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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة :مفقود ولكنه غير منسي
اختُطف نفيد بوت ،ابن هذه األمة البار ،والداعي لإلسالم واخلالفة ،يف  11أيار/مايو 2112م.
حيث أقدم على هذه اجلرمية النكراء عميل أمريكا الرئيسي يف باكستان (اجلنرال كياين) ،تنفيذا للسياسة
األمريكية يف قمع هنضة اإلسالم وعودة اخلالفة .وما زال نفيد يف زنازين الطاغية كياين ،غري معروف
مكانه.
يسلط هذا الكتاب الضوء على احلملة العاملية ،يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي وخارجه ،واليت
نُظمت من قبل حزب التحرير ،بإمرة العامل اجلليل عطاء بن خليل أبو الرشتة ،لتأمني اإلفراج عن نفيد
بوت ،مؤكدة على أ ّن هذه األمة ال تنسى تضحيات أبنائها ،وأ ّن اهلل سبحانه وتعاىل ال يضيع أجر
املخلصني من عباده ،وللتأكيد على أ ّن هذه األمة تعطي األولوية لإلسالم وللعاملني على عودته نظام
حياة يف ظل دولة اخلالفة .إ ّن هذه احلملة دعوة لكل من يستطيع رفع صوته بأن ال يدخر جهدا يف
الدعوة إىل اإلسالم والعمل اجلاد من أجل استعادة اخلالفة يف هذا الزمن اجلربي ،ابتغاء مرضاة اهلل
سبحانه وتعاىل الستحقاق النصر منه.
إ ّن اليوم الذي يرفع فيه املسلمون نفيد بوت على أكتافهم ليس ببعيد ،وكذلك عودة اخلالفة بإنن
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إندونيسيا
 22يونيو/حزيران 2112م :زار وفد من حزب التحرير/إندونيسيا السفارة الباكستانية يف جاكرتا،
حيث سلّم الوفد السكرتري الثاين للسفري رسالة من احلزب تدين أعمال القمع واالختطاف اليت ميارسها
النظام الباكستاين الظامل ضد املسلمني والعاملني لتطبيق شرع اهلل سبحانه وتعاىل ،ومنهم املهندس نفيد
بوت ،الناطق الرمسي حلزب التحرير يف والية باكستان ،والذي ال يزال يف االختطاف منذ أكثر من عام،
وال يزال مكان وجوده جمهوال .وخالل لقاء الوفد بالسكرتري الثاين يف السفارة ،كان املئات من أعضاء
وأنصار احلزب يتظاهرون خارج مبىن السفارة.
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بنغالدش
 21جونيو  :2112حزب التحرير/والية بنغالدش يرسل وفدا من مخسة أعضاء إىل البعثة
موجهة من حزب التحرير/والية
الدبلوماسية الباكستانية يف بنغالدش اليوم؛ من أجل تقدمي رسالة ّ
باكستان إىل طاغية باكستان (اجلنرال كياين) ،املسئول عن األجهزة اليت اختطفت السيد نفيد قبل أكثر
من عام ،يف  11من أيار 2112م.
لقد رفضت البعثة الدبلوماسية اللقاء بالوفد يف البداية ،ولكن بعد إصرار الوفد على أن يلتقي
مبسئول البعثة الدبلوماسية كي يُسمعه فحوى الرسالة ،أنعن املسئول للطلب وأرسل نائبه السيد أشرف
للقاء الوفد .فأعرب رئيس الوفد عن إدانة احلزب الشديدة الختطاف نفيد بوت ومرور عام على نلك،
وعدم معرفة مكان وجوده لغاية اليوم ،فلم يتم إبالغ حىت عائلته عن مكان وجوده ،كما مل يتم تقدميه
أي رد ،وأكد على
للمحكمة ،على الرغم من طلب احملكمة نلك .فاستمع السيد أشرف للوفد من دون ّ
أنّه سريسل رسالة حزب التحرير/والية باكستان إىل حكومته.
وطالب احلزب -يف الرسالة -كياين باإلفراج الفوري عن نفيد بوت ،وح ّذره من العقاب الوشيك
الذي ينتظره من دولة اخلالفة اليت ستقوم قريبا بإنن اهلل سبحانه وتعاىل يف حالة رفضه اإلفراج عن نفيد
