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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن واله وبعد، 

 نشئ من أجل اإلسالم وادلسلمني...إىل األىل يف باكستان البلد الطيب الطاىر الذي أنشئ أول ما أ

 ق منهم وأخلص يف دينو وإديانو...إىل علمائو ومفكريو وسياسييو، من صد

 كام باكستان وخاصة زرداري وعصابتو وأزالمو الذين أباحوا البالد والعباد ألمريكا وجواسيسها واستخباراهتا..وإىل ح

 د إىل جبهة القبائل وبلوشتسان...وإىل كياين وزمرتو الذين سّخروا اجليش خلدمة أمريكا يف أفغانستان، فسحبوه من جبهة اذلن

 ا يف احلادي عشر من مايو/أيار...تُِعدُّ ذلا وتستعد إلجرائه وإىل اذليئة ادلشرفة على االنتخابات اليت

إىل كل ىؤالء وأولئك نتوجو هبذا النداء البيان، وأنا أدرك أن زرداري وجواسيسو وكياين وعصابتو ذلم قلوب ال يفقهون هبا وآذان 
نهم تفيض من الدمع، فيستمعون القول ان من يستمعون احلق وأعيتال يسمعون هبا وأعني ال يبصرون هبا، ومع ذلك فإن يف باكس

 ك فمعذرة إىل ربكم ولعلهم يتقون:ويتبعون أحسنو وىؤالء ىم من نبغي، أما أولئ

أواًل: أيها األىل يف باكستان البلد الطيب الطاىر: يا أحفاد زلمد بن القاسم، وذرية من جاىدوا معو يف الفتح من ادلسلمني 
وراء ظهرىا، فعطلت أحكام الشرع وأباحت البالد ألمريكا  مشة، ألقت كتاب اهلل وسنة رسولو األوائل، كيف ترضون حبكومة ظادلة غا

وأحالفها، فأفسدوا الزرع والضرع... يقتلون الناس بالطائرات ويزرعون ادلتفجرات ويشيعون الفتنة؟! كيف ترضون حبكومة تنقل اجلبهة 
 كشم ر وغ ر كشم ر وينقلون ىذه اجلبهة إىل قتال إخوانكم يف مناقق القبائل من مقاومة ادلشركني اذلندوس احملتلني ألرض اإلسالم يف

كيف ترضون حبكومة زبطف أبناءكم ادلخلصني الصادقني علنًا من الشوارع وادلدارس وادلساجد مث   وشستان والثائرين يف أفغانستان؟!وبل
منني؟! لقد خطفوا أعدادًا من شباب حزب التحرير ألهنم وادلؤ  ينكرون خطفهم دون أن يستحيوا من اهلل سبحانو وال من رسولو 

يقولون ربنا اهلل سبحانو، وأبقوىم شهوراً بل فوق الشهور يف التعذيب الشديد كما فعلوا مع ادلخطوفني وكما ىم يفعلون حاليا بالناقق 
فضمُّوا جهودكم إىل احلزب ينشر لكم  الرمسي للحزب وادلخطوفني بعده؟! قد تقولون إنكم ال تستطيعون فعل شيء بل أنتم قادرون،

ربكم من رمحتو بإذنو سبحانو، فاحلزب لن يكل أو ديل يف أعمالو العظيمة وفق أحكام الشرع حىت يغ رر بإذن اهلل ىذا احلكم الظامل 
 .ويعيد احلق إىل أىلو، فكونوا مع احلزب يف ربركاتو وال زبشوا يف اهلل لومة الئم، والعاقبة للمتقني..

 العلماء الذين خيشون اهلل، أال ترون أحكام اهلل معطلة؟ أال ترون أن أمريكا ذبوب البالد قواًل وعرضا دبخابراهتا وقائراهتا وإىل
وتفج راهتا، وكل ذلك بتواقؤ الطبقة احلاكمة وأزالمها؟ أال ترون ثروات األمة تنهب والفساد ينخر يف عصب الدولة ومؤسساهتا؟ أال 

لة الدعوة إىل اهلل وإىل إقامة اخلالفة لتطبيق شرع اهلل، أال تروهنم خُيتطفون ويُعذبون بوسائل التعذيب الشديد ومثال ترون وتسمعون أن مح
نفيد الناقق الرمسي حلزب التحرير ليس عنكم ببعيد، فقد خطف علناً ومع ذلك يبقيو زبانية النظام يف التعذيب فوق سنة حىت اليوم؟ أال 
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ذا منكرًا فظيعا؟ أليس واجبًا عليكم إنكاره؟ فإن قلتم لسنا حنن الدولة لنغ ره بأيدينا، فما حجتكم يف عدم ترون كل ذلك؟ أليس ى
َكِلَمُة َحقٍّ ِعْنَد ُسْلطَاٍن : »عندنا سئل َأيُّ اجلَِْهاِد أَْفَضُل؟ قَاَل  اإلنكار باللسان؟ أليست كلمة احلق من أعظم اجلهاد كما قال 

