
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 ابكستان مصاحل يرهن أمريكا مع عمران /ابجوا نظام حتالف

 اهلندوسية والدولة ترامب لصاحل

 العسكرية القيادة قامت انتخابه، إلعادة محلته ترامب، دوانلد األمريكي، الرئيس العصر، فرعون فيه كّثف  الذي الوقت يف
. لرتامب تكرميها على التأكيد مع املتحدة، الوالايت مع لتحالفها تكرميا   املتحدة الايتالو  زايرة "بواجب" الباكستانية والسياسية

 العام املدير الباكستاين الوزراء رئيس برفقة وكان واملسلمني، اإلسالم عداوة يف األوىل الدولة جتاه كبرياا   التزام يعكس وهذا
 فإن ابكستان، مصلحة يف التفكري عنا  وبعيد. املايل املستشار إىل ةابإلضاف اجليش، أركان ورئيس (ISI) املشرتكة لالستخبارات

 .وأفغانستان احملتلة وكشمري النووية وأصولنا اقتصادان ضد األمريكية اخلطط لدمار يعرضنا لرتامب عمران ابجوا/ نظام والء

 عظمى، قوى السابق يف مواهز  من وهم شداء،ألا املسلمني ِقبل من مذّلة هزمية ترامب فيه يواجه الذي الوقت ويف
 تسوية أجل من ألمريكا مأجورين" "كمرتزقة يتصرفون عمران ابجوا/ نظام قادة فإن تية،يالسوفي وروسيا الربيطانية اإلمرباطورية

 أكد حيث ترامب، تقدير على خان عمران حاز ،2019 متوز/يوليو 22 ويف. أفغانستان يف املنهك األمريكي للجيش سياسية
 متوز/يوليو من 23 ويف. سياسي" حل إىل والتوصل األفغانية احلكومة مع املباحثات على طالبان حث على قادرين "سنكون له

 إلحباط جهوده على كامل  بشكل إلطالعها البنتاغون يف األمريكية العسكرية القيادة ابجوا قمر اجلنرال التقى ،2019
 عمران ابجوا/ نظام يسعى وابلتايل،. فغانيةألا احلكومة مع حماداثت إجراء على إلكراههم األفغانية، املسلحة املقاومة معنوايت
 وتصبح ،ا  تقريب عقدين منذ املعركة ساحة يف االنتصار يف فشلها بعد املفاوضات، طاولة على املتحدة الوالايت فوز لضمان
 ابجوا/ نظام نأ كما.  اهلندوسية الدولة لقوات الدعم تقدمي أجل ومن النووية، أصولنا من قريبة مسافة على الصليبية القوات
 هللا قول من الرغم على اهلندوسية، والدولة يهود كيان  ابلكامل وتدعم بالدان، حتتل اليت وهي عدوانية، دولة مع يتحالف عمران

َا﴿ وتعاىل سبحانه َهاُكمْ  ِإَّنم ينِ  ِف  قَاتَ ُلوُكمْ  المِذينَ  َعنْ  اّللمُ  يَ ن ْ  تَ َولمْوُهمْ  َأنْ  ِإْخَراِجُكمْ  َعَلى َوظَاَهُروا ِدََيرُِكمْ  ِمنْ  َوَأْخَرُجوُكمْ  الدِ 
ُمْ  َوَمنْ   ﴾.الظماِلُمونَ  ُهمْ  فَُأْولَِئكَ  يَ تَ َوهلم

 يف الكاملة ثقته على خان عمران أكد ،2019 متوز/يوليو من 22 ففي اهلند، مع للتطبيع األمريكية للخطة وابلنسبة
  حمتجزون وهم اهلندية، القارة شبه يف شخصاملليار  وربع مليار من أكثر "هناك قال حيث تان،وابكس اهلند بني للوساطة ترامب

 .البلدين" بني اجلمع ميكنها اليت هي ترامب، الرئيس يرأسها واليت وحدها األقوى الدولة أن وأشعر كشمري،  قضية بسبب كرهائن
 العسكرية ابلقدرات يتعلق فيما جوهرية تنازالت تقدمي من مكنيت حىت قياداي  ا  موقع ترامب عمران ابجوا/ نظام مينح وهكذا
  يف املسلمون قدمها اليت الضخمة التضحيات وتبدد الثقة، بناء تدابري شعار حتت السياسية، واملواقف واالقتصادية والنووية
 سلطة أمريكا النظام ومينح كما  ابكستان، مع والتوحد أنفسهم حترير سبيل يف املاضية، السبعة العقود مدار على احملتلة كشمري
ُمْ  يَ ْزُعُمونَ  المِذينَ  ِإَل  تَ رَ  َألَْ ﴿ وتعاىل سبحانه هللا قول من الرغم على شؤوننا، يف التحكم  ِمن أُنِزلَ  َوَما ِإلَْيكَ  أُنِزلَ  ِبَا آَمُنواْ  َأَّنم
 ﴾.اا بَِعيد َضاَللا  ُيِضلمُهمْ  َأن الشمْيطَانُ  َويُرِيدُ  بِهِ  َيْكُفُرواْ  َأن اْ أُِمُرو  َوَقدْ  الطماُغوتِ  ِإَل  يَ َتَحاَكُمواْ  َأن يُرِيُدونَ  قَ ْبِلكَ 
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 االقتصادية ابملساعدة الوعود فيه تعرض الذي الوقت يف نهإف الباكستاين، لالقتصاد املتحدة الوالايت خلطة ابلنسبة أما
 مع التعاون خالل من ضدان االقتصادية لألضرار العنان طلقي عمران ابجوا/ نظام فإن أنوفنا، أمام الدولية والتجارة األجنبية

