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D'après un document sonore authentique

يرسنا أيها املواطنون أن نذيع عليكم اآلن كلمة سيادة الزعيم األوحد عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء والقائد العام 

للقوات املسلحة للدفاع عن حقوق الشعوب وكافة القيم اإلنسانية مبناسبة يوم األمم املتحدة وسيادته يلقيها وهو يف 

دور النقاهة من مستشفى السالم حيث يتمتع بالصحة التامة والعافية املوفورة أيها املواطنون سيادة الزعيم

السالم عليكم أبناء وطني يف أرجاء الجمهورية العراقية الخالدة السالم عليكم يا أبناء شعوب العامل أجمع أخوايت 

وإخواين يصادف هذا اليوم 24 ترشين أول الذكرى الرابعَة عرشَة لتأسيس منظمة األمم املتحدة ويرسين أن أخاطب 

أبناء وطني الكرام يف مثل هذا اليوم املجيد وأن أساهم مع أبناء شعوب العامل يف هذه الذكرى املجيدة انتصاراً مني 

لحقوق اإلنسان وتحقيقاً للحرية والعدل وال شك )يف( أن يوم األمم املتحدة سيبقى من األيام الخالدة يف التاريخ 

وستذكره األجيال القادمة بكل إجالل واحرتام إن إقامة منظمة األمم املتحدة كانت خطوة جريئة خطتها الشعوب 

إىل األمام لوضع حد للحروب ولحفظ السلم واألمن وإقامة العدل واإلنصاف بني الشعوب والعمل عىل تحقيق رقيها 

االجتامعي واالقتصادي ورفع مستوى حياتها دوماً من الحرية واملساواة وقد جاء ميثاق األمم املتحدة دستوراً عاملياً 

ضم مبادئ قوية لتسوية الخالفات بني الدول بالطرق السلمية إلنقاذ الشعوب الصغرية بني الدول من سيطرة األقوياء 

واملعتدين وتوحيد الجهود للحفاظ عىل كيانها وكرامتها مع خلق أحوال وظروف تحفظ لإلنسان حقوقه األساسية 

يف الحياة وتخصص له حياة تحفها الحرية والطأمنينة بغض النظر عن جنسه أو لغته أو عقيدته وال شك )يف( أن 

الجمهورية العراقية الخالدة سوف تبقى تناضل أبداً يف سبيل هذه املثل العليا أيها اإلخوان إذا احتفلت شعوب العامل 

بهذا اليوم فإمنا هي تحتفل بهذا االنتقال التأريخي الكبري الذي ميثل مرحلة ثورية جديدة باالعرتاف بحقوق الشعوب 

الراغبة يف الحرية واالستقالل وعدم التدخل يف شؤونها ويف إقرار العمل اإلجامعي من أجل األهداف املشرتكة يف الحياة 

يف الحقول املعنوية واملادية والثقافية وغريها ويف التأكيد عىل حقوق اإلنسان وكرامة الفرد وقدره إن األمم املتحدة 

والحالة هذه هي فاتحة عهد جديد لتقدم البرشية ورقيها الشامل ولنا وفري األمل أن تتظافر جميع الجهود يف العامل 

لدعم كيان هذه املنظمة كوسيلة ملكافحة قوى الظلم والعدوان ووسيلة إلحالل التفاهم والسلم والصداقة بني األمم 

املختلفة ونرصة حقوق اإلنسان دوماً يف أرجاء املعمورة وإين إذ أختتم هذه الكلمة أدعو شعوب العامل )إىل( أن تعمل 

بصرب وثبات وإميان إلنجاح مبادئ هذه املنظمة السامية إلحالل العدالة والسلم واالستقرار يف ربوع العامل أجمع 

والسالم عليكم




