عێراق :زۆرینەی کە بو بە "کەمینە"
ئەم ئەرتیکلە لە چوارچێوەی عەقڵیەتی نەزان و نزمی بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی ،مەالی سیاسی و دینی ،و هەموو چینی سیاسی بە
شێوەیەکی "مەکرو" بو هەموو عێراق هاتوتە نووسێن.
کونسێپتی کەمینە چییە و ئێڤولوسیونیزمی چوون بوویە لە عێراق؟ ئێستا کێ بووتە بە کەمینە یان زۆرینە لە ناو گوند و شارەکانی عێراقدا:
جەماوەر ،گەل ،عەسکەر ،پێشمەرگە ،قوتابی ،ماموستا ،حاکم ،پۆلیس ،پێشمەرگە ،جووتیار ،کرێکار...،هتد؟ چەند جوور کەمینە و زۆرینەمان
هەیە لە عێراقدا کە هاوار ئەکەن؟ داگیرکردنی عێراق بە چێ شێوەیەکە لە نەجەف ،هەولێر ،مووسل ،كەربەال ،سلێمانی ،بەغدا ،رانیە ،كەركووك،
بەسرا ،دهۆك ،سەماوە ،هەلەبجە ،ناسریە ،بەعقوبە ،زاخو ،ئاکرێ ،فاو...،هتد؟ شەڕی کە دەسەاڵتدارە لە سەرانسەری عێراقدا ناوی چێیە؟
ووشەیەکی زور کورت بو قەندیل و توركیا .چەند خالی گرنگ و پرسیار بو عێراق وئەنجامی ئەم وتارە.
کونسێپتی کەمینە کونسێپتەکی زورcomplexe et mouvant
سەخت ،دژوار و خاوەنی بنەرەتەکی زانستی ،علمي و یاسایی نییە و دەتوانی بو زور شت بە کار بینی .بە کورتی کونسێپتی کەمینە:
Se déduit en observant des faits sociopolitiques comme : la subordination, la dépendance, la soumission et
l’infériorité numérique d’un groupe social par rapport à un autre,…etc. Vu sa position dans l’espace cette
notion est liée à d’autres concepts comme droit et droit international, identité, peuple autochtone,
communauté, Etat, Etat-nation, peuple…etc.1
پاش دروست بوونی کونسێپتیEtat-nationلە ناو زور دەوڵەت و واڵتەکاندا باسی کونسێپتی کەمینە زیادتر بو وەک لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست،
و لە ئەفریقیا...هتد ،و باسی کەمینەی کلتوری ، linguistique, ethniqueئابوری دینی...،هتد ،هاتە کردن.
بەالم لە ئەم وتارەدا بە هیج شێوەیەک باسی ئەم جور کەمینە ناکەین .تا روخاندنی رژیمی بەعسی کەمینەی دینی وethnique
بە هێز بوون لە عێراق .هوشیار بارزانی گووت" ئێڤولوسیونیزمی ئەم کونسێپتە زور نەگەتێڤ و خراپ بوویە لە هەموو عێراقدا و تا روخاندنی
دیکتاتۆرێتی بەعسی چەند جۆری ئەم کونسێپتە دەسەاڵتدار بوون لە عێراق :عەشایەری ،دینی ،ئابوری.ethniques ،linguistiques،
ئێستاش %دی بە کار هینانی ئەم جور کەمینە زورە لە حکومڕانی ،بەرێوەبەرایەتی و بەڕێوەبردن لە عێراقدا = ویژدانەکی سیاسی ،شەخسی،
ئابوری ،دینی...هتد ،زور نزم ،نەزان ،خۆپەرستیەکی بی سنوور...،هتد = .بەردەوام بوونی عەقڵیەتی بەڕێوەبردن ،بەرێوەبەرایەتی و حکومڕانی
نزم ،نەزان و جیاوازی سیاسی ،میدیای ،ئابوری ،دینی ،کۆمەڵگایەتی لە عێراق = تەنها قوربانی کردن و کۆیلە کردنی جەماوەر ،گەل و تێکدانی
فەزای گشتی لە هەموو عێراقە".
