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  ،)المدى والشرقية(فخري آريم وسعد البزاز اللذان يمتلكان أآبر مؤسستين اعالميتين عراقيتين 

  !!الخليجالممولتان من قبل البعث الكردي إضافة الى 
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ره من               د موت غوبلز بفت دثر بع ى وان د ول ى يصدقك الناس ق اعتقد ان اسلوب اآذب اآذب حت

الزمن وخصوصًا بعد انتشار اإلنترنت والفضائيات وبعد ثورة اإلتصاالت، حيث التستغرق المعلومه 

وى ب    ار س ى اإلنتش ا ال ذ طريقه ه       لتأخ ذي رفض تالل ال د اإلح ي عه ا ف ا انن زمن، وبم ن ال ه م ره

الطبع       العراقيين وهلل له فقط من آان عميًال والزال، آبعض االحزاب التي تسمى نفسها شيعيه وب

زبين ( راد الح م        )اآ ه، فه ه وانتمائ واطن وطنيت لبوا الم ى ان يس وا عل ؤالء والزال ل ه ث عم ، حي

ه         يشددون على انتمائهم القومي لما يسمى  ه في انتمائ دي رأي ردي يب ل آ ون آ ه ويلعن االمه الكردي

للعراق وإن آان معتزًا بقوميته، فهم على درجه من السذاجه بحيث اليمكن لهم التمييز بين اإلنتماء 

للقوميه واإلنتماء للوطن، بينما ينكرون على الترآمان انتمائهم القومي حيث ينسبونهم حسب آخر   

 ...مليون وان اصولهم آرديه تصريح إن الترآمان فقط نصف

وا  ) اآراد الحزبين(واما مايفعله  باآلشوريين فهو آفعلهم بالترآمان، ففي البرلمان الكردي وظف

ون           أة يحلم بحوا فج ادر اص درة ق ي ق وريين، فف ن اآلش ة ع رح نياب ي ويص م ليفت ض عمالئه بع

ال    ه اع ار الي ًا لتصريحات الموظف المش رد وفق يم الك ى اقل مام ال ل  باإلنض ردي، ال ب الم الك ه لإلع

 ؟؟!!اصبحوا يطالبون وبقوه في انضمام سهل نينوى الى اقليم الكرد حيث سينعمون باألمن واالمان

ردي        ذلك، ولكن اإلعالم الك البون ب ولكن في الحقيقه لم اسمع ولم يسمع احد ان اآلشوريين يط

وقهم و   م من خالل     المضلل للحقيقه يحاول بشتى الوسائل ان يسلب اآلشوريين حق ارضهم وإرادته

ى      ي حت ذيانات التنطل ات وه ل خراف ا بالفع ة عنهم، ولكنه وهمي بإسمهم والتحدث نياب التصريح ال

 ...على الساذج فكيف بالعاقل

أتي    ي األصيل ي ائهم العراق راقيتهم وانتم دون ع ين يؤآ ه، فح اتهم مزدوج ه فمأس ا اليزيدي وام

ى في         ليسلخوا منهم حقهم في تقر) اآراد الحزبين( ل حت م، ال ب ر عن آرائه ير مصيرهم وفي التعبي

ف بعض ضعيفي     ائع وتوظي ائق والوق ف الحق أريخهم وتزيي ويه ت ق تش ك عن طري ائهم، وذل انتم

رد، حيث          ه للك ه تابع ارهم مجرد طائف راق واعتب ائهم للع النفوس للتحدث بإسم اليزيديين لنفي انتم

راقيتهم وتص ات ع ه اثب راء اليزيدي اول ام ا يح أتي من آلم ل، ي ذب وباط نهم من آ حيح مايشاع ع

  ).اآراد الحزبين(يحاول طمس الحقائق ويزور التاريخ بما يالئم مصالح 
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اليألون مناسبه إال ) اآراد الحزبين(واما الشبك فرغم مايصرحون به من انهم ليسوا آردًا ولكن 

ذ     بلهم ل راد الحزبين  (لك ولكن  وينسبونهم الى القوميه الكرديه بالرغم من النفي المستمر من ق ) اآ

دينار   لديهم وسائلهم المعروفه في شراء الذمم ليشروا ذمم البعض ممن باعوا اهللا والدين والوطن ب

ة ألهداف          ه خدم بعض قومه ووطن اع ال ع، فب راد الحزبين  (آردي اليضر وال ينف ه في   ) اآ المعروف

ه لتتو       ه والغني ل األراضي المهم د سلب آ در المستطاع،     اضعاف العراق وتقسيمه بع تهم ق سع رقع

راد  (ولكن ماآان من الشبك االصالء إال ان يقفوا رغم قلة عددهم ولكن بقوة ايمانهم ضد تطلعات  اآ

 ...التوسعيه وضد عنصريتهم المقيته) الحزبين

رًا اال ان صرحوا       ) اآراد الحزبين(اما المضحك في االمر ان  دهم اخي ه عن قد وصلوا حد الجهال

رد؟؟         في اعالمهم ان ع يم الك ى اقل ه ال البون في ضم الموصل العربي اك   !! رب الموصل يط وهل هن

 افتراء وآذب ودجل اآثر من هذا؟؟

ازع    اطق متن وليس غريبًا ان قرأنا في صحفهم او اعالمهم ان النجف او السماوه او البصره من

  !!عليها وان اهلها يطالبون بضم مدنهم الى اقليم الكرد

وه   ان وسائل اإلعالم الك رديه والتي ُيصرف عليها بماليين الدوالرات تلك األموال التي تؤخذ عن

و       راق، ول من الشعب العراقي بحجة ميزانية اإلقليم هي ليست سوى خنجر مسموم في خاصرة الع

م  )آراد الحزبين(نعرف حجم األموال التي يصرفها  على اعالمهم وعلى عمالئهم من خالل شراء ذم

اء العمراني        وضمائر البعض لعرفنا ح رغم البن ردي خاصة، ف ة والك جم مأساة الشعب العراقي عام

ي          ان، وه رزان او آل طالب ا آل ب خمه يملكه ات ض وى بناي يس س ذه ل راق اال ان ه مال الع ي ش ف

تديمه   اآل المس الج المش م تع ا، إذ ل تفاده منه ن لإلنسان البسيط اإلس ه ضخمه اليمك ات ألبني واجه

اف   العالقه لغاية الساعه مثل ا وث والجف لكهرباء والماء والبطاله وقلة الغذاء والدواء والغالء والتل

 ...وازمة السكن وغيرها من المشاآل التي تعصف بالعراق بشكل عام

ر،            ك واآث م يستحقون ذل ا انه ا يحل مشاآلهم لقلن يم بم ولو آانت الميزانيه تذهب الى اهل اإلقل

ن  زبين (ولك راد الح وق  ) اآ تنفذون حق وا يس ي      الزال دهم ف ى عه وا عل لبونها، والزال رد ويس الك

ا في          ع احد م د وق ان ق دوام، وان آ ى ال ممارسة الدجل والتضليل والخداع، وقد آان هذا ديدنهم عل

دًا        يهم اب ي عل ن تنطل ًا ول ر وعي وم اآث راقيين الي داعهم إال ان الع ليلهم وخ باك تض ي ش ابق ف الس

 ...هذيانات وتخرصات هذا اإلعالم المشبوه
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د خرج    ،آان لفوز المنتخب العراقي لكرة القدم وقعًا آبيرًا في نفوس العراقيين بكافة اطيافهم فق

ون          راق ويرقص ون للع م يهتف راقيين وه ل الع اني وآ وري والترآم ع اآلش ي م ع العرب ردي م الك

ارك   ،مهويغنون تغمرهم سعاده عار ورأينا من خالل التلفاز من آل انحاء العالم آيف آان الكردي يب

رح       ذاهبهم لحظة الف اتهم وم ع قومي والعربي والترآماني والمسيحي وآل العراقيين وقد نسي الجمي

م تبق        ،فقد آانوا عراقيين فقط داد ول ار وبغ ن البصره واألنب وآما خرج ابن السليمانيه فقد خرج اب

  .ء وال ناحيه او قريه اال وخرج اهلها ليحتفلوا بفوز منتخبهم منتخب العراقمدينه وال قضا

د بثت مايسمى فضائية زاآروس وهي فضائيه         ،ولكن يأبى اهللا اال ليميز الخبيث من الطيب  فق

راق والعرب     امج     ،آرديه سمومًا اليمكن تصور ماتحمل من احقاد وآراهيه وحسد ضد الع ففي برن

ديا مع          ُبث على الهواء مع ض دة مي ة او جري ر مجل رئيس تحري د يعمل آ و محم يف آردي يدعى آآ

روا           ،ضيف آخر اليحضرني اسمه ه ليعب االت عفوي رد في احتف ا وبشده خروج الك استهجنوا جميع

رى            ،عن فرحتهم بفوز منتخبهم ه من مدن وق وا مسافات طويل ذين قطع رد ال ول الك واستخفوا بعق

ذات آيف يفرحوا لمنتخب        ،وتهممختلفه ليحضروا اإلحتفاالت مع اخ الي حلبجه بال وتعجبوا من اه

  !!العراق؟؟

ون م عراقي رد انه ول الك را آيف يق تغربوا آثي د اس د ،وق ذا البل م من ه وا انه آيف  ،آيف يقول

