فەزای گشتی

بو ئەم ئەرتيکلە؟ چونکە ئەم نووسێنە تەواوکەری ئەرتيکلی فەزای سياسيە و بو هەموو عێراقە .فەزای گشتی چيە؟ فەزای گشتی کە ئێستا هەيە لە
کوردستان و لە عێراق دا ناوی چيە و کاريگەری لە سەر کومەلگا و تايبەتمەنديەکانی لە مەکان دا ( بەغدا ،بەسرا ،ناسريە ،کەربەال ،نەجەف،
سڵێمانی ،کەرکوک ،خانەقێن ،رانيە ،هەلەبجە ،هەولێر ،مووسل...،هتد).؟ چەند خاڵی گرنگ بو هەموو عێراق بە شێوەيەکی عام ،دوو سێ ووشە بو
ئەکتەری تاکە کەس لە پارێزگای سڵێمانی و هەلەبجە و چەند ووشەی کورت لە سەر پەيوەندی بينی بنەرەت و جەماوەر.
بە عەقلەکی زور زور سادە کونسپتي فەزای گشتی = لە ناو کومەلگا دا فەزايەکە کە دروست بويە لە شوێن ،مەکانەک( رێگا ،ئێدارە ،وەزارەتەکان،
نەخۆشخانە ،زانکو ،دادگا ،پارک ،کونفرانس ،کۆنگرە ،کۆبوونەوە ،پەرلەمان ،مزگەوت...،هتد) ،کە شوێنی ڕۆيشتن ،کار کردن ،خۆپێشاندان...،هتد،
کە بە شێوەيەکی عام و جورا جور لە خزمەتی کومەلگا دايە .ئەم فەزايە لە ناو هەر کومەلگايەک دا( گوند ،شار" ،حيزب" ،هەرێم ،زانکو ،دادگا،
ووالت ،ئێدارە...هتد) ،تايبەتمەنديەکانی تايبەتی خۆی هەيە کە بە بەردەوامی لە ژێر "کاريگەري" فەزای سياسيە.
هوشيار بارزانی گووت" پاش ڕوخاندنی ڕژێمی بەعسی گەلی عێراق بە شێوەيەکی عام فکر ئەکرد کە عێراقەکی نوێ تازە دروست بويە .بەاڵم ئەم
بارودۆخي زور ئاڵۆزی کومەلگايەتی ،ئابوری ،سياسی ،دينی ،ئێداری و بەڕێوەبردنی کومەلگا...،هتد ،نە تەنها لە کوردستان بەالم لە هەموو عێراق دا
پيشاندەدات کە:
 ئێستا عێراق بە شێوەيەکی عام بارمتەی دەسەاڵتەکی زور دز گەندەل و نەزانی بێ سنوور و جياوازە لە زەمان دا. ئێڤولوسيونيزمی عێراق بە شێوەيەکی عام ( دينی ،سياسی ،ئابوری ،رێگاوبان ،پەروەردە ،پۆليس ،کومەلگايەتی...،هتد) ئێڤولوسيونيزمەکی زورزور ژەهراوی و نێگەتيڤە .بو؟ چونکە لە ناو زەمان و مەکان دا فکر ،هێزر و بير کردنی سياسی و سياسەت کردن و "نوخبەی" مەرکەزی حيزبەکان
لە سەرانسەری عێراق دا = زور زور نەزان ،دز ،گەندەل و خاوەنی ئاستەکی نزمی جياوازن و ئەم هوکارانە بە بەردەوامی لە ناو زەمان دا و لە ناو
فەزای گشتی هاوار ئەکەن.
 فەزای گشتی لە سەرانسەری عێراق دا ( رێگاوبان ،ئێدارە ،وەزارەتەکان ،نەخۆشخانە ،زانکو ،دادگا ،شار و گوند ،پارک ،کونفرانس ،پەرلەمان،کۆنگرە ،کۆبوونەوە ،مزگەوت...،هتد) ،فەزايەکی زور خراپ و نەخۆشی جورا جورە وەک :مادی ،سايکولوژی ،دينی ،سياسی ،بەرێوەبەرايەتی،
ئێداری و ديبلۆماسي...،هتد .کۆتايی و بەرهەمی ئەم فەزای زور نەخۆش و خراپ چيە؟ دروست کردنی کارەساتی جورا جور بو عێراق ،پاش و
دواکەوتوونی کومەلگا ،بەردەوام بونی گەندەلی زور قووڵ...،هتد.
