
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 | § وتفجريات بشاور ... بالك وتر § |
 - حفظه اهللا - مصطفى أبواليزيد / للشيخ

 احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومن واله
 اً ـ وص ـ ان خص ـ إىل أمة اإلسالم مجعاء والشعب املسلم يف باكست

 .... السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 إليكم اليوم عن التفجريات اإلجرامية اليت وقعت يف بيشاور خالل األيام القليلة املاضية ، أحتدث
 واليت استهدفت أسواق املسلمني ، وراح ضحيتها األبرياء من النساء واألطفال والشيوخ

 . والرجال
 : ونقف مع هذا احلدث اإلجرامي هذه الوقفات

 ملسلمني وبني السكان، كما بينا وبين إخواننا أننا ننكر هذه التفجريات يف أسواق ا / أوالً
 ااهدون يف مناسبات متعددة ، ونتربأ منها ، فإن ااهدين إمنا قاموا جياهدون يف سبيل اهللا إلعالء

 . كلمته وحتكيم شريعته ، ونصر شعوبنا املسلمة املظلومة ال قتلها والعياذ باهللا
 أن يقوم ااهدون مبثل هذا العمل الدينء ، وهم الذين فليعلم مجيع املسلمني أنه من املستحيل

 خرجوا للجهاد يف سبيل اهللا للدفاع عن دين وأرض وعرض ودماء املسلمني اليت يسفكها
 . الصليبيون واملرتدون ويستبيحوا

 املسئولني إن ااهدين ال يستهدفون إال اجليش وقوات األمن للدولة املرتدة واالستخبارات / ثانياً
وزيرستان وباجور ومهمند وخيرب وأوركزائي مباشرة عن سفك دماء املستضعفني يف سوات و



ولكن كثرياً من وسائل اإلعالم العميلة تتجاهل هذا وتروج للدعاية األمريكية لتشويه . وغريها
 . مسعة ااهدين

 لبعد عن األماكن اليت إن ااهدين خيتارون أهدافهم بكل عناية ودقة ، وتكون بعيدة كل ا / ثالثاً
 آي إس " يرتادها عوام الناس ، كمركز قيادة اجليش الباكستاين ومقرات االستخبارات العسكرية

 . وثكنات تدريب القوات اخلاصة ملكافحة اإلرهاب " آي
 إننا نعتقد أن مثل هذه التفجريات هي من فعل أعداء اهللا الصليبيني وأوليائهم يف احلكومة / رابعاً

 رات ، وهي جزٌء من احلرب القذرة اليت ميارسوا، كيف ال وهم الذين ال يرقبون يف واالستخبا
 . مؤمن إالً وال ذمة ، وال يراعون حرمةً ، وال تساوي دماُء املسلمني عندهم شيئاً

 واجلميع يعرف اليوم ماذا تفعل بالك ووتر واموعات اإلجرامية اليت استباحت باكستان بتأييد
 مة الفاسدة ارمة وأجهزا األمنية ، فهم يرتكبون هذه األفعال البشعة مث يتهمون من هذه احلكو

 . ا ااهدين عرب أبواقهم اإلعالمية لتشويه صورة املسلمني

 : وإن مما يبني لكم أن هذه التفجريات هي من فعلهم ، هذه املؤشرات الواضحة
 نستان وهاهم األمريكان األنذال ينقلوا إىل أن هذه السياسة تكررت يف العراق وأفغا : أ

 . باكستان، وقد صرحوا مراراً أم ينقلون جتارم كما رأيتم
 أمريكان لباكستان ، وذلك حىت ملسئولني أن هذه التفجريات اإلجرامية تتزامن مع زيارات : ب

 ين نقوم بقصف عن هذه األعمال هم اإلرهابيون الذ املسئول يصرحوا يف مؤمترام الصحفية أن
 خمابئهم يف منطقة القبائل كما يقولون ، ويدعوا أن هدف أمريكا هو مساعدة احلكومة والشعب

 . الباكستاين للقضاء عليهم
 ضبطُ أسلحة ومتفجرات مع عناصر بالك - وقد نقلت الصحافة ذلك - أنه قد متّ بالفعل : ج

 ر مت باملصادفة ، وأقفل هذا امللف ومع دبلوماسيني غربيني يف باكستان ، وأن هذا األم ووتر
 خططاً الغتيال وقتل - أخزاهم اهللا – بسرعة ، واحلقيقة أن ما خفي كان أعظم ، وأن لديهم

 املناصرين واملتعاطفني مع ااهدين من العلماء والدعاة وشرفاء أهل العلم والرأي والكُتاب
 . والصحفيني وغريهم

 ة يتم ركنها يف األسواق ، وهذه طرق اشتهرت ا أن هذه التفجريات تتم بسيارات مفخخ : د
 . املخابرات يف العامل أمجع، وكم قد فعلوها يف العراق وغريها

 إن الذي يقف وراء مثل هذه اجلرائم هو نفسه الذي يقصف قرى ومساكن املسلمني، إخواين
. ومساجد املسلمني يف مناطق القبائل ويف أفغانستان بالقنابل اليت تزن األطنان



 ويف األخري ، فإننا ندعو الشعب الباكستاين املسلم واملسلمني يف كل مكان إىل الوعي حبجم
 املؤامرة على اإلسالم، وأن العدو ال يراعي أي حدود من دينٍ وال إنسانية يف سبيل حتقيق

 . مصاحله
 .. وإن احلروب فيها جمالٌ للمجرمني ليقترفوا ما هم مقترفون

 . . بتالء ، فتوكلوا على اهللا واعلموا أن النصر مع الصرب وأن هذا من الفتنة واال
 . . واعرفوا احلق وأهله وانصروهم

 وندعو خصوص الصحفيني واملفكرين والكُتاب واإلعالميني الشرفاء للوقوف مع احلق ، وأن
 يقفوا مواقف اإلنصاف ، وندعوهم إىل السعي لفضح هذه املؤامرة ، وإال فأم سيكونون اهلدف

 الذي ستستهدفه بالك ووتر والقوات الصليبية واملرتدون ال قدر اهللا لو ازم ااهدون  ، الثاين
 . فخط الدفاع األول عنهم وعن أمتهم هم إخوام ااهدون

 .. واهللا ويلّ املؤمنني
 . واحلمد هللا رب العاملني وال عدوان إال على الظاملني

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 م يف إخوانك
 مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي
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