
 عن األنتخابات قال لي جدي

 حاكم كريم عطية

كذلك للتعليق على الفيس بوك نعمة أبتدعها الكفار ولكنها صارت وسيلة بيد الجميع للتعبير عن الهموم و

أفعالها في هذا الزمن الرديء وهي وسيلة بيد العارفين لتوجيه النقد وتوعية الناس حول مصائب الدنيا و

مى بالكتل السياسية وهذه األيام  تشتد حماسة المرشحين ما يدور في دهاليز السياسة وممارسات ما يس

والمرشحات ألنتخابات الدورة الثالثة لمجلس النواب العراقي في ظل ظروف صعبة وحرجة يمر فيها 

التي العراق وينتظر العراقيين نتائج هذه األنتخابات علها تأتي بمن يخلص العراقيين من األزمة الخانقة 

لوقت الذي يغيب فيه وجود عدالة في القوانيين وغيابها في أحياننا كثيرة فال وجود يمر فيها البلد  في ا

لقانون األحزاب وال يعرف تمويل الحمالت األنتخابية وهناك تجاوزات كثيرة في أستخدام المال العام 

ت بعض ما جاء من تعليقا وكل أمكانيات الدولة لهذه الحمالت كل من موقعه  وقد تابعت هذه األيام

وجود أي توجه مستقبلي ألى وضع مأساوي متردي ال ينم عن رفقة مع الصور وكلها تشير وكتابات م

ألنتشال العراق من مصائبه بل فيما أذا أتيحت الفرصة لهؤالء المرشحين للفوز في األنتخابات فسيكون 

بعث به أحد األداء   غير مختلف عن السلف  ولعل البوستر الذي ألتقطته  من الفيس بوك والذي 

لكم األصدقاء وعذرا ألني ال أعرف مصدره ولكنه معبر عن الحالة المأساوية أذا ما أتيحت الفرصة 

نتخابات المقبلة سواء بحصولهم على األصوات المؤهلة لدخول هائل من المرشحين للفوز في األ

معي نتصفح بعض  الوالبرلمان أو ركوب سفينة رؤساء الكتل مثل ما حصل في األنتخابات السابقة فتعا

ما جاء في صفحات الفيس بوك حول مرشحي الدورة القادمة والتي يعبر عنها البوستر التالي بشكل 

 دقيق 

 

 



 

 

 

هذا البوستر ال يحتاج ألى تعليق سوى أن من وضعه يريد الوصول الى العتبة البرلمانية بكل األمكانات 

 والسبل

 

 



 

أما هذا البوستر فيحتاج صاحبه ألحالته لمفوضية األنتخابات ليوجه له السؤال التالي ممن تريد الثأر يا 

 وأذا كان هاي أوله شلون تاليها حسن الشمري

 

 

 



أما هذا البوستر فقد أناب الحاج أحمد منفي جودة لتمثيل المرشحة وأنا بدوري أسأل المفوضية هل يجوز 

واضحا ببرامج وأهداف محددة  تمنياتي ألم علي المرشح  يكون  للمرشح أن ينيب أحدا عنه أو يجب أن

 بالنجاح وأدخال الحاج أحمد عوضا عنها في البرلمان

 

من المخجل أن تتحدث في القانون ما لم تطبقه على نفسك أوال وال أدري كيف سمح القاضي محمود 

بعدنة بأوله شلون  يا دولة  الحسن بأستغالل سيارات الشرطة ومنتسبيها لقيادة وتنفيذ حملته األنتخابية 

 القانون 

 

المرشح موفق طه محمد  أمره النبي للترشيح للبرلمان وقد أقسم على ذلك والمقولة تقول حدث العاقل  

هم أمرهم  مو هالثخن كلنا مستويات الناس البسطاء تقبل هكذا أسباب للترشيح للبرلمان مو اللي قبلك.... 

 %011األمام علي بس زادت نسبة البوك 



 

 

يمثلها في أجتذاب الناخب لبرنامجها  أم سجاد فقد أبت أال أن يكون أبو سجاد في البوستر الذي أما العلوية

 وحتما سيكون هو المحرم في أجتماعات البرلمان القادم األنتخابي 

 

 وضع بوستر حملته األنتخابية  !!!! ع البوستر مال النبيمرشح التيار الصدري شل

 



 

بية بأستغالل أمكانات الدولة  في أما أخوكم الحاج عدنان األسدي فلم يقصر هو اآلخر في حملته األنتخا

 أجتذاب الناخبين  والصورة تعبر عن ذلك وهللا مو فوتو شوب هذه حقيقة

 

وصار مسلم  بس نسه لياطائفة األولوية  حفيد وهب وجون يهمة البناء والتطوير  وصاحبنة عاف ديانته

!!!!! 



 

اقيين  وأقول حذاري من أالعيب الساسة المتأسلمين والساسة وأخيرا هذا البوستر المعبر عن حالة العر

المدعين فلقد لدغتم من جحر مرتين ومثل ما كال البوستر ال تصيرون ثالث زوج بالدورة الثالثة 

األنتخابية  مصير العراق بيدكم غال تضيعوا الفرصة بأنتخاب من ينقذ العراق من محنته الطائفية 

رفها التأريخ فالكل يتحمل مسؤولية ما جرى وأولهم الكتل الكبيرة  أنها وتعريضه ألبشع حملة فساد ع

 فرصتكم األخيرة ألختيار األفضل  من أبناء وبنات الشعب العراقي 
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