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א140א 
אאא 

  
اده    ة الم ر اهمي ي اصيل ان ينك ن لعراق ى    140اليمك ور ال ود األم ا تع تور، فبتطبيقه ن الدس م

ذي هو مجرد            ن ع، وبغض النظر عن ان الدستور ال ه الجمي ذا مايأمل ه وه صابها ويعود الحق ألهل

ة ان الدستور           د من معرف ه الب ه حق او باطل، إال ان قميص عثمان يتحجج به اآراد الحزبين من ان

ه     بعض فقرات هو نفسه الذي يلتزم به البعض لدرجة التقديس، ويتبول عليه نفس الذي يقدسونه، ف

  ....ي تالئمهم مقدسه، وبعضها التي التالئمهم نجسه يجب التخلص منهاالت

لذا فإن اردنا ان نحتج بالدستور اإلمعه الذي هم من وافق عليه برغبتهم فعلينا ان نجاريهم فقط 

  .في ذلك ونحتج عليهم بمنطقهم وان نحاججهم بباطلهم الذي يسيرون عليه

ع، وال يجب ان       من ا  140ان ارادت الحكومه تطبيق الماده  ى الجمي ا عل ا تطبيقه لدستور فعليه

يكون هناك من استثناء، وليس هناك في الدستور من فقره تقول بجبر الخواطر وان زيد افضل من  

  ...هذا ماقاله الدستور... عبيد

لذا يجب ان يتم تطبيع األوضاع في آرآوك تمامًا من حيث اعادة الكرد والترآمان المرحلين الى 

ى         مناطقهم ا ه من آرآوك او أت ول ان ل من يق يس آ الصليه وتعويضهم التعويض المناسب، ولكن ل

ر،      ة االم ه من حقيق بوثائق مزوره او من جاء بهم الحزبين الكرديين، بل على الحكومه التاآد وبدق

دول المجاوره واسكنوهم في           راد ال دًا من اآ ر ج ألن الحزبين الكرديين آما معلوم قد استجلبا الكثي

اده           قرى  ا تطبيق الم بالكامل   140ومجمعات قريبه من آرآوك في انتظار اللحظه التي سيتم فيه

  ...ليقوموا بغزو المدينه فيطردوا الترآمان والعرب منها لتخلوا آرديه نقيه لهم

ى      ادرين عل أآراد الحزبين ق وليس المهم االوراق الثبوتيه التي يستخدمها الكرد في ادعائاتهم ف

صعب عليهم ذلك، حيث في مديرية اإلحصاء المرآزي في بغداد آل المعلومات التي التزوير وليس ي

ر              ام بتهجي د ق ام السابق ق ان النظ ول ان آ يس من المعق ذبها، فل بعض من آ تؤيد صحة ادعائات ال

بعض، ولكن         ى ال ذه اإلداعات عل ي ه م تنطل عشرة آالف انسان مثًال ليعودوا نصف مليون، وبهذا ل

الطبع عن مصلحة         ابتلع البعض مرغ ده ب ا لمصالح خاصه بعي مًا هذه الكذبه، ووافق آخرون عليه

  ....العراق
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ان         ًا، آ التطبيع فعلي دأ ب ل ان تب ذآوره وقب اده الم آما آان على الحكومه قبل ان تقوم بتطبيق الم

ه        يس للحكوم وك ل ي آرآ م ان اإلداره ف ا يعل وك وآلن ن آرآ زبين ع راد الح د اآ ع ي ا أن ترف عليه

ان والعرب من مجلس المحافظه ومن الوظائف           المرآ ا طردهم الترآم زيه بل ألآراد الحزبين، وم

ين،        ر وال مع م ناص يس له رب ل رهم الع ى ام وب عل ه، والمغل د المدين يله لتكري ه إال وس الحكومي

م من المغضوب      ان فه فالحكومه بجاللها ومالكها متواطئه حد العظم في تكريد المدينه، واما الترآم

دومًا، فحبهم للعراق وخوفهم عليه واخالصهم له جعلهم اليسلكون طريق العنف والسالح،     عليهم 

وت   ت تغص بي ي وق ا، ف ه لترآي وهم بالعمال اربوهم ونعت يهم وح زبين عل راد الح ذا استأسد اآ وله

م العراق    افهم العل ي الترآمان باألعالم العراقيه، فوسادتهم هي العلم العراقي وال يغفوا إال عليها ولح

  ....فال ينعموا بنوم هادئ دافئ اال به

وى      ذا الحد، فسهل نين آان ذلك في مايخص آرآوك، ولكن لم يقف طموح اآراد الحزبين عند ه

د من وجود     وبعض مناطق الموصل وتكريت وديالى في طريقها للتطبيع، وحين يوجد التطبيع فال ب

ر وسلب اراضي    اآراد الحزبين ليقوموا بالتطبيع بالقوه والتزوير، وما ي حدث لآلشوريين من تهجي

ل شيئ فال دستور وال          ى آ ادوا في تجاوزهم عل عن طريق اآراد الحزبين اال دليال على انهم قد تم

ور              ل االم م يجع ا المفضوح معه ه وتواطئه إن ضعف الحكوم ي، ف ذا شيئ طبيع ردعهم وه انون ي ق

ين وال   تسير على هذا النحو، ومسيحيي العراق هم ايضًا آالترآمان وع رب آرآوك ليس لهم من مع

  ...ناصر سوى اهللا

ى    راقيين عل والحقيقه ان الحق يقع على الترآمان وعرب آرآوك واآلشوريين وآل الشرفاء الع

م            اد االوربي ومجلس االمن واالم ى اإلتح يهم ايصال اصواتهم ال حد سواء، فهم اصحاب حق وعل

الجميع ه مستحيله، ف الم، وليست المهم ده والع ا  المتح ات واتصاالت باوروب ديهم احزاب ومنظم ل

أآراد           ه الحق من ايصال صوته، ف وميتهم، وال يخاف من مع وامريكا، والبد من اسماع العالم مظل

