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  ثثــل الثالل الثالــالفصالفص
  

 زابزابــة واالحة واالحــي والدولي والدولــاء الوطناء الوطنــاالحياالحي

 

 

 !كيـف نميـز الوطنيين العراقيين عـن المزيفين؟* 

 المثلث الشيطاني المهيمن على بالدنا *

             العراقي الحقيقي من يدين جميع القيادات الفاسدة ويقدس الوحدة الوطنية!! *

  ..ت عنهم جميعا  و نسكأالمفسدين  ن ندين جميعأاما  *

 االنقسام الطائفي والقومي وتأثيره الخفي والمعلن على االحزاب!  *

 هداف ومبادئ كفاحنا                        أهذه هي  *

 ضمائركم وملياراتكم، قبل فوات االوان! افيقوا وحركوأ نداء الى قادة الوطن: *

 الحزب الشيوعي وغياب المشروع الوطني *

 لمتعصبين من دعاة القومية اآلشوريةحوار مع ا *
  



 2 

 

 ز الوطنييـنـكيـف نمي

 !ن؟ـالعراقييـن عـن المزيفي

 

 

 :الكثير من العراقيين يطرحون السؤال المشروع التالي

 ة(.)االمة والوطنية والهوية العراقي عيهنالك وفرة من المجموعات والتنظيمات التي تد  

ياسة والحياة، هنالك الكثير من هذه المجموعات يقودها المخادعون وعمالالء القالو  من الطبيعي وكما في مختلف مجاالت الس

 ..المخربة

 ؟!ن نميز بينها، الوطني النزيه من المزيف العميلأطيب كيف نستطيع 

 .، هذا السؤال مشروع والشك مقبولنعم صحيح تماما  

التالاريخي كمركالز اشالعاع حيالارس انسالاني  الالى دورهالاجيالال لمنالع عالودة )بالالد النهالرين( أقو  الشالر الكونيالة، تشالتمل منالذ  نإ

المهمالة  منذ زمن بمواجهة هذا المد الوطني الثقافي الشالعبي المتنالامي. وكلفالت بهالذه للشرق االوسط ولعموم البشرية. وقد شرعت

المتمثالل بحزبالي ال وهالو )البعالث الكالردس( أالقالو  العراقيالة،  خطالرأ التخريبية بعال  القالو  الطائفيالة واليسالارية والقوميالة بزعامالة

 .الطلباني والبرزاني

 : وقد لجأوا الى االسلوب الرخيص المعروف، الذس مارسه من قبلهم صدام وغيره

والكالادحين والالديمقراطيين، وووو وغيرهالا  )االمة العراقية، والجماهير، والجيالاع عي بـمجموعات وتنظيمات مزيفة تد   تكوين

 .(الخالبة من المسميات الوطنية والثورية

 :ساليب هذه التجمعات المزيفةأهم أومن 

ال تقتالرب مالن حرمالة البرزانالي  بالدا  أالقيالادات الشاليعية وكالذلك االسالالم، ولكنهالا  كل االطراف العراقية، وخصوصالا   ـ انها تهاجم1

 .الوطنية، وقمعهم للجماهير والمثقفين االكراد والطلباني. وتسكت عن كل جرائمهم ضد الوحدة

)المنالاطق المتنالازع  )حق تقريالر المصالير( وتؤيالد )ضالم كركالو  الالى كردسالتان(، وتبالرر الكالالم عالن شعارـ انها تطبل وتزمر ل2

 (!!!عليها

سالاحة للتالوترات ولالحقالاد ضالد  دائمالا   بقالاء منالاطقهمإضالعاف االكالراد وعالزلهم وإب ييالا  أبالأن هالذا البعالث الكالردس، مكلالف  علمالا  

 .دفوعة الثمنللحروب الم اخوتهم من الشعوب المجاورة، وجعلهم حطبا  
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 المقياس المطلق للوطنية

عي الحقيقة، وطرح السؤال التالي على كل جهة تد   االنتباه لهذه ىالعراقيين ال افأننا في مشروع )االحياء العراقي(، ندعو لهذا

 :يمانها بهوية االمة العراقيةإ الوطنية والديمقراطية وتعلن

 ، من زاخو الى الفاو؟ودولة وشعبا   ة، وطنا  ـ هل تؤمنون بصورة مطلقة بوحدة امتنا العراقي1

وبالذات شعارات البعالث الكالردس: )كردسالتان  وبوضوح في وثائقكم الدعوات التقسيمية الطائفية والقومية، ـ هل تدينون علنا  2

 (!!)كركو  قدس كردستان و   )المناطق المتنازع عليها( و المصير( )حق تقرير و الكبر (

 .ول واالكبر والحاسم للوطنية العراقية. وغيره مجرد شعارات باطلة مدفوعة الثمننعم هذا هو المقياس اال

 !الى الفاو نهرين االبدية من زاخوفي هذا الموقف الوطني المطلق: وحدة بالد ال الا إيمكن التحاور في كل شيء، 

 .لقهيماثل تنكر المؤمن لوحدة خا مر مقدس ومطلق، وتنكرنا لهأن االيمان بوحدة بالدنا إ

 قو  الخير معنا

ن نقالرا الفاتحالة عليهالا أبالدنالا، يعنالي  تنازلنالا عالن أس جالزء مالن ن  إخوتنا، كونوا على يقالين، وضالمير الكالون يشالهد علينالا، إ نعم

 .المتحاربة بدرجة تفوق الصومال لتتحول الى شذر مذر من االمارات

 (..اء بـ )الوطنية العراقيةاالدع بدا  أمن دون تقديس شعار )الوحدة الوطنية المطلقة( ال يمكن 

 .ن ديمومة بالدنا وعزتها تتم بوحدة العرب واالكراد والتركمان والسريان والفيلية والصابئة واليزيدية والشبكإنعم 

ن )قالو  الخيالر الكونيالة( معنالا. ترعانالا إ، فال(لسنا وحدنا فالي كفاحنالا ضالد )قالو  الشالر الكونيالة بدا  أننا إبناء النهرين، أيا  اعرفوا

 .جمعأالعالم  للحيارة والسالم في المنطقة وفي كفاحنا المشروع هذا، لتعود بالدنا مركزا   حنا وتنذرنا وتساندنا فيوتنص

 .نحاء الوطن والمهاجرأصحاب اليمائر الوطنية في كل أبكل  وسهال   هال  أف

 ..لنفيح دون رحمة كل الجماعات المزيفة وعمالء الشر

مبدأ الوطني المقدس: الحفاظ على وحدة بالدنالا وإحيالاء هويتنالا التالي فيهالا كرامتنالا واسالتقرارنا عن هذا ال دفاعا   ولنكافح جميعا  

  .وانسانيتنا

 ـــــــــــــــــــــــ                                        

 المثلث الشيطاني المهيمن على بالدنا              
 

 جاثم على بالدنا منذ سنوات وحتى اآلن:االطراف المسؤولة مباشرة عن الخراب الهذه هي 

اوال، االمريكان. نعم يجب ان ال ننسى للحظة واحدة ان االمريكان لهم المسؤولية االولى والكبر  والحاسمة لكل ما جر  ومالا 

 يجرس من تدمير لبالدنا.

