
rak mostanáig a számítógépes prog-
ramok sötét középkorát élte, a ren-
delkezésre álló programok és a saját

fejlesztések tekintetében is. Miközben
a világ többi részében a programhasz-
nálat és -fejlesztés óriási fejlõdésen
ment keresztül, Irak lema-
radt. A háborús válságok és a
szankciók miatt a legnagyobb
intézményeknek – a kor-
mányt is beleértve – nem volt
lehetõsége az igényeiknek
leginkább megfelelõ megol-
dások felkutatására és beve-
zetésére. Ehelyett a legelsõ
ajánlat mellett döntöttek 
– sajnos ez nem a Linux volt.
A programok világában a
változások követhetetlenül
gyorsnak bizonyultak, külö-
nösen az olyanok számára,
akiknek nem adatott meg
az a háttér, ami a hatékony
és sikeres programfejlesztés
elõfeltétele.
Az új iraki helyzetben vissza-
tért a szerzõi jog intézménye,
és a cégek hajlanak arra,
hogy fellépjenek a jogosu-
latlan felhasználással szem-
ben, vagy legalább megelõz-
zék további burjánzását.
Ez arra fogja ösztönözni az
iraki felhasználókat, hogy
a jogdíjas programokat más
megoldásokkal helyettesítsék,
különösen azért, mivel itt a költségek
szerepe nyilvánvalóan jelentõs, mégha
nem is a legfontosabb szempont.
Noha manapság szinte lehetetlen szá-
mítógépek nélkül élni, a korábbi iraki
kormány hanyag és korrupt hozzáállása
számos kulcsfontosságú területen visz-
szafogta a programbeli megoldások
elterjedését, vagy akár visszafejlõdést
eredményezett. Így aztán, ha idõben
cselekszünk, a Linux számtalan terüle-
ten hatalmas segítséget jelenthet a való-
ban mûködõképes háttér költségkímélõ
kialakításában.
Ehhez szükség lehet egy iraki Linux
Közösségi Központra, ami a nehe-
zebben alkalmazható megoldások

terén segítséget nyújthat az elsõ lépé-
sek során. A helyzetet egy fehér
vászonhoz is hasonlíthatjuk, amit a
legkülönfélébb színekkel boríthatunk
be, teljesen szabadon választva a
használható színek közül.

Biztos vagyok benne, hogy megszám-
lálhatatlan jó ötlet vár megvalósításra,
amelyekkel bárki élete sok szempont-
ból megkönnyíthetõ. Mivel infrastruk-
túráról beszélünk, az oktatás lehet
a legalkalmasabb hely a Linux terjeszté-
sére, ami lehetõséget teremthet arra,
hogy a Linux bevezetése könnyû,
gyors és szakszerû legyen, és hasznos-
nak bizonyuljon itt, Irakban.
A tudásháló megalapozása vagy újra-
építése önmagában is beletelik némi
idõbe, ami újabb lehetõséget kínál ah-
hoz, hogy a Linux legyen az egyik sa-
rokköve ennek a folyamatnak – részévé
válhat a mindennapi számítógépes
munkának. Például több középiskolában

az utóbbi évtizedben nem változott
a tanterv, és nem oktatnak alapvetõ
számítástechnikai ismereteket sem.
Itt lehetõség nyílhat arra, hogy a Linux-
rendszer alapjait ne egy másik rendszer-
rõl való áttérés szemszögébõl mutassuk

be, de még csak nem is egy
új operációs rendszerként,
hanem olyan hatékony
operációs rendszerként, ami
lehetõvé teszi a választást,
még mielõtt a friss elmék
bezárkóznának egy másik
rendszerbe. Ez magasabb
szinten egyes fõiskolákra és
más intézményekre is igaz.
Nagy munka vár ránk.
Az új iraki Linux-felhasz-
nálói csoportnál az elsõdle-
ges célunk egy Linux-okta-
tólabor és egy -könyvtár
alapítása. Felkértük a bag-
dadi Al Nahrain Egyetemet
és a Bagdad Egyetemet,
hogy lehetõséget biztosít-
sanak Linux-tanfolyamok
megtartására. Fontos iraki
köz- és magánintézmények
vezetõ informatikai szakem-
bereit hívjuk meg linuxos
tanfolyamokra és szeminá-
riumokra. Amikor a résztve-
võk intézményei kialakítják
Linux-telepítési tervüket,
együtt fogunk mûködni
velük a leírások helyi válto-

zatának elkészítésében és a közösségi
erõforrások megszervezésében, ide-
értve a levelezõlistákat és a terjesztések
tükrözését is.
Honlapunkon, a � http://linux-iraq.org-
on nemsokára megtudhatod, hogyan
segíthetsz.
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Egy nemzet programok nélkül: Linuxot Iraknak! 
Egy felelõtlen, korrupt kormány, a háborúk és a szankciók után Irakban nem létezik
programipar, így a Linux tiszta lappal indulhat.
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alapítója.
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