راق   ،يخرجوا على الفضائيات ليصرخوا بأعلى صوتهم نحن عراقيون ين عربي     ،نحب الع رق ب الف

رًا في         لقد آانت الصدمه... وآردي الخ روا آثي د قّص م ق وا انفسهم ألنه قويه عليهم لدرجة انهم الم

راق من صدورهم          رد في اخراج اسم الع اع الك يهم العمل بجد في ان       ،عدم نجاحهم في اقن ذا عل ل

رد     وب الك راق من قل م ليسوا           ،يزيلوا حب الع يمهم انه ال والشباب في تعل دء مع االطف يهم الب وعل

ه      بعراقيين وان العراق دوله  ه في الوطني ا طعن راق انم محتله لكردستان وان تشجيعهم لمنتخب الع

  !!الكرديه وإن ليس هناك من شخص غيور يتعاطف مع المحتل؟؟

ى سفاهاتهم         وبخهم عل ردي األصيل لت  ،لقد ُصدموا حين جاءت بعض اإلتصاالت من شعبنا الك

م    ِرق له م َت ي    ،وقد قطعوا بعض اإلتصاالت التي ل رد     وانقطعت انفاسهم ح املين الك داخل احد الع ن ت

وا            را ويعترف ه ليستسلموا اخي ًا في الوطني الشرفاء ممن يعملون في نفس الفضائيه ليعطيهم درس

نهم   ،وهم يعملون بجد لتجريد الكرد من وطنيتهم العراقيه بشتى الوسائل  2000انهم ومنذ عام  ولك

رد ا    دن الك ر مع ذي اظه وز المنتخب ال ة الصفر بف ى نقط ادوا ال م   ،ألصيلع ه انه وا لوهل د ظن فق
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رد  وب الك ن قل راق م ب الع ة ُح تطيعون ازال نهم ،وبسهوله يس ب اهللا ظ ن خي ا  ،ولك دليل مارأين وال

  .وماسمعنا بما حصل بعد فوز المنتخب

ه مع اسرائيل       آما اود ان اقول لهؤالء الحاقدين والمغرضين هو انكم قلتم ان الضير من العالق

تم يهودي وان اليهود هي         وان الديمقراطيه اإلسرائي  ا زعم رئيس السويسري آم ه وان ال ليه مثالي

وقلتم ايضًا  .. من تقود العالم لذا من الحكمه ان نقيم افضل العالقات مع اسرائيل اي الدوله اليهوديه

ه  اطفون مع الفلسطينيين ألن ارضهم        ،ان الكرد تمامًا مثل الفلسطينيين ارضهم محتل تم تتع إذا آن ف

راق حسب             محتله فلماذ ا الع ه آم ه محتل ات مع اسرائيل التي هي دول ة افضل العالق ا تريدون اقام

  ؟؟رأيكم يحتل ارضكم

ه ألرض            ه محتل ي دول ا وه ات معه ل العالق ة افض دون اقام رائيل وتري ون اس تم تحب واذا آن

زعمكم ألرض          ،فلسطين ل ب ذي هو اآلخر محت راق ال فلماذا تريدون افراغ قلوب الكرد من حب الع

  رد؟؟الك

ى   وا عل ا يقع ا ارادوا الخروج منه ه آلم ه زلق ر عميق ي حف تهم ف تهم السمجه اوقع ان ازدواجي

ك ان يظهروا            ل ذل م آ ا جعله ادئهم مم واقفهم ومب م وم م وآرائه رؤوسهم وهم يتخبطون في آالمه

ذج  ر الُس ذ       ،بمظه يهم أخ اء ان عل رددون آالببغ م ي راز االول وه ن الط افقين م انوا من د آ فق

  ..دون ان يعترفوا على األقل انهم عراقيين ،عون من العراق دون ان يكونوا عراقيينمايستطي

دما            م عراقيين بع وا انه راق اثبت رد في الع راقيين ان الك دى الع م ل اليهم مايقوله هؤالء بل المه

راق     ا    . أشاع بعض المغرضين ان والئهم ليس للعراق وانهم متجردين من حب الع ذي رأين ولكن ال

ى حبهم      رأي العي ده عل راق واليمكن المزاي ن ان الشعب الكردي داخل العراق وخارجه يعشقون الع

ًا وطنهم مطلق م آإسطوانه مشروخه  ،ل ايقولوا فه وا م ى والمغرضين والسفهاء يقول دع الحمق ولن

 ....ليس نهايتها سوى الكسر لترمى في سلة المهمالت وهذا جزاء السفهاء
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ادة     راد الحزبين  (طالما سمعنا تصريحات ق م في       ) اآ اتهم في اإلنفصال وتحقيق حلمه وطروح

رى    ة          ،الدوله الكرديه ثم في آردستان الكب اتهم رفضوا استخدام آلم م وفي بعض طروح ى انه حت

بينما اإلنفصال  ،اإلنفصال وابدلوها باإلستقالل على اساس ان اإلستقالل تعبير عن تحرر من احتالل

ذا مايرفضه    ،هو أقل ماُيفهم انه تمزيق وطن  راد الحزبين  (وه يس      ) اآ راق ل ولهم من ان الع في ق

ومتابعة بسيطة لتصريحات القيادات الكرديه من  ،وليس هذا بسر أبدًا ،وطنًا لهم حتى ينفصلوا عنه

  ....صغيرها لكبيرها يجد المؤمن حينها ضالته

د من         وبالطبع رأى الجميع مدى ا راد الحزبين لمجرد تهدي وب اآ ذي دب والزال في قل لرعب ال

ا حجم الخوف     ،ِقبل ترآيا ولو أحصينا عدد اللقاءات التلفزيونيه فقط التي قوبل فيها البرزاني لعرفن

ه    ،ناهيك عن التصريحات للصحف واإلذاعات ووسائل اإلعالم ،الذي يعيش فيه ا بوطنيت حيث أتخمن

 ،ومطالباته الحكومه العراقيه في اإللتزام بالدستور والدفاع عن اقليم الشمال العراقيه وحبه للعراق 

راق       !! وان وحدة العراق مهدده راق وحدود الع دفاع عن الع ع ال ى الجمي األمس     ،!!وعل ان ب د آ وق

ز           ز ورغم انف المرآ دا عن المرآ ات بعي د اتفاقي دد ويعق ع   ،القريب فقط يصول ويجول وُيه واليرف

باإلضافه الى الكبرياء الفارغه التي يتصنعها  ،وحدود اقليمه تسمى حدود آردستانيه ،العلم العراقي

يس      م آلهه ول ة انه المسؤولين الكرد في مقابالتهم وتصريحاتهم فتعملقوا وانتفخوا وتصوروا لوهل

  .حسب وصفهم) عجلة التحرر الكردي(بمقدور القدر ان يوقف 

ا      الى اي هاويه يسوق البرزاني الشعب الكرد دد ترآي ه الفارغه يه ي؟؟ انه وبالرغم من انتفاخت

ديح      ،بنقل الحرب الى ارضها وهذا ماقاله في مقابلة مع العربيه قبل فترة يًا بسكرة م وتصور منتش

ا التي خذلت       ،انه قادر وليس هناك من اقدر منه) ايلي ناآوزي(حاشيته ومعهم  ى امريك دًا عل معتم

دغ المؤمن من جحر واحد       ) اآراد الحزبين (نا وال الكرد عشرات المرات ولم يتعظ صاحب حيث اليل

  واين سُيصنف حينها بين البشر؟؟ ،فكيف لو لدغ عشرات المرات ،مرتين

ال   دًا باإلقتت ل اب ه اليقب ي ان ذبهم ف ه وآ الم بطانت ي وآ الم البرزان ي آ ه ف اقض واإلزدواجي والتن

ك ِرم ذل ه ُيَح ردي وان ردي الك ا ،الك ذج ربم تغفًال الُس ط  ،مس ذاآره فق تتضح من خالل استرجاع ال

حلت الجثث في الشوارع وانُتهكت          !! بضعة سنين ى ُس ه حت اني وجماعت فهو من قاتل جالل الطالب

ى  ،األعراض وُقتل من الكرد باآلالف اون من         ،وهذه االول ال الكردستاتي بالتع ل حزب العم د قات وق

تل جالل الطالباني بالتعاون مع حزب العمال وقد قا ،وطردوهم للجبال وهذه الثانيه 1992ترآيا عام 
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اون مع      ،الكردستاني غريمه مسعود البرزاني وهذه الثالثه ره بالتع ذه الم وقاتل مسعود البرزاني ه

ه        ذه الرابع اني وه ال الكردستاني جالل الطالب راد الحزبين لعشيرة       ،حزب العم ال اآ ذآر قت وهل يت

د  وهنا نكتفي والداع   ،السورجي وهذه الخامسه ذآر المزي الرغم       ،ي ل ل في السادسه سيقاتل ب ولنق

  ...عنه حزب العمال الكردستاني مره اخرى وسيجد طبعًا العذر لذلك وسيصدقه المغفلون ايضًا

ى    ،من المؤآد ان البرزاني يستخدم حزب العمال آورقة ضغط على ترآيا حيث تؤآد األحداث عل

ى      وهاهو قد  ،عدم اهمية حزب العمال عند البرزاني اتهم عل يهم وقف شن هجم اعلن مؤخرًا ان عل

