ترس و عێراق
نە بە لێکۆڵینەوەیەکی فەلسەفی یان سایکۆلۆجیەکی زور قووڵ بەالم بە عەقڵەکی زور سادە ،نزم و نەزانی بەرپرسەکانی مەرکەزی و سکرتێری
حزبی ،ئەنجوومەنی 'بااڵی' حزبی ،مەالی سیاسی و دینی ،وەزیر و پەرلەمانتارەکانی مووچە خوری دەرجە یەک...،هتد ،ئەم وتارە بو هەموو عێراق
هاتوتە نووسێن .ترس چییە؟ چەند جۆر ترس هەیە؟ بە شێوەیەکی "مەکرو" ئایا ترس لە ناو هەر کۆمەڵگایەکدا وەک یەکە؟ بۆچی هیچ
گۆڕانکارییەکی ڕاستەقینە لە عێراقدا نەکراوە؟ چەند تایبەتمەندیەکانی وەزیر و گوزیر ،سیاسە تمەدار ،سەرۆک وەزیر ،پەرلەمانتار ،پارێزگار،
سەروک کومار...هتد .ئامرازەکانی ترس لە عێراق ،رستەیەکی زور کورت بو قەند یل ،تورکیا و چەند خالی گرنگ و پرسیار بو عێراق وئەنجامی ئەم
وتارە.
یەکێک لە هۆکارکانی هاوبەشی سروشتی لە ناو هەر کۆمەڵگایەکدا یان کەسێک دا ترسە .ترس چیە؟ ترس (کۆنسێپتەکی لێڵ
Un composant commun à beaucoup de choses, de faits dans lesquels il varie en fonction du contexte, du résultat,
)des causes,…etc.
بیرکردنەوە،هەستپێکردنەکی سروشتیە بە خەتەر یان هەڕەشەک (ڕاستەقینە یان خەیاڵی) و لە ناو هەموو کۆمەڵگایەکدا هەیە ،کە دەرەنجامی فکر
وهزر کردنە لە زەمان دا و ئەم فکر وهزر کردنەیە کە دەسەاڵتدارە بو پەیدا کردنی ترس چ بە شێوەیەکی شەخسی یان جەماوەری .بەالم 'ترس'
گۆڕانکاری خۆی دەبینیت لە ناو زەمان و مەکان دا و ئەوەش
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،
بەڕێوەبەرایەتی...،هتد .بە شێوەیەکی 'مەکرو' ،بە کورتی و بو نموونە لە ناو کۆمەڵگای پێشکەوتوو ،ترس هەیە لە بێکاری ،ماددە هۆشبەرەکان،
ترسی تێروریزم و بێگومان کۆچکردن...،هتد(،هەر چەند ئەم ترسانە لە ناو کۆمەڵگایەکی دواکەوتوو دا هەنە بە شێوەیەکی تایبەتی خۆی) .زور جۆر
ترس هەیە وەک :سیاسی ،دینی ،کۆمەڵگایەتی ،میدیای ،عەسکەری ،مادی ،ئابوری ،رێکخراوکان؛ توندوتێژی ،شەر ،گوتنی ڕاستی ،پەروەردە،
ترس لە مردن ،لە نە خوش بوون ،لە داهاتوو ،لە ڕووداوی ناوەکی ،لە گۆڕینی سیستەمی بەڕێوەبەرایەتی و حکومڕانی...،هتد.
