هێزەکانی ئەمنی وعێراق*
ئەم وتارە بە شێوەیەکی "مەکرو" و زۆر سادە باسی ئەم خااڵنە دەکەت :هێزی ئەمنی مانای چييە؟ چەند هێزی ئەمنی هەیە لە عێراقدا ،ئامانجەکان
و تایبەتمەندیەکانی؟ ئایا ئێڤولوسيونيزمەکی باشی ئەمنی هەبووە لە زەمان و مەکاندا؟ هێزی ئەمنی کە دەسەاڵتدارە ناوی چييە؟ چەند خاڵ
وپرسياری گرنگ بو عێراق ،وشەیەکی کورت لە سەر ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،قەندیل ،ئەنقەرە و ئەنجامی ئەم وتارە.
ئەم کونسێپتە وەک کونسێپتەکانی تر گۆڕانکاری خۆی بينيوە لە زەمان و مەکاندا و لە هەر کۆمەڵگایەکدا تایبەتمەندیەکان و ئامانجەکانی خۆی
هەیە .لە ناو کۆمەڵگای پێشکەوتوو یان دواکەوتوودا...،هتد ،ئەم بابەتە خاوەنی جياوازی و هوکارەکانی هاوبەشی خۆیە (تێگەیشتن ،بينين،
سایکۆلۆجی ،کارکردن...،هتد) .بە کورتی" ،مەکرو" و زۆر سادە ئەم کونسێپتە پەیوەندیيەکی زۆر نزیکەوە هەیە بە کونسێپتی پارێزگاری ،بەرگری
کردن و پاراستن .پارێزگاری وپاراستنی واڵت ،سنوور ،کۆمەڵگا ،تاکەکەس ،ئابووری ،خاک ،بەرپرس ،حزب،
سيستەم...هتد = پارێزگاری و پاراستنی مادە ،بێر و فکر کردن و ئەوە بۆ بەردەوام بۆنی ئارامی وpublic welfare
و دەتوانی بە شێوەکانی جياوازی بە کار بيني :بە یاسای یان بەبێ یاسا ،شەخسی ،حزبی ،بۆ ئامانجەکی تایبەت ،خزمەت کردنی ئەکتەری دەولی
خارجی یان چينی دەسەاڵتدار...،هتد.
چەند خاڵ و پرسياری گرنگ بو عێراق ،هوشيار بارزانی گووت ":پاش دروستبوونی دەوڵەتی عێراق هێزەکانی ئەمنی بە شيوەیەکی عام ئيش و
کاریان چی و چۆن بوویە تا ڕوخانی ڕژێمی بەعسی؟ جياوازی وهوکارەکانی هاوبەشی ئەم هێزانە پێش و دوای ساڵی  ٢٠٠٣چۆنن و بە چ
شێوەیەک بە کار هاتوونە؟ ئایا هێزەکانی ئەمنی عێراقی لە بەرژەوەندی گشتی کۆمەڵگادا بوونە؟ مێژووی هێزە ئەمنييەکانی عێراقی چەند خاڵ
بۆمان ئيسبات دەکەن وەک - :ویژدانی هێزە ئەمنييەکانی عێراقی ویژدانەکی ژێردەستی ،هەڵخەڵەتاندن و خاپاندنەکی زۆر شارەزا و پرۆفيشناڵە- .
مێژووی ئەمنی عێراقی زۆر بە ئاشکرا ئيسبات دەکەت کە هێزەکانی ئەمنی دەولەتی عێراق نە بەس لە بەرژەوەندی گشتی کٶمەڵگادا نەبوونە بەاڵم
بە شێوەیەکی تایبەتی خۆی لە زەماندا لە خزمەتکردنی ئایدیۆلۆجيا ،ئایين ،دیکتاتۆر ،چەند کەسێک ،ئەکتەری دەولی خارجی...،هتد ،دابوونە= .
