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  مـدخـل

אאאא 

جنيف/ سليم مطر  
  

مية   أل عن المقصود بتس ن يس ك م ردي(هنال مية )البعث الك ة بتس ك عالق ل هنال ث (، وه البع

  ؟)العربي

ين ت  ار  نقول نعم، هنالك تطابق آبير في الجوهر ب ردي  (ي ة    ) البعث الك االحزاب القومي ل ب المتمث

حزب البعث   (الكردية وخصوصًا حزبي البرزاني والطلباني، مع التيار القومي العروبي وخصوصًا   

  ).العربي

  :هو) أساس آيديولوجي قومي واحد(ان هذا الجوهر المشترك بسبب اعتماد التيارين على 

ة (هي ) االمة(س ان القائم على أسا) المفهوم القومي االلماني( ا يسمى   ) اللغ ـ  أي م الرابطة  (ب

ة   ). العرقية القومية م النازي ة ث د االمة       : (فكان شعار القومية االلماني ة تمت ة االلماني ا توجد اللغ أينم

  ).االلمانية

ة          هيونية وغالبي ه الص ذي تبنت ه ال ًا نفس و أيض ري، ه ي العنص ومي العرق وم الق ذا المفه وه

  .لدان الشرق االوسطالتيارات القومية في ب

و عكس  ومي الفرنسي(وه وم الق ى أساس ان ) المفه ائم عل ة(الق ة وأرض : (هي) االم الدول

ذاهب   ) الوطن ان والم ات واألدي ألن الشعب الفرنسي يتكون    . بغض النظر عن تنوع القوميات واللغ

  ).لغة باريس(تاريخيًا من قوميات عديدة توحدت تحت راية دولة واحدة فرضت عليها 

ة ـ االرض  (وهذا المفهوم القومي الفرنسي   ورة، في        ) الدول دان المعم ة بل هو السائد في غالبي

  .من أمم العالم تتكون من عدة قوميات وطوائف% 80اوربا وآسيا وامريكا، حيث 

  املشرتكات بني البعثني
ومي    ديولوجي الق اس اآلي ذا االس اني(ان ه ازي  االلم ارين العرو  ) ـ الن ين التي ترك ب ي المش ب

  :والكردوي أدى الى توحدها في الثقافة والسلوك السياسي

ديس       1 ى تق ا عل ردوي، اتفق ارين، العروبي والك ومي ـ العرقي ـ اللغوي      (ـ ان التي اء الق ) االنتم

ى أساس     ). االنتماء الوطني ـ القطري (ومعاداة  ة عل ة قائم حيث ظال يطمحان الى تكوين دولة قومي

  .كرديالعربي او ال) النقاء العرقي(
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آذلك باقي االوطان في الشرق   (ـ ان التيارين اتفقا على رفض الحدود الحالية للوطن العراقي 2

ة         )االوسط والعالم العربي ة خارجي راق وربطه بمشاريع امبراطوري اح من اجل تقسيم الع : ، والكف

  ).الوطن العربي االآبر(و) آردستان الكبرى(

الوطني لدى االنسان العراقي، واعتماد الثقافة والتربية ـ ان التيارين اتفقا على تدمير الشعور 3

ات االخرى في داخل              اء القومي ردي ضد أبن ومي العربي أو الك د الق ة والحق القائمة على بث الريب

  .العراق وخارجه

اء             زاز الساذج باالنتم ى االعت راقيين عل ة الع ه بتربي فكما قام البعث العربي خالل سنوات حكم

ة  (العروبي الخارجي  رة العربي رك       ) للجزي ى الفرس والت ان، باالضافة ال راد والترآم اداة االآ .. ومع

د ضد اخوتهم       ى الحق راق عل آذلك قاما حزبي البرزاني والطلباني بتربية أجيال عديدة من اآراد الع

ال  (العراقيين من عرب وترآمان وسريان، وتقديس ثقافة المظلومية الحقودة بأسم   ). حلبجة واالنف

ك  ل هنال انوا         ب راقيين آ أن الع ة ب ة االعالمي حة االآذوب دون بص وا يعتق راد ال زال ن االآ ر م الكثي

  !!يسرقون النساء الكرديات ليبيعوهن آجواري في أسواق الخليج

ـ     4 ة ل ة    ) االسالم (ـ ان التيارين اتفقا على المعاداة غير المعلن ة واالصالة القومي . بأسم التقدمي

ًد في   بينما في الحقيقة ان سبب الع ة   (داء لالسالم ألنه يشكل عنصر أساسي ومهم ج ة الوطني الهوي

ة ن   ) العراقي ر م ن أآث اره دي ة      % 90باعتب ات العراقي ين القومي ترك ب م مش راقيين وقاس ن الع م

  ..االساسية، وخصوصًا بين العرب واالآراد والترآمان والشبك والفيلية

ل      التجاهل التام لم) العلمانية(فمارس البعثيون بأسم  اره مخالف بك ة االسالم، باعتب يراث وثقاف

ال هجومهم     . يقين للتقارب العروبي مع المسيحيين العرب  ديني (ومن اجل اآم اموا بشن    ) ال ذا ق ه

ا  ا بأنه ة واتهامه ى الحضارة العباسية العراقي ة (حرب شعواء عل حضارة شعوبية فارسية معادي

  )!!للعرب

اختراع اسط   االصل الحضاري الزرادشتي    (ورة مضحكة عن   بنفس الوقت قام البعث الكردي ب

ام               ) لالآراد دوي همجي ق ه ب ا هو عربي ومسلم ألن ل م ار لك د واالحتق ر اشاعة الحق من اجل تبري

  !!لألآراد) الحضاري الزرادشتي(بتدمير الميراث 

ردي (أخيرًا يصح القول، بأنه من المعقول جدا، ان  ا      ) البعث الك اره، آم ًا انهي سوف يشهد قريب

هد ي ( ش ث العرب س       ) البع هد نف وريا تش ي س ه ف ر قالع ي آخ ا ه ا، وه راق وليبي ي الع اره ف انهي

ول    اة تق ا،        : المصير، ألن سنة الحي ى زمانه د ول ة العنصرية التوسعية ق ان المشاريع االمبراطوري

.التقارب والتوحد الوطني الديمقراطي االنساني في مشاريع وليس أمام الشعوب من خالص إّال
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אא 
  

ه شيئ من           ال ين طيات ال يحمل ب وان لمق ل هو مجرد عن ُيقصد بهذا العنوان التهكم والسخريه ب

 ..الحقيقه وتساؤالت ليست سوى بعض من تساؤالت العراقيين

ه وك آردي تانيهآ ،آرآ وك آردس وك ،رآ ل آرآ ن اج نقاتل م ريون ،س رب عنص رب  ،الع الع

 ،من ميزانية الدوله% 30الى  25نريد بين  ،يجب طرد العرب الغزاة من ارض األجداد ،شوفينيون

تور   نفط وتصديره حسب الدس تخراج ال ا اس ن حقن رائيل  ،م ا بإس ن عالقتن تحي م تان  ،النس آردس

اك الكثي   ،معاهدة سيفر  ،المقسمه ه التي يجب ان      هن اطق الكردي الزالت تحت   )!! ُتحرر (ر من المن

نفط   ،لنا الحق في وزارة للخارجيه او مايمثلها ،سيطرة بغداد ادن   ،نحن نعيش على بحر من ال المع

ل دبي   ،والثروات في آردستان التنفذ ابدًا ان       ،سنصبح مث رد عن سنوات الحرم  ،يجب تعويض الك

ال راد الع ل اآ تان مفتوحه لك ه   ،مآردس ي الحكوم م الحق ف وك وله ي آرآ ان العيش ف يحق للترآم

تهم       ،الترآمان حصان طرواده ترآي ،والبرلمان ل الحق في التحدث بلغ اآلشوريون والكلدان لهم آ

الفيليه اخوتنا ولكنهم يبالغون في نسبتهم السكانيه في      ،ولهم الحق في فتح المدارس الخاصه بهم

نحن نعمل من اجل عراق ديمقراطي        ،ر اربيل بخصوص الفيليهيجب تفعيل قرارات مؤتم ،العراق

 .؟؟!!ولنا الحق في اإلنفصال.... ُحر موحد

ز    ن الغم ًا م وا بتات ي التخل اتهم وتصريحاتهم الت ي بيان زبين ف راد الح ردده اآ ا ي وجز لم ذا م ه

ًا و       ،واللمز ه واحيان ًا خجول ى   ،قحه وهم في آل مره يعيدون نفس الكالم مع اضافه تكون احيان فعل

سبيل المثال طالبوا في عهد حكم البعث بحكم ذاتي والدراسه في المدارس باللغه الكرديه مع بعض   

البتهم بنسبة    ،المطالب األخرى وترتفع مطاليبهم لتقفز الحواجز القانونيه والغير قانونيه ومنها مط

ذآر    ،ى نفوسهم من ميزانية الدوله العامه وهي نسبه عاليه بالطبع نسبًة ال % 30الى  25 ا يت وآلن

ان             د الجعفري وآ ه في عه ة الدول ه خاصتهم من ميزاني اقي الدفع حينما طالب نيجرفان برزاني بب

لفًا    المتبقي تقريبًا نصف مليار وآان الجعفري قد أمر بإيقافها للتأآد من صرف المبالغ المدفوعه س

ا  ق عليه اريع المتف ى المش ب   ،عل يم ان الروات ة اإلقل رت حكوم ى  وذآ ولهم عل دم حص تتأخر لع س

دون   ،من الميزانيه العامه للعراق% 17المتبقي من حصتهم من الميزانيه حيث ُتَقَدر حصتهم  ويري

لحه       دث األس ه بأح ه العام ة الدول ن ميزاني مرآه م ز البيش ذلك تجهي ع    ،آ دفع لُتقَِّط داد ت اي ان بغ

 ...اجزائها
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ه لصالحهم    نفط وبيع راق      و ،وايضًا يطالبون بإستخراج ال اقي نفط الع البون بحصتهم من ب  ،يط

ه في           م واليمكن المجادل ذا من حقه م وه ه له وعلى الحكومه المرآزيه تخصيص مبلغ من الميزاني

ك راد  ،ذل أ األآ د ان يتجش ام فضالتها بع ر الته ا لينتظر الغي ه بكامله ل الكعك الف (ولكن اليمكن اآ

 .مايفيد العراقمن خيرات العراق دون ان يقدموا في الحقيقه ) عافيه

وهي آثيره ومتنوعه بحيث اليمكن حصرها في       ،مطاليب اآراد الحزبين التنتهي وال بأي شكل

الكردي         ،مقال ة الجوازات ب ه وآتاب ومتهم اإلقليمي ا في حك فقد طالبوا بوزارة للخارجيه او مايقابله

راق        ات المتعايشه في الع اقي القومي ات ب ام للغ اء الجوازات     ،باإلضافه للعربي دون اإلهتم م الغ وت

راد              م ُترضي اآ ا ل ده آونه الجوازات الجدي ا ب ه واسُتعيض عنه ه عالي التي ُطبعت في الخارج بتقني

 .الحزبين ألنها مكتوبه فقط بالعربي وهذه مصاريف اضافيه جديده

ه اليعارض    ،ودستور خاص ،ويريدون اصدار عمله واصدار طوابع خاصه بهم حيث يقولون ان

 ولكن إن آان آذلك فما الداعي لوضعه؟؟  ،قيالدستور العرا

وقاموا بتقديم خارطة آردستان العراق وقد امتدت وتوسعت ولكن بحدود ضيقه حيث الحظوا       

راق      ع الع ادت ان تبتل دموها حيث آ  ،من بعض من في الحكومه وهم يسخرون من خريطتهم التي ق

  ).الِمسَتحه(ين الطموح وفما آان منهم إال ان قدموا خريطة جديده لكردستان آانت ماب

ردي          ا آ وه ايضًا ورئيس جمهوريتن رار السياسي وبق األآراد في الحكم وبقوه وفي صناعة الق

ل او        ،ووزير خارجيتنا آذلك والاعتراض على ذلك ولكن  رد بالمث ل الك يس من اإلنصاف ان ُيعاَم ال

 ن معامله في بغداد؟ان يعاِمل الكرد في حكومتهم اإلقليميه مواطنيهم بالمثل مما يلقوه م

 والسؤال هو هل يمكن ان يكون ترآماني على رأس الحكومه اإلقليميه؟ 

 !!!طبعًا اليمكن فهو عميل لترآيا

 وهل يمكن ان يكون آشوري او آلداني على رأس الحكومه اإلقليميه؟

ة عددهم             ه اليمكن مقارن م ان وا مناضلين ث م يكون دموا ضحايا ول م يق م ل  من المؤآد اليجوز فه

 !!!نسبًة للكرد

 هل يمكن ان يكون فيلي على رأس الحكومه اإلقليميه؟

م             ًا وه يس خالص ه ل ائهم للقومي يم وانتم ارج اإلقل اطق خ ي من ون ف م يعيش حك فه ذا مض ه

 !!!متأرجحون بين القوميه والمذهب ويبالغون جدًا في تعداد نفوسهم

ه   وأ     وطبعًا اليمكن للعربي تبوأ اي منصب في الحكومه اإلقليمي روا ان يتب واليمكن ألي ممن ُذآ

 .)التهش والتنش(اي منصب مهم ماعدا المناصب الهامشيه التي 

ه        رهم من ان ل غي رد قب م الك اما بالعوده الى مقوالت الكرد فنجد اصرارهم على آرآوك التي يعل
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ذ منحى  وإن نفذ نفط آرآوك فسنجد ان االمور ستأخ  ،لوال النفط لما آانت عزيزه وغاليه بهذا القدر

بقه ذي س ر ال ان   ،آخر غي ي برلم اش ف رد اآلن ستكون محل نق ا الك د فيه ه يتواج ل منطق ل ان آ ب

يم     ا لتكون ضمن اإلقل دره         ،آردستان ليضعوا اليد عليه ل ب ه مث اطق الحدودي ا إدخال بعض المن وم

وعلى  ،وجصان في خارطتهم الجديده إال لذر الرماد في العيون على ان ليس النفط فقط هو مبتغاهم

ع            دخول لموق ه سوى ال ى الجغرافي رد عل ات الك ع إلفترائ ى المتتب يس عل  google ذآر الخرائط فل

ومن العجب  ،لتظهر النتيجه خرائط آردستان الكبرى بعدد آبير) خرائط آردستان(والكتابه بالعربي 

 .ان التشبه احداهما األخرى

م يكن           ذا الشيئ ل م عراقيين فه ه      اما طرد العرب من آرآوك وه ليحدث بوجود حكومه وطني

راقيين   ه   ،حقيقيه تقبل بهذا األمر وتسكت عن توطين اآراد ايران وترآيا وسوريا بدًال من الع وجول

ك     د من ذل ى في غض         ،قصيره في آرآوك يمكن للمرء التأآ ه المخزي يتجل ل ان سكوت الحكوم ب

