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إستفتاء

هل تصدق مزاعم اإلخوان المسلمين بأن
دوًال حظرتهم تنوي مراجعة مواقفها؟
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نزار جاف

     

نرشت عجوز إعالنا يف الصحف تطلب العون و ا㔠㔷ساعدة 㔠㔷واجهة فقرها ا㔠㔷دقع و

من فطلب  االعالن  هذا  ملحد  ثري  وقرأ  العون،  يد  لها  يمد  لم  بالثواب  دعت 

أن منها  وطلب  العجوز،  لهذه  ا㔠㔷ساعدات  مختلف  تقديم  اىل  تبادر  أن  سكرت丼䭜ته 

تقول لها إن ماقد قدم لها هو من الشيطان. وبعد أن إستلمت العجوز ا㔠㔷ساعدات

و فرحت بها كث丼䭜ا، خاطبتها سكرت丼䭜ة الرجل ا㔠㔷لحد: أال تسأل階쨫 عن الذي أرسل لك

فقد أحدا   階쨫يع أن  أراد  لو  الله  فإن  يكون،  من  اليهم  فأجابت:  ا㔠㔷ساعدات؟  هذه 

يجعل الشيطان نفسه سببا لذلك!

منصبه يف  يبقى  كي  له  العون  يد  يمد  أو  خلفه  يقف  من  بارزاني  مسعود  اليهم 

بقاءه من يكون، السبب يف  ليكن  و  يبقى  أن  ا㔠㔷هم هو  إن  لإلقليم، حيث  كرئيس 

وإن ماكنة الحزب الديمقراطي الكردستاني ا㔠㔷نهمكة هذه االيام بحرب"داحس و

الغرباء"الكردية ضد رغبة و إرادة الشعب الكردي و ضد الديمقراطية و القانون

الذي زعم بارزاني يوما ما بإنه يدافع عنه و يدعو لسيادتهما.

التظاهرات الجارية يف كردستان العراق و التي تطالب برحيل مسعود بعد أن إنتهت فرتة واليته، والتي تسعى ماكنة الكذب و

البحث عن و  الكردية  االحزاب  إجتماع  الحديث عن  الحقيقي من خالل  إطارها  إخراجها عن  و  تحريفها  اىل  أربيل  يف  الدجل 

الحلول و السعي إلظهار االمر وكإنه م頰馃امرة حزبية وهو مايعني قمة االستخفاف باالالف من ا㔠㔷تظاهرين و النكاية بهم، ذلك

.丼䭜إن هذه االحزاب كلها التملك شيئا أمام إرادة الشعب عندما يخرج متظاهرا و يطلب التغي

بحلة دكتاتور  لصناعة  تسعى  و  معنى  من  ماللكلمة  بكل  فاسدة  حاشية  به  تحيط  الذي  الرجل  ذلك  بارزاني،  مسعود 

إليه ماكنة ماتوحي  وإن  العصا،  و  الدوالر  بفعل  يسارا  و  يمينا  يمكن جره و سحبه  قانون مطاطي  إطار  يف  و  ديمقراطية 

صناعة الكذب و الوهم يف أربيل من أهمية و رضورة بقاء بارزاني و إستمراره لضمان تحقيق الحلم الكردي باالستقالل، هو

محدد بفرد  مرهون  شعب  خالص  و  إرادة  يكون  أن  أبدا  اليمكن  إلنه  كله  الكردي  للشعب  إهانة  و  صائب   丼䭜غ  丼䭜غ كالم 

كمسعود، إذ الخ丼䭜 يف شعب أبدا لو كان حاله هذا الحال!

