
و�سف املرجع الديني جواد اخلال�سي، االثنني، اال�ستفتاء 
قيمة  وال  بـ”املهزلة  كرد�ستان  اقليم  يف  يجري  الــذي 
اخلال�سي  وقال  به.  االعرتاف  بعدم  طالب  حني  يف  له”، 
اليوم مهزلة  “تابعنا   » اطلعت عليه »اجلورنال  بيان  يف 
اللعبة اجلديدة يف كرد�ستان )�سمايل العراق(، وكان هناك 
املناطق  ويف  اربيل  داخــل  من  املراكز  لبع�ض  حي  نقل 
باالنف�سال،  املطالب  باملظهر  تظهر  لكي  عليها  امل�سيطر 
اإذا عار�ض احد فيها اهلكوه وحاربوه واآذوه، ويف  والتي 
احلقيقة هذا هو املعنى احلقيقي للطغيان والدكتاتورية”. 
واأ�ساف ، اأن “االعالم نقل ال�سورة من املراكز االنتخابية 
الرئي�سية �سباح اليوم )االثنني(، وراأينا انه ال يوجد فيها 
اأحد، ولكن وفق املنهج الذي خلقوه و�سنعوه، كان يتوقع 
االدالء  يف  دورهــا  تنتظر  �سخمة  اعــداد  هناك  تكون  ان 
ب�سوتها يف م�ساألة االنف�سال وقبل فتح املراكز ب�ساعات، 
ولكن بف�سل اهلل تعاىل راأينا ان املراكز �سبه فارغة، على 
املوؤيدين  ن�سبة  ان  )االحد(  ام�ض  يوم  اعالنهم  من  الرغم 
لال�ستفتاء تفوق الـ %95 من اأهايل كرد�ستان، وهذا كما 
ان  يقولون  كانوا  بغداد،  عندنا يف  االنتخابات  جرى يف 
املراكز ممتلئة باملنتخبني، وكنا نرى ان املراكز خاوية، 
 ، واأو�سح  جديد”.  من  تعاد  واللعبة  نف�سها  فاالكذوبة 
الر�سمية من احلكومة  بالردود  ن�سيد  ان  بنا  “وهنا يجدر 
من  الرغم  على  ور�سينة،  ايجابية  كانت  فهي  العراقية 
بهذا  وقد طالبنا  ال�سيا�سية،  العملية  ا�سل  على  اعرتا�سنا 
واحلمد هلل قد نفذ ب�سكل جيد”. وعّد اخلال�سي، ان “ال قيمة 

لهذا اال�ستفتاء ويجب عدم االعرتاف به”، 
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بغداد_ الجورنال 

عمليات تزوير واسعة وإجبار األقليات على التصويت وآالف المتوفين صوتوا لتمريره العصائب: ال مشاركة للبيشمركة في تحرير 
الحويجة

