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 نص البوان الذي أصدرته قوادة قطر العراق 
 حول فتنة املالكي وتهديداته اإلجراموة باإلبادة اجلماعوة

 
َّْحَمِن الرَِّحوِم    بِْسِم اهّلِل الر

 أُمٌة عرَبِوٌة وَاِحَدة    ذاُت رِداَلٍة َخالَِدة              ِحزُْب الَبْعِث الَعرَبي االْذتِرَاكي                                                                                        
 وحدة   حرية   اذتراكوة                               قوادة قطر العراق                                                                                                                          

 مكتب الثقافة واإلعالم       
 بإرادة ذعب ثورة العشرين

 جنهض فتنة املالكي وتهديداته اإلجراموة باإلبادة اجلماعوة
 ؼا أبـاء ذعؾـا اجملاػد

 ؼا أبـاء أعؿـا اظعربقة اجملقدة
ظعربقة بعد ان أدفم ة اعرة أخرى ؼُلػر اظعؿقل ادلاظؽي سن وجفه اظؽاظح سؿقالً ظؾصػوؼة اظػاردقة وأداة رقعة ظؿـػقذ عكططفا اظؿدعقري واظؿؼلقؿي ظؾعراق واالع

الشؿقاالت واالسؿؼاالت وتلعقر با وحؾػه اظصػوي صي ادؿـؿار ػزمية أدقاده احملؿؾني االعقرطان سؾى أؼدي عفاػدي اظؾعث وادلؼاوعة وأبـاء ذعؾـا اجملاػد صي االغؿؼام عـفم
طؿا اسؾن ذظك ضؾل ؼوعني اجلـرال  6002اظػؿـة اظطائػقة اظؿي دؾق ان أجفوػا بؿػفقر اؼران دلرضدي اإلعاعني سؾي اظفادي واحللن اظعلؽري ) سؾقفؿا اظلالم ( صي داعراء سام 

اظؿػفقرات اإلجراعقة اظؿي راظت قذ طقلي ضائد ضوات االحؿالل األعقرطي صي اظعراق واظذي أطد ادؿؿرار صقؾق اظؼدس اإلؼراغي واألحزاب وادلقؾقشقات اجملرعة ادلؾقؼة به بؿـػ
الح اظدؼن وبابل وادلوصل وطربالء وص أبـاء اظشعب اظعراضي طؾه صي بغداد صي عدؼـة اظـورة وبغداد اجلدؼدة واظصؾقخ واظزسػراغقة واظؽرادة واظعاعرؼة واظدورة واظشعؾة ودؼاظى

طؾه وراح ضققؿفا اق وطرطوك وعفزرة روزخورعاتو اظؿي ادؿفدصت أبـاء ذعؾـا اظؿرطؿان واظؿي راح ضققؿفا سشرات اظشفداء واجلرحى وشقرػا عن عقاصظات وعدن اظعر
ؿظاػرات اظشعؾقة اظ اآلالف عن اظشفداء واجلرحى صي األدؾوسني ادلاضقني ظوحدػؿا صضالً سن عؽات اآلالف عـفم خالل اظلـوات ادلاضقة مبا صقفا ضقاؼا ادؿفداف

 ذفقد وجرؼح . 050واالسؿصاعات صي اظػؾوجة وادلوصل وعفزرة احلوؼفة ادلروسة اظؿي راح ضققؿفا اطـر عن 
 

صي اعؿصاص غؼؿة أبـاء  رػاوضد تصاسدت اظؿػفقرات اإلجراعقة سؾى غقو عأداوي صاجع صي األؼام اظـالثة األخقرة ػذه اظؿػفقرات اظؾشعة ؼقاول اظعؿقل ادلاظؽي ادؿـؿا
راعقة ادلؼقؿة بإبادة اظشعب إلجذعؾـا وشضؾفم اظعارم سؾى حؽوعؿه اظعؿقؾة وأجفزته األعـقة ادلقؾقشقاوؼة وصي تأجقج اظػؿـة اظطائػقة واظعرضقة ادلؼقؿة سؾر تفدؼداته ا

االضؿؿال سؾى غقو داصر  اظىاظعراضي طؾه سؾر ررضه اظـشاز سؾى ععزوصة ) ادلؽوغات ( ادلشؾوػة وحترؼض أبـاء اظشعب اظعراضي اظواحد سؾى بعضفم اظؾعض األخر ودسوتفم 
ا عا بان أؼضاً صي تصعقد اظػؿـة وػذوعكزي ُععؿرصاً جفاراً وغفاراً بإعلاطه بأؼدي ادلقؾقشقات اجملرعة وتفدؼده اظلاصر بإرالضفا عؿى ؼشاء ظذبح أبـاء اظشعب اظعراضي طؾه 

