
العراق وصراع العمالقة !!!!
الصدر: مقال حديث الرقام للدكتورة بشرى الحمداني في موقع كتابات الشهير، بالضافة إلى مصارد اخرى جمعت من الشبكة العالية 

 في كييل مشيروع تييجاري اسييتعماري، عييفواً اسييتثماري يييكون هييناك دراسيية جييدوى أو مييا شييابييه، يرتييكز السييتثمر على هييذه الييدراسيية ويراجييعها بييي

 اليفترة والخيرى لكي ييطابيقها مع اليصارييف واليكلف اليفعلية ليذاك الشروع. إل أن الرقيام واليكلف تحيرج كيل اليذيين إنخرطوا في مشروع إحيتلل

 اليعراق وتيحوييله إلى بيلد إسيتهلكي ضيعيف وسيوق ليقماميات اليدول اليجاورة مين إيران، واليكوييت، والميارات، والبحيريين، والردن، وسيورييا، وتركييا،

وغيرها من الدول التي تحصل على العقود بالقندرة (تكرمون)، وسامحونا على هذا التعبير، إل أنه الواقع ول شيئ سواه.

 وتلك الدول هي بريطانيا والوليات التحدة والتي تناولنا أساليبها في شفط ما في العراق من خيرات في ملفات سابقة ولحقة على ما يبدوا،

 خصوصياً وأن الشهرستاني مدير الزاد العلني للعراق، يعمل جاهداً لرضاء الجماعة. فهل مل العراقيون من لغة الرقام؟  وهل هي مجرد

 أرقام ؟  أليست لعراقيي قضوا أو شردوا؟ أليس لهؤلء وجوه وأسماء وأقارب وذاكرة؟ أم ان الوضوع أصبح يحرج الجميع وحتى الواطن

 العراقي البسيط الذي ل يريد إل السترة بعد كل الكوارث التي وقعت على العراق وشعبه، وخصوصياً الذين كان لسانهم طويل حتى المس

في سرد الظلوميات على أنغام الكمان الحزين والبوذيات والشاعات وحتى البالغة والكذب في الدعاء بأنه كان شاهداً على حدث 

ما أحيانياً.

 

 وعييندمييا وقييعوا في جييريييمة إنييتخاب الييلصوص تييحت إنييتخابييات الحييتلل وتييأثييير رجييال الييدييين أصييبحوا في حيييرة ميين أمرهييم حيييث أنيينا أمييام أنيياس

 : ليين شييفتوا الييجعفري مييا حييقق شي أنييتو يلي رحييتوا وانييتخبتوا مرةبييس سؤالفي دورتييي إنييتخابيييتي. يينتخبون مرتيي نيكرر مرتيي نيفس اليقائيمة 

 ثانية ما فكرتوا تنتخبون حرامي ثاني؟ يعني إذا جهاز كهربائي لو سيارة يومية عاطلة تركضون بسرعة وتشترون جهاز أو سيارة أحسن، زين

 لين الجيماعية انيطيتوهيم أول أربع سيني وشيفنا شيسووا بياليعراق مين طيائيفية وقيتل على اليهويية ودرييلت وميعتقلت، ميا اليذي كيان ييدور في رأس مين

  يعني الجيماعية ل نيفذوا الوعود ول طيوروا شيء في عيملهم إل اسيالييب القمع بياليتعاون مع قيوى الحيتلليي فيإنيتخب نيفس اليقائيمة مرة أخيرى؟ 

 اليعراق. وهيذا الشروع حتى الن ليم ييحقق شيء جييد ليلعراق  أتمنى أن ييفكر هؤلء جييداً في إنيتخابياتيهم اليقادمية إذا بقي شيء اسيمه اليعراق

 كيما عرفيناه في حيياتينا لنيهم يتحيملون اليسؤوليية اليتارييخية في مسيتقبل كييان أسيمه اليعراق. ول ميجاميلة في هيذا لن انيتخاب قيائيمة تبيع اليعراق

 ، ونييقول نييعم، لييو تييمسكت قييائييمةهي خيييانيية لييلعراق، وبييالخييط الييعريييض !!!!!! النييتخابييات في الييدول ليسييت موضوع عواطييف وخرافيياتبهييذا الييشكل 