 هەر چەند "نوخبەی" مەرکەزی حيزبەکان دز ،گەندەل ،ئاستەکی نزم و نەزانتر بن ئەو هەندە زيادتر فەزای گشتی کومەلگا پيستر و خراپترە ،وەکبارودوخی زور ئالوزی ئێستای کومەلگا لە سەرانسەری عێراق.
 ئێستا لە عێراق دا تەنها دوو بەرژەوەندی هەيە لە ناو زەمان دا :بەرژەوەندی "نوخبەی" مەرکەزی حيزبەکان ،پەرلەمانتار ،وەزير و گوزير...هتد ،وبەرژەوەندی ئەکتەری دەولي ناوچەکە و غەيری ناوچەکە.
- Not NATO, but the entire Iraqi political class is in a state of brain death.
 لە ئەم  ٤٠سالی رابردودا بە هيج شێوەيەک گرنگی بە فەزای گشتی نەدراوە و هەر لە بەر ئەوەش بارودوخی زور ئالوزی(ئابوری ،بەرێوەبەرايەتی،پەروەردە ،دينی ،سياسی ،کومەلکايەتی ،تەکنۆلۆجيا...،هتد )،لە سەرانسەری عێراق دا بەردەوامە لە زەمان دا.
 پەيوەندی و کاريگەري سايکولوژی فەزای گشتی لە سەر کومەلگا چيە؟ بە چێ شێوەيەک فەزای گشتی کاريگەري هەيە لە سەر بەرێوەبەرايەتیکومەلگا؟ پاش ڕوخاندنی ڕژێمی بەعسی و تا ئێستا عێراق لە کاتەکي تايبەت دا بويە ،بو؟  -عێراق لە ژێر کۆنترۆڵی ئەکتەری دەولي ناوچەکە و
غەيری ناوچەکە دايە و ناسراوە بە وواڵتەکی :ميليشيا ،توندوتيژی ،دزی وگەندەلی بێ سنوور و دواکەوتوو - .ئاستەکی نزم ،دزی ،گەندەلی و نەزانينی
بێ سنوری "نوخبەی" مەرکەزی حيزبەکان ،وەزير و گوزير و پەرلەمانتار - .خراپ کردنی فەزای گشتی لە سەرانسەری عێراق بە شێوەيەکی زور
پيس و خراپ.
 ديموکراسی لە عێراق بو بە ديموکراسيەکی تايبەت :ديموکراسی نەزانين ،بەرژەوەندی شخسی و حيزبی ،دزی و گەندەلی ،ديموکراسی ئەکتەریدەولي ناوچەکە و غەيری ناوچەکە و ديموکراسی کۆيلە کردنی کومەلگا.
 پوستەکانی جياوازی حکومەت( سەرۆك كۆمار ،سەرۆکوەزير ،سەرۆكايەتيی ئەنجومەنەكان ،پەرلەمانتار ،وەزير و گوزير ،پارێزگا ،دادوەر،سکرتێری حيزبی ،ئەنجومەنی سەرکردايەتيی ،جڤاتی نيشتمانيی ،ئەنجومەنی ناوە ندی ،مەالی سياسی...،هتد)  ،يان کونسپتي "بەڕێوەبردن" لە
سەرانسەری عێراق دا تايبەتمەنديەکانی تايبەتی خۆی هەيە وەک :ڕوونکردنەوە و دەرکردنی بڕيار ،پرۆژەی گەورە ،بە جەلو بەرگی گران بەها و
بۆينباخ داخلی کونفرانس ،کۆنگرە ،کۆبوونەوە ئەبن ،پێشوازی و سەردان کردن ،پڕۆژە ياسای چاکسازی ،هەڵبژاردەن ،رێککەوتنامە،
ديموکراسی...،هتد ،کە ئەم تايبەتمەنديەکانە هەموويان لە ژێر کۆنترۆڵی ئەم هوکارانە دانە :رازی کردنی خۆتان بە شێوەيەکی زور زور نزم؛ نەزانين،
دزی و گەندەلی بێ سنوور.
