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  الفصـل الخامـسالفصـل الخامـس
  

  االحيـاء الوطنـياالحيـاء الوطنـي

  ومشاريـع البعـث الكـرديومشاريـع البعـث الكـردي

 

 

 
 خارطة البعث الكردي الرسمية التي تظم كركوك وغالبية نينوى وأجزاء من ديالى والكوت!

 

 كردستان الكبرى والوطن العربي االكبر!!*  

حععماتا أحيل معالجعع  ومععن الت ععت التعصععـا ال ععاوفي والتعصععـا ال ععومي :شعععبنا يعععاني مععن مريععين   يععرين * 

 !!!!!اتال اآل رإو

 و ال مم حق االنفصال؟؟!!أالوطن مثل االن ان، فهل تتنح اليم  * 

 الجتااير الكردي  العراقي  وان حاقها بين اعتماءات الجيران وطيش قيادة االقليم * 

 وتزييف التاريخ! البعث العربي والبعث الكردي * 

 !ذكرى مجزرة حلبج كفى لالستخمام ال ومي العنصري ل * 
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 يا أبناء وبنات كردستان العراق: * 

 اذا او يومكم، شاركوا ا وتكم في الوطن بأنتفايتهم يم ال راق وال غاة. 
 ـــــــــــــــــ                        

 

 كردستان الكبرى والوطن العربي االكبر!!
 

 واعذا يعنعي  صو عا   )وطعن عربعي واحعم ! اعي ن كعل البلعمان العربيع أنعرف ان مشكل  العروبيون تكتن في اعت عادام بع ناكل

يرب ع  مباشعرة بتعاريخ  ق ار بتاريخ واحم . فعنمما يتحمث العروبي ععن تعاريخ الععراقأوقبل كل شيء ان جتيع اذه البلمان اي )

 ولى حضارات  اي الحضعارة اليتنيع ،أن أح ا العروبيون، ب نمما يتم تعليم العراقي،الجزيرة العربي . قت  ال خري  وال ريالي  ع

 قمم حضارة عربي !أعتباراا أب

ال عوميين االكعراد. فتعراام  يصعرون علعى التعامعل معع  مشعكل  يضعا  أيع  الحايعر والتايعي، اعي ؤواذه التشكل  ال ومي  في ر

و أ)كردسعتان الكبعرى  اسعتها االوسط، على انها من    واحمة موحمة منذ االزل بالكردي  في بلمان الشرق تاريخ التناطق الناط  

 الوطن الكردي الكبير !!

 :لي، كتثال على   أ اذه الفكرةن ن رح ال ؤال التاأطيا يتكننا 

ذ فجععر العععراق. فالكععل يعععرف ان اربيععل منعع كععرادأكيععف يحععل ا وتنععا ال ععوميين مشععكل  تععاريخ )اربيععل  التععي تعتبععر اآلن عا ععت  

  يعرا  أتركتانيع ، ثعم   بحت امعارةأالتاريخ واآلثار وال لع  تشهم على ذلك، كانت سومري  ثم آشوري  ثم آرامي  م يحي ، وبعماا 

الععالم كلع  وفعي الععراق كعذلك. فعالنجف والكوفع  حايعرتا الععر، والتشعيع،  مر طبيعي فيأكردي . واذا التغير في اللغات واالديان 

بعم كانتعا اعتبعار الكوفع  والنجعف منعذ اأ معثال   يحيتين حتى بعم قرون من الفعتح العربعي االسعالمي. فهعل يحعق لنعاآراميتين م  كانتا

 ؟! بل م لتتان شيعيتان عربيتان

نهععا منععذ االزل كانتععا عراقيتععان، ومثععل كععل حوايععرالعراق تغيععرت  ععبغتها الحضععاري  ولغاتهععا أيحععق لنععا بكععل ب ععاط  ال ععول ب

 ديانها.أو

ن ين بععق علععى التنععاطق الكرديع . أي التعامععل مععع اععذه التنععاطق يععتن تععواريخ البلععمان أفهععم الععوطني الععواقعي، يجععا ن اعذا الإ

آثاراعا تشعهم، كانعت  زل وكعل)الح عك   ال عوري  التعي ت  نهعا يالبيع  كرديع ، فهعي منعذ اأ  ذنا محافظع ألو  الترتب   بها. فتثال  

 ن حضاريين آراميين م يحيين اتا )حعران ونصعيبين . فكيعف يتكعن ويعع اعذهكبر مركزيأ، وقم يتت النهريني يتن الحضارة 

 التن    يتن الفهم التاريخي ال ومي الكردي؟!

