بسم هللا الرمحن الرحيم

املشاركة يف حماداثت السالم تؤدي إىل التعاون مع أسوأ عدو لإلسالم واملسلمني
(مرتمجة)
بلغت احلرب املدمرة اليت شنتها الوالايت املتحدة ملدة  18عاماً حتت ذريعة "احلرب على اإلرهاب" ضد مسلمي أفغانستان

طريقاً مسدوداً .من املستحيل أن تقوم الوال ايت املتحدة ابخلروج املفاجئ والرتاجع ،ألن مثل هذا الرتاجع سيكون له العواقب نفسها
كتلك اخلاصة ابالحتاد السوفيييت السابق ،أي احلرب األهلية يف التسعينات وكل عواقبها.

ونتيجة لذلك ،بعد نصف قرن من العالقات السياسية مع أفغانستان ،والصراعات يف اجملاالت السياسية واالقتصادية
واالستخباراتية ،وإنفاق تريليوانت الدوالرات والتضحية آبالف اجلنود الحتالل أفغانستان على مدى السنوات الثماين عشرة
املاضية ،عادت أمريكا اآلن إىل حماداثت سالم مع طالبان خوفاً من هزمية مذلة .من الواضح أن اهلدف من حماداثت السالم هذه

هو إهناء احلرب يف أفغانستان ويف الوقت نفسه ضمان التأثري االستعماري ألمريكا ،الستغالل املوقع اجلغرايف-االسرتاتيجي ،واملوارد
الطبيعية وتوليد األموال من املخدرات.

وقد يقال إنه ملن الفخر جلماعة إسالمية مسلحة أن القوة الكربى يف العامل قد أرغمت على اجللوس على طاولة املفاوضات من
أجل السالم معها .أييت هذا يف وقت ُوصفت فيه هذه اجملموعة أبهنا "إرهابية" من قبل مؤسسة السياسة اخلارجية هلذه القوة العاملية

العظمى ،اليت خاضت احلرب حتت هذه الذريعة اخلادعة ...ولكن هذا لو كانت املفاوضات تقود إىل اقتالع النفوذ األمريكي من

أفغانستان عسكرايً وسياسياً واقتصادايً وهو مستبعد يف السياسة األمريكية إال أن تُرغم عليه.
إن االنضمام إىل عملية السالم األمريكية من قبل اجملموعات السياسية والعسكرية األفغانية سوف يؤدي يف واقع األمر إىل
اخلضوع التدرجيي واالستسالم ألعداء البلد احملتلني ،وإىل املزيد من تفكك طالبان وجتزئتهم وخداع مسلمي أفغانستان.
ال شك أن الرغبة واملطالبة احلقيقية لإلسالم واملسلمني يف أفغانستان هي االنسحاب الكامل جلميع قوات االحتالل من
البالد ،والقضاء على النظام الدميقراطي والتطبيق الكامل للشريعة .هذا املطلب ليس هدفاً ملسلمي أفغانستان وحدهم .بل فإن العامل
اإلسالمي أبمجعه يطالب ابلقضاء الفوري على األنظمة واحلكومات العميلة القائمة ،وحترير األراضي احملتلة ،والقضاء على كل أثر
لقوات االحتالل من أراضيهم وتطبيق الشريعة من خالل إعادة إقامة اخلالفة .إن اجلماعات املسلحة يف األراضي احملتلة والربيع
العريب هي من أ كثر املظاهر املوحية إبرادة وحزم األمة من أجل احلرية .لكن السؤال هو هل ميكن حتقيق هذا اهلدف من خالل
املفاوضات مع قوات االحتالل؟
على اإلطالق .فلو كان ذلك ممكناً ،لكانت احلركة اإلسالمية يف طاجيكستان قد حققت هذا اهلدف من خالل صنع السالم

مع النظام الدموي والديك تاتوري يف ذلك البلد .ولكانت قوى الثورة والتحرير يف سوراي قد وصلت إىل هذا اهلدف ابلتفاوض مع
القوات الروسية واإليرانية والرتكية احملتلة .ولكان مسلمو الشيشان ،أو حىت احلزب اإلسالمي التابع لقلب الدين حكمتيار يف
أفغانستان كان سيحقق هذا اهلدف .لقد اندجمت هذه اجلماعات يف عمليات دميقراطية كافرة ،وبعد ذلك استوعبتهم الربامج
االستعمارية وأهدافها .ونتيجة لذلك ،كان إجنازهم الوحيد هو املزيد من خيبة األمل وتعزيز أنظمة الكفر يف األمة اإلسالمية .فهل
تريد حركة طالبان أن حتذو حذو هذه اجلماعات؟!

