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 ام حسني اجمليدصد ذكرى استشهاد القائد
 دميالد أ مة يتجد

 

 الرفيق أ نور القايض 

 

لكن عن حلظة  ،ممزياته اليت اصطفاه هللا هبا  صفاته .. دث عن القائد الشهيد .. خصاهل ..لن نتح

احلبل . و ض نور ابتسامته .عن تكل اللحظة اليت أ رشقت فهيا عىل ال ر ،  الاستشهاد نتحدث

ومبا قدموه للعراق وال مة من  بتسامة الواثق بتارخيه ورفاقه ..يبتسم ا يُلُف حول عنقه الطاهر .. 

 املتشوق للقاء الرفيق ال عىل .. يبتسم ابتسامة ملسؤولية دفاعًا وبناء وتضحية ..واجب الرشف وا

لوصوهل ا ىل ادلرجة ال خرية يف سمل الس باق  يبتسم شوقًا وفرحاً  والعاشق للخادلين يف عليني ..

. . للفوز مبا وعد به الرمحن من ماكنة ال تليق ا ال ملن يس تحقها .. وال ينالها ا ال من اصطفاه هللا

رض وفتحت هل راكن ال  أ  الشهادتني بصوت اهزتت هل طق هبا نتحدث عن تكل اللحظة اليت ن

جتلت فهيا عظمة ال مة  ن تنساها ذاكرة ال مة ..حلظات ل. أ بواب السامء فهناك قادم اصطفاه هللا . 

عدا مة رساةل أ  هنا غر... ل  م رمزها وحادي ركهبا يف عيدها ال  وحقارة أ عداهئا .. أ رادوا ا ذاللها ب 
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فأ ىب هللا ا ال عزها وعز قائدها ..  مانة ادلفاع عهنا مه اخلادلون ..بناهئا اذلين حيملون عىل عاتقهم أ  أ  و 

ذالل أ عداهئا أ ميا بتكل اللحظات .. بتكل الابتسامة وذكل الصوت اجلهوري وهو  نعم .. ا ذالل .. وا 

يصدح بلشهادتني .. زادت يف نفوس أ بناء ال مة الثقة بأ ن هذه ال مة اليت أ عزها هللا مدى اترخيها 

كرب مة مسلمني بعيدمه ال  جعل هذه اذلكرى خادلة ل بناء ال   وتوج هذا العز يف هذه اللحظات بأ ن

يه أ مة وجدت لتبقى  أ ن متوت.. يه أ مة حمال   وأ جنبت هذا القائد .. كرب..حيني بعيدمه ال  ومس ي 

.. ختزتل  صبحت ذكرىأ  س يودلون من جديد .. فس يخدلون و  ن أ بناهئا الرشفاء ال ميوتون ..وأ  

تضحية ذكرى يس تلهم مهنا أ بناء ال مة وجيددون فهيا معاين ال  ة فهيا اترخي ميالدها املتجدد ..ال م

ويتذكرون بلك خفر واعزتاز  .. م املباد  بعنفوان ثوري متجددوتنغرس فهي والرشف والبطوةل ..

تكل املسرية اليت قاد ركهبا هذا  جمليدة عرب مسريهتا اجلهادية ..املنجزات الثورية واحلضارية ل مهتم ا

  أ مهتم مؤمنني وعهنا وجيددون العهد للميض يف راكهبم وعىل خطامه و مبباد .. القائد ورفاقه

ام روح المتسك بملباد  ذكرى الاستشهاد تبعث يف ال مة وأ بناهئا مرتني يف الع يدافعون ..

 . هوفهيا جيدد أ بناء ال مة العهد ل مهتم وقائدمه ورفاق والوفاء لقائدها.. ضحيةوالت 

 

 الش بكةكتّاب 

 الاكتب أ نور القايضصفحة 

 البعث العظميفرسان 
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