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  ) أسايش(الصحفي الكردي الشاب الذي تم اغتياله على يد مخابرات البرزاني  ))سردشت عثمان((الشهيد 

  !!لمجرد انه تهكم من عائلة البرزاني
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م             ددهم بحرب ضاريه ان ل ه ليه اء وطن ى ابن ع سيفه الخشبي عل الزال البرزاني يستأسد ويرف

ال    140ُتطبق الماده  بينما وقبل أشهر قليله استنجد بهم واستصرخهم حين عبرت ترآيا الحدود لقت

اطق التي        ةفهو آنعام ،حزب العمال الكردي أ المن دي ترآي يط ام اول جن يخفي رأسه في الرمال ام

ل      ،يسيطر هو عليها ى اليعترض ب راق حت ويصم آذانه لئال يسمع القصف المتواصل على شمال الع

ى اليج ه حت راضان ى اإلعت ر من  ،رؤ عل ران وتصفيتها ألآث دخالت اي ه عن ت  300ويغمض عيني

فًا     ،معارض من الكرد اإليرانيين المتواجدين في شمال العراق ر آس ه غي حيث ينسى قوميته وآرديت

و   عليها حين يتعلق األمر بتصفية ترآيا وايران لمعارضيها الكرد مادام هو وجماعته سالمين حتى ل

ر أذى اآ ل وت مقت ذه المه يس ه ون فل وال بشتى   ،اد عراقي ي األم لطه وجن و تمسكه بالس المهم ه ف

  .الطرق ولو على حساب العراق والشعب الكردي نفسه

ة    روب نعام ي الح ّي وف ٌد عل اعر أس ول الش ق ق عود يطب راقيين  ... ومس ى الع د عل و يستأس فه

وه  وا ،ويهددهم مره تلو األخرى بحرب ضاريه شعواء ان لم يلبوا مطالبه ل   ،لمساآين الحول والق ب

د   م ُمجاب      ،حتى من في الحكومه والبرلمان ُيلبون لمسعود مايري ه فه ان طلب ا آ وان حدثت   ،ومهم

 ،في بعض األحيان معارضه هنا او هناك فإن األمر واحد في نهايته والنتيجه نصر ساحق لمسعود    

ه مسعود وآانت النتيجه في غ       ا طلب ر صالحه  واتحدى ان يأتيني احد ما بطلب م الطبع اليوجد    ،ي ب

اهو أسوأ انتهازي        ،فمسعود يعرف من اين تؤآل الكتف ،مثل هذا األمر در م يس بسياسي بق فهو ل

راق الحديث     اريخ الع ه ت ا       ،ووصولي عرف ل نظيره ه ق ه مرعب ه تآمري ان في     ،وهو ذو عقلي و آ ول

ا تجر      اخ امريكي لم أًة بمنف َب    الحكومه رجال وطنيين يقفوا بوجه من انتفخ فج أ وصال وجال وطال

دد  ه يحب األضواء   ،وتوعد وه ه مع الفضائيات    ،فمسعود شخصيه هوليودي و احتسبنا مقابالت ول

ا   ،العربيه خالل األعوام الماضيه لكانت اآثر عددًا من مقابالت نجمة هوليود بريتني سبيرز فهو وم

رب      راقيين بح دد الع ه ليه ائيات العربي ى الفض ر عل ى يظه ه حت وا نجم واده   ان يخب ال ه عواء ب ش

  ...ه رامبو او فاندامأنلينتشي بعض المغفلين بقوة قائدهم الهمام معتقدين ب

ه    ز الخبيث من      ،ان العجيب في األمر وجود بعض المغفلين المؤمنين بمسعود وحزب ا يتمي وهن

بإمكانه وليس  ،فالجاهل ُيقاد طائعًا للذبح آثور النذور ،الطيب اي يتميز اإلنسان المثقف من الجاهل

وم     اذا يذبحه الي ى يسأل او يتسائل       ،سؤال سيده الذي اطعمه امس لم ا   ،فهو اهون من ان حت وام

ومن الممكن ان يغير رأيه وطريقة تفكيره بما  ،اإلنسان المثقف فهو الذي يِزن األمور بميزان العقل
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سوى هراء فيطرحها  ولربما يكتشف المثقف ان مبادئه التي آمن بها لم تكن ،يالئم الحقيقه والواقع

دها   ،جانبًا ويتخلى عنها غير مأسوفًا عليها وبهذا يتحلى المثقف بالشجاعه والمرونه تلك التي يفتق

  ..الجاهل والذي يسمي نفسه صلبًا بينما عقله هو الصلب آحجر الصوان

ه  من الو ةيحمل ذرآما ان هناك الكثير من األمور التي تؤآد على ان هذا الرجل انتهازي وال طني

ه   ،ال للعراق وال للكرد انفسهم در   % 17حيث ان الميزانيه التي حصل عليها الكرد والبالغ والتي ُتق

ة سوريا       وازي ميزاني ا ت ة األردن وربم آما تم التصريح بذلك ستة مليارات دوالر اي توازي ميزاني

ى الشعب ،ايضًا ي تفرض عل ه والضرائب الت ذ الحدودي دخوالت المناف ك عن م اك ا ،ناهي ي ان هن

ر   ،عوائد ماليه اضافيه غير حصتهم من الميزانيه اي مع آل ذلك وال زال الشعب الكردي يعاني الفق

دمات دام الخ ام  ،وانع ل ع ان قب ذلك آ ر آ ه فأصبحوا   1992واالم ه امريكي رد بحماي ع الك ين تمت ح

ومنذ ذلك الحين  ،رآنذاك باإلضافه الى العوائد اآلنفة الذآ% 13يأخذون حصتهم من النفط والبالغه 

حيث لم تكن حصتهم من  ،ولغاية اليوم البد ان يكون قد تجمع لدى حكومة اإلقليم الكثير من االموال

ام         ل ع ارات آ ع ملي ن ارب ل م ره أق نوات االخي ي الس ل ف ى األق نفط عل دات ال ى   ،عائ افه ال باإلض

ه نجد ان      ومع آل ،مدخوالتهم من المنافذ الحدوديه التي اليشارآون المرآز فيها ام الفلكي ك األرق تل

ى   ار للهجره ال ان والبح ال والودي ه يقطع الجب وم يسير بمسيرات يومي ة الي ردي ولغاي الشعب الك

الرغم من        ،الخارج تارآًا مليارات الحكومه تأآل بعضها البعض اذا ب رد لم وليقل لي احد فطاحل الك

 حكم اإلقليم؟؟ مطر المليارات اليوجد خدمات عامه بكافة انواعها في مناطق

 واين النفط والغاز ووقود السيارات؟؟

 واين رواتب الموظفون؟؟

 واين الماء والكهرباء ومجاري الصرف الصحي؟؟

 اين وصل األمر بالصحه وباقي الوزارات الخدميه؟؟

 اين وصل األمر بالتعليم الذي تدنى الى مستويات مخجله؟؟

وذ    ،ماتتمتع به الدوله المحترمهلماذا األردن وسوريا رغم فقرهما يتمتعان بكل  اطق نف بينما من

 الكرد فقيره بكل معنى الكلمه؟؟

وراً  ه تط ادق الحديث اعم والفن ات والمط بوا البناي اج ،التحس مال ع إقليم الش ى  زف اج حت عن انت

  !!اآياس نايلون

اني   ة الطالب وى جماع ا س ي اليملكه اريع الت ن المش ا م ات وغيره ردي بالبناي ل الك ومايفع

 برزاني؟؟وال

 ..واين الزراعه؟ فحتى البصل ُيستورد من خارج العراق
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ى اي      ي؟ ام عل ى الوضع األمن وهل ستضع حكومة اإلقليم اللوم على حكومة البعث ايضًا؟ ام عل

 شماعه ستعلق فشلها؟؟ 

ه    ةالكل يعلم ان تصريحات مسعود الناري يس بإمكان وعنترياته اليمكن ان تنطلي على احد فهو ل

ى جيش المهدي    ان يواجه ه ان           ،حت إن بإمكان ه وبحل الجيش العراقي السابق ف أ ان د خط وال يعتق

ون عين الشمس     د    ،يطلق التهديد والوعيد فال زال في العراق من الرجال من يملئ ه ويعتق وال يغرن

د    ةانه بإغتيال ضباط وطياري وبواسل الجيش العراقي على يد مليشيات الغدر والخس راق ق فإن الع

د فشل    ،ومسعود بتهديداته تلك يغطي فشله في الحد من هجرة الشباب للخارج ،الرجال خلى من وق

ود       اء والوق اء والكهرب وفير الم ه آت ه منتشره وامور اخرى       ،في توفير الخدمات آاف ذلك البطال وآ

  ..المجال لذآرها

دول المحترم           ة ال ى طريق ردي عل م الشعب الك ذريع في ادارة حك د   ،هولكنه وبرغم الفشل ال فق

ونجح   ،نجح في جمع الثروات من دماء العراقيين واصبح من اغنياء العالم في ظرف بضعة سنين  

ي    اعدتهم ف ابيين ومس ع اإلره اق م ن خالل اإلتف يم م ه اإلقل ع في ذي يتمت ن ال ي فرض األم ًا ف ايض

ل  ر مايك وذه حسب تقري اطق نف ي من ابي ف ة نشاطهم اإلره راق بشرط عدم مزاول ى الع دخول ال ال

من   ةوإن آان االمر صحيحًا ام ال فإنه يحتمل بعض الصح ،روبن الخبير في شؤون الشرق االوسط

زبين؟ وهل سيصعب   وذ الح اطق سيطرة نف ي من دهم ف اذا الينتحر اح ي لم رء ف ر الم خالل ان يفك

