
 

* راق ێ وع یمنەئ  یکانەزێ ه   

 
  کانەئامانج راقدا،ێع ە ل ەیەه یمنەئ یزێه ندەچ ؟ەچيي  یمانا یمنەئ یزێ: هتەکەد ەناڵخا مەئ یباس ەساد رۆ" و زکروە"م یکەیەوێش ەب ەوتار مەئ 

 ڵخا ندەچ ؟ەچيي  یناو ەتدارەاڵسەد ەک یمنەئ  یزێه کاندا؟ەو م مانەز ەل ەبووەه یمنەئ یباش یکەزميونيولوسێڤ ئ ای ئا ؟یکانیەندەتمەبیو تا

. ەوتار مەئ ینجامەو ئ ەرەنقەئ ل،ی ندەق  است،ەڕناو یتەاڵژهڕۆ رەس ەکورت ل یکەیەوش راق،ێگرنگ بو ع  یار يپرسو  

  ۆیخ یکانەو ئامانج کانیەندەتمەبیتا کدایەگاەڵمۆک رەه ەو ل کانداەو م مانەز ەل   ەوينيب  ۆیخ  یانکارۆڕتر گ یکان ەپتێکونس کەو ەپتێکونس مەئ

، نينيب شتن،ەیگ ێ )ت ۆیەخ یشەهاوب یکانەو هوکار یاواز يج  ینەخاو ەتەباب مە...هتد، ئ وتوودا،ەدواک انی وتووەشکێپ یگاەڵمۆناو ک ە. لەیەه

  یرگرە، بیزگار ێ پار یپت ێکونس ەب ەیەه ەوەکینز رۆز  یکیيەندەوەیپ ەپتێکونس مەئ ەساد رۆ" و زکروە"م ،یکورت ەکارکردن،...هتد(. ب ،یجۆ لۆکیسا

حزب،   رپرس،ەخاک، ب ،یئابوور س،ەکەتاک گا،ەڵمۆک سنوور، ت،اڵو یوپاراستن یزگار ێ کردن و پاراستن. پار  

 public welfare و  یئارام ینۆب وامەردەب  ۆب ەوەو ئ و فکر کردن رێب ،ەماد یو پاراستن یزگار ێ پار = ...هتدمەستيس   

  یولەد یرەکتەئ یکردن تەخزم ت،ەبیتا یکەئامانج  ۆب ،یحزب  ،یخسەش اسا،ی ێبەب  انی  یاسای  ە: بنييکار ب ەب یاواز يج  یکانەوێش ەب یتوانەو د

...هتد.تدار،ەاڵسەد یچين  انی یخارج   

و   شيعام ئ یکەیەشيو  ەب یمنەئ یکانەزێه راقێع  یتڵەوەد  یگووت:" پاش دروستبوون یهوشيار بارزان راق،ێگرنگ بو ع یار يو پرس ڵخا ندەچ

چ  ەو ب ننۆچ  ٢٠٠٣  ڵیسا یو دوا شێپ ەزانێه مەئ یشەهاوب یکانەوهوکار  یاواز يج ؟یعسەب یمێژڕ  یوخانڕتا یە بوو نۆو چ یچ  انیکار

  ڵخا  ندەچ یراق ێع  یکانييەمنەئ ەزێه یژووێم ؟ەبوون  گاداەڵمۆک یگشت یند ەوەرژەب ەل  یراق ێع یمنەئ یکان ەزێه  ای؟ ئاەکار هاتوون ەب کەیەوێش

 -. ڵەشنا يف ۆ و پر زاەشار رۆز یکەو خاپاندن تاندنەڵەخ ەڵه ،یست ەردێ ژ یکەژدانیو یراقێع یکانييەمنەئ ەز ێه یژدانیو  -: کەو نەکەد  سباتيئ مانۆب

 مەاڵب ەبوونەن گاداەڵمٶک یگشت  یندەوەرژەب ەل سەب ەن راقێ ع یتەولەد یمنەئ یکانەزێه ەک تەکەد  سباتيئاشکرا ئ  ەب رۆز  یراق ێع یمنەئ یژووێم