 .ع آأمر واقعالطرف عن تدخل اآراد الحزبين في آرآوك لتتبع اقليمهم وجعل الموضو

حيح     و الص س ه ن العك وفينيين ولك ريين وال ش وا بعنص رب ليس ى    ،والع اهد عل ره نش م م فك

يدون بجالل    م يش راقيين وه رب الع واطنين الع ع الم اءات م ه لق ه العربي وات الفضائيه العراقي القن

م       رد وحبهم له ى        ،الطالباني ويعبرون عن عميق مشاعرهم للك بعض عل في وقت نسمع سموم ال

دول     الق راد ال ك اآ نوات الفضائيه الكرديه ممن يشتم العرب ويصفهم بأقذع األلفاظ ويشارآهم في ذل

ى الشعب          ،االخرى ذا األمر ينسحب عل يس ه رد فل د اضطهدت الك  ،وان آانت الحكومات السابقه ق

 .ولكن آل اناء بالذي فيه ينضح

ًة   الينكر احد على اي عراقي ان يحصل على حقوقه آامله غير منقوصه  ك من ودون ان يكون ذل

يس    ،من احد فقط  ) لفط (ولكن من يحصل على حقوقه عليه أداء واجباته تجاه الوطن فالموضوع ل

ى محامي او      ه دون الحاجه ال وانما على العراقي اي عراقي آان ان يطالب بما له وان يؤدي ماعلي

ه وضعف الحك     ،رقيب يس     ولكن اخوتنا اآراد الحزبين استغلوا الظروف الراهن ا ل ه بم ه للمطالب وم

ل فهو     (من حقهم او المطالبه بأضعاف حقوقهم على اساس  ك القلي المطالبه بالكثير فإن جاء من ذل

يس        ،)بالتالي آثير ات ل د في اصعب األوق وهذه لعبه قديمه وغير شريفه حيث استغالل ظروف البل

 .سوى مكر وخيانه وليس ذلك من النبل في شيئ

ع    لذا يمكن القول ان للكر راقيين من جمي د وغير الكرد آل الحق في آل العراق وليس ينقص الع

.القوميات واألديان ان اردنا ان نكون ملوك الدنيا سوى القليل من اإلخالص واألمانه وصفاء النية 
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אאאא>؟ 

  

رد والتشكيك في م          د الك بعض بتأيي تهم في     لم يبق من داِع والسبب ليستمر ال ال حول رغب اُيق

ان   ت واضحه للعي ي آان راق والت ق الع دينار   ،اإلنفصال وتمزي ي ال ا ُمحب بعض هن ن ال والُيقصد م

رخيص    دينار ال ذلك ال ولكن   ،الكردي الُمستميتون في الدفاع عنهم وعن اوهامهم والبائعي وطنهم ب

م         ك او ل م يصدقوا ذل ذين ل راق ال ين في الع ك     المقصود هنا البعض من الطيب دوا ان يصدقوا ذل يري

لحبهم إلخوانهم الكرد ورفضهم قبول اي تشكيك في وطنيتهم وإخالصهم دون ان يعلموا ان البساط  

 .قد ُسحب من تحتهم دون ان يشعروا

ا         ا عن مطاليبه ا في اعالنه ل اوراقه أزالت القيادات الكرديه آخر االقنعه عن وجهها وآشفت آ

ال     األخيره ليتم تثبيتها في الدستور  ا هو واضح وب العراقي الدائم والتي هي إقرار لدوله مستقله آم

ه       ه والمتمثل ب التعجيزي ك المطالي ًا بتل اقوا ذرع ذين ض راقيين ال راق والع اب الع ى حس بس وعل ل

وتمثيل دبلوماسي  ،بالسيطره على الثروات الطبيعيه في اإلقليم مع احتفاظ آل اقليم بقواته المسلحه

ان   ،لسفاراتفي وزارة الخارجيه وا وزيادة في اإلبتزاز طلبوا تثبيت فقرة حق تقرير المصير بعد ثم

سنوات مع محاذير مسبقه واحتماالت عديده تكون في مضمونها حجج جاهزه لعمل استفتاء لتقرير 

ال  ير واإلنفص ا         ،المص ان إللحاقه دره وجص دلي وب انقين ومن نجار وخ اطق س البتهم بمن ع مط م

رائط   ق خ ك وف اطقهم وذل ك      بمن ي تل أحقيتهم ف راقيين ب اع الع داد إلقن ى بغ روها ال حكه احض مض

 .المناطق وآأن من في بغداد لم يقرأ التأريخ واليعرف الجغرافيه وال يعرف وطنه العراق

وم بسبب تضارب تصريحاتهم وإختالف           م سياسة هؤالء الق في الحقيقه اليمكن للمرء ان يفه

م ي ان   ،آرائه عود البرزان ريح مس ثًال تص ا      فم ب حله ه ويج كله حساس ي مش ع وه وك للجمي آرآ

ره         وب وغي ي الجن وده ف الثروات الموج راق آ ل الع ي لك ا ه تان انم روات آردس ه وان ث  ،بعقالني

اقي          ع ب وا م د ليكون ي الجدي الجيش العراق اؤها ب رط اعض وف ينخ ه وس وه عراقي مرآه ق والبيش

ي  وطن العراق ة ال ي خدم ده ف وه واح راقيين ق ه وبالق ،الع ها وإذا ب ى نفس وي عل ه تلت ادات الكردي ي

ه وإال فالعصا لمن عصا       اإللتزام ب ل   ،لتلتوي معها السنتها لتنطق بالباطل وتطالب اآلخرين ب والوي

 !!لمن يعارض فيكون صداميًا وبعثيًا وناآرًا لحقوق الكرد وآردستان

ا في     ا بوعوده ى إخالله دن    ويلوم الكرد وينتقدون بشده القيادات الشيعيه والسنيه عل ؤتمر لن م

ق ود والمواثي ا العه ر  ،وخيانته انون بريم زام بق دس( اوالتنصل عن اإللت ع ) المق والمتضمن تطبي

ي األراضي   اع ف ه(األوض ه )!! المحتل رار الفيدرالي وك وإق ي آرآ اق األراضي  ،ف ه(وإلح ) المحتل
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ر               م يكن في وسع اآلخرين سوى اإلذعان ألمر الك يم آردستان في وقت ل ى اقل اء  األخرى ال د إتق

تم حسب األصول التي               ،شرهم ل شيئ يجب ان ي ع األوضاع في آرآوك ولكن آ ًا تطبي اذ يتم حالي

 ...اليريد الكرد اإللتزام بها بل يجب ان يتم آل شيئ بسرعه ولصالحهم وال ضير من ضرر اآلخرين

ه      رار الفيدرالي م إق يم آردستان وت رسميًا   وقد تمت مراسيم تنصيب مسعود البرزاني رئيسًا إلقل

ازل   ،حتى قبل آتابة الدستور وقبل اإلستفتاء عليه آما هو متفق مسبقًا ورغم انف الجميع بل لقد تن

ن            ان م ذي آ ر ال دث الخطي ذا الح ة ه ل لمبارآ ى اربي ابقوا ال واء وتس ى الس نه عل يعه والس الش

دم  ان   ولكن التعنت والعن    ،المفروض ان يتم بعد إقرار الدستور واإلستفتاء عليه آما تق ردي آ اد الك

ا مسعود        ات لكاآ اني والتبريك ديم الته اقوى من هؤالء المساآين الذين لم يكن بيدهم شيئ سوى تق

 ....وتقبل التعازي ألنفسهم

ه             ر الحكوم ا اجب ه مم ر للفيدرالي ه ذآ م الحكوم أِت في َقَس م ي واتخذ الكرد موقفًا متشنجًا حين ل

ى م  ى         على اعادة الَقَسم لئال تتطور األمور ال م في غن ات ه ًا لحدوث إنشقاق وخالف اهوسيئ وتجنب

في وقت لم ُيذآر اسم العراق المن بعيد وال قريب في َقَسم الحكومه اإلقليميه التي لم تعير اي  ،عنها

ه          وا الحدث بشيئ من اإلمتعاض والشعور بالخيب ذين تلق اهميه للحكومه في بغداد وال للعراقيين ال

ار المسؤولين     وآذلك ،من تصرف اخوتهم الكرد لم ُيرفع العلم العراقي حينها وآان ذلك بحضور آب

  .في الحكومه العراقيه الذين لم ينسحبوا إحتجاجًا ليسجلوا ولو موقفًا مشرفًا واحدًا في حياتهم

ه   ادات الكردي م القي ن الواضح ان المتملصين ه ود؟ م ود والعه ائن للوع ن الخ ذا َم ائني  ،ل وخ

ا    م القي ه الوعود والعهود ه ن خطاب مسعود          ،دات الكردي ه؟ واي م عن الوحده الوطني ن آالمه إذ اي

ى حسبه المرء     البرزاني امام البرلمان العراقي حين ذآر الوحده الوطنيه عدة مرات وأآد عليها حت

ه             ه؟ حيث ان موافقت راق ووحدت اني حول الع ه الطالب الم رئيس الجمهوري ن آ ل اي وطنيًا حقيقيًا؟ ب

ى الصرعات في      على مطاليب الكرد إ ذه اول ده وه نما صرعه جديده بأن يكون رئيس دوله يمزق بل

 ...صرعه آرديه.. بال فخر.. هذا المجال وقد آانت

ل عن تصرف         ك نتيجة رد فع إن ذل ه ف أما إن آان من في الحكومه العراقيه قد َغيَّر وَبدَّل مواقف

د     ا ي ا مم ا ومواقفه ديًا بصدق      القوى الكرديه الغير ثابته اهدافها وآراؤه ر ج ى التفكي بعض ال عوا ال

ى ُيخذل     ه حت دعاوى الكرد التي ما إن يتنفس المرء الصعداء بإآتشافه بعض صدق القيادات الكردي

بأآاذيبهم وتنصلهم من وعودهم وإنقيادهم وراء اوهام يشجعهم عليها من يريد بالعراق والعراقيين 

 .شرًا

ه والبر  رد        ان المسؤوليه آبيره على عاتق الحكوم ل تجاوزات الك راقَيين لوضع حد لك ان الع لم

ه  ر عقالني د       ،الغي يم البل ى تقس ا ال تؤدي بن ي س امالت الت ن المج وا ع رد   ،وليكف وا ان الك وليعلم
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ا       اب حقوقن ى حس ه عل ون المجامل ب ان التك ن الواج اطلهم إذن فم ي ب ى ف املوا حت ا ان  ،اليج آم

اآلن ولم تكن لهم الجرأه للتهديد ايام صدام الذين لم  ولماذا يهدد الكرد ،التهديد الكردي اليجدي نفعًا

ى           بالت عل وا الق ادتهم ليطبع ا جاء ق ا آلم يطالبوا حينها سوى ببعض مطاليب يتيمه اخذوا يرددوه

ي صدام به    ،وجنت ون بمناس ا إذ يرفع ول به ل القب ن لعاق اق واليمك البهم الُتط ين اضحت مط ي ح ف

ه وسخيفه      وبغير مناسبه سقف المطاليب ليحصلوا ع ه اصبحت ممل ذه لعب لى اآثر مايمكن منها وه

ين حين وآخر      ،وسمجه رر ب زازات تتك ا       ،واخذت لعبة اإلبت ول بالمطاليب وام ا اإلذعان والقب إذ ام

 .اإلنسحاب من الحكومه والتهديد بعمل إستفتاء وقلب الدنيا رأسًا على عقب

يلهم حق     الكردي       ،وقهموال يظن الكرد في لحظه ان العراقيين بالضد من ن ك ف ل العكس من ذل ب

اتهم  وقهم وواجب ي حق راقيين سواء ف ل الع اني واآلشوري وآ العربي والترآم البهم ليست  ،آ ومط

ى تهميش اآلخرين وم عل ه والتق ه ومعقول ون منطقي ألن  ،مستثناة او مرفوضه ولكن يجب ان تك

اء  بعض مطالبهم إن تحققت فيها تهميش وإلغاء ليس فقط لحقوق الترآمان و اآلشوريين بل هي إلغ

ه وإنصاف وحق ان تحققت           ،لوجودهم ك المطاليب اي عدال يس في تل ه ل ا ان وا    ،آم م ان يطلب وله

ه     ن تحقيق اال يمك تحيل وم ب المس ى ان الُيطل اؤون عل و   ... مايش ا ه أمر بم اع ف وإن اردت ان ُتط

  ..مستطاع

  2005تموز   20
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אאאFאE 

ا          ) آردستان(بعد فدرالية  وم انه ين الي م تب م ث ده في الحك ه فري ا تجرب التي قال عنها البعض انه
تحكم          فريده حقًا ولكن في سيئاتها من حيث سوء اإلدارة والسلب والنهب واإلستئثار بالسلطه وال

راون ايضاً      ل ب ه مايك ه    العشائري القبلي الذي انتقدته اإلداره االمريكيه نفسها وآتب عن وآتبت عن
وذج         وأ نم ا بأس ان تمثلت ي اللت اني والبرزان يرتي الطالب لط عش رت تس ث ذآ ايمز حي ل ت الفاينانش
ى حساب          روات عل دنها السلب والنهب وجمع الث للسلطه القامعه التي اليهمها امر الشعب حيث دي

ل ذ   د آ ا    هذا الشعب الذي تاجرت والزالت تتاجر بآالمه وغيرها الكثير من السيئات، بع ك أطل علين ل
دما         وب وبع ة الوسط والجن يم بفدرالي دما طالب الحك البعض بقضية مطلب فدرالية البصره وذلك بع
ى         دراليات اخرى حت ك فسنشهد في ى ذل طالب البعض بفيدراليات اخرى مختلفه واذ انتهى األمر عل

د شهدنا في        ه في الشمال وق زو   يكون عددها ليس اقل من خمسة فيدراليات وآانت البداي ة الغ بداي
واتحاده آما يقولون مع العراق في فيدراليه مشوهه وهي مشوهه ) آردستان(األمريكي والدة اقليم 

  ..لألسباب التالية
ين            : اوًال دن ب اق في لن ان األمر مجرد اتف ل آ ه ب ك الفيدرالي لم يستفتى الشعب العراقي حول تل

ى      (ا رموز من يسَمون بالمعارضه آنذاك في صفقه تجاريه محتواه ي، وأن توافق عل ذ ل ك وه هذا ل
ول بريمر     ) مطالبي مقابل ان أوافق على مطالبك ا وب وة امريك وعندما جائوا مع اإلحتالل فرضوا بق

وا          ا إتفق ى مقاسهم ليوافق م لوه عل وه او فّص ذي آتب األمر الواقع اي تلك الفيدراليه مع الدستور ال
  ..عليه

بما يخص الممثليات بالخارج وعقود النفط ) آردستان( الداعي لذآر تجاوزات سلطة اقليم :ثانيًا
 ...واستخراجه ووجود جيش خاص لهم وغيرها من األمور التي آتبنا وآتب غيرنا فيها مطوًال

