
 حطام الدولة العظمى وجيوش الزبالي

كل شيء في العراق جديد، كل شيء في بلدي غريب
حتى أنا اشك في نفسي لني انتمي لوطن ل أشعر بحبه

أن أعطيته تمرد كالحسناء التي تتبغدد وتتدلع
وأن أحجبت، قالت أني نسيتها وتركتها للوحوش ؟؟؟

ما هذا البلد الذي يصنع جيش من التسولي والزبالي بدل من جيش وطني يحمي الدار والعلم؟
أهو البلد أم الخيرات الدافنة تحت أقدامنا والتي يتكالب عليها العالم؟
أهي أخلق العراقيي التمردين على كل شيء بطبعهم، حتى الوطن؟

أهي دكتاتورية مدفونة في شخصية العراقي؟ 
 وبالعامي لو ألعب لو أخرب اللعب؟أنا القائد وإل ل أحد يقود؟ ،

وإذا الكل قائد، من الشعب إذن ؟ 
لو ما تصرف؟؟؟ولاذا ل نكون قادة على أنفسنا أولً، 

لنحترم تخصصاتنا ونعمل في مجالتها أولً كي يحترمنا الناس ونكون قادة حقيقيي

هذه عينة من عراقيي يعيشون في عراق جديد، ليس في بعض الشوارع في بغداد والبصرة الذين يعيشون بحبوحة 
 تةةسيب الحةةدود وترك الةةتغيير اليةةجابي لةةعشوائةةية الوقةةف ومةةقدور بةةعض الةةعراقةةيي الةةتجار مةةن إسةةتيراد وسةةائةةل الراحةةة لكي
 يةةةشعر الةةةعراقي عةةةند الحةةةباط في زيةةةارتةةةه لةةةبعض الةةةشوارع الةةةتجاريةةةة أن الةةةبلد يةةةتعافى. ل نةةةحن لةةةسنا مةةةغفلي، دولةةةة كةةةانةةةت
ةةمع كةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةا ينفع الةةةةةةةةةةةةناس تةةةةةةةةةةةةحولةةةةةةةةةةةةت إلى دولةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةاشةةةةةةةةةةةةلة بسةةةةةةةةةةةةبب الجهةةةةةةةةةةةةلة الةةةةةةةةةةةةذيةةةةةةةةةةةةن جةةةةةةةةةةةةاء بةةةةةةةةةةةةهم الحةةةةةةةةةةةةتلل. تصنع وتجةةةةةةةةةة

 الرائعة، نشرت القال التالي تحت عنوان : أحمرفوق خط العراق مجموعة

عراقيون في كربلء يعتاشون على نفايات الدينة ويسكنون بجانبها
٢٠١١/١٠/٢٧بتاريخ : 

 من بيوتات في ويسكنون كربلء غرب الصحي الطمر نفايات على يعتاشون الواطني من كبيرة عداداً ارصدت
 ).التنك ( العدنية الصفائح الطي

 سنوات منذ الصحي الطمر مواقع في يعملون عائلته وافراد نه أقال عاما ثلثي العمر من يبلغ خضر كريم الواطن
 ويبيعونها اكياس في ويكدسونها الغازية الشروبات وقناني البلستك منها معينة مواد بجمع يقومون حيث عديدة

 البلغ وهذا دينار الف عشرة) ١٠,٠٠٠ (الـ ليتجاوز اليومي الوارد معدل ن أالى مشيراً بالوكيل، يسمى لشخص
) .سبعة (افرادها عدد لعائلة ليكفي

 طمر مواقع الى اللجوء الى اضطر مما اخرى عمل فرصة يجد لم انه غير للعمل عديدة ابوابا طرق " نه أخضر واكد
 .النفايات

 الكبيرة الشريحة هذه الناس من الكثير ينتقد قد " قالت فقد عاما وثلثي ثمانية العمر من وتبلغ عمار ام الواطنة أما
 على العمل مفضلة , شريفة الهنة هذه ان الى اشارت انها غير ) الزبالة ( تسمى بيئة في يعملون كونهم العراقيي من