=  .ە،...هتد، دابوونیخارج  یولەد یرەکتەئ ک،ێسەک ندەچ  ر،ۆکتاتید ن،یيئا  ا،يجۆ لیۆد یئا  یتکردنەخزم ەل مانداەز ەل  ۆیخ  یتەبیتا یکەیەوێش ەب

سنوور،   ێب  ەڵیندەو گ  یدز  ت،ييەفيترس، تائ ،یموزورڵو زو  مەست یپاراستن گا،ەڵمۆو ک  انۆیخ  یزاەشار  رۆز رۆ ز یکەو خاپاندن تاندنەڵەخەڵه

  یکانييەمنەئ ەزێه یکانیەندەتمەبی= تا ینی و د یاسيس یالەو می حزب یزەرکەم یکانەرپرسەب یسنوور یب  یندکردنەمەولەو د  یا يشيليم یتڵيەق ەع

بوون و اتری ز دامەس ەییندڕد یمێژڕ  یووخان ڕ یدوا ەناڵخا مەئ .٢٠٠٣ ڵیسا  یو دوا شێپ یراق ێع  

We are witnessing a fragmentation of the Iraqi space, controlled, structured 

  شێپ راقێع یکوردستان  ەل .ینیو د یاسيس یالەو م ی حزب یزەرکەم یکانەرپرسەب ،ی خارج  ڵیوەد  یرەکتە، ئايشيليسنوور، ترس، م  ێب ەڵیندەگ ەب

  یحزب یزەرکەم یکان ەرپرسەب ەینيق ەراست یسروشت یعام ئاگادار  یکەیەوێش ەب  گاەڵمۆک کەو  یکورد یکانييەمنەئ ەزێه ەیربۆز ١٩٩١ ڵیسا

period ند ەچ ۆب ەیبک شەداب راقێع یکوردستان  یمنەئ یکانەزێه یژووێم یتوانەد .بوونەن   

. ٢٠٢٢  ستاێتا ئ ٢٠٠٣ ەو ل ٢٠٠٣تا   ١٩٩١ ڵیسا ە؛ ل١٩٩١تا  ١٩٧٥ ە؛ ل١٩٧٥تا  ١٩٥٨ ە؛ ل١٩٥٨تا  ١٩٢١  ڵیسا ە: لکەو  

These periods can be divided into sub-periods which have their own characteristic and specificity. 

  نۆچ یحزب یزەرکەم  یکانەرپرسەب یەاڵل  انينان ێکارهەخاپاندن وب تاندن،ەڵەخەڵه زاننەد ەزانێه مەئ ای: ئایکورد  یکانييەمنەئ ەزێه ۆب  اريپرس ندەچ

٢٠٠٣ ڵیسا یو دوا ەوویۆبەن یتەرەبن  یانکارۆڕهيچ گ داييمنەئ یگاەڵمۆناو ک ەل یچۆب ؟ەکەیەوێچ ش ەو ب   

There was an acceleration of 

،  یخارج  یولە د  یرەکتەئ یکردن تەخزم ،ییۆ و ئاس یستونەئ ڵیقوو  رۆز ەڵیندەو گ یدز  ،یتيەقاچاخچ  ان،يکردن کخراوڕێ ميليشيا بوون، 

  یتييەرعەش یکەیەوێ چوارچ ەل شەوەو ئ ە.یەناڵخا م ەئ یپاراستن وی کورد  یگاەڵمۆ ک یکردن وانەیح کان،ەرپرسەب  یسنوور  ێب  یکردن ندەمڵەوەد

پاراستن،   ش،یئاسا ،ئەمنی)پێشمەرگە  یکانەزێه یشەهاوب  یکانەهوکار گومانێب ...هتد.،ید يقلەت ،ینید ،یحزب  ،1مێرە ' هیتە: 'حکومەڵیو گند یدز

.  کانیەاوازيج ەل اترنیز  راقێع یکوردستان  یرەرانسەس ە...هتد(  ل،یخارج  یولەد  یرەکتەئ ،یئابور  ،ینید ،یداري: ئی اوازي ج ڕیخويس س،يلۆپ

