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شێرزاد حهسهن
لهكۆتايی ساڵی دوو ھهزار و ده -دا له بهرواری ) 12/11بۆ (2010/12/15دا ،رێكخراوی يونيسيف ھاوڕێ لهگهڵ
رێكخراوی« ھارت الند«ی ئهمهريكی بۆ ماوهی پێنج رۆژو لهشاری ھهولێردا سهرگهرمی چهندين ديدارو وێركشۆپ
بوون ،لهژێر ناوی )پاراستنی مندااڵنو پشتگيری دهروونی – كۆمهاڵيهتی لهسهر وهختی تهنگژهو دۆخه نالهبارهكاندا)،
بهواتا ھهموو ئهو دۆخه جهھهننهمييهی كه لهسهر ھهموو ئاستهكاندا ئهم واڵتهی تێدا دهژی ،بهتايبهتيش لهكهركوك-هوه
تاوهكو بهسره ،دياره نوێنهرانی وهزارهتهكانی پهروهردهی عێراق – سهنتهر له تهك پهروهردهی ھهرێمی كوردستانو
تهندروستیو كاروباری كۆمهاڵيهتی ھهر دوو ال بهشداربوون .لهدوا رۆژدا كۆبونهوهيهكی بهرفراوان سازكرا لهسهر
ئاستی ھهموو عێراقدا لهژێر ناوی )ديداری نيشتمانی( كه پتر چاالكييهكان لهوهچڕ بوونهوه كه چۆنو بهچ ميكانيزمێك ئهم
پرۆژه دانسقهيه كه دوو ساڵی خاياندووه رادهستی حكومهتی عێراقی بكرێت ،بهكوردستانيشهوه ،ھهر بهھێزو توانای
كارهكتهرهكانی پهروهردهی ئهم واڵته جێبهجێ بكرێت ،كهدياره لهو دوو ساڵهدا ) (1700ھهزارو حهوت سهد مامۆستا
لهھهموو عێراقو كوردستان– دا مهشقيان پێكراوه تاوهكو ئامادهو تهييار بن بۆ ئهوهی ببنه ھاوڕێو ھاودهمو پشتگيری
كۆمهاڵيهتيهكان.
تهنگژه
پهژارهو
لهخهمو
دهربازبوون
بۆ
قوتابيان
مشتومڕی گهرم لهسهر ئهوه بوو ئاخۆ بهتهنيا كوشتنو بڕينو رفاندنو تهقينهوهی ئوتومبێله مينرێژكراوهكان تهنگژهو
باری ناھهمواری دروست دهكات؟ لهوه دهچوو زۆربهی بهشداربوان بڕوايان وابوو كه توندوتيژی لهعێراق -دا لهبهرانبهر
مندااڵندا پهيوهسته بهكۆی ئهو ئاژاوهو تهنگژه سياسييهی كه بهدرێژايی سااڵنی حوكمڕانی «بهعس« تا ھهنووكه درێژهی
ھهيه .لهراستيشدا تهنگو چهڵهمهو كێشه رامياریو ئابوریو كۆمهاڵيهتيهكان ئهوهنده زۆرن كه دهتوانين بڵێين ئهم واڵته
نوقمی كێشهو گرفتی گهوره بووهو كه وايكردووه ژينگهيهكی تهندروست نهيهته ئاراوه ،ھهميشه مهردوومهكانی سهر ئهم
خاكه لهناو ترسو نيگهرانیو كارهساتی زۆر جهرگبڕدا زيندهگی بكهن .به گهڕانهوه بۆ راپۆرتهكانی «يونسێفو يونسكۆ«
پهروهرده لهعێراقدا لهنيو سهدهی رابردوودا لهناو قهيرانو تهنگژهی گهورهدا بووه ،ھهرگيز قۆناغێك نادۆزينهوه كه
رۆيشتبێت.
