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 إنا قد ولدنا
هنا

 وكل بغداد
 تعرفنا

وتجهلكم
سنطردكم

 وُنقسم أننا
يومًا سنطردكم

ي
ماذا بعد مجزرة الخال�ن

 هي لم تكن المجزرة االولى التي ترتكبها عصابات االسالم السياسي، فمنذ االول من اكتوبر وهذه العصابات ترتكب المجازر،
 الواحدة تلو االخرى، وبالقطع لن تكون االخيرة، فهذه العصابات يقف حكمها على اراقة المزيد من الدماء، وال تستطيع ان تصمد

لحظة واحدة بدون ان تقتل او تنهب او تخرب، هي سياستها التي دأبت عليها منذ ان جيء بها بعد احداث 02003
 لقد تأكد للجماهير ان عدوها االول واالخير، هي هذه القوى والعصابات االسالمية التي تحكم، وهم يتبادلون االدوار، فقط

 إلجهاض هذه االنتفاضة، وقد مارسوا كل االشكال القذرة، من خطف وتعذيب وتخويف وقتل وترهيب، اال انهم فشلوا في ثني قوة
 الشباب واضعاف عزيمتهم، بل لقد واجه الشباب المنتفض كل ذلك، والى اليوم، بقوة وبطولة وثبات رائع، لقد ابهروا العالم في
 ذلك، واثبتوا له انهم مصممون على التغيير، فال توجد اي قوة تلويهم او تثنيهم، وهم ماضون بطريق الخالص من هذه القوى

الفاشية، لبناء حياة جديدة، حياة فيها كرامة للناس، فيها عيش متساوي0
 ان هذه العصابات االسالمية الحاكمة، تعيش ايامها االخيرة، وبدأت تدرك ذلك جيداً، لهذا فهي تلجأ إلسوأ طرقها، التي هي

 ارتكاب اكثر المجازر دموية، وهذا ما فعلوه في الناصرية والنجف وفي الخالني، لم يعد لديهم ما يقدموه مع هذا الثبات الشبابي
البطولي، سوى قتل المزيد من هؤالء الشباب0

ان خستهم وقذارتهم ودناءتهم وتبعيتهم، ال يمكنها االستمرار، وعليهم الرحيل، شاءوا ذلك ام ابوا0
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كل المليشيات بلون القتل

 التوجد مليشيا مع الجماهير واخرى ضدها، كل المليشيات ومنذ تأسيسها مارست
 القمع ضد الجماهير وصادرت حريتهم واستولت على المتلكات العامة والخاصة
 وادخلت المجتمع في اتون حرب اهلية والمقابر الجماعية للمغدورين اكبر دليل

 على ذلك. كما ساهمت  ايضا في تشكيل النظام السياسي الحالي  فهي تملك مقاعد
 ووزارات ومدارء عامون في كل قطاعات الدولة فالحكومة االخيرة هي نتيجة

اتفاق كتلتين فاسدتين لهما مليشيات0
 الملفت للنظر حين يدافع مدنيون من امثال سرمد الطائي واحمد عبد الحسين

 عن  مليشيا قامعة وهي جزء اساسي من التحالف الحاكم الفاسد والمجرم بحجة
 انها وطنية وتقبل حوار ديني-علماني، انه في حقيقة االمر هو حوار بين مثقفين

 انتهازيين ومليشاويين قتلة وسراق من اجل المزيد من المكاسب على حساب
 المسحوقين من الفقراء والمضحين بحياتهم من اجل الحرية والعدالة االجتماعية،

 لذا اصبحت ضرورة تشكيل مجالس للمنتفضين في كل ساحات االنتفاضة في
 المحافظات وفي بغداد تاخذ على عاتقها مهمة تحقيق اهداف االنتفاضة بأسقاط
 النظام السياسي وتأسيس نظامها الجديد ومحاسبة القتلة والفاسدين وان تقوم

 الجماهير المنتفضة بحماية نفسها بنفسها من بطش المليشيات ومحاوالتها
 السيطرة على المنتفضين، بهذا تصل الثورة الى اهدافها بالحرية والعدالة

االجتماعية0

التعليم عىل طريقة العصابات

 قرأنا وشاهدنا أقطاب العملية السياسية التي يقودها االسالم السياسي ومليشياته ولصوصه وهم يتباكون ويلطمون على ضياع مستقبل
 الطلبة بسبب إضرابهم عن الدوام في مدارسهم وجامعاتهم0

 يعتقد هؤالء األوغاد ان الجماهير ليست لديها ذاكرة فالكل يعلم  ان واقع التعليم منذ تسلطهم على رقاب الناس قبل ١٦ عاما يسير من
 سيء إلى أسوء0

 نسي المالكي او الخزعلي وغيرهم ممن يتباكون على التعليم انهم لم يبنوا وال مدرسة واحدة وان نصف مدارس الجنوب ال تزال بفضلهم
 من الطين والقصب0

 لم يشغل بال سلطة االسالم السياسي وشركائه تحول نصف قطاع التربية والتعليم إلى القطاع الخاص ونصفه اآلخر يزدحم الطلبة فيه كل
 ٦0 طالب في صف واحد نصفهم يفترشون االرض0

 ال يعني هؤالء الرزخونية االرقام المرعبة النتشار األمية والتي وصلت إلى 30 بالمئة فالحقيقة انهم يمارسون التجهيل والخرافة على
االطفال والشبيبة النها وسيلتهم المفضلة في السيطرة على عقول الناس ومحاولة تدجينهم0

 يعلم الجميع أن من خرب وانهى التعليم في العراق هم هذه الشلة الفاسدة والقاتلة وتصريحاتهم بضرورة عودة دوام المدارس والجامعات
 انما جاء من خوف هذه السلطة المتهالكة ورعبها من اعتصام الطلبة واضرابهم الذي يزداد يوما بعد آخر0

 طلبة العراق ضربوا مثال في الوعي وتحمل المسؤولية والقدرة على دعم االنتفاضة وإدامة زخمها، ألنهم وببساطة يردون مدارس وتعليم
 الئق ومجاني وحديث للجميع، ألنهم يريدون تعليما بعيدا عن الخرافة والتجهيل وسيطرة رجال الدين، يُضرب الطلبة عن الدوام اليوم من

 أجل أن يكون الغد افضل0
 يبقى على الطلبة ان يسارعوا لتنظيم أنفسهم في مدارسهم وجامعاتهم والعمل على تشكيل مجالسهم الشبابية المعبرة عن تطلعاتهم وبلورة

رؤية سياسية يكون عمادها الشباب والشابات من اجل رسم مستقبل البالد بايدهم بعيدا عن اية سيطرة من جهة اخرى0


