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ِحْيمِ  ْحَمِه الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 

 ََويَْمُكرُ  َويَْمُكُرون  ُ ُ  هللاَّ   اْلَماِكِريهَ  َخْيرُ  َوهللاَّ

 [03: نفال]األ
 

 بغداد في طهران ماللي أذناب خديعة لكشف النقشبندية الطريقة رجال جيش قيادة عن صادر بيان
 
 العظٌم العراقً شعبنا أبناء ٌا

  اإلسالمٌة العربٌة أمتنا أبناء ٌا

  أجمع العالم أحرار ٌا

 حكومة ٌسمى ما) اللقٌطة السٌاسٌة العملٌة شخوص بٌن ومهاترات مماحكات من العراق فً ٌجري ما إن

 مفتعلة وهمٌة خالفات إال هو ما( مسمٌاتها مختلف على إرهابٌة وتنظٌمات ومٌلٌشٌات وأحزاب وحشد

 بعض بإٌهام وسلطتهم نفوذهم مستغلٌن طهران ماللً أذناب قبل من تدار األهداف ومشبوهة مقصودة

 بها لٌخلطوا مسرحٌة لٌصوروا الخضراء المنطقة حكومة ٌسمى ما ضد  بمظاهرات للخروج المغفلٌن

 بحقوق تطالب عفوٌة المظاهرات بأن خدٌعة الدولً والمجتمع األبً العراقً شعبنا على وٌطلوا األوراق

 سٌاسٌوهم، هم( ٌفز لم ومن منهم الفائز) فالسٌاسٌون هزٌلة، انتخابات نتائج ٌسمى ما فً مسلوبة

 حكومتهم، هً ورئٌسها حكومة ٌسمى وما أحزابهم، هً واألحزاب مٌلٌشٌاتهم، هً والمٌلٌشٌات

 وسٌاسٌا، عقائدٌا واحدة لجهة ووالؤهم واحد، شًء هم وبالتالً بإدارتهم، األخرى اإلرهابٌة والتنظٌمات

 ال أن ذلك من وٌستنتج التوسعٌٌن، العنصرٌٌن الطائفٌٌن طهران ماللً قبل من علٌهم ٌملى ما وٌنفذون

 بذلك ٌنفذون حٌث مشبوهة أهداف تحقٌق منها والقصد مصطنعة، فهً بٌنهم فٌما الختالفاتهم عندئذ جدوى

 الشعب بحق وجرائمهم وفسادهم وعنصرٌتهم طائفٌتهم على للتستر علٌهم تملى ومخططات أجندات

 . العراق فً ٌجري ما حقٌقة عن النظر وصرف العراقً،

 أنها ٌزعمون الخضراء المنطقة حكومة ٌسمى ما ضد بمظاهرات للخروج المغفلٌن بعض بإٌهام وكذلك

 لٌخدعوا الخضراء المنطقة حكومة وزراء رئٌس ٌسمى لما الوطنٌة طابع لٌضفوا إلٌران الموالٌن لبعض

 التغٌٌر موجة ركوب الخدٌعة بهذه مبتغٌن وطنٌة وحكومته وطنً بأنه الدولً والمجتمع العراقً الشعب

 وتنظٌمات ومٌلٌشٌات وأحزاب وحشد حكومة ٌسمى ما فإن والواقع الحقٌقة أما ٌتوقعونه، كما القادم

 طهران ماللً أذناب فهم وسٌاسٌا، عقائدٌا واحدة لجهة جمٌعا والؤهم مسمٌاتها مختلف على إرهابٌة

 .اثنان علٌها ٌختلف ال الحقٌقة وهذه وصنٌعتهم، بامتٌاز التوسعٌٌن

 علٌهم تنطلً ال أن الدولً والمجتمع األبً العراقً بشعبنا النقشبندٌة الطرٌقة رجال جٌش جٌشنا ٌهٌب

 صورة مشبوهة هً بل معتبرة، حقٌقة لها لٌست وأوهام أكاذٌب ألنها والعراق بغداد فً المفتعلة األحداث

 رقاب على والجاثمٌن التوسعٌٌن طهران ماللً أذناب قبل من تدار وهً األهداف، ومشبوهة ومعنى،

 وحشد حكومة ٌسمى ما) سٌاسٌة بعملٌة المتمثلة بغداد فً العنصري الطائفً الحكم سدة وعلى العراقٌٌن

 العراقٌٌن مقدرات اختطفت التً وهً ،(مسمٌاتها مختلف على إرهابٌة وتنظٌمات ومٌلٌشٌات وأحزاب
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 أموالهم، وسرقت دماءهم وسفكت وأرهبتهم وأرعبتهم أمانهم وأفقدتهم معٌشتهم وأفسدت حقوقهم وسلبت

 .صلة بأٌة العظٌم وشعبه للعراق ٌمتون وال واحدة لعملة متعددة وجوها ٌمثلون جمٌعا فهؤالء

 العالم وأحرار اإلسالمٌة العربٌة وأمته األبً العراقً شعبنا ٌعاهد النقشبندٌة الطرٌقة رجال جٌش جٌشنا

 العراق وتحرٌر التوسعٌة العنصرٌة والطائفٌة والتبعٌة االحتالل أشكال لكل تصدٌهم فً ماضون أنهم على

 .وشعبا أرضا بوحدته والتمسك واستقالله سٌادته بكامل وعمٌقا شامال تحرٌرا

ْنُصَرن  } ٌَ ُ  َولَ ْنُصُرهُ  َمنْ  ّللا  َ  إِن   ٌَ  [04: الحج{ ]َعِزٌز   لََقِوي   ّللا 

 والحمد الدٌن ٌوم إلى بإحسان تبعهم ومن والتابعٌن وصحبه آله وعلى محمد سٌدنا على والسالم والصالة

 .العالمٌن رب هلل
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