 ، فلماذا تكتموهنا وال تقولوهنا؟سائيأخرجو الن« َجائِرٍ 

أما ادلفكرون والسياسيون... من أخلص منهم واستقام، فاليوم يومكم، فأمريكا تتحكم يف النظام توجهو الوجهة اليت تريد، 
ال  وىي تقوده إىل اخلراب يف اقتصاده حيث رىنت االقتصاد للصندوق والبنك الدوليني ما تسبب يف عنت الناس وإرىاقهم، وإثق

كاىلهم بالضرائب... وكذلك تقوده إىل اهنيار األمن يف البالد ونشر الفتنة فيها بني سكانو، وأنتم تشهدون ذلك، فكراتشي اليت كانت 
آمنة مطمئنة ربتضن ادلهاجرين إليها من ظلم اذلندوس، ويتعايشون معًا كادلهاجرين األوائل واألنصار. إنكم تشهدون كيف تثار الفتنة 

ات وأخرى بتنفيذ التفج رات... مث إن النظام قد باع كشم ر وجعلها نسياً منسيا، ونقل جبهتو من اذلند اليت ر رة بتخطيط ادلؤامبينهم، تا
ربتل أرض ادلسلمني، نقلها إىل منطقة القبائل وبلوشستان والثائرين... إن جواسيس أمريكا جيوبون األرض بالطول والعرض، وقائراهتا 

تبيح األجواء فتقصف وتقتل دون حسيب أو رقيب! فكيف تسكتون على منكر فظيع فظيع؟ ىل تظنون أن بطيار ودون قيار تس
َنًة ََل ادلصيبة إذا وقعت ستصيب احلكام الظلمة اخلونة الفاسدين وحدىم؟ بل ىي تصيب الظامل والساكت على ظلمو...  َوات َُّقوا ِفت ْ

ُب اْلَعامََّة ِبَعَمِل »ويقول صلوات اهلل وسالمو عليو  َواْعَلُموا َأنَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقابِ  ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصَّةً  ِإنَّ اللََّو ََل يُ َعذِّ
ََ اْلَخاصَِّة، َحتَّى يَ َرْوا اْلُمْنَكَر بَ ْيَن َظْهَرانَ ْيِهْم، َوُىْم قَاِدُروَن َعَلى َأْن يُ ْنِكُروُه َفََل يُ ْنِكُروُه، فَ  َب اللَُّو اْلَخاصََّة ِإ ََِلَك، َعذَّ ا فَ َعُلوا 

 أخرجو أمحد.« َواْلَعامَّةَ 

ثانياً: وإىل الطبقة احلاكمة زرداري وجواسيسو وأزالمو، فإن العاقل من اتعظ بغ ره، وأنت ترى كل اخلونة الذين تآمروا على 
وخطفوا الناس لقوذلم ربنا اهلل... تعلم أن مص رىم كان أسود  وأفسدوا، وأكلوا ادلال بالباقل، ابالدىم مع الكفار ادلستعمرين، وفسدو 

 ق بعد انتهاء أدوارىم يف خدمتهم!حالكا، حىت أسيادىم ادلستعمرون قد ألقوا هبم إىل قارعة الطري

نا كيف تبيح األرض ألمريكا وجواسيسها لتفسد فيها كيف تشاء، وتبيح األجواء لطائراهتا تقصف كما تريد وأينما تريد... إ
ت تسبح يف ندرك أن أمريكا تأمرك وتنهاك فال تستطيع أن ترد ذلا قلباً، ولكن حىت اخلونة يقولون أحياناً: ال، إذا قفح الكيل، وأن

 فيضان الكيل وال تقول!

ومع ىذا اخلنوع الفظيع ألمريكا وأحالفها إال أنك تستأسد على شباب حزب التحرير فتنشر جواسيسك وزبانيتك الختطافهم 
عذيبهم بوسائل وحشية! ىل تظن ىؤالء ال أىل وراءىم وال رجال؟ ىل أنت آمن من سوء العاقبة وادلآل؟ ىل تظن أن ليس معهم وت

أحد؟ أو أهنم فقدوا العون والسند؟ إن ظنك يرديك، فاهلل معهم ورسولو وادلؤمنون... وحزب التحرير أىلهم، وىو إن كان ال يقوم 
فليس جبنًا وال خوفاً، بل ألنو يرى أن الشرع ال جييزه يف مرحلة الدعوة، لكن احلزب يغذ اخلُطا إلقامة  بأعمال مادية انتقامية اليوم،