بوت؛ باإلضافة إىل حماسبته على جرائمه األخرى ضد اإلسالم واألمة .فقد جلأ الطاغية كياين -وهو
احلاكم احلقيقي يف باكستان -إىل وسائل اختطاف ال يستخدمها إال اجملرمون ،وما نلك إال ملواقف نفيد
بوت وحزب التحرير ضد خيانته املشينة ألهل باكستان لصاحل األمريكان.
وورد يف الرسالة حتذير شديد اللهجة من احلزب لكياين ،حيث ورد يف الرسالة التايل:
"وإيّاك أن تقلل من قيمة حتذيرنا هذا لك ،فلك أن تقيم وضعك اهلش جيدا:
فأوالا :انظر إىل حالك وأنت ترسل الرسائل إىل حزب التحرير من خالل البلطجية واجلواسيس
التابعني لك ،ترجو أن خيفف حزب التحرير من خطابه ضدك ،وأنت تعرض مقابل نلك ختفيف قمعك
لشباب احلزب وحىت اإلفراج عن نفيد بوت! أال ترى أ ّن تكرار إرسالك هلذه الرسائل يؤكد مدى هشاشة
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وضعك؟ فهذه الرسائل تؤكد أ ّن كلمات احلق اليت نقوهلا تقرع آنانك قرعا ،ألنك تعلم متاما أ ّن اإلسالم
جيد له آنانا صاغية بني الضباط املسلمني أكثر من األمريكيني الذين جاءوا بك ،أال ترى كيف
يتحدثون عنك وعن أسيادك علنا يف الثكنات؟ أال تعلم مدى حبهم الكبري لإلسالم واخلالفة؟
ثاني ا :انظر إىل حجم الضغوطات اهلائلة عليك من أمريكا ،بأن تكون اخلط األمامي ضد الدعوة
إىل اخلالفة ،وضد حزب التحرير الذي حيمل الدعوة هلا ،أال تالحظ زيادة هذا الضغط بدرجة كبرية يف
اآلونة األخرية؟ اعلم أ ّن هذا الضغط هو بسبب علم سادتكم بأ ّن قيام اخلالفة أصبح قريبا ،وبوادر
عودهتا الوشيك حمسوس ملموس يف مجيع أحناء البلدان اإلسالمية ،سواءٌ أكان يف باكستان أم سوريا أم
أي مكان آخر ،وإن شاء اهلل لن يطول الزمان حىت تُعطى البيعة للعامل اجلليل عطاء بن خليل أبو
ّ
الرشتة ،أمري حزب التحرير ،فيصبح خليفة راشدا جلميع املسلمني .وتذ ّكر بأ ّن مصريك لن يكون أحسن
حاال من مصري مجيع الطغاة يف العامل اإلسالمي ،وأنت يف بلد فيه سابع أكرب جيش يف العامل من أحفاد
اجملاهدين خالد بن الوليد وصالح الدين وحممد بن القاسم .وعالوة على نلك ،فإنّه عندما يسقط
الطغاة أو تنتهي مدة خدمتهم للغرب ،يتخلى عنهم أسيادهم من الغرب ويرتكوهنم ملصريهم ،كي
أي مكان وضيع آخر!
تالحقهم األمة يف القنوات أو اجلحور أو ّ
ثالثا :يا طاغية باكستان! إن كنت تعتقد بأنك يف مأمن من رياح التغيري -على الرغم من كثرة
الشواهد اليت تنبئك مبصريك األسود -فاعترب بأقرانك من الطغاة والفراعنة ،من الذين ظنوا أنفسهم
خ الدين يف احلياة الدنيا ،وظنوا أنفسهم آهلة من دون اهلل سبحانه وتعاىل ،حىت سقاهم اهلل كأس املوت،
فكانت عاقبة أمرهم خسرا ،ومن ظل منهم فهو ينتظر سوء عاقبة املفسدين القادم قريبا بإنن اهلل،
َ
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األردن
21جونيو  :2112أقام حـزب التحرير/والية األردن وقفة احتجاجية أمام السفارة الباكستانية
للتنديد جبرائم طاغية باكستان (اجلنرال كياين) ،وقد قام وفد من احلزب يف األردن بتسليم سفارة
باكستان رسالة مفتوحة أصدرها حـزب التحرير/والية باكستان موجهة للطاغية كياين بعنوان "استمرار
اختطافك الطويل لنفيد بوت لن يؤخر أو مينع من هنايتك على يد اخلليفة الراشد" ،حيث أقدمت
عصابات كياين على اختطاف الناطق باسم احلزب يف باكستان نفيد بوت بينما كان عائدا من املدرسة
