
الوأل النار خط من كلمات

عزام الله عبد للدكتور

المقدمه
: وأبعد  ، بعده نبي ل من على وأالسلم وأالصلةا  وأحده  لله الحمد

الذي  الشكل بهذا  مصيرية بقضية  المة ارتباط أن أظن كنت فما
على  السإلمية المة أجمعت التي  أفغانستان قضية في  رأيناه

إليها وأتهفو  نفوسإها، إليها  اشتدت التي  الحية قضيتها اعتبارها
رحاها تدوأر التي  الحوادث أصبحت حتى أبصارها، إليها وأترنو قلوبها،
الركبان  وأحديث  أجمع،  العالم أنظار محط آباد وأجلل  كابل  حول

. السإلمي العالم أنحاء في السامر وأقصص
كنت وأما ، ملونة وأل مزخرفة وأل مصقولة غير منشورةا عادية أوأراق
العجيب، الشغف بهذا السإلمي العالم باهتمام سإتحظى أنها أعلم
يسألونك وأغيرها الجزيرةا في السإلمية الصحوةا أبناء يواجهك بحيث
وأينقلون  العدوأ،  مواجهة في يقفون وأكأنهم التطورات آخر عن

المعركة.  أرض من سإاخنة  الخبار
أوأ نسخة خمسين بتصوير يقومون بأنهم يفاجئونك الناس من كثير

هذه اسإتحوذت  وألقد  وأيوزعونها، المعركة لهيب من نسخة مائة
كانت   سإاخنة أخبار من   تحويه لما  الكثيرين اهتمام  على الوأراق
لقد  ) ، (سإهر وأتسهيد  وأأحزان وأأشلء  وأدماء  وأآمال آلم عصارةا

التي  الكلمات هذه من مضاعفة أضعافا أريقت التي الدماء كانت
من أضخم الحقيقي وأاقعها جهادية إسإلمية قضية رأيت وأما كتبت،
نشر أوأ  مقالت من  بها كتب وأمهما أفغانستان، قضية مثل إعلمها

الحداث معشار عشر تفي ل فإنها  دوأريات من وأزع أوأ  مجلت من
. الرض هذه فوق  تجري التي  الهائلة

لي وأيحلو  إعجابا، إل به اليام تزيدني ل  الفغاني الشعب أن وأالحق
له: أنشد أن

وأالفراق السها  فيك لمني وأإن           وأبدره الزمان ياشمس أحبك
بارد عندك العـيش لن وأليس           باهر عندك الفضل لن وأذاك

مرار وأتصور المعاناةا ثقل تنقل أن الكلمات على الصعب لمن وأإنه
في الوقائع تتركها التي النطباعات وأحقيقة المأسإاةا وأهول المسيرةا



هذه عن  النسان يكتبه ما بين  شاسإع لبون وأإنه القلوب، أعماق
في  يواجهه وأما  آلم من  أعماقه  في يتجرعة ما وأبين   الحداث

. أهوال من  مسيرته
عمق القلب في لها جراحات       الليالي به رمتك ممـا وأبي

يدق وأصـف عن الرزء جلل        وأالقوافي  اليراعة فمعذرةا
في عشناها بعدما  الكلمات هذه كتبت أني القضية في المر وأجماع
تكبدناها، شدادا وأآلما ،  بتحقيقها نحلم  عراضا آمال المر وأاقع

في وأاقعنا  تصور  كلمات تخرج أن قبل تجرعناها  مريرةا وأغصصا
.  الكلمة فيه  كتبت الذي  السإبوع

شديدةا  وأملحقات  مطاردات بعد   تكتب الكلمات هذه كانت وأقد
الوالدةا سإرير بجوار وأأنا يأتيني فأحيانا لي، عادل أبي  قبل من
كلمتك على  متوقف العدد أن علي يلح المستشفى في  الله رحمها

أثناء وأالفاكس  بالتلفون يلحقني وأثالثة  الجبهة، في وأأنا  وأأخرى ،
صباح يخرج أن لبد وأالعدد الخميس مساء الكلمة فتصل سإفري،

أصدق معبرةا خلصتها في كانت أنها إل دوأاليك، وأهكذا  الجمعة،
وأأبعادها،  المعركة وأوأاقع وأأحاسإيسها،  النفـس مشاعر عن  تعبير

من  الصادقة  المشرفة  الرائعة  وأالمواجهة  العالمي  الكيد  وأترسإم
وأيبنون  بالدماء، السإلم   تاريخ يخطون  الذين   المسيرةا أبطال

وأالشلء.  بالجماجم مجده  صرح
وأكلمات  المسيرةا، هذه من  جزءا أصبحنا فقد أبينا أم  رضينا وأنحن
السيمفونية هذه في وألحنا  ،  العزيزةا  الجميلة  النشودةا هذه من

.  الساخنة الحزينة
الطوية  وأإخلصا  النية صدق يرزقنا أن وأجل عز  الله وأنرجو

وأالنهج.  المسيرةا  وأاسإتقامة
نؤرخ  وأنحن النفس  انطباعات  لنقل محاوألة  كانت الكلمات هذه
في  مسلم  كل  وأشعر  بأسإرها،  الدنيا هز الذي الجلل الحدث  لهذا

وأإن الله، فمن أصبنا  فإن جديد، من وألد قد  أنه  جرائه من الرض
الشيطان وأمن فمنا  أخطأنا

رشدا أمرنا من لنا وأهيء رحمة لدنك  من آتنا ربنا
)10(  الكهف
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شروأر من بالله وأنعوذ وأنستغفره، وأنستعينه نحمده لله، الحمد إن
يضلل وأمن له، مضل فل الله يهده من أعمالنا، سإيئات وأمن أنفسنا

وأبعد: له، هادي فل
ربوع كل فوق خفاقة النصر بيارق نرى حتى  قليل وأقت إل يبق لم

في الله بفضل الفغاني الجهاد حقق وألقد الله-، شاء -إن أفغانستان
الجهاد أن نظن بخلدنا،كنا يدوأر يكن لم ما الخيرةا  الثلثة الشهر
وأاضطراما، لهيبا وأيزداد ينطلق به فإذا  جنيف معاهدةا بعد سإيخنق

النفصام وأوأقع الكفار،  عزائم وأخارت النتصارات، تضاعفت لقد
صار حتى  الفغانية، وأالشيوعية الروأسإية الشيوعية بين الشديد

(وأطن  الوطن بائعو بأنهم الفغان الشيوعيين يعيروأن الروأس
وأالضحكة المعبرةا بالشارات يلمزوأنهم أخذوأا رأوأهم وأكلما فروأش:،

اللذعة. وأالسخرية المجلجلة
، ريال سإتين يعادل بما الفغاني الشيوعي الضابط الروأس باع وأقد

ريال. عشرين يعادل بما وأالجندي
أن الله وأنرجو النهائي، النصر أبواب -على شاءالله -إن وأنحن وأالن
وأطالقان بدخشان سإقوط بعد الفتح عام هـ) هو1409( عام يكون

وأباميان. وأكندز وأتخار
دعم إلى يحتاج العام هذا في الجهاد أن المسلمين ننبه فإننا وألذا

فإنا وألذا باهظة، وأتكاليف كثيرةا وأمؤسإسات ضخمة وأمساعدات كبير
بالبذل أيديهم يبسطوا أن بالمسلمين  نهيب

سإبع أنبتت حبـة كمـثل الله سإبيل في أموالهم  ينفقون الذين مثل
وأاسإع وأالله يشاء لمن يضاعف وأالله حبة مائة سإنبلة كل في سإنابل

عليم
) 261(  البقرةا

لفعل  الله وأفقه لمن فهنيئا  درهم، بسبعمائة الجهاد في فالدرهم
النفقة إليه وأحبب البذل وأألهمه الخير

المفلحون هم فأوألئك نفسه شح يوق وأمن
) 9الحشر( 

أفتى كما ماتوا وألو  الجياع إطعام على مقدمة الجهاد على وأالنفقة
تيمية. ابن السإلم شيخ

قيام في وأأعينوا أنفسكم، وأطهروأا الخير، وأافعلوا الله، على فأقبلوا
أفغانستان. في إسإلمي حكم

* عقدهم انفرط
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عمل ليصلح وأأن الكافرين يمحق أن الله سإنة مضت فقد
الرض في الحق يقر وأأن جفاء الزبد  يجعل وأأن المفسدين،
المجرمون كره وألو الباطل وأيبطل الحق وأيحق

)8( النفال
وأتورمت وأانتفخت الزمن من عقد في انتفشت وأقد وأالشيوعية

أركانها وأيحطم  جوانحها ينهش الحق بدأ ثم السرطانية كالوأرام
هشا وأهيكل خاوأيا شبحا العقد هذا في  اسإتحالت حتى  قلبها  وأيمضغ

صفعة أوأ لضربة نهائيا تنهار ما سإرعان
)51 ( السإراء       قريبا يكون أن عسى قل هو متى  وأيقولون

يحسدوأن ل حزينة بئيسة حالة في كابل في الشيوعيون وأقف وأالن
وأيتفكهون بهم بالسخرية يتسلون الروأس سإاداتهم  ، عليها

الخاد في يعملون الذين الكبار فرجالتهم وأبيعهم،  باحتقارهم
دوألرا، عشر خمسة النهائـي ثمنهم الدوألة) وأصل (مخابرات
. دوألرات خمسة وأالجنود  دوألرات، عشرةا ثمنهم وأالضباط

سإادتهم يبيعهم شيوعي مائة ثمن يساوأي البغل ثمن أصبح هكذا
أغلى وأالسإود البيض وأالرقيق معدوأدةا، دراهم  بخس بثمن الروأس
سإادتهم ليجمع ، شيوعيا بستين تستبدله الحمار بل بكثير، منهم

. أفغانستان يغادروأا أن قبل الصعبة العملة بعض
أيدي فـي  تبعا تسقط وأالمديريات  الوليات مراكز بدأت وأالن

فيها يسقط أن ) دوأن تخار (مركز  طالقان سإقطت فقد المجاهدين،
فيها تطلق أن /بدخشان/دوأن جرم وأسإقطت ، وأاحد  شهيد سإوى
المجاهدين قائد الدين نجم تحرك سإماع بمجرد  وأذلك وأاحدةا طلقة

أنهم الشيوعيون فظن بنجشير، من مسعود وأتحرك  رباني لسإتقبال
الدين نجم فجئت مدبرين، أعقابهم على وأوألوا  فهربوا  بهم أحيط

بأروأاحهم نجوا قد الروأس لن حزينا فوجدته جرم بفتح لهنئه
أن الله نرجو السإبوع، هذا في  بهارك وأسإقطت ، بأسإلحتهم وأسإلموا

كابيسا، مركز سإقط وأاليوم بدخشان، آباد/ مركز فيض تسقط
جند وأعزائم متوالية، وأالنتصارات أنفاسإها، لتلفظ تحتضر وأقندهار

هلعا يرتجفون وأالشيوعيون منهاروأن، وأالروأس وأتشتد، تحتد  الله
جوازات يخرجون فبدأوأا هذا، لهم وأأنى  ملجأ أوأ محيص عن وأيبحثون

للروأس يبيعوها أن فشلوا التي للرض المغادرين أوأل ليكونوا السفر
ما وأأما جفاء فيذهب الزبد فأما وأالباطل الحق الله يضرب كذلك

.  المثال الله يضرب كذلك الرض في فيمكث الناس ينفع
)17( الرعد

بين الله دين يحملون الذين  المجاهدين سإوى للشيوعية بديل وأل
أرضهم  فوق  مطبقا وأاقعا لينقلوه جوانحهم



الرحيم العزيز وأهو يشاء من ينصر الله بنصر المؤمنون يفرح  وأيومئذ
).5-4( الروأم

وأأموالهم  ، وأجهادهم  جهدهم  يركزوأا أن المسلمين فعلى
ليشاركوا القريبة الشهر هذه في طاقاتهم وأا يصب وأأن وأأعصابهم،

الرماح]. ) [رؤوأس1( وأالسإل بالبيض  قامت دوألة قيام في
كالعسل محبيهن عند وأالطعن     السإل على يبنى ما الممالك أغلى

*القدر تغلبوا لن
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بصلفهم ، وأرسإوله الله يحادوأن أفغانستان الروأس دخل فقد

وأغطرسإتهم  وأغروأرهم  وأكبريائهم
لم  حيث من  الله فأتاهم  الله من حصونهم مانعتهم أنهم وأظنوا

. الرعب قلوبهم في  وأقدف  يحتسبوا
)2الحشر(

وأالبرية، الجوية بأسإاطيلها وأتقذف بجندها تدفع روأسإيا وأاسإتمرت
صارت حتى مستودعاتها في المكدس الذخائر مخزوأن وأنفد
وأسإعها من ادخرت وأما العام، نفس في مصنوعة قذائف  تستعمل

السإلحة كل  اسإتعملت فقد ، نوعا  أسإلحتها من وأفرت وأما  شيئا،
المرارةا تجني عادت ذلك وأمع  الذرية، السإلحة عدا  تملكها التي

وأالهوان. الهزيمة غصص وأتتجرع الذل وأتحصد
فوق رحاها تدوأر جهة من عالمية  أفغانستان في الحرب كانت لقد

وأاحدةا  أرض قطعة  أهوالها وأتتلقى وأاحد، مسلم شعب رأس
فوق صبت التي المصائب معي  تتصور أن وألك -أفغانستان-،

بنجشير على مرت :أنه وأاحد مثال من المسلم وأشعبها أفغانستان
يصل وأقد الواحد، اليوم في  غارةا سإتمائة الطائرات عليها تغير  أيام

ثماني تحمل طائرةا كل  طائرةا، ثلثين غارةا كل في الطائرات تعداد
التي الطائرات معدل أخذنا فإذا طن، نصف قذيفة كل وأزن قذائف،

أن يعني فهذا  طائرات، عشر عن يقل فلن  الواحدةا الغارةا في تغير
طائرةا  آلف سإتة

من بنجشير على يلقى ما معدل يكون وأبالتالي وأاحد، يوم في تغير
يأخذ هائل رقم وأهذا  طن، ألف وأعشرين أربعة يوميا المتفجرات

. الواقع وأتتصور الحقيقة تتملى أن تريد وأأنت الدوأار رأسإك
نجيب  دوألة أن شعروأا بالنسحاب الروأس بدأ أن : وأبعد وأالن

فهي انسحابها، يتـم حتى قدميها على تقف أن تستطيع ل الشيوعية
الدفع وأإعطاء للمجاهدين،  إرهابا السياسإية التصريحات تطلق

فيها، الرابح حصانها الجهات بعض تعتبر التي  الباكستانية  للنتخابات



وأآماني  عراضا آمال  فوزها على وأالهند وأروأسإيا الغرب يعقد وأالتي
كثيرةا.

صواريخ أدخلنا أننا التصريح تلو  بتصريح تدلي فروأسإيا
)SCUD  B  SS1( 27 ميج وأطائرات،   )وأ BACK   FIRE

BOMBARDING (
وألن ، نفسها  روأسإيا تستمسك وألن  شيئا، تصنع لن كلها هذه وألكن

لكل ركبت إذا إل أفغانستان في تواصل أن الله شاء -إن تستطيع
لترتفع أسإدا وأاحد قلب كل في وأأدخلت حديد، من  أرجل جندي

. المتحطمة  معنوياته
-سإبحانه وأالله الله، وأيحاربون القدر، يواجهون أنهم يعلمون ل إنهم

تهزم ل وأإرادته  ترد، ل  وأمشيئته  يقهر، -ل
إنه  الرض في وأل السموات في شيء من ليعجزه  الله كان وأما

قديرا عليما كان
)44 (فاطر

الوعل قرنه وأأوأهى يضرها فلم    ليوهـنها يوما صخرةا كناطح
سإنوات، خمس تكفيها  الشيوعية للحكومة ذخائر  روأسإيا كدسإت لقد

العالمين رب سإاقها التي المجاهدين -غنائم الله -بإذن كلها وأهذه
لهم.

وألو نوره يتم أن ال  الله وأيأبى  بأفواههم الله نور ليطفئوا يريدوأن
الكافروأن كره

)32التوبه( 

* المريض للرجل الموت شرقات
هـالموافق1409 الثاني  ربيع10  التاريخ26 العدد المعركة [*لهيب

م].19/11/1988
بعض ليعطوا وأذلك كابل من انسحابهم وأقف الروأس أعلن فقد

وأمزايدةا مناوأرةا وأكانت الباكستانية، النتخابات في دفعا الجهات
وأحزبه  ريغان خط يمثل الذي بوش لن المريكية، النتخابات على
الوأكسجين لوضع محاوألة التصريح فإن وأكذلك بهذا، يتأثر أن يمكن
الخيرةا  أنفاسإها وأتلفظ تحتضر التي الشيوعية الحكومة أنف في

الذي  الشيوعي الهشيم رماد فـي وأنفخا الموت،  فراش على
. هامدةا نارا وأتحول انطفأ ثم  بسرعة  اشتعل

على  أفغانستان قادةا (أشهر مسعود شاه أحمد  قام هذا وأمقابل
وأبنجشير بشغور في  القاصمة ضرباته روأسإيا تعرف وأالذي الطلق
مسعود: إغلق وأمنجان..) وأأعلن وأكران وأكلفغان وأنهرين وأسإالنج

وأكابل،  روأسإيا بين الرئيسي الطريق على الوحيد المنفذ  سإالنج ممر



داريا) (آمو جيحون نهر قرب بلخ من روأسإيا على المعركة بفتح وأأمر
الجنوبي سإالنج أن  المعلوم وأمن كابل، إلى الروأسإية الحدوأد على

قادته). من البصير وأعبد  ظفر محمد (بيد شاه أحمد بيد
تنقل  التي  العسكرية بالقوةا  السياسإي القرار يحمى أن أجمل وأما

. وأأحداث وأوأقائع معارك إلى  الكلمات
صدر  عندما  الروأس على  رده أمريكا في رباني السإتاذ يعلن
فنحن  النسحاب رباني: ( أوأقفوا فيقول  النسحاب بوقف قرارهم

رباني لعلن يستجيب بمسعود سإالنج) وأإذا ممر بإغلق نخنقهم
. الممر بإغلق  فيقوم

وأسإمـاؤه بـه أرضـه تزدهـي         بـلؤه خاف غير  بنجشير ليث
أنـداؤه زهـره وأشـي كلـلت          روأض نفـحـة قـيـل حـتـى  رق

لقاؤه وأالنهـار   بالليـل  يـؤمن              ل  أحمـر فالـحـمام وأسإـطا
الهياج في يخزيه ليس               حسام الـعقاب تحت فـأتاهـم

مضاؤه
أشـلؤه تنـاثـرث وأقـتـيـل          وأأسإير فـهـارب  فـيـهـم عـاث
منطقة في  موفقة ضربات  المجاهدوأن ضرب المقابل وأفي
وأاحتل )، طورخم أوأ خيبر (بوابة بأيديهم خيبر ممر فسقط ننجرهار

ضخمة بغنائم عليهم الله  وأمن خيبر، وألند خيل غني المجاهدوأن
مترات. كيلو بضعة الغنائم أكوام طول يصل

يقع حصن أنه إذ الكبرى، الكرامات من خيبر لند حصن افتتاح وأكان
منها كل رأس وأعلى به، تحيط الجبال من مجموعة بين الرض تحت

المعنوية الروأح على يدل وأسإقوطه لحراسإته،  للشيوعيين  مركز
وألم سإهم  الكنانة في يبق فلم الشيوعيين لدى كثيرا تردت التي

. منزع القوس في يبق
باللغة الفلسطينية التحرير منظمة صحيفة أن الشديد وأللسإف

اليساريين بعض أن هذا -وأيعني الشيوعيين قواعد في وأجدت العربية
الجبين له يندى مما -وأهذا القواعد داخل في  الفلسطينيين من
ارتفاع وأطأةا تحت تئن كابل وأبدأت خجل، الهامة له وأتطرق  حياء،

4( دوألرا الطحين كيلو ثمن وأصل فقد  الغذائىة، المواد اسإعار
من وأالضروأريات الحاجات وأفقدت أفغانية روأبية مائتي ريالت) أي
في مكان كل في الشكاوأي صيحات وأارتفعت  كابل، أسإواق

. الفغانية العاصمة
منفذا تفتح لعلها قواتها بقية تستجمع أن كابل حكومة حاوألت وأهنا

خيل، وأغني خيبر لند نحو بقواتها وأدفعت اختنقت، أن بعد لكابل
وألكن (طورخم)، الشهيرةا خيبر بوابة إلى تصل أن وأاسإتطاعت
القوةا ليحاصروأا آباد جلل حول الحصار من عادوأا المجاهدين



الباكستانية الحدوأد بين محصورةا القوةا وأأصبحت المتقدمة،
المجاهدين أيدي بيـن بنفسها تلقي أن إل  لها وأليس وأالمجاهدين،

فقد وألذا ، لباكستان وأتستسلم المام إلى تدفع أوأ يائسة، مستسلمة
. الباكستانية للحكومة اسإتسلموا

المريـض(حكومة الرجل أطراف في وأالحياةا الروأح نفخ يمكن ل
كابل) .

الحل أن  جازم  حاسإم يقين إلى  وأالشيوعية روأسإيا وأصلت لقد
في الشيوعية وأأن ، مستحيل أصبح  المجاهدين مع العسكري

الدنيا في  الذل جحيم إلى الن  تهوي  أفغانستان
ينصروأن ل  وأهم أخزى الخرةا وألعذاب

)16 فصلت (
خلل من منفذا يجدوأا أن يائسة محاوألت  يحاوألون فإنهم وألذا

المفاوأضات قضية اليام هذه في فطرحوا السياسإية، الحلول
أن يستحقون ل الروأس وأالسإرى السإرى، تبادل أجل  من المباشرةا

المائتين، عن  يزيد ل عددهم لن  المفاوأضات، بهذه  روأسإيا تقوم
مفاوأضات -بإجراء ماء بقي -إن الوجه ماء لحفظ محاوألة هي وأإنما

بشئ تخرج لعلها الحرب  آثار حول  شاملة كاملة
بنو به آمنت الذي إل إله ل أنه آمنت قال  الغرق أدركه إذا حتى

.  المسلمين من  وأأنا  إسإرائيل
). 90(  يونس
*للحسام الحسم
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وأجل: عز الله يقول
الجنة لهم بأن وأأموالهم أنفسهم المؤمنين من اشترى الله إن

وأيقتلون.. فيقتلون الله سإبيل في يقاتلون
)111( التوبة

العقد  وأعقد ، الفاني  النسان هذا وأبين العزةا رب بين  تمت فالبيعة
هو وأالبائع القهار، الواحد هو وأالمشتري وأالمال،  النفس هو  وأالمبيع

العلي يتفضل أن وأرفعة كرامة من وأيالها البار، الصادق المؤمن
الجنة، هو وأالثمن  الصغير، النسان هذا مع عقدا فيعقد الكبير
إذ وأالقتال، القتل هو الصفقة هذه لتنفيذ الواقعي العملي وأالتفسير

بأنها وأالشراء البيع عملية يفسروأا أن للبشر  وأجل عز الله يدع لم
العزةا رب فسرها بل  وأالهواء، الذوأاق وأحسب العبادات أنواع

شأنه: عز  فقال  المحكم الفصل  بالنص
وأيقتلون فيقتلون  الله سإبيل في يقاتلون



)111التوبة( 
،  الله سإبيل في يجاهدوأن كلمة ترد لم  وأجل عز  الله أراده ما وألمر

الية، من وأاحد مقطع في مرات ثلث وأردت  وأالقتال القتل كلمة بل
: كريمات كلمات سإت من مكون وأالمقطع

)111التوبة(                     وأيقتلون فيقتلون الله سإبيل في يقاتلون

الجملة أن يعني فهذا  جملة اللهـشبه سإبيل أن-في علمنا فإذا
وأقتال. قتل كلها الفعلية

الحياةا في  القتال أهمية أعلم-من سإبحانه-وأالله الله يعلم لما وأذلك
بقوله: وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول  خاطب وألذا  البشرية،

الله عسى المؤمنين وأحرض نفسك إل تكلف ل الله سإبيل في فقاتل
تنكيل وأأشد بأسإا أشد وأالله كفروأا الذين بأس يكف أن

)84النساء(
ل وأجموعهم تخضد، ل الكافرين شوكة  أن العظيم: إذ الله وأصدق

. بالقتال إل تشتت ل وأجحافلهم تفل،
قضيتين في الية هذه مصداق فلينظر هذا من شك في كان وأمن

وأالقضية ، الفغاني الجهاد : قضية الدوألية المحافل تشغلن
. الفلسطينية

بمنطق جمعاء الدوألية القوى مع يتعاملون الفغان فالمجاهدوأن
الكفار دماء من تقطر  بأيديهم لزالت الصوارم لن ، عل وأمن  القوةا

.
الكتائب قراع من فلول بهن        سإيوفهم أن غير فيهم عيب وأل
السواعد تحملها التي العوالي وألزالت صلبة، أرض على يقفون وأهم

الدوألية العروأض كل يرفضون فهم وألذا شاهد، قمة كل في لها
مستمر، تنازل في وأالغرب مشكلتهم، لحل العالمية وأالطروأحات

الى يسلم لم اللجام لن الكبرى،  القوى أيدي من  الزمام أفلت وأقد
المجاهدين أعين أمام الحق شمس لن اليام، من يوم في اللئام

وأالباطل  أبلج، كان منذ فالحق وأاضحة، الطريق  وأمعالم ، سإاطعة
المفاوأضات إلى لجأوأا المخرج أعياهم أن بعد وأالروأس ، لجلج أبدا

الدنيا حال وألسان ، السإرى قضية بحجة  المجاهدين مع المباشرةا
:  هللة أبي مع  وأإعجاب بإكبار لهم كلهايردد

يابطل السيف يديك      في نقبل أن اسإمح لنا
السفل يطرح عليها       ما حذائك عن وأنمسح

الهابط،  العصر هذا في  الزمن جبين في مشرقة صفحة هذه
التحرير منظمة  ظلمته دياجير في تتخبط الذي العماء وأيقابلها

بها وأشمت الطريق، مواصلة عن عزمها كل التي الفلسطينية



التوسإل إلى منفذا وأل طرقته، إل للكفار بابا تركت وأما  اليأس،
الدوألرات من المليين عشرات تدفع فتراها سإلكته، إل وأالرجاء

من المليين وأتنفق انتخاباته، في اليوناني الشتراكي الحزب لتأييد
بعد السفينة وأتبحر السلم)، اسإمه(سإفينة أثينا في مؤتمر عقد أجل

إعلمية لجنة وأتقوم قبرصا، في اليهود وأيدمرها  المليين، إنفاق
وأيدفع ، الليكود حزب ضد اليهودي العمل حزب وأتساعد كبرى

وأسإفكه غطرسإته في ليستمر المليين مئات النصيرية لطاغوت
وأصدقاتهم، المسلمين  أموال زكاةا من هذا وأكل  المسلمين، لدماء

العالمي. الضمير فيجيبون: كسب هذا عن  وأتسألهم
صريحة وأأعلنوها أجمعين، الله أعداء أقدام على ارتموا وأأخيرا

اعتراف مقابل وأذلك لهم، فلسطين وأبيع بإسإرائيل اعترافا مدوأية
أن الناس من كثير وأظن أرضه، غير على ميتا وأسإقط أجهض بجنين
هي الميت السقط بها ليكفن  اشتريت التي البيضاء القماش قطعة

الطيب: أبي قول أجمل وأما ، التهنئة  وألفته  الفرحة وأشاح
تدوأل  الـزؤام المـوت وأرد لمـن     فـإنهـا قسـما  الـدوألت كـانت إذا

الكماةا هام في وأللبيض     سإاعة النـفس عـلى الدنـيا هـون لمن
صليل

*ثابت قانون
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الصراع هذا أتون يدخل أن المسلم الفغاني للشعب الله كتب فلقد

( العسجد صفاء صافيا  الفغاني الشعب منه خرج وأالذي  المحتدم
هذه طول  من لبد ) [العقيان: الذهب]. وأكان2( العقيان ) ،وأنقاء1

وأتصغر  القوم، نفسيات تتغير وأحتى  النقاء، هذا يثمر حتى المحنة
. الموت يخشى وأل الخوف  يعرف ل جيل  وأتنتج الدنيا، أعينهم في
وأناموسإا البشرية، الحياةا في الله سإنن من سإنة هذه أن رأيت وألقد

من إل  يتم أن  يمكن ل  التغيير أن  النسانية، وأاقع في نواميسه من
بتجربة مروأا قد كانوا أرضهم وأاقع  غيروأا  الذين  وأأن المحن، خلل

من خلصت وأقد  النفس منه تخرج البلء من  شديد وأمحك عنيفة
غواشيها. من وأنقت شوائبها

السإلمي المجتمع إقامة ناموس
: بمراحل يمر  السإلم نحو المجتمعات تغيير وأقانون

مدوأية بها -يعلن  وأجل -عز  الله الى الوألى: الدعوةا -المرحلة1
التي  الحربة رأس تكون عصبة حولها فيلتف لله، نفسه باع  رجل

من الوألى الزمرةا يقود الذي وأالداعية  ، حولها الجاهلية  تواجه



التوحيد عقيدةا على وأتربيتهم الناس بجمع يبدأ أن لبد الصفوةا
) . وأالصفات وأالسإماء وأاللوهية الربوبية (توحيد

بين المعركة الباردةا) اشتـعال الحرب الثانية: (مرحلة -المرحلة2
كل الجاهلية فيها  تسلك حولهم، من قومهم وأبين الرائدةا الفئة

كانت مهما جادةا كل في وأتسري  رخيصة، كانت مهما وأسإيلة
الدس ، وأاسإتعملته إل وأالتنفير للتنديد أسإلوبا تدع وأل معوجة،
نظيف الداعية  وأيبقى وأالختلق، وأالتشويه وأالفتراء وأالكذب
الجنان، ثابت ، الجبهة ناصع اللسان،  عف اللهجة، صادق المسلك،

إل عدوأان وأل  للمتقين،  العاقبة  وأأن ، الحق هو طريقه أن وأيعلم
الظالمين على

ما وأأما جفاء  فيذهب الزبد فأما وأالباطل الحق الله يضرب كذلك
المثال الله يضرب كذلك الرض في فيمكث الناس ينفع

)17( الرعد
، أعماقها في الدعاةا لزج  السجون غياهب تفتح المرحلة هذه وأعبر

. وأانتهاكها العراض على وأالعتداء ، وأالتشريد
)1قنـديـد( الذل عند المنية أن      لشاربه الموت طعم لذ وأعندها

السكر]. [قنديد: عسل
عودها، وأصلب سإاعدها، اشتد وأقد المرحلة هذه من الدعوةا وأتخرج

رعديدها. وأتساقط  معدنها، وأصفا
لتحطيمه القائد شخصية على الفترةا هذه في الباردةا الحرب وأتتركز

يسير الذي الخط عن تشغله أن يمكن التي التهم وأاختلق وأتشويهه
نهاية في الوحشية اللكمات وأتوجه له، نفسه نذر الذي وأالهدف عليه

وأالصفوةا حوله، تلتف التي الطليعة مع جسديا لتصفيته المطاف
. الدعوةا أبناء من الوأل الصف يشكلون ممن  كنفيه تنتظم التي
لكثرةا  الدعوةا وأتتجمد مداه، الجهد  المرحلة: يبلغ هذه نهاية وأفي

فوق تنصب التي السحق وأعوامل هامتها، على تنهال التي المصائب
. كواهلها

سإورةا نزلت مكة في  المرحلة هذه من الخيرةا الفترةا هذه وأفي
قبيس (أبي الخشبين بين للصحابة كإلماحة  السلم عليه يوسإف

خاتمة وأفي ، البتلء وأشدةا المحن طول بعد يأتي النصر وأالحمر) أن
الكريمتان اليتان جاءت السورةا

ج فن نصرنا جاءهم كذبوا قد  أنهم وأظنوا الرسإل اسإتيئس إذا حتى
كان ) لقد المجرمين القوم عن بأسإنا يرد وأل  نشاء من ي



تصديق وألكن  يفترى حديثا كان ما اللباب لوألي عبرةا فيقصصهم
يؤمنون لقوم وأرحمة وأهدى  شىئ كل وأتفصيل يديه بين الذي

110 -109 يوسإف
وأناموس الدعوات، في  جارية سإنة هي هذه أن توضحان وأاليتان

النصار  الله وأسإاق السورةا، هذه نزوأل بعد الفرج جاء  وألقد ماض،
العقبة.. في  وأالثانية الوألى البيعة  بايعوا الذين

الساخنة الحرب الجهاد) مرحلة (مرحلة  الثالثة -المرحلة3
وأتكون  الفتيل، لتشعل السإلمية الدعوةا : وأتبدأ الطاحنة وأالمعركة

تدريجيا. المة  طاقات يفجر كصاعق فيها الدعوةا
نصرا  الدعوةا حققت  كلما  تدريجيا  المرحلة هذه في الناس وأيلتف

المسلمون وأيرفع شدةا،  السإلم يزداد  المرحلة هذه نهاية وأفي ،
الناس لن  معركتهم، وأيشاركهم يكتنفهم وأالشعب  ، عزةا أعناقهم

يمقتون  وأالناس  الواقف، مع  وأيقفون  المعركة  يرقبون بطبيعتهم
وأالجرئ، بالقوي إعجابا وأيتيهون السإتخذاء،  وأيكرهون ، الضعيف

البشرية. الفطرةا وأهذه
كثيرا ازداد  الحديبية، بعد  المسلمين عدد في هذا مصداق ترى وأأنت

في الف وأعشرةا هـ)،6( سإنة  الحديبية في وأأربعمائة  ألفا فكانوا
وأفي  هـ)،9( سإنة تبوك غزوأةا في ألفا وأثلثين  هـ)،8سإنة(  مكة فتح

ألفا. وأعشرين وأأربعة  هـ) مائة10( سإنة الوداع حجة
زرافات الدين هذا في  الناس النهائي: وأدخول النصر  -مرحلة4

وأوأحدانا
أفواجا الله دين في يدخلون الناس  وأرأيت وأالفتح الله نصر جاء إذا

توابا كان إنه وأاسإتغفره ربك بحمد فسبح
)3-1 (الفتح

وأهذه  وأالفتوح،  الله نصر بعد أفواجا الدين هذا في يدخلون فالناس
أبواب على  الن وأنحن  أفغانستان، في الدعوةا بها مرت  المراحل

إنه  ظننا يصدق وأأن فألنا، يخيب ل أن  الله وأنرجو ،  النهائي النصر
. قريب  سإميع

 *بقريب؟! الصبح أليس
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انتفاخ  وأمن ،  أبهته  علياء من السوفياتي التحاد تنازل وأأخيرا
إلى  الوعي أعادت التي المجاهدين ضربات تحت وألكن ،  سإلطانه
وأجلـس ،  وأرشده صوابه إلى  القضية هذه في وأردته ،  رأسإه

النار إطلق وأقف غورباتشوف وأطلب ، رباني السإتاذ مع فرنتسوف



بما  المجاهدوأن يحتفظ  وأأن )،1989( سإنة  الجديد العام من ابتداء
. كابل حكومة وأكذلك أراضي من أيديهم تحت

العسكري التفوق لول لتحصل كانت ما  البعيدةا النقلة هذه أن وأالحق
الباهرةا للنتصارات كان وألقد ، الميدان في المجاهدوأن أحرزه الذي

معاهدةا بعد المجاهدين على بها الله  من التي العجيبة وأالفتوحات
عنترةا: قال وأكما  السوفيتي، التحاد موقف تغير في الثر أكبر جنيف

الصداعا يشكو من رأس يداوأي        طبيبا الهيجا في كان وأسإيفي
اللقاء رباني السإتاذ على  المتحدةا للمم العام المين عرض لقد

القتراح  وأكان  معلنا، الموقف يكون أن إل فرفض سإرا  بالروأس
وأاشترط إسإلمي، بلد في إل فرفض فينا في  اللقاء يكون أن
هذه في أفغانستان لمجاهدي السإلمي التحاد (رئيس رباني السإتاذ

الدوأرةا):
. معلنا اللقاء يكون -أن1

المجاهدين، إلى الروأس من السلطة انتقال حول البحث يتم -أن2
الطريق على تدمر أن دوأن الروأسإية للقوات النسحاب  تأمين وأعن

. تراجعها أثناء
وأشكل الفغاني  الشيوعي الحزب أمور  البحث يمس ل -أن3

. القادمة الحكومة
إلى الجتماع هذا أخبار ترامي حال وأحكومته نجيب أيدي في وأسإقط

وأيعقد ، مسامعه

وأزرائة من  الشيوعي الحكم من  المنتفعين لبقايا عاجل اجتماعا
كلمات بعض  شفتيه على يجمع أن وأاسإتطاع  ، وأبطانته وأحاشيته
أعينهم تدوأر إليه ينظروأن  جميعا وأالقوم  الحاضرين، بين وأألقاها
سإاعة جاءت نجيب: (لقد قال ، الموت من عليه يغشى كالذي
أعده الذي الزعاف السم كأس وأإن أتوقعها، كنت التي الموت
وأأخذوأا  الروأس تجاوأزنا لقد ، تجرعه  وأقت جاء زمن منذ الروأس
نفعا، وأل ضرا لنفسه يملك ل نفسه المجاهدين) وأنجيب مع يتباحثون

من الخاصا حرسإه وألكن  زمن، منذ البلد لغادر  بيده المر كان وألو
. نبضاته عليه وأيعدوأن  أنفاسإه عليه يحصون الذين  الروأس

سإحبوا أوأ قتلوا ممن أسإلفه مصير يعدوأ -لن أعلم -وأالله وأمصيره
طريق رفقاء مصير وأل نجيب مصير كثيرا يعنينا وأل سإادتهم، بيد

الشيوعية أما ، خادع خلب  سإراب فيها غرهم الذين وأالضياع  الخيبة
أفغانستان، أرض من جذوأرها من وأاقتلعت بالموت، عليها حكم فقد
الموز يعيش أن أردنا إذا إل تعيش أن يمكنها ل شاذةا غريبة نبتة لنها



وأل الشيوعية حال يصل أن يمكن كان وأما ، السإكيمو بلد في
أفغانستان في الوضع هذا إلى الروأس

بلـد على جـادت سإحبا حسبتها         سإيوفهم موتا مطرت إذا قوم
الشيوعية لحكم وأارث وأل السإلم، سإوى للشيوعية بديل وأل

،  الله شاء إن المجاهدين حكم سإوى أفغانستان على الطارئ
بين المعركة  أتون داخل في المشاكل بعض من متخوفون  وأالناس
وأيخشون الباكستانية،  النتخابات  لنتائج وأهلعون ، وأالخوةا الحبـة

. الدوألية المؤامرات من
الخطر نقطة  الفغاني  الجهاد تعدى : لقد -نقول الله شاء -إن وأنحن

-وأالله بعيدا يكون وألن ،  العالمية القوى أيدي من الزمام وأأفلت ،
الرحال وأمحط الفئدةا مهوى كابل فيه تصبح الذي اليوم -ذلك  أعلم

ربوع في الصيفية  إجازاتهم يقضون الذين السإلمية الصحوةا لشباب
التكبير دوأي وأيسمعون  بغمان، حدائق ظلل وأيتفيأوأن السإلم،

: مكان كل في  الوجوه على  الفرح وأهالت
قريبا يكون أن عسى قل هو متى  وأيسألونك

)51 (السإراء
*كيرهم وأفقد نارهم خمدت
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وأطالب: المتحدةا المم في  غورباتشوف  خطب
م).1/1/1989(  من  ابتداء  النار  إطلق بوقف -1

أرض. من لديه  بما كل نجيب وأحكومة المجاهدين -احتفاظ2
عريضة. قاعدةا ذات حكومة -تكوين3

كابل. إلى  قريبة  فترةا في  المتحدةا المم من قوةا -إرسإال4
وأنجيب. -المجاهدين للطرفين السلح إمداد -وأقف5

منزوأعة منطقة وأجعلها  أفغانستان لتحييد دوألي  مؤتمر -عقد6
.  السلح

.  الحرب  جرحى معالجة في   روأسإيا -مساهمة7
. أفغانستان تعمير -إعادةا8

: كله الخطاب من وأالمقصود
دوألي. مؤتمر حسب انسحبت بأنها  روأسإيا وأجه ماء -حفظ1

تبقى حتى السلح منزوأعة أفغانستان لبقاء مستميته -محاوألة2
جيرانها وأرحمة  رحمتها تحت  سإائغة وألقمة روأسإيا، لعملء مسرحا

. الدوأل من
جنودهم تهلك أوأ  قواتهم  تحطم أن دوأن  الروأس  انسحاب  -تأمين3

.



. له موال أوأ  للروأس معاد غير نظام -ضمان4
النسحاب. قبل تسقط ل حتى نجيب حكومة على -المحافظة5

يد في ليس ماء) ، فيه في من ينطق وأهل ماء فمي وألكن: (في
أوأ  التأخر -أبدا-سإوى المجاهدين على  ضاغطة وأرقة أية روأسإيا
المعركة ضرام تذكي أن أما أفغانستان، من النسحاب في التلكؤ
وأغاب النار خمدت أن (بعد  المستحيل  شبه أمر فهذا أخرى مرةا

وأقلمت  العض، عن  كلبها  ناب وأكل الحداد)، يد وأشلت الكير
) [الخيول1براذينها( كل وأالرهان  المقامرةا في  وأخسرت مخالبه،

قامرت  إذا إل  النسحاب سإوى روأسإيا  أمام العربية]. ليس غير
نجيب حكومة وأأما بحياتهم، وأغامرت أفغانستان في جنودها ببقية
نجيب نقل فقد وألذا  الحياةا،  مقومات من مقوم أي تملك ل فهي

يشاع-. شريف-كما مزار إلى أسإرته

المجاهدين: رد
خطاب على للرد  صحفية مؤتمرات  المجاهدين  زعماء وأعقد

وأسإياف وأخالص وأالمجددي حكمتيار الخطاب فشجب غورباتشوف،
قالوا: اليماني وأالسإتعلء العزةا موقف من الجميع  وأأعلن وأرباني،
بأنفة وأأصروأا السلح،  تلقي أن يجب  التي وأهي المعتدية روأسإيا

من روأسإي جندي آخر خروأج حتى  مستمر الجهاد وأإباء: ان
فيها. السإلمي الحكم وأإقامة كابل حكومة  وأسإقوط أفغانستان

وأن وأيطل ؟ صلبة أرض على  يقفون وأهم هذا يعلنون ل  لهم وأما
ل لهم وأما  ،  الشامخة وأالقمة  السامي  المرتقى من  الدنيا على

ينشدوأن.
الضاحي للدين فنحن               العطـاء شـح لئن قـالوا
الفصاح البذل بألسن               الرجال شدا الطريق وأعلى

وأبالصفـاح وأبالرماح                بالدماء يجنى وأالنصـر

منتصروأن: إنهم
طريق أقدامهم، على تترنح آباد جلل ضرباتهم، تحت تئن كابل

قبضة في سإالنج طريق المجاهدين، طورخم(ممرخيبر-كابل) بيد
جارديز النار، من قطعة  المدينة قندهار الباةا،  الكماةا

إل يبق وألم رقبتها، حول الحبلة وأوأضعت  عنقها، حول  الخناق  أحكم
بيد تقريبا أفغانستان في الطرق فكل دوأاليك، وأهكذا شدها،

بإذن تمر أن لبد  وأعملؤه نجيب يأكلها التي الخبز لقمة المجاهدين،



يبق وألم  المجاهدين، بيد  تقريبا سإاقطة  متهافته غزني  المجاهدين،
الهالي تأمين سإوى

تطأوأهم أن تعلموهم لم مؤمنات وأنساء  مؤمنون رجال وألول
لو يشاء من رحمته في الله ليدخل علم بغير معرةا منهم فتصيبكم

أليما عذابا منهم كفروأا الذين لعذبنا تزيلوا
)25(الفتح: 

تسعون العسكري، بأيديهم: النصر الضاغطة الوأراق فكل وألذا
معهم، وأالعالمي السإلمي التأييد قبضتهم، تحت  الرض من بالمائة

التأييد المنسحبة، الروأس قوات من كبير جزء سإحق على القدرةا
المقاد  وأإحكام الزمام إمساك بجانبهم، أفغانستان داخل الشعبي

الرض قوى كل على تمردهم بأيديهم، وأالسياسإي  العسكري
أروأقة في وأليس المسجد داخل القرار صناعة على القدرةا  الباغية،

الدوألية. الهيئات
يرتلون: إنهم

يتركم وألن  معكم وأالله  العلون  وأأنتم السلم الى وأتدعوا تهنوا فل
أعمالكم

).35(محمد: 

* وأمسؤوأليتها نفس كل
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أكثر يدرك الجهاد مشاكل وأيحيا المعركة خضم في ينغمس فالذي

أن البشرية للنفس يمكن وأل السإلم، سإنام قمة الجهاد أن غيره من
إذ الدين، هذا طريق في تقدمها التي المعاناةا بقدر إل السإلم تفهم

وأكلما تبذلها، التي للتضحيات موازيا  غالبا الله لدين فهمها يكون
، عمقا يزداد النور لهذا فهمه فإن الدين هذا جادةا على النسان ابتلي

. وأإشراقا وأضوحا تزداد اليمانية للحقائق وأرؤيته
الية: جاءت وألذا

وألينذروأا الدين في ليتفقهوا طائفة منهم فرقة كل من نفر فلول
يحذروأن لعلهم إليهم رجعوا إذا قومهم

)122 (التوبة
وألوجه قبل النسان شخصية بين الهائل الفارق تلمس فإنك وألذا

المحن أتون في يمر أن بعد وأشخصيته وأالمعاناةا المرارةا طريق
يوسإف سإيدنا نفسية بين الشاسإع البون هذا وأتجد ، المعاناةا وأمرارةا

السجن: بداية في السلم عليه



ذكر الشيطان فأنساه ربك عند اذكرني منهما ناج أنه ظن للذي وأقال
سإنين بضع السجن في فلبث ربه

) 42 (يوسإف

الملك: رسإول جاءه عندما السجن محنة فترةا آخر في نفسيته وأبين
اللتي النسوةا بال ما فاسإأله ربك إلى ارجع قال الرسإول جاءه فلما

عليم بكيدهن ربي إن أيديهن قطعن
)50 (يوسإف

وأفي الملك، أمام قصته يذكر أن السجناء أحد من طلب البداية ففي
الملك أمام  وأتبدوأ سإاحته تبرأ حتى الملك رسإول يرد المطاف نهاية

. طهارته
أيام أوأائل وأبين اليام هذه بين شاسإعة وأمسافة ، هائل بون إنه

وأشدةا ، البلء وأطول المسيرةا، غصص نفسه أنضجت وأقد السجن،
الطغمة يد على أصابه الذي الكبير الظلم مرارةا وأتجرع المعاناةا،

الحاكمة.
شابت التي المشاكل في انغمسوا قادةا الن: هنالك أفغانستان وأفي
هذه بحمل فاضطلعوا الميدان، من التهرب يمكنهم وأل نواصيهم، لها

المصائب هذه وأطحنت ، مواجهتها من لهم لبد التي الضخمة العباء
اليام وأمع ، عظامهم وأأنقت شحومهم وأأذابت وألحومهم أعصابهم

يردد: أحدهم صار
نبال من غشـاء في فؤادي       حتى بالرزاء  الـقوم  رماني

النصال على النصال تكسرت       سإهام أصابتني إذا فـصرت
أبـالـي بـأن مـاانتفعـت لنـي       بالـرزايـا أبـالي وأمـا فهان

ذات بفساد الدين تحلق التي تلك القلب على الدهر بنات أشد وأكان
: البين

الحسام وأقع من المرء على           مضاضة أشد القربى ذوأي وأظلم
المهند

أن وأرد وأقد ، البشرية النفس تزلزل التي المحن أعظم من وأهذا
سإمع عندما وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول

فوقكم من عذابا عليكم يبعث أن  على القادر هو قل
)65 (النعام

بوجهك: أعوذ فقال
أرجلكم تحت من أوأ

)65 (النعام
بوجهك أعوذ فقال

بعض بأس بعضكم فيذيق شيعا يلبسكم اوأ



) 65 (النعام
. أهون : هاتان قال

خوفا الجهاد ميدان يترك الذي في الجويني الحرمين إمام أفتى وأقد
. الكبائر من أكبر يرتكب : أنه الفتن من

اصطبارا لها تطق فلم مشاكل الصافية النفوس بعض وأاجهت وألقد
وأأحداثه بحجمه الواقع وأاجه الخر وأالبعض النزال، أرض وأتركت
بلسان ردد أن إل منه كان فما وأهفواته، وأأخطائه وأإنسانيته وأوأاقعيته

: الحال
الوحول به مايمر فأهون      المنايا خوض الفتى اعتاد إذا

وأاقترب الربان، وأثبت الهوج، العواصف بين السفينة وأمضت
النزوأل وأموعد النصر بقرب الوجوه وأأشرقت المان، شاطىء

القدوأم. وأفرحة

*بالقافلة إلحق
هـ1409 الوأل جمادى29 /التاريخ33 العدد المعركة [*لهيب

م].7/1/1989 الموافق
هذا  سإتؤدي أنها  الرسإالة هذه  أكتب وأأنا  بخلدي يدوأر يكن فلم
تقريبا، أضعاف عشرةا إلى عددنا فيتضاعف  ربها بإذن  الكبير الدوأر
العادات ركام تحت مغمورةا طاقات هنالك أن بذهني يمر كان وأما

الحق الحار للنداء تستجيب أن وأبإمكانها وأالبديهة للحس  القاتلة
المسلمين، حال على  المكلومة  القلوب أعماق من ينطلق الذي
وأعلى أفغانستان رحاب في العميقة  تجربتنا خلل من  أدركنا  وألقد

عن تعقم لم وألود المة هذه أن  وأنيف  سإنوات سإبع قرابة  مدى
. الرجال وألدةا عن وأل الجيـال  إنجاب

حين كل  أكلها  تؤتي  خصبة  لزالت  السإلمية الرض أن رأينا وألقد
ينقص وأل  ، المين  وأالحارس  البصير المزارع وأجدت إذا ربها بإذن
وأيضطلعون  ، صادقين المسيرةا يقودوأن قدوأات سإوى  المة هذه

. القيادةا تكاليف وأيقدمون  الريادةا،  بعبء
الكرام قدر على وأتأتـي     العزائم تأتي العزم أهل قدر على

المكـارم
العظائـم العظيم عين في وأتصغر   صغارها الصـغير عين في وأتعظم
الله سإاقها التي اليانعة  البراعم من  الرفيعة النماذج رأينا وألقد
وأوأجدنا بحرارتها، وأتستوي  المعركة أتون في  لتنضج  قدر على

القلوب أصحاب وأمن البسيطة، الثقافة ذوأي من هؤلء معظم
ما على وأطغيانها الثقافة كثرةا أن وأرأينا السليمة، وأالفطرةا الطيبة

العزيمة، في وأفتورا  القلب، في بروأدا يورث عمل من يوازيها



وأبأعصاب  عقيمة، بجدلية النصوصا وأيقابل  الحياةا، على وأحرصا
هابطة. وأبهمة باردةا،

غضبا الوجه وأتمعر المنكر، لرؤية وأالنتفاض وأالندفاع الحماس أما
الواقع رؤية تجاه  الغائرةا باللم وأالحساس المنتهكة، للمحارم
الداعية عنه يترفع أن يجب زائد وأطيب تهور . . . فهذا المرير

الناضج!! وأالمربي  الحكيم
الجهاد مدرسإة من تستفيد أن السإلمية المة بإمكان كان لقد

منه. إفادتها أضعاف الفغاني
أنضج، وأطاقات أرفع، نماذج الجهاد أرض إلى يفد أن  بالمكان وأكان

هائل دوأيا يحدثوا أن اللف بإمكان كان وأعندها وأأحكم،  أوأعى وأدعاةا
اللف  وأهؤلء   ،  بعد من المعمورةا أرجاء وأفي  أفغانستان وأاقع في

. التاريخ يغيروأن قد
العلم في وأضحالة التفكير بساطة مع الوافدين كثرةا أن ننكر ل نحن

أوأ التربوية  المدارس في وأتنوع المشارب اختلف مع الشرعي
من نوعا أحدث قد العلم أوأ السـن في سإواء  المستويات في تفاوأت

أعباء عواتقنا وأعلى أثقال،  كواهلنا على وأألقى التربية، في الخلخلة
الناضجين، من الوافد قل وأقد  نصنع عسانا ماذا وألكن ، ضخمة

نواجه أن  حاوألنا لقد ؟ المبصرين المخلصين بعض المسيرةا وأأعيت
وأهو السمع ألقى من كل لها نستنفر وأأن الحقيقي، بحجمها  القضية

الخام مادتنا كانوا  فهؤلء البسيط، الشباب إل جاءنا فما شهيد،
في بنصيبهم  وأيسهموا  بدلوهم  ليدلوا  عليهم العمل من لبد الذين

. السامي المبارك  الميدان هذا
أفغانستان جهاد في الساعة حديث هم الناضجون الدعاةا زال وأل

زال وأل الشاخصة، وأالحاجة  ةا الملح الضروأرةا وأنداء السإلمي،
سإاحاتها عن الغائبة الطاقات من كثير بيد المشاكل من كثير  مفتاح

. الحقيقية
الغائبين، عن حجب الذي  الكثير الخير غيري من أكثر أدرك وألعلي

ربنا بشرى  وأحسبنا الوافدين، من كثير ناله الذي العظيم وأالفوز
للمجاهدين

في وأالمجاهدوأن الضرر أوألي غير المؤمنين من  القاعدوأن يستوي ل
بأموالهم المجاهدين الله فضل وأأنفسهم بأموالهم  الله سإبيل
الله وأفضل  الحسنى  الله وأعد وأكل درجة  القاعدين على وأأنفسهم

وأمغفرةا منه ) درجات عظيما أجرا  القاعدين على  المجاهدين
رحيما غفورا الله وأكان  وأرحمة

)96-95  (النساء
وأسإلم: عليه الله صلى الرسإول وأبشرى



وأسإلم: عليه الله صلى فقال أفضل؟  الناس أي  الله يارسإول (قيل
) وأماله بنفسه الله سإبيل في يجاهد مؤمن

البخاري روأاه
سإتين قيام من خير  الله سإبيل في للقتال  الصف في سإاعة (قيام

)  سإنة
عدي ابن روأاه صحيح

فيها) وأما الدنيا من خير  روأحة أوأ  الله سإبيل في (لغدوأةا
عليه متفق

وأسإلم: عليه  الله صلى النبي عن الصحيح وأفي
بين ما سإبيله في للمجاهدين  الله أعدها  درجة مائة  الجنة في  (إن

وأالرض) . السماء بين كما  الدرجتين
بهما: القيام حاوألنا فريضتان فهما حال كل وأعلى

. ) ( القتال  الجهاد -فريضة1
التحريض. -فريضة2

الشيطان، وأمن فمنا أخطأنا وأإن  الله، فمن السإلوب في أصبنا فإن
. مستبصرين الموقف هول إلى وأنبهنا صادقين، اجتهدنا أنا وأحسبنا

ا من  يتقبل وأأن ، وأالسإتقامه الخلصا  يرزقنا أن الله وأنرجو
..  سإبيله في بالشهادةا لنا يختم وأأن أعمالنا،

* يائسة محاوألت
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مع السوفياتية  الخارجية وأزارةا وأكيل  فورنتسوف اجتمع فقد

يميع أن  همه  جل وأكان  آباد، إسإلم وأفي الطائف في المجاهدين
الصوليين من تنتقل  بحيث أفغانستان لحكم  القادمة القيادةا صلبة
الوزراء ببعض يزج أن فورنتسوف حاوأل وأكذلك  المعتدلين، إلى

في الحكم سإدةا فوق ترثهم التي  الحكومة في الشيوعيين
. أفغانستان

عريضة قاعدةا ذات  حكومة  تشكيل على  العالمي الصرار وأتجد
أوأصال لرؤيتهم ترتجف الذين النفر من الزمام يفلت أن  منهم أمل

رهيبا شبحا كله العالم نظر في يمثلون الذين النفر وأهؤلء ، العالم
. أجفانهم عليهم وأيؤرق  مضاجعهم،  الله أعداء على يقض

أعدائهم قلب في وأاشباحهم         خيولهم القباب  بأبواب وأقوف
تجري

الذعر ، السإلمية القيادةا من الرعب ، السإلم من الخوف إنه
معاوألهم عليها  عملت التي السإلمية  الخلفة عودةا من الشديد

الشامخ. الصرح بهذا أطاحت حتى  قروأن ثلثة



الشماء الجبال  مناطحة في  يستمر أن  فورنتسوف يئس وألقد
من  الشامخات الروأاسإي  ينقل أوأ  موقفها، عن تتزحزح ل التي

أن من يائسا شيئ، كل على سإاخطا آباد إسإلم فغادر  أماكنها،
: المغادرةا أثناء فصرح أحلمه، من طرف أي يحقق

فإننا  وأإل الشيوعيين الوزراء بدخول إل أفغانستان لقضية حل (ل
قائمة  تبقى حتى الشيوعية للحكومة  دعمنا لمواصلة مضطروأن

أقدامها). على
بمواصلة لها قبل ل أنها  بالذات وأروأسإيا كله العالم أدرك وألقد

في العسكرية  المعركة

من اسإتطاعوا ما اختلس  محاوألة من لبد وألذا  القتال، ميدان
التي الكواليس وأراء من المعركة ميدان في فقدوأها التي الغنائم

كثيرا  الصادقين على   يعمى أن بعد  الظلم في فيها التحرك يكون
. الداجي  الدامس الجو هذا في الحقائق من

ليله البيضاء كالمحجة جو في إل الحركة يستطيعون ل  وأالمسلمون
إذا حتى العسكري، الميدان في منتصرين  فتجدهم وألذا  كنهاره،
إلى وأصل الذي الحق ضاع المفاوأضات موائد إلى القضية أحيلت

. وأالشلء  الجماجم تلل وأفوق الدماء بحور على المسلمين
الجماجم الرقاق بالبيض وأتضرب        بالقنا الخيل تعثر حتى صلح فل

في منهزمون  العسكري، الميدان في منتصروأن فالمسلمون
بوضوح إل يتحرك ل المسلم لن وأذلك ،  الغامض السياسإي الميدان

وأالمكر وأالدس وأالتدليس اللتواء تطيق ل وأنفسه  الغموض، وأيكره ،
الكفار مع وأالعهود  المواثيق أن المسلم علم  فالسإلم ، وأالخديعة

البخاري وأفي شرعية، فريضة وأمراعاتها وأالتزامها التنفيذ، وأاجبة
روأاه الذي الصحيح الحديث وأفي القيامة)، يوم  لواء غادر ( لكل

وأالنسائي:  وأالترمذي داوأد وأأبو  أحمد
إذا حتى بلدهم، نحو يسير وأكان عهد الروأم وأبين معاوأية بين  (كان

يقول: وأهو برذوأن أوأ فرس على رجل فجاء غزاهم،  العهد انقضى
إليـه فأرسإل عبسة، بن عمروأ فإذا غدر! فنظروأا ل وأفاء أكبر الله

وأسإلم عليه الله صلى  الله رسإول سإمعت فقال فسأل، معاوأية
حتى يحلها وأل عقدةا يشد فل عهد قوم  وأبين بينه كان يقول: من

معاوأية). فرجع سإواء، على إليهم ينبذ أوأ أمدها ينقضي
إلى متوجهين كانا وأأباه اليمان بن حذيفة أن مسلم صحيح وأفي

عليهما القبض قريش  فألقت ، وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول
فقالت  فأنكرا، لحربنا، محمد إلى ذاهبان إنكما فقالت وأسإألتهما،

أثناء ذلك وأكان  فقبل، محمد، مع تقاتلنا أل على نفلتكما  قريش



الله صلى الله رسإول إلى المر وأأبوه حذيفة فذكر بدر، إلى التوجه
فقال: وأسإلم عليه

عليهم) . الله وأنستعين بعهدهم (نفي
تنفذ لن أنها تعني الصغرى الدوأل مع فمعاهداتها الكبرى الدوأل أما
الحكمة أعمدةا (في لورنس وأمثاله قطميرا، تعطيهم وألن شيئا، لهم

الحرب في العربية الصحراء ملك  عليه يطلق كان وأقد السبعة)،
ناصحا كنت ( لو فيقول  التراك، ضد العربية  الثورةا وأيقود الوألى،
وأرق على حبرا سإتكون لكم عهودنا لهم: إن لقلت للعرب مخلصا
المعارك  في أنه فخور جد (إنني  وأيقول شيئا)، منها ننفذ وألن

إنجليزي دم لن النجليزي، الدم فيها يرق لم  خضتها  التي الثلثين
) . حكمناها التي الشعوب جميع  من  الي أحب وأاحد

اسإتمرار وأ الروأس، مع المفاوأضات قطع  المجاهدوأن قرر فقد وألذا
ل الكتب، من أنباء أصدق فالسيف  السإلم، يحكم حتى  المعركة

لي يمكن وأل أفغانستان، أرض فوق الشيوعي الحزب لبقاء مجال
،  المجاهدين حكومة في  المسلمين  الوزراء مع يجلس أن منهم

. المبين الحق هو وأهذا
للقلم المجد ليس للسيف المجد       لي قوائل  وأأقلمي رجعت حتى

*يخرجوا أن ماظننتم
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الكبرى، القواعد يخلون بدأوأا بل، كابل من ينسحبون الروأس بدأ فقد

أكبر تعتبر كانت وأالتي وأفرح هرات بين الرابضة شندند قاعدةا مثل
جنباتها بين تضم كانت إذ العربي، الخليج نحو متقدمة قاعدةا
سإاعة ربع تحتاج طائرات تحوي  وأكانت ، المدى  بعيدةا  صواريخ

من تردنا التي الوأصاف كانت وألقد  الخليج، في تحط حتى فقط
هذه تصميم على تطلع وأهي الوأصال ترهب  المجاهدين مصادر
السإاطيل رحمة تحت  بكاملها العربية  الجزيرةا أن  وأترى القاعدةا

المدى. البعيدةا وأالصواريخ وأالجوية  البرية
(كلكي) أفغانستان في الثانية القاعدةا من كذلك النسحاب وأبدأ
)750( وأاحد يوم في ر فج  ، العام هذا في تفجير فيها حصل وأالتي

هذه  كانت وأقد الروأس، من ألف قرابة وأقتل المتفجرات، من طنا
تضم بل الشمالية، للوليات الذخائر بغلن) تؤمن (في  القاعدةا

العام الطريق على تسيطر وأهي وأذخائرها، الثقيلة للسإلحة مصنعا
وأكابل. روأسإيا بين (الوأتوسإتراد) الواصل

بالصين أفغانستان توصل التي وأاخان من ينسحبون بدأوأا بل
قد  روأسإيا  وأكانت السوفيتي، وأالتحاد  باكستان بين  حاجزا وأتشكل



بالصين، أفغانستان صلة لقطع  بمعاهدةا  كارمل بابراك من اشترتها
الصين. مع حدوأد ذات روأسإيا وألتكون

: لقد قال وأاخان من الروأس ينسحب : هل مسعود سإئل وأعندما
على أنوفهم نرغم حتى  سإنقاتلهم  ينسحبوا لم وأإن انسحبوا،

.  النسحاب

الواقعي  العملي التفسير وأيبصر  الله، نعمة يرى وأهو المرء وأيذهل
تعال:  لقوله

فأتاهم الله من حصونهم مانعتهم أنهم وأظنوا يخرجوا أن ظننتم ما
يخربون  الرعب قلوبهم  في وأقذف يحتسبوا لم حيث من الله

البصار أوألي يا فاعتبروأا  المؤمنين وأأيدي بأيديهم  بيوتهم
)2 ( الحشر

بأمر  حقيقة فأصبح  الخيال، من أبعد  سإنتين قبل المر هذا كان لقد
. المتعال الواحد

مصالح فيها وألها القواعد من روأسإيا تنسحب المرء: كيف  وأيتساءل
الله رضي الوليد بن خالد فعند الجواب ضروأرية؟! وأأما وأمنافع حيوية

: عنه
وأتخضع  العداةا كل  له تذل      جذبته ما إذا  يماني بحد

الله وأصدق  آخرين، وأيرفع  أقواما الله به يذل الذي الجهاد إنه
العظيم:

عسى المؤمنين وأحرض  نفسك إل تكلف ل  الله سإبيل في فقاتل
تنكيل  وأأشد بأسإا أشد  وأالله كفروأا الذين بأس يكف أن الله

) 84 (النساء
السلح صدق وألقد وأالقتال، بالسيف إل يكف ل الكفار بأس إن

: السلح المجاهدوأن وأصدق المجاهدين،
جوارح فيهم هن أوأ مخالبهم      أكفهم لزمن مما الظبا كأن

فقره رغم  مسلم شعب انتصار  الثلثة القروأن معجزةا كانت وألقد
وأاهتزت  الفرائص،  لذكرها ارتعدت طالما كبرى قوةا على وأأميته

الرض. أرجلها تحت
الروأس  يخاطبون  وأكأنهم  الجهاد طريق وأاصلوا  المجاهدين وألكن

: قائلين
الصمصام على قبضا  وأاشتد     فرس لي دام ما  أصالحكم وألن

إبهامي
فالبادةا وأإل  النسحاب  سإوى طريق أي  الروأس أمام يكن لم

الدفاع وأزير عبر لقد قبله، من النجليز عاقبة كانت كما  تنتظرهم،
حلف دفاع وأزراء مع له نقاش في هذا عن كارلوتشي المريكي



غير قد  غورباتشوف أن له: يبدوأ يقولون (الناتو) وأهم الطلسي
إن تظنون؟ كارلوتشـي: (أهكذا فقال الغرب، تجاه سإياسإته
على  أجبروأه الفغان المجاهدين وألكن سإياسإته يغير لم غورباتشوف

كله). العالم تجاه سإياسإته تغيير

: وأحكومته نجيب تصفية
انتهاء يعني ل شهر خلل يتم أن نأمل الذي  الروأس وأانسحاب

الشيوعية  الحكومة مع العوان الحرب دوأر يأتي بل  ، المعركة
شريف وأمزار  وأبغلن  آباد وأجلل  كابل أراضي وأسإتشهد  العميلة،

موت أوأ حياةا  معارك القادمة، القليلة الشهر خلل ضروأسإا  معارك
شاء البد-إن وأإلى الشيوعية  لجتثاث وأذلك  للشيوعيين، بالنسبة

. السإلمية أفغانستان أرض -من الله
مكان: كل في  المسلمون أيها وأيا وأأحبابه، الجهاد  أنصار فيا
آخر في تخذلوهم وأل كابل، أبواب على  المجاهدين تتركوا ل

المرير الدرب خطوات
حاجة في كان وأمن  يسلمه، وأل يظلمه ل  المسلم أخو (المسلم

الدنيا كرب من كربة مسلم عن فرج وأمن  حاجته، في الله كان أخيه
سإتره مسلما سإتر وأمن  القيامة، يوم كرب من كربة عنه الله فرج

القيامة) يوم الله
. عليه متفق

: العروأس هدية
الجهاد (أفرضوا) أن مكان: هبوا كل في المسلمون الحبة أيها فيا

هدية فأرسإلوا النصر وأهو الزفاف حفلة وأجاءت عرسإا الفغاني
الله شاء إن سإتقوم التي السإلمية الدوألة أن وأاحسبوا العرس،

الواجب وألكن القليل، أقل وأهذا المولود، هدية فقدموا جديدا مولودا
المستجيبون؟ فأين ثقيل

* كابل أبواب على
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السوار إحاطة بها تحيط كابل أرجاء في الجياد تصطف فالن

شكردرا إلى بغمان من بأزمتها يأخذوأن  وأفرسإانها بالمعصم،
وأبغرام: وأاسإتالف

تعدوأ  أعدائهم قلب في  وأأشباحهم          خيولهم القباب بأبواب قيام
: خيولهم وأتحتهم الفرسإان وأهؤلء

اللجما  تعلك وأأخرى  العجاج تحت     صائمة غير  وأخيل صيام خيل



السإنة وأشرعـت البيض انتضلت قد ليوث الخيول هذه وأفوق
النقضاض.   ينتظروأن  غيظا  يتلمظون

الكفار من علقوا من بدماء           لهم نسكا يروأنه  يتطهروأن
عجزوأا وأقد  المجاهدين،  رحمة تحت   سإادتهم تركهم وأالشيوعيون

وأعرضوا  لعملئهم،  مخرج عن بحثوا وألطالما حماية، لهم يوفروأا أن
آباد-وأالذي وأإسإلم  الطائف في معهم  لقائهم في  المجاهدين على

أن : عرضوا -أقول  المجاهدين وأراء  طويل لهاث بعد لهم توفر
أن للمجاهدين  وأترغيبا  نجيب، وأزراء من  ثلثة  المجاهدوأن يدخل

بعد  أخرجوهم ثم لشهرين وألو : اقبلوهم الروأس قال  يقبلوهم
قائلين شديدةا  بصفعة  فاجأوأهم المجاهدين  وألكن  خروأجنا،

أفغانستان لمجاهدي السإلمي التحاد  رئيس لسان على بالجماع
. أبدا الروأس مع نلتقي المجددي-لن الله -صبغة

وأأين مناصا؟ حين وألت بالفرار لهم وأأنى الشيوعيون؟ يولي وأأين
إن اللجوء؟ يمكنهم

الساعة  ينتظروأن وأالمجاهدوأن منهم، ترتو لم المجاهدين سإيوف
روأسإيا. عملء الدماء مصاصي  من غليلهم بها يشفون التي
حضور  العباد فآجال عنها      سإيوفهم غمود غابت إذا نفر

وأنحـور جماجم شفرتيه في      أحمر بماء انهمـرت وألطالما
صرح -كما  قضايا ثلث على  الن  الدوألية السياسإية المصادر وأتجمع

: -قائل  كارلوتشي  المريكي الدفاع وأزير  بهذا
وأسإيغادر  النسحاب في جاد السوفياتي التحاد أن -لشك1

. محالة ل  أفغانستان
التحاد  انسحاب  بعد  السقوط إلى آيلة كابل حكومة أن -لشك2

. السوفياتي
. الحكم إلى قادمون المجاهدين أن -لشك3

يحكم أن بعد أفغانستان في الوضع يكون كيف قائل: وألكن يعقب ثم
يرقبه ما هذا الوضع،؟ اسإتقرار على  قدراتهم هي وأما  المجاهدوأن؟

. الجميع
ل مجسدةا قائمة  لنها ينكرها أن أحد ليستطيع كبرى حقائق إنها

المجاهدين  إمكانية حول الرهان  وألكن عينين، ذي كل على تخفى
وأالغيظ العالمي، الكيد  نعلم وأنحن أركانها وأيثبتوا دوألة يقيموا أن

الصوليين..!!! أوأ المتطرفين على خاصة وأأهله السإلم على الدوألي
سإدةا إلى الوصول وأبين  المجاهدين بين يحولوا أن كثيرا حاوألوا لقد

وأالخزي  الذريع بالفشل  محاوألتهم بكل باءوأا  وألكنهم  الحكم،
. الشنيع



الدوألة وأتنتظر المجاهدين  تنتظر مكائد هنالك أن ننكر ل وأنحن
. القادمة السإلمية

أعداء سإيثيرها وأالتي تنتظرهم داخلية مشاكل هنالك أن نعلم وأنحن
. الله

مخلصة وأالنفوس صادقة  النيات  كانت : إن نقول وألكننا
، المشرف الجهاد هذا في  نصرهم كما  وأجل عز  الله فسينصرهم

الصيل الشعب وأهذا شريعته، الشريعة وأهذه دينه، الدين وأهذا
خلقه:

رحيم لرؤوأف بالناس الله إن
)65 (الحج

المجاهدين يحفظ أن  وأجل عز الله إلى  وأالتضرع الدعاء فعلينا
وأهو  وأاجبنا عن نتخلى ل وأأن  ثغورنا، نغادر ل أن  وأعلينا  وأينصرهم،

.  جائعين  كابل أبواب على ندعهم ل  وأأن المجاهدين،  دعم
ما نستغرب ل وأأن  لهم، المشاكل من الكثير  نتوقع أن  وأعلينا

وألكن:  يحصل،
الوحـول به يمر ما فأهون      المنايا خوض الفتى اعتاد إذا

يعلمون ل الناس أكثر وألكن أمر على غالب وأالله
)12 (يوسإف

 *؟! عبده بكاف الله أليس
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وأالخذلن، الهزيمة ذيول تجر بالنسحاب آخذةا الن فروأسإيا
جادةا أنها وأيبدوأ الضخمة، الجوية الناقلت طريق عن كله وأالنسحاب

الرض ضجت ممن خلوفها أرجاس من أفغانستان أرض تنظيف في
لول يتم أن هذا من لشيئ كان وأما وأركسهم، جرائمهم من وأالسماء

يداعب حلما هذا كان وأقد  وأالتأييد، بالنصر  لعباده وأوأعده الله عناية
اليام من يوم في سإيكون أنه يظنون المسلمون كان وأما الخيال،
الواحد الله هو إنه الناس، دنيا في وأأحداثا الواقع، عالم في شاخصا

القهار:
يريد لما فعال

جاهد لنـه إل خاب ما            مجتهـد رب لله وأالمر
)[يحيص: يهرب]. من1يحيص(        مرسإلة  وأالسهـام  وأمتق

أنه قوي: أي ) [سإهم3صارد( ضعيف]. إلى ) [حابص: سإهم2حابص(
نافذ]. إلى ضعيف سإهم من يهرب

يصير حتى للتقدير الشياء (تذل روأسإيا في المعتز ابن كلمة وأتصدق
وأنفوسإهم مشرعة فأسإنتهم المجاهدوأن التدبير) وأأما في الهلك



الخبيثة وأالمكائد تكتنفهم، التي الهوج العواصف رغم مترعة، بالعز
القرح  أصابهم ما بعد من جراحاتهم  على وأيمشون  بهم، تحيط التي
وأالله اسإتكانوا وأما ضعفوا وأما الله سإبيل في  أصابهم لما وأهنوا فما

الصابرين يحب
)146  عمران آل

العروأس: ضربات أم الروأس ضربات
أن لها وألبد محصورةا، كابل داخل قواتها بأن تشعر روأسإيا وألكن

عليهم سإدت وأقد  ذلك لها  أنى وألكن  الثقيلة، آلياتها تسحب
حرج ضيق  الحاكم النظام وأصـدر السبل، بهم وأضاقت المنافذ،

. السماء في يصعد كأنما
وأحشيا، قصفا السإبوع هذا في المنة القرى يقصفون بدأوأا فقد وألذا

صدوأرهم في ما بعض  يفرغوا أن يحاوألون  عشواء  خبط وأيخبطون
مقت. من نفوسإهم في وأما حقد، من

يصل  التي سإكود بصواريخ المدنية المناطق يقصفون بدأوأا وألذا
كيلومترا قطرها مساحة تدمر وأالتي  وأنصف، أطنان خمسة وأزنها
وأشتل. وأأشابة  خنج في وأبنجشير سإالنج من المئات وأقتلت ، كامل
ثقيل ضغطا يشكلوا  وأأن سإالنج ممر يفتحوا أن يريدوأن  إنهم ثم
مسعود،  شاه أحمد مندوأب جاءني وألقد بهم، للقاء القادةا بعض على

الدفاع وأزير  له أرسإلها رسإالة  اسإتلم رفض قد شاه أحمد فقال: إن
الروأس أن لي صرح قد  رباني وأكان ياسإوف)،  (ديمتري السوفيتي
وأكيل مع  اللقاء رفض  مسعود: لنه  شاه أحمد على ناقمون

روأسإية  كتائب ثلث تحركت وأقد فورنتسوف، السوفياتية  الخارجية
.  الممر فتح تحاوأل

الضغوط  محاوألت إلى  الن  روأسإيا  لجأت السياسإية: وأقد الحابيل
(يوري الـوزراء لرئيس الوأل فنائبها  المكثفة،  السياسإية

وأزير وأسإيزوأر الدفاع، وأزير وأكذلك كابل، في ماسإليوكوف) الن
الزمام أفلت أن بعد غدا آباد ) إسإلم ( شيفرنادزه خارجيتها

على تقف التي كابل تغادر السفارات وأبدأت أيديهم، من العسكري
وأمصير تنتظرها أهوال من  سإكانها كل يتملك  وأالرعب بركان، فوهة

وأالمجاهدوأن تتعالى، وأالصيحات  يزداد، وأالجوع يكتنفها، غامض
أبوابها. على

المجاهدين بين تحول أن تحاوأل الن العالمية المحاوألت وأكل
وأالشهر المقبلـة وأاليام الحكم، سإدةا الصادقين-الصوليين-وأبين

إل يعلمها ل أنباء القوادم وأتحت الخوافي بين  تخبئ  القادمة القليلة
. الله



المنطقة لها تشهد لم أعلم-بتأجج فمضطرمة-وأالله  المعركة أما
مثل يروأا لم أيام الله-على مقبلون-بإذن فهم الشيوعيون وأأما مثيل،

وأالشرق الغرب شبيها. وأأما  الداجي لسوداها وأل نظيرا، حلكتها
المجاهد للسإلم يسلموا فلن أفغانستان حول السإلم وأأعداء
في وأمادام سإهم كنانتهم في مادام المجد قمة يعتلي أن الناصع

. حيلة أيديهم
الجهاد بائمة فكيف الفقير، الفغاني الجهاد من يرتجفون اليهود إن

بهذا صرح وأقد وأالحكم؟ الجاه  لهم وأصار بالسلطان أمسكوا إذا
سإنوات. عشر قبل دايان

القادةا هؤلء وأصول من سإنوات عشر منذ يحذروأن المريكان إن
يسكتوا؟ أن الن لهم فأنى الجهاد في  القيادةا  محور يوجهون الذين

الن  بلغ قد  السإلم ضد  الغربيين عروأق في يجرى الذي السعار إن
نقول: وألكننا ، منتهاه وأوأصل   ، مداه

الله يضلل وأمن دوأنه من بالذين وأيخوفونك عبده بكاف الله أليس
هاد من له فما

)36 (الزمر
*( للمطففيـن وأيـل
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أفغانستان في  السوفياتيه القوات قائد  جروأموف خرج وأهكذا
وأامق غير  وأداعا وأوأدعها

منظرين كانوا وأما وأالرض السماء عليهم بكت فما
)29 ن (الدخا

صحفيا مؤتمرا وأعقد بغيهم، من وأالسماء الرض ضجت أن بعد خرج
من النهر بعد مدينة أوأل وأهي الترمذي)، المام (مدينة ترمذ في

التنين اسإتعمار  وأطأةا تحت ترزح التي السإلمية المستعمرات
. القرن هذا  بداية منذ  الروأسإي

فيه تردى الذي الزمان هذا في  الكبرى  الله آيات من آية كان لقد
لهذا  العظيمة  الصفعة هذه تكون أن  الحضيض في المسلمون

السوفيتي.  الكبر-التحاد  الطاغوت
بصلفها دخلت التي الروأسإية القوات معظم وأخرجت جروأموف خرج

تقول: غروأرها لشدةا وأكأنها  وأرسإوله الله تحاد وأكبريائها
النام أخمصي تحـت وأاقف         نفسي قدر  أخمصي تحت وأاقف

العظيم: الله وأصدق
ينزل لم ما بالله أشركوا بما الرعب كفروأا الذين قلوب في سإنلقي

الظالمين مثوى وأبئس النار وأمأوأاهم  سإلطانا به
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اسإتساغ الذي بربه، العتزاز العميق الكريم الشعب هذا يد وأعلى
أن لنا وأيحلو لعقيدته، وأصيانة دينه عن  منافحة يملك ما كل بذل

:  له ننشد
)1( سإـودا السـمر  الذبل له      رددت الوغى في حملـة وأربتما

وأأرجعت بالضرب العدا هجمات رددت ذابل: أي الرماح: جمع [الذبل
الدم]. من عليها جف بما سإوداء السمر رماحه

) [هول2( مبيدا مبـادا تركت وأرمح    قصـفت وأنصـل كشـفت وأهول
رمح من وأكم سإيف من كم كشفته رعب من كم نصل: سإيف، رعبك

حطمته].
)3( الغـمودا تكون أن الطلى      مـنى أغمادها سإيـوفك بهجر

الحرب]. في تراها فل [تغمدها
)4( الحـديدا بهـن قتـلت حتى     بالحـديـد العـدا نفـوس قتلت

بأعدائك]. الحديد وأقتلت بالحديد أعدائك [قتلت
)5الخلودا( تبغي الحرب في  وأبالموت الغناء تبغـي بالفقر كأنك

عظيم]. أمر وأأمامه صغيرةا أمور عن يحدث لمن يضرب [مثل
بالجملة  النهيارات بدأت  جروأموف خرج أن السإتسلم: وأمجرد

الشيوعي  الحكم بنيان أن إذ المتداعى، الهش الكيان أركان في
الروأس كان وأقد يتساقط، فترةا منذ فبدأ هار جرف شفا على أقيم

وألكن  الخيمة، فسقطت  الخيمة فسطاط  بمثابة الشيوعي للحكم
تقريبا عام وأمنذ الرض، على الساقطة الخيمة  تمزيق من لبد
إلى  عائلتهم يرسإلون وأأخذوأا الشيوعيين، كيان في الشلل سإرى

الهند، إلى هربت الوزراء رئيس شرق حسن عائلة أن حتى  الخارج،
. كابل تغادر  السفارةا تلو السفارةا وأصارت

آخر مع يخرج أن نجيبا  كابل يغادر  وأهو بريطاني دبلوماسإي وأنصح
في يقع أن له الله قدر إذا إل له أمينا ناصحا كان وأقد روأسإية، طائرةا

أمام التلفاز شاشة على زبانيته مع  ليحاكموه المجاهدين قبضه
منذ وأسإلبا وأانتهاكا وأتشريدا قتل فيه أعمل الذي المسلم الشعب

المبادئ أبسط متجافيا النسانية، القيم أقل متجاهل وأنصف، عقد
البشرية.

بكرةا عن وأذبحوهم سإالنج في الشيوعيين قادتهم على الجند وأقام
الروأس انسحب بجاكوت مير وأفي المجاهدين، إلى وأانضموا أبيهم

فاسإتولى للشيوعيين وأعتادهم وأعدتهم وأدباباتهم خنادقهم وأتركوا
دخولها. الشيوعيون  يستطيع أن قبل عليها المجاهدوأن

كابل حال بجانب ضئيل هذا وأكل جديدا، سإتسمع يوم وأكل



الروأاحل حديث ما حديثا وأهات      حجراته في صيح نهبا عنك فدع
السياسإية: المؤامرةا

الجهاد ثمار من  اسإتطاعت ما  تسرق أن  حاوألت فقد روأسإيا أما
،وألكنها أفغانستان حول وأجنوبا وأغربا شرقا الرض فزرعت المبارك،
بخفي  اليدين صفر فعادت وأاد، في وأتصيح رماد في تنفخ كانت

حنين.
المحفوفة الشلء تلل فوق  المحمولة  الغنائم جزيرةا في وأفجأةا

تريد شيعية أحزاب بثمانية إيران برزت  الدماء من  متلطمة  ببحور
مطالبة العالية الدانية  العناقيد إلى يدها وأمدت الغنائم، تتقاسإم أن

أفغانستان، ثلث الشيعة أن مدعية، وأالشورى الوزراء مجلس بثلث
شيعة بأن تقول المتحدةا المم  إحصائيات بأن جميل رد عليهم فرد

لنكم قبل من  سإلكتموه الذي بالنهج  نلتزم وأنحن %،8 أفغانستان
لهل  أعطيتم ما فبقدر المضمار، هذا في يحتذى الذي المثل ضربتم

في  الشيعة نسبة سإتكون  وأمناصب  وأزارات من  عندكم  السنة
إيران في السنة  نسبة بأن علما  ، القادمة  المسلمة الجهاد  حكومة

من إحصائية تقارير على  المطلعين بعض  أخبرني كما النصف الى
. المسلمين قبل

رئاسإة وأل  الشورى وأل  وأكالتها وأل  الوزارةا يدخل لم أنه علم فاذا
من وأاحد رجل  السإلمية إيران جمهورية في الكبرى المؤسإسات
وأجل عز ربنا ماقال إل لهم نقول فهل  ،  السنة أهل

كالوهم وأإذا يستوفون الناس على اكتالوا إذا الذين للمطففين وأيل
يخسروأن وأزنوهم أوأ

شأنه: عز قال وأكما
أنفسكم وأتنسون بالبر الناس أتأمروأن

)48 (البقرةا
:  أخيرا لهم قيل ثم

وأأنصلت العظم أنقت  عجاف سإنوات عشر  الروأس أمام صمدنا لقد
: ديننا في  الدنية نعط وألم  ، اللحم

الفشل بنـا احتفى وأما              بنا  البـاء فماذل
متـصل البذل وأموج              مرتفع الشعب وأرأس

فإننا أبت وأإن الجهاد، لهذا عدوأةا  نفسها  إيران تضع أن لنحب وأنحن
نسمح وألن أخرى، سإنوات عشر  وأسإنواصل بعد، السلح نضع لم

المبارك. الجهاد هذا عزةا  يمس أن لحد
* الم من للمخاض لبـد
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على جفت وأالكلمات متسمرةا، وأالعيون مشدوأدةا، النفوس فإن
لهاثها تمنع تكاد وأالجساد وأوأجيبها،  نبضها زاد وأالقلوب شفاهها،

لنها الصغاء، لتحسن  العناق وأأطرقت السإتماع، لتحسن المتقطع
الميلد. خبر تنتظر

زوأجه حملت وأما مخاضها، عنفوان في  زوأج له كمن كلهم وأالناس
على دقائق أوأ سإاعة إل يبق وألم  الياس، سإن بلغت أن بعد إل

تلقي أن تريد تنتفض كلها الحامل وأفرائص الطلق، وأاشتد الوضع،
يراقب وأزوأجها روأحها، تزهق تكاد التي  آلمها من وأتتخلص  الجنين
روأح على خوفا النبض عن يتوقف يكاد  قلبه، على يده وأاضعا الوضع،
لرؤيته، انتظاره طال الذي المولود على وأخشية تفلت، أن زوأجه

إنه بعده، شيئا  يرى أن يأمل وأل قبله ير وألم السن، به وأتقدمت
ممن  الن الرض في مسلم كل ذكرا.. هكذا المولود يكون أن يؤمل
اللم من شيئ أعماقه في يعتلج أوأ الدين، لهذا  حرقة  بأدنى  يحس
الدين، هذا أبناء  آمال من أمل قلبه  يراوأد أوأ المسلمين، حال على
عن وأيسألون دقيقة، دقيقة  وأالمذياع وأالتلفاز الجرائد يتابعون إنهم

بالتلفون يلحقوننا إنهم آباد، إسإلم في المجاهدين اجتماع أخبار
لرؤية انتظارا فقط  الدموع  نبكي ل وأيقولون: إننا وأبالفاكس

الدماء! نبكي إننا بل السإلمي،  المجتمع
كلومهم وألزالت بالجراح، مثخنة قلوبهم إن معذوأروأن، وأالمسلمون

بهم ألمت  التي وأالدوأاهي بهم، حلت التي وأالمصائب دما، تنزف
أبي مع د يرد  حالهم لسان وأكأن نفوسإهم، تطيقها ل أصبحت

الطيب:
ذعر أم  الموت  أمات  تقول   تركتها حـتى  بالفات تمرسإت

الذعر؟!
الخـر البيـت يـنشـد وأبعضهم

جيد وأل  عين  تتيمـه  شيئا        كـبدي وأل قلبي من الدهر يترك لم
في الشاخصة فالشواهد  يبكوا، أن لهم وأحق يبكون،  المسلمون

وأفي ليبيا في وأالجهاد سإوريا، وأتحرير  الجزائر ثورةا  الن  أذهانهم
الضرائب  المسلمون يدفع نتائج، من إليه آلت ما وأ وأالسودان تونس

وأالملحدوأن العلمانيون الثمار وأيقطف التضحيات، من الفادحة
وأاللدينيون.

التي الخفية وأالصابع  العالمية  التحركات  يتابعون المسلمين إن
. العصر هذا في  المسلمون  يخوضها قضية بأقدس تعبث أن  تريد

سإواعدها عن وأشمرت أنيابها عن كشرت وأقد  إيران  يروأن إنهم
المجاهدين صفو لتعكر  العراق حرب من تفرغت  أن  بعد

حركاتهم تتوقف ل وأسإفراءها وأزراءها إن الغنائم، وأتقاسإمهم



وأالتهديد، بالوعيد يلوحون وأأحيانا أباد، وأإسإلم طهران بين  المكوكية
. وأالتحميد  وأالطراء بالغراء وأأخرى

سإرية، صفقة معهم ليعقدوأا  القادةا بعض يستميلوا أن وأاسإتطاعوا
الذي المسئول هذا وأانبرى ، الموعود أوأ  المدفوع الثمن  ندري وأل

وأيقاطع   الئتلف صفو يعكر  بالتفاق  وأانفرد  بالتصال شذ
الذين  الصحفيين مئات من وأمرأى  مسمع على الخوةا  اجتماعات

نتائجه ينتظر الذي  التاريخي الجتماع حيث الحجاج بمدينة يحفون
أجمع.  العالم

يختلج  بما  الرض  أنحاء كل في  المسلمين أطمئن هنا من وألكنني
: نفسي في وأوأقر  صدري في

وأأرجو  ثلثة، أوأ  شهرين خلل  السقوط إلى آيلة نجيب حكومة -إن1
الضحى عيد أن  المجاهدين  جمهرةا  وأظن  ظني يخيب ل أن الله

. كابل في العام لهذا
. فقط  وأالمسلمون  السإلم هو القائم  للحكم الوحيد الوارث -إن2
هذا في السابقة  التجارب كل  بين من يتفرد  الفغاني الجهاد -ان3

الحقيقيين  الفغاني  الجهاد  قادةا  أن  المسلمين  بلدان في العصر
. العلماء من أوأ  السإلمية الحركة أبناء من إما

الموصوفون سإواء السإلمي بالحكم يطالب منهم وأاحد وأكل
. وأالمروأنة بالعتدال  المنعوتون أوأ  وأالصولية  بالتطرف

عقيرته يرفع  الجزائرية التحرير جبهة في وأاحد قائد  يكن لم بينما
. السإلم تحكيم بوجوب  صوته  وأيعلي

تمت  أنها  تنبئ الجزائر دوألة اسإم في حتى  وأاحدةا كلمة نر لم وألذا
: إسإلم أوأ  عروأبة إلى

.  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية
الفغاني  الجهاد أن  الله بإذن  وأأبشرهم  المسلمين أطمئن -إنني4

جذوأرها من الشيوعية  وأباجتثاث  الروأس هزيمة عند آثاره تقف لن
قلبي وأإن الله-، شاء -إن سإتتعداها بل  أفغانستان، أرض من
للعالم  التاريخي  التحول خط بداية  سإتكون  أفغانستان أن  ليحدثني

ظني، غالب وألكنه  ، القهار الواحد إل يعلمه ل غيب إنه  أجمع،
. فألي  يصدق وأأن  ،  ظني  يخيب ل أن  الله وأأرجو

السإلمية الدوألة  قيام تعترض  وأعقبات مشاكل هنالك  -وألكن5
وأهذا  ، الخارج من أوأ الداخل من سإواء  ، ميلدها وأتكتنف القادمة،

وألكن سإماوأي، وأقانون  إلهى ناموس
الظالمين  على ال عدوأان وأل          للمتقين العاقبة وأ

:  الله رحمه  قطب سإيد الشهيد السإتاذ كلمة  نردد وأختاما



وألبد  مخاض من للميلد وألبد ، ميلد من السإلمي للمجتمع لبد
. آلم من  للمخاض

(*) القلوب تعمى وألكن البصار تعمى ل فإنها
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صدقت ،  وأأفضلت  وأأنعمت فأجزلت، أنعمت يارب، لك   حمدا

أنت، إل إله ل  وأحدك، الحزاب وأهزمت  عبدك، وأنصرت  وأعدك،
منهزما فولى بالوأحال  جندك يد على الكبر الطاغوت كرامة مرغت

: جيشه عن  للجيال يحدث
وأسإتائره  أسإتاره  عجل على     فهتكت  بالمرجل  فيه  صيح وأإذا

أظافره حمر وأالموت بها يجود     حشاشة  السيوف تقاضاه صريع
جندي كل الروأسإية) بلسان القوات ( قائد جروأموف ر عب وألقد
سإنوات منذ ننتظره كنا الذي اليوم هو (هذا  النزال أرض من  مدحور

أرض في به ألمت  التي وأالنكبات الويلت لكثرةا إل ذاك )  وأما
. وأالرباط الثبات

السروأر  وأتفجر كلها، للرض عنيفة هزةا الروأس هزيمة أحدثت وألقد
بأدنى  يحس أوأ خير ذرةا  قلبه في من  كل وأجه على الحبور وأطفح

وأأهله. الدين هذا تجاه حرقة
أنها لول  رثاء  نظرةا  إليهم ينظر الذين  أوألئك  نرى هذا وأمقابل

الحملة تردد لزالت التي الببغاوأات لتلك  وأازدراء اسإتخفاف نظرةا
الدفين  الحقد أعماق عن وأتنم الدين، هذا على الشعواء المسعورةا

من السإلم انتصار من الدوألي  وأالهلع  العالمي الرعب يعكس الذي
. المجاهدين أسإنة خلل

التي  اليدي وأندرك العلمية،  الحملة هذه وأراء من  نعلم وأنحن
يديروأن الذين الموال بيوت أصحاب اليهود إنهم الدمى، هذه تحرك

أبنائه نحو سإهامهم  وأيصوبون الدين، هذا على  الحرب رحى
. المسلمين

الموتورةا الطائفة هذه صدوأر في  تجمع الذي اليهودي الحقد إن
أرجاء في النسان بني من بالنتقام اليهود عنه  س نف وأالذي
المواطن كل في  اعملت التي  الهدم  معارك خلل من  الرض

.  وأالنسانية  وأالدينية  الخلقية  الجبهات وأعلى
في قائلين وأصرحوا النصرانية، لتحطيم صهيون حكماء رتب فلقد

وأنضع المسيحيين أذهان من الله فكرةا (سإننزع الرابع البروأتوكول
الكاثوليكية بين الفتنة نار فأشعلوا مادية)، أرقاما بدلها

وأحطموا للبروأتستانت، الروأحي الب كلفن وأتبنوا وأالبروأتستانتية،



وأجعلوا م)،1789سإنة( الفرنسية الثورةا قيام وأرعوا البابوية، عرش
قسيس). آخر بأمعاء ملك آخر ميرابو(سإنشنق كلمات شعارها

اليهودي، لينين خلل م) من7191سإنة(   البلشفية الثورةا وأتبنوا
) . مادةا وأالحياةا إله بالله: (ل اليمان  به سإحق الذي شعاره وأأطلق

على اسإتانبول ) فـي حاييم  (ناحوم الحاخام برعاية اليهود وأأشرف
أتاتورك يد (الخلفة) على السامقـة وأالمنارةا الشامخ الصرح تحطيم

( سإنة  المصرية الثورةا ليوجه ناحوم  وأانتقل م)،1924( سإنة
عباس أن  علمت إذا قائل عساك فماذا ،  القاهرةا م) في1952
حاييم ناحوم  زار إذا  حتى  الدوألة جائزةا من  محروأما بقي  العقاد

بالجائزةا؟! التالي اليوم في عبدالناصر  عليه تفضل
النصر هذا بعد أفغانستان في المسلمين الله أعز أن وأاليوم: وأبعد

التي الدهر خوارق من وأخارقة العصر معجزةا يعتبر الذي المبين
تمزيق على تراهن البث أجهزةا انطلقت الفغان على بها الله تكرم

،  بينهم  القادمة المعركة ضرام اشتعال وأعلى المجاهدين، شمل
الجهاد) شورى  حيث  الحجاج مدينة (إجتماع على الضواء وأتسلط
الذي المنتصر  المشرف الجهاد صورةا وأتبرز الخلف، على وأتركز
يعيشها التي وأالشتات التمزق بصورةا الدهر  جبين في غرةا أصبح
داحس حرب  إذكاء وأتعيد ، المتناحرةا الصابر-لبنان-بفئاته البلد

وأتعلق رباني مصافحا حكمتيار صورةا فترسإم بعاث، وأأيام وأالغبراء،
مرةا  وأتعيد ينتظرهم)، وأالقتال أعداء وأغدا  أصدقاء (اليوم تحتها
وأفرقت العربي العالم بها مزقت التي وأاليسار اليمين لعبة أخرى
وأبشعار جديد اسإم تحت الجديدةا اللعبة وألكن القرن، هذا في شمله

وأالمعتدلين)) .  الصوليين : (( لعبة اق بر
الغربي،  العالم ظهور بسياطه يلهب الذي اليهودي العلم أعذر أنا

وأقدرته وأحيويته  الدين هذا قوةا  غيرهم من أكثر يدركون اليهود لن
بأصنام وأللطاحة الخير، نحو  وأتوجيهها  الطاقات  تجميع على
فيها، إل اليهود يعيش ل التي  الرذيلة  مستنقعات  وأتجفيف  الفساد،

أوأحال في  الجيال  أغرقوا أن بعـد أمثالها، في إل خون يفر وأل
النزوأات. حمأةا وأ الشهوات بسعار وأأشغلوهم الجنس،

بخطر  غيرهم من أكثر يحسون لنهم أخرى مرةا اليهود وأأعذر
وأعلى  دوألتهم على قائما اسإتوى إذا وأأثره مصالحهم، على السإلم

وأيزدرد  دماءها وأيمتص البشرية  يطوق  الذي  أخطبوطهم  أذرع
خيراتها.

