
 

    ەیکیەر ەماوە ج یژدان یو و  راقێع

 
  کانەئامانج راق؛ێع ەل ەتدارەاڵسەد ژدانیکام و ؟ەچيي  یرەماوەج  یژدانی: وتەکەد ەناڵخا مەئ یباس  ەوتار مەئ ەساد  رۆ" و زکروە"میکەیەوێش ەب

 رەس ەکورت ل یکەیەوش راق،ێگرنگ بو ع ڵیخا و ار يپرس ندەچ ؟ەچيي تدارەاڵسەدی نیو د یاسيس یچين  یژدان یو یو کار  شيئ ؟یکانیەندەتمەبیوتا

.  ەوتار مەئ ینجامەئ و ەرەنقە، ئلیندەق  است،ەڕناو یتەاڵژهڕۆ  

 ەب ەیبگێباش ت ەیوەئ  ۆ. بیناسەڵمۆو ک یکيەجۆل ۆ کیسا انی  یف ەلسەف   ،یحڕۆ: کەو  ەیبک یرە ماوەج یژدانیو  یباس  کەجور ندەچ ەب یتوانەد

  یژدانیو یپتێکونسی باس ييەنسەڕەف  ەیورەگ یکانەناسەڵمۆک ەل کێکیە ەک میدورکا  ليمێئ .نەیکەد ەپتێکونس  مەئ یباس ەساد رۆز یکەیەوێش

ە:پتێکونس  مەئ تەڵێو د تەکە د یرەماوەج  

و   ی. هاوکارکدایەگاەڵمۆک  انی تاڵناو گرووپ، و ەل ەشە...هتد، هاوب،یکەکردن  زرێفکر و ه ل،ۆمبە س  ست،ەو ه ەڕباو فتار،ەکردار، ر مووەه

  ەوەو ئ ،(ن یژەد ەوەکێپ کانداەگەڵمۆک ەو ل یەکترن یک ینز انیمووە) هيەکيکانيم یکیيەو هاوکار یتەارمی دای ديقلەت یکیەگا ەڵمۆناو ک ەل یتەارمی

  یکەزێه کەو تەکەد  ۆیخ یو کار  شيئ یرەماوەج  یژدانیو  .وتووداەشکێپ یکیەگاەڵمۆناو ک ەل ەک دایديقلەت یکیەگاەڵمۆناو ک ەل  ەزترێه ەب رۆز

  ەیوێچوارچ  ەل  یو کردار  فتارڕە ەک ەسەکەتاک رەس ەل  ەرۆز گاەڵمۆک ییو قورسا رەگیکار .سەک ەتاک یژدانیو رەس ەل ەتدارەاڵسەد  و اوازيج

  ەب سەک ەتاک یژدانیو م ەاڵب ەیەه یرە ماوەج یژدانیو وتووداەشکێپ یکیەگاەڵمۆناو ک  ەل .ەمترەک رۆز  انيمۆنۆتۆئ یزێراوەو پ یەرە ماوەج یژدانیو

. 1 organic ەکی کیيەو هاوکار  یتەارمی  ،یوهاوکار   یتەارمی  ؛ەزترێه  

 ؟ەبووی نۆچ دايعسەب یم ێژڕ رێ ژ ەل یر ەماوەج یژدانیگووت:" و یهوشيار بارزان راق،ێ گرنگ بو ع یار ي وپرس ڵخا  ندەچ  ەیبگێباشتر ت ەیوەئ ۆب

  ،ەشيع ر،ەماوەج  ...هتد.اوازي ج یژ ي، توندوتیفي تائ ،یموزور ڵو زو مەست ،یستە ردێ ترس، ژ ە:وەداتەد  ەاريپرس مەئ یمەاڵو زێه ەب رۆز ژووێم

ناو   ەل و جياواز یگشت  یکەیەوێش ەب ین یو د یاسي س یچين یتدارەاڵسەد  یژدانیو ستا ێئ ...هتد،،یحزب یندامەئ ،یح يسمە  ،ەکورد، سونن گا،ەڵمۆک

:ەیەوەئ ؟ەنۆچ راقداێع مووەه ەو ل گاداەڵمۆک  

  یکان ەز ێه ،یحزب یندامەئ ،یقوتاب گا،ەڵمۆک ر،ەماوەج س،ەکەتاک یو کار کردن شيکردن، ئ زرێفکر و ه ،وهەست ەڕباو  فتار،ەکردار، ر مووەه ەک -

