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 يف الصحن احلسيين هـ( 9341 /احلرام

يف هذه االيام اخلالدة حيث خيوض رجال العراق االبطال يف اجليش والشرطة االحتادية وقوات 
البيشمركة وجحافل املتطوعني وابناء العشائر الغيارى .. معارك العز والشرف والكرامة دفاعًا عن 

رجس االرض والعرض واملقدسات .. معارك حترير حمافظة نينوى العزيزة وختليص اهلها الكرام من 
االرهاب الداعشي حنيي هؤالء االحبة ـ قادًة ومقاتلني ـ ونثمن جهودهم ونشد على ايديهم ونبارك هلم 
انتصاراتهم ونتضرع اىل اهلل العلي القدير ان يرعاهم وحيميهم وينصرهم على اعدائهم الظالميني 

 .فاء والعافيةاالرهابيني ويتغمد شهداءهم االبرار بالرمحة والرضوان ومين على جرحاهم بالش

ونؤكد اليوم على احبتنا املقاتلني ـ كما أكدنا عليهم يف مناسبات سابقة ـ بضرورة اختاذ اقصى درجات   
احليطة واحلذر يف التعامل مع املدنيني العالقني يف مناطق القتال والسعي البليغ يف ابعاد االذى عنهم 

عزاء اىل أن يتعاونوا مع القوات وتوفري احلماية هلم بكل الوسائل املمكنة، كما ندعو اهالي املوصل اال
 .األمنية قدر املستطاع ويسهلوا هلم مهمتهم يف انقاذهم وختليصهم من سيطرة االرهابيني الدواعش

ونؤكد أيضًا على مجيع املشاركني يف العمليات القتالية بضرورة رعاية املعايري االنسانية واالسالمية يف 
تصار على اختاذ االجراءات القانونية حبقهم واالبتعاد عن الثأر التعامل مع املعتقلني أيًا كانوا واالق

    .واالنتقام يف مطلق االحوال

 ايها االبطال امليامني .. يا من ليس لنا من نفتخر بهم غريكم   

لقد حتملتم مسؤولية الدفاع عن العراق وشعبه ومقدساته يف احلك الظروف واصعبها منذ ما يزيد على   
وايم اهلل ـ على مستوى هذه املسؤولية العظيمة، مل متلوا ومل تكلوا يف القيام مبتطلباتها بل  عامني فكنتم ـ

كلما مضى الوقت ازددمت صالبة يف عزائمكم ملواصلة القتال حتى حتقيق هذا اهلدف العظيم، 
 فاسرتخصتم االرواح وبذلتم الدماء وقدمتم عشرات اآلالف من الشهداء واجلرحى يف هذا السبيل،

 .وسطرمت ـ وال زلتم تسطرون ـ اروع مالحم البطولة والفداء يف سوح الوغى مما سيخلدها لكم التاريخ



ونأمل أن تكونوا قد اقرتبتم من النصر النهائي على االرهابيني الدواعش بتطهري مجيع االرض العراقية   
اىل مناطقهم معززين  من دنس وجودهم وابعاد خطرهم عنها ، ليعود الوطن موحدًا ويعود النازحون

    .مكرمني

كما اننا نتطلع اىل اليوم الذي تطوى فيه هذه الصفحة املؤملة من تاريخ العراق املليئة بإراقة الدماء   
وخراب الديار وآهات الثكاىل ودموع اليتامى وأنني اجلرحى واملصابني، وتفتح صفحة أخرى حيل فيها 

لطيب ويتكاتف فيها اجلميع من خمتلف املكونات على بناء االمن واالستقرار على ربوع هذا البلد ا
وطنهم بعيدًا عن اإلحن واالحقاد، يأخذون العرب والدروس من جتاربهم املريرة املاضية وينتبهون اىل 
اخطائهم وخطاياهم ويتفادون تكرارها وال يسمحون لألجنيب باستغالل خالفاتهم للتدخل يف شؤونهم 

اللهم خذ بنا سبيل الصاحلني واعنا مبا     هم بذرائع خمتلقة كما حيصل اليوم.الداخلية وخرق سيادة بلد
 . تعني به الصاحلني على انفسهم وال تردنا يف سوء استنقذتنا منه يا رب العاملني

 