هەڵخەڵەتاندن و خاپاندنەکی زۆر زۆر شارەزای خۆیان و کۆمەڵگا ،پاراستنی ستەم و زوڵموزوری ،ترس ،تائيفييەت ،دزی و گەندەڵی بێ سنوور،
عەقڵيەتی ميليشيای و دەولەمەندکردنی بی سنووری بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی و مەالی سياسی و دینی = تایبەتمەندیەکانی هێزە ئەمنييەکانی
عێراقی پێش و دوای ساڵی  .٢٠٠٣ئەم خااڵنە دوای ڕووخانی ڕژێمی دڕندەیی سەدام زیاتر بوون و
We are witnessing a fragmentation of the Iraqi space, controlled, structured
بە گەندەڵی بێ سنوور ،ترس ،ميليشيا ،ئەکتەری دەوڵی خارجی ،بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی و مەالی سياسی و دینی .لە کوردستانی عێراق پێش
ساڵی  ١٩٩١زۆربەی هێزە ئەمنييەکانی کوردی وەک کۆمەڵگا بە شێوەیەکی عام ئاگاداری سروشتی راستەقينەی بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی
نەبوون .دەتوانی مێژووی هێزەکانی ئەمنی کوردستانی عێراق دابەش بکەی بۆ چەندperiod
وەک :لە ساڵی  ١٩٢١تا ١٩٥٨؛ لە  ١٩٥٨تا ١٩٧٥؛ لە  ١٩٧٥تا ١٩٩١؛ لە ساڵی  ١٩٩١تا  ٢٠٠٣و لە  ٢٠٠٣تا ئێستا .٢٠٢٢
These periods can be divided into sub-periods which have their own characteristic and specificity.
چەند پرسيار بۆ هێزە ئەمنييەکانی کوردی :ئایا ئەم هێزانە دەزانن هەڵخەڵەتاندن ،خاپاندن وبەکارهێنانيان لەاڵی بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی چۆن
و بە چ شێوەیەکە؟ بۆچی لە ناو کۆمەڵگای ئەمنييدا هيچ گۆڕانکاری بنەرەتی نەبۆوویە و دوای ساڵی ٢٠٠٣
There was an acceleration of
ميليشيا بوون ،ڕێکخراو کردنيان ،قاچاخچيەتی ،دزی و گەندەڵی زۆر قووڵی ئەستونی و ئاسۆیی ،خزمەت کردنی ئەکتەری دەولی خارجی،
دەوڵەمەند کردنی بێ سنووری بەرپرسەکان ،حەیوان کردنی کۆمەڵگای کوردی و پاراستنی ئەم خااڵنەیە .و ئەوەش لە چوارچێوەیەکی شەرعييەتی
دزی و گندەڵی' :حکومەتی' هەرێم ،1حزبی ،دینی ،تەقليدی...،هتد .بێگومان هوکارەکانی هاوبەشی هێزەکانی ئەمنی(پێشمەرگە ،ئاسایش ،پاراستن،
پۆليس ،سيخوڕی جياوازی :ئيداری ،دینی ،ئابوری ،ئەکتەری دەولی خارجی...،هتد) لە سەرانسەری کوردستانی عێراق زیاترن لە جياوازیەکان.
چەند هۆکاری هاوبەشيان :هەمووتان دژی ویژدانی خۆتان ،دژی خێزان ،دژی ئایندە ،دژی دین ،دژی کۆمەڵگا ،دژی گوند وشار...هتد ،بە
شێوەیەکی زۆر خراپ و پيس کار دەکەن و ئاگاداری خۆتان نينە .ڕۆژ بە ڕۆژ بارودۆخی (ئابوری ،کۆمەاڵیەتی ،سایکۆلۆجی...،هتد) ،ئەم هێزانە
پيستر ،خرابتر و قوڵتردەبێتەوە و لە هەمان کاتدا بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی ڕۆژ بە ڕۆژ دەولەمەندتر دەبن .ئەم هێزانە فێری کەلتوری
ژێر دەستی ،ستەم و زوڵموزوری ،ترس ،تائيفييەت ،دزی و گەندەڵی بێ سنوور و عەقڵيەتی ميليشيای بوونە .بە هيچ جۆرێک لە عەقڵيەتی
کالسيکی و نەزانی بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی خارج نەبوونە و کاریگەری تەقليدی زۆرە لە سەر ئەم هێزانە.
