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  الرحيم الرحمن هللا بسم
 الخالفة وأقيموا الخونةأطيحوا بو أمريكا واطردا :تمسيرا

  الساعة الثالثة ظھرا ،2011 أبريل/نيسانالسابع عشر من  ،األحد
 "مترجم"

 
  ،باكستان في المسلمون أيھا

وما كان  المنطقة،في و بالدال في العلياھي  اليد األميركية جعلوا قدف ،الحدود كل باكستان في الخونة الحكام تجاوز لقد
من  خاصة،ال ألمريكيةا عسكريةال للمنظمات األبواب ةنالخو الحكام تحففقد  معھا، ھؤالء الحكامتواطؤ  الذلك لو ألمريكا
 واألسواق، والجيش األمنية والمنشآت والمدارس، العبادة، وأماكن العامة، األماكن في والتفجيرات القتل جرائم يرتكبون الذين
 داخل األمريكية الجوية للقوات تسھيالتال الحكام الخونة منحوقد  ،كبير فيض من غيض إال ديفيس ريموند قضية وما

 ضباطل الخونة ھؤالء ضمنقد ، والقبلية المناطق في المسلمين رؤوس على المنازل كي تھدم طيار بدون طائراتلل باكستان
 مشاة قواتفيه  تتمركز الوقت الذي في العامة، األحياء جول في جميعالت ةالباكستاني الجيشقيادة  خالل من األميركي الجيش
 عملياتھا توجيه األميركية الستخباراتل سمحوا أن الحكام خيانة ومن .الحدود من بالقرب بلوشستان في األمريكية البحرية
 األميركية والقنصليات لسفاراتل واسمح الحكام ھؤالء مكيفة، كما أنّ  حاويات في ونيجلس في البالد بينما ھم اإلرھابية

 باكستان عبر يمر الذي اإلمدادات خطالحكام  وقد أّمن للحكام الخونة، أوامرھم إصدارشئون البالد من خالل  إدارةالمحصنة 
 !المتفجرة المواد ذلك في بما واألسلحة والغذاء النبيذب وباكستان أفغانستان في اناألميرك الصليبيين لتزويد

 من الماليين عشراتل األساسية االقتصادية احتياجاتھم عن توفير الخونة الحكاممتنع فقد ا كافية، تكن لم لجرائما ھذه وكأن
 بما ،الطبيعية ھائلة جدا باكستان موارد أنّ  من الرغم على ،الجشع الرأسمالي االقتصادي النظام تطبيق من خالل المسلمين

 السماح خالل من اإلسالم،ھو و نالمسلمو يمتلكه ما أغلىاحتقروا قد  الحكامء ھؤال أنّ كما  .والنحاس والفحم الذھب ذلك في
 القذرة ثقافتھم نشرب الغربية لشركاتالسماح لو التعليم، إصالح شعار تحت التعليم مناھج يثوتلب االستعمارية للمؤسسات

 .الثقافية والمھرجانات التسويق ذريعة تحت

 

  ،باكستان في المسلمون أيھا

 وھم فھم يتظاھرون بحبھم  ولرسوله ،نالمنافقو ھمو ،والقراصنة اللصوص ھمو الصليبيين، حماة ھم الحكامالء ھؤ إنّ 
 فإنھم يردون بمزيد من والخطيرة الكثيرة ذنوبھم ھم علىبساحت ماعندو ،فقط الكفار لسادتھمو الشخصية لمصالحھم موالون
ً بعد خائن خيفرّ  الذي ھمنظام إصالح في أو ھمإصالح في أمل أي ھناك ليسف ،واالعتقاالت واالضطھاد الظلم  ھوف ،خائنا
 وفقا القوانين واسنّ  ،سواء حد على نيديمقراطي وآخرين ينيدكتاتور خونة ، فرخعاما ستين من ألكثر فاسد استمر نظام

 من لإلذالل النبيلة ألمةا ھذه وأخضعوا اإلسالم، في المنصوص عليھا والواجبات حقوقال على واسادو ورغباتھم، ألھوائھم
 قال هللا، بإذنقريبة  كونست ونھايتھم ،عمالءال الحكام اقتالعو النظام ھذا إلغاءعلى  دموعرف اللذلك لن تذ .أعدائھا قبل

