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المجاهدون البعثيون وايـنـاء شـعـبـنـا الـمـجـاهـد 
يستعيـدون الـذكـرى الـثـالـثـة والـخـمـسـيـن لـردة 
الــثــامــن عشــر مــن تشــريــن الــثــانــي الســوداء 
ويستلهمون دروسهـا لـمـقـاومـة الـردة الـجـديـدة 

 الغاشمة

ابناء شعبنا يواصون فضحهم لممارسات الفـسـاد و 
نهب جالوزة الحكومة العميلة الموال ابناء شعبنا 

 الصابر

ابناء شعبنا يواصلون رفضهم لـمـا يسـمـى قـانـون 
حظر البعث ويمضون قدمًا في مسيـرة جـهـادهـم 

 الظافرة

الــمــثــقــفــون واالدبــاء والــكــتــاب الــعــرب يــواصــلــون 
اضطالعهم بمهمات الجهاد والتحـريـر و مـقـاومـة 

 قوى الردة الجديدة 

مجاهدو البعث والمـقـاومـة يـواصـلـون جـهـادهـم 
بوجه قوى االرهاب والتطرف والميليشيات العميلـة 

 اليران

مجاهدو البعث والمـقـاومـة يـتـصـدون لـتـخـرصـات 
 العميل المالكي وبطانته المجرمة
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 دور الرفيق المجاهد عزة ابراهيم

 في قيادة جهاد البعث والمقاومة 
 هيثم القحطاني

 
ـــعـــث والـــمـــقـــاومـــة  ـــدو الـــ مـــنـــذ الـــيـــوم االول لـــالحـــتـــالل تصـــدى مـــجـــا

ـم االمـ  ـ ـد عـزة ابـرا حدو ركبهم الـرفـيـق الـمـجـا لالحتالل االم 

را والــــقــــائــــد االعــــ لــــلــــجــــهــــاد  ــــعــــث الــــعــــر االشــــ الــــعــــام لــــحــــزب الــــ

ـــعـــث والـــمـــقـــاومـــة مـــؤكـــدا ان  ـــة الـــ ـــجـــ ــ اتـ ـــر راســـمـــا لـــهـــم ســـ والـــتـــحـــ

ــة  ــجــ اتــ ــك يــنــضــح مــن الســ ــة تــنــضــح مــن الــفــكــر والــتــكــتــ ــجــ اتــ الســ

ـة ... وعـ  ـة والـعـسـكـ ـاسـ اتـه السـ خدمها ع ارض الواقع ومتغ و

ــد  ــ ــالــظــفــر الــمــبــ والــنــصـــــر اال ــعــث والــمــقــاومــة  ــلــل جــهــاد الــ ذلــك تــ

ـان وكســـر شـأفـة الـتـحـالـف االمـ الصـهـيـو  لطرد الـمـحـتـلـ االمـ

ـمــنــة  ـان والــهــ الـفــار ومـواصــلــة مـجــابــهـة مــخــلـفــات الـمــحــتـلــ االمــ

ــا  ــة  الــعــراق وســور ــة الــتــوســعــ ــة الــفــارســ ــة واالطــمــاع االيــرانــ االيــرانــ

له ....  من والخليج العر والوطن العر   وال

 

ــدقــة الــمــوقــف  ــم  ــ ــد عــزة ابــرا ــخــَص الــرفــيــق الــقــائــد الــمــجــا
ّ

ولــقــد ش

م الـعـراق لـقـمـة سـائـغـة ا ايـران ... وشـدد عـ  سل االم الشائن ل

ـز الـبـنـاء  ـا تـعـ ـعـث والـمـقـاومـة وعـمـاد ـة الـ ـجـ اتـ ـذ سـ مواصلة تنفـ

ـعـث الـنـ  ـفـكـر الـ ـف  التنظ الداخ لـلـحـزب عـ مـواصـلـة الـتـثـقـ

ــز  ســا وتــعــ ا واال ــمــقــرا والــقــو االشــ الــوطــ والــقــو والــد

ــة والــنــقــد والــنــقــد  ــة الــمــركــ ــمــقــراطــ ــاط الــحــز والــد ام واالنضــ االلــ

ـ  ة ب الحزب والجما ة العض د العالقة الح ز وتوط الذا وتع

ـــة بـــ فضـــائـــل  ـــز الـــعـــالقـــات الـــمـــصـــ ـــد وتـــعـــ وابـــنـــاء شـــعـــبـــنـــا الـــمـــجـــا

افة ...  ة  ة واالسالم ة والقوم  المقاومة الوطن

 

ـة  ـمـ ة والتـنـظـ ص الوحدة الفك ل جهد وطاقاته ل ما أنه عمل 

ـمـثـلـه مـن  ـمـا مـثـلـه و ـسـاقـطـة  لة والـمـ وتجاوز العنا الخائنة واله

ــــة  ة الــــحــــزب الــــنــــضــــالــــ ــــادة مســــ ــــادي تــــار  قــــ ثــــقــــل مــــعــــنــــوي وقــــ

ـد  لة من الزمن .... فلـقـد نـهـض الـرفـيـق الـمـجـا ة لعقود ط والجهاد

ــدور امــ  الــقــطــر واالمــ الــعــام لــلــحـــزب  ــم  ــ الــمــقــدام عــزة ابــرا

ـر  اعـقـد واصـعـب الـظـروف الـ مـر  والقـائـد االعـ لـلـجـهـاد والـتـحـ

ــــل  ــــخــــه الــــنــــضــــا الــــطــــ ا بــــتــــار ــــعــــث الــــعــــر االشــــ بــــهــــا حــــزب الــــ

ـــل  ـــة الـــمـــتـــواصـــلـــة مـــجـــابـــهـــا  حـــمـــالت الـــتـــضـــلـــ ومـــمـــارســـاتـــه الـــجـــهـــاد

ـجـهـادە الـثـوري وفـكـرە الـنـ الـمـسـتـ  واالجتثاث والحظـر واسـتـطـاع 

ج  ـخـ ـارعـة ان  ة ال ك ة والتكت ج ات دة الحزب وقدراته الس من عق

ـــــــخ  ســـة عـــرفـــهـــا الـــتـــار الـــحـــزب والشـــعـــب مـــن تـــحـــت اقـــذر مـــقـــصـــلـــة 

ـة  ـز الـعـالقـات الـرفـاقـ ة  الـحـزب وتـعـ ح الرفاق ز ال ندا ا تع مس

ــة  ــادئ الــحــزب الــقــومــ ــل عشــقــه لــمــ ــه  ــلــة الــمــســتــمــدة مــن حــ االصــ

ـة لـنـضـالـهـم  ـالـمـسـارات الصـائـ م  ص ة ومحبته لرفاقه وت ا االش

ـمـقـرا  ـفـكـر الـحـزب الـنـ الـوطـ والـقـو والـد نارة  م اس وجهاد

ـة عـ مـراجـعـة  ة السـامـ دته الرسال سا وعق ا واال والقو االش

ـاط الـوسـائـل والصـيـغ  ـنـ ـة واسـ ـفـاحـ ة الحزب ال ة لمس ة صائ نقد

ـر  اطـات مـرحـلـة الـجـهـاد والـتـحـ ة الش ة الناجحة المستجي فاح ال

ـــة والـــجـــهـــاد والـــفـــداء عـــ اشـــاعـــة الـــتـــصـــور  ـــاتـــهـــا  الـــتـــضـــحـــ ومـــتـــطـــلـــ

ــو الــمــوقــع  الــعــقــائــدي لــلــمــوقــع الــحــز فــالــمــوقــع االعــ  الــحــزب 

ـو الـمـوقـع االعـ  الـخـدمـة  ـذل والـجـهـاد و ـة والـ االع  التضـحـ

ــجــســد اعــ درجــات نــكــران الــذات  ــو الــذي  ــة و ــة والــجــهــاد الــنــضــالــ

ـد  اته وتحقـقـيـق الـمـ جيته وتكت ات ان  خدمة الحزب وس والذو

ـد والـتـعـبـ الصـادق عـن مـعـانـاتـهـم  ـه الـمـجـا ـابـنـاء شـعـ من االلـتـحـام 

ــة   ــخــ ــدافــهــم الــتــار ـوعــة وا ـ لــهــم وتــطــلــعــاتــهــم الــمــ واآلمــهــم ومــ

ــة كــونــهــا عــنــوان نضــالــهــم الــدائــم مــنــبــع  ــ ا ــة واالشــ الــوحــدة والــحــ

ـادئ  ا والتنظ والجهادي ... ذلـك ان مـ م الفكري والس تطور

ـل مــقــومــات  ــ ــم  ـمــد ــة  مــعـيــنــهــم الـذي ال يــنــضــب  ــعــث السـامــ الـ

 االصالة واالرادة والجهاد المتواصل . 

 

ـحـدو ركـبـهـم  ـم  عث والمقـاومـة يـواصـلـون جـهـاد دو ال م مجا ا و

ــم االمــ الــعــام لــلــحــزب والــقــائــد االعــ  ــ ــد عــزة ابــرا الــرفــيــق الــمــجــا

ــاب  ــنــوى لــقــوى االر ــر  الــتــصــدي  الــمــوصــل ونــ لــلــجــهــاد والــتــحــ

ــت مســ  ــلــة اليــران تــحــ ــات الــمــجــرمــة الــعــمــ ــشــ ــلــ والــتــطــرف والــمــ

ــا  ــقــ ـرا حــقــ ــنــوى تــحــ ــر الــمــوصـل ونــ ( الـحــشــد الشــعــ ) بــهـدف تــحــ

ــر الشــامــل والــعــمــيــق لــلــعــراق وتــحــقــيــق  ة الــجــهــاد والــتــحــ ضــمــن مســ

ــعــث والشــعــب واالمــة   اســتــقــاللــه الــنــاجــز والــتــام ومــواصــلــة جــهــاد الــ

ـة  ـخـ ـة الـتـار داف االمة الع ة واحدة وح تحقيق ا كحالة جهاد

ة ...  ا ة واالش   الوحدة والح
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<<<<<<<<<<<<<<<<<ë…^{¢]< ê{Þ^{n{Ö]< à{è†{i<†ã<àÚ<†Â<àÚ^nÖ]<»<†³

<<<<<<<<<<<<<<<à{Ú< †{{{Â< à{Ú^{n{Ö]<ì†Ö<áçŠÛ¤]æ<ínÖ^nÖ]<ï†Ò„Ö]

<<<<<Ý^Â<ð]çŠÖ]<êÞ^nÖ]<àè†i1963<<<<<<‚fÂ<‚i†¹]<^â„ËÞ<Ö]æ

<<<<<<<o{Ã{f{Ö]< ì…çm<î×Â<lˆãq]<Ö]æ<äi‡æøqæ<Í…^Â<ÝøŠÖ]

<<<<<<<<<Ý^Â<½^f<àÚ<àÚ^nÖ]<ì…çm<Ñ]†ÃÖ]<»<±æ÷]1963<<<<<å„{â

<<<<<<<<<<<<<„{ß{Ú< áç{é{nÃfÖ]<áç×•^ß¹]<^<ï‚’i<Ö]<ð]çŠÖ]<ì†Ö]

<<<<<<<<<<†Â<Äe^ŠÖ]<ì…çm<rËi<îjuæ<Ùæ÷]<^ãÚçèI<<<<<<°{mø{n{Ö]

<<<<<Ý^Â<íÛé¿ÃÖ]<‡ç³<àÚ1968<<<<<<<<<<<l]ˆ{r{ß{¹]< k{Ï{Ïu<Ö]æ

<<<<<<<<<<í{é{Þç{é{ã’Ö]<‹ŠrjÖ]<l^Óf<íéË’i<»<íÎøÛÃÖ]

<<<<<<<<<»< í{éÂ]…ˆÖ]<ì…çnÖ]æ<ë…„¢]<êÂ]…ˆÖ]<|ø‘÷]<ÐéÏ æ

<<<<<<<<<<< Ý^{Â< …]ƒ]<àÚ<†{Â<ë^£]<á^éeæ<Ìè†Ö]  1970  <<ë„{Ö]æ

<<<<<<<<<<í{è†{Ó{Ö]< íé–Ï×Ö<ê]†Ïμ‚Ö]<êÛ×ŠÖ]<Ø£]<ÐÏu

<<<<<<<<<<<<<<Ü{é{Ú`{i< …]†{Îæ< ë†{ÓÖ]<^ßfÃ<ð^ße÷<êi]„Ö]<ÜÓ£]æ

<<<<<<<<Ý^Â<á]†èˆu<àÚ<Ùæ÷]<»<‚Ö^¤]<¼ËßÖ]1972<<Ì{é¾çiæ

<<<<<<<<<<ê{Ò]{÷]< ð^ßfÖ]æ<íéÛßjÖ]<ìŠÚ<íÚ‚}<»<å‚ñ]çÂ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á]æ‚{Ã{Ö^{e< o{Ã{f{Ö]< ì…ç{m< î{×{Â<áæ‚i†¹]<ÿ̃ ÏÞ]<îju

<<<<<<<<<<<<<Ùø{j{u]æ< ê{‰…^{Ë{Ö]< ê{Þçéã’Ö]<êŠ×÷]<êÒÚ÷]

<Ý^Â<Ñ]†ÃÖ]2003<JJJJ<

<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ùø{j{u÷]< í{Úæ^{Ï{¹]æ< o{Ã{f{Ö]< æ‚{â^{¥<äe^q<^ßâæ

<<<<<<<<<<<<<<<‚{Ã{e< Ü{â^{ã{q< ]ç{×{‘]ææ<íÚ‡^u<íãe^¥<êÒÚ÷]

<<<<<<<<Ü{ãi^Ë×~¹<ë‚’jÖ^e<Ñ]†ÃÖ]<àÚ<Üâ†æ<°×j]<íμˆâ

<<<<<<<<^{â‚ÛjÂ]<Ö]<ì‚è‚¢]<ì†Ö]<Èé’Öæ<íéÞ]†è÷]<íßÛé]æ

<<<<<<<<<<<s{é{q`{i< áç{×‘]çé‰æ<ð÷ƒ÷]<ÜãñøÛÂæ<…]†÷]<ÌÖ^ 

<<<<<<<<<<<<<<†{’{ß{Ö]æ< Ü{‰^{£]< †Ë¿Ö]<îjuæ<ì†Ê^¿Ö]<†è†vjÖ]<ì…çm

J‚éÒ÷]<

íéßçÖ]íÚæ^Ï¹]æð^Ê†Ö]°éÎ]†ÃÖ]íÒ†ÃÚØ‘ç¹]íÒ†ÃÚ
 

çÛ]‚·]
 
<<<<<<<<<<<<<<<l]ç{Î< <íÂ…^ÏÚ<»<gÃ‘ù]<ÜÎ†Ö]<íéÎ]†ÃÖ]<íÚæ^Ï¹]<kÞ^Ò<Ñ]†ÃÖ]<Ùøju]æ<æˆÆ<„ßÚ