وهالالم الالالذين فرضالالوا  ة.ن دعمالالوا دكتاتوريالالة البعالالث وورطالالوا الطاغيالالة االرعالالن فالالي ممالالامرات وحالالروب طائشالالأفهالالم الالالذين سالالبق 

البنية التحتية وسببوا موت الماليين نتيجالة منالع مالواد الحيالاة واالدويالة، وتهجيالر  اعام ودمرو 31الحصار الظالم على شعبنا طيلة 

ن شاليعة يبالدنا ودمروا دولتنا وجيشنا وجلبوا لنا الفاسالدين مالن طالائفي اجتاحوإ نبناء وكوادر الوطن. وهم الذيأالماليين من خيرة 

الميليشالاليات الطائفيالالة.  سالالنة ومالالدعي العلمانيالالة والتقالالدم والقيالالادات العنصالالرية الكرديالالة، وفتحالالوا حالالدودنا لالرهالالابيين وشالالجعوا سالالرا  و

 ولمايات استراتيجية خاصة بهم، ال زال االمريكان يصرون حتى اآلن على االبقاء على بالدنا منقسمة ضالعيفة محكومالة بالفاسالدين

 .المرتشين الطائفيين العنصريين

 عي التقدمية والوطنية.ثانيا، القو  الماسكة بالدولة والبرلمان من الطائفيين الشيعة والسنة ومعهم جوقة العلمانيين ومدا 
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)الالدين  ن كل مشاكل بالدنالا سالببها:أون بلنحذر من تلك الطروحات المريبة التي يطلقها بع  المثقفين المخدوعين، الذين يدعا 

مشاكلنا سببها جميع الماسكين بالدولة والبرلمان فالي بالدنالا، متالدينين طالائفيين وعلمالانيين تقالدميين،  والحركات الدينية(. ال بل ان

ومن لف لفهم من المفسدين. ال نريد االنخداع بطروحات اولئك الذين يريدون توريطنا في كفاح زائالف وغيالر ضالرورس ضالد الالدين 

 )الوحدة الوطنية والديمقراطية الحقيقية والعدالة(. :والمتدينين، وابعادنا عن الكفاح الحقيقي المطلوب من اجل

فالاعي أوبفيل ودعم هذه الجماعات الفاسالدة الحاكمالة، تنشالط القالو  االرهابيالة، مالن ميليشاليات شاليعية وساللفيين سالنة ومعهالم 

 وعقارب البعث الصدامي البائد.

 ثالثا، قيادات البعث الكردس

 حاسالما   نها لعبت وتلعب دورا  أ الا إمارسة، رغم محدودية مساحتها الجمرافية، وم ةوسياس نعم ان هذه القيادات العنصرية فكرا  

، بلعالالب دور واسالرائيليا   مريكيالا  أ ةفالي كالل مجريالات االحالدا  فالي بالدنالا منالذ سالنوات طويلالالة وحتالى اآلن. نعالم ان هالذه القيالادات مكلفال

ة يسالودها الخالراب ويحكمهالا المربالان. فهالذه القيالادات ضعيفة منقسالم ساسي بتطبيق تلك الستراتيجية الشيطانية بجعل بالدنا دائما  أ

 باالشراف على تأساليس مالا يسالمى بالـ ـ اسرائيليا   مريكيا  أعوام التسعينات عندما كلفت أمنذ  القومية الكردية قد ظهر دورها واضحا  

سالالوء أاقيين وانتقالالاء )تجمالالع المعارضالالة العراقيالالة( فالالي لنالالدن، فقامالالت بصالالرف الماليالالين لشالالراء ضالالمائر السياسالاليين والمثقفالالين العالالر

العناصر من ضعيفي النفالوس المعالدومي الوطنيالة واالنسالانية ليكونالوا هالم المتحكمالين بقيالادات المعارضالة. وال زالالت هالذه القيالادات 

تمالالارس الفسالالاد وسالالرقة  % مالالن الميزانيالالة باالضالالافة الالالى اسالالتثمارات الالالنفط،31كثالالر مالالن أالقوميالالة الكرديالالة التالالي تسالالتولي علالالى 

في االقليم، وفرض القمع واغتيال المعارضين االكراد. كذلك ان هالذه القيالادات العنصالرية الفاسالدة تمالارس خفيالة المواطنين االكراد 

اخالوتهم العالراقيين مالن  ةالعيالب والمالؤامرات بالدعم االرهالاب فالي بالدنالا وتثقيالف المالواطنين االكالراد بالعنصالرية ومعالاداكل األ وعلنا  

)كردستان الكبر ( والعمل الفعلالي مالن اجالل تكريالد كالل شالمال  براطورية تحت شعارعرب وتركمان، وتسعير االحالم العنصرية االم

والكالوت. وخخالر فصالول المالؤامرة العنصالرية الكرديالة، دورهالم الخفالي  ىجزاء من ديالالأالعراق واالستيالء على كركو  والموصل و

)محميالة مساليحية( تابعالة  التهيئالة لخلالقوالمباشر في االرهاب الممارس ضد المسيحيين في بمداد من اجل تهجيرهم الالى الشالمال و

 للمشروع الكردس العنصرس االنفصالي.

 بناء وبنات النهرين، هذه هي اليباع المسعورة التي تتصارع فيما بينها لنهش وتقسيم بالدنا.أنعم يا 

 ن مبدأنا ومقياسنا االكبر للوطنية هو:ولهذا يجب ان يك

 سدة ويقدس الوحدة الوطنية!!العراقي الحقيقي من يدين جميع القيادات الفا
 ــــــــــــــــــــ                               

 

 العراقي الحقيقي من يدين جميع القيادات الفاسدة 

             ويقدس الوحدة الوطنية!!          
 

 ان االزمة التاريخية التي تعاني منها امتنا العراقية تؤكد بشكل ساطع الفكرة القائلة:

 نفسهم!!!!أبالتواطئ المباشر وغير المباشر من قبل اليحايا  الا إن يمارسوا تخريبهم أن الجالدين والشياطين ال يمكنهم ا

ن المالبية الساحقة من العراقيين، شالعب ونخالب، متواطئالة مالع شالياطين الخالراب المهيمنالة علالى بالدنالا منالذ إنعم ثم نعم ثم نعم، 

 سنوات وسنوات.

 موميات الرومانسية، نقول ان تواطئنا مع الشياطين يتمثل في الموقف التالي:ولكي ال نبقى في الع
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قالالول المالبيالالة ولالاليس الجميالالع، يؤمنالالون ويمارسالالون ويفكالالرون ويحالالاكمون ويقيمالالون كالالل مالالا يجالالرس فالالي أـالال ان غالبيالالة العالالراقيين، 

 الوطن حسب المبدأ التالي:

سالالكينة، وبالالاقي الجماعالالات والطوائالالف والقوميالالات هالالي ـالال طالالائفتي وقالالوميتي وجمالالاعتي هالالي المحقالالة وهالالي المظلومالالة وهالالي الم

 المجرمة الفاسدة العميلة التي تستحق كل العقاب!

 أس ان مصلحة الوطن واالمة هي خخر ما يفكر به غالبية العراقيين. فالجماعة هي اوال وثانيا وثالثا!!!!!