دوألة  قيام لمعنى إدراكا الناس أكثر ثالثة: لنهم اليهود وأأعذر
وأالسإل. البيض رؤوأس على قامت  إسإلمية



فالنفس  وأمغاربها  الرض مشارق في الطيبون المسلمون أما
حول صاغية آذان  وأكلهم القلوب، على  اليادي  يضعون وأهم  معهم

يتابعون  التلفاز،  شاشة على رةا مسم عيون  كلهم أوأ ، المذياع
شورى اجتماع خلل من السإلمية الدوألة وألدةا  أنباء  عجيب  بلهف

آباد). (إسإلم في  الحجاج  مدينة في  الجهاد
غياب  خلل من الخسف وأحياةا  الذل مرارةا يعيشون المسلمين إن

لهم يوجهون  الذين هم  جنسهم أبناء أن يروأن وأدوألته،  السإلم
:  بدينهم  التزامهم بسبب الساخنة وأالضربات  الوحشية اللكمات

الحميد العزيز بالله يؤمنوا أن إل  منهم نقموا وأما
)8 (البروأج

مشردهم، وأتؤوأي مصالحهم، تتبنى كلها الرض في دوألة يروأن ل
عن وأتدافع باسإمهم، وأتنطق صالحهم،  وأتقرب تقيهم، وأتشجع

حقوقهم.
كما دمعا ل دما يبكوا وأأن  النفاس، يعدوأا أن  للمسلمين حق وأقد

ينتظروأن وأهم وأكندا  أمريكا في المغترب المسلم  الشباب يقول
المشرف  العزيز النصـر هذا بعد دوألتهم وأقيام المجاهدين كلمة

. سإبحانه  ار  القه الواحد به  من الذي
يتولون ممن  وأالشيوعيين وأالعلمانيين  اليساريين أعذر ل لكنني
المجاهدين اتفاق بتأخير شماتتهم يظهروأن  وأالذين ، العلم توجيه

- التحاد  سإيدهم  الكبر  الطاغوت لهزيمة كان لقد آباد، إسإلم في
وأموعظة: درس وأأعظم  عبرةا  -أكبر  السوفيتي

( ق                               شهيد وأهو السمع ألقى أوأ قلب له كان لمن
37 (

روأسإيا رأوأا أن بعد  يرجعوا أن  يريدوأن للذين  كبيرةا فرصة كانت لقد
لسإنة  سإهل وأصيدا سإائغا  طعما الربيبة الشيوعية الحكومة تترك

على وأليربأوأا فليستحوا يتعظوا لم فإن وأحرابهم،  المجاهدين
خجل يتوارى أن الرض في شيوعي بكل الوألى كان لقد أنفسهم،

في  البطولت أرض على جرى مما  اسإتحياء وأجهه وأيغطي
. أفغانستان

الدين، لهذا  الشيوعيين لعودةا وأاسإعا  بابا المجاهدين انتصار كان لقد
، عنقه من  الشيوعية ربقة شيوعي كل ليخلع  سإانحة وأفرصة
أكل التي القذرةا وأأسإماله  البالي  الشتراكية ثوب من وألينسلخ

: العظيم الله صدق وألكن  وأشرب، عليها الدهر
(الحج  الصدوأر في  التي القلوب تعمى وألكن  البصار تعمى ل فإنها

46(



وأأمره-أن الله وأمغاربها-بإذن الرض مشارق في المسلمين وأأطمئن
الجبار المارد ،وأأن سإتقوم  السإلم دوألة  وأأن  سإينتصر، الجهاد

الدين لهذا المستقبل وأأن سإينطلق،
)21 (يوسإف  يعلمون ل الناس أكثر وألكن أمره على غالب وأالله

*كتاب قضية أم الذئاب مسرحيات
4 الموافق هـ1409 رجب/26  التاريخ41 العدد المعركة [*لهيب

م].1989 مارس
شورى  مجلس  اجتماع من مقربة وأعلى آباد إسإلم في مطعم في

النصر هذا بعد الميلد،  نتيجة  مسلم كل منه  ينتظر الذي  الجهاد
أفغانستان  سإماء فوق السإنة وأرثته الذي  الرفيع وأالمجد المؤثل

. المسلمة
الجماهير من وأأمواجا تتداعى، أفواجا أرى المطعم هذا أقول: في

بجانبي وأكان الزنداني المجيد عبد الشيخ فتساءل تتهادى الهائجة
وأيزبدوأن؟  وأيرعدوأن يهدروأن  شأنهم وأما يهتفون؟ القوم مابال

الجموع بهذه وأإذا فأرا فولد الجبل وأتمخض الخبر وأانتظرنا
قامت  أعلمها وأتشعل  المريكية السفارةا أبواب على المحتشدةا

يصدر رشدي سإليمان اسإمه لندن في رجل ضد المظاهرات  بهذه
القرآن. فيه يهاجم  الشيطان) (أشعار  اسإمه  كتابا

المسلمين الطلبة اتحاد رئيس  زكي أحمد الحبيب بالخ وأاتصلت
الدماء  سإطرتها  التي  الرائعة بالنتصارات  أبشره  أمريكا في

المتدفقة:
الخلود لحـن إنها أخانا يا       وأدم دمـع من السإفار سإطر

الولـيد قلب في النار وأسإتذكي       نورا الشيخ فؤاد في تبقى سإوف
داخل في روأسإيا ربائب جبهات في  المتوالية  بالنهيارات  وأبشرته

اسإتسلموا قد  الله أعداء من ألفا عشر  سإتة أن وأكيف أفغانستان،
لها  العصابات حرب تاريخ يشهد لم غنائم مع للمجاهدين  رسإتاق في

. أبدا نظيرا
وأعشرين وأمائة  دبابة عشر وأخمسة  شنكوف كل ألف عشر سإتة

يصعب التي  وأالذخائر وأالرشاشات وأالمدافع  صالحة  سإيارةا
في كله هذا وأعدها إحصاؤها وأيضنيك  حصرها

أمريكا في المسلمون يقيم أن منه وأطلبت  تخار في رسإتاق مديرية
عن  تعبر  وأابتهالت  المبين النصر بهذا   فرحتهم عن تعبر احتفالت
بكتاب  مشغولون لي: الناس يقول به وأإذا  العالمين، لرب شكرهم

. عليه وأالثورةا رشدي سإليمان



ثلثة وأعرضت الكاتـب دم وأأهدرت الكتاب  على إيران وأاعترضت
دوأل لدى فعل رد التصريح هذا وأأحدث  قتله  لمن دوألر مليين

ليران. مقاطعتها وأأعلنت وأالغربية الوأروأبية السوق
هذا في نصرللمسلمين أضخم على الكتاب أحداث تغطي وأهكذا
مرعلى يوم أي  ، شعري ليت الخيرةا الثلثة القروأن في بل القرن
من  روأسإيا  اندحار يوم من أعزعليها القروأن هذه في  المة هذه

الذي المسلم فرحة من أعظم  الجوانح تغمر فرحة أي  أفغانستان؟
تبهر  النتائج كانت  وأكيف  الحداث سإارت كيف  البصيرةا  بعين يرى

.  الدين هذا  على حرقة ذرةا  قلبه في  صادق  مسلم كل حس
وأقد  للمجاهدين ينشد أن  الرض في  مسلم بكل  الوألى أليس

؟ بذخيرته وأطحنه بأسإلحته جراحا الروأسإي الدب أثخن
الشرى( أسإد  دوأخت  أسإد باكف     القطرسإمررماحـه في به فتكت

أتـراه     سإلفة وأالدمـاء صريعا أمسى   ) [الشرى: الغابات].1
) [الطل: الرؤوأس].               لكن2الطل( تلك مـن مال سإكرا
)3( سإرالحشا من جنباه  أضمرت ما       أظهرت القواضـب السنة

[الحشا: المعاء].
السإلم في  تطعن  وأأمريكا  أوأروأبا في شهريا  تصدر الكتب من كم

الله صلى محمد  الخلق سإيد جانب وأتغمز وأرسإوله الله  وأتحارب
الكبرى. الضجة ماهذه  وأسإلم؟ عليه

أناشيد يهزجون  الشوارع إلى يخرجون  المسلمين أن  أحسب كنت
حق لقد الدين، هذا نصرت التي العرين ليوث بذكر وأيهتفون  النصر

مكان كل في ينثر وأأن الغار أكاليل مفرقيه على  يضع أن مسلم لكل
.   القهار للواحد وأالشكر للفرحة إظهارا الزهار،

تقيم أن  كلها الرض في إسإلمية جمعية كل من أتوقع كنت
وأفدا  وأترسإل  العظيم النصر أسإبوع تسميه الحتفالت أسإبوعامن

الجهاد. لقادةا  التهنئة لتقديم
يحيون  السإلم لعلماء  مؤتمرا  إسإلمي قطر كل يقيم أن أوأد كنت

الشعب هذا فيه

أي من  أوألى  وأهذا   ،  المبارك وأبالجهاد  العظيم النصر بهذا  الكريم
. أوأالدعوةا المساجد أوأ للفقه  كان سإواء العلماء يقيمه  آخر مؤتمر
 %10  كلها الرض في  مسلم  موظف كل  يقدم آمل:  أن  كنت

في وأإسإهاما الفغانية السإلمية  للدوألة  هدية رجب لشهر راتبه من
كتاب  يغطي أن أما لفغانستان  وأإعمارا  كابل في  الحكم تقويض
اللباب أوألي  يحزن  مما فهذا  كلها  الرض هزت  أحداث على



البشرية يدوأخ الذي  اليهودي  العلم  ألعيب من مسرحية -أظنها
زجا  الضياع دوأامة في وأيزجها ا دع  التية عالم في وأيدعها

شهيد وأهو السمع ألقى أوأ قلب  له كان  لمن لذكرى  ذلك  في إن
)47 (ق

الكبير التحدي
الموافق: هـ1409/شعبان/ 4  التاريخ42 العدد المعركة [*لهيب

11/3/1989.[
نرى وأأن  ، أعدائه مع السإلم  معركة  نعيش أن لنا الله كتب وأهكذا
الشرار  وأيوجه  النار يؤجج الذي  الكير يد تحرك  كانت التي اليدي

شيئا الستار انزاح  النصر اقترب  وأكلما  البرار مع  معركتهم في
كبد تمزق التي المكشرةا  وأالنياب الحادةا المخالب وأبانت  فشيئا

المسموم خنجرها وأتغرز  نحرها الى  سإهامها وأتوجه  المسلمة المة
. قلبها في

الله جند  أمام مدحورا الرض في  طاغوت أكبر وأهزم الجهاد انتصر
العبر جراحها خلل من  للجيال تحدث جحورها إلى روأسإيا  وأعادت  ،

النصر هذا  كله العالم وأرأى حصدتها، التي وأالشواك  جنتها التي
أنتم هل  للمجاهدين وأقيل  العالمين رب به  تفضل الذي  المبين

الممثلة  العريضة  قاعدتكم  خلل من تختاروأا حتى  مجتمعون
نفرا  وأالخمسين الربعمائة على  عدده ينيف الذي  الشورى بمجلس

؟  لبلدكم وأوأزارةا  لدوألتكم قيادةا
للدوألة رئيسا نبي  محمد  اختيار على  أيام بعد  المجاهدوأن وأاتفق
وأأخرجت   زلزالها  تزلزل  بالرض  وأإذا  لوزرائها رئيسا  شاه  وأأحمد

منبر  صوليين لل  يكون وأتقاسإمت: لن  صدوأرها  مكنونات  الصدوأر
عما  القوم وأأفصح  يقفون عليها  صلبة أرض وأل  يخطبون عليه
بأسإرها  الدنيا يروأن إذ  المجاهدوأن وأذهل   ،  أعماقهم  في يجول

تجاه مواقفهم وأوأضوح  التزامهم منهم وأترفض  ،  دينهم  عليهم تأبى
القوم لدى  مخرج أمن  ،  المجاهدوأن  وأتساءل  عقيدتهم

؟ العالمين  لطمأنينة  سإبيل من أم  ؟ الساخطين
مرارةا  بعد المجد طعم   يتذوأقوا لم ممن  الناصحين بعض فأجاب

الباهظة  الثمان خلل من  العزةا حلوأةا يستعذبوا وألم ، الجهد
وأل  إيران وأل أمريكا ترضى : لن  قائلهم  فقال وأالشلء بالدماء
يرأس بأن  قوية حكومة يروأا مالم  أحد  بكم يعترف وألن  الصين

سإي فأجابهم  ، آخر قائدا  وأزاراتها  وأيقود   السبعة من قائد  دوألتها
لهم  للمريكان) وأانبرى وأليست  لفغانستان الدوألة : (هذه  اف

حكمتيار وأأجابهم  الحاقدين حلوق في شوكة يشكل آخر أصولي
اف سإي وأذا  الدوألة رئيس  نبي محمد بسيطة: هذا قائل:  المسألة



إذ السماء، من عليهم حلت الصاعقة وأكأنها للوزراء، رئيسا نرشحة
أمريكا من تخرج الذي المهندس شاه أحمـد برؤية يغصون كانوا

حادا  سإكينا يضع بالقتراح وأإذا فيصل، الملك جامعة في أسإتاذا وأكان
اف سإي مسمار جاء شاه، أحمد شوكة فبدل  ، أعماقهم في

دوأن شاه أحمد لحية تكون أن وأبدل  المتعصب، الصولي الزهري
الصدر. تناطح التي اف سإي  لحية جاءت  القبضة

عوده عجموا وأقد  اف)، (سإي غيرهم من أكثر يعرفون وأالمريكان
ال مرةا كل في معه مجلس من خرجوا وأما وأبال  ال جنوا فما

تهتز  وأفرائصهم  وأترعد تزبد وأأفواههم زعافا ا سإم تقطر وأقلوبهم
وأحقدا.  غيظا  وأترتجف

حتى وأكلكله بثقله العالم وأألقى  وأالعلنية  بالخفاء اليدي وأعملت
السبعة القادةا وأأغلق الشمل، ق وأمز الكلمة وأفرق التفاق، أفشل

وأإذا سإواء كلمة على وأيخرجوا  شعثهم يلموا أن يحاوألون أبوابهم
وأبكتيا  خوسإت تعرفه  أفغانستان علماء من ليث وأأطل  يقرع بالباب

الدين جلل الشيخ إلى القادةا وأنظر  عاما عشر بضعة منذ وأبكتيكا
خلوتهم، عليهم يقتحم  الذي الشيخ  جرأةا من مستفسرين حقاني
كلمتكم ينتظر الذي الشورى لمجلس ممثل الشيخ: جئتكم فأجاب

فعلى حل إلى وأصلتم فإن  ، كله  العالم يرقبها التي  الموحدةا
وأيرضاه  ترضونه  حل  إلى نصل فدعونا وأإل  وأالعينين  الرأس

. الجميع
قائل: ليقف  اف سإي ينتهزها السماء من الله سإاقها فرصة وأكانت

الحكم وأوأاقع المانة وأأسإلمكم حل إلى الوصول لأسإتطيع أني  أعلن
وأتتابع  قال لما مؤيدا  حكمتيار وأتبعه تروأنه، حل بأي  أرضى أني

السبعة. بأسإماء موقعا  صكا الدين لجلل وأكتبوا  السبعة
مجلس اختارهـم الذين السبعين إخوانه مع الدين جلل وأحمل
أشار ثم  السبعة القادةا بإمضاء الممهور  الموثوق  بالسند  الشورى

أعضائة بين من  أثنين حزب كل يختار أن  الشورى مجلس على
. الحل تبحث لجنة  يختاروأن الذين عضوا عشر الربعة ليشكل
عن بعيدا  مكان في عشر  الربعة  بلجنة  الدين جلل وأانتحى

هنيهة وأبعد  البيت باب وأأغلق  التلفونات من  المكان وأأخلى  النظار
الموصود الباب الصدقاء من  الناصحين القوم كبار أحد قرع

ياسإر محمد إليه فهرع الرأي وأتبادل النصح  مشاركتهم في يستأذنهم
. معتذرا الباب عن  !!!  وأرده المتشددين الصوليين -أحد

من لبد  بأنه  عليه المجمع بالرأي  اللجنة خرجت أيام ثلثة وأبعد
رئاسإة  السبعة القادةا من الوأل  الفائز يتسلم بحيث  النتخابات

وأكانت  دوأاليك وأهكذا الوزراء برئاسإة الثاني الفائز وأيحظى الدوألة



صورةا عليها  النتخابات أوأراق الثلثة اليام خلل أعدت قد اللجنة
ختمان عليها وأرقة المنتخب  بتسليم يكون وأالختيار السبعة القادةا

المختارين.  الشخصين صورتي مقابل
القادةا إلى الدين جلل وأطلب القرار وأأعلن القاعة أبواب وأأغلقت
وأرقته  المنتخب يضع  بحيث القوم تتابع ثم بالنتخابات البدء السبعة
رب اختارها التي النتائج وأخرجت الصوات وأأفرزت  القاعة وأيغادر

174 نال أن بعد  الدوألة برئاسإة المجددي  حظي فقد  العالمين
صوتا،  وأسإبعين وأثلثة بمائة  الوزراء برئاسإة اف سإي وأفاز  صوتا

يونس  سإهم من وأالداخلية  حكمتيار نصيب من  الخارجية  وأكانت
. رباني حقيبة  وأالتعمير خالص،

الدوألة تنتظر  التي  المشاكل  من لكثير حل المجددي فوز كان وألقد
الصوليين مشكلة فانتهـت الله أعداء وأجهها في  ها سإيثير مما

من مجددي لن  وأالجنوب  الشمال معضلة وأانتهت  وأالمعتدلين
بين  الجنسية النعرات بقية وأانتهت  الجنوب من اف وأسإي  الشمال
سإي إليهم يمت الذين وأالبشتون مجددي إليهم ينتسب الذين التاجك

سإي ينسب إذ وأمولويين وأعلماء  وأحركي وأهابي مشكلة وأانتهت اف،
الثانية.  الفئة مع وأالمجددي الوأل إلى اف

ذهب قد بأن  النتيجة هذه على  العلم وأأجهزةا الصحف  وأعلقت
. المتشدد الصولي اف سإي وأظهر الصولي  شاه أحمد

: الكبير  التحدي
على  يتربع  وأالتي  العريضة القاعدةا ذات  المجاهدين  دوألة  وأجاءت
مجلس ثقة وأنالت  الغربية الصحف تصفه كما معتدل  رجل  رأسإها

العربية الدوأل خطى تستحث  وأكأنها  العتراف  تنتظر وأهي الشورى
،  المسلمين أعماق في  السإلم اخوةا  وأتستجيش  للعتراف

صباح يصرحون يفتأوأن وأل  الشعارات يعلنون الذين صدق  وأتمتحن
وأمنقذوأا  ،  المظلومين وأعون  ،  المستضعفين حماةا  بأنهم  مساء

:  المسحوقين
قليل النائبات في هم وألكن          تعدهم حين الخوان أكثر وأما

وأأرجلها  الهواء في معلقة  وألدت التي  الفلسطينية الدوألة كانت فإذا
مكتوفة وأهي  عليها، تقف  أرض لها  يكون أن دوأن  الفضاء في

نالت قد  أسإلحتها تمتشق أوأ  أسإنتها  تستعمل أن من  اليدي
إلى  الن العترافات وأوأصلت إسإبوع خلل  دوألة خمسين اعتراف

. تقريبا المائة
دوألة إزاء  أجمع العالم على يطبق الذي  القبور صمت سإر فما

السماء عنان  تناطح أصحابها وأعزةا الدماء بحور على  قامت



البيض البيت من  السرية الشارات ينتظروأن أم  الجوزاء؟ وأتطاوأل
. الحمر البيت أوأ  برمنجهام من أوأ

كل يحمل الذي هو  الرض إلى  السإلم  عودةا من  الخوف كان إذا
فما  المجاهدين  بدوألة  العتراف عن يحجموا أن على الله أعداء

وأكيف  ؟  اليمان أخوةا وأيعلنون السإلم  لفتات يرفعون  الذين عذر
وأفي العصيبة سإاعاتهم في  المسلمين  يخذلون  الذين نصف

: قائلين ينشدوأا  أن  للمجاهدين يحق أوأل  الرهيبة  أزماتهم
قل المطلوب عظم إذا           بلدةا كل في الخلن من وأحيد

المساعد
: يقولوا أوأ

أحدا  أرى ل وألكن كثير على       أفتحها  حين عيني لفتح إني
الرض في  فتنة تكن تفعلوه  ال  بعض أوألياء بعضهم كفروأا  وأالذين

كبير وأفساد
)37 النفال

*السرى القوم يحمد  الصباح في
الموافق: هـ1409/شعبان/ 11  التاريخ43 العدد المعركة [*لهيب

].1989/مارس/18
آباد جلل حول وأالمجاهدوأن  ضرامها، وأزاد المعركة أوأار اشتد فقد

قلوبهم   ، مفزع ذعر في الله وأأعداء  لقتحامها يتحفزوأن  وأكابل
وأالرصاصا  تتوقف تكاد ل وأالمدفعية صدوأرهم، من  هلعا  تطير  تكاد

، الدجى وأيبدد السكون فيمزق  اللهب بالسنة  الليل ظلم يشق
قدام وأال ،  وألغيره وألي  بين لتميز  الوأل  المجاهدين عدوأ وأاللغام
تجد تكاد فل  بالجرحى المستشفيات غصت وأقد  الهواء في  تتطاير

.  دما تقطر كلومه لزالت لجريح إل مكانا
عطشى  الطهار؟ بدماء  ربوعك  ارتوت أما  آباد؟ ياجلل مالك

، بالشلء نجودك غصت  ترتوين؟ أما الهيم شرب  النجيع تشربين
يتسابقون الصادقين   بنيك من وأالجحافل  بالبلواء وأهادك حفت

: الموت على
قتلوا إذا  الدنيا من ليخرجون        كأنهم  مناياهم يستعذبون

عن  لتتوقف ها وأأضواؤ  ، الهدير عن لتكف السإعاف سإيارات
هذا وأمع  ،  شغلت وأقد إل سإيارةا اليد في يبق لم  ، وأالصفير النذير

نفسه الشيوعي وأيلقي  ، الجبال في أعداءه  تطارد  الله فليوث  كله
ينتظره، الذي  الزؤام  الموت من ينجو لعله  وأالطفال النساء بين

أن مايستطيعون طعامهم حتى  متاعهم كل  وأراءهم  تاركين يهربون
سإاخنا لهم أعد وأكأنه ليجدوأه الله جند  فيدخل نضج وأقد  يأكلوه
؟  رصاصا  وأل موتا يخشون  أما  القوم هؤلء لقدام عجبا  ناضجا،



القلم ليطيق بحيث  البلء عظم لقد  ؟  الغاما وأل مدافع يحذروأن أما
: وأماذلوا اسإتكانوا وأما لنوا ما  القوم وألكن نقل له

في أصابهم لما وأهنوا فما  كثير ربيون معه قاتل نبي من وأكأين
الصابرين يحب وأالله  اسإتكانوا وأما وأماضعفوا الله سإبيل

)146 عمران (آل
النبل من  الجحـفلين بين  وأأقدم       القنـا مـن بالـرزايـا بلء أقل
للنصل وأالشـدائد نصل فإنك        انبرى إذا وأليث  الدنيا بني أعز
أهـل في الصوارم كل من كأنك        منزل كل فـي الهيجاء من مقيم

الجامعة في السإاتذةا من  طيبة زمرةا هنالك صاحبي: إن قال
إذا  بك : كيف له فقلت  ، النفس وأيبهج  القلب  يسر مما  الفلنية
لهذا  وأالمحكمة الناس؟ خيار يقودها  للسإلم كلها الجامعة رأيت
الناس أتقى  تضم وأالوزارةا  ،  المجتمع صفوةا زمامها  يتولى  الدين

، حكامها خيارها بكاملها البلد وأترى  وأأشجعهم  هم وأأزهد  وأأوأعاهم
الناس منه ينفر  الجرباء الشاةا أوأ المعبد  كالبعير فيها وأالفاسإق

إسإمه. لذكر وأيتقززوأن  لرؤيته وأيشمئزوأن
بأن  ، غلت مهما  وأالتكاليف  ،  ت جل مهما التضحيات فإن وألذا

القلوب على وأرزاياه الدهر بنات وأأطبقت دماء الرض أرتوت
يقاس أن ليمكن  كله هذا فإن ،  وأالبيوت

بعدنا من  الجيال  تقطفها التي  الناضجة وأالثمار  الطيبة  بالنتائج
الرذيلة المجتمع في فتختفي ظلله في وأتتفيأ الله  شرع تحكم بأن

خيراتها  السماء وأتصب ببركاتها  الرض وأتلقي  الفساد  وأيتوارى
. قرآنه ظلل وأفي  الدين  هذا فيء في  بالحياةا البناء وأينعم

يشار وأالزاهدين  سإادةا وأالصالحين  قادةا  العلماء رأيت إذا بك كيف
وأكيف   ، وأاحتراما  وأإجلل إكراما  المة أبناء قبل من بالبنان إليهم
أوأروأبا  خريج على المجتمع في مقدم القرآن حامل رأيت إذا  بك

العلمية؟ الوأسإمة وأأرفع الشهادات أعلى  يحملون ممن  وأأمريكا
الغامرةا  وأالسعادةا  ،  الطاهر  المجتمع : ان ياصاحبي معى لعلك

وأخيرات  بركات من  تبعها وأما  الربانية وأالقيادةا  ، جوانحه تلف التي
بين من يستنقذ  الذي النقـي النظيف وأالجيل  ، وأالعباد  البلد تعم

الجنس. وأحل وأمن  الرذيلة مستنقع وأمن الفساد  براثن
، وأالعفاف  الطهارةا  برداء كله  المجتمع يلف الذي المن مع وأهذا

. وأماله  وأعرضه وأدمه  وأنفسه دينه على  آمن فيه فرد  وأكل
وأهذه  تقاس أن ليمكن  التضحيات هذه كل أن معي : لعلك أقول

تنتظره الذي العميم  الخير هذا بجانب  تذكر أن  ليمكن  المصائب
. القادمة الجيال



: يقولون  فلسطين في  اليساريون كان إذا
لتحمل  رشاشي وأحملت  وأالمكبل المضيع  بالشعب آمنت ياأخي أنا

منجل الجيال  بعدنا
اليس   الشيوعية شعار  وأالشاكوش المنجل الجيال تحمل أي

: نقول أن  بنا الوألى
بعدنا لتحمل مدفعي وأحملت  الناصر العزيز  بالله آمنت ياأخي أنا

. مصحفا الجيال
، السادرةا  القلوب  لتفيق السإحار رياح نستنشق أن  لنا آن لقد

. مشيه ضعف الطريق اسإتطال وأمن
المفاوأز بعيد أوأ الليالي طوال         بيننا قلت إن بالمشتاق أنت وأما

سإلوةا.  وأبآلمهم  أسإوةا  بالسابقين لنا كان أما
جانبا  العواقب ذكر عن وأنكب         عزمـه  عينيه بين ألقي هم إذا
) وأالحلوأةا ( الربيع آذار حل ) القلب وأالحرارةا ( الصيف آب نزل وأإذا

طريق لوأاء  عليه هانت  الخرةا سإعادةا له لحت وأمن العين في
. الدنيا

بدت وأمن ضرتها بأسإاء  جادتها على  اسإتعذب  الجنة نعيم تذكر وأمن
أقدام فيا   القتال ميدان في يتكبده ما نسي  الوصال دار  معالم له

.  القليل بقي احملي  الصبر
السرى القوم يحمد الصباح وأفي

*الشهداء شهر
الموافق: هـ1409/شعبان/ 18  التاريخ44 العدد المعركة [*لهيب

].1989/مارس/25
وأتسابق  بالرجال  المكر وأغص  ، المر وأحزب القتال اشتد فلقد

بالمنع  لهم أشرت  فإذا ،  الميدان إلى الحور اق عش  القوم
وأاجم أوأ وألهان، عاشق  أحدهم وأكأن  ، كالجمان العبرات  تحدرت
: يردد حاله وألسان  سإبقه الذي  بأخيه تعلقت قد  نفسه إن  هيمان،

يتصدعا  لن  قيل  حتى الدهر من        برهة جذامة  كندماني وأكنا
معا ليلة نبـت لـم  اجتماع لطول         وأمالكا كأنـي تفرقنا فلما

المعركة  على مقبل الكل  ، وأخفيفهم  ثقيلهم  ، وأصغيرهم كبيرهم
عن  ليوثا نرد أن نحاوأل وأكأننا الموت عن  نردهم أن  نحاوأل

على لنكبوا المر  عصيان من  الخوف  وألول  نحاوأل وأعبثا  فريستها
إلى يشدها لدن بن وأأسإامة  قصعتها، على الكلة  انكباب  الردى
وأقف  الماء، من يمنعها  بلجمها العطاش الخيل يسحب كأنما الوراء

وأدار  آباد جلل لمطار الشائك السلك على  العدناني تميم  الشيخ
فقد  أعرج خالد القائد  ، تميم الشيخ  وأبين السإاد قائد بين الحوار

مع يتكلم  وأاحدةا  برجل  القوم يقود وأبقي  المعارك  إحدى في رجله



أن  يرجوه  ، وأمحبة وأكرامة وأمهابة إغضاء اسإتحياء على تميم الشيخ
:  ياشيخ قائل وأالسإلم  المسلمين بمصلحة  قوله مبررا  يتقدم ل

سإتعطل فإنك جرحت فإذا  غرام كيلو  وأأربعون مائة وأزنك  تميم
الشيح وأيطرق  نقلك أجل من للموت وأتعرضهم  المعركة عن ثمانية

ثم هيجانا يطير يكاد وأقلبه  غليانا يتدفق  يكاد وأالدم هنيهة تميم
مضض على وأيسكت  أعصابه يضبط

السإد أنيابهـا بين  خبأته وألو        موضع كل مـن الحمد بأخذ بصير
الفرس أثقل ما إذا خفيف   الوغى في الهام الضاربي لهام ضروأب

اللبد
خاصة  نفسه ليتمالك  الوغى شهد إذا حرب، مسعر  تميم وأالشيخ

مفتوح الرشاش الخر، تلو منهم الواحد يتساقط الله جند  يرى وأهو
يحجزه وأل القصف عن يفتر وأل  الحركة من ليكل الطيران ، عليهم
حماية الخير السإبوع في الله سإاقها التي الغيوم ثم الله إل

 كم250 بعد على قذيفتها تلقي )  التي27 ( ميغ من  للمجاهدين
الذي من وألكن  الليزر أشعة على  قذيفتها  لنهاتوجه  دقيقة بإصابة

لسان يردد الذين العرب خاصة الموت حديقة عن  المجاهدين  يرد
:  حالهم

قدر يـوم أم لقدر يوم          أفر الموت من يومي أي
الحذر لينجو المقدوأر وأمن          أرهبـه ل لقدر يوم

، الموت إلى يتطايروأن  شبابا المناظر، هذه  يرى تميم وأالشيخ
خفوا كما  ليخف لحمه  يقطع لو وأيود  العلى بالمل أروأاحهم تعلقت

. قفزوأا كما وأيقفز  ، نفروأا كما وأينفر  ،
كامرته يحمل المرعي) وأهو إبراهيم (رضوان حسام أبو تقدم
إلى أهلي ترجعوا فل ت اسإتشهد إن  تميم الشيخ -وأيوصي -الفيديو
طيبة وأأرض نظيف    جو في  أبنائي ينبت أن أحب لني  سإوريا

حسام أبي بحياةا تودي التي  الطلقة تأتي ثم تميم، الشيخ يودع وأكأنه
في المسك وأيعبق  الموار الدم -وأيتدفق الله شاء -إن  شهيدا

إلى  حسام أبو وأيحمل الجو، ) الطيبة (رائحته عرفه  وأيعطر  النوف
المدير ليحدث المستشفى في غرفة وأيدخل  الفوزان مستشفى

فتحت كلما السإتقبال غرفة اللطيف-بأن للمستشفى-د.عبد العام
. الرجاء في  الطيب الريج انتشر

يحرك الذي الداخلي  الهاتف وأكأن  الفوج تلو  الفوج يقتحم ثم
يقول:  هؤلء أشواق

للشاةا  الـردى وأرد هياب     وأاتركي يانفس  الردى حياض ردي
وأالنعم



المجـد أم ابن فلدعيت       سإائرةا الرمـاح على أدعك لم إن
وأالكرم

تدريجيا وأيقتربون  المطار من الشرقي القسم المجاهدوأن وأيدخل
بقشة وألو  بالحياةا  يتشبثون الذين الشيوعيين  هؤلء من
أحدهم يود  أشركوا  الذين وأمن  حياةا  على الناس أحرصا وألتجدنهم

وأالله  يعمر أن  العذاب من  بمزحزحه هو وأما  سإنة ألف  يعمر لو
يعملون بما بصير

)96 (البقرةا
هدير وأ  وأالرصـاصا، القذائف من بوابل المجاهدين تمطر السماء

أعداء أعدى بألغامها وأالرض ، الناس بآذان يصك يكاد  الطيران
في وأالتطاير  القطع من بها يمر ممن قدم  تنجو قلما إذ المجاهدين

يخوض المنايا  دلل وأهو المجاهدين يطارد  بشظاياه وأالهاوأن الهواء
. وأباعا فشرى  غمارها

أفئدتهم طارت وأقد  سإبيل قلوبهم إلى  الخوف يجد كيف وألكن
يحور لن أنه  ظانا  يدخل  منهم وأاحد وأكل الحور،  بلقاء فرحا

. أهله (يرجع) إلى
الحربي بدر ) وأأبو المطوع عبدالله  (إسإماعيل الدرداء أبو وأيدخل

من غفير جمع مع  الحربي) وأيقتحمون الحمدي معل (خالد
سإت وأيدمروأن المطار العرب من نفر مع  الفغان  المجاهدين

بالسابقين لحقيـن ما أروأاحه بينهماوأتنتزع القذيفة وأتأتي فيه دبابات
. الطريق على مضوا ممن

( خالد دم أن إذ  مصدق وأل   جاحد ردها ليملك التي الكرامة وأتأتي
طيبا  وأينفح مسكا يعبق  قطيفته على تدفق ) الذي الحربي معل

أوأ  وأمائه ي وأسإج وأالنصار المهاجرين ضيافة بيت إلى  به وأجيء
ينتشر وأما  الطيب  دمه من  يفيح  بما النافذةا  قرب ينعمون يزيدوأن

ينزف الذي الدم وأأخذ منه ابراهيم أبو وأاقترب عطر من  الفق في
ففغرت ابراهيم أم أنف من يده وأقرب  البيت إلى عاد ثم  رأسإه من

الكلمات هذه كتابة وأحتى  ،  طيب من به  وأنعمت  تنسمت بما  فاها
وأبجواري غرفتي في  القطيفة لزالت  اسإتشهاده من  الرابع وألليوم
زوأجتي أوأ أوألدي الغرفة  فتح وأكلما  الفتتاحيات هذه  أكتب وأأنا

. الشهداء بدم  المعطر  الغرفة جو من تعجبوا
السإلمي  التاريخ  وأتخط  وأالسماء  الرض أهل يحبها  دماء إنها
أسإس  أقامت  التي  الرفيعة  النماذج بهذه الدنيا على يتيه  بدأ الذي

تشغلها لم وألكن وأالسناء وأالبهاء  وأالعزةا  بالمجد  وأتوجته  البناء
وأالثناء. الحمدلله عن  النصر  نشوةا وأل  البلء أمواج



الذي  وأالوقود  ،  كبير الحور وأمهر  غالية المجد فضرائب وأهكذا
أل غالية الله سإلعة إن (أل  كثير وأدم لحم من السإلم  معركة تحتاجه

الطريق. هو هذا الجنة) وألكن الله سإلعة إن
*القصى يوم

الموافق: هـ1409/شعبان/ 25  التاريخ45 العدد المعركة [*لهيب
].1989/ابريل/1

وأاتفقوا المحتلة الرض في اليساريون اجتمع عاما عشر بضعة قبل
وأأطلقها  للرض )  يوما ( آذار مارس من  الثلثون اليوم يكون أن

الفلسطينية الثورةا أبناء المل وأانطلق  الناصرةا  / بلدية زياد توفيق
)  وألكن الرض ( يوم وأسإموه  مكان كل في اليوم بهذا يحتفلون

) . القصى ( يوم سإموه المسلم الشباب
لتذكير  مناسإبة كل فلسطين أبناء يستغل أن الصدر يشرح وأمما

النتقام على  وأالتصميم  العزم على وأتربيتهم ، بمأسإاتهم  الجيال
وأمما   ،  لمبادئهم  وأالنتصار  لقيمهم  وأالثأر  وأأعراضهم لشرفهم

بداية  بدأت قد الفلسطينية  الثورةا أن للحق إحقاقا  يذكر أن يجب
كان وألقد وأالحتمال  وأالصبر وأالبذل التضحية  حيث من لها لنظير
من  مترات الكيلو مئات به  يمشي  لغما  ثيابه تحت يحمل  أحدهم
حتى يقطعها ثم  الغربية  الضفة الى يصل حتى دمشق في الهامة
طول وأيمشي النهار في  ينام48 سإنة المحتلة المنطقة إلى  يصل

سإياراتهم من بسيارةا أوأ  صهيون أبناء بأحد يظفر لعله  الليل
مبهورا النسان  يقف رائدةا وأمحاوألت  رائعة جهودا كانت ، فيفجرها

د الروأا وأإصرار  الطلئع بصبر
ضواريا تكون حتى تتقى وأل           الطوى من الحياء السإد ينفع فما

اليسار يرى أن أسإى  الكبد وأيمزق  حزنا القلب يفتت الذي وألكن
أبواق  يديه  بكلتا وأيمسك الصادقين الجنود ظهر على  يتسلق

أبناء يوجه كلهـا الثورةا  في ثم  الرائعة  البداية  ذات فتح في العلم
أبناء فيه  يربط مزوأرا تاريخا الزكية بالدماء وأيكتب  فلسطين

أسإتطاع وألقد  ،  وأكاسإتروأ وأماوأ وأجيفارا  وأسإتالين  بلينين القضية
أوأ الدين لهذا عميقا حقدا يكن من كل  إعلمه في يرفع أن اليسار

الربانية. وأالقيم  اليمانية للمبادئ وأمقتا ضغينة  جوانحه تحت يحمل
الذين هؤلء تزوأير من أعظم تزوأيرا الحديث التاريخ شهد وأما

نهارا جهارا أغتصب أنه إذا المنطقة في التوجية بأجهزةا يمسكون
هذا جادةا المهج القصى المسجد وأأجيال المباركة فلسطين أبناء
يسترخصون  الذين أن مع القويم منهجه عن بعيدا وأاجتهالهم الدين

غيرةا خرجوا   فطرتهم على شباب المباركة الرض على  الروأاح



لينين أمجاد بنيت مآتمهم وأفي  ،  الوأطان عن وأدفعا العراض على
خضم في  رأينا وأما جيفارا وأيوميات ماركس  تاريخ خط وأبدمائهم

فأوأوأا المزعوم اليسار ذلك  البطال أرض وأعلى  المعركة
سإتار  خلف من  القضية  يحركون النور عن  بعيدا  كالخفافيش

تغيب  البطال بذكريات  يحتفل الذي المهرجان  ضجيج وأتحت
نعيق وأيعلو المشرقة  الناصعة الصور  وأتختفي الصادقة الصوات

. الغربان  وأنعيب  البوم
ماعملت شخصيات فلسطين أبناء شهداء جماجم فوق برز وألقد

العاصير من  اليهودية الغربية النبتة لصيانة إل حياتها معظم
المة جسد في زرع الذي الغريب الجسم وألحماية السإلمية
الحزب  زعيم نصار فؤاد وأقال ، وأالذوأبان التأكل من السإلمية

الحياةا حق له الشعوب كباقي شعب اليهود : إن الردني الشيوعي
.  بغربال لتغطى الشمس لن كدوألة باليهود أعترف وأأنا

يتصدر الذين  دروأيش وأمحمود القاسإم وأسإميح زياد  توفيق وأبرز
. محترمين وأأركان وأأعضاء اليهودي الكنيست  مجلس منهم قسم

اليسارين من غيرهم مع وأهؤلء
محامي تمثل  كانت  الطلق على  اليسارية وأالصحف  الجرائد  فكل

المستعمرين الصهاينة تقاوأم وأإنما ؟؟؟ الشرفاء  اليهود عن الدفاع
يجمع كان الذي هو الرض يوم  فكرةا صاحب زياد !!! وأتوفيق

دوأيش وأمحمد م1978 سإنة  السإرائيلي بالعلم أمريكا من التبرعات
في  السإرائيلي العمل يحملن كانا اللذان هما  القاسإم  وأسإميح
من قال: (أنا الذي هو دروأيش  وأمحمود  ، الدوألي صوفيا مؤتمر
يحبون  وأالمعمل  الحقل في رجالها وأكل  منسية   عزلء قرية

) . الشيوعية
أطفال كل يردده الذي  وأالثورةا فتح نشيد وأضعوا الذين وأهم

وأالمكبل المضيع بالشعـب آمنت أخي يا (أنا وأأبناءه  فلسطين
منجل)  الجيال بعدي لتحمل رشاشي وأحملت

شعار  كوش وأالشا المنجل أجل من  فلسطين في القتال كان وألذا
وأالشيوعية.  الماركسية

وأإبرازهم  الفلسطينية الصفوف مقدمة  إلى هؤلء دفع كان لقد
وأما  بمثلها  الثورةا نكبت ما   ، وأقاصمة  كارثة القتال هذا  قمة  على

منها. أشد  بمصيبة  فلسطين أصيبت
بل وأتحيا  محتوى بل تعيش أنها فوجدت  نفسها  الثورةا افتقدت لقد

الهش  الكيان بهذا أطاحت فقد وألذا اسإتراتيجية بل وأتسير  عقيدةا
. وأوأجدت لسإرائيل  المجاوأرةا  النظمة معاوأل من  سإريعة  ضربات
الشعارات على تحيا  قيادةا بين  قاتل  انفصاما تعيش  نفسها الثورةا



يخرجوها أن  اسإتطاعوا ما قواعد وأبين  ، وأالكلمات العناوأين وأتقتات
الولء لديها فبقي  له فتعمل  دينها  تعرف هي وأل له فتتنكر دينها عن

من  يجتثوه أن يستطيعوا لم الذي  الدين لهذا  الغامض العاطفي
بنية  من وأل  الفطرةا ثياب  من يسلخوه أن وأل  القلوب أعماق

. الصبغة
القاعدةا تجد  أنيابها عن  الكروأب وأتكشر الزمة تشتد فعندما وألذا

.  مسئوليتها من وأتتنصل قيادتها عن  تتخلى

النموذجي: الدرس
فلسطين  أبناء أن تدرك أن  الفسطينية بالثورةا  الوألى كان لقد

أن لها  الجدر وأكان  ، الدين  هذا إل  وأليجمعهم السإلم ال ليحركهم
. حياةا وأنهج  وأعقيدةا وأسإياسإة  وأشريعة ملة  الدين هذا  تنتهج

الدنيا عليهم تكالبت الذين  أفغانستان في  المجاهدوأن فعل كما
أن الناصحون  بهم وأاحتفى  المرموق الشعار هذا عن  للتنازل

دوألة لقامة أفغانستان في الجهاد العلن: (بأن هذا وأيواروأا يخففوا
. وأوأصلوا فانتصروأا  وأأصروأا أبوا فيها) وألكنهم إسإلمية

في كان وألقد  يتعلم أن  أراد من  تعلم أن  كفيلة اليام كانت لقد
التي  وأالضربات وأالخسائر الثورةا  ارتكبتها  التي  القاتلة الخطاء

يعتبر    أن أراد من لكل  عبرةا  المهلكة  المسيرةا ه لهذ  نتيجة تلقتها
. يتبصر أوأ يذكر أن أراد لمن وأموعظة

التعاظ: أوأ للنقاذ  فرصة ليدع  الطوفان  أن يبدوأا وألكن
اللباب لوألي عبرةا قصصهم في  كان لقد

)111 (يوسإف
*الهلية الحرب

الموافق: هـ1409/رمضان/ 3  التاريخ46 العدد المعركة [*لهيب
8/4/1989.[

وأبعد: بعده، نبي ل من على وأالسلم وأالصلةا وأحده الحمدلله
لزيارةا القادمين الشباب من مجموعة أوأدع قمت حيث بيتي في
أذني: أني في وأأسإر  جانبا الشباب أحد بي انتح وأالفخار العزةا أرض

المبارك للجهاد الموال جمع عليه أعرض العلماء أحد إلى ذهبت
الموال تجمع ل أن قائل: أنصحك أذني في وأهمس بيدي فأمسك

المتافنين وأمعارفك أقربائك من يليك من نصيحتي وأبلغ لفغانستان
ناكصة روأسإيا لن الموال جمع عن يتوقفوا أن الجهاد هذا لخدمة
ممن نكن فل أهلية حرب إلى الن الجهاد وأتوحل أدبارها، على

وألئل مشتعلة نار على البتروأل وأيسكبون ضراما الفتنة نار يزيدوأن
المسلمين. دماء سإفك في نشترك



خرجت ثم عيني في الدنيا وأضاقت صدري الشاب: فانقبض قال
تعزف نغمة المقالة هذه أن ذلك بعد وأجدت ثم برأسإي يأخذ وأالدوأار
وأخاصة العربي العالم أجزاء من كثير في وأالعلم الصحف عليها

هذه إطلق من اليساريون وأيقصد اليسار محورها يدير التي الصحف
أمور: إلى الشائعة

في المشاركة من النفس وأتمنع البذل عن المحسنين أيد تكف -أن1
النهائي. النتصار لحظة حتى المبارك الجهاد هذا

في المتمثل جهادها وأبين المة بين النفسية الحواجز -إقامة2
وأقندهار وأكابل آباد جلل حول رحاها تدوأر التي الضارية المعارك

وأسإالنج.
حقيقة على يطلعوا لم الذين الطيبة النفوس ذوأي من بكثير -الدفع3

أوأ اليأس إلى بخطواته الجهاد هذا مسيرةا يتابعوا وألم المر
كل مخيلة إلى يقفز سإؤال أوأل أن إذ صادق جهاد كل من السإتيئاس

وأالعطاء البذل في قبل ذي من شارك وأمن عليه لبس ممن وأاحد
المشرقة الصفحات هذه بعد انتهى قد أفغانستان جهاد كان هو: إذا

تاريخ في الفذةا الوضيئة التضحيات هذه بعد وأمن الزمن جبين في
دماء المسلمون يسفك وأأن أهلية حرب إلى انتهى قد السإلم

من للمسلمين خير الرض وأبطن السلم الدنيا فعلى البعض بعضهم
ظاهرها.

الجهاد وأبخاطة خير عمل أي من الكثيرين قلوب في اليأس -زرع4
انطوائية فردية الطيب النسان فيها يعيش قاتلة عزلة الى وأدفعهم
خير جماعي عمل أي من الناس قلوب من المل وأاجتثاث مذهلة
الفساد عم عندما الوسإطى العصور في للرهبان حصل كما وأذلك

وأأصبح عفن، جنسي مستنقع في الناس وأغرق أوأروأبا وأأسإست
وأحصل النزوأات، وأتحركه الشهوات تؤزه ليطاق جحيما المجتمع

وأعزفوا الحياةا، فيه هجروأا عنيف فعل رد أوأروأبا في الكثيرين لدى
الحياةا عن معزوألة أديرةا في أنفسهم على وأانطووأا الزوأاج، عن

وأمحاوألة الناس إصلح في رسإالتها عن مبتورةا الدنيا عن منقطعة
انقاذهم.

وأصرف المصيرية وأأحداثها الكبرى قضاياها عن المة -اشتغال5
وأتمزيق وأأتراحهم أفراحهم في المسلمين مشاركة عن نظرها

الواحد: البنيان تمثل التي لمة هذه أفراد بين الروأحية الروأابط
الجسد كمثل وأتعاطفهم وأتراحمهم توادهم في المؤمنين (مثل
بالسهر الواحد الجسد سإائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد

وأالحمى)
بعضا). بعضه يشد كالبنيان للمؤمن (المؤمن



أوأاصر وأتقطيع المسلمين لدى وأالولء البراء عقيدةا -زعزعة6
الصحيح: ففي اليمان عرى وأفك المحبة

في الله: وأالحب في وأالمعاداةا الله في المولةا اليمان عرى (أوأثق
الله) في وأالبغض الله

الصحيح: وأفي
، في للمتواصلين محبتي وأحقت  في للمتحابين محبتي (حقت
في للمتزاوأرين محبتي وأحقت  في للمتناصحين محبتي وأحقت

نور من منابر على المتحابون ، في للمتباذلين محبتي وأحقت
وأالشهداء). وأالصديقون النبيون بمكانهم يغبطهم

كبيرتين: قضيتين إلى المسلمين ننبه أن بد ل وأهنا
أنفسهم الفغان بين الوأل اليوم منذ قام قد الجهاد هذا أوألهما: أن

بارز الهدف ناصح الراية وأاضح الوألى الخطوةا منذ بدأ قد الجهاد لن
لقد إسإلمي، مجتمع وأإنشاء الرض في الله دين وأهو: إقامة الغرض

إسإلمية حركة وأبين وأإلحاد إيمان وأكفر،بين إسإلم بين جهادا كان
شيوعية. وأحركة

وأرباني (حكمتيار جهة من وأالعلماء السإلمية الدعوةا أبناء بين بدأ
الكف على محمول أتى الذي العلماني داوأد منصور) وأبين الله وأنصر

أفغانستان في السإلمي التيار تصفية أجل من الحمراء الشيوعية
الذين وأالعلماء المسلم الشباب مع الجهاد اسإتمر ثم أخرى، جهة من

الحزب مؤسإس تراقي وأبين جهة من المسلم الشعب يقودوأن
م)1978( سإنة إبريل من القتال وأاسإتمر أخرى جهة من الشيوعي

م).1979( سإنة سإبتمبر إلى
من الشيوعي أمين الله حفيظ ضد قتاله المسلم الشعب وأوأاصل

27 في روأسإيا تدخلت ثم م)،1979( ديسمبر م) إلى1979( سإبتمبر
بابرك معها حاملة وأالبرية الجوية م) بأسإاطيلها1979( سإنة ديسمبر

قبل من الشيوعية قتلت أن بعد أمين الله حفيظ وأقتلت كارمل
وأداوأد. تراقي رفيقيه

المسلمون يعرف وألم اوأار لها خف ما بضرامها المعركة وأاسإتمرت
روأسإيا هربت م) حيث1989(  فبراير15 حتى اسإتقرار وأل راحة
بين الوألى سإيرتها المعركة وأعادت اندحار شر اندحرت ذليلة ممزقة

الفغان. الشيوعيين وأبين المجاهدين
أهلية الشيوعية نجيب حكومة وأبين المجاهدين بين القتال كان -إذا2

بدر في قومه وأبين وأسإلم عليه الله صلي الرسإول بين فالقتال إذن
أهله هم مكة أهل لن أهلية حرب كلها مكة فتح وأفي وأالخندق وأأحد

اللون وأأوأاصر النسب روأابط تكن وألم وأأقاربه عمه وأبنو وأعشيرته
عنه. الكف أوأ للقتال الدافع هي الديان من دين أي في وأالجنس



الدافع وأهي الدين هذا أبناء بين الوحيد الرابطة هي العقيدةا ان
الرض وأاقع في اقرارها أجل من للتضحية الوحيد

له). شريك ل يعبدالله حتى بالسيف الساعة يدي بين (بعثت
قال بدر أسإرى في وأسإلم عليه الله صلى النبي اسإتشار وأعندما

أبوبكر:
تأخذ أن أرى وأإني وأالخوان وأالعشيرةا العم بنو هؤلء الله (يارسإول

يهديهم أن وأعسى الكفار على لنا قوةا أخذناه ما فيكون الفدية منهم
عضدا). لنا فيكونوا الله

قال: الخطاب؟ يابن ترى وأسإلم: ما عليه الله صلى الله رسإول فقال
فلن- من تمكنني أن أرى وأإني بكر أبو رأى ما أرى ما وأالله قلت

طالب أبي بن عقيل من عليا وأتمكن عنقه عمر-فأضرب قريب
يعلم حتى عنقه فيضرب أخيه فلن من حمزةا وأتمكن عنقه فيضرب

وأأئمتهم صناديدهم وأهؤلء للمشركين هوادةا قلوبنا في ليس أنه الله
أبوبكر قال ما وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول فهوى وأقادتهم،

فإن وأصاحبك أنت يبكيك ما أخبرني الله يارسإول فقال يبكيان وأهما
الله رسإول فقال لبكائكما تباكيت بكاء أجد لم وأإن بكيت بكاء وأجدت
الفداء أخذهم من أصحابك على عرض للذي وأسإلم عليه الله صلى

قريبة- الشجرةا-شجرةا هذه من أدنى عذابهم على عرض فقد
تعال: الله وأأنزل

تريدوأن الرض في يثخن حتى اسإرى له يكون أن لنبي كان (وأما
من كتاب لول حكيم عزيز وأالله الخرةا يريد وأالله الدنيا الحياةا عرض

عظيم) عذاب أخذتم فيما لمسكم سإبق الله
)68(النفال: 

القتل. من الثخان: الكثار وأمعنى
وأعدم السإرى فداء قبول بسبب العذاب وأعرض العتاب كان لقد

من القارب في الثخان ان وأيعلمون المسلمون ينتبه فهل قتلهم
المجاهدين؟ على فرض الشيوعيين

وأأتوب أسإتغفرك أنت إل إله ل أن أشهد وأبحمدك اللهم وأسإبحانك
إليك.

* التاريخ صناعة
الموافق: هـ1409/رمضان/ 10  التاريخ47 العدد المعركة [*لهيب

15/4/1989.[
يسطروأن أفذاذ أيدي على الله من بقدر يجري إنما المم وأتاريخ
عزتها وأحصون المم أمجاد وأصلبتهم بمواقفهم وأيشيدوأن بدماءهم

فبدأت أفغانستان في جلية السإلمي التاريخ صناعة بدت وأقد
. وأالطوب لبالحجارةا بالجماجم وألكن ترتفع الحديث السإلم معاقل



بدأت التي المة لهذه الله قدر من جزء الفغان المجاهدوأن وأكان
وأهدتها مستنقع من وأترتفع سإكرتها من وأتستيقظ كبوتها من تنهض

وأارتكاسإها.
وأبناء أجيالها، مقبل لتربية أفذاذها تاريخ كتابة على تحرصا وأالمم
أبطالها غرسإها أجل من ضحى التي القيم على أبنائها من الناشئة

وأقممها.
خلل من أمجادها تاريخ هي: تدريسها الجيال لتربية طريقة وأأفضل
صلى الله برسإول نتأسإي فنحن وأأبطالها، وأقادتها مصلحيها سإير

جاء الذي النور من وأنقتبس هديهم على وأنسير وأأصحابه وأسإلم عليه
اقتده) . فبهداهم الله هدى الذين (أوألئك  أثرهم وأنقتفى به،

فإن جديدةا سإاخنة وأأحداثها ، حية  شاخصة المثلة كانت وأكلما
أشد وأتوجهها النفوس في وأأثرها ، أعمق يكون القلوب في وأاقعها
أن للقلوب وأمحركات دوأافع الحاضرةا الشواهد لن وأذلك وأأقيم
شاب هذا بقوةا ينادي القلوب من العماق نداء لن وأتبارى تشابه
الذي الجو وأأظله لفتكم التي البيئة وألفته تعيشون كما يعيش مثلكم

؟ سإبقكم قد باله فما ، يظللكم
. سإار كما وأتسيروأن سإلك كما تسلكوا ان بامكانكم أوأليس

: الصعب الخيار
أنهم بمشكلة الشهداء من كثير وأصايا نفتح وأنحن مانواجه  وأكثيرا

: كتب فقد كلمة، عنهم لنكتب أن علينا يحرجون
تكتب أن المرصوصا البنيان وأل الجهاد لمجلة الرشود: لأسإمح سإعد
شئ، عنى ليكتب أن فارس): أوأصى (عادل دجانة وأأبو ، كلمة عنى
القيامة، يوم حجيجة فأنا شيئا عنى كتب الصنعاني: من مسلم وأأبو

يتكلموا أن الناس يمنعوا أن لهم يحق : وأهل كثيرا نفسي وأسإألت
هذه تاريخ من حيا وأشريطا هاما جزء أصبحوا هؤلء أن ، بخير عنهم
صورته أن بحجة المشرف التاريخ شريط يقص أن لحد فليس المة

شجرةا روأت قد الشهداء هؤلء دماء أن خلله، مر ذكره أوأ فيه وأردت
سإتحرم فكم ، المة هذه تاريخ نور من بأحرف وأسإطروأا الدين هذا

أبناء من السامقة وأالقمم المشرقة النماذج التاريخ اخفى لو اجيال
رضوان الكرام وأالصحابة الربعة وأالخلفاء بكر بأبي إبتداءا المة هذه

وأحمزةا وأمصعب سإعد أمثال الفذاذ وأالبطال أجمعين عليهم الله
عبيدةا وأأبي وأخالد وأعكرمة وأالنعمان وأالمقداد وأعاصم وأالقعقاع

العذب المعين يكون الذي الثري رصيدها من المة سإتخسر ،وأكم
ملكا الصادقين هؤلء سإير تعد لم العصور عبر الجيال منه تنهل الذي

خيرية جهة إلى به يوصى  مال أوأ وأرثته، قبل من يورث خاصا
الخاصا ملكهم من وأقصصهم سإيرهم خرجت لقد يشاء، كما وأيصرفه



الجادةا مقتفية أجيال وأتعيش أفذاذها، بذكرى تحيا أمة رصيد إلى
بأن وأاحد كل أوأصى لقد وأائمتها أسإلفها عليها قضى التي القويمة

الظل، إلـى الضوء مواطن عن وأاختفاءا الرياء، عن  بعدا عنه ليكتب
فمضوا الخلصا وأتقرير النية تمحيص على منهم حرصا وأذلك

عن أكتب لم أنى نفسي في يحز وأكم وأثوابهم وأصدقهم بأخلصهم
شاهقة قمة أمام أننى أشعر إليه جلست إذا كنت ذاك الرشود سإعد

. العامة الثانوية يتعدى ل ثقافته في أنه مع ضخم وأعملق
صفحة : تمزيق تعني التي بوصيته الصنعاني مسلم أبو وأاجهنا وأالن

الشريط من جزء وأقطع الحديث السإلمية المة تاريخ من وأضاءةا
جميل إطارا المهابة له وأتكون السناء وأينيره البهاء يخصه الذي الحي

. فريدا
من جزء لنه  العالمين رب من فرض الشهداء عن الكلم أن

مسلم: كل على الله افترضه الذي القتال على التحريض
المؤمنين) وأحرض نفسك إل لتكلف الله سإبيل في (فقاتل

من قبره إلى وأيصله الخير من له الله سإيسوق كم الشهيد وألوعلم
الميتة القلوب من : فكم الوصية عن لمسك قصته بذكر الثواب

لقراءةا الجهاد إلى وأفدوأا قد الشباب من وأكم الشهداء، قصص أحيتها
بها آب فاسإق من وأكم الله إلى رد تائه من وأكم ، شهيد قصة

وأعتق لهم فدى وأللسإرى             حياةا لجيال القتلى ففي
فله حسنة سإنة السإلم في سإن ( من أنه ينسون الخوةا هؤلء إن

بوصية الله نفع ) كم القيامة يوم إلى بها عمل من وأأجر أجرها
؟ الغامدي الردةا صالح عبدالوهاب الشهيد

سإأكتب النهمي) قلت (عبدالله مسلم أبي بوصية سإمعت فعندما
عبدالله إن لله: (يارب سإأقول الله يدي بين نلتقي وأعندما عنه

يمنع أن وأيريد عنه، الكتابة بعدم الخير الناس يحرم أن يريد النهمي
عنه) وألذا نكتب أن لنا بمنعه القتال على وأالتحريض بالمعروأف المر

لنه عنه الكتابة بعدم أوأصى وألو شهيد كل وأعن عنه سإأكتب فإني
ماله في الميت وأصية تبديل لنا أباح قد الله كان وأإذا التاريخ من جزء

هي التي الصالحة بسيرته بالك فما وأالظلم الميل خوف عند الخاصا
كلها؟ المسلمة للمة حق

ان عليه اثم فل  بينهم فأصالح اثما أوأ جنفا موصا من خاف (فمن
رحيم) غفور الله

)182 (البقرةا
هو إثم فيه الذي وأالتبديل مصلحة تبديل لنه التبديل إثم ليلحقه أي

)2/270( القرطبي الهوى/انظر تبديل
*الصليبي اليهودي الحقد



الموافق: هـ1409/رمضان/ 17  التاريخ48 العدد المعركة [*لهيب
22/4/1989.[

وأبعد: بعده، لنبي من على وأالسلم وأالصلةا وأحده لله الحمد
شرسإة إعلمية حملة اليام هذه في عرب كمجاهدين نواجه فإننا
أمريكا وأصوت BBC كبرها وأتتولى الغربية العلم أجهزةا علينا تشنها

الصليبية الحملت اشتدت فلقد كارلو وأمونتى الحرةا إيران وأصوت
داخل في العرب المجاهدين على الناسإك بطرس يحركها التي

أفغانستان.
عن نقل تقريرا بيشاوأر في المريكي المعلومات مركز نشر فلقد

الصوليين (نشاط عنوان تحت اليهودية المريكية بوسإت الواشنطن
العرب الصوليون يلعب فيه أفغانستان) يقولون حرب في العرب

وأذلك كبيرةا بدرجة للغرب وأمعاديا مؤثرا دوأرا الوأسإط الشرق من
بناء أجل من الفغانية الفدائية العصابات بها تقوم جهود طريق عن

وأبعض الفغان من كثير أبدى وألقد أفغانستان، في سإياسإي مستقبل
به يقوم بما الخيرةا السإابيع في إهتماما الغربيين الدبلوماسإيين

وأالشعارات وأالرمز وأالمتطوعين للموال اسإتخدام من العرب
في وأسإياسإية اجتماعية أصولية ثورةا إشعال أجل من السإلمية

أفغانستان).
نتوقع مما أكبر حجمهم (ان أباد إسإلم في غربي دبلوماسإي وأيقول

مقال المريكية التايم الغربيين) وأنشرت ضد هي أعمالهم وأمعظم
من رسإالة وأجاءتني الدعوةا لجنة تديره الذي الفوزان مستشفى عن

: فيها يقول مسعود أحمدشاه القائد عند أنس عبدالله الخ
تقول بالفارسإية سإمعتها وأأنا  بالسإم BBCالـ محطة لك لقدتعرضت

قيادات من أفغانستان الى سإنوات سإت قبل جاء بروأفسور : هو
جميع من المتطرف الشباب وأجمع المتطرفة المسلمين الخوان

وألكن الله سإبيل في للشهادةا جاءوأا أنهم ادعوا وأقد السإلمي العالم
الصوليين القادةا طريق عن الوهابية لنشر جاءوأا كذلك المر ليس

. ) بالفارسإية وأرباني وأحكمتيار ( سإياف الثلثة
أمريكا صوت محطة من تعليقا سإمعت : لقد ذر أبو الدكتور لي وأقال

: إنه فيه تقول بوسإت الواشنطن عن نقل بالسإم عنك بالفارسإية
. الفغان جهاد في الرحمن آيات كتابه وأيوزع الوهابية لنشر جاء

الشيعي التجاه (ذات الباكستانية المسلم جريدةا نشرت وأقد
جاء : لقد فيه تقول وأالكذب بالسم ينضح حاقدا الشيوعي) مقال

...الخ وأالسلب وأالنهب للغتصاب العرب



مسؤوأل فتقول: (وأقال علينا الباكستاني النظام حفيظة تثير ثم
وأالقتل النهب في العرب اسإتمر إذا أباد أسإلم في باكستاني

جهادهم. نهاية هذه فستكون أباد جلل سإقوط بعد حتى وأالغتصاب
لي وأتعرض كذلك المريكية: مقال الهيرالدتربيون جريدةا وأفي

. المتطرف الشباب حوله يجمع فلسطين بروأفسور بالسإم: أنه
في الغربيين السفراء بأذنه سإمع اأه حدثني لقد قائل الثقة وأيحدثني

على للجهاز الجديدةا الداةا هي هذه قائلين: إن يتحدثون أباد إسإلم
( الوهابية سإلح اسإتعمال وأهي أفغانستان في السإلمية الحركة

THISIS THE NEW INSTRUMENT(...
الحقد كيرنارها يدير التي المسعورةا الشعواء الحملة وأسإبب

من العالمي الفزع هو الن الدين هذا ضد العمى اليهودي الصليبي
. أفغانستان في اسإلمي حكم قيام

وأفي الجهاد ثمار لسرقة المريكية الغربية السإاليب كل أن إذ
باءت قد لله  وأالحمد كلها القويم مساره عن الجهاد هذا زحزحة

المطروأحة: العروأض فشلت فقد بالفشل
ثم المحايدةا الحكومة ثم الئتلفية الحكومة ثم شاه ظاهر عودةا
وأالخسار، بالوبال عليهم عادت وأكلها العريضة القاعدةا ذات الحكومة

وأقندهار أباد جلل أبواب على شاخصة الله ليوث يروأن الن وأهم
الجهادية وأالحكومة للسقوط، تترنح نجيب حكومة وأيروأن وأكابل

وأحكميتار (سإياف المتطرفون الصوليون رأسإها على القادمة
وأخالص) . وأرباني

حربا سإتتحول الحرب أن به يقامروأن كانوا الذي رهانهم وأسإقط
الجهاد أن فرأوأا وأاليابس الخضر سإتأكل وأأنها المجاهدين بين أهلية

تام. وأتنسيـق  موحدةا قيادةا  خلل من يتم المدن حول
-تحت  الله شاء -إن قريب عما سإتسحق نجيب حكومة يروأن وأهم

تفترسإها كيما  الله أعداء على غيظا تتلمظ التي الغاب ليوث أقدام
الظفر رايات تحـت زحفه يواصل الفغاني وأالشعب أوأصالها وأتمزق

لهم: تنشد المراقبين لسان وأكأن
عشائره أوأ بنوه كأنهن         معه أعداءه على السيوف تحمي

ظاهره للعين الوأباطنه جسدا       تدع لم لحرب انتضاها إذا
العمار طريق عن وألو الفغان إلى يصل أن يطمع لزال الغرب إن

: للمرحلة دوألر مليون (ألفا بليونان خان أغا الدين صدر يد وأفي
. أفغانستان وأالثانية) لعمار الوألى

أوأ نزلوا وأأينما حلوا حيثما أمامهم عثرةا حجر العرب يجدوأن وأهم
فالطباء وأحقدا غيظا الغرب قلوب إشعال السهل وأمن سإاوأرا
أيديهم بين التي وأالموال الحديثة الوسإائل رغم منبوذوأن الغربيون



من الفغاني اشمئراز يثير الشقر الشعر مع الزرقاء فالعيون
حفلة في كانهم الموت على يتدافعون العرب يروأن وأهم ، العماق

: عرس
قتلوا إذا الدينا من ليخرجون          كأنهم مناياهم يستعذبون

بقبور توجت قد وأسإليمان بابا وأكوه النهدوأكوش روأابى وأيروأن
. الجنسيات جميع من العرب المجاهدين

وأوأهادها أنجادها وأشهدت حناياها  بين ضمت قد أباد جلل أن وأيروأن
. وأاحد شهر في عربيا شهيدا أربعين حوالى

وأاحد خندق في الفغان المجاهدين مع يقفون العرب أن وأيروأن
. الحور الجنة على متسابقين للرصاصا وأاعناقهم هاماتهم يشرعون

البين ذات إصلح وأهي كبيرةا ضخمة بعملية يقومون العرب وأيروأن
. غيرهم به ليقوم مما الجهاد فصائل  بين

علم محمد القائد فيطرد بلخ في يحل الليبي صالح الدكتور وأيروأن
عن وأيستغني أشخاصا تسعة من مكونة كاملة فرنسية طبية بعثة

. طردهم عند أخذوأها التي وأالدوأات المستشفى
يشعل كاد اشكمش في عمياء فتنة نار يوقف أنس عبدالله وأيروأن
لكلت النار اشتعلت وألو قذرةا أيادي من مدفوع أحمق شاب فتيلها

بعبد الله فأطفأها الفتيل وأاشعل الزناد قدح أن بعد وأاليابس الخضر
. وأإخوانه  أنس الله

أوأفي السعودية في وأشركته وأوأظيفته ثراءه ترك قد العربي وأيروأن
الردن... أوأ الخليج

وأيروأن الجبال ذرى في وأالشاي الجاف الخبز على يعيش وأجاء
لخوانه المدني الحرم توسإيع في مشروأعه ترك قد لدن بن اسإامة

أتون في بنفسه ) وأألقى سإعودي ريال مليون آلف (ثمانية وأعطاؤه
. المعركة

به يثيروأن جهاد ثمار حماية ركن وأهم العرب؟ عن يقولون فماذا
الفغان. حفيظة

حركة وأعلماتها الحنفي المذهب لتهدم جاءت التي الوهابية يقولون
. الصلةا عند كثيرا اليدين وأرفع الصبع

خطر من انتبهوا : أنتبهوا للفغان قائلين عقيرتهم يرفعون إنهم
الذي الحنفي  مذهبكم سإيهدم الذي الجديد الوهابي السإتعمار

.  أفغانستان في أبحرا الدماء وأأسإلتم أجله من ضحيتم
ليعلمون) الناس أكثر وألكن أمره على غالب (وأالله وألكن

نبينا وأسإنة ربنا كتاب هدى على الله شاء إن فماضون نحن أما
نعتبر وأنحن حبا قلوبنا وأفي رؤوأسإنا على إحتراما  الحنفي وأالمذهب
الشافعي: كلمة وأنردد العظم المام هو حنيفة أبا أن



حنيفة) أبي على عيال كلهم الفقه في الناس (
: للصليبيين وأنقول

الصدوأر) بذات عليم الله إن بغيظكم موتوا (قل
بيد القلوب لن ضدنا المجاهدين قلوب تحركوا أن تستطيعوا وألن

سإبحانه: ربنا بقول إيمانا وأنزداد الغيوب وأعلم القلوب صانع
ملتهم) تتبع حتى النصارى وأل اليهود عنك ترضى (وألن

*السرى القوم يحمد  الصباح في

آباد جلل حول وأالمجاهدوأن  ضرامها، وأزاد المعركة أوأار اشتد فقد
قلوبهم   ، مفزع ذعر في الله وأأعداء  لقتحامها يتحفزوأن  وأكابل

وأالرصاصا  تتوقف تكاد ل وأالمدفعية صدوأرهم، من  هلعا  تطير  تكاد
، الدجى وأيبدد السكون فيمزق  اللهب بالسنة  الليل ظلم يشق
قدام وأال ،  وألغيره وألي  بين لتميز  الوأل  المجاهدين عدوأ وأاللغام
تجد تكاد فل  بالجرحى المستشفيات غصت وأقد  الهواء في  تتطاير

.  دما تقطر كلومه لزالت لجريح إل مكانا
عطشى  الطهار؟ بدماء  ربوعك  ارتوت أما  آباد؟ ياجلل مالك

، بالشلء نجودك غصت  ترتوين؟ أما الهيم شرب  النجيع تشربين
يتسابقون الصادقين   بنيك من وأالجحافل  بالبلواء وأهادك حفت

: الموت على
قتلوا إذا  الدنيا من ليخرجون        كأنهم  مناياهم يستعذبون

عن  لتتوقف ها وأأضواؤ  ، الهدير عن لتكف السإعاف سإيارات
هذا وأمع  ،  شغلت وأقد إل سإيارةا اليد في يبق لم  ، وأالصفير النذير

نفسه الشيوعي وأيلقي  ، الجبال في أعداءه  تطارد  الله فليوث  كله
ينتظره، الذي  الزؤام  الموت من ينجو لعله  وأالطفال النساء بين

أن مايستطيعون طعامهم حتى  متاعهم كل  وأراءهم  تاركين يهربون
سإاخنا لهم أعد وأكأنه ليجدوأه الله جند  فيدخل نضج وأقد  يأكلوه
؟  رصاصا  وأل موتا يخشون  أما  القوم هؤلء لقدام عجبا  ناضجا،

القلم ليطيق بحيث  البلء عظم لقد  ؟  الغاما وأل مدافع يحذروأن أما
: وأماذلوا اسإتكانوا وأما لنوا ما  القوم وألكن نقل له

في أصابهم لما وأهنوا فما  كثير ربيون معه قاتل نبي من وأكأين
الصابرين يحب وأالله  اسإتكانوا وأما وأماضعفوا الله سإبيل

)641 عمران (آل



النبل من  الجحـفلين بين  وأأقدم       القنـا مـن بالـرزايـا بلء أقل
للنصل وأالشـدائد نصل فإنك        انبرى إذا وأليث  الدنيا بني أعز
أهـل في الصوارم كل من كأنك        منزل كل فـي الهيجاء من مقيم

الجامعة في السإاتذةا من  طيبة زمرةا هنالك صاحبي: إن قال
إذا  بك : كيف له فقلت  ، النفس وأيبهج  القلب  يسر مما  الفلنية
لهذا  وأالمحكمة الناس؟ خيار يقودها  للسإلم كلها الجامعة رأيت
الناس أتقى  تضم وأالوزارةا  ،  المجتمع صفوةا زمامها  يتولى  الدين

، حكامها خيارها بكاملها البلد وأترى  وأأشجعهم  هم وأأزهد  وأأوأعاهم
الناس منه ينفر  الجرباء الشاةا أوأ المعبد  كالبعير فيها وأالفاسإق

إسإمه. لذكر وأيتقززوأن  لرؤيته وأيشمئزوأن
بأن  ، غلت مهما  وأالتكاليف  ،  ت جل مهما التضحيات فإن وألذا

القلوب على وأرزاياه الدهر بنات وأأطبقت دماء الرض أرتوت
يقاس أن ليمكن  كله هذا فإن   ،  وأالبيوت

بعدنا من  الجيال  تقطفها التي  الناضجة وأالثمار  الطيبة  بالنتائج
الرذيلة المجتمع في فتختفي ظلله في وأتتفيأ الله  شرع تحكم بأن

خيراتها  السماء وأتصب ببركاتها  الرض وأتلقي  الفساد  وأيتوارى
. قرآنه ظلل وأفي  الدين  هذا فيء في  بالحياةا البناء وأينعم

يشار وأالزاهدين  سإادةا وأالصالحين  قادةا  العلماء رأيت إذا بك كيف
وأكيف   ، وأاحتراما  وأإجلل إكراما  المة أبناء قبل من بالبنان إليهم
أوأروأبا  خريج على المجتمع في مقدم القرآن حامل رأيت إذا  بك

العلمية؟ الوأسإمة وأأرفع الشهادات أعلى  يحملون ممن  وأأمريكا
الغامرةا  وأالسعادةا  ،  الطاهر  المجتمع : ان ياصاحبي معى لعلك

وأخيرات  بركات من  تبعها وأما  الربانية وأالقيادةا  ، جوانحه تلف التي
بين من يستنقذ  الذي النقـي النظيف وأالجيل  ، وأالعباد  البلد تعم

الجنس. وأحل وأمن  الرذيلة مستنقع وأمن الفساد  براثن
، وأالعفاف  الطهارةا  برداء كله  المجتمع يلف الذي المن مع وأهذا

. وأماله  وأعرضه وأدمه  وأنفسه دينه على  آمن فيه فرد  وأكل
وأهذه  تقاس أن ليمكن  التضحيات هذه كل أن معي : لعلك أقول

تنتظره الذي العميم  الخير هذا بجانب  تذكر أن  ليمكن  المصائب
. القادمة الجيال

: يقولون  فلسطين في  اليساريون كان إذا
رشاشي وأحملت      وأالمكبل المضيع  بالشعب آمنت ياأخي أنا

منجل الجيال  بعدنا لتحمل
اليس   الشيوعية شعار  وأالشاكوش المنجل الجيال تحمل أي

: نقول أن  بنا الوألى



بعدنا لتحمل مدفعي وأحملت  الناصر العزيز  بالله آمنت ياأخي أنا
. مصحفا الجيال

، السادرةا  القلوب  لتفيق السإحار رياح نستنشق أن  لنا آن لقد
. مشيه ضعف الطريق اسإتطال وأمن

بعيد أوأ الليالي طوال              بيننا قلت إن بالمشتاق أنت وأما
المفاوأز

سإلوةا.  وأبآلمهم  أسإوةا  بالسابقين لنا كان أما
العواقب ذكر عن وأنكب              عزمـه  عينيه بين ألقي هم إذا

جانبا
) وأالحلوأةا ( الربيع آذار حل ) القلب وأالحرارةا ( الصيف آب نزل وأإذا

طريق لوأاء  عليه هانت  الخرةا سإعادةا له لحت وأمن العين في
. الدنيا

بدت وأمن ضرتها بأسإاء  جادتها على  اسإتعذب  الجنة نعيم تذكر وأمن
أقدام فيا   القتال ميدان في يتكبده ما نسي  الوصال دار  معالم له

.  القليل بقي احملي  الصبر
السرى القوم يحمد الصباح وأفي

*الشهداء شهر

وأتسابق  بالرجال  المكر وأغص  ، المر وأحزب القتال اشتد فلقد
بالمنع  لهم أشرت  فإذا ،  الميدان إلى الحور اق عش  القوم
وأاجم أوأ وألهان، عاشق  أحدهم وأكأن  ، كالجمان العبرات  تحدرت
: يردد حاله وألسان  سإبقه الذي  بأخيه تعلقت قد  نفسه إن  هيمان،

يتصدعا  لن  قيل  حتى الدهر من        برهة جذامة  كندماني وأكنا
معا ليلة نبـت لـم  اجتماع لطول         وأمالكا كأنـي تفرقنا فلما

المعركة  على مقبل الكل  ، وأخفيفهم  ثقيلهم  ، وأصغيرهم كبيرهم
عن  ليوثا نرد أن نحاوأل وأكأننا الموت عن  نردهم أن  نحاوأل



على لنكبوا المر  عصيان من  الخوف  وألول  نحاوأل وأعبثا  فريستها
إلى يشدها لدن بن وأأسإامة  قصعتها، على الكلة  انكباب  الردى
وأقف  الماء، من يمنعها  بلجمها العطاش الخيل يسحب كأنما الوراء

وأدار  آباد جلل لمطار الشائك السلك على  العدناني تميم  الشيخ
فقد  أعرج خالد القائد  ، تميم الشيخ  وأبين السإاد قائد بين الحوار

مع يتكلم  وأاحدةا  برجل  القوم يقود وأبقي  المعارك  إحدى في رجله
أن  يرجوه  ، وأمحبة وأكرامة وأمهابة إغضاء اسإتحياء على تميم الشيخ

:  ياشيخ قائل وأالسإلم  المسلمين بمصلحة  قوله مبررا  يتقدم ل
سإتعطل فإنك جرحت فإذا  غرام كيلو  وأأربعون مائة وأزنك  تميم
الشيح وأيطرق  نقلك أجل من للموت وأتعرضهم  المعركة عن ثمانية

ثم هيجانا يطير يكاد وأقلبه  غليانا يتدفق  يكاد وأالدم هنيهة تميم
مضض على وأيسكت  أعصابه يضبط

السإد أنيابهـا بين  خبأته وألو          موضع كل مـن الحمد بأخذ بصير
أثقل ما إذا خفيف        الوغى في الهام الضاربي لهام ضروأب

اللبد الفرس
خاصة  نفسه ليتمالك  الوغى شهد إذا حرب، مسعر  تميم وأالشيخ

مفتوح الرشاش الخر، تلو منهم الواحد يتساقط الله جند  يرى وأهو
يحجزه وأل القصف عن يفتر وأل  الحركة من ليكل الطيران ، عليهم
حماية الخير السإبوع في الله سإاقها التي الغيوم ثم الله إل

 كم52. بعد على قذيفتها تلقي )  التي72 ( ميغ من  للمجاهدين
الذي من وألكن  الليزر أشعة على  قذيفتها  لنهاتوجه  دقيقة بإصابة

لسان يردد الذين العرب خاصة الموت حديقة عن  المجاهدين  يرد
:  حالهم

قدر يـوم أم لقدر يوم          أفر الموت من يومي أي
الحذر لينجو المقدوأر وأمن          أرهبـه ل لقدر يوم

، الموت إلى يتطايروأن  شبابا المناظر، هذه  يرى تميم وأالشيخ
خفوا كما  ليخف لحمه  يقطع لو وأيود  العلى بالمل أروأاحهم تعلقت

. قفزوأا كما وأيقفز  ، نفروأا كما وأينفر  ،
كامرته يحمل المرعي) وأهو إبراهيم (رضوان حسام أبو تقدم
إلى أهلي ترجعوا فل ت اسإتشهد إن  تميم الشيخ -وأيوصي -الفيديو
طيبة وأأرض نظيف    جو في  أبنائي ينبت أن أحب لني  سإوريا

حسام أبي بحياةا تودي التي  الطلقة تأتي ثم تميم، الشيخ يودع وأكأنه
في المسك وأيعبق  الموار الدم -وأيتدفق الله شاء -إن  شهيدا

إلى  حسام أبو وأيحمل الجو، ) الطيبة (رائحته عرفه  وأيعطر  النوف
المدير ليحدث المستشفى في غرفة وأيدخل  الفوزان مستشفى



فتحت كلما السإتقبال غرفة اللطيف-بأن للمستشفى-د.عبد العام
. الرجاء في  الطيب الريج انتشر

يحرك الذي الداخلي  الهاتف وأكأن  الفوج تلو  الفوج يقتحم ثم
يقول:  هؤلء أشواق

للشاةا  الـردى وأرد هياب        وأاتركي يانفس  الردى حياض ردي
وأالنعم

المجـد أم ابن فلدعيت       سإائرةا الرمـاح على أدعك لم إن
وأالكرم

تدريجيا وأيقتربون  المطار من الشرقي القسم المجاهدوأن وأيدخل
بقشة وألو  بالحياةا  يتشبثون الذين الشيوعيين  هؤلء من
أحدهم يود  أشركوا  الذين وأمن  حياةا  على الناس أحرصا وألتجدنهم

وأالله  يعمر أن  العذاب من  بمزحزحه هو وأما  سإنة ألف  يعمر لو
يعملون بما بصير

)69 (البقرةا
هدير وأ  وأالرصـاصا، القذائف من بوابل المجاهدين تمطر السماء

أعداء أعدى بألغامها وأالرض ، الناس بآذان يصك يكاد  الطيران
في وأالتطاير  القطع من بها يمر ممن قدم  تنجو قلما إذ المجاهدين

يخوض المنايا  دلل وأهو المجاهدين يطارد  بشظاياه وأالهاوأن الهواء
. وأباعا فشرى  غمارها

أفئدتهم طارت وأقد  سإبيل قلوبهم إلى  الخوف يجد كيف وألكن
يحور لن أنه  ظانا  يدخل  منهم وأاحد وأكل الحور،  بلقاء فرحا

. أهله (يرجع) إلى
الحربي بدر ) وأأبو المطوع عبدالله  (إسإماعيل الدرداء أبو وأيدخل

من غفير جمع مع  الحربي) وأيقتحمون الحمدي معل (خالد
سإت وأيدمروأن المطار العرب من نفر مع  الفغان  المجاهدين

بالسابقين لحقيـن ما أروأاحه بينهماوأتنتزع القذيفة وأتأتي فيه دبابات
. الطريق على مضوا ممن

( خالد دم أن إذ  مصدق وأل   جاحد ردها ليملك التي الكرامة وأتأتي
طيبا  وأينفح مسكا يعبق  قطيفته على تدفق ) الذي الحربي معل

أوأ  وأمائه ي وأسإج وأالنصار المهاجرين ضيافة بيت إلى  به وأجيء
ينتشر وأما  الطيب  دمه من  يفيح  بما النافذةا  قرب ينعمون يزيدوأن

ينزف الذي الدم وأأخذ منه ابراهيم أبو وأاقترب عطر من  الفق في
ففغرت ابراهيم أم أنف من يده وأقرب  البيت إلى عاد ثم  رأسإه من

الكلمات هذه كتابة وأحتى  ،  طيب من به  وأنعمت  تنسمت بما  فاها
وأبجواري غرفتي في  القطيفة لزالت  اسإتشهاده من  الرابع وألليوم



زوأجتي أوأ أوألدي الغرفة  فتح وأكلما  الفتتاحيات هذه  أكتب وأأنا
. الشهداء بدم  المعطر  الغرفة جو من تعجبوا

السإلمي  التاريخ  وأتخط  وأالسماء  الرض أهل يحبها  دماء إنها
أسإس  أقامت  التي  الرفيعة  النماذج بهذه الدنيا على يتيه  بدأ الذي

تشغلها لم وألكن وأالسناء وأالبهاء  وأالعزةا  بالمجد  وأتوجته  البناء
وأالثناء. الحمدلله عن  النصر  نشوةا وأل  البلء أمواج

الذي  وأالوقود  ،  كبير الحور وأمهر  غالية المجد فضرائب وأهكذا
أل غالية الله سإلعة إن (أل  كثير وأدم لحم من السإلم  معركة تحتاجه

الطريق. هو هذا الجنة) وألكن الله سإلعة إن

*القصى يوم

وأاتفقوا المحتلة الرض في اليساريون اجتمع عاما عشر بضعة قبل
وأأطلقها  للرض )  يوما ( آذار مارس من  الثلثون اليوم يكون أن

الفلسطينية الثورةا أبناء المل وأانطلق  الناصرةا  / بلدية زياد توفيق



)  وألكن الرض ( يوم وأسإموه  مكان كل في اليوم بهذا يحتفلون
) . القصى ( يوم سإموه المسلم الشباب

لتذكير  مناسإبة كل فلسطين أبناء يستغل أن الصدر يشرح وأمما
النتقام على  وأالتصميم  العزم على وأتربيتهم ، بمأسإاتهم  الجيال

وأمما   ،  لمبادئهم  وأالنتصار  لقيمهم  وأالثأر  وأأعراضهم لشرفهم
بداية  بدأت قد الفلسطينية  الثورةا أن للحق إحقاقا  يذكر أن يجب

كان وألقد وأالحتمال  وأالصبر وأالبذل التضحية  حيث من لها لنظير
من  مترات الكيلو مئات به  يمشي  لغما  ثيابه تحت يحمل  أحدهم
حتى يقطعها ثم  الغربية  الضفة الى يصل حتى دمشق في الهامة
طول وأيمشي النهار في  ينام84 سإنة المحتلة المنطقة إلى  يصل

سإياراتهم من بسيارةا أوأ  صهيون أبناء بأحد يظفر لعله  الليل
مبهورا النسان  يقف رائدةا وأمحاوألت  رائعة جهودا كانت ، فيفجرها

د الروأا وأإصرار  الطلئع بصبر
ضواريا تكون حتى تتقى وأل           الطوى من الحياء السإد ينفع فما

اليسار يرى أن أسإى  الكبد وأيمزق  حزنا القلب يفتت الذي وألكن
أبواق  يديه  بكلتا وأيمسك الصادقين الجنود ظهر على  يتسلق

أبناء يوجه كلهـا الثورةا  في ثم  الرائعة  البداية  ذات فتح في العلم
أبناء فيه  يربط مزوأرا تاريخا الزكية بالدماء وأيكتب  فلسطين

أسإتطاع وألقد  ،  وأكاسإتروأ وأماوأ وأجيفارا  وأسإتالين  بلينين القضية
أوأ الدين لهذا عميقا حقدا يكن من كل  إعلمه في يرفع أن اليسار

الربانية. وأالقيم  اليمانية للمبادئ وأمقتا ضغينة  جوانحه تحت يحمل
الذين هؤلء تزوأير من أعظم تزوأيرا الحديث التاريخ شهد وأما

نهارا جهارا أغتصب أنه إذا المنطقة في التوجية بأجهزةا يمسكون
هذا جادةا المهج القصى المسجد وأأجيال المباركة فلسطين أبناء
يسترخصون  الذين أن مع القويم منهجه عن بعيدا وأاجتهالهم الدين

غيرةا خرجوا   فطرتهم على شباب المباركة الرض على  الروأاح
لينين أمجاد بنيت مآتمهم وأفي  ،  الوأطان عن وأدفعا العراض على

خضم في  رأينا وأما جيفارا وأيوميات ماركس  تاريخ خط وأبدمائهم
فأوأوأا المزعوم اليسار ذلك  البطال أرض وأعلى  المعركة

سإتار  خلف من  القضية  يحركون النور عن  بعيدا  كالخفافيش
تغيب  البطال بذكريات  يحتفل الذي المهرجان  ضجيج وأتحت

نعيق وأيعلو المشرقة  الناصعة الصور  وأتختفي الصادقة الصوات
. الغربان  وأنعيب  البوم

ماعملت شخصيات فلسطين أبناء شهداء جماجم فوق برز وألقد
العاصير من  اليهودية الغربية النبتة لصيانة إل حياتها معظم



المة جسد في زرع الذي الغريب الجسم وألحماية السإلمية
الحزب  زعيم نصار فؤاد وأقال ، وأالذوأبان التأكل من السإلمية

الحياةا حق له الشعوب كباقي شعب اليهود : إن الردني الشيوعي
.  بغربال لتغطى الشمس لن كدوألة باليهود أعترف وأأنا

يتصدر الذين  دروأيش وأمحمود القاسإم وأسإميح زياد  توفيق وأبرز
. محترمين وأأركان وأأعضاء اليهودي الكنيست  مجلس منهم قسم

اليسارين من غيرهم مع وأهؤلء
محامي تمثل  كانت  الطلق على  اليسارية وأالصحف  الجرائد  فكل

المستعمرين الصهاينة تقاوأم وأإنما ؟؟؟ الشرفاء  اليهود عن الدفاع
يجمع كان الذي هو الرض يوم  فكرةا صاحب زياد !!! وأتوفيق

دوأيش وأمحمد م8791 سإنة  السإرائيلي بالعلم أمريكا من التبرعات
في  السإرائيلي العمل يحملن كانا اللذان هما  القاسإم  وأسإميح
من قال: (أنا الذي هو دروأيش  وأمحمود  ، الدوألي صوفيا مؤتمر
يحبون  وأالمعمل  الحقل في رجالها وأكل  منسية   عزلء قرية

) . الشيوعية
أطفال كل يردده الذي  وأالثورةا فتح نشيد وأضعوا الذين وأهم

وأالمكبل المضيع بالشعـب آمنت أخي يا (أنا وأأبناءه  فلسطين
منجل)  الجيال بعدي لتحمل رشاشي وأحملت

شعار  كوش وأالشا المنجل أجل من  فلسطين في القتال كان وألذا
وأالشيوعية.  الماركسية

وأإبرازهم  الفلسطينية الصفوف مقدمة  إلى هؤلء دفع كان لقد
وأما  بمثلها  الثورةا نكبت ما   ، وأقاصمة  كارثة القتال هذا  قمة  على

منها. أشد  بمصيبة  فلسطين أصيبت
بل وأتحيا  محتوى بل تعيش أنها فوجدت  نفسها  الثورةا افتقدت لقد

الهش  الكيان بهذا أطاحت فقد وألذا اسإتراتيجية بل وأتسير  عقيدةا
. وأوأجدت لسإرائيل  المجاوأرةا  النظمة معاوأل من  سإريعة  ضربات
الشعارات على تحيا  قيادةا بين  قاتل  انفصاما تعيش  نفسها الثورةا
يخرجوها أن  اسإتطاعوا ما قواعد وأبين  ، وأالكلمات العناوأين وأتقتات

الولء لديها فبقي  له فتعمل  دينها  تعرف هي وأل له فتتنكر دينها عن
من  يجتثوه أن يستطيعوا لم الذي  الدين لهذا  الغامض العاطفي
بنية  من وأل  الفطرةا ثياب  من يسلخوه أن وأل  القلوب أعماق

. الصبغة
القاعدةا تجد  أنيابها عن  الكروأب وأتكشر الزمة تشتد فعندما وألذا

.  مسئوليتها من وأتتنصل قيادتها عن  تتخلى

النموذجي: الدرس



فلسطين  أبناء أن تدرك أن  الفسطينية بالثورةا  الوألى كان لقد
أن لها  الجدر وأكان  ، الدين  هذا إل  وأليجمعهم السإلم ال ليحركهم
. حياةا وأنهج  وأعقيدةا وأسإياسإة  وأشريعة ملة  الدين هذا  تنتهج

الدنيا عليهم تكالبت الذين  أفغانستان في  المجاهدوأن فعل كما
أن الناصحون  بهم وأاحتفى  المرموق الشعار هذا عن  للتنازل

دوألة لقامة أفغانستان في الجهاد العلن: (بأن هذا وأيواروأا يخففوا
. وأوأصلوا فانتصروأا  وأأصروأا أبوا فيها) وألكنهم إسإلمية

في كان وألقد  يتعلم أن  أراد من  تعلم أن  كفيلة اليام كانت لقد
التي  وأالضربات وأالخسائر الثورةا  ارتكبتها  التي  القاتلة الخطاء

يعتبر    أن أراد من لكل  عبرةا  المهلكة  المسيرةا ه لهذ  نتيجة تلقتها
. يتبصر أوأ يذكر أن أراد لمن وأموعظة

التعاظ: أوأ للنقاذ  فرصة ليدع  الطوفان  أن يبدوأا وألكن
اللباب لوألي عبرةا قصصهم في  كان لقد

)111 (يوسإف

*الهلية الحرب



وأبعد: بعده، نبي ل من على وأالسلم وأالصلةا وأحده الحمدلله
لزيارةا القادمين الشباب من مجموعة أوأدع قمت حيث بيتي في
أذني: أني في وأأسإر  جانبا الشباب أحد بي انتح وأالفخار العزةا أرض

المبارك للجهاد الموال جمع عليه أعرض العلماء أحد إلى ذهبت
الموال تجمع ل أن قائل: أنصحك أذني في وأهمس بيدي فأمسك

المتافنين وأمعارفك أقربائك من يليك من نصيحتي وأبلغ لفغانستان
ناكصة روأسإيا لن الموال جمع عن يتوقفوا أن الجهاد هذا لخدمة
ممن نكن فل أهلية حرب إلى الن الجهاد وأتوحل أدبارها، على

وألئل مشتعلة نار على البتروأل وأيسكبون ضراما الفتنة نار يزيدوأن
المسلمين. دماء سإفك في نشترك

خرجت ثم عيني في الدنيا وأضاقت صدري الشاب: فانقبض قال
تعزف نغمة المقالة هذه أن ذلك بعد وأجدت ثم برأسإي يأخذ وأالدوأار
وأخاصة العربي العالم أجزاء من كثير في وأالعلم الصحف عليها

هذه إطلق من اليساريون وأيقصد اليسار محورها يدير التي الصحف
أمور: إلى الشائعة

في المشاركة من النفس وأتمنع البذل عن المحسنين أيد تكف -أن1
النهائي. النتصار لحظة حتى المبارك الجهاد هذا

في المتمثل جهادها وأبين المة بين النفسية الحواجز -إقامة2
وأقندهار وأكابل آباد جلل حول رحاها تدوأر التي الضارية المعارك

وأسإالنج.
حقيقة على يطلعوا لم الذين الطيبة النفوس ذوأي من بكثير -الدفع3

أوأ اليأس إلى بخطواته الجهاد هذا مسيرةا يتابعوا وألم المر
كل مخيلة إلى يقفز سإؤال أوأل أن إذ صادق جهاد كل من السإتيئاس

وأالعطاء البذل في قبل ذي من شارك وأمن عليه لبس ممن وأاحد
المشرقة الصفحات هذه بعد انتهى قد أفغانستان جهاد كان هو: إذا

تاريخ في الفذةا الوضيئة التضحيات هذه بعد وأمن الزمن جبين في
دماء المسلمون يسفك وأأن أهلية حرب إلى انتهى قد السإلم

من للمسلمين خير الرض وأبطن السلم الدنيا فعلى البعض بعضهم
ظاهرها.

الجهاد وأبخاطة خير عمل أي من الكثيرين قلوب في اليأس -زرع4
انطوائية فردية الطيب النسان فيها يعيش قاتلة عزلة الى وأدفعهم
خير جماعي عمل أي من الناس قلوب من المل وأاجتثاث مذهلة
الفساد عم عندما الوسإطى العصور في للرهبان حصل كما وأذلك

وأأصبح عفن، جنسي مستنقع في الناس وأغرق أوأروأبا وأأسإست
وأحصل النزوأات، وأتحركه الشهوات تؤزه ليطاق جحيما المجتمع



وأعزفوا الحياةا، فيه هجروأا عنيف فعل رد أوأروأبا في الكثيرين لدى
الحياةا عن معزوألة أديرةا في أنفسهم على وأانطووأا الزوأاج، عن

وأمحاوألة الناس إصلح في رسإالتها عن مبتورةا الدنيا عن منقطعة
انقاذهم.

وأصرف المصيرية وأأحداثها الكبرى قضاياها عن المة -اشتغال5
وأتمزيق وأأتراحهم أفراحهم في المسلمين مشاركة عن نظرها

الواحد: البنيان تمثل التي لمة هذه أفراد بين الروأحية الروأابط
الجسد كمثل وأتعاطفهم وأتراحمهم توادهم في المؤمنين (مثل
بالسهر الواحد الجسد سإائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد

وأالحمى)
بعضا). بعضه يشد كالبنيان للمؤمن (المؤمن

أوأاصر وأتقطيع المسلمين لدى وأالولء البراء عقيدةا -زعزعة6
الصحيح: ففي اليمان عرى وأفك المحبة

في الله: وأالحب في وأالمعاداةا الله في المولةا اليمان عرى (أوأثق
الله) في وأالبغض الله

الصحيح: وأفي
، في للمتواصلين محبتي وأحقت  في للمتحابين محبتي (حقت
في للمتزاوأرين محبتي وأحقت  في للمتناصحين محبتي وأحقت

نور من منابر على المتحابون ، في للمتباذلين محبتي وأحقت
وأالشهداء). وأالصديقون النبيون بمكانهم يغبطهم

كبيرتين: قضيتين إلى المسلمين ننبه أن بد ل وأهنا
أنفسهم الفغان بين الوأل اليوم منذ قام قد الجهاد هذا أوألهما: أن

بارز الهدف ناصح الراية وأاضح الوألى الخطوةا منذ بدأ قد الجهاد لن
لقد إسإلمي، مجتمع وأإنشاء الرض في الله دين وأهو: إقامة الغرض

إسإلمية حركة وأبين وأإلحاد إيمان وأكفر،بين إسإلم بين جهادا كان
شيوعية. وأحركة

وأرباني (حكمتيار جهة من وأالعلماء السإلمية الدعوةا أبناء بين بدأ
الكف على محمول أتى الذي العلماني داوأد منصور) وأبين الله وأنصر

أفغانستان في السإلمي التيار تصفية أجل من الحمراء الشيوعية
الذين وأالعلماء المسلم الشباب مع الجهاد اسإتمر ثم أخرى، جهة من

الحزب مؤسإس تراقي وأبين جهة من المسلم الشعب يقودوأن
م)1978( سإنة إبريل من القتال وأاسإتمر أخرى جهة من الشيوعي

م).1979( سإنة سإبتمبر إلى
من الشيوعي أمين الله حفيظ ضد قتاله المسلم الشعب وأوأاصل

27 في روأسإيا تدخلت ثم م)،1979( ديسمبر م) إلى1979( سإبتمبر
بابرك معها حاملة وأالبرية الجوية م) بأسإاطيلها1979( سإنة ديسمبر



قبل من الشيوعية قتلت أن بعد أمين الله حفيظ وأقتلت كارمل
وأداوأد. تراقي رفيقيه

المسلمون يعرف وألم اوأار لها خف ما بضرامها المعركة وأاسإتمرت
روأسإيا هربت م) حيث1989(  فبراير15 حتى اسإتقرار وأل راحة
بين الوألى سإيرتها المعركة وأعادت اندحار شر اندحرت ذليلة ممزقة

الفغان. الشيوعيين وأبين المجاهدين
أهلية الشيوعية نجيب حكومة وأبين المجاهدين بين القتال كان -إذا2

بدر في قومه وأبين وأسإلم عليه الله صلي الرسإول بين فالقتال إذن
أهله هم مكة أهل لن أهلية حرب كلها مكة فتح وأفي وأالخندق وأأحد

اللون وأأوأاصر النسب روأابط تكن وألم وأأقاربه عمه وأبنو وأعشيرته
عنه. الكف أوأ للقتال الدافع هي الديان من دين أي في وأالجنس

الدافع وأهي الدين هذا أبناء بين الوحيد الرابطة هي العقيدةا ان
الرض وأاقع في اقرارها أجل من للتضحية الوحيد

له). شريك ل يعبدالله حتى بالسيف الساعة يدي بين (بعثت
قال بدر أسإرى في وأسإلم عليه الله صلى النبي اسإتشار وأعندما

أبوبكر:
تأخذ أن أرى وأإني وأالخوان وأالعشيرةا العم بنو هؤلء الله (يارسإول

يهديهم أن وأعسى الكفار على لنا قوةا أخذناه ما فيكون الفدية منهم
عضدا). لنا فيكونوا الله

قال: الخطاب؟ يابن ترى وأسإلم: ما عليه الله صلى الله رسإول فقال
فلن- من تمكنني أن أرى وأإني بكر أبو رأى ما أرى ما وأالله قلت

طالب أبي بن عقيل من عليا وأتمكن عنقه عمر-فأضرب قريب
يعلم حتى عنقه فيضرب أخيه فلن من حمزةا وأتمكن عنقه فيضرب

وأأئمتهم صناديدهم وأهؤلء للمشركين هوادةا قلوبنا في ليس أنه الله
أبوبكر قال ما وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول فهوى وأقادتهم،

فإن وأصاحبك أنت يبكيك ما أخبرني الله يارسإول فقال يبكيان وأهما
الله رسإول فقال لبكائكما تباكيت بكاء أجد لم وأإن بكيت بكاء وأجدت
الفداء أخذهم من أصحابك على عرض للذي وأسإلم عليه الله صلى

قريبةـ الشجرةا-شجرةا هذه من أدنى عذابهم على عرض فقد
تعال: الله وأأنزل

تريدوأن الرض في يثخن حتى اسإرى له يكون أن لنبي كان (وأما
من كتاب لول حكيم عزيز وأالله الخرةا يريد وأالله الدنيا الحياةا عرض

عظيم) عذاب أخذتم فيما لمسكم سإبق الله
)68(النفال: 

القتل. من الثخان: الكثار وأمعنى



وأعدم السإرى فداء قبول بسبب العذاب وأعرض العتاب كان لقد
من القارب في الثخان ان وأيعلمون المسلمون ينتبه فهل قتلهم

المجاهدين؟ على فرض الشيوعيين
وأأتوب أسإتغفرك أنت إل إله ل أن أشهد وأبحمدك اللهم وأسإبحانك

إليك.

