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 -بيان صحفي-

 !خبار الكاذبة لجريدة الجمهورية لسان حال الكماليين المفتريةألحد اأجواب آخر على 
 "مًتجم"

التجين عليهم وقذفهم   وأسلوبوادلسلمني  اإلسالممهامجة  يف إليهالقد اختذت جريدة اجلمهورية ومبوجب الدور الذي أُنيط 
" وتبين جنكونر اآلمحاية عصابات " إىلنا ىذا مارست الصحافة من خالل سعيها ىل يومإتأسست و  أنمنذ  أهناشعارا ذلا، علما 

 أهنا إالضدنا  ةن كانت موجهإاليت تنشرىا جريدة اجلمهورية بعقليتها الفاسدة ىذه و  األخبار إنالوصاية العسكرية حبذافريىا. 
 تالية للرأي العام:ال األمورنود توضيح  فإننايدروا. وذلذا السبب  أنتصب يف مصلحتنا من دون 

 أنصارم نشرت جريدة اجلمهورية ادلفًتية وعلى الصفحة الرئيسية ذلا خربا حتت عنوان "3102 أيار/مايو 01ففي يوم اجلمعة 
 بأيجانب ادلعارضة، واحلزب مل يقم  إىليف سوريا أعضاء حزب التحرير يلي: "يقاتل بعض  يتسلحون" جاء فيو ما حزب التحرير

من احلزب  أعضاءالتبليغ فقط. لقد تكشف عن قيام  أعمالالدين على  إىليقتصر يف دعوتو الناس  إذآلن عمل مسلح حىت ا
 سوريا ممن مت التحقيق معهم سابقا من قبل االدعاء العام". إىلعبورىم نقطة حدود "يايال داغي" من و 

 على ذلك نقول: رداً 
حيد الذي تسلكونو لقولكم الصدق مير عرب جتنيكم على ادلسلمني الطريق الو  أنلقد رأينا رلددا ومن خالل خربكم ىذا  -0

 إىليقتصر يف دعوتو الناس  إذعمل مسلح حىت اآلن  بأي"احلزب مل يقم  أنذكرمت يف خربكم السابق  نكمإ إذبأكاذيب باطلة. 
"، إرىابية"منظمة  أنوشردتوىا على اليت ن األخباريف كل  حزب التحرير أظهرمت أنالتبليغ فقط." بينما سبق لكم  أعمالالدين على 

ستكذبون خربكم ىذا  أنكمعمل مسلح حىت اآلن ويقتصر على العمل الفكري فقط. حنن نعلم  بأيمل يقم  بأنوتقولون عنو  واآلن
 ٍء آخر.ايف اخلرب الذي َسَيِليِو ولكن بتجٍن وافًت 

منظمة  بأنوكم لمثاألغربيني الكفار وممن انضبع بو دتاشيا مع بعض ا حزب التحريرعلى اهتام  عدةلسنوات لقد داومتم  -3
غري  يءش إثباتنو يستحيل إ إذكم، ا احمل أو األمن أوادلخابرات  أجهزةذلك من خالل  إثباتمل تستطيعوا  أنكم إالمسلحة. 
العارية عن الصحة متسًتين وراء ادلقولة ادلشهورة "اهتام اآلخرين يثري  األخبارمل تتخلوا عن نشر ىذا النوع من  أنكم إالموجود. 

ادلاضي فقط  األسبوعالرشتة وجو يف  أبوالعامل اجلليل الشيخ عطاء بن خليل  أمري حزب التحرير أنالشكوك حوذلم". يف حني 
ل مادية انتقامية اليوم، فليس جبنًا وال خوفاً، ال يقوم بأعماحزب التحرير يف باكستان قال فيها: "إن كان  األىل إىلرسالة صوتية 

 .بل ألنو يرى أن الشرع ال جييزه يف مرحلة الدعوة"
يستعني  بأنوالقول  ألنفسكمدتسكو باحلكم الشرعي فكيف تسمحون  التحرير زبكان كل ادلسلمني يشهدون حل  إذا -2

. حبزب التحريرعدم معرفٍة  أوافًتاًء  أوغباًء  إالحد أيقع من  ا اليراه جائزا يف حقو؟ فهذ اخلالفة وىو ال إقامةبالعمل ادلسلح على 
 أي إىلاالنضمام  أوسوريا لغرض القتال  إىلبالذىاب  والية تركيا/حزب التحريرشاب من شباب  أيمل يقم  فإنوعالوة على ذلك 
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  www.turkiyevilayeti.org   :موقع الوالية

 bilgi@turkiyevilayeti.org  :الربيد اإللكرتوني

 موقع حزب التحرير
tahrir.org-ut-www.hizb 

 إلعالمياموقع املكتب 
tahrir.info-ut-www.hizb 

 أيضاً فقط بل يشمل  والية تركيا/تحريرحزب الليس مقتصرا على شباب  األمرعمل مسلح كما ورد يف اخلرب الذي نشردتوه. وىذا 
يثين  ونفسالوقت يف التغيري، لكنو يف  حزب التحريرمنهج من ن العمل ادلسلح ليس ألفيها،  يعيشونالشباب يف كل البالد اليت 

 سد.على ادلقاومة اليت يبديها الثوار جتاه الظامل الذي يقتل شعبو ادلسلم مثل بشار األ
بني احلقيقة وبني خربكم  ولو بشكل عام دلا نشرمت ىذا اخلرب، ولرأيتم َبوناً شاسعاً  حبزب التحريرفة معر  أيلو كانت لديكم  -4
 .حزب التحريرالكايف على  طالعكمانشرمت ىذا اخلرب الكاذب بشكل متعمد على الرغم من  إنكمنعتقد  أننا إالىذا، 
 

 والية تركيا في المكتب اإلعالمي لحزب التحرير


