
 

 عێراق و میلیشیاکان
 

میلیشیا چییە؟ چەند جۆرمیلیشیا هەنە لە عێراق، ئامانجەکان   بە شێوەیەکی"مەکرو" هاتوتە نووسین باسی ئەم خااڵنە دەکەت: ئەم وتارە کە

وشەیەکی کورت بو قەندیل و ئەنقەرە   چەند خاڵ و پرسیاری گرنگ بو عێراق،وتایبەتمەندیەکانیان؟ میلیشیای کە دەسەاڵتدارە ناوی چییە؟ 

 وئەنجامی ئەم وتارە.  

ەیە بە دەتوانی بە چەند شێوەیەک باسی ئەم  کونسێپتە بکەی بەاڵم بە کورتی وعەقڵەکی زۆر سادە: کونسێپتی میلیشیا پەیوەندییەكی زۆر نزیکەوە ه

و پێکهاتووه لە ئەو کەسانی کە لە 'داخل یان خارجی' ڕێکخراوک  کونسێپتەکانی وەک بەرگری، پارێزگاریکردن و خزمەتگوزاری دیاریکراو...هتد،

فکر و هزر کردن...هتد، یان سیستمێك، وەک سیستەمی دزی و گەندەڵی پرۆفیشناڵی بێ   ەن لە شار، گوند، وەاڵت، بەرپرسەکان،بەرگری دەک

ئێڤولوسیونیزمی خۆی هەبووە. لە زەمان و مەکاندا ئەم کونسێپتە تا رادەیەک .سنووری بەڕێوەبەرایەتیی و حکومرانی لە عێراقی ئێستادا  

 بەپێی بەرژەوەندی خۆی، ئەکتەری دەولی دەتوانێت بەڵێت فاڵن هێز میلیشیایە یان نە؟ 

حزبی،...هتد،  چەند خاڵ وپرسیاری گرنگ بو عێراق، هوشیار بارزانی گووت:" ئایا جەماوەر، کۆمەڵگا، کورد، شیعە، سوننە، کریستیان، ئەندامی 

نە چۆن و بە چ شێوەیەک ئەکتەری دەولی خارجی و بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی دەیانەوێت 'گونجاندنی' سیاسەتی خۆیان بەکەن   ئاگادارە یان

، کۆمەڵگا،  لەگەڵ ئەم وتارانەدا = بە شێوەیەکی زۆر ساختە و شارەزا بو خاپاندن و غافل کردنی کۆمەڵگا، ئەندامی حزبی،...هتد. ئایا جەماوەر

ئاگادارە یان نە کە هەر گوند و شارەک لە عێراقدا  قوتابی، ئەندامی حزبی، هێزەکانی ئەمنی، فالن کەس، مامۆستا، ڕۆژنامەنووس، دادوەر،...هتد، 

دار بیت کە هەموو  بەهۆی ئاستی نزمی جیاوازی کۆمەڵگا،...هتد، جەماوەر لە سەرانسری عێراقدا پێویستە باش ئاگا  خاوەنی میلیشیایەکی تایبەتە؟

ئەم میلیشیانە چۆن   عێراق  ئەرز و خاکەکی زۆر زۆر باشە بو میلیشیا و حەیوان کردنی کۆمەڵگا؟ وایە چینی سیاسی ودینی بێ شخسیەتی عێراقی؟

خزمەت   وری خۆیان،تۆڕەکانی )دزی، گەندەڵی، قاچاخچیەتی، دەوڵەمەند کردنی بێ سنو  ڕێکخراون؟ پەیوەندی ئەم میلیشیانە لەگەڵ مەکاندا چییە؟

بەرپرسەکانی مەرکەزی و سکرتێری حزبی، ئەنجوومەنی 'بااڵی' حزبی، مەالی  ئەکتەری دەولی خارجی وحەیوان کردنی کۆمەڵگا( میلیشیای:

 سیاسی و دینی لە ناو کۆمەڵگادا چۆنن؟

زکردنی تۆڕەکانی میلیشیاییە. دەڵێن: "ئەركی ئەم  ئیش و کاری بنەرەتی ئەم بەرپرسانە کە لەژێر کۆنترۆڵی هێزەکانئ رەش و تاریک دانە بە هێ 

و  بە سەری ئێوە لە حکومەتەک بو حکومەتەکیتر زۆر باش ئەم بەرپرسانە دەوڵەمەندتر دەبن حكوومەتە ئامادەكارییە بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمان". 

