
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (المؤمنين  حقّاً علينا نصُر  وكان  )

 ( 47)  الروم:سورة                                  

 ن الهيئة الشرعية في جيش رجال الطريقة النقشبندية مبيان  صادر 

ماللي طهران الطائفيين    أذنابجنبي وعمالئه  ته في انتصاره على قوى االحتالل األنئوته  األفغانيتأييد الشعب  
 . األبد  إلىمن فسادهم وظلمهم وطردهم  أفغانستان رالعنصريين وتحري

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد ناصر المظلومين رافع لواء العهد  
 -:وبعد، يوم الدين إلى بإحسانومن تبعهم وأصحابه الغّر الميامين  آلهوعلى  والدين،

تعلن   النقشبندية  الطريقة  رجال  جيش  في  الشرعية  أنجز  الهيئة  تعالى  هللا  بأن  أجمع  للعالم 
األحزاب   وهزم  عبده  ونصر  عباده   وحده،وعده  به  وعد  ما  ورحمته  هللا  بفضل  وتحقق 

( وغلبتهم  وفوزهم  نصرهم  من  بِب ْيِعكُالمؤمنين  ف اْست ْبِشُروا   ِ َّللاه ِمن   بِع ْهِدِه  أ ْوف ٰى  ْن  م  الهِذي و  ُم 

اْلف ْوُز   هُو   ِلك  
ذ ٰ و  بِِه  اآلية    (اْلع ِظيمُ ب اي ْعتُم  التوبة  الباطل   ،(111)سورة  الحق على  انتصر  لقد 

الباطل   وزهق  الحق  جاء  زهوقا(  إن)وقل  كان  بهذا    ،الباطل  المؤمنين  قلوب  هللا  شفى  ولقد 
عداء  أالصابر بانتصاركم وهزيمة أعدائكم و  األفغانيفاستبشروا أيها الشعب    العظيم،االنتصار  

  كله.وبهذه المناسبة العظيمة انتصر اإلسالم كله على الكفر  اإلنسانية،

هيئتنا الشرعية تغتنم هذه الفرصة العظيمة وتهنئ الشعب األفغاني وتؤيده وتشد أزره على ما  
كبير   مظلم وفساد  كابوس  من  أفغانستان  البالد  أنعم هللا من نصر عظيم وتحرر  هذه  عاشته 

الطائفيين والعنصريين والمحتلين وأذناب ماللي   الزمن،الكريمة عقدين من   ولقد ولى عصر 
وما والحسرة  واللعنة  والذل  والعار  الخزي  فعليهم  األبد  إلى  التوسعيين  من    طهران  لهم 

  ناصرين.

إ المسلم  العربي  العراق  والتحرير ومنها شعب  للسالم  المحبة  الشعوب  أن  وما على   تحذو ال 
ونهيب بهم أن يرصوا صفوفهم ويحزموا ،  حذو ما جرى من انتصارات باهرة للشعب األفغاني

طهران   ماللي  أذناب  الخونة  وعمالئهم  المحتلين  لطرد  مرارة    التوسعيينأمرهم  ويذيقوهم 
ووبال   النكراء  ورجسهم    خيانتهم،الهزيمة  دنسهم  من  بالدهم  ويسعدوا    وفسادهم،ويحرروا 

 هللا(.)ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر والعدالة بهم ويقيموا الحق بذلك شعو

تهيب بالمجتمع الدولي أن يرفع كل أشكال   هيئتنا الشرعية في جيش رجال الطريقة النقشبندية
في   فعلوا  كما  التوسعيين  طهران  ماللي  أذناب  والعنصرية  الطائفية  بغداد  حكومة  عن  الدعم 

 أفغانستان بإرجاع الحق ألهله. 

وما شاهدتموه في   والندامة،للعمالء والخونة في كل مكان بأن مصيركم الحتمي الهزيمة    نبين

 د وهللا من وراء القصد. أفغانستان ليس عنكم ببعي 

األولين   سيد  محمد  سيدنا  على  ونسلم  نصلي  الختام  وأصحابه    واآلخرين،وفي  آله  وعلى 
ناصر    والحمد هلل رب العالمين  الدين،يوم    إلىالتابعين ومن تبعهم بإحسان    وتابعيوالتابعين  
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