اء             اهم يبغون بن ائهم، وه الرغم من زيف وآذب ادع الم ب ل الع ى آ الحزبين قد اوصلوا اصواتهم ال

وا       دولتهم المزعومه على حساب العراق، ولكن ليس هناك م  د للحق من ان يعل دوم وال ب ن باطل ي

  .ولو آره الكارهون

ه يستشير السيد السيستاني في       والمفارقه العجيبه في تواطؤ اآراد الحزبين مع المالكي هي ان

آل صغيره وآبيره ورأيه مهم جدًا لديه، وقد آان رأي السيد السيستاني عند استقباله وفد من اآراد 

ألة آ    ل مس و ان ُتح زبين ه تم        الح اء، وأن ي اآم والقض ق المح ن طري ا ع رحلين منه وك والم رآ

ك   تم ذل ى ان الي اطقهم االصليه عل ادتهم لمن يتم اع ذين س ذلك ال ويض المناسب، وآ تعويضهم التع

د يطول االمر             رأيهم ق ذي ب الم السيد السيستاني ال الطبع آ باإلآراه، ولكن اآراد الحزبين رفضوا ب
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ك مصالح  دم ذل وره واليخ ك المش راد  بتل اوزات اآ ادل سيفضح تج ث ان القضاء الع ًا، حي هم مطلق

وف،         زآم األن ه ت ؤامراتهم النتن ة م ك فرائح ع ذل ه، وم ه واخفائ اولون لملمت ذا مايح زبين وه الح

اد      ) يعوم على عومهم(والمالكي معهم  د استقبال نج م العراقي عن حتى انه مثلهم في عدم رفعه العل

م العرا    وا العل دورهم رفع ا عن مدن           له، وهم ب دما رفعوه ه في آرآوك بع اني الحكومي قي عن المب

يد      ورة الس ن نصيحة ومش ه بالضد م دهم المدين ى تكري وافقهم عل ذلك م و ب ي، وه مال العراق الش

ا المصالح الشخصيه     السيستاني الذي يتظاهر المالكي بأنه احد مريديه في لعبه مكشوفه ترتفع فيه

  ....على الشرف والدين والوطن

ذره،  واما ما يخص بعض الذين يؤيدون تكريد آرآوك مثل الحكيم فقد انكشفت اوراق الجميع الق

وب وسكوتهم    فبموافقته على تكريد آرآوك يضمن موافقة اآراد الحزبين على تصويتهم إلقليم الجن

اده           ده لتطبيق الم ه، ومامؤسسة شهيد المحراب المؤي ه وجماعت ع   140عن تجاوزات حزب وتطبي

م      االوضاع في آرآ وك اال واجهه ايرانيه هدفها تدمير العراق بفصل جنوبه عن شماله في سابقه ل

  ...تحدث في تأريخ الشعوب والدول في استكالب البعض لتمزيق بلد عريق مثل العراق

أي حق في     لذا فما التطبيق والتطبيع إال آلمتي حق ُأريد بهما باطل، والموضوع برمته باطل، ف

  ر منهم منذ ستينيات القرن الماضي في اراضي مملوآه للدوله اصًال ؟؟طرد العرب وقد سكن الكثي

  واي حق في جلب اآراد من غير سكان المدينه ليسكنوها رغم اهلها؟

رفض    ن ي ل م ا آ ه لترآي تهم بالعمال زابهم ونع ع اح اربتهم م ان ومح رد الترآم ي ط واي حق ف

  سياسة اآراد الحزبين الشوفينيه العنصريه؟؟

ي اإل  ق ف يهم       واي ح لب اراض ريان وس دان وس وريين وآل ن آش راق م يحيي الع تهانه بمس س

  واجبارهم على الهجره؟؟

واي حق في سيطرة اآراد الحزبين اصًال على آرآوك حتى قبل البت في مايسمى بتطبيق الماده 

  وتطبيع األوضاع فيها؟؟ 140

  آراد الحزبين؟؟واي حق في رفع العلم العراقي عن المباني الحكوميه في آرآوك من قبل ا

ه         الى وسط صمت الحكوم اطق الموصل ودي وأي حق في سيطرة اآراد الحزبين على بعض من

  الذليل؟؟

ل   ر دون ان نفع اك من تغيي ل سيكون هن ا ه ى ان عرفناه ا، وحت ه اجاباته ره معروف ئله آثي اس

  ؟؟؟شيئًا

    2007يلول أ  10
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نهم           ...اآرادنا نحبهم ويكرهوننا بعض م ال ال ام حيث ان اعم ذه االي ه العراقي ه هذا مايتحدث ب

ر                ذ الفك ى تنفي دربين عل راد الحزبين الُم ام اصطنعها اآ ى اوه ين ُبني عل د دف ى حق التدل سوى عل

زبين            راد الح ة اآ الل سياس ن خ ح م ذا واض الم، وه رب واإلس اء الع ى إلغ ائم عل هيوني الق الص

ر      ه التي أسست لفك راق االخرى        العنصريه المقيت ات الع اقي مكون عنصري بغيض ضد العرب وب

ا       و بجزء بسيط مم المين ول بالرغم من وضعهم في العراق المتميز عن وضع باقي اآراد العالم الح

ذه اسطوانه         رد واضطهادهم فه يتمتع به اآراد العراق، والداعي لذآر موضوع قمع الحكومات للك

رد  سخيفه فقدت حتى صوتها من آثرة التكرار ا لممل، فإن وضع الكرد آان جيدًا على الدوام لوال تم

د      ا، فق ه وغيره ه والتعليمي بعض احزابهم على السلطات المرآزيه بدعوى حرمانهم حقوقهم الثقافي

ى        ل حت دًا، ب ًا واح وقهم يوم آانت اإلذاعه والتلفزيون الكردي يبث بلغتهم ولم ينقطع ولم ُتصادر حق

ك عن       المجالت والصحف الصادره بالكر أريخهم ناهي ادتهم وت ديه لم تنقطع في وقت آانت ُتمجد بق