* التاريخ صناعة

يسطروأن أفذاذ أيدي على الله من بقدر يجري إنما المم وأتاريخ
عزتها وأحصون المم أمجاد وأصلبتهم بمواقفهم وأيشيدوأن بدماءهم

فبدأت أفغانستان في جلية السإلمي التاريخ صناعة بدت وأقد
. وأالطوب لبالحجارةا بالجماجم وألكن ترتفع الحديث السإلم معاقل
بدأت التي المة لهذه الله قدر من جزء الفغان المجاهدوأن وأكان
وأهدتها مستنقع من وأترتفع سإكرتها من وأتستيقظ كبوتها من تنهض

وأارتكاسإها.
وأبناء أجيالها، مقبل لتربية أفذاذها تاريخ كتابة على تحرصا وأالمم
أبطالها غرسإها أجل من ضحى التي القيم على أبنائها من الناشئة

وأقممها.
خلل من أمجادها تاريخ هي: تدريسها الجيال لتربية طريقة وأأفضل
صلى الله برسإول نتأسإي فنحن وأأبطالها، وأقادتها مصلحيها سإير

جاء الذي النور من وأنقتبس هديهم على وأنسير وأأصحابه وأسإلم عليه
اقتده) . فبهداهم الله هدى الذين (أوألئك  أثرهم وأنقتفى به،

فإن جديدةا سإاخنة وأأحداثها ، حية  شاخصة المثلة كانت وأكلما
أشد وأتوجهها النفوس في وأأثرها ، أعمق يكون القلوب في وأاقعها
أن للقلوب وأمحركات دوأافع الحاضرةا الشواهد لن وأذلك وأأقيم
شاب هذا بقوةا ينادي القلوب من العماق نداء لن وأتبارى تشابه
الذي الجو وأأظله لفتكم التي البيئة وألفته تعيشون كما يعيش مثلكم

؟ سإبقكم قد باله فما ، يظللكم

. سإار كما وأتسيروأن سإلك كما تسلكوا ان بامكانكم أوأليس



: الصعب الخيار
أنهم بمشكلة الشهداء من كثير وأصايا نفتح وأنحن مانواجه  وأكثيرا

: كتب فقد كلمة، عنهم لنكتب أن علينا يحرجون
تكتب أن المرصوصا البنيان وأل الجهاد لمجلة الرشود: لأسإمح سإعد
شئ، عنى ليكتب أن فارس): أوأصى (عادل دجانة وأأبو ، كلمة عنى
القيامة، يوم حجيجة فأنا شيئا عنى كتب الصنعاني: من مسلم وأأبو

يتكلموا أن الناس يمنعوا أن لهم يحق : وأهل كثيرا نفسي وأسإألت
هذه تاريخ من حيا وأشريطا هاما جزء أصبحوا هؤلء أن ، بخير عنهم
صورته أن بحجة المشرف التاريخ شريط يقص أن لحد فليس المة

شجرةا روأت قد الشهداء هؤلء دماء أن خلله، مر ذكره أوأ فيه وأردت
سإتحرم فكم ، المة هذه تاريخ نور من بأحرف وأسإطروأا الدين هذا

أبناء من السامقة وأالقمم المشرقة النماذج التاريخ اخفى لو اجيال
رضوان الكرام وأالصحابة الربعة وأالخلفاء بكر بأبي إبتداءا المة هذه

وأحمزةا وأمصعب سإعد أمثال الفذاذ وأالبطال أجمعين عليهم الله
عبيدةا وأأبي وأخالد وأعكرمة وأالنعمان وأالمقداد وأعاصم وأالقعقاع

العذب المعين يكون الذي الثري رصيدها من المة سإتخسر ،وأكم
ملكا الصادقين هؤلء سإير تعد لم العصور عبر الجيال منه تنهل الذي

خيرية جهة إلى به يوصى  مال أوأ وأرثته، قبل من يورث خاصا
الخاصا ملكهم من وأقصصهم سإيرهم خرجت لقد يشاء، كما وأيصرفه

الجادةا مقتفية أجيال وأتعيش أفذاذها، بذكرى تحيا أمة رصيد إلى
بأن وأاحد كل أوأصى لقد وأائمتها أسإلفها عليها قضى التي القويمة

الظل، إلـى الضوء مواطن عن وأاختفاءا الرياء، عن  بعدا عنه ليكتب
فمضوا الخلصا وأتقرير النية تمحيص على منهم حرصا وأذلك

عن أكتب لم أنى نفسي في يحز وأكم وأثوابهم وأصدقهم بأخلصهم
شاهقة قمة أمام أننى أشعر إليه جلست إذا كنت ذاك الرشود سإعد

. العامة الثانوية يتعدى ل ثقافته في أنه مع ضخم وأعملق
صفحة : تمزيق تعني التي بوصيته الصنعاني مسلم أبو وأاجهنا وأالن

الشريط من جزء وأقطع الحديث السإلمية المة تاريخ من وأضاءةا
جميل إطارا المهابة له وأتكون السناء وأينيره البهاء يخصه الذي الحي

. فريدا
من جزء لنه  العالمين رب من فرض الشهداء عن الكلم أن

مسلم: كل على الله افترضه الذي القتال على التحريض
المؤمنين) وأحرض نفسك إل لتكلف الله سإبيل في (فقاتل

من قبره إلى وأيصله الخير من له الله سإيسوق كم الشهيد وألوعلم
الميتة القلوب من : فكم الوصية عن لمسك قصته بذكر الثواب



لقراءةا الجهاد إلى وأفدوأا قد الشباب من وأكم الشهداء، قصص أحيتها
بها آب فاسإق من وأكم الله إلى رد تائه من وأكم ، شهيد قصة

وأعتق لهم فدى وأللسإرى             حياةا لجيال القتلى ففي
فله حسنة سإنة السإلم في سإن ( من أنه ينسون الخوةا هؤلء إن

بوصية الله نفع ) كم القيامة يوم إلى بها عمل من وأأجر أجرها
؟ الغامدي الردةا صالح عبدالوهاب الشهيد

سإأكتب النهمي) قلت (عبدالله مسلم أبي بوصية سإمعت فعندما
عبدالله إن لله: (يارب سإأقول الله يدي بين نلتقي وأعندما عنه

يمنع أن وأيريد عنه، الكتابة بعدم الخير الناس يحرم أن يريد النهمي
عنه) وألذا نكتب أن لنا بمنعه القتال على وأالتحريض بالمعروأف المر

لنه عنه الكتابة بعدم أوأصى وألو شهيد كل وأعن عنه سإأكتب فإني
ماله في الميت وأصية تبديل لنا أباح قد الله كان وأإذا التاريخ من جزء

هي التي الصالحة بسيرته بالك فما وأالظلم الميل خوف عند الخاصا
كلها؟ المسلمة للمة حق

ان عليه اثم فل  بينهم فأصالح اثما أوأ جنفا موصا من خاف (فمن
رحيم) غفور الله

)281 (البقرةا
هو إثم فيه الذي وأالتبديل مصلحة تبديل لنه التبديل إثم ليلحقه أي

)72/.2( القرطبي الهوى/انظر تبديل

*الصليبي اليهودي الحقد

وأبعد: بعده، لنبي من على وأالسلم وأالصلةا وأحده لله الحمد
شرسإة إعلمية حملة اليام هذه في عرب كمجاهدين نواجه فإننا
أمريكا وأصوت BBC كبرها وأتتولى الغربية العلم أجهزةا علينا تشنها

الصليبية الحملت اشتدت فلقد كارلو وأمونتى الحرةا إيران وأصوت
داخل في العرب المجاهدين على الناسإك بطرس يحركها التي

أفغانستان.
عن نقل تقريرا بيشاوأر في المريكي المعلومات مركز نشر فلقد

الصوليين (نشاط عنوان تحت اليهودية المريكية بوسإت الواشنطن
العرب الصوليون يلعب فيه أفغانستان) يقولون حرب في العرب



وأذلك كبيرةا بدرجة للغرب وأمعاديا مؤثرا دوأرا الوأسإط الشرق من
بناء أجل من الفغانية الفدائية العصابات بها تقوم جهود طريق عن

وأبعض الفغان من كثير أبدى وألقد أفغانستان، في سإياسإي مستقبل
به يقوم بما الخيرةا السإابيع في إهتماما الغربيين الدبلوماسإيين

وأالشعارات وأالرمز وأالمتطوعين للموال اسإتخدام من العرب
في وأسإياسإية اجتماعية أصولية ثورةا إشعال أجل من السإلمية

أفغانستان).
نتوقع مما أكبر حجمهم (ان أباد إسإلم في غربي دبلوماسإي وأيقول

مقال المريكية التايم الغربيين) وأنشرت ضد هي أعمالهم وأمعظم
من رسإالة وأجاءتني الدعوةا لجنة تديره الذي الفوزان مستشفى عن

: فيها يقول مسعود أحمدشاه القائد عند أنس عبدالله الخ
تقول بالفارسإية سإمعتها وأأنا بالسإم BBCالـ محطة لك لقدتعرضت

سإت قبل جاء بروأفسور : هو

المتطرفة المسلمين الخوان قيادات من أفغانستان الى سإنوات
أنهم ادعوا وأقد السإلمي العالم جميع من المتطرف الشباب وأجمع

لنشر جاءوأا كذلك المر ليس وألكن الله سإبيل في للشهادةا جاءوأا
وأحكمتيار ( سإياف الثلثة الصوليين القادةا طريق عن الوهابية

. ) بالفارسإية وأرباني
أمريكا صوت محطة من تعليقا سإمعت : لقد ذر أبو الدكتور لي وأقال

: إنه فيه تقول بوسإت الواشنطن عن نقل بالسإم عنك بالفارسإية
. الفغان جهاد في الرحمن آيات كتابه وأيوزع الوهابية لنشر جاء

الشيعي التجاه (ذات الباكستانية المسلم جريدةا نشرت وأقد
جاء : لقد فيه تقول وأالكذب بالسم ينضح حاقدا الشيوعي) مقال

...الخ وأالسلب وأالنهب للغتصاب العرب
مسؤوأل فتقول: (وأقال علينا الباكستاني النظام حفيظة تثير ثم

وأالقتل النهب في العرب اسإتمر إذا أباد أسإلم في باكستاني
جهادهم. نهاية هذه فستكون أباد جلل سإقوط بعد حتى وأالغتصاب

لي وأتعرض كذلك المريكية: مقال الهيرالدتربيون جريدةا وأفي
. المتطرف الشباب حوله يجمع فلسطين بروأفسور بالسإم: أنه

في الغربيين السفراء بأذنه سإمع اأه حدثني لقد قائل الثقة وأيحدثني
على للجهاز الجديدةا الداةا هي هذه قائلين: إن يتحدثون أباد إسإلم

( الوهابية سإلح اسإتعمال وأهي أفغانستان في السإلمية الحركة
THISIS THE NEW INSTRUMENT(...



الحقد كيرنارها يدير التي المسعورةا الشعواء الحملة وأسإبب
من العالمي الفزع هو الن الدين هذا ضد العمى اليهودي الصليبي

. أفغانستان في اسإلمي حكم قيام
وأفي الجهاد ثمار لسرقة المريكية الغربية السإاليب كل أن إذ

باءت قد لله  وأالحمد كلها القويم مساره عن الجهاد هذا زحزحة
المطروأحة: العروأض فشلت فقد بالفشل

ثم المحايدةا الحكومة ثم الئتلفية الحكومة ثم شاه ظاهر عودةا
وأالخسار، بالوبال عليهم عادت وأكلها العريضة القاعدةا ذات الحكومة

وأقندهار أباد جلل أبواب على شاخصة الله ليوث يروأن الن وأهم
الجهادية وأالحكومة للسقوط، تترنح نجيب حكومة وأيروأن وأكابل

وأحكميتار (سإياف المتطرفون الصوليون رأسإها على القادمة
وأخالص) . وأرباني

حربا سإتتحول الحرب أن به يقامروأن كانوا الذي رهانهم وأسإقط
الجهاد أن فرأوأا وأاليابس الخضر سإتأكل وأأنها المجاهدين بين أهلية

تام. وأتنسيـق  موحدةا قيادةا  خلل من يتم المدن حول
-تحت  الله شاء -إن قريب عما سإتسحق نجيب حكومة يروأن وأهم

تفترسإها كيما  الله أعداء على غيظا تتلمظ التي الغاب ليوث أقدام
الظفر رايات تحـت زحفه يواصل الفغاني وأالشعب أوأصالها وأتمزق

لهم: تنشد المراقبين لسان وأكأن
عشائره أوأ بنوه كأنهن         معه أعداءه على السيوف تحمي

ظاهره للعين الوأباطنه جسدا       تدع لم لحرب انتضاها إذا
العمار طريق عن وألو الفغان إلى يصل أن يطمع لزال الغرب إن

: للمرحلة دوألر مليون (ألفا بليونان خان أغا الدين صدر يد وأفي
. أفغانستان وأالثانية) لعمار الوألى

أوأ نزلوا وأأينما حلوا حيثما أمامهم عثرةا حجر العرب يجدوأن وأهم
فالطباء وأحقدا غيظا الغرب قلوب إشعال السهل وأمن سإاوأرا
أيديهم بين التي وأالموال الحديثة الوسإائل رغم منبوذوأن الغربيون

من الفغاني اشمئراز يثير الشقر الشعر مع الزرقاء فالعيون
حفلة في كانهم الموت على يتدافعون العرب يروأن وأهم ، العماق

: عرس
قتلوا إذا الدينا من ليخرجون          كأنهم مناياهم يستعذبون

بقبور توجت قد وأسإليمان بابا وأكوه النهدوأكوش روأابى وأيروأن
. الجنسيات جميع من العرب المجاهدين

وأوأهادها أنجادها وأشهدت حناياها  بين ضمت قد أباد جلل أن وأيروأن
. وأاحد شهر في عربيا شهيدا أربعين حوالى



وأاحد خندق في الفغان المجاهدين مع يقفون العرب أن وأيروأن
. الحور الجنة على متسابقين للرصاصا وأاعناقهم هاماتهم يشرعون

البين ذات إصلح وأهي كبيرةا ضخمة بعملية يقومون العرب وأيروأن
. غيرهم به ليقوم مما الجهاد فصائل  بين

علم محمد القائد فيطرد بلخ في يحل الليبي صالح الدكتور وأيروأن
عن وأيستغني أشخاصا تسعة من مكونة كاملة فرنسية طبية بعثة

. طردهم عند أخذوأها التي وأالدوأات المستشفى
يشعل كاد اشكمش في عمياء فتنة نار يوقف أنس عبدالله وأيروأن
لكلت النار اشتعلت وألو قذرةا أيادي من مدفوع أحمق شاب فتيلها

بعبد الله فأطفأها الفتيل وأاشعل الزناد قدح أن بعد وأاليابس الخضر
. وأإخوانه  أنس الله

أوأفي السعودية في وأشركته وأوأظيفته ثراءه ترك قد العربي وأيروأن
الردن... أوأ الخليج

وأيروأن الجبال ذرى في وأالشاي الجاف الخبز على يعيش وأجاء
لخوانه المدني الحرم توسإيع في مشروأعه ترك قد لدن بن اسإامة

أتون في بنفسه ) وأألقى سإعودي ريال مليون آلف (ثمانية وأعطاؤه
. المعركة

به يثيروأن جهاد ثمار حماية ركن وأهم العرب؟ عن يقولون فماذا
الفغان. حفيظة

حركة وأعلماتها الحنفي المذهب لتهدم جاءت التي الوهابية يقولون
. الصلةا عند كثيرا اليدين وأرفع الصبع

خطر من انتبهوا : أنتبهوا للفغان قائلين عقيرتهم يرفعون إنهم
الذي الحنفي  مذهبكم سإيهدم الذي الجديد الوهابي السإتعمار

.  أفغانستان في أبحرا الدماء وأأسإلتم أجله من ضحيتم
ليعلمون) الناس أكثر وألكن أمره على غالب (وأالله وألكن

نبينا وأسإنة ربنا كتاب هدى على الله شاء إن فماضون نحن أما
نعتبر وأنحن حبا قلوبنا وأفي رؤوأسإنا على إحتراما  الحنفي وأالمذهب
الشافعي: كلمة وأنردد العظم المام هو حنيفة أبا أن

حنيفة) أبي على عيال كلهم الفقه في الناس (
: للصليبيين وأنقول

الصدوأر) بذات عليم الله إن بغيظكم موتوا (قل
بيد القلوب لن ضدنا المجاهدين قلوب تحركوا أن تستطيعوا وألن

سإبحانه: ربنا بقول إيمانا وأنزداد الغيوب وأعلم القلوب صانع
ملتهم) تتبع حتى النصارى وأل اليهود عنك ترضى (وألن

*كتاب قضية أم الذئاب مسرحيات
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شورى  مجلس  اجتماع من مقربة وأعلى آباد إسإلم في مطعم في

النصر هذا بعد الميلد،  نتيجة  مسلم كل منه  ينتظر الذي  الجهاد
أفغانستان  سإماء فوق السإنة وأرثته الذي  الرفيع وأالمجد المؤثل

. المسلمة
الجماهير من وأأمواجا تتداعى، أفواجا أرى المطعم هذا أقول: في

بجانبي وأكان الزنداني المجيد عبد الشيخ فتساءل تتهادى الهائجة
وأيزبدوأن؟  وأيرعدوأن يهدروأن  شأنهم وأما يهتفون؟ القوم مابال

الجموع بهذه وأإذا فأرا فولد الجبل وأتمخض الخبر وأانتظرنا
قامت  أعلمها وأتشعل  المريكية السفارةا أبواب على المحتشدةا

يصدر رشدي سإليمان اسإمه لندن في رجل ضد المظاهرات  بهذه
القرآن. فيه يهاجم  الشيطان) (أشعار  اسإمه  كتابا

المسلمين الطلبة اتحاد رئيس  زكي أحمد الحبيب بالخ وأاتصلت
الدماء  سإطرتها  التي  الرائعة بالنتصارات  أبشره  أمريكا في

المتدفقة:
الخلود لحـن إنها أخانا يا       وأدم دمـع من السإفار سإطر

قلب في النار وأسإتذكي         نورا الشيخ فؤاد في تبقى سإوف
الولـيد

داخل في روأسإيا ربائب جبهات في  المتوالية  بالنهيارات  وأبشرته
اسإتسلموا قد  الله أعداء من ألفا عشر  سإتة أن وأكيف أفغانستان،

لها  العصابات حرب تاريخ يشهد لم غنائم مع للمجاهدين  رسإتاق في
. أبدا نظيرا

وأعشرين وأمائة  دبابة عشر وأخمسة  شنكوف كل ألف عشر سإتة
يصعب التي  وأالذخائر وأالرشاشات وأالمدافع  صالحة  سإيارةا

في كله هذا وأعدها إحصاؤها وأيضنيك  حصرها

أمريكا في المسلمون يقيم أن منه وأطلبت  تخار في رسإتاق مديرية
عن  تعبر  وأابتهالت  المبين النصر بهذا   فرحتهم عن تعبر احتفالت
بكتاب  مشغولون لي: الناس يقول به وأإذا  العالمين، لرب شكرهم

. عليه وأالثورةا رشدي سإليمان
ثلثة وأعرضت الكاتـب دم وأأهدرت الكتاب  على إيران وأاعترضت

دوأل لدى فعل رد التصريح هذا وأأحدث  قتله  لمن دوألر مليين
ليران. مقاطعتها وأأعلنت وأالغربية الوأروأبية السوق

هذا في نصرللمسلمين أضخم على الكتاب أحداث تغطي وأهكذا
مرعلى يوم أي  ، شعري ليت الخيرةا الثلثة القروأن في بل القرن
من  روأسإيا  اندحار يوم من أعزعليها القروأن هذه في  المة هذه



الذي المسلم فرحة من أعظم  الجوانح تغمر فرحة أي  أفغانستان؟
تبهر  النتائج كانت  وأكيف  الحداث سإارت كيف  البصيرةا  بعين يرى

.  الدين هذا  على حرقة ذرةا  قلبه في  صادق  مسلم كل حس
وأقد  للمجاهدين ينشد أن  الرض في  مسلم بكل  الوألى أليس

؟ بذخيرته وأطحنه بأسإلحته جراحا الروأسإي الدب أثخن
أسإد  دوأخت  أسإد باكف          القطرسإمررماحـه في به فتكت

) [الشرى: الغابات].1الشرى(
الطل تلك مـن مال سإـكرا أتـراه       سإلفة وأالدمـاء صريعا أمسى

أظهرت القواضـب السنة )[الطل: الرؤوأس].               لكن2(
)[الحشا: المعاء]3( سإرالحشا من جنباه  أضمرت ما

السإلم في  تطعن  وأأمريكا  أوأروأبا في شهريا  تصدر الكتب من كم
الله صلى محمد  الخلق سإيد جانب وأتغمز وأرسإوله الله  وأتحارب

الكبرى. الضجة ماهذه  وأسإلم؟ عليه
أناشيد يهزجون  الشوارع إلى يخرجون  المسلمين أن  أحسب كنت

حق لقد الدين، هذا نصرت التي العرين ليوث بذكر وأيهتفون  النصر
مكان كل في ينثر وأأن الغار أكاليل مفرقيه على  يضع أن مسلم لكل

.   القهار للواحد وأالشكر للفرحة إظهارا الزهار،
تقيم أن  كلها الرض في إسإلمية جمعية كل من أتوقع كنت

وأفدا  وأترسإل  العظيم النصر أسإبوع تسميه الحتفالت أسإبوعامن
الجهاد. لقادةا  التهنئة لتقديم

يحيون  السإلم لعلماء  مؤتمرا  إسإلمي قطر كل يقيم أن أوأد كنت
الشعب هذا فيه

أي من  أوألى  وأهذا   ،  المبارك وأبالجهاد  العظيم النصر بهذا  الكريم
. أوأالدعوةا المساجد أوأ للفقه  كان سإواء العلماء يقيمه  آخر مؤتمر
 %10  كلها الرض في  مسلم  موظف كل  يقدم آمل:  أن  كنت

في وأإسإهاما الفغانية السإلمية  للدوألة  هدية رجب لشهر راتبه من
كتاب  يغطي أن أما لفغانستان  وأإعمارا  كابل في  الحكم تقويض
اللباب أوألي  يحزن  مما فهذا  كلها  الرض هزت  أحداث على
البشرية يدوأخ الذي  اليهودي  العلم  ألعيب من مسرحية -أظنها

زجا  الضياع دوأامة في وأيزجها ا دع  التية عالم في وأيدعها
شهيد وأهو السمع ألقى أوأ قلب  له كان  لمن لذكرى  ذلك  في إن

)37 (ق

*الكبير التحدي
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نرى وأأن  ، أعدائه مع السإلم  معركة  نعيش أن لنا الله كتب وأهكذا
الشرار  وأيوجه  النار يؤجج الذي  الكير يد تحرك  كانت التي اليدي

شيئا الستار انزاح  النصر اقترب  وأكلما  البرار مع  معركتهم في
كبد تمزق التي المكشرةا  وأالنياب الحادةا المخالب وأبانت  فشيئا

المسموم خنجرها وأتغرز  نحرها الى  سإهامها وأتوجه  المسلمة المة
. قلبها في

الله جند  أمام مدحورا الرض في  طاغوت أكبر وأهزم الجهاد انتصر
العبر جراحها خلل من  للجيال تحدث جحورها إلى روأسإيا  وأعادت  ،

النصر هذا  كله العالم وأرأى حصدتها، التي وأالشواك  جنتها التي
أنتم هل  للمجاهدين وأقيل  العالمين رب به  تفضل الذي  المبين

الممثلة  العريضة  قاعدتكم  خلل من تختاروأا حتى  مجتمعون
نفرا  وأالخمسين الربعمائة على  عدده ينيف الذي  الشورى بمجلس

؟  لبلدكم وأوأزارةا  لدوألتكم قيادةا
للدوألة رئيسا نبي  محمد  اختيار على  أيام بعد  المجاهدوأن وأاتفق
وأأخرجت   زلزالها  تزلزل  بالرض  وأإذا  لوزرائها رئيسا  شاه  وأأحمد

منبر  صوليين لل  يكون وأتقاسإمت: لن  صدوأرها  مكنونات  الصدوأر
عما  القوم وأأفصح  يقفون عليها  صلبة أرض وأل  يخطبون عليه
بأسإرها  الدنيا يروأن إذ  المجاهدوأن وأذهل   ،  أعماقهم  في يجول

تجاه مواقفهم وأوأضوح  التزامهم منهم وأترفض  ،  دينهم  عليهم تأبى
القوم لدى  مخرج أمن  ،  المجاهدوأن  وأتساءل  عقيدتهم

؟ العالمين  لطمأنينة  سإبيل من أم  ؟ الساخطين

مرارةا  بعد المجد طعم   يتذوأقوا لم ممن  الناصحين بعض فأجاب
الباهظة  الثمان خلل من  العزةا حلوأةا يستعذبوا وألم ، الجهد
وأل  إيران وأل أمريكا ترضى : لن  قائلهم  فقال وأالشلء بالدماء
يرأس بأن  قوية حكومة يروأا مالم  أحد  بكم يعترف وألن  الصين

سإي فأجابهم  ، آخر قائدا  وأزاراتها  وأيقود   السبعة من قائد  دوألتها
لهم  للمريكان) وأانبرى وأليست  لفغانستان الدوألة : (هذه  اف

حكمتيار وأأجابهم  الحاقدين حلوق في شوكة يشكل آخر أصولي
اف سإي وأذا  الدوألة رئيس  نبي محمد بسيطة: هذا قائل:  المسألة

إذ السماء، من عليهم حلت الصاعقة وأكأنها للوزراء، رئيسا نرشحة
أمريكا من تخرج الذي المهندس شاه أحمـد برؤية يغصون كانوا

حادا  سإكينا يضع بالقتراح وأإذا فيصل، الملك جامعة في أسإتاذا وأكان
اف سإي مسمار جاء شاه، أحمد شوكة فبدل  ، أعماقهم في

دوأن شاه أحمد لحية تكون أن وأبدل  المتعصب، الصولي الزهري
الصدر. تناطح التي اف سإي  لحية جاءت  القبضة



عوده عجموا وأقد  اف)، (سإي غيرهم من أكثر يعرفون وأالمريكان
ال مرةا كل في معه مجلس من خرجوا وأما وأبال  ال جنوا فما

تهتز  وأفرائصهم  وأترعد تزبد وأأفواههم زعافا ا سإم تقطر وأقلوبهم
وأحقدا.  غيظا  وأترتجف

حتى وأكلكله بثقله العالم وأألقى  وأالعلنية  بالخفاء اليدي وأعملت
السبعة القادةا وأأغلق الشمل، ق وأمز الكلمة وأفرق التفاق، أفشل

وأإذا سإواء كلمة على وأيخرجوا  شعثهم يلموا أن يحاوألون أبوابهم
وأبكتيا  خوسإت تعرفه  أفغانستان علماء من ليث وأأطل  يقرع بالباب

الدين جلل الشيخ إلى القادةا وأنظر  عاما عشر بضعة منذ وأبكتيكا
خلوتهم، عليهم يقتحم  الذي الشيخ  جرأةا من مستفسرين حقاني
كلمتكم ينتظر الذي الشورى لمجلس ممثل الشيخ: جئتكم فأجاب

فعلى حل إلى وأصلتم فإن  ، كله  العالم يرقبها التي  الموحدةا
وأيرضاه  ترضونه  حل  إلى نصل فدعونا وأإل  وأالعينين  الرأس

. الجميع
قائل: ليقف  اف سإي ينتهزها السماء من الله سإاقها فرصة وأكانت

الحكم وأوأاقع المانة وأأسإلمكم حل إلى الوصول لأسإتطيع أني  أعلن
وأتتابع  قال لما مؤيدا  حكمتيار وأتبعه تروأنه، حل بأي  أرضى أني

السبعة. بأسإماء موقعا  صكا الدين لجلل وأكتبوا  السبعة
مجلس اختارهـم الذين السبعين إخوانه مع الدين جلل وأحمل
أشار ثم  السبعة القادةا بإمضاء الممهور  الموثوق  بالسند  الشورى

أعضائة بين من  أثنين حزب كل يختار أن  الشورى مجلس على
. الحل تبحث لجنة  يختاروأن الذين عضوا عشر الربعة ليشكل
عن بعيدا  مكان في عشر  الربعة  بلجنة  الدين جلل وأانتحى

هنيهة وأبعد  البيت باب وأأغلق  التلفونات من  المكان وأأخلى  النظار
الموصود الباب الصدقاء من  الناصحين القوم كبار أحد قرع

ياسإر محمد إليه فهرع الرأي وأتبادل النصح  مشاركتهم في يستأذنهم
. معتذرا الباب عن  !!!  وأرده المتشددين الصوليين -أحد

من لبد  بأنه  عليه المجمع بالرأي  اللجنة خرجت أيام ثلثة وأبعد
رئاسإة  السبعة القادةا من الوأل  الفائز يتسلم بحيث  النتخابات

وأكانت  دوأاليك وأهكذا الوزراء برئاسإة الثاني الفائز وأيحظى الدوألة
صورةا عليها  النتخابات أوأراق الثلثة اليام خلل أعدت قد اللجنة
ختمان عليها وأرقة المنتخب  بتسليم يكون وأالختيار السبعة القادةا

المختارين.  الشخصين صورتي مقابل
القادةا إلى الدين جلل وأطلب القرار وأأعلن القاعة أبواب وأأغلقت
وأرقته  المنتخب يضع  بحيث القوم تتابع ثم بالنتخابات البدء السبعة
رب اختارها التي النتائج وأخرجت الصوات وأأفرزت  القاعة وأيغادر



174 نال أن بعد  الدوألة برئاسإة المجددي  حظي فقد  العالمين
صوتا،  وأسإبعين وأثلثة بمائة  الوزراء برئاسإة اف سإي وأفاز  صوتا

يونس  سإهم من وأالداخلية  حكمتيار نصيب من  الخارجية  وأكانت
. رباني حقيبة  وأالتعمير خالص،

الدوألة تنتظر  التي  المشاكل  من لكثير حل المجددي فوز كان وألقد
الصوليين مشكلة فانتهـت الله أعداء وأجهها في  ها سإيثير مما

من مجددي لن  وأالجنوب  الشمال معضلة وأانتهت  وأالمعتدلين
بين  الجنسية النعرات بقية وأانتهت  الجنوب من اف وأسإي  الشمال
سإي إليهم يمت الذين وأالبشتون مجددي إليهم ينتسب الذين التاجك

سإي ينسب إذ وأمولويين وأعلماء  وأحركي وأهابي مشكلة وأانتهت اف،
الثانية.  الفئة مع وأالمجددي الوأل إلى اف

ذهب قد بأن  النتيجة هذه على  العلم وأأجهزةا الصحف  وأعلقت
. المتشدد الصولي اف سإي وأظهر الصولي  شاه أحمد

: الكبير  التحدي
على  يتربع  وأالتي  العريضة القاعدةا ذات  المجاهدين  دوألة  وأجاءت
مجلس ثقة وأنالت  الغربية الصحف تصفه كما معتدل  رجل  رأسإها

العربية الدوأل خطى تستحث  وأكأنها  العتراف  تنتظر وأهي الشورى
،  المسلمين أعماق في  السإلم اخوةا  وأتستجيش  للعتراف

صباح يصرحون يفتأوأن وأل  الشعارات يعلنون الذين صدق  وأتمتحن
وأمنقذوأا  ،  المظلومين وأعون  ،  المستضعفين حماةا  بأنهم  مساء

:  المسحوقين
قليل النائبات في هم وألكن          تعدهم حين الخوان أكثر وأما

وأأرجلها  الهواء في معلقة  وألدت التي  الفلسطينية الدوألة كانت فإذا
مكتوفة وأهي  عليها، تقف  أرض لها  يكون أن دوأن  الفضاء في

نالت قد  أسإلحتها تمتشق أوأ  أسإنتها  تستعمل أن من  اليدي
إلى  الن العترافات وأوأصلت إسإبوع خلل  دوألة خمسين اعتراف

. تقريبا المائة
دوألة إزاء  أجمع العالم على يطبق الذي  القبور صمت سإر فما

السماء عنان  تناطح أصحابها وأعزةا الدماء بحور على  قامت
البيض البيت من  السرية الشارات ينتظروأن أم  الجوزاء؟ وأتطاوأل

. الحمر البيت أوأ  برمنجهام من أوأ
كل يحمل الذي هو  الرض إلى  السإلم  عودةا من  الخوف كان إذا

فما  المجاهدين  بدوألة  العتراف عن يحجموا أن على الله أعداء
وأكيف  ؟  اليمان أخوةا وأيعلنون السإلم  لفتات يرفعون  الذين عذر



وأفي العصيبة سإاعاتهم في  المسلمين  يخذلون  الذين نصف
: قائلين ينشدوأا  أن  للمجاهدين يحق أوأل  الرهيبة  أزماتهم

قل المطلوب عظم إذا           بلدةا كل في الخلن من وأحيد
المساعد

: يقولوا أوأ
أحدا  أرى ل وألكن كثير على       أفتحها  حين عيني لفتح إني
الرض في  فتنة تكن تفعلوه  ال  بعض أوألياء بعضهم كفروأا  وأالذين

كبير وأفساد
)73 النفال

*السرى القوم يحمد  الصباح في

آباد جلل حول وأالمجاهدوأن  ضرامها، وأزاد المعركة أوأار اشتد فقد
قلوبهم   ، مفزع ذعر في الله وأأعداء  لقتحامها يتحفزوأن  وأكابل

وأالرصاصا  تتوقف تكاد ل وأالمدفعية صدوأرهم، من  هلعا  تطير  تكاد
، الدجى وأيبدد السكون فيمزق  اللهب بالسنة  الليل ظلم يشق
قدام وأال ،  وألغيره وألي  بين لتميز  الوأل  المجاهدين عدوأ وأاللغام
تجد تكاد فل  بالجرحى المستشفيات غصت وأقد  الهواء في  تتطاير

.  دما تقطر كلومه لزالت لجريح إل مكانا
عطشى  الطهار؟ بدماء  ربوعك  ارتوت أما  آباد؟ ياجلل مالك

، بالشلء نجودك غصت  ترتوين؟ أما الهيم شرب  النجيع تشربين
يتسابقون الصادقين   بنيك من وأالجحافل  بالبلواء وأهادك حفت

: الموت على
قتلوا إذا  الدنيا من ليخرجون        كأنهم  مناياهم يستعذبون

عن  لتتوقف ها وأأضواؤ  ، الهدير عن لتكف السإعاف سإيارات
هذا وأمع  ،  شغلت وأقد إل سإيارةا اليد في يبق لم  ، وأالصفير النذير

نفسه الشيوعي وأيلقي  ، الجبال في أعداءه  تطارد  الله فليوث  كله
ينتظره، الذي  الزؤام  الموت من ينجو لعله  وأالطفال النساء بين

أن مايستطيعون طعامهم حتى  متاعهم كل  وأراءهم  تاركين يهربون
سإاخنا لهم أعد وأكأنه ليجدوأه الله جند  فيدخل نضج وأقد  يأكلوه
؟  رصاصا  وأل موتا يخشون  أما  القوم هؤلء لقدام عجبا  ناضجا،

القلم ليطيق بحيث  البلء عظم لقد  ؟  الغاما وأل مدافع يحذروأن أما
: وأماذلوا اسإتكانوا وأما لنوا ما  القوم وألكن نقل له

في أصابهم لما وأهنوا فما  كثير ربيون معه قاتل نبي من وأكأين
الصابرين يحب وأالله  اسإتكانوا وأما وأماضعفوا الله سإبيل



)146 عمران (آل
النبل من  الجحـفلين بين  وأأقدم       القنـا مـن بالـرزايـا بلء أقل
للنصل وأالشـدائد نصل فإنك        انبرى إذا وأليث  الدنيا بني أعز
أهـل في الصوارم كل من كأنك        منزل كل فـي الهيجاء من مقيم

الجامعة في السإاتذةا من  طيبة زمرةا هنالك صاحبي: إن قال
إذا  بك : كيف له فقلت  ، النفس وأيبهج  القلب  يسر مما  الفلنية
لهذا  وأالمحكمة الناس؟ خيار يقودها  للسإلم كلها الجامعة رأيت
الناس أتقى  تضم وأالوزارةا  ،  المجتمع صفوةا زمامها  يتولى  الدين

، حكامها خيارها بكاملها البلد وأترى  وأأشجعهم  هم وأأزهد  وأأوأعاهم
الناس منه ينفر  الجرباء الشاةا أوأ المعبد  كالبعير فيها وأالفاسإق

إسإمه. لذكر وأيتقززوأن  لرؤيته وأيشمئزوأن
بأن  ، غلت مهما  وأالتكاليف  ،  ت جل مهما التضحيات فإن وألذا

القلوب على وأرزاياه الدهر بنات وأأطبقت دماء الرض أرتوت
يقاس أن ليمكن  كله هذا فإن   ،  وأالبيوت

بعدنا من  الجيال  تقطفها التي  الناضجة وأالثمار  الطيبة  بالنتائج
الرذيلة المجتمع في فتختفي ظلله في وأتتفيأ الله  شرع تحكم بأن

خيراتها  السماء وأتصب ببركاتها  الرض وأتلقي  الفساد  وأيتوارى
. قرآنه ظلل وأفي  الدين  هذا فيء في  بالحياةا البناء وأينعم

يشار وأالزاهدين  سإادةا وأالصالحين  قادةا  العلماء رأيت إذا بك كيف
وأكيف   ، وأاحتراما  وأإجلل إكراما  المة أبناء قبل من بالبنان إليهم
أوأروأبا  خريج على المجتمع في مقدم القرآن حامل رأيت إذا  بك

العلمية؟ الوأسإمة وأأرفع الشهادات أعلى  يحملون ممن  وأأمريكا
الغامرةا  وأالسعادةا  ،  الطاهر  المجتمع : ان ياصاحبي معى لعلك

وأخيرات  بركات من  تبعها وأما  الربانية وأالقيادةا  ، جوانحه تلف التي
بين من يستنقذ  الذي النقـي النظيف وأالجيل  ، وأالعباد  البلد تعم

الجنس. وأحل وأمن  الرذيلة مستنقع وأمن الفساد  براثن
، وأالعفاف  الطهارةا  برداء كله  المجتمع يلف الذي المن مع وأهذا

. وأماله  وأعرضه وأدمه  وأنفسه دينه على  آمن فيه فرد  وأكل
وأهذه  تقاس أن ليمكن  التضحيات هذه كل أن معي : لعلك أقول

تنتظره الذي العميم  الخير هذا بجانب  تذكر أن  ليمكن  المصائب
. القادمة الجيال

: يقولون  فلسطين في  اليساريون كان إذا
رشاشي وأحملت      وأالمكبل المضيع  بالشعب آمنت ياأخي أنا

منجل الجيال  بعدنا لتحمل
اليس   الشيوعية شعار  وأالشاكوش المنجل الجيال تحمل أي

: نقول أن  بنا الوألى



بعدنا لتحمل مدفعي وأحملت  الناصر العزيز  بالله آمنت ياأخي أنا
. مصحفا الجيال

، السادرةا  القلوب  لتفيق السإحار رياح نستنشق أن  لنا آن لقد
. مشيه ضعف الطريق اسإتطال وأمن

بعيد أوأ الليالي طوال              بيننا قلت إن بالمشتاق أنت وأما
المفاوأز

سإلوةا.  وأبآلمهم  أسإوةا  بالسابقين لنا كان أما
العواقب ذكر عن وأنكب              عزمـه  عينيه بين ألقي هم إذا

جانبا
) وأالحلوأةا ( الربيع آذار حل ) القلب وأالحرارةا ( الصيف آب نزل وأإذا

طريق لوأاء  عليه هانت  الخرةا سإعادةا له لحت وأمن العين في
. الدنيا

بدت وأمن ضرتها بأسإاء  جادتها على  اسإتعذب  الجنة نعيم تذكر وأمن
أقدام فيا   القتال ميدان في يتكبده ما نسي  الوصال دار  معالم له

.  القليل بقي احملي  الصبر
السرى القوم يحمد الصباح وأفي

*الشهداء شهر
].1408 شعبان18  التاريخ44 العدد المعركة [لهيب

وأتسابق  بالرجال  المكر وأغص  ، المر وأحزب القتال اشتد فلقد
بالمنع  لهم أشرت  فإذا ،  الميدان إلى الحور اق عش  القوم
وأاجم أوأ وألهان، عاشق  أحدهم وأكأن  ، كالجمان العبرات  تحدرت
: يردد حاله وألسان  سإبقه الذي  بأخيه تعلقت قد  نفسه إن  هيمان،

يتصدعا  لن  قيل  حتى الدهر من        برهة جذامة  كندماني وأكنا
معا ليلة نبـت لـم  اجتماع لطول         وأمالكا كأنـي تفرقنا فلما

المعركة  على مقبل الكل  ، وأخفيفهم  ثقيلهم  ، وأصغيرهم كبيرهم
عن  ليوثا نرد أن نحاوأل وأكأننا الموت عن  نردهم أن  نحاوأل

على لنكبوا المر  عصيان من  الخوف  وألول  نحاوأل وأعبثا  فريستها
إلى يشدها لدن بن وأأسإامة  قصعتها، على الكلة  انكباب  الردى
وأقف  الماء، من يمنعها  بلجمها العطاش الخيل يسحب كأنما الوراء

وأدار  آباد جلل لمطار الشائك السلك على  العدناني تميم  الشيخ
فقد  أعرج خالد القائد  ، تميم الشيخ  وأبين السإاد قائد بين الحوار

مع يتكلم  وأاحدةا  برجل  القوم يقود وأبقي  المعارك  إحدى في رجله
أن  يرجوه  ، وأمحبة وأكرامة وأمهابة إغضاء اسإتحياء على تميم الشيخ

:  ياشيخ قائل وأالسإلم  المسلمين بمصلحة  قوله مبررا  يتقدم ل
سإتعطل فإنك جرحت فإذا  غرام كيلو  وأأربعون مائة وأزنك  تميم



الشيح وأيطرق  نقلك أجل من للموت وأتعرضهم  المعركة عن ثمانية
ثم هيجانا يطير يكاد وأقلبه  غليانا يتدفق  يكاد وأالدم هنيهة تميم

مضض على وأيسكت  أعصابه يضبط

السإد أنيابهـا بين  خبأته وألو          موضع كل مـن الحمد بأخذ بصير
أثقل ما إذا خفيف        الوغى في الهام الضاربي لهام ضروأب

اللبد الفرس
خاصة  نفسه ليتمالك  الوغى شهد إذا حرب، مسعر  تميم وأالشيخ

مفتوح الرشاش الخر، تلو منهم الواحد يتساقط الله جند  يرى وأهو
يحجزه وأل القصف عن يفتر وأل  الحركة من ليكل الطيران ، عليهم
حماية الخير السإبوع في الله سإاقها التي الغيوم ثم الله إل

 كم250 بعد على قذيفتها تلقي )  التي27 ( ميغ من  للمجاهدين
الذي من وألكن  الليزر أشعة على  قذيفتها  لنهاتوجه  دقيقة بإصابة

لسان يردد الذين العرب خاصة الموت حديقة عن  المجاهدين  يرد
:  حالهم

قدر يـوم أم لقدر يوم          أفر الموت من يومي أي
الحذر لينجو المقدوأر وأمن          أرهبـه ل لقدر يوم

، الموت إلى يتطايروأن  شبابا المناظر، هذه  يرى تميم وأالشيخ
خفوا كما  ليخف لحمه  يقطع لو وأيود  العلى بالمل أروأاحهم تعلقت

. قفزوأا كما وأيقفز  ، نفروأا كما وأينفر  ،
كامرته يحمل المرعي) وأهو إبراهيم (رضوان حسام أبو تقدم
إلى أهلي ترجعوا فل ت اسإتشهد إن  تميم الشيخ -وأيوصي -الفيديو
طيبة وأأرض نظيف    جو في  أبنائي ينبت أن أحب لني  سإوريا

حسام أبي بحياةا تودي التي  الطلقة تأتي ثم تميم، الشيخ يودع وأكأنه
في المسك وأيعبق  الموار الدم -وأيتدفق الله شاء -إن  شهيدا

إلى  حسام أبو وأيحمل الجو، ) الطيبة (رائحته عرفه  وأيعطر  النوف
المدير ليحدث المستشفى في غرفة وأيدخل  الفوزان مستشفى

فتحت كلما السإتقبال غرفة اللطيف-بأن للمستشفى-د.عبد العام
. الرجاء في  الطيب الريج انتشر

يحرك الذي الداخلي  الهاتف وأكأن  الفوج تلو  الفوج يقتحم ثم
يقول:  هؤلء أشواق

للشاةا  الـردى وأرد هياب        وأاتركي يانفس  الردى حياض ردي
وأالنعم

المجـد أم ابن فلدعيت       سإائرةا الرمـاح على أدعك لم إن
وأالكرم



تدريجيا وأيقتربون  المطار من الشرقي القسم المجاهدوأن وأيدخل
بقشة وألو  بالحياةا  يتشبثون الذين الشيوعيين  هؤلء من
أحدهم يود  أشركوا  الذين وأمن  حياةا  على الناس أحرصا وألتجدنهم

وأالله  يعمر أن  العذاب من  بمزحزحه هو وأما  سإنة ألف  يعمر لو
يعملون بما بصير

)96 (البقرةا
هدير وأ  وأالرصـاصا، القذائف من بوابل المجاهدين تمطر السماء

أعداء أعدى بألغامها وأالرض ، الناس بآذان يصك يكاد  الطيران
في وأالتطاير  القطع من بها يمر ممن قدم  تنجو قلما إذ المجاهدين

يخوض المنايا  دلل وأهو المجاهدين يطارد  بشظاياه وأالهاوأن الهواء
. وأباعا فشرى  غمارها

أفئدتهم طارت وأقد  سإبيل قلوبهم إلى  الخوف يجد كيف وألكن
يحور لن أنه  ظانا  يدخل  منهم وأاحد وأكل الحور،  بلقاء فرحا

. أهله (يرجع) إلى
الحربي بدر ) وأأبو المطوع عبدالله  (إسإماعيل الدرداء أبو وأيدخل

من غفير جمع مع  الحربي) وأيقتحمون الحمدي معل (خالد
سإت وأيدمروأن المطار العرب من نفر مع  الفغان  المجاهدين

بالسابقين لحقيـن أروأاحهـما بينهماوأتنتزع القذيفة وأتأتي فيه دبابات
. الطريق على مضوا ممن

( خالد دم أن إذ  مصدق وأل   جاحد ردها ليملك التي الكرامة وأتأتي
طيبا  وأينفح مسكا يعبق  قطيفته على تدفق ) الذي الحربي معل

أوأ  وأمائه ي وأسإج وأالنصار المهاجرين ضيافة بيت إلى  به وأجيء
ينتشر وأما  الطيب  دمه من  يفيح  بما النافذةا  قرب ينعمون يزيدوأن

ينزف الذي الدم وأأخذ منه ابراهيم أبو وأاقترب عطر من  الفق في
ففغرت ابراهيم أم أنف من يده وأقرب  البيت إلى عاد ثم  رأسإه من

الكلمات هذه كتابة وأحتى  ،  طيب من به  وأنعمت  تنسمت بما  فاها
وأبجواري غرفتي في  القطيفة لزالت  اسإتشهاده من  الرابع وألليوم
زوأجتي أوأ أوألدي الغرفة  فتح وأكلما  الفتتاحيات هذه  أكتب وأأنا

. الشهداء بدم  المعطر  الغرفة جو من تعجبوا
السإلمي  التاريخ  وأتخط  وأالسماء  الرض أهل يحبها  دماء إنها
أسإس  أقامت  التي  الرفيعة  النماذج بهذه الدنيا على يتيه  بدأ الذي

تشغلها لم وألكن وأالسناء وأالبهاء  وأالعزةا  بالمجد  وأتوجته  البناء
وأالثناء. الحمدلله عن  النصر  نشوةا وأل  البلء أمواج

الذي  وأالوقود  ،  كبير الحور وأمهر  غالية المجد فضرائب وأهكذا
أل غالية الله سإلعة إن (أل  كثير وأدم لحم من السإلم  معركة تحتاجه

الطريق. هو هذا الجنة) وألكن الله سإلعة إن



*القصى يوم
].1409  شعبان25/ 45 العدد المعركة [لهيب

وأاتفقوا المحتلة الرض في اليساريون اجتمع عاما عشر بضعة قبل
وأأطلقها  للرض )  يوما ( آذار مارس من  الثلثون اليوم يكون أن

الفلسطينية الثورةا أبناء المل وأانطلق  الناصرةا  / بلدية زياد توفيق
)  وألكن الرض ( يوم وأسإموه  مكان كل في اليوم بهذا يحتفلون

) . القصى ( يوم سإموه المسلم الشباب
لتذكير  مناسإبة كل فلسطين أبناء يستغل أن الصدر يشرح وأمما

النتقام على  وأالتصميم  العزم على وأتربيتهم ، بمأسإاتهم  الجيال
وأمما   ،  لمبادئهم  وأالنتصار  لقيمهم  وأالثأر  وأأعراضهم لشرفهم

بداية  بدأت قد الفلسطينية  الثورةا أن للحق إحقاقا  يذكر أن يجب
كان وألقد وأالحتمال  وأالصبر وأالبذل التضحية  حيث من لها لنظير
من  مترات الكيلو مئات به  يمشي  لغما  ثيابه تحت يحمل  أحدهم
حتى يقطعها ثم  الغربية  الضفة الى يصل حتى دمشق في الهامة
طول وأيمشي النهار في  ينام48 سإنة المحتلة المنطقة إلى  يصل

سإياراتهم من بسيارةا أوأ  صهيون أبناء بأحد يظفر لعله  الليل
مبهورا النسان  يقف رائدةا وأمحاوألت  رائعة جهودا كانت ، فيفجرها

د الروأا وأإصرار  الطلئع بصبر
ضواريا تكون حتى تتقى وأل           الطوى من الحياء السإد ينفع فما

اليسار يرى أن أسإى  الكبد وأيمزق  حزنا القلب يفتت الذي وألكن
أبواق  يديه  بكلتا وأيمسك الصادقين الجنود ظهر على  يتسلق

أبناء يوجه كلهـا الثورةا  في ثم  الرائعة  البداية  ذات فتح في العلم
أبناء فيه  يربط مزوأرا تاريخا الزكية بالدماء وأيكتب  فلسطين

أسإتطاع وألقد  ،  وأكاسإتروأ وأماوأ وأجيفارا  وأسإتالين  بلينين القضية
أوأ الدين لهذا عميقا حقدا يكن من كل  إعلمه في يرفع أن اليسار

الربانية. وأالقيم  اليمانية للمبادئ وأمقتا ضغينة  جوانحه تحت يحمل
الذين هؤلء تزوأير من أعظم تزوأيرا الحديث التاريخ شهد وأما

نهارا جهارا أغتصب أنه إذا المنطقة في التوجية بأجهزةا يمسكون
هذا جادةا المهج القصى المسجد وأأجيال المباركة فلسطين أبناء
يسترخصون  الذين أن مع القويم منهجه عن بعيدا وأاجتهالهم الدين

غيرةا خرجوا   فطرتهم على شباب المباركة الرض على  الروأاح
لينين أمجاد بنيت مآتمهم وأفي  ،  الوأطان عن وأدفعا العراض على

خضم في  رأينا وأما جيفارا وأيوميات ماركس  تاريخ خط وأبدمائهم
فأوأوأا المزعوم اليسار ذلك  البطال أرض وأعلى  المعركة

سإتار  خلف من  القضية  يحركون النور عن  بعيدا  كالخفافيش



تغيب  البطال بذكريات  يحتفل الذي المهرجان  ضجيج وأتحت
نعيق وأيعلو المشرقة  الناصعة الصور  وأتختفي الصادقة الصوات

. الغربان  وأنعيب  البوم
ماعملت شخصيات فلسطين أبناء شهداء جماجم فوق برز وألقد

العاصير من  اليهودية الغربية النبتة لصيانة إل حياتها معظم
المة جسد في زرع الذي الغريب الجسم وألحماية السإلمية
الحزب  زعيم نصار فؤاد وأقال ، وأالذوأبان التأكل من السإلمية

الحياةا حق له الشعوب كباقي شعب اليهود : إن الردني الشيوعي
.  بغربال لتغطى الشمس لن كدوألة باليهود أعترف وأأنا

يتصدر الذين  دروأيش وأمحمود القاسإم وأسإميح زياد  توفيق وأبرز
. محترمين وأأركان وأأعضاء اليهودي الكنيست  مجلس منهم قسم

اليسارين من غيرهم مع وأهؤلء
محامي تمثل  كانت  الطلق على  اليسارية وأالصحف  الجرائد  فكل

المستعمرين الصهاينة تقاوأم وأإنما ؟؟؟ الشرفاء  اليهود عن الدفاع
يجمع كان الذي هو الرض يوم  فكرةا صاحب زياد !!! وأتوفيق

دوأيش وأمحمد م1978 سإنة  السإرائيلي بالعلم أمريكا من التبرعات
في  السإرائيلي العمل يحملن كانا اللذان هما  القاسإم  وأسإميح
من قال: (أنا الذي هو دروأيش  وأمحمود  ، الدوألي صوفيا مؤتمر
يحبون  وأالمعمل  الحقل في رجالها وأكل  منسية   عزلء قرية

) . الشيوعية
أطفال كل يردده الذي  وأالثورةا فتح نشيد وأضعوا الذين وأهم

وأالمكبل المضيع بالشعـب آمنت أخي يا (أنا وأأبناءه  فلسطين
منجل)  الجيال بعدي لتحمل رشاشي وأحملت

شعار  كوش وأالشا المنجل أجل من  فلسطين في القتال كان وألذا
وأالشيوعية.  الماركسية

وأإبرازهم  الفلسطينية الصفوف مقدمة  إلى هؤلء دفع كان لقد
وأما  بمثلها  الثورةا نكبت ما   ، وأقاصمة  كارثة القتال هذا  قمة  على

منها. أشد  بمصيبة  فلسطين أصيبت
بل وأتحيا  محتوى بل تعيش أنها فوجدت  نفسها  الثورةا افتقدت لقد

الهش  الكيان بهذا أطاحت فقد وألذا اسإتراتيجية بل وأتسير  عقيدةا
. وأوأجدت لسإرائيل  المجاوأرةا  النظمة معاوأل من  سإريعة  ضربات
الشعارات على تحيا  قيادةا بين  قاتل  انفصاما تعيش  نفسها الثورةا
يخرجوها أن  اسإتطاعوا ما قواعد وأبين  ، وأالكلمات العناوأين وأتقتات

الولء لديها فبقي  له فتعمل  دينها  تعرف هي وأل له فتتنكر دينها عن
من  يجتثوه أن يستطيعوا لم الذي  الدين لهذا  الغامض العاطفي



بنية  من وأل  الفطرةا ثياب  من يسلخوه أن وأل  القلوب أعماق
. الصبغة

القاعدةا تجد  أنيابها عن  الكروأب وأتكشر الزمة تشتد فعندما وألذا
.  مسئوليتها من وأتتنصل قيادتها عن  تتخلى

النموذجي: الدرس
فلسطين  أبناء أن تدرك أن  الفسطينية بالثورةا  الوألى كان لقد

أن لها  الجدر وأكان  ، الدين  هذا إل  وأليجمعهم السإلم ال ليحركهم
. حياةا وأنهج  وأعقيدةا وأسإياسإة  وأشريعة ملة  الدين هذا  تنتهج

الدنيا عليهم تكالبت الذين  أفغانستان في  المجاهدوأن فعل كما
أن الناصحون  بهم وأاحتفى  المرموق الشعار هذا عن  للتنازل

دوألة لقامة أفغانستان في الجهاد العلن: (بأن هذا وأيواروأا يخففوا
. وأوأصلوا فانتصروأا  وأأصروأا أبوا فيها) وألكنهم إسإلمية

في كان وألقد  يتعلم أن  أراد من  تعلم أن  كفيلة اليام كانت لقد
التي  وأالضربات وأالخسائر الثورةا  ارتكبتها  التي  القاتلة الخطاء

يعتبر    أن أراد من لكل  عبرةا  المهلكة  المسيرةا ه لهذ  نتيجة تلقتها
. يتبصر أوأ يذكر أن أراد لمن وأموعظة

التعاظ: أوأ للنقاذ  فرصة ليدع  الطوفان  أن يبدوأا وألكن
اللباب لوألي عبرةا قصصهم في  كان لقد

)111 (يوسإف

*الهلية الحرب

وأبعد: بعده، نبي ل من على وأالسلم وأالصلةا وأحده الحمدلله
لزيارةا القادمين الشباب من مجموعة أوأدع قمت حيث بيتي في
أذني: أني في وأأسإر  جانبا الشباب أحد بي انتح وأالفخار العزةا أرض

المبارك للجهاد الموال جمع عليه أعرض العلماء أحد إلى ذهبت
الموال تجمع ل أن قائل: أنصحك أذني في وأهمس بيدي فأمسك

المتافنين وأمعارفك أقربائك من يليك من نصيحتي وأبلغ لفغانستان
ناكصة روأسإيا لن الموال جمع عن يتوقفوا أن الجهاد هذا لخدمة
ممن نكن فل أهلية حرب إلى الن الجهاد وأتوحل أدبارها، على

وألئل مشتعلة نار على البتروأل وأيسكبون ضراما الفتنة نار يزيدوأن
المسلمين. دماء سإفك في نشترك

خرجت ثم عيني في الدنيا وأضاقت صدري الشاب: فانقبض قال
تعزف نغمة المقالة هذه أن ذلك بعد وأجدت ثم برأسإي يأخذ وأالدوأار
وأخاصة العربي العالم أجزاء من كثير في وأالعلم الصحف عليها



هذه إطلق من اليساريون وأيقصد اليسار محورها يدير التي الصحف
أمور: إلى الشائعة

في المشاركة من النفس وأتمنع البذل عن المحسنين أيد تكف -أن1
النهائي. النتصار لحظة حتى المبارك الجهاد هذا

في المتمثل جهادها وأبين المة بين النفسية الحواجز -إقامة2
وأقندهار وأكابل آباد جلل حول رحاها تدوأر التي الضارية المعارك

وأسإالنج.
حقيقة على يطلعوا لم الذين الطيبة النفوس ذوأي من بكثير -الدفع3

أوأ اليأس إلى بخطواته الجهاد هذا مسيرةا يتابعوا وألم المر
كل مخيلة إلى يقفز سإؤال أوأل أن إذ صادق جهاد كل من السإتيئاس

وأالعطاء البذل في قبل ذي من شارك وأمن عليه لبس ممن وأاحد
المشرقة الصفحات هذه بعد انتهى قد أفغانستان جهاد كان هو: إذا

تاريخ في الفذةا الوضيئة التضحيات هذه بعد وأمن الزمن جبين في
دماء المسلمون يسفك وأأن أهلية حرب إلى انتهى قد السإلم

من للمسلمين خير الرض وأبطن السلم الدنيا فعلى البعض بعضهم
ظاهرها.

الجهاد وأبخاطة خير عمل أي من الكثيرين قلوب في اليأس -زرع4
انطوائية فردية الطيب النسان فيها يعيش قاتلة عزلة الى وأدفعهم
خير جماعي عمل أي من الناس قلوب من المل وأاجتثاث مذهلة
الفساد عم عندما الوسإطى العصور في للرهبان حصل كما وأذلك

وأأصبح عفن، جنسي مستنقع في الناس وأغرق أوأروأبا وأأسإست
وأحصل النزوأات، وأتحركه الشهوات تؤزه ليطاق جحيما المجتمع

وأعزفوا الحياةا، فيه هجروأا عنيف فعل رد أوأروأبا في الكثيرين لدى
الحياةا عن معزوألة أديرةا في أنفسهم على وأانطووأا الزوأاج، عن

وأمحاوألة الناس إصلح في رسإالتها عن مبتورةا الدنيا عن منقطعة
انقاذهم.

وأصرف المصيرية وأأحداثها الكبرى قضاياها عن المة -اشتغال5
وأتمزيق وأأتراحهم أفراحهم في المسلمين مشاركة عن نظرها

الواحد: البنيان تمثل التي لمة هذه أفراد بين الروأحية الروأابط
الجسد كمثل وأتعاطفهم وأتراحمهم توادهم في المؤمنين (مثل
بالسهر الواحد الجسد سإائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد

وأالحمى)
بعضا). بعضه يشد كالبنيان للمؤمن (المؤمن

أوأاصر وأتقطيع المسلمين لدى وأالولء البراء عقيدةا -زعزعة6
الصحيح: ففي اليمان عرى وأفك المحبة



في الله: وأالحب في وأالمعاداةا الله في المولةا اليمان عرى (أوأثق
الله) في وأالبغض الله

الصحيح: وأفي
، في للمتواصلين محبتي وأحقت  في للمتحابين محبتي (حقت
في للمتزاوأرين محبتي وأحقت  في للمتناصحين محبتي وأحقت

نور من منابر على المتحابون ، في للمتباذلين محبتي وأحقت
وأالشهداء). وأالصديقون النبيون بمكانهم يغبطهم

كبيرتين: قضيتين إلى المسلمين ننبه أن بد ل وأهنا
أنفسهم الفغان بين الوأل اليوم منذ قام قد الجهاد هذا أوألهما: أن

بارز الهدف ناصح الراية وأاضح الوألى الخطوةا منذ بدأ قد الجهاد لن
لقد إسإلمي، مجتمع وأإنشاء الرض في الله دين وأهو: إقامة الغرض

إسإلمية حركة وأبين وأإلحاد إيمان وأكفر،بين إسإلم بين جهادا كان
شيوعية. وأحركة

وأرباني (حكمتيار جهة من وأالعلماء السإلمية الدعوةا أبناء بين بدأ
الكف على محمول أتى الذي العلماني داوأد منصور) وأبين الله وأنصر

أفغانستان في السإلمي التيار تصفية أجل من الحمراء الشيوعية
الذين وأالعلماء المسلم الشباب مع الجهاد اسإتمر ثم أخرى، جهة من

الحزب مؤسإس تراقي وأبين جهة من المسلم الشعب يقودوأن
م)1978( سإنة إبريل من القتال وأاسإتمر أخرى جهة من الشيوعي

م).1979( سإنة سإبتمبر إلى
من الشيوعي أمين الله حفيظ ضد قتاله المسلم الشعب وأوأاصل

27 في روأسإيا تدخلت ثم م)،1979( ديسمبر م) إلى1979( سإبتمبر
بابرك معها حاملة وأالبرية الجوية م) بأسإاطيلها1979( سإنة ديسمبر

قبل من الشيوعية قتلت أن بعد أمين الله حفيظ وأقتلت كارمل
وأداوأد. تراقي رفيقيه

المسلمون يعرف وألم اوأار لها خف ما بضرامها المعركة وأاسإتمرت
روأسإيا هربت م) حيث1989(  فبراير15 حتى اسإتقرار وأل راحة
بين الوألى سإيرتها المعركة وأعادت اندحار شر اندحرت ذليلة ممزقة

الفغان. الشيوعيين وأبين المجاهدين
أهلية الشيوعية نجيب حكومة وأبين المجاهدين بين القتال كان -إذا2

بدر في قومه وأبين وأسإلم عليه الله صلي الرسإول بين فالقتال إذن
أهله هم مكة أهل لن أهلية حرب كلها مكة فتح وأفي وأالخندق وأأحد

اللون وأأوأاصر النسب روأابط تكن وألم وأأقاربه عمه وأبنو وأعشيرته
عنه. الكف أوأ للقتال الدافع هي الديان من دين أي في وأالجنس

الدافع وأهي الدين هذا أبناء بين الوحيد الرابطة هي العقيدةا ان
الرض وأاقع في اقرارها أجل من للتضحية الوحيد



له). شريك ل يعبدالله حتى بالسيف الساعة يدي بين (بعثت
قال بدر أسإرى في وأسإلم عليه الله صلى النبي اسإتشار وأعندما

أبوبكر:
تأخذ أن أرى وأإني وأالخوان وأالعشيرةا العم بنو هؤلء الله (يارسإول

يهديهم أن وأعسى الكفار على لنا قوةا أخذناه ما فيكون الفدية منهم
عضدا). لنا فيكونوا الله

قال: الخطاب؟ يابن ترى وأسإلم: ما عليه الله صلى الله رسإول فقال
فلن- من تمكنني أن أرى وأإني بكر أبو رأى ما أرى ما وأالله قلت

طالب أبي بن عقيل من عليا وأتمكن عنقه عمر-فأضرب قريب
يعلم حتى عنقه فيضرب أخيه فلن من حمزةا وأتمكن عنقه فيضرب

وأأئمتهم صناديدهم وأهؤلء للمشركين هوادةا قلوبنا في ليس أنه الله
أبوبكر قال ما وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول فهوى وأقادتهم،

فإن وأصاحبك أنت يبكيك ما أخبرني الله يارسإول فقال يبكيان وأهما
الله رسإول فقال لبكائكما تباكيت بكاء أجد لم وأإن بكيت بكاء وأجدت
الفداء أخذهم من أصحابك على عرض للذي وأسإلم عليه الله صلى

قريبة- الشجرةا-شجرةا هذه من أدنى عذابهم على عرض فقد
تعال: الله وأأنزل

تريدوأن الرض في يثخن حتى اسإرى له يكون أن لنبي كان (وأما
من كتاب لول حكيم عزيز وأالله الخرةا يريد وأالله الدنيا الحياةا عرض

عظيم) عذاب أخذتم فيما لمسكم سإبق الله
)68(النفال: 

القتل. من الثخان: الكثار وأمعنى
وأعدم السإرى فداء قبول بسبب العذاب وأعرض العتاب كان لقد

من القارب في الثخان ان وأيعلمون المسلمون ينتبه فهل قتلهم
المجاهدين؟ على فرض الشيوعيين

وأأتوب أسإتغفرك أنت إل إله ل أن أشهد وأبحمدك اللهم وأسإبحانك
إليك.

* التاريخ صناعة

يسطروأن أفذاذ أيدي على الله من بقدر يجري إنما المم وأتاريخ
عزتها وأحصون المم أمجاد وأصلبتهم بمواقفهم وأيشيدوأن بدماءهم

فبدأت أفغانستان في جلية السإلمي التاريخ صناعة بدت وأقد
. وأالطوب لبالحجارةا بالجماجم وألكن ترتفع الحديث السإلم معاقل



بدأت التي المة لهذه الله قدر من جزء الفغان المجاهدوأن وأكان
وأهدتها مستنقع من وأترتفع سإكرتها من وأتستيقظ كبوتها من تنهض

وأارتكاسإها.
وأبناء أجيالها، مقبل لتربية أفذاذها تاريخ كتابة على تحرصا وأالمم
أبطالها غرسإها أجل من ضحى التي القيم على أبنائها من الناشئة

وأقممها.
خلل من أمجادها تاريخ هي: تدريسها الجيال لتربية طريقة وأأفضل
صلى الله برسإول نتأسإي فنحن وأأبطالها، وأقادتها مصلحيها سإير

جاء الذي النور من وأنقتبس هديهم على وأنسير وأأصحابه وأسإلم عليه
اقتده) . فبهداهم الله هدى الذين (أوألئك  أثرهم وأنقتفى به،

فإن جديدةا سإاخنة وأأحداثها ، حية  شاخصة المثلة كانت وأكلما
أشد وأتوجهها النفوس في وأأثرها ، أعمق يكون القلوب في وأاقعها
أن للقلوب وأمحركات دوأافع الحاضرةا الشواهد لن وأذلك وأأقيم
شاب هذا بقوةا ينادي القلوب من العماق نداء لن وأتبارى تشابه
الذي الجو وأأظله لفتكم التي البيئة وألفته تعيشون كما يعيش مثلكم

؟ سإبقكم قد باله فما ، يظللكم

. سإار كما وأتسيروأن سإلك كما تسلكوا ان بامكانكم أوأليس

: الصعب الخيار
أنهم بمشكلة الشهداء من كثير وأصايا نفتح وأنحن مانواجه  وأكثيرا

: كتب فقد كلمة، عنهم لنكتب أن علينا يحرجون
تكتب أن المرصوصا البنيان وأل الجهاد لمجلة الرشود: لأسإمح سإعد
شئ، عنى ليكتب أن فارس): أوأصى (عادل دجانة وأأبو ، كلمة عنى
القيامة، يوم حجيجة فأنا شيئا عنى كتب الصنعاني: من مسلم وأأبو

يتكلموا أن الناس يمنعوا أن لهم يحق : وأهل كثيرا نفسي وأسإألت
هذه تاريخ من حيا وأشريطا هاما جزء أصبحوا هؤلء أن ، بخير عنهم
صورته أن بحجة المشرف التاريخ شريط يقص أن لحد فليس المة

شجرةا روأت قد الشهداء هؤلء دماء أن خلله، مر ذكره أوأ فيه وأردت
سإتحرم فكم ، المة هذه تاريخ نور من بأحرف وأسإطروأا الدين هذا

أبناء من السامقة وأالقمم المشرقة النماذج التاريخ اخفى لو اجيال
رضوان الكرام وأالصحابة الربعة وأالخلفاء بكر بأبي إبتداءا المة هذه

وأحمزةا وأمصعب سإعد أمثال الفذاذ وأالبطال أجمعين عليهم الله
عبيدةا وأأبي وأخالد وأعكرمة وأالنعمان وأالمقداد وأعاصم وأالقعقاع

العذب المعين يكون الذي الثري رصيدها من المة سإتخسر ،وأكم
ملكا الصادقين هؤلء سإير تعد لم العصور عبر الجيال منه تنهل الذي



خيرية جهة إلى به يوصى  مال أوأ وأرثته، قبل من يورث خاصا
الخاصا ملكهم من وأقصصهم سإيرهم خرجت لقد يشاء، كما وأيصرفه

الجادةا مقتفية أجيال وأتعيش أفذاذها، بذكرى تحيا أمة رصيد إلى
بأن وأاحد كل أوأصى لقد وأائمتها أسإلفها عليها قضى التي القويمة

الظل، إلـى الضوء مواطن عن وأاختفاءا الرياء، عن  بعدا عنه ليكتب
فمضوا الخلصا وأتقرير النية تمحيص على منهم حرصا وأذلك

عن أكتب لم أنى نفسي في يحز وأكم وأثوابهم وأصدقهم بأخلصهم
شاهقة قمة أمام أننى أشعر إليه جلست إذا كنت ذاك الرشود سإعد

. العامة الثانوية يتعدى ل ثقافته في أنه مع ضخم وأعملق
صفحة : تمزيق تعني التي بوصيته الصنعاني مسلم أبو وأاجهنا وأالن

الشريط من جزء وأقطع الحديث السإلمية المة تاريخ من وأضاءةا
جميل إطارا المهابة له وأتكون السناء وأينيره البهاء يخصه الذي الحي

. فريدا
من جزء لنه  العالمين رب من فرض الشهداء عن الكلم أن

مسلم: كل على الله افترضه الذي القتال على التحريض
المؤمنين) وأحرض نفسك إل لتكلف الله سإبيل في (فقاتل

من قبره إلى وأيصله الخير من له الله سإيسوق كم الشهيد وألوعلم
الميتة القلوب من : فكم الوصية عن لمسك قصته بذكر الثواب

لقراءةا الجهاد إلى وأفدوأا قد الشباب من وأكم الشهداء، قصص أحيتها
بها آب فاسإق من وأكم الله إلى رد تائه من وأكم ، شهيد قصة

وأعتق لهم فدى وأللسإرى             حياةا لجيال القتلى ففي
فله حسنة سإنة السإلم في سإن ( من أنه ينسون الخوةا هؤلء إن

بوصية الله نفع ) كم القيامة يوم إلى بها عمل من وأأجر أجرها
؟ الغامدي الردةا صالح عبدالوهاب الشهيد

سإأكتب النهمي) قلت (عبدالله مسلم أبي بوصية سإمعت فعندما
عبدالله إن لله: (يارب سإأقول الله يدي بين نلتقي وأعندما عنه

يمنع أن وأيريد عنه، الكتابة بعدم الخير الناس يحرم أن يريد النهمي
عنه) وألذا نكتب أن لنا بمنعه القتال على وأالتحريض بالمعروأف المر

لنه عنه الكتابة بعدم أوأصى وألو شهيد كل وأعن عنه سإأكتب فإني
ماله في الميت وأصية تبديل لنا أباح قد الله كان وأإذا التاريخ من جزء

هي التي الصالحة بسيرته بالك فما وأالظلم الميل خوف عند الخاصا
كلها؟ المسلمة للمة حق

ان عليه اثم فل  بينهم فأصالح اثما أوأ جنفا موصا من خاف (فمن
رحيم) غفور الله

)182 (البقرةا



هو إثم فيه الذي وأالتبديل مصلحة تبديل لنه التبديل إثم ليلحقه أي
)2/270( القرطبي الهوى/انظر تبديل

*الصليبي اليهودي الحقد

وأبعد: بعده، لنبي من على وأالسلم وأالصلةا وأحده لله الحمد
شرسإة إعلمية حملة اليام هذه في عرب كمجاهدين نواجه فإننا
أمريكا وأصوت BBC كبرها وأتتولى الغربية العلم أجهزةا علينا تشنها

الصليبية الحملت اشتدت فلقد كارلو وأمونتى الحرةا إيران وأصوت
داخل في العرب المجاهدين على الناسإك بطرس يحركها التي

أفغانستان.
عن نقل تقريرا بيشاوأر في المريكي المعلومات مركز نشر فلقد

الصوليين (نشاط عنوان تحت اليهودية المريكية بوسإت الواشنطن
العرب الصوليون يلعب فيه أفغانستان) يقولون حرب في العرب

وأذلك كبيرةا بدرجة للغرب وأمعاديا مؤثرا دوأرا الوأسإط الشرق من
بناء أجل من الفغانية الفدائية العصابات بها تقوم جهود طريق عن

وأبعض الفغان من كثير أبدى وألقد أفغانستان، في سإياسإي مستقبل
به يقوم بما الخيرةا السإابيع في إهتماما الغربيين الدبلوماسإيين

وأالشعارات وأالرمز وأالمتطوعين للموال اسإتخدام من العرب
في وأسإياسإية اجتماعية أصولية ثورةا إشعال أجل من السإلمية

أفغانستان).
نتوقع مما أكبر حجمهم (ان أباد إسإلم في غربي دبلوماسإي وأيقول

مقال المريكية التايم الغربيين) وأنشرت ضد هي أعمالهم وأمعظم
من رسإالة وأجاءتني الدعوةا لجنة تديره الذي الفوزان مستشفى عن

: فيها يقول مسعود أحمدشاه القائد عند أنس عبدالله الخ
تقول بالفارسإية سإمعتها وأأنا بالسإم BBCالـ محطة لك لقدتعرضت

قيادات من أفغانستان الى سإنوات سإت قبل جاء بروأفسور : هو
جميع من المتطرف الشباب وأجمع المتطرفة المسلمين الخوان

وألكن الله سإبيل في للشهادةا جاءوأا أنهم ادعوا وأقد السإلمي العالم
الصوليين القادةا طريق عن الوهابية لنشر جاءوأا كذلك المر ليس

. ) بالفارسإية وأرباني وأحكمتيار ( سإياف الثلثة
أمريكا صوت محطة من تعليقا سإمعت : لقد ذر أبو الدكتور لي وأقال

: إنه فيه تقول بوسإت الواشنطن عن نقل بالسإم عنك بالفارسإية
. الفغان جهاد في الرحمن آيات كتابه وأيوزع الوهابية لنشر جاء



الشيعي التجاه (ذات الباكستانية المسلم جريدةا نشرت وأقد
جاء : لقد فيه تقول وأالكذب بالسم ينضح حاقدا الشيوعي) مقال

...الخ وأالسلب وأالنهب للغتصاب العرب
مسؤوأل فتقول: (وأقال علينا الباكستاني النظام حفيظة تثير ثم

وأالقتل النهب في العرب اسإتمر إذا أباد أسإلم في باكستاني
جهادهم. نهاية هذه فستكون أباد جلل سإقوط بعد حتى وأالغتصاب

لي وأتعرض كذلك المريكية: مقال الهيرالدتربيون جريدةا وأفي
. المتطرف الشباب حوله يجمع فلسطين بروأفسور بالسإم: أنه

في الغربيين السفراء بأذنه سإمع اأه حدثني لقد قائل الثقة وأيحدثني
على للجهاز الجديدةا الداةا هي هذه قائلين: إن يتحدثون أباد إسإلم

( الوهابية سإلح اسإتعمال وأهي أفغانستان في السإلمية الحركة
THISIS THE NEW INSTRUMENT(...

الحقد كيرنارها يدير التي المسعورةا الشعواء الحملة وأسإبب
من العالمي الفزع هو الن الدين هذا ضد العمى اليهودي الصليبي

. أفغانستان في اسإلمي حكم قيام
وأفي الجهاد ثمار لسرقة المريكية الغربية السإاليب كل أن إذ

باءت قد لله  وأالحمد كلها القويم مساره عن الجهاد هذا زحزحة
المطروأحة: العروأض فشلت فقد بالفشل

ثم المحايدةا الحكومة ثم الئتلفية الحكومة ثم شاه ظاهر عودةا
وأالخسار، بالوبال عليهم عادت وأكلها العريضة القاعدةا ذات الحكومة

وأقندهار أباد جلل أبواب على شاخصة الله ليوث يروأن الن وأهم
الجهادية وأالحكومة للسقوط، تترنح نجيب حكومة وأيروأن وأكابل

وأحكميتار (سإياف المتطرفون الصوليون رأسإها على القادمة
وأخالص) . وأرباني

حربا سإتتحول الحرب أن به يقامروأن كانوا الذي رهانهم وأسإقط
الجهاد أن فرأوأا وأاليابس الخضر سإتأكل وأأنها المجاهدين بين أهلية

تام. وأتنسيـق  موحدةا قيادةا  خلل من يتم المدن حول
-تحت  الله شاء -إن قريب عما سإتسحق نجيب حكومة يروأن وأهم

تفترسإها كيما  الله أعداء على غيظا تتلمظ التي الغاب ليوث أقدام
الظفر رايات تحـت زحفه يواصل الفغاني وأالشعب أوأصالها وأتمزق

لهم: تنشد المراقبين لسان وأكأن
عشائره أوأ بنوه كأنهن         معه أعداءه على السيوف تحمي

ظاهره للعين الوأباطنه جسدا       تدع لم لحرب انتضاها إذا
العمار طريق عن وألو الفغان إلى يصل أن يطمع لزال الغرب إن

: للمرحلة دوألر مليون (ألفا بليونان خان أغا الدين صدر يد وأفي
. أفغانستان وأالثانية) لعمار الوألى



أوأ نزلوا وأأينما حلوا حيثما أمامهم عثرةا حجر العرب يجدوأن وأهم
فالطباء وأحقدا غيظا الغرب قلوب إشعال السهل وأمن سإاوأرا
أيديهم بين التي وأالموال الحديثة الوسإائل رغم منبوذوأن الغربيون

من الفغاني اشمئراز يثير الشقر الشعر مع الزرقاء فالعيون
حفلة في كانهم الموت على يتدافعون العرب يروأن وأهم ، العماق

: عرس
قتلوا إذا الدينا من ليخرجون          كأنهم مناياهم يستعذبون

بقبور توجت قد وأسإليمان بابا وأكوه النهدوأكوش روأابى وأيروأن
. الجنسيات جميع من العرب المجاهدين

وأوأهادها أنجادها وأشهدت حناياها  بين ضمت قد أباد جلل أن وأيروأن
. وأاحد شهر في عربيا شهيدا أربعين حوالى

وأاحد خندق في الفغان المجاهدين مع يقفون العرب أن وأيروأن
. الحور الجنة على متسابقين للرصاصا وأاعناقهم هاماتهم يشرعون

البين ذات إصلح وأهي كبيرةا ضخمة بعملية يقومون العرب وأيروأن
. غيرهم به ليقوم مما الجهاد فصائل  بين

علم محمد القائد فيطرد بلخ في يحل الليبي صالح الدكتور وأيروأن
عن وأيستغني أشخاصا تسعة من مكونة كاملة فرنسية طبية بعثة

. طردهم عند أخذوأها التي وأالدوأات المستشفى
يشعل كاد اشكمش في عمياء فتنة نار يوقف أنس عبدالله وأيروأن
لكلت النار اشتعلت وألو قذرةا أيادي من مدفوع أحمق شاب فتيلها

بعبد الله فأطفأها الفتيل وأاشعل الزناد قدح أن بعد وأاليابس الخضر
. وأإخوانه  أنس الله

أوأفي السعودية في وأشركته وأوأظيفته ثراءه ترك قد العربي وأيروأن
الردن... أوأ الخليج

وأيروأن الجبال ذرى في وأالشاي الجاف الخبز على يعيش وأجاء
لخوانه المدني الحرم توسإيع في مشروأعه ترك قد لدن بن اسإامة

أتون في بنفسه ) وأألقى سإعودي ريال مليون آلف (ثمانية وأعطاؤه
. المعركة

به يثيروأن جهاد ثمار حماية ركن وأهم العرب؟ عن يقولون فماذا
الفغان. حفيظة

حركة وأعلماتها الحنفي المذهب لتهدم جاءت التي الوهابية يقولون
. الصلةا عند كثيرا اليدين وأرفع الصبع

خطر من انتبهوا : أنتبهوا للفغان قائلين عقيرتهم يرفعون إنهم
الذي الحنفي  مذهبكم سإيهدم الذي الجديد الوهابي السإتعمار

.  أفغانستان في أبحرا الدماء وأأسإلتم أجله من ضحيتم
ليعلمون) الناس أكثر وألكن أمره على غالب (وأالله وألكن



نبينا وأسإنة ربنا كتاب هدى على الله شاء إن فماضون نحن أما
نعتبر وأنحن حبا قلوبنا وأفي رؤوأسإنا على إحتراما  الحنفي وأالمذهب
الشافعي: كلمة وأنردد العظم المام هو حنيفة أبا أن

حنيفة) أبي على عيال كلهم الفقه في الناس (
: للصليبيين وأنقول

الصدوأر) بذات عليم الله إن بغيظكم موتوا (قل
بيد القلوب لن ضدنا المجاهدين قلوب تحركوا أن تستطيعوا وألن

سإبحانه: ربنا بقول إيمانا وأنزداد الغيوب وأعلم القلوب صانع
ملتهم) تتبع حتى النصارى وأل اليهود عنك ترضى (وألن

*السإلم محاربة في بريطانيا دوأر
الموافق: هـ1409/رمضان/ 24  التاريخ49 العدد المعركة [*لهيب

29/4/1989.[
: بعده لنبي من على وأالسلم وأالصلةا وأحده الحمدلله

غبش ل بجلء يرى الخيرين القرنين في بريطانيا لتاريخ المتتبع إن
في  كبيرا  دوأرا أدوأا قد النجليز أن يلبسه غموض ل وأوأضوح ، فيه

حلوا حيثما فهم ، مكان كل في المسلمين وأتحطيم السإلم تدمير
من لبد مفزعا وأغول رهيبا شبحا أمامهم أن يدركون سإاروأا وأأينما

-. -وأهوالسإلم  عليه وأالجهاز منه التخلص
الصرح إسإقاط سإياسإة رسإم في المعلى القدح لبريطانيا كان فقد

فالجنرال ،  قرنا عشر بضعة المسلمون حوله تجمع الذي الشامخ
تركيا بحكم وأمناه أتاتورك كمال بمصطفى اتصل الذي هو أللنبي
فلسطين، في التركية الجيوش لضرب المجال له فسح لو فيما

التركية الجيوش مؤخرةا وأطعنت النجليز خيالة تقدمت  وأفعل
أللنبي وأدخل )، أسإير ألف مائة ( قرابة أسإرها في وأسإقط الربعة،
الصليبية الحروأب انتهت : ( الن ) وأقال1917/ 17/11( في القدس

. (
مع لوزان معاهدةا عقد الذي ) هو بريطانيا خارجية (وأزير وأكرزوأن
(من أشهر ثلثة اسإتمرت وأالتي أتاتورك مندوأب اينونو عصمت

أتاتورك مندوأب فيها  )  وأاشترط1923  -فبراير1922 سإنة أكتوبر
: الربعة الشروأط

الخلفة. -إسإقاط1
الخلفة. لسإتعادةا محاوألة أية -محاربة2

. السإلمية الشعائر -محاربة3
السإلمية. الشريعة بدل أوأروأبي قانون -اتخاذ4



السفاح جنين وأرعت فلسطين، في اليهود زرعت التي هي وأبريطانيا
نموه تم  حتى اليهودي

للوكالة الراضي أهدت التي وأهي فلسطين، أرض فوق وأوألد
اليهودي البريطاني السامي المندوأب صموئيل هربرت وأمد اليهودية،

فلسطين إلى وأالهجرةا اليهودي التسلل ليخفى أجنحته فلسطين في
.

(مصر)، النابض العربية البلد قلب دمرت التي هي وأبريطانيا
رسإم الذي هو مصر في البريطاني التعليمي وأدنلوب/ المستشار

أبرزت التي وأهي الزهر، دوأر وأإنهاء مصر لتغريب المتكاملة الخطة
وأالعالم مصر تدمير في معاوألها أعملت التي وأالروأيبضات الزعانف
وأقاسإم الخولى وألطفي  حسين وأطه زغلول : سإعد مثل العربي

... المويلحي وأمحمود أمين
الهند يحكم بقى الذي السإلمي الحكم أسإقطت التي هي وأبريطانيا

القارةا في المسلمين إفساد على عملت ثم م)،1757( سإنة حتى
هو ل علمانيا جيل وأربت السإلمية، النفسية وأسإحقت الهندية،

رائـدةا الفكرية خان أحمد مدرسإة وأجعلت نصراني، هو وأل إسإلمي
. عليكرةا جامعة خلل من للجيل

هندي جيل ننشىء أن (نريد الهند في التعليمي مستشارهم وأقال
الشريف خدعت التي هي وأبريطانيا وأالتفكير)، العقل غربي التشرةا
وأجه في حسامه وأأشهر الوألى، الحرب أتون في به وأزجت حسين
إلى وأنفته أخذته ثم العرب، ملك يكون أن له وأعودها مقابل تركيا
سإايكس معاهدةا في التركية السإلمية الدوألة أملك وأمزقت قبرصا،

. بيكو
)1968( سإنة العراق إلى البعثي بالحكم جاءت التي هي وأبريطانيا

نشرت التي هي وأبريطانيا ، عفلق وأميشيل العبيدي طريق عن
أفغانستان ( حدوأد آسإيا أوأاسإط في وأالفيون الحشيش زراعة
الصين على حربا الشرقية الهند شركة ) وأأقامت وأالصين  وأباكستان

بيده شعبه وأتدمير بلده في الفيون زراعة إمبراطورها رفض عندما
.

الجنوبي وأاليمن عدن إلى بالشيوعيين جاءت التي هي وأبريطانيا
. خروأجها قبل

لكل وأالمستشار المفكر العقل البريطانية المخابرات (تشكل وأالن
المعسكر هذا عقل هي فبريطانيا وأالشرقي)، الغربي الكفر معسكر

تختص التي المور في إليها ترجع أمريكا فإن وألذا أمريكا، وأعضلته
وأإخفات السإلمية الصحوةا وأتحجيم السإلمية الحركات محاربة في

قد بريطانيا لن وأذلك المقدس، بيت في الجهاد انتفاضة صوت



تعرف التي وأهي لها، حكمها خلل من السإلمية الشعوب خبرت
الصميم في السإلم لضرب منها تدخل أن يمكن التي الثغرات

. العماق في وألطعنه
( سإنة حروأب ثلث خلل من بريطانيا أفغانستان: حاوألت وأفي
فتكبدت فيها، قدم موطىء لها تضع )  أن1919 ،1880  ،1824
بكامله جيشا ) فقدت1824( سإنة ففي ، تنساها لن ضخمة خسائر
الثانية وأفي ، د. برايدوأن سإوى منه ينج وألم ألفا، عشر سإتة عداده

وأفي كابل، خرد في آلف أربعة عداده جيشا ) فقدت1880( سإنة
يطاردوأن الهند غرب شمال الفغان وأدخل ) هزمت9191( الثالثة

يعلن أن تشرشل اضطر مما المنهزم، النجليزي الجيش فلول
. لندن من أفغانستان  اسإتقلل

BBC إذاعة دوأر
أربع يوميا تبث فهي الفغاني، الشعب ببسي هي BBC تعتبر وأالن

وأهي بالفارسإي، وأنصف سإاعات وأأربع بالبوشتو وأنصف سإاعات
الفغاني وأتجد ، وأتعليقاتها نشراتها خلل  من سإمومها تبث أن تحاوأل

الن وأتستعمل ، فمه في وأاللقمة أذنه على المذياع سإماعة وأاضعا
وأبين العرب المجاهدين بين للتفريق منها محاوألة الوهابية سإلح

الجهاد قادةا مكانة من الغض وأكذلك ، الفغان المجاهدين إخوانهم
بين التفريق وأتود وأخالص، وأرباني وأحكمتيار سإياف مثل الحقيقيين

. الوهابية بتهمة الوأائل الثلثة باتهام الفغاني الشعب  وأبين هؤلء
السإلم من الرعب

دعائم يقيم وأبدأ النصر، من يقترب الفغاني الجهاد ترى وأبريطانيا
من أدنى أوأ قوسإين قاب نجيب وأحكومة السإلمي، الحكم
عقيرتها وأرفعت طورها عن BBCالـ خرجت فقد وألذا السقوط،

. وأاضحا وأافتراؤها صراحا كذبها وأأصبح
أباد جلل معركة ) أن24/4(  رمضان19( الثنين يوم أذاعت فقد

الباكستانية  وأالسإتخبارات I.C.I المريكية (المخابرات لها يخطط
I.C.I .(

) (260وأ( ) شخصا94( أباد جلل في العرب من قتل لقد أردفت ثم
لم أنه إذ افتراء محض وأهذا الباكستاني)، الجيش من وأسإتون مائتان

. الباكستاني الجيش من وأاحد جندي الن حتى يقتل
أباد جلل سإقوط : ( إن آباد جلل سإقوط من محذرةا BBC وأتقول

كل  في الكفر أهل همم لسإتثارةا وأذلك )، يومين خلل سإيكون
لنقاذ شيئا يقدمون لعلهم روأسإيا في الشيوعيين وأاسإتنهاض مكان،

. المتهاوأي الحكم



أشهد آباد جلل من  كم) فقط3( بعد -على المقال هذا أكتب -إذ وأأنا
كاذبة BBC الــ أن

. لكاذبون) إنهم يشهد (وأالله
وأغيرها:  الكفر إذاعة إلى السإتماع حرمة

المثبطين إلى السإتماع عن نهى قد  وأجل عز  الله كان وأإذا
المخذلين إلى بالسإتماع فكيف مسلمين كانوا وألو وأالمرجفين

حرام الذاعات هذه إلى السإتماع الكافرين؟! إن من المرجفين
. بهم وأتؤثر الدعاية تخدعهم الذين وأأشباههم الميين على

العظيم الله وأصدق
وأإن بها يفرحوا سإيئة تصبكم وأإن تسؤهم حسنة تمسسكم (إن

محيط) يعملون بما الله إن شيئا كيدهم يضركم ل وأتتقوا تصبروأا
120 عمران (آل

*دايزر غرين مغامرات
الموافق: هـ1409 /شوال1  التاريخ50 العدد المعركة [*لهيب

6/5/1989.[
: بعده لنبي من على وأالسلم وأالصلةا وأحده الحمدلله

عنيفة معارك خلل آباد بجلل المحيطة الساحة شهدت فقد
الخوةا وأحقق ، رمضان من الوأاخر العشر في رائعة وأانتصارات

فتوحا عليهم الله وأفتح كبيرةا، ) انتصارات وأعرب (أفغان المجاهدوأن
. الفاضلة وأالليالي المباركة اليام هذه في عظيمة

، جنونية ضربات يضرب وأأخذ صوابه، وأفقد طوره  عن العدوأ وأخرج
، نهار وأل ليل في ل السإتقرار وأل الهدوأء له تعرف ل فالطيران

أن ) مع الصوت سإرعة أمثال ثلثة (سإرعتها MGC 27 طائرات
وأطائرات ، الصوت سإرعة ضعف إلى تصل ل سإرعته سإتنجر صاروأخ

، ) أطنان9( حمولتها تصل التي القاصفة الكاشفة الناقلة اليوشن
الصفراء الغازات ، علينا تلقي نراها السامة الغازات قنابل إلقاء

أطلقت منها ثلثة ، حساب بغير تطلق سإكود صواريخ ، الخردل وأغاز
(اسإكود صاوأرخ وأيطلق ، مقرنا من مقربة على وأاحدةا دفعة وأوأقعت

الخوةا بعض تقل سإيارةا من مترا وأخمسين مائة بعد على ) وأيقع
وأيحمله  4×4 البكـب سإيارةا مؤخرةا في المكي محجن أبو ،وأكان
وأجل-. -عز الله وأينجيه السيارةا عن بعيدا وأيلقيه الصاوأرخ هواء

مع الفغان القادةا أحد معه وأيحمل سإيارتنا يقود الكردي قاسإم محمد
( الفرقة بباب إل أنفسهم يجدوأن وأل ليل، الطريق وأيضلون مجموعته

الصباح وأفي ، بسرعة يتراجعون ثم آباد، جلل تحمي ) التي81
مراكز بيـن بهم وأإذا أخرى، مرةا الطريق وأيضلون يعودوأن

أن قاسإم محمد وأظن رشاشاته، عليهم العدوأ وأفتح الشيوعيين،



أنه  فأدرك الرصاصا وأانهمر مازحا، عليه يطلق العرب إخوانه بعض
الوراء إلى بسيارته يرجع خاطفة وأبسرعة العدوأ، قبضة في

الرجوع وأنار الرصاصا نار نارين، بين وأهو  عليه، يتصبب وأالرصاصا
وأيصل هاوأية، أوأ حفرةا في  بسيارته التدهور منه يتوقع الذي

بين وأيجري  وأيتركها السيارةا،  معظم تغطي حفرةا إلى بالسيارةا
الشيوعيين وأمراكز جهة من المجاهدين -مراكز المختلطة المراكز

. الكافرين وأرصاصا  المؤمنين رصاصا من الموت -وأيتوقع جهة من
وأيرجع للكافرين، غنيمة السيارةا يترك أن قاسإم محمد على وأيعز

وأبمجرد عليها، نفسه تطمئن مكان في لتأمينها السيارةا إلى أدراجه
حال لسان وأأما الرشاشات، عليه تفتح  السيارةا من يقترب أن

يردد: فهو قاسإم محمد
بالفم وأاخطب الفم وأأسإكت       القاني بالدم وأسإطر المداد دع

الثاني
بسحبان يزري مـا البلغة من       لـه  العداةا صد في المدافع فم

عن تغطيها حفرةا في وأوأضعها  وأأرجعها وأسإاقها السيارةا وأفتح
اللسإلكي  بجهاز وأاتصل المراكز، بين وأمشى وأعاد العدوأ، رصاصا

في وأمشى مكانه، له يصف أن منه وأطلب عليه فرد بأسإامة،
يتلفت وأبدأ جهة، كل من الموت  يتوقع  باللغام المزروأعة الطريق

يظنونه عليه ينهمر المجاهدين برصاصا وأإذا العرب،  إخوانه ليرى
يقف أن اضطر وأأخيرا أحد، يسمعه وألم وأصاح الكفر، جنود من

. المجاهدين رصاصا فتوقف بالصياح عقيرته وأيرفع  يديه وأيرفع
عمله يمكن فيما وأتشاوأروأا الوأزبكي، أسإامة مركز وأصل وأأخيرا

وأمحمد قتيبة الوأل) وأأبو (عبد طلعت يوسإف وأتحرك السيارةا، لنقاذ
عليهم، الرصاصا انهمر السيارةا وأصولهم وأقبل ، السيارةا نحو قاسإم

السيارةا طريق يمهدوأن وأبدأوأا السيارةا، إلى وأتقدموا فاختبأوأا
ليسير الوأل عبد قام التشاوأر وأبعد ، معهم أخذوأها التي بالمعاوأل

يفتح وألم الوأل عبد فسار السيارةا، توقفت العدوأ انتبه فإذا بنفسه،
براجمة بالجهاز وأاتصل السيارةا قتيبة أبو فشغل الرصاصا، عليه

وأانطلق مراكزهم، أمام من يمر حتى العدوأ تشغل أن المجاهدين
السيارةا وأانطلقت جحورها، في الفئران وأاختبأت الوأل، الصاروأخ

. بسلم الخوةا وأوأصل الرض، تنهب
أخ وأبجانبه خندقه في ينام الفاروأق أبو الجداوأي: وأهذا فاروأق أبو

الفاروأق، أبي صدر على تلعب الكوبرا وأأفعى إل راعه فما حارس،
فأسإلمه  عليها، النار يطلق أن بامكانه يكن لم لنه يده في فأسإقط

. الفعى وأمضت الله فنجاه التنين، هذا يدي بين لمصيره



رمضان، من وأالعشرين الثاني في المعركة العرادةا: وأتدوأر عوض
العرج خالد يقودهم الذين المجاهدين على عظيما فتحا الله وأيفتح
سإياف)، (للشيخ التابع سإازنور خالص) وأالقائد يونس للشيخ (التابع
بن (عوض طارق أبو وأكان المجاهدين، أمام يفروأن الله أعداء وأيبدأ
رؤية وألدى الثقيلة، السإلحة سإرية العراده) يقود منجوت بن علي

فارةا الدبابات يرى وأهو لمطاردتهم شوقا نفسه طارت المناظر هذه
تلو المرةا وأيستأذن قسورةا)، من فرت مستنفرةا حمر (كأنها مدبرةا
أبو له يأذن شديد إلحاح بعد الله، أعداء على النقضاض في المرةا

وأيتبع الصاروأخي قاذفه وأيمتشق كالسـهم، عوض وأينطلق عبدالله،
إحدى جنزير يتعطل الله من وأبقدر شيء على تلوي ل التي  الدبابات
بدا الدبابة طاقم يجد وألم  مصفحة، وأراءها وأتوقف المولية، الدبابات

وأيطلق )، ( عوض أسإد نحو مدفعه فوهة وأدار نفسه، عن الدفاع من
) ( نحره لبته إلى إحداها فطارت شظاياها، تناثرت التي القذيفة

: فيه نردد بنشيد إخوانه مع لنودعه لنا وأما بحياته، وأأوأدت
وأجـود للـظلم قام إن     الليل وأجـه يمزق خنجـر ديننا
وأركـود وأخيبـة ارتخـاء ل        وأعزم  الزمـان تقرع همة

وأحـيد الزمان سإاح في وأهو         فيه تحـدق وأالصعـاب هاتف
أكيد وأعزمـي قاطـع صارمي         تقهريني لـن ياصعاب مسلم

وأالـوروأد وأالـحيا الـزهـر يطلع        البراري مقفرات فـي دمائي من
كانوا الذين إخوانه وأحوله السيارةا في المسجى البطل وأحمل

، عيسى وأأبو ، المثنى على ( أبو المصيرية الرحلة هذه يشاركونه
المرةا أسإألهم وأأنا لي ) وأيؤكدوأن المأربي وأأبوعبدالله ، معيص وأأبو

: شهادةا؟ يقولون وأهم  طيبه؟ رائحة له شممتم قد تلوالخرى: أوأ
وأجل-! فيعودوأن -عز  الله يدي بين بها تقفون شهادةا لهم فأقول

شذاها يعبق كالمسك نفاذةا رائحة يشمون كانوا أنهم  وأيصروأن
. وأالخر الحين بين تهب الجو في عرفه وأيضوع بالنوف،

بأمر خيارنا بينـنا من تختطف دوأرتها في السإلم رحى تستمر وأهكذا
السإلمية  المة تاريخ يخط مستمرا النزيف وأيبقى وأقدره، الله

. الحديث
الوطيس حامية المعركة هـ) كانت1409  رمضان26( وأبالمس
على وأاسإتولوا جديدا نصرا المجاهدوأن أحرز أن بعد الوأار مضطرمة

يستعيدوأه، أن وأحاوألوا بثقلها، وأألقت قوتها الدوألة وأجمعت مركز،
زالت وأل خاسإرين، أعقابهم على وأردوأا القتاد، خرط ذلك دوأن وألكن

وأتلقي الكلمات، هذه كتابة حتى مركزنا فوق تحوم الطائرات
مائتين وأتحتوي الجو في تتفجر (العنقودية) التي المنثارية بقنابلها

خندق أوأ مغارةا ثم الله إل ينجيك ل عليك، تتساقط قنبلة وأخمسين



أحد من مقربة وأعلى مناصا، وأل نجاةا فل ذلك سإوى وأما مسقوف،
قائل: كاد فيعلق منها، الله وأينجيه بقذيفتين الطائرات تلقي الخوةا

في الخوةا وأكأن هذا كل النبض، عن يتوقف المنظر هول من قلبي
بنكات، المناظر يصور وأثالث يبتسم، وأآخر يضحك، بعضهم عرس،

سإاعات يسابق وأهو يتلو مصحفه حامل وأخامس يصلي، قائم وأرابع
. ليودعنا أذياله، يلم بدأ الذي الكريم الضيف لهذا الخيرةا اليام

الفردية اللغام بنثر نهارا أوأ ليل الطائرات تقوم كله هذا وأفوق
المجاهدين بأقدام تذهب وألونا) حتى حجما الجرادةا أوأ (كالفراش

تفجرت أوأ الحمم تساقطت أوأ الطائرات أغارت وأكلما تنقلهم، أثناء
-عز قوله نردد راجماتها من المنطلقة الصواريخ نزلت أوأ الصواريخ

وأجل-
المهاد وأبئس جهنم إلى وأتحشروأن سإتغلبون كفروأا للذين قل

)12عمران:  (آل
( قرابة يومين في وأصلت التي النتصارات هذه وأرغم  كله هذا وأمع
أن وأرغم آباد، جلل مدينة لهم وأتكشفت العمق، في  ) كم1 -.7

عدةا قبل هاجموها ) وأقد81( الفرقة أبواب على  يقفون المجاهدين
روأد) شبه (سإرخ كابل وأطريق آباد جلل على نطل أننا وأرغم ليال،

من سإرية هجوم بصد المراكز أحد قام فقد كله هذا وأمع معطل،
العسكريين جميع بترقية وأيأمر فرحا نجيب فيطير عليه، المجاهدين

. عسكريا تحسم ل المعركة أن  غورباتشوف وأيصرح آباد، جلل في
اسإتدراجامن كانت آباد جلل معركة أن المسعورةا الصحافة وأصورت
لنجيب المتحمسة وأالخليج وأالسياسإة الوطن جرائد خاصة الدوألة

نفسه نجيب من أكثر الخيرةا أيامه يعد الذي
وأل يتوبون ل ثم مرتين أوأ مرةا عام كل في يفتننون أنهم يروأن أوأل

يذكروأن هم
)126(التوبة: 

آباد جلل معركة أن الحمراء العرب ضفادع نقنقت ما وألكثرةا
قواتهم من وأخففوا المقالة هذه الطيبين بعض صدق اسإتدراج
وأالنتصارات  مستمرةا المعركة أن إل آباد، جلل على وأضغطهم
المدينة، جوانب وأتكشفت الكافرين، عورات وأتبدت متوالية،
بعدها وأمن آباد جلل الله بإذن وأسإتسقط وأأسإابيع أيام وأالقضية

الله بإذن قريبا هذا نرى وأنحن وأكابل، قندهار
كان إنه الرض في وأل السموات في شيء من ليعجزه الله كان وأما

قديرا عليما
. )44 (فاطر



الخوةا لبعض جرت  يومين خلل قصص بعض : هذه الجهادية التربية
تشبه التي الكثيرةا القصص تتبعنا لو بالك فما المركز، في معنا الذين

الواقع؟ أرض على يوميا  الخيال
الذين العلم رجالت من المربين على اقتراح أذني في يقفز وأهنا
الكتاب انتبه لو حبذا الخيالية، دايزر جرين قصص على أطفالنا يربون

القصص هذه إلى الخيالية المسرحيات  ينسجون ممن وأالدباء
قصصية مسلسلت شكل على قدموها لو عليهم وأماذا الجهادية،

وأيعمق بدينه، يربطه وأاقعيا بناء الطفل نفسية تبنى جهادية وأاقعية
جهادية نشأةا وأالغلم الطفل معها وأينشأ السإلمية، بامته صلته
الشاب  على يصدق حتى وأالمجد، العزةا وأسإداها الرجولة لحمتها

: الشاعر قول المسلم
يعنونا إياه ظنهـم فارس من       فدعوا وأاحدا منا اللف في كان لو

*المـوميـاء
الموافق: هـ1409 /شوال8  التاريخ51 العدد المعركة [*لهيب

13/5/1989.[
بديل كحل العالم أنظار تسترعى روأما في المحنطة الجثة فلزالت
محط المومياء هذه بقيت وألقد ، أفغانستان في السإلمي للحل
الملتزمين  المسلمين بين ليحولوا السإلم أعداء لكل بالنسبة المال
لتوجيه أخرى مرةا القرآن يعود لئل الحكم، سإدةا إلى الوصول وأبين

. الجيال وأتربية المم وأبناء الشعوب
بهذه يلعبوا أن الماضية السنوات خلل  وأالشرق الغرب حاوأل وألقد

وأإيقاف روأسإيا خروأج وأراء اللهثين لوألئك بها وأيلوحوا الورقة
السإلمي للتحاد رئيسا وأكان سإياف الشيخ آنذاك فصرح الحرب،
في نقتله أن بشرط شاه ظاهر بالملك (نرحب أفغانستان لتحرير

القدوأم، من الملك محذرا باسإتمرار يهدد حكمتيار وأكان المطار)،
هذه آخر وأكانت باكستان، إلى وأصل لو فيما الملك سإيقتل أنه وأيحذر

في الحجاج مدينة في اجتمع الذي الشورى مجلس في التهديدات
فقال الحالية، المجاهدين حكومة انتخاب عن أسإفر وأالذي اباد إسإلم

إل الرصاصا أصوب فلن شاه ظاهر باسإم نطق من يار: (كل حكمت
. هو) صدره إلى وأليس  حزبه زعيم إلى

بعض ذهب حيث المنصرم رمضان شهر في المحاوألت آخر وأكانت
مع نشطة كبيرةا اتصالت وأعملوا شاه، ظاهر الملك إلى الجهاد تجار

عاصمتين الدماء تجار من وأفد زار حيث  العربية،  النظمة بعض
التي المؤامرةا هذه في بأنفسهم ليزجوا بحكامها وأتوسإلوا عربيتين،

الليالي في الخضراء الموائد على وأالعراض وأالدماء الدين فيها يباع
. الحمراء



المنتفعين من بمجموعة قندهار مطار يحاط بأن المؤامرةا وأتتلخص
وأغصة  المخلصين صدوأر على ثقل يوم أوأل منذ كانوا ممن بالجهاد

الصادقين: حلوق في
وأإن بها يفرحوا سإيئة تصبكم وأإن تسؤهم حسنة تمسسكم إن

محيط يعملون بما الله إن شيئا كيدهم يضركم ل وأتتقوا تصبروأا
121-120 عمران آل

إذ علي الله أنعم قد قال مصيبة أصابكم فإن ليبطئن لمن منكم وأإن
لم كأن ليقولن  الله من فضل  أصابكم وألئن  شهيدا معهم أكن لم

عظيما فوزا فأفوز معهم كنت  ليتني يا مودةا وأبينه بينكم تكن
173-172 النساء

تطلق بالمطار الحاطة إليها أوأكل التي المرتزقة المجموعة هذه
محافظ دوأر يأتي وأبعدها  المطار، لها  يستسلم ثم الهواء، في نيرانها

تقتحم أن اسإتطاعت التي المرتزقة لمجموعة  ليستسلم قندهار
. تفتحه أن الرجال عمالقة عجزت بينما السإوار، وأتدك المطار

وأتقبـل  قندهار، مطار في وأتنزل شاه ظاهر طائرةا تأتي ثم
بقدوأم لتحتفي السوط وأيفرقها الرغيف جمعها التي المجموعة

كابل، نحو وأتتقدم فرحة، مبتهجة وأتحملها المحنطة)، (الجثة المومياء
قندهار مطار نحو توجهوا الخطة بهذه الصادقون علم وأعندما
المطار، عن بعيدا وأدحروأهم التجار، المغرضين هؤلء كيد ليحبطوا

المعروأف البلد قندهار اختاروأا أنهم التجار  القوم هؤلء طالع وألسوء
جيش اجتياح ذكريات وألزالت  شاه ظاهر للملك الشديد بعدائه
اقتحمت أن يوم أذهانهم، في محمد) شاخصة (خان بقيادةا الملك

النساء، حجاب نزع أجل من ) قندهار1959( سإنة الملك دبابات
يحملن الشوارع في تدفقن اللواتي النساء صورةا وألزالت
وألزالت الملكية، المؤامرةا مواجهة في رؤوأسإهن فوق المصاحف

الطاغية على وأحقدا كرها جوانبهم في تعتمل الحادثة تلك جراح
إلى م1933( سإنة من متواصلة عاما أربعين أفغانستان حكم الذي

مومياء إلى وأالنساء الخمرةا وأبفعل السنين مع وأتحول م)،1973
جثث وألزالت حركة، وأل فيها  حياةا ل جامدةا شاحبة وأجثة محنطة

قضوا وأقد  أذهانهم في حاضرةا قندهار من شهيد وأسإبعمائة ألف
الحجاب. لنزع الزاحف الملك جيش يواجهون وأهم نحبهم

يعيش وألزال المخلوع، الملك مخيلة تراوأد لتزال العودةا أحلم وألكن
(نادر وأالده سإيرةا وأيعيد دوأرته الزمان يدوأر أن وأيطمع اليقظة، أوأهام

في أفغانستان سإفارةا من البريطانية اليادي حملته خان) الذي
موهوب قائد بأنه ضخمة إعلمية بحملة له مهدت أن بعد فرنسا

نغمة على وأيعزفون وأيبدئون يعيدوأن وأأخذوأا مظفر، عسكري وأبطل



بريطانيا)، وأبين أفغانستان م) (بين1919( سإنة الفغانية الحرب
اسإتقلل وأأثمرت النكراء، بريطانيا هزيمة إلى أدت وأالتي

أفغانستان.
تزفه الذي بطلنا هو المشرف الجهاد هذا في المتألق النجم كان وأقد

). م1928( سإنة لفغانستان حاكما بريطانيا
السقا) (ابن الله حبيب الحكم دفة يستلم أن بريطانيا هال لقد

وأعزتهم ، وأإباءهم الفغان أنفة يحمل الذي البسيط الرجل
وأصدقهم وأحيائهم، وأفطرتهم، وأأصالتهم،  وأصفاءهم وأرجولتهم،

التي  وأالفروأسإية الفتوةا إلى بالضافة الدين، بهذا اتصالهم وأعمق
. السقا) (ابن الله حبيب شخصية من بارزا معلما تكون

(نادر المالكة السإرةا أبناء أحد فوجدت جعبتها،  في بريطانيا وأفتشت
بريطانيا وأاتصلت رعايتها، تحت  وأشب عينها على ربته خان) وأالذي

على مسعورةا حملة شنت أن بعد الجديد السبيل وأمهدت بالقبائل،
كبار من طريق قاطع العامة اذهان في  وأصورته السقا، ابن

. الدماء وأسإفاكي اللصوصا
قبائل وأتلقفته براجنار، إلى شاه)، ظاهر (وأالد خان نادر وأوأصل

وأحملته يديه، بين الذهب بريطانيا نثرت أن بعد وأوأزير مسعود
من مجموعة مع كابل من الله حبيب وأخرج كابل، به وأوأصلت القبائل

حتى قرار لي يقر باسإتمرار: (لن يردد الله حبيب وأكان فرسإانه،
يردد: حاله لسان وأكأن موسإكو)، وأاحتل بريطانيا أحطم

وأالثوب رجله وأمركوبه   عيشه بميسور يرضى من الناس وأفي
جلده

أحد مراد في بي ينتهي مدى  لـه مـا جنبـي بـيـن قلـبـا وألـكـن
تربـه الرقيقة ) [الشغوف: الثياب1( شـغـوفا يـكسـى جسـمـه يرى

تهره دروأعا يكسى أن ) [تربة: تنعمه].       فيختار2(
وأهذا مصحف، على وأقع إذ العلماء، مع المان شاه نادر إليه وأأرسإل
الله حبيب وأعاد أفغانستان، في النسان يقدمه أن يمكن ما أعظم

السجون، غياهب وأأوأدعه عليه القبض شاه نادر فألقى كابل، إلى
أفغانستان من وأسإأخرج حيا (دعني له فقال الله، حبيب إعدام وأقرر

العهد خان شاه نادر ربي) وألكن ألقى حتى الله سإبيل في أجاهد
. وأأعدمه أفغانستان وأعلماء وأكتابه الله عليه أشهد الذي

وأبشر دمه، وأحمل بإثمه خان نادر وأباء ربه، إلى الله حبيب وأمضى
حفل في يقتله من له الله فساق بالفقر، الزاني وأبشر بالقتل القاتل

أبيه. طريق وأوأاصل شاه ظاهر ابنه وأجاء زينته، وأفي مله وأبين عام
القبائل زعماء على تغدقها التي أعطياتها  زالت فل بريطانيا أما

وأقد القبائل لزعماء ترصدها كانت التي الميزانية أن إذ جارية،



جنيه مليون عشر اثني إلى  شاه ظاهر عهد أوأاخر في وأصلت
وأتدخرها  ، ثغر وأسإداد كريهة ليوم تعدها لنها ذلك وأ ، اسإترليني

على وأحمله شاه ظاهر لحتضان تحركها حتى اليام هذه لمثل
غير وأالهل الرض، غير الرض  وألكن كابل، نحو به للسير الكتاف

. الهل
نسائهم غير الحي نساء وأأرى          كخيامهم فإنها الخيام أما

الحداث، وأصاغتها  المعارك، صقلتها قد الفغاني الشعب طبيعة إن
التي الفادحة وأالضرائب الباهظة التضحيات مع شفت قد وأنفسيته

. أفغانستان في السإلم حكم إلى الوصول أجل من قدمها
نفسه له سإولت لو فيما  شاه ظاهر ينتظر المجاهدين رصاصا وأإن

وأعلى الغربية وأالصحف BBC  الــ وألزالت  أفغانستان، إلى بالعودةا
عن وأخرجت شاه، ظاهر لمثال تمهد وأالميركية البريطانية رأسإها

يصدقه وأل يحتمل، ل الذي الصراح الكذب تكذب وأأصبحت طورها
قتل أنه المريكية الصحف ادعت حتى افتراءاتها، وأتطلق العقلء،

عدد يصل لم بينما الف، ثمانية المجاهدين من آباد جلل في
قبل نجيب صرح وأعندما الحصائيات، أكثر على أربعمائة الشهداء
لنا فسح إذا آباد جلل من للنسحاب اسإتعداد على أننا يومين

المرجفين، أيدي في سإقط الطريق لنا وأفتحوا المجال المجاهدوأن
العدةا يعد نجيبا إن فيقولون وأأضخم أعظم كذبة يطلقون  بهم وأإذا

أن الن دبابة تستطيع ل بينما جديد، (تورخم) من خيبر ممر لسإتعادةا
. وأضواحيها آباد جلل حدوأد من تخرج

تعد أباد جلل وأأخذت للمجاهدين، وأجوانبها المدينة تكشفت وألقد
. المجاهدين أيدي في للسقوط أيامها وأتحصي  أنفاسإها

تحت أصبحت ) التي81( الفرقة سإوى  للمدينة حارس يبق فلم
. الرشاشة نيرانهم مدى وأفي المجاهدين قذائف رحمة

السإلم، على غيظا تتلمظ لزالت التي الرقطاء الحية بريطانيا إنها
شياطين كل مع  وأتتعاوأن حفيظته، وأتستثير الغربي، العالم وأتحرك

. الحكم إلى الوصول  وأبين السإلم بين للحيلولة الرض
وألو نوره يتم أن إل الله وأيأبى بأفواههم الله نور يطفئوا أن يريدوأن

ليظهره الحق وأدين بالهدى رسإوله أرسإل الذي ) هو الكافروأن كره
المشركون كره وألو كله الدين على

)33-32التوبة:  (
وأأتوب أسإتغفرك أنت إل إله ل أن أشهد وأبحمدك اللهم وأسإبحانك

. إليك
*الصعبة المعادلت



الموافق: هـ1409 /شوال15  التاريخ52 العدد المعركة [*لهيب
].1989/أيار/20

وأبعد: بعده، نبي ل من على وأالسلم وأالصلةا وأحده، الحمدلله
عليه الله صلى نبيه سإنة خلل وأمن كتابه خلل من ربنا علمنا لقد

: الصالحين عباده يتولى أنه وأسإلم
الصالحين يتولى وأهو الكتاب نزل الذي الله وأليي إن

)196 ( العراف
عباده: عن يدافع وأهو

كفور خوان كل يحب ل الله إن آمنوا الذين عن يدافع الله إن
)38 ( الحج

الكافرين: كيد رد في يطمئننا قانونا سإبحانه لنا وأرسإم
ضلل في إل الكافرين كيد وأما

)50 (غافر
مكائدهم: وأرد مخططاتهم إحباط سإبحانه وأتولى

المفسدين عمل يصلح ل الله إن
) 81 (يونس

بأهله إل السيئ المركر يحيق وأل
)43 (فاطر

وأالمحسنين: المتقين لعباده بمعيته سإبحانه وأيؤنسنا
محسنون هم وأالذين اتقوا الذين مع الله إن

)128 (النحل
أفغانستان في المعركة لحداث رؤيتنا خلل من سإبحانه عودنا وألقد
في كيدهم رد سإبحانه بنفسه وأيتولى أعدائه  مؤمرات يحبط أن

نحورهم.
السإلمية القضية هذه في المريكان رأسإهم وأعلى الله وأأعداء

يواجه مسلم شعب أمام فهم صعبة، معادلت أمام وأاقفون الكبرى
يمرغوا أن يريدوأن فهم السوفيتي، التحاد وأهو لمريكا تقليديا عدوأا

الوقت نفس في وألكنهم الوأحال، في السوفيتي التحاد كرامة
طامة هذه لن الحكم، إلى وأوأصولهم المسلمين انتصار من يفزعون

أفغانستان. في السوفيتي التحاد بقاء من بكثير أعظم كبرى
يدركون وأهي: إنهم أخرى صعبة معادلة أمام كذلك سإنوات منذ وأهم
الصادقون أوأ السإلمية الدعوةا أبناء هم الحقيقيين الجهاد قادةا أن

يشتروأن وأل الدوألية، النخاسإة أسإواق في يباعون ل الذين المخلصون
وأاحد كل وألسان الحمراء، وأالليالي الخضراء الموائد جلسات في

يقول: كأنه



قل المقصود عظم إذا           بلدةا كل في الخلن من غريب
المساعد

أن وأيودوأن الصفوف، مقدمة في هؤلء يكون أن يريدوأن ل فهم
أن يدركون المقابل في وألكنهم وأالسادةا، القادةا هم صنائعهم يكون
الجهاد يروأن الذين الصادقين هؤلء بأيدي دفتها وأإدارةا المعركة ثقل

وأالنفيس النفس يبذلون فهم وألذا أعناقهم، في لزمة فريضة
وأالدنيا. الدين يفسد الذي الصائل العدوأ وأطرد الله أعداء لمواجهة

يتزعزع، أوأ يتوقف أن الجهاد على خافوا اغتيالهم في فكروأا فكلما
على أفغانستان أرض أعماق في بجذوأرهم الروأس يضرب وأعندها

وأباكستان. العربي وأالبتروأل الخليج من مقربة
المتطرفين الصوليين اغتيال من بأس فل الروأس خرج وأقد الن أما

هؤلء مقدمة وأفي المخلصين وأالعلماء السإلمية الحركة أـبناء من
وأسإياف. حكمتيار

وأقال الباكستانيين الطيبين أحد جاءني رباني: لقد السإتاذ لي يقول
من حذرك فخذ لغتيالك، روأبية مليون سإتون لي دفع لي: لقد

أعدائك.
أكثرهم وأما الله أعداء رحاها يدير التي المؤامرةا وأتتلخص

مدير للمدير مدير وأألف               وأقيصر كسرى ألف رحاها يدير
: المؤامرةا خلصة أقول

وأالمتزمتين. الصوليين القادةا -قتل1
وأالمال. السلح من هائلة بكميات المعتدلين -إمداد2

تأييدها وأتقلل يدها لتقبض الباكستانية الحكومة على -الضغط3
للصوليين!!