الم حيث     باإلضافه الى آل ذلك فإن لسلطة اإلقليم وضع عجيب اليشبه وضع اي فيدراليه في الع
ا        لديهم رئاسة اقليم ورئاسة وزراء وبرلمان، ا ه مستقله، آم ه هو وضع دول ي ان وضع الفيدرالي

م    !!ان عدد الوزارات آان في بداية االمر اآثر من اربعين وزارة الم ول ر دول الع ، وقد بحثت في اآب
وزاره   اجد في احداها نصف عدد هذه الوزارات التي طبعًا تضم وآالء الوزراء ومساعدين وطاقم ال

وزارات،    ومدراء المكاتب والسكرتاريات والحما يات الشخصيه وغيرها من الوظائف التي تخص ال
ف؟؟          ى النص وزارات ال دد ال يص ع ت بتقل يحه فقام ذه الفض ى ه يم ال لطة اإلقل ت س د انتبه !! وق

فليتصور القارئ الكريم انه ان آانت هذه الوزارات مهمه فلماذا يتم الغائها او ادماجها؟ وان لم تكن 
 مهمه فلماذا ُانشئت من األساس؟؟
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ى         طب ه ال ًا، ليصل األمر في النهاي وافقين دوم عًا األمر نفسه ينطبق على البرلمان باعضائه الم
لطة    ن س م م ه له ده سوى تنصيبهم مجامل م وال فائ ل له ذين العم وظفين ال آالف المسؤولين والم

ون  (اإلقليم آمكافأة لهم على نضالهم الطويل  ا يقول ذا يفسر       ) آم ه، وه ا هي الحقيق او إلسكاتهم آم
إقليم   ه الخاصه ب ن الميزاني ادة نسبة حصتها م يم لزي ة سلطة اإلقل ي مطالب تان(السر ف اذ ) آردس

اتهم  ل، فمرتب اطلين عن العم وزراء والمسؤولين الع ل هؤالء ال ه مصاريف آ ك الميزاني التكفي تل
ان     ؤولين االمريك ى المس ا حت م به ا اصبح يحل ي يحصلون عليه نح والمخصصات الت ه والم خيالي

ام      واالو ه لع ه العام إن احتسبنا الميزاني نح        2008ربيين، ف ه مع الم ه التكميلي ل احتساب الميزاي قب
يم      70والمساعدات الدوليه فهي   ة اإلقل ا ان ميزاني ار دوالر وبم ارب     % 17ملي ى مايق د تصل ال فق

ي ي  12 اعدات والت نح والمس ع الم ه م ه التكميلي يم، وان اضفنا الميزاني ط لإلقل ار دوالر فق صل ملي
ى    ا ال وع مبالغه اء         100مجم دري به ار الص ن التي ب ع ريح النائ ب تص ك حس ار دوالر وذل ملي

 !!مليار دوالر 17االعرجي فإن نسبتهم ستصل الى 
ـ     در ب ذي يق ذي     190آما اليمكن ان ننسى مصاريف الجيش الكردي الخاص وال دي وال الف جن

ه حسب ات      ه للدول ه العام ه في       ستكون مصاريفه ربما من الميزاني ين اطراف الحكوم اق سيعقد ب ف
دات      وم من مع تسويات ومساومات مشبوهه آالعاده، ولنتصور آم هي مصاريف هذا الجيش العرم
ئ    ذا العب ه ه ه المرآزي تتحمل الحكوم ث س ب ومخصصات ومصاريف حي لحه وروات زه واس واجه

دورها  الثقيل المتمثل بمليارات اضافيه يجب ان تكون من ضمن ميزانية اإلقليم الخا صه والتي هي ب
ده،       يم لوح ذا اإلقل ه ه وازي مايحصل علي ه الي وب آل ه الجن ث مايحصل علي ه، حي ه خرافي ميزاني

  ...والفرق بينهما شاسع في المساحه والنفوس وحتى الحاجه الى اإلعمار
ا التي       يس يكفي مواطنيه هذه امثله بسيطه لفيدراليه واحده وهي تقضم من العراق ماتقضم ول

م  ل      تحكمه وب اربي ن جن دأ م ارج تب ى الخ اجرين ال وابير المه ي، فط ارحم رب م إال م د رمقه مايس
ذين تضاعفت           راق ال رد الع ا بك ى امتلئت اوروب ان، حت ى اليون والسليمانيه مرورًا بدهوك وترآيا ال

 !!)اآراد الحزبين(هجرتهم بعد اإلحتالل او بعد حصولهم على حريتهم آما يقول 
 منها اإلنسان؟ اي حريه هذه التي يهرب

 ؟)اآراد الحزبين(واي انسان عاقل يهرب من حريته إال اذا آانت آذبه دعائيه روج لها إعالم 
ة       دوا بفدرالي وب ان يقت ي الجن ه ف البون بالفيدرالي د المط وم يري تان(والي ا ) آردس واعتبروه

ا  ... تجربه فريده جدًا في الحكم) خصوصًا الحكيم( ى شاآلة   طبعًا فهذا األمر يالئم من آ راد  (ن عل اآ
 ..من الطامعين في خيرات العراق والبائعي الضمير والذين آانوا بندقيه لإليجار او للبيع) الحزبين

ا       ا ونوابه ا وبرلماناته ا ورؤسائها ووزرائه ولنتصور اقامة تلك الفيدراليات المتعدده بحكوماته
ات     ومساعديهم وحماياتهم وآل المسؤولين فيها، هل ستكفي عشرة ميزا    ات اضافيه لتسديد نفق ني

 تلك االقاليم؟
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ا هي           ا الحل بينم بعض ان فيه دراليات يتصور ال ى في راق عل وهل من المجدي تبديد ثروات الع

 أساس المصائب؟

ى         ه عل م في ام الحك ى يُخطط ألن يكون نظ هل شبع العراقيون بعد اإلحتالل خبزًا وماءًا نظيفًا حت

 ارقى المستويات آما يقولون؟

م            ان الدع ا ه دعون اليه ذين ي ة مصالح الشعب، فال ا رعاي يس الغرض منه اليم ل وات إلقامة اق

الحكيم   يئا، ف دهم ش ل اح م يفع تالل ول وال سنوات اإلح ان ط م او البرلم ي الحك انوا ف ن آ أنفسهم م

ن يسرق    و نفسه م يعه ه ة مصالح الش ه ولرعاي دعوى المظلومي وب ب يم الجن ة اقل ه إلقام ودعوت

ي الج راقيين ف ذا الرجل الع ر سيسوقه ه ان وأي خي أي أم ل الصدريين، ف وب وهو نفسه من قات ن

 للجنوب؟؟

ال     ك أمث ى ذل داعين ال ن ال ره م ف (وغي د اللطي ل عب يس   ) وائ ره ل يم البص ة اقل داعي إلقام ال

، فإن آان هؤالء من المخلصين لشعبهم  )اآراد الحزبين(غرضهم افضل من غرض الحكيم وغرض 

إن طرق         وللعراق وإن لم يكن في  إيران ف راء من مناصبهم واإللتحاق ب نيتهم السلب والنهب واإلث

ثًال      ن البصره الشيعي م خدمة العراق والعراقيين آثيره وليس احداها المطالبه بإقامة اقاليم، فهل اب

 اليهمه بقية شيعة العراق؟

 وهل ابن البصره بشكل عام اليهمه سوى ابن البصره؟

 جنوب لنقل على اساس قومي عربي اليهمهم بقية عرب العراق؟وهل الداعين إلقامه اقليم ال

 فأين الوطنيه التي يّدعون؟

 واين العراق من آل ذلك؟

ا      ه بينم آربهم الخبيث ق م رًا لتحقي مه جس ذون اس راق ويتخ ه وحب الع ون بالوطني م يتبجح فه

درالياتهم التي ستحاآي      ه وبفي ة  فد) ماشاء اهللا (يعملون على ذبحه بأفكارهم الهدام آردستان  (رالي

ان بحاجه      ) الفريده دما آ ه عن ل من لينتهي العراق آوطن على يد ابنائه في استماتتهم وتسابقهم للني

ى الشعب               وم عل ه الل ار الهدام ذه األفك رى يلقي اصحاب ه ه الكب ع الطام الى مساعدتهم، وحين تق

د      ن يج اب، ول اعة الحس ين س ين تح نهم ح ودهم وماليي م بجل ذون ه ي وينف ن العراق ون م العراقي

ى             ل عل ا الحب وا له ا وترآ وا به ات ووثق ذه اإلمع وا ه م من انتخب يحاسبوه فاللوم حقًا يقع عليهم فه

ه       ك في النهاي ؤدي ذل د ي القارب حتى تضخمت وتحولت الى حيتان نهمه التهمت الوطن بخيراته وق

 ...عراقالى صراعات أشد واخطر تؤدي الى ضياعه ولن ينفع العراقي الندم حين يضيع ال
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אאאאא 

ا،     را وغيره ا وسويس د وامريك بالد آالهن ًا إلدراة ال ه نظام ذ الفيدرالي الم تتخ ن دول الع ر م آثي

ام           ذا النظ أ في ظل ه م سمعنا عن دول تهن ه، وآ وتختلف الفيدراليه بإختالف البلد وطبيعته وتكوين

الخير والبر  ات وآانت اول من           الذي انعم عليها ب ام الوالي ع نظ ه اإلسالميه تتب د آانت الدول ه، وق آ

المفهوم الحالي  (ُيطبق الفيدراليه  راق        ) طبعًا ليس بالضبط ب ان الع ال آ ا، وآخر مث م يؤاخذ عليه ول

ل         ى آ ة البصره وعل داد ووالي ة بغ الذي ُقِسم الى ثالث واليات آما هو معلوم، والية الموصل ووالي

أ     واليه حاآم يدير إن الخط دا ام ال ف امور الواليه، وبغض النظر عما اذا آان الوضع في الواليات جي

ه،           ى تطبيق النظري الطبع عل ع ب أ يق لن يقع على النظريه ـ اي نظرية النظام الفيدرالي ـ ولكن الخط

ا البقي   ه سالمه  فإن آان هناك ثالث حاالت مثًال تتبع نظامًا واحدًا وآان هناك خلًال ما في احداها بينم

ل             ه قي ه والمقارب ى سبيل المقارن ه نفسها، وعل ًا في الحال ل قطع ل الخل فإن الخلل ليس في النظام ب

 :قديمًا ردًا على الذين يتهمون اإلسالم بالقصور

 اذا آان ذنب المسلم في جهلِه فليس على اإلسالم من جهل مسلِم 

سيره للقرآن والشريعه والسنه  وبيت الشعر واضح في المعنى بقصده من ان خطأ المسلم في تف

ه وفسره            رآن بعقل رجم الق ذي ت اك من هو الصالح ال دين، فهن واحكام الدين اليمكن ان يقع على ال

دين واتخذ طريق الشر       وط لل تفسيرًا صحيحًا لذا فهو صالح، وهناك من قام بالعكس بتفسيره المغل

وا    فيقع الذنب عليه والدخل للدين باألمر، آالذين يفخخون انفس د فسروا او فهم هم ليقتلوا الناس فق

 .الدين بالمقلوب والدين براء من الذين يفهموه ويفسروه بشكل خاطئ

زبين   راد الح ميها اآ مال يس ي الش م ف ة الحك ا ان تجرب م*آم ي الحك رد ف ة الك ه * تجرب ي لفت ف

ره           ان وشبك وآشوريين وغي ات الشعب العراقي في الشمال من ترآم م، عنصريه تجاه بقية مكون

راد الحزبين حصرًا مع وجود             رد من اآ اك التضم سوى الك ه هن باإلضافه الى ان السلطات المحلي

نسبه ضئيله جدًا من غير الكرد الموالين جدًا ألآراد الحزبين في مناصب هامشيه، ومن المستحيل    

ى من الشبك ا        ًا او آشوريًا او حت يم ترآماني ة اإلقل يم او رئيس حكوم رد ان يكون رئيس اإلقل و الك

يس            ب رئ ردي ونائ ا آ يس وزرائن ب رئ ردي ونائ ا آ يس جمهوريتن ا رئ رب، بينم ه او الع الفيلي

راض   البرلمان آذلك آردي باإلضافه الى وزير خارجيتنا وغيره من الوزراء من الكرد ايضًا وال اعت

ه    ام رئاسة الجمهوري ولى مه ن يت م م يس المه أ، ول ك خط ي ذل يس ف ه ل ا ان ك آم ى ذل ًا عل او بتات

راد             اءه، ولكن اآ ه من الكف ى درجه عالي ًا وعل ادام المرء وطني الوزراء او غيرها من المناصب م
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ذ عشرات السنين     ى رأس الحزب من ا، فمسعود وجالل عل اءه والبغيره وا البالكف الحزبين اليعترف

ي        انهم ل ذلك برلم ديل وآ ا ب يس عنهم س وليس هناك بديًال عنهما، وهما على رأس السلطه ايضًا ول

يس       ًا ول بديل عنه ووزاراتهم التي لصق بها الوزراء الذين عينوهم قبل اآثر من خمسة عشر عام

  .يزيح احدهم من منصبه سوى الموت

ي       ري ف ب المستش اد اإلداري المرع ع الفس ل م اوئ؟؟ ه ذه المس ع ه ه م راد تطبيق ام ي اي نظ

يم الشمال بضعة      وزارات ومؤسسات اإلقليم، حيث هناك اآثر من اربعين وزارة في وقت   يكفي اقل

يم الشمال         وزارات، ولكن المجامالت وجبر الخواطر آان هو األساس في اسراف السلطات في اقل

ان      ن آ ل م يجلس آ ات ل اء وزارات ومؤسس ي انش مرآه(ف ي وزاري او منصب  ) بيش ى آرس عل

  ...)البيشمرآه(حكومي، ولنتصور حجم المصيبه ان تم توزير آل 

العمر  ر ب بعض انبه ارات     ال م والعم اء الفخ ث البن مالي، حي يم الش اطق اإلقل ي من ان الحاصل ف

العاليه والفنادق الراقيه دون ان يفكر ان ذلك ليس لخدمة المواطن بقدر ماتخدمه محتويات الحصه  

ن  ا م حيه وغيره دمات الص اء والخ رب والكهرب الح للش اء الص ود والم وفير الوق ه وت التمويني

ًا في          الخدمات االساسيه التي يف ه، ولكن الشعب دوم وفره المالي الرغم من ال ه ب تقدها العراق باآمل

ي          ة البرزان اني وعائل ة الطالب الطبع، فعائل ه ب ي اول القائم يه ف الح الشخص ه، والمص ل القائم ذي

ك محطه فضائيه    )المليارديريه(تتصدرا قائمة اغنياء العراق  ، فهذا يملك شرآة اتصاالت وآخر يمل

ا     وآخر شرآه نفطيه  ه التي يمتلكه وآخر اشترى جزيره في الكاريبي وغيرها من المشاريع العمالق

ة          انوا عال ه في السابق، وآ ه الحاآم ى األنظم ردِه عل من آان يتحسر على آسرة خبز يابس ايام تم