ه        ة الدول دث بلغ ل التح م يجه د ان معظمه ث نج بالد، حي ه لل ه العربي تهم األم دون اللغ يم بلغ التعل

ه      م تكن الحكومات المتعاقب الرسميه مما يدل على ان ليس هناك من اغتصاب لحقوقهم بل العكس ل

ا ذآرت اسوة       صارمه تجاههم بل آانت متساه د الرسميه آم ة البل له لدرجة جهل العديد التحدث بلغ

ذآر      الم، وال موجب ل ل دول الع بباقي اآراد العالم او اسوة بباقي األقليات والشعوب المتعايشه في آ

ع باطل       قمعهم في األنفال وحلبجه وغيرها فإن الحقيقه بانت من خالل بضع جلسات واتضح للجمي

ا اصاب الشعب العراقي      ماآانوا َيدَّعون، وإ ن ما اصابهم من اضطهاد لم يكن سوى جزء بسيط مم

ا عن             الغ فيه ر صحيحه ومب ام بخلق صوره غي ه واإلعالم المستمر ق آكل ولكن الدعايات المفبرآ

رين والداعي للخوض     مايسمى بمأساة الكرد وهذا الموضوع استفاض به الكثير من الكتاب والمفك

 .فيه

ى     ان السموم التي ينفث ردي عل ذآير الشعب الك ها اآراد الحزبين بين الحين واآلخر تهدف الى ت

ي     ا، ولك ي افترائاته ه ف ا غني ي محتواه ه ف ات آاذب ن امالئ ابق م ي الس يهم ف وه عل ا امل دوام بم ال

ى             ك عل ردي البسيط ذل ين الحين واآلخر ويستقبل الشعب الك ا ب ذآيرهم به الينسى الكرد ذلك يتم ت

م       ضم األمر برمتهشكل جرعات الى ان ه ر، فه ة األم درآين لحقيق ورين الُم إال بعض المثقفين المتن

صمام األمان إلخراج الشعب الكردي من وهمه، ولكن السلطه التي بيدها األمر تضرب بيد من حديد 

 .آل من يمس الثوابت الوهميه التي اسسها اآراد الحزبين بإمالئات صهيونيه مسبقه
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لذي وضعه البعض ممن اليخافون اهللا بل لعلهم اليعرفونه، حيث ان ومن هذه السموم الدستور ا

ذب     دم الك رين، وع ب اآلخ ه، وُح ٍق حق ل ذي ح اء آ ر بإعط رء يفك ل الم ل تجع ز وج ه اهللا ع معرف

ذه     ل ه واإلصرار عليه، وعدم اإلفتراء على الحقائق وتزييفها، وعدم اإلصرار على الباطل، إذ ان آ

 ....ستورهم الباطل وبعض األمثله على ذلك آما يلياألمور لم تراعى في وضعهم د

ه  "ودمج مايسمونه " آردستان الكبرى"في الديباجه يتم ذآر اآذوبة : اوال " آردستان الجنوبي

ه إذ      ه ُملفق ذه آذب ه، وه القسري مع العراق في معاهدة سيفر حيث ُخِذلوا من ِقبل من وعدوهم بدول

راق،       ان المتصفح لصفحات التاريخ يكتشف بسهول أآراد الع ه ب ه عالق يس ل ه ويسر ان هذا األمر ل

ا         ين بريطاني ا ب ا وتقسيم ترآته د استسالم ترآي واألمر في الحقيقه هو إتفاق الدول الكبرى آنذاك بع

م ضمن    وفرنسا واشتراطهم عليها بمنح الحقوق الثقافيه ألآراد ترآيا مع مراعاة منح حكم ذاتي له

 ...الدوله الترآيه الحديثه

رى في         ) اآراد الحزبين(طى واع يمهم ضمن مايسمى آردستان الكب ر اقل الحق ألنفسهم في ذآ

راق           وطن العربي بحجة ان الع ه ضمن ال ه عربي راق آدول ذآر الع اطع ان ُي وقت رفضوا وبشكل ق

ه ضمن      رد ويذآرون ر الك ن غي يمهم م كل اقل ه يتش ت نفس ي الوق ن ف رب ولك ر الع ن غي كل م يتش

 .زدواجيه واستغباء لآلخرينآردستان الكبرى وهذه ا

ًا ه      : ثاني ه آلداني ه آردي ه ترآماني دوام مدين ى ال ا عل ي عرفناه وك الت ن آرآ ون م يمهم يتك اقل

ر السنين              ى م رد عل ا الك اطق زحف اليه ره والشيخان وسنجار وهي من آشوريه عربيه، ومن عق

ا        رهم، وام ديين وغي يحيين واليزي ع المس ه م ه مختلط بحت آردي توطنوها واص ي   واس ر فه تلعف

انقين فهي        ا خ ه، وام اطق آشوريه معروف ترآمانيه وتلكيف وقرقوش واسكي آلك وغيرها فهي من

دره    الى وب ي دي دلي ف رى من ه الكب ك عن الطام يمهم ناهي زءًا من اقل وم ج ي ي ن ف م تك ه ول مختلط

 ...وجصان في واسط حين احتسبوها مناطق تابعه إلقليمهم

ه         "آردستان"بما ان اقليم : ثالثًا الي يشبه في ترآيبت ه فهو بالت ه مختلف يضم مجموعات ِعرقي

الي         راقيين فبالت اقي الع ًا عن ب ين عرقي م مختلف العراق آكل وبما ان الكرد قد طالبوا بحكم ذاتي ألنه

ذا جزء من  يمهم وه ى انفصال في ظل اقل ه او حت م ذاتي او فيدرالي ول بمن يطلب حك يهم القب عل

رد ان للك ث ان آ ه، حي ا   العدال ى انفصال آم ه او حت ي او فيدرالي م ذات ي حك راق ف الحق ضمن الع

دان والسريان نفس الحق ضمن            ان واآلشوريون والكل اذا فرضًا اليكون للترآم يروجون لذلك فلم

