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العدد 2435 :

تقليص وتبذير و((تحنين))

• إع�ل�ان تقليص حكومات
الوالي���ات بنس���بة :%29
الحظ الدقة الحسابية ،ليس
بنس���بة  %30ب���ل بالتحديد
 ،%29والغرض من اإلعالن
اإليح���اء بأن هن���اك توجها
لخف���ض وترش���يد االنفاق
(عدد ال���وزراء في الحكومة
االتحادي���ة ارتف���ع بنس���بة
 ..%29فهم���ت لم���اذا ت���م
تخفيض ع���دد المناصب في
الواليات؟ عنك ما فهمت)
• عطف���ا عل���ى الموضوع
أعاله ،اق���رأوا معي ما جاء
في «الرأي العام» قبل أيام:
س���يارات جدي���دة بمليارات
الجنيهات لمسؤولي حكومة
والي���ة الني���ل ،وكان تبرير
الوالي���ة الملياردي���ر ،أن
سيارات المسؤولين الحالية،
منتهي���ة الصالحية ،وتعاني
م���ن الش���يخوخة و»انتهى
عمره���ا االفتراضي» على
حد تعبير وتبرير مس���ؤول
رفيع في الوالية
الس���يارات المراد استبدالها
بلغت من الكبر عتيَّا ،فقد تم
شراؤها قبل خمس سنوات..
تخي���ل مس���ؤوال حكومي���ا
يس���تخدم س���يارة مودي���ل
 2011ف���ي ع���ام .2015
عيب ،وال شك عندي في أن
سيارة تبلغ من العمر خمس
سنوات ثم تصبح غير قادرة
على الس���ير «حنكوشة»،
وال تليق بمسؤولين بشنبات
يرك عليها الصقر ،وبالتالي
ِ
فلتذهب الى مقبرة السيارات
غير مأسوف على شبابها أو
شيخوختها المبكرة
وبالمقاب���ل ف���إن معظ���م
الس���يارات ف���ي ش���وارعنا
«خب���رة» ،وبالتالي مقرمة
ومدردح���ة ،وخي���ر مث���ال

على ذلك س���يارات التاكسي
من ط���راز هيلم���ان موديل
 ،1960التي م���ا زالت في
الخدمة ،وسيارات «أمجاد»
التي ال نعرف له���ا تواريخ
ميالد ،فقد دخلت بالدنا وقد
تجاوزت سن الشباب ،ولكنها
وفي���ة ألصحابه���ا ،وتعول
مئ���ات اآلالف م���ن الناس،
وما زالت صام���دة رغم أن
الش���ركة المنتجة لها اختفت
م���ن الوج���ودوألن المريب
يكاد يق���ول «خذوني» ،فقد
برر المس���ؤول النيلي قرار
إنه���اء خدم���ات س���يارات
عمرها خمس س���نوات ،بأن
رداءة الط���رق س���ببت لها
إعاقات حركية ،مما يعني أن
الطرق في الواليات األخرى
مش���يدة بمواصفات مدارج
الطائ���رات ،والطبقة العلوية
منه���ا «ش���يفون أصلي»•
يبدو أن نواب تشريعي والية
الخرطوم لم يسمعوا بالحديث

عتاب على ( حمه
ٌ
حاجي محمود )

