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ڕۆژی جیهانیی ئاشتی لە عیراق: بیرکەوتنەوەی قوربانییەکان و هیوای 

 داهاتوویەکی باشتر

لە بەغدا ساتێک ڕۆژی جیهانیی ئاشتی  - ٢٠١٧ئەیلول  ٢١ –بەغدا، عیراق 

بوو بۆ وەبیرکەوتنەوەی ئەو قوربانییانەی لە شەڕی دژی تیرۆرستانی داعش 

گیانیان لەدەستدا و هەروەها بۆنەیەک بوو بۆ هیوا و بڕوابوون بە ئاشتی لە 

ڕێگەی موزیک و شیعر وەک سیمبولێک بۆ خۆشەویستیی ژیان و داهاتوویەکی 

 باشتر. 

ری تایبەتی سکرتێری گشتی نەتەوە بەڕێز جۆرجی بوستین، جێگری نوێنە

لە هۆڵی نەتەوەیی لە پایتەختی  وەیەکگرتووەکان، لە وتەیەکیدا سەبارەت بەم بۆنەیە

بۆ هەموو جیهان تاکو بتوانین عیراقدا وتی: " ڕۆژی جیهانیی ئاشتی دەرفەتێکە 

بڕیاری خۆمان نوێ بکەینەوە بۆ بەدەست هێنانی داهاتوویەکی بێ توندوتیژی و 

دار". پڕشەنگ  

بێت، نەتەوەیەکە چەندان کە پێویستی بەم وشانە هەهیچ شوێنێک نیە بەقەدەرعیراق 

 دەیەیە بەدەست شەڕەوە  دەناڵێنێت. 

ئەو ڕۆژە لە عیراق دەکەینەوە بەو  "عیراق پێویستی بە ئاشتییە. ئەم ساڵ ئێمە یادی

و واڵتەیان هیواوە و هیوادەخوازین کە ئەو شەڕ و ئاژاوانەی چەندان ساڵە ئەپەڕی 

 پچڕاندووە کۆتاییان پێبێت و ئەمە دوایین شەڕ بێت".

ن هەروەها وتی:" عیراق بەدرێژایی ئەو سااڵنە بەدەست نەهامەتییەوە بەڕێزیا

نااڵندوویەتی. هیوای ئێمە ئەوەیە کە هەموو جیاوازییەکان لە ناوجەرگەی 
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لێک تێگەیشتن و کۆمەڵگەی عیراقی بەشێوەیەکی ئاشتیخوازانە چارەسەر بکرێن بە 

 دوور لە توندوتیژی".

بەڕێز بوستین لە درێژەی وتەکانیدا وتی:" عیراق ڕووبەڕووی چەندان تەحەددی 

بەسەر هەموویاندان زاڵ دەبێت لە رێگەی بەهێزکردنی یەکپارچەیی دەبێتەوە بەاڵم 

و دامەزراوەی نیشتیمانی و بەهێزکردنی ئابووریی و دامەزراندنی کۆمەڵگەیەک 

لەسەر دادپەروەریی و مافی مرۆڤ".  بەندبێت  

 

ئەوانەی دەیانەوێت تۆوی بێ هیوایی لەنێو خەڵکیدا بچێنن دەبێ ئەوە بزانن کە 

خەڵکی عیراق توانیان گەورەترین ڕێکخراوی تیرۆرستی تێک بشکێنن چوونکە بە 

یەکگرتوویی کاریان کرد. بەم شێوەیەش دەتوانن چارەسەری کێشە 

ەڕێگەی دیالۆگ و کارکردن لەگەڵ یەکتری. ئەمە تاکە هەڵپەسێردراوەکان بکەن ل

  ڕێگەیە بۆ بەدەست هێنانی ئاشتی و ئاشتەوایی".

 

بەڕێز بوستین بەڵێنی بەردەوامیی پشتگیری نەتەوە یەکگرتووەکانی بۆ عیراق دا و 

دووپاتی کردەوە کە "ئەم ڕێکخراوە لە ئەنجامی جەنگی جیهانی هاتۆتە کایەوە بە 

شبردنی مرۆڤایەتی. هەروەک کردن لە جەنگی زیاتر و بەرەوپێری مەبەستی ڕیگ

لە کاتە هەرە ناخۆشەکان، نەتەوە  یەوەوەستای عیراق چۆن شان بەشان

یەکگرتووەکان بەردەوام دەبێت لە هەوڵەکانی لەگەڵ ئێوە لەپێناو عیراقێکی ئازاد و 

 دیموکراسی و ماڵێک بۆ هەموو هاونیشتیمانییانی". 

  

بڕگەی ئێوارەیەک ی خوێندنەوەی شیعری لە تونسەوە و هەروەها بۆنەکە بڕگەیەک

لەگەڵ بەناوبانگترین کوڕی عیراقی لەبواری ژەنینی عوود، هونەرمەند نەسیر 

  .لەخۆگرتبوو، شەمما
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