
الغامدي  .....جمعان
السعودية  ....من

الباحه   منطقة  .......من
شباب   من المعطاءة   شاب المة  .....هذه

وتأثر        طيبه صالحه بيئة في الله رحمه ......بها نشأ
النداء       فلبى أفغانستان في الجهاد داعي .....سمع

لم    وعمره هناك عشر   وذهب السابعة يتجاوز
....عاما

له         أنى ولكن السعودية إلى أخرى مرة عاد ثم
الجهاد     البقاء طعم ذاق ان .....بعد

دمث       التعلم سريع البديهة حاضر الذهن متقد
 ....الخلق

إخوانه        عن التسلية بنية منه والكثار المزح يحب
.....المجاهدين

مع  ورابط       التحق احد سرية في الله رحمه خطاب
آباد   جلل  ....في

معارك     عدة بدخول الله رباط  أكرمه ورابط
الرجال    مصابرة وصابر ....الصابرين

وقرر     أفغانستان في القتال رحمه  انتهى خطاب
طاجكستان       في إخوانه مع يشارك ان الله

......جهادهم
واستعد   اعد العدد    وفعل القليلة ومجموعته هو

....والعدة
أعماله      وتنوعت إخوانه مع هناك وتعددت ورابط

طاجكستان   في .....مشاربه
مجموعة       بقيت طاجكستان في الحداث انتهاء بعد

مواقعها   في  ....خطاب
الشيشان       إلى عليه الله رحمة خطاب ذهب

راجع  ( بأهلها سوالفخطاب    والتقى من موضوع
الشيشان  )...في

أعوانه       واحد المجاهدين إخوان احد خطاب طلب
طاجكستان   من  .....العرب

بأسمقاتليها       وشدة بالرضوأهلها خطاب أعجب



......
في        إليه القدوم المدني حكيم من خطاب طلب

 ....الشيشان
رفضيعقوب   تذهب     عندها ل والله وقال الغامدي

قال   (  كما برجلك رجلي )......إل
خطاب   لهما إلى    فأذن طارا وفعل بالقدوم
 ....اذربيجان

حده       على كل الدخول الشيشانيين لهم رتب
الله      رحمه المدني حكيم أول  ....ودخل

في        كرامة له حدثت ولكن بعدها يعقوب ولحقه
ذكرها    من لبد .....الدخول

يعقوب      الشيشاني يوصل ان الدخول طريقة
دليل  منطقه    ومعه إلى بالسيارة شيشاني
......معينه

القدام       على سيرا الدخول يواصلون ثم ومن
الروسيه   البوسطه ....بمحاذاة

يعقوب     وخلفه الشيشاني الخ ......تقدم
كل        وبينما الروسمن به أحاط اذ يتقدم الخ
وحاصروه  ....جانب

بأعلى    الشيشاني الخ ليعقوب  فصاح صوته
بجلده     وينفذ يفر ان  ......الغامدي

الخ     واسر يعقوب فر وهام  وفعل الشيشاني
وجهه   على .......يعقوب

أيشي        يعرف ول مظلمة والدنيا ليل في الوقت
.....الطريق

يعرف        ل وهو القدام على سيرا وتنقل فذهب
هو   أين ....متجهه إلى

التي        السيارة بها ووجد قرية إلى وصل حتى
عند     متوقفه وصاحبه هو البيوت  نقلته .....احد

هذه        صاحب المنزل صاحب من وطلب الباب طرق
.....السيارة
السر        وفعل من الله ونجاه وتعانقا صاحبه له خرج

بارجاعه   وقام .....والضياع



الله      ترتبت بفضل واستطاع أخرى مرة أموره
الشيشان   إلى  .......الدخول

خطاب   به خطاب     فرح فكون بهم وفرح وإخوانه
الجهاد     في طريقهم وبدأوا ...المجموعات

اليام  أروع     مرت لنا يسطر وصاحبنا والسنين
والتضحيات   ....المثل

فكان    الولى الحرب معسكر   انتهت عن مسؤول
من       عددا يديه على الله فخرج خطاب

.....الشيشانيين
الظل  ...  صاحبطرفه  خفيف الضحكة ويحب
إخوانه  ...ويحب

تمل       ل معهم الجانب لين لهم مجلسه متواضعا
......وكلمه

الشيشانيه        العوائل إحدى من الزواج له الله كتب
منها   ......بذريه ورزق

من        وشراسة قوة اشد وكانت الثانية الحرب بدأت
الولى   ....الحرب

قائد        بل جنرال أصبح حتى الكثير الكثير تعلم
الحديث     بالمصطلح جيشحرب  .....أركان

وتطبيقه        عليه نزكيه ول لله تعلمه ان والفرق
يومي   وفعلي  .......عملي

الويلت       وأذاقه الثخان اشد الروسي بالعدو اثخن
 .....والحسرات

يكمن      وكان قروزني مدينة بداخل ومجموعته هو
مكان    كل ......للروسفي

شجاعته    تحد ل يذكرك ....   شجاع ل ومقدام وصف
عليهم     الله رضوان بالصحابة ....ال

اليوم   أتاه المرسوم   حتى والجل  ....المكتوب
قبل       من الشيشانيه القرى إحدى في حوصر

الخاصة  ....الروسية القوات
قتل        حتى فيهم وأثخن النار إطلق معهم تبادل

الله  .....وتقبله رحمه
غامد    يا دركم  .....فلله



أبطال     من لنا أنجبتم  ...كم

.   قاله القطري/  حمد م وكتبه


