
  الرحيم الرحمن هللا بسم

   الخالفة دولة وأقيموا الخونة الحكام من اآلن أنفسكم واصخلّ أيھا الضباط المخلصون، 

  ،الباكستانية المسلحة القوات الضباط المخلصون في أيھا

 على صفعة 2011 مايو /الثاني من أيار في الباكستاني الجوي للمجال األمريكية الھليكوبتر طائرات لقد كان انتھاك

 مثل الباكستانية ألراضيإلى ا الليل جنح في األمريكيةحيث تسللت فرقة من القوات باكستانيين، ال طابضال هووج
 نع دقائق ويبعد بضع عسكرية،محاط بنقاط تفتيش  منزل وھو ،أبادبت أ في زلامنال حدأ حرمة وانتھكت اللصوص
  .!اإلسالمي العالم في جيش  ألكبرية التابعة باكستانال للقوات العسكرية األكاديمية

 يسكنون نمم واألطفال الرجالو لنساءا بوجود غير مكترثة المنزل، على الكافرة العدو قوات سطت ،اللصوص مثلو
ال و ،كما قالت من السالح أعزالً  ه كاننّ بالرغم من أ ،البحر في جثته تألق ثم ومن الدن بن أسامة تالواغت المنزل،

بذلوا نحو عقٍد من الزمان في  وقد ،عشر معشار قوة كتيبة واحدة من تلك الجيوش الغربيةيملك من القوة المادية 
  .مالحقته

ن اقسموا با الذي ،قادتكم مع بالتواطؤ إال ما كان ليحدث اإلسالمية لألرض االنتھاك ھذا نّ إف م،كووجھ في صفعة إنھا
، الذين ينصيالرخ اسيسالجو دور أدوا أنبعد  بإيمانھم ثواحن أنھم إال، العدو من مسلمال وشعبھا األرض ھذه حماية على

  .قصفھال اللصوص ألسيادھم البيوت يعينون

مع  ايساف قائد بتريوس الجنرال بين عادي غير عقد اجتماععن  اإلعالمنتم تقرؤون في وأ في عروقكم ألم يغل الدم
مغلقة  جلسة الليلة نفسھا بتريوس في الجنرالء إجراو ،2011 أبريل 25 في الجوية شاكالال في قاعدة كياني الجنرال

العسكري  للتنسيق ھيئة عقدت أكبر التالي اليوم أوباما، وفي باراك الرئيس برئاسة األبيض البيت مع عبر الھاتف
 ھيئة عضوا في ليس على الرغم من أنه باشا، شجاع الجنرال الباكستانية المخابرات رئيس حضره الباكستاني اجتماعا

لمح باراك اوباما عن االتصال الھاتفي المذكور عندما أعلن وقد أاالجتماع مقررا من قبل،  يكن ولم. المشتركة اناألرك
 كافية معلومات على حصلنا بعد أن قررت فقد الماضي األسبوع وأخيرا، وفي" عن مقتل أسامة بن الدن حيث قال

  ."العدالة إلى وتقديمه الدن بن أسامة على القبض لعملية وأذنت الالزمة، اإلجراءات التخاذ

 أعلن ، وقدذلك من رأكب انتھاكاتب لقيامعليكم ويشجعھم على ا جرأة أكثريجعلھم  اإلسالمية لمقدساتل اك الكفارانتھ نّ إ
 ،2011 مايو 4 م، ففيضدك مسھرؤو وارفع اءنالجب الھندوس حتى أخرى، مرة العملية ھذه مثلب سيقوم هنّ أ سلفا أوباما
 على قادرة) الجوية والقوات والبحرية الجيش( الثالث الھندية األجنحة جميع" سينغ الجنرال الھندي الجيش قائد قال
  ."الحاجة عند العمليات ھذه مثل تنفيذ

  

  ،الباكستانية المسلحة القوات الضباط المخلصون في أيھا

يقدمون  مرة كل فيو ،مرات ومرات نوكماخ فقد ،مرات عديدة بون عليكم أيمانھمالمنصّ  الخونة الحكام ھؤالء لقد نكث
 كيةيراألم صليبيةال حملةال جلأ من ين الزكيةمسلمال اءدم وقد سفكوا !بوالقل في الحسنة النوايا لديھم أنّ ب األعذارلكم 
 دعمي يستھدفون من بينما ستان،اوزير شمال في منھا المزيد إلراقة استعداد على وھم القبلية، والمناطق أفغانستان في

  .اإلسالمية ألمةا حضنھم الدافئ، إلى بالدھم ضمو التحرر في حقھم وقد أبطلوا كشمير، مسلمي

 منظماتال أمام األبواب فتحوا القبلية، المناطق في لقتالمواصلة ا برروا للجيشيل الفتنة من جو خلق جلومن أ
 العبادة، وأماكن العامة، ماكناأل في وتفجير قتل عمليات الرتكاب خاصةال وشركات القتل ألمريكيةا عسكريةال

 للقوات تسھيالت وامنح فقد رؤوسكم فوق العصا رفعول .واألسواق الجيشمنشآت و يةاألمن والمراكز والمدارس،
 على المنازل لھدم طيار بدون طائراتاستخدام  المتحدة الواليات تستطيع بحيث باكستان داخل األمريكية الجوية
 من كييراألم الجيش ضباط من مراقبتكم عن قرب، مكنوا لصليبيينا ولتمكين .قبليةال المناطق في المسلمين رؤوس



