پروسەی شانوویی دەسەاڵتداری لە عێراق
ئەم وتارە کە بو هەموو عێراقە بە عەقلەکی زور زور نزم ،سادە و نەزانی سەرۆک وەزیر ،سکرتێری حيزبی ،پەرلەمانتار ،مەلی سياسی و دینی،
سەرۆك كۆمار ،وەزیر و گوزیر ،پارێزگار...،هتد ،و"مەکرو" هاتوتە نووسێن.
دەسەاڵتداری چييە؟ دەسەاڵتداری چوونە لە عێراق؟ چ جور دەسەاڵتەک بە هێزە لە هەموو عێراقدا؟ هۆکارەکانی هاوبەشی دەسەاڵت لە هەولێر،
بەغدا ،بەسرە ،كەركووك ،فەلووجە ،رەمادی ،سلێمانی ،كەربەل ،حللە ،ئامێدی ،دیالە ،نەجەف ،مووسل ،دهۆك ،رانيە ،سەماوە ،هەلەبجە ،ناسریە،
بەعقوبە ،زاخو ،ئاکرێ ،فاو...،هتد ،چێنە؟ ئەکتەری دەولي خارجی حەز ئەکەت چی جور دەسەاڵتداریەک هەبيت لە عێراق؟ گەورەترین هێزی کە لە
عێراقدا هەیە ناوی چييە؟ بينين و بوچوونی ئەم وتارانە؟ چەند پرسيار و خالی گرنگ بو عێراق وئەنجامی ئەم وتارە.
ئەم کونسێپتە ،کونسێپتەکی زور .Complexe à géométrie variable :لە ئەم وتارە دا باسی دەسەاڵتداری جورا جور وەک :دینی ،پەروەردە،
,coercitive ,morale ,compétence ,patriarcale ,charismatique,دیموکراسی ،سایکۆلوژی و عەسکەری...،هتد ،ناکەین.
کونسێپتی دەسەاڵتداری چييە؟ ئەم کونسێپتە زور نێزیک و تێکەڵی کونسێپتی هێزە .بە کورتی کونسێپتی دەسەاڵتداری:
C’est le pouvoir d’agir sur une personne, une société, un Etat,…etc, et implique les notions de commander,
d’obéissance, de légitimité,…etc. La nature et la forme de celles-ci varient dans le temps et dans l’espace.
بەالم شێوازی دەسەاڵتداری کە لە شار و گوندەکانی عێراق دا هەبوویە وهەیە ئيستا چوونە؟ هوشيار بارزانی گووت" لێکۆڵينەوەیەکی زور ورد لە
سەر ميژووي دەسەاڵتداری و پروسەی بەڕێوەبردن و بەرێوەبەرایەتی لە عێراقدا چەند خاڵی گرنگ پێشان دەدات وەک -:بە شێوەیەکی "مەکرو" و
 dans le fondپروسەی بەڕێوەبردن و بەرێوەبەرایەتی لە هەمووعێراقدا پروسەیەکە کە ناجووڵێت و سابتە بەاڵم
dans la formeعێراق شێوازی جياوازی بەرێوەبەرایەتی و حکومڕانی بينيوە وەک رژێمي :تائيفی ،ميليشيا ،ئایدیۆلۆجيایەکی تایبەت
پاشایەتی ،دیکتاتۆر ،بنەماڵە ،حيزبی ،کودەتا ،خێاڵیەتی...،هتد - .ئيستا ،نەجووالنەوە و سابت بونی کاریگەری بەرێوەبەرایەتی و حکومڕانی لە
عێراقدا لە ناو بانک ،بازار ،زانکو ،شار ،گوند ،ئەکتەری تاکە کەس ،سيستەمی ئابوری ،پۆليس ،پێشمەرگە ،عەسکەر ،سروشت ،کۆمەڵگا و لە
ناو هەموو فەزای گشتی دا هاوار دەکەت - .گەلی عێراق پێویستە باش ئاگادار بيت کە پروسەی حکومڕانی و بەرێوەبەرایەتی لە عێراقدا،
پروسەیەکی زور دواکەوتووە ،نەزان ،نزم بەالم لە هەمان کاتدا پروسەیەکی زور شارەزا و زانایە بو سێ ئامانجی بنەڕەتی و سەرەکی لە زەمان دا:
پاراستنی بەرژەوەندی شەخسی بەرپرسەکانی مەرکەزی حيزبی ،بەرژەوەندی ئەکتەری دەولي خارجی و بەردەوام بوونی کۆیڵە کردنی ئەکتەری
تاکەکەس ،کۆمەڵگا بە شێوەیەکی عام -.حکومڕانی و بەرێوەبەرایەتی لە هەموو عێراقدا بە شێوەیەکی "مەکرو" ناوەکی تایبەتی هەیە:
دەسەاڵتداری ميليشيا و "شانوویی" لە ناو هەموو فەزای گشتی دا = هەر دەسەاڵتداریەک لە عێراقدا بە تایبەتمەندیەکانی تایبەتی خۆی بێ یاسای،
ئاستەکی زور نزم ،دزی ،گەندەڵی و کۆیالیەتيزمی جياواز بە هێز و بالو کردوتەوە - .دەسەاڵتداری لە عێراقدا بێگومان و %١٠٠لە ژێر کۆنترۆڵی
خۆپەرستيەکی بە سنوور ،نەزانين ،ویژدانەکی بچۆوک و تەسکی شخسی ،سياسی ،ئابوری ،دبلۆماسی ،دینی ،سایکۆلوژی و ئەکتەری دەولي
خارجی...هتد ،دایە...- .هتد".