 المصير!!!! جهنم وبئسإلى ما الوطن فأالكل يبكي ويلطم على كربالئه وحلبجاه وفلوجاه، 

 و نصمت!أن ندين الجميع أما أ

 خر ، حتى يدر  شعبنا الحقيقة التالية:أقلناها خالف المرات ونعيد القول خالف 

جمالالاعتكم، ومسالالؤولية بالالاقي  ن خالصالالكم يكمالالن فالالي تخلصالالكم مالالن هالالذه العقليالالة الطفوليالالة المسالالكينة البكائيالالة عالالن مظلوميالالةإ

 الجماعات.

)اليالالحية المظلومالالة اليتيمالالة  وتخلصالالوا مالالن هالالذه العقليالالة البائسالالة المرييالالة عالالن: خالالوتي،أكونالالوا ناضالالجين ومسالالؤولين يالالا 

 المسكينة(!!

 نتقدوا جماعتكم وقياداتكم ومراجعكم قدرما تنتقدون الجماعات االخر .أنظروا وحللوا وأ

 ــــــــــــــــــــــــ                                                                      

 

 المفسدين ن ندين جميعأما أ

 ..و نسكت عنهم جميعا  أ

 
 

المسالاندة لاله. أس بصالورة مختصالرة ضالد  على توجيه النقمة واالدانة الى المالكي وحكومته والقيادات الشاليعية ونمتفق مالبيةال

 !القيادات الشيعية الرسمية



 6 

جعالة كتاباتنالا التالي تالدين بشالدة وقسالوة جيمالع القيالادات منه مرا ان يساء فهمنا ويتهمنا البع  بالطائفية الشيعية، نرجوأوقبل 

 ..الشيعية

 : لكننا نطرح التساؤالت اليميرية التالية

   المسالالؤولون وحالالدهم عالالن كالالوار  الالالوطن  الء الشالاليعة وحالالدهم القابيالالين علالالى قيالالادة الدولالالة العراقيالالة، وهالالمؤن هالالإ هالالل فعالالال

 العراق.. الخ؟ ضعافإوالفساد واالرهاب وتقسيم الشعب و

 لهذه الدولة؟ )الكردس السني( رئيسا   سى ان الطلبانيهل نن 

 هل ننسى ان حوالي نصف وزراء هذه الحكومة من السنة واالكراد؟ 

 ن لاله مسالؤول هل ننسى ان الحزب الشيوعي طيلة السنوات الماضية وحتى وقت قريب، كان له وزيرين فالي الحكومالة. واآل

 وعموم شمال الوطن؟ في مستقبل كركو  خطيرا   التي لها دورا   341لجنة 

  غلالب سياسالات عيالاء البرلمالان مالن السالنة واالكالراد، وهالذا البرلمالان هالو المشالرع والراعالي ألأهل ننسى ان حالوالي نصالف

 الدولة الفاسدة؟

  المد ( وتدعم التظاهرات ضالد الحكومالة وبالنفس الوقالت هالي ممولالة مالن قبالل رئاليس الدولالة  ن ترعى جريدةأثم كيف يعقل(

الالى التظالاهرات ضالد الحكومالة ولكنهالا  االتكف عن نقد كل قيادات الدولة عد  القيادات الكردية. وتدعو  الطلباني. فهي مثال  

 اربيل؟وغتيال الصحفيين في السليمانية ابنفس الوقت تسكت عن قمع تظاهرات الجماهير الكردية و

 في التاريخ يدعم رئيس جمهورية التظاهرات ضد حكومته؟مرة ول أل

 : خوتي السؤال التاليأيا  اسألوا ضمائركم

 واالكراد؟ ، لو انسحب الوزراء السنةواحدا   ن تبقى هذه الحكومة يوما  أـ هل من الممكن 

 عيالالالالالالالالاء البرلمالالالالالالالالان؟ألالالالالالالالالو اسالالالالالالالالتقال ربالالالالالالالالع  واحالالالالالالالالدا   ن تبقالالالالالالالالى هالالالالالالالالذه الحكومالالالالالالالالة يومالالالالالالالالا  أـالالالالالالالال هالالالالالالالالل مالالالالالالالالن المكالالالالالالالالن 

 فساد وتخريب الوطن؟ وبكل وضوح حتى في عين الطفل، ان جميع هؤالء مساهمون ومستفيدون منهذا ال يعني أ

 طيب لماذا فقط يتم تسليط اللعنات على قيادات الشيعة وحدها؟

كالل الطبقالة السياسالية، مالن  ةدانإفقط نقول يجب  للتمطية على هذه القيادات الشيعية الفاسدة والعميلة، ولكن اال ندعو بدا  أ نحن

 ..الطوائف كراد وباقيأشيعة وسنة و

 ..يست مع حكومة وطائفة، بل مع طبقة سياسية فاسدة وعملية ومستفيدة من خراب الوطننعم ان مشكلة امتنا العراقية ل

 !ظلم منهأبناء النهرين، لكي ال نكرر لعبتنا الجهنمية: نسقط ظالم لنأتي بأخوتنا يا أنقول هذا يا 

ادة الفاسالدين مالن طالائفيين وصالدام، ورضالينا بقيال لكي ال نكرر كارثتنا االخيرة عندما اعتبرنالا كالل مصالائب العالراق بسالبب البعالث

 (..شوفونا نجوم الظهر) متعصبين وقوميين عنصريين، الذين

كثالالر وطنيالالة أوليسالالت بحكومالالة. ونحالالن بحاجالالة الالالى طبقالالة سياسالالية جديالالدة  خالالوتي، مشالالكلتنا فالالي طبقالالة سياسالالية كاملالالة،أنعالالم يالالا 

 ..عمالة وفساد قلأوضميرية و

 ..تركوا الشياطين ييحكون عليكم دائما  يها العراقيين وال تأكونوا عادلين وناضجين وضميريين 

 ..و نسكت عن جميع الفاسدينأندين جميع الفاسدين أن ما أ

 ..فال يوجد نصف شرف

 ــــــــــــــــ                       

 االنقسام الطائفي والقومي

 وتأثيره الخفي والمعلن على االحزاب!
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لهالالا وجالالود قالالديم متمثالالل بالالاالحزاب القوميالالة العروبيالالة والكرديالالة. أمالالا التالالأثير المالبيالالة يعتقالالدون بأنالاله فقالالط االحالالزاب القوميالالة كالالان 

الطائفي على االحزاب العراقية فهو أمر حديث ظهر في أعالوام الثمانينالات مالن القالرن الماضالي مالن خالالل انبثالاق االحالزاب الطائفيالة 

 الشيعية والسنية.

 قديمة لتفاجئنا بمد  التأثير الطائفي الخفي عليها.ولكن لو تمعنا جيدا  في خفايا االحزاب الحداثية العراقية ال

 تموز مع المرحلة الحالية: 34بعد انقالب ، ، ذلك التشابه المريب بين المرحلة الجمهوريةمثالما يجلب االنتباه 

 كانت هنالك نفس االطراف الثالثة المتصارعة حاليا: الشيعة والسنة واالكراد!!

