گورانکاری

ئەم ئەرتيکلە بە عەقلەکی زور سادە ،نزم و نەزانی "بەرپرسی حيزبی ،حکوومی" هاتوتە نووسێن و بو هەموو عێراقە .گورانکاری چيە؟ عێراق وەک
وواڵتەکی زور زور دواکەوتوو لە ژێر کۆنترۆڵی چێ جور گورانکاریەک دایە و دابویە؟ ئایا باشە بو عێراق کوپي نموونەی( دینی ،سياسی،
بەرێوەبەرایەتی ،ئێداری و دیبلۆماسي...،هتد) ،ئەکتەری دەولي ناوچەکە بەکەت؟ ئەکتەری دەولي ناوچەکە حەز ئەکەت چێ جورعێراقەک هەبيت؟ چەند
ووشەی کورت و زور سادە بو قەندیل ،چەند پرسيار و ئەنجامی ئەم ئەرتيکلە.
کونسپتي گورانکاری کونسپتەکە کە ئەتوانی بو زور شت (مادی ،فکری) ،بە کار بينی .لە ئەم ئەرتيکلە دا باسی کونسپتي گورانکاری :سایکولوژی،
, structurel, fonctionnelفەلسەفە ،سەنعەت ...هتد ،ناکەین.
بە شێوەیەکی زور سادە و "مەکرو" کونسپتي گورانکاری = بارودۆخ ،شتەک ،فکر و هێزر کردنەک کە لە حاڵەتەک دا داخلی حاڵەتەکی تر ئەبيت و
لە ژێر کاریگەری هوکارەکانی داخلی یان  /و خارجی دایە .پاش سەربەخۆیی عێراق لە سالی  ١٩٣٢و تا ئێستا دەتوانێن بەڵێن کە دوو جوور
گورانکاری هەبوویە.Imposed and violent:
پاش ڕووخاندنی ڕژێمی سەدام پانۆراما و بارودۆخەکي نوێ لە ناوچەکە و لە عێراق پەيدا بو .هوشيار بارزانی گووت" چەند خاڵی کە لە عێراق پەيدا
بوون:
- The thaw of Iraqi political power
 پەيدا و دروست بونی چەند "کلتوری" سياسی لە بەغدا کە تايبەتمەنديەکانيان :کلتوری مليشيا ،ديموکراسيەکی تايبەتەتی ماکو خدمات ،دزی،گەندەلی و هەلبژاردن...هتد ،شەرعيەت دانەکی زور زور زانا بە دزی ،گەندەلی ،سيستەمی کۆيلە کردنی کومەلگا و
.... Pilotage de ces cultures par des acteurs étatiques étrangersهتد.
 لە کوردستان کلتوری جاشايەتی ،دزی و خيانەت زور بە "هێز" کەت و ئەوەش بە ناوی بارزان .1پێروزت بيت بێ شخسيەت. تايبەتمەنديەکانی ئەو بەرپرسەکانی حيزبی و حکوومی وەک :سەرۆك كۆمار ،سەرۆکوەزير ،سەرۆكايەتيی ئەنجومەنەكان ،پەرلەمانتار ،وەزير وگوزير ،پارێزگار ،سکرتێری حيزبی ،مەالی سياسی...،هتد کە پەيدا بون لە بەغدا :جاسوسی کردن بە شێوەيەکی زور زور شارەزا بو ئەکتەری دەولي
خارجی ،خراپ کردن و تێکدانی فەزای گشتی ،بەرژەوەندی شخسی دەسەاڵتدارە لە سەر هەموو شتەکی تر ،ويژدانەکی سياسی زور زور بچووک کە بە
هيج شێوەيەک نيشتيماني نييە بەالم شخسی (رازی کردنی سايکولوژی و سەمبۆليک) ،حيزبی ،دينی و لە ژێر کونترولی ئەکتەری دەولي خارجی دايە،
بەردەوام بوونی کۆيلە کردنی کومەلگا و گەلی عێراق بە شێوەيەکی زور زور شارەزا ،نەبوونی تەجروبەی حکوومی ،خۆ پەرەستی ،دزی و گەندەڵی
بێ سنوور و ئاستەکی نزمی جياواز...هتد".
هوشيار بارزانی گووت" هەموو گەلی عێراق زور پێویستە ئاگاداری خاڵەکانی ژێرەوە بيت:
 پاش سالی  ٢٠٠٣حکوومەتی عێراق بە شێوەیەکی عام بو بە حکوومەتەکی کارتۆنی ،وەزارەتەکانی کارتۆنی ،سەرۆك كۆمار ،سەرۆکوەزیر،پەرلەمانتار ،وەزیر و گوزیر ،پارێزگار ،سکرتێری حيزبی ،مەلی سياسی...،هتد ،کارتۆنی کە لە خزمەتی دوو شت دایە :بەرژەوەندی شخسی و
بەرژەوەندی ئەکتەری دەولي خارجی.