الجهاد. وأقادةا الباكسانية الحكومة بين -اليقاع4
الصحيح، السإلمي التجاه لضرب الوهابية نغمة على -العزف5

وأكذلك الصادقين، هؤلء وأبين الفغاني الشعب بين الفجوةا وأإيقاع
أقبلوا الذين العرب على المي الطيب الفغاني الشعب صدر إيغار
أعماق في هائل دوأيا فأحدثوا الموت، على وأتسابقوا الشهادةا على

أفغانستان.
دوأن وأليحول المعركة، في بثقله ليلقي الهندي الجيش -تحريك6

روأسإيا. من وأبضغط نجيب، سإقوط
المنتفعين. بعض لدى مقبول كحل شاه ظاهر إرجاع -محاوألة7
إشراف تحت المعتدلين بعض يتبعون ممن كبيرةا أعداد -تدريب8

السإلحة. بأحدث وأإمدادهم المريكان
دوأن أفغانستان (الميدانيين) في الجهاد بقادةا المباشر -التصال9

مباشرةا. وأإمدادهم الحزاب أمراء إلى الرجوع



دوألر ملياري يحمل الذي آغاخان الدين صدر أمام الطريق -فتح1
مشاريعها. بتنفيذ التبشيرية المؤسإسات لتقوم

البريطانية المخابرات أخذت الصوليين: فقد القادةا قتل عن أما
الدوأائر ببعض تستعين وأقد الغتيالت، عمليات تنفيذ عاتقها على

الغربية.
الباكستانية الحكومة كانت المالية: فقد المساعدات تقليل عن أما

معداتهم نقل على ليعينهم المال ببعض الجهادية الحزاب تمد
الباكستانية بالحكومة وأإذا وأفجأةا أفغانستان، داخل إلى وأمؤنهم

أمام الجهادية الحزاب وأأضحت الثلث، إلى المساعدات تقلل
الداخل. إلى مهماتها نقل معضلة

صعبة مشكلة أمام نقف قائل: نحن بهذا رباني السإتاذ فاتحني وأقد
مليين تكلف وأهي الداخل، إلى نقلها نريد التي المهمات بشأن

فقال: لقد الباكستانية؟ الحكومة عن له: ماذا فقلت الروأبيات،
بذهني فجاء الثلث، إلى البسيطة المالية المساعدات خففت

لجنة كانت له: لقد قلت كيلة؟!) ثم سإوء وأ العربي: (أحشفا المثالي
خلل مشكورةا قدمت وأقد قبل، من الترحيل بهذا تتكفل الغاثة
ثلثمائة للترحيل كأجرةا الخدمات مكتب خلل من الماضية السنوات

فأجاب ، دوألر  مليون15 حوالي أي ، تقريبا باكستانية روأبية مليون
من ا وأاحد درهما  تقريبا أشهر سإتة منذ نستلم رباني: لم السإتاذ

الكلم. هذا حكمتيار المهندس أكد وألقد الغاثة، لجنة
تحسم التي الصعبة الظروأف هذه وأفي محيرةا معضلة أنها وأالحق
وأالحكم كابل، أبواب على يقفون وأالمجاهدوأن المعركة، فيها

قريبا. يكون أن الله وأنرجو وأالنهيار، بالسقوط يؤذن الشيوعي
إطعام مشكلة وأهي أخرى مشكلة رباني: هنالك الشيخ وأقال

رأسإها وأعلى القحط أصابها التي المناطق في خاصة المجاهدين
وأهرات. بادغيس إلى بدخشان من وأالغربية الشمالية الوليات

الباكستانية: فقد الحكومة وأبين الصادقين بين اليقاع محاوألة عن أما
: قائل حكمتيار المهندس حدثني

آباد إسإلم في أقابله أن أيام قبل المريكي السفير مني طلب
وأطلب بيشاوأر إلى بنفسه السفير فجاء الوقت، لضيق فاعتذرت
هناك يقول: إن به وأإذا الحزب، أعضاء أحد له فأرسإلت مقابلتي،

المنافس الجمهوري السإلمي التحاد بتدريب تقومون أنكم إشاعات
وأبين حكمتيار بين اليقاع تريد بوتو!  فأمريكا نظير بي لحكومة

الباكستانية. الحكومة
البث  لجهزةا الشاغل الشغل الوهابية: فهو نغمة على العزف أما

وأقد )،BBCرأسإها( وأعلى وأالمقروأءةا وأالمسموعة المرئية الغربية



صار حتى الموضوع، هذا حول سإابقة افتتاحيات في الكلم أطلنا
العرب، طرد بوجوب صراحة يطالبون الفغان من المستغربين بعض
وألكن بهذا، الفتاوأى بإصدار المغفلين أوأ المنتفعين بعض قام وأقد

النغم هذا ليوقفوا بالغة بصرامة وأقفوا وأالقادةا العلماء من الصادقين
من جزء العرب حب (إن خالص يونس الشيخ قال حتى النشاز،

ديننا).
بشخص فإذا قندهار من عائدا عبدالسلم: كنت الخ لي يقول

فقلت: أنا أنت؟ أين من فسألني نظاراته، يلبس اللحية حليق أفغاني
فقلت: هناك؟ تصنع وأماذا قندهار، في فقلت كنت؟ وأأين عربي،
بلدك إلى ترجع ل فقال: لماذا اليتام، وأأكفل المجاهدين أسإاعد

تعيش؟ وأأين قندهار، فقال: من أنت؟ أين فأجبته: من فيها؟ تجاهد
له: فقلت سإنوات، ثماني فقال: منذ متى؟ وأمنذ ألمانيا، فقال: في

السنوي دخلي وأكان مهندس، وأأنا المريكية الجنسية أحمل أنا
لخدمة وأجئت كله ذلك فتركت دوألر، ألف وأعشرين خمسة
تركت فقد أنت وأأما إسإلمية، قضية لنها أفغانستان في المجاهدين

في تعيش وأهربت الروأس قبل من يذبحون وأأهلك وأأختك أمك
ظلم الذي بأفغانستان؟! فبهت أحق الفريقين فأي دنياك، مع ألمانيا

نفسه.
الوهابية. زعيم مكتوبة: حكمتيار عريضة لفتات وأعلى كابل وأفي
تقريبا قرن منذ لنه عليه، بمستغرب فليس الهندي الجيش أما

انسحبت أن فيوم شهواتها، مذابح على ليذبح تحركه الغربية وأالدوأل
أن المنسحبة الجيوش عادةا وأمن بريطانيا، تقدمت مالطة من المانيا

أن عادتها من فإن مكانها تحل التي الجيوش وأأما اللغام، تزرع
لتتفجر الجيش أمام فتسوقها الغنام أوأ الحمير من قطيعا تشتري

أمامها سإاقت فقد الحمير من قطيعا تشتري أن من وأبدل اللغام، بها
الجرائد كتبت التالي اليوم وأفي اللغام، به وأتفجرت هنديا فيلقا

(الفرقة) الفيلق هلك شيئ، ل خسائرنا مالطة، النجليزية: (دخلنا
. بكامله) الهندي

وأعمان روأما بين تتردد الوفود شاه: فلزالت ظاهر إرجاع عن أما
ظاهرشاه، بلط على تربوا ممن أناس بهذا وأيقوم وأموسإكو، وأبغداد

المومياء لرجاع بدلوها وأتدلي بدوأرها تسهم النظمة هذه وألعل
متحمس شاه ظاهر أن وأالعجيب كابل، إلى روأما في المحنطة

ينتظره. الموت أن مع للعودةا
النهار ضوء سإيبددها التي الكفار أحلم هذه

ضلل في إل الكافرين كيد وأما
)50(غافر



نصره وأبقرب الله بفضل وأاثقون فإننا كلها المؤمرات هذه وأمع
في إسإلمية دوألة قيام قرب إلى الله بإذن وأمطمئنون وأتأييده،

الله- شاء كابل-إن سإقوط بعد أفغانستان
قريبا يكون أن عسى قل هو متى وأيقولون

)51 (السإراء
*ثقيلة تبعة

الموافق: هـ1409 /شوال22  التاريخ53 العدد المعركة [*لهيب
].1989/أيار/27

بعده. نبي ل من على وأالسلم وأالصلةا وأحده الحمدلله
وأبعد:

كدي عبدالمجيد الشيخ إلي أشار خوقياني مديرية (كجا) مركز في
فيه يخطب كان الذي الجامع المسجد ليريني قليل بالتوقف خيل

وأحرسإه، حكمتيار المهندس مع عليه فأقبلت تراقي، أيام حتى
لجلوس معدةا وأاسإعة سإاحة به يحيط رحبا وأاسإعا مسجدا وأدخلنا

في الشجان تثير شاخصا معلما المسجد سإاعة زالت وأل المصلين،
اليام وأمرابع الصبا يقول: ذكر الشيخ لسان وأكأن الزائرين، أعماق

حمامي وأقت قبل حمامي جلبت
العلم من تنهل الطهور الجامع هذا تؤم المؤلفة اللف كانت ههنا

مقابل وأفي حياتها، شؤوأن في الدين هذا حكم عن وأتستفسر
كان الذي للشيخ سإكنا كان وأاسإع لبيت وأأطلل آرام بقيت المسجد

أنها رغم جميلة، مناطق ركبانها وأحداء سإامرها حديث المنطقة لدى
لم كأن وأمنازلها بارحة وأالطير سإانحة فالدار سإكانها، من صوحت

بالمس. تغن
اشتبكت " وأقد  الحمر النهر  روأد نهر" سإرخ يرافقك الطريق وأعلى

تضخمت التي وأالمشمش وأالتوت الجوز  بأشجار البساتين حوله
عناء بعد ظللها نستروأح كنا وأمتربعا، مصطافا السنين مر على

في الظليل بالظل فكيف هكذا الدنيا كانت فنقول: إذا السفر
ظللها نتفيأ وأالساعات، الساعة تصل قد دقائق نغتنمها الجنة؟! وأكنا

دنيا وأالسإكي التوت تقديم إلى الهالي يتسابق ثمارها. حيث وأنأكل
النمير البارد الماء في رجليك وأتضع (لوكات)، الفغان يسميه كما

عبدالمجيد الشيخ وأكان ظهرك، على وأتستلقي وأضوءك وأتجدد
على السإتلقاء إلى أسإبقنا

السفر. وأعثاء بعد الراحة طعم يجد كي رجل على رجل وأيضع ظهره
هؤلء أطاق كيف السإئلة، وأتتزاحم الخواطر تتوارد الجواء هذه وأفي

تحتها من تجري التي وأالبساتين المواطن هذه يهجروأا أن القوم
التردد بعد النفس إلبشق بالغيها كانوا ما خيمة في وأيعيشوا النهار



يحصلوا كيما السإلمية الغاثة وأمكاتب الهلة أبواب على الطويل
الهيئات أصحاب على خاصة شاقة هجرةا كانت عليها؟! لقد

يدعوا أن وأاسإعة نقلة كانت وألقد مروأءةا-، ذوأ وأالمروأءات-وأمعظمهم
بحيث بيشاوأر، حر في وأيعيشوا الروأمانسية وأالجواء الماكن هذه

الوهج لشدةا مائة أحيانا أطفالهم من الواحد اليوم في يموت
المتقد. وأالحر الملتهب

الدوألة عن يصمتوا أن الهالي هؤلء بإمكان كان للشيخ: أما فقلت
مخادعهم في وأتركهم عنهم الطرف بغض لتقابلهم الشيوعية

الرائعة؟ وأبساتينهم الوادعة
وأمانالهم أذى مسهم لما الدوألة عن هؤلء سإكت حكمتيار: لو فقال
هو الدوألة إليه تسعى ما غاية بل الدوألة، رعاية محل وألكانوا سإوء،

ليطوحوا السإلحة يمتشقون وأأبناؤهم يصمتوا أن لهم أنى وألكن هذا،
ينشد: حالهم لسان وأكأن الملحدين، عروأش بها

ينـام ل مـحـارب أوأ مـدرك        يـضـام ل لمـن إل افتـخار ل
)1(  الظلم عنه عاق ما هما ليس      فيه المرء مرض ما عزما ليس

وأأي عزما ليس تنفيذه في النسان يقصر العزم البيت: أن [معنى
هما]. فليس تنفيذه أمن من وأقصد هم

الجسام به تضوي غذاء      جانيه وأرؤية الذى وأاحتـمال
إيلم بميت مالجـرح          عليه الهوان يسهل يهن من

العقيدةا: هجرةا
وأالديار الوطن الحديث: هجرةا التاريخ في جديدةا هجرةا فهي لذا

الدين، على وأحفاظا بالعقيدةا  فرارا وأالبساتين وأالحدائق وأالمرابع
في خيامهم وأنصبوا أفغانستان، نسمة مليين خمسة ترك لقد

عقيدتهم: لتحيا وأذلك إيران، في  تقريبا وأربعهم باكستان،
أوأ ذكر من منكم عامل عمل عمل أضيع ل أني ربهم لهم فاسإتجاب

ديارهم من وأأخرجوا هاجروأا فالذين بعض، من بعضكم أنثى
وألدخلنهم سإيئاتهم عنهم لكفرن وأقتلوا وأقاتلوا سإبيلي في وأأوأذوأا
حسن عنده وأالله الله عند من ثوابا النهار تحتها من تجري جنات

الثواب)
)195عمران:  (آل

كان ما ربانيا وأسإاما وأيعتبروأنه الهجرةا اسإم على يصروأن فإنهم وألذا
اسإم يرفضون إنهم ، العالمين رب إياه أهداهم وأقد يدعوه أن لهم

اسإم   REFUGEES( مـكان إلى يلتجئ إنما اللجئ لن اللجوء،
خوف ليهرب اللجئ وأإن وأالفقر، وأالقر الحر من اللجئين) يؤوأيه

تعلن أكثر أوأ سإنتين منذ فالحكومة هؤلء وأأما السجن، وأخشية القتل
وأتبدئ وأتعيد مطمئنين، آمنين مواطنهم إلى بعودتهم ترحيبها عن



الهجرةا وألكن للعودةا، تستدرجهم كي اعلمها في مساء صباح
في وأالكفار مضطرمة، وأالمعركة الخارج، إلى الداخل من مستمرةا

وأالصرار. العزم إل المجاهدين من تجد وأل إدبار،
المنورةا المدينة هجرةا وأالثانية، الوألى الحبشة بهجرةا تذكرنا إنها
كذلك وأهم الدين، يوم وأإلى الدين هذا لتباع بارزا معلما بقيت التي

الثورةا اسإم وأيرفضون وأالمجاهدين الجهاد اسإم على يصروأن
كل إذ الدنيا، كل على السإم هذا اسإتعمال فرضوا وأقد وأالثوار،

الصحف عدا مجاهدين تسميهم العالمية البث وأأجهزةا الدوأريات
!!!!!! وأالخليج الكويت في اليسارية

وأاسإعة: جولة
وأهو بكامله أسإبوعا حكمتيار المهندس الخ مرافقة لي الله كتب وأقد

الخطى، يستحث آباد)، جلل (منطقة ننجرهار أرجاء في يتجول
النفوس، في العزائم وأيشحذ الحماس، وأيشعل الجبهات، وأيتفقد
أربع على العهد يأخذ وأكان الناس، على وأالمواثيق العهود وأيأخذ

قضايا:
أفغانستان. في اسإلمي حكم لقامة الجهاد -اسإتمرار1

الدوألية. وأالمؤامرات العالمية التحديات وأجه في -الوقوف2
. السطح إلى دفعهم الخفية اليادي تحاوأل الذين الدعياء -رفض3

العهد وأإعطاء البيعة على عجيب بحماس مندفعين الناس وأكان
وأالميثاق.

بالك ما يقول حالك لسان وأكأن آباد؟ جلل فتح عن ماذا وألكن
فماذا تؤرقني؟ التي القضية عن بعيدا بي وأتدوأر الحمى حول تطوف

آباد؟ جلل فتح عن تقول
منطقة أن يعلمون ل الناس من كثيرا التوفيق: إن وأبالله فأقول

ثلثة آباد فجلل فلسطين، مساحة من تقرب مساحتها في آباد جلل
سإود، به حصارك، كجا، روأد، نواحي: (سإرخ وأبضعة مديرية عشرةا

غني أجين، نازيان، جوشته، خيوه، كامه، باسإول، بال، ده روأدات،
بور). لل كبريار، كوت بتي دوأربابا، خيل،

عدا المديريات هذه كل مراكز  الخيرةا الربعة الشهر خلل فتح وأقد
قبل. من فتحت فقد بابا وأدوأر أجبين مركزي

بور) الذي (سإلطان روأد سإرخ مركز سإوى المجاهدين أمام يبق وألم
ناحية روأد سإرخ مديرية وأفي آباد، جلل ضواحي من ضاحية يعتبر
مدينة من ا جزء الناحية هذه وأتعتبر سإود)، (به داري) تسمى (علقة

اده، كمبت، خوش كبير، مراكز: كاريز أربعه منها فتح وأقد آباد، جلل



سإود وأبه آباد، لجلل الغربية البوابة روأد سإرخ وأتعتبر خيل، سإمر
الشمالية. البوابة

المجاهدين أن يدركون ل آباد جلل فتح عن يتكلمون وأهم الناس إن
مساحة من أكثر وأاحد شهر خلل آباد جلل منطقة من فتحوا قد

فلسطين. من الغربية الضفة
ذات ضيق رغم  الن المجاهدين أن المسلمين من كثير يعلم وأل
BACK( وأشراسإة الطعام وأنقص الجراح، وأكثرةا الذخائر، وأشح اليد،

FIRE( وأاليوشن، طائرات، من العدوأ يستعملها التي الوسإائل
سإاعة يحتاج للطلق الواحد الصاروأخ إعداد وأأن سإكود، وأصاروأخ

كاملة.
قريبا عليهم الله يفتح أن عظيم أمل على كله: فهم هذه رغم أقول
مع الجلسات وأيعقد للمعركة يعد وأهو حكمتيار كان لقد آباد، جلل
ينام ل بكاملها الليلة أحيانا عليه ليمر موجها مقررا مستشيرا قادته
في لي شكى وأقد له الله أدعو وأكنت معدوأدةا، دقائق سإوى فيها
في لي قال ثم وأجنبه، ظهره في منها يعاني آلم من الرحلة بداية
أوأ القدام على كيلومتر مائة يقارب ما قطعنا أن بعد الرحلة نهاية
نصف أمشي أن أسإتطيع أني أظن كنت ما الجهاد، بركة أنها يزيد

أن مع القدام، على معظمها المسافة وأهذه قدمي، على سإاعة
دقائق سإوى يهجع فل مضجعه عليه تقض كانت أحيانا اللم

كانت التي اللم معظم ذهبت أخيرا: لقد قال ثم معدوأدات،
إرهاقا. تعتصرني

به أبادره سإؤال أوأل وأكان عليه، كثيرا مشفقا الرحلة هذه إبان وأكنت
أن بعد له أدعو وأكنت الليلة؟ هذه نمت اليوم: هل صبيحة غالبا

رقيته.
كله هذا وأمع الطريق طول على الرحلة ترافقنا الخيول كانت وألقد
أفطن فكنت أمشي، وأأن يركب أن عليه تأبى الكبيرةا نفسه فإن

لعله به رحمة للركوب حاجتي عدم رغم فأركب هذا، إلى أحيانا
مبلغه. الرهاق به بلغ أن بعد فيركب بنفسه يرفق

له: شوال) قلت20 / الخميس الخير اليوم آباد: (وأفي غني وأفي
سإأعود، بيشاوأر في كنت فقال: إن قريبا؟ المعركة بداية في أتعود
ظاهرشاه وأشبح كبيرةا، فالمؤامرةا قندهار، أمر كثيرا يهمني وألكن
عاقبتها مغبة وأيخشى الفجار، بها وأيلوح التجار، بها يتاجر وأرقة لزال

البرار:
أسإروأا ما على فيصبحوا عنده من أمر أوأ بالفتح يأتي أن الله (فعسى

نادمين) أنفسهم في
) 52(المائدةا: 



كبيرةا، وأالمؤامرةا غالية، وأالمانة ثقيل، الحمل فإن اللهم عونك
الله. وأحسبنا كليل، وأالكاهل قليل وأالزاد

*الفيون حرب
الموافق هـ1409/  / شوال29  التاريخ54 العدد المعركة [*لهيب

م].1989 / يونيو3
بعده، لنبي من على وأالصلم وأالصلةا وأحده الحمدلله

وأبعد:
تاريخه نبش يريدوأن وأأعداؤه المنية الحق ضياء اخترمت أن فمنذ

إلى الزمن من الوضيئة الفترةا هذه في البيضاء الصحف لتحويل
الذان. لسماعها وأتقزز البدان، لذكرها تقشعر مسودةا صحف

الذي الفغاني للجهاد الحق ضياء قدمها التي البيضاء اليادي فمن
مصراعيها، على الباكستانية الحدوأد فتح الدهر جبين في شامة يعتبر

في وأيمضون تقله، أن دوأابهم تستطيع ما يحملون الله جند بينما
مقتلها، في الشيوعية أصابة إلى أدى الذي المرير المشرق الطريق
يقلعون فعادوأا الكرملين، قادةا تفكير في عنيفة صدمة إلى وأأدت

جذوأرها. من الشيوعية
الفغانية الباكستانية الحدوأد إغلق إلى يميل الذي الغرب بدأ وأالن

قد مفتوحة للحدوأد الحق ضياء إبقاء جديدةا; أن نغمة على يعزف
يفتتح وأغدا وأانتشارها، وأتسريبها المخدرات لتهريب الباب فتح

إسإلم في المخدارات لمكافحة الثاني العالمي السإلمي المؤتمر
أيام. ثلثة وأيستمر آباد

لحلها يجدوأن فل اسإتعصت، معضلة أمام وأاقف الن كله وأالعالم
مخرجا. وأأضرارها أوأضارها مغبة من وأل سإبيل،

النتائج من هلعا يرتجف أمريكا تقوده الذي بالذات الغربي وأالعالم
إلى وأتهريبها المخدرات تسرب بسبب منها يعانون التي الوخيمة

أصبح المريكي الجيش رأسإها وأعلى الن الغربية وأالجيوش بلدهم،
الهشيم. في النار انتشار فيه ينتشر الذي الرهيب الخطر بهذا مهددا

تعزف التي النغمة يرددوأن السياسإيين الحق ضياء أعداء أصبح وأقد
النحاء على تجمع وأكلها الغربية، العلم وأأجهزةا الدوأريات عليها

على الباكستانيه الحدوأد فتح الذي الحق ضياء على باللئمة
المخدرات تسرب  إلى أدى مما الفغان، المجاهدين أمام مصراعيها

الغربية الجهزةا تجاوأزت وألقد فأمريكا، أوأروأبا إلى فتركيا إيران عبر
على الدفينة أحقادها عن معبرةا وأالنسانية المعقول حدوأد كل

القبائل قتال أنه المشرف السإلمي الجهاد مفسرةا وأأهله، السإلم
الفيون. مزارع عن للدفاع



الغربية البث أجهزةا فيه غرقت الوحل من هابط مستوى فهذا
آبائها، أيدي غرسإته ما تجني إنما الن الغربية وأالجيال وأالشرقية،

حربين بريطانيا شنت أن يوم أجدادها زرعه ما محاصيل وأتحصد
للمال، لنهمهم إشباعا الصين، في وأنشره الفيون أجل من طاحنتين

للذهب. لتعطشهم وأإروأاء
-1856( سإنة الثانية ) وأالحرب1842 -1829( سإنة الوألى الحرب
كسبت ما جزاء أبنائهم من بالنتقام وأجل عز الله فعاقبهم )،1857

آبائهم. أيدي
بلغت الذي القبلي النظام على تحافظ أن تريد الن حتى وأبريطانيا
... اسإترليني جنية ) مليون12( شاه ظاهر حكم نهاية في ميزانيته
شاءت متى تحركها بأيديها القبائل هذه وألء لتبقى بريطانيا تدفعها

ثغر. وأسإداد كريهة ليوم
الجاهلية: النظمة إفرازات

فزعيم القبلي الجاهلي القانون يحكمه قائما القبلي النظام وأمادام
جميعا، منها محروأمون الناس وأبقية وأالمال، بالمجد ينفرد القبيلة

الحكومة على يأبون الفريدي قبائل زعماء تجد فإنك وألذا
أوأ الكهرباء تدخل أن أوأ المنطقة، في الطرق تعبد أن الباكستانية
خلل من المنطقة على قبضتها الحكومة تحكم ل حتى المدارس،

وأالحياةا وأالنور العلم من الشعب فيحرم وأرقابتها، وأدباباتها سإياراتها
أموال من فيها يصب بما منتفخة القبيلة شيخ جيوب تبقى حتى
يمكن وأل الجاهلية، النظمة إفرازات بعض فهذه وأالحشيش، الفيون

الكريهة الروأائح إطلق عن تكف أن القذرةا الجيفة من يطلب أن
لوجودها. لزمة ضريبة لنها النوف تزكم التي

أعماق في الدين تأصل فإذا وأالقيم، بالدين ترتبط المخدرات وأقضية
الخمر مشكلة السإلم حل كما تماما، طبيعيا تنتهي فإنها النفوس

أن فبعد النسان، حياةا عن يتجزء ل ا جزء الخمر تعتبر مجتمع في
اليات نزلت وأتحريمه الخمر منع في وأتدرج العقيدةا السإلم ربى

القرآنية:
من رجس وأالزلم وأالنصاب وأالميسر الخمر إنما آمنوا الذين أيها (يا

أن الشيطان يريد ) إنما تفلحون لعلكم فاجتنبوه الشيطان عمل
ذكر عن وأيصدكم وأالميسر الخمر في وأالبغضاء العداوأةا بينكم يوقع

منتهون) أنتم فهل الصلةا وأعن الله
) 91-90 (المائدةا

الشعوب): (قاتلة البريطانية الشرقية الهند شركة



الشرقية الهند شركة يد على بريطانيا أيادي اقترفته ما أما
في المخدرات نشر في مباشرةا جيشها يدي على ثم البريطانية

يلي: بما قصتها فتتلخص الصين في وأخاصة الشرق
البرتغاليون التجار تسلل أن بعد إل الفيون تعرف الصين تكن لم

القرن في الصين جنوبي كانتون-في مدينة في وأنزلوا وأالهولنديون
وأفي بالتدرج، البلد في تظهر السلعة هذه عشر-،فأخذت السابع

وأأخذوأا الميدان، بريطانيا من رجال دخل أن إلى ، جدا محدوأد نطاق
متزايدةا مقادير الصين إلى الهند من تجارية كسلعة الفيون ينقلون

عام. بعد عاما
الهند حكام وأكان للفيون، إنتاجا الدوأل أكثر كانت الهند أن وأيلحظ

تبعيتها عهد على أوأ البريطانية الشرقية الهند شركة عهد على سإواء
التوسإع على الهند) حريصين (وأزارةا البريطانية للحكومة المباشرةا

وأرأت لسإتهلكه، ضخمة أسإواق إيجاد وأعلى الفيون إنتاج في
خير تعد السكان كثيفة الطراف مترامية بلد الصين أن بريطانيا
أوأل إصدار إلى بكين حكومة اضطرت وأقد فيه، للتجار سإوق
وأتوالت وأاسإتهلكه، الفيون في التجار ) يمنع1739( سإنة مرسإوم

الشرقية الهند شركة بها تعبأ أن دوأن الصدد هذا في المراسإيم
مقصورةا كانت أن بعد التجارةا هذه في اشتركت التي البريطانية

التجارةا، هذه تقر ل أنها وأتظاهرت التجار من وأجماعات أفراد على
مساحة من فزادت القبيح، وأجهها عن كشفت أن لبثت ما وألكنها
محصول معظم تصدير في وأمضت الفيون، لزراعة الهندية الراضي
من إقتربت اذا حتى بالمدافع، مجهزةا سإفن في الصين إلى الفيون

الفيون صناديق تحمل سإريعة زوأارق منها انطلقت الصين شواطئ
بريطانيا لدى بكين حكومة اعترضت وألما مسلحين، رجال حماية في

على حربا بريطانيا شنت السلعة هذه تصدير في إصرارها على
هذه وأاسإتطالت بالفيون، التجار حرية أجل ) من1839( الصين
وأكانت )،1849( عام إلى الوألى الفيون حرب تسمى التي الحرب

السإلحة بأحدث مدججة البريطانية القوات ارتكبتها مذابح عن عبارةا
بهزيمة الحرب هذه وأانتهت قتلى، الصينيون وأتساقط وأأفتكها،
خطر، ذات أسإلحة لديه يكن لم الذي الصيني للجيش سإاحقة
بريطانيا تستولي أن بمقتضاها ((نانكين)) وأتقرر معاهدةا وأأبرمت

تدفع وأأن هام، اسإتراتيجي موقع ذات وأهي كونج، هونج جزيرةا على
مالية وأتعويضات لبريطانيا، ضخمة حربية غرامة الصين حكومة

... الحربية العمليات بسبب الفيون تجارةا في أصيبوا الذين للتجار
عن خروأج وأهو الفيون، تهريب يقرر نصا المعاهدةا تضمنت كما

المسيحية، غير الشرقية الشعوب تجاه بريطاني نفاق وأهو القانون،



الحكومة مضت المعاهدةا في النص هذا إدراج من الرغم على لنه
الصينية السلطات توافق كي الصين حكومة على تضغط البريطانية

الصدد هذا في وأكتب ، مشروأعا تجاريا عمل الفيون اسإتيراد أن
منه يطلب الصين في البريطاني المندوأب إلى بالمرسإتون اللورد

البلد إلى الفيون بدخول تسمح الصين مع اتفاقية بعقد السعي
على عالية جمركية رسإوما بكين حكومة تفرض وأأن تجارية، كسلعة

وأبالتالي الجمركية، الرسإوم حصيلة تزداد حتى المستورد الفيون
القتراح هذا الصين إمبرطور رفض وألكن الحكومة، موارد تتضاعف

بلدي تدخل أن السموم هذه منع عن عاجزا أكون قائل: (قد بشقيه
للمال وأحبهم شهواتهم تدفعهم الناس بعض لن مني، كره على

أن تستطيع قوةا العالم في ليس وألكن أمري، عصيان إلى الحرام
وأنشر شعبي تسمم من ا أيراد للدوألة أسإتمد أن على تغريني

الرذيلة).
هونج مستعمرةا وأأعدت موقفها، على البريطانية الحكومة وأأصرت

مستودعات فيها وأأعدت قويا، وأحصنا وأالمهربين، التجار ليواء كونج
زوأارق وأهي التهريب، زوأارق تنقلها ريثما الفيون، صناديق لتخزين
رسإميا ترخيصا كونج هونج في البريطانية السلطات تمنحها مسلحة

البريطاني. العلم حماية في التهريب لمزاوألة
حكومة إكراه ابتغاء ثانية حرب لشعال حادثا بريطانيا وأافتعلت

سإنة الثانية الفيون حرب هي وأهذه الفيون تجارةا إباحة على الصين
الصين، بلد على البريطانية القوات وأأغارت )،1857 -1856(

في يكن وألم وأالقرى، المدن وأدمرت بالقنابل، سإكانها وأأمطرت
هذه وأأسإفرت البريطانية، القوات يقاوأم أن الصيني الجيش مقدوأر

مستعمرةا اتساع نتائجها أهم من وأكان الصين، هزيمة عن الحرب
للساحل، المواجهة الجزيرةا على مقصورةا تعد لم بحيث كونج، هونج
أصبحت وأبذلك المجاوأر، الساحلي القليم من كبير قسم على بل

تحول ل الصين، ببلد  مباشرا  اتصال متصلة البريطانية المستعمرةا
وأاضطرت قبل، من الحال كانت كما الضيق البحر مياه بينهما

الفيون اسإتيراد يبيح أمر إصدار ) إلى1858( عام في بكين حكومة
منه. المستورد على ضريبة وأيفرض

بقوله إنجليزي كاتب الفيون حربي بريطانيا إشعال على وأيعلق
أشنع عارا ببلدنا تلصق صفحة النجليزي التجاري التاريخ في (ليس

الصين مع الفيون في التجار قصة وأسإاسإتنا وأبتجارنا بنا ألحقته مما
تهويل). غير من تامة ببساطة سإردناها إذا

الصيني الشعب على وأاحدةا حرب من أكثر إنجلترا شنت فقد
هذه في المتجروأن يجنيها التي الفوائد أجل من وأذلك العزل



اغتصبتها صينية أرض على عنوةا إنجلترا اسإتولت وأقد ، السموم
أن يلبثوا لم الذين المهربون به يعتصم مرفأ منها تجعل لكي اغتصابا

الصينية، السلطات أنف رغم نشاطهم وأتزايد تجارتهم، اتسعت
السبب يدرك لكي القصة هذه يطالع أن انجليزي رجل أي وأحسب

التمسك ادعائها مع بأنها البلد هذه على يحكمون الجانب أن في
وأبين بينها تحول أن النسانية للعتبارات تسمح ل السامية بالمبادئ

مطامعها.
وأقد بريطانيا، يدا اقترفت ما حصاد تجني الغربية وأالن: الدوأل

وألكن الفيون، تسرب من الحد يحاوأل أن الحق ضياء من طلبت
بالحراسإات الثغور بشحن وأل المنية، بالضوابط علجه يمكن ل المر

وأالدوأريات.

كله: ذلك علج إنما
القبائل، منطقة أبناء قلوب أعماق في السإلمية العقيدةا بغرس

وأالتوجية بالتربية إل يتم ل وأهذا نفوسإهم، مسارب في اليمان وأإقرار
في وأاشتغلت إسإلمية الدوألة كانت فإذا وأالسيف، بالقوةا المصون

الله يزع حاضر فالسلطان المبادئ على تمرد وأمن النفوس، بناء
بالقرآن. يزع ل ما بأمره

الحل: هو السإلم
شرسإا عدوأا تواجه التي وأأمريكا العلج هي الحقة السإلمية وأالدوألة
الحدوأد أن فترى مصادره عن وأتبحث الفيون، وأهو وأجودها يهدد

الداء هذا تصدر التي المصادر أكبر من وأالهندية الفغانية الباكستانية
تمنعه أن جاهدةا فتحاوأل البشرية، إلى الوبيئ وأالسرطان الوبيل

الوسإائل. بكل
بنهارها ليلها مكر وأتواصل وأرجلها، بخيلها تسعى الوقت نفس وأفي

الحكم، منصة إلى بدينهم الملتزمين الجادين وأصول دوأن لتحول
وأتسميهم: الصوليين، فيها، هوادةا ل حربا عليهم تشن وأهي

الناس قلوب وأبين بينهم يحول أن يمكن لفظ كل وأتنتقي الوهابيين،
وأالغوغاء الجهلة عليهم وأتستثير الميين، من الطيبين الصادقين
سإي. بي بي بريطانيا إذاعة المؤامرةا هذه كبر وأيتولى وأالدهماء،

الصادقون، الشباب هؤلء إل أفغانستان في السإلم يقيم وألن
البشرية. منها تعاني التي المخدرات لزمة الوحيد الحل هو وأالسإلم

آباد: جلل حول حكمتيار مع
على فمررنا حكمتيار مع الحالي شوال شهر في جولة في كنت وأقد

فطلبت المزرعة، صاحب مع هنية وأوأقفنا الفيون، مزارع من مزرعة



نحن ببساطة الفلح فرد لزراعته، الدافع عن يسأله أن حكمتيار من
للكفار. نبيعه

من أوألدك تطعم وأأنت حرام، هذا له: إن يقول أن لحكمتيار فقلت
الرجل فأطرق به)، أوألى فالنار حرام من نبت لحم (وأكل حرام مال
وأالقبائل المخدرات مشكلة لحكمتيار: إن قلت جوابا، يحر وألم حياء

القوم هؤلء مع يسير فقال: المر عليها، القضاء سإيتعبكم غدا
الخبائث. وأترك الطيبات زراعة على سإنشجعهم (القبائل)،

ضروأري: عقد
أن فيه يتعهدوأن عقدا معهم فسنبرم وأالغرب لمريكا بالنسبة أما

العارية الصور بتصدير أجيالنا وأتدمير أخلقنا محاربة عن يكفوا
وأقصص الرخيص وأالدب الماجنة وأالدوأريات الجنسية وأالفلم
السإلمي، العالم في الخلق كيان تهديم إلى أدى مما الفراش،

من شيئ أي هؤلء لهم يصدر ل أن لهم نتعهد ذلك وأمقابل
وأغيرها. الحشيش أوأ المخدرات

منها: الكثير على قضى الجهاد
المجاهدوأن عليها يسيطر التي المناطق في المزارع هذه رأيت وألقد
إلى وأالضرار الدمار بيع عن أيديهم وأكفوا أهلها، وأهجرها خربت وأقد

العالم.
وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول لنا خط وأقد دين كأصحاب وأنحن
(ل انسان بأي وأالضرار الضرر بتحريم الباب هذا في وأاضحا معلما

ضرار). وأل ضرر
الحديث وأفي بيعه، حرم أكله حرم ما أن الدين هذا لنا بين كما وأنرى

وأغيره: أحمد عند الصحيح
ثمنها وأأكلوا فباعوها الشحوم عليهم حرم الله  إن اليهود، الله (لعن

ثمنه). عليهم حرم شيئ أكل قوم على حرم إذا الله وأإن
في وأالحرام الحلل عقيدةا بترسإيخ إل المخدارت لقضية حل فل

من أن تعلم التي وأسإلطانها السإلمية الدوألة بهيبة وأحمايتها المجتمع
وأسإلم: عليه الله صلى به جاء ما تنفيذ وأاجباتها أهم

في عندهم مكتوبا يجدوأنه الذي المي النبي الرسإول يتبعون (الذين
لهم وأيحل المنكر عن وأينهاهم بالمعروأف يأمرهم وأالنجيل التوارةا

الخبائث....) عليهم وأيحرم الطيبات
) 157(العراف: 

حماية فل الخبائث، وأتحريم الطيبات لحلل الدين هذا جاء فقد
أن لدوألته وأالسماح الدين هذا إلى بالرجوع إل لها مناصا وأل للبشرية



وأتستسلم ظلله تتفئ التي الرض تنقذ حتى الحقيقي مكانها تأخذ
لحكامه.

* الطريق عـن نكول ل
الموافق هـ1409/  / ذوأالقعدةا7  التاريخ55 العدد المعركة [*لهيب

م].1989 10/6
. . بعده. نبي ل من على وأالسلم وأالصلةا وأحده الحمدلله

وأبعد:
في المسلمين وأعيون آباد، جلل أبواب على النتظار طال فقد
بأنفاسإهم يمسكون وأهم لهثة، وأقلوبهم نحوها، مسمرةا كلها الرض

العلم أجهزةا وأأن خاصة النظارةا، صبر وأعيل الفتح، ينتظروأن
أن الناس قلوب في تغرس أن تريد القضية هذه على تركز العالمية

وأليس زحوفهم، أمام صامدا وأوأقف عدوأهم أعياهم قد المجاهدين
سإلميا القضية يحل عالمي بمؤتمر القبول سإوى المجاهدين أمام

اللئام موائد من يتساقط الذي الفتات ببعض فيه المجاهدوأن وأيرضى
وأاحد. وأقت في وأالحكم الخصم يمثلون الذين

وأحكام قادةا من للسياسإيين تعقد الصحفية المؤتمرات وأأصبحت
فيها: يصرحون للمجاهدين الصديقة الدوأل

الجحافل أمام صمد صلب كعرق بالفغان يفخر كله العالم بأن
مما القاصمة، الضربة وأضربها الفادحة، الخسائر وأكبدها الروأسإية،

الكيان هذا عليها قام التي بالعقيدةا جديد من تفكيرها تعيد جعلها
الضخمين التنينين أحد يمثل القرن هذا في أصبح الذي الضخم
في يقف ما كل وأيمسحان البشرية، خيرات كل يبتلعان اللذين
وأمثل، قيم من أمامهما يتراءى ما وأيكتسحان مبادئ، من وأجهيهما
أبناء بين وأالقتال الروأس اندحر وأقد قائلين: أما الصدقاء وأيضيف
بد فل للخر، الطرفين أحد يذعن أن الصعب وأمن الواحد، الشعب

يفصل دوألي مؤتمر عقد من
في الدوأل وأمعظم وأروأسإيا أمريكا به تنادي الذي وأهذا القضية، في

العالم.
المجاهدين، على الخناق يشدد أن بد ل الخطة إحكام أجل وأمن

الباكستانية الحدوأدية المنافذ لمراقبة المتحدةا المم نقاط فتوضع
خارج الغذائية المواد تصدير بمنع قرارا تخرج ثم أفغانستان، إلى

بينما للمجاهدين، وأالبذل العطاء عن اليدي وأتنقبض باكستان،
ذكر وأقذ العميل، النظام إلى روأسإيا من وأالسإلحة الموال تتدفق

بغلن (كلكي) في وأصلت حديثة دبابة ثمانمائة حوالي أن المراقبون
الروأسإية. الترسإانة من



ليحكموا العالم وأيجوبون الجهاد أدعياء بعض يقوم نفسه الوقت وأفي
المجاهدين اضطر مما قندهار، طريق عن شاه ظاهر إعادةا مؤامرةا

الدخول بجريمة متلبسا القبض عليه يلقى مجاهد أي أن يعلنوا أن
هذه إزاء وأالمجاهدوأن عاما، يحكم فإنه بالدوألة للتصال قندهار إلى

فيقولون:  أحدا يجدوأن فل يتلفتون المؤامرات
وأثالث وأثان سإهم وألكنه         لتقيته  وأاحدا سإهما كان وألو

علمات على وأإجابة الجهاد، على العالمية المؤامرةا هذه إزاء وأنحن
الفغاني الجهاد قراء أذهان في ترتسم التي الكبيرةا السإتفهام

التالية: الحقائق نضع وأأحبابه وأأنصاره وأعشاقه
ضرب عن المتتالية بالتصريحات بالدلء الجهاد قادةا مع تعجلنا -لقد1

سإقوط أن كذلك وأالقادةا صرحنا فقد الدوألة، لسقوط قريبة مواعيد
بين سإيكون كابل سإقوط أوأ دوأنه، أوأ شهر خلل سإيكون آباد جلل

إعطاء في متعجلين جد كنا أنا لنا وأتبين الضحى، وأعيد رمضان
هذا يكن وألم أنحائها، كافة من بالمور محيطين نكن وألم النتائج

أن إذ كذلك، العالمية الدوأائر ظن كان بل فحسب، حدسإنا
خروأج إثر صرح السابق) قد المريكي الدفاع (وأزير كارلوتشي

نجيب- الحالي-حكم الحكم بأن الروأسإي الجيش من الخيرةا الدفعة
وأأن أشهر، ثلثة غضون في يكون قد وأأنه محالة، ل سإاقط

محالة. ل للحكم قادمون المجاهدين
في له تضع فقد عليه، الحدس يصعب المدن سإقوط أن وأالحق
شهر خلل المدينه فتسقط  عاما، تستغرق زمنية مدةا ذهنك

الظن يخلف وأقد للمجاهدين، المدينة في فرقة أوأ حامية باسإتسلم
عام. عن المدةا فتزيد

بوضوح، القضية هذه يدرك وأالفتوحات السإلمي للتاريخ وأالمتتبع
13 سإنة شعبان (في الجسر معركة مثل: حصلت العراق فتح ففي

المسلمون، بها وأهزم الثقفي، عبيدةا أبو يقودها كان وأقد هـ)،
القتل وأاسإتحر للفرس، المسلمين ظهر وأانكشف الجسر، وأتحطم

قتل. من وأقتل غرق، من فغرق بهم،
فيها انتصر وأقد هـ)،13 (سإنة رمضان في البويب معركة حصلت ثم

المسلمين قتال على أمرهم وأأجمعوا الفرس التقى ثم المسلمون،
مائة قوامه لجبا جيشا الفرس ملك يزدجرد كسرى ،وأحشد

رسإتم. عليه وأوألى ألفا، وأعشروأن
أشهر أربعة مدةا القادسإية إلى المدائن من بالخروأج رسإتم وأأبطأ

المسلمين. من معه وأمن وأقاصا أبي بن سإعد يضجر أن عسى



حليف فيها النصر وأكان هـ)،14/ محرم/ 14( في القادسإية وأجرت
ألف وأاسإتشهد ألفا، عشروأن الفرس من فيها وأقتل المسلمين،

شهيد. وأخمسمائة
بين تتوقف ل وأالمعارك ) ،16 صفر( سإنة في المدائن فتح كان ثم

سإنتان، وأالمدائن القادسإية فتح بين ما فكان وأالفرس، المسلمين
الفرس بين السجال الحرب هذه من عنه الله رضي عمر وأعجب

ثم البلد، أهل لهم فيدين للمسلمين يوما النصر فترى وأالمسلمين،
وأاسإتعجم دوأاليك، وأهكذا المسلمين، وأيطردوأن العهد الهالي ينقض
على يخشى وأهو الحل، عليه وأاشكل عنه، الله رضي عمر على المر

الهرمزان يسوق قيس بن الحنف وأصل فعندما الدوأائر، المسلمين
كان عمر-إذ أجمعين-سإأله عنهم الله عمر-رضي إلى الفرس قائد
يجعلهم مما الذمة بأهل  حيفا يلحقون المسلمين أن يخشى عمر

لها وأبأمور بأذى يقضون المسلمين عمر: لعل العهد-فقال ينقضون
ملكة، وأحسن وأفاء إل نعلم الحنف: ما فأجاب بكم؟ ينتقضون ما

أنك أخبرك المؤمنين أمير الحنف: يا له فقال هذا؟ قال: فكيف
أيدينا، في ما على بالقتصار وأأمرتنا البلد، في النسياح عن نهيتنا

مادام يساجلوننا يزالون ل وأإنهم أظهرهم، بين حي فارس ملك وأإن
صاحبه، أحدهما يخرج حتى يتفقان ملكان يجتمع وألم فيهم، ملكهم

هو ملكهم وأإن بانبعاثهم، إل شيئ بعد شيئا نأخذ لم أنا رأيت وأقد
حتى بلدهم في فلنسح لنا تأذن حتى دأبهم هذا وأليزال يبعثهم، الذي
رجاء ينقطع فهنالك أمته، وأعن مملكته عن وأنخرجه فارس عن نزيله

حقه. المر لي وأشرحت وأالله عمر: صدقتني فقال فارس، أهل
عليها تتصبب قائمة وأكابل حكمه سإدةا على نجيب فمادام وأعليه

قال حتى المنهمر الوابل كأنه روأسإيا من وأالموال السإلحة
على تزيد قد أفغانستان على الن روأسإيا نفقات المراقبون: إن

بيد بعد تسقط لم كابل العاصمة دامت فما قواتها، وأجود أثناء نفقاتها
جلل في الكفر جند لمداد تباعا تخرج التي القوافل فإن المجاهدين

صعبا المدن سإقوط يجعل مما مستمرةا، سإتبقى وأبغلن وأقندهار آباد
أطول. فترةا وأيحتاج

إلى آيل الشيوعي الحكم أن نرى الله باذن الثانية: نحن -القضية2
أوأ الزمن يطول وأقد زمنية، تكون أن تعدوأ ل القضية وأإنما السقوط،

وأعلمه. الله تقدير حسب يقصر
تجد بينما متحطمة، الشيوعيين معنويات الثالث: أن -المر3

اصابهم: الذي القرح رغم مرتفعة المجاهدين معنويات
احسنوا للذين القرح أصابهم بعدما من وأالرسإول لله اسإتجابوا الذين

عظيم أجر وأاتقوا منهم



)172عمران:  (آل
انتصارا المجاهدوأن وأيحقق إل أفغانستان في يمر يوم -مامن4

جزئيا. كان مهما وأتقدما
وأالمجاهدوأن شديد، حصار في أفغانستان في كلها المدن -إن5

جوي معظمه وأالمداد بالمعصم، السوار إحاطة بها يحيطون
في السإعار وأارتفاع الفغانية، المدن في خانقة وأالحياةا بالطائرات،

في نجيب وألغة دائم، هبوط في الفغانية وأالروأبية مستمر، ازدياد
وأاسإتكانة. وأضعف ذل في الفغاني وأالشعب المجاهدين مخاطبة

صبرهم يعيل ل وأأن عنا ينكلوا ل أن أخيرا بالمسلمين نهيب وألكننا
البذل. عن أيديهم فيكفوا

ل الناس أكثر وألكن أمره على غالب الله:  وأالله بإذن قادم فالنصر
يعلمون

بكر أبو قاله ما نردد فإننا القادةا من كثير حال لسان وأهو نحن وأأما
تألف الله رسإول خليفة يا له يقول وأهو الخطاب بن لعمر الردةا يوم

بخذلنك: وأجئتني نصرتك أبوبكر: (رجوت فاجابه بهم، وأارفق الناس
وأتم الوحي، انقطع قد إنه السإلم؟ في وأخوار الجاهلية في أجبار

جميعا الناس خذلني لو حي؟!! وأالله وأأنا الدين أوأينقص الدين،
عقال روأاية (سإخلة) وأفي عناقا منعوني لو وأالله بنفسي، لجاهدتهم

منعه). على الدابة) لقاتلتهم (رباط
لصابر إل المال انقادت فما        المنى أدرك أوأ الصعب لسإتسهلن

نقول: ل وأمالنا
الصمصام على قبضا وأاشتد          فرس لي مادام أصالحكم وألن

إبهامي
عن نكوصا الشهادةا)) فل أوأ الحسنيين: النصر إحدى هي فإنما ((

السإلمية الدوألة إقامة عن محيد وأل الغاية، عن تراجع وأل الطريق،
الله. بإذن أفغانستان في

*وأتستر آباد جلل بين
الموافق هـ1409/ذوأالقعدةا/ 14  التاريخ56 العدد المعركة [*لهيب

م].1989 17/6
بعده، لنبي من على وأالسلم وأالصلةا وأحده الحمدلله

وأبعد:
إنها الكبرى، الزمة من مخرج عن يبحثون ذهول في كله فالعالم
يخاطب حالهم لسان وأكأن صوابه، الكفر تفقد تكاد مذهلة معضلة
وأنصبوا أنفسهم أعدوأا قد الله جند نفح)، وأفوك أوأكتا (يداك نفوسإهم

جهد يوصلون جادوأن وأهم خنادقهم، من مواقعهم وأأخذوأا سإرادقهم،



وأجمع الذخيرةا وأتخزين الطعام توفير إل يشغلهم ل النهار، بكد الليل
وأقندهار. آباد وأجلل كابل إلى المداد طرق على وأالمحافظة الدوأاء
التي المصائب وأحيرتهم الدوأاهي، أشغلتهم فقد الله أعداء وأأما

الحكم. إلى الله ليوث وأصول من يتوقعونها
جادةا أي وأفي يضربون؟ صارم بأي أوأ يفعلون؟ عساهم فماذا

المودةا نصرم أم بهم؟ المحدقة الدوأل عليهم أوأنؤلب يسلكون؟
وأبين بينهم المودةا حبال نقطع أوأ لهم؟ المضيفة الدوألة وأبين بينهم

السإلمي؟ العالم من معهم يتعاطف من
وأعلى فاخنقوه، صوتهم على البث أجهزةا قائلهم: سإلطوا قال

فلطخوه. الطاهر ذيلهم وأعلى فشوهوه، الواضح طريقهم
وأعن فلمعوه، الغابر الملك عن ابحثوا بل يقول: ل قائل وأمن
وأأئمة القوم كبار وأاتفق الحياء، بثوب فانشروأها المحنطة المومياء

علمانية. حكومة على الكفر
يرجعوا أن كيدهم وأأجمعوا أمرهم بيتوا قد وأروأسإيا فأمريكا
على الفتات أكل من تخموا ممن حاشيته من رجل أوأ ظاهرشاه

محمد مثل وأكؤوأسإه، سإؤره من عبوا ما لكثرةا وأبشموا موائده،
طبيبي. الحكيم وأعبد يوسإف

التنينين بين الخلف وألكن شاه، ظاهر على الجميع اتفق وألقد
الدوألة: شكل حول الكبرين

من وأل الصوليين من فيها ليس محايدةا دوألة تريدها -فأمريكا1
ممن الغرب ربائب يشغلها إنما الشيوعيين، من وأل المجاهدين

وأتحت أمريكا عين على الكواليس وأراء وأتربوا الكناف، تحت عاشوا
دوألة نريد أننا بالمس سإمعناها تقليعة آخر وأكانت وأبصرها، سإمعها

الطباء دوألة أي   وأالمختصين الفنيين دوألة قراط: أي تكنو
من شهاداتهم نالوا الذين وأالسياسإيين وأالقتصاديين وأالمهندسإين

... ممن كاليفورنيا وأسإاوأث كاروألينا وأنورث وأكولومبيا هارفارد
وأالموسإاد وأغيرهم وأبيربانتي وأصفروأني كيسنجر يد على تتلمذوأا

المينة يده تدعمهم ممن CIA ليكونوا وأمؤتمراتهم ببرامجهم
ادلهمت أسإرارها) إذا وأخزانة (مستشارها نصحها وأعيبة الضاربة

ل وأصنائعهم: نحن المريكان وأيقول الكروأب، وأاشتدت الخطوب
على تشرف انتقالية دوألة نريدها إنما مستقرةا، دائمة دوألة نريدها

إلى وأأتوماتيكيا آليا لتسلمها نجيب من الحكم وأتستلم النتخابات،
اختلق. إل هذا إن الحق وألعمر المجاهدين

الجوية بالجسور وأذخائرها مساعداتها تصب فهي روأسإيا ب-وأأما
جميع فيها ائتلفية: تشترك دوألة تريدها وأهي تنقطع، تكاد ل التي

الشيوعي. وأحزبه القائم نجيب حكم رأسإها وأعلى الطراف



يحيل هذا أن اليقين علم تعلم لنها نجيب بقاء ترفض انما وأأمريكا
أفغانستان وأيبقى صوري، أمر إلى قواتها وأاندحار الروأسإية الهزيمة

برهبته شندند مطار وأيعود قواعدها، فيها تقيم روأسإيا يد في لعبة
شندند يبعد ل إذ العربية، البتروألية المنطقة سإماء على تخيم التي
التي قندهار عن وأدعك بالطائرةا،  دقيقة15 من أكثر الخليج عن

العربي وأالبحر العربي الخليج يقع الذي بلوشستان بإقليم تلتصق
حافتيه. على

الشرقي وأ الغربي العلم فلك في تدوأر التي وأالصحف هذا كل
دماء سإفك وأأنها أهلية، حرب أنه الفغاني الجهاد تصوير في جاهدةا

الطريق هذا في درهما يقدم من وأكل لبعض، بعضهم المسلمين
أعراضهم. وأانتهاك المسلمين دماء إراقة في يساهم فإنما

الغرب لغو عن وأهم سإائروأن، طريقهم في المجاهدوأن: فهم وأأما
منشغلون إنهم مضربون، صفحا الشرق لهو وأعن معرضون،

وأجلل كابل حول المضروأب وأبحصارهم تتوقف، ل التي بمعركتهم
حكمتيار؟ إلى السكان فجأر قندهار، على الخناق أحكم وأقندهار، آباد

ينجلي؟ أن الليل لهذا آن أما بطوقكم؟ جوعا تقتلوننا بالكم ما
. لهم وأالخيام الطحين بتوفير تعهد أن بعد بالخروأج عليهم فيشير
وأالطريق للسإتسلم، أسإبوعين المجاهدين يستمهل لغمان محافظ

أن قافلة فحاوألت إغلقا-تقريبا-، أحكمت آباد وأجلل كابل بين ما
الدنيا في المحروأمين من وأالشقياء البائسين لطعام طريقها تشق

القيامة. يوم نار قبل حرقا مصرعهم فيها من فلقي وأالخرةا،
وأأن وأكابل، آباد جلل عليهم سإيفتح الله أن مطمئنون وأالمجاهدوأن
الحصار. وأطال القتال اشتد مهما سإتنهار الكفر دوألة

عجيبة، جوانحهم تغرق التي وأالسكينة تغمرهم، التي الطمأنينة إن
في لنا الرهيبة، الوأقات وأأحرج العصيبة، الساعات أشد في حتى

يقول: حالهم لسان وأكأن عبرةا السابقين
الصحب من آباؤنا وأقف فقد شهرين آباد جلل أسإوار أمام وأقفنا إن

قيادةا وأتحت أشهر سإتة بمصر نابليون حصن أبواب على الكرام
العاصا. بن عمروأ

الصحابة من السلف حاصر فقد أشهر عدةا قندهار فتح تأخر وأإن
يروأي كما سإنتين إلى وأنصف الهرمزان) سإنة (مدينة تستر وأالتابعين

إلى ثم الله إلى المسلمون لجأ أن بعد إل سإقطت وأما كثير، ابن
الذي براء: أنت يا أجمعين-قائلين عنهم الله مالك-رضي بن البراء

وأسإلم: عليه الله صلى الله رسإول فيك قال



ربك على لبره) فأقسم الله على أقسم لو أغبر أشعث (رب
وأقتل فهزموا وأاسإتشهدني، لنا اهزمهم فقال: اللهم لنا، ليهزمهم

شهيدا) البراء
،96/7 وأالنهاية البداية

زحفا ثمانين لتستر، وأزحفوا معركة ثمانين المسلمون خاض وأقد
أوأ لعام أوأ لشهر الزمن طال يقولون:  وألو وأكأنهم وأفر، كر بين كانوا

فلقد نجيب، عميلهم حكم سإقوط وأبين الروأسإية الهزيمة بين أكثر
(معركة الفتوح فتح وأكان هـ)،14  محرم14( في القادسإية كانت

الدائب القتال من متواصلة سإنوات سإبع فهي  هـ)،21( نهاوأند) سإنة
وأبقاعها. العراق  أصقاع معظم سإقطت حتى

الطريق: وأمواصلة الله على التوكل
الكيد إلى يتلفتون ل طريقهم، على ماضون الله بإذن المجاهدين إن

الشرق- بها فتح التي المشرقة بالصفحات لتذكرنا وأإنها العالمي،
مرةا. وأخراسإان-أوأل وأإيران العراق

عنهم يأتيك ما يكربنك عنهم: (ل الله رضي سإعد إلى عمر كتب فلقد
(ليس سإعد عليه عليه) فرد وأتوكل بالله وأاسإتعن به، يأتوك ما وأل

من عليه أكون أن أحببت لما مني ذكرا أكثر وأل عندي أهم شيئ
.42/7 كثير لبن وأالنهاية وأالتوكل) البداية السإتعانة

مقرن بن النعمان منهم رسإتم إلى وأفدا سإعد أرسإل وأعندما
أقدمكم؟ رسإتم: (ما لهم فقال حيان بن وأفرات شعبة بن وأالمغيرةا

وأأخذ وأأبنائكم نسائكم وأسإبي بلدكم أخذ إيانا الله لوعود فقالوا: جئنا
وأنحن- ،1/42 وأالنهاية ذلك) البداية من يقين على فنحن أموالكم،
بالفتح المجاهدين لعبادةا الله وأعد من يقين الله-على بإذن

وأالتمكين:
قريبا). يكون أن عسى قل هو متى (وأيقولون

*قادمون المسلمون
الموافق هـ1409/ ذوأالقعدةا/ 21  التاريخ57 العدد المعركة [*لهيب

م].1989/يونيو/24
وأبعد: عبده لنبي من على وأالسلم وأالصلةا وأحده الحمدلله

فيه وأيعلن تدريجيا، الغرب حضارةا فيه تنهار الذي الوقت ففي
من للبشرية قدمت ما بقدر الحضارةا هذه أن وأصناعها فلسإفتها
وأفشلت القيم عالم في أفلست فإنها الخيال تشبه مادية إمكانيات

للنسان. السعادةا تقدم أن ذريعا فشل



السإلمية، الصحوةا جاءت الله من قدر وأعلى الوقت هذا في أقول
إل يقوم أن إسإلمي مجتمع لي يمكن ل الذي السإلمي الجهاد وأبدأ

له. منطقية وأثمرةا طبيعية وأنتيجة إثره، على
دوأر قائل:  إنتهي  تقريبا عقود ثلثة رسإل) قبل (برتراند أعلن لقد

رسإمي خطاب أوأل في نيكسون الرئيس أعلن وألقد  البيض الرجل
أثرياء أنفسنا نجد قائل:  إننا المتحدةا للوليات رئيسا انتخابه بعد له

القمر إلى رائعة بدقة وأنصل الروأح، في ممزقين وألكن البضائع في
. كثيرةا وأمتاعب متاهات في فنتخبط الرض على وأأما

الغرب اكتشافات جميع سإبازا:  إن يل  السإباني العالم وأيقول
وأاحدةا، ابتسامة تقديم وأل وأاحدةا دمعة بكفكفة جديرةا ليست العجيبة
السإلمية العربية بالثقافة المتحفظة الشرق أمم من أجدر وأليس
إلى النسانية يجر الذي المشؤوأم الغرب لتدهور نهائي حد بوضع

. المادي وأالتسلط التوحش هوةا
فيها: الميري الدين بهاء عمر السإتاذ قاله ما أجمل وأما

قانونها من وأالغرب الشرق في     نـهـايتها تسـتوفي الطيـن حـضارةا
الـوبق

الـهـم وأسإلم الـفـنـاء حـرب      كبد في القرنين بـها وأعشنا عاشت
وأالرق

للـزوأر مـؤتـفـك صـنع مـن        نـظم من تمليه مـا تـيه في نضيع
مـخـتلق

بالخـمـر تـخـدره وأقـد       قلق في النـكداء مراحـلها تـطوي
وأالشـبـق

النزوأات، مستنقع وأفي الشهوات جحيم في سإقطت قد فالرأسإمالية
إلى نفسه من النسان وأهرب نفسها، تقتل بأموالها أصبحت حتى

بعد جسده تأكل التي المخدرات إلى ثم همومه، ينسه فلم الخمر،
إلى ثم وأالشرق، الغرب على يسيطر  رهيبا شبحا وأأصبحت روأحه،
أنها سإوى وأرائها من طائل ل التي وأالجريمة المجتمع على التمرد

بعد ،وأليس قلق عن الشقي فيها ينفس أن يريد داخلية فعل ردوأد
النتحار. سإوى كله هذا

له تقشعر ما فيها جاء المتحدةا الوليات في نشرت إحصائية ففي
فيه سإقط الذي الهابط الدرك تصور لنها الكارثة، لهول البدان

النسان:
اقتحام ثوان عشر كل في وأيجري  دقيقة،24 كل تتم وأاحد جريمة

مسدس الحر للبيع المعروأض السلح يوجد ذلك وأمع وأسإرقة، منزل
أما  ثانية،13 كل في سإلح قطعة وأتباع أمريكيين، أربع لكل



وأالشذوأذ وأالتمرد وأالدمان وأالنتحار وأالنهيار وأالجهاض الختطاف
الحضارةا وأأزمة السإلم  حرج وأل البحر موج عن فحدث الجنسي

.29 للميري
وأضنكه شقائه عن فحدث الحمر الحديدي السور وأراء النسان وأأما

يعيشه الذي النفسي الضغط عن عدا حرج، وأل وأاضطرابه وأحيرته
بين المسحوقة النسان وأنفسية الرهابي الحكم سإياط تحت الدمي

طبقات تزاوأله الذي الرهيب البوليسي الجو في وأالسندان المطرقة
وأكوادره، الشيوعي الحزب باسإم النسان سإعادةا على الطرق قطاع

جينز ببنطال تشتريهم أن بإمكانك الجامعات أسإاتذةا تجد حتى
غربي.  دخان صندوأق أوأ أمريكي،

الخلصا: طريق
إلى الرجوع سإوى للخلصا طريق من المنكود النسان أمام وأليس

فهو السهولة، بهذه الله إلى يرجع أن الغربي للنسان يمكن وأل الله،
مقاوأمتها. يمكن ل متلطمة بأمواج متدفق نهر تيار ضد يسبح كمن

إسإلمية جماعة تقوم وأاحد: أن طريق له الله إلى البشرية وأرجوع
كل عليها تشن وأجهها في الجاهلية فتقوم الخالص، الدين إلى تدعو

تعلن ثم وأالبادةا، السحق بكل حيالها وأتسلك التشويه، وأسإائل
إلى الشعب وأينضم فتيله، وأتشعل الجهاد، السإلمية الجماعة
المعركة هذه وأقود الشعب وأيكون تدريجيا، السإلمية الحركة
ثمار لقطف أحياء السإلمية الحركة أبناء بعض الله وأيدخر الطويلة،

زرعه. وأحصد الجهاد
المسلم، المجتمع وأيقيمون الحكم، الحركة أبناء يستلم وأعندها

المسلم المجتمع الناس رأى فإذا أرضه، فوق الله دين وأيطبقون
أفواجا. الله دين في وأيدخلون الله دين إلى يفيئون

الضخمة: التجربة
السالفة الخطوات نفس في وأسإار الفغاني، الجهاد قام وأالن
بدأوأا قد كابل حول المجاهدوأن وأالن الثمار، قطف وأقرب الذكر،

أن يومين قبل حكمتيار أخبرنا وأقد الثاني، المني الحزام يدمروأن
(مير وأهي كابل مديريات من كبرى مديرية افتتحوا قد المجاهدين
كابل، حول شرسإة سإاخنة معارك الصيف هذا وأينتظر بجاكوت)،

آباد. وأجلل قندهار حول الحصار المجاهدوأن وأاحكم
يصل ل أن بينهم فيما وأتقاسإموا وأالشرق الغرب قام وأهنا

في تراها التي الصارمة الجراءات هذه فكانت الحكم، المجاهدوأن
وأمنع الحدوأد، على الهدنة نقاط وأضع من يوم، بعد يوما الساحة



إلى الطعام وأصول منع (أي باكستان من الغذائية المواد تصدير
بالضروأريات، المجاهدين مد من الصديقة اليد وأقبض )، المجاهدين

العريضة وأالحكومة شاه، ظاهر لرجاع العالمية وأالمؤامرات
على المجاهدين العرب وأمحاربة الوهابية، فتنة وأإثارةا وأالمحايدةا،

إسإلمي جهاد معركة من وأردها الجهاد قضية لتحجيم وأسإاق قدم
وأالحملت الهلية، وأالحرب أفغانستان، اسإمه إقليم قتال إلى عالمي

الصادقين، المجاهدين على الغرب يشنها التي الشرسإة العلمية
وأتقديم باهته، بصورةا الجهاد وأإظهار الحقيقة، معالم وأطمس

أثبت الذي الشيوعي الحكم يواجه أن العاجز بصورةا المجاهدين
التكنوقراط) التي (حكومة صيحة آخر دوأاليك،وأكانت وأهكذا جدارته،

الكواليس. وأراء فيما تربوا الذين صنائعها من أمريكا تريدها

: أمريكا إنها
المعقدةا، الجتماعية وأمشاكلها النفسية لزماتها حل عن تبحث التي

صيدلية في موجود العلج وأهذا وأأمراضها، لدوأائها ناجع دوأاء وأعن
الله-في شاء فتحها-إن قرب التي السإلمية الصيدلية وأهي وأاحدةا

إليهم تمتد يد كل يبتروأا  أن يحاوألون نجدهم وألكننا أفغانستان،
قتلي، وأيريد حياته أريد علجهم، فيها زجاجة كل وأيكسروأا بالحسان،

أن يحاوألون إنهم المس، من الشيطان يتخبطه كالذي يتخبطون انهم
الدين فهذا اللهية، القوانين وأيصادموا اللهية، النواميس يوقفوا

(بوابة هي أفغانستان تكون أن وأنأمل عاجل، أوأ الله-آجل قادم-بإذن
العالم أرجاء في المسلمين أمل وأهذا الحديث)، السإلمي التاريخ

منشدا: يردد مسلم كل حال لسان وأكأن أجمع،
من ريشه سإينبت صقر     السلح تلقوا ل العزم شدوأ الفغان بني

الرماح شجر رمسه
بكم موعدكم الصبح            صـاح الديك أن بيد مدلهم بهيم ليل

البـطاح تزدهر سإتعود
قادمون فالمسلمون           الفلح على حي الكون كل وأيهز وأيهزكم

الله بإذن

*للبشرية إنقاذ الجهاد دعم
الموافق هـ1409/ذوأالقعدةا/ 28  التاريخ58 العدد المعركة [*لهيب
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بعده. نبي ل من على وأالسلم وأالصلةا وأحده الحمدلله

بعد: أما



البشرية هذه أن يدرك وأتياراتها اليوم البشرية لمسيرةا مراقب فكل
لم ما ينتظرها، الذي الدمار شطر ميممة الهلك، نحو جامحة

برحمته. الله يتداركها
وألم التيار، يجرفهم لم ممن الغربية الحضارةا أبناء من القوم وأعقلء

وأالشقاء البؤس وأمستنقعات الردى مهاوأي في أعاصيرها تطرحهم
بشقيها الغربية الحضارةا شجرةا أن القرن هذا بداية منذ لحظوا

الجماعي الشتراكي الحر) وأفرعها (الفردي الليبرالي الرأسإمالي
الزوأال. إلى طريقه وأفي بالضمحلل آخذ الشيوعي

صبغته وأتتجاهل النسان فطرةا عن تتعامي لحضارةا يمكن وأل
لنها طويل، تعيش أن يمكنها ل وأالجسدي وأالروأحي النفسي وأتركيبه

هذه وأ البشرية، الفطرةا أوأدعها التي الله  قوانين مع تصطدم
على تقوم ل التي النظمة كل عليها سإتتحطم غلبة، القوانين

تتجاهلها. أوأ مراعاتها
تبديل ل عليها الناس فطر التي الله فطرةا  حنيفا للدين وأجهك فأقم

يعلمون ل الناس أكثر وألكن القيم الدين ذلك الله لخلق
)30(الروأم: 

القوانين مع تتوافق البشرية النفس عليها أقام التي الله قوانين إن
الوجود، بها خلق التي

نبيه وأسإنة كتابه الله أوأدعها التي القوانين مع  جميعا تتناسإق وأهي
. الدين هذا في وأسإلم عليه الله صلى

الله عند من كلها الله وأدين الكون وأناموس النسان ففطرةا
في تسير متناسإقة متوافقة  جميعا وأهي وأاحدةا، مشكاةا من وأخرجت

وأاحد. خط
جسده قانون مع اسإتقام فقد الدين هذا على النسان اسإتقام فإذا

وأالحياةا. الكون قانون مع وأتوافق وأروأحه
القويمة الجادةا وأتنكب الدين هذا عن لشهوته النسان انحرف فإذا

وأهنا وأصبغته، وأخلقته فطرته بقوانين محالة ل يصطدم فإنه بنزوأاته
يقودها نفس وأبين الله قانون على قائمة فطرةا بين الصراع يقوم

نتيجة وأتكون نزوأاتها، بلجام وأيسيرها شهواتها، خطام من الهوى
ل التي الفطرةا قوانين صخرةا على النفس تحطم  قطعا الصراع

وأيتبعها وأالعصبية، وأالعقلية النفسية المراض فتنشأ تتحطم، وأل تهزم
وأالمخدرات، الكحول إلى الهرب الشقاء مسيرةا وأيتخلل الجنون،

بالنتحار. المسرحية تنتهي وأقد



الله لفطرةا تجاهلها بسبب بشقيها الوأربية الحضارةا تحطمت وأقد
تجاوأزها بسبب بفرعيها شجرتها وأذبلت النسان، هذا أوأدعها التي

القرآن. هذا وأفي النسان هذا في الله لصبغة
حول وأكتبهم روأاياتهم وأالشرقيون الغربيون الفلسإفة كتب وأقد

يشفي ببديل للبشرية سإريعة إنقاذ محاوألة وأعن الحضارةا، تحطم
العليل.

(تدهور كتابه كتب حينما اللماني كتبوا: شبنجلر الذين أوأائل فمن
كابوت النهيار)، طريق في (جسور هلكسلي وأالروأسإي الغرب)،

(الغزوأ روأاية وأله روأنالد وأميشيل المسمومة)، (الماكن كتب وأقد
الكتب اشهر من المطر)، بعد (أوأروأبا روأاية بوزنس المجهول) وأكتب

(النسان كاريل ألكسيس كتاب المأسإاةا أعماق في غاصت التي
المجهول). ذلك

الله إلى رجع الذي الشيوعي الفرنسي الفيلسوف جاروأدي وأكتب
الحضارات). بين (حوار منها كثيرةا كتبا

كافية شجاعة أنفسهم من يجدوأن الذين أوألئك كاريل: ( إلى يقول
وأسإياسإية عقلية تغييرات إحداث ضروأرةا فقط ليس ليدركوا
فكرةا وأظهور الصناعية الحضارةا قلب ضروأرةا  أيضا بل وأاجتماعية

بإيمان: ينادي مخلصا  وأاثقا جاروأدي البشري) فجاء للتقدم أخرى
السإلم. إنها

كتابه في اليوم المتردية البشرية حالة قطب سإيد السإتاذ وأيصف
الذي الواعي  فيقول: (وأالعاقل89 صا السإلمي التصور خصائص

البشرية هذه إلى ينظر حين اليوم البشرية يأخذ الذي الدوأار يأخذه
وأتقاليدها وأأوأضاعها وأأنظمتها تصوراتها في تتخبط يراها المنكودةا،

وأتلقيها ثيابها تخلع يراها شنيعا، تخبطا وأحركاتها وأعاداتها
تغير يراها كالمحسوس وأتتلبط حركاتها، في وأتتشنج كالمهووأس،

وأفق الملبس في أزياءها تغير كما وأالعتقاد، الفكر في أزياءها
الزياء! بيوت

وأتعربد كالمجنون، وأتضحك كالمطارد، وأتجري اللم، من تصرخ يراها
ما بأثمن أخيلة! وأتقذف وأراء شيء! وأتجري ل عن وأتبحث كالسكير،

لعنة! وأأوأضار، أحجار من يداها به تمسك ما أقذر وأتحتضن تملك،
آلة إلى وأتحوله النسان تقتل إنها السإاطير، عنها تتحدث كالتي لعنة

وأعلى النسانية، مقوماته على تقضي إنها النتاج، لتضاعف
لعدد الربح لتحقيق السامية وأالمعاني وأالجمال بالخلق أحاسإيسه

وأدوأر السينمائية الفلم وأمنتجي الشهوات وأتجار المرابين من قليل
وأحركاتهم وأأزيائهم وأنظراتهم، الناس وأجوه إلى وأتنظر الزياء،
ل مطاردوأن هاربون أنهم إليك فيخيل وأدعواتهم، وأآرائهم وأأفكارهم



هاربون فعل، هاربون وأهم شيء، من يثبتون وأل شيء، على يلووأن
تدوأر وأل ثابت، شئ على تستقر ل التي الحائرةا، القلقة نفوسإهم من

من زمرةا المنكودةا البشرية هذه وأحول… ثابت محور حول
من القاتل.. زمرةا الشروأد وأهذا الطاغية، الحيرةا بهذه المنتفعين

وأالكتاب... وأالصحفيين الدعياء وأصانعي السينما، وأمنتجي المرابين،
ت وأكل تعبت كلما وأالدوأار، وأالصراع التخبط من بالمزيد لها يهتفون

أن وأحاوألت الثابت وأالمحور المنضبط المدار إلى وأحنت خطاها
تعود.

…وألحدوأد ضوابط بل التجديد… النطلق… لها: التطور تهتف زمرةا
حق وأفي… كلها البشرية حق في المنكرةا الجريمة… الجريمة إنها

المنكود. الجيل هذا

: الخلء وأفرق النقاذ مستشفيات
إسإعاف سإيارات توفير من بد وأل سإريع إنقاذ من للبشرية لبد وألذا

البشرية لهذه العاجل الدوأاء وأتقديم الجرحى لتخليص للتخلية وأفرق
المنكودةا. المحزوأنة

: أوأروأبا طبيعة
باسإتعمال وأإيمانا وأعنجهية تمردا أوأروأبا أبناء أشد وأهي وأأمريكا

وأالحضارةا الروأمانية، الحضارةا وأريثة أوأروأبا وأأمها هي العضلت
الثيران مصارعة مشاهد كانت وألذا القوةا، على قائمة الروأمانية

من عليهم تفلت ثم ع تجو التي السإود مع السإرى وأصراع السإبانية،
منتشية تهيج المؤلفة ألوفها كانت التي الجماهير إلى المناظر أحب

حطم أوأ السإير، أشلء من شلوا السإد انتزع كلما الحاد بالتصفيق
أقتابه. وأاندلقت ببراثنه بطنه بقر أوأ جمجمته،

)COWBOY( البقر رعاةا أفلم هي المريكان إلى الفلم فأحب وألذا
أنظار في سإاقط فالضعيف وألذا البوليسية، المغامرات وأأفلم

الحياةا. يستحق ل بل له، وأجود وأل الغرب
القوياء الصلح) (وأصراع وأبقاء البقاء (تنازع عندهم الحياةا قانون إن

الضعفاء). مع

الدوأاء: يقدم من
الغرب، أمراض دوأاء تملك التي الوحيدةا الجهة هم المسلمين وأنحن
السإعاف سإيارات نقدم أن يمكننا الذين فقط الدين هذا أهل وأنحن
وأالذين شوارعها، على المتساقطين الغربية الحضارةا جرحى لخلء

ل الغرب وألكن وأالعصبية، وأالعقلية النفسية مستشفياتها تضمهم



فيتناوأل يحترمه الذي القوي من له لبد بل الضعيف، من الدوأاء يأخذ
راحته. فوقه الذي العلج

الغرب: احترام نالوا الفغان
المريكي الدفاع وأزير لكارلوتشي الطلسي حلف دفاع وأزراء قال

الغرب! فقال تجاه سإياسإته غير قد غورباتشوف أن (يبدوأ السابق
تجاه سإياسإته يغير أن غورباتشوف الفغان أجبر كارلوتشي: لقد

العالم).
الدين برهان على المريكية الخارجية وأكيل أرماكوسإت أقبل وأقد

ل سإيدي أرماكوسإت: (يا فقال عليه، ليسلم رباني فوقف رباني،
تقوم). وأل لك يقام تقم! أنت

للغرب. العلج هذا تقديم على الناس أقدر هم الن الفغان فإن وألذا

الفغاني: الجهاد وأزن
ميزان في بل الغرب، ميزان في ثقيل الفغاني الجهاد وأزن فإن وألذا

كعملية الفغاني للجهاد ننظر نحن هنا أجمع. وأمن العالم في العقلء
بل فقط، السإلمية المة وأل فحسب، الفغانية للراضي ليس إنقاذ

إلى ينظروأن فهم الغرب أما جمعاء، البشرية لنقاذ جريئة محاوألة
وألذا بعده، ما له أن يدركون لنهم وأرعب، خوف نظرةا الجهاد

وأسإاق. قدم على قائمة الجهاد على فالدراسإات

الشمال): (أهل اليسارية الصحف إلى نظرتي
صحف في يكتبون الذين للكويتيين وأحزن رثاء نظرةا أنظر فإني وألذا

نصر أضخم يجهضوا أن يحاوألون وأهم وأالنباء، السياسإة وأالوطن
اليد يبتروأا أن محاوألين وأينقنقون القرن، هذا في المسلمون حققه
وأللنسانية كلها المسلمة وأللمة أوأل، لهم الدوأاء تحمل التي القوية

المعمورةا. فوق الشقية المعذبة
أنظر الطفال لتغ وأيلتغون الطفال، لعب يلعبون وأهم إليهم أنظر
بال ما وأأعجب، الهزيلة، الصغيرةا اهتماماتهم وأإلى عل من إليهم
وأفي الهابط وأالدرك السإن، المستنقع في يعيشون الناس هؤلء

العلي وأالمرتقى الزكي المرتع هذا في وأيتركون البهيم الظلم
قيل: الوضيء؟! وأقديما

من الماء طعم الفم وأينكر     رمد من الشمس ضوء العين تنكر قد
سإقم

هؤلء: أمثال في الطيب أبي قول أجمل وأما



)1( عقال العقل وأبعض اختلطن اذا       حاسإده المجنون يلقبه وأقد
المشي]. عن فيعيقها الدابة رجل يصيب [العقال: داء

باسإتخفاف هؤلء إلى ينظر ممن جعلني أن لحمدالله وأإني
لهم: أردد أن إل لي يحلو وأل وأاسإتعلء،

الحمام منه أخف عيش رب        بعيش الذليل يغبط من ذل
لهم: أقول ثم

الضياء عن العالمون أيعمى       ليل الصبح هذا قلت وأهبني

للبشرية: إنقاد هو الفغاني الجهاد دعم
على تربض وأليوثه حقق، ما الفغاني الجهاد حقق أن وأبعد وألذا

تتربص كابل أبواب

فرائسها على النقضاض
فعال السادات على يشـق لما      فطن سإـيد إل المـجـد يـدرك ل

أشبال وأهـي عداه من مثـلها         براثنه غـذتـها السإد القـائـد
آجل للـنـاس كـما وأللـسيـوف     به القتيل جسم في السيف القاتل
فرق من أفراد هم إنما الفغاني الجهاد يدعمون الذين فإن وألذا

البشرية. لنقاذ السإعاف

المثبطين: عقوبة
عن وأالمعوقون وأالمبطئون وأالمثبطون وأالمرجفون المشوشون أما

فيهم: الله قول فحسبهم الفغاني الجهاد
ل وأالذين الصدقات في المؤمنين من المطوعين يلمزوأن الذين
أليم عذاب وألهم منهم الله سإخر منهم فيسخروأن جهدهم إل يجدوأن

)79(التوبة: 
فثبطهم انبعاثهم الله كره وألكن عدةا له لعدوأا الخروأج أرادوأا وألو

خبال إل زادوأكم ما فيكم خرجوا لو القاعدين مع اقعدوأا وأقيل
عليم وأالله لهم سإماعون وأفيكم الفتنة يبغونكم خللكم وألوأضعوا

بالظالمين)
).47-46(التوبة: 

الله: قول المثبطين فكفى
مع انبعاثهم) (اقعدوأا الله .  كره أليم عذاب وألهم منهم، الله سإخر

القاعدين
السقوط على تدل وأالتي وأوأضيعة، فتنة وأأصحاب ظالمين وأسإماهم

وأالدناءةا.



