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  خارطة االقليم الحالية

  !!خارطة آردستان الكبرى التي يحلم بها البعث الكردي والتي تمتد من خليج البصرة حتى شواطئ المتوسط

  !!آذالك أجزاء آبرى من ايران وترآيا وسوريا! شمال العراق واقسام من ديالى والكوت والعمارةوتضم غالبية  
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راد الحزبين  (اصبح الترآمان حسب وصف إعالم  ار       ) اآ م السبب في دم ه ومتوحشون، وه قتل

م ال ... العراق واضطهاد الكرد وترويعهم وقتلهم أمر جالل ومسعود      لذا صدر بحقه ردي ب ان الك َفَرم

ادة احزابهم    ه  (بإبادتهم واب ه الطوراني رد في اإلنفصال عن         ) العميل ه بالضد من مصلحة الك العامل

ى يثبت العكس     العراق، لذا سُتحرق دورهم وممتلكاتهم وقد ُحرقت، وآل ترآماني عميل ومجرم حت

 ..و جاللمسعود ا).. الرئيسين(او يحصل على مكرمه عفو من مكارم 

ا              ل هؤالء مم ن آ واب؟؟؟ اي ن الن ن مجلس الرئاسه واي وزراء واي ن ال ه واي اين المالكي ونائبي

يحصل في آرآوك؟؟ فباألمس آانت الموصل واليوم آرآوك وبعدها ديالى، والى ان يأتون الى بغداد 

دخلون  راد(وي د األآ ة  ) عك ائمين او المتغاضين عن سياس تيقظ الن د يس ا ق راد ا(حينه زبيناآ ) لح

ى        عر حت دًا يش ور ح د وصلت األم دهم، فق اء بل ى ابن اإلجنبي عل تقويه ب ه المس ريه البغيض العنص

 فيه بالعار اآرمكم اهللا، فمتى يشعر من في الحكومه بذلك؟؟؟) القواد(

باألمس َجّرَد جماعة مسعود اللواء عبد الكريم خلف من سالحه واهانوه بامر من مسعود نفسه  

 ..اي اخرج من الموصل واذهب الى سيدك وليعرف حجمه وقدرتهفي رساله واضحه، 

 ..وخسرو آوران يعيث في الموصل فسادا والحكومه العراقيه التسمع الترى التتكلم

اه     يئ تج ل ش اجزه عن فع ه ع ه العراقي راتهم والحكوم ون مق ان ويحرق ون الترآم وم يقتل والي

 ...ذلك

 ..يديين واآلشوريينولكنها لم تفعل شيئًا تجاه قتل الشبك، واليز

لقد قالها مسعود انه سيشعل حربًا وهاهو يفي بوعده بإرساله اآراد من خارج آرآوك للتظاهر   

التفجير           ه ب د قامت جماعت ه، وق وتر األوضاع في المدين المره لت في آرآوك في وقت غير مناسب ب

الجواب     إلثارة الرأي العام تجاه الترآمان، وال يقل لي احد العميان انه آيف يقتل ردي، ف ردي الك الك

رك              ا في اواسط التسعينات وسحل بعضهم بعضًا وُاحرقت الجثث وُت د فعلوه في غاية البساطه فق

ران،              ع اي هيره م ه الش ي مؤامرت ه ف ي حلبج الل ف ا ج وارع، وفعله ي الش ن ف ى تعف ها حت بعض

ن    ل شيئ م ون آ م يفعل ذلك، فه الى آ ي دي ده وماحصل ف ا ببعي اتفجيرات الموصل عن ث وم اجل ب

رد       اخرج البسطاء من الك ه، وم الفرقه بين العراقيين ومن اجل الوصول الى تنفيذ اجندتهم المعروف

ه  ) اآراد الحزبين(في مظاهره اال نتيجة اعالم  المسموم الذي سيقودهم الى نهايتهم الحتميه المخزي

  ..وهاهي قد باتت وشيكه
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أجهزة  ااصبحت المد سوف لن يذآر التاريخ من بنى مدرسه متواضعه في زمن رس فيه تغص ب

 ..الحاسوب المتطوره

تم           ه في وقت اصبح العالج ي ر واإلسعافات االولي زرق األب ولن يذآر التاريخ بناء مستوصف ل

 ..عن ُبعد بواسطة الحاسوب اآللي

 ..ولن يذآر التاريخ من قام بتعبيد شارع في وقت يشقون الطرق في المريخ وعلى القمر

 ..األعمال البسيطه في وقت تعج الكتب باألعمال العظيمه ولن يذآر التاريخ

ال        ه، وموقف من ق ه والرجول ولكن يذآر التاريخ مواقف الخسه النذاله، وآذلك مواقف البطول

 ...آلمة حق وموقف من داهن وتزلف واغمض عينيه اودفن رأسه في الرمال

ه     انها مواقف اما تكون رجوليه شجاعه وطنيه خالصه، او تكون موا ه انتهازي ه متزلف قف مائع

رًا،     يًال حقي ًا عم وصوليه، واليمكن الجمع بين الموقفان فأما ان يكون المرء وطنيًا شجاعًا او مأفون

  ...واختبار آرآوك احدى اإلختبارات التي ستميز بوضوح الخبيث من الطيب

اه مايفع     ي تج عب العراق ه والش ه العراقي ن الحكوم اده وواضحه م ه ج ن وقف د م ه الب راد (ل اآ

يس من     )الحزبين ايتهم ل ون وواجب حم ه طرد       ة، فالترآمان عراقي ى الحكوم راد  (من أحد، وعل اآ

ن تكون بموقف       ) الحزبين الى ايضًا، ول وميليشياتهم من آرآوك ولو بالقوه، بل ومن الموصل ودي

ى وه   ) فأآراد الحزبين(الُمالم على ذلك  ل   هم من يؤجج الفتن وهم من أشعل الشراره األول م من قت

ه ان ارادت ان تكون حكومه             دى الحكوم ار ل يس من خي ذا فل رات، ل ل التفجي وأحرق وهم من يفتع

ى     آمر عل عراقيه سوى التصدي لهذه الزمره، آما ان وقوفها على الحياد لن يمنحها سوى صفة الت

د من     ذا الب ه؟؟ ل ه   العراق، واي حياد تقفه بين وحوش مدججه بالسالح تهدد بذبح حمالن وديع وقف

م    اهم، ول وطنيه شريفه حازمه قد تمحي بعض ماعلق في ثياب البعض من ُشبهات وتغفر لهم خطاي

ار عسير لمن       اليوم هو اختب يبق من الوقت ُمتسع للعب على اآثر من حبل او للمداهنه والتزلف، ف

  ...هو وطني شريف او عميل خائن حقير، وماعلى العراقيين سوى اإلختيار

  2008تموز  29
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البد من القول ان الصوره المعروضه مع األسف عن اخوتنا الكرد هي انهم يعملون لغير صالح  

دقيقها نجد ان هؤالء           د تمحيص االمور وت ايكون، ولكن عن العراق وان ارتباطهم به هو اضعف م

راد الحزبين    ليسوا سوى قله مرتب طه بفكر األحزاب الكرديه، بل وحتى البعض الذين نعرفهم من اآ

ه             تهم العراقي ى وطني زاوده عل رد من اليمكن الم اك من الك راق، وهن يعتزون بعراقيتهم وحبهم للع

أثرت            رد ت ال، ولكن صورة الك ع الح ذا هو واق راق بحبهم وه الخالصه حتى تظن انهم يمتلكون الع

ذا تكونت     بشكل عام بتأثير ا إلعالم الكردي عليهم وتسييسهم لصالح افكار سفسطائيه سقيمه، وهك

صوره معتمه حولهم يريد اآراد الحزبين اآلن تصحيحها بعدما تبين لهم استحالة تحقيق مايطمعون 

َوتين       اليه، خصوصا بعد تخلي اوروبا عنهم ومن قبلها امريكا في اشارات واضحه صدرت عن الق

زام الق    وا           بضرورة الت ذين تعب راد الحزبين ال اعهم بمطالب واحالم اآ دم اقتن رد بحدودهم لع اده الك

ين صوت        رق ب ع، وال ف الم اجم آثيرًا بعدما سلكوا ماأمكنهم من ُسبل في سبيل إسماع اصواتهم للع

الحق عندهم وبين صوت الباطل فغايتهم ُتبرر وسيلتهم، ولكن البد للحقيقه ان تظهر وها قد ظهرت 

  .اآراد الحزبين فيما خططوا له طويًال وقد ضاعت جهودهم ادراج الرياحوخاب امل 

م       ور انه ى الف م تعرف عل أما عن الترآمان فمن خالل ادبياتهم بشكل عام ومن مقاالتهم وآالمه

ل بحب            ه جسديه تتمث ام آتل ك تقف ام عراقيين وطنيين مخلصين، وحين تتكلم مع احدهم تشعر ان

اسمع لغاية الساعه ان هناك ترآمانيًا واحدًا يبغض العراق او تنصل من  العراق بل تفيض حبًا، ولم 

راق وحبهم هو        م ليست سوى آالم الع وطنيته، وفي الحقيقه آل آالمهم يدور حول العراق، وآالمه

إقليم   دون اإللتحاق ب ان يري ي من ان الترآم ه مسعود برزان ا قال راق، وم يس سوى الع راق ول الع

راد            الشمال ليس سوى محض اف يس شأنهم سوى شأن اآ ال فل ا ق ر آم ه بضعة نف راء، وإن وافق ت

  .الحزبين

وقد آذب من قال ان مسيحيي نينوى يودون الحاق مناطقهم بما يسمى آردستان، فاآلشوريون   

ة عزلهم           ه هو وطنهم، ومحاول ه من ه في اي بقع راق آل والسريان والكلدان هم اصل العراق، والع

ى خبث ومصالح          عن وطنهم ليست سوى محاوالت ا سياسي بحت ينطوي عل جوفاء الغرض منه