 يبين فإنه والصناعة، الزراعة قطاع شل إىل أدت النظام سياسات ألنا  ونظر . الدويل النقد صندوق األمريكية، االستعمارية األداة
 متعددة الغربية الشركات هيمنة من تعاين اليت أسواقنا سلعهاب تغرق حىت اهلند، أمام االقتصادية حدودان لفتحا  عام رأاي  ا  حالي

 االعتماد يضمن االستعمار من اثبت منط فهي نفسها، املتحدة الوالايت من االقتصادية للمساعدات ابلنسبة أما. اجلنسيات
 للموافقة رشوتنا حياول النظام فإن وهكذا. آسيا شرق جنوب إىل الالتينية أمريكا من العامل، أحناء مجيع يف أمريكا على القاتل
 َما﴿ :يقول وتعاىل سبحانه هللا أن من الرغم على والعسل، اللنب من أهنار من زائفة وعود خالل من الكفار، مع حتالفه على
 ُذو َواّللمُ  َيَشاءُ  َمنْ  ِبَرْْحَِتهِ  ََيَْتص   َواّللمُ  رَبِ ُكمْ  ِمنْ  َخْير  ِمنْ  َعَلْيُكمْ  يُ نَ زملَ  َأنْ  اْلُمْشرِِكيَ  َولَ  اْلِكَتابِ  َأْهلِ  ِمنْ  َكَفُروا  المِذينَ  يَ َود  

 .﴾اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ 

 !اخلصوص وجه على املسلحة وقواهتم الباكستان ف املسلمون أيها

 لنا جيلب مل االستعمارية الدول مع التحالف فإن قوتنا، مصدر كانت  كوهنا  عنا  وبعيد ،(اخلالفة) احلامي درعنا سقوط منذ
 خلطواتاب السري احلكمة من وليس. اإلسالمي العامل أحناء مجيع يف االقتصادي والبؤس اخلارجية السياسة يف اإلذالل سوى

 ،2001 أيلول/سبتمرب 19 يف وعد، عندما أذهاننا يف مشرف اخلائن كلمات  صدى زالي وال! خمتلفة نتيجة متوقعني نفسها
 ومع. حيدث مل ما وهو كشمري،  وقضية سرتاتيجيةالا وأصولنا ادانواقتص سيادتنا ضمنيس املتحدة الوالايت مع التحالف أبن

 مجيع يف الفوضى وجدأو  فادحة خسائر بالدان كبد  الذي هنفس التحالف تعزيز على اآلن يعمل عمران ابجوا/ نظام فإن ذلك،
 ِمن اَّتمَُذوا المِذينَ  َمَثلُ ﴿ :وليق وتعاىل سبحانه فاهلل. األمن وال الرخاء متنحنا لن هللا معصية أن من الرغم على ابكستان، أحناء
 ﴾.يَ ْعَلُمون َكانُوا  َلوْ  اْلَعنَكُبوتِ  لَبَ ْيتُ  اْلبُ ُيوتِ  َأْوَهنَ  َوِإنم اا بَ ْيت اَّتمََذتْ  اْلَعنَكُبوتِ  َكَمَثلِ   َأْولَِياءَ  اّللمِ  ُدونِ 

 تطبقه كما  العظيم ديننا فهي لقوتنا، الوحيد املضمون املصدر فهو التشريع، يف ابلوحي تلتزم اليت هي احلكيمة القيادة إن
  اإلسالمية احلياة استئناف أجل من معه للعملحزب التحرير  يدعوكم وهلذا. هللا إبذن قريبا القائمة النبوة منهاج على اخلالفة
 سبحانه هللا أنزل امب عمليا   احلكم من يتمكن حىت النصرة عطائها إىل املسلحة قواتنا ضباط احلزب ويدعو كما.  للحياة كطريقة
 وستعمل. واملسلمني اإلسالم خدمة يف الكبرية مواردان كل  ستوظف اليت وحدها هي النبوة منهاج على اخلالفة إن كما.  وتعاىل

 ِمن َأْولَِياءَ  اْلَكاِفرِينَ  يَ تمِخُذونَ  المِذينَ ﴿ :وتعاىل سبحانه هللا قال. العامل يف قوة األكثر الدولة يف املسلمني بالد مجيع توحيد على
تَ ُغونَ  اْلُمْؤِمِنيَ  ُدونِ  يع ّلِلمِ  اْلِعزمةَ  فَِإنم  اْلِعزمةَ  ِعنَدُهمُ  َأيَ ب ْ  ﴾.اا َجَِ
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