
ی کانەدروستکردن ایو موم راقێع  
 

و بەرپرسەکانی   سکرتێر  ونەزانیبە عەقڵەکی زور سادە، نزم  (، بەالم ١)وەک ئايديۆلۆژی بەعسی وعلمي نە بە شێوەيەکی زانستی ئەم وتارە 

نووسێن. بو هەموو عێراق هاتوتە  و هەموو چینی سیاسی   مەالی سیاسی و دينی حیزبی،  مەرکەزی   

مومیا کردنی کۆمەڵگا، شار، گوند، ئەندامی حیزبی، گەل، عەسکەر، پێشمەرگە، قوتابی، ماموستا، حاکم، پۆلیس، پێشمەرگە، جووتیار،   

هەر بەردەوامە لە ژێر   ەمومیا کردنئەم ئايا  کرێکار،...هتد، مانای چییە و بە چەند شێوەيەکە؟ کێنە ئەوانەی کە مومیا دروست دەکەن لە عێراق؟ 

   .چەند پرسیار و خالی گرنگ  بو عێراق وئەنجامی ئەم وتارە کەسێک بو کەسێکیتر؟  يان لە ژێر  حکوومەتەک بو حکوومەتەکی تر 

زور بچووک، نەزان، شەخسی و   عێراقدا ويژدانەکیويژدانی سیاسی، حکومڕانی و بەرێوەبەرايەتی لە   ٢٠٠٣تا روخاندنی ڕژێمی بەعسی لە سالی 

ئەکتەری   . ويژدانیو چەند گورانکاری بینیوە   و ئەوە ئێستاش هەر بەردەوامە نەبوونی بەرژەوەندی گەل و جەماوەر بوويە بە شێوەکانی جیاواز

چەند بەرپرسی   ، شارەزا و پیسیدەستکاريکردنی زور زانا تاکە کەس، کۆمەڵگا و ئەندامی حیزبی...هتد، ويژدانەکی سادە و لە ژێر کاريگەر، فێل و 

   . دز، نەزان و گەندەڵ...هتد، دابوويە حیزبی  مەرکەزی 

سیاسی، کۆمەڵگايەتی، دينی، میديای،   : و کورت " مومیا کردن پرۆسەيەکە کە لە چەند هەنگاوی سايکۆلۆجی جیاوازیبە عەقڵەکی زور سادە  

و هەمووی لە داخلی يەک چوارچێوە دا:بەردەوام بونی کۆيلە کردنی   هەنگاو و قۆناغە و خاوەنی چەند ...هتد، دروست بوويە مادی، عەسکەری،

بەڕێوەبردن، بەخێوکردن و پاراستنی عەقڵیەتی ئەکتەری    :بە شێوەيەکی "مەکرو" و بو نموونە چەند بەشی ئەم پرۆسەيە   .%دی کۆمەڵگا ١٠٠

گەل، عەسکەر، پێشمەرگە، قوتابی، ماموستا، حاکم، پۆلیس، پێشمەرگە،   حیزبی، رۆژنامەنووس، گوند، ئەندامی شار،  تاکە کەس، کۆمەڵگا،

بە شێوەيەکی زور زور نەزان، نزم، بچووک کە هەست دەکات کە الوازە و هیچ گۆڕانکاريەک ناتوانیت   جووتیار، کرێکار يان واڵتێک،...هتد، 

اوکان؛  سیاست، زانکو، ئابوری، پەرلەمان، رێکخر د"، میکانیکی کردنی : دين، ئیش، فکر و هزر کردن، ٣" ويژدانیخارج نەبوون لە  ،بەکەت 

توندوتێژی، شەر، جینوسايدی جیاواز لە ناو کۆمەڵگا، کۆيلە کردن، بەردەوام بوونی پاراستنی بەرژەوەندی چەند بەرپرسی مەرکەزی حیزبی  

 ئەکتەری دەولی خارجی، و 

Plongeon dans l’inconscience individuelle et collective, la reproduction de l’ordre établi, …etc.                                         

کێ لە بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی، سکرتێری حیزبی، مەالی سیاسی و دينی،   :هوشیار بارزانی گووت"  ، بو هەموو عێراق و پرسیار چەند خاڵ 

