
  الرحيم الرحمن هللا بسم

  !الباكستانية المسلحة القوات في أيھا الضباط المخلصون

  الخالفة قامةبإوالعسكرية، وأوفوا بواجبكم  المدنية القيادةمن  بالخونة أطيحوا

  مترجم

ھجوم ابوت  خالل ةضي الباكستانياواألر الجوي للمجال أمريكا انتھاك على وتعليقا ،2011 أيار/مايو 18 في
بالفعل،  دفعت الثمن قد بأنني لقلت الباكستانيين، مكان كنت لو" غيتس روبرت كييراألم الدفاع قال وزير أباد،

 من اإلفالت مع بذلك ويقوموا يأتوا أن يمكن كيينياألمر أنّ  أظھرت ھذه الحادثة وقد لحقت بي المذلة، لقد
  ". العقاب

 اعتداءات من مزيدال من المسلمين لحمايةفي البالد العامة  تعبئةبالأن تقوم  والعسكرية المدنية القيادة على لقد كان
والمنشآت  والقواعد العامة القيادة داخل يتجولون الذين كيينيراألم العسكريين جميع طرد عليھم وكان ،كيينيراألم

 األمريكية المخابرات أجھزة جميع طرد عليھم وكان ،ضعفھا نقاط طالع علىواال للتجسس بكل حرية العسكرية
 طالبان،الفضفاض،  العذر باستخدام العسكرية الھجمات على يشرفون الذين من الخاصة العسكرية والمنظمات

 والمدنية العسكرية المواقع على الھجمات ھذهف .الحوادث من وغيرھا ديفيس ريموند قضية في اواضح كان كما
 الخطوات اتخاذ من بدال ولكن ،القبلية المناطق على األمريكية الصليبية الحملة لتبرير الفتنة من جو خلقل ھي

 لتھدئة محاولة في أمريكا، حماية إلى والعسكرية المدنية القيادة بينمن  الخونة ھرع المسلمين، حمايةل الالزمة
 نالمسلمو ستھدفيُ  أن مفاجئا أمرا يكن ولم .الباكستانية المسلحة القوات ضباط ن منوالمخلصي الغاضبة الجماھير

 ومن ،2011 أيار/مايومن  23ليلة  في البحريةمھران  القاعدة على ھجومال بعد كراتشي، في بالقتل أخرى مرةو
 المسلحة القواتو باكستان دفععلى  نمصممي ناألمريكيو القتل بين المسلمين، ما دام من مزيدٌ  يحصل أن المتوقع

  . ستاناوزير وشمال كورامالقتال في منطقة  إلى

 في تحدثي أوباما األمريكي، الرئيس ، فھا ھوجرأة أكثر يينمريكاأل جعلت الخونة خيانة نّ فإ ذلك، على وعالوة
 من أكثر الباكستانية األراضي على اإلرھابيين من ناقتل لقد": قائال باكستان، في الھجمات من مزيد عن مايو 22
كان الحال عليه  كما اآلن، يونمريكاأل يتحدث ،"ابھ لقياميجب ا األعمال من المزيد ھناك ولكن... آخر مكان أي
 قوة إلى لحاجتھا دعاءباال الھندية، القارة شبهل بريطانيا احتالل قبل وبالمنطق نفسه الشرقية الھند شركة إبان

 أنّ  غيتس روبرت يمريكاأل الدفاع وزير قال ،2011 أيار/مايو 22 فيو .التجارية مصالحھا لحماية عسكرية
 من المحتملين الخصوم وردع الطاقة، وإمداداتالتجارة  طرق لحماية" األمريكية العسكرية قوةال إلى حاجة ھناك

  ". حرب إلى تؤدي ما غالبا التي الخاطئة الحساباتأصحاب 

  ! الباكستانية المسلحة القوات ن فيالمخلصو ضباطال أيھا

 والوحيدة األولى األولويةف ،المسلمينوال ألمر اإلسالم و  ،اإلسالمي البلد ،باكستان ال يھتمون ألمر الخونة ھؤالء
 كسر أجل منو ،ألمريكانا أسيادھم مصالح وعلى أنفسھم على والحفاظ الشخصية مصالحھم تأمين لھم ھي
 ،كايرمساعدات أم بدون سيجوعون في باكستان المسلمين بأنّ  الخونة ادعى خيانتھم، واالشتراك معھم في إرادتكم



 على قدرتھا أمريكاوستفقد  أمريكا، دون من الشخصية ثرواتھم يخسرونس الذين الخونة مھ األمر واقع في ولكن
  . األمةتزدھر  حين في الھائلة،األمة  موارد استغالل