چەند خاڵ و پرسیار بو هەموو عێراق ،هوشیار بارزانی گووت ":خەڵک ،چینی سیاسی ،رۆشنبیران وهەموو عێراق پێویستە باش بزانن کە عێراق
A seulement adopté, approuvé la forme du concept de l’Etat-nation
بو؟ چونکە سیستەمی بەڕێوەبەرایەتی ،حکومڕانی ،ئابوری ،حزبی ،دینی ،تەندروستی ،پەروەردە ،عسکەری ،فەزای گشتی ،گواستنەوە...،هتد،
)(Structure étatique interneلەژێر کۆنترۆڵی کۆنسێپتەکی وەستاو و سابتی شانۆگەری و یاری کردنەکی زور پیس و تایبەت دانە بە
ناوەکانی جیاواز لە زەمان دا وەک :دینی ،شیعە ،سوننە ،تائیفی ،کوردایەتی ،ئەکتەری دەولی خارجی ،جەبهەکی تایبەتی ناوچەکە ،ئایدیۆلۆژیا و
دیکتاتۆریەت ،دیموکراسی تایبەتی دزی ،تاالن کردن و گەندەڵی؛ حیزبایەتی...،هتد ،کە هەموویان لە ژێر کۆنترۆڵی ویژدانەکی زور نزمی '٣د' دانە.
ئەنجامی ئەم پرۆسەیە بە شێوەکانی جیاوازی پەروەردەی ،سیاسی ،کۆمەاڵیەتی ،ئاینی ،ئابوری ،دیبلۆماسی ،بەڕێوەبردن ،پیشەسازی،
تەندروستی...،هتد = ئاستێکی زۆر نزم ،نەزان ،گەندەڵی ئاسۆیی و ئەستونی زور قۆول ،و دەوڵەمەند بوونی بێ سنووری بەرپرسەکانی مەرکەزی ،
سکرتێری حزبی و کەسوکاریان ،مومیا و کۆیلە کردنی کۆمەڵگا  ،ئایا تا ئێستا پاریزگارەکان لە هەموو عێراقدا لە بارودۆخەکی "تایبەتی
دیکتاتۆریەت" دا نینە؟ دیکتاتۆریەتی گەندەڵی ،نەزانین و ئاستەکی زور نزم ،زوڵموزوری ،ئەکتەری دەولی خارجی ،میلیشیا و دەوڵەمەند بوونی بێ
سنووری بەرپرسەکان و کەسوکاریان...،هتد .کام بە رپرس لە سەرانسەری عێراقدا بەپێی توانایەکانی مووچەکەی وەردەگرێت؟
ئایا گەل و جەماوەر ئاگادارە یان نە کە بەرپرسەکان ،پەرلەمانتارەکان ،مەالی سیاسی و دینی لە بارودۆخەکی تایبەت و ئاسوودەیی 'سایکۆلۆجی' و
ماددەی دانە و زۆر شتی جوان دەڵێن .بو؟بو کۆکردنەوەی کاپیتالەکی مادی ،کۆمەڵگایەتی ،میدیای...،هتد .لەم حاڵەتی زور ئالوزی جیاوازی
کۆمەڵگادا زور پێویست بو کە مووچەی وەزیر و گوزیر ،پەرلەمانتار...هتد ،لە سێ هەزار دواڵر زیادتر نەبا ،بەاڵم بەرپرسەکانی مەرکەزی و
سکرتێری حزبی ،مەالی سیاسی و دینی زور باش دەزانن چۆن و بە چ شێوەیەک پارە ،دین ،دیموکراسی ،ئەکتەری دەولی خارجی ،ئەندامی
حزبی...،هتد ،بە کار بینن بو دەوڵەمەند کردنی خۆیان و کۆیلە کردنی کۆمەڵگا .فالن کەس ،ڕۆژنامەنووس ،سەرۆک وەزیر ،سەرۆك كۆمار ،وەزیر و
گوزیر ،سکرتێری حزبی ،مەالی سیاسی و دینی ،پەرلەمانتار ،ئەندامی حزبی ،کۆبوونەوە لە عێراق دا چیە وچ مانایەکی هەیە؟ پاژۆ نەزان ،پاژۆ بێ
شەخسیەت.
لە ژێر دەسەاڵتی ئەم بەرپرسەکانی مەرکەزی و سکرتێری حزبی ،مەالی سیاسی و دینی بە هیچ شێوەیەک نابینم بەرژەوەندی جیاوازی جەماوەر،
کۆمەڵگا ،شار ،گوند...،هتد ،لە سەرانسەری عێراقدا لە ناو زەمان و مەکان دا.
