
 

راق ێترس و ع  
 

سادە، نزم و نەزانی بەرپرسەکانی مەرکەزی و سکرتێری   بەالم بە عەقڵەکی زور  ڵقووفەلسەفی یان سایکۆلۆجیەکی زور  لێکۆڵینەوەیەکینە بە 

وتارە بو هەموو عێراق  ئەم  جە یەک،...هتد،ەحزبی، ئەنجوومەنی 'بااڵی' حزبی، مەالی سیاسی و دینی، وەزیر و پەرلەمانتارەکانی مووچە خوری دەر

بۆچی هیچ   چەند جۆر ترس هەیە؟ بە شێوەیەکی "مەکرو" ئایا ترس لە ناو هەر کۆمەڵگایەکدا وەک یەکە؟  هاتوتە نووسێن. ترس چییە؟

، پارێزگار،  چەند تایبەتمەندیەکانی وەزیر و گوزیر، سیاسە تمەدار، سەرۆک وەزیر، پەرلەمانتار گۆڕانکارییەکی ڕاستەقینە لە عێراقدا نەکراوە؟

چەند خالی گرنگ و پرسیار بو عێراق وئەنجامی ئەم    ئامرازەکانی ترس لە عێراق، رستەیەکی زور کورت بو قەند یل، تورکیا و سەروک کومار...هتد.

 وتارە. 

   ێڵل یک ەپتێنسۆ)ک ترس ترس چیە؟هاوبەشی سروشتی لە ناو هەر کۆمەڵگایەکدا یان کەسێک دا ترسە.   یکانڵەخایەکێک لە 

Un composant commun à beaucoup de choses, de faits dans lesquels il varie en fonction du contexte, du résultat, 

des causes,…etc.) 

دەرەنجامی فکر  بیرکردنەوە،هەستپێکردنەکی سروشتیە بە خەتەر یان هەڕەشەک )ڕاستەقینە یان خەیاڵی( و لە ناو هەموو کۆمەڵگایەکدا هەیە، کە 

بەالم 'ترس'   وهزر کردنە لە زەمان دا و ئەم فکر وهزر کردنەیە کە دەسەاڵتدارە بو پەیدا کردنی ترس چ بە شێوەیەکی شەخسی یان جەماوەری.

لە ناو زەمان و مەکان دا و ئەوەش  دەبینیت  ری خۆیانکاۆڕگ  

En fonction de plusieurs critères comme organisation sociale, société développée ou pas, le contexte…etc. La 

compréhension, la perception, la psychologie de  

  ترس وەک یەک نییە لە ناو کۆمەڵگای پێشکەوتوو و دواکەوتوو دا و ئەوە بە شێوەکان و %دی جیاواز وەک: سیاسی، دینی، سایکۆلۆجی،

بە کورتی و بو نموونە لە ناو کۆمەڵگای پێشکەوتوو، ترس هەیە لە بێکاری، ماددە هۆشبەرەکان،   ،مەکرو'بە شێوەیەکی ' بەڕێوەبەرایەتی،...هتد.

،)هەر چەند ئەم ترسانە لە ناو کۆمەڵگایەکی دواکەوتوو دا هەنە بە شێوەیەکی تایبەتی خۆی(. زور جۆر  ترسی تێروریزم و بێگومان کۆچکردن،...هتد

پەروەردە، ترس   اوکان؛ توندوتێژی، شەر، گوتنی ڕاستی،ئابوری، رێکخر ، میدیای، عەسکەری، مادی،یت یەەاڵمۆکسیاسی، دینی،  ترس هەیە وەک: 

هتد. گۆڕینی سیستەمی بەڕێوەبەرایەتی و حکومڕانی،... لە ڕووداوی ناوەکی، لە مردن، لە نە خوش بوون، لە داهاتوو، لە   

باش بزانن کە عێراق  خەڵک، چینی سیاسی، رۆشنبیران وهەموو عێراق پێویستە ت:" چەند خاڵ و پرسیار بو هەموو عێراق، هوشیار بارزانی گوو   

A seulement adopté, approuvé la forme du concept de l’Etat-nation   

گواستنەوە،...هتد،، دینی، تەندروستی، پەروەردە، عسکەری، فەزای گشتی، یحزب بو؟ چونکە سیستەمی بەڕێوەبەرایەتی، حکومڕانی، ئابوری،    