 ،تعمارالسل وسائلو عبء ھاولكن مساعدات أومعونات  ليست باكستان مثل دوللل الغربية الربوية القروض إنّ 
 ا تظل مدينة،لكنھو عدة مرات األصلية المبالغ سددت باكستان مثل البلدان، من عشرات نّ فإ )الفوائد( بسببو

 فرض خالل من الفعلية، قدراتھا تطوير من البالد منعبشروط ت ةشروطم تكون القروض نّ فإ ذلك، على وعالوة
 ومن خالل والعمالت، بالضرائب يتعلق فيما وكذلك والمعادن، الطاقة مثل العامة الممتلكاتب المتعلقة الشروط
 العالم في البلدان انحطاط سبب ھو ھذا المتزايد، والتضخم األساسية الحاجات أسعار الرتفاع العنان إطالق

 ،ھاب ستھزئلي "النامية" تسميتھا بالدول على الغرب إصرارّن إحتى و الغنية، الموارد صاحبة وھي اإلسالمي
  . رالتطوب لھا تسمح لن الرأسمالية القروض أنّ  من الرغم على

 بموافقة والعقود القروض أموال يسرقون وھم الماضي القرن اتيستين منذ هنّ أ فلم يكن سراً  للخونة، بالنسبة أما
 الوقت يحن ألم ذلكل! الحكم إلى لھمووص وبعد قبل الشخصية ثرواتھم من واضحوھذا  ،ألمريكانا أسيادھم
 ألمةا !؟لألمة الفعلية لإلمكانات العنان وإطالق اإلسالم وتطبيق االقتصاديةب سمىت التي المساعدات ھذه لرفض

 متفوقة اإلسالم ظل في كانت التياألمة  الغربية، الدول العظيمة التي تفوق ثروات الموارد صاحبةالتي ھي 
   سنة؟ ألف من ألكثرو العالم في اقتصاديا

  ! الباكستانية المسلحة القوات ن فيالضباط المخلصو أيھا

 الواليات مع عسكريال تحالفال دون من الحياة قيد على البقاء ھايمكن ال باكستان أنّ ب عونيدّ  الذين الخونةكذب  إنّ 
 على وبقائھم عروشھمفي المحافظة على  كايرأم على ونعتمديھم من  الخونة نّ يقول بأ واقعالألّن  واضحٌ  المتحدة

  . كايرأم بدون تزدھر سوف باكستان أنّ  والواقع الحياة، قيد

 فقدت ، حيثباكستانل كبيرال دمارال قد جلب المسلمين، ضد صليبيةال حملتھا في ،أمريكا مع التحالف أنّ كما 
 اآلالف عشراتو ديارھم، من ردواشُ  اآلالف ومئات ،ھاقتصادا من الدوالرات من المليارات عشراتباكستان 

 أنّ  لو كمايحدث  كله ھذا أليس ،األمنرجال و المسلحة القوات أفراد من اآلالف عن فضال ،قد قتلوا المدنيين من
، فأمريكا أمريكا من عسكريةال لتكنولوجيالتوفير ا بالنسبة أما .بالفعل؟العدو  قبل من الھجوم عليھا تم قدباكستان 

 مستقل سلك سبيلب المسلحةالمسلمين  قواتل سمحت لن ھاوإنّ  ،عليھا االعتمادبقاء  لضمان كفيي توفره بالقدر الذي
 25 عمرھا يتجاوز قديمة مقاتلةطائرات ب باكستان أمريكا تزويد سبب ھو ھذا ،لألمة الفعلية المصالح سأس على
 في تحطمت التي كيةيراألم الشبح الطائرة من الذيل زعنفة خلسة سرق كيري جون ،أوبامامبعوث  نّ إحتى  ،عاما

ً متذرع ،ابوت أباد تلك  مثل بالفعل لديھا الصين أنّ  من بالرغم ،األمريكية التكنولوجيا على الصين خشية اطالعب ا
  ! عليھا نالمسلمو يحصل أنة من وفتخم أمريكا أنّ  ھي الحقيقةلكن و التكنولوجيا،

 لديھم ،الداخل من ھشة ولكنھا في المظھر كبيرة الكافرة االستعمارية الدول نّ فإ ،أمريكا غضب لمواجھة وبالنسبة
صاحبة  األمة أمام فعالة ليست الرجال دون األسلحةو ،العظماء لرجالإلى ا يفتقرون لكنھمو متطورة أسلحة
تقريبا دون  سنوات عشر لمدة لمجاھدينل في مواجھتھا أمريكا خسارة سبب ھو وھذا القوية والصحيحة، العقيدة