ا          ،ترآيا وإال ستقف آل األمه الكرديه ضدهم الم بم راد الع ل اآ اطق الرسمي لك ذلك اصبح الن وهو ب

ون     ال ويقف زب العم ه ح ايقوم ب د بعضهم م ذين يؤي ماعه وال ون س ذين اليطيق ا ال رد ترآي يهم اآ ف

ال    ،لجانبه ل اوجالن فب ا         وقد رأينا ماحدث حين اعتق ر قضيته التي ناضل من اجله ه انك رغم من ان

ه             ًا بحقوق ثقافي م ذاتي مكتفي ى بحك ل حت ة ب ة آردي ة بدول رد المطالب ى الك ا    ،وانكر عل اآراد ترآي ف

  ...اليزالون يؤيدونه حتى وهو يفضل ترآيته على آرديته آما قال

دولي مع الك        اطف العربي وال ك    والمالحظ في اآلونه األخيره مدى انحسار التع ود ذل د يع رد وق

ه من         ،لعدة اسباب ات مايدعون ى اثب درتهم عل رد وعدم ق اولها انعدام المصداقيه في آالم القاده الك

ان            املهم الالإنساني مع الترآم ى فضائحهم التي ازآمت األنوف في تع حقوق مسلوبه باإلضافه ال

م   طهادهم له وريين واض ر م      ،واآلش ائهم الغي وع اغتن ي موض رهم ف اح ام لبهم  وافتض ول وس عق

ا    ل امريك ان       ،لثروات العراق ودورهم الرئيس في احتالل البالد من قب ذي آ الم العربي ال ا ان الع آم

يئ يخصهم  الي بش ى اليب م اصبح حت ًا معه راق عن   ،متعاطف اد الع ي ابع د ف ن جاه هم م م انفس فه

راق جزء من األمه الع       ا في    محيطه العربي برفضهم القاطع ان ُيذآر في الدستور ان الع ه بينم ربي

رد   ،دستورهم الذي وضعوه يكون الكرد جزء من االمه الكرديه آما ان اللغه العربيه التي يحاول الك

دول المحيطه        ،طمسها في اإلقليم الشمالي وغيرها من االمور اطف ال رد تع د الك اُذآر أفق حيث آل م

ه لتت        ه العربي ون عون الجامع م اآلن يطلب ه وه ا من     بهم وخصوصا الدول العربي ع ترآي دخل في من

راق عربي       راق ان الع دخول اإلقليم الشمالي فجائهم الرد باردًا آبرودهم حين ّذّآرهم العرب في الع

  .فكان جوابهم ليس هناك عروبه مادمنا في العراق

واق    ن اب راد الحزبين  (وانا اتسائل اي اد دسم        ) اآ دمنين ارتي اب والسياسيين العرب الم من الكت

دوات    الموائد؟ لقد صا ؤتمرات ون دوا م ات     ،لوا وجالوا وآتبوا ومحوا وعق ات وجمعي وأسسوا حرآ

ه   ردي ويتجهون صوب         ،للدفاع عن مايسمونه القضيه الكردي رد والشعب الك م ينسون الك واذا به

ه ذهب والشعوب باقي أتي وت ادات والرؤساء ت ون ان القي م يجهل ط وه ه فق اده الكردي وهؤالء  ،القي

راد الحزبين  ( وضعوا آل بيضهم في سلة ه بالكامل        ،جهالً ) اآ ادات الكردي دما افتضح امر القي وعن
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م          واههم وصموا آذانه وا اف نهم واغلق الم اغمض هؤالء اعي ام الع إذ هؤالء رغم    ،وتعروا تمامًا ام

داث      ي األح دا ف طرا واح ة س تطيعوا آتاب م يس نهم ل اعهم م زبين وانتف راد الح زلفهم ألآ م وت تملقه

م يصرح ا   ع او يضر    األخيره ول ا ينف ى انفسهم       ،حدهم بم وا حت ن يقنع ك فل وا ذل فالقضيه   ،وان فعل

وت عن عوراتهم   ) اآراد الحزبين(واضحه و ان تصحيح األمور     ،ازالوا آخر ورقة ت يس باإلمك  ،ول

دها  ن تقلي ه مسجله اليمك ذبهم اصبح مارآ اقهم وآ م ونف ازيتهم وَدَجَله ث انته ى  ،حي ن يقف ال وم

اطف         لذا  ،جانبهم فهو منهم ه فهو تع م وان وجد شيئ من اطف معه اصبحنا نرى مدى انحسار التع

ر من المصائب    ) اآراد الحزبين(حيث بأفعال  ،مع الشعب الكردي الاآثر اصاب الشعب الكردي الكثي

ويالت ف     ،وال ة الموق ايمكن معالج در م ات بق ه وعنتري ف بطولي ل مواق ره التحتم داث األخي واألح

ا          وقد سمعنا رغ  ،بحكمة وروية ه شجر تعصف به زازه آورق ى مسعود واهت م الضعف الظاهر عل

ادم           ه لخطر ق راق بأآمل ا الع يم الشمال وربم دد ويتوعد ويعرض اقل افق   ،ريح الخريف فهو يه وين

د                دخل ترآي ق ردي خائف يتوجس من ت ا الشعب الك ا بينم ه يلعب به ه قومي حفاظًا على آخر ورق

عد وألج   م بأنفسهم         تكون عقباته وخيمه على جميع الُص ا ه رد ترآي رده من آ ل بضعة عناصر متم

دًا             ه جي ثمن يعرف ه وال ه وال واقعي ر مقنع ايتهم بحجج غي تم اآلن حم ل سنين ي قاتلوا آرد العراق قب

  ...الشعب الكردي فهو مدفوع من ِقَبله سلفًا والحقًا

 2007تشرين الثاني   1
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دًال من مصطلح آردستان             راق ب ا ُيستخدم مصطلح شمال الع رد حينم د إغضاب الك  ،الأحد يري

ذا      ع استخدام ه ى الجمي فلوال وجود غير الكرد آالترآمان واآلشوريون والعرب هناك لكان لزامًا عل
أريخهم حيث ان             ،المصطلح ا نلغي وجود اآلخرين وت ذا النحو فإنن ى ه ة  ولكن بإستخدامه عل آلم

وما مصطلح شعوب   ،آردستان التعني سوى اقليم الكرد وليس االمر بحاجه الى نابغه ليكتشف ذلك
آردستانيه سوى ترضيه عقيمه لغير الكرد لضمهم تحت لوائهم مع تشتيت واضح لألمور وتزييف    

  .للحقائق التي يحرص البعض على طمسها دون مراعاة للحقائق التأريخيه والجغرافيه
ه    اما عن مو راق وبتكلف ون دوالر   800ضوعنا فإن خبر إنشاء مدينه اعالميه في شمال الع ملي

ه             دول العربي ًة بال اني من تخلف اعالمي مقارن راق يع ع خصوصًا ان الع ر رائ ه خب  ،هو في الحقيق
ام          كل ع ي بش واطن العراق دم الم ا يخ الم بم وير اإلع اريع لتط ذا مش ل هك ى مث ه ال ن بحاج  ،ونح

ك هو استقطاب     ،لطريق الصحيح في مجال اإلعالم والفضائياتوسيكون خطوه نحو ا اضافه الى ذل
دينا     اءات ل رات والكف  ،الخبرات والكفاءات العربيه والعالميه للعمل في هذه المدينه مما سيعزز الخب

ه مع          راق برمت ه ليتواصل الع ه الحديث لينشأ جيل مثقف اعالميًا وُمدرب على احدث الوسائل التقني
  .ع في التطور اإلعالمي بعد سنوات طويله من الحرمانالعالم اجم

راق   ،ولكن مثل هكذا مشاريع اليمكن انشائها في مثل هكذا ظروف وآما هو معلوم ان ظرف الع
ال   وأ ح ي أس الي ف ط          ،الح ن الوس ل م ان افض ث األم راق حي مال الع ي ش ف ف ال يختل ن الح ولك

ه     ولكن هذا لوحده غير آاٍف بالمره لوجود مت ،والجنوب ه من إنشاء مدين طلبات اشد الحاحًا واهمي
ى          ،اعالميه ولو آانت سترتفع بنا الى القمر  اج ال ه حدث والحرج واألمر يحت فمن موضوع البطال

ا  ة            ،جهد وعمل حثيثين للقضاء عليه اني من قل راق تع ه في شمال الع د العامل ى ان الي باإلضافه ال
ك الرواتب لمستحقيها     ا        الرواتب بل وعدم تسديد تل ى تراآمه ؤدي ال ذا ي د المحدده وه في المواعي

ه          ه العامل البسيط جراء عدم تسلمه رواتب ذي يتحمل لعدة شهور مما يخلق عبئين احدهما العبئ ال
والعبئ األخر هو مايتراآم من ديون في ذمة الحكومه مما يجعلها عاجزه عن تسديد     ،التي يستحق

ال        ومارأيناه من ا ،آل تلك الرواتب في آٍن واحد د العم راق في عي ه في شمال الع لمظاهرات العمالي
األمور     ة اإلضطالع ب للمطالبه بزيادة اجورهم وتسديد مستحقاتهم المتأخره ليس إال دليًال على اهمي

  .الملحه واألآثر اهميه وتأجيل األمور األقل اهميه بعد حين
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وا من سوء تخطيط حيث آانت نسبة األمر اليخل يم ف ا عن موضوع التعل يم  ام ي اقل النجاح ف