م يمارس                يم ول ا اي تعل م يتلق احدهم حينه امهم، ول ى اطع رين عل ه الُمجب ى اهل القرى الكردي عل

 ني منها، وآيف يمارسها ومع من؟؟ هل مع الحجر في الجبل؟؟التجاره حتى يغت

دنا ان     وب لوج ه للجن اما لو نزلنا الى الجنوب والمطالبات الجنونيه آلل الحكيم في اقامة فيدرالي

األمر دون ان         بعض ب دع ال ى ُخ ه حت رويج للفيدرالي الحمى المستعره عند هؤالء تثير العجب في الت

ه    ينتبه احدهم الى ان جماعة  ل مفاصل الدول الحكيم هم تقريبًا من يحكم الجنوب والمستشرين في آ

هناك، سواء من المحافظين اومجالس المحافظات والبلديات، حيث الفساد اإلداري الكبير في سرقة  

اوى            اريع والرش ذ المش ي تنفي ش ف ه والغ ي الدول ى اراض د عل ع الي ه ووض نفط وتهريب ال

ه والزالت   والمحسوبيات وغيرها من المساوئ ال كبيره التي تحدث في وقت المنطقه ليست بفيدرالي

وب؟؟      ه في الجن الحكومه المرآزيه مسؤوله عنها، ولنتصور آيف سيكون االمر لو ُطبقت الفيدرالي

ه   ه تحت سيطرة الحكوم ذآوره تحدث والمنطق ل المساوئ الم إذا آانت السرقات والرشاوى وآ ف

يم سوى         المرآزيه، فكيف سيكون االمر لو ُحِصرت ل الحك اذا فع ه؟ وم يم وابن د الحك المسؤوليه عن
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واقفهم وجرائمهم ضد الشعب              ران وم ام اي ة حك ذآر حقيق اهج المدرسيه التي ت ر المن ان قام بتغيي

ال   ده، ف ى سابق عه م الزال عل ى الُحك د سنوات من تسلط هؤالء عل وب بع اهو الجن ي، وه العراق

ه وال مؤسسا    ذا       عمران وال بناء وال خدمات عام ون، ل م يحزن اء وال ه اء وال م ت صحيه وال آهرب

ام        ين استرزاق الحك وب ليست سوى ب فالفيدراليه الشبه قائمه في الشمال والُمراد اقامتها في الجن

  ..وشرعنة السرقه والنهب

دم المحافظات بسبب   م يخ ز الشديد ل م المرآ ه هي ان ُحك َب بالفيدرالي د آانت حجة من طال لق

ع  الروتين الطويل و غيرها من الحجج، ولمنع خلق دآتاتوريه ربما تمنع اهالي المحافظات من التمت

ه                راد ب ًال ُي ه فع ادي حق ولكن ذا في اعتق م، وه ة حك ه آطريق أوا انتهاج الفيدرالي د ارت بخيراتهم فق

ث  م البع ي حك د المتلق رن عن ي ليقت رين الماض ر مستحض يغة الحاض دثون بص م يتح ل، فه باط

ي ح ه الت يم    ودآتاتوريت د الحك ر بي ودًا، وصار األم د موج م يع ث ل م البع ن ُحك راق، ولك ا الع م به ك

ه          نفط وتهريب ائر من سرقات ال ل الكب وب، وآ وجماعته وهم من يحكم العراق اآلن وخصوصًا الجن

ع         وال ارب وب ط يئًا للجن دموا ش م يق ؤالء ل إن ه ذا ف ؤوليتهم، ل وب مس ي الجن اد اإلداري ف والفس

 يمت فيدراليه في الجنوب فلماذا هم من يكون قادتها؟؟سنوات، آما انه لو اق

راد              د؟ هل اصابتهم عدوى اآ ادة البل ى قي ادرون عل م فقط الق اذا ه ولماذا التتغير الوجوه؟ ولم

 الحزبين في تسلطهم األبدي على الشعب الكردي؟

ا واصبحت مشروط          ة امريك ل؟ وهل اقترنت ديمقراطي ا المحت ه واين الديمقراطيه التي وعد به

 بعدد محدود من الوجوه اليمكن استبدالها؟؟ 

م وال يمكن ان            ه في الحك دول ديمقراطي ذه ال دنا ان ه ه لوج الم الفيدرالي ى دول الع ولو نظرنا ال

يس رؤساء آصاحبنا       ًا ول َمون حكام يحكم من هو مفروض على الشعب فرضًا، وحكام الواليات ُيَس

 !!مسعود البرزاني

ذيلهم   ومدخوالت حكام الواليات مح وا ب سوبه، وهم مراَقَبون من جهات عليا اليمكن لهم ان يلعب

ا يشاء، فال رقيب وال حسيب،              ه آم ل ويلعب ب ه الف ذي دنا ل آما في العراق، حيث آل مسؤول عن

ا مايسمى    ا اإلنفصال وله تقله يحق له درالياتنا دوًال مس ون في ن تك الم م ي الع دون ف ونحن الوحي

ير ( ر المص ل تقري ي ال)باط ات    ، وه د اتفاقي الم وتعق دة اع ل ع ز، وتحم ر المرآ رأي وأم تمع ل  تس

د حدوث اي       زم عن مصيريه، وتتشبه بالدول العظمى بينما ُتَحِجُمها دول الجوار في اي لحظه، وتتق

ه       ه وموقف ه باطل ه، فحجت خطر خارجي، وهذا هو حال من ينكر الوطن ومن ينادي بما ليس من حق

داً    ف اب ال موق ن ب م يك عيف ان ل راد     ض ن اآ ه م اة الفيدرالي ن دع افقين م رائين والمن ا ان الم ، آم

ل              ر الشعب، ب م أمر الشعب وال غي يس يهمه م ل يم ومن لف َلَفُه الحزبين آانوا ام من جماعة الحك
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ام األول،           أتي بالمق راقيين هي من ت اب الع ى رق المصالح الماديه والمنافع الُمتأتيه من تسلطهم عل

ول    وإن آان الشيئ بالشيئ ُي نحن اول من يضحي وآخر من      (ذآر، فقد آان لحزب البعث شعارًا يق

ه شعار           )يستفيد ره، ولكن ك الفت ذا الشعار تل ة تطبيق ه ، وان لم نكن في معرض مناقشة مدى جدي

ام للشعب في ان ُيضحوا اوًال             ى مدى اخالص الحك دل عل ه ي ًا فإن رائع في محتواه، وإن ُطبق فعلي

الهم         ولكن.... ويستفيدوا آخرًا ادي افع ه ُتن ادين بالفيدرالي وم من المن آل هؤالء ممن في السلطه الي

  :علنًا بشعار آخر هو

 ...)وآخر من يستفيد... نحن أول من يستفيد( 
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  אאא؟؟

د سقوط        ه بع ام ب أول عمل ق لم اجد شخصًا مغرما بالعناوين البراقه آالسيد مسعود البرزاني، ف
َع   النظا ذي َوَق م هو اعالنه موت الحكم الذاتي وقيام الفيدراليه مع الحكومه العراقيه، الحكم الذاتي ال
بحضور السيد مسعود نفسه مزقه واعتبره ميتًا ليس لعدم قناعته به وال ألنه ) اآراد الحزبين(عليه 

اإلقليم       ه الخاصه ب ه المالي ه ستكون    لم ُيطَبق بحذافيره بل ألن مساحة التصرف بالميزاني وبمقدرات
ردي سوى ان     2003بالطبع اآبر واآثر حريه، وهاهو مع حكومته ومنذ  لم يفعلوا شيئًا للشعب الك

ه والخدمات        ارتفع معدل الفقر وحاالت اإلنتحار ومعدل الجريمه مع نقص شديد في الخدمات العام
ذي تضاعف اض    د  الصحيه باإلضافه الى ارتفاع عدد المهاجرين الكرد للخارج ال ا   2003عافًا بع مم

  .يدلل آل ذلك على سوء ادارة الحكم في المنطقه
ه      ديل لشكل الدول ان ولع البرزاني وحزبه بالعناوين البراقه يتجلى من خالل بحثهم الدائم عن ب
واز    ر الج ى تغيي دوالرات عل ن ال ين م ات المالي رفت مئ د ُص دًا، فق ًا واب ا دوم المين به ه الح الكردي

ر من              العراقي الذي ُطبع ه الكثي ك الدول ه فكلف ذل ه آردي وه من اي آلم رد لخل ه الك ولم يرضى عن
  ..المصاريف إلعادة طبعه

م           ى ان يكون له ات مع اصرارهم عل ديهم قنصليات وممثلي تح ل وآذلك سعيهم الدائم في ان ُتفت
م المتحده مع وجود السفارات األجنب         ى األم الم باإلضافه ال ه في   تمثيل دبلوماسي في آل دول الع ي

ه خاصه           ى وجود ممثلي ا ينفي الحاجه ال الم مم ل دول الع بغداد وآذلك وجود سفارات العراق في آ
  .لإلقليم ُيصرف عليها الكثير

يس  يس ورئ يم رئ ل اقل ون لك ادرة من خالل ان يك ة ن راق حال ي الع درالي ف ام الفي ا ان النظ آم
ل هؤالء      وزراء مع وزرائه بالطبع، ورئيس برلمان واعضاء برلمان مواف ًا، ليصل عدد آ قون طبع

مع وآالئهم ومساعديهم الى مايقارب األلف شخص، بينما اليوجد مثل هكذا نظام في العالم اذ يكفي 
إلدارة منطقه صغيره آإقليم الشمال ادارة بسيطه آفوءه قادره على ادارة المنطقه بشكل جيد، ولكن 

ى    الدعايه اإلعالميه والعناوين البراقه تغري السيد م ك، باإلضافه ال سعود على ان يعمل اآثر من ذل
ام المشاهد        م يتعمدون ايه ي، فه ر واقع ع بشكل غي ردي اليلبث ان يتعامل مع الواق ان اإلعالم الك
والمستمع ان هناك دولتين وطرفين في العراق يتعامالن بنديه مع بعضهما، فحين يذاع خبر ما عن  

ى  العراق فيقال العراق وآردستان، ويقال في  حالة زيارة وفد اجنبي للعراق الذي يصر البرزاني عل
ة   ر بجمل ذيل الخب ه ي اء ب رفين (اللق ين الط ترآه ب الح المش ه  ) المص ك الدول تان وتل ين آردس اي ب

  !!االجنبيه
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آما اليجب ان ننسى ان السيد مسعود يصر على ان يكون له جيش خاص في سابقه فيدراليه لم 

م مستقلين عن    تحدث في اي فيدراليه في العالم ، اذ آل مايقوم به مع حزبه يراد اإلشاره به الى انه

اره عن ميليشيات استغل            ذي هو عب ه، فجيشه ال ا شكل الدول م يكن له ه وان ل م دول ز وانه المرآ

أتمر     مسعود وجودها ليوهم المرآز انها تابعه له وانها ضمن الجيش العراقي بينما هي ميليشيات ت

م يكن       بأمر احزابها وماحدث في  خانقين والموصل من تمردها وعصيانها اوامر الجيش العراقي ل

ل هي مجرد       ه ب رد علي التمردًا وال عصيانا ألنها اصًال لم تنتمي او تنتسب الى هذا الجيش حتى تتم

  ...ميليشيات قبائليه تنفذ مايناط بها من اوامر ليس من رئيس اإلقليم بل من رئيس العشيره

ا في اإلعالم     اني            ولو تمعن ين السيد الطالب اءًا ب ثًال لق ذآر م ه ي ذي يهول األشياء فإن ردي ال الك

ين الرئيسين مسعود وجالل     ه !! والسيد البرزاني وقيل في الخبر اللقاء ب ه  ... او يدعون اء القم  !!لق

ه من  ه العام ه وتستلم حصتها من الميزاني ه المرآزي ع سلطة الحكوم اليم تتب ه واألق ة قم ولكن اي

ا في الموضوع؟؟    المرآز اي ان ل ان     األقاليم ليست ندًا ومن الواضح ان هناك خلًال م ول قائ د يق فق

يس، ولكن      ا رئ ك وآالهم جالل رئيس الدوله ومسعود رئيس اإلقليم وليس هناك من تعارض في ذل

ًا          ا رغم ا امريك ه التي اتت به ه العراقي اليست امريكا هي القدوه التي يقتدي بها آل من في الحكوم

و   عن الج ميع هي نفسها رغم مساحتها الشاسعه والمقدره بأآثر من تسعة ماليين وستمئة الف آيل

متر مربع وعدد نفوسها الذي تجاوز الثلثمائة مليون نسمه لديها رئيس واحد لكل الواليات المتحده 

درالياتها خمسون        ا او في وم، وعدد والياته راق الي  والتي نظامها جمهوري فيدرالي آالنظام في الع

راق؟؟           ذي في الع يس رئيس آال اآم ول ل ح دار من قب اوين مهمه واطالق     وآل واحده ُت اي ان العن

يس             ى رئ ق عل رئيس يطل ب ال م، فمنص وء فه ًا وال س اك خلط ل هن ى اليحص م حت ات اه التعريف

يهم            ل اشخاص يطلق عل دار من قب دراليات ُت ان، والفي وزراء ورئيس البرلم الجمهوريه ورئيس ال

اآم، و ة      صفة الح يس دول ود رئ ع وج ي م اآم دب ل ح ن قب دار م ي ُت ده فه ا ببعي ي عن ارة دب ا إم م

ام   اإلمارات، وهكذا الحال مع الكثير من الدول الفيدراليه التي اليشبه نظامنا اليوم في العراق اي نظ

  ...)اآراد الحزبين(آخر فهو خاص من طراز خاص تم ترتيبه ليالئم تطلعات 

تراها ي اش رئيس الت ا هي ليست    ان صفة ال ا انم ذ به ى األخ اس عل م الن عود وأرغ يد مس الس

اني هو    مناِسبه له بسبب انه ليس من المنطق وجود رئيسين في دوله واحده آما تقدم، والسبب الث

م تصرف     ه، فك ه الحقيقي ؤولياته وقدرات م مس رف حج ه دون ان يع رئيس دول ًال آ ه يتصرف فع ان

ا ع ترآي ًا م راق خصوص ي  بالضد من مصلحة الع ا ليسارع المسؤولين ف ور معه أزم األم ثًال لتت م

ه            ل وجهة نظر الحكوم ر مسؤول واليمث ذا التصريح غي ا ان ه اع ترآي العراق بعد آل ازمه الى اقن

  ..العراقيه
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ه    وفي تصريحه الناري آالعاده في مطالبته المخجله والمخزيه في السماح بإقامة قواعد امريكي

عراقيين آثيرًا وسارع المسؤولون الى شجب واستنكار مطالبته تلك في اقليم الشمال والذي ازعج ال

ة        ه دون موافق د اجنبي ة قواع يم بإقام ة اي اقل دم احقي ى ع د عل ذي اآ اني ال هم الطالب ى رأس وعل

  ...المرآز

ال هي التي         ه فاألفع ًا ل ان رئيس رًا ان آ ليس عيبًا ان آان السيد مسعود حاآمًا لإلقليم وليس فخ