الدنيا في قوارعه عليهم سإينزل الذي الله إلى هؤلء نكل وأنحن
كتابه في وأعدنا كما وأالخرةا

* بالشـتاء  لتفكـروأا
الموافق هـ1409/ / ذوأالحجة   التاريخ59العدد المعركة [*لهيب

م].1989/يوليو22
وأبعد: بعده، نبي ل من على وأالسلم وأالصلةا ، وأحده الحمدلله

( سإفيدكو( بالفارسإية) أوأ البيض الجبل بسفح لصقة غرفة فمن
من ، وأننجرهار بكتيا وأليتي بين يتصل ( بالبشتو)) وأالذي غر سإبين

المقال، هذا أكتب البازية، الصقور عش وأكأنها تبدوأ التي الغرفة هذه
عزيزةا، ذكريات النفس أعماق في له الذي الفتح معسكر داخل وأمن

القمم وأفي السفح هذا في كثيرا للمخاطر تعرضت  ذاتها فالنفس
في المجاهدين دوألة عاصمة تعد التي جاجي في لها المجاوأره

يار) (حكمت بجانب شرسإة معارك بنفسي شهدت وألقد ، أفغانستان
لها لتضع اسإتماتت طالما التي الروأسإية  القوى وأ(سإياف) مع

الذي الطريق هذا تغلق أن منها طمعا المكان، هذا في قدم موطىء
كل في تعود كانت وألكنها منازع، بل أفغانستان منافذ أكبر من يعد

هذا في رحاها دارت التي الضخمة الحداث وألهمية ، خائبة مرةا
بسخونة حفرت وألنها حوله، التي المعسكرات وأفي المعسكر
لي قال فقد نفوسإهم أعماق في أخاديد من لها وألما  وأطئها،

حكمتيار:
أن باكستان في المنية وأافتني إن السإلمي الحزب أبناء أوأصيت لقد

أن أفغانستان في اسإتشهدت وأإن الفتح، (قبري) في جـدثي يجعلوا
. مصرعي (قبري) حيث رمسي يجعلوا

لدوألته مقرا اتخذها  فقد المنطقة لهذه حبه فلشدةا سإياف  وأأما
لوزارته. وأمركزا

: هنا حكمتيار لي قال الغرفة هذه أمام السيارةا بنا حطت وأعندما
المنطقة تغطي الثلوج وألزالت ، المجاهدين دوألة خارجية وأزير مقر

تأخذ التي  الذرى  هذه فوق من يذوأب قلما الثلج أن إذ بها، المحيطة
العمامة يلف الذي البيض اللون من الخاذ وأمنظرها وأجمالها روأعتها

. الشماء الجبل هذا لقمم البيضاء

أبي إلى المأسإدةا، شهداء إلى العزيزةا بذكرياتها تشدنا القمم وأهذه
، البنا وأحمدي )، الكلشة ( سإيد المنان وأعبد منصور، وأهشام الذهب،

المدرب المصري وأمنصور ، وأأحمدالزهراني
أحـلم وأكأنهم فكانها           وأأهلها السـنون تلك انقضت ثم



في آخر بارد مكان أي عن زمهريرها يختلف ل التي ليلتنا وأنمنا
حتى جسدي، على شديدةا كانت نابغية ليلة وأأنها ، يناير أوأ ديسمبر

العطاش الهيم بحث دافىء ماء إبريق عن أبحث كنت الفجر أذن إذا
أنس، عبدالله وأراء الفجر وأصلينا ، ظمأها يروأي أوأ صداها يبل ما إلى

ثم المواقف، هذه بمثل تلوأتها وأاختصار الصلةا قصر  تمنيت وأما
الراحة. بعض أجد ) لعلي (الوسإادةا النمرقـة على رأسإي وأضعت

( سإنة الحجة ذي من الثاني في الربعاء التالي اليوم صباح وأفي
صديقي وأمحمد المدني الحسن أبي مع حكمتيار هـ) حضر1409

كابل فتح حول وأدارالحديث العرب، الخوةا من وأمجموعة
متفائل حكمتيار وأرأيت ، معركتها أجل من تتخذ  التي وأالعدادات

أن إذ ، الصيف هذا خلل سإيتم الله شاء إن وأأنه للفتح،  بالنسبة جدا
المسؤوألين العرب الخوةا من ثلة به وأتحيط يتكلم كان الحسن ابا

إجراؤها تم التي العدادات المهندس يدي بين وأيعرض ، كابل في
القادمة. كابل معركة  أجل من وأتنفيذها

أل عهدا كابل حول  المجاهدين على أخذنا الحسن: وأقد أبو قال
التي النار خطوط  يدعوا لئل الثلوج، بسبب  العام هذا ينسحبوا

. الدماء وأبحور الشلء تلل على وأصلوها
وأل الشتاء، في تفكروأا : ل مقاطعا  حكمتيار المهندس فقال

-كبير وأجل -عز بالله المل لن  الصيف، بمعركة إل الن تفاتحوهم
. الصيف هذا خلل الفتح يكون أن

المنظورةا: الموازين
في المعركة حسم أن له تبدي المراقب لدى المنظورةا القوى إن
كأداء عقبات  دوأنها عويصة وأمعضلة جلل، أمرا يكون قد الصيف هذا
وأقد خاصة اجتيازها، على تقدر وأل ، المجاهدين طاقات تطيقها ل

في المرجفين من  المل وأانطلق اليدي، وأقبضت العطاء، شح
مسدوأد،  حائط إلى وأصلوا قد المجاهدين أن وأيبدئون يعيدوأن الخليج

كانوا إن وأالمجاهدوأن المنال، بعيد عسكريا المعركة حسم  وأأصبح
الشرى أسإد إلى كساع فهم  نجيب بحكم سإيطيحون أنهم يحلمون
الهلية ( الحرب لحن على العزف كثرةا أن إلى بالضافة ، يستبيحها

أجل من شديد بقتال تراق المسلمين دماء  وأأنها أفغانستان، ) في
تؤجج التي الفردية وأالمطامع الشخصية  وأالهواء الذاتية المصالح

نارها يضرم التي وأالخصومات  الحكم، كرسإي على التنافس نارها
وأليس الملك، وأصولجان  السلطان سإدةا لسإتلم السائل العاب

!!! جمل وأل ناقة الن الحرب هذه في للسإلم



، ( القبس الخليج في وأالتوجيه البث أجهزةا اسإتطاعت وألقد
الصادق الجهاد بهذا الناس تشكك وأ...) أن الوطن  ، السياسإة

الجهاد هذا أن ينسون الناس كاد حتى وأبإسإلميته، وأبأصالته وأببواعثه
الله كلمة م) لتكون1975( سإنة داوأد أيام في الوأل اليوم منذ قام

حكمتيار أطلق عندما الرض في الله دين وألقامة العليا، هي
الساحة في يكن وألم داوأد، عرش نحو  وأصوبها الوألى رصاصته
وأالفغان  المسلمين الفغان بين القتال كان بل ، أبدا روأس

. وأاللدينيين وأالعلمانيين الشيوعيين من الملحدين الكافرين

الله: قوةا
ينسون وألكنهم معذوأروأن، البحت المادي بالمنظور ينظروأن وأالذين

البحتة المادية للقوانين مخالفا الوأل اليوم منذ قام الجهاد هذا أن
وأتخففه، القسط وأترفع النصر تنزل التي الله قوةا تغفل التي
يعز ل :  إنـه الصلةا في يرددوأنه الذي اليومي القنوت دعاء وأينسون

الذي المخبت الدعاء عن وأيغفلون   وأاليت من  يذل وأل عاديت من
: عمران آل سإورةا في يتلونه

ممن الملك وأتنزع  تشاء من الملك تؤتي الملك مالك اللهم (قل
شيء كل على إنك الخير بيدك  تشاء من وأتذل  تشاء من وأتعز  تشاء

من الحي وأتخرج  الليل في النهار وأتولج النهار في الليل تولج قدير
) حساب بغير تشاء من وأترزق  الحي من الميت وأتخرج ، الميت

27-26 عمران آل
العالمي: التكالب

التكالب أمر يهولهم ل بدايتها من الجهاد هذا مسيرةا وأاكبوا الذين إن
وأبين المجاهدين بين يحول أن أمره وأحزم  كيده أجمع الذي العالمي
، يوم بعد يوما عليهم تضيق المور وأأصبحت ، جهادهم ثمار قطف

تجهمهم أحيانا يبدوأن الجهاد هذا إلى وأالنظم الناس أقرب أصبح فقد
وأقد الخناق وأيضيقون أخرى، وأيلووأن أحيانا وأيعرضون بالمجاهدين،

. العتاب حان إذا مسبقا العتذار أعدوأا
أشد في يسوقه الله يسر أن غيرهم من أكثر يدركون الجهاد قادةا إن

يسرا العسر مع إن  يسرا العسر مع فإن   العصيبـة الساعات
وأأما الوألى، فهي  كررت إذا المعرفة :   إن تقول الصولية وأالقاعدةا
(لن الثر في وأرد فقد وألذا ،  الوألى غير فهي تكررت فإذا النكرةا

وأأن الصبر مع النصر أن (وأاعلم الصحيح وأفي يسرين) ، عسر يغلب
يسرا). العسر مع  وأأن الكرب مع الفرج

كلما  شدةا الزمات ازدادت : كلما أنه على سإبحانه الله عودهم وأقد
المجاهدين نصر في آياته وأإن أبوابها، أوأسإع من رحمته الله لهم فتح



وأإن شيئا، الله قدرةا إزاء يملكون ل البشر أن  قاطع لدليل وأإنقاذهم
لقوله عملي لتفسير السياسإية الميادين في الباهرةا الكرامات

تعالى:
كان إنه الرض في وأل  السموات في شيء من ليعجزه الله وأماكان

. قديرا عليما
)44فاطر:  (

لم  بالصوليين المسمين قادتهم وأخاصة المجاهدين نرى فإننا وألذا
في الهوجاء العاصير وأأمام العواصف اشتداد رغم رأسإا يطأطئوا

. خضراءهم وأتبيد  عودهم تلحي أن تريد التي العالمية السياسإة
الحال: بواقع المقال تدعم باهرةا آية

هذا أصيل  في  حكمتيار المهندس علينا دخل المقال هذا كتابة وأأثناء
لنا وأقدم الرحيم، عبد بن العزيز عبد اسإمه أفغاني شاب وأمعه اليوم

في  يعمل كان فقد عجيبة، الشاب هذا قائل: قصة الشاب هذا
) في25( للفرقة ) التابعة666( الكتيبة في الفغاني الجيش

فاتفق للمجاهدين، كتيبته يسلم أن الشاب هذا فكر وأقد ، خوسإت
مراد، علي اسإمه كندز في العربية  القبائل من  آخر  شاب مع

الكتيبة تسليمهم على باسإتعدادهم وأأخبروأهم بالمجاهدين وأاتصلوا
بين كثيرةا  مداوألت وأبعد المر، في المجاهدوأن وأشك ، بأسإرها

الشابان هذان قاد الفطر عيد ليلة وأفي بالخطة، قبلوا المجاهدين
مخادعهم، عليهم وأاقتحموا وأالضباط، الجند مهاجع إلى المجاهدين

المجاهدوأن اسإتعمل وأقد الضباط، من معظمهم ) شخصا38( وأقتلوا
)17وأ( ) شخصا120( وأأسإروأا للصوات، الكواتم ذات  المسدسإات

وأأحرقوا ثقيل،  ) جرينوفا41( وأ ) كلشنكوف477( وأغنموا ضابطا
هذا كل للصواريخ، راجمـة وأغنموا للذخيرةا، وأمخزنا دبابات  ثلث

. المجاهدين من وأاحدةا دم قطرةا  تراق أن دوأن
ألف خمسون مقدارها جائزةا له أنأاقدم أريد : وأأنا حكمتيار قال

. مضاعفة : لتكن له فقلت ريال)، ( سإتمائة افغاني

تتكرر: قد نظائر للقصة
وأقندهار  آباد جلل في يتكرر أن يمكن خوسإت في حدث وأالذي

قائد بالمجاهدين يتصل أوأ الدبابات، من فرقة تستسلم وأقد ، وأكابل
المان وأدار نجيب قصر بدك بنفسه وأيقوم الطائرات من سإرب
بجرام، أوأ كابل في نفسه المطار يدكون  قد أوأ الدفاع-، -وأزارةا

محدوأدةا. وأبأعداد ضيق نطاق على كانت وأإن يوميا تتكرر أمور وأهذه
إلى معه أتوجه أن على المدني  الحسن ابو أصر  المساء وأفي

كابل، نحو للرتحال عربيا خمسين حوالي يستعد حيث بيروأجيا



وأالمجد العزةا ميدان في  ربها للقاء وأتتوق للشهادةا تهفو وأنفوسإهم
التي  السيارات كانت وأبيروأجيا الفتح بين ما الطريق وأفي وأالكرامة،

عشروأن كانت اذ الغذائية، بالمواد وأإخوانه المدني الحسن أبو ملها
متأهبة وأالشاي  وأاللوبيا وأالسكر وأالطحين بالرز زاخرةا شاحنة

. كابل نحو التالي اليوم فجر في للنطلق

بها: تبرع صادق تاجر
من تاجر أغدقها بأنواعها الغذائية المواد هذه الحسن أبو قال

أن إذ سإخيا، تبرعه كان وألقد ، اسإمه يذكر أن أحب وأما الجزيرةا،
الغذائية، بالمواد لتشحن دوأرها تنتظر الشاحنات مئات هنالك

. كابل  أسإد برؤية وألتحظى
الله يخلفه أن له فدعونا الرجل، لهذا ندعو أن الحسن أبو وأطلب
فوق سإتره جلبيب عليه يسبل وأأن وأأهله، وأماله دينه في خيرا

. العرض وأيوم الرض وأتحت الرض
متلهف وأالكل كابل، من يوم بعد يوما وأتقترب القافلة تسير وأهكذا

اليام: من يوم في يتلو أن
فيها كانوا وأنعمة كريم وأمقام وأزروأع وأعيون جنات تركوا.... من كم

آخرين قوما وأأوأرثناها كذلك فاكهين
29-25 الدخان

وأأتوب أسإتغفرك أنت إل إله ل أن أشهد وأبحمدك اللهم وأسإبحانك
. إليك

* صواريخ السماء أمطرت
هـ- الموافق1409  ذوأالحجة19  التاريخ61 العدد المعركة [*لهيب

م].1989  يوليو22
. بعد أما ، بعده نبي ل  من على وأالسلم وأالصلةا وأحده الحمدلله

صباحا السادسإة الساعة  ميدان في المجاهدين مركز وأصلنا فقد
على  الليل طيلة قضينا  أن بعد  الحد، صباح الشمس طلوع عند

العدوأ مراكز بعض لن خطيرةا، وأالطريق ، -وأميدان جك بين الطريق
المهندس أن العدوأ مسامع إلى ترامى وألقد ، الطريق من قريبة   جد

القناديل تشبه التي  النارةا قذائف كانت  وألذا المنطقة، في حكمتيار
مركز اسإم وأكان الليل، معظم تطلق الفضاء في  المعلقة

لقائده   كان وألقد الحق) ، مشعل ( جبهة المؤمنين  غند المجاهدين
السنوات عبر الروأس مع  وأجولت صولت الله وأعزةا الله أمان

موقع وأأنه المر جدية على يدلك المركز  مكان أن وأالحق ، الماضية
غارات لمواجهة الجبال من جبل قمة من قريب محصن  قتالي

: يومية ضروأرية وأجبات يعتبر الذي المدفعي وأالقصف الطائرات



فعال السادات على يشق لما        فطن سإيد إل المجد أيدرك
من ) [البراثن: المخالب].        بمثلها1براثـنه( غذتها السإد القائد

أشبال وأهي عداه
، جدا قريبة المؤمنين غند وأبين ميدان مدينة بين المسافة كانت لقد
المسافة نصف تتعدى فل العدوأ مراكز  وأبين الغند بين المسافة وأأما
الدرداء   أبي يسمى المنطقة في  العرب الخوةا وأمسؤوأل ،

وألذا ميدان، في  شهرا عشر سإتة قضى قد بسيط شاب اليماني،
. الفغان المجاهدين لدى محترما محبوبا بساطته رغم فنجده
الدم مسيرةا يشاركهم الذي الشجاع يحبون إنما الفغاني وأالشعب

القتال خنادق في وأالعرق
البطون خلل من يقاد الفغاني الشعب أن يظنون الذين وأيخطىء (

) وألذا القلوب مودةا إل تأسإره ل عزيز شهم شعب إنه ، وأالجيوب
كغيره الشعب هذا يظنون البرسإيم من بحزم الناس بعض أقبل فقد
وأحياته تفكيره عن بعيدةا آراء عليه يفرضوا أن وأحاوألوا الشعوب، من

. وأنبذهم فنبذها
لهذا اليد وأعوز الهجرةا فقر يستغلوا أن حاوألوا الله أعداء إن

لو إذ باقدامهم، فركلوها الدنيا إغراءات عليهم وأعرضوا الشعب،
في لظلوا شيئا ميزانهم في تعدل وأزخرفها الحياةا زينة كانت
إن ، بساطتها رغم الحلم جمالها في تشبه التي وأدوأرهم بساتينهم

وأالدباء الكتاب لدى وأالدب الشعراء، لدى الشعر ينابيع تفجر دوأرهم
وأل النوافذ، على دانية وأالثمار النهار، خللها من تجري غرف إنها ،

هجروأا ثـم  الثمار، وأتقطف الستار تزيح أن سإوى البيت ربة تحتاج
السإرةا تعيش بدينهم، وأهاجروأا الحالمة، الشاعرية الحياةا هذه

إل الكرام العزةا هؤلء أيدي الى وأصلت ما خيمة في وأالسإرتان
الغاثية، المنظمات أبواب على أشهر عدةا تردد وأبعد النفس، بشق

. الخيمة على حصلوا وأتجهم وأدفع  وأرد  صد وأبين

: العقيدةا أجل من هجرةا
بيوتهم مسلم مليين خمسة يغادر القرن هذا في مرةا أوأل فهي

يعيشوا أن رفضوا  أنهم ال وأادعين خائفين، غير مطمئنون وأمعظهم
الغراءات لهم يقدم الشيوعي النظام أن مع الكفر، ظلل في

وأشدةا مرارتها في جمعها التي ديارهم ترك على وأيصروأن للبقاء،
كتابه: في القتل مع النفس على وأطئها

فعلوه ما دياركم من اخرجوا أوأ أنفسكم اقتلوا أن عليهم كتبنا أنا وألو
منهم قليل إل

)66 (النساء



المعاناةا على يأجرهم وأأن هجرتهم، يتقبل  أن جل عزوأ الله وأنرجو
. الدامي المرير الطريق هذا على تجرعوها التي الليمة

بن فضالة عن حبان وأابن الحاكم روأاه الذي الصحيح الحديث ففي
وأسإلم: عليه الله صلى قال عبيد

في ببيت وأأسإلم بي آمن وأضامن]. لمن ) [زعيم: كفيل1زعيم( (أنا
وأسإط في الجنة: أدناها]. وأببيت ) [ربض2الجنة،( ربض

وأجاهد وأأسإلم بي آمن لمن زعيم وأأنا ، الجنة أعلى في وأببيت الجنة
في وأبيت الجنة وأسإط في وأبيت الجنة ربض في ببيت الله سإبيل في

الشر من وأل مطالبا للخير يدع لم ذلك فعل فمن الجنة، غرف أعلى
كل فعل مهربا: أي الشر من وأل مطلبا الخير يدع ) [لم1مهربا(

)2( يموت أن شاء حيث الشر]. يموت وأجوه كال وأترك الخير وأجوه
مات]. حيث الجنة له يموت: أي حيث [يموت

العرب الخوةا من مجموعة مع وأأبوالحسن الدرداء  أبو وأجاء
كبير: برنامج وأعندهم

. المجاهدين بين الصلح -في 1
أفغانستان، داخل من بشرائها للمجاهدين وأالقذائف الذخائر -توفير2

يبيعونها الشيوعيين وأالضباط المليشيا  لن وأذلك
وأعلى وأافتتاحها المدن اقتحام أجل من المجاهدين بين -التنسيق3

التابعين بالمجاهدين وأإذا عندنا من أبوالحسن وأقام  كابل، رأسإها
إل خلفات حكمتيار القائد وأبين بينه وأهذا الحركة قادةا أحد لموسإى

وأإذا ، حكمتيار وألقاء الخلفات تناسإي بضروأرةا أقنعه أبالحسن أن
يحيون الطريق جانبي على مصطفين لموسإى التابعين بالمجاهدين

يقدم كم الله وأسإبحان الحافل، السإتقبال هذا من فعجبنا حكمتيار،
وأأن يوفقهم أن الله وأندعو خدمات،  من الشعب لهذا العرب الخوةا

في يومنا قضينا كيف لنرى وأنرجع ، أيديهم على الخير يحقق
عن يبحث ملدوأغ وأكأنها ميدان في الحكومة ت حم لقد المراكز،

خمسين حوالي فأرسإلت كابل، في التصالت هدأت وأما علج،
إذا ضخامته تتصور أن وأبإمكانك )، ( أوأريغان نـوع مـن  صاروأخا

. كم ثمانون مداه أن علمت
كانت ، تحوم الطائرات وأأخذت المركز، على تصب القذائف وأبدأت

D C مدفعية وأأما ، قذائفها وأألقت  هدفها، تحدد أن تريد الطائرات
على اسإتيقظت حيث الفجر صلةا قبل القصف عن لتكف كانت فما
القذيفـة، تتفجـر عندمـا يهتز الجبل أن أحس كنت التي قذائفها وأقع

أن تحس أنك إذ حرج، وأل عنه فحدث الطائرات قذائف وأقع وأأما
فقال الغذاء المجاهدين أحد لنا قدم وأقد انفجارها، لدى يميد الجبل



وأكذلك أماكن، ثلثة في بشظايا ابنته جرحت المجاهد : هذا حكمتيار
فعجبت اليوم، هذا فقالوا ذلك حصل وأمتى فسألت أخيه ابنة جرحت

: يقول وأكأنه الشعب هذا لصبر
اللـم غاية تراه النفوس  فيما           لذتها كيف نفسي خالق سإبحان

) [النوائب: المصاب]. وأصبر1نوائبـه( حملي من يعجب الدهر
)2الحطم( أحداثه على جسمي

كما يصبر أن اليماني للشعب  يمكن : ل اليماني الشهيد أبو لي قال
هذ إلى  وأسإمات وأمناقب طبعا الشعوب  أقرب  أنه  مع الفغان صبر

ما عشر يصبر أن  شعب  لي   يمكن ل بل :  ل له فقلت الشعب،
تحت تعيش وأأنت  سإنوات تسع منذ أنك  نفسك تصور  ، صبروأا
الطائرات، دوأي على إل  تستيقظ ل ، الجبل هذا صخور من صخور

تنام وأل الرصاصا،  وأأزيز  القذائف أنغام  على إل  وأجباتك تأكل وأل
هذا مع جمعت إذا فكيف السلح. ، وأقعقعة  المدافع عزف على إل

سإقط الذي البيت ركام  تحت دفنت وأقد  وأالم  بنابه، يعضك  الجوع
طارت التي وأالبنت بالحروأق، وأجهه  تشوه وأقد  وأالبن  ،  عليها
توالى ما لكثرةا جنت  التي وأالخت عينه، ندت الذي وأالبن  قدمها،
من الناحل  جسدها على تصبب وأما مصائب، من رأسإها فوق

النوائب؟!
إلى الرجوع يودوأن الذين الخوةا بعض :  إن الجزائري مرزوأق قال

موجودةا، غير أفغانستان في الصلبة القاعدةا إن ليقولون  بلدهم
، الفغاني الجهاد قادةا لدى وأاضحة غير وأالولء البراء عقيدةا وأأن
بنفسه حكمتيار وأيذهب الدوأل، بعض من المساعدات  يتلقون لنهم

. المجاهدين بحكومة  العتراف الطواغيت من يطلب
وأمن وأالولء، البراء نعلم ل نحن :  نعم فقال ، أجب  لحكمتيار فقلت

وأالولء البراء نعلم ل وألننا  ، وأالغرب وأروأسإيا أمريكا تحاربنا هذا أجل
رفضت وألهذا  ، الله رحم من إل المجاهدين بحكومة أحد يعترف لم

عشرةا إحدى مكث  الباكستاني السفير أن مع ريغان  أقابل أن
الله- الحق-رحمه ضياء أن رغم فرفضت،  إقناعي يحاوأل وأهو سإاعة
كان التي المقالة حكمتيار:  فهذه قال ثم ريغان، مع ينتظرني كان

بداية فـي الجهاد تعطيل لمحاوألة عليها يتكئون الخوةا بعض
مسيرته، في الله وأبارك  الركب سإار أن بعد بنا لحقوا ثم  المسيرةا،

كلمات كذلك فهذه الصلبة للقاعدةا بالنسبة : أما قائل فرددت أنا أما
فلسطين في الجهاد مسيرةا يعترضون كانوا الذين الخوةا  يجترها
في  وأتركناهم القاعدةا يربون الخليج في وأظلوا (،1969) عام

،وأيناقشون روأن ينظ  العاجية أبراجهم وأفي  ، يغطون  أحلمهم
. وأيجادلون



لهذه العملي التطبيق الخوةا فهم لو شعري فليت وأالولء البراء وأأما
وأكأنهم العقيدةا،

أرسإل وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن يتناسإون أوأ يجهلون
الناس يظلم ل نصرانيا ملكا فيها أن ذلك معـلل الحبشة إلى أصحابه

رجل عليه خرج قد النجاشي أن الحسن الحديث في ثبت وأقد عنده،
الزبير وأأرسإلوا بالنصر، للنجاشي يدعون المسلمون فقام يقاتله آخر

وأقد النجاشي، بانتصار مؤذنا بثوبه يلوح فرجع المعركة، نتيجة ليرى
. النجاشي مع قاتل الزبير أن الروأاية في جاء

منهم  الكثيرين إخلصا في يشك ل  الذين الشباب هؤلء وألعل
مكة، في الكفار  جوار في دخلوا قد الصحابة من كثيرا أن يجهلون

في بكر وأأبو المغيرةا، بن الوليد جوار في مظعون بن عثمان فدخل
جوار في وأسإلم عليه الله صلى الرسإول وأدخل  الدغنة، بن جوار

. مكة إلى الطائف من عودته لدى عدي بن المطعم
من هاربا الربيع بن وأعتبة لشيبة  بستان إلى الطائف في وأأوأى
يجهلون فإنهم  وأكذلك  ، بالحجارةا يتابعونه الذين وأالغلمان السفهاء

الله صلى الله لرسإول  ) نصح ( خزانة عيبة  كانت خزاعة قبيلة أن
. وأكافرهم مسلمهم وأسإلم عليه

جواز على الربعة الفقهاء اتفق فقد  المساعدات لخذ  بالنسبة أما
هنالك يكون ل أن على الكفار من الضروأرةا عند المساعدةا أخذ

ميتة أكل عن امتنع جائع رجل عن حنبل بن أحمد  سإئل وأقد شروأط،
. آثما مات : إنه  أحمد فقال مات حتى

( الملتزمون الصوليون خاصة الفغان عليها يساوأم  لم قضايا هناك
الراية  ، إسإلمية تكون أن يجب وأهي: اللفته )، وأالسنة بالكتاب

لتكون وأهو ، عنه تقاعس ل وأاضح الهدف  ، وأاضحة تكون أن يجب
ليست إسإلمية تكون أن يجب الحكومة   ، العليا هي الله كلمة

. الشيوعي يدخلها وألن محايده وأل ائتلفيه
مساعدات نقبل : نحن وأقالوا أمريكا من المساعدات قبول وأرفضوا
. فل أمريكا أما السإلمية وأالشعوب وأالسعودية باكستان من

السؤال: العي دوأاء : إنما لهم فنقول  للشباب بالنسبة أما
)43(النحل:                      لتعلمون كنتم إن الذكر أهل فسألوا

ظهري -: (قصم عنه الله -رضي علي سإيدنا قال كما  المر إنما
عابد الشباب هؤلء من فكثير  )، جاهل وأعابد فاجر : عالم رجلن

. جاهل
وأل يسألوا، حتى جهلة هم فل المتعلمين، أنصاف الدين افسد وأإنما

السإلمية القضايا عن يسأل ل وألذا وأيدركوا، يفقهوا حتى علماء هم



أسإرارها، يدرك لم وأمن غمارها، يخض لم وأمن غورها، يسبر لم من
ل لنهم الدين، هذا طبيعة يدركون ل الذين القاعدوأن يسأل وأل

في لنصرته  يضحون وأل الرض، في  إقراره أجل من يتحركون
. الحياةا

مع يواصل أن يستطيع ل  شاب  الله دين ينصر كيف شعري وأليت
تنقلها حتى عروأقك في تجري التي الصلبة ؟! فأين عاما المجاهدين

؟!  الخرين  إلى
؟! الصلبة  القاعدةا بنفسه يبني حتى الصلبة  القاعدةا من هو  وأأين
بنا انطلقت الصلةا وأبعد  العصر، لنصلي : توضأ لحكمتيار قلت ثم

. وأالتكبير الدعاء بين  جليز  ميدان من السيارات
وأأتوب أسإتغفرك أنت إل إله ل أن أشهد وأبحمدك اللهم وأسإبحانك

إليك
*وأالرجاء الخوف بين  أفغانستان

الموافق هــ1409  ذوأالحجة26  التاريخ62 العدد المعركة [*لهيب
م.1989/ 29/7

الفتتاحية ارسإال من يتمكن فلم أفغانستان إلى الشيخ لسفر نظرا
أشرطة من الفتتاحية هذه أخذنا حيث المواصلت لصعوبة

السمعية].
: وأبعد  بعده نبي ل من على وأالسلم وأالصلةا وأحده لله الحمد

أوأ  خلل حصل إذا .حتى مستعدةا جاهزةا  قوةا للسإلم  يكون وأأن لبد
الكفار شوكة ليخضد  أخرى مرةا الثخان  ليعيد الجيش تحرك  خداع
كرامتهم ،وأليمرغ كبريائهم  وأليحطم زعامتهم، وألينسف  كانوا، أينما

. بالتراب
أذيال يجروأن  أفغانستان أرض من  الروأس انسحاب جاء  هنا وأمن

وأالخذلن  الخزي ذيول  وأراءهم  تاركين سإيقانهم، بين الخيبة
من ينسحبون  إنهم ؟  ينسحبون بقعة  أي ،من وأالهوان  وأالخسارةا

التي (شندند) القاعدةا من  تزوأل، ل  يظنونها  المسلمون كان قواعد
أن بإمكانها وأالتي الفاق، تجوب التي النفاثة الطائرات منها تنطلق
أن يمكن  التي وأالصواريخ دقيقة، عشرةا بـخمس الخليج إلى تصل
وأالدبابات اليمن، في وأصنعاء وأالرياض الكويت  لتضرب  منها تطلق

. وأاحد يوم مسيرةا إل الخليج عن يفصلها ل التي
شمال تمد التي القاعدةا  كلجي من أيضا الروأس انسحب كما

، الثقيلة للسإلحة مصنعا حناياها بين وأتضم ، بالذخيرةا أفغانستان
. وأكابل روأسإيا بين الواصل العام الطريق على تسيطر وأالتي

يجمع الذي الصبع (وأاخان) ذلك من الروأس انسحاب جاء كما
أفغانستان صلة يقطعوا أن الروأس فأراد بالصين، أفغانستان



دوألية بمعاهدةا  كارمل بابراك من الصبع هذا فاشتروأا  بالصين،
للقارات: العابرةا بالصواريخ ،وأزرعوها

فأتاهم  الله من حصونهم  مانعتهم أنهم وأظنوا  يخرجوا أن ماظننتم
يخربون  الرعب قلوبهم في وأقذف  يحتسبوا لم حيث من الله

.   البصار أوألي يا فاعتبروأا  المؤمنين وأأيدي بأيديهم بيوتهم
) 2 الحشر (

وأالهلع الخوف بات أفغانستان أرض من الروأس انسحاب وأبعد
من وأخداعهم التاريخي الروأس مكر من الناس  بعض على يسيطر

قبضتهم بها يحكمون بلعبة  أفغانستان إلى أخرى مرةا يرجعوا أن
. أهلية بحـرب أوأ  داخلية بفتن المجاهدين يشغلوا  أن بعد الحديدية

إل  أفغانستان إلى  أخرى مرةا  الروأس يرجع لن بأنه أطمئنكم وأأنا
سإنوات ثمان منذ الروأس لن ، أبيهم بكرةا عن يبادوأا أن أحبوا إذا

الشيوعيون اليها اسإتدرجهم  تاريخية غلطة أنها يشعروأن وأهم وأنيف
وأخسائرها عالية، باهظة ضرائبها يؤدوأن وأبدأوأا  الفغان، المحليون

أكبادهم فلذات وأبدفن وأالبرية، الجوية أسإاطيلهم بتحطيم فادحة،
. روأد هاري ضفاف وأعلى بنجشير وأادي وأفي الهلمند حوض على
أن يمكنهم أفغانستان، أرض إلى يرجعوا أن للروأس يمكن ل نعم

يحاوألوا أن وأيمكنهم ، الطيران قصف طريق عن بعيد من يشتغلوا
ل أن كثيرا وأسإيحاوألون عنه، الروأس يكف لن هذا ، الفتن إثارةا
لنبأهم سإيكون ممن وأالسإلم، اليمان أهل  من أناس الزمام يقبض

. حين بعد وألو نبأ وأوأجودهم
الغرب وأمع سإنوات، أربع منذ أمريكا مع يحاوألون  نجدهم لذلك
وأأن القوية، المجاهدةا  الرجل  تحت من البساط  ينتزعوا أن قاطبة
، الصوليين المتشددين المتطرفين أوألئك من القيادةا محور يأخذوأا

. يريد ما يفعل وأالله يريدوأن  وألكنهم
على أمينة لتكون المانة تتسلم أن  المؤمنة للفئة يريد تعالى الله إن

الملك تاج وأيضع  إياها، يسلمها أن  بعد منها تضيع ل  حتى  المانة،
البشرية تتفيأ وأأن الرض، في لدينه يمكن  أن يريد ، مفرقيها على

الذي  التيه صحراء وأمن الهاجرةا، لفح من ،وأتستريح دينه ظلل
وأمن أعصابها من عالية الضرائب وأدفعت  كثيرا،  فيه ضلت  طالما

كذلك وأالناس ، وأأعراضها وأقيمها وأأجسادها قلبها وأمن نفسها
السودان إليه تعرضت كما سإتتعرض  أفغانستان أن من  متخوفون

قبضتها المؤمنة الفئة أحكمت لو فيما عالمي اقتصادي حصار من
. كماأنزل الله دين تطبق وأبدأت الحكم على

، القتصادي الحصار يهمها ل  أفغانستان أن  الله بإذن أطمئنهم وأأنا
ان تستطيع العالم،  عن معزوألة التاريخية حقباتها طيلة عاشت فقد



وأل أرضها، من  ذلك كل وأسإكرها، وأأرزها قمحها وأعندها بذاتها، تقوم
. كله العالم في ذلك بعد  لها حاجة

على قائمة معزوألة تعيش أن اسإتطاعت قد أفغانستان كانت وأإذا
تواجه تقف أن وأأحرى أجدر  اليام هذه في فهي  مضى فيما سإاقيها

فقط. اقتصادية الحرب كانت إذا خاصة كله، العالم
وأالجوية، البرية وأبأسإاطيله وأرجله، بخيله كله العالم تواجه إنها

وأما وأهنت ما ذلك وأمع  وأالعسكري، وأالقتصادي السياسإي وأبحصاره
قناةا: لها لنت

وأالله اسإتكانوا وأما ضعفوا وأما الله سإبيل في أصابهم لما فماوأهنوا
.  الصابرين يحب

)146 عمران آل (
وأزير عبدالمجيد قدمه الذي  المتحدةا المم تقرير حسب وأأفغانستان
لعاشة أرضها تكفي شاه ظاهر المخلوع للملك السابق التخطيط

. البشر من مليونا وأسإبعين خمسة
وأالغاز البتروأل من ذخائرها وأبمخزوأن بمعادنها ثرية أفغانستان إن

وأبدخشان، بنجشير وأادي وأفي  ، جيحون نهر شواطيء على وأالذهب
.  باميان في وأالحديد قندهار، في وأاليورانيوم

زراعتها اسإتغلت لو فيما الدوأل أغنى من دوألة تعيش أن تستطيع إنها
. أرضها باطن من ذخائرها مكنوز وأاسإتخرج وأصناعتها،

وأأنا  بها، المحيطة الدوأل من أفغانستان على يخافون الناس وأبعض
الدوأل قلوب في طارئة  ليست أفغانستان فهيبة  أطمئنهم،

تاريخي  المجاوأرةا الدوأل قلوب في الفغان رعب إن  ،  لها المجاوأرةا
شاه أحمد كان فإذا  المجاوأرين، قلوب أعماق في جذوأره امتدت قد

بصيحة جمعها التي قندهار بقبائل اسإتطاع م) قد1747( سإنة بابا
وأيجتاز العرب، بحر إلى وأيصل بلوشستان يخترق أن نهار أوأ ليل في

على الهندوأس وأحطم دلهي، إلى وأيصل وألهور وأالبنجاب بيشاوأر
بأفغانستان تحتك أن الن الهند تستطيع فكيف دلهي، أبواب
الهندي على يغمى أن أردت ؟! وأاذا الله ليوث يقودها التي المجاهدةا

. يستفيق أوأل بعدها يستفيق فقد  ، أفغاني بعمامة بعيد من له فلوح
هي من تعلم لنها بأفغانستان، تحتك أن أبدا تستطيع فلن إيران وأأما

المنطقة  تحكم الزمن من كبير وألردح بقيت التي أفغانستان
ليست لفترةا تابعة كانت -هذه خراسإان -منطقة  إيران من الشرقية

. أفغانستان قبل من تحكم بسيطة
أن السهل من ليس فهي جوانبها، على بحار لها ليس أفغانستان إن

سإوى تخترقها أن قوةا تستطيع وأل ، الخارج من آتية لقوةا تستسلم



وأحسرةا وأضياعا شوكا اليام حصاد من جنت ما جنت التي روأسإيا
. وأندامة

مرةا عقولهم الروأس فقد إذا إل أفغانستان إلى ترجع لن فروأسإيا
. رؤوأسإهم إلى الصواب أعاد الفغاني السيف أن وأأظن  ،  أخرى

سإماء يعلو الذي الغبار هذا كان وأمهما عظيم، بالله فالمل
طبيعة فهذه  أفغانستان أرض يغطي العجاج كان وأإذا أفغانستان،

وأطبيعي منطقي شيء هذا نتائجها، من وأنتيجة المعركة، طبائع من
لن القتـال، طريق على خاصة يسيروأن الذي الخوةا بين التاريخ عبر

عزائمهم وأتهون نفوسإهم تضعف الناس من وأكثير ثقيل، القتال
بني وأهؤلء ، الطـريق جوانب على سإقطوا إذا ضمائرهم، وأتشترى

الذين إخوانهم حلوق في غصة يكونون البشرةا وأأبناء الجلدةا
وأاحد، بنداء ينادوأن قليل قبل معهم وأكانوا المسيرةا، يشاركونهم

وأاحدةا. راية وأيرفعون  وأاحد بهتاف وأيهتفون
التي بقياداتها وأقيمها، بدينها  تعالى الله بإذن سإتعيش أفغانستان إن

الذين وأالجند القادةا هؤلء إن أظفارها، نعومة منذ بطهارتها عرفت
وأجل عز الله وأأعز  كلها الرض في مسلم كل رأس بهم  الله رفع
وأهم بالزمام، سإيمسكون الذين هم وأشريعته رايته وأرفع دينه بهم

وأالله إياها، الله سإلمهم التي المانة على المناء  سإيكونون الذين
. يعلمون ل الناس  أكثر وألكن أمره على غالب

وأأتوب أسإتغفرك أنت إل  إله ل أن أشهد وأبحمدك اللهم وأسإبحانك
إليك.

* جلبهار إلى كار جاري  من
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مع لنا الشيخ أرسإلها حيث أفغانستان داخل من الفتتاحية هذه كتبت

بيشاوأر]. إلى القادمين الخوةا
: وأبعد بعده، نبي ل من على وأالسلم وأالصلةا وأحده لله الحمد

يعيشون الذين وأإن بحرها، يعبأوأن يعودوأا لم بالنار يكتووأن الذين فإن
مضاجعهم وأتخز أجفانهم عليهم تؤرق تعد لم عليهم المتكالبة الهموم

تنزف لزالت جراحاتهم الذين وأإن بعيد، من يرقبون الذين كأوألئك
تكثر، أوأ فتقل الجراح هذه تزداد بأن كثيرا يفكروأن يعودا لم دما

يقولون: وأكأنهم
البلل من خوفي فما الغريق أنا

وأجل: عز الله قال وأكما



وأالله أصابكم ما وأل فاتكم ما على تحزنوا لكيل بغم  غما (فأثابكم
تعملون) بما خبير
153 عمران آل

فلن ببني : نزلت العرب تقول كما وأذلك غم، على غما فجزاكم أي
: الغم عباس ابن قال ، على هنا الباء وأمعنى ، فلن بني على وأنزلت
وأسإلم، عليه الله صلى محمد قتل قيل وأحين الهزيمة بسبب الوأل

بن الرحمن عبد وأعن ، الجبل فوق المشركون علهم حين وأالثاني
صلى محمد قتل قيل حين وأالثاني الهزيمة، بسبب الوأل الغم عوف
وأقال ، الهزيمة من وأأعظم أشد عندهم ذلك كان ، وأسإلم عليه الله

( لكيل كرب بعد كربا )  أي بغم غما ( فأثابكم إسإحق بن محمد
وأالظفر الغنيمة من فاتكم ما على ) أي فاتكم ما على تحزنوا

الثانية المصيبة أن أي ، وأالقتل الجراح ) من أصابكم ما ( وأل بعدوأكم
. الوألى أثر لزالة وأعطاء ثوابا كانت

المصائب: توالي
الرسإول قتل المسلمين فسماع بعضا، بعضها ينسي المصائب إن

الغنيمة وأفوات الهزيمة مصيبة أنساهم وأسإلم عليه الله صلى الله
اللم لكثرةا محصنة منيعة تصبح البشرية النفس لن ، النصر بعد
الداء) . هي كانت بالتي ( وأداوأني مقاوأمتها على وأتتعود تغزوأها التي

المرض جراثيم بين المعركة تقوم بمرض  يصاب حينما فالجسد
وأطيسها وأيشتد المعركة، وأتستمر البيضاء، الدم كريات وأبين
، الغازية الجراثيم مع يدخلها معركة كل في الجسد وأينتصر بالحمى،

البيضاء الدم كريات من المعركة في تسقط التي الخسائر وأأما
وأيخرج ، خارجه فينبذها دمل شكل على الجسم فيلفظها وأالجراثيم

الجراثيم ضد مناعة المعركة من تحمل وأقد سإليما، معافى الجسم
. أخرى مرةا غزته إذا فيما

، المراض بسبب الجراثيم ضد مناعة يتورث الجسم فإن وأعليه
نازلة عليها نزلت  أوأ مصيبة  بها حلت كلما البشرية النفس كذلك
. وأالنوائب الحداث ضد وأمناعتها صلبتها ازدادت وأقد تتركها فإنها

نـبال من غشاء في فؤادي          حـتى بالرزاء القوم رماني
النـصال على النصال تكسرت         سإهام أصابتني إذا فصرت

أبـالي بأن ماانتفعت لني        بالرزايـا أبالي وأما فهان
عاتقه على انصبت التي وأالبليا الرزايا عن تسل ل الفغاني وأالشعب
المضطربة أعصابها تنبئك الطفال تسأل فإن كاهله، على وأتوالت
وأعن ، أبنائهم بيوت فوق تنزلت التي القذائف عن الشاردةا وأعقولها



حجورهن في وأهم نواظرهم أمام أدمغتهن انتثرت اللواتى أمهاتهم
. أحضانهن وأبين

التي أوأراقها عن المجردةا أغصانها تنبئك الشجار تسل وأإن
الركام. تحت غابوا الذين الديار أهل على حزنا تساقطت

عن الشاخصة وأأطللها البالية أعمدتها أجابتك مساجدها ناجيت وأإن
. ردمها تحت أحياء وأهم دفنوا الذين الئمة

عيدان وأهي ترثي المنابر حتى       جامدةا وأهي تبكي المحاريب حتى
كأن جفت التي وأالحدائق الخابية المتهاوأية الجدران على وأقفت وأإن
وأأقفرت غناء، ناضرةا بالمس كانت أن بعد وأشوهت بالمس تغن لم

بالحياء. عامرةا قبل من كانت أن بعد أهلها من
ضمور وأ أشجارها جفاف سإر -ما -البساتين الحيطان سإألت وأإن

-الجداوأل-، السواقي غاضت كيف تخبرك أوأراقها وأذبول أغصانها
. عنايتها وأتوليها تتعهدها كانت التي اليادي وأغابت

، النازفة الجراحات مع سإيره الشعب وأاصل فقد كله هذا وأمع
وأالبطون ، المتهاوأية وأالبيوت ، الضاوأية وأالجسام الذارفة، وأالعبرات

: بالصبر الله وأنصره الحافية، وأالقدام ، الخاوأية
). الكرب مع  الفرج وأأن ، الصبر مع النصر أن وأاعلم (
). المحسنين أجر ليضيع الله فإن وأيصبر يتق من إنه (

: يقول الشعب كأن
في الله يحكم حتى وأأصبر      صبري عن الصبر يعجز حتى سإأصبر

أمري
الصبر من أمر شيء على صبور        أننـي الصبر يعلم حتى وأأصبر

: المسمومة وأالسإنة الخفية الحراب
مكان كل في النتصارات وأتوالي كابل من المجاهدين اقتراب وأمع

أوألى  أن -فيروأن وأالشيوعيين الروأس -خاصة الله أعداء يتلفت
لدى الداخلية الجبهات هي عليها تعمل أن  يجب التي الجبهات

الضخمة  وأالميزانيات الطائلة الموال فيخصصون المجاهدين،
الخوةا خلل الفوضى وأبث  المجاهدين، بين الفرقة لشاعة
( الذين الفتح طلقاء من كبيرةا مجموعات وأاسإتعملوا  الصادقين،

من كل عن العام العفو أصدروأا المجاهدين لن العام العفو شملهم
يلقون الدوألة عملء من المليشيا رجال كبار تائبا) فصار يأتيهم

تائبين وأيأتون مسابحهم وأيحملون لحاهم وأيطلقون أسإلحتهم
الفتن يبثون المجاهدين صفوف وأيتخللون منيبين، خاشعين عابدين

أجهزةا في تطبخ التي الشاعات وأيروأجون الراجيف وأينشروأن
القوم كبار إلى بعضهم وأيقترب لشاعتها، جاهزةا لهم وأتسلم الدوألة،



أوأ القلوب سإكتت وأكلما وأيبلبلون، يؤلبون الناسإكين، بثياب ناصحين
. وأتحركوا وأنشطوا فرقوا النفوس تقاربت

: قيس  بن شاس خبر
الله رسإول رعاه الذي الوأل المجتمع الذهن في يحضرني وأهنا

( الوأس العمومه بني قلوب بين به الله وأألف  وأسإلم عليه الله صلى
سإادةا وأيبقون اليهود يستغلها كان طاحنة حروأب ) بعد وأالخزرج

المهاجرين بين وأسإلم عليه الله صلى الرسإول آخى فعندما الموقف،
اليهود بقلوب الغيظ أكل المدينة، يديه على الله وأوأحد وأالنصار،

. جاهلية  عصبية يثيروأنه فقاموا
: ( مر قال عنه الله رضي أسإلم بن زيد عن إسإحق ابن روأى فقد

نفر على المسلمين على الطعن شديد يهوديا وأكان قيس بن شاس
وأضغائن، أحقاد من بينهم ما السإلم نزع أن بعد وأالخزرج الوأس من

وأأخذ ، إليهم فجلس بينهم، ذات صلح وأ ألفتهم من رأى ما فغاظه
بالعدوأاةا المشحون الماضي أحداث إلى فشيئا شيئا يجادلهم
الشعر، من حروأبهم  في قيل ما بعض  ينشدهم وأأخذ  ، وأالخصومة

فيما تنادوأا حتى بهم وأمازال ، عصبيتهم من وأهاج وأجدانهم، فحرك
عليه الله رسإول فبلغ ، الصدام يقع وأكاد ، السلح : السلح بينهم

بين وأأنا الجاهلية : ( أبدعوى إياهم مخاطبا إليهم فخرج وأسإلم،
.. وأاسإتنقذكم به وأأكرمكم للسإلم الله هداكم أن ؟) بعد أظهركم

من نزعة أنه عندئذ القوم فعرف قلوبكم، بين وأألف الكفر من
وأالخزرج الوأس من الرجال وأعانق عدوأهم، من وأكيد الشيطان

وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول مع انصرفوا ثم بعضا، بعضهم
الحادثة هذه وأفي عدوأهم، كيد عنهم الله أطفأ قد مطيعين، سإامعين

الوحي: نزل
عوجا تبغونها آمن من الله سإبيل عن تصدوأن لم الكتاب أهل يا قل (

إن آمنوا الذين أيها يا تعملون عما بغافل الله وأما شهداء وأأنتم
كافرين إيمانكم بعد يردوأكم الكتاب أوأتوا الذين من فريقا تطيعوا
وأمن رسإوله وأفيكم الله آيات عليكم تتلى وأأنتم تكفروأن وأكيف

) مستقيم طراط إلى هدي فقد بالله يعتصم
 .100-99 عمران ال

الحلوم تطيرلذكرها              جاهلية هاجها قيس بن وأشاس
الروأاجـف

العروأق فيه وأشجت وأقد             القرى وأالخزرج الوأس بين يلقب
العواطف



وأالرماح الحوافي  رقاق              وأماجـنت البعاث يوم يذكرهم
الروأاعف

المرتقب: المل
وأبعد بروأان، نحو الخطى وأنحث السير فيه نغذ كنا  الذي الوقت وأفي

بقرب المل ارتفع حيث  كار)، ( جاري مركزها وأفي بروأان دخلنا أن
مركز عن فقط متر مائتي تبعد خنادق في كنا إذ الدوألة، سإقوط
يلتقي أن نهفو وأكنا ، المجاهدين بيد فرقها سإقطت التي الولية

الخلف شجرةا لعل )، مسعود شاه وأأحمد ( حكمتيار العملقان
. أصولها من الفتنة دابر وأنقطع جذوأرها، من تجتث

حكمتيار المهندس طرحه الذي الطرح بنود سإطرنا أن وأبعد
بعملئها الدوألة عملت وأالتي الخوةا بين خلفات لزالة كاقتراحات

بعض نظر في الحل مستحيلة أنها وأبدت أصلتها، حتى طويل
لفتتاح وأقت أنسب أنه نطمع كنا الذي الوقت هذا في ، الناظرين

لكابل الحياةا شريان يمثل الذي الوحيد الطريق وأسإد بجرام مطار
الوقت هذا في )، -كابل -سإالنج حيرتان ( خط العميلة وأللحكومة

أفغانستان أوأس بين وأالمودةا الصفاء يوم أنه روأعنا في وأقع
آن قد دانية، جنية الجهاد ثمار قطف آوأان وأآن قرب قد وأخزرجها
وأذي وأالفاروأق الصديق نسل من وأمهاجريه سإعديها بيد لتقطف

. الفرسإان وأحيدرةا النورين
وأراء للرسإال طريق بأقصر فيه نفكر كنا الذي الوقت هذا في

أيهما أفكر وأكنت ، حكمتيار القائد أخيه على للسلم للقدوأم مسعود
نرسإل أم باللسإلكي أتصل أم بنفسي أذهب وأاقصر: هل أنجع
على طغت التي المشاكل لطرح مسعود قدوأم بطروأح أنس عبدالله

البحر صفو عكر الذي الغثاء وألزالة ، المزبد  الدماء بحر سإطح
الدقائق؟! كنز لخراج وأللغوصا الرائق

. كالصاعقة قلوبنا على يتنزل بخبر وأإذا الوقت هذا في

المزلزل: النبأ
رباط قرية قرب قرية في المشمش وأ التوت أشجار تحت الغداء بعد

الطرق أفضل في نتشاوأر بحكمتيار جانبا انتحيت بروأان مركز من
يخبرني: به وأإذا الخلف، لزالة وأالمواطئة للقاء الممهدةا

عودتهم أثناء مسعود لقادةا كمينا عمل قد وأليد آغا أن BBC أذاعت
أربعة وأمنهم شخصا ثلثين حوالي وأقتل نظار شورى مجلس من

كبار.



هذا من لنفسي وأأفجع قلبي على أثقل سإنوات منذ خبرا تلقيت فما
. وأاليابس الخضر نارها تأكل قد بداية وأإنها ، النبأ

فأسإتأذنت ، بحفناتي الماء وأأشرب بنفسي النهر أرد أن صممت وأهنا
على بنفسي أقف لعلي الشمال شطر وأأيمم أتركه أن حكمتيار من

الشر نذر نوقف أن اسإتطعنا ما وأنحاوأل المروأع، الحادث هذا حقيقة
لهب من أيدينا على وأيسره الله قضاه ما نطفىء وأأن ، المستطير

وأأجهز حقائبي أعد أنا وأها النذير، شرر منه يبدوأ الذي الكبير النار
. وأالجمعية الحزب من الشمال وأقادةا مسعود نحو للسير نفسي

إلى التوجه قبل جلبهار في النسيج مصنع من المقال هذا كتبت وأقد
؟! الحادثة وأراء من الظنون رأسإي وأيغامر الشمال،

؟ المجاهدين مطارق تحت لتهوى تترنح بدت التي الدوألة أهي
كل على العواقب يقدر وأل النتائج يدري ل أحمق فعلة هي أم

؟ المسلمين
؟ دفين عميق لضغن فيه يثأر ضيق صدر عن أحقاد تنفيس هي أم

تترقبها التي بالمال تعصف أعاصير أبواب على أنحن أدري وأل
الجيال

بنجيب ليطيحوا آلمهم فيها يتجاوأز الخوةا بين لقاء بداية تكون ام
؟ الدجال

يعلمه غيب هذا إن
. ) المتعال الكبير وأالشهادةا الغيب عالم (

)9 عمران (آل
وأأتوب أسإتغفرك  أنت إل إله ل أن أشهد وأبحمدك اللهم وأسإبحانك

. إليك

*الشائعات حرب
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: بعده نبي ل من على السلم وأ الصلةا وأ وأحده لله الحمد

: العزةا رب فيقول
إلى ردوأه لو وأ به أذاعوا الخوف أوأ المن من أمر جاءهم وأإذا
ل وألو  منهم يستنبطونه الذين لعلمه منهم المر أوألي إلى وأ الرسإول

عز يقول وأ ،    قليل إل الشيطان لتبعتم رحمته وأ عليكم الله فضل
المؤمنين حرض وأ نفسك إل تكلف ل الله سإبيل في :    فقاتل وأجل

تنكيل أشد وأ بأسإا أشد الله وأ كفروأا الذين بأس يكف أن الله عسى
.

) 84 -83 النساء (



إلى البينات اليات هذه خلل من تعالى وأ سإبحانه العزةا رب يرشدنا
، احتدامها أثناء وأ المعركة في الشائعات تجاه السإلمية الداب

هي الوأامر منها تتلقى وأ المعلومات منها تستقى حيدةا وأ جهة فهناك
. المر أوألو

الدب هذا عرف : قسم قسمان الجهادية الساحات في الناس وأ
إلى يرجعه وأ تمحيصا يمحصه بل ، سإمعه ما كل يردد فل به فأخذ

امرأ الله فرحم يسأل لم إن وأ ، أجاب سإئل إن ذلك بعد وأ ، أصحابه
. نجا صمت وأمن ، فسلم سإكت أوأ ، فغنم قال

الثقافة يع لم وأ التربية تلك يتلقوا لم الذين : فهم الثاني القسم أما
: سإمعوا ما كل يرددوأن فتراهم الجهادية

عليه الزوأر انطلى وأ     فيه البهتان جرب
أذنيه في عقله    ببغاء من ياله

الدين يطعن بصدقه منهم لكن وأ ، صادقين الفريقان يكون قد وأ
. البلء من ينقذهم وأ المسلمين ينفع بصدقه من وأمنهم ، نجلء طعنة

المر؟: أوألو هم من
قال وأ الفقه، وأ العلم أهل ليلى أبى وأابن قتادةا وأ الحسن يقول

الفريقان يكون بأن بأس الجصاصا: ل قال المراء، هم السدي
المر... وأ وألةا من المراء وأ المر، وألةا من العلم فأهل مقصودين،

وأ للناس، الحرام وأ الحلل يبينوا بأن مأموروأن العلماء لن ذلك
. حقا المر أوألو فهم ، يتبعوهم بأن جوبا وأ مأموروأن الناس

كلها قلوبهم وأ نفوسإهم وأ الناس أعصاب ترى المعركة حال وأفي
الذي بالنصر معلقة مصوبة وأكلها القوةا، لسإتعمال مشدوأدةا

وأالعصاب يدفعون، أموالهم وأ يهرقون دماءهم أجله وأمن يطمعون،
أوأ الساخنة أوأ المتتالية مشدوأدةا-الضربات هي تتحمل-وأ ل البشرية
الخبار أسإوأ نشر على المعركة أثناء العداء يحرصا هنا وأمن الثقيلة،

أحد في قميئة ابن صاح فعندما فيتفرق، المقابل الجيش أفراد بين
بعد نفعل ماذا قالوا وأ القتال عن الصحابة قعد ، محمدا قتلت أني

الفقهاء أحد بهم مر إذا حتى سإلم، وأ عليه الله صلى الله رسإول
: قتل قالوا ؟ بالكم : ما لهم فقال بعلمه بصائرهم الله نور الذين

ما على فموتوا : قوموا فقال ، وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول
. بعده بالحياةا لكم شأن فل ، عليه مات

أن أشيع أن فيوم ، السيئة الخبار تتحمل ل المعركة أثناء العصاب وأ
بواتيه نهر على الشهداء بلط معركة في قتل الغافقي الرحمن عبد
، باريس من تقريبا كيلومتر مئة بعد على هم وأ المسلمون هزم وأ



وأقوف سإبب هو ذلك كان وأ مارتل، شارل سإيف لحقهم وأ وأتفرقوا
تغط أوأروأبا معظم فبقيت ، أوأروأبا نحو تقدمه عدم وأ السإلمي المد

. الظلم دياجير في
الذي الله دين من كله العالم حرمت المعركة أثناء وأاحدةا أرجوفة

رب أن نرى لذا ، أجمعين للناس رحمة ليكون العالمين رب نزله
تحب وأ القوةا يهمها أنها يعلم وأ البشرية النفس هذه صانع هو وأ العزةا
رب يقلب بل ، بالملئكة ربهم يكثرهم الكثرةا النزال مواطن في

وأفي  سإلم وأ عليه الله صلى الله رسإول ذهن في الحقائق العزةا
أوأصالهم ترتجف ل حتى وأ مشاعرهم، تهتز ل حتى الصحابة ذهن

وألتنازعتم لفشلتم كثيرا أراكهم لو وأ قليل منامك في الله يريكهم (إذ
اذ يريكموهم وأإذ  الصدوأر بذات عليم إنه سإلم الله وألكن المر في

كان أمرا الله ليقضي أعينهم في وأيقللكم قليل أعنيكم في التقيتم
المور). ترجع الله وأإلى مفعول

)44-43 النفال (
وأفي بصره وأفي  الناس أشجع ذهن في الحقائق غير العزةا رب
وأأن الجمع يقلل أن تقتضي المعركة وألكن حق، النبياء وأرؤيا ، رؤياه

الضراغم  وأتنقض العزائم وأتشحذ الهمم ترتفع حتى العداء يقلل
السإباب وألكن ، عليه متوكلة الله لقدر مطمئنة وأهي وأتمضي
وأأثناء المعركة إبان خاصة المؤمن نفس في أثرها لها المادية

. احتدامها
داخل في هي كما الصورةا تنقل ل : لماذا الخوةا بعض لي قال

وأأشرطتنا وأخطاباتنا كتاباتنا خلل من الناس نجعل نحن ، أفغاسإنتان
وأعندما ، غربي روأمانسي جو في يعيشون وأالمرئية  المسموعة
، يجوز ل الدين في وأهذا ، النتيجة تتحمل أنت بالحقائق يصطدمون

وأكيف الله كتاب في المعارك تنقل كيف  الله دين لنراجع لهم فقلت
المناقب كتب في وأالتابعين وأالصحابة البطال سإير تنقل كانت

. وأغيرها وأالمغازي وأالسير
نكثت قد قريظة أن وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول علم أن وأيوم

ثلث  وأنعطيكم ترجعوا أن رأيتم إن لهم وأقال غطفان دعا عهدها
سإعد وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول دعا ثم فوافقو المدينة ثمار
وأكان قريظة، بني إلى يذهبا أن وأأمرهما عبادةا بن وأسإعد معاذ بن

في وأحلف وألء قريظة بني معاذ-وأبين بن سإعد الوأس-قوم بين
القوم أن فوجدا السعدان إليهم فذهب وأمودات، صداقات الجاهلية،

عليه الله صلى الله رسإول أوأصاهما وأالنكث، النقض على أصروأا قد
لم وأإن المسلمين، بين ذلك تشيعوا فل نكثوا إن لهما وأقال وأسإلم

نكثت قد قريظة أن السعدان علم وأعندما ذلك، فأشيعوا ينكثوا



عضل وأقال وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى رجعا عهدها
وأالقارةا وأعضل وأسإلم، عليه الله صلى الله رسإول فكبر وأالقارةا،

الله صلى الله رسإول بأصحاب وأالقارةا عضل قبيلي غدر إلى تشير
الرجيع ماء إلى وأصلوا فعندما الوحي، كتاب قتلوا أن يوم وأسإلم عليه

لقريش، لنبيعكم بكم جئنا وأالقرآن، بالقراءةا لنا حاجة قالوا: ل لهذيل
فقالوا: الرجيع، يوم سإتة وأكانوا ثلثة وأأسإر ثلثة وأقتل معركة فدارت
أكبر، وأسإلم: الله عليه الله صلى الله رسإول فقال وأالقارةا، عضل
رسإول وأصلت قد  مفرحة وأبشرى سإارا خبرا هناك أن الناس فشعر

. وأسإلم عليه الله صلى الله
المسلمين: بخناق أخذت الكروأب ، الظلم ادلهم ، خانق الجو

وأبلغت البصار زاغت وأإذ منكم أسإفل وأمن فوقكم من جاؤوأكم (إذ
وأزلزلوا المؤمنون ابتلي هناك الظنونا بالله وأتظنون الحناجر القلوب

شديدا) زلزال
)11-10 الحزاب (

عزائم لتثبيط وأوأسإيلتهم الثمين صيدهم المرجفون يجد الجو هذا في
. المؤمنين

خير، كل إل الجو هذا في يشاع وأل ، سإيئة كلمة تحتمل ل النفوس
الخنجر نطوي وألكننا مخلصين نكون وأقد للمسلمين،  فالهزيمة وأإل

بإخلصا  وأنتصرف ، نعلم ل وأنحن الدين هذا أعماق في المسموم
. وأيقين

بعزل توقيتها غير في عنه الله رضي عمر رسإالة جاءت أن وأيوم
هرقل بعدها وأقف التي الفاصلة اليرموك لمعركة يستعد وأهو خالد
أن يوم ، بعده لقاء ل وأداعا سإوريا يا وأداعا قائل لسوريا بيديه يلوح
وأوأضعها خالد طواها ، عبيدةا أبا وأتولي خالد بعزل الرسإالة تلك جاءت
المعركة خاض أن وأبعد المسلمين، عضد في ليفت حتى جيبه في
أعماقه، في الدين هذا يطعن ل حتى معزوأل وأهو خاضها وألية بغير

الروأم جموع وأوألت الكفر وأهزم دينه وأأعز جنده الله نصر أن وأبعد
وأقرأها جيبه من الرسإالة أخرج اليرموك نهر في بنفسها تلقي هاربة

. المؤمنين أمارةا أباعبيدةا وأوألى المسلمين جموع على
قبل عبيدةا أبي رسإالته خالد سإلم لو التاريخ في سإيحصل كان ماذا

في يهزم لم الذي البطل خالد هو من تعرف ،وأالنفوس اليرموك
الله رضي الخطاب  بن عمر طلب أن وأيوم ، إسإلم في وأل جاهلية

صفروأنيوس من مفاتيحها وأليتسلم المقدس بيت مدينة  لفتتاح  عنه
أعلم كان لقد أبابكر الله : رحم قال الوليد بن خالد أعمال وأرأى

. بالرجال مني



خدعنا الفغاني؟! وأكيف الجهاد صورةا من غيرنا وأماذا نقلنا فماذا
حلف زعيمة الرض دوأل أكبر من دوألة أمام يقفوا المسلمين؟! ألم

ارسإو؟!
قائد يصرخ السوفيتية؟! ألم المبرطورية  روأسإيا ظهر يكسروأا ألم

ننتظره كنا الذي اليوم هذا  أشهر قبل انسحابه إثر الروأسإي الجيش
قد المسلمين بلد في جيش أي عليكم بالله ؟! أروأني سإنين منذ

المسلمين أذاق قد شعبا الفغاني! أروأني الشعب حققه ما حقق
من شعبا النصر! أروأني بوارق رأت وأ بسببه اسإتعذبت وأ المل حلوأةا

الرض! ألم في المسلمين رؤوأس رفع قد عليكم بالله الشعوب
في المتتالية الضربات يضرب الشيوعية؟! ألم ظهر الجهاد يقصم
يعد كله؟! ألم المجتمع تجاه عقيدته غير حتى جورباتشوف رأس

يعلن جذوأرها؟! غرباتشوف من الشيوعية يقلع بنفسه غرباتشوف
زعماء فيقول الشرقية أوأروأبا من جندي مليوني سإأسإحب أنني

أن المريكي الدفاع وأزير لكارلوتشي الطلسي دفاع وأوأزراء
الفغان أجبره لقد قال: ل، الغرب، تجاه سإياسإته غير قد غرباشوف

أجمع. العالم تجاه سإياسإته يغير أن
هذا بسب الرض في الله أوأقعها التي البعيدةا الثار تدركون ل أنتم

. المبارك الجهاد
، الهندكوش سإطوح فوق تسيل التي الدماء بسبب للمم إحياء أي
في الطريق على تتناثر التي الشلء وأ الجثث بسب للمل  إروأاء أي

النفوس أعماق في الله أوأدعها حياةا ؟! أي روأد سإرخ في وأ هيريروأد
الوألى البيضاء صفحاته للسإلم أعادوأا الذين السإود هؤلء بسب
هؤلء بسبب العروأق في جرت دماء ؟! أي قروأن منذ غابت التي

أمة وأأحيا ، شريعته وأأعز ، رايته رفع وأ دينه بهم الله أعز الذين
وأإن ، بكر أبو ردد ما ترددوأا أن عليكم الميدان في ؟! وأأنتم السإلم

الفغان ،لنصرت جميعا الناس خذلني لو سإأردد: وأالله ترددوأا لم
لله وأنقولها سإنوات قبل قلتها لقد وأوأالله ، الطريق هذا على وأبقيت

( سإنة التقدم عن قليل توقفت قد الجهاد خطى أن رأيت عندما
أسإتطيع دمت ما حي وأأنا الجهاد هذا يسقط لن ) قلت1984-1985

بالعرب وأسإأسإتنجد العالم، وأسإأسإتنفر كلها، الدنيا سإأثير ، أتنفس أن
الجهاد هذا بجانب الناس يقف حتى أنشر ما وأسإأنشر وأالعجم،

المسيرةا، وأاسإتمرار الطريق لمواصلة المبارك
وأضد الظالمين ضد معركة يخوض أن الدين هذا من يريدوأن فالذين

وأصوب حدب كل من سإهامهم يصوبون الذين المتربصين أعدائه
صفات ذا شعبا وأيريدوأن

يؤمروأن) ما وأيفعلون أمرهم ما الله يعصون (ل



)6 التحريم (
أبت فقد الرض في أما السماء، في يعيش شعب عن لهم فليبحثوا

ذلك
بمؤمنين) حرصت وألو الناس أكثر (وأما

)103 يوسإف (

*اليام عبر من
19الموافق:  هـ1410  محرم18  التاريخ65 العدد المعركة [*لهيب

م].1989 أغسطس
: بعده نبي ل من على وأالسلم وأالصلةا وأحده لله الحمد

عن يتراجعوا أن المجاهدوأن اضطر بل آباد، جلل فتح تأخر فلقد
قندهار أسإوار على المجاهدوأن وأقف وألقد فنعم، اللهم خيل، سإمر
فرخار مأسإاةا حدثت ، نعم اللهم ، انتصار وأل تأخر وأل تقدم دوأن

وألم ، فيه جدال ل صحيح هذا الكبار القادةا من زمرةا فيها وأقتل
كابل طريق يغلقوا أن أفغانستان أبناء من الله ليوث تستطع

. فيه  لشك مما فهذا ، -حيرتان
وأالسكينة ، قلبي تفارق ل النفسية : فالطمأنينة كله هذا وأمع

، -قادم الله شاء -إن النصر أن كياني تلف وأالراحة تتغشاني،
الكبير بيد وأالمر سإجال، وأالحرب دوأل، وأاليام باهظة، فالتكاليف

المتعال:
في أصابهم لما وأهنوا فما كثير ربيون معه قاتل نبي من (وأكأين

الصابرين) يحب وأالله اسإتكانوا وأما ضعفوا وأما الله سإبيل
.146 عمران آل

الحق: النهج
الله صلوات الرسإل إرسإال البشر على العظمى الله نعمة من

من وأتحويله الرباني المنهج تجسيد الرسإل وأوأظيفة ، عليهم وأسإلمه
من وأإن وأحركات، وأأخلق سإلوك إلى وأعبارات جمل

حب الص لسير تصفحه خلل من المسلم عليها يطلع التي المور
مع متناسإقة غير أحيانا فيراها بإحسان لهم وأالتابعين الكرام
لو وأيود إطارها، مع تتناسإب وأل الصورةا، معظم تلف التي الشراقة

لم المشرق السفر هذا في القائمة الصفحات أوأ الصفحة هذه أن
هذه من النقاط هذه توارت لو أعماقه من المرء وأيتمنى ، تكن

بطبيعة العليم -وأهو وأجل -عز الله وألكن ، الوضيئة الرائعة الصورةا
فتور، وأيصيبها ، نقص يعتريها البشرية النفس أن وأيعلم البشر

: كله وأهذا الكبوات، جادته في وأيرى هفوات، مسيرتها وأيعتري



اعترى وأإذا الهفوات، نفس في وأقعوا إذا البشر ييأس ل حتى
. الكبوات نفس مسيرتهم

بشري: بجهد رباني منهج
البشرية الجهود خلل من الرض في منهجه -يقيم وأجل -عز الله إن

اليمان طريق يبقي أن يريد سإبحانه وأهو وألذا النسانية، وأالنفوس
أمل: وأيفعمون حيوية يتدفقون الذين بالسالكين عامرا

فاسإتغفروأا الله ذكروأا أنفسهم ظلموا أوأ فاحشة فعلوا إذا (وأالذين
هم وأ فعلوا ما على يصروأا لم وأ الله إل الذنوب يغفر وأمن لذنوبهم

يعلمون)
 .135:   عمران آل

وأ باليائسين السإلم طريق يغص أن يريد ل العزةا رب إن
من كبوةا أوأ الجماعة مسيرةا في الخلل بعض رأى كلما المشلولين،

الهيئات ذوأي : ( أقيلوا الصحيح الحديث جاء لذا وأ ، قادتها بعض قبل
داوأد: أبي روأاية في ) وأ  عثراتهم

الرحمن). بيد يده وأ ليعثر أحدهم إن بيده نفسي الذي (فو
قتل وأ الجمل، يوم وأ ، صفين يوم السإلمي التاريخ في كان هنا وأمن
وأ بالجنة المبشرين العشرةا من اثنان الصحابة خيرةا اليام هذه في
الرسإول سإيرةا في ترى وأ ، عمار قتل وأ ، الزبير وأ طلحة البدريين من

عضد في يفت فلم معونة، بئر وأ الرجيع يوم سإلم وأ عليه الله صلى
صلى يهن وألم ، أصحابه خيرةا قتل سإلم وأ عليه الله صلى الرسإول

عشية في معونة يوم أصحابه من سإبعين بقتل سإلم وأ عليه الله
. وأاحدةا

أعلم-: الله -وأ بارزين لغرضين كله هذا وأ
كوارث وأ فادحة أرزاء في قادتها فقدت إذا المارةا تيأس ل حتى -1

. كبيرةا
الهفوات. هذ مثل نواظرها أمام قعت وأ إذا الجيال تيأس ل حتى -2

هؤلء احتلها التي السامقة للقمة متطلعة تبقى النفوس لكن
. نحوها صعدا تمضي أن جهودها بكل تحاوأل وأ الكرام، الصحابة

البناء: وأ الدعوةا طريق
مروأية الجادةا هذ أن الدين هذا طريق على السالكون يعلم أن بد ل

. العقبات وأ بالشواك مفروأشة وأ بالشلء محفوفة وأ بالدماء،
من وأمشاكل صعوبات وأ -عقبات جنودا وأ -قيادةا نواجه أن بد ل وأ

من وأ الحاقدين، بكيد العداء من فتنا خارجه، وأمن الصف داخل
الصلةا: وأ الصبر إل علج لها وأليس البسطاء، بإخلصا الصدقاء



الصابرين) مع الله إن وأالصلةا بالصبر اسإتعينوا آمنوا الذين أيها (يا
)153البقرةا(

نفوس أعماق في وأدروأسإها عبرها تركت أحد اقعة وأ فإن لذا وأ
الطريق، طيلة وأاضحة معالم جراحها بقيت وأ بدر، من أكثر الصحابة

عنه قال الذي احد بقي وأ ، نعمة نقمتها وأ منحة محنتها أضحت وأ
في شامخة قمة نحبه) يمثل وأ يحبنا أحد (هذا  سإلم وأ عليه الله صلى
أن الجارحة بالنباء نسمع نحن وأ أحرانا ما وأ ، السإلمية التربية جادةا

الهجرةا   من4  سإنة صفر في معونة يوم وأ الرجيع يوم قضية ندرس
.

الرجيع: بعث
الله رسإول على قدم الهجرةا من الرابعة السنة من صفر شهر في

فيهم أن ذكروأا وأ ، قارةا وأ عضل من قوم سإلم وأ عليه الله صلى
القرآن يقرئهم وأ ، الدين يعلمهم من معهم يبعث أن سإألوا وأ إسإلما،

البخاري روأاية في -وأ اسإحاق ابن قول في نفر سإتة معهم فبعث ،
قول في الغنوي مرثد أبي بن مرثد أمرعليهم وأ عشرةا-، كانوا أنهم

بن عمر بن عاصم جد ثابت بن عاصم أنه البخاري عند وأ اسإحاق، ابن
بناحية لهذيل ماء هو -وأ بالرجيع كانوا فلما ، معهم فذهبوا ، الخطاب

بنو لهم يقال هذيل من حيا عليهم -اسإتصرخوا وأجدةا رابغ بين الحجاز
، لحقوهم حتى آثارهم اقتفوا وأ رام، مئة بقرب فتبعوهم ، لحيان

وأ العهد : لكم قالوا -وأ فدفد إلى لجأوأا قد كانوا -وأ بهم فأحاطوا
من فأبى عاصم فأما ، رجل منكم نقتل ل أن إلينا بذلتم إن ، الميثاق
خبيب بقي وأ بالنبل، سإبعة منهم فقتل  أصحابه، في قاتلهم وأ النزوأل

أخرى مرةا الميثاق وأ العهد فأعطوهم آخر رجل وأ الدثنة بن زيد وأ
فقال ، فيهم بأوأتار ربطوهم وأ بهم غدروأا لكنهم وأ ، إليهم فنزلوا

عالجوه وأ فجروأه يصحبهم، أن أبى وأ الغدر، أوأل : هذا الثالث الرجل
زيد. وأ بخبيب انطلقوا وأ ، فقتلوه يفعل فلم يصحبهم أن على

خبيب أما وأ ، بدر يوم رؤوأسإهم من قتل قد كانا وأ بمكة، فباعوهم
حتى : دعوني قال قتله على أجمعوا ثم مسجونا، عندهم فمكث
أن لول : وأالله قال سإلم فلما ، فصلهما فتركوه ركعتين، أركع
وأاقتلهم ، عددا احصهم اللهم قال ثم لزدت، جزع مابي : إن تقولوا

: قال ثم أحدا، منهم تبق وأل ، بددا
الله في كان جنب أي على          مسلما أقتل حين أبالي وألست

مصرعي
ممـزع شلو أوأصال على يبارك            يشـأ وأإن الله ذات في وأذلك



في وأأنك عنقه نضرب عندنا محمدا أن : أيسرك أبوسإفيان له فقاله
مكانه في محمدا وأأن أهلي في أني يسرني ما وأالله ل فقال ، أهلك

. تؤذيه شوكة تصيبه فيه هو الذي
الضمري أميه بن عمروأ فجاء جثته، يحرس من به وأوأكلوا صلبوه ثم

خبيب قتل تولى الذي كان وأ فدفنه، به فذهب ليل، بخدعة فاحتمله
وأفي ، بدر يوم حارثا أباه قتل قد خبيب وأكان الحارث، بن عقبة هو

وأهو رئي وأأنه القتل، عند الركعتين سإن من أوأل خبيبا أن الصحيح
تمرةا. بمكه وأما ، العنب من قطفا يأكل أسإير

وأبعثت بأبيه، فقتله أميه بن صفوان فابتاعه الدثنة ابن زيد وأأما
عاصم -وأكان يعرفونه جسده من بشيء ليرجعوا عاصم إلى قريش

الظلة مثل عليه الله -فبعث بدر يوم عظمائهم من عظيما قتل قد
شيء، على منه يقدروأا فلم رسإلهم، من فحمته -الزبابير-، الدبر من

مشركا، يمس وأل مشرك يمسه ل أن عهدا الله أعطى عاصم وأكان
وأفاته بعد المؤمن العبد الله : يحفظ يقول خبره بلغه لما عمر وأكان

. حياته في يحفظه كما

معونة: بئر مأسإاةا
مأسإاةا وأقعت الرجيع مأسإاةا  فيه وأقعت الذي الشهر نفس وأفي
، معونة بئر بوقعة تعرف التي وأهي الوألى، من وأأفظع أشد أخرى

قدم السإنة بملعب المدعو مالك بن عامر براء أبا أن وأملخصها
السإلم إلى فدعاه المدينة، وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول على
أهل إلى أصحابك بعثت لو الله رسإول فقال: يا يبعد، وألم يسلم فلم
عليهم أخاف فقال: إني يجيبوهم، أن لرجوت دينك إلى يدعونهم نجد

في رجل أربعين معه فبعث لهم، جار أنا البراء أبو فقال نجد، أهل
في وأالذي رجل، سإبعين كانوا أنهم الصحيح وأفي إسإحاق، ابن قول

سإاعدةا بن عمروأ بن المنذر عليهم وأأمر الصحيح-، هو الصحيح
وأفضلئهم المسلمين خيار من وأكانوا ليموت، بالمعتق الملقب

به يشتروأن  النهار في يحتطبون فساوأرا ، وأقرائهم وأسإاداتهم
حتى ، بالليل وأيصلون ، القرآن وأيتدارسإون ، الصفة لهل الطعام

فنزلوا سإليم، بني وأمرةا عامر بني بين أرض وأهي معونة، بئر نزلوا
الله رسإول بكتاب سإليم أم أخا ملحان بن حرام بعثوا ثم هنالك،

فيه ينظر فلم ، الطفيل بن عامر الله عدوأ إلى وأسإلم عليه الله صلى
الدم وأرأى فيه أنفذها فلما خلفه، من بالحربة فطعنه رجل وأأمر ،

. الكعبة وأرب فزت أكبر : الله حرام قال
يجيبوه فلم ، الباقين لقتال أي عامر بني لفوره الله عدوأ اسإتنفر ثم

وأرعل عصية فأجابته سإليم بني فاسإتنفر براء، أبي جوار لجل



عليه الله صلى الله رسإول بأصحاب أحاطوا حتى فجاءوأا ، وأذكوان
فإنه النجار بن زيد بن كعب إل آخرهم عن قتلوا حتى فقاتلوا وأسإلم،

. الخندق يوم قتل حتى فعاش ، القتلى بين من ارتث
سإرح في عامر بن عقبة بن وأالمنذر الضمري أميه بن عمروأ وأكان

المنذر فنزل ، الوقعة موضع على تحوم الطير فرأيا المسلمين
أمية بن عمروأ وأأسإر أصحابه، مع قتل حتى المشركين فقاتل
رقبة عن وأأعتقه ناصيته عامر جز مضر من أنه أخبر فلما ، الضمري

. أمه على كانت
حامل وأسإلم عليه الله صلى النبي إلى الضمري أميه بن عمروأ وأرجع
المسلمين أفاضل من سإبعين مصرع ، الفادح المصاب أنباء معه

وأاضح قتال في ذهبوا هؤلء أن إل أحد، بنكبة الكبيرةا نكبتهم ،فذكر
ابن  وأسإيرةا2333 المختوم . الرحيق شائن غدر في ذهبوا وأأوألئك
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؟ وأأفغانستان فرخار عن ماذا وأالن
تعتري التي المشاكل حل في جادوأن الكبار القادةا أن وأجدت لقد

أفضل عن يبحث منهما كل وأمسعودا حكمتيار أن وأرأيت المسيرةا،
وأالمرجفون، المنتفعون يحدثها التي المشاكل لتجاوأز الوسإائل

رباني: قال ، أبدا منظمة أوأ منطقة منهم تخلو أن  يمكن ل وأالذين
أن علم أ لني الكارثة أنباء إعلن عن مترددا أيام خمسة بقيت لقد

. الجهاد إلى  يسيء  هذا
الحادث فحال فوافق، بمسعود يلتقي أن حكمتيار مع اتفقت لقد

موافق حكمتيار بأن فأخبرته بمسعود وأالتقيت اللقاء، دوأن الجلل
وأقال الليم، المصاب رغم ترحيب أيما وأرحب بهذا ففرح لقائك على
. أفغانستان في مكان أي في بحكمتيار ألتقي أن مستعد : أنا لي
فوجدت كابل-سإالنج، طريق يغلق أن عازم أنه حكمتيار حدثني لقد

. ترتيب أيما لها رتب وأقد مسعود شاه أحمد ذهن تراوأد الفكار نفس
مسعودا فوجدت بغرام، مطار يضرب أن ينوي بأنه  حكمتيار وأقال

. المدن بعض لفتح العدةا أعد قد
وأتشغل أعصابهم على تسيطر التي الكبرى القضية أن رأيت لقد

منهم وأكل كابل، في الشيوعية بالحكومة الطاحة هي أذهانهم
، الهدف هذا إلى للوصول الواقعية العملية الطريق يسلك أن يحاوأل

إسإاءةا حكمتيار إلى السإاءةا أن لعلم : ( إني رباني كلمة أجمل وأما
) . الجهاد وأإلى إلينا



الله-، شاء -إن مقبل وأاللقاء كبير، بالله وأالمل ممكن، وأالتنسيق
طبائع ضد عبث هذا إن البقاء، يمكنها -ل أعلم -وأالله وأالشيوعية

نسير. نوره هدي وأعلى ننتصر، الدين وأبهذا ، الشياء
صمود الشديد الزحف وأبوجه            حـيف كل عـلى ثورةا ديننا

وأجـود للظلم قام إن               الليل وأجـه يمزق خنجر ديننا
وأركـود وأخيبة ارتخاء ل              وأعـزم الزمان تقرع هـمة

بشائر:
فتحت وأقد القادمين، الشهرين خلل طيبة فتوحات نتوقع وأنحن

تحت تميد كابل وأبدأت خانة، طوب طريق وأأمنت زيباق، مديرية
اليوم -هذا نجيب بسقوط تهتف الجماهير وأخرجت الطواغيت، أقدام
الغيث وأأوأل الطعام، عن أحيائها بعض وأأضربت كابل-، شوارع في

. ينهمر ثم قطر
وأأتوب أسإتغفرك أنت إل إله ل أن أشهد وأبحمدك اللهم وأسإبحانك

. إليك
بالمقدسإات العبث

: وأبعد ، بعده نبي ل من على وأالسلم وأالصلةا وأحده لله الحمد
الحق طريق على السإتمرار النفس على وأطأةا المور أعظم من إن

. الرض في الله دين لقامة العمل في
أن الطريق مواصلة -في جادا صادقا كان -إن للسإلم العامل وأعلى

أكثر صفة داخل من  يواجهه الذي الذى احتمال على نفسه يوطن
على وأقعا أشد الداخلية وأالفتن أعدائه، مواطن من يواجهه مما

: الله أعداء يثيرها التي الفتن من الفئدةا
الحسام وأقع  من المرء على           مضاضة أشد القربى ذوأي وأظلم

المهند
من يخلو أن لصف يمكن ل أنه شاهد أكبر النبوية وأالمسيرةا

خل وألو ، الدوأائر المسيرةا بقادةا وأالمتربصين وأالمنتفعين المغرضين
أكمل المرسإلين سإيد صف منه لخل المرجفين جموع من صف

. سإيرةا وأأطهرهم أدبا وأأرفعهم خلقا الناس
أوأ الفضاء في بأغصانها ترسإل الغضة السإلم شجرةا بدأت أن فمنذ

تود وأزوأابع اجتثاثها، تريد  أعاصيرا وأاجهت الرض في جذوأرها تضرب
تطيب أن قبل المدينة ملك في الطامعين أوألئك من خاصة اقتلعها،

. وأالسلم الصلةا عليه بساكنها المدينة
على نصر خطوةا وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول حقق وأكلما
وأالقوةا بالتقدم وأغصوا بالنصر الحاسإدوأن هؤلء شرق كلما الطريق
أحد ففي ، وأسإلم عليه الله صلى العظيم القائد بها يخطو التي



) ، لتبعناكم قتال نعلم ( لو قائل الجيش بثلث أبي بن عبدالله انخذل
معشر يا وأالله : أما ) قال المصطلق ( بني المريسيع غزوأةا وأفي

كلبك سإمن الوألون قال كما إل قريش وأجلبيب أعدنا ما الخزرج
) . الذل منها العز ليخرجن  المدينة إلى رجعنا لئن وأالله أما يأكلك
الله رسإول عد   هـوعندما4 سإنة صفر في النضير بني يوم وأفي
حاوألوا أن بعد غدرتهم على ليعاقبهم عدته وأسإلم عليه الله صلى

درع جيب في يده وأوأضع جاء وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول قتل
موالي، في اعدل  وأقال: ( يامحمد وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول

فيه: ) وأنزل وأاحدةا غداةا في تحصدهم أدعك ل وأحاسإر دارع سإتمائة
أهل من كفروأا الذين لخوانهم يقولون نافقوا الذين إلى تر (ألم

قوتلتم وأإن أحدا فيكم نطيع وأل معكم لنخرجن أخرجتم لئن الكتاب
لكاذبون) إنهم يشهد وأالله لننصرنكم

)11( الحشر
كسرى بملك يعدنا محمد يقولون هـ) كانوا5( سإنة الخندق وأيوم

. حاجته يقضي أن يستطع ل وأأحدنا وأقيصر
النبي على لهدمه الضرار مسجد قبلها  هـ) أعدوأا9( سإنة تبوك وأحتى
في المؤمنين من المطوعين يلمزوأن وأكانوا وأسإلم، عليه الله صلى

يا يقول قيس بن كالجد وأبعضهم للغزوأةا، العداد أثناء الصدقات
بني بنات من نفسي على أخشى فإني تفتني وأل لي محمد: (ائذن

الصفر-الروأم-).
كمينا وأسإلم عليه الله صلى الله لرسإول أعدوأا العودةا طريق وأفي
وأأخبره لتحطيمها، الوادي في بناقته ليلقوا الجبال أحد عقبة في

. بهذا الوحي

أفغانستان: مع وأالن
: نقاط شكل وأعلى باختصار أقول

أربح وأل أعظم وأل أنجح القرن هذا في إسإلمية قضية رأيت ـما1
القضية. هذه من للمسلمين

وأأضخم أعظم وأاقعها العصر هذا في إسإلمية قضية علمت -وأما2
. القضية هذه مثل  إعلمها من بكثير

السإلمية القطار من قطر في إسإلمية حركة عهدت -ما3
. الفغانية السإلمية الحركة حققته مما ا جزء تحقق أن اسإتطاعت

بفضل اسإتطاعت التي الوحيدةا هي الفغانية السإلمية الحركة أن إذ
. عليها وأتنتصر كبرى قوةا ضد معركة تخوض أن وأنعمته الله

حركة أنفع هي أفغانستان في السإلمية الحركة أن أرى فإنني وألذا
مدةا أطول مع جهادية تجربة وأأكبر أعمق خاضت لنها إسإلمية،



نضجا الحركة أعطى عاما عشر لبضعة المعركة زمن وأامتداد زمنية،
في وأشفافية النفس، في وأصفاء الرؤية، في وأعمقا التفكير، في

على وأالتوكل للعقيدةا: الصبر الكبرى المواضيع في خاصة الروأح،
. الجل وأمحور الرزق محور الكبيرين المحورين في خاصة الله،
من قطر في عسكرية قيادات السإلمية الحركة أنجبت -ما4

من شهداء قدمت وأما ، أفغانستان في منه أنضج وأل أكثر القطار
. أفغانستان من أكثر أكبادها فلذات

الشعب وأطبقات الواقع ميدان مع وأالتعامل العسكري العمل -إن5
وأالروأحي النفسي وأالسإتمتاع الكتب، في الدراسإة عن كثيرا يختلف

عذبة، وأأماني نظيف جو في النسان فيحلق السابقين بقصص
وأالكبوات الشخصية الهفوات من خالية هؤلء قصص أن وأيظن

وأهجرهم منهم يئس الحياء من الكبوات رأى إذا حتى النسانية،
. عليهم حملة وأشن

التجربة مرارةا وأذاق عانى من وأليس ، سإمع كمن رأى من وأليس
وأاصطلى المعارك غمار خاض من وأليس ، بعيد من ينظر كمن

على مستلق أوأ أريكة على متكئ وأهو صحيفة يقرأ كمن بلهيبها
. سإريره

بين العذبة النظرية المرحلة عشت ) وألقد خبير مثل ينبئك وأل (
التي وأالمسيرةا المريرةا المعاناةا مرحلة وأعشت ، الكتب صفحات

. وأالمال وأاللم وأالعرق الدماء جوانبها تضيء
في المعالم وأاضحة قضية المعاصر السإلمي التاريخ في يمر -لم6

في الجهادية القضية من أصفى وأل أنقى وأقادتها وأرايتها إسإلميتها
. أفغانستان

وأل  معكرات وأل الطريق في شوائب بدوأن إسإلمية قضية أراد وأمن
. الرض في تكون أن يمكن ل لنها السماء، في عنها فليبحث كبوات

هذا على الحاقدةا للصدوأر الصليبي وأالتشفي العلمي التسلي -إن7
وأصاروأا المجاهدين، بين الخلفات أخبار بنشر يستمتع بدأ الدين
حادثة من وأاتخذوأا بعضهم، بين المجاهدين قتال عن وأيبدئون يعيدوأن

. صحفهم وأعناوأين أقلمهم لمداد دسإمة وأمادةا ثرا معينا فرخار
الغربية، الصحف منوال على العربية الصحف من كثير نسجت وأقد

الناس وأأخذ نياتهم، وأبصدق بالمجاهدين بالتشكيك نهجها وأسإلكت
دماء المسلمون يسفك أهلية حربا وأيظنونه بالجهاد يستريبون

. البعض بعضهم
في علي مضى وأقد  السإلمية القضية هذه في كشاهد -إنني8

بكبار ثقة إل اليام تزيدني وأل )، (سإنوات حجج ثماني خدمتها
مسيرتها على طمأنينة إل المعارك تزد وألم وأبأهدافها، رجالتها



وأإني ، بعيد أم قريبا قادم الله بإذن النصر أن لرى وأإني ، وأنتائجها
الجهاد دفة يوجهون الذين القادةا هؤلء الله-أن شاء لرى-إن

وأإن  وأأعراضهم، وأأموالهم  الناس دين على أمناء بزمامه وأيمسكون
لتربية وأقت من وألبد النصر، بعد الله بإذن قادمة السإلمية الدوألة

. العلم أجهزةا خلل من السإلم على الناس
طعن يعني إنما فيهم الطعن أوأ المعروأفين القادةا تشويه -إن9

اليأس، مهاوأي في وأإلقائهم المسلمين آمال وأتحطيم نفسه، الجهاد
طريق على البارزةا الرموز هؤلء تشويه يحاوأل من أن لظن وأإني

إعاقة إلى تؤدي التي بالغيبة كثيرةا محرمات يرتكب آثم الجهاد هذا
بذلهم وأ المسلمين فعالية من التقليل وأ النصر، وأتأخير المسيرةا
. المشرفة الجهادية المعركة هذه في الموال وأ بالنفوس وأإسإهامهم

هو إنما قصد بدوأن أوأ بقصد المراء وأ القادةا عيوب إظهار عملية وأإن
وأصرف ،  المعركة أرض إلى يصل أن للخير وأمنع الله سإبيل عن صد

. إليها التوجه عن وأأيديهم المسلمين لقلوب
جراحاتهم، فوق وأجراحا حزنا إل المسلمين العمل هذا يزيد وأل

:  المتنبي قول يردد المسلمين حال لسان وأيصبح
نبال من غشاء في فؤادي           حتـى بالرزاء القوم رماني
النصال على النصال تكسرت         سإـهام أصابتني إذا فصرت

أبالـي بأن انتفعت ما لني        بالرزايا أبالـي وأما فـهان
من ثغر اخلء يعني إنما الجهاد قادةا من أمير أوأ قائد أي  قتل -إن1.

بالصولت وأالصدقاء العداء له شهد ليوثه من ليث من السإلم ثغور
من به حمى وأكم الكفار، من يديه على الله أذل وأكم وأالجولت،
. الدماء من وأحقن العراض من به الله حفظ وأكم الديار،

تذهب أن الممكن من أليس ؟ الفغاني الجهاد سإقط لو فماذا
؟ الحمر بالطوفان وأتغرق نفسها العربية الجزيرةا

السلبيات وأنشر الخلفات بنقل يتبرعون الذين أوألئك الله فليتق
: غيره أوأ كاتب أوأ صحفي من للمسلمين  المحزنة الخبار وأإشاعة

أليم عذاب لهم آمنوا الذين في الفاحشة تشيع أن يحبون الذين إن
تعلمون ل وأأنتم يعلم وأالله وأالخرةا الدنيا في

)19النور: (
هذا خلل الصدر وأتشرح القلب تسر التي المعارك من حدث وألقد

وأعمليات سإارةا وأأنباء مفرحة أخبار الطريق وأعلى الكثير، الشهر
وأالتمكين وأالتسديد بالنصر يتمم أن الله وأنرجو الله-، شاء ضخمة-إن

. وأالتأييد
وأكأنها الجويني الحرمين إمام من بكلمات مقالنا ننهي أن أجمل وأما

. أخطائهم بعض القادةا على يعيبون الذين أوألئك على ترد



المجاهدين: فضل
عن  يدافعون الذين فضل عن الجويني الحرمين إمام وأيتكلم
الهوى مهوى به يمل وألم بالحق اسإتمسك : فمن فيقول الحرمات

وأذخائر العالمين خزائن أن وأالسبق البدار على تبين الصدق عن
الكفار من بوطأةا قوبلت لو المنقرضين وأكنوز الماضين المم
تملكوا لو فكيف ، مستنزرةا مستحقرةا لكانت السإلم ديار لطراف

ذوأات عن وأمزقوا وأالسإداد، الحصون وأقرعوا ، العباد وأقتلوا ، البلد
الناس حثالة من له خلق ل من إليهم وأمال الرشاد، حجب الخدوأر

وأانقطعت حجالهن، وأهتك  العلوج الحرائر وأتحلل بالرتداد،
( زادت وأتفاقمت وأالصلبان، النواقيس وأشهرت  وأالذان، الجماعات
) (طافحا بحرا السإلم خطة وأصارت وأالفتضاخ، الجتراء ) دوأاعي

؟؟ الصراح بالكفر
الروأاح، حشاشات الله دين عن الذب في بذلوا أقوام في فالقول
الكفاح، في تعالى لله متجردين )، (المخاطر الغرر نهايات وأركبوا
أجنحة الموت إلى وأركبوا بالروأاح، وأالغدوأةا بالصباح، المساء وأوأاصلوا
بحرا وأافوا حتى وأارتياح هزةا على المنايا منهل إلى متشوقين الرياح،

ل أن وأتنادوأا للموت فركنوا النتزاع، إدمان ينزفه ل الكفار جمع من
وأما وأهنوا وأما المتاح، القدر إلمام بهم وأألموا (مغادرةا)، براح

الله أهب حتى ، الجراح فيهم وأفشا السلح عضهم وأإن اسإتكانوا
من وأقيض ، نصابها إلى الحق شعائر وأرد ، مهابها من النصر رياح

. أسإبابها بدائع ألطافه
القوام وأهم الحطام من بنزر السإلم أهل على هؤلء أيثقل

وأالنظام؟!!

العاجية: البروأج أصحاب على رد
الكدار من صفوا السإلمي العمل يظنون الذين على الجويني يرد

وأتعري القوام، من تشكون عمن الزمان خلو فرضنا فيقول: لو
السداد إلى أقرب أهذا قوام، بطاش مسيطر عن وأالعوام الخواصا
نزر إلى اليدي امتداد مع وأالطغام الثوار على قيامهم أم ؟ وأالنتظام

الحق الدين من اسإتمساكهم مع ، وأالحرام الشبهات من جمعوه مما
؟ آجام أسإود كأنهم الكفار وأجوه في وأوأقوفهم عصام، بأقوى

الطرق عوائل في إليه وأالبتهال مثارها، في الله أنعم رؤية فالوجه
ما  حاوأل فقد وأالكدار القذاء عن صافيا زمانا طلب وأمن وأمضارها،

. وأالقدار المكان عن يند



) (الغياثي نار جذوأةا الماء في متطلب    طباعها ضد اليام وأمكلف (
351 -350 ) صا للجويني

أخيرا: نقول وأنحن
الذي المكان سإدوأا أوأ اللوم من            لبيكم أبا ل عليهم أقلوا

سإدوأا
وأأتوب أسإتغفرك أنت إل إله إل أن أشهد وأبحمدك اللهم وأسإبحانك

إليك

*جميل صبر
الموافق: هـ1410 صفر2  التاريخ67 العدد المعركة [*لهيب

م].1989 سإبتمبر2
: بعده نبي ل من على وأالسلم وأالصلةا وأحده لله الحمد

عدم : إن فيها يقول جدةا في الخوةا أحد من رسإالة بالمس وأصلتني
-بأنكم -اللهيب نشرتكم في نشك يجعلنا فرخار حادثة لذكر تعرضكم

. كلها الحقائق تنقلون ل
هذا من وأصلنا الذي المؤدب الخطاب خلل من الشديد العتاب وأيبدوأ

نقول: هذا على   فردا الخ،
. ماتصفون على المستعان وأالله جميل صبر

)18 يوسإف (
وأالمال اللم مسيرةا يشاركوننا الذين لخوتنا قلوبنا صفحة نفتح ثم

: السلف قال كما فنقول ، البحار وأراء من
لهم) وأنردد فتنة كان إل عقولهم تبلغه ل حديثا قوما بمحدث أنت (ما

مقالتهم:
وأرسإوله). الله يكذب أن أتريدوأن يعقلون بما الناس (حدثوا
: السلف خطوات وأتتبع المسيرةا بتصفح نبدأ أن قبل وأنقرر

كبيرا خطأ كان تفاصيلها عن وأالفصاح فرخار حادثة عن العلن إن
عمليا: الكريم النص يترجمون أنهم فاعلوه ظن

. ظلم من إل القول من بالسوء الجهر الله ليحب
148  النساء (

الجهاد لتشويه بشعا اسإتغلل الحادثة اسإتغلوا وأالحساد العداء وألكن
. جادته في الجهادية الشخصيات بعض وأتحطيم

) غزيرا ( شائبا رنقا وأمدادا دسإمة مادةا فرخار حادثة كانت لقد
، مرصد كل له وأيقعدوأن الدوأائر، الجهاد بهذا يتربصون الذين لقلم

أحدا أظن وأل كبواته، وأيحصون ، هفواته وأيعدوأن ، خطواته يتتبعون



من فكل ، أغواره سإبر وأل  أبعاده أدرك الفاجع الخبر هذا نقلوا ممن
أعراض رأى إنما المجالس في به تسلى أوأ نقله أوأ الحادث قرأ

. حقيقتها يدرك لم وألكنه حادثة
خارج من قدموا ممن فرخار الى الواصلين أوأائل من وألعلي

الخبار ( تقصي رحلة في كامل شهرا مكثت وألقد المنطقة،
بشهود التصال من متواصلة أيام بحث صدري يشف ) وألم وأتحقيقها

الذين وأالوجهاء العلماء من أوأ الجلل الحدث في أسإروأا ممن العيان
أشف فلم كله هذا وأمع ، قتلهم قبل للسإرى شفعاء ليكونوا وأفدوأا
أن دوأن وأعدت جذوأره، وأتتبع الحدث أغوار سإبر أسإتطع وألم ، غليلي

بالذين فكيف تلعثم، وأل فيه لبس ل فصل قول أقول أن أسإتطيع
؟! مجلة في طالعوه أوأ صحيفة في قرأوأه

لها الجهاد مسيرةا في أحيانا تجري التي الحداث من  كثيرا إن
العسكرية السإتراتيجيات عن البعد كل البعيدةا العميقة جذوأرها

. الجهادية وأالتنظيمات

الناس: يعلم أن لبد
فمنهم ، المختلفة طبقاته له شعب وأكل ، شعب جهاد الجهاد هذا أن

منزلة البررةا الكرام وأيزاحم ، وأصفاء طهارةا المزن ماء يباري من
المقصر وأمنهم الله، بإذن بالخيرات سإابق منهم وأ العالمين، رب عند

وأمنهم سإيئا) ، وأآخر صالحا عمل خلطوا بذنوبهم اعترفوا (وأآخروأن
، النفاق على مردوأا وأآخروأن ، قلوبهم قست وأقوم ، نفسه ظالم
وأل نصح معهم ينفع يعد فلم عودهم وأاشتد ذنوبهم في غرقوا وأقوم

. طرق وأقطاع لصوصا الروأس يدخل أن قبل كانوا وأأناس موعظة،
دخل ثم م) ،1978( سإنة تراقي برئاسإة الشيوعي النقلب وأقام

حسامه، أفغاني كل وأامتشق م)،1979( سإنة ديسمبر في الروأس
ظن أن بعد الروأس وأجه في وأوأقفوا سإيفها، طبقة كل وأاخترطت

أفغانستان وأضمت البد، إلى انتهت أفغانستان أن المخلصين بعض
وأطشقند وأسإمرقند بخارى مثل السإلمية الوليات كبقية روأسإيا إلى

. وأسإيبريا وأالقرم
في المجاهدين من مجموعة مع : كنت قائل ياسإر محمد حدثني
فقلت عليه، أغمي حتى بعضهم فبكى الروأس، دخول  عند بدخشان

فقال بأيديهم ألقوا الذين الصحابة لبعض النضر بن أنس مقالة لهم
فقال وأسإلم، عليه الله صلى الله رسإول : قتل يجلسكم؟!  فقالوا ما

... عليه مات ما على فموتوا فقوموا ؟ بعده بالحياةا تصنعون : فما
تعرفه وألم ضربة وأسإبعون بضع به وأوأجد قتل حتى فقاتل اسإتقبل ثم

. أخته إل



خيار من أوأ الطرق قطاع كانوا سإواء الروأس يواجهون الجميع وأبدأ
وأقام الروأس، يواجه وأأنطلق تلميذه مع المدرسإة أسإتاذ فهب القوم،

الدسإاكر وأوأجهاء القرى عمدةا  وأطفق يقاتل، مريديه مع الشيخ
فئته بارز شخص كل حول وأالتف المعركة، يخوضون وأالمديريات

يردد البعض وأكان فائقة، وأشجاعة رائعة بطولت وأأبدوأا وأجماعته،
الرجال من وأالمستضعفين الله سإبيل في تقاتلون ل (وأمالكم

الظالم القرية هذه من أخرجنا ربنا يقولون الذين وأالولدان وأالنساء
نصيرا). لدنك من  لنا وأاجعل وأليا لدنك من لنا وأاجعل أهلها

)75 النساء (
: يرددوأن وأالخروأن

للقلم المجد ليس للسيف المجد   لي قوائل وأأقلمي رجعت حتى
بلم هل عن سإؤال كل أجاب     حاجته الهندي بسوى اقتضى  من

بأغلبيته  الشعب هب تراقي يرأسإه الذي الشيوعي النقلب وألدى
أفغانستان عن دفاعا أوأ لقومه حمية وأالبعض الله، كلمة لعلء يقاتل

: حكمتيار قائدين سإوى آنذاك الساحة في بارزا يكن وألم الحبيبة،
. وأرباني

، السإلمي الحزب نظم وأحكمتيار السإلمية الجمعية شكل فرباني
فانضموا بالسلح البعض بمد حكميتار قام بالجهاد الناس قام فعندما

لواء تحت فانضووأا الخر البعض أمد وأرباني ،  السإلمي الحزب إلى
السإلمية الجميعة

. تباعا الخرى التنظيمات جاءت ثم
السإلمية الراية  فهي الجميع رأس فوق المرفوعة الراية أما

الرض في الله حكم : إقامة فهو دسإاتيرهم في المسطر الهدف أما
: فكلهم السلح يمتشقون الذين وأأما السإلمي، المجتمع وأبناء

مسلمون.
كثيرةا مجموعات المسيرةا وأفي متوافر، وأالزبد موجود، الغثاء وألكن

مع أميون وأمعظهم ، وأإخلصها وأصدقها وأفهمها صفاتها في تتفاوأت
وأأنفة غيرةا من الخصال ) وأكريم ( الصل المحتد وأنبل الفطرةا صفاء

هذه مع وأوأفاء، وأكرم وأصفاء وأوأضوح ، وأحياء وأرجولة وأإباء وأعزةا
. وأالنتقام الثأر وأحب ، الغضب وأسإرعة ، الطباع : حدةا الخصال

فالبشتون متنوعة، وأأجناس مختلفة عروأق من وأالمجاهدوأن
)، ( الفرس التاجك ثم % تقريبا60 إلى يصل بما أغلبيتهم يشكلون

. وأالنورسإتان وأالتركمان وأالهزارةا الزبك ثم
قادةا من فتجد وأالقوام، العروأق هذه كل من تنظيم كل في وأتجد

، التاجيك من مسعود وأ  ( آرينبور   الشمال في البارزين الجمعية



)، ( السنة  الهزارةا من حقجو وأعبدالحي البشتون، من خان وأعارف
) . الوأزبك من الدين اسإلم وأقاضي

التشكلية، وأتلك التركيبة هذه السإلمي الحزب في تجد وأكذلك
وأهدمت المرفوعة، السإلمية الراية تحت الجنسية الفوارق فذابت

قادةا لن وأذلك الجغرافية، الحدوأد وأانطوت القبلية، الحواجز
وأاتخذوأه لواءه وأرفعوا السإلمي الفكر على تربوا الكبار المسيرةا

. وأاسإتراتيجية قاعدةا
البرار من وأفيه إل تنظيم من ما أنه عينيك نصب تضع ان لبد وألكن

لم المجاهدين من كثيرا أن تنس وأل ، وأالغرار وأالخيار وأالشرار
. وأالتنظيف وأالتطهير وأالتثقيف الصقل من بقسط نفوسإهم تحظ

الدبابات تدمير في فائقة بطولة أبدى قد الطريق قاطع أن تنس وأل
الناس بهر وأقد لقريته، أميرا أوأ قائدا وأبقي قريته  وأحرر الروأسإية

الدب من يتخلصوا أن يريدوأن لنهم ببسالته، وأتغنوا بشجاعته،
وأبقي بجراحه، مثخنا مهينا ذليل الروأسإي الدب وأخرج ، الروأسإي

. لقريته قائدا الطريق قاطع
لواء تحت أوأى أوأ الجمعية حول التف سإواء هذا الطريق وأقاطع

وأزادته الشر، وأصفات السوء خلل له طريق قاطع بقي فقد الحزب
وأصلفا غروأرا يديه بين الذي  السلح وأزاده وأحدةا، شراسإة الحروأب

. وأكبرا
حاجاته وأعنده ، وأطموحاته مطامعه له هذا الطريق وأقاطع
يتأتي ل وأهذا ، وأجنده وأحرسإه نفسه على نفقة من فلبد وأضروأراته،

لم فإن قريته، سإكان من يجمعها ) التي ( الزكاةا خلل من إل له
الناقلت على ضربية يأخذ المجاوأر الطريق على كوخا نصب تكف

وأالفواكه وأالخضروأات المحمولة البضائع من حصته وأيقتطع المارةا
. المنقولة

على يأخذ تنظيمه في منه أكبر قائدا يجد لم ما هذا الطريق وأقاطع
وأعلى نفسها قريته على وأأذى وأبال يصبح فإنه تصرفاته وأيقيد يده

العشور تزداد حتى قريته إلى ليضمها عليها فيغير المجاوأرةا، القرى
فيقوم الطفال، أوأ النساء بعض تقتل قد الغارةا وأفي النفقة، وأيؤمن

قائل: بالشكوى وأيجأر عقيرته فيرفع عليه المعتدى الخر التنظيم
تبعة وأتحمل قريتنا، وأنهب منا وأقتل الوأل التنظيم علينا اعتدى لقد

مشترك. تنظيم أي أوأ الحزب أوأ للجميعة العمل
وأأمراء غالبا، الجرامية الممارسإات هذه من براء وأالحزاب
بل البعد، كل بعيدوأن المفاسإد هذه من بيشاوأر في التنظيمات

وأسإهودا هما الغضا شوك مثل على وأيتقلبون الغصص يتجرعون
وأقلقا. وأحزنا



السلح يقطعوا أن بيشاوأر في الزعماء يعمله أن يمكن إجراء وأأكبر
أن أراد لمن السوق تمل الذخائر وألكن ، الفتن في يشترك عمن

من أوأ الغنائم من كانت سإواء  الذخائر وأهذه يتسوق، أوأ يشتري
بالجهاد يتمسحون الذين التجار من أوأ الدوألة وأعملء الشيوعيين

موجودةا. متوافرةا فهي وأالعراض بالدماء وأيتاجروأن

الكبير: وأالسؤال
تنظيماتهم في هؤلء بأمثال بيشاوأر في الحزاب أمراء يرضى كيف

وأيطهروأا منهم أصلح وأيولوا يعزلوهم أن عليهم الواجب من أليس ؟
قرار إن ، السهولة بهذه ليس المر وألكن ؟ شرهم من  الرض
قائد تعيين وأالمتضمن بيشاوأر من وأرقة على يسطر الذي العزل

مشكلة تبرز هنا ، السهولة بهذه إقراره وأل تنفيذه يتم ل للقرية جديد
أن نفوسإهم على السهل من فليس القرية،  يقطنون الذين القوم
وألكنه قومهم من الجديد القائد يكون وأقد ، غيرهم من قائدا يقبلوا

المر سإاغ وأإن ، الماضية العشر السنوات عبر المعركة في يبرز لم
القديم القائد مشكلة  فهنالك الجهاد  وأأسإبقية القوم جهة من وأتيسر

الجديد وأالقائد نفسه التنظيم وأيناصب غالبا، العزل قرار يرفض الذي
أكبر مشكلة أمام الن أصبحنا وأاحد بمفسد نكون أن وأبدل العداء،

، الخر وأجه في السلح منهما كل يحمل متواجهان تنظيمان وأهي
أهون بقاعدةا يأخذوأا أن بيشاوأر في المراء من كثير يضطر وألذا

إلى تغييره أدى إذا وأجهه في يقام ل الظالم (المير وأقاعدةا الشرين
أهون الشر بعض : ( حنانيك يردد حالهم لسان ) وأعندها أكبر فتنة
حقدا طياته في يحمل المجاهدين بعض أحيانا وأتجد ) ، بعض من
حزبه وأيحمل لبيه وأيثأر غليله فيشفي سإنة ثلثين قبل أبيه قاتل على

. عمله جريرةا
هؤلء سإندع وأإذن المخلصين من كثير الخلصا: وأيتساءل كيف

مجتمع هؤلء على يقوم فكيف وأالنسل؟ الحرث يهلكون المفسدين
نطبق أن يمكن ؟! وأكيف وأأمواله وأأعراضه دمائه على آمن مسلم

. كله الشعب على المستقبل في الله شرع

التوفيق: وأبالله فنقول
رايتهم الكبار وأالقادةا دائمة، وأليست انتقالية مرحلة في الن نحن

هو الكبير وأالهدف ، السإلمية الدعوةا محاضن في وأتربيتهم إسإلمية
: ل وأنقول الشيوعي بالحكم بالطاحة إل وألحل الله، دين إقامة
النتظار من ،لبد الن المفسدين هؤلء من الرض تطهر أن يمكن
وأتستلم بالزمام فتأخذ كابل في قوية مركزية حكومة تقوم ريثما



السنة هدي وأعلى الكتاب ضوء على البلد تنظيم وأتعيد المور مقاليد
وأمع تدريجيا، المور وأتستقر نصابه، إلى المن وأيعود المشرفة،

بالتلفار المتاحة الجهزةا خلل وأمن وأالصبر وأالتوجيه وأالتربية البناء
وأالمجلة وأالصحيفة وأالمنبر وأالمحراب وأالمدرسإة وأالجامعة وأالمذياع

عامل مراعاةا بدمن وأل التدريجي وأالتطهير التدريجي، البناء يتم
عسر بعد الله : ( سإيجعل الفرج وأانتظار المحن على وأالصبر الزمن

). يسرا

: بشائر
)، وأغيرها ( دراكي خوسإت في كبيرةا بفتوحات المسلمين وأنبشر

نتوقع وأنحن سإالنك، طريق وأسإد بجرام، وأ قندهار مطار وأإغلق
نزوأل قبل الوأل وأربيع صفر شهري في كبيرةا فتوحات الله بإذن

. جميل فصبر الثلج،
وأأتوب أسإتغفرك أنت إل إله ل أن أشهد وأبحمدك اللهم وأسإبحانك

. إليك

سإاخن صيف
: بعده لنبي من على وأالسلم وأالصلةا وأحده الحمدلله

المناطق معظم في الشيوعية أقدام تحت تهتز الرض بدأت فلقد
وأهرات فراه وأأما ، زلزالها تزلزل قندهار وأبدأت أفغانستان، في

سإاخنة أياما تنتظر فهي كابل وأأما أثقالها، وأأخرجت براكينها ففجرت
جام ليصبوا يتواعدوأن المجاهدين لن وأأكتوبر، سإبتمبر شهري في

بغمان جبال فوق الحركه وأشل الثلج، سإقوط قبل كابل على غضبهم
. وأشكردره

المعاناةا مدى غيرهم من أكثر يدركون وأفراه قندهار يعرفون وأالذين
يتحركون إنهم يتجرعونها، التي وأالغصص المجاهدوأن يتكبدها التي
منطقة أن إذ أمتا، وأل عوجا فيها ترى ل مكشوفة مهلكة مفازةا في

فيها تجد قلما قاحلة بيداء ضمن تقع الثماني بولياتها غرب جنوب
قضى حمراء مشاهد من الصحراء هذه شهدت وأكم صخرةا، أوأ جبل
الطائرات غارات بسبب ربهم إلى أفضوا أوأ نحبهم، المجاهدوأن فيها

سإارية. لمجموعة الدبابات كمائن انتظار أوأ المارةا، القوافل على
جراحنا، فتنكأ سإوقا الخواطر وأتسوقنا بأشجانها، الذكريات وأتشدنا

من الكثيرين أجساد رمالها في ضمت قد الصحراء هذه أن إذ
مكتب في شهيدين أوأل جسدي طياتها في وأاحتضنت الشهداء،

الفلسطيني) وأأبي شلبك أبو جودةا ( ماهر حمزةا الخدمات: أبي
الكويتي). الفيلكاوأي رجب عثمان( عبدالله



سإبقتها ثم ، شهيدا تقدم فلم عثمان أبي بعد عقمت فقد الكويت أما
في فهناك ، شهدائها وأعدد رجالها بعدد العربية البلدان معظم

قال مشرفة معركة بعد ربهما إلى الليثان ذانك مضى هلمند صحراء
أن مجرد ) ! إذ العربيين هذين من أشجع رأينا ( ما معلقين الفغان

وأبدأ وأنصبه، الدوأشكا حمزةا أبو أنزل بالكمين المجاهدوأن اصطدم
الدبابات إلى يوجهه فتارةا الرشاش، هذا رصاصا بوابل يمطرهم
ثم الهليوكبتر، طائرات يواجه السماء نحو يصوبه وأأخرى المحيطة،

يرد الحال لسان وأكأن ربهما إلى وأمضيا قضيا
وأفاتيا وأحانت نفسي بها فطابت       منيتي هلمند عند تراءت وألما

قضائيا حم حيث لحدي يسووأن     بقفرةا الرجال أيدي على صريع
من إلى الهيجا إلى سإريعا    أحجمت الخيل إذا عطافا كنت وأقد

دعانيا
قياديا صعبا اليوم قبل كنت فقد       إليكما ببردي فجراني خذاني
ردائيا فضل  عيني على وأردا        مضجعي السإنة بأطراف وأخطا
يواجهون فالمجهادوأن ، وأهرات وأفراه قندهار في الجهاد إلى وأنعود

بأنواع مدججة المطارات وأهذه ، البيد  هذه في كبيرةا مطارات
، اللغام وأحقول الدبابات من بسور مصونة ، وأالصواريخ السلح
أن علما وأحسبك الرض، تحت مكانها في الطائرات بأنواع زاخرةا
الخليج لضرب وأتجهزه روأسإيا تعده ) كانت / فراه شندند مطار
العقد هذا أوأاسإط من ابتداء حاجتها عن يشح بدأ بتروألها لن العربي،
صاغرةا، مهينة وأخرجت روأسإيا الله أذل ثم ، القرن هذا من التاسإع
في وأقواعده بمنشآته شندند وأبقي بتحصيناتها، المطارات وأبقيت
. القارصا اللذع وأالبرد اللفحة الشمس وأتحت وأفراه هرات صحراء

مائة بعد على الموت خنادق حفروأا فالمجاهدوأن قندهار مطار أما
وأهم المنايا، سإاحة وأ الوغى حومة لقتحام اسإتعدادا منه فقط متر

الوثائق قدمت وأقد ، كؤوأسإها وأتجرع غمارها لخوض يستعدوأن
- عبدالله القائد قندهار قادةا أكبر أخبرني للمجاهدين-  كما بالصور

على الن الصعب وأمن دمرت، قد المطار أرض % من80 أن تثبت
في إل مدرجاته على تدرج أوأ المطار أرض فوق تحوم أن الطائرات
وأهو الصعود أوأ بالهبوط الطائرات ربان فيها يغامر قليلة حالت
اليام وألعل دقائق، خلل حطام إلى طائراته مع يتحول أن يتوقع

. قلوبهم وأتريح المسلمين صدوأر تشرح مفاجآت لنا تخبئ القادمة
برج فيه دمروأا هجوما المجاهدوأن عليه شن فقد شندند مطار أما

لعدةا تشتعل بقيت التي للذخائر الرئيسي المخزن وأفجروأا المراقبة،
طائرةا وأدمروأا السماء، عنان تطاوأل اللهيب ألسنة تمتد سإاعات

. وأصعودها الطائرات نزوأل وأتعطل جت،



القوةا وأهذه روأسإيا، حدوأد على تورغندي من قوةا الدوألة وأأرسإلت
لها نصب وأقد قندهار، لنقاذ وأالشاحنات الدبابات من قافلة

بأوأل اصطدام أوأل وألدى الطريق، طول على كمائن المجاهدوأن
)18( القافلة من المجاهدوأن دمر هلمند (شوروأاك) في في كمين
الجرحى أما قوتها، من جندي مائتي وأفقدت ) شاحنات،8وأ( دبابة

. حرج وأل كثرتهم عن فحدث
بدأ وأقد الكثير، منه ) فنتوقع جيحون إلى كابل ( من الشمال أما

فانقطع الماضي، أغسطس شهر أوأاسإط منذ سإالنج  ممر بإغلق
نصب وأضعت فإذا بالحياةا، النظام يمد الذي الوحيد البري الشريان
في وأأغلق المجاهدوأن قذائف رحمة تحت كابل مطار أن عينيك
الطائرات حركة الله بإذن المجاهدوأن يعطل وأقد الماضي، السإبوع

. فيه
وأعندما متر مائتي، من أكثر المجاهدوأن عنه يبعد ل بجرام مطار وأأن
السإبوع في عطل أنه بلغنا وأقد المجاهدين، قبضة في يقع الجد يجد

نجيب حكومة فيه وأقعت الذي  الحرج المأزق تدرك عندئذ الماضي،
.