هەر پاریزگایەک لە ژێر کۆنتڕۆڵی میلیشیای تایبەتی خۆیە بە ناوەکانی جیاواز وەک هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا ،پارتی ،یەکێتی ،سەدر ،مەجلێس
(حەکیم) ،ئەکتەری دەولي خارجی ،هادی عامری ،سوننە ،شیعە ،کورد ،کومەل ،حزبوڵاڵ ،حەشدی شەعبی...،هتد .هەبوونی ئەم میلیشیانە چەند شت
ئیسبات دەکەت بو کۆمەڵگا و جەماوەر :نەبوونی یاسا و هەبوونی یاسای تایبەتی میلیشیای ،تێکدانی فەزای گشتی لە ناو هەر پاریزگایەکدا؛ هیچ شت،
ئێش و کارەک (پەرلەمانتار ،وەزیر و گوزیر ،سەرۆک وەزیر ،سەرۆك كۆمار...،هتد) لە چوارچێوەی بەرژەوەندی سکرتێرو بەرپرسەکانی مەرکەزی
حزبی ،ئەکتەری دەولی خارجی ،مەالی سیاسی و دینی خارج نابیت؛ ئاستەکی ویژدانی دینی ،سیاسی ،حکومڕانی ،ئابوری...،هتد ،زور زور نزم.
سیستەمی ی clientelismحزبی ،ئابوری ،دینی ،سیاسی...،هتد ،و ئەکتەری دەولی خارجی کە زور زور ڕازییە لە ئەم بارودۆخی
ئیستای عێراق...،هتد.
ئامانجەکانی ئەم بەرپرسانە بو بە کار هێنانی پارەی دزی و گەندەڵی بە شێوەیەکی یاسای گەندەڵی :کۆنترۆڵ کردنی خەڵک ،باڵوبونەوەی دزی و
گەندەڵی جیاواز ،رازی کردنی خۆیان بە شێوەیەکی سایکۆلۆجی ،دەوڵەمەند کردنی خۆیان و کۆیلە کردنی کۆمەڵگا...،هتد".
بە شێوەیەکی 'مەکرو' هوشیار بارزانی گووت ":ئایا کۆمەڵگا ،جەماوەر ،عێراق ئاگادارە یان نە کە ئەو بڕیارانەی کە دەرکراون لە سالی  ٢٠٠٣تا
ئێستا بە شێوەکانی جیاوازی سیاسی ،ئابوری ،ئاینی ،پەروەردەیی ،بەڕێوەبردن ،تەندروستی ،کۆمەاڵیەتی...،هتد ،دوو ئەنجامی هەبوویە - :بەردەوام
بوونی دەوڵەمەندکردنی سکرتێر و بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی ،کەسوکاریان ،مەالی سیاسی و دینی ،چینی سیاسی لە عێراق و خزمەت کردنی

ئەکتەری دەولی خارجی - ،بەردەوام بونی تێکدانی فەزای گشتی ،گەندەڵی یاسای ،شەرعی و دامەزراوەیی حزبی ،دەوڵی ،پەروەردەیی ،دینی،
ڕۆژنامەوانی...،هتد".