األقوال مجرد آالم ُيتعب اللسان، وافضل له ان عرف حجم مسؤولياته وقدراته وان تصنع الرجال و

م       ك، وآ نهم ذل يهم دون ان يطلب م اليشطح وال يتملكه الغرور، فكم من زعيم نصبه الناس قائدًا عل

ل     ال المث ا ق اريخ وآم  رئيس وملْك َمَلَك الدنيا وأجبر الناس على عبادته وانتهى اخيرًا الى مزابل الت

 ..)التَهّده ماعثر(العراقي 



  25

אא 
  אא؟

  

ث     ن حي رديين م زبين الك الم الح ى عكس مايصوره إع راق عل مال الع ن ش وارده م ار ال األخب

ى افضل   ه عل ادتهم الحكيم ي ظل قي ور ف ات وان األم ي الطرق اثر ف ر المتن ان والخي ه واألم الرفاهي

ا           مايكون، ي ل التنطق سوى باطل، أم أجوره التي التخشى اهللا ب واق الم جاريهم في ذلك بعض االب

ع       م سوى تلمي ٍم له آلمة الحق فمفقوده في قواميسهم، حيث ان بعض المثقفين والكتاب ليس من ه

ى الصعيد السياسي او اإلداري،         ًا سواء عل ل فشًال ذريع صورة الحكومه اإلقليميه التي اثبتت بالفع

واق         ولكنها ك األب د خفتت تل ا ق ه لصالحها، وه نجحت فقط إعالميًا من حيث تجييش االبواق الناعق

عن النعيق لنفاذ مافي جعبتها ولربما لنفاذ الحوافز الكرديه التي لم تكن لتصمد امام هذا الجيش من 

راء ام          ه الخض ع الورق د وض ون إال عن ون واليتكلم ذين اليكتب ين ال باه المثقف ين واش ام اإلعالمي

  .اعينهم

واطن   الشعب الكردي يعاني من شظف العيش وقلة او انعدام آل الخدمات بال استثناء، وآان الم

اع اسعار      ان ارتف الكردي يحلم ببيٍت بسيط يضمه وعياله، وقد اصبح هذا الحلم حلمًا بالفعل حيث آ

د س و صغيره، وق وٍت ول ببًا في عجز البسطاء عن شراء بي رر س ر ُمب ارات الغي ك العق اهم في تل

ر واآلن اليتحدث احدهم            انوا اليملكون شروى نقي ذين آ ه من ال االزمه المتنفذين ممن في الحكوم

ًة عن هؤالء       راق يتحدث عالني بأقل من مئات الماليين من الدوالرات، وأصبح آل من في شمال الع

دخوالتهم من المن   ه   اللصوص الذين يقبضون مليارات الدوالرات من بغداد ناهيك عن م ذ الحدودي اف

ل   والضرائب وغيرها دون ان يشعر المواطن الكردي انه يلمس تحسنًا في الدخل او في الخدمات، ب

وطن من                ى خارج ال اجرين ال ى اصبح عدد المه ى اسوأ، حت ردى من سيئ ال واطن يت ان حال الم

ره التي سبقتها بسبب           ه من الفت ا هو علي سوء  مناطق سيطرة نفوذ االحزاب الكرديه اضعاف عم

  .األوضاع وترديها المستمر

د               ذي هو اآلخر مشوبًا بحذر الخوف، فق ان ال راق هو األم يم في شمال الع ان األمر الجيد اليت

و االمر من        ه، حيث اليخل استطاع اآراد الحزبين السيطره على االوضاع في الشمال بقبضه حديدي

ارير ا       ن، وآخر التق ر ُمعل ام طوارئ غي ه وهو آنظ ى الظن اك   الحبس عل ه تحدثت عن انته إلخباري

ك          ل ذل ا آ ادي بحقوق اإلنسان، وان تجاوزن د من ين شديد لحقوق اإلنسان في السجون الكرديه عن
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دات             ديها من اسلحه ومع ا ل ة نفسها وحدودها بم ى حماي ادره عل ه ق واعتبرنا ان الحكومه اإلقليمي

دبابه والكثير الكثير  1500من ُسرقت معظمها من الجيش العراقي السابق بما يقارب آما يقال اآثر 

ام      وات حفظ النظ من المدافع واآلليات التي يمكن اإلستعانه بها في الواجبات المناطه بالشرطه او ق

  او ماشابه فلماذا تريد اإلستعانه ببغداد لتمويل ماُيسمى بالجيش الكردي؟؟

ردي     ز الجيش الك د تحدث عن ضرورة تجهي ي ق ان برزان ان نيجرف ا اسماه *وآ ل * آم من ِقَب

يم    ة اإلقل ن حق حكوم الطبع م ذا ب ه، وه دات حديث لحه ومع زات وأس ه بتجهي دفاع العراقي وزارة ال

يس      ل االطراف ول ة آ ولكن في حال إذا آان موضوع الفيدراليه امرًا محسومًا في الدستور وبموافق

ال    ذا م م يحصل،  المقصود هنا دستور بريمر ولكن دستور عراقي خالص وبموافقة آل األطراف وه

دًا،        رًا مشبوهًا ج يم ام ادة الحك ى بقي حيث اصبحت موافقة بعض االطراف على ذلك آالمجلس األعل

حيث آان موقف المجلس األعلى على الضد من آل فيدراليه ولكن اصبح بعد عقد بضعة اجتماعات   

ل  من اشد المؤيدين والمدافعين عن حق الفيدراليه فأخذ يطالب بها للشيعه ُمطبقًا في ال وقت نفسه آ

الخطوات التي قام بها اآراد الحزبين في اقناع الشعب الكردي بالفيدراليه سواء عن طريق اإلعالم    

م         ه فه بهم الفيدرالي رد بطل يًا ان الك ان ناس ا آ او عقد الندوات والمؤتمرات وغيرها متناسيًا او لربم

ه   آثريه فيمثلون اقليه بالنسبه للشعب العربي في العراق ولكن الشيعه هم اال هل سيطلبون الفيدرالي

  ...ةمن األقلي

وم    ل   (واألمر اآلخر هو ان اآراد الحزبين لم يخفوا في ي ى األق ًا عل تهم في اإلنفصال    ) إعالمي ني

ه    ه العراقي ًا آانت  (تحت ذرائع مضحكه فكيف ستثق الحكوم ارات من      ) أي م وهي تجهزهم بالملي به

  ؟؟األسلحه التي ستطعن العراق بها عند تمكنهم

ة          راقيين حين ُيسألون حول ني واألمر قد اليخلو من لعبه ساذجه حيث ان معظم السياسيين الع

ك حيث ان        ًا والمستقبًال في ذل م الحالي الكرد في اإلنفصال فإنهم يقسمون اغلظ األيمان بأن النيه له

يس آ        دون ويقسمون ان األمر ل راقيين يؤآ ة الع ذلك، ولكن  الكرد في اجتماعاتهم ولقائاتهم مع بقي

ذه        م وه ة اإلنفصال آحق طبيعي له حين نسمع خطاباتهم وتصريحاتهم فإنها التخلوا مطلقًا من آلم

ليست اسرار بل ان المتابع البسيط يستطيع معرفة ذلك بكل بساطه ناهيك عن دستورهم الذي آتبوه 

  .بعيدًا عن بغداد وقد ضمنوه بمطلب اإلنفصال

راد الح     رد وأخذوا         والموضوع ببساطه هو ان اآ ى الك ل االمور عل اموا بتهوي د ق انوا ق زبين آ

اء نكتشف   ا ونحن احي ا المعاصر فإنن ى تاريخن اتهم العنصريه، وحت اريخهم حسب توجه ة ت بكتاب

وراء من حيث         ود لل ل يع دها طوي ٍه أم امورًا قد ابدع اآراد الحزبين في تزييفها وقد وقعوا في ورط

ك دون ان         اقناع األآراد بقضية حقوقهم القوميه بعهم البسطاء مصدقين ذل م في اإلنفصال فت وحقه
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د       ع، وق ا الجمي يدور في خلد احد سياسييهم مدى استحالة حدوث مثل هذا األمر ألسباب عده يعرفه

اوقعوا انفسهم في ورطه شديده من حيث تمسكهم بكالمهم واآذوباتهم لشعبهم ومن حيث التمسك     

بكذبتهم فهم يفقدون مصداقيتهم امام الواقع وان تمسكوا  بالحقائق وماهو على االرض فإن تمسكوا

  .بالواقع فقدوا مؤيديهم وانصارهم وهذا مايحصل ونلمسه حاليًا

ذ            ا وال ينف ابع له يس ت يش ل ز ج ه بتجهي ه العراقي وم الحكوم ف تق و ان آي ر ه ر األخي واألم

ن     رفض م أتى ال مال ف ي الش وات ف ك بعض الق ه تحري ت الحكوم د طلب ا، فق ه  اوامره ل الحكوم قب

اإلقليميه ولكن حين أمرهم بوش بذلك لبوا األمر بسرعه دون تأخير، وآذلك فإنه وحسب ماُذآر في 

ر المسموح دخول       ه من غي دستورهم فإن السلطه ألحد على قواتهم سوى سلطة رئيس اإلقليم وان

المطل      ائع ب ائع الط ان الم ة البرلم وذهم دون موافق اطق نف ى من د ال ي واح دي عراق عود جن ق لمس

  البرزاني، فكيف إذن سيبني العراق جيشًا غير تابع له بالمره؟؟

ا ان نسبة  ت  % 13آم ي زمن الحصار آان نفط ف ثالث من واردات ال دن الشماليه ال حصة الم

ن دون    ه ولك ه واإلداري اديه والخدمي اآل اإلقتص ع المش ل جمي تطاعتهم ح ان بإس ه وآ به معقول نس

دًال من ان يتحسن، فال        % 17بحت حصتهم  جدوى، واألن وبعد اإلحتالل اص واصبح االمر اسوأ ب

انوا من المخلصين لشعبهم          م ان يستفيدوا إن آ ه يمكن له تحسن بالخدمات وال في اإلقتصاد مع ان

ه    بكل تلك المليارات من الدوالرات وان يكتفوا ذاتيًا بها وان يبنوا مناطقهم وُيحِسنوا الخدمات العام

ال المتبقي             ويبنوا جيشًا آرديًا  ر من الم اك الكثي ا واثق من ان هن يم، وان ة اإلقل دون لحماي ا يري آم

رق، حيث ان سياسة حكومة             ار والصغار الف وب المسؤولين الكب ى جي ه ال الذي سيؤول في النهاي

ولهذا فإن اآبر نسبة موظفين في   ) إطعم البطن تستحي العين(اإلقليم هي في شراء الذمم وآما قيل 

بة ا  الم نس بة        الع راق، ونس مال الع ي ش وده ف كان موج دد الس ى ع ه   % 65ل م الميزاني ن حج م

ه، حيث         أمور ادارة الدول ر وجهل ب المخصصه لهم تذهب آرواتب مما يدل على سوء تخطيط خطي

ر    ات الغي وزارات والمؤسسات والهيئ ن ال دد م ر ع الم تضم اآب ن الع احه الصغيره م ك المس ان تل

ر     واء اآب ه إلحت ي محاول ه ف ط       مجدي م ورب مان والئه ؤولين لض وظفين ومس رد آم ن الك دد م ع

ا      ه ام مصيرهم بحكومة اإلقليم، فهم يستلمون الرواتب دون تأدية عمل معين والمتبقي من الميزاني

ه        وطن ان حكومت ل ال ردي داخ واطن الك يعلم الم ارجي، ول الم الخ ؤولين او لإلع وب المس ي جي ف

ة الحفالت       تصرف ماليين الدوالرات لترفيه اآراد الخا م من حيث اقام رج لضمان اصواتهم ووالئه

انين والمطربين              راق من الفن راد الع ر اآ ى غي ى عل ال حت زائم وصرف الم والئم والع المستمره وال

ا  ؤتمرات وغيره دوات او م الت او ن ة حف دعوتهم إلقام ين ب وليين والُطفيلي يين والفض والسياس

ه        بتكاليف باهظه جدًا سواء من ناحية شراء تذاآر ه والعيني دايا المالي ديم اله السفر اواإلقامه او تق
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داخل        راد ال رديين في وقت اآ وغيرها وذلك لضمان استمرارية التأييد والمؤازره لفكر الحزبين الك

ر        ه غي راد الحزبين ألحزاب آارتوني ل اآ تأآلهم الحسره بينما يتمتع الغير بأموالهم ناهيك عن تموي

عراقيين جميعًا من ان هناك من غير الكرد من يناصرها ويؤيدها ولكن آرديه لتلميع صورتها امام ال

  .طبعًا مقابل موقف مدفوع الثمن

  2007آانون الثاني 
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رد        ا الك ام التي تحرك فيه ك األي ُتذآرني تحرآات األحزاب الكرديه هذه األيام إلسقاط المالكي بتل

اده    في  ا الم  140آل اإلتجاهات إلسقاط الجعفري الذي استبدلوه بالمالكي ولنفس األسباب التي منه

ضجيج الكرد يصم   ..وغير ذلك.. وعدم اعترافه بكردية آرآوك وموضوع النفط والغاز والبيشمرآه

روض ان  .. اآلذان ان من المف ائق آ ع وآشف اوراق ووث ات للجمي ي صراخ مستمر واتهام م ف فه

وطن والشعبيكشفوه ى ال ان حرصهم عل ذ زمن ان آ ذين  ..ا من رهم من السياسيين ال نهم آغي لك

زاز         اومه واإلبت ه للمس ت الحاج ط وق ا فق تندات يظهروه ائق ومس ون بوث غلة  .. (يحتفظ ي ش يعن

 ..)قجقجيه

ره ليكون مناسبا         ان بغي الكي واإلتي حرض السيد مسعود برزاني الكثير من الساسه إلزاحة الم

رهم  .. م ومزاجهم المتقلبوحسب مقاسه فقد حرض مقتدى الصدر وعالوي والنجيفي والحكيم وغي

رد حال ازاحة       ول بمطالب الك الكثير دون ان يقدم اي واحد من هؤالء اي تعهد خطي او آالمي للقب

 ..المالكي وتولي رئاسة الحكومه شخصا آخر

ى اهل ا     ا حت الكي   اذن مالفائده من تحرآات الكرد الحثيثه التي سمع به ريخ لإلطاحه بالم  ؟؟..لم

ده؟؟     هل سيقبل عالوي بما لم يقبل به المالكي؟؟ ل شيئا في عه ذلك األمر    وأن قبل فلماذا لم يفع وآ

ل  .. والصدر ...مع الجعفري الكي و  أهل يقبل بما لم يقب ه الم تباعه اصحاب شعار آردستان     أن يفعل

ه     عدو اهللا؟؟ واليس، هل      والحكيم ان تولى احد اتباعه رئاسة الحكوم حسب مانسمع من وراء الك

  ؟؟...سيقبل هو اآلخر بما رفض ان يفعله المالكي

ة         .. التساؤالت ليست بحاجه الى جواب ول فرضية آردي ه أحد بقب د ل م يتعه فمسعود البرزاني ل