تعيش التي الحزبية وأالصراعات الداخلية التمزقات عن وأدعك
غاية في  أمرا بقائها اسإتمرار فتجعل الشيوعيين حكومة أزماتها

. الصعوبة
الحالي الصيف هذا إبان كابل في الشيوعي النظام إسإقاط لكن
عن خارجة بكرامات المجاهدين على الله ينعم أن إل بعيدا يبقى

المدادات انقطاع بسبب يهتز أوأ داخله، من النظام فيزلزل حسباننا،
النسان. يعلمه ل مقدوأر وأقدر مستور غيب فهذا عنه،

خارقة: وأبطولت فائقة نماذج
ببطولت يوم كل في تطالعنا لزالت المجاهدين مسيرةا أن وأالحق

لتسلية وأرقية أفلم ) أوأ لوبين ( ارسإين مغامرات النسان يحسبها
. الطفال

الخ أن إذ الرائعة، ببطولته زاده الحاج يعرف الجيل هرات ففي
باللغام وأحده دمر قد الرجل هذا أن وأيصر يؤكد طاهر عبدالله

. دبابة خمسين الصاروأخية وأالقاذفات
يتوقف، أوأ المعركة أثناء رأسإه يطأطئ أن زاده الحاج على وأيصعب

. عليه يتصبب الذي الرصاصا وأابل رغم
عمر محمد منهم العرب، الخوةا من ثلثة الرجل هذا حول وأكان

حدبه من أوأ نهلوا، نبعه من وأكأنهم ، التركي وأأحمد فاروأق وأمحمد
في زاده الحاج يسابق كان فقد فاروأق محمد الدكتور فأما نسلوا،



هرات- في الشارع على وأيتربع رشاشه يمتشق وأأحيانا المعركة،
الحركة البيطري) وأيوقف الطب (مركز حيوانات شفاخانه منطقة

أما الرشاش، بهذا الطائرات يواجه كان بل ، التعرضي بالجرينوف
بين المسافة عن يسأل هرات قدوأمه بداية في فكان عمر محمد

الجبل على مركزهم في يقبعون الذين الروأس وأبين المجاهدين
ليس وأيقول وأنصف، سإاعة المجاهدوأن فيرد سإياه)، (كوه السإود

. وأنصف سإاعة سإوى الجنة وأبين بيننا
مركز داخل في دبابة على وأهجم قنبلتين حمل يوم وأذات
الدبابة وأصل حتى فزحف مباشرةا، الشمس غروأب بعد للشيوعيين

يجرؤ بشرا أن يتصور كان وأما أغان، شريط يستمع سإائقها وأكان
تصب فلم الوألى القنبلة عمر محمد فألقى ، إليه الوصول على

فوق عمر محمد وأصعد الدبابة، داخل بسرعة السائق فنزل السائق،
على الثانية القنبلة رمى ثم الدبابه، سإائق بقدمه وأداس الدبابة برج

الشريط فأخذ سإلحا، يجد فلم بنظره عمر محمد وأأدار المركز،
موجها الكاسإيت بيده قابضا الثاني المركز على  (الكاسإيت) وأهم

فأمرهم الشيوعيين من ثلثة فرأى قنبلة، بيده أن الشيوعيين الجنود
وأأخذ وأتقدم السلح، وأإلقاء الرض على أنفسهم وأالقاء بالسإتسلم

الثاني اليوم وأفي المجاهدين، مركز إلى وأعاد الثلثة، وأقتل السلح
يلبسون مائة علينا هجم وأقال: لقد سإرا المرتبطين الجنود أحد جاء

عليها. وأصعدوأا الدبابة وأوأصلوا وأضربونا بالمس البياض

التركي: أحمد أما
وأاسإتشهد معركة، وأبينهم بينه وأدارت وأحده، مركز على هجم فقد

مزقوا الشيوعيين غيظ وألشدةا قتل، منهم عددا أروأى أن بعد أحمد
. هرات في العسكري المستشفى إلى وأأخذوأه جسده

أن بعد تكتنفه المجاهدين جموع بين حزينا وأاجما ضياء انجنير وأجلس
كلمات عن ضياء القائد هذا  شفتا فتفترت أحمد اسإتشهاد نبأ تلقى

عدوأنا! بيد ضيفنا جثة تؤخد أن علينا العار من : ( إن قائل جارحة
الخيال، إلى أقرب تنفيذها لمهمة اثنان ؟) فتبرع بجثته يأتيني فأيكم

جثة عن وأبحثا العسكري، المستشفى إلى وأتوجها سإيارةا وأاسإتقل
وأعندما بها، وأعادا السيارةا في وأوأضعاها عليها عثرا حتى أحمد

للمفاجأةا مبهورين مذهولين المجاهدوأن كبر أحمد جثة وأصلت
. العجيبة

وأسإلم عليه الله صلى المصطفى قول فيهم يصدق الذين هؤلء
هيعة سإمع كلما متنه على يطير فرسإه بعنان آخذ رجل الناس (خير

مظانه) الموت يبتغي إليها طار فزعة أوأ



قتلوا إذا الدينا من يخرجون ل        كأنهم مناياهم يستعذبون
الفردوأس في وأمعهم اقبضنا، اللهم الصفوةا هذه طريق فعلى
أقدامنا وأثبت دينك، على قلوبنا ثبت القلوب مقلب يا اللهم احشرنا،

النصير. وأنعم المولى نعم إنك سإبيلك على
* وأالعطايا الرزايا بين أفغانستان

الموافق: هـ1410 صفر16  التاريخ69 العدد المعركة [*لهيب
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وأبعد ، بعده نبي ل من على وأالسلم وأالصلةا وأحده الحمدلله
قضية من اكثر العالم اهتمام على اسإتحوذت أبدا قضية رأيت فما

أكثر العالمية المكائد عليها تكالبت قضية عن قرأت وأما  أفغانستان،
جرت التي العالمية المؤامرات إل اللهم  الفغاني، الجهاد أمر من
القرن من الوأل وأالربع  عشر التاسإع القرن من الثاني النصف في

بول إسإلم في  السإلمية  الخلفة لسإقاط العشرين
الذي وأالشرقي الغربي الكيد وأكذلك )،1924 سإنة ( القسطنطينية

م).1948( سإنة فلسطين في اليهود دوألة قيام أثمر
التاريخ في علمت وأل شهدت ما وأفلسطين الخلفة قضيتي عن وأعدا

الجهاد من أعظم الدوألية الموازين في ثقله له كان أمرا الحديث
: وأهو بسيط  بسبب  وأذلك  الفغاني،

الذي المر السإلمية، الخلفة لعادةا محاوألة الفغاني الجهاد أن
الغبر الذئب يد على عليه أجهزوأا حتى قروأنا الغرب مضاجع أقض

. أتاتورك
أفغانستان، في السإلمي الجهاد عايشوا الذين الشهود كأحد وأإنني

رأيت وأأعصابي، نفسي وأاعتصر شبابي، زهرةا الجهاد هذا وأاهتصر
العازمين  تنتظر التي الضخمة وأالمشقة الدين، لهذا العمل صعوبة

الحياةا. وأاقع إلى إعادته على
خلل وأمن المنابر فوق مريح سإهل أمر السإلم عن الكلم إن

تجمع خلل من بجد للسإلم العمل أما الدوأريات، أوأ الجرائد صفحات
تثبت وأل الكبيرةا، النفوس إل تحتمله ل أمر فهذا جهادي إسإلمي

الفريدةا. الفذةا القمم إل صراطه  على
وأقرأت: فجرا بالمس  صدى معسكر في بالشباب صليت لقد
سإبيل في أصابهم لما وأهنوا فما كثير ربيون معه قاتل نبي من وأكأين

قولهم كان ) وأما الصابرين يحب وأالله اسإتكانوا وأما ضعفوا وأما الله
أقدامنا وأثبت أمرنا في وأإسإرافنا ذنوبنا لنا اغفر ربنا قالوا أن إل

ثواب وأحسن الدنيا ثواب الله ) فآتاهم الكافرين القوم على وأانصرنا



المحسنين يحب وأالله  الخرةا
)146عمران:  آل (

الشباب من الصفوةا أوألئك أتذكر وأأنا عيناي وأذرفت العبرةا فخنقتني
ربهم برضوان وأفازوأا شهادتهم، نالوا أن بعد ربهم إلى مضوا الذين
مرضاته. ابتغاء وأميتتهم سإبيله في قتلهم منهم الله تقبل أن

الله إلى الطريق على سإبقونا الذين لوألئك الغبطة هذه وأتمتزج
يحرم أن أعماقه من القلب بها يحس التي وأالرهبة الكبير بالخوف
وأغمار العادية الحياةا خضم في ليعمل وأيعود الخاتمة هذه النسان
رفوف بين أوأ المكاتب، من مكتب  فوق وأيموت الدنيوي العيش
وأتفوته العربية، المدن  إحدى شارع في قلبية بجلطة أوأ الكتب،

يدخل أن يطمع وأهو أفغانستان في له الله سإاقها التي العمر فرصة
ظل في وأهو قاربها أوأ بروأحه، وأعاشها  أعتابها، على وأصل وأقد الجنة

. بأبوابها السيوف
وألذا النفوس، على شاق أمر الجهاد طريق على الثبات أن وأالحق

السإلم سإنام قمة الجهاد وأبوأ ، ثواب أعظم الجهاد ثواب الله جعل
وأمشقته. لصعوبته

أضخم مشاكل تواجه وأهي تهتز ل أن النفوس على السهل من ليس
. الوأصال تزلزل وأصعوبات الجبال، من

دين لقامة الطريق على السالكين طريق في تنشأ التي فالعقبات
خرط دوأنه أمر العقبات هذه وأاجتياز كثيرةا، جد الرض في الله
وأل الله إلى المسيرةا تعتري التي الداخلية  المشاكل خاصة القتاد،
وأالفتن المشاكل  هذه من مسيرةا خلت وألو ، عنها تنفك أن يمكن

البشرية سإيد يقوده الذي الفريد الموكب ذلك منها لخل  الداخلية
. وأسإلم عليه الله صلى الخلق وأأكمل

مؤامراته كبر تتولى الن الفغاني الجهاد تواجه التي وأالمشاكل
وأينفخ نارها يؤجج الداخلية وأروأسإيا.وأالمشاكل أمريكا  الخارجية
أعطاه المان-الذي من اتخذوأا الفتح) الذين (طلقاء بكيرها

مكائدهم، ينفذوأا وأالمليشيا-جنة- حتى للشيوعيين المجاهدوأن
. المخلصين للمجاهدين أحابيلهم لنصب سإتارا وأجعلوه

بالقادةا اسإتحر قد القتل أن الخيرةا الفترةا في لحظنا وألقد
يهنأوأا حكومته وأل نجيبا يدعوا ل أن الله عاهدوأا الذين الصادقين

على غيلة جاءت القتل عمليات وأمعظم باسإتقرار، ينعموا وأل بعيش
القائد يطمئن ريثما مخبتين تائبين الجبهة داخل في اندسإوا أناس يد

على بدأوأا حيث من يعودوأن القتل مؤامرةا ينفذوأا أن وأبعد إليهم،
. كابل إلى أدراجهم



إلى طريقهم أخذوأا قد هؤلء الفتح طلقاء أن أخرى ظاهرةا وأهناك
وأيوقفو قبضتهم يرخون بدأوأا الذين الصغار للقادةا الضعيفة النفوس
من عليهم تتصبب التي الكثيرةا الموال بسبب الدوألة على حملتهم

وأيرفع عينيه بين الحياء عرق يقطع أن بالبعض المر وأوأصل ، الدوألة
، سإلميا القضية وأحل نجيب مع الوطنية المصالحة بوجوب عقيرته

الجهاد، مسيرةا على كثيرا مؤثرةا غير لزالت هؤلء نسبة كانت وأإن
القادةا قلوب إلى طريقها تأخذ لم لزالت الفتنة هذه إن وأالحمدلله

المعروأف. الثقل ذوأي الكبار
المشاكل تثير بدأت قد المهترئة نجيب دوألة أن ثالثة مشكلة وأهناك

من  لواء يعد نجيب فبدأ ، المذهبية وأالقضايا العرقية
في الشيعة فسلح وأضواحيها، كابل داخل الشيعة( الهزارةا) في

مع معاهدةا  وأعقدت  بأصابعها، تدس ايران كذلك وأبدأت بغمان،
حكومة بقاء من إيران لدى مانع ( ل كبرائها  أحد بعدها صرح روأسإيا

). الفغاني الشعب اختيار  هو هذا كان إذا نجيب
بغلن دوأشي كيان- في السإماعيلية- سإيد الشيعة مشكلة وأهناك

مدججة قوةا أصبح  أن بعد المجاهدين حلوق في شوكة يشكل الذي
محافظا ابنه عينت بأن الدوألة وأاحتضنته بالدبابات، محمية  بالسلح،

دبابة. وأخمسين مائتين له وأقدمت  بغلن، لولية
الجهاد: قادةا موقف

فهو: الجهاد أمراء حال لسان وأأما
فزادهم فاخشوهم لكم جمعوا قد الناس  إن الناس لهم قال (الذين
وأفضل الله من بنعمة فانقلبوا الوكيل وأنعم الله حسبنا وأقالوا إيمانا
عظيم، فضل ذوأ وأالله الله رضوان وأاتبعوا سإوء يمسسهم لم

).173( عمران آل
: يقولون وأكأنهم

وأثالث وأثان سإهم وألكنه    لتقيته  وأاحدا سإهما كان وألو

الجهاد: أنصار من المخلصون
بعقبة السإلمي العالم أرجاء في المسلمين من الصادقون وأيسمع
الصقاع شتى من فيتداعون الدافق الجهاد هذا سإيل تعترض عويصة

بدلئهم يلقوا أن يريدوأن لقادته، متألمين الجهاد، هذا على مشفقين
في لكبر وأإني ، العقبة هذه لزالة ثقلهم وأيصبوا القضية، في

لمصالحهم وأتعطيلهم الجهاد، هذا على وأتحرقهم غيرتهم الكثيرين
وأهم حسرةا وأيذوأبون ألما يعتصروأن فتراهم  بلدهم، في وأتجارتهم
يجدوأن ) فل ( المراء الكبار القادةا  أمام القضايا حلول يعرضون

، نفوسإهم في وأالحزن النار تؤجج التي الغيرةا يعدل  تجاوأبا منهم



بالتواني المراء هؤلء يتهم  أعماقهم صوت تسمع لتكاد وأإنك
اتهام سإوى تفسيرا لهذا وأليجدوأن المشاكل، حل في  وأالتهاوأن

. وأالملك للحكم الجامحة وأالنزعة السيطرةا وأحب بالهوى القادةا
أن عليكم  السهل من : ليس لهم يقولوا أن يستحيون وأالمراء
إلى تغوصوا  أن اسإتطعتم وألئن القضية، أعماق بسبر تقوموا

القوم أرى كنت وألقد ، وأقفنا كما حائرين أمامها فستقفون أغوارها
آلمهم لمشاركتهم إخوانهم بجانب للوقوف الوافدين الصادقين
أخماسإا  يضربون وأهم  أراهم  ،  قصيرةا لفترةا وألو  وأآمالهم

ينتظروأن حل إلى فيهتدوأن يفكروأن، وأيسمروأن وأيحدسإون بأسإداس،
ل  برؤوأسإهم القادةا فيطرق القادةا، على يعرضوه حتى الفجر انبلج

للقادةا،  وأالنصيحة بالموعظة الزائروأن وأيشدد شفة، ببنت ينبسون
وأأحاديث وأالتعاضد، وأالتعاوأن وأالمحبة الخوةا آيات أمامهم وأيتلون

. ذلك وأغير وأالتحاد التكاتف
يلف الذي الغامض وأالصمت المطبق الوجوم بسر  فأحس  أنا وأأما

أبي أبيات سإوى  لهم قلت لما أجبتهم وألو أمامهم، القائد نفس
: فراس

يسمعه ليـس وألكن  حقا قيل قد          يوجعـه العذل فإن اتعذلوه
القلب مضنى فهو عنفه من     بدل تأنيبه في الرفق فاسإتعملوا

موجعه
بعينيه فأدار جبهاته، من جبهة بشأن مشكلة في افا سإي راجعت

من أبلغ لغة نظراته في فقرأت صمت، ثم وأجهي في متفرسإا
القلوب خالق إل يعلمها ل أحزانا أعماقي في :( إن تقول المقال

) الغيوب علم
حال فوجدت  وأمشاكل قضايا بشأن وأرباني  حكمتيار مع وأتكلمت

يقول: القوم
وأل ربنا قبلنا من الذين على حملته كما إصرا علينا تحمل وأل (ربنا

مولنا أنت وأارحمنا لنا وأاغفر عنا  وأاعف به لنا طاقة ل ما تحملنا
الكافرين) القوم على فانصرنا

286 البقرةا
التي أمريكا رحاها وأتدير نارها تؤجج التي الخارجية المشاكل أما

تقطع أن  تحاوأل وأهي المجاهدين، وأحليفة الجهاد نصيرةا  أنها تزعم
لتشديد جاهدةا وأتدأب  الجهاد، لهذا الصادق بالعون تمتد يد كل

الدافق، نهره  في تصب التي الموارد وأتجفيف الجهاد، على الخناق
كل طريقه عن وأتنحي الخافق، لواءه  تحمل  التي اليدي وأتكسر

صادق. مجاهد
. المجاهدين لصالح راجحة فالكفة كله هذا وأمع



البشائر:
معارك عن السارةا البشائر جاءتنا الفتتاحية هذه اختتام وأقبل

(جبل سإرخ، وأقلعي بجرام وأمطار سإالنج ممر في كبيرةا وأانتصارات
وأكابيسا) وأبروأان سإالنج ممر على تحافظ التي الكبرى : القوةا سإراج
عطلوا وأ ضعفها، من أكثر وأدمروأا ) دبابة11( المجاهدوأن فيها  غنم

عن ،وأدعك BM12للصواريخ راجمتين وأغنموا بجرام، مطار
مديرية وأفتح شندند، مطار وأتعطيل خوسإت، في الكبرى النتصارات

قندهار مطار حركة وأشل شندند،
يعلمون). ل الناس أكثر وألكن أمره على غالب (وأالله

)21 يوسإف (

*العضـباء جزيتـم بئسـما
الموافق: هـ1410 صفر23  التاريخ70 العدد المعركة [*لهيب
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: وأبعد ، بعده نبي ل من على وأالسلم وأالصلةا وأحده الحمدلله

الشهر في المجاهدين صورةا اسإتهدفت التي السهام كثرت فلقد
القادةا، صورةا تشوه وأتبدىء تعيد العلم أجهزةا أخذت وألقد الخيرةا،
أمل من تبقى ما على وأتجهز شخصياتهم،  وأتحطم أوأراقهم، وأتحرق

. بهم المسلمين أعماق في
منوال على تنسج الخيرةا الفترةا في العربية الصحف طفقت وألقد

من وأتنهل ، بالقذةا القذةا حذوأ أثرها وأتقتفي الغربية،  الصحف
. الغربية الجهزةا أوأتار على ألحانها وأتعزف مواردها،

هو: القادةا الجزارين سإكاكين عليه تداعت الذي الوحيد وأالهدف
. المشرف السإلمي الجهاد في المخلصون

سإاحة في  الخطاء بعض من الغربية  العلم  وأسإائل اتخذت وألقد
التي لنطلقتها وأمتكأ ، الشعواء الحملة لهذه مبررات الجهاد
التي القلوب وأبين الجهاد هذا بين الصلة أوأاصر تقطع أن تستهدف

ضروأرةا  وأسإرت جوانحها، أعماق في محبته وأجرت ، سإويدائها أحلته
دمائها. مع المة عروأق في نصرته

المسعورةا العلمية الحملت هذه وأراء الحقيقية الدوأافع نعلم وأنحن
أوأصال ترتعد كما الن الفغاني الجهاد من يرتجف الغرب أن نعلم ،

. وأالجن الغيلن من  الطفال
الدب به ليدحضوا  الفغاني بالجهاد بدء ذي بادىء الغرب رحب لقد

اقتصاده  وأيدمروأا دماءه، وأيستنزفوا كبريائه، وأيحطموا الروأسإي،
الزرق الغربي الدم يراق أن الهندكوش- دوأن جبال سإفوح على



أي على  لصالحهم المعركة فنتائج المعركة، هذه !!-في النبيل
. موازينها انكفأت أوأ كفتها مالت الجهتين

بإسإلمه،  المعتز بفطرته، الصيل الفغاني الشعب تحطم فسواء
وأشكيمته، بعريكته  الشديد بمعاركه، المتمرس بأروأمته، العريق

صالح في فالمعركة ،  للغرب التقليدية العدوأةا روأسإيا تدمرت
الغرب.

السياسإية  المعادلت جميع من الفغاني الجهاد نتائج أفلتت وألقد
. النسانية وأالحسابات البشرية التقديرات كل وأاختلفت ، الدوألية

بداية في المعركة بهذه فرحا يتهلل وأهو الغرب بخلد يدوأر كان فما
الشكل بهذا الفغاني الجهاد على سإتتنزل النتصارات هذه أن أمرها

تفلت حد إلى سإيتطور الجهاد أن يحسبون كانوا وأما  ، الخيالي
. أوأامرهم على قادته وأيتمرد أيديهم من نتائجه

وأعلى الحدوأد، قرب المجاهدين من مجموعات مع مرةا ذات كنت
جمعوا قد وأهم للمجاهدين، الذخيرةا مخازن من مخزن منا مقربة

في المتبقية الذخيرةا بقايا لنقل وأالحمير وأالخيول  البغال  من قطيعا
من تقريبا وأنصف  شهر قبل هذا وأكان المنصرم، العام من المخزن

م.21/9/1989 الموافق  هـ1410/ /صفر12 اليوم هذا
الخوةا أحد فجاءني الخيام، إحدى في صباح ذات كنت وأقد

هذه ضباط  كبار من مجموعة وأصل : لقد وأقال ، لي المرافقين
وأبين  بينهم وأدار المريكي، السفير أوأ القنصل برفقة الدوألة

: الحوار الخ لي وأنقل حوار، المجاهدين
إلى بحاجة :  نحن فقالوا ؟ شيء إلى بحاجة أنتم : هل القنصل قال

أحد إلى بحاجة وألسنا الله
نفذت  إذا الجهاد مواصلة على قادروأن أنتم : هل القنصل قال

؟ ذخائركم
وأنحن أوأل وأالحجارةا بالعصي بدأنا لقد : نعم المجاهدوأن قال

القنصل فذهل ، منها بدأنا التي الحالة تلك إلى نرجع أن مستعدوأن
. أدراجه الوفد وأعاد الكلم، هذا يسمع وأهو

بالشارةا الجهاد هذا يطوع أن بإمكانه أن يظن الغرب كان لقد
وأالمحاوألت، وأالممارسإات اليام مع  الجهاد قادةا وأيحتوي ببنانه،

. ظـنه وأخـسر فـأله :خـاب وألكن
غورباتشوف سإيضطر الفغاني الجهاد أن  يحسب الغرب كان وأما
، ذاتها  الشيوعية النظرية في الحسابات لعادةا اليام من يوم في

هرات في  الحمر الجيش بها مني  التي المريرةا الهزائم وأأن
الكرملين  سإيد رأس  أصاب قد وأكابل وأبنجشير وأسإالنج وأقندهار
خسائر من يوميا تواجهه التي  الحقيقية الرقام  هذه إزاء بالدوأار



عقود سإبعة خلل عاش قد السوفياتي التحاد  إن  ، الحمر الجيش
المفازةا من الري  يطلب وأجرى خادع،  سإراب وأراء منصرمة

. الغنياء على ماركس حقد به اهم ) من صحراء ( سإراب
السوفياتي التحاد مركب ينقذ  أن محاوأل ينطلق أن هذا دفعه وألقد
وأخلخلت ألواحه، الحياةا أمواج دمرت أن بعد المحقق الغرق من

دسإره. الفطرةا صلبة
مع المريكي) السابق الدفاع (وأزير كارلوتشي ضم اجتماع في
: يبدوأ لكارلوتشي الوزراء الطلسي) يقول الناتو(حلف دفاع  وأزراء
سإحب قرر لنه الغرب تجاه سإياسإته غير قد غورباتشوف أن

أجبر : لقد كارلوتشي فرد ، الشرقية أوأروأبا من جنوده من مليونين
. أجمع العالم تجاه سإياسإته يغير أن غورباتشوف الفغان

الجيش أسإطورةا وأانتهت أفغانستان، من الروأسإي الجيش هزم لقد
من جيبه في وأاحدةا وأرقة يحمل أن دوأن يهزم ل الذي الحمر
في اسإتمات أن بعد وأجهه، ماء من بقية له تحفظ الفغان المجاهدين

وأميثاق. بمعاهدةا خرج أنه للعالم بها ليلوح الورقة هذه على الحصول
للعالم مفخرةا القندهارية وأالعمامة الفغانية القبعة أصبحت لقد
المسلم الشباب من بدعوةا مرةا من أكثر أمريكا زرت وألقد ، أجمع

فرحا تتهلل القوم وأجوه أرى فكنت القبعة هذه ألبس وأأنا أمريكا في
الغربية  الشعوب صدوأر شفت التي هي القبعة هذه أن إذ لرؤيتها،

. المتوحش الروأسإي الدب من
نظرةا انقلبت النعمان حنيفة أبي أرض في الروأسإية الهزيمة وأبعد

يمرغ أن الجهاد من يريدوأن كانوا الفغاني، الجهاد تجاه الغرب
أرادوأا. ما لهم فحصل الوأحال في روأسإيا كرامة

الدوألية المحافل في به يلوحون قميصا الجهاد من يريدوأن وأكانوا
أنصاره ليفقد وأسإياسإيا معنويا روأسإيا لتحطيم العالمية وأالمنتديات

. أحبوا ما لهم فكان العالم في
في البتروأل  لبار  المتعطش الروأسإي الدب من يخشون وأكانوا
الزحف من الرعب شبح  وأزال خوفهم فتبدد آباره، يرد أن الخليج

وألكن لنطلقه حربة كرأس شندند قاعدةا يعد  كان الذي الروأسإي
مخالبه. وأحطم الدب  أظافر وأقلم الزحف أوأقف  الفغاني الجهاد

قد المعادلت لن الجهاد، لهذا المجن ظهر الغرب قلب فقد الن أما
المدن وأكبرى كابل حول رحاها تدوأر التي المعركة أن إذ  تغيرت،
الجذوأر من وأاجتثاثه الشيوعي بالنظام الطاحة تستهدف الفغانية
مجرد يطيقون ل الذي المر وأهذا مكانه، إسإلمي مجتمع وأإنشاء

يروأنها وأهم المنام، في أحلم كأضغاث رؤيته أوأ الذهان، على مروأره
. الحياةا وأاقع في للظهور يوم بعد يوما تقترب حقيقة



أمام تضع الغرب قبل من آسإيا أوأاسإط في التغييرات كانت لقد
في إسإلمي مجتمع قيام وأهو:عرقلة يغيب ل هدفا نواظرها

الغرب يرتب ريثما عسكريا المعركة حسم وأتأخير أفغانستان،
الشيوعي النظام لهذا البديل عن وأيبحث  جديد، من أوأراقه

. المتداعي
اليراني، الروأسإي وأالتقارب الله-، الحق- رحمه ضياء قتل إن

التركي اليراني وأالتقارب ، وأباكستان الهند بين الصلت وأتوثيق
وأتغيير اليرانية، العراقية الحرب وأإنهاء ، الهندي الصيني الباكستاني

لمؤتمر الغربية وأالطروأح ، للجهاد الحليفة الدوألة  لدى القوى مراكز
ظاهرشاه، بورقة وأالتلويح ، أفغانستان مشكلة يحل عالمي غربي
التكنوقراط وأحكومة ، أفغانستان في العريضة القاعدةا ذات وأالدوألة

نغمة على وأالعزف (معاهدةا) جنيف، وأمؤامرةا ، الئتلفية وأالدوألة ،
الوهابية لحن  وأاسإتعمال ، الهلية وأالحرب ، أفغانستان في السلم

قطعي كدليل  آباد جلل في الوضع جمود  وأاسإتعمال  باسإتمرار،
، وأالشيوعيين المجاهدين بين عسكريا تحسم ل المعركة أن  على

تعدت ما ) التي ( تخار حادثة بعد عالميا الكبرى العلمية وأالضجة
وأسإتة القادةا من خمسة بحق أحمق من ارتكبت جريمة كونها عن

المجاهدين. من
هذه على وأرقص الغربي العلم عليها عزف التي النغام هذه كل

نسفت موقوتة ألغام إلى تحولت هذه كل  العربي، العلم اللحان
السإلمية الشعوب بين العميقة السإلمية الصلة أوأاصر من كثيرا
وأثلثمائة مليون بجماجم جسورها أقيمت وأالتي الجهاد، هذا وأبين

. شهيد ألف
العزيزةا أفغانستان أحداث تضع أن السإلمية بالمة الوألى كان لقد

الحرى كان لقد ، لحريتها وأوأسإاما لصمودها، وأرمزا لعزتها،  شعارا
أفغانستان معارك يكتبوا أن المعمورةا أنحاء كل في السإلم  بأبناء

المعارك الذهب- ،لن بماء تكتب أن عليها  الذهب- وأقليل بماء
. سإويدائها بدماء السإلمي  التاريخ وأسإطرت القلوب، بماء أديرت

قادةا عينيه نصب يضع أن الرض في مسلم بكل الجدر كان لقد
هذا أن على حية وأأمثلة للفخار، وأكأوأسإمة للصرار، كنماذج  الجهاد
مكان كل في الرفيعة النماذج يخرج أن قادر وأأنه يموت، لن الدين

. وأزمان
،  وأالخارج الداخل في الجهاد قادةا في رأيي عن سإائلين لي قالوا

لكم ألخص ؟! وألكني هؤلء على أحكم حتى أنا : من لهم فقلت
: كلمات في العماق من إحساسإي



أن  هؤلء أمثال لي يسمح عندما العظيم بالشرف لشعر إنني
وأمشاكلهم. قضاياهم وأأناقش معهم أجلس

التوكل عقيدةا وأعمقوا ، المجد صروأح  وأأقاموا ، التاريخ صنعوا لنهم
القضية يواكب  مسلم كل وأشعر ، مسلم كل أعماق في الله على

تعالى: لقوله العملي وأبالتفسير بالعزةا
وأللمؤمنين وألرسإوله العزةا وألله

)8 المنافقون (
، وأرفعتهم  السلف تاريخ المواقف من كثير في لنا الفغان جسد لقد

الهوال، وأاسإتصغار المؤمن، على الدنيا وأهوان وأشموخهم، وأعزتهم
. كالجبال كانت وأإن

الكثير الكثير علمونا لقد
ل الناس أكثر وألكن     اللباب  لوألي عبرةا قصصهم في كان لقد

.  يعلمون
)111 يوسإف (

أبي مع  يرددوأن وأهم مقالهم لسان من أبلغ حالهم لسان كان لقد
: الطيب

يجالد ل من يصدروأن ل موارد    يدي في وأالمهند نفسي وأأوأرد
المساعد قل المقصود عظم إذا        بلدةا كل في الخلن من وأحيد

السإلم: أبناء فيا
سإدوأا الذي المكان سإدوأا أوأ اللوم من     لبيكم أبا ل عليهم أقلوا
وأحدنا كابل أبواب على تتركونا الدين: ل وأصلح خالد أحفاد فيا

أعقابكم. على وأتنكصوا
عن العالمي اليهودي العلم يخدعنكم السإلمية: ل الصحوةا جيل يا

أفغانستان. في الرابحة السإلم  قضية
وأاعرفوا ، منازلهم الناس : أنزلوا السإلم دعاةا وأيا الدين هذا حملة يا

أيديكم بين  لن عل من إليهم تنظروأا وأل أقدارهم،  المجاهدين لقادةا
في شيئا وألعاعاتها حطامها من جمعتم وألنكم الدريهمات، بعض

وأالمعايير. الموازين تقلبوا فل بكثير، دوأنهم لنتم وأبيوتكم، جيوبكم

المسلمون: أيها
، جزيتموها فبئسما عليها الله نجاكم أن بعد العضباء تنحروأا ل

صلى الله رسإول العضباء- ناقة قضية لكم نسوق أن بحاجة وألعلكم
الوأنة. هذه في عبرةا لنا تكون وأسإلم- حتى عليه الله

قال: الحصين بن عمران عن مسلم روأى



المرأةا فكانت وأأصيبت- أخذت- العضباء، النصار من امرأةا (أسإرت
فانفلتت ، بيوتهم يدي بين نعمهم يريحون القوم وأكان ، الوثاق في

رغا البعير من دنت إذا فجعلت البل، فأتت الوثاق من ليلة ذات
قة- مدللة-، منو ناقة وأهي  ترغ فلم العضباء إلى تنتهي حتى فتتركه،
فانطلقت، زجرتها، ثم  عجزها في فقعدت مدربة، روأاية وأفي

قال:  فأعجزتهم وأنذروأا(علموا) بها
رآها المدينة قدمت فلما ها، لتنحرن عليها الله نجاها إن لله وأنذرت

وأسإلم، عليه الله صلى  الله رسإول ناقة فقالوا: العضباء الناس
فقالت:

لتنحرنها عليها الله نجاها إن لله نذرت إنها
فقال: ذلك فذكروأا وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأتوا
ل لتنحرنها، عليها الله نجاها إن نذرت جزتها، الله! بئسما سإبحان

). العبد يملك ل فيما وأفاء وأل معصية، في لنذر وأفاء

السإلمية: المة أبناء يا
المرفأ، وأقرب القطاف، حان فلقد الجهاد، هذا مع مسيرتكم وأاصلوا

وأننعم الترحال، عصا نلقي حتى القليل إل يبق وألم الشاطىء، وأبان
الظلل. وأنتفيأ بالثمار،

*لـه بواكي ل حمـزةا لكـن
الموافق: هـ1410 الوأل  ربيع1  التاريخ71 العدد المعركة [*لهيب

م].1989 سإبتمبر2
وأالكلمات ، اللهيب افتتاحية أكتب وأباكستان أفغانستان خارج من

وأحرارةا  سإخونتها في تطاوأل أن يمكنها ل القلب من تخرج التي
لهيب لفتتاح اللهيب أرض من تخرج التي الجمل تلك جملها

المعركة.
ظلل تحت الجنة أرض في هناك الحياةا طعم بين شتان شتان
تحت وأادع هادىء رتيب رغيد عيش في الحياةا طعم وأبين السيوف

. المكيفات ظلل
معانيه مع وأالتفاعل الكريم للقرآن القلب تجاوأب بين شتان شتان

من النفوس تتجرد حيث هناك وأإيحاءاته مدلولته مع وأالعيش
النار أرض فوق لخالقها الفطرةا وأتتعرى لبارئها وأتخلص غواشيها
عن حتى وأألهته الدنيا مشاغل أشغلته الذي القلب وأبين وأالفخار

الصلةا. بعد الذكار
تغطي وأالثلوج حلوأتها وأتذوأق الصلةا اسإتعذاب بين شتان شتان
في كان وألو المساجد أضخم في الرتيبة الصلةا وأبين وأالكام القمم

العظيم: الله وأصدق ، الحرام المسجد



وأاليوم بالله آمن كمن  الحرام المسجد وأعمارةا الحاج سإقاية أجعلتم
القوم يهدي ل وأالله الله عند يستووأن ل  الله سإبيل في وأجاهد الخر

بأموالهم الله سإبيل في وأجاهدوأا وأهاجروأا آمنوا الذين ، الظالمين
الفائزوأن هم وأأوألئك الله عند درجة أعظم وأأنفسهم

20-19 التوبة

وأاسإتعذبت الجهاد حلوأةا تذوأقت التي النفس على الصعب من إنه
تستريح أن جادته على الغصص بتجرع وأسإعدت طريقه على المعاناةا

الطائرات. وأدوأي المدافع وأعزف الرصاصا أنغام بين إل
سإخونة مع إل يتفتح أن البشري القلب على الصعب لمن وأأنه

وأالحركة الحياةا القلب في فتحرك العروأق في الدم وأغليان الحداث
وأالهمود. وأالركود الجمود بعد

المطاوأع) فتكون وأتطاوأع(كالحديد الهوال مع البشرية النفس إن
وأالتوجيهات الربانية الوأامر لتلقي مستعدةا للطرق قابلة عندها

النبوية.
تحل وأأن الله دين يفهم أن النسان على الصعب من أنه لقدأيقنت

من إل الدين هذا إدراك في عليه تعجم التي اللغاز من كثير  لديه
وأعزته. وأإعلئه ، وأنصرته الدين هذا لقرار الحركة خلل

السإرار: مفتاح الجهاد
وأيزين الجهاد إليه يحبب أن النسان على الربانية النعم أكبر من إن
النسانية النفس أسإرار مفتاح هو الجهاد لن اليمان، مع قلبه في ه
مغلق يفتح الله كلمة لعلء فالمعارك ، الربانية الخزائن وأمفتاح ،

لتسكب الربانية الخزائن من المعجم وأيفتح النسانية، النفس
وأالنفس، القلب على وأزكاتها وأرشدها وأحكمتها وأسإكينتها طمأنينتها

العظيم: الله وأصدق
يحييكم لما دعاكم إذا وأللرسإول لله اسإتجيبوا آمنوا الذين أيها يا

تحشروأن إليه وأأنه وأقلبه المرء بين يحول الله أن وأاعلموا
)24 (النفال

إليه ذهب كما الجهاد هو الكريم النظم في بالنداء المقصودةا وأالحياةا
وأغيره. الله رحمه القيم ابن

للسمك: كالماء للمجاهدين الجهاد
يواجه ثم حوله عمن آخر عالم في وأكأنه  وأاجما آرينبور وأيصمت

قائل: الحاضرين



وأليلنا نهارنا طيلة الن قائل: نحن يتابع ثم جهاد، بل نعيش أن لنا كيف
ردا نكتب صخرةا إلى نأوأي أوأ الذخيرةا، أوأ الطعام تأمين عن نبحث

فكيف القتلى، أهل مواسإاةا أوأ الجرحى علج في وأنفكر ، طلب على
أن لنا المعارك؟! فكيف وأهدأت المدافع وأصمتت انتصرنا إذا  غدا

بدوأنها؟ نعيش
النسان لن الجهاد، من يحرمنا ل أن الله أدعوا ما فكثيرا  أنا أما

ذنوبه، أوأ إخلصه، قلة أوأ بغفلته الجهاد نعمة الله يحرمه أن يخشى
وأأوأليائه، أحبائه  من يستحقها  لمن إل يهبها ل عظيمة منزلة وأالجهاد

إلى اليام من يوم في أعود أنني مخيلتي في يمر أن أطيق أكاد وأل
إلى العشاء إلى الغداء إلى الفطور من الهادئة الناعمة الرتيبة الحياةا

المنام.
وأأعود المعسكرات أوأ الجبهة أدع عندما الشديد بالضيق أحس إنني
حرجا صدري وأيزداد الجهاد-، وأأمراء أهلي فيها أن - رغم بيشاوأر إلى

وأكلما ، وأالنزال الرباط أرض عن العهد وأطال الشقة بعدت كلما
فأقول زيارتهم، أطيل أن يودوأن الحبة الخوةا بي أمسك بلدا زرت

لهم:
. الحور وأعشاق الجنة أرض فراق  تطيق ل نفسي إن

الجهاد: تجاه الناس
أراد وأكلما بدوأامتها، وأتدوأخهم الحياةا عجلة مع يلفون هنا وأالناس
أمواجها تدافعت بحركتها تدوأخه لئل بنفسه  يمسك أن أحدهم

المغرقين)، من فكان الموج بينهما (وأحال تيارها، مع وأجرفته
النظرات: فمنهم بمختلف إليه وأينظروأن فئات، الجهاد تجاه وأالناس
الفغانية، الساحة عن تماما غائب السإلمي الجهاد أن يروأن الذين
التي الحشيش تجارةا  الفيون) وأتأمين (حقول لحماية الصراع وأإنما
لخراج البريطاني التلفاز جهد وأقد القبلية، الحدوأد مناطق في تكثر
الحشيش، يدخن وأالدماء) وأهو العراض (تجار أحد فيه يظهر فيلم

قندهار. في للشيوعيين مركز على بعدها يهجم ثم

أخرى: وأفئة
ل وأالصراع أفغانستان، من الروأس بخروأج انتهى قد الجهاد أن ترى

شخصية مصالح على وأقتال كراسإي، على مطامع يكون أن يعدوأ
(المؤمنون) لتل: سإورةا يحفظ كان وألو حزبية، وأأهواء
.  فرحون لديهم بما حزب كل زبرا بينهم أمرهم فتقطعوا



فيها يسفك أهلية حرب عن عبارةا الن الجهاد أن ثالثة: ترى وأطبقة
يلوثوا ل أن المسلمين ببقية  وأالوألى بعضا، بعضهم دماء المسلمون

الفحشاء. هذه عن يترفعوا وأأن الدماء، بهذه أيديهم
يمكن وأل مسدوأد، حائط إلى وأصل قد الجهاد أن رابعة: ترى وأطبقة

مسلمهم الفغان من الفريقين لن المعركة، يحسم أن للسلح
يحسم حتى  اللقاء من بد فل البلء، على صابروأن أشداء وأكافرهم

الدوألية. بالمؤتمرات القضية وأتحل ، النزاع
بعودةا بعيد من ترحب الرابعة من قريبة خامسة: وأهي وأطبقة

البناء طريق على خطوةا القل على وأيقولون: لتكن ظاهرشاه
أنفاسإه، الشعب يلتقط ريثما المتماسإك، الفغاني المجتمع وأإعادةا
. الله دين وأيطبقوا ظاهرشاه يبعدوأا أن الصادقون يحاوأل وأبعدها
يرفعوا أن مستحيون وألكنهم الجهاد هذا أنصار سإادسإة: من وأطبقة

العلم مطارق لن الناس، ليسمعوا بأصواتهم يجهروأا أوأ رؤوأسإهم
حرقا. وأأبطاله وألقادته وأمسخا، تشويها الجهاد تتابع رؤوأسإهم فوق

في الصورةا وأضحت أن خيرا الله (جزاكم الجهاد أنصار بعض لي قال
وأل جمجمة دوأن نتكلم أن نستطيع فالن صدوأرنا، وأشرحت أذهاننا

تلعثم).
جميعا:( الحقيقة الطبقات هذه أذهان في عما تماما تختلف الحقيقة

%8. لن فيها، وأيحكم أفغانستان إلى يعود أن يستحيل ظاهرشاه أن
. وأصل لو بياته(قتله) فيما يتواعدوأن تقريبا المجاهدين من

ظاهرشاه وأرقة وأكانت سإنوات ثماني منذ سإياف الشيخ أطلقها وألقد
سإياف: (نرحب فقال ، آنذاك البحث بساط على مطروأحة

المطار). في لنقتله بظاهرشاه
من  كثيرا أن تشير احصائية أخرج أن بمجرد د.مجروأح، قتل لقد

القادةا  أحد اللطيف عبد الحاج وأقتل بظاهرشاه، يرحبون الفغان
لعودةا تأييده أعلن أن بمجرد التاريخ هذا من شهر قبل قندهار في

الحدوأد، يصل أن قبل الله بإذن مقتول ظاهرشاه إن المخلوع، الملك
جيش بل يحكم أن لظاهرشاه  أفغانستان؟! وأأنى دخل  إذا فكيف

!شعب؟ وأل
فرضه الذي الحصار خلل من الحكم في خانقة أزمة يعيش نجيبا إن

حوله أن مع ، وأجوا  برا وأعزلوها كابل العاصمة حول المجاهدوأن
المجندين. من ألفا وأأربعين الشيوعيين، من ألفا ثمانين

وأبرشم- الحاكم- خلق الحزب أجنحة بين فالصراعات كله هذا وأمع
. وأالنباح الدمدمة عن تتوقف ل

على وأصنعه يده على اه رب الذي السإتخبارات جهاز نجيب وأحول
!حزب؟ وأل أمن وأل جيش بل  ظاهرشاه يحكم فكيف عينه،



وأل ، منها  كثيرا الجهاد أنهى وأالحشيش: فلقد الفيون حقول أما
عليه يثبت من فكل المجاهدوأن، يدخن أن المناطق بعض في يمكن

عشر خمسة سإجن لعقوبة نفسه يعرض فإنه دكانه في دخانا باع أنه
يوما.

يستعمله أن من فضل ممنوع كثيرةا مديريات في الدخان وأبيع
عن الغرابة كل  غريبة عملية فهو الحشيش تدخين أما المجاهدوأن،

المدن فتح من يئسوا قد المجاهدين أن الجهادي،) أما الواقع حس
وأعن عاصمته حال عن نجيبا فاسإأل عسكريا المعركة حسم وأمن

. اليقين النبأ لديه فإن  وأالجوية البرية طرقها
القارىء أيها : فلعلك الداخلية وأالتمزقات الهلية الحرب عن أما

من أكثر وأأن ، مليونا عشروأن الفغاني الشعب أن تعلم الحبيب
السلح  يمتشقون هؤلء تجد أن تنتظر فهل السلح، يحملون مليون

؟ ملئكيا  شعبا بأيديهم
؟  مايؤمروأن وأيفعلون أمرهم ما الله ليعصون

) 6 التحريم (
تسليط بسبب الناس معظم أذهان عن معماةا الحقائق وألكن

على باللئمة وأينحون وأالحداث، المخالفات هذه على الضواء
وأيفتت قلوبهم السإى يعتصر الحزاب وأقادةا الجهادية، الحزاب

التنظيمات إلى تمت ل التي الحداث هذه بسبب أكبادهم الحزن
أوأ بقرةا سإرقة في طامع أهواء البحث بعد مسببها تجد وأقد بصلة،

أبيه. قاتل من الثأر
في الناس صفوةا إلى وأأحاديثهم: وأتستمع الطيبين أماني

أوأ بلدهم دعاةا عن  قصصا تتعدى ل فتراها الراكدةا المجتمعات
بعضهم وأتجد أقطارهم، في القتصاد مشاكل أوأ مناطقهم في شيوخ
أجهزةا في يعمل قتات أمام مسجد لخطيب قصة حول وأيبدىء يعيد

من موظف فصل أوأ التحقيق، وأقت قالها شديدةا كلمة أوأ ، المن
الناس فتجد فيها الساخنة المناطق أخبار عن وأتسمع وأظيفته،
في فقلت مرةا، شهر كل سإيارةا أمام لغم بوضع فرحا يطيروأن

نفسي:
له بواكي ل حمزةا لكن

يجري ما معشار عشر تعد ل الرض في الساخنة الحداث جميع إن
وأقندهار. كابل أرض فوق وأاحد يوم في

وأزن  في فيعدلون القومية روأاسإب من يتخلصون المسلمون وأليت
متجاوأزين وأنصرته، الله لدين للعمل الوألويات وأيرتبون قضية كل

العرقية. وأالنزعات القليمية وأالحواجز الجغرافية الحدوأد



المستشرق كلمة أجمل وأما قضية، بأقدس يلعبون العرب إن
أفغانستان بقضية يلعبون العرب فايس): إن بولد (ليو المهتدي
العالم. به لفتحوا العريق الشعب بهذا  جيدا اعتنوا وألو المقدسإة،

الفغان المجاهدين إلى ينظروأن الناس من كثيرا الحق: إن هو وأهذا
الفغان مساعدةا منهم تطلب وأأنت وأتراهم عل، من قادتهم إلى بل

لهم: فأقول مسيرتهم، وأينتقدوأن لحومهم  يمزقون
سإدوأا الذي المكان سإدوأا أوأ اللوم من     لبيكم أبا ل عليهم أقـلوا

حاجة وأأما العمالقة، عن وأيترفعون يتطاوألون كيف للقزام وأأعجب
(الكراية) فحدث النقل وأأجرةا وأالحذية وأاللباس للطعام المجاهدين

قدرهم، من يقلل وأل  مكانتهم، من يغض ل أمر وأهذا حرج، وأل عنها
وأهي عليهم، الله رضوان البشرية صفوةا من المجاهدين حال وأهي

البشرية. القروأن عبر التاريخ صانعي حال
إذا كان وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول عبيد: أن بن فضالة فعن

الخصاصة- من الصلةا في قامتهم من رجال يخر بالناس صلى
فإذا مجانين، هؤلء العراب يقول حتى الصفة أصحاب الجوع- وأهم

فقال: لو إليهم انصرف وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول صلى
- فاقة-فقرا تزدادوأا أن لحببتم تعالى الله عند لكم ما تعلمون

وأحاجة)
صحيح. حديث وأقال الترمذي روأاه

صلى الله رسإول مع سإبعة سإابع رأيتني : لقد غزوأان بن عتبة وأعن
قرحت- جرحت- حتى الشجر وأرق إل طعام لنا ما وأسإلم عليه الله

فاتزرت- مالك بن سإعد وأبين بيني فشققتها بردةا فالتقطت أشداقنا
. بنصفها سإعد وأاتزر كالزار-بنصفها اتخذتها

وأإني المصار من مصر على  أميرا أصبح إل أحد منا اليوم أصبح فما
)  صغيرا الله وأعند  عظيما نفسي في أكون أن بالله أعوذ

مسلم روأاه
*الدوألية اللعبة
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بعده نبي ل من على وأالسلم وأالصلةا وأحده لله الحمد
الزكية الثمار هذه سإيؤتي المبارك الجهاد هذا أن يتصور أحد كان فما

وأيعيد كلها، المعمورةا  سإيهز أنه أحد بخلد دار وأما كلها، الرض في
للمة باهرةا نتائجه كانت وألذا ، جفت التي عروأقها في الدماء ضخ

الدب بتمريغ بدء ذي بادىء فرح الذي للغرب وأمذهلة السإلمية،
وأجيحون. وأهلمند وأهرات  كابل أوأحال في  الروأسإي



بأسإرها السإلمية المة تجمع يرى إذ الن يغص وأهو الغرب وألكن
المة هذه ليدع كان ما وأآثاره بإشراقته وأإعجابها الجهاد، هذا حول
حياته، في أسإوةا يتخذها أن وأل الضخمة، الرائدةا التجربة بهذه تنعم

أمرين: الن عينيه نصب وأضع  فقد وألذا
بالتشكيك السإلمية المة نفس في الجهاد هذا آثار - تحطيم1

خلله من برزت التي الشخصيات وأتحطيم صورته، وأتشويه ، ببواعثه
تقلد رائعة وأنماذج تقتفى، حية أمثلة الجيل  أذهان في يبقى ل حتى ،

وأتحتذى.
فوهات خلل من برزت التي الشخصيات حرق الن: من لبد

النيران. وأألسنة  المدافع
الشخصيات هذه حرق عملية في يساهمون المخلصين وأبعض

أوأ المسيرةا تصحيح بها يريدوأن التي الغيرةا مع عجيبة، بسذاجة
صنعا-. يحسنون أنهم يحسبون وأهم يظنون الصورةا-كما

المعمورةا  أنحاء في  المسلمين إحساس أن تدرك وأأوأربا أمريكا إن
تسمى التي الضارية الوحوش أمام يقف أن شعب أي بإمكان أن

أمام الن الفغاني الشعب وأقف فلئن الكبرى، بالدوأل
فإنه ضراوأةا الرضية الوحوش أشد من الرهبة حاجز وأكسر روأسإيا،

أمريكا أمام الوقفة نفس يقف أن مسلم شعب أي من المتوقع من
أمام الفلسطيني الشعب جهاد وأهو آخر حي مثال وأهذا الغرب، أوأ

عاما أربعين  دام مطبق صمت بعد المحتلة الرض داخل وأفي اليهود
.

السإلمية المة قلوب عن المرحلة هذه في الفغاني الجهاد - عزل2
قوم قضية ليؤوأل أفغانستان حدوأد داخل إلى وأإعادته وأتحجيمه

قتال الروأس وأهو بلدهم دخل لهم ا عدوأ قاتلوا الفغان وأهم أشداء
وأعالميته. السإلمي بالجهاد له صلة ل  قوميا

بين الصلة أوأاصر وأقطع عليه، الشديد التضييق خلل من يتم وأهذا
عن وأنفوسإهم البذل عن أيديهم تكف حتى محبيه وأبين الجهاد هذا

معه. وأالتفاعل العطاء
وأل ضرب، إذا تتألم ل حتى السإلمية المة عن الجهاد هذا وأعزل
العالمية. وأالمؤامرات الدوألية المؤتمرات خلل من ابتلع إذا تحزن

الجهاد هذا سإوءات كشف عن إل يبحث ل الن العالمي فالعلم وألذا
أن وأللسإف وأميزاته، سإماته وأإخفاء ثغراته وأتضخيم عيوبه وأتبيين
النباء وأكالت  لن العالمية، التآمر حلقات من حلقة العربي العلم
بيد الرض سإاحة في هائل دوأي لها التي العظمى وأالصحف الكبرى

وأالعلم الصحف في  يعملون  الذين المسلمون وأأما السإلم، أعداء
وأكهنة العلم سإدنة يقوله ما دوأا يرد أن إل  يملكون ل فهم العربي



في البشرية القيم لتحطيم أنفسهم نذروأا ممن يهود أبناء النباء
كلها. الرض

عن بأسإئلة الناس يتابعك رحلتك في الرض تذرع هنا: وأأنت وأمن
بدل الحكومة، من حكمتيار وأخروأج وأالمذابح!!!! وأتخار،  الخلفات

النتصارات. عن يسألوا أن
فيسألك هابط، درك إلى المستوى هذا عن الهتمامات تنزل  وأأحيانا
الشخصيات بعض فيه يمس سإجل شريط أوأ وأزع، منشور عن

ذلك. غير أوأ عائلية قصة وأيتناوأل
مشفقون المتسائلين من ا كثير أعماقي- أن أظن-من كنت وأإن

كلمة يسمعوا ل أن وأيودوأن عليه يتحرقون  الجهاد هذا أمر على
أبطال يفتدوأن لو الكثير يود بل أبطاله، تؤذي أوأ رجاله تمس وأاحدةا
دوأن الشماء القمم هذه  تبقى أن وأيحبون بأنفسهم، وأرموزه الجهاد

الوباء. أوأ  أوأالبلء العناء من شيء يمسها أن

التشكبك: تجاه موقفنا
كابل من الشيوعي الحكم نزيل كيف نهار ليل به نفكر الذي إن

جذوأره. من وأنجتثه
وأتحاوأل حركتنا، وأتشوه مسيرتنا، تمس التي المور لهذه بالنسبة أما
عنها الرد يتولى جميعها فهذه أشخاصنا من أوأ الجهاد هذا من تنال أن

صادقين. كنا إن العالمين رب
كفور) خوان كل يحب ل الله إن الذين عن يدافع الله إن

)83 ا(لحج
الذي  الله وأليي ) إن تنظروأن فل كيدوأن ثم شركاءكم ادعوا قل

الصالحين يتولى وأهو الكتاب أنزل
.196- 195 العراف

ما وأربكم ربي الله على توكلت ) إني تنظروأن ل ثم  جميعا فكيدوأني
مستقيم صراط على ربي إن بناصيتها آخذ هو إل دابة من

.56- 55 هود

نتعامل وأنحن منها ننطلق التي القواعد
: أفغانستان في السإلمي الجهاد مع

كتابه أوأدعها التي قوانينه خلل من بين وأجل عز الله أن نوقن نحن
لهم: وأيكيد أعداءهم، وأيحارب ، الصالحين عباده يتولى أنه

بالحرب) آذنته فقد  وأليا لي عادى (من
البخاري.



صالح مع النية هي: إخلصا تشغلنا التي السإاسإية فالقضية وألذا
إل عمل يقبل ل عياض بن الفضيل قال كما وأجل عز الله (لن العمل

) صوابا  خالصا كان إذا
كنا وأإن النصير، وأنعم المولى نعم وأهو يتولنا فهو صادقين كنا فإذا
وأإلى أنفسنا إلى يكلنا وأالرياء- فهو الفتن من بالله ذلك-وأنعوذ غير

أعدائنا.
خلل من وأأعدائه الله أوألياء مع نتعامل فنحن صدقنا إن فإنا وألذا

هذه رأس وأعلى تخلف ل التي نواميسه خلل من وأننطلق قوانينه
: القوانين

). الرض في فيمكث الناس ماينفع وأأما جفاء فيذهب الزبد - (فأما1
). آمنوا الذين عن يدافع الله - (إن2

الله رضي عباس لبن قيل )، بأهله إل السيء  المكر - (وأليحيق3
وأهي قال ، فيها وأقع لخيه حفرةا حفر من التوراةا في لنجد إنا عنهما

بأهله). إل السيء المكر يحيق (وأل القرآن في
حسبه)- كافيه-. فهو الله على يتوكل - (وأمن4

المفسدين) . عمل يصلح ل الله - (إن5
المحسنين). أجر يضيع ل الله فإن وأيصبر يتق من -(إنه6

: الجهاد أنصار إلى كلمة
صاغية  أذنا يلقوا ل أن وأأنصاره الجهاد أحبة بإخواننا نهيب وألذا

، الصحف تنشره مما يتحققوا وأأن وأالمثبطين، وأالمخذلين للمرجفين
. البذل عن أيديهم  يقبضوا ل وأأن

وأل للمتقين وأالعاقبة الطريق، على زالوا ل وأرموزه بخير، فالجهاد
الظالمين. على إل عدوأان

*العبرةا السيرةا في
الموافق: هـ1410 الوأل  ربيع15  التاريخ73العد المعركة [*لهيب
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وأبعد: بعده، نبي ل من على  وأالسلم وأالصلةا وأحده لله الحمد

يواجهها كان التي الصعوبات نفس يواجه الفغاني الجهاد عاد فلقد
الوليات تهدد التي وأالمجاعة ، اليد  ذات ضيق من بدايته في

المطر، قل أن بعد  هرات، حتى بدخشان من وأالغربية الشمالية
وأأضحى ، وأاليابس الخضر وأأكل الجراد وأزحف الرض، وأأجدبت

شيئا أيديهم بين يجدوأن فل ، عجافا  أياما يواجهون الجهاد أمراء
كل وأوأحدانا، زرافات أبوابهم على ينكبون الذين قادتهم به يدفعون
بنفسه، حلها من يئس أن بعد جبهته في وأقضاياه مشاكله يعرض



في مشاركة أوأ حل لديه يجد لعله أميره إلى وأجاء القتال خندق فترك
. حل

القادةا كبار وأيراجعني إل مكتبي في فيه أجلس يوم من فما
الزمهرير نواجه أن من بد وأل الشتاء حل : لقد يقولون وأصغارهم

ترك إلى نضطر ل حتى الطعام توفير من لبد العداد، من بشيء
ملحة، جد القضية أن جرم وأل الساخنة، النار خطوط على مواقعنا
الحركة وأيشل الطرقات فيغلق بالسقوط الثلج يفاجئنا أن وأنخشى

التصالت.  وأتنقطع
الذين الله ليوث حاجات تدبير دوأن الثلج فيها ينزل مرةا كل وأفي

السإاسإيات تتضمن التي الحاجات هذه الموت، فكي بين يربضون
الحذاء الغطاء، دوأنها: الطعام، تستمر أن لحياةا يمكن ل التي

لم إن القارصا الجليد بين الجبال ذرى على وألو وأالخيام، وأالكساء،
المنة. الدافئة الكهوف تتوفر

المجاهدين فان الحياتية الضروأريات هذه تتوفر ل مرةا كل أقول: في
الخلفية الخطوط إلى وأالنسحاب مرابضهم لترك محالة ل يضطروأن

مما ، وأأمنا  وأطعاما مأمنا فيها يجدوأن التي

أن يعني وأهذا ، المجاهدين مراكز وأاحتلل الدوألة تقدم عليه يترتب
يخوضوا الثلج) أن ذوأبان (بعد أشهر سإتة بعد بحاجة المجاهدين

شهداء إخوانهم من أكبادهم فلذات فيها يقدمون جديدةا معارك
لقمة لفقدان مضطرين تركوها التي مراكزهم يسترجعون لعلهم

بالمسلمين أهبنا فقد وألذا الماضية، السنة في الكساء وأقطعة الغذاء
للمجاهدين وأالكساء الغذاء لتوفير أنفسهم به تجود ما يبذلوا أن

يقف أن من  وأبدل أبوابها، على وأيقفون المدن يحاصروأن الذين
فإنهم وأالنفس بالمال وأبجانبهم  المجاهدين وأراء بثقلهم المسلمون

أقلم من أخبارهم وأيتلقفون زلتهم وأيحصون عثراتهم يتتبعون عادوأا
ألدائهم. وأأفواه أعدائهم

أن نود أننا إذ خاصة، كابل على  جدا قلقون أننا للمسلمين ذكرنا لقد
ضواحي في  الثلج نزوأل قبل ليقفوا بالمجاهدين ندفع أن اسإتطعنا لو

الشتاء أثناء العسكرية عملياتهم يواصلوا أن يستطيعوا حتى كابل
الشوارع. وأحرب المدن قتال بأسإلوب  كابل شوارع في
جواب وأأوأل عدته، للشتاء وأيعد أهبته، للمر يتخذ أن لبد فكان

الحكومة؟! وأهل من حكمتيار خرج المحسنون: لماذا به يواجهك
!تخار؟ حادثة عن ؟! وأماذا وأحكمتيار رباني بين مستمرا لزال القتال

جانب: كل من المصائب المجاهدين على توالت لقد
وأثالث وأثان سإهم وألكنه       لتقيته  وأاحدا  سإهما كان وألو



وأتحطيم الجهاد، هذا حرق يريد شعواء، حملة  يشن العالمي العلم
المة أذهان من  آثاره وأمسح خلله، من برزت التي القيادات
ل داخلي وأقتال أهلية حرب أنه على وأالتركيز وأقلوبها، المسلمة

أهله. يدعم أوأ فيه يساهم أن لمسلم يجوز
وأقت في الجهاد على الخطوب وأاشتدت الكروأب، هذه أقبلت  وأقد

. البذل عن أيديهم الصدقاء أمسك جهة فمن ، وأاحد

الكبير: الفراغ وأحصل
بعد أماكنهم في المجاهدوأن جلس إذ المحررةا، المناطق في
لتحرير قدموها التي المضنية وأالجهود بذلوها، التي الشديدةا المعاناةا

وأيومهم، حياتهم يمل عمل دوأن الن أنفسهم فوجدوأا وألياتهم،
فارغة، مكاتبها وأتركت الشيوعية هزمت طعام، فيها ليس بيوتهم

عروأشها. على خاوأية وأمستشفياتها وأمصانعها وأمؤسإساتها وأمدارسإها
الطبيب براتب لهم أنى وألكن المراكز، هذه المجاهدوأن وأاسإتلم

المواد لهم أين ؟! وأمن المدرسإين وأروأاتب ، المستشفى وأدوأاء
يدبروأا أن يستطيعون ل المصنع؟! إنهم بها يشغلون التي الخام

دوأن فقط المصنع صيانة على يحافظون الذين العمال روأاتب
. المستشفى حراسإة أوأ تشغيله

تدبير  هم في فهم المشاكل، لهذه حل أي يملكون ل الجهاد وأأمراء
افتقدت لو فيما أقدامها مواطىء تفقد لو التي الساخنة جبهاتهم

ذخائرها. نفدت أوأ طعامها لقمة
أيدي من آخر وأقسم أعدائهم، أيدي من منها قسم وأذخائرهم

عليهم يقطروأن المجاوأروأن أحباؤهم أصبح وأقد مساعدات، أحبائهم
بالقطارةا.

النفاق خشية لمسكتم إذا ربي رحمة خزائن تملكون أنتم لو قل
قتورا النسان وأكان

.1.. السإراء
قيد على البطل العملق كان م) حيث1988( سإنة مارس شهر ففي

ألفين المجاهدين إلى باكستان قدمت المور بزمام وأيمسك الحياةا
يقدم لم بينما للمجاهدين، مساعدات الذخائر من طن وأأربعمائة
. طن مائة م) سإوى1989( سإنة من مارس  شهر في للمجاهدين

آلف سإبعة للمجاهدين ) قدم1988( حزيران(يونيو) سإنة شهر وأفي
( سإنة حزيران في المساعدات كانت بينما طنا، وأثلثون وأتسعة

. طنا وأتسعين وأسإتة م) أربعمائة1989
الجوية، الناقلت خلل من  صبا المساعدات يصبون الروأس بينما

روأسإيا بين الجوية الناقلت رحلت عدد المختصة الدوأائر سإجلت فقد



م)1989( " مارس" سإنة يناير ( من فقط شهرين خلل وأكابل
على تنهال التي الضخمة  الموال عن وأدعك رحلة، آلف أربعة

. يوميا دوألر  مليين سإبعة بمعدل كابل حكومة
تنقل التي الخيول أجرةا  الجهاد قادةا يجد ل الذي الوقت ففي

د. لي قال حتى المنصرم العام من المتبقية ذخائرهم أوأ أغذيتهم
بمائة مدينة الجمعية : إن المجاهدين دوألة في العلم وأزير نجيب

مبلغ وأهذا دوألر)،  مليون6 (أي ترحيل أجرةا روأبية مليون وأعشرين
بسداده. لهم قبل ل ضخم

من الخيرةا الفترةا في فروأا قد الترحيل مسؤوألي أن لعلم وأإني
ل الترحيل قسم لن عليهم، الهائجين وأالخيول البغال أصحاب وأجه

من المسعورةا العلمية فالحملة حقوقهم، الجراء يوفي أن يستطيع
الصدقاء من العطاء في الشح وأيقابله ، الجهاد على الغرب

يملكون ل التي المحررةا الوليات في الفراغ إليه أضف وأالمحسنين،
روأسإيا من كابل على تتدفق التي المساعدات  عن عدا  ، شيئا لها

على كابل أطلقت حتى الثقيلة، السإلحة من وأخاصة الذخائر من
وأتسعين) وأسإبعة ) (أربعمائة497( وأحدها  آباد جلل في المجاهدين

يدمر وأالذي ) طن5.5( الواحد يزن الذي سإكود نوع من  صاروأخا
مترا. كيلو قطرها  دائرةا

بها يشتري الشيوعي النظام فإن كابل على تنهال التي الموال وأأما
وألجنودهم لنفسهم يومهم قوت يجدوأن ل الذين  القادةا ضمائر

لتخفيف بل بجانبهم  ليقاتلوا ل يشتروأنهم حولهم، المجاهدين
ضدهم. القتال ليقاف أوأ الضربات

فرصة إعطاءها يعني الدوألة على الضربات تخفيف أن  وأالحق
الرضية بآلياتها ضربتها فتضرب نفسها تعد ريثما أنفاسإها للتقاط

الجوية. وأقاصفاتها
وأنتائجه المعنوية، البعيدةا آثاره له كابل على الضربات تخفيف وأإن

صورةا يعكس هذا فإن كابل عم إذا الهدوأء أن إذ العميقة، السياسإية
الدوأائر لدى الدوألة تعيشه الذي وأالمن السإتقرار وأضع عن

ترقب التي العالمية وأالصحافة الجنبية وأالسفارات السياسإية
الفتن عن وأدعك وأتراه، تشاهده ما العالم إلى وأتنقل عادةا العاصمة
وأطلقاء  الدوألة عملء فتيلها يشعل أوأ الفراغ، عن الناشئة الداخلية

وأالمغفلين. الحمقى بعض يفجرها أوأ الفتح،
أوأ المسير بهم  كل ممن معجبين القادةا بعض يقف كله هذا وأأمام

يرددوأن: كانهم عزائمهم وأهنت
الكـهـام الـقضـم نبـوةا وأينبـو            حـد وأ قـد لـه لمـن عـجـبـت

سإـنـام بـل المـطـي وأليـذر          المعالـي إلى السبيل يجد وأمن



التمام على القادريـن كنقـص         شيئا الناس عيوب في أر وألـم

الرباني: القانون
(اشتدي الفرج يقرب الزمة اشتدت كلما أنه أعلم وأالله لي وأيبدوأ

الفجر، قارب ما حلكة الليل سإاعات أشد أن إذ تنفرجي)، ازمة
هي  وأسإلم عليه الله صلى النبي حياةا في الخانقة الدعوةا أيام وأأثقل

العام في أنه إذ وأالثانية، الوألى العقبة بيعة سإبقت التي اليام
الحزان وأاشتدت خديجة، وأقبضت طالب، أبو  توفي للبعثة العاشر

عام العام سإمي حتى  وأسإلم، عليه الله صلى الله رسإول قلب على
وأسإلم عليه الله صلى شهد ما التي الطائف رحلة وأكانت الحزن،

منها. أعنف  ردا وأل  صدا
العسر مع وأأن الكرب مع الفرج وأأن  الصبر مع النصر أن (وأاعلم

يسرا)
الترمذي. روأاه صحيح حديث

عام في هلكا طالب وأأبا خويلد بنت خديجة إن اسإحق: ثم ابن قال
المصائب  وأسإلم عليه اله صلى الله رسإول على فتتابعت وأاحد،

وأبهلك إليها، يشكو السإلم، على صدق وأزير له وأكانت خديجة، بهلك
وأناصرا وأمنعة أمره في  وأحرزا ا عضد له وأكان طالب، أبي عمه
طالب أبو هلك فلما سإنين، بثلث مهاجرته قبل وأذلك قومه على
لم ما الذى من وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول من قريش نالت
سإفهاء من سإفيه اعترضه حتى طالب، أبي حياةا في به تطمع تكن

رأسإه، على وأالتراب بيته فدخل ،  ترابا رأسإه على فنثر قريش
تبكي وأهي التراب عنه تغسل فجعلت بناته احدى إليه فقامت

لها: يقول وأسإلم عليه الله صلى الله وأرسإول
نالت ما ذلك بين قال: (وأيقول  أباك مانع الله فإن بنية يا تبكي ل

طالب). أبو مات حتى أكرهه شيئا مني قريش
أحرج من المكية المرحلة من الخيرةا الثلث السنوات كانت وألذا

أقساها الدعوةا على المعلنة الحرب وأبلغت وأأشقها، الفترات
وأأقصاها.

بالترتيب: الفرقان المرحلة هذه في تنزلت التي السور كانت وألذا
عن التسرية تتضمن وأكلها يوسإف، ثم هود ثم يونس ثم السإراء ثم

المعتصرةا باللم المفعمة وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول نفس
الله صلى النبي عن تسريتها عن  عدا  يوسإف سإورةا وأكأن بالحزان،

كما الفرج اقتراب إلى بعيد من تومىء فإنها له وأتثبيتها وأسإلم عليه
بآيات: اختتمت وألذا  السلم، عليه يوسإف عن الله فرج



فنجي نصرنا جاءهم كذبوا قد أنهم وأظنوا الرسإل اسإتيئس اذا حتى
قصصهم في كان ) لقد المجرمين القوم عن بأسإنا يرد وأل  نشاء من

يديه بين الذي تصديق وألكن يفترى حديثا كان ما اللباب لوألي عبرةا
يؤمنون) لقوم وأرحمة وأهدى شيء كل وأتفصيل

.111-110يوسإف
يتنزل الدعاةا وأاسإتيئاس الزمة اشتداد الرباني: عند القانون هو فهذا

عبرةا وأتكون المجرمين، وأيهلك المؤمنين، الله وأينجي النصر
للمؤمنين.

*قط بمثلك اصب لم
الموافق: هـ1410 الوأل  ربيع22  التاريخ74 العدد المعركة [*لهيب

م].1989  أكتوبر12
: وأبعد ، بعد نبي ل من على وأالسلم وأالصلةا وأحده لله الحمد

وأبين غرفتي، في صدى، في قلبي، على كالصاعقة الخبر نزل وأهكذا
أغوصا وأالفقه، الحديث كتب بين المطالعة في مستغرق وأأنا الكتب
عبادةا أبو دخل الدرر، ألتقط الجهاد، في العلم بحور  أعماق على

تل: ثم ، وأاجما أمامي وأجلس الغرفة
نوبة إثر على تميم الشيخ قال: توفي ثم ، الموت ذائقة نفسا كل

باسإم الناطق الحق صوت سإكت وأفجأةا وأهكذا أمريكا، في قلبية
الله. إلى وأمضى الجهاد،

بين عاش أن بعد المأسإدةا تعرفه الذي الليث ذاك قضى قد أحقا
بين متواصلة سإاعات  أربع الرصاصا، وأابل وأتحت وأالمدافع الرصاصا

للشهادةا طلبا هـ1407 سإنة رمضان من الثلثين في الموت فكي
ظللها. تتفيأ التي الشجرةا أغصان تحطمت أن بعد هناك وأتفوتك

!اللسنة؟ النبأ هول أخرس وأقد نحدث  عم

تموت: لن
صوتك إن أعماقنا، من فتهزنا حياتنا تمل وأذكرياتك تموت وأكيف

دنيا يزلزل أن ليكفي وأالمرئية المسموعة الشرطة في يدوأي الذي
له أبقى من يموت لن  الله، جند قلوب  أوأتار له وأتهز ، الله أعداء
وأالعلماء. وأالدعاةا العظماء أمامها تتصاغر مواقف الدنيا في

تحرق قضية أشرف طياته بين يحمل وأهو الدنيا طوف من يموت لن
، نارا صدره وأتؤجج قلبه

القلب من تنبثق ملتهبة سإاخنة وأكلمات نارية خطب خلل من فيبثها
الغيوب. علم بإذن القلوب إلى فتصل

لم القلوب يأسإر  سإحرا لكلماتك وألكن سإاحر، بيان ذا  أديبا تكن لم
به ينتفع وأما ينفعك ما علمك الله وألكن وأاسإع، فقه ذا  عالما تكن



عجزت قد الصحوةا جيل في آثار من تركته وأما خللك، من الناس
العلماء. جماهير عنه

الفرسإان وألكن الميدان، في الجياد يمتطي الذي الفارس تكن لم
أقزاما. جرأتك أمام يقفون

تميم الشيخ رافقني قائل: لقد تميم الشيخ عن سإياف الشيخ يحدث
صعود بدأنا  أزرى وأصلنا وأعندما رباني، السإتاذ مع وأكنا كابل، نحو
ذروأته، إلى الرتقاء يستطيع ل بثقله تميم الشيخ وألكن شاهق، جبل

وأوأزن تميم، الشيخ وأركبه بحصان فأتيناه الصعود، على أصر وألكنه
الخيول. تخشاه تميم الشيخ

إن وأإصراره، تميم الشيخ جرأةا أمام تصاغرت لقد سإياف: وأالله قال
انزلق وأأي قدم، عن عرضه يزيد يكاد ل الجبل قمة إلى الطريق
وأبينما الوادي، قعر إلى تميم الشيخ مع يهوي أن يعني إنما للحصان

عن تميم الشيخ سإقط يصيح من جاءنا القمة إلى  الطريق في نحن
وأنعم الله حسبنا نفسي في سإياف: فقلت الشيخ قال  الحصان،
قرارةا من تميم الشيخ جثة لنقاذ بوسإائل الن لنا ى أن الوكيل،

لتحمي الله سإاقها قد التراب من كمية لجد فعدت لدفنها، الوادي
العميق. الفج هذا في يهوي أن من  تميم الشيخ

قد وأالليل الجواد، ظهر يمتطي أن أخرى مرةا تميم الشيخ وأيصر
الحصان وأيمر اللهثة، بزفراته صاعدا الحصان وأيسير سإدوأله، أرخى

خلف وأيلقيه تميم الشيخ بعنق ليأخذ منخفض شجرةا جذع تحت من
فوق الحصان فيسقط بالحصان تميم الشيخ فيمسك الحصان،

أن الله يقضي وألكن صدره، عظام عن يديه بكلتا فيدفعه صدره،
سإياف الشيخ إلى أخرى مرةا  صائحا النذير وأجاء الشيخ، ركبة تهشم

للشيخ رباني الشيخ رؤية وألدى الشيخان، فيرجع رباني، وأالشيخ
قال: ثم نواجذه بدت حتى  ضحك تميم

فأجلس الناس من كثير على تجلس  أن تريد كنت جزاؤك، هذا (
). الحصان عليك الله

الدنيا؟ أهل أمام وأمواقفك شجاعتك أتحدث؟! عن عم
!الله؟ إل الدنيا في أحدا  أخاف ل : وأالله تقول سإمعتك مرةا كم
من بلدةا في دوألر مليون جمعت أن يوم موقفك لك أنسى ل

إربا قطعتموني لو فأجبت: وأالله  منك المسؤوألون فطلبها البلدان،
وأخذوأها، فاقتلوني الشهادةا أمنيتي إن ، وأاحدا  دوألرا أخذتم ما  إربا
قائل: المنبر فوق وأتزبد ترعد بك وأإذا فؤادك،  طي القضية تبق وألم
إلى فليلحقني زوأجته يرمل أوأ أوألده ييتم أوأ أمه تثكله أن أراد من

بالمليون وأقدم الربعاء، يوم في أفغانستان إلى أغادر حيث المطار



وأل آنذاك، أفغانستان لمجاهدي السإلمي التحاد إلى وأسإلمها دوألر
قبل القاهرةا مطار في المنية الدوأائر أيدي بين وأأنت لكم أنسى

فيكون السإلمبولي؟ شوقي محمد أتعرف فيسألونك شهرين
: الجواب

؟ السإلمبولي خالد البطل الشهيد شقيق يعرف ل الذي ذا وأمن
لهم فتغلظ أفغانستان، في المصريين بعض أسإماء عن فيسألونك

. وأاحد باسإم بحت ما أسإماءهم عرفت لو أنك اليمان
لكم يسمحوا أن مصر مخابرات من فيها تطلب التي الجرأةا كانت ثم

اسإتغرابا أفواههم فيفغروأن الفغاني، الجهاد عن محاضرات بإعطاء
في المحلوأي الشيخ مسجد إلى تذهب ثم عليهم، الجرأةا لهذه

حماسإا تتفجر وأأنت بخطبتك تبدأ الجمعة صلةا وأبعد السإكندرية،
البشر وأجماهير وأنصف وأسإاعة كالمرجل، وأتغلي  حيوية وأتتدفق
على كأن إليك تصغي  وأهي ، الزاخرةا البحار أمواج كأنها تتدفق

قائلين: بشجاعتك متغنين نردد ل لنا وأما الطير، رؤوأسإها
النبل من الجحفلين بين وأأقدم        القنا من بالـرزايا بلء أقـل

للنصل وأالشدائد نصل فإنك           انبرى إذا وأليث الدنيا بني أعز
أهل في الصوارم كل من كأنك         منزل كل في الهيجاء مع مقيم

من العماق في يجول عما السإطر هذه تغني عساها وأماذا
المشاعر. من الصدر لك يكنه وأما الخواطر،

تلوثها لم الدنيا، طمع يدنسها لم صافية وأفطرةا سإليم، قلب
كاللجين بيضاء (المرآةا)، كالسجنجل مشرقة الحضارةا، التواءات

(الفضة).
، عمره من الثالثة في طفل فطرةا كأنها صافية عنك: (فطرةا أقول

ل أصيل  وأسإخاء ، عمره من العشرين كأنها  حماسإا تتفجر وأنفس
، الفقر يخشى ل من عطاء فيعطي  معتر، وأل قانع رد يعرف
يأس، إليها يتطرق ل وأآمال الوهن، يعرف ل وأعزم ، صادقة وأصراحة

المعصرات ماء وأتباري ، السماء عنان وأتطاوأل المزن تناطح وأهمة
).  وأصفاء  طهرا
: تميم بالشيخ معرفتي

التي المحبة عرى أوأثق وأما الجهاد، خلل من تميم الشيخ عرفني
النفوس تستعد حيث ، المضطرمة النار أرض فوق أوأاصرها تبنى

بارئها. للقاء تستشرف فاطرها من قريبة فتكون للموت،
في / الردن صويلح في بيتي في ) زارني1982( سإنة عرفته
المبارك الجهاد هذا خلل من الوشائج توثقت ثم  الصيفية، العطلة

التي  وأالمم الفراد حياةا مناحي معظم وأآثاره بركاته شملت الذي



تميم الشيخ تفرغ هـ1407 سإنة وأفي السإلمي، العالم في تعيش
. تماما للجهاد

الرباط:
السنة قرابة امتد الذي الرباط ذاك أنسى ل الشياء من أنسى وأإن
، ابنه سإن في شباب بين محتسبا صابرا النصار، مأسإدةا ثلوج بين
خلل من تميم، الشيخ شخصية به تتسم الذي الندفاع إلى يميل وأهو

المسلمين جراحات  على وأكبده قلبه تأكل وأحرقة جياشة، عاطفة
بأي الشهادةا إلى متطلعة وأنفس كالمرجل، يغلي وأصدر ، وأآلمهم

. طريق
الرسإول حديث رأيت وأما مثله، تميم الشيخ سإن في رجل رأيت وأما

هو كما إنسان في تمثل الشهادةا طلب في  وأسإلم عليه الله صلى
يطير فرسإه بعنان آخذ رجل المرء معاش خير تميم: (من الشيخ في

مظانه)، الموت يبتغي إليها طار فزعة أوأ هيعة سإمع كلما متنه على
من شاب وأأي وأالردن، وأالسعودية خاصة وأأمريكا قطر إلى رحلته

!ياسإر؟ أبا يعرف ل القطار هذه في السإلمية الصحوةا أبناء

الخيرةا: رحلته
وأليس الفغاني، الجهاد عن يتحدث القطار من بمجموعة فيها طوف
وأمشاعره أحاسإيسه القضية عليه ملكت فقد سإواها، قضية لديه

وأأعصابه. وأنفسه
وأألقى الفغاني، الجهاد عن نيجريا في  معرضا ليفتتح فذهب

الشيخ وأأصبح النجليزية، يجيد أنه إذ النجليزية باللغة محاضرات
محاضرات بثت كلها وأالتلفاز  الصحف أن إذ الشارع، حديث تميم

الشيخ.
اليمن، ثم المن، أجهزةا مع جرى ما وأجرى مصر، إلى نيجريا من ثم

إلقاء في جولته إتمام عن أقعدته التي بالملريا مرض وأهناك
إلى يسافر أن الشيخ قرر وأهناك قطر، إلى ثم المحاضرات،
ثلثة يسافر أن يستأذنني بي فاتصل وأزنه، لتخفيف تشيكوسإلوفاكيا

إلى يذهب أن عليه فأشرت  المعارك، لخوض يرجع حتى هناك أشهر
فل  هناك، بهم تعج الذين المسلم بالشباب  يأنس حيث أمريكا

يتسابقون الذين الشباب من حولك يلتفون من لكثرةا تستوحش
لخدمتك.

الخلود: رحلة



السابع وأفي الخلود، رحلة فيها كانت التي الخاتمة  السفرةا وأكانت
أصابته م18/10/1989 الموافق هـ1410 سإنة  الوأل ربيع من عشر

اخترمته محاضرات سإلسلة بعد أوأرلندوأ/ فلوريدا في القلبية النوبة
يتمها. أن قبل المنية

وأالشهادةا: تميم الشيخ
الله يختم أن تميم الشيخ أحلم تداعب التي الكبرى المنية كانت لقد

في وأرد وألقد مخيلته، تفارق الشهادةا كانت فما بالشهادةا، له
الصحيح: الحديث

فراشه) على مات وألو  أعطيها صادقا الشهادةا طلب (من
الشيخ هاجر فقد شهيدا، تقبله قد يكون أن وأجل عز الله ندعو وأنحن
يحرض الرض في وأطوف وأتدرب وأأعد وأحرض وأقاتل وأرابط تميم

الجهاد. أرض إلى النفير وأعلى الله سإبيل في البذل على المؤمنين
طريقة كانت مهما الشهيد المهاجر بقبول تبشر التي وأالحاديث

:  منها كثيرةا، وأفاته
طريق عن3/201 التفسير في كثير ابن عبيد: روأى بن فضالة حديث
بن الرحمن عبد أن عامر بن سإلمان عن شريح بن الرحمن عبد
أحدهما جنازتين مع البحر في عبيد بن فضالة أنه: حضر حدثه  جحدم
فقيل المتوفي، قبر عند فضالة فجلس توفي، وأآخر بمنجنيق أصيب

حفرتيهما أي من أبالي فقال: ما عنده، تجلس فلم الشهيد له: تركت
يقول: وأتعالى تبارك الله إن بعثت،

رزقا الله ليرزقنهم ماتوا أوأ قتلوا ثم الله سإبيل في هاجروأا وأالذين
الله وأإن يرضونه مدخل ليدخلنهم ، الرازقين خير لهو الله وأإن حسنا

.  حليم لعليم
.59-58 الحج

 صا69 فقرةا الجهاد كتاب في المبارك ابن الحديث هذا روأى وأكذلك
بنحوه. جرير ابن وأرى حاتم أبي ابن روأاه وأكذلك ،2

الميتة: اختلف مع المنزلة اتفاق
يقول: ما الخطاب بن عمر قال:  سإمعت أنه هدم بن مالك عن
في يحدثوا لم ، جميعا وأهاجروأا  جميعا أسإلموا ثلثة نفر في تروأن
الخر وأقتل البطن، الخر وأقتل الطاعون، أحدهم قتل ، حدثا السإلم
إنهم  بيده نفسي وأالذي عمر فقال أفضلهم، الشهيد قالوا ، شهيدا
منصور بن سإعيد الدنيا) روأاه في رفقاء كانوا كما الخرةا في لرفقاء

).2844برقم( الثاني الجزء سإننه في



منيته: كانت مهما الجنة له المهاجر
أوأ بعيره أوأ فرسإه وأقصته أوأ قتل أوأ فمات الله سإبيل في فصل (من

وأأن شهيد فإنه الله شاء حتف بأي فراشه على مات أوأ هامة لدغته
الجنة) له

. الشعري- حسن مالك ابي عن وأالحاكم داوأد أبو
أقول:  وأختاما

بمثلك أصب وألم وأالربعين، السابعة ابن يا بيننا طويلة أيامك تكن لم
يميني، قطعت وألكأنما نفوسإنا، على  ثقيل فراقك كان وألقد ، قط

بمرارةا: الن وأأردد
الزحام من أنت وأصلت فكيف    بنت كل عندي الدهر أبنت

السـهام أوأ للسيوف مكان      فيه يبق لم مجرحا جرحت
في يجمعنا وأأن ، شهيدا يتقبله وأجل- أن الله- عز من فآمل

آمين.آمين العلى الفردوأس
وأالدك فيك قالها التي البيات خلل من أشجاننا نبثك  وأختاما

: العدناني محمد الشاعر
النسـيم عنـه روأى قـد حنينا             تميم يا عناقـك إلـى أحـن

يـريم وأل  أصغـري وأيـنزع         صـدري كهف في مثلـه يهيمـن
تحـوم الظمـأ روأحـي وأحـولك          المعـنى القلـب يهتف فباسإـمك
الهموم تجلو كي  إلي تشفى به          مجيب فـل تميـم يا تنادي
السـقيم  بشائرهـا مـن وأيبرأ        المانـي يحيي ما عنـك يحدث

مقيـم وأتحنانـي وأجـدي علـى         دوأمـا الصـدر ابن مـنى يا فإني
تمـيـم يا المانـي وأتحقـيق              يم مثـل ا سإـعد اللـه حبـاك

*منسية فرائض
الموافق: هـ1410 الوأل  ربيع29  التاريخ75 العدد المعركة [*لهيب

م].1989  أكتوبر28
وأبعد: بعده، نبي ل من على وأالسلم وأالصلةا وأحده الحمدلله

وأبدأت للجهاد، المخلصين القادةا على تضيق الحلقات بدأت فقد
من لحومهم تلوك الفواه وأصارت جانب، كل من تتناوأشهم السهام

الجهزةا وأشددت أخطائهم، بتعداد يتسلون وأالفارغون صوب، كل
أفذاذ تحرق  شيء، على تلوي ل فطفقت عليهم، حملتها العالمية
وأكشرت حقائقه، وأتقلب منهجه، وأتلوث نماذجه، وأتشوه الجهاد،

الصديقة الدوأل  بعض وأضربت أنيابها، عن المحيطة الدوأل بعض
تلو الواحد منحبهم أبنائه أعز ليجد الميدان وأتلفت عنهم،  صفحا
الفتح طلقاء يد على  وأغدرا غيلة ربه إلى مضى وأمعظمهم الخر،

وأأطلقوا مسابحهم وأحملوا توبتهم أعلنوا الذين  الشيوعيين من



عن المجاهدوأن أصدره الذي العام العفو  نالهم أن بعد لحاهم
. عليهم يقدر أن قبل توبتهم يعلنون الذين  وأالعملء  الشيوعيين

المشهورين القادةا أحد الله عطية مخدوأم أيام قبل زارني فلقد
في انتصرنا أن لي: بعد وأقال فارياب، ميمنة في  المعارك بخوض
(ميمنة) أمامنا فارياب مركز إلى الطريق وأصارت باشي)، (كروأان

أرسإلت محالة، ل بأيدينا سإاقط المركز أن الدوألة وأأدركت مفتوحة،
وألقد ، آباد دوألة إلى المركز لنقل يستعد أن المحافظ إلى أوأامرها
الدين علء تصميم رأت أن بعد للرحيل أمرها ترتب الدوألة بدأت

بآخر الدوألة فألقت ، عليهم حصونهم اقتحام على عطية وأمخدوأم
مليون وأنصف مليين بسبعة فأرسإلت الموقف، به تنقذ لعلها شباكها
علءالدين قادةا خيرةا تقتل دوألر) حتى ألف  (عشرين أفغانية روأبية

السماء بذكرهم وأتزدهي الرض بسيرتهم تعتز الذين الميدانيين
وأكأن وأالحياء، السهول بهم وأتشرف وأالرجاء، الجبال بهم وأتفخر

البدر أحدهم

: مازحا الطيب أبو به وأتغنى بسوطه، السإد قتل الذي ار عم بن
(سإوءك) بعصاك قتله بعد بالتراب السإد عفرت من ) [يا1أعفر(
لمن         بسوطه الهزبر (سإيفك)؟]. الليث صارمك أبقيت لمن

المسلول الصارم ادخرت
بدماء ملطخ نفسه السإد ) [هذا2لبـس( الفوارس بدم متخضب
كأنها الدماء كتفه) بسبب على (شعره لبدته أصبحت حتى الفرسإان

غابته]. داخل في الشعر من غابات لبس السإد كأن فأصبح غابات،
الكثيفة]. ) [الغيل: الغابة3غيل( لبدتيه من غيله في

مرضى أحد فتناوأل الله، وأهبة الله وأصبغة غلم آمر القادةا هؤلء
الذي الحراس بعض وأأغرى الصمد، عبد صوفي وأهو المبلغ النفوس

وأمن الثلثة، القادةا هؤلء قتلوا  وأاحدةا ليلة وأفي بهؤلء، يحفون
تتابعه القذائف كانت (يارمحمد) الذي الطريقة بنفس قتل قبلهم
اللسإلكي توجيه على بناء ضرباتها توجه وأالطائرات خطوةا، خطوةا
هؤلء اسإتشهد وأهكذا محمد)، (يار حول العملء أحد يحمله الذي

أرباب الله حفيظ وأتقدم الظلم، حالكة ليلة في الثلثة الليوث
هجم ثم الجبال، رؤوأس إلى الدين علء وأانسحب المنطقة، وأاسإتلم

المنطقة أمير على ارباب الله حفيظ قيادةا تحت وأالعملء المنافقون
العجلة دارت وأفجأةا وأهكذا المنطقة، وأاحتلوا يوسإف محمد سإيد

المجاهدين مدافع وأسإكتت مستقرةا، (ميمنة) نفسها لتجد دوأرتها
وأنامت ، فيها تهدأ ل الزمان من طويلة فترةا مضاجعها أقضت التي

ليوث التراب وأارى أن بعد وأغفت ، جفونها ملء مرةا لوأل ميمنة



إلى رسإالته في سإعد وأصفهم الذين الصفوةا طريق على وأهم الغاب
من : (. . . وأأصيب قائل القادسإية نصر بعد عنه الله رضي عمر

المسلمين من وأرجال وأفلن وأفلن القاري عبيد بن سإعد المسلمين
جن إذا بالقرآن يدوأوأن كانوا ، عالم بهم فإنه الله، إل يعلمهم ل

السإود، تشبههم ل النهار في آسإاد وأهم النحل، كدوأي الليل عليهم
تكتب لم إذا الشهادةا بفضل إل بقي من منهم مضى من يفضل وألم

.4/47كثير لبن وأالنهاية ) البداية لهم
(ميمنة) بعشرين وأليتهم مركز فارياب في الشيوعيون ينقذ وأهكذا
الصحابة بأسإماء شرف الذي تاريخها لها كان وأميمنة دوألر، ألف

وأغدرا غيلة مضى قد قائد من وأكم وأقطنوها، فتحوها ممن وأالتابعين
. نارا جوفه في منافق يدسإها نجسة وألقمة بخس ثمن لقاء

/ مديرية وأمنجان  (كران في المليشيا أن الخوةا بعض حدثني لقد
أفغانية روأبية مائة كابل دوألة من  راتبا يتقاضون بدخشان) كانوا في

الشهر). في  وأاحد (ريال أي شهريا
بثمن لشتروأهم مال المجاهدين أيدي بين كان لو المليشيا هؤلء

أبخس. وأمال أرخص

الطريق: نفس هي
عليها سإار التي الجادةا نفس على يسيروأن الن المجاهدين إن

وأالضيق المعاناةا حيث من البلد هذه فتحوا الذين الصالح  السلف
(الحزان). وأالبلبل وأالزلزل وأالمحن

التي وأالمصائب ،  صبا عليهم تصب التي الكروأب إلى أضفت فإذا
لقمة توفير في معاناةا من يواجهونه ما ، كالمطر عليهم تتنزل

وأاحدةا. الطريق آلم أن تدرك الطعام

نفسها: فارياب في
: قائل فارياب من اليب العرب الخوةا مسؤوأل الجنيد أبو وأيحدثني

أنوزعه يدي بين المال من مبلغ في الله عطية مخدوأم فاتحت لقد
بحياء: فأجابني الجبهة، إلى ندفعه أم المنطقة في المحتاجين على

أوأصيته فلقد الطباخ، عليه اسإتكتمت بسر أفاتحك أن الن سإأضطر
الرز،  يوميا لهم يطبخ حتى  دينا الرز للعرب يشتري أن رمضان في

قائل: لقد الجنيد أبو عقب ثم منه، محروأمة كلها الجبهة كانت بينما
يبيعه الذي السلح ثمن من الحوانيت أصحاب وأسإيسد يستدين، كان

!الدين؟ بسداد له فأنى وأإل الغنيمة)، (من



البواب: على الثلوج
الحركة، فتقل بثلوجه، سإيداهمنا الذي الشتاء أبواب على  الن وأنحن

سإتواجه التي الجبهات الله فأعان ، المنافذ وأتغلق السير، وأتبطىء
وأغالبا ، وأجليده بثلوجه الشتاء هو فربيعها الدوألة وأأما ، الثلوج هذه

للمجاهدين جبهات  عاصمتها حول خاصة الشتاء في الدوألة تواجه ما
المجاهدوأن يستعمله الذي الخشب وأينقصها الطعام، يعوزها
من المجاهدوأن يواجهه الذي الشديد الضيق عن وأدعك للتدفئة،

. وأالمعدات الذخائر حيث

التجار: مقابلة
بقولهم: المجاهدين يد ذات ضيق تذكر وأأنت التجار وأيقابلك

روأسإيا). وأخرجت الجهاد انتهى تتسولون؟! لقد (لزلتم
الغرب بإعلم الدماغ مغسول يعيش ممن البعض يواجهك وأقد

في أشترك أن  مستعدا لست : ( أنا قائل أنبائه وأوأكالت وأصحفه
مستعرةا لنار الوقود أقدم بأن  ضراما  الهلية الحرب أزيد بأن الثم

). المسلمين تحرق
بعض يأثم أهلية  حربا الفغانية الشيوعية ضد القتال يصبح وأهكذا

مساعدتها. من وأيتحرجون لها، البذل من المسلمين
بحوادث القراء تطالع تني ما العربية الصحف بعض لن إل ذاك وأما

. للشرق أوأ للغرب بوق لنها الحزاب بين وأالقتال الخلفات

بالمال: الجهاد حكم
:4/183 الكبرى / الفتاوأى العلمية الختيارات في تيمية ابن يقول

يتضرر الذي وأالجهاد الجياع إطعام عن  المال ضاق لو قلت (وألذلك
الجياع). مات وأإن الجهاد  قدمنا بتركه

في المالكية فقه في الكبير الشرح على الدسإوقي حاشية في وأجاء
فإنه قتلت متى النفس تخليص ترك إذا : (وأأما2/111 الزكاةا كتاب
كان إن عاقلته وأعلى ، عمدا التخليص ترك إن ماله في الدية  يضمن
المروأنة، مذهب هذا ، عمدا التخليص ترك وألو به، يقتل وأل ، متأوأل

مسلم شرح في  البي قال به، يقتل أنه مالك عن عياض وأحكى
المدوأ خلف أنه وأيقولون مالك عن حكايته  ينكروأن الشيوخ مازال

نه).
الذي الصائل ) :  فالعدوأ4/184  الكبرى ( الفتاوأى تيمية ابن وأيقول
عند دفعه) وأيقول من اليمان بعد أوأجب شيء ل وأالدنيا الدين يفسد

تعالى: قوله



ذلكم الله سإبيل في وأأنفسكم بأموالكم وأجاهدوأا وأثقال خفافا انفروأا
تعلمون) كنتم ان لكم خير

)41 التوبة (
على فيجب هذا وأعلى الله سإبيل في النفقة الموسإرين على فيجب

الحاجة)، عن ( زيادةا فضل فيها كان إن أموالهن في الجهاد النساء
فإن العدوأ، هجم إذا هذا في خلف وأل ، الصغار أموال في وأكذلك

) أ. هـ إجماعا وأاجب وأالحرمة وأالنفس الدين عن ضررهم دفع
إذا أنه على العلماء  ) :   اتفق2/242تفسيره( في القرطبي قال
إليها المال صرف يجب فإنه الزكاةا  أداء بعد حاجة بالمسلمين نزلت

ذلك اسإتغرق وأإن أسإراهم فداء الناس على : يجب مالك وأقال ،
أيضا). إجماع وأهذا ، أموالهم جميع

تقدم:  ما على وأبناء
قادر كل عين) على (فرض  عينيا  وأجوبا الن بالمال الجهاد يجب

الجهاد. حاجة تسد حتى
يقوموا فلم أحذية إلى بحاجة المجاهدين أن المسلمون علم فإذا

وأجب الثلج بسبب مجاهد رجل قطعت فكلما المجاهدين بكفاية
علم وأإذا بذلك، متأوألين أوأ عمدا تسببوا لنهم الرجل دية دفع عليهم

منهم قسم مات ثم نوم أكياس إلى بحاجة المجاهدين أن المسلمون
دفع المالكية رأي على بناء المسلمين فعلى وأالبرد الثلج بسبب

إلى أوأ ذخيرةا إلى بحاجة المجاهدين أن المسلمون علم  وأإذا ديتهم،
فإن  الحفارات لهم يؤمنوا وألم الجبال في ملجىء أوأ خنادق حفر

هذه في التقصير بسبب يقتل مجاهد كل دية يدفعون المسلمين
النواحي.