  عليهم التسلل مثًال الى هناك دون باقي مناطق العراق؟؟

ابيين   ن اإلره ليين م ماحه للمتس ذا وبس ح   وهك د نج اتهم فق هيل مهم راق وتس دخول للع ن ال م

ه     ،مسعود وجماعته في بث الفرقه بين العراقيين ن نجاحات ولتغطية فشله في ادارة الحكم فهو اليعل

ذآوره ه  ،الم ات اإليراني ا اطالع الحرب بينم راقيين ب ده للع ده ووعي ن تهدي ط ع ن فق ه يعل ولكن

ل       ر في اربي ز آبي اف      واإلستخبارات الترآيه تشغل حي ى ايق ودهوك والسليمانيه دون ان يتجرأ عل

د ي واح دي ترآي او ايران ا ،جن ا اٍف وال ينهرهم ل لهم ل اليق ل آرسي  ،ب و اضعف من ان يجع فه

  ..الرئاسه المزيف ان يهتز من تحته

ذين   ،البد لكل الكرد والعراقيين جميعًا ان يعرفوا حقيقة األحزاب الكرديه ومثيالتها في الحكم فال

ال             ةحعلى السا ه م الرغم من ان ى الشعب ب ه عل ال ومايتفضلون ب د الم م عبي اليملكون انفسهم فه

د تسمى شعوباً             ن تع ات فل ل الفت اتهم وان رضيت الشعوب بأآ يس سوى بعض فت ... الشعب فهو ل

  ...فهي ُفتات

  2008شباط   16
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رات    دعا النائب عن  تح مق ائتالف دولة القانون حسين األسدي الى فتح تحقيقات في موضوع ف

يم    ي اإلقل وريا ف راد س ن اآ اتلين م دريب مق ث     ،لت ه حي ه اإلتحادي أن الحكوم ن ش ذا م ا ان ه مبين

  ..حصرا الشؤون الخارجيه من مهماتها

يس آحا      ل ول راق آك ى الع ك عل ا   ولكن اين آان نواب البرلمان والبرزاني يتصرف آمل ا محلي آم

  على اقليم من المفترض ان يكون جزءا من العراق؟؟

نفط          ه يصدر ال راق ايضا في ان ى الع رق  ..البرزاني يتجاوز عل ه الف ذ    .. او يهرب ا ومن ى ترآي ال

و بسيطه عن      ،سنوات ه ول ناهيك عن تهريبه الى ايران دون ان تعلم الحكومه المرآزيه اي معلوم

  .ن ذهبتمصير اموال النفط المهرب والى اي

ى دول          نفط المهرب ال يم بشأن ال ى اإلقل ه عل الغ المترتب آما آشف مصدر رسمي عن حجم المب

ه    ه العراقي الجوار والتي ُقدرت بثمانية مليارات دوالر وهي مبالغ مستحقة التسديد الى خزينة الدول

الغ من مي        ءواال سيجري اتخاذ االجرا ك المب ه التي من شأنها استقطاع تل يم   ات القانوني ة اإلقل زاني

ذي زود السيد          ،المحدده من الموازنه اإلتحاديه اني ال رئيس األفغ ذه الفضيحه نائب ال وقد آشف ه

ات حسب ت  ك المعلوم الكي بتل وطني أالم اد ال ارز في حزب اإلتح ادي الب راد القي ادل م د السيد ع آي

واردات ال       ذهب ال نفط لت ين   الكردي الذي اآد على تفرد السيد مسعود في تهريب ال ى اشخاص معين

  ..في حزب مسعود البرزاني

ن عن تأسيس مايسمى مجلس االمن             د اعل يال نجد ان السيد البرزاني ق اما بعيدا عن النفط قل

درها   ون   265الوطني والذي هو نسخه طبق األصل من فدائيي صدام حيث ُخصصت ميزانيه وق ملي

  ..دوالر لهذا الغرض

ديهم   .. ني مهووسون بالجانب األمني والعسكرياالحزاب الكرديه وخصوصا السيد البرزا م ل فه

ام او     ،البيشمرآه التي هي اصال ميليشيا ولكنهم استطاعوا ان يجعلوا منها قوات حدود او حفظ نظ

ر  يئ آخ غب او اي ش ة الش وات مكافح ريع او ق دخل س وات ت ر .. ق ه وغي ر معلوم ا غي فمهامه

ون       وهم يصارعون إلستحصال رواتب ومصاريف ا   ... واضحه ا يقول ا آم داد ألنه لبيشمرآه من بغ
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د     ة البل ا حماي ه مهمته ا       .. قوات نظامي وات مطلق ك الق ه تل م تثبت ذي ل حيث آانت والزالت     ،األمر ال

  ..قوات تابعه ألحزاب عنصريه سلكت سلوآا اليثبت وطنيتها بأي قدر بالمره

ا    ذي تأسس ع بإشراف   1966م وال ننسى اجهزة المخابرات البارستن التابع لحزب مسعود وال

ي  افاك اإليران رائيلي والس اد اإلس زب    ،الموس ى ح ابع ال اري الت ابرات زاني از مخ ا جه اك ايض وهن

اي ان المجتمع الكردي يقع تحت ضغط العسكره والرقيب األمني .. وطبعا األسايش ،اإلتحاد الوطني

  .واإلداره البوليسيه ذات القبضه الحديديه اسوة بانظمة القمع الدآتاتوري

ه   ه قوي اك رغب د ان هن يم نج ي اإلقل ه ف زه األمني ه البيشمرآه واالجه ى تقوي ع اإلصرار عل وم

ه   ل مافي ز بك ى اضعاف المرآ ردي عل ي   ..واصرار آ ا ف ن لهجته ه م زاب الكردي ّعَدت األح د َص فلق

ه ضعيفا   الم       ،مواقفها من تسليح الجيش العراقي الذي تريد ان تبقي ا والع فصالت وجالت في امريك

رد   .. بحجة قد ُتستخدم في ضرب الكرد 16يستلم العراق طائرات اف آي ال ولكن آيف يتم ضرب الك

ه في وزارة    ..ونصف الحكومه والبرلمان من الكرد ؟؟ بل حتى األجهزه الحساسه والمناصب الرفيع

ر          ه وغي ه والخارجي وه والجوي ه والق ابرات واإلستخبارات واالجهزه األمني الدفاع والداخليه والمخ

  فكيف ُيفسر تصرفهم هذا تجاه بغداد في محاوالتهم في جعلها ضعيفه؟؟.. بيد الكرد ذلك

ه     اتجهز ب ل م آما ان جبار الياور امين عام البيشمرآه طالب الحكومه العراقيه بتجهيز قواته بك

آما طالب وحسب نسبه    ،الجيش العراقي من البندقيه الى الطائره معلال ان البيشمرآه قوات وطنيه

  .%17في العراق ان تكون نسبه الكرد في الجيش ايضا  الكرد

ك  ي ذل اور محق ف ار ي ه جب ي الحقيق ه  .. ف تهم عراقي رد ان وطني ت الك ة اثب ي حال ذا ف ن ه ولك

ا        . حقيقيه وليس آما يفعلون اليوم راق مطلق ى الع ى حرص عل ه وال عل ى وطني دل عل .. فأفعالهم الت

  ..لكرديه أشد عداوة على العراق من غيرهفالذي نراه ونسمعه اليثبت سوى ان االحزاب ا

م   ولقد اقام الكرد عالقات خارجيه مع الكثير من دول العالم وافتتحوا قنصليات ومكاتب تمثيل له

ه ويزمرون      ون ل ذي يطبل  ،هناك اقرب في حجمها وتمثيلها لحجم السفاره وهذا مخالف للدستور ال

تقله  ه مس وم آدول و معل ا ه م يتصرفون وآم ن .. فه ا(ولك راق) مصرف جيبه ى الع و  ،عل ذا ه وه

ا       .. ديدنهم من زمن طويل ه انم وطالما صرخ المثقفون واصحاب الضمير الحي أن االحزاب الكردي

ك   .. واليحتاج االمر الى دليل.. هي انفصاليه تتآمر على العراق ل ذل فهل  .. فهم يعترفون بأنفسهم بك

  ؟؟..نكذب من يعترف بنفسه

دنا السا دم وج ل ماتق ى رأسها ومع آ ه وعل دحا لألحزاب الكردي ون م م يكيل ون وه سه العراقي

م اغمضوا          .. السيد مسعود والسيد جالل دا اال انه ك جي ون ذل دم والساسه يعرف ل ماتق بالرغم من آ
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ه   .. ام صبر والصبر لم يعد جميال.. ةال ادري خشية منهم ام تقي... العيون عنهم ام هي مصالح فردي

  ..او حزبيه تجمعهم مع بعض

واب اده الن يادة النائب األسدي والس اه .. س ا شريفا اتج ا وطني اذآم موقف ي اتخ را ف اخرتم آثي ت

ك    ..  2003 عام فمنذ ..األحزاب الكرديه ل ذل ذي قب ذآر ال ل      ..ودعونا الن ى فع ك االحزاب عل دأبت تل

تح تحقيق في موضوع تجاوز االحزا         .. وماخفي آان اعظم.. ماتقدم واآثر ى ف وم ال دعوتكم الي ب ف

ي ه اليكف دا..الكردي يس موضوعا واح و ل ددت المواضيع.. فه د تع ل.. فق د.. والفاع ن ان  ،واح ولك

 ..تنطق متأخرا أفضل من ان تصمت الى األبد
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אא  

ا ان نمسح من       ،ألول مره في التأريخ يكون الجزء اآبر من المجموع الُكلي ًا علين واصبح لزام

