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 باسم الحي العظيم نستفتح ونستنجح

 

الخراب والذي حل بوادي  عصفل عد أ ن جال بنا الحال نثاربأعيش حالياً مع عائلتي في مملكة السويد 

  .الرافدين

  االصل وهو سويدي لي بالعملومسؤ ي  ظل يكرره علثمة سؤال  عملي دائرةفي 

ً  ”؟ترغب بالعودة للعراقهل ”  بحب فانا مخبولاألمور ت اليوم قبل الغد لو صح   فيرجع الجواب حاسما

تقول لي  ناهفعي يفك شفرتها داخلي ينعكس ربما بنبرة صوتيبانكسار ببذات الوقت اشعر لكني  وطني

 صديقي! يا كف عن المكابرة

 

ر  بالتسامح واحترام المستجير  األشعوب لمثال صادق ومل شريحة متقدمة عب السويدي بالمجشال

تتجه بثبات متناغم مع ايقاعات التطور المتصاعدة في شتى مناحي الحياة نحو  اليوم شعوب المعمورةو

المجتمع المدني الشامل تتجذر به مفاهيم كبرى ُصلبها الحفاظ على حق الحيوان بالبقاء والشجر بالنماء 

بعيداً عن التمييز والكراهية لبني البشر والغلبة لمن يلحق  وحقوق االنسان بكريم العيش وحرية المعتقد

 بالركب!

 

  :وخرابه َمهول ماؤه اسوداليوم مستباح امام طوفان  العزيزالعراق االم  بلديو

 مة"قدينينوى ال "عاصمته اشوريارقم معارف عصره في كنوز الواح وو بانيبال اشورالملك المثقف ف

األبرياء  كللشب يمتد الدمارو وتسبى نسائهم االقحاح كات ورثتهالوتوشم ممتهباء الى  عينتتحول برمشة 

ة بالعدل ذفَ نَم   ةطاعب دب  عَ وتَ  آخيالموغل بالقدم محبة وت هريخأت زيدي المسالم عبريب االعالش الهول يطالو

حظة لل ت  خَ أر  فعلة ب  ة واعراضهم تباع بسوق النخاسةبيذبحون من قفى الرقهاهم و .لخير لرب االناماو

 .لدهور الحقة ال يندمل جرح غائر قميءجسد العراق ب تركقاتمة السواد ت



  ؟ي مسؤولي بالعمل هل ستعود للعراقنسألف عاد باألمس

 !يرحم وهو ال حل قدعذراً فالخراب  قلت

ً ما تبقى من أبناء جلدتي لهم الحق ان يقلقوا كثيراً وأظن  ي مجتمع ف بعد ان اضحينا الحلقة األكثر ضعفا

 !تراجعت به الدولة المدنية وعلى نحو مخيف

 

  ة شرائحه مع كافوالتي تربطنا نثمن عالياً طيبة شعبنا وعمق الروابط والوشائج الحميمة وبكل تأكيد نعم 

 ذا الوالكن ه نعتز كثيراً لصداقة أبو إسحاق الصابي والشريف الرضي فلنا معكم ذلك االمتداد ومثلما

 .يوثق للتاريخواقع الحال سويكفي فالعراق سيفرغ من مكوناته االصيلة 

 د حاالتاش منحاسمة ة يحظة تاريخلالجميع خيراً في  استبشر لرئاسة الوزراء بتكليفكم الكريم اليوم

وحد مة عراق طاألخير لخار ر بانه سيكون االملكل الوقائع تشي  التداعي والفوضى في تاريخ العراق

 . مشرذم ال سامح هللا معافى او

 

  المرتقبة ة حكومتكمبينادة في كاجبمساهمة حقيقية  مكونات العراق االصيلة تبخس فال الدور عليك اليومو

ره لنا بكل خواصره وحواضالصميم لوطن  هم بانتمائهمورشعافة لضأ فبهم منابع  غنية بعيون المعرفة 

 حاميةة نيام حسن التأكيد لشراكة بل يسبقهاوهي ليست رسالة مميزة للعالم المتمدن فحسب   أثر ناصح

شرات   العزمان لسكان هذه البالد العبر حقب منفعة ومحبة   المتجليةالمجيدة و لتلك االصرة اإلنسانية 

جاهزون  فهم  اليوم  لوولهم الدقع المعمورة تنهل من عقاشتى اص يفان لم اقل المئات من علمائهم 

 لعراقا فراغإللرابط بصدق ليس الجسر ا ي  وهبهي مزدهرهم بعراق زفوقط وامتيازاتهم فنداء اللتلبية 

 يرد لهم ديَن و بان وطنهم االم يحنو عليهم واجيالهم لهم بل ايذاناً صادقاً من لدنكم الكريم اقلياته من

 لوطناطال الزمن ام قصر فحنين لعراق لغلبهم يرغبون بالعودة أ  الغاليتضحياتهم لوطنهم  بنائهم و

  .بتعريفوجز جارف ال ي

 

  االقوام القليلة العدد ويعدها معياراً حاسماً لعدالة او طغيان تلك الحقبة بتدويناتالتاريخ يأخذ كثيراً و

 مل واليدينألتوسم بخطابك المفعم بات الجميع  كتبة السلطان سطوة تحرر منوالتدوين اليوم قد 

ياة الح .بعد هذا الخراب المتراكمجديد طال انتظاره ناء عراق بالمبسوطتين لسماع األصوات المخلصة ل

 .الفاضلأيها  لتفعلهالكثير  وبيدك بدون أمل خراب حقيقي

 

 من االردان. واديهابماء الفراتين ايذاناً لتطهير  لجريان هادرطلع تي العالم
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