 ەب گوند وشار...هتد، یدژ گا،ەڵمۆک یدژ ن،ی د  یدژ  ،ەندیئا  یدژ  زان،ێخ یدژ  تان،ۆ خ یژدانیو یدژ  مووتانەه :انيشەهاوب یکارۆه ندەچ

 ەزانێه مە...هتد(، ئ،یجۆلۆکیسا ،یتیەەاڵمۆک ،ی)ئابور ی خۆ بارود ژڕۆ ەب ژڕۆ .ەنين تانۆخ  یئاگادارو  نەکەکار د سيخراپ و پ  رۆز یکەیەوێش

 پيستر، خرابتر و قوڵ تردە بێتەوە  و لە هەمان کاتدا بەرپرسەکانی  مەرکەزی حزبی ڕۆژ  بە ڕۆژ دە ولەمەندتر دەبن. ئەم هێزانە ف ێر ی کەلتوری 

  یتڵيەق ەع ەل  کێرۆج چيه ە. بەبوون  یايشيليم یت ڵيەق ەسنوور و ع ێب ەڵیندەو گ یدز  ت،ييەفي ترس، تائ ،یموزور ڵو زو مەست ،یست ەد رێژ

. ەزان ێه مەئ رەس ەل  ەرۆ ز یدي قلەت یرەگیو کار ەبوونەخارج ن  یحزب یزەرکەم یکان ەرپرسەب یزانەو ن یکيکالس  

 

  چيه ەک  نەکەد زرێفکر وهکاتدا  مانەه ەل مەاڵب يەن  انۆیخ  یبوون زێه ەب یئاگادار  سەب ەن یکورد  یگا ەڵمۆک کەو یمنەئ یگاەڵمۆک

  ایئا ؟ەیە کترهیە رەسە ل انی رەگیوچ کار ييەچ ڵەخا  ێس مەئ ین يب یند ەوەی. پوترس نيزانەننزم،  رۆز یکەژدانیو رەب  ەل ەوەو ئ. ييەن  انیتريکەیەچار

 یرازە...هتد، ن،یی دارا ،ەیردەروەپ ،یندروستەت  ،یمنەئ ،یتیەەاڵمۆک ،یئابور   ،یاسيس یاواز يئالوز و ج رۆز  یخۆ بارود مەئ یبوون وامەردەب

ت ەبیتا یکەو ترس نيزانەن یسبات ێ...هتد، ئاواز؛ي ج ەڵیندەو گ  یدز  ڵیقو  یئاودان گا،ەڵمۆک یعام یبوون  

  ناکەن؟ یەک جياوازی لەنێوان حەیوان کردنی کۆمەڵگا ی پارتی ، یەکێتی و ئيسالميەکانی کورد ی...هتد، هەیە کە زۆر گرنگە؛ ئەم جياوازیيە چييە؟

...هتد،  یقوتاب  کار،ێکر ر،يشنبڕۆ کان،ييەمنەئ ەزێوه  گاەڵمۆک ەیربارەد  ینیو د یاسيس یالەوم یحزب یزەرکەم یکانەرسەرپەب اندا،ۆیخ وانێنەل 

  یب ینيزانەو ن  یرستەپۆترس، خ رەب ەل نەبک ینازانن چ کەیەوێش چيه ەو بزن و ب ەڕم ەبوون ب مووتانە: هنەڵێد یگشت یکەیەوێش ەب

  ەک  کەیەستەرەک کە و کورد و ەسونن ،ەشيع یرەماوەخاک و ج رێژ  یسروشت ەیستەرەک کەو وتە: نەیەه وتمانەن  رۆسنوورتان؛ و دوو ج

 بەهاکەی زۆر گەورترە  لە نەوت! بۆ؟ چونکە تا ئێستا بەس خاوەنی  فکر و ه ێزر کردنەکی حە یوانی بوونە."

