بسم هللا الرمحن الرحيم

حكام ابكستان يدينون التحالف مع الوالايت املتحدة
ويعملون إلنقاذ اجليش األمريكي من اهلزمية هبدوء
على الرغم من خطاابت احلكام عالية الصوت املناهضة للوالايت املتحدة واملنددة بتعليق (ترامب) املؤقت
للمساعدات العسكرية ،فإن حكام ابكستان يعملون هبدوء مع إدارة (ترامب) لتدارك هزمية اجليش األمريكي الوشيكة يف
أفغانستان ،ويؤكد ذلك االتصاالت احلميمية املتواصلة لوزير الدفاع األمريكي (جيمس ماتيس) مع حكام ابكستان ،ويف
اخلامس من كانون الثاين/يناير  ،2018عندما سئل جيمس ماتيس يف مؤمتر صحفي يف البنتاغون عن التصريح
الصاخب لوزير خارجية ابكستان أبنه ال يوجد حتالف بني البلدين ،أجاب ببساطة إن االتصاالت العسكرية اهلادئة
لتنفيذ املطالب األمريكية مستمرة بني البلدين ،وقال" :إن اجلنرال جوزيف فوتيل على اتصال مع اجلنرال ابجوا رئيس
أركان اجليش الباكستاين ،وسنظل على اتصال لتنفيذ مطالبنا" ،وعندما سئل ماتيس عما إذا كان قلقا بشأن قطع خط
اإلمدادات احليوية للقوات األمريكية يف أفغانستان واليت متر عرب ابكستان ،أجاب (ماتيس) بثقة" :أان لست قلقا".
أما ابلنسبة للتنسيق اهلادئ بني إدارة (ترامب) وحكام ابكستان يف القوة العسكرية ،فهو إلجبار حركة طالبان
األفغانية ابلقبول ابملفاوضات ،وذلك ألن إدارة (ترامب) ايئسة من عقد معاهدة أمنية من شأهنا السماح للجيش
األمريكي ابلبقاء بشكل دائم يف أفغانستان ،بدال من االنسحاب الكامل كما انسحبت اإلمرباطورية الربيطانية وروسيا
السوفيتية من قبل.
أيها املسلمون يف الباكستان!
إن حكام ابكستان حياولون خداعكم إبدانتهم للوالايت املتحدة بصوت عال ،بينما يعملون خبفاء ملساعدة القوات
األمريكية اجلبانة اليت على وشك االهنيار التام .إهنم خيشون غضبكم عليهم ،لذلك ينسقون هبدوء اسرتاتيجية عسكرية
تفصيلية إلنقاذ القوات األمريكية اليت تفتقر إىل الشجاعة على الرغم من تسلحها املمتاز ،إهنم حياولون التالعب بكم
بـ"ألعاهبم املزدوجة" ،ابحلفاظ على خط اإلمدادات الذي هو شراين احلياة لقوات االحتالل األمريكية ،فبدال من قطع ما
يغذي الوجود العسكري األمريكي ،يسعون جاهدين حلمايته ،يفعلون ذلك على الرغم من الدمار الذي واجهته ابكستان
نتيجة الوجود البغيض للوالايت املتحدة وما زالت تواجهه.
إن هؤالء احلكام خيادعونكم إبدانة التحالف مع الوالايت املتحدة ،بينما ينصاعون ملطالبها ملحقني أضرارا هائلة
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أيها املسلمون يف الباكستان!
دعوان نتخلى عن هؤالء احلكام ألهنم ختلوا عنا ،واعملوا مع شباب حزب التحرير إلزالتهم وتنصيب خليفة راشد
تعلو بتنصيبه مكانتنا يف اآلخرة ،خليفة حيكم ابإلسالم ويكرم املسلمني ،فمصدر عزتنا هو اخلالفة على منهاج النبوة،
وهي وحدها اليت ستقطع الشراين الذي يتوقف عليه مصري الوجود األمريكي يف بالدان ،وهي اليت ستغلق السفارة
األمريكية ،وتتخلى عن املساعدات العسكرية األمريكية والقروض االقتصادية ،وتطرد قوات الوالايت املتحدة العسكرية
اخلاصة واالستخبارات وشبكة "رميوند ديفيس" ...ابخلالفة وحدها سيتم حشد كل مواردان خلدمة اإلسالم واملسلمني
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فقط ،وهبا فقط سنعمل على توحيد مجيع بالد املسلمني يف دولة قوية واحدة يف العامل ،قال هللا سبحانه وتعاىل﴿ :الذ خ
ون الْم ْؤِمنِي أخي ب ت غُو خن ِعن خدهم ال ِْع َزخة فخِإ َن ال ِْع َزةخ َِِ
َخ ُذو خن الْ خكافِ ِر ِ ِ
يت ِ
ّلل خِ
َج ًيعا﴾.
ين أ ْخوليخاءخ من ُد ِ ُ خ خ ْ خ
خ
خ
ُُ
أيها املسلمون يف القوات املسلحة الباكستانية!
لقد ختطى هؤالء احلكام اخلائنون حدودهم ،وها هم يتآمرون مع عدوان خيونونكم لصاحلهم ،يسفكون دماءكم لتهيئة
موطئ قدم لعدوكم على األرض اليت مل يستطع دوسها ،يفعلون ذلك بعد الدمار الذي تسبب به التحالف مع الوالايت
املتحدة لغاية اآلن ،وحىت بعد اعرتافهم أخريا أبن هذه احلرب ليست حربنا بل حرب أمريكا ،يفعلون ذلك على الرغم من
أن العدو أضعف من أن يواجه املسلحني من أهل القبائل املخلصني بسالح خفيف ،فكفى مث كفى!
إ ّن القوة اليت بني أيديكم واليت أنعم هللا هبا عليكم هي السبيل الوحيد إلهناء الضرر الواقع على ابكستان البلد
الطاهر ،واملطلوب منكم هو العمل إلرضاء هللا سبحانه وتعاىل ابالستيالء على السلطة وتقدميها للمخلصني الواعني من
حزب التحرير ،حىت نقيم دولة اخلالفة على منهاج النبوة.
ضعوا أيديكم يف أيدي حزب التحرير اآلن ،وتذكروا أسالفكم الذين سبقوكم يف إقامة اإلسالم كدولة ونظام حكم
يف املدينة املنورة ،تذكروا جيدا أيها اإلخوة األعزاء يف اإلسالم أولئك الذين أعطوا النصرة لرسول هللا ﷺ ،مثل سعد بن
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