
 الرحيم الرحمن هللا بسم

 ھـ 1432 لعام رمضان إعالن

  "بإذن هللا ةقريبال الرائدة الدولة الخالفة،"

 "مترجم"

 كان ،باكستان أنحاء جميع في تجمعات المبارك رمضان شھر خاللباكستان والية  حزب التحرير نظم
وقد تم  ،"اآلن ھو الخالفة زمن"و ،"الرائدة الدولة ھي الخالفة" ھما الرئيسيان للتجمعات ضوعانموال

 :التالي النحو علىوكان  اللقاءات ھذه في رمضان إعالن توزيع

 لمسلمينعن ا نالحاليو الحكام تخلى لقد  -1

 وتعالى سبحانه با إيمان من ذلك وأعظم المسلمين، في بالد كبيرةال مواردال من الرغم على
 أراضيھا، على االستعمارية خططلل ضحية اإلسالمية األمة أنّ  إال وسلم، عليه هللا صلىورسوله 

 على والھجمات الحياة وفقدان على الصعيد االقتصادي والمعاناة، الھائل الدمار تواجه ھيو
 ،نقمة إلىالنعمة  والسياسية العسكرية القيادات من الخونة وقد حول ،أراضيھا واحتالل الدين
 من االستعمار، وجوه من نوكال النظامي والديمقراطية، لدكتاتوريةا تطبيقھم للنظم بسبب وذلك
لُوا نِْعَمَة ، يقول الحق سبحانه وتعالى ((تافھة شخصية مكاسب تحقيق أجل أَلَْم َتَر إَِلى الَِّذيَن َبدَّ

ِ ُكْفًرا َوأََحلُّوا َقْوَمُھْم َداَر اْلَبَوارِ  َم َيْصلَْوَنَھا َوِبْئَس اْلَقَرارُ  *هللاَّ   . 28،29إبراھيم  ))َجَھنَّ
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 فقد كانت ،منافس دون من قرون، مدى على الرائدة الدولة الخالفةكانت  العالمي، المسرح علىف
 ثالث ادامتد كانت على والتي حدة،لواا الخالفة دولة داخلھائلة ال المسلمين مواردل موحدة
 موضع توأصبح ،روالب العدل على تقوم ھاأنب لخالفةل العالمية السياسة رف عنوعُ  ،قارات
 دخول فإنّ  وبالتالي ،فتح المسلمين للبالد لمسلمينا لعد أنباء ، حيث كانت تسبقالدول من حسد
 أراضي حتل بعضتُ يحدث وأن  كانولما  ،أفواجاكان  وتعالى سبحانه هللا دين في الناس
 للعدوان يستسلمون نالمسلمو لم يكن والصليبيين، التتار مثل غاشمة منال بالقوة نالمسلمي

 أن نستضم الخالفة دولة أنّ  كما على ذلك االحتالل، وا سرعان ما يقضونوكان ،واالحتالل
 بغض بأسره، العالم في المضطھدة لشعوبلو ،فقط للمسلمين وليس للعالمين رحمة اإلسالم يكون
 َرْحَمةً  إاِلَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَماسبحانه وتعالى يقول ((ا ، فالعقيدة أو العرق أو اللون عن النظر

  .107)) األنبياء لِْلَعاَلِمينَ 
  

  الخالفة قرب إقامة بشارات -3
 نالمسلمو اھدش ، فقدباكستان في نالمسلمو ذلك في بما بأكملھا، لألمة مطلب اآلن ھي الخالفة

 دولة خالل من اإلسالم طبيقت في نراغبو، وھم اآلن عفنةالوالديكتاتورية  الفاسدة الديمقراطية



 بعد الخالفة إقامة إعادةر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بفقد بشّ  ذلك على عالوةو ،الخالفة
ُ أَْن الجبري حيث قال في الحديث الشريف ((...  الحكم ًة َفَتُكوُن َما َشاَء هللاَّ ُثمَّ َتُكوُن ُمْلًكا َجْبِريَّ

ةَتُكوَن ُثمَّ َيْرَفعُ  ُبوَّ وقد وعد هللا سبحانه )) َھا إَِذا َشاَء أَْن َيْرَفَعَھا ُثمَّ َتُكوُن ِخاَلَفًة َعَلى ِمْنَھاِج النُّ
ُ حيث قال سبحانه وتعالى (( األرضه المؤمنين بالنصر واالستخالف في وتعالى عباد َوَعَد هللاَّ

الَِحاِت  )) َلَيْسَتْخلَِفنَُّھم فِي األَْرِض َكَما اْسَتْخلََف الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِھمْ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ
  .55النور 
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ة جدا لذلك زادوا قريب اإلسالمية الدولة أنّ ب ن يشعروناالستعماريو أسيادھمو نالحاليو الحكام
ھذه  ، ولكنوالتعذيب والمالحقة االختطاف من خالل الخالفة، إلى لداعينل اضطھادھم من

. الظالمين شراسةعن عملھم ولن يثنيھم  لخيرل الداعين المسلمين عزيمة من تفت لن الممارسات
 محمد النبيين خاتم منھا عانى وكذلك قبل، من ھذامثل  السالم عليھم نالسابقو األنبياء فقد واجه
 أن الطغاة وعلى ،بإحساناتبعوھم  الذين وأولئك عنھم هللا رضي وأصحابه وسلم عليه هللا صلى
 أساليبھم من الرغم على العصور، مر على من قبلھم فشل الطغاة كما ونفشلسي أنھمب يعلموا

  227الشعراء  ))َسَيْعَلُم الَِّذيَن َظلَُموا أَيَّ ُمنَقلٍَب َينَقلُِبونَ ((والمستقبلية و القديمة والحديثة
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ود ومضحية بالغالي ھالج باذلة ندونيسيا،إ إلى باكستان إلى سوريا من ،لإلسالم األمة لقد نھضت
، عماد فوزھا في السباق في نھاية المطاف ھمبل  ،ةراخس ھاشھداء تعتبر ال واألمة، والنفيس

 المؤامرات ألعداءا الكفار يحيك بينماف داء...ھالش المخلصين الذين يخلفونوذلك بعون هللا وعزم 
 اإلسالم ضد للتآمر الباكستانية القيادة في الخونة مع اتنقاش في ونويجلس ونھارا، ليال
 اإلسالم صالحل كتابة التاريخ عادةإلالعمل  المسلحة القوات في لمخلصينيجب على ا ،المسلمينو

 غضون في الطغاة حكم وإنھاء السلطة لتغيير اإلمكاناتعندھم  فالمخلصون ،أخرى مرة
يا أيھا الذين ءامنوا إِْن َتْنُصروا اللّـَه (( الخالفة دولة إلقامة يعطوا النصرة أن يجبف ساعات،

ْت أْقداَمكم   .7محمد )) َيْنُصْركم ويثبِّ
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