
َلْم ُكم نُقْل أ ِلبِاَن إّن ل أكابر الطا
..؟! 

 الرحيم الرحمن الله بسم
بتاريخ كتبِت عندما الجهات بعض علّي أنكرت قد

15/11/2001، ً ًا"  بعنوان الطالبِان عن مقال إن حق
العادلة الراقية معاملتهم " بسبِب أكابر الطالبِان
الصحفية منهم كانت والتي الغربيين، للسأرى

منذ ـ المر بها انتهى " والتي ريدلي إيفون"  البِريطانية
اعتناقها عن ـ مختارة حرة ـ تعلن أن إلى ـ شهر من أكثر

ُعوملت التي الراقية الحسنة المعاملة .. بسبِب للسألما
هذا تعاليم مبِعثها كان .. والتي الطالبِان قبِل من بها

.. السألما تدرس أن على حملها .. مما الحنيف الدين
ًا السألما عن وتقرأ الشبِهات ضغط عن .. بعيد

التحديات رغم ـ مشدودة نفسها .. فوجدت والشهوات
غربي مجتمع في تعيش مشهورة كصحفية بها المحيطة

العلما وسأائل وعبِر المل وعلى فيها بملء ُتصرح لن ـ
الوحيد المنقذ .. وهو الحل هو السألما الغربية: بأن

الحق معاني من السألما في وجدت .. وأنها للبِشرية
سأواه!  في تجده لم ما والخير

وهو الطالبِان؛ حققته الذي الحقيقي النصر هو هذا
أن .. ل بالسألما .. لتحييها .. والعقول القلوب تغزو أن

القنابل من الطأنان بآلفا والصخور الجبِال تغزو
والنساء الطأفال من البرياء تحصد التي الفتاكة

في والكراهية الحقاد .. لتزرع غيرهم قبِل والشيوخ
ً ـ الجيال تتوارثها .. التي والقلوب النفوس بعد جيل

ول ـ ذلك تفعل .. كما قادمة عديدة قروٍن عبِر ـ جيل
.. أمريكا!  العالميين والسأتكبِار الكفر قائدة ـ تزال

أكثر .. أثمرت الماء من .. وقليل الخبِز من كسرات
التي الغذائية والمواد الدقيق من الطأنان تلك من بكثير

الفقير الفغاني الشعب على المريكية الطائرات تلقيها
كسرات أن الجميع: وهو يعرفه ذلك .. وسأبِب والمنكوب

مع ـ إليها الماسأة الحاجة رغم ـ ُتقدما كانت الجافة الخبِز
الراقية .. والمعاملة المخلصة الصادقة الطيبِة الكلمة
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أطأنان .. بينما أتبِاعه السألما بها ُيلزما التي العادلة
فائض من ـ أمريكا بها تلقي التي والدقيق الغذاء

الطأفال بدماء مغموسأة كانت تراها ـ الغذائي مخزونها
وقتل الدما، رائحة منها .. تفوح والبرياء والنساء
الكسرات تلك ثمر تثمر .. فأنى حق وجه بغير النفس

ُتعطي الخبِز من عطاءها؟!!  .. و
ٌة َمْعُروفٌا َقْوٌل العظيم: الله صدق ْيٌر َوَمْغِفَر ِمْن َخ

َدَقٍة َبُِعَها َص ْت ّلُه َأذًى َي ِنّي َوال ِليٌم َغ . 263البِقرة: َح
وحملتها حلفها في دخل ومن أمريكا لتعلم

يملك للذي المطافا نهاية في النصر .. أن الصليبِية
.. جمعاء البِشرية تحتاجها التي العادلة والمبِادئ القيم
وسأائل من وغيرها والطائرات القنابل يملك للذي وليس
بعد ولو ذلك نبِأ .. ولتعلمّن والتعذيب والدمار، الفتك

حين!  
.. والدمار الفتك وسأائل جميع تملكون هاأنتم

وأدوات والسلسأل، السجون، .. وتملكون والرهاب
تزدادون ذلك .. ومع المال .. وتملكون كلها التعذيب

ًا الناس..!!  قلوب من ونفرة بعد
ًا السابق مقالي في ذكرته قد كنت ومما إن " حّق
ًا ـ اليوما تنتصر قد أمريكا ": أن أكابر الطالبِان على مؤقت

ًا ـ المنظور المدى ًا عسكري على المنتصر .. لكن ومادي
.. والمبِادئ القيم مستوى .. وعلى الخلقي المستوى

.. الطالبِان .. هم المسلمون .. هم البِعيد المدى وعلى
الحنيف. السألما بتعاليم متمسكين ماداموا

سأريعة مقارنة نجري أكثر الحقائق نستجلي ولكي
المتفرقة المليشيات .. وبين وعهدهم الطالبِان بين

.. الطالبِان عن كبِديل أمريكا بهم أتت التي والمتناحرة
العتذار تسجيل .. مع والسلح بالمال ترعاهم والتي

من المقارنة هذه في لما الطالبِان لخواننا المسبِق
بين للمقارنة وجه ل إذ وقيمتهم؛ لقدرهم انتقاص
.. الحق إظهار قبِيل من .. ولكن والنجاسأة الطهر

يعلمون! ولعلهم
مركزية بسلطة البِلد ُتحكم كانت الطالبِان عهد في

ُيرجع وواحدة موحدة لدارة .. تخضع موحدة في إليها .. 
المليشيات عهد في .. بينما البِلد شؤون جميع