يم    د داخل اقل يم جدي واز تأسيس اقل دم ج تورهم بع ي دس ره خاصه ف ث نصت فق رد؟؟ حي يم الك اقل

 !!!آردستان
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اجه ان الدستور اإلقليمي اليختلف في محتواه عن الدستور العراقي ولكن     قالوا في الديب: رابعًا

ات مسبقًا            وا اإلختالف د خلق انوا ق يم، وآ ى تطبيق دستور اإلقل في حال وجود تعارض فإنه ُيصار ال

اده          ر المصير، وفي حال عدم تطبيق الم البوا بتقري من الدستور او في حال انتهاج       140حين ط

ه سياسة التغيي    ا ـ عرب آرآوك ـ             الدول ا السابقه ويقصد هن ى آثاره اء عل ديموغرافي او اإلبق ر ال

ا          راق آم ع الع اري م ادهم اإلختي ه واتح ه المرآزي ع الحكوم تهم م ي عالق ر ف دون النظ إنهم يعي ف

دان والسريان        راق وطردوا اآلشوريين والكل م استوطنوا ارض الع ه اخرى فه ذه فري دعون، وه ي

 .تولوا عليها وبعد ذلك يقولون انهم في اتحاد اختياري مع العراقوالترآمان من مناطقهم واس

ًا م،  : خامس ا وارداته ون عنه ت يمنع ي وق ه ف ه العام ه من واردات الدول البون بحصه عادل يط

عب   ك لش م مل ون ان وارداته تان"ويقول ق   " آردس ه والح ه للعدال ك اي وج ي ذل ون ف دون ان يك

ه وا   روات الطبيعي ث ان الث اف، حي تخرجه    واإلنص ر المس ادن غي ه والمع طحيه والجوفي اه الس لمي

ارك    اجم وواردات الضرائب والكم رد،         والمقالع والمن ه للك روه قومي ا ث ه آله واجور المرافق العام

روات     ه والث واألمر الذي يجب ان يكون هو جمع آل الواردات المتأتيه من آل الموارد سواء النفطي

وم ال    ي عم ره ف رى والمنتش ه االخ ا     القومي ه وغيره ياحه الديني واردات الس ياحيه آ راق او الس ع

وواردات المنافذ الحدوديه في عموم العراق والضرائب وغيرها ويتم توزيع الواردات حسب حاجة   

اح    آل منطقه وحسب نفوسها وفق الميزانيه العامه للدوله، ولكن اآرادنا يريدون الشراآه في األرب

 ...ي رأس المالدون تحمل الخساره او حتى المشارآه ف

ًا ا  : سادس وب افريقي ل جن الم مث ل دول الع اتير آ ه من دس تنبطوا دستورهم التحف م اس ر انه ُذآ

ا           ا وصقليه وسويسرا وبلجيك ا والبوسنيا وايطالي د وماليزي ا والهن دا والماني واستراليا وامريكا وآن

ذ تأسيسه بم     راق من انون ادراة    والمكسيك والدول العربيه، واضافة الى ذلك دساتير الع ك ق ا في ذل

ر     ه لفك الدوله الذي وضعه البروفيسور اليهودي نوح فيلدمان حيث ان آل تلك الدساتير آانت ُملهم

ك الدساتير     ل تل من وضعوه دون اإلشاره الى انهم التقطوا ولم يستنبطوا بعض مواد الدستور من آ

الدستور مايخص مصلحتهم فقط  التي بالطبع ليست متشابهه مع بعضها، إذ آان التقاطهم لكل مواد 

ذا           ات األخرى، فخرج ه اة مصلحة القومي ا او مراع دون مراعاة مصلحة الدوله التي يعيشون فيه

 .الدستور معوقا مشوهًا حامًال لكل التناقضات التي ممكن ان توجد

م شعب مختلف          ه ألنه ى دول ل وحت ه ب وهكذا يتضح ان الكرد يعتقدون ان لهم الحق في فيدرالي

ى  عن ال عرب في العراق من حيث اللغه والتأريخ والثقافه والِعرق، ولكن ينكرون في ذات الوقت عل

ه             وا اقلي راد ان يكون ل األآ ا اليقب ذلك، آم ر ب ى التفكي دان حت الترآمان واآلشوريين والسريان والكل

 .ضمن العراق ولكن يجب على غير الكرد القبول ُمجبرين على العيش ضمن اقليم األآراد
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على درجه آبيره من االنانيه حين يقولون ان اإلنفصال غير وارد حاليًا ) اآراد الحزبين(ان آما 

ذلك          د ل ه، والتفسير الوحي ال القادم ذا الموضوع لألجي للظروف اإلقليميه المحيطه وسوف يؤجل ه

ه        اويهم الواهي بب دع الهم بس ون انفص ه يرفض الم برمت ا والع ا وامريك وا ان اوروب م تيقن و انه ه

ججهم الباطله القائمه على اإلآاذيب، وان تأجيلهم لموضوع اإلنفصال انما هو تملص من تحمل   وح

ره         ذلك واخرجوا انفسهم من ورطه آبي ردي ب المسؤوليه التي َحمَّلوها انفسهم ووعدوا الشعب الك

اليمكن  حين يريدون ترحيلها لألجيال القادمه التي ستتحمل عبئًا آبيرًا اليطاق وحلمًا غير مشروعًا  

 ...تحقيقه

ذلك          وبه ا، وب ه سرعان مابهتت وتالشى بريقه ه مزيف ردي بشعارات براق ذا خدعوا الشعب الك

ه باإلنفصال     البتهم الجدي ال في حال مط ز الم دفهم في آن يهم عن ه أوا بأنفسهم عن مشاآل تله ن

ك دون تحقيق           ى وعدهم في ذل م عل ات انه ره واخرى إلثب واآتفوا بتصريح هنا وآخر هناك بين فت

 .)اسمع جعجعًة وال ارى طحنًا( شيئ من ذلك اي

واقفهم         راد وم تور االآ ن دس عب م ا الش ي انتخبه ه الت ف الحكوم ن موق و اي ؤال ه والس