 گەلی عێراق لە بەسرا ،ناسريە ،بەغدا ،کەربەال ،نەجەف ،سڵێمانی ،کەرکوک ،خانەقێن ،کەالر ،چەمچەمال ،دوکان ،رانيە ،هەلەبجە ،هەولێر ،ئاکری،مووسل ،دهوک و زاخو....،هتد ،پێويستە زور چاک ئاگادار بن کە کۆيلەی هيج کەس ،بنەمالەك ،يان حيزبەک نينە .لە کاتی کە ئامانجی خۆپێشاندانەكان
زور ئاشکرايە ،زور زور گرنگە دروست بوونی ليژنە لە سەرانسەری عێراق دا لە ناو هەموو گوند و شارەکان و هەماهەنگی و پەيوەنديان لە گەل
يەکتر ،بە عەقل و شێوازەکی تايبەت کە خارجی فکر ،هێزر ،بينين ،کردار و کار کردنی حيزبەکانی عێراقە.
 لە کاتەک دا کە دزی ،گەندەلی و نەزانينی بێ سنوور و جياواز؛ %٩٥دی سروەت و سامانی عێراق لە دەستی  %٥دايە و %٩٥دی کومەلگا کۆيلەو لە پرۆسەسي کۆيلە کردنی بەردەوام دايە؛ پەرلەمان ،ديموکڕاسی ،ياسا ،پڕۆژە ياسای چاکسازی ،هەڵبژاردەن ،رێککەوتنامە ،کۆنگرە ،کۆبوونەوە،
پێشوازی و سەردان کردنی سياسی ...،هتد ،هيج مانايەکی نيە.
-بە هيج شێوەيەک کاتی paradigmesکانی کۆن وەک شيعە ،سونني؛ زۆرينە ،کەمينە؛ ئايديۆلۆجيای بەعسی ،نەزانينی بێ سنور و جوراجور و

Ethnicity, territorial dispute, a theatrical government,..etc,
نەماوە و هەر کەسێک ئەم هوکارانە بە کار بينيت = زور زور نەزانە ،دز ،گەندەل ،لە خزمەتی :بەرژەوەندی شخسی ،ئەکتەری دەولي ناوچەکە و
غەيری ناوچەکە و زور دواکەوتوويە".
چەند نموونەی زور سادە لە سەر نەزانين ،ساويلکاتی و ئاستەکی زور نزم - :فوالن حيزب دەست بە لێپرسينەوە لە دارايی و سامانی بەرپرسەکانی
دەکات - .فوالن حيزب بەشداری لە حکوومەتی داهاتووی عێراق دا ناکەت - .ئەگەر فوالن حيزب گوران کاری نەکەت کێ گوران کاری ئەکەت - .وەزير
و گوزير ،سياسە تمەدار ،سەرۆک وەزيرانی جياوازی عێراق ،بەرپرس ،پەرلەمانتار ،پارێزگار" ،نازانن" "ديموگرافي" 1چيە ( وپێويستە ديپلۆمات و
سياسەتمەداری ئەوروپی باسی ئەوە بەکەت) - .کاتی شەڕی بينی ئەمريکا و عێراق ،ژهنەراڵەکی عێراقی زيندانی ئەبيت .کە داخلی نوسينگەی
بەرپرسەکی ئەمريکی بو وێنەيەکی ژهنەراڵەکی ئەلمانی 2کە لە شەڕی جيهانی دووم بەشدار بو دەبينێت لە سەر ديوار و ئەڵێت بو ئەم وێنەی ژهنەراڵی
ئەلمانی لێرەيە؟ بەرپرسەی ئەمريکی ئەڵێت ئەزانی كێيە و ناوی چيە؟ ژهنەراڵی عێراقی ئەڵێت نازانم .بەرپرسياری ئەمريکی دەڵێت :ئەگەر تو دەتزانی
ئەمە كێيە ،ئێستا تو لێرە (زيندانی) نەبووی.
