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احلند هلل زبِّ العاملني ّالصالٗ ّالطالو عل ٙضِّٔدىا حمند ّآلُ الطٔبني الطاٍسًٓ .
وبعد  :فٔنا أفادِ مساح٘ آٓ٘ اهلل املُقدَّع الغسٓفٕ (داو ظلُ) حْل اىتدابات 2012و :

العراق ما بعد انتخابات 4102م
الْٔو قد اىتقل الطٔاضٌْٔ ّاألحصاب مً مسحل٘ العيف الطٔاضٕ املبين عل ٙالتفطٔق ّالتتلف ّالتػتَ
ّّّ ...يف محالتَه الدعا ٜ٘ٔاملبترل٘ ّمتْاقفَه الطٔاضتٔ٘ الفاضتدٗ ّمتبئتاتَه ّز اٍته الفاغتل٘ مت ٍتدزٍه
أمْال الػعب الطاٜل٘ !!! إىل مسحل٘ ا ليفاق الطٔاضٕ املتبين علت ٙالتَتاىٕ ّالتآلتات املتبادلت٘ بتني األ تداد
املفرت تتني ّاوصتتْو املتختتازبني ّدعتتْٗ بع تتَه بع تتا إىل الفتتات دٓتتدٗ يف الْقتتا التترٖ م ٓتتته فتتسش
األصْات كاملً٘ ّإعالٌ اليتاٜج اليَا ٜ٘ٔفٔلٌْ ٍؤال ٛقتد أضتقطْا بطتب تصتسماتَه كتل اوطتْا احلنتساٛ
بٔيَه ّ ،قد أغفلتْا أّ تغتافلْا عنتا أحد تتُ متْاقفَه ّغتعازاتَه ّ صبتاتَه متً فت

ّىصاعتات ّصتساعات

داخل غعبيا املطت عف ا ذزا ٜخمتلفت٘ بعتدما أغتسِّ با َتل ّالت تلٔل ّقتد ش تِْ مت زمتْشِ يف أتتٌْ
حسب ا تناعٔ٘ ّضٔاضٔ٘ ال ىاقت٘ هلته فَٔتا ّال

تل لٔخنتل الػتعب أّشاز ًا قتد نمصَّقتا ىطتٔاُ اال تنتاعٕ

ّفصلتُ عً متابع٘ مس عٔتُ ّخلقا لُ أشمات يف عالقاتُ ّمصاحلُ ّ ...داختل الطاٜفت٘ الْاحتدٗ ف تالً عتً
غ ٍا  ،حٔث اضتعنلا ٍرِ األحصاب الػتعب كغطتا ٛلتنسٓتس غتعاز الدطقساأت٘ الصاٜتف ّكْا َت٘ دعأٜت٘
لػسعي٘ حاكنٔ٘ األحصاب املتصازع٘ أماو السأٖ العاو العاملٕ لتطتفٔد األحصاب مً ذلم ّخيطس الػعب ٍّرا
االّب الطلط٘ مَنا مازضْا التلتٔم ّاملياّزٗ ّالت لٔل إال أٌَّ ضاع٘ الصفس تلػف ّاقعَته إىل
دٓدىَه ألٌَّ ُ
دز ٘ أٌ لْ اٍٛه املعصْو ضتْا ٛكتاٌ ىبٔتاً أّ إمامتاً لٔيتتصم متيَه الطتلط٘ التَنتِْ ّلفعلتْا فٔتُ األعا ٔتب
ٌ التدعْٗ املتبادلت٘ إىل عقتد الفتات دٓتدٗ بعتد ٍترِ االىتدابتات مت ىفتظ الْ تِْ
ّلقاتلِْ ّ ،بالتتالٕ فتَّ َّ
ّاألحصاب القتطاو املياصب ّامللاضب بٔيَه إىَّنا ٍْ تلسٓس ليفظ التاسب٘ الفاغل٘ ّىقض ملا تنهَّ التأضٔظ لتُ
مً التغٔ ّالدعْٗ إلُٔ  ،فنً كاٌ باألمظ القسٓب حساما اىتدابُ أصبذ التخالف معُ الْٔو بعد االىتدابات
حالال ّ ،مً كاٌ باألمظ القسٓب غٔطاىاً أصبذ الْٔو زمحاىاً ٍّ ،را ٓؤكتد أٌَّ األحتصاب كاىتا ّمتا شالتا
َ٘ غ م نْى٘ يف التصاماتَا ّعَْدٍتا ّّعْدٍتا للْىَتا متتازع ضٔاضت٘ االشدّا ٔت٘ يف املعتآ ّاملْاقتف
ّتطٔٔظ الدًِّٓ زعآ٘ ملصاحلَا ّكأٌ م ٓلً غٕ ٛقد حصل  ،فأًٓ صازت الدعْٗ إىل التغتٔ !!!!  ،إال إذا
كاٌ التغٔ عيدٍه لُ دالل٘ ال ّ ْد هلا يف قتامْع اللغت٘ العسبٔت٘ !!! ٍّترا التصتسي ٓلػتف عتً بهعتد ٍترِ
األحصاب عً ّاقعٔ٘ اإلضالو ّالْائت٘ الصتاحل٘ ّشٓتف تْ َتاتَه ّضتْ ٛىْآتاٍه ّفطتاد أٍتدافَه ّكترب
بساجمَه ّّعْدٍه ّكأٌَّ ما بعد االىتدابات مسحل٘ قد غطلا ّأشالا عً تلم اللتل الفاضدٗ األدزاٌ ّكل
ّصف قبٔذ ّعنل فاضد ّفعل ظام ّإدازٗ فاغل٘ ّما إىل ذلم مً اليعْت اللث ٗ .