 الييقشاميير بييأسييتحقاقييها لييكانييت الييلعبة خرجييت بييشكل آخيير. وأن أي صوت يخييرج مسييتقبل يييحبط الييناس ويييحجبهم عيين الييشاركيية هييو خيييانيية لييلعراق

 أيييييضياً، ول مييييجامييييلة في هييييذا الميييير لخييييطورة مييييا وصييييل اليييييه الييييبلد. نييييعم النييييتخابييييات غييييير شييرعييييية تييييحت الحييييتلل، ل خييييلف، إل انييييها لييييعبة يييييمكن

 وليساعيدة اليذيين إنيتخبوا نيفس اليقائيمة ونواجيهم بيصحيفة أعيماليهماسيتخداميها ليصالح اليعراق وليو جزئييياً ليقلب اليصورة وميهما حياولوا مين تيزويير. 

  وتحييليلها وأخييذ الييعبر ميينها، خييصوصيياً وأنييها أرقييام رسييمية تسيتحق الوقوف عيندهياومييحاجييجتهم ميين الن، نييقدم لييكم نييبذة عيين بييعض الرقييام التي

 حسيب ميا جياء في اليصدر اليذكيور، بمعنى أنيها صيادرة عين جيهات رسيمية ميعنية داخيل اليعراق، وفي ميا يلي عيينة مين تيلك الرقيام ونيحن أضيفنا

أرقام قد حصلنا عليها من تقارير بريطانية (مال أبو ناجي، وعدكم الحساب):

مليون أرملة عراقية. ١،٠٠٠،٠٠٠ 
).٢٠٠٨(حسب إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الرأة العراقية عام     

مليون طفل يتيم. ٤،٠٠٠،٠٠٠ 
 أطفال حسب تقديرات وزارة التخطيط).٦ إلى ٤(إذا كان معدل العائلة العراقية من     

مليون شهيد.٢،٥٠٠،٠٠٠ 
).٢٠٠٨    (حسب إحصائيات وزارة الصحة العراقية والطب العدلي حتى كانون الول 



ألف مفقود.٨٠٠،٠٠٠ 
 وهذول على الكثر دفنتهم).٢٠٠٨ (حسب إحصائيات الدعاوى السجلة لدى وزارة الداخلية العراقية حتى كانون الول    

      اليلشيات في صحراء النجف أو اختفوا الى ايران.

ألف سجي في سجون الدولة من ضمنها سجون أقليم كردستان. ٣٤٠،٠٠٠ 
  أليف سيجي ليدييها،١٢٠،٠٠٠(حسيب إحيصائييات مراصيد حيقوق النيسان، عيلمياً أن اليقوات الميرييكية كيانيت قيد اعيترفيت رسيميياً بوجود 

).أكو عراقيي أختفوا الى إيران بس ال عز وجل يعرف وينهم وشكد واذا بعدهم أحياء

مليون مهجر خارج العراق.٤،٥٠٠،٠٠٠ 
 ).٢٠٠٨(حسيييب إحيييصائييييات اليييتقدميييي بيييطلبات ليييلحصول على جيوازات فيييئة "ج" ليييدى ميييدييييريييية اليييجوازات اليييعراقيييية حتى كيييانيييون الول 

 مليون عراقي في الخارج!!!  نفس عدد الهجرين في القضية الفلسطينية!!!٧وشباب العراق للحصاء وأبو ناجي يقدرون الرقم ب 

مليون مهجر داخل العراق.٢،٥٠٠،٠٠٠ 
(حسب إحصائيات وزارة الهجرة والهاجرين والهجرين العراقية).

حالة فقط قبل الحتلل.١١٤ ألف حالة إيدز، بعدما كانت ٧٦،٠٠٠ 
     (حسب الحصائيات السجلة في وزارة الصحة العراقية) 

  وهاي من أسبابها الساسية فنادق الدعارة في النجف......  أويلييييي، وال شكد عيب وخزي! وأي واحد يقول حلل نقول   

    أتقبل أن تزوج أختك بهذه الطريقة البشعة؟

 .إنتشار الخدرات الستوردة في طبقة الشباب وبنسب مخيفة
    (حسب إحصائيات وزارة الصحة العراقية ومركز مكافحة الخدرات والدمان الكحولي في وزارة الصحة العراقية).