وذلك لمجمل امور اهمها قلة الخبره في تحديث المناهج خصوصًا اذ ماعلمنا اصرار % 17الشمال 

ك        دًا وذل راء يصبح األمر معق رات والخب حكومة اإلقليم على تغيير آل المناهج ولكن مع غياب الخب

  .لتدخل هذا وذاك في األمر دون علم ودرايه وخبره مما يزيد الطين بله

ر             آ يم وغي ى التعل لبًا عل ر س ل ودهوك أث ار في وسط اربي يم لإلعم ما ان انصراف حكومة اإلقل

اء         ،التعليم ى البن اك عل ه هن ام الحكوم ر       ،حيث انصب جل اهتم اك غي ار هن ول ان اإلعم ويمكن الق

حيث ان الطبقه الواسعه في آل بلد آما هو معلوم هي الطبقه المتوسطه وهي التي يجب ان     ،منتج

راق األمر مختلف     ،ع بالعمران والخدمات التي تقدمها الحكومهتتمت حيث فقط    ،ولكن في شمال الع

ديث       العمران الح ع ب ى التمت ادرون عل م الق ه ه وب المتخم حاب الجي طه    ،اص ه المتوس ا الطبق ام

ران   ال العم ون السنتهم في     ،والفقيره أو اصحاب البيوت الخلفيه فهم فقط ُيمِتعون النظر بجم وُيتِعب

د ان الموظف    ،لحديث عن الشقق والبيوت الفارهه التي اصبح ارخصها بمائة الف دوالر ا وال اعتق

  .البسيط والعامل الكادح والمعلم بقادرين على شراء او حتى المرور بجانب هذه الشقق او البيوت

ه في أسوأ حال       ه التي يتقاضاها        ،آما ان الوضع اإلقتصادي برمت الرغم من الرواتب العالي فب

ر           اده غي ك الزي ل تل ادة الرواتب جع ذي رافق زي وني ال الموظف والعامل ولكن ارتفاع االسعار الجن

في خطوه غير صحيحه وغير مدروسه من قبل حكومة اإلقليم في  ،ذات قيمه بل عبئًا على الموظف

ى نصابها          د االمور ال ى سياسه حكيمه تعي زيادة الرواتب حتى اصبح المواطن العادي في حاجه ال

ة               ى نهاي ل من الوصول ال ى االق تمكن عل دره الشرائيه لي ول مع الق رد بشكل معق ليتوازن دخل الف

  .الشهر بسالم ودون معوقات

وطن             ى خارج ال ز شباب زاخو بإستفتاء حول رأي الشباب في الهجره ال وقد قام مؤخرًا مرآ

و اجري مسحًا      ح ،وآانت النتيجه انه اآثر من النصف قالوا نعم للهجره ألسباب اقتصاديه ه ل يث ان

ه      ًا سوف    ،شامًال في شمال العراق ألخذ رأي السكان هناك حول الهجره لكانت النتيجه مذهل وطبع

اطع  كل ق ره بش بعض الهج رفض ال ع    ،ي يط المتطل واطن البس و الم ره ه ى الهج ق عل ن المواف ولك

ه فقد اصبح من غير المهم ان ضحى بحبه لوطنه في سبيل تحقيق تل    ،لمستقبل افضل ا   ،ك األمني ام

ام من      د سقوط النظ ام  (الذين يرفضون الهجره فهم المتنفذون واصحاب األموال الذين اغتنوا بع نظ

ادوا     ،وغيرهم من المسؤولين واقاربهم من اعلى هرم السلطه الى ادناها) الحواسم ا ن فهؤالء طالم

ا آل األمر     ،بحق المظلومين وحريتهم حينما آانوا خارج لسلطه   انوا اول سيف    ولكن حينم يهم آ ال

  .ُيسلط على رقاب المظلومين والضعفاء
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ه والتي     بالمختصر المفيد هناك الكثير من المشاآل التي تعوق تشييد مثل تلك المشاريع العمالق

ذا مشاريع تتراجع في          ،ليست بذات ضروره ُمِلحه ل هك ل مث حيث هناك من الضروريات التي تجع

  .ُأخذ في الحسبان صالح المواطن وهذا إن ،اهميتها الى آخر القائمه

ان بسنه وال عشرة سنين       م ُتبنى الياب ا محض صدفه      ،آما انه ل م يكن تطوره م تتطور    ،ول ول

ٍت قصير   ا       ،المانيا بعد خرابها لتصبح قوه عظيمه في العالم بوق ام اإلداري في اوروب أ النظ ا نش وم

زمن     وما ُبني العمران والتطور في دول الخليج ،والسويد بليلتين ه من ال ل آانت    ،العربي في غفل ب

م   ،وآانت رؤيتها للمستقبل واضحه  ،حكومات آل تلك الدول المذآوره على درايه آامله بقدراتها ول

ا        ،تبذخ ولم ُتسرف د ابنائه ى البطون واجته ه عل ل شدت األحزم داد الشعب السويدي      ،ب ل ان اج ب

ا        حتى ان العائله الواحده تقاسمت  ،عاشوا في فقٍر شديد وم احد افراده ل ي ه آ الحذاء الواحد لينتعل

ان       ،للذهاب للمدرسه  ا بالبن وم يشار اليه ى دول       ،وهاهي السويد الي ل حت ان ب ا والياب ذلك الماني وآ

دليل هو         ،الخليج ذا نجحت في ارضاء شعوبها وال فإن آل هذه الدول آانت ُتقِدم األهم على الُمهم ل

طن خليجي او ياباني او اوروبي او امريكي يطلب اللجوء  آما انه لم نسمع عن موا ،عيشهم الرغيد

دما      ،في دوله اخرى ذه الشعوب شبعت بع ولماذا يفعل ذلك مادام وطنه يقدم له مايريد؟؟ حيث ان ه

ب         دما تع ت بع دادها وارتاح قى اج دما ش عدت بع دادها وس رى اج دما تع ت بع دادها ولبس اع اج ج

أ  ،اجدادها ادهم   فقد عمل االجداد المستحيل ليهن ائهم واحف الم        ،ابن ه في ع دول المهم ر من ال والكثي

ى وصلت اعاله    ى     ،اليوم لم تنشأ بيوم وليله بل ارتقت السلم درجه بعد اخرى حت ز ال ة القف ومحاول

  .وسوبرمان نراه فقط في افالم الكارتون... اعلى تحتاج الى سوبرمان

  2007يار آ  5
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تكلم           ه يلمس بوضوح مدى ال ه العربي وات الفضائيه العراقي ان الُمتتبع لألحداث والُمشاِهد للقن

رامج ومن          دمي الب ل ُمَق ه من ِقَب ل اطياف بحب واحترام وطيبة قلب حول ُمكونات الشعب العراقي بك

ثالً     اتف م ى اله ل ا        ،الضيوف والُمتصلين عل تكلم عن عشقِه ألربي و السليمانيه  حيث نجد احدهم ي

ه       دان العربي ي البل ه ف ه وعمومت اء جلدت ى ابن ى عل اهم حت يله اي رد وتفض ه للك رون  ،وحب ويفتخ

أدب       ،بالرئيس الطالباني اول رئيس آردي للعراق آما ان مداخالت العرب التتعدى سوى التحدث ب

ين عرا   رق ب قي وآخر   وأخالق رفيعة عن حب العراق من شماله الى جنوبه وحب آل ابنائه وان الف

 .مع تمنيات آل العرب في العراق العيش بأمان وسالم في عراق تسوده الحريه والديمقراطيه

ه لمسعود         ه للحزبين الرئيسيين خصوصًا التابع ه التابع ولكن الُمتتبع لبرامج الفضائيات الكردي

ات الشعب العراقي    ونلمس   ،البرزاني تتكلم في برامجها بوقاحه وقلة أدب حول العرب وباقي مكون

تكلم        ،ذلك في آل البرامج السياسيه التي ُتبث باللغه العربيه دًا ي دًا مفي ًا واح ولن يجد المرء برنامج

وات   ،بمصداقيه ومهنيه وموضوعيه ولو اخذنا مثاًال لذلك آان في برنامج ُعِرض قبل فترة تحت عن

اور" ِفهَ      " لنتح رب او لُنس تم الع ل او لنش مى لنتقات ب ان ُيس األحرى يج ات  وب ب اللعن ُهم او لنص

امج   ،عليهم ه روح البرن د الخالق          ،وهذا بالفعل ماتحمل دعى عب ردي ي ان الضيف شخص آ حيث آ

ل        امج ُيبث من اربي داد والبرن تكلم من بغ ان ي ه وآ رم     ،زنكن رأي والك ة ال ه وحري وال الديمقراطي ول

م    والروح السمحاء عند العرب لما إستطاع هذا الشخص ان يتطاول عليهم ويشتمه ر داره م في عق

ل            ،في بغداد ان الضيف في اربي داد وآ ه وُيبث من بغ اة عربي امج لقن ولو انعكس الحال وآان البرن

في ضيافة األسايش يتلقى اقسى الدروس " باي باي"لكان صاحبنا في خبر  ،وتكلم بما ُيسيئ الكرد

 .في المالآمه والكاراتيه والمصارعه وعدم حقوق اإلنسان

ه  وال الحلق ردي ط ذا الضيف الك د صرخ ه رب  ،لق تيري ضد الع نج وهس كل ُمتش م بش  ،وتهج

