
 

* ی بردنەوەڕێ و ب  راقێع   

 
  یر ۆج ندەو چ ییەچ بردن ەوەڕێ: بتەکەد ەناڵخا مەئ ی باس سادە رۆز و" کروە"میکەیەوێش ەب المەب ،ڵقوو  رۆز یزانست یکەیەوێش ەب ەن ەوتار مەئ

  ڵیوخا   اریپرس ندەچ  ؟یکانیەندەتمەبیو تا دامەس یووخانڕ یو دوا  شێپ یەبوو نۆچ  راقداێع ەل  بردنەوەڕێب ؟راقێع ەلە تدارەاڵسەد انیو کام ەیەه

. ەوتار مەئ ینجام ەو ئ 1استەڕناو یتەاڵژهڕۆ ل،یندەق  ،ەرەنقەئ رەس ەکورت ل یکەیەوش راق،ێگرنگ بو ع  

 دەس ندەچ یکیەگاەڵمۆ ناو ک ە. لکانداەو م مانەز ەل ۆیەخ یتەبیتا  یکانیەندەتمەبیوتا زم ی ونیولوسێڤئ ین ەو خاو ڵەو قوو ەفر  رۆز یکەتەباب ەتەباب مەئ

  داەر ێ. لیەبوو  ترەو فر ترڵقوو ەپتێکونس مەئ گاەڵمۆزانست و ک یوتنەشکێپ ەڵگەل ەورد ەبو و ورد ەساد رۆز یکەپتێکونس ،ەپتێکونس مەئ شداێسال پ

   یلتوورەک ،ییدارا  ،ەیردەروەپ ،یندروست ەت ،یایدیم ،یگشت ،یمنەئ ،یرەروەدادپ ،یخسەش ،)ئابوری بردنەوەڕێب  یاوازیج  یکانەپتێکونس یباس

 ,Directif, participatif, stratégique  یکینز رۆز ەپتێکونس مەئ .نەیناک ولۆق   رۆز  یکەوازێش ە...هتد(، بکێکوپێباش، ر یکەبردنەوەڕێب انی

...هتد. ،یانڕحوکم ، gestion : کەو ەتر یکانەپتێکونس   

  ێیپە...هتد(، بن،یزان  کخستن،ڕێ یوازێش کەڵێمۆ)کاوازیج  یماد یوادەو م ، هزر کردنفکر ینان ێ کارهەو ب کردنێ جەبێ: جە ساد رۆو ز یکورت ەب

  ەل ەیەسۆپر مەئ. باش یکێنجامەئ ۆب ەمە...هتد، و ئ،یمنەئ یزێ گوند، شار، ه ا،ی مپانۆک ت،ڵەوەحزب، د  کخراو،ڕێ ناو:  ەل تەاڵسەد یکان ەار ڕیب

 ینیە...هتد، و الکان، ەئامراز نیباشتر یبژاردنەڵه ،ەر کا مەئ یکردن ێجەبێ ج یرێچاود  کان،ەئامانج ی: ئاشکرا کردن کەو  ەکهاتووێپ کڵێخا  ندەچ

.تینێبه یکارەشت ب رۆز  ۆب  یتوانەو د اری ناد ،ێڵل ەپتێکونس مەئ یکان ەسنوور .دایمادد ینیەرالەس ەل ەالتدارەسەد  یفکر   

  یتڵەو ەد ایئا ؟یەبوو نۆچ  ابردووداڕ  ڵیسا دەس ەیماو ەل راقێع یبردن ەوەڕێگووت:"ب یهوشیار بارزان راق،ێگرنگ بو ع ڵیپرسیار وخا  ندەچ

  ینەخاو سیپ رۆ ز ینراوەدانێدانپ یاسیس یکەتییەفی ناو تائ ەشراوێنرابوو و ک اتی بن ەیگاکەڵمۆک یدژ ەل رۆز  یکەیەادڕتا  ەک راقێع

  ١٩٣٢  یسال ە: لکەو  ستاێتا ئ کێشەب ندەچ ۆب تەیبک  شەداب راقێع یبردن ەوەڕێب ی ژووێم یتوانەد ؟یەبوو  بردنەو ەڕێب  یباش یکەزمیونی ولوسێڤئ

  ستاشێوتا ئ ننیەژخاێ در ەک بردنەوەڕێب یشەهاوب یکان ڵەخا  گومانێ. ب٢٠٢٢تا  ٢٠٠٣ ەو ل ٢٠٠٣تا  ١٩٧٠ ە، ل١٩٧٠تا  ١٩٥٨ ە، ل١٩٥٨تا 