بو کۆمەڵگا، گەل و    يان ناکەت  سەرۆک وەزير، سەرۆك كۆمار، وەزير و گوزير و پەرلەمانتار،...هتد، قسە و وتاری شیرين و رێکوپێک نەکردووە 

زۆرينە  )شەری: تائیفی، لە گەل ئەکتەری دەولي خارجی، تا ئێستا لە سەرانسەری عێراقدا سەدان هەزار کەس هاتوونە کوشتن و ونبوونە جەماوەر؟ 

مەالی سیاسی و دينی لە گەل جەماوەر، خەڵک و هەموو فەزای گشتی   و  و کەمینە، دينی، حیزبی، و شەری نەبینراوی بەردەوامی هەموو حیزبەکان

ی  بو؟ بو پاراستنی: بەرژەوەندی بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی، مەال  هیچ کەسێک نازانێت گۆڕەکانیان لە کوێیە؟ و بو زۆريانلە عێراقدا(، 

شیعە،   جەعفەری، حەلبووسی، سەدر، ياسا، مەجلێس، پارتی، عەالوی يەکم و دووم، سوننە، عامری، سیاسی و دينی و ئەکتەری دەولي خارجی. 

مالکی، سەرۆك كۆمار، وەزير و    كازمی، ، سەرۆک وەزير، حزبوڵاڵکورد، عەبادی، حەکیم، بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی، يەکێتی، کومەل، 

گوزير، سەروک وجێگری پەرلەمانەکان، سکرتێری حیزبی، مەالی سیاسی و دينی، پەرلەمانتار و هەموو چینی سیاسی عێراقی کە زور بێ  

ئەکتەری دەولي خارجی، تائیفی،...هتد(، لە هەموو عێراقدا چی    شەخسی، بوونی میلیشیای جیاوازی) دينی، سکرتێری حیزبی، هەشەخسییەتن 

يان کوشتن و تیرۆرکردنی خۆپیشاندەران، فالن ڕۆژنامەنووس، کەس، و چاالکوان چی   پێشان و ئیسبات دەکەت بو کۆمەڵگا و ئەکتەری تاکە کەس؟ 

پاژۆ نەزان، پاژۆ بێ شەخسیەت.  دەسەلمێنێت؟   

هۆکارەکانی هاوبەشی نێوان کلتوری سیاسی عێراق و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست زۆرن و هەر لە بەر ئەوەش ئەکتەرەکانی دەوڵی ناوچەکە بە شێوەکان ی  

زور فێڵبازتر،  زانا، شارەزاتر،  و  بە  دروشمەکانی  جیاواز يارمەتیدانی  بە هێز کردنی  بەردەوامی  پرۆسەی مومیا کردنی عێراقن .  فالن کەس هوکاری  

 هاوبەشی کە لە سەرانسەری عێراقدا نییە چیە؟ هیچ کەسێک نابینم کێ بتوانێت عێراق لە پرۆسەی مومیا کردنی رزگار کەت . 

: کۆيلە کردنی گەل و جەماوەر لە  ئاشکرايە  دا  کۆمەڵگائێستا ئەنجامی وتارەکانی هەموو چینی سیاسی عێراق بە شێوەيەکی "مەکرو" لە ناو  

سامان و دارايی واڵت، تێکدانی فەزای گشتی، گەندەڵی بێ سنووری هەموو چینی سیاسی عێراق و   ،سەروەت سەرانسەری عێراق، تااڵنکردنی 

پاراستنی بەرژەوەندی ئەکتەری دەولي   بەردەوام بوونی عەقڵیەتی نزم، نەزان، بەعسی)بە شێوەيەکی زور زانا و شارەزا(، خێاڵيەتی، تائیفی، 

  وئەوە بە شێوەيەکی تايبەت هاتووتە مومیا کردن  وشارەک لە عێراق هەر گوند   ..هتد. .، (حکومی)خارجی و بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی و 

لێکۆڵینەوەيەکی زور بچووک و رێکوپێک لە سەر قسە و وتاری دەسەاڵت و حکوومەت)سکرتێری  خۆيان هەيە. "بچووک و گەورەی" جیاوازی 

حیزبی، مەالی سیاسی و دينی، بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی، هەموو چینی سیاسی،...هتد،( چی ئیسبات دەکەت کە ويژدانی ئەکتەری  