 (Structure étatique interne)لەژێر کۆنترۆڵی کۆنسێپتەکی وەستاو و سابتی شانۆگەری و یاری کردنەکی زور پیس و تایبەت دانە بە

ناوچەکە، ئایدیۆلۆژیا و  ئەکتەری دەولی خارجی، جەبهەکی تایبەتی  ناوەکانی جیاواز لە زەمان دا وەک: دینی، شیعە، سوننە، تائیفی، کوردایەتی،

د' دانە.  ٣دیکتاتۆریەت، دیموکراسی تایبەتی دزی، تاالن کردن و گەندەڵی؛ حزبایەتی،...هتد، کە هەموویان لە ژێر کۆنترۆڵی ویژدانەکی زور نزمی '

وەبردن، پیشەسازی،  ، سیاسی، کۆمەاڵیەتی، ئاینی، ئابوری، دیبلۆماسی، بەڕێیئەنجامی ئەم پرۆسەیە بە شێوەکانی جیاوازی پەروەردە 

،  ی تەندروستی،...هتد = ئاستێکی زۆر نزم، نەزان، گەندەڵی  ئاسۆیی و ئەستونی زور قۆول، و دەوڵەمەند بوونی بێ سنووری بەرپرسەکانی مەرکەز 

ۆخەکی "تایبەتی  تا ئێستا پاریزگارەکان لە هەموو عێراقدا لە بارود ایئا ، و کەسوکاریان، مومیا و کۆیلە کردنی کۆمەڵگا ی حزبسکرتێری  

ونی بێ  دیکتاتۆریەت" دا نینە؟ دیکتاتۆریەتی گەندەڵی، نەزانین و ئاستەکی زور نزم، زوڵموزوری، ئەکتەری دەولی خارجی، میلیشیا و دەوڵەمەند بو

 سنووری بەرپرسەکان و کەسوکاریان،...هتد.  کام بە رپرس لە  سەرانسە ری عێ راقدا بەپێی توانایەکانی مووچەکەی و ەردەگر ێت؟ 

 

' و  ی جۆلۆکی'سا ەییو ئاسوود تە بیتا یکەخۆ بارود ەل ی نیو د یاس یس ی الەم کان،ەمانتارەرلەپ کان،ەرپرسە ب ەک ەن انی ە ئاگادار رە ماوەو ج لەگ ایئا 

ماددی  دانە و زۆر  شت ی جوان د ەڵێن. بو؟بو کۆکردنەوەی  کاپیتالەکی ماد ی، کۆمەاڵیەتی، میدیای، ...هتد.  لەم حاڵەتی  زور ئالوزی  جیاوازی کۆمەڵگادا   

  ،یحزب   یرێ و سکرت یز ەرکەم ی کانەرپرسەب مەاڵب با،ەن ادتریز  راڵدو  زارەه   ێس  ە...هتد، لمانتارەرلەپ ر،یو گوز ری زەو  ەیمووچ ەبو ک ست ی وێزور پ

  ننیکار ب ە...هتد، ب،یحزب  یندام ەئ ،یخارج   یولەد  یر ەکتەئ ،یموکراس ید  ن،ید ،ەپار  کەیەو ێچ ش  ەو ب ن ۆچ زاننەزور باش د  ی نیو د یاس یس یالەم

  ،یحزب   یرێ و گوزیر، سکرت زیرەو  مار،ۆك كۆرەس زیر،ە و کۆ رەس نووس،ەژنامڕۆ س،ەفالن ک. گاەڵمۆک یکردن  ەلۆیو ک انۆیخ  یکردن  ندەمڵەوەبو د

 مەالی سیاس ی و دینی، پە رلەمانتار، ئەندامی  حزب ی، کۆبوونەوە لە ع ێراق دا چیە  وچ مانایەکی  هەیە؟ پاژۆ نەزان، پاژۆ  بێ  شەخسیە ت. 