  یکەژدانیو  -: ستاێتا ئ یدروستبوون  یدوا ەل یراقێع یبردن ەو ەڕێب یشەهاوب یکان ڵەو خا یندەتمەبیتا ندەچ .کانییەاوازی ج ەل اترنیز وامنەردەب رەه

ەک زانەنزم ن رۆز رۆ...هتد، ز،یندروست ەت ،ەییردەروە پ ،یتیەەاڵمۆک وتن،ەشکێپ ،ین یی ئا ،یئابور  ،یاسی س یجیاواز  

Ne participe pas avec l’esprit du ‘temps’. 

یکولتور یزکردنێهەب  -. ...هتد،یزب ح ییندەوەرژەب  ،یشیا یلی یان م ير ۆکتاتید یتەاڵسەو د  تەییفیتائ یزبوونێهەب  ،یگشت ییندە وەرژەب یبوونەن  -  

  بردنەوەڕێب -. ...هتد،یگشت  یزاەف  یکدانێت ،یموزورڵو زو مەسنوور، ست ێب ڵیە ندەگ اواز،یج  یدینوسا یکوشتن و ج گا،ەڵمۆک یکردن ستەدرێژ

و   یبازرگان  یبوون  وامەردەب - سنوور. ێب یک یەرستەپۆو خ ستۆپ ،ەپل ،ەپار ەیلۆیک = ە.سەدەموق  ز،ۆریپ یکێ' شتتەاڵسەو د زێ'ه کەو

  اوازیج یدەرس ەو د کانەوێش ەب -ی. حیسەو م  ەکورد، سونن ،ەشیع یرەماوەج ەب اوازیج  یکانەوێش ەب زاە و شار  سیپ رۆ ز یکەکردنیاری

بەڕێوەبردن  لە خزمەتکردنی ئە کتەری دەولی خارج ی دابوویە.  - بەڕێوەبردنی عێ راق ی کارەسات و بەاڵی گەورەی کۆمەاڵیەتی، ئابوور ی، جینۆساید،  

شەڕی داخلی و خارجی، تاالنكردنی جیاوازی سەروەت و سامان ی عێراق،...هتد، بو شیعە، کورد، سوننە و مەسیحی دروست کردووە کە ئێستاش  

هەر بەردەوامە. - بێ توانایی و سەق ەت بوونی بەڕێوەبردنی ع ێراق ی لە دروستکردنی موئەسەسات و ڕێکخراوەکان ی راستەق ین ەی حکوومی. -  

بەڕێوەبردن  لە عێراقدا = کۆپی کردنی بەڕێو ەبردن ی کۆمەڵگا ی  غەربی بەاڵم بە شێوەیەکی زۆر  نەزان، سەق ەت و پێکهاتەکانی : توندوتی ژی و شەری  

جیاوازی  داخل ی و خارج ی، تااڵنکردنی سەروەت و سامانی عێ راق، حەیوان و میلیشیا کردن ی ک ۆمەڵگا، یاسا کردنی2 دزی و گ ەندەڵی سی اسی، دین ی،  

ئابور ی، ئەمنی، پەروەردەیی، ت ەندروستی، میدیایی،...هتد، بە شێوەیەکی ئەستونی و ئاسۆیی.  - ...هتد. - ژی انی سی اسی بەرپرسەکانی مەرکەزی 

  مووەه رەس ە و خراپ ل سیپ یکەرەگی کار یوام ەردەب ەب ەک ەنیەژخاێ(، و دریندەمڵەو ەد ،ەیی) ئاسوودتەبی تا یکەانی...هتد، ژینیو د یحزب

=...هتد. - . سپاونەچ سیپ رۆز ەک ەبوو ەتانەباب مەئ یرێ ف  یراقێع یگا ەڵمۆک - .ییەن یبوون وانەئ ۆبوون ب نینشەخان -. ەیەه گاەڵمۆک  

Iraq is structurally deprived of all sovereignty. 