هوشیار بارزانی گووت" جاران و بو کاتەکی درێژ کێشەی کەمینە زورینە لە عێراقدا کێشەی کورد و عەرەب بو و بە شێوەیەکی کەمتر بینی شیعە و
سوننە .ئێستاش چەند %دی ئەم کێشانە تا رادەیەک هەر مانە و بو نموونە :چەند شاری کورد کە لە ژێر دەستی بەغدایە(عەقڵیەت ،کردار و هزر
کردنی بەعسی)و سووتاندنی گەنم و جۆی جووتیاران و تیرۆری هاوواڵتیان لە ئەم سنوورانە ،توندوتێژی لە كەركووك ،توندوتێژی بینی شیعە و
سوننە ،و هەبوونی میلیشیای جیاواز لە سەرانسەری عێراقدا...هتد = عێراق بووتە بە ئاوێنەی عەقڵیەتی بەرپرسەکانی مەرکەزی
حیزبی(حکوومی) کە تایبەتمەندیەکانی وەک نەزانینی بێ سنوور ،ئاستەکی زور نزم ،تاالن کردن و تێکدانی فەزای گشتی ،ئێمکانیات و کەرەستەی
جیاواز ،دزی و گەندەڵی بێ سنوور ،کۆیلە کردنی زور زانا و شارەزای کۆمەڵگا ،بازار ،ئەندامی حیزبی ،زانکو ،شار ،جۆتیار ،میدیا ،گوند
عەسکەر  ،پۆلیس ،پێشمەرگە ،قوتابی ،رۆژنامەنووس ،ماموستا ،حاکم ،کرێکار...،هتد ،وClientelism
جیاوازیان هاوار دەکەن لە ناو هەموو کۆمەڵگا دا."2
بە شێوەیەکی "مەکرو" و بە کورتی هوشیار بارزانی گووت" بو نموونە کاپیتالی میدیایەکان لە عێراق :ئاستەکی نزم ،نەزان ،قسە و قسەڵۆک ،و
خواردەمەنی جیاوازی دینی ،سیاسی ،ئابوری ،سایکۆلۆجی ،پەروەردە ،ئەمنی ،تەندروستی...،هتد ،خواردەمەنیەكی دزی ،میلیشیای ،درۆ،
گەندەڵی ،کۆیلە کردنی بەردەوامی ئەکتەری تاکە کەس و کۆمەڵگایە .یان تایبەتمەندیەکانیL’appareil administratif
لە سەرانسەری عێراقدا چێنە وچ جیاوازی هەیە لە گەل فەرەنسا یان ئەلمانیا؟ دەستگای ئیداری لە سەرانسری عێراقدا دەستگایەکی دواکەوتوو،
"قورسە" ،میلیشیای ،خێلەکی ،نەزان ،واستە و گەندەڵی بێ سنوور ،دەستگای سیخوڕی بو ئەکتەری دەولي خارجی و لە خزمەتی بەرپرسەکانی
مەرکەزی حیزبی دایە ،ناعەدالەتی و بێیاسایی بێ سنوور وەک لە ناو پروسەی هەڵبژاردنی کارمەند...،هتد .ئایا عێراق خاوەنی پرۆسەیەکی
مۆدێرنە بو هەڵبژاردنی کارمەند؟ ".پاژۆ نەزان ،پاژۆ بێ شەخسیەت.
یەکێک لە هوکارەکانی هاوبەشی حکومڕانی لە تورکیا( لە ساڵی  ١٩٢٣و تا ئێستا) توندوتیژی جیاوازی حکومڕانی بەرامبەر بە گەل و جەماوەر
بوویە و بە تایبەتی کورد .ئەگەرەکانی بەردەوام بوونی ئەم توندوتێژیە چێنە کە هیچ ئەنجامی باشی نییە نە بو کورد و نە بو تورک و سوودبەخشە
بەس بو کەمینەیەکی بچووک لە هەموو تورکیادا .ئەوەی کە زور گرنگە ئەوەیە
Une vraie prise de conscience individuelle et collective dans la société pour qu’il y ait : une rupture réelle avec
le passé, sortir de l’esclavagisme de violence et de non savoir-faire,…etc. Les anciens schémas et paradigmes
sont devenus obsolètes.
