
 خۆرهەاڵتی ناوەڕاست وعێراق

 

بە کورتی باسی کومەلگايەکانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست دەکەين: تايبەتمەنديەکان    لە ئەم ئەرتيکلەدا بە شێوەيەکی زورسادە،"مەکرو" و

کاری شانۆيی چيە و بەردەوام  گورانوئێڤولوسيونيزمی ئەم کومەلگايانە، کام ويژدانی سياسی لە عێراق دا دەسەاڵتدارە لە کاتی شەری سارد و ئێستا، 

هوشيار بارزانی گووت"  و ئەنجامی ئەم ئەرتيکلە.  بوونی لە عێراق دا، چەند خالی گرنگ بو عێراق   

 لە ناو کومەلگايەکانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بە شێوەيەکی عام دەتوانێن بڵێين کە     

- Aspect traditionnel (de voir, d'agir et de penser) est dominant dans la société et celle-ci est plutôt "statique ". 

گەل و   - نەبوونی ڕێکخراو و دامودەزگاکانی حکوومی بە شێوەيەکی تازە، نوێ، مۆدێرن و ئەوەش نيشانی نەبوونی ديموکڕاسي راستەقينەيە.  -

و    ە لە زەمان دائەکتەری دەولي خارجی يان ئايدۆلۆجيايەکی تايبەت داييانە بە شێوەيەکی عام بارمتەی يەك حيزب، چەند کەس،  لگا ەکوم جەماوەری ئەم 

بە شێوەيەکی گشتی نەبوونی بەرژەوەندی عام، گەل و فەزای گشتی لە   - . لە ژێر کۆنترۆڵی توندوتێژی، زوڵموزوری، ستەم دا نە بە %دکانی جياواز 

کۆمۆنيزم دا   ەکانی ئەکتەری دەولي ناوچەکە لە چوارچێوەی سيستەمی کاپيتاليزم ويلە کاتی شەری سارد جواڵنەوەی پەيوەند -ناو ئەم کومەلگايانە دا.  

هەر چەند ئێڤولوسيونيزمی ئەم کومەلگايانە، لە کومەلگايەک بو کومەلگايەکی تر جياوازی هەيە لە ناو زەمان دا، بەاڵم بە شێوەيەکی عام   - بو. 

دەخولی ئەکتەری دەولي خارجی بە شێوەيەکی بەردەوام لە ناوچەکەدا. بو؟ تااڵنی سروەت و  تە - ئێڤولوسيونيزمی ووشک، نەزان يان نێگەتيڤ بوويە. 

ەکەن کە گەالنی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست هەر کۆيلە بمێنەوە، تەوازونی  سامانی وواڵتەکان، يارمەتيدانی بەرپرسەکانی حيزبی و حکوومی کە حەز ئ

ين و بەرژەوەندی  حکوومی لە ژێر کۆنترۆڵی نەزان و  پرسەکانی حيزبی شێوەيەکی گشتی بەر بە  - ستراتيجي بينی ئەکتەری دەولي ناوچەکە...هتد. 

هێز و دەسەاڵت، ئايدۆلۆجيا، مادی، سايکولوژي، سەمبۆليک،...هتد، دانە و بە کار هێنانی توندوتێژی، زوڵموزوری، ستەم بەرامبەر بە   :شخسی

زور زور دايناميكتر و زيندووتر بن بو بەرژەوەندی   کە گەل و جەماوەری ئەم کومەلگايانە زور گرنگ و پێويستە - جەماوەری خۆيان يان دراوسێكەی. 

.  ن ەکەبعام لە ناو زەمان دا و پئويستە هەست بە گرنگی، ئەرک و بەرژەوەندی ڕاست و سەرەکی خۆتان    

-Manipulation et contrôle de la société par la force brute qui peut prendre différentes formes et manières…etc. " 

نێتوان ەد دا. کان ەو م  مانەناو ز  ەل  ەنيي  كيە  کوەو ەوە رەس یکان ەهوکار ید % 

Histoire événementielle de l’Irak depuis sa création et suivant des faits politiques majeurs et de façon macro  

تا دروست بوونی ديکتاتۆرێتی سە دام حسين. چەند شتی کە لە ئەم ماوە دا هەبوون لە ناو کومەلگای عێراق    ١٩٣٢بە سێ بەش دابش کەێن: لە سالی 