هوشيار بارزانی گووت" خۆپێشاندانەكانی ناڕەزايی لە بەغدا و چەند شارێكی تری عێراقدا پێشان دا کە کومەلگای عێراقی بە شێوەيەکی گشتی نە
حەيوانە ،نە کۆيلەي حيزب يان کەسێکە و تينووی گورانکاريەکی بنەرەتيە بو دروست کردنی کومەلگايەکی پێش کەوتوو کە راستی ،عەدالەت و
بەرژەوەندی عام سێ هوکاری بنەرەتينە بو کار و ئيش .زور زور گرنگە کە جەماوەرە عێراقە لە شارەکانی تر وەک ئاکرێ ،کۆيە ،دوکان ،سڵێمانی،
کەرکوک ،خانەقێن ،کەالر ،چەمچەمال ،رانيە ،هەلەبجە ،هەولێر ،مووسل...،هتد ،بە شێوەيەکی زور بە هێز و  %١٠٠بەشدار بن بو رزگار کردنی
خۆتان لە کۆياليەتی ،دزی و گەندەلی بێ سنور".
Here we are witnessing the collapse of the old order.
تايبەتمەنديەکانی فەزای گشتی جورا جور وەک فەزای سياسی( پەرلەمانی بەغدا و هەولێر ،وەزير و گوزير ،سياسە تمەدار ،سەرۆک وەزير،
پەرلەمانتار ،پارێزگار ،سەروک کومار...،هتد) و فەزايەکانی تر وەک :زانکو ،رێگاوبان ،ئێدارە و وەزارەتەکان ،نەخۆشخانە ،دادگا ،پارک ،کونفرانس،
کۆنگرە ،کۆبوونەوە ،پەرلەمان ،مزگەوت...،هتد ،لە سەرانسەری عێراق دا = بازرگانی(کڕين و فرۆشتن) کردنی جورا جور و زور خراپ ،فەزای
گشتی بە شێوەيەکی بەردەوام لە ژێر کۆنترۆڵی :نەزانين و ئاستەکی نزمی جورا جور ،دزی و گەندەلی بێ سنور دايە " ،نەبونی" بەرژەوەندی و کۆيلە
کردنی فەزای گشتی...،هتد ،و فەزايەکی زور دواکەوتوويە.
دوو سێ ووشە بو ئەکتەری تاکە کەس لە پارێزگای سڵێمانی و هەلەبجە - :هەمووتان پێويستە زور چاک ئاگادار بن کە کاتی ئەم شێوازی هەست ،فکر
و کار کردن بە تايبەتی حيزبی و سياسی...هتد ،بە هيج جورەک نەماوە لە ناو فەزای گشتی - .ئێستا هەموو حيزبەکانی عێراقی وەک يەك مرۆڤ ،پياوی
نەخۆشن لە ناو کومەلگا دا و هەر لە بەر ئەوەش فەزای گشتی لە پارێزگای سڵێمانی و هەلەبجە(وەک لە سەرانسری عێراق) فەزايەکی زور خراپ،
دز ،گەندەل و ڕزي بويە و ئەمەش کاريگەری زور نێگەتيڤ و ژەهراوی لە سەر هەمووتان هەيە و ڕۆژ بە ڕۆژ ئەم فەزای گشتی پيستر و خراپترە- .
زور گرنگ و پێويستە کە ئەکتەری تاکە کەس و هەموو کومەلگا واز بينن و دەست بەردەن لە فێڵ کردن لە خۆتان چونکە ئەم بەرێوەبەرايەتی و ئەم
بەڕێوەبردنە
Non seulement n'a plus besoin d'être mais elle est hautement destructive.
