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  بسمِ اِهللا واحلمد ِهللا والصالةُ والسالم على رسولِ اِهللا وآله وصحبِه ومن وااله
  .السالم عليكم ورمحةُ اِهللا وبركاته. إخواين وأخوايت املسلمني يف باكستان

 يف واقع باكستان املعاصر - يف هذه اللحظة- يف باكستان أن يتأمل صادق خملص أن على كل مسلم عتقدأ
 التالعب -إن شئنا التحقيق-  فالتدخل األمريكي الصلييب السافر يف شؤون باكستان، أو .بلها املرتقبومستق

  .أميا ديدوحىت وجودها  باكستان  مستقبلاألمريكي الصلييب يف مصري باكستان، قد بلغ مبلغاً يهدد
  . متورطـــة بعمـــق يف صـــراع داخلـــي بـــني قـــوتني باكـــستان مـــن الواضـــح أنف

توحيد واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتدافع عـن عـزة   القيم اإلسالمية، قيم ال    متثل   القوة األوىل 
 وتتصدى بقوة وشجاعة للعدوان األمريكي على باكستان وأفغانـستان، وتنكـي يف             . واستقالهلا األمة املسلمة 

وترمـز  ى الصليبية املعتدية الغازية، اخلونة الذين استباحوا دماء املسلمني وأمواهلم وعزم وكرامتهم خدمة للقو         
. أيضاً لرفض األمة املسلمة لكل أشكال العدوان اخلارجي واحتالل أراضيها وسرقة ثرواا والتدخل يف شؤوا              

 إلنشاء باكستان ككيـان سياسـي    اهلندية وهي أيضاً تثابر وتواصل النضال املستمر الطويل ملسلمي شبه القارة         
كيان يحكم بالشريعة كقانون أعلى ال ينازع، وحيقق الـوالء للمـؤمنني            . به القارة يشكل حصناً لإلسالم يف ش    
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 القوى املعتدية احملاربـة لإلسـالم،       على يد والرباءة من الكافرين، بتوفري املأوى والدعم للمسلمني املضطهدين         
  .همدعمم أو مساعدمع الكفار ضد املسلمني أو  عن أي شكل من التعاون وباالمتناع

سـتني  رغم  الذي مل يتحقق بعد   اهلدف ، وهو حقيقيةنشاء باكستان    القوة هي األمل الفعلي لتحقيق هدف إ       هذه
  .سنة من االنفصال عن اهلند

ون من أجل البقاء على قائمة      كافحعصابة من العسكريني، ي   أما القوة الثانية فتضم زمرة من الساسة الفاسدين و        
كستان وطاقاا يف احلملة األمريكية الـصليبية ضـد اإلسـالم،            كل جيش با   بتسخريهم،  الرواتب األمريكية 

  . اجليش وأجهزة األمن الباكستانية لكالب صيد يف احلملة الصليبية املعاصرةحتويلهمو

علينا أال رب من مواجهة احلقائق الفعلية للصراع اجلـاري بـني الغـرب              .  املسلمني األعزاء   وأخوايت إخواين
 ضد املسلمني من اجلزائـر حـىت   تشن أن ندرك أننا مستهدفون حبملة صليبية جديدة،        علينا .الصلييب واإلسالم 

  .يف قلب تلك احلملة  بال شكباكستانو. تركستان الشرقية ومن الصومال حىت الشيشان

عامة والعامل اإلسـالمي  الثالث العامل  ما يسمى بعلىمعاصر استعمار ودف تلك احلملة لفرض عبودية جديدة     و
  .خاصة

اجلهـاد  وهو  احملضن الطبيعي للتهديد الوشيك احلقيقي؛      على أنه    -ن اجلدد و الصليبي ينظر إليه العامل اإلسالمي   ف
 هـا دفع و  األمة املـسلمة   حشد على   -إن شاء اهللا  -ه الغرب باإلرهاب اإلسالمي، القادر      نعتاإلسالمي، أو ما ي   

تبدة الفاسـدة، وتقـيم      حكوماا العلمانية املس   لتحرر أراضيها احملتلة، وتستعيد ثرواا املسروقة، وتتخلص من       
 أو ما يدعونه بالنظام العـاملي أو الـشرعية          ،قوض اهليمنة الغربية   يهدد وي  العامل اإلسالمي إن  من مث ف  و. خالفتها
  .الدولية

م وهلذا فإن احلملة الصليبية الغربية بقيادة أمريكا وتبعية احلكام العمالء يف بالدنا وجيوشـهم وأجهـزة أمنـه                 
وإعالمهم وقضائهم وسجوم دف إليقاف املد اجلهادي املتصاعد يف العامل اإلسالمي، ويف باكستان بالـذات               

 لقطـع  وحتويلـه هذا البلد القادر نووياً  لتفتيت دف احلملة الصليبية للقضاء على النواة اجلهادية املتنامية فيها
  . وموالية هلمصغرية معتمدة على الصليبيني اجلدد

فالطبقـة احلاكمـة    . وليس هناك بديل آخر   . الكارثي هو اجلهاد  األمل الوحيد إلنقاذ باكستان من مصريها       إن  
ولذا فإن  . احلالية يف باكستان تصطف حتت صليب احلملة الصليبية املعاصرة، وتتنافس على الرشاوى األمريكية            