ّبَرِ املطللٔات امليخسف٘ تلٌْ األحصاب ّاللتل احلاكنت٘ ّاليافترٗ قتد أعتادت الػتعب متً دٓتد إىل
ىقط٘ الصفس حٔث حلْم٘ احملاصص٘ املُقَيَّع٘ بالػساك٘ الصاٜف٘ بني ىفظ الْ ِْ الفاعل٘ ّاألحصاب اليافترٗ مت
بقا ٛالػعب ميقطناً عل ٙىفطُ ّٓهعاىٕ مً ىفظ أشماتُ ّخي

باضتنساز لالبتصاش ّالت تلٔل ّتغٔٔتب التْعٕ

ٖ مػتسّم ىَ تْٖ أصتٔل ٓيقتر الػتعب ّٓهصتلذ متا أفطتدتُ األحتصاب احلاكنت٘
م فقداٌ الطاح٘ املتؤ سٗ أل ِّ
ّأذىابَه املستصق٘  ،فأًٓ إذٌ التغٔ ! ! بل ملاذا االىتدابات الصْزٓ٘ ما داما اليتٔا٘ معلْم٘ ّاألمتْز تتدّز
حْل ىفطَا ّيف فلم ىفظ ٍرِ األحصاب الطلطْٓ٘ ! ! علناً أٌَّ التغٔ البد أٌ ٓلتٌْ كنتا قتال تعتاىل  :ر ِإنَّ
ومٍ حَتَّى ُيغَيِّرُوا مَا بِ َأنِ ُفسِهِمِد السعد. 11/
اللَّهَ لَا ُيغَيِّرُ مَا بِ َق ِ

فالعاٗ لٔظ بتغٔ الْ ِْ ّالعيآًّ ّاألغداص بل العاٗ بتغٔ عقلٔ٘ ّ قاف٘ املتصازعني عل ٙالطتلط٘
ّامللاضب ّتغٔ انْحاتَه ّأٍدافَه ال ِّٔق٘ ّالعنل عل ٙإدازٗ ّمعا ٘ املػاكل ّاألشمات بلن٘ ّعدل
ّغااع٘ ف حقْق الػعب ّتصٌْ ّحدٗ البلد ّتقط دابس الفطتاد ّاملفطتدًٓ ّ تازب اإلزٍتاب ّتهيفتر
أحلاو اإلعداو يف احملازبني املفطدًٓ ّمتي بٔ أّ ٍبت٘ متا ال طلتم مقابتل الفتات ضٔاضتٔ٘ ّصتفقات حصبٔت٘
لٔلٌْ التغٔ

رزٓاً ٓتياضب ّانْح املس عٔ٘ ّالػتعب علت ٙخمتلتف املطتتْٓات ّمفاصتل احلٔتاٗ مبتا ٓهخقتق

