
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ول في استراليا ينجح بعقد مؤتمر الخالفة األحـزب التحريـر
  )مترجم(

 استراليا بعقد -حـزب التحريـرفي ظل جو من التخويف والترهيب والهستيريا االعالمية نجح 
 الضيوف من مختلف فئات الجالية احتشد مئات  .28/1/2007ول في سيدني مؤتمر الخالفة األ

  . ليستمعوا لعدد من المحاضرين من داخل استراليا وخارجهاWhite Castleالمية في قاعة االس
وواجب , لمينثر غيابها على المسوأ, ر المحاضرون بواقع الخالفة وأهميتهاذكّ, خالل المؤتمر

قامة الخالفة وقد سلط المحاضرون الضوء على طريقة إ. قامتها إعادةالمسلمين بالعمل على إ
والتحديات المتوقعة التي ستواجه دولة , المنشود في العالم االسالميلتغيير السياسي وتحقيق ا

  .العمل على انقاذ العالم من الوضع الحالي في وواجب المسلمين. الخالفة الفتية
  

 الفرصة ليعبر عن امتنانه العميق للجالية االسالمية في استراليا - حـزب التحريـرينتهز 
لقد عبرت ردة الفعل االيجابية من الجالية تجاه المؤتمر . وي والمتواصلاستراليا لدعمها الق

 الخير العظيم الذي تملكه نما هو مؤشر هام علىكل ذلك إ. مجادالت الكذب والتضليلورفضهم ل
خوة في اهللا األ باظهار مشاعر لقد عبرت الجالية بشكل رائع عن رغبتها الصلبة .مةهذه األ

أن يتقبل علي القدير ل اهللا النسأ, ات صوت االسالم السياسي الحقورفض كل المحاوالت السك
  .نه سميع مجيب إ,منا كل األعمال الصالحة

  

  ما حصل لنبقىمر معاًثزة ان نستييضا لنذكر جاليتنا االسالمية العزنود أن ننتهز هذه الفرصة أ
اعظم الصعاب في لى تحمل مة قادرة عءذن اهللا األ بادين في مواجهة التمييز المتزايد وحتماًموح

ق بمحاوالت الكذب والتضليل التي ما فيما يتعل أ.عالهاأسمى الغايات ولى أسبيل الوصول إ
ي اخفاق المنتقدون بالتحدي الفكري ألكان ,  ومؤتمر الخالفة حـزب التحريـرحاطت أ

. م ال مؤشر قوي على االفالس الفكري العميق لديهفي مؤتمر الخالفة ما هو إموضوع طرح 
ليس موجها ضد  حـزب التحريـرن كل الهجوم والنقد على  نذكر جاليتنا الكريمة أاولكنّ

أي مسلم في الدنيا ال يحب أن يرى العالم االسالمي محكوماً  .مة ككلبل على األ, الحزب فحسب
ع حد للتدخل ن يوض ال يريد أي مسلمين؟ أباالسالم؟ أي مسلم ال ينادي بوحدة أراضي المسلم
نظمتهم ى نهاية للحكام العمالء الخونة وأن يرالخارجي في أرض االسالم؟ أي مسلم ال يتمنى أ

  سالمي؟القمعية الذين يدنسون عالمنا اال
  

ن نبقى يجب أ, ن تغير من نهجها استجابة لذلك النقد الجارف تسمح بأالعلى جاليتنا الحبيبة أ
جل التغيير  ال يستهان بها من أكبر لنصبح قوةً يجب أن نبذل جهدا أبل, لى الحلمصممين ع

  .متناأ  وأبعد من ذلك ضمن االيجابي ضمن الجالية
لماذا يتردد , سس الحوارأ وضع فعلينا أن نؤكد على, قد كان يفتقر للموضوعية كل النأن.وبما 

الضبط العالقة بين الحكومات الغربية السياسيون ان يناقشوا واقع السياسة الغربية؟ ما هي ب
راضي المسلمين؟ لماذا يسعى السياسيون الغربيون لتحييد القمعيون المجرمون في أ والحكام 

الصوت المسلم عن تقرير مصيره في العالم االسالمي ؟ هذه فقط بضعة اسئلة ما زالت بال 
  .اجابة

  

  .ما يرضي اهللا عز وجلقط لفلتكن دعوتكم ف, نتم فعالً صوت الحقأ, يها المسلمونأ
  

  )َوَمْن َأْحَسُن َقْوًال مَّمِّن َدَعا ِإَلى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلحًا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلمين( 
   )33, ُفصَِّلْت( 
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