التصب في مصلحة احد سوى في جعبة اآراد الحزبين، وال ادري ماسبب اصرارهم على ان يضعوا 
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راق جزء          يس آردستان الع يم آردستان؟؟ اول راق ومايسمى اقل الناس في موضع اإلختيار بين الع

ل في تصر     ى األق دول       من العراق؟؟ وهذا مايدعونه عل ادة ال اتهم مع ق يحاتهم للفضائيات ومع لقائ

ى العراقي           اذا ُيفَرض عل راق، فلم حين يصرون ويؤآدون على ان آردستان جزٌء اليتجزء من الع

ًا    نحن جميع ره؟؟ ف ن ام رٍه م ي حي واطن البسيط ف ون الم اذا يجعل ل؟ ولم زء والك ين الج ار ب اإلختي

ي      عب العراق ات الش ل مكون ين آ رق ب ون وال ف رد     عراقي رب او آ يحيين او ع لمين ومس ن مس م

  .اوترآمان او غيرهم

ان     ) اآراد الحزبين( ان تجاوزات ومايسمى البيشمرآه على مكونات الشعب العراقي من الترآم

ى ان      واآلشوريين جعلت هذه الفئات في شك دائم وريبه من تصرفات الكرد، حيث دلت االحداث عل

ام        نظرة اإلستعالء التي ينظر بها اآراد ال د سقوط النظ ات الشعب العراقي بع اقي مكون حزبين الى ب

في ازدياد طالما آانت القوه بيدهم، تلك القوه المستمده من الوجود االمريكي، وقد آانت تجاوزاتهم  

على هذه المكونات مستمره من حيث اإلستيالء على اراضيهم او تغيير اسماء مناطقهم او إقصائهم 

داء عل   راد الحزبين           او ارهابهم او اإلعت ى تجاوز اآ ل عل ر دلي ة الشبك لخي يهم، وماحدث مع طائف

ائهم الشعب  ا واقرب م افراده ي يظل ه الت ه الحاآم ان صورة الفئ ى األذه د ال ا يعي راقيين مم ى الع عل

  .المسكين، وهي الصوره المتكرره للجهل والتخلف في دول العالم الثالث

لقليل من القوه بفضل امريكا جعلها تدس انفها في ان الوضع الحالي الذي اتاح ألآراد الحزبين ا

يمهم   ى اقل ه ال اطق العراقي ن المن ايمكن م ر م اق اآب ايبرر الح د م رى لتج وام األخ ؤون األق ش

ون إال       ذين اليمثل المصطنع، وقد َوَجَدت في القليل جدًا من بعض الفئات من مسيحيينا مع االسف ال

ى    انفسهم فرصة ألن تغريهم بالمال ووعود اخ رى زائفه لإلنسالخ من العراق الحبيب واإلنضمام ال

وه              دة األخ ي عقي ه ف ًا ان رفاء، علم يحيين الش ل المس ن قب وض م ر مرف ذا النف رد، وه يم الك اقل

ه، ولكن     بٍر من َرط بش ر ان ُيَف راق نفسه، ومن الكف ه هو الع راق او جنوب المسيحيين ان شمال الع

رد       سيطرة األحزاب الكرديه على شمال العراق  ر الك ا اآلخرين من غي واستئثارها بالسلطه والغائه

واقفهم      ه خصوصًا اذ مارافقت م يجعل البعض يتخذ موقفًا وطنيًا صلبًا ضد مؤامرات االآراد الحزبي

ى عدة     تصريحات تعكس طموحهم في اإلنفصال عن العراق العظيم، وحينها سينقسم المسيحيون ال

اتحقق السامح    اقسام وسيضيع تأريخهم بين القديم والج ام إذ م ديد واهللا يعلم مايخبئه القادم من األي

  .اهللا مايدور في ُخلد الكرد

ث      داد، حي وى او البصره او بغ ي نين ل ف ر والقت ى التهجي يحيين يتعرضون ال صحيح ان المس

ى المسلمين     المتطرفون احرقوا األخضر واليابس، ولكن االمر اليخص المسيحيون فقط، ولننظر ال

م بشيعت  يكن   فه ب؟، ول دمي القل انراه ونسمعه ُي ومي وم ر الي ل والتهجي هم وسنتهم يتعرضون للقت
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ابي             ر اره ل من تفجي اب، وماحدث في اربي أمن من اإلره اآلخر منصفًا فليس هناك من عراقي بم

ل        ن قب تهَدفون م اجمعهم مس راقيين ب ى ان الع ل عل يس إال دلي اء ل ن األبري د م حيته العدي راح ض

اله، وماحجة ان احدًا ما ُمستهدف ولذا عليه اإلنفصال او اإلنضمام الى هذا الجزء اإلرهاب بكل اشك

او ذاك إال ُحجه ُتبين ان وراء القصد امورًا مبيته خبيثه ليست في صالح أحد بقدر ماهي في صالح   

  .من ُيَرِوج لها

ادي مع ا       يم تتخذ سياسة اإلغراء الم السف في   آما انه ليس هناك من شك في ان حكومة اإلقل

سبيل تمرير مصالحها ومخططاتها، وبما ان هناك القليل جدًا من المسيحيين ممن ارتضوا الوقوف   

بجانب اآراد الحزبين فهناك ايضًا البعض القليل جدًا من الشيعه والسنه والترآمان من الذين طالبوا 

ادي بأ      140حتى بتطبيق الماده  ر لين ة انفصال   الخاصه بكرآوك، وتطرف بعضهم وتحمس اآث حقي

د وسيظلوا   م عبي ًا فه وا ملوآ ن يكون نهم ل ك، ولك ر من المل ين اآث وا ملكي راق ليكون رد عن الع الك

ردي             ام، ويحاول اإلعالم الك م بفضالت الطع ه وممن ُيرمى له د الكردي عبيدًا، فهم من رواد الموائ

كل طوائفهم يستنكرون تضخيم حجم هؤالء األقزام ولكن اليمكن لذلك ان يخدع العراقيين الذين هم ب

ه وال    فعل هؤالء األقزام ويرفضونهم، ويبقى العراقي األصيل ينادي بعراقيته قبل آل شيئ فال طائفي

  .فئويه وال عنصريه فالعراق وحب العراق قبل آل شيئ

  2007يار آ  13
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  قوام المسالمه لذا يتم استهدافهم بسهوله؟؟هل ألن المسيحيين من األ

ى رؤوس      ي عل ق العمل ع التطبي ذها ليق راد تنفي البعض ي ه ب دات خاص اك اجن أم ان هن

  المسيحيين؟؟

ة ارواح          ي حماي ه ف انيه ووطني ه وانس ه اخالقي ؤوليه مزدوج ه مس ه العراقي ام الحكوم ان ام

ي او     المسحيين، فهؤالء لم يحملوا السالح ليقتلوا ويسلبوا و ه شيعة عل ّدعي ان ينهبوا آبعض من ي

  ؟؟)آأآراد الحزبين(ولم يكونوا استيطانيون مشاغبون  ..شيعة عمر

وم            أوليس لديهم  ذا هو خطأهم في عراق الي ا ه انون، وربم م تخرق الق ي ميليشيا خرقت او ل

عراق هو قانون الذي يحتاج فيه العراقي الى قوه تحميه او ميليشيا يستند عليها، نعم فالقانون في ال

م تكن هي الجالد       الغاب، واال من يفسر سبب اضطهاد هذه الفئه المسالمه التي لم تحمل السالح ول

أ نهج المسالمين يتضح من خالل اضطهاد         في يوم وآانت الضحيه على الدوام، واألمثله على خط

ى ا     ) اآراد الحزبين (اليزيديين الذين فّرقهم  دون اإلنضمام ال راد ويري م اآ ا يطالب     فه رد آم يم الك قل

ه           ا يطالب الشيخ معاوي يم آم ذا اإلقل ى ه دون اإلنضمام ال بذلك تحسين بك، وهم ليسوا بكرد واليري

ين شيعة      ) اآراد الحزبين(يادي أاالموي، في تفرقه واضحه بذرتها  ه التي حصلت ب لتذآرنا بالتفرق

تع    ردي اش هيوني آ يط ص نين وبتخط ات الس ين مئ راق المتعايش نة الع دث  وس أًة وح ه فج لت الفتن

ين   ) اآراد الحزبين(ماحدث وتبين ان  رق ب وراء ذلك، فهم وفق القانون والدستور آرد وليس من ف

الكردي والكردي ان آان شيعيا او سنيا او غيره ولكن البد من التفرقه بين العرب فهم شيعه وسنه   

  ...المعروف) اآراد الحزبين(وهذا هو منطق 

د اإلنضمام       ولو اتينا على الشبك  ردي ويري ه آ ول ان فقد ُقسموا هم ايضا الى فريقين أحدهما يق

ريقين لتسهل            ى ف ه ال ذه الفئ ك والزالت المحاوالت مستمره لتقسيم ه الى اإلقليم واألخر يرفض ذل

رقهم        د ف راد الحزبين  (السيطره عليهم، ونفس الشيئ، حدث مع األخوه من المسيحيين فق ى  ) اآ ال

م      آلدان وآشوريين وان  ذا فه راق ل دين المسيحي والع اعتقدنا بذلك فال ضير ولكن مايجمعهم هو ال

راقيين         ى عاتق الع ع عل ايتهم يق ًا وواجب حم اخوه الفرق بين هذا وذاك وهم اخوه للعراقيين جميع

  ...قبل الحكومه التي البد لها من ان تحمي المسالمين قبل حمايتها لمن يحمل السالح
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هي اخالء مدينة الموصل من آل الميليشيات   ةجديد ةها لتفادي ازمتقوم بول خطوه يجب ان أو

ام           رة اإلته ر دائ ك لحص ا، وذل رات احزابه ي مق ي تحم ك الت نيه تل يعيه او س ه او ش واء آردي س