 وتصريحاتهم ؟؟

ر التصريحات تواضعًا      ولماذا ينبري الكرد ويطلقون العنان أللسنتهم بالتحدي وحتى الشتم ألآث

راً       ا حصل اخي يم آم نفط العراقي       قد يمس من طرف بعيد مصالح حكومة االقل ر ال مع تصريح وزي

ًا    ه رأي يم       )) مجرد رأي ((حين طلب ان يكون للحكومه العراقي ين حكومة اإلقل ه ب ود المبرم في العق

  !!!والشرآات النفطيه؟؟؟

 ولماذا تداهن الحكومه العراقيه في الحق؟

 ومالذي تخفيه؟ وهل سكوتهم يدل على مؤامره مبيته بين الطرفين؟؟؟

م       ام ان اسرارًا ح ا في حال تكل بلى بالفضائح والفضائع قد ُتفشى ال يرغب أي طرف في إذاعته

 احدهم ولو مره واحده بالحق؟؟؟؟

في التمادي في وقاحتهم هو في وقفه رجوليه جاده في وجوههم ) اآراد الحزبين(ان الحل لمنع 

ان العر  ادوا    بعيدًا عن المجامالت والتزلف والمداهنه وهذا مافعله بعض من في البرلم ذين اع اقي ال

س، حيث وقف اسامه النجيفي في وجه         االمل فينا بعدما يئسنا من وجود رجال حقيقيين في المجل

الحكيم ومن لف         آمرين آ رد بعض المت التوسع الكردي ليبتلع العراق برمته بعد ان بارك خطوة الك

ه م    م   لفه ورضى بعض المتملقين والمتزلفين وبمداهنة بعض المنتفعين وهؤالء قل ن الغوغاء، وه

ه          ذي يقف دهر، وان الموقف البطولي ال يهم مدى ال ى اهل آغثاء سرعان مايتالشوا ليكونوا عارًا عل



128   

ا       وة امريك ه من ق رد المتأتي الشرفاء اليمكن ان ينسى ولكنه غالي الثمن في الغالب حيث ان قوة الك

د    والصهيونيه قوه يجب صدها وهذا ثمن العماله، فهو ثمن باهظ للدافع وا دفوع، حيث فق راد  (لم اآ

ال ولكن       ) الحزبين ا واسرائيل بعض الم آل شيئ وآسبوا المال والقوه، وفي المقابل خسرت امريك

ل الشعوب     ذل لك آسبتا عميًال مطيعًا ذليًال خانعًا يفعل مايؤمر به، وماتصريح الطالباني المهين والًم

اء آال    ان في إبق ل      المتطلعه لنيل حريه بطلبه ورجائه االمريك ود مع قاعدتين جويتين إال دلي ف الجن

ب،   ذا الطل و رفض مجلس الشيوخ له ك ه ن ذل ؤالء، واألذل م ذي يعيشه ه ذل ال ى الخزي وال عل

ادة شعب والتجارب اثبتت           يس قي اعز ول ع من الم ادة قطي وهكذا فهؤالء بالتالي ليسوا مؤهلين لقي

  .وسُتثبت صدق الكالم
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אאFאאאE؟ 

ذا        ةالكلم ال بإختصار ان ه الكي حين ق وري الم الفصل التي قيلت في هذا الموضوع هي آلمة ن

ه اليعني شيئاً     ه العملي ر         ... الدستور من الناحي الى وتكب د تع ة حق، فق ه آلم ذه في الحقيق راد  (ه اآ

م او      آثيرًا ووصلت مطاليبهم حدًا مذهًال ولم يعد باإلمكان حتى الت) الحزبين اهو حق له ين م فريق ب

د من مايسمونها المكتسبات التي             نهم لكسب المزي ه م د خلطوا األوراق في محاول ماهو عليهم فق

اقهم              ى رف دهم حت راقيين من يؤي د أحد من الع م يبق بع ى ُمنِغصات، فل انقلبت عليهم بقدرة قادر ال

ذي اليُ     ره حول دستورهم ال ال      وحلفائهم تخلوا عنهم في فضيحتهم األخي الم ب ذيانات وآ د سوى ه ع

معنى والقيمه ُتذآر، بل لقد تخلى عنهم وانتقدهم حتى الكرد انفسهم فكثير من القضاة الكرد رفضوا 

ا حذر           وده باألساس، آم د الشرعيه التي هي مفق اإلستفتاء على الدستور ألن البرلمان الحالي فاق

ذا الدستو         ر من ان ه ة التغيي ر عن      شاهو سعيد المتحدث بإسم قائم ة شرعيه واليعب ع بأي ر اليتمت

 ..معظم النخب الكرديه وجماهير الشعب الكردي

ه         ر دعاي تور يعتب ر الدس اري ان تمري دار زيب ه دل ه والتنمي زب العدال ي ح ادي ف ال القي ا ق آم

ذي سيقر          ان الحالي ال انتخابيه غير موفقه وتستفز الشعب العراقي رافضا في الوقت نفسه البرلم

 .. فقط) اآراد الحزبين(اليمثل سوى الدستور والذي 

يم      وتسائل رئيس قائمة اإلصالح عبد المصور البرزاني عن سبب اإلستعجال بسن دستور لإلقل

ي سن      الي ف ان الح ن البرلم ه م ر اهلي ادم اآث ان الق ى ان البرلم ددا عل ذات مش ت بال ذا الوق ي ه ف

 .الدستور

ت  ادحي آردس ام لحزب آ ين الع ادر األم ز ق ا رفض عزي ات آم وم اإلنتخاب تفتاء بي راء اس ان اج

 ...من الشهر الجاري 25المقرر اجراؤها في 

ه رفضت دستور       راد الحزبين  (اي ان آل هؤالء مع آثير من النخب الكردي ذلك رفضه   )اآ ، وآ

ى   اوز عل ره آخر تج ه واعتب ه موقوت ره قنبل ل ان بعضهم اعتب ه ب ذروا من راق وح ي الع الساسه ف