خۆيدا
رێگای
بهراسته
پهروهرده
پرۆسهی
ھهر كهسێك كهمێك شارهزای پهروهرده بێتو بهسايكۆلۆژيا ئاشنا بێت ،تێدهگات كهھيچ خانهيهك نييه لهخانهكانی
پهروهردهكردنی مندااڵن ،لهماڵهوه بيگره تا قوتابخانهو مزگهوتو باقی مهڵبهندو مۆڵگهكانی ديكه ،ھێزو توانای ئهوهی
ھهبێت لهباری جهستهيیو دهرونييهوه كچو كوڕهكانمان تهندروستو ساغڵهم بۆ بخوڵقێنن ،ھهر ھهموو مۆڵگه
كۆمهاڵيهتيهكان پێكهوه بڕوايان بهزهبرو زهنگ ھهيه بۆ پهروهردهكردنو فێركردن ،ھهميشه رۆحی منداڵهكان داغانو ھهال
ھهال دهكهن ،مهرگپهرستو دوژمن بهژيانو خۆشنوودی ،ئهنجامی ھهر ھهوڵو كارێكيان بهخهمو تهنگژه دهشكێتهوه،
بهگشتی ماڵو مهكتهبو مزگهوت پێكهوه مرۆڤێكمان بۆ دروست دهكهن رووتكراوه لهھهموو خهسڵهتهكانی بهمرۆڤبوون،
ديارترين بهڵگهش ئهوهيه كه ئهم واڵته لهسهر گڕكانێك وهستاوه كهھهميشه لهتهقينهوهدايهو گۆڕستانهكانی له باخچهكانی
زۆرترن.
و
گهورتر
ئهوهی كه مايهی تێرامانی من بوو ھهمان ئهو ترسو تۆقێنهی سهردهمی «بهعس« بوو لهوهی كه مرۆڤهكان نهوێرن
بهئازادیو ئاشكرا گوزارشت لهھهستو نهستی خۆيان بكهن ،زۆرينه لهنوێنهرانی وهزارهتهكانی عێراقی كه كارهكتهرو
كارمهندی پلهبهزر بوون بهترسهوه گوزارشتيان لهو كارهساته رامياریو كۆمهاڵيهتييه دهكرد كه ھهموو واڵتهكهی
گرتۆتهوه ،زۆربهی ژنو پياوهكان دوو دڵ بوونو لهيهكدی دهترسان نهبا باسكردنی ديوه ناشيرينهكانی ئهو بارودۆخه
ببێته مايهی راپۆرت نوسين لهدژی يهكدی ،زۆری ويست تا ھهوڵمدا بهتهنيا يهكه يهكهيان بدوێنمو ھهندێك لهو راوز
نيازه بدركێنن ،كه له ئاكامدا دياربوو كه ئهم كۆمهڵگايه قۆناغی بهعسو سهدام حوسێنی بهجێنهھێشتووه كه عێراق به
مهكيه».