بصحبة أبنائه ،يف  11أيار/مايو 2112م ،وال يزال مكان وجوده جمهوال ،حىت بعد مرور سنة كاملة
على اختطافه.
وقد تضمنت الوقفة تنديدا مبا يقوم به النظام الباكستاين بقيادة كياين من خضوع ألمريكا وتركها
تقتل املسلمني يف باكستان عرب الطائرات بدون طيار ،وعرب شبكة رميوند ديفيس اإلجرامية األمريكية،
وقد علت اهلتافات املنددة بكياين وعصابته ،وقام وفد احلزب برئاسة رئيس جلنة االتصاالت املركزية
بتسليم السفري الباكستاين الرسالة املفتوحة املوجهة لكياين ،وقد وعد السفري بإيصال الرسالة ،وقد مت
تغطية هذه الوقفة من قبل وسائل اإلعالم احمللية والعاملية.
فنسأل اهلل سبحانه أن يكون لوقفتنا هذه ،ولكلماتنا تلك ،أثر يف قلوب املخلصني من ضباط
اجليش الباكستاين حييي فيهم بطولة حممد بن القاسم رمحه اهلل ،ويثري فيهم انتماءهم لدينهم وأمتهم،
فيتحركون إلنقان أمتهم من تلك الزمرة الفاسدة ،فيكون هلم شرف وأجر األنصار األوائل،
َ و ه ُ
اَّلل َو ِ ُِّل ال ْ ُم هتقِ َي
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السودان
 2يونيو/حزيران  :2112قام وفد من حزب التحرير/والية السودان ،بإمارة األستان/ناصر رضا-
رئيس جلنة االتصاالت املركزية ،يرافقه األستان/إبراهيم عثمان أبو خليل -الناطق الرمسي حلزب التحرير يف
والية السودان ،واألستان/عبد الرمحن حسن طه -عضو حزب التحرير ،قام الوفد بتسليم السفارة
الباكستانية باخلرطوم رسالة مفتوحة إىل اجلنرال كياين ،من حزب التحرير/والية باكستان ،بعنوان:
(استمرار اختطافك الطويل لنفيد بوت لن يؤخر أو مينع من هنايتك على يد اخلليفة الراشد).
وقد جاء يف الرسالة[ :إىل اجلنرال كياين ،عميل أمريكا الرئيسي يف باكستان ،وحارس النفون
األمريكي يف باكستان ويف هذه املنطقة عموما ...خناطبك بصفتك الرجل الذي خان شعبه وقواتنا
املسلحة ،من خالل التمكني للوجود العسكري األمريكي يف عقر دارنا ...وبالتايل ،فإنّنا نشجب
اختطافك ألخينا العزيز (نفيد بوت) ،وحجزك له يف سراديبك احملصنة ألكثر من سنة ،منذ  11مايو/
أيار 2112م ،وهو الناطق الرمسي حلزب التحرير ،وهو رجل مشهود له بالنطق باحلق ،ال خيشى يف اهلل
لومة الئم ،ومشهود عنه فضحه خلطط أسيادك األمريكان ...وكذلك حنذرك من أ ّن جرميتك هذه -
اختطاف نفيد بوت -ستضاف إىل سلسلة جرائمك األخرى ،عندما يتم حماسبتك قريبا بإنن اهلل من
قبل اخلليفة الراشد ،الذي سيحكم باإلسالم ويوحد هذه األمة العريقة ...وإيّاك أن تقلل من قيمة
حتذيرنا هذا لك ،فلك أن تقيّم وضعك اهلش جيدا :فأوال :انظر إىل حالك وأنت ترسل الرسائل إىل
حزب التحرير من خالل البلطجية واجلواسيس التابعني لك ،ترجو أن خيفف حزب التحرير من خطابه
ضدك ،وأنت تعرض مقابل نلك ختفيف قمعك لشباب احلزب وحىت اإلفراج عن نفيد بوت! أال ترى
أ ّن تكرار إرسالك هلذه الرسائل يؤكد مدى هشاشة وضعك؟ فهذه الرسائل تؤكد أ ّن كلمات احلق اليت
نقوهلا تقرع أننيك قرعا ،ألنك تعلم متاما أ ّن اإلسالم جيد له آنانا صاغية بني الضباط املسلمني أكثر من
األمريكيني الذين جاءوا بك ،أال ترى كيف يتحدثون عنك وعن أسيادك علنا يف الثكنات؟ أال تعلم
مدى حبهم الكبري لإلسالم واخلالفة؟ ...إخل الرسالة].
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هذا وقد أرسلت هذه الرسالة عرب البعثات الدبلوماسية الباكستانية يف مجيع أحناء العامل ،فضال عن

