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 بٌان صحفً

 ٌالن كردي وأهله رحمهم هللاإعلى خلفٌة غرق الطفل 

 أجيبوا داعي هللا وانصروا دينه تفوزوا بعز الدارين

بودروم فً  ئالبحر بجثته الهامدة على شاط لمىأٌالن كردي الذي إة الطفل الشهٌد هزت صور

فً البحر مع أخٌه وأمه،  ساته وغرلهأاإلعالم على تغطٌة م ت وسائللم، وتهافتالعا مشاعرتركٌا 

فكان أن  ،وروباأفً لهم  ا  ما ظنوه ملجأ آمن لىإالهرب من جحٌم طاغٌة الشام بشار فً محاولتهم 

لٌسجلوا بوفاتهم مشهد إدانة لحكام العرب والمسلمٌن ومن ورائهم  !!احتضنهم البحر الهادر غرلى

لشام حتى ٌتنازلوا عن كفاحهم حكام الغرب الذٌن ما زالوا ٌصرون على تركٌع المسلمٌن فً ا

ح دمشك المزكى جراما عن سفاإال ٌمل فجورا و عمٌللتطبٌك شرع هللا، وٌمبلوا ببدٌل علمانً 

 .من لبل بٌه الممبور حافظأغطت جرائم  نأاألمرٌكٌة التً سبك لها  دارةوالمغطى من لبل اإل

ادة م بشار الذي ٌشن حرب إبول الشهداء الذٌن لضوا نتٌجة إجراأمه أخوه وأٌالن وإلٌس  ،نعم

 على المنتفضٌن علٌه فً سورٌا:

الكٌماوي وسائر  لىإمن البرامٌل المتفجرة  ؛جرامإح دمشك لم ٌترن وسٌلة لتل وفتن وفسفا .1

إال واستخدمها فً سعٌه لكسر إرادتهم، وهو فً ذلن  عمال التعذٌب الهمجٌة فً سجونه،أ

ٌخدم مصالحها كما شرٌكا "معتدال" فً سورٌا  تجد إلى أنمغطى من لبل اإلدارة األمرٌكٌة 

ٌخدمها بشار، ولٌباشر هذا المعتدل أو المعدل بالسٌر فً الحل األمرٌكً الذي تسمٌه حال  

 المنتفضٌن من أهل سورٌا. الغارق فً دماء وأشالءسٌاسٌا  على مماس جنٌف، وهو الحل 

مرة  هل الشامأالذي خدع  ردوغانأاح دمشك مغطى من لبل حاكم تركٌا ن إجرام سفأكما  .2

لام بضعة أبأن ومرة  !!بأنه لن ٌسمح بحماة ثانٌة 2111 ٌونٌو/بوعده الجازم فً حزٌران

لامة منطمة آمنة، ثم ها هو الٌوم إومرة بزعمه أنه ٌرٌد  لالجئٌن من جحٌم بشار.مخٌمات 

األوروبٌة الدول " ، حملها إلىهل الشام بأن حمل مسؤولٌة ضحاٌا الهجرةأٌمعن فً خداع 

" وهو لو كان جادا  لمنع هذه الممبرة بنصرة التً حولت البحر المتوسط إلى ممبرة للمهاجرٌن

أهل الشام ضد الطاغٌة وعندها لما كانوا لجأوا إلى ُمر ِّ الهجرة! لمد سبك أن وعد بمنع حماة 

أن ٌفعل ولكن أنى له  ،2111سنة من ولو وفى بوعده ألنهى حمام الدماء من أول ٌوم  ثانٌة

 ؟!وال ٌخشى هللا ٌخشى حاكم البٌت األبٌض ذلن وهو
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فلم  ،هل الشامأل حكام العرب الذٌن تواطؤوا على مغطى من لب جرام سفاح دمشكإو .3

المتلى والجرحى، وٌروهم عالمٌن هنا وهنان، فإذا  اٌنصروهم بل ٌرلبوهم بأعٌنهم وٌعد و

جة الظروف الجوٌة الصعبة التً نجوا من المتل بالمتفجرات ولعوا مرضى أو جرحى نتٌ

حتى ولو  ،النازحٌن من سورٌاهل ٌنمص حكام الخلٌج ماٌل لٌستمبلوا  ٌتعرضون لها، فمثال  

وهو أضعف اإلٌمان، وإال فهم إخوانهم فً الدٌن، واجب علٌهم نصرتهم  ضٌوفا مؤلتٌن

فهذا هو الواجب وهذا هو وحفظ دمائهم، فالمسلمون تتكافأ دماؤهم وٌسعى بذمتهم أدناهم... 

لحكام الغرب الذٌن  ونعانالخأن ٌفعلوا وهم العبٌد  األصل، لكن أنى لهؤالء الحكام وأولئن

ٌصرون على نهب ثروات المسلمٌن كاملة إال حفنة من الدرٌهمات الملوثة بدماء شهداء 

لامت عروشهم المسلمٌن من فلسطٌن إلى الشام والعراق ٌلمونها لهؤالء الحكام الخونة الذٌن 

 على أنماض دولة الخالفة.

خوانه فً الشام حٌن ٌسكت عن خٌانة هؤالء إكل من ٌخذل من رام سفاح دمشك مغطى وإج .4

ن على إسماط هؤالء وهل الموة والمنعة المادرأوأول ذلن هم الضباط فً الجٌوش والحكام، 

خذله وال يحقره وال المسلم أخو المسلم ال ي»ولد جاء فً الحدٌث الصحٌح  الحكام الخونة،

 .«يسلمه

ينِ  فِي اْستَنَصُروُكمْ  َوإِنِ ﴿وإذ ٌعلمنا المرآن الكرٌم  .5 فما هو الجواب الذي  ﴾النَّْصرُ  فَعَلَْيُكمُ  الدِّ

المسلمٌن  وغٌره ممن سبمه من شهداء "ٌالنإ"لرب العالمٌن حٌن ٌسألهم  ولئنأعده هؤالء وأ

 ؟؟وبأي حجة تخلوا عن نصرتهم ...بأي ذنب لتلوا

على الحٌلولة دون  فلٌعلم الجمٌع أن ملة الكفر لد اجتمعت على محاربة هللا ورسوله، وعزمت

، ٌساعدهم فً ذلن الراشدة على منهاج النبوة لى الحٌاة بمنع إلامة دولة الخالفةإعودة اإلسالم 

بإظهار هذا عمالؤهم من حكام المسلمٌن، ولكن هٌهات هٌهات للثملٌن أن ٌحولوا دون تنفٌذ وعد هللا 

ولكن هذا الوعد وهذه  ،طٌنٌةالدٌن على ما عداه وتحمٌك بشرى رسوله بفتح روما بعد فتح المسطن

البشرى ٌتحممان على أٌدي سواعد متوضئة ال تخشى فً هللا لومة الئم وتؤثر اآلخرة البالٌة على 

 .الدنٌا الفانٌة، فلبوا نداء داعً هللا تفوزوا بعز الدارٌن وبمرضاة ربكم

ُسولِ  ِِلِّ  اْستَِجيبُواْ  آَمنُواْ  الَِّذينَ  أَيَُّها يَا ﴿  ﴾يُْحِييُكمْ  ِلَما دََعاُكم إِذَا َوِللرَّ
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