 سباتێئ موومانەه ۆب ی(، چ اني تاوانبارکردن ەڵەه ە)بمالەبن یکێسەک ندەچ یگرتن ەب  یپارت یزەرکەم یکانەرپرسەگوت:" ب یبارزانهوشيار 

  - ەرچوونە د انۆیخ  یسنوور ەو ل ەوەنێناناس انۆی خ -  ەکردوو ژێدر ەیکەرەب ەل  اتریز  یکانەئ ێپ - ەسعودەم رپرسەب یسەک مەکیە - ن؟ەکەد

  یکانەحزب یزەرکەم ی کانەرپرسەب ەی )وەککەمالەو بن سعودەم یترس  - ەپار رەب ەل   شتۆفر کتانێشت مووەه - تە ئافر ەبوون ب مالەبن یکانەاوێپ

و   بردنەوەڕێب یوازێو ش دۆتيم ەک ەن انیئاگادارن  "... هتد. - .2یمنەئ یکان ەزێه ر،ەماوەج ،ەمێئ ،ۆمن، ت یترس ەل  ەترە ورەگ رۆتر(، ز

.ەترس  ەیوەوکردناڵو ب گاەڵمۆک  یکردن وانەی= ح رقداێع یرەرانسەس ەل یحکومران  



 ەب یچۆب مەاڵ. بزەکاغ رەسەو جوانن ل کێکوپ ێر  رۆز کانييەاسيس ەپارت ەن یەال مووەه یکانەگرامڕۆو پ ەرنامەبگوت:"  یهوشيار بارزان

.  ەن ؟ەویدز یحزب یزەرکەم یکان ەرپرسەب ەل اتری ز  ەپار کێسەک ایئا ؟یەدا سيو پ خراپ رۆز  یاوازي ج یکەخۆربارودێژە ل گاەڵمۆک یوامەردەب  

  یرستەپۆخ یوامەردەب ەب رەه ای ئا ن؟ەکەد تانۆ خ ەل ێڵو ف  تەبیتا  ییار  ،ەتڵجار گا ندەچ ن؟ەکەحزب دروست د ندەچ ن؟ەدەد  نگەجار د ندەچ

  ەیوێچوارچ ؟ييەکيکالس یکەکارکردن ەیوەرەدەل ەکە رەسەچار ەک ەوەتۆکردەوەل رتيب ای ئا گرن؟ەد ەخنڕە یوامەردەب ەب رەو ه نەدە ئاو د تانۆخ

 زارت،ە و ر،یو گوز ر یزە و نفرانس،ۆ ک اسا،ی بژاردن،ەڵه کەو  یکانەپتێو کونس نادات ەنيق ەاستڕ یانکارۆڕگ ەب ەگڕێ  ەک ەک ەیەوێش ەب ەک ەمەستيس

  داەیپ .یهراوەژ  یانیژ مەئ ەبە اهاتوونڕ  باش رۆو ز ييە ن یکیەمانا  چيه ەم ەستيس مەناو ئ  ە...هتد، لمان،ەرلەپ ،ەنگرۆ ک ،یحزب یندامەئ ،ەوەبوونۆک

و   تانۆخ یستەرەپۆخ   ی)ئاو دان تانۆخ ەب تەبیتا یکەکردن یاریو  ە= گالت اوازيج یسالميئ  یرەیو غ یسالميئ یکان ەحزب  یبوون و دروست کردن

. ستاێئ یاوازيج  یخراپو   سيپ رۆز  یخۆبارود مەئ یبوون  وامەردە(، و ببنەد ندترەمەولەد کێسەک ندەچ  

  چيه ؟ۆب .یرەرانسەس  یانکار ۆڕگ مەئ ۆب تێب نگەئاست تێناب ەپار ەباش ئاگادار بن ک ەویستێپ  تێوەد اني تەرەبن یانکارۆڕگ یاستەڕب ەک ەیوانەئ 

کەسێک هێندەی بەرپەرسەکانی  مەرکەزی حزبی پارە نييە، پار ەی دز ی لە: من، تو، ئێمە، کۆمەڵگا، هێزەکانی ئەمنی،...هتد. پ ێویستە کۆمەڵگا باش  

 بزانێت کە کاتی هيچ یەکێک لەم  احزابەکان بە هيچ شێوەیەک نەماوە."  

