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)الحشد الشعبي( الموالي لماللي بـ  ما يسمىيش رجال الطريقة النقشبندية ينذر فيه بيان قيادة ج

 دخول مدينة الموصلمن والعنصرية الميليشيات الطائفية طهران المجوس و

 أيها الشعب العراقي األبي

 يا أبناء أمتنا العربية اإلسالمية

 أيها األحرار في العالم أجمع

لماللي طهران المجوس ها المطلق ي بغداد طائفيتها وعنصريتها ووالءفالمشبوهة لعملية السياسية ات لقد أثبت

في العراق تموله و هي من تخطط لذلكاإلرهاب والتشدد والتطرف ولتصدر  التقيةبالنفاق و العراقا تسوس وانه

 وبصدد ذلك نبين االتي :المنطقة والعالم، و

اوجدت وتتبرأ من جرائمها ثم العملية السياسية المشبوهة في بغداد هي التي اوجدت هذه الميليشيات الطائفية  .1

جندات ماللي طهران الخدمة تزعم انها تحاربه وكل ذلك وادخلته مدينة الموصل ثم التنظيم اإلرهابي المتطرف 

 المنطقة والعالم.العراق والمجوس التوسعية في 

العملية السياسية المشبوهة في بغداد تريد خلط األوراق في العراق والمنطقة بتناقضاتها المشبوهة الستمرار  .2

 ه.تسلطها على مقدرات الشعب العراقي ومصالح

للتنظيم اإلرهابي المتطرف المحتل لمدينة  مقارعتهة( سيستمر في يجيشنا )جيش رجال الطريقة النقشبند .3

لما يسمى بـ )الحشد الشعبي( الطائفي وللميليشيات الطائفية الموالية لماللي  وسيتصدىوغيرها الموصل 

 االمنين في بيوتهم ومصالحهما شعبنا وأهلنلكل من تسول له نفسه المساس واالعتداء على و طهران المجوس

 .في الموصل وغيرها

الموالي لماللي طهران المجوس نذر ما يسمى بـ )الحشد الشعبي( ية( يجيشنا )جيش رجال الطريقة النقشبند .4

من دخول مدينة الموصل تحت أي ذريعة كانت ، فقد ثبت للعراقيين اجرامهم والميليشيات الطائفية والعنصرية 

المنافقين هؤالء ذريعة ، وما هو اال حلفاء هذا التنظيم المتطرف المحتل للموصل والنهم ومآربهم المشبوهة 

منهم لما  اليغالهم في الجرائم وهتك الحرمات والقتل وتخريب البنى التحتية ونهب األموال والفساد استكماال

توعد به زعماء  وقدالمتطرف وانتقاما من اهلنا وشعبنا في الموصل اإلرهابي التنظيم حليفهم خربه وافسده 

 .  علنا قبل ايام هذه الميليشيات االجرامية

هذا ينتفضوا على هيب بأهلنا وشعبنا في مدينة الموصل وغيرها ان ة( ييجيشنا )جيش رجال الطريقة النقشبند .5

 العملية السياسية المشبوهة في بغدادالمتطرف وحلفائه من الميليشيات الطائفية صنيعة التنظيم اإلرهابي 

  ويأخذوا حذرهم من ممارساتهم االجرامية.

 

 ولي التوفيق.من وراء القصد وهو وهللا 
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