و    اکانیشیلیم ۆب  ەوەتیەرۆکتاتید ەل ،ەاوۆڕگ بردنەوەڕێ ب یمۆڕف  -: دامەس یووخانڕ  یو دوا شێپ راقداێع یبردنەوەڕێب ەل  یاوازیج کێندەه

  یرەگیکار -...هتد. ،یاس یس ،ین ید ،یمنەئ ،یئابور یاواز ی ج یبردن ەوەڕێب نیندەچ ەب  ەوتۆب بردنەوەڕێب کیە ەل -. یفی و تائ  ینید یرەگ تەریشەع

...هتد.  -. ەئاشکراتر یراقێعی  رەگۆشان یکەبردنە وەڕێ. = باوازی ج یکانەوێش ەب  ەبوو  اتریز  کانییەانیب ەرەکتەئ  

چەند پرسیار کە د ەبێت کۆمەڵگا ی عێراقی لە خۆی  بکات:  - بۆ  بەڕێوەبردن بە شێوەیەکی  زۆر  بە هێز دژی کۆمەڵگا و جەماوە رە)شیعە، سوننە، 

کورد و مەسیحی( لە زەماندا.؟ سەرەڕای دیکتاتۆریەتی سەدام،  شەری داخلی و خارجی، تااڵنكردنی جیاواز ی سەروەت و سامانی عێراق،  

جینوساید ی جۆ راوجۆر، کوشتن و بریندار کردنی هەزاران خۆپی شاندەران، ناڕەزایی بۆون ی کۆمەڵگا و گۆڕین ی چەندین  حکومەتێک )لە ساڵی  

٢٠٠٣ تا ئ ێستا(،...هتد، بەڕێوە بردنی ع ێراق هەر وەک خۆیە و سابێتە؟ کەی جەماوەری شیعە، سوننە، کورد و مەسیحی ئاگادار دەبیتەوە کە بە 

شێوەیەکی بەردەوام، زۆر شارە زا و پرۆف یشناڵ، بەڕێوەبردنی  عێراق ی بازرگانی و  یاریەکی  زۆ ر پیس بە ئێوە دەکەت.؟ ئای ا بارودۆخی ئ یستای  عێراق  

بە شێوەکانی ج یاواز ئیسباتی  ئەم خااڵنە ناکەت؟ کاتی ئەوە هاتووە کە عێراق خۆی  رزگار کەت لەم بەڕێوەبردن ی کۆیالیەتی  و ب ە ویژدانەکی بەرزتر  

  شیعە، سوننە، کورد و مەسیحی تەماشای خۆت، شار، گوند و ب ەڕێوەبردن ی کۆمەڵگا بیکەی."

،  ینید ،ییدارا  ،ەیردەروەپ ،یندروستەت ،یتیەەاڵمۆک ،یسازەشیپ ،یمنەئ  ،یاسیس ،یئابور  یکەیەوێش ەب  راقێع یستا ێئ  یخۆبارود  ایئا  

  different infrastructures ،ەشیع یرەماوەج  یبوون یازڕنا  ؟ەتدارەاڵسەد کێبردن ەوەڕێب ەرۆچ ج ەک تەهاوار ناک ۆیخ ...هتد،ساتەسەوموئ

چ  ەب ،ەنۆچ کانەحزب وانێنەل ەکورد و شیع ،یحیسەم ،ەسونن یرەماوەج  یشکردنەداب ؟%٩٥ انی ٩٠ ەدەرسەد  ندەچ یحیسەو م ەکورد، سونن

شێوەیەکە، و ئەوە بەس بو بەردەوام بۆونی  یار ی و بازرگانی کردن و حەیوان کردن ی کۆمەڵگایە. بێگومان بەڕێوەبردنەکی دز ی و گەندەڵی  

شەرعی: دینی، تائی فی، ئابور ی ، میلیشیای، تااڵنکردن و کوشتن، جینوساید ی جی اواز، حەیوان  کردنی کۆمەڵگا  و خزمەت کردن ی ئەکتەری دەو ڵی  

 خارج ی،...هتد، دەسەاڵتدارە  لە هەموو عێراقدا و لە هەمووی پیستر، ئەم بەڕێوەبردنە زۆر  باش چەسپاوە لە ناو کۆمەڵگا دا."

  ،یا یدیم ،یندروستە: تیمەستیس کەو یەبوو گاەڵمۆک یکانەم ەستیس مووەه یداخل  رەماوەج  یکردن وانەیوح ەڵی ند ەگ ،یدز  یبردنەوەڕێب مەئ

  رۆج  ندەچ ڵێب مانێ پ ر،یو گوز ریزەو کەو ی ازاتیمت یئ ینەخاو  شۆت ەک ەن انی اگرڕفالن  یەوا...هتد. گاوبانێر ،ەرد ە روەپ ،ینید  ،یئابور ،یمنەئ

 ندەچ ەب ەزانێه مەئ یکردن وانەی، حەنۆچ ەرگەشمێو پ سیلۆپاراستن، پ ،یمنەئ  یکانەزێه یبردن ەوەڕێب زانکو؟ ەل ەیەه یقوتاب   یکردن وانەیح



شێوەکە؟ یان هەڵەی کە هەموو  ڕۆژنامەنووس و چاالکوانان دە کەن مانای چییە = کلتوری  فکر و هزر کردن ی بەرپرسەکانی  حزبی زۆر باش  

 چەسپاوە لە ناو ئێوەدا = بەردە وام بوونی یاری 

Ego et mental. 