ربەخۆيي،...هتد،  سەنەهێشتنی کۆلۆنياليزم،  کە لە ژێر دەسەاڵتی کۆنسپتەکانی ناسيونالێزم، کۆمۆنيزم،  و زور بيداي  ويژدانەکی سياسي زور بچووك دا:

١٩٦٨بەشی دووم لە سالی  و ئاستەکی پەروەردەيی، ميديای، سياسی، هاتوچوو،...هتد، کە زور زور کەمتر بو لە ئێستا ،...هتد. دا بوويە  

ە شێوازی ب Regression and a frozen society . شتی کە لە ئەم قۆناغە دا دروست بوو: ٢٠٠٣تا روخاندنی ديکتاتۆرێتی بەعسي لە سالی    

تا ئێستا وچەند شتی کە پەيدا بوون لە ناو ئەم ماوەيەدا:   ٢٠٠٣جورا جور. قۆناغی سێيەم: لە سالی   

   Le dégel et la régression de la société irakienne       

،  وهاتنی بەرپڕسەکانی دز، گەندەل ونەزانی بێ سنوور کە بوويان زور زور گرنگە: کۆيلە کردنی بەردەوامی کومەلگای عێراق بە شێوازی جياواز 

 بەرژەوەندی شخسی بەرپڕسەکان وبەرژەوەندی ئەکتەری دەولي خارجی، تێکدانی فەزای گشتی بە شێوەي جياواز. 

 - Absence d’un leadership intègre, visionnaire                                                                 :هوکارەکانی هاوبەشيی ئەم سێ قۆناغە 

. ويژدانەکی سياسي بەرپرسەکانی حيزبی، حکوومی کە زور بچووك، تەسك ونەزانە دەسەاڵتدارە لە زەمان دا لە سەر بەرژەوەندی گشتي، نەتەوەيی  -  

 - communitarianismکی جورا جوری زور بە هێز کە داخڵی کومەلگا بوويە بە شێوەيەکی زور: قووڵ، ژەهراوی، بيداي و وەحشی. 

اق  دايناميكەکانی جياوازی کومەلگايەتی، سياسی، ئابوری، دينی، سايكۆڵوجي، عەسکەری، ئيداری،...هتد، دژي بەرژەوەندی گشتي و جەماوەری عێر  -

. ناو زەمان دا  بوونە لە   

تەدەخولی ئەکتەری دەولي خارجی بە شێوازی جورا جور  -  

 - Manipulation جورا جور و بەردەوامی کومەلگا و گەلی عێراق بە دستی چەند بەرپرسەکی دز، گەندەل و نەزان لە زەمان دا.ی 

ژێرەوە بيت:هوشيار بارزانی گووت " هەموو گەلی عێراق زور پێويستە ئاگاداری خاڵەکانی   

تا ئێستا نەبوونی بەرژەوەندی فەزای گشتی )شار، گوند، پەروەردە، عسکەری، ئەکتەری تاکە کەس،...هتد(، کومەلگا و گەلی عێراق   -  

بەرپرسەکانی مەرکەزی حکوومی وحيزبی دز، گەندەل و نەزانی بێ سنووری عێراقی لە جيلی پێشتر زور باش فێر بوونە و فێر ئەبن کە   -

  بەرێوەبەرايەتی و بەڕێوەبردن) سەرۆك كۆمار، سەرۆکوەزير، پەرلەمانتار، وەزير و گوزير، وەزارەتەکان، پارێزگار، سکرتێری حيزبی، مەالی

د(، لە عێراق دا = دزی، گەندەلی و نەزانينی بێ سنووری جياواز، ئاستەکی نزمی جياواز، بێ شخسيەتی، بەرژەوەندی شخسي، خزمەت  سياسی،...هت

پاژۆ بێ شخسيەت، نەزان پاژۆ.  نی ئەکتەری دەولي خارجی، تێکدانی فەزای گشتی،...هتد.کرد  

 - هەبوونی ميليشيای جورا جور لە سەرانسەری عێراق دا بە هيج جورەک لە بەرژەوەندی گەل و کومەلگای عێراق دا نيە لە ناو زەمان دا. 