<<<<<<<<<<<< †{nÒ_<áçÆ^jßfÖ]<ð]}<Í]Â^eæ<Øj]<‚éfÓi<kÂ^Şj‰]æ<Ùøju÷]æ<æˆÇÖ]224<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<»< l< ‚{Öæ< í{Úæ^Ï¹]<å„â<á_<ÜÆ…<xè†qæ<ØéjÎ<°e<ä^f•æ<åçßq<°e<íe^‘c<ÌÖ_
<<<<<<<<<<<<<í{Þæ^Ãj¹]æ<í×j]<l^ã¢]<Äé¶<àÚ<…^’u<^ãé×Â<š†Ê<‚ÏÊ<ì‚ÏÃÚæ<ífÃ‘<Íæ†¾
<<<<<<<<<<<<<<<<<Ü{é{×{Îý]< Ùæ< à{Ú< ^{â{Ææ< á]†èý<íéÖ]ç¹]<íèçÚø‰÷]<h]ˆuù]<l^éé×Ú<àÚ<^ãÃÚ
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<^{ã{×{Û{Â< g{é{Ö^{‰_< l…ç{æ< ^â…ç–u<kjfm_<íéÎ]†ÃÖ]<íéßçÖ]<íÚæ^Ï¹]<ë]<^ãßÓÖ
<<<<<<<<<<<<<<<<<†{è†{ < ç{âæ< {Òù]< ê{réi]‰÷]<^ãÊ‚â<î×Â<l†‘_æ<íéÓéjÓjÖ]æ<íéÞ]‚é¹]
<<<<<<<<<<<<í{×{éÛÃÖ]<íéi]†e^~¹]<íé‰^éŠÖ]<äjé×ÛÂ<½^Ï‰cæ<Ùøju÷]<l^Ë×§<ØÒ<àÚ<Ñ]†ÃÖ]
<<<<<<<<<<<<<<<<ä{e< ^ÓŠ³<l]‡]<Øe<íÂ^ŠÖ]<å„â<‚£<Í‚]<]„â<àÂ<íéßçÖ]<íÚæ^Ï¹]<‚é <æ
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<í{Ê^{Ï{m< í{Â^{cæ< à{ç{Ö]< l]}<gãÞ<»<ð]†–¤]<íéÛ]<»<ðøÛÃÖ]<àÃÚ_<‚Ãe
<<<<<<<<<<<<<<í{u^ŠÚ<o×m<Ùøju]<<á]<í‰^éŠÖ]<å„â<íréjÞ<kÞ^Òæ<^ŠËÖ]æ<íÎ†ŠÖ]æ<<íÖ^ÛÃÖ]
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ë…ç{Þ< à{Ú< |ç{–{Ë{Úæ< x{•]æ< ðî{]çjeæ<íée^â…ý]<Â]<l^e^’Â<ØfÎ<àÚ<Ñ]†ÃÖ]
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<|^{Ú†{Ö]< Ý]< Ø{‘ç{¹]< »< íéßçÖ]<íÚæ^Ï¹]<Ù^Şe_<ÌÏè<ƒ]<ÝçéÖ]æ<Häjé^uæ<êÓÖ^¹]
<<<<<<<<<<<<<<<<Ä{ß{Úæ< íée^â…ý]<Â]<†Şe<í¿Ê^]<å„â<»<^ßfÃ<ð^ße_æ<àçÖ]<h]†i<àÂ<Å^Ê‚×Ö
<<<<<<<<<<<<<<<<^{ã{Û{ñ]†{q< h^Ói…]<àÚ<^ãÃßÚæ<^ãfÃ<Ù÷ƒcæ<íßè‚¹]<Ùç}<àÚ<íéÞ]†èý]<l^éé×¹]
<<<<<<<<<<<<<†è†vjÖ]æ<^ã¢]<íãfq<íè]…<k <íéßçÖ]<íÚæ^ÏÛ×Ö<ÌÎç¹]<]„â<á]<Ø‘ç¹]<ð^ße_<‚•
<<<<<<<<<<<<<<<<<í{é{e†{Ã{Ö]<íÚù]æ<Ñ]†ÃÖ]<ð^ße_<àÚ<àè¤]<ØÒ<ì]…c<àÂ<Ãè<^´c<çÖ]<”ø¤]æ
<<<<<<<<<<<<<<<<í{é{ß{ç{Ö]< íÚæ^Ï¹]<Ù^Şe_<gÞ^q<±c<ÍçÎçÖ]<êÞ^ŠÞý]æ<êÚçÏÖ]æ<çÖ]<gq]çÖ]<á]æ
<<<<<<<<<<<<<<<<<í{Ò†{Ã{Ú< êâ<íÒ†Ã¹]<å„â<á÷<<íu^j¹]<Øñ^‰çÖ]æ<Ñ†ŞÖ]<<Ì×j~²<Üâ‚–Â<‚æ
<<<<<<<<<<<<<à{Ú< Ñ]†{Ã{Ö]< ØÒ<†è† <íÒ†ÃÚ<<^ãÞcæ<æ^ËÖ]<±c<ç}]‡<àÚ<<ð^Ê†Ö]<°éÎ]†ÃÖ]<ØÒ
<<<<<<<<<<<<<<<ä{ñ^{ße_<‚ée<]‚é‰<øÏjŠÚ<]†u<°éÎ]†Ã×Ö<Ñ]†ÃÖ]<çÃéÖ<äÂ]çÞ_<ØÓe<Ùøju÷]<àm]†e
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]†{Ã{Ö]< š…]< î{×{Â< à{Ú< Ü{ã{Š{ßÒæ<Üãßèæ^ßÂ<Íøj}]<î×Â<ðøÛÃÖ]<ØÒ<†æ
<<<<<<<<<<<<‚{Šq<»<íéËñ^ŞÖ]<†ße<êÞ]†èý]<ë…^ÛÃj‰÷]<Åæ†¹]<Ù^Êcæ<ÜãŠÞ<àÚ<^âãŞiæ
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<î{×{Â< ê{eù]< ä{f{Ãæ<Ñ]†ÃÖ]<Ù„è<á]<Ùæ^¬<àÚ<ØÒ<‚è<ÄŞÎæ<êe†ÃÖ]<àçÖ]<…^ŞÎ_
<<<”ø{¤]<íÂ^‰<l_‚e<‚ÏÖ<Hàè‚ŠË¹]<àè‚‰^ËÖ]<…^Ç’Ö]<ðøÛÃÖ]æ<àçÖ]<íÞç}<ë‚è_
<<<<<<<<<<<<<<<<<<ì…ç{Š¢]< ^{ã{i÷ç{‘< °{Û{Â]<í×‰^fÖ]<íéßçÖ]<íÚæ^Ï¹]<Ù^Şe_<ÄÚ<^Ãé¶<àÓß×Ê
<<<<<<<<<<<Ü{â‚{ã{Âæ<Üâ‚Âçe<°Î^’Ö]<àçÖ]<ð^ße_<ÜãÞ_<]çjfm]<àè„Ö]<ƒ]„Êù]<^^q†Ö<àè‚èöÚæ
<<<<<<<<<<<<<<à{Ú< ‹‰_<î×Â<Ñ]†ÃÖ]<ð^ßeæ<àçÖ]<h]†i<ØÓÖ<ÐéÛÃÖ]æ<ØÚ^Ö]æ<ØÚ^ÓÖ]<†è†vjÖ^e

[‚éÃfe<ÝçéÖ]<ÔÖƒ<^Úæ<äÞ]çÂ_æ<Øj]<íé]†Ïμ<÷<íéßçÖ]<íé]†Ïμ‚Ö]æ<íè†£]<



4ص  

[ÜéŠÏjÖ]¼Ş§Ù^Ê÷êÚçÎææÌÎçÚhç×ŞÚ
êÛ¾^ÓÖ]‚Û¦

 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<í{×{n{ÛjÚ<h†Ã×Ö<íè^Ã¹]<ïçÏÖ]<ØÒ<äéÊ<Õi<oéf}<ë†Ú`i<¼Ş§<àÚ<^ßjÚ]<äÖ<š†Ãji<^Ú<ì…çŞ}<î×Â<^Ûñ]<^Þ‚Ò]<]ƒ]<íÏéÏ£]<gÞ^¨÷<^ß×ÃÖ<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<^{Ú< ç{âæ< í{é{Ë{ñ^<‹‰]<ÐÊæ<î×Â<Ñ]†ÃÖ]<ÜéŠÏjÖ<sèæÖ]<Ùø}<àÚ<êe†ÃÖ]<àçÖ]<ÜéŠÏi<íÖæ^v²<ØnÛj¹]<ëçË’Ö]<êÞçéã’Ö]<êÒÚ÷]<ÌÖ^vjÖ^e

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<^Úæ<êÚçÏÖ]<êÚ‚ÏjÖ]<çÖ]<äÚ^¿Þ<Í]‚ãj‰]æ<Ñ]†Ã×Ö<êÒÚ÷]<Ùøju÷]<ØfÎ<êÒ]÷]<êe†ÃÖ]<oÃfÖ]<hˆu<ì‚Ö^¤]<íÖ^‰†Ö]<hˆu<äßÚ<…„u<‚{Ãe<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<‚{Û{j{Ö]< àÂ<†¿ßÖ]<˜Ææ<í’‘^]<hç×‰]<ÐÊæ<ÜÓ£]<‹×¥<ØéÓiæ<ëçË’Ö]<êÒÚ÷]<ÌÖ^vjÖ]<íÃéfæ<Äñ^ÎçÖ]<kjfm]<oéu<æˆÇÖ]<íé×ÛÂ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ø{•^{ß¹]<ÐéÊ†Ö]<ÔÖƒ<x•æ]<^ÛÒ<D<çÓée<‹Óè^‰<ÜéŠÏi<àÚ<Äe]<E<áçÓé‰<ÜéŠÏjÖ^Ê<J<Ù]‡<^Úæ<oÃfÖ]<äÖ<äfßè<á^Ò<^Ú<ív‘<Ñ]†ÃÖ]<»<ëçË’Ö]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<¹]<†è† <íé×ÛÃe<îÛŠè<^Ú<kÏf‰<Ö]<†ã÷]<±]æ<øé×Î<ð]…ç×Ö<^Þ‚Â<]ƒ]æ<JJ<†è†vjÖ]æ<^ã¢]<‚ñ^Îæ<hˆv×Ö<Ý^ÃÖ]<°Ú÷]<Üéâ]†e]<ìˆÂØ‘ç<<<<<<<<‚{Â< ‚{r{ß‰

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<{Â]< ‚{Ãe<^Ú<E<í×u†Ú<àÂ<p‚vji<Ô×iæ]<íËév’Ö]<å„â<»<kfjÒ<løé× æ<l÷^ÏÚ<Ùø}<àÚ<íéÒÚ÷]<íéi]…^f~j‰÷]<†è…^ÏjÖ]<àÚ<Øé×Î<Æ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ì‚{uç{Ö]< Ü{é{Î< Ä{Ú< Ä{^Ïjè<^Ú<çâæ<íéÎ†Âæ<íéËñ^<‹‰]<î×Â<Ñ]†ÃÖ]<ÜéŠÏi<±]<^Ï×ŞßÚ<áçÓi<ð]ˆq]<±]<ïçßéÞ<ÜéŠÏi<àÂ<ð]…]<†Þæ<D<Ñ]†ÃÖ]<»<

JJ<‚â^]<†e^’Ö]<^ßfÃÖ<íéßçÖ]<

<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ëç{Ë{’Ö]<êÞçéã’Ö]<êÒÚ÷]<ÌÖ^vjÖ]<ðøÛÂ<ØfÎ<àÚ<åçqæ<kÊ‚ãj‰]<lø·<àÚ<äé×•^ßÚæ<êÒ]÷]<êe†ÃÖ]<oÃfÖ]<hˆu<<äÖ<š†Ãi<^Ú<ÜÆ†eæ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<æ<ë^ã¢]<ÌÎç¹]<ke]çne<^ÓŠÛjÚ<êÏe<oÃfÖ]<á^Ê<H<Ñ]†ÃÖ]<†è† <Ðè†<î×Â<äÃÚ<êÏj×i<á]<šËè<Ö]<Í]†÷]<˜Ãe<îju<ØfÎ<àÚæ<^ãj‰]†æ^Â<

<<<<<<<<<<<<<<<¡]æ<Ñ]†ÃÖ]<»<Ø’¬<^¹<íÏéÎ‚Ö]<ìð]†ÏÖ]æ<…„£]æ<íŞé£]<±]<ívév’Ö]<íéÚø‰÷]æ<íéÚçÏÖ]æ<íéßçÖ]<l]…^éjÖ]æ<ïçÏÖ]<ì†Ú<àÚ<†nÒ]<»<ƒ^<<<Ì{Îç{Ú

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ö]<íè…ç]Ú÷]<ì^Â^e<Ü× <Ö]<Ñ]†ÃÖ]<»<íèçË’Ö]<íé‰…^ËÖ]<Å^Û÷^e<^ãßÚ<Ð×Ãjè<^Ú<í‘^}<^ßjÚ]<äe^Ÿ<Ö]<l^è‚vjÖ]æ<ÜrŠßè<æ†ŠÓ<<J<íèæ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<l^{Ş{Ş{§< Ù^{Ê÷< ^{â]ç{Î<‚éuçi<ç©<å^Ÿ÷]æ<^ãËÎ]ç¹<íÂ^r<íÃq]†Ú<íéÚçÏÖ]æ<íéßçÖ]<ïçÏÖ]<Äé¶<àÚ<g×Şji<ìfÓÖ]<íãq]ç¹<íÃéf<á]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<å†{•^{u< Í‚ãjŠi<íè†Ú`i<l^ŞŞ§<àÚ<äÖ<kfè<^º<åƒ^ÏÞ]æ<ðøÛÃÖ]<àÚ<Ñ]†ÃÖ]<†è†vjÖ<ïÓÖ]<’¹]<íÒ†ÃÚ<»<oÃfÖ]<ÄÚ<Í^ËŞ‘÷]æ<ÜéŠÏjÖ]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<‰]…<î×Âæ<<íÚ÷]<ð]‚Â]<ØÒ<<Øi^ÏÞ<E<^ßÞ]<Üéâ]†e]<ìˆÂ<Ø•^ß¹]<ÐéÊ†Ö]<†è†vjÖ]æ<^ã¢]<‚ñ^Î<hˆv×Ö<Ý^ÃÖ]<°Ú÷]<Ù^Î<‚ÏÖ<JJ<ä×fÏjŠÚæ<<Üã<<<<°{×{j{]<ì]ˆÆ]

<<<<<<<<<<<<<<Ü{ã{‰]…< î{×{Âæ< ^{ã{ŠÞ‚{jÊ<<^ßßæ<š…]<ì]ˆÇÖ]<Ý]‚Î]<`Şi<^Ú<oéuæ<á^ßfÖ<»æ<^éféÖ<»æ<àÛéÖ]<»æ<^è…ç‰<»æ<<‡]çu÷]<»æ<°ŞŠ×Êæ<Ñ]†ÃÖ]<»<<<<{è]<á]†

<<<<<<<<<<<<<<<<]< à{è†{}÷]< Ä{Ú< í{é{fÞ^¢]<l^Úç’¤]<ÕÞæ<Üãè^Ãèæ<Üã•…^Ãèæ<Üã×i^Ïè<àÚ<ØÒ<gÞ^q<±]<ÌÏÞæ<<Üã×i^ÏÞ<JJ<ï]†Ê<æ]<^Ãé¶<Üã×i^ÏÞ<íèçË’Ö]<æ

<<<<<<<<<<{Ş{é{Ï{×{Ö]<]‚Â<êÖæ‚Ö]æ<êÚçÏÖ]æ<çÖ]<‚éÃ’Ö]<î×Â<†è†vjÖ]<íé–Î<ïÓÖ]<^ßjé–Î<»<í×Â^ËÖ]<ïçÏÖ]<ØÒ<ÄÚ<íéÖ^Â<íée^«^e<ØÚ^ÃjÞ<H<^ã×qöÞ<í

<<<<<<<<<<<<Ö]<‚è‚rjÖ<E<^ßñ]‚Â]<àÚ<äñ^Ş}^e<ÍÃè<àÚ<ÄÚ<ð^–ée<_‚è<‚Ûé‰<íÚ÷]<å^Ÿ<äi^éÖæöŠÚ<àÚ<^ÎøŞÞ]æ<oÃfÖ]<á]<±]<…^]æ<JJ<D<JJ<Øéñ]†‰]øÃ<<<<Ø{ŠÆæ< l^Î

<D<ê•^¹]<Å^•æ]<

<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<í{é{Úø{‰÷]æ< í{é{Úç{ÏÖ]æ<íéßçÖ]<ïçÏÖ]<î×Âæ<^ãé×Â<†Ö]<ïçÎ<ØÒ<l‚ ]<oéu<ífÃ‘æ<ìŞ}<^ãßÚ<ðˆq<Ñ]†ÃÖ]æ<^ßjÚ]<^ãe<†³<Ö]<í×u†¹]<á]<<<á]<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<×¡æ<Ñ]†ÃÖ]<†è† <çâ<ÄÚ^q<Ü‰^Î<î×Â<ð^ÏjÖ÷]æ<ÌÎ]ç¹]æ<ïõ†Ö]<‚éuçi<çâ<Ðè†ŞÖ]<]„ãe<ìçŞ}<Ùæ]æ<^ãi^Úˆ×jŠÚæ<ÜrŠßè<^²æ<^ãÃÚ<î^Ãjiä’é<<<àÚ