رات          اء المق ن بق ير م د، والض ن أح دخل م ويش او ت ع دون تش ى الوض ره عل يطره المباش والس

ول ان يكون     الحزبيه ولكن بحماية الشرطه المحليه فقط يس من المعق راد الحزبين  (، اذ ل ثًال  ) ألآ م

 !!مقرات عديده يحميها مايقدر بفيلق من قوات البيشمرآه؟؟

اميع      ده والمج رى آالقاع يات األخ ى الميليش يطره عل ا الس يمكن له ك ف ه ذل ت الحكوم وان فعل

يهم    او الحد من    الخاصه ان وجدت في الموصل والتي ترهب المواطنين وهؤالء يمكن السيطره عل

ة الميليشيات من الموصل وسيكونوا            د اخالء بقي تحرآاتهم ألنهم سيكونوا وحدهم في الساحه بع

 ...هدفًا سهًال يمكن القضاء عليه

ب        ذلك وطل راف ب وى اإلعت ا س ا عليه ل فم ل الموص ة اه ه حماي تطع الحكوم م تس ن ان ل ولك

ذي    الحمايه الدوليه لحماية ارواح اهل الموصل من المسيحيين  الم الغربي ال خاصة، ولننظر الى الع

ا رجال         ى الفضائيات يظهر فيه ره عل يستنفر آل قواه إلنقاذ طفل وقع في حفره، واحيانا نشاهد فق

زمن    اطفاء وشرطه منشغلون جدًا مع بعض في اخراج شيئ ما من حفره عميقه، وبعد وهله من ال

ين       نسمع تصفيق وهتاف الحضور بإنجاز عظيم ليظهر احدهم وهو     ًا بالوحل ب يحمل جسمًا ملطخ

اذه             م انق ره وت د انزلق في الحف ان ق ه آلب صغير آ ين ان يديه ويضمه بحنان ورفق الى صدره ليتب

 ...على يد المخلصين

ر،       ك بكثي د من ذل أنتم ابع النريد منكم ان تكونوا آالعالم الغربي في احترام مواطنيهم وآالبهم، ف

  ...وقليًال من الكرامه... ين بكل طوائفهم وقومياتهمبل نريد الحفاظ على ارواح العراقي

  2008تشرين األول   10
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ل األحزاب المشارآه       ره من آ قبل اإلنتخابات المهزله التي حصلت في العراق ُآتبت صكوك آثي

ره التي ت    الوعود الكثي ع في        فيها، تلك الصكوك المحمله ب ى مستقبل زاهر ومشارآة الجمي د عل ؤآ
اء نظيف وعراق      الحكم وحريه وديمقراطيه ورخاء اقتصادي ورفاهيه وأمان وآهرباء التنقطع وم
خالي من األمراض وغيرها من الوعود التي تبخرت بمجرد اول شروق للشمس في تموز وتبخرت  

رء ان يستطيع ان يضمن الم راقيين في أم ا ابسط طموحات الع ى مع  معه المًا حت ه س ه لبيت عودت
 ..انقطاع الكهرباء وعدم توفر الماء النظيف

ولقد وعد الطالباني قبل اإلنتخابات الفيليه الذين تذآرهم فجأة وعلى غير عادته بتعويضهم عن   

آل ماعانوه وسوف يشرآهم في الحكومه وحكومة اإلقليم وان مستقبًال رائعًا ينتظرهم، حتى انتهت  
اديي           اإلنتخابات وو ؤاد معصوم احد قي ى لسان ف ك عل ين وذل رد حقيقي جد الفيليه انفسهم ليسوا بك

راد، أي       انوا شيعه او اآ ا اذا آ رروا فيم حزب جالل وانتقدهم جالل بكالمه حين قال ان عليهم ان يق

اني   ق جالل الطالب ه ليحق ه ليست بكافي ه العراقي ر عن  أان الهوي ي بغض النظ و عراق ن ه حالم م
لبت    قوميته او  ه واحده ُس دينه او مذهبه، وهاهي سنوات من اإلنتظار لم يحصل الفيليه على طابوق

  ...من عقاراتهم وال على فلس واحد ُنهب من اموالهم

م            م يكن له أن ل يم آ واليوم يعد الطالباني الترآمان الذين همشهم في آرآوك وفي حكومة اإلقل
بهم في   وجود في العراق ليتذآر فجأة وجودهم ليعدهم بتحق كون آرآوك   تن أيق آل طلباتهم عدا طل

  !!قليمًا مستقًالإ

 ولكن اي طلبات للترآمان يمكن ان يحققها الطالباني؟؟

 .انهم يريدون ان اليتسلط اآراد الحزبين على آرآوك
 .انهم يريدون األمان لهم وللعراق وان اليتعرض لهم احد بسوء

 ..ل الى اقليم الكردانهم يرفضون الحاق آرآوك بأي شكل من األشكا
 ..وان تطبيقهاأالغيه بعد فوات  140انهم يطلبون ان تكون الماده 

 .انهم يطلبون بتمثيل عادل في الحكومه العراقيه وحكومة اإلقليم

 ...رضًا وشعبًاأانهم يطلبون الحفاظ على وحدة العراق 
 ..انهم يطلبون انهاء اإلحتالل االمريكي واإليراني



53   

وفير األمن            طلبات الترآمان ل اتهم في ت راق، طلب اتهم تصب في وحدة الع يست انفصاليه، طلب

ي شعب أطلباتهم بسيطه آطلبات .. واالمان، طلباتهم في ان يكون العراقيين جميعهم على حد سواء

  ...في العالم يحب وطنه

ن       د م ي بالض ا ه ان بينم ات للترآم ك الطلب ل تل ق آ اني تحقي تطيع الطالب اترى يس ل ي ن ه ولك

 جهاته وتوجهات حزبه؟؟تو

ي         لكه ف ذي س ل ال ق الطوي ذا الطري ل ه د آ ه بع ن طريق اني ع د الطالب ن ان يحي الطبع اليمك ب

السياسه التي لم تكن في الحقيقه سوى حفنه مقززه من المؤامرات على العراق وعلى آل من يقف  

ذه ا        ان اليرمي ه ه من التقرب للترآم ى    في طريقه حتى من الكرد، وهو في انتهازيت ره سوى ال لم

طلب ود ترآيا في اعتقاده انه بتقربه هذا للترآمان سترضى عنه ترآيا، دون ان يعرف ان مستقبل   

د         وك بي تقبل آرآ ا، فمس وريين وال ترآي رد وال اآلش رب وال الك ان وال الع دده الترآم وك اليح آرآ

ره في         ر من غي يس ألحد الحق اآث اتهم، ول ر مصير اي    العراقيين جميعًا بكل طوائفهم وقومي تقري

وانتفخوا بقوتهم المفاجئه اآلتيه مع اإلحتالل وتصوروا ) اآراد الحزبين(مدينه عراقيه، وإن انتشى 

راق رجال            يم، فال زال في الع ٍم عظ م في وه اتهم فه راقيين امالئ انهم يستطيعون ان يملوا على الع

اب، وإ  م اإلره ي ورغ تالل اإليران م اإلح ي ورغ تالل األمريك م اإلح ه رغ ب بطبع ي طي ان العراق ن آ

  ..او من تآمر عليه... ولكنه ال ينسى ابدًا من آذاه او من خدعه

  2008شباط   4
 

  
  
  
  
  

  



54   

אאא 
אא ؟ 

 

بعض         ) اآراد الحزبين(ُجن  ديين برفضهم ان يحتسبهم ال من تصريحات الساسه الشبك واليزي

د ردًا، وق د شواني ان دعوة  آ واب العراقي عن التحالف الكردستاني خال صرح عضو مجلس الن

راق         تان الع عب آردس يم ش ى تقس دف ال ه ته بك آقومي ار الش ى اعتب يه ال ات السياس بعض الجه

ا رغم ان جزءًا     وتحويله الى آيانات متشرذمه صغيره، آما ان جعل الشبك قوميه مستقله بحد ذاته

ا ستفتح      آبيرا منها من الشعب ا يم آردستان ألنه لكردي سيؤدي الى انقسامات آبيره بين شعب اقل

ه قومي     ى         ةمستقل  ةالباب لكل مكون لإلدعاء بأن م اي الشبك منقسمون عل ا حقوق محدده، وه له

 ...انفسهم بين ان يكونوا عربًا او آردًا

 ؟؟ولكن لماذا اليعطي هذا النائب الحق لكل مكون ان يقول رأيه بحريه وصراحه ؟

 انفسهم؟؟) اآراد الحزبين(اليست هي الديمقراطيه الجديده التي يطالب بها 

 ام هي ديمقراطيه خاصه على قياس البرزاني؟؟

 انهم قد طالبوا بتقسيم العراق الى شيعه وسنه وآرد؟) اآراد الحزبين(ولكن هل نسي 

احر        ف تتن ات وطوائ ى فئ رب ال يم الع رهم تقس ة نظ ن وجه ن م ن الممك ه م ا  اي ان ا بينه فيم

يس من الممكن تقسيم      وتتشرذم ليطالب آل جزء متشرذم بحقوقه وان يكون مستقًال بذاته، ولكن ل

ذلك   راد الحزبين  (شعب آردستان الذي يتكون بعضه من الشبك آما يدعي ب م انفسهم    ) اآ ذين ه وال

لفًا او خ ا مدفوعة األجر س ي هي ام بعض الت اهرات ال ردًا، ومامظ ه ليسوا آ ون ان د يقول رجت بع

وا    ) اآراد الحزبين(تهديدات  م يكون إال هي مظاهرات غير حقيقيه، فكم خرج العراقيون بمظاهرات ل

مؤمنين بها خوفًا من السلطات الحاآمه، والسنوات السابقه شهدت الكثير من المظاهرات المسيسه  

  .)اآراد الحزبين(التي اصبحت لعبه سمجه يحترفها 

راد هو          وقد اعتبر النائب اليزيدي ب ديين من األآ ار اليزي ى اعتب ين فرجان عل واب ام مجلس الن