Auraی ئەم چینی سیاسی و دینی عێراقی چۆنە؟ . بیتکۆمەڵگا بەشێوەیەکی عام کۆیلە وحەیوانتر دە   

قەرزەکانی ناوخۆیی ودەرەکی عێراق لە ژەێر عقڵیەتی  پاژۆ بێ شخسیەت.  ،ئێستا بازاری کۆمسیۆنی بااڵی میلیشیای هەڵبژاردن زۆر گەرمە

نی بۆن بەچەند ملیار دۆالر؟ رەنگە فالن کادر، ئەندامی حزبی خاوەنی ئۆفیسەکی زۆر جوان وگەورە  دیکتاتۆری ومیلیشیای جیاوازی سیاسی ودی

ڵی یاسای وپرۆفیشناڵی جیاواز، خاپاندن، ستەم، پێش هەموو شتێک ئۆفیسی: بێ شخسیەتی، دزی، گەندەبیت، بەاڵم ئاگادار نییە کە ئۆفیسەکەت 

خۆخەلەتاندن، کۆیلە وحەیوان کردنی خۆت وبە تایبەتی ئۆفیسی دەوڵەمەند کردنی بێ سنووری بەرپرسەکانی مەرکەزی وسکرتێری حزبی،  

  ئەنجوومەنی 'بااڵی' حزبی، مەالی سیاسی و دینیە...هتد.

بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبەکانی کوردی زۆر بە ، لە نەوەدەکانی سەدەی ڕابردوو  ردەكانبۆ پاراستنی كو پاش دروستبوونی ناوچەی ئەمنی

ی، ئابوری، خێرایی ڕووی ڕاستەقینەی خۆیان لە چوارچێوەی بارودۆخەکی تایبەتی جوگرافیای وبەڕێوەبردنی جیاوازی کۆمەڵگا وەک: ئەمن

different centers of power ، دزی و گەندەڵی پرۆفیشناڵی ستوونی و ئاسۆی بەردەوام؛ وڵقوو  رۆزژی  سیاسی، دوو ئیدارەیی، شەری براکو     

 بەاڵم چۆن و بە چ شێوەیەک...هتد، بو هەموو کۆمەڵگایان نیشاندا کە بە شێوەیەکی  ١٠٠% بینین، دیتن وبوچوونێ ئەم بەرپرسانە = عەقڵیەتەکی

و ئەوە ئێمە ئەهێنیت بو ئەم  میلیشیای جیاوازی ئەمنی، سیاسی، حکومرانی، دینی، ئابوریە،... هتد، کە خاوەنی تایبەتمەندیەکانیی خۆیە  

، میدیای، حزبی، ئابوری، ئەمنی، دینی، حکومرانی،...هتد، خۆی ئیسباتی هەبوونی میلیشیای کردنی پرسیارانە: ئایا ئەم دۆخی خراپی سیاسی  

جیاوازی کۆمەڵگا ناکەت؟ کۆمەڵگا ئاگادارە یان نە کە دوو ئیدارەیی جیاوازی پارتی، یەکێتی، گوران، ئیسالمی،...هتد، بە شێوەیەکی زۆر قووڵ، زانا  

و شارەزای میلیشیای بەس بو بەرگەری کردنە: لە حەیوان کردنی کۆمەڵگا، شار، گوند، کادیر، ئەندامی حزبی...هتد؛ لە دەوڵەمەندکردنی بێ  

 سنووری خۆیان و خزمەت کردنی ئەکتەری دەولی خارجیە. چۆن و بە چ جۆرەک بە ناوی 

"بارزان" حکومرانی دەکەن و لە هەمان کاتدا و بە هەموو شێوەیەک دوژمنایەتی "بارزان" دەکەن؟ کە ئاگاداری ئەم خاڵە بوون هیچ ئاستەنگەک 

.Collective unconsciousness بۆتان نەما بۆ گۆڕانکاری بنەرەتی و ڕێ گا زۆ ربۆوتان ئاسانە، بەاڵم دەژین لە ناو 

ساویلکاتی وخاپاندنی ئەو کەسانی کە بە بەردەوامی لە سەر تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان قسە دەکەن یان چاالکوان، ڕۆژنامەنووس و وێبسایتەکان، کە  

 حزبی نینە بە دەستی پاراستن، ئاسایش چۆنە؟ هەواڵ و زانیاریان شتی زۆر ناڕاست و هەڵەی زۆری تێیایە. پاژۆ ساویلکە پاژۆ نەزان.

