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كالم غير عادي في يوم الشهيد اآلشوري   
 

 

 

وال ٌدعمها المنطق  والتً ال ٌستسٌغها العقل السوي مستحبةال الغٌر المتناقضات من

 شورٌوا ٌنبري أن 3004وفً زمن ما ٌسمى بالتغٌٌر الدٌمقراطً فً العراق بعد  العقالنً

 اال العراق فً المسلوبة السٌاسٌة - القومٌة بالحقوق لٌطالبوا مكان كل فً (المنفى) الخارج

 أشورٌو من تحت أقدام حٌث سحب هإالء البساط  االحزاب اآلشورٌة العاملة فً العراق

 عهد  أٌام ٌعٌشون ٌزالون ما وكؤنهم والخنوع االمتثال بلعنة المسكون بخنوعهم العراق

 على لهم ٌقدم الذي واالذالل العٌش رذالة فضالت من لهم ٌرمى بما وقد أرتضوا  صدام

للقضٌة  والسٌاسٌة القومٌة الخٌانةثمن  أذالل ما بعده أذالل, االحتقار واالستصغار أطباق

 التً االموال مقابل االشوري للشعب االهانةمستسهلٌن  أرتضوا وقد العراق فً االشورٌة

. لجٌوبهم تذهب  

 فً مستشري لٌس العراق فً فالفساد !!!ٌخطًء من ٌتصور أن أحزابنا لم ٌفسدها الدوالر 

 كان أن  االشورٌة االحزاب حتى الجمٌع على ٌسري بل فحسب العراق فً الحرامٌة حكومة

 العراق شمال فً البارازانً االقلٌم لسلطة أو المركزٌة الحكومة لسلطة العمالة بتؤثٌر ذلك

 الٌوم عراق فً الدٌمقراطً جدا   النظام حكومة عن للدفاع بالنٌابة ٌنبرون أنهم والمضحك

الحكومات فً العالم ومن خالل أفسد  من تقارٌر واالحصائٌات الدولٌةبموجب ال التً أعتبرت

من  تم تمٌٌعها وتشوٌهها التً بحقوقهم للمطالبة التظاهر حتى ٌستجرإن ال دفاعهم هذا

لى الشعب االشوري ضمن سٌاسة الترهٌب والترغٌب حٌث ٌتم وٌتم تصرٌفها كمَنة ع قبلهم

ذي العقلٌة   سلطة البارزانً تحت أذالال بؤتجاه القبول تحت الترهٌب دفع الشعب االشوري



بما ٌتفضل به البارزانً من فضالت متروكة و خارج سلطته أو المتخلفة االقطاعٌة والقبلٌة

رإٌة هذا الكم الهائل والقٌاسً بالحجم الكبٌر ما الذي ٌستعصً على شعبنا من ..من أقلٌمه

وقد  غٌرهم ٌراه ما الذي!! من الفشل السٌاسً فً كٌفٌة أدارة القضٌة االشورٌة فً العراق

معاقة نتٌجة  مسٌرةب  أم أنه القبول الضمنً ؟؟؟؟من رإٌته ستعصً على شعبنا قبل أحزابناأ

كل الشواهد واالحداثٌات تشٌر !! الجهل والقبول العشوائً والبصم بالعشرة ولٌكن ما ٌكن

ٌتم  بصوت آشوري عمٌل (هللا أكبر)تحت صرخة  ومع االسف القضٌة االشورٌة الى أن

 الدٌمقراطٌة عهد فً سقطوا الذٌن االبرار شهدائنا بدماء مخضبة ها وأسكات انفاسهاذبح

 ثمن للسكوت أن... آخر عهد أي من أكثر والبارزانً المركزٌة الحكومة مإامرات ٌد على

 غٌرهم ال أنفسهم االشورٌون سٌلعن الذي الٌوم وسٌؤتً جدا   باهض ثمن االسف مع وهو

 هذا معدن ما... االشوري والوطنً القومً للشرف المذل والخنوع السكوت هذا بسبب

 أن بدون  لشهداءه  والفواتح المآتم بحضور مكتفٌا   والمهانة الذل حٌاة أرتضى الذي الشعب

متى؟؟ الى متى؟؟؟ الى :السإال لمجرد ٌتجرأ  

 مسٌرة,  مسٌرة هكذا فً ٌساهم من لكل معانٌها وبؤوسع اللعنة كل واللعنة آشور لعنة لتنزل 

 سقوط منذ الراحة طعم ٌذق لم شعب شهداء دماء خٌانة,  الخٌانة لدواعً واالستسالم الذل

 صنعها التً قٌوده وٌحطمون أسره ٌفكون أبطال الى بحاجة شعبا  .. االشورٌة االمبراطورٌه

الشعب بحاجة ألبطال من صنف ال ٌعبد اال هللا آشور ... الحقٌقٌة الحرٌة صوب لٌنطلق لنفسه

الة وأنحطاط وال ٌحنً قامته اال لخدمة الشعب االشوري وغٌر هذا أنما كل ما متوفر هو عم

.اء القضٌة االشورٌة أوال  وأخٌراوخٌانة عظمى لشهد  
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