َماُء َواأْلَْرُض َوَما َكاُنوا ُمْنَظِرينَ (( :وتعالى سبحانه  ))َفَما َبَكْت َعَلْيِھُم السَّ

 

  ،باكستان في المسلمون أيھا

 خالل من تحقيقه يمكنو ،لطالما انتظرتموه الذي الحقيقي التغيير ھو ةنالخو والحكام االستعماري النظام من رالتحر إنّ 
 الصليبيين مع التعاون أشكال جميع يوقف فوراس الذي ھو الخليفةف ،خليفةال وحاكمھا الخالفة، دولة ودولته، اإلسالم

 وقواعد والقنصليات سفاراتھا قويغل ،اإلسالمية األراضي من والعسكريين سيينالدبلوما موظفيھا جميع طرديو ،األمريكان
 في الشجعان المسلمين أيدي على ونيموت بحيث ،ناءالجب ينيللصليب اإلمدادات جميع خليفةال يقطعوس ،االستخبارات ومكاتب
 إلى النضماما إلى بلوشستانفي و قبليةال المناطق في المسلمين الصادق خليفةال وسيدعو ،أفغانستانفي و القبلية المناطق
 اإلسالم عن نيابة واحدة يدا نلمسلمووسيكون ا ،منافقون المسلمين صفوف بين ولن يكون المسلحة، الخالفة قوات صفوف

 طغيان من المحتلة األراضي رويحر واحدة، دولة في اإلسالمية بلدانال جميع توحيد على خليفةال عملوسي ،المسلمينو
 .وأفغانستان وكشمير فلسطين في االحتالل،
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 النفط مثل العامة، لممتلكاتلسيطرة األفراد على ا حد وضع من خالل الثروة من الدوالرات مليارات عن خليفةال فرجوسي
 ةالقائم الديون أشكال جميع وإنھاء الخالفة، دولة رعايا جميع على بالفائدة لتعود ھائلةال عائداتھا واستخدام والمعادن، والغاز
 األموال الطارئة الالزمة جمعفيما يتعلق ب اإلسالمي النظام تطبيقو االستعمارية، للمؤسسات الخدمات متقد التيو الربا على

 ساطعا اضوء اإلسالم رسالة خليفةوسيحمل ال ا،تحملھ يستطيعون ممن ال وليس األغنياءالتي تجبى فقط من و الفقراء إلغاثة
 في الحقيقي العدل لتبني جمعاء البشرية داعيا لتكون ھي العليا، هللا كلمة رفعيو ،العالمية لرأسماليةا بؤسو ظالمعتمة  في
 .إلسالما

 

  ،باكستان في المسلمون أيھا

 النظام ھذا ظل في االنتخابات في وال الدامية، األھلية االضطرابات في يكمن ال هفإنّ  لتحرير،ل عمليةال للخطوة بالنسبة أما
 المسلحة القوات ھي من خالل العملية الخطوة إنّ ، بل الطغاة التي تجلب االستعمارية ةالعسكريمرات بالمؤا وال ،الفاسد

 العملية الخطوةھي  ھذه ،حزب التحرير النصرة ل إعطاء طريق عن الخالفة دولة وتقيم الخونة الحكام عتقتل ة التيمسلمال
 الدنيا في النجاحمن خاللھا  متهالتي يمكن أل الطريقة الوحيدة ، وھيوسلم عليه هللا صلى التي اتبعھا رسول هللا للطريقة وفقا

في  سلمو هللا عليه صلى النصرة لرسول هللا أعطواھم من و ،القتال على قادرة كانوا قوة عنھم هللا رضي األنصارف ،واآلخرة
 المدينة في األولى اإلسالمية دولةال إقامة إلى أدت التيھي  الحربب وا فيھاتعھدالتي  األنصار فبيعة الثانية، بيعة العقبة
في  المضطھدين المسلمين لصالح التاريخ مجرى غيروا عن األنصار، فھم من وتعالى سبحانه هللا رضي ولذلك فقد ،المنورة
 .دةاشرال الخالفة عھد