هوشيار بارزانی گووت" بە پێی رستەکانی سەرەوە ،هەموو کەس لە عێراقدا زور پێویست و گرنگە پرسيارەکانی ژێرەوە لە خۆتان بەکەن:
تا چەندیتر ئەکتەری تاکە کەس ،قوتابی،شار ،گوند ،جەماوەر ،پۆليس،پێشمەرگە ،عەسکەر و کۆمەڵگا خزمەتی کۆیالیەتيزمی خۆتان دەکەن ؟ تا
چەندیتر جەماوەر ،ئەکتەری تاکە کەس ،قوتابی ،ماموستا ،حاکم ،شار ،گوند ،پۆليس ،پێشمەرگە ،عەسکەر و کۆمەڵگا لە خزمەتی دزی ،گەندەڵی و
ئەکتەری دەولي خارجی ئەبن؟ تا چەندیتر جەماوەر و کۆمەڵگا ،خۆی ئەکەت بە قوربانی چەند بەرپرسی مەرکەزی حيزبی دز ،گەندەڵ کە تێکدان،
تاالنكردن و کۆیلە کردنی کۆمەڵگا و فەزای گشتی ئامانجی بنەڕەتييانە؟ تا چەندیتر قوتابی ،ماموستا ،هێزەکانی ئەمنی ،گەل ،کۆمەڵگا و عێراق گالتە
و یاری بە خۆتان ئەکەن و بە ئێوە ئەکەن؟ ئایا جەماوەر ،گەل و هەموو عێراق ئەزانيت کە لە چوارچێوەی ئەم پروسەی بەرێوەبەرایەتی و
حکومڕانی لە سەرانسەری عێراقدا هيج سوودی نييە تەنها :کۆیلە کردنی زور زانا و شارەزای گەلی عێراق و پاراستنی بەرژەوەندی بەرپرسەکانی
مەرکەزی حيزبی و ئەکتەری دەولي خارجييە؟ لە کاتکدا کە هەموو گوند ،شار و فەزای گشتی بە شێوەیەکی مەکرو و بچوك لە ژێر کۆنترۆڵی
بەرژەوەندی شخسی چەند بەرپرسەی مەرکەزی حيزبی دانە ،ئایا پەرلەمان ،پەرلەمانتار ،هەڵبژاردن ،کونگرە ،کۆبوونەوە ،کابينەی تازە،
حکوومەتی عێراق...،هتد ،مانایەکی هەیە  :یاری و گالتە کردەنەکی زور زانا و شارەزا بە گەل ،جەماوەر و عێراق .ئایا جەماوەر ،گەل ،کۆمەڵگا و
هەموو عێراق ئاگادارە کە هەر گوند و شارەک لە ژێر دەستی دوو سێ بەرپرسی مەرکەزی حيزبی دایە کە بە دلی خۆیان خەریکی تاالنكردن و کۆیلە
کردنی کۆمەڵگا ،شار ،گوند وتێکدانی فەزای گشتينە لە سەرانسەری عێراقدا .بە مليۆنها دینار و دۆالریان دزیوە ،و بە هيج شێوەیەک تێر نابن .ئایا
جەماوەر ،گەل و هەموو کۆمەڵگا ئاگادارە کە ئەرز لە ژێر پێيەکانی بەرپرسی مەرکەزی حيزبی زور بە هێز لەڕزیوە و دەلەڕزێت؟"
چەند خالی گرنگ کە هەموو عێراق زور پێویستە ئاگادار بيت ،هوشيار بارزانی گوت"  -بەردەوام بونی بارودوخی زور ئالوزی سياسی ،ئابوری،
کۆمەڵگایەتی ،بێکاری و هەژاریUne administration étatique tribale, sectaire et le sous-développement général،
سایکۆلوژی و نەبونی پاراستن و بۆشایی ئەمنی جوراجور لە عێراقدا پێشان دەدات بە شێوەیەکی  %١٠٠کە هەموو عێراق لە ژەێر کۆنترۆڵی
ميليشيای جياواز دایە وەک :دینی ،خێاڵیەتی ،تائيفی ،سياسی...هتد - .پروسەی هەڵبژاردنی جياواز لە عێراقدا(پەرلەمان و پەرلەمانتار،
