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 بيان صحفي

ق للحل األمريكي خالد خوجة االئتالف السوريرئيس   يسوِّ
 ﴾َكبُ َرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأفْ َواِهِهْم ِإْن يَ ُقوُلوَن ِإالا َكِذبًا﴿

نفسه ل فيها قيسو   م81/8/5182ة صوتية للشعب السوري ، خالد خوجة، رسالالسوريوجه رئيس االئتالف الوطين 
 وقد جتاهل أن الشعب يريد خالفة إسالمية! (الشعب يريد)الثورة  إلرا ة الشعب حتقيقا   إلرا ةاذبة باخلضوع كئتالفه بووو   الو 

يف محاولة ول العامل للتآمر وليها صرحية مدوية ما  فع   يف الشامالصا قون املسلدون  وقد أولنها ،دي بيينا محدد استجابة هل
لرحيل رأس  اخلوجة قيسو  ، ولى اجلرائم اليت ارتكيها حبق املسلدني يف الشام وحاشيته طاغية الشامون محاسية  وووضا   ،جهاضهاإل

القدع ن النظام قد أ ى مهدته يف ضدن صفقة يكون املسلدون فيها الضحية وينال هو وأووابه إرث بظام وديل بعد أن يكو  النظام
رحيل هذا اجملرم  ون ب واسدحلن ي أهل الشام نوإبنا بقول إ !شامرة اللثو  بصرا  استيدال وديل بعديل بواوتيار هذا الرحيل واليطش، 

 دولة مدبيةل (الثوري)إن مشرووك  ةخلالد خوجوإبنا بقول . لدماء شهدائنا وألوراض حرائربامنه قتص ي  و ون أن  ،هأن ينال جزاء
وإن  ووتك كافة الفصائل الثورية ، هللأوداء اأسيا ك من كل مشاريع وسيدوسون ولى   ،يف واٍ  سحيقالصحابة  أحفا    ي بهلقسي  

السياسي املتدثل ا ولى طريق مشروع أمريكاملقاتلة إىل توحيد صفوفها، والتنسيق مع وزارة الدفاع يف احلكومة املؤقتة، كخطوة أوىل 
تحقيق ل ودل  ؤوب يف املخلصون بإذن اهلل يطهاحكل هذه املشاريع سي،بالدولة املدبية الدميقراطية اليت تفصل الدين ون احلياة

وإن  ووتك اجملاهدين ولى كل اجليهات إىل التدسك باالوتدال  ،ولى منهاج النيوة بإقامة اخلالفة الراشدة بيينا محدد  بشرى
 ،ودوة اإلسالم فربساها تكي، باالستنا  إىل الوطنية السورية العفنة ورايتها اليت وضعاملقاس األمري حسبوالوسطية، واليعد ون الغلو 

اليت   راية رسول اهلل  ،ورفع راية التوحيد ،للناس أمجعني والرمحة سالم اهلدايةإ ،بالتدسك بدين اإلسالم احلق لقاب  ست   هذه الدووة
خفاقة، فإذا أصييت أيا يهم وهي حتدلها ضّدوها إىل أكتافهم إوزازا  هبا وإوالء والية ييذلون الوسع يف إبقائها الصحابة الكرام كان 
 .لشأهنا

سالم خطورة املؤامرة اليت حتاك ضد اإل يدرك ،إن املتتيع للسياسة األمريكية ضد ثورة الشام: أيها المسلمون في شام العزة
 وبنيينا محدد  ،وبقرآبه  ستورا   ، ينا   وباإلسالم ،فال تسلدوا قيا تكم إال ملن رضي باهلل تعاىل ربا   ،واملسلدني ولى ودة محاور

صليا  منيعا  يف وجه مشاريع الكفار املستعدرين وأ واهتم من العدالء، وال ختشوا يف اهلل لومة الئم، بل اثيتوا ولى  وكوبوا سدا   ...قائدا  
 .﴿َولَيَ ْنُصَرنا اللاُه َمْن يَ ْنُصُرُه ِإنا اللاَه َلَقِويٌّ َعزِيٌز﴾ باصركم يرتكم أودالكم، وهو احلق واهلل معكم، ولن