<<<<<<<<÷]<ív×’Ú<xéq†iæ<á^μ]æ<Ñ‚’e<^ã¢]æ<Ù^–ßÖ]<kÎæ<á^uæ<íÖƒ^~j¹]<æ]<íÞ^ã¹]<ÌÎ]ç¹]<h^v‘]<Üu†è<àÖ<è…^jÖ]<á]<JJ<íÞç¤]æ<ðøÛÃÖ]íÚ<<<<<<à{ç{Ö]æ

<<J<°Î^’Ö]<àè‚â^rÛ×Ö<†’ßÖ]æ<Ò]<]æ<JJ<ÜéŠÏjÖ]<l^ŞŞ§<Ù^Ê]<î×Â<ØÛÃÖ]æ<<íÏé–Ö]<íéeˆ£]æ<íèçòËÖ]<^’¹]<î×Â<



5ص  

g{{{{{ÃÖ]h^{{{{{Šu
ÃÖ]á^Û×‰

 
1  -  <<<<<<<<<<<<<<<<<<j‰÷]æ<l^e]çrj‰÷]<Â<^ßfÃ<ð^ße]<Ù]çÚ]<gãÞæ<^ŠËÖ]<»<í}…^’Ö]<l^Ú^ãi÷]<Ù^fi<»<í×éÛÃÖ]<íÚçÓ£]<Í]†]<°e<íéÚ^£]<ì]…^f¹]]çr<<<<<<<<í{×{e^{Ï{j{¹]< l^e

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Øe<äÖçŞe<êμ<…÷æ<…^é×¹]<Ì’Þæ<l]…^é×Ú<íj‰<h†âæ<Ñ†‰<ë„Ö^Ê<Ý^ÃÖ]<kÛ’Ö]<±]<kãjÞ]<íéÖ^¹]æ<Å^Ê‚Ö]<ë†è‡æ<íÖ^Î]<àÂ<k–~³<Ö]æŁèæ<<<<<l^{¬†{’{jÖ]<Ð×Ş

JJ<^ã×Ò<íée†ÃÖ]<íÚ÷]æ<êe†ÃÖ]<sé×¤]æ<àÛéÖ]æ<g×uæ<^è…ç‰æ<Ø‘ç¹]æ<Ñ]†ÃÖ]<Í]‚ãj‰]<»<êÞ]†è÷]<ÌÎç¹]<àÂ<ìÃ¹]æ<ì‚Î^£]<
<
2  -  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<†è÷]<íßÛéã×Ö<tæ…<ë„Ö]<]„â<íâçf¹]<l^ÏË’Ö]<‚ÏÂæ<êÖ^¹]<^ŠËÖ]<íÛãje<êñ^ŞÖ]<‚Û¦<†è†vßÖ]<gñ^ßÖ]<î×Â<˜fÏÖ]<êÏ×i<l]…^Ú÷]<l^Ş×‰<{éÞ]<<<<<<<ì^{ß{Î< »< í

JJJ<Ñ]†ÃÖ]<ì‚uæ<Í]‚ãj‰]æ<gè†~jÖ]<íãfq<JJJ<|ø‘÷]<íãfq<îÛŠi<^Ú<ÄÚ<|…<ë„Ö]æ<ð^véËÖ]<

J<Ù^ÃÖ]<gÃÖ]<”^’Î<Üâ…^¿jÞ]<»æ<†}÷]<ç×i<ğ]‚u]æ<ð^éÂ÷]æ<”ç’×Ö]æ<Ñ]†ŠÖ]<ÌÓßè<]„Óâæ<

Jgè†Î<å†¾^ßÖ<ğ]‚Æ<á]æ<
<
3 - <<<<<<<<<<<<<<<<<̂ {Ú< ‹{é{ñ…< åø{< ê{×{Â< {{{Ö]<]„â<Ø‘]çè<JJJ<áçv’Ö]<ØÒ<àÚ<ØÒ`èæ<ØÒ]<ë„Ö]<h]„ÓÖ]<áç~’éÓÖ]<äÞ]<åøÖ]<ê×Â<^Ú<Õ]…]<^Úæ<åøÖ]<ê×Â<Ø‘]çè<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íÓfÖ<ğø‰]†Ú<læe<»<ëç‰ç¹]<Œ^fÂ<±]<…÷æ<áçé×Ú<È×fÚ<Øèçvje<Ý^Î<‚ÏÊ<íÓfÖ]<Ù]çÚ÷<äfãÞ<»<Ñ]†ÃÖ]<ÝøÂ÷]<ð^ßÚ]<íÓf<îÛŠi÷]<<êÎ]†ÃÖ÷]<ÝøÂ

<<<<<<<<<<<<<{Ã{¹]<á^Û×‰<àŠu<†}÷]<çÂ‚Û×Ö<…÷æ<áçé×Ú<Ì’Þ<Øèçvje<Ý^Î<^ÛÒ<JJJ<êÓÖ^¹]<ØéÛÃ×Ö<íqæ†¹]<l]æ‚ßÖ]<êq†ŞßÎ<çâ<^´]æ<Ø‰]†¹^e<çâ<^ÚæÍæ†<<<<<<<<ä{j{é{Û{Še

<<<<<<<<<<°èøÚ<ì†ÃÖ]<kÎ^Ê<äi‚‘…]<á_<^ÛÒ<á^÷]<î×Æ^eæ<løè^eçÚ<ì†Â<ØÖ‚¹]<äße]<løè^eçÚ<‚Â<ÿÈ×e<‚ÏÊ<çâ<^Ú]<JJ<ì‚è‚Ö]<íéÞ]†è÷]÷æ<<<<<<<<<<<á‚{ß{Ö< Õç{ß{e< »< …

JJJ<øÊ<÷]æ<ÐéÊçjÖ]<çâ<]„Óâæ<JJ<]†Šèç‰æ<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<{×{è< á]< åðø{Úˆ{e< ]‚{u< ^{º< …æ†{Ç{Ö]æ< ðø{Ãj‰÷]æ<¼×ŠjÖ]<l^q…<î×Â^e<Í†’jè<|]…<Øe<Ý]†£]<kvŠÖ^e<]„â<åøÖ]<ê×Â<ŽÌjÓè<Ü×Ê<ÔÖƒæ<]„â<ÑçÊæ<<ç{f{Ï<å

J<íÚ†]<äjÞ^Şeæ<êÓÖ^¹]<ØéÛÃ×Ö<äjÚ‚}<ð]ˆq<åøÖ]<ê×Â<Ø’¬<]„Óâæ<JJJ<…çi^jÓè‚Ö^e<

JJ<øÊ<÷cæ<ð]ˆ¢]<áçÓè<]„Óâæ<
<
4  -  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]< ê{]æ< |]æ†{Ö]< °eæ<ë^fÃÖ]<ØéÛÃÖ]<äjÛÃÞ<êÖææ<å‚é‰<‚Û<ğ̂ vfŠÚ<íè‡^Ë×jÖ]<l]æ‚ßÖ]<»<…çã¿Ö]<°e<ëæ^ŠjÖ^e<äjÎæ<Å‡çè<ÑøÃÖ]<ê×Â<<< ±<<<Õ…^{´]‚{Ö]

JJ<íéÒ…^´]‚Ö]<íéŠß¢]<ÑçÏ<äÃj³<î×Â<ífi¹]<l^fq]çÖ]<ëöéÖæ<äfi]…<˜fÎ<Ø‘]çè<

<<<<àÂ<^Ú]æ<JJ<ÐéÊçi<^μ]<äi^fq]ææ<äÎçÏu<°e<xe÷]<äiç‘<l^ß~ß}<ÄÚ<íÛÆ^ßj¹]æ<å…ç‘†‘<ØéÚ<ÄÚ<í×ñ^¹]<äjÚ^ÛÃe<ÑøÃÖ]<ê×Â<ÐÊçè<]„Óâæ<{Şße<<<<<†{–}÷]< ä{Ö^

JíÂ^ŠÖ]<Ý^éÎ<±]<Ð£]<íÖç‘æ<íÂ^‰<Ø^fÖ]<íÖçqæ<ÑøÃÖ]<î×Â<íÂ^‰<íÖçq<êãÊ<t†u<øÊ<p‚vÊ<í×ñ^¹]<äjÚ^ÛÂ<k <äéË−<^Úæ<
<
5  -  <<<Ý^Â<íÞ‡]çÚ2017<<<<<<¼ËßÖ]<ØéÚ†e<†Ã‰<]æ‚ÛjÂ]<^ãßÂ<áçÖæöŠ¹]æ35<{Ö]<l‡æ^q<¼ËßÖ]<…^Ã‰]æ<…÷æ52<<<<<<<<‚{Òö{èæ< †{Û{jŠÚ<‚Â^’i<»<êâæ<‚u]çÖ]<ØéÚ×Ö<…÷æ

J<l÷^Ûju÷]<_ç‰]<»<¼ËßÖ]<àÚ<‚u]çÖ]<ØéÚ×Ö<…÷æ<°Þ^ÛnÖ]<È×fÚ<‡æ^rjj‰<^ãÞ]<¼ËßÖ]<ð]}<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<‚Â^’j¹]<éÇjÖ]<î×Â<ífi¹]<í×ñ^]<l^Îæ†ËÖ]<Ä•çj‰<àÚ<ì‚‘…]æ<hçéq<»<Ü×Â_<]æíÞ‡]ç¹]<»<løè‚Ãi<íè]<áæ<JJJ<êi`i<íéÏfÖ]æ<<<<ë<<<<<<<¼{Ë{ß{Ö]< ØéÚ†e<†Ã

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ö^ŞfÖ]<l÷‚ÃÛÊ<JJJ<çÎçÖ]æ<ð^e†ãÓÖ]æ<ð^¹]<l^Ú‚}<¼Še]<àÚ<ÜãÞ^Ú†uæ<êe÷]<êÎ]†ÃÖ]<gÃÖ]<ð^ße]<Åçqæ<ì^Þ^ÃÚ<h^Šu<î×Â<Üjè<ä×Ò<ÔÖƒæ<<<{q< í<<<{{Ö]< l‡æ^40<A

{Ö]<†ÏËÖ]<l÷‚ÃÚæ70JA<

J<^ãéÊ<gè…÷<íéi]<íéÎ]†ÃÖ]<gÃÖ]<g–Æ<ì…ç‰<á]æ<

Jáçf×Ïßè<Žg×ÏßÚ<ë]<]çÛ×¾<àè„Ö]<Ü×Ãé‰æ<



6ص  

äè^ÓuæJJÌÎçÚ
]‚fÂ†ñ^m

 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<fŠÚ<¼éŞ¡<áæ‚e<äjfv’e<kßÒæ<êÖ<Ðè‚‘<å…]‡æ<š†Ú<àÚ<êÞ^Ãè<á^Ò<oéu<ì‚è‚¢]<]‚Çe<íÏŞßÚ<àÚ<DJÅE<à]ç¹^e<êÏjÖ]<j×Ãq<íÊ‚’Ö]<^â‚uæ<Ð

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<{Ã{Ö<ÜãjÚ‚}æ<Ñ]†Ã×Ö<Üã‘ø}]æ<Üãjâ]ˆÞæ<çÖ]<ÜÓ£]<l÷^q…<î×Âæ<Ñ]†Ã×Ö<êÒ]÷]<êe†ÃÖ]<oÃfÖ]<hˆu<^ßeˆu<ÜÓu<ìÊ<î×Â<oè‚£]<ï†q<<Ü{ã{f<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ø{j{u÷]< l]ç{Î< ÄÚ<]çò]çi<àè„Ö]<íqæˆ¹]<íéŠß¢]<h^v‘]<°éÖ^£]<í‰^éŠÖ]<Ù^q…æ<°ß]ç¹]<°e<Üâˆé³<Ý‚Âæ<ì†Êçj¹]<l^éÞ^ÓÚ÷]<ÐÊæ<<]< Ù<<<<ê{Ó{è†{Ú÷

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<k{ß{Òæ< ì…ç{n{Ö]<íßè‚Ú<»<àÓ‰]<kßÒ<Øq†Ö]<]„â<ÙçÏèJJ<ì^é£]<l÷^¥<ØÒ<»<fÒ<ØÓe<l†jÞ]<Ö]<^ŠËÖ]<l÷^u<ØÓÖ<ÜãjÂ^]æ<êÞ^ŞèÖ]æ<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<̂ ÃÖ]<ØÓÖ<|çjËÚ<äe^eæ<Ä•]çjÚæ<¼éŠe<Äñ]…<Øq…<]<ä·…<ˆèˆÂ<Ñ…^<ÐéÊ†Ö]<Õ]„Þ]<á^Òæ<ÝøÂ÷]æ<íÊ^ÏnÖ]<†è‡æ<gjÓÚ<»<íÚ‚}<Ì¾çÚ<ØÛÂ]°×Ú<<<»<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<g×æ<…çËÖ]<î×Â<äfjÓÚ<†è‚Ú<îÂ‚j‰]<íéñ]‚je÷]<sè†}<^Þ]<^Ê<ÜÃÞ<k×Î<gjÓiæ<_†Ïi<Øâ<Ýçè<l]ƒ<êÖ<Ù^Î<^ãq…^}<àÚ<°ß]ç¹]<ØÓeæ<ì…]‡çÖ]<<ßÚ<<<ê{Û{é×Ãi<ä

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Â…æ<ØÚ^ÓÖ^e<êi^éu<lÇi<°£]<ÔÖ]ƒ<„ßÚæ<êÞ]çßÂ<Ù‚eæ<íé¹^ÃÖ]æ<íée†ÃÖ]æ<íéßçÖ]<íÛã¹]<lˆ¨]<Ý^è]<‚Ãeæ<íÃe^ŞÖ]<íÖ÷]<î×Â<h†–Ö]êÞ^<<<<<<í{‘^{}<íè^Â…

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<º<°×•^ß¹]<t†}<êÒ]÷]<êe†ÃÖ]<oÃfÖ]<hˆu<àè‚â^]æ<…]çnÖ]<hˆu<á÷<ÔÖƒ<òq^Ëè÷æ<^<]†è‡æ<xf‘]<^Ú‚ßÂ<íéq…^~×Ö<äÃÚ<×ÏÞæ<è<à<<<î{×{Â<áç×ÛÃ

J<äeø‘æ<ìçÏe<ì^é£]<ð]‚Â÷<]æ‚’i<àè„Ö]<äÎ^Ê…æ<ˆèˆÂ<Ñ…^<ÐéÊ†Ö]<]<Üu…<Œ^ßÖ]<íÚ‚}<

‡^ßÖ]l^vé’Ö]
ê´^ÇÖ]†e^q

 
<<<<<<<<<<<<<<<<ê{×{Âˆ{¤]< ‹{é{Î<^Ú<Õ]…]<^Úæ<ê×Âˆ¤]<‹éÎ<íÚ^ã<k–ËjÞ]<]„Óâ

<<<<<<<<<<<<íÚ^ÏjÞ^e<ì…Ö]<Ø‘ç¹]<ð^ße]<‚ãè<ÜéÛße<ð^Ú<‡^Ûâ<†è†<‚Ææ<àÚ<î×Â

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<JJJ< D<]‚q÷]<ä×ÃÊ<^¹<^Ëu÷]<àÚ<Ý^ÏjÞ÷]<E<å^]<^Ú<àÚ<íéÞ]†è÷]<å^é‰]

<<<<<<<<<<Ñ]†ÃÖ]<î×Â<°Ê‚Ö]<å‚Ïu<‚è‚‘æ<ëˆ~¹]<äiç’e<ë†Ú^ÃÖ]<ë^â<äÃfiæ

<<<<<<<<<<<<<<<<<î{e^{èæ< JJJ< äéÏËÖ]<íè÷çÖæ<á]†è÷<ÐéjÃÖ]<äñ÷æ<ğ]‚¥<íée†ÃÖ]<íÚ÷]æ