سەرۆکوەزیر ،سکرتێری حيزبی ،سەرۆك كۆمار ،وەزیر و گوزیر ،پارێزگار...،هتد) ،نە تەنها هيج گرنگی نييە بو بەرپرسەکانی مەرکەزی حيزبی
بەالم لە هەمان کات دا پروسەیەکی شانوویيە (لە أليف تا یا) ،کە بە شێوەیەکی "مەکرو" شەرعيەتەکی داخلی و خارجی بە خۆیان ئەدەن- .
شێوازی بە کار هينانی دەسەاڵتداری لە ناو هەموو گوند و شارەکانی عێراقدا پێشان دەدات کە :عەقڵيەت ،کردار و رەفتاری دەسەاڵتداری بە
شێوەیەکی  %١٠٠کردار ،رەفتار و عەقڵيەتی ميليشيای جياوازە .و هەر لە بەر ئەوەش یاسا ،چاکسازی ،گورانکاری و بەرژەوەندی فەزای گشتی
لە ژێر ئەم دەسەاڵتەدا خەوەن و خەیاڵە .دەسەاڵتداری لە سەرانسەری عێراقدا = نەبوونی ئێڤولوسيونيزمەکی پوزەتيڤ ،ئاستەکی زور نزم و
نەزان ،گالتە و یاری کردنی زور زور زانا و شارەزا بە گەل ،جەماوەر ،گوند ،شار و گەندەلی بێ سنوور = عادەت کردنی بازار ،زانکو ،شار ،گوند،
ئەکتەری تاکە کەس ،سيستەمی ئابوری ،پۆليس ،پێشمەرگە ،حاکم ،عەسکەر ،قوتابی ،ماموستا ،هێزەکانی ئەمنی ،ميدیا ،کۆمەڵگا و فەزای گشتی
= پاراستنی بەرژەوەندی بەرپرسەکانی مەرکەزی حيزبی و بەرژەوەندی ئەکتەری دەولي خارجی = کۆیلە کردنی بەردەوامی کۆمەڵگا ،گەل،
جەماوەر و فەزای گشتی...هتد".
پروسەی دەسەاڵتداری لە عێراقدا چوونە؟ پروسەیەکی زور شانوویی ،ميکانيکی (لە أليف تا یا) ،و لە هەمان کاتدا زور تایبەتە؟ بو شانوویی
وميکانيکيە؟  -چونکە لە ژێر کۆنترۆڵی بەرژەوەندی بەرپرسەکانی مەرکەزی حيزبی (کە زور نەزان و خاوەنی ئاستەکی زور نزمن) ،و ئەکتەری

دەولي خارجی دانە و بویان گرنگ نييە بارودوخ و بەرژەوەندی فەزای گشتی و کۆمەڵگا .هيج شتەک لە عێراقدا نرخ و بەهای خۆی نييە و هەموو
شتەک بووتە بە گالتە ،یاری کردن ،دزی و گندەڵی بێ سنوور .بەرپرسەکانی مەرکەزی حيزبی وحکوومی :لە سەرۆکوەزیرەک بو
سەرۆکوەزیرەکيتر ،لە سەرۆك كۆمارەک بو سەرۆك كۆمارەکيتر ،لە سکرتێرەکی حيزبی بو سکرتێرەکيتر ،لە فوالن پەرلەمانتار بو
پەرلەمانتارەکيتر ،لە فوالن وەزیر و گوزیر بو وەزیر و گوزیرەکيتر...،هتد = هەمان رەفتار ،کردار ،بينين ،بوچون ،فکر ،هێزر ،ئيش و کار کردنی
تێکدانی فەزای گشتی ،تاالنكردن و کۆیلە کردنی کۆمەڵگایە بە شێوەکانی جياواز = ميليشيای تایبەتی سياسی .بەالم بو تایبەتە؟ چونکە بە
بەردەوامی لە خزمەتی سيستەمی ميليشيا (بەرپرسەکانی مەرکەزی حيزبی) ،دانە .پروسەیەکە کە بە شێوەیەکی ئۆتۆماتيک داخلی حالەتەکی تایبەتی
سایکۆلوژی شخسی ،جەماوەری و مادی دەبن و دادەبڕێن لە واقعی کۆمەڵگا.