لە زەمان دا کڕین و فرۆشتنی ترس لە کۆمەڵگای عێراقدا چۆن بوویە بە تایبەتی بە شێوەیەکی 'ترسی جەماوەری'؟ لە ژێر ڕژێمی بەعسی دا ترس
چۆن بوویە و ئێستا چۆنە؟ ترسی بەرپرسەکانی مەرکەزی و سکرتێری حزبی ،مەالی سیاسی و دینی...،هتد ،چۆنە و بە چەند شێوەیەکە؟ ئایا گەل،
کۆمەڵگا ،شار و گوند ئاگادارە کە ترسی بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی زور گەورەترە لە ترسی گەل ،جەماوەر ،کۆمەڵگا ،ئەندامی حزبی...،هتد .ئایا
گەل ،کۆمەڵگا ،ئەندامی حزبی...هتد ،ئاگادارە یان نە کە ترسی ئەم بەرپرسانە ،بە چەند شێوەیەکە و لەنێوانیان :ترس لە جەماوەر ،گەل و لە ئەکتەری
دەولی خارجی .کوشتنی ڕۆژنامەنووسان ،خۆپیشاندەران ،چاالکوانان یان خزمەت کردنی ئەکتەری دەولی خارجی چ جۆر ترسەکە؟ بەاڵم ئایا گوند،
شار ،کۆمەڵگا ،ئەندامی حزبی ئاگاداری ئەم ترسەیە یان دەزانیت چۆنە؟دەتوانی لێکۆڵینەوەیەکی زور بچووک و رێکوپێک لە سەر ئەم بابەتە
بنووسی .وایە خزعلی ،هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا ،پارتی ،یەکێتی ،سەدر ،عامری ،نوری مالکی ،عابادی ،عەلالوی ،حەکیم ،سوننە ،شیعە ،کورد،
کومەل ،حزبوڵاڵ ،حەشدی شەعبی...،هتد ،یان نە؟
چەند تایبەتمەندیەکانی سەرۆك كۆمار ،سەرۆک وەزیر ،سکرتێری حزبی ،پە رلەمانتار ،مەالی سیاسی و دینی ،وە زیر و گوزیر ،ئەنجوومەنی 'بااڵی'
حزبی...،هتد :موچەی زۆر بەرز ،ئیمتیازاتی گەورە ،دزی و گەندەڵی گەورەی یاسای 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،
دینی ،خێاڵیەتی ،تائیفی ،دیموکراسی ،پەرلەمان...،هتد ،سکرتێر و بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی (حکومی) ،پە رلەمانتار ،مەالی سیاسی و دینی،
ئەنجوومەنی 'بااڵی' حزبی 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؟ کڕین و فرۆشتنی پۆست ،پلەوپایەی حکومی...،هتد ،چۆنە؟
بۆچی هیچ گۆڕانکارییەکی ڕاستەقینە لە عێراقدا نییە؟ دەتوانی وەاڵمی ئەم پرسیارە بە چەند شێوازەک بدەیەوە وەک :کۆمەڵگایەتی ،سایکۆلۆجی،
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 زوڵموزوری ،شەری بەردەوامی بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی و مەالی سیاسی و دینی بە ناوەکانی جیاوازی
میلیشیای ،تائیفی ،دینی ،جوگرافیای...،هتد لە گەل کۆمەڵگا .بو ئەم بەرپرسانە نابێت هیچ هەڕەشەیەک لەسەربارودۆخی ئێستای سیاسی دزی و
گەندەڵی شەرعی و دامەزراوەیی حزبی ،ئابوری ،دینی ،دەوڵەتی...،هتد ،دروست بکرێت.
بە عقڵەکی زور سادە و بە کورتی هوشیار بارزانی گووت ":بەکارهێنانی ترس چەند خاڵی گرنگ پێشان دەدات وەک :خۆیان دەترسن و الوازن ،بە
هیچ شێوەیەک ئامادە نینە دەست بەردەن لە دزی و گەندەڵی دینی ،یاسای ،سیاسی ،ئابوری ،کۆمەاڵیەتی ،حزبایەتی ،بازرگانی ،میدیای...،هتد ،هەر
شتەک کە ئێمە دەکەین پێویستە کۆمەڵگا ،ئەکتەری تاکە کەس ،شار ،گوند ،ئەندامی حزبی...هتد ،رازی بن و سوپاسی ئێمە بکەن ،ترس ببیت بە
سروشتی دوومی ئینسان ،بە هێز کردن و
"Intériorisation de la peur dans la conscience individuelle et collective.