Inconscience individuelle et collective % لە ناو ١٠٠اگادار نییە؟ ژيان بە شێوەيەکی ئتاکە کەس و جەماوەری    

عەسکەر، پۆلیس،   ،کۆيلە کردن و جینوسايدی زور زانا، شارەزا و جیاوازی کۆمەڵگا، بازار، ئەندامی حیزبی، زانکو، شار، جۆتیار، میديا، گوند

   .پێشمەرگە، قوتابی، رۆژنامەنووس، ماموستا، حاکم، کرێکار،...هتد

هیچ کەسێک بە هیچ شێوەيەک باسی پێشمەرگە، عسکەر، ئاسايش و پاراستن، سیستەمی تەندروستی، پەروەردە، سیاسی، دينی،...هتد، نەکەن بو؟  

 چونکە هەموو عێراق لە ژێر کۆنترۆڵی عەقڵیەتەکی میلیشیای، تائیفی، نەزان، دز، گەندەڵ و ئەکتەری دەولي خارجی دايە. 

يان نە کە هەر گوند و شارەک لە ژێر ياسای تايبەتی میلیشیا و بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی و مەالی  ئايا گەل، جەماوەر وهەموو عێراق ئاگادارە  

، ياساي بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی، مەالی سیاسی و دينی و لە ژێر کۆنتڕۆڵی ڕاستەوخۆ و ناراستەوخۆی  يەئەم ياسا  سیاسی و دينی دايە؟ 

ئايا مەکتەبەکی سەربەخۆی رۆژنامەنووسی لە   بو هەموو جارعێراق دەکەوێتە کۆتايی ريزبەنديیەکانی جیهانی؟ئەکتەری دەولي خارجی دايە. 

modernes et traditionnels ا هەيە؟ نە. لێکۆڵینەوەيەکی زور ورد، بچووک، رێکوپێک و زانستی لە سەر میديايەکان هەموو عێراقد   

؛ بەردەوام بونی کۆيلە کردنی  کە هاتووتە مومیا کردن چی بو گەل و جەماوەری عێراق پیشان و ئیسبات دەکەت: عەقڵیەتەکی زور نزم، نەزان  

إنتیهازيەت و چەپڵەلێدانی بەردەوام بو بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی )حکومی( بە    د"،٣شێوەيەک لە ويژدانی " هیچخۆتان، خارج نەبون بە 

Selon l’espace politique qui est un espace oppressif et despotique.                                                       شێوەيەکی تايبەت 

سیاسەت کردن   ؛ەالی سیاسی و دينی، سەرۆک وەزير، سەرۆك كۆمار، وەزير و گوزير، پەرلەمانتار و هەموو چینی سیاسیبو سکرتێری حیزبی، م

يژدانەکی سیاسی، دينی، ئابوری، کۆمەلگايەتی،  لە عێراق مانايەکی تايبەتی خۆی هەيە وەک: خۆپەرستی و نەزانینەکی بێ سنووری جیاواز، و

سەتی  سیا ،و بە خێرايی دەوڵەمەند دەبن  بە شێوەيەکی زور زانا و رێکوپێک بە سیاسەت دژين  ،و نزم ک وسايکولوژی، حیزبی،...هتد، زور بچو



رازی کردن و گرنگ دان بە خۆتان بە شێوەيەکی زور نزان، نزم،   دزی و تااڵن کردنی سامان، سەروەت و دارايی گوند، شار، کۆمەلگا و دەوڵەت؛

   ...هتد.

ئەوەی کە هەموو کۆمەڵگا، جەماوەر زور پێويستە ئاگادار بیت ئەوەيە کە بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی، مەالی سیاسی و دينی فکر و هزر دەکەن  

کە حکومڕانی و بەرێوەبەرايەتی هەق و مافی خۆيانە و تااڵن کردنی سامان، سەروەت و دارايی گوند، شار، کۆمەلگا؛ شەری خێاڵيەتی، تائیفی،  

 حیزبی، میلیشیای،...هتد، تێکدانی فەزای گشتی، کۆيلە و مومیا کردنی هەموو کۆمەڵگاش زور  ئاسايیە. 

