
ّي جــلـاُم     ...   وغــالم لــم ًـدـِفل بـها ئغـالم ُ؟
ٓ
خ

ُ
ًِ الــمـجـاشُز ًــــاأ  لــــٓم

ــبـاد ُ بـأهـلـها، فـدـسائـٌم     ...     ومــرابــٌذ ومــدامــٌؼ وُزكـــاُم !؟
ُ
 مـــدٌن ج

 ، 
ً
ـىاخـا

ُ
 بـها أس ًى       ...     وؾــدا ه

ُ
 فـالدمىُع ِطـجامُ ومـظاحٌد ؾـّظ ألاذان

كـُس ذكـٌس ، ال الـلياُم كـياُم !؟
ّ
 ومـظـاحٌد حـشـكى لـخـاللها ألاذي     ...     ال الـِر

 ألاشـلـياء ولـم ًـصل     ...     لــألشـلـيـاء بــ
ُ
ــامُ  ػساكىاولــى شمــان

ّ
 ! ُخـــك

ه     ...     والــلـىُم كـ
ُ
ـربذ أهـل ًُ  !ىمـي ؾـافـلىن هـيـامُ لـْهـفي غـلى إلاطـالم 

 وطــالم ُ 
ٌ
 ًـازاخـلين ئلــى دًـاز الـمططفى     ...     وغـلـى الـدـبيب جـدـيت

خىا وحـشّسدوا       ...     وبـكـل أزع لـلىىي كـد هـامىا !؟
ّ
ـد

ُ
ـكم كـد ش

ُ
 ئخـىاه

ـؿـٓمع ،  ٌُ ِلّ 
ُّ
 ئداُم !؟ٓغّص الـطـػاُم ! ومـاالـطػاُم بـىافٍؼ       ...     بـالـر

ُ
 والـهىان

خــاُم !؟
ٓ
 وك

ٌ
 ودُم الحسائس  في املظاحد شاهٌد     ...     وغــلـى الـمـىائس لـىغـت

ـػاُم !؟
ُ
لى وج

ٓ
ـبخ

ُ
 شـػـىٓبىا     ...    فـي كـل كـطس ج

ّ
 أبــا الـصهـساء ، ئن

ً
 غــرزا

الُضها   ...  
ٓ
 ئلى إلاطالم وْهى خ

ْ
  زحػذ

ٌ
 : مـــىّدة

ُ
 ! ووئـــامُ وبـــه ألامـــان

ـط ألاكــصاُم !؟ ...       فـأذاكـها ألاهــراُل ِمــً حـبروتهم
ّ
 ! وفـيـها ُطـل

ً
 ظـلـما

 نٌا يف جٌِب امػراق ؟ ؟َاىل أ تٌارسام



 خ امكرام واألئىة األغالم ؟ ؟ِامشٔاىل  رسامتٌا

 تقبلوا تحيات أهلكم في الغربية الذين شاع فيهم الكره واالنتقام .... 

 وضػف غٌدَه  حسي امظي بامتىام ..

وُمَحمٍَّل بأعباء .. التعاون مع الدواعش واالنسجام .. وبين ... فبين شاك ومتألم 
 فاقد لألخ والولد و الملك التام .. 

رسالتي سأوضحها بدقة وإفهام ... وأرجوا قرائتها بتمعٍن وتقبلوا مني ألف تحية 
 وسالم ..

 ؟ خٔامتىارسِن غادة االستػداد منأحٔاء وزمته  َل ال
  ملاذا اطأل وكد غسفذ أهكم جخأملىن بكل وكذ وغلى الدوام ..ادزي ال 

 أفىدً  مولكني أخب ان أطمئىك
ً
 !! ذكىا كبلكم ذل الخيام ًػا

وضبيدتها أضبذ الػص ذل  تهافىدً لم وػسف  ختى حلظىا فيها ... وفي ليل

 .. واهخلام
مُا  ي  ٌ  امحلِق وامِظائف وكد ك  َل الزمته تبحثِن غي 

 ؟؟  أغِام 
 كه ًتشابٍ، ...اهلل  سبحان



ئل في كل فطىل الظىت وطخجدون غىدها ىطاختى هدً هىا هدب جلك ال

 همىم وأخصان وفساؽ وهمخاش بش يء فِ انهاز مً 
ْ
 ل
َ
 .. به  هاا ؾير ى

  .........!!! احىر امنِن ٓلال مٍ اصطالحًا امدم
  .. جٔدا ًػرف وػاًاتكه

  ... سوية في عراق هائم بالمحن والنوازل  نافقد عش
 فسص الساخت التي جهيء لكم طبل الحياة ؟غسف اهكم جبدثىن غً أ

أغسف أهكم جبدثىن غً للمت الػيش .... ومىكم ؾالب حياع ... ومىكم 

 ِغياع .. ؾالب

  الٓػرف امنحه وال املذاق ...  
 