األعرجي للسفير األميركي: مسؤولية الحفاظ 
على اللحمة الوطنية يتحملها الجميع

التحالف الوطني: بارزاني وصدام وجهان لعملة 
واحدة وصراع كردي كردي على األبواب

اجلمهورية  رئي�ض  نائب  يتزعمه  الذي  القانون  دولة  ائتالف  توعد  خا�ض  بغداد_ 
بارزاين مب�سري  م�سعود  واليته(  )املنتهية  كرد�ستان  اإقليم  املالكي” رئي�ض  “نوري 
النائب  وقال  اال�ستفتاء.  اجراء  حال  ح�سني  �سدام  ال�سابق  الرئي�ض  م�سري  من  ا�سواأ 
لـ »اجلورنال نيوز« االثنني ان” بارزاين  ال�سيهود يف ت�رصيح  عن االئتالف حممد 
ال�سابق، م�سريا اىل ان” بارزاين يلعب  النظام  ا�سواأ من م�سري رئي�ض  ينتظره م�سري 
نفق  يف  العراقيني  ادخل  عندما  ال�سابق  النظام  فعل  كما  العراقيني  جميع  مب�ساعر 
مظلم وحروب نال جزاءه العادل بعدها”. واأ�ساف ان” اإقليم كرد�ستان يعي�ض االزمة 
اأيام النظام املباد، وبارزاين يتبع االأ�ساليب الدكتاتورية  ذاتها التي عا�سها العراق 
الت�سلطية ذاتها التي كان يتبعها الدكتاتور �سدام ح�سني يف العراق و�ستكون نهايته 
قريبة على يد العراقيني “. واأ�سار اىل اأن االأ�سلحة ال�سهيونية التي ُهربت لالإقليم لن 
تنفع بارزاين حال اجرائه اال�ستفتاء و�سيكون للحكومة العراقية واحل�سد ال�سعبي كلمة 
التي  ذاتها  بالطريقة  بارزاين  وحماكمة  العراق  مناطق  جميع  يف  االمن  فر�ض  يف 
االثنني،  املو�سوي،  ال�سيا�سي جا�سم  املحلل  ورجح  الطاغية”.  الدكتاتور  فيها  اعدم 
حدوث اقتتال كردي – كردي على املناطق املختلف عليها يف اإقليم كرد�ستان بعد 
اجراء اال�ستفتاء  . وقال املو�سوي يف ت�رصيح لـ »اجلورنال نيوز« ان “رئي�ض اإقليم 
كرد�ستان )املنتهية واليته( م�سعود بارزاين يخطط الحتالل جميع املناطق املختلف 
 .“ االإقليم  يف  الكرد�ستاين  االحتاد  حلزب  التابعة  االخرى  الكردية  واملناطق  عليها 
احلزبني  بني  دامية  وحربًا  �رصاعًا  �ست�سهد  اال�ستفتاء  بعد  كرد�ستان  ان”  واأ�ساف 
الكرد�ستانيني الدميقراطي واالحتاد. وا�سار اىل ان” بارزاين طعن االإقليم يف حقبة 
�ستكون  اال�ستفتاء  ان”نتائج  موؤكدا  ذاتها”  االأ�ساليب  يّتبع  واالن  ال�سابق  النظام 

كارثية وال�سيما ان ايران هددت بقوة االإقليم  و�ستكون منطقة حرب”.

الطليباوي،  جواد  احلق  اهل  ع�سائب  يف  القيادي  اكد   : نيوز  اجلورنال  بغداد_ 
االثنني، ان قوات البي�سمركة ال ت�سارك يف العمليات اجلارية يف ق�ساء احلويجة 
ا�ستفتاء  تاأثري  حول  راأيه  ابداء  رف�ض  حني  يف   ، كركوك  حمافظة  غربي  جنوب 
الطليباوي يف ت�رصيح  . وقال  الع�سكرية اجلارية  العمليات  اقليم كرد�ستان على 
لـ»اجلورنال نيوز« ،ان ” هناك عدة طرق وخيارات بديلة للقوات االمنية واحل�سد 
اقليم  ا�ستفتاء  تاأثري  جتاه  راأيه  ابداء   ” راف�سًا   ،“ احلويجة  نحو  للتقدم  ال�سعبي 
 .“ بكركوك  احلويجة   ق�ساء  يف  اجلارية  الع�سكرية  العمليات  على  كرد�ستان 
يف  اجلارية  الع�سكرية  العمليات  يف  ت�سارك  ال  البي�سمركة  قوات   ” اأن  واأ�ساف 

احلويجة او املناطق التي تقع حتت �سيطرة تنظيم داع�ض االرهابي “.