أيضاً ،على مدار التاريخ ،تشتهر أمريكا خبرقها لوعودها ،ليس فقط مع اجلماعات املسلحة والسياسية ولكن أيضاً مع الدول.
إذا كان من الصعب القبول هبذه احلقيقة ،فاسألوا قادة التحالف الشمايل السابق وزعيم "حزب اإلسالم" يف أفغانستان ،واسألوا قادة
إيران وكوراي الشمالية .واسألوا قادة اململكة املتحدة عن ما فعلته أمريكا يف بريكست .إن السياسة األمريكية الرباغماتية ليس هلا
أصدقاء دائمون ،وال أعداء دائمون .ابلنسبة للوالايت املتحدة ،فإن مصاحلها االستعمارية تربر وسائلها القذرة .فمن أجل احتالل
أفغانستان ،أعلنتكم أمريكا أوالً أبنكم (إرهابيون) وأطاحت حبكومتكم .واآلن وبعد سنوات عديدة من احلرب والدمار ،وبسبب
متطلبات تغري الظروف يف السياسة اخلارجية األمريكية ،أسقطت امسكم من قائمة (اإلرهابيني) التابعة لألمم املتحدة رقم ،1267
ووصفتكم اآلن أبنكم مترد داخلي .على هذا النحو ،فتحت الوالايت املتحدة أبواب التفاوض معكم لضمان سالمة واستمرارية

وجودها االستعماري.
كان واقع احلرب يف أفغانستان قبل عام  2014على هذا النحو؛ أبن الناس يف أفغانستان كانوا يف مواجهة مباشرة مع القوات
األجنبية وحلفائهم .ومع ذلك ،فبعد توقيع اتفاقية األمن الثنائية املشينة ،حتولت احلرب إىل سفك الدماء بني الناس يف أفغانستان مما
أدى إىل توطني احلرب األمريكية .ومنذ ذلك احلني ،اراتح احملتلون أبمان يف قواعدهم ،وقادوا احلرب بني شعب أفغانستان
كمستشارين ومدربني وداعمني ،وعن طريق جتهيز ومتويل القوات األفغانية .على هذا النحو ،لعبوا دوراً قبيحاً مع احلفاظ على
سالمتهم وأمنهم .كما ظهرت مجاعات مسلحة غريبة ترتكب أعماالً سيئة السمعة يف احلرب .يف بعض األحيان تتحول هذه احلرب
إىل فتنة كاملة (حماكمة وتعذيب) بني املسلمني يف القواعد القبلية واإلثنية ،وأحياان تتحول إىل حرب من أجل السيطرة على ممرات

جتارة املخدرات ،ويف أحيان أخرى ،تتحول طبيعتها إىل حرب ابلوكالة من أجل الدول اليت لديها مصاحل يف أفغانستان ويف املنطقة.
يف الواقع ،يتحمل شعب أفغانستان التكلفة احلقيقية هلذه احلرب .هذه احلالة تلقي بظالل الشك على الطبيعة احلقيقية لنضال
األشخاص املخلصني ،ويستفيد املستعمرون من ذلك بشكل كامل.
أيها األعضاء املخلصون يف النضال يف أفغانستان!
إن االقرتاب إنشاً واحداً من الكفار احملتلني يؤدي إىل االبتعاد عن احلق .فإذا فتحتم أبواب املفاوضات مع قوات االحتالل
وواصلتم هذا النهج ،فسوف يؤدي ذلك إىل احنرافكم التدرجيي .هذا النهج سوف يدجمكم يف هناية املطاف يف العملية األمريكية.
سيأيت هذا يف وقت ال تدركون فيه احنرافكم هذا بل وال ترغبون يف قبوله .ونتيجة لذلك ،حىت لو أهنى الكفار احتالهلم املباشر،
فسوف يستمرون يف سياساهتم االستعمارية من خالل املؤسسات الدولية والسفارات والدبلوماسيني واجلواسيس واملؤسسات املدنية
اخل .يف هذه احلالة ،فإن حتذير هللا سبحانه وتعاىل ألهل الكهف يتناسب مع موقفنا هنا﴿ .إِ هَّنُ ْم إِن يَظ َْه ُروا َعلَْي ُك ْم يَ ْر ُُجُوُك ْم أ َْو
يُِعي ُدوُك ْم ِيف ِملهتِ ِه ْم َولَن تُ ْف ِل ُحوا إِذاً أَبَداً﴾.
ال شك أبنه إذا توقف الكفاح املسلح املباشر ضد احملتلني يف أفغانستان ،فإن الكفار سيهينوننا أكثر فأكثر وسيجربوننا على
قبول قوانينهم األكثر فساداً وكفراً .وكنتيجة لذلك ،نكون قد اشرتينا اخلسارة يف الدنيا واآلخرة ابلتخلي عن كفاحكم ضد
االحتالل ،وإمهال النضال الفكري والسياسي ضدهم وترك العمل من أجل تطبيق اإلسالم من خالل إقامة اخلالفة.
اي أهل أفغانستان!
لن جتلب لكم عملية السالم مع العدو أي درجة من األمن والتقدم .وبدالً من ذلك ،فإن هذه العملية ستجعل حالة احلرب
والسياسة يف أفغانستان أكثر تعقيداً من أي وقت مضى ،وسوف تعزز قوات االحتالل بشكل متزايد جذورها العسكرية والسياسية

واالقت صادية والثقافية .فبعد التخلي عن النضال ضد احملتلني ،لن يتمكن مسلمو أفغانستان من إرشاد ونصح زوجاهتم وأطفاهلم