بالشالاليوعيين وحلفالالائهم. فالالالطريف ان  بالالاالحزاب الشالاليعية، وفالالي تلالالك المرحلالالة كالالان ممالالثال   ـالال الطالالرف الشالاليعي، الممثالالل حاليالالا  

شبه مسيطرين على الوضالع ويالدعمون  ييا  أهل الجنوب. وكانوا أمن الشيعة و االشيوعيين في ذلك الوقت بمالبيتهم الساحقة كانو

 الن مع االيرانيين!!عبد الكريم قاسم. ولكن في تلك المرحلة كانوا متحالفين مع السوفييت وا

حمد حسن البكر. وكانوا أ)البعث والقوميين العرب( بقيادة عبد السالم عارف و ـ الطرف السني، وكان ممثال باالحزاب القومية

مالدعومين مالن الجانالب العربالي: سالوريا البعالث  ييالا  أضد عبد الكريم وحكومته رغالم اشالتراكهم الفعلالي فالي اسالقاط الملكيالة. وكالانوا 

 ية.ومصر الناصر

مع الثورة، ولكنه سالرعان مالا انقلالب عليهالا  ني، وكان في البداية متحالفا  ابحزب المال مصطفى البرز ـ الطرف الكردس، وممثال  

 علن تمرده المسلح بدعم ايراني امريكي اسرائيلي.أو

هالا كانالت لعبالة خطالرة حالدهم بالاآلخر، لكنأن يلعب على الكل لييالرب أما عبد الكريم قاسم، فبكل طفولية وسذاجة وطيش حاول أ

 ..دت به الى الفشل والموت قتال  أ

حزابنالا ونخبنالا، حتالى المدعيالة بالعلمانيالة والوطنيالة، أن أمن كل هالذا يمكالن االسالتنجاد ان مشالكلة العالراق االولالى والكبالر  هالي 

لهويالة الوطنيالة المشالتركة حيالاء اإلالم تهالتم ب بالدا  أنهالا و واعية باالنقسام الطائفي والقومي. والسبب بالذلك ألأمرتبطة بصورة واعية 

 بها. وحقيقا   حزاب ونخب تؤمن حقا  أوجمع العراقيين حولها وتكوين 

نعم ان الهوية الوطنية المشتركة والجامعة بين العرب واالكراد والتركمان والسريان والفيليالة والشالبك واليزيديالة، وكالذلك بالين 

  دولة العراقية وتحقيق االستقرار..الشيعة والسنة، هي الحل الوحيد لتوحيد العراقيين وقيادة ال

 ــــــــــــــــــ                        

 هداف ومبادئ كفاحناأهذه هي 
 

 ،0202هذا النداء نشرناه بمناسبة الدعوة الشعبية للتظاهر ضد الحكومة أوائل عام 

 وهو يختصر مواقفنا الثابتة في الكفاح الشعبي

 

د والموصالالل والبصالالرة والسالالليمانية واربيالالل ودهالالو  واالنبالالار وكركالالو  وميسالالان، وجميالالع يهالالا العراقيالالون االحالالرار، فالالي بمالالداأ

صحاب اليمائر الوطنية واالنسانية. ليكن الهدف أبناء النخب الدينية والثقافية والسياسية واالدارية، من أالمحافظات العراقية. يا 

 االكبر الذس تنبثق منه جميع شعاراتنا ومطالبنا:

 لحقيقية والعدالة اليميرية والوحدة الوطنية(())الديمقراطية ا

 ن تتحكم في ممارستنا لهذا الكفاح:أعلى هذه المبادئ االساسية التي يجب  ييا  أتحت هذا الهدف االكبر الشامل، لنتفق 
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ن روح ن تكالالوأكالالل دعالالوات العنالالف واالنتقالالام والتخريالالب. نعالالم يجالالب  يالالرف  تمامالالا   شالالعبيا   سالاللميا   ن يكالالون كفاحالالا  أـالال المسالالالمة: 3

المسالالامحة والمسالالالمة هالالي المتحكمالالة المطلقالالة فالالي هالالذا الكفالالاح. لنقتالالدس بتجربتالالي الشالالعبين التونسالالي والمصالالرس، فنواجالالة االسالاللحة 

 والدبابات بصرخات الحق ومصافحة الفاعلين ومحاولة كسبهم الى صفوف االنتفاضة.

و ضد الطائفة الفالنيالة أمن بعيد بأنها ضد الدين  ن توحي حتىأـ الوطنية: الرف  التام ألية شعارات مهما كانت بريئة يمكن 2

 بنالالاء منطقالالة معينالالة. يتوجالالب كسالالب جميالالع العالالراقيين بجميالالع انتمالالاءاتهم السياسالالية والقوميالالة والدينيالالة. لالاليكن واضالالحا  أو أوالقوميالالة أ

و أو طالرف سياسالي أن االنتفاضة ضد الفاسدين والمخربين المتحكمالين بالدولالة والبرلمالان، وليسالت ضالد أس حالزب إ ومؤكدا   وجليا  

صاليلة ومتجالذرة فالي أمالة بهويالة وطنيالة أشالعب و نهالم فعالال  إنهالا فرصالة تاريخيالة لكالي يثبالت فيهالا العراقيالون إو دينالي معالين. أقومي 

 عماق التاريخ منذ سومر وبابل وخشور وبمداد، وحتى اآلن!أ

ن ادانالة امريكالا ودورهالا إ ا. لاليكن واضالحا  امريكال ـ الواقعية: تجنب الشعارات الثورجية الخالبة التي تخيف العالم، وخصوصالا   1

 ضالمائر االمريكالان دولالة وشالعبا   ةننا نصر علالى منالاداإننا ضد امريكا كبالد وكدولة وكشعب. بل إبدس أالتخريبي في بالدنا، ال يعني 

ن أالعدالالة. مقراطيالة ويالد جاللأمالن  هلكي نكشف لهم فساد سياستهم في بالدنا ونالدعوهم الالى الوقالوف الالى جانالب شالعبنا فالي كفاحال

ن يكالون أالى تحالف مع االمريكالان بشالرط  اننا ندعوإننا نرف  أس عمل عنفي ضد الوجود االمريكي، بل إنقولها بصورة صريحة 

 على تحقيق الديمقراطية والعدالة والوحدة الوطنية. يحترم بصدق مصالح بالدنا ويساعدنا فعال   تحالفا  

 ـــــــــــــــــــ                                                                    
 قادة الوطن:نداء الى 

 ضمائركم وملياراتكم، افيقوا وحركوأ

 قبل فوات االوان!
 

))دعا معتمد المرجعية الدينية في كربالء،الجمعة، السياساليين العالراقيين إلالى تطبيالق توجيهالات المرجعيالة الدينيالة إن أرادوا القيالاء علالى 

د، وفالالي حالالين اعتبالالر أن األزمالالات التالالي يواجههالالا العراقيالالون ناجمالالة عالالن افتقالالار العمليالالة السياسالالية إلالالى رجالالال قالالادرين علالالى تحمالالل مشالالاكل الالالبال

 المسؤولية، لفت إلى أن تشتت السياسيين شجع الدول األخر  على االستهانة بمصالح البالد والتعدس على سيادته........ وكان مكتب المرجع

مطلع العام الحالالي، أن السيسالتاني امتنالع عالن اسالتقبال السياساليين، احتجاجالا علالى سالوء أدائهالم وللتعبيالر عالن تحفظاله علالى  السيستاني، أعلن

    .الطريقة التي تدار بها الدولة، ومنذ ذلك الحين انقطع السياسيون عن زيارته((

 2133.1.22صحافة 

  

نالتم وجميالع قالادة أمن منطق المرجعية الشيعية نفسها التالي تالدينكم  ، بلبدا  أخاطبكم ليس من منطق طائفي أنا أيها السادة أذن إ

 المسؤولية(!! )لستم برجال قادرين على تحمل الوطن من سنة واكراد وغيرهم، وتعتبركم

ن يهالديكم   الالى الصالواب قبالل حلالول الكارثالة النهائيالة وخالراب أولكني مع ذلالك اخالاطبكم لحاجالة نفسالية ولبصاليص مالن االمالل 

 الوطن.