بغداد_ متابعة: ا�ستقبل وزير الداخلية قا�سم االأعرجي، االثنني، ال�سفري االأمريكي يف بغداد 
عاتق  على  تقع  الوطنية  اللحمة  على  احلفاظ  م�سوؤولية  اأن  له  موؤكداً  دوغال�ض،  �سيليمان 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  �سفري  ا�ستقبل  "االأعرجي  اإن   ، للوزارة  بيان  وذكر  اجلميع. 
التي ي�سهدها  ال�سيا�سية واالأمنية  الق�سايا  يف بغداد �سيليمان دوغال�ض، وناق�سا عدداً من 

العراق، ومنها االنت�سارات على االأر�ض يف اأي�رص ال�رصقاط ومعارك حترير احلويجة".
واأكد االأعرجي، بح�سب البيان اأن "اأمن وا�ستقرار االأرا�سي العراقية من االأولويات التي �سحى 
من اأجلها اأبناء هذا الوطن وقواته االأمنية مبختلف اطيافهم"، مبينًا اأن "م�سوؤولية احلفاظ 

على اللحمة الوطنية وا�ستقرار ال�سعب هي م�سوؤولية م�سرتكة يتحمل اأعباءها اجلميع".
من جانبه اأعرب ال�سفري االأمريكي، عن "دعم بالده للعراق وحر�سها على وحدته و�سالمة 

اأرا�سيه". 

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأبدى نائب رئي�س اجلمهورية نوري 
كامل املالكي ، االثنني، رف�سه ملمار�سة 

اال�ستفتاء التي اجريت يف اقليم 
كرد�ستان ، عادًا هذا االجراء باأنه اعالن 

حرب على وحدة ال�سعب العراقي . 
وقال املالكي يف كلمه له خالل احتفال 

جماهريي مناه�س ال�ستفتاء اقليم 
كرد�ستان اقيم يف بغداد بح�سب بيان 
ملكتبه اطلعت عليه "اجلورنال" ، ان 

الكل يوؤكد عدم د�ستورية اال�ستفتاء النه 
وا�سح اأنه ي�ستهدف وحدة البالد ، وهي 

خطوة �ستكون لها تبعات خطرة على 
م�ستقبل العراق ب�سكل عام وكرد�ستان 

ب�سكل خا�س، داعيا احلكومة اىل 
اتخاذ التدابري الالزمة كافة الإنهاء هذه 

املمار�سات غري القانونية، عرب ايقاف 
التحاور مع دعاة اال�ستفتاء وفر�س 

مقاطعة �ساملة .

وحّمل نائب رئي�ض اجلمهورية "دعاة اال�ستفتاء 
اىل االنف�سال م�سوؤولية ما �سيح�سل م�ستقبال من 
�سعداء  ل�سنا  قائال  وحــروب:  و�رصاعات  اأزمــات 
مبا اآلت اليه االمور لكننا نحمل االإقليم ورئي�سه 
مو�سحا  العواقب،  م�سوؤولية  واليته  املنتهية 
للعراق  املجاورة  الــدول  من  الكثري  مواقف  ان 
اآزاء هذه املمار�سة غري  كانت حازمة ووا�سحة 
اقليم  مبقاطعة  الــدول  تلك  مطالبا   ، ال�رصعية 
وعدم  واأمنيا  واقت�ساديا  �سيا�سيا  كرد�ستان 

التعامل معه .
املنتهية  كرد�ستان  اقليم  رئي�ض  مواقف  وانتقد 
واليته م�سعود بارزاين الرامية اىل متزيق العراق 
ال�رصعي  غري  الرئي�ض  �سيا�سات  تكن  مل  قائال:   ،
ال�رصاكة  عن  تعرب  االيــام  من  يوم  يف  ــارزاين  ب
ت�سليح  مرارا  عار�ض  فهو   ، ال�سنوات  هذه  طوال 
عرب  الد�ستور  على  ــاوز  وجت  ، العراقي  اجلي�ض 
على  والتمدد   ، العراقي  النفط  على  اال�ستحواذ 
اأرا�سي االآخرين عرب حجج وذرائع �ستى ، ناهيك 
اأربيل عقبة يف طريق اي عجلة  عن اتخاذه من 
الد�ستور  ، فكانت تخالف  �سيا�سي وحدوي  بناء 
وتتالعب باالقت�ساد العراقي وتعمد خرق �سيادة 

