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ان رق   560ب

  الذكرى االولى بعد المائة  لتأسيس الجيش العراقي الباسل

 

األباة و أحرار األمة الذكرى االولى بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي الوطني في السادس من يستقبل العراقيون 
في ظل اول حكومة وطنية وبعد ثورة العشرين الخالدة ضد االحتالل البريطاني. 1921كانون الثاني   

لمواطنة والكفاءة لقد تأسس الجيش العراقي على أيدي نخبة من الضباط العراقيين الوطنيين وحسب معايير ا
والمهنية، والتحق بالجيش الوليد أبناء المحافظات كافة دون تمييز بالطائفة والقومية. وتأسس الجيش بأنتماء وطني 

وعقيدة عسكرية تلبي حاجات الوطن والشعب وحددت مهمات الجيش بالدفاع عن الوطن بوجه التهديدات المعادية 
 سواء كانت داخلية أم خارجية.

مسيرة الجيش الظافرة شهدت قواتنا المسلحة بكافة صنوفها تطورات هامة على الصعيد التنظيمي والتسليحي وعبر 
والتدريبي وتراكمت الخبرات وتجارب القتال وأصبح الجيش بمنزلة الجيوش الحديثة بالعالم ومدرسة وطنية ينهل 

حة. وقدم الجيش كواكب عزيزة من الشهداء  منها العراقيون الفروسية وفنون القتال والشجاعة والمواطنة الصال
 ألجل ان يبقى الوطن مستقالً ذو سيادة.

بات الجيش العراقي هدفاً لألعداء المحليين واالقليميين والدوليين لذلك جاءت اولى قرارات االحتالل العسكري 
نحو ثالث وثمانين عاماً ، لتفتح االمريكي الغاشم بحل الجيش وتدمير اسلحته ومعداته وثكناته بعد تاريخ حافل أمتد 

 الحدود ويصبح الوطن مباحاً امام المليشيات والتدخالت األجنبية وبمقدمتها التدخل االيراني .

من مبادئ شرف الجندية العراقية رفض االحتالل االجنبي ومقاومته وعدم التعاون معه أوالقبول بالوضع االستثنائي 
من ابناء قواتنا المسلحة في مقاومة قوات االحتالل االمريكي حتى طردها سنة  الذي جاء به، لذلك شارك الشجعان

،بعد تحملها خسائر بشرية ومادية سوف لن تنساها أبداَ. 2011  
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وكعادة االحتالل االجنبي تأسيس  قوات موالية من التابعين والمرتزقة لتتولى قمع انتفاضة ومقاومة الشعوب ، لذلك 

حتالل االمريكي بتشكيل الجيش (الجديد) الذي هو كيان بال انتماء وعقيدة وطنية، وجاء تشكيله جاء قرار سلطة اال
وفق نهج المحاصصة ودمج المليشيات الطائفية  في هذا التشكيل . إن هذا الكيان اليمت بأي صلة بالجيش الوطني 

 واليعول عليه في أي دور وطني وقومي.

راق مسلوب االرادة ومنزوع السيادة وقد تحول الى دولة مليشيات والئية تتحكم بالقرار تمر هذه المناسبة الخالدة والع
 السياسي والعسكري واألمني لصالح االجندة االيرانية التي تتمدد في المنطقة بغياب الرادع القوي.

قواتنا المسلحة  يحي الجيش العراقي الوطني  ذكرى التأسيس العطرة ويقدم أطيب التهاني والتبريكات الى فرسان
الثابتين على العهد والقسم العسكري والرافضين لالحتالل وماجاء به من عملية سياسية فاسدة وكيانات طائفية 

 هزيلة.

وفي هذه المناسبة العزيزة نؤكد على نهجنا الراسخ الذي يدعوا الى بناء جيش وطني أصيل ال يتبع الطوائف 
ويمنع التدخالت االجنبية ويحظر عمل المليشيات ويحصر السالح بيد الدولة ، واالحزاب ويحافظ على الوحدة الوطنية 

 في ظل عراق موحد ذو سيادة كاملة.

 رحم هللا شهداء الجيش العراقي عبر تاريخه المجيد  .. وهللا أكــــــــــــبر
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