وسيقع الذل والعار على كل املسلمني يف البالد .ففي أفغانستان -مثل بعض البلدان اإلسالمية األخرى -لن يكون من املمكن
للناس أن يُنشئوا أطفاهلم على اإلسالم  ،أو أن يؤسسوا عائالهتم من خالل األحكام الشرعية للزواج ،أو أن يؤدوا صلواهتم ،أو أن
يعطوا اخلطب السياسية يف املساجد أو أن يقوموا ابلكفاح السياسي اإلسالمي يف اجملتمع.
أيها املسلمون ،اي أبناء األمة املخلصني!
تريد أمريكا أن تعلن هناية أطول حرب هلا يف التاريخ حىت ميكن للحزب األمريكي احلاكم أن يستخدم ذلك للفوز ابالنتخاابت
الربملانية .من انحية أخرى ،تريد خداع دول املنطقة ابلتظاهر إبهناء احلرب يف أفغانستان .يف الواقع ،تريد أمريكا منع هزميتها املخزية
الواضحة يف هذا القرب املظلم .من املثري للدهشة ،يف عملية السالم هذه ،أن السالم ليس على جدول األعمال مع اجملموعات
(اإلرهابية) العشرين األخرى اليت يذكرها السياسيون األمريكيون ابستمرار والقادة العمالء يف كابول .لذلك ،من املتوقع أن تظل
أفغانستان مشروع احلرب األمريكي يف املنطقة .بعد جتسيد هذه العملية القبيحة واخلادعة ،ستتغري فقط جغرافية احلرب .وستواصل
أمريكا استغالل املوقع اجلغرايف االسرتاتيجي ألفغانستان ،واملوارد الطبيعية وجتارة املخدرات.
إن اجلدير ابلذكر أن التعاوانت والتسهيالت املقدمة من ابكستان والسعودية واإلمارات وقطر يف هذه العملية ال تعين أهنم
يتعاطفون مع حركة طالبان أو أهنم خملصون للمجموعة .بدالً من ذلك ،فإن هذه الدول هي وسائل أمريكية رخيصة للتأثري على

طالبان .كما أن تعاون الصني وروسيا واهلند وإيران مع األطراف املتنازعة (طالبان وأمريكا) يزيد من تعقيد الوضع ،ويتوافق مع واقع
األبعاد اإلقليمية للحرب وحقيقة أن هناك أيضاً حرب وكالء يف املنطقة ،وأن أمريكا تريد نقل عبء احلرب إىل أكتاف الدول
األخرى .يف عام  ، 2001عقدت ابكستان صفقة مع أمريكا بشأن اهنيار حكومة طالبان واحتالل أفغانستان .واآلن مرة أخرى،
تعد ابكستان األسس لتكرار تلك املؤامرة وتلك الصفقة .وابلتايل ،فإن أمريكا تستخدم مجيع أدواهتا االسرتاتيجية للضغط على
طالبان والتأثري عليها يف اخلضوع لعملية السالم األمريكية.
اي أهل األمة املخلصني داخل حركة طالبان واجلماعات اإلسالمية األخرى!
مل تكن أهداف النضاالت والتضحيات اليت قدمها أسالفكم ضد بريطانيا ،ومل تكن أهدافكم وتضحياتكم ضد االحتاد
السوفيييت السابق وضد أمريكا ،لتقوية جذور النظام الدميقراطي والقوانني البشرية .بل لقد كانت هذه التضحيات من أجل إقامة
الدولة اإلسالمية وتطبيق الشريعة .لذلك ،دعوان مجيعاً نقول بصوت واحد "ال" لعملية السالم األمريكية وجلميع الربامج األخرى

القادمة من الكفار وعمالئهم  -دعوان نقوهلا ابلكلمات ،وننفذها يف العمل .دعوان نثين على القوات املسلحة والكفاح املسلح ضد
الكفار أبفكار سياسية شاملة من حزب التحرير  -احلزب الذي يرشدكم خطوة خبطوة ملؤامرات واسرتاتيجيات أعدائنا .دعوان نعمل
من أجل حتقيق اهلدف من تضحيات إخواننا يف امل نطقة من خالل إعادة إقامة اخلالفة الراشدة .عندئذ فقط ميكننا االحتفال
واالستمتاع يف أفغانستان ويف مجيع األراضي اإلسالمية ابلطعم احلقيقي لالزدهار واألمن الذي أييت من ثقة اإلميان يف ظل الثقافة
السياسية للدولة اإلسالمية .عندئذ فقط ميكننا العمل من خالل إنشاء السياسة اخلارجية للدولة اإلسالمية لنشر اإلسالم للعامل.
عندها فقط تستطيع األمة اإلسالمية أن تبتعد عن الكفار وأن تقود البشرية بعيداً عن ظلم وظالم النظام الرأمسايل إىل عدل ونور
ِ
ك علَى هِ
اَّلل بِ َع ِزيز﴾.
اإلسالم والنظام اإلسالمي﴿ .لِ ِمثْ ِل ََٰه َذا فَ لْيَ ْع َم ِل ال َْعاملُو َن﴾َ ﴿ ،وَما َٰذَلِ َ َ
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