القنوات احمللية.

إبراهيم عثمان (أبو خليل)
الناطق الرسمي لحزب التحرير
في والية السودان
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تونس
نظم حزب التحرير يوم االثنني  11حزيران/جوان 2112م وقفة احتجاجية رمزية أمام سفارة
باكستان بتونس احتجاجا على استمرار اختطاف املخابرات الباكستانية للناطق الرمسي حلزب التحرير يف
والية باكستان "نفيد بوت" منذ  11أيار/ماي 2112م وال يعلم إىل حد اآلن شيء عن مصريه.
السياسي يرافقه األخوان
وقد قام وفد من احلزب برئاسة "عبد الرؤوف العامري" رئيس املكتب
ّ
"العربي كرباكة" رئيس جلنة االتّصاالت املركزيّة و"سليم صميدة" عضو جلنة االتّصاالت املركزيّة ،بتسليم
السفارة الباكستانية بتونس رسالة مفتوحة إىل اجلنرال كياين ،من حزب التحرير/والية باكستان ،بعنوان:
(استمرار اختطافك الطويل لنفيد بوت لن يؤخر أو يمنع من نهايتك على يد الخليفة الراشد).
الرسالة:
وممّا جاء يف ّ
"إىل (اجلنرال كياين) ،عميل أمريكا الرئيسي يف باكستان ،وحارس النفون األمريكي يف باكستان ويف
هذه املنطقة عموما.... ،
خناطبك بصفتك الرجل الذي خان شعبه وقواتنا املسلحة ،من خالل التمكني للوجود العسكري
األمريكي يف عقر دارنا ،وخناطبك بصفتك الرجل الذي يتمادى يف خيانته يوما بعد يوم ،من خالل
التمكني للوجود الصلييب -حتت غطاء االنسحاب العسكري احملدود واجلزئي ... -وخناطبك بصفتك
اجلندي الذي حنث بيمينه يف الدفاع عن البالد من أعدائها ،ونلك من خالل إنشاء جهاز تابع
ملخا برات األعداء ،وإنشاء ميليشيات عسكرية وشبه عسكرية تعيث يف داخل البالد وطوهلا وعرضها
الفساد ،وخناطبك بصفتك حانثا لليمني ،ومطاردا لكل صوت خملص بني الضباط والسياسيني ممن
يقولون كلمة احلق يف وجهك ويفضحون خيانتك هلذه األمة العريقة؛ حىت تكون يف مأمن من األنى.
وبالتايل ،فإنّنا نشجب اختطافك ألخينا العزيز (نفيد بوت) ،وحجزك له يف سراديبك احملصنة ألكثر
من سنة ،منذ  11مايو/أيار 2112م ،وهو الناطق الرمسي حلزب التّحرير ،وهو رجل مشهود له بالنطق
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باحلق ،ال خيشى يف اهلل لومة الئم ،ومشهود عنه فضحه خلطط أسيادك األمريكان ،وقد تعرض لكشف
هذه اخلطط منذ أن كنت اليد اليمىن ملشرف...... ،
وكذلك حنذرك من أ ّن جرميتك هذه -اختطاف نفيد بوت -ستضاف إىل سلسلة جرائمك
األخرى ،عندما يتم حماسبتك قريبا بإنن اهلل من قبل اخلليفة الراشد ،الذي سيحكم باإلسالم ويوحد
هذه األمة العريقة ضد أعدائها ...وإيّاك أن تقلل من قيمة حتذيرنا هذا لك ،فلك أن تقيّم وضعك اهلش
جيدا ..... :انظر إىل حالك وأنت ترسل الرسائل إىل حزب التحرير من خالل البلطجية واجلواسيس
التابعني لك ،ترجو أن خيفف حزب التحرير من خطابه ضدك ،وأنت تعرض مقابل نلك ختفيف قمعك
لشباب احلزب وحىت اإلفراج عن نفيد بوت! أال ترى أ ّن تكرار إرسالك هلذه الرسائل يؤكد مدى هشاشة
وضعك؟ فهذه الرسائل تؤكد أ ّن كلمات احلق اليت نقوهلا تقرع أننيك قرعا ،ألنك تعلم متاما أ ّن اإلسالم
جيد له آنانا صاغية بني الضباط املسلمني أكثر من األمريكيني الذين جاءوا بك ،أال ترى كيف
يتحدثون عنك وعن أسيادك علنا يف الثكنات؟ أال تعلم مدى حبهم الكبري لإلسالم واخلالفة؟.....يا

