
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 أفغانستان يف هزومامل سيدهم إلنقاذ كمرتزقة  يعملون ابكستان حكام

 املفاوضات رعاية خالل من

 يستطع مل اخلليج، يف األفغانية طالبان حركة عناصر بعض مع املتحدة الوالايت حماداثت على الثاين اليوم مرور بعد
 تذليل على ابلعمل ابكستان فيها طالب ترامب من رسالة عقبت اليت اثتاحملاد لتيسريهم هبجتهم إخفاء ابكستان حكام

 على له تغريدة يف خان( )عمران كّرر  ،2018 ديسمرباألول/ كانون  من 18 ويف! الطرفني بني احملاداثت أمام العقبات
 )للجنرال ابلنسبة أما السالم"، عملية "لتعزيز بوسعها ما كل  ستفعل حكومته نإ قوله (Twitter) يف الرمسي حسابه
 كانون  من 19 يف زاره الذي زاد( خليل )زملاي أفغانستان يف األمريكية للمصاحلة اخلاص ابملندوب أشاد فقد ابجوا(،
 نظام ابتهاج فإن ذلك، مع .األفغانية السالم عملية يف ابكستان جلهود تقديره عن وأعرب م2018 ديسمرباألول/
 الدائم لألمن وانعدام عار هو بل فخر، مصدر ليست احملاداثت تيسري وكذلك ،حمله غري يف الذاتية أعماله على عمرانابجوا/

 .املنطقة يف

 إىل اآلن تسعى فهي لذلك وأفغانستان، العراق يف حرهبا بعد وعسكراي اقتصاداي املتحدة الوالايت اسُتنزفت لقد
 املقاومة أجربهتا فقد أفغانستان، يف هلا التابعة اخلاصة توالقوا العسكرية لقواهتا الدائم الوجود لضمان سياسي التفاق التوصل
 الطالبان مع املفاوضات إىل حباجة فهي لذلك ركبتيها، على اجلثو على - العزم كثرية  ولكن والعتاد، العدة قليلة - األفغانية

 إن .الثانية" السعودية العربية لكة"املم األمريكية الدفاع وزارة تعتربها واليت ابملوارد الغنية األراضي على وجودها لتأمني
 ساحة يف حتقيقه من قواهتا تتمكن مل الذي االنتصار فهو املفاوضات، طاولة على لالنتصار ماّسة حباجة املتحدة الوالايت

 تعتمد العامل، يف هيمنتها وانكماش نفوذها تضاؤل وبسبب! احلرب من خوفا تنتحر فهي عاما، عشر سبعة مدار على املعركة
 الوالايت بني العالقة منو على اإلشراف من تتمكن حىت أفغانستان، يف دائم بشكل وجودها لتسهيل ابكستان على ريكاأم

 .العامل يف الوحيدة اإلسالمية النووية الطاقة وعلى الصني على كردّ   واهلند، املتحدة

 كان  املهزوم، األمريكي االحتالل إلنقاذ احملاداثت أمام الطريق توسيع من وبدالا  للمسلمني، الراجح الوضع هذا مثل يف
 أن املفرتض من وكان اإلمرباطورايت"، "مقربة يف هتلك املتحدة الوالايت ترك الباكستانية والسياسية العسكرية القيادة على
 اجلهاد خالل من الصليبيني يطاردون ظلوا الذين املخلصني الطالبان قادة على التعرف عن عمية أمريكا ابكستان حكام يدع

 اجلوي اجملال ابستخدام ألمريكا السماح من وبدالا  العدو، إلنقاذ حماداثت يف املشاركة خالل من إهانتهم من بدالا  املبارك،
 جوعا، متوت األمريكية القوات يرتكوا أن ابكستان حكام على جيب كان  الناتو، حللف اإلمدادات طرق ومحاية الباكستاين

 اا درس وتعلموا مهزومني، اندحروا حني الربيطانية، واإلمرباطورية السوفيتية الروسية قواتال مع حصل ما معهم حيصل حىت
 اا.أبد ابلعودة يفكروا ولن ينسوه لن اا صعب

 األوان يفت ملو  عليكم العسري ابألمر ليس ضدكم حُتاك اليت األمريكية املؤامرة إحباط إن !ابكستان يف املسلمون اهيأ
 إحلاق إىل يسعون الذين مع تعاونابل يقوم جانبنا، إىل يقف أن من بدالا  نهإف ،وا/عمرانابج لنظام بةابلنس أما .هاحباطإ على
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 عطائه كامل  يف يكون بينما شؤوننا، برعاية األمر يتعلق عندما عجزه يثبت الذي الرويبضة نظامال إنه بديننا،و  بنا الضرر
 ،نيسابقال أمريكا عمالء ُخطا على اا سري  اخليانة يف الغارق النظام وه واشنطن، يف اجلرحى أسياده مساعدة منه طلبتُ  عندما
 فإنه نفسها إلنقاذ سالم اتفاق إبرام إىل املتحدة الوالايت حتتاج عندماو  حربنا، حرهبا ويعدّ  أوامر، مريكاأ طلبات يعترب