چەند خالی گرنگ و پرسیار بو هەموو عێراق ،هوشیار بارزانی گووت" :ئایا گەل و جەماوەر لە سەرانسری عێراقدا ئاگادارە یان نە کە زورینە
بووتە بە کۆیلەی بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی بە شێوەیەکی زور زور زانا و شارەزا؟ ئایا زورینە لە هەموو گوند و شارەکانی عێراقدا ئاگادارە
یان نە کە مێژووی خۆتان کە دروست بوویە لە کوشتن و جینوسایدی جیاواز ،گەندەلی بێ سنوور ،ستەم و زوڵموزوری ،تێکدانی فەزای گشتی،
نەزانین و ئاستەکی نزم...هتد ،دووبارە دەبیتەوە بە بەردەوامی؟ داگیرکردنی سیاسی ،دینی ،سایکۆلوژی ،ئابوری ،کۆمەڵگایەتی و ویژدانی
جەماوەری ...هتد ،لە هەولێر ،بەسرە ،كەركووك ،فەلووجە ،رەمادی ،سلێمانی ،كەربەال ،حللە ،ئامێدی ،دیالە ،نەجەف ،مووسل ،دهۆك ،رانیە،
سەماوە ،هەلەبجە ،ناسریە ،بەعقوبە ،زاخو ،ئاکرێ ،فاو...،هتد ،بە چێ شێوەیەکە و لە بەغدا چۆنە؟ یان "داگیرکردنی" جوگرافیای عێراق و فکر
و هزر کردنی بەرپرسەکان و بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی چۆنە بە شێوەیەکی عام؟ ئایا هەموو کەسێک لە عێراق ئاگادارە یان نە کە کار و ئیشی
بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی ،سەرۆک وەزیر ،مەالی سیاسی و دینی ،وەزیر و گوزیر ،پارێزگار ،پەرلەمانتار ،سەرۆك كۆمار ،قایمقام...،هتد ،لە
سەرانسەری عێراقدا =Mettre la charrue devant les boeufs
هەر چەند ئاستی ئابوری ،پەروەردە ،زانست...،هتد ،کەم و نزم بیت لە ناو کۆمەڵگادا یانl’aspect traditonnel

بە هێز بیت ئەو هندە زیادتر بەئاسانی دەتوانی کۆمەڵگا باشتر و بەئاسانتر بە کار بینی بو بەرژەوەندی شەخسی بەرپرسەکانی جیاوازی
حیزبی(حکومی) ،و بیکەی بە کۆیلە .تا ئێستا عێراق بە هیچ شێوەیەک لە عقڵیەتەکی نزم و نەزانی سیاسی ،شەخسی ،ئابوری ،دینی ،تائیفی،
خێلەکی ،میلیشیا ،توندوتیژی ،دزی و گەندەڵی بی سنوور ،کوشتن ،جینوسایدی جیاواز و کۆیلە کردنی :کۆمەڵگا ،زانکو ،شار ،گوند ،ئەکتەری تاکە
کەس ،پۆلیس ،پێشمەرگە ،میدیا ،عەسکەر ،جۆتیار ،قوتابی ،رۆژنامەنووس ،ماموستا ،حاکم ،کرێکار...،هتد ،خارج
نەبوویە و لە ژئر چاودێری ،بەرژەوەندی و کۆنتڕۆڵی ئەکتەری دەولي خارجی و بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی دایە =Mental et Ego
هەموو عێراق پێویستە باش ئاگادار بیت کە بەرپرسەکانی مەرکەزی حکوومی(حیزبی) کە خۆیان میلیشیای تایبەتن بە هیچ شێوەیەک ناتوانن
بچووکترین گورانکاری دروست کەن .لە هەموو عێراقدا هەر گورانکاریەک بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیک لە چوارچێوەی سێ شت دایە :پاراستنی
بەرژەوەندی ئەکتەری دەولي خارجی و بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی(میلیشیا) ،و کۆیلە کردنی کۆمەڵگا ،ئەکتەری تاکە کەس .ئێستا هەموو
عێراق پێویستە باش ئاگادار بیت کە بەڕێوبەرایەتی ،بەڕێوەبردن و حکومڕانی لە سەرانسەری عێراقدا بە هەموو شێوەیەک و %١٠٠نە بەس
نەخۆشە و تا قوڕگە لە ناو دزی ،گەندەڵی ،توندوتێژی جوراجور ،کوشتن ،جینوسایدی جیاواز ،میلیشیای دینی ،سیاسی ،تائیفی ،و ئەکتەری دەولي
خارجی دایە بە الم لە مەرج و حالەتەکی primitive, sauvage, archaïque, rustiqueدایە.
