بــيـان رقم – (( – 9مــن كـربلاء إلى سـامـراء تـقـطر الـدمـاء))
بــسـم الله الـرحـمن الرحـيـم

ن ي َ ْدع ُونَ م ِنْ د ُونِه ِ لا يَسْتَجِيب ُونَ لَه ُ ْم ب ِشَيْء ٍ ِإ لاَّ ك َباسِطِ ك ََّفيْه ِ إلى الْماء ِ لِيَب ْل ُ َغ فاه ُ و َما ه ُو َ بِبال ِغِه ِ
ق و َالَّذ ِي َ
((لَه ُ دَعْوَة ُ الْح َ ِّ

ن ِإ لاَّ فِي ضَلالٍ)) الرعد 14 /
و َما د ُعاء ُ ال ْكافِرِي َ

كان الحرم الحسيني الشر يف ثم مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) المقدّس ثم راية الحق وأهل الحق ،والآن

الر ّوضة العسكر ية المطهّرة في سامراء حيث الإعتداء والإنتهاك السّافر بمختلف الأسلحة ،وبين هذا وذاك ،وقبله،
وبعده ،أموال تـ ُسرق وخيرات تـ ُنهب وم جازر تـ ُرتكب وأجساد تدمى وتجرح وأرواح تـ ُزهق وأعراض تـُنتهك
وغر ب ِه وشماله وجنوبه على أيدي المحتلين
وحرمات تـ ُستباح ،ونفوس تُكب َد وقلوب تـ ُحرق ،في شرق العراق
ْ

الغاصبين الظالمين.

أيها المحتلون المخادعون المجرمون ،أين الديمقراطية وحكم الشعب أين الحر ية والأمان والر ّفاه؟! أين الوعود

َ
الـمـُـغر ّر بهم جـ ُهال آخر الزمان؟! أين الحرب التي انتهت والعمليات
والشعارات التي خدعتم بها أهل الدنيا

العسكر ية التي توقفت؟!

إننا وبإسم الشرفـاء الأحرار والـمستضعفين فـي كـل مكان وبإسم الإسلام الـمحمدي الخالـد الأصيل بإسم السنة

والشيعة وإسم العرب والكرد والتركمان وإسم الإسلام والمسيحية والتوحيد وإسم المستضعفين والإنسانية جمعاء،
نستنكر ونشجب وبشدة الإعتداء الهمجي الظالم على حرمات الر ّياض الـمقدّسة الـمطهّرة في سامراء ،والمجزرة

البشعة على الأرواح والنفوس البريئة للنساء والأطفـال والشيوخ والرجال في سامراء وباقي مدن العراق ونطالبكم

بالر ّحيل عن بلدنا العزيز وتـرك الشعب العراقي الحر ّ الأبي يقر ّر مصيره بنفـسه من دون أي ضغوط ولا تغرير
فيختار القادة والحكم الذي يصلح حاله و يحفظ كرامته وإنسانيته واخلاقه ودينه و يحقق له الرفاهية والأمن

والأمان.

ن الدُّعاة ِ اِلى
تجْع َلُنا فيها م ِ َ
ِل بِهَا الن ِّفاقَ و َاَه ْلَه ُ ،و َ َ
ك في دَوْلَة ك َريمَة تُعِزُّ بِهَا الإسلام و َاَه ْلَه ُ ،وَتُذ ُّ
اَللّـه َُّم اِن ّا نَرْغ َبُ اِلَي ْ َ
خر َة.
طاع َتِكَ ،و َال ْقادَة ِ اِلى سَبيلِكَ ،و َتَرْز ُقُنا بِها ك َرام َة َ الدُّن ْيا و َالآ ِ
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