
 

تە اسیس ەب نیژەد    : راق ێع   

 
 ەیسانەک وەئ یکانیەندەتمەبیو تا مەرهەب ؟ەچیی یمانا تەاسیس ەب  نیژە: دتەکەد ە ناڵخا مەئ یباس  ەوتار مە" ئکروەو"م ەساد  رۆز یکەیەوێش ەب

 ؟ەانیژ رۆج مەئ  ینەخاو  ێو ک ەچیی  یسیاس یانی ژ ەیوێش مەئ یکار  ئیش و ؟ەتدار ەاڵسەد ەانیژ مەئ یکەیەوێچ ش ؟ەچیی تەاسیس ەب نیژەد ەک

ە. وتار مەئ ینجامە ئ و لیندەق  ،ەرەنقەئ است،ەڕناو یتەاڵژهڕۆ رەس ەکورت ل یکەیەوش راق،ێگرنگ بو ع  ڵیوخا اریپرس ندەچ ؟ەچیی تەاسیس  

 

  تدارەاڵسەد یچین  وچۆن  کەیەوێچ ش ەب ەک ەیەه ۆیخ  یتەبیتا  یکانیەندەتمەبیتا مانداەز ەل کیەگاەڵمۆک رەه ڵە.و قووە  فر  رۆز یکێتەباب ەتەباب مەئ

  یشیکار و ئ کانەبوار مووەه ەل...هتد، ،ەوەگواستن ،یساز ەشیپ ،یئابور  یاوازیج  یکان ەوێش ەب گاەڵمۆک یوتنەشکێپ ەڵگە. لتیژەد تەاسیس ەب

گۆڕانکاری و=  .تێب ەو دروست د داەیپ ەو تاز ێنو  

.دەگۆڕێتو ئاسۆیی   'یستونە' ئکۆمەڵگا بە شێوەیەکی     structure ی 

  کەتر و یک ێو کار شیرئەه کەو نیژەد ەوەتەاسیس ەب  -: کاتەد تکردنەاسیس ی گاڕێدوو   یباس  یمانەڵئ یناسەڵمۆئابوورناس و ک برێماکس و

 بر،ێماکس و ۆب .ییەدارا یکانڵەخا   ەیرێگو ەب ییەاوازی ج مە. ئانۆیخ  یانی ژ یئامانج ەنەکەید وەو ئ نیژەد تەاسیس ۆب  انی -...هتد شکیپز ستا،ۆمام

  ەتەباب مەئ رەس ەل برێو  ی.  پاش باس کردنەکردن تەاسیس ەب نیژەد ...هتد،یزبو ح تڵەو ەد ەیداریئ ەکارکردن ل ، یحزب یندامەئ نووس،ەژنامڕۆ

  ین ەو خاو کانداەو م  مانەز ەل ەوین یب ۆیخ ی انکار ۆڕتر گ یکانەپتێکونس کە' وتەاسیس ەب نیژ ە'د یپتێ. کونسنینووس ەهاتووت تەش رۆز

  انی وتووەشک ێپ  یگاەڵمۆناو ک ە. لاوازیج  یداهات  ەیرچاوەو س رۆراوجۆج   یو کار شیئ ێیپەب  شەمەئ ؛ە و ناسک اریناد ،ێڵل  یکەسنوور

  .ۆیەخ یشەهاوب یکانەوهوکار کانیەندەتمەبیا ت ،یاواز یج ین ەخاو ەتەباب مەئ وتوودا،ەدواک

 

  کەو تێکرەد تەاسی: سکەوییە چ تەاسیس ەک  تەیبک ەوەئ یباس کەیەوێش ندەچ ەب یتوانەد ؟ییەچ تەاسیس  نیبپرس  مانۆخ ەل تێبەد  داەرێل

 ،یئابور  ،یرەروەدادپ ۆب ەکۆریب انی  رەسەچار ن یباشتر ێتوانرەد ەک کێ. زانستڕەو مشتوم کردنێتاووتو ەیرچاو ەس ەک ت،ێنریبب کێزانست

  کەو ینیبب تەاسیس  یتوانەد  انی. ەوەتێ زرۆ... هتد، بدگاەڵمۆک یبردن ەوەڕێو ب یلتوورەک ،ییدارا ،ەیردەروەپ ،یندروستەت ،یمنەئ ،یتیەەاڵمۆک