االيراني ، ولتاذا يصر علعى االنتتعاء اليهعا، كتعا  و اربيل، بالحضارة التيمي أفتا عالق  الكردي العراقي ال اكن في ال ليتاني  

 و مصر!!أاء لحضارة اليتن االنتت يصر العروبي العراقي على

كراد العراق. فتهتا أ  للتناطق التي ي كنها يالتاريخ كراد العراق، يجا ويع  يتن فهم وطني يحترم الح ي  أنعم ان تاريخ 

الضعيق، مثلتعا ي عتحيل علعى   عومين يضع اربيل يعتن التعاريخ ال عومي الكعردي بعالتعني الأي تحيل علي   جهم ال ومي الكردي،

 التاريخ العروبي. ن يضع تاريخ بابل يتنأعروبي ال ومي ال

ال ومي العرقي التحمود لتاريخ التناطق الكردي   وتتخلص من اذا الفهم أةن تتحلى بالجرأنكرر، على النخا الكردي  العراقي  

بعالتخلص معن الفهعم  وعلينعا ان نكتعل الت عيرة العراقي . نحن العراقيون قم تخلصعنا معن الفهعم العروبعي الضعيق والتنعافي للواقعع،

 ال ومي الكردي التنافي لواقع االكراد في كل مناط هم.
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 )كردستان الكبرى  الت تن خ من )الوطني العربي االكبر .. ن مفهوممواذا يعني بكل ب اط  التخلص 

س بالتعاريخ، سعاأ، فلعيس لع  أي بعما  أييعر واقععي  )كردستان الكبرى  حلم   ير وعمواني وحربي، باالياف  العى انع  ن حلمأف

ان اعذا الشععار ال عومي  مثلتا ان )الوطني العربي االكبر  ليس ل  أي وجود في التاريخ حتى في عز الفترة العربيع  االسعالمي . ثعم

 الي  م تترة ال تنتهي.أا وتهم من شعو، الشرق االوسط، ويورطهم في حرو،  تالكردي ال يجلا لالكراد يير عماوا

ال وميع  التعي بنعت ثرواتهعا وسعل انها علعى  اعذا التشعروا ال عومي االمبراطعوري ييعر ال يعاداتوليس انالك من م عتفيم معن 

كتا بنعت العمكتاتوريات العربيع ، وبالعذات  عمام والبععث، جبروتع  علعى أسعاس كذبع   ظهور الشهماء والجتااير الكردي  الكادح ..

 االم  العربي  وتحرير فل  ين!

)كردسعتان  بالتخلي العلني عن شععار الا إنها عراقي . واذا لن يتم أوح ي   ب ي ، ت ول ح ا  ن تظهر نخا كردي  عراقأآن االوان 

انالك ))كردستانات عميمة  : كردستان عراقي ، وكردستان ايراني ، وكردستان سعوري ، وكردسعتان  نأالكبرى ، والتواف   على 

 تركي ..

  ..ةواحموأم  عربي  )وطن عربي  عربي  ، وليسوأمم وطان أ) ن انالكأكتا واف نا نحن على 

لعن  فتن دون اذا التوقف الواقعي والوطني، لن يتحق االست رار وال الم في الععراق وفعي عتعوم الشعرق االوسعط..  صو عا  

 ت  مام والبعث.اساح  للحرو، والتؤامرات وتجار الشعارات ال نان  التشابه  لشعار ي ت ر واقع االكراد وتب ى مناط هم داوتا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   

 

  :شعبنا يعاني من مريين   يرين

 التعصا ال اوفي والتعصا ال ومي

 !!!!!اتال اآل رإحماتا وأومن الت تحيل معالج  
 

ننعا نعود تعذكيرام بالح ي ع  التاليع  أ الا إال اوفيع  ،  كافحع )م مع احترامنا للنوايا ال يب  التي يحتلها بعض التث فين التنعادين بعـ

 :العراقيين التي يعرفها جتيع

ان بهععا، واتععا شعع  يععرين ينه عععادة انشععاء المولع  العراقيعع  فععي ال ععرن التايععي وحتععى االن معن مريععينإان بالدنعا تعععاني منععذ 

