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 تغريدات هامة حول داعش

بقلم أبو مارية القحطان 

: قام المال برادل بمهام كبيرة خدمة للغرب

النجاح بعملية ضرب عش الدبابير وتهييجها عل إفشال ثورة العراق.1
والشام باستالمه الموصل باتفاق مع

مابين حومة المال والنظام السوري فنسق تلك األمور بعثية سوريا.2
مع قيادات البعث الحاكمة بجماعة داعش اإلجرام وكان هذا اإلتفاق هو

انقاذ

لعصابة داعش الت كادت تنهار أمام مقاتل مجلس شورى المجاهدين.3
ف الشرقية . ل تستلم داعش الشرقية ويون اتفاق تام عل أمور منها

أولها
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القضاء عل ثورة الشام وحل جميع التشيالت الثورية ك يظهر للعالم.4
ر جهادي فالشام . وبنفس الوقت سحب كل من لديه ف أنه ال ثورة ف

الغرب

ال محرقة داعش اإلجرام ويتم الخالص منه ف هذه الحرب وخاصة أن.5
روسيا تخش قيام جهاد ف القوقاز والشيشان فان مندوب روسيا عمر

الشيشان

ولن اآلن ظهرت اللعبة الخبيثة واضحة جدا والواقع واألحداث أثبتت.6
ذلك حت تعدى سرطان داعش إل ليبيا واليمن وبقية الساحات الجهادية

ومن جهة أخرى ظهر البرادل ف خرسان وهو يقوم بمهمتين أهمها هو.7
البديل الرسم عن القوات األمريية الت انسحبت بعد أنها أيقنت بوجود

البديل

األخبث ،ومن جهة أخرى البد أن نعرف أن وجود داعش هناك هو اإلنتقام.8
من المجاهدين والشعب الذي أسقط اإلتحاد السوفيت حليف البعث

اإلجرام

يجب عل اإلمارة اإلسالمية طالبان أن تتعامل مع داعش هناك عل ما.9
ذكرناه آنفا أنهم بديل أمريا وأداة انتقام تثأر لإلتحاد السوفيت المنهار

لقد نجحت روسيا وأمريا والغرب بإظهار داعش وه أداة قوية وغير.10
اإلرهاب وه الحرب عل ظاهرة من ظمن حملتهم المجرمة المسم

الحرب عل اإلسالم



لن بعض السذج يعتقدون أن داعش تحارب الفر وهذا من الغباء.11
وسيأت اليوم الذي يقول بقولنا هذا من تردد بقوله أنهم خوارج قبل عامين

واليوم

قالها بأنهم خوارج ،فقيادة داعش تجاوزت مرحلة الخوارج واإلختراق.12
وعبرت مرحلة اإلختالق الذي هو العمل بمنهج يشوه سمعة اإلسالم والجهاد

13.مستوى عالم ه من تجربة الجزائر وطوروها عللقد استفاد أعداء ال
تم تعميمه ونجحوا بصناعة داعش اإلجرام لن المجاهدين لم يتعلموا من

ذلك

لم يتعلموا من ذلك الدرس بسبب المنهجية العمياء والورع الاذب.14
وترك اإلنار العلن والتزكيات للمجاهيل والثناء عل أهل الباطل دون

معرفتهم

وبسبب المجامالت عل حساب الدين والجهاد ودماء المسلمين.15
وأقولها فلن تنته هذه بداعش وستبق الساحات تعان من أسلوب

الضفدعة وأقصد الترار

أي ترار نفس األخطاء حيث أن الضفدع لو قفز من 100طابق وأعدته.16
ليقفز ثانية كونه ينس أنه أخطأ فهذا ما قصدناه من الطريقة الضفادعية

المتررة

17.مت رار األخطاء نفسها ؟ إلنفيق من ت نتعلم مت نتعض مت مت
تبق ساحات رهينة تجارب فاشلة ؟ إل مت يبق الجهاد رهينة لنزوات



الجهلة؟

مت يعرف شباب األمة أنهم وقعوا ف فخاخ الغرب الت صنعوها.18
وظهرت بمسوح الجهاد فداعش الغدر نموذجا لذلك . مت نتعلم من

الدروس مت نفيق؟؟

فصار كل طاغية عندما يريد أن يطول بقائه ف الحم أو يفشل ثورة.19
شعب أو جهاد للمسلمين يظهر لنا عصابة فالجيا بالجزائر كانت نموذج

نجاح للفار

فتم تعميمها عل الساحات بشل جديد وه داعش ولذا ساندهم حفتر.20
الجرار مثل عراق أفغانستان، ومازال الحبل عل بليبيا وذكرنا دوره ف

مشهور

ولل ساحة زوابري وننتظر ماذا يظهر لنا بعد داع . وهل سنتعلم من.21
تلك الدروس ونترك التزكيات والمجامالت عل حساب الدين ؟

مت يتعلم جامية الجماعات الجهادية مت يفقه جامية الجماعات أنهم.22
هم السبب بذلك الفساد كم مجدوا ومدحوا وبرروا ودافعوا ورقعوا تبا لهم

؟

نتلم بقسوة وبحرقة كوننا عرفنا الخلل وما زلنا نرره . ويأت معرف.23
مجهول يتنطع ويتلم بصفة كأنه الشيخ أسامة رحمه اله . كفانا مجامالت

البد أن نعترف باألخطاء وأن ال نجامل عل حساب الدين والدماء.24



السنية فال قدسية ألحد وال عصمة لبشر واالعتراف بالذنب فضيلة

25.نبينا محمد وعل ه رب العالمين والصالة والسالم علهذا والحمد ل
آله وصحبه أجمعين. أبو مارية القحطان
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