امين يونس
ماذا ُ
وأنت قد َ
َ
بلغت عتياً من
يارجل ؟
تفعل ُ
َ
تتقاعد أو تستريح
العُمر  ..لماذا التجلس أو
؟  ..أو على األقل ْ ..إقبَع بعيداً عن ساحات
المعارك الفعلية ُ ..قد العمليات من بعيد ..
ِ
َ
معاونيك لجلب
أرسل
من الموا ِقع الخلفية ِ ...
المعلومات أول بأول  ،وإتصل بالجبه ِة ُكل
نصف ساعة  ،ليزودونك بآخر المُستجدات ..
ُثم ْ
أظ َهر على التلفاز  ،وصِّرح ِبما تشاء ! .
يارجل َ ..
َ
وأنت
كيف
أح َر ْجتنا اليوم ُ
حقاً  ..لقد ْ
جرح أثناء تحرير
زعي ٌم لحزب عريق ُ ..ت َ
بعض ُ
َ
ومعك
القرى العائد ِة لقضاء داقوق
ً
بعض أقرباءك أيضا ُج ِرحوا ؟ ماذا تفعل هناك
صحيح َ
أنت قائ ٌد للبيشمركة في
هلل عليك ؟
ٌ
با ِ
ُ
ُ
فدعهم هم يتقدمون  ،وال تفعل
محور كبير ،
ٍ
ذلك انت ُ ،
فالقواد اليُشاركون وال ُزعماء
اليتقدمون ! .
ْ
ليست هذه هي المرة األولى التي تحرجنا
فيها إيما إحراج َ ..
فقبل تسعة ُ
أشهر فقط ،
إستشه َد َ
إبنك البكر ( َعطا ) في معركة تحرير
ً
قرية تل الورد جنوب كركوك  .وإيغاال في
إحراجنا َ ،
فأنك لم تنسحب حينها ِلمُرافقة جثة
إبنك الشهيد  ..بل َ
بقيت لغاية إنتهاء المعركة
.
َ
َ
يارجل  ،في إحراجنا
ال أدري  ..هل أنت مول ٌع ُ
عمداً ؟ َ ...ك ْم ً
َ
رفضت أن تذهب الى
مرة
الجبه ِة في سيار ٍة مُصَّفحة ؟  ..والعُذر الذي
تعكزت علي ِه غريب ُ :ق َ
َ
لت مادام البيشمركة
ُدرعة  ..فحالي
البسطاء  ،التنقلهم سيارات م َ
من حالهم ! .
عتبي الشديد عليك  ...يا حمه حاجي محمود
َ ،
حرجنا في أقليم كردستان  ،كثيراً !! .
فأنت ُت ِ

النبوي الش���ريف «من كان
يؤم���ن باهلل والي���وم اآلخر،
فليق���ل خي���را أو يصمت»،
فعلى ذمة «ال���رأي العام»،
دعا بعضهم إلى زيادة تعرفة
المياه .لحد هنا كويسين إلى
حد ما ،فمن حق كل نائب من
نوائب الزمان أن يقترح وأن
يعترض على أي مقترح
ولكن تبرير المطالبة بزيادة
س���عر الم���اء للمس���تهلك
ل»يش���رب الن���اس مياه���ا
نقي���ة» ،يحتاج إلى إيضاح:
هل سيتم فرش نقود /رسوم
الم���اء اإلضافي���ة المقترحة
داخ���ل خزان���ات وصهاريج
محطات المي���اه ك»فالتر»؟
وهل س���ترددون م���وال أن
الزيادات المقترحة لن يتأثر
بها ذوو المداخيل الضعيفة؟
أرجو أال يص���در منهم مثل
ه���ذا ال���كالم ،ألن ف���رض
زي���ادات أس���عار الماء فقط
على المقتدرين ماليا ،يعني

بين سوق مريدي
ومول المنصور

جعفر عباس

استثناء  %97من المواطنين
من تل���ك الزيادات ،وبالتالي
من مقتضي���ات االنصاف أن
ينع���م بالمي���اه النقية ال%3
من الس���كان ،الذين يدفعون
رس���وما أعلى نظير خدمات
توفير الماء
• ت���م خالل األي���ام الماضية
تداول بيان صادر عن عمادة
ش���ؤون الطالب في جامعة
سنار في فيسبوك وواتساب،
يتضمن تحذيرا بمحاسبة أي
خريج يت���م ضبطه «مُحنناً»
داخل أو خارج حرم الجامعة
ورغم أنني قليل الثقة بمعظم
م���ا يت���م تداوله عب���ر النت
والهوات���ف الذكية ،إال أنني
أتمن���ى ل���و أن ذل���ك البيان
صدر فعال ،ولكن عن جهاز
بوليسي قمعي فاشستي ،على
أن تك���ون المالحقة كاآلتي:
توقف األجه���زة األمنية أي
رجل يداه وقدماه مكسوتان
بالحناء :وين عقد الزواج؟