<<<<<<<<<<<<<<<^è<áçÚ^Î<JJ<Ø‘çÚ<^è<áçÚ^Î<E<|çvf¹]<äiç’e<ÐÃßéÊ<êÓÖ^¹]<ØéÛÃÖ]

<<<<<<<<<<<<<^{Ú< »< êòßÚ^}<å‚é‰<ğ̂ f^§<D<àμ<^è<áæ^Î<JJ<íÎ…<^è<áçÚ^Î<JJJ<g×u

<<<<<<<<<<<<<à{Ú< Üâ‚u<Ùç×Ê<]çòfÂ<]„Óâæ<JJJ<D<íéÚø‰÷]<ìçv’Ö]<ìæ‚Þ<E<åç]

<<<<<<<<<ïçßéÞæ<Ø‘ç¹]<êÖ^â]<áæ‚Âçjè<]çu]…æ<á]Ö]<í×éÛÃÖ]<íÚ†]<l^éé×é¹]

<<<<<<<<<<<<ë…ç{ŠÖ]< ^ßfÃ<ð^ße]<]æ‚Âçi<^ÛÒ<…çÚ÷]<Üñ^¿Âæ<…çfnÖ]æ<ØèçÖ^e<…]†e÷]

J<ì†¹]<å„â<ğ̂ –è]<Ý^ÏjÞøÖ<áçÚ^Î<ÜãÞ^e<

<<<<<<<<<<<<<í{é{Š{é{Š¤]<ÜãjÖ^ÛÂæ<ì†è†Ö]<Ü^ÃÊ]<àÚ<gÃÖ]<êÖæ<]<ÜÏjßé‰æ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<ëç{Ë{’Ö]< ê{‰…^{Ë{Ö]< ê{Þ]†{è÷]<Ùø]<„éËßi<î×Â<áç×ÛÃè<ÜãÊ<á]†è÷

<<<<<<<<<<<<<<ê{e†{Ã{Ö]< sé×¤]<……^ŞÎ]æ<àÛéÖ]æ<á^ßfÖæ<^è…ç‰<±]<Ñ]†ÃÖ]<àÚ<gÃ‰çjÖ]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<í{Û{r{¶æ< í{Ú÷]< ˆ{ß{Ò<Ñ]†ÃÖ]<á]<]æ…<^Úæ<JJJ<^ã×Ò<íée†ÃÖ]<íÚ÷]æ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<í{é{e†{Ã{Ö]< í{Ö^{‰†{Ö]< í{Ú]< h†ÃÖ]<íÚ]<^ãÞ]<]æ…<^Úæ<á^μ÷]<xÚ…æ<h†ÃÖ]

<Jð^Ã¶<íéÞ^ŠÞúÖ<ì‚rj¹]æ<ì‚Ö^¤]<íéÚø‰÷]<

ì‚è‚¢]Üãi…æJJJ…]†÷]ÌÖ^ 
ëæ]†Ö]àŠuêÚ^‰

 
<<<<<<<<<<<<<ä{éq<flØuæ<äjÖæ<†Úflæ<Ñ]†ÃÖ]<Øju]<ë„Ö]<ê‰…^ËÖ]<êÞçéã’Ö]<êÒÚ÷]<Ì×£]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<í{èç{e{Ö]æ< í{é{Û{×{Ã{Ö]æ< í{é{Ê^{Ï{nÖ]<äjÚç¿ßÚæ<íè^’jÎ÷]<íéjvjÖ]<å^ße<fl†Úæ

<<<<<<<<<<<<<<]„{âJJJ< †¿£]æ<ÄÛÏÖ]æ<p^njq÷^e<Ù^Şe÷]æ<oÃfÖ]<ë‚â^¥<Í‚ãj‰]æ<íéÎø}÷]æ

<<<<<<<<<<<<<<ç{Â‚{è< í{××–¹]<í}æ†¹]<äjÞ]çŞ‰]æ<‡^ßÖ]<äjÛÇße<ÝçéÖ]<çÃè<†è†Ö]<ÌÖ^vjÖ]

<<<<<<<<<<<<<Ü{< ï‚’jéÊ<ð÷ƒ÷]<á]†è]<ðøÛÂæ<ð^Š}÷]<äñøÛÂ<±]<^ßj‰÷^e<Ø‘ç¹]<†è†vjÖ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<î{Úç{Ï{Ö]æ< Í…†{Ş{j{Ö]æ< h^{â…÷]< ïç{Ï{Ö< Ü{ãè‚’i<ÄÚ<íÚæ^Ï¹]æ<oÃfÖ]<]æ‚â^¥

<<<<<<<<<<<á]†{è÷<í×éÛÃÖ]<íÚ†]<l^éé×é¹^Ê<áçÖæ<Ìß‘<ØÒ<àÚ<íéËñ^ŞÖ]æ<íèËÓjÖ]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ü{^{Û{Â]< à{Ú< ð]†{e< gÃÖ]æ<D<ÃÖ]<‚£]<E<îÛŠè<^¹<ÑˆÛ¹]<ð]†Ö^e<íÃË×j¹]æ

JJ<ð]†ÓßÖ]<íŠéŠ¤]<

<<<<<<<<<<<<<Ø{‘ç{¹]< »<íéÖ^jj¹]<ì†Ë¿¹]<l]…^’jÞ÷]<áæ‡†¬<íÚæ^Ï¹]æ<oÃfÖ]<]æ‚â^¥<Üâ^âæ

<<<<<<<<<<<Ü{â†{’Þ< áç{Ï{Ïvé‰æ<ì‚è‚¢]<ì†Ö]<ïçÎæ<íÖ^ÛÃÖ]æ<†Ö]<ïçÎ<ØÒ<‚•<ïçßéÞæ

<<<<<<<<<<<<<<<<<ê{Š{×{÷]< ê{Ò{Ú÷]<Ì×£]<^ãi‡æøqæ<íjéÏ¹]<ì†Ö]<å„â<î×Â<°f¹]<x‰^ÓÖ]

<<<<<<<<<<<<<<<<<l^{¬†{’i< »< k{Þ^{e< {Ö]æ<íéÞ]†è÷]<íéÒÚ÷]<Üãib]çiæ<ê‰…^ËÖ]<êÞçéã’Ö]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ø{‘ç{¹]< »< ë†{«< ^{Ú< í{réjÞ<á`e<D<êÖæ‚Ö]<ÌÖ^vjÖ]<E<îÛŠè<^¹<êº÷]<pçÃf¹]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ü{â‚{‘^{ÏÚ<àÂ<Øqæ<æ_<Ør}<îÞ_<øe<áçv’Ëè<]„ÓâæJJJ<ÜéŠÏjÖ]<çâ<ïçßéÞæ

J<á÷„¤]æ<ífé¤^e<°×Û¦<Üãq]…]<]çÃéÖæ<]æ`Š~é×Ê<ì†è†Ö]<ÜãÊ]‚â]æ<ínéf¤]<

Jì‚é]<íée†ÃÖ]<^ßjÚ]æ<êe÷]<^ßfÃÖ<ğ]‚e]<†’ßÖ]æ<



7ص  

†è†vjÖ]æ^ã¢]l^ÛãÚæJJJáçËÏn¹]

ë…^’Þ÷]íé
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ê{Ò{Ú÷]< Ùø{j{uø{Ö< Ùæ÷]< Ýç{é{Ö]<»<^ãÂ÷‚Þ]<„ßÚ<ì†Ê^¿Ö]<†è†vjÖ]æ<^ã¢]<ìŠÚ<»<áçËÏn¹]æ<ð^e÷]æ<h^jÓÖ]æ<áçéËv’Ö]<½†ª_<‚ÏÖ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ç{Ï{Î]…< ‚{Ï{Öæ< JJJ< á]†{è÷<í×éÛÃÖ]<íÚ†]<l^éé×é¹]æ<íé‰^éŠÖ]<íéËñ^ŞÖ]<h]ˆu÷]<àÚ<ð^Š}÷]<äñøÛÂæ<Œ†ËÖ]æ<íßè^ã’Ö]<äñ^Ë×uæ<˜éÇfÖ]<]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<{ŠrŁÚ<Ù^Şe÷]<àè‚â^]<°×i^ÏÛ×Ö<íéÒˆÖ]<ð^Ú‚Ö^e<kŞ×j}]<Ö]<ÜãÚøÎ]<]‚²<]æ†Ş‰æ<ì†Ê^¿Ö]<^ã¢]<Õ…^ÃÚæ<îÆçÖ]<|ç‰<»<àè‚â^]<à{è‚<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<°{Ú÷]< Ü{é{â]†{e]<ìˆÂ<‚â^]<ÐéÊ†Ö]<l^ãéqçje<áæßjŠè<]çu]…<^Ò<JJJ<ì‚u]æ<íâçÊ<íéÎ‚ßfÖ]æ<Ü×ÏÖ]<á]<íÏéÏu<‚éŠrjÖ]<áçÓè<^Ú<Åæ…]<î×Â<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]ç{u< k{ß{Æ]<Ö]æ<h†ÃÖ]æ<°éÎ]†ÃÖ]<°ËÏn¹]æ<h^jÓÖ]<±]<ä×ñ^‰…æ<†è†vjÖ]æ<^ãr×Ö<î×Â÷]<‚ñ^ÏÖ]æ<êÒ]÷]<êe†ÃÖ]<oÃfÖ]<hˆ£<Ý^ÃÖ]<{i]…<<Ü{ã

Jğ̂ Î]†]<†nÒ]<†}a<†’Þ<±]<†’Þ<àÚ<ì†ñ^ŠÖ]æ<Ñ]†ÃÖ]<»<ì†Ê^¿Ö]<†è†vjÖ]æ<^ã¢]<ìŠÚ<íÏéÏu<àÂ<ív’Ë¹]<

<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<^{ã¢]<|ç‰<»<…]†e÷]<àè‚â^]<áçÏÊ]†è<Üâ^âæ<JJJJ<]„â<^ßÚçè<îju<Ùøju÷]<„ßÚ<‚éã<ÌÖ÷]<àÚ<h†Ïè<^Ú<h^jÓÖ]æ<áçéËv’Ö]<Ý‚Î<‚ÏÖæ<<<»<

<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]†{Ã{Ö]< †{è†{v{j{Ö< í{Ú‚ÏÚ<ïçßéÞæ<Ø‘ç¹]<†è†vjÖ<íè‚Ê<êÒˆÖ]<Ý‚Ö]æ<Ìè†Ö]<]‚¹]æ<‚ã¢^e<áæç«æ<|^Ú†Ö]<íßè‚Ú<ïçßéÞæ<ð^e‚£]<Ø‘ç¹]

J<ä×Ò<

<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<{×{i^{Ï{Û×Ö<ÜãjÏÊ]†²<†è†vjÖ]æ<^ã¢]<ìŠÚ<Œ]Þæ<Ñ]†ÃÖ]<»<oÃfÖ]<ì…çm<ìŠÚ<Œ]Þ<áçéËv’Ö]æ<h^jÓÖ]æ<ð^e÷]æ<áçËÏn¹]<á^Ò<ÔÖ„Öæ<°

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<{×{Ú^{Âæ< à{çÖ]<àÂ<àè‚ñ]ƒ<ì†â^ŞÖ]<Ñ]†ÃÖ]<h]e<íè‚ßÖ]<Üãâ^fqæ<ÜãÚøÎ]<]‚Ú<àè†ËÃŁÚ<Ìè†Ö]<Ù^jÏÖ]æ<îÆçÖ]<|ç‰<»<Ù^Şe÷]<àè‚â^]æ<°

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ä{Ö^{u< á^{ŠÖ< Ñ]†{Ã{Ö]< »< êÒ]÷]<êe†ÃÖ]<oÃfÖ]<hˆu<ì‚è†q<ð]†ÇÖ]<ì…çnÖ]<ì‚è†q<^ãjÚ‚ÏÚæ<Ìv’Ö]<»<ÜãÚøÎ]<]‚Úæ<»^ÏnÖ]<Üãv–ße

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ø{Ó{i< ÷æ< ^{â]‚{Ú< Ì«<÷<ÝøÎ^e<…ßÖ]<ênÃfÖ]<å…†ÓÊæ<íéÒ]÷]æ<íéÚçÏÖ]<hˆ£]<ì‚éÏÂ<àÂ<íè†nÖ]<l÷^Ï¹^e<ív•^ßÖ]æ<ä`e<íÏ^ßÖ]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<í{é{‰^{é{ŠÖ]æí{è†{Ó{Ë{Ö]< Ü{ã{eˆ{u< ì‚uçÖæ<ë…çnÖ]<êÞ^ŠÞ÷]æ<êÚçÏÖ]æ<çÖ]<ßÖ]<ênÃfÖ]<å†ÓËÖ<íÃ‘^ßÖ]<ì…ç’Ö]<àè†ã¿Ú<^ãe^jÒ<‚Â]ç‰

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†{Ã{Ö]< o{Ã{f{Ö]< hˆ{£< Ý^{ÃÖ]<°Ú÷]<Üéâ]†e]<ìˆÂ<‚â^]<ÐéÊ†Ö]<Ý]‚Ï¹]<Üâ‚ñ^ÏÖ<Ñø¤]<…æ‚Ö]<î×Â<ð]ç•÷]<°Ş×ŠÚæ<íè^ã¢]æ<íéÛé¿ßjÖ]æ<<ê{e

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<í{è†{Ó{Ë{Ö]<äi‚uæ<ˆèˆÃiæ<°‘†iæ<ßÖ]<å†ÓÊ<†èçŞiæ<å^ãq<í×‘]çÚæ<hˆ£]<Ù^–Þ<ì^éÎ<»<†è†vjÖ]æ<^ãr×Ö<î×Â÷]<‚ñ^ÏÖ]æ<êÒ]÷]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<à{è…^{Š¹]< Ý‡ø{i< k{Ï{Ï{u<Ö]æ<íè^ã¢]<íéréi]ŠÖ]<å„<ì„Ëß¹]<íé‰^éŠÖ]<l^ÓéjÓjÖ]æ<íÚæ^Ï¹]æ<oÃfÖ]<íéréi]…‰<Ü‰…æ<íéÛé¿ßjÖ]æ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<í{Ã{Ú< í{u^{‰< ä{i…æ{‘æ< Ý^{jÖ]<äÖøÏj‰]æ<ØÚ^Ö]<Ñ]†ÃÖ]<†è† <ÐéÏ <hç‘<‚Â^’jÚ<êÖ^–Þ<Ü}‡æ<íèçÎ<ì]…]æ<ÝˆÃe<ê‰^éŠÖ]æ<ë^ã¢]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<{Ú÷]< ð]‚{Â]< í{ãq]ç¹<‚éÃ’jÖ]æ<séq`jÖ]<àÚ<‚èˆ¹]<±]<ìçÂ‚¹]æ<íéÚçÏÖ]<í¿ÏéÖ]æ<íée†ÃÖ]<ìçv’Ö]<oÃe<^²<êe†ÃÖ]<ÝçÏÖ]<^ã¢]æ<Ù^–ß×Ö<<<{Ú< í<à

<<<<<<<<<<<<<<<<<<]‚{j{Ú]< î{×{Â< êe†ÃÖ]<êÚçÏÖ]<Ù^–ßÖ]<‚éÃ’iæ<íéÃ‰çjÖ]<íé‰…^ËÖ]<íéÞ]†è÷]<íßÛé]æ<Å^Û÷]<íãe^¥æ<ê‰…^ËÖ]<êÞçéã’Ö]<êÒÚ÷]<Ì×£]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ì……^{–£]< |†{‘< ðø{Â]< »< í{×{Â^ËÖ]<^ãjÒ…^Úæ<êÂ^Ûjq÷]<^ãÚ‚Ïiæ<^ãjè†uæ<^â…† æ<íÚ÷]<ì‚uæ<ÐéÏ <îjuæ<^ã×Ò<íée†ÃÖ]<íu^ŠÖ]