ووحدة العراق .
وحذر املالكي، من حتول كرد�ستان اىل م�ساحة 
ودول  العراق  �سد  اإقليمي  دويل  وتاآمر  نفوذ 
داعيا  ور�سالتها،  وتاريخها  و�سعوبها  املنطقة 
ال�سعب العراقي عربا واأكرادا واأقليات اىل اف�سال 
خمطط االنف�سال املدعوم من ا�رصائيل والوقوف 
بارزاين  له  مهد  الذي  امل�رصوع  هذا  �سد  بحزم 
عرب دعمه لداع�ض يف ا�سقاط حمافظات املو�سل 
واحد موحد  العراق  ان  والتاأكيد  الدين،  و�سالح 

وال ميكن تق�سيمه مهما كانت اال�سباب.
توفري  بــ�ــرصورة  احلكومة  اىل  دعــوتــه  وجــدد 
واملناطق  كــركــوك  حمافظة  ــايل  اله احلماية 
وم�سيحيني  وتركمان  عرب  من  عليها  املتنازع 
على  االعتداء  عاداً   ، وايزيديني  و�سابئة  و�سبك 
تلك املكونات هو اعتداء على العراق كله، وتابع 
احلكومة  �ستتخذها  التي  االإجـــراءات  كل  تبقى 
والقانوين  االداري  اإطارها  الرادعة يف  العراقية 
غري  التدخالت  عن  وبعيدا  الفو�سى  عن  بعيدا 

الر�سمية .
الوطنية  ائتالف  رئي�ض  طرح  نف�سه  الوقت  يف 
االزمــة  ملعاجلة  وطنية  مبادرة  عــالوي،  ايــاد 
اقليم كرد�ستان  رئي�ض  ال�سيا�سية، يف حني دعا 

م�سعود بارزاين اىل جتميد نتائج اال�ستفتاء.
وقال عالوي يف بيان اطلعت عليه »اجلورنال«، 
اإن “على م�سعود بارزاين والقيادة الكرد�ستانية 
انتقالية  مرحلة  خالل  اال�ستفتاء  نتائج  جتميد 
وبّناء  م�سوؤول  وطني  حوار  فيها  يجري  بناءة 
ملعاجلة كل اوجه اخلالف ومبا ي�سمن ويحافظ 
على االرث امل�سرتك ويعززه ويكر�ض كل ما يوطد 
حتقيق  اىل  ويــوؤدي  الكردية،  العربية  االخــّوة 

العراق االحتادي الدميقراطي املوحد”.
كــركــوك  م�سري  “يخ�سع  عــــالوي،  ــاف  ــس وا�
املادة  ن�سو�ض  اىل  عليها  املختلف  واملناطق 
اوجــه  معاجلة  تتم  وان  الد�ستور  مــن   140
االخالل مبا يعمق امل�ساركة الوطنية وي�ستجيب 

اثارة  فتيل  ويطفئ  فيها  ال�رصائح  كل  مل�سالح 
الفتنة فيما بينها “.

ــراف  اأط وبع�ض  ال�سلطة  تتخلى  ان”  وتــابــع، 
العملية ال�سيا�سية وب�سكل خا�ض قوى التحالف 
الت�سعيد  اىل  ــوة  ــدع ال عــن  ــرد  ــك وال الــوطــنــي 
وا�ستخدام لغة االنتقام والوعيد والتلويح باحلل 
الع�سكري”.  وبني ، انه ” ال مواجهة م�سلحة اإال 
امل�سلحة  والقوات  احلكومة  وعلى  االرهاب  مع 
ان تلتزم بالوقوف بحزم �سد اأي انتهاك حلرمة 
طرف  اأي  تدخل  ترف�ض  وان  املواطنني،  كل 
التحالفات  “على  ان   ، اىل  م�سريا  النزاع” ،  يف 
عملية  بــحــوارات  البدء  ال�سلطة  يف  امل�ساركة 
لل�رصوع  القادمة  اال�سابيع  مــدار  على  بناءة 