.ثلث حالت طلق من كل أربع حالت زواج بعد الحتلل
(حسب إحصائيات وزارة العدل العراقية).    

من الشعب العراقي أدنى من مستوى الفقر. ٪ ٤٠
(حسب إحصائيات وزارة حقوق النسان العراقية).    

 .تغيير شامل ومبرمج للبنى التحتية من قبل الحتلل وحكوماته التعاقبة
(حسب إحصائيات وزارة التخطيط العراقية).    

.إنحدار التعليم الجامعي والساسي
(منظمة اليونسكو – رفع العتراف بالشهادات العراقية).

وما عدنا سياسي واحد حقيقي بالعراق؟؟؟؟ كيانااً سياسيااً.٥٥٠ 
(حسب إحصائيات مفوضية النتخابات العراقية).

شكووو!!! ألف منظمة مجتمع مدني. ١١،٤٠٠ 
(حسب إحصائيات وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الجتماعية العراقية).

شركة أمنية تديرها أجهزة الخابرات الجنبية.١٢٦ 
(مسجلة في وزارة الداخلية العراقية).



شغل نيكروبونتي!!!  ميليشيات مسلحة تابعة للحزاب. ٤٣ 
(مسجلة في وزارة الدفاع الداخلية العراقية – لجنة دمج الليشيات).    

 صحيفة وجريدة تمولها أجهزة الخابرات الجنبية.٢٢٠ 
(نقابة الصحافيي العراقيي).     

قناة تلفزيونية تمولها أجهزة الخابرات الجنبية.٤٥ 
     (إدارة القمر الصناعي نايل سات وعرب سات).

محطة راديو ممولة من اجهزة الخابرات الجنبية.٦٧ 
(هيئة العلم والترددات العراقية). 

مليار دولر يملكها قادة الحزاب:١٢ شبكات إتصالت لسلكية قيمة كل شبكة ٤ 
النفصالي!!!!- شركة كورك ملك صرف لسعود البارزاني ١

 عمي أنتو لو تجار لو مسؤولي !!!!- شركة آسيا سيل ملك صرف لجلل الطالباني.٢

 السماء تتكرر؟؟؟% ولحمد الجلبي وحزب الدعوة حصص. ٥٠- شركة زين الكويتية ٣

ورث مال خلفوه، زين وين مشاريع الفقراء؟؟؟- شركة أثير ملك صرف لعبد العزيز الحكيم. ٤

أخبار لجنة النزاهة بل زحمة مالهم حس؟؟؟           (حسب إحصائيات هيئة العلم والترددات العراقية). 

 عشرات اللف من الشهادات الزورة للمسؤولي والضباط والدراء العامي

        وكوادر الحزاب الذين يشتغلون مناصب قيادية في الدولة.
هذا اختطاف لدولة بأكملها موووووو؟؟؟؟؟(حسب إحصائيات هيئة النزاهة العراقية). 

.فساد كامل لهيكلية الدولة الدارية والالية وفي جميع الفاصل
(منظمة الشفافية العالية).

.إحتقان طائفي وإحتقان أثني وإحتقان طبقي بي مكونات الشعب العراقي
( منظمة الؤتمر السلمي).

 بيشكل رسمي أو بيشكل غيير رسمي، كيأن ييكون ميقر شركية ميقاولت أليف ميقر لحزاب السيلطة١١،٤٠٠أكيثر مين  

 وهيييمية أو جيييمعيات خييييريييية كيييغطاء لعيييمال الحييزاب وهيييذه اليييقرات في اليييغاليييب أبييينية دولييية أو أبييينية تيييم السيييتيلء عيييليها مييين

اصحابها الشرعيي بعد تهجيرهم أو تصفيتهم أو مؤجرة ببدلت تدفع من ميزانية الدولة.

