بشي اهلل الزمحَ الزحٗي
إعالُ تأسٗص لٕاء طزابمص

بفضن اهلل ثي بأرٔح الظّداء ٔتضحٗات طعبٍا األب٘ الصابز ٔبفعن اجلّٕ الدؤٔب ٛألبٍاء لٗبٗا الربر ٚلٍصز ٚثٕر ٚالشابع عظز وَ
فرباٖز املبارك ٛتتحقق كن ًٖٕ اٌتصارات باِز ٚعم ٜكن اجلبّات ٔكمٍا أون يف أُ ٍٖدحز الطاغٗ ٛقزٖب ًا بعُٕ اهلل ٔتعٕ
ص ُز وََ َٖظَاء ََُِٕٔ الْعَزِٖزُ الزَّحِٗيُ.
ُ ِبٍَصِزِ المَِّْ ٍَٖ ُ
لٗبٗا ٔل ٛحز ٚآوٍ ٛكزمئََِٕٖ ،ٛوَئِذٍ َٖ ْف َزحُ الْىُؤِ ِوٍُٕ َ
إُ خطٕرٔ ٚر طزابمص ٔأِىٗتْ البالػ ٛيف جناح الجٕرٔٔ ٚصٕهلا إىل أِدافّا يف إٌّاء ٌظاً القذايف ٖتطمب قدرا كبريا وَ
التٍشٗق ٔالتعأُ ٖنب كاف ٛاجلّٕ وَ أجن حتقٗق الٍصز ٔتفا ٔ ٙقٕع ا ٙارتباك قد ٖؤثز – ال قدر اهلل – سمبا عم ٜجّٕ
حتزٖز ٔتأوني ودٍٖ ٛطزابمصٔ ،لذا فقد مت بعُٕ اهلل ٔتٕفٗقْ تظلٗن لٕاء طزابمص بقصد تٕحٗد جّٕ كتائب ثٕار طزابمص
العاوم ٛمبٍطق ٛاجلبن الػزب٘ وَ أجن حتزٖز ٔتأوني ودٍٖ ٛطزابمص ٔواحٕهلا.
ٔقد مت االتفاق عم ٜأُ ٖتٕىل قٗا  ٚلٕاء طزابمص ِٗئ ٛتٍشٗقٗ ٛعمٗا بزئاس ٛالشٗد ِظاً أبٕحجز كىٍشق عاً ٔعضٕٖٛ
وٍدٔبِني عَ اللتائب اخلىص املٍضٕٖ ٛحتت قٗا  ٚالمٕاء ِٔذٓ اللتائب حشب الرتتٗب اهلجائ٘ ِ٘:
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كتٗب ٛأسٕ العاصىٛ
كتٗب ٛثٕار طزابمص
كتٗب ٛالشزاٖا احلىزاء
كتٗب ٛطّداء طزابمص
كتٗب ٛالقعقاع

ٖٔدعٕ لٕاء طزابمص كاف ٛكتائب الجٕار املعٍٗ ٛمبدٌٗ ٛطزابمص ٔال ي  م ٖتشَ هلا بعد املظارك ٛيف المٕاء لإلٌضىاً إىل المٕاء
يف أقزب فزص ٛمملٍ.ٛ
ٖٔعترب لٕاء طزابمص ِٕ االطار التٍفٗذ ٙالظزع٘ الٕحٗد املشؤٔه عَ كاف ٛجّٕ حتزٖز ٔتأوني ودٍٖ ٛطزابمص ٔاملدٕه
بالتٕاصن وع اجملمص الٕطين اإلٌتقال٘ ٔامللتب التٍفٗذ ٙيف وا ٖتعمق جبّٕ حتزٖز ودٍٖ ٛطزابمص ٔتأوٍّٗا.
ٖٔؤكد لٕاء طزابمص عم ٜأُ المٕاء ٔاللتائب املظارك ٛفْٗ كمّا اطز وؤقت ٛفزضتّا ضزٔرات الجٕرٔ ٚوتطمباتّا يف ِذٓ
املزحمٔ ،ٛأٌّا ستُحن مجٗعا بعد اإلٌتّاء وَ وّى ٛالتحزٖز ٔالتأوني ٔتظلٗن حلٕو ٛطزعٗ ٛفٕق كن تزاب لٗبٗا.
ٔيف اخلتاً الٖشعٍا إال أُ ٌؤكد عم ٜأُ الجىَ الباِظ الذ ٙفعْ ٖٔدفعْ طعبٍا ٔوا عاٌآ وَ ظمي ٔاضطّا ٖٕجب عمٍٗا
مجٗعا إ راك خطٕر ٚاملزحمٔ ٛحشاسٗتّا ٔبالتال٘ تلجٗف ٔتٕحٗد كاف ٛاجلّٕ وا أولَ ٔتقدٖي وصمح ٛالٕطَ ٔوشتقبمْ
حت ٜحتقق ثٕرتٍا املبارك ٛأِدافّا يف الٍصز عم ٜحلي البػ٘ ٔالفشا ٔيف اعا  ٚاحلٗا ٚاآلؤٍ ٛاللزمي ٛلظعبٍا بعُٕ اهلل
كجَزَ الٍَّاضِ الَٖ ِعمَىَُُٕ.
ٔتٕفٗقَٔ ،ال َّمُْ غَالِبٌ عَمَ ٜأَوِزِِٓ َٔلَلََِّ أَ ْ
عاطت لٗبٗا حز ٚأبٗٔ ٛالٍصز لظعبٍا البطن
لٕاء طزابمص
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