کۆمەڵگای ئەمنی وەک کۆمەڵگای کوردی نە بەس ئاگاداری بە هێز بوونی خۆیان نيە بەاڵم لە هەمان کاتدا فکر وهێزر دەکەن کە هيچ
چارەیەکيتریان نييە .و ئەوە لە بەر ویژدانەکی زۆر نزم ،نەزانين وترس .پەیوەندی بينی ئەم سێ خاڵە چييە وچ کاریگەریان لەسەر یەکترهەیە؟ ئایا
بەردەوام بوونی ئەم بارودۆخی زۆر ئالوز و جياوازی سياسی ،ئابوری ،کۆمەاڵیەتی ،ئەمنی ،تەندروستی ،پەروەردەی ،دارایی...،هتد ،نەرازی
بوونی عامی کۆمەڵگا ،ئاودانی قوڵی دزی و گەندەڵی جياواز؛...هتد ،ئێسباتی نەزانين و ترسەکی تایبەت
ناکەن؟ یەک جياوازی لەنێوان حەیوان کردنی کۆمەڵگای پارتی ،یەکێتی و ئيسالميەکانی کوردی...هتد ،هەیە کە زۆر گرنگە؛ ئەم جياوازیيە چييە؟
لەنێوان خۆیاندا ،بەرپەرسەکانی مەرکەزی حزبی ومەالی سياسی و دینی دەربارەی کۆمەڵگا وهێزە ئەمنييەکان ،ڕۆشنبير ،کرێکار ،قوتابی...هتد،
بە شێوەیەکی گشتی دەڵێن :هەمووتان بوون بە مەڕ و بزن و بە هيچ شێوەیەک نازانن چی بکەن لە بەر ترس ،خۆپەرستی و نەزانينی بی
سنوورتان؛ و دوو جۆر نەوتمان هەیە :نەوت وەک کەرەستەی سروشتی ژێر خاک و جەماوەری شيعە ،سوننە و کورد وەک کەرەستەیەک کە
بەهاکەی زۆر گەورترە لە نەوت! بۆ؟ چونکە تا ئێستا بەس خاوەنی فکر و هێزر کردنەکی حەیوانی بوونە".
هوشيار بارزانی گوت ":بەرپرسەکانی مەرکەزی پارتی بە گرتنی چەند کەسێکی بنەمال(بە هەڵە تاوانبارکردنيان) ،چی بۆ هەموومان ئێسبات
دەکەن؟  -یەکەم کەسی بەرپرس مەسعودە  -پێ ئەکانی زیاتر لە بەرەکەی درێژ کردووە  -خۆیان ناناسێنەوە و لە سنووری خۆیان دەرچوونە -
پێاوەکانی بنەمال بوون بە ئافرەت  -هەموو شتێکتان فرۆشت لە بەر پارە  -ترسی مەسعود و بنەمالەکەی (وەک بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبەکانی
تر) ،زۆر گەورەترە لە ترسی من ،تۆ ،ئێمە ،جەماوەر ،هێزەکانی ئەمنی ... - .2هتد ".ئاگادارن یان نە کە ميتۆد و شێوازی بەڕێوەبردن و
حکومرانی لە سەرانسەری عێرقدا = حەیوان کردنی کۆمەڵگا و باڵوکردنەوەی ترسە.

هوشيار بارزانی گوت ":بەرنامە و پڕۆگرامەکانی هەموو الیەنە پارتە سياسييەکان زۆر رێکوپێک و جوانن لەسەر کاغەز .بەاڵم بۆچی بە
بەردەوامی کۆمەڵگا لە ژێربارودۆخەکی جياوازی زۆر خراپ و پيس دایە؟ ئایا کەسێک پارە زیاتر لە بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی دزیوە؟ نە.