 :ال با في كل الحرو، والتصاوا والصراعات والمكتاتوريات

 .ال اوفي، الشيعي وال ني ـ مرض التعصا

 .ـ مرض التعصا ال ومي، العروبي والكردي وباقي ال وميات

 :سااتت عوامل دا لي  و ارجي  في اشتماد حمة اذين التريين 3002وبعم االحتالل عام 

 .من  الل التيليشيات الشيعي  واالراابيين ال لفيين ال ن  ـ تفجر التعصا ال اوفي دمويا  

ال يععادات ال وميعع  علععى   ععالل اسععتحواذ نتهععاء البعععث  مععنأ)بعععم ازيتعع  التعصععا العروبععي ب  ععومي الكععرديـعع تفجععر التعصععا ال

 )التنعاطق التتنعازا العراق، وتوتير االوياا معن  عالل معا ي عتى بعـ كبير من شتال الويع في االقليم الكردي، وكذلك على جزء

 .العراقي  وايعاف المول وييراا من عتليات التخريا  ،عليها  و)كركوك قمس االكراد 

دانععع  الجهعععات التعععي ت عععاام إ عععوتي، نحعععن كنخعععا وطنيععع  ويعععتيري ، علينعععا مواجهععع  اعععذين التريعععين وكشعععفهتا وأذن يعععا إ

 .باستفحالهتا

ن يكشعف لع  التريعين أاال القعي والضعتيري  يعاني من مريين   يعرين، معن الواجعا نحن مثل ال بيا الذي يواج  مريضا  

 .حماتا وحمه م تحيل بمون معالج  الثاني  أن معالجت. أويعالجهتا بنفس الوق
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ِ  ي  ر  ت  ن البمن العراقي بحاج  الى عالج شامل ل  إنعم   ِ  :ي 

  ..التعصا ال اوفي والتعصا ال ومي)

 !!!ن نكشف عن مرض ون كت عن اآل رأومن الخ أ بل من الجريت  و يان  الضتير الوطني، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الوطن مثل االن ان،

 و ال مم حق االنفصال؟؟!!أفهل تتنح اليم 

 
مععن االكاذيععا الكبععرى التععي نجععح بتتريراععا علينععا الشععيوعيين وجتععاعتهم ال ععوميين العنصععريين، مععا ي ععتى بتبععمأ حععق ت ريععر 

م الحعر، العالتيع  االولعى، ثعم  . واعو مبعمأ اطل ع  العرويس االمريكعي )ول عون  بععRight of self-determination) التصعير

دا عل البلعم  بعما  أ)البلعمان الت عتعترة  وال يخعص  وحصرا   ساسا  أ. واذا التبمأ بالح ي   يخص 0690كمت علي  االمم التتحمة عام أ

ل لهععذا ف ععم تععم ت بي عع  بصععورة فعليعع  مععن قبععل الععمول االسععتعتاري  بتععنح االسععت ال الواحععم مهتععا تعععمدت فلاتعع  ال وميعع  والمينيعع .

 نحاء العالم.ألت تعتراتها في 

و أو الهنعود أمريكي واحم ي الا ب  بالن ب  لل ود معثال، أ. فليس انالك بما  أولم تفكر أي من االمم الغربي  ت بي   على نف ها 

اليعات الجنوبيع  مريكا طب ت  علعى نف عها، ل البعت الكثيعر معن الوأن أالناط ين باالسباني . بل انالك الكثير من الباحثين ي ولون لو 

 نها حتى اآلن تشعر باالنك ار من ازيتتها في الحر، االالي .ست اللها، أأب

 ثر ذلك على وحمتها مع االيرلنميين واالسكتلنميين والغاليين.ولو طب ت  بري انيا على نف ها أ

 ن واالوك يتان..ثر ذلك على وحمتها مع الكورس والباسك وااللزاس والبروتوولو طب ت  فرن ا على نف ها أ

 مم العالم.أ% من 00واكذا دواليك الصين والهنم وايران وروسيا وافغان تان واسبانيا وووووو 

 نعم ن ول ونكرر ال ول ان )مبمأ حق ت رير التصير  ال يخص دا ل البلم الواحم، بل البلمان االجنبي  الت تعترة!

 ي  والمولي .ولو طبق على دوا ل البلمان، لحمثت ملات الحرو، االال



 5 

ويايتها ف ط ال ي رة وت  يم  ،ما بالن ب  لت ب ي  على دا ل البلم الواحم، فهذه اكذوب  استعتاري  امريكي  ممعوم  شيوعيا  أ

 االمم الضعيف ، لخمم  مصالح الهيتن  االستعتاري .