يف عام 2011، كتب الزميل الشاعر الكردي ا㔠㔷عروف(عبدالله بشيو)، قصيدة بعنوان"ا頰馃㔠㔷خرة و الكريس"، والتي وجه فيها نقدا

القصيدة تلك  االكرب،  الكريس  خصوصا  و  النفوذ  و  السلطة  بكرايس  ا㔠㔷تمسكة  الرمادية  الكردية  الوجوه  لتلك  الذعا 

الكوميرتاجيدية، والتي تحكي إنعكاسات بقاء وجه واحد عىل الشاشة يسبح بحمده و أفضاله ليل نهار عىل ا㔠㔷واطن خصوصا

فيما لو كان رافضا له(كما نجد الحال االن)، الشاعر بشيو هو من الشعراء الكرد ا㔠㔷تمكن階쨫 الذين اليلقون

التي يعاني منها الحالية  ا㔠㔷شكلة  التي طرحت  تلك و  الشعب فإن قصيدته   丼䭜الكالم عىل عاهنه وإنما ولكونه يعرب عن ضم

االقليم قبل قرابة أربعة أعوام، فإنه وكما يبدو قد طفح الكيل بالشعب من الوجه ذاته و الكريس ذاته ا㔠㔷كررين ليل نهار من

عىل شاشات التلفاز و عىل صفحات الجرائد و ا㔠㔷جالت ولذلك فقد خرجت ا㔠㔷ظاهرات من دائرة الضجر و السخط الداخيل اىل

الغضب العام حيث إن الشعب كما يبدو لم يعد يحتمل مسعود رئيسا لإلقليم و أبن أخيه نيج丼䭜فان رئيسا للوزراء و أبنه مديرا

لألمن العام، وليت مسعود يسعى لفهم و هضم و قبول مايجري و يرتك الساحة مع عائلته بسالم.

قصيدة الشاعر بشيو، و㔠㔷كانته و دوره و قبل ذلك التأريخ الذي كتبها فيه أي يف عام 2011، فإنها تحمل الكث丼䭜 من ا㔠㔷عاني و

الدالالت و ألجل الفائدة أدرج ترجمتها أدناه.
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أسباب تراجع الربزاني عن إعالن الدولة

الكردية

الربزاني ب階쨫 الرئاسة والزعامة

㔠㔷اذا الربزاني و㔠㔷اذا اآلن؟

㔠㔷اذا لم يقتد برزاني بحكيم أفريقيا؟

مسعود الربزاني من بشمه ركه إىل خط

أحمر فاقع

هذا ما جناه علينا برزاني

طهران قالت إنها ال تستأذن أحداً لتعزيز قدراتها الدفاعية

واشنطن: باليستي إيران انتهاك
لالتفاق النووي

اتهمها بعرقلة أعماله عىل خلفية مواقفه السياسية

الملياردير الجزائري ربراب يخوض
صراعا مع الحكومة
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شاهد النتيجةصّوت

في أخبار

ا㔠㔷ؤخرة و الكريس

 

*عبدالله بشيو

 

يف البيت ح階쨫 الضجر

أغ丼䭜 البيت و ديكوره:

من الصندوق للدوالب

حتى يصل للبساط.

وح階쨫 أضجر من نفيس

أغ丼䭜 أيضا بعض االشياء:

القلم، االزرار، القميص، اللباس..

لكن، الأعرف،

ماذا أفعل بشاشة التلفاز؟

عرشات االعوام، ا頰馃㔠㔷خرة ذاتها و الكريس ذاته،

الصوت ذاته و

ذات ا㔠㔷خالب و

ع階쨫 الوجه و

نفس الفك و الع階쨫 الجائعة..

شاشة

محكوم أن أتطلع لها حتى ا㔠㔷وت

ماحيلتي،

كيف أغ丼䭜 ا頰馃㔠㔷خرة و الكريس اللذين عىل الشاشات؟!

 

*أبرز شاعر كردي وله شهرة و جماه丼䭜ية واسعة ب階쨫 الكرد و أشعاره مرتجمة اىل لغات عدة.

 

أية اعادة نرش من دون ذكر ا㔠㔷صدر ايالف تسبب مالحقه قانونيه

    

األكثر إرساًالاألكثر تعليقااألكثر مشاهدة

ُكتاب اليوم

أقليم كوردستان يدفع ثمن إستقالليته

ُكتاب اليوم

االقليم الكردي عىل كف عفريت!