وميعاميله وميصانيعه عين طيرييق تيوزيع أراضي اليعراق بيموجيبتيبدييد ثروات اليعراق الينفطية وثرواتيه اليعدنيية وأراضييه  

 قيانيون السيتثمار اليسيئ اليصيت على الينتفعي مين الحزاب اليعميلة وبيعقود طيوييلة الميد وكيذليك بيع وتيأجيير ثيروات اليعراق

 وميييعاميييله وهي ميييلك ليييلشعب اليييعراقي، فيييقد تيييم بييييعها وتيييأجييييرهيييا لكي ييييضعوا ميوظفي وعيييمال تيييلك اليييصانع بيييي فكي سيييندان

ويقضوا على موارد العراق وثرواته.

 وكييان الييدوليية الولى١٩٧٧على الجتمع الييعراقي، فييبعد أن كييان الييعراق قييد مييحا المييية في الييعام سيييطرة التخييلف  

في العالم التي تمحو المية بالكامل بحسب منظمة اليونسكو.



 ٢٠١١ أي أن الرقام في ٢٠٠٨تناولنا ما ذكرته الدكتورة بشرى وهي مشكورة على جهدها الرائع، وهنا العلومات التي طرحت كان منها في 

 أخييطر بييكثير حيييث لييم يحييدث أي تييحسن في أي مييجال بييالييشكل الييذي يسييتطيع الراقييب أن يييقول أن الوضع يييتغير إلى الفييضل. ثييم يخييرج عييلينا

يونس شلبي العراق ليصرح بأن العراق يقطع أشواطياً في التطور والنمو والحداثة، زين، إذا هذا وجه التحسن، ما هو شكل الفشل الذريع ؟ 

- أرجوا أن يفكر العراقييون في الهجر والداخل بهذه الرقام قبل أن يتساءلون ما جدوى التظاهر في ساحة التحرير؟

- ما الذي سيجعل العراقيي وغير العراقيي الذين إنتخبوا القوائم الدعومة من رجال الدين لتغيير إختيارهم  في 

ههيووووو!!!  النتخابات القادمة؟؟؟ طبعياً أكو ناس راح تكول: ل تقحموا رجال الدين لن مالهم علقة، 

            http://www.youtube.com/watch?v=pgbcqZd4nF4   !!!!طبعياً الخ حتى عربي ما يعرف

 هل هي العاطفة؟ ولاذا ل تتحرك العاطفة أشو الكل جائع؟؟؟          - ما الذي يحرك الذين ينتخبون تلك القوائم هل هي مصلحة ما؟ 

            عندما يرون أطفالهم يعيشون بالقدرة اللهية فقط؟ هل هي الطائفية التي زرعها الحتلل وركزها مع ايران ويقاومها الشرفاء 

           من الشعب؟ حسنياً من الذي يحركها في الشارع؟؟؟ كل هذه التساؤلت يجب أن يفكر بها من يريد أن ينافس على الصوات 

           على القل نحلل ونشرح الناخب العراقي كي نعرف “براغيه وين” وما الذي يحرك الجهاز العقلي عنده وهذه الرة ليس

           بالوعود الستقبلية فقط بل  بأمور تلعب على مشاعر هذا الناخب أو الخلوق الذي يعود لنتخاب نفس القائمة التي تسببت في

           دمار العراق مرتي على التوالي. يعني خلي نتعلم من المريكان أساليب تشريح الناخب لغراض اللحصاء كي تعكس النتائج

           على الحملت النتخابية مال الحرامية الثانيي . وعليه الفروض من القوائم في الستقبل أن ل تعول على طائفة كي توازن 

، بل الفضل أن تستهدف ناخبي يعني ماكو واحد على رأسه ريشة           الخرى، ولن الفساد عند الحكام، من كل الطوائف، 

           الطرف النافس حتى لو كذبوا عليهم بالوعود والجاملت لن الناخب النافس أصلً إذا أراد النتخاب فمن الستحيل أنه 

           سيعطي صوته لن قتل وهجر أبنائه يعني بالعامية اعتبروهم بالجيب، وراح يفتهمون اللعبة لنهم مفتحي باللب، واللب طيب.

           ترى الشعب ما راح يزعل إذا كذبتوا عليه صدكوني تعبر وبروح رياضية، إذا النتيجة التخلص من أقزام ايران!!

