
 الرحيم الرمحن  هللا بسم

 أفغانستان يف تعثرها بعد املتحدة الوالايت لدعم يهرع عمران ابجوا/ نظام
 جذوره من األمريكي اإلقليمي  املستعمر ستقتلع  اليت هي وحدها النبوة  منهاج على  اخلالفة

 ! ابكستان  يف املسلمون أيها
 كانت   اليت  البسيطة  األسلحة  تضاهي  أفغانستان   يف  اجلبانة  األمريكية  املسلحة  القوات  أيدي   يف  املتطورة  األسلحة  تكن  مل
 يف   الشهادة  أو  ابلنصر  إل  يرغبون   ول  هللا،  إل  خيشون   ل   الذين  من  واألفغانية،  الباكستانية  القبلية  املناطق  يف  املسلمني  أبيدي
  مواجهة   أية  على  قدرهتا  احتمال  يف  ريكاأم  ثقة  وحتطمت  املسلمني،  أعني  يف  األمريكية  العسكرية  القوة  وهم  حتطم  لقد.  هللا  سبيل

 نفسها   يةتقو   إىل  تتطلع  فهي  بعد،  تسقط  مل  أهنا  إل  املتحدة،  الولايت  تعثر  من  الرغم  على  لكن  اإلسالمية،  األمة  ضد  جديدة
 . هلا  املسلمني حكام دعم خالل من

 املسلمني،   حكام  من  حلفائها  من  دعمال  على  للحصول  املتحدة  الولايت  سعت  امللّحة،  األوقات  يفاً  دائم  احلال  هو  كما
  فقد   ابكستان   حكام  أما  جليوشهم،  األقصى  املسجد  نداء  يلبوا  مل  أهنم   رغم  ألفغانستان،   قواهتم  إرسال  على  تركيا  حكام  فوافق

 التحتية  البنية  تدعم  اليت  احليوية  اإلمداد  خطوط  سيحمون   أهنم  أّكدوا  حيث  منهم،  املتحدة  الولايت  توقعات  سقف  جتاوزوا
  نظام   حيرس  إضايف،  وكدعم  معدودات،  أايم  غضون   يف  ابلشلل  ستصاب  بدوهنا  واليت  املتحدة،  للولايت  اإلقليمية  الستعمارية

  العاصمة   يف  األمريكية  والسفارة  كراتشي  يف  األمريكية  القنصلية   داخل  املوجودة  األمريكية  الستخبارات   مراكز   عمران   ابجوا/
 والستخبارات  ابجليش  اخلاصة  تلك  فيها  مبا  احلساسة،  اإلقليمية  التصالت  على  التجسس  ميكنها  واليت  أابد،  إسالم  الباكستانية

جب بشدة، املتحدة للولايت اإلقليمية التحتية البنية ستتضّرر وبدوهنا الباكستانية،  . الواقع  عن وحتح
 ويستغل   بباكستان،  أضّرت  لطاملا  يميةاإلقل  األمريكية  املشاريع  أن   من  الرغم  على  واشنطن  يدعم  عمران   ابجوا/  نظام  إنّ 

 الولايت  مع  التحالف  خالل  ومن  اهلندوسية،  والدولة  املتحدة  الولايت  مصاحل  وخدمة  حلماية  لباكستان   اهلائلة  القدرات  النظام
 )وكالة  فيها  العامل  يف  إرهابية  منظمة  أكرب  ونشر  ألفغانستان،  املتحدة  الولايت  بغزو  للسماح  ابكستان   استغالل  ت   فقد  املتحدة،

 مئات  ابكستان   خسرت  فقد  مباشرة،  وكنتيجة  ابكستان،  داخل  الفوضى  نريان   أشعلت  اليت  األمريكية(،  املركزية  املخابرات
  بشكل   أفغانستان   يف  اخلبيث  نفوذها  اهلندوسية  الدولة  رّسخت  بينما  األرواح،  من  اآللف  وعشرات  الدولرات  من  املليارات