ه  وفينيه والقومجي ه والعنصريه والش التخلف والهمجي م ب ون  ،واتهمه رب اآلن متخلف ال ان الع وق

وَهدََّد بثقه فارغه بجاهزية الكرد للقتال ضد العرب وآل العراقيين إذ ماوقفوا بالضد  ،اآثر من صدام

 !!!..تطلعاتهم المشبوههمن 

ه         ا يقول ًا لم ًا بوقاحات الضيف موافق يًا وفِرح ان ُمنتش وانتشى   ،والغريب في األمر ان المذيع آ

العرب  " اآثر حين اتصل المتصلون وهم يشتمون العرب وبشكل ُمعيب ويصرخون آالمهووسين      

 ..الخ...العرب همج ،العرب متخلفون ،العرب اخذوا حقوقنا ،قتلونا
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از؟  اي تخ لف اآثر من تخلف هؤالء الُمتصلين؟ وآم هي وقاحه وغباء هؤالء على شاشات التلف
يهم بتصرفاتهم وسياساتهم     إذ انه آان من الواضح انهم من اآراد الحزبين الذين أضحكوا العالم عل

م              ،الرعناء ات أمزجتهم وبطالن حججه رة تقلب د وال ُمناصر حقيقي واحد لكث م مؤِي وا له م يترآ ول
  .ة اآاذيبهم التي ستؤدي بهم الى التهلكهوآثر

ا     تحيل حله ن المس ادالت م بحت مع ي اص وازيرهم الت ا ف ي    ،أم عود البرزان ول مس ي ق ي ف فه

ًا بشتائمه للعرب    ان آريم ذي آ ك الضيف ال ه ذل ا ايضًا زنكن زأ ولكن في  ،وَذَآَره راق اليتج ان الع
 !!!المقابل يجب منح الكرد حق تقرير المصير

 !!!اذا اراد العرب ان يكون العراق موحدًا فعليهم احترام ارادتنا في تقرير المصير وقيل ايضَا

 .....وقيل ايضًا إذا تم إقرار حق تقرير المصير فنحن نحقق الوحده
تغباء        اء او إس ن غب ل م ا يحم اب لم ذا الخط تمع له ن إس ل م حك آ د ض ود   ،لق ث مالمقص حي

ال؟  ون لإلنفص م يعمل راق وه دة الع يقهم وح ريقهم   بتحق ي ط م ف زأ وه العراق اليتج ومالمقصود ب

ِرض صاحبه       ذي ُيَع ذا األمر ال لتجزئته؟ وهل تجتمع األضداد؟ لربما إجتمعت في عقول من يقول به
ؤمن ان            ذي ي ل ال ذي يستغربه العاق ذا الشيئ ال ل به ل القائ ة عق للسخريه واإلزدراء والتعجب لخف

 .هااآلخرين لهم عقول ايضًا وال يجب اإلستخفاف ب

ارنوا       ز وق د المرآ ه بي ه والمالي ولقد طاَلَب الكرد ايضًا بفيدراليه على ان يكون الدفاع والخارجي
ه         ايحلمون ب ا ومن ضمن م ره فيه بين فيدراليات عديده في العالم إختاروا من آل واحده اصعب فق

 ..اي بلد مما جعلها فيدراليه غريبه عجيبه اليمكن إستنساخها وال تتناسب مع ظروف ،من اوهام

ي      ثلهم ف ب يم اح قنصليه او مكت ي افتت رد ف ول حق الك ه ح امج ضيفه زنكن دم البرن أَل مق وس
ه    دفاع والمالي  ،الخارج؟ وآان الجواب باإليجاب وبذلك انتفت حاجة الكرد لوزارة الخارجيه وبقي ال

النفي         واب ب ان الج نهم وآ ي ع ن التخل ل يمك مرآه وه ول البيش َا ح ؤال ايض ان الس تب ،فك قى وس

 ...البيشمرآه آقوه خاصه في مناطقهم وال تخضع للمرآز
ى           الكردي عل ه ب م الكتاب ه من حقه ك وآانت النتيجه ان ولم يبق سوى الماليه وتناقشوا حول ذل

ه            ،العمله وعلى جوازات السفر   ك لوجود فيدرالي م وذل ذا من حقه دًا وه دًا جدي ا يصدرون نق وربم

 ...تعمل بهذا المبدأ على آوآب المريخ

 ...وتتوالى المطاليب تلو المطاليب التعجيزي منها والمستحيل لعدة اسباب
دة     ي وح ى عن تصميمه ف اتهم فيتخل ن طلب نهم وم ي م زع ويضجر الشعب العراق ا ليج اولهم

ال     ي اإلنفص م ف ار له رك الخي راق ويت ا       ،الع ه منه ده حكومي ه عدي ادات عراقي ه قي ذا ماذآرت وه
ه من النواب في البرلمان وفي لجنة آتابة الدستور حتى قالوا لهم وبرلمانيه مثل احمد الجلبي وغير

  ...إن اردتم اإلنفصال فانفصلوا



109   

ه هؤالء ان الشعب       أس دون ان يفق وثانيًا ليرفعوا سقف مطاليبهم الى الف فإن نالوا مائه فال ب

 .الخداعالعراقي لربما يعطيهم آل حقوقهم وبما يحلمون به دون الحاجه الى اسلوب المراوغه و

رامج     وثالثهما ليخلقوا فجوه بين الكرد واخوانهم العراقيين ويعملوا على توسيعها من خالل الب

در لتتوسع الفجوه         ،المسمومه التي ُتبث من خالل فضائياتهم      ه إال مان ه العربي يم باللغ ع التعل ومن

  ...تلقائيًا بعد ذلك

ث    ي ب ث ف اء وخب ر وده ه بمك ادات الكردي ت القي ذا عمل اقي  وهك رد وب ين الك ه ب روح الكراهي

ه    نوات طويل ي ولس عب العراق ات الش الل        ،مكون ن خ رمج م دماغ المب يل ال ن غس ت م ى جعل حت

ًا ذاءًا يومي ره ،فضائياتهم غ ه ام ى ذنب واليهم اه العراقي عل ردي اليحمل اخ اهم  ،واصبح الك وه

وا اإلتهامات    بعض الكرد الحاقدين على العراق إنحطوا الى ارذل مستوى ليتفوهوا بالت فاهات ويكيل

ادهم     ،والشتائم إلخوانهم العراقيين من خالل التلفاز الم اجمع ويعي احق ك   ،فليسمعهم الع وإن دل ذل

ذين سعوا      أآراد الحزبين ال على شيئ فإنما هو النجاح الذي حصدته قوى الظالم الكرديه المتمثله ب

ذا ال   ،الى تمزيق العراق واهله والتآمر عليه زازهم    حتى اصبح ه ان   ،نجاح مصدر فخرهم وإعت وآ

 .ولكن اليفرحوا آثيرًا فإنه اليحيق المكر السيئ إال بأهله ،ذلك نتيجة مكرهم ودهائهم
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ي         وره ف االتهم المنش الل مق ن خ ه أو م ائيات الكردي الل الفض ن خ ردي م الم الك ابع لإلع المت
ر اإلنت تصحفهم او عب رح      ،رن دام الط ع انع رة م دم وضوح الفك اآلراء وع ب ب ًا التقل يلمس حتم

رار في معظم          ه والتك ا مع المبالغ ارف عليه ائق المتع الموضوعي واإلفتقار للدالئل والحجج والحق
  . طروحاتهم

ه            ى المعلوم ابع ان يحصل عل ارئ والمت اح للق ان التطور الهائل في مجال شبكة المعلومات ات
ل   ،ذآربدون جهد ُي فما عاد بشيئ يمكن إخفائه او شيئ يمكن اعالنه بدون ان ُيَمَحص وُيَدَقق ِمن ِقَب

  .القارئ الذي يقوم بالمقارنه والتحليل
دم جاهزه       ه ُتق ل أي معلوم ه سوف يتقب ذا اذا   ،لذا فإنه من السذاجه اعتبار القأرئ ساذجًا وإن ه

  .ات عديدهاستثنينا َمن تم تسميم عقولهم ألهداف معينه ولسنو
ه        الم المختلف ائل اإلع الل وس ن خ ا م ت له ي ُروج ار الت ث بعض االفك ردي بب الم الك ام اإلع ق

ليمانيه    ل والس ي اربي اآمين ف زبين الح ة الح ر    ،وبمبارآ تقًال وغي الم مس ون اإلع ن ان يك إذ اليمك
يد جالل  يد مسعود اوللس ا للس دَا ُموجه اك وإال لسمعنا نق ا ،خاضع للسلطه هن نهم ح ام ولك ل الحك

  .فهم فوق الُشبهات ،العرب ومنطقة الشرق األوسط
رد  - ا وإال يكون       ،الفيدراليه لكردستان هي مفتاح مقال معظم الكتاب الك ع به ل لمن اليقتن والوي

رئيس األسد           ،عميًال وشوفينيًا وعنصريًا م هو ال ِه المخالف له  ،وآخر من َتَلقى الشتائم بسبب رأي
ا إحتضان دمشق    حيث ُنِعت بنعوت عجيبه م تناسين وهم يعيشون في ترف ورفاهية اوروبا وامريك

