
 النبوة  منهاج على  اخلالفة إلقامة العمل   أمريكا عن االستقالل  يف راغب   كل  على

 الدوالر  أمام  الروبية  قيمة  اهنيار  حول  البالد،  أحناء  مجيع  يف  الشرائح  خمتلف  بني  اآلراء  وتضطرب  النقاش  نطاق  يّتسع
  مستقلة   تصبح  أن   يف  ابكستان   إمكانية  وحول  الباكستاين،  اجلوي  جملال ا  طيار  بدون   األمريكية  الطائرات  واستخدام  األمريكي،

 طويلة   واملزاعم  األعذار  أصبحت  وقد  وأمنها،  وصحتها  وتعليمها  اقتصادها  يف  كبرية   خسائر  فيه  تتكبد   الذي  الوقت  يف  ،ا  حق
 القيادة  زعمت  فقد  جلميع،  لدى  فة  مكشو   -  اإلسالم  بغري  حتكم  واليت  -  لباكستان   احلالية  والعسكرية  السياسية  للقيادة  األمد
 االحتالل    دعمت  فقد  ث   ومن  دوالراهتم،  بدون   الصمود  نستطيع  لن   ألننا  األمريكيني،  طاعة  علينا  جيب  أنه  عقود  مدى  على

 ملودي احملتلة كشمري  عن ابلتنازل شرّها ذروة وبلغت م،2003 عام  منذ احملتلة كشمري  عن ختّلت ث  ،م2001 عام منذ األمريكي
  استخدام   حرية  طيار  بدون   األمريكية  الطائرات  ُمنحت  اآلن،  ولغاية  عديدة،  سنوات  مدار  وعلى  م،2019  أغسطسآب/  يف

  احنازت   لقد.  دوراند  خط  على  االستقرار  عدم  على  حيرضون   هم  بينما  احلساسة،  العسكرية  منشآتنا  فوق   ميتد  الذي  اجلوي  اجملال
  أنه   على  القيادة   تصر  بينما  ترّدي    يزداد  وضعنا  وظلّ   واقتصادان،  أمننا  يف  وفّرطت  مان،الز   من  لعقود    األمريكي  اجلانب  إىل  القيادة

 ! آخر خيار   لدينا ليس
 من  بدال    به  وجتارتنا  عملتنا  وربط  األول،  املقام  يف  الدوالر  على  االقتصاد  اعتماد  عن  املسؤولة  هي  الباكستانية  القيادة  إن 
  احلاجة  ننهي وابلتايل بنا اخلاصة واحملركات اآلالت صناعة من متّكننا البالد يف ثقيلة ةلصناع تؤسس مل اليت وهي والفضة، الذهب

 نفطية  واردات   عن  بذلك  لنستغين  ابلطاقة،  الغنية  املسلمني  بالد  لتوحيد  اخلالفة  نظام  تِقم  مل  اليت  وهي  الثمن،  ابهظة  للواردات
 أو   نتحرك؟  لكي  الوقت  حين  أمل!  العرج  على  مكرهون   إننا  تقول  ث   أقدامنا  على  املطرقة  القيادة  تسقط  وهكذا...  الثمن   ابهظة

  بقية   وكذلك  -  ابكستان   أن ا   مجيع  لنا  املعروف  من  النبوية؟  والسنة  الكري   ابلقرآن   حتكم  جديدة  قيادة  تنصيب  يف  جبدية  للتفكري
...  والشباب  الزراعية  واألراضي  واملعادن   الطاقة  ذلك  يف  مبا  الكنوز،  أنواع  مبختلف  عليها  هللا  أنعم  قد  -  اإلسالمي  العامل  بالد

 . اخلراب سوى توّقع ميكننا ال هذا بدون و  العظيم، ولديننا لنا خملصة قيادة هو وضعنا لتحسني األمر يتطلبه ما كل  كان   لذلك
 لنا   متهقد  الذي  ما  الدوليني،  والبنك  النقد  وصندوق  االستعمارية  املؤسسات  مع  واالتفاقيات  الربوية  القروض  من  عقود  بعد

