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 ؟ أي حترير تتحدثون عنه أيها العمالء املنافقون

 
 الرفيق الدكتور أبو احلكم

 
هل تسمون تدمريها ، ؟  ، ومنها املوصل حتريًرا وهل تسمون تدمري املدن العراقية

حتريًرا ومل يتبق من شعبها األصيل أحد بني قتيل وجريح وحتت األنقاض ومشرد يف 
 . ال بشر وال شجر سوى كومة من حجر.. وتسمونه حتريًرا ؟، ؟  العراء
وهل أن اجملرم ، أهنا حتررت ؟  ودناءةذي تبقى من املوصل لكي تعلنون بصفاقة ما ال

 . ؟ ررًاوهل احملتل الغازي ميسي مُ ، رًا ؟ ر  يصبح مُ 
ة من أدوات إيران وأنتم أدوات هجين،  ؟ ْن أيها العمالء املنافقونتكذبون على م  

الغازي حيتل احملتل ؟ ،  وأدوات أمريكا وأدوات أنتجتها مطابخ املخابرات األجنبية
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 ، وهو ال حيرر أرًضا لشع  وال حيرر شعًبا رض ويستعبد الشع  وينه  الررواتاأل
 هو يستعبده ويذله ويسحقه .

رهاب ،  طط  دولة أجنبية مارقة ترعى اإحتتفلون بالتدمري والتهجري ألنكم نفذمت
رات ، إىل عقد مؤمت ودولة إمربيالية صهيونية متوحشة .. مث تدعون يف الوقت ذاته

( لتومهوا الشع   سنة السلطة وشيعة السلطة بائسة جتمعون فيها حراالتكم من )
يف  نتخاباتكم وبقائكما، من أجل  الطائفية املقيتة - بأنكم على طريق الدميقراطية

 . تكممراكزكم وهنبكم وفسادكم وعمال
زدواجيتكم ا مواقفكم الشائنة يعكس ببائكم و التدليس والتعارض والتناقض يف

 ئكم .وطوا
( يف طارج  حشدكم الصفوي الشعويب تصرحون أنكم ال تسمحون بأن حيارب )

احلدود .. ولكن هذا احلشد الطائفي يتحرك بالصورة والصوت وبكل حرية داطل 
األراضي السورية ، يطلقون النار والقذائف واهلاونات وميارسون األفعال العسكرية 

..  ي العامري وقيس اخلزعليبقيادة قاسم سليماين وأبو مهدي املهندس وهاد
ألنكم وأنتم سلطة الكذب والدجل ال تستطيعون منعهم من العبور بآلياهتم 

فهم يتحركون بأوامر ويل الفقيه  ، ، ألهنم ليسوا حتت إمرتكم وأسلحتهم وجتهيزاهتم
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، وهم  دي العامري وقيس اخلزعليوبقيادة قاسم سليماين وأبو مهدي املهندس وها
روًحا وجسًدا يقودون فصائل احلشد الفارسي الشعويب ويعلنون  يونفرس إيران ًعامجي

صراحة تنفيذهم ألوامر ويل الفقيه .. يف الوقت الذي تعلنون فيه بكل وقاحة وبباء 
بأن احلشد الشعويب هو جزء من تشكيالت اجليش وحتت مسؤولية القائد العام 

مراسلي الصحف العربية للقوات املسلحة .. ولكن هذا التدليس وأمام الكامريات و 
واألجنبية لن يستمر طداعهم طوًيال ، ألن احلقائق على األرض أيها األببياء 

هي اليت تفضحكم وتعريكم ونياتكم اخلبيرة وارتباطاتكم السافرة  ، التافهون
 واملتواطئة مع الفرس وبريهم .