للتفاوض مع  وتسعى منھا االنسحاب علىمجبرة  اآلن وھي، أفغانستان في ھااحتالل تثبيت من تتمكن أن
 اإلمدادات خط توقطع ،ھاالعسكرية في أمريكا قواعد أغلقتو العسكري دعمھا باكستان سحبت إذاو ،المجاھدين



يكي راألم للشعب ھلف ذلك، على وعالوة .الفعلية أمريكا قوةفستتضح  أفغانستان، في المتحدة الواليات لقوات
 الخسائر من مزيدال تحملي أن تماما، انھار قد كني لم إن ،اقتصادھم انھيار مع فقط،الدنيا  الحياة ھذهل سعىي يالذ

في  التجارية السفن على ھجماتتحمل  أو الوقود إمدادات انقطاعوھل يقدرون على تحمل  أفغانستان، في ھملقوات
 والممتلكين للسالح المسلمين من العالم، في مسلحةقوة  أكبر سادس محاربة من ونتمكنسي أنھم أم ؟العرب ربح

 للمسئولين سين ريدل بروس قدمه الذي العرض فيو ،2009 آذار/مارس 11 ه فينّ أ في السبب ھو ھذا !؟النووي
ً  مولن، مايكل األدميرال المشتركة األركان ھيئة رئيس ذلك في بماأوباما  إدارةفي   في السياسات فيه مستعرضا

 علىفض رُ  وبالطبع باكستان، غزول قعتوالم الخيار بحثوا المجتمعين إنّ " قال أوباما، إلدارة وباكستان أفغانستان
 الجميع فقوا ، وقدالجنون أكثر من شيئا ُعدَّ غزُو باكستانو ,النووية الرؤوس من العشرات يمتلك بلد غزوُ  الفور

   ".على ذلك

 الوقت يحن وألم ؟الخونةمن خالل اإلطاحة بھؤالء  التحالف ھذا تمزيق إلى الضباط، يا إخوتنا الوقت، يحن ألم
 ھاقواتو العالمي، والنظام الدولية السياسة في لقرارل ةصانع تكان التي الخالفةتلك  ؟مكانھم الخالفة إلقامة

 من بھا، الخاصة سلحةألأ كانت تصنع ،مواجھتھان ع والملوك األباطرة نوجبُ  قھر،ت ال كانت التي المسلحة
 لن ألنھا والمسلمين اإلسالم ستحفظ أمن القادمة والخالفة ،عصرھم معجزات كانت التي وربيداتالت إلى المدافع
 التكنولوجيا مجال في العالم لقيادة قوية صناعية قاعدة بناء ھا ستعتمد علىولكن لتسلح،في ا اآلخرين على تعتمد

  . أخرى مرة العسكرية

  ! الباكستانية المسلحة القوات ن فيالضباط المخلصو أيھا

 ،أوزبكستان إلى السودان من اندونيسيا، إلى المغرب من الخالفة، دولة ،ودولته اإلسالم إلى اليوم األمة تتطلع
، األمة ھذه الذي تعيش فيه والفقر والذل البؤس إلى وننظرت نتمأ وبينما ،األمة جمعت التي لخالفةل ماسة الحاجةف

 ،الخالفة لھذه انطالق نقطة باكستان وا منتجعلكي  المسلحة لقواتا مخلصون فيال الضباط أيھا األمة إليكمتتطلع 
 ،آسيا شرق جنوب إلى الجنوبية للبشرية من أمريكا الشقاء جلبت التي أمريكاكي تنھضوا وتلقنوا  الوقت يحن ألم

الرومانية  إلمبراطوريةا مثل مظلم تاريخ في عار وصمة وتصبح وساوس الشيطان درسا ينسيھاتلقنوھا 
 تكان كما للبشرية دةكقائ تستحقھا التي مكانتھا إلى كي ترتقي األمة ھذهل الوقت يحن ألم قبلھم؟ من الفارسيةو

 الشرف لھذا توقونت أال البشر؟ قانون ظلم من بوالشع ذوتنق إلسالم،أمام ا ألرضا فتحتو عام، ألف من ألكثر
  .؟مربك أمام الوقوف يوم ،هللا بقلب سليم أتىمن  إالسينجيكم يوم ال ينفع مال وال بنون  الذي العظيم

 صدورهللا  شفيليو الطغاة لمعاقبة الخالفة، وسيادة، دولةفي  اإلسالم إلعادة حزب التحريرل اآلن النصرة أعطوا
  . مؤمنين قوم

ُ ِبأَْيِديُكْم ((  ْبُھُم هللاَّ   9 التوبة)) َوُيْخِزِھْم َوَيْنُصْرُكْم َعَلْيِھْم َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمنِينَ َقاتِلُوُھْم ُيَعذِّ
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