
 

ی راقێ ع یکینامید  

 

 راقداێع ەل ەنەه یاسی س یکینامید رۆج ندەچ ؟ەچیی  یاسی س یکینامی: دنەیکەد ەناڵخا  مەئ ی" باسکروەو "م ەساد  رۆز یکەیەوێش ەب داە وتار مەل

 است،ەڕناو یتەاڵژهڕۆ رەس ەکورت ل یکەیەوش راق،ێگرنگ بو ع ڵیو خا اریپرس ندەچ ؟ەچیی یناو ەتدارەاڵسەد ەک  یک ینامید ؟وتایبەتمەندیەکانی

.  ەوتار مەئ ینجامەو ئ ەرەنقەئ ل،یندەق   

  ،یدین ،یئابور  ، یسیاس  یکینامید یباس  یتوانە...هتد و د ز،ێکار کردن، فکر، ه شت، ەیوەن اڵجو ەب ەیەه ەوەک ینز یکیەندەوەیپ ەپتێکونس مەئ

فکر، کردار،  ەیوەناڵو جو  ەوە: بزووتنەک ینەکەد یسیاس  یکینامید یباس سەب داەوتار  مە. لەی...هتد، بک،یجۆلۆکیسا ،یرەسکەع ،یتیەەاڵمۆک

  ک،ێتاڵو رە. هەیەه انیکتریە رەس ەل رەکاریگ کانداەو م مانەناو ز  ەل وامەردەب یکەیەشئو ەب ەک یەو حکومران  بردنەو ەڕێب یو کار کردن شیئ

 ؛یەدا یگورانکار  ەل یوامەردەب ەب ەک ۆیەخ یتەب ی...هتد، تا،یتیەەاڵمۆک ،یئابور ،یاسی س یکینامید  ینە...هتد، خاو یاسیس یحزب ک،یەگاەڵمۆک

  ینیب  ەرۆز  یکینامید  یاوازی وکارکردن. ج فتارەکردار، ر رەسەب ەتدارەاڵسەد فکر داەیەسۆپر مە. لڕکتوپ یکەیەوێش ەب انی  یئارام ەجار ب کێندەه

. تر یکانە کینامید رەسەل ەتدارەاڵسەد یاس ی س یکینامید .دایدی قلەو ت وتووەدواک وتوو،ەشکێپ یگاەڵمۆک  

   و  ەنۆچ یراقێع یکینامی د ەک ڵقوو یکەیەوێش ەب بگاتێت تێویەب کێسەک رەگەگووت:" ئ یهوشیار بارزان راق،ێگرنگ بو ع ڵیو خا   اریپرس ندەچ

Structure socio-économique, politique et juridique و    :تێب ەپتانێکونس  مەئ یئاگادار ەستیوێپ  کاتەد ۆیخ  یو کار شێئ نۆچ 

Decolonization و پاش "کروەم" یکەیەوێش ەب   یFonctionnalisme ە.نۆچ  ،...هتدیدی قلەو ت وتووەدواک یگاەڵمۆک  

ناو   ەبوون ل داەیگرنگ پ ڵیخا  انیشت  ندە...هتد، چا،یقی فرەئ انی است ەڕناو یتەاڵژهڕۆ ەچ ل ەتاز  یکانەتڵەو ەد یو دروست بوون    

  انی داەتاناڵم وەئ ەیربۆز ەل ەنیق ەاستڕ یموکراسێد یبوون ەن - :کەو بوون(، شیتیەرۆمپراتیئ ەک ەیوانەئ ت ەنانە)ت داەتاناڵو مەئ ەیربۆز

و   یستوون  ەڵیندەگ ،ی تیەپاشا  یمێژ ڕ زم،ینالیۆناس ت،یەرۆ کتاتی د ،یجۆ لیۆد یئا ن،ی: دەب  یو حکومران بردنەوەڕێب -  انۆیخ  یتەبیتا یکییەموکراسید

عام و   یندەو ەرژ ەب یبوونەن -  ...هتد.،ینید ، یاسیس یچین   یندەو ەرژەب یپاراستن ،یموزورڵو زو مەست ت،ییە فی ترس و تائ اواز،یج  ۆییئاس