«كهنعان
ناوازهكهی
كتێبه
بۆ
بهگهڕانهوه
ناسرابوو
ترس«
«كۆماری
كۆی ديدارهكان لهوهدا چڕ ببۆوه كه بهڵێ پرۆسهی پهروهرده لهعێراقدا ھهر لهتهنگژهدايهو دواجار كچو كوڕه
مهكتهبلييهكان قوربانی دهستی ئهو دۆخهن كه ئهم واڵته دوور له ئاسايشو ھێمنیو رۆحی ئاشتيهوانييه ،دروستی
كردووه ،ترسو تۆقينو گومانی گهوره لهيهكدی بهردهوامه ،ھهر ھهمووان غهمگينو توڕهو داخدار بوونو ھاوزهمان كه
«عاشورا« بهبڕێوه دهچوو ،له پرسهدا بوون ،ھهر ھهموو ژنهكان رهشپۆشو بااڵپۆش بوون ،پياوهكانيش كزۆڵهو
زهبوون دهردهكهوتن ،گهرچی ھهڵگری دكتۆراو ماستهر بوون ،وهلێ شهرمێكی زۆرم بهدی دهكرد لهو بيرو بۆچونانهی
كهدهخرانه ڕوو ،بهتايبهتی شهرمكردن لهوهی كه ھهر ھهموو راستيه تاڵهكان وهكو خۆيان بوترێنو دان بهوهدا بنێن كه
عێراق لهبواری پهروهردهدا لهپاشهكشێدايهو مهزھهبگهرايی توانيويهتی ھهژموونی خۆی بهسهر ھهموو كۆمهڵگای
عێراقدا زاڵ بكات ،بهجۆرێك كه ئهم واڵته پتر حوجرهو حهوزهی عيلمی لهنهجهفو كهربهال قوم-دا نهخشهی ژيانو

پهروهردهو فيكری بۆ رهسم دهكات ،نهك رۆحی زانستخوازو عهقڵه ليبڕاڵو ھاوچهرخهكان .پرسياری سهرهكی ئهوهيه
بۆچی ژنو پياوانی ئهكاديمی لهم واڵتانهدا خهڵكێكی شهرمنو ترسنۆك دهردهچن؟ مهگهر كهمينهيهكی بوێرو سهركێشی لێ
دهربچێت ،دهنا ھهر چهشنه سيستهمێكی سياسی له واڵتدا فهراھهم بێت ،ھهر ھهمووان پێكهوه دهھاڕێت.
لهو چهند رۆژهدا تێگهيشتم ئهوانهی لهناو بازنهكانی ئهكاديميا كارمهندن لهعێراقدا ،پتر روويان لهقهدهری ئيالھييهو
غهيبزهدهن پتر ،كهمتر لهوهی سێكيوالرو جهنگاوهربن لهبهردهم دياردهو ئاڵوگۆرييهكانی ژياندا ،لهنێو دهيهھا لهو
نوێنهرانهی عێراقدا يهك – دوانێكم دۆزييهوه كه بهدزييهوه دركانديان كه دژی ئهم واقيعه كوشندهو مردووهی ئهم واڵتهن،
بن.
مهلوول
»ماتو
«عاشورا
رۆژانی
بهدرێژايی
ناچارن
ئهوان
چرپانديان
كه
ديدارهكهی ئێمه لهسهر پاراستنو پشتگيری مندااڵن بوو كه دوو بخرێنهوه لهھهموو جۆرهكانی زهبرو زهنگ ،كهچی لهناو
مۆبايلی ئهو دوو – سێ كهسهی متمانهيان پێم ھهبوو  ،بهدزييهوه گرتهی ئهو ديمهنانهيان پيشاندام كه جۆرێك بوو له
)تهعميد) – baptismی شيعهكان ،دياره بۆ پيرۆزكردنو ناونانی منداڵهكان ،مهسيحييهكان لهئاو ھهڵكێشانی
بێچووهكانيان بهئهركێكی ئايينی دهزانن ،كه دياره ئهم سرووته لهالی يهزيدييهكانيش ھهر ھهيه ،بهاڵم لهئاو ھهڵكێشان
لهوهختی ناولێنانو چوونه سهر ئايينی مهسيحی يان بهمهرامی پاكبوونهوه لهقۆناغه جياوازهكانی تهمهندا ھيچ زيانێكی
نييه ،بهاڵم گرتهكانی ناو ئهو مۆبايالنه بۆ من مايهی خورپهو ھێدمهگرتن بوو كه چهند پرۆفيسۆرێكی شيعه مهزھهب
خستيانه بهرچاوم ،يهكێكيان دركاندی كه چهندهھا جار گرياوه بهديار ئهو مندااڵنهی بهچهقۆو شمشێر لهتهپڵی سهريان
دهدرێت تا ئهو رادهيهی خوێن دهموچاويان سوور دهكات كه زۆرجاران پێسته سهريان شهق دهبات ،ديمهنی ئهو منداڵه
خوێناوييانه به ژماره ھهره زۆرهكهی لهنێوان ساڵێكو حهوت ساڵيدا بوون ،لهكۆرپهله تا مێرمنداڵ ،حيكمهتی ئهم تيغ
بازیو خوێن لێھێنانهش جۆرێكه لهتهعميدو لهزاری پرۆفيسۆرهكهوه تێگهيشتم كه ئهمهيان سروتێكه )تهقس( كه
لهرۆژانی عاشورادا مهرجه ئهو مندااڵنه بريندار بنو خوێنيان لێبڕژێت ،چونكه لهو رۆژه پيرۆزهدا بوو ئيمامی حوسێنو
شهھيدكراون.