التمييزية  املظاهر  لت�سفية  مايلزم  كل  باتخاذ 
عرب  و�سواًل  باحلكم،  واالنــفــراد  واالقت�سادية 
ت�سفية  اىل  املعرقلة  غري  التوافقية  الت�رصيعات 
واملذهبية،  الطائفية  املحا�س�سة  منظومات 
روح  مع  تتعار�ض  التي  القوانني  كل  وتعديل 
املدنية،  الدميقراطية  الدولة  باإقامة  الد�ستور 

دولة القانون واحلريات واملواطنة”.
كما حذر عالوي من "تدخل الدول االقليمية يف 
ال�ساأن الداخلي العراقي باأي و�سيلة ت�سدع وحدة 
العراقيني، وعلى احلكومة تنبيه الدول املعنية”، 
مع  باحلوار  الوطني  التحالف  انفراد  راف�سا 
ت�سكيل جلنة وطنية  اىل  والتوجه  الكرد  اال�سقاء 

عليا تقوم بهذه املهمة.
امل�سلحة،  القوات  طاقة  ت�ستيت  عدم  اىل،  وا�سار 
وتركيز جهدها على جبهة املواجهة مع داع�ض 
التي  واحلوا�رص  االرا�سي  من  تبقى  ما  وحترير 
ماتزال حتت �سيطرتها . من جانبه، اعلن النائب 
طرح  الربيعي،  موفق  الوطني  التحالف  عــن 
رئي�ض  الإقالة  النواب،  جمل�ض  جل�سة  يف  وثيقة 

اجلمهورية فوؤاد مع�سوم من من�سبه .
" طرح  انه  الربيعي يف ت�رصيح �سحفي،  وقال 
النواب الإقالة رئي�ض  وثيقة موقعة من عدد من 
ب�ساأن  بالد�ستور  التزامه  عدم  ب�سبب  اجلمهورية 
النظر  الفتًا   ، الكردي  واال�ستفتاء  العراق  تق�سيم 
�سيا�سية  اغلبية  اىل  يحتاج  االقالة  قرار  ان  اىل 
" اقالة مع�سوم يف  ان   ، وا�ساف   ." وبرملانية 
نائبًا   65 بغياب  تتحقق  ان  ميكن  ال  الربملان 
لفرز  مقرتحًا  ندر�ض  نحن  وبالتايل   ، كــرديــًا 
النواب الكرد واعتبار عدد النواب يف املجل�ض هو 
العدد الكلي منقو�سا منه عدد االكراد ، لتحقيق 
الإقالة  ال�سيا�سية  واالغلبية  القانوين  الن�ساب 

رئي�ض اجلمهورية ".

بعد جمع التواقيع إلقالة رئيس الجمهورية... نوابه يرفضون التعامل مع االستفتاء ونتائجه 
إعداد_ فاطمة عدنان