 مطالبهم عن في سؤال، وكربلء محافظة من الرئيسة الشوارع في يجري كما التسول وامتهان الطرقات في الجلوس
 كون الحلية كربلء حكومة و أبغداد حكومة في سواء شخص ي أمن نطلب ل نحن " عمار ام اجابت العنيي من

.مبتغاها تحقق ولم طالبت الكفاءات من والكثير الشهادات اصحاب وان خاصة منثورا هباء ستذهب تاكيد بكل مطالبنا

 يمتهن اظفاره صغر ومنذ , قوله حسب ) الزبالة ( البيئة هذه في ولد انه اكد فقد عاما ) 20 (حيدر فرحان الشاب أما



 )7000 (يتجاوز ل مبلغ معه ويحمل ليل الطيني بيته الى يرجع حيث) والبلستك الفافون القواطي ( النفايات جمع مهنة
 بعينه ير لم ان اكد الذي فرحان ومنهم الدينة مركز الى الطريق يعرف ل اغلبهم ان الدهشة يثير ومما . دينار الف
 .يكتبون ول يقرأون ل اميون وجميعهم) الولية (الدينة مركز

 لكن يمثله لن ويصوت النتخابات في يشارك ان حقه من ان غيرالزبالة)  (في ولد فرحان يضحك ما البلية وشر
 ما لنا وليس عراقيي لسنا اننا يقولون الواطني هؤلء جعل من شيئا واقرانه فرحان عن يعرف ل انتخبه من ان للسف

فرحان قول بحسب الهنة هذه يمتهنون الطفال من كبيرا عددا وان سيما حقوق ول سكن بل ورجال نساء عراقي لي
 وبأعمار وامرأة رجل بي شخص مئة يتجاوز لوحدها كربلء غرب الصحي الطمر منطقة في العاملون اعداد ان يذكر

.نفرات ستة او خمسة عن لتقل عائلة العاملي هؤلء من ولكل مختلفة

 الطهعلي

صور في الوضوع



--------- انتهى القال -------------

هذا في بلد فيه ما فيه من خيرات، وهنا الجميع يعلم ولكن نريد للجهلة القشامر الذين انتخبوا قائمة مدعومة من ايران
 في النتخابات التي أصلً غير قانونية لنها وقعت تحت تأثير الحتلل ولكن هذا ليس موضوعنا الن، يا من انتخبتم
القائمة الفائزة (بالتزوير والبلطجة) والى القائمة التي فرطت بأصوت ناخبيها، هذه صحيفة أعمالكم، وهذا ما جنيتوه 
يوم انتخبتم من انتخبتم من اللصوص والحرامية الذين جمعوا كل الطياف والذاهب في العراق كما جمعت الصائب 

كل العراقيي بكل أطيافهم ! 

فةةمن الةةسؤول، الوطةةن أم مةةن يةةديةةر الوطةةان ويهةةتف بةةأسةةماء، أم الةةشعب الةةذي يرضى بةةهكذا نةةتائج كةةارثةةية بةةكل الةةقايةةيس ؟

الذين نتحدث عنهم ليسوا أفارقة أو هنود أو جنسيات أخرى قد يتخيل للبعض للحظة أنه متفوق عليهم بشيء؟ 
 ل نةةةريةةةد الةةةتخيلت، هةةةذه صةةةور وواقع حةةةال، والةةةهنود أحةةةسن مةةةن الةةةعراقةةةيي بةةةكثير الةةةيوم لنةةةهم دولةةةة قةةةويةةةة بةةةل نةةةوويةةةه وتةةةقود
 القةةةةةتصاد الةةةةةعالي مع الةةةةةصي ويةةةرسةةةةةلون أبةةةةةنائةةةةةهم الى كةةةةةل بةةةةةقاع الرض لةةةةةيتعلموا ويةةةةةعملوا ويةةةةةحتكروا بةةةةةأقةةةةةلياتةةةةةهم كةةةةةل مةةةةةا