  بن، و ترس  نزم  رۆز یکەژدانی و و زرێفکر ه  ینە بن، خاو وايه ێب ە...هتد، کاريجوت ر،ەدادو نووس،ەژنامڕۆ ستا،ۆمام س،ەفالن ک ،یمنەئ

ە.ناڵخا  مەئ ەیوەكردنەبارو دوو ،...هتد،2یی اي شيليم یانی ژ یبوون وامە ردەبن، ب تانۆخ ەخراپ ب رۆز  یکردن یاری و  ەگالت یوامەدرەب  

  نۆچ -: ەل یەعام دروست بوو یکەیەوێش ەب یراق ێع  ین ید و یاس يس یچين یژدانی...هتد، و،یکردن زرێ فکر و ه  فتار،ە کردار، ر  ،ەڕو باو ستەهە ک -

  ین کرد زێه ەب ەکەرۆچ ج ەو ب  نۆچ  -.  نەبک انۆیخ  یند ەوەرژ ەب یو پاراستن ندتربنەمڵەوەد ەرپرسانەب مەئ ەستیپئو ژڕۆ ەب ژڕۆ کەرۆچ ج ەو ب

 یکەیەوێش ەب گاەڵمۆک  یکردن  وانەیوح یخارج یول ەد  یرەکتەئ یکردن تەخزم ،یگشت یزاەف  یکدان ێت ،ەڵیندەگ ،یدز ،یجاسوس  ،یشیا یلی م یکلتور

 ستا،ۆمام س،ەفالن ک ،یمنەئ یکان ەزێه  ،یحزب یندامەئ ،یقوتاب ر،ەماوە ج گا،ەڵمۆشار، گوند، ک راق،ێع مووەه = ...هتد.-. وامەردەب

. ین  یۆخ  یئاگادار ەک یب رنێدۆو م تەبیتا یکەلۆیک رەه ەویستێ...هتد، پر،ەدادو ووس،نەژنامڕۆ  

  شترێپ ڵیدوو خا مەئ یسبات یئ اوازیج  یکانەوێش ەب  راقێع یستا یئ یخ ۆبارود ایکورد،...هتد، ئا  ،ەشیع ،یحیسمە ر،ەماوەج ،ەسونن گا،ەڵمۆک 

زانا   یکێوازێش ەب یراقێع یتدارەاڵسەد  ودینی یاسیس  ینیچ  یژدانیو مەئ  ؟یورپەئ ن ێالتەبو و ەکردو  انیچۆک یتاڵهاو زارەه ندەچ داڵمساەل ت؟ەناک

  یکان ەز ێشار و گوند، ه س،ەکەتاک گا،ەڵمۆک  یداخل لۆقو   رۆز یکەیەوێش ەو ب ەراق ێع مووەعام و ه یند ەوەرژەب ،تە دالەع ،یراست یدژ  زاەو شار

  تێتوانەد یتێکیە تەڵێ د نووسەژنامڕۆ : فالن ەبو نموون .ەنی ن تانۆ خ یئاگادار کەی ەوێش جیه ەو ب یە...هتد، بوویقوتاب  ستا،ۆمام ر،ەدادو ،یمنەئ

=  نەیبالو بک ەوتار مەئ نیناتوان راقێع یتڵەوە د یاسا ی انی یحزب  یشیا یلیم  یاسای ۆیبە ه ت؛ەبک یچاکساز ەک ەیەه یباش  یشانس انی

. ەشتەد زانەن ۆ. پاژنەکەد  رمەباش گ رۆز جلیسەو م وانید ەوێئ یرەس ەب .و نەزاننزم  رۆز یخسەش یکەژدانیو  

؟یراقێع  یایدیم یژدانیو رەس ەل  تەڵێد  مانێپ یچ  ڵورد و قوو رۆ ز ەیوەنۆڵیکێل  

  رۆو ز ەلکیساو "یکەیەستەرە"ک یکردن  داەیدروست و پ یراقێع یتدارەاڵسەد  ینیو د یاسیس یژدانیو یکانیەندەتمەبیتا ەل کێکیە

  ەیکەشتنۆو فر نڕیک وەئ ەل  ەرانترەگ رۆ ز رۆز یها ەب ەک ییەئاگادار ن کەیەوێش  چیه ەب ەک یحیو مس ەسونن ،ەکورد، شیع  یرەماوە)جەرزانەه