- خزمەت کردنی سەرۆك كۆمار، سەرۆکوەزير، پەرلەمانتار، وەزير و گوزير، وەزارەتەکان، پارێزگار، سکرتێری حيزبی، مەالی سياسی...هتد، لە  

 عێراق دا خزمەت کردنەکی زور زور تايبەتە =  

Il s’agit d’un modèle particulier de gouvernance dans un cadre bien défini dont la déviance et l’anomalie 

politique, sociale, économique, religieuse, ethnique, psychologique, symbolique…etc, sont la base. Celles-ci non 

seulement renforcent et légitiment ce modèle, mais constituent le cadre de la pratique thérapeutique de l’Etat.                                                                      

                                  وهەر لە بەر ئەوەش عێراق وواڵتەکی نەخۆش وبە بەردەوامي لە نەخۆشخانە دايە.                                                       

کۆدەتايەک، کۆدەتای سەدام حسين و دروستکردنی  پاش دروست بوونی تەجروبەکانی جياواز وەک شەری بينی کورد و بەغدا، شيعە، سونني، چەند  -

مات،  ديکتاتۆرێتی بەعسی، شەر لە گەل ئێران و کوێت، ڕووخاندنی ڕژێمی سەدام و پەيدا بوومی مليشيا، ديموکراسی شانۆيی و تايبەتەتی: "ماکوخد

ەرلەمانتار، وەزير و گوزير، پارێزگار، حيزبی   دزی، ئەکتەری دەولي ناوچەکە، گەندەلی، هەلبژاردن، حکوومەت، سەرۆك كۆمار، سەرۆکوەزير، پ

جورا جور و مەالی سياسی ...هتد"، جەماوەر، گەل و کومەلگای عێراقە زور گرنگە بە هيج جورەک نەبيت بە "دەزگا" يان ئالەتەک لە ژێر  

ێوەبەرايەتی و بەڕێوەبردن، چونکە ئەم  ەکي دز، گەندەل و نەزان. زور زور گرنگە عێراق خۆی رزگار کەت لە ئەم سيستەم و شێوەي بەر دەسەاڵت



سيستەم و شێوەازە تەنها سێ ئامانجی هەيە، سێ شت بوويان زور گرنگە: بەرژەوەندی شخسی و بەرژەوەندی ئەکتەری دەولي ناوچەکە؛ کۆيلە کردنی  

 گەلی عيرا ق بە شێوەيەکانی جياواز؛ عێراق وەک وواڵتەکی دواکەوتوو بمێنێتەوە )تێکدانی فەزای گشتی، تااڵنی سروەت و سامانی عێراق...هتد(.   

- حەکيم، سەدر، نوری مالێکی، جعفری، بەرهەم ساڵح، حەلبوسيی، فواڵن وەزير و گوزير، هادی عامری، عادل، پەرلەمانتارەکانی عێراقی،  

عەبادی،...هتد، و سرکردەکانی حيزبەکانی کوردی زور چاک و باش ئاگاداری خووتان بن کە نە تەنها بێ شخسيەتن، بەاڵم لە هەمان کات دا هەموو  

عێراق پێويستە باش ئاگادار بيت کە دەرکەوتن، کۆتايی و ئامانجی ئێش و کاری ئەم بەرپرسەکانی  حيزبی و حکوومی تەنها: کۆيلە کردنی کومەلگای  

 عێراقە، تێکدانی فەزای گشتی و بەرژەوەندی شخسی و بەرژەوەندی ئەکتەری دەولي خارجيە. پاژۆ بێ شخسيەت پاژۆ. 

بەرپرسەکانی حيزبی، حکوومی لە سەرانسەری عێراق دا بە شێوەيەکی زور زور شارەزا و زانا تەواوکەری يەکترن بو خزمەت کردنی ئەکتەری    -

دەولي ناوچەکە و بەرژەوەندی شخسی و کۆيلە  کردن ی کومە لگا، ...هتد.  تێکدان ی سيستە می دزی، گە ندەل،  نەزان  و کۆ يلە  کردنی  عێراق  لە  ب ەغدا  

 پێويستە  تێکدانی  هەمان سيست ەميش  ب يت  لە  سلێمانی  وهەولێ ر. 