تا   ١٩٥٨ ە، ل١٩٥٨تا   ١٩٣٢  یسال ە: لکەو کێشەب ندەچ ۆب تەیبک شەداب راقێ ع یکوردستان یبردنەوەڕێب یتوانەگووت:" د یهوشیار بارزان

و   شەهاوب یکان ڵەخا  ،یاواز یج ەناغانۆق  مەئ مووەه  .٢٠٢٢تا  ٢٠٠٣ ەو ل ٢٠٠٣تا  ١٩٩١ ە، ل١٩٩١تا١٩٧٥ ە، ل ١٩٧٥تا  ١٩٧٠ ە، ل١٩٧٠

  راقداێ ع یکوردستان ەل  بردنەوەڕێبەک نڵێیب  نیتوانەد  ەساد رۆو ز یکورت  ە. بیفکر، هزر کردن و مادد یکەیەوێش ەب ،ەیەه انۆی خ یکانیەندەتمەبیتا

  ەیناوچ یدروست بوون ی. دوایەدابوو ڵەیو ەد یرەیغ یرەکتەئ یتەاڵسەد رێژ ەول  غداەب یتیەکتاتوری د ،یریشاە ع ،ەساد ،ینید  ١٩٩١ ڵیتا سا

  یکتاتوری د ،یریشاە ع ەیداریدوو ئ یکەبردنەوەڕێب  -وەک:  تەکەد  سباتیئ  ڵخا ندەچ ەبوک داەیپ تەبیتا یکەبردنەوەڕێب دامەس یووخان ڕو  یمنەئ

  یکانەکهاتێپ - .ەوامەردەب رەه ستاشێئ ەک ...هتد(،یکورد  یکانیەسالمیوئ انۆڕگ ،یتێ کیە ،ی)پارت  وليەد  یرەیغ یرەکتەئ کەو  یکورد یشیایلیم و

  داەیپ ر،ۆراوجۆج ەڵی ندەگ کردن،ۆدر کردن،ڕیخوی : سیکلتور  ەیوەوکردناڵو ب ەشەبانگ ەل ەدروست بوون ەبردنە وەڕێب مەئ یو هزر کردن  یفکر

 تەنانەو ت  یجۆلۆک یسا  یاوازی ج یکان ەوێش ەب نسانیئ یتییەخسەش یکدان ێو ت ۆییناوخ یکلتور  یکدانێت گا،ەڵمۆک   یکردن وانەی، ح3ترس یکردن

  س ەک ناڵ؛ ف زانە، نەن ان ی یەوا یو ۆب یز ڕو  نزم رۆز ەوەتۆخ  یداخل ەل ەک تەکەد ەوە ئ یسباتیئەک کسێتۆب  ینانیکاره ەب ەنموون کە)و شەیستەج

  ەبردنەوەڕێب مەئ ەیوەفکر وهزر کردن مەئ یمادد  یکانەنجامەئ -...هتد. (،تێ ب زمانۆریپ ۆت یتڵیەق ەع ،ەیەه  ایدون مووەه ەل کسێتۆ ب تەڵێد

   یگشت یزاەف   یکردن  شیایلیو م ڕۆڵنتۆک ت؛اڵشار، گوند، و ییسامان و دارا ت،ەروەس ینکردناڵ: تاکەو نیڤتەگێن

یحزب یزەرکەم یکان ەرپرسەو ب  تێبەد زترێهەب ژڕۆ  ەب ژڕۆ  یگشت یبوون یازڕنا ،  Différentes sortes de ressources 

  سیپ  رۆز نۆو چ ەبوون ڵیحا  یا یدون  یژ ۆر ێدوو س مەئەل نۆ چ انیسوکارەو ک ەرپرسانەب مەئ...هتد. بنەد ندترەمەل ەد  ژڕۆ ەب ژڕۆ  انیسوکارەو ک

