
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان((شهر رمضان الذي انزل فيه القران ))

السيدات والسادة،  الملحقون المحترمون،اصحاب السماحة المحترمين،السادة 

 السالم عليكن ورحمة هللا وبركاته.

االنسان اوقاتا مناسبة عظيمة يعيش فييا لقد حل عمينا شير رمضان المبارك وىو 
والنعم المغفرة شير رمضان ىو شير و ،اهلل سبحانو وتعالىالتقرب الى ممؤىا الطاعة و 

 .االولوياتالكبيرة التي يحتاج فييا االنسان الى مراجعة ذاتو واحيانا الى اعادة رسم 

 

العراق  وءمنذ نشسبق ليا مثيل يلم يواجو العراق اليوم ىجمة شرسة وكما تعممون 
تسعى الى افشال و التريد لمعراق خيرا التي  تقودىا قوى الظالم والتخمفالحديث، 

 وتظافرجادة  الديمقراطية الوليدة. االمر الذي يحتاج منا الى وقفة وطنية تجربتو
 العدوان الغاشم.كل من موقعو لموقوف بوجو ىذا  مجيودل

 

لبمد كرامة ىذا ااالنخراط في صفوف الجيش لمدفاع عن بفكما اخذ اخوانكم في العراق 
وتاييدىم ومساندتيم  العون ليم يد وامدان يفي كل مكان وعزتو بامكان العراقيين 

. العراق اليوم بحاجة والقانونية والحضاريةاتباع الطرق الديمقراطية ب ورفع معنوياتيم
. ىنا في الواليات المتحدة وفي كل مكان ومواقفكم الجريئة والشجاعةالى اصواتكم 



لنجعميا صرخة مدوية بوجو ىذا الطغيان. كال نقوليا لداعش ولكل التنظيمات و 
وبالخصوص دعوة المجتمع الدولي وكذلك  .والعراقيين تستيدف العراقاالرىابية التي 

 .ومطمب وطني وىو امر مشروع لمساندة العراق الواليات المتحدة االمريكية

والذي من شأنو واالمريكي الدولي اجل كسب الدعم والتاييد من السفارة بجيود قوم ت
تريد تي تعزيز قدرات الجيش العراقي ليكون قادرا عمى دحر العصابات المرتزقة ال

 بالعراق شرا واعادتو الى عيود التخمف والطغيان.

 

والثبات عمى المبادى  من الصبر وضبط النفس مزيدالمنا ة المرحمىذه تتطمب و 
العدو دحر ومراعاة ثوابت حقوق االنسان لنتمكن من  واالنسانية الحقيقية لالسالم

، نحو مجتمع ذو وئام اجتماعي، ورفاه اقتصادي وتحديد االىداف المشتركةالمشترك 
 .واستقرار سياسي

 

وان خطره وزنًا  لالنسانيةالذي يواجيو العراق اليوم اليعرف الرحمة واليقيم ان العدو 
حصانة لبمد في المنطقة والعالم باسره النو ىناك اليقف عن حدود معينة فال توجد 

مكافحتو مسؤولية فان لذلك وسرطان يسري في جسد االنسانية  اخبيث افكر يحمل 
 .تقع عمى عاتق الجميعوالتخمص منو 

 



ان المعطيات الحالية تستمزم ان يكون لمبرلمان الجديد دور افضل في حل المشاكل 
وفي بناء حالة من االستقرار السياسي لما لو من اثر عمى الواقع االجتماعي  العالقة

لمبالد. وتبرز اليوم اىمية التعايش السممي بين مكونات الشعب العراقي بمختمف 
لتوحيد المجتمع. ان العراق نشر مفيوم التسامح تجاوز الخالفات و طوائفيم واعراقيم و 

بتنوع اطيافو وتعدد مذاىبو فمنجعل من ىذه الفسيفساء اداة لمتوحد ال  وغني جميل
تستيدف وحدة العراق لمفرقة وسالحا لموقوف بوجو المؤامرات والمخططات التي 

 وشعبو.

 

 