فاكيا... وتعتار الغربي: يوي الفيا، جيكوسلعلى البلمان الضعيف  التناوو  لالس الا إفتنذ سنوات طويل  لم يتم ت بيق اذا التبمأ 

 ال ودان!!!  يرا  أو

 عين العالم؟!!أمام أفحتى االن لم ي بق على بلم مثل فل  ين تم احتالل  وطرد شعب  منذ سنوات قريب  و

 لتاذا اذا التوريط لالكراد؟؟؟!!!

 ، بل او توريط لهم في كفاحات مزيف  ال تجلا لهم بناء ال ومي  الكرديأ بما  أعلى عكس ما او شاوع، فان اذا الشعار ال يخمم 

واالح اد مع ال وميات التجاورة في بلمان الشعرق االوسعط. ومنعذ عشعرات ال عنين، قعمم االكعراد اآلالف  تيير التضحيات والعماوا

 ين.التؤلف  من التضحيات، التي لم تخمم بالنتيج  يير حفن  من ال ادة تجار الشعارات من ال وميين العنصري

بينتا كان من التع ول او الكفاح من اجل تح يق الت الا التشروع  لالكعراد مثعل جتيعع ال وميعات فعي الععالم: الحصعول علعى 

 والتجتتع. الح وق الث افي  واللغوي ، باالياف  الى حق التشارك  الفعال  في قيادة المول 

ل الببغاء ال عكران  بعال يعتير وال تفكيعر. واعم بعذلك ي عتغلون ذن يصر ي اريونا وقوميونا على تكراره مثإحم يفهم، لتاذا أال 

 متنا العراقي  ومعاناتها من الهزيت  وتكالا االعماء عليها مثل الضباا الت عورة؟؟!!أسذاج  سياسيينا وانك ار 

ييعر االح عاد  الكعراد وحعمام بتثعل اعاذ الحعق التزيعف العذي لعم ولعن يجلعا لهعماحم يفهعم، لتعاذا اعذا اال عرار علعى تعوريط أال 

 والحرو،، في بالدنا وفي عتوم الشرق االوسط؟!!

للشععيع  وال ععن   يضععا  أ، وال ععريان كععذلك، والشععبك واليزيميعع .. بععل يتكععن يضععا  أللتركتععان  لتععاذا ال يتععنح اععذا الحععق التععوري ي 

 كذلك؟؟!!

رديع  الثالثع ، حيعث ي  عن حعوالي مليعون بالن ب  للفلات اال رى التي تعيش في دا ل التحافظات الك يضا  أثم لتاذ ال ن الا ب  

 تركتاني وسرياني الى جانا االكراد!!

)تركتعان وععر، وسعريان ، فهعل يحعق لهعم  كثر معن نصعف سعكانها معن ييعر االكعرادأثم محافظ  )كركوك  التي ي البون بها، 

 )ت رير التصير ؟؟!!! يضا  أ

 سراويل والمريكا لوحمتهتا االبمي .ال لف مبروكأواذا يعني ان العراق سيصبح )يوي الفيات  عميمة، و

ذ يجلعا لنعا التشعاكل معع دول الجعوار إ يضعا  أ ف عط، بعل اقليتيعا   ثم ان اذا الشعار ال عومي العنصعري ال يعؤثر علعى بالدنعا دا ليعا  

 )حق ت رير التصير  بين شعوبها، واذا او الحا ل. ن يشيعأويجعلها تتم ل وتتآمر على بالدنا،  وفا من 

)حق توري ي ، فتا ذنا الت اكين فالحي ال رى الكردي  العراقي  يعانون ال صف التركي وااليراني الظالم والتع عفي، نعم ان  

 )كردستان الكبرى !! و )حق ت رير التصير  بشعاري ن قادة االقليم ال يكفون عن التتجارةأ

 وحمة االم  العراقي 

الم  العراقيع ، بتنوعاتهعا ال وميع  والمينيع  والتذابيع ، معع احتعرام ح عوق الت لو، او التأكيم التبمأي والح ي ي على وحمة ا

 دارة المول  والتجتتع.أالجتيع واشراكهم الفعلي ب

  حا، الضتاور بصوت وطني واحم:أن يصرخ أن واآن اال

 ي..كفى للشعارات ال ومجي  الثورجي  التي ما كفت عن تتزي نا وتوري نا في حرو، دا لي  و ارجي  ال تنته

 الظالم والكاذ، والعنصري.. )حق ت رير التصير  ال للشعار

 ونعم لشعار: )الوطن كيان واحم، مثل بمن االن ان،  حت  وسالمت  بوحمت  !
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 الجتااير الكردي  العراقي  وان حاقها

