
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 !منها النجاة وترجو املتحدة الوالايت مع تتحالف عاجزة قيادة كفاان

 األمريكي ابلسفري ابجوا( )اجلنرال الوحيدة اإلسالمية النووية القوة صاحب العامل يف جيش أكرب سادس قائد التقى
 املعاانة تكفه مل الذي ترامب، ددوانل األمريكي الرئيس خطاب من يومني بعد م،2017 آب/أغسطس من 23 يف

 على بـ"احلرب يسمى فيما املسلمني على الصليبية محلتها واشنطن شّنت منذ ابكستان تكبدهتا اليت الكبرية واخلسائر
 سفري ويطرد األمريكية، احلملة من سريًعا انسحاابً  يعلن أن ابجوا على كان  لقد. تمض عاًما عشر ستة منذ اإلرهاب"،

 التحقيقات مكتب وعناصر األمريكية املركزية املخابرات وكالة عناصر ويطرد رجعة، غري من البالد من تحدةامل الوالايت
 دخول على املسلحة قواتنا حلثّ  البالد يف واغتياالت تفجريات محلة يشّنون الذين املقاتلني من املقاولني وجيش الفيدرايل

 عن صدر بيان خالل من ابجوا أعلن ذلك، من بداًل  لكن املنطقة، يف األمريكي االحتالل تقاوم اليت القبلية املناطق
 موقفنا وتفهم ثقتها لنيل نسعى ولكننا املتحدة، الوالايت من مالية أو مادية مساعدة ألية نسعى ال "حنن: اجليش قيادة

 .مبسامهاتنا" واالعرتاف

 !اخلصوص وجه على املسلحة وقواتنا ابكستان، يف املسلمون أيها
 هي وما! ابجلميل؟ واالعرتاف الثقة لنيل ابجوا يسعى ممن: مجيًعا يسألكم ابكستان والية /ب التحرير حز  إن
 منظمة أكرب وتؤوي ابلثقة، جديرة غري استعمارية دولة إهنا معها؟ يتحالف ابجوا يزال ال اليت املتحدة الوالايت ابلضبط
 طول يف والقتل التفجريية العمليات عن املسؤولة فهي وابلتايل املركزية(، املخابرات )وكالة متوياًل  وأكثرها العامل يف إرهابية
 إىل اجلنوبية أمريكا من العامل، أحناء مجيع يف األمريكية اخلارجية السياسة األهداف خدمة أجل من وذلك وعرضها، البالد

 النقد صندوق )مثل عليها تسيطر اليت العاملية املالية املؤسسات حشدت مارقة رأمسالية دولة إهنا آسيا، شرق جنوب
 ميكنها ال ديون يف أغرقتها حني يف الصناعية؛ قدراهتا من الطبيعية ابملوارد الغنية الدول حلرمان الدويل( والبنك الدويل

 هللا أرض على القيادة تستحق ال متعجرفة، علمانية دولة هي الباهظة، ابلضرائب هارعااي وخنق الراب خالل من سدادها
 الرأمساليني رجاهلا مصاحل لتأمني سعيها ويف آخرًا"، العامل وبقية "أواًل  أبهنا أكدت اليت وهي العاملني، رب ،عز وجلّ 
 اجلبانة قواهتا يديأ وأطلقت واملسنني، واألطفال النساء ضد الشامل الدمار أسلحة الستخدام العنان أطلقت اجلشعني،

 .اهتمومقدس وعرضهم وممتلكاهتم اآلخرين من للنيل الشريرة

 مع التحالف من حذران قد عز وجلّ  وهللا به، ونثق الغادر العدو هذا مثل مع التحالف من العزة ننتظر أن لنا كيف
ت  ُغون   اْلُمْؤِمِني   ُدونِ  ِمن أ ْولِي اء   اْلك اِفرِين   ي  تَِّخُذون   الَِّذين  : ﴿قال حيث الكافرين، ُهمُ  أ ي  ب ْ  لِِلَِّ  اْلِعزَّة   ف ِإنَّ  اْلِعزَّة   ِعند 

يًعا  عشرات منا أحرق لو حىت الشرف مينحوان ولن عنا يرضوا لن األمريكان الصليبيني إن! املسلمون؟ أيها كيف ؟﴾َجِ 
 من فكم... األمريكية للحملة كوقود  وجنودان ضباطنا من اآلالف أحرق لو وحىت قة"،اخلالّ  "الفوضى حرائق يف اآلالف
 يرحم؟ ال ظامل لسيد أنفسهم حيرتمون ال كرقيق  أنفسهم يقدمون الذين ابجوا مثل حكام حتمل نستطيع الوقت
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 !اخلصوص وجه على املسلحة وقواتنا ابكستان، يف املسلمون أيها
 ابجوا فينا يظن ماذا! الذليل؟ املوقف هذا يف ابجوا ميّثل من: مجيًعا يسألكم ابكستان والية / حزب التحرير إن