طاغية باكستان! إن كنت تعتقد بأنك يف مأمن من رياح التغيري -على الرغم من كثرة الشواهد اليت
تنبئك مبصريك األسود -فاعترب بأقرانك من الطغاة والفراعنة ،من الذين ظنوا أنفسهم خالدين يف احلياة
الدنيا ،وظنوا أنفسهم آهلة من دون اهلل سبحانه وتعاىل ،حىت سقاهم اهلل كأس املوت ،فكانت عاقبة
أمرهم خسرا ،ومن ظل منهم فهو ينتظر سوء عاقبة املفسدين القادم قريبا بإنن اهلل،
د َ

َ
ج َع َل ه ُ
اَّلل ل ُِك ْ
َش ٍء قَ ْد ًرا.
ِ

ه هَ ُ َْ َْ
اَّلل بَال ِغ أم ِره ِ قد
إِن

الرسالة قد أرسلت عرب البعثات الدبلوماسية الباكستانية يف مجيع أحناء العامل،
وجدير بالذكر أ ّن هذه ّ
فضال عن القنوات احمللية.
كما نذ ّكر أ ّن هذه هي الوقفة الثانية اليت يقوم هبا احلزب يف تونس ضد هذا العمل اإلجرامي اجلبان

للنظام الباكستاين الذي مل يرقب يف محلة الدعوة إال وال نمة.
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وإننا يف حزب التحرير نؤّكد أن هذه الوقفة ستعقبها وقفات إىل حني اإلفراج عنه ولن يقدر نظام
كياين ومن تاله على تكميم أصوات محلة الدعوة.
َ

َ َۡ َ َ ۡ َِ ُ َ
ُ
ُ ُ َ ُۡ ُ ْ ُ َ ه
لَّلل ِ بأفۡ َِٰهِه ۡم َو ه ُ
ون
لَّلل ُمت ُِّم نورِه ِۦ ولو ك ِره للكفِر
يرِيدون ِِلط ِفوا نور
ِ
ِ

المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في تونس
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أستراليا
يف  1من يونيو/حزيران 2112م ،زار وفد من حزب التحرير يف أسرتاليا القنصلية الباكستانية يف
سيدين ،لتسليم رسالة تتعلق باختطاف الناطق الرمسي حلزب التحرير يف باكستان (نفيد بوت) .كما
نُظمت مظاهرة خارج القنصلية يوم االثنني  2112/10/11لالحتجاج على نفس املسألة.
لقد مر اآلن أكثر من عام على اختطاف نفيد بوت ،حيث أقدمت األجهزة األمنية يف باكستان
على اختطافه بينما كان عائدا من املدرسة بصحبة أبنائه إىل البيت ،يف  11من مايو/أيار 2111م ،يف
الهور.
نفيد بوت هو مهندس كهرباء ،وأب ألربعة أبناء ،وهو ومنذ سنوات عديدة من أش ّد املعارضني
للحكومات الباكستانية املتعاقبة وقيادة اجليش الباكستاين لفسادهم وتبعيتهم ألمريكا ،وهو يتبىن فكرة
إعادة نظام اخلالفة اإلسالمية لباكستان ،ونتيجة لكل هذه اآلراء السياسية إضافة إىل كونه من حزب
التحرير مل يتوان اخلونة يف اختطافه.
لقد تألف الوفد من عثمان بدر وهارون خبش ،اللذين التقيا بالسيد جنيد الذي استقبلهم يف
القنصلية ،وبعد اتصاالت متكررة مع رؤسائه يف القنصلية أك ّد أنّه ال يوجد أحد منهم على استعداد
للخروج ومقابلة الوفد أو تسلم الرسالة منه .وقد أعرب الوفد ملوظف االستقبال عن إدانته الشديدة
الختطاف نفيد بوت ،وطالب باإلفراج الفوري عنه ،وسلموه الرسالة.
موجهة لقائد اجليش الباكستاين (اجلنرال برويز أشفاق كياين) ،حيث
لقد كانت هذه الرسالة ّ
سردت العديد من أعماله اخليانية اليت ارتكبها ضد باكستان وشعبها خدمة ألمريكا ،وأك ّدت أ ّن هناية
قيادته اخلائنة ليست ببعيدة.
المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في أستراليا
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أوكرانيا
 11يونيو/حزيران  :2112زار وفد من حزب التحرير يف أوكرانيا سفارة باكستان يف كييف وسلم