 طيش قيادة االقليموبين اعتماءات الجيران 
 

وطننععا، جعلععت الكثيععر مععن االكععراد يتععذكرون سياسعع   ععمام ال وميعع  ان االعتععماءات االيرانيعع  علععى ال ععرى الكرديعع  فععي شععتال 

 ويردد التعاريون االكراد التوييحات التالي : مرين: ال صف العمواني وف اد ال يادات.ال اوش . فالجتااير الكردي  تعاني اال

  مام ح عين، العذي ظعل يتعاجر )ال لباني ـ البرزاني  تصر على متارسع  نفعس سياسع  البععث و ع ان ال يادات ال ومي  الحاكت

 يتارس  يم الشعا. بالثورجيات وتحرير فل  ين من اجل التغ ي  على ال تع والظلم الذي

   ث الكردي يتبنى ويمعم يتبنى التنظتات االراابي  الفل  يني  وااليراني  والعالتي ، كذلك البع مثلتا كان البعث الصمامي ساب ا

ن أيع عي كعل التبريعرات والحجعي لجيعو  اعذه العمول  التنظتات االراابي  االنفصالي  الكردي  في ايران وتركيا وسوريا، متعا

 جل مالح   اذه التنظتات االراابي  االنفصالي .أبالدنا من  ت صف وتم ل

  لحتايع  الحعمود الشعتالي ، معا دامعت حكومع  االقلعيم تتنعع ن ن لا من المول  التركزيع  والجعيش العراقعي التعم ل أكيف يتكن

 حتى التواطن التمني العراقي من الم ول بمون فيزة؟؟!!

 لهذا فأن اؤالء التعاريين االكراد يخاطبون ال يادات الحاكت :

ى ، العذي معا يجلعا )كردسعتان الكبعر المبراطعوري ععن، ونتخلعى ععن ذلعك الشععار ال عومي اللعراق لنكن واقعيين وننتتي فعليا   -0

 الحرو،، كتا كان  مام من قبل.. لالكراد يير العماوات والحرو،. وال ي تفيم من  يير الفاسمين وتجار

فععتح حععمود االقلععيم للجععيش العراقععي لكععي يتععارس دوره ال بيعععي فععي حتايعع  حععمود الععوطن. وبالتععالي تحتيععل المولعع  العراقيعع   -3

 .م ؤوليتها الت لوب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                           

 

 البعث العربي والبعث الكردي وتزييف التاريخ!                       
 

 

 اربيل وقلعتها اآلشورية ، وهي مدينة عراقية أصيلة: سومرية ثم آشورية، ثم آرامية، ثم تركمانية،
 حوالي قرنين! وأخيراً كردية منذ

                                                                                                                                     



 7 

 .متصارعا   ن تكتا تاريخ  وتجعل من مايي  من  تا  أت ي ر على شعا وت  ت ، عليك  ن اردت انإ 

ويعح نتعوذج أاعااي اسعراويل    ر االسلح  وقمرة على التعأثير علعى حايعر الشععو، وم عت بلها.أن نعم ان سالح التاريخ م

 نهععاأسععاس )نععص تععوراتي تععاريخي  ي ععول بأوعزتهععا ف ععط علععى  وديتومتهععا لالسععتخمام ال ياسععي للتععاريخ، فهععي قععم بععررت قيامهععا 

 )االرض التوعودة !

 ي العنصري للتاريخ ولالوطان.وتعتبر النازي  االلتاني  نتوذج  ارخ للفهم ال وم

العى قوميعات متنعاحرة و لعق ع عمة  الفهم البعثي العروبي للتاريخ الذي بعرر ت  عيم الععراقيين من نحن في العراق عانينا كثيرا  

لععم يثبععت ن ععاء دمعع   نإ ح ي يععا   ن يكععون عراقيععا  أنعع  ال يتكععن ألععمى كععل عراقععي ب

قح ععان  مين التحتععرمين ععل عشععيرت  الععى الجزيععرة العربيعع  وال ععيأالعربععي و

 .لتاريخ وطن  الجزيرة وحضارتها، ويتنكر تتاما   وعمنان!! وجعل العراقي ينتتي لتاريخ اذه

 قوميات عربي  مختلف ، وقوميات كردي  مختلف !

