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رقم اإلصدار72 / 1441 :

ثٍبْ صحفً

إن الحكم تالىظام الديمقراطي القمعي هو أس الداء والثالء وليس وظام تعييه قائد الجيش في حد ذاته
سٛاء ظً اٌجٕشاي ثبجٛا لبئذاً ٌٍجٍص أَ ال ،فئْ اٌزجعٍخ ٌالسزعّبس ٌٓ رزغٍش فً اٌجٍذ ،فً ظً ٌعجخ اٌسٍؽخ
اٌشخٍصخ اٌحبٌٍخٌ ٌٓٚ .زُ رٕظٍف اٌجئش اٌٍّٛثخ ،ثغط إٌظش عٓ وٍّخ اٌٍّبٖ اٌزً ٌزُ سحجٙب ِٕٙب ،حزى رزُ إصاٌخ جثخ
االسزعّبس اٌّزعفٕخ ِٓ داخٍٙبٌ ٌٓٚ .ى ْٛوً عّالء االسزعّبس اٌزٌٓ ٌزعبلج ْٛعٍى اٌمٍبدح لبدسٌٓ عٍى رحشٌش األِخ
ِٓ لٍٛد اٌحىُ ثبٌىفشٚ ،إلبِخ اٌخالفخ عٍى ِٕٙبج إٌجٛحٚ ،إحجبغ اٌخؽػ االسزعّبسٌخ ،ثً سٍظٌٍ ْٛمع ْٛفزشاد
اٌعجٛدٌخ ٌىً ِٓ رشاِت ِٛٚدي عٓ ؼٍت خبؼشٚ .اٌجٕشاي ثبجٛا ٚعّشاْ خبْ ِثبي عٍى ٌعت دٚس اٌٛسٍػ اٌّعٍٓ
ِٓ اٌٛالٌبد اٌّزحذح فً أفغبٔسزبْ  ُ٘ٚاٌزٌٓ سٍّٛا وطٍّش اٌّحزٍخ إٌى ِٛدي ثثّٓ ثخسٌ .مذ خبٔٛا األِخ ،سعٍب
إلسظبء اٌزٌٓ ٌحبسثٙٔٛب ُ٘ٚ ،ثزٌه ٔبٌٛا غعت اهلل عٍٍ ُٙثّب وسجذ أٌسٕزٚ ُٙأٌذٌٚ .ُٙعٕذِب ٌزُ رٕحٍخ اٌجٕشاي
ثبجٛا فئٔٗ سٍٍمى عٍى لبسعخ اٌؽشٌك ،إٌى جبٔت دٌّمشاؼٍٍٓ ٚدٌىزبرٛسٌٍٓ آخشٌٓ وبٔٛا ِثٍٗ فً خذِخ االسزعّبس.
ال ٌعزّذ إٌظبَ االسزعّبسي اٌجذٌذ فً اٌغشة عٍى اٌٛجٌٚ ،ٖٛىٓ عٍى حمٍمخ رّزع اٌطخص ثبٌسٍبدحٚ ،جعً ِب
أحً اهلل سجحبٔٗ ٚرعبٌى حشاِب ٚغٍش لبٔٚ .ًٔٛسٛاء أوبْ إٌظبَ دٌّمشاؼٍب سئبسٍب أَ ثشٌّبٍٔب ،فئْ ٔٙت ِٛاسد األِخ
سٍظً لبئّب .فمذ سٍُّ اٌجٕشاي أٌٛة خبْ ثالثخ أٔٙبس إٌى إٌٙذ ٘ذٌخ ٌٙبٚ ،فصً وً ِٓ ثٛرٚ ٛاٌجٕشاي ٌحٍى خبْ
ضشق ثبوسزبْ عٓ غشثٙبٚ ،فشغ اٌجٕشاي ظٍبء ثسٍبرطٓ ،ثٍّٕب رخٍى ٔٛاص ٚاٌجٕشاي ِطشف عٓ وبسجًٍٚ .اٌمٍبداد
اٌّذٍٔخ ٚاٌعسىشٌخ اٌّزعبلجخ رسٍُ االلزصبد اٌجبوسزبًٔ ٌصٕذٚق إٌمذ اٌذِ ًٌٚمبثً رحصًٍ اٌذٚالسٚ .ال ٌضاي اٌمعبء