وهي من  - وال أحد حي  داعش - ( املوصل من إرهاب داعش حررنا تقولون )
 ع سيدتكم طهران وسيدتكم واشنطن وتل أبي  .. كل العامل على إطالع ويعلمصن

اليت طوت  ، ةرهاب الدوليسرتاتيجية ماربة اإاهبذا السيناريو الذي هو جزء من 
( لتحتل املرتبة األوىل  داعش ( إىل املرتبة الرانية وفتحت صفحة ) القاعدة صفحة )

 . وبًدا ستفتتح صفحة أطرى وتسمية أطرى وضحايا ودمار شامل آطر
؟  وحلد اآلن 2003ما الذي حققتموه أيها األوباد منذ وصولكم إىل العراق عام 

باشرمت  وأي طدمات قدمتم ،  .. أي مشروع نفذمت وأي صناعة أسستم وأي زراعة
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ال شيء من كل هذا ، بل على العكس فقد دمرمت مشاريع عمالقة بقدراهتا ومصانع 
افية وعلمية وتقنية .. شاهقة يف قيمتها وعطائها ومؤسسات إنتاجية وفكرية وثق

بأوهام وطرافات طائفية  نسان بالطائفية وجردمتوه من وطنيته وأبرقتموهوطربتم اإ
هي أهداف دول  مكنوا من قيادته وهو أعمى وجائع وبائس حنو أهدافخمزية لتت

إيران وهي عدو تارخيي .. أذلكم هللا وأطزاكم .. حىت بعض  أجنبية ويف مقدمتهم
قادتكم قد عروا هنجكم وسياساتكم وأعلنوا صراحة أنكم فاشلني وبري قادرين 

 العراق .. وفشلتمحكم سياسي يف على بناء دولة وبري قادرين على قيادة نظام 
 حنطاط .والسل  واال اًما من القتل والنه ذريًعا طيلة أربعة عشر ع فشالً 

، من  كال،  ؟  من أجل بناء الدولة، أنتم باقون على رأس السلطة من أجل ماذا ؟ 
كال ، من أجل ،  ؟  كال ، من أجل توفري طدمات للناس،  ؟  أجل تأسيس مشاريع

، دوركم هو جتهيل  م حفنة لصوصكال ، أنت،  ؟  توفري األمن واألمام للمواطنني
بالطائفية وإبادة جيل الشباب من كل  الشع  العراقي اس باخلرافات ومتزيقالن

وهن  ثروات النف  وتعطيل ماكنة  -أحد أهم مصادر القوة يف الدولة  -األطياف 
إبقاء العراق مرتًعا للمليشيات التقدم والتطور يف البالد واستنزاف املوارد بالتهري  و 

أمن وبال أمان ونسيجه االجتماعي مفكك ومتناحر وممزق .. وبالتايل وهو  بال
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إبقاء العراق ضعيًفا خلمسني سنة قادمة ال يستطيع أن يبين نفسه  اهلدف الكبري .. )
جيمع عناصر قوته السياسية ، وال يستطيع أن  يتقدم أو يتطور وال يستطيع أن

إقتصاد ، بال جيش وطين ، سوى  ( ، بال سياسة ، بال وموارده املادية والبشرية
ف إضعاف العراق هو هدف وإن هدمليشيات تعبث بأمنه وشعبه ومبستقبله .. 

ذا  إف، .!!  ( إضعاف العراق وجعله تابًعا ) سرتاتيجية النظام الفارسيامركزي يف 
قد عاش  2003حتالل عام   العراقي يف طضم موجة الغزو واالكان الشع

نقشعت اآلن وبات الشع  اصدمة وبشاوهتا قد الصدمة والذهول .. فأن هذه ال
، وهو حيس  الدقائق واأليام واألسابيع والشهور  يعرف دقائق األمور وتفاصيلها

نه ، لوضع حٍد هلذه املهزلة من أجل عراق حر ال أحد يتدطل يف شو  القليلة القادمة
و بناء قتصادي بإرادته احلرة دون قيود أو شروط حنوخيتار شكل نظامه السياسي واال

دولة التعددية الدميقراطية الوطنية اليت ترفض ان يتدطل يف شؤوهنا أحد ألي سب  
 هم الذين يبنون وحيمون العراق دون وصاية أحد ، وأبناء العراق الوطنيون أو ذريعة

!!. 
16  /07  /2017  
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