لە ژێر  دەسەاڵت ی ئەم بە رپرسەکان ی مەرکەز ی و سکرتێ ری  حزبی، مەالی  سیاسی  و دینی  بە ه ی چ  شێوەیەک  نابینم بەرژەو ەندی  جیاوازی  جەماوەر،  

  کۆمەڵگا، شار، گوند،...هتد، لە سە رانسەر ی عێ راقدا لە ناو زەمان و مەکان  دا.  

  سێجلەم در،ەس ،یت ێکیە ،یپارت اسا،ی ی تڵەوەد یی مانەیهاوپ  کەو  اوازیج یکان ەناو ەب ۆیە خ یت ەبیتا یایشیلیم ڕۆڵی نتۆک رێژ  ەل کیەزگایپار  رەه 

شت   ند ەچ ەانیشیلیم م ەئ یبوون ە. ه ...هتد ،یعبەش یشد ەح ،ڵاڵحزبو ل،ەکورد، کوم ،ەشیع ،ەسونن ،یعامر  یهاد  ،یخارج ولي ەد ی رەکتە(، ئمیکە)ح

ئیسبات  دەکە ت بو کۆمەڵگا و  جەماوەر: نەبوونی  یاسا و ه ەبوونی  یاسای تایبەت ی میلیشیای، تێکدانی  فەزا ی گشت ی لە ناو ه ەر  پاریزگایەکدا؛ ه ی چ شت،  

ئێش و کارە ک )پەرلەمانتار، وە زیر  و گوز یر، سەرۆ ک وە زیر،  سەرۆك كۆمار،...هتد( لە چوارچ ێوەی بە رژەو ەند ی سکرتێرو بەرپرسەکانی مەرکە زی   

 حزبی، ئەکتە ری  دەول ی خارجی، مەال ی سیاس ی و دین ی خارج نابی ت؛ ئاستەکی  ویژدانی  دین ی، سی اسی، حکومڕ انی، ئابور ی،...هتد، زور  زور نزم. 

   سیستەمی  ی clientelism  حزبی، ئابور ی، دینی، سیاس ی،...هتد، و ئەکتەر ی د ەولی  خارج ی کە  زور زور ڕازییە لە ئەم بارودۆخ ی 

  ئیستای عێ راق،...هتد . 

ئامانجەکانی ئەم بەرپرسانە بو بە کار ه ێنانی پارەی دزی  و گەند ەڵی بە  شێوەیەک ی یاسای  گەندەڵی: کۆنترۆڵ کردنی  خەڵک، باڵوبونەوەی  دز ی و  

 گەندەڵی  جیاواز، راز ی کردن ی خۆیان  بە شێو ەیەکی  سایکۆلۆجی،  دەوڵەمەند کردن ی خۆیان  و کۆی لە کردنی  کۆمەڵگا،...هتد. " 

بە شێوەیەکی  'مەکرو'  هوشیار بارزان ی گووت:"  ئایا کۆمەڵگا، جەماوەر، عێراق ئاگادارە  یان نە  کە ئەو بڕیارانەی کە  دە رکراون لە سالی  ٢٠٠٣ تا 

ئێستا بە شێو ەکانی  جیاواز ی سیاس ی، ئابور ی، ئاینی، پەرو ەردەیی، بەڕێوەبردن، تەندروست ی، ک ۆمەاڵیەتی،...هتد، دوو ئەنجامی  ه ەبوویە: - بەردەوام   

بوونی د ەوڵەمەندکردنی  سکرتێ ر و بە رپرسەکان ی مەرکەز ی حزبی،  کەسوکاریان، مەالی  سیاس ی  و دین ی، چین ی سیاس ی لە عێ راق  و خزمەت  کردن ی  



ئەکتەری د ەولی  خارجی، -  بەرد ەوام بون ی تێکدانی  فەزا ی گشتی، گەند ەڵی یاسای، شەرع ی و دام ەزراوەیی  حزب ی، دەوڵی، پەروە رد ەیی،  دینی،  

 ڕۆژنامەوانی،...هتد."  

