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العدد 2445 :

أحزاب سياسية أم َ
شرِكات ؟
ٌ

في اآلون��� ِة األخيرة ُ ،
رأيت
ُ
وسمعت العديد من مُواطني
أقليم كردستان  ،المُستائين
م���ن الوض���ع المُت���ردي ،
َصفون األحزاب السياس���ية
يِ
الرئيسية  ،من خالل شاشات
التلفزيون  ،بأنها [ شركات
] وليست أحزاب .
ُربما َ
س���نوات  ،لم َي ُكن
قبل
ٍ
المواطن���ون  ،يس���تخدمون
هذه العب���ارات في توصيف
األحزاب الحاكمة  ،خوفاً من
بطش���ها  ،أو كانوا مازالوا
َ
يأمل���ون خيراً فيه���ا  ..لكن
ْ
تغي���رت األح���وال
الي���وم ،
ْ
ْ
وإشتدت
وتراكمت السلبيات
األزم���ات  ..وب ِقي ْ
َ���ت الفئة
ُ
ً
ُباشرة
الطفيلية المُستفيدة م
 ،م���ن إحت���كارات األحزاب
الحاكم���ة  ..ه���ي الفِئ���ة
الوحيدة  ،المُتحمِسة للدفاع
السلطة واإلستماتة في
عن ُ
طمس الحقائق عن الفس���اد
والنهب الم َ
ُنظم .
أثب َت ْت أحداث السنة ونصف
السنة الماضية  ،ان الحزب
الديمقراطي الكردس���تاني ،
بدرج ٍة رئيس���ية  ،واإلتحاد
الوطني الكردستاني  ،بدرج ٍة
ثانوية  ...عمدا الى إش���راك
أحزاب المُعارضة السابقة (
التغيير  /اإلتحاد اإلس�ل�امي
 /الجماع���ة اإلس�ل�امية )
 ،ف���ي الحكومة  ،وإس���ناد
وزارات مُهم���ة إليها  ،مثل
وزارة المالية والبيش���مركة
والكهرب���اء  ..فقط من أجل
[ إحت���واء ه���ذه األحزاب ]
 ،وكذلك إمتص���اص غليان
الش���ارع وتميي���ع الوضع
السياسي تدريجياً .
نجح الحزب���ان ( وال
ولق���د َ
س���يما الحزب الديمقراطي )
ف���ي ذلك  ،الى ح��� ٍد ما  .فلم

يس���تطع وزير البيش���مركة
ِ
« وه���و من حرك���ة التغيير
«  ،أن يفع���ل ش���يئاً يُذ َك���ر
ف���ي وزارت��� ِه  ،فم���ا َ
زال
الخ ُ
البيشمركة ُ
َ
يستلمون
ضر
أوامره���م الفعلية  ،من قادة
اإلتح���اد الوطني  ،كما يأتمر
الص ُفر  ،بأوامِر
البيشمركة ُ
قيادة الحزب الديمقراطي ..
تاركي���ن للوزيرالمس���كين ،
مات شكلية بسيطة ! .
ُه ٍ
مِ
كذلك ّ ،سلموا خزين ٍة فارغة
 ،لوزي���ر المالية « وهو من
حرك���ة التغيي���ر «  ،زائداً
ديون مُتراكمة على الحكومة
ن وقالوا ل ُه ّ :
وحِسن
تفَضل ّ
َ
الوض���ع ! ْ .
وأخف���وا عن ُه
َ
واردات النف���ط الرس���مية
والس���رية  ،ولم يُسهلوا له