یەایدون مەئ  سەب ەک نەک ەد زر...هتد.= فکر و هنکردن،اڵو تا تاوان ،ەڵیندەگ ،یدز  یو بازار ایناو دون  ەل ەبوون رقەغ  

. تێب  زتانۆری . پییەن وانەئ ۆو مردن ب ەیەه    

. تەکەد سباتێئ  ومانۆب ەوەرەس ەیناڵخا مە ئ زێه ەب رۆ، زەبردنەوەڕێب مەئ  یژوو ێم یکێ کوپێزور بچووک و ر  یکەیەوەنۆڵیک ێل گومانێب  

  گاەڵمۆک یستاێئ یخۆ(،...هتد؟ د مێرەه یتە)حکوم یحزب  ،یکورد پارتی وئیسالمیەکانی ان،ۆڕگ ،یتێکیە یبردن ەوەڕێب وانێن ەل ەیەه یاواز یج  ایئا

  یکییەاوازیج  چیه ؟ەکەیەوێچ ش ە% و ب٩٥  انی ٩٠ ەدەرسەد ندەچ  یکورد  یگا ەڵمۆک یبوونیازڕنا ؟یگشت  یکەیەوێش ەب داتەد  شانیپ یچ

فالن   ڵەاەیو خ ونەخ هم،ەو یکەیەوێش ەب سەب تێبەه کییەاوازیج رەگە. ئییەن  دایکورد یکان ەحزب وانێنەل یلەمەع  یکەیەوێش ەب بردنەوەڕێب

".کەرۆج چی ه ەب یبووەو خارج ن ید' دا٣'  یژدانیو  ڕۆڵینتۆک رێژ ەل سە ب ەنزم ک رۆز  یکەفکر و هزر کردن ەیلۆیک ەتیبوو ەک س،ەک  

ئەم دۆخەیە کە )کە سروشتی سەرکردە سیاسییەکان ئاشکرا دە کەت(، ڕۆژانە خراپتر و پیستر  دەبێت و لە هەمان کاتدا ناڕازیبوون ڕۆژ بە ڕۆژ  

زیاتر ە؛ لە بەرژەوەندی کەسدا ن ییە، تەنانەت ئەوانەی کە ه ەرگیز کیلۆیەک پیاز و تەماتەیان نەکڕیوە و تەنها  دەزانن ب خۆن. ئەگ ەر کۆمەڵگا یان 

mentalف اڵن کەس چاوپێکەوتنێکی زۆ ر بچووک و بە ئاگای  ل ەگەڵ ی  

 خۆی بکەت چ ی بە ئێوە دەڵێت:  ناتوانی هیچ بکەیت، پارە پێو ی ستە، ناتوانین خۆمان لە ترس  ڕزگار بکەین، ئێمە ڕاهاتووینە لەگەڵ  

 ئەم دۆخەدا، هەموو شتێکت پێ دەڵێت بۆ ئە وەی کە هیچ نەکەی و هەر کۆیلە بی ،...هتد.

ڕاستی پێت نا ڵێت کە: جەماوەر،  خەڵک زۆر بە هێزترە  لە سەرۆک، سەرۆکی هەرێم، سەرۆک  وەزیر، سکرت ێری  حزبی،...هتد؛ ترسی ئەم 

بەرپرسانە یەک جار زۆر ە. بۆ؟  چونکە دەزانن چەند  پار ەیان دز یوە، چونکە دەزانن تااڵنکردنی  سەروەت، سامان و دارایی واڵ ت چۆنە، بۆ ئەو  

تاوانانەی جیاواز کە ئەنجامیان  داوە و بەردەوامن، شەڕی براکوژی،...هتد؛ ئەم بەرپرسانە زۆ ر الوازترن لەوەی کە دە ردەکەون،...هتد. چۆن 

 پێویستە کۆمەڵگا، شار، گوند، ئ ەندامی حزبی، هێزەکانی ئەمنی ،...هتد، خۆی ڕێ کبخات؟ چۆن فاڵن کەس؟ 

 وانێن ەل ەیەه کیەاواز ی ج ای ئا ت؟ەکە/ د ەئاشکرا کردوو  ەوێبو ئ یچ ،ەنۆچ غداەب ی بردنەوەڕێب یژووێم ەو سونن ەشیع :"گووت  یهوشیار بارزان

یکەیەوێش ەب  سەب ر؟یو گوز ریزەو ەب بنەد ەکیرەخ ەک ەیوانەیان ئ شترێى پەوانەئ ەڵگەل  کانە ریزەو و ریزەو کۆرەس مار،ۆک روکەس  