دا ترس    یعسەب یمێژڕ  ر ێژ ەل  ی'؟ر ەماوەج ی 'ترس  یکەیەو ێش ەب ی تەبیتا ەب یەبوو  نۆچ راقدا ێع یگاەڵمۆک ەترس ل ی شتنۆو فر ن ڕیدا ک مانەز ەل

چۆن بوویە و ئێستا  چۆنە؟ ترس ی بە رپرسەکانی  مەرکەز ی و سکرتێ ری  حزب ی، مەالی  سیاسی  و دینی،...هتد، چۆنە و بە چەند شێو ەیەکە؟ ئایا گەل،  

کۆمەڵگا، شار و گوند ئاگادار ە کە ترسی  بەرپرسەکانی مەرکە زی  حزب ی زور گەورەتر ە لە ترسی  گەل، جەماوەر، کۆمەڵگا، ئەندامی  حزب ی،...هتد. ئایا  

گەل، کۆمەڵگا، ئەندامی حزب ی...هتد، ئاگادارە یان  نە کە ترسی  ئەم بەرپرسانە، بە چەند  شێوە یەکە و لەنێوانیان: ترس لە جەماوەر، گەل  و لە ئەکتەر ی  

دەولی  خارجی. کوشتن ی ڕۆ ژنامەنووسان، خۆپیشاندە ران، چاالکوانان یان خزمەت کردن ی ئەکتەر ی د ەولی  خارج ی چ جۆ ر ترسەکە؟ بەاڵم ئایا گوند،  

  ەتەباب مەئ رەس  ەل کێکوپێ زور بچووک و ر ی کەیەو ەنۆڵیکێل یتوانەد؟ەنۆچ  تی زانە د ان ی ەیەترس م ەئ یئاگادار  ی حزب یندامەئ گا،ەڵمۆشار، ک

کورد،   ،ەشیع ،ەسونن م،یکەح ،یلالوەع ،یعاباد ،یمالک ینور ،یعامر در،ەس ،یت ێکیە ،یپارت اسا،ی ی تڵەوەد  ییمانەیهاوپ  ،یخزعل  یەوا ی. بنووس

؟  ەن انی...هتد، ،یعبەش  یشد ەح ،ڵاڵحزبو ل،ەکوم  

رلەمانتار، مەالی سیاسی و دینی، وە زیر و گوزیر، ئەنجوومەنی 'بااڵی'  چەند تایبەتمەندیەکانی سەرۆك كۆمار، سەرۆک وەزیر، سکرتێری حزبی، پە 

حزبی،...هتد:  موچەی زۆر بەرز، ئیمتیازاتی گەورە،  دز ی و گەندەڵی  گەورەی یاسا ی و ئەنجامی کاریان چییە؟ ئەم بەرپرسانە بە شێوەیەکی گشتی لە  

ژێر کۆنترۆڵی پرۆتۆکۆل، دەوروبەری نەزانی سیاسی، کۆمەاڵیەتی، ئابوری، دینی، بەڕێوەبردن و حکومڕانی...هتد، فکر و هزر کردنەکی تایبەت  و  

نزم دانە کە بە هیچ شێوەیەک کاتی نەماوە.  چی بە سەر دەرامەت، سامان و سروەتی شار، گوند و عێراق دێت؟  بە ناوەکانی جیاوازی  حزبی، سیاسی،  

و بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی )حکومی(، پە رلەمانتار، مەالی سیاسی و دینی،   ...هتد، سکرتێر مان،ەرلەپ ،یموکراس ید دینی، خێاڵیەتی، تائیفی،

ئەنجوومەنی 'بااڵی'  حزب ی و کەسوکاریان ڕۆژ بە ڕۆژ دەوڵەمەندتر دەبن.  ئایا بارودۆخی ئێستای کۆمەڵگا و سیستەمی بەڕێوەبەرایەتی جیاواز لە  

هەموو عێراقدا پێشان و ئیسبات ناکەت کە  بە هیچ شێوەیەک گرنگ نییە بو ئەم سەرکردانە چی بە سەر کۆمەڵگا و ئەکتەری تاکە کەس، شار و گوند  

دێت؟ بۆچی لە حکوومەتێک بۆ حکوومەتەکێتر، لە هەڵبژاردنێک بۆ هەڵبژاردنەکێتر بارودۆخی عێراق خراپتر دەبیت و ئەم بەرپرسەکان دەوڵەمەندتر  

