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 خوات ها األخوة واألّيأ

 ه( يف النجف األشرف: من مكتب مساحة السيد )دام ظّل نانقرأ عليكم نص ما ورد
 

 الرمحن الرحيم بسم اهلل

 الكربى يف املنازلة التارخيية داعشمّرت قبل أيام الذكرى السنوية الثانية إلعالن النصر على    

استوىل سبق أن  جزاء غالية من وطنهمألتحرير  بلوا فيها بالًء حسنًاأواليت خاضها العراقيون 

عشرات  عوامأما يزيد على ثالثة موا يف هذا الطريق طوال ، وقد قّدعليها التنظيم االرهابي

صفحات مشرقة من روا ضعاف ذلك من اجلرحى واملصابني، وسّطااآلالف من الشهداء و

دفاعًا عن  ،صور البطولة والفداء أمجل خالهلا ورمسوا ،إباءو حرف من عّزأب تاريخ العراق

 رض واملقدسات. االرض والِع

برار نستذكر بإجالل واكبار الشهداء األالعزيزة على قلوب العراقيني مجيعًا هذه املناسبة يف و   

ه ونتوّج على درجات اجملد والكرامة،أارتقوا اىل تراب الوطن بدمائهم الزكية فالذين سقوا 

عزة اجلرحى واىل األ ،سرهم وعوائلهمأ منحبة ى آيات االحرتام والتقدير اىل األبأمس



 مىالذود عن احلبطال الذين ال يزال الكثري منهم يواصلون واىل املقاتلني األ ،واملعاقني

من غري  ناطقخمتلف امل خالياهم املسترتة يفيتعقبون و ،بكل بسالةبقايا االرهابيني يواجهون و

   . بالغ الشكر وخالص الدعاء ، فلهم مجيعًاملل كلل أو

اجليش وسائر بناء أن يكون من ضرورة ذكره  التأكيد على ما سبقنعيد اليوم ال بد من أن و    

لدفاع اتنهض بيكون والؤها للوطن وحبيث ، رصينة مهنيةسس أ وفق العراقيةالقوات املسلحة 

األطر وفق رادة الشعب إضد أي عدوان خارجي، وحتمي نظامه السياسي املنبعث عن عنه 

  .الدستورية والقانونية

عادة اضرورة العمل على حتسني الظروف املعيشية يف املناطق احملررة وكما نعيد التأكيد على    

 .وكرامة ها النازحني من العودة اليها بعزهلأاعمارها ومتكني 

 العراقيون الكرام ايها    

نهاء حقبة إالعمل على و (اإلصالحمعركة )مصريية أخرى، وهي اليوم معركة أمامكم  ّنإ   

يف خطبة النصر دت املرجعية الدينية أّك سبق أنقد و، دارة البلدإطويلة من الفساد والفشل يف 

ال تقّل ضراوة عن معركة االرهاب إن مل  -اليت تأخرت طويالً  ـاملعركة هذه ان )قبل عامني 

 بعون اهلل ـتكن أشد وأقسى، والعراقيون الشرفاء الذين استبسلوا يف معركة االرهاب قادرون 

من املؤّكد أن و (عركة واالنتصار فيها أيضًا إن أحسنوا ادارتهاهذه املعلى خوض غمار  ـتعاىل 

 معظمإن مما يدعو اىل التفاؤل هو ، وساس لالنتصار فيهاو الشرط األساليب السلمية هإّتباع األ

يدركون مدى أهمية سلمّيتها وخلوها من اجلارية  يف التظاهرات واالعتصاماتاملشاركني 

بالرغم من كل الدماء الغالية اليت اريقت فيها  ،الفوضى واإلضرار مبصاحل املواطننيالعنف و



آخرها ما وقع يف بداية هذا االسبوع من اعتداء آثم على األحبة من وكان  ،ظلمًا وعدوانًا

 بغداد حيث ذهب ضحيته العشرات منهم بني شهيد وجريح. باملتظاهرين يف منطقة السنك 

يؤكد وما تكرر خالل االيام املاضية من حوادث االغتيال واالختطاف إن هذا احلادث املؤمل   

كل ـ أن خيضع السالح مرة أخرى أهمية ما دعت اليه املرجعية الدينية مرارًا من ضرورة 

 اسمحتت أي  هابوجود أي جمموعة مسلحة خارج نطاقعدم السماح و الدولة لسلطة ـ السالح

هو ما مر، وبتحقيق هذا األ هلي فيه رهن. ان استقرار البلد واحملافظة على السلم األعنوان وأ

 لحركة اإلصالحية اجلارية.ل نتيجةاملطاف يف نهاية نأمل أن يتم 

ـ ومنها  شكالهأبكل  واالعتداءاننا إذ نشجب بشدة ما جرى من عمليات القتل واخلطف   

أن  ندعو اجلهات املعنية اىلاجلرمية البشعة واملروعة اليت وقعت يوم أمس يف منطقة الوثبة ـ 

وحنّذر  ن اقرتفوا هذه اجلرائم املوبقة وحتاسبهم عليها،تكون على مستوى املسؤولية وتكشف عم

على أمن واستقرار البلد وتأثريه املباشر على سلمية االحتجاجات اليت ال بد  رهاتكّرتبعات من 

 كل على ضرورة أن يكون القضاء العادل هو املرجع يف، كما نشّدد من أن حيرص عليها اجلميع

السبل ب ااّل مستحقيهاعلى حتى وعدم جواز ايقاع العقوبة ما يقع من جرائم وخمالفات، 

، ومن حماسبة فاعليها جتبفهي حبد ذاتها جرائم  السحل والتمثيل والتعليق القانونية، وأما

، وال يوم أمسملتابعة مشاهدها الفظيعة  عدد كبري من االشخاصاحملزن ما لوحظ من اجتماع 

 . قوة اال باهلل العلي العظيم حول وال

 