بهناھهق
بهيت«
«ئهھلی
له
زۆر
ژمارهيهكی
دياره ھهموومان دهزانين«عاشورا« زيندووكردنهوهی سرووتێكی سااڵنهی پڕ لهخوێنو شينو گرينه ،لهتهك لهخۆدان
بهزنجيرو چهقۆو شمشێرو مشارو جۆرهھا تيغی ديكه ،تۆكمهيی ئيمانو خۆشهويستی بۆ »حوسێن« لهوهدايه چهنده
خوێنت لێدێتو چهنده بهرگهی ئازار دهگريت .لهو ساڵيادهدا شيعه – مهزھهبی راستهقينه ئهوهيه كه برسييهتیو تێنوێتیو
چهشتيان.
خانهوادهكهی
شهھيدو
ھهروهك
بچێژێت
بهپێ
بڕين
رێگا
ھيالكی
پارادۆكسهكه ،بهواتا تهوسهكه لێرهدايه كه كۆی پرۆژهی ھهردوو رێكخراوهكه بۆ پشتگيری – دهروونی ئهو مندااڵنه بوو
لهعێراقدا كه شهڕو شۆڕ و كارهساتهكان باری ناھهموارو پشێوی دهروونیو رۆحی بۆ ئهو مندااڵنه دروستكردووه ،كهچی
بهھهزارهھا منداڵو مێرمنداڵو ھهرزه لهتهك باوكو مامو خاڵو گهورهكانی بنهماڵهدا لهخۆيان دهدهنو دهگرين ،كهئهوهش
بۆخۆی خوێناويترين ديمهنهو منداڵهكان بهم تهمهنه ساوايهوه بێجگه له السايی كردنهوه ھيچی ئهوتۆ لهسهر ماناو
حيكمهتی ئهم لهخۆدانو زنجير بازييه نازانن ،كه كۆی ديمهنهكه پڕه لهخوێنو زهبرو زهنگو پشێوی دهروونی دروست
دهكات ،گهرمكردنو گێرانی پرسهو ماتهمينێكی وا كوشنده ،جاران ،بهر لهپهيدابوونی تهكنهلۆژيا كاريگهری نێگهتيڤی بهو
زهخمه زۆره نهبوو ،چونكه بهتهنيا ماتهمگێرانو لهخۆدهران يهكدييان دهبينی ،ھهنووكه تهلهفزيۆنو سهتهاليت وايكردووه
ساڵيادی عاشورا بچێته ناو ماڵهكانو ھهمووان ،بهگهورهو بچوكهوه بيبينن ،ئهو شيعرو سهردو لكانهی كه پهخش
دهكرێنو گێرانهوهی پڕ لهگريهو زاری كوشتنو سهربڕينو كهلوپاچكردنی حسهينو خانهوادهكهی ،بهديلگرتنی كچانو
ژنانی ئهھلی بهيتو راپێچكردنيان تاوهكو )ديمهشق( بهدهنگو سهدای كۆمهڵێك بهيتب َێژی دهنگخۆشو لێزانو گرينۆك كه
رۆحی گوێگرانی ماتهمگێران پڕ دهكات لهخهمو نيگهرانيی كهبۆ خۆی توندوتيژييهكی جهرگبڕه دهرھهق بهمنداڵهكان،
بهمانايهكی پهروهردهخوازی پرۆژهی ئهم دوو رێكخراوهی دهخستهژێر پرسيارو گومانهوه ،بگره حيكمهتهكهی بهتاڵ
دهكردهوه.