. Artificielle 

  ۆ. باوازیج  یکانەوێش ەب ،ەیەه انۆی خ یکانیەندەتمەبیو تا یاوازیج ش،ەهاوب  یکان ڵەخا باسمان کرد ەوەر ەس ەل ەک ەناغانۆق  مەئ وهەمو

 یاەڕرەس  ەوامەرد ەب یزانێ و خ یخسەش ،یایشی لیم ر،ەرشبێه وناسیۆنالیستی ای ج ۆلیۆ دیئا ،ینییئا  ،یف یتائ یندەوەرژەب سەب ەک ەکەبردنەوەڕێب

 ەک ەن انی ە ئاگادار ەو سونن ەعیش یرەماوەج  ایئا ؟ۆب ماندا؟ەز ەل  ەدروست کردوو گاەڵمۆبو ک ەورەگ رۆز   یاوازی ج یساتەکار ەک ەیوەئ

  ،یئابور  ،ینید ،یاسیس یکەژدانیو ەل یەدروست بوو ەک ەیەه انۆی خ یتەبیتا  یبردنەو ەڕێب یایدون ەو سونن ەشیع  ین یو ئا یاسیس یکان ەرکردەس

...هتد،  ،ییدارا ،یندروستەت ،یتیەەاڵمۆ ک ،یر ەروەدادپ ،یا یدیم ،یجۆل ۆکیسا ،یسازەشیو پ تەنعەس ،یمنەئ گاوبان،ێ ر ،ەردەروەپ  

ەوسونن ەشیع یرەماوەج   نۆچ - ن،ەبک یانۆخ ەیستەواب  اتری ز کەڵخ نۆ: ـ چەدروست بووی ەژانڕۆ ەک رنزمۆز رۆز  

دابن، تەبیتا  inconscient ناو  ەل رەه   

  ،یتیەەاڵمۆک ، یئابور   ،ینید ،یاس یس ،ی)مادان ۆیخ  یاوازی ج یتالیو کاپ یەرماەس نەدەد  ڵوەه یراق ێع  ینییو ئا یاسی س یچین ەژانڕۆ نۆـ چ

"....هتد- .mentale ,Ego یتدارەاڵسەکردن و د  یاری.= ییەئاگادار ن گاەڵمۆک کەیەوێش چیه ەب ەک نەبک زترێهە(، بکیلۆمبە س   

بارودۆ خی ئێستای ئ ێوە بە ڕوون ی و زۆر بە هێز ئەو خااڵنەی  سەرەوە ئێسبات د ەکەن. ئایا کۆ مەڵگای عێراقی ئاگادارە ی ان نە  کە چینی سیاسی و  

ئایینی  عێراقی زۆر ز ۆرخۆشحا ڵ دەبن بە تەوق ەکردن لەگەڵ ف اڵ ن سەرۆک یان سەرۆک وەزیرە کی بیان ی، بۆ؟ ئەم تەوق ەکردن ب ۆیان زۆر  گرنگە  

 چۆنکە نە تەنها لە تەلەڤ زیۆن  جەماوەر دەبین یت، بەاڵم لە هەمان کاتداهەست بە " گرنگی" خۆیان دەکەن کە خاو ەنی پاسەوان، نوێترین مۆدێ لی  

  ئۆتۆمبێل، باشترین ئیمتیازات ی جیاواز و لە  هەمووی گرنگتر رازی بوونەکی بێ سنووری Ego et mentale کە پێیان دەڵێت پاژۆ د ەشتە، 

 کۆمەڵگا حەیوانە.

و  ەتدارەاڵسەد کێ بردنەوەڕێب ەر ۆچ ج ستا؟ێتا ئ تڵەوە د-ەوەتەن یپت ێکونس یپاش دروست بوون یەبوو نۆچ استەڕناو یتەاڵژهڕۆ یبردن ەوەڕێب

  ۆب یچ استداەڕناو یتەاڵژهڕۆ  یبردنەوەڕێب یژووێم  ؟یەباش بوو یکەزمیونیولوسێڤئ  ین ەخاو استەڕناو یتەاڵژهڕۆ  یبردنەوەڕێب ای ئا ؟یکان ەکهاتێپ

  ندە. چکانییەاوازیج ەل  اترنی ز استەڕناو یتەاڵژهڕۆ یکانەتاڵو یبردن ەوەڕێب یشەهاوب  یکانڵەخا  گومانێب ت؟ەکەئاشکرا د ەمێرەه مەئ یرەماوەج