يزب  خۆپێشاندانەكانی ناڕەزايی حيزبی يەک ملێونی سەدر يان فواڵن بەرپڕسێ حيزبي هيج هيج فايدە، سوودی نييە. بو؟ چونکە بەر پرسي حيزبی وح -

La production et la reproduction des anciens paradigmes نەزان، ئاستەکی نزم و بێ شخسيەتن= زور    

ەزان،  گەلی عێراق پێويستە باش ئاگادار بيت کە بە هيج جورەک کاتی ديکتاتۆرێت يان ئەم سيستەم و شێوەي بەرێوەبەرايەتی و بەڕێوەبردنی نزم، ن -

 دز، گەندەل...هتد، بە هيج جورەک لە عێراق نەماوە. 

-En Irak la position du pouvoir et/ou pouvoir de la position comme le couple tradition-pouvoir, dont l’ensemble 

de la classe politique est l’incarnation, est dominé par un mal, une maladie : la politique déguisée, légitimée, 

légalisée (les élections, la constitution,…) qui a tous les éléments à sa disposition pour son organisation, 

empêchant ainsi un vrai changement positif. Guérir la société de cette maladie chronique est une nécessité. 

ان، سەرۆك كۆمار، سەرۆکوەزير، پەرلەمانتار، وەزير و گوزير،  بەرپرسەکانی حيزبی لە هەموو عێراق دا)مەالی سياسی، پەرلەمان، وەزارەتەک -

کە  چون پارێزگار، سکرتێری حيزبی، ...هتد( بە هيج شێوەيەک لە خزمەتی فەزای گشتی، ئەکتەری تاکەکەس، کومەلگا، ئايندە و پاشەڕۆژ دا نينە. بو؟ 

".Maipulateur et manipulé و ، دينار و دونيا پەرەست خاوەنی ئاستەکی نزم، نەزان زور زور خۆپەڕست    

ق ئێستا  بو نموونە: پاش ڕوخاندنی ڕژێمی بەعسی، ئايا گەلی عێراق ئاگادارە کە تەنها بە دينار و دوالری دزی بەرپرسەکانی حيزبی و حکوومی، عێرا

دەدات كە شتی کە بەردەوام بوويە ئەوەيە کە  خاوەنی هێڵێکی شەمەندەفەری زور باش بوو. هوشيار بارزانی گووت " مێژووی عێراق بە ڕوونی پێشان 

زور تەسک و بچووك دا بوويە لە ناو زەمان دا. ئێستا هەندێک کەس    وبيرکردنەوەيەکیزور نەزان، کە بينين   عێراق لە ژێر کۆنترۆڵی چەند کەسێکی

transition periodدايە، پاژۆ بێ شخسيەت پاژۆ." .هتد، دەڵێن کە ئێستا عێراق لە  کاتی وەک ڕۆشنبير، سياسەتمەدار، ڕۆژنامەنووس،..    

گورانکاری شانۆيی = هەمان رفتار، کردار، بينين و   و بە کورتی، هوشيار بارزانی گووت "بە شێوەيەکی "مەکرو" دەتوانين بڵێن کە  ەيی سادبە زور 

هەلبژاردن، ديموکراسی، کابينەی تازە، ياسايی  بوچوونی...هتد، سرکردەکانی پێشترە بەاڵم لە ناو چوارچێوە و ديکۆرەکی جوانتر و باشتر وەک: 

گۆڕانکاريەکی شانۆيی بوويە کە تايبەتمەنديەکاني خۆی   گۆڕانکاری لە مێژووي عێراق دا،...هتد. نجتر، ەگ ی رپرسەبپەرلەمان، کونگرەی جوراجور، 

  اوی زور نزم، توندوتێژی، خيانەت، وەحشی، گەندەل بوويە بەردەوام بوونی کلتوری ژەهر کە ئێستا پەيدا  وسيستەمی هەبوويە لەژێر هەر دەسەاڵتەک 

"  دا. ناوەڕاست  خۆرهەاڵتیزور بە هێزە لە   جياواز، وشێوەيەکانیوئەم کلتورە بە %   لە عێراق دايە. وبەڕێوەبردن ...هتد، بەرێوەبەرايەتی  ونەزانی      

Il s’agit de rupture dans la continuité .     