الناس على دين
إذاعاتهم

اسعد عبدالله عبدعلي
آثار فضولي في العيد ,بعض أزياء الشباب ,والتي
ترمز لشذوذ فضيع في الذوق ,فال أجدها نوع من
الجمال ,وال رمزية للتطور ,بل هي تعبير غريب عن
الفوضوية ,وحتى في الغرب ليس لها سوق رائج,
بحسب متابعتنا لألعالم الغربي ,بل أن البعض لجأ
للبس إكسسوارات ,التي ترمز لكل انحراف عجيب,
مثل الجماجم البالستيكية ,وخواتم برأس مخيف,
أو العين الواحدة ,والتي هي رمز الماسوينة ,أما
الحديث عن المالبس واإلكسسوارات الدالة عن
نوع من التميع ,فهو حديث ذو غصة ,كل هذا نتاج
األعالم الفوضوي ,المسيطر على بلداننا.
األعالم هو المؤثر األكبر ,في سلوكيات المجتمعات,
ومنه تنطلق عملية التغيير واإلصالح ,أو اإلفساد
والتغريب.
طالعت كتاب بعنوان (( الناس على دين إذاعتهم),
للكاتب إيهاب األزهري ,حيث يصف اإلذاعات,
بأنها أم ثانية ,فيقول إن الغرب أدرك ذلك ,لذا عمل
على االستفادة من هذه إالم ,في تنشئة أجيال تنفع
مستقبل األمة ,فقاموا بتقديم شخصية ( سوبرمان)
لألطفال ,الشخص الخارق الذي يحارب الجريمة
والفساد ,والذي يعمل دائما مع الحق األمريكي,
ضد كل قوى العالم ,ومرة أخرى يقدم النموذج,
على شكل رجل البوليس األمريكي ,وهو يتعقب
المجرمين ,حتى يقتص منه ويسلمه للعدالة ,كي
ينشا جيل مرتبط بالوطن ,ومحبا للخير ,ويسعى الن
يكون خارقا ,في سبيل تحقيق أهدافه ,,وليس مجرد
فرد عادي.
انظر إلى الخطة األمريكية لالستفادة من اإلعالم,
في خلق جيل ساعي الكتشاف طاقاته ,والعمل
لخدمة المجتمع األمريكي ,ألنه يمثل الحق الواجب
مالزمته.
بالمقابل كان أعالمنا ,مصر على الفوضى ,فنجده
يركز على الشخصيات المريضة ,في الدراما
والسينما ,ويجعل منها أبطال ,وهكذا يتلقف الجيل
هذه الشخصية ,بكل مساوئها ,مما يتسبب بوالدة
جيل مريض بالتلقي ,أو إن يكون البطل لصا ,كما
هو حال أفالم السينما المصرية ,وفيلم تيتو للفنان
احمد السقا ,ليس ببعيد ,حيث يتعاطف المتلقي
مع اللص ,ويندمج معه فكريا ,وسيحاول مستقبال
إن يكون لصا ,محاكاة لفلم عشقه ,وكارتون علي
بابا عن شخص بسيط ولص ,ويجد قوة خارقة,
فيستخدمها في مصالحه الخاصة ,وليس دفاع عن
الوطن وقضاياه ,أو في محاربة الفساد والمفسدين ,
فانظر للفارق بيننا وبين الغرب.
كما كان عنوان كتاب األزهري ,الناس على دين
إذاعاتهم ,أن سوء الحال نتيجة التربية السيئة,
التي تربى عليها األجيال ,من قبل اإلعالم العربي,
فاألعالم العربي هي األم السيئة ,التي ربت األجيال
على الخطيئة ومعانقة الفساد .

طريق التعامُ���ل مع الجانب
التركي والبن���وك ال ُتركية ،
وتعم���دوا أن تعج���ز وزارة
المالية  ،عن توفير الرواتب
ُ
مس���عاهم
 ..ولقد نجحوا في
!.
لَ���م ي ُك���ن َرد فِع���ل حرك���ة
التغيي���ر  ،بع���د تجربة أكثر
من سنة  ،في الحكومة ذات
القاع���دة الواس���عة  ،وبعد
فش���ل وزراءها  ،في تحقيق
إصالح���ات جذري���ة وتنفيذ
وعودها  ..لم يكن َرد فعلها
 ،بالمُستوى المطلوب  ..وما
هذه اإلجتماع���ات المكوكية
الطويل���ة  ..إال َهدراً للوقت
ولحق���وق المواطنين  ،و»
تمدي���داً فعلي���اً « إلحتِ���كار
الح���زب الديمقراطي لملَ َفي

العالم
ينفجر قريبا

امين يونس

النف���ط واألم���ن والعالقات
الخارجية .
َس���لّموا وزارة الكهرب���اء
الم َ
ُثقل���ة بالمش���اكِل ،
لإلس�ل�اميين  ،وقال���وا لهم
ّ :
وحل���وا أزم���ة
تفضل���وا ّ
الكهرباء ! َ .
وتفن َن ْت وزارة
الم���وارد الطبيعي���ة  ،ف���ي
إصالح جدي في
عرقل���ة أي
ٍ
وزار َت���ي المالية والكهرباء
جهز الوقود الكافي
 ..ول���م ُت ِ
 ،لتمش���ية عم���ل وزارة
الكهرباء بصورة منتظمة ،
وإفتعلَ ْت مناقش���ات بيزنطية
غي���ر مُجدية  .ول���م ي ُكن َرد
فعل األح���زاب اإلس�ل�امية
ُش���اركة ف���ي الحكومة ،
الم
ِ
بالمُستوى المطلوب إطالقاً .
ْ
وكانت النتيجة  :أن الحزب

