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ُل اآليَ  ﴿      ُُ  ُقل ََّّ ُدوِن اهللُقْل إِِّنِّ ُُنِيُت َأْن َأْعبَُد الَِّذيَن َتْدُعوَن ِين * رْْجِمِينَي اِت َولِتَْستَبنَِي َسبِيُل الُ َوَكَذلَِك نَفصِّ بِ                                                 َأتَّ

 .55 ـ 55:اآلية ،األنعامسورة  . ﴾تْْهتَِدينُت إِذًا َوَيا َأَناْ ِيَن الُ َأْهَواءُكْم َقْد َضَللْ 

 .العظيم العلي صدق اهلل 

 عىل أبنائنا يف العماق ُاباة الضيم ورمحة اهلل وبمكاته السالم

لا أوقعوه ين ظلم وجور  ؛جمميي حزب البعث ين أبمز  يصاديق الفسدين يف األرض دنا يمارًا يف بيانات عديدة أني لقد أكي 

د د حممي الشتْهيد السيي  َُّستاذنا ادًا يف األرض قتلتْهم وقتل وتعذيب وترشيد ألبناء الشعب العماقي الظلوم، ويكفيتْهم إجمايًا وإفس

د صادق الصدرالشتْهيد السيي  لتلميذه ة الفاضلة بنت اهلدى وقتلتْهم خته العلويي اُ و+ باقم الصدر د حممي ونرْجليه والئات ين + د حممي

رنا ين عودهتم أفمادًا وتنظيامت ولو بأسامء وجتْهات ... مي العماقعلامء ويفكي  ا  اإلجمام ؤوفتْهم قد استمم... خمىاُ وحذي

ىل السؤولني يف دنا عكام أكي ... والظلم، فال يكاد يممي يوم عىل العماق دون أن يسفكوا فيه دياء األبمياء وخيمبوا يصالح البالد

 سابق بعدم التنازل للمطالب غري الرشوعة عىل حساب يصالح شعبنا الظلوم الضطتْهد، وينتْها عودة جمميي احلكوية يف بيان  

رنا ين أيي هتاون يف ذلك، بل حزب البعث للحياة السياسيي  طني بدياء يعاقبة القتلة الرْجميني واإلرهابيني التوري أكيدنا عىل ة، وحذي

 :خمى عىل يسؤويل احلكوية وأعضاء الربلان بام يأيتاُ ًة د يمي األبمياء وعدم التتْهاون يف حماسبتتْهم والعفو عنتْهم، وعليه نؤكي 

م حزب البعث فكمًا وُنرْجاً وتنظياًم ولو بمسمي ـ ترشيُ وتنفيذ 1 م أحد  بعودتهخمى لئالي اُ ات يقانون جيمي  . يفكي

ـ عدم اَّسترْجابة أليي تعديل يف أيي قانون يكون عىل حساب يصالح الشعب ويسمح بعودة جمميي البعث لواقُ اإلدارة يف 2

ا َزاُدوُكْم إََِّّ ْا فِيُكم لَْو َخَمُجو﴿ :م يصداق  لقوله تعاىإُني ف ،البالد ِخالََلُكْم َيبُْغوَنُكُم الِْفتْنََة َوفِيُكْم  َخبَاًَّ وألَْوَضُعوا يَّ

مْ  ُعوَن هَلُ  .74:سورة التوبة، اآلية.﴾ َعلِيم  بِالظَّالنِِيَ َواهللُ  َسامَّ

 .العظيم العلي صدق اهلل 
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