 وهلذا فال يتوقـع مـن    .احلاكم احلقيقي لباكستان هو السفري األمريكي، الذي يدفع الرشاوى، ويصدر األوامر          
من أجل  وكرامتهم  لطبقة إال أن حتارب املسلمني وااهدين، وأن تضحي بباكستان وأرواح الباكستانيني            تلك ا 
   . فقد باعوا شرفهم ودينهم للصليبيني.عة القذرةشل ملطاحمها اجلوالوص
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 أمـل يف  ا عاجزة ومـشلولة بـال  أو أويف املقابل فإن بقية اهليئات السياسية إما أا غارقة يف مستنقع الفساد،       
والقوة الوحيدة القادرة علـى  . من الواقع املزري الذي تعيشه إىل نظام اإلسالم       ينقل باكستان    إحداث أي تغيري  

  . حنو النظام اإلسالمي هي القوة اجلهاديةإحداث التغيري

 وااهدون اليوم يتصدون للصليبيني يف أفغانستان وقصفهم يف باكستان، بينما يطعنـهم اجلـيش الباكـستاين               
وأجهزة األمن الباكستانية يف ظهورهم، ورغم كل ذلك ينتصر ااهدون وينتقلون من فتح إىل فتح، وهذه مـن        

  .بشائر النصر والفتح بعون اهللا

ومـن  -وقد أمجع علماء اإلسالم على أن العدو الكافر إذا دخل ديار املسلمني فعلي مجيع أهل تلـك الـدار                    
 واألمريكان اليوم حيتلون أفغانستان وباكستان، فيجب على كل مسلم يف            النفري للجهاد،  - عند احلاجة  جاورهم

  .باكستان أن ينفر لقتاهلم

 أن يدعم اجلهاد يف باكستان -على األقل- أن يلحق بااهدين، أو      إنه واجب عيين على كل مسلم يف باكستان       
  .ما يستطيع أن يقدمهوأفغانستان باملال والرأي واخلربة واملعلومات واالتصاالت واملأوى، وكل 

وكذلك جيب على كل شريف يف اجليش الباكستاين وأجهزة األمن الباكستانية أن يقدم أمر اهللا ورسوله علـى                  
  . وأن ميتنع عن قتل املسلمني وااهدين ومطاردم وإيذائهم بأي نوع من اإليذاء. أوامر عبيد الصليبيني

-وهذه القوة اجلهادية الـصاعدة تقـاوم        .اكستان وأفغانستان واليوم هناك نواة جهادية متماسكة تتشكل يف ب       
 ولقد حاول اجليش الباكستاين اخلائن كثرياً، ولكن بال جدوى بفضل           . كل اجلهود إلزالتها وإفنائها    -بفضل اهللا 

  .اهللا

والقوة اجلهادية يف باكستان وأفغانستان ال تقاوم فقط حماوالت هزميتها، ولكنها أيـضاً تكـسب انتـصارات                 
ـ  املزيد من األ   سكرية على اجليش الباكستاين اخلائن والتحالف الصلييب، وحترر       ع ، وتقـيم الـشريعة يف      يراض

 وأجهزة القـضاء  العميلة الفاسدة    احلكم   أنظمةو رغم أنف الصليبيني      باكستان وأفغانستان  منمساحات واسعة   
  .وصنيقص امل حتت جناحي النسر األمريكيما زالت تبحث عن مأوىاليت  ةالعلماني

 لو وقفنا سلبيني دون أن نقدم الدعم الواجب للمجاهدين فلن نساهم فقـط              .إخواين وأخوايت املسلمني األعزاء   
  :يقول اهللا سـبحانه وتعـاىل  .  يف تدمري باكستان وأفغانستان، ولكن أيضاً سنستحق عقاب املوىل سبحانه األليم   

 فَمـا  اآلخـرة  مـن  الـدنْيا  بِالْحياة أَرضيتُم األَرضِ إِلَى اثَّاقَلْتُم اللّه سبِيلِ في انفرواْ لَكُم يلَق إِذَا لَكُم ما آمنواْ الَّذين أَيها يا {
تَاعم اةيا الْحنْيي الدف ةريلٌ إِالَّ اآلخواْ إِالَّ  قَلرتَنف كُمذِّبعـذَاباً  ييمـاً  علْ  أَلدتَبـسيو مـاً قَو  كُمـرالَ غَيو  وهئاً  تَـضُرـيش  اللّـهو 
   )٣٩-٣٨ : التوبة(.} قَدير شيء كُلِّ علَى
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  .أسأل اهللا أن يهدي األمة املسلمة لطريق اجلهاد، وأن يهزم أعداءه من الصليبيني وعمالئهم يف بالد املسلمني

   وآخر دعوانا أن احلمد ِهللا ربِ العاملني

  . سيدنا حممد وآله وصحبِه وسلموصلى اُهللا على

  .والسالم عليكم ورمحةُ اِهللا وبركاته

 ال تنسونا من الدعاء

 
  إخوانكم في

 مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي
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