رسالة مفتوحة بعنوان" :استمرار اختطافك الطويل لنفيد بوت لن يؤخر أو يمنع من نهايتك على يد

الخليفة الراشد القادم" .وقد تألف الوفد املبعوث إىل السفارة تألف من ثالثة أعضاء وهم :أمزايف

فضيل (رئيس املكتب اإلعالمي حلزب التحرير يف أوكرانيا) ،ولييف بطال (عضو يف احلزب) وعبد
السالم سلماتوف (عضو يف احلزب).
وفــد احل ـ زب مل جيــد الس ــفري يف مقــر عمل ــه فقــابلهم نياب ــة عنــه موظ ــف البعثــة الدبلوماس ــية .وخ ــالل
وضح له الوفد مدى النشاط اإلجرامي
احلديث الذي جرى باللغة اإلجنليزية بناء على طلب ممثل السفارة ّ
للجنرال كياين وخدمته للمصاحل األمريكية اليت من أجلها هو أمر مبضايقة وخطف وتعذيب محلة الدعوة
من أعضاء حزب التحرير وخباصة الناطق الرمسي للحزب يف باكستان نفيد بوت الذي اختطف قبل أكثر
من عام يف  11من أيار 2112م على مرأى أطفاله.
وأشار الوفد إىل عـدم فائـدة مثـل هـذه احملـاوالت اجلبانـة واليائسـة إلضـعاف الـدعوة إىل إقامـة اخلالفـة
وأن هذه املمارسات اإلجرامية ستعزز رغبة األمة فقط بتحكيم شرع اهلل.
فض ــال ع ــن نل ــك فق ــد نب ــه الوف ــد م ــوظفي الس ــفارة ب ــأهنم هن ــا يف أوكراني ــا جي ــب أن ميثلـ ـوا الش ــعب
الباكســتاين ولــيس النظــام اإلجرامــي القمعــي اجلبــان بقيــادة اجلن ـرال كيــاين الــذي ينظــر إىل شــعبه علــى أنــه
يشكل التهديد الرئيسي لنفسه وألسياده األمريكيني.
وردا على سؤال هل يعلم شيئا عن حـزب التحريـر قـال موظـف البعثـة الدبلوماسـية إنـه يعلـم عنـه مـن
خالل الصحف وفيما يتعلق مبوقفه جتاه ما مسعه أجاب أنه ميكن للسفري الباكسـتاين يف أوكرانيـا فقـط أن
يعرب عن موقفه ويعقب.
وبعد نلك مت تسليم رسالة مفتوحة بأربع لغات :العربية ،األردو ،اإلجنليزية والروسية.
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وقد وعد موظف البعثة الدبلوماسـية الوفـد بإيصـال نسـ مـن هـذه الرسـالة إىل السـفري الباكسـتاين يف
. كما وعد بإخباره شخصيا بكل ما مسع،أوكرانيا
المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في أوكرانيا
:روابط
http://www.hizb.org.ua/uk/multimedia/video/49-action-video/1090pakistan-posolstvo.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RNlhtEt3hw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nIVT_
U7Jh20
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باكستان
قام حزب التحرير  /والية باكستان حبملة ضخمة هتدف إىل تأمني اإلفراج عن نفيد بوت ورفع مستوى
