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  الرحيم الرحمن هللا بسم

   "بيان النصرة"بيان الثامن والعشرين من رجب 

 حزب التحرير نظم الخالفة، سقوط ذكرى ھجري، 1432 رجب الثامن والعشرين منالذي سبق  األسبوع نھاية عطلة في

 وعلى والعسكرية، نيةالمد القيادتين بين الخونة من نفيھا المشاركو تحدى باكستان، أنحاء جميع في احتشادات باكستان والية
حزب النصرة ل إعطاءب الباكستانية المسلحة القوات في المخلصين الضباط طالبوا اناألمريك أسيادھم من ومسمع مرأى

  : يلي ما النصرة إعالن الخالفة، وقد تضمن إلقامة التحرير

  المسلحة القوات الخونة ضد أنشطة نرفض

 األمنية والمنشآت مھران على ھجمات بتنظيم السرية أجھزتھا قيام وبعد ،أبادعلى ھجوم ابوت  األميركيين إشرافبعد . 1
   .القبلية المناطق في حملتھملتبرير  الفتنة من جو لخلق ألمريكا يد العون تقديم واصل الخونة وضد األفراد، األخرى

 والقواعد العامة العسكرية ادةالقيمقرات  ليجوبوا حرة، االستخبارات والشركات العسكرية األمريكية يد الخونةإطالق . 2
  . ضعفھا نقاط عن والبحث عليھا التجسس حتى يتمكنوا من ،بكل حرية والمنشآت

 فضفاضة ذريعة  باستخدام الھجمات على ليشرفوا حرة يد االستخبارات والشركات العسكرية األمريكية إطالق الخونة. 3
  . الحوادث من رھاوغي ديفيس ريموند قضية في واضحا كان كما ، طالبانوھي 

 المسلحة لقواتا ن فيمخلصيال ضباطالو الغاضبة الجماھير وتھدئة لخداع محاولتھم في أمريكا حمايةعلى  الخونةحرص . 4
  . الباكستانية

  البلد القتصادالمدمرة الخونة  نشاطات نرفض

 الواقع، في ولكن كية،يراألم المساعدات بدون سيموتون جوعا المسلمين بأنّ الخونة  ادعى أھل باكستان إرادة كسر أجل من. 1
 قروض يمدقت في غربيال ھتمامالاو ،األمة وتحول دون ازدھار لألمة، الھائلة الموارد استغالل تستنفذ طاقاتھا في أمريكا فإن
  . لالستغالل سيلةو ولكن اإلنسانية لمساعدةل وال معونات ليس من أجل تقديم باكستان مثل لدول

كما  الديون أصولبقى تبينما  عديدة مرات ةالرئيسي المبالغ جبر على تسديدتُ  باكستان، مثل البلدان عشرات نّ فإ رباال بسبب. 2
  . ھي

 الشروط فرض خالل منوذلك  الفعلية، قدراتھا تحقيق من البالد منعالتي ت الالزمة الشروط فرض مع عطىتُ  القروض. 3
 أسعار تفاعالر العنان وإطالق والعمالت، بالضرائب يتعلق فيما وكذلك ،والمعادن الطاقة مثل العامة بالممتلكات المتعلقة
  . العام التضخم وتفشي األساسية، الحاجات

بالدول " تسميتھا على يصر الغرب ظل الموارد، حيث من العالم في األغنى اإلسالمية البلدان نّ فإ القروض، ھذه خالل من. 4
  . رلتطواب أبدا لھا تسمح لن الرأسمالية القروض أنّ  من رغمال على بھا، يستھزئ الغرب وكأن ،"النامية

 أسيادھم بموافقة والعقود القروض أموال يسرقون ھمو الماضي القرن ستينات منذو هنّ أ سرا ه ليسنّ فإ للخونة، بالنسبة أما. 5
  . صبامنلل يھمتول وبعد قبل الشخصية تھمثرو من ذلك واضحو ،ألمريكانا

تلك الثروات  ،لألمة الفعلية لإلمكانيات العنان وإطالق اإلسالم طبيقوت االقتصاديةب المسماة المساعدات هھذ لنبذ الوقت حان. 6
 من ألكثر العالم في محسودة اقتصاديا اإلسالم ظل في كانت التي األمة وھي ،قزمة بجانبھا الغربية الدول موارد التي تبدو فيھا

  . سنة ألف
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   بالدلل مناھضةالخونة ال أنشطة نرفض

 لكن ،المتحدة الواليات مع عسكريال تحالفال دون من الحياة قيد على البقاء ھايمكن ال باكستان بأنّ  عونيدّ  ونذباالك الخونة. 1
 ستكون أكثر باكستان نّ فإ واقعال فيو ،المتھاوية عروشھمفي البقاء على  كايرأم على ونعتمديھم من  الخونة، واقعال في
  . كايرأم بدون ارازدھا