 وجبأ بل ،عملدون  فحسب الخالفة أجل من الدعاءبال و ،الحكام بلعنفقط  ليست عمليةال خطوةال أنّ نؤكد على  أن ويجب
متاع وتفضيل  الخونة عن الحكام السكوتفي حال  الحياة ھذه في وخيمة عواقب من وحذر التغيير لتحقيق العمل اإلسالم

الَِم َفلْم َيأُْخُذوا َعلى َيدَ ((، فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال الباقي اآلخرةالدنيا الزائل على متاع  اَس إَذا َرأُوا الظَّ ْيِه إنَّ النَّ
ُ بِعَقاب ُھُم هللاَّ  ]ماجة وابن والترمذي داود أبو[ ))أْوَشَك أن َيُعمَّ

 

 ،باكستان في المسلمون أيھا

 لذا ،اآلن مأمامك أمرھم نفضحاقد  ھممقعد لھم بجانب ألخذ وراءھم الذين يلھثون وأولئك الفاسد ونظامھم ةنوالخ الحكام إنّ 
حزب  ، و حزب التحرير من المخلصين من والعاملين لھا لخالفةل الدعوة بنيت خالل من الحقيقي التغيير أجل من واعملفا

 والھور وروالبندي بيشاور في ،الساعة الثالثة ظھرا 2011 أبريل/نيسانمن  17 األحد يوم معه واتقف أن ممنك طلبي التحرير
 ادعوا في اآلن، من اراواعتب اليوم، ھذا قبلو الشرعي، واجبھم ألداء المسلحة لقواتل صادقة دعوةتوجيه ل وكراتشي،
 التجمعات دعم إلى األخرى األماكن وجميع الصحافة ونوادي والمحاكم والمدارس والكليات والجامعات واألحياء المساجد

 واألطباء والتجار والصحفيين والمحامين العلماء على يجب هنّ فإ كممن عن الوجھاء والمؤثرين أما الذي يمكنھم، قدرالب
 أوكان ذلك بالخطابات أسواء  ،من خالل ما حباھم هللا به من مكانة النضال ھذا في الشعبية المشاركة اتالقيادو والمھندسين

حزب لإلعطاء النصرة  المسلحة القوات من تعرفونھم ممن المخلصينب لاتصالوا بوكالفيس و القصيرة الرسائلب حتى
 .الخالفة دولة إلقامة التحرير

 

 ،الباكستانية لمسلحةا القوات المخلصون في المسلمون أيھا

تمنع ھذه  وعندما المسلحة، القوات ھي اإلسالمي العالم فيعمالء ال لحكامول ةفاسدال لألنظمة حقيقيال عماالد أنّ  جيدا تعلمون
 ألمةل المسلحة القوات دعم خالل من يأتي حقيقيالو التغيير الشامل نّ لذلك فإ ،ارتنھ فإنھا الخائنةاألنظمة  القواُت دعمَ 

وسادتھم  ھؤالء الحكامالذي يدفع  رئيسال السبب ھو وھذا ،اليوم اإلسالمي العالم في قوةال أھل ھم ألنھم الم،إلسول
 .معھم واتقف أن أمل على مشاريعھم رشوتكم لتنفيذ محاولة إلىاالستعماريين 

 تغيير مجرد وليس ،اإلسالمي لمالعا في حقيقيال تغييرال ضماناليوم  وعليكم ،عنھم هللا رضي نالذي هللا أنصار إنكم أحفاد
 طريق عن يحكمون به الذي الفاسد والنظام الحكام ھؤالء اقتالع اآلن عليكم نّ فإ الحياد على الجلوس منكم ال يكفيو ،الوجوه
 وخالد الدين وصالح قاسمال بن محمد نسل منو األمةھذه  أبناء مأنت. الخالفةدولة  إلقامة وذلك حزب التحريرل النصرة إعطاء
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 حولوي األمام، إلى يتقدم منكم فمن ،إليكموھي تتطلع  ،باإلسالم الحكم وحالوة ظل من محرومة اليوم واألمة الوليد، بن
 أخرى؟ مرة المسلمين لصالح التاريخ مجرى

  

ِ َيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُھَو * َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن (( تعالى و سبحانه هللا قال ِحيمُ ِبَنْصِر هللاَّ  ))اْلَعِزيُز الرَّ
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