 

کۆمەڵگای عێراق کۆمەڵگا یەکی  تەقليدیيە ومێژوو الیەنێکی  دی کەی بەرپرسەکان نيشان د ەدات  )بە عەق ڵی تەقل يدی و عێراقی(: هەموو ئەو شتانەی  

کە لە بەرژەوەندی  دەسەاڵتی کۆ ردی وعەرەب ی شيعە و سوننە دابێت ڕێپێدراو، حەاللە: وەک کوشتنی چاالکوان، رۆژنامەنووس، 

خۆپيشاند ەران،...هتد، و بەرد ەوام بوونی تااڵن کردن، دز ی و گ ەندەڵی شەرعی ز ۆر گەورە، کە سێک بخاتە زیندانەوە  لەبەر وتارەکەی یان  لەبەر 

ئەوەی داوای مووچەکەی دەکات، و بەردەوام بوونی توندوتي ژ ی جەستەیی، دەروون ی و ڕۆ ح ی...هتد. پرسي ارێک بۆ هێز ە ئەمنييەکانی کورد ی و  

عەرەبی شيعە و سوننە: موچەی هێزەکانی پاراستن و ئاسایش  حەاللە یان حەرامە لە کاتێکدا کە دەزانی ئيش و کارى بنەرەت ی تۆ بەرگری کردنە لە  

  ناڵو تا وانەیح ،یرعەشڵی قو  رۆز  ەڵیندەو گ یدز  ،یموزور ڵو زو مەست یبوون وامە ردە= ب ینیو د یاسيس یالەم  ،یحزب یزەرکەم یکانەرپرسەب

...هتد.  گا،ەڵمۆک یکردن  

لەوانەیە کە  هێزەکانی ئاسایش،  پاراستن، دژە تيرۆر و ليوای كۆ ماندۆ خاو ەنی سایکۆل ۆجيەکی تایبەت بن و شانازی بە خۆتان ب ەکەن = ئاستی 

 ویژدانەکی زۆر نزم، ف ێڵ کردنەک ی پرۆفيشناڵ  لە خۆتان و حەیوان کردنی تایبەتتانە )وەک ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی ئۆکتۆبەری  ٢٠٢١ لە عێراق(. 

 

،  ۆماندۆك یوا يل ر،ۆريت ەدژ  س،يلۆپاراستن، پ ش،ی)ئاسایمنەئ  یکانەزێه یو حکومران  بردنەو ەڕێب یاوازي ج یكار  ید ۆتيم گوت:" یهوشيار بارزان

ناو   ەو دابشكردنى ل ی منەئ یرە ماوەج یکەژدانیو یبوون ە(: نەساد رۆو ز یکورت ە)ب  نەکەد ەناڵخا مەئ یسباتێئاشکرا  ئ ەب رۆ...هتد(، زەرگەشمێپ

 ،ەکڵەما ناوەدز ل ،ەیوەوبوناڵترس و ب تان،ۆخ  یتیەالۆیک ەل یرگرەب پاراستن و کێشت مووەه شێپ ەزانێه مەئ ؛یکورد  یاواز يج  یشياتيليم

  یجياواز  یهراوەژ  یشيايليوم ەڵیندەگ ،یدز  یمەستيس یپاراستن = نەکە...هتد، داواز،يج  يیرعەش ۆییو ئاس یستوون ڵیقوو  رۆز  ەڵیندەگ

  یزەرکەم یکانە رپرسەب یسنوور ەو ب ژڕۆ ەب  ژڕۆ یکردن  ندەمەولەد ...هتد، و،ینید ،یمنەئ ،یحزب  ،ەردەروەپ  ،یندروستەت ،یئابور ،یئيدار

  ینەخاو (،ييەن ستاێئ ەیرەب روەسێب   یایو هور راەه ەب یکیەندەوەیپ چي)ه ەک ەنيق ەو راست ەییشڕی یکیەانکارۆڕگ ەکردن ل یگر ڕێ=  یحزب

   ".ەد'ی٣' یژدانیو  یسد خارج داەو س  ۆیەخ یتەبیتا  یدٶتيو م وازێش

 

  ؟ەوەنادات ەار يپرس وەئ یمەاڵو ژووێم ای؟ ئا١٩٢١ ڵی سا ەل راقێ ع یتەولەد  یپاش دروست بوون یەبوو نۆ چ یراق ێع  یب ەرەع یکان ەز ێه یخۆ بارود

