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 مریکیة العسکریة و القوات املرابطة معهاال   القوات القادة مجیع ایل

 آنان با همکار نیروهای یهمه و نظامی آمریکا نیروهای ومسؤلین فرماندهان یهمه به

*** 

 اکبر اهلل اکبر اهلل اکبر اهلل

 اکبر اهلل اکبر اهلل اکبر اهلل

 اکبر اهلل

 فَهُوَ تُبْتُمْ فَإِنْ وَرَسُولُهُ الْمُشْرِكِينَ مِنَ بَرِيءٌ اللََّهَ أَنََّ الْأَكْبَرِ الْحَجَِّ يَوْمَ النََّاسِ إِلَى وَرَسُولِهِ اللََّهِ مِنَ وَأَذَانٌ»
 است اعالمى اين و) ؛«أَلِيمٍ بِعَذَابٍ كَفَرُوا الََّذِينَ وَبَشَِّرِ اللََّهِ مُعْجِزِي غَيْرُ أَنََّكُمْ فَاعْلَمُوا تَوَلََّيْتُمْ وَإِنْ لَكُمْ خَيْرٌ

 توبه اگر حال، مشركين از. است بيزار رسولش و خداوند كه اكبر حج روز در مردم به پيغمبرش و خدا از
 تو و نيستيد خدا كننده ناتوان شما كه بدانيد پس، سرپيچيديد اگر اما و است بهتر برايتان توبه كه كرديد

 توبه سوره 3 آيه (.ده بشارت دردناكى عذاب به ورزند كفر كه را كسانى( محمد اى)

 که باشید آگاه؛ آنان با همکار نیروهای یهمه و آمریکا نظامی نیروهای ومسؤلین فرماندهان یهمه به

 کشور ی همه و( سعودی)حجاز و نجد و قطر و کویت و افغانستان و درعراق را خود نیروهای تمام باید

 همچنین. است.م2004 ق.هـ 1425 سال محرم دهم آن نهایت که مدتی در هم آن کنید خارج اسالمی های

 پایگاهی هیچ پذیرند نمی را خود سرزمین در شما نیروهای وجود آنان مستضعف مردم که درکشورهایی

 که است آن معنای به کشورها این های سرزمین در شما حضور تاریخ این از پس که بدانید .بسازید نباید

 که ای گونه به نمایند انتخاب شما برابر در را نظامی رویاروی ی گزینه که داشت خواهند را این حق مردم

 با دفاعی جهاد این در که بود خواهد جوان و پیر و زن و مرد از هاسرزمین این فرزندان یهمه یوظیفه

 . کنند پیدا حضور توان همه

 اسالمی های سرزمین در آمریکا نظامی حضور مانع 1425 محرم دهم از بعد دارند وظیفه هم حاکمان

 ملت و السالم علیه مهدی امام و پیامبر و خدا با محارب آنان اتباع و حاکمان صورت این غیر در شوند

 این با که شود می واجب آنان بر و داشت خواهند را حق این مسلمانان و.  بود خواهند مسلمان مستضعف

 بالد تصرف برای که آنان پشتیبان نیروهای یهمه و اند شده آمریکا پیمان هم که آنان اتباع و حاکمان

 صدام مانند آنها ناپاک خواران جیره که آن از بعد، بپردازند جهاد به، اندکرده آغاز را خود حمله مسلمانن

 دروغین دشمنی آن از پس و بودند آمریکا خدمت در را فراوانی مدت،  باد آنها بر خداوند لعنت الدن بن و

 .گذاردند اجرا به را آمریکا با خود
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 اللی و کر افراد، خدا نزد جنبندگان بدترين) ؛«يَعْقِلُون ال الَّذِينَ الْبُكْمُ الصُّمُّ اللَّهِ عِنْدَ الدَّوَابِّ شَرَّ إنَّ»
 انفال سوره 22 آيه (.کنندنمی انديشه که هستند

 برای خود نیروهای سازی آماده و آرایی صف به را مستضعفین خصوصا مسلمانان همه روز همین زا

 دهم از پیش که باشد .دهند تشکیل نظامی نیروهای خود توانای به نسبت گروه هر تا میکنم دعوت جهاد

 و من تایید و بیعت همانا.  کنند آغاز را شما با جنگ علنی آنان که این مگر نپردازید آنان با نبرد به محرم

 برای نظامی نیروی که کس هر برای را السالم علیه مهدی الحسن بن محمد امام وسرورم موال تایید و بیعت

 امام دستورات از که صورتی در دارم می اعالم را دهد تشکیل، میکنم دعوت آن برای که حقی یاری

. نکند سرپیچی، دهد تمکین او به زمین در اشفرستاده و وصی طریق از خداوند که الحسن بن محمد مهدی

 السالم علیه مهدی امام فرستاده و وصی از صادره دستورات به را خود مطلق تسلیم و بیعت باید نیروها این

 .التوفیق اهلل ومن . کنند اعالم

 اللَّهَ إِنَّ حَسَنًا بَلَاءً مِنْهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيُبْلِيَ رَمَىَٰ اللَّهَ وَلََٰكِنَّ رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَمَا قَتَلَهُمْ اللَّهَ وَلََٰكِنَّ تَقْتُلُوهُمْ فَلَمْ»
؛ انداختی که نبودی تو اين و! کشت را آنها خداوند بلکه؛ کشتيد را آنها که نبوديد شما اين) ؛«عَلِيمٌ سَمِيعٌ
 (.داناست و شنوا خداوند؛ کند خوبی امتحان وسيله اين به را مؤمنان خواستمی خدا و! انداخت خدا بلکه
 انفال سوره 17 آيه

 السالم علیهم محمد آل بقیة

 الحسن احمد شدید رکن

 السالم علیه مهدی امام فرستاده و وصی

 اسرافیل به ظفرمند و میکائیل به شده یاری و جبرائیل به شده تایید

 علیم سمیع اهلل و بعض من بعضها ذریه

 ه.ق 1424/- /10

*** 

 

 :2015 سپتامبر 5؛ ع محمد آل یمانی کالم در ستیزی طاغوتمصدر: 

https://www.facebook.com/TS.Yamani/photos/a.148891/1465749340404268

1568088045/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/TS.Yamani/photos/a.1465749340404268/1488911568088045/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TS.Yamani/photos/a.1465749340404268/1488911568088045/?type=3&theater
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  همکارانشان و مریکاییآ نظامیان به

 