Dans ce cas-là l’apparence (structurelle, fonctionnelle,…) devient capitale = espace esthétique et le processus
théâtral = AutoritéS en Irak. Un déconfinement profond de votre cerveau est plus que jamais nécessaire.
لە ئەم چوارچێوەدا ئەکتەری تاکە کەس ،کۆمەڵگا و هەموو عێراق تەنها کۆیلە و لە حالەتی تایبەتی کۆیاليەتيزم دایە.
بە کورتی و بە عەقڵەکی زور سادە ،هوشيار بارزانی گوت" هۆکارەکانی هاوبەشی دەسەاڵت لە رانيە ،سەماوە ،هەلەبجە ،ناسریە ،بەعقوبە،
هەولێر ،بەغدا ،بەسرە ،كەركووك ،فەلووجە ،رەمادی ،سلێمانی ،دیالە ،فاو ،نەجەف ،مووسل ،كەربەال ،حللە ،ئامێدی ،دهۆك ،زاخو ،ئاکرێ،
...هتد :سابت بوونی عەقڵيەتی حکومڕانی و بەرێوەبەرایەتيە لە عێراق ،کە بە شێوەیەکی  %١٠٠عەقڵيەتی ميليشيای جياواز ،تێکدانی فەزای
گشتی ،گەندەڵی و نەزانينی بێ سنوور و کۆیلە کردنی کۆمەڵگایە بە ناوەکانی جياواز وەک :حيزبایەتی ،دینی ،خێاڵیەتی ،تائيفی ،سياسی ،ميدیای،
سایکۆلوژی...هتد ".پاژۆ بێ شەخسيەت ،نەزان پاژۆ.
هەموو عێراق پێویستە باش ئاگادار بيت و بێ چەپ و ڕاست هوشيار بارزانی گووت" بێگومان دەسەاڵتی کە زور بە هێزە لە عێراقدا ،هێزی
ئەکتەری تاکەکەس ،کۆمەڵگا و جەماوەرە لە ناو هەموو گوند و شارەکانی عێراقدا .بە الم ئەم هێزە عادەت کردووە بە ئەم بارودوخی زور ئالوز و
بەردەوام بوونی لە زەماندا .ئەکتەری تاکەکەس ،کۆمەڵگا ،حاکم ،شار ،گوند ،پۆليس ،پێشمەرگە ،عەسکەر ،قوتابی ،ماموستا ،هێزەکانی ئەمنی،
گوند و شار فکر و هێزر دەکەت کە ناتوانيت هيج گورانکاریەک بەکەت و بێ هيزە = هەڵەیەکی شەخسی ،سایکۆلوژی ،جەماوەری ،ئایندە و
ستراتيجی...،هتد ،زور زور گەورەیە .بو ئەوەی کە ئەم هێزە خۆی لە کۆیلە ،کۆیالیەتی جياوازی جوراجور ،و
 ،Manipulationرزگار کەت و بە راستی بەرژەوەندی فەزای گشتی ،کۆمەڵگا و ئەکتەری تاکە کەس یاسا بيت،
کۆمەڵگا ،حاکم ،شار ،گوند ،پۆليس ،پێشمەرگە ،عەسکەر ،قوتابی ،ماموستا ،هێزەکانی ئەمنی ،گوند و شار :وەرە = خارجی سيستەمی حيزبی،
خارجی خۆپەرەستی ،خارجی ئاستەکی زور نزم و نەزانی بەرپرسەکانی مەرکەزی حيزبی و خارجی ویژدانی "٣د"یە".