چۆنە؟   ی ئیداره، ڕێکخراو و وەزارەتەکانی حکومی)حزبی( hiérarchisation 

وچەکی  ئایا دۆخی ئێستا وەاڵمی پرسیارەکە ناداتەوە؟ دەڵێن کاتێک کە بووی بە ئەندامی حزب، دژەی تیرۆر تۆ دەبی بە خاوەنی خانو، سەیارە و مو

  زۆرەاڵیەتی، میدیای،...هتد، دینی، سیاسی، کۆم ئابوری،: سایکۆلۆجی، کۆیالیەتیەاڵم ئەمە لە ناوچ چوارچێوەیەکدا = جیهانەکی باش،...هتد؟ ب

 بچووک، تەسک و نزم بو خۆتان دروست کردووە کە تا ئێستا لێ خارج نەبوونە. 

کە ئەم گرنگیە لە یەک چوارچێوەدایە:   ییەنئەندام حزبی فکر هزر دەکەت کە زۆر گرنگن بو بەرپرسەکانی مەرکەزی و سکرتێری حزبی و ئاگادار  -

...هتد. ئەکتەری دەولی خارجی، حەیوان و میلیشیا کردنی خۆتانە پاراستنی بەرژەوەندی بەرپرسەکانی مەرکەزی وسکرتێری حزبی،  

،چۆن ئەندامی حزبی، هێزەکانی ئەمنی بەرگری دەکەن لە میلیشیا کردنی خۆیان، کۆمەڵگا  conscious or unconscious بەشێوەیەکی    

، گەندەڵی ودزی زۆر زانا و پرۆفیشناڵی ئەم بەرپرسانە؟ میلیشیا کردنی هەولێر، سلێمانی، رانیە، دهۆك، هەلەبجە، گەرمیان، ئامێدی، کەالر

چۆن  -. یەکەچەمچەمال، دوکان، زاخو، ئاکرێ...هتد، یان سیستەمی ئابوری، حکومرانی، دینی، تەندروستی، بانکی، پەروەردە، ...هتد، بە چ شێوە

 -وبە چ شێوەیەک ئەم شارانە لە ژەێر دەستی میلیشیای گەورە و"بچووکن"، پەیدابوونیان چۆنە وبەچ شێوەیەک ئیش و کاری خۆیان دەکەن؟ 

بەس بو ئاگاداری کادیر و ئەندامی حزبی: لە زاری مام علی هەالجەوە پارتی بوون یان یەکێتی بوون مانای چییە؟ - لە بینین و بوچوونی  ئەم 

میدیاکان، هێزەکانی ئەمنی، کۆمەڵگا، دادوەر، ماموستا، جەماوەر،...هتد،   بەرپرسانە ژیان پێویستە بە شێوەیەکی میلیشیای بیت کە ئەندامی حزبی،

ابەش کە زۆر گرنگە تەرجومەی کوردی یان عەرەبی ناکەن، د 1بو نمونە: کتێب یان وتارەک هەست بە میلیشیا و حەیوان کردنی خۆیان ناکەن.

پاش رووخانی ڕژێمی بەعسی میلیشیا کردنی کۆمەڵگا   ناکەن، یان ئەندامی حزبی کە وازهێنا لە کاری حزبی، دەبێتە ئەندامی پارتییەکی تر،...هتد.



