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 يا أبناء شعبنا العراقي األبي ... و يا أبناء أمتنا العربية واإلسالمية المجيدة

نحمد اهلل تعالى الذي جعلنا منن رجناا المنازلنة الىبنر  عني معرىنة الحسنم بنين ملنة الىننر واإليمنان  عمن  
ال ننامس أحننب  انقضنناء السنننة الرابعننة مننن وننزو العنندو األمريىنني اللعننين لبلنندنا الحبينن  و د ننوا الج نناد  امنن  

واضحا وجليا تبدد و تنتت األوهام المريضة واألحالم ال بيثة للعدو الىاعر وأذناب  وعشا ىا م ططات م الدنيئنة 
حنرار المجاهندين بىاعنة عحنائل م والنذين  للقضاء  لى ديننا اإلسنالمي الحنينو ومنا ذلن  فض بنضنا اهلل و نزم واا

اهلل سبحان  وأذا  دوهم عان ارت تحالناتن  الشنريرة ممنا أضنطر ازدادوا قوة وحالبة  لى مقار ة العدو عنحرهم 
معظم دوا الشر المتحالنة  لى سح  ما تبقى من قوات ا ذليلنة م زومنة وبنات العنالم اجمن  يندر  حقيقنة ال نزو 
ال مجنني الننذي قادتنن  أمريىننا ىننذبا وب تانننا للنيننا مننن ديننننا اإلسننالمي بحجننة أسننلحة النندمار الشنناما واإلرهننا   و 

يمقراطية ، لىن اهلل تعالى أ زاهم  لى أيدي المجاهدين العنراقيين النذين ينزدادون وحندة وقنوة و بنرة عني تلقنين الد
 العدو دروسا لن ينساها  لى مّر العحور.

والنذين أذاقنوا  وها هم ف نوانىم وأبننائىم منن مجاهندي جيشننا النذين لنم تنتلط  أيندي م بندماء العنراقيين بتاتنا و
ال زيمنننة  بنننر ضنننربات م مننننذ األينننام األولنننى ل نننزوهم لبلننندنا وهنننم يعاهننندون اهلل تعنننالى  لنننى  العننندو الىننناعر منننرارة

حرار وهمة تزداد يوما بعد ينوم ونقنوا لعندوة اهلل أمريىنا وأ وان نا ض م قنام  اضستمرار بقتال م ضد العدو بعزيمة واا
رجناا يحبنون المنوت ىمنا تحبنون أننتم   لىم وض استقرار عي بلدنا علقند جئنناىم برجناا ض ق بنا وض طاقنة لىنم  لني م

الحياة وسنقاتلىم نحن وأوضدنا و أحنادنا ولقد جندنا أشبالنا وأطنالنا و وائلننا وهنم أضن تحنت التندري  ويت رجنون 
ر تبا ا و لمقاتلتىم وجندنا أيضا النطو عي أحال  آبائنا والمضغ عي أرحام أم اتننا ولنن نىنّا أو نمنّا أو نضنج

نا   أو نىسا أو نت اون عي در  الج اد المقدس ألن  هو الحق وأنتم  لنى الباطنا  )ُوق نَا ُجناُء اَلُحنَق ُوُزُهنُق اَلُباط 

 

 



نننُا ُىننناُن ُزه وقننناو( وألنننننا نحنننن عننني بلننندنا آمننننون وأننننتم جئتموننننا معتننندين م ننناجمين ، والننندعاع  نننن الننندين  ف نَّ اَلُباط 
 و ند ىا منحو و اقا .حٌق مشروع عي ىا دين  واألرضوالعرض 

وهي ات ... هي ات أن تتحقق أمانيىم وأحالمىم  المريضة  حتى  لو طالت الحر  قروننا طويلنة ونحنن 
موقننننون بنننتن اهلل تعنننالى ناحنننرنا عبنضنننا اهلل ومنتننن  أحنننبحت أمريىنننا سننن رية للعنننالم اجمننن  ولنننم تعننند تلننن  القنننوة 

 العظمى التي يحس  ل ا أّي حسا  بعد اليوم .

شعبنا وامتننا العربينة واإلسنالمية  قند آن األوان لتقننوا وقننة العنز وتقولنوا ىلمنة الحنق ضند الىننر  عيا أبناء
وأذنابننن  وتقطعنننوا د مىنننم وتعننناونىم وا تنننراعىم بالحىومنننة الحننننوية الطائنينننة التننني نحنننب ا الىننناعر وأن تننند موا و 

اظ  لنى  روبنة ووحندة العنراق أرضنا و تعاونوا وتعترعوا بالسلطة الشر ية للبلد سنلطة المقاومنة التني تسنعى للحنن
 شعبا. 

 ) ُذل ى َم ُوُأنَّ اللَُّ  م وه ن  ُىَيد  اَلُىاع ر يُن (
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