  : نەگۆڕينی فکر، هزر و دوو تايبەتمەنديەکانی گرنگی چینی سیاسی بە شێوەيەکی عام کە ويژدانی ئەکتەری تاکە کەس و جەماوەری ئاگادار نییە 

هەموو چینی سیاسی عێراقی بە شێوەيەکی عام  و ؛ شێوازی پڕۆسەی کار کردن  

Est à la fois otage et est dominée par un système délabré, pourri, sectaire, sauvage, dépassé, inculte, périmé. 

کۆمەڵگايە. وهەر لە بەر ئەوە هەر جور گورانکاريەک بە شێوەيەکی ئۆتۆماتیک بەردەوام بونی مومیا کردنی   

یفی،مێژوو بە بەردەوامی نیشانی داوە کە کلتوری سیاسی عێراق کلتوری توندوتیژی،گەندەڵ، جینۆسايد، ستەم و زوڵموزوری، کوشتن، میلیشیا، تائ   

کە ناوی مومیا کردنە.   ئەم هۆکارانە گەيشتونەتە قۆناخێک مە.  clientélisme ويژدانەکی زور بچووک  و    

چۆن کۆمەڵگا، بازار، ئەندامی حیزبی، زانکو، شار، گوند،   ە زبی، مەالی سیاسی و دينی،...هتد،  زۆر باش فێر بوونبەرپرسەکانی مەرکەزی حی 

 عەسکەر، پۆلیس، پێشمەرگە، قوتابی، رۆژنامەنووس، ماموستا، حاکم، کرێکار،...هتد، بکەن بە مومیا. 

،  لە ئەم چوار چێوەدا هەموو کەسێک لە عێراقدا گرنگ و پێويستە ئەم پرسیارانە لە خۆتان بکەن: خارجی دزی، گەندەڵی، کوشتن، نەبوونی ياسا

surdéveloppement دانە پاراستن و بۆشايی ئەمنی جوراجور کە لە حاڵەتێکی تايبەتی     

sous-développementدايە.  لە حاڵەتێکی تايبەتی  بو هەموو شتێکی تر لە عێراقدا   

، میلیشیای، ئەکتەری دەولی خارجی = پاراستنی  و شانۆی = پەرلەمانی بێ سوود ئايا گەڵ، جەماوەر وهەموو عێراق ئاگادارە يان نە کە پەرلەمان 

جی و بە شێوەيەکی زور زانا، ياسايی و رێکوپێک بە سیاسەت دژين و بە  بەرژەوەندی چەند بەرپرسی مەرکەزی حیزبی، ئەکتەری دەولی خار

سەروەت، سامان و دارايی واڵت بە ياسايی.  = تااڵنیخێرايی دەوڵەمەند دەبن   

nécessaires au préalable ئايا هەموو عێراق ئاگادارە يان نە کە بە هیچ شێوەيەک تا ئیستا مەرجەکانی کۆمەاڵيەتی، ئابوری، کولتووری    

رجی،  بۆ ديموکراسی نە لە ناو کۆمەڵگادا و نە لە ناو 'نوخبەدا' نەبوونە و ديموکراسی کە ئێستا هەيە = ديموکراسی تايبەتی ئەکتەری دەولی خا

کردنی سامان و سەروەتی کۆمەڵگا و مومیا کردنی عێراقە. تااڵن کوشتن،  تائیفی،    

ە:  لە زەمان دا بەس يەک پرۆسەی زور بە هێز دەسەاڵتدارە لە سەرانسەری عێراقدا کە بە هیچ شێوەيەک ويژدانی جەماوەری و شەخسی ئاگادار نیی

ڕۆژ بە  ەزی حیزبی، چینی سیاسی، مەالی دينی و سیاسی  هەمان کاتدا بەرپرسەکانی مەرک و لە  بەردەوام بوونی پرۆسەی مومیا کردنی کۆمەڵگا

گەل و جەماوەر لە هەموو عێراقدا   پێکهاتنی حکومەتی کۆن و تازە چی بو کۆمەڵگا ئیسبات دەکەت بە شێوەکانی جیاواز؟ . دەوڵەمەندتر دەبنڕۆژ 

بە   بو  پاش چەند هەفتە يان مانگ ئاشکرا دەبێت کێ چۆن حاڵی و تێدەگەن لە پڕۆسەی دروست کردنی حکوومەتی تازە و نوێ کە هەر جارەک  

ئەم چەند هەفتە يان چەند مانگە چی بو زانکو،   حکوومەتەکی تازە دروست بو؟ کە چی؟ سەرۆک وەزير، سەرۆك كۆمار، وەزير و گوزير،...هتد. 

