
  

 

 ( 3( من )   1رقم )  الصفحة 
 

 الرحمن الرحيم بسم هللا

  ِفي ُيق هاتُِلونه  ال ِذينه  ُيِحب   اّلل ه  ِإن    )) 

  (( م ْرُصوص   ُبني هان   كهأهن ُهم صهفّ ا   سهبِي لِهِ 

 

 

 

  المؤمنون الصادقون األبطال أيها المجاهدون

 يا من بعتم أنفسكم هلل وبذلتم أرواحكم لنصرة دين هللا وصنتم األرض و العرض

 ..... يا أباة الضيم صالءألا وناقيأيها العر

 أيها المسلمون ، أيها المؤمنون ، أيها الشرفاء في العالم  

 

لكي تقر أعين كل المجاهدين وكل المؤمنين وكل و 7002 1ك 72إلحاقا بإعالننا الصادر بتاريخ 

وقعت والتي شيرة متمثلة بشيوخها ووجهائها وأفراد القبيلة والعال القبائل والعشائر علنالشرفاء ... ن

وثائق عهد وشرف ووفاء معلنة بيعتها للقيادة العليا للجهاد والتحرير واستعداد أبنائها للقتال من أجل 

 نصرة اإلسالم وتحرير البالد من أي احتالل أجنبي تحت راية 

 ) جيش رجال الطريقة النقشبندية ( 

 قبيلة(  1527  (وتنتهي بالتسلسل   جرادبو/ ال دخيين/ الالعبادة قبيلة (1532والتي تبدأ بالتسلسل  )

 حقا عن بقية الوجبات إن شاء هللاال نعلنوسوف  عشرونالو الثامنة في الوجبة  /البومنير /البوعجيل

 تعالى و نتحفظ  عن نشر أسماء الشيوخ و الوجهاء العتبارات أمنية 

   

 ه لجهاد حتى النصرن  وإ

 كبرأهللا  -كبر  أهللا   -كبر  أهللا 

 عاش المجاهدون المؤمنون الصادقون

 ولتسقط أمريكا وأعوانها وأذنابها في جهنم و بئس المصير

 

 

 

 

 

 

 

 قيادة 

 جيش رجال الطريقة النقشبندية 

 هجري 1355/ / محرم 70             
 ميالدي  1/7011كانون/  11الموافق 



  

 

 ( 3( من )   2رقم )  الصفحة 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                
 ت

 اسم الفخذ    العشيرة /  القبيلة /            

 الوجراد/  الدوخيين/  العبادة             1532

 مانالسل/  الدوخيين/  العبادة             1531

 العاشور/  الدوخيين/  العبادة              1532

 الدخو/  الدوخيين/  العبادة              1510

 العبيد / البوشاهر / الحويجة             1511

 النعيم / شورة / البوعبيد             1517

 الجبور / الصكر / العبدهللا             1515

 / العيسى / العبود النعيم             1513

 النعيم / الشراعطة / البوحميد             1513

 البوعبد/ الجبور / الصكر              1511

 الدليم / المحامده / البوعلي             1512

 الكرابلة / البورمان / شيخ عام البورمان             1511

 الدليم / المحامدة / البوبرع            1512

 اللهيب / البومدهش / التاجي            1520

 الدليم / المحامد / البو عبيد            1521

 شمر / زوبع / الكروشيين            1527

 السوامرة / المراسمة / الدجيل            1525

 االحباب / البوعلي / البومحمود            1523

 الوجبة الثامنة والعشرون
 العشائر العراقية األصيلة التي أعلنت   

 بيعتها للقيادة العليا للجهاد والتحرير 

واستعداد أبنائها للقتال من أجل نصرة اإلسالم 

 وتحرير البالد من أي احتالل أجنبي 

 تحت راية

 دية () جيش رجال الطريقة النقشبن 

 

 



  

 

 ( 3( من )   3رقم )  الصفحة 
 

 محامدة / خان بني سعدالدليم / ال                1523

 القيسية / جميلة / المرمي في بابل               1521

 شمر / زوبع / العزم                1522

 عجيل / البراجدة / شيخ عام البراجده البو 1521

 عجيل / البوغربي / شيخ عام البوغربي البو 1522

 عجيل / البوماجد / البومحمود البو            1510

 عجيل / البوعمر / البورجب البو            1511

 عجيل / البومبارك / شيخ عام البومبارك البو            1517

 عجيل / البوحسين العلي / شيخ عام البو حسين البو            1515

 / البدوري / شيخ عام البودري البو عجيل            1513

 حنظل بوحنظل / شيخ عام البوعجيل / ال البو            1513

 عواد العزة / البوعواد / شيخ عام البو            1511

 ناصر / الببيجو/ الحسن البو             1512

 ناصر / الببيجو / البومرعي البو             1511

 جادرالعزة / البومحمد / البو             1512

 مل / شيخ عام البوزاملناصر / البوزا البو            1520

 عجيل / البوماجد / الدراويش البو            1521

 منير  شيخ عام البو منير / البو عجيل / البو            1527

 


