
ًا ِلبِان إّن َحّق أكابر الطا
 !..

  الرحيم الرحمن الله بسم
حركة أن مفاده خبٍِر عن النأبِاء وكالتا طالعتنا قد

المبِشققرين سققراح أطلقققت قد أفغانأستان في الطالبِان
بسققبِب اعتقلققوا قققد كققانأوا الققذين الثمانأيققة، المعتقليققن
.. الفغققان المسققلمين تنصققير فققي وسققعيهم نأشققاطهم

ألمققان وأربعققة وأسققتراليان، الثمانأية: أمريكيان، وهؤلء
 !..

حمققل الققذي نأفسققه: مققا يفققرض الققذي والسققؤال
الظققروف هققذه فققي الجإققراء هققذا اتخققاذ علققى الطالبِان
..؟!   الصعبِة الحرجإة

حل ما بسبِب الغضب ظروف تحت ق بإمكانأهم كان
يقتلققوهم أن ققق ودمققار وقتققل ظلققم مققن وبأهاليهم بهم

ُيعلنوا الهققدم تحققت ُقتلققوا أنأهققم ُيعلنققوا .. أو ذلققك عن و
يسققتهدف الققذي والبِريطققانأي المريكققي القصف بسبِب

المر!  .. وينتهي المقاتلين قبِل المدنأيين
مقابققل ُيطققالبِوا أن بإمكققانأهم كققانأوا القل على أو
مققع حققرب فققي لنأهم ق المال من فدية سراحهم إطلقا
ًا بهققا يفكققون ققق وحكومققاتهم دولهم الضققائقة مققن شققيئ

.. ول عليهققم المفققروض والحصققار والفقققر، والحاجإققة،
..!  ذلك فعلوا لو ُيلمون

ًا يفعلوا لم لماذا ..؟!  ذلك من شيئ
.. فها والزعامة الُملك ضياع من قيل: الخوف فإن

ًا بققه ُيبِققالوا ولم الملك ضاع قد العقيققدة، لموقققف إيثققار
..!  والدين والخوة،
ًا وإن .. المريكققي الصليبِي القصف من قيل: خوف

أمريكققا .. فققإن للقققاراتا العققابرة صققواريخهم ومققن
ًا، ُيوّفروا لم وحلفاءها ًا يتركوا ولم جإهد في بما ق سلح

وقققد إل قق رطقل  " ألققف15"  تقزن الققتي القنابققل ذلققك
..!  أفغانأستان وشعب أرض على جإربوه

ًا ومطاردتهم ملحقتهم تتم ل قيل: حتى وإن دولي
.. فققإنأهم والجإققرام الرهققاب بألقاب ُيرمون ل .. وحتى

السققرى سققراح إطلقا وبعققد قبِل ومطاردون ملحقون
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أمريكققا ِقبِققل مققن ققق مصققنفون .. وهم أعله المذكورين
.. مجرمققون إرهققابيون أنأهققم علققى ق وعملئها وحلفائها

..!  بعد ومن قبِل من
.. وعلققى والولققد المققال علققى قيققل: الخققوف وإن

..!  للبِلد التحتية البِنية
ُدّمققرتا الولققد وُفقد المال، ذهب فقد تحققت مققا .. و

..!  التحتية البِنية
ًا يبِق لم يخافونأه أو يبِكونأه ق الدنأيا حطام من ق شيئ

 فعلوا أنأهم نأقول .. حتى أنأفسهم على
ًا ذلك ..!  الشيء هذا حصول أو فواتا من خوف

ًا هققؤلء سققراح إطلقا علققى حملهققم الققذي مققا إذ
أن .. أو شروط أي أو مقابل أدنأى دون .. ومن السرى

؟!  شكر كلمة لها ُيقال
.. أن الطالبِققان محكمة قاضي قاله ما الجواب: هو

عققن ُيدافعوا أن للمتهمين ُتتيح ل الراهنة الظروف هذه
الجإقققواء هقققذه أن .. كمقققا مقبِولقققة بصقققورة أنأفسقققهم

ُتتيققح ل .. قققد والقتققال والقتققل بالغضققب، المشققحونأة
 بقققوله .. عملً عادلققة محاكمققة لجإققراء الفرصققة  ":
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