:period ند ەچ ۆب تەیبک شەداب یراق ێع ی بەرەع یمنەئ یکان ەز ێه یژووێ م یتوانەد سەفالن ک  

  مەل کیە رەه .٢٠٢٢تا  ٢٠٠٣ ڵیسا ەل و ٢٠٠٣تا   ١٩٧٠  ؛١٩٦٨تا  ١٩٥٨     ؛١٩٤٨تا  ١٩٣٦  ؛١٩٣٦تا   ١٩٣٢ ڵیسا ەل ەنموون کەو

  و چ کاریگەریان هەبووە لەسەر یەکتر؟ یەبوو نۆچپەیوەندی نێوان هێزەکانی ئەمنی وسياسەت  .ەیەه ۆیخ یتەبیتا یکانیەندەتمەبیتا داەمانەردەس

بوو   تدارەاڵسەد ،ەندڕ د یعسەب یحزب یمنە: ئکەو دايمنەئ یکانەزێناو ه ەبو ل داەیپ  ەییشڕی یکیەانکارۆڕگ تەاڵسەد رەس ۆب دامەس یهاتن ەڵگەل

تاریان ي تالۆت یکێمێژڕ ەک یگشت یکەیەوێش ەب یمنەئ یکان ەزێه رەس ەل یتەبیتا ەبو گاداەڵمۆناو ک ەل کێشت مووە ه رەس ەل  

.  رۆکتاتید  ا،يجۆلیۆ دیئا ک،ێسەک یکردن تەبو = خزم ەانی ژخاێدر و دروست کرد  

   Structurelle یکەیەوێش ەب سەب شەوەو ئ اۆڕگ یواوەتەب یمنەئ یکانەزێه یراماۆپان دامەس ی وخانڕ یدوا   

 

 تەبیتا یکانەکخراوڕێ  ینەخاو  انیمووەبوون و ه داەیپ یخارج  یول ەد یرەکتەو ئ ەسونن ،ەشيع یدین یاوازي ج یمنەئ یکانەزێ و ه ايشيليم نیندەچ

  یستاێئ یخ ۆبارود مە...هتد. ئ،یدین ،یتیەەاڵمۆک ،یاسيس ،یبور ئا ،یمنەئ  یجياواز ی ش یئاسا یبوونەو ن یرعەش ەڵیندەگ ،یدز ۆب ەیەه یانۆخ ەب

  وازێش مانەهە و سونن ەشيع یراق ێع یمنەئ یکان ەزێ ه یهزر، فکر و کار کردن  یوازێو ش دۆتيم ەک تەکەد سباتێئ ز ێهەب رۆز یکەیەوێش ەب راقێع

  ەب شەم ە، ئداەسوننو   ەشيع یاوازي ج یشيا يليم ەیوێچوارچ ەو ل ەتاز ،ێنو یکەیەوێش ەب مەاڵب ەدامەس یوخان ڕ شێپ یمنەئ  یکانەزێه یدۆتيو م

 ت،ەبیتا یشيايليم ن،ی د ک،ێسەک ندەچ یتکردنەخزم  ەل زێه ەب رۆز یمنەئ یکان ەزێه  ەک نينيبە تر د  یکێجار ەر ێل. یخارج  یولەد یرەکتەئ یتەارمی

ئەکتەری دەول ی خارجی  وحەیوان کردنی  جەماوەری شيعە و سوننە دانە )یەک جياوازی لەنێوان حەیوان کردنی  جەماوەری شيعە و سوننەی 

عەرەبی عێراقيدا هەیە کە زۆر گرنگە؛ ئەم جياوازیيە چييە؟(.  = کۆمەڵگای )ئەمنی( شيعە وسوننەی عێراق ی  ف ێر ی کەلتوور ی  گەندەڵی، دزی،  

. گاداەڵمۆناو ک ەل ەیەه وامەردە ب یکێکوپێو ر شۆخ  رۆز یکە انیژ  ەلتوورەک مەو ئ یەبوو گاەڵمۆک  یکردن وانەیکوشتن و ح  

 