ور       يد ان رف ان الس ع يع ا ان الجمي مال، آم يم الش الح اقل واتهم لص يهم واص ى اراض يطره عل للس

ة    ين لسياس د الرافض ن اش ه م زبين(معاوي راد الح ردًا، وان صرح   ) اآ ديين آ ارهم اليزي ي اعتب ف

ه وديمقراطي      ذه حري ك فه ر ذل رام        البعض غي د من احت ه او مذهب فالب ى قومي اء ال ه ان اراد اإلنتم

 ...رأيه وليس ان ُيفرض عليه بالقوه مااليريده
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ا  ) فالحريه(فقد يطالب بعض الشبك واليزيديون ان يتم اعتبارهم آردًا وهذا من حقهم  التي آفله

 !!؟؟)بعد تحرير العراق(بريمر 

ايرغبون      وا م ع الحق في ان يكون راد الحزبين  (ولكن   انما تكفل للجمي د    ) اآ ى تكري يصرون عل

ى     ل لضم اراضيهم ال رديتهم ب ًا بك م وال ايمان ًا به يس حب ان ل ى الترآم ل وحت ديين ب الشبك واليزي

ورط       د ت ه بع ه ثابت راد الحزبين  (مناطق اقليم الشمال، وهذا الموضوع اصبح حقيق في األحداث   ) اآ

سر خرج بين اثنين وبقي سرًا، فكيف يبقى  التي حدثت لآلشوريين في سهل نينوى وليس هناك من

 هذا السر سرًا بين منتسبي فوج آردي آامل؟؟

راق من            ) اآراد الحزبين(آما يطالب  ه الع ون في ان في وقت يمزق ل مك رد في آ بجمع شمل الك

ى وحدة         ه ضررًا عل اك يكون في رار هن خالل مؤامراتهم وشرائهم لذمم البعض لتمرير قرار هنا وق

 ..العراق

كن لننظر الى الوقت الذي اشتدت فيه شوآتهم المتكئه على قوة المحتل، فهم ومنذ ذلك الحين ول

وهم يعبثون في العراق فسادًا وقد طغوا وتكبروا وتجبروا في لحظه ضعَف فيها العراق، وتصوروا  

ر ا          وا الحجر في البئ ه فرم ه قريب تهم الكردي دنيا وان لحظة دول ذي  في لحظة انتشاء انهم ملكوا ال ل

راق،            ة الع ذآر آلم ل ومسلم، فدستورهم الي ل عراقي وعربي ب دائهم لك يسقيهم، وصّرحوا علنا بع

د األرض عن السماء،        ه آبع د من م ابع والعرب بالنسبة لهم اعداء تقليديين، واإلسالم اي اسالم؟ فه

ده عن روح اإلسال            واد بعي ه دستورهم من م ا يحتوي ل وم م اال وما مؤتمراتهم التنصيريه في اربي

اتهم        ل ان زيف ادعائ دليل على ذلك، وقد خسروا تعاطف الجميع من عراقيين وعرب ومسلمين، ب

ابهم   قد انكشف حتى ان اإلتحاد األوروبي لم يعد يقتنع بإدعائتهم بعدما لمس عن قرب بطشهم واره

ا   وا افع ا أخف ديين، فمهم بك واليزي وريين والش ان واآلش دنيين الترآم ى الم دائاتهم عل لهم واعت

ه          رد الفيلي ى الك ه فحت الهم اللئيم دفعون ثمن افع وم ي اإلجراميه فالبد لها من ان تنكشف، وهاهم الي

ا           ه، وأم ارهم اقلي تم اعتب م وان ي دون مقاعد خاصه له وم يري ذاقهم بعض لؤمهم وخباثتهم وهم الي

ان  ) اآراد الحزبين(ماقيل عن افعال  راد الح  (مع الشبك واليزيديين يكفي، ولو آ مخلصون  ) زبيناآ

دهم          هم وتهدي ابهم وبطش ه، فبإره ل مكونات ي بك ارع العراق ة الش دوا ثق ا فق يئ لم ي ش راق ف للع

ل ومن       راق، ب ه للع ين انتمائ للمستضعفين جعلوا البعض يتارجح بين اإلخالص لقوميته ومذهبه وب

وا بالوصوليه واإلنتهاز       دما ُعرف م بع ردي له ه وممارسة   الواضح انه قد انخفض تأييد الشارع الك ي

ه       يالكذب والغش والخداع، ولكن قلما نجد من السياس ه الشجاعه الكافي رد من لدي ين الك ين والمثقف

 ..)ومن عاش بالحيله يموت بالفقر(يه البد ان تكون قريبه زليقر ويعترف بذلك، ونهايتهم المخ
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ك     يطالب الكرد ب ا، تل ام بحجة آرديته بعض المناطق التي آانت خارج سيطرتهم قبل سقوط النظ

راد الحزبين  (المناطق التي وضع  ا           )اآ ازع عليه اطق متن ا من ائهم انه الرغم من ادع ا ب دهم عليه ي

ا         يهم، آم اطق ال ك المن ة تل دالئل بعائدي حسب تعريفهم لتلك القضيه، اي بمعنى ان لديهم الحجج وال

ر  رف اآلخ ل   للط ن الفص د م ا والب ازع عليه اطق متن بحت من ذلك اص ًا، ول ه ايض ه ودليل حجت

انون ليأخذ آ    ا اراده      لبالموضوع عن طريق الق ذا م ه ،وه راد الحزبين  (ذي حق حق ة   ) اآ في بداي

ى    ه عل االمر وتظاهروا على انهم ديمقراطيين ويؤمنون بالحوار حتى سيطروا بخطه منهجيه محكم

التي آانوا يطالبون بها او تلك التي حتى لم يفكروا بها في السابق اصًال،   آل االراضي الغنيه سواء 

 !!حتى احتلوا الموصل وديالى في وقت آانوا يطالبون فقط بكرآوك

ان سيطرة مايسمى البيشمرآه على مناطق متنازع عليها آما يحلو للكرد تسميتها دون ان ُيبت  

ك وهي تعرف     في امرها لهو امر يدعو للتساؤل ويثير الشك في صمت الحكومات المتعاقبه على ذل

راد الحزبين  (مدى ضلوع  ذي            ) اآ اهو السبب ال ل ان م اطق، ب ك المن ار في تل في المشاآل التي ُتث

ا  وليحكم) اآراد الحزبين (يدعو الحكومه الى التخلي عن مناطق عراقيه عربيه وترآمانيه لصالح  ه

ه او    ) جاء في الدستورحسب ما(وهي مناطق لم ُيبت للحظه في عائديتها  ه المرآزي ى الحكوم اما ال

 الى اإلداره المحليه في الشمال؟؟

ات      ين الحكوم ؤامره ب ل م م نق اق ان ل و اتف ا ه وك انم الى والموصل وآرآ ي دي دث ف ان مايح

يسيطر فيها الطرف الثاني على تلك المناطق ليحمونها من هجمات  ) اآراد الحزبين(المتعاقبه وبين 

ابيين، و  ه     اإلره ه الحرب الطائفي ذي اشتعلت في وب ال ه للوسط والجن ه العراقي رغ الحكوم ذلك تتف ب

ا ماتسمى المليشيات         ان بطله ه التي آ ك الفتن والتي احرقت األخضر واليابس في يوم من االيام، تل

ال من خالل       رت بشكل فع الشيعيه والسنيه مع بعض الُمَقبالت الكرديه والبهارات األمريكيه التي أث

بشرط  ) آردستان (لإلرهابيين بالتسلل الى بقيه العراق عن طريق مايسمى  ) اآراد الحزبين(سماح 

 ..)اآراد الحزبين(عدم القيام بأي عمليه هناك، وهذا ماُيفسر األمن واالمان في مناطق سيطرة 

راد  (ولكن قد يسأل متسائل لماذا التفجيرات في الموصل وديالى وآرآوك وهي تحت سيطرة    اآ

 ايضًا؟؟) الحزبين
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الى     اطق الموصل ودي ي من اآل ف ات ومش ق نزاع ي خل ي ف ؤالء ه ة ه و ان سياس واب ه والج

اده    ذلك     140وآرآوك اي ماتسمى المناطق المتنازع عليها لحين تطبيق الم وحصول اإلستفتاء وب

هو  سيطالب اهالي تلك المناطق بالطبع باإلنضمام الى اقليم األمن واألمان والتبرء من العراق الذي 

ذين فضحوا    بعض ال ة ال وال يقظ اد سيحصل ل ذا ماآ ه، وه اب والفتن ع اإلره زبين(مرت راد الح ) اآ

ي             ه ف ه والعربي ه والترآماني اطق اليزيدي ًا المن تعلت رعب د اش اطق، فق ك المن ي تل ه ف ومايفعلون

مى       ى مايس مام ال راق واإلنض ن الع ي الخالص م ًال ف ا فع بعض ربم ى ال ثالث، وتمن ات ال المحافظ

 !!).ندستاآر(

وات     ا الق ل محله ا لتح ازع عليه اطق المتن ن المن حاب م مرآه اإلنس يات البيش ان رفض ميليش

ا           العراقيه انما هو تجاوز على ل سياساتها واعماله ذه المليشيات فك ألوف مع ه ألوف حيث الم الم

ب      ي يطال يات الت ذه الميليش ه، فه ر مألوف زبين (غي راد الح ب   ) اآ ات والروات ا بالمخصص له

ا، في حين            رفض اإلنصياع ألوامره ة األمر ت ا في حقيق ه ولكنه والتجهيزات من الحكومه المرآزي

د   زبين(يؤآ راد الح ًال  ) اآ زازه   زورًا ودج راق وابت تغالل الع ه إلس ي محاول ز ف ع المرآ ا تتب انه

ك                ه في تل ه المرآزي در، حيث انفضح هؤالء مع من شارآهم من الحكوم أآبر ق ه ب واإلستفاده من