. ۆییەو شان ی شیئارا کانیەانکارۆڕگ  انی یژی توندوت ەب انی ییەن یانکار ۆڕگ  انی  - یو حکومران بردنەوەڕێب  یکێکوپ ێر یکەولوسیونیزمێڤئ  

  یراق ێ ع یاسیسی چین  ینامکید دامەس یرۆ کتاتید  یمێژڕ یووخان ڕتا  ؟یاسیس یچین ی نامکید رەس ەل تەکەد سباتیئ ۆب مانیچ  راقێع یژووێم

و  مەست ت،یەرۆکتاتید  ،یفی و تائ  اوازیج یرەبوون: ش تدارەاڵسەد ەک ەیناڵخا وەو ئ اوازی ج یوازێ% و ش ەب ەو ەرەس ەیناڵخا وەل کهاتوبوێپ

  ندەچ ەڵگەل مەاڵب  زنێه ەب رۆ ز اوازی ج یو %د وازێش ەب ستاشێئ تەنانەت ەناڵخا  مەئ .گاەڵمۆک یو سامان تەروەس یکردن ناڵتا ،یموزور ڵزو

.Structural and functional  ی کینامی دی گورانکار  

هەبوونی ئەم خااڵنەی سەرەوە  کە زۆر نێگەتیڤ وخراپن چ ی ئی سبات دەکەن ئێستا  لە ناو هەموو عێراقدا؟ بۆچی  تەمەنی ئەم خااڵنە درێژە و ئەمە 

مانای چییە بۆ کۆمەڵگا؟ لە زەماندا دینامکی سیاسی  دەسەاڵتداری عێراقی ئیسبات ی چەند  خاڵ کردووە وەک:  - هیچ گۆڕانکارییەکى ڕیشەیى لە 

حکومڕانیی عێراقدا نەکراوە - نزم کردنی  ویژدان ی جەماوەری  و حەیوان کردنی کۆمەڵگا بە شێ وەکانی  جیاواز- پاراستنی کورس ی و دەولەمەندکردنی  

  بی سنووری  خۆیان  - نەبوون ی بینین، فکر و هزر کردنەکی Global و دەسەاڵتداری شانۆی و گەندەڵی بێ سنووری جی اواز.

 

و  قەه ینان یه ستەد ەب ،یمۆنۆتۆو ئ ۆییخەربەسۆب رەش کەو  یکانەپتێکونس یرەوروب ەد ەل  یکورد یاسیس یکینامید  یعسەب یمێژڕ  یووخانڕتا 

ە  وەانڕسووە(،...هتد، دزم یرۆر یت یپتێکونس کەویە بووەه ۆیخ یمانا کانداەم ەل تە بیتا یکەیەوێش ەب جاشایەتی )کە  ،یتیەکورد، حزبا یلەگ یماف 

و   یعسبەی مێژڕ یووخان ڕ ،یمنەئ ەیناوچ یپاش دروست بوون مەاڵ. ببووەه انیالواز رۆ ز رۆزی  ایدیو م یماسۆپل ید یک ینامیکاتدا د مانەه ەل ەو

  مانتار،ەرلەو پ مانەرلە: پکەبوون و داەی' پێ'نو یپتێکونس ندەچ  یشیایلیم و یتحەس یکەیەوێش ەب غداداەب یتەحکومەکورد ل یبوون شدارەب

ر، یزەو کۆرەس م،ێرەه یتەو گوزیر، حکوم زیرەو گا،ەڵمۆک یکردن تەو خزم یچاکساز   

 ەنگە= د یسالمیئ یر ەیو غ یسالمیئ یاواز یج  یکانە حزب  یبوون داەیپ=  ...هتد.بژاردن،ەڵو ه یموکراسێد اسا،یو  ستوور ەد ەل زگرتنێر ت،ەزارەو

  یاسا ی  ەڵیندەو گ یدز ،یشیایلیم زان،ەن یت ەبیتا یکەبردنەوەڕێ= بە وامەرد ەب رەه ستاشێئ ەک چوپووچیه  یکیەای و هور راەه انی نگەد

کردن،   ناڵتا ،یشیای لی م یتڵیەق ەع ەیوێچوارچ  ە...هتد، لک،ەرپرسەب ک،ەحزب چیه :کەو ەیەه ۆیخ یکانیەندەتمەبیتا ەک اوازی ج ڵیشنایف ۆوپر