ال الطرفين     ) اآلسايش (لهم وهم هاربين من بطش  زة االمن في ِآ اولصعوبة العيش في ظل      ،اجه
  .الحصار

ه   أمسى في    ،أما حسني مبارك فقد آان مثال اإلعتدال والُمحب للسالم والُمناصر للقضيه الكردي
 .وخليفة فرعون وغيرها من النعوت والشتائم يوٍم وليلة شوفينيًا

  ...... اعداء اليوم وايرانيون ،الشيعة نالوا نصيبهم ايضًا فهم إخوان األمس
  ............. انصار صدام ،بعثيون ،السنة قومجيون

  ...........الترآمان طورانيون وعمالء ترآيا
  !!..المطلبهذا الغضب وهذه اإلتهامات لعدم إقتناع اآلخرين بهذا 

ذا شيئ       ،إقتطاع جزء من العراق اليجب ان ُيغضبنا راق فه ة الع ولكن بقاء الكرد ضمن جغرافي
  .وإن لم نقتنع فنحن حاملين آل الصفات المذآوره اعاله ،ُيغضب الكرد
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الم       دراليات في الع ل الفي يط من آ ذه      ،الفيدراليه الُمقترحه خل ه له ُنظم الفيدرالي ا ان ال وإذا عِلمن

د بعض ال ها ال ن بعض ف ع ط دون     ،ول تختل لحتهم فق اُيالئم مص ًا م ا جميع اروا منه رد إخت إن الك ف

روات       ،اإللتفات لمصلحة الدوله آكل مثل علم خاص وجيش خاص او ماُيسمونه حرس وطني والث

الطبيعيه ُملك خاص لهم واصدار العمله وفرض الضرائب وإصدار جوازات سفر خاصه مع عدم         

  !!... المرآز ولكن مع مشارآتهم الفعليه القويه في الحكم وغيرها من المطالباإللتزام بقرارات 

روح       - ث ال ص ب ا يخ ارالحزبين فيم ة وافك ًا لسياس ردي ترويج الم الك ة اإلع ت سياس آان

ات الشعب       ،اإلنفصاليه اقي ُمكون راد وب ين األآ وإلغاء الشعور باإلنتماء للعراق مع توسيع الفجوه ب

ام األول ) وهو مصطلح ُيقابل العروبه(ردايتي العراقي وجعل الكو ى      ،في المق ون عل م يعيب ًا انه علم

 .العرب إعتزازهم بقوميتهم ويصفونهم بالقومجيين او الشوفينيين آما أسلفت

ارهم اإلسالم         - ى اإلسالم والمسلمين والعرب وإعتب دًا عل استقبالهم في برامجهم َمن يحمل حق

ه   ،هو سبب تخلفهم اب العرب     مما خلق قطيع د معظم الكت ل عن د      ،وردة فع راق ق ار الع ا إن إعتب آم

دول العظمى           دة سيفر ووعد ال ه وتفسيرهم العجيب لمعاه ه العثماني إحتل مناطقهم بعد إنهيارالدول

ا   ،هو شيئ يدعوا للرثاء،بإستقاللهم ألن الالعراق قد إحتل اراضيهم ألنها عراقيه اصًال حسب مافيه

راد     ،والمعاهدة سيفر قد نصت على شيئ بشأنهم من شخوص وشواهد تأريخيه ى األآ بل نصت عل

م     ،والوجود لوعد باإلستقالل ،الموجودين في ترآيا ا الحك راد ترآي ولكنه وعدًا في النظر في منح اآ

  .الذاتي

ربالء  - ه وآ رات الكاظمي ه بتفجي ل المباالت ه ب دم إهتمام ع ع ار م ام اإلعالم بأبسط األخب  ،إهتم

دمير في الفلوجه       ،ت البصرهوبعدها تفجيرا ل وقصف وت الم اإلسالمي     ،وبما حدث من قت حيث الع

  . )َسر جوبي و زور جوانا ليلى(والعربي يغلي ِمن الغضب وهم يعرضون أغاني الدبكه 

  آخر حدث هو فضيحة التعذيب لألسرى العراقيين والتي هزت العالم مما حدا بكونداليزا رايس -

اول ل مية ب ذار وتس ؤولين اإلعت ه لمس ريحات الرنان ن التص ا م ين وغيره ل المش ذلك بالعم

اة         ر قن ث ِعب ذي ُب راقيين والعرب ال امريكيين واوروبيين وآخرها خطاب اإلعتذار لجورج بوش للع

ردي        ًا في اإلعالم الك م يلق اهتمام ى        ،العربيه اليوم ولكن هذا الحدث ل ل من شأنه عل م التقلي ل ت ب

دعوا     ا ي اني مم ان الطالب ه  لس ى الدهش ك ال ك        ،ذل ل تل ه مث دد اليهم راق الج ادة الع د ق اذ إن أح

  .اإلنتهاآات

ام             - أن من ق ومي وبإيحاء الُمشاهد ب ال وبشكل ي ة حلبجه واألنف ِذآر حادث التكرارالمبالغ فيه ل

ردي البسيط إال أن        ،بهذا العمل هم العرب يح للك ا الُيت دون الفصل في ذلك بين الشعب والسلطه مم

  .تى باإلنفصال للخالص من العربُيطالب ح
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ة      - دم إلقام رة الق ه الفريق العراقي لك ام استدعت السلطات الكردي د سقوط النظ ذآر بع ا يت آلن

ذي            م ال ه العل راق وبجانب ه اسم الع م العراقي وتحت مباراة هناك وآم آانت دهشتنا حين ُعرض العل

مستغلين بذلك َعَوز وحاجة الالعبين  ،تينإتخذه االآراد وتحته إسم آردستان وآإن المباراة بين دول

امهم       ،وجهلهم بما يضمرون وا الشعر وأم داد حيث الق وتكررت هذه الحاله ولكن مع شعراء من بغ

  . علم االآراد وال ادري ماعالقة العلم بالشعر الُملقى

اد  اول إبع ي ولألسف الشديد تح ه والت ى الفضائيات الكردي ذ عل ذه بعض المالحظات والمآخ ه

ا    ى عنه تهم      ،الشعب الكردي عن محيطه العراقي وإيهامه بأوهام هو في ِغن البعض ان ي دا ب ا ح مم

ه   ه والعمال ك بسبب     ،االآراد بالعنصريه وبإبتعادهم عن دينهم وعدم تقبلهم لآلخرين وبالخيان ل ذل آ

ى  السياسه اإلعالميه المستنسخه من السياسه المتبعه في ِآال الحزبين والتي التخفى خطوطه     ا عل

   .احد
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ا          ون به ادئهم التي يؤمن م مب يطالب الكرد بالحق والحقوق ويعتبرون إحقاق الحق واحد من اه
ل       ،والتي ناضلوا ألجلها آثيرًا واعتبروا ذلك منهجًا حياتيًا بالنسبة لهم دأبون لي ة النحل ي م آخلي وه

ا       نهار في فضائي اولوا جاهدين جعله ه بحقوق ح ردي بالمطالب اتهم وإعالمهم على إقناع الشعب الك
  .ان تكون حقيقيه

ارت اسطوريه اليمكن        ه إلعتب البون ب ولكن الحق الذي يطالبون به إنما اليمكن لآلخرين ان يط
الثرو   ،فهمها التمتع ب ات وبإلحاق  إذ ان الكرد يطالبون العراق ان يعترف لهم بالفيدراليه القوميه وب

م        ا له راقيين ان يمنحوه ون من الع آرآوك الى مناطقهم وغيرها من المطاليب التعجيزيه التي يطلب
في وقت ُيمنع دخول الجيش العراقي  ،حتى قبل إقرار الدستور وحتى دون الرجوع للجمعيه الوطنيه

م تن       ذي ل ردي ال ان الك ة البرلم رديين إال بموافق دة صالحياته    الى مناطق سيطرة الحزبين الك تهي م
رد     ول الك ا يق ون آم واليمكن   ،لسنوات طويله وهم باقون في مراآزهم الى نهاية الدهر ألنهم ُمنتخب

م        روات وه ع الث ه وتوزي البت بأي قرار دون الرجوع الى برلمانهم خصوصًا في موضوع الفيدرالي
 ولكن اي إنتخاب هذا؟،ُمقيدون بما ُيقرره هذا البرلمان ألنه منتخب

الم يسخر      هل  ل الع رد بشكل جع هو مثل اإلنتخاب األخير والتي آانت التجاوزات فيه ِمن ِقَبل الك
 منهم ومن محاوالت تغيير نتائج اإلنتخابات؟

ل    ى األق وهل الجمعيه الوطنيه المنتخبه ليس لها الحق في تقرير مصير العراق وهي منتخبه عل
 ق في البت بالقرارات المصيريه ؟ فعليًا في حين يكون لما يسمى برلمان آردستان الح

ة         ات الجيش الترآي لمالحق ولماذا لم يتم إستشارة برلمانهم حين دخلت مؤخرًا بعض من قطع
 وقتل عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدون في الشمال ؟

دخل ويخرج    ولماذا لم يتم إستشارة برلمانهم حين آان الجيش الترآي ولسنوات طويله سابقه ي
 ه يتجول داخل الحدود الترآيه؟وآأن