الوعي على جرائم الطغاة ضده .وقد مت توزيع عشرات اآلالف من النشرات ،وكذلك إرسال عشرات
اآلالف من رسائل اإلس إم إس واإلمييالت ،وعرض بوسرتات وملصقات يف مجيع أحناء مدن باكستان
الرئيسية ،وباإلضافة إىل نلك كله فقد عُقدت وقفات احتجاجية أمام وسائل اإلعالم وهذا كله جنبا إىل
جنب مع القيام باتصاالت مع املؤثرين يف اجملتمع وخماطبة العامة من الناس من خالل البيانات الصحفية
والنشرات.
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رسالة مفتوحة إلى طاغية باكستان
استمرار اختط افك الطويل لنفيد بوت لن يؤخر أو يمنع من نهايتك على يد الخليفة الراشد
السالم على من اتبع الهدى!
نرسل لك هذه الرسالة عرب البعثات الدبلوماسية الباكستانية يف مجيع أحناء العامل ،فضال عن القنوات
احمللية ،اليت نعلم ّأهنا ستوصلها إليك.
إىل (اجلنرال كياين) ،عميل أمريكا الرئيسي يف باكستان ،وحارس النفون األمريكي يف باكستان ويف
هذه املنطقة عموما ،نتوجه إليك يف الوقت الذي تغادر فيه حكومة الغدر (حكومة راجا برويز أشرف)،
وتوشك أخرى -حكومة نواز شريف -على القدوم ،بعد انتخابات  11مايو/أيار 2112م ،وكالمها من
صنيع يديك اآلمثتني ،وأنت تأمل هبذه احليلة أن حتجب هذه احلكومات جرائمك البشعة عن رب
العاملني ،السميع البصري العليم!
خناطبك بصفتك الرجل الذي خان شعبه وقواتنا املسلحة ،من خالل التمكني للوجود العسكري
األمريكي يف عقر دارنا ،وخناطبك بصفتك الرجل الذي يتمادى يف خيانته يوما بعد يوم ،من خالل
التمكني للوجود الصلييب -حتت غطاء االنسحاب العسكري احملدود واجلزئي -يف هذه املنطقة بشكل
دائم ،وخناطبك بصفتك اجلندي الذي حنث بيمينه يف الدفاع عن البالد من أعدائها ،ونلك من خالل
إنشاء جهاز تابع ملخابرات األعداء ،وإنشاء ميليشيات عسكرية وشبه عسكرية تعيث يف داخل البالد
وطوهلا وعرضها الفساد ،وخناطبك بصفتك حانثا لليمني ،ومطاردا لكل صوت خملص بني الضباط
والسياسيني ممن يقولون كلمة احلق يف وجهك ويفضحون خيانتك هلذه األمة العريقة؛ حىت تكون يف
مأمن من األنى.
وبالتايل ،فإنّنا نشجب اختطافك ألخينا العزيز (نفيد بوت) ،وحجزك له يف سراديبك احملصنة ألكثر
من سنة ،منذ  11مايو/أيار 2112م ،وهو الناطق الرمسي حلزب التحرير ،وهو رجل مشهود له بالنطق
باحلق ،ال خيشى يف اهلل لومة الئم ،ومشهود عنه فضحه خلطط أسيادك األمريكان ،وقد تعرض لكشف
هذه اخلطط منذ أن كنت اليد اليمىن ملشرف ،وعندما كنت تُع ّد من قبل األمريكيني الستبدال مشرف
26