  ستە: هەزانێه مەئ یشەهاوب یکارۆه ندەچ. کانیەاواز يج ەل  اترنی ز یراق ێع یەو سونن ەشيع یمنەئ یکان ەزێه ی شەهاوب یکان ەهوکار  گومانێب 

  یت ڵيەق ەسنوور وع ێب  ەڵیندەو گ یدز  ت،ييەفيترس، تائ ،یست ەد رێ ژ ،یموزورڵو زو  مەست یلتور ەک یر ێف  ان؛ۆیخ یبوون  تييەفيتائ ەب کردنێپ

  یدژ تان،ۆخ یژدان یو  یگوند وشار، دژ یدژ گا،ەڵمۆک یدژ ،ەندیئا  یدژ زێه ەب  رۆز ەزانێه مەئاگادار بن، ئ  ەک  ەیوەئ ێبەب ؛ەبوون یايشيليم

خێزان،...هتد، بە شێوەیەکی زۆ ر خراپ و پيس کار دەکەن؛ هەڵ خەڵەتاندن، خاپاندن وبەکارهێنان يان لەاڵی بەرپرسەکانی مەرکەزی حزب ی، ئەکتەری  

 دەول ی خارجی، مەالی سياسی و دینی زۆ ر ئاسانە؛ کاریگەری  فاکتەری ئایين ی و تەقليدی  زۆر گ ەورەیە لە سەر ئەم هێزانە؛...هتد. 

.یمنەئ  یکان ەزێه رەس ەل  ەاتری ز ەوندەئ ەناڵخا مەئ یرەگی کار ت،ێب وتووترەدواک گاەڵمۆک ندەچ رەه  



  نۆچ یزميونيولوسێڤوئ ەزانێه مەئ یکانیەندەتمەبیتا ؟ەهاتوون کارەب نۆوچ کەیەوێچ ش ەب استەڕناو یتەاڵژهڕۆ  یکانييەمنەئ ەزێه یگشتەب

 شێپ استەڕناو یتەاڵرهۆخ یکانييەمنەئ ەزێه ەک تەکەد  سباتێئ ژووێم ؟ەکار هاتوون ەب يڤتەگێ خراپ و ن رۆز  انیباش  یکەیەوێش ەب ؟ەبووی

  یول ەد  یرەکتەو ئ رۆکتاتید  ن،یيئا ا،ي جۆلیۆ دیئا ک،ێسەک ندەچ مال،ەبن ،یموزور ڵو زو مەترس، ست یند ەوەرژەب ەل  یوامەردەب ەو ب کێشت مووەه

  تڵەوەد  یاي جۆلیۆ دیئا کەو)تورکي  یزميمالەک :ەبو نموون .ەتەباب مەئ رەس ەل ەیەه  ۆیەخ یکانیەندەتمەبیتا کێتەاڵو  رە. هە...هتد، دابوون،یخارج 

  اي تورک  یپاش دروست بوون مانداەز ەل ەنایێکارهەب کەیەوێچ ش ەب  ايتورک یمنەئ یکانەزێه (ۆب تييەرعەش یرانەیق  یشۆت ەوەکێەستپەد ەل رەه ەک

  یاواز يج  یژي توندوت رەس ەل انیرەگیکار .ەن ؟ەدابوون  یموکراسیود گاەڵمۆک یعام یند ەوەرژەب یکردن تەخزم ەل ەزانێه مەئ ای ئا ؟١٩٢٣ ڵیسا ەل

 ەک تێباش ئاگادار ب  ەستیوێپ لی ندەوق  استەڕناو یتەاڵژهڕۆ  یاسي س یچين کەو ی تورک یاسيس یچين ؟ەکەیەوێچ ش ەب ايتورک  یگا ەڵمۆک یستاێئ

تورکيا  یاسيس ینيچ کەیەوێچ ش ەوب  نۆچ ەک ەیان ن  ەتورکيا ئاگادار یگا ەڵمۆک ای ئا. ييەن یفکر وهزر کردن کاف  یکردنيپۆک سەب  

کورد؟ یرەماوەج ەڵگەجياواز ل  ەڕیوش یژ يتوندوت ەب  Se nourrisse 

 ەل  لیندەق  ی. فکر و هزر کردن ەن ؟ەرچوونده یکیکالس یبازن  ەل  لیندەق  یکان ەز ێه ایئا مانداەز ەل ت؟ێنێهەد  کارەب ۆیخ  یرباز ەس یزێ ه نۆچ لیندەق 