لهديدارهكهدا ئهوهمان دركاند كهئهركی ئێمهی پهروهردهكار دوور خستنهوهی ئهو كچو كوڕانهيه لهھهر رهفتارو ديمهنێكی
پڕ لهزهبرو زهنگو ئازاری رۆحی يان جهستهيی ،بهتايبهتی لهو تهمهنه ساوايهداو بهر له باڵقبوون كه كاريگهری
وێرانكهری ھهيه بهسهر ھهمووانهوه ،بهاڵم دياربوو چهنده ئهم بۆچونه لهڕووی سايكۆلۆژييهوه دروست بێت ،وهلێ
دركاندنی لهبهرانبهر شيعهكاندا كوفرێكی گهورهيهو خوێنی سهره ،گهرچی چهندين شارهزا لهبواری دهرونناسی لهو
ديدارهدا ئامادهبوونو دهيانزانی جێكهوتی ئهو سرووته خوێناوييه چهنده كوشندهيه ،كهچی خامۆشانه تێپهڕیو ھهر
ھهمووان خۆيان لێ دزييهوه ،بۆم دهركهوت لهدونيای ئێمهدا شتێك نييه بهناوی مرۆڤپهروهرييهوه باس لهتهندروستی
رۆحیو جهستهيی بكهين گهر پهيوهست بۆوه بهپيرۆزييهكانی مهزھهبو ئايين ،ھهميشه سرووتهكان بهناوی ئاسمانهوه
چهنده خوێناویو كوشندهبن لهمرۆڤ خۆی گهورهترن ،مرۆڤ لهدوا جاردا مهرجه ببێت بهقوربانی سرووتو ياساو
رێساكان گهرچی دژ بهخودی خۆشنوودیو خێری ئادهميزادهكان بێت ،تێگهيشتم كه لهھهموو عێراقدا نوسهرێك ناوێرێت

بدات.
مهترسيدار
سهنگينو
وا
بابهتێكی
لهقهرهی
خۆی
سهيريش نييه كه ئهم ساڵياده بهدرێژايی مێژوو كوشندهترو خوێناويتر بووه ،بهتايبهتی لهھهنووكهدا كه ملمالنێو ناكۆكی
نێوان شيعهو سوننه ،نهك ھهر لهعێراقدا ،بهڵكو لهسهر ئاستی رۆژھهاڵتو جيھانی ئيسالميدا لهچڵهپۆپهدايهو تێكهڵ بووه
بهگهرداوو پاشاگهردانی رامياری كه نهخۆشهكانی ناو سياسهتو مهزھهب پێكهوه كوشتارگايهكيان دروست كردووه
بهناوی خوداو نيشتمانههوه كه رهگهكهی دهگهڕێتهوه بۆ رقو كينهيهك لهنێوان ئهو دوو گروپه ئايينخوازهدا ،بێجگه لهو
تۆڵهكردنهوه مێژووييهی شيعهكان لهبهرامبهر ھهژموونی سياسی لهاليهن سووننهكانهوه به درێژايی سهدهھا ساڵ.
