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 إمساعيل حقي جومرد

 
 الشعويب برأس ليطيح 1963 عام يف العظيم البعث هبا قام اليت الثورة ، الثورات عروس

 التمايز يف خطري منعطف إىل تسلطه زمن يف العراق جر   قد الذي قاسم الكرمي عبد
 قد شاهدان واملوصل كركوك  مذحبيت فكانت ، الواحد العراقي الشعب بني واالقتتال

 النهضة مراحل من جديدة مرحلة العراق ليبدأ ، هذا يومنا حىت العراقيني ذاكرة يف علقا
 ستة من أكثر إىل ميتد الذي العظيم للعراق املشرق بالتأريخ اجلذري واالرتباط والتنمية

 مع ينسجم الذي اجلذري للتغيري سواعدهم عن البعث رفاق مشر قد حيث ، سنة آالف
 السوداء التشرينية الرّدة لكن ، يداجمل العراقيني وتأريخ العراقية الشخصية تكوين حقيقة

 الكفر لقوى اخلبيثة املخططات بتنفيذ املرتبط عارف حممد السالم عبد اجملرم هبا قام اليت
 البعث خطوات أوقفت قد " اإلسرائيلي " ولوبيها أمريكا يف املتمثل العاملي والطغيان

 ، الرافدين وبالد اراتاحلض لعراق مشرق غد حنو الثورية مسريته يف التقدم يف العظيم
  حيث ، االشرتاكي العريب البعث حزب تنظيم حبق واالستبداد القهر أنواع شىت ومارس
 للقضاء خاسئة حماولة يف األساس برناجمه هو واالعتقاالت والتصفيات املالحقات كانت

 سنوات مخس البعثييون عاشها واصطبار صمود مرحلة فكانت ، العظيم حزبنا على
 قيادياا  تأهيالا  املتقدم كادره  ويؤهل التنظيمي بيته ترتيب يعيد وهو البعث عاشها شداد
 من شكل أي من للعراقيني اخلالص حتقيق يف أهدافه حتقيق من يتمكن حىت أخرى لثورة

 واحلرية الوحدة يف عربياا  أهدافه حتقيق يف وميضي البالد على الغربية اهليمنة أشكال
 ألف عام من ( يوليو ) متوز من الثالثني عشر ابعالس ثورة فكانت ، واالشرتاكية

 . املباركة البيضاء بالثورة عرفت واليت ، وستني ومثانية وتسعمائة
 بأعداء وارتباطاهتا احلاكمة الطغمة حيث من ، اليوم ذاك عن خيتلف ال هذا ويومنا
 املعدن حبضور خيتلف وال ، " إسرائيل و" وإيران أمريكا يف رأساا  املتمثلة واألّمة العراق

 أروع يسطرون وهم العراق أبناء يف اخلالصة الصادقة الوطنية والرتكيبة األصيل العراقي



 ، والرذيلة الشر مبثلث املرتبطة العفنة الرؤوس على للقضاء املباركة ثورهتم يف املالحم
 العراقييون جيسد ، والعارفية القامسية الطغمة بوجه وصموده البعث اصطبار كان  وكما
 بفارس العراق ربط شأهنا من اليت احملاوالت لكل وتصديهم واصطبارهم صمودهم اليوم

 يتم اليت الكيفية القوية بالتجربة خرب قد العظيم البعث وألن ، صهيون وبين اجملوس
 املقتدر القيادي وبالفعل يساندها ومن اخلبيثة السلطة من نوع هكذا مع هبا التعامل
 ، الكافرون اجملرمون كره  ولو للباطل وزاهقاا  للحق ناصراا  به املوقنو  تعاىل هللا على املتوكل

 الفصائل وكل العشائر رجال ومعه والثوري املقاوم الفعل طليعة يف يقف اليوم البعث فإن
 اسرتداد كيفية  يف مجعاء لإلنسانية يقدموهنا جهادية صورة وأنصع أروع يف املقاومة

 والشعوب األمم باقي مع بسالم العيش مث كرامتهو  عزته وحفظ ةاملسلوب حلقوقه شعبال
 . بينها فيما العادلة واملصاحل للسالم فعالا  تتطلع اليت
 املباركة ثورهتم يف العشائر لرجال حتية
 امليامني وفضائلها العراقية املقاومة لرجال حتية
 إبراهيم عزة اجملاهد الرفيق ، العراق لقائد حتية
 لصمودهن وحتية ، رفاقها مع جنب إىل جنباا  اليوم فنيق حيث العراق ملاجدات حتية

  الباطل قضبان خلف األسطوري
 األبرار لشهدائنا واخللود اجملد
 اجمليد حسني صدام الشهيد للقائد واخللود اجملد

 وزمرته واالحتالل سجون يف املعتقلني ورجالنا لنسائنا األسر قيد يفك أن هللا ونسأل
 العميلة
  البعث عاش ، العراق عاش ، األّمة عاشت

 احلكيم العزيز هللا عند من إال النصر وما ، أكرب وهللا
 