  و سەکەتاک رەسەل  ییاسای یژ یتوندوت یکردن ێجە بێج ۆب تڵێد برێماکس و کەو و ەتدایڵەو ەد یستەردەب ەلە ک تەاڵسەد  انیو/  زێه یکێئامراز

. ەرەماوەج  

  یوخان ڕ شێتا پ ە ک کێشەب ندەچ ۆب تەیبک شەداب  راقێع یژوو ێم یتوانەد گووت:" یهوشیار بارزان راق،ێگرنگ بو ع یو پرسیار  ڵخا ندەچ

باش   یکەزمیونیولوسێڤ ئ ین ەخاو ایئا ؟یەبوو نۆچ ەتەباب مەئ یزمیونیولوسێڤئ ت؟ەاس یس ەب ەاوی ژ نۆچ  ینیو د یاسیس یچین  دامەس ەیندڕد یمێژڕ

  یوکار شیدروشم، ئ یعسەب ەیندڕد  یمێژڕ یوخانڕتا  ەچونک ؟ۆب ؟یەبووەئاگادار ن رەه گاەڵمۆو ک رەماوەج ەک یەبوو کەتەباب انی ؟یەبوو

  ین ی)وچ یگشت ینزم یو ئاست اوازیج  یای جۆلیۆ دیو ئا  زمینالیۆناس ت،ییەفیتائ ت،یەر ۆکتاتید ،یو خارج  یداخل  یرۆ راوجۆج  یرەش :کەو اوازیج

  ،ەیکەمالەوبن دامەس ێبوون. ل تدارەاڵسە...هتد، د،یجۆل ۆکیسا  ،ەردەروەپ ،یاسیس ،ینید ،یتیەەاڵمۆک ،یئابور یجیاواز   یوازێش ە( بیاسیس

  یکانەکارۆه گومانێب ؟ەبوون یچ ەانی ژ مەئ یکانیەندەتمەبیوتا  اونیژ نۆو چ کەیەوێچ ش ە...هتد، بعس،ەب یحزب  یکانەندامەئ ان،یسوکارەک

  ینیی ئا ی)چین  شینییئا مەاڵب یاسیس ینیچ سەب ەن دامە س یووخانڕ  ی.  دواکانیەاوازی ج ەل اترنیز 2003 یو دوا شێپ تەاسیس ەب  نیژەد یشەهاوب

 یکەیەوێش ەب شەو ە)ئ کاتەد ێو نو  ەتاز یکانەپتێ کونس یباس  راقداێع ە(، لداەو سونن ەشیع یب ەرەناو ع ەل یتەبیتا  ەب وتەک زێه ەو ب لداەرهەس

  یب ەرەع ێنو ین یو د  یاسی س ینیچ ،یموکراسید  ،ەتاز یراقێ: عکە( و راقێع یستا ێئ  یاوازی ج ەیخۆد مە= ئی ت ێچەو ساخت ەتڵگا  ،یتحەس رۆز

...هتد. ،ڵدرایف  یراقێع ،ەتاز  یستوور ەد ،ۆڤمر یماف ،یراق ێع  

 

 ەکی ول ەد  یرەیغ یرەکتەئ رەه کە)وتە اسیس ەب یژە د تەبیتا یکەیەوێ ش ەب یمنەئ ەیناوچ یدروستکردن شێپ یکورد  یاسی س ینیچ

  نیژ ە' دیکردن ڵ شنایف ۆ 'پر ەیسۆپر ی' کورد یمانەرلەو 'پ یمنەئ ەیناوچ یدابوونەیپاش پ مەاڵ(، بکانداەم  ەل ەیەه ان ۆی خ یتەبی تا یکانیەندەتمەبیتا

  یمانا  راقداێع مووەه ەل مەاڵکوردستان ب ەل سەب ەن تەاسیس ەب نیژەد بو. داەیپ ەراق ێ کوردستانا ع ەل  ۆیخ یتەبیتا یکەوازێش ەب تەاسیس ەب

 یرەکتەئ گا،ەڵمۆ: کەب اوازی ج یکردن  یبازرگان  ،یگشت یند ەوەرژەب دەکەت، نەبوونی زترێه ەب ۆیو خ تێدزەد اتری ز ەپار ێک ەیە:ه ۆیخ یتەبیتا