ٌمعً ثبٌمبٔ ْٛاالسزعّبسي اٌجشٌؽبًٔ اٌمّعًٔٚ ،ظبَ اٌزعٍٍُ ،اٌزي ٚظعٗ اٌٍٛسد ِبوٛالي ٌفسذ عمٛي اٌؽالة .إْ
اٌمٍبداد اٌّذٍٔخ ٚاٌعسىشٌخ ُ٘ عّالء ٌٍٕظبَ اٌعبًٌّ اٌغشثً اٌزي ٔطأ فً األسثعٍٕبد ِٓ اٌمشْ اٌعطشٌٌٓ ٛ٘ٚ ،عًّ
اَْ فً ظً األداح االسزعّبسٌخ ،األُِ اٌّزحذح ،إلظعبف األِخ ِٓ خالي رمسٍّٙب إٌى وٍبٔبد صغٍشح ،ثّب ٌعّٓ
ٍّٕ٘خ االسزعّبس اٌغشثًٚ .وً ِٓ ظٙش وعًٍّ ٌٍّسزعّشٌٓ فئٔٗ ٌٓ ٌحشن جٍٛش اٌّسٍٍّٓ ٌزحشٌش اٌّسجذ األلصى
ٚوطٍّش اٌّحزٌٍٍٓ ٌٓٚ ،شفط ٍّٕ٘خ اٌذٚالس األِشٌىً ٌٚزٛلف عٓ أخز اٌمشٚض االسزعّبسٌخ اٌمبئّخ عٍى اٌشثب .إٔٗ
فمػ ثئلبِخ اٌخالفخ عٍى ِٕٙبج إٌجٛح سٕعّٓ إٌغبء إٌظبَ االسزعّبسي اٌمبئُ عٍى ِف َٛٙاٌذٌٚخ اٌمٍِٛخٔٚ ،ذفٓ جٍّع
أؼشاف االسزعّبس اٌجذٌذٌ .زٌه ٌجت أْ ٔعًّ عٍى اٌفٛس عٍى رٛحٍذ اٌجالد اإلسالٍِخ فً وٍبْ ٚاحذ ،فً ظً دٌٚخ
لٌٛخ ٌجٍّع اٌّسٍٍّٓ ،فزسزعٍذ األِخ ِىبٔزٙب اٌزً رٍٍك ثٙب فً لٍبدح اٌجطشٌخ جّعبء.
ٌزٌه ٌذع ٛحضة اٌزحشٌشٚ /الٌخ ثبوسزبْ اٌعجبغ اٌّخٍصٍٓ فً اٌمٛاد اٌّسٍحخ اٌجبوسزبٍٔخ إٌى سفط سٍبسخ
اٌمٛح اٌشخٍصخ اٌزً ٌٍس ٌٙب ضغً إال اٌىٍذ ثبألِخ ٚثذٌٕٙبٌٚ ،ذع ُ٘ٛإلعؽبء إٌصشح ٌحضة اٌزحشٌش إلحذاس رغٍٍش
حمٍمً فً األِخٌٍٚ .عزجش أً٘ إٌصشح ثسعذ ثٓ ِعبر سظً اهلل عٕٗ ،اٌزي أعؽى إٌصشح ٌشسٛي اهلل ِّ ،ب ثذد
خؽخ عجذ اهلل ثٓ أثً ٌٍٛصٛي إٌى اٌسٍؽخٚ ،أٔٙى حمجخ أعذاَ األِٓ ٚاٌفمش ٚااللززبي اٌسٍبسًٌ .مذ وبٔذ إٌصشح ً٘
اٌزً جعٍذ ٌإلسالَ دٌٚخ ٘ضد إٌظبَ اٌعبًٌّ ،فزّىٕذ ِٓ اٌزغٍت عٍى لٛرٍٓ سئٍسٍزٍٓ عٍى اٌسبحخ اٌذٌٍٚخ فً
غع ْٛعمذ ِٓ اٌضِبْ .فّٓ ِٓ ٘ؤالء اٌعجبغ اٌزي سٍى ْٛسعذ ٌِٕٛب ٘زاٚ ،اٌزي سٍعٍذ اٌىشاِخ ٌذٌٕٕب ٌٚشٌح
أِزٕب ،فٍشفع ضأٔٗ عٕذ اهلل سجحبٔٗ ٚرعبٌى؟
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