 ەب مانداەز ەل یڤە تەگێخراپ و ن  رۆز ەرپرسانەو ب ەحزبان مەکاري ئ ینجامەئ ی بوون  وامەردەب ؛یەبووەخارج ن  گاەڵمۆک یکردن وانەیو ح یدز

 ،یندروستەت ،ییدارا ،یگشت یزاەف  ،ی فیتائ ،یمنەئ ،یتیەەاڵمۆک ،یای دیم ،ییرعەش ،ینید  ،یئابور ،ی اس ی: سکەو اوازیج  یکانەوێش

و   یئاسان، دز  ،سی پ رۆز یکەیەوێش ەب ؛ەد' دان٣'  یژدان یو و  یرستەپۆخ ڕۆڵینتۆو ک  یرێچاود   رێژ ەزلێه ەب رۆز  یکەیەوێش ە...هتد؛ ب،ەردەروەپ

  ەک ڵقوو رۆ ز  ەڵیندەدز وگ زان،ەن ،یشیایل یم یکەکینامی= د ...هتدن؛یژەد تەاسیس ەبی  رعەش ۆییو ئاس  یستوون ڵیزانا و قوو  ەڵیندەگ

   "ومکاندا؟  مانەناو ز ەل نەهاوار ناک ۆیخ  ەکینامید مەئ یکانیەندەتمەبیتا ای کوردستان. ئا ەل ەتدارەاڵسەد

 

 مەئ ەیوێچوارچ ەل کەشت چی"هگوت: ی، هوشیار بارزانتێب باش ئاگادار  ەستیوێپ گاەڵمۆک مووە ه ەک ەکینامید مەئ یکانیەندەتمەبیتا ندەچ

  اتری ز ژۆر ەب ژۆر ی ئابور یکان یەکسانیەنا ؛ییەن ینۆ عام بی ندەوەرژەبە تەاڵسەد مەئ رێژ ەل مەاڵب ەنیی ۆیخ یهاەب سەب ەن تدارەاڵسەد  یکینامید

ماموستا،...هتد، بو   ،یحاکم، قوتاب   ر،ەماوەج کار،ێکر  ار،ی جوت ر،ە دادو ،یمنەئ یکانە زێه ،یحزب یندامەئ گا،ەڵمۆک یوامە ردەب ینانێکارهەو ب بنەد

  ر،ەماوەج کار،ێ کر ار،یجوت ر،ەدادو ،یمنەئ یکانەزێه ،یحزب  یندامەشار، گوند، ئ گا،ەڵمۆک ەوەرئەب ە...هتد. ل، ەخۆبارود مەئ یاگرتنڕ ندوویز

  ۆب نەفکر و هزر بک  ەتاز ێنو یکەژدانیو ەب ەک ەگرنگ رۆو ز ستیوێماموستا،...هتد، پ ،یقوتاب س،یلۆحاکم، پ نووس،ەژنامۆر ،رگەشمە ێپ

 گورانکاریەکی سەرانسەری بە شێوەیەک کە هەر گوند و شارێک هێزی تای بەتی خۆی هەبێت ل ە ناو هەموو چینەکانی کۆمەڵگادا". 

گرنگە هەموو چینەکانی کۆمەڵگا ئاگادار بن: ئێستا کە کۆمەڵگا هەست دەکەت کە پێویستیەکی گرنگ بە گۆڕانکار ی ڕیشەیی  هەیە، هوکاری پارە  

 نابێت بە هیچ شێوەیەک ئاستەنگ بێت و هەر چەند ئەم هەست  پێکردنە بە هێزتر بێت، ر ێگا ئاسانترە. 

