
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 املتحدة الوالايت مع التحالف يدينون ابكستان حكام
 هبدوء زميةاهل من األمريكي اجليش إلنقاذ ونيعملو 

 املؤقت (ترامب) تعليقب واملنددة املتحدة للوالايت هضةاملنا الصوت عالية احلكام اابتخط من الرغم على
 يف الوشيكة األمريكي اجليش هزمية لتدارك (ترامب) إدارة مع هبدوء نيعملو  ابكستان حكام فإن العسكرية، للمساعدات
 ويف ابكستان، حكام مع (ماتيس جيمس) األمريكي الدفاع وزيرل املتواصلة احلميمية االتصاالت ذلك ويؤكد أفغانستان،

 تصريحال عن البنتاغون يف صحفي رمؤمت يف ماتيس جيمس ئلس   عندما ،2018 الثاين/يناير كانون  من اخلامس
 اهلادئة العسكرية االتصاالت إن ببساطة جابأ ،البلدين بني حتالف يوجد ال أبنه ابكستان خارجية لوزير الصاخب

 رئيس ابجوا اجلنرال مع اتصال على فوتيل جوزيف اجلنرال "إن: وقال ،البلدين بني مستمرة ةاألمريكي املطالب لتنفيذ
 خط قطع بشأن قلقا   كان  إذا عما سيمات لس ئ وعندما "،مطالبنا فيذلتن لاتصا على ظلوسن ،الباكستاين اجليش ركانأ

 ."قلقا لست انأ": بثقة (ماتيس) أجاب ابكستان، عرب متر واليت فغانستانأ يف ريكيةاألم للقوات احليوية اإلمدادات
 طالبان حركة جبارإل هوف ،العسكرية القوة يف ابكستان وحكام (ترامب) إدارة بني اهلادئ للتنسيق ابلنسبة أما
 للجيش حا سمال شأهنا من أمنية معاهدة عقد من ايئسة (ترامب) إدارة نأل وذلك ابملفاوضات، ابلقبول األفغانية

 وروسيا الربيطانية اطوريةاإلمرب  انسحبت كما  الكامل االنسحاب من بدال   أفغانستان، يف دائم بشكل اءبقلاب مريكياأل
 .قبل من تيةالسوفي

 !باكستانال يف ونسلمامل اهيأ
 القوات ساعدةمل خبفاء يعملون بينما ،عال   بصوت املتحدة لوالايتل إبدانتهم خداعكم حياولون ابكستان حكام إن

 عسكرية اسرتاتيجية دوءهب ينسقون لذلك ،عليهم كمغضب خيشون إهنم. التام االهنيار وشك على اليت بانةاجل كيةاألمري
 بكم التالعب حياولون إهنم املمتاز، تسلحها من الرغم على الشجاعة إىل تفتقر اليت ةاألمريكي القوات إلنقاذ تفصيلية
 ما قطع من فبدال   ،األمريكية االحتالل لقوات ياةاحل شراين هو الذي اتاإلمداد خط على حلفاظاب املزدوجة"، بـ"ألعاهبم

 ابكستان واجهته الذي الدمار من الرغم على ذلك يفعلون ،حلمايته جاهدين يسعون ،األمريكي العسكري الوجود غذيي
 .هتواجه زالت وما املتحدة للوالايت بغيضال الوجود نتيجة

 ئلةها أضرار ا ملحقني ملطالبها ينصاعون بينما ة،املتحد الوالايت مع التحالف إبدانة خيادعونكم احلكام هؤالء إن
 وخمخا آمخُنوا وخاَلِذينخ  اّلَلخ  اِدُعونخ يخ : ﴿قال حيث ،مخداعه من وتعاىل سبحانه هللا انحّذر  قدو  لكم، ومذلني بباكستان
 عن عجز الذي النصر تحقيقل يستعدونو  عدوان مع يتآمرون حكامنا هم ها﴾. يخْشُعُرون وخمخا أخنُفسخُهمْ  ِإاَل  يخْدخُعونخ 

 اّللَِ  ِعْندخ  صخغخار   أخْجرخُموا اَلِذينخ  سخُيِصيبُ ﴿ ،اجملرمني هزمية أّكد وتعاىل سبحانه هللا أن من الرغم على ،له نفسهب حتقيقه
انُوا  ِبخا شخِديد   وخعخذخاب    مجيع يف املسلمني حياربو  ديننا عاديي الذي العدو مع حتالفهم على صّروني هم ها ،﴾ميخُْكُرونخ  كخ