ئایا عێراق دەستنیشان دەکەت یان کاریگری هەیە لە سەر هەڵبژاردنی پەرلەمانتار ،سەرۆكوەزیر ،وەزیر و گوزیری ئەکتەری دەولي خارجی
ناوچەکە یان لە شوێنی تر؟ نە .ئایا گەل و جەماوەر لە سەرانسەری عێراقدا ئاگادارە یان نە کە هەموو عێراق بووتە بە
Une décharge, une poubelle à ciel ouvert
Des biens de consommation et la classe politique dans son ensemble
و ئەمە بە دوو شێوە
بچووکترین شت وەک ئینتەرنێت چینی سیاسی نازانێت چی بەکات وچۆن بە کار بینن بو ئاسان کردنی ژیانی هاوواڵتیان...هتد.
هیچ شتەک لە عێراق شکۆی خۆی نییە بەس یەك شت نەبیت و ئەویش "شکۆی" بێ شەخسیەتی ،دزی ،نەزانین ،ئاستەکی زور نزم ،تاالن کردنی
کەرەستەی جیاواز ،تێکدانی فەزای گشتی ،کۆیلە کردنی کۆمەڵگا و گەندەڵی بێ سنووری هەموو چینی سیاسی عێراقە.
کاپیتالی دینی ،سیاسی ،ئابوری ،تائیفی ،سایکۆلوژی ،پەروەردە...،هتد ،بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی ،سەرۆک وەزیر ،مەالی سیاسی و دینی،
وەزیر و گوزیر ،پارێزگار ،پەرلەمانتار ،سەرۆك كۆمار ،قایمقام...،هتد ،چۆنە و لە چی دروست بوویە؟ = ئاستەکی زور نزم ونەزانینی بی سنوور،
خۆپەڕستی و دوالر پەڕستی بە شێوەیەکی زور نزم ،خزمەت کردنی ئەکتەری دەولي خارجی بە شێوەیەکی زور زانا ،بە هیچ شێوەیەک لە ویژدانی
بچووکی '٣د' خارج نەبوونە ،تاالن کردن و تێکدانی فەزای گشتی ئێمکانیات و کەرەستەی جیاواز و بەردەوام بوونی پروسەی نەخۆش و کۆیلە
کردنی ئەکتەری تاکەکەس ،کۆمەڵگا...،هتد= .عێراق دەوڵەتەکی کۆمەڵکوژی و نەخۆشە .پاژۆ نەزان ،پاژۆ بێ شەخسیەت.
Combien coûte au peuple irakien
نووسینگەی ( دزی ،گەندەڵی ،نەزانین و بێ شەخسیەتی بەرپرسی مەرکەزی حیزبی ،سەرۆک وەزیر ،سکرتێری حیزبی ،مەالی سیاسی و دینی،
وەزیر و گوزیر ،پارێزگار ،ئەنجوومەنی وەزیران ،پەرلەمانتار ،قایمقام و سەرۆك كۆمار) کۆن و ئیستا؟
ئایا عێراق بنکەی سەربازی هەیە یان خاوەنی میلیشیای تایبەتە لە ناو فەزای دەولي خارجی ناوچەکە یان لە شوێنی تر؟ نە .بە هیچ شێوەیەک باش
نییە بو عێراق کە داخلی یاری کردنی نزم و نەزانی دینی ،تائیفی ،سیاسی...،هتد ،ناوچەکە بیت چ لە داخل یان لە خارجی عێراق.
هەموو عێراق پێویست و گرنگە کە ئاگادار بیت کە هەڵبژاردنی جیاوازی حیزبی ،حکومی ،پەرلەمان...،هتد ،تەنها یەک مانای هەیە = کۆلۆنیالیزمی
داخلی ژەهراوی ،کۆیالیەتیزمی جیاواز ،تاالن کردنی سەروەت و سامانی عێراق...،هتد".
ئێستا عێراق بە شێوەکانی جیاواز لە ژێر کۆنتڕۆڵی چوار ،پێنج ئەکتەری دەولي خارجیە ،بەالم یەکێک لە ئەم ئەکتەرانە کە لە ئاستی ئەکتەرانی تر
نییە پێویستە باش ئاگادار بیت کە بەرژەوەندی ئەم ئەکتەرە گرێدراو نییە  %١٠٠بە یەک ئەکتەری دەولي ناوچەکە و سیاسەتی ئەم ئەکتەرە
پێویستە لە چوارچێوەی ئەم وەتارەدا بیت بو عێراق.