يستطيعون اليه سبيل. أما العراقيي فيفرقهم لون القميص لليوم ذاته أن شئتم. دولتنا محتلة من قبل دولتي، واحدة 
 مةةن أبةةعد الةةقارات وألخةةرى ريةةحها الةةصفراء ل تخةةمد حتى تقلع ثةةانةةيةاً.  شةةعبنا يةةريةةد الراحةةة والةةعيش الرغةةيد كةةما يةةعتقدون
 في الخةةةةليج، والةةةةذيةةةةن هجةةةةروا ويةةةةعيشون بةةةةي الةةةةدول مةةةةثلنا، وقةةةةعوا تةةةةحت أسةةةةر ضةةةةغوطةةةةات الةةةةعيشة، والةةةةغربةةةةة، والةةةةعنصريةةةةة،
 والةةةةةتعصب ومةةةةةلحةةةةةقات وتةةةةةجنب الحةةةةةتكاك مع الةةةةةعراقةةةةةيي والةةةةةخوف الةةةةةبرر والةةةةةغير مةةةةةبرر والةةةةةنفاق ونةةةةةقل صةةةراعةةةةةات الةةةةةساسةةةةةة

الستوردين في الداخل واجتذابات الذوبان في الجتمعات الستضيفة وفقدان الطفال للهوية الوطنية العراقية التي 
تبدوا يوم بعد يوم للعامة أنه سراب، كالكهرباء في العراق. فمن أحسن حالً، يا من خرجتم بلسان بطول الن**ل 

 على الةةفضائةةيات بةةمشاركةةتكم النةةتخابةةات وإخةةتيار الةةقوائةةم التي تةةعاطةةفتم مةةعها دون إسةةتخدام الةةعقل، هةةذا ثةةمن تةةصرفةةكم،
وهذا ما أدى إليه جهلكم، يا ما شايفي  !!!

أتريدون القارنة؟ هذه صور من أفريقيا وآسيا ؟ أي منها تحبون يا عراقيي ؟



طبعةاً الجماعة أياهم سيقولون: إيه عادي ليش زعلني، كل الدول النامية فيها هذه الظاهرة؟ 
ونقول يجوز نعم، أمام باب بيتك، لكن العراق كان له مشروع آخر، كان قد محى المية يا أميي!

 أترضون أن يكون هذا الشهد أمام منازلكم يا عراقيي؟ نحن نتكلم عن عراقيي يتكلمون كلمنا ويأكلون طعامنا



ويعيشون كل الهموم التي يعيشها العراقي وأكثر وهو الفقر والعوز وفشل السؤولي الذين يتسكعون في فنادق الكويت
 والمارات ولندن يعرضون عراقنا للبيع بأسم الستثمار !!!! لاذا الستثمار يا كذابي، أين أموال النفط، وأتحدى أكبر

لص فيكم أن يقول أين أموال النفط تصرف !!!

كان للعراق، أن يتحول الى دولة صناعية، وكان يصنع ويجمع تمهيداً للتصنيع، وللتذكير فقط:

- العراق أول من كان له بريد ألكتروني داخلي بي الوزارات وقد رأيته يعمل في زيارة مع والدي لحدى الدوائر١
   وقد شرح لي هذا الوظف مشكوراً وأنا ما زلت طفل حينها. 

- كنا نجمع التلفاز والحاسوب والكيف والثلجة والبردة٢
- كنا نصنع سلحنا ونطوره ونجمعه٣
- كنا نزرع في بلدنا٤
- كنا حلق في سمائه وبدأنا نصنع الطائرات التجريبية٥
- كنا قد أطلقنا قمر صناعيةاً تجريبيةا٦ً
- كنا قد اختبرنا الصواريخ التعددة الراحل وأنظمة فصل الحركات الستنفذة ٧
- كنا قد استخدمنا الروحية لسقاط اخرى معادية للمرة الولى في التاريخ الحربي٨

- كان اليدز ل وجود له في العراق إل الحالت القليلة؟١٠
- كان العراق قد استخدم الرضاع الجوي للوقود والقتال الجوي في آن واحد مع الجارة السوء١١
- كان العراق كله شعر وأدب وموسيقى وأبداع ١٢
- لم يكن في العراق مخدرات !!!!! بكل أنواعها ١٣
- كان العراق أول دولة تصنع طائرات استطلع تجريبية في النطقة بعد الكيان الصهيوني١٤
- ول ننسى الصناعات الدوائية واللقاحات١٥

