
 

المتحدة صاحب السمو الشيخ إلى/ فخامة رئيس دولة اإلمارات العربية 

خليفة بن زايد آل نهيان )حفظه هللا ورعاه(، ونائبيه األمينين سمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأصحاب السمو حكام 

الشهداء الخمسة )رحمهم هللا( الذين استشهدوا أثناء وإلى ذوي اإلمارات العربيَّة المتحدة، 

 وإلى جميع أهلنا وشعبنا اإلماراتي العربي الشقيق.، أدائهم واجبا إنسانيا في أفغانستان

 من/ قيادة جيش رجال الطريقة النقشبندية

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمٍد النبي العربي األمين، وعلى آله وصحبه 

 وبعد:والتابعين، ومن تبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين، 

بقلوب راضية بأقدار رب العالمين، وإيمان راسخ بنفوذ ما كتبه على خلقه أجمعين، تلقينا نبأ 

إلمارات العربية استشهاد كوكبة من أبناء الشعب اإلماراتي العربي األصيل وجرح سفير دولة ا

شقيق، وال شك ان رهابي حاقد أثناء تقديمهم واجبا إنسانيا إلغاثة الشعب األفغاني الالمتحدة بتفجير إ

عزعة أمن دول يرانية لزالتفجير اإلرهابي الذي استهدف األشقاء األبرياء أجندات توسعية إوراء هذا 

ذناب ماللي طهران الطائفيين العنصريين في بغداد وأدواتهم المليشياوية المنطقة والعالم، وإن أ

سيادهم المجوسي الذي غليل حقد أرهابي األثيم كي يشفوا ذا االعتداء اإلواإلرهابية هم من نفذ ه

ع، فاستهدفوا في هذا االعتداء اإلرهابي يصدرونه إرهابا إلى الدول العربية واإلسالمية والعالم أجم

 بناء دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.أمن  نسانية العربية ورموزهامشاريع الخير اإلغاثية اإل

يتقدم جيشكم جيش رجال الطريقة النقشبندية ببالغ العزاء وأصدق المواساة إلى مصاب الجلل وبهذا ال

فخامة رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان )حفظه هللا 

الشهداء وإلى ذوي حاب السمو حكام اإلمارات العربيَّة المتحدة، ورعاه(، ونائبيه األمينين، وأص

ُ( الخمسة ونسأل هللا تعالى أن يعظم  وإلى جميع أهلنا وشعبنا اإلماراتي العربي الشقيق،، )َرِحَمُهُم َّللاَّ

وأن يعجل بشفاء  ،ن يتغمد الشهداء بواسع رحمتهأأجركم، ويحسن عزاءنا  وعزاءكم، وأجرنا و

وأن يحفظ دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيسا وقيادة وشعبا من كل ر وبقية الجرحى، سعادة السفي

، وإنا هلل وإنا إليه راجعونأجل مسمى، وإن هلل ما أخذ وإن له ما أعطى، وكل شيء عنده بسوء، 

لى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا إحسان إله وصحبه ومن تبعهم بآوصلى هللا على سيدنا محمد وعلى 

 والحمد هلل رب العالمين. ،كثيرا
 قيادة
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