 ...الى آخره... استغالًال لظروف طارئهاآلخرين واعتبره البعض 

ذا شيئاً  ) اآراد الحزبين(في الحقيقه إن أقر  ... الدستور عن طريق اإلستفتاء ام غيره فاليعني ه

م   م ان معظ ا نعل ا آم رار الدستور ألنن ب اق ه وطل ردي باآمل ك الشعب الك ى ذل تفتى عل و اس ى ل حت

ه و  اغ منظم يل دم ة غس ا يخضع لعملي ردي ام ر  الشعب الك ير الُمخي ه ُمس ه او ان نين طويل ذ س من
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ل من يقف في طريق          ة جاهزه لك راد الحزبين  (وُمجبر على التنفيذ والطاعه وإال فالتهم وهي  ) اآ

 ...العماله والخيانه والتفريط بمكتسبات الكرد

وا          وا فليحلم رد ان يحلم إن اراد الك ذا مشروع ف ًا من هك آما ان ليس على أحد ان يتوجس خوف

يم    فليس هناك اطق اإلقل من ضرر في ذلك فإن طالبوا بمناطق آشوريه او ترآمانيه ليضموها الى من

ه       ) آردستان(ألنهم يعتقدون انها ضمن مايسمى  ع او ان ذا امر واق ك ان ه ى ذل التاريخيه فليس معن

ا فالفيصل في        راق او معه واجب التنفيذ، فليكتب من يريد ان يكتب دستوره سواء ضد مصلحة الع

ك الش اريع  ذل ين لمش رفاء الرافض رده الش ورييه وآ ه وآش ه وترآمان ي بعرب راد (عب العراق اآ

 ..التي تؤجج الفتن وتقطع السبل أمام وحدة العراقيين) الحزبين

ه في فنجان، فمن يسمح         لذا البد من القول ان ُأِقَر الدستور الكردي ام لم ُيَقر فهو مجرد زوبع

 او آشوريه ليضموها الى مناطقهم؟؟ لهم بإحتالل مناطق عربيه او ترآمانيه

ذه المسأله      ا يخص ه فلو افترضنا ان الحكومه ضعيفه وليست قادره على اتخاذ قرار شجاع بم

 ؟؟)اآراد الحزبين(فهل يسكت الشعب العراقي عن تجاوزات 

في الحقيقه ستحدث مشاآل الكرد في غنى عنها وقد ذآر ذلك نيجرفان برزاني مؤخرًا موضحا    

ه ان ان ى         ان ديهم عل عوا اي د ان يض د بع و يقص ه وه ه عربي ا آردي دلع حرب د تن ا فق حبت امريك س

ك     ردي بتل األراضي التي ليست لهم فستندلع تلك الحرب السامح اهللا، ولكن هل سيشترك الشعب الك

 الحرب؟؟

ة   راد الحزبين  (فليتذآر آلماتي تلك آل من قرأها، إن لم تكن هذه هي نهاي ه فستكون   ) اآ الحتمي

ربه عاليك         ض اة والص اة العص ى حي ي ال عهم الطبيع ى وض دهم ال م وتعي ِزمهم وُتَحِجمه مه ُتق قاص

ًا     ه ولكن هرب واإلختباء في الجحور والمغارات ولكن هذه المره ليس هربًا من قوات حكوميه عراقي

ى الحاضنه             ده ال راق لتعي ع الحال في شمال الع ه التي ستغير واق من قوات التغيير الكرديه الوطني

  ...لطبيعيه العراقا
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אאאא 
אאא! 

  

ن تتحقق بسبب تفرق          ال ل ه وآم ئ وعودًا آاذب في سباق انتخابي محموم أدلى آٌل بدلوه الممتل

ترون اصوات      رون يش ك وآخ ون اولئ ؤالء يتهم ذب ذاك وه ذا ُيك ائل فه رق وفص ى ف راقيين ال الع

بعض   .. ناخبون ببطانيه او مدفأه او ببضعة دوالرات او بكيس من الرز المنتهي الصالحيه ال ا ال وام

فلم يعطي سوى وعودًا انه سوف وسوف وسوف يعمل، وقد مرت عليه خمس سنوات عجاف وهو 

ه              زل من السماء اليمكن المساس ب اب ُمن ؤمن بالدستور آكت بعض في ا ال ل، وأم في الحكم ولم يعم

و   ا ه كل         بينم ن وبش ديين أعل وه اليزي ن اإلخ بعض م ه ل ي لقائ البرزاني وف ه، ف ن يخرق  -اول م

ا    -ان االراضي اليزيديه التي يسميها   -ديمقراطي جدًا ازع عليه ى      -المتن را ال ده اوًال واخي هي عائ

اده       ) آردستان(اقليمه  ع االوضاع     140دون ان ينتهي عمل المسؤولين عن تطبيق الم حول تطبي

اطق ي المن ذي      ف ي وال ه البرزان دق ب ذي يتش تور ال ى الدس وده ال ى الع ا ودون حت ازع عليه المتن

 !!يضربه عرض الحائط حين التعجبه بعض مواده ويتمسك به حين تفيده بعض المواد

ان       140المناطق المتنازع عليها والماده  د فخخ االمريك از، فق ه بإمتي هي صناعه امريكيه آردي

ع  زبين(م راد الح واد اخرى   الدستور) اآ اده الضبابيه وم ك الم ر دستوري اصًال بتل ذي هو غي ال

ون           م وان يك الف دائ ى خ راقيين عل ل الع ي جع نهم ف ة م ير رغب ن تفس ر م ل اآث ة وتحتم غامض

لألمريكان الدور الرئيسي في حل تلك الخالفات اي ان امريكا لبست ثوب المرجعيه للعراقيين جميعًا 

ازعون حول دستور ُآتب       شيعتهم وسنتهم آردهم وعربهم حيث الذين اليوم على رأس السلطه يتن