.ەئاسان رۆز  ەیوەکردنە(، و تازنەک ەد  ەوێئ ەب یراق ێع  ینیو د یاسیس ین یچ ەک سێخراپ و پ رۆز  

سنوور،  ێب ەڵیندەو گ یدز  ،یموزور ڵو زو مەست زا،ەشار  رۆز  رۆز یکەو خاپاندن تاندنەڵەخەڵه ،یستەردێژ  ت،ییەفی : ترس، تائەناڵخا مەئ

 ،ەکورد، سونن مانتار،ەرلەپ گا،ەڵمۆک ،ەشیع یخسەو ش ی رەماوەج  یژدانی و یداخل ک ێکوپێ چاک و ر  رۆز یکەیەوێش  ەب ؛...هتدیا یشیلیم یتڵیەق ەع

 مەئ  ەیوێچوارچ ە% ل١٠٠ئیش و کارکردنیان  ەک ە...هتد، بوونیقوتاب ستا،ۆمام نووس،ەژنامڕۆر، ەدادو ،یمنەئ  یکانەزێه ،یحزب یندامەئ

  و بەڕێوەبردن لە دەسەاڵتدارە عێراقێنە کە دینی   و سیاسی چینی ویژدانی  بنەرەتی  پێکهاتەکانی کە خااڵنە ئەم بوونی بەردەوام=  .ەیەناڵخا

3".پاژۆ تیەخسەش  ێب پاژۆ عێراقدا. لە حکومرانی  

هوشیار بارزانی گووت :"بە پێی  ئەوەی کە نووسراوە پێشتر ئای ا هەڵبژاردن مانایەکی هەیە؟ چە ند جار هەڵبژاردن د ەکەن،هەڵبژاردنی جی اواز؟ ئیش  

و کاری و یژدانی  چینی سیاسی  و دینی عێ راق ی بە هەڵبژاردن  چییە؟ گالتە و یاری  کردەنەکی  زۆ ر تایبەت و شەرعیی بە کۆمەڵگا، شیعە، مە سیحی، 

کورد و سوننە،...هتد. هەموو عێراق پێویستە باش ئاگادار ب یت کە ڕۆژی هەڵبژاردن، ز ۆر زۆر  پێویستە ڕۆژی بایکۆت و پشووی ف ەرمی بیت بو  

کۆمەڵگا، شیعە، مە سیحی، کورد، سوننە، ئەندامی حزبی و هێز ەکانی ئەمنی...هتد. لە هەمووتان پرسیار  دەکەم: ئیستا  ویژدانی  جەماوەری کۆمەڵگا،  

 ەژدانیو مەئ یکانیەندە تمەبیتا راقدا؟ێع یرەرانسەس ەل ەنۆ...هتد، چ،یماموستا، قوتاب ،یحیسمە  ،ەکورد، سونن ،ەشیع ،یمنەئ یکان ە زێشار، گوند، ه

" نن؟یبەد ستاێئ ەک ەیەوێش مەئ ەب ۆو بە نۆچ ەژدانیو مەئ یو کردار  فتارەر ؟ەنێچ  

 یحیسو مە  و دهوک( رێولە، هیمانێسل ،ەبجەلەه :کانەکورد )م ە(، وشیع ،ە: سوننین ی)د  کانەبەرەع یو کورت باس ەساد  رۆز یکەیەوێش ەب

  یر ەماوەج یژدانیو  مەئ ایئا ستاێتا ئ ٢٠٠٣ ڵیسا ەل ؟ەنۆچ ەو شیع ەسونن یکانە بەرەع یر ەماوەج یژدانیگووت:" و یهوشیار بارزان .نەیکەد

  یکانەرپرسەو ب  الەم ە...هتد، ک،یئابور ،یتیەەاڵمۆک ،ین ید ،یسیاس  یخواردن ؟ەنۆچ  یخۆ بارود ەنووک و ؛بێنیوە یکیەانکارۆڕگ ەو شیع ەسونن

و  ەو شیع ەسونن یالە و م یحزب  یزەرکەم یکان ەرپرسەب یئابوور  یەیرماەس ؟ەنۆچ  نەدەد  انۆیخ  یرەماوە ج ەب ەو شیع ەسونن یزەرکەم

و شیعە بە  ەسونن یرەماوەج کەیەوێچ ش ەو ب نۆچ ەو شیع ەسونن ین یو د یاسیس  یچین یژدانیو ؟ەندەچ راقداێع  یداخل و خارج ەل انیسوکارەک