دینی، کۆمەاڵیەتی، بانکی،   ڕۆژ بە ڕۆژ بەهێزتر بووە و ئێستا حکومرانی کۆمەڵگا، شار، گوند، سیستەمی: ئەمنی، ئابوری، دادوەری،

بە شێوەیەکی میلیشیای تایبەتە.".هتد، ەروەردە،..پ  

   وشەیەکی زۆر کورت بو قەندیل و ئەنقەرە: هوشیار بارزانی گووت:" زۆر گرنگە  یA real awareness خەڵک، جەماوەر نە بەس لە

تورکیادا بەاڵم لە لە سەرانسری رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا. یەکێک لە پێکهاتەکانی بەردەوامی دەسەاڵت لە ئەنقەرە لە سالی١٩٢٣ تا ئێستا توندوتیژی  

  لە هۆکارەکانی وەک ترس ەرەتی نەبینیوە؟جیاواز بوویە بۆ کۆمەڵگا وبە تایبەتی بۆ کورد. بۆچی دەسەاڵت تا ئێستاهیچ گۆڕانکارییەکی ڕادیکاڵ وبن

ئەم توندوتیژی بەردەوام وجیاوازی دەسەاڵت نیشانەی. دەستدانی خاک، ئەرز؛ کولتووری وسایکۆلۆجی دەتوانێن وەاڵمی پرسیارەکەمان بداتەوە  

La naissance douloureuse et traumatisante de la nouvelle République turque de la désintégration de l’Empire 

ottoman constitue une anomalie du pouvoir. 

 لە زەماندا شتێکی زۆر سەیرە کە دەسەاڵت لە ئەنقەرە بە بەردەوامی داوای ئەندامێتی دەکات لە ئەوروپا، لە کاتێکدا کە بەڕێوەبردن و حکومرانی

لە تورکیا)دەسەاڵت نازانیت یان حەز ناکەت بزانیت(١٨٠  دەرەجە جیاوازی هەیە ڵەگەل حکومرانی ئەوروپا. بێگومان عەقڵیەتی قەندیل لە 

 کوردستانا باشورعەقڵیەت، رفتار و کردارەکی کاڵسیک و زۆر وشکە کە نە بەس ئاگاداری خۆتان نینە، بەاڵم بە هیچ بەشێوەیەک لە ویژدانی

" ٣د" خارج نەبوونە. یە کێک لە ڕاگەیاندنەکانی قەندیل لە کاتی شەری عەفرین چی پێمان دەڵێت؟ پەیوەندی قەندیل ڵەگەل ئیمکانیات یان مەکاندا  

چۆنە لە کوردستانا باشوور؟ زۆر نێگەتیڤە کە زیانی زیادترە لە قازانجی. چۆن بە شێوەیەکی ناراستەوخۆ قەندیل یارمەتی دزی و گەندەڵی دەکەت لە 

 کوردستانا باشور؟ ئەنقەرە و قەندیل پێویستە باش ئاگادار بن کە بە هیچ جۆرەک کاتی  رەفتار، کردار و ئێنێرژی کۆن  نەماوە.

: ناتوانن  ەرەنقەوئ لیندەق  ەک ەچیی ەوەئ یمانا  

To reorganize deeply and change the way you see and work? 

ئەگەر بەس لە ناو ویژدانی "٣د" دابی، حاڵی نابی فالن کەس." هەڵەیەکی زۆر گەورەیە ئەگەر لە زەماندا ئەمریکا یان ئەوروپا بەس بەرژەوەندی  

 خۆیان بە شێوەیەکی تایبەت بە تاکە دەوڵەتەک ببەستنەوە )و ئەوە هەر واڵتەک بیت(، لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا.

كادیر، ئەندامی حزبی، دەنگدەران، کۆمەڵگا چۆن و بە چ شێوەیەک بون بە میلیشیا و بەردەوام لە خزمەت کردنی حەیوان کردنی خۆتان دانە؟ 

هوشیار بارزانی گووت:"تایبەتمەندیەکانی ئەم میلیشیانە:- کارو ئیشتان دژی ویژدانی ئێوەیە. - نەبوونی ئێڤولوسیونیزمەکی بەڕێوەبەرایەتی 

رێکوپێکی ئیداری،میدیای، ئابوری، ئەمنی، پەروەردە، تەندروستی،...هتد.- خارجی عەقڵیەتی دزی، گەندەڵی زۆر زانا و پرۆفیشناڵی ئەم بەرپرسانە 

هیچیتر فێر نەبوون و نابن.- نەبوونی دامودەزگاکانی حزبی و حکومی راستەقینە و دزی، گەندەڵی بێ سنوور بوتە بەهۆی ئەوه کە کونسێپتەکانی  