ه واسرائيليه في      ه وايراني ولماذا لم يتم إستشارة برلمانهم حين تم فتح مراآز إستخبارات ترآي
 عموم الشمال؟

 ولماذا لم يتم إستشارة برلمانهم حين دخلت القوات األمريكيه الى شمال العراق؟
راد الحزبين دون ان نلق    دا إتهامات      اسئله عديده ُتطرح دائمًا على اآ ا ع ى الجواب الشافي فيم

ه            راق بالشوفينيه والبعثي ى الع ل من يحرص عل ى آ ُتطَلق من اإلعالم الكردي ومن فضائياتهم عل
  ....والصداميه والقومجيه وغيرها من اإلتهامات واخيرها ُاتهمنا بالعروبيه وآأنها تهمه ُمعيبه
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ه     نعم نحن عروبيون وما الخلل والخطأ في ذلك؟ وِلَم ي ال ل نهار البعض على الفضائيات حين ُيق
 إنك عروبي او قومجي؟ 

م        رد وهو عل ل الك م آ ولماذا يتباهى مسعود برزاني بكردستان الكبرى ويقول َعَلُمنا هذا هو عل
ن عراقي وفي الوقت نفسه الُيسمح للعربي ان         آردستان الكبرى في حين يؤآد على انه عراقي اب

 ؟؟!!ا تعبير عن القومجيه والعنصريهيقول آلمة الوطن العربي آلنه
ون   ذي يقول ا يسخر وبشده من        ،أي تناقض غريب في المنطق هذا ال ع لألحداث إنم وإن المتتب

يهم      يهم ومثقف ادتهم وإعالمي ى لسان ق اًال       ،تفاهات وطرائف ما َيدَّعون عل وا مج م يترآ م ل ى انه حت
ه      ألحد ممكن ان يتعاطف معهم في قضاياهم إال اللهم من تمت    ايتهم معروف ه وهؤالء نه شراء ذمت

  ....في مزابل المتملقين والعقي االحذيه والخونه
أنهم            ذين إدعوا ب ر العرب وال اء اإلسالم من غي اء وفقه وهل تم نسيان الكثير من ابطال وعلم

 من تكلم العربيه فهو عربي؟ ) ص(عرب إعتزازًا منهم بالقوميه العربيه وُمَتَتبعين قول الرسول 
م           ولماذ ذا من حقه وميتهم وه رد بق ز الك وميتهم في حين يعت ا يخجل اآلخرون من التصريح بق

رد   بالطبع ولكن عليهم ان الينكروا حق اآلخرين باإلعتزاز بقوميتهم والذي َجدَّ الكثير من مثقفي الك
ين على ذآر آلمة العروبه وآإنها تهمه ولكن أي تهمه رائعه تلك التي ينتمي اليها سيد الخلق اجمع  

 .)صلى اهللا عليه وسلم(محمد 
ردي في  ار الشعب الك ر في منهجة افك دور الخطي ه ال د لعبت الصحافه والفضائيات الكردي وق

ا الغموض  ي طياته ل ف ائق وتحم ره للحق بقًا مفتق م تضليلها مس ات ت ن  ،إتجاه ه يمك ال هي حقيق ف
  .هاإليمان بها وال واقع مجهول يمكن البحث والتنقيب فيه لمعرفة خفايا

راق والعرب        ه عن الع آما ان للفضائيات واإلعالم الكردي الدور الكبير في إعطاء صوره ُمهين
ا            ر فيه ه ُتظِه ه الكردي ا اآلن الحرآ ات الصهيونيه وتتبناه ا في السابق الحرآ وذلك بإدعائات تبنته

رد ع       م يتطلعون للك ول متحجره وإنه ون وذو عق م   العراقيين والعرب على إنهم ُاناس ُمتخلف ى إنه ل
م    ،رمز الحضاره وان العرب يحسدون الكرد على التطور الذي ينعمون فيه دون ان يعلم أحد آيف ت

ه    ه العجيب ك المقارن ى أن        ،هذا اإلآتشاف العظيم وآيف تمت تل ردي عل ل وآيف يتجرأ اإلعالم الك ب
  .ينحدر الى تلك السذاجه في التفكير وان يكون موضع سخريه

رار الُمم   ك           آما إن التك أريخي في ذل م الت ردي حول اإلستقالل وحقه ل في اإلعالم الك ل والطوي
هِ     ًا ب وا قسرًا وظلم دة سيفر التي اراهن ان      ،وإنهم ليسوا جزءًا من العراق وقد ُألحق % 99ومعاه

ك     ،منهم اليعلمون شيئًا عنها رار تل م تك إنما جعل البعض يتقيأ ملًال ويصاحبه شعور بالغثيان آلما ت
) خذوا إستقاللكم وابعدوا عنا وخلصونا من شرورآم(وحدا بالبعض ان يقول بملئ فمه  ،اإلسطوانه

رامج السياسيه         ثًال في الب اتف م ى اله داخلين عل وهذا ما اصبحنا نسمعه مؤخرًا من ِقَبل بعض المت
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ت  االت األنترن ي مق ن        ،وف ع م جر الجمي و أن يض ردي ه الم الك ه اإلع ايرمي الي بط م ذا بالض وه
اء           تكرارهم ل وب ولكن اقوي م ضعيفي القل ك من ه ا يضجر من ذل هذه المطاليب دون ان يعلموا انم

  .القلوب هم الكثره الباقيه
ردي فك  عب الك ة الش م تهيئ د ت د  وق اة جدي د وحي ع جدي ل واق ًا لتقب رة   ةري اس فك ى اس عل

ا    ) الكوردايتي( ا به رد إعتزازن ا الك م ت  ،وهذا مصطلح يقابل العروبه التي ينكر علين تهم أيضًا   وت هيئ
بعض              ه ل راد الحزبين والضير أن آانت مخالف ل اآ ى الساحه من ِقَب ره ُتطرح عل ل فك ل آ ى َتَقُب عل
ل         ه مث ه الراهن ات المرحل ا من ُمتطلب ا انه مبادئهم التي لقنوها للشعب الكردي وسيكون الُعذر حينه

ا          رد بالصداع لم ًا في وقت ُأصيب الك ه     قولهم الُنطالب بدوله مستقله حالي ه لسنوات طويل م تلقين ت
ا  اطلتهم       ،حول إقتراب موعد إستقاللهم وأن الساعة آتية الريب فيه في حين ُيكتشف خداعهم ومم

 .حتى مع شعبهم وفي العديد من القضايا
رد في شيئ         اده الك د الق اما مايكتبون في صحافتهم الحره جدًا آما َيدَّعون فإني لم أجد من ينتق

ه    ولم يسألهم احد عن سر هذ ا الغنى الفاحش لكبار وحتى صغار المسؤولين وعن الشرآات العمالق
ا وسوريا ومصر              اد المسؤولين في اوروب ذات اآب ا فل ع به روه التي يتمت التي يملكونها او عن الث

 .ولبنان وغيرها والبذخ والترف الذي يعيشونه هناك
ره القصيره ال   ة ُيفترض      هل تم سؤال هؤالء الُمترفين والُمَتَنعمين عن الفت ا منطق وا به تي حكم

ال الكردستاني حين              رك او مع حزب العم ال سواء مع صدام او مع الت زاع وقت ان تكون مناطق ن
والي      ى الت ال        ،تقاتل مع حزب مسعود وحزب جالل عل نهم او قت ا بي او مع الحزبين الرئيسيين فيم

اء الشع    ،مسعود مع عشيرة السورجي  وال من دم ك االم ل تل م جمع آ انوا وآيف ت ب في وقت آ
يناضلون في الجبال ُمطاردين من آهف الى مغاره ومن جبل الى وادي مع اسلحتهم دون ان يكون    

  !!!في ِعلم أحد ان تلك الجبال تدر الذهب الُمصفى
يم او           ه او حول مستوى التعل ر او الجهل او المشاآل اإلجتماعي وهل تكتب الصحافه حول الفق

واطنين  حول تحديث البنى التحتيه او  عن الرشاوى والمحسوبيات او تجاوزات المسؤولين بحق الم
 او غيرها من المشاآل التي التنتهي؟

راد الحزبين          دات اآ وافي من شتائم وتهدي ه النصيب ال لم يبق أحد يؤمن بوحدة العراق إال ونال
اء اآل          انوا من إلغ م ع ه وإنه أنهم يعشقون الديمقراطي الوا ب م ق م   دون ان يدور بخلدهم انه خرين له

اب العرب    ،واآلن تراهم يعملون بعكس مايقولون ممن  (في وقت ُيناصر البعض مع االسف من الُكت
ردي أوا لعق الكالش الك انير  ) إرت ل بضعة دن زتهم وشرفهم لني نهم وِع اعوا وط رد وب ات الك تطلع

  .آرديه ليس لها قيمه حتى في سوق الحمير
   2005آذار   13
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אא 

ا تحت     ي يجب ادراجه ت والت ى صفحات اإلنترن وره عل االت المنش ام هي المق ذه األي ره ه آثي

راقيين              اة وتصرفات الع ه عن حي ه في الدق ا تتضمنه من تفاصيل غاي ه لم عنوان تقارير ُمخابراتي

بعض مم           ات ال ار وتطلع رفه والتي التناسب افك ه ُمَش م مواقف وطني ن المخلصين الشرفاء ممن له