  تیار، کرێکار، کۆمەڵگا،...هتد، ئیسبات دەکەت؟شار، گوند، رێگاوبان، جەماوەر، گەل، عەسکەر، پێشمەرگە، قوتابی، ماموستا، حاکم، پۆلیس، جوو 

ئەکتەری دەولي خارجی.   حیزبی وپاراستنی بەرژەوەندی بەرپرسەکانی مەرکەزی   

بێگومان شەری بەرژەوەندی جیاوازی بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی، مەالی سیاسی و دينی،...هتد، کە بەردەوامە لە زەماندا کارەساتی زور  

گەورە بو عێراق دروست کردووە  و دروست دەکات  لە هەموو بوارێکدا . لە ئەم چوارچێوە دا هەر کەسێک کە باسی گۆڕانکاری بکەت، باش  

 ئاگاداری خۆت بە فالن کەس کە عەقڵەکەت تەواو نییە. چینی سیاسی عێراقی = مومیا کردنی بەردەوامی کۆمەڵگا. 

پەيامی ئێستای سکرتێر و بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی، مەالی سیاسی و دينی، ئەکتەری دەولي خارجی، سەرۆک: وەزير، كۆمار، پەرلەمان  

وهەموو چینی سیاسی بو عێراق چییە؟ ئێمە بەردەوام دەبین لە ئیش و کاری تێکدانی فەزای گشتی، پاراستنی بەرژەوەندی  خۆمان، مومیا کردنی  

 شار، گوند، کۆمەڵگا، و تااڵن کردنی سامان، سەروەت و دارايی واڵت،...هتد.2

ئايا   جینوسايدی جیاواز و شانۆيیە. حکوومەتەکی % حکوومەت، حکوومەتەکی تائیفی، نەزان، دز و گەندەڵ، میلیشیای، خێلەکی، توندوتیژی، ١٠٠

بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی  و ئەکتەری دەولي خارجی( کار   سیستەم)بەرژەوەندیلە ئەم چوار چێوەدا کەسێک دەتوانیت خارجی بەرژەوەندی 

ئايا هەموو عێراق ئاگادارە يان نە کە حکومڕانی، بەرێوەبەرايەتی و بەڕێوەبردن بەس ئەوە نییە: ئیمزا کردنی ڕێككەوتننامە بە ملیارها   . کەت؟نە

ديار کردنی فالن وەزير و گوزير   ، بڕيار دەرکردن،ی هیچ و پوچی بی سنووردواڵر، سەفەر کردن، چاوپێکەوتن، کۆنفرانس، کۆنگرە، کۆبوونەوە

...هتد،؟ بو؟ چونکە عەقڵیەتی حکومڕانی و بەڕێوەبردنی حکوومەت، زانکو، شار، گوند، رێگاوبان، جەماوەر، گەل، عەسکەر،  بو فالن پۆست،

پۆلیس، جووتیار، کرێکار، کۆمەڵگا، ئابوری، سەنعەت،...هتد، عەقڵیەتەکی میلیشیای، دزی، گەندەڵی،   پێشمەرگە، قوتابی، ماموستا، حاکم،

ئاستەکی زور نزم و نەزان، توندوتیژی و جنوسايدی جیاوازی کۆمەڵگا، تێکدانی فەزای گشتی، تااڵن کردنی سامان، سەروەت و دارايی  

گوند، کۆمەڵگا، ئەکتەری تاکە کەس، جەماوەر،   ئەندامی حیزبی،  شار، ر، هزر، کار کردن، عەقڵ، فکبەردەوامی = مومیا کردنی  ،...هتد.ەواڵت

   " .عەسکەر، پێشمەرگە، قوتابی، ماموستا، حاکم، پۆلیس، پێشمەرگە، جووتیار، کرێکار و واڵت...هتد

Le mental (le raisonnement, la pensée,…etc) précède l’action et dès que cette dernière est déclenchée, le mental 

est non seulement entièrement au service de l’action mais devient un instrument de sa mise en œuvre. Le 

mental en Irak est dominé par ignorance, sectarisme, corruption, violence, répression, Dogmatisme, …etc.  