من السإيرةا أوأ السإير فداء يوجبون وأالحنفية مالك المام كان وأإذا
بافتداء فكيف المسلمين أموال جميع الفداء اسإتغرق وألو الكفار

الكفر مستنقع وأفي الشيوعية أسإر في للوقوع معرض بكامله شعب
؟

بأسإره الواقع فلسطين  شعب في وأالحنفية مالك المام يحكم وأماذا
أموالهم، في الغنياء الله فليتق ؟ عقود أربعة منذ اليهود أسإر في

الجهاد حاجات  لسد عليهم الله فرضه ما دفع إلى يبادروأا أن وأعليهم
وأالمجاهدين.

قبل من معوض عليهم مخلوف فهو ينفقون ما كل أن وأليعلموا
سإبحانه.. رازقهم

الرازقين). خير وأهو يخلفه فهو شيء من أنفقتم (وأما
)39 سإبأ (
الغنياء: إلى هدية



وأهي وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول هدية للموسإرين أقدم وأإني
أنفعهم تعالى الله إلى الناس (أحب الحسن الحديث ففي بشرى،

، مسلم على تدخله سإروأر وأجل عز الله إلى العمال وأأحب ، للناس
وألئن ،  جوعا عنه تطرد أوأ دينا، عنه تقضي أوأ كربة، عنه تكشف أوأ

المسجد هذا في أعتكف أن من إلي أحب حاجة في أخ مع أمشي
شاء وألو غيظه كظم وأمن ، عورته الله سإتر غضبه كف  وأمن ،  شهرا
مع مشى وأمن القيامة، يوم  رجاء قلبه الله مل أمضاه يمضيه أن

) القدام تزوأل يوم قدمه الله أثبت له تتهيأ حتى حاجة في أخيه
. عمر ابن عن الطبراني روأاه

المآسإي: طريق
الجماجم إل المم يبني وأل ، وأاحدةا المجاد إلى الطريق أن لنرى وأإنا

وأالجساد:
منكم جاهدوأا الذين الله يعلم وألما  الجنة تدخلوا أن حسبتم (أم

) الصابرين وأيعلم
.142 عمران آل

عليه الله صلى الله رسإول مع حجوا الذين أن السير حدثتنا وألقد
من  ألفا130- 124 ( مابين ألف مائة من أكثر الوداع حجة وأسإلم

ثلثمائة المدينة في ماتوا الذين عدد يصل لم  بينما )، الصحابة
. صحابي

الطير وأحواصل السباع بطون من الله فيجمعهم الخروأن وأأما
. . . النهار وأأعماق

عمواس: طاعون
أن الواقدي عن :( نقل4/95 وأالنهاية البداية في كثير ابن حدثنا وألقد

هـ) من18( سإنة عمواس طاعون في الله توفاهم الذين عدد
سإنة العام نفس وأفي )،  ألفا30-25بين(  يتراوأح وأالتابعين الصحابة

نفسه عمر وأألزم الرمادةا، بعام العام وأسإمي المجاعة ) حدثت18(
زمن في فكان بالناس، ما يكشف حتى  سإمينا وأل  سإمنا يأكل ل أن

له يبث الرمادةا عام ثم ، وأالسمن باللبن الخبز له يبث الخصب
وأتغير عمر لون فاسإود ذلك، مع يشبع ل وأكان وأالخل، بالزيت

في الحال هذا وأاسإتمر الضعف، من عليه يخشى كاد حتى جسمه،
. أشهر تسعة الناس

للمجاهدين: دعاء



صلى الله رسإول  دعاه الذي بالدعاء للمجاهدين ندعو نحن  وأختاما
قال الزدي حواله بن عبدالله فعن الجياع، للصحابة وأسإلم عليه الله

:
فرجعنا أقدامنا، على لنغنم وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول بعثنا

فقال: فينا فقام وأجوهنا، في الجهد وأعرف شيئا، نغنم فلم
فيعجزوأا أنفسهم إلى تكلهم وأل عنهم، فأضعف  إلي تكلهم ل (اللهم

) عليهم فيستأثروأا الناس إلى  تكلهم وأل ، عنها
الحافظ. وأحسنه وأالمنذري داوأد أبو عنه سإكت

لهل دعاه الذي  وأسإلم عليه الله صلى الرسإول دعاء نردد وأكذلك
بدر:

إنهم اللهم فاكسهم، عراةا إنهم اللهم ، فاحملهم حفاةا إنهم (اللهم
شبعهم) فل جياع

. عمروأ بن عبدالله عن داوأد أبو أخرجه

*السوء مصارع تقي المعروأف صنائع

وأبعد: بعده، نبي ل من على وأالسلم وأالصلةا وأحده الحمدلله
في عبدالله أبي مع وأبدأت ، ظهرا الثانية الساعة عقرب جاوأز فقد

لوداعي، جاءوأا الرجال من زمرةا وأحولي أغراضي،  ألم الفندق
بخدمتي وأالقيام  إلي بالحديث السإتمتاع سإوى حاجة من لهم وأليس

يرن: فأجبت الهاتف بجرس وأإذا الكويت، فيها أغادر سإاعة آخر في
مغادرتك قبل نصيحة إليك يسدي أن يريد مسلم أخ فقال أنت؟ من

في شهودها أحد كنت فقد بالمس محاضرتك على  تعقيبا وأذلك
الوقت ضيق رغم أرده أن لي يكن فلم الجتماعي، الصلح جمعية

تتأخر. ل وألكن تفضل فأجبته الشديد، وأالنشغال
الخامس العقد في أنه يبدوأ القامة، قصير اللحية حليق رجل وأدخل
لسانه على كلمات بعض فجمع الخمسين، إلى يدلف عمره، من

اتصلت الذي فقال: أنا السبك، وأقوةا الربط وأحسن النحو ينقصها
تقول: قال: سإمعتك ثم ذكره،  علي فأبى اسإمه عن فسألته بك،

نقود رزمة جيبه من أخرج ثم وأكساء، غذاء إلى بحاجة المجاهدوأن
للكساء،  وأأخرى للطعام، كويتي:ألف دينار آلف ثلثة قائل: هذه

للجهاد. وأثالثة
بملء الفغاني الجهاد هذا أحببت تقول: لقد سإمعتك : لقد قال ثم

عن  معبرا بهما تغنيت الشعر من بيتين إلى يشير وألعله نفسي،
أحاسإيسي:

متقدم وأل عنـك متأخر       لي فليس أنت حيث بي الهوى وأقف



اللوم  فليلمني بذكرك حبا        لذيذةا هـواك فـي الملمـة أجـد
الله صلى وألرسإوله لله خالصة تكون أن يجب المحبة قال: إن ثم

وأيتحول، يتغير فإنه وأغيره الفغاني وأالجهاد الناس أما وأسإلم، عليه
فقلت: صدقت.

كتاب لي: هناك قال ثم فأبى، اسإمه ذكر في عليه  ألح  عدت ثم
يشير صغير كتيب الكريم) وأهو القرآن إلى (الدليل اسإمه طبعناه

قال: (عندي ثم فاخرةا،  أنيقة بطبعة الكريم القرآن في مواضيع إلى
دينارا عشرين جيبه من أخرج ثم تأخذوأها، أن شئتم إن منه كرتونه

أجرتها). وأقال: هذه كويتيا

النفاق: في الخلصا
هذه في الخير  زال ل إذ ، كبيرا  أثرا القصة هذه  في تركت وأقد
وأكنوز خيرةا، طاقات عن لنا كشف قد الجهاد أن وأالحق ، كثيرا المة

، كشاف خير وأالجهاد بها، تزخر السإلمية الساحة لزالت مدخرةا
في الخير مكنونات وأعن الشعوب، في الطاقات عن كشف فقد

مؤشر وأأروأع ميزان، أصدق فهو د الجها، بميزان نزن وأنحن أعماقها،
المسلمة. المة أوأسإاط في يسري الذي الخير تيار مدى على
الحديث  مصداقية على  مؤشرا يميل الميزان لسان كان وألقد

الشريف
روأاية جحرها) وأفي إلى الحية تأرز كما المدينة إلى ليأرز اليمان (إن

. الحرمين إلى
وأوأاقعهم، المسلمين حياةا في المبين الحق وأجدناه أنا الله شهد وأهذا

وأالخليج- تنعم وأنجد وأالحجاز اليمن فيها العربية-بما الجزيرةا فلزالت
السكان من كثير قلوب في الله أوأدعها التي اللهية النعم من بكثير

. القطار من غيرها إلى قياسإا البقعة هذه في

أعماقي من هزتني قصص
أزوأرها ل أنني مع الجزيرةا لرض زياراتي خلل من  يوميا وأتطالعني

النار لهيب من  مقربة على أبقى أن الشديد لحرصي  مضطرا إل
الدمار وأزلزل النار ألسنة بين وأالفخار العزةا أرض فوق المضطرمة

أفغانستان. في
الذين القوم عن بعدي ازداد كلما الشديد بالختناق لحس وأإني

وأصفاء- نقاء المزن ماء وأيباروأن  وأإباء، عزةا السماء عنان يطاوألون
أفغانستان-. في
اللطيف: عبد أم



هذه أكثر وأما هزتني، التي القصص إحدى اللطيف عبد أم وأقصة
منبر فوق القطان أحمد الشيخ مكان الجمعة خطبت إذ القصص،
لهذا يتبرعوا أن بالناس  وأأهبت القصى،  المسجد عن الدفاع

الدعوةا) في ( لجنة به قامت الذي المشرف بالدوأر وأنوهت الجهاد،
مغلقة برسإالة الخطبة بعد  إلي ترسإل بامرأةا وأإذا الصحي، الميدان

ففتحتها اللطيف، عبد أم إلى الدعاء رجاء مع غلفها على سإطرت
بعد ترسإل لمرأةا فعجبت  ، كويتيا  ) دينارا2057(  فيها فوجدت
هذه أن لي بدا وأقد ، اسإمها إغفال مع المبلغ هذا مباشرةا الخطبة

فنرجو للجهاد، وأاحدةا دفعة العمر مدخرات بحصيلة دفعت قد المرأةا
، وأالخرةا الدنيا في سإتره جلبيب عليها يسبل وأجل- أن الله- عز

وأالمال وأالهل وأالدنيا الدين في وأالبركة : الحفظ لها تعالى وأأسإأله
. وأالولد

الفلسطيني: الشعب
في انطبع فقد الفلسطيني، الشعب حالة  ألما قلبي اعتصر وأمما
عامة، الجزيرةا وأفي خاصة الكويت في مهجره في أراه وأأنا نفسي

يحمل  عميقا  انطباعا  تقريبا الكويت في سإكانية أغلبية يشكل أنه إذ
معا. وأالعزةا الحزن على وأينطوي  وأالمل، اللم

وأأينما حل حيثما تطارده وألزالت وأاجهته التي الدهر نكبات رغم إذ
وأدعك وأالبعيد، القريب من يواجهه الذي الشديد الكنود وأرغم ، سإار

بين تعتمل التي  وأاللم مسيرته، في يتجرعها التي الغصص عن
أنه: إل طياته وأفي جوانحه

وأيخطو جراحه، على يمشي القصى، نحو المسيرةا على مصمم
شتاتها تلم أن تستطيع تكاد ل الفلسطينية فالسإرةا الجمر، على
وأالسهام بقعة، تطيقها وأل نظام، أي ظلل تحت وأل أرض أي فوق

جراحه، فتعمق جسده في تعمل وأالحراب ، مكان كل من تتناوأشه
الملح: جراحه على لترش اليام وأتتوالى

سإنانا القناةا في الدهر ركب      قناةا الزمان أنبت كلما
الذي الفتات يجمع أن الفلسطيني به يحاوأل الذي الكبير الجهد وأمع
المبلغ به ليوفر يبذله الذي الشديد العناء وأرغم تقتات، العائلة عليه
الحياةا له كتب (القفص) الذي للشقة أجرةا الشهر آخر يدفعه الذي
التي الشهرية وأالقساط راتبه، نصف يزيد- غالبا- عن وأهو فيه

( الى المناطق بعض في وأصلت وأالتي الخاصة للمدارس سإيدفعها
أن بعد ابنائه، من ابن كل على  سإنويا دوألر وأخمسمائة ) ألف1500

ترشيدا الشوارع في فنبذتهم الرسإمية، المدارس بهم ضاقت
يفقدها التي القامة تنس وأل الميزانيات، على  وأتوفيرا للسإتهلك،



رافع لزال الشعب هذا أن إل الخر، تلو الواحد أبنائه من البالغون
وأل  للعاصير، عنقه يذل ل النف، مشمخر الهامة، عالي الرأس،

كله: هذا وأرغم الخلق، أمام وأجهه ماء يريق
فشـل بهم احتفى وأما     بهم الباء  ذل فما

متصـل البذل وأموج     مرتفع الشعب وأرأس
: ردد الصالحين حال وألسان

ما على وألنصبرن سإبلنا هدانا وأقد الله على نتوكل أل لنا (وأما
) المتوكلون فليتوكل الله وأعلى آذيتمونا

12 إبراهيم

: لفغانستان يتبرعون فلسطين أبناء
فلسطين نحو الشاق الطريق هذا على يتكبدها التي اللم هذه وأمع
اعتصارا نفسه يعتصر وأتراه المباركة، للرض  حماسإا يتفجر أنه إل

أوأ فلسطين، مناصرةا للجنة أوأ لحماس، الشهر آخر  مبلغا يدفع وأهو
منتشرين فلسطين أبناء وأترى القضية، يتضمن شرائه أوأ كتاب لطبع
الغاثة، وألجان المكاتب، وأداخل الفنادق، ردهات في سإاحة كل في
وأالصور الملصقات من مجموعة ذراعه تحت يتأبط فيهم وأاحد كل

تحت المباركة الرض تزلزل التي الجهادية النتفاضة عن وأإحصائيات
روأائع وأيتناقلون الشهداء، قصص يطبعون وأتراهم اليهود، أقدام
وأقطاع الغربية الضفة يلف الذي وأالتكافل اليثار أحاديث من المثلة

. غزةا

: لفغانستان البذل
ينسهم لم كله هذا أن إل النواصي لها تشيب التي المآسإي هذه وأمع

في للجهاد يجمع عليك مقبل بعضهم فترى أفغانستان، قضية
الشلء وأتلل الدماء بحور  بعد أصبحت إسإلمية كقضية أفغانستان

أفغانستان نحو فلسطين ابن يقبل الخيرةا، الثلثة القروأن معجزةا
يردد: حاله وألسان بنفسه أوأ بماله

بالرؤيا تسـعدني  لم أنت من يا المسلم أخي
عليا أخوةا دماء تجري عروأقنا وأبين

حـيا ناديتني إن الـشر لدفـع تحفزنـي
البغيا دوأنك أقاتل غضبانا الرض فأطوي

اليمان: إخوةا
أرحام وأل مطامع، دوأن الحقة الخوةا وأسإمة المحبة حقيقة هي وأهذه
حسن وأقال الترمذي روأاه الذي الحديث ففي تدفع، أموال وأل تجمع،

يقول: عنه الله رضي معاذ حديث من صحيح



يغبطهم نور من منابر لهم جللي في وأجل: المتحابون عز الله (قال
وأالشهداء). النبيون

سإعيد وأأبو وألفغانستان لفلسطين ماله المسلم يبذل ل كيف
: يقول وأسإلم عليه الله صلى الرسإول عن يروأي الخدري

معه كان وأمن له، ظهر ل من على به فليعد ظهر فضل معه كان (من
رسإول فذكر سإعيد أبو  قال له)، زاد ل من على به فليعد زاد فضل
حق ل  أنه رأينا حتى المال من أصنافا وأسإلم عليه الله صلى الله

فضل) في  منا لحد
1728 مسلم روأاه

الحديث: وأفي
من كربة عنه الله نفس الدنيا كرب من كربة مؤمن عن نفس (من

الدنيا في عليه الله يسر معسر على  يسر وأمن القيامة، يوم كرب
في وأالله وأالخرةا، الدنيا في الله سإتره مسلما سإتر وأمن وأالخرةا،

أخيه) عون في العبد كان ما العبد عون
1888 مسلم مختصر

فجميل وأجهه وأأما فحلو       مذاقه أما كالمعروأف أر وألم
السوء: مصارع

مسجد في يدي بين يجلس البحرين مطار وأفي عودتي طريق وأفي
بكلمات وأتمتم خجل، ثيابه في يذوأب يكاد  خليجي شاب  المطار

قصة وأقص ، عرقا يقطر محياه جعل الذي الحياء خلل من بها يتلعثم
لي: فقال ، حزنا الكبد وأيتفتت أسإى القلب لها يتفطر

بالمس بانكوك في مات عمره، من وأالستين الحادية في وأالدي
فماذا الرذيلة، مستنقع من جثمانه لحضار متوجه وأأنا السوء، ميتة

... وأالصلةا وأالتكفين الغسل عن وأسإألني ؟ له أفعل أن  علي
بالله. إل قوةا وأل وألحول

ميتة مات لما المعروأف أهل من الهالك الرجل كان فأقول: لو
العفو اللهم وأأسإألك الخاتمة، سإوء من بالله وأنعوذ هذه، السوء

وأالخرةا. الدنيا في وأالعافية
الله صلى قال أنس عن الحاكم روأاه الذي الصحيح الحديث ففي

وأسإلم: عليه
وأأهل وأالهلكات، وأالفات السوء مصارع تقي المعروأف (صنائع

الخرةا) في المعروأف أهل هم الدنيا في المعروأف
3689 الجامع صحيح

في المجاهدين حاجات إلى وأالغنى الثراء أصحاب يتنبه فهل
؟ المسلمين بلد من وأغيرهما وأفلسطين أفغانستان



: فتحرموا تمسكوا وأل تنعموا أنفقوا
صلى قال عمر ابن عن الطبراني روأاه الذي الحسن الحديث ففي

وأسإلم: عليه الله
ما فيها وأيقرهم العباد لمنافع بالنعم يختصهم عبادا تعالى لله (إن

) غيرهم إلى لها فحو منهم نزعها منعوها فإن بذلوها
. الجامع صحيح 2160

صلى المصطفى زمرةا في وأاحشرنا شهداء وأأمتنا سإعداء أحينا اللهم
وأسإلم. عليه الله

*احملي الصبر أقدام يا
الموافق: هـ1410 الخر  ربيع13  التاريخ77 العدد المعركة [*لهيب

م].1989/ 11/ 11
وأبعد: بعده، نبي ل من على وأالسلم وأالصلةا وأحده لله الحمد
المجاهدوأن دك كما مغلقا، سإالنج ممر بقي قصيرةا غير فلفترةا

مؤسإس رأس مسقط غزني كلي) في (سإور الحمر الحي أسإوار
المجاهدوأن افتتح كما تراكي-، نور الفغاني- محمد الشيوعي الحزب
التي بغمان في العدوأ حصون آخر وأتعتبر بغمان ) في بجك ( تبة
يوميا وأتقصف كابل، على الشماء بجبالها تسيطر ضاحية أكبر تشكل

المان-وأزارةا دار من ابتداء العسكرية وأمراكزها الحية، مؤسإساتها
الروأسإية بالسفارةا مارةا العسكرية)، بقرغه- (الفرقة وأانتهاء الدفاع

وأكبار للروأس السكنية (المدينة وأمكروأريان الجمهوري وأالقصر
بل ، ضئيلة العدوأ خسائر وأل قليلة، الغنائم تكن وألم الشيوعيين)،

القتلى عن ناهيك كثيرةا، العدوأ فقدها التي وأالليات المعدات كانت
. اللف بلغوا الذين وأالسإرى

كحدث أذهانهم على يمر الناس يسمعه عندما سإالنج ممر وأإغلق
المعاناةا يدرك أن الجهاد أرض عن بعيد وأهو أحد يستطيع وأل عابر،

أن إذ ، لغلقه المجاهدوأن يتحملها التي الهائلة وأالمشقة الضخمة
كل ، الكثر على مئات أوأ المجاهدين من مئة يقف أن يعني إغلقه

).7(آر. بي. جي الصاروأخي مدفعه يحمل
الواصل العام الشارع جانبي على متر مائتي عن يزيد ل بعد وأعلى
التي القافلة قدوأم (حيرتان- كابل) ينتظروأن وأكابل روأسإيا بين

وأآلية. ناقلة وأخمسمائة ألف الخير السإبوع في وأصلت

كل تبيد أن كفيلة  وأالصواريخ  الطيران، بكفالة هن الدبابات، وأتقدم
المنطقة وأتحول وأالنسل، الحرث تهلك أحياء، من المنطقة مافي



على الحزن ثياب تلبس كأنها بالسواد، مجللة الرماد من ركام إلى
. الركام تحت تواروأا الذين الغابرين سإكانها

وأبالقذائف المدمر بالقصف المنطقة بتطهير أوأل الطائرات فتقوم
ذلك رأيت الرض- وأقد أعماق من الماء نبع تخرج قد التي

الحياء تفر حتى متتالية، أياما المتواصلة الغارات بنفسي- ،وأتستمر
بأم لترى المعارك من معركة شهدت لو شعري وأليت المنطقة، من

المروأعة الهوال هذه تواجه وأهي الخيول وأبكاء الكلب  نواح عينيك
. المزلزلة وأالحداث

الجهتين من بالشارع تحف التي القرى سإكان من الدوألة تطلب ثم
موشاق  صواريخ تنهال ثم (قراهم) وأأحياءهم، رسإاتيقهم  يغادروأا أن

وأاحدةا- أحيانا- دفعة صاروأخا ثمانون ينزل م) بحيث4،9 ( طولها
منطقة ) وأيدمر طن5ر5 وأوأزنها م11 ( طولها سإكود ،وأصواريخ

في رابضين المجاهدين بعض يبقى كله هذا وأبعد كيلومترا، قطرها
: خنادقهم

وأقواضبا( عواسإل السهول فوق           رأيتـها الجبال إلى نظرت وأإذا
1(

وأجوانـبا فوارسإا الجبال تحت            رأيتها السهول إلى نظرت وأإذا
كواكـبا الرماح وأأطلعت ليل           دجى بهـا النـهار كـي فكـأنمـا

ثعالبا السإود له تصير أسإد           يقودهـا السإود فرائسها أسإد

وأالجمعية: الحزب تعاوأن
الجمعية وأ(مسعود) يقود الحزب )يقود محمد قائد (صوفي

يحكم الذي الحزب سإالنج ممر إغلق في تعاوأن لقد لله وأالحمد
يمسك (مسعود) الذي وأالجمعية الشمالي، سإالنج على قبضته

الماضية الليلة في خبر وأصلنا وأقد الجنوبي، سإالنج الحديدية بقبضته
في الروأسإية القافلة تلقت وأقد ، مغلقا لزال سإالنج ممر أن مفاده

من مجموعة فيها دمر  شديده الشمالي) ضربات ( سإالنج خنجان
. الغنائم من كبيرةا مجموعة  المجاهدوأن وأغنم الدبابات،

: التشكيك حملة
في الجهاد أن الغربي العلم يصدقون الناس يكاد كله هذا وأبعد
ل بحيث بمكان القوةا من الشيوعية الدوألة وأأن انتهى، وأأنه خطر،

وأاحد. قوم من فريقين بين القتال خلل من إسإقاطها يستطاع
الذين كاد المجاهدين سإلبيات على العلمي التركيز وألشدةا

أجهزةا وأيصدقون أنفسهم في يشكون وأيخدمونه الجهاد مع يتعاملون
. وأأضواءه وأوأكالته الغرب



النفسية: الصدمات
، المجاهدين سإلبيات على المسلطه الضواء هذه أثرت وأقد

الجهاد بهذا الناس بعض ثقة من الشعواء الحملة هذه وأزعزعت
الذين الجهاد أنصار بعض خاصة عزائمهم،  من وأأوأهنت المبارك،

من الجهاد أن  لبعض بعضهم يسر فصاروأا منه بالقرب الله أكرمهم
يمكن ل التي المشاكل بعض من البعض وأاتخذ ، ينتصر أن الصعب

: منها- أقول يخلو أن ملتزما مستقيما نظيفا كان مهما مجتمع لي
. الميدان من لنسحابه مبررا المشاكل بعض من اتخذ

الشرعي: الواجب
المشاكل ازدادت كلما أنه للمسلم بالنسبه الشرعي )-وأالواجب1(

العقبات وأتجاوأز الصعوبات وأقهر عليها للتغلب الجهود تضاعفت كلما
وأالجهاد الدعوةا مسيرةا تعترض التي

وأيعلم منكم جاهدوأا الذين الله يعلم وألما الجنة تدخلوا أن حسبتم (أم
) الصابرين

)142 عمران آل (
قدر على النسان يبتلى فالمثل، المثل ثم النبياء بلء الناس (أشد

البلء) في له زيد صلبة دينه في وأجد فإن دينه،
. صحيح حديث

العباس بن عبدالله بن علي بن محمد بن العباس إلى رجل جاء وأقد
( تاريخ صغيرا رجل لها : اطلب فقال صغيرةا بحاجة : جئتك له فقال

 ).12/125 بغداد
بعد الجهاد هذا في فرطوا الذين القيامة يوم حسابا الناس )- أكثر2(

ل للذي : ( وأيل يقولون السلف كان وألقد حلوأته، وأذاقوا عرفوه أن
مرات) سإبع يعمل وأل يعلم للذي وأوأيل مرةا يعلم

بقوله: وأسإلم عليه الله صلى رسإوله الله خاطب )- لقد3(
عسى المؤمنين وأحرض نفسك إل تكلف ل الله سإبيل في (فقاتل
) . تنكيل وأأشد بأسإا أشد وأالله كفروأا الذين بأس يكف أن الله

بن للبراء قلت إسإحاق أبي فعن ظاهرها على الية الصحابة فهم وأقد
عنه: الله رضي عازب

لن قال: ل التهلكة؟ إلى بيده أيلقي المشركين على يحمل الرجل (
فقال: وأسإلم عليه الله صلى رسإوله بعث الله

)84 )                (النساء إلنفسك لتكلف الله سإبيل في فقاتل (
). النفقة في ذاك  إنما
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حالة تكون ( وأقد2/954 القرآن أحكام في العربي ابن قال وأقد
على العدوأ بغلبة العيان على الجهاد تعين  إذا الكل نفير فيها يجب
الجهاد، الخلق كافة على فيجب بالعقر، لحلوله أوأ القطار، من قطر
على اسإتيلئه أوأ العدوأ لغلبة عاما النفير كان فإذا ، عصوا قصروأا فإن

يصنع : فكيف قال ... ثم الخروأج وأوأجب عاما النفير كان السإارى
إن بنفسه وأيغزوأ فيفديه وأاحد أسإير إلى يعمد الجميع؟ قعد إذا الواحد

). غازيا جهز وأإل قدر
وأأحمد: داوأد أبو روأاه الذي الحسن الحديث وأفي

ما فعلم أصحابه فانهزم الله سإبيل في غزا رجل من ربنا (عجب
انظروأا لملئكته وأجل عز الله فيقول دمه، أهرق حتى فرجع عليه

دمه أهرق حتى عندي مما وأشفقه عندي فيما رغبه رجع عبدي إلى
.(

يصبح فإنه كفاية فرض أفغانستان في الجهاد أن جدل )- لنفرض4(
إذا عين فرض ينقلب الكفاية فرض لن وأصلها، من على عين فرض

. الجيشان وأتزاحف الصفان التقى
دين  للناس يقوم فلن  الجهاد ترك إلى تؤدي المشاكل كانت )-إذا5(

. دنيا وأل
عياض:( ل بن الفضيل من سإمعتها : كلمة زياد بن الحسن قال

بكثرةا تغتر أهلها- السالكين- وأل لقلة الهدى طرق تستوحش
). الهالكين

الجزيرةا على مهران بن ميمون العزيز عبد بن عمر اسإتعمل وأقد
يستعفيه عمر إلى كتب ثم حينا فمكث خراجها، وأعلى قضائها وأعلى

معتذرا: وأقال ذلك، عن
فكتب ، رقيق كبير شيخ وأأنا الناس بين أقضي أطيق ل ما كلفتني

فإذا لك، اسإتبان بما وأاقض ، الطيب الخراج من :( اجب عمر إليه
أمر عليهم كبر إذا كان لو الناس فان ، إلي فارفعه أمر عليك التبس

.9/317 وأالنهاية )البداية دنيا وأل دين لهم قام ما تركوه
المشاركة أوأ ماله نفقة من أفغانستان يحرم أن أراد )- من6(

السإلمي للعمل أفضل آخر مكانا يجد أن منه طمعا بالنفس بالجهاد
في ليس لنه الرض، في وأليس السماء في مكان عن له فليبحث

يمكن وأل أفغانستان، من الله لدين للعمل أفضل الن مكان الرض
وأل أطيب أعلم- ثمارا وأالله نحسب الدنيا- فيما في جهاد أي ينتج أن

من بقعة أية في يبدأ جهاد لي يمكن وأل أفغانستان، ثمار من أشهى
الفغاني، الجهاد إليه انتهى مما أفضل نهاية إلى ينتهي أن المعمورةا
سإانحة ظروأف تواتيه أن جهاد أعلم- لي يمكن- وأالله ل وأكذلك

. المبارك الجهاد لهذا الله سإاقها التي تلك من أفضل مناسإبة وأفرصا



أفغانستان، هو الن الرض في الله دين لنصرةا مكان أفضل )-أن7(
يجوز وأل أعلم-، أفغانستان- وأالله جهاد هو هدفه من جهاد وأأقرب

مجدب مرعى إلى أنعامك فيه تسيم الذي الخصب المرعى ترك
وأمحاسإبون بالسإباب نأخذ أن مأموروأن وأنحن لها عشب فيه ليس
( فاسإتبقوا اغتنامها في المفرط يحاسإب إثم الفرصا وأترك ، عليها

). الخيرات
صرح وأإشادةا الدين هذ لنصرةا تصلح التي الشعوب أفضل -إن8

وأصفاء مراسإه، وأشدةا عوده، لصلبة الفغاني الشعب هو مجده
وأصبره. احتماله وأقوةا شكيمته، وأقوةا فطرته،

الشعب في تنتشر وأالبدع الهفوات بعض أن يرى البعض كان وأإذا
. وأحده  الميدان في نتركه أن لنا يجيز ل فهذا الفغاني،

وأمع وأالفاجر البر مع الغزوأ وأجوب في  تيمية ابن فتوى وألنسمع
الفجرةا: المراء

السنة أهل أصول من كان :( وألهذا الله رحمه تيمية ابن يقول
بالرجل الدين هذا يؤيد الله فإن وأفاجر، بر كل مع الغزوأ وأالجماعة

عليه الله صلى النبي بذلك أخبر كما لهم خلق ل وأبأقوام الفاجر
كثير عسكر مع أوأ الفجار المراء مع إل الغزوأ يتفق لم إذا لنه  وأسإلم

من فيلزم معهم، الغزوأ ترك : إما أمرين أحد من لبد فإنه الفجور
وأأما وأالدنيا، الدين في ضررا أعظم هم الذين الخرين اسإتيلء ذلك

أكثر وأإقامة الفجرين دفع بذلك فيحصل الفاجر المير مع الغزوأ
في الواجب هو فهذا ، جميعها إقامة يمكن لم وأإن السإلم، شرائع

الخلفاء بعد الحاصل الغزوأ من كثير بل  ماأشبهها وأكل الصورةا هذه
الوجه. هذا على إل يقع لم الراشدين

وأسإلم: عليه الله صلى النبي عن وأثبت
وأالمغنم) القيامة: الجر يوم إلى  الخير نواصيها في معقود (الخيل

من سإننه في داوأد أبو روأاه ما معنى على يدل الصحيح الحديث فهذا
أن إلى الله بعثني منذ ماض وأسإلم: (الغزوأ عليه الله صلى قوله

عادل). عدل وأل جائر جور يبطله ل الدجال أمتي آخر يقاتل
: قال أنه وأسإلم عليه الله صلى عنه اسإتفاض وأما

خالفهم من يضرهم ل الحق على ظاهرين أمتي من طائفة (لتزال
القيامة). يوم إلى

جميع من وأالجماعة السنة أهل اتفق التي النصوصا من ذلك غير إلى
المراء مع الجهاد يستحق من جهاد في بها العمل على الطوائف

السنة عن الخارجين وأالخوارج الرافضة بخلف  وأفجارهم أبرارهم
وأالجماعة.



خونة ظلمة أمراء بأنه: (سإيلي وأسإلم عليه الله صلى إخباره مع هذا
يرد وأل منه، وألست مني فليس وأأعانهم بكذبهم صدقهم فمن فجرةا،

فهو ظلمهم على يعنهم وألم بكذبهم يصدقهم لم وأمن الحوض،  علي
أمر بما علما المرء أحاط فإذا الحوض)،  علي وأسإيرد منه وأأنا مني

إلى المراء به يقوم الذي الجهاد من وأسإلم عليه الله صلى النبي به
أن علم ظلمهم على الظلمة إعانة من عنه نهى وأبما القيامة يوم

يستحق من جهاد المحض السإلم دين هي التي الوسإطى الطريقة
أوألى هي وأطائفة أمير كل مع عنهم المسؤوأل القوم كهؤلء الجهاد

الطائفة إعانة  وأاجتناب كذلك، جهادهم يكن لم إذا منهم، بالسإلم
طاعة في يطيعهم بل الله معاصي من شيء على معها يغزوأ التي

معصية في لمخلوق لطاعة إذ الله معصية في يطيعهم وأل الله،
الفتاوأى.  مجموع508- 28/506الخالق) ج- 

قرب فقد احملي الصبر أقدام وأيا دينك، على قلوبنا ثبت فاللهم
. الوصول

*الله) ( رحمه العدناني تميم الشيخ عمليات
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وأمن وأصحبه آله وأعلى الله رسإول على وأالسلم وأالصلةا الحمدلله
قلوب على العدناني تميم الشيخ وأفاةا  خبر وأبعد: نزل وأاله

شديدا، حزنا عليه فحزنوا الصاعقة، نزوأل يعرفونه الذين المجاهدين
النجل ياسإر حدث وألقد لفراقه، ألما  الصادقين  نفوس  وأاهتزت

الغروأب قبيل يوم ذات الوالد قبر زرت : قال تميم للشيخ الكبر
الدموع. يذرف القبر بجانب وأحده جالسا سإياف الشيخ فوجدت

بشموخها مطلة ضاحية وأهذه بالخبر، بغمان في المجاهدوأن وأعلم
نارها، من شواظا وأالخر الحين بين وأتصليها كابل، على وأعليائها
اليام بعض في وأقودهم الشيوعيين أحياء على توفر أن وأتحب

. نارا المنطقة فتشعل وأالليالي
وأتوجيه مؤثرةا، عمليات إجراء من لبد كان تميم للشيخ وأوأفاء
شير تولى  وألقد وأعصابته-، روأسإيا- نجيب لذناب موجعة ضربات

تميم الشيخ وأبين بينه أن إذ العمليات، هذه قيادةا / التحاد علم
من بمجموعة المجاهدوأن فجاء ، متينة محبة وأوأشائج وأثيقة، علقات

العريض:  هدية (الفلومستر) بالخط بأقلم عليها وأكتبوا الصواريخ
. نجيب الروأس  كلب إلى تميم الشيخ من

أعطى ثم الصواريخ على العبارات هذه : كتبت العمليات بدء
من لن وأملجئهم، خنادقهم يغادروأا ل أن حازمة أوأامر المجاهدوأن



أنهم إذ مائة، صاروأخ بكل  الطلق مكان على ترد أن الحكومة عادةا
الدفعة تزيد وأقد حساب، م) بغير2.3 ( الموشاك صواريخ يطلقون
. الوألى الربعة الصواريخ المجاهدوأن وأأطلق ، المائة عن الواحدةا

حمزةا للدكتور فأنى الحازمة المشددةا الوأامر حمزةا: وأرغم الدكتور
، تميم الشيخ عمليات آثار ترى أن دوأن وأيحبسها نفسه يتمالك أن

فنسي  أحبابه لقي تميم (الشيخ نفسي في د.حمزةا: فقلت قال
أروأاح لن العرش)، قناديل من بقنديل معلق وألعله هنا، أصحابه
ثم شاءت، حيث الجنة في تسرح خضر طيور حواصل في الشهداء

العرش. تحت معلقة قناديل إلى تأوأي
إنها ، مبيدةا-مهلكة- للعدوأ العملية هذه تكون أن ربه د. حمزةا وأدعا

في عيادته في نفسه يحبس أن اسإتطاع وأما تميم، الشيخ عملية
ليرى الشوق يحدوأه غرفته من خارجا فانطلق  / بغمان، أوأرغندي

اكتست قد كابل بسماء فإذا حمزةا قال المجاهدين، إصابات مواقع
كانت يالله! لقد بغمان، في العداء منطقة  وأكذلك أسإود، بغمام

يكن لم السإود الدخان هذا أن إذ باهرةا، وأالنتائج مدمرةا، الصابات
كبيرةا. وأخسائر كثيرةا بحرائق إل  ليخرج

صدوأر تثلج التي الصور يلتقط وأأخذ الفيديو كمرةا د. حمزةا وأأخذ
. الكافرين الله أعداء وأتغيظ المؤمنين

الرد:
يأز مدمدما الموشاك  وأمر المزلزلة، بصواريخها الحكومة وأردت

في العداء مواقع وأأصاب بأزيزه وأجاوأزهم المجاهدين، أعين أمام
المنطقة:

)2 .                 ( الحشر المؤمنين وأأيدي بأيديهم بيوتهم يخربون
نجيب لها  أن موجعة ضربات كانت : لقد قصفت التي العدوأ مواقع

وأأحزانه أحقاده عن ينفس فكان وأآلمه غيظه يكبت أن  يستطع وألم
. التلفاز شاشة عبر  المباشر بالبث

: المجاهدوأن ضرب الضربات: لقد مواقع
الرابعة. - قرغة- الفرقة1
الثامنة. داوأد- الفرقة  - باغ2

آرك. منطقة في الواقعة الوزارات  وأحي ، الجمهوري -القصر3
الضباط. - حي4

. سإام  بصواريخ المدججة  الجوي الدفاع وأقاعدةا  الرادار - محطة5



وأضيوف الدبلوماسإية الوفود تقيم حيث  النتركونتيننتال - فندق6
الدوألة.

وأفيه روأسإيا أنشأته الهندسإة- وأقد البولتكنيك- كلية - معهد7
غير وأقسم السإاتذةا كادر أصيب وأقد ، روأسإية وألغته الشيوعيون

باللغة فيه  وأالدراسإة روأسإيا خريجي وأمن الشيوعيين من  منهم قليل
اجتماعهم. أثناء السإاتذةا على الصاروأخ نزل وأقد ، الروأسإية

منطقة في متوزعة ضخمة بنايات مجموعة المان: وأهي - دار8
صواريخ المان- وأمحطة الدفاع- قصر وأزارةا رادارات فيها  وأاسإعة

- خاد-. السإتخبارات ادارةا تشكل التي بيك تاج وأتبة سإكود،
يدينون الذين الموظفين كبار  سإكن  الجديد - شهرناوأ- الحي9

. للدوألة بالولء
العسكرية القواعد من خمسة عن عبارةا : وأهي الباجاك - مراكز10

القواعد هذه المجاهدوأن احتل وألو باجاك، اسإمه جبل فوق المتناثرةا
حركة وأتشل آمنة، بغمان وأتصبح كابل، حدوأد إلى يصلون فإنهم

باغ في الرابعة وأالفرقة قرغة في الثامنة الفرقة وأتصبح الدوألة،
للدوأشكا وأيمكن المتوسإطة، أسإلحتهم نيران رحمة تحت داوأوأد

الدوألة أعدت وأقد الفاعيل، الله بأعداء تفعل أن وأالزيكويك
من انتقتهم القواعد هذه  لحماية الشيوعيين من انتحارية مجموعات

خاصة، تدريبات وأدربتهم الشمال-، وأفارياب- من وأجوزجان بلخ
وأيسمون وأالمجاهدين،  السإلم على حاقدةا تعبئة وأعبأتهم

جامع جمع- أي ( جولم الدوألة عند وأاسإمهم )، ( الجوزجانيين
من البساط سإحب مهمتهم أن أي ) ، البساط سإاحب أوأ البساط
وأل السريع للقتحام يعدوأن فهم وألذا المجاهدين، أقدام تحت

. الموت حتى أبدا يستسلمون
المجاهدين، نفوس هاجت المراكز هذه على القصف اشتداد وألدى

) دبابات،3( وأدمروأا منها، ثلثة وأاحتلوا القواعد، هذه وأاقتحموا
وأنائبه، المعسكر قائد وأقتلوا الشيوعيين، من مجموعة وأاسإروأا

. هلكت قد الجنود من أخرى مجموعة إلى بالضافة
صفعة  منها ثلثة وأاحتلل الحصينة المواقع هذه اقتحام كان وأقد

وأإذا وأقوتها، بحصانتها تتباهي كانت أنها إذ للدوألة، شديدةا
وأأسإرا. قتل فيهم وأيعملون عليهم يصولون بالمجاهدين

نجيب: قصر في
أقضت شديدةا ضربات الصيف هذا عبر نجيب قصر تلقى  وألقد

بالمصالحة يحلم وألزال كان نجيبا أن إذ ، أجفانه وأأرقت مضاجعه
اسإتسلموا الذين العلماء من الشأن ذوأي يجمع فهو وألذا الوطنية،



في الجاه أهل من السن وأكبار دينهم، في بالدنية وأرضوا  للدوألة
تسيطر التي للمناطق الخاضعة القبائل زعماء عن عدا أقوامهم،
الذين المجاهدين إليهم وأيشكو يجمعهم أقول ، الدوألة عليها

تدريجيا. الشيوعية تقتل التي  الخانقة الزمة  حل يرفضون
مع بجاكوت مير من كلكاني برئاسإة العلماء جمع مرةا وأذات

وأالمستشاروأن التشريفات رجال وأأعد الصحفيين، من مجموعة
قبل القصر ردهة لنجيب الخاصا المستشار وأوأصل عدته، للمر
أشلؤه وأتناثرت الموت، صاروأخ فجاءه دقائق، بخمس نجيب دخول
هذا وأرأى نجيب وأدخل القصر، سإاحة في  القوم بعض أشلء مع

كلب مع  وأجلس وأدخل فذهل وأالشلء، الدماء حيث المفزع المنظر
وأالصمت ، وأغما  أسإى يتفجر يكاد سإاهيا وأاجما النار وأفراش الطمع

. مفزعة وأقبور موحش مظلم كهف إلى كله المكان يحيل المطبق
وأهوانه حيلته وأقلة قوته ضعف لهم شكا آلمه، عن ينفس انفجر ثم

وأيقابلوننا معهم الصلح نريد انظروأا! نحن لهم وأقال الناس، على
. بالقتل

القصى؟: العرب يحرر ل لماذا
قائل: الفغاني للشعب همومه يبث وأبدأ التلفاز على نجيب  خرج ثم

هؤلء ، فلن وأأبو فلن ) أبو ( خندق سإنجر كل في أنه نعلم نحن
ليعينونا أقبلوا  إذ  وأإقدامهم وأغيرتهم نخوتهم من عجبنا قد العرب

العرب يصنع فماذا الروأس خرج وأقد الن ! أما الروأس طرد على
وأالشيوخ وأالطفال البرياء  وأيقتلون ؟! يدمروأنها بلدنا في

يحرروأا حتى فلسطين في العرب هؤلء يحارب ل وأالنساء؟! (لماذا
!ركعتين)؟ فيه وأنصلي القصى المسجد

غيرتهم فيهم وأأناشد الفغان بالقادةا أهيب قائل: إني حديثه وأختم
فيسحقوا وأاحد رجل  هبة يهبوا حتى القومية وأحميتهم الفغانية

منهم. بلدنا وأيطهروأا العرب هؤلء

شكردرا: من
منطقة من للدوألة توجه الموجعة وأاللكمات المؤلمة الصفعات هذه

د. وأنائبه  علم شير ( الحاج قائدين أوأ قائد  وأمن بغمان، وأاحدةا
أن فلك شكردرا من  أما )، ملي / نجاتي نيرام ) وأ( بلل عبدالله

،وأمل أنور/ جمعية ( آمر وأخاصة حرج، وأل قادتها بطولة عن تحدث
يوم في دمروأا وأقد ناصر/الحزب)، (آمر محمد/ اتحاد) وأكذلك تاج

كابل. مطار أرض فوق طائرات خمس وأاحد



كابل: مطار إغلق
في كابل مطار على المجاهدوأن صبها التي الملتهبة للحمم وأنتيجة

بعض وأارتدت كابل، مطار اغلق أعلن تميم الشيخ عمليات
بعدم اللسإلكية الشارات تلقي بعد أعقابها على الهندية الطائرات

. الطائرات لنزوأل المطار اسإتعداد
تعيش لنظام يمكن كيف بربك لي قل كله هذا : بعد منها لبد كلمة

!؟ يستمر أن الرهيب الرعب هذا في عاصمته
الوضع- هذا على نتركهم أن  وأالمجاهدين للجهاد ظلم وأأي

الثلوج أناملهم وأتقطع  وأالبرد الجوع يفترسإهم منتصرين- وألكن
!الفاقة؟ أحشاءهم وأتمزق

الله غضب من وأليحذروأا الجهاد، هذا في المسلمون الله فليتق
في المسلمة للمة الجهاد هذا أسإداه الذي للجميل نكرانهم بسبب

. الرض أنحاء

بيشاوأر: إلى فرجعنا الطعام انتهى
وأعندما كابل، أبواب عن الله ليوث من قليلة غير أعداد رجعت لقد

وأليس الثلج ( نزل يجيبونك بيشاوأر إلى عودتهم سإر عن تسألهم
) . غطاء وأل كساء " وأل " طعام غذاء عندنا

بدراهم وأتليدها طارفها وأحماةا  أمجادها صانعي أمة تنقذ فهل
!؟ معدوأدةا

حيا، الكفر مضاجع يقض كان فلقد تميم الشيخ الله : رحم وأختاما
أن الله وأندعو ، ربه إلى أفضى أن بعد بهم الرض يزلزل  وألزال

العلى. الفردوأس في به يجمعنا

*الجائعة السإـود
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وأأمير المسيرةا قائد وأدعت قد المعركة لهيب تكون الفتتاحية وأبهذه

في معه يجمعنا أن الله نسأل الخير، مثواه إلى العرب المجاهدين
العلى. الفردوأس

الرئيسي المقر في اسإتشهاده ليلة الفتتاحية هذه الشيخ دقق وأقد
السإتاذ (مساعد عماد الله نور الشيخ مع التقى أن بعد وأذلك للمكتب

اليلة]. تلك المكتب، نفس رباني) في الدين برهان
: وأبعد ، بعده لنبي من على وأالسلم وأالصلةا وأحده الحمدلله

بشجاعتهم وأالتابعين الصحابة بعض قصص تستوقفني ما فكثيرا
تاريخ بدمائها سإطرت التي الفذةا القمم هذه فتشدهني الخارقة،



وأحصن فالزبير الرض، في أمجاده صرح وأأقامت مرةا، أوأل السإلم
وأالقعقاع اليمامة، في الحديقة وأيوم مالك بن وأالبراء بابليون،

المذهلة الفتوحات تفسير أعجم وألقد ، دوأاليك وأهكذا وأالقادسإية،
قرن. نصف  خلل المعمورةا نصف فتح وأأذهلهم المستشرقين، على

السيرةا في المعماةا اللغاز من  كثيرا الفغاني الجهاد حل وألقد
وأاكب أوأ الجهاد هذا  عاش الذي الجيل أنظار في السإلمي وأالتاريخ

وأوأقودا: أسإبابا للشجاعة أن رأيت فلقد ، أخباره
امتل فإذا القلب، عمادها المعركة في الشجاعة أن  رأيت - وألقد1

البعض تجد أحيانا بل ، يقل الموت من الخوف فإن باليمان القلب
: تمام أبو وأصفهم كما عجيب بشوق الموت على يقبل

قتلوا إذا الدنيا من يخرجون ل    كأنهم مناياهم يستعذبون

اليمان: وأقودها فالشجاعة
مع إيمانا ليزدادوأا المؤمنين قلوب في السكينة أنزل الذي هو

حكيما عليما الله وأكان وأالرض السموات جنود وألله إيمانهم
)4 الفتح (

رأى فإذا الطريق، على الحية النماذج الشجاعة وأقود يزيد -وأمما2
ضرام في بنفسه وأيلقي وأالفخار، الباء طريق يسلك من أقرانه من

يتألق حتى وأالبذل  التضحية على له الدوأافع أكبر من هذا فإن النار،
قبل. من أشياعه فعل كما بدره وأيبزغ أنداده، نجم تألق كما نجمه

الغيرةا الحماس دوأافع أكبر وأمن ، الحماسإة الشجاعة وأقود - وأمن3
التحريض وأكذلك روأافدها، من كبيرا رافدا النماذج رؤية تشكل التي
الكريمة، النبوية وأالحاديث القرآنية، اليات كثيرةا: أهمها ألوان وأله
وأرد كما وأالشهيد للمجاهد الثواب جزيل من وأجل عز الله أعده وأما
وأما الدنيا من خير الله سإبيل في يوم الصحيحة: (رباط الحاديث في

إلي أحب الله سإبيل  في ليلة أرابط الصحيحين: (لن عليها) في
مرفوعا روأي السإود) صحيح الحجر عند القدر ليلة أقوم أن من

من خير للقتال الصف في سإاعة (قيام هريرةا، أبي عن وأموقوفا
سإنة) سإتين قيام
4305 الجامع صحيح

روأح إذكاء في  عظيم أثر حسان لشعر كان  فلقد  الشعار وأأما
عليهم أشد فإنه قريشا :( اهج الكرام الصحب نفوس في الحماسإة

البراء. عن عليه ) متفق النبل رشق من
المعارك خلل من  الدوألة سإيف به خلد الذي المتنبي شعر وأأما
حدوأد به الله حفظ فقد ،  هـ345- 337 سإـنة من معه خاضها التي

. الروأم ) مع ( الثغور الشمالية السإلمية الدوألة



حسان بأشعار المعارك في يتغنون التاريخ عبر المجاهدوأن  وألزال
بن وأعمروأ الريب بن وأمالك عنترةا بشعر  وأحتى مالك بن وأكعب

... الخ. كلثوم
الروأم جموع يرى وأهو يرجع أن  مرةا ذات  الدوألة سإيف أراد وألقد

الشعر، من بيتا له وأقال المتنبي فانبرى البحر كأمواج  المتلطمة
أهوال وأركوب المعركة باقتحام الجيش يأمر الدوألة بسيف وأإذا

. وأانتصر الحرب،
خوض اليمان بعد النسان لدى الخوف حاجز يكسر ما - وأأهم4

النفس من  يوم بعد يوما الرهبة ينتزع العامل فهذا ، الحروأب غمار
القضية هذه عشنا وألقد ، القلب أعماق من الفزع وأيجتث البشرية،

تدريجيا، يقل المعارك وألوج من الخوف وأأضحى أفغانستان، في
وأأضحى ، لقلوبنا  المور أسإعد من الهوال اقتحام أصبح حتى
: نردد وأصرنا  أسإماعنا، إلى الشياء أحب من الرصاصا على العزف
الدمـاء مسـيل نفسـي وأيبهـج      السلح صلـيل لذنـي يلذ

العـدا لنـيل احتمالـي وأكيـف      الحقود لكيد اصطباري فكيف
التخفي أوأ النبطاح من يستحيون الفغان المجاهدين بعض رأينا وألقد
من متدفق كوابل الحمم عليهم تنفتح حينما الروأءوأس طأطأةا أوأ

. السماء

بالنماذج: القتداء
بموقف يتأثروأن المة هذه وأأفذاذ  الئمة أعلم من  كثيرا رأينا وألقد

. وأالتضحية للبذل فيدفعهم كافر من كان وألو المواقف من

الحداد: نعيم أبو
فسأله الحداد، نعيم أبا الله رحم يقول ما كثيرا حنبل بن أحمد كان
أحد نعيم : أبو فقال ؟ بذكره تلهج الذي نعيم أبو أبت يا هذا من ابنه

جند اقتادني عندما الجيوب)، يشقون الذين ( النشالين الطرارين
هاتفا القرآن- سإمعت خلق المحنة- محنة في السجن في الخليفة

ديوان في مكتوب الحداد، نعيم أبو أحمد..  أنا يا أحمد وأرائي: يا من
أجل من وأصبرت سإوط ألف عشر ثمانية جلدت أني المؤمنين أمير

إذا حتى : فصبرت، أحمد قال ، الخرةا أجل من أنت فاصبر الدنيا،
. الجلد بإيقاف الخليفة أمر جاء عشر ثمانية السياط عدد وأصل

شكردرا: في المراقبة مركز افتتاح
وأالمقداد حمزةا قصص أذهاننا إلى تعيد الن شكردرا  وأبطولت

مع حروأبا المديريات أشد من شكردرا مديرية وأتعتبر ، وأطارق وأقتيبة



مديرية بعد الثانية أنها فيه مراء ل بحق تعد فهي ، كابل العاصمة
مع وأهي ، العذاب سإوء وأحكامها سإدنتها وأإذاقة كابل  هز في بغمان
وأغصص الهوان المرتدين- كؤوأس الشيوعيين- طبقة تجرع بغمان
يوسإف إخوةا عدد عدادها في فاقت التي السنين عبر وأالذل المرارةا

السلم. عليه
هذا بشظاها أصلت وألقد لكابل بالنسبة منطقة أقرب وأشكردرا

ث فحد كابل مطار أما العاصمة، في العسكرية القواعد معظم العام
(أنور) في القائد  دمر وألقد ، حرج وأل أجزائه بعض وأتدمير ضربه عن

المطار. مدرج فوق طائرات سإت وأاحد يوم
لكابل، الثالث المني الحزام يكسروأا أن المجاهدوأن اسإتطاع وألقد

المني الحزام سإوى يبق وألم الثاني، المني الحزام كذلك وأاخترقوا
( كيلومتر1ر5 بعد على النقاط بعض في المجاهدوأن وأأصبح الوأل،

كابل. طرف ) من وأنصف
الشجاعة في رفيعة نماذج يعتبروأن شكردرا قادةا أن وأالحق

هذا في اسإتشهد الشهيد- وأسإيل- وأقد القائد رأسإهم وأعلى وأالقدام،
/ وأأنور ، السإلمي  / الحزب وأناصر ، / التحاد محمد وأتاج ، الصيف

الجمعية.

محمد: تاج
وأأكتفى الفائقة، بالبسالة العرب الخوةا له فيشهد محمد تاج أما

أن الشيوعيون علم فلقد ، العرب الخوةا شاهده مما مثال بضرب
الذي القصف فبدأ محمد)، (تاج على ضيوفا وأا حل قد العرب بعض
البوق أخذ أن إل محمد تاج من كان فما ، الرجاء في أصداؤه تدوأي
الضيوف وأجود بسبب مدافعكم تسكتوا قائل:  إما بالشيوعيين وأصاح

. فجأةا يخرس بالرصاصا وأإذا نارا، سإأصليكم وأإل
ترعد منه الموت فريص موت     خضابه الهزبر السإد دم أسإد

: أنور آمر  أما
فتح في حصل كما الهوال يقتحم  وأأحيانا بنفسه، المعارك يقود فانه

آخر وأكانت كثيرةا، مغانم المجاهدوأن منه غنم الذي  الصواريخ لواء
هذا سإبب وأقد ، شكردرا في المراقبة مركز  فتح أنور عمليات

أنفاسإهم، عليهم يحصي كان إذ جمة، متاعب للمجاهدين المركز
وأتحركاتهم. خطواتهم  عليهم وأيعد

بهم وأسإار المجاهدين، من ثمانية أنور اختار الليل منتصف وأفي
المركز وأاجههم الجبل ذروأةا يصلوا أن وأقبل ، الجبل قمة إلى صاعدا
بندقية فرأوأا صباحا، الرابعة إلى تشير الساعة عقارب وأكانت الوأل،



الحراسإة صغيرةا- لخندق مشكاةا- نافذةا من برأسإها تطل الحارس
بندقية وأسإحب مجاهد فتقدم زبيبتان، ) له (أفعى أقرع شجاع كأنها

يمزح الذي ذا من يقول خندقه من الحارس فخرج  الحارس،
مهاجع  على ليدلهم سإاقوه ثم المجاهدوأن، فواجهه ؟ بسلحي
من جردوأهم أن بعد الجنود وأأسإروأا السلح، رهبة تحت الجنود

الطود ذروأةا في يقبع الذي العلى المركز إلى سإاروأا ثم أسإلحتهم،
نارا،  فاشتعل82 مدفع بقذيفة فقذفوه المركز، فقاوأم الشامخ،

الشيوعية. كلب فاسإتسلم

المراقبة: مركز وأبين القيادةا بين التصالت
فاجاب عندكم، مشتعلة نارا لنرى إنا بالمراقبة القيادةا وأاتصلت

، المجاهدوأن له قال السلح- وأكما رهبة اللسإلكي- وأتحت جندي
الغراض بعض فاشتعلت حصل بسيط خطأ وأالنار شيء، لدينا ليس

. المركز في
بصدد وأنحن بسيط المر الرد وأكان ، فاتصلت القيادةا عادت ثم

القائد فقام  للجابة، القيادةا تطمئن وألم وأحصرها، النار  إطفاء
نحو وأتوجهوا الضباط من ثلثة معه وأأخذ بنفسه للمنطقة الشيوعي

وأأخذوأا أرجلهم على ترجلوا السيارةا طريق انتهت إذا حتى الجبل،
تزأر الله بأسإد وأإذا وأفجأةا القمة إلى صاعدين طريقهم يشقون

ثم فقتلوه، العام القائد قاوأم السلح، يلقوا أن الضباط من وأتطلب
. الخروأن الثلثة الضباط  اسإتسلم

الهليوكبتر: طائرةا
أرسإلوا اليوم ذلك وأعصيرةا النبأ، بحقيقة تعلم ل القيادةا وأبقيت
في للهبوط تحط الطائرةا وأأخذت الجبل، قمة إلى تموين طائرةا

فعلم النار، عليها وأأطلق تعجل المجاهدين أحد وألكن المراقبة،
. الطائرةا ففرت الدار عقبى لمن الكفار

: قائلين لهؤلء ننشد ل لنا فما وأختاما
تشـهد وأالجماجـم يمينـك يشـكو          فإنـه تذلـه وأل الحسـام وأدع

مغمـد هـو فكأنمـا غمـده مـن           مجرد وأهو عليه النجيع جف
بـحر المهجـات مـن لجرى          أسإقيته الـذي قـذف لـو ريـان

مزبـد
يد يدهـا علـى وأشـفرتها إل            مهجـة في منيـة شاركـته ما

وأختاما:



خلل وأمن السإلمي تاريخنا في الدراسإات خلل من رأيت فلقد
أن أفغانستان في الخضم هذا معمعان في وأاعتراكي  مشاهداتي

الشجاعة الفئة هذه الكتيبة، في تكون باسإلة فئة على يتوقف النصر
المجاهدين، لصالح كفتها وأترجح المعركة، موازين تغير التي هي

: الطيب أبو فيهم يقول الذين هؤلء
كثر من كأنهم        ) [القنا: الرماح]. وأمشايخ1بالقنا( حقي سإأطلب

ملثمين المعركة مرد: يدخلون التثموا ما كثر ) [من2مرد( التثموا  ما
لحى]. بدوأن الناظر فبظنهم

وأا شد إذا كثيرا عدوأا إذا قليـل         دعوا إذا خفاف لقوا إذا ثقال

جياع: حفاةا إنهم
علم الزمن جبين على المسلمين عزةا سإطرت التي النماذج هذه
وأالحذاء وأالكساء ، الغذاء يعوزهم بأبوابنا يقفون ما كثيرا أنهم الله

أبطالها. تشبع ل أمة على عار وأأي إثم فأي
الكلب تأكله الضأن وألحم      جوعا الغابات في السإد تموت

وأأتوب أسإتغفرك أنت إل إله ل أن أشهد وأبحمدك اللهم وأسإبحانك
إليك

*؟!!الشهيد مكان يسد من المة علماء يا
كمال الشهيد عن عزام الله عبد الشهيد كتبه المقال [*هذا

المرصوصا]. البنيان مجلة في وأنشر السنانيري



شروأر من بالله وأنعوذ وأنستغفره، وأنستعينه نحمده الحمدلله إن
يضلل وأمن له، مضل فل الله يهده من أعمالنا، سإيئات وأمن أنفسنا

أن وأأشهد له شريك ل وأحده الله إل إله ل أن وأأشهد له، هادي فل
وأرسإوله. عبده  محمدا

سإهل، شئت إذا الحزن تجعل وأأنت سإهل جعلته ما إل سإهل ل اللهم
وأبعد:

وأهل الرجال، إلى حاجتها يدرك الفغانية بالساحة مر من كل فإن
من أشد حاجة من الرجال؟! وأهل ضروأرةا من أشد ضروأرةا من

أكتافهم على وأتقوم الثقال يحملون الذين أوألئك إلى الحاجة
أوأ بوجودهم تشعر أن وأدوأن ضجيج، أوأ دوأي بدوأن المجاد؟! وألكن

ل كواهلهم، على المم تقوم الذين هم هؤلء نحوهم، أنظارك تلفت
المنكبين، شدةا دائما الله يدعون وألكنهم الحمل، ثقل من يضجروأن
في المأثورةا القوال تتذكر النفر هذا إلى الحاجة اشتدت وأكلما

: التنزيل محكم ففي… الرجال
. عليه الله عاهدوأا ما صدقوا رجال  المؤمنين من

) 23 الحزاب (
وأسإلم: عليه الله صلى النبي قول وأتتذكر
راحلة) فيها تجد ل مائة كإبل الناس (تجدوأن

بيده يشير ثم الجهاد عن يتحدث وأهو وأسإلم عليه الله صلى وأقوله
الكريمة:

عمر المؤمنين أمير قول . . .) وأتتذكر سإبيل في المجاهدوأن (وأأين
وأهو عنه الله رضي

وأتمنى ينفقه، حتى المال بعضهم فتمنى تمنوا حوله للصحابة يقول
أمير يا تمن فقالوا ذلك، وأغير وأالعتمار العبادةا في التوفيق بعضهم

أبي مثل البيت هذا ملء لي يكون أن فقال: ؛أتمنى المؤمنين
.«عبيدةا

المسؤوألية، حمل عن التخلي أرى وأأنا المعنى هذا الن أدرك إنني
أرى فل حولي أتلفت وأالتكاليف، العباء اقتسام عن الناس وأنأي
وأيملوأن الصحف وأيتصدروأن المنابر يعتلون الذين أوألئك من أحدا

السإلم. عن يتكلمون وأهم وأضجيجا دوأيا الدنيا
وأمضى بصمت جاء رجل الفغانية الساحة افتقدتهم الذين بين من

وأاصطلى )،1948( فلسطين في القتال ميادين خاض رجل بصمت،
يد على لقي ثم النجليز، ضد السويس قناةا في المعركة بنار

كالجبل بقي وألكنه لقي، ما الناصر عبد أيام في الغاشم الطغمة



العذاب زبانية من طاغية يد على قتله كان ثم يتزعزع، ل الشم
عبدالناصر. رباهم الذين

أصحاب من ليس إنسان السنانيري، الدين كمال هو الرجل ذاك
خالقه، بإذن الحداث صنعته رجل المنابر، أرباب من وأل القلم
حكم قد وأكان السجون، قضبان خلف من المحنة نار على وأنضج
أمينة الخت وأكانت )،1954( من المؤبدةا الشاقة بالشغال عليه
ثم العربية، الدوأل من لها تقدموا الذين الخطاب رفضت قد قطب

تعلم أنها رغم السنانيري، كمال على زوأاجها عقد تعقد أن اختارت
سإنوات عشر وأانتظرت المؤبدةا، الشاقة بالشغال محكوم أنه

تتزوأجي وأأن نطلق أن الوألى أن قائل خيرها وألطالما متواصلة،
الطريق تضحيات لكم مشاركتي بعض له: هذه تقول وأهي غيري،

الحديث، التاريخ في خطوبة فترةا أطول وأانتظرت المسيرةا، وأآلم
السجن من بالفراج كمال على الله  من حتى سإنوات عشر انتظرت

وأجل. عز الله بقدر
محمد السإتاذ بيت على مرت التي العصيبة اليام تلك أذكر لزلت

حميدةا وأأخته مصر، مغادرةا يريد كان فقد )،1973( سإنة قطب
غير المحارم من أحد البيت في وأليس الزوأاج، أبواب على أوأ تزوأجت

وأتذيب الكباد تفتت نفسية ظروأفا تعيش وأأمينة محمد، السإتاذ
جبل وأعلى السعودية، إلى محمد أخيها مع وأسإافرت القلوب، لفائف

كمال فيخرج يحترق، الذي الواله القلب من الدعوى ترتفع عرفات
عرفة). (يوم اليوم نفس في وألعله السنانيري

عاوأده جهادا آسإيا أوأاسإط في أن كمال مسامع إلى ترامى وأعندما
فشد السإنة، مداعبة إلى الشوق به وأبرح فلسطين، أيام إلى الحنين
فتحدثت إليها، ذاهب وأهو جدةا في به وأالتقيت أفغانستان، إلى رحاله

هذه لي: ليست فقال مصر، أيام من وأثيقة صلة على وأكنا معه
فبدأت أفغانستان، إلى وأأقبل أمتعتك احزم لك، قرار بدار الرض

يعمل يوما أربعين وأمكث بيشاوأر، إلى وأجاء به، للحاق نفسي أهيء
ينتزع أن وأاسإتطاع شعثهم، وألم المجاهدين كلمة لجمع نهار ليل

وأيونس وأرباني وأحكمتيار (سإياف الجهاد قادةا من الربعة توقيعات
تسعى المريكية الغربية الدوأائر في كانت الذي الوقت في خالص)،

وألم الفغاني، اللباس يلبس بيشاوأر جاء بديلة، قيادات لتلميع حثيثا
مصر إلى عودته طريق وأفي بيشاوأر، غادر حتى اللباس هذا يخلع

ليرتب مصر إلى عائد أنه فأخبرني معتمرا، المسعى في به التقيت
المنون يد وألكن وأبالجهاد، ببيشاوأر قلبه ارتبط أن بعد وأيعود أموره

كان أنه قتله سإبب وألعل الطيبة، الشجرةا هذه لتقطع بانتظاره كانت
شراء تود التي المريكية مخططاتهم مصر طواغيت على يفسد



غياهب في عليه فأجهزوأا أمريكا، لحساب وأتحتويه الفغاني الجهاد
الجهنمية. العذاب زبانية يد على السجون

أن وأكيف البشرية، النفس في السإلم أثر عن يحدثنا كان لقد
الستينات في عليهم سإنوات عشر مروأر رغم السجون في الخوان
كان وأكيف الله، بقدر راضين بالسروأر وأليلهم بالحبور يومهم يقضون
بحيث بينهم فيما السإلمي الجتماعي التضامن على يشرف كمال

على وأيؤثره بها أخاه يقدم كل نفوس، سإبعة الشكولته حبة تتداوأل
ل الشاي كأس حتى سإواء، إل ينفقون وأل سإواء، إل يأكلون ل نفسه،
الشيوعيين كبار أن وأكيف الخر، عن شاي كأس وأاحد يزيد أن يمكن
المؤامرةا بتهمة القبض عليهم ألقي الذين الجامعات أسإاتذةا من

يمسكون كادوأا الذين هؤلء يقول عبدالناصر، ضد بانقلب بالقيام
من زيارةا في دجاجة جاءته إذا منهم الواحد كان الحكم دفة بزمام

بزاوأية يختفي الخوان عنبر إلى يأتي ثم ثيابه داخل يضعها زوأجته
أوأ مضغة يشاركوه ل حتى الشيوعيين أنظار عن بعيدا الدجاجة ليأكل

منها. لقمة
أيما عليه الفغان المجاهدوأن وأحزن وأجل عز الله إلى كمال وأمضى

أربع وأانتظرنا آلف، حضره بيشاوأر في له تأبينا وأأقاموا حزن،
مكانه وألكن كمال، بدوأر يقوم البديل نترقب وأنحن الن حتى سإنوات
؛وأفي كمال نتذكر أن لنا حق وألذا غائبا، لزال وأبديله شاغرا، لزال

وأذا وأباع، شكيمة ذا كمال كان لقد البدر«، يفتقد الظلماء الليلة
العظائم، على وأمقدام شماء، وأهمة محكمة، وأصريمة حادةا عزيمة
وأمشمر سإاقه، عن حاسإر العواتق، ظهور وأيركب الصعاب، يروأض

أحدا.. الله على نزكي وأل كذلك وأنحسبه سإاعده، عن
!مقامه،؟ وأيقومون مسده يسدوأن الذين الرجال فأين

أحدا أرى ل وألكن كثير على      أفتحها حين عيني لفتح إني

العملية التجربة

شروأر من بالله وأنعوذ وأنستغفره، نستعينه وأ نحمده الحمدلله إن
يضلل وأمن له، مضل فل الله يهده من أعمالنا، سإيئات وأمن أنفسنا

أن وأأشهد له شريك ل وأحده الله إل إله ل أن وأأشهد له، هادي فل
وأرسإوله.. وأبعد: عبده محمدا

وأجل: عز الله يقول



ليقوم وأالميزان الكتاب معهم وأأنزلنا بالبينات رسإلنا أرسإلنا لقد
وأليعلم للناس وأمنافع شديد بأس فيه الحديد وأأنزلنا بالقسط الناس

عزيز قوي الله إن بالغيب وأرسإله ينصره من الله
)25(الحديد: 

الله فطر التي الدامغة وأالدلة الحجج بعرض تبدأ الله دعوةا إن
الله آيات القلب على يعرض أن لبد معها، التجاوأب على الناس
التقاليد ركام نفسه عن ينفض أن بعد معها يتفاعل وأهو  البينة

الموروأثات. وأأثقال
الذي الحديد اسإتعمال من بد ل للناس الدين هذا تبليغ من فترةا وأبعد

للبيان وأالكتاب مقترنان، وأالحديد فالكتاب بالكتاب، الله قرنه
وأالسنان. بالطعن الكتاب لحماية ،وأالحديد

مبدءا وأتستقبل وأتتملها، عقيدةا تتلقى التي البشرية وأالنفس
أن لبد وأهنا للناس، العقيدةا هذه لتبليغ تتحرك أن لبد معه وأتتفاعل
وأالموال السلطان بأرباب ممثل حولها الجاهلي المجتمع يقف

الجديدةا، الدعوةا وأجه في المجتمع هذا يقف أن .. لبد وأالشهوات
وأرجلها. وأخيلها بسلطانها كيانها عن تدافع الجاهلية وأتنتفض

يقوم ثم الجاهلية، العقيدةا لدحض البيان بوظيفة الكتاب يقوم فهنا
أصحاب على الجاهلية تسلطها التي القوةا ضد السنان بتوجيه الحديد

الجديدةا. العقيدةا
وأبدوأن البشرية، صلح عليه يقوم الرباني وأالتدافع الدفع وأنظام

الرض: تفسد الدفع
ذوأ الله وألكن الرض لفسدت ببعض بعضهم الناس الله دفع وألول

العالمين على فضل
)251(البقرةا: 

الشعائر: به تحمى الرباني الدفع وأنظام
وأصلوات وأبيع صوامع لهدمت ببعض بعضهم الناس الله دفع وألول

الله إن ينصره من الله وألينصرن كثيرا الله اسإم فيها يذكر وأمساجد
عزيز لقوي

)40(الحج: 
نهبة تبقى الحديد اسإتعمال دوأن وأحده بالكتاب السإلمية فالدعوةا
تتحول وأحده بالحديد السإلمية وأالدعوةا للكلين، وأقصعة للناهبين

بعض، رقاب بعضهم يضرب سإياسإي لحزب مسلحة عصابة إلى
الضعفاء. لدى الرعب وأيشيعون الدماء، وأيسفكون

أفغانستان: في السإلمية الدعوةا



في السإلمية الدعوةا في تجربة عن لكم نتكلم الخوةا أيها وأنحن
أفغانستان:

الثورةا شاه ظاهر الملك أعلن أن بعد كابل جامعة في العمل بدأ لقد
القيم على تعني: الثورةا الثقافية وأالثورةا أفغانستان، في الثقافية

وألقد المسلم، المجتمع هذا عليها وأعاش تعارف التي وأالمباديء
وأقال: (انتهي عليه وأداس عام مؤتمر في امرأةا حجاب الملك حمل

البد). إلى الظلم عهد
إليهم ر  سإي المسلمة المرأةا نقاب على قندهار أهل أصر وأعندما
أثرها على سإقط الوطيس حامية معركة رحى أدار جيشا الملك

العتيدةا. قندهار أهل من اللف حوالي
الوزراء رئاسإة وأسإلم السإلم، ضد الثقافية ثورته في الملك وأاسإتمر
التيار لضرب العسكري الرجل داوأد محمد أخته وأزوأج عمه لبن

أفغانستان. في وأيزلزلها السإلمية القيم وأليهز السإلمي،
فقد الخاصا، بيته في وأتربوا البلد، في الشيوعيين كبار داوأد وأقرب

دوأاد موائد فتات على كارمل وأبابرك أمين، الله وأحفيظ تراقي، تربى
(الشعب) خلق مثل صحف لهم تصدر وأكانت المجتمع، في وأأبرزهم

حفيظ وأبرز الخر، الشيوعي الجناح باسإم تراقي يصدرها كان التي
الشورى. مجلس في كأعضاء وأكارمل الله

أنفاس وأأضحت السإلمية، المشاعر على التضييق وأاسإتمر
هذا في كبير فراغ وأحصل ترصد، وأحركاتهم تعد، المسلمين

لرعاية روأسإيا وأدخلت الفراغ، هذا تسد الشيوعية فنمت التضييق،
وأالمستشارين، النمائية مشاريعها خلل من الشيوعي الحزب

أفغانستان. داخل في روأبل  بليون) مليار3( حوالي وأأنفقت
كابل جامعة في السإلمية الحركة نشأت عليه وأردا كله هذا وأإزاء

. )"المسلم " الشباب مسلمان (جوانان طلبية كحركة
للسإلم حماسإا المشتعلة الشباب نفوس في النشأةا هذه وأصاحب

الذي وأبالنظام الشيوعية بالحركة احتكاكه الملك صنيع على وأغيظا
محل السإلمية الحركة هذه فكانت سإتار، وأراء من وألو يدعمه

لها تكاد قاسإية، محنة في الوأل اليوم منذ نشأت لنها الجميع احترام
الناس عواطف فكانت وأالمصائد، الحابيل لها وأتنصب المكائد،

وأعزتها، المة هذه دين يمثلون الذين الشباب هؤلء مع وأمشاعرهم
بدأت التي أفغانستان سإيروأي الذي المعين بأنهم المة إليهم وأتنظر

الري منابع يجفف الملك بدأ أن بعد تضمحل وأعروأقها تذوأي شجرتها
الباسإقة. الدوأحة لهذه

الشيوعي، التنظيم وأفاق الجامعة، داخل في السإلمي التيار نما ثم
مما )،1973( سإنة الطلبة اتحاد مقاعد احتلل في عليهم وأانتصر



الملك عمه بابن ليطيح دوأاد ليحرك الروأسإي السفير تدخل إلى أدى
. الحكم على وأيستولى شاه ظاهر

داخل الى وأروأسإيا الشيوعية عليه عبرت ضخما جسرا داوأد كان
السإلمي التيار قرر الحكم إلى داوأد وأصول وأبمجرد أفغانستان،

لحكمه. المسلحة المقاوأمة
وأقلة اليد ذات فراغ مع المقل وأبجهد تقاوأم السإلمية الحركة وأبقيت
الشيوعي، الحزب فيلسوف خيبر أكبر مير قتل حتى وأالعدد العدةا
في عرشه البعير-داوأد- وأثلت ظهر قصمت التي القشة قتله وأكان

م.1978 / سإنة  / ابريل27
وأهب الجمورية، رئاسإة تراقي وأاسإتلم الحمراء، الشيوعية وأجاءت

العلماء أفتى التي الشيوعية لمقاوأمة المسلم الشعب أبناء من كثير
جذوأره. من وأاقتلعه إزالته يجب بواح كفر بأنها

الله حفيظ وأأصبح الله، حفيظ وأزرائه رئيس يد على تراقي قتل ثم
 /27 في الله حفيظ وأقتلت روأسإيا دخلت ثم للجمهورية، رئيسا

وأجاءت بكارمل روأسإيا اطاحت ثم بكارمل، وأجاءت ،1979ديسمبر/ 
الفغاني الشعب روأسإيا به تضرب قفازا الن يمثل الذي البقر بنجيب

وأالنساء. وأالشيوخ الطفال يديه على وأيذبحون
أفغانستان، كل في السإلمي الجهاد بركان انفجر روأسإيا دخول وأبعد

هذا يومنا إلى النارية بكتله وأيلقي بحممه يقذف البركان هذا وأاسإتمر
وأارسإو. وأحلف روأسإيا رأس على

الفغانية: السإلمية الدعوةا خلل من وأعبر دروأس
الشيوعية وأالتجمعات القومية التجاهات يستعملون الذين - أن1

في مؤقتا يستفيدوأن هؤلء السإلمية الحركة لضرب وأالعلمانية
في يضعون أنهم يعلمون ل وألكنهم السإلمية، الدعوةا على التضييق
عليهم بدوأرها هي تنقض ما سإرعان ذئابا بيوتهم وأفي أفاعي جيوبهم

فإن وألذلك يأكلك)، كلبك الوألون: (سإمن قال وأكما لتفترسإهم،
داوأد. قتل الذي هو تراقي

هي البتلء أتون وأفي المحن خضم في تنشأ التي الدعوات - إن2
وأتكسب وأاحترامها، ثقتها وأتنال السإلمية، الشعوب ثقة تكسب التي

النظار محط السإلمية الحركة أبناء بقي وألذلك وأوألءها، حبها
يتأرجح وأل يختل ل الذي التعديل وأميزان الفغاني، للشعب بالنسبة
الحركة في المجاهد أوأ القائد (سإابقة هو أفغانستان في الن

وأتوثيقه. تعديله هي فسابقته السإلمية)،
وأالفلح النجاح سإر هو وأالصدق الخلصا مع الله على التوكل - إن3

الخرةا. في وألفرادها الدنيا، في للدعوات بالنسبة وأالفوز



النتحار من ضربا داوأد مقاوأمة يعتبروأن الناس من كثير كان لقد
ثلثين من أقل وأعددهم الطاغية لهذا المسلحة المقاوأمة قرروأا لنهم

. شابا
تنادي المعتقلين بعض من وأهناك هنا من ترتفع الصوات كانت وألقد

الحكومة في الصغيرةا الوظائف ببعض وأالرضا داوأد مع بالتفاهم
كالنار ينتشر بدأ الذي الشيوعي التيار عن المطبق الصمت مقابل
بهذا رضينا لو نخسر كنا كم وألكن داوأد، اسإتلم إثر الهشيم في

الرأي؟
الشعب وأتضييع كله، الطريق وأفقد كله، الخسارةا: المنهاج كانت

الوجود: إلى يبرز المبارك الجهاد هذا كان وأما كله،
) 7 (النفال                          بكلماته الحق يحق أن الله وأيريد

عن وأيكافح دينه عن ينافح تراقي أيام الشعب هب فعندما وألذا
السإلمية، الحركة أبناء راية سإوى مرفوعة راية يجد لم عقيدته

لوائها. إلى وأأوأى تحتها فانضوى
فهم قيادي، ريادي دوأر هو السإلمية الدعوةا أبناء دوأر - إن4

(الصاعق) الباديء وأيمثلون المة، لحياء بعث طلئع يشكلون
الخير ينابيع وأيخرج السإلمية، المة طاقات يفجر الذي المحرض

أعماقها. من وأالبر
وأل الشعب، وألء تكسب أن تستطيع ل التي السإلمية وأالدعوةا

بعضها تأكل نفسها، على منغلقة وأتعيش ميتة، تولد بمحبته تحظى
تموت. أن إلى وأتتآكل ، بعضا

حرب مواصلة تستطيع أنها نفسها تظن التي السإلمية وأالحركة
هذه طاقاته وأعن الشعب عن وأبمعزل الطواغيت مع المد طويلة

أحلم. في وأتسبح أوأهام في تعيش هذا- فإنها تظن كانت الحركة-إن
أمام طويل الوقوف تستطيع ل وأحدها السإلمية الحركة إن

لدعوةا يمكن فكيف منحسر، منحصر أفرادها أعداد لن الطواغيت،
دوألية أحلف أوأ عظمى دوأل أوأ كبرى قوةا أمام تقف أن حركة أوأ

!ضخمة؟
إسإلمية لحركة يمكن وأل الشعب، من المستمرةا الحروأب وأقود إن

المسافة. ممتدةا المد طويلة حرب لرحلة كوقود تكفي أن
حمل أن إذ السلح، حمل قبل ماسإة ضروأرةا السإلمية التربية - إن5

وأيحتاج لخالقها، وأتخبت ربها، تراقب صادقة قلوب إلى يحتاج السلح
إل تطلقها فل الزناد على أصابعها تحكم حتى متوضئة سإواعد إلى

الله. أعداء صدوأر في
إلى الجهاد يحيل التربية من كافية فترةا قبل السلح امتشاق وأإن

في الرعب وأتشيع السابلة، على الطريق تقطع مسلحة عصابات



المر وأيتحول وأالولدان، وأالنساء الرجال من المستضعفين قلوب
العراض وأينتهكون الموال يبتزوأن طرق قطاع إلى النهاية في

الدماء. وأيسفكون
التي الضروأرات أشد من وأخوفه خشيته وأجل- مع لله-عز وأالرقابة

السلح. تصاحب أن يجب
أبناء من شباب يقودها التي الجبهات من مرتاحين جد هنا: فإننا وأمن

عليها يتأمر أوأ التربية، من وأافرا قسطا نالوا الذين السإلمية الحركة
له يبذلون مرتاحون آمنون فالناس وأيتقيه، الله يخشى رباني عالم

فداء. له قلوبهم حشاشة وأيقدمون مهجهم
من  كثيرا نعاني فإننا السإلم على مربى غير القائد كان إذا أما

عليه. الشعب شكاوأى
مسيرةا لسإتمرار كذلك ماسإة ضروأرةا السإلمية التربية - إن6

الله. أعداء ضد وأكفاحها جهادها وألمواصلة السإلمية، الدعوةا
حرارةا على وأينضجون المحنة نار على يشبون الذين وأالشباب

حتى الشوط نهاية إلى يثبتون الذين الله- هم هؤلء-بإذن البتلء
إقامة أوأ  الطريق هذا على الشهادةا الحسنيين: إما إحدى ينالوا

القرآن. بظلل يستظل الذي السإلمي المجتمع
التربية من كبيرا قسطا يتلقوا لم الذين أن هذا: وأجدنا وأمقابل

وأأضناهم المسير، وأأعياهم متنهم، كل أن بعد الطريق على سإقطوا
أكثر نواجه بل التجربة، مرارةا حلوقهم في وأغص التضحيات، ثقل
المر، بداية في روأسإيا ضد حمية قاموا الذين العاديين القادةا من

بالعلماء المسميين بأحد يأتي وأفجأةا الدبابات، مئات لروأسإيا وأدمروأا
الدوألة هذه أن يفتيهم قليل ثمنا وأأيمانهم الله بعهد يشتروأن الذين

وأبقرار يصلون، التلفاز على رجالتها وأنرى المساجد وأتبني مسلمة
الدوألة. إلى وأقريته جبهته مع ينضم وأاحد

السإماء وأجدنا: أن أفغانستان في السإلمية مسيرتنا خلل - وأمن7
الكبرى للدوأل ترسإم التي الكبيرةا وأالهالت الضخمة اللمعة
خلل من وأجدنا وأجبروأته، الله قوةا أمام شيئا تساوأي ل وأالعظمى

وأجل-هذه الله-عز قوةا هي العظمى القوةا الله: أن على توكلنا
تغلب: وأل تقهر ل التي القوةا

كان إنه الرض في وأل السموات في شيء من ليعجزه الله كان وأما
قديرا عليما

)44(فاطر: 
الكبير العملق العالم عليها يطلق التي روأسإيا الخوةا: إن أيها وأالله
وأما أحقرها وأما كليلة، حسيرةا ضعيفة هزيلة المجاهدين أمام لتبدوأ

الصادقين. المجاهدين نظر في شأنها أصغر



رئاسإة من اسإمه يذكر ل مغمور قائد وأيتلقى إل شهر يمر يكاد وأما
الدوألة قوافل على الضربات يخفف أن ترجوه الشيوعية الدوألة

قليلة. لفترةا وألو هدنة تطلب أوأ المارةا
مبدأه يحترم الذي أن أفغانستان في الدعوةا تجربة - وأعلمتنا8

كافرهم  جميعا الناس على احترامه يفرض أجله من وأيضحي
وأالذين شعاراتهم، مع الصادقين يحترمون الناس لن وأمسلمهم،

بدمائهم. كلماتهم يغذوأن
كثرةا أن تعلمنا الدين هذا طريق على المضنية الرحلة هذه - وأأثناء9

يصاحبها أن دوأن الشرعية المعلومات وأوأفرةا السإلمية الثقافة
كبير خطر وأالدم بالعرق وأتضحية وأبذل متواصل وأتنفيذ عملية حركة
أنفسهم به يقتلون الدعوات أصحاب يرتكبه كبير خطأ الدعوةا، على

وأيغرقها. فيخنقها الصغيرةا للنبتة يعطى الذي الكثير كالماء
تموت، ثم تضمحل، ثم تذوأي، ثم أوأل، تكبت السإلمية الغيرةا وأأن
الحواجز، جميع وأراءه انهارت النفس أعماق في السد هذا انهار فإذا

في حرارةا ل جامدةا، باردةا هامدةا جثة إلى بعدها النسان وأيتحول
إل يعرف ل عروأقه، في حيوية وأل نبراته، في صدق وأل كلماته،

ل بها، يعيش التي أحلمه حسب المور وأفلسفة الحقائق في الجدل
في متحرك لسانه من يخلص وأل الدين، لهذا عامل نقده من ينجو
البرج خلل من نفسه، على متقوقعا شرنقته في يعيش الله، سإبيل

أوأهامه. مع فيه يسبح الذي العاجي
الواقع هذا خلل من الله بعون  السإلمية الحركة اسإتندت - وأقد10

خلق الذي بل السإباب، على حتما تترتب ل النتائج أن عايشته الذي
من اسإتطعنا ما نعد بأن أمرنا وأالله النتائج، خلق الذي هو السإباب

بالمسدسإات وأالحمدلله جهادها السإلمية الحركة فبدأت قوةا،
الدبابات امام وأالحجارةا بالعصي المسلم الشعب خرج بل الصغيرةا،

الحجارةا هو نستطيعه ما أقصى أن فهمهم مبلغ وأهذا الشيوعية،
وأالعصي.

في كبير مركز على وأقنبلتين بمسدسإين عمر د. محمد هجم لقد
ضد أسإلحة وأالحمدلله  وأالن بأيديهم، وأأخذ الله، وأنصرهم بدخشان

منتصروأن. أنهم الخوةا أيها وأأبشركم وأالطائرات، الدبابات
طائرةا) بمعدل (مائتا الخيرةا الربعة الشهر في لروأسإيا سإقط لقد

يوميا. طائرتين
بمعدل لها يسقط دوألر، مليون أربعين حوالي يوميا تخسر روأسإيا إن

وأيستسلم وأيؤسإر وأيقتل . آليات،1-5 يوميا لها وأيدمر طائرتين،
.50-30 الشيوعي الجيش من وأيهرب



وأمستهلك سإاقط بين من الطائرات من الن حتى لروأسإيا ضرب لقد
حوالي لروأسإيا وأقتل وأآلية، دبابة  ألف12 وأ طائرةا، وأثلثمائة ألفان

وأالشيوعيين الميليشيا من ألف وأمائة الروأس، من  ألفا خمسين
هذا مقابل وألكن تقريبا، ألف مائة المجاهدين إلى وأهرب وأالمجندين،

إلى بيته من شخص دقيقة  كل وأيهاجر شهيد، ) دقائق4( كل يسقط
لفغانستان. المجاوأرةا الدوأل أوأ الدغال أوأ الجبال

الخوةا: أيها
بها تنتفعون لعلكم أيديكم بين نضعها السإلمية الحركة تجربة هذه

: أخيرا اأنظاركم وأنلفت يخشى)، لمن لعبرةا ذلك في (إن
وأأصحاب ماهرين، وأأطباء صادقين، دعاةا إلى بحاجة المجاهدين إن

غيورين. وأتجار وأخبرات كفاءات

* عزام عبدالله الشهيد مع  الموقف مجلة مقابلة
الوألى العاشرةا- جمادي  السنة67-66 الموقف: العدد [*مجلة

1410.[
من هناك فهل اقترب، قد الشتاء موسإم أن الموقف: تعلمون

صعوباته؟ على للتغلب المجاهدين قبل من اتخذت اسإتعدادات
سإيد على وأالسلم وأالصلةا العالمين رب لله الشيخ: الحمد

أجمعين. وأصحبه آله وأعلى محمد المرسإلين
حتى جدا قلقون لننا بالنا، يشغل الثلج نزوأل اقتراب أن الحقيقة

أن فلبد الثلج، نزوأل قبل للمجاهدين وأالحذية وأالكساء الطعام نوفر
ما وأأكثر الغذائية، المواد وأخصوصا القادم، للشتاء يكفيهم ما يخزنوا

يصل أن الحرصا كل حريصون لننا كابل، معركة هو أمره يقلقنا
لهم يتسنى حتى الثلج، نزوأل قبل كابل ضواحي إلى المجاهدوأن

القادم، الشتاء أثناء المدن داخل عصابات كحرب جهادهم مواصلة
الفترةا هذه خلل لهم الخنادق وأحفر الطعام توفير نستطع لم وأإن

لبد القضيتان هاتان النوم)، وأأكياس الطعام توفير القل (فعلى
الحذية. إلى بالضافة منهما

من للمجاهدين يوفروأا أن بالمسلمين وأنهيب أهبنا نحن وألذلك
الغذائية. المواد من حاجتهم لسد يكفي ما الموال

هذا مصير على قلق السإلمي العالم الكريم، الموقف: أسإتاذنا
وأالمجاهدين؟ للجهاد الحالي الوضع بتوضيح تفضلتم فهل الجهاد،

العالم في المسلمين أبشر فأنا الجهاد مصير عن الشيخ: أما
لصالح راجحة الكفة وأأن خير، على الن الجهاد وأضع بأن السإلمي

السوار إحاطة بالمجاهدين وأمحاطة محاصرةا فكابل المجاهدين،



أي في كابل داخل يريدوأنه هدف أي يضربون وأالمجاهدوأن بالمعصم،
سإاعة

الشريان فطريق البرية، الناحية من مقطوعة وأكابل يريدوأنها،
(حيرتان- كابل) طريق وأممر مقطوع، بالحياةا يمدها الذي الوتين

الن. مقطوع فهو - كابل وأروأسإيا
أن روأسإيا م) حاوألت1989( الماضي أغسطس شهر أوأاسإط وأمنذ
كثيرةا، أعداد منها تحطم وألكن كابل إلى البرية القوافل بعض تدخل

وألكنها المحاصرةا المدن إلى القوافل بعض إدخال تحاوأل وأكابل
. أيضا تحطمت

)، آباد- كابل (جلل وأ (قندهار-كابل)، (هرات- كابل)، طريق إن
مغلقة، وأ(بغلن- كابل) كلها وأ(روأسإيا- كابل)، وأ(جريكار- كابل)،

البرية. الناحية من العالم عن مقطوعة فهي  وأأيضا
كابل وأمطار مشلول، بوضعها معاقة هي فكذلك الجوية الطرق أما

المطارات. سإائر وأكذلك ذلك، المجاهدوأن أراد إذا  يوميا يضرب
منقطعة أوأ مغلقة شبه تقريبا العاصمة أن لنا ن تبي هنا من

العام هذا بداية منذ روأسإيا أدخلت فقد الجوية الرحلت أما وأمنعزلة،
المساعدات وأصبت جوية، رحلة آلف أربعة حوالي شهرين وأخلل
لديهم. العطاء شح فقد المجاهدوأن بينما صبا، كابل نظام على

من وأاحد كيلومتر بعد على المجاهدين فإن قندهار جهة وأمن
المطار.