  ،یف یتائ ،یجۆ لۆکی؛ ساانەیکێدراوس انی انۆی خ یرەماوەج ەڵگەل رمەسارد و گ یاوازی ج ەڕیو ش یژ یترس، توندوتی بردن ە وەڕێ: بشەهاوب ڵیخا

ئایدیۆ لۆژ ی، ئایی نی؛ پاشایەتی،  دیکتاتۆ ری، د یموکراسی توندوت یژی و ترس،...هتد؛ دوو وشە کە زۆر موق ەدەس و پیرۆز ە: دە سەاڵت و تیرۆریزم؛ 

 کۆپیکردن ی بەڕێوەبردن ی کۆمەڵگای غەرب ی بەاڵم بە شێوەیەکی زۆر نزم، دزی  و گەندەڵی شەرعی سەق ەت و نەزان؛...هتد. 



  گومانێب ؟یەبوو نۆچ  یرب ەغ یگاەڵمۆک یبردن ەوەڕێب   یکردنیپۆک ابردوودا؟ڕ ڵیسا د ەس ەیماو ەل یەبوو  نۆچ ایتورک ەل بردنەوەڕێب ەنموون کەو

  یکیەای جۆلیۆدیئا رێژ ەل نهاەت ەک تەق ەترس و س ،یژ یتوندوت یکییەموکراسی .= دیەدابوو یرەسکەو ع یاسی س یچین  یندەوەرژەب ەل سەب

  یچین ۆب ،یچۆب ؟یەبوو نۆ کورد چ ۆب یتەبیتا ەتورک و ب یرەماوەج  ۆب یجۆل ۆکی و سا ەییستەج یژ یتوندوت  وام،ەردەب یترس. یەرداەرشبێه

تر،   یتان اڵو ؟ەدروست کردوو تەبیتا یکەندانیز ۆیخ  ۆب مانداەز ەل نۆ چ ایتورک  یبردنەوەڕێب ؟ەسەدەموق  رۆز رۆز زم یرۆ ریت ەیوش یتورک  یاسیس

جیهان چۆن تورکی ا دە بینن؟ بۆ تا ئێستا کۆمەڵگا ی تورک یا زی ندان ی ئەم بەڕێوەبردن ی توندوتیژ ی،  ترس، ستەم و زوڵموزوریە؟ ز ۆر گرنگە هەدەپە لە 

هەر حاڵەتێکدا بەردەوام بێت  لە کارەکانی و بەشداری  بکات لە پرۆسەی سیاسیدا بۆ دروست کردنی د یموکراسییەکی ڕاستەق ین ە، بۆ بەرژەوەندی  

کۆمەڵگا بە شێوەیەکی عام. کۆم ەڵگای تورکیا پێویستە ئاگادار ببێت و هەست بە ئەوە بەکات کە  ئەم شێوەی بەڕێوەبردن )بەرژ ەوەند ی شەخسی و  

  کەو و ەنیی ایتورک یگشت  یندەوەرژەب ەل کەیەوێش چیه ەب مەاڵب ەماوەن یکات  نهاەت ە...هتد(، نوام،ەردەو ب اوازیج  ەڕیو ش یژ ی، توندوتیحزب

و یندەتمەبیتا  ەب مەاڵب ەشۆخەن  یکەبردنەوەڕێب راقێع کەو ای تورک ەل بردنەوەڕێب گومانێب ە. کەسپەئ شێپ ەخاتەد ەکەبانەرەع ەک ەیەوەئ  

. انۆی خ یکان یەاوازیج  

  یوحزب  یخسەش یند ەوەرژەب ەک ەباش ئاگادار ب ؟ەنۆ چ لیندە...هتد،( ق کان،ەم ،ییدارا ،یئینسان   یجیاواز یاتیمکانی)ئ یو ماد  یفکر یبردن ەوەڕێب

بە هیچ شێوەیەک لە بەرژەوەند ی عامی کۆمەڵگادا نییە. زۆر گرنگە کە خۆتان لە بەڕێوەبردن ی  زۆر تەسک، تەنگ، بچووک و وشک رزگار کەن.  