ا بالتواجد            مح له يم الشمال في حين ُس ى اقل الكذبه، ولكن لماذا ُيطلب من البيشمرآه اإلنسحاب ال

 هناك عدة سنوات؟؟

ول ان  ن المعق ل م اق     ه اك اتف ًا ان هن ه خصوص ه المرآزي ر الحكوم ه اوام رفض اداره محلي ت

 مسبق مع الحكومه على ان التتعدى ميليشيات البيشمرآه حدود اإلقليم؟؟

اذا            دفاع، فلم ى وزارة ال ه ال ه تابع وات عراقي دعي ق ا ت يم، وهي آم وهاهي قد تعدت حدود اإلقل

ه         التنصاع ألوامر وزارتها وبدًال عن ذلك تنتظر او  اة وال ُيعرف ل ذي اختفى فج ا ال امر من زعيمه

 مكان؟؟

 ألم نقل انها مليشيات وتبقى ميليشيات والئها للفرد وليس للوطن؟

ك            وم اخالء تل راد الي اطق وي ك المن ك الميليسشيات بالتواجد في تل والسؤال هو لماذا ُسمح لتل

 المناطق من وجودها؟؟

 طأ قد ارتكب وحان اليوم وقت الحساب؟؟هل هي صحوة ضمير للمالكي وحكومته بتصحيح خ

يهم والتالعب بمشاعرهم      ام انها مؤامره آانت والزالت على العراق والعراقيين في الضحك عل

 ...ومصائرهم لتكون القسمه على من اقتسم؟؟ والزال الشعب العراقي خارج القسمه
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ان من اآ ر الترآم ذ  يعتب الى والموصل فمن وك ودي ي آرآ ل ف ًا للعنف والقت ات تعرض ر القومي ث

ه مع حكومة        سقوط النظام ولغاية الساعه سقط الكثير من الترآمان ضحية صراع األحزاب الكردي

اطق الموصل         ى من وم عل ا هو معل المرآز وآذلك تنامي نفوذ تلك األحزاب التي تحاول السيطره آم

تفجيرات الكثير من الترآمان في مناطق متعدده من تلك المحافظات ال وآرآوك وديالى، وقد حصدت

ة       تم تبرئ ًا وي ًا طائفي ذ طابع رات لتأخ ي التفجي ده ف ام القاع م اته ث ت ازه حي ة ت ر منطق ان تفجي وآ

الى ان يتم ارهاب الترآمان ) اآراد الحزبين(األحزاب الكرديه من هكذا عمل في وقت تشير مصلحة 

ر      إلجبارهم على الرضوخ  ل وتهجي د من قت لألمر الواقع، حيث األحزاب الكرديه هم المستفيد الوحي

اطق       ه هي من الترآمان وليس للقاعده في رأيي ضلع في ذلك، حيث مناطق سيطرة االحزاب الكردي

ا   آمنه آما يّدعون وإن اي تواجد لإلرهاب هو أمر غير واقعي بحكم السيطره القويه لتلك القوات آم

ه اال ان يكون        يقولون فكيف تسلل وات الكردي ل الق وه من قب ه بق ت القاعده الى تلك المناطق المحمي

 ...هذا التسلل مخططا له مسبقا وبعلمها

ان الذين سقطوا في تازه هم من الترآمان الشيعه والذين سقطوا في التفجيرات التي سبقتها هم 

ر او في حسينيات آرآ         ذلك سواء آانت في تلعف الى في محاوالت    من الترآمان الشيعه آ وك او دي

لجر العراق مره اخرى لمسلسل العنف واإلقتتال الطائفي ولن يصب ) اآراد الحزبين(حثيثه من قبل 

ي مصلحة  ك سوى ف راد الحزبين(ذل اع ) اآ ز ومن السهل اقن ه المرآ ك الحال ي تل حيث يضعف ف

د  ه      البرلمان بخطورة الوضع وعدم قدرة الحكومه على ادارة البلد ليتم تحدي ك الحكوم اط فشل تل نق

ومن ثم يتم حجب الثقه عن حكومة المالكي التي يعتبرها الكرد انها صوره اخرى من حكومة البعث 

 ...آما صرح مسؤوليهم اآثر من مره

تم  ) اآراد الحزبين(والطريقه المثلى ليتجنب العراق الحرب الطائفيه التي يخطط لها  هو في ان ي

الى       اإلتفاق بين القوى السياسيه  وى ودي ه من آرآوك ونين الوطنيه على اخراج الميليشيات الكردي

رًا    ك خي وآل منطقه غير تابعه لإلقليم ليتم حصر المسؤوليه بيد الحكومه المرآزيه فقط، فإن آان ذل

فالخير للعراق آله وان آان شرًا السامح اهللا فستتحمل الحكومه المرآزيه وزر ذلك وحدها وسنعلم   

الكرديه ستكون غير معنيه بما يحدث فهي ليست في الساحه وسوف يكون من حق   فعًال ان القوات 

ام   ) اآراد الحزبين( م اته القاء اللوم على حكومة المرآز في حالة حدوث تقصير ما او حتى يمكن له

ع      راقيين، ولكن آيف يقتن راد الحزبين  (القاعده او غيرها من المنظمات اإلرهابيه التي تقتل الع ) اآ
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ال لشراء       بذلك فهم ر من الم وا الكثي عملوا طويًال على ان ُيَثِبتوا وجودهم في تلك المناطق وقد دفع

ه طويًال،           وا ل ه وعمل ذي خططوا ل وا عن ال هذا الطرف او ذاك إلثارة النعرات الطائفيه فكيف يتخل

ا ان تنسى المصالح          ل السياسيه التي عليه ل الكت ين آ  حيث لن يتم اخراجهم سوى بإتفاق وطني ب

  ..السياسيه الضيقه وتتجه لتحقيق أمن ومصلحة العراقيين بكل قومياتهم وطوائفهم

ر ان    ي األم حك ف زبين (والمض راد الح الى     ) اآ وك ودي ي آرآ دهم ف رًا ان تواج رحون آثي يص

ه اخالء      ك الحكوم نهم تل والموصل هو تواجد شرعي بطلب من حكومه المرآز، ولكن حين تطلب م

ون ذلك، اذن انتهت شرعية وجودهم التي يّدعوها زورًا في تلك المناطق تلك المناطق نجدهم يرفض

ه             أ الحكوم ا خط أ هن ق، والخط ا اتف ى هواهم وآيفم ذي يفسروه عل ليتحججوا بعد ذلك بالدستور ال

ت   ي وق ه ف ه تتكلف بمصاريف الميليشيات الكردي ه المرآزي يم، فالحكوم أ ادارة اإلقل ن خط ر م اآث

اوامر الحكومه في مفارقه عجيبه من قبل حكومة بغداد وهي ترى بأم العين التطيع تلك الميليشيات 

ك     ال ذل يئا حي ه ش ك الحكوم ل تل ا والتفع ه وتعصي اوامره ة الدول ن خزين ا م تلم رواتبه وات تس ق

ات     ن القومي رهم م ان وغي د الترآم يات ض ك المليش ه تل ذي تمارس ف ال ل العن تمر مسلس ليس

  ...المسالمه

ا  ان والزال الترآم ا      آ ه لترآي اعه بالعمال تهمهم س اليه ت زاب انفص ين اح ات ب حيه لنزاع ن ض

ذا الحزب    ة ه ين مطرق وا ب ذا وال ذاك، وأمس م اله رد، وُه وفينيه وبغض الك اعه بالش تهمهم س وت

ح      م تفل رغيبهم فل رائهم وت زاب ش ك االح ت تل ر وحاول ردي اآلخ زب الك ندان الح ين س ردي وب الك

نجح وحاولت   ى القوى           وحاولت ترهيبهم فلم ت يس عل ى شيعه وسنه فخاب سعيها، ول رقتهم ال تف

ال     السياسيه الوطنيه ان تصمت وهي ترى الترآمان في محنه، فكما ادانت تلك القوى حلبجه واالنف

ا والبحث      ات وطنيته ا سوى اثب ا عليه رات فم ل والتفجي ف والقت ال العن ه واعم ابر الجماعي والمق

ه   والتحري عن حقيقة مايحدث للترآمان وح ه عراقي ل المشكله حًال جذريًا في حمايتهم بقوات وطني

ى      ا عل ردي حرص ياوي آ د مليش ن اي تواج راق م ات الع الء محافظ ياويه واخ ه وال ميليش الحزبي

 .المصلحه العامه للبلد وحمايًة لكافة ابنائه
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ذ   ) ألآراد الحزبين( آلما نسمع تصريحًا يستحضرالخاطر نشاطات وافكار الحرآه الصهيونيه من

ين   راد الحزبين  (نشأتها ولغاية الساعه، فالتشابه ب ًا في       ) اآ اد يكون تطابق ه الصهيونيه يك والحرآ

االرض الموعوده         ه الصهيونيه اليهود ب ا وعدت الحرآ األفعال والتخطيط وفي الكذب والدجل، فكم

ى خريطة بني    ) الحزبين اآراد(آذلك وعد  الشعب الكردي بأرض اآلباء واألجداد، وآما َحّدَدت األول

ّدَد    ذلك َح راد الحزبين  (صهيون في فلسطين لتتوسع الحقًا من النيل الى الفرات آ خارطة ارض  ) اآ

األآراد في السليمانيه لتبتلع فيما بعد نصف العراق، وآما نشر الصهاينه اآاذيب حول مجازر لحقت 

ال      ) اآراد الحزبين (آإلقائهم في أفران الغاز وغيرها آذلك فعل  بهم اتهم في مايسمى االنف في مبالغ

ا       ذره لعبه ه ق وى لعب ت س ا ليس ع انه رف الجمي ي ع ه الت زبين (وحلبج راد الح م  ) اآ هم وه انفس

ه        ان للحرآ ا آ المي، وآم ام الع رأي الع يضحون بالشعب الكردي ليكون ورقه جاهزه تثير مشاعر ال

