
 ِبْســـِم اِهللا الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
  والية تركيا  /حزب التحرير

   املباركضحىحلول عيد األإلخوانه املسلمني يبـارك 
  

بواسع رمحته اهللا  سبحانه وتعاىل أن حيل عليكم هذا العيد وقد تغمدكم اهللاإننا نبارك لكم حلول عيد األضحى املبارك سائلني   
ه سبحانه وتعاىل أن ميدنا بنصرته ونصره الذي ينتشلنا من احلال األليم الذي صرنا إليه، وأن خيلص األمة ونسأل. ومغفرته وعفوه

 قاب قوسني أو أدىن، وأن خيلصها من احلكام جربوهتم أمريكا وإجنلترا وسائر دول الكفر الذين بات زوال طاإلسالمية قاطبة من تسل
  .  مالظلمة الذين يوادون الكفار ويهرولون صوهب

أبدلكم اهللا تعاىل هبما خريًا منهما، ": عندما وصل سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة وجدهم حيتفلون بيومني كعيد فقال  
أكرم املسلمني هبذين العيدين، ففي العيد حتل الفرحة على املسلمني، قد إن مما ال شك فيه أن اهللا سبحانه وتعاىل  ".يوم الفطر واألضحى

 نوستذكر الفقراء واحملتاجون املرضى ويزورون األقارب واجلريان، وتقدم الضيافة، ويتآخى املتخاصمون، وُيدبتهجون ويتحابون ويعوفي
  .عمد إىل إحالل الفرحة على قلوهبمب خاطرهم وُيطيَّوُي

الوحشية؟ هل قمنا بالنهي عن  إخواننا الذين يرزحون حتت هجمات الكفار ناذكرت هل ؛كرمنا بهويف هبجة العيد هذا الذي ُأ  
املنكر وأبدينا غضبنا ورفضنا ألنظمة الكفر املطبقة علينا؟ هل استحضرنا وحنن نأكل ونقدم طعام العيد الشهي حال إخواننا اجلياع 

 اها اهللا سبحانهاألضاحي اليت أباحب نضحي وحنن أدركناقبيح الطعام منهم؟ هل تناول املكبلني يف الزنازين أو أولئك الذين جيربون على 
   يف سبيل اهللا؟نفسناأنه يتوجب علينا أيضًا التضحية بأموالنا وأ

هم على وم األضاحي يتداعى الكفار وعمالؤيف الوقت الذي ندعو بعضنا البعض مبحبة وود لتناول طعام العيد املعد من حل  
 الذين ، ال فرق بني تركي وكردي وعريب، وهلذا فعلينا حنن وإخواننا مجيعًا،إخواننا املسلمني كما تتداعى األكلة املتوحشة إىل قصعتها

نستجيب ألمر اهللا سبحانه وتعاىل  أن ، عابدين اهللا سبحانه وتعاىل وحده،جنب وكتف بكتف يف صفوف صالة العيد جنبًا إىل ناقفو
الذل واهلوان اهلزمية و لنتحرر من من جديدياة اإلسالمية اليت هبا وحدها تستأنف احلدولة اخلالفة الراشدة ندعو ونعمل سوية إلقامة ف

  .  حل بنايالذ
 على إخواننا يف العراق جرمهم وتكالبهمالكفار وعلينا حماسبة احلكام اخلونة القابعني فوق رؤوسنا أشد احملاسبة ملشاركتهم 

ازحة حتت نريهم بالقتل وتيتيم األطفال وأرملة د املسلمني الروفلسطني وكشمري والشيشان وتايالند وتركستان الشرقية وسائر بال
  ..رؤوس، خيربون عليهم حالوة وفرحة العيدالالنساء وهدم املنازل فوق 

  أيها املسلمون؛
ليت ستقيم ، ادولة اخلالفة الراشدة ،امزجوا عيد أضحاكم هذا بالعمل الصاحل الذي على قمة رأسه العمل إلقامة تاج الفروض

بوه على رأس األمة، واليت ستجعل ليت ستنهي هجمات الكفار املستعمرين واليت ستسقط كل خائن وعميل نصَّدين اهللا يف األرض وا
 أن ال ختشوا يف اهللا لومة الئم وأن تعملوا وهلذا فإنا ندعوكم .أعيادكم تعود عليكم وعلى إخوانكم مجيعًا بالفرحة والرفاه والطمأنينة

  . عامًا٥٠ منذ ما يزيد عن دولة اخلالفة الراشدة وقائد العمل إلقامة  مهندسحزب التحريرمع دون كلل أو ملل 
  

  ))َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَثبِّْت َأْقَداَمَنا َوانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن((
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