ُ
 وهدً ًا أ

َ
ً بها شىازغىا وأهلاع  يَ خ ت هٍص لدًىا أطىان مً اللحىم البشٍس

 !! بيىجىا

 ؟؟الم 
ً
  أكل لك اهىا هدشابه كثيرا

  واَْ أخبار امدوري غٌدكه ؟
 مً غثرجه ؟؟ة ؟؟ هل كام الشػب مخطدز  ذ ألاخصاب هل الشال

  ... البرملاهيين ... وباقي الكخل وما هي أخباز 

 ًدشد كل منهم الحشىد لإلطاخت باآلخس ؟؟ هل ال شال

 والهخك واللخل والنهب ...فخك لاملثالي ... بافلد حػللىا بالدوزي  اما هدً

  مدافظخىاختى كسزها في نهاًت ألامس أن هللب 
ً
 .كلها ملػبا

دبادلىن املساكص جماما كما جفػل  ... ًخطازع فيه الكباز والطؿاز .. ٍو

  .. أهدًخكم



 كسزها  وملا كان
ً
 ضػبا

ً
ً أمسا أمس الحطىل غلى كساث جكفي كل هإالء املخباٍز

 .. بدًال لخلك الكساث ليفػلىا بها ما ٌشاؤون.... . أن هجػل مً أحظادها

اث التي جلام غلى أزغىا اكبر زكم مً خيث  وللد خللذ جلك املباٍز

ىهيت  ... املشاهدة الخلفٍص

اث  فلد أضبذ الػالم كله ًخفسج وأظىكم اًػا حشاهدون جلك املباٍز

  ... هابوحظخمخػىن 

  .. َذا َِ املُه ان تستىتػِا وسِف ًلدم مكه املزٓد
 ..ِٓم َل ال زمته أخْ امػزٓز تتٌاكشِن كل 

وسرقة ...الفساد .... وعن النهاب .. وعن محترفي الفساد وتتحدثون عن 
والد ألمال المن دينار كم تلريون   ونالمال العام ... هل ال زلتم تتذكر 

المسؤولين رصدت ... هل تتذكرون كم جائع ... كم نازح .. كم مفقود .. كم 
ة .. كم معاق .. كم يتيم .. كم مهاجر .. كم دار خربت ..  ملسجين .. كم أر 

األفكار غيرت من كم مصانع نهب .. كم معالم خربت .. واألشد منها .. كم 
 مار عنوت ؟ .. وللطرب واللهو والخمور والق غادرت.. ولإلسالم 

 َذا خرب غٌدًا ... فىا خرب غٌدكه .. 

روا بتدمرت ... هذا خإن اموالكم سرقت وإن أزواجكم وعوائلكم التقولون 
عندنا فما خبر عندكم .... هل األحزاب بينكم عششت ... هل المندسون 

 فيكم تصدرت ... هل التهم ُجِهَزت ... 



 
 

وهى مظلظل ًىمي بل ئن غسغه ٌػاد في اليىم ألف مسه ووشؿل أهفظىا 

 جدلم املىال ... واذا باآلف ... هل ضدز اللساز .. هل فػال  هبالحدًث غى

  ًلفىن .. وباملىاغيد وخبال الكرب ًسبطىن ؟؟؟ الشبابيك غلى البىاباث و 

ىهاث الؿسب هل ال شلخم جخابػىن مً   ..؟؟ بسامج وطيىاٍز

طىػسب .... طىفػل ... طىػيد الحلىق .. طىفخذ الخػيين .. ووػين غلى 

خللىا ولم ًبم الا الىفع املظكين .. وهلض ي غلى الفلير .. فما كالىا 

  ألاخير  ؟

 
  !!! أزاًذ الى أي دزحت هدشابه ؟؟ ختى في أطماء البرامج وملدميها

ْ  أال زمته ٓا   تصابِن باالًفنًِزا يف امصٔف  أ خ 
 اثئدفومسة بظبب امل... مسة بظبب املكيفاث ... ويف امشتاء

 
ً
 اما هدً في هره الىلطت بالراث فىدً هخخلف غىكم كثيرا

  !!!! وػد همسع ... هدً همىث فلط فلم
  ...كل وا اخشاه غنٔكه بان تصابِا باملنل 

الخيم وطاخاث الىلم ، مهلكت لكم غافاكم هللا .. الري وأن ال جكىن بسامج 



سا ... وطخخلطىن مً  هطتربدىه .. طيخخسج مً غلى أًدكم ... زئيظا ووٍش

  أوالدكم الى السجىن واملػخلالث ...