الديمقراط���ي  ،يلقي اليوم ،
مس���ؤولية ُ
تأخر الرواتِب ،
عل���ى عات���ق وزارة المالية
وال س���يما ش���خص الوزير
وحزبه !  .ومسؤولية تردي
الكهرباء  ،على رقبة وزير
الكهرباء وحزبه ! .
ْ
إرتض���ت أح���زاب
طالم���ا
المُعارضة الس���ابقة  ،بهذا
الوضع الم ّ
ْ
وأصبحت
َشَوه ،
الس���لطة ..
ُجزءاً م���ن آلة ُ
ُ
فأنه���ا تتحمَ���ل ِوزر  ،كل
هذه األزم���ات التي ُ ،
تخنق
ُواطن خنقاً .
الم ِ
يا حركة التغيير ويا اإلتحاد
والجماع���ة
اإلس�ل�امي
اإلسالمية  ،لو َب ِقي ْ
َت عند ُكم
ٌ
ذرة م���ن المصداقِي���ة ...
السلطة وإتركوا
إخرجوا من ُ
مناصبك���م وإمتيازاتك���م
وإصطف���وا م���ع الجماهير
المحروم���ة المنكوبة  ..ويا
اإلتح���اد الوطن���ي  ،إحزموا
أمرك���م  :أن تك���ون لك���م
بيش���مركت ُكم وأسايش���كم
وأجهزتكم األمنية وشركاتكم
اإلحتكارية ال ُكبرى ومصالحكم
النفطية والتجارية ومواقعكم
ومناصبك���م وإمتيازاتك���م
ومافي���ات الفس���اد  ..ال���خ
 ،وأن تكون���وا ف���ي نف���س
الوق���ت  ،داعي���ن لإلصالح
والتغيير  ..فهذا اليجوز وال
يمكِ���ن !  .فأما أن تتطهروا
قواعد الفس���اد
وتتخلوا عن ِ
التي أنش���أتموها  ..أو تبقوا
كم���ا أن ُتم ُ :ش���ركاء الحزب
الديمقراط���ي ف���ي جمي���ع
السلبيات المتراكمة منذ 24
سنة ! .

كماه����ي الحي����اة الحيواني����ة
والنباتية ،وحين تباد الحشرات
والحيوان����ات بالقت����ل والحرق
والس����حق واإلفت����راس يك����ون
على اإلنس����ان أن ينتظر طريقة
منها ليكون ج����زءا من توازن
الطبيعة ،فالعدد الهائل للبش����ر
وقلة الم����وارد يتطل����ب حلوال
إلهية ،أو بش����رية بمباركة اهلل،
كالكوارث الطبيعية من عواصف
وبراكي����ن وأعاصير وس����يول
عرم����ة وحرائ����ق ،أو باالوبئة
كاألمراض الخبيثة والتي تنتشر
عب����ر الهواء واللم����س وأيضا
بالح����روب واألس����لحة الفتاكة
والمجاع����ات ،ومن يعيش على
هذا الكوك����ب علي����ه أن يتأقلم
مع قوانين الطبيعة ونواميسها
الحاكم����ة والقاهرة التي تمضي
على الناس وعل����ى الحيوانات
واألحج����ار واألش����جار والمياه
وكل ماأبدعته المش����يئة اإللهية
التي التستثني أحدا من قراراتها
النهائية.
ي����زداد ع����دد س����كان األرض
بش����كل مخيف ،بينم����ا تتناقص
الم����وارد الغذائي����ة ،وتض����رب
المجاع����ة بلدانا ع����دة ويموت
بس����بب ذلك الكثير من البشر،
الزيادة في أعداد سكان األرض
اليقابلها خطط جدي����ة لمعالجة
األزم����ات ،وال التخل����ص م����ن
المش����اكل الخطيرة التي تضرب
دول متقدم����ة وأخرى متخلفة،
ويس����ودها الفش����ل السياس����ي
واإلقتص����ادي ،ومنها مش����اكل
الجفاف وندرة المياه ،وتناقص
كميات األمطار الت����ي تندر في
بلدان الش����رق األوسط ومناطق
من آسيا وأفريقيا وهي مناطق