ل ماتعلمن ا آ ل او  ذاآرتن ِون الك زاء ُتَك وع االج ن ان مجم ه م ادة الهندس يات وم ي الرياض اه ف

ادالت الرياضيه         ،المجموع ل المع ادر وضرب بالعصا آ درة ق وأثبت   ،وقد ابتلع الجزء المجموع بق

 ...هذا الجزء ان الرياضيات مجرد هراء وآل ومن يدعي غير ذلك فالنتيجه هي محض افتراء

م تستطع ان تستغني عن صوالغ      في البدء البد من اإلشاره  الى ان حكومتنا العراقيه الموقره ل

ات و     ف والمسدس ه والعن ن الداخلي يًال ع ه قل دريالت"وابعدت ذه   " ال ل ه ه وآ يارات المفخخ والس

االجواء الملتهبه الى اجواء الحسابات والتدقيق والسكرتيرات واجواء الهدوء وشرب القهوه في       

ار     الصباح في المكتب الفخم مع وج وه نضره جميله بدًال من وجوه مقطبه آالحه التجلب سوى اخب

دمار  أه          ،النحس والموت وال ا مكن مكاف ه وياله ة وزارة الداخلي د رحل وفئ صوالغ بع د آ ا  ... لق انه

  !!؟؟"القوي االمين"آنوز قارون التي اودعت بيد 

م سبعه           ى رق وزراء ال ع عدد ال ه ان ترف ا العراقي ى حكومتن ًا عل رًا ال    وآم آان هين ين وزي وثالث

يئ ه  ،لش ب وزاري ولي حقائ ي ت بعض ف ط إلرضاء ال ن   ،فق ه لشؤون األم ر الدول امعنى وزي وإال م

 .الوطني في حين ان هناك العديد من الجهات األمنيه آالداخليه واألمن العام والمخابرات وغيرها

ه؟    ر الخارجي ود وزي ل وج ي ظ ه ف ه لشؤون الخارجي ر الدول ود وزي امعنى وج داعي  ،وم ومال

 إلستحداث وزاره خاصه بمجلس النواب؟ وهل يحتاج عددهم الى وزاره خاصه بهم؟

مال        ن الش راق م ؤون الع ى بش وزارات تعن ل ال يس آ ات؟ أل ؤون المحافظ امعنى وزارة ش وم

 للجنوب ولكل العراقيين؟

ي          ثًال ف ل م ل او الطف ؤون الرج تحدث وزارة ش ل سُتس رأه؟ وه ؤون الم ى وزارة ش ا معن وم

 ستقبل؟ الم

وطني     اق ال وطني والوف اق ال تحدث وزارة اإلتف اذا الُتس وطني؟ ولم وار ال امعنى وزارة الح وم

 واإلنسجام الوطني وآل ماهو متعلق بكلمة الوطني؟

 وماهو عمل ثالث وزراء دوله دون وزاره؟؟؟؟

يم   ة اقل دنا ان حكوم وع لوج زء والمجم ى موضوع الج دنا ال و ُع تان"ول ى " آردس وق عل تتف

ك      الح ا في ذل ل وفاقته وزراء ب دد ال ى المجموع        ،كومه المرآزيه بع ذا ماُيفسر تفوق الجزء عل وه
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ه؟       ،حسب النظريه الكرديه العراقيه وزراء ونائب دا رئيس ال رًا ع إذ ماهو تفسير وجود اربعون وزي

 وماهو عمل هؤالء جميعًا في إقليم تابع بحدوده الى دوله وهو جزء منها؟

ا        آما ان الكثير من ال ا هو فقط ام ز ووجوده يم او المرآ وزارات عديمة الجدوى سواء في اإلقل

 .إلرضاء البعض او تملقهم او شراء ذممهم

ه؟ وينسحب االمر           ر الداخلي ه في ظل وجود وزي إذ مامعنى وجود وزير اإلقليم لشؤون الداخلي

وزارات    آذلك على وزارة العدل والبيشمرآه والماليه حيث ان هناك وزير شؤون اإلقليم  ذه ال ل ه لك

 .باإلضافه الى الوزير األصلي

ابه   ه او ماش اء بهيئ ن اإلآتف ان إذ يمك وق اإلنس تحداث وزاره لحق داعي إلس اهو ال ذلك  ،وم وآ

ه ووزارة        ديات ووزارة البيئ ال ووزارة البل هداء واالنف اء ووزارة الش ع وزارة الكهرب ر م األم

ر      حيث يمكن ان يتم عمل آل تلك ،الموارد الطبيعيه ات او مؤسسات او دوائ الوزارات في إطار هيئ

 .خاصه تتبع احد الوزارات

وزاره     ذه ال ُتعنى ه ث س ه حي ديا لطيف ذه آومي يم فه ارج اإلقل اطق خ ؤون من ا وزارة ش ام

يم؟؟  ) جاليتها(او ) برعاياها( ون         !! خارج اإلقل م مواطن يم ه راد خارج اإلقل يم وأآ راد اإلقل يس أآ ال

يهم ال ون ويسري عل ة   عراقي وزاره الخبيث ذه ال ل ه تحداث مث داعي إلس اهو ال ي؟ وم انون العراق ق

اه        ر لجذب انتب اء العك القصد والغايه إن لم يكن في نية البعض اللعب على الحبلين والتصيد في الم

 .الكرد الى انهم ليسوا رعايا عراقيين انما هناك حكومه تعتني بشؤونهم وانهم في غنى عن العراق

ي األ  ا المضحك ف رون    ام ه وعش ًا خمس ال وزاره اي تقريب عة وزراء ب ود تس ي وج و ف ر فه م

وزارات دون وزاره ن ال ه م ا   ،بالمائ وزارات تحصل عليه ن ال اُذِآر م ل م إن مصاريف آ م ال؟ ف ول

 .من ميزانية الدوله العامه% 17حكومة اإلقليم من بغداد وبمقدار 

 ن الوزارات ومايخص المرآز واإلقليم؟ هل سمع احد ما في العالم مثل هذه الترآيبات الهجينه م

ن        الم اليوجد ول دراليات في الع في امريكا وبريطانيا وبلجيكا والهند وسويسرا وغيرها من الفي

ز واليوجد        يم والمرآ داخل في عمل اإلقل يوجد مثل هكذا تشوه في شكل الدوله واليوجد مثل هذا الت

  .اتمثل هكذا نظام واليوجد مثل هذه الوفره في الوزار

ذا         ون ه بعض وال ُيكِرم هم ال ى بعض حكون عل ه اليض ه المتقدم دول الفيدرالي ك ال ي تل م ف انه

ه ليصرفوه في     واليخافون ذاك واليتملقون احد ويحسبون حساب آل سنت يخرج من ميزانية الدول

 ...صالح الشعب

الم      ،اما جماعتنا فهم في حٍل من آل نظام درالي في الع ام في ل نظ ره واحده    حيث إنتقوا من آ فق

ر        ،اي فقط مايوافق تطلعاتهم وتوجهاتهم دًا غي ام خاص ج ه في نظ فتجمعت تلك الفقرات في النهاي
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وي من أضداد اليمكن         ،متجانس واليمكن ترتيبه إال بإلغائه بالكامل والبدء ا يحت ك لم د وذل من جدي

 .تقريبها مع بعضها البعض لتضاربها

دا رئيسا    ولو احتسبنا عدد الوزراء في المرآز وا رًا ع إلقليم لوجدنا ان هناك ثالث وسبعين وزي

ا يم ونائبيهم ز واإلقل ي المرآ وزراء ف دير   ،ال كرتاريه وم اعدون وس الء ومس ًا وآ ر طبع ل وزي ولك

وزاره وسيارات       ه لل ال ونثري مكتب وحمايه خاصه وحمايه للعائله وآذلك لكل وزاره موظفين وُعم

هذا باإلضافه في ظل ظروف    ،رى عديده اليمكن حصرهاوآليات للوزاره بمصاريفها ومصاريف اخ

ابلين   اثر " العراق الصعبه والغير طبيعيه فإن الوزراء ق ه اعاله   " للتك و نحتسب    ،حسب النظري ول

ه  حيث ان   ،آل مصاريفهم لوجدنا هول األرقام الفلكيه التي سوف ُتثقل آاهل العراق دون سبب وجي

وزراء  فإذا تدبرت الحكوم ،الزياده آالنقصان ه المرآزيه امرها مع حكومة اإلقليم بعدد معقول من ال

ول       ا يمكن الق ه فلربم الضروري وجودهم لخدمة البلد واستبعاد اآلخرين الفائضين عن حاجة الدول

ه وال خوف من أحد        ان حكومة      ،ان هذه الحكومه تعمل لصالح الشعب دون مجامل ان بإمك حيث آ

ذه     المرآز ان التوافق على ترآيبة حكومة ول ألن مصاريف ه اإلقليم لكثرة عدد وزاراتها الغير معق

ه       ه العام ة الدول ن خزين الي م رف بالت وزارات ُتص اريف      ،ال تغالل مص ن اس ن الممك الي م وبالت

 .العراق في أمس الحاجه اليها ،الوزارات الفائضه في مشاريع مهمه

ر      ه لتغي ه العراقي ن يكون     ،ت األمور ولو آان هناك عدد آاِف من المخلصين في الحكوم حيث ل

اك خوف من أحد       ،للتدخل الخارجي شأن   ن يكون هن ى حساب        ،ول اك مجامالت عل ن تكون هن ول

ولن يكون هناك أي تفضيل وال تمييز  ،ولن يتجرأ أحد على فعل الخطأ بوجود المخلصين ،العراقيين