. هیج  ، فەزای گشتی، میديای، سايکۆلۆجی، ...هتد ئابوری، تەندروستیمومیا کردنی عێراق لە زەماندا بە شێوەکانی جیاوازە وەک: دينی، سیاسی، 

dans le fond شتەک نەهاتووتە گۆڕين    

بەرپرسەکانی مەرکەزی حیزبی و ئەکتەری دەولي خارجی دايە. وهەر جور چاکسازيەک لە ژێر چاودێری و بەرژەوەندی    

رێکوپێکی ورد لە سەر عێراق، کۆمەڵگا، شار، گوند، مەالی   لێکۆڵینەوەيەکی زانستی، علمي و   بە شێوەيەکی "مەکرو" هوشیار بارزانی گووت"

بە ناو و دروشمەكانی جیاوازی)دينی،  ؟ لە زەماندا سیاسی و دينی، هەموو چینی سیاسی، حکومڕانی و وەزارەتەکان،...هتد، چی ئاشكرا دەكات 

چەند خاڵی  هەڵبژاردن، کۆبوونەوە،...هتد(،  مێژوو، ديموکراسی، تائیفی، شەخسی، حیزبی، ئەکتەری دەولي خارجی، کوردايەتی، شیعە و سوننە، 

نە بەس نەهاتووتە گوڕين بەاڵم زور بە هێزترە بو  ويژدانی سیاسی، حکومڕانی و بەرێوەبەرايەتی،...هتد، لە عێراقدا    -گرنگ پێمان دەڵێت وەک: 

حاکم، کرێکار،...هتد، تێکدانی فەزای گشتی و تااڵنی   کۆيلە کردنی گوند، شار، قوتابی، زانکو، هێزەکانی پاراستن، ئمنی، پێشمەرگە، عەسکەر، 



وازی 'بااڵی' حیزبی و )حکومی(، زانکو، عەسکەر،  وەزارەتەکان، پارێزگارەکان، نووسینگە و ئەنجومەنی جیا  -سەروەت، سامان و دارايی واڵت.

...هتد، نە بەس لە حاڵەتەکی تايبەتی مومیا کردن  ئەندامی حیزبی،  قوتابی، ماموستا،  هێزەکانی پاراستن، ئمنی، ، حیزب  مزگەوت،میديا،  پێشمەرگە،

وخاوەنی   ،ئاستەکی زور نزم، دزی و گەندەڵی بێ سنوور،...هتددانە، بەاڵم لە هەمان کاتدا بە شێوەيەکی ئاسۆيی و ئەستونی نقوم بوونە لە ناو 

 هوکارەکانی هاوبەشن. 

Mais ces dénominateurs communs varient en fonction de l’espace géographique.   "  

ێستا ئیش و کاری يەکەمی هێزەکانی پاراستن، ئاسايش، عەسکەر، پێشمەرگە، پۆلیس لە هەموو عێراقدا چییە؟ هوشیار بارزانی گووت" زور  

مەرکەزی  % ئێوە لەپێش هەموو شتەک دا، بوونە بە قوربانی وکۆيلەی بەرپرسەکانی  ١٠٠بە شێوەيەکی  - : ەک ئاگادار بن  ەزان ێ ه مەئگرنگە کە  

ئێش، کار و ڕۆڵی ئێوە بە شێوەکانی جیاواز لە هەموو عێراقدا بووتە بە شەری برا کوژی، پاراستنی دزی،    -حیزبی و ئەکتەری دەولي خارجی. 

پاراستنی کونسێپتی مومیا کردنی هزر، فکر    -استنی میلیشیا و بەرژەوەندی ئەکتەری دەولي خارجی  گەندەڵی بێ سنوور و تێکدانی فەزای گشتی، پار

دەست لە   ەزان ێه  مەئ و کار کردنی جیاوازی سیاسی، دينی، بەڕێوەبردن و حکومڕانی، زانستی، کۆمەڵگايەتی،...هتد. زور گرنگ و پێويستە کە 

پاراستنی دزی، گەندەڵی بێ سنوور،...هتد، بەردەن."مومیا کردنی خۆتان، میلیشیا بونی خۆتان و    

(La délégitimation du pouvoir .) ئێستا هەموو چینی سیاسی عێراق لە بارودۆخەکی تايبەت وپێشکەوتووی  بێ ياسايیکردنی دەسەاڵت دايە   