 ئەوە چێ وواڵتە ،کە سەرۆك كۆمار ،سەرۆکوەزیر ،پەرلەمانتار ،وەزیر و گوزیر ،پارێزگار ،و پەرلەمان لە ژێر کۆنترۆڵی ئەکتەری دەولي ناوچەکەدایە؟ بەرپرسەکانی حيزبی و حکوومی زور نەزان و بە ئاستەکی زور نزم خەریکی تااڵنی سروەت و سامانی عێراقن.
 ئەوە چێ وواڵتە ،کە بەرپرسەکانی حيزبی و حکوومی بوون بە خاوەنی هەموو کەرەستەی (مەوادی مەعدەنی) ژێر خاك و سەرخاك و بە دڵی خۆیانگالتە و یاری پێئەکەن .عێراق چێ وواڵتە ،کە بەرپرسی حيزبی بو بە خاوەنی بيری نەوت و بە دڵی خۆیان نەوت ئەفرۆشن.
 ئایا گەلی عێراق ئاگادارە کە هيج ئەکتەری دەولي ناوچەکە حەز ناکەت کە عێراقەکی نوێ ،سەربەخو کە نموونە و مۆدیلی تایبەتی خۆی ئابوری،سایکولوژي ،کومەلگایەتی ،بەڕێوەبەرایەتی ،فەزایەکی گشتی پێشکەوتوو ،بەڕێوەبردن و تەندروستی...هتد ،هەبێت؟ ئەکتەری دەولي ناوچەکە بە
شێوەیەکی عام دەیەوێ :بەردەوام بوونی ئەم سيستەمي دزی ،گەندەلی ،تااڵنی سروەت و سامانی عێراق ،و بەرپرسەکانی حيزبی و حکوومی
بەردەوامی ئيش و کاری خۆیان بن.
 هيج حيزبەک لە عێراق دا ناتوانێت گورانکاري لە ناو حيزب یان کومەلگا دا بكات .بالغ نەبوونی کلتوری سياسی و سياسەتمەدار لە عێراق دا.2 ئایا گەلی عێراق ئەزانيت مووچەی پلە بااڵکان یان تەنها مووچەی پاسەوانەكانی سەرۆك كۆمار ،سەرۆکوەزیر" ،پەرلەمانتار" ،وەزیر و گوزیر،پارێزگا ،دادوەر ،سکرتێری حيزبی ،مەلی سياسی...،هتد ،چەندە؟
 ئایا جەماوەری عێراق ئەزانيت کە ئەم شێوەي بەرێوەبەرایەتی و بەڕێوەبردن هيج فایدە ،سوودی نييە ،تەنها کۆیلە کردنی کومەلگای عێراقە بەشێوەکانی جورا جور ،زور زانا و شارەزا.
 بە هيج شێوەیەک بو عێراق باش نييە کە نموونە و مۆدیلی( سياسی ،ئابوری ،مليشيا ،دینی ،دیپڵوماسی...،هتد)ئەکتەری دەولي ناوچەکە کوپی کەت. بە هيج شێوەیەک ئەکتەری دەولي ناوچەکە حەز ناکەت کە ئەو شتی(بارودوخی زور ئاڵوز) ،کە لە سوریا و عێراق پەیدا بوو ،لە ناو واڵتەکەیاندروست و پەیدا بيت.
 لە بەر چەند هوکارەک ،بە هيج شێوەیەک لە بەرژەوەندی عێراق دا نييە کە ئێستا هێزەکانی ناتۆ لە عێراق نەمێنن. هەموو ژیانی سياسی ،حکوومی ،پەرلەمان ،ئابوری ،مليشيا ،دینی ،دیپڵوماسی ،ئيداری ،حيزبي...،هتد ،ئێستا لە عێراق یەک ئامانجی هەیە:بەردەوام بوونی کۆیلە کردنی گەلی عيراق بە شێوازی جورا جور لە ناو زەمان دا .ئێش و کاری سەرکردەی حکوومی و حيزبی لە هەموو عێراق دا =
دیوان و مەجڵس گەرم کردنەکی تایبەتە ،پاژۆ بێ شخسيەت پاژۆ.
 تا چەند سالی تر بە ناوەکانی جورا جور وەک :شيعە ،سونني؛ زۆرینە ،کەمينە؛ ئایدیۆلۆجيای بەعسی ،گورانکاری ،هەڵبژاردەن ،رێککەوتنامە، a theatrical governement, territorial dispute, ethnicityو دیموکراسی ...هتد ،گالتە و یاري بە گەلی عێراق ئەکەن".
