بسم ا﵁ الرمحن الرحيم

اركلوا المستعمر األمريكي المترنح الركلة األخيرة من خالل توحيد باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى في
ظل دولة خالفة إسالمية
ّ

فرح ادلسلموف اليوـ (السابع من حمرـ  1443ىجري ،ادلوافق لػ 15من آب/أغسطس  2021ميالدي) بعد دخوؿ
مرغ
اجملاىدين األفغاف إىل كابوؿ ،بينما انسحبت الواليات ادلتحدة على عجل وىرب عميلها (أشرؼ غاين) ،وىكذا ّ
ادلسلموف أنف قوة استعمارية ثالثة يف الًتاب ،متاماً كما فعل أسالفهم بروسيا السوفيتية واإلمرباطورية الربيطانية من قبل،
وىناؾ زخم كبري اآلف القتالع البنية التحتية اإلقليمية للواليات ادلتحدة بالكامل ،حبيث ال تعود مرة أخرى ،متاماً كما
حدث مع االحتالؿ الربيطاين والروسي السوفييت بعد ىزمية قواهتما وانسحاهبما.
أيها المسلمون في باكستان!
لقد حان الوقت لتسديد الركلة األخيرة للمستعمر األمريكي
ىناؾ زخم اآلف للمطالبة بقطع خطوط إمداد ادلستعمر األمريكي اليت متر عرب مسائنا وأرضنا ،ألهنا متثل شرياف احلياة
احليوية للبنية التحتية اإلقليمية للواليات ادلتحدة ،واليت لطادلا أبقاىا حكاـ باكستاف مفتوحة ،واستمرار وجودىا يعين استمرار
الوجود األمريكي البغيض ومنوه من جديد.
كما أف ىناؾ زمخاً اآلف للمطالبة بإغالؽ مراكز التجسس االستخباراتية يف السفارة األمريكية يف إسالـ أباد والقنصلية
األمريكية يف كراتشي ،ألهنا العيوف ادلًتبصة ببالدنا على مدار الساعة ،واليت بدوهنا ستكوف البنية التحتية األمريكية معميّة
معرضة للخطر،
بالكامل ،وطادلا يسمح حكاـ باكستاف بوجودىا ،فإف اتصاالتنا العسكرية واالستخباراتية احلساسة مجيعها ّ
ما مي ّكن الواليات ادلتحدة من البقاء يف منطقتنا.
كما أف ىناؾ زمخاً اآلف للمطالبة بإهناء دور باكستاف يف تسهيل ادلفاوضات بني الواليات ادلتحدة ووكالئها وبني
أسلوب خمادع من الكفار إلحلاؽ اخلسائر بادلسلمني وانتزاع التنازالت منهم ،فهم
اجملاىدين األفغاف ،فهذه ادلفاوضات
ٌ
يعلموف أف األمة اإلسالمية ميكنها استعادة حقها الكامل يف أرض ادلعركة دوف أي تنازؿ أو خسارة ،وطادلا يستمر حكاـ
باكستاف يف تسهيل ا﵀ادثات ،فإف العدو سيدخل إىل القلعة من الباب اخللفي بعد أف خرج من الباب األمامي.
لقد حاف الوقت اآلف للَكم ادلستعمر األمريكي ادلًتنح اللكمة األخرية ،من خالؿ ادلطالبة بإهناء كل التحالفات
العسكرية والعالقات االقتصادية مع الواليات ادلتحدة؛ فهي عدو لدود لإلسالـ وادلسلمني ،وتدعم اآلخرين يف عداوهتم.
جيب أف نبتعد عن أخطاء احلكاـ اجلسيمة ىذه حىت نكوف بعيدين عن غضب ا﵁ وعقابو ،قاؿ ا﵁ سبحانو وتعاىل﴿ :إِنَّما
ي ْن ها ُكم اللَّوُ عن الَّ ِذين قات لُوُكم فِي الدِّي ِن وأ ْخرجوُكم ِمن ِديا ِرُكم وظاىروا على إِ ْخر ِ
اج ُك ْم أ ْن ت ولَّ ْو ُى ْم وم ْن ي ت ولَّ ُه ْم
ُ ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
فأ ُْولئِك ُى ْم الظَّالِ ُمون﴾.
أيّها المسلمون في القوات المسلحة الباكستانية والمجاىدين!
توحيد باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى في دولة خالفة واحدة

