المكتب اإلعالمي
لحزب التحرير
والية أفغانستان
السبت 90 ،ذو الحجة 0449هـ

9900/90/09م

رقم اإلصدار :أفغ – 01 / 0449

بيان صحفي

حزب التحرير /والية أفغانستان يهنئ المسلمين كافة بمناسبة عيد األضحى المبارك
(مترجم)
يهنا المكتب اإلعالمي لحزب التحرير /والية أفغانستان األمة اإلسالمية بحلول عيد األضحى
المبارك ،ونسأل هللا سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا ،ودعاءنا ،وحجاجنا ،وأن يفتح علينا أبواب رحمته
وبركته ،وينصرنا على أعدابنا.
يعبر عيد األضحى المبارك ،كما حصل مع سيدنا إبراهيم عليه السالم ،عن استعداد المسلمين للتضحية
بحياتهم وممتلكاتهم من أجل إرضاء هللا سبحانه وتعالى ،وبهدف نشر القيم اإلسالمية .فمنذ أن تحكم قادة
الدول العظمى بحكامنا الخونة وبشؤون حياتنا ،فقد حولوا أفراح عيد األضحى إلى بؤس مؤلم مستمر داخل
البالد اإلسالمية ،خاصة في أفغانستان.
إن حرمة دم امرئ مسلم أعظم عند هللا من حرمة الكعبة .ومع ذلك ،فإن دماء المسلمين ُتسفك بوحشية
اليوم من أجل تأمين مصالح أمريكا من خالل حماية حكومتها العميلة وكذلك التحريض على الحروب
األهلية بين األفغان ،وليس من أجل مصلحة اإلسالم.
عالوة على ذلك ،كانت قوات االحتالل العسكرية تستهدف المسلمين بوحشية عن طريق الجو والبر
في أفغانستان .هذا باإلضافة إلى التدابير الثقافية والفكرية ،فقد ألجأوا السياسيين األفغان إلى تراجع عميق
وكذلك تسببوا في إرباك شديد للشباب األفغاني حيث إنهم فقدوا وجهتهم .عن طريق البرامج السياسية
الوهمية ،يسعون في الواقع إلى تأمين النفوذ األمريكي في أفغانستان ،لكنهم يفيدون بشكل خادع كما لو أنهم
يسعون إلنهاء الحرب وإبرام اتفاقية سالم ،بينما تتجذر الحرب واإلرهاب في سياسة أمريكا للسالم.
لن تشعر األمة اإلسالمية بالسعادة الحقيقية خالل أيام العيد إال إن كان النظام السياسي قابما على قيم
ومبادئ اإلسالم من أجل تطبيق اإلسالم في جميع مجاالت حياتنا ،ولن يشعر المسلمون باألمن إال عندما
تكون أولوية حكام المسلمين هي تقديم القيم اإلسالمية وتطبيق اإلسالم ونشره ،وعندما تكون دماء وكرامة
المسلمين خطوطا حمراء ال ُيسكت عنها ،بدال من أولبك الذين يفصلون خطوطهم الحمراء بناء على
مصالحهم الشخصية والعرقية والدينية والجغرافية .قريبا إن شاء هللا ،سوف ينير فجر الخالفة الراشدة حقا
قلوب جميع المسلمين جنبا إلى جنب مع نور اإلسالم حيث يتحول االستياء والحزن والبؤس إلى سعادة
وهناء؛ ومع ذلك ،ال يزال بعض األفراد ضيقي الفكر يعتقدون أن مثل هذا األمر لن يحدث.
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