En Irak l’espace de l’esthétique domine l’espace du pouvoir et du changement, lesquels sont dominés par le 

népotisme, la corruption sans frontière, le clientélisme, le régionalisme, le communautarisme et le non savoir-

faire. La classe politique n’est plus en phase avec "l’esprit du temps "et la société.   

 خۆرهەاڵتی  ناوەڕاست، خۆرهەاڵتی  توندوتێ ژی، خي انەت،  وەحشی، گە ندەلی، دزی وخ ۆرهەاڵتەکە  کە  زۆ ري نە  بو ب ە کۆيلەی  چەند  کەسێک.  

وێژدانی شخسی و جەماوەری خۆتان بو دروست کردنی  " گەورە بەکەت لە ناو  1زور پێويستە کە گەلی عێراق بە شێوەيەکی گرنگ "انڤێستمێنتەکی

  وێژدانیلە زەمان دا. نە بە شێوەيەکی ميکانيکي، بەاڵم بە راستەقينە، گەلی عێراق پێويستە نقوم ببێت بە شێوەيەکی زور قووڵ لە ناو  2خەتەکی تر

  یکان ەرپرسەو ب   یسياس یالەم ور ئالوز نەماوە. شخسي و جەماوەری خۆتان و هەست بەکەن بە هەست کردني ئەوەي کە کاتی ئەم بارودوخی ز 

   ؟ ەیکەئ  یچ ێ راتەک رەس  ەخدروک ل اني  ن؟ ەکەئ  یچ ێ راتەک ر ەس ەل  ی وحيزب ی حکووم

زم  ئەنجامی ئەم ئەرتيکلە چييە؟ هوشيار بارزانی گووت" پاش تەجروبەکانی پێشوو تر کە ژەهراوی، توندوتێژی، خيانەت، وەحشی، گەندەل و زور ن

کومەلگا. ئايا رزگار کردنی  و  ئەوەهاتووە کە عێراق خۆی رزگار کەت لە ئەم کلتوری بەرێوەبەرايەتی و بەڕێوەبردنی کۆيلە کردنی ئينسانبوون کاتی  

  ەزير،عێراق لە ئەم بارودوخی زور پيس و ئالوز الی: ئەنجومەنی ئاسايشی نەتەوەيەکگرتووەکانە، پەرلەمانی عێراقە، فواڵن سەرۆك كۆمار، سەرۆکو

فواڵن حيزب، مەالی سياسی، پەرلەمانتار، وەزير و گوزيرە،...هتد؟ نە. بنەرەتەکی پاک کە خارجی زەمانە، گەل وکومەلگای عێراق دوو هوکاری  

ای  بيت لە ناو زەمان و فەز 3بنەرەتينە بو ئەم گورانکاری زور قووڵی جوراجور لە سەرانسەری عێراق دا. بنەرەت پێويستە بنەرەتەکی زور پراگماتيک

گشتی جياواز دا. ئێستا هەموو فەزای سياسی)سەرۆك كۆمار، سەرۆکوەزير، فواڵن حيزب، مەالی سياسی، پەرلەمانتار، وەزير و گوزير، پارێزگار،  

بەرپرسەکانی حيزبی، حکوومی،...هتد(، بە شێوەيەکی زور بە هێز دژي بەرژەوەندی فەزای گشتيە. زور زور گرنگە کە نە تەنها خۆپێشاندانەكانی  

ناڕەزايی بەردەوام و بە  هێزتر  بن، بەالم لە هەمان کات دا هەموو چينەکانی کومەلگا پێويستە بەشدار بن بو دروست کردنی حەرەکەيکی سەرانسەری لە  

 هەموو عێراق دا. پێويستە هيچيتر کومەلگا و جەماوەری عێراق بە هەڵە نەچن." = وەرە. 

. زور گرنگە ئەرتێکلە بە شێوەيەکی تايبەت لە ناو هەموو فەزای گشتی لە عێراق دا باڵوکردنەوی ئەم   

IL est important d’accélérer ce processus de changement de manière concrète. 

 م.امين 

1-Investment 

2-Une autre ligne de temps 

3-Pragmatique, être terre à terre 

 