 طىلدم لكم ما ٌظليكم  طتر غىزحي ...ًا  ملكولكني أحػهد 

  . اشوكل ما غليكم فػله هى مخابػخىا غلى شاشاث الخلف

 بال أطساف .... وعجائص جمىث مً 
ً
طىلدم لكم أطفاال بال زؤوض .... وشبابا

  ... البرد
 ًمىجىن مً الجىع

ً
 ووظاء تهخك اغساغها غلىا ... وشيىخا

  ... هخمنى أن جدخل البهجت ئلى هفىطكموؾيرها الكثير مً الطىز التي 

د .... ال  فهرا هى ؾاًت  طيردون غليىا باطمكم مىافلىن .. ؾالة ..  .... هٍس

بألظىت ؾيركم .. وجكخبىن بأضابؼ  ظدشخمىهاغمالء ... هاضبت .. ذًىل .. ف

خفيت .. وغلىل حهىميت .. طيلىدكم املجهىل كما كادها ... وطىدبادل 

با في اث كٍس ما بييىا .. هل الشال للىطيدت مجاال ... وللخركسة كبىل .. الركٍس

هللا في غىهكم فاملبازاث كبيرة .. وأبطالها مدترفىن .. فأزغهم مكظيت 

البد أن حظلى بالدماء لخكىن ألازع خطبت  ىابالػشب الطىاعي .. وأزغ

  ؟ولحطد املىال  للػشب 
في مدافظت ألاهباز   .. في طاخت الػص والكسامتوظيذ أن أطألك غً الخيام 

  .. هيىىي .. ضالح الدًً .. طامساء .. الفلىحت .. هل ال شالذ فيها خياة ...
 

... ها .. وظأل هللا أن ٌؿطي أزغكم بثلج الاطالم مثلخيامكم هل طخكىن 

جهاهل طخكىن مخميزة بأ  ؟؟ وطبابها وشخمها واملىابصة باالللاب  هاٍش



 ان اخخجخم ألي مظاغدة في هرا ألامس فىدً في أجم الاطخػداد 
ً
 غمىما

  .. فىدً لم وػد هملك خبرة الا في الخيام

 
َ
  الخيامَ  هملُك  أهىا لم وػْد  ولكً املشكلت

َ
 ه

ْ
  !!!!!! هاَظ ف

ُد    هُ وكل ما هٍس
ْ
 حظاغدوُ  مىكم ان

َ
 والفيخاميىاث ألاؾرًِت  بػِؼ  ا بازطاِل ه

ٌَ  فما هى مىحىدٌ   .. ًفي بالؿسع ْد ػُ لدًىا لم 

 
د فلط ان وظمً أطفالىا ختى ًكىهىن مظخػدًً لخللي كرائف   هٍس

 
اح ... أو جطيب أطفاال مطابين  خهم أدزاج الٍس وختى ال جرهب ضىاٍز

  ... بالهصال

  ... ٓنٔق بصِارٓخُه وكاذفاتُه فُذا ال
 دون أن ًالخظ اخد ..ىالي ما ًدهشني ايها الؿ

ً
 اهىا هدشابه كثيرا

  .. هرا الدشابه الىاضح

 
غلى شاشت .... بمشاهدجىا  ىن حظخمخػ مزطالتي وأهخ مآمل أن جطلك

 ... و امػربٔة أامشركٔة 

دوختى جخبر مغىىاوي كي اكخبه لك كمكان بىدي أن اغسفوكم   وي غً املٍص

 في بلد بال غىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىان ... غىىان حمهىزٍدىا ... هللا املظخػان . مفأها أخىك



كتبتُا ساغة فراغ بني حرية ... وخِف ... وبني حرارة وأمه 

وتِكال غنّ اهلل امػنْ املدٓر أن تصل  امٔكه ... وأًته  ..

كتبتُا وكنْ أول أن  بساغة كرٓبني وي امسىٔع امػالم ...

 ٓحصل حسي امظي واإلفُام ..
 إبي االسالم امػراكْ وُدي بي احىد  ..أخِكه  ... 

 


