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ِحْيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 

 َُعلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى نَْحبَه َ ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا َّللاَّ

لُوا   [23]األحزاب:   تَْبِديالَوِمْنُهْم َمْن يَْنتَِظُر َوَما بَدَّ
 

 

 قيادة جيش رجال الطريقة النقشبندية عن صادر بيان

على سيدنا محمد النبّيِ األمّي وعلى آله وصحبه والتابعين ومن  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 

 .األبي العراقيشعبنا  يا أبناء

 . اإلسالميةأمتنا العربية يا أبناء  

 يا أحرار العالم أينما كنتم.

بالنقاط المضيئة المميزة عبر القرون الماضية في أعماق تاريخ األمم والشعوب على  مليءٌ تاريخ أمتنا  إن

 ان عقمت النساء  حتىبرجاله وصناديده األفذاذ  يرفل بالمجد والفخار وهذا التاريخ العظيم  البسيطة،سطح 

حيث سطروا بأحرف من نور عناوين الشجاعة والبطولة والفداء حتى ضربت  أشباههم؛يلدن مثلهم وال 

من ضروب االقتداء  ضربوما مواقفنا في هذه الظروف إال  األجيال،بهم  األمثال وصاروا قدوة تحتذي بهم 

وهكذا  دروسهم،استلهمناها من معاني  دروسمن ضياء مبادئهم وما أخالقنا إال  أقباسنا إال بهم وما مبادؤ

صادقون يحملون  فهناك رجال دروسه؛ ن تتقوضموارده ول ن تضمحليمر التاريخ ولن تتوقف عجلته ول

 ألمتهم،ضيرهم أراجيف المتخاذلين المقطوعين بخيانتهم تعقيدتهم وقضية وطنهم ولن  راية أمتهم ومبادء

  .وهكذا األمم برجالها

مسيرتهم موزونة كالقسطاس  وإنما عليهم من واجبات وأخالق يجيئون ويذهبون وقد أدوا رجال أمتنا وإن 

 .فلن يبدلوا ولن يغيروا من الفضائل شيئا بل ازدادوا حسنا على حسنهم وفخرا على فخارهمالمستقيم 

رة قائدنا ورمز شموخ أمتنا الخيّ  المعطاءمن نجوم مسيرة أمتنا  انجم نودعإذ  سائر األيامليس ك ويومنا هذا

وهو يؤدي واجبه المقدس المناط  رحمه هللا() القائد األعلى للجهاد والتحرير عزة إبراهيم الدوريالسيد 

من  معيتهخروية ليكون لحياته المعتبرة األفتعززت هللا عز وجل  محتوم من  قدر وهيمنيته  وافته ؛ فقدبه

المسيرة ال تتوقف  ؛ إذأبناء أمته قبسا من أقباس الهداية يقتدى به ويكون مفخرة لخلفه في األجيال الالحقة

 تنتهيولن  التاريخ،عند حد واجب من واجبات الرجال بل إنها تزخ زخما من ألوان البطولة والفداء عبر 

خر ويزيدها ا قيادة المسيرة الواحد تلو اآلحيث إنها تتعاقب عليه رجالها؛من خيرات هذه األمة بنهاية رجل 

وما قائدنا المرحوم  مفعوال،ولن تتوقف إلى أن يقضي هللا أمرا كان  واستمرارا،وهمة ذلك تألقا وشموخا 

ولقد أدى ما عليه من واجب مقدس في مرحلة ليست كالمراحل وفي  روادها،من  ورائدٌ من حداتها  حاد  إال 

فخرا وكفى بنا  ،وبهذا شهد له األعداء قبل األصدقاء والفضل ما شهدت به األعداء كالظروف،ظرف ليس 

وكان  بمكان،وكان عهدنا به من البطولة والشهامة والفداء  الزمن،على رأس المسيرة ردحا من  كانأنه 

م عن من اإلخالص والصدق والثبات ما تعجز األقال ، ولهيحب أمته وال يضاهيه أحد في ذلك( رحمه هللا)
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نزد في حقه شيئا بل  ولموما يسعنا في هذا اليوم المشهود والوقت النفيس إال أن نطريه كما هو  وصفه،

 .حقهكامل أداء  نعتذر لبرزخه تقصيرنا وقصورنا عن

اللتفاف حول رص الصفوف والهذا القائد العظيم والرمز الفذ نهيب برجال أمتنا وشعبنا األبي إلى  ا  ووفاء 

 نة حقوقلعمل معا  من أجل صياواالوطنية المقدسة والقيم التي تمسك بها وهو يقود المقاومة مبادئ ال

  ها.الوطنية والذود عنشعبنا 

ير منقوصة غنتنازل عنها قيد أنملة حتى استردادها كاملة  أن العلى شعبنا وأمتنا عز وجل و هللا ونعاهد

ننا بسيادته لم ينعم شعبنا بحريته وحقوقه ووط لنا ماتغمض عين  ولنولن نستكين  ثمن،مهما كلفنا ذلك من 

جهم من نتهاون بمداهنة أو مهادنة مع أذناب ماللي طهران المجوس حتى نخر ، ولنواستقالله واستقراره

 .هم التوسعي الخبيث إلى مزابل التاريخخططبالدنا صاغرين أذالء وننسفهم وم

راقي من الع نالم يتخلص شعب مالن يتحقق  والعالم بأسرهوالمنطقة ستقرار في العراق اال ونؤكد على أن

 جوسطائفية عنصرية غير شرعية وعملية سياسية باطلة موالية لماللي طهران المحكومة دستور لقيط و

 اتفهي أساس كل شر وإرهاب وهي الممول والداعم والراعي لكل الميليشيات المجرمة ولكل التنظيم

 .اإلرهابية على مختلف مسمياتها

ة لعمليللرفع الغطاء السياسي ى وقفة جادة وحاسمة إلوالعربي  واإلسالميندعو المجتمع الدولي و

ا بأي شكل دعمهأو االعتراف بها وعدم في بغداد  المجرمةالفاسدة السياسية الطائفية العنصرية وحكومتها 

 من األشكال ومن هللا التوفيق والصواب.

إلى إحسان بوعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم النبّيِ األمّي  والصالة والسالم على سيدنا محمد

 .العالمينرّبِ  هلل والحمد يوم الدين
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