بــيـان رقم – – 9
((مــن كـربالء إلـى سـامـرا ء تـقـطر الـدمـا ء))

بــسـم اهلل الـرحـمن الرحـيـم
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كفيهِ ِإ الم اءِ يِل بل غ ف اه وم ا ه و بِبالِغِ هِ وم ا داعء الاكف ِِرين ِإال يِف ض ٍ
الرعد .14 /
ك ان الح رم الحس يني الش ريف ثم مرق د أم ير المؤم نين (علي ه الس الم) المق ّدس ثم
راي ة ق ائم آل محم د (ص لوات اهلل وس المه عليهم أجمعين) ،واآلن الروض ة العس كرية
المطهرة في سامراء حيث االعتداء واالنتهاك السافر بمختلف األسلحة،
وبين هذا وذاك ،وقبله ،وبعده ،أموال تـُسرق وخيرات تـُنهب ومجازر تـُرتكب وأجساد
تدمى وتجرح وأرواح تـُزهق وأعراض تـُنتهك وحرمات تـُستباح ،ونفوس تكبد وقلوب
ُتـحرق ،في ش رق الع راق وغرب ه وش ماله وجنوب ه على أي دي المحتلين الغاص بين
الظالمين.
أيّه ا المحتل ون المخ ادعون المجرم ون ،أين الديمقراطي ة وحكم الش عب أين الحري ة
واألمان والرفاه ،أين الوعود والشعارات التي خدعتم بها أهل الدنيا الـمـُـغرر بهم جـ ُّهال
آخر الزمان أين الحرب التي انتهت والعمليات العسكرية التي توقفت؟
إننا وباسم الشرفـاء األحرار والـمستضعفين فـي كـل مكان وباسم اإلسالم الـمحمدي
َّ
الخالـد األص يل باس م الس نة والش يعة واس م الع رب والك رد والتركم ان واس م اإلس الم
والمسيحية والتوحيد واسم المستضعفين واإلنسانية جمعاء،
نس تنكر ونش جب وبش ّدة االعت داء الهمجي الظ الم على حرم ات الري اض الـمقدسة
الـمطهرة في سامراء ،والمجزرة البشعة على األرواح والنفوس البريئة للنساء واألطفـال

والشيوخ والرجال في سامراء وباقي مدن العراق ونطالبكم بالرحيل عن بلدنا العزيز
وتـرك الش عب الع راقي الح ّر األبي يق رر مص يره بنفـسه با ّتب اع حـكم اهلل تع الى فـي
ويطبقه حقـًا وعدلًا،
األرض وإطـاعـة من يمثله
ّ
اللـّهمَّ كــُن لوليكَ الـحـجّــة بن الـحـسن صلواتك عليه وعلى آبائــه فــــي هــذه
الساعة وفـي كل ساعة ،وليـّـًـا وحافظًـــا وقائـدًا وناصـرًا ودليلًا وعينـًـا حــتى
تـُسكِنَهُ أرضكَ طوعًا ومتتّعهُ فيها طويلًا.
اللـّهمَّ إنــّا نرغب إليك يف دولة كرمية تعـزّ هبا اإلســالم وأهلــه وتــذلّ هبا النفــاق
وأهلــه ،وجتعلنــا فيهــا من الــدعاة إىل طاعتــك والقــادة إىل ســبيلك ،وترزقنــا هبا
كرامة الدنيا واآلخرة.
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