ف���ي البيت؟ هيا ال���ى البيت
أما م���ن يتلجلج عند ضبطه
متحنن���ا ،فال معنى لس���ؤاله
م���ا إذا كان حدي���ث التخرج
من الجامع���ة أم ال ،فمجرد
وج���ود نقوش حن���اء تمأل
كف���ي وقدمي ش���خص غير
«عريس جديد» ،يستوجب
إرغامه عل���ى الجلوس في
ميدان ع���ام ،ومنحه جردل
م���اء وطوب���ة وصابون���ة
معطوب���ة ،ليفرك جلده حتى
تختفي الحناء
ي���ا أوالدن���ا :نيل الش���هادة
الجامعي���ة يعن���ي أن الواحد
منكم دخ���ل مرحل���ة تحمل
مسؤولية نفس���ه وعائلته،
فال تس���تقبلوا تلك المرحلة
بطق���وس ه���ي نقي���ض
المرجلة.

الساعة السادس���ة عصراً ,حيث
يزدحم سوق مريدي بالمتبضعين,
يأت���ون له من مناط���ق مختلفة,
ولس���وق مريدي تاريخ وشهرة
س���يئة ,لكنه أالن مهم جدا آلالف
العوائ���ل ,التي تجد م���ا تحتاجه
وبأس���عار تناس���بهم ,من األثاث
إل���ى األجه���زة الكهربائية ,حتى
األدوية والمالبس ,بل واألسلحة,
سئلت احد الباعة :لماذا السالح
يباع في مري���دي؟ فقال :يا أخي
أنن���ا في زم���ن غ���دار ,والناس
تحتاج للس�ل�اح لتحفظ كرامتها,
ول���و كانت هناك دول���ة حقيقية,
وقان���ون فعال ,لم���ا لجأ الناس
لشراء السالح.
حي���اة صعبة تعيش���ها األغلبية,
بفعل تقصي���ر النخب���ة الحاكمة
بمس���ؤوليتها ,طبقة غنية تعيش
في القصور ,والناس تسحق في
وادي عميق.
توقف���ت قليال عند ب���اع عصير,
فان لعصير الرمان أغراء خاص,
س���ألته كيف هي أحوال مريدي,
قال انه في ازده���ار ,وهذا دليل
ضع���ف الدول���ة ,وتخليه���ا عن
مس���ؤوليتها ,قالت ل���ه :كيف ؟
وضح لي؟ فقال  :لو كانت الناس
تملك المال ,لم���ا لجئت لبضائع
منتهي���ة الصالحي���ة ,ولو كانت
أح���وال الناس بخي���ر ,لما قبلت
أن تش���تري مالب���س أو آالت
مستخدمة ,أن الناس في محنة ,
لذا تلجا لس���وق مريدي ,وأتذكر
جي���دا كيف تحول مري���دي ,قبلة
للناس في س���نوات الحصار ,أننا
يا أخي في اش���د أوقات العس���ر,
والسبب النظام الظالم الذي يحكم
البلد.
حال البلد ال تس���ر ,تقشف يضغط

اسعد عبدالله عبدعلي

عل���ى الطبقة الفقي���رة فقط ,أما
طبقة الساسة ومن يتملقهم ,فهي
مترفة حد الجنون.
كان ص���وت المذياع عاليا ,حيث
مقدم األخبار يقول بصوت مرتفع:
(( وقالت وكالة فرانس برس ,أن
وزير الكهرباء العراقي الس���ابق
كريم ,قد تم اعتقاله ,وتم إرجاع
مبل���غ  20ملي���ار دوالر لخزينة
الع���راق ,وكانت ه���ذه األموال,
في حسابات مصرفية متعددة)),
فعلت صيحات الفرح ,والتصفير
المدوي ,أجواء مريدي ,فالناس
تفرح بس���قوط اللصوص الكبار,
فق���ال احد الحض���ور :أيعقل أن
يتم اعتقال لص سمين وغني في
العراق ,وهؤالء الساسة ادعوا
القداس���ة والنبوة والعصمة ,كي

