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  و الحول له والقوة في بغداد الکوردالجعفري یهدد 
  

الشمالي من  الکوردستان و القسم نعم، الجعفري الیملک القوة الکافية لحمایة وزارته المهزوزة في بغداد، یهدد الکورد في 
ستان جزء من امته االسالمية التي التزال تعيش في زمن ، کأن کوردیتعهد التورک الطورانين بضرب الشعب الکوردي

  .امرؤ القيس و حلم االندلس و طروادة 
سویتا، في اوخر السبعينيات،  لقد قام صدام الفاشي بابرام اتفاقيات عدیدة مع االتراک الرعاة، الرضاخ الشعب الکوردي

  . شعبا منذ سنين عدیدة و ینکرون وجودهک یظلمونواالن یغني الجعفري علی نفس المنوال الصدامي و ناسيا ان االترا
  

 شعبنا  علینعم قبل ایام قليلة، لم یستطيع لسانه لفض کلمة الفدرالية في البرمان العراقي، و هاهو اليوم یهجم بشراسة
  . الکوردي المجروح في ترکيا

 ارهابية، واعطاء الضوء االخضر نعم الجعفري یسبح في ماء عکر ویحاول تعریف  الحرکة التحریریة الکوردیة کحرکة
  .و حرق أمال الشعب في العيش بسالم في ارضيه) العراق(ک الفشال تجربة کوردستان الجنوبيةاللمحتلين االتر

  
  . لهم من قوة ، لقاتلوا الکورد بماانا متأکد لو ملک  الجعفري وامثاله، من االسالميين العروبيين االفاشست

  
شوڤيني، ليست مدینة لها خصوسياتها، کما توهم، کرکوک مدینه کوردستانية و علی المستوطنين اما کرکوک، فيا الجعفري ال
  .البعثيين االسالميين مغادرتها

  
م البعث، في شوارع بغداد و اخيرا وليس اخرا، اذهب یا جعفري داوي جراح مواطنين االبریاء، الذین یموتون علی ایدي ایتا

فعينکاک بصيرة وایادیک، الحمدوهللا  . و غيره من حرکات التحررPKKضرب لم یاتي بعد، آوان النه  یوم،کل الکئيبة 
  .صيرةق

 زيارة الجعفري الى ترآيا 
  وأبرز ماورد في الصحافة الترآية الصادرة لهذا اليوم السبت

  دلشا یوسف/ ترجمة وإعداد
وطلب من ترآيا وضع ثقتها بالعراق في هذا ) نآردستا( في شمال العراق PKKتعهد الجعفري رسميا بالسعي ضد تواجد 

آان لهذا التعهد وقعا إیجابيا على رئيس الوزراء الترآي رجب طيب اردوغان الذي أآد هو بدوره على تكرار , الموضوع
, هابيينواضاف اردوغان؛ ال نرید ان یصبح العراق مكانا لتدریب االر, التعهد العراقي في اعاقة فعاليات التنظيمات االرهابية

 .وجاء جواب الجعفري على ذلك آاآلتي؛ لن یصبح العراق دولة تشارك في ضرر بدول الجوار
اخذت الزیارة االولى إلبراهيم الجعفري لخارج الوطن بعد استالمه منصب رئيس الوزراء العراقي لترآيا حيزا آبيرا في 

 . الصحف الترآية الصادرة لهذا اليوم
 PKKنها على اآثر المسائل المهمة لترآيا وهي مسألة الحرب ضد حزب العمال الكردستاني اتفقت أغلب الصحف في عناوی

  . ووجوده في العراق وعمليات التسلل غير المشروعة بين البلدین وآذلك مسألة آرآوك
  