 هذه بعض الصور والروابط الفيدة من الشبكة العالية :٢٠٠٣وللجيل الذي يكبر بعد 



روابط للتاريخ

http://www.youtube.com/watch?v=F9TENv6nVl4

http://www.armyradio.com/arsc/customer/pages.php?pageurl=/publish/Articles/William_Howard_Desert_Storm/Domestic_Production.htm

http://www.thespacereview.com/article/1839/1

http://www.youtube.com/watch?v=xhmTkJYVWxw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=KG71jdlaPX8

http://www.globalsecurity.org/wmd/world/iraq/al_quds.htm

http://defense-arab.com/vb/showthread.php?t=35218

 يقول البعض، الصناعات عسكرية، ولم تنفع الناس، ونقول هكذا تبنى الدول الحقيقية، وعبر التاريخ، كل الصناعات
الحديثة والتقنية بدأت بالحاجة العسكرية والصناعة في أول القائمة ! ليس هناك دولة على الوجود لم تخرج دولة 

مصنعة أو شبه مصنعة بعد حرب أو أكثر، وعليه العراق ليس إستثناء، الفرق هو أن العراق لم يكمل مشروعه 
 بسبب الحروب والهم من هذا الحصار، الذي فرضته دول الجوار الستفيدة ذاتها من بقاء العراق دولة محتلة متخلفة

 وخاضعة للبند السابع حتى بعد خروج الحتلل الول، بعد أشهر كما يدعى. الدول ذاتها التي تصدر الواد
 الستهلكية ل تريد أن يقف العراق على قدميه ! فمتى يصحوا الناس على هذا ؟ ومتى ينتخب العراقي على اساس

الصلحة وليس العاطفة؟ 

 متى سيعرف الواطن العراقي قوته الحقيقية فيبتز السياسي الكذاب ويحاسبه على كل زلة حتى قبل دخوله حلبة
الصراع بي الحزاب الكتل الكارتونية؟ 

http://www.globalsecurity.org/wmd/world/iraq/al_quds.htm
http://www.youtube.com/watch?v=KG71jdlaPX8
http://www.youtube.com/watch?v=xhmTkJYVWxw&feature=related
http://www.armyradio.com/arsc/customer/pages.php?pageurl=/publish/Articles/William_Howard_Desert_Storm/Domestic_Production.htm
http://www.thespacereview.com/article/1839/1
http://www.youtube.com/watch?v=F9TENv6nVl4
http://defense-arab.com/vb/showthread.php?t=35218


 طبعةاً الكفاءات العراقية كانت تعمل حتى اللحظة التي بدأ فيها العدوان والعام الذي سبقه يا أبنائنا العراقيي إلي
أصغر من عمرنا، كان مهندسوكم قد صنعوا طائرة صغيرة تدريبية لختبار قدراتهم كتجربة في زمن الحصار. 

http://www.youtube.com/watch?v=F9TENv6nVl4الرابط   

 طبعةاً الهندسي إختفوا بي مهجر، ومغدور من أيران واسرائيل والكويت، أو محترم نفسه وساكت، أو إجتثه أحمد
.. وتركت الصناعة العسكرية  لجنة الجتثاث بالعبثالجلبي تحت شعار لجنة أجتثاث البعث والحرى أن تسمى

 بالطبع، والدنية التبقية التي دمرها الحصار، ولم نعثر لكم على صور الجهزة الكهربائية التي كان يجمعها العراق
ويصنع بعضها،  والكيفات الرائعة وكانت اشهر الاركات القيثارة وشركة الصناعات الكهربائية وغيرها، وللسف ل 

توجد صور على الشبكة وإذا أكو واحد من الطيبي عنده صور، أرجوكم إبعثوها حتى انسويلها صفحة خاصة 
للجيال القادمة. 

 وبينما يعيش العراق التناقضات تحت حكم الفرس والمريكان، يتقدم اللان علينا خطوة لينزلوا في شوارع فرانكفورت
 عاصمتهم الالية، صناديق سوداء تعمل على الطاقة الشمسية، صدمت حي رأيتها لننى لم أفهم طبيعتها، وعند

 أكللكم !!!القتراب، أكتشفت أنها سلة زبالة تعمل على الطاقة الشمسية. لاذا؟
طبعةاً آني تفاجأت بها، واللان الكاعدين يمها، تفاجؤوا بي لني التقط الصور لتنكة الزبالة العجيبة!!!