On assiste à l’émergence d’une « nouvelle terre », d’une nouvelle Conscience où les anciennes notions de votre
ancien soi sont décomposées et transformées.
ئێستا جەماوەر و گەل لە سەرانسەری عێراقدا لە بارودوخەکی "تایبەتی" کەمینە دایە و بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی (و بەرپرسەکانی تر وەک
سەرۆک وەزیر ،مەالی سیاسی و دینی ،وەزیر و گوزیر ،پارێزگار ،پەرلەمانتار ،سەرۆك كۆمار ،قایمقام...،هتد) ،کە خۆیان بە ژماره کەمینەنە لە
بارودوخی "زۆرینەیەکی" تایبەتن .ئێستا یەك جور کەمینە هەیە لە هەموو عێراقدا:عەقڵیەتی بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی کە دروست بوویە
تەنها لە بیری تاریکی ،کوشتن و جینوسایدی جیاواز ،درندەیی ،کۆیلە کردنی کۆمەڵگا ،نەزانینی بی سنوور ،ژێر دەستی ئەکتەری دەولي خارجی،
دۆالر و خۆپەرستیەکی بی سنوور...،هتد .یەك جور زۆرینە هەیە کە گەل و جەماوەری عێراقە کە بە شێوەیەکی  %١٠٠لە ناو جلوبەرگی تایبەتی
تاریکی و کۆیالیەتیزمی جیاواز دایە .شەڕی کە دەسەاڵتدارە لە سەرانسەری عێراقدا بینی ئەم زۆرینە وکەمینەیە.
هوشیار بارزانی گووت" ئایا گەل ،جەماوەر ،هێزەکانی ئەمنی ،عەسکەر ،پێشمەرگە ،پۆلیس ،ئەندامی حیزبی...،هتد ،ئاگادارە یان نە کە تەنها لە
خزمەتی بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی دز ،گەندەڵ ،نەزان و کۆیلە کردنی خۆتان دانە لە سەرانسەری عێراقدا بە بەردەوامی؟ بە شێوەیەکی
عەمەلی و واقعی کاری ئەندامی حیزبی چییە؟ دیوان و مەجلیس گەرم کردنەکی زور تایبەتە ،گالتە و یاری کردن بە خۆتان ،خزمەت کردنی دز،
گەندەڵ و نەزان ،رازی کردن و گرنگ دان بە خۆتان بە شێوەیەکی سایکۆلۆجی و شەخسی زور زور نزم ،نەزان ،بەردەوام بوونی کۆیلە کردنی
خۆتان و ئاگاداری خۆتان نینە...،هتد".
لە کۆن کەمینە و زورینە زور ئاشکرا بوون و ئانجامی شەری نێوانیاندا لە عێراق :کوشتن و جینوسایدی جیاوازی کەمینە ،تاالن کردن و تێکدانی
ئێمکانیات و کەرەستەی جیاواز لە سەرانسەری عێراقدا(بە تایبەتی نەوت) ،و دواکەوتوونی کۆمەڵگا بە شێوەیەکی عام .هوشیار بارزانی گووت"
بەالم لەگەل زەماندا و بە هێواشی لە ناو هەموو گوند و شارەکانی عێراقدا کەمینەیەکیتر پەیدا بو کە ناویان :بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی،
سەرۆک وەزیر ،سکرتێری حیزبی ،مەالی سیاسی و دینی ،وەزیر و گوزیر ،پارێزگار ،ئەنجوومەنی وەزیران ،پەرلەمانتار ،قایمقام ،سەرۆك
كۆمار...هتد = کەمینەیەکی تازە کە نە تەنها زور خراپ و ژەهراویە بەالم لە هەمان کاتدا شتێکی تر لە ناو کۆمەڵگا و عێراق دروست و پەیدا
کردووە بە ناوی کۆلۆنیالیزمی مۆدێرنی عێراق (لە الیەن خۆیان و ئەکتەری دەولي خارجی لە داخلی عێراقدا) ،بە شێوەیەکی زور زور زانا و
شارەزا کە زور خراپترە لە کۆلۆنیالیزمی سەدەی پێش .ئەم کۆلۆنیالیزمە لە ناو هەر گوند و شارەک تایبەتمەندیەکانی تایبەتی خۆی هەیە( ،فالن
کەس دەتوانی وەتارەکی تر لە سەر ئەم بابەتە بنووسیی)".
