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لن تفٌد  الوظٌفً وسرقة المال العامو االجتماعً الفسادحٌث  فاسد ويلتجمٌل نظام سٌاسً أسالم  لمكٌاجوضع امحاولة 

النظام الوسخ والقبٌح وتحاول وضع ة ضمٌرٌاً تقبل بهذا بؤن االكثرٌة الساحق من المالحظ المصٌبة .. شعب العراق بشًء

الفلتة واخر زمان أن ٌعترفوا  العراق مثقفً بعض القبٌحة التً ال ٌرٌدونالمكٌاج الخطائه لمحاولة تجمٌل الصورة 

أن ال ٌمكن ألي شرٌف وصاحب ضمٌر أن ٌقبل بهكذا حكومة ونظام .. بسقوطهم وأفالسهم الفكري فً أدارة دفة البالد

ما ٌكتبه مثقفً الفلتة المختبإون وراء قناع الدٌمقراطٌة والتمدن كوٌكتب  ٌساٌر موجة دٌمقراطٌة التخلف كاالطرش بالزفة

وهم  العقلٌة المذهبٌة الحكومة وقٌادتها من نفس صنفوهم م أساساً فاسقون فكرٌاً فرحون فً دواخلهم بؤنوالتحضر وه

الموضوع ال ٌنتهً عند هذا الحد بل .. ولهذا ٌحاولون وضع المكٌاج الخفاء عورة النظام  ..فً آخر المطاف مستفٌدونال

ترفض النظام بل تناقش حركة  االمور تعدت الى فضٌحة السكوت عن جوهر المشكلة واالستمرار بالحدٌث بالشكلٌات التً ال

وتضع الحلول الترقٌعٌة المضحكة حالها حال االثاث المتهريء الذي ال ٌجدي معه  اقًوالبرلمان الالعر النظام والحكومة

رإٌة ما فً دواخل النفوس لمن ٌدعً التحضر والتمدن  صعبال من لم ٌكن !!التصلٌح وٌجب تجدٌده بقطع جدٌدةالترقٌع و

النفس الدٌنً المتخلف وهو بهذا أنما  واحادٌثهم حٌثما تظهر فً كتاباتهمو, ٌن وهو بعٌد كل البعد من هاتٌن التسمٌت

ولهذا تجري الوطنٌة وما ٌثٌر الدهشة أن أنتقاد أفعال الحكومة وشتم وسب الحكومة صار نقٌض .. ٌتمنطق بمذهبه

الن هو أٌقاف التآمر ضد المشكلة اآلنٌة والملحة ا أن ..المحاوالت فً الحدٌث عن مواضٌع ال عالقة لها بؤصل المشكلة

هذا  فً المصٌبة حل أن.. تحت شعار االسالم وسرقات المال العامالحاقدة  تسلٌمه ألٌران الفارسٌةالعراق بؤٌقاف عملٌة 

والتخلف والتعصب  والتآمر االمٌة السٌاسٌةأنقالب ضد أنه .. لن ٌتم اال بؤسقاط النظام والحكومة معاً الموضوع الجوهري 

سٌاسة الالعنف والقبول  الحدٌث عن من خالل  التمدن الدٌمقراطٌة و المقٌت بكل أشكاله التً لبست قناع الدٌنً هبوالتمذ

كٌف ٌمكن ... فً مواقع ال ٌمكن تغٌٌرها اال بؤستخدام العنفمحاولة تطبٌقها و وهم ال ٌإمنون بها اساساً  باالخر بالخطؤ

بؤعادة ما سرقوه من الشعب المتخلفٌن وسراق المال العام  ومنب سوابق مطالبة المجرمٌن على مستوى وزراء أصحا

مدن هل بالحدٌث عن الدٌمقراطٌة والت والتفجٌرات لخزٌنة الدولة ؟؟ كٌف سٌتم أٌقاف زعماء عصابات االغتٌال واالعدامات

أن ما ٌحدث فً العراق لٌس من أخطاء ممارسة  .. ام والحكومةللنظ شاملبتغٌٌر  أم بالقصاص منهم ؟؟ القصاص

المطبق حالٌاً فً العراق لٌس دٌمقراطٌة بل فوضى عارمة بدرجاتها ف,  الدٌمقراطٌة لتعالج بوصفة دواء الدٌمقراطٌة

ن مصٌر المرٌض الذي ٌستمر فً وماذا سٌكو( الكحة)كمن ٌعالج السرطان بشراب دواء السعال  وتلك هً العلة القصوى

االكثرٌة ) وهذا هو حال العراق الموت البطًء حٌث ال مجال للمعجزات فالكل !!! أخذ الدواء الخاطًء؟؟ الموت حتماً 

 قبرواالجدد بؤفعالهم قد  أٌران عمالء ان..متفق ضمنٌاً بسبب المذهب وغٌر معنً وال ٌرٌد التغٌٌر الحقٌقً ( الساحقة
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