 تا کەي خەريکی ديوان و مەجليس گرم کردنی جورا جوری شخسی ،حيزبی ،سياسی ،کونفرانس ،کۆنگرە ،کۆبوونەوە ،دينی ،کۆياليەتی...،هتد ،ئەبن؟ نەترسن بە هيج شێوەيەک لە گورانکاری بنەرەتی .گورانکاری يەکێک لە تايبەتمەنديەکانی بەردەوامی کومەلگايە .ئەنجامی ئێش و کاری ڕاوێژکار،بەرپرسی حيزبی ،ئەنجومەنی سەرکردايەتيی ،جڤاتی نيشتمانيی ،ئەنجومەنی ناوە ندی" ،سکرتاريەتي حيزبی" ،مەکتەبی ڕێکخستن ،کونفرانس و
کۆبوونەوەکانی حيزبی...،هتد ،چيە؟ ئاو داني نەزانين ،ساويلکاتي ،خۆپەڕستي بێ سنور ،گەندەلی ،پوچ و ڕزي کردنی فەزای گشتی لە ناو زەمان دا.
- Ne vous nourrissez plus de l’ancienne. (Manières d'agir, de penser et de faire).
? - Are you aware of your strategic position
ئايا عێراق بو بە لوبنان و ئەفغانستان؟ بە هيج جورەک لە بەرژەوەندی ئەکتەری دەولي ناوچەکە وغەيری ناوچەکە دا نييە تەدەخولی ئەم گورانکاري
بنەرەتی بەکەن لە عێراق دا.
هوشيار بارزانی گووت" پاش ڕووخاندنی ڕژێمی سەدام چەند شتێک لە عێراق دا پەيدا بون وەک:
عێراق = "حيزب" = "بنەمال" = سێ چوارکەس = نەبوونی بەرژەوەندی گەلی عێراق بە شێوەيەکی عام و هەبوونی بەرژەوەندی و تەدەخولی
ئەکتەری دەولی خارجی .شەر کردنی بەردەوام لە سەر پۆستەکان بە شێوەيەکی گشتی و %١٠٠و بڵوبوونەوەی گەندەلی بە شێوازەکی زور قووڵ و
بە بەردەوامی .هەر کە سێک(وەزير و گوزير ،سەرۆک وەزير ،سەرۆك كۆمار ،سکرتێری حيزبی ،پەرلەمانتار ،پارێزگا ،دادوەر...،هتد )،کە بو بە
خاوەنی پوستەک = ئاستەکی زور نزم و نەزان ،شەرعيەت دان بە دزی و گەندەلی زور قووڵ ،خراپ کردنی فەزای گشتی ،کۆيلە کردنی کومەلگا ،ديوان
و مەجليس گرم کردنەکی تايبەت...،هتد .بەرپرس و سکرتێر حيزبی ،مەاليەکانی حيزبی لە هەموو عێراق دا ،سەرۆک وەزير ،سەرۆك كۆمار ،پەرلەمان
و پەرلەمانتار ،سياستمەدارە حيزبی ،وەزير و گوزير ،بوون بە سەمبۆلی تێکدانی فەزای گشتی ،دزی و گەندەلی زور قووڵ ،تااڵنی سروەت و سامانی
عێراق بە دڵی خۆيان".
پەرلەمانتار ،سياستمەدار ،وەزير و گوزير ،سکرتێر حيزبی ،سەرۆک وەزير و سەرۆك كۆمار و مەاليەکانی حيزبی...هتد ،زور چاک ئاگادار بە کە کوپي
کردنی ئەفکار هيج سوودی نييە.
بو ئەوەی کە وەک وواڵتەکانی تر بە سەر عێراق نەهەت و چاکسازيی راستەقينە و بنەرەتی پەيدا بيت هوشيار بارزانی گووت" زور زور گرنگە کە
جەماوەر و کومەلگا بە هيج شێوەيەک نەهێنە بە کارهێنان بو بەرژەوەندی شخسی ،حيزبی ،ئايديۆلۆجيای بەعسی و ئايديۆلۆجيايەکی تر ،يان ئەکتەری
دەولي ناوچەکە و غەيری ناوچەکە لە ناو زەمان دا .بنەرەت و جەماوەر دوو هوکاری بنەرەتی ،تەواوکەری يەکترن بو چاکسازيی راستەقينە لە ناو
کومەلگا دا .زور زور گرنگە کە جەماور لە سەرانسەری عێراق دا و خارجی حيزبەکان دەست بە دروست کردنی حەرەکەيەکی سەرانسەری بەکەت لە
بەسرا تا زاخو بە عەقڵ و شێوەيەکی تايبەت و بە زووترين کات بو تێکدانی سيستەمی کۆيڵيەتی جورا جوری کومەلگا ،دزی و گەندەلی لە عێراق دا" .