           
           ومو دفاعياً عن قائمة أو دعمياً لها، لننا نعتقد أن الكل حرامية. بس حرامي أهون من حرامي ولزم تتغير اللعبة حتى لو كانت 

إنتزعوووووهااااااااا على كولت العينتي!!!          النتيجة التقدم خطوة واحدة بدل من الجمود أو الرجوع 

          - وياريت إذا واحد من الجماعة الذين أحسوا بخطيئة تطميس اصبعهم بالحبر على الطريقة اليرانية أن يراسلنا بالفكار وخبرته 

           في الدوافع التي قد تكون السبب في اختيار قوائم من في السلطة، من عامة الناس ل من الستفيدين لكي نبحث فيها ونخرج 

           تقرير يساعد من يجلس خارج الحلبة لعادة التوازن للعراق حتى ولو بالحد الدنى فيما ينهمك الشباب العراقي في مشاريعهم

           الختلفة في احداث تغيير ما، كل على طريقته. واعلموا يا عراقيي أن هذه اللعبة ل  تحذف منها الوراق لن الورقة التي ل 

           تحسم قد تساهم في الحسم وعليه كل ما يجعل اللصوص يتصارعون في ما بينهم، سينقل الصراع إلى الرأس بدل من انزاله الى

           الشارع حيث الفقراء والساكي. 

 لقد أعطى العراق ما يتجاوز تضحيات أي دولة عربية وأهمها الجزائر في حربها مع الحتلل الفرنسي، وان حجم الصراع على العراق اكبر

 بكثير لن الدول الكبرى مفلسة بسبب حروبها ومغامراتها وعليه هي تبطش بكل من يعارضها. وبأساليب مختلفة منها الباشر ومنها الهادئ

 ومنها الذي ل يراه أحد أو يسمع به إل في هوليوود لكننا عندما نقرأ الرقام نرى صراعياً للوجود وان اعداء العراق يريدون الرض وما عليها

 وما تحتها بأقل الكلف. يريدون ارضياً وخيرات بأقل الكلف الدارية وعليه ان أبادوا معظم الشعب العراقي فلن يرتجف لهم حاجب. وهذه كلفة

 الصراع مع الكبار، ومع هذا الصراع ذاته تكون الكاسب أكبر وأكثر. وعندما نقدم التضحيات بهذا الحجم يفكر الناس بأمرين. الجبان

 والذي يحب أن يستخدم عبارات التعقل والحكمة يقول دعونا نتماشى ونأخذ بعض الراحة أو نهادن ونحاول التغيير غداً ولكن غداً يكون

 الخصم قد تغلغل أكثر وعرف عنك أكثر؟ والخر يقول دعوا الصراع يستمر وبمختلف الصعدة منه الواجهة الباشرة ومنه الهادئ ومنه الذي

http://www.youtube.com/watch?v=pgbcqZd4nF4


 يخترق الدوائر وينشر الوثائق كي يتلقفها العلميون الوطنيون في الداخل والخارج وفي كل يوم وينشرون ويثقفون. ومنه من يخترق الجهزة

 التي كونها الحتلل وينبه الخرين لسلمتهم فيكون الصراع الفتوح منظم بالوعي الشترك والعفوية اليدانية، وبما أن الحذر يطال حتى

 الوطنيون في ما بينهم، ما الانع من أن يعمل الجميع بأستقللية ولكن ضمن منهاج مقارب؟؟؟ ل شيئ في الواقع، ومن ل يستطع فعل شيء

 فما عليه سوى توزيع الخبار على اصدقائه في الشبكة العالية وجمع القوائم البريدية وتمريرها للمواقع الوطنية كي يكون الجميع على نفس

الصفحة وفي نفس الوقت، وحينها يكون العراقيون أغلبهم سيتخذون القرار الباطني ذاته أو ما قرب منه لنهم شعب ذكي ويقرأ 

المحي والكتوب. 