ه      140آرآوك وال الماده  دون من خالل ذي يري وال المناطق المستقطعه وال موضوع النفط والغاز ال

ه       ان يقسموا  ه العراقي اوض مع الحكوم النفط آما فعل والد مسعود المال مصطفى البرزاني حين تف

  ...تنكه الي.. تنكه الك.. آاآه..قائال .. حينها حول النفط

ه              الم اجمع ان راقيين وللع ه اثبت للع د ألن في صراخه وتهديدات لذا فمسعود هو الخاسر الوحي

ه        ر المطالب وياليت آانت مطالب ى حق  شخص مزعج آثي ه       .. عل دم ب ل ماتق ا رفض آ ى اوبام فحت

اذا   .....مسعود واشترط الوقوف الى جانب فيدراليه آردستان فقط اذا آانت مع وحده العراق فعلى م

 يراهن السيد مسعود ياترى؟؟

رآاتهم    ن خالل ش ه م ه الكردي ا بالفيدرالي ا م ان نوع ا تعترف ا وان آانت ا فإنهم ران وترآي ا اي ام
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ه     المتواجده بوفره ف أآرادهم في تحقيق فيدرالي ي اإلقليم ولكنهما يرفضان بشكل قاطع اي مساس ب

 فكيف الحال بدوله آرديه تهدد الدولتين الجارتين ؟؟..او اي نوع من حكم ذاتي على اراضيهم

راق    ام مسعود سوى الع يس ام ره اخرى      .. ل رد م الم خذل الك ل الع رف بنفسه ان آ د اعت ... لق

ران  دء واي ي الب ا ف ا امريك ذي    .. وترآي وي ال دعم المعن دم سوى ال الم فليست تق ة دول الع ا بقي ام

وقد اعترف القاده الكرد على مر التاريخ المعاصر ان العالم خذلهم في  .. اليسمن وال يغني من جوع

 ؟؟؟..آل المرات دون ان يتسائلوا لماذا يخذلهم ان آان لهم الحق في اإلنفصال

م ان ا.. الجواب بسيط الم يعل ه الع ي والجغرافي اريخ عراق ون والت رد عراقي ه والك ألرض عراقي

دماء     .. عراقيه وآل حجر وشجر ينطق بالعراقيه اجرون ب ون يت وان قادة الكرد انما وصوليون نفعي

ال     ه بحلبجه واألنف اجرتهم اليومي ه     ..الشعب الكردي آما حصل ويحصل بمت ة العائل ك عن هيمن ناهي

ام آخر  ....ال ثوره قامت وال قعدت فال نضال و.. البرزانيه على الحكم فكيف  ... فقط سقط دآتاتور وق

 ؟؟..نصدق بك ويصدقك العالم سيد مسعود
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ط  رض خ د ف عينات     36بع ره التس وال فت ه ط ه امريكي ع بحماي ذي تمت ي ال مال العراق ى الش عل

ه برئاسة مسعود     ولغاية سقوط النظام تأسس في ارب ه المحلي يل والسليمانيه حينها مايشبه الحكوم

ذلك         .. وجالل  ه عن فرض الضرائب وآ وارده المتأتي وآان لكل واحد منهما ميليشياته الخاصه وم

رد          ادي بحت حيث رفض جالل تف ارك لسبب م واردات المنافذ الحدوديه حتى اندلعت حرب ام الكم

اصطدم الفريقان واستعان مسعود بقوات صدام حينها والقصه مسعود بواردات ابراهيم الخليل حتى 

  ..معروفه للجميع

دودين بواسطه    1998وفي عام  حاولت اإلداره األمريكيه ان تتوسط لعقد صلح بين الطرفين الل

ا   .. حتى اتفقا على وقف النزاعات بينهما وتوحيد الحكومتين..مادلين اولبرايت والى يوم السقوط آن

ل والسليمانيه عشرات المرات دون ان       نسمع آل يوم عن نية الطرفين بتوحيد الحكومتين في اربي

   ..ايفلح

ه التي العمل        وزارات الكارتوني د ال لقد اتفق الطرفان على توحيد الوزارات وقد نجحا في توحي

وزارت لغا ... لها وبقيت الوزارات الفعاله المهمه آالداخليه والبيشمرآه والماليه ة  لم تتوحد هذه ال ي

ال ة المق ام  .. آتاب د سقوط النظ ى بع وزارات حت ك ال د تل ة مسعود وجالل بتوحي د سمعنا عن ني وق

 ...واعالن الفيدراليه ولكن دون جدوى

وزارات    د ال ول توحي اق ح ى اتف ال ال م يتوص ده ول رات عدي ان م ان الكرديت ت القيادت اجتمع

دا ذآوره اب ب .. الم ا يتصوره ال اطه آم ك البس يس بتل ك  ...عضفالموضوع ل د تل ن توحي ث اليمك حي

فليس مسعود برزاني هو الحاآم لوحده في  .. الوزارات بسبب ان في آال الحزبين يوجد مراآز قوى

ذلك آوسرت رسول في     .. فهناك نيجرفان برزاني الذي هو ليس على وفاق مع مسعود .. اإلقليم وآ

ين عام الحزب    اإلتحاد الوطني له اتباعه وانصاره الذين يختلفون حتى مع جالل ا اني ام ا  ...لطالب آم

ر            ذي يعتب رهم صالح ال اني السيد ب ذه في حزب جالل الطالب اليمكن ان ننسى الجهه األخرى المتنف

  ..مرآزا من مراآز القوى في الحزب

ن          ر م دت الكثي رب حص ن ح عينات م ط التس ا أواس ل بينهم وا ماحص ع ان يتناس اول الجمي ح

ت   رب والزال ك الح ت تل ث آان ن دون    األرواح حي ا لك اولون تجاوزه ه يح رى مؤلم ذآ

ى         ...جدوى وا حت ذين أهين اتلين ال ر من المق دت الكثي فالقيادات العليا في البيشمرآه من الطرفين فق
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وهم اموات على الطرقات وفي الجبال من الطرفين وهو امر الزال يحز في نفوسهم ويتظاهرون         

  ..دون جدوى.. بنسيان الماضي على طريقة عفا اهللا عما سلف ولكن

ا اخذ    .. األمر نفسه في موضوع وزارة الماليه تم فيه فحصة اإلقليم من الموازنه العامه للدوله ي

ى الحصه واستقطاع       ز عل حصه آبيره منها لحزبي جالل ومسعود، حيث آال الطرفان يحاوالن القف

ا  ه بينهم ات الزالت قائم ك بحصول خالف ا يسبب ذل د مم واردات المس.. المزي ذلك ال تحصله من وآ

زبين  ين الح لفا ب مها س ي يجب تقاس وزاره .. الضرائب والرسوم الت ه ب ي المالي د وزارت ذا فتوحي ل

وزاره        وق بمن سيتولى ال واحده له اضراره على الطرفين اذ ان الثقه معدومه اصال وال يمكن الوث

  ..ان اليتحيز لحزبه دون اآلخر

يم واستخباراته وأمن      .. عاله ما وضع وزارة الداخليه فأمره شبيه بالوزارتين اأ حيث أمن اإلقل

اد          ه اليمكن ايج ه فإن دان الثق األحزاب سيتوالها شخص البد ان يكون من احد الحزبين، وبسبب فق

ان لحساسية المنصب      ا الطرف دا      .. شخصيه يوافق عليه ثالث حساسه ج وزارات ال الطبع ال اذ .. وب

ن جدا في آل زمان ومكان، فكيف اذن الحل في    حيث حقيقة آال األمران مهما..تتعلق بالمال واألمن

 ؟؟؟...هكذا اجواء يملؤها الخوف وعدم الثقه بين األطراف جميعا
 
 

  
  
  
  
  
  

  



  33

אFאאאE 
 אאא؟

  

انون              وارده في ق واد ال ان العراقي حين تمت مناقشة احدى الم ساد الهرج والمرج في البرلم
بب رفض  الخد كري بس د العس ه والتقاع زبين(م راد الح تاني  ) اآ الف الكردس ة التح ين بكتل المتمثل

د       الوالده وق وين عراقيين ب تضمين نص ان يكون الضابط والمنتسب في المؤسسه العسكريه من اب
ه   (طالبوا بدًال من ذلك بأن يكون النص  م يكتمل النصاب للتصويت     )!! من أب عراقي وأم عراقي ول

 ..وج تلك المجموعه من القاعه معترضين آعادتهم دومابسبب خر
ات             ا سجاالت ومماحك ه انم ة الدستور وتشريعاته وقوانين راق في آتاب ان الذي يحصل في الع

ذي يطالب   )اآراد الحزبين (ليس تفضي الى خير خصوصا اذا ماعرفنا ان الذي يقف وراء ذلك  ، فال
ذا هو الصحيح،    بأن يكون المنتسب الى المؤسسه العسكريه من ا بوين عراقيين فقد فعل صوابًا وه

ا    ولكن على الُمشرع ان يضيف ايضًا بأن يكون من في البرلمان والحكومه ومن يتولى منصبًا ادراي
دًا            ذا األمر ضروري ج وين عراقيين، فه ذلك من اب او وزاريا او عسكريا او دبلوماسيا ان يكون آ

 ...تشترط هكذا شروطآما يحصل في الكثير من دول العالم التي 
تن           ه والف ذي ذاق الحروب التي خاضها والعنف ال ده آ ونحن في بلد خارج لتوه من أزمات عدي
ود     ر العراقي المول التي اشتعلت فيه والكوارث التي حلت عليه جعلت األمر خطيرًا من ان يتولى غي

 ...من ابوين عراقيين المسؤوليه
بًا مهم   ولى منص ن الواجب ان اليت ه م ل ان ومي  ب كري والدبلوماسي والحك ال العس ي المج ا ف

ون            م يهرب ا مع اللصوص والمجرمين واضحه وه ر من جنسيه وتجربتن والبرلماني من يحمل اآث
ا السوداني     الواحد تلو اآلخر الى البلد الذي منحهم الجنسيه حاملين معهم اموال ودماء الشعب، وم

 ...والشعالن وأيهم السامرائي عنكم ببعيد
ا ان  وع   ام ى موض دنا ال زبين (ع راد الح ب     ) اآ ون المنتس ترط ان يك هم ان ُيش بب رفض وس

ك            ًال ناهي راقيين فع نهم ليسوا بع ر م وين عراقيين هو ببساطه ألن الكثي للمؤسسه العسكريه من اب
ران وسوريا والزالت            ا واي راد ترآي بعض من جماعة مسعود من اآ عن األبوين فكلنا يعرف ان ال

ا  عوائلهم واهليهم تس كن تلك الدول، آما ان في اوروبا حصل الكثير من اآراد سوريا وايران وترآي
وم   ) بيشمرآه (على قطع اراضي في اقليم الشمال مع مبالغ من المال بعد ان ُيثبت ان اباه آان  في ي

 ...من األيام وقد استلم الكثير من هؤالء قطع اراضي في شمال العراق وهم ليسوا بعراقيين اصال
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ر من   ) من أب او أم عراقيه(بأن يتم استخدام مصطلح ) اآراد الحزبين(مقترح آما ان  فيه الكثي

ه مسعود وجالل دون     الخبث ايضًا، فكم آردي غير عراقي حصل على الجنسيه بعد اإلحتالل بمبارآ

رانيين   ر من اإلي راق حين حصل الكثي اطق الع ي بعض من ا حصل ايضا ف انون، آم ك بق تم ذل ان ي

 !!األحزاب الشيعيه على الجنسيه العراقيه بمبارآة بعض

وم           ) اآراد الحزبين(لقد أتقن  وابهم الي ذره فن ا الق د ولكن من ناحيته ه السياسيه بشكل جي اللعب

ر مايشتهون،      ى غي ات عل يهددون بفيتو رئيس الجمهوريه الكردي في حال تم اقرار قانون اإلنتخاب

س ا     ي مجل ديهم ف ين اي ن ب ور م ام االم ت زم إن فل بوه   ف لوآها المش يه وس اك المفوض واب فهن لن

المنحاز للكرد برئاسة فرج الحيدري عضو مكتب سياسي في حزب مسعود، وان فلت من هنا ايضا  

ام األمور من      فرئيس الجمهوريه الكردي يتكئ على الفيتو، حيث ُحبكت القضيه جيدًا ولن يفلت زم

ب      ه التي جعلت ال ام االمور دون وجه حق،      بين ايديهم بسبب سياسه التوافق الغبي تحكم بزم عض ي

ه             ا مناصب فخري بعض آونه ا ال ه التي رغب عنه فتولى الكرد المسؤولية في بعض مفاصل الدول

ذه             ال في ه ده سالح فع ذي بي و ال ون ان الفيت ه ولكن نسي العراقي وبروتوآوليه آرئيس الجمهوري

 ...القضيه التي نحن بصددها ومن المؤآد هو فعال في قضايا اخرى

ى ان يكون المنتسب             دوا عل دًا وان يؤآ ك النقطه جي ى تل اه ال راقيين اإلنتب لذا على الشرفاء الع

الوالده     وين عراقيين ب ومن آان منتسبًا ومن سوف ينتسب الى المؤسسة العسكريه ان يكون من اب

اً   راق قلب ع الع ون م ن يك ي فل ر العراق ن غي ا م إن انتسب اليه وطن ف  فالمؤسسه العسكريه درع ال

ل مؤسساته من     وقالبًا، ومن ليس بعراقي لن يشعر بآالم العراقيين فال نريد لمن يحكم العراق في آ

ذا ماُيفسر استهانة         ر عراقيين، وه وين غي راد الحزبين  (آان من اب ل    ) اآ العراق ومعارضتهم لك ب

د،          ذا البل ل مايضر وُيضعف ه دوام مع آ ى ال أآراد الحزب  (قانون وتشريع في صالحه وهم عل ) ينف

ار       وا مع تي نهم انجرف وين عراقيين ولك ان بعضهم من اب ردوي (وإن آ ؤمن بتقسيم  ) آ عنصري ي

المره وهي التي ُتسير       ه ب العراق واضعافه تمهيدًا لإلنفصال وهذه الجماعه انما جماعه غير عراقي

ه  األمور مع األسف، فما نشاهده في السفارات العراقيه في الخارج وقد استحالت الى سفارات آ ردي

ايقف ضد         ل م و ضد آ بإمتياز ومانشاهده من رئيس جمهوريتنا جالل الطالباني وهو يستخدم الفيت

ا   مخططاتهم ومؤامراتهم ومانلمسه ونراه من افعال وممارسات هؤالء النفر في جميع المجاالت انم

راق        ايمكن، فهؤالء ليسوا بع ر م راق واستغالله اآث يين يعكس آل ذلك مدى حرصهم على تفتيت الع

اعراقيين   ... وقد اختار حتى العراقي األصلي منهم ان اليكون عراقيا واصحوا من غفلتكم وسباتكم ي