 ەل  اوازیج یرەش ت،ەبیتا ەڵیندەو گ یدز ۆب اوازیج یدروشم ینان ێکارهەب ؛یسروشت ەیستەرەو ک یمنەئ یکانەز ێه ،یحزب یندامە، ئسەک ەتاک

  1ترس، یکردن داەیو پ گاەڵمۆک یکردن  وانەیح یونۆب  وامەردەب ان،ۆی خ یکردن ندەمڵە وەد  ۆب یییاسا یکەتییەرعەش  یکردن داەیپ ست،ۆو پ ەپل رەس

 راقداێع مووەه ەلە وەت ەاسیس ەب نیژەکردن ود تەاسی= س ...هتد.یخارج وليەد یرەکتەئ یکردن تەخزم ،ەوەتێنێنزمدا بم رۆ ز یک ێئاست ەویژدان ل

و   ەئیدار  زگاکان،ەدامود مووەه یداخل ەوەتەاسیس ەب  نیژەد ەیوێش مە. ئ تەکەد سباتیئ زێه ەب رۆز ەمەئ راقێع  یستاێئ  یخۆ و بارود

 ،یتیەەاڵمۆک گاوبان، ێر ،یبازرگان   ،ینید ،یمنەئ ،ەردە روەپ ،یندروستەت ،یئابور  یاوازی (، جی شیایلی)می/ حکووم ی" حزبیساتەس ە"موئ

.ە...هتد، بووی،یایمید  

  نەکەهاوار د انۆیخ ت،ەاسیس ەب نیژەد ەک ،یحزب  یر ەیو غ یناسراو چ حزب  یکیەتیەساەکو  ەرپرسانەب مەئ یکانەنجامەو ئ مەرهەب داەتڵەحا مەل 

...هتد(، یو ە،ز یمنەئ یکان ەز ێه،یرەماوەج  یجۆلۆ کیکردن)شار، گوند، سا ریداگ ی ان یژ  یلێ دۆم .اوازیج  یکانەوازێش ەب گاداەڵمۆک مووەناو ه ەل  

.Etre    یانیژی لێدۆرمەس  ەل ەتدارەاڵسەد سیپ یکەیەوێش ەب ەماد  ەیوەکردنۆو ک 

 

 مار،ۆك كۆرەس ر،یو گوز  ر یز ەو ،یحزب   یرێ'، سکرتیاسیس بە کتە'م یندامەئ ،یتیەرکرداە'سیاڵ'با ینەنجومەئ  ،یحزب یزەرکەم یکانەرپرسەب

  ەب مەاڵخراپ ب س،یپ رۆز یکەیەوێچ ش ەو ب  نۆچ کانەحزب مووە...هتد، ه،تدار ەاڵسەد ینیو د یسیاس یالەم  مانتار،ەرلەپ ر،یزەو کۆرەس

)   بنەد ندەمڵەو ەد یئاسان  ەو ب ییراێخ ەب رۆز ەرپرسانەب مەئ ەوەتکردنەاسیس ەیردەپ رێژەل نۆو چ ەوەتەاسیس ەب  نیژەد  ڵشنایفۆو پر یزاەشار

  نیندەچ ین ەخاو ەتیبوو نۆکار کردن، چ ێب ەب نیبژ توانن ەد  ڵسا ١٠٠تا  ەک ەبوون ندەمەولەد  ەوندەئ انی رۆو ز رنۆ راوجۆج  یازاتیمتیئ  ینەخاو ەک

  یکردن وانەیو ح انۆی خ یکردن ندەمڵەو ەد یبوون وامە ردە: بەگرنگ  رۆز انیدوو شت بوو سەب ەوە(. وپاش ئ؟ەورەگ  یو خانوو ەژ ۆپر ال،ڤێ



کۆمەڵگا بە شێوەیەکی گشتی کە ئاگادار ی خۆی نییە. بە هیچ شێوەیەک نابێت وباش ن ییە جەماوەری عێ راق چ سوننە، شیعە و کورد داخل ی ملمالنێ  

 حزبەکان بێت. 