http://bigbellysolar.com/solutionsموقع الشركة الصنعة   اليكم "بك بيلي" تنكة الزبالة المريكية في الانيا 
 تقوم الشركة بتجربة في الدينة اللانية هذا النوع من سلة الهملت التي تستخدم الطاقة الشمسية لشحن وتفعيل جهاز

 يضغط القمامة ليصغر حجمها ويسمح للسلة من إستيعاب كمية مهملت أكبر. وعند المتلء واصدار اشارة من
 مجسات وضعت خصيصةاً، تقوم سلة الهملت بالتصال بمركز العمليات لتخبر الحاسوب الركزي بأنها قد أمتلت وحان

 وقت قطاف قمامتها..... وعليه ترسل سيارات الجمع الى موقعها الحدد وفق خريطة معدة وبذلك توفر البلديات الوقت
 والال والوقود الذي يذهب هدراً عندما تتنقل السيارات لتكتشف أن السلة غير ممتلة وتفرغ وقت العاملي ليركزوا على

أييييي أحنا وين، وهذول وين؟؟؟ السلت الهم والمتلئة !!!!! 

http://bigbellysolar.com/solutions
http://www.youtube.com/watch?v=F9TENv6nVl4


 عودة الى العراق، يا جماعة دولة الل قانون، سامحونا لننا نتطلع الى المام بطبيعة تربيتنا، وقد تعودنا أن نخدم
 أوطاننا بدمائنا وعملنا وأفكارنا وعقولنا، واليوم نحمل هموم العراقيي وتراب العراق أينما إرتحلنا وتعايشنا، في قلوبنا

 وحقائب ملبسنا، ول نستطيع أن نتنازل، وحتى أن اردنا التنازل فعقولنا وقلوبنا ستتوقف لننا لم نرضع الخيانة ول
 نتنازل عن عرق وجهد العراقيي الذين سبقونا وكم اردنا يوم أن كنا طلب علم أن نعود لنبني على ما انجز آبائنا

 وكفاءاتنا، ولكننا عدنا مرة واحدة لنرى الخراب الذي جلبتموه تحت شعارات الضلومية والحرية إل اننا سرعان ما حملنا
  لنه الدليل على أننا اناس٢٠٠٥حقائبنا مرة أخرى وعدنا الى الهجر، والحمد ل أننا اتخذنا القرار الصائب منذ 

 نحترم نفسنا، نريد أن نخدم البلد لكن عندما يكون من يحكمنا على القل على خلق ويخاف ال في الفقراء لنه سيسأل
 عنهم يوم الحساب، وهو أمر عظيم ومرعب لو فكرنا فيه، وندعوا من ال أن ل يجعلنا في مكانكم يومها. واعتبروا هذا رد

على رساءلكم التي ترسلونها لنا تعدونا بالال والنصب على أن نترك الواضيع التي نبحث فيها ونقدمها للعراقيي. 

 نقول أخرجوا أطفالنا من الزابل الى الدارس أولً بعدين نتفاهم. نحن ل نباع ول نشترى. وإن فشلتم في هذا فلن نقبل
 أن تديروا دكان خضار في العراق "علوة فجل". واخرجوا الى ما تعودتم عليه من التسكع في مقاهي أجور رود وطهران

أسلم لنا نحن العراقيي، ولكم يا مجهولي !!!!

أتجعلوهم يجمعون القمامة ؟العراقيون شعب جبار، " ولكم " بعض من منجزاتكم كي تتأملوا بها في الختام،

بعد أن انتهت من مفاعل وربة النووي، الكويت تحول 'أم قصر' قاعدة لغواصاتها النووية
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=77696&cid=46

 

 في العراقمستعملةملبس اسرائيلية 
http://www.alasl.net/article.php?ID=2561

                                                        الشمس أجمل في بلدي من سواها، والظلم حتى الظلم هناك
                                                        أجمل، فهو يحتضن العراق 

 لشاعرنا بدر شاكر السياب                                                       

 ترى، ماذا كان السياب ليقول اليوم لو كان حيةاً؟؟؟                                                       

    موقع شباب العراق للحصاء والسح                                                                                    
 – الهجر٢٠١١/١٠/٢٧                                                                                                          التاريخ 
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