باعتبارك العميل الرئيسي اجلديد ألمريكا ،وجيب أن نضيف إىل اإلدانة تذكريك بأ ّن خيانتك هذه تنزل
غضب اهلل عليك ،ألنك قد أعلنت احلرب على أولياء اهلل سبحانه وتعاىل ،كما قال رسول اهلل صلى اهلل
ال من ع ِ ِ
ْح ْر ِ
ب" رواه البخاري.
عليه وسلم يف احلديث القدسي" :إِ َّن اللَّهَ قَ َ َ ْ َ َ
ادى لي َوليًّا فَ َق ْد آذَنْ تُهُ بِال َ
وكذلك حنذرك من أ ّن جرميتك هذه -اختطاف نفيد بوت -ستضاف إىل سلسلة جرائمك
األخرى ،عندما يتم حماسبتك قريبا بإنن اهلل من قبل اخلليفة الراشد ،الذي سيحكم باإلسالم ويوحد
هذه األمة العريقة ضد أعدائها ،لذلك فإ ّن أقل ما ميكنك القيام به هو إعالنك التوبة ،والتذلل من أجل
الرأفة بك استعدادا لذلك اليوم القريب بإنن اهلل ،وعليك إفساح اجملال لألمة لتكمل مسريهتا حنو إقامة
دولة اخلالفة ،ونلك بأن تتنحى جانبا باعتبارك عقبة أمام أبنائها يف حزب التحرير ،حىت يطالك شيء
من غبار طريق العزة ،وتعود مع األمة ال عليها يف حلظة انتصارها القريب.
وإيّاك أن تقلل من قيمة حتذيرنا هذا لك ،فلك أن تقيّم وضعك اهلش جيدا:
فأوالا :انظر إىل حالك وأنت ترسل الرسائل إىل حزب التحرير من خالل البلطجية واجلواسيس
ا لتابعني لك ،ترجو أن خيفف حزب التحرير من خطابه ضدك ،وأنت تعرض مقابل نلك ختفيف قمعك
لشباب احلزب وحىت اإلفراج عن نفيد بوت! أال ترى أ ّن تكرار إرسالك هلذه الرسائل يؤكد مدى هشاشة
وضعك؟ فهذه الرسائل تؤكد أ ّن كلمات احلق اليت نقوهلا تقرع آنانك قرعا ،ألنك تعلم متاما أ ّن اإلسالم
جيد له آنانا صاغية بني الضباط املسلمني أكثر من األمريكيني الذين جاءوا بك ،أال ترى كيف
يتحدثون عنك وعن أسيادك علنا يف الثكنات؟ أال تعلم مدى حبهم الكبري لإلسالم واخلالفة؟
ثاني ا :انظر إىل حجم الضغوطات اهلائلة عليك من أمريكا ،بأن تكون اخلط األمامي ضد الدعوة
إىل اخلالفة ،وضد حزب التحرير الذي حيمل الدعوة هلا ،أال تالحظ زيادة هذا الضغط بدرجة كبرية يف
اآلونة األخرية؟ اعلم أ ّن هذا الضغط هو بسبب علم سادتكم بأ ّن قيام اخلالفة أصبح قريبا ،وبوادر
عودهتا الوشيك حمسوس ملموس يف مجيع أحناء البلدان اإلسالمية ،سواءٌ أكان يف باكستان أم سوريا أم
أي مكان آخر ،وإن شاء اهلل لن يطول الزمان حىت تُعطى البيعة للعامل اجلليل عطاء بن خليل أبو
ّ
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الرشتة ،أمري حزب التحرير ،فيصبح خليفة راشدا جلميع املسلمني .وتذ ّكر بأ ّن مصريك لن يكون أحسن
حاال من مصري مجيع الطغاة يف العامل اإلسالمي ،وأنت يف بلد فيه سابع أكرب جيش يف العامل من أحفاد
اجملاهدين خالد بن الوليد وصالح الدين وحممد بن القاسم .وعالوة على نلك ،فإنّه عندما يسقط
الطغاة أو تنتهي مدة خدمتهم للغرب ،يتخلى عنهم أسيادهم من الغرب ويرتكوهنم ملصريهم ،كي
أي مكان وضيع آخر!
تالحقهم األمة يف القنوات أو اجلحور أو ّ
ثالثا :يا طاغية باكستان! إن كنت تعتقد بأنك يف مأمن من رياح التغيري -على الرغم من كثرة
الشواهد اليت تنبئك مبصريك األسود -فاعترب بأقرانك من الطغاة والفراعنة ،من الذين ظنوا أنفسهم
خالدين يف احلياة الدنيا ،وظنوا أنفسهم آهلة من دون اهلل سبحانه وتعاىل ،حىت سقاهم اهلل كأس املوت،
فكانت عاقبة أمرهم خسرا ،ومن ظل منهم فهو ينتظر سوء عاقبة املفسدين القادم قريبا بإنن اهلل،
َ

د َ

اَّلل بَال ُِغ أ ْمره ِ قَ ْد َ
ج َع َل ه ُ
هَ
اَّلل ل ُِك ْ
َش ٍء قَ ْد ًرا.
ِ
ِ
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