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أمريا والطوفان

أوباما ينعش اإلقتصاد األمري وينفس عن حلفائه الرافضة ودول الخليج مازالت ف نومها غارقة .
أمريا تقصف مجاهدي اليمن والمقاومة الشعبية

كيف لحومة السعودية أن تصدق أوباما بأنه حليف لها وهو يقصف المقاومة الشعبية الت تقاتل الحوثة
الحوثة يتقدمون والطيران األمري يمهد لهم

إال يعتبر دعم أمريا للحوثة هو ضربة لعاصفة الحزم الت تحرص أمريا عل إفشالها؟
أليس لسان الحال أصدق من المقال وظهر الحلف األمري الرافض؟

أمريا تسع لتسليم اليمن للرافضة وأن تبق لهم النفوذ األكبر وذلك ألنها ال تثق إال بالرافضة وجربتهم ف العراق لن مت يفقه
العرب ؟

وعليه البد للسنة أن يفقهوا أن الرافضة هم الجناح العسري ألمريا إلستنزاف السنة ألن أمريا لم تتف بنهب ثروات الشعوب
بل تحرص عل إبادتهم وأمريا ال تهمها إال مصالحها وأمن إسرائيل ولذا ه قبلت بإبادة السنة ف سوريا ومصر مقابل أمن

اليهود .
ومازال من المسلمين يلهث خلفها.

كالبركان ف فه ا قاب قوسين أو أدنفإنهيار أمري ه لهم بالمرصاد ولعلها تلحق باإلتحاد السوفيتا إن الن نسيت أمريول
جميع األنظمة الجبرية ولذا عل من انهيار اقصادي يليه بركان ثورة السود المظلومين عندها تنته ا تعانالداخل أمري

الحومات العربية تتحالف مع شعوبها وتترك السراب األمري والوعود الاذبة فعودة الحومات وتحالفها مع أبناء السنة
منجاة لهم ف الدنيا واآلخرة كون أمريا عل وشك إنهيار وأنا موقن جيدا أن نهاية أمريا ستون بسبب الظلم والجرم كونها
تسببت بتسليط الرافضة عل ألسنة ف العراق واليمن والشام وقبلها قتلت المسلمينر نسيت أمريا أن بطش ربك لشديد وأنه

عل نسفها لقدير فانت وما زالت تحرض شعبها المخدر عل أهل اإلسالم بحجة اإلرهاب فيف إذا ثار السود عليها
سيتفجر بركان أسود أنه الطوفان الذي ينه جبروت أمريا وليراجع أوباما حساباته الت هو يتغافل عنها ولينتظر ثورة الغضب

بين ظهرانيه
ونقول له لن نهددك بالضرب والقصف ولننا نعلم يقينا أن اله الذي أنه فرعون وخسف به وبجنده قادر أن يخسف بم وأن
يزلزل طغيانم وجبروتم وأن يجعل كيدكم ف نحركم وأقول له فليراجع الواقع األمري ويقرأ ما كتب المفرون المراقبون

من داخل أمريا أن أمريا تنتظر انهيارا كبيرا ورب إنا نراه قريبا فهل ستحرض أمريا عل شعبها وتتهمه باإلرهاب؟
وهل ستستطيع أمريا الحفاظ عل كيانها كما حافظت عل الثورات المضادة؟

وأنا عل يقين أن دماء شعب الشام المسلم ستحرق أمريا وكل من وقف مع بشار وهاه ثورة الشام الاشفة الت كشفت
وستنهار ببركتها دول وجماعات

تاله ليون لسنة الشام بركة تعم جميع القارات ونصر ربان يون منة من اله عل المستضعفين فال دخل لجماعات وأحزاب
م وهو قادر عله ليندم كل من خذلبورما صبرا وال ف تركستان صبرا وأخوت وتنظيمات بذلك النصر وأقول لمسلم

نصرتم ونصرة أهل الشام والعراق واله يختار لذلك من يشاء
فزاد الظلم وطفح اليل واله تعال عزيز حيم وكذلك حومة قم فه تنتظر ما تنتظر أمريا واأليام قادمة والثورات قريبة

اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بأمريا وعليك بأعوانها اللهم عجل بزوال جبروتهم اللهم عليك بالسيس وجنوده وبشار وجنده
وعليك بالعبادي ومرتزقته والبغدادي وخوارجه
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اللهم كن عونا لسنة الشام ونجهم من الطغاة والغالة وعجل بنصرك
اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا عل من عادانا وتقبل قتالنا وشاف جرحانا وفك أسرانا
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