Career progression, career, justice,merit and Competenceوەک  

 و بەرژەوەندی گشتی...هتد، بوونیان نییە. -  زك پر کردەنەکی  حەیوانی كادیر، دەنگدەران، هێزەکانی ئەمنی،...هتد، وبە هیچ شێوەیەک هەست 

بە میلیشیا کردنی خۆتان ناکەن. - ئەندامی حزبی، رۆژنامەنووس، حاکم، پۆلیس، قوتابی، پەرلەمانتار، ماموستا،...هتد، پێویستە باش 

unconscious  ئاگادار بن کە لە خزمەتی هێزەکانی تاریک، ڕەش دانە، لە داخلی  

دەژی و زۆر باش ڕاهاتوونە لە زوڵموزوری، ستەم، دزی، گەندەڵی و کۆیالیەتی،...هتد = ئەم بەرپرسانە ڕۆژ بە ڕۆژ دەوڵەمەندتر دەبن و  

   جەماوەر، کۆمەڵگا ڕۆژ بە ڕۆژ حەیوانتر دەکەن."

، هەولێر، رەمادی، سلێمانی، رانیە، سەماوە، دهۆك، ناسریە، هەلەبجە، گەرمیان، ئامێدی، مووسل، خانەقین، بەسرا، کەالر، نەجەف، چەمچەمال

ەر، دوکان، زاخو، ئاکرێ، كەربەال، بەغدا، بەعقوبە، فەلووجە، حللە...هتد، ئەندامی حزبی، پۆلیس، قوتابی، ماموستا، هێزەکانی ئەمنی، جەماو

دادوەر، عەسکەر، جوتیار، کرێکار، ڕۆژنامەنووس...هتد، لە الیەکەوە ئێوە لەژێر بەرێوەبەرایەتی و حکومڕانیەکی میلیشیای جیاواز،  

زۆر زۆر   زوڵموزوری، ستەم، دزی و گەندەڵی بێ سنوور بە ملیارها دۆالر، عادەت کردنتان بە ئەم بارودۆخە، خارج نەبوون لە عەقڵ و ویژدانەکی

یاری کردنەکی زۆر پیس بە  چوک دانە، و ئەمە بووتە بە هۆی ئەوە کە لەالیەکیترەوە جلوبەرگی ڕۆژانەی ئێوە زۆر سابت و تایبەتە: نزم و ب

ۆخە،  خۆتان، میلیشیا و حەیوان کردنی ئەندامی حزبی، هێزەکانی ئەمنی، کۆمەڵگا، شار، گوند، بێزار بوونی ئێوە بەشێوەیەکی گشتی لە ئەم بارود

میلیشیا   دەکەن لەم بارودۆخە و ئاگاداری خۆتان نینە، نزم، ساویلکاتی، نزانین،...هتد(، ئێوە بەرگری رۆزهەمان کاتدا )لەبەر ویژدانەکی بەاڵم لە

،  میلیشیای و سەرۆک کۆماری کردنی ژیانی ڕۆژانەی ئێوە: تەندروستی میلیشیای، زانکوی میلیشیای، دادپەروەری میلیشیای، سەرۆک وەزیر

بانکی میلیشیای، وەزیر و   ئیدارەی میلیشیای، میلیشیای ، مووچەی میلیشیای، میدیایعیبادەت و مزگەوتی میلیشیای،  میلیشیای، حکومەتی

شار و گوندی میلیشیای، کۆبوونەوەی میلیشیای،...هتد. = بە ناوەکانی جیاواز وەک   ری میلیشیای، مەالی میلیشیای، ئابوری میلیشیای،گوزی

شیعە، سوننە، حکومەتی هەرێم، ئەکتەری دەولی خارجی،   حکومەتی مەکەزی، بارزان، دیموکراسی، کوردایەتی، پێشمەرگایەتی، حزبایەتی، دینی،

بەتی ناوچەکە،...هتد.= هەمووی: درۆ دزی، و گەندەڵی پرۆفیشناڵ، حەیوان کردنی کۆمەڵگا...هتد.جبهەکی تای     

خانی  بەاڵم میلیشیا کردنی بەسرا، نەجەف، مووسل، كەربەال، بەغدا، ناسریە، بەعقوبە، فەلووجە، رەمادی، سەماوە، حللە...هتد، چۆنە؟ دوای ڕوو