 ليكون فخًا وهم يعلمون انه فخ ولكن لماذا رضوا به؟؟

واده      ه تخدم بعض م لقد رضي اآثر ممن في الحكومه اليوم على هذا الدستور ألنه ُصمم بطريق

 مطلق؟؟هذه الجهه وبعض المواد تخدم الجهه االخرى ولكن هل يخدم الدستور الكرد بشكل 

راد الحزبين  (الجواب على هذا السؤال هو ان الدستور اليخدم     بشكل مطلق دون ان يكون    ) اآ

ه تخدم مصالحهم وان آانت في              وافقهم يفسروها بطريق اده الت ل م ى هواهم، فك واد عل تفسير الم

ع الحقيقه غير ذلك وال يعيرون اهميه ان آان تفسيرهم خطأ او صوابًا فهم يصمون آذانهم عن سما 

اآلخرين وهم يؤمنون بما فسروا وهم مؤمنون بخطأ تفسيرهم في الوقت نفسه في سذاجه سياسيه  
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او لعب على الحبال ولربما مكر سياسي في تصنع الجهل والسذاجه لكسب بعض الوقت في شراء      

  ..الذمم او تفويت الفرصه على اآلخرين في حال رفضهم لطروحاتهم

ي مع  اء البرزان ى لق دنا ال وه او ان وان ع اعليهم ان يفعل يهم م ى عل د أمل ديين فق األخوه اليزي

ذلك فمصيره               ل ب اإلآراه ومن اليقب يم ب ى األقل اطقهم ستضم ال اإلآراه ومن رد ب م ُآ ه، فه يكونوا علي

ه في الشيخان      ى عائلت آمصير النائب اليزيدي امين فرحان حين اعتدت حماية مسعود البرزاني عل

عود     زب مس ه ح ى اتهام وال         ردًا عل ر ل وء اآث ر سيس ان األم د آ ات، وق انون اإلنتخاب اوز ق بتج

ايعكر صفو        د جماعة مسعود م اإلنتخابات القريبه التي بسببها لم يتم اغتيال ذلك النائب حيث اليري

 ..وجودهم هناك اآثر

لقد حاول مسعود إآراه اليزيديون على ان يكونوا آردًا وقد شمل األخوه الشبك معهم، ولكن هل 

 ذلك؟؟ يحق له

 هل قوته المتأتيه من قوة االحتالل ستدوم برأيه؟؟

 وهل يستبعد ان يتم سحله هو وجماعته في شوارع اربيل او السليمانيه ذات يوم؟

 وهل هو متاآد من حب الشعب الكردي له في اربيل والسليمانيه؟

ه   ه واليزيدي ه واآلشوريه والترآماني زاب الكردي ل االح ال لك تح المج اذا اليف ي ولم وده ف الموج

 لتعمل سويه في نظام ديمقراطي يتم من خالله اختيار الناخبين بحريه؟) آردستان(اقليم 

ولماذا يستبعد ارشد الزيباري وجوهر الهرآي وغيرهم ويعتبرهم خونه؟ هل هو الرجل الصالح  

 الوحيد لقيادة الكرد حسبما يقول لكثرة ماقدمت عائلته من تضحيات؟؟

رة  ر بكث ان األم يس      وان آ ن ل دموا تضحيات ولك ن ق ر مم اك الكثي ن تضحيات فهن دم م ن ق م

ذي      وفر في مسعود ال بالضروره ان يكونوا األصلح في مواقع القياده التي تتطلب صفات معينه التت

 ..وال يمكن تبديله إال بقرار إلهي) آردستان(تربع على عرش 

 طق العراق؟فهل هذه هي الديمقراطيه التي يريد نشرها مسعود في بقية منا

وران هو احد               دين، وخسرو آ الى وصالح ال وائمهم في الموصل ودي ى انتخاب ق دعوا ال انه ي

ه              ه مسعود ان ول عن ذي يق ذا الشخص ال ادره ان ينتخب الشعب العراقي ه المرشحين في فكاهه ن

ه رئيس مجلس      ور معاوي ر ان  آفوء بينما الزال دم اهالي الموصل يقطر من آفيه، ولننظر الى األمي

دم   ى ع ه ودعى ال ه المدني اة الدول وطنيين ودع ى انتخاب ال ه حين دعى ال ه اليزيدي رئاسة الطائف

ه    ه اليزيدي انتخاب دعاة الفيدراليه ودعاة تجزئة العراق ومن سلب ومن نهب، وهو رجل من الطائف

و       ين ان يكون ه ب ه اليزيدي ا ولكنه اليعترف بما يقوله مسعود اي ان مسعود يحاول شق صف الطائف
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الكي     موالين او معادين، وهذا ديدنه على الدوام فمجالس اإلسناد مثًال التي يريد تأسيسها السيد الم

 ...نعتها مسعود ايضًا بالخائنه والمعاديه ومن آان في صفه فهو من الموالين المخلصين

ل   اليهم مسعود التكنوقراط وال الكفائات بل تهمه الوالئات العشائريه المطلقه بغض النظر  عن آ

ه              ه وبرلماني وم مناصب وزاري ون الي ام السابق ويحتل ان يعمل مع النظ شيئ، وهاهو يقرب من آ

ام في            وا مع نفس النظ ذين عمل بعض اآلخر ال ا يحارب ال ألنهم اثبتوا اليوم والئهم األعمى له بينم

ه  السابق ألنهم اليوالوه، اي انه ليس من مشكله مع من عمل مع النظام السابق فهو نفسه  عمل مع

ك     ول ذل ي تق ه األخرى هي الت زاب الكردي رأي واالح ن يعارضه ال ل م ي آ ه يلغ كله ان ن المش ولك

 ..وتعاني من اإللغاء واإلقصاء

رًا          اره ام ه بإعتب ى اقليم ا ال ازع عليه اطق المتن ميها المن ة مايس ى عائدي عود ال ى مس ان دع

ه الش  ز بتحالفات د اضعف المرآ ه ق رف ان ه يع ه فألن ًا من ه مفروغ وى اإلنتهازي ع بعض الق ريره م

