
 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 !اآلن الخالفة وأقيموا قراطيةبالديم أطيحوا واإلذالل، للبؤس حدا   لنضع

 !باكستان في المسلمون أيها
 خالل من علينا، للسيطرة أخرى مرة بعض معبعضها  السياسية األحزاب فيو تتنافس وقت يف إليكم نداءنا نوجو

 إىل احلكم انتقال أو األحزاب اندماج أكانت سواء ادلنافسة، نتيجة كانت مهما لكن احلايل، والقانوين السياسي النظام
 جرت ومهما يًتأسو عمن النظر بغض   الشؤون، لرعاية ُمهيأ غري احلايل السياسي   النظام ألن خاسرون، فنحن، آخر حزب
 األحزاب تالعب   دلاضية،ا سنة العشرين خالل مشرف، عهد منذ الرئاسية الفًتات كل يف شهدنا وقد تعديالت، من عليو

 .ختدمهم الذين ادلستعمرين ومصاحل مصاحلها يضمن دلا وتغيريىا والسياسات بالقوانني احلاكمة السياسية

 !باكستان في المسلمون أيها
 النقد صندوق مثل مؤسساتو، خالل من للنفوذ ادلستعمرين وصول يعرقل دور بأي تقوم ال ادلعارضة أنًا سر  ليس

 الصاخبة هتماجااحتج من الرغم على ادلاضية، سنة العشرين مدار على ذلك شهدنا وقد... ادلايل العمل موعةرل أو الدويل،
 احلكام من كل يقف كان، ومهما السياسية، األحزاب جلميع أمحرًا خط ادلستعمر مصاحل تأمني يظل   الطويلة، ومسرياهتم
 ظل يف احلكم إىل يصلوا لن أهنم يعلمون فهم ادلستعمرين، صاحلم بتأمني األمر يتعلق عندما نفسو اجلانب على وادلعارضة

 ...واقتصادنا أمننا حساب على كان لو حىت الغرب، خبدمة إال احلايل النظام
 اليت ادلستعمر الكافر سياسات تطبق ادلاضية سنة العشرين خالل ظل ت السياسية األحزاب فإن باقتصادنا، يتعلق فيما

 بغري احلكم خالل من... علينا الديون وتراكم والبؤس والفقر والبطالة للتضخم العنان أطلق ما ويل،الد النقد صندوق ديليها
 والطاقة كادلعادن أشكاذلا، مبختلف اذلائلة ادلادية بادلوارد عليو ا أنعماً بلدًا فشيئًا شيئ السياسية األحزاب ُتفقر ا، أنزل ما

 .واجملتهدة والذكية الشابة البشرية وبادلوارد... وادلاء ادلتنوع وادلناخ والزراعة
 العمياء الطاعة خالل من أمننا، تقويض علىًا تدرجيي السياسية األحزاب عملت ادلاضية، سنة العشرين مدار على
 األحزاب تناوبت اآلن، وحىت مشرف عهد فمنذ ادلايل، العمل ورلموعة األمريكية اخلارجية ووزارة األمريكي للبنتاغون

 باخليانة، ووصفتو واستنكرتو ا سبيل يف اجلهاد منعت ومجيعها للهند، اتلة كشمري عن تدرجيياً  التخلي على اسيةالسي
. انتسباك داخل إىل لتصل ضرباهتا، توسيع على اذلند جترأت السياسية األحزاب وبتخاذل الواجب، هبذا ملتزم كل وحاربت
 . والنصر لالستشهاد يتطلعان وجيش شعب إذالل يفاً دور  السياسي ة األحزاب كل لعبت وتعاىل، سبحانو ا أوامر مبخالفة

ُكم   َوَأن  : ﴿بقولو وتعاىل سبحانو ا حذ رنا لقد نَ ُهم   اح  َواَءُهم   تَ تَِّبع   َوالَ  اللَّهُ  أَنَزلَ  ِبَما بَ ي   َذر ُهم   َأه  ِتُنوكَ  َأن   َواح   َعن   يَ ف 
 الكافر قوانني عن التويلًا فور  علينا. ديننا بغري باحلكم ينتظرنا ما ىو والذل فالشظف ،﴾ي كَ ِإلَ  للَّهُ ا أَنَزلَ  ٓ  َما بَ ع ضِ 