چەند جار دەنگ دەدەن؟ چەند حزب دروست دەکەن؟ چەند جار گاڵتە ،یاری تایبەت و فێڵ لە خۆتان دەکەن؟ ئایا هەر بە بەردەوامی خۆپەرستی
خۆتان ئاو دەدەن و هەر بە بەردەوامی ڕەخنە دەگرن؟ ئایا بيرت لەوەکردۆتەوە کە چارەسەرەکە لەدەرەوەی کارکردنەکی کالسيکييە؟ چوارچێوەی
سيستەمەکە بە شێوەیەکە کە ڕێگە بە گۆڕانکاری ڕاستەقينە نادات و کونسێپتەکانی وەک هەڵبژاردن ،یاسا ،کۆنفرانس ،وەزیر و گوزیر ،وەزارت،
کۆبوونەوە ،ئەندامی حزبی ،کۆنگرە ،پەرلەمان...،هتد ،لە ناو ئەم سيستەمە هيچ مانایەکی نييە و زۆر باش ڕاهاتوونە بە ئەم ژیانی ژەهراوی .پەیدا
بوون و دروست کردنی حزبەکانی ئيسالمی و غەیری ئيسالمی جياواز = گالتە و یاری کردنەکی تایبەت بە خۆتان (ئاو دانی خۆپەرەستی خۆتان و
چەند کەسێک دەولەمەندتر دەبن) ،و بەردەوام بوونی ئەم بارودۆخی زۆر پيس و خراپی جياوازی ئێستا.
ئەوانەی کە بەڕاستی گۆڕانکاری بنەرەتيان دەوێت پێویستە باش ئاگادار بن کە پارە نابێت ئاستەنگ بێت بۆ ئەم گۆڕانکاری سەرانسەری .بۆ؟ هيچ
کەسێک هێندەی بەرپەرسەکانی مەرکەزی حزبی پارە نييە ،پارەی دزی لە :من ،تو ،ئێمە ،کۆمەڵگا ،هێزەکانی ئەمنی...،هتد .پێویستە کۆمەڵگا باش
بزانێت کە کاتی هيچ یەکێک لەم احزابەکان بە هيچ شێوەیەک نەماوە".
کۆمەڵگای عێراق کۆمەڵگایەکی تەقليدیيە ومێژوو الیەنێکی دیکەی بەرپرسەکان نيشان دەدات (بە عەقڵی تەقليدی وعێراقی) :هەموو ئەو شتانەی
کە لە بەرژەوەندی دەسەاڵتی کۆردی وعەرەبی شيعە و سوننە دابێت ڕێپێدراو ،حەاللە :وەک کوشتنی چاالکوان ،رۆژنامەنووس،
خۆپيشاندەران...،هتد ،و بەردەوام بوونی تااڵن کردن ،دزی و گەندەڵی شەرعی زۆر گەورە ،کەسێک بخاتە زیندانەوە لەبەر وتارەکەی یان لەبەر
ئەوەی داوای مووچەکەی دەکات ،و بەردەوام بوونی توندوتيژی جەستەیی ،دەروونی و ڕۆحی...هتد .پرسيارێک بۆ هێزە ئەمنييەکانی کوردی و
عەرەبی شيعە و سوننە :موچەی هێزەکانی پاراستن و ئاسایش حەاللە یان حەرامە لە کاتێکدا کە دەزانی ئيش و کارى بنەرەتی تۆ بەرگری کردنە لە
بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی ،مەالی سياسی و دینی = بەردەوام بوونی ستەم و زوڵموزوری ،دزی و گەندەڵی زۆر قوڵی شەرعی ،حەیوان و تااڵن
کردنی کۆمەڵگا...،هتد.
لەوانەیە کە هێزەکانی ئاسایش ،پاراستن ،دژەتيرۆر و ليوای كۆماندۆ خاوەنی سایکۆلۆجيەکی تایبەت بن و شانازی بە خۆتان بەکەن = ئاستی
ویژدانەکی زۆر نزم ،فێڵ کردنەکی پرۆفيشناڵ لە خۆتان و حەیوان کردنی تایبەتتانە (وەک ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی ئۆکتۆبەری  ٢٠٢١لە عێراق).