ەیی دروست بوو، بۆ پەیدا بوونی دونیای میلیشیای جیاوازی بچوک و گەورە کە  ی زۆر زۆر باش و نموونڕژێمی دیکتاتۆریەتی سەدام، بارودۆخەک

ئێستاش هەر بەردەوامە. هوشیار بارزانی گووت:" ئەو هۆکارانەی کە بەشداریان کردووە لەئەم دونیای زۆر باش و نموونەیی میلیشیای:  

تەدەخولی ئەکتەری دەولي خارجی، نەمانی دیکتاتۆریەت، ئاستەکی ویژدانی دینی، سیاسی، کۆمەاڵیەتی، ئابوری، حکومرانی،...هتد، زۆر نزم و  

 بچوکی چینی سیاسی و دینی دز، گەندەڵ، و

Clivage ethnico-religieux, sous-développement de la société, la culture politique,…etc." 

، جیاوازی بەرپرسەکانی میلیشیای ئەم شارانە لەگەڵ شارەکانی هەولێر، سلێمانی، رانیە، دهۆك، هەلەبجە، گەرمیان، ئامێدی، خانەقین، کەالر

، زاخو، ئاکرێ...هتد، چۆنە وبە چ شێوەیەکە؟  چەمچەمال، دوکان  

لە   -ترەن لە هوکارەکانی هاوبەش. چەند جیاوازی میلیشیای: بە کورتی وبە عەقڵەکی زۆر سادە هوشیار بارزانی گووت:" جیاوازیەکان زۆر کەم

هەبوونی میلیشیای بەم شێوەیە   -بە، فەلووجە،...هتد، هۆکاری دین 'زۆر بە هێزترە'. بەسرا، نەجەف، مووسل، كەربەال، بەغدا، ناسریە، بەعقو

'نوێیە' و بە هیچ شێوەیەک ئاگاداری خۆتان نینە کە لە ژێر کۆنترۆڵی هێزەکانی زۆر رەش و تاریک دانە. - بە کار هینانی عەقڵیەتی بەعسی 

تاڕادەیەک بەاڵم چۆن وبە چ شێوەیەک؟ - بەکارهێنانی دروشمەکانی جیاواز بۆ حەیوان کردنی کۆمەڵگا. - ئەکتەری دەولی خارجی ناوچەکە 

 وغەیری ناوچەکە بە شێوەکانی تایبەت وبەپێی بەرژەوەندی خۆیان میلیشیایەکان بەكاردێنن. -...هتد.

 چەند هۆکاری هاوبەشی میلیشیای بەرپرسەکان لە هەموو عێراقدا: - ئەم بەرپرسانە خاوەنی ویژدانەکی بەڕێوەبەرایەتی و حکومرانی زۆر بچوک  

و نزمن. ویژدانەکی بەرز دیارنەمایە لە ناو فەزای جیاوازی عێراقی = عەقڵیەتی میلیشیای دەسەاڵتدار = ئەم بەرپرسانە بە شێوەیەکی زۆر زانا،  



بەردەوام ویاسای جیاوازی حزبی، دینی، سیاسی، دیموکراسی...هتد، بەرگری دەکەن لە کۆیلە وحەیوان کردنی کۆمەڵگا، دەوڵەمەند کردنی بێ  

سنووری خۆیان و پاراستنی بەرژەوەندی ئەکتەری دەولی خارجی. - بارودۆخی ئێستای عێراق ئیسبات دەکەت کە چینی سیاسی و دینی عێراقی بە 

شێوەیەکی گشتی ڕووت بوونە، هیچ جۆر شەرعییەتەکیان نەماوە. - پەیوەندی ئەم بەرپرسانە لەگەڵ ئیمکانیاتی مادی، ئینسانی، ف کر و هزر کردن  

پەیوەندیەکی نە بەس زۆر نێگەتیڤ و سابتە بەاڵم لە زەماندا دژی بەرژەوەندی کۆمەڵگا و جەماوەرە. - هاوپەیمانەتی کولتووری، سیاسی و دینی لە 

 ناو کۆمەڵگادا وای کردووە کە 

This militia phenomenon has become increasingly polarized since 2003. 

The privatization of violence (economic, social, political, psychological, religious,… etc.) and of the militias. 