ن ت  اك ميليشيات    بين العراقيين ولن تكون هناك محاصصه الطائفيه وال قوميه او ِعرقيه ول كون هن

ه ات الخبيث ا اصحاب القصد والغاي ر من  ،يحتمي ورائه ون اآب ون للجزء الحق في ان يك ن يك ول

  .وحينها فقط وبوجود المخلصين يكون العراق لكل العراقيين ،الكل

  2006يار آ  21
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אאא  

َا  ك ذم يس ذل ل

الطبع   ،وليس مدحَا ب

ي  فك ي عرب ل سياس

يس   ا ل ان ام آردي آ

دوالر  ه سوى ال يهم

ع   ي واق م ف وآله

االمر لصوص ولكن   

ن  معنا ونح م س آ

الم   ر األف غار وعب ص

ن    يلم روب خصوصا ف

اك   ود ان هن ه

وا        رقوا فيقوم اب ماس بون حس الفقراء او يحس رون ب ن يفك رقون ولك م يس رفاء او ه ا ش لصوص

خراس األلسنه وهذا بالطبع افضل من السرقه دون بتزآية او تخميس ماسرقوه إلبعاد الشكوك او إل

 ...اعطاء بعض الحقوق وان آانت آلها سرقه ولصوصيه

ففي عالمنا الثالث المتخلف اليمكن المناص من      ،وآم هو جميل ان يعمل الحاآم حساب الشعب

ه في الوقت نفسه            وال الشعب ويغدق علي حاآم لص فكلهم لصوص ولكن هناك من يسرق من ام

اب دون      وهذا  رك الشعب يعيش تموز وآب اللّه فعل مأجور عليه مقارنة مع من يسرق ويشفط ويت

ه         ،مروحه او ماء نظيف اك مقارن يس هن ل ل ه ب يس مجال المقارن واما في الدول المتحضره وهنا ل

ود المشهداني التقاعدي       ،اصال الف   40نجد الحاآم يقنع براتبه الذي هو اقل بكثير من راتب محم

ذي لم يهش ولم ينش في برلمان العراق المهزله ومع ذلك يعمل الحاآم األوروبي ويجد ليل دوالر ال

 ..نهار في سبيل اسعاد شعبه

ر          اك فسحه من ضميرهم تفك ال الشعب ولكن هن القاده الكرد مثاال على الحكام الذين ينهبون م

ى عداء مع صدام و     ،بالشعب اريخي ج     أفحين آان مسعود عل ه الت اني  حس بخطر غريم الل الطالب

رد من بطش      استنجد بصدام حسين بل وجاء وَقّبل آتفي الرئيس وآان ممنونا له لنجدته ونجدة الك

الجالليين ّدَم مصلحة    ،مايسمونهم ب عود َق ر عن ان مس ه يعب ا اال ان ان انتهازي ذا موقف وإن آ وه

 2011مظاهرات السليمانية عام 
 ضد قادة الفساد في االقليم
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ه ول          ى عداء مع صدام فكيف يستنجد ب ان عل ه آ كن المصلحه   شعبه على آرامته ومشاعره في ان

ا ألجل مصلح رء احيان ازل الم أن يتن ه للشعب تقضي ب ا من مصلحة  ةالعام ى هن يس اعل ا ول علي

 ...الشعوب

ى خالف شديد مع مسعود وطلب مساعدة         1983وآذلك فعل جالل الطالباني عام  حين آان عل

ردي عل  آثر مصلحة الشعب الك ه مسعود ف ين غريم ه وب ذي دب بين ي الخالف ال م صدام ف ى وُحك

ه             ا مقولت ال حينه ردي وق دم الك دوه في سبيل وقف نزيف ال مصلحته ومصلحة حزبه واستنجد بع

هيره  م ..الش يس الخص م ول دام الحك اء   ... ص رد ري ي مج ه او ه ؤالء حقيقي ال ه ت افع واء آان وس

ا         ل فوقه ن نق ل مع مصلحتهم ول وم    ،فالمحصله ان هؤالء فضلوا مصلحة شعوبهم لنق فمسعود الي

م       وابنه مسرور  ارات ول ه بالملي روات مأهول ونهاد وغيرهم من عائلة البرزاني اصبحوا اصحاب ث

اني     ،يعد هناك مجال للتفكير بالماليين التي اصبحت مجرد مصرف جيب ألحدهم ذلك جالل الطالب وآ

ائيات       االت الضخمه والفض رآات اإلتص د فش ى اح ى عل رواتهم التخف ه وث ه وعائلت اء حزب واعض

اءا   ،ها انما جائت من ثروات الشعبوشرآات البترول وغير ولكن بالمقابل نجد ان هناك اعمارا وبن

ا      ،وشعب على االقل نصفه راض على حكومته زل جنوب م ين فمن يزور اربيل والسليمانيه ودهوك ث

يجد الفرق شاسعا بين المدن التي تحت سيطرة الحزبين الكرديين وبين المناطق التي تحت سيطرة   

وب      ،سنهجماعتنه الشيعه وال ه نشاهدها في الجن فالمستنقعات وبرك الماء الراآد هي مناظر طبيعي

والعواصف الترابيه واآياس البالستك المتطايره واألوساخ والنفايات مناظر تجدها   ،والوسط شتاءا

يفا أم ه ص ذا  ،لوف ك        أول يف آرهت ك بالص ول آرهت ا ان تق ان عليه ا وآ ي اغنيته روز ف ات في خط

 ...بالشتا

ه    على سياسي نهم اصول اللعب  ،ينا العرب ان يتعلموا الدرس من الكرد وعلى مسعود وجالل تلقي

ق بعضهم بعضا  اآمين اليطي زبين الح روف ان الح ن المع ى  ،فم اك قتل ارب بعضهم بعضا وهن وح

ولكنهم  ،وجرحى ومفقودين بسبب الحروب والمعارك التي دارت بينهما واشهرها حرب ام الكمارك

ى نس ون عل وم متفق ن اي   الي ر م م واآب ردي اه رددون ان مصلحة الشعب الك م ي يان الماضي وه

ا ويستثمرون       ،خالفات حزبيه وشخصيه اطقهم ويعمروه ون من وهم اليوم في الطريق الصحيح يبن

دونهم      م يناش رب وه ون لصراخ الع عبهم وال يكترث الح ش ره لص ره الكبي فقات الكثي دون الص ويعق

 ..اده الكرد هو مصلحة الشعب ورفاهيته وأمنهفالدستور عند الق ،بإحترام الدستور

ان او  وانهم الفرس ن اخ وجههم م الح ب ل الس ن حم ل م روا لك د غف رد ق ى ان الك ن ننس ول

ى جانب الجيش العراقي       ال ال ا معرض     ،مايسمونهم المستشارين الذي شارآوا في االنف يس هن ول

ومهم أحد    ادانة الفرسان فهم مواطنون عراقيون قاموا بواجبهم في مطاردة  يس يل العصاة آنذاك ول
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ك       نهم ومع ذل اء سالت بي من وجهة نظري ولكن من وجهة نظر الكرد هم خونه وعمالء وهناك دم

ى التسامح ونسيان              ال عل ردي في اروع مث وطني الك ى الصف ال اد هؤالء ال سامحهم مسعود وع

ا با   ،لتسامح وروح االخوه  الماضي وعفا اهللا عما سلف ليبني آل هؤالء مناطقهم الكرديه ويعمروه

 ...فليست ُتبنى األوطان بإراقة الدماء وبث روح الكراهيه

ا      ه في مجاهل افريقي  ،ولهذا السبب مناطق العرب في الوسط والجنوب اسوأ حاال من أسوأ قري

وم العكس هو الصحيح           ذلك والي انوا آ رد آ م نكن منقسمين والك وم نحن شيعه     ،فنحن العرب ل الي

لم نسامح من  ،وان قالها فرياء واضح ،يقول نحن مسلمين او حتى عراقيين وسنه وليس هناك من

والسنه هي من ُتمثل البعث من وجهة نظر شيعيه      ،اخطأ فالبعثيين صالحهم وطالحهم يتم اجتثاثهم

ة شيعيه   ين العرب وشيعتهم        ،ولذلك ان لم يتم اجتثاثهم فعلينا انشاء فيدرالي ره ب ذا الحرب دائ وهك

 ايراني وذاك سعودي وإن آانوا آذلك فلماذا يحكمون العراق وهم غير عراقيون؟؟وسنتهم فهذا 

لقد ضرب الكرد مثال في الوطنيه حين قالوا نحن آرد سواء شيعه او سنه ام غير ذلك فالمسمى 

ي      ا ف را وان ورا آثي ذلك جمه تقطبوا ب د اس ه وق ميات ثانوي يس سوى مس اتاله فل رد وم رئيس آ ال

ي النو  ك ف ه اش م     الحقيق ال ه ق يق ن والح ه ولك ك المثالي م بتل وا ه رد فليس اده الك ه للق ا الحقيقي اي

ف ل الكت ن تؤآ ل من اي ون بالفع ون ويعرف اليتهم  ،واقعي ى شيعه وسنه وي وا ال رب فتحزب ا الع وام

دعو      نهم جماعة المجلس والصدريين وال م منقسمين      ةحافظوا على ذلك فالشيعه م ى آخره وه وال

آ    ى بعض   يحارب وبعضهم بعضا ويت اك الحزب         ،مر بعضهم عل يس الحال افضل مع السنه فهن ول

ه    ديولوجياتهم مختلف  ،اإلسالمي والصحوات وغيرها من االحزاب وآلهم غير متفقون مع بعض واي