هوشيار بارزانی گووت" ئێستا عێراق داگير بوويە بە شێوەيەکی زور زور شارەزا،
 subtileو بە دوو جور :لە ژێر کۆنترۆڵی ئەکتەری دەولي خارجی و"نوخبەيەکی"مەرکەزی زور دز ،نەزان و گندەڵي بێ سنووری حيزبي دايە .زور
گرنگ و پێويستە بەردەوام بونی خۆپێشاندانەكانی ناڕەزايی نە تەنها لە بەغدا ،بەسرا ،ناسريە ،کەربەال ،نەجەف بەالم لە ناو هەموو فەزايەکانی گشتی

و لە شارەکانی تريش وەک سڵێمانی ،کەرکوک ،خانەقێن ،کەالر ،چەمچەمال ،دوکان ،رانيە ،هەلەبجە ،هەولێر ،مووسل...،هتد ،بە شێوەيەکی زور بە
هێز و رێکو پێک لە داخلی ڕێکخراوەکی جەماوەری بو ئەوەی کە جەماوەری عێراق خۆی رزگار کەت لە کۆيلە کردنی کومەلگا ،دزی و گەندەلی بێ
سنوور و ئايندەيەکی زور خراپ و رەش".
لە کۆتاييدا هوشيار بارزانی گووت":
 پاش ڕووخاندنی ڕژێمی سەدام بە شێوەيەکی عام لە سەرانسری عێراق داIl y a une incompatibilité de fonction : entre la personne et la fonction occupée.
- Maintenant il y a une prise de conscience collective et politique pour un changement radical en Irak
- "Un téléchargement conscient" à la fois individuel et collectif de cet article dans la société irakienne.
 خۆپێشاندانەكانی گەلی عێراق نە تەنها سيستەمی کۆياليەتی ،دزی و گەندەلی لە عێراق دا لەڕزاند ،بەالم کاريگەرەکی گرنگ هەبو و هەيە لە سەرهەموو کومەلگا...هتد.
- Les actions pour un changement radical (au niveau local et national) ، sont très variables (désobéissance civil,
grève générale, ne pas participer aux élections, manifestations, pression des réseaux sociaux,...) et doivent être
coordonnées, constantes et stratégiques.
 لە سەرانسەری عێراق دا هيج حيزبەک و بەرپرسی حيزبی توانای ئەوە نييە کە چاکسازيی راستەقينە و بنەرەتی لە ناو کومەلگا دا بەکەن .وهاتوچوی "چەند کەسێک" وەک(:سەرۆک وەزير ،وەزير و گوزير ،سەرۆك كۆمار ،پەرلەمانتار ،سکرتێری حيزبی ،پارێزگا ،دادوەر...،هتد) ،لە
پوستەک بو پوستەکێ تر هيج فايدە ناکەت .بو؟ چونکە هەموويان لە ژێر کۆنترۆڵی سيستەمەکی زور نەزان و دواکەوتوو دانە  .3و لە بەر ئەوە
کومەلگای عێراق ،ئەکتەری تاکە کەس زور زور گرنگە کە هەست بە توانا و گرنگی خۆتان بەکەن بو ئازاد کردنی عێراق لە کۆياليەتی جورا جور و
چاکسازيی راستەقينە.
 ئيش و کار کردنی زور جيدی و عەمەلی لە سەر ئەم نووسێنە لە سەرانسەری عێراق دا .هەمووتان هەست بە يەک شەت ئەکەن :کاتی تێکدانیسيستەم و گورانکاری راستەقينە = وەرە ئەکتەری تاکەکەس ،کومەلگای عێراق .عەقڵ و شێوەيەکی تايبەت =
"Doesn’t depend on the mental state.
م.امين
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