 ...وال تدعوهم يتمادون اآثر
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ل     ه، ب روعه البت ر مش ًا وغي ه ايض ه، وُمِمل ب الكردي ف والمطالي ي المواق مضحكه اصبحت ه

ر متناسبه مع             اليوجد  ا غي ا لكونه الم أجمع يستطيع الجمع بينه ام في الع ماُيضاهيها واليوجد نظ

اطفين مع           ل من المتع ا بشكل جع الغ فيه ر ُمنصفه وُمب بعضها البعض ومتناقضه في محتواها وغي

 .اصحاب تلك المطالب ان يغضوا النظر عنها لما تحمل من طمع وجشع وآذلك ظلم وغبن لآلخرين

ان ال ي زم ام مصطفى     ف ه اي ه الكردي ب الحرآ ت مطالي ال، آان ة ورج ه دول ان ل ل زم ث، وآ بع

ا       م ذاتي وغيره ه وحك البرزاني وهو رجل من ذلك الزمان، مطاليب بسيطه التتعدى الحقوق الثقافي

ا     ول به من المطاليب المعقوله التي آان يتوجب على رجال ذلك الزمان أي البكر وصدام حسين القب

ذاك جعلت       وتطويرها بما يخد د البرزاني آن زاج عن ات الم م مصلحة الشعب العراقي آكل، ولكن تقلب

ولي           ه األوامر من ُمَم ا ُأصِدَرت الي د م ك بع ق، وذل من اإلتفاق بين الحكومه وبينه غير قابل للتطبي

ِه  رائيل(حرآت ران واس ين   ) اي اق ب َد اإلتف م ُعِق ى ت ه، حت ه العراقي ع الحكوم ى تصعيد الموقف م ال

تين العراقيه واإليرانيه حول تقاسم مياه شط العرب في اتفاقية الجزائر، على ان تقطع ايران الحكوم

ه      ارت حرآت ى إنه اعات حت اهي إال س ي، وم ن البرزان رائيل ع ن اس ا وم ه منه اعدات القادم المس

ل     يس سرًا، ب وخسروا آل شي حتى َفَر من َفر واستسلم من استسلم، وليس هذا ِبخاٍف على أحد ول

اني حول    لقد أفاضت الكتب والبحوث حول ذلك سواء عربيه آانت ام آرديه، وما يذآره جالل الطالب

ن في اواسط         ين البرزاني اإلب ه وب ها الموضوع وفي عدة مناسبات خصوصًا ايام شدة الخالف بين

 .التسعينات ليس سوى النزر اليسير

ى    وهكذا عاش الكرد في سالم وطمأنينه طيلة السنوات الممتده بي ة البرزاني وحت ن إنهيار حرآ

ه،      البهم القديم ه ومط ي وحرآت نهم البرزان ر م ى نسي الكثي ه، حت ه اإليراني رب العراقي دالع الح إن

وآثروا العيش بسالم مستفيدين من اإلنتعاش اإلقتصادي الذي َعمَّ البلد آنذاك، وعاشوا في بحبوحه  

 .وعيش رغيد آباقي العراقيين

رة ان          ولكن عند إندالع حرب الخ ة البرزاني فك دت في أذهان من بقي من حرآ ليج األولى توق

وقهم التي       نحهم حق م البعث وم يثوروا ضد النظام بعدما اآدت ايران لهم على ضرورة اإلطاحه بحك

ع        ان موق ذا آ وق، وهك ك الحق نحهم تل يعرف الكرد اآثر من غيرهم ان ايران ابعد من الشمس في م
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ي الخن  ذاك ف ه آن ه الكردي ول  الحرآ د ح ديم الجدي ى أن َدبَّ الخالف الق راق، إل ي ضد الع دق اإليران

وده            ى الطرف اإليراني او الع ين اللجوء ال ين ب اني، وتراوحت مواقف اإلثن البرزاني اإلبن والطالب

ت سنة   ى آان ان سنوات، حت ة حرب الثم ان األدوار طيل اوب اإلثن راق، وتن تعر  1983للع حين اس

ى      الخالف بين اإلثنين ولم ي م يكن البرزاني عل قبل الطالباني إال ان يكون صدام حكمًا بينهم، حيث ل

ازًال  اني مغ ال الطالب ذاك، وق ع صدام حين اق م ذاك(وف رئيس آن يد ال يس ).... "الس م ول صدام الحك

  ."الخصم
ه         ين المراوغ ث ب ة البع ه، وحكوم ا القديم ه بمطاليبه ي المطالب ه ف ه الكردي تمرت الحرآ واس

امل معها، وذلك للتجارب الكثيره التي اثبتت عدم قدرة الحكومه في الوثوق بالحرآه والحذر في التع
ك        1991الكرديه حتى عام  م قمع تل د وت ه من جدي في حرب الخليج الثانيه، إذ ثارت الحرآه الكردي

ام          ًا من إنتق ا خوف ران وترآي ه صوب اي ه الكردي الحرآه وهرب الشعب الكردي بتحريض من الحرآ
رار مجلس األمن حول خطي          الحكومه،  ان ق ى آ المي، حت ام الع  32ونجحوا في إستثارة الرأي الع

ن    36و ت م ه جعل ه امريكي ه بحماي ث تمتعت المنطق ي، حي ل الجيش العراق ن ِقَب ا م َع إجتيازه وُمِن
اذ     ذاتي وإتخ م ال وت الحك ي بم عود البرزان ين صرح مس ا ح ع سقف مطاليبه ه ترف ه الكردي الحرآ

 .ه للتعامل مع المرآزالفيدراليه آصيغ
ي             ار ف نوات الحص وال س ب ط قف المطالي ع س دم رف ن ع ه م اهو علي ى م ع عل ي الوض وبق

دريجيًا        2003التسعينات وحتى سقوط النظام  ا الحقيقي ت ه عن وجهه ه الكردي ، حتى آشفت الحرآ
ى            د صدام، حت ه طوال عه ى فعل الم تتجرأ عل ذا م م  وأخذت برفع سقف المطاليب شيئًا فشيئًا، وه ل

يصبح بمقدور احد اللحاق برآب طلباتهم، حيث ما إن يفهم المرء ماهية الطلب الُمَقَدم حتى يتقدموا 
 .بآخر ألعن من سابقه

ؤازرتهم ووعودهم            يهم عن م ى تخل انوا في المعارضه عل االمس ممن آ ويلوم الكرد رفاقهم ب
ب، ولكن        ا من المطالي ه وغيره ه العجيب ول بالفيدرالي ذين      وعهودهم في القب د المعارضه ال اذا بي م

 اصبحوا في الحكم إن آانوا غير ُمخولين حينها من ِقبل الشعب ليبتوا في قرارات مصيريه؟
انوا في المعارضه        ا حين آ آما انه لماذا يطلب الكرد من باقي العراقيين ممن وعدوهم بشيٍئ م

ى انفسهم لتحقيق المطال         بعض عل ا ال ك الوعود التي قطعه ه؟؟ في حين     على الوفاء بتل يب الكردي
  !!!اليلتزم الكرد انفسهم بحجم وعدد تلك المطاليب التي تضاعفت آثيرًا

ر         اق في رفض بعض المطاليب غي ة الوف وماآان موقف حزب الدعوه والمجلس األعلى وحرآ
راق     ه تضم نصف الع رد خارط تالق الك امعنى إخ ه، إذ م اؤون علي ًا الُيس رد إال موقف المنصفه للك

دَّعون       وإدعاء آر دحض ماَي ائق ت راق خرائط وحق يس للع ديتها ومطالبة اآلخرين باإلقتناع بها؟ اول
 به؟
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ان     بل حتى مناطق اربيل ودهوك ليست آرديه بالكامل بل العكس فهي تضم اآلشوريين والترآم

وريه           اطق آش ى من ه عل أحقيتهم التأريخي دَّعين ب رد الُم م الك ت حك وا تح م ليكون ب له ذين الذن ال

 !!يه وحتى عربيه لتكون تحت مظلة مايسمى آردستانوترآمان

م               ه من االم ه والدق ه من المهني ى درجه عالي ده ونزيهه وعل م تشكيل لجان محاي آما إنه إن ت

ه     المره، ألن اره ب ر س تكون غي ردي س أه للشعب الك إن المفاج ه ف ل طرف إثباتات دَّم آ ده، وَق المتح

ه   سيكتشف خداع وآذب قياداته له لسنين طويله،  ه آردي خصوصًا انه سوف لن يكون هناك فيدرالي

 .خالصه في العراق سوى في السليمانيه

ك  % 35اما طلبهم في اإلستيالء على ثروات اإلقليم مع إعطاء حصه  للحكومه اإلتحاديه فإن ذل

اء جيشهم المكون         داد ان تساعدهم في بن من النكات السمجه، حيث طلبوا قبل فتره من حكومة بغ

ن البيشمر ز   م ال المرآ يكون ح انوني، وال ادري آيف س ود ق ا وج يس له ي هي األخرى ل آه والت

ن       يطه م به بس وى نس وى س نهم س َق م اعدات، واليتل ال والمس اليم بالم د األق ات رف ه واجب وعلي

ذا     ه به ل الدبلوماسي والمصاريف المتعلق ي التمثي ز ف ؤولية المرآ ك عن مس نفط، ناهي دات ال عائ

اح  الشأن، آما انه قد طال ب الكرد ايضًا بفتح مكتب تمثيل خاص يمثل اقليم الكرد، وقد تم بالفعل إفتت

 مكتب إلقليمهم في استراليا، وال ادري اي صفه قانونيه يحمل هذا المكتب؟؟ 

إن     ه ف ل اإلداره المحلي ولكن إن وافقت الحكومه العراقيه على التصرف في ثروات اإلقليم من ِقب

ى شرط اس      ك يجب ان يكون عل روات،        ذل ة التصرف في الث ه خاصه لمراقب اسي وهو تشكيل لجن

ه التي    حينها سُتحرم القيادات الكرديه من التصرف باألموال لصالحها وصالح بعض الرؤوس الثقيل

داعي           اتهم، إذ مال ة طلب ه وسُتمحى من قائم ره اي اهمي ك الفق ستخف جيوبها وحينها لن يكون لتل

 .ام النفع لن يعود للقاده العظاملوجع الرأس في التصرف بالثروات ماد

اإن رفض     ي م ه الت ادات الكردي رور القي ب ويتضاعف غ و المطالي ب تل والى المطالي ذا تت وهك

ى انهالت اإلتهامات      رفاقها في المعارضه باألمس وأعدائها في الحكم اليوم بعض تلك المطاليب حت

غلوا   الفهم، وإنش ن خ ل م ى آ ن عل تائم واللع لفًا والش اهزه س ؤال  الج اتهم س د ف م ق ى إنه ذلك حت ب

 ماذا ياترى نسينا بعد من مطاليب؟؟؟: بعضهم البعض السؤال الراهن الذي ليس لهم سواه 
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אאאאאאא 

افي صالح   ه، وم ة نظر آردي ن وجه رام م راق ح ل الع راق وأه ي صالح عرب الع اهو ف ل م آ
ك        فهو حالل و) اآراد الحزبين(اطماع  يس ذل ه، ول راق واهل ى الع ر عل إن آان في ذلك الضرر الكبي

اهم هو في       ) أآراد الحزبين(بذات اهميه عند  نهم ودني رهم ودي فمخططاتهم وعملهم وفلسفتهم وفك
 ..إنهاء العراق آدوله ووطن، والواقع والتاريخ يشيران بوضوح جلي الى هذا األمر

يم      لقد اعترف مسؤولون اآراد بصعوبة المفاوضات م  ه لضمان حصة اإلقل ه المرآزي ع الحكوم
ه  ه والبالغ دون حصتهم من الميزاني م يري ه، فه دها % 17المالي ائبه، وبع ل ش ه من آ خالصه نقي

يريدون من حكومة المرآز دفع مرتبات مايسمى بالبيشمرآه مع تسليحهم، وغيرها من المصاريف  
ة اإلق   ل حكوم ن قب ا م ل معه تم التعام رض ان ي ن المفت ي م ن  الت الل حصتهم م ن خ رة م يم مباش ل

ز رواتب الجيش            دفع المرآ ر من نسبتهم بحجج ان ي دون قضم اآث الميزانيه السنويه، ولكنهم يري
رى      اريف اخ ز بمص ف المرآ ديثًا، وان يتكل ون ح ب ان يك ذي يج ليح ال ع التس وم م ردي العرم الك

إلقليم، آل فرقه تضم خمسة عديده المجال لذآرها، حتى انهم شكلوا فرقتين آرديتين ستعمل خارج ا
ز ايضًا في وقت اليسمح لشرطي        عشر الف جندي، وسُتدفع رواتبهم ويتم تسليحهم من قبل المرآ
وزارة         اء وجود مايسمى ب عربي من دخول اإلقليم ألي سبب من األسباب، وهنا ال أجد سببًا في بق

ل   البيشمرآه في اإلقليم بعدما يتم تسليح الجيش الكردي وتدفع رواتبه وتحمل آافة مصاريفه من قب
 ...حكومة بغداد

يم   آما ان والء الجيش الكردي والفرقتين العسكريتين سيكون بالطبع ألحزابهم وليس حتى لإلقل
ا وراح نتيجة             ًا عن مصالح حزبيهم نهم في اواسط التسعينيات دفاع ا بي اتلوا فيم او للكرد، فهم تق

يم       القتال اآلالف من الشباب الكردي المغرر به، وزارة البيشمرآه في اإلقل ناهيك عن ان مايسمى ب
ل   ه لك نهم لتشعب المصالح المادي ا بي اق فيم ل اليستطيعوا اإلتف وا ب م يتفق م ل ين، فه الزالت وزارت

اعهم خارج    ) اآراد الحزبين(فريق، وقد عمل رؤساء  على ازاحة عبئ آبير عن آاهلهم بإرسال اتب
داتهم الخاصه اوالً    ذ اجن ره التي ستتحملها        اإلقليم لتنفي بهم ومصاريفهم الكبي تخلص من روات ، ولل

رقتين العسكريتين ليستا       حكومة المرآز التي لم تفطن ربما لذلك ـ او ربما فطنت الفرق ـ الى ان الف
ديمقراطي        ) اآراد الحزبين(سوى فريقان من  ل ال ردي واآلخر يمث وطني الك اد ال يمثل احدهما اإلتح

 ...الكردي
راق    ) اآراد الحزبين(د عثمان عن قلق وقد آشف محمو ه في الع الشديد من بروز القوى العربي

رد ويخرجون   تقبًال سيضعف الك ي مس ود جيش عراق ي صالحهم، وان وج يس ف ك ل رًا ان ذل معتب
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وزراء       د بسحب ال بدون فوائد من الحكومه، ودعا الى الضغط على حكومة المرآز من خالل التهدي
أخير     140ماده الكرد منها بهدف تطبيق ال ى ان اي ت المنتهيه دستوريًا، مشددًا في الوقت نفسه عل