عور        هم الش تمره ينقص ة فوضى مس ي حال م ف د انه رب نج ين الع ره ب ات الكثي ذه اإلختالف ع ه وم

ه وللشعب العراقي    ة دور         ،باإلنتماء للوطن والوالء ل ى تأدي ذه الحال اليستطيعون حت ى ه م عل وه

ل الشعب   ل ألج المتغيرات ويعم ؤمن ب ذي ي واقعي ال ن   ،السياسي ال ويال ع ت ط ه بحث ي الحقيق وف

نحن    سياسي عر م اجد ف بي ممكن ان نقول عنه انه وطني او شريف او على االقل يؤمن بالواقعيه ل

د     .. الزلنا نؤمن بأننا قوم اذا بلغ الفطام لنا رضيعا تخر له الجبابرة ساجدينا  ه نعتق نحن في الحقيق ف

ا   أبى ان نتن زل وآيف  اننا دوما على الحق وغيرنا باطل وان اآتشفنا غير ذلك تاخذنا العزة باإلثم ون

 نتنازل والجبابرة تخر لرضيعنا المفطوم؟؟؟

م يسرق     الحق ول م ب ه سرق مااستطاع     ،وياليت لم يتنازل هذا السياسي او ذاك ولكن حك وياليت

رد    ا الك ل اخوانن ولكن السياسيون العرب يسرقون      ،حمله وترك البقيه لهذا الشعب المظلوم آما فع

د من ان يعمل اللص حسابا لمن        وينهبون دون ضمير فالضمير موجود حتى في ح  ال السرقه فالب

ه نهبت الشعب         ات اجرامي سرقه ان يترك له مايعيله لغده او على االقل ليومه ولكن لصوصنا مافي
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الكومبيوترات التي سرقها مسؤول في ام          ل آ حتى في الهدايا التي يحصل عليها الشعب من المحت

وهذا مثال للص صغير  ،ان ُيثمن قيمة آومبيوتر وآيف لهذا المتخلف ،بخس االثمانأقصر ليبيعها ب

رغم    ،واللصوص الكبار اشرس واتعس فهم لم ُيبقوا شيئا حتى من فضالت موائدهم فهم يسرقون ب

 ..مرتباتهم الكبيره ويعتبرون ان هذه فرصتهم التي سنحت وعليهم استغاللها افضل استغالل

ذي     وعلى آل حال الجميع في واقع الحال لصوص آردا وعرب ين اللص ال ز ب ا ولكن علينا التميي

افط برحم  الكردي الش ه ف ن برحم ذي يشفط ولك ين اللص ال ه وب يئا هللا  ةيشفط دون رحم رك ش يت

اء       اة والحي ا بعض الحي ه فسحه فيه ا العربي الشافط     ،وللشعب وضميره مستتر ولكن الزالت في ام

ه قطرة       بغير رحمه فلم يترك شيئا ال هللا وال للشعب وضميره المستتر م اة وسقطت من ه الحي اتت في

 ...الحياء
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אאאאא  

ع      ا طار وق ع إال آم ٌر وارتف راد الحزبين  ( إّال ،ماطار طي د       ) اآ الوا بع م ين م ل م سيسقطون وه فه

ه ال        ،ولم يرتفعوا آغيرهم ليسقطوا الحقًا ،العلى وم تسلموا في ذ اول ي ة سقوط من تسلط  فهم في حال

ه        ،1991على الشعب الكردي وخصوصًا بعد عام  در انمل ا التجارب ان النثق بهؤالء ق حيث علمتن

  .ومن آان آذلك فاليمكن التعامل معه ،فهم ليسوا اصحاب مبادئ وقيم

راق وحق            ا البرزاني األب في حق الع ات التي اقترفه ذآر الخيان رًا ون إن لم نراجع التأريخ آثي

ك  ه             الكرد فسنكتب مع ذل رة ماستحمل من آلمات الخيان ر من الصفحات التي ستسَود من آث الكثي

د من المجدي سرد      ،اولها مع شاه ايران وليس آخرها مع اسرائيل ،والعماله وبيع الضمائر ولم يع

  ..االمثله فالجميع على درايه بذلك

رد ايضًا وهي ليس          راق والك ه مسعود في حق الع ل من   وآذلك الخيانات التي اقترفها ابن ت بأق

ذا األساس    ى ه ذلك   ،خيانات ابيه التي احُتويت على شكل نضال ألجل الشعب الكردي وُزوقت عل وآ

ا       ران شاهها وُخمينيه ك بالتعامل مع اي ل ان الجرائم    ،اليمكن نسيان جالل الطالباني الذي لم يفت الب

راقيين        رة الع ده عن ذاآ ذلك الحروب   ،التي اقترفها في بشت آشان ليست ببعي ه    وآ التي دارت بين

ا        ي ختمه رد والت ن الك وف م رات األل حيتها عش ي راح ض عينيات والت ط التس عود اواس ين مس وب

اة           وخز الضمير وال مراع ا دون الشعور ب ذاك اليه ه آن ه العراقي مسعود بتسليم المعارضين للحكوم

ى   وانصب التح ،ودون ان يحقق أحد في األمر لغاية الساعه ،للقيم واألخالق والمبادئ وم عل قيق الي

ا  م رواياته كوك بصحة معظ ال المش اتها    ،األنف ي مأس بب ف ران الس الل واي ان ج ي آ ه الت  ،وحلبج

ة البرزاني        د بلطجي ى ي ه عل ة    ،والكثير من مآسي الكرد آمجزرة السورجيه والهرآي والزالت عجل

نهم  والزالت الغشاوه على قلوب بعض العراقيين من آرد وعرب اما ب ،اإلجرام في مسيرتها رغبة م

ة             ،آالمستفيد ذي غسل ادمغ ومي ال ّبع بالعنصريه نتيجة الدس اإلعالمي الي ذي تَش واما بجهل آال

  .البعض من البسطاء او السذج

في توسيع الهوه بين الكرد وبقية العراقيين اصبحت واضحه من   ) اآراد الحزبين(ان محاوالت 

يهم وقم  رب عل لط الع مونه تس ومي بمايس ذآيرهم الي الل ت هخ نوات طويل م لس ر  ،عه ك عب وذل

دوات           د الن د وعق ذلك اإلنترنت والمجالت والجرائ ه وآ الم الكاذب الفضائيات التي تبث األغاني واألف

و اإلسفين في             دق اإلسفين تل اء الشعب الواحد وت ين ابن داء ب والمؤتمرات التي تغذي وتؤسس لع

نهم   اهره بي وه والمص ات األخ ة   ،عالق مى بحكوم محت ماتس ذلك س ام    وآ قوط النظ د س يم بع اإلقل
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الم       ن اإلس ى ع ن يتخل ال لم ن الم ر م دفع الكثي بوهه ت ات مش الل منظم ن خ يحي م ير المس بالتبش

ولغاية اليوم المؤتمر تلو المؤتمر مع احتفاالت آبيره بزيادة اعداد  2003حتى عقدوا منذ  ،ويتنصر

رد   وآما رافق هذا التنصير هجوم على اإلسالم بشكل غي ...المتنصرين اب الك ر مسبوق من قبل الُكت

م    ل ماحصل له ه           ،الذين ُيَحِملون اإلسالم آ م يؤسس لدول ه ل وبي ألن دين األي دينون صالح ال ل ي الب

أريخ   آرديه وهو مخطئ بنظرهم النه عمل للعرب ولإلسالم في تفسير عجيب وفهم خاطئ وغبي للت

  ...الذي لم يقرأه هؤالء العلى عجل وال مهل

من الكتاب الذين لم نسمع عنهم ابدًا ليصبحوا فجأة حديث الصحافه بتأليفهم آتب وقد قام الكثير 

لم واإلسالم ه وس د صلى اهللا علي دعى  ،تشتم الرسول محم ه شخص ي ذي الف اب ال وان (آالكت مري

ده   )حلبجيي م تهدي ل        ،واختفى بعدها هذا الكاتب مدعيًا انه قد ت ه مفضوحه من قب الطبع لعب ذه ب وه

زبي( راد الح د    ) ناآ ا بع ي لُتنسى القضيه برمته م وهم ق اس ن طري ر ع ره او اآث رهم فك ي تمري ف

ومين ر   ،ي وان ألن األم د وال عن مري يئًا عن التهدي م نسمع ش ر من سنه ل د اآث وم بع انحن الي وه

ه الناس يسيئ لإلسالم       ) آردستان (صدر في  دوق ..برمته آذب ودجل واضحين ًا تداول برزاني آتاب

ذا األمر اضطر          ولكن ،لكاتب مجهول ى ه رد عل راد الحزبين  (بعدما احتج الشرفاء من الك ى  ) اآ ال

ات  ين             ،سحبه من االسواق والمكتب ه بثالث م علي ادر حين حك ال السيد ق دًا قضية آم ذآر جي حيث نت

تباهه بمس  ه(سنه سجن إلش ه الحاآم ه البرزاني ه) العائل ي احدى مقاالت ال  ،بسوء ف ذلك اغتي وآ

دون تزويق        الدآتور عمر ميران و ا هي ب ائق آم روا الحق البروفيسور آمال مجيد وغيرهم ممن ذآ

وم  ) اآراد الحزبين(فهم اي  ،وال تزلف فما آان مصيرهم سوى السجن او التصفيه لم يسمحوا في ي

وارثهم      ل فضائحهم وآ د نشرت آ دون     ،للصحافه الحره بالعمل وإال لكانت ق نهم ينشرون مايري ولك