 دەبن؟ ک ڕین و فرۆشتن ی پۆست، پلەوپایەی  حکومی،...هتد، چۆنە؟ 

، سایکۆلۆجی،  یت یەەاڵمۆک دەتوانی وەاڵمی ئەم پرسیارە بە چەند شێوازەک بدەیەوە وەک:  بۆچی هیچ گۆڕانکارییەکی ڕاستەقینە لە عێراقدا نییە؟ 

ئابوری، کولتووری، مێژووى کەهەموویان بە شێواز و %ی جیاواز پەیوەندی بە ترسەوە هەیە. لە زەمان  دا  دیمەنی  سیاسی  عێراق  دروست بوویە   

لە ترس، گەندەڵی  بێ  سنوور، ستەم و زوڵموزور ی، شەر ی بەردەوام ی بەرپرسەکانی  مەرکەزی  حزب ی و مەال ی سیاسی و دین ی بە ناو ەکانی  جیاواز ی  

میلیشیای، تائیفی، دینی،  جوگرافیای،...هتد لە گەل کۆمەڵگا. بو ئەم بەرپرسانە نابێ ت  ه یچ  ه ەڕە شەیەک لەسەربارودۆ خی  ئێستای  سیاس ی دزی  و  

. تێ ...هتد، دروست بکر،یتڵەوەد  ،ین ید ،یئابور  ،یحزب ەیی زراو ەو دام ی رعەش  ەڵیندەگ  

  ەو الوازن، ب ترسنەد  انۆی: خکەو دات ەد  شانێگرنگ پ ڵیخا  ندەترس چ ینانێکاره ەبگووت:"  یهوشیار بارزان  یکورت  ە و ب ەزور ساد  یکڵەعق ەب

ر  ە...هتد، ه ،یایدی م ،یبازرگان ،یتیەحزبا ،یتیەەاڵمۆ ک ،یئابور  ،یاسیس ،یاسای ،ین ید ەڵی ندەو گ یدز   ەل نەردەب ستەد  ەنین ە ئاماد کە یەوێش چ یه 

                   ەب ت یترس بب ن،ەبک ەمێئ یبن و سوپاس  یراز  ...هتد،ی حزب  یندام ەشار، گوند، ئ س،ەک ەتاک یرەکتەئ گا،ەڵمۆک ەستی وێپ نەیکەد  ەمێئ ەک کەشت

کردن و  زێ ه   ە، بنسانیئ یدووم  یسروشت   

Intériorisation de la peur dans la conscience individuelle et collective."                   

و   ر،ە ماوەج ،یزبح  ی ندامەئ ،ەمێئ ،یمنەئ ی کانەز ێه  من، ،ۆت ە ک ەکێ. ترس شتی ترس دا یتڵەحاەل ۆت ە چونک ت ێب دا ۆرتە سەب ییەن کێ شت سەترس ب

.  ت ێوەکەرد ەد  زتر ێه   ەب ر ۆز مانەوە رکردنیهزر و ب  ەل ەک  کە خۆو بارود هانیج  یدروستکردن   ۆب ەبژاردوومانەڵ...هتد، ه گا،ەڵمۆک  

و  ایتورک ی گاەڵمۆناو ک ەل بوون       Intégrante   ی کێشەب ی ژی ترس و توندوت ابردوودا ڕ  ەیدەس  ەیماو  ە: للیندەو ق ایکورت بو تورک یکەیەوش

  ا یتورک اینازانم ئا مەاڵب ،ەوروپاوەئ یی تێکیەناو  ەتێبچ ت ێوەیەد  ەژ ێم ەل ایتورک دا؟ گاەڵمۆناو ک ەل ەنۆچ ی گشت ی زاە فە. وامەرد ە ب رەه   ستاشیئە وەئ

ە ک ەستاوە سابت و و ی کەفکر وهزر کردن ەیبارمت ەبووت ایتورک یگاەڵمۆک ەک ەن انی ە ئاگادار     

Ses valeurs sont à l'opposé de celles de l'Union Européenne. 