ترس بەس شتێک نییە بەسەرتۆدا بێت چونکە تۆ لەحاڵەتی ترس دای .ترس شتێکە کە تۆ ،من ،هێزەکانی ئەمنی ،ئێمە ،ئەندامی حزبی ،جەماوەر ،و
کۆمەڵگا...،هتد ،هەڵبژاردوومانە بۆ دروستکردنی جیهان و بارودۆخەک کە لە هزر و بیرکردنەوەمان زۆر بە هێزتر دەردەکەوێت.
وشەیەکی کورت بو تورکیا و قەندیل :لە ماوەی سەدەی ڕابردوودا ترس و توندوتیژی بەشێکی  Intégranteبوون لە ناو کۆمەڵگای تورکیا و
ئەوە ئیستاش هەر بەردەوامە .فەزای گشتی چۆنە لە ناو کۆمەڵگا دا؟ تورکیا لە مێژە دەیەوێت بچێتە ناو یەکێتیی ئەوروپاوە ،بەاڵم نازانم ئایا تورکیا
ئاگادارە یان نە کە کۆمەڵگای تورکیا بووتە بارمتەی فکر وهزر کردنەکی سابت و وەستاوە کە
Ses valeurs sont à l'opposé de celles de l'Union Européenne.
ئایا کۆمەڵگای تورکیا ئاگادارە یان نە کە شەڕی نێوان ئەنقەرە وقەندیل بە شێوەکانی جیاواز بەس لە بەرژەوەندی کەمینەیەکی زور کەم دایە و ئەم
کەمینەیە زور باش دەزانیت چۆن ئەم بەرژەوەندیە بەپارێزێت کە بە هیچ شێوەیەک لە بەرژەوەندی گشتی تورکیا دا نییە لە زەمان و مەکان دا.
ئەنجامی ڕژێمێک ،رێکخراوێک وعەقڵیەتی توندوتیژی لەسەر بنەمای شەر و ترسی بەردەوام چییە؟ ئایا کاتی ئەوە نە هاتووە کە ویژدانی جەماوەری
ئاگادار ببیتەوە بو بەرژەوەندی هەموو کەسێک لە تورکیا؟ عەقڵیەتی وشکی حکومرانی پێروزتان بیت.
هەر پاریزگایەک لە عێراقدا خاوەنی ترسی خۆیە و پەیوەندی ڕاستەوخۆ بە سایکۆلۆجیەکی تایبەتە کە لە ژێر کۆنترۆڵی ترس دایە (میلیشیاکان،
پارە...،هتد) .بە شێوەیەکی 'مەکرو' ئەو دروشمانەی کە سکرتێر و بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی ،مەالی سیاسی و دینی...،هتد ،بە کار دێنن بو
ترساندنی جەماوەر ،کۆمەڵگا ،گوند ،شار ،پۆلیس ،هێزەکانی ئەمنی ،ئەندامی حزبی :هەر حزبەک بە شێوەیەکی تایبەت و بەپێی بەرژەوەندییەکانی
سکرتێر و بەرپرسەکانی مەرکەزی حزبی :دین و ئایین ،مێژوو ،کۆنترۆڵکردنی ئابووری و بازرگانی کردن ،ئەکتەری دەولی خارجی ،تیرۆر و
کوشتن ،میلیشیا و هێزی جیاواز بۆ ترس بەکار دێنن .ئەم بەرپرسانە دەڵێن ئەگەر ئێمە نەباینا ،ئێستا ئێوە هەمووتان کۆیلە و ژێر دەستی حزبەکی تر
بوون .ئێمە لە سەر رێبازی فاڵن کەس ،دین ،یان فاڵن ئایدیۆلۆژیا و لە خزمەت کردنی ئێوە بەردەوام دەبین و بە هیچ شێوەیەک نابیت واز بینین لە
ئەم رێبازە یان ئایدیۆلۆژیا .ئەگەر ئێوە لەگەڵ ئێمە نەبن ئێمە بە هیچ جورەک یارمەتیتان نادەین .ئامرازەکانی هاوبەشی ترس لە سەرانسەری عێراقدا