هل ستكون بغداد سايغون الثانية؟
كم نتمنى أن يكون جيشنا ذو الماضي
الوطني العريق أفضل ً
حاال ما هو عليه
اليوم .جيشنا الباسل الذي كان مفخرة
الع����رب والعراقيين.إال إن الساس����ة
الس����ابقون والالحقون ساهموا ومع
األسف الش����ديد في إذالله وإضعافه.
منذ أن كان الش����اب العراقي يس����اق
للخدمة األلزامية بعد أن يكمل السابعة
عش����ر من عمره ,ويزج في الحروب
وبراتب ال
تدريب أو تجهيز كامل
دون
ٍ
ٍ
يس����د اجور نقله من وحدته العسكرية
ال����ى بلدت����ه أثن����اء تمتع����ه باإلجازة
.ومنذ أن إهتم النظام الس����ابق بالعدد
ال بالعدة والتدريب حتى فاق جيش����نا
عدد جيوش أكبر الدول.وصاحب هذا
ٌ
إذالل لش����خصية الجن����دي والمراتب
وس����رقة اقواتهم,وتجهيزاته����م .ولم
َ
زج بحروب
يحظ بالتدريب الكافي بل ٌ
ومتطلبات وطنية بل بدفع
دون أهداف
ٍ
ألغراض دول ال تريد
وخدمة
طائف����ي
ِ
لبلدنا إال الش����ر واألضعاف والتمزق.
وإستمر الحال الى األسوء من هذا بعد
التغيير .فالشاب الذي يتطوع يدفع رشى
ضخمة ليضمن إلتحاقه بالجيش ,من
أجل الراتب ولقم����ة العيش .والغالبية
يجر إختباره���� ٌم للتأكد من
منه����م لم ِ
صالحيتهم الجسدية ومن المواصفات
الت����ي يج����ب أن يتمتع به����ا المقاتل
المقتدر .ولكن الوس����طاء والسماسرة
هم من الذي يرش����ح ويختار ,بعد أن
يقبض����وا الثمن .ومع ه����ذا فال وجود
فعل����ي لهم ف����ي الجي����ش أو القوات
المس����لحة  .فهم أرقا ٌم يتسلم الضباط
والقادة النس����بة الكبرى من رواتبهم

دون حض����ور وال تدريب مهني .وأما
الضباط والقادة فقد لعبت المحاصصة
ومبدأ الدمج دورها في وجود قيادات
وضباط ال يليق بجيش كجيش العراق
العري����ق أن يكونوا ضباط����اً فيه وال
قادة .فال كف����اءة وال مهنية والمقدرة
.فم����ا تواجدهم في القوات المس����لحة
إال حصيلة الال إخ��ل�اص والالوطنية
والال ضمير التي تمت����ع بها من بيده
الق����رار .إن درس س����قوط س����ايغون
عاصم����ة فيتن����ام الجنوبي����ة على يد
الفايتكونغ الشيوعيين في ظهيرة 30
نيس����ان عام .1975بعد فرار القوات
األمريكية وإنهي����ار الجيش الفيتنامي
الجنوبي,ال ينس����ى وعب����رة لمن يريد
أن يعتب����ر .فالداعش����ي الي����وم يقاتل