ُكتاب اليوم

اعدم... اعدم

ُكتاب اليوم

تركيا أردوغان.. هل عادت إيل رسير رجل أوربا ا㔠㔷ريض؟

ُكتاب اليوم

الدب الرويس والفراغ األم丼䭜كي

ُكتاب اليوم

إنه إنقالب كامل األركان

ُكتاب اليوم

الالجئون و م丼䭜يكل و إكليل الغار

ُكتاب اليوم

هل تتحول سورية لحلبة انتقام وتنافس عىل القوة العا㔠㔷ية
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عدد التعليقات 11
جميع التعليقات ا㔠㔷نشورة تعرب عن رأي كّتابها وال تعرب بالرضورة عن رأي إيالف

البعث الکردی .1

اإلثن階쨫 12 أكتوبر GMT 10:36 2015ازاد 

عاشت یداک وقلمک ذکرنی قصیدە شاعرنا الکبیر بمقول펇椡 غوبلز وسیاست펇椡 الدعائی펇椡 لهتلر ای من الباب للباب فکان گوبلز یقول ان علی

ا㔠㔷وطن ان استیقظ فی الصباح ودخل ا㔠㔷رحاض ان یری صورە الرئیس وعندما بدخل باب دائرت펇椡 اومکان عمل펇椡 او یدخل ای باب ان یری نفس

الصورە حتی باب بیت펇椡 عند عودت펇椡 لیتعود علی وجودە ،فی کردستان نفس الشیء اصبحنا نری تلک الصورە ا㔠㔷قززە لخائن الکرد لقاتل اطفال

الکرد لسارق ثروات الکرد لعمیل اعداء الکرد .

610   قّيم التعليق   1488

ارحل .2

اإلثن階쨫 12 أكتوبر GMT 11:06 2015شارا 

كنا نتوقع بعد ماحصل ان يصحى ضم丼䭜 البعض من زمرة البارتي ولكن اصبح واضحا ان هذا غ丼䭜 ممكن، اليوم فليكن ا㔠㔷طلب االول هو رحيل

البارزاني عن الحكم، فكردستان ليست حكرا عىل شخص، ولم يناضل اباءنا يف اصعب الظروف لكي يبنوا كرسيا لشخص يطلب منا ان نتوضا

قبل ذكر اسمه، لم يفقد شهداء كردستان من رجال ونساء واطفال ارواحهم لكي نمجد شخص، فا㔠㔷جد لكردستان وكردستان فقط وليس

لشخص ..ايا كان هذا الشخص ومن اي حزب.

515   قّيم التعليق   2117

ترك الساحة 㔠㔷ن .3

اإلثن階쨫 12 أكتوبر GMT 11:33 2015برجس شويش 

الكاتب ايضا من رعيل اليسارين الذي يحمل الفكر اليساري ا㔠㔷تطرف الذي يدعو اىل االنقالبات الثورية ليصبحوا هم اكثر عبئا عىل الشعب من

الحكام الذين سبقوهم, ما اشطرهم يف الدعوة اىل الحرية وا㔠㔷ساواة والديمقراطية ولكن ماذا بعد؟ ح階쨫 يكونون يف السلطة يبدأون بسياسات

قمع الشعب وسلب حريته بحجة ا㔠㔷حافظة عىل مكاسب الثورة ويستأثرون بكل الثروة بحجة التوزيع العادل لها, الكاتب يطالب برزاني

بالرحيل وترك الساحة وهل يسأل رفيقنا الكاتب نفسه : تركها 㔠㔷ن؟ 㔠㔷ال كريكار ام لليسارين ا㔠㔷تطرف階쨫 ام لحزب ستاليني ام تركها ساحة

مفتوحة لكل اصناف الرصاعات وتعمها فوىض ل丼䭜ى االرهابيون كل االبواب مفتوحة الرتكاب العمليات االرهابية ضد شعب كوردستان ,