 تحديد المشكلة بعبارتين: )اهمال الطاقات( و)سياسة االجتثا (. يمكن

نكم أنهالا تحتالاا الالى موضالوع خالا. بهالا. ولكالن فقالط نقالول بالن نتوسع بهالا ألأ)سياسة اجتثا  البعث( فنحن ال نريد  ما مشكلةأ

يا هالالذه السياسالالة االجتثاثيالالة ن ضالالحاإبهالالذه السياسالالة قالالد منحالالتم وال زلالالتم تمنحالالون كالالل المبالالررات لالحقالالاد الطائفيالالة وتمذيالالة العنالالف. و

)اجتثالا  العالراق(  سالم )اجتثالا  البعالث( قالد قمالتم بالـأطيافاله. بالل بأبناء الشعب العراقالي بكالل أنتم وعوائلكم، بل أالرعناء، يقينا ليس 

 سببتم بالحرب الطائفية وتشريد الماليين.تضعفتموه وأبأكمله و

 اهمال الطاقات الفعالة
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ولالى أسالاليب القيالادة والحكالم. فمالن أبسالط بفالن السياسالة وأل نوات االخيرة، بأنكم جالاهلون تمامالا  يها السادة، لقد اثبتم خالل السأ

نتم فتعملون العكالس أما أالنخب المثقفة واالعالمية والسياسية((.  شروط القيادة في كل زمان ومكان: ))كسب العناصر الفعالة من

مثقفين واالعالميين تصالرون علالى اهمالالهم والتقتيالر علالى مؤسسالاتهم، حزابكم من الأعياء أنصاركم، بل حتى أ. حتى تماما   تماما  

 معتقدين بكل سذاجة وتعصب، بأن المواكب وتحشيد الماليين للزيالارات وحالدها كافيالة كمصالادر للدعايالة والتثقيالف الالوطني وكسالب

 الجماهير!!!؟؟؟؟؟

ة مالن المثقفالين واالعالميالين والسياساليين فالي ن سذاجتكم هذه جعلتكم تصرون وطيلة االعوام على اهمال هذه الحشالود الكبيالرإ

ومحاربالة هالذه  ةبمعالادا ونداخل الالوطن وفالي المهالاجر، مالع مؤسسالاتهم االعالميالة والثقافيالة. بالل انكالم فالي كثيالر مالن االحيالان تقومال

كثالر أالكالردس،  مالراء الخلاليو وصالعاليك البعالثأثبتم بأن أبرامجكم الحزبية. وبهذا  نهم ال يتبنون حرفيا  إالكوادر ومؤسساتها لمجرد 

 !مجربا   محنكا   مثقفا   نتم يا من تمتلكون المليارات وشعبا  أوعصرية وقدرة على الحكم منكم  حنكة وذكاءا  

 انظروا الى الكارثة

نتم ومن تحت الدولة العراقية بأكملها، من أيها السادة، انظروا كيف يقوم قادة االكراد بحفر االرض من تحتكم أفتحوا عيونكم إ

نهالم يصالفقون لمشالروعهم إاء ذمم السياسيين واالعالميين والمثقفين العراقيين مالن جميالع االطيالاف واالتجاهالات، لمجالرد خالل شر

 العنصرس االنفصالي!!!؟؟؟

ناله نجالح بالأن أ الا إمالوال الدولالة العراقيالة، أنتم، فرغم امتالككم المليارات والمليارات، ورغم ان االقليم الكالردس يعاليش علالى أما أ

 حوذ على غالبية المؤسسات االعالمية ويصبح قوة اعالمية كبر  ليس في العراق بل في المنطقة كلها!!يشترس ويست

الالة، مثالل حسالن العلالوس ومثالال اآللوسالي وحميالد ن تتركوا شخصيات مهما كانالت مهالزوزة ولكنهالا فعا أكيف يسمح لكم ضميركم 

حالالزاب واالعالالالم والثقافالالة ييالالطرون الالالى االصالالطفاف مالالع مجيالالد وفخالالرس كالالريم وسالالعد البالالزاز، وغيالالرهم المئالالات المئالالات مالالن قالالادة اال

نالالتم حيالالرتكم تبالالذرون المليالالارات علالالى أالمشالالروع العنصالالرس الكالالردس ويتنكالالروا لالالوطنهم ودولالالتهم، مالالن اجالالل منالالافع ماليالالة بائسالالة، و

 مصالحكم الشخصية والحزبية؟؟؟؟!!!

موال القيادة الكردية، ويالدخلوا بلعبالة أممريات ن يخيعوا لأن تتركوا قادة تكريت والموصل واالنبار أكيف يسمح لكم ضميركم 

 االقاليم المنافية لوحدة الوطن!

بنالالاء العالالراق لخدمالالة أمالالن  ن تتركالالوا العربيالالة السالالعودية واسالالرائيل وايالالران تشالالترس ذمالالم مالالن تشالالاءأكيالالف يسالالمح لكالالم ضالالميركم 

ة دون أس احسالالاس بالمسالالؤولية نالالتم مختبصالالون بمشالالاريعكم الشخصالالية والطائفيالالأمصالالالحهم الخاصالالة المنافيالالة لمصالالالح الالالوطن، و

 الوطنية.

ن تتركوا صعاليك البعث الكردس تيحك علاليكم وتقالودكم مثلمالا تقالود الطفالل الجاهالل الخالائف الالذس ال أكيف يسمح لكم ضميركم 

 هله.أموال وميراثات أيعرف كيف يتصرف ب

موال الدولالة لتخريالب اليالمائر أتخدم ن تتركوا االمة العراقية تعصف بها قيادات قومية عنصرية تسأكيف يسمح لكم ضميركم 

 وتشتيت العراقيين وتقسيمهم.

 نتم فشلتم حتى بقيادة الشيعة، بدليل ان المالبية الساحقة من مثقفي واعالميي الشيعة هم ضدكم!!!!أ

  نفسهم منكم..أكثر رجولة وحنكة وثقة بأن يكون قادة االكراد أكيف حصل 

 صوا من عقدة االقلية المظلومة!خوة كبار، وتخلأوالمسؤولية  ركونوا قد

 نذكركم بالمطلوب:

 اوال ـ اهتموا بالطاقات الثقافية واالعالمية والسياسية.

 سياسة االجتثا ، وانجزوا المصالحة الفعلية. تماما   لموا تماما  أثانيا ـ 

هالالا، اسالمعوا مالالا قالالاله مرجالالع السالاليد قالالادة الدولالة واالمالالة العراقيالالة كل لكالي تكسالالبوا المالبيالالة السالالاحقة مالن العالالراقيين وتكونالالوا فعالالال  

 السيستاني:
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))إننا بحاجة إلى رجال دولة يبنون تفكيرهم ورؤاهم ومواقفهم على ما تقتييه مصالح العراق ككالل ويتصالفون بنكالران ذات ال 

ه. يبحثون عن مصالح شخصية ومكتسبات ذاتية، بل يبحثون عما فيه صالالح العالراق بمختلالف قومياتاله وأدياناله وطوائفاله وشالرائح

وبحاجة كذلك إلى رجال دولة يكون لهم موقف موحد إزاء المخاطر التي يتعرض لها العراق.. موقف يجعل من العراق بلالدا  قويالا .. 