  مەو ئیە دا مەزور ک  یکەیەنیمەک یند ەو ەرژەب ەل سە ب اواز یج  یکانەو ێش ەب ل یندەوق ەر ەنقەئ وانێن  ەڕیش ەک ەن انی  ەئاگادار ایتورک یگاەڵمۆک ایئا

.  دا کانەو م مانەز  ەل ییەدا ن  ایتورک یگشت یندەو ەرژەب ەل کەیەو ێش چ یه   ەب ەک ت ێزێ پارەب یەندەوەرژەب مەئ ن ۆچ ت یزانەزور باش د ەیەنیمەک

ئەنجامی ڕ ژێمێک، رێکخراو ێک وعەقڵیەتی  توندوتی ژی  لەسەر بنەمای  شەر و ترسی بە ردە وام  چییە؟ ئایا کاتی ئەو ە نە  هاتووە  کە ویژدانی  جەماوەر ی  

. تیب روزتانێپ یحکومران  یوشک  ی تڵیەقەع ا؟یتورک ەل ک ێسەک مووەه   یند ەو ەرژە بو بە و ەتیئاگادار بب  

  اکان،یشیلی)میە ترس دا ۆڵی نترۆ ک رێژ ەل ەک ەتەب یتا یک یەجۆلۆکیسا ەب ۆ وخەاستڕ  یند ەو ەیپ و ۆیەخ  یترس  ی نەخاو  راقداێ ع ەل کیەزگایپار  رەه 

بو   ننێکار د ە ...هتد، ب،ین یو د یاسیس یالەم ،یحزب   یزە رکەم یکانەرپرسەو ب رێسکرت ەک ەی دروشمان  وە' ئکرو ە'م یک ەیەوێش  ەب. ...هتد(،ەپار

  یکان ییەندەو ەرژەب ێیپەو ب تە بیتا یکەیەو ێش ەب کە حزب  رەه :  یحزب   یندامەئ ،یمنەئ یکان ەزێ ه  س،یلۆپ گوند، شار، گا،ەڵمۆک ر،ە ماوەج یترساندن 

و   رۆریت ،یخارج  یول ەد ی رەکتەئ ،کردن یو بازرگان یئابوور یکردن ۆڵنترۆک ژوو،ێم ن،ییو ئا نی: دیحزب ی زەرکەم ی کانەرپرسەو ب ر ێسکرت

تر   یکەحزب ی ستە د ر ێو ژ ەلۆیک مووتانەه   ەوێئ ستاێئ  نا،یباەن ەمێئ رەگەئ ن ەڵێد  ەرپرسانە ب مەئ .ننێد کارەترس ب ۆ ب اوازیج یز ێو ه  شیایلیمکوشتن، 

  ەل ن ینیواز ب تی ناب کەیەو ێش چی ه   ەو ب ن یبەد  وامەردەب ەو ێئ یکردن  ت ەخزم  ەو ل ایژۆ لیۆدیئا ناڵ ف انی ن،ید س،ەک ناڵ ف یباز ێر ر ەس ەل ەمێئ. بوون

  راقدا ێع یر ەرانسەس ەترس ل یش ەهاوب ی کانەئامراز  .ن ەیناد  تانیتەارمی ک ەجور چ یه   ەب ەمێئ بنەن ەمێئ ەڵگەل ە وێئ ر ەگەئ .ایژۆ لیۆدیئا انی ە بازێر مەئ

وەک یەکن: پارە، د ین، میلیشیا، کوشتن، تیرۆرکردن و ئەکتە ری  دەول ی خارجی  ) کۆنترۆڵ کردن ی سیستەم ی دارایی، ئەمنی، دین ی، ئابور ی، بازرگان ی،  

  ،یتیەەاڵمۆک یاسیس ،یتڵەوەد  ،ینید  ،یحزب ەییزراوەو دام یرع ەش ەڵی ندەو گ یدز   یکەیەو ێش ە...هتد، بی کراسۆریب ،ەرد ە روەپ ،یندروست ەت

  ە ب یواز ێش  ەو لی ایجوگراف   یئاست  رەس ەل مە ک یکیەاوازیج ند ەچ ەڵگەل (، ...هتد ی جۆلۆکیسا  ،یکخراوڕێ  ،یشکی پز ،یر ەدادو ،ەییردەروەپ

مانداەز ە لە ترس مەئ م ەاڵب .انینانیکاره    

Est véhiculée, transformée, présentée, taillée sur mesure en fonction du contexte par les médias qui jouent un 

rôle toxique dans sa propagation. 