JÚ^Ö]<íéÞ^ŠÞ÷]<
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ë…^f}÷]‚‘]†Ö]

kéÏÚêËñ^ÝøÓeë„ãèêÓÖ^¹]ë…çÞêe^â…÷]ØéÛÃÖ]
 

<<

<<<<<<<<à{×{Ã{è< ^Úæ<äe<|†’è^Ú<ÔÖƒ<‚Òöèæ<kéÏÚ<êËñ^<“~<äÞ^e<äŠËÞ<Üè‚Ïi<î×Â<]†ÛjŠÚ<êÓÖ^¹]<ë…çÞ<ØéÛÃÖ]<Ù]ˆè^Ú

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Õ^{ß{â<á]<^ãéÊ<Ù^Î<Ö]<Äée^‰]<ØfÎ<íßrãjŠ¹]<äi…^fÂ<‚ÃfÊ<êe†Â<çâ<^Ú<ØÒ<‚•<äf×Îæ<ä×ÏÂ<ø³<íéËñ^<^Ïu]<àÂ<äßÂ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ø‘çÚ^è<áæ^Î<^ßÞ^e<†}÷]<àrãjŠ¹]<äÚøÒ<ÝçéÖ]<Ù^Î<JJ<åÚ‚jÖ<îÃŠÞ<^ÞÇÖ<†}÷]æ<äßÂ<ÄÊ]‚Þ<^ßÖ<^Ûâ‚u]<àè†ÓŠÃÚ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<‚{‰^{Ê< Ø{ÏÂ<àÂ<Ãiæ<ì†è†Ö]<íéËñ^ŞÖ]<äjÂˆÞ<î×Â<ØÖ‚i<å„â<ØÒ<JJJ<àμ^è<áçÚ^Îæ<äÎ…^è<áçÚ^Îæ<g×u^è<áçÚ^Îæ

J<Œ†ËÖ]<°éÞ]†è÷]<å^é‰]<±]<íÖ^‰†Ò<^ã×‰…]<l]…^fÃÖ]<å„â<á]<±]<íÊ^•]<pç×Úæ<

<

===[…çfnÖ]æØèçÖ^e^éÒ†i‚Âçjèë^fÃÖ]ØéÛÃÖ]ð]†–¤]íÏŞß¹]ð]…‡æ‹éñ…

<

<<<<<<<<<<<äÞ^eæ<Ø‘ç¹]<íÒ†ÃÚ<»<íÒ…^¹]<î×Â<kÚ‚Î]<]ƒ]<^Ú<»<^éÒ†i<‚ãè<çâæ<ë^fÃÖ]<]çÃ<^Ú‚ßÂ<]nÒ<áçß]ç¹]<†~‰

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ]†{Ã{Ö]< š…]< á]< áç{Ê†Ãè<ÜâÆæ<°éÎ]†ÃÖ]<Äé¶<á]<°u<»<====<íéÎ]†ÃÖ]<š…÷]<î×Â<‚q]çjÖ^e<^âÇÖ<÷æ<^<xÛŠè÷

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á]< ‚{è†è<àÚ<î×ÃÊ<íéÒÖ]<l]çÏÖ]<^ãßÛ•<àÚæ<Ø‘ç¹]<íßè‚Ú<Å^q‰]<ír<lð^q<Ö]<íéfßq÷]<l]çÏ×Ö<^Ãi†Ú<l…^‘

[<h]„ÓÖ]<]„â<Ôv–è<

<

==^éÒ†i‚•ÙˆÖˆÚ†e‚ãÃjiæ‚ÂçjiíéËñ^ŞÖ]‚£]l^éé×Ú

<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<l]‚{è‚{ã{j{Ö]< àÚ<Ùçé‰<^ãñ^ÛÂ‡<Ð×Şèæ<D<ÃÖ]<‚£]<E<îÛŠÚ<k <ØÛÃi<ì…çq^Ú<íéËñ^<íÎ…^Ú<l^e^’Â<î×Â<^frÂ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á]< ]‚{é{q< áç{Ê†{Ãè<àè…çq^¹]<ð÷öâ<á]<°u<»<Ø‘ç¹]<íÒ†ÃÚ<»<Ø}‚ji<á]<kÖæ^u<]ƒ]<^Ú<»<^éÒ†i<‚•<íÓv–¹]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ä{é{Ú^{¥<÷]<Üâ<^Úæ<JJJ<íÏéÃe<»<íéÒÖ]<l]çÏÖ]<‚q]çi<î×Â<kÏÊ]æ<àÚ<êâ<ð]†–¤]<íÏŞß¹]<»<í×éÛÃÖ]<ÜãjÚçÓu

J<l]çÏÖ]<Ô×i<å^Ÿ^e<ì‚u]æ<í‘^‘…<îju<Ñø]<áçÃéŞjŠè÷<°ée^â…÷]<àÚ<ä×jÎ<
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[†e‚ÚØÛÂì]†ÓÖ]…^rËÞ]Øâ
 

<ë‚Â^ŠÖ]Ð£]‚fÂ


<<<<<<<<<<<<<<<<<k{Þ^{Ò< {Ö]< í{é{ß{Ú÷]< l]çÏÖ^e<íéÛ¦<kÞ^Ò<]‚Çe<Ð^ßÚ

<<<<<<<<<<<ì^{é{Î< l^ãéqçi<ÐÊæ<î×Âæ<à]ç¹]<íÚ‚¤<íéÞ^ËjÚæ<í’è†u

<<<<<<<<<<{Ö]<ÜãiÆæ<Üãjé·æ<ÜãÎø}]<ím^Ú‚e<^ãé×â`e<æ<Ø•^ß¹]<oÃfÖ]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<î{×{Â< k{×{u< {Ö]<íÛéÖ÷]<l^fÓßÖ]æ<gñ^’¹]<àÓÖ<JJ<Œ^Ïi<÷

<<<<<<<<<<<Ý^{Â< ˜{é{ÇfÖ]<êÒÚ÷]<Ùøju÷]<‚Ãe<]çÞ^Ò<^Ûßè]<°éÎ]†ÃÖ]

2003<<<<<<<<<<<<<à{Ú< äÖ<¼Ş−<^²æ<êÞ]†è÷]<Ý^¿ßÖ]<îÃÊ÷]<Œ_…<^ãËé×u<ÄÚ

<<<<<<<<<<<í{é{Ï{eæ< Ñ]†ÃÖ]<äÖøju^e<íé‰…^ËÖ]<íè…ç]Ú÷]<‹é‰`i<ì^Â]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<^{ã{Þ]< ^{ã{Òç{×{Úæ< ^{âð]†{Ú]<à¿è<á^Ò<Ö]<íéré×¤]<ê•]…÷]

<<<<<<<<<Ý^{¿{Þ< ç{m…]æ< Ýøu]<äÖ<¼Ş¡<^ÛÂ<‚ÃfÖ]<ØÒ<ì‚éÃe<áçÓj‰

<<<<<<<<<<<ä{Ú^{¿{Þæ<Ñ]†ÃÖ]æ<íÚ÷]<ð]‚Â]<äÖ<¼Ş}<^Ú<ÜÆ†eæHëçË’Ö]<å^Ö]

<<<<<<<<<<áç{ŞŞ−<^Ú<h^}<‚ÏÊ<â^Û¢]<Í]‚ãj‰÷<l÷æ^¦<àÚ<çÖ]

<<<<<<<<<<<<<<†{è†{v{jÖ]<ð]çÖæ<íée†ÃÖ]<ì‚éÏÃÖ]<Ø·<hˆu<Ñ]†ÃÖ]<»<Ý]<^Ú<äÖ

<<<<<<<<<<<<<<<ê{Ò]{÷]< ê{e†{Ã{Ö]<oÃfÖ]<hˆu<çâæ<÷]<äñ]‚Â]<î×Â<†’ßÖ]æ

<<<<<<<<<<í{è†£]<íè]…<ÄÊ]…<°Šu<Ý]‚‘<äÖ<…çËÇ¹]<…ç’ß¹]<‚ñ^ÏÖ]<ì^éÏe

<<<<<<<<<hˆ{v×Ö<Ý^ÃÖ]<°Ú÷]<Üéâ]†e]<ìˆÂ<Ý]‚Ï¹]<äÏéÊ…æ<†è†vjÖ]æ<†’ßÖ]æ

<<<<<<<<<<<<»< ]‚{ãq<áçÖ`è<<àè„Ö]<ðø‘÷]<äÎ^Ê…æ<†è†vjÖ]æ<^ã¢]<‚ñ^Îæ

<<<<<<<<<<<<Å]ç{Þ]< Ø{Ò†{u< î×Â<ÜãjμˆÂæ<Üâ‘æ<Üâ^ãqæ<Üãu^ËÒ

<<<<<<<<<<<<<Íç{Îç{Ö]æ< ëç{Ë{’Ö]< ê{Þçéã’Ö]<êÒÚ÷]<Ùøju÷]æ<á]æ‚ÃÖ]

<<<<<<<<<<Ä{Ú<ÜÆ^ßj¹]<êŞ×ŠjÖ]<å…^éiæ<êÃ‰çjÖ]<ë…ç]Ú÷]<ÌèˆÖ]<äqçe

<<<<<<<<<<<^ãi]m`i<^<kÖ]‡÷<‚ñ^ÏÖ]<hˆ£]<íÃÛŠÊ<zz<êÒÚ÷]<Ùøju÷]

<<<<<<<<<<<<<<<<<î{×{Â< ä{i…‚{Î< à{Ú<äÞçÊ†Ãè<^¹<h†ÃÖ]æ<êÎ]†ÃÖ]<gÃÖ]<ð^ße]<°e

<<<<<<<<<<<î{×{Â< ð^–ÏÖ]æ<àè‚Ö^e<ìŠj¹]<íèçË’Ö]<Ýøu÷]<äqçe<ÍçÎçÖ]

<<<<<<<<<î×Â<Ô×i<Üãjè…ç]Ú]<ì^Â]<»<í–è†¹]<ÜãÚøu]æ<êÖø¹]<ƒçËÞ

<<<<<<<<<<<<<<Ý^{¿{ßÖ]<î×Â<Ñ]†ÃÖ]<…^’jÞ]<á^Òæ<JJ<sé×¤]<Ùææ<Ñ]†ÃÖ]<h^Šu

<<<<<<<<<Ýøu]<ÏÖ<Ø‘^ËÖ]<‚£]<íéÞ^nÖ]<íé‰^ÏÖ]<íÒ†ÃÚ<»<êÞ]†è÷]

<<<<<<<<<<<<<<<<°{é{Î]†{Ã{Ö]< Ì{é{×{u< †’ßÖ]<á^Ò<^ãéÊæ<°èçË’Ö]<°éÃÚ^ŞÖ]

JJ<h†ÃÖ]æ<

<

● <<<<<<<<<<<ê{Þ]†{è÷]< êÒÚ÷]<Ñ^Ëi÷]<Í]‚â]<Ùæ]<àÚ<á^Ò<‚ÏÖ

<<<<<<<<<<ê{Þ]†è÷]<Ý^¿ßÖ]<ð^Ïeæ<ì‚Ã‘÷]<íÊ^Ò<î×Â<ØÚ^<á]æ‚Â<àçâ

<<<<<<<<<<<<<<<î{j{u< Å]†{’Ö]< ]„{â< àÂ<]‚éÃeæ<Ùøju÷^e<äÖ<íÎøÂ÷<á`Òæ

<<<<<<<<<<<<î{×{Â< æˆÇÖ]<ØfÎ<ä×ÛÂ<†’jÎ]æ<H<Ùøju÷]<l^vË‘<ØÛÓjŠi

<<<<<<<<l]çÏÖ]<Õ† <àÂ<íéjŠqç×Ö]<l^Úç×Ã¹^e<íéÒÚ÷]<l]çÏÖ]<‚Ú

<<<<<<<<<<<<<<‹{Ú^{¤]< ^{â…ç{e^{< ì‚Â^Š²<íãq]ç¹]<½çŞ}<î×Â<íéÎ]†ÃÖ]

<<<<<<<<<<<<l]†{e^~¹]æ<äÖ<íÃe^jÖ]<ï†}÷]<h]ˆu÷]æ<D<ØéÛÃÖ]<ìçÂ‚Ö]<hˆu<E

<<<<<<<<<<<<<JJ< í{éÞ]†è÷]<ì…çnÖ]<Œ†u<Øñ^’Êæ<…‚e<Ð×éÊ<±]<íÊ^•]<íéÞ]†è÷]

<<<<<<<<<<<<‚{Ã{e< äÏéfŞi<<^Ú<çâæ<HÑ^Ëi÷]<àÚ<íéÞ^nÖ]<ívË’Ö]<ÐéfŞi<Üm

<<<Ý^Â<Ùøju÷]2003<<<<<<<<ë^’jÎ÷]æ<Ú÷]<Ì×¹]<êÞ]†è÷]<Ý^¿ßÖ]<xß²

<<<<<<<<<<<l†{Š}< á]< „ßÚ<á]†è]<å^ßÛji<kÞ^Ò<^Ú<]„âæ<êÎ]†ÃÖ]<ê‰^éŠÖ]æ

<<<<<<Ý^Â<»<°éÎ]†ÃÖ]<ÄÚ<h†£]1988<<<<<<<<<<<<<ð^{ß{e< ^ãÚ^ãÚ<Ùæ]<àÚ<kÞ^ÓÊ<JJ

<<<<<<<<<<<Ô{Öƒ<î×Â<àè‚ÛjÃÚ<Ñ]†ÃÖ]<Ø}]<àÚ<íéËñ^<l^éé×Ú<æ]<l]çÎ

<<<<<<<<<<<<<<<Ù^{¹]æ< ^{j{Ã{Ö]æ< |ø{ŠÖ^e<^â‚Úæ<Ø}]‚Ö]<àÚ<íÊ†vß¹]<†‘^ßÃÖ^e

<<<<<<<<<<<<<<<ê{Û{j{ß{i< k{Þ^Ò<Ö]]<†‘^ßÃÖ]<àÚ<íéÎ]†Â<íèçÖ]<k <^ãÃ•ææ

<<<<<<<<<<<<<<<<‚{Ã{eæ< ^{< í{é{Ö]çÚæ<á]†è÷<íéÖ]ç¹]<l…^éjÖ]<ÍçË‘<°e<ØÛÃiæ

<<<<<<<<<<<Ü{j{Ê< íéÞ]†è]<†Ú]æ_æ<l]^éÎ<k <æ<íÞ^é¤]<íè]…<kÃÊ…<Ùøju÷]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<l^{é{Û{ŠÚ< k{ < Ø{ñ^{’{Ë{Ö]< àÚ<l^ò¹]<Øe<l]†ÃÖ]<ØéÓi

<íéfè…‚i<l]…æ<»<Ü^}]æ<íË×j§<
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á]†{è]< Ø{}]< æ]< Ñ]†{Ã{Ö]< »< ð]ç{‰<ív×‰÷]<Ì×j§<î×Â

<<<<<<<<<<<<<<<<<<^{< í{e…^{•< ìç{Îæ< á]†{è÷< Ä{e^i<h…‚Ú<éq<ØéÓjÖ

<<<<<<<<<<<<ð^{Ú‚{e< s{é×¤]<Ùæ<Ùøju]æ<h†•æ<Ñ]†ÃÖ]<î×Â<ì†ŞéŠ×Ö

JíéÎ]†Â<Ù]çÚ^eæ<

• <<<<<<<<<^{ÒÚ]<ÄÚ<Ñ^Ëi÷]<àÚ<ínÖ^nÖ]<ívË’Ö]<„éËßi<æ

<<<<<<<<<<<<<Ý^{¿{ß{Ö]< ðø{Û{Âæ<h^Þƒ]<ð^ŞÂ^e<†μ]†e<íÚçÓ<í×nÛj¹]

<<<<<<<<<í{é{Ëñ^<íÚçÓu<Ùæ]<ØéÓje<†–}÷]<ðç–Ö]<ëçË’Ö]

