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  طائفية  مظاهرات زيف يكشف فيهيش رجال الطريقة النقشبندية قيادة ج
 

 العراقي األبي أيها الشعب

 يا أبناء أمتنا العربية اإلسالمية

 أيها األحرار في العالم أجمع
 

 :ما يلي جيشنا َجْيُش ِرَجاِل الطهِرْيقَِة النهْقَشبَْنِديهةِ  يؤكد
 

هي  عملية سياسية( في بغداد) ا يسمى بـطراف ممهرات األخيرة في بغداد التي دعا إليها بعض أن المظاإ .1

 .الطائفيين والعنصريين سياسييهامظاهرات مزيفة ومتفق عليها مسبقا بين 
 

أمام المجتمع الدولي في بغداد ( عملية سياسية) ا يسمى بـمظهار هي إ المزيفة المظاهراتمن هذه الغاية ن إ .2

لتوسع خدمةً على سدة الحكم في بغداد بقاء بال يأملونفهم ، والعكس هو الصحيح وال عنصريةنها غير طائفية بأ

 .النفوذ اإليراني إقليميا ودوليا ومن ثم تهديد المصالح الدولية
 

طراف ما يسمى بـ )عملية سياسية( رى من متظاهرين في شوارع بغداد أو غيرها هم جميع ميليشيات أإن ما يُ  .3

و االعتقال أوالتهجير إن لم يخرج فأجبر ر من المواطنيين ممن هدد بالقتل أطائفية وعنصرية ومعهم جمع غفي

 الخروج للتظاهر في الشارع معهم.  قسرا على
 

ال مخادعة وفبركة في بغداد ما هو إمتظاهرين من مشاهد سقوط قتلى من  القنوات الفضائيةن ما تناقلته بعض إ .4

صحتها فليس ببعيد  ، وعلى افتراضحدأوال تنطلي على والمجتمع الدولي مام شعب العراق إعالمية مفضوحة أ

لعراقيين فيها ولو بقتل بعض اعلى افتعال اقتتال وهمي  المزيفة المظاهراتمنظمي هذه اتفاق مسبق بين 

تعودوا عليه من مخادعات السياسيين  ماوهذا  هراتالمظاالخروج في هذه قسرا على المجبرين برياء األ

 م 2015ب آ 10بياننا بتاريخ في  سابقا ومنهاوحذرنا منه  ،عدة مراتسابقا الطائفيين والعنصريين في بغداد 
 

إلى جنب العراق وشعبه ن يتحمل مسؤوليته بالوقوف على المجتمع الدولي أ خالقيإن الواجب القانوني واأل .5

 .تصحيح استراتيجيتها في العراقلبالضغط على أمريكا 
 

وجيشنا جيش رجال  ،مدهافي بغداد ال يطول أعلى سدة الحكم ن مخادعات الطائفيين والعنصريين المتسلطين إ .6

، وعازمون وال يترك أي فرصة تتاح له ،وهو لها بالمرصاد بنفس طويل ،الطريقة النقشبندية عيونه ساهرة

والتطرف والتشدد واالرهاب  والتبعية حتى يتحرر العراق من كل أشكال االحتالللتصدي لها على االستمرار في ا

 .ذن هللا تعالىبإالمسلوبة الشعب العراقي ومطالب اد كامل حقوق دواستر
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