 ..في البت في الماده المذآوره حول تطبيع الوضع في آرآوك هو ليس في صالح الكرد
آما ذآر محمود انه في حال ان يتقوى العرب بتشكيلهم جيشًا قويًا سينعكس حينها الوضع سلبًا 

م اي  نح له رد، وسوف الُيم ى الك ار   عل ي افك ذه ه يئ ، ولنتصور ان ه زبين(ش راد الح م )اآ ، فه

وم      م من تق ي، وه اليريدون عراقًا قويًا، إذ آما معلوم انهم قد أشاروا الى بريمر بحل الجيش العراق
العلوم العسكريه       ه ب ه معرف عصاباتهم بإغتيال الطيارين والضباط الكبار حتى اليبقى عراقي واحد ل

ى   وامور الدفاع، لتبقى الق وه الوحيده في العراق هم العصاة او مايسمون بالبيشمرآه ليسيطروا عل

ذه األمور    العراق والصوت يعلى فوق صوتهم، والسؤال هو هل يعلم من في الحكومه والبرلمان به
إن     ه، ف م قائم وتلك الجهود الكرديه الحثيثه التي ترمي الى تحجيمهم بل الى تقزيمهم حتى التقوم له

  ...وا شيئًا فتلك مصيبه، وان لم يعرفوا فتلك حقًا آارثهعرفوا ولم يفعل

ى  د اعط زبين(لق راد الح ه    ) اآ تكون تجهيزات ث س ر، حي يش آبي كيل ج ي تش هم ف ق ألنفس الح
رفض      داد التي ي راد الحزبين  (وعدته وعتاده ورواتب منتسبيه من حكومة بغ وبشدة ان يكون   ) اآ

وا في اي مناسبه او ب        و صغير ليقوم اقض       لها جيش ول ز الضعيف في تن د المرآ ال مناسبه بتهدي

 ..، وفي تصرف يخلو محتواه من العقل والمنطق)البايخه(اشبه بالنكات 
طهدون          الون ويض ًا ويغت ًا حقيقي ون جيش م اليملك وء وه ذا الس الهم به رهم وافع ان فك و آ فل

ذي    راق ال ن استضعفهم  ويقمعون الترآمان واآلشوريين والشبك واليزيديين وغيرهم من طوائف الع

ده         ) اآراد الحزبين( زًا بالع ًا مجه و اصبح جيشهم قوي اترى ل في غفلة من الزمن، فماذا سيفعلون ي
وا من   ) اآراد الحزبين(والعتاد؟ ان الجواب على ذلك هو في افعال  اليوميه وفي فكرهم الذي اليخجل

ا         و الساحه ام ان واضعافه لتخل ًا آ اء اآلخر أي ه   اعالنه والمتضمن صراحة الغ اتهم الوهمي م طموح

  .الغير مشروعه في تأسيس آيان غاصب ألرض العراق على حساب العراق واهل العراق
ل     ى آ انهم يعطون الحق ألنفسهم دون ان ُيعطى نفس الحق لآلخرين، فللكرد الحق في السفر ال

يهم السفر لمن              وع عل راقيين الممن ة الع ك بعكس العرب وبقي م احرار في ذل راق وه اطق انحاء الع

ا ان     ل، آم وفر الكفي راد الحزبين  (اإلقليم دون آفيل، ناهيك عن صعوبة ت وه في    ) اآ متواجدون وبق

أثير     رارات والت دار الق ون بإستص ه، ويتحكم ه والحساس ف المناصب المهم ر بمختل ة المرآ حكوم
رار واحد يصدره اإل     ى ق يم،  عليها، بينما اليملك حتى رئيس وزراء العراق المالكي من التأثير عل قل

ات والطوائف         د من القومي د يضم العدي راق بل بل انهم يطالبون التواجد بقوه في بغداد بحجة ان الع
ه يضربوه     دثون ب ذي يتح دل ال ث نفس منطق الع راق، حي م الع ي حك اهمون ف دل ان يس ن الع وم
اني او آشوري واحد ممن يعيشون             نهم ترآم دم تعيي يم بع عرض الحائط في مايسمى حكومة اإلقل
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م د المناصب         ض ا ال ُيقص يم، وهن ي اإلقل ه ف ي مناصب مهم ه ف ًا قوم ل حق يم ليمث اطق اإلقل ن من
 ..والشخصيات الكارتونيه المعينه في حكومه اإلقليم اليوم

الى        انقين ودي ي خ ان ف داد الترآم ن اع تورا ع ه لديمس ات خاطئ وا معلوم رد ان يعط الل للك ح

رد في       وآرآوك لضمان ضم تلك المناطق الى اقليمهم، بي الوا ان عدد الك ى العرب ان ق نما حرام عل

ه  % 17ومع ذلك اعطوهم  % 13العراق اليتجاوز ال يم      .. من الميزاني ة اقل رد اقام ى الك وحالل عل

 ..خاص بهم يحمل اسمهم بينما حرام على بقية القوميات في العراق التفكير حتى بحكم ذاتي

ي ا     ه ف ف المختلف ات والطوائ ايش القومي الل ان تتع س     ح ى نف رام عل ا ح ي بينم يم البرزان قل

 ..القوميات التعايش في العراق

وا             ى العرب ان يكون ا حرام عل رديتهم بينم ه ويمجدون آ ه آردي رد ضمن ام حالل ان يكون الك

 ..ضمن امه عربيه ويمجدون عروبتهم

 حالل للكرد حكمهم مناطقهم ومناطق العراق آافه مع وجود غير الكرد، ولكن حرام على العرب 

 ..حكم العراق ومناطق تواجد الكرد

حالل للكرد تشكيل جيوش آرديه آبيره لحماية انفسهم، وحرام على العرب تشكيل مجرد سرية   

 ...العظيمه) اآراد الحزبين(مشاة خوفًا على منجزات 

ي       ال مجرم ن افع ي ع رب والتغاض ة الع رد محاآم الل للك زبين (ح راد الح ي  ) اآ ايفعلوه ف وم

الى وآ ى الموصل ودي رب حت ى الع رام عل ان والشبك واآلشوريين، وح وك ضد العرب والترآم رآ

 .المطالبه بمحاآمة البيشمرآه وخسرو آوران سفاح الموصل

اموس            ى في ق ا تفسيرًا حت م نجد له راد الحزبين  (الكثير من مسائل الحالل والحرام التي ل ) اآ

نهم حديثًا ُيتندر به على المقاهي انفسهم، فالتناقض واإلزدواجيه التي تعشعش في ادمغتهم جعلت م

اًال        وريين ليتخذهم الناس مث م ث ذره وال ه الشعبيه، فال هم بسياسيين ويتصرفون بلعب السياسه الق

م مجرد بضعة       الم، انه رمهم الع ه (وقدوه، وال اصحاب فكر تحرري ليحت اء   ) قجقجي مهربين وزعم

ي   وا بمص أن يتحكم ل ب روف والمحت دمتهم الظ ه خ ل  عصابات بدائي ًا مقاب راقيين ثمن راق والع ر الع

ين    خدماتهم في العماله والخيانه، ومع ذلك فهم اليتحملون الخطأ آله فالحكومه العراقيه التي هي ب

ى           ) ألآراد الحزبين(ُمداهن ومتملق  وه عل ا ق ين ولكنه د التخيف الرجال الحقيقي وه ق نهم ق جعلت م

ذا م   ه وه ون       األقل تستطيع زعزعة استقرار العراق وأمن و وقف الرجال الحقيقي وم، فل انشاهده الي

ان        رد والترآم رب والك راق للع ود الع زمن، ويع ن ال ده م ويعة واح مدوا س ن يص وجههم فل ب

ا   ًال آم راق فع ود الع ًا، ويع العراق وطن ه ب ه المؤمن ات الحقيقي ل الطوائف والقومي واآلشوريين وآ

   ...عهدناه للعراقيين
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אא 
د        أشار جوزيف  ذهب وق أتي وت دول ت ى ان ال آوهين ضمن مقال في صحيفة واشنطن بوست ال

  !!!آن األوان لكي يذهب العراق

ه   يحق لهذا اليهودي ان يقول مايريد وان يتمنى مايتمنى، فظاهر األمر يشير الى ماقال، فالدعاي

يم والفيدراليه الحزبيه لألحزاب المتنافسه على السلطه في بغداد التذآر سوى ان الحل سوى بالتقس

وآأنهم ُفطموا على هاتين الكلمتين فالحكيم، األب واإلبن اليدخرا مناسبة اال ويطالبا بتقسيم الوطن، 

واآراد الحزبين هما المعلم الكبير لهكذا مشروع شرير حيث عملوا عليه طويًال حتى انهم قبل شهر  

دًا آبي        اتريوس ارسلوا مايسمونه وف ـ ب ر آروآر راد    (رًا لواشنطن  وعند تقديم تقري حسب إعالم اآ

وال         ) الحزبين م خصصوا من ام م اهللا آ م، ويعل رارات الخاصه به لبناء لوبي آردي للتأثير على الق

ى          ونغرس االمريكي بحاجه ال ل وهل الك ول قائ لهذه المهمه لتخرج التوصيات في صالحهم، وال يق

ذي معظم    اموال اآراد الحزبين ليصوت في صالحهم؟؟ والجواب نعم ان مصا لح اسرائيل واليهود ال

ى       راد الحزبين، باإلضافه ال اعضاء الكونغرس اما منهم او متعاطفون معهم متوافقه مع مصالح اآ

  ....)شعرة من جلد خنزير(ان اليهودي يعبد القرش وليس من ضير في 

ًا م         ه نحو عراق ُمتحد طوعي روه خطوه ايجابي ع وسرعان ماهلل اآراد الحزبين للتقسيم واعتب

ه    بعضه وآأن مكونات الشعب العراقي متنافره وتتقاتل مع بعضها منذ آالف السنين، وآلنا يعرف ان

ه لمحور الشر من      حتى في أسوأ الظروف والحاالت لم يتقاتل العراقيين ولكن مليشيات الشر التابع

ال في      ون اإلقتت و اراد العراقي ه، ول ا    األحزاب المتحكمه في العراق هي التي زرعت الفتن نهم لم ا بي م

ال        ل، وآ ى القت ر عل ن ان ُيجب ًا م ل او هرب ن القت ًا م ا هرب وريا واالردن ام ى س ين ال اجر المالي ه

ه     ك االحزاب العميل ل تل  .الحالتين تثبت مدى آراهية العراقي للعنف والفتنه التي تؤجج نارها من ِقب

د المهدي      ادل عب ار آع أن تقسيم     والعجب في تصريح بعض الساسه الذين يسمونهم آب ى ب حين افت

ارات      د آانت اإلم اده، وق العراق الى واليات هو شيئ جيد، وسيكون العراق مثل اإلمارات قويًا بإتح

اد  ا اإلتح ه وجمعه ه ...(متفرق ذا ماقال دة      )ه ن ع م يك د ول راق واح يادته ان الع م س م يعل ن ل ، ولك

ه، حيث ان الع     ) العراقات(لتتحد تلك ) عراقات( ا قوي اد يجعله ره     في اتح راد تقسيمه ليتحد م راق ُي

دد            ة تع دراليات بحج ى في م ال ده تتقس ه واح ف لدول بعض، فكي ؤامرات ال واء وم ق أه رى وف اخ

دًا؟؟   األعراق؟؟ ولماذا اليتم تطبيق هذه النظريه على آل دول العالم المتعددة االعراق وهي آثيره ج

ذا شيئ جيد ان يتراجع احد ما ، وه)حسب ماتدعيه األخبار(ولكن عبد المهدي عاد ورفض التقسيم 
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ه         ك ايضًا، ولكن الكي ذل ا رفض الم ه، آم في حكومة بغداد عن خطأه، وهي خطوه شجاعه ُتحسب ل

راد الحزبين في      د اآ يناقض نفسه حين يرفض التقسيم شفويًا ويعمل عليه عمليًا من خالل اطالق ي

ه    آرآوك وديالى والموصل حتى اصبحت آرآوك آرديه فعًال مقابل ضمان ه وتثبيت وقوفهم الى جانب

ريس        اتهم لتف ذ مخطط يم في تنفي على آرسي الرئاسه الملعون، ناهيك عن تواطئه مع جماعة الحك

دفع     راد ب ة األآ ه لفدرالي يعيه موازي ه ش ة فيدرالي ي إقام ًا إصرارهم ف ون علن اهم يعلن وب وه الجن

م ذاتي ألقلي         ى عن حك ران اي حديث حت رفض اي ك     ايراني واضح، في وقت ت ا والحديث عن ذل اته

  .يكون خيانه عظمى

د رضي          ا وق ا، فإنن أ فين د يكون الخط ا، فق وال ادري لماذا ُيالم الكونغرس والذين يتآمرون علين

ام            اب ام ا الب د فتحن ى رفض دون ان يحرك ساآنًا ق بعض او حت بعضنا باألمر الواقع او قد داهن ال

م ب   رفاء، وه ى الش يدوا عل ه ان يتس الء والخون بقًا   العم انتهم مس ن خي وا ثم وطن قبض انتهم لل خي

راق عدة مسميات واصبحنا المسأله              رن مع الع د رضينا ان يقت ا فق ومستقبًال، ونحن شئنا ام ابين

اَرن     راق، وأمسينا ُنق العراقيه او الملف العراقي او القضيه العراقيه ونسي العالم اسم جمهورية الع

ل        بالصومال ورواندا وبورندي وتشتت العراقي ر، وآ ًا احم افي واصبح اسم العراقي خط ين في المن

ا في        ا قرأن راقيين، وآم ين الع ذلك حين سمحنا لسموم العمالء والخونه ان تخترق األخوه والحب ب

ه حين آسروا         التأريخ عن المهلب بن ابي صفره حين جمع اوالده واوصاهم بالوحده وعدم الفرق

أريخ؟ وهل     السهام وهي متفرقه ولم يستطيعوا آسرها وه ا بحوادث الت ي مجتمعه، ولكن هل اتعظن

أريخ     ه ليست بالت قرأنا التأريخ جيدًا؟ إن استفادت آل األمم من قراءة تاريخها ولم نستفد نحن فالعل

م          اك بعض االم ديم، فهن ا الق ا وتاريخن بل العله فينا في عدم فهمنا لماضينا وعدم استيعابنا ألمجادن

ى         ليس لها تاريخ فصنعت تاريخًا ا، وهي عل ارًا له ه من ده واتخذت ه تعب مزيفًا من ورق وعكفت علي

األقل تسعى الى ماهو افضل إلعالء شانها، وأما نحن فنحمل هذا الكم من التاريخ ولكن يتخذ بعضنا 

بعض           ات ال ل للجدل، حيث ب ر قاب ًا غي ًا مقدس من وصايا اإلسرائيليين في الكونغرس وتل ابيب آتاب

ه ا اوصى ب ًا بم ه   مؤمن ذه النظري دافعين عن ه راق واصبحوا من الم رده من تقسيم الع اد الق احف

  ....شكالها تقعأعلى ) لقرودوا(وليس ذلك بغريب فقد اجتمعت القرود مع بعضها 

 