هوشيار بارزانی گوت ":ميتۆدی كاری جياوازی بەڕێوەبردن و حکومرانی هێزەکانی ئەمنی(ئاسایش ،پاراستن ،پۆليس ،دژەتيرۆر ،ليوای كۆماندۆ،
پێشمەرگە...هتد) ،زۆر بە ئاشکرا ئێسباتی ئەم خااڵنە دەکەن (بە کورتی و زۆر سادە) :نەبوونی ویژدانەکی جەماوەری ئەمنی و دابشكردنى لە ناو
ميليشياتی جياوازی کوردی؛ ئەم هێزانە پێش هەموو شتێک پاراستن و بەرگری لە کۆیالیەتی خۆتان ،ترس و باڵوبونەوەی ،دز لەناو ماڵەکە،
گەندەڵی زۆر قووڵی ستوونی و ئاسۆیی شەرعيی جياواز...،هتد ،دەکەن = پاراستنی سيستەمی دزی ،گەندەڵی وميليشيای ژەهراوی جياوازی
ئيداری ،ئابوری ،تەندروستی ،پەروەردە ،حزبی ،ئەمنی ،دینی...،هتد ،و دەولەمەند کردنی ڕۆژ بە ڕۆژ و بە سنووری بەرپرسەکانی مەرکەزی
حزبی = ڕێگری کردن لە گۆڕانکاریەکی ڕیشەیی و راستەقينە کە (هيچ پەیوەندیەکی بە هەرا و هوریای بێسەرو بەرەی ئێستا نييە) ،خاوەنی
شێواز و ميتٶدی تایبەتی خۆیە و سەدا سد خارجی ویژدانی '٣د'یە".
بارودۆخی هێزەکانی عەرەبی عێراقی چۆن بوویە پاش دروست بوونی دەولەتی عێراق لە ساڵی ١٩٢١؟ ئایا مێژوو وەاڵمی ئەو پرسيارە ناداتەوە؟
فالن کەس دەتوانی مێژووی هێزەکانی ئەمنی عەرەبی عێراقی دابەش بکەیت بۆ چەند:period
وەک نموونە لە ساڵی  ١٩٣٢تا ١٩٣٦؛  ١٩٣٦تا ١٩٤٨؛  ١٩٥٨تا ١٩٦٨؛  ١٩٧٠تا  ٢٠٠٣و لە ساڵی  ٢٠٠٣تا  .٢٠٢٢هەر یەک لەم
سەردەمانەدا تایبەتمەندیەکانی تایبەتی خۆی هەیە .پەیوەندی نێوان هێزەکانی ئەمنی وسياسەت چۆن بوویە و چ کاریگەریان هەبووە لەسەر یەکتر؟
لەگەڵ هاتنی سەدام بۆ سەر دەسەاڵت گۆڕانکاریەکی ڕیشەیی پەیدا بو لە ناو هێزەکانی ئەمنيدا وەک :ئەمنی حزبی بەعسی دڕندە ،دەسەاڵتدار بوو
لە سەر هەموو شتێک لە ناو کۆمەڵگادا وبە تایبەتی لە سەر هێزەکانی ئەمنی بە شێوەیەکی گشتی کە ڕژێمێکی تۆتاليتاریان
دروست کرد و درێژخایانە بو = خزمەت کردنی کەسێک ،ئایدیۆلۆجيا ،دیکتاتۆر.
دوای ڕوخانی سەدام پانۆرامای هێزەکانی ئەمنی بەتەواوی گۆڕا و ئەوەش بەس بە شێوەیەکیStructurelle
چەندین ميليشيا و هێزەکانی ئەمنی جياوازی دینی شيعە ،سوننە و ئەکتەری دەولی خارجی پەیدا بوون و هەموویان خاوەنی ڕێکخراوەکانی تایبەت
بە خۆیان هەیە بۆ دزی ،گەندەڵی شەرعی و نەبوونی ئاسایشی جياوازی ئەمنی ،ئابوری ،سياسی ،کۆمەاڵیەتی ،دینی...،هتد .ئەم بارودۆخی ئێستای
عێراق بە شێوەیەکی زۆر بەهێز ئێسبات دەکەت کە ميتۆد و شێوازی هزر ،فکر و کار کردنی هێزەکانی ئەمنی عێراقی شيعە و سوننە هەمان شێواز
و ميتۆدی هێزەکانی ئەمنی پێش ڕوخانی سەدامە بەاڵم بە شێوەیەکی نوێ ،تازە و لە چوارچێوەی ميليشيای جياوازی شيعە و سوننەدا ،ئەمەش بە
یارمەتی ئەکتەری دەولی خارجی .لێرە جارێکی تر دەبينين کە هێزەکانی ئەمنی زۆر بە هێز لە خزمەتکردنی چەند کەسێک ،دین ،ميليشيای تایبەت،
ئەکتەری دەولی 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 عێراقی فێری کەلتووری گەندەڵی ،دزی،
کوشتن و حەیوان کردنی کۆمەڵگا بوویە و ئەم کەلتوورە ژیانەکی زۆر خۆش و رێکوپێکی بەردەوام هەیە لە ناو کۆمەڵگادا.