آذلك رجال ينشرون األآاذيب    ) فألآراد الحزبين(هيونيه رجال مهمتهم نشر االآاذيب المفبرآه الص

ال فقط ال          ى سبيل المث ان عل ر آ ا ُذآ ه فم والدعايات الرخيصه، ولن يتسع المجال اآثر لسرد االمثل

 ...الحصر

وز أ د رم زبين(ح راد الح وا) اآ س الن رئيس مجل اني ل ب الث ور النائ ارف طيف دعو ع ب الم

ين العرب              وى ب ى تقسيم محافظة نين دعو ال دأ المحاصصه وهو ي راق وفق مب المفروض على الع

ذي    ر والتزييف ال م التزوي ات رغ الس المحافظ ات مج ي انتخاب ًا ف ًال ذريع لوا فش دما فش رد بع والك

اولوا           ه في الموصل بشتى الطرق، وح ه المنتخب ه المحلي احدثوه، فقد حاولوا آثيرًا افشال الحكوم

يمهم،       زر ى اقل وى ال ره من محافظة نين ع الفتنه بين األقضيه والمحافظه، وحاولوا ضم مناطق آثي

اء العرب                د والزالت دم م تمحى بع ي ل رات الزنجيل ار تفجي اك والزالت آث ا وهن ونشروا الرعب هن

د، والزال       م تنشف بع مرآه ل مى بالبيش التهم مايس ذين اغت ديين ال وريين واليزي ان واآلش والترآم

على عهدهم آما ) اآراد الحزبين(هديد متواصًال لليزيديين والشبك لتغيير هويتهم القوميه والزال الت

ات الشعب    اقي مكون رد وب ين الك ه ب زرع الفتن ه ل ك سوى محاول ره تل احرآتهم االخي دناهم وم عه

 ..العراقي
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ه سمجه إذ ان وجود ا          ةان الدعو ا نكت رد انم ين العرب والك وى ب رد في   لتقسيم محافظة نين لك

ل      ددهم الزال يمث ك فع المحافظه ليس ببعيد والكثير منهم نزح الى المحافظه في التسعينات، ومع ذل

رد         ين العرب والك د من تقسيم المحافظه ب اقليه قليله مقارنة بالترآمان واآلشوريين، فإن آان والب

وى من اآل        الي نين ات األخرى وإال فهل اه ل المكون ان   فيجب ايضًا تقسيمها بين آ شوريين والترآم

 واليزيديين والشبك ليسوا بعراقيين؟

ى             ا فمن األول ه تأريخي ه عربي ذا الشكل وهي اغلبي وى به وفي المقابل ان آان الحديث عن نين

م يكن سوى               ى الحديث ل ديم وحت ه الق اريخ المدين رد واآلشوريين حيث ان ت ين الك تقسيم دهوك ب

اآلثار الموجود التثبت سوى ذلك، ولكن النزوح الكردي آشوريًا حيث آان الوجود آشوريًا بالكامل و

ر من           ا بالترهيب والترغيب غّي ه الماضيه وطرد اآلشوريين منه للمدينه على مر السنوات الطويل

د في    1968الترآيبه السكانيه للمدينه، وآما هو معلوم وبعد انقالب تموز   1976شباط   8وبالتحدي

لتي آانت تابعه الى محافظة آربالء ومحافظة تكريت وآانت اسُتحدثت اربع محافظات وهي النجف ا

ه ومحافظة دهوك              ى محافظة الديواني ه ال داد ومحافظة السماوه وآانت تابع ى محافظة بغ تابعه ال

ائع      دة الوق وآانت تابعه الى محافظة نينوى، وباإلمكان الحصول على المرسوم الجمهوري في جري

 . 2513 العدد 1976العراقيه لشهر شباط عام 

دأ              ا من ان تتقسم وفق مب د له ا فالب ا بترآمانيته أريخ قلعته وأما اربيل المحافظه التي ينطق ت

ين العرب          وى تتقسم ب ه، فمحافظة نين دل بعين العداله والمساواة بين الترآمان والكرد وهذا هو الع

ين ال  ان،   والكرد والترآمان واآلشوريون واليزيديون والشبك، وتتقسم محافظة اربيل ب رد والترآم ك

يس يجب ان ننسى آرآوك التي يجب ان        وآذلك تتقسم محافظة دهوك بين الكرد واآلشوريون، ول

ق   ق منط رى وف ي األخ م ه زبين(تتقس راد الح ان ) اآ رد والترآم رب والك ين الع تفزازي ب اإلس

دئوا     ى اآلخرين فليب ا عل بانفسهم،   واآلشوريون وهذه هي العداله بعينها التي ان اراد الكرد تطبيقه

دًا   وليس معنى ان تكون القوه لديك اليوم فإنك تستطيع ان تفعل ماتشاء، فاليوم لك ولكن يعلم اهللا غ

 ...قد يكون عليك

ام، فمادامت   ) اآراد الحزبين(لذا فإن منطق  لم يكن ولن يكون منطقيًا والمعقوًال في يوم من االي

د هي مصدر      ّدام الحاق د        الحرآه الصهيونيه بفكرها اله م يع يس ُيرتجى شفاء هؤالء ول امهم فل اله

ه         ى الهاوي اتهم وسياساتهم الهوجاء ال ردي بحماق ينفع معهم آي والعالج، وسيرسلون الشعب الك

ولن يتصور هؤالء ان العراق قد خلى من الرجال فال يتمادوا اآثر فقد ولى زمن التساهل والتماهل    

 ...بهوقد صحى من آان نائمًا ومن آان غافًال فقد انت
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د  زبين(أجه راد الح تخدام    ) اآ ي اس راق ف تالل الع د اح ًا مابع ه خصوص نين طويل هم ولس انفس
ى وان       مصطلح مناطق آردستانيه وتداولوه آثيرًا في اإلعالم والصحافه ليكون مصطلحًا شائعًا حت

ات  آان خطًأ، فهم يقصدون بهذا المصطلح آل المنا طق التي يختلط فيها الكرد مع غيرهم من القومي
ل مسعود             ره من قب ه األخي رًا في اآلون ذا المصطلح آثي د اسُتخدم ه في العراق آما في آرآوك، وق
ا   وجالل الطالباني في اشارتهم الى آل منطقه ُمختلف عليها والتي يسمونها المناطق المتنازع عليه

تمهيدًا إلنفصالهم عن العراق ليوحوا لآلخرين ان هذه المناطق  والتي يطالبون بإلحاقها الى اقليمهم
 ..هي آرديه ولكن هناك من هم ضيوف عليهم فيها آالترآمان واآلشوريين وغيرهم

راد الحزبين  (قد يتسائل المرء عن سبب اطالق    يط من        ) اآ اطق هي خل ى من ذا مصطلح عل هك
ى     قوميات واديان مختلفه وماهي مرجعيتهم وحجتهم في ان  اطق آردستانيه عل يطلقوا مصطلح من

 تلك المناطق؟ 
 ولماذا التكون تلك المناطق ترآمانستانيه في حال وجود الترآمان فيها؟

ا        ًا بم م تطالب يوم ات ل ذه القومي او تكون آشورستانيه في حال وجود اآلشوريين فيها، ولكن ه
اة بسبب موا          ده ُملغ ات مقموعه ُمبع ذا هي قومي راق ل ى     يضر صالح الع ا ال ه وانتمائه ا الوطني قفه

 ..العراق قلبًا ووجدانًا
ران وجدوا ضالتهم في         ) اآراد الحزبين(اما  ى اي ى اسرائيل واخرى ال فهم بعمالتهم الطويله ال

ى ان وجد هؤالء        ران ال ون اسرائيل واي عمالتهم لوطنهم ذلك الوطن الذي طالما آان شوآة في عي
ل في   ) اآراد الحزبين(راق، وهكذا آان في العراق من يمكن ان يخون ويبيع الع عبر تاريخهم الطوي

العماله اداة طيعه بيد من يريد خراب العراق واضعافه الى ان وصلنا الى ماوصلنا اليه اليوم من بلد 
ه              ه التحتي م يبق من بنيت د ُمحطم ل ون و بل ل شكل ول ممزق تتحكم به الميليشيات واالحزاب من آ

ه في          شيئ ُيذآر، وبلد ُمهان الي ى بحق ى ان يطالب حت ع األذى عن نفسه واليقوى عل قوى على من
 ....مياهه او حدوده

اطق       ا والمن ازع عليه اطق المتن تقطعه والمن اطق المس ك آالمن طلحاتهم تل دون بمص م ُيمه انه
ًا    ل واقع تخدامها لنتقب يع اس ًا ليش رًا اعتيادي تخدامها ام ن اس وا م ى ان يجعل ا ال تانيه وغيره آردس

ا،   جديدا خر ا او زيفه ج من رحم الباطل يقول بتلك المصطلحات ويؤمن بها بغض النظر عن حقيقته
في مسيرتهم طوال وجودهم فهم يفسرون مايريدون تفسيره حتى ) اآراد الحزبين(وهكذا آان ديدن 

 !!بدون تفسير وينتظرون من اآلخرين ان يفهموا الالتفسير
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راقيين    وطنيين الع يين ال األحرى بالسياس ان ب ان     آ إن آ طلح ف ذا مص وا هك راد (ان يرفض ألآ

دل واإلنصاف ان نطلق       ) الحزبين اطق مختلطه فمن الع الحق في اطالق مناطق آردستانيه على من

اطق ترآمانستانيه وان نطلق      على آرآوك وغيرها من المناطق ذات التواجد الترآماني الكثيف بمن

اطق   رد       على سهل نينوى ذات التواجد اآلشوري الكثيف بالمن الرغم من وجود الك اآلشورستانيه ب

 فيها، ولكن هل هذا هو العدل واإلنصاف؟ وهل يقبل الكرد بذلك؟

ة آرآوك        ) اآراد الحزبين(ان ماقدمه  د آردي ائق وخرائط تؤآ وجالل الطالباني ومسعود من وث