<<<<<<<<<<<<<<<<<áç{Ó{×{j{μ< ÷< ð]…‡æ< °{é{Ã{iæ<ìðçËÒæ<íòÊ^ÓjÚ<Æ

<<<<<<<<<<<<Ü{ã{×{âö{i<Ö]<íéßã¹]<÷æ<íéμ^Ò÷]<ì^ãÖ]<÷æ<ìð^ËÓÖ]

<<<<<<<<<<<<°{Ú^{Â< ð]…‚{Úæ< l]…]‡çÖ]<ðøÒææ<íè…]‡æ<g‘^ßÚ<Ýøj‰÷

<<<<<<<à{ç{Ö]<t…^}<ìæ†ŞÚ<kÞ^Ò<l^é’~e<á^¹†e<ØéÓiæ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ä{f{Ã{æ< Ñ]†{Ã{×{Ö< ^{ã{j{Þ^{é{¤<gÃÖ]<ØfÎ<àÚ<í•çÊ†Úæ

<<<<<<<<<<<Ø{éÓi<ÜjÊ<JJ<g‘^ß¹]<å„â<Ü×ŠjjÖ<íéßçÖ]<äjÚçÓuæ

<<<<<<<<<kffŠi<^º<øfÖ]<ì…]^e<ì†è‚q<Æ<íéËñ^<ì‚‰^Ê<íŞ×‰

<<<<<<<<<<<æ<Ý^ÃÖ]<Ù^¹]<íÎ†‰æ<øfÖ]<ìæ†m<gãÞæ<ìç†Ö]æ<^ŠËÖ]<†Þ<»

<<<<<<<<<<<<<í{é{Ş{Ë{ß{Ö]< ìæ†nÖ]<gãÞæ<íéq…^¤]<áçè‚Ö^e<äÎ]†Æ]æ<…^m÷]

<<<<<<<<<<<<<<<<†{Ï{Ë{Ö]< †{Þæ< ì…æ^{]<Ùæ‚×Ö<àçÖ]<š…]<Äéeæ<íéÞ‚Ã¹]æ

<<<<<<<<<<<<<<<l^{Û{¿{ß{¹]< æ< l^{e^{’Ã×Ö<æ‚£]<kvjÊæ<š†¹]æ<Åç¢]æ

<<<<<<<<<Ùæ‚{Ö]<àÚ<^âÆæ<á]†è]<àÚ<íéq…^¤]æ<íé×}]‚Ö]<íée^â…÷]

<<<<<<<<<<<<<<<|]…< í{é{Ë{ñ^{< h†{< íéÎ]†ÃÖ]<íÛv×Ö]<kéjËiæ<ì…æ^]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ø{Ú]…÷]< à{Ú< l^{ò{¹]< k{Ë{×{}æ<h^fÖ]<àÚ<Í÷÷]<^ãjév•

<<<<<<<<‚ãŞ–¹]<gÃÖ]<ÍçË‘<°e<Íç¤]æ<gÂ†Ö]<†jÞ]æ<Ý^jè÷]æ

<<<<<<<<<k{u]…<Ö]<í~~Ë¹]<l]…^éŠÖ]æ<íË‰^ßÖ]<l]çfÃÖ]<Å…‡<íréjÞ

<<<<<<<<<<<<<<<<]‚{ã{Ú< ê{Î]†{Ã{Ö]< à{]ç¹]<xf‘]æ<l^ò¹]æ<l]†ÃÖ^e<ÔjËi

<<<<<<<<Ö]<l÷^éjÆ÷]æ<á^Ú÷]æ<àÚ÷]<á]‚ÏÊ<gfŠe<äj×ñ^Âæ<äi^é

<<<<<<<<<½^{f{–Ö]æ< ð^f÷]æ<°éËv’Ö]æ<ð^e÷]æ<ð^Û×ÃÖ]<|æ]…]<kÖ^

<<<<<<<<½^{f{–Ö]æ< àè†Ú÷]æ<ì^ÏÖ]<½^f–Ö]æ<àè…^éŞÖ]æ<°ñçËÓÖ]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ì^{é{Ï{Ö]< Ü{è†{Ó{i< ]ç{v{ß{Ú< à{è„{Ö]< ^{‘ç’}<á]çÂ÷]

<<<<<<<<<<<<<<<<á]æ‚{Ã{Ö]< à{Ú< ø{f{Ö]< ]ç{·<àè„Ö]<½]çÞ÷^e<íè†ÓŠÃÖ]

<<<<<<<<<<<<<<ä{×â]æ< Ñ]†{Ã{Ö]< à{Â<h†£]<xf<]æ‚Ãe]æ<ê‰…^ËÖ]<êÞ]†è÷]

<<<<<<<<<<<h]†{¤]< ]çf×qæ<Ðu<äqæ<áæ<äé×Â<á]æ‚ÃÖ]<kßÊ<ä•…]æ

<<<<<<<<<<<<<<<±]< ä{Û{•æ< ]{< ]<åÚ‚jÖ<îÃŠi<kÖ]‡^Úæ<‚×fÖ]<]„

<<<<<<<<<<<»< Ð{^{ß¹]<ÜéŠÏiæ<^ãe]ˆu]<^ãiçŞ‰<k <ä×Ãqæ<^ãé•]…]

<<<<<<<<<<<ìç{Ş{‰< k{ <íÃ•^}<l^ßçjŠÚ<^ã×ÃrjÖ<^éËñ^<]‚Çe

<<<<<<<<<ì]†{Ó{Ö]< kÞ^ÓÊ<^ãi^éé×éÚ<l^ÃÛŸæ<íf~jß¹]<^ãe]ˆu]

<<<<<<<<<<<<<<^{ã{i^{Î< ØÎ^ÃÚ<àÚ<Üã¹]<^ãÃÎç¹<^ãi…^j}]<Ö]<Ð^ß¹]<Üâ]<àÚ

<<<<<<<<<<<‚{è‚{ã{i< àÂ<àÂ<ì‚éÃe<áçÓi<êÓÖæ<ð]ÇÖ]<íÏŞß¹]<»

<<<<<<<<<<à{Â< ^ãéÖ]<Ùç}‚Ö]<»<g•^ÇÖ]<gÃÖ]<íÖæ^¦æ<àè†â^¿j¹]

<<<<<<<<<<<<<<<<<à{Â< Ü{ç{}< Ý‚{Â< àÚ<kßÚ]<á]<‚Ãe<Ð×Ã¹]<†Š¢]<Ðè†

<<<<<<<<<<<<<<<<<l^{f{’Ö^{e< …]†{u÷]< †{Šq< Ð{×{Ææ<†è†vjÖ]<íu^‰<Ðè†

<<<<<<<<Ð×Ã¹]<†Š¢]<Ð×Æ<^ãé×Â<^Ú]ˆÖ<á^Ò<]„Ò<íéjè†ÓÞçÓÖ]

<<<<<<<<<‹{éÖ<íÖ‡^Â<íÏŞßÚ<^ã×Ãqæ<àè†â^¿j¹]<Ùç}<àÚ<íßéÚ`jÖ

<<<<<<íÖç×fv×Ö<íè†fÖ]<^Šq÷^e<Øe<íéjè†ÓÞçÓÖ]<l^f’Ö^e

<<<<<<‚{è‚ãje<íÏŞß¹]<íéÊ]†Çeç<éÇje<ÔÖƒæ<^ãéÖ]<Ùç‘çÖ]<áæ

<l]rËjÖ^e<°é×‘÷]<^ãéßÒ^‰<
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<<<<<<<<<<<à{Â<^ãé×Â<ðøéj‰÷]<æ]<ï†}]<íãq<àÚ<l]…^ÏÃÖ]<ð]†eæ<ì…^i

<ÜéÓ£]<…^ÛÂ<Ù]‡<÷æ<ØÃËè<^ÛÒ<løÚ^Ã¹]<Ìéèˆi<Ðè†

<<<<<<<<<<<æ]< í{é{Â]…ˆ{Ö]<ê•]…÷]æ<…ç’ÏÖ]<î×Â<ðøéj‰÷^e<äi^e^’Âæ

<<<<<<<<<<<°{é{Â†{Ö]< ÕøÚ÷]<h^v‘÷<‚éÂçÖ]æ<‚è‚ãjÖ]<Ðè†<àÂ

<<<<<<<<<<<<<<<°{é{Þ]†{è÷]< à{Ú< Ü{ã{Þ^{Ó{‰]<‚è†i<àè„Ö]<á^Ó‰÷<ÔÖƒæ

<<<<<<<<<<à{Ó{ŠÖ]< íÎ^Şeæ<íéÎ]†ÃÖ]<íéŠß¢<ÜãvßÚ<‚Ãe<íéÃfjÖ]æ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<»< Ü{ã{i]ç{‘]< á^{Û{•< Ü{j{è< ê{ÓÖ<íéßèçÛjÖ]<íÎ^ŞfÖ]æ

<<<<<<<<<<l^{e^~jÞ÷]<»<l]ç‘÷]<àÚ<…‚Î<Ò]<gŠÒæ<l^e^~jÞ÷]

<<<<<<<<<<<à{Ú< ‚{ã{Ú<êÒÚ÷]<êÞ]†è÷]<ê‰†ÓÖ]<xf’è÷<êÓÖæ

<<<<<<<<<Ù^{Ûju]<ë÷<ä•†Ãi<Ý‚Â<æ]<ð^Ê†Ö]<°éßçÖ]æ<àè†â^¿j¹]

<<<<<<<<<íÏéÎ‚Ö]<íÃq]†¹]<á]<JJ<‚éÃfÖ]æ]<gè†ÏÖ]<ØfÏjŠ¹]<»<ðï…^

<<<<<<<<<<<<<<<<<±]< Ý^{ã{i÷]< Ä{e^{‘^{e< è<ì]†ÓÖ]<rËi<»<Ø’u<^¹

<<<<<<<<Ö]<]ç¹]<á]<^ÛÒ<ƒçËÞ<^æ<íŞ×ŠjÚ<l^ãq<ØfÎ<àÚ<å„éËßi

<<<<<<<<àÚ<ðøÛÃ×Ö<á]<‚Òöi<íßu^Ö]<Ù^}]<íÏè†æ<kÚ‚~j‰]

J<ÔÖƒ<ð]…æ<Üâ<íé‰^éŠÖ]<íé×ÛÃÖ^e<îÛŠè<^Ú<Ý]ˆÎ]<
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ÝøÂ÷]ð^–ÊàÚ

Xíé^uZínqgèæ„jel†Ú_éÛ¤]

=…‚’Ö]
ـــقـــا > ـــاحـــث إيـــرا كـــبـــ ظـــل لســـنـــوات صـــد كشــف 

ا لرجل الدين اللـبـنـا اإلمـام مـو الصـدر،  شخص

ـــة  ، أن الـــحـــاشـــ ـــعـــيـــنـــات الـــقـــرن الـــمـــا خـــالل ســـ

ـم  ـالـمـتـطـرفـ  الخمي ممن وصـفـهـم  طة  المح

ـــضــــمــــنــــوا  الـــذيــــن تـــخــــلــــصـــوا مــــن مــــو الصـــدر، لــــ

ـه،  ـم فـ ـم  إيـران واسـتـمـرار م عـ الـحـ الء اس

ــف الــعــام    صــ
ً
ــو مــا حــدث فــعــال عــنــدمــا  1978و

ه.  ا مع اثن من مرافق  اخت الصدر  لي

ـ  و صديـق شـخـ وقال الدكتور ع نوري زادة، و

رأس مركز دراسات متـخـصـصـا  الشـؤون  للصدر و

ـشـعـر  ـان أول مـن اسـ ة  لـنـدن، إن الصـدر  اإليران

ـم  إيـران أواخـر  خطر وصول الـمـتـطـرفـ إ الـحـ

ــة  ، وأجــرى اتصــاالت  ــعــيــنــات الــقــرن الــمــا ســ

ـــه  ـــو مـــا عـــلـــم  مـــع الشـــاە مـــحـــمـــد رضـــا بـــهـــلـــوي، و

الـخـمـيـ ومــن حـولـه، فــقـرروا الـتـخــلـص مـن الصــدر 

ــل خــطــرا عــلــيــهــم وعــ طــمــوحــهــم  شــ ــان  الــذي 

ـالـفـعـل  ـو مـا تـم  م  إيـران، و الء ع الح االس

ـان  ـا الـذي  ـ التواطؤ مع نظام مـعـمـر الـقـذا  لـيـ

ئة مع نظام الشاە  إيران.   ع عالقة س

 

لة خاصة مع موقع   ة»وأوضح زادة  مقا  «الع

ــات الــقــرن الــمــا  ــ ــعــيــ ــان  ســ ، أنــه  و ــ االلــ

ـا،  ل الصـدر شـخـصـ ـم  مـ ـقـ وت و دد ع ب ي

ــــاالتصــــاالت الــــ جــــرت بــــ الصــــدر  ــــعــــلــــم  وأنــــه 

ا إ أن واحدة من الرسائل وصلت إ  والشاە، مش

ـانـة مـا حـدثــت،  ـجـة خـ ـ  مـن الشـاە نــ
ً
ـدال الـخـمـيـ 

ــيــون  إيــران الــتــخـــلــص مـــن  ــا قــرر الـــخــمــيـــ وعــنــد

ل خطرا عليهم، ومنافسا للخميـ  ش الصدر الذي 

الد.    ال

ـتـه   ذە المعـلـومـات لـتـؤكـد مـا  ـورك »وتأ  نـيـ

مز ـصـدر  «تا ـد سـ ظهر  كـتـاب جـد ام وس ل أ ق

ـسـور  وفـ ـاتـب األمـ الـ ات الـمـتـحـدة لـلـ  الوال

ــت   ــثــ ــتــاب الــذي ســ ــو الــ ــر، و أنــدرو ســكــوت كــ

و الذي تخلص مـن الصـدر، وأن  ف أن الخمي  ك

ـاتـب  ـن الـ ـة، لـ كن سـوى مـنـفـذ لـلـعـمـلـ القذا لم 

ـا ومـن ثـم  ـ ـقـول إن الصـدر تـم قـتـلـه  لـيـ األم 

ـــحـــر  وضـــع  تـــابـــوت خـــرســـا وألـــ  وســـط الـــ

ما يزعم زادة إن الـقـذا وضـع  ض المتوسط، ف األب

ـبـهـا حـ  د وقام بـتـذو جثة الصدر  بركة من األس

 . عد ع  أصبح أثرا 

ـا  اب مـن الـعـام   ـ ان الصدر سافر إ لـيـ  1978و

ــد آخــر مــرة  مــطــار  31و  مــن ذلــك الشــهـر شــو

ــث يــزعــم نــظــام  ــالــمــغــادرة، حــ ــو يــهــم  ــلــس و طــرا

ـــه  الـــقـــذا مـــنـــذ ذلـــك الـــوقـــت أن الصـــدر ومـــرافـــقـــ

ـا أن  ـطـالـ ما تن إ ا، ف طال ا إ إ االثن غادروا لي

ـا أو دخـلـوا أراضـيـهـا، ومـنـذ  كونوا قد وصـلـوا مـطـار

ما لـم يـتـم الـعـثـور  ظهر أي منهم،  ــــخ لم  ذلك التار

 ع أي جثة لهم. 