هخاُكمْ  ِإَّنَخا: ﴿قال ثحي ذلك، عن هنى قد وتعاىل سبحانه هللا أن من الرغم على ،علينا حربه يف ونهظاهر وي العامل أحناء  ي خن ْ
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ينِ  يف  قخات خُلوُكمْ  اَلِذينخ  عخنْ  اّللَُ  رُِكمْ  ِمنْ  وخأخْخرخُجوُكمْ  الدِ  ُروا ِدايخ  ُهمْ  فخُأْولخِئكخ  ي خت خوخهَلُمْ  وخمخنْ  ت خوخَلْوُهمْ  أخنْ  ِإْخرخاِجُكمْ  عخلخى وخظخاهخ
 لفقرل املؤكد الطريق أنه يعلمون وهم ،العدو مع ابلتحالف هارواالزد مناأل سيجلبون هنمأب عوندّ ي هم ها ،﴾الظَاِلُمونخ 

ًتا اََّتخذختْ  اْلعخنكخُبوتِ  كخمخثخلِ   أخْولِيخاءخ  اّللَِ  ُدونِ  ِمن اََّتخُذوا اَلِذينخ  مخثخلُ : ﴿وجل عز قال ،والدمار  اْلبُ ُيوتِ  أخْوهخنخ  وخِإنَ  ب خي ْ
انُوا  لخوْ  اْلعخنكخُبوتِ  لخب خْيتُ   .﴾ي خْعلخُمونخ  كخ
 !باكستانال يف سلمونامل اهيأ

 داشر  خليفة تنصيبو  إلزالتهمحزب التحرير  شباب مع اعملو او  ،ناع ختلوا ألهنم احلكام هؤالء عن نتخلى دعوان
 النبوة، منهاج على اخلالفة هو عزتنا مصدرف ،املسلمني ويكرم إلسالماب حيكم خليفة ،اآلخرة يف مكانتنا بتنصيبه تعلو
 السفارة تغلقس اليت وهي بالدان، يف األمريكي الوجود مصري عليه يتوقف الذي الشراين قطعتس اليت وحدها وهي

 العسكرية املتحدة الوالايت قوات وتطرد ،االقتصادية والقروض مريكيةاأل العسكرية املساعدات عن وتتخلى ،مريكيةاأل
 واملسلمني اإلسالم خلدمة انموارد كل  دحش يتمس حدهاو  ابخلالفة... ديفيس" د"رميون وشبكة واالستخبارات اخلاصة
 َلِذينخ ا﴿ :وتعاىل سبحانه هللا قال العامل، يف واحدة قوية دولة يف املسلمني بالد مجيع توحيد على عملسن فقط وهبا فقط،

اِفرِينخ  ي خَتِخُذونخ  ت خُغونخ  اْلُمْؤِمِنيخ  ُدونِ  ِمن أخْولِيخاءخ  اْلكخ ُهمُ  أخي خب ْ يًعا ّلِلَِ  اْلِعَزةخ  فخِإنَ  اْلِعَزةخ  ِعندخ  ﴾.َجِخ

 !الباكستانية املسلحة القوات يف املسلمون أيها
 تهيئةل مكاء دم يسفكون لصاحلهم، خيونونكم عدوان مع يتآمرون هم وها حدودهم، ونئناخلا احلكام هؤالء ختطى لقد

 الوالايت مع التحالف به بتسب الذي الدمار بعد ذلك يفعلون ،دوسها يستطع مل اليت رضاأل على عدوكمل قدم موطئ
 من الرغم على ذلك يفعلون أمريكا، حرب بل حربنا ليست احلرب هذه أبن أخريا همفاعرت ا بعد حىتو  ،اآلن لغاية املتحدة

 !كفى  مث فكفى خفيف، بسالح املخلصني القبائل أهل من سلحنيامل يواجه أن من أضعف العدو أن
 البلد ابكستان على الواقع الضرر إلهناء الوحيد السبيل هي عليكم هبا هللا نعمأ واليت أيديكم بني اليت قوةال إنّ 
 من الواعني لمخلصنيل وتقدميها السلطة على ابالستيالء وتعاىل سبحانه هللا إلرضاء عملال هو ممنك طلوبوامل الطاهر،

 .النبوة منهاج على اخلالفة دولة نقيم حىت ،حزب التحرير
 حكم نظامو  كدولة  اإلسالم قامةإ يف وكمسبق نيالذ سالفكمأ واوتذكر  اآلن، حريرحزب الت أيدي يف مأيديك ضعوا

 بن سعد مثل ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسولل النصرة أعطوا الذين أولئك اإلسالم يف األعزاء خوةاإل اهيأ جيدا واتذكر  املنورة، ينةاملد يف
ْقخأْ لِ »: هلا وقال هألم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ابتسم وفاته بعد الذي عنه، هللا رضي معاذ دخْمُعِك وخيخْذهخْب ُحْزُنِك  -لينقطع  - َيخ

 خوة؟اإل اهيأ ذلك ملثل بعد واحتنّ  أمل ،الطرباين «أِلخَن ابْ نخِك أخَوُل مخْن ضخِحكخ اّلَلُ ِإلخْيِه وخاْهت خَز لخُه اْلعخْرشُ 
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