
 

ِإنَّ ِفي َهَذا َلَبَالًغا ِلَقْوٍم َعاِبِديَن  

 )مترجم(

زب ح سلفًا من املشاركة يف عملية ليست حمرمة فقط، بل حتقق أيضًا مصاحل الغرب؟ أمل خيربكم زب التحريرحأمل حيذركم 
يس حيصل من قبل مقدمًا أن الكافر الغريب يومهكم أنه يعطيكم احلق يف التصويت، ولكن يف احلقيقة فإن اختيار الرئ التحرير

غري اإلسالمي " الدميوقراطي" إىل عدم إعطاء شرعية هلذا النظام زب التحريرحقوات أكرب بلد استعماري كافر؟ أمل ينبهكم 
 قوله عليهم من أن ينطبق عملية انتخابات احلسمية؟ أال فليحذر املشاركون يف من خالل املشاركة يف عمليتهم االنتخاب

  :تعاىل

نَُّهْم ُيْفَتُنوَن ِفي ُكلِّ َعاٍم َمرًَّة َأْو َمرََّتْيِن ُثمَّ َلا َيُتوُبوَن َوَلا ُهْم َيذَّكَُّروَن َيَرْوَن َأَأَوال  

ال يقدم مشروعًا سحريًا، ولكنه يعمل على إجياد فهم صحيح للواقع السياسي يف أفغانستان واألحكام  زب التحريرحإن 
  .شاكل على العقيدة اإلسالميةالشرعية املتعلقة هبذا الواقع، ويبين حلوله للم

 وكان جبانبه السيناتور األمريكي جون كريي ومندوب األمم ،ألقى حامد كرزاي كلمةم ٢٠٠٩ أكتوبر ٢٠يف يوم الثالثاء 
املتحدة كاي أيدي، اللذان يعزز حضورمها تأييد اللويب الغريب القوي لكرزاي يف معاجلة الشلل السياسي املسيطر يف األسابيع 

   .ةاملاضي

فقط من األفغانيني أدلوا بأصواهتم يف العملية االنتخابية غري اإلسالمية، وقاطع سائر الناس العملية كلها، ومل حتقق % ١٢إن 
  .هذه العملية هدف الكافر الغريب على حنو كامل يف البلد، فأعادوا العملية من جديد لتحقيق غايات أخرى

، هل ميكن أن تكون احلكومة دميوقراطية إذا ما انتخبت فقط من قبل -ونه همحىت بناء على ما ينشر-ل الذي يطرح والسؤا
إن الشعب األفغاين ال يؤمن . بغض النظر إن كان ضعف املشاركة يرجع إىل اخلوف أو االستياءوعدد قليل من اجلمهور؟ 

 ر من نتائج انتخابات احلسم؟ى هذه احلقيقة التزوير الذي حصل، فماذا ينتظوقد دل عل. بالدميوقراطية وكذلك املرشحون
 النظر عما هو واضح من أن نسبة قليلة من الناس سيشاركون يف عملية االنتخابات القادمة، فهل يتصور أن يطلق وبصرف

الغرب الكافر على هذه احلكومة بأهنا حكومة أقلية؟ وأين إرادة سائر األفغانيني؟ إن إرادة الشعب مقدسة عند الدميوقراطيني، 
 إهنم ال يؤمنون بأنكم تستحقون الدميوقراطية، بل يعرفون على وجه احلقيقة أنكم ال تؤمنون هبا، ينتهكون قدسيتها؟فلماذا 

  فلماذا ختدعون أنفسكم؟

جيب على أهل أفغانستان أن يدركوا بأن هؤالء املستعمرين وحكومات الدمى واألنظمة اليت يضعوهنا ستحقق مصاحلهم هم 
وهم غري معنيني بأن جيلبوا . عن طريق استغالل ميزات أفغانستان اجليوستراتيجية من أجل محاية مصاحلهم يف املنطقة كلها

لذلك !  فهل ستتصرفون على حنو ختسرون به الدنيا واآلخرة؟.خابات يؤمنون هبالكم الدميوقراطية، وال املرشحون يف االنت



 

لقد أشار . عليكم أن تقفوا ضد االنتخابات، وأن تكونوا واعني على كل خطوة خيطوها الكافر ليخدعكم هبا مرة أخرى
  :هذه املسألة بقولهمثل حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل الرسول 

  »احد مرتنيمن من جحر واليلدغ املؤ«

إن اخلطأ الذي وقع فيه املشاركون يف االنتخابات السابقة بترشيحهم مرشحيهم وإدالئهم بأصواهتم أعطى شرعية هلذه 
العملية االنتخابية غري اإلسالمية يف أفغانستان، وأعطى جيوش الكفار الغربيني املستعمرين الفرصة لفرض إرادة األقلية على 

 من ذلك من قبل، زب التحريرحوقد حذركم .  املسلمني يف أفغانستان مع أنه مناقض لعقيدهتماألكثرية وتطبيق الكفر على
  . ملنعه من تبليغكم احلقيقة ومؤيديهزب التحريرح من وهلذا قامت خمابرات احلكومة اليت أسسها الغرب باعتقال أعضاء

 األمة، وليقتل أبناءها، ويسلبها  وأعطى الشرعية للغرب لينهب ثرواتذلل الطريقأنتم وأمثالكم من : أيها املرشحون
ماذا تفعلون ذلك؟ أمن أجل احلصول على ما يسمى لكرامتها، ويدمر بالدها وجيعل السلطان للكافرين على املسلمني، ف

  : حممد صلى اهللا عليه وسلم عنكم وعن أمثالكم الرسولسلطة ملدة قصرية ومللء جيوبكم باملال؟ لقد قال

  »ة املضلنيئمإمنا أخاف على أميت األ«

 »ندامةإنکم ستحرصون على اإلمارة وإهنا ستکون يوم القيامة حسرة و«

إهنا أعمالكم وأعمال أمثالكم  اليت جتعل األمة يف حالة خزي، ليس فقط يف الدنيا بل يف اآلخرة أيضًا، ألنكم مل توجدوا 
  :قال حممد صلى اهللا عليه وسلم. السلطة القائمة على ما أنزل اهللا العظيم

 »وال غادر أعظم غدرا من أمري عامةلكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، أال «

يا أهل أفغانستان احملبني لإلسالم، إن مشكلتكم ليست خاصة، إهنا بالضبط مشكلة سائر األمة اليت اختطفت قضيتها من قبل 
كم يف وجه هذا اهلجوم على اإلسالم، الدين الذي أوحى ارفعوا أصوات. األنظمة اليت فرضها املستعمرون الذين احتلوا بالدكم

  .إن هذا هو احلل الوحيد لكل املشاكل اليت تسيطر يف عاملنا اليوم. به ربكم واعملوا على إعادة إقامة اخلالفة

   » منهاج النبوةمث تکون خالفة على…«

  أفغانستان -  زب التحريرح

   هـ١٤٣٠ من ذي القعدة ٢
 .م٢١/١٠/٢٠٠٩