هوشیار بارزانی گووت:"دینامیکی  ئێستای  کۆمەاڵیەتی، سیاس ی، ئایینی، ئابووری،...هتد، لە س ەرانسەر ی عێراقدا،  دینامیکەکە کە دروست بوویە لە  

سەر چەند  ه ۆکار و ەک: ترس ی جیاوز، نەزانین، ئاستەک ی زور نزم، دز ی و گەندەڵی شە رعی، إنت یهازیەت و چەپڵەلێدان ی بەردەوام  بو بەرپرسەکانی   

 مەرکەزی  حیزب ی، مەالی  سیاسی و دین ی، ئەکتەری  د ەولی  خارج ی و یاری  کردنی بە ردە وام بە  خ ۆتان،...هتد." 

Nourrit la peur et l’entretient.                                                                                                   ترس :ترس تایبەتمەندیەکانی چەند 



Irrationnel ...هتد.  لە  و  لێڵ شێوەیەکی بە  تۆ وڕەفتاری کردار کۆمەڵگا. ئینسان، سەر  لە زیادترە  کاریگەری ئەوندە بیت'ترەورە'گترس چەند  هەر    

بە عەقڵەکی زور ساد ە و بە کورت ی ترس لە ناو گوند، شار و کۆمەڵگای عێراقدا  بە چەند شێوەیەکە: ترس: لە گوتن ی ڕ استی، لە میلیشا ی شیعە،  

سوننە، کورد)پارتی، یەکێتی(،  لە بێ  مووچەی،  لە شەر ی دین ی، خێاڵیەت ی، تائیفی، لە سی خوڕی)وەک  لە ناو ماڵ، تەکسی،...هتد(، لە سیستەم ی  

تەندروست ی، لە گورین ی سی ستەمی بەڕێو ەبەرایەت ی و حکومڕانی،...هتد = تێ کدان  و کۆنتر ۆڵی کردنی  فەزا ی گشت ی، پار ە و ئابوری  شار، گوند،  

کۆمەڵگا، ئەکتەری تاکە کەس،...هتد، بە شێو ەیەکی  دز ی و گەندەڵی شەرعی و دامەزراو ەیی  حزبی، دینی،  دەوڵەتی،  سیاسی، کۆمەاڵیەت ی،  

پەروەردەیی، دادوەر ی، پزی شکی،  ڕێکخراوی،  سایکۆلۆجی ...هتد = مومیا و کۆیلە کردن ی کۆمەڵ گا، ئەکتەری تاکە کەس، شار، گوند، عسکەر،  

پۆلیس، پێشمەرگە، قوتابی، مامۆستا، شەخسیەتمەدار، جوتیار، کرێکار،  ڕۆژنامەنووس، دادوە ر،...هتد = لە ئەم بارودۆخەدا د ەسەاڵ ت  دەتۆانی ت  بە  

شێوەکانی  جیاواز ی  دینی، س یاسی، خ ێاڵیەتی، تائیفی،  دیموکراس ی، حزبی، کولتووری، ڕۆ شنبیر ی، ه ەڵبژاردن،  سایکۆلۆجی، مید یای، ...هتد، لە یار ی  

 کردنی  داماوە  و خراپ ی  خۆی بە  شێوەیەک ی  زور پیس،  زانا و شارە زا بە رد ەوام بی ت.= وەک  ئێستا لە سەرانسەر ی عێ راقدا. 

Rationnelle ou irrationnelle : ئن ی  ترس ،ەترسان  مەئ مەاڵب   

.  ەنیەژخاێدر :راقداێع ەل ترس یکانەندەتمەبیتا ەل  کێ ک. یەگاەڵمۆک رەس ەل ە زیادتر ی رەگی ترس و کار ەوند ەئ ت،ی ب تریدڵیقەت گاەڵمۆک ندەچ  رەه   

  ترس ی ئەندامی حزبی  ترسێک ی سایکۆلۆ جی، ئابووری، intérioriséeو ترسەکە کە  درێ ژای  ه ەیە لە  زەماندا . بۆ  خۆالدان لە گۆڕانکار ی 

راستەقینە و بنەرەت ی  ه ەر ب یانوویەک باشە بو ه ی چ نەکردن، بو فێل و کۆیلە کردن ی  خۆتان لە ز ە ماندا وەک: بێ  توانای، ب ێ شانسی، ئامادی  ه ی چ  

ریسک و مەترس ی نینە،  ه یچ  چار ەیترمان نییە، ئێمە  ڕاهاتووینە  لە زوڵموزوری، ستەم،  دزی، گ ەندەڵی و کۆیالیەتی، قە دەر، بێ پارەی، کەس نییە 

 یارمەتیمان بدات ...هتد . 

