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  آۆمه گای عراق له به رده م خه ته ری بیاره نادروسته آان دا 
 ڕزگار عبدالكریم 

هه ر له دوای آۆتایی هاتنی ده سه تی فاشیستی به عس و آۆتای هاتنی زۆم و سته می سی و پنج ساه خه كی عراق ئومد و 
و شتانه به پچه وانه ی چاوه ڕوانی یه وه آه وته وه  آرد به م هه موو ئه وئاینده ی له به دیھاتنی ژیانكی ئینسانی و ئازاددا چاوه ڕوان ده 

وه ك . . ئومد و ئاره زووه ئینسانی یه آان له سایه ی ده سه تداراندا بووه وه به و خه ونه ی آه سی و پنج ساه خه ك بۆی ده ژی
انی دا بن بۆ به دیھاتنی ژیانك باش ئه گه ر چی آه سانی ئازادیخواز و ئه وه ی بیار بت آه ده بت هه میشه خه كی عراق له چاوه ڕو

ڕۆشنفكر هه ر له یه آه م ساته آانی آۆتایی به عس هاواریان آرد آه ده بت ئیراده ی واقعی خه ك له بری ئه و ده سه ته بیار له 
 . . سه ر داهاتوویان بده ن

بۆیه ئومد به ستنه وه به و . . ی ناسیونالیستی و ئیسالمی یه وه آۆمه ڵ له آودا ڕاده گیرتچونكه ڕۆشنه له سایه ی ده سه تی ئه حزاب
ئه حزابانه وه له بن به ست و شكستی یه ك له دوای یه ك زیاتر هیچ به دیاری بۆ خه كی ناهنت، ئه وه ده ستكه وته آه یانه آه له 

 وه زیر سیانزه ی شیعه بت و ڕۆژی ژنانی جیھانی له دونیادا 25عه بت و له آۆی آۆی ئه ندامی به ناو مه جلیسی حوآم سیانزده ی شی
 ی له دایك بوونی فاتیمه زه هرای ژنی عه لی یان آرد به ڕۆژی ژنانی 18/8دوای هه وڵ و تكۆشانی ژنانی ئازادی خواز آه چی رۆژی 

 عراقی، 
راقی بوون بۆ عه ره ب به سكی تره له زیندووآردنه وه ی بریاردان له سه ر مافی به عت و غه یره عه ره ب به نۆ ساڵ به شساڵ ب 

فه رهه نگی ناسیونالیستی عه ره بی و آردنی آورد جاركی تر به هاوتی پله دوو، بۆیه خه كی عراق و آوردستان له به رامبه ر ئه م 
درژه پده ر به سیاسه ته آانی به عس ئاوها یاری به داخوازی یه آانی بیاره دژه ئینسانی یانه دا بوه ستته وه و ڕنه دات پاشماوه آانی 

هه ر ئه وه ماوه ڕۆژی له دایك بوونی ئه و جه هاله تانه ی قوره یش بكه نه پشوی ره سمی و آۆمه لگای عراقی ببته . . خه ك بكه ن
 . . نمونه یه آی تری ئرانی دواآه وتوو
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