بو نموونە :یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی ئەم کەمینەی ژەهراوی کۆلۆنیالیزمی داخلی (بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی ،مەالی سیاسی و

دینی...،هتد) ئەوەیە کە کەمینەیەکی زور  activeبو دزی ،گندەڵی و بەردەوام بوونی ئەم بارودوخە بەالم بە شێوەیەکی زور زانا ،شارەزا و
سایکۆلۆجیەکی تایبەت کە ویژدانی ئەکتەری تاکە کەس و ویژدانی جەماوەری ئاگادار نییە.
لە کۆتاییدا و لە چوارچێوەی بینینی ئەم وتارە دا هوشیار بارزانی گووت" ئێستا نە بەس هەولێر پێویستی بە بەغدا هەیە بەالم بەغداش پێویستی بە
هەولێر هەیە(فالن کەس ئەڵێت حاڵی نەبووم) .بو ،بە چ شێوەیەک و چۆن؟ وەاڵمی ئەم پرسیارانە خارجی عەقڵیەتی کالسیکی ،نزم و زور نەزانی
هەموو چینی سیاسی عێراقە .بێ گومان ئێستا هەموو عێراق لە حالەتەکی تایبەتی کۆلۆنیالیزمی داخلی ژەهراوی و کۆیالیەتیزمی جیاواز دایە .ئەم
گورانکاری کە باسی دەکەم لە عێراق و لە ناو خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا نییە .گەلی عێراق دەتوانی %١٠٠خۆی رزگار کەت لە ئەم ستەم و
زوڵموزوری ،دزی و گەندەڵی بێ سنوور ،کۆلۆنیالیزمی داخلی و کۆیالیەتیزمی حیزبی ،دینی ،سیاسی ،میلیشیا...،هتد ،و لە هەمان کاتدا ببیت بە
نموونە بوناوچەکە = هیچ کەسێک لە عێراقدا نابینم بو دروست کردنی ئەم گورانکاری قووڵ و بنەرەتی = بانگی هەمو عێراق دەکەم وەرە
(چاوەڕێ چی ئەکەی فالن کەس ،هەر خەریکی دیوان و مەجلیس گەرم کردنی) ،چونکە نە بەس گورانکاریەکی جەماوەری ،قووڵ وسەرانسەریە
بەالم لە هەمان کاتدا
Il s’agit là d’une rupture radicale avec le passé, d’une nouvelle ère dans laquelle la nouvelle pensée
"Conscientisée et la Conscience Supérieure sont la base de l’action.
ئەم وەتارە وەک خواردەمەنیەکی زور گرنگ و تایبەتی سیاسی ،دینی ،هزر و فکر کردن ،کۆمەڵگایەتی ،میدیای...،هتد ،کە بو هەموو عێراقە
پێویستە بە شێوەیەکی قووڵ و چاک داخلی ویژدانی ئەکتەری تاکەکەس و ویژدانی جەماوەری عێراق ببیت بو گورانکاری راستەقینە لە هەموو
عێراقدا بە زوترین کات .و بو ئەوە زور گرنگە باڵوکردنەوەی ئەم وتارە لە سەرانسەری عێراقدا بە شێوەیەکی تایبەت و رێکوپێک.
باڵونەکردنەوەی ئەم وەتارە(بەالم هەر کەسێک بی) دوو شت دەسەلمێنێت :هوکاری یەکەم کە خۆت باشتر من دەزانی""....خۆت بنووسە و
هوکاری دووم کە دەسەاڵتدارە لە سەر هوکاری یەکەم ئەوەیە کە بە شێوەیەکی  %٢٠٠لە بیری تاریکی دینی ،سیاسی ،ویژدانی ،حیزبی،
کۆمەڵگایەتی ،پەروەردە ،میدیای ،ئابوری ،بەرژەوەندی ،سایکۆلۆژی ،تەندروستی ،بەڕێوبەرایەتی و شەخسی دا...،هتد ،دەژی.
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