
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 والمؤثرين المثقفين وإلى المحرر، وجهاء من المخلصين إلى

 فيه العام بالشأن والمهتمين الفعاليات وأصحاب

 :وبركاتو اهلل ورمحة عليكم السالم: األفاضل خوةإلا
 ليتا ودمائهم شهدائكم تضحيات وأنقذوا... اخلرق اتسع فقد األوان فوات قبل ثورتكم سفينة أدركوا

 .وسوتشي ةوأستان جنيف يف السياسي والعهر اإلجرام بازارات يف تباع أن قبل بُذلت  
 أمرنا نتدارك مل ما ينتظرنا، رلهول وأي يتهددنا خطر وأي حالنا، وصل أين أعينكم بأم ترون أنتم ىا

 .وشرع لتطبيق ونسعى أمره وفق ونعمل ربنا حببل ونعتصم ثورتنا مسار ونصحح بثوابتنا ونتمسك
 قتلٌ  والبعيد، القريب علينا وتكالب جانب كل من بنا أحاطت قد ترون كما وادلؤامرات ادلكائد إن
 بو يقوم سللص صادق عمل كل على للقضاء إال ذلك وما ومفاوضات ومؤمترات ىدن يرافقو وتدمٌي، وهتجيٌ 
 كما - وليسومنا بالكفر ليحكمنا ماإلجرا نظام حظية إىل استطاعوا إن النهاية يف إلعادتنا ادلخلصون أبناؤنا
 .والقهر والبطش الظلم أصناف - سابقا كان

 ربنا أمرنا كما نكون أو وتقاعسنا بسكوتنا ىدرا التضحيات وتذىب الشهداء دماء تُباع بأن نرضى فهل
 رادلنك عن والنهي بادلعروف األمر من عليهم اهلل أوجبو مبا ويقومون بو ويتمسكون باحلق يصدعون رجاال

 رسولنا أخربنا كما كنا اهلل أمر مبا قمنا فإذا ؟معهم تآمر أو أعدائنا إىل رََكن ومتاجرٍ  ظاملٍ  كل يد على واألخذ
 عظيم ينتظرنا الذي فاخلطر وتقاعسنا سكتنا إذا أما ادلطلب عبد بن محزة الشهداء سيد مبنزلة  الكرمي
 .عظيم

 مبقررات نرضى وليجعلونا ويقتلون فيدمرون وقرانا لداتناب يقصفون أعداءنا أن كيف أعينكم بأم ترون وأنتم
 اتفقوا ما يفرضوا أن يريدون اجلديد ستانةأ مؤمتر يف ىم وىا بو، ُُينُّوننا الذي الكاذب أمنهم وبسراب مؤمتراهتم

 ضيقة، زلدودة منطقة يف ادلخلصني الثائرين حصر من متكنهم شاملة وىدنة عازلة منطقة من سابقا عليو
 .معليه للقضاء جديدة خطوة ذلك نويكو 

 يدلكم الذي الناصح األخ خطاب طلاطبكم: أىلو يكذب ال الذي الرائد التحرير حزب يف إخوانكم إننا
 .أمرنا وصالح ربنا رضا فيو الذي اخلي على
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 األمر بواجب تقوموا وأن والتسلط، بالظلم منكم ُسلب الذي وسلطانكم قراركم تستعيدوا كي ندعوكم
 سوق يف أبنائنا وبدماء بتضحياتنا ادلتاجرة يريد من وكل الظامل يد على واألخذ ادلنكر عن والنهي روفبادلع

 وادلؤمترات، اذلدن
 الراشدة اخلالفة "مشروع العظيم اإلسالم مشروع لنصرة حولكم ومن أنتم جاىدين تعملوا أن ندعوكم

 وتوحيد شتاتنا مجع على القادر الوحيد فهو ،خرةواآل الدنيا يف وفالحنا عزنا وحده ففيو النبوة" منهاج على
 فخالصنا ،وقهر ظلم من ونكابده نعانيو شلا احلقيقي واخلالص احلقيقي األمن لنحقق مسارنا وتصحيح صفوفنا
 ...ديارنا يف وأذناهبا اأمريك أدوات اإلقليمية الدول بأيدي ال بأيدينا

 ويبذل بدوره منا واحد كل يقوم وأن ربنا حببل باالعتصام إال لنا صلاة وال علينا للقضاء أعداؤنا اجتمع لقد
 وتصحيح سلطاننا الستعادة واحدة يدا اجلميع ليكون وإخواهنم أىلو ِمن حولو َمن فيجمع جهده قصارى
 قيود من للتحرر فاعلة وقوة القاتلة، وىدهنا اخليانية ادلؤمترات مقررات لرفض منيعا سدا وليكونوا مسارنا،

 ...احلمراء خطوطهم وحتطيم ،الداعمني
 وسعد معاذ بن كسعد لتكونوا بكم وتليق ربكم ترضي اليت الرجال الرجال مواقف تتخذوا أن ندعوكم إننا

 شيء األمر من لنا )ليس: أحُدنا يقولن   وال عليو اهلل عاىدوا ما صدقوا الذين الرجال من وغيىم عبادة بن
 .مجيعا ننجوا أو مجيعا هنلك أن إما واحد مركب يف مجيعا وضلن عظيم والكيد خطي فاألمر حيلة( باليد وليس

 حىت ذلك يف االستمرار وجيب مسلم كل على واجب ىو اإلسالم حكم وإقامة الطاغية نظام تغيي إن
 كان وإال الوسط، احللول عن حبثاً  الطريق منتصف يف الوقوف اخلطأ ومن اهلل، بإذن ادلنشود اذلدف حتقيق
 .يعترب دلن عربة فيو وتونس مصر يف حدث وما ماً مظل ادلصي

 سلطانكم، يسلب من يد على وخذوا التآمرية، مؤمتراهتم مقررات وارفضوا أعدائكم، مكر فاحذروا
 احملاسب احلق صاحب بلهجة واستحقاق تصرف كل وعند دائما واسألوىم مبعاناتكم ويتاجر قراركم، ويصادر

 والفالح الفوز ذلك ففي ربكم لكم أراد كما وكونوا إخوانكم نصح اواستمعو  (؟النظام إسقاط عن )وماذا
 .والنجاة

 الّلهَ  َأنَّ  َواْعَلُمواْ  ُيْحِييُكمْ  ِلَما َدَعاُكم ِإَذا َولِلرَُّسولِ  لِّلهِ  اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأي َُّها ﴿يَا: تعاىل قال
 .ُتْحَشُروَن﴾ لَْيهِ إِ  َوَأنَّهُ  َوقَ ْلِبهِ  اْلَمْرءِ  بَ ْينَ  َيُحولُ 
 

 حزب التحرير                                                         ىـ0441 احلجة ذي من 22
 والية سوريا                                                                     م22/10/2102