 

ة الخـمـيـ   حسب زادة، فإن ما يؤكد تورط حاش و

التدب للتخلص مـن الصـدر، فـهـو أنـه مـنـذ وصـول 

ـعـد الـنـظـام  ـم وسـقـوط الشـاە لـم  الخمي إ الـحـ

ــل  ــمــعــلــومــات عــن الصــدر،  ــا  ــ ــطــالــب لــيــ  إيــران 

 وأسـلـحـة مـن نـظـام الـقـذا 
ً
ـيـون أمـواال تل الـخـمـيـ

ل إغالق ملف الصدر وسكوتهم عن اختفائه.   مقا

اب اإلمـام مـو الصـدر »وأضاف زادة إن   قصة غ

ـة، فـنـحـن  قـة مـن الـثـورة اإليـرانـ تعود إ مرحلة دق

نما  عد إحراق س ـكـس»نتحدث عن مرحلة ما   «ر

ــان اإلمــام مــو الصــدر عــ عــلــم  ــث  ة، حــ ــا مــ

ــان  تــلــك  ــث  ــمــة، حــ ــذە الــجــ ــو وراء  ــمــن 

ــة مــوجــهــة الــنــظــام  إيــران وتــتــهــم  ة ثــمــة دعــا الــفــ

ـــام  ـــالـــقـــ ـــارات اإليـــرا (الســـافـــاك)  جـــهـــاز االســـتـــخـــ

ــعــلــم الصــدر مــن وراء  ــان  ــمــا  ــنــمــا، فــ حــراق الســ بــ

الــــعــــمــــل، فــــأرســــل رســــالــــة إ الســــفــــ اإليــــرا  

ــعــرف  ــأنـه  ــلــغـه  ــد جــعــفـر الــرائــد وأ ــة الســ السـعــود

ـــؤالء لـــن  ـــمـــة، وقـــال لـــه إن  مـــن قـــام بـــهـــذە الـــجـــ

يتوقفوا عن أعمالهم ح يـتـمـكـنـوا مـن الـوصـول إ 

نــمــا  ، و ــذكــر حــيــنــهــا اســم الــخــمــيــ الســلــطــة، ولــم 

  .«حاول االتصال مع الشاە

ـــد زادة أن  ـــقـــة مـــع »وأ ـــان عـــ صـــلـــة وثـــ الصـــدر 

ــنــهــمــا،  ــن حصــل خــالف بــ الــحــكــومــة  إيــران، ولــ

وت بــتـلــك  ـب وراء ذلـك أن ســفـ إيــران  بـ والسـ

ـة اسـمـه  ـارات اإليـرانـ طا  االستخـ ان ضا ة  الحق

ـــان مـــعـــارضـــا لـــإلمـــام  ـــذا الـــرجـــل  مـــنـــصـــور قـــدر،و

ــل الشــاە  ــث ســافــر الصــدر إ إيــران وقــا الصــدر، حــ

ــعــة   ــشــ ومــعــهــد لــلــشــ شــاء مســ وطــلــب مــنــه إ

ــل مــلــيــو  جــنــوب لــبــنــان، فــوافــق الشــاە عــ تــحــ

ـــدأ  ـــا  ـــوع، وعـــنـــد ـــذ الـــمـــ دوالر إ لـــبـــنـــان لـــتـــنـــفـــ

لغ لإلمام الصدر مـن  م الم سل السف المماطلة  

ـعـد ذلـك اشـتـ اإلمـام  ـوع، و ـمـال الـمـ أجل اسـتـ

 .«الصدر وامتنع عن قبول المال

 

وت »وأضـــاف زادة  ـــة بـــبـــ ـــان  الســـفـــارة اإليـــرانـــ

ـــو رجـــل مـــعـــروف  رجـــل مـــتـــعـــاطـــف مـــع الصـــدر، و

ـث أ  سـا اآلن واسـمـه مـعـ زادة، حـ م  فـر ق و

ـا  ان مضـمـونـهـا:  ه الصدر وسلمه رسالة إ الشاە 

ــ  ــم و ــنــ جــاللــة الشــاە، أنــا أســتــطــيــع أن أتــوســط بــ

 ، ـلـهـم أصـدقـا ـة  المعارضة، وقادة الجبـهـة الـوطـنـ

ة بزعامة مـهـدي  ل حكومة وحدة وطن شك م  عل

ـم مـثـل قـطـب زادة،  ـ ان، وأنا سأشجع مـعـارضـ ازر

م ساعدو عودوا إ إيران وأن   .«وشمران،أن 
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ســلــم > ــط  ــحــســب الــدكــتــور عــ زادة، فــإن الــوســ و

ـس  ـن رئـ الرسالة من الصدر وسافر بها إ إيـران، لـ

ال مــقــدم أخــذ  ــة آنــذاك الــجــ ــارات اإليــرانــ االســتــخــ

 مــن 
ً
ــدال ــنــه  ــمــهــا إ الشــاە، لــ ــســلــ مــنــه الــرســالــة لــ

ســخــة مــنــهــا إ جــمــاعــة  ــمــهــا إ الشــاە، ســلــم  ســلــ

 الخمي  إيران. 

 

وأضاف زادة":ع الـرغـم مـن الـتـقـارب الـعـائـ بـ  

وج  ــث إن ابــن  الــخــمــيــ مــ الــخــمــيــ والصــدر، حــ

مـــن ابـــنـــة أخـــت مـــو الصـــدر، إال أن الـــخـــمـــيـــ 

ـنـهـم   بـ
ً
ـكـون حـائـال ـأن الصـدر سـ ته شـعـروا  وحاش

دا واضحـا حـيـنـهـا أن الصـدر  م  إيران، و و الح

ــمــا  ذلــك إنــقــاذ نــظــام  ــئــا،  ــفــعــل شــ ســتــطــيــع أن 

لـمـان  ة وحـل الـ ل حكومة وحدة وطن شك الشاە ب

ـان الشـاە سـيـوافـق حـيـنـهـا  ات حـرة، و جراء انتخا و

ـكـن  وضــع  ـادرة الصـدر ألنـه لـم  ـد عـ مـ ـ ـالـتـأ

ـــغـــ ذلـــك جـــمـــاعـــة »وزعـــم زادة أن   .«ســـمـــح لـــه 

ــانــوا  ــعــهــم  ــس الــخــمــيــ نــفــســه، جــمــ ، ولــ الــخــمــيــ

ـو عـ عـالقـة  ـنـهـم مـن  ـان مـن بـ أعداء للـصـدر، و

، وعــ رأســهــم رجــل اســمــه جــالل  ــالــقــذا ــدة  جــ

ـة مـن  عـم خـلـ وت يـ ان  ب الدين الفار الذي 

 .«الثواراإليراني 

 

، »خــــــلــــــص زادة إ الــــــقــــــول إن    اإلمــــــام اخــــــتــــــ

ـكـون أول  ان الجميع يتـوقـع أن  ، و والخمي انت

دعون أنـهـم  ب مع من  ذ فعله الخمي أن  ء 

ن مـا حـدث  ا، ل لي ثوار للتحقيق  مص الصدر 

ضوا األموال مـن  ا فق بوا إ لي أن رجال القذا ذ

ـــمـــنـــع  ـــصـــدروا أمـــرا  الـــقـــذا وعـــادوا إ طـــهـــران لـــ

ـث بـهـا  وسـائـل  ـة الصـدر أو الـحـد ة  قضـ تا ال

ـر  ث مـن الـمـقـاالت والـتـقـار وا ال ل  اإلعالم، ال 

ه صورةالصدر ش  .«ال تحاول 

" ُمتورط.. وثروته من المخدرات "  حزب 

ـن     ـ ة عن اعتقال عنـ ك كشفت وسائل إعالم أم

ــل  ســا ومــالحــقــة زمــ ــا وفــر "  أمــ مــن "حــزب 

ــــل أمــــوال واالتــــجــــار  ــــجــــرائــــم غســــ ـــا،  ثــــالــــث لــــهــــمـ

ـفـة  ات الـمـتـحـدة. ووفـقـا لصـحـ المخدرات  الوال

ؤالء الـعـنـا مـن حـزب   الد"، فإن  ا  "م

ـــا   ى  كـــولـــومـــبـــ ـــات كـــ تـــورطـــوا مـــع ثـــالث 

ــق  ــل أمــوال، واالتــجــار  الــمــخــدرات عــن طــ غســ

ـفـة  ـدا. وتـقـول الصـحـ ـا جـنـوب فـلـور بنـوك  مـ

ـد بـ  ا ـة كشـفـت عـن الـتـعـاون الـمـ ـذە الـقـضـ إن 

ــة،  ــنــ ــا الــالتــ ــمــة الــمــنــظــمــة  أمــ جــمــاعــات الــجــ

ـق األوســط.  ــة  مــنـطــقـة ال ــابـ والـجــمـاعــات اإلر

ـــحـــســـب  ـــة و ـــ  الـــقـــضـــ ـــ اعـــتـــقـــال الـــمـــتـــهـــم الـــرئـــ

ــل  ــة غســ ــ  قضــ ــ ــر، فــإن الــمــتــهــم الــرئــ الــتــقــ

ــو مــحـمــد أحــمـد عـمــار ( عـامــا)، والــذي   32األمـوال 

ــا اتــهــم،  حــ تــم  ــة كــولــومــبــ ــش  وال ــعــ ــان 

سا، والمتهم الثـالـث ال  ه آخر  فر ه  اعتقال مش

ـة. واعـتـقـل عـمـار  يزال ع قوائم المالحـقـة الـقـانـونـ

ــــافــــحــــة الــــمــــخــــدرات   ضــــمــــن تــــحــــقــــيــــق إلدارة مــــ

ــات مــن  ــولــومــ مــع الــعــ ــايــ الــ ــو ــات الــ عــمــلــ

وع  الـمـخـدرات  ه بهم  االتجار غ الم المش

ـعـمـل ضـمـن  ـان  ـعـتـقـد أن عـمـار  وغسل األموال. و

ـا  ـانـ سـ ـولـنـدا و ـا عـ  كة مع تجار مـن كـولـومـبـ ش

ا.  ق ف ا و ال ة المتحدة وأس  والممل

 

ـات   ـشـ ـلـ ـان لـمـ ـتـمـ أما المتـهـمـان اآلخـران الـلـذان يـ

ـحـمـل  " فهما حسن مـحـسـن مـنـصـور، و "حزب 

ـد  ـو قـ ـة الـمـزدوجـة، و ـنـد ـة والـ ـة الـلـبـنـانـ س الج

ــواجــه اتــهــامــات مــمــاثــلــة   ــس، و ــار االحــتــجــاز  

ـــادي   ـــو قـــ ـــاب، و ـــدا، وغســـان د جـــنـــوب فـــلـــور

ـــد مـــن  ـــه حـــق الـــوصـــول إ الـــعـــد حـــزب  ولـــد

ـــا  ـــة، والـــهـــارب حـــالـــ ـــة الـــدولـــ ــفـــ ـ ـــات الـــمـــ الـــحـــســـا

ـفـة  ـا، وفـقـا لصـحـ ـجـ عتقد أنه إما  لـبـنـان أو نـ و

الد".  ا   "م

ـارزا  ـذكـر أن عضـوا  ثروة حزب  من المخـدرات 

ــان قــد   ــمــجــلــس الــنــواب األمــ   لــجــنــة الــمــال 

ل حزب   لبنان  30كشف أن  % من مداخ

يع المخدرات.  يع و ب وتص  من عائدات ته

حسب النائب األم تقوم مجموعات مـنـظـمـة   و

ــة، وفــق الــنــائــب  ــة إيــرانــ ــا مــن أجــهــزة أمــنــ حــكــومــ

ـحـرا أو بـرا  ، بتـأمـ نـقـلـهـا إ لـبـنـان جـوا أو  األم

ـة خـاصـة مـن مسـؤولـ   ة أمـنـ مها إ شع سل و

ـات  ـا والـوال ـقـ فـ ـا و بهـا إ أورو الحزب، ليتم ته

ــك. ... و  ــة والــمــكــســ ــنــ ــا الــالتــ الــمــتــحــدة عــ أمــ

مز" فة "واشنطن تا ، كشفت صح  يونيو الما

ــات   ــمــ ــام حــزب  الــلــبــنــا بــنــقــل  ــة، قــ كــ األمــ

ـا،  ـة إ أورو ـ ـا الـجـنـ ـايـ مـن أمـ و ة من ال كب

ـــاتـــه ومـــخـــطـــطـــاتـــه. ونـــقـــلـــت  ـــل عـــمـــلـــ بـــهـــدف تـــمـــ

ــافــحــة الــمــخــدرات  ــات مــ ــفــةعــن قــائــد عــمــلــ الصــحــ

ـات  ل براون، قوله إن مخـطـطـات عـمـلـ السابق، ما

ــ  ــاتــت أ ــقــوم بــهــا حــزب   نــقــل األمــوال الــ 

 .  تطورا من أي وقت م

 

ــــافــــحــــة  ــــالــــة مــــ ، أعــــلــــنــــت و ــــاط الــــمــــا و شــــ

ـة عـن اعـتـقـال عـنـا مـن حـزب  كـ المخدرات األم

ــارتــل الــمــخــدرات   الــلــبــنــا بــتــهــمــة الــعــمــل مــع 

ـب الـمـخـدرات  ـا لـتـهـ ، المـوجـود  كـولـومـبـ الدو

ــث  ــق لــبــنــان، حــ ــا وغســل أمــوال عــن طــ إ أورو

د الـمـخـاوف  ة تزا ذە االعتقاالت ع خلف جاءت 

ـب األمـوال والـمـخـدرات بـ   واشنطن حـول تـهـ

ة حول العالم.  اب  الجماعات اإلر
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ة المـستقاة مـن مـع الفكـر الـوط  اسـ ـة والس م الفك عـض المـصطلحات والمفـا فـات ب ـة الـ تعـرض تع ـذە الزاو م  تواصل الثورة تقـد

ة  اسـ جيته الس ات عـث واسـ ـدة ال ـة مـن فكـر الحـزب وعق نمـا  ق ا و ـا نـص عث فا  ورة تع ال سا وال ال تمثل  اقفـه ومو والقو واإل

ة .  ج ات ة واالس ته الفك  عن موقف الحزب ورؤ
ً
قا وشامال ا دق ع تعب عضها  ل أن  قاتها ،   وتطب

 
ــل ــض لالحتــالل  ــدين وعمــوم الــوطن العــراقي والمناضــل العــرب المنا ــعث والمجا ــة ا إغنــاء ثقافــة المناضــل ال ــذە الزاو  وتهــدف 

مارســـه المحتلـــون  ا والثقـــا واإلعـــال الـــذي  ه الفكـــري والـــس ـــش ـــد الـــصابر ولتكـــن لهـــم خـــ مـــع  ظـــل ال وعمـــوم أبنـــاء شـــعبنا المجا

دتنـا  ـة ضـد العـراق واالمـة ... ذلـك أن فكرنـا وعق ـذ مخططـاتهم التدم ـؤالء عـ تنف ـساعد  مـا  ل  ـف والتـضل شع صور ال  وعمالئهم  ا

ــدافها ا غ أ لــ ة ل ة والــخ لهمهمــا العــزم عــ أن تكــون  المــسارات الــصائ قهمــا و مــا ينــ ط ة و اســ اســا لممارســاتنا الس مــا ن ــة لوطالــ  ن

ـشع صــيغ  ــة ا ا ة شــعبنا الظــافرة الــ يتعــرض فيهــا مفهــوم الحــزب والممارســات الح ــة مــن مــس ــذە المرحلــة الجهاد ة و  ـة الـخ والقوم

ذا العدد مفهوم ( النقد والنقد الذا ) تناول   ئة وس ة المه اس ة الس د العمل ه  ظل االحتالل وممارسات عمالئه ع صع ش  ال

  
ــعت   ــة و ــة المرك مقراط ــو الــركن االســاس والفاعــل  ممارســة الد ــة و ــاة الحــزب الداخل ــم الممارســات  ح  عــد النقــد والنقــد الــذا مــن ا

ـــ  ـــم العمـــل التطب ـــة والنقـــد معنـــاە ان نق ـــة واالجتماع ة الوطن ـــة والقـــدرة عـــ تـــصحيح المـــس ـــم ضـــمانات الح النقـــد والنقـــد الـــذا مـــن ا

ال فيها شف االخطاء ا قد ال ت ة وتك ة وذلك  ندرك معالم المس ار العامة واليوم   .واالف

 
 
ً
كـون النقــد بنـاءا وفعــال ات ولــ  افـة المـست ــو سـل عــ  ـل مـا  ــضاح  ـستلزم ا مــا  ة  ـد  المـس جــا والمف ـم اال ــستلزم تقي هــو  فوالنقـد 

ات  دائل النهاء السلب م الحلول وال ـة ولـ تتوفـر ... ستلزم تقد مقراط ـة والد ا وري لال ة  اسـاس  ة وموضـوع ح وممارسة النقد 

ــستلزم مــستوى مــع مــن  ــذا  ــار واراء و ــة مــن اعمــال واف ــة الوطن جــري  التج ــة لمــا  ــد مــن معرفــة واق ــذە الممارســة فــال  القــدرة لمثــل 

ة والنقا ة والفك اس ة والس ة التعب  االجتماعات الح ة وكذلك القدرة ع استخدام وسائل ال وح المسؤول م والشعور  ةالتعل   ب

.. 