ئهم سرووته بێجگه لهشينی حهسهنو حوسێن ،نمايشێكه بۆ گردبوونهوهی رۆحی شيعهگهری لهبهرانبهر سوننهدا كه
بنهچهكهی دهگهڕێتهوه دوژمنايهتی «ھاشم« باوانی گهورهی پێغهمبهر لهبهرانبهر »حهرب«دا كه دهكا باوانی «معاويه«،
يان له بهروارێكی دواتردا دوژمنايهتی نێوان »عائيشه«و ئيمامی عهلی« دا كه بووه مايهی شهڕی« جهمهل«و كۆی
ئهوخوێن بهربوونهی كهتاھهنووكه درێژهی ھهيه .لهئێستادا پێشبڕكێيهكهی «عاشورا« لهبهرانبهر »حهج«دايه كه
خهريكه ژمارهی ميوانانی ھهردووال لهيهكدی نزيك بێتهوه كه مليۆنهھايه .لێرهدا ناكرێت تيژ تێپهڕين بهسهر ئهو بۆنهيهدا
كه ئهو رۆحی ماتهمينیو بهخۆداكێشانو زنجيربازييهی بهپيرۆزكردووه ،رهگێكی قووڵی ئهو سرووته( تهقس( دهگهڕێتهوه
بۆ جۆرێك لهناعهقاڵنييهت كه ئايين بهئاسانی زهمينهی بۆ خۆشتر دهكات ،بۆ ھهميشه ھهقايهتو داستانو ئهفسانهكان كه
نوقمه له رۆحێكی ئامادهو ساز بۆ وهرگرتنی خهرافهت كه مرۆڤ لهسهر زهمين بهدوايدا دهگهڕێت ،سرووتو بۆنه
كۆمهاڵيهتييهكان لهمێژوووداو له جوگرافيای جياوازدا دۆخێك بووه بۆ گردبوونهوهی خهڵكێك كه حهزيان لهسهر
گهرمكردنهو دهگهڕێن بهدوای تهقاندنهوهی ھهموو ئهو سۆزو ھهستو نهستو وزه شاراوانهی وا لهنێو رۆحو جهستهدا
مهييونو بهدوای دهروازهيهكدا دهگهڕێن ،ھهر لهئاھهنگه گهرمهكانی بيرهخواردنهوهوه تا شهڕه شۆقی گای ھاری
ئيسپانیو كهرنهڤاڵی رهنگهكان لهھيندو گهمهكانی ئۆلمپيادو عاشوورا .دياره ئايينو ھهقايهته خۆشو ناخۆشهكانی
رهخساوترين زهمينه دروست دهكهن بۆ جۆرێك لهقهڕهباڵغی مهردوومهكان لهدهوری يهكدیو ھهستكردن بهخۆتو بهوانی
ديكه ،تازهكردنهوهی پهيوهندی كۆمهاڵيهتی لهگهڵ ھاورهگهزو ھاوتوخمهكانی ديكه كه ھاوسۆزو ھاودهمن ،ھهميشه لهناو
كولتورێكی غهمگينو پڕ لهبێبهشیو شكهستی گهورهی مرۆڤهكانو دابڕانيان لهخۆشیو جوانييهكانی ژيان ،رۆحی
شهرانگێزیو زهبرو زهنگ كوشندهو گهورهتر دهكات ،ئهگهری ئهو زۆرتره ئهو شهڕانگێزیو توندوتيژييه روو
لهدهرهوهی زاتی خۆت بكاتو دونيای دهرهوهی خۆت بهمرۆڤو سروشتو ھهر ھهموو زيندهوهرهكانی ناو ئهو سروشته
وێران بكات ،يان ئهوهتا بهشێك لهو رۆحه دڕندهو وێرانكهره رووهو ناوهوه بێتو مهردوومهكان بكهونه خۆ وێرانكردن،
بهشێوهو ئامرازی جياواز ،سهرباری ھهستی قووڵی دينی كه وا دهكات مرۆڤهكان بۆ ھهميشه خۆيان بهگوناھبار بزاننو بۆ
ئهوهش تۆڵه لهخۆيان دهكهنهوه ،لهو سرووتهی «عاشورا«دا ئهو رۆحه وێرانكهرهو ھهستی گوناھباری تێكهڵ بهو گهمه
خوێناوييه ..پهخش دهكهنهوه ،به بهرچاوی ھهمووانهوه دهكهونه خۆ برينداركردنو خوێنو ئارهقو فرمێسكێكی زۆر
دهرێژن ،ئيمانداريش ئهوهيه كهخوێنو ئارهقهو فرمێسكی زۆرتر بڕێژێت .منداڵهكانو ھهرزهكان ،بهتايبهتی نێرينهكان ،ئهم
بۆنهيه به دهرفهت دهزانن كه بيسهلمێنن گهوره بوونو پياون ،مادامهكێ لهتهك گهورهكاندا بهدهم زنجيربازیو لهخۆدانهوه
خوێناوی دهبن ،ئهو دۆخه پڕ لهسهرگهرمييه كه پڕ لهھهيھاھووی دێوانه ئاساو حاڵ لێھاتنی دهروێشانهيه ،وا دهكات
رۆحی ماتهمگێران لهناو يهك تۆڕو بهتهونێكی سيحراوی گهمارۆ بدرێن ،بهم بۆنهيهوه قوتابخانهكان پهكيان دهكهوێتو
دهكهن.