  یتەبیتا ەکردار، کار کردن و ب فتار،ەر ،یتیەەاڵمۆک ،ی ن ییئا  یکانەوێش ەب ەرپرسانەب مەئ یانیژ رەس ەل ەوەتەاسیس ەب  نیژە د ەیوێش مەئ یرەگیکار 

 یشۆخەرەس ۆب وتەمزگ  ەتێبچ تەکەد رمەش یاسیس  بەکتەم یسە. فالن کیڤەتەگێو ن سیخراپ، پ  رۆز یکیەرەگیکار گومانێب ؟ەنۆچ  یجۆ لۆکیسا

 ەرپرسانەب مەئ یسوکارە. کەکەالرۆو د نارید کیە کە و  الرۆد نیۆدوو مل انی کیە ەبرپرسان مەبو ئ بوون،ەن ەڵیگەل  یکانەوانەپاس ەکردن، چونک

 ن،یم یقوربان  ەتەنبوو یتاڵزارهاووەه ندەچ ییەگرنگ ن انۆیو ب نگڕە نگاوڕە، ەورەبچووک، گ ێزێگو ێمەح ؛ێزێگو ێمەح ەب ەبوون انەیربۆز

  مەئ ای...هتد. ئا اوازی ج یتیەمنەو ئ شیئاسا  یبوونەون  گاەڵمۆک یکردن وانەی، حەمووچ با،ەئاو، کار یبوونەن ،ەکردو انی چۆک یتاڵهاو زارەه ندەچ

.  ە"؟ نەتەاسیس ەب نی ژە"د ەک انۆیخ یتەبی تا یوکار شیئ ێبەمانگ ب کیە سەب نیبژ  تواننەد ەرپرسانەب  

شوفێری تایبەت و خاوەنی ئۆتۆمۆبیل و بەنزینی حکومییە،...هتد. بۆ فالن کەس؟ ئایا ئەوندە گرنگی کە   (،یشیا یلیم ۆی)زانکهەتا سەرۆکی زانکۆ

کە بە شێوەیەکی زۆر پیس و قووڵی ئەستونی و    ەماد  ەیوەکردنۆو ک یدز  یکلتورئەم خاوەنی ئەم هەموو ئیمتیازاتانە بی؟ نە = بە هێز کردنی 

  وامەردەب ۆب ەوەو ئ  ستەنقەئ ەب ەوەتەاسیس ەب تی ژەد سەک رۆز مەاڵب یحزب  یز ەرکەم یکانەرپرسەب سەب ەن  ئاسۆیی داخلی کۆمەڵگا بوویە.

  .ەئالوز و خراپ بار،ەنال  رۆز یخ ۆبارود مەئ یبوون

 ەپل ینەخاو ەب ۆب ەک ەیوەپاش ئ مەاڵب تەاڵسەد ەل ۆ ب گرەخنە ر رۆجاران ز ەک نەیبک ەبجەلەه ەل نووسەژنامڕۆفالن   یباس نیتوانەد ەنمون کەو

وپۆست و شوف ێر ی تای بەتی خۆی هیچ دەنگ ی نەماوە. ئایا جیاوازیەک هەیە لەنێوان پارتی، یەکێتی، گۆڕان وئیسالمیەکانی کوردی...هتد، کە 

 هەموویان بە شێوەیەکی زۆر پی س، خراپ، ف ێڵباز و دوو ڕووی  دەژین بە سیاسەت؟ بەس بە ش ێوەیەکی سەتحی، ساختەچێتی وفێڵبازی  

".Pas dans le fondڕەنگاو ڕەنگ، بەاڵم 

 

هوشیار بارزانی گووت:"هەست پێکردن بە گۆڕانکاری  بنەرە تی رۆژ بو رۆژ گەورە ترە )پێوی ستیەکی بەپەلە هەیە بۆ جێبەجێکردنی ئەم گۆڕانکاریە  

بنەرەتی(، و لە هەمان کاتدا ناڕەزایی هەتا لەناو  جەرگی میلیشیاتی حزبیش )بە هیچ شێوەیەک کاتیان نەماوە (، رۆژ بو رۆژ ز ی اترە. ئەم گۆڕانکاریە  

خەون وخەیاڵ نییە بەاڵم پێویست ی بە چوارچێوە  و رێکخستنەکی  باش هەیە لە ناو هەر شار و گوندێکدا و بە هیچ شێوەیەک پار ە نابێت بب ێت بە 

ئاستەنگ. ئەم پرۆسەیە پێویستە خێراتر بکرێت. ئەمە خارج ی  بینین، بۆچوون، فکر وهێزر کردنەکی کالسیکیە. وەرە، بە سەری ئێوە  