حوالي الخيرةا الوأنة في المجاهدوأن احتل فقد شريف مزار وأفي
مثلث على المشرف المركز وأاحتلوا قرية، وأعشروأن خمس

المجاهدين فإن مكان كل وأفي شريف- بغلن)، (حيرتان- مزار
هذا في وأاسإعة مناطق أيديهم على الله وأفتح جديدا انتصارا يحققون
المناطق وأفي وأهرات وأكابل وأقندهار آباد جلل في كما العام

الخرى.
في الجهاد صورةا وأه ش قد الغربي العلم أن الموقف: تعلمون

خللها من يمكن التي السبل فماهي المة، أذهان في أفغانستان
المبارك؟ أفغانستان لجهاد الناصعة النظرةا تلك إرجاع
العالمي، للعلم بالنسبة جدا قاصر  إعلمنا إن أخي يا الشيخ: وأالله

(الجهاد) الشهرية، مجلة مثل محدوأدةا، مجلت إل عندنا ليس أننا إذ
تصدر أن المفروأض من (وأالمجاهدوأن) التي (وأالبنيان) الشهرية

اسإبوعيتان نشرتان  أيضا وألدينا (الموقف) كذلك، وأمجلة شهريا،
ل وأالنشرات المجلت الثبات"،فهذه المعركة" وأ"نشرةا "لهيب نشرةا
وأله الغربي، العلم لدى وأالمالية البشرية المكانيات تقابل أن يمكن

تدعمه. وأدوأل وأسإياسإات وأتخطط تفكر وأأدمغة أجهزةا



مقام نكون أن إل نملك ل نحن
فزادهم فاخشوهم لكم جمعوا قد الناس إن الناس لهم قال الذين

الوكيل وأنعم الله حسبنا وأقالوا إيمانا
)173 عمران (آل

الصحف موقف وأأما العالمي، بالعلم يتحكمون الذين هم اليهود إن
من نأمل وأنحن آمين، تقول أن إل تملك ل فهي ذلك إزاء العربية
الغربي.. هذا العلم يردده ما تردد أل القل على العربية الصحف

أن بعد المقالت بنقل تتكرم أن العربية للصحف وأنقول نملكه، الذي
الجهاد.. مع تام تماس في هي وأالتي الموثوقة، المصادر من تأخذها

الناس من وأكذلك وأالموقف، وأالجهاد المرصوصا البنيان مجلة مثل
الجهاد. أرض في المتواجدين

لمساعدةا تهالكت قد عربية صحف هناك أن وأللسإف وأجدت وألقد
نذكر أن يفوتنا وأل ، المبارك الفغاني الجهاد حقيقة وأتشويه نجيب

وأتنقل معه، وأتقف الجهاد عن تكتب العربية الصحف بعض هناك بأن
الجهاد. عن الحقيقة

إمكانية على وأيصر يلح الغربي العلم أن وأنرى الموقف: نسمع
يتحقق أن ممكن حد أي فإلى السلطة، ليتسلم شاه ظاهر رجوع

الحلم؟ هذا
بها تلعب وأرقة هي وأإنما خيال، شبه نظري في المر الشيخ: هذا

ضعاف لبعض بها تلوح أن وأتريد الطيبين، الناس بأعصاب أمريكا
المريكية. وأبالحلول الواقع بالمر يقبلوا حتى الناس

طائرةا تحمله قد يدخل؟ وأكيف ظاهرشاه يحكم كيف أدري ل أنا
وأأمريكا روأسإيا أن وأنفرض يتنازل، أن يرفض نجيب لكن وأتدخله،

يحكم؟! أن لظاهرشاه فأنى شاه، ظاهر مكانه وأاسإتلم عليه ضغطتا
وأعنده قدميه، على وأاقفا يتماسإك أن الن يستطيع ل نجيب كان وأإذا

المخابرات جهاز صنع الذي فهو بنفسه، رباه الذي المخابرات جهاز
شعب بدوأن يحكم أن لظاهرشاه يمكن فكيف الن، البلد يحكم الذي

يبقى أن له يمكن اسإتخبارات؟! وأكيف جهاز وأبدوأن جيش وأبدوأن
بل دخوله، يعارضون المجاهدين % من90-80 وأ كابل في  حاكما

رجال أن يقولون الناس ؟!وأبعض بالقتل وأيهددوأنه يتواعدوأنه،
القبائل؟ رجال هم فمن شاه، ظاهر مع القبائل

وأزعامات، جديدةا قيادات قدم قد الجهاد لن المجاهدوأن، هم إنهم
وأغيرهم، وأخالص وأسإياف وأرباني حكمتيار هم القبائل زعماء وأأصبح

بأيديهم وأليس مال، بأيديهم فليس التقليديين القبائل زعماء أما
يمكن فكيف الجهاد، قادةا بأيدي كلها وأالرض وأالقوةا فالسلح سإلح،



ليس وأشعبها بيده، ليسوا وأجندها بيده ليست أرض على يحكم أن
!مستحيل ؟!  هذا بيده

حول وأإيران وأباكستان أمريكا من كل موقف توضيح الموقف: نرجو
وأالمجاهدين؟ الجهاد

لنها أفغانستان، الروأس دخل عندما كثيرا فرحت الشيخ: أمريكا
الفغاني، الشعب هو من تعرف وأهي أحقادها، عن تنفس أن أرادت

بالجراح الروأسإي الدب يثخن أن بدء ذي باديء فرحت قد وأكانت
لم الوألى الربع السنوات وأخلل فأمريكا ذلك وأمع كرامته، وأتهان

خلل الجهاد بجانب وأوأقف قدمت دوألة وأل بل شيء، أي تقدم
وأمشرفة صادقة وأقفة وأقفت التي باكستان دوألة إل الوألى السنوات

وأكان مشرقة، صفحات جنباته بين التاريخ لها سإيحفظها وأعظيمة
موقفه يعتبر مسلم وأقفة الفغاني الجهاد بجانب وأاقفا الحق ضياء
الروأسإي الزحف أمام المجاهدين صمود من سإنوات أربع وأبعد وأاجبا،
الجيش معنويات وأانهيار جهة، من المجاهدين صمود الغرب وأجد

بالروأاح الفادحة الخسائر الروأس تكبد وأقد ثانية، جهة من الحمر
الجهاد بجانب نقف الشرق وأقال الغرب قال عندها وأالمعدات،

مع وأقفت وأشعبا حكومة السعودية بأن نذكر أن ننسى وأل الفغاني،
من الوحيدةا الحكومة وأهي م)،1983( سإنة منذ الفغاني الجهاد
هاتان السإلمية، الدوأل من الباكستانية الحكومة مع العربية الدوأل

وأالدعم. بالموال الجهاد هذا بجانب وأقفتا اللتان الحكومتان
وأالعين، الرأس على الكويتي فالشعب قدمت، فقد الشعوب أما

بالنفس كثيرا قدم الذي اليمني وأالشعب الماراتي، الشعب وأكذلك
روأسإيا، خرجت أن بعد تغير قد أمريكا موقف إن ... فأقول وأالموال

الروأسإي الدب من خائفة البتروأل، آبار على خائفة كانت أمريكا لن
ل الفغاني الجهاد أن تظن كانت وأقد البتروأل، آبار على العطشان

روأسإيا. أمام يقف أن يمكن
على  م) للجهاز1980( في مخططها وأضعت قد كانت وأروأسإيا

لهذا وأأعدت م)،1981( سإنة الخليج إلى الوصول ثم أفغانستان
الخليج.. وأكان عن  دقيقة15 حوالى يبعد (شندند)،إذ مطار الغرض

فألهم، وأخاب نحورهم، في كيدهم رد الله وألكن جاهز، شيء كل
الفغاني. الجهاد مقاوأمة في وأفشلوا

تنقذ أن تريد أمريكا كانت المجاهدين انتصارات تلحقت فعندما
ما وألكن المسلمين، ركبان تحت يسقط ل حتى الروأسإي الدب

اليهودي طريق (جنيف)عن المؤامرةا خططت وألذلك اسإتطاعت،
يسند كان الذي الحق ضياء قتل يتأخر أن الله شاء ثم همر)، (آدمر

لنها   أبدا تواصل أن روأسإيا بإمكان يعد وألم الجهاد الجهاد.. فانتصر



2700 لروأسإيا وأدمر دوألر،  مليون45 يوم كل في تدفع كانت
وأناقلة،  سإيارةا25000 وأ وأمدرعة  دبابة19000 وأحوالي طائرةا،

آخر،  ألف100 وأأسإر ألف،100 حولي الفغاني الجيش من وأقتل
هذه بعد الروأسإي، الجيش همم وأانحطت المعنويات، وأتدهورت

أن بعد وألكن وأتحجمه، موقفها آثار تزيل أن أمريكا تريد المرحلة
أعيدت أن وأبعد سإباتها، من وأتيقظت السإلمية المة مشاعر تحركت

كل في الله على التوكل عقيدةا المة وألزمت المة، نفس في الثقة
وأهما: قضيتين إلى يرمي المريكي العلم أن نجد وألذلك مكان،

قادته، وأتشويه المسلمة، المة نفس في الجهاد آثار - إزالة1
تحجيم وأهي الثانية، النقطة إلى وأتحويله الجهاد، هذا صورةا وأتشويه

أهلي وأقتال آخر، قوم ضد قومي قتال إلى وأتحويله الفغاني، الجهاد
المسلمين، دماء هي تسيل التي الدماء وأأن وأأفغان، أفغان بين

قادةا بين أهواء وأصراع المناصب، على صراع هو الن وأالصراع
. وأعدوأانا  ظلما ذلك وأكل الفغاني، الجهاد

ففي الحق، ضياء قتل منذ يدها قبضت فقد لباكستان بالنسبة أما
باكستان قدمت  يحكم الحق ضياء كان عندما مثل الماضي العام
قدمت العام هذا في بينما للمجاهدين، الذخائر من .. طن24 حوالي

طريقها في الباكستانية وأالمساعدات فقط، ) طن100( باكستان
وأمتدفقة.. مستمرةا لكابل الروأسإية المساعدات .. بينما النتهاء إلى

النغمة على يعزفون وأاصبحوا تغير، باكستان موقف أن فالحقيقة
الدوألة أوأ الدوألي بالمؤتمر يتمثل الذي السلمي الحل نغمة السياسإية

المجاهدين. قبل من مرفوض هذا العريضة.. وأكل القواعد ذات
لم الن لحقا.. وألحد وأل سإابقا ل شيئا قدمت أنها نرى فل إيران أما

التي الشيعية المنظمات لبعض أسإلحة قدموا شيئا.. وألكنهم تقدم
مهاجر وأنصف مليون من أكثر فيها إيران أن كما ركابهم، في تمشي

للمؤسإسات تسمح ل الحكومة صعبة... وأإن حياةا يعيشون أفغاني
وأل تطعمهم ل فإيران الجنبية، وأل المهاجرين، لمساعدةا السإلمية
الحديث في وأرد وأكما وأيرعاهم، يطعمهم لمن تسمح وأل ترعاهم،

تركتها هي وأل أطعمتها هي فل حبستها، هرةا في النار امرأةا (دخلت
الرض). خشاش من تأكل

في الطراف بعض وأنقول: إن أفغانستان سإاحة إلى الموقف: نرجع
أحداث في الرئيسي السبب هو حكمتيار القائد بأن تثير الساحة
تعليقكم؟ فما افغانستان، داخل الحوادث من وأغيرها فرخار

الصف، وأحدةا على حريصا وأرأيته القضية، من بريء الشيخ: حكمتيار
على وأحريص القضية من بريء مسعود كذلك المقابل في وأرأيت



بين يجمع أن الله نسأل ، حكمتيار مع وأاللقاء وأالصلح الصف
أعدائهم. على وأاحدةا يدا يكونوا وأأن بالخير، المجاهدين
أن يمكن الذي الدوأر هو فما العرب، دوأر إلى الن الموقف: نعود

المحلي الموقف تجدوأن وأكيف المرحلة؟ هذه في العرب به يقوم
الساحة؟ في تواجدهم تجاه وأالعالمي

دوأرهم جاء وأقد أفغانستان، داخل في يثبتهم أن الله الشيخ: نسأل
الخلفات حل هو العرب بها يقوم أن لبد التي الدوأار أهم وأمن الن،

وأتعليمهم، معنوياتهم، وأرفع أنفسهم، الفغان الخوةا بين وأالمشاكل
هو فالعربي الجهاد، بوتقة في جهودكم وأصب الهجرةا، سإيل وأإيقاف

على الجهاز في يسرع هذا وأكل أبى، أم رضي المعركة يحرك الذي
الشيوعية. الحكومة

كفيل وأوأجودهم السإتعمارية، المخططات سإير يعرقل العرب وأوأجود
وأأموالهم بمشاريعهم أفغانستان، داخل في الصليبيين بهزيمة

وأتحويلها الفغانية القضية تحجيم من يمنع العرب وأكوادرهم.. وأوأجود
السإلمية صفتها الفغانية للقضية وأيعطي قومية، قضية إلى

جهد يحاوألون العداء أن وأنجد الغرب، يرضاه ل الذي وأهذا العالمية،
الساحة.. فأحيانا على تأثيرهم وأيشتتون العرب يفرقوا أن إمكانهم
وأأحيانا أفغانستان، دخول من يمنعون وأأحيانا سإياراتهم، تسرق
على الحاقدين الدين هذا أعداء قبل من ذلك كل اغتيالهم، يحاوألون

النسانية.
للمجاهدين، المساعدات قلة الخيرةا الفترةا في الموقف: وأجدنا

نصرةا في سإاهموا الذين المحسنين للخوةا توجهها كلمة من فهل
الجهاد؟ هذا

كابل أبواب على إخوانهم يدعوا ل أن بالمحسنين نهيب الشيخ: نحن
الماضية التسع السنوات هذه وأقفوا فكما جائعين، عراةا حفاةا

هذه من القليل إل بقي فما ، قريبا النصر الله شاء وأإن فليقفوا،
، جدا عالية المجاهدين معنويات فإن وأالحمدلله المشرفة، المسيرةا
يسمعوا أن العالم من وأنطلب منهارةا، أعدائهم معنويات وأإن

يسمعوا وأل أفغانستان، في الساحة يعايشون الذي من الحقائق
الجهاد. لهذا المعادية الصحف تردده ما وأيرددوأا

الفترةا في فضيلتكم لنتقاد تعرضوا العرب الخوةا الموقف: بعض
العقيدةا؟ بأمر اهتمامكم عدم اعتراضاتهم وأمن الخيرةا،
في تكلموا الذين وألخوتي لي وأغفر الجميع، الله سإامح الشيخ: أقول

وأإني وأالسنة، الكتاب أهل عقيدةا فهي السلفية العقيدةا أما شأني،
وأأرجوه الله، فضل من عليها وألزلت العقيدةا، هذه على تربيت
السلف عقيدةا يعادي الذي وأإن عليها، وأيميتني يثبتني أن سإبحانه



هذه نصرةا هو وأهدفنا بمسلم، ليس هو بل الدين، هذا يعادي الصالح
الله كلمة لعلء إل المبارك الجهاد هذا قيام وأما الله-، العقيدةا-بإذن

وأإن أفغانستان، ربوع على شريعته قامة وأا دينه، وأنصرةا وأتوحيده
عثيمين بن وأالشيخ باز بن عبدالعزيز الشيخ كأمثال السلفية شيوخ

أن أبينا وألكننا وأآبائنا، أبنائنا من إلينا أحب وأغيرهم اللباني وأالشيخ
إلى بأسإرها المة وأعن الدين هذا عن دفاع من المعركة تتحول
فضل السإلمية الشعوب كل تمارسإها التي الخطاء لبعض التصدي

وأأهله، الشرك ينتصر أن لجل نقاتل ل فإننا أفغانستان، شعب عن
بفضل أفغانستان في كثير وأهم الحق أهل ينتصر أن لجل نقاتل بل

كشف وأعدم بينهم بالتناصح المسلمين خلفات تحل أن أتمنى الله،
البعض: بعضهم عورات

عورته الله تتبع وأمن عورته، الله تتبع أخيه عورةا تتبع من (فإن
بيته). في وألو فضحه

سإبحانه الله فإن الشيطان، نزغ من وأالتحرز لله التجرد من وألبد
يقول:

إن بينهم ينزغ الشيطان إن أحسن هي التي يقولوا لعبادي (وأقل
). مبينا  عدوأا للنسان كان الشيطان

)53 (السإراء
لي يغفر أن الله وأادعو أعدائهم، إل ينفع ل بالمسلمين وأالتشهير
إلي أهدى  امرءا الله وأرحم صفنا، وأيوحد شملنا وأيجمع وألخواتي

(الموقف) مجلة في المسؤوألين الخوةا الله جزى ، وأختاما عيوبي،
تواصل أن الله إلى وأنبتهل بهم، للقاء الفرصة هذه لي أتاحوا إذ

السإلم بها الله ينفع وأأن أقدامها، على تقف وأأن مسيرتها، الموقف
وأالمسلمين.

وأأتوب أسإتغفرك أنت إل إله ل أن أشهد وأبحمدك اللهم وأسإبحانك
إليك.

عزام عبدالله الشهيد مع  عكاظ جريدةا مقابلة

الجهاد، عن وأللدفاع للجهاد، نفسه نذر عزام عبدالله الدكتور الشهيد
أزرهم، وأيشد معهم، يحارب الفغان، المجاهدين وأسإط عاش
التي العظمى للمهمة وأيصقلهم السإلمية، العقيدةا أحكام وأيعلمهم
في اللحاد أنف وأتمريغ الشيوعية، شوكة كسر وأهي بها، شرفوا

التراب.
عن الدفاع في  جهدا يأل وألم وأالمجاهدين، للجهاد الكثير أعطى

وأالوأسإاط.. المحافل كل في عقيدتهم



الحوار (عكاظ) هذا لـ كان العمرةا لداء للمملكة له زيارةا آخر وأفي
الغربية العلم وأسإائل تشيعه ما كل على خلله رد إذ معه، الساخن

أجل من  غضابا وأبدأ رددتها، التي الكاذيب كل وأدحض الجهاد، عن
فيه الصمود وأشبه القمة، إلى بالوصول شبهه الذي الجهاد هذا
النيل يحاوألون أنهم الجهاد في المشككين على وأنعى عليها، الثبات

ما حول الحقيقة كل عليه.. وأأوأضح الله عاهدوأا ما صدقوا رجال من
فيها نفخ عادية حادثة مجرد أنها إلى  مشيرا (تخار)، في حدث

الجهاد. صورةا لتشوية الغربي العلم

وأالعمل: القول بين شتان
في المشككين على للرد الشهيد انبرى حديثه بداية عكاظ: في

قائل: وأالمجاهدين الجهاد
العمل القول.. وأميدان ميدان عن يختلف العمل الشيخ: ميدان

ل أمر الجهاد على وأالصبر الطلق، على العبادات أصعب الجهادي
يكون قد أمر الجهاد أرض إلى النفوس.. وأالوصول أفذاذ إل  تحتمله
من القمة على الثبات صعب، أمر القمة إلى الصعود أن كما سإهل،
الزاد، وأشح المسيرةا، طالت إذا فكيف النفوس، على المور أشق

السهام وأفوقت الذئاب، وأتكالبت الحمل، وأثقل النصار، وأقل
يقول:  وأحيدا  فريدا وأقف الذي هذا تتناوأش

المساعد قل المقصود عظم إذا        بلدةا كل في الخلن من وأحيد
بعيد، من جالس وأهو ينتقد أن النسان على السهل من أنه وأالحقيقة

وأيخطي، يتعثر الذي فهو الميدان في الذي أما  يخطيء، وأل يتعثر وأل
البروأج في تعيش أن بين شتان  يتحرك.. وأشتان الذي هو لنه

التي الفاضلة المدينة في السإلم تطبق أن تريد وأالحلم العاجية
الواقع، أرض على الجمر فوق السير ، رشد وأابن (الفاربي)، يتخليها
وأأنت وأترشد تسدد أن تحاوأل وأعيوبه، بنقائضه كله المجتمع تواجه

مشاكل يفهم أن أحد يستطيع ل لذلك المعركة، خضم في
أن صحفي أي على السهل وأمن بينهم، عاش من إل المجاهدين

عن أخبار من الغربية النباء وأكالت تتناقله ما وأيردد ينتقد
المجاهدين..

الصعب من وألكن (فرخار) وأوأ.. الخ، في وأحادثة (تخار)، في مذبحة
وأيعرف يفهم الذي الصحفي يوجد ل بل العالم في صحفي أي على

الفغان. المجاهدين لدى الصحيح الوضع وأخبايا حقائق

"السإلم ل- (روأسإو) في لمكان



الحقائق لمواجهة المصارحة بضروأرةا الصحافة مناداةا عكاظ: وأعن
المعلومات. وأإخفاء التضليل، عن بعيد إيجابي جو في الجهاد ليعيش

عزام: عبدالله الدكتور قال
عن وأالحسنة السيئة  ر ذك الصادقة الحقيقة نقل بحجة الناس بعض

من وأما الجهاد، هو ما يعلمون ل الذين الناس وأيفتنون الجهاد،
لهم فتنة كان إل عقولهم تبلغه ل  حديثا الناس يحدث امريء
بنظرية يأخذوأن الذين وأهؤلء وأرسإوله..؟)، الله يكذب أن (أتريدوأن

الهل وأعن النفس عن المعلومة نشر في الوضوح روأسإو جاك جان
أسإرةا وأسإط في تعيش وأأنت لنفسك وأالب.. وأانظر الم وأعن
وأقد بل الموبقات، بعض أخوك يرتكب وأقد أفراد، عدةا من مكونة
أجل من وأالوضوح الصراحة باسإم رأيناك ما وألكن الصلةا، يترك

هذا.. وأأنت أخيك عن للناس تذكر المسجد في  يوما تقف السإلم
نفسك، داخل تتجرعها وألكنك وأأبيك، أمك وأأخطاء عيوب تعرف

للناس كلنا وأإذا الناس على أكيلتنا نستوفي فلماذا عنها، وأتصمت
قضية أشرف على وأنطبقها القاعدةا نفس نستخدم ل لماذا ننقص..؟

صغيرةا أسإرةا تفضح أن أتخشى! بأكملها؟ أمة بها تعلقت الرض في
الجهاد. بهذا تعلقت بكاملها أمة آمال تحطم أنك ربك من تخشى وأل

جاك (جان يطبقها كان التي العترافات أنماط يقبل ل السإلم إن
يقول: السإلم.. السإلم في ليس الصراحة.. هذا روأسإو) بحجة

إلى ردوأه وألو به أذاعوا الخوف اوأ المن من أمر جاءهم (وأإذا
وألول منهم يستنبطون الذين لعلمه منهم المر أوألي وأإلى الرسإول

قليل). إل الشيطان لتبعتم الله وأرحمة عليكم الله فضل
)83 النساء (

الجهاد: ننتقد أن كبير عيب
يقال، ما حكومة.. هذا داخل حكومة أنشأ مسعود شاه عكاظ: أحمد

هذا صحة ما فرنسا، لحساب يعمل بأنه القول إلى الكثيروأن وأيتجه
الكلم..؟

حتى أنا مسعود.. من شاه احمد أقيم أن  علي الشيخ: عيب
أن مسعود لي يسمح عندما بالشرف لشعر اني أقيمه..؟! وأالله

على الله زلزل شخص الجهاد، امور في ليناقشني بجانبه أجلس
مني وأتطلبون كلها، الشيوعية ضرباته من وأاهتزت الكفر، يديه

مسعود لن نابليون، من أعظم مسعود لعتبر إني تقييمه.. وأالله
يا ((زاخاروأف)) الروأسإي.. وأالله وأهو نابليون هزم الذي القائد هزم
كبير الصورةا.. وأعيب بهذه الفغاني الجهاد ننتقد أن كبير عيب أخي

!وأأنه.. وأأنه.. لفرنسا عميل بأنه كمسعود  رجل نتهم أن



سإدوأا الذي المكان سإدوأا أوأ اللوم من          لبيكم أبا ل عليهم أقلوا
، تقريبا  يوما أربعين قبل مسعود شاه أحمد عند من رجعت لقد
وأوأسإط رجاله من عشرةا مع الجبال بأحد غرفة في ليسكن إنه وأالله

أفذاذ إل عليها يصبر ل حياةا الله.. وأالله إل يعلمها ل الثلوج.. حياةا
ين.. د وأذخائرهم طحينهم نقل ين.. وأأجرةا د الرجال.. طعامهم

تظنني قائل: لعلك بأدب عاتبني أن بعد مسعود لي قال لقد وأالله
يا تصدق قائل: هل مساعدات-. وأأضاف بيدي له اخذ لم غنيا- لنني

((مليون  ينا د طعام ثمن أفغانية روأبية مليون مائتي  علي أن أخي
ذلك: وأمع الرجال، هؤلء لطعام دوألر))،

متصل البذل وأموج      مرتفع الشعب رأس
فشل بهم اختفى وأما      بهم الباء ذل فما

أماكنهم يزوأر وأالذي الرجال، إل الرجال قدر يعرف ل أخي يا وأالله
هؤلء.. من يدرك

فيه أجاد الذي الوقت في العصابات لحرب مدرسإة عكاظ: أوأل
سإميت ما وأأنشأ العسكرية، وأحداته تنظيم مسعود شاه أحمد

العالم في عسكرية ظاهرةا كأوأل السإلمية العصابات بمدرسإة
السإلمي؟

السإلمية العصابات حرب في جهادية مدرسإة أوأل الشيخ: نعم،
العسكرية الكتب درس مسعود.. وأقد شاه أحمد الشاب هذا أنشأها
، منه وأهوشي الفيتناميين، تجارب العصابات، بحرب الخاصة كلها

سإنن قبلكم من خلت قد   علوم لنها درسإها كلها وأجيفارا، وأكاسإتروأ،
.. وأالذي جدا منظم بأسإلوب أفغانستان يوافق ما بدأ فسيروأا..  ،ثم

القراءةا يعرفون ل ((غاد) أميون ((بانا) وأ وأاسإمهم مسعود مع
وأ((جنرال بانا))، ((جنرال عليهم يطلقون الروأس وألكن وأالكتابة،

عبدالله سإألني وأقد المريرةا، الهزائم أيديهم على ذاقوا غاد)) لنهم
(( شهريا روأبية ألف توفير نستطيع كنا إن مسعود مساعد أنس

الجنرال هو هذا  شيئا، يملك ل فقير ((بانا)) لنه ريال)) كراتب200
مسعود. لدى القادةا ((بانا)) أكبر

فأنا القتالية عملياته أوأقف قد مسعود شاه أحمد بأن قولك عن أما
ألف من أكثر الماضي سإبتمبر في رأيت وأقد كيف كيف؟ أتساءل

هذا أن العلم مع تماما، دمرت وأقد بنجشير وأادي في وأدبابة ألية
أفغانستان..! من انسحابها قبل مرتين روأسإيا مشطته قد الوادي
بممر منطقة أعلى على السيطرةا تتولى مسعود وأقوات كيف

وأتواجه كابول، إلى المؤدي الرئيسي الطريق وأهو (سإالنج) الشهير،
قبل من  وأبرا جوا وأالمتفجرات القذائف من الطنان آلف  يوميا
السإتراتيجي، الممر هذا على السيطرةا لسإتعادةا الشيوعية القوات



(سإالنج) بعمليات ممر يغلقوا أن وأرجاله مسعود اسإتطاع فترةا وأمنذ
هذا عن الحقائق ينصف الذي العلم أين وألكن ضخمة، عسكرية
الفضل يعرف وأانما ، حياةا الحياء مخالطة إن أخي يا وأالله الجهاد..؟

ذوأوأه. الفضل لهل

مخطط: من ؛تخار« حلقة
قضية العالمي العلم منها صنع التي تخار حادثة عكاظ: وأعن

موضحا عزام الدكتور قال الفغاني الجهاد صورةا لتشويه عظمى
الحقائق:

وأهو: وأاحد، شيء هدفها العالمية المؤامرةا أن تعلموا أن يجب الن
يا وأللعلم بصمت، لتبتلعه السإلمية المة عن الفغاني الجهاد عزل

العلم عليها يركز بدأ التي المحمومة العلمية فالحملت أخي
وأ الخيرةا، الفترةا في تزداد بدأت الجهاد هذا صورةا لتحطيم الغربي

نشرت فقد المسلسل، هذا في الخيرةا هي« ؛تخار حادثة تكون لن
أرملة ألف عشر ثماني وأجود عن مقال فترةا منذ تايمز الصندي

العربي للشباب سإهل  صيدا باغ« أصبحن ؛ناصر مخيم في أفغانية
الجهاد عن ذلك كل يشاع لماذا منهن، شهواتهم ليقضوا

!وأالمجاهدين؟
بين الوأاصر لتقطيع يهدف الذي الخبث هذا في بعقولنا نفكر أل

للفغان سإاعات تسع  يوميا سإي)تبث بي الـ(بي الخوةا..!! وأإذاعة
وأتتهم القبائل، بين النعرات تثير وأالفارسإية، البشتو بلغتي
الفغان إخوتهم مع بلدهم في أهلية لحرب يسعون بأنهم المجاهدين

!سإي)..؟ بي ال- (بي تدعيها التي هذه أخوةا الشيوعيين.. أية
ضد العلمية العالمية المؤامرات عن فيض من غيض أخي يا هذا

وأأن بأيديهم ليس العسكري الحل أن علموا وأالمجاهدين، الجهاد
نشر في المجاهدين.. فبدأوأا على ينطلي ل الماكر السياسإي الحل

تشتغل اليوم كلها وأالدنيا تسد)، (فرق المعروأفة بطريقتهم الفتن
 !!صورته.. لتشويه الفغاني الجهاد ضد

(تخار): حقيقة هذه
: قائل الشيخ وأأضاف

كما بصدق لكم أروأيها للتاريخ أمانة فتفاصيلها تخار قضية عن أما
كالتالي: علىها المطلعين أوأل وأكنت حصلت،

الثنان وأهؤلء وأشقيقه)، جمال (سإيد قرى- يحكمها منطقة-أربع
لهذه العسكري القائد وأهو الكبر الخ وأهو ميرزا سإيد وألكن إخوةا،

وأكان أمي، شبه وأهو وأتهوره، بشراسإته معروأف رجل وأهو المنطقة،



الشمالية: الربع الوليات لقادةا دوأرةا مسعود شاه أحمد لدى
عيد بعد المعركة لهم يحدد أن أجل (بدخشان-تخار- قندز-بغلن) من

الخرائط لهم وأشرح الحجة، /ذي18 في وأحددها المنصرم، الضحى
بعض وأمعهم القادةا هؤلء عاد الدوأرةا انتهاء وأبعد وأالبوصلة،

نقطة من يمر  هؤلء كل طريق وأكان منطقته، إلى كل المجاهدين
بهذه مروأرهم وأعند ميرزا)، (سإيد عليها يسيطر التي التفتيش

إلى معنا لهم: تعالوا وأقال للتفتيش، النزوأل منهم طلب النقطة
المجاهدين عن القادةا ففرقوا الليل، جاء حتى هناك وأبقوا المسجد،

من مائة جاء الثاني اليوم وأفي مبرر، له ليس أهوج تصرف في
بهؤلء المساس بعدم وأنصحوه جمال سإيد المنطقة لمير العلماء
في العدام حكم نفذ اليوم نفس في وألكن  خيرا، فوعدهم القادةا،
حتى عاقل رجل عليه يقدم ل العمل وأهذا القادةا، هؤلء من خمسة

وأفي مجرم، أنه معروأف ميرزا سإيد وألكن دين، عنده يكن لم وألو
في مسعود.. فهو بحر في جزيرةا منطقته لن أحمق الوقت نفس

وأاشكمش، ؛طالقان، مناطق به يورقان" وأتحيط "سإيد منطقة
علم أن وأبمجرد مسعود، شاه لحمد تتبع وأوأقار« وأكلها وأنماكا
قتله، وأيجب طريق قاطع بأنه فتوى أصدروأا هذا بتصرفه العلماء

الكثير)، سإنقتل قاتلناه لو لننا نقاتله، وألن مسعود: ؛سإنحاصره فقال
سإيد وأأخيه جمال سإيد على القبض سإوى يريد ل أنه مسعود وأأعلن
نور منهم أشخاصا ثلثة سإوى معهم يعد لم حتى فحاصروأهم ميرزا،
؛ داخل في ؛سإيديووأقان« وأاختبأوأا من هربوا آخران وأاثنان آغا

رفضوا وألكنهم التسليم، منهم وأطلبوا ثانية، فحاصروأهم طالقان«،
(وأرسإج) إحدى في وأكان مسعود شاه أحمد جاء أن إلى التسليم
الشرعية، للمحكمة سإنقدمهم وأقال (فرخار) وأاسإتلمهم، ضواحي

المنطقة بنفس كنت لنني القضية، هذه على المطلعين أوأل وأكنت
أحمد وأبين بينه اجتماع عقد نرتب شجرةا تحت جالسين حكمتيار مع

حكمتيار سإمع فلما بينهم، القضايا بعض في للتوفيق مسعود شاه
سإيد لتقديم مستعدوأن لي: نحن وأقال وأغضب، وأجهه اسإود بالخبر

لحزب تابعان الثنان وأهؤلء الشرعية، للمحكمة وأاخيه جمال
ترك منه وأطلبت مسعود شاه أحمد كلمت الثناء هذه وأفي حكمتيار،

لي: ل فقال المدن، إحدى لفتح مجموعه وأتوجيه الن سإيدجمال
أهلي من ليسوا القتلى وأهؤلء كثيروأن، فالمطالبون أسإتطيع

الحكم آخر وأفي رأيهم،  عالما أربعون فيها وأأصدر تشعبت، وأالقضية
حصارهم فكان يقتلهم، لم إذا سإاقطة مسعود طاعة إن قالوا

في الحكم إصدار يتم لم الن وأإلى الحل، هو للمحاكمة وأتقديمهم
المشكلة هذه لدراسإة شكلت التي اللجنة أعضاء أحد وأأنا القضية،



سإي بي ال- بي إذاعة عنها قالت التي تخار مشكلة توقفت هنا إلى .
من أكثر خللها سإقط مذبحة كانت أنها وأغيرها أمريكا وأصوت
نصف وأل ثلثون وأل ثلثمائة سإقط ما وأوأالله شخص، ثلثمائة

عن الموضوع في ما كل فقط.. هذا أشخاصا خمسة هم بل الثلثين،
وأيضيف فيها يضخم  ) يوما78( الغربي العلم ظل التي تخار قضية

الكاذيب. من الكثير عليها
العاصمة وأبالذات المحاصرةا المدن حول العسكري عكاظ: الوضع

هناك؟ المور تروأن كيف طويلة، فترةا منذ يتغير لم كابول
داخل محاصرةا وأالحكومة وأالحمدلله، جيد العسكري الشيخ: الوضع

حول أمنيين حزامين يكسروأا أن المجاهدوأن وأاسإتطاع العاصمة،
طريق مغلق، سإالنغ طريق مسدوأد، البري طريقها دوألة المدينة،

جلل كابل طريق مغلق، قندهار كابول طريق ، مغلق هيرات قندهار
كابل بغرام طريق ، مغلق كابل شريكار طريق ، مغلق شبه آباد

!تعيش..؟ كيف هكذا دوألة مغلق،
وأمطار بغرام وأمطار كابول مطار مشلولة، مطاراتها معظم وأأيضا
وأأيامهم الن الجمر على يعيشون أناس هم  قندهار وأمطار  شندند

مقابلة ينقل التلفزيون وأكان ، قريبا بنجشير داخل كنت وأقد معدوأدةا،
كابل إلى الطرق إغلق له يشكون ل- (نجيب) وأهم المزارعين

لم لهم: (أنا فقال عليها، يعيشون التي ثمارهم بيع في وأرغبتهم
يعمل لماذا أدري وأل المجاهدوأن، هؤلء بل الطريق أغلق

حكمتيار المهندس يصر وأبكم! وألماذا بنا هذا سإياف البروأفيسور
نحلها عائلية قضيتنا وأأصبحت خرجوا الروأس أن مع عليها، وأيوافق

بيننا).

المهم: هو الغذاء
الشتاء في التحرك صعوبة يعلم وأكلنا الشتاء موسإم عكاظ: دخل

المجاهدين خطة هي ما أفغانستان، به تشتهر الذي القارس
الدعم معدل انخفاض ضوء في الحالية المكاسإب على للمحافظة

!شاملة؟ بصورةا
المدن حول الساخنة للمناطق الغذاء توفير هي  حاليا الشيخ: خطتنا

التي المواقع على للمحافظة الشتاء فصل طيلة وأتخزينها المحاصرةا
أن الغذاء هذا توفر عدم حالة في نخشى لننا عليها، سإيطرنا
فتبدأ الشتاء فصل ينتهي حتى الخلف إلى المجاهدوأن ينسحب

نأمل وأنحن جديد، من منها انسحبوا التي المواقع اسإتعادةا عملية
للمواقع لندخره طعام لشراء دوألر مليون مبلغ نسدد أن الن

، حاليا المجاهدوأن عليها يسيطر التي كابول حول الرئيسية وأالخنادق



أوأقف وألكنه ريال، ) ألف400( بمبلغ العرب التجار أحد تبرع وأقد
ألف مائتي لمبلغ بحاجة نحن كذلك تخار، لحادثة سإماعة بعد الدعم
الشتاء لفصل بها المامية المواقع وأتموين الذخائر بنقل لنقوم دوألر
بيده سإبحانه وأالرض السماوأات خزائن وألله بالدين، وألو كابول حول

وأيدبر ييسر وأهو الجهاد، هذا صاحب وأهو وأالرض السموات مقاليد
كله. المر يرجع وأإليه

مدى أي إلى اللعبة، لكسب الوأراق بكل يلعب نجيب يزال عكاظ: ل
ذلك؟ في نجح

جيشه في الشيعة من كامل لواء بإدخال قام الن الشيخ: نجيب
وأهو وأاضح هذه خطته وأهدف كابول، العاصمة عن يدافع الذي

لتباع مستعد وأنجيب إيران، في الثمانية الشيعية الحزاب اسإتمالة
المة إلى وألكن أطول، مدةا بقائة على للمحافظة الطرق كل

الله. شاء إن معدوأدةا

* الرض في مسلم كل إلى
22الموافق:  هـ1405  رجب1 بتاريخ الجهاد مجلة في [*نشرت

الرابع]. العدد م1985 مارس
وأبركاته: الله وأرحمة عليكم السلم

الحبة: الخوةا أيها
فما هذه رسإالتي لبلغكم ظهرانيكم بين أكون أن بودي كان لقد
نبثكم أن من  أقل فل تلتقي أن الجساد عجزت وأقد أما وألكن لذن،

حياتنا تأكل التي همومنا لتشاركونا أشواقنا وأنبلغكم أشجاننا،
وأأعصابنا.

: الخوةا أيها
وأالعلن، السر في وأخشيته وأإجلله بالله، الصلة بتوثيق أوأصيكم

الفقر في وأالقصد وأالغضب، الرضا في الحق بكلمة وأأوأصيكم
الدعاء، إل وأالقضاء البلء يرد ل إذ الدعاء، بكثرةا وأأوأصيكم وأالغنى،

بالخوةا وأأوأصيكم وأفهما، وأتدبرا وأحفظا تلوأةا الكريم وأبالقرآن
بها فتأسإروأن تبذلونها مسلم، لكل العميقة وأالمحبة الصادقة،

كان فمن بألسنتكم، وأأوأصيكم النفوس، عليكم وأتلتقي القلوب،
بالصحبة وأعليكم ليصمت، أوأ خيرا فليقل الخر وأاليوم بالله يؤمن
على النية تبيتوا بأن وأأوأصيكم أحب، من مع يحشر المرء لن الطيبة،

من شعبة على مات بغزوأ نفسه يحدث وألم يغز لم فمن الجهاد،
النفاق.



الخوةا: أيها
(جاجي) التي .. جبهة الجبهة أزوأر أن وأجل عز الله أكرمني لقد

وأفي أعمالي صفحة في أكتب أن .. فأحببت الروأس لهجوم تعرضت
من خير الله سإبيل في يوم " وأرباط الرباط من ليالي كتابي طي
في وأنجدها يتقبلها أن الله المنازل" ،وأأرجو من سإواه فيما يوم ألف

الروأس منيت لقد لله السرائر،.وأالحمد تبلى يوم أعمالنا سإجل
لم بينما ، قتيل سإبعمائة فقدت المعركة، هذه في كاسإحة بهزيمة

روأسإيا حاوألت لقد لله وأالحمد شهداء، سإبعة سإوى المسلمون يفقد
أفغانستان إلى باكستان من موصلة طريقا وأعشرين بضعا تسد أن

وأاحد طريق سإد في وأاحد بنجاح تحظ لم وألكنها للمجاهدين، كطرق
.

: الخوةا أيها
وأتنهيها، المعركة هذه تحسم أن روأسإيا وأتحاوأل شديدةا، المعركة إن

تضاعف مرةا من وأما سإنوات، ثلث منذ إنهائها على تراهن وأهي
. سإابقة أعوام في كانت ما أضعاف خسائر وأتكبدت إل فيها قوتها

: الخوةا أيها
ديننا من جزء فلسطين فإرجاع ، فلسطين نسينا قد أننا تظنوا ل

نذكر لم إن الله ذكرنا وأل كياننا، في وأيسرى عروأقنا في يجري
إحياء أفغانستان في العمل أن اليقين علم أعلم وألكني فلسطين،

مواصلة على ربنا مع وأالبيعة للعهد وأتجديد نفوسإنا، في الجهاد لروأح
وأبهظت الخسائر، وأعظمت التضحيات، جلت وأإن الطريق،

التكاليف.
، الحدوأد بسبب فلسطين في الجهاد من حرمنا قد كنا إذا وألكن
أننا هذا يعني فل وأالغلل، بالصفاد السإود وأسإجن القيود، وأفرض

من بقعة أي في العداد من لبد البلد،. إذ نسينا وأل الجهاد، تركنا
أروأاح مع تعيش فلسطين قضية أن وأأبشركم ، المسلمين أرض

على تنهمر العبرات وأترى إل فلسطين تذكر وأل الفغان، المجاهدين
( اللهم الله شاء إن صادقة بألسنة تردد التي المشرقة الوجوه

حول المباركة الرض فوق وأالشهادةا أفغانستان في النصر ارزقنا
. ) وأسإلم عليه الله صلى نبينا مسرى

: الخوةا أيها
تساهم، وأجيوبهم تشارك، المسلمين مشاعر إلى تحتاج المعركة إن

وأأياد مفكرةا، عقول إلى .. تحتاج تعمل وأأياديهم تبذل، وأطاقاتهم
جوف في لخالقها بالقيام انتصبت طالما وأأرجل باذلة، عبقرية فنية



ل تضيع ل الله شاء إن الصادقين المجاهدين هؤلء وأمساعدةا الليل،
. القيامة يوم الله ميزان في وأل الدنيا في

فلسطين، .. قضية الوألى المسلمين لقضية إحياء فهو الدنيا، في أما
قضايانا على المعمورةا أرض فوق المجاهدين لطاقات وأتجميع
المعركة إذ وأالعبيد، السإياد بين مقسما نهبا أصبحت التي السإلمية

أيادي معظم فيها وأتشترك شديدةا السإلم ضد رحاها يدوأر التي
. الكفار

مديـر للمدير مدير وأألـف         وأقيصر كسرى ألف رحاها يدير
يخور السامرى عجل وأحولك            باكيا تقنعت ياأقصى الله لك
الصحيح وأفي ثقيل، الجهاد فوزن ، القيامة يوم الله ميزان في وأأما

سإنة)، سإتين قيام من خير للقتال الصف في سإاعة (قيام
لدنه من وأيؤت يضاعفها حسنة تك وأإن ذرةا مثقال يظلم ل الله ؛إن

.«عظيما أجرا
)4( النساء

: الخوةا أيها
الله على .. فأقبلوا  وأاحدةا أمة وأأمتكم وأاحدةا، السإلم أرض إن

إن ، تجدوأه الخير وأابذلوا رايته، وأرفع أرضه وأحماية دينه بخدمة
المكانيات، قلة من يعاني وأهو طريق مفرق عل الفغاني الجهاد
.. المسلمين همم نستنهض طويل نادينا وألقد ، الطاقات وأندرةا
. قليلون أفراد إل لنا يستجب .. فلم القدوأم على خطاهم نستحث

بفريضة العلم أهل وأأفتى الجهاد، باب فتح أن بعد عذر هنالك يعد لم
العزيز عبد الشيخ الفضيلة أصحاب رأسإهم وأعلى عين، فرض الجهاد
عبدالله وأالشيخ حوى سإعيد وأالشيخ أيوب حسن وأالشيخ  باز بن

وأ سإيف أحمد عمر وأالشيخ المطيعي نجيب محمد وأالشيخ علوان
.....الخ

: الخوةا أيها
الله دين لقامة سإانحة لزالت وأالفرصة مفتوحا، لزال الباب إن

الجهاد سإقط فإن (أفغانستان)، اسإمها إسإلمية أرض بقعة فوق
هذا عن مسؤوأل كله السإلمي فالعالم الله سإمح ل الفغاني

في لها نظير يمر لم التي الذهبية الفرصة هذه تضييع وأعن السقوط
. الخيرةا القروأن

في تضيع تكاد الفرصة هي وأها فلسطين، في الفرصة أضعنا لقد
. ربنا بإذن نتداركها لم إن أفغانستان

ل وأالزمن عصيبة، جد وأالفترةا عظيمة، التاريخية المسؤلية إن
. بجانبنا وأل ، صالحنا في ليس وأالوقت دائرةا، الزمان وأعجلة ينتظر،



... وأإل أقبلوا
فاشهد .. اللهم بلغت هل أل

عزام أخوكم/ د. عبدالله
17/6/1405بيشاوأر- 

1985  مارس8:   الموافق

*الوألى الرسإالة
هـ1409 عام الوأل  جمادي1) 2( عدد المعركة لهيب في [*نشرت

م1988/ 10/12الموافق: 
فارياب]. في العرب المجاهدين أمير *الى

أجمعين وأإخوانه  البغدادي الجنيد أبا الحبيب الخ
وأرعاهم الله حفظهم  ......

: وأبعد  ، وأبركاته الله وأرحمة عليكم السلم
يحفظكم وأأن  رعايته، بعين يكلكم وأجل- أن الله- عز إلى أبتهل
إليكم يحبب وأأن ، به  وأيرضيكم  الخير  إليكم يسوق وأأن ،  بعنايته
وأالعصيان، وأالفسوق الكفر إليكم وأيكره  قلوبكم، في وأيزينه اليمان

.  الراشدين من يجعلكم وأأن

الحبة: إخوتي
أمره  الله يقضي حتى الجهاد هذا بجانب الوقوف هي  مهمتكم إن

فريضة  الجهاد أن إذ ، الشهادةا الله يرزقكم الله- أوأ شاء بالنصر- ان
الله- شاء جبهتنا- إن فإن  أفغانستان في الله نصرنا وأإذا ،  العمر
فرض أن إذ ، علينا الله يفتح حيث  الفلبين أوأ  فلسطين في سإتكون

كانت بقعة آخر تحرر حتى  المسلمين رقاب في قائم  العين
وأترفرف السإلم، رحاب إلى وأتعود  اليام، من يوم في إسإلمية

إل  يحملها ل عظيمة مهمة وأهذه  جديد، من الله إل إله ل راية عليها
وأرحابها ، كلها الحياةا ميدانها  كبيرةا أمانة لنها  الرجال، من الفذاذ

أيها (يا  خوطبوا من كل هم بها  وأالمكلفون ، بأسإرها  المعمورةا
. آمنوا) الذين

أن: إذ رفيع، صاحبه وأمقام عظيم، الجهاد ثواب إن
في يوم (رباط فيها)، وأما الدنيا من خير الله سإبيل في يوم رباط (

ليلها  يقام  المنازل من سإواه فيما  يوم ألف من خير الله سإبيل
نهارها). وأيصام

سإتين قيام من خير الصف في سإاعة (قيام أعظم  فثوابه  القتال أما
إلى عمله له وأنمي عمله، على يختـم لم مرابطا مات وأمن سإنة)،



الجنة له وأأن شهيد، فهو  مهاجرا أوأ مرابطا مات وأمن ، القيامة يوم
لدغته أوأ  فوقصته- ألقته- دابته  فاصل الركاب في رجله وأضع (من

الجنة: له وأأن شهيد فهو مات حتف بأي مات أوأ فمات، هامة
مما خير وأرحمة الله من  لمغفرةا  متم أوأ  الله سإبيل في  قتلتم وألئن

. تجمعون
مفروأش  وأالطريق شائك،  وأالدرب مريرةا، المسيرةا وألكن

الصابروأن، إل عليه يصبر ل بالدماء، مروأي بالشلء،
قبلكم من خلوا الذين مثل يأتكم وألما الجنة تدخلوا أن حسبتم أم

آمنوا وأالذين الرسإول يقول حتى وأزلزلوا وأالضراء البأسإاء مستهم
قريب الله نصر إن أل  الله نصر متى

)214(البقرةا:
المأزق هذا عبر  الغصص  وأتجرع المرير، الدرب هذا على وأالصبر
الصلة  وأتقوية للنفس، وأمجاهدةا الله، على توكل إلى يحتاج الكنود

الثنين وأصوم الليل، وأقيام  النوافل، خلل من الحكيم، بالعلي
وأمراقبة اللسان، حفظ وأ القرآن، وأتلوأةا الذكر، وأكثرةا وأالخميس،

على النية وأتبييت المؤمنين، وأحب وأالعلن، السر وأجل- في الله-عز
البر على المؤمنين مع  وأالتعاوأن السإتشهاد، وأطلب الجهاد مواصلة

الكتب على وأالطلع أعدائه، وأمعاداةا الله، أوألياء وأموالةا وأالتقوى،
الربانية. الوأامر عند وأالوقوف الشرعية،

الهزائم: سإبب وأالذنوب
الشطان اسإتزلهم إنما الجمعان التقى يوم منكم تولوا الذين إن

حليم غفور الله إن  عنهم الله عفا وألقد  كسبوا ما ببعض
)154عمران:  (آل

لقد العرب، الحبة أيها الفغان، الحبة  أيها المجاهدوأن، الخوةا أيها
الله وأانتدبكم الناس، تخلى أن  يوم  رسإالته بحمل الله  شرفكم

سإنام ذروأةا وأبوأكم أعقابهم، على الناس نكص أن  بعد  دينه لحماية
لقمة عن  يبحثون  آسإن مستنقع في الناس  غرق أن بعد السإلم

حيث  فكونوا  الشهوةا،  وأسإعار  الجنس،  وأنزوأةا قليل، وأمتاع  الخبز،
الله. يراكم أن تحبون

الهمل  مع ترعى أن  بنفسك فاربأ        لـه فطنت لو لمر لوك أه قد
الكلل، تعرف ل  عالية  وأهمة عالية،  عزيمة إلى تحتاج المهمة وأهذه

كبارا النفوس كانت الملل:               وأإذا لها يشمت ل وأنفوس
الجسام مرادها في تعبت

الحبة: الخوةا  أيها يا



في المان شاطىء على شراعها ترسإي حتى  السفينة على يبق لم
أفغانستان في الجهاد نهار لم وأقد سإهم-، إلغلوةا-رمية أفغانستان
قريب: فالنصر شاءالله، إن آخر صقيع إلى ليودعها أذياله
العزيز وأهو  يشاء من ينصر  الله بنصر المؤمنون يفرح وأيومئذ

الرحيم
)5-4(الروأم: 

الشعب مع ينشدوأا أن أجمعين المسلمين وألجميع لنا الن وأحق
: الفغاني المجاهد

الدقاقـا وأالهمـلعة وأرمحي      وأسإيـفي فرسإي  سإيرتي عن سإلوا
سإاقـا  تقوم حيـن وأللهيجاء      حسامـا  غضبوا إذا لهم يـكون

وأضاقـا دما   المكـر فهـق إذا      ابتـساما له تستنكـرن فل
العتاقـا  الخيـل همة ل وأحم      العوالي  المهـج  له ضـمنت فـقـد

دقاقـا  مؤللة لـه  نصبن      مكـان إلى الصريـخ نـقـع وأإن
فواقـا  بينهمـا اللبث وأكان       جوابا بينهما الطعن فـكان

روأاقا لـه العـجاج ضـرب وأقد      الهوادي فـوق رماحه تبيت
الخوةا: أيها

وأعلمه، القرآن تعلم من وأخيركم الفغان، مع القرآن على ركزوأا
المر تنازعوا فل لقادتهم،  جنود أنكم وأاعلموا  لهم، إخوةا خير وأكونوا
على (أذلة وألتكونوا عنده فوقف حده عرف امرءا الله وأرحم أهله،

الكافرين) على أعزةا  المؤمنين
الفغاني أميركم ثم العربي،  أميركم وأطاعة بعضكم بحب وأعليكم

الجنيد- -أبو العربي  أميركم وأليكن  العربي، أميركم أمير هو الذي
الفردية، وأالجتهادات وأإياكم  الفغان، قادةا وأبين  بينكم الوصل صلة
رأي ذي كل  وأإعجاب  مطاع، وأشح  متبع،  (هوى المصائب  أكبر فإن

.  عملكم وأخواتيم  وأأمانتكم  دينكم الله وأنستودع . برأيه)
عزام الله أخوكم/عبد

*الثانية الرسإالة
الثانية  جمادي14  بتاريخ35 العدد المعركة لهيب في [*نشرت

م].21/1/1989الموافق:  هـ1409
حدوأد على  فارياب في  الملطلب عبد بن حمزةا سإرية أمير إلى

. روأسإيا
عبد بن حمزةا سإرية في الحبة الجنيد.. إخواننا أبا الحبيب أخي

الله حفظهم المطلب
وأبعد:  وأبركاته، الله وأرحمة عليكم السلم



محمد نبيه على وأأسإلم وأأصلي وأ هو، إل إله ل الذي إليكم الله أحمد
الذي الميامين، الغر  وأقائد المجاهدين سإيد  وأسإلم عليه الله صلى
له، شريك ل وأحده  الله يعبد حتى  بالسيف الساعة يد بين بعث
مسيرةا بالرعب نصر وأالذي رمحه، ظل تحت رزقه الله جعل وأالذي
مع ذكرهم يتردد  الذين الطهار البررةا أصحابه عن الله وأرضي شهر،
وأالنفس وأالرخيص، الغالي  بذلوا وأالذين وأالنهار، الليل بقي ما ذكره

الله صلى فيهم قال وأالذين شريعته، وأإعلء دينه لنصرةا وأالنفيس
وأسإلم: عليه

أحد مثل  أحدكم أنفق لو  بيده نفسي فوالذي  أصحابي تسبوا (ل
). نصيفه وأل  أحدهم مد بلغ ما ذهبا

التابعين من  بعدهم جاء من وأكل ، وأالنصر  بالجر مضوا وألقد
الكريم الرهط ذلك يصل  أجورهم فمثل  الدين يوم وأإلى  بإحسان
الناس، دنيا في عمليا وأاقعا  وأأنشأوأه  الدين، هذا نصروأا الذين

فكان ،  وأآدابا  وأنظاما وأأخلقا،  سإلوكا وأالسنة  القرآن وأترجموا
فيروأن  الناس يراهم الرض، على يمشي مصحف كأنه منهم  الواحد

وأدم.  لحم من بشخوصا  متمثل القرآن
الخوةا: أيها

وأروأاد مسلم، مليون ألف عدادها إسإلمية أمة  طلئع أنكم اعلموا
وأغلت القيود، عليه وأفرضت طويل، عليه الظلم أطبق قد جيل

،  دينهم للناس يجددوأن ممن وأأمثالكم فأنتم  بالصفاد،  أطرافه
أن بعد عروأقهم في الدماء وأيجروأن قلوبهم، في المل  وأيحيون
الصالحون، اسإتيأس أن بعد موات من المة وأتبعثون جفت،

مدرج وأخل الدين، لهذا النصير وأقل المخلصون،  وأاسإتوحش
اتبع أن بعد  الله أنجى ممن بقية إل العالمين رب درب إلى السالكين

. مجرمين وأكانوا فيه  اترفوا ما  ظلموا الذين
غالية: وأأمانتكم ثقيلة، وأتبعتكم عظيمة، فمسئوليتكم

الهمل مع ترعى أن بنفسك فاربأ       له فطنت لو لمر لوك أه قد
على التي  وأالجادةا ، تسلكون  فيه الذي الطريق تدركوا أن بد ل وألذا

تضطلعون.  بحمله الذي  وأالعبء  تدرجون،  صراطها
على تساقط طريق في المم،. وأسإرتم عنه تخلت بأمر بدأتم لقد

البر أعمال من عمل أي يدانيه ل لعمل  الله وأوأفقكم القمم، جوانبه
إليه يأوأي الذي الحصين الحصن إنه السإلم، سإنام ذروأةا إنه الخير، أوأ

السإلم إليه يأرز الذي الركين وأالركن الدين، هذا
ليقوم وأالميزان الكتاب معهم وأأنزلنا بالبينات رسإلنا أرسإلنا لقد
وأليعلم للناس وأمنافع شديد بأس فيه الحديد  وأأنزلنا بالقسط الناس

عزيز قوي الله إن بالغيب  وأرسإله ينصره من الله



)25(الحديد: 
من فلبد رسإله، وأنصرةا نصرته  أجل من  الحديد أنزل  العزةا فرب

الرض، في التوحيد وأإقرار الله كلمة لعلء  الشديد وأالبأس الحديد
الطريق هذا فالزموا السيوف، ظلل تحت الجنة  الله جعل وألقد

وأالشهداء  وأالصديقون  النبيون  سإلكه الذي الفردوأس  طريق فهو
وأالصالحون:

في  أصابهم لما وأهنوا فما كثير ربيون معه قاتل نبي من  وأكأين
كان ) وأما الصابرين  يحب وأالله  سإتكانوا وأما ضعفوا وأما  الله سإبيل

وأثبت  أمرنا في وأإسإرافنا ذنوبنا  لنا اغفر  ربنا قالوا أن  إل قولهم
الدنيا ثواب  الله )  فآتاهم  الكافرين القوم على وأانصرنا أقدامنا

المحسنين يحب وأالله  الخرةا  ثواب  وأحسن
148-146 عمران آل

فعندما  وألذا مضنيا، شاقا طريقا وأسإلكتم صعبا، مرتقى ارتقيتم لقد
على يبايعه وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى  أعرابي جاء

شديد) الهجرةا أمر إن وأسإلم:(وأيحك عليه الله صلى فقال الهجرةا
عليه. متفق

بمتاعها الحياةا من انسلخ إنه وأشاق،  شديد الهجرةا أمر إن نعم
المسلم تشد التي الدنيا وأقيود الرض  لغلل وأتحطيم  وأزخرفها،

حضيض من وأارتفاع الضروأرةا، أوأهاق من وأانطلق الرض، إلى
. النام من كثير  فيه يغرق الذي المستنقع

الجنيد: أبا أخي
إليه  أصغي وأكنت لنا،  أرسإلتموه  الذي الشريط إلى اسإتمعت  لقد
وأكانت  مشهور، مصطفى وأالشيخ  الزنداني  المجيد عبد وأالشيخ أنا

،  وأإنجازاتكم  أحوالكم إلى  يستمع وأهو  تذرفان  الزنداني  عينا
بما  يحسون  لعلهم  المسلمين إلى نرسإلها  نسخا منه  وأسإننسخ
. وأشريعتهم  دينهم إخوان  يكابده وأما ، ملتهم  أبناء  يعانيه
الدوأات إليكم  وأنرسإل  القل، على  طبيبا  لكم  ندبر أن سإنحاوأل

. الطبية

الحبة: إخوتي
يسحق  أن آثر الذي المسلم  الفغاني بالشعب مثل  الله ضرب لقد
الفترةا في وأصلت التي  الطائرات حمم  وأتحت  الدبابات عجلت بين

حفر في  يدفنوا أن آثروأا وألقد الواحدةا،  للقذيفة  طنين  الخيرةا
بلغ وألقد  أحياء، وأهم أمواتا  يعيشوا أن من  بكرامتهم  الصورايخ

أطنان خمسة  الشيوعيون  يستعمله الذي  سإكود صاروأخ  وأزن



دائرةا في  الزجاج  وأيحطم  مترا كيلو  قطرها  دائرةا وأيدمر وأنصف،
وأ: كيلومترات خمس  قطرها

البكر  وأالفتكة  السيف إل المجد فما      وأقينة زقا  المجـد تحسبن ل
يحطم أن  أراد شعب لكل  الحي المثال  الفغاني الشعب ضرب لقد

وأالسإلحة القوى كانت مهما رأسإه عن  الذل غبار ينفض أوأ القيود،
وأ: تدمره التي

الجسام مرادها في تعبت        كبارا النفوس كانت إذا
التكاليف  ضخامة يعلم أن  فلبد  الطريق هذا  يسلك أن أراد وأمن

.  المسيرةا هذه  وأأهوال الخسائر  وأفداحة
الفانية  وأإنسانيتها  المحدوأدةا،  بطاقتها  البشرية النفس  تسطيع وأل

،  وأتسديده الله  بتوفيق إل  الطريق هذا على السير تواصل أن
.  وأإرشاده العظيم وأإمداد

لعنتم المر من كثير في يطيعكم لو الله رسإول فيكم أن وأاعلموا
الكفر إليكم وأكره قلوبكم في وأزينه اليمان إليكم حبب الله وألكن

الراشدوأن هم أوألئك  وأالعصيان وأالفسوق
)7(الحجرات: 

هو إنما المعاناةا مرارةا في الحلوأةا  وأتذوأق العذاب، وأاسإتعذاب
الطريق  مواصلة المرء  يستطيع ل  الله تأييد وأبدوأن الله، من توفيق

. تكاليفه  تحمل وأل
للسمك  حياةا فل  سإمكه، هم وأالمجاهدوأن بحرا الجهاد أصبح لقد

هم ماذا  حائروأن الن  المجاهدين من وأكثير  البحر، ماء بدوأن
جهاد بدوأن  حياةا  تصور  يمكن وأل النصر، بعد صانعون

جنبي بين من انفلتت لو  روأحي وأتود  شريطكم إلى أصغي وأكنت
علم تجاهدوأن، فيها التي  الربوع فوق  وأتحوم  مسيرتكم،  لترافق
وألول   بيشاوأر، في تعيش أن  تطيق عادت ما  نفسي أن الله

لقد  ، هنا  أبقى أن  أطقت ما  غيري بها يقوم ل التي  التكاليف
أنتم  وأأما وأبالقتال،  وأبالنزال  وأبالسلح  بالجبهات  روأحي تعلقت

: لكم أردد أن لي وأيحلو لكم،  فهنيئا  وأأمثالكم
ظنوني  فيهم صدقت  فوارس        يميني ملكت وأما نفسي فدت

الزبـون الحـرب رحى دارت إذا       المنايـا يهابون ل فـوارس

الخوةا: أيها
وأقيام بالخلصا،  فعليكم  المريرةا  المسيرةا هذه مواصلة أردتم إذا

وأالخميس،  الثنين وأصوم الخيار، وأصحبة  القرآن،  وأتلوأةا  الليل،
السيرةا في وأالمطالعة ، إخوانكم مع الخلق  وأحسن المير، وأطاعة
روأاه الذي  الحسن الحديث في وأرد كما لنه الصحابة، وأحياةا النبوية



تعالى الله وأجه ابتغاء غزا من فأما  غزوأان (الغزوأ وأأبوداوأد أحمد
في الفساد وأاجتنب الشريك وأسإاير الكريمة وأأنفق المام وأأطاع
وأسإمعة وأرياء فخرا غزا من وأأما كله، أجر وأنبهه نومه فان الرض

بالكفاف).  يرجع لن فإنه  الرض في وأأفسد المام وأعصى

الخوةا: أيها
مقامه، له فاحفظوا أصيل، كريم شعب مع تجاهدوأن أنكم اعلموا
قوى لعتى يذل أوأ هامته يحني أن أبى وأقد فيه، الله حق وأارعوا

وأأهل هجرةا  أهل أنكم وأاعلموا إخوةا، خير لهم فكونوا الرض،
الذين وأهم السابقة، أهل وألكنهم وأأنصار، مهاجروأن فأنتم نصرةا،
(عبادةا العظيمة العبادةا هذه إلى الطريق السإلمي للعالم فتحوا
العالم وألدى لديكم اليد هذه لهم فاحفظوا الجهاد)،  وأفريضة القتال

فيه يقيموا حتى لقوم مسجدا بنى كمن فهم أجمع، السإلمي
المسجد الناس يأتي أن بمكان  السإاءةا فمن وأجماعتهم، جمعتهم
وأيتسقطوا عوراته وأيتتبعوا وأيلمزوأه لحمه وأينهشوا بانيه ليغتابوا
البلد أهل فهم عنده، فوقف حده عرف امرءا الله وأرحم هفواته،

المر  ينازع ل أن آداب وأللضيف عليهم، ضيوفا نزلنا وأنحن أصل،
.  صفوهم عليهم يعكر ل وأأن أهله،

. تنزلون بها التي  الجبهة أمير هو دائما فأميركم
بسنوات  قبلكم  بدأوأ  فهم بنشاطهم،  وأنشاطكم همتكم تقيسوا وأل

يمكنكم فعندها  الجهاد في  سإنوات عشر أمضيتم فإذا عشر،
الشهادةا إلى وأشوقكم   وأعزيمتكم،  عزيمتهم بين   المقارنة

. وأحماسإهم وأالقتال

: الخوةا أيها
أرض إلى أوأصلكم بأن عليكم إنعامه على الله شكر من أكثروأا
وأاسإتقام  النية أخلصت إن أجرا  عليكم،  الجر يتصبب حيث الجهاد،

فالفضل  فضل، لكم أن لحظة  خواطركم على  يمرن وأل العمل،
مني : (ليس يقول كان حيث السإلم شيخ الله وأرحم  وأإليه، منه

شيء).  في وأليس ء شى لي وأليس  شيء
رمى الله وألكن رميت إذ رميت وأما  قتلهم الله وألكن تقتلوهم فلم

17 النفال
الجنيد: أبا الحبيب أخي

كونوا المهالك، إلى  تعرضهم وأل بهم،  فارفق  خيرا، بإخوانك أوأصيك
وأعندها  الوأل، الصف في جميعا تكونوا وأل الفغان، مع معارككم في

. وأالجنة الله برزق  له فهنيئا  الشهادةا له الله  كتب فمن



أوأ أبوابها، من عاد ثم الجنة أبواب إلى وأصل من المحروأم إن وأوأالله
اثنتين  وأزوأجه الشهادةا، الله رزقه لمن فهنيئا دخولها، من وأمنع طرد

بيته أهل من بسبعين الله وأشفعه حورية، وأسإبعين
!الشهادةا؟ سإوى يغسلها فماذا ذنوب إنها

وأإخوانه: الجنيد أبا
المجاهدين  إخوانكم لنصرةا قدمتم  مسلمون عرب أنكم تنسو ل

كونوا بل قضية، أية في طرفا تكونوا أن  فإياكم بينهم، ذات وأإصلح
ابن  روأاه الذي  الحسـن الحديث وأفي للشر، مغاليق للخير مفاتيح

ماجه:
ناسإا الناس من وأإن للشر، مغاليق للخير مفاتيح ناسإا الناس من (إن

في الخير مفاتيح الله جعله لمن فطوبى للخير، مغاليق للشر مفاتيح
. يديه) على الشر مفاتيح الله جعل لمن وأوأيل يديه،

وأالتي  بينهم،  تجمع التي  السإلم بأخوةا  المجاهدين الخوةا وأذكروأا
وأل  غيبتهم،  تحل فل  وأأعراضهم،  وأأموالهم دماءهم  عليهم تحرم
خيرا، إل به يظن وأل  منه، يسخر وأل  أحد، على أحد ينم أن  يجوز

الصحيح:  الحديث وأفي
الدنيا) زوأال من الله عند أعظم  المؤمن قتل (

النسائي روأاه
وأالنسائي:  الترمذي  روأاه الذي  الخر الصحيح الحديث وأفي
وأأوأداجه بيده وأرأسإه ناصيته القيامة يوم بالقاتل المقتول (يجيء

من يدنيه حتى قتلني؟ فيم هذا سإل رب يا فيقول دما، تشخب
العرش).

الترمذي: روأاه الذي الصحيح الحديث وأفي
الله-عز لكبهم مؤمن دم في اشتركوا وأالرض السماء أهل أن (لو

النار). وأجل- في
البخاري:  روأاه الذي الصحيح الحديث ففي الغلول، من وأحذروأهم

له يقال رجل وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول ثقل على (كان
فذهبوا النار، في هو وأسإلم عليه الله صلى فقال فمات، كركرةا،

غلها). قد عباءةا فوجدوأا إليه ينظروأن
عليه الله صلى الله رسإول مدعم-غلم (بينما  الصحيحين وأفي

له هنيئا الناس فقال رماه) فقتله، من يدرى (ل غائر سإهم وأسإلم- إذا
إن بيده نفسي وأالذي وأسإلم: (كل عليه الله صلى النبي فقال الجنة،

لم الغنائم من خيبر يوم أخذها ) [الشملة: الزار]. التي1( الشملة
. نارا) عليه تشتعل المغانم تصبها



النبي إلى  شراكين أوأ  بشراك  رجل جاء الناس ذلك سإمع فلما
الحذاء]. ) [الشراك: رباط2( فقال: (شراك  وأسإلم عليه الله صلى

. ) نار من شراكان أوأ نار من
البخاري ففي  غلول،  ليس  الغنائم من الطعام أكل وأأعلمههم: أن

محل نرفعه) وأهذا وأل فنأكله وأالعنب العسل مغازينا في نصيب (كنا
قبل  الغنائم  طعام من  الكل  جواز على  الربعة الفقهاء اتفاق

من  الطعام أكل في المير اسإتئذان  يشترط وأل القسمة،
من السلح وأاسإتعمال الثياب وألبس الدوأاب ركوب وأيجوز  الغنائم،

إذن-عند دوأن الغنائم
يرجعوها. الحاجة- ثم

الشيوعي: قتل
إلى  راجع وأهذا  جائز،  تاب وأإن  السإير  الشيوعي قتل أن  وأأخبرهم

.  يتب لم أم  تاب قتله وأيجوز  زنديق  الشيوعي لن المام،
أوأ  فاداه  شاء وأإن  أطلقه،  شاء المير: إن إلى  راجع السإير وأأمر

. السإرى من بغيره  بادله

الشيوعي: الجاسإوس قتل وأأما
فيرجع المسلم  الجاسإوس  قتل أما الربعة، الئمة باتفاق  فجائز

على اعتمادا  يقتل  قتله في  المصلحة كانت فإن  المير، إلى أمره
فيترك  تركه في  المصلحة  كانت وأإن القيم، وأابن مالك المام  رأي

. الثلثة الئمة رأي حسب
الغنائم: تقسيم في وأسإلم عليه  الله صلى هديه

فجمع مناديا أمر بعدوأه أظفر  إذا  وأسإلم عليه الله صلى وأكان
سإلبه) فله بينه  عليه  له قتيل قتل (من بالسإلب  فبدأ  كلها، الغنائم

ثم الله، أراه حيث فوضعه  الباقي خمس أخرج ثم  لهلها، فأعطاها
ثم وأالعبيد،  وأالصبيان النساء من له سإهم ل لمن الباقي من يرضخ
للوألد قسم وأالرضخ: إعطاء الجيش، بين  بالسوية الباقي قسم

السهم. مقدار دوأن الصغار
(وأالنفل المصلحـة من يراه ما بحسب الغنيمة صلب من ينفل وأكان

الحرب في بلئه بسبب سإهمه عن بزيادةا  المجاهدين بعض تخصيص
جليل). عمل عمله أوأ

الجنيد: أبا أخي
ل أن  وأآمل جميعا،  إخوانكم  وأإلى  الطاهرةا، روأحكم إلى  سإلمي

لي يدعوا أن المجاهدين وأأوأصوا  بالسإم،  الدعاء من تنسونا



محمد  مولوي من ابتداء  عندكم،  القادةا كل إلى  وأسإلمي  باسإمي،
الخوةا  وأجميع  الدين، وأعلء  نسيم،  وأانجنير  الكريم، وأعبد  يوسإف،

. عندكم المجاهدين
وأبركاته. الله وأرحمة عليكم وأالسلم

. عملكم  وأخواتيم وأأمانتكم دينكم الله وأنستودع
أخوكم

عزام اللـه عبد
9/6/1408
م15/1/1989

عزام عبدالله الدكتور  فضيلة  وأجهها التي الرسإالة
السإلمية الجمعية قادةا أكبر )[من1مسعود( شاه / أحمد الخ إلى

الشمال) رباني)]. (أسإد (الشيخ الطلق على
أفغانستان شمال من عودته بعد

.... وأرعاه  الله حفظه مسعود شاه أحمد  / الحبيب الخ
محمد نبيه على وأأسإلم  وأأصلى هو، إل إله ل الذي إليك الله أحمد

وأتابعيهم وأالتابعين وأأصحابه آله وأعلى وأسإلم عليه الله صلى
وأبعد: الدين، يوم إلى بإحسان

إل به غيرك يحظ لم بتوفيق عليك الله من العزيز: لقد الخ أيها
وأاكب الذي الصمداني وأالتسديد الرباني التأييد كان وألقد القليل،

عقدا قاربت التي الماضية السنوات طيلة جادتك وأحالف مسيرتك
منك (وأليس آلءه، تذكر وأأن نعماءه تشكر أن لك دافع أكبر وأنصف

الله: وأإلى الله من هو شيء) إنما لك وأليس
وأتوكل فاعبده  كله المر يرجع وأإليه وأالرض السموات غيب وألله

تعملون عما بغافل  ربك وأما  عليه
)123(هود: 

كنتم إن  عليه  يجار وأل يجير وأهو شي كل ملكوت بيده من قل
تسحروأن فأنى قل الله ) سإيقولون تعلمون

.  فيكون كن له يقول أن  شيئا أراد اذا أمره (إنما

الحبيب: أخي
وأجل- في -عز الله أوأدعها خلقه على تجري  وأقوانين سإننا لله إن

ل  القوانين وأهذه ، وأسإلم عليه الله صلى  نبيه لسان وأعلى كتابه
القوانين هـذه وأمن  تتبـدل، وأل  تتخلـف

أقدامكم وأيثبت ينصركم الله تنصروأا إن



كذلك: القوانين هذه وأمن
عدوأ به  ترهبون الخيل رباط وأمن قوةا من مالستطعتم لهم وأأعدوأا

وأعدوأكم  الله
بطرف، القوانين هذه من أخذت وأقد العدوأ، رهبة إلى يؤدي فالعداد

. التباع هذا ثمار الله فأعطاك
هذه وأمن  وأنعمه-،  الله من فضل أعداؤك-وأهذا فرهبك أعددت لقد

القوانين
الصابرين مع الله إن وأاصبروأا  ريحكم وأتذهب فتفشلوا تنازعوا وأل

كابل أبواب على وأنحن  خاصة القانون، هذا إلى النتباه من فلبد
أن اسإتطعت ما فحاوأل العالمين، رب عند من يتنزل أن النصر ننتظر

وأإياكم مشتركة،  قاعدةا على معهم تلتقي وأأن إخوانك، مع تنسق
قوتكم وأذهاب جهادكم ثمار  ضياع إلى يؤدي الذي الختلف من

. وأجمعكم شأنكم  وأتشتت
أوأ كابل، بفتح السإتئثار أوأ القضية، بحل النفراد من إياك وأإياك
فوهة على كلها البلد وأيجعل العداوأةا، يورث فهذا بالغنائم، التفرد
وأإنما عليهم، وأبغيت  حقهم، غبنتهم قد أنك يروأن إخوانك وأإن بركان،

عليكم، أخشى الفقر ما (وأالله النصر، بعد الغنائم على الخلف يكثر
وأالتباغض التحاسإد يكثر الدنيا) وأإنما عليكم  تفتح أن  أخشى وألكن

كان وأإذا الغنائم، وأتسيل الخير، وأيفيض  المال، يكثر عندما وأالتنافس
يحظوا لم  الذين بقومك بالك فما الغنائم على اختلفوا قد بدر أهل

المعلم  الراعية  الحانية اليد يجدوأا  وألم التربية من وأافر بقسط
!لهم؟

بدر أصحاب  فينا (نزلت  عن الله رضي الصامت ابن عبادةا قال
وأجعلها أيدينا من  النفال  الله فنزع  أخلقنا، وأسإاءت اختلفنا حين

بواء- يعني على فقسمها  وأسإلم عليه الله صلى الله لرسإول
)  - السواء

. صحيح وأهو أحمد  المام روأاه

العزيز: أخي
قلوبنا، في وأأعمقه الثر أطيب إليك بها قمنا التي للزيارةا كان لقد

انشراحا صدوأرنا وأفي كبيرا، ارتياحا نفوسإنا أغوار في تركت وألقد
عظيما.

فادركنا  خاصة،  بنجشير في المبارك جهادكم  آثار على وأقفنا وألقد
الروأس،  مواجهة في  كابدتموه  الذي  العظيم وأالعناء الكبير الجهد
بأمثال ثم  العظيم الله بفضل إل  وأهزيمتها  روأسإيا إذلل  كان وأما



المجاهدين  إخوانكم وأمن منكم  بذلت التي  الضخمة  الجهود هذه
. كلها  أفغانستان  أنحاء في

قمة إلى ارتفعتم وأما الدماء، بحور على إل  النصر من اقتربتم فما
. وأالشهداء  وأالجماجم الجثث  وأجبال الشلء تلل على إل  المجد
يحـق وأل  الحقوق يدني وأل        كالضحايا الممالك يبني وأل
وأعتـق لهم فدى  السإرى وأفي       حـياةا لجـيال القتلى ففي

تدق مضـرجة يـد بكل      بـاب الحمـراء وأللحرية

الحبيب: أخي
التي الطيبه الفئة تلك  نفسي في  أثرا مارأيت أعمق من وأكان

من كثيرا، إليها أوأكلت التي  الفاضلة  وأالصفوةا  حولك، جمعتها
وأمسلم يحيى وأسإيد  الله، بسم وأوأكيل محمود، وأسإارنوال آرينبور

مجاهد وأأمير الرحمن، وأد.عبد وأد.عبدالله وأجاد، بانا وأقبلهم
وأتعلق حولك رأيت ممن  وأالكثيرين الدين، وأإكرام طارق  وأسإرمعلم

وأل  باسإمه، وأاحد كل  أسإمائهم لسرد المجال يتسع وأل  بهم، القلب
. حارسإك الدين وأتاج  طالقان، وأالي محمد شاه أنسى

العزيز: أخانا
وأحب  القرآن، وأتلوأةا  الله، بتقوى  الحبيب الخ أيها نوصيك

أذاهم،  وأدع  إخوانك، على وأالصبر  اللسان، وأحفظ  الصالحين،
حركة  كل في لله وأبالخلصا  بالمسلمين،  الظن  بحسن  وأنوصيك

الثنين  وأصيام الليل، بقيام وأنوصيك ، وأتقدم  وأضربة وأكلمة
الذي  الهدف العزيز الخ أيها تنس وأل ، الذكر وأكثرةا وأالخميس،

الله وأأشهدت لي  ذكرت  وألقد الوأل،  اليوم منذ  أجله من  قمتم
نصرةا أجل  وأجل- وأمن -عز لله إل ماقمتم ( أنكم قولك على
ما أننا  وأذكرت الله رسإول محمد  الله إل إله ل راية وأرفع  السإلم

أننا ذكرت ثم  ، وألدينه  لله إل قمنا ما  أفغانسـتان،  لتحرير حتى قمنا
أن وأل  التضحيات هذه  نبذل أن  اسإتطعنا ما  الله لغير  قمنا لو

هي الله كلمة لتكون الهدف- الجهاد ) فاليبق  الخسائر هذه  نحتمل
عنه تتنازل أوأ  الهدف  تتجاوأز أن إياك وأإياك عينيك، العليا- نصب

حق الله وأعد إن الدنيا:  فاصبر على المتسابقين بعض  ترى وأأنت
ليوقنون  الذين يستخفنك وأل

لتجاوأزهم أوأ  شرعية لمخالفات  الخرين  ارتكاب  يحملنك وأل
فعل رد  عندك  هذا  يحدثن وأل فعلوا، كما  تفعل أن  ربانية لوأامر

يمحو ل  الله فإن مبادئك، عن  وأتتنازل  بالسئة السئية فتقابل
وأطنوا  وألكن  بالحسن، السيء  يمحو وألكن بالسيء، السيء



تجتنبوا إن  أسإاءوأا وأإن تحسنوا، أن الناس احسن إن  أنفسكم
إسإاءتهم.

هذه  مثل وأفي  أفغانستان داخل في الموقف صعوبة لعلم إني
عشر  صبرت قد  وألكنك ، بيده السلح يحمل  وأالكل  الظروأف،

. أشهر عشرةا  فوقها  فليكن سإنوات
دوألة  لقامة  الوأل اليوم منذ قام قد  السإلمي الجهاد هذا إن

له  تنصب أن  يحب  الذي الشرعي  الصواب هو وأهذا  إسإلمية،
الله-عز لن خاصة، الفغاني  الجهاد  وأجهود عامة  المسلمين جهود

وأجل-  يقول:
يفتنوك أن وأاحذرهم أهواءهم تتبع وأل الله أنزل بما  بينهم احكم وأأن

أن  الله يريد أنما  فاعلم تولوا فإن  إليك  الله أنزل ما بعض عن
لفاسإقون  الناس من كثيرا وأإن ذنوبهم  ببعض  يصيبهم

)94(المائدةا: 
قائل: من عز يقول

في يجدوأا ل ثم بينهم شجر فيما  يحكموك حتى يؤمنون ل وأربك فل
تسليما وأيسلموا  قضيت مما حرجا  أنفسهم

)65(النساء: 
وأسإلم: عليه  الله صلى وأيقول

صباحا) أربعين الناس يمطر أن من خير الله حدوأد من حد (إقامة
) صحيح (حديث

الدوألة رئيس أوأ  الخليفة تنصيب  وأجوب على  الصحابة أجمع وألقد
عليه الله صلى الله رسإول دفن على قدموه أنهم  حتى  السإلمية،

. وأسإلم

العزيز: الخ أيها وأاعلم
وأيرتب الحدوأد،  وأينفذ الثغور، يحفظ حاكم من للناس لبد أنه

الناس أموال  وأيحفظ  وأالفيء،  المغانم وأيقسم وأالجنود، السرايا
العدل،  وأإقامة السإلمية،  الشريعة حسب  وأأعراضهم  وأدماءهم

ما عليهـم وأسإلمه  الله صلوات الرسإل  وأإرسإال الكتب إنزال لن
القسط  لقامة إل كان

ليقوم  وأالميزان الكتاب معهم  وأأنزلنا  بالبينات رسإلنا أرسإلنا لقد
بالقسط  الناس

)25(الحديد: 
قال وألقد الحق، وألقامة بالحق إل وأالرض السموات خلقت ما بل

الدوألة من أكثر وأتبقى تعمر العادلة الكفر دوألة السإلم: (إن شيخ
. الظالمة) السإلمية



قائد أي انفراد وأان وأالظلم، البغي وأجل- من -عز الله حذر وألقد
إقامتها في نجح أنه جدل وألوفرض فانه إسإلمية دوألة اقامة بمحاوألة

عليهم.  وأتعديا الخرين على افتراء هذا فإن
من وأالنفيس وأالنفس وأالرخيص الغالي بذلوا كثيروأن قادةا فهنالك

أفغانستان في الرض في المستضعفين حماية أجل
الرجال من  وأالمستضعفين  الله سإبيل في  تقاتلون ل لكم وأما

الظالم  القرية هذه من أخرجنا ربنا يقولون الذين  وأالولدان وأالنساء
نصيرا لدنك من لنا وأاجعل وأليا لدنك من لنا وأاجعل  أهلها

)75(النساء: 
جهودهم صبوا الذين  السإلمية الحركة وأأبناء  العلماء هنالك وأكذلك

في  منتصرا الله دين رؤية أجل من يملكون ما كل وأدفعوا
أفغانستان.

الحبيب: الخ أيها وأاعلم
هو الرض في الله دين  إقامة إلى للوصول الطرق أقصر أن

أعراض  وأتأمين  كابل لدخول  المجاهدين الخوةا بين التنسيق
.  تروأيعهم وأعدم  وأدمائهم  وأأموالهم الناس

حل إلى الوصول في  جهدك غاية وأابذل  اسإتطعت، ما  فحاوأل
وأسإائل من  وأيملكون الخير فيهم يؤمل  الذين القادةا بين  مشترك
الكافر الحكم  إسإقاط في به يسهموا أن  يستطيعون ما القوةا

.  مكانه السإلمي  الشرع وأإقامة  الشيوعي
لو فيما  الدوألة أمير يطيع أن  شاه أحمد الحبيب أخانا  ننصح وأنحن

للدوألة رئيسا  وأنصبوه منهم رجل على وأالعقد الحل أهل  التقى
في الحي  الرائع المثال تضربوا أن  لكم نحب وأنحن  السإلمية،

هي الله كلمة  لتكون قاتل الذي الحق  المجاهد  أخلق تجسيد
عينيك نصب  وأضع الحنيف، الشرع على أهواءه يقدم ل وأالذي العليا،
أطلقها وأالتي  الزمن جبين في سإطرت التي الخالدةا الكلمة تلك

فشل وأاذا عمر)، أجل من أقاتل ل خالد: (أنا المسلول الله سإيف
بينهم من ثقة اختيار إلى  يصلوا أن وأالمجاهدين وأالعقلء العلماء

يأتي فعندها الحكيم، للشرع أمينا وأحارسإا للمؤمنين،  أميرا ليكون
بنظام الطاحة  أجل من  وأينسقوا  يتعاوأنوا أن  أمثالك  القادةا دوأر

. أفغانستان في الله شرع إقامة ثم  كابل
بينهم فيما  وأالتنسيق للتعاوأن  جهودهم  المخلصون القادةا بذل وأإذا

الشيوعي الحكم إسإقاط في بعدها القادةا وأفشل  ذلك بعد فشلوا ثم
أمر في  العلماء  اسإتفتاء ثم معقولة، فترةا  النتظار من لبد فهنا

الرض في  الله دين وأإقامة الشيوعي الحكم إسإقاط على  القدام



قلوبهم،  إليه وأتهفو ، المعمورةا في  المسلمين عيون  إليه ترنو الذي
. نفوسإهم إليه  وأتتطلع

الحبيب: الخ أيها
من  عليهم تليق وأمن  حولك من المجاهدين إخوانك  تصبر أن  عليك

.  بنجيعهم  الذمة وأتلويث  المسلمين دماء في الولوغ  مغبة
الدنيا وأالنسائي:(لزوأال  الترمذي  روأاه الذي  الصحيح الحديث ففي
الذي الصحيح الحديث وأفي مسلم) ، رجل  قتل من الله على  أهول
فليس غشنا وأمن  منا، فليس السلح علينا حمل مسلم:(من روأاه

منا).
وأصححه وأالحاكم حبان وأابن أبوداوأد روأاه الذي الصحيح الحديث وأفي

الذهبي:  وأوأافقه
مؤمنا قتل أوأ مشركا مات من إل يغفره أن الله عسى ذنب (كل

متعمدا)
فسحة في العبد البخاري: (ليزال روأاه الذي الصحيح الحديث وأفي
روأاه  الذي الصحيح الحديث وأفي حراما) ، دما يصب لم ما دينه من

لكبهم مؤمن دم في اشتركوا وأالرض السماء أهل أن الترمذي: (لو
النار). وأجل- في الله-عز

داوأد: أبو روأاه الذي الصحيح الحديث وأفي
عدل). وأل صرفا منه الله يقبل لم بقتله فاعتبط مؤمنا قتل (من
وأل  فريضة منه الله يقبل عدل:  ل وأل صرفا منه الله يقبل ل وأمعنى

. نافلة
عمروأ بن عبدالله عن البخاري صحيح ففي الغلول، من إخوانك وأحذر

عليه الله صلى  الله رسإول  ثقل على  قال: (كان عنهما الله رضي
: وأسإلم عليه الله صلى فقال فمات،  كركره له يقال  رجل  وأسإلم

). غلها قد  عباءةا  فوجدوأا  ينظروأن  فذهبوا  النار، في هو
البخاري: صحيح وأفي

وأكان وأسإلم- قتل عليه الله صلى الله رسإول ؛مداعما«-غلم  (أن
الجنة، له هنيئا الناس فقال وأسإلم، عليه الله صلى الله رسإول مع

يوم غلها التي الشملة يدريكم: أن وأما وأسإلم عليه الله صلى فقال
نارا). عليه لتشتعل خيبر

عمر ابن فعن  غلول، ليس الغنيمة طعام من الكل وأأعلمهم: أن
قال: عنما  الله رضي

وألنرفعه)        (روأاه: فنأكله وأالعنب العسل مغازينا في نصيب (كنا
البخاري)



الكريم: أخي
الرض في المسلمين عيون وأكل بكم،  متعلقة كله العالم قلوب إن

قلمه التاريخ أمسك وألقد اليكم، تهفوا  وأنفوسإهم إليكم، ترنوا
بها اشرقت التي  المآثر هذه بعد يسجل ماذا وأينتظر أنفاسإه وأالتقط

وأإن (قديمه)، تليده وأتابعت توجت التي الجليلة وأالتضحيات صفحاته،
أيديكم، تدفعها أين تنتظر طريق مفرق على تقف الن التاريخ عجلة
عن المعبر  المليين وأصوت القروأن، نداء الفغاني الجهاد كان لقد

لحزانهم. وأالمواسإي لمالهم، وأالمجسد بآهاتهم،  وأالناطق آلمهم
الله جنود زحف وأوأاصلوا وأالسإلم، الحق نحو التاريخ عجلة ادفعوا
وأيعلي  شريعته أفغانستان في يقيم الله وألعل اليمان، راية لرفع

عليكم  العالمين رب  به من  الذي المبين  النصر هذا بعد  رايته
الرحيم العزيز وأهو يشاء من ينصر الله بنصر المؤمنون يفرح وأيومئذ

مستواهم  وأرفع  وأتدريبهم  جندك تربية  بمواصلة  وأنوصيك  ،
أمانتكم دينكم الله وأنستودع  وأالثقافي،  وأالعسكري  اليماني

. عملكم  وأخواتيم

عزام / عبدالله أخوكم
هـ1409 سإنة الخر  جمادي من عشر الثاني في الربعاء
م1989 سإنـة الثاني كانون من وأالعشرين للخامس الموافق

الفغاني الجهاد أنصار إلى  رسإالة

: الحبيب أخي
وأبركاته الله وأرحمة عليكم  السلم

ميزانك في الفغاني الجهاد لصالح  تعمله ما جعل أن الله إلى أبتهل
يحبب وأأن  ، وأالسإتقامة  الخلصا  وأإياك يرزقنا ،وأأن القيامة يوم

وأالفسوق الكفر إلينا يكره  وأأن قلوبنا، في  وأيزينه  اليمان إلينا
.  الراشدين من يجعلنا  وأأن  وأالعصيان،

الخير على (الدال وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن صح وألقد
وأتعس  للشر، وأمغلقا للخير مفتاحا الله جعله لمن فهنيئا كفاعله)،

.  للشر  مفتاحا وأصار القهقري وأمشى  وأجهه على نكس امرئ

: الحبيب الخ أيها
ذلك وأمع بالدم  تاريخها يكتبون بنيها بعض يكون أن أمة على عار إنه
الثم من نزيفهم، توقف التي الضمادات قيمة المة لهم  تقدم ل

وأشعارا لملتهم  وأدثارا لدينهم  درعا إخوانهم يكون أن ملة أهل على



وأل الطعام، ثمن لهم يقدمون ل  ملتهم أبناء فإن  هذا وأمع  لعزتهم
القر شر  وأتقيهم عوارتهم تستر التي الكساء بقطعة لهم يوفون
على  القيام على وأتعينهم بطونهم، تمل التي الغذاء وأبلقمة وأالحر،

.  أقدامهم
الشباب نضارةا في شاب بنجشير من سإليمان شاه  علي مر وألقد

وأاحد يوم في طائرات خمس أسإقط وأقد الحماس في  وأفورةا
ثمن يطلب  مر هذا وأمـع الجهاد، في وأأصيب الصحيحة وأبالروأايات

عينا وأل تدفع، حانية يدا يجد فل الطبيب إلى الطريق وأأجرةا  الدوأاء
. هم ما وأقليل  الله رحم من إل  تدمع صادقة

عضة  يقيها الذي الحذاء  تجد ل  لنها  قطعت قد  الرجل من فكم
؟  الثلج

فوق  تجمدوأا وأصفاء  طهارةا  المزن ماء  يباروأن  المجاهدين من كم
الذوأبان  تأبى التي  الثلوج من يحميهم غطاء يجدوأن ل  لنهم  الجبال

؟  العام معظم  الجبال ذرى في
تجد ل طاوأية باتت وأحيدها فقدت  وأثاكل زوأجها، قتل أيم من وأكم

جوعتها؟ وأيسد  وأحشتها ليؤنس  يتفقدها من
في الله دين  بناء لعادةا  منهم وأاحد كل دفع لو المسلمين على ماذا

؟  البتدائية في الصغيرةا  ابنته مصروأف قدر  جديد من  الرض
أطفاله، من  كطفل الفغاني الجهاد  حسب لو المسلم على  ماذا

؟  عائلته من كفرد  نفقة  له وأحسب  أبنائه،  وأكأحد
التي  السيارةا نوع  تغيير وأاحدا عاما  أخروأا لو  المسلمين على  ماذا

بها التي الضيوف  صالة  طاقم أوأ  النوم غرف تجديد أوأ ؟  يركبونها
في بل  مرةا  السإبوع في وأالج  يلجها وأقد  ضيوفهم،  يستقبلون

؟ أحيانا مرةا الشهر
ثمن  وأجعل   الماضية السنة بثياب  اكتفى لو المسلم على ماذا
؟  وأإسإتبرق  سإندس ثياب  القيامة يوم بها  ليكتسي  الجديدةا البزةا

وأجعل  العام في  بثوبين أوأ  السنة في  بحذائين المسلم اكتفى هل
شيئا؟  نفس فيه تظلم وأل شعيرةا  يخس ل الذي  الميزان في  البقية

الكلب تأكله الضأن وألحم           جوعا الميدان في السإد تموت

: الحبيب الخ أيها
تناطح  السإلمي العالم  قضايا تهمهم الذين المسلمين ألوف إن

قوم بأخبار  وأفخرا  وأتيها  شموخا الجوزاء  وأتباري  عزةا،  السحاب
الله، سإبيل في  وأالنفيس وأالنفس  وأالرخيص الغالي  دفعوا

.  لمجدهم وأحماية  لعراضهم  وأصيانة  دينهم على  محافظة
نزلوا إذا  إنسا  ركبوا إذا جنا      غطارفة عيني عن الله أبعد ل



أجهزةا خلل  من أوأ  التلفاز شاشة على يوم كل يسمعون الناس إن
وأيريح الصدر  يثلج ما  وأالمقروأءةا وأالمسموعة  المتطورةا البث
في يوم مصروأف ليخرج  جيبه إلى يده  أحدهم أيمد  وألكن  القلب،

!السإلمي؟ المجتمع قواعد لتأسإيس  فيه  يساهم  السإبوع
كبريائه من  الروأسإي الدب  تنازل عن  يوميا  لتكتب الصحف إن

على جثا أن بعد  المجاهدين رغبة على  وأنزوأله  المتورم  وأشموخه
الحزاب وأهزم  عبده الله وأنصر  ، حسيرا  كليل  ذليل  وأانهزم  ركبتيه

.  وأحده
صقيل  بكابل يجلوها وأارم          كأنهم النوف للشم الله أبى
أنفسهم أيسألون  نشوةا، يطيروأن وأيكادوأن  فرحا  ينتشون وألكنهم

من  ندت  الخنادق  أعماق في  الله خشية من الباكية العين من كم
؟  آماقها

تقتحم وأهي اللغام  شظايا مع  طارت  المتوضئة  الرجل من كم
الكفار؟ جحور

؟ اقتحام كل  أثر على خلفوا اليتام من كم
الرماح عارضة الخيل طراد          شوقي وأطار  طربت قد فإني

: الحبيب الخ أيها
وأاضطرام  المعركة باشتداد  تضاعفت قد  المجاهدين حاجات إن

المجاهدين من كثيرا نقابل أن  نستحي صرنا أننا  الله وأعلم  ،  لهيبها
نتوارى وأصرنا  ،  البرد شر من  تقيهم التي  البطانيات  يطلبون وأهم
نستطيع وأل  ملحة ضروأرية  نراها التي  المجاهدين طلبات من  خجل
وأقد  الشرى  كأسإد يربضون  المدن حول  أنهم مع بعضها  نلبي أن

.  بنابة الجوع  عضها أن بعد فرائسها تطلب   خرجت
جوارح فيهم هن أوأ  مخالبهم          أكفهم  لزمن مما  الظبا  كأن

: اليتام كفالة
جليل عمل وأهذا  اليتام لكفالة الهتمام بعض المسلمون أعار لقد
بأصبعيه) وأأشار  هكذا  الجنة في اليتيم وأكافل (أنا جزيل ثواب ذوأ

الصحيحين. في
المجاهدين عن صفحا وأضربوا كشحا أعطوا قد المسلمين وألكن

يتألق الشاعر وأكأن جديد، من المة هذه تاريخ يصنعون الذين
بمدحهم: وأيتغنى بذكرهم

السيف بحد  وأيبري        حقه الحرب في  الخطي  القنا  وأيعطى
المناكب  عرض



البذل؟: كف غل فلماذا
العطاء وأقدر الندى، أكف  وأكفت اليدي، غلت  النصر أبواب أعلى
ترى إذا فالنفس  جرى، ما خلف النفس وأطبيعة السخاء؟ وأقل
العطاء في  تزيد  فإنها  وأالسإل البيض رؤس  وأتلمح المل، بوارق

. الثناء وأعطر الطيب الحصاد في  وأطمعا وأالجناء، الثمر  بمردوأد أمل
الله سإبيل في الدرهم على  يثيب أن وأجل عز  الله يعد ألم

درهم:  بسبعمائة
سإبع أنبتت حبة كمثل الله سإبيل في أموالهم ينفقون الذين مثل
وأاسإع وأالله يشاء لمن يضاعف وأالله حبة مائة سإنبلة كل في سإنابل

عليم
)162(البقرةا: 

في فرسإا  احتبس وأسإلم: (من عليه الله صلى الله رسإول يقل ألم
ميزانه في وأروأثه وأريه  شبعه فإن بوعده وأتصديقا إيمانا  الله سإبيل
) . الحسنات  له وأتكتب  بطوله  ليستن  فرسإه القيامة)( وأإن يوم

. بحبله  :  يلعب بطوله يستن
- الله المجاهدين- باذن وأناصر  الجلد  وأحبيب الجهاد ناصر أخي
وأتنكص كابل أبواب على تدعنا ل  ،  سإاعة صبر  فالنصر قليل اصبر

. الله لدين النصر فرحة  المؤمنين مشاركة  تفوتك فقد عنا

: الكريم أخي
حيرتان من  كابل إلى  روأسإيا من الموصل  الطريق أن تعلم ألم
من  الشمالي خانه- الجزء خير حتى  بلخ وألية في جيحون نهر على

إل كابل إلى  قمح  شاحنة  تدخل ل  وأأنه  ، المجاهدين - بيد كابل
وأثقل الجوع وأطأةا تحت كابل ت أن وأعندما  المجاهدين،  بأذن

المجاهدوأن  سإمح  كابل في الناس  صراخ نقع حتى  الفاقة
وألكن  سإالنج من تمر أن  السلح دوأن الغذاء تحمل التي  للشاحنات

وأأشرعت أعلمها،  روأسإيا وأنكست  المتحدةا، المم أعلم تحت
أخي يا  تعلم ألم ،  الغذاء  بعض  لتدخل  المتحدةا المم أعلم

وأأسإود ،  بدخشان وأزحوف  ،  طالقان وأفتوح  قندهار بضربات
؟ وأبغمان كابل وأليوث ،  بنجشير

: الحبيب أخي
الطريق: نهاية في تخذلنا ل

لعلكم الله وأاتقوا  وأرابطوا  وأصابروأا اصبروأا آمنوا الذين ياأيها
تفلحون

200: عمران آل



عزام أخوكم/الدكتورعبدالله

*العرب المجاهدين أمير إلى رسإالة
) ( كابل شكردرةا في

هـ1409  شوال20 ) بتاريخ54( عدد المعركة لهيب في [*نشرت
م].1989  يونيو3الموافق: 

يشاركونه ممن الحبة وأإخواني المالكي على أبا الحبيب أخي
الله وأرحمة عليكم (كابل) السلم شكردرا في الجهاد مسيرةا

:  وأبعد  ،  وأبركاته
،  وأإعدادكم وأهجرتكم  وأرباطكم  جهادكم  يتقبل أن  الله أرجو
وأأن  وأالسإتقامة  الخلصا وأإياكم يرزقنا أن  وأجل عز  الله وأأدعو

إنه  وأالخرةا  وأالدنيا الدين  لخير يوفقنا وأأن  وأالرشاد، السداد  يلهمنا
.  مجيب قريب  سإميع

: الحبيب أخي
تنقلكم وأندرةا  تجاربكم  وأقلة  سإنكم صغر رغم  أنكم  أعلم كنت ما

الطويل،  الصبر هذا  وأتصبروأن  الكبير، الخير هذا  سإتحققون  أنكم
هذا على الصبر  تستطيعون  كنتم ما  وأتأييده  الله توفيق وألول

المسافة  وأتباين  وأالبيئة وأاللغة العادات اختلف مع الشعب
وأالزمن:

وألكن  أبدا  أحد من منكم  زكى ما  وأرحمته عليكم الله فضل وألول
عليم سإميع وأالله  يشاء من يزكي الله

)21(النور:
الكفر إليكم وأكره  قلوبكم في  وأزينه اليمان  إليكم حبب الله وألكن

الراشدوأن هم  أوألئك وأالعصيان وأالفسوق
70  الحجرات

عباده من  يشاء من على به  الله يمن  عظيم فضل الرباط نعمة إن
وأمن  ،  وأقيامه شهر صيام من وأخير ،  يوم بألف  وأاليوم ل  كيف  ،

وأأمن  عمله، على يختم لم  مرابطا مات
عظيم: الهجرةا وأأجر ، تضاعف  وأأعماله الفتان،

هامة  لدغته أوأ دابته فوقصته  فاصل الركاب في رجله  وأضع (من
الجنة) له وأإن  شهيد فهو مات حتف بأي  مات أوأ ، فمات

صحيح) (حديث



منة أذاهم على وأالصبر بالناس  الختلط على القدرةا أن وأاعلم
دعوته لحمل  عباده من اصطفاهم من على بها  الله يتفضل كبرى
من خير  أذاهم على وأيصبر  الناس يخالط الذي  دينه:(المؤمن وأنشر

أذاهم) على يصبر وأل الناس يخالط ل الذي المؤمن
(حديث: صحيح)

مختلفة  أحزاب مع  يعيش أن  اسإتطاع الذي أن  على  اعلم وأكذلك
فإذا  وأجل، عز الله من  كبرى نعمة  فهذه يتعصب أوأ يتحيز أن دوأن

إصلح يديه  على الله وأسإاق بينهم،   الصلح  يديه على الله سإاق
البين ذات ( فساد لن ، وأالزكاةا  الصلةا من  خير فهو  البين ذات

. ) الدين تحلق وألكن الشعر تحلق  أقول ل الحالقة هي
العربي تحرك  سإهولة من يرى  لما منكم مسروأر  الجميع أن وأالحق

وأفقكم وألقد  ،  لجهوده الكبير  وأتقديرهم  له حبهم مع شكردرا في
الناس  فأحبكم الصبر  عليكم وأألقى خلف، فيه ليس مكان في  الله

.  بكم وأاحتفوا

: الحبة إخواني
دفعة وأيعطيها ، البشرية النفس  طاقات بالخلصا ليفجر  الله إن

وأيدفع آفاقا، له وأيفتح  بالمخلص،  القلوب وأيحبب  المام إلى قوية
الضراء في عنه

وأدا  الرحمن لهم  سإيجعل  الصالحات وأعملوا آمنوا الذين إن
96: مريم

الناس قلوب في  محبة أي
فخور مختال كل  يحب ل الله إن آمنوا الذين عن يدافع الله إن

38 الحج
مدح على تحرصوا وأل وأالرياء، وأإياكم وأالصدق، بالخلصا فعليكم

وأعليكم  وأجل، عز لله البقية وأاتركوا  بالسإباب خذوأا وأثنائهم الناس
الكروأب  اشتدت وأإذا ، الله بذكر رطبا لسانك ليزال  الله بذكر

وأاسإتعينوا  الذنوب نتاج لنها  العيوب عن  أنفسكم في  ففتشوا
وأعليكم  إخوانكم، وأأحبوا ، ألسنتكم  ،وأاحفظوا  وأالصلةا بالصبر
وأأحبوا  ، وأالمنام وأالطعام  بالراحة أنفسكم على  آثروأهم باليثار،

الله،  وألية تنال بذلك   لله، وأامنعوا  لله وأأعطوا  لله وأأبغضوا لله
.  بذلك إل  الله، وألية  وألتنال

الله وأاذكروأا  وأتصدقوا  أنفسكم فأصلحوا  المشاكل كثرت وأاذا
. وأالخلصا بالذكر وأاسإتعينوا  الصلةا الى وأالجأوأا

: الحبيب أخي



وأدين  خلق على نظنهم شبابا الولية إلى أرسإلنا  أننا إعلم
الحسن أبي للخ كابل وألية إمارةا فسلمنا  المارةا،  وأسإلمناهم

فهو أنس الله عبد  الخ وأأما  ،  الشمالية الوليات  أمير وأهو المدني
فأنت  وألذا  ،