ماموستا،...هتد،   ،یقوتاب س،یلۆ حاکم، پ نووس،ەژنامۆ ر ،رگەشمە ێپ ر،ەماوەج گا،ەڵم ۆک کار،ێکر  ار،ی جوت ر،ەدادو ،یمنەئ  یکانەزێه ،یحزب یندامەئ

  ەل ابردووڕ یمانگ  ندەچ مەئ یکان ەرووداوگووت"   یهوشیار بارزان ەساد رۆو ز یکورت ەب ت؟ەکەئاشکرا د ەوێئ ۆب  یچ تانۆخ  یستاێئ یخۆ بارود



دەڤەرا بارزان، سلێمانی و  ڕێژەی بەشداری کەم و نزم لە هەڵبژاردکانی مانگی ١٠ ئەمساڵدا  چ ی بۆ ئێوە  ئیسبات د ەکەن؟ بێگومان ناڕەزایی و بێزار  

بوونەکی عام کە ڕۆژ بە ڕۆ ژ زی اتر دە بیت لە ناو هەموو چینەکان ی کۆمەڵگادا )بەاڵم ئەمە بەس  نییە(: حزب ی، ئەمنی، پەروەردە ، شار، پێشمە رگە، 

  ۆب  یحزب یزەرکەم یکان ەرپرسەب وخراپی زانە ن ،یشیایلی، مڤتیەگێن  رۆز یسروشت ژڕۆ ەب ژڕۆ  -  ...هتد.،یندروست ەت کار،ێکر ،ینیگوند، د

 مەئ ندەچ رەه - .بنە دوورتر د  گاەڵمۆو ک یرەماوەج  یژدان یو ەل ژڕۆ  ەب ژڕۆ کاتدا مانەه ەو لە وەتێبەو ئاشکراتر د  وونڕباشتر   گاەڵم ۆک مووەه

ناو   ەل  ەتاز ،ێنو یاسی س یکینامید یبوون  داەیپ - .ەترە ورەگ انیترس اتری ز ەندەوەبن ئ  ڵقوو رۆ ...هتد، زیتەانیو خ ەڵیندەگ یدز ینە خاو ەرپرسانەب

د'، ٣' یژدانیو و یرست ەپۆسنوور، خ ێب یکەنیزانە: نەدانەناڵخا مەئ یر ێو چاود ڕۆڵنت ۆک رێژ ە% ل١٠٠ یکەیەوێش ەب ەک گاداەڵمۆک

"..هتد..- .ژووێم ەل کەیەوێش چیه ەب  گرتنەرنە و رسەد گا،ەڵمۆک مووەو ه تانۆخ  یزاەشار  رۆز رۆ ز یکەخاپاندنو  تاندنەڵەخەڵه  

  

ەک ەیەه  یر ەماوەج یعام یکەبوون زارێو ب یزاڕەنا ەوەکیەال ەل ت؟یدروست ناب یچۆب مەاڵب ییەتەرەبن یکیەبو گورانکار  گاەڵمۆک ید % ٩٧  

 ەنەه یحزب یزەرکەم  یرپرسبە ندەچ ەوەکید یکیەال ە. و لەو کارکردن یریشنبڕۆ ،ی نووسەژنامڕۆ  ،یایدیم یزانەنزم و ن رۆز یکەکینامید ین ەخاو

  تریچگووت"  ی هوشیار بارزان. ...هتدن،ید کەلتووری میلیشیای، ،ە، پار1ترس ەب گاەڵمۆک  یکردن وانەی: حنەکەد  انۆیخ یباش کار  رۆز ەک

فالن   یندامەو ئ م یمن حزب ەک تەڵێن ۆیخ ەو پاراستن،...هتد، ب شیئاسا  یکان ەزێه س،یلۆپ ،ەرگەشمێپ ،ییتیەرکرداەس یندامەئ ،یحزب یندامەئ

 رمنەگەئ تەڵێد یپارت  .ەسەب :تەکەد  هاوارۆت یژدانیو ەک کەیەوێش ەب ،ەو خراپتر ستریپ ژڕۆ  ەب ژڕۆ ەو ێئی حزب  یرگەجلوب ەچونک ؟ۆحزبم. ب

  رەگەئ نەڵێد کانییەسالمیئ انی  ،...هتد.قووت دابوو مووتانەه یپارت بوومەن رمنەگەئ  تەڵێد  یتێکیە .،...هتدداتەقووت د مووتانەه یتێکیە بووم،ەن

  یاواز یج ینزم ی کەئاست  یسباتێئ ەک چوپووچیه ەیو قس گاەڵمۆک یکردن وانەیخوا بوون،...هتد.= ح  یدوور  رۆ ز مووتانەه ستاێئ بوومەمن ن