ه التي ارتضت         م الحكوم الى بعل وبذلك يفعل مايحلو له، فمليشياته تعبث في الموصل وآرآوك ودي

لنفسها ان تكون بموضع الضعف، فليس من فيتو على مسعود، فقراراته الهيه، وهو يسمح بدخول 

ى تأشيرة دخو اج العراقي ال ا يحت د اوشرط بينم رانيين دون قي ديون اإلي رغم اليزي ل، وي ل مع آفي

ه         ه في الخارج والحكوم تح السفارات الكردي والشبك على ان يكونوا آردًا والحكومه صامته، ويفت

ود            ك عن موضوع العق ب، ناهي ا شاء دون رقي يم آيفم ه المخصصه لإلقل صامته، ويعبث بالميزاني

رارات التح           ذآرنا بق رارات السيد مسعود التي ت ا من ق ه وغيره دي السابقه والتي اوصلت   النفطي

يوم لك .. العراق لما هو عليه اليوم، فليتأنى مسعود وجماعته وليتفكروا، فاأليام ياسيد مسعود دول

ك فال تبطر    ... ويوم عليك راً   (فإن آان ل د بطرت آثي ك فاصبر    ) وق ان علي راك صابرًا    (وان آ م ن ول

 ...فكالهما سينحر، وهذا قريب بإذن اهللا) ابدًا
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אא 

الدستور العراقي مليئ بالقنابل الموقوته اولها الفيدراليه التي اقرها الدستور والتي اخذت تأخذ  

ك للقضاء      د ذل ه وبع منحًى خطيرا في مطالبات آل من هب ودب في فيدراليه لمحافظته وغدا لمدينت

دمان        ف... لم ال ربما للقريه التي يسكنها  .. والناحيه و وح فيل ل ن الدستور العراقي الموضوع من قب

أ لإلنفجار           ه تتهي ه في ل الموقوت رهم أخذت القناب رد دون غي م الك ... والذي يخدم شريحه واحده وه

از   نفط والغ روات  .. فبعد قنبلة فقرة ال ع الث اط        .. وتوزي ا من النق اليم في الخارج وغيره ل االق وتمثي

ا أسوأ      العبثيه التي تؤسس لتجزئة العراق جاء ت قنبلة المناطق المتنازع عليها التي هي بحد ذاته

فهذه الفقره وحدها آفيله بتقسيم العراق، وهي فقره شد وجذب وهي ... ما ُآتب في الدستور المسخ

ز زاز المرآ ا ابت ن خالله ردي م ث الك ن البع ره تمك ادم ...فق تمره والق زازات مس ت اإلبت وال زال

ا        نعم فقد ا... القادم اسوأ..اسوأ ه لمن يشاء اشعال فتيله ا قنبل ازع عليه صبحت فقرة المناطق المتن

الطرق   .... في الوقت والمكان المناسبين فقد امتدت تلك القضيه الى مطالبة آربالء بقضاء النخيب ب

اده      مل بالم ا لُتش ازع عليه اطق المتن ن المن ه م ك المنطق ون تل ميه لتك زاع .!! 140الرس ذلك ن وآ

نشب بين محافظة ذي قار ومحافظة المثنى حول عائدية ناحية .. ين دولتينيسمونه حدودي وآأنه ب

ا؟  140بصيه وسيتم شمول تلك الناحيه ايضا بالماده  ا  !؟!وستكون من المناطق المتنازع عليه ؟وأم

ه          د ان الناحي ائق تؤآ ك وث ا تمل ا النه اليوم فقد طالبت محافظة ميسان بإعادة ناحية شيخ سعد اليه

ى محافظة واسط    تابعه لها وليس ا         ... ال ا وربم ازع عليه اطق المتن ه من المن ك الناحي وستصبح تل

ه       ...140ستشمل بالماده  ك المنطق ة تل ائق ومستندات تثبت عائدي العجيب في األمر ان الكل لديه وث

ا   .. وتم ضمها .. آإن يستخدم آلمة تم اقتطاعها.. الى محافظته وآأنه يخاطب عدوا له او هي تأريخي

ى      ...الى آخره من هذيانات مقرفه.. تابعه للمحافظه وجغرافيا راق ال عجبا هل وصل الساسه في الع

هذا المستوى المنحدر من التفكير والسلوك؟؟ وهل ان عادت تلك المنطقه الى هذه المحافظه او تلك 

ات الدستور       أثروا بإيحائ د ت اليست التزال ضمن العراق؟؟ المقرف في األمر ان هؤالء السياسيين ق

انهم يلوحون  ... وبإيحائات البعث الكردي الرامي لإلنفصال بعد اقتطاع مايمكن له من ارض العراق

وم وآخر    ين ي ا لإلنفصال          .. باإلنفصال ب يس مناسبا حالي ا ان الوقت ل ك عن تصريحاتهم احيان ناهي

ول عجبا هل بعد آل الذي نسمع من تصريحات من رئيس اإلقليم والى اصغر مسؤ ...!! ولكنه قريب

ا           ى رقابن ردي عل ا وسلطنا السكين الك ا عقولن دام؟؟ هل الغين آردي نأتي ونتبع خطاهم وفكرهم اله
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ل         ب ودب؟؟ وه ن ه ابعين لم رد ت بحنا مج ل اص ه؟؟ ه إرادتهم الحديدي ون ب ا؟؟اين العراقي بإرادتن

ع      اع طريق الحق لنتب الباطل  اصبحنا نقلد افعال الغير دون تفكير؟؟ وهل اعمى اهللا بصيرتنا عن اتب

داً    ان العراقي اب أ          ... بقلب اعمى؟؟ ليس هكذا آ م تط ذل ول ا بمن ضحى بنفسه ورفض ال ن ايمانن اي

ذل؟؟هل نحن فقط فرسانا وابطاال      ..رأسه الشريفه حراب الغدر  ؟؟ اين نحن بمن آثر الموت على ال

.واصحاب غيره في األشعار واالغاني واألناشيد فقط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