ؾفا .. وعا درى ػذا اظعؿقل ه طاظعرضقة اظؿي تلؿفدف أبـاء ذعؾـا اظؽردي وأبـاء ذعؾـا اظؿرطؿان صي روزخورعاتو وطرطوك صضالً سن ادؿفداف أبـاء ذعؾـا اظعراضي بأرقاص
غفائقا عن اظعراق سؾر ثوراته ػم اظؼزم وجالوزته بأن ذعؾـا األبي صاحب اظؾطوالت واألعفاد ذعب ثورة اظعشرؼن اخلاظدة اظذي طلر ذوطة احملؿؾني اظؾرؼطاغقني متفقدا ظطرد

طؿا ررد احملؿؾني االعقرطان وأجفض عكططات ومماردات ) االجؿـاث ( و ) اظؿفرمي ( اظؾغقضة دقففض صؿـؿه اظطائػقة  0451متوز سام  09و ثورة  0490األصقؾة ثورة عاؼس سام 
بغداد وأبو شرؼب ودن اظذبان ودؼاظى ف ووتفدؼداته اإلجراعقة باإلبادة اجلؿاسقة ظفذا اظشعب األبي اظذي اغطؾق بـورته اخلاظدة عن اظرعقـة واظرارجنقة جـوباً صعوداً غقو اظـف

اظؾلقطة ) اظػاظة وادلؽوار ( وزؾت ؿه وصالح اظدؼن وادلوصل وتؾعػر عطرزاً أدمي ارض اظعراق اظطاػرة بدعاء أبـائه اظؾررة وُعـزالً أضلى اظضربات باالحؿالل اظؾرؼطاغي بأدؾق
طل صـف وظون وػؽذا جتؾت ػذه عن أػزوجؿه اخلاظدة ) اظطوب احلن ظو عؽواري ( برػاغاً دارعاً سؾى ضوة ذؽقؿؿه وضوة أرادته ووحدته اظورـقة وضدرته سؾى عفابفة احملؿؾني 

ظؿارؼكي صي احلادي واظـالثني ق ااظشؽقؿة صي عفابفة عفاػدي اظؾعث وادلؼاوعة ودحرػم ظؾؿقؿؾني االعقرطان واغزال اظفزمية ادلرة بفم ورردػم عن اظعراق وحتؼقق غصر اظعرا
 . 6000عن طاغون االول سام 

 
 ؼا أبـاء ذعؾـا اظصابر اظصاعد

 ؼا أحرار اظعرب واظعاظم أجؿع
ربقة وبذظك صأن ادلاظؽي اظعظؼد أشاض ذظك طؾه احلؾف األعقرطي اظصفقوغي اظػاردي وسؿالئفم ادلاظؽي وحؾػه اظصػوي صراحوا ؼـزظون جام شضؾفم باظشعب اظعراضي واالعة 

ؼة واحدة بؿفدؼداته اجلدؼدة فادظم ؼؽؿِف باظؿروؼج دلا ؼلؿوغه ) جترمي ( اظؾعث بل ادؿفدف اظقوم اظشعب اظعراضي طؾؾه باظؿفرمي عؤطداً ادؿفداصه ظؾؾعث واظشعب طقاظة ج
ُ أبـاء اظشعب باظوؼل واظـؾور واإلبادة اجلؿاسقة بل وتعدى ذظك اظى تفدؼد دورؼا واالعة اظعربقة بؿعفده بادلضي صي جرمي اظـؽراء بؿـػقذ اخملطط اظػاردي  ؿهاظؼدمية عؿوسدا

ن ادلُؾني ػذه اخملططات ذالاظصػوي ظذبح أبـاء اظشعب اظلوري وتفدؼد أضطار االعة اظعربقة طؾفا مبا ؼلؿقفا احلرب اظطائػقة خلئ وباءت عكططاته وعكططات أدقاده باخل
لعني بعد ثالثة أؼام صي اظؿاإلجراعقة اظؿي دؿقطم سؾى صكرة وحدة اظشعب اظعراضي األبي ذعب ثورة اظعشرؼن اظؾطؾة اظذي ؼلؿؾفم ادلعاغي اجلفادؼة ظذطراػا اظـاظـة و

 اظـالثني عن حزؼران اجلاري صي عواصؾة جفاده اظظاصر وحؿى أدؼاط حؽوعة ادلاظؽي اظعؿقؾة .
 

 وادلضي اظى أعام سؾى ررؼق تعزؼز اظوحدة اظورـقة واظـفوض اظورـي واظؼوعي واإلغلاغي اظشاعل .
 اجملد ظشفداء اظعراق واالعة األبرار .

 وظرداظة اعؿـا اخلؾود .
 

 قـوـادة قــطــر الـعــراق
 مكتب الثقافة واإلعالم

 م ٣١٠٢في السابع والعشرين من حزيران 
 بغـداد املنصورة بالعـز بإذن اهّلل
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