بس��ل�اح جيد وبكفاءة بع����د تدريبات
عنيفة مهني����ة متطورة .جرى بعضها
ف����ي دول الجواراألقليمي����ة .وبعقيدة
النصر أو الش����هادة .وغالبية جنودنا
أو الحشد الشعبي يقاتلون بسالح قديم
كالش����نكوف صدئه وتدريب بسيط أو
بدونه وبعضهم جاء من أجل الراتب.
والضب����اط تعوزهم الكفاءة والتحصيل
األكاديم����ي والتدريب.ووالؤهم ليس
وطنياً ب����ل طائفياً أو عرقي����اً أو لكتل
سياسية .وال وجود لقيادات عسكرية
كفوءة مخلصة موالية للعراق وأرضه
وشعبه.والفس����اد المالي نخر جس����م
الجي����ش وهيكل����ه فوزارت����ي الدفاع
والداخلية من أفس����د ال����وزارات مالياً
وإدارياً.ل����ذا كانت الحصيلة إنهزامات

 ,صادف محرم تلك الس����نه وما
قبلها في أكثر ليالي الشتاء بردا
 ,وقبل حلوله في تلك السنه قرر
أن يوفر لليالي الزمهرير مايقيه
ويق����ي عائلته ش����رور بردها ,

وخاص����ة (إبنت����ه المهبوله) ,
وصدق ح����دس الرج����ل  ,فقبل
حل����ول الي����وم العاش����ر مزقت
(المهبول����ه) ماكان����ت ترتدي����ه
من ثياب  ,ولكي يس����تر عريها

تكون كل أفعاله���م مباحة ,ألنهم
أنبياء معصومون.
في النهاية ,تبين أنها مجرد نكتة
بتقنية تكنولوجي���ة ,أطلقها بائع
لجذب الناس لبسطيته ,فاستحالة
تحق���ق اعتق���ال وزي���ر عراقي,
فنحن في زمان المال للصوص,
والموت للشعوب.
تذكرت كيف يتب���ارى األصدقاء
المترفين ,بشراء أغلى الماركات
العالمي���ة ,وم���ن أرقى أس���واق
بغ���داد ,مث���ل م���ول المنصور,
فاحدهم يش���تري نظارات بمائة
وخمس���ون ألف دينار ,فقط ألنها
ماركة عالمية ,ومريدي يوفرها
للفقي���ر بألف دين���ار فقط! وأخر
يش���تري س���اعة بمائة وسبعون
ألف دين���ار ,ومري���دي يوفرها

للبؤساء بألفين وخمسمائة دينار,
والشارع يشهد بالفرق بين أنواع
الس���يارات ,دليل توفر المال عند
البعض وافتقار األغلبية.
أن الطبقي���ة المخيف���ة ,النامية
اليوم ,أسس���ها النظام السياسي
ف���ي الع���راق ,عب���ر الحكومات
الفاس���دة المتتابع���ة ,والبرلمان
الظال���م بالتش���ريعات ,والقضاء
الفاس���د دوما ,مم���ا أنتج طبقة
متخم���ة ,وطبق���ات محتاجة ,فال
اإلصالح���ات تحقق ش���يء ,وال
االنتخابات تأتي بجديد.
اعتقد أننا نحتاج لروبن هود يعيد
التوازن ,حيث يأخذ من األغنياء
م���ا س���رقوه بعن���وان القانون,
ويعطيه للفقراء.

توفيق الدبوس
متكررة.
كل الدالئ����ل تش����ير ورغ����م القصف
الجوي لطائرات التحالف على مواقع
داع����ش وفق أهواء اآلخرين من دول
الجوار في س����وريا والعراق إن هذه
الضربات لم تغيير ش����يئاً على أرض
الواقع العس����كري .فداعش تمس����ك
األرض وتتقدم يومياً .وقواتنا تتراجع
أمامه����ا جهاراً نهاراً.وإن إس����تعادت
قواتنا المسلحة ناحية أو قطعة أرض
تستعيدها داعش بعد فترة قصيرة وها
هي داعش تتقدم ص����وب بغداد .فلقد
إس����تكملت إحتالل هيت وتقدمت نحو
الرمادي وهي تهدد قاعدة عين األسد
الجوية.والضلوعي����ة تتبادله����ا قواتنا
���ر وفر .كل
م����ع داعش واألمر بين ك� ٍ