ائق    راد الحز  (وبعض المناطق هو أمر يقابله من الطرف اآلخر من لديه وثائق اقوى من وث ) بيناآ

ولهم ان آرآوك ليست          الم ساذج بق تخالف مايدعيه هؤالء، آما ان مايقوله مسعود او جالل من آ

ة     يس جمهوري ن رئ الم م ذا آ ع األسف ُمحزن ان يصدر هك ر م و ام تانيه ه ل هي آردس ه ب آردي

دم           راقيين بع ط األوراق لترضية الع دون خل م يري اء، فه د بالم د الجه العراق فهم آمن فسر الماء بع

رد من   ا دعائهم ان آرآوك للكرد فقط ولكنها لكل الكردستانيين اي هي ايضًا لمن يعيش في آنف الك

ون     ن ان يك دًال م راق فب ؤالء عن الع ديل له وطن الب ون دور ال ذلك يمثل نهم ب ات، ولك اقي القومي ب

 ..هي البديل لهؤالء) آردستان(العراق وطنا للجميع فإن 

في آل شيئ، ) اآراد الحزبين(من السياسيين على تجاوز من العجب ان يسكت من في الحكومه 

م يستنكفون         ارض، فه د ومع ين مؤي فبسياستهم تلك يوقعون العراقيين بكل قومياتهم في فخاخهم ب

ًا       اولوا يوم اطق آردستانيه وح ا من ان ُيطلق على المناطق المختلطه مناطق عراقيه ويطلقون عليه

 !!اقيه ذات خصوصيه آردستانيه؟؟وا عليها مناطق عرلقتصحيح األمور فأط

ه ولسنا ضد استخدام             اطق الكردي ى المن اطق آردستانيه عل نحن لسنا ضد اطالق مصطلح من

رد  ) آردستان(مصطلح  تعمم   ) بكردستان (مطلقًا، فنحن نطلق على آل مناطق تواجد الك ى ان الي عل

ر ال      ان واآلشوريين والشبك وغي ون     هذا المصطلح ليشمل مناطق تواجد الترآم اذا يقول م لم رد، ث ك

ه       اطق آردي ه من اطق الكردي موا المن مياتها ويس ماء بمس موا األس تانيه؟ فلُيس يه آردس خصوص

ل        نحن اه ون، ف م يحزن تانيه وال ه ط دون آردس ه فق اطق عراقي ه من اطق المختلط ه، والمن عراقي

د وال   دعنا اح ال يخ ا ف ه ام غيره ت ام عربي ه آان ًا آردي ا تمام رف مناطقن راق ونع ا الع ذاآى علين يت

 ...حاذق
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الزال الُكتاب الكرد وقادتهم على نفس النهج والسياسه التي يتبعونها في تضليل الشعب الكردي 
ال   وايهامه بحقائق وآمال زائفه، مع عدم تخليهم عن الخضوع ألسياد الماضي الذين باعوهم حتى ب

يًة ل   ان ترض م األحي ي معظ ن ف ذي     ثم يط ال ردي البس عب الك وى الش ثمن س ع ال ان داف ا آ ر وم لغي
راق واإلسالم، إذ    تواصلت محاوالت تسميم افكاره منذ عقود لتحقيق أهداف التخدم سوى اعداء الع
أنهم جزء          رى وب وهم آردستان الكب ه ب رد الفيلي وِهم الك حاولت بعض القيادات الكرديه مؤخرًا ان ت

ًا             من األمه الكرديه المظلومه ال ه قسرًا وظلم م ضمها الي ذي ت راق ال ا حق اإلنفصال عن الع تي له
ل     ابهم قب عابثين بوتر القوميه ومتناسين آل مايتعلق بالدين خصوصًا في آتاباتهم حيث ذآر احد آت

أن     فترة ات مع الصهاينه، ب ان    (( في محور حديثه عن حق الكرد في إقامة عالق وم ذات ادي رد ق الك
و عل  ن ه نهم م ه فم ه و مختلف ه اليهودي ى الديان رون عل يحيه وآخ ه المس بعض(ى الديان دين  )ال يت

ه       ه والعلوي ه الزرادشتيه والبهائي ى الديان ل     .. باإلسالم، وهناك من هو عل ده مث ذاهب عدي اك م وهن
 ؟؟؟ ...!!!))الزيديه واإلسماعيليه والشيعه والسنه

ه نعيشها وال      روا حقيق اب ان ينك ا     لقد وصل الغباء ببعض هؤالء الكت يمكن التالعب بشأنها آم
دعاة      اتهم م ارهم وطروح ُيفعل مع بقية الحقائق التي ُيحاولون تزييفها او طمسها حتى اصبحت افك

الكرد في     ه التي         % 99لطيفه للتندر والسخريه، ف ذا اإلستنكاف من الحقيق م ه نهم مسلمون، فل م
  ..له في اصلِه ونسبهيتشرف بها الكردي الشريف ويستنكرها البعض ليغطي بذلك آل شائبه 

ق            ه وإن نط ن وقومي ه دي ين ان اليهودي ي ح ًا، ف ردي يهودي ان الك ى آ رى مت ه اخ ن ناحي م
ه        ه بلغت ع احتفاظ تهم م تخدم لغ رد فإس رب الك ده ق ان تواج ى مك ود ال ذا يع ه فه ودي بالكردي اليه

ه واإلن          وا األلماني م ليسوا بعرب وإن تكلم ه وه تكلم اليهود العربي ا ي ه   العبريه، آم ه والبولندي كليزي
  .والمجريه طبقًا لمكان تواجدهم حاملين بذلك جنسية البلد والعالقه لذلك بالقوميه

اء        ة اآلب تيه ديان ى الزرادش وده ال ي الع ه ف ي الرغب رد ه اب الك ارات بعض الكت ر ابتك ا آخ ام
الرغم     ارات، ب ه اي اعتب يس ل ذه    واألجداد آما َيدَّعون وآأن األمر مجرد رغبه او هوًى ول من ان ه

الديانه حسب ماتذآره المصادر هي ديانه فارسيه وقد تخلى عنها الفرس ونبذوها بعد ان هداهم اهللا 
ة               م حقيق ي، والنعل ا هو عرب العرب وبم ل صله ب د لإلسالم ليقطع آ لإلسالم ليتلقفها بعض من يكي

نهم ان    ألن ) من وجهة نظر هؤالء الكتاب(األمر تمامًا حول الديانه األصليه للكرد  ول م هناك من يق
ك التسميه  ( اليزيديه اواألزيديه ًا ان      ) آما يحلو ان ُيطلقوا عليها تل رد، علم ه األصليه للك هي الديان

الفرق واضح بين الزرادشتيه واليزيديه من ناحية الطقوس والعبادات والعقيده وآل شيئ لذا نطلب  
  .... د بعد ان يستقروا على رأي واحدمن الُكتاب الفطاحل ان ُيعلمونا بالديانه األصليه للكر
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ى ما   ه عل وائهم ضمن األمه        أاما التباآي من قبل القيادات الكردي ى احت ه والعمل عل صاب الفيلي

دعوا           ذا الشيئ ي إن ه رد ف م آ دعوى انه وقهم المسلوبه ب الكرديه والنضال في سبيل استحصال حق

ى األق  اتهم عل ع معان يئًا لرف وا ش م يعمل م ل ة البعث للسخريه ألنه د ان قامت حكوم ران بع ي اي ل ف

ه مع المسؤولين        ات وثيق ادات من عالق بتهجيرهم وسلب حقوقهم واموالهم وذلك لما لدى تلك القي

  .األيرانيين لسنوات طويله

ادة عشيرة البرزاني بضغط من       اما عدم إدراج جرائم صدام ضد الفيليه بينما ُادرجت جريمة إب

ال للمقارن ي المج رد والت د   الك ه بع ك الفئ رد لتل ال الك ى اهم يًال عل ا، إال دل ا بينهم اس فيم ه او القي

  .ماتبين انهم عراقيون ُاصالء والمجال لزحزحة انتمائهم وحبهم للعراق

ده       انوه من مصائب عدي لم يتزحزح حب العراق واإلسالم وآل البيت من قلوب الفيليه رغم ماع

د    تفوق ماعانتُه بقية الطوائف، فهم يعتبرون ا ا يعتق اة، بينم ن األنظمه الحاآمه هي سبب تلك المعان

إن              ذا ف رد، ل اه الك ا عان ل هو المسؤول عم راق آك ه ان الع ادات الكردي بعض الكرد بإيحاء من القي

ا من سلطان،     اإلنفصال عن العراق هو اسلم طريق لحياة آمنه ُمتذرعين ايضًا بحجج ماأنزل اهللا به

رفاتهم     ى تص لبًا عل ك س س ذل العرب         وانعك له ب ت ص ل مايم ع آ اولوا قط اتهم، فح لوب حي واس

أبين التي          ى حفالت الت ل حت ه، ب ى اسماء آردي وباإلسالم وقام البعض بتبديل اسمائهم اإلسالميه ال

ا يكون    امقت في اربيل وبحضور مسعود وجالل وبريمر آانت آحفله للفرقه السمفونيه وهي ابعد مم

اآين      رد والمسلمين مح د الك رب، ومن يعيش في الغرب يلحظ وبسهوله          عن تقالي د الغ ذلك تقالي ب

ك          ن تل جيع م الميه وبتش اداتهم اإلس دهم وع ن تقالي ف ع رد ولإلس ن الك ر م الخ الكثي ة انس آيفي

  .واصبحت موضه قديمه... القيادات الكرديه لكون تلك التقاليد والعادات متخلفه

نهم       عانى الفيليه ماعاناه ومأساتهم اعظم من ان يحتويها م دلوا دي ا ب ات، فم ال او تصفها آلم ق