 خلفنا الدديقراطية خنل ي أن علينا الكافر، الغرب عن نيابة القوانني هبذه حتكمنا اليت السياسية األحزاب وعن ادلستعمر،
 يده يضع أن التغيري يريد مسلم أي على. ورسولو ا ويطيع ىلوتعا سبحانو ا أنزل مبا حيكم حاكم بينصتل اآلن ونتقدم

 .النبوة منهاج على اخلالفة إلعادة يعمل الذي التحرير حزب شباب بيد
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 !الباكستانية المسلحة القوات في المسلمون أيها
 التحرير حلزب النصرة بإعطاء ،اً فور  اإلسالمية احلياة باستئناف إال محايتهم على أقسمتم الذين الناس دلعاناة هناية ال
 األمة ستستعيد فقط عندىا وتطب قو، بو حتكم دولة يف اإلسالم ليعود الرشتة، أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل أمريه بقيادة

 ضنك من النور، إىل الظالم من والغرب الشرق يف الناس خترج العامل، شهدىا حضارة بأعظم ادلرموقة، مكانتها اإلسالمية
 .اإلسالم عدل إىل اليةالرأمس

 فعلت كما حاجاهتم، ويشبع الناس مصاحل خيدم مبا وتستثمرىا اذلائلة األمة موارد سًتعى اليت اخلالفة دولة إقامة انصروا
 فتحها، بعد مباشرة احلرية أراضي يف ادلسلمني لغري أعلنت اليتعنو  ا رضي الصديق بكر أيب خالفة فإهنا لقرون، اخلالفة
 أعفت اليت ىيا  رمحو العزيز عبد بن عمر خالفة وإهنا اجلزية، من وإعفائهم فيها ادلايل العجز بكامل لدولةا بتكفل
 خالفة إهنا اجلزية، من ادلسلمني غري من الفقراء وأعفت للزواج، ادلتزوجني لغري خمصصات ووضعت ديوهنم، من ادلدينني
 عبد خالفة إهنا. ذلمفرديناند  إسبانيا ملك اضطهاد من فر وا الذين لليهود دلالذا منحت اليت ىيالثاين  بايزيد العثماين اخلليفة
 ملكة فطلبت الكربى"، إيرلندا "رلاعة وقت نيياإليرلند إلغاثة إسًتليين جنيو آالف عشرة بإرسال تعه د الذي األول اجمليد

 عز استعادة شرف سينال منكم فمن! وجني بألفي إال تتربع مل نفسها ىي ألهنا جنيو أللف خفضها فيكتوريا وقتها بريطانيا
 .الرأمسايل النظام قبل من ادلسحوقة البشرية وخيل ص بيديو اخلالفة

 ادلظلومني جلميع األمن تعطي واحدة عسكرية قوة يف ادلسلمة ادلسلحة القوات ستوحد اليت اخلالفة لدولة النصرة أعطوا
 اخلالفة عهد ويف حني، بعد ولو قويا، كان مهما عدوىا من تتحرر سلمنيادل أراضي كانت اخلالفة عهد ففي ،وادلضطهدين

 زالت فلما ...األكرب ىو ادلسلمني تعداد جعل ما اإلسالم، العتناق الطريق ودتهيد الطغاة حكم إلهناء اجليوش ُحشدت
... أوكرانيا على بوتني حرب يف أو ألفغانستان بوش احتالل يف سواء بسهولة، بأقدامهم قانون كل ادلستعمرون داس اخلالفة

 وخيل صها بدينها، األمة ىذه ويرفع واجلهاد، بالدعوة اإلسالم ونشر أعناقنا، عن الكفار أغالل كسر شرف ينال منكم فمن
 لعدوىا؟ الدنية من

َمِئذ  ﴿ ِمُنونَ  يَ ف َرحُ  َويَ و   ﴾ِحيمُ الرَّ  ال َعزِيزُ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َمن   يَ ن ُصرُ  اللَّهِ  ِبَنص رِ  * ال ُمؤ 
 

 التحرير حزب                                                           ىجري 3665 شعبان من ألولا

 نوالية باكستا                                                      ميالدي 4244 مارسآذار/ من الرابع
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