 األمريكية البحرية مشاةال قوات تتمركز حين في الباكستاني، للجيش التجول بحرية في مركز القيادة العامة العسكرية
  .شامان حدود من بالقرب بلوشستان في

 توجيهل األمريكية المخابرات معبتواطئھم و أمريكا، من جزءا كانت لو كما الستخدامھا لعدو،ل باكستان اسلموا لقد
مين خط وتأ ،ةنالخو الحكامو لنظامبا كيةيراألم والقنصليات السفارةوتحكم جانب توجيه  إلى اإلرھابية، عملياتھم
 أو أفغانستان داخل سواء المتفجرة، المواد ذلك في بما واألسلحة والغذاء النبيذب الصليبية يزود القوات الذي اإلمدادات
  .باكستان

 الكافر العدو مع ھملتحالف وتعالى سبحانه هللا غضب استحقوا قدف ،مرات ومرات بأيمانھملقد حنث ھؤالء الحكام الخونة 
 ھا، لقدعلي وسيلةال وال الشجاعة ونملكي ال التي األماكنفي  قدم موطئ لمنحھم ولتضحيتھم بدمائكم الزكية ،البغيض
ي َيا أَ (( وتعالى يقول سبحانه هللا أنّ  من الرغم على والمؤمنين هللا أعداء مع تحالفوا ِخُذوا َعُدوِّ َھا الَِّذيَن آَمُنوا الَ َتتَّ َيا أَيُّ

ِة َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاَءُكْم ِمْن اْلَحقِّ  ُكْم أَْولَِياَء ُتْلقُوَن إَِلْيِھْم ِباْلَمَودَّ   )).َوَعُدوَّ
  

  ،الباكستانية المسلحة القوات لصون فيأيھا الضباط المخ

 أنتحبون  أين ر؟افالك العدو ضد المسلمينعن و اإلسالمية األراضي ھذه عن للدفاع أقسمتموهالذي  أنتم من اليمين أين
  .الكفار؟ وسادتھم الخونة ھؤالء مع أم سلم عليه هللا صلى محمد الحبيب ورسولنا األمة ھذه مع القيامة؟ يوم تقفوا

 ومن وراء فعال، بشكل العسكرية المؤسسات ويدير باكستان، في الحقيقية السلطة ھو الباكستاني الجيش بأنّ  اً سر ليس
تدھور  فإنّ  لذا،. القضائية والسلطة الحكومة مثل الباكستانية، من المدنية المؤسسات على ھائال نفوذا يمارس الكواليس

   .من ذلك أكثرتسوء بأن  لھا واتسمح ال، فون عنهأنتم المسئول كثيراأحوال المسلمين في ھذا البلد 

 القدرة من أعطاكم هللا قد أنّ  من الرغمب ،حجة معكم وجود دون سابحال يوم يخيفكم كضباط ھو الوقوف أنيجب  ما إنّ 
 مع وقفوا الذين أولئكوا من تكون أن كم وصمتكمتقاعس خالل من ألنفسكمال تسمحوا ف ،أمتكمرفع الظلم عن على 
ِبيلَ (( وتعالى سبحانه قال ،وأضلواوا فضلّ  سدينالمف ا أََطْعَنا َساَدَتَنا َوُكَبَراَءَنا َفأََضلُّوَنا السَّ َنا إِنَّ  أيضاوقال )) َوَقالُوا َربَّ
ا َلُكْم َتَبًعا َفھَ (( ا ُكنَّ َعَفاُء لِلَِّذيَن اْسَتْكَبُروا إِنَّ اِر َفَيقُولُ الضُّ وَن فِي النَّ ا َنِصيًبا ِمَن النَّارِ َوإِْذ َيَتَحاجُّ َقالَ  لْ أَْنُتْم ُمْغُنوَن َعنَّ

َ َقْد َحَكَم َبْيَن اْلِعَبادِ  ا ُكلٌّ فِيَھا إِنَّ هللاَّ   )).الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا إِنَّ

عمٌل ، وللمؤمنين سلم عليه هللا صلى رسولهومحبة ل وتعالى، سبحانه هللا سبيل في مخلص عملٌ  ھو ممنك المطلوب إنّ 
 تحكم التي الخالفة دولة حتى يقيم الحزب المخلص إلى وإعطائھا السلطة خذأ أجل من ،مخلصون ضباط وم بهيق

   .بالد والعباد وتوحد بالد المسلمينال وتحرر باإلسالم،

اإلسالم  دولة إقامة في سبقوكم الذين من اإليمان في خوانكمإ واوتذكر ،اآلن اآلن حزب التحرير بأيدي أيديكم فضعوا
 رضي بن معاذ سعد مثلمن  سلم،و هللا عليه صلى هللالرسول  النصرة إعطائھم طريق عن المنورة، المدينة فيى األول
 ويذھب دمعك،) لينقطع( ليرقأ(( سلم و عليه هللا صلى قال لھا رسول هللاأمه عند وفاته  عندما بكت عليهالذي ، عنه هللا

  .الطبراني)) رشالع له واھتز له هللا ضحك من أول ابنك فإن حزنك،

  

   نتم مجيبون؟فھل أ ،اإلخوة أيھا الوقت حان لقد
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