 الضرائب   عائدات  معظم  إنفاق  فيتم  ابلراب،  يتعاملون   الذين  ألولئك  حلوب  بقرة  إىل  اقتصادان  حّولت  لقد  الباكستانية؟  القيادة
 مليار  30  ابكستان   ديون   كانت  م 1971  عام  ففي  الراب،  لعنة  بسبب  ابكستان   ديون   ترتفع  بينما  الراب،  على  اآلن   الباكستانية

 االستعمارية   املؤسسات  سيما  وال  ابلراب،  يقرضون   الذين  فإن  وهكذا،!  روبية  مليار  ألف  40ـال جتاوزت  م2021  منذ ولكن  روبية،
 وال  وبعروشها،  أمريكا  بنصرة  إال  هتتم  وال  ألمريكا،  وكيلة  سوى  ليست   احلالية  القيادة  إنّ .  البالد  مقدرات  يستنزفون   الدولية،
 رار على كبرية الراب.الل اإلصخ منملسو هيلع هللا ىلص  ورسوله وجل عز هللا من حراب   ختشى

 بتنفيذها  الباكستانية  القيادة  تقوم  ومعطِّلة،  مهلكة  استعمارية  مبطالب  مصحوبة  املتزايدة  الديون   تكون   ذلك،  على  عالوة
 جيوب  يف  تُدرّ   الدولة  خزينة  من  كبرية  وعائدات  املعدنية  ومواردان  تنااطاق  ذلك  سبيل  يف  وموظِّفة  معاانتنا،  عن  النظر  بغضّ 

 املستمر  الضعف  عن  املسؤولة  وهي  وزراعتنا،  صناعتنا  وتشلّ   اإلعاانت  وحتدد  الضرائب    القيادة  تزيد  كما  خلاصة، ا  الشركات
  حّلها   يتم  لن  القيادة،  يف  أزمة  هناك  أن   الواضح من  االقتصادية،  الناحية  من.  فيها  رمحة  ال تضخم  عاصفة  إىل  جيّران  الذي  للروبية،

 . الراشدة اخلالفة  دولة أي إلسالم،ا يف االقتصادي النظام خالل من إال
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 على   خميف  بشكل  الباكستانية  األسلحة  تعتمد  حيث  ابكستان،  على  كارثي   فهو   أمريكا  مع  العسكري  التحالف  أما
 األسرار   عن  الكشف  ويتم  األجنيب،  العسكريّ   التدريب  خالل  من  وجتنيدهم  أمريكا   بعمالء  التحكم  ويتم  األمريكية،  اإلمدادات
  ا م  املتحدة(  )الواليت  الكربى  االستعمارية  القوة  حنو   أبكمله   التحالف  وينحرف  الوثيق،  العسكريّ   التواصل  خالل  من  العسكرية

 جيدي  وال  املتحدة،   للواليت  إقليمية  أهداف    لتحقيق  الباكستاين  واجلوي  واالستخبارايت  العسكري  اجملال  استغالل   إىل  أّدى
 ال   املؤمن  ألن   املتحدة(،  )الواليتا   حالي  الكربى   االستعمارية  ابلقوة  الصني(  أو  وسيار   )مثل  أخرى   كربى  استعمارية  قوة  استبدال

  عام   حرب   يف  حصل  كما  املتحدة،   للواليت  املتكرر  واخلذالن   اخليانة  على  الندم  يكفي  ال  أنه  كما!  مرتني  واحد    جحر    من  يُلدغ
 . إقليمية مهيمنة كقوة  نداهل مكانة تعزيز على تعمل اآلن  هي وها م،1971 عام وحرب م،1965

 القيادة   فإنّ   وعدله،  اإلسالم  رمحة  أمام  جديدة  بالد  وفتح  احملتلة  بالدان  لتحرير  واسعة    عسكرية    رؤية    اإلسالم  يتبّن   بينما
 جيشنا  ُحرم  لقد.  الغرب   الدويل  والنظام  القومية  ابلدولة  التمسك  خالل  من  أعدائنا،  أمام  وإضعافنا  انقسامنا  ضمنت  احلالية