  .اطيلهم وال يتوانون ابدًا في نشر آل مايسيئ لإلسالم والعربنشره من اآاذيب تؤيد اب

راد الحزبين (ان سقوط   روا     ) اآ ى ان اليعتب وم عل الحتمي يتضح ايضًا من خالل اصرارهم الي

ى لسان      ،مسألة عالقتهم بالصهاينه عارًا ه عل ه القديم وهم يفتخرون بها ويؤآدون على هذه العالق

تاني وغ  ان وداود باغس ود عثم رهممحم ك      ،ي يه تل نين الماض وال الس ده ط روا وبش ت انك ي وق ف

وسيقوم داود باغستاني وهو مستشار البرزاني بزياره إلسرائيل حسب تعليمات البرزاني      ،العالقه

وستكون الزياره مع وفد آبير لتوثيق العالقات مع يهود آرد هاجروا  ،شخصيًا وذلك في مقابله معه

ا اليوجد في ا    ،الى اسرائيل رد     بينم ه شيئ اسمه يهود آ ه      ،لحقيق ه ديان ه واليهودي رد قومي ألن الك

و        ،وقوميه حسب اعتقاد اليهود انفسهم ن عم اسماعيل اب وهم من نسل يعقوب بن اسحاق وهو اب

رق آري         ،العرب  م من ِع رد من انه ه الك دحض مايدعي ذا ي ذلك فه ان االمر آ و آ وم   ،ول اهم الي وه

اك   يفتخرون بالعرق السامي ليس سوى تزل وا ان هن فًا وتملقًا للصهاينه في وقت آان يمكن ان يقول
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رف      ق المق ذا التمل ن ه دًال م ه ب ون الكردي ودًا يتكلم اني      ...يه الل الطالب رف ج ذا الق وج ه د ت وق

ى           ا عل ا آانت اسرائيل عدوه له ه طالم ه عربي رئيس دول بمصافحته باراك دون مراعاته لمنصبه آ

ط  ول الخ ر    ،ط ار الع ي دم بب ف ي الس افهم  وه ل اطي راقيين بك ب    ،اق والع ر ان مكت رف اآث والمق

بح          ذرًا اق ان ع ه وآ رئيس دول يس آ الطالباني قام بتبرير فعلته على انه فعلها وهو رئيس حزب ول

  !!وفعًال شر البلية مايضحك ،من ذنب

ا ان اإلحتالل وافق            ه مع امريك ه األمني راب اإلتفاقي اري َع ال زيب ويتضح سقوطهم اآثر حين ق

اسقاط الحصانه عن شرآاته االمنيه العامله في العراق في لعبه مكشوفه مفضوحه إلستدراج    على 

الشعب العراقي للقبول بواقع اإلتفاقيه بزعم ان الحكومه العراقيه تحقق انجازات بشأن المفاوضات  

  ..الجاريه بشأن اإلتفاقيه

راد الحزبين  (يضًا صمت وأ اه القصف اإليراني والترآ     ) اآ ذل تج راق الشماليه    الُم ي لحدود الع

در          واطنين بق المة الم أمن وس راثهم ب دم اآت ؤالء وع ولية ه ة ووص لبية وانتهازي س س ا يعك انم

انبهم ان      ،اهتمامهم بميزاينة اإلقليم وعقود النفط التي هي اإلخرى محل شك      ون من ج حيث يطلب

ا          وذهم ُمشاِرآه في اإلنت اطق نف نفط في من أي تشارك الشعب    ،جتكون الشرآات التي تنقب عن ال

د       ،اي احتالل اقتصادي مهين ،ثرواته روات البل ى ث ين عل ر أمين م غي حيث من    ،اي بمعنى آخر انه

ذا األمر      غير المعقول ان يشارك األجنبي ابن البلد في ثروته وخيراته إال ان آان للمسؤولين عن ه

يس آ   ،نسبه من األرباح تذهب الى حساباتهم في اوروبا وامريكا ذا ل ه     وه ا الحقيق ًا ولكنه ًا عبثي الم

  .التي يحاول المسؤولون في ماتسمى حكومة اإلقليم اخفائها

ي      د والت ى اح ى عل اك التخف ؤولين هن ي تعصف بالمس ه الت ات العلني اآل والخالف ا ان المش آم

يس اال    وذ ل ه عن الفساد           ،سببها المال وتقاسم النف ذي آتب ره ال راون ان تقري ل ب د اعترف مايك فق

اذ             اإلداري ه هو قب ا مصدر معلومات ر من المسؤولين انم روة البرزاني والكثي دار ث في اإلقليم ومق

ين       ،طالباني ممثل حكومة اإلقليم في امريكا ات ب ى عمق الخالف ك ال راد الحزبين  (مما يشير ذل  ،)اآ

وذ     ال وتقاسم النف ا  ناهيك عن الخالفات بين الحيتان الكبيره التي تسيطر على الحزبين بشأن الم آم

داد ايضًا        ،تقدم ون القروض من بغ م يطلب آما ان الميزانيه الضخمه التي يستلموها التكاد تكفي وه

ه احد الحزبين     ،حسب تصريح نيجرفان برزاني مؤخرًا تحكم ب حيث الزالت    ،فكل جزء من اإلقليم ي

ل   و ،والسليمانيه تحت سيطرة جماعة الطالباني ،اربيل ودهوك تحت سيطرة جماعة البرزاني د عل ق

ا     ) بشكل غير مباشر(نيجرفان  ًال م اك خل أن هن  ،آثافة المشاريع في اربيل ونقصها في السليمانيه ب

ل موجود في الجانب        ،حيث تستلم السليمانيه بقدر حصة اربيل وهو هنا يلمز بطرف خفي ان الخل

  !!اآلخر



87   

ه    والذي يعتبر اغرب ) اآراد الحزبين(اما البرلمان الكردي الُمعين من قبل  الم ألن برلمان في الع

ان هو     ،اليمثل سوى وجهة نظر الحزبين وينفذ توجيهاتهم فقط ذا البرلم حيث آانت آخر صيحات ه

ة   2007حتى قبل ان يّطِلع على مفردات ميزانية عام  2008المصادقه على ميزانية عام  ألن ميزاني

ا و  ه عليه م التغطي د ت ام الماضي ق ا(الع دين وا) طمطمته ل المفس ن قب اب الشعب م ين برق لمتحكم

  .الكردي

راق وشعبه        ) اآراد الحزبين (فعال أان تصرفات و ى الع آمر واضحين عل نم عن عنصريه وت  ،ت

ه        ى سعدي البرزنجي وامثال م السحر ال ا إستثنينا   (فهم في آل مناسبه من آبيرهم الذي علمه إذا م

ا     أن      ،)نيجرفان البرزاني وآوسرت رسول ربم راق    ينتهزون الفرص للتصريح ب وجودهم في الع

ى سابق            ،حدث بإختيارهم راق ال ادة مآسي الع وهم على استعداد في اي لحظه لحمل السالح واع

ات        !! عهده ولثمانين سنه مضت ذآرون موضوع تقسيم آردستان وموضوع الوالي أون ي آما اليفت

ذا     ه ولس ا حقيق ذاجتهم انه دوا لس ا واعتق وا به ي تالعب ه الت ه والفري ك الكذب ثالث تل ًا ال جتهم ايض

  ..اعتقدوا ان اآلخرين قد صّدقوا تلك الفريه آذلك

ه    روطهم علي وا ش عف ليمل ن ض ه م راق ومايعاني ا الع ر به ي يم ه الت تغلون الحال م يس انه

د   ب وتقاع دفع روات ز ب ة المرآ ؤخرًا بمطالب ت م ي تمثل ه والت ر معقول ه والغي اليبهم التعجيزي وبمط

يم      الف مايسمون بالبيشمرآه بينما هم 190 ى حكومة اإلقل ه وال حت م   ،اليتبعون حكومه معين وألنه

م      ،مليشيات فهم يتبعون اوامر احزابهم فقط بهم وه ز روات فكيف في هذه الحاله تدفع حكومة المرآ

  ..اليتبعونها وال يمتثلون ألوامرها بل قد يكونوا خطرًا عليها

ى س   ع    وبعيدًا عن مطاليبهم التي التنتهي فهم يستغلون سيطرتهم عل دخان لمن ان ودربن ّدي دوآ

أن           راقيين وآ ى الع ة ضغط عل اه آورق ه إلستخدام موضوع المي تدفق المياه الى الجنوب في محاول

رات         ،األمر بين دولتين منفصلتين ه والف ى حوضي دجل ا السدود عل ى بنائه بينما يلومون ترآيا عل

اف في           ذر الوضع بجف رًا لين دما    مما تسبب في انخفاض منسوب النهرين آثي راق خصوصًا بع الع

ذا يشترك    ،جففت ايران نهر الوند الذي يقطع مدينة خانقين ليغذي نهر ديالى راد الحزبين  (وبه ) اآ

  ...مع دول الجوار في المساهمه بإيذاء العراق

ك    تقاله وذل يم باإلس ي اإلقل م ف ة ماتسمى برئاسات الحك اك بمطالب ة ج رًا منظم د قامت اخي ولق

وفين   ،عمد في عالج المصابين في حلبجهإلهمالهم الكبير والمت حيث   ،مما ادى الى ارتفاع عدد المت

ه     ) اآراد الحزبين(لعبه  ات األوربي ام البرلمان ه ام ك الورق إذ من الواضح    ،مكشوفه وهم يلعبون بتل

ه التي            ان لحكومة ك لضخامة الميزاني اليف عالج هؤالء وذل ه في تحمل تك اإلقليم اإلمكانيه الكافي

