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بۆ " ئه نجومه نی حوآم"  پاش ڕووخانی ڕژمی گۆڕبه گۆڕی به عس و ئازادآردنی گه النی عراق له دوه زمه ی دیكتاتۆر 
له م . ه آانی عراق ده آه ن آه س پكھات، آه گوایه نونه رایه تی پكھاته جۆراوجۆر25به ڕوه بردنی ئه و وته دامه زرا و له 

ئینتمای نه ته وه یی، نه ئاینی، نه خه باتی دژه به عس، نه هز و میلیشیا و  نونه رایه تیكردنه دا ته نھا متۆدك آه ڕه چاو آرا، نه
ناوی متۆدیشی هه رچه نده ناآرێ (هتد بوو، به كو په نابرا بۆ هه ژارترین و ب ماناترین متۆد . . . شه هید و شۆڕشگی و

 25عراق به  ژماره ی دانیشتوانی.  له دانیشتوانی عراق بوو"  ملیۆنك"بۆ هه ر " یه ك نونه ر"ئه ویش دانانی) ل بنین
 :مه زه نده آرا به م شوه یه ملیۆن
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 ئه گه ر له م خشته یه ی سه ره وه ووردبینه وه هه ر زوو بۆمان ئاشكرا ده بت آه هیچ سیسته مكی زانستی  به آارنه هنراوه و 
هه ر مه سه له یه ك ئه وان نه یانه وێ له  به بیانوی زۆریی ژماره ی شیعه وه له عراقدا ده ستی خۆیان وه شاندووه و "هبرایانی شیع"

مه جلیسی حوآمدا بیاری له سه ر نادرێ، ئه مه ش نادیموآراسیترین هه نگاوه و پشلكردنی ئاشكرای مافی نه ته وه یی و ئاینی 
كھاته ناشیعه ییه آانی ویارانه ی مه جلیس  ته آه یه، بۆ سه لماندنیپك بده ینه ئه و بنده به سه سه رنجئه م ده رئه نجامه ش ه

 13ده رهه ق به ڕۆژی ژنانی عراق و وه رگرتنی ڕه گه زنامه ی عراقی، ئه مه جگه له و بیاره ی به شه ڕه شه ق ته نھا  ده ریكردووه
 ملیۆن عراقی یه بكه ین آه 12، آه ئه گه ر پرسیارك له و "ه زاره تی مافی مرۆڤو"ئه ندام ده نگی دا بۆ دامه زراندنی 

ی "ئه بو ته حسین " نونه ره آانیان له گه ڵ دامه زرا ندنی وه زاره تی ناوبراودانین، دنیابن هه ر آه سك بن به نه عله آانی 
ه م ڕژه و دابه شبوونه ش، به الیه نی آورده وه قسه ده آه م، خودی به رپرسی یه آه می ئ.  له و مه جلیسه ده ریان ده آه ن به غدادیی

آورد نونه ری له و مه جلیسه دا " له سه دا بیست" چونكه ڕازیبوون به ڕژه ی : سه رۆآی هه ردوو زلھزه آه ی آوردستانن، یه آه م 
)  تاه بانی و بارزانی(ئاشكرایكرد، ئه وان  له فزیۆنیداله به رنامه یه آی ته " قادر عه زیز"چونكه وه ك به ڕز : هه بت، دووه م 

وه ك پكھنانی مه جلیسه آه، هیچ پوه ركی زانستی و واقیعییان ڕه چاو  س نونه ره آورده آه ی تریان دیاریكردووه، ئه وانیش
ه ناو هزه آوردستانی یه و پشتیان آردۆته آه سه هه ره نزیكه آانی خۆیان چ له ناو پارته آه یاندا و چ ل نه آردووه

ده آه م چونكه ئه گه ر آه سانی خه باتگ و شۆڕشگ بوونایه،  بۆیه باسی ئه و س نونه ره آورده. هاوپه یمانه آانیاندا
آرد، هه وستیشیان بوریی پوه دیارده بوو، زۆر مه سه له یان ڕه تده آرده وه و خه باتیان بۆ زۆر مه سه له ی چاره نووسسازتر ده 

ئه رآی گه وره تریان له ئه ستۆ بت و وه ك زه عیم و ڕه مزی  بۆیه نام هه ر پنجیان چونكه له وانه یه سه رۆآی یه آتی و پارتی
شۆڕشی آورد له عراقدا، بۆیان شیاو نه بت پ له سه ر هه ندێ شت داگرن آه ترسی شه ڕ و پكدادان بخاته دی هه ندێ له 

سه وه، یان له به رئه وه ی ئه وان وه ك سه رآرده نابت به ونه ی محمد بحر العلوم خۆیان بچوآبكه نه وه و ئه ندامانی مه جلی
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له درژه ی ئه و ملمالن شه رمنه ی له ناو . ئه ندامتی خۆیان له مه جلیسدا ڕاوه ستنن هه تا آوڕه آه ی دانه نن به وه زیری نه وت
 زیاتر له هه ڕه شه آه ی بحرالعلوم ترسان نه ك له پشلكردنی مافی ژنان و هاووتی بوونی مه جلیسدا هه یه، ئه ندامان زۆر

ئیتر هه موو وه زاره ته بكاره آان " جگه له وه زاره تی ده ره وه" وه زاره ت 25بۆیه له آۆی . عراق و آاردانه وه ی گه لی آورد
  :شه وه و له مه شدا چه ندین پرسیار دته پ ده ده ن به آورد

آورده آه مان آاری بۆ بكات؟ آه سوور ده زانین آۆی  چین تا وه زیره عراق له مۆژه دا پیشه سازی و آانزاآانی ئایا .1
 آانزاآانی عراق ده مكه آۆمپانیا ئه مه ریكی یه آان آۆنتراآتیان بۆ ئیمزا پیشه سازی و ده رهنان و فرۆشتنی

 آردووه؟
ئیشی چی یه؟ آه  ئه شغالی عامه ئه و مه ته ه هه بن آه وه زاره تی اآ ده توان له مۆی عراقد .2

 ئه شغاله آان، ئه مه ریكا خۆبه خۆ، به ڕوه ی ده بات، ئیتر ئه و خانمه آورده بۆ ئیحراج ده آه ن؟ سه رجه می
 تورآكی تۆرانیه وه ده ستی ئستای عراق به ئاوه دانكردنه وه و نیشته جكردنی چ آوردك ڕازی ده بت سیاسه تی .3

ڕاگواستنی آورده له سه ر خاآی خۆی به تایبه تی له ) شیعه آان نه ك برا(بت؟ آه آشه ی سه ره آی ئمه ی آورد 
 آه رآوك؟

هوشیار وه ك آوردك ویژدانی ئاسوده ده ب  هه یه، ئایا آاك ده ره وه عراقی عه ره بی پویستی به ئستا له هه موو آات زیاتر
 بۆ  سه لماندنی سیاسه تی شۆڤنیانه ی عروبه له عراقدا نه آات و وه ك نونه ری ایدی نه ته وه آه ی له بیربچ و آارجینۆس

له باره ی تایبه تمه ندتی پكھاته ی نه ته وه یی  عراق به شداری آۆبونه وه ی وه زیرانی ده ره وه ی عه ره ب بكات؟ ئایا هه رچی یه ك
 ل ناده ن؟ جامیعه ی عه ره بیدا بت ده هۆی آوردكی جوداخوازی بۆ  ئه ندام لهعراق و نه بوون به
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