اعلموا أف الفصل بني البالد اإلسالمية باحلدود ىو أسلوب استعماري إلضعافنا وتقسيمنا للسيطرة علينا ،وأف قوتنا
توحدنا يف دولة واحدة حتت راية اإلسالـ ،وقد كاف خط (دوراند) ىو الذي ترؾ أفغانستاف صغرية وضعيفة
تكمن فقط يف ّ
وعرضة للتدخل والتسلل والغزو ادلتكرر من جانب أعداء األمة اإلسالمية ،من روسيا قبل عاـ 1191ـ ومن اذلند والواليات
وحوذلم إىل ضحايا والجئني يف
ادلتحدة منذ عاـ 2001ـ ،وخط (دوراند) ىو الذي ّ
أذؿ شرفاء ادلسلمني يف أفغانستاف ّ
منطقتنا ،من خالؿ مكائد كبرية ومؤامرات مزدوجةّ ،أدت إىل استشهاد مئات اآلالؼ منهم ،وخط (دوراند) ىو الذي
أوجد الريبة واالستياء والعداوة بني ادلسلمني ،ففرؽ صفوفهم ،حىت دخل الكفار من بينهم كالشياطني ،من الشماؿ
واجلنوب والشرؽ والغرب.
إف الطريقة الصحيحة دلنع األعداء من دخوؿ أبواب منطقتنا يف ادلقاـ األوؿ ىي حتصينها من خالؿ توحيد باكستاف
وأفغانستاف وآسيا الوسطى يف دولة خالفة إسالمية واحدة ،واألكيد أف قوتنا ال تكمن يف التحالف واالعتماد على أعداء
ادلسلمني  -سواء أكانوا الصني يف الشرؽ أـ الواليات ادلتحدة يف الغرب  ،-بل تكمن قوتنا فقط يف توحيد أمة حممد ﷺ
يف دولة واحدة ،وقوات مسلحة واحدة ،واقتصاد واحد ،يف ظل خليفة واحد حيكم مبا أنزؿ ا﵁ ،قاؿ ا﵁ سبحانو وتعاىل:
﴿الَّ ِذين ي ت ِ
َّخ ُذون الْكافِ ِرين أولِياء ِمن ُد ِ
ون ال ُْم ْؤِمنِين أي ْبت غُون ِعند ُى ُم ال ِْع َّزة فِإ َّن ال ِْع َّزة لِلَّ ِو ج ِميعا﴾ .جيب عليكم اآلف
ْ
يقسمكم ويضعفكم أماـ أعدائكم ،وقِفوا يف صف واحد إخوة ضد األمريكيني
حشد قواتكم ﵀و خط (دوراند) الذي ّ
واذلنود ،كما فعلتم ضد الروس السوفييت من قبل.
ال هتتموا بالنظاـ الدويل وبعمالء االستعمار ،فادلفاوضات ىي فخ خليانة األمة اإلسالمية ،والنظاـ الدويل ىو نظاـ
تستغل بال رمحة معظم العامل اليوـ ،من أمريكا الالتينية إىل جنوب شرؽ آسيا ،وتستخدـ
الدوؿ اإلجرامية يف عصرنا ،اليت
ّ
اب العواصم الغربية .إف
ادلوقف الدويل الحتواء هنضة األمة واحليلولة دوف بزوغ فجر دولة اخلالفة ،اليت ستدؽ جيوشها أبو َ
ىذا النظاـ الصلييب القمعي ىو الذي حرمكم من حترير فلسطني وكشمري ا﵀تلة وغريىا من البالد اإلسالمية ا﵀تلة لفًتة
طويلة ،على الرغم من وجود ادلاليني من أفراد القوات اإلسالمية ادلتح ّفزين للقتاؿ .إف األمة اإلسالمية اليوـ ،اليت متتلك دين
احلق ،متتلك ادلوارد والقوى البشرية اليت متكنها من ىدـ ىذا النظاـ الفاسد ،ومت ّكنها من إغاثة البشرية اليت حتتاجها بشدة،
بعد إقامة نظاـ طاىر قائم على أمر ا﵁ ،كما فعلت ذلك لقروف يف عهد اخلالفة.
يكفي حكاـ ادلسلمني احلاليني خداعاً وكذباً وتآمراً وخيانة ،إهنم عبء على األمة جيب أف تكف أيديهم عنها اآلف.
أعطوا نصرتكم اآلف حلزب التحرير إلقامة اخلالفة على منهاج النبوة ،اليت ستحشد القوة العسكرية لألمة وادلوارد االقتصادية،
وترسخ اذليمنة اإلقليمية للخالفة لتصبح الدولة الرائدة يف العامل .قاؿ ا﵁ تعاىل:
وتقضي على االستعمار األمريكي ادلًتنحّ ،
ِ
ِ
نص ُرُكم ِّمن ب ْع ِد ِه وعلى اللّ ِو ف لْيت وِّك ِل ال ُْم ْؤِمنُون﴾.
نص ْرُك ُم اللّوُ فال غالب ل ُك ْم وإِن ي ْخ ُذلْ ُك ْم فمن ذا الَّذي ي ُ
﴿إِن ي ُ
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