تلمونها داد  يس ن بغ راد      ،م الت ألآ ة الحف روات واقام ديس الث ال وتك ي الم غولين بجن نهم مش ولك
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ارج الم   ،الخ راد الع اقي اآ ين وب ين واإلعالمي يين والمثقف م السياس راء ذم روف ان  ،وش ن المع فم

وملخص  ،ألآراد الحزبين مؤسسات وجمعيات ومنظمات خاصه تستلم الكثير من الدعم المالي منهم

ك  عملها هو عقد  المؤتمرات والندوات واقامة الحفالت ومساعدة اآراد من غير العراق مما يؤثر ذل

سلبًا على الميزانيه المخصصه لإلقليم ناهيك عن السرقات والفساد اإلداري المرعب الذي ينخر في  

ة   يم  مفاصل ماتسمى بحكوم ار      ،اإلقل ة ملي ى مئ ه حت ذه الحال ا في ه ن تكفيه ي ل نم   ،والت فهي آجه

  ...آلما امتلئت تصيح هل من مزيدالتشبع و

 2008تموز   3
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אאFאאאEא 

  ))1996 عام الطلباني ضد صدام مع البرزاني تعاون((

  

ه  ه حقيقي ى السلطه دون شرعيه انتخابي د قبضا عل ان وق ان الكردي أي شرعيه اآتسبها الحزب

 ودون وجه حق؟

اد   ) يناآراد الحزب( والمقصود هنا بالطبع الحزبين الكرديين الديمقراطي بزعامة مسعود واإلتح

ا وتقاسماها مناصفة         ا في السلطه التي تولياه فيفتي  (بزعامة جالل لم ُيشرآا اي حزب آخر معهم

راق       ) فيفتي  ا عن شمال الع داد ادارته ه في بغ ه المرآزي وم سحبت الحكوم ذ اول ي ا   ،من م يعترف ول

م ُيشرآا   بوجود األحز اً أاب األخرى ول ه           ي ى تصاعد النقم ا ادى ال ى في اصغر األمور مم نهم حت م

 ...تجاههم من آل الجهات حتى من انفسهم

البوا         ذين ط ية ال د ترض ا بع كٍل م ويته بش ت تس اد تم زب اإلتح ي ح دث ف ذي ح كال ال ان اإلش

وقفهم في م    البتهم في اإلصالح دون    باإلصالح وبعد اإلعالن من ِقَبلهم انه اليمكن التراجع عن م ط

ن     ين م ات المالي ام الحزب والكشف عن مصير مئ امين ع ن منصبه آ اني م تقالة جالل الطالب اس
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الل      ن اخ ج ين اب ا وب الل واخيه ة ج ين زوج اعت ب ي ض دوالرات الت ر    ،ال واء األم م احت ذا ت وهك

انو    ار ماآ دوا سوى   والسيطره عليه بعد ان تبين ان معدن الذين اعترضوا على اللصوص الكب ا يري

ار رضخوا           ات سرقات الكب د ان استلموا فت ذا بع ر وهك ان يتم ترقيتهم من لص صغير الى لص آبي

 ...لألمر الواقع واستسلموا خانعين للدوالر الذي اغراهم بلونه األخضر الذي هو رمز حزب اإلتحاد

د المصور البرزاني احد اوال     أ ه مع   ي ديمقراطيه تلك ومسعود برزاني يهدد السيد عب د عمومت

ة    ه منفصله تحت مسمى قائم ي قائم ات ف اولتهم خوض اإلنتخاب ارزاني لمح يرة الب ن عش ر م آثي

د الرجل بطرده       ،اصالح آردستان بعدما تأآدوا من عدم وجود اي اصالح في اي شيئ م تهدي د ت وق

ارب من  وهذه هي الديمقراطيه الحقه التي يّدعيها مسعود وح   ،خارج اإلقليم ان استمر على موقفه

ل         اداة احد ب ى مع ن يعمل عل ه ل اجلها خصوصا ان ماعرفنا ان السيد عبد المصور البارزاني اآد ان

 ..انه ينشد اإلصالح في اإلقليم فقط

د        أ دآتور عب م ال ران ث دآتور عمر مي ارد ال ي ديمقراطيه يتحدث عنها البرزاني وقد اغتال بدٍم ب

د      القادر ميران الذي اغتيل مع زوجته واطفاله ث ة الصوت فق اني ايام عيد األضحى بمسدسات آاتم

اده      آتب المرحوم الدآتور عمر ميران الكثير من الحقائق التي لم ترق لمسعود البرزاني فتمت آالع

ه      ،تصفيته عقابًا له ولمواقفه الشجاعه ران شجاعًا حيث ل آما آان المرحوم الدآتور عبد القادر مي

فكان مصيره آمصير الدآتور عمر ميران ومصير  ) اد الحزبيناآر(الكثير من الكتابات التي فضحت 

ومنهم الدآتور آمال سيد قادر الذي ) اآراد الحزبين(الكثير غيرهم ممن رفضوا آذب وغش وخداع 

راحه           ق س م اطل يم ث ة اإلقل ي حكوم ؤولين ف اده بعض المس جن إلنتق نه س ين س ه بثالث م علي ُحك

ه في     نتيجة تدخل الحكومه الن) بمكرمة الريس( تم اغتيال ك ل مساويه حيث هو أحد رعاياها ولوال ذل

  ..السجن آغيره الكثير من احرار الكلمه والرأي

ه    ) آردستان (لقد اشار تقرير منظمة العفو الدوليه عن حقوق اإلنسان في  ى األوضاع المريع ال

ارير التي تنشرها الوا          ى التق ر باإلضافه ال رأي والتعبي ة ال دام حري شنطن بوست   في السجون وانع

رهم من          ن وباسكال وريتشارد وغي ل روب ا مايك ونيويورك تايمز عن الفساد في اإلقليم والتي آتبه

الخبراء والمحللين الذين لم يستطع مسعود شراء ذممهم لحد اآلن وهناك الكثير منهم ممن وصفوا   

روات        ديس الث اهرة تك ار ظ ع انتش وبيه م اد والمحس ا الفس ي ينخره ة البرزان د ان حكوم عن

ة        ذا مايفسر عدم آفاي يم وه المسؤولين صغارهم وآبارهم ممايؤثر على الميزانيه المخصصه لإلقل

ول مايأآل الميزانيه التي يذهب أآل أتلك الميزانيه التي هي آبيره جدًا مقارنة بحجمه ولكن الفساد ي

ه     دين عن الشعب وهموم د      ،معظمها الى جيوب المسؤولين البعي ًا عن د اصبح معلوم ع ان  فق الجمي

ونيرًا        زمن يصبح ملي زه من ال ره وجي تولي اي شخص لمسؤوليه ولو آانت متواضعه فهو وبعد فت
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ولديه الخدم والحشم والقصور والمزارع والمعامل والشرآان المربحه باإلضافه الى حسابات سريه 

لخارج فهم وعلنيه في اوروبا وامريكا حيث يعيش آل افراد عائلته الذين يسرفون في آل شيئ في ا

ل مسؤول      من عائلة المسؤول الفالني حيث اصبحت مثل تلك االمور من البديهيات وهذا هو حال آ

 ..في حكومة اإلقليم

رام    ) اآراد الحزبين(ان الذي حدث ويحدث من جرائم اقترفها  ا ان تمر مرور الك د   ،ليس له فبع

نهم عام    ) يناآراد الحزب (مجزرة بشت آشان التي اقترفها حزب جالل وبعد قتال  ا بي في   1996فيم

ه للحرس   ليم مسعود للمعارضه العراقي د تس ك اآلالف وبع ي راح ضحية ذل ارك والت حرب ام الكم

الجمهوري عند دخوله اربيل ليتم اعدامهم فال بد من تقديم هؤالء للمحاآم بعد رفع دعاوى قضائيه   

دانة البشير رئيس السودان فيمكن فاليوم ليس هناك من هو ببعيد عن يد العداله فكما تمت ا ،ضدهم

وليس هذا آالم انشائي وليس افتراءًا نفتريه بل هي حقائق يغض الكثير الطرف   ،ادانة هؤالء ايضًا

 ...عنها اما تملقًا او لمصلحة ما يرتجيها

ولبي السكرتير     د آ آما سيتم رفع دعوى قضائيه ضد جالل الطالباني من قبل الدآتور فائق محم

الحل الديمقراطي الكردستاني بسبب قتل شقيق له آان اسيرًا لدى حزب طالباني عام  السابق لحزب 

اء            ،1981 ه من الخروج من حلبجه اثن د منعت عائلت اد آانت ق باإلضافه الى ان قوات حزب اإلتح

وا من      ذين ُمنع القصف باإلسلحه الكيمياويه مما تسبب في مقتلهم ومقتل الكثير من اهالي حلبجه ال

اد عوائلهم       الهرب من المدينه اثناء القصف الكيمياوي بينما أخرج المسؤولون في بيشمرآة اإلتح

ا             اجر به ه مأساة ُيت ه آورق ذه الحادث ل لُتستخدم ه ل من يقت ًا وليقت الى خارج المنطقه لينجوا جميع

 ..في اروقة األمم المتحده واإلتحاد األوروبي) اآراد الحزبين(

  ان مسعود وجالل من الزعماء الوطنيين؟؟ولكن هل الزال البعض يؤمن فعًال

فالجرائم التي اقترفاها والمواقف التي اتخذاها ال  ،انا الارى فيهما في الحقيقه اي وجه للزعامه

ولى   ا ليت د سوى لزعيمي عصابة سلب ونهب لعب الحظ معهم ب وال بعي ر وال تشير من قري تعب

ا   ق بهم ه التلي ن ا   ،مناصب حكومي اس م د الن ا ابع د    فهم ن أقصى وابع ر م ا اآث ه وهم لديمقراطي