  رۆز  ەڵیندەو گ یدز ادتر یز  ەندەوەئ تینزم ب ەوسونن  ەشیع یرەماوەج  یژدانیو ندەچ رەه ستا،ێئ کەو. سێپو  زاەشارکاردێنن: بە شێوەیەکی زۆر 



  یان  ئاگادارە گشتی شێوەیەکی بە شیعە سوننە، ئایا .ە ئاسانتر  ە...هتد، بگاەڵمۆک یکردن وانەیو ح  ایشیلیم ،یگشت یزا ەف  یکدان ێت ت،ەییفیتائ  ،ڵقوو

 تیەخسەش ێب پاژۆ ە؟ک ەیەوێچ ش ەب مەاڵ، بمیلیشیایە  بەڕێوەبردنەکی% ١٠٠ و جیاواز یکان شێوە بە وسوننە شیعە  کۆمەڵگای بەڕێوەبردنی کە نە

دەزانێت  وشیعەئایا جەماوەری سوننە دا؟  وشیعە تا ئێستا، ئایا ئێڤولوسیونیزمەکی باش هەبووە لە بارودۆخی جەماوەری سوننە. ەشتەد

ناو   ەل یچۆبئەکتەری دەولی خارجی چۆنە؟  و الکانە ، مەسونن ،ەشیع یزەرکەم یکانەرپرسەب هەڵخەڵەتاندن، خاپاندن وبەکارهێنانیان لەاڵی

وشەرعیی )دەوڵەمەند کردنی بێ  حکومی  ،یحزب تۆڕەکانی فەرمی، ؟یعاد یکەشت ەب ەکردن بووت ناڵدا کوشتن و تا ەو شیع ەسونن یگاەڵمۆک

ئەکتەری دەولی خارجی وحەیوان کردنی کۆمەڵگای سوننە و شیعە(، بەرپرسەکانی    یکردنسنووری خۆیان، قاچاخچیەتی، دزی، گەندەڵی، خزمەت 

 مەرکەزی حزبی، مەالی سیاسی و دینی سوننە و شیعە لە ناو کۆمەڵگادا چۆنن؟ 

. ۆزانک یر ۆسیف ۆپر ە ب تێبەد  راقێع ۆب ەوەتەڕێگەد  کێکات ،ەندارو دوکا تیژە د وروپاەئ ەل سە: فالن کەبو نموون  

  رۆ ز یکەو خاپاندن تاندن ەڵەخەڵه نان،ێکارهە: بەوەداتە د ەار یپرس مەئ یمەاڵو ژووێم ن؟یچ ەشیع ،ەسونن یرەماوەج   یژدانیو مەئ یکانیەندەتمەبیتا

و   یستوون  ڵیقوو رۆ ز ەڵیندەو گ یناو دز  ەل یوامەردەب ەب  انیژ ،ید یقلەت اواز،یج یرە؛ شەو سونن ەشیع یگا ەڵمۆک یکردن  شیایلیئاسان، م

. ەناڵخا مەئ ەکردن ب تە...هتد، و عادیحکوم ، یحزب  ،ین ید ،ییرعەش ۆییئاس  

  مەئ ژووداێم ەل  ؟یەبوو نۆچ ەو سونن ەشیع ین یو د یاس یس یتدارەاڵسەد یژدانیو مەئ یدروست کردن رەس ەل  یخارج  یکانەکارۆه یرەگیکار

 یکەیەوێش ەب ەو سونن ەشیع یتدارەاڵسەد  ینیو د ی اسی س یچین یژدانیو...هتد. نن؟یبەد  انۆیخ نۆچ ەو شیع ەسونن ینی و د یاسی س یچین یژدانیو

، یشیایلیم ،یفی تائ یمەستیس یبوون یوامەردەو ب تەاڵسەد  یل بوونەلە= ش ەوەتەبوو ەو سونن ەشیع یگاەڵمۆک یچاک داخل رۆز  

  یکەکردن یاری یبوون وامەردە= ب یخارج  یولەد یرەکتەئ  یکردن تەو خزم ۆییو ئاس یستونەئ ڵیقوو  رۆز  ەڵیندەو گ یدز  اواز،یج  یای ژۆلۆ دیئا

  ی وامەردەبە ب ەک انەیکردن ەلۆیو ک وانەیح ،ەوننو س ەشیع یر ەماوەج ەب زاەو شار سێپ رۆز