الغآ٘ امليػْدٗ مً خالل اعتناد امليَج األصتٔل ّآلٔتات العنتل الصتاحل٘ ّاألٓتادٖ العاملت٘ اللفتّْ ٗٛالقْٓت٘
ّاألمٔي٘ لٔطتقٔه العدل ّاإلىصاي ّٓيدحس الظله ّالظالو ّإال فال تغٔ مً دٌّ مساعاٗ ٍرا املسكب الثال تٕ
ّ ،العاٗ آ اً بتغٔ الْاق ال بتغٔ الْ ِْ ّاملْاق ّإالّ فقد سَّب الػعب ٍرِ األحصاب ّاللتل الطٔاضٔ٘
عل ٙمطتْ ٚاجمللظ الئتابٕ ّ احللْمت٘ املسكصٓت٘ ّاحمللٔت٘ ّّ تدٍه غت متؤٍلني حلاكنٔت٘ العتساق لقصتْزٍه
ّتقص ٍه ّفطتادٍه ّفػتلَه ّللتيَه ل ضتف الػتدٓد ال ٓطتتخٌْ ّال ٓتْزعتٌْ عتً ختْ

االىتدابتات

مسازاً ّتلسازاً ّالدخْل يف صساعات ّالتخالف م الػٔطاٌ برزٓع٘ حمازب٘ الػٔطاٌ ّإضقااُ ّ ،لقتد مست
الػعب ميَه داٜنتا ميتر بتد ٛالعنلٔت٘ الطٔاضتٔ٘ ّإىل ْٓميتا ٍترا الػتعازات الااقت٘ ّاتسح التاامج التيافطتٔ٘
ّاإلعالٌ عً الْعْد اللث ٗ ّلليَا كاىا ّما شالا حا ًا علّ ٙزق ّكالم ًا بال فعل ّإمنا ٍٕ س سٗ لتطْٓق
ب اع٘ فاضدٗ ّفاغل٘ ّ ،لرا فال ٓيبغٕ أٌ ىعقد اآلمال عل ٙالتغٔ الصْزٖ ألىَُّ لٔظ بتغٔ ّاقعٕ ّال ٓهنثتل
إزادٗ الػعب احلقٔقٔ٘ بيطبتُ العالٔ٘ ألٌَّ الػعب ميقطه علت ٙىفطتُ كنتا ال تسفت التخالفتات احلصبٔت٘ املتصلصلت٘
ّاق االىقطاو الػعيب ّالطٔاضٕ ألىََّتا م تهبيت ٙعلت ٙأضتاع غتسعٕ ّّاتين بتل تهبيتّ ٙفقتاً لصتٔغ٘ ّتسكٔبت٘
معتندٗ عل ٙمصاحل ّحماصص٘ ّأٍداي

ِّٔق٘ ّّقتٔ٘ تصّل بصّال أضتبابَا ّتيتَتٕ فاعلٔتَتا مباتسد ت تازب

املصاحل ّحدّث أشمات  ....ممتا ٓطتتدعٕ ذلتم احلترز الػتدٓد متً حصتْل مفا ٝتات خطت ٗ متتظ ضتالم٘
الػعب ّّحدٗ البلد ّاليت تلٌْ حتناً بال د مً مصلخ٘ الػعب ّ ،بَرا فأًٓ حنً مً التغٔ امليػْد ! !!!
ّ ،احلدٓث ذّ غاٌْ يف األضباب ّاليتاٜج ّاحللْل ّللً ال ٓطعيا يف املقاو احلدٓث عً كُل ما هٓعوسني ضْٚ
أىيا يف اوتاو ىدعْ اهلل ضبخاىُ بتعأل فسج صاحب العصس ّالصماٌ اإلماو املْعْد امليقر ّاملدلت
لتتٔن األز

للبػتسٓ٘

ل اللتتَه علتت ٙضتِّٔدىا ّىبِّٔيتتا حمنتتد ّآلتتُ الطٔتتبني
قطتتطا ّعتتدال كنتتا ملٝتتا ظلنتتا ّ تتْزا ّ ،صت ِّ

الطاٍسًٓ ّال حْل ّال قْٗ إال باهلل العلٕ العظٔه .

