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مان النااو والاذؤ يا دؤ  واالشراف والمسااكين لغاة للقوة وبذلك يهلك االفاضك الطماساة نعيشها بسبب امتال

عكاو طبيعي لالحاتالل والاذؤ يدركا  لى اسوء ومع مرور االيام وهذا انبالضرورة ان تسير امورنا من اسوء ا

بيارة مان اجال المحتل اكثر منا النهم ذاقوا مرارة االحتالل قديما وكيف تم اذاللهم وقتلهم ولكنهم بذلوا جهودا ك

ان االحتالل للعراق في التوقيت ومن االستعمار البريطاني واليوم هو صديق حميم الخالص من الذؤ استعبدهم 

 ورسم برنامج مستقبلي ولم يقدموا صوره واضح  واالسلوب خطا الن مستشاريهم كانوا على خطا النهم جهلة

ثام ااد المحتال الطاين بلاة حاين اساتبد تفاعالت في البالد وهذا مااكده جريان االحداث ونتائج ال لما بعد االحتالل

وهام الياوم يحصادون ثمان  قبل خطوتا  تلاك براي  في قرار غزو العراق ولم يستمعوا لنصحية من عاقل عارف

واالساوء مان ذلاك انعكسات عليناا تلاك االخطااء وافراااتهاا هذا القرار الخااط  فاي الزماان والمكاان واالسالوب 

ونكون فاي وسا  فراج اصبح بعيدا ونخاف ان يتالشى ناالواذا ب اخطر واالمور تبدوايام تمر وحمقها وبدات اال

بين  الغبية لميحاتهمبتواالسوء من ذلك فانهم  ان الفرج قادم وانا منهم والبعض كان يعتقد النار دائمة االشتعال

بحجة  نتج  والنعرف الى اين لكدون االيضاح عن كيفية ذ من ترك االمور في العراق واالنسحاب الحين واالخر

ذلك فان الدولة باكملها ستكون ساحة للصارا  باين كال لونتيجة  بعد تشكيل الحكوم  اننا اصبحنا دولة متكامل 

لسنين طويلة فنحن النعرف كيف والننا شعب قد اهمل واستهدف  النها دولة فتي  في كل شي   االطراف المختلفة

 شرف واالقتتال جريمة  عند كل شعوب االرض فالقتال تالقال االقتتال و وبين السياسة والم امرة فن  نفرق بين

المفاهيم واصبحنا نعيش حالة الكذب واالرتياب واصبح اولاوا االمار فاي وضاع اليحسادون عليا   لديناوتداخلت 

كماا  علينا نحن العراقيين فالواجبرغما عنهم بين االهل واالخوة واالحبة النهم سيشتركون في عملية االقتتال 

ان نتحاور من خالل الصدق ووضع الحلول الفرااات هذا االحاتالل والن الكاذب والمجاامالت التاي  كنا منذ القدم

والاى يومناا هاذا لام تجاد الحلاول وتوقاف القتال والادمار والن منذ القادم عشناها من خالل طروحات السياسيين 

مثل الحرية والديمقراطية قدمها لنا من طروحات وشعارت براقة كان ما حتل جاء لتحقيق اغراض  الخاصة والم

ا التلتقي مهما امتدت هتالل والديمقراطية ممكن ان تقع في مستوؤ واحد ولكنوكذب الن االحهو محض افتراء 

قاادة  القادة الجادد فاي امتحاان صاعب النهام جعلاوا انفساهم وهذا يضع ونوكد ذلك ونبقى نلح علي  وطال الزمن

بينناا فااذا اساتمر االقتتاال   بماا قادم لهام والذؤ كان صادقا  متذرعين بانتخاب الشعب ينا ولمدة اربع سنواتعل

او  علاى اقال تقادير هكموالى الهاوية التي لسنا ببعيدين عنها وندعوكم لحفاا  مااء وجا ناوالقتل بنا فهذا سيدفع

ونعارف انكام لام  والطماع لاذات وعشاق القياادةللتجارد مان حاب ا لعدم السقوط في الهاوي  التي ت دؤ بكام وبناا

 النهااا جهااد واباادا  وتجربااة وبااذلك نخاااف ان تخااتل  االمااور علاايكم وعلينااا ، كسااابقيكم تمارسااوا الساالطة قاابال

االكفاء المحترمين اصحاب التجربة والمعرفة والسمعة  االشخاصوكنا نتمنى ان تختاروا  ونسحب الى الهاوي 

ونسال  حتى يساعدونكم في الخالص من خطيئة المحتل وتخريب ومعروفين لديكم  وما اكثرهمالطيبة للمناصب 

واقول وابقى    الخيار لنا في الوقت الحاضركم في الخالص من حب الشهوات وسنصبر عليكم الندعهللا ان يسا

 ا ال يهمهامالن ما يزعجن الجدد وتتفاهموا في كل االمور التي تزعجهم (المالكين)اكرر الف مرة ان تجلسوا مع

ونتمنى عليهم ان يتصرفوا على اساو ان العظيم الحقيقي ليس الذؤ ال يخطآ  بل ذلك الذؤ  ما خفي كان اعظم و

م منزهين عان هروا انفسياذا اخطأ يعود عن خطئ  ويتخذ من  عبره ودرسا وان يتعلموا بان اعظم خطأ هو ان 

 لد من المستقبل المظلم النكم وهللا ال تعرفون ماذا يجارؤوانقذوا هذا الب واذا غضب الثور الهائج فاحذره الخطأ

 ايها الساس  لكم وليس سيدنا وامامنا علي )علي  السالم( قال لنا النمن خالل سلوككم السياسي الذؤ نالحظ  و

 .والسالم ولكن هل يفيد الكالم ومنذ اكثر من الف عام) الصبر صبران صبر على ماتكره وصبر عما تحب(