بێگومان هوکارەکانی هاوبەشی هێزەکانی ئەمنی شيعە و سوننەی عێراقی زیاترن لە جياوازیەکان .چەند هۆکاری هاوبەشی ئەم هێزانە :هەست
پێکردن بە تائيفييەت بوونی خۆیان؛ فێری کەلتوری ستەم و زوڵموزوری ،ژێر دەستی ،ترس ،تائيفييەت ،دزی و گەندەڵی بێ سنوور وعەقڵيەتی
ميليشيای بوونە؛ بەبێ ئەوەی کە ئاگادار بن ،ئەم هێزانە زۆر بە هێز دژی ئایندە ،دژی کۆمەڵگا ،دژی گوند وشار ،دژی ویژدانی خۆتان ،دژی
خێزان...،هتد ،بە شێوەیەکی زۆر خراپ و پيس کار دەکەن؛ هەڵخەڵەتاندن ،خاپاندن وبەکارهێنانيان لەاڵی بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی ،ئەکتەری
دەولی خارجی ،مەالی سياسی و دینی زۆر ئاسانە؛ کاریگەری فاکتەری ئایينی و تەقليدی زۆر گەورەیە لە سەر ئەم هێزانە؛...هتد.
هەر چەند کۆمەڵگا دواکەوتووتر بێت ،کاریگەری ئەم خااڵنە ئەوندە زیاترە لە سەر هێزەکانی ئەمنی.

بەگشتی هێزە ئەمنييەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە چ شێوەیەک وچۆن بەکار هاتوونە؟ تایبەتمەندیەکانی ئەم هێزانە وئێڤولوسيونيزمی چۆن
بوویە؟ بە شێوەیەکی باش یان زۆر خراپ و نێگەتيڤ بە کار هاتوونە؟ مێژوو ئێسبات دەکەت کە هێزە ئەمنييەکانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست پێش
هەموو شتێک و بە بەردەوامی لە بەرژەوەندی ترس ،ستەم و زوڵموزوری ،بنەمال ،چەند کەسێک ،ئایدیۆلۆجيا ،ئایين ،دیکتاتۆر و ئەکتەری دەولی
خارجی...،هتد ،دابوونە .هەر وەاڵتێک تایبەتمەندیەکانی خۆیە هەیە لەسەر ئەم بابەتە .بو نموونە :کەماليزمی تورکي (وەک ئایدیۆلۆجيای دەوڵەت
کە هەر لە دەستپێەکەوە تۆشی قەیرانی شەرعييەت بۆ) هێزەکانی ئەمنی تورکيا بە چ شێوەیەک بەکارهێنایە لە زەماندا پاش دروست بوونی تورکيا
لە ساڵی ١٩٢٣؟ ئایا ئەم هێزانە لە خزمەت کردنی بەرژەوەندی عامی کۆمەڵگا ودیموکراسی دابوونە؟ نە .کاریگەریان لە سەر توندوتيژی جياوازی
ئێستای کۆمەڵگای تورکيا بە چ شێوەیەکە؟ چينی سياسی تورکی وەک چينی سياسی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست وقەندیل پێویستە باش ئاگادار بێت کە
بەس کۆپيکردنی فکر وهزر کردن کافی نييە .ئایا کۆمەڵگای تورکيا ئاگادارە یان نە کە چۆن وبە چ شێوەیەک چينی سياسی تورکيا
 Se nourrisseبە توندوتيژی وشەڕی جياواز لەگەڵ جەماوەری کورد؟
قەندیل چۆن هێزی سەربازی خۆی بەکار دەهێنێت؟ لە زەماندا ئایا هێزەکانی قەندیل لە بازنی کالسیکی دهرچوونە؟ نە .فکر و هزر کردنی قەندیل لە
سەر کونسێپتی پارێزگاری و بەرگری کردن بە چ شێوەیەکە؟سەقەتە ،نەگونجاو ،تەسکە...،هتد .لەگەڵ عەقڵی وشکی ئەنقەرە پاژوو دەشتە.