پاش دروست بوونی تەجروبەکانی جورا جور وەک :شەری بينی کورد و بەغدا ،شيعە ،سونني ،چەند کۆدەتایەک ،کۆدەتای سەدام حسين و دروست
کردنی دیکتاتۆرێتی بەعسی ،شەر لەگەل ئێران و کوێت ،ڕووخاندنی ڕژێمی سەدام و پەیدابوومی مليشيا ،دیموکراسی شانۆیی و تایبەتەتی" :ماکو
خدمات ،دزی ،ئەکتەری دەولي ناوچەکە ،گەندەلی ،هەلبژاردن ،حکوومەت ،سەرۆك كۆمار ،سەرۆکوەزیر ،پەرلەمانتار ،وەزیر و گوزیر ،پارێزگار،

سکرتێری حيزبی و مەلی سياسی ...هتد" ،هوشيار بارزانی گووت" کومەلگای عێراق پێویستە باش ئاگادار بيت کە هيج سەرکردە و بەرپرسی
حکوومی ،حيزبی لە "زەمان دا"خارج نەبوونە .فواڵن کەس ئەڵێت کاکە چۆن حاڵی نەبووم!!
دەتوانێن بەڵێن کە بەرژەوەندی فەزای گشتی ،لە سەرانسەری عێراق دا نە بوویە ،یان زور زور کەم و بە شێوەیەکی زور نەزان و کۆیلە کردنی
کومەلگا بوویە .لە مێژوو دا ،عێراق لە قەیرانەک دا داخلی قەیرانەکی تر بوویە .بارودوخی زور ئالوزی ئێستای کومەلگا لە سەرانسەری عێراق،
بارودوخەکی زور زور تایبەتە وهەر لە بەر ئەوەش دەرمان پێویستە دەرمانەکی تایبەت بيت .قەرار و جێبەجێکردنی بڕیارەکان پێویستە خارجی کردار،
رەفتار ،بينين وسایكولوژی حيزبی ،کاڵسيكی و حکوومی بيت.
Pour qu’il y ait un changement, il faut une rupture et celle-ci doit être avant tout une rupture psychologique
dans les manières de voir, de faire et de penser. Le délabrement actuel de l'Irak est à l'image de la personnalité
"des dirigeants irakiens.
زور زور گرنگە کە کومەلگای عێراق ،ئەکتەری تاکەکەس لە سەرانسەری عێراق دا ،لە ناو هەموو شار ،گوند و لە ناو هەموو فەزای گشتی دا هەست
بە گرنگی ،توانا ،و هێزي خۆتان بەکەن .هيج کەسێک لە ژێر ئەم دەسەاڵتە باسی هيج جور گۆڕینی راست ،زانا و عەدالەتی کومەلگایەتی،
ئابوری...،هتد ،نەکەت .لە ژێر ئەم دەسەاڵتە و لە زەمان دا تەنها سێ شت بەردەوامن بە شێوەیەکی زور بە هێز و زور زانا :بەرژەوەندی شخسی،
بەرژەوەندی ئەکتەری دەولي ناوچەکە ،کۆیلە کردنی گەلی عيراق".
a deux trois vitesses et celles-ci varient géographiquement dans le temps
فەزای گشتی لە تورکيا:
و لە ژێر کۆنترۆڵی توندوتێژی ،زوڵموزوری ،ستەم دایە و ئەوەش بو تورکيا زور زەرەرە .بەاڵم فەزای گشتی قەندیلە بە شێوەیەکی عام لە ژێر
کۆنترۆڵی " نەزانين و عەقڵەکی زور زور ووشك" دایە .پێروزت بيت عەقلی ووشك و نەزان .پاژۆ نەزان پاژۆ.
لە کاتێكدا کە بەرپرسەکانی حيزبي و حکوومی بە شێوەیەکی گشتی لە عێراق دا لە حاڵەتەکی تایبەتیBrain death
دانە و فەزای سياسی و گشتی بە شێوەیەکی عام زور زور ڕزي و خراپ بوویە ،گەڵی کورد لە سڵێمانی ،خانەقێن ،کەلر ،چەمچەمال ،دوکان ،رانيە،
هەلەبجە ،چاوەڕێ چی ئەکەن؟ حەز ئەکەن کە تەنها وەک کۆیلە بەمێنەوە؟ فکر و هێزر ئەکەن کە بە بێ سەرکردەکانی دز ،گەندەل و نەزانی بێ سنووری
حيزبەکان ناژێن ،برسي ئەبن...،هتد؟ .دروست کردنی گوران ،گورانکاریەکی بنەڕەتی نە بوو بەاڵم شانۆیی بو .گورانکاري شانۆیی نە تەنها لە کوردستان
بە اڵم لە هەموو عێراق دا دەسەاڵتدارە تا ئێستا .هوشيار بارزانی گووت" لە گەڵ ڕووخاندنی ڕژێمی دیکتاتۆریەتی بەعسی
Il y a eu une rupture et un changement radical. En tenant compte de certains paramètres et dans certaines
sociétés, d’autant plus le régime est répressif et despotique, d’autant plus le changement est chaotique (Irak
actuel) avec la chute du régime.