وتوقع باأن "ي�سهد اال�ستفتاء مثل هذا التالعب من قبل 
القرار  هذا  اتخذ  الذي  الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب 
مبفرده من دون م�ساركة من احد". اىل ذلك راأى املحلل 
الربامج  هذه  مثل  "�رصاء  اأن  ال�سمري  �سعد  ال�سيا�سي 
امللتوية  الطرق  احد  هو  االنتخابات  بنتائج  للتالعب 
واليته"،  انتهاء  بعد  بــارزاين  م�سعود  االقليم  لرئي�ض 
م�سرياً اىل اأن "قيام الدولة الكردية ا�سبح حلمًا يف هذا 
حلم  "حتقيق  ان  لـ"جورنال"  ال�سمري  وقال  الوقت." 
الدولة الكردية بات �سعب املنال لكونها ق�سية مرتبطة 
بالدول االقليمية املحيطة بالعراق وكرد�ستان"، موؤكداً 
دولة  العراق  باأن  وا�سحًا  كان  العراقي  "الد�ستور  ان 
يكونوا �سمن هذه  ان  اختاروا  الكرد  ان  كما  فيدرالية 
الوقت  يف  كرد�ستان  "خزينة  اأن  اىل  م�سرياً  الدولة"، 
ال�سعب،اال  ابناء  رواتب  جميع  ت�سديد  ت�ستطيع  احلايل 
ان بارزاين يحاول ال�سغط عليهم بهذه الورقة وحتميل 
"بارزاين  احلكومة املركزية م�سوؤولية ذلك". وتابع ان 
على  للح�سول  ال�سني  لالقليم  موؤيداأ  اخرى  تارة  ظهر 
تاأييده  ثم  ومن  اال�ستفتاء  هذا  اجــراء  على  موافقتهم 
"حل هذه الق�سية بار�سال  يف حال جناحه"، م�ستبعداً 
ا�ستفتائه  اجراء  بارزاين على  تفاو�سية ال�رصار  وفود 

على الرغم من الرف�ض االقليمي والدويل لذلك".
التزوير  "عملية  اأن  الكرد�ستاين  التحالف  اأكد  بــدوره 
لي�ست  اأنــه  اىل  نظراً  وارد،  امر  اال�ستفتاء  نتائج  يف 
هناك جهة دولية تراقب هذا اال�ستفتاء وال حتى جهة 
يف  �سعيد،  زانا   ، التحالف  يف  النائب  حكومية".وقال 
ت�رصيح لـ»اجلورنال« "على الرغم من ان اأغلبية الكتل 
وحق  اال�ستفتاء  اجراء  خطوة  مع  كرد�ستان  اقليم  يف 
اجرائه  كيفية  على  خمتلفة  انها  اال  امل�سري،  تقرير 

خا�سة وان الربملان الكرد�ستاين معطل". 
اال�ستفتاء  نتائج  يف  التزوير  "عملية  اأنــه  واأ�ــســاف 
هذا  تراقب  دولية  جهة  وجود  عدم  اىل  نظراً  وارد  امر 
امل�ستقلة  املفو�سية  مثل  حكومية  جهة  وال  اال�ستفتاء 
منظمات  هناك  ــه  ذات الوقت  يف  لكن  لالنتخابات، 
تر�سل  ان  ممكن  للكرد  �سديقة  واحــزاب  مدين  جمتمع 
بني  جانبه  من  اال�ستفتاء".   عملية  ملراقبة  مراقبيها 
املنتهية  االقليم  رئي�ض  اأن  القانون"  "دولة  ائتالف 
وقادر على  االقليم  ب�سورة كاملة عن  م�سوؤول  واليته 
يف  الباحث  اأو�سح  حني  يف  فيه.  �سيء  اي  يعمل  ان 
للتالعب  نية  هنالك  الها�سمي،  واثق  العراقي  ال�ساأن 
مل�سعود  معار�سة  وجــود  ب�سبب  اال�ستفتاء  بنتائج 
ال�سليمانية  مدينة  يف  حراكًا  هناك  ان  حيث  بــارزاين 

متمثل بحركة "ال" املناه�سة لال�ستفتاء. 