د وظل   ى اح دوا عل م يحق راق ول ى الع ه عل وا بالالئم م يلق اداتهم ول روا من ع وال اسمائهم وال غي

م       ل ت هم ب وا بشخص م ُيَمَثل راق، ول ي ارض الع دفن ف ود لُي وى ان يع م س ًا اليحل و منفي دهم وه اح

ى الشمال، في وقت        احتسابهم على الكرد السنه بضغط من مسعود وجالل والن    تيجه هي صفر عل

  ....حصل الكرد حتى على ماال يمكن ان يحلموا به وترآوا الفيليه حتى بدون احالم

راً     وًا ُمفتخ ه مزه ئ فم ... رغم ذلك فإن الفيليه ُمتمسكين بعراقيتهم واليخجل الفيلي ان يقول بمل

دره   انا ابن دجلة والفرات، انا ابن ... انا عراقي، انا ابن العراق داد وب تلك األرض الطيبه، انا ابن بغ

ده      ارات الخال ك الحض ن تل ا اب ل ان ن النخي ا اب انقين، ان دلي وخ ف   .... ومن قين للنج ن العاش ا اب ان

  .حب علي والحسين... وآربالء، انا عراقي مادام يجري في دمي

  2004تموز   12
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ي او   ؤول ترآ دث مس دما يتح وك او   عن ن آرآ عودي ع وري او مصري او س واء س ي س عرب

 !!فإن هذا ليس من شانه وهو تدخل سافر في الشان العراقي 140مايتعلق بالماده 

فهو  ) اآراد الحزبين (حد ما بدلوه ويعطي رأيه في هذا الموضوع في غير صالح أوعندما يدلي 

 !!عدو الكرد والقضيه الكرديه

دخل  وعندما يناشد احد اعضاء البرل مان الحكومه العراقيه للتدخل إلنقاذ آرآوك والموصل من ت

 !!مايسمى بالبيشمرآه فهو عميل ترآي او يعمل بالضد من مصلحة الشعب الكردي

ين ي  ن ح يه اور أولك ن اي جنس ؤول فرنسي او م الح  وتي مس ي ص دلوه ف دلي ب ه لي راد (بي اآ

الحهم، وال ادري في اي منطق يفكر فهو على حق ومن حقه ان يتدخل مادام تدخله في ص) الحزبين

الم    ى لك هؤالء في تطبيلهم وتزميرهم لشخص يأتي من اقصى الدنيا ليحكم بالباطل وفي رفضهم حت

  ...على اطالع آامل بمجريات االمور ةجار ةمسؤول من دول

ك    ) اآراد الحزبين(واليرضى  ن يرضى عن راد الحزبين  (عن احد مادام اليعمل لصالحهم، ول ) اآ

ه     حتى  د اليزيدي راق، وفي تكري تتبع ملتهم في بيع وشراء الذمم، وفي تزييف التاريخ، وفي بيع الع

اريخهم        ل ت اء اآلشوريين وآ ا، وفي الغ ه لترآي ن يرضى   ... والشبك، وفي نعت الترآمان بالعمال ول

 !!هؤالء عنك حتى تقتنع بكذبتهم في مسألة مايسمى المناطق المتنازع عليها؟؟

د عمل  راد(لق ام ) الحزبين اآ ل سقوط النظ م يكن قب م ل ا نعل ه، فكم راق وتفتيت ة الع ى تجزئ عل

ا من المسميات التي           لوجود لفكرة الفيدرا وب او غيره يم الجن يم الشيعي او اقل ه الشيعيه او اإلقل ي

احره     ) اآراد الحزبين(تعلمها عبيد الفرس من  اطق متن ى من في محاوله لتجزئة العراق وتقسيمه ال

ن خل أتي م ث نجح  ت ه، حي ه عنصريه او طائفي زبين(في راد الح رس  ) اآ د الف ة عبي ي غسل ادمغ ف

ا       ذي سيحصل في الشمال، وهن للمطالبه ببتر الجزء الجنوبي من العراق لتبرير البتر الحاصل او ال

اك من شيئ          يس هن ذلك، اذن العراق ول ده آ سيقول الكرد ان الجنوب يريد اإلنفصال والشمال يري

ذ   ه   اسمه عراق، وه راد الحزبين  (ا ماعمل علي ا وفي        ) اآ بهم المضحكه التي يكتبوه طويًال في آت

ا مؤخرًا، حيث        ) المسخره(فضائياتهم  ًا والتي طبعوه ذبًا وزيف وءه آ وفي مناهجهم الدراسيه الممل

ة للفرس            وب العربي خدم ا في الجن ه لتطبيقه ار الشريره في محاول استعار عبيد الفرس تلك األفك

ك المحاوالت في          )بينألآراد الحز(و وا يرفضون تل اك رفضوا والزال راقيين الشرفاء هن ، ولكن الع

ع      ع التواقي ق جم ن طري واء ع رق س ل الط يمي بك روع الصفوي التفريسي والتقس تصديهم للمش
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ات او عن طريق عقد المؤتمرات لشيوخ العشائر ورجال  ءلرجال دين وشيوخ عشائر واصحاب آفا

راق، وإن انطلت        الدين، حيث لم تنطلي خدعة  ا تقسيم الع راد عن طريقه مظلوميه الشيعه آحجه ُي

رد والتي ُيسوقها       ة الك راد الحزبين  (تلك الخدعه على بعض الكرد في خدعة مظلومي وم،   ) اآ ل ي آ

 ...حيث اليترآون دقيقه واحده دون استغاللها في غسل ادمغة الكرد إلبعادهم عن العراق

اه تصرفات      آما ان الحكومه العراقيه اما نائ ا تج راد الحزبين  (مه او الزالت في قيلولته في  ) اآ

ه         ذي سيطر علي ل النفطي في آرآوك ال استهتارهم ووقاحتهم بما يخص العراق والعراقيين، فالحق

العصاة او مايسّمون بمليشيات البيشمرآه وطردوا موظفيه المدنيين انما هو عمل عصابات، او ان  

يًال فال    الم قل ا           اردنا تزويق الك م مجرد مليشيات، حيث ان آانت البيشمرآه آم ول اال انه يمكن الق

ر مسؤوله،           ك التصرفات الغي ل تل ل الجيش المسؤول مث ه اليفع يسمونها جيش نظامي ففي الحقيق

رن الواحد         أوان آان لهم حق آما يدعون هنا او هناك فال ي م في الق ّدعون انه ا ي القوه، فكم خذوه ب

ف،          والعشرين وهو عصر الحوار  وه والعن ى منطق الق ادوا عل م اعت دو انه ه، ولكن يب والديمقراطي

ذلك في               ان وآ وه ضد العرب والترآم رط للق ايجري في الموصل وآرآوك من استخدام مف حيث م

ر مسؤوله تصدر عن مايسمى البيشمرآه حيث            ه وغي ديالى وصالح الدين هي تصرفات الاخالقي

اميع     يدعونا ذلك للتساؤول حول أحقية النظام ال ذه المج سابق في استخدامه القوه في التعامل مع ه

 ...ةالتي اثبتت فعًال انها التملك من فكر سوى فكر القو

آما انه ثبت بعد احداث الموصل وقضية الحقل النفطي ان مايسمى البيشمرآه مجرد مليشيات      

ا االساس، حيث  وليست جيش نظامي آما يراد الترويج لها، وعلى الحكومه العراقيه العمل على هذ

والء البيشمرآه ليس للوطن بل لحزب اإلتحاد الكردي او الديمقراطي الكردي، وعلى الحكومه عدم  

ا      اذا تخضع له أآراد الحزبين  (الخضوع إلبتزازات تلك العصابات، ولم راق     ) ف ذين بحاجه للع م ال ه

ديهم ا          م سوى ان ل ه له يس من تفسير لخضوع الحكوم م، ول دين   وليس العراق بحاجه له سرارًا ت

  ...الجميع، وإال ليس من تفسير سوى ذلك

ن        ه م ي محاول ا ه ا انم ازع عليه اطق المتن ة المن زبين (ان آذب راد الح ه  ) اآ زاز الحكوم إلبت

آمرهم أضعف          ا، فإلحاحهم وت ا الموت باعينن دما رأين العراقيه والعراقيين ألن نرضى بالسخونه بع

ه      ه العراقي رًا، واصبحت الحكوم راق آثي ا سوى ان تجامل وتوافق          الع يس له في موقف ضعيف ل

وم نكتشف ارضًا           ) اآراد الحزبين( ل ي ه، وفي آ راق بأآمل ى الع ون عل اهم يزحف في مايطلبون، وه

دين          الح ال ط وص ة واس لوا محافظ ى وص ا، حت ازع عليه اطق المتن ة المن ى آذب اف ال ده تض جدي

وك،   ا      والموصل وديالى بعدما آان آل مطلبهم في الماضي آرآ ا وال جغرافي م يكن تأريخي والسبب ل

راقيين دون         ه الع رق بلعنت ل البشر في وقت يحت آما يفترون ولكنه النفط الملعون الذي يتنعم فيه آ
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ى             يس عل ران، ول ى اسرائيل واي د ال ه وخاضعه آالعبي ه تابع ات ملعون ذنب ارتكبوه سوى تسلط فئ

ا  سوى ان يضعوا عالمات تحذيريه في آل ) اآراد الحزبين( المناطق التي يقولون انها متنازع عليه

راق       ه في الع اك منطق يس هن لُيَحذروا العراقيين من اإلقتراب منها، وليس هناك من تأآيد على ان ل

ه      ) ألآراد الحزبين(غير متنازع عليها، فالعراق مباح  ر عمل واال لماذا ُيهان العراقي ويطرد من مق

ة الحكوم     ة        في حقول النفط بينما هو في حماي ك التي ترضى بإهان ه، ولكن اي حكومه تل ه العراقي

ازع          ه متن ذا إحذر امامك منطق ا، ل موظفيها، فإن آانت الحكومه بال هيبه فكيف يكون حال موظفيه

  !!عليها