الكاتب يريدها ساحة مفتوحة لتدخالت دول الجوار وخاصة ايران والحكومة الطائفية يف بغداد والنظام السوري الذي يدعم فصيل ستاليني

الذي يتعاطف كاتبنا معه. ا㔠㔷تطرفون الكورد يتعاملون مع كوردستان وكانها دولة وليست ككيان تابع لدولة فاشلة وحبىل با㔠㔷شاكل وايضا

وكأن كل ما يحيط بها ما هو اال بردا وسالم. ا㔠㔷شكلة ليست يف الواقع وانما يف العقول ا㔠㔷ريضة التي ال تقرأ الواقع بطريقة صحيحة, والذين ال

ياخذون ابدا يف الحسبان ا㔠㔷صالح العليا لشعبهم , انهم يريدون تدم丼䭜 كوردستان عن طريق الفوىض العارمة.
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階쨫لنكون واقعي .4
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. نعم مسعود برزاني عنده سئات, لكن ال ننىس دوره األيجابي يف وصول االقليم إىل ماهو عليه من تطور وإستقرار. لنكون واقعي階쨫 , الواضع يف

العراق سئ جدا , رحيل مسعود قد يؤدي إىل مص丼䭜 مجهول يف كردستان. انرض ماذا جلب التغي丼䭜 يف العراق, مرص, ليبيا , اليمن, وسوريا . اكثر

دول استقرار هي ا㔠㔷لكيه واالم丼䭜يه. نعم الديمقراطيه يش جميل لكن عندما يتم تطبيقها بصوره صحيحه. أنا مع برجس شويش, ترك الساحه

㔠㔷ن ؟ بـا㔠㔷ناسبه انا عربي وليس كوردي ولم اسكن يوم واحد يف كردستان , لكني انسان واقعي. مع تحياتي للجميع
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إىل الشاويش برجس .5

 丼䭜دلGMT 20:27 2015 12 أكتوبر 階쨫اإلثن

ّإذا كنَت ال تثق بأحد ِلَم ال تكون أنت الرئيس! لنرى ماذا ستفعل؟ و لكن قل يل يا شاويش: اليسار معروف، و لكن ما معنى اليسار ا㔠㔷تطرف؟ ما

هي أدبياتهم؟ هال نّورت القارئ الكريم؟
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ال حياة 㔠㔷ن تنادي .6

اإلثن階쨫 12 أكتوبر GMT 22:55 2015لوران سليم 

قصيدة شاعرنا الكب丼䭜 – عبدالله بشيو – تنطبق أكثر عىل جماعات السيد جاف يف السيلمانية وإيمرايل وقنديل. بارزاني وصل إىل السلطة عن

طريق اإلنتخابات، وليس باألساليب ا㔠㔷افوية، كما هي الحال بالنسبة لجماعة الكاتب ا㔠㔷حرتم. الطالباني هو زعيم اإلتحاد الوطني الكردستاني

الذي تأسس يف دمشق قبل أربع階쨫 عاما برعاية من ا㔠㔷قبور حافظ األسد وأجهزة مخابراته. لم يرتك كريس السلطة منذ ذلك الح階쨫، بل أنه أورثه

مقدما إىل زوجته ا㔠㔷صون ه丼䭜و خان، وأوجالن الذي يتمسح الكاتب بأذياله وأذيال جماعته الفاشية هو القائد األوحد 㔠㔷ا يسمى حزب العمال

الكردستاني منذ أكثر من أربع階쨫 عاما، البل أنصاره يرفعونه إىل مرتبة اإلله نفسه والعياذ بالله، أما السيد نوش丼䭜وان، ا㔠㔷اوي السابق وا㔠㔷تطفل

階쨫اوي㔠㔷عىل عىل الفكر الليربايل، فإنه لن يتقاعد إال بإرادة العيل القدير. عىل من تضحك ياسيد جاف؟! أبدء بتحطيم كرايس جماعتك من ا

والستاليني階쨫 والفاشي階쨫 الرصحاء، وحينئذ سيكون لكالمك عن كريس بارزاني مصداقية ما، لكن الحياة من تنادي. مع الشكر الجزيل إليالف.
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الثالئاء 13 أكتوبر GMT 0:53 2015برجس شويش 

