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 قانون احلكم الذايتاستهداف 

 الدكتور خضري املرشديلرفيق ا   
 

ملني يف لعل واحدة من أهم اجلرائم اليت أرتكبها االحتالل ومرتزقته وخدمه العا
ستثناء ، واليت تعرب عن حقدهم وكراهيتهم ليس للبعث االعملية السياسية وبدون 

فحسب ، وإمنا للعراق وشعبه ، هي إزالة كافة املنجزات واملعامل والرموز اليت بناها 
حققته هذه  من قوانني وقرارات ، ونسف كل ماالبعث يف العراق وما يرتبط هبا 

ما أفرزته من قيم املنجزات والقوانني من مردودات إجيابية تتعلق حبياة الناس ، و 
نائه يف نسانية ، أي مبعىن تدمري البناء احلضاري اليت بدأ البعث بإوطنية وقومية و 

املادية واملعنوية ، وهلذا مت تدمري كافة املنظومات  نساينالعراق ببعده العريب واإل
 واالخالقية والقيمية اليت بذل العراقيون من أجل إجنازها ومحايتها الدماء واجلهود

غبياء من خدم احملتل ، إن التاريخ سوف لن يهمل وتعب السنني ، متناسني هؤالء األ
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فعلوا ، وسيخّلد  فعلتهم وسيجعلهم سّبة لألجيال القادمة وآلالف السنني لسوء ما
صحاب املنجزات الكربى واملواقف العظيمة مهما كثر الزيف أاته يف الوقت ذ

ين والكذابني وأسيادهم الفرس والتشويه وطمس احلقائق من قبل هؤالء الفاسد
  . شتدت قوة آلتهم االعالمية السوداءامريكان والصهاينة ، ومهما واأل

تدمري ما حققه  ستنادًا هلذه احلقيقة الواضحة فلم يتبقى أمام هؤالء اخلدم ، سوىاو 
قانون احلكم الذايت لألكراد والذي يعترب واحد من أهم اإلجنازات الوطنية اليت 

وإمنا للعراق كله ، جمسدًا بذلك حققها البعث ليس للشعب الكردي فقط 
نسانية البعيدة يف معاجلة قضية التنوع القومي على مستوى سرتاتيجيته العربية واإلا

يعد أمام هؤالء سوى تدمري هذا اإلجناز التارخيي املتبقي  الوطن العريب ككل ، نعم مل
ارات من إجنازات البعث وثورته وقيادته ، بعد أن ألغوا من قبله الكثري من القر 

من إلغاء تأميم النفط ، وجمانية التعليم اإللزامي  بتداءً اودمروا الكثري من املنجزات 
واملصانع العمالقة العسكرية  واخلدمات الصحية واالجتماعية ، وتدمري الصناعة

واملدنية وسرقتها وبيعها باخلردة لدول اجلوار ، وإمهال الزراعة وختلفها وهدم مشاريع 
ىل طائفية وعنصرية إوطنية ملناهج الدراسية من مناهج الري العمالقة ، وتغيري ا

منية والعسكرية الوطنية عب وافقاره ، وتفكيك املؤسسات األسامهت يف جتهيل الش
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ويف مقدمتها حل جيش العراق الباسل ، وقتل العلماء من خمتلف االختصاصات 
ق ، وغريها الكثري واملثري من وتشريدهم ، وتسليط احلثاالت على حكم العرا

  . فعال الشريرةاأل
إن اخلاسر من ذلك ليس الشعب الكردي فحسب ، وإمنا شعب العراق كله ، 
مثلما كانت اخلسارة كبرية لعموم العراقيني عندما مت تدمري وسرقة منجزاهتم 

  . وحضارهتم وثرواهتم
 

 الشبكةكّتاب 
 الكاتب خضري املرشديصفح 
 البعث العظيمفرسان 
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