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 بغداد/ ساحة التحرير

 

 

أنطلقت المظاهرات على امتداد شارع السعدون انطالقا من  35لثورة الرابع عشر من تموز  35بمناسبة الذكرى 

ساحة الفردوس بدعوة من قوى التٌار الدٌمقراطً وبمساهمة مجامٌع كبٌرة من اصدقاء ورفاق حزبنا الشٌوعً 

رٌاضٌة انطلقت من ساحة الزعٌم عبد الكرٌم قاسم فً شارع الرشٌد ( ركضة )مٌن بـ العراقً لتلتقً مع المساه

بقٌادة الرفٌق منعم جابر ومجموعة من رفاقه واصدقائه وقد فاز بالماراثون التموزي ثالثة شباب استلموا كؤوس 

 . الفوز على منصة االحتفال فً ساحة التحرٌر 

 



 

وبدأت االحتفاالت فً ساحة التحرٌر بنشٌد موطنً الذي تبعته الزغارٌد والتصفٌق والهتافات حٌن انطلقت مجموعة 

من حمائم بٌض وبالونات ملونة زٌنت سماء ساحة التحرٌر التً اكتظ بها المتظاهرون من شباب وشٌوخ ونساء 

تموز وقٌادتها التً كانت حرٌصة على بناء الوطن  41ة توااصلٌت هتافاتهم التً تحً ثورة واطفال ، اجٌال مختلف

ذلك االنقالب االسود الذي اودى بحٌاة قادة . .  4695شباط المشؤوم  5الذي جرت اولى محاوالت اغتٌاله فً 

لدٌن فاضل عباس المهداوي ، الثورة وفً مقدمتهم القائد الوطنً الزعٌم الراحل عبد الكرٌم قاسم مع رفاقه الخا

 . . . وصفً طاهر  ، داود الجنابً ، وطال االنقالب خٌرة ابناء الشعب العراقً ، سالم عادل ، ابو العٌس ، العبلً 

 

 اويالخ عل هالشعب

 باكو السلة والعنب



 

وانطلقت حناجر المتظاهرٌن لتعلن على المأل ما ٌعانً منه المواطن العراقً من قلة الخدمات كالكهرباء والماء 

وتردي الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة ، كما هتف المتظاهرون ضد المحاصصة والطائفٌة المقٌتة ، وضد االرهاب 

ورددوا شعارهم . بٌح التالعب بالمال العام والفساد المستشري فً معظم مفاصل الدولة وضد وجهه الثانً الق

 !!!! .الموحً بالتكاتف وبٌد واحدة ال تصفق والماٌزور التحرٌر عمره خسارة 

 وبعد كلمة التٌار الدٌمقراطً التً القاها الدكتور سالم حربه توالت قصائد واغانً الشباب التً ذكرتنا بمظاهراتهم

 .الجمعوٌة 

 

 



 

 

للماضً من اجل استشراف  لم تكن ندبا على الماضً بقدر ما هً قراءة صحٌحة( تموز  41ركضة )ان 

 .المستقبل

ـ من مكتسبات لم تحققها كل الحكومات الالحقة ، ونتمنى ان ـ رغم عمرها القصٌر  35ان ما انجزته ثورة تموز 

تموزمن اجل مصلحة الوطن ومصلحة  41تستخلص القوى السٌاسٌة الماسكة بزمام االمور الٌوم دروسا من ثورة 

شعبنا العراقً صاحب المصلحة الحقٌقة فً كل تغٌٌر ، هذا التغٌٌر الذي تتوفر له االن كل االمكانات البشرٌة 

ادٌة وخاصة بعد ان وضع العراق  قطاره على السكة الصحٌحة ـ باستبعاده مبدأ االنقالبات واالحتكام الى والم

صندوق االنتخابات ـ بعد سقوط نظام صدام حسٌن من اجل الوصول للمحطة االخٌرة الممثلة بعراق مستقل فدرالً 

 .دٌمقراطً 

 



 

 الرفيق منعم جابر

 

 



 

 

 

 