اوال وقبل كل يشء ترسق التعاب丼䭜 التي استعملها , كنت اتمنى افرتاضيا ان تحكموا كوردستان السبوع واحد, فكوردستان خالل اسبوع واحد
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من حكمكم انتم الرفاق سينتقل اىل غرفة االنعاش الرسيري, بينما الرئيس برزاني بنضاله وتضحياته صعد كوردستان من ال يشء اىل الفدرالية

, لوال برزاني االب واالبن لكان امثالكم قادة يف فيالق الفرسان والجاش, ولوال برزاني االب واالبن 㔠㔷ا كان هنالك فدرالية و㔠㔷ا سقط قائد

رضورتكم صدام حس階쨫, ولكنتم تطبلون للبعث والحرية واالشرتاكية والوحدة ولكنتم تنافسون البعث السوري يف تدم丼䭜 ا㔠㔷نطقة. اتق رش من

احسنت اليه, اليوم امثالكم يستمتعون باالمن واالستقرار يف كوردستان بفضل الرئيس برزاني وسياساته الحكيمة , الحقد اعمى ولتطرف ال

لون لها. امثالكم من رشائح عانت الحرمان واصبح من طبيعتكم االنتقام من االخرين بغض النظر عن االسباب .
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خ丼䭜 الكالم ما قل ودل .8
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دعوا حاملو األباريق هم وشأنهم فهي مهنتهم االحرتافية ، اليوم يمجدون أقىص اليم階쨫 وغداً يتحولون 180درجة اىل اىل أقىص اليسار ومن

طغيان اىل آخر وحسب األجر . ال يمكنهم العيش بعرق الجب階쨫 وإنما التملق واالرتزاق والتزلف . وهذه ا㔠㔷هنة تحتاج اىل مهارة و فن ورشوط

هذه ا㔠㔷هنة ان يكون عديم الكرامة وا㔠㔷بادئ و وجلود وجوههم تصلح للدباغة .
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احسنت يا كاكا لوران سليم بهذا الرد الجميل عىل الرفاق الكورد الفوضوين يف تفك丼䭜هم وطريقة تفك丼䭜هم. شتان الفرق ب階쨫 سياسات البارتي

الديمقراطي الكوردستاني ا㔠㔷عتدلة وا㔠㔷رحبة داخليا وخارجيا وب階쨫 االحزاب الكوردستانية االخرى االساسية ويف مقدمتهم حزب العمال

الكوردستاني واالتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغ丼䭜, االول ستاليني والثاني انتهازي ومتزبزب والثالث يساري ديماغوجي ليس له اي

رصيد خارجي فقط يريد استغالل الظروف الصعبة التي تمر بها كوردستان لصالحه, وهو التف عىل اليكتي مستغال ضعفه ليرسق مؤيديه .

اما بقية الرفاق فهم شلة من الغوغائ階쨫 ال عمل لهم سوى الكالم الفارغ والصاق التهم بهذا وذاك .
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حزبي العائلت階쨫 اىل جهنم ! .10

الثالئاء 13 أكتوبر GMT 9:49 2015عراقي 

بقاؤهم يف السلطة بالقوة لنيل الحصانة من ا㔠㔷سؤولية و العقاب والسجن !!؟..
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قمة الديمقراطية .11
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ح階쨫 يمنع رئيس االقليم رئيس الرب㔠㔷ان من دخول الرب㔠㔷ان فهذه قمة الديمقراطية.. حينما يطرد ابن اخ رئيس االقليم 4 وزراء ويمنعهم من

دخول وزاراتهم فهذه قمة الديمقراطية، حينما تقوم مفرزة امنية بمنع وزير البيشمركة من دخول وزارته واالقليم يف حالة حرب فهذه قمة

الشعور با㔠㔷سئوولية... دمت لنا سيد مسعود بديمقراطيتك الحزينة...
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