نتائج  بتزوير  الــبــارزاين  يقوم  ان  "اأتوقع  واأ�ــســاف 
و�سواء  فيه،  "نعم"  كلمة  على  يح�سل  كي  اال�ستفتاء 
�ستوؤدي  تليها  التي  فاخلطوات  ال  ام  نعم  كلمة  اكانت 
ان  االقليمية".واأكد  الدول  مع  م�ساكل  يف  وقوعه  اىل 
اليرانيني  وقبلها  االكراد  الــوزراء  الأحد  "ت�رصيحات 
موقف  يف  نف�سه  و�سع  بــارزاين  باأن  تفيد  وامريكيني 
الكردي  "الزعيم  اأن  اىل  النظر  ولفت  عليه".   يح�سد  ال 
حتى  لالنتخابات  اال�ستطالعات  من  بالكثري  ي�ستعني 
فيها  الت�سويت  ن�سبة  تكون  التي  العربية  البلدان  يف 
اخرى  مناطق  يف  يكون  التزوير  لكن  باملئة،    100
فهو  اجلديد  باال�سلوب  لي�ض  وهو  اخرى  حمالت  ويف 
ال  التي  الثالث  العامل  دول  معظم  يف  موجود  ا�سلوب 
"بارزاين  ان  اىل  وا�سار  احلقيقية.  الدميقراطية  تعتمد 
ال يعرتف بالدميقراطية ولو كان كذلك لكان قد اعتمد 
العك�ض  على  بل  اخلطاأ،  مكامن  ملعرفة  الربملان  على 
قام بحل الربملان اخلا�ض باالقليم" .كما ذهب املحلل 
تزوير  "اإمكانية  ان  اىل،  املجر  االمري  ،عبد  ال�سيا�سي 
ت�رصيح  يف  املجر،  وقال  حمتملة"  اال�ستفتاء  نتائج 
ال�سيا�سي  ال�رصاع  يحكمها  اإن" امل�ساألة  لـ»اجلورنال« 
معه  واملتحالفني  بارزاين  خ�سوم  عليه  ي�سيطر  الذي 
واأ�ساف اأن "هناك يف االقليم من يرون ان اال�ستفتاء 

االن اذا ما جاء بن�سبة 

بيد  وورقة  للتفاو�ض  قوة  لالقليم  يعطي  "نعم" فانه 
على  بها  ت�سغط  كي  االمريكية  املتحدة  الــواليــات 
النتيجة  اأن  اخرون  يرى  حني  يف  العراقية،  احلكومة 
يف  نف�سها  �ستجد  كرد�ستان  فــاإن  ال  بـ  جــاءت  ما  اذا 

مو�سع �سعيف". 
"مهما كانت نتيجة اال�ستفتاء �سواء بـ ) نعم  اأنه  واأكد 
ن�سبة  �ستتجاوز  ولكنها  كبرية  بن�سبة  تكون   ) ال  اأم 
املواطن  على  االعالمي  ال�سحن  ب�سبب  باملئة  الـ50 
الكردي والذي ن�سه :"اذا ما ا�سبحت بيدنا ورقة ونريد 
وهي  الكردي"  ل�سعبنا  مكا�سب  لتحقيق  االنف�سال 
الورقة الفعالة التي ي�سغط بها البارزاين على احلكومة 
االمريكية  املتحدة  الواليات  بيد  وي�سعها  االحتادية 
وحلفائها االكراد من اجل ان يحققوا مكا�سب م�سافة 

لل�سعب الكردي. 
واأو�سح املجر "من هنا ال ا�ستطيع ان اجزم ب�سحة او 
عدم �سحة هذا القول الن كال االحتمالني �سحيحان، 
لكن باملح�سلة النهائية فان اال�ستفتاء على ا�ستقالل 
ال�سعب الكردي �ستقول نعم  االقليم باغلبية كبرية من 
وامنا  نهائي  ب�سكل  اال�ستقالل  يكون  ال  قد  لال�ستقالل 
ان تكون بيد كرد�ستان ورقة قوية ي�سغط بها  بهدف 
�سيا�سية  مكا�سب  بها  ليحقق  االحتادية  احلكومة  على 

لالقليم ب�سكل عام وبارزاين ب�سكل خا�ض. 

تتمة ص1