....هتد،ەو سونن ەشیع ین یو د یاسیس  ینیچ  یرەرانکێو  یرژێنێئ ەب  s’identifient 

و  تدارەاڵسەد  یشیا یلی م یتڵیەق ەع یقوربان  ەب ەتەبوون  ،ەداو انیگران رۆز یکێ نرخ باج و ەوسونن ەکورد، شیع کەو راقداێع ەل كانەییحیسمە 

.         راقێع ی بو خارج ەکردوو چۆک  انیرۆز  

 یبوون لەلەو ش یەگاەڵکوم مەئ یشیا یلیم یا یدون ؟ەنۆچ ودهۆك رێولەه ،ەبجەلەه  ،یمانێسل یزگاێپار ەل  یکورد  یگا ەڵکوم یرە ماوەج یژدانیو

 مەئ  ستاێتا ئ ٢٠٠٣ ڵیسا ەل ؟ەندەچ راقداێع یداخل و خارج  ەل  انیسوکارەو ک یحزبی زەرکەم یکان ەرپرسەب یئابوور یەیرماەس ؟ەنۆچ تەاڵسەد

  یژدانی، وراقداێع یژووێم ەل ؟ەنۆچیە گاەڵکوم مەئ ی اواز یج  یرە ماوەج یخۆ بارود ەنووک ؟ەوی نێب یکیەانکارۆڕگ وئایا ەکردوو  سباتیئ یچ ەژدانیو

.زاەو شار  سێپ رۆز یکەیەوێش ە: بنن ێکارد ەکورد ب یرەماوەج نۆوچ کەیەوێچ ش وبە تێن یبەد ۆیخ نۆ چ یکورد  یاسی س یچین  

  ەڵیندەو گ یناو دز  ە ل یوامەردەب ەب انیژ ،ەژدانیو م ەئ یبوون شیایلیم ،ید یقلەت: داتە د شانێپکورد  یرەماوەج یژدان یو یکانیەندەتمەبیتا ژووێم

کردن...هتد، و   ناڵئاسان، کوشتن و تا رۆز یکەو خاپاندن نانێکارهەب تاندن،ەڵەخەڵ ؛ هیحکوم  ،یحزب ،ییرعەش  ۆییو ئاس یستوون ڵیقوو  رۆز

وشەرعیی )دەوڵەمەند کردنی بێ سنووری خۆیان،  ی، حزبتۆڕەکانی حکومی، فەرمی .ەناڵخا مەئ ەکردن ب تەعاد  

ئەکتەری دەولی خارجی وحەیوان کردنی کۆمەڵگای کوردی(، بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی و   یکردنقاچاخچیەتی، دزی، گەندەڵی، خزمەت  

  یاواز یج یکانیەسالمیئ گوران، و ،یتێکیە ،ی پارت یگا ەڵمۆناو ک ەل یچۆب ئەنجومەنی 'بااڵی' سەرکردایەتی حزبی لە ناو کۆمەڵگادا چۆنن؟

 ەب گاەڵمۆک ەو خراپتان ب  سێپ رۆز  یکردن یاری  یکات ەک زاننەباش د  رۆز مووتانەه ؟یعاد  یکەشت ەب ەکردن بووت ناڵکوشتن و تا ...هتد،یکورد

.ەماوەن کەیەوێش چیه  

 حەیوان گشتی، فەزای  تێکدانی ت،تائیفییە قووڵ، زۆر گەندەڵی و دزی زیادتر ئەوەندە بیت نزم ی کوردیرەماوەج ویژدانی  چەند هەر ئێستا، وەک 

ی رە ماوەج یژدانیو ەب یحزب  یزەرکەم یکانەرپرسە ب ە...هتد، ک،یئابور ،یتیەەاڵمۆ ک ،ینید ،یسیاس  ی. خواردن ەئاسانتر بە هتد،...کۆمەڵگا کردنی  

کۆمەڵگایە مەئ وامەردەب یکەیەوێش ەب یچۆب ؟چییە و ەنۆ چ نەدە کورد د  

 s’identifie یگا ەڵمۆک یداخل کێ کوپێر رۆز یکەیەوێش ەبە ک یکورد  یرەرانکێو یتدارەاڵسەد  یاسیس یچین  یژدانیو مەئ ەب  