وەک یەکن :پارە ،دین ،میلیشیا ،کوشتن ،تیرۆرکردن و ئەکتەری دەولی خارجی ( کۆنترۆڵ کردنی سیستەمی دارایی ،ئەمنی ،دینی ،ئابوری ،بازرگانی،
تەندروستی ،پەروەردە ،بیرۆکراسی...هتد ،بە شێوەیەکی دزی و گەندەڵی شەرعی و دامەزراوەیی حزبی ،دینی ،دەوڵەتی ،سیاسی ،کۆمەڵگایەتی،
پەروەردەیی ،دادوەری ،پزیشکی ،ڕێکخراوی ،سایکۆلۆجی...هتد ) ،لەگەڵ چەند جیاوازیەکی کەم لە سەر ئاستی جوگرافیای و لە شێوازی بە
کارهینانیان .بەاڵم ئەم ترسە لە زەماندا
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 ،سیاسی ،ئایینی ،ئابووری...،هتد ،لە سەرانسەری عێراقدا ،دینامیکەکە کە دروست بوویە لە
سەر چەند هۆکار وەک :ترسی جیاوز ،نەزانین ،ئاستەکی زور نزم ،دزی و گەندەڵی شەرعی ،إنتیهازیەت و چەپڵەلێدانی بەردەوام بو بەرپرسەکانی
مەرکەزی حیزبی ،مەالی سیاسی و دینی ،ئەکتەری دەولی خارجی و یاری کردنی بەردەوام بە خۆتان...،هتد".
Nourrit la peur et l’entretient.
چەند تایبەتمەندیەکانی ترس:ترس

هەر چەند ترس'گەورەتر'بیت ئەوندە کاریگەری زیادترە لە سەر ئینسان ،کۆمەڵگا .کردار وڕەفتاری تۆ بە شێوەیەکی لێڵ و لە... Irrationnelهتد.
بە عەقڵەکی زور سادە و بە کورتی ترس لە ناو گوند ،شار و کۆمەڵگای عێراقدا بە چەند شێوەیەکە :ترس :لە گوتنی ڕاستی ،لە میلیشای شیعە،
سوننە ،کورد(پارتی ،یەکێتی) ،لە بێ مووچەی ،لە شەری دینی ،خێاڵیەتی ،تائیفی ،لە سیخوڕی(وەک لە ناو ماڵ ،تەکسی...،هتد) ،لە سیستەمی
تەندروستی ،لە گورینی سیستەمی بەڕێوەبەرایەتی و حکومڕانی...،هتد = تێکدان و کۆنترۆڵی کردنی فەزای گشتی ،پارە و ئابوری شار ،گوند،
کۆمەڵگا ،ئەکتەری تاکە کەس...،هتد ،بە شێوەیەکی دزی و گەندەڵی شەرعی و دامەزراوەیی حزبی ،دینی ،دەوڵەتی ،سیاسی ،کۆمەڵگایەتی،
پەروەردەیی ،دادوەری ،پزیشکی ،ڕێکخراوی ،سایکۆلۆجی...هتد = مومیا و کۆیلە کردنی کۆمەڵگا ،ئەکتەری تاکە کەس ،شار ،گوند ،عسکەر،
پۆلیس ،پێشمەرگە ،قوتابی ،مامۆستا ،شەخسیەتمەدار ،جوتیار ،کرێکار ،ڕۆژنامەنووس ،دادوەر...،هتد = لە ئەم بارودۆخەدا دەسەاڵت دەتۆانیت بە
شێوەکانی جیاوازی دینی ،سیاسی ،خێاڵیەتی ،تائیفی ،دیموکراسی ،حزبی ،کولتووری ،ڕۆشنبیری ،هەڵبژاردن ،سایکۆلۆجی ،میدیای... ،هتد ،لە یاری
کردنی داماوە و خراپی خۆی بە شێوەیەکی زور پیس ،زانا و شارەزا بەردەوام بیت =.وەک ئێستا لە سەرانسەری عێراقدا.