البالد بسببه  تخسر وقد ،باكستان على الكبير للدمار فتح المجال قد المسلمين ضد صليبية حرب في كايرأم مع التحالف. 2
 عشرات وقتل ديارھم، من شردوا بعد أن مأوى بال اآلالف مئات وأوجدت االقتصاد، من الدوالرات من المليارات عشرات
  . األمنرجال و المسلحة القوات رادأف من اآلالف عن فضال المدنيين، من اآلالف

 سمحت لن ھاوأنّ  عليھا العتمادابقاء  ضمانتزود باكستان بھا مع  أمريكا نّ فإ كا،يرأم من عسكريةال للتكنولوجيا بالنسبة أما. 3
  . لألمة الفعلية المصالح أساس على مستقل مسار تباعبإ اإلسالمية المسلحة للقوات

 الرجال ينقصھا ولكن متطورة أسلحة لديھا ،الداخل من ھشة لكنھا الشكل الخارجيفي  كبيرة الكافرة االستعمارية الدول. 4
 سبب ھو ھذا ،عدوھا ضد أألسلحة التي تستخدم مختلف أنواع العقيدة أمة أمام الةفعّ  ليست الرجال دون من األسلحةو ،العظماء
 ،في أفغانستان سنوات عشر من يقرب ما منذائية والخفيفة األسلحة البد من الذين يملكون المجاھدين ةمواجھ في كاأمري فشل
  . لمفاوضاتل وتسعى االنسحاب على إجبارھا يتم واآلن أفغانستان، في ھااحتالل تثبيت من تتمكن لم ھاأنّ  إال

 في يكيةاألمر للقوات اتاإلمداد خط توقطع كية،يراألم القواعد أغلقتو ألمريكا العسكري دعمھان ع باكستان توقفت إذا. 5
انھار  قد يكن لم إن ترنح اقتصادھا معو فقط، الدنيا لحياةل تسعى أمريكاف ،واضحة تصبح الحقيقية كايرأم قوة فإن أفغانستان،

 الوقود، إمدادات انقطاع أو أفغانستان، في ھا التي تناھز المائة ألفقواتفي صفوف  الخسائر من المزيد ھا تحمليمكن ال ،بالفعل
 في المسلحة قواتال كبرسادس أ عالوة على عدم قدرتھا على مواجھة العرب، بحر في التجارية السفن ىعل ھجمات شن أو

  .النووية األسلحةب المسلحين المؤمنين من العالم،

   الخالفة قامةإل حزب التحريرالمخلصين إلعطاء النصرة ل ضباطلل مخلصة دعوة

  !أيھا الضباط المخلصون في القوات المسلحة الباكستانية

تتطلع األمة اليوم إلى اإلسالم ودولته، دولة الخالفة، من المغرب إلى اندونيسيا، من السودان إلى أوزبكستان، فالحاجة ماسة 
للخالفة التي تجمع األمة، وبينما أنتم تنظرون إلى البؤس والذل والفقر الذي تعيش فيه ھذه األمة، تتطلع إليكم األمة أيھا 

ت المسلحة كي تجعلوا من باكستان نقطة انطالق لھذه الخالفة، ألم يحن الوقت كي تنھضوا وتلقنوا الضباط المخلصون في القوا
تصبح لنوھا درسا ينسيھا وساوس الشيطان أمريكا التي جلبت الشقاء للبشرية من أمريكا الجنوبية إلى جنوب شرق آسيا، تلق

  ية من قبلھم؟وصمة عار في تاريخ مظلم مثل اإلمبراطورية الرومانية والفارس

ألم يحن الوقت لھذه األمة كي ترتقي إلى مكانتھا التي تستحقھا كقائدة للبشرية كما كانت ألكثر من ألف عام، وتفتح األرض 
أمام اإلسالم، وتنقذ الشعوب من ظلم قانون البشر؟ أال تتوقون لھذا الشرف العظيم الذي سينجيكم يوم ال ينفع مال وال بنون إال 

  .بقلب سليم، يوم الوقوف أمام ربكم؟من أتى هللا 

 .إلعادة اإلسالم في دولة وسيادة، الخالفة، لمعاقبة الطغاة وليشفي هللا صدور قوم مؤمنين حزب التحريرأعطوا النصرة اآلن ل

ُ بِأَْيِديُكْم َوُيْخِزِھْم َوَيْنُصْرُكْم َعَلْيِھْم َوَيْشِف ُصُدوَر َقوْ  (( ْبُھُم هللاَّ   9التوبة  ))ٍم ُمْؤِمِنينَ َقاِتلُوُھْم ُيَعذِّ

  حزب التحرير           ھجري 1432رجب 
  والية باكستان                   ميالدي 2011حزيران 
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