:ەبو نموون  .. ...هتدیەبوو کوردی  

  گومانێب ت؟ەکەد سباتیئ  یکوردستان...هتد، چ یداخل و خارج ەچ ل کوردی اسیس یچاالکوان   یئیش وکار کردن فتار،ەر رەس ەورد ل یکەیەوەنۆڵیکێل

.یەن ۆیخ یئاگادار  ەک کەوازێش ەب مەاڵب یو جاسوس ەڵیندەگ ،یدز  یکردار و کلتور  فتار،ە ر ەیوەکردن ەدووبار   

  ینە خاو داەو ێئ وانێن ەل  ێک ی.نزم رۆز رۆز  یاواز یج یکەژدانیو ین ەخاو ەچونک ؟ۆ! بەیناگێت مەاڵب زان؟ە و ن تیەخسەش ێب ەن انی یەوا

     ؟ەکێکوپێر یکەتیەخسەش

ego        ".کانییەتیەەاڵمۆک ۆڕەت رەس ەلە شتەد  زانەن ۆپاژ ەی.دی ئاو تۆخ ی  نۆچ یزان ەباش د رۆز   

هوشیار بارزانی گووت :" دراسەتەکی زۆر ورد لە سەر ویژدان ی چینی  سیاسی و دینی  دەسەاڵتدار لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا چ ی ئیسبات د ەکەت؟ 

گۆڕینی د ەسەاڵت لە ناوچەکەدا چۆن وبە چ شێوەیەکە؟ بۆ چی دەسەاڵت بە شێوەیەکی بە هێز پەیوەندیەکی نزیکەوە هەیە بە توندوتیژ ی، ترس،  

ئایدۆ لۆژی ا، دین ی ان بەرژەو ەند ی چەند کەسێک،...هتد؟ بۆ نموونە: لوبنان  یان عێ راق بۆچ ی ل ەم بارودۆخەدانە؟ بۆ جار ێکی د یکە میسر گەراوە بو 

سەردەمی حوسنی موبار ەک؟ ئا یا تونسیش وەک میسر بە سەر دەێت و خاوەن ی دیكتاتۆرەک ی ٢٠ یان ٣٠ سا ڵی  دەبیت؟ چینی  سیاسی و دینی لە  

 ئەفغانستان،  لیبی ا و یەمەن زۆر باش سەری یەکتریان  خواردووە: پیرۆ زتان ب ێت.

  بۆ چی د ەسەاڵت لە ڕۆژهەاڵت ی ناوەڕاستدا وەک شتەکی موق ەدەسە؟ بو نموونە ڕژێمی بەعسی و دیکتاتۆر ی ئەسەد ئەوە چەند ساڵە خاو ەنی  

دەسەاڵتە و تا چەند ساڵی  تر خاوەنی د ەسەاڵت دەبيت؟ ویژدانی  چينی سي اسی دەسەاڵتداری تورکيا: لە سالی١٩٢٣ تا ئ ێستا چۆ ن بوویە، چۆن خۆی  

دەبينێت، چۆ ن و بە چ شێوەیەک کۆمەڵگای تورکي ا بە کاردێ ني ت؟ و خواردنی سياسی، ئایدیۆ ل ۆژی، دین ی، کۆمەاڵیەتی،...هتد، کە بە کوم ەڵگای  

تورکيا د ەدات چۆنە؟ بۆچی  تا ئێ ستا توندوت يژی  جياواز ی سایک ۆ لۆجی و  جەستەیی یەکێکە لە پێکهاتەکانی  کۆمەڵگای تورکيا  بە شێوەیەک کە کوشتن 

 بووتە بە شتەکی عادی. بۆ چی ل ە ناو کۆمەڵگادا هاوواڵتی د ەرە جە یەک و دوو هەیە؟ 

 ویژدانی چینی سی اسی و دی نی د ەسەاڵت لە ناو کۆمەڵگا پاشایەت یەکانی 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 ق ەندیل بۆ ویژدانی سياس ی ت ۆ ویژدانەکی سياسی  زۆر تەسک و بچووکە؟ چۆن ق ەندیل  خۆی دەبين ێت وچۆن وبە چ شێوەیەک هێزی جياوازی  

خۆی بە کاردێنيت؟ بۆ لە عەق ڵی  کاڵسيکی خۆی خارج نەبوویە؟ ئایا ئاگاداری کە خاو ەنی عەقڵيەتەکی وشکی؟ نازانم ئاگاداری  یان نە لە چەند خا ڵی  

 گرنگ کە پئویستە ئيش و کار ی  لە سەر بکەی؟ بۆ داخلی ئاستەکی تری و یژدان نا بی؟ بە سەری ئێوە  لە ناو گوێچەکی گادا خە وتوونە." 