چارەیەکیترتان ن ییە. چۆن و بە چ شێوەیەک٩٥%دی کۆمەڵگا  کە گۆڕانی ڕیشەیی دەوێت،  دەتوانێت ئەم گۆڕانکاریە دروست بکەت: بە عەق ڵی  

کالسیکی جی اوازی  حزبی، ئ یسالمی، وەزیر و گوز یر، ئای دیۆل ۆژی ا، دیوان و مەجلیس گەرم کردنە کی تایبەت، کۆبوونەوە، کۆ نگر ە یان کەسایەتیەکی  

 ناسراو،...هتد.=ویژدانەکی زۆر  نزم و عەق ڵیەتەکی نەزان. بۆه ەندێک جار قسە کردن لە گەل فالن کەس بە زەحمەتە.؟ 

ئەم بەرپرسانە گەشت وسەف ەر ی دەر ەوە د ەکەن بۆ ' ئیش و کاری' حزب ی و حکومی،...هتد، و دەڵێن ئ ێمە چاوپێکەوتن و کۆبوونەوەمان هەبوو 

لەگەڵ بەرپرسەکانی گەورەی  فالن دەوڵەت. چاوپێکەوتن و کۆ بوونەوەی چ ی بێ شەخسییەت؟ چ: سەرۆکی زانکۆ، سەرۆک  کۆمار، سەرۆک 

وەزیر، پەرلەمانتار یان  وەزی ر  و گوزیر...هتد، ب ی باش ئاگادارب ە: بە بۆینباخ و چاکەتی گرانبەها دوو سێ  قسەی هیچوپۆچ دە کەی و پاشان هەمووی  

 خۆشگوزەران ی جی اوازە: بەفیڕۆدانی پارەی گشت ی، هۆتێل ی پێنج ئەستێرە، کڕینی شت ورێستورانتی گران بەها...هتد." 

 

گووت:" یهوشیار بارزان  :راقداێع مووەه ەل ەوەتەاسیس  ەب نیژەد  ەیسۆپر مەئ یکانیەندەتمەبیو تا شەهاوب ڵیخا  ندەچ  

  ینان ێستهەدەب ۆب ەکێ ئامراز = انی ستۆو پ ەپل ؛یئابور یکەیەوێش ەب نین ۆخەربەس ان ەیربۆز ،یەتردا یکێشت مووەه  شێپەل یخسەش یند ەوەرژەب

.راقداێع مووەه ەل ستاێئ کەو  ploutocratie : یکراسۆپلوت یکردن داەیپ یبەب ەس ەتێبەد ەمە= ئ ڵقوو  ەڵیندەو گ اوازی ج یداهات ەیرچاوەس   

 مان،ەرلەپ ،ەوەبوونۆک بژاردن،ەڵه یاوازیج ەیس ۆپر یحزب یزەرکەم یکانەرپرسەب ۆب ست،ۆو پ ەپل رەس ەل ەیەه سیپ  یکەڕێش اندایوانێنەل

  یسوکارە، ککنیەاسای  رۆج مووەه ەیوەرە خارج و د ەچونک ؟ۆب ،ییەن ەرپرسانەب مە ئ یماد یتیەرۆمپراتیئ رەس ەل ی رەگیکار چی...هتد، ه،ەنگرۆک

  رە. هنەبک کەو کار شیئ چیه ەک ەیوەئ ێبەب انەیربۆو ز ،ەوەتەاسیس ەب نیژە د  ەییئاسوود  ەب رۆو ز  اوازیج  یکانەوێش ەب شەرپرسانەب مەئ

ancienneté' رۆز ەک یخارج  یول ەد یرەکتەئ. ندترنەمڵەوەد  اتری ز ەوندەئ انەیرب ۆز  نڵێیب  نیتوانە، دتێب  اتریز ان ی' ەرپرسانە ب مەئ ندەچ  

و   یقلیدە= ت ەوەتەاسیس ەب  نیژەدەی  وێش مەئ یئیش و کار فتار،ەکردار، ر ت،ەیڵق ەع. تەکەد ەوەتەاسیس ەب نیژ ەد  ەیسۆپر مەئ یتەارمیباش 

نەزان، نەبوونی بەرژەوەندی عام، ئاستەکی ویژدانی زۆ ر نزم ک ە بە هیچ شێوەیەک لە '٣د' خارج نەبوویە و خۆپەرستیەکی بێ سنوور. زۆربەی  