ئاماده
پرسهيه
ئهم
بۆ
خۆيان
پرسيارهكه لێرهدايه گهر پرۆژهی رێكخراوهكان بۆ وهستاندنو كهمكردنهوهی توندوتيژی بێت كه لهدهرهوهڕا پهالماری
منداڵهكان دهدات ،فهراھهمكردنی پشتگيری دهروونی بێت تا لهو تهنگژانه دهرچن كهئاڵۆزی باری رامياریو ئابووریو
كۆمهاڵيهتی ھێناوييهتی ،ئاخۆ چ حيكمهتێكی تێدا دهمێنێت كه گهورهكان وابكهن منداڵهكان لهخۆيان بدهنو زنجيربازیو
خۆخوێناوی كردن بهپيرۆز بزانن؟ كهواته ئاراستهكردنی رۆحی توندوتيژی رووهو زاتی خۆيان ھهموو حيكمهتی
بهرنامهكه ھهڵدهوهشێنێتهوه ،كه لهو كۆنفراسهدا ئهم راستييهمان دهركاند ،بهئاشكراو بهچرپهوه ،ھهر ھهمووان دۆش
دادمانو لهنێو خهمو خهندهی تهوس ئامێزو پڕ لهتهريقی سهر رووخسارهكان دهمخوێندهوه كه ئهم بۆچوونه راسته ،وهلێ
شهرمهزار و خامۆشو ملكهچ بوون .لهئاكامدا تێدهگهين گهر بێتو گهوره پهروهردهكارانی عێراق لهتهك ئهو ھهموو
پزيشكو دهروونناسو كۆمهڵناسو مامۆستايانی زانكۆدا خۆيان شهرمنو ترسنۆكو لهرزهلێو بن ،يهكێكيان نهوێريت يهك
وتار دژی ئهم خۆ خوێناويكردنهی منداڵهكان بنوسێت ،گومان بكات لهو رۆحی خۆكوشتنو خۆئازاردانه بهديوه
ماسۆشييهكهی كه كچهكانو كوڕهكان وێرانتر دهكات ،لهبهرانبهريشدا سهماو گۆرانیو مۆسيقاو جۆرهھا وهزرشو گهمهی
تێكهڵی نێوان كچانو كوڕان قهدهغهبكاتو بهحهراميان بزانن ،گوايه ئهم چاالكييه خۆشانه ھهر لهمنداڵييهوه ئيمانی
منداڵهكان تهنكتر دهكات ،دهمانگهێنێته ئاكامێك كه لهعێراقدا نهوهيهك بهڕێوهيه كهئامادهيه مۆنو تووڕهو غهمگينو دوور
لهخۆشیو بهزمگێران بێت ،گهر دوای ھهژده ساڵ تهمهن ببێت بهسهربازی ناو سوپايهكی لهو چهشنهی كهدهيهھا ساڵه له

عێراق پهروهرده دهكرێت ،لهپاڵ مێژووی پڕ له رۆحی ميليتاریو ناكۆكی بهردهوامی نهتهوهو مهزھهبه جياوازهكانو ئهو
ھهموو تيرهو ھۆزو خێڵهخوێن خۆرهكان ،ئاخۆ دهكرێت چاوهڕێ بكهين لهم ناوچهيهدا واز لهو قهسابخايه بێنين كه عێراقی
ئاسن.