 صدرها ميأل ونبيلة شريفة مسلحة قوات حنن! معهم؟ التحالف خالل من دائناأع أمام شأننا من التحقري إىل يسعى حىت
 وحنن اإلسالم إرث عندان ابحلياة انبض وشعب شجاعة مسلحة قوات وحنن ،ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله عز وجلّ  هلل العميق احلب

 مقاومة إىل وصواًل  اهلندية، القارة شبه على اإلسالم هيمنة إىل الراشدة، اخلالفة زمن منذ بدأ إرث هو به، فخورون
 ألف عام من آب/أغسطس يف اإلسالم ابسم دولة إقامة أجل من الكبرية التضحية خالل من الربيطاين االستعمار
 الباسلة املسلحة القوات من وحنن األمريكي، االحتالل من الظلم ظل يف ابل لنا يهدأ ولن وأربعني، وسبعة وتسعمائة

 .خسارة عز وجلّ  هللا كلمة  ءعالإ سبيل يف هاءشهدا حتسب ال اليت واملدربة

 على للخالفة ارتكاز نقطة ليكون جاهز وبلد النهوض أسباب مجيع عنده وشعب حمرتمة قوية مسلحة قوات حنن
 املظلوم العامل إليها يتوق اليت الراشدة العادلة القيادة وهي أخرى؛ مرة كلها  األمة وتوحد ابإلسالم حتكم اليت النبوة منهاج

ُتمْ : ﴿وتعاىل سبحانه هللا قال عنها، ويبحث ه ْون   اِبْلم ْعُروفِ  َت ُْمُرون   ِللنَّاسِ  ُأْخرِج تْ  أُمَّة   خ ْي   ُكن ْ  اْلُمْنك رِ  ع نِ  و ت  ن ْ
ُهمُ  َل ُمْ  خ ْيًا ل ك ان   اْلِكت ابِ  أ ْهلُ  آم ن   و ل وْ  اِبلِلَِّ  و تُ ْؤِمُنون    أن قبل سننتظر مىت فإىل ،﴾اْلف اِسُقون   و أ ْكث  ُرُهمُ  اْلُمْؤِمُنون   ِمن ْ

 النبوة؟ منهاج على اخلالفة نقيم

 الطريق هذا أن أكدت املستعمرين مع التحالف من عقود سبعة !الباكستانية املسلحة القوات يف املسلمون أيها
 الذين العسكريني القادة بسبب كان  األخرية ةعشر  الست السنوات يف األمن وانعدام واملهانة، الذل الإ لنا جيلب ال
 لتأمني اجلوية وممراتنا اجلوية وقواعدان كمء ذكا وظفوا حيث ؛هاملرفّ  تقاعدهم أتمني يف منشغلني مناأل حتقيق يف اونواهت

 الصليبيني حلماية القبلية املناطق يف قوتكم حشد الذي ورحيل كياين  لكم جلبوا فقد أنفسهم، ومحاية كينيرياألم احتالل
 من السوفيت والروس ةالربيطاني ةاإلمربايلي مثل مرباطورايت"،اإل "مقربة يف سيغرقون مهنإف وحدهم كوار ت   إن الذين اجلبناء،

 للوجود التمكني يف واملنهمك الغدر، هلأ مع للتحالف يسعى الذي ،)ابجوا( اآلن القيادة هذه لكم جلبت وقد ،قبلهم
 .املفاوضات هةمتا يف األفغانية طالبان إيقاع خالل من داركم عتابأ على األمريكي العسكري

 ي  ْوم  ﴿ـب وتؤمن التوحيد كلمة  قلبها يف حتمل مسلحة قوات ألشجع قيادة تكون نأ الرخيصة القيادة هذه ملثل كيف
ف عُ  ال ِليم   ِبق ْلب   الِلَّ   أ ت ى م نْ  ِإالَّ  * ب  ُنون   و ال م ال   ي  ن ْ  السالسل تقطعوا حىت األمة أسود اي حتتاجون الوقت من كم  ؟﴾س 

 النبوة، منهاج على اخلالفة إقامة إلعادة اآلن النصرةحزب التحرير  إلعطاء ندعوكم اجلبانة؟ القيادات هبا كمتربط اليت
 .النبيلة األمة هذه من رضاأل كانوس السماء ساكن رضا افتنالو 
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