 العراقيون اليوم يصارعون للبقاء وعدم النقراض تحت غبار اليورانيوم وقد يرى البعض كلمنا من باب البالغة لكننا نقوله بكل محبة وإخلص

 لكل شيء أسمه عراقي. أننا ل نبالغ وقد يأخذ الوضوع وقته ليتضح، إل أنه سيتضح للجميع، العداء الذين شائت الحداث أن يقع العراق

 في صراع معهم (ليس الوضوع الن كيف ومن) قتلوا في ما بينهم الليي وعليه ل يفكرون في الرقام للعراقيي الضحايا بل في الصالح

  مليون بي قتيل وجريح ، وفي الحرب٣٠فلماذا نأخر الصالح ونقدم العاطفة؟؟ في الحرب العالية الولى تقاتلوا وكانت النتيجة ما يزيد عن 

  مليون عراقي في معادلة الصراع على الطاقة والعادن والنهار والتوازن الستراتيجي٢٥ مليون، فما قيمة ٦٠العالية الثانية كان الرقم 

والعلمي ؟ وما قيمة حسائرهم من الجند إذا كان الرقم بعد النسحاب من الدن، ل ينجاوز خسائر الحوادث الرورية في اصغر قراهم؟ 

 ل شيء، ول قيمة للعراقي عندهم، ولكنه ثمي عندنا. وعليه يجب أن تتغير أساليب مقارعة للحتلل والواقع الذي أقامه بالتركيز المنهج على

 مرتكزاته التي حلت محل الحتلل الباشر وهي تعمل بالوكالة منذ النسحاب من الدن. صراع بي الشعب والعميل، يبنى على الصالح أولً

ودون أي اعتبار للطائفة والحزب، سياسة خذ وطالب، وان لم يستجب من في السلطة، فالبتزاز بالدلة والتسريب العلمي وتكسير الرجل. 

الحرب العالية الولى

http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I_casualties
الحرب العالية الثانية

http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties 

 عندما يتمكن العراقيون من نقل الصراع إلى الهرم التعفن في النطقة الخضراء بدل من الشارع، فهو النجاح!-

- وعندما يتمكن العراقيون من خلق صراع بي الفرس والمريكان فهو النجاح!

-وعندما تنجب امهاتنا واخواتنا اطفال عراقيي جدد فهو نجاح! حتى الطفل الصاب بالعوق والتشوهات وهذا ما ل نتمناه، ولو تمت تغطيته إعلميياً 

  فهو نجاح. وهو شاهد وشهيد عند ال يوم ل تنفعهم السوار والبراج الشيدة.

-لو تعلم شباب العراق فنون العلم وعملوا في اكثر عدد من الحطات العلمية العربية ف يالهجر وخصوصياً في أقسام تحرير الخبار والدارة 

  والتخلص من عصابات الوارنة اللبنانيي (مع احترامنا للشعب اللبنانيي) الدعومي من امراء الخليج والسفارات الجنبية في الوطن العربي فهو نجاح !

-لو تعلم العراقيون فنون اللقاء والحوار في العلم وقوة الحجة والجابهة في العلم ودراسة الخصم والحاور وأساليب التحدث النهجي فهو نجاح !

-لو تعلم العراقيون منافسة الجنسيات الخرى، بدل التآمر على بعضهم في الشركات في الهجر فهو نجاح !

-لو تحول العراقيون للتفكير بعقلية القليات في الهجر فهو نجاح! 

كله نجاح وهناك الكثير الكثير من الفكار يا من أنتم على أبواب اختيار التخصصات والحياة الجامعية!!!!

 إن الرقيييام التي سيردتيييها لييينا اليييدكيييتورة هي حيرب بيييقاء وعيييليه سيييتكون وكيييانيييت اليييتضحيات جيييسام. وقيييد أفلسيييتم ييييا عيراقييييون أعيييدائيييكم وكييينتم سيييبب أسييياسي في

 انييهيار اقييتصاداتييهم وهييم يييأنييون كييما تييأنييون، صييدقونييا، فيينحن عيييونييكم في الهجيير. ولييو سرتييم مييعنا بييي مييتاحييف تيياريخ الييدول الييحية تجييدون الييتضحيات الييجسام

 وعيدم اليتفرييط بياليحقوق واحيترام تيضحيات مين سيقط في اليصراع هي ميفاتيح اليتغيير وهي صورة تيكررت في كيل بيلد هجرنيا إلييه مرغيمي. وقيد ييكون قيدرنيا هيذا