- میلیشیا بوونی بەرپرسەکان لە عێراقیدا = دروست کردنی توندوتیژی و ترسی جیاواز...هتد، بۆ کۆمەڵگا، هێزەکانی ئەمنی، کادیر و ئەندامی  

 حزبی،شار، گوند،...هتد.بۆ؟ بە کورتی: بۆ حەیوان کردنی کۆمەڵگا ود ەوڵەمەندکردنی  بێ سنووری خۆی ان...هتد." 

 دووبارە فاکتەری ترس دەردەکەوێت2. ترس وای کردووە کە ئەندامی حزبی، جەماوەر، هێزەکانی ئەمنی، ماموستا، قوتابی، دادوەر، عەسکەر، 

جوتیار، کرێکار، ڕۆژنامەنووس...هتد، بەس فێربوونە: هەبوونی ویژدانەکی زۆر نزم، پاراستنی دزی، گەندەڵی یاسای و پرۆفیشناڵی جیاوازی بێ  

سنوور، دووبارەکردنەوە، خاپاندن، ستەم، زولم و زۆرداری، خۆخەلەتاندن...هتد، وخاوەنی تەجروبەکی زۆر باشن لەم خااڵنە. ئیختیار لە دەستی  

ئێوەیە: یان بەردەوام ئەبن لە خزمەت کردنی ئەم خااڵنە = حەیوان کردنی خۆتان. یان رزگار کردنی خۆتان لە کۆیالیەتی جیاوازی حزبی، دینی،  

 ئەمنی، ئابوری،...هتد.= وەرە: بە سەری ئێوە چارەیەکیترتان نییە.

هوشیار بارزانی گووت:" لە کۆتاییدا هەموو عێراق پێویستە باش ئاگادار بیت کە عەقڵیەتی ئەم چینی سیاسی و دینی عێراقی عەقڵیەتەکی 

 میلیشیاییە کە کۆمەڵگایەکی میلیشیای دروست کردووە کە رێ نادەت کە بچوکترین گورانکاری دروست بیت لە ناو کۆمەڵگادا و ژیان بە شێوەیەکی 

عام لەهەموو عێراقدا بۆوتە بە ژیانەکی میلیشیای = بەرگری کردن لە زوڵموزوری، ستەم، دزی، گەندەڵی زۆر زانا، پرۆفیشناڵ و یاسای دینی، 

 حزبی، سیاسی، ئابوری، ...هتد، حەیوان کردنی جەماوەر، کۆمەڵگا، دەوڵەمەند کردنی بێ سنووری ئەم بەرپرسانە، خزمەت کردنی ئەکتەری 

 دەولی خارجی بە شێوەیەکی زانا. ئەم خااڵنە هەموویان نیشان دەدەن کە چینی سیاسی و دینی عێراقی زۆر بێ شخسیەت، الواز، نەزان،

 خاوەنی ترس و ویژدانەکی زۆر نزمن. عێراق پێویستیەکی زۆر گرنگ بە گۆڕانکاریەکی گەورە و بنەرەتی هەیە و بۆ ئەوەی کە بگەیتە ئەو 

  خاڵە بینین و بۆچۆنەکی زۆر تایبەت پێویستە = Une autre dimension de la conscience= وەرە. 

ەکەن. کاتی ئەوە هاتووە کە بە ویژدانەکی نوێ و بەرز جەماوەر، کۆمەڵگا، هێزەکانی ئەمنی،...هتد، تەماشای ژیان، کار و ئیشی رۆژانەی خۆتان ب  

 چونکە بە هیچ شێوەیەک کاتی ئێنێرژی کۆن، ئێش وکار کردنی کاڵسیکی نەماوە. هەر کاتێک کە

you have introduced a new level of consciousness the parameters change." 

کەس، جەماوەر، کۆمەڵگا، ماڵپەڕ، قوتابی، ئەندامی حزبی، چاالکوان، هێزەکانی ئەمنی، مامۆستا، ڕۆژنامەنووس، دادوەر،...هتد،   ناڵف هو: 

 مەئ یمەاڵو  ۆیخ ەوتار مەئ ت؟ەکەئیسبات د یوچ ییەچ یمانا  ەوتار  مەئ یکردنەشنەدابویژدانی تۆ دەڵێت چی بۆ باڵوکردنەوەی ئەم وتارە؟ 

. ەوەداتەد ەارانیپرس  
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