 ال يستيعفه اآلخرون ويستهينون به((.

 ..بدا  أ بدا  أ بدا  أفأن التاريخ سوف لن يرحمكم  الا إيها السادة، وأنعم 
 

 ـــــــــــــــــ                               

 الحزب الشيوعي وغياب المشروع الوطني
 

مشكلة الحزب الشيوعي العراقي، إنه خصوصا  بعد غياب الدعم السوفيتي، تحالول الالى أشالبه بمؤسسالة تجاريالة تبيالع البيالاعة 

 لمن يدفع أكثر.

 إذ صار همه االساسي اللها  وراء القو  السياسية الكبيرة التي يمكن أن تدفع له أكثر!!

فتالالراه فالالي أواسالالط التسالالعينات قالالد انتقالالل فجالالأة مالالن خطالالاب )امريكالالا زعيمالالة االمبرياليالالة( الالالى التحالالالف الكامالالل معهالالا، واالشالالترا  

 في كل الحكومات: مفيد الجزائرس ورائد فهمي؟ الحزب بوزيرينحيث اشتر   .2111بالسلطة التي أسستها في بالدنا بعد عام 

 (..341) نه مشرف على لجنةوبدرجة وزير أل في الدولة مهما   مسؤوال   اآلن بل ان السيد رائد فهمي ال زال حتى

 التبعية المطلقة للبعث الكردس

ن الكثير من الشيوعيين المسالتقيلين مالن الحالزب يعتبالرون القيالادة الحاليالة قالد خانالت شالهداء الحالزب عنالدما تحالفالت مالع جالالل إ

بقتل العشرات مالن االنصالار الشاليوعيين الالذين  شخصيا   مرأنينات قد الثمن الطلباني كان في اإسباب مالية. فمن المعلوم الطلباني أل

 للقتال ضد نظام صدام.. شمال الوطنالى  تواأ

السابقة عن فسالاد الدولالة وشالار  بصالورة فعالالة برسالم  طيلة االعوام ينا بأعيننا كيف ان الحزب الشيوعي ظل صامتا  أننا رإثم 

 مكافحالا   صالبح ثوريالا  أن فقالد وزاراتاله وحيالوره فالي البرلمالان حتالى أياهالا، ولكناله مالا والتطبيل لها والسكوت عالن كالل خطا سياستها

 !!!اربيل جل اضعاف بمداد وتقويةأالكردس للتحر  الشعبي ضد المالكي، من  وراح ينسق مع البعث

 تجاهل الهوية الوطنية

علالى الخصوصالية  التأكيالدونعنالي ية العراقية(. )الهو نهم لم يهتموا بـإكبر العيوب الفكرية للشيوعيين العراقيين، أهم وأن من إ

 بالعالم. س وطن وشعبأالثقافية والتاريخية للعراقيين، حالنا كحال 

لتالالاريخ  بالالدا  أ بالالدا  أوالنشالالاطات التالالي حيالالرتها لالالم نتطالالرق  خالالالل سالالنوات انتمالالائي للحالالزب وفالالي جميالالع االجتماعالالات نالالا شخصالاليا  أف

والفالحين تحت قيالادتهم  نسبة للشيوعيين يختصر فقط فقط فقط بنياالت العمالوحياراته العظيمة بال ن تاريخ العراقإالعراق؟! 

 وكذلك القيية الكردية!!

االكالراد، رغالم كالل  لتاريخ الوطن وميراثاته المحلية والدينية، بحجة التقدمية والتحيالر. خالذ مالثال   هنالك تجاهل واحتقار عجيب

يبالادر بتعريفنالا بتالاريخهم وميراثالاتهم الشالعبية ولالم نعالرف عالن كالل  لالم بالدا  أناله أشالقائنا االكالراد، فأاهتمام الحالزب الشاليوعي بقيالية 

تاريخ وميراثات وتفاصيل االكالراد  الكردية غير الشاعر)عبد   كوران( لمجرد انه عيو في الحزب الشيوعي. وما عرفت الثقافة

 الشخصية. بعد خروجي من الحزب ومن خالل جهودس الا إ
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العراق اسمه عرب اكالراد تركمالان وسالريان، وال شاليعة  س شيء فيأهنالك بالنسبة للشيوعيين  حتى سنوات التسعينات لم يكن

هنالالالك شالالعب عراقالالي يتكالالون مالالن عمالالال وفالحالالين  رمالالن وهلالالم جالالر ، بالالل بكالالل بسالالاطة وسالالذاجةأوسالالنة ويزيديالالة ومسالاليحية وشالالبك و

 تخيل!!!!!!!.. ية كرديةيوبرجوازية مع ق

ولكالن بصالورة  عالن التالاريخ العربالي االسالالمي، حيانالا  أن، بالدأ الحالزب الشاليوعي يتحالد  اللبنالانيي ثيرأفي سنوات الثمانينات وبتال

مالن الحيالارة واالبالداع، الالى مجالرد تالاريخ مالن المالذابح ضالد  س اختصار كل هذه القالرون الطويلالةأ. جدا   سلبية عنصرية قاسية جدا  

الحيارة العربية االسالمية.. تخيل كالل  االوربيين ضدشد العنصريين أن يطرحها أ أالعبيد.. يعني بطريقة ال يتجر المثقفين وثورات

 !!!سم التقدميةأهذا ب

عالن الهويالة العراقيالة. بالل صالدقني انالي مالن  منقطع تمامالا   ن الحزب الشيوعي العراقيإسف وحزن أقولها بكل أنعم يا صديقي و

 كثر من تعرفي على بالدس!!أتاريخ روسيا وميراثاتها  خالل الحزب تعرفت على

عراقيالة  صالالةأيالة أطروحات الشيوعيين السوفيات واالوربيالين بالدون  انهم ترجموا حرفيا   شكلة الشيوعيين العراقييننعم ان م

 وابداع خا. يعتمد الثقافة والميرا  والتاريخ العراقي.

العراقيالة  وحقيقالة باالمالة العراقيالة ويثقالف بالهويالة يالؤمن حقالا   الى )حزب يسارس عراقي حقيقي(، العراقيون بحاجة ماسة جدا  

 وطائفية كانت.أتقسيم العراق بأية حجة قومية  تماما   ويرف  تماما  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      
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 حوار مع المتعصبين من دعاة القومية اآلشورية

 اً قبل الفتح العربي االسالميكان العراق كله مسيحياً سرياني

 

مشالالالالالالالالالالالالالالالالالالكلة 

العالالالالراق الكبالالالالر  

ومعيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللته 

التاريخيالالالالة، هالالالالي 

ابالالالالالالالالتالء شالالالالالالالالعبه 

بسالالاليطرة تيالالالارات 

)ثقافيالالالالالالالالة ـ 

سياسية( انعزالية 

متعصالالالبة معاديالالالة 

للوحالالدة الوطنيالالة. 