  ەرپرسانەب مەئ یبوون ندەمەولەد ...هتد.،یجۆ لۆکیسا ،یمنەئ  ،ییدارا ،یئابور یاوازیج یران ەیق  ،ەچیی رانەینازانن ق  انیسوکارەو کە رپرسانەب مەئ

  خانوو و ،ەئاو، شوق  وت،ە)غاز، نر ۆراوجۆج  یدز  ؛یکەرەس یستۆو پ ەپل ۆب  انیسوکارەک یزراندنە: دامکە و یەماد یاواز یج  یکانەشیو ەب

  ەیوێش مەب سیپ یکەکردن  تەعاد  ،تاڵو ەیوەرەد ەل  اوازی ج ینان ێرهەبەو ؛یمنەئ یز ێه ،یحزب یندامە، ئگاەڵمۆک ەکردن ب  ی...هتد(، بازرگان ،یوەز

...هتد. انیژ  

 

  ەیپار  ەب انیندە)چ بوونەن ندەمڵەوەد  انەیربۆز  ەبوون ک داەیپ ەو شیعە سونن ی بەر ەع ێو نو ەتاز   ینیو د یاسیس یچین  دامەس یوخانڕ یدوا

بوو و    رێنیۆمل ێدابوون، ک یخارج  یولەد یرەکتەئ یپاراستن  رێژ ەل انیندەچ ،بوون( وروپاەئ ەل ەکورد ک یکانەرپرسەب وەئ کە)و نی ژەد شیالۆس

  یستا ێئ ەیخۆد مە. ئتەاسیس ەب نیژەسنوور و چاک د  ێب یکەیەوێچ ش ەو ب نۆچ  ستاێ(، و ئد ...هتبوو،ەن انۆیخ ی ستۆو پ ەپل ەیپار ەب یستیوێپ

جەماوەری عەرەب ی سوننە و شیعە)بە شێوەیەکی تائیف ی بۆت د ەنووسم کە باسی سوننە و شیع ە دەکەم فالن کەس(، چی بو هەموومان ئێسبات 

دەکەت؟ گرنگ نییە چی بە سەر جەماوەری عەرەب ی سوننە و شیعە دێت بە شێوەکانی ج یاواز  = بارودۆ خی ز ۆر خراپ و نالەباری کۆمەڵگا ی  

عەرەبی سوننە و شیعە، خزمەت کردنی ئەکتەری د ەول ی خارج ی، تاالنكردن ی جیاوازی سەروە ت و سامانی عێراق، ت ێکدانی  فەزای گشتی، میلیشیا  

کردنی شار، گوند، دزی و گەندەڵی بێ سنوور، کوشتن ی ڕۆژنامەنووس، چاالکوان و سەدان خۆپیشاندە ران،...هتد.= لە هەر حاڵەتێکدا پێویستە ئەم 

شێوازی ژیانی چینی سیاس ی و دینی عێ راق ی بپارێ زین کە دەژین  بە سیاسەتە. لە س ەر ئەم بابەتە چینی دەسەاڵتداری سیاس ی و دینی عەرەب ی سوننە  

و شیعە خاوەنی  تایبەتمەندیەکان ی خۆیە وهیچ جی اوازیەکی بنەر ەتی لەنێوانی اندا نییە. دەتوانین ب ڵێین زۆربەیان ئامادەنین واز به ێنن لەم شێوەی  

دەژین بە سیاسەتەوە، چونکە باش ف ێر بوونە: چۆن ز ۆر بە خێ رایی دەو ڵەمەند و خاوەنی  ئیمتی ازاتی جی اواز بن، چ ۆن و بە چ شێوەیەک ئەم دۆخە 

بپارێز ین، چۆن گاڵتە و یاری ز ۆر خراپ بە جەماوەری سوننە  و شیعە بکەن،...هتد. کاریگەری ئەم شێوەی د ەژین بە سیاسە تەوە لە سەر ژیانی ئەم  



خراپ،   رۆز یکیەرەگی کار  گومانێب ؟.ەنۆچ یج ۆلۆکیسا  یتەبیتا ەو کار کردن و ب شی ئ فتار،ە کردار، ر ،ین ییئا ،یتیەەاڵ مۆک  یکانەوێش ەب ەرپرسانەب