ع ،اآلخرين ى الجمي ه وعل ذبا علي ردي وآ دعا الشعب الك د خ ار  ،وق ه لإليج ا سوى بندقي م يكون فل

ذا     ،احيانًا لهذا واحيانًا لذاك ه وله ه القديم وقد اعتادا تقسيم الغنائم فيما بينهما على الطريقه القبائلي

ه     1996السبب تقاتال في حرب ام الكمارك عام  ة األحزاب الكردي ولهذا السبب لم يؤمنا بإشراك بقي

رائيل        ران واس ن اي دريج م ا بالت وه حصال عليه ن ق ه م ان في ا يتمتع يم بم ي ادارة اإلقل رى ف األخ

ا من      ،وامريكا ه ادارته ه العراقي فقاما بتوزيع المناصب مناصفة بين حزبيهما بعدما سحبت الحكوم

ولينهبا ) الفيفتي فيفتي(الفرصه فيحكما بطريقة ) اآراد الحزبين(نم المحافظات الشماليه الثالث ليغت
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واقصيت بقية األحزاب آحزب آادحي آردستان واإلتحاد اإلسالمي والجماعه    ،بنفس الطريقه ذاتها

ك األحزاب قاعده             الرغم من ان لتل م ب ا من اإلشتراك في الحك اإلسالميه والحزب اإلشتراآي وُمنع

ا        تلك ،جماهيريه عريضه ك األحزاب جميعه الجماهير التي التعني لمسعود وجالل شيئًا اذ ُنعتت تل

ًا حين     ،بالخائنه والعميله حينما طالبت مايسمى حكومة اإلقليم بإصالح األوضاع دها علن بل تم تهدي

 ...سعت تلك األحزاب الى تشكيل تحالف يضمها جميعًا لتخوض اإلنتخابات في اإلقليم بقائمه موحده

د    يتصرف م سعود آملك من ملوك القرون الوسطى الذين اليريدون ان يعصى لهم أمر فهو يعتق

ى              ا ينطبق عل م من اهللا مباشرة فم ه يستمد شرعيته في الحك ًا وآان رًا ُمطاع انه يجب ان يكون آم

إذ يحق لحزبه خوض اإلنتخابات خارج اإلقليم ولكن اليحق ألي حزب   ،اآلخرين ليس يجب ان عليه

ه  من خارج اإل ات في ه برئاسة السيد ارشد          ،قليم ان يخوض اإلنتخاب ه والتنمي ى حزب العدال ل حت ب

ل   زيباري ممنوع حتى من دخول اإلقليم ناهيك عن خوض اإلنتخابات فيه بحجة ان السيد ارشد عمي

ل       ه من قب ه والخيان تم نعت اآلخرين بالعمال ذلك ي راد الحزبين (وب ل من    ) اآ اهزه لك تهم الج ك ال تل

 ..نه يهدد مصالحهميشعرون ا

ان لهم الحق باإلشتراك في اإلنتخابات في آل العراق بل ويطالبون بتسلم ) أآراد الحزبين(يعتقد 

ق     دأ التواف مى مب ة مايس ت ذريع ات تح ن المحافظ د م ي العدي ؤوليه ف ي   ،المس ؤالء ف ل ه د فش فق

ن اإلشتراك في حكم ولكنهم وتحت ذريعة مبدأ التوافق يريدو ،الموصل ولم يحصلوا على شيئ يذآر

ا يفشلون        ،المحافظه م في الموصل حينم والسؤال هو لماذا يطالبون بتطبيق مبدأ التوافق في الحك

دأ اإلستحقاق اإلنتخابي        ى تطبيق مب في الحصول على العدد الكافي من االصوات بينما يصرون عل

ان واآل        البهم الترآم ا يط ك حينم وك وذل ل وده ليمانيه واربي اطقهم الس ي من د او  ف وريين بمقع ش

 مقعدين؟؟؟ 

 لماذا اليمنحوا الترآمان واآلشوريون بعض المقاعد وفق مبدأ التوافق؟؟

ي      ابي ف تحقاق انتخ م اي اس يس له ي ان ل لهم ف وا بفش ع ويعترف األمر الواق وا ب اذا اليرض ولم

 الموصل؟؟

لعراق يجب ولكن بقية ا ،وحسب وجهة نظرهم يجب ان ُتحكم باإلستحقاق اإلنتخابي) آردستان(

 ؟)اآراد الحزبين(ان ُيحكم بالتوافق فأي آوميديا سياسيه تلك التي يمثلها 

ات مضحكه ففي وقت         ءآما ان ندا م هي مجرد هرطق ات مسعود وجالل في المشارآه في الحك

ر              ولي غي ل من المستحيل ت ع ب يس من المتوق يم ول ردي رئاسة اإلقل اليمكن تولي غير مسعود الك

اني وال  آردي رئاسة حكومة  اإلقليم او البرلمان بالرغم من تأآيدهم على مبدأ الشراآه ولكن الترآم
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ائط     دأ عرض الح ذا المب في ذات   ،آشوري واليزيدي يحق له تولي أي منصب مهم وبذلك ضربوا ه

ته    ولى رئاس ي ليت راق العرب ي الع دأ الشراآه ف ى نفس مب د عل ى التأآي دهم يصرون عل ت نج الوق

 !!آردي

ة            والمضحك في ا ى قائم اني ال راق جالل الطالب ة الع رئيس جمهوري از مايسمى ب ألمر هو انحي

ان       ا آ دأ التوافق بينم ات الموصل لتشترك في ادارة المحافظه وفق مب ي خسرت انتخاب وى الت نين

وهو لم يفعل شيئًا حين حرضت مايسمى      ،يجب ان يكون منصفًا وان الينحاز الى جهه دون اخرى

قائم مقام سنجار وقائم مقام زمار وآذلك شيخان على التمرد ضد الحكومه  )آردستان(حكومة اقليم 

يم في حال عدم اشراك              ى اإلقل ك األقضيه لتنضم ال البوا في انفصال تل المحليه المنتخبه هناك ليط

 قائمة نينوى المتآخيه في ادارة المدينه؟؟

ن يك           ه ل ه وتقلب وم في تلون راق الي ذي هو رئيس الع داً   هذا الطالباني ال ل اب ه مثي فصدام   ،ون ل

يس      1983وعام  ،حسين آان صديقه ثم عدوه في السبعينات م ول ه ان صدام الحك آتب مقاًال قال في

وطالب في اإلنفصال عن العراق ثم يؤآد  ،وشارك في مذبحة حلبجه ثم ذرف الدموع عليها ،الخصم

) آردستان(د على عراقية في ضم آردستان الى ترآيا ليعود ويؤآ 1994ثم طالب عام  ،على وحدته

راق غر        ،الع راق مص ر ع ات وه ع القومي م جمي رًا وتض ال آثي ا ق آخي آم ة الت ي مدين وك ه وآرآ

ه صرفه       ه آردي ل هي مدين د قلي ل         ،وموزائيك جميل وبع ه من قب م المدين وفي ساعه يجب ان تحك

ن    ،اهلها او تكون اقليمًا خاصًا ثم يؤآد على انه لن يقايض آرآوك بشيئ   م يعل ان سيعتزل العمل   ث

ه       ،السياسي ولن يترشح لرئاسة العراق اهير هي التي دعت د ان الجم ثم يعود للعمل السياسي ويؤآ

 !!!ألن يفكر في ترشيح نفسه لرئاسة العراق

ازل   راد الحزبين  (هذه بعض مه ردي         ) اآ ان اعظم واعظم فهل سينتخب الشعب الك اخفي آ وم

 جماعة مسعود وجالل مره اخرى؟؟

 من عاقل منصف يرضى بأن يتسلط عليه مثل هؤالء؟؟وهل هناك 

وهل يكتفي الشعب الكردي بتنديد مسعود للقصف الجوي والغارات الجويه لقرى اإلقليم من قبل 

 ايران وآأن القرى المقصوفه تابعه لدوله أخرى؟؟

ى         م ُيطلق مسعود اسم طهران عل ان؟ وهل ل  وماذا بعد التنديد؟ هل توقفت الزيارات بين الطرف

 اآبر شوارع اربيل تزلفًا للفرس؟؟

ائع   ،قادمه سيكون بيد الشعب الكردي مفتاح الحلالاإلنتخابات في  فكما آان والزال وحسب الوق

القوه    ،والحقائق فإن وجود هؤالء ليس بالوجود الشرعي رد ب اب الك  ،وبما انهم قد تسلطوا على رق

ك الطريق      م بتل المي      وبما انه اليمكن لهم اإلستمرار في الحك ه والوضع الع ه نتيجة الضغوط الدولي
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ات  ابهم في اإلنتخاب دم انتخ ك الوجود الالشرعي بع رد سوى ان ُيسِقطوا ذل ام الك يس ام د فل الجدي

م        ا      ،القادمه ولكن انتخاب الجهه المخلصه التي تعمل ألجله وسيخوض مسعود وجالل واعوانهم

ر    ،سيقومون حتمًا بالتزويراإلنتخابات وسيحاولون آعادتهم خلط األوراق واألمور و ا آبي ولكن أملن

ولكن بعد معرفته الحقيقه المؤآده هل  ،في الشعب الكردي ان يكون اليوم اآثر وعيًا وإدراآًا لألمور

 فعًال يرتضي الكرد ان يكون مثل هؤالء قادة لهم؟

ه      .. ان آان الجواب ال  ات القادم ل في اإلنتخاب ى فع وه ال ان الجواب نع    ،فليترجم فال  .... موان آ

.تعليق