هوشیار بارزانی گوت":بە پێی ئەوەی کە نووسراوە پێشتر دەتوانین بڵێن کە بەس یەک هێزەی ئەمنی دەسەاڵتدارهەیە لە هەموو عێراقدا و خاوەنی
هيچ ئێڤولوسيونيزمەکی باشی ئەمنی نەبوویە :هێزی ئەمنی کە کەلتووری کوشتن ،گەندەڵی ،دزی ،حەیوان کردنی کۆمەڵگا و پاراستنی
بەرژەوەندی :مەالی سياسی و دینی ،بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی وئەکتەری دەولی خارجی دەپارێزێت = .ئامانجی سەرەکی هێزەکانی ئەمنی
عەرەبی شيعە ،سوننە و کورد" .
هوشيار بارزانی گوت":یەکێک لە تایبەتمەندیيەکانی کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵت وەک کۆمەڵگای عێراقی ئەوەیە کە هەڵخەڵەتاندن وخاپاندنی جەماوەر،
خەڵک زۆر ئاسانە کە ڕەفتار و کرداری چينی دەسەاڵتدارهەڵئەگرن ،دەگرنەبەر .کۆمەڵگای ئەمنی عێراقی وەک کۆمەڵگا بە شێوەیەکی گشتی لە ناو
دزی و گەندەڵی قووڵ ،ترس ،تائيفييەت ،ستەم و زوڵموزوری و توندوتيژی جياواز نوقم بووە و ڕۆڵێکی پيس دەبينێت بۆ بەردەوام بوونی ئەم
سيستەمە ،هەر چەندە کە لە خۆیان بێزار بوونە و زۆر تووڕەنە.
عێراق لە ناو قوڕ دایە تا قوڕگەکەی! جەماوەری شيعە ،سوننە ،کورد ،مەسيحی و کۆمەڵگا چارە چييە؟ بەردەوام بوونی گالتە و یاری کردن بە
خۆتانە بە ناوەکانی جياواز؟ ئێستا بازاری پلە وپۆستی دزی و گەندەڵی زۆر قووڵی سەرۆک وەزیر ،سەڕۆک کۆمار ،وەزیر و گوزیر زۆر گەرمە،
پيرۆزتان بێت .حاڵی بوونە کە چارەسەرەکە لەدەرەوەی کارکردنەکی کالسيکييە یان نە؟ و بەس یەک چارەتان هەیە :وەرە .ترس و
نەبوونی یژدانەکی بەرز ،ژین لە ناوcollective unconscious
ونەزانينی جياواز ،بەردەوامن لە ناو کۆمەڵگادا و ڕۆژ بە ڕۆژ پيستر و خراپتر سەرتان لە دیوار دەدەن".
ئەگەر خاوەنی سایکۆلۆجيەکی پيس و خراپی حزبی ،ميليشيای و دینی نەبی دەزانی کە باڵوکردنەوەی ئەم وتارە زۆر گرنگە لە سەرانسەری
عێراقدا.
م امين
1- https://kcdme.com/M.%20Amin%2015.03.2021.pdf
2- https://kcdme.com/M%20Amin%2004.12.2020.pdf

*فالن کەس دەتوانی بە یەک دوو شێوازی تر ،قووڵتر و رێکوپێکتر لە سەر ئەم بابەتە بنووسی.