.ەشتەپاژوو د  ە رەنقەئ  یوشک ڵیق ەع ەڵگەل ...هتد.،ەسکەت گونجاو،ەن ،ەتەق ەس ؟ەکەیەوێچ ش ەکردن ب یرگرە و ب یزگارێپار یپتێکونس رەس  

  ینەو خاو  راقداێع مووە ه ەل ەیەهتدارەاڵسەد یمنەئ ەیزێه کیە سەب ەک نڵێب نیتوانەد  شترێپ ەنووسراو ەک ەیوەئ  ێیپ ەبگوت:" یهوشیار بارزان

هيچ ئێڤولوسيونيزمەکی باشی ئ ەمنی نەبوویە: هێزی ئەمنی کە کەلتووری کوشتن، گەند ەڵی،  دزی، حەیوان کردن ی کۆمەڵگا و  پاراستنی  

بەرژەوەند ی: مەالی سياسی و دینی، بەرپرسەکان ی مەرکەزی حزبی وئەکتەری  دەولی خارج ی دەپار ێزێت. = ئامانجی سەرەک ی هێزەکانی ئەمنی  

 عەرەبی شيعە، سوننە و کورد.  "

  ر،ەماوەج یوخاپاندن   تاندنەڵەخەڵه ەک ەیەوەئ یراق ێ ع یگاەڵمۆک کەو تەاڵژهڕۆ ی گا ەڵمۆک یکانیيەندەتمەبیتا ەل  کێکیەگوت:" یهوشيار بارزان

ناو   ەل یگشت یکەیەوێ ش ەب گاەڵمۆک کەو یراقێع یمنەئ  یگاەڵمۆک .رەبەگرنەد گرن،ەئەڵتدارهەاڵسەد  یني چ یو کردار فتارڕە ەک ەئاسان رۆز کەڵخ

 مەئ  یبوون وامەردەب  ۆب تێنيبەد  سيپ یک ڕۆڵێو   ەنوقم بوو اوازي ج یژي و توندوت  یموزور ڵو زو مەست ت،ييەفيترس، تائ ،ڵقوو  ەڵیندەو گ یدز

  .ە نڕەتوو  رۆو ز ەبوون زارێب انۆیخ ەل ەک ەندەچ رەه ،ە مەستيس

  ەکردن ب یاریو  ەگالت یبوون  وامەردەب ؟ەچيي ەچار گاەڵمۆو ک یحيسەکورد، م ،ەسونن ،ەشيع یرەماوە! جەیکە گڕتا قو یەدا ڕناو قو ەل راقێع

   ،ەرمەگ  رۆز ریو گوز ریزەو ،مارۆک کەڕۆس ر،یزە و کۆرەس ڵیقوو  رۆ ز ەڵیندەو گ  یدز  یست ۆوپ ەپل یبازار  ستاێئ اواز؟يج  یکانەناو ەب ەتانۆخ

ترس و  .ەر ە: وەیەه تانەچار کیە سە و ب ؟ەن انی ييەکيکالس یکەکارکردن ەیوەرە دەل ەکەرەسەچار ەک ەبوون ڵیحا  .تێب زتانۆريپ  

collective unconscious ناو  ە ل نی ژ رز،ەب یکەژدانی یبوونەن   

   ".نەدەد وارید ەل رتانەو خراپتر س ستريپ  ژڕۆ ەب ژڕۆو  گاداەڵمۆناو ک ەل  وامنەردەب اواز،ي ج ینيزانەون

 یرەرانسەس ەل ەگرنگ رۆز  ەوتار مەئ ەیوەوکردناڵب ەک یزانەد  یبەن یو دین  یشيايميل ،یحزب یپيس و خراپ یکيەجۆل ۆکیسا ینەخاو رەگەئ

. راقداێع  

 

ن يم ام  

 

1- https://kcdme.com/M.%20Amin%2015.03.2021.pdf 

2- https://kcdme.com/M%20Amin%2004.12.2020.pdf 
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