 دولة  أن   الواقع.  املتزايد  غضبنا  مواجهة  يف  الفاسدة  القيادة  عرش  حلماية  أداة  إىل  وحتّولوا  احلقيقي،  البطويل  دورهم  من  وخمابراتنا
  علينا،   األمريكيني  سيطرة  تنهي   اإلسالم،  على  قائمة  مستقلة  وداخلية  خارجية  سياسة  هلا  ستكون   اليت  وحدها  هي  اخلالفة

 الواليت   )مثل  املعادية  الدول  مع   التحالف  وستنهي  واحدة،  دولة  ظل   يف  بتوحيده   اإلسالمي  لعاملا  ستقّوي  اليت  هي  واخلالفة
  األجنبية،  األسلحة  على  االعتماد  إلهناء  كبرية  ثقيلة  صناعة    اخلالفة  تُنشئ  وسوف  احلرب،  أساس  على  معها  وتتعامل  املتحدة(

 . واملسلمني  لإلسالم اللدودين األعداء مع احلّساس والتواصل التعاون  أشكال مجيع اخلالفة ستنهي كما

 هللا  أنزل مبا حيكموننا حكام علينا يكون حىت الراشدة اخلالفة إلقامة  التحرير  حزب  مع لنعمل !ابكستان يف املسلمون أيّها
 ََل مْ   َوَلي َمكَِّننَ   قَ ْبِلِهمْ   ِمنْ   اَلِذينَ   اْسَتْخَلفَ   َكَما  اْْلَْرضِ   يف   َلَيْسَتْخِلَفنَ ه مْ   الَصاِِلَاتِ   َوَعِمل وا  ِمْنك مْ   آَمن وا   اَلِذينَ   اّلَل    َوَعدَ ﴿

َلنَ ه مْ   ََل مْ   ارَْتَضى  اَلِذي  ِدينَ ه م    ه م    َفأ وَلِئكَ   َذِلكَ   بَ ْعدَ   َكَفرَ   َوَمنْ اً  َشْيئ  ِب   ي ْشرِك ونَ   اَل   يَ ْعب د وَنِن اً  َأْمن  َخْوِفِهمْ   بَ ْعدِ   ِمنْ   َوَلي  َبدِّ
 أجل   من  وعملوا  آمنوا  للذين  وتعاىل  سبحانه  هللا  نصر  خالل  من  إال  تكون   لن  النبوة  منهاج  على  اخلالفة  اقامة  إن   ،﴾اْلَفاِسق ونَ 

 تُقام  حىت  حقيقي تغيري   هناك يكون ولن الدولة، ويف حياة  كدستور  هللا دين إقامة  أجل من التحرير  حزب مع اعملوا لذلك دينه،
 . التحرير حزب يقودها حركة خالل من النبوة، منهاج على اخلالفة

 كان   وقد  احلرب،  أهل  من  للدين  النصرة  بنفسهملسو هيلع هللا ىلص    هللا  رسول طلب  لقد  !الباكستانية  املسلحة  القوات  يف  املسلمون  أيّها
 املُهابة،   املنورة املدينة  هي  املضطربة  يثرب  أصبحت  النصرة،  على  الثانية  العقبة  بيعة  وبعد ،«َمنَ َعة ؟  ِمنْ   قَ ْوِمكَ   ِعْندَ   فَ َهلْ »  يسأهلم

 الشعوب   ودخلت  الوقت،  ذلك  يف  الكربى  العاملية  القوة  إىل  اإلسالم  إىل  والدعوة  ابجلهاد  ذلك  بعد  امتدت  دولة  نواة  وأصبحت
 ي  الشرعي  واجبكم  هي  النصرةف  النبوة،  منهاج  على  اخلالفة  إلقامة  اآلن   نصرتكم  أعطوا.  خاطر  طيب  عن  أفواجا  هللا  دين  يف

 . التحرير حلزب اآلن  فأعطوها هللا، جنود
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