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  وعد من وعود الشيطان وما يعد الشيطان إال غرورًا مؤمتر لندن

  
 ولقد جرب الشعب ،على األمة اإلسالميةبل مؤامراته الغرب مؤمترات سلسلة من جزء  وأفغانستان همؤمتر لندن يف شأن  إن

 لهثبت وقد باريس و، ولندن وون يف أملانيا، وطوكياملؤمترات يف بمثل هذه املاضية تسع الاملسلم يف أفغانستان يف السنوات 
ع  أداة لبي، وجعلهلالحتاللشرعية عطاء صبغة إليف أفغانستان احلايل النظام فيها  الغرب  كيف استخدمى ورأعدم جدواها

   .الفسادالعباد والبالد ونشر الرذيلة و
ة أفغانيني قادرين على احللول حمل وإعطاء األولوية لبناء جيش وشرط، توطيد األمنهي  هلذا املؤمتر املعلنةهداف أهم األإن 

ومكافحة الفساد املايل ، ةقتصاديية االمالتنو،  مطاردة طالبانمنمحاية املدنيني و، واملصاحلة مع اجملاهدين، القوات الدولية
    :فلنلق نظرة على هذه األهداف .ع يف عروق احلكومة الشائواإلداري

 خمترباتأصبحت إدارات األمن يف أفغانستان فأي أمن هذا وقد  ،أفغانيني وبناء جيش وشرطة ناحية األمن واالستقرارفمن 
غريها، وما حادثة مقتل عمالء السي آي بالك واتر و، وآيساف، ومي آي سكس، واف يب آيي، و اسي آي إ- أوكار لو

وهي اآلن وبعد أن  ؟!البلدعن أي أمن يتحدثون والقوات الغربية تقوم يوميًا بقتل العشرات يف خمتلف أحناء و. إي عنا ببعيدة
فشلت يف إخضاع املسلمني يف هذا البلد ومنيت خبسائر كبرية، تعمل على بناء اجليش والشرطة لتقوم هذه بدل القوات احملتلة 

فهل هذا ميكن أن . الغربية باملهمات القذرة وقتل الناس، فتكون اخلسارة على اجلانبني من أبناء البلد ويسلم الكفرة األعداء
  ؟!ون ملصلحة أفغانستانيك

وأما فكرة املصاحلة مع اجملاهدين فواضح أهنا َشَرك يراد جر اجملاهدين إليه من أجل شق صفوفهم وإشراكهم يف حكم عميل 
غري . لألمريكان احملتلني، وهذا إذا حصل ال قدر اهللا، فسيكون ضربة قوية ألفغانستان، وسيجعلها خاضعة كليًا إلرادة األعداء

  .أ باجملاهدين عن مثل هذه السقطات ونأمل أن يكونوا متيقظني وواعني على ما خيطط الكفارأننا نرب
 -هـذا إذا افترضـنا وجـود إرادة يف ظـل االحـتالل             -أفغانـستان ، فقد أصـبحت اإلرادة الـسياسية يف         قتصاديةوأما الناحية اال  

 يةراسـتعم دول اال الـ و الـدويل    النقـد وصـندوق    ية كالبنـك الـدويل واألمـم املتحـدة        ؤسـسات اسـتعمار    مل خاضعة عرب الـديون   
  ؟!فهل يتصور يف ظل هذا الواقع حصول تنمية اقتصادية واهتمام بأوضاع الناس املعيشية، وبريطانيا الواليات املتحدة،ك

بعينه، إذ كيف ميكن فعل ذلك وأسبابه املوضوعية موجودة ماثلة هي التضليل السياسي ف مكافحة الفساد املايل واإلداري،وأما 
للعيان، والغرب الكافر احملتل هو الذي يقف وراء الفساد ويغذيه، وجيعل الفاسدين املفسدين يتحكمون مبصائر الناس وحيميهم 

  ؟!من نقمتهم
   ! يف بلد اجلهاد والرباطأيها املسلمون

 احلايل يف أفغانستان النظام بل هو كله ضدكم، وهو مكر من مكر الكافرين، وإن، إن هذا املؤمتر لن يكون يف صاحلكم
 لكم أن ، ولذلك فإنه ال جيوز قتل املسلمنيمبشاركته يف هذا املؤمتر يليب رغبة احملتلني وينفذ أوامرهم، وهو شريك هلم يف



 ٢

اجليش بأن يتوىل أبناؤكم يف ر القاضي تسكتوا على ذلك، وعلى وجه اخلصوص فإنه ال جيوز لكم أن تقبلوا مبخطط الكفا
  .قتل الناسب  القيام نيابة عن احملتلني والشرطة

  
  
ؤالء ه أفغانستان، يتوجه إىل املسلمني الذين هم أعزاء بدينهم، أقوياء برهبم، أن يأخذوا على أيدي يفإن حـزب التحـرير و

 إلعادة حكم اهللا يف األرض، بإقامة دولة اخلـالفة التحريرالكفار وعمالئهم، وأن يعملوا مع حزب احلكام الظََّلمة، أعوان 
الصَّغار والذلة على الكافرين، وُتمضي اجلهاَد، ذروَة سنام اإلسالم، متأل مسع الدنيا جتعل اليت تعيد العزة للمسلمني، والراشدة 

قال اهللا  شر اخلري يف ربوع العالـم، وتنواحلكام الظلمة والفسقةوبصرها، وحترر أرض اإلسالم من رجس الكفار املستعمرين، 
َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي األْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم : سبحانه وتعاىل

ُيَبدَِّلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا َيْعُبُدوَنِني ال ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َوَلُيَمكَِّننَّ َلُهْم ِديَنُهْم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَل
   »ُثمَّ َتُكوُن ِخالَفًة َعَلى ِمْنَهاِج النُُّبوَِّة ...«: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َفُأْوَلِئَك ُهْم اْلَفاِسُقون

 َذِلَك َلِذْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد  ِإنَّ ِفي  
  أفغانستان- حزب التحرير
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