وئەم بارودۆخي زور ئاڵۆز ئێستاش هەر بەردەوامە .پاش سالی  ٢٠٠٣گورانکاریەکی زور تایبەت لە هەموو عێراق دا پەیدا بوو کە ناوی بە
شێوەیەکی "مەکرو" گورانکاریەکی شانۆی ،نەزانينی بێ سنور ،یاری کردنەکی زور زانا ،شارەزا بە کومەلگا و."Inconscient politique
هوشيار بارزانی گووت" زور پێویست و گرنگە کە گەلی عێراق ئاگاداری خاڵەکانی ژێرەوە بيت:
 ئێستا ئەکتەرەکی نوێ پەیدا بوویە لە عێراق ،کە ناوی ئەکتەری گەل ،ئەکتەری جەماوەریە کە زور زور بە هێزترە لە هەموو حيزبەکانی تر (ئەگرزانا ،شارەزا و خاوەنی بنەرەتەکی پاک بيت) .ئەم ئەکتەرە بە هۆی داواکانيان و خۆپێشاندانەكانيان کاریگەرەکی زور زور گرنگ هەبوویە نە تەنها لە
عێراق بەاڵم لە ناو هەموو خۆرهەاڵتی ناوەڕاست دا.
 ئەم ئەکتەری گەل و لە گەل بنەرەتەکی پاک و زانا دەتوانێن پانورامای سەرانسەری عێراق بيگۆڕن بە شێوەیەک کە کاریگەرەکی زور گرنگهەبيت لە ناو هەموو خۆرهەاڵتی ناوەڕاست دا و لە ناو زەمان دا" .
Privilégier une communauté au détriment des autres est suicidaire, comme ce fut le cas pour les sunnites après la
chute du régime sanguinaire de saddam.
لە کۆتایيدا هوشيار بارزانی گووت" زور زور گرنگە کە ئەم ئەکتەری گەل ،ئەکتەری جەماوەری بە شێوازێکی ڕێکوپێک و لە داخلی ڕێکخراوەک لە
ناو هەموو شارەکان هەبێت و لە شارەکانی تر وەک سڵێمانی ،کەرکوک ،خانەقێن ،کەلر ،چەمچەمال ،دوکان ،رانيە ،هەلەبجە ،هەولێر ،ئاکری،
مووسل ،دهوک و زاخو....،هتد ،پێویستە بەشدار بن بە شێوەیەکی زور بە هێز لە ئەم پڕوسەی گورانکاری زور قووڵی کومەلگایەتی .زور زور گرنگە
عێراق ببێت بە نموونە بو گورانکاری جياواز بو هەموو خۆرهەاڵتی ناوەڕاست.
Maintenant que le processus de changement collectif est conscientisé en Irak, il est important que ce processus
soit organisé, accéléré. La société irakienne souffre d’un mal profond, un mal bien enraciné, véhiculé, légitimé et
symbolisé par l’ensemble de la classe politique irakienne. Et depuis 2003 ce mal s’est reproduit continuellement
sous des formes variées et ainsi la société n’a subi aucun changement radical, aucune rupture.
 زور گرنگ و پێویستە بەردەوام بونی خۆپێشاندانەكانی ناڕەزایی لە سەرانسەری عێراق دا .هەموو هێزەکانی ئەمنی ،پۆليس...،هتد ،لەهەموو شارەکان پێویستە واز و دەست بەردەن لە سيستەمی کۆیلە کردنی کومەلگا ،لە خزمەت کردنی چەند بەرپرسی دز ،گەندەل ،بێ
شخسيەت و نەزان لە سەرانسەری عێراق دا .تێکدانی سيستەم و حکوومەتی دزی ،خيانەت ،نەزان و گەندەلی بی سنوری بەغدا پێویستە لە
هەمان کات دا تێکدانی سيستەمی دزی ،خيانەت ،نەزان و گەندەلی بی سنوری هەولێر و سڵێمانی بيت .داوا لە هەموو کومەلگای عێراق
دەکەم وەرە = a collective Quantum leap
زور پێویستە باڵوکردنەوی ئەم ئەرتێکلە بە شێوەیەکی تایبەت لەهەموو عێراق دا".
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