 أن نيينقله الى أهييلنا في الييداخييل والييخارج، هييكذا تصنع الييدول الييحقيقية. ل تصنع  بييالييتمنيات بييالييعيش كييدول الخييليج والييكفالت التي تييبتز فييقراء الييهند وغيييرهييا

 وتسيتعبد اليناس، والسيلم قيد ألغى اليعبوديية مينذ قيرون غيابرة . هيذه دول ييقترن وجودهيا بيتواجيد الينفط، واليصراعيات التي ينشرهيا اليكبار في الينطقة ليسحب

 اليسيولية الياليية مين اليدول اليضحية عين طيرييق الهجيريين واليشاريع اليطموحية التي ل تنفع بيشكل فعلي حتى أبيناء تيلك اليدوييلت والواحيات بياليقدر اليذي تسيتفاد

http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties
http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I_casualties


 مييينها شركيييات اليييقاولت الجييينبية اليييفلسة وتسيييتفاد مييينها تيييلك اليييشايخ  بييياليييدرجييية اليييثانيييية كييياليييعلقة كيييلما سيييقطت ضيييحية،  تيييعتاش على دمييياء وأميوال وليييحوم أبيييناء

الضحية. أن قطع الشريان معها وحده يسبب الختناق عندهم مثل الكويت والمارات وغيرها من الذين أذيتهم على العراقيي أقل بقليل.

 

 ل تيطاليبو بسراب، بيل طياليبوا بيما ييطلبه اليكبار لن تيضحياتيكم تيفوق تيضحيات اليكبار بيالنسيب واليكم والوجيدان النيساني. إن اليذي ييسقط في اليصراع شيهيداً

 ميعروف ميدى ميشاركيته وقيد حيسمت بيخياره أو دون ذليك. وليكن اليذي تسيتنشق اليهواء وهيو مييت في اليعقل وتحركيه اليعاطيفة، أمره ميرييب جيداً، وهيو خيطر ييسير

 بييننا، ييكذب على نيفسه ومين حوليه ويينافيق في اليصحوة والينام، وفي نيفسه مرض وييحتاج اليعلج. ليذا ييجب التحرش بيه وعيدم تركيه ينشير اليسموم واليعدوى بيي

  ميحاولية. وخيير اسيلوب التيصال اليباشير عيبر اليبرييد ومين أمياكين توفير الخيدميات١٠٠اليفقراء واليساكيي لجيباره على اليصحوة وأخيذ اليعلج حتى ليو تيطلب المير 

الساسية للتصال . 

 ما لم يستطيع الحتلل ضمانه بتواجده الباشر على الرض، يتركه ليضمنه له من يشبهنا في الشكل والكلم، إل أن قلبه ليس معنا. وعليه سينتقل الصراع

 الى كل دائرة ومكتب ومؤسسة لراقبة زلت الفاسدين ثم فضح تصرفاتهم والتخلص منهم الواحد تلو الخر من السفل إلى العلى لتشتيت القوى في ادنى

 هرمهم الداري بينما يحتدم الصراع في العلى،  وبكل أساليب التحرش وحتى البتزاز بي الدير والعلى منه، بي الوضف الفاسد وصاحبه الخر ودون

 تعريض أنفسكم إلى أخطار. ستتآمرون عليهم كما يتآمرون على العراق وعليكم، وبهدوء قاتل، ودون ذكر الصادر فقط استمروا في التسريب كي تتسع

 التشققات ويخرج كذبهم على الطاولة كي يراه العالم بأسره وكي تختلط عليهم المور ول يعرفون ما الذي يصيبهم من سرطان ومن أين وقد أثبتم يا

 شباط، يوم ثار الشعب ليقول للطغاة:٢٥عراقيي أنكم تلعبون الرواق الصحيحة منذ 

 نحن العراقيون قد ضحينا بالغالي والنفيس، وقد طعنا في ظهورنا كل من قبلناه أخياً لنا يومياً، وعليه نستحق قادة أفضل من هؤلء!!!!!!

شباب العراق للحصاء والسح

٢٠١١/١٠/٢٠

الهجر