هادي جلو مرعي

تشهد إنفجارا سكانيا هائال.
التس����خين الذي تشهده األرض
أدى الى خلل مناخي وإضطراب
مخي����ف ف����ي األح����وال الجوية
وتناقصا في كميات الساقط من
األمطار ،واليبدو من سياس����ة
واضحة لتالف����ي عوامل إرتفاع
درج����ات الح����رارة فالمصان����ع
العمالق����ة تبع����ث المزي����د من
الغازات واألبخرة ،والسياسات
اإلقتصادية مترهلة والنزاعات
تعي����ق كل إتفاق ممكن بس����بب
إصرار حكومات الدول الصناعية
الكبرى على مواقفها الس����ابقة
المتعلق����ة ببرامجها وأس����لوب
إدارته����ا للم����وارد وطريق����ة
التصنيع والعم����ل الذي ينعكس
س����لبا على واقع البيئة مايؤدي

هذا الموجود،يطبكم طوب
*اكث����ر من  50ألف مواطن عراقي
ف����روا من الع����راق م����ن بينهم عدد
كبير من رجال االم����ن في الداخلية
والدفاع.
*مئات من حاالت االصابة بالكوليرا
فهل وزير الصحة يسلم على شرفه
ويقدم اس����تقالته ليكون ش����ريفا بين
اللصوص؟ الاعتقد ذل����ك فكلهم في
الرذيلة واحد.
*وزير الداخلية محمد الغبان يتس����لم
وزارت����ه بموازنة تبل����غ صفر على
الش����مال،بعد ان ق����ال رج����ل اعمال
عراقي معروف (عل����ي الدلفي) إن
«الوكي����ل االق����دم الس����ابق لوزارة
الداخلي����ة عدن����ان االس����دي ونجله
حس����ين قد أخلي����ا موازن����ة وزارة
الداخلية من أي أموال وأنهما افلسا
الوزارة بواس����طة عقود ش����خصية
تتضمن اسلحة ومالبس واطعمة من
خزينة الدولة.
اهلل ربك ايها المضمد المحترم صاحب
اشهر لنكي على وجه االرض
*شرطة البصرة تتعهد بحماية جراح
م����ن مالحقة عش����ائرية بع����د وفاة
مريض»تجارة هذه االيام».
*مق����رر اللجنة المالي����ة بالبرطمان
يق����ول «نمتلك احتياطي����ا هائال من
العم��ل�ات االجنبي����ة وال خطورة من
دف����ع الرواتب» ولكن صديقه اللدود
في نفس اللجنة قال»موازنة 2016
زادت م����ن النفقات الحكومية وحجم
العجز اصبح خطيرا».
من����و الص����ادق بيناتهم؟الأحد يدري
اال ذوي االختص����اص في تس����فيط

تس����ريحة بعض الن����واب ومعالجة
بواسير مؤخرة احدهم في اوائل هذا
العام.
*عدنان االسدي اللنكي يعين زوجته
الت����ي هي ربم����ا الرابع����ة كموظف
فضائ����ي بعقد في مجل����س النواب ،
تعينت قبل عش����رة اشهر ويتهامس
كاف����ة موظفي المجلس انها لم تصل
الى مقر المجلس ابداً.
البلديات تصدر قرارا برفع البسطيات

من الش����وارع واصحابها يحتجون
باص����وات عالي����ة «امنحونا فرصة
العم����ل في دوائركم الموقرة بدال من
اصدار قرارات من وراء المكاتب».
فرق الموت تتجول بحرية في ديالى
وتعلن اس����عارها المحددة للراغبين
في اه����دار دم من يريدون كاش����فة
ع����ن الطرق المختلف����ة للقتل ومنها
بالمنشار والطبر والسيف االسالمي

كل شيء  ,حتى من جاء بأنتصاره
من صندوق أألنتخابات اليستطيع
تقبل الهزيمه بذات الصندوق ألنه
يتصور إن ألناخبين جند اهلل الذين
تجندوا للخليف����ه  ,وحين يتخلون
عنه فق����د ركبوا جادة الش����يطان
ووج����ب عقابهم  ,من����ذ 1984
بلغ عدد ضحاي����ا المواجهات بين
ال(بك����ه ك����ه) والجي����ش التركي
 40000ضحي����ه  ,لكن ألتصعيد
أألخي����ر على أثر خس����ارة حزب
أردوغ����ان لمقاعد إنتخابيه منعته
من تحقيق أألغلبيه المطلقه كانت
هي أألعنف  ,فف����ي أيام معدوده
كانت الضحاي����ا أكثر من 5000
بينه����م أكثر من  120من القوات
التركي����ه  ,إخفاء وفاة(المالعمر)
مؤس����س حرك����ة طالب����ان لمدة
س����نتين من قب����ل نائب����ه (المال
منصور) حتى عن القيادات العليا
في الحركه أدى إلنقسامها فريقين
اليُستبعد أن يُصبح أحدهما ذراع

