
( سٍ بٍ أٌ)نهًمابهت انتٍ أجزتها شبكت  بُاٌ صحفٍ

االخبارَت االيزَكُت يع أَذرَه أَتىٌ يخزج انفهى انىثائمٍ 

انحائز عهً عذة جىائز نالفالو " تحذٌ االنغاء" انمصُز 

 انىثائمُت انمصُزة

كاٌ نه  االصهٍُُ فهًاً لصُزاً َىثك جزًَت االبادة انجًاعُت نّشىرٍَُ انًسُحٍُُ سكاٌ انعزاق: واشُطٍ 

أعضاء يجهس انشُىخ االيزَكٍ واالعالو يع . استعزاضاً عهً يستىَاث رفُعت فٍ انكابُتىل هُم

" انحزَصٍُ يٍ االشىرٍَُ انذٍَ حضزوا نًزافعت لضُتهى َىو انخًُس انًاضٍ يٍ خالل عزض انفهى 

.ه أَتىٌوانصزاع عهً سهىل َُُىي فٍ انعزاق نهًخزج اِشىرٌ أَذرَ" تحذٌ االنغاء  

 اآلشورٌٌن منهجً بشكل استهدفوا العراقٌٌن الذٌن بعض المتطرفٌن على الضوء ٌسلط الوثائقً انفهى

ستمائة الف  066666  من أكثر فر وقد. السنٌن آالف منذ وطنهم العراق ٌعتبرون الذٌن المسٌحٌٌن

. آشوري أي نصف عدد نفوس االشورٌٌن فً العراق من البالد بسبب ذلك  

: االخبارٌة االمرٌكٌة قائالا ( سً بً أن)سنة من العمر تحدث  لشبكة  60أنتون مخرج الفلم   أندرٌه

ٌمكننً القول بأن اكثر . ها وحتى الكنائس تم تفجٌر, هناك الكثٌر من أطالق النار والكثٌر من التفجٌرات "

".ستٌن كنٌسة تم تفجٌرها 06 من  

ٌرٌدون زرع الخوف فً البقٌة ." قبون رجال الدٌن اآلشورٌٌن بأن المتطرفٌن غالباا ما ٌتع, وٌذكر أنتون 

من االشورٌٌن ووجدوا بأن أفضل طرٌقة لتحقٌق غرضهم هو ممارسة االختطاف والقتل بحق الشخصٌات 

".االشورٌة المعروفة   

 من والموارد واألراضً المنازل بانتزاع ٌسعون لالستٌالء العراقٌٌن أن المتطرفٌن الى ٌشٌر الفٌلم

م مهاجمتهم من ولهذا السبب ٌت.. مسٌحٌتهم هً اآلشورٌٌن الضطهاد الرئٌسً السبب ، وان اآلشورٌٌن

حسناا هؤالء مسٌحٌون مثل االمرٌكان " ن الذٌن ٌقولون حسب ما ٌذكر المخرج انتونقبل هؤالء المتطرفٌ

".دعونا نظهر لهم بماذا نفكر لهم  



أمرٌكا فقط بسبب عملٌات االبادة الجماعٌة ضد شعبه  أنتون شخصٌاا حٌث عائلته فً أنها قضٌة تمس

أنا واحد من مئات االالف " وحٌث ٌقول. سنة 0066االشوري التً تعدت الثالث والثالثٌن عملٌة خالل 

".من االشورٌٌن الذٌن ولدوا هنا خارج وطنهم االم بسبب أالضطهاد المستمر  

بأن أمرٌكا ستستخدم نفوذها للضغط من أجل أقامة  مخرج الفلم أنتون ومعه أبناء شعبه االشوري ٌأملون

.أقلٌم خاص بهم فً العراق أو الحماٌة الدولٌة للشعب االشوري المسٌحً المحاصر  

 ترجمة البرت ناصر

 بطلب خاص من مخرج الفلم أندرٌه أنتون

6600 01تموز    

 


