فالن کەس ،شيعە ،کورد ،کرێکار ،سوننە ،ئەندامی حزبی ،هێزەکانی ئەمنی ،دادوەر ،مەسيحی ،ڕۆژنامەنووس ،مامۆستا ،قوتابی،
پێشمەرگە...،هتد ،ئاگاداری یان نە کە زور گرنگە باڵوکردنەوەی ئەم وتارە لە سەرانسەری عێراقدا.
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