".ونێگەتیڤە سیپ  

  م،یکەح از،ەیفالح ف   ،یلەخزع سەیق   ،یرەدەیح ، یعامر  یهاد ،یلالوەدر،عەس  داەموقت ،یلبوسەح دەمەمح ر،ەنجەخ سیمەخ ،یمالک ینوور

و  زاە شار یکەیەوێش ەب نۆچ  سوکارتانەو ک  ەوێ...هتد، ئ ،یكازم ،یرەعفەج  ،یهدەبدولمەع ،ینی و د یاسیس یالەم مانتار،ەرلەپ ،ڵاڵحزبو

.تێب زتانۆ ریپ .اوازدایج  یدروشم رێژەل  بنەد ندترەمەلەد  ژڕۆ ەب ژڕۆو   تەاسیس ەب نیژەد  کێکوپێر  

.راقداێع یرەرانسەس  ەل تنەاسیس ەب نیژەد  ەیوازێش مەئ یقوربان  شیکانییەحیسەم  

هوشیار بارزانی گووت:"پاش پ ەیدا بوونی کونسێپت ی نەتەوە-د ەوڵەت لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا چەند شت دروست بوون کە پاش ١٠٠ ساڵ هەر 

مانەتەوە وەک: زۆربەی ئەم و اڵتانە لە الیەن بنەماڵەک، ک ەسێ ک، ڕژێمی پاشایەت ی، ئاید یۆلۆ ژ یا، ترس و توندوتیژ ی، ئایین و سوپا،...هتد،  

بەڕێوەدەچن. %دی ئەم خااڵنە وەکو یەک نییە لە زەمان و مەکاندا، بەاڵم چەند خاڵی سابت بوونە لە بەڕێوەبردنی  دەوڵەتدا. لێ کۆڵینەوەیەکی زۆ ر  

بچووک ومێژووی  لە سەر ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ئێسبات ی ئەم  خااڵنەی سەرەوە دەکەن. جەماو ەرەکان ی ڕۆ ژهەاڵتی ناوەڕاست  پێویستە ئەم 

پرسیارانە لە خۆتان بکەن: چین ی سیاسی و ئایین ی دەسەاڵتدار  چۆن ژیاوە لەم سەد ساڵی رابرد وودا؟ چۆن و بە چ شێوەیەک دەژین بە سیاسەتەوە. 

 بەرهەم و تایبەتمەندیەکانی ئەم چینی د ەسەاڵتدار چێنە؟...هتد.

چینی سی اسی تورک یا لەم سەد ساڵی  رابردوودا چ ۆن ژی اوە بە سیاسەت و تایبەتمەندیەکانی؟ دەتوانی مێژووی تورکیا بە چەند کات دابەش بەکەی لە 

سەر ئەم بابەتە و کاریگری ئەو ە لە سەر بەڕێوەبردن چ ی بوویە؟ دەژین بە سیاسەت لە تورکیا  بە شێوەیەکی زۆر بە هێز لە ژ ێر کۆنتڕۆڵی  

 ئایدیۆ لۆژی ا دایە کە ڕۆڵێکی  خراپ دەبینیت لە بەردە وام بوونی 

 توندوتیژ ی جی اواز و ترس لە ناو کۆمەڵگادا  = Anomalie du pouvoirو بەردەوام بوونی  دیموکراسیەکی سەق ەت،...هتد. 

.دااستەڕناو  یتەاڵژهڕۆ مووەه کەو بردنەو ەڕێو ب یحکومران  ێنو یکێ تڵیەق ەوع ژدانیو ەب ەیەه رۆز  یکیەستیوێپ یتورک  یگاەڵمۆک  

  ڵیو ەد یرەیغ یرەکتەئ کە. وەیبک شەکات داب ێدوو، س ەب لیندەق  ەیتەباب مەئ یژوو ێم یتوانەد است؟یس  ەب نیژەد  نۆچ  ەوێئ لیندەهو ق 

چ   ت،ەاسیس ەب نیدژ ەیوێش مەئ مانای چییە؟بۆ ئێوە لە شاخ دا  تەاسیس ەب نیژ ەدو چونن؟  ەنێچ ەتەباب مەئ رە س ەل  ەوێئ  یانیکانیەندەتمەبیتا