(عاشور)  ...والحراميه
من أع����راف (حرامية) الزمان
الس����ابق أن اليسرقوا إال عندما
يتهدده����م الج����وع أو نقص في
كس����وتهم  ,ومن أعرافهم أيضا
أن اليسرقوا خالل شهر محرم ,
وكانوا يتحالفون على ذلك فيما
بينهم  ,كم����ا أن الناس إعتادت
على ه����ذا ونادرا ما تجد أحدهم
يح����رس ممتلكاته خالل ش����هر
محرم إال مرب����ي أألغنام الذين
يتهدده����م دائما خط����ر الذئاب
 ,وكان اللص����وص يدع����ون
هذا الش����هر (ش����هر العوز) أي
نقص المؤونه بس����بب عزوفهم
الجماع����ي عن ممارس����ة مهنة
(باب رزقه����م) إحتراما لذكرى
واقعة الطف ألموجعه وقدس����ية
هذا الشهر ومايرافقه من مظاهر
الح����زن والح����داد ( ,أبو عرام)
ه����و رأس حرب����ة المجموعه ,
وأكثره����م حيل����ة  ,لكن����ه يلتزم
الثابتين المتفق عليهما بين الكل
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هذا يدل على إن الستراتيجية الغربية
وما تفعل����ه أمريكا عس����كريا لن يج ِد
نفعاً وإن جيشنا غير مقتدر.وهزائمنا
متكررة ومتالحقة.والمصيبة إن قادتنا
يصرح����ون بأننا ال نحتاج لقوات برية
أجنبية ,وال لطائرات عربية تشارك في
ضرب داعش .وال يعترفون بالحقيقة.
أي إنهم مصرون على ضياع العراق.
وإنه����اء وجوده.وهم بهذا يرس����لون
الرسائل لش����عبهم .أن إستع ْد للكارثة.
وليبحث كل ش����خص ع����ن ملجأ من
الم����وت ال����زؤام والذبح بالس����واطير
,على ي����د الدواعش.وبغداد س����تكون
اله����دف األق����رب.وإن إس����تمر نهج
حكومتنا وقادتنا ومن بيده القرار على
هذا المنوال فبغداد س����تكون سايغون
الثاني����ة .فهل هذا من الدين بش����يء
وجله����م يدع����ون التدي����ن وأحزابهم
بعناوين دينية.أين ياترى وإعدوا لهم
ما إس����تطعتم من قوة ورب����اط الخيل
ترهبون بها عدو اهلل وعدوكم؟
نح����ن ال نمتل����ك الق����وة فم����ا العيب
باألس����تعانة باآلخرين؟أم ًّ
إن الخالص
في الش����عارات الطنانة والسير وراء
مصالح الغير.وال تفوتني الفرصة أن
أنبه ِّ
وإذكر (فذك����ر إن نفعت الذكرى)
إن األمريكان ال يمكن األعتماد عليهم
بشكل تام .بل يجب األعتماد على شعب
العراق وجيشه ً
أوال.وتجارب الشعوب
مع أمريكا عدا تجربة سايغون كثيرة
وال يمكن التغاضي عنها وهي تخليها
عن شعب العراق بعد إنتفاضة 1991
و ع����ن أدوارد ش����يفرناتزة وجوجيا
وعن ش����اه إيران وكلها شواهد على