  .ُيعادون آل ِفكر وطني يحرص على سالمة ووحدة العراق

الكاذبه والتي هي غايه في السذاجه والتفاهه التنتقص إطالقًا من احد إال في  ) التقارير(ان هذه 

ارة اإلشاعات واألآاذيب             ى اآلخرين في إث ى انفسهم وعل ذين يضحكون عل ذج ال ُمخيلة بعض الُس

د       د مع د عن ا بع ًا في م ة      لتكون اساس ه لتشويه حقيق وى خراف اء محت ر في بن ومي الضمير والتفكي

  .الشخصيات الوطنيه

د آتبت في          ِه وق ِه وبعراقيت وه بوطنيت في األمس القريب تطاولوا على السيد نصير شمه واتهم

وان    ين نصير شمه والجواهري    (ذلك مقالة تحت عن أريخ  ) ب واآلن يتهمون   ،تموز الجاري   23بت

ر بأبشع ليم مط يد س ن   الس ل م ا الني اولون فيه ي يح د والت ل واح ى دلي تنده ال ر ُمس ات الغي اإلتهام

  .مصداقيتِه وإخالصِه لقضية العراق والتي نذر نفسه رخيصًة ألجلها

ه      اب المليئ وم بعض الُكت ًة لهج و ُعرض راق فه راق وحب الع ي مصلحة الع ب ف ب يكت ل آات آ

اد   ،عقولهم بأوهام ماأنزل اهللا بها من سلطان   م ُيع ارهم    وه د افك ل من ينتق ادون أيضًا     ،ون آ ل يع ب

  ....حتى اإلسالم والقرآن ان ماَصبَّت بعض تعاليمِه في غير مصلحتهم

ق        ر وتلفي ذب وتزوي ن آ يئ م ل أي ش ي فع ون ف ذين اليتوان رد ال اب الك ك الُكت ى ذل ال عل ومث

اني ام آشوري ام   اء ام ترآم ي اإلنتم ان عرب ي إن آ راء لتشويه صورة العراق ان وافت ى وإن آ حت

فإن دفاع هؤالء عن وطنهم يضعهم في       ،آرديًا الفرق في ذلك مادام مخلصًا في الدفاع عن العراق

ذه التسميات  ن ه ره م ى آخ ابرات ال الء والمخ ة الُعم رقم  ،خان د ضربوا ال رد ق اب الك ؤالء الُكت وه

د سردهم لألحداث    القياسي في سياق الُتهم للغير ناهيك عن المغالطات الكثيره التي يقعون فيه  ا عن

  .عدا إفترائهم وبشكل جنوني على آل مايتعلق بالعراق والعروبه واإلسالم ،وتفصيلها

ائق الُمتفق              الين بالحق ر ُمب ه غي ر من وجهة نظر وطني دون الغي م فقط ينتق يعتقد هؤالء انما ه

التي أصبحوا لذا يحاولون إختالق قصص وخرافات لدعم طروحاتهم ونظرياتهم و ،عليها على األقل

الهم       ،أسرى لها فيما بعد م في شر اعم ا اوقعه ه مم إذ  ،بل واصبحت آتابًا ُمقدسًا اليجوز الحياد عن

م    ،بعد إنكار طويل األمد عن عالقتهم بإسرائيل سابقًا اصبح الجهر بها من دواعي الفخر   د ان ت وبع
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ده  نجد ان الخارطه تنمو وتتوسع بل قد  ،تحديد خارطة آردستان المزعومه يكون هناك خارطه جدي

دل اصبح حسني الخفيف       ،آل يوم زعيم المعت ارك ال ذافي     ،وبعد إن آان حسني مب ان الق د ان آ وبع

ا           أمر ابيه دفاع عن صدام ب ه عائشه تتطوع لل إذا بإبنت ردي ف ه    ،حبيب الشعب الك والسيستاني علي

ان   المغادره ألنه ايراني بعد ان آان رجل الدين المعتدل ومقتدى الصدر شا د ان آ ب لعوب متهور بع

دًا من           ر ج ا الكثي م واحد وغيره ادر رق رد اصبح الغ ثوريًا وبعد إن آان جورج بوش أوفى جبل للك

  .التخبطات الداله على ضيق اُألفق وعدم القدره على تمييز األمور

ي       ا والبحث ف راد انتقاده اده الُم لب الم ى ُص ات ال و اإللتف د الموضوعي ه ادئ النق م مب ان اه

دم       ِع اء ع ه إلخف دات فارغ ات وتهدي ى تره زالق ال ه دون اإلن ه اونقلي ه عقلي دها بأدل ا اوتفني الته

  .المقدره على الرد اوالُمحاججه إلنعدام الحجه والدليل

ابرات     ل للمخ ان عمي ان الصوره الُمراد رسمها على الساحه لكل من ُيدافع عن العراق هو إنه آ

ى   ،اوبعثي سابق ى          آي ُيجِبرالغير عل ِه وأن اليتجرأ عل راق ووحدت دفاع عن الع ر في ال عدم التفكي

لذا فإن عوني القلمجي ووميض نظمي وهارون محمد ونصير  ،ذلك آي الُيَتهم باإلتهام الجاهز سلفًا

ي      اد الزامل د وأي ال مجي ر وآم ليم مط مه وس ت  (ش ى اإلنترن ابراتي عل ِه المخ ُه  ) بموقع ا اتهم آم

ِه وخشيتهم     وآخرون آلهم ُمخابرات ،البعض راق ووحدت وبعثيون وذلك لدفاعهم الُمستميت عن الع

  .من تفتيت هذا البلد العزيز

ان     ِه إن آ ِه وبعروبت هؤالء النفر من الُكتاب الكرد ُينكرون على العراقي ان يعتز ويفتخر بعراقيت

ان           ه من الترآم ِه وُمنتقصًا في الوقت ذات اهى بكرديت ارهم  عربيًا في وقت يفتخر أحدهم ويتب بإعتب

راقيتهم  ،جواسيس لترآيا وا    ،علمًا إنهم لم ُينادوا بتقسيم العراق وُيجاهرون ويفتخرون بع م يتخل ول

  .عن دينهم

تهمهم     ل اإلتهامات ان ي في الُمقابل يستطيع المرء إنتقاد هؤالء الشاهرين لسيف الحجاج في آي

  :منها ،في امور عديده

 .قديمِه وحاضرِه والذي اصبحوا بسببه ُاضحوآهتزييفهم للتاريخ الذي يعرفه الجميع ب •

راق       • ى الع آمره عل ي وت يان مصطفى البرزان ل عص بات مث دة مناس ي ع راق ف انتهم للع خي

ِه مسعود              رورًا بخليفت دها مع الموساد م ران وبع ه مع اي د تعاون دماء بع وإغراق البلد ببحر من ال

راقيين         ات من المناضلين الع دمهم وتعاونه مع صدام وتسليمه مئ ؤامرات جالل      ،ليع ك عن م ناهي

 .على العراق بل وعلى الكرد انفسهم

بيع جالل إليران الُبنى التحتيه من اعمدة آهرباء واسالك الضغط العالي والكثير من المعدات  •
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ال         وري حين ق دين ن اء ال ا السيد به وه عنه ه     : في بداية التسعينات والتي ن اء دول دون بن آيف تري

 ؟؟..لكهرباءوانتم تسرقون أعمدة ا

قتال الكرد فيما بينهم والذي حصد اآلالف في حرب قذره ليس اقرب اليها إال حرب عصابات   •

 .المافيا

اتلهم    • م ق قتالهم لحزب العمال الكردستاني بدايًه مع مسعود الذي استقبلهم ألغراض دعائيه ث

الهم هو اآلخر    وطردهم ليستقبلهم جالل الطالباني لُيثبت آرديته المخلصه وخيانة مسعود ليق وم بقت

 .ضاربًا هو ومسعود مايسمى بالكوردايتي عرض الحائط

دوالرات من المصارف      • ارات من ال  ،إستغاللهم الفراغ األمني عند سقوط النظام لسرقة الملي

 .وآالف السيارات

ز   • جلب اآلالف من األآراد الغير عراقيين إلسكانهم في آرآوك بعد طرد العرب منها دون تميي

ين             بين من ا ر من ثالث ل اآث ِدَم قب ذي َق ين ال ان وب رد او الترآم وت الك ستجلبه صدام واسكنُه في بي

 .عامًا والذين سكنوا في بيوت أقاموها بأنفسهم ولم يطردوا الغير منها

 . اإلستيالء على القرى واألراضي اآلشوريه وتكريدها لتوسيع المناطق الكرديه •

راق في وقت    هذه امثله بسيطه وهي غيٌض من فيض والد الة على خيانات القيادات الكرديه للع

د سقوط صدام تعالت           إذا بع وطن ف راب العراقي ووحدة ال آانوا ُينادون هم وُآتابهم على قدسية الت

  ....اصوات من آل اتجاه آانت محبوسه في قمقم ساآنه ومستكينه لتنادي بتمزيق العراق

م يعد الئقًا خصوصًا بعدما تحولت تلك الضحيه  الداعي لإلستمرار في تمثيل دور الضحيه الذي ل

ا      ا وأنيابه و لمخالبه ي اول نم رس ف الد متم ى ج ان      ،ال د ان آ ان بع م اإلنس ب ان َيظل ن العج وم

  .إال إذا آان هناك شكًا في مظلوميته.... مظلومًا
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