شەڕیک ،فوالن کەس زور بە کورتی ،بێ لێكۆڵينەوەیەكی ورد و بە عەقڵەکی زور سادە :لە ڕێگای بەرپرسەکانی مەرکەزی حيزبی ئيستا عێراق لە
ژەێر کۆنترۆڵی  ٥ئەکتەری دەولي خارجی دایە .ئەم کۆنترۆڵ کردەنە بە شێوەکان و %دی جياوازە لە الی ئەم  ٥ئەکتەرەیە .ئەکتەری دەولي
خارجی حەز ئەکەت کە ئەم شێوەی دەسەاڵتداری لە هەموو عێراقدا بەردەوام بيت چونکە بەرژەوەندی خۆیان دەپاڕێزن .و ئەوەش بە هيج جورەک
لە بەرژەوەندی گەل ،جەماوەر و کۆمەڵگای عێراقدا نييە .ئەم گورانکاریە پێویستە ببيت بە نموونە بو هەموو خۆرهەالتی ناوەڕاست.
بينين و بوچوونی ئەم وتارانە = بە هيج جورەک دژي ئەکتەری دەولي ناوچەکە و غەیری ناوچەکە نييە ،بەعکسەوە لە بەرژەوەندی ئەوانيش دایە
ئەگەر حالی ببن .بينين و بوچوونەکی زور زور دور لە سەر حکومڕانی و بەرێوەبەرایەتی لە ناو کۆمەڵگا دا .رزگار کردنی گەل ،جەماوەر،
ئەکتەری تاکە کەس ،شار و گوند لە کۆیلە و کۆیالیەتيزمی جوراجوری حيزبی ،سياسی ،دینی ،ئابوری ،پەروەردە...،هتد و لە ئاستەکی زور زور
نزم ،نزان و گورانکای راستەقينە و بنەرەتی لە ناو هەموو عێراقدا بە شێوەیەکانی جياواز وەک :ئيداری ،حکومڕانی و بەرێوەبەرایەتی ،بانک،
زانکو ،شار ،گوند ،ئەکتەری تاکە کەس ،سيستەمی ئابوری ،پۆليس ،پێشمەرگە ،عەسکەر ،سروشت ،کۆمەڵگا...هتد .و
Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et l’émergence d’une nouvelle conscience individuelle et collective et
de nouvelle manière de voir, d’agir, de penser, de faire et de gouverner.
لە کۆتایيدا هوشيار بارزانی گووت" هيج کەسێک لە سەرانسەری عێراقدا نابينم کە بەتوانيت عێراق لە ئەم بارودوخی ئالوزی جياواز رزگار کەت و
L’action de l’Etat irakien (dans son ensemble) de Nouri Maliki à Mustafa al-Kadhimi en passant par Adil Abd
Al-Mahdi, Haider al-Abadi, M,Tawfik Allawi …etc, s’inscrit dans cette logique théâtrale de l’autorité en Irak.
Or ce dernier a besoin de changement structurel profond et des savoirs, savoir-faire et savoir-être des
personnes…etc, ou simplement ÊTRE.
و هەر لە بەر ئەوەش عێراق خاوەنی بنێشت ،خورما ،کوشتن ،تێکدانی فەزای گشتی ،تاالنكردن ،جينوسایدی جياواز و و بەردەوام بوونی پروسەی
نەخۆش و کۆیلە کردنی ئەکتەری تاکەکەس ،کۆمەڵگا ،حاکم ،شار ،گوند ،پۆليس ،پێشمەرگە ،عەسکەر ،قوتابی ،ماموستا ،دین ،ميدیایيە...،هتد.
Dépoussiérer profondément votre conscience individuelle et collective est plus que jamais nécessaire.
دەرمانی سەرانسەری عێراق یەک دەرمانە = وەرە .بو؟ چونکە نە تەنها خارجی زەمانە بەالم لە هەمان کاتدا بە شێوەیەکی  %١٠٠خارجی
پروسەی شانوویی دەسەاڵتە".
بە شێوەیەکی تایبەت زور گرنگە باڵوکردنەوەی ئەم وتارە لە سەرانسەری عێراقدا.
م.امين