بەاڵم  بێگومان وەاڵمی ئەم پرسیارە دەبیت بە: بەڵێ. هوشیار بارزانی گووت"  ئايا دەتوانین بڵێین کە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست هاتووتە مومیا کردن؟

ئەم مومیا کردنە تايبەتمەنديەکانی جیاوازی خۆی هەيە لە ناو هەر فەزايەکی دەوڵی دا.  ئايا دەوڵەتەک کە بە بەردەوامی لە ژێر کۆنترۆڵی توندوتیژی  

   جیاوازی: سیاسی، عسکەری، شەر، ترس و لەرز، سايکۆلۆجی، تااڵنکردنی سەروەت، سامان و دارايی واڵت، تێکدانی فەزای گشتی و کەمینەکی 

  « immobile » دابێت ئەم واڵتە نەهاتووە مومیا کردن؟ مومیا کردنی تورکیا، سوريا، ئەردەن، لوبنان،...هتد، چۆنە؟ کام واڵت لە پروسەی مومیا

  کردنی کۆمەڵگا  پێشکەوتووترە لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست دا؟ " پاژۆ نەزان، پاژۆ بێ شەخسیەت.

ئەنجامی ئەم وتارە چیە؟  ئەوەيە کە بڵێن وەتارەکی زور باش، خراپ يان تەنها نووسینە؟ نە فالن کەس نە.  هوشیار بارزانی گووت " بە شێوەيەکی  

 گشتی عێراق هاتووتە مومیا کردن و هەموو چینی سیاسی  و دينی عێراقی  و ئەکتەری دەولي خارجی 

se nourrissent très bien de la présente situation, composée de vieux schémas destructeurs de violence, de 

massacre, de génocide, de corruption sans frontière, de sectarisme et de peur…etc, et avec lesquels la classe 

politique s’est  identifiée et a trouvé du réconfort pendant longtemps.                 

  چینی سیاسی  و دينی عێراقی خاوەن و دەژی لە ناو  low vibration و ڕۆژ بە ڕۆژ بێ شەخسیەتر و دەوڵەمەندتر دەبن  و لە هەمان کاتدا

مومیا کردنی کۆمەڵگا، شار، گوند، ئەکتەری تاکە کەس...هتد، بە هێزتر دەبیت.  هەمووعێراق پێويستە باش ئاگادار بیت کە نەگەيشتوونە "إلیف  

بای" گورانکاری، عەدالەت، ياسا، ديموکراسی يان بەرژەوەندی فەزای گشتی. جەماوەر، گەل بە شێوەيەکی گشتی بێزار بويە و حەز دەکەت  کە   

چاکسازيەکی بنەرەتی دروست ببیت . چارە چیە؟  تەنها بنووسێ؟ نە. فالن کەس دەڵێت با شتێک بکەين، بە چ عقڵەک، چۆن؟ تا ئێستا هەمووتان بە  

شێوەيەکی زور پیس وخراپ سەرتان لە ديوار دايە  وهەر  بەردەوامن.  بو؟ لە بەر ساويلکاتی و نەزانینی بێ سنوورەتان.  بەردەوام بوونی ئەم  

بارودۆخی زۆر خراپ، ئالوز و مومیا کردنی ج ەماوەر  يەکێکە لە تايبەتمەنديەکانی ئێستای کۆمەڵگا  و هەر لە بەر ئەوەش شێوازی کارکردن،  

عەقڵیەت،...هتد، پێويستە زور زور تايبەت بیت   و خارجی ويژدانی '٣د' بیت.  ئەم گورانکاريە ئیش و کارەکی جەماوەری گوند بە گوند، شار بە  

شارە. داوا لە هەمووتان دەکەم کار لەسەر ئەم  وتارە  بکەن  بە شێوەيەکی زۆر بەهێز، بە پەلە و تايبەت .  وەرە کۆمەڵگا، عێراق، شار، گوند، فالن  

 کەس،...هتد. ئەم وشەی 'وەرە' خاوەن  يان 

Quelles sont ses vibrations ?  

 ئەگەر تۆ مومیايەکی زيندوو نەبی، دەزانی کە کار کردن لە  سەر  ئەم  نوسینە  و باڵ وکردنە وەی ب ە شێ وەيەکی  تايبەت  زور گرنگە . 
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