ئاگرو
لهسياسهتی
ناسراوه،
پێ
لهسادهترين خوێندنهوهدا بۆ ھهر كهسێك كه كهمێك زانياری لهسهر عێراق ھهبێت وهك چهند پێكھاتهيهكی نهتهوهيیو
مهزھهبی بهزۆر بهيهكهوه لكاو ،نهبوونی رۆحی ئاشتيهوانیو بهخشندهيی لهنێوان رهنگو دهنگه جياوازهكاندا ،تێدهگات
كه مێژووی عێراق ئاوسه بهدهيهھا كارهساتی چاوهڕوانكراو ،لهعێراقێكدا كه بهدهيهھا كهس لهسهر ئهوهی ھهڵگری ناوی
«عهلی«يان »عومهر« بوون ،كوژران ،بهزۆر پۆشاكی ئيسالمی بهسهر قوتابخانه ئيسالمييهكاندا دابهشبكرێن ،وهزيری
وای تێدابێت ئاودهستی غهربی بهحهرام بزانێت ،شانۆو مۆسيقاو پهيكهرتاشين بهمهترسی بزانن ،منداڵهكان لهعاشورادا
زنجيربازی بكهن .زۆر شهرمو نهنگييه به بهرزكردنهوهی چهند دروشمێكی عهمپارهپۆو بێ ناوهرۆكی ديموكراسیو
ئازادی وا مهزهنده بكهين لهم ناوچهيهدا »سويسرا«يهك چێدهكرێت ،يان بوونی سهرۆك كۆمارێكی تهشريفاتیو چهند
وهزيرێكی كورد ترسو تارمايی ئهنفالێكی ديكه لهئايندهو لهم واڵتهدا دوور دهخاتهوه ،ئهمهيان ئهوپهڕی كاڵفامیو خۆش
خهياڵييه لهسياسهتدا ،ناكۆكيیو رقی ئهستووری پتر لهھهزاروچوارسهد ساڵی شيعهو سوننه لهئێستادا لهھهموو كاتێك
گهرمتره ،سهرباری ئهوهش چ بهناوی خوداوه بێتو چ بهناوی« عروبه«وه ،ئهو رۆحه شۆڤێنيزمه لهعێراقدا نابڕێو پتر
دهكات.
تهشهنه
بهگهڕانهوه بۆ الی )فرۆم(كه بڕوای وايه «بڕی توندوتيژی ھاوشان و ھاوتهريبه بهو ژيانهی كهمرۆڤهكان بۆيان نهكراوه
بهتێریو خۆشی بژين » ،ھهر بۆيه رۆحی وێرانكهری لهم واڵتهدا وا به ئاسانی بنهبڕ ناكرێت ،ھيچ پهروهردهيهكيش نييه
بنهبڕكردنه.
ئهو
بۆ
كهخودی زيندهگی بهدهربێت لهجوانیو خۆشی ،شهڕگهكانو كوشتارگاكان خوێناويتر دهبنو مهرگ ھهميشه شيرينتر
دهبێت ،عێراقو ئێران ھهر بهھهوهس نهكهوتنه ناو جهنگێكی ھهشت ساڵه ،ئهم واڵتهی ئێمه ھهنگاوێك لهو مهرگو
مهردوومه غهمبارو مهرگ دۆستانه دوور نهكهوتۆتهوه ،پهروهردهكهشی لێوانلێوه لهرقو كينهو مهرگدۆستی ،كۆمهڵێك
سياسهتبازی رياكارو نهخۆش بهڕێوهی دهبهن كه ھی ئهوهن بخرێنه ژێر چاودێریو له خهستهخانهيهكی دهروون-بيماريی
نهخۆشييه كوشندهكان تيمار بكرێن ،نهك بخرێنه سهر تهختی حوكمڕانيی.