ل(داع����ش) في بل����د ملتهب مما
يعني المزيد من الدماء والخراب
في دولة خربه يعيش أهلها على
(كف عفريت)  ,فداء لكرسي (مال
منصور) البعيد عن أألضواء في
(تورا بورا) ,ه����ي (أألماره ولو

في الغال����ب الى نق����ص المياه
وقلة الغذاء وإنحسار األراضي
الزراعية ،فاليكون المتوفر من
الطع����ام ملبيا للحاج����ات العامة
للمواطني����ن الذين يزداد عددهم
بإضطراد.
إزدياد الس����كان اليكون مالئما
لمس����تقبل البش����رية ،وقدرات
الدول محبطة للغاية ،والطبيعة
يج����ب أن تتح����رك بإتج����اه ما
لتوقف الزيادة المريعة للسكان،
أو أن تحجمه����ا بعض الش����ئ
لتتناسب مع مامتوفر من موارد
بإنتظ����ار النهاية الت����ي يقررها
اهلل ف����ي وق����ت ما ه����و يعلمه،
وتح����رك الطبيع����ة اليعني فناء
الجنس البشري برغم كثرة عدد
التنبؤات بنهاي����ة الكون وفناء

البش����رية ،فالغاي����ة ه����ي حفظ
التوازن بين عدد السكان ونسبة
الموارد الغذائية والمالية ،وهذا
التحرك من شأنه أن يؤدي الى
القضاء على أعداد من البشر في
مختلف أنحاء المعمورة بالقتل،
أو اإلبادة الجماعية واألمراض
واألوبئة الفتاك����ة ،والحروب،
والمجاعات ،والكوارث الطبيعية
التي تتعدد وتمتد وتتس����ع يوما
بعد يوما.
الواضح إن البشر يحثون الخطى
نحو فنائهم وه����م يعملون على
ذلك بس����رعة متناهية التسمح
بوقف عجلة الخراب القادم الى
هذا الكوكب األخرق.

محمد الرديني
والش����نق عل����ى أذرع الرافعات كما
تفعل الصديقة الحنون ايران.
*نموذج لصحفيي آخر زمن بالعراق
حيث كتب (يلقب بالبزوني) مايلي .
«ق����د يب����دو االمر غريب����ا ان تكون
المرجعية طرفا في مثل هذه القضية
وهي تحديد الموقف من قناة فضائية
احدثت ضجة كبيرة من خالل بعض
البرامج التي حظيت باهتمام منقطع

النظير على مس����توى العراق وربما
على مستوى العالم العربي .
هذا هو اس����تهالل الخبر،فأي قضية
يتحدث عنها السيد البزوني؟.
ويس����تمر ف����ي تس����طير الكلم����ات
المتقاطع����ة عل����ى غ����رار الجعفري
فيقول:
وال تبدو القضي����ة واضحة للكثيرين
من الن����اس في العراق حيث حصلت

كراسي الشرق ليست عقيمه
(الربي����ع العرب����ي) ه����و ثورات
ش����عوب ضد طواغي����ت  ,وركاب
موجات إستثمروا هذا المد الثائر
ألقتناص الفرص����ه وإعادة إنتاج
(خلف����اء) اليقلون عن أس��ل�افهم
ظلم����ا  ,ناف����ح الحكام الس����ابقين
دون كراس����يهم وضح����وا دون
ذلك بكل مايملك����ون من قوه ولم
ينس����وا –كعادتهم دوما -أألدعاء
بأنه����م يقاتلون م����ن أجل (أألمه)
وليس السلطه !!  ,أرادوا إحراق
أألرض تح����ت أق����دام (ألغ����زاة)
(والجرذان) وأتباع (الش����يطان)
 ,أُطي����ح ببعضهم ومازال البعض
أألخر مُص����را على ُ
(نصرة أألمه)
في مع����ارك طاحنه ذهب ضحيتها
أألالف  ,ولي����س أق����ل من هؤالء
تش����بثا بصولجان المجد من جاء
بعدهم فهذا يدافع عن (الشرعيه)
وذاك (ماينطيها) ومسلسل الدماء
مُستمر.في الشرق :ثمن الكراسي
دماء وأرواح وحرائق تأتي على
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على الحجاره) .ال يهتم المسؤول
الغربي بكرسيه وال يُضحي ألجله
بغير الم����ال (وبالمال وال بالعيال)
كما يق����ول المث����ل العراقي  ,في
حمالت الرئاسه أألمريكيه ُتصرف
ماليي����ن ال����دوالرات وال يم����وت