 لكن ،املسلحة وقواتنا باراتناخاست ومع معنا، مزدوجة ألعاابا  يلعبون إهنم .لنا اسالمو  بردا االستسالم ويصّور احلرب يشجب
َاِدعخونَ ﴿: سبحانه وتعاىل هللا قال ،اا بعيد ليس أنفسهم خيدعون كانوا  أهنم فيه يدركون الذي اليوم  َوَما آَمنخوا َواّلِذينَ  اَللَّ  ُيخ

 ﴾.َيْشعخرخونَ  َوَما َأنفخَسهخمْ  ِإَّل  َُيَْدعخونَ 

 بل ،املتعاقدين دورب للقيام الطلب حتت وهم املتحدة الوالايت دعن مرتزقة كأهنم  يتصرفون الرويبضات احلكام هؤالء إن
 التحالف خالل من السلطة عن يبحثون ألهنم نفسهمأ من حيّقرون هم وإمنا ،املتحدة الوالايت مع متعاقدون أبهنم يفخرون

 اّلِذينَ ﴿: وتعاىل سبحانه هللا قال واملؤمنني، رسولهو  سبحانه وتعاىل هللا مع التحالف من بدالا  ،سبحانه وتعاىل هللا أعداء مع
تَ غخونَ  اْلمخْؤِمِنيَ  دخونِ  ِمن َأْولَِياءَ  اْلَكاِفرِينَ  يَ ّتِخذخونَ  يع َلِلِّ  اْلِعّزةَ  فَِإنّ  اْلِعّزةَ  ِعنَدهخمخ  َأيَ ب ْ  عن ننفض أن علينا جيب هلذا .﴾ا  َجَِ

 املؤامرةو  األمريكي لتحالفا صارم بشكل رفضون ،لخالفةل الدعاة مع أصواتنا ونرفع ،وخيونوننا خيدعوننا الذين احلكام
 .احملاداثت من األخرية

 ملك ابلنسبة األوان يفت ملو  ضدان األمريكية املؤامرة !واستخباراهتم الباكستانية املسلحة القوات يف املسلمون اهيأ
 األفغانية قاومةملا مّكنت اليت هي محنكتك إن .واهلند املتحدة الوالايت بني قاتالعال إفساد على القدرة وعندكم إلفشاهلا،

 للذين سبحانه وتعاىل هللا من وبعون نفسها، السوفيتية روسيا اهنيار يف مسامهت وابلتايل ،السوفيييت الروسي االحتالل هزمية من
 اآلن عليكم جيب .عقبيها على فتنقلب املتحدة الوالايت جربوت ضرب شأهنا من عاصفة ءبد اآلن مميكنك فإنه ،يعونهطي

 قال ،خرةآلاو  دنياال يف املشرف ابجلهاد الكامل وااللتزام احملاداثت رفضل األفغانية لبانطا حركة علين بشكل تشجعوا أن
 ،األطلنطي مشال حللف التابعة اتاإلمداد خطوط قطع وعليكم أمحد، رواه «ذخلاوا إَلا  اْلَِْهادَ  قَ ْوم   تَ َركَ  َما» ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

 من ،األمريكيني اخلاص القطاع عناصر مجيع وطرد وقنصليات، ةسفار  شكل على املتخفية األمريكية التجسس مواقع وإغالق
 .أرضنا على واالستخبارات اجليش ستهدفوني كانوا  الذين

 نم غضبكمل العنان واأطلقف ،ونكمرهبي مكأعداء  إن هبم، اهلزمية وإحلاق األمة أعداء ضرب على القادرون املقاتلون إنكم
 هللاب مأقسمت اليت األمة الكرمية، مةاأل ضدو  ،معدوك مع تآمرت اليت اخلادعة ياسيةوالس العسكرية القيادة على االنقالب خالل

 منهاج على اخلالفة عادةإل اإلسالم نصرة خالل من سبحانه وتعاىل هللا يرضي مبا أنفسكم شرّفوا .امايتهحل سبحانه وتعاىل
 َوَتْدعخوا هَتِنخوا الَ فَ ﴿ :سبحانه وتعاىل هللا قال الشهادة، أو النصر وحتقيق اجلهاد ساحات يف ،أهله أنتم مبا متقودك حىت وة،النب
 .﴾َأْعَماَلكخمْ  َيِِتَكخمْ  َوَلنْ  َمَعكخمْ  َواَلّلخ  اأَلْعَلْونَ  َوَأنْ تخمْ  الّسْلمِ  ِإَل 
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