 . ذلك  حتقيق عن عاجزة كانت  بعدما واسع،
 النفوذ   سينهار  بدوهنا  واليت  املتحدة،  للولايت   اإلقليمية  التحتية  البنية    النسحاب   بعد  اآلن   عمران   ابجوا/  نظام  يدعم

 اهلندوسية   الدولة  معاً  إقليمي  ابكستان   ربط   على  بعناية  النظام  يعمل  ذلك،  إىل  وابإلضافة  اهلندوسية،  للدولة  املتصاعد  اإلقليمي
  كشمري   عن   التخلي  تطبيع  على  العمل  إىل  عمران   ابجوا/   نظام  جلأ  حىت  ،اً كافي  ليس   ذلك  كل  وكأن   ،اً إقليمياً  كز مر   اهلند  جلعل

 . واشنطن  عن نيابة اإلقليمي األذى نشر من اهلندية املسلحة القوات تتمكن حىت احملتلة،
 الولايت  أن   من  الرغم  على  تحدة،امل  الولايت  مع  التحالف  على   ارهإصر   على  هللا  غضب  يستحق  عمران   ابجوا/  نظام  إن 
  وبالدهم،   املسلمني  ضد  حروهبما  يف  يهود  وكيان   اهلندوسية  الدولة  وتدعم  واملسلمني،  اإلسالم  علىاً  ضروس  حرابً   تشنّ   املتحدة

َا: ﴿وتعاىل  سبحانه  هللا  قال   َأنْ   ِإْخَراِجُكمْ   َعَلى  َوظَاَهُروا   ِداَيرُِكمْ   ِمنْ   َوَأْخَرُجوُكمْ   الدِ ينِ   يف   َقاتَ ُلوُكمْ   المِذينَ   َعنْ   اّللمُ   يَ نْ َهاُكمْ   ِإَّنم
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  متّسكه   األعمى  للنظام  تربّر  وبصرية،  بصر  ذات  صائبة،  فكرة  هناك زالت  ما  فهل  ،﴾ الظماِلُمونَ   ُهمْ   َفأُْوَلِئكَ   يَ تَ َوَّلمُمْ   َوَمنْ   تَ َولمْوُهمْ 
 ! املتحدة؟ ابلولايت

 ! واجملاهدين اجليش ضباط يف املسلمون أيها
 التحالف   أن   كما.  اإلقليمية  الضطراابت  من  عقود  عن  فضالً  وفقران،  ضعفنا  سبب  هو احملاربة  الكفر  دول  مع  التحالف  إن 

  المِذينَ   َمَثلُ : ﴿فقال   ذلك،  من  عز وجل  هللا  حذَّر  وقد  ،اً هش  موقفنا  وجيعل  اهلائلة،  إمكاانتنا  من  يقّوض  احملاربة  الكفر  دول  مع
َُذوا ََذتْ   اْلَعنَكُبوتِ   َكَمَثلِ   َأْوِلَياءَ   اّللمِ   ُدونِ   ِمن  اَّتم  ذلك،   ومع   ،﴾يَ ْعَلُمونَ   َكانُوا  َلوْ   اْلَعنَكُبوتِ   َلبَ ْيتُ   اْلبُ ُيوتِ   َأْوَهنَ   َوِإنم اً  بَ ْيت   اَّتم

 من  أبرواحكم ستضّحون  الذين ابلناس تلحقه الذي الضرر متجاهالً  األمريكية األجندة تنفيذ على يعمل عمران  ابجوا/ نظام فإن 
 . محايتهم جلأ

 خيانة   وقف  وميكنهم  واملسلمني،  اإلسالم  نصرة  ميكنهم  رجالً   بينكم أن  و   واملنعة،  القوة  أبيديكم  أن   وتعاىل  سبحانه  هللا  حنمد
 اليت   الوحيدة  الدولة  سيقيم  الذي  التحرير  حلزب  نصرتكم  تعطوا  أن   اآلن   عليكم  جيب  لذلك.  املنطقة   هذه  يف  عمران   ابجوا/  نظام