چۆن ق ەندیل ی ارمەتی باڵوبوونەوەی دز ی و گەندەڵی د ەکات  لە کوردستانا عێراق ە؟ هاوسەنگی  کردارەکانت  باش یان نێگەتیڤن؟  چۆن قند یل  

عەرەبانەکە دەخاتە پێش ئەسپەکە؟ پیرۆز بێت لە ئێوە. بێ گومان قندیل و ەک هەموو ئەکتەرەکانی تری  ناوچەکە چ دەوڵی یان  غەیری دەو ڵی نەتوانی  

 خۆی رزگار کەت لە عەق ڵیەتی  زۆر نزم و نەزانی  بەڕێوەبردنی  ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست. ق ەندیل  تا کەی لە گوێی گادا دە خەویت.

لە کۆتاییدا هوشیار بارزانی گووت" کورد، عەرەبی شیعە، سوننە و مەسیحی بەهایەکانی بەڕێوەبردن ی عێراق چ ۆن بوونە لە  ساڵی ٢٠٠٣ تا ئێستا؟  

 بارودۆ خی ج یاواز ی ئێستا ی کۆ مەڵگا بە شێوەیەکی عام زۆ ر بە هێز وەاڵمی ئەم پرسیارە  دەدات ەوە. سوکانی بەڕێوەبردنی مادد ی وفکری لە   

  ه ەموو شار و گوندێکی ع ێراق یدا سوکانەکی ئ ۆتۆماتیکە کە زۆر بە هێز لەژێ ر کۆنترۆڵی  Ego and mental دایە = کۆیلەی پلە، پۆست،

 قازانج ی مادد ی جی اواز بە شێوازی دز ی و گەندەڵی ب ێ سنوور ی شەرعی و خزمەت کردنی  ئەکتەری دەو ڵی بە شێوەیەکی شارەزا و دڵسۆ ز. 

De Nouri al-Maliki à Mustafa Al-Kadhimi et/ou Mohammed Shia al-Sudani en passant par l’ensemble de la 

classe politico-religieuse irakienne 

ئەم شێوەی بەڕێوەبردنی ع ێراق بە شێوەیەکی کارەساتانە و ز ۆر پیس شکەستی هێناو ە و ئەم پرۆسەیە هەر لە سەرەتاوە خاوەنی جەوهەر و  

دینامیکەکی زۆ ر نزم بوویە کە پێکهاتەکان ی بە کورتی : ئاو دانی  خۆپەرستی، پاراستنی بەرژەو ە ندی شەخسی و ئەکتەری د ەوڵی  خارج ی، حەیوان  

 کردنی کۆمەڵگا، پاشایەتی کردن ی شەرعی دز ی، گەندەڵی و تائ ی فییەتە،...هتد. = ئاشکرا کردن ی  چۆنیەتی چینی سیاس ی و دین ی  عێراق ی.  

کۆمەڵگای عێراقی پێویستە زۆ ر باش ئاگادار بێت کە بەبێ وی ژدانەکی بەرزتر کە بە هیچ جورە ک لە ژێر کۆنترۆڵی ماد ی ومەتێریال یزمدا نییە، زۆر  

بە هێز و پیس سەرەتان لە دیوار دەدەن. کۆمەڵگا چارە چ ییە؟ بەردەوامی یاری کردن و بازرگان ی کردن ی تایبەت بە خۆتانە؟ ئایا  ئەم وتارە زۆ ر باش  

 وەاڵمی ئەو پرسیارە ناداتەوە؟ ئ ەگەر هەر حاڵی نەبووی، خۆ تان وەاڵمی ئەم پرسیارە بدەنەوە.  = ساویلکاتی، نەزانین و وی ژدانەکی زۆر نزم." 

 

 

ن یم. ام  

 

 

 

 * کیە ەو ب کترێکوپێر  تر،ڵقوو یتوانەو د ەیبک رەس ەباش ل یکەیەوەنۆڵیکێل یتوانەد ەک ەیەتر ه یتەباب ێدا دوو س ەوتار مەناو ئ ەل سەک ناڵف 

. یبنووس  ەوتار مەتر ئ یوازێدوو ش  

  ەاریپرس مەئ یمەاڵو زانمەد ەو ن توانمەد ەن هان؟یج مووەه ەو ن ەیکەد استەڕناو یتەاڵژهڕۆ  یباس رەه یچ ۆب تێبپرس کێسەک ەنگڕە -1

 کییەاری کەو ەکانەچ مەئ ە(، کیەسان ١٥ ۆب تەنانە)ت ەکردوو   ایئاس یتەاڵژهڕۆ ەل گرەڵه ەکڕۆو ف یمۆتەئ یکەچ ەیجروبەت ۆت ایئا مەاڵب ،ەوەمەبد

؟ نڵێسا  ێس یکانڵەمندا ۆب  

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

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