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(المائدة)33 :

بياى رقن ( )621صادر عي قيادة جيش رجال الطريقت النقشبنديت يؤكد وقوفه هع الوولكت العربيت
السعوديت الشقٌقة ضد اعتداءات اٌران واذنابها
ٌا أبناء شعبنا العراقً اْلبً
ٌا أبناء أمتنا العربٌة اإلسَلمٌة
ٌا أهلنا فً المملكة العربٌة السعودٌة
 .1لقد عانى شعبنا العراقً وبَلدنا العربٌة من الدور التخرٌبً للنظام اإلٌرانً الطائفً العنصري التوسعً
فً المنطقة للهٌمنة على بَلدنا والسٌطرة على خٌراتها وخنق مستقبلها والتنغٌص لمعٌشة أهلها ،وما
اعتداء وكَل ء وأذر الحر الووري اإلٌرانً اإلرهابً على محطتً الض البترولٌة بمنطقتً الداودمً
وعفٌف فً الرٌاض واستهداف أنابٌب النفط إال حلقة جدٌدة من حلقات البرنامج اإلجرامً التخرٌبً
للنظام اإلٌرانً اإلرهابً.
 .2إن جٌشكم جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة ٌعلن تأٌٌده المطلق وتضامنه الكامل مع المملكة العربٌة
السعودٌة الشقٌقة (حرسها هللا) ملكا وحكومة وجٌشا وشعبا ،وٌدٌن بشدة وٌستنكر وٌشجب هذه العملٌة
اإلجرامٌة اإلرهابٌة؛ ْلنها تشكل تهدٌدا خطٌرا لَلستقرار اإلقلٌمً والعالمً ومصالح المجتمع الدولً
فً الخلٌج العربً والمنطقة .
 .3إن جٌشكم جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة أكد وحذر فً بٌانات سابقة متتالٌة من خطر التوسع اإلٌرانً
من خَلل أذنابه فً المنطقة ،لذلك نرى ضرورة التصدي بحزم وبقوة فاعلة وعاجلة لرد النظام
اإلٌرانً اإلرهابً وعمَلئه وإٌقاف مشروعه اإلجرامً التوسعً.
 .4نؤكد أن جٌشكم جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة هو جزء ال ٌتجزأ من أشقائه فً المملكة العربٌة
السعودٌة وأن مصٌرنا واحد وإلى اْلبد  ..وهللا ناصرنا وهو ولً التوفٌق.
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