 ِعنَدُهمُ   أَيَ بْ تَ ُغونَ   اْلُمْؤِمِنيَ   ُدونِ   ِمن  َأْوِلَياءَ   اْلَكاِفرِينَ   يَ تمِخُذونَ   المِذينَ : ﴿وتعاىل   سبحانه  هللا   قال  أعدائنا،  ضد  املسلمني  ستوّحد
يع  ّلِلمِ   اْلِعزمةَ   َفِإنم   اْلِعزمةَ   وستكفي  الغذائية،  املنطقة  احتياجات  اجلارية  وأهنارها  اخلصبة  ابكستان   سهول  ستليب  فقط  وعندها  ،﴾اً َجَِ

 واملقاتلون   الباكستاين  اجليش  ضباط  وسيحمي  الطاقة،  من  املنطقة  يف  األمة  احتياجات  قزوين  حبر  يف  والغاز  النفط  احتياطيات
 . األعداء  مجيع من  املسلمني الوسطى وآسيا وأفغانستان  ابكستان  يف القبليون 
 وستفقأ   إمداده،  خطوط  بقطع  اخللفية  حديقتنا  يف  األمريكي  الوحش  ستجوّع  اليت  وحدها  هي  النبوة  منهاج  على  اخلالفة  إن 

 األمريكية  اهليمنة  على  ستقضي  اليت  وحدها  هي  النبوة  منهاج  على  اخلالفة  إنّ .  الستخباراتية  عصاابته  إخراج  خالل  من  أعينه
  احلدود   ستلغي   اليت   وحدها  يه  النبوة  منهاج  على  اخلالفة  إنّ .  أرضا  تسقط  حىت  عليها،  املظلومة  العامل  دول  وحتّرض  املتعثرة،
 الواحد   كاجلسد  تصبح  حىت  املسلمني،  بالد  ستوحد  اليت  هي  واخلالفة  أعدائنا،  أمام  وتضعفنا  تفرّقنا  اليت  املسلمني،  بني  القومية

  املعادية   غري  العامل   دول  من  العديد  مع  مؤقتة  ثنائية  حتالفات   ستقيم  اليت  هي  النبوة  منهاج  على  اخلالفة  إنّ .  الخرتاق   علىاً  عصيّ 
  وهو   ل   كيف  واجلهاد،   الدعوة  بفرض  العمل  ستستأنف  اليت  هي  واخلالفة   اإلسالم،  يف  دخوهلا  أمام  الطريق  ميهد  مما  لإلسالم،

 هيمنة  سيعيد  الذي  الفرض  وهو  ينا،وف  وإسبانيا  فرنسا  إىل  املسلمني  جيوش  تقّدم  السابق  يف  يشهد  العامل  جعل  الذي  الفرض
 . اإلسالمي العصر يف قرون  منذ احلال كان   كما  العامل،  على اإلسالم

 حتقيق  وحدكم  ميكنكم  فإنه  النبوة،  منهاج  على  اخلالفة  وبعودة  أمريكا   مع  التحالف   إبهناء  املسلمون   يطالب  بينما  أنه  اعلموا
  اآلن   رتكم نص  فأعطوا  عظيمة،  معصية  ذلك  عن  ختاذلكم  فإن   املقابل،  ويف  عظيم،  هللا  طاعة  يف  أجركم  أن   واعلموا  ،اً مع  األمرين
 .الشهادة أو للنصر احلثيث السعي يف وأموالكم أنفسكم لتسخروا الرشتة، أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل مرةإب التحرير حلزب

 ﴾  اّلل َ َمَع اْلُمتمِقيَ َأنم  َواْعَلُمواْ  ِغْلَظةً  ِفيُكمْ  َوْلَيِجُدوا اْلُكفمارِ   مِ نَ  يَ ُلوَنُكم المِذينَ   َقاتُِلواْ  آَمُنواْ  المِذينَ  أَي َُّها ايَ ﴿
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