
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  احلرب يف وزيرستان حرام وواجب وقفها                    
 

ضحيتها املئات من املدنيني والعسكريني، راح بشعة   عدةباكستان يف اآلونة األخرية تفجريات شهدت
لبندي يف العاشر ، واهلجوم على مقر اجليش يف روا٢٠٠٩كاهلجوم الذي حصل يف بيشاور يف التاسع من تشرين األول 

جوم على سوق مزدحم من الشهر نفسه، واهلجوم على قافلة تابعة للجيش الباكستاين يف الثاين عشر من الشهر ذاته، واهل
الرئيس الباكستاين ولقد سبقت هذه اهلجمات تصرحيات من قبل نظام .  يف الثامن والعشرين من تشرين األوليف بيشاور

وقد أعلن زارداري عن محلته . يش الباكستاين بشن هجمات عسكرية يف وزيرستانزارداري عن ضرورة قيام اجلآصف 
وبدأ حبصار املسلمني يف وزيرستان حيث قطع .  يف طريق عودته من أمريكا٢٠٠٩على وزيرستان يف التاسع من أيار 

احه يف محلته على سوات عنهم الطعام واملواد األساسية، وقد شجع زارداري على القيام هبذه احلملة على وزيرستان جن
  .حيث قُتل اآلالف وحتول املاليني إىل الجئني، ومل حيرك املسلمون ساكناً

  
لقد بات من الواضح أن نظام زارداري هو املسؤول عن أعمال القتل والتفجري هذه بغض النظر عمن قام هبا 

لم بتفجري مقر اجليش يف روالبندي منذ متوز فقد كان عند احلكومة مثالً ع. و غريهاأمثل بالك واتر كالشركات املرتزقة 
 لبيان انعدام األمن يف باكستان، وجعل ات التفجريكفت على التفكري يف جتيري مثل هذه ومل حترك ساكناً، بل ع٢٠٠٩

  .الناس يعيشون يف حالة قلق وخوف، وبالتايل حتصل احلكومة على دعم الناس للقيام مبثل هذه احلروب
  
أن املسلمني ال اختيار هلم يف هذه احلروب بل تفرض عليهم فرضاً، فزارداري املعروف   والغريب العجيب   

شعل احلروب هناك حتت  لفساده وجشعه، يتلقى أوامره من أمريكا وينفذ مصاحلها يف باكستان، وُي"%١٠السيد "باسم 
املسلمني شرد املاليني من وخ، وُي مع أن من يدفع الثمن هم املسلمون من رجال وأطفال ونساء وشياإلرهاباسم حماربة 

 ويدفع املسلمني ليقاتل ، عن أمريكا والغربفزارداري حيارب بالنيابة. بدعوى تطهري املنطقة ممن يسميهم اإلرهابيني
 . هذه الدول اليت تعاين من أزمة اقتصادية خانقةعنالباهظة  التكاليفذات ضهم بعضاً، فيخفف من أعباء احلرب بع

َوَمْن َيقُْتلْ ُمْؤِمًنا ": واهللا عز وجل يقولكيف يقبل مسلم بقتل أخيه املسلمإال و. وينقذها من املستنقع اليت هي فيه
زارداري مع أمل يس .٩٣النساء  "ُمَتَعمًِّدا فََجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيِه َولََعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعذَاًبا َعِظيًما

 أم أنَّ. رواه مسلم " وعرضهدمه وماله املسلم على املسلم حرامكل "وزبانيته بقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
إن اقتتال املسلمني فيما بينهم  !؟ وخدماتاملسلمني ال قيمة هلم يف نظر هؤالء احلكام إال بقدر ما يوفرون هلم من مصاحل

أموال دماء تراق، و : احملرمات لقد أطاحت حرب وزيرستان بكل!؟ الكفارصلحةال ملتقتفكيف إذا كان هذا اال. حرام
  . لغالب فيها خسرانوا هلا، إال وقوداً، وليسوا ال بعري حرب ليس للمسلمني فيها ناقة وإهنا! هتدر، وتشريد يف العراء

  



  أيها املسلمون     
إىل قتل املسلمني وتشريدهم، والرسول صلى دائماً  يف خمططات الغرب يؤدي يسريونإن بقاء هؤالء احلكام 

فالواجب على مجيع املسلمني . رواه مسلم "املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره" :اهللا عليه وسلم يقول
 شردين إىل بيوهتم،وإرجاع املاليت يتذرع هبا البعض،  كانت الذرائع امهم العمل اجلاد لوقف هذه احلرب يف وزيرستان

  .القارسخذ على يد حكام باكستان للتوقف عن قتل املسلمني وتشريدهم يف العراء وحتت الربد واأل
، وأن يأمل فيهم خرياً، إنه مل يعد عذر ملعتذر أن يرجتي خرياً من هؤالء احلكام اجلامثني على صدور املسلمني  

 وخمططاهتا، ويتآمرون  فلك أمريكاكزارداري فجميعهم يسريون يف" دميقراطي "وكمشرف " ديكتاتور"فال فرق بني 
بإقامة دولة  من أجل استئناف احلياة اإلسالمية  للعمل مجيعاًاملسلمنيحاجة مدى  اًّيـجلأصبح لقد و. على املسلمني

 وأمواهلم، ويرعاهم حقَّ  فيبايعون خليفة منهم حيكمهم بالكتاب والسنة، فيحفظ بيضتهم ويذب عن أعراضهماخلالفة،
  :سول صلى اهللا عليه وسلم يقول فالرالرعاية،

   "اإلمام ُجنَّـة ُيقاتل من ورائه وُيتَّـقى بهإمنا   "                                  
  
   أمريكا -زب التحريرح                                                                   ـه١٤٣٠ القعدة وذ١٥
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