عنصعري يعتتعم علعى عتليعات  جعل ا ع ناا تعاريخ قعوميأااام البعثيون االكراد ومنذ عمة سنوات يشعنون حتلع  شععواء معن 

حضعارات ال عومريين الععراقيين والتيعميين   عبح اعذا التعاريخ يضعمأك  علعى تعواريخ شععو، الشعرق االوسعط. بحيعث س و مضح

 )كلكامش  كردي!! االتراك. و ار من ال بيعي اعتبار وال اسانيين االيرانيين والحيثيين

 )عربي  جزيري  !! عتبر البعثيون العر، الحضارة النهريني  العراقي أكتا  تتاما  

 ن حال  شعو، االرض قميتا  وحاليا  تؤكم لنا الح ي   البميهي  التالي :ولك

 بالضرورة ان جتيع الناط ين بلغ  واحمة ام من أ ل واحم ويشكلون قومي  واحمة! ليس

بل قوميات الشعو، الناط   باالنكليزي  في أنحاء العالم )انكلترا وايرلنما واستراليا وامريكا ونيوزلنما  ال تشكل قومي  واحمة، 

 مختلف  ناط   باالنكليزي . كذلك الشعو، الناطف  بالفرن ي  واالسباني  والبرتغالي .. وييراا الكثير.

مختلفع  واحم، بل ام )قوميات عربي   مشترك تاريخ بأ ل و قومي  واحمة   يشكلونال  فأنهم أبما  العر،فلو نظرنا الى مثال )

 ، ولها تواريخ وطني  مختلف .التختلف  وطانهاأح ا باال ول ال ومي  

تعواريخ عن  العراقي الخاص بها التختلف تتاما   لها تاريخهالكن )قومي  عربي  عراقي     العراقي  )ال ومي  العربي  نعم انالك

 العربي . في مختلف البلمان  ال وميات العربي )

ها تجتتع بلغ  عربي  واحمة ولكن كعل منهعا لهعا انالك )قوميات عربي   مختلف ، سوري  وسعودي  وجزاوري  ومصري  الخ. كل

  صو يتها الث افي  والتاريخي  واال ولي  ح ا بلماا.

وطانها ولها تواريخهعا أقوميات مختلف  ح ا  كذلك ال وميات الناط   بالتركي  في آسيا الوس ى وايران والعراق وتركيا، اي

 الوطني  التختلف .

فغاني ، وكل أرمني  وأوتركي  و وسوري  وايراني  د. فهنالك قوميات كردي  مختلف ، عراقي على االكرا يضا  أواذا االمر ين بق 

 ح ا وطنها. واحمة منها لها تاريخها التختلف

 عل أواعتبعار التيعميين اعم يع  يرانالاال وميع  الكرديع  ن يجبعر الكعردي العراقعي علعى االنتتعاء لتعاريخ أ بعما  أليس من التع عول 

)اربيل  التي يبمأ تاريخها مثل كعل  العراقي لتاريخ عا ت  كردستان العراق ن ينتتي الكرديأ جما   ن التع ول جما  االكراد!! بينتا م

لهعا العى كثعر معن قعرن تحوا أمنعذ  أ يعرا   العراقي : ال ومريون، ثم اآلشوريين، ثم االراميون الت يحيون، ثم التركتعان، ثعم التناطق

 يالبي  كردي !

كانت طيل  التعاريخ  كذلك االنهار التي تصا منها، مثل الزابين االكبر واال غر، لت ل  على وادي النهرين،ن الجبال الكردي  اإ

بتكوين التجتتع العراقي. لهذا فان تعاريخ اكعراد الععراق  زج وت اامتن تبعث بهجرات االكراد الى سهول النهرين لكي تتوحتى أآل

 ساسي بتكوين  البمني والع لي.أد مصمر االكرا او تاريخ التجتتع العراقي الذي يعتبر
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سععالف  سععااتوا مباشععرة بصععنع  دون أ عتبععار انأن ينتتععي ويفتخععر بتيراثعع  الحضععاري العراقععي بأمععن حععق الكععردي العراقععي 

 التجتتع العراقي. ت تيتهم كأكراد بل ام جزء من تكوين

 :جما   اسي جما  سأ بتوفر شرط الا إوياعها ال ياسي  أمم االرض لم ت ت ر أن جتيع إنعم 

االتفعاق علعى تعاريخ  وان االسعاس االول واالكبعر لالتفعاق علعى اويع  وطنيع  اعو: االتفاق على اوي  وطني  مشعترك  وجامعع .

 وطني مشترك.