."...هتد،ەبردنەو ەڕێو ب یرئابو  ،یاس یس ،ینید  

  کینز ۆیخ ەییستەج  یمردن ەل ژڕۆ ەب ژڕۆ کێسەک رەه ەک یزان ەد کێکات ،یکات   یژیان مەئ ،یایدون  یژڕۆ ێدوو س مەل  یبوو ڵیحا  نۆچ

؟ ەوەتیبەد  

 یکانەنوخب مداەستیب  ەیدەس یتاەرەسەل گوت:" یهوشیار بارزان  ؟یەباش بوو  یکەولوسیونیزمێڤئ ینەخاو  ایئا ؟ەن ۆچ غداەب ەل یاسی س یکینامید

  ەل انۆیخ  یرزگار کردن و یمۆنۆتۆ، ئۆییخەربەسۆ ب رە: شکەو یکان ەپتێکونس ڕۆڵینت ۆک رێژ ەل  ایقی فرەئ انی استەڕناو یتەاڵژهڕۆ یکانەتەاڵو

ناو   ەبوون ل انۆیخ  یاسی س یکینامید یتاەرەس ەل ەیەنوخب مەدابوون و ئ ...هتد،ت،ەولەد یدروست کردن  وتن،ەشکێپ زم،ی نۆمۆک ،یکەرە د یزێه

  راقێ' عیت ەولە'د یدروست بوون ەل ڵسا١٠٠ یکی: پاش نزپرسمەد ەو سونن ەشیع ی کانەبەرەع مووەه ە. لتڵەوەد- ەوەتەن یپت ێونسک ەیوێچوارچ

. کانیەاوازیج ەل رترنۆز شەهاوب یکانەهوکار گومانێب ؟ەنۆچ  ستاێو ئ یعسەب یم ێژڕ یووخان ڕتا یە بوو نۆچ غداەب ەلی  اسی س ینیچ  یکینامید  

  ،یجۆ لۆکی سا ،ینی: دکەو ۆوخەو ناراست ۆوخەاستڕ یاوازی ج یکانەوێش ەب ەبوون ک داەیپ ەو سونن ەشیع یکینامی د ندەچ دامەس یووخانڕ یدوا

. تیبەد زترێه ەئاشکراتر و ب یرەگەفی . تاەدان یخارج یول ەد  یرەکتەئ ڕۆڵینتۆک رێژ  ە...هتد، ل،یربازەس ،یئابور   

  ەب ەنزم ک رۆ...هتد، زبردن،ەوەڕێب  ،یئابور ،ینید  ،یاس یس یکەژدانی: و ٢٠٠٣ ڵیسا  یو دوا  شێپ ەل  یاسیس ینامک ید یشەهاوب یهوکار ندەچ

و   ناڵتا م،ەکەد ژێنو  مۆخ  یتەبیتا ەیوێش ەو ب مەشیع  انی ەمن سونن نڵێب ەک ەوێئ ۆب ەگرنگ رۆز ،ەبوویەد' خارج ن٣' یژدانیو ەل کەیەوێش چیه

و  ەسونن یکانەرپرسەب  یسنوور ێب یبوون ندەمڵەوەد  راق،ێع یر ەماوەو ج یخارج   یولەد یرەکتەئ ەڵگەل اوازیج ی رەش گا،ەڵمۆک یکردن وانەیح

و  ەشیع یرەماوەج  یکردن تەعاد ،یخسەش یندە وەرژەب ۆب  اوازیج یکانەدروشم ەب ەو سونن ەشیع یرەماوەج یوامەرد ەب ینانێکارهەب ،ەشیع

...هتد." ،ەناڵخا مەئ ەب ەسونن  

 

 ەل زێه ەب یکەیەوێش ەب ەک یهراوەژ  ینامکید مەئ ین ۆڕیگ ۆب ەسەب ۆخەربەس یمانتارەرلەپ یکەیەلکوت  یدروست کردن ایئا گوت:" یهوشیار بارزان

دروست   کێکوپێو ر  ەتاز یکەکینامید داڵمساەئ یرەب ۆکتۆئ  یمانگ ەل راقێع  یختەشوێپ یبژاردنەڵه ایئاە. ن ؟یەدا ڵقوو  رۆز  یدی قالەعادات و ت رێژ

  بردنەوەڕێب یتریکەژدان یو  یکردن داەیپ  ۆو ب ڵقوو رۆ ز  یشیایلیو م ەڵیندەگ ،یدز ،ی د یقلەت یکینامید مەل راقێع یر ەماوەج  یئازادکردن ۆب تەکەد

لە زەمان و مەکاندا؟ نە. بۆچی؟ چونکە حکومەت لە عێراق = بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی،  مەالی سیاسی و دینی، ئەکتەری دەو ڵی خارج ی =  

 پاراستنی ئەم دینامیکی وێ رانکر . 