 چ واڵتێک لە ئاستی جيهاندا ئاگادارە کە کاتی  ئێ نێرژ ی کۆن نەماوە؟

کەسانێک هەن زۆر هەژارن و هەموو شتی کە ه ەیانە بەس پارەیە: وایە یان نە چینی سی اسی  و دینی ب ێ شەخسیەتی عێراقی. لە ساڵی ٢٠٠٣  تا  

ئێستا لە بەغدا، کەربەال، نەجە ف، بەسرا، بەعقوبە، ف ەلووجە،  رەمادی، سل ێمانی و لە هەولێر ،...هتد، دیوان و مەجليس گەرم کردنی تایبەتی  

سەرۆک وەزیر، سەرۆک کۆمار، مەال، وەزیر و گوزیر، پەرلەمانتار، بەرپرسەکانی مەرکەزی  حزبی...هتد، چۆن بوو یە / چۆنە؟ پاژۆ نەزان دەشتە. 

گووت:" یهوشيار بارزان ؟ەچيي  ەوتار مەئ ینجامەئ  

Peel the different layers of 

ئێستای عێراق بە شێوەیەکی زۆر بە  چينی سياسی ودینی دەسەاڵتداری عێراقی سوننە، شيعە، کورد چی پێمان دەڵێت؟ بارودۆخی جياوازی ویژدانی

 كۆرەبو س کەمارۆک کۆرەس ەل کيتر،ەریزە و کۆرەبو س کەریزەو کۆرە س ەل تر،يکەت ەبو حکومهێز ئێسبات دەکەت کە لە حکومەتەک 

  الەفالن م ەل  تر،يکەو گوزیر  زیرەو  وو گوزیر ب زیرەفالن و ەل تر،يکەمانەرلەبو پ مانەرلەفالن پ ەل تر،يکەبژاردنەڵبوه کەبژاردنەڵه ەل  تر،يکەمارۆك

Vibratoire ی یمزايئ ەک تيباش ئاگادار ب  ەستیوێپ راقێع مووە...هتد، هتر،يکیەالەبو م   

 یمەستيس ەل  ەکهاتووێپ ە ک ەبردنەوەڕێو ب یحکومران یو خراپ اوازي ج یخۆد مەئ  یبوون وامەردە= ب یراقێع یتدارەاڵسەد ین یو د یاسي س یچين

  یشيايليم یمەستيکردن؛ و س ناڵکوشتن، تا ؛یف يتائ ،یحزب  ،یمنەئ ،یاسيس ،یحکوم  یاسای و  يیرعەش ،ین ید ،یئابور  ڵیقوو رۆز  ەڵیندەو گ یدز

  .یرە ماوەج یژدانیو رەس ەل ەتدارەاڵسەد ەو کورد ک  ەعيش ،ەسونن ینیو د یاسيس یچين  یتدارەاڵسەد یژدان یو ی= پاراستن ...هتد.یراقێع  یاوازيج

  ،ەشيع ،ە. سوننەو کورد  ەعيش ،ەسونن یرەرانکێ و یتدارەاڵسەد  یژدانیو مەئ یخارج  ەچار  ن؟ ؟ەیبک ی، چييەچ  ەچار  تەکەد  اريپرس سەک رۆز

کورد، مەسيحی چەند ڕێگاتان  هەیە بو رزگار کردن ی خۆتان لە ئەم ویژدانی دەسەاڵتداری وێ رانکەر و ژەهراوی؟ بە سەری ئێوە هەر چەند لە 

 بێژینگتان دەکەم بەس یەك چار ە دەبينم : وەر ە."

  ،یقوتاب  ستا،ۆمام  نووس،ەژنامڕۆ  ،یحيسمە  ر،ەدادو  ،یمنەئ یکانەزێه ،یحزب  یندامەئ ،ەسونن کار،ێکورد، کر ،ەشيع س،ەفالن ک گا،ەڵمۆهو ک

.راقداێع یرەرانسەس ەل  ەوتار مەئ ەیوەوکردناڵب ەزور گرنگ ەک ەن  انی یئاگادار ...هتد،،ەرگەشمێپ  
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