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حصار جريمة بيان قيادة جيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد 

ة الجماعية التجويع واإلبادوجرائم األخرى المدن العراقية الفلوجة و

 زعماء العملية السياسية الطائفية العنصرية وحكومتهم في بغدادرتكبها التي ي
 أيها الشعب العراقي األبي

 يا أبناء أمتنا العربية اإلسالمية

 أيها األحرار في العالم أجمع

 ا تسوس البالدوانههران المجوس لماللي طفي بغداد طائفيتها وعنصريتها ووالئها المطلق المشبوهة لعملية السياسية ات لقد أثبت

وبصدد ذلك نبين المنطقة والعالم، في العراق وره ومموله ومصد    المخطط لهاإلرهاب والتشدد والتطرف ومصدر هي والتقية بالنفاق و

 االتي :

ي تنفيذ عمليات استنادا لمقررات التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب بقبول طلب األعضاء المنضمين للتحالف ف أوال.

جيش رجال الطريقة النقشبندية قيادة التحالف اإلسالمي  عسكرية بقيادة التحالف اإلسالمي للقضاء على اإلرهاب، يطالب

 :بـ العسكري 

ادراج العملية السياسية المشبوهة في بغداد بكافة رموزها واحزابها وكتلها وهيئاتها ومؤسساتها وتنظيماتها وجيشها  .أ 

ا الشعبي وميليشياتها الطائفية والتكفيرية على الئحة اإلرهاب باعتبارهم مجرمي حرب ومرتكبي مجازر الحكومي وحشده

 جماعية وجرائم ضد اإلنسانية.

بشكل مباشر لفك الحصار الطائفي العنصري الجائر المضروب على  عاجلةعسكرية عملية التحالف اإلسالمي العسكري  تنفيذ .ب 

من قبل الجيش الحكومي الطائفي والميليشيات الطائفية الحكومية وتحريرها من  المحاصرة يةمدن العراقالالفلوجة وباقي 

( وذلك ألفشال المخطط اإلرهابي تدعي انها دولة إسالمية واإلسالم منها براءحكومية )تسلط ميليشيا طائفية تكفيرية 

إصرار ما يسمى بـ )رئيس اإلسالمية وما الصفوي التوسعي الرامي لالنتقام من اهل هذه المدن وطمس هويتها العربية 

 في تصريحاته وبياناته على إشراك ما يسمى بـ )الحشد الشعبي( فيالمشبوهة في بغداد وزراء( هذه العملية السياسية 

تدعي حكومية )تكفيرية لمبادلة األدوار لتمكين عناصر ميليشيا طائفية المحاصرة اال العراقية المحتلة و عمليات تحرير المدن

جرائمهم البشعة فيها وفي مدن لمحاصرة من المحتلة لتلك المدن ا (انها دولة إسالمية زورا وبهتانا واإلسالم منها براء

 .عراقية أخرى

الشرقية للبالد بوابة ال ألنهكله العراق  لتحريربشكل مباشر  شاملة وعاجلةعسكرية عملية التحالف اإلسالمي العسكري  تنفيذ .ج 

اللي طهران المجوس والراعية لإلرهاب في العراق والمنطقة إلغاء العملية السياسية المشبوهة الموالية لموذلك بالعربية 

بعملية  هااستبدالوالمجرمة والتكفيرية اإلرهابية ميليشياتها الطائفية جيشها الطائفي اإلرهابي الحكومي ووطرد والعالم 

وتأسيس جيش عراقي وطني ذي عقيدة لمسلمين والمجتمع الدولي والعرب واسياسية وطنية مقبولة لدى الشعب العراقي 

     ووحدته واستقراره والمصالح الدولية فيه.صحيحة معتدلة يحمي عروبة العراق واسالمه 

العملية السياسية من جانب ومن جانب اخر يدعم بازدواجية في محاربته لإلرهاب  هتعامللالمجتمع الدولي ضرورة تصحيح . ثانيا

 .وهة في بغداد سياسيا وعسكريا واقتصاديا وهي في الحقيقة إرهابية مجرمةالمشب

في  مشبوهةالسياسية العملية بان ال تنطلي عليهم مخادعة الوالعرب والمسلمين والمجتمع الدولي االبي العراقي  نهيب بشعبنا. ثالثا

تطالب تزعم انها ا مظاهرات شعبية خرجت بعفوية وكأنهمدفوع ثمنها مسبقا مظاهرات سياسية مزيفة في بغداد بغداد بابتكار 

وازين القوى السياسية والعسكرية في المنطقة والعالم، طموحهم بعد ما اصبح واضحا تغيير م، مفسديهم بإصالحات وهمية

 جوس.يخشونه هم واسيادهم ماللي طهران المالذي السياسي ركوب موجة التغيير الخائب في هذه المخادعة المزيفة المكشوفة 

 ولي التوفيق.من وراء القصد وهو وهللا 
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