
 2من  1الصفحة  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ِ َوفَتٌْح قَِريبٌ )  (َوأُْخَرٰى تُِحبُّونََها نَْصٌر ِمَن َّللاه
 ( 13 :)سورة الصف

 
 

 بيان صادرعن قيادة جيش رجال الطريقة النقشبندية  

األ  أييدت    ا  وتهنئته  فغاني الشعب  ماللي   نتصارهفي  أذناب  وعمالئه  األجنبي  االحتالل  قوى  على 

 األبد  إلى وطردهم  وتحرير أفغانستان من فسادهم وظلمهمنصريين الع ينالطائفي  طهران
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه  

 الدين: والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

 وبعد: 

النقشبنديةِ   ننافإ الطريقِة  إلى  وتأييدنا  نعلن    في جيِش رجاِل   ونهنئه  الشعب األفغاني  جانبوقوفنا 

عشرين عاماً من  مقاومة باسلة لمدة  بعد  الباهر على أعداء الشعب األفغاني واإلنسانية  بانتصاره  

النصر    الحرب، األفغاني   الشعب  شجاعةثم  ورحمته    تعالى   يتحقق لوال فضل هللا  أن وما كان لهذا 

العادلة    هتمسكو كل  بقضيته  من  أفغانستان  بتحرير  والطائفية  و االحتالل    أشكالالمتمثلة  التبعية 

وال مصالح  ه  تحمي مصالح  الشعب األفغاني وال  لال تمثوالعنصرية المتمثلة بصورة حكومة هزيلة  

نسخة طبق األصل لنظام الحكم الطائفي العنصري في العراق الموالي للنظام  ي  فهالمجتمع الدولي  

تدعمه   والذي  اإليراني   مخادعة    أمريكاالتوسعي  خالل  من  وذلك  جهارا  عيانا  الدولي  والمجتمع 

هؤالء الطائفيين العنصريين وإجادتهم لصور النفاق والكذب وهم يهتمون ويقدمون مصالح نظام  

هم للبلد الذي  ءفي العنصري على مصالح البلد وهم يدعون زورا وبهتانا انتماطهران التوسعي الطائ

 فيه. يتسلطون 

مصيرها  وعنصريا  طائفيا  لألجانب  والتبعية  األجنبي  االحتالل  أن  المتحررة  الشعوب  جربت  ولقد 

والسم    الذريع،الفشل   المرارة  يتجرعون  طهران  ماللي  أذناب  وهم  األجنبي  أذناب  اليوم  وهاهم 

لتخلي   أملوه  أالزعاف  ما  كل  عن  والتنصل  حمايتهم  عن  األجانب  خيبتهم    منهم،سيادهم  فهذه 

  بهم.مة ومصيرهم األسود والعار الذي ما بعده عار الذي لحق المحتو

الطائفيين   والعمالء  الخونة  رجس  من  بلده  وتحرير  انتصاره  في  الصابر  األفغاني  للشعب  هنيئا 

 التوسعيين.العنصريين أذناب ماللي طهران 

أن   األبي  العراقي  كل أشكال    حذو  يحذوونهيب بشعبنا  واحدا بوجه  بوقوفه صفا  األفغاني  الشعب 

االحتالل والتبعية والطائفية والعنصرية ليهنأوا باالنتصار الباهر العارم والذي بدت بشائره تلوح في  

 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.   وبصر،األفق لكل من له بصيرة 
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على أن االستقرار في العراق   الدولي ونؤكدع  ونحن اليوم في العراق شعباً ومقاومة نطالب المجتم

العصابة السياسية الطائفية  هذه  والمنطقة والعالم بأسره لن يتحقق ما لم يتخلص شعبنا العراقي من  

هي الممول  ف  طهران،العنصرية الهزيلة والمقيتة المتسلطة على رقاب العراقيين والموالية لماللي  

 رمة ولكل التنظيمات اإلرهابية على مختلف مسمياتها.والداعم والراعي لكل المليشيات المج 

  ة حكومهذه ال  عن  دعمال  وقفلى وقفة جادة وحاسمة إلوالعربي  واإلسالميندعو المجتمع الدولي و

  الطائفية العنصرية الفاسدة المجرمة في بغداد وعدم االعتراف بها أو دعمها بأي شكل من األشكال 

 . لى جانب الشعب العراقي الصابرإوالوقوف  

النبّيِ األمّي وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان  والصالة والسالم على سيدنا محمد 

 إلى يوم الدين والحمد هلل رّبِ العالمين. 
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