َوَسيَ ْعَلُم ، وعندىا ستنال العقاب الشديد الذي تستحق ومن تبعك من زبانيتك... اخلالفة، وعد اهلل سبحانو، وبشرى رسولو 
َقِلُبونَ  َقَلٍب يَ ن ْ  .الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمن ْ
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ا أما إن أفلتَّ من عقاب الدنيا، فإن لك يومًا جيعل الولدان شيبا، وعندىا تدرك قولو تعاىل:  َوََل َتْحَسَبنَّ اللََّو َغاِفًَل َعمَّ
ُرُىْم لِيَ ْوٍم َتْشَخصُ   .ِفيِو اْْلَْبَصاُر ُمْهِطِعيَن ُمْقِنِعي رُُءوِسِهْم ََل يَ ْرَتدُّ ِإلَْيِهْم َطْرفُ ُهْم َوَأْفِئَدتُ ُهْم َىَواءٌ  يَ ْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإنََّما يُ َؤخِّ

ثالثاً: أما كياين وعصابتو، فهو فوق زرداري يف السوء والشرور، ويف الظلم والفجور، إن دوره يف إباحة البالد ألمريكا أعظم، 
ات أمريكا دون قيار يف قصف ادلسلمني أشد وأخطر، ودوره يف نقل اجلبهة الرئيسية للجيش من احلدود مع ودوره فيما تفعلو قائر 

ادلشركني اذلندوس إىل منطقة القبائل وبلوشستان والثائرين يف أفغانستان، دوره يف ىذا أذل وأخزى، كما أن دوره يف تأمني خطف شباب 
رب مقتًا عند اهلل وعند عباد اهلل، ودوره يف إمداد أمريكا وأحالفها يف أفغانستان بالعتاد حزب التحرير، وإخفائهم وتعذيبهم ىو دور أك

والدواء والطعام وادلياه ىو دور اخلائن الذي فاق اخلونة سواه... وكذلك فإن دوره يف التواقؤ مع جواسيس أمريكا يف إثارة الفنت 
سي وادلصائب ومنع آلديو القوة العسكرية الكافية لو أراد ألوقف كل ىذه ادل بالتفج رات يف كراتشي وغ رىا، دوره يف ذلك أكرب، فهو

، ال تلك التفج رات وقنابل الطائرات دون قيار... ولكنو نسي دينو ونسي قسمو عند ذبنيده يف اجليش حبماية البلد من كل عدوان
 إباحتها جلواسيس األمريكان!

كما   أحالفها باعتقال كل ضابط سللص شجاع حيب اهلل سبحانو ورسولو إن كياين وعصابتو ىم اخلط األمامي ألمريكا و 
فعل بالنسبة للضابط علي وإخوانو وغ رىم من الضباط ادلخلصني، ظنًا من كياين وشلن وراءه أنو هبذا يضمن والء اجليش دلخططاتو 

جليش الباكستاين يف رلملو جيش مسلم، محل السالح اخليانية يف قتل ادلسلمني إرضاء للكفار ادلستعمرين... وجهل كياين أو ذباىل أن ا
ليقاتل بو يف سبيل اهلل، وأّن ىذا اجليش وإن صمت بعض الوقت، فلن يصمت كل الوقت وخباصة وأن خيانة كياين للباس اجلندية الذي 

اين وعصابتو، وتأتيو بإذن اهلل يلبسو وللسالح الذي حيملو، ظاىرة للعيان ال ربتاج مزيد شرح أو بيان... وصحوة ىذا اجلش ستفاجئ كي
 َواللَُّو َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ََل يَ ْعَلُمونَ من حيث ال حيتسب، فينال اخلائن جزاءه، 

 رابعاً: وإىل ىيئة االنتخابات، فأنتم مسلمون، وتدركون أن التشريع ىو هلل سبحانو، فكيف تديرون انتخابات إلنتاج رللس
يشرع من دون اهلل؟ كيف تديرون انتخابات ربلل وربرم من دون اهلل؟ كيف تديرون انتخابات وأنتم تعلمون أن زرداري وكياين وأزالمهما 
وعصابتهما يديروهنا أيضًا من وراء ستار؟ كيف تديرون انتخابات إلنتاج رللس يقر قوانني وضعية زبدم مصاحل القيادة السياسة والقيادة 

وبطبيعة احلال فإن مصلحة أمريكا عندمها يف قمة مصاحلهما؟ إن االنتخابات وكالة، والوكالة ال ذبوز إال أن يكون موضوعها  العسكرية،
مشروعاً، فكيف تعدون النتخابات على وجو غ ر شرعي وتطلبون من الناس أن يباشروىا؟ أمل تعلموا أن إجياد رللس تشريعي حيلل 