بەاڵم ئەم ترسانە ،ترسی  :ئنRationnelle ou irrationnelle
هەر چەند کۆمەڵگا تەقڵیدیتر بیت ،ئەوندە ترس و کاریگەری زیادترە لە سەر کۆمەڵگا .یەکێک لە تایبەتمەندەکانی ترس لە عێراقدا :درێژخایەنە.
ترسی ئەندامی حزبی ترسێکی سایکۆلۆجی ،ئابووریintériorisée،و ترسەکە کە درێژای هەیە لە زەماندا .بۆ خۆالدان لە گۆڕانکاری
راستەقینە و بنەرەتی هەر بیانوویەک باشە بو هیچ نەکردن ،بو فێل و کۆیلە کردنی خۆتان لە زەماندا وەک :بێ توانای ،بێ شانسی ،ئامادی هیچ
ریسک و مەترسی نینە ،هیچ چارەیترمان نییە ،ئێمە ڕاهاتووینە لە زوڵموزوری ،ستەم ،دزی ،گەندەڵی و کۆیالیەتی ،قەدەر ،بێ پارەی ،کەس نییە
یارمەتیمان بدات...هتد.
هو فاڵن کەس ،چینی سیاسی و ئایینی عێراقی ئایا ئەم وتارە ،وتارەکی یە abstrait؟ نە .ئەنجامی ئەم وتارە چییە؟ هوشیار بارزانی گووت":
هەموو عێراق پێویستە باش ئاگاداری ئەم موعادەلەیە بیت :لە زەماندا ئیش و کاری جیاوازی چینی سیاسی و دینی لە عێراقدا = خاپاندن و کۆیلە
کردنی گەل ،جەماوەر ،کۆمەڵگا ،شار ،گوند ،باڵوکردنەوەی دزی و گەندەڵی شەرعی ،دەوڵەمەند کردنی بێ سنووری خۆیان و کەسوکاریان ،پاراستنی
بەرژەوەندی ئەکتەری دەولی خارجی .فالن کەس چاوەڕێ چی لە ئەم بارودۆخە دەکەن؟
ئایا بارودۆخی ئێستای عێراق پێشان نادەت کە ترس هاتووتە دروست کردن لە ناو کۆمەڵگا دا
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 هەر پاریزگایەک و بە بەردەوامی خواردن بە ترس دەدن بو ئەوەی کە ئەم
بارودۆخە هەر بەردەوام بیت .گوند ،شار ،کۆمەڵگا پێویستە بزانن کە ئەم ترسە بە هیچ شێوەیەک لە جێی خۆیدا نییە و ترسەکە بو خاپاندنی کۆمەڵگا
بە شێوەیەکی زور زانا و شارەزا .رەفتار ،کردار ،فکر ،هزر و کار کردنی جیاوازی کۆمەڵگا ،ئەکتەری تاکە کەس ،ئەندامی حزبی...،هتد،
Inapproprié, inadapté, inadéquate
رەفتار و کردارەکە کە زور
و لە بەر ئەوە زور پێویستە کە هەموو عێراق بە شێوەیەکی عام لە ناو هەموو گوند و شارەکاندا کار و ئیشی زور جدی ،بە هێز و بە تایبەت لە سەر
ئەم وەتارە بەکەن .بو؟ چونکە ئەم بینین و بوچوونە نە بەس خارجی عەقڵیەتی کالسیکی و نەزانی مادی ،دزی و گەندەڵیە بەاڵم لە هەمان کاتدا
پەیوەندیەکی زور نزیکەوە هەیە بە
".وەرە = Une conscience supérieure, une vision pour le plus grand bien de tous.
بو رزگار کردنی خۆتان لە کۆیاڵیەتی جیاوازی حزبی ،سیاسی ،دینی ،ئابوری...،هتد ،کار کردن لە سەر ئەم نوسینە و باڵوکردنەوەی بە شێوەیەکی
تایبەت زور گرنگە .بە سەری ئێوە هیچ چارەي ترتان نیە.

م.امین