ـل مـواطن وحقـا  ـا عـ  ـان النقـد واج يئـة واذا  ـان فـردا او جماعـة أو  ار الناقد لذاته سـواء  م اعمال واف فـأن النقـد  لـه اما النقد الذا فهو تقي

مــا  ذلــك مــن اخطــا  ف  ــا وتــع ار مــة اعمالهــا واف ــارە واعمالــه او ان تعــرف الهيئــة بنفــسها ق ــضا فــأن معرفــة الفــرد الف ــو كــذلك ا ء الــذا 

ة  المسؤول ال الشعور  و قمة العمل النضا وار اش    .. ونواقص فذلك 

 
ــان  عــض االح ة وتجنــب االخطــاء ألنــه ثمــرة ادراك ذا للخطــأ والعــزم عــ تجــاوزە و  ب تــصحيح المــس ــعت مــن افــضل اســال والنقــد الــذا 

 
ً
ــامال كــون النقــد الــذا نقــدا مت ــ لــ  ــة و ة االخطــاء المرتك ــا العفــاء الناقــد المخلــص لنفــسه مــن مــسؤول اف حــدد ان ــعت النقــد الــذا 

ــر المركــزي للمؤتمــر القطــري التاســع  ــش التق ل و ــه  المــستق ــذا الخطــأ وطــرق تجن ع  اب وثــ ــضا اســ حــدد ا الخطــأ العمــ او الفكــري و

قة مـن دون ا ة الـسا ات  المـس ة الفائقة  الموازنة ب نقد االخطاء و,الـسلب عث العر االشتا  العراق ا ( الصع جـراف النلحزب ال

ــذە المرحلــة  ة الهدامــة ) و  عــة الــسلب ب –ا ال ة  تــص ــة كبــ م ــدأ وممارســة النقــد والنقــد الــذا ا ــسب م ك ــر  مرحلــة الجهــاد والتح

ر واالستقالل التقدم الحضاري ق التح ضعنا قدما ا امام ع ط ما  د ودقيق وصارم  ة ع نحو م ة والجهاد تنا النضال  .مس
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 يا أبناء شعبنا املجاهد املقدام

ملجابهة املـلـيـشـيـات املـجـرمـة ون هاهم ابنائكم االصالء الربرة مجاهدوا البعث واملقاومة يخوضون جهادهم امللحمي الباسل ضد قوى االرهاب والتطرف من كل صنف ولون ويتهيأ 
ومي واالشرتايك واالنساين وبالتوجـيـهـات القالعميلة اليران تجسيدا ملوقف وطني عراقي حازم واصيل , فلقد استنار مجاهدوا البعث واملقاومة بفكر البعث النري الوطني والدميقراطي و 

عيد دحر القوى االرهابية واملتطرفـة وقـطـع  صالسديدة لقائدهم املقدام الرفيق املجاهد عزة ابراهيم االمني العام للحزب والقائد االعىل للجهاد والتحرير وقد حققوا نتائج باهرة عىل
ملرشوخة تنفيذا السيادهم االيرانيني باستهـداف م االطريق عىل املليشيات املجرمة العميلة اليران والتي راح جالوزتها املجرمون العمالء ( املاليك والخزعيل والعامري ) يدورون اسطوانته

. قادمون ياحلب .. قادمون يا مين )) ومـن ل .اهايل املوصل عرب تخرصات العميل املاليك يف الندوة التي سموها بــ ( الصحوة السالمية ) يف رسالته اىل سيده خامنئي (( قادمون ياموص
ويدعو اىل اقامة مايسميه (( دولـة الـعـدل  .. قبله الرصخات النشاز للعميل املجرم قيس الخزعيل الذي يدعو لالنتقام من اهايل املوصل االصالء ملا فعله اجدادهم عىل حد تعبريه الننت

ادهم لتنفيذ االطامع االيـرانـيـة الـفـارسـيـة تعدااللهي يف املوصل )) تنفيذا لتعليامت الويل االيراين الفقيه , وبذلك يعرب جالوزة مايسمى الحشد الشعبي عن والئهم املطلق اليران واس
طط االيراين الفاريس التوسعي الذي يضطلع ملخالصفوية التوسعية يف العراق وسوريا ولبنان واليمن والخليج العريب بل يف الوطن العريب كله , وتعبريهم عن استعدادهم املطلق لتنفيذ ا

جديد هادي العامري اىل اطراف املوصل واعـالن ال بتنفيذه قاسم سليامين قائد الحرس الثوري االيراين الذي تفيد وكاالت االنباء االيرانية عن وصوله اىل اربيل ووصول عميل ايران العتيق
 تهديداته السقيمة البناء املوصل الربرة .

 
 يا أبناء شعبنا املكافح

 يا أبناء امتنا العربية املجيدة
 يا أحرار العامل أجمع

رة االخـرى واضـحـة املـقـاصـد رشيلقد باتت مخططات الحلف االمرييك االطليس الصهيوين الفاريس ومايسمى بالتحالف الدويل واضحة رصيحة باستهداف املوصل ونينوى واهدافه ال
 م .ريهوالغايات املريبة وعرب ترصيحات اوباما وجوالت وزير الدفاع االمرييك اشتون كارتر وترصيحات مارغورك مبعوث مايسمى بالتحالف الدويل وغ
وصل , فاملـوصـل الـبـطـلـه ونـيـنـوى املهذه املقاصد واالهداف الرشيرة املتجهة لتفتيت املوصل ونينوى وتقسيمها متهيدا لتقسيم وتفتيت العراق كله تحت دعواهم الكاذبة بتحرير 

واملـقـاومـة االصـالء والـذيـن يـحـرزون  بعثالصامدة اليحميها ويحررهام تحريرا حقيقيا ضمن التحرير الشامل للعراق كله غري ابنائها الربرة وعشائرها العربية االصيلة ومجاهدوا ال
املوصل الباسلة تـنـفـيـذا ملـخـطـط االيـراين  ينةانتصاراتهم الكبرية املكللة باوسمة الرشف الرفيع يف معارك املوصل متأهبني لصد املليشيات العميلة اليران والتي تتهيأ للهجوم عىل مد

 التوسعي الفاريس الصفوي .
ب والتطرف واملليشيات املجرمة العمـيـلـة رهاان مجاهدي البعث واملقاومة الباسلة بفصائلها الوطنية والقومية واالسالمية يواصلون جهادهم وكفاحهم الحراز النرص املبني عىل قوى اال

 اليران من التكفرييني والطائفيني باشكالهم والوانهم كلها .
 وما النرص اال من عند الله العزيز الحكيم
 وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون

 املجد والخلود لشهداء العراق والبعث واالمة االبرار
 الخزي والعار لتحالف االرشار وعمالئهم االخساء

 ولرسالة امتنا املجد والخلود
 

Ñ]†ÃÖ]†ŞÎì^éÎ
Ùæ÷]àè†iàÚàè†ÃÖ]æŒ^ŠÖ]»NLMRíèøéÚ
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 صرحَ الناطق بأسم قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشتراكي بما يأتي :
حزب مـن صـفـوفـه مـن ال دأبت في االونة االخيرة بعض وسائل التواصل االجتماعي على ترديد فبركات مستهجنة مصدرها بعض العناصر الخائنة والمتساقطة والتي لفظها

حرير ومن ذلك ما ورد في احـدى التشانها االساءة الى الحزب ومناضليه وقيادته وقائده الرفيق المجاهد المقدام عزة ابراهيم االمين العام للحزب والقائد االعلى للجهاد و
 الصحف المصرية من تخرصات سقيمة في االطار الذي اشرنا اليه اعاله بكل ما تضمنه من افتراءات كاذبة واقاويل باطلة.

الصائب بقيادة الـرفـيـق  قهاواضاف الناطق بأسم قيادة قطر العراق للحزب : ان مسيرة الجهاد والتحرير الظافرة التي يضطلع بها مجاهدو البعث والمقاومة تمضي في طري
الـمـجـاهـدة لـمـالحـقـة فـلـول مـة المجاهد عزة ابراهيم االمين العام للحزب والقائد االعلى للجهاد والتحرير ... وها هي تؤتي أكلها في االصطفاف الكفاحي لفصائل المـقـاو

 االرهاب في الموصل ونينوى بشتى اصنافها ومنها الميليشيات الفارسية الصفوية العميلة إليران.
الجتماعي والحضاري واالنسـانـي م اوأكد الناطق بأسم قيادة قطر العراق للحزب ان ثورة التحرير المباركة تمضي صوب اهدافها النهائية في التحرير واالستقالل التام والتقد

 الشامخ.
 الناطق باسم قيادة قطر العراق

 ميالدي ٢٠١٦في الثامن عشر من تشرين االول 
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 تصريح ناطـق باسم قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشتراكي

 
 صرحَ الناطـق باسم قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشتراكي بما يأتي : 

الـجـهـاد والـتـحـريـر  بـهـةها هو تحالف االشرار وعمالئه االذالء يبدأون فصول لعبتهم المريبة في الموصل ففي الوقت الذي يشرع فيه مجاهدو المقاومة البواسـل مـن جـ
ريحات الحكومة العـمـيـلـة عـن وتصالمكافحة وبقية فصائل المقاومة البطلة بهجماتهم المدبرة القوية على قوى االرهاب والتطرف ... تتعالى التصريحات االيرانية الفارسية 

لجوي والمـدفـعـي االمـريـكـي ف اتحشيد الميليشيات العميلة اليران والمسماة زورًا بالحشد الشعبي لتضرب طوقًا على مدينة الموصل الباسلة ... وقد ترافق ذلك كله بالقص
ة يـرصـون صـفـوفـهـم اومـألبناء مدينة الموصل البطلة بهدف بث الرعب بينهم وتهجيرهم  .. واضافَ الناطق بأسم قيادة قطر العراق للحزب : ان مجاهدي البعث والـمـقـ

اب وبـوجـه رهـمجابهين قوى االرهاب من كل صنف ولون ومنها الميليشيات العميلة إليران تحت مسمى الحشد الشعبي وسيواصلون قتالهم المـلـحـمـي بـوجـه قـوى اال
يم الموصـل ونـيـنـوى بـل تقسمخططات التحالف االميركي االطلسي الصهيوني الفارسي التي تروم تسعير االقتتال الطائفي وتحقيق التغيير الديموغرافي تمهيدًا لتفتيت و

 والعراق كله.
ى التفتيت والتقـسـيـم .. وهـم عل وأكد الناطق بأسم قيادة قطر العراق للحزب : ان الموصل الحدباء ونينوى مدينة الرماح بأبنائها البررة وعشائرها العربية االصيلة عصية

الذين يـواصـلـون مسـيـرة ر ويلتحمون بمجاهدي البعث والمقاومة يحدو ركبهم الرفيق المجاهد الفارس عزة ابراهيم االمين العام للحزب والقائد االعلى للجهاد والتحري
ى امام على طريق البناء الـثـوري ال الجهاد والتحرير الظافرة لتحرير الموصل ونينوى بل وتحرير العراق كله تحريرًا شامالً وعميقًا وتحقيق استقالله الناجز والتام والمضي

 الوطني والقومي واالنساني الشامل 
 والنصر آت قريب ... وسيعلم الذين ظلموا اي منقلبِ ينقلبون. 

 النـاطـق بأسم قيادة قطر العراق
 م٢٠١٦في السابع عشر من تشرين االول 
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 تصريح ناطـق باسم قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشتراكي
 

 صرحَ ناطق باسم قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشتراكي بما يأتي :
سـمـى مـعـركـة ( تـحـريـر ا يتتواتر التصريحات عن مشاركة الميليشيات العميلة اليران المسماة زروًا وبهتانًا بالحشد الشعبي والشعب العراقي االبي منها براء فـي مـ

نـه مـعـركـة سـمـوالموصل ) فبعد تصريحات محسن رضائي رئيس مصلحة تشخيص النظام االيراني حول الدعم االيراني المطلق لمشاركة ميليشياتهم العميلة فـيـمـا ي
ل ويعـلـن موصتحرير الموصل تجيء تصريحات العميلين هادي العامري وقيس الخزعلي بحتمية مشاركة ما يسمى الحشد الشعبي ووصول حشدهم الى حدود مدينة ال

عابير طائـفـيـة نـابـيـة بـل وبتالعميل القزم قيس الخزعلي بصالفة وعنجهية تهديداته الوقحة باالنتقام من اهل الموصل ويسميه باالنتقام من االحفاد لما فعله االجداد 
 بلهجة ايرانية صارخة تعبر عن االهداف الشريرة السياده حكام ايران لتفتيت وتقسيم العراق.

 
عـراق وتـركـيـا لـخـدمـة الـ وأضاف الناطق باسم قيادة قطر العراق للحزب ان هذه التصريحات ترافقت مع تصاعد التصريحات التي تعبر عن اذكاء النزاعات االقليمية بـيـن

تصفية الصراعات المـمـهـدة ة لالمصالح االميركية االيرانية على وفق توآطاتهما المكشوفة للجميع ... وبما يحاول التحالف الشرير المعادي للعراق استخدام الموصل ساح
لتقسيم نينوى تـمـهـيـدًا  روجلتقسيم نينوى ومن ثم تقسيم العراق كله وتفتيته وقد اعلن اهالي الموصل ونينوى الشرفاء مراراَ وتكرارًا برفضهم ألية محاولة مشبوهة ت

يـنـوى والـمـوصـل ض نـلتقسيم العراق كله كما أعلنوا عن رفضهم القاطع لمشاركة الميليشيات العميلة اليران المسماة بالحشد الشعبي في اية معركة تجـري عـلـى ار
 واستعدادهم لمقاتلة هذه الميليشيات العميلة .

 
لـمـوصـل وا وإزاء ذلك كله فأن مجاهدي البعث والمقاومة يعلنون عن رفضهم لتصريحات ايران وعمالئها التي تروج لـدخـول مـيـلـيـشـيـاتـهـم الـمـجـرمـة الـى نـيـنـوى

 واستعدادهم لمقاتلتها ودحرها حفاظًا على وحدة نينوى والعراق كله .
 

م القائد االعـلـى لـلـجـهـاد اهيوأضافَ الناطق بأسم قيادة قطر العراق للحزب بان حزب البعث العربي االشتراكي بمجاهديه وقيادته وامينه العام الرفيق المجاهد عزة ابر
الضمانة االكيدة لـوحـدة بل والتحرير وبفكره الوطني والقومي والديمقراطي واالشتراكي واالنساني هو الضمانة االكيدة لوحدة نينوى وغيرها من مدن ومحافظات العراق 

 العراق وشعبه االبي ولوحدة امتنا العربية المجيدة وسيجهض كل المحاوالت الشريرة للنيل من وحدة العراق واالمة.
 

يادة الـرفـيـق الـمـجـاهـد بق وركز الناطق باسم قيادة قطر العراق للحزب بان حزب البعث العربي االشتراكي الذي حقق اعلى درجات وحدته الفكرية والتنظيمية والجهادية
هـنـاك وتـوجـهـاتـهـا ا وعزة ابراهيم االمين العام للحزب والقائد االعلى للجهاد والتحرير ولفظ من صفوفه العناصر الخائنة والمهزوزة باصواتها الـمـبـحـوحـة مـن هـنـ
واالمـة واعـالء صـرح اق المشبوهة يمضي الى امام بقوة وثبات عاليين على طريق تحرير العراق الشامل واستقالله الناجز والمضي االبعد على طريق تحقيق نهضة العـر

 الحضارة االنسانية .
 

 الناطق بأسم قيادة قطر العراق
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