َوُىَو يَػْقَرُأ ُسورََة   كب ر؟ أخرج الطرباين يف الكب ر عن َعِدير ْبِن َحا ٍِ قَاَل... فَانْػتَػَهْيُت إىل رسول اهلل وحيرم من دون اهلل ىو إمث كب ر
َها، فَػُقْلتُ  اتََّخُذوا َأْحَباَرُىْم َورُْىَبانَ ُهْم َأْربَابًا ِمْن ُدوِن اهللِ بَػرَاَءَة فَػَقرََأ َىِذِه اْْليََة  َألَْيَس »: إنَّا َلْسَنا نَػْعُبُدُىْم، فَػَقاَل: َحىتَّ فَػرََغ ِمنػْ

 «.فَِتْلَك ِعَباَدتُ ُهمْ »قُػْلُت: بَػَلى، قَاَل: « ُيَحرُِّموَن َما َأَحلَّ اهللُ فَ ُتَحرُِّمونَُو، وُيِحلُّوَن َما َحرََّم اهللُ فَ َتْسَتِحلُّونَُو؟

انتخابات إلنتاج رللس يشرع من دون اهلل، ويقر قوانني ما أنزل  أيتها اذليئة االنتخابية: ليس ادلطلوب اليوم يف باكستان إجراء
اهلل هبا من سلطان... بل ادلطلوب إقامة اخلالفة الراشدة وبيعة خليفة راشد عادل يقيم حكم الشرع ال سواه... ادلطلوب أن تكون 
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لوب أن تزداد باكستان قوة بدينها وجيشها وسالحها باكستان نواة دولة اخلالفة، فإن مل تكن كانت جزءاً مهماً يف دولة اخلالفة... ادلط
النووي، قوة تقيم هبا احلق والعدل... وربرر كشم ر وغ ر كشم ر من أرض اإلسالم اليت حيتلها ادلشركون... وتعيد اللحمة مع باكستان 

مواجهة ادلسلمني يف باكستان الشرقية "بنغالدش" ليس حبرًا أو جوًا بل أرضًا عرب أرض ادلسلمني... وبدل أن يكون اجليش يف 
وأفغانستان يكون سالح اجليشني واحدًا موجهًا وجهتو الصحيحة يف وجو أمريكا وأحالفها، فتنكفئ تلك الدول الكافرة ادلستعمرة إىل 

ة اخلالفة، فتكون باكستان مركز اخلالفة أو جزءا من دول أوكارىا مذمومة مدحورة... ومن مث يتحقق وعد اهلل سبحانو وبشرى رسولو 
 ، ويشفي اهلل صدور قوم مؤمنني...فتشرق األرض بنور اخلالفة من جديد، وزبرُج األرُض كنوزىا، وتنزل السماء بركاهتا

ويف اخلتام، قد يقول ادلنافقون والذين يف قلوهبم مرض غرَّ ىؤالء دينهم، فقد قاذلا أشياع ىؤالء من قبل، ولكننا نقول كما قال 
َْ يَ ُقو سبحانو  ْل َعَلى اللَِّو فِإنَّ اللَّ ِإ ٌِ َحِكيمٌ ُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي قُ ُلوِبِهْم َمَرٌض َغرَّ َىُؤََلِء ِدينُ ُهْم َوَمْن يَ تَ وَكَّ ِِي حقاً وصدقا  َو َع

 إن اهلل عزيز حكيم.

سبحانو أن جيمعنا على صعيد واحد، تعلن  وخاسبة اخلتام، فإين أناديكم هبذا البيان من مكان بعيد قريب بإذن اهلل، سائاًل اهلل
فيو اخلالفة، ويبايع فيو اخلليفة، ويكرب فيو الناس سروراً وابتهاجًا يف شوارعهم وعلى سطوح منازذلم، ومن مآذهنم وداخل مساجدىم... 

يفتح الفتوح وينشر اخل ر يف ربوع ويكرب فيو اجلند سروراً وابتهاجًا بأن عادوا إىل عملهم األصلي، جيشًا مسلمًا حيمي بيضة اإلسالم، و 
ُِ الرَِّحيمُ العامل.  ِِي  .َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن * بَِنْصِر اللَِّو يَ ْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُىَو اْلَع

 أخوكم         والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

 عطاء بن خليل أبو الرشتة        ىػٖٗٗٔمجادى اْلخرة  ٔٔ

 أم ر حزب التحرير                      مٖٕٔٓسان/أبريل ني ٕٔ