کاریگەری بە تایبەتی لە سەر  سایکۆلۆ جی، کردار، رەفتار، کار و ئیشی ئێو ە هەیە / هەبووە.  دیسان دە بێت ئەوە ڕوون بکەمەوە کە شەڕی گەرم و 

چەک لە بەرژەوەندی هیچ کەس ێکدا نییە لە کوردستانا عێراق ە نە جەماوەری تورک، نە کورد، ب ەس لە بەرژەوەندی  چینەکی تا ی بەت دایە و  

ئامانجی=هەوڵ دان ی پاراستن ی  مۆدێل و ئێنێرژ ی کۆن کە بە هیچ شێوەیەک کاتی نەماوە. هێز ب ەس شەڕی گەرم وچەک نییە. دوو، سێ خا ڵی گرنگ 

  ژێدر  یکیەداهاتوو ۆب ەکیەژیپالن وسترات ،یەد' دا٣' یژدانیو یخارج  ەک ەباش ئاگادار ب مەاڵب ،ینەبکێپ ەیەوانەبنووسم، ل تۆب رەگەئ  ەک ەیەه

و  ڵاەیخ ەب تاەه. تێعام ب  یند ەوەرژەب ێیپ ەب ەست یوێپ نیەکورت خا یژیسترات مەاڵب ،ەسابت نیەژخاێدر یژیستراتداهاتوو.   ڵیسا دەس ندەچۆب

.تێب زتانۆریپ  لیندەق  یوشک ڵی ق ەع ەڵگەل ،ەرەنقەئ یبردن ەوەڕێ ب یژیسابت و توندوت  ڵیق ەع."  ین ەوەئ یئاگادار  ەوەونەخ   

 

'، تەاسیس ەب نیژە 'د یراق ێع ودینی یاسی س یچین  ەیوێش مەئ ەک تیباش ئاگادار ب  ەستیوێپ راقێع مووەه داییتاۆک ە:" لگووت  یبارزان اریهوش

  کێکیە ەب  ەبووت ەمەکاتدا ئ مانەه ەو ل اوازیج  یکانەوێش ەب راقداێع مووە ه رەس ەل ەیەو ه ەبووەه سیرپۆو ز یڤتەگێخراپ، ن  رۆز یک ەرەگیکار

و    یاسیس یچین ەک کداێ کات ەو ل داەتڵەحا مەل یحیسەکورد و م ،ە سونن ،ەشیع .ییەئاگادار ن رەماوەج ەک گاەڵمۆک یو سروشت ییئاسا یکان ەکهاتێپ ەل

  ێکو  وەرەب راقێع یگا ەڵمۆسنوور،...هتد، ک ێب یکیەرستەپۆو خ ستۆو پ ەپل الر،ۆ و د نارید ەیلۆیک ەب ەبووت یگشت  یکەیەوێش ەب یراق ێ ع ینید

  یکەکردن یاریو  ەگالت یبوون  وامەردەب=  ...هتداواز، ی ج یبژاردنەڵو ه ریزەو کۆرەس مار،ۆک کۆرەس ر،یو گوز ریزە فالن و  ینۆڕیگ  وات؟ەڕد

  گاەڵمۆو ک رەماوەج  ۆب بارەخراپ و نال س،یپ یخۆ بارود مەئ ،ەر کردنز ێفکر وه ی خارج ەک رزەب یکەژدانیو ێبەب .یەگاەڵمۆک ەب زاەو شار سیپ

  ."؟ەچیی  ەچار راق،ێع ک،یرەمامو، ش  .یراق ێع  ینی و د یاسیس ینیچ ۆب ەشتەهەباش و ب رۆز  یکێخ ۆکاتدا د مانەه ەو ل تێبەد وامەردەب رەه

  ،ین شۆخەن ەو ییەروونە د یووڕ ەل رەگەئ ،یب  کێسەک رەه ؟ەچیی ەوتار مەئ  ەیوەوکردناڵب رەس ەل  ۆت یکردن زرێفکر و ه چوون،ۆب ن،ینیب 

 ەک داەوتار  مەناو ئ ەل ەیەباش ه یتەدوو باب کیە ،یب  کەر یزانا و ز رەگە. ئراقداێع یرەرانسەس ەل ەگرنگ رۆ ز ەوتار مەئ ەیوەوکردناڵب ەک یزانەد

. یبنووس رەس ەل  یتوانەد  

 

 

 

ن یم. ام  
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