 .والت ت بل نعم ثم نعم ثم نعم: من دون االتفاق على التايي ي تحيل االتفاق على الحاير

قوميعع   ععنعت لهععا تاريخهععا ال ععاوفي وال ععومي الخععاص بهععا والتنععاقض لتععاريخ ن كععل طاوفعع  وإمتنععا العراقيعع ، أن مشععكل  إو

 الجتاعات اال رى!

والعتععل علععى احيععاء تاريخنععا الععوطني  لهععذا فععأن مهتتنععا الث افيعع  الكبععرى تتتثععل بفضععح وادانعع  كععل التععواريخ الت  ععيتي  أمتنععا

 التشترك.

 ـــــــــــــــ                           
 !ذكرى مجزرة حلبج ام ال ومي العنصري لكفى لالستخم

 

حتالت اتهاماتهم الباو ع . ولكعن معع  تباعهم من ال بالين العراقيين سوف يشنون عليناأبواق البعث الكردي وأن إ نعرف جيما  

 وان قول الح ي   مهتا كانت قاسي .أذلك فأن  قم آن 

جتيعع البشعر مهتعا  ل الفردي  والجتاعي  التي تتارس يعمقبل كل شيء ن ول: نحن يم اذه التذبح  ويم جتيع عتليات ال ت

 االسبا،. حكام التوت، مهتا كانتأكانوا.. فنحن يم العنف والحرو، والع ا، البمني و

 ولكن بخصوص حلبج ، نريم توييح الن اط التهت  التالي :

 الكردي  العنصري  االنفصالي .ـ نحن يم استخمام ذكرى اذه التذبح  لغايات سياسي  و مم  لتشاريع قيادات البعث 0

يم الت بيل الذي كان يتارسع  االععالم الصعمامي البعثعي ععن مجعازر  ا داوتا  نعم نحن يم الت بييل لذكرى مذابح حلبج  كتا كنا 

 الفل  ينيين من اجل تترير سياستهم ال ومجي  ال تعي .

رة مباشعرة وييعر مباشعرة معن اجعل شعحن الععماء، ـ ان اعالم البعث الكردي ومنذ سنوات طويل  ي تخمم ذكرى حلبج  بصعو3

جيعال أارتكبواعا يعم االكعراد!!!! وقعم نشعأت  ليس يم البعثيين وحمام، بعل يعم عتعوم الععراقيين وااليحعاء بعأن )الععر،  اعم معن

 .كردي  محتل  بح م يم كل مااو عراقي وعربي بتأثير اذه التربي  العنصري 

ال اوفيع  فععي ال عنوات اال يععرة،  لحععرو، الخليجيع  مععع ايعران والكويعت، ثععم التعذابحوا 0600 ـع ان شععبنا العراقععي، منعذ ععام2

ذن إال وميععات وال واوععف واالديععان، فلتععاذا  عراقععي، مععن جتيععع رواح حععوالي مليععونأتعععرض آلالف التجععازر الجتاعيعع  حصععمت 

 وحماا!!!!!!؟؟؟؟ يتوجا علينا االحتفاء بحلبج 

واحمة التذابح التي مارسها  ن يذكروا بكلت أ)حلبج    ين يصرون على االحتفاء بذكرى حا، الضتاور من الذأ اـ اننا نمعو4

 نف هم.أـ البرزاني  يم االكراد  )ال لباني )ال رازني  طرفي البعث الكردي

حيث استعان م عود ب عوات  عمام ح عين وسعتح  )حلبج   ي بعمأ 0669م الكتارك  بين ال رفين عام أ) يكفي التذكير بحر،

 ألعف قتيعل 32معاريي النظام الذين تم اعمامهم. وان يحايا االكراد علعى يعم االكعراد بلغعت  بم ول ممين  أربيل وال بض على لهم

 يعاف يحايا حلبج !!!!!أي أألف نازح الى ايران، وآالف التختفين والتعت لين.  52كردي و

 حول اذه الجريت  وييراا، طالعوا اذا: 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=180159 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=180159
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=180159
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طيععاف الشعععا أ)مععن جتيععع  التععي راح يععحيتها ملععات الشععيوعيين العععراقيين 0602وكععذلك نععذكركم بععـ )مععذابح بشتاشععان  عععام 

 اذا النماء: االعراقي  على يم قوات ال لباني. طالعو

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=133289 

التظالم والل تيعات التعي مهتعا كانعت  ننا بحاج  الى نشر ث اف  التحب  والت امح ويكفينا التهريي البكاوي لث اف إن ول،   يرا  أو

 الحرو، واالراا،.. ات واالح اد بين شعبنا وتبررنياتها، فانها تشحن العماو

 نعم لث اق  التحب  والت امح وال لث اف  التظالم واالح اد..