إن أمريكا والغرب يقدمون مصالحهم
ً
أوال وقبل كل إعتبار.لقد أفش����ل السيد
السيس����تاني بحكمته وبصيرته الثاقبة
المخط����ط الداعش����ي ألس����قاط بغداد
بعد الموص����ل وتكريت بفتوى الجهاد
الكفائي.ولك����ن داعش الي����وم قويت
ش����وكتها بس����بب الحل����ول الترقيعية
والمحاصصة .والخطر ق����ادم وبغداد
ه����دف داعش األقرب وم����ن ثم باقي
العراق.فإلى متى السكوت يا مرجعيتنا
الرشيدة؟ وأنت المقتدرة على تحريك
الش����عب .وإجبار الساس����ة للس����لوك
الصحي����ح  .لقد ثبت لش����عبنا إن قرار
ساسة العراق ليس وطنياً فكل كتلة لها
إرتباطها إما بدول الجوار أو أميركا .
فال أحد يتوقع منهم أن يسلكوا منهجاً
مغايراً,نح����ن بحاج����ة ماس����ة لقوات
دولي����ة على األرض ,ألنق����اذ الموقف
يصاحب ه����ذا إعادة هيكل����ة الجيش
وتس����ليحه وتدريبه وتهذيبه ليتخلص
م����ن الطارئين  .فه����ؤالء مصالحهم
هي األهم أما مصير العراق وش����عبه
ف��ل�ا قيمة له عنده����م وال فرق عندهم
بين سايغون وبغداد.وال الركون لدول
التحالف ولستراجيتها يحقق لنا طرد
داعش فمصالحها وس��ل�امة إسرائيل
هي األج����دى باألهتم����ام .الكرة اآلن
بملعب المرجعية الدينية والشعب وما
السكوت إال مساهمة في ضياع العراق
َّ
ماحك جلدك
وشعبه.وأقولها لش����عبي
غير ظفرك َ
فتول أنت شؤون أمرك.

حميد حران السعيدي
إشترى مايلزم دافعا ثمن الثياب
عدا ونقدا ,الحظ اللصوص ذلك
من (أبو عرام) إذ كانوا يتوقعون
إفالس����ه كم����ا أفلس����ت (بنوك
الع����راق اليوم) جراء غس����يل

أألموال وألنه (العجيد) فلم يجرأ
أحدهم بأشهار مبدأ (من أين لك
هذا) بوجهه  ,فقرروا إستدراجه
و(جرجرته بالحديث)  ,لكنه بما
ُعرف عنه م����ن (فطنة اللص)
قدر ما ي����دور في أذهانهم

فبادرهم بما نس����معه اليوم من
ساستنا أألش����اوس قائال( :اهلل
وكيلكم هذا من ورث ألوالد) ...
الجمي����ع يعرفون المرحوم الذي
مات ولم يترك ثمن كفنه  ,لكنهم
لم ي����ردوا عليه  ,بل إن بعضهم
أي����د إدعائه ألنه (أب����و عرام) ,
أيدوه لكي اليفق����دوا بإختالفهم
معه (موهبت����ه) و(قدرته) على
إقتناص فرص النهب والس����لب
والس����رقه وه����و المش����هود له
بط����ول الب����اع في ه����ذا المجال
 ,لكنهم تهامس����وا فيم����ا بينهم
قائلي����ن ( :العجي����د دبرها كبل
عاش����ور) .ش����اهدنا على دولة
رئيس مجلس الوزراء وأصحاب
المعال����ي م����ن وزارت����ه قرروا
خفض رواتب الدرجات الخاصه
 ,وكأن المش����كل ألذي أدى ألى
إفالس العراق ه����و (الرواتب)
وليس النهب الذي تجاوز حدود
الخي����ال بالمش����اريع الوهمي����ه

والعقود وال(كومشنات) وغيرها
م����ن أس����اليب ألخس����ه  ,وكأن
ألرئيس ومجلسه اليعلمون بأن
(أبو عرام����ات) الزمان الحالي
(دبروها كبل عاش����ور) وأدعوا
إن كل مايملكون هو (حالل بالل)
اليشوبه الشك  ,ألنه من (ورث
آباءهم) أو مما كسبوه بالطرق
المشروعه قبل 2003م.
دول����ة رئيس مجل����س الوزراء
المحت����رم  :إن كنت ج����ادا في
معالجة الوض����ع المأزوم فعليك
ب(أب����و عرام����ات) العملي����ه
السياس����يه العتي����ده  ,إس����تمع
ال����ى ن����داءات الش����عب وخطب
المرجعي����ه وأب����دأ بال����رؤوس
الكبيره وإس����نرجع ما تم نهبه
بالط����رق المعروفه دوليا وكفانا
ترقيعا .