:"گووت  بارزانی  هوشیار  ؟ییەچ ەوتار  مەئ ی نجامەئ؟ نە.   abstrait یە  وتارەکی  وتارە، ئەم عێراقی ئایا ئایینی و سیاسی چینی  ،سەک ن اڵهو ف   

  ەلۆی= خاپاندن و ک راقدا ێع ەل ی نیو د یاس یس یچین  یاوازیج ی و کار شیئ مانداەز  ە: لتی ب ەیەلەموعاد مەئ ی باش ئاگادار ەستی وێپ راقێع مووەه 

  یپاراستن  ان،یسوکارەکو  ان ۆیخ یسنوور   ێب  یکردن ندەمڵەوەد  ،یرعە ش ەڵیندەو گ یدز ەی وەوکردناڵشار، گوند، ب گا،ەڵمۆک ر،ەماوەج ل،ەگ ی کردن

ن؟ەکەد  ەخۆبارود  مەئ ەل ی چ  ەڕێچاو  سەفالن ک . یخارج  یولەد  یر ەکتەئ یند ەو ەرژەب    

دا  گاەڵمۆناو ک ەدروست کردن ل ە هاتووت ترس  ەک ت ەناد  شانێپ راق ێ ع یستا ێئ یخ ۆبارود ایئا  

À travers un processus d’apprentissage (conscient ou inconscient), répandue, implantée, et reproduit 

continuellement par la classe dirigeante ?  

ئەم بارودۆخە  بە ڕوونی بۆمان  دەردەخات  کە ترس  پارێزراوە لە ناو ه ەر پاری زگایەک و  بە بەردەوامی  خواردن بە ترس  دەدن بو ئەوەی کە  ئەم  

بارودۆخە  هەر  بەردەوام بیت. گوند، شار، کۆمەڵگا پێویستە بزانن کە ئەم  ترسە  بە ه ی چ  شێوەیە ک لە جێی  خۆی دا نییە  و ترسەکە بو خاپاندنی  کۆمەڵگا 

 بە شێوەیەکی  زور زانا و شارەزا.  رەفتار، کردار، فکر، هزر و کار کردن ی  جیاواز ی کۆمەڵگا، ئەکتەری تاکە کەس، ئەندامی  حزب ی،...هتد، 

Inapproprié, inadapté, inadéquate                                                                                                     زور   ەک ەکەو کردار فتارەر  

  ر ەس ەل تە بیتا ەو ب ز ێه   ەب ،یزور جد  یشی کار و ئ کاندا ەگوند و شار  مووەناو ه  ەعام ل ی کەیەو ێش ەب راقێ ع مووەه  ەک ە ستیوێزور پ ە وەئ رەب ەو ل

کاتدا   مانەه  ەل م ەاڵب ەڵیەندەو گ یدز   ،یمادی زانەو ن یک یکالس یتڵیەقەع  یخارج س ەب ەن ەو بوچوون نینیب  مەئ ەبو؟ چونک .نەکەب ە تارەو مەئ

ە ب ەیەه   ەو ەکیزور نز ی کیەندەوەیپ  

Une conscience supérieure, une vision pour le plus grand bien de tous. = ەر ەو .    "  

  یک ەیەوێش ە ب ەیو ەوکردناڵو ب ەنینوس مەئ رەس ە...هتد، کار کردن ل ،یئابور  ،ینید  ،یاسیس  ،یحزب یاواز یج  یت یەۆیاڵک ەل تانۆخ ی بو رزگار کردن

 تایبەت زور گرنگە. بە سەری  ئێوە  ه ی چ  چارە ي ترتان نیە. 

 

 

نیم.ام  

 