بع����ض المالبس����ات الت����ي احدث����ت
لغطا بين جميع االطياف السياس����ية
واالجتماعية.
أي قضية يا اب����ن الناس مو حركت
اعصابنا.
فيصيح:
« والمفروض ان تكون هناك رؤية
واضحة من الموجودين في الساحة
االعالمية خصوصا من يمتلك سلطة
التاثير في الراي العام وهي القنوات
الفاعلة ومنها قناة البغدادية».
اقسم لكم هذه بداية الخبر كما اقسم
باغلظ االيمان انه كت����ب في البداية
مبهورا:
كتب البزوني.
هذه بعض النفايات التي استطاع احد
االطفال التقاطه����ا بعد ان عجز عن
ايجاد كسرة خبز في هذه المزبلة.
بربكم م����اذا تبقى للع����راق بعد هذه
المآسي؟.
*مجل����س الوزراء الموق����ر يريد ان
يستلب دور مجمع اللغة العربية في
الجامعة الذي مايزال ش����خيره يصم
آذان سابع جار.
علي الحمى حين
تطل
بعض االحيان
ّ
استعرض مسيرة العبادي في القضاء
على هذه الفوضى واجد نفسي ملزما
ان اتناول المس����كنات كل  3ساعات
رغم تحذير الطبيب العراقي المهاجر
الى كندا.

حميد حران السعيدي
مواط����ن واحد دفاعا عن س����يده
القائ����م أو ألمرتقب  ...هنا تنقلب
المعادله الى (أموال) س����تكنز في
حساب السيد القادم غير المُرحب
به و(محفوظه) في حساب الذاهب
غير المأس����وف عليه ودون بقاء

أألول ومِقدم الثان����ي تطير مئات
ألرؤوس فيالرخص أألنس����ان في
أعراف الس��ل�اطين  .ربما وفرت
الحي����اة الغربي����ه للمواطن فرص
الش����هره والحي����اة الهانئه خارج
كرس����ي المس����ؤوليه السياس����يه
وأألداري����ه مما جعل����ه اليمنحهما
إعتب����ارا إس����تثنائيا كم����ا يحصل
هن����ا ...رغم إن هذا الش����رق قد
ش����هد قبل قرون حالة للش����هره
والخلود حققهما أألمام الحس����ين
بدون سلطان  ,فقد تبنى المباديء
والقيم أألنس����انيه مقتفيا أثر ابيه
بع����دم س����لوك الط����رق الملتويه
وص����وال للخالفه وه����و القائل :
(م����ا معاويه بأدهى من����ي ولكنه
يغدر ويفجر) في إش����ارة واضحه
صريحه إن الكرسي اليُطلب بالمكر
والحيل����ه والخ����داع  ,بينما نجد
العديد من (خلفاء) الزمن الحالي
الذين تشدقوا ب(علي والحسين)
حد إدعاء أألنتس����اب لهما (صدام

والقذافي مث����اال)  ,لكنهم أحرقوا
الحرث والنس����ل دون كراس����يهم
وأبقوا ن����ار الفتنه بع����د رحيلهم
غير المأس����وف عليه تستعر بين
الشعوب التي تسلطوا عليها ذات
ي����وم  ,كما إن غيره����م ليس أقل
منهم تشبثا بأألمجاد الشخصيه ,
حكومة العراق الحاليه تضم العديد
مم����ن إدعى تعرض����ه للمظلوميه
بس����بب ثباته على مباديء أألمام
الشهيد  ,لكنه أصبح طالب سلطه
ومال مضحيا دونهما بالعديد من
الناس  ,فماهي الصله بينه وبين
بطل كربالءالخالد وهو يطلب من
أصحابه إتخاذ الليل سبيال للنجاة
بأنفس����هم ألن ألق����وم اليطلب����ون
سوى رأسه ؟  ...إنه الشرق الذي
حلت به لعنة (الكراسي) وضاعت
فيه معاني الوطن .