ففالالالالالالالالي االجيالالالالالالالالال 

االخيالالالالالرة، قامالالالالالت 

كالالالالل فئالالالالة قوميالالالالة 

بعالثهم القالومي المتعصالب ولالكالراد بعالثهم العنصالرس أييالا ، ودينية ومذهبية، بخلق تيارها المتعصب الخا. بها. فكما كان للعرب 

فالأن للمساليحيين النالاطقين بالسالالريانية )أآلثالوريين والكلالدان( لهالم أييالالا  بعالثهم القالومي المتعصالب. ومالالن أولالى معتقالدات هالذا البعالالث 

من البالوادس والجبالال ودمالروا اآلشورس انه يعتبر المسلمين من العرب والتركمان وأحيانا االكراد، بأنهم بدو مخربين غزاة نزحوا 

)الحيارة اآلشورية(!!. لهذا فهالم يسالمون أنفسالهم )السالكان االصالليين االصالالء(، واعتبالار بالاقي العالراقيين )دخالالء أجانالب(!! بالل 

تمكن هذا التيار من أن يمازل )الصابئة المندائيين( ويؤثر على بع  نخالبهم وييالمهم الالى خرافالة )أصالالتهم( بأعتبالارهم خراميالين 

 ر مسملين!وغي

من المعلوم ان الكثير من المسيحيين وخصوصا  مالن الطالائفتين الكلدانيالة والسالريانية يرفيالون ويالدينون ويعالانون هالم أنفسالهم 

من هذا التيار القوموس االشوروس المتعصالب. لهالذا فهنالالك تيالار سياسالي )كلالداني( قالام بالنالد مالن هالذا التيالار اآلشالورس العنصالرس. 

)اآلشوريون( التي كالافح القالوميين مالن اجالل فرضالها، وشالاعت بالدال  عنهالا تسالميات مختلفالة: )الكلالدو ـ وهنالك أييا  رف  لتسمية 

 خشوريون( و)الناطقون بالسريانية( أو )اآلراميون(..

لكي نأخذ فكرة عن هذه االشكالية، طالعوا هذا الموضوع الجالدالي الالذس تشالكل علالى ثالال  مراحالل، وقالد خيالناه فالي الفيسالبو  

 تعقيبات الجدالية لطولها وتكرارها(:)مسحنا منه ال

(3) 

 عن تسمية )السكان االصلييـن واالصــالء(!!
 

 )السالالالالالالكان االصالالالالالالليين واالصالالالالالالالء( الالالالالالالى كالالالالالالل مالالالالالالن يالالالالالالدافع عالالالالالالن هالالالالالالذه التسالالالالالالمية العنصالالالالالالرية الصالالالالالالهيونية المقيتالالالالالالة:

 التالالالالالالالالي تحملهالالالالالالالالا بعالالالالالالالال  الجمعيالالالالالالالالات العراقيالالالالالالالالة التالالالالالالالالي تالالالالالالالالدافع عالالالالالالالالن حقالالالالالالالالوق بعالالالالالالالال  الفئالالالالالالالالات العراقيالالالالالالالالة. والالالالالالالالالذين

 العالالالالالالالالالرب والتركمالالالالالالالالالان واالكالالالالالالالالالراد وغيالالالالالالالالالرهم، اس كالالالالالالالالالل مالالالالالالالالالن ال ينتمالالالالالالالالالي الالالالالالالالالالى الكلالالالالالالالالالدان واآلشالالالالالالالالالوريين،يعتبالالالالالالالالالرون 

  :هذا نموذا لمثل هذه الجمعيات(!! جنبيةأ)شعوب غازية  نهمأب

  الهيئة العالمية للدفاع عن سكان ما بين النهرين األصليين واألصالء

http://www.icrim1.com/
http://www.icrim1.com/
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  ܣܐܘܳܬ  ܶܡܽܛܐ  ܺܬܒܝܳܠܳܝܐ  ܓܘܫܡܐ  ........ ألصالالءاالعالمية للدفاع عن سكان ما بين النهالرين األصالليين و الهيئة
ܶ
 ܳܥܡܐܘ 

 .......وخارجه في داخل العراقألصالء اتدافع عن حقوق السكان االصليين و  حقوقية قيائية هيئة.....  ܰܢܗ ܝܢ ܕܶܒܝܬ ܶܫܪܳܫܳܢܶܝ 

 نسالالالالالالالالخة وال  أن ينشالالالالالالالروا أنطلالالالالالالالب مالالالالالالالن هالالالالالالالالؤالء )العبالالالالالالالاقرة االصالالالالالالالليين واالصالالالالالالالالالء(!!! لتبريالالالالالالالر تسالالالالالالالميتهم هالالالالالالالالذه، 

)سالكان االصالليين(  لالـأمنحالدرين مباشالرة مالن  نهم فعالال  أ( بالومختبريالـا   من شهادة طبية رسمية بفحص دمهم وجيناتهم تثبت)علميـا  

 ؟؟؟؟؟!!!!!المنحدرين مباشرة من سكان النهرين ما قبل الطوفـــــان عراقيين االصليينويحملون نفس دماء وجينات ال

 .س كالم لهم ونرف  حتى وجودهم بينناأنشر  ننا نرف  تماما  إبمير تقديم هذه الشهادة، ف

ويلمالوا هالذه التسالمية  علنالا   ن يعتذرواأو أ)الطوفانيــة( وصحة فرضيتهم،  صولهمأن يقدموا شهادتهم الطبية بنقاء أما أنكرر: 

مالع .. الحاضالر يبلالا المايالب .تالم طالرد الفلسالطينين مالن وطالنهم ساسالهاأ)السالكان االصالليين( والتالي علالى  العنصرية الصهيونية عالن

 التحيات

 

*  *  * 

(2) 
 (:)السكان االصلييـن واالصالء ةيى كل دعاة تسملا

 ..وال تشوهوا كالمــــي الواضح كونوا ضميرييـن
 

تحملهالا بعال  المنظمالات التالي تالدافع  )ال زال فالي صالفحتي( اعتالرض فياله علالى تلالك التسالمية التالي رت موضالوعا  منذ يومين نش

 عتبالارسألكن دعاة هذه التسمية يصالرون علالى تشالويه اعتراضالي ب والصابئة..( )الكلدان واالثوريين عن حقوق السريان خصوصا  

 (.صالة هذه الفئات العراقيةأو )معاديا لحقوق

 .كونوا ضميريين وعادلين وتمعنوا بموضوعي، وتمعنوا بجميع كتبي وكتاباتيباهلل عليكم، 

راميالالة السالالريانية المسالاليحية صالالولنا اآلأبا ثبالالت اعتزازنالالأكتالالب الفصالالول لكالالي أنالالا ومنالالذ عشالالرين عالالام وحتالالى االن كتبالالت وألالاليس أ

 والمندائية؟

التالي حتالى اسالمها  (ميزوبوتاميالا) مجلالة دادعالأو)جالدل الهويالات( و)موسالوعة اللمالات( و كتبالي )الالذات الجريحالة(، مالثال   اراجعو

صالالة وعراقيالة أباالضالافة الالى الكثيالر مالن البحالو  التالي خصصالتها للالدفاع عالن . مكتوب بالعربي والكردس والتركماني والسالرياني

 ر:عاالى ش دعوا دائما  أنا أو .والسريان والمندائية واليزيدية والفيلية والشبك، باالضافة الى العرب واالكراد التركمان

 ..حب العراق وانتمى اليهأصله وفصله، بل كل من أالعراقي الحقيقي ليس ب

 !!ء()السكان االصليين واالصال نهمأعون بيد   الء القوميين الذينؤذن لماذا هذا التنكر الكل هذه الحقائق من قبل هإ

نتم القوميين الذين تعزلالون أترض على طروحاتكم عأنا ة. أية فئة عراقيأصالة وعراقية أعلى  بدا  أ بدا  أ بدا  أعترض أنا لم ولن أ

 (!ةوالمزا )الدخالء خوتكم العراقيينأعنصرية من خالل حمل هذه الصفة التي تميزكم عن باقي  ديانكم بطروحاتأقومياتكم و

فظالة ساليس محاأمحافظالة نينالو  وت يعمالل علالى تقساليم خطيالرا   و غيالر قصالد، تخالدمون مشالروعا  أهالا السالادة، بقصالد أي نتم يالاأثم 

 .!!مسيحية تابعة للبرزاني

. تالالذكروا )االكالالراد( ضالالمن العالالراق )محكمالالتكم( هالالم مالالن زوار اربيالالل الالالدائمين. كالالذلك فالالي بيانالالاتكم لالالم عيالالاءأن غالبيالالة إوالالالدليل 

 :سماء محكمتهمأالحظوا 

http://www.baqofa.com/forum/forum_posts.asp?TID=50183 

http://www.icrim1.com/
http://www.icrim1.com/
http://www.baqofa.com/forum/forum_posts.asp?TID=50183
http://www.baqofa.com/forum/forum_posts.asp?TID=50183
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 نالالالالالالالتمأعتبالالالالالالالاركم أ)اسالالالالالالالتفتاء علالالالالالالالى حالالالالالالالق تقريالالالالالالالر المصالالالالالالالير(؟؟؟؟!! ب جالالالالالالالراءثالالالالالالالم انكالالالالالالالم تالالالالالالالدعون االمالالالالالالالم المتحالالالالالالالدة أل

 السكان االصليين!!؟؟

ة والسالودان، ولكنهالا ال تالذكر بكلمال ثم الذس يجلب االنتباه ان الهيئة تدافع عن كل المساليحيين فالي الشالرق االوسالط، منهالا مصالر

 ين فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي اسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرائيلنيالمسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليحيين الفلسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالطي ةواحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدة معانالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

http://nacopticas1.blogspot.com/2012/01/blog-post_06.html 

 تالالالالالالالواأمين بالالالالالالالدو غالالالالالالالزاة ن المسالالالالالالاللأعي بالالالالالالالكفالالالالالالالوا ايهالالالالالالالا السالالالالالالالادة عالالالالالالالن تعصالالالالالالالبكم ونشالالالالالالالركم لثقافالالالالالالالة عنصالالالالالالالرية تالالالالالالالد  

 !!صحاب الحيارة النهرينية العظيمةأ)االصليين االصالء(  نتمأمع الفتح االسالمي وغزوكم 

 !!!سألكم باهلل عليكم، من منكم يتكلم السومرية واالكدية؟؟؟؟؟؟أثم 

 !!!من منكم ال زال يعبد تموز وعشتار؟؟؟؟؟

في بالدنا من قبل بيالعة قالرون مالن  نتشرتأاآلرامية السريانية التي  تتكلمون ييا  أنتم ألو استعملنا نفس منطقكم العنصرس، ف

 االسالم والعربية ببيعة قرون؟ كذلك المسيحية والصابئية ديانتين تأسستا بعد نهاية الحيارة النهرينية، أس قبل انتشار، الميالد

فهالل يمكالن  !!لمالتهم وال ديالنهم ملالون النالتم ال تحأشالور وبابالل وسالومر، وخذن كيف تثبتون انحداركم )االصيل والمتأصالل( مالن إ

 !اعتباركم غزاة دخالء مثل المسلمين؟؟ ييا  أ

 ومالالالؤامراتكم التقيسالالالمية كفالالالوا عالالالن هالالالذه الطروحالالالات والمسالالالميات العنصالالالرية واالسالالالتعالئية: نالالالاديكم بكالالالل ضالالالميرية ووطنيالالالةأ

هالذه، بالل تساليء الاليهم وتعالزلهم عالن بالاقي  يةطروحاتكم العنصر بدا  أنتم تسيئون للسريان وللصابئة الذين ال تفيدهم أالصهيونية، ف

 .اخوتهم العراقيين

 ن يالالالالالالالالالالدينوا مثالالالالالالالالالالل هالالالالالالالالالالذه الطروحالالالالالالالالالالات العنصالالالالالالالالالالرية والمشالالالالالالالالالالاريعأدعالالالالالالالالالالوا اخالالالالالالالالالالوتي السالالالالالالالالالالريان والصالالالالالالالالالالابئة أو

 .التقسيمية التي ال تثير غير العنصرية واالحقاد بين فئات شعبنا

 ـالء..... وكفـــــــــــىصــــــــــأصلييـــــــــــن وأكلــــــــــنا عراقييـــــــــن 

 

*  *  * 

(1) 
بمختلف مسمياتكم الكلدانية  الى اخوتي المسيحيين الناطقين بالسريانية

مع  ييا  أنا مع اصالتـــــــــكم الوطنية، ولكني أنعم : واآلثورية واآلرامية
 صالـــــــــة جميع العراقيينأ

 

القوميالة العنصالرية التالي تالدعي  االسالتعالئية مالن قبالل بعال  الجماعالاتلكي ال يساء فهم كالمي الالراف  للطروحالات العنصالرية 

 .صالتهم وحقوقهم المشروعةأالنخب السريانية نفسها، بالدفاع عن  ذكركم بدورس المشهود به من قبلأني فقط أباآلشورية، ف

 :قولأدون نرجسية وبكل تواضع 

المساللمين، كالانوا نالاطقين  عالراقيين الحالاليين بمالا فاليهم العالربسالالف الأن أ، بالومصالادرا   ول باحث عراقي يقول ويؤكد بحثالا  أنا أ

سالبعة ماليالين شالخص، كلهالم كالانوا نالاطقين باالراميالة السالريانية،  كثالر مالنأن سكان العراق قبل الفالتح كالانوا إ باآلرامية السريانية.

بيالة السالاحقة مالن العالراقيين تحولالوا ن المالإولكن بعد الفتح، ف .ة ويهوديةيقليات صابئأنساطرة، مع  وغالبيتهم الساحقة مسيحيين

المساللمين  للسالادة العالرب تعلالى مبالدأ المالواال عربيالة بنالاء   لقابالا  أللسالريانية، وحملالوا  القريبة جالدا   اللمة العربية االى االسالم وتبنو

 (.زبي)االنتماء الح )ذب جرش(، الشبيه بـ المعروف أس حسب التعبير العراقي الحاكمين والمالكين للقر  والبلدات..

 .وعاشته جميع شعوب االرض مر معروف تاريخيا  أن حالة )تميير اللمة والدين(، إو

http://nacopticas1.blogspot.com/2012/01/blog-post_06.html
http://nacopticas1.blogspot.com/2012/01/blog-post_06.html
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)سالليم مطالر  العراقيين، يكفالي وضالع العبالارة التاليالة صالة المسيحيين السريانألمن يرغب بمعرفة مد  اهتمامي ودفاعي عن 

 (.السريان( في مبحث )غوغل

 تحياتي.. كم بسبب بع  المتعصبينصدقائكم وحلفائأخوتي السريان ال تفقدوا أفيا 