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لتزيم من التعلومات عن جراوم البعث الكردي طالعوا:

http://www.mesopot.com/old/kurd/kurd.htm 

 ــــــــــــــ                                      

 

 يا أبناء وبنات كردستان العراق:

اذا او يومكم، شاركوا ا وتكم في الوطن بأنتفايتهم يم 

 ال راق وال غاة...
 صابرة شيروان عثمان د.  

 

لتععمارس يععا أ وتنععا فععي جتيععع الوديععان والجبععال. أيهععا الكععادحون فععي سععوح اربيععل وال ععليتاني  وداععوك. أيهععا ال ععال، فععي ا

والجامعات، ويا ربات البيوت والتوظفون والشرط  والجنود.. كفانا  تتا  و نوعا  لهؤالء ال غاة الذين ي عتولون علعى التليعارات 

 وال يتركون لنا يير الجوا والشعارات الزاوف .

 لوطن وجيراننا في التن   .كفانا إنخماعا  بتلك الشعارات ال ومي  الخيالي  التي تورطنا في عماوات وحرو، يم ا وتنا في ا

كفانا توترا  وحروبا  وف را  وتهميما ، وليس انالك معن م عتفيم ييعر كبعار ال عادة العذي يتعاجرون بعمماونا وكرامتنعا وأحالمنعا معن 

 اجل تضخيم كروشهم وف ق أبناوهم وتراكم ثرواتهم في البنوك االجنبي .

 إننا ن الا:

 تليونيري  ومحاسبتهم.ـ بكشف ال راق والتوظفين الفاسمين وال

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=133289
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=133289
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 ـ اطالق حري  الكلت  ووساول التعبير والكف عن اي هاد وتهميم التعاريين.

ـ الكف عن االشتراك مع ال وى والمول التحي   من اجل حيك التؤامرات وت عير االح اد يم ا وتنا فعي العوطن. والكعف ععن 

ا لنا يير االح اد والتوتر الماوم. ال نريعم سعوى الععيش ب عالم الشحن بالروح التوسعي  عن كركوك و ان ين ونينوى، التي لم تجل

 مع ا وتنا في العراق والحفاظ على مكاسا اقليتنا وتح يق العمال  والميت راطي  والعيش الكريم.

 عاشت كردستان، وعا  العراق كل  حرا  وم ت را !

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لصحف والتواقع بالتن يق مع الزميل   ابرة اذا النماء نشر في ا))

 قفي ال ليتاني  واربيل، وباقي العرا 3000بتناسب  مظاارات 

 

 ــــــــــــــ                                 

           صدر للكاتب سليم مطر              
                                       www.salim.mesopot.com                                                                                                                                                               

     

الترجمة الفرنسية /  5112ـ  0991رواية )إمرأة القارورة(، عدة طبعات:  -

 5101/ الطبعة الثالثة، بغداد  5112/ الترجمة االنكليزية  0991

 5112ـ  0991بحث وفكر )الذات الجريحة(، عدة طبعات  -

 5110رواية )التوأم المفقود(  -

 5112ـ  5111بحث وفكر )جدل الهويات( عدة طبعات  -

الهويرة العراييررة تصردر فري بغررداد، منرذ عررام دوريرة موسرروعية ةاصرة ب ياالشررا  علر) )ميزوبوتاميررا( و ر -

5112 

 5101/ الترجمة الفرنسية  5112سيرة روائية )اعترافات رجل ال يستحي!(، الطبعة االول)  -

 5101كتاب فكري )العراق الجديد والفكر الجديد(  -

 5101)يقظة الهوية العرايية(  االشرا  عل) كتاب جماعي -
 5100جية االمريكية في العراق والشرق االوسط(يار االستراتةطر اسرأ) كتاب فكري ـ سياسي -
 

 موسوعات أشر  عل) اصدار ا
 5112)ةمسة آال  عام من االنوثة العرايية(  -

 5112)موسوعة المدائن العرايية(  -

 5111)ةمسة آال  عام من التدين العرايي(  -

 5112)موسوعة كركوك يلب العراق(  -

 5119( )موسوعة اللغات العرايية -

 5101)موسوعة البيئة العرايية(  -

 

 

http://www.salim.mesopot.com/
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