طأريقة على ـ تحكم ومليشيا عصابة كل المريكية
فيها وتتواجد تحتلها التي المنطقة ـ الغاب شريعة
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في أن ُيشعر .. مما مستقل نفوذ ذات كسلطة
.. بحسب وحكومة دولة عشرين من أكثر أفغانستان

.. وكلها هناك الموجودة والقبِائل الحزاب تعداد
بما حزٍب .. كل متقاتلة ومتحاربة بينها فيما متنافرة

فرحون!  لديهم
المن كان ـ الجميع بشهادة ـ الطالبِان عهد في
تسمح وبصورة أفغانستان، ربوع جميع يسود والمان
ً ـ للمرأة قرية من بمفردها تسافر أن ـ غيرها عن فضل

من مطمئنة آمنة وهي أخرى إلى مدينة ومن أخرى إلى
عليها العتداء في التفكير على أحد يتجاسأر أن دون

..!  بسوء يمسها أن عن فضلً
الخوفا .. سأاد المريكية المليشيات عهد في بينما
.. البِلد وأطأرافا ربوع جميع في الحرمات على والسطو

تسمح ل .. وبصورة السأبِاب لتفه الحراما الدما وسُأفك
ً ـ الرجال من للعصبِة من ُيسافروا أن ـ غيرهم عن فضل

إحدى من عسكري غطاء بعد إل آخر إلى مكاٍن
اللصوص من .. خشية الحاكمة والعصابات المليشيات

..!!  مكان كل في المنتشرين الطرق وقطاع
امرأة يمس أن يجرؤ كان .. من الطالبِان عهد في

المليشيات عهد في .. أما بسوء منها يقترب أو
ُتغتصب المريكية ًا المرأة ..  ًا جهار لم .. وبصورة نهار

هناك يعملن اللتي الوربيات النساء حتى منها تسلم
..!!  ذلك غير أو كصحفيات

من وبإشرافا ـ المريكية المليشيات عهد في
المجازر .. وسأادت للسأرى الجماعي القتل سأاد ـ أمريكا

ل بشعة إجرامية وبصورة للبرياء الجماعية والمقابر
تناقلته ما ذلك .. من إنسان عقل يتصورها أن يمكن

ًا العلما وسأائل المليشيات أن مفاده خبٍِر عن مؤخر
أكثر بقتل قامت قد معها والمتحالفة لمريكا الموالية

..؟!!  طأالبِان أنصار من أسأير!! ـ ـ أسأير ألف من
ًا طأالبِان فعلت والسؤال: هل .. وقد ذلك من شيئ

..؟!!  سأنوات  سأت من لكثر البِلد حكمت
ُتئصلت الطالبِان عهد في " الحشيش مادة اسأ

.. أفغانستان .. كل أفغانستان أرض " من الخشخاش
تحت ـ المريكية المليشيات عهد في اليوما وهاهي
باعترافا .. وهذا جديد من زرعها ُيعاد ـ المريكية الرعاية

ذاتها!  المتحدة المم
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.. الفغاني المسلم الشعب أفرزهم الطالبِان
أفغانستان، شعب % من95 من أكثر يمثلون فكانوا

.. بينما أفغانستان أرض % من95 من أكثر ويحكمون
إل يمثلون .. ل أمريكا بها أتت التي المريكية العصابات
أدخلته .. ومن أنفسهم إل يحكمون .. ول أنفسهم

من يهمهم .. ل وتكتلتهم سألطانهم في الماسأة الحاجة
وأطأماعهم!  غرائزهم إشبِاع إل الحكم شؤون

قبِل من ُتحكم كانت الطالبِان عهد في أفغانستان
أنزل بما .. تحكم وسأيادة اسأتقللية ذات شرعية حكومة

ُتحكم المريكية المليشيات عهد في .. بينما الله عن .. 
الوجوه بعض .. تتخللها أمريكية وبإدارة أمريكا طأريق

..!  الفغانية العميلة
العصابات وبين الطالبِان بين الفرق أوجه بعض هذه
..! الياما هذه في أفغانستان تحكم التي المريكية

الفريقين بقوة: أي نفسه يفرض الذي والسؤال
وعهد .. الطالبِان بالبِقاء .. وأولى والثناء بالحق أولى

.. المريكية والعصابات المليشيات عهد .. أما الطالبِان
ُتغدق أمريكا ترعاها التي .. والموال المساعدات عليها و

والحماية والموال بالمساعدات ـ يعيثون والذين
ًا الرض في ـ المريكية ..؟!!  فساد

ً كان مهما ـ منصف كل أن شك ل على متحامل
من بالحق أولى هم الطالبِان بأن يشهد ـ الطالبِان
الطالبِان عن كبِديل أمريكا بها أتت التي السوء عصابات
من أفغانستان وشعب لفغانستان أفضل كانوا .. وأنهم

بعدهم!  جاءت التي المتناحرة العصابات تلك
الشعب تمثل كسلطة الطالبِان مع التعامل وأن
ًا كان الفغاني هذه مع التعامل من بكثير وأيسر ممكن

تمثل ل التي المتناحرة المتفرقة المريكية المليشيات
سأوى الحكم شؤون من يهمها ل والتي نفسها، إل

..!  الضيقة الذاتية الحزبية مصالحها
ًا نقول وسأنظل ـ قلنا ذلك لجل للحق إنصاف

كره .. ولو .. أكابر أكابر الطالبِان بأن ـ وللتاريخ
والمنافقون. الكافرون

العالمين. رب لله والحمد
 هـ.               عبِد1423 الثانية، /جمادى19
 حليمة مصطفى المنعم
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