 ؛یەموکراسید ین ەو خاو ەتڵەوەد راقێع ەک نەکەب سباتێئ هانیج ەب ەک ەیوەئ  ۆ: بەساد  رۆ و ز یکورت ەب ەبژاردنانەڵه مەئ ینجامەو ئی چ ۆب

...هتد."؛یگشت ەیپار یدان یڕۆف ەب ر؛ەماوەج گا،ەڵمۆ ک ڵیشنا یف ۆ و پر زاەشار  رۆز رۆ ز یکەو خاپاندن تاندنەڵەخەڵه   

 

  یکوژەڵمۆک یاوازی ج یواز ێش ینانیکار ه ەب ر،ەرشب ێه یای جۆل یۆدی ئا ایئا ؟یەبوو نۆچ  ستاێتا ئ  ١٩٢٣ ەل  ڵیسا ەل  ایتورک ەل یاسی س یکینامید

  رەرهێژ ەل ەوەو ئ )  تێبزمان  کیە، نگڕە کیە کەیە وێش مووەه ەب گاەڵمۆک مووەه ەک ەیوەئ ۆ...هتد(، ب،ەییستەج  ،یجۆل ۆکیسا ،یلتوورە)ک

  ەیژڕێ ەک ەرەنقەئ یتەبیتا  یموکراسی...هتد(، د، یسالمیئ ست،ینۆمۆک موکرات،ید رست،ەپەوەتەن ،ڵاڕبیل ست،ی الیسۆس :دایاسی س یکێشان یناون

...هتد،  ،ۆیخ یتەبی تا یکەیەوێش ەب یخارج یول ەد  یرەکتەئ یخول ەدەت گا،ەڵمۆک یعام  یندەو ەرژەب یبوونەن ،ەر ۆز یو ترس  یژ یتوندوت

.زانەن ەشتەد ۆپاژ ت؟ێبەد  یچ داەناڵخا مەئ رێژ ە ل ای تورک یداهاتوو  ؟ەنین ایتورک یاسی س یکینامیدی کان ەکهاتێپ  

 

 مەئ ەیوەناڵجو ؟ەنۆچ  یکانەکینامید رەسەل یت یەماێرەه یاسیس یلتوور ەک یر ەگیکار کترن؟یە یرەواوکەت ا ی ئا نن؟ۆچ  لیندەق   یکانەکینامید

  ی: کات تەکەهاوار د ەشەو کیەناو  ەل  ەوێئ  یکردن وهزرفکر  دار،کر  فتار،ەر مووەه ەک یب  یئاگادار ەستیوێپ ؟یەدا کەیەوێچ چوارچ  ەل ەکانینامید

 ەب ەکە باشتر  رۆز   لیندە'سالم'. هو ق  تەڵێود نووسەژنامڕۆ ناڵف  لەگ ەل وتنەکێ چاوپ  ۆب تێد یزەرکەم یکانەرپرسەب ەل کێکیەشاخ  ەل ەک

.ەشتەد زانەن  ۆپاژ .ەوتوونەخباش   ەک ەاریواد مەاڵ. بەیکیب کانەو م مانەز  یماشاەت ژدانیوتر   یکێئاست  

  یکان ەرپرسەب مانتار،ەرلەو گوزیر، پ زیرەو ال،ەفالن م مار،ۆک کۆرەس ر،یزەو بی )سەرۆک کێسەک  رەه مەاڵب ییەچ   وکارەت ەندەچ نتەمەنازانم ت

. ەبک ە وەئ انی ەمەئ تڵێب ەک ەبوونەن  ەورەگ ەند ەوەکامتان ئ چیکردن وه ەقس شێپ ەب تۆخ  یئاگادار...هتد(، باش یحزب یزەرکەم  

 

دینامیکی سی اسی بە شێوەیەکی  عام لە ڕۆژهەاڵتی ناو ەڕاستدا چ ۆنە؟ بێگومان هوکارەکانی هاوب ەشی ئەم دینامیکە زیاترن  لە ج یاوازیەکان. ئا یا  

ترس، توندوتی ژی، ستەم و زۆرداری جی اواز، 'دیموکراسی' تایب ەتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، نەبوونی بەرژەو ەند ی عامی کۆمەڵ گا، تەدەخول ی  

بەردەوامی ئەکتەری دەولي خارجی، دیکتاتۆر یەتی ڕەنگاوڕەنگ، عادەت کردنی جەماوەر ی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە ئەم خا اڵنە،...هتد،  



پێکهاتەکان ی دینامیکی سی اسی  خۆرهەاڵتی ناوەڕاست نینە؟ مێ ژوو بە شێوەیەکی زۆر بە هێز  ئیسباتی ئەم خااڵنەی کردوو ە. بێگومان هەبوونی ئەم  

   خااڵنە ئیسباتی دەسەاڵتەکی نەخۆش و une anomalie بەردەوامی دەسەاڵتە.

 ئایا ئەم بینی ن و بۆچوونە، بۆچوونێکی  خەیاڵییە؟ نە. ئایا کاتی  ئەوە نەهاتووە کە جەماوەری ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست داخل ی ئاستێکی تر ی ویژدان بی؟ 

 

هوشیار بارزانی گوت:" بارودۆ خی ئێستای عێراق  ئیسبات د ەکەت کە دینامیکی شیعە، سوننە و کورد بە شێوەکان ی جی اوازی س یاسی، دین ی،  

ئابور ی، دبلۆماس ی،...هتد، کە نە بەس دژی جەماوەر و عێراق ە  لە زەماندا و تەواوکەری یەکترن بەاڵم لە هە مان کاتدا پرۆسەی ف ێربوون و عادەت  

کردنی ز ۆر باش ی خۆی هەیە بۆ حەیوان کردنی کۆمەڵگا. مەحا ڵە کە عێراق بتوانێت خۆی رزگار کەت لەم دینامیکی تائیف ی، تێ کدانی ف ەزای گشت ی، 

کوشتن، دزی، گەندەڵی، تااڵن کردن، ترس وتوندوتیژ ی جی اواز ی جەستەیی، دەروون ی، ئابور ی، دینی،...هتد. چارە چییە عێراق؟ بەردەوام بوونی  

یاری کردن بە خۆتانە لە چوارچ ێوەی دی نامیکی و ێرانکر ی بەرپرسەکانی مەرکەزی دینی وسیاسی میلیشیای  عێراقی وئەکتەری دەولی خارج ی؟ یان  

بەردەوام بوونی  دروست کردن ی  هاوپەیمانییەتی گەورەی  دینی  و تائیف یە؟ نە. بە س ەری ئێوە بە س یەك چارەتان هەیە = وەرە. پێویستە باش ئاگادار  

بن کە کاتی ئاست ێکی تری وی ژدانە، ویژدانی بەڕێوەبردن، فکر، بینین، کار کردن،...هتد. بەبێ ت ێگەیشتن لەم خاڵە تەمەنی ئەم دینامیکی و ێرانکر  

 درێژتر  دەکەن و زۆر پیس و بە ردەوام سەرتان لە دیوار  دەد ەن. "

  مەئ یانێڕرگەو ەکە . ئامانجەتر نیی یچیو ه ەنینووس رەه انی ەخراپ رۆز انی ەباش ر ۆز تڵێب کێکەی ەنانووسم ک  ەوەئ ۆب ەوتاران مەئ سەفالن ک

کات.  نیزووتر ەب ەرتشاب  رۆز ەوەو ئ کانداەو م مانەناو ز  ەل یل ەمەع یکەیەوێش ەب ەیەوتاران  

.راقداێع یرەرانسەس ەل ەوتار  مەئ ەیوەوکردناڵب ەرگرنگۆز ەک یزان ەد یبە ن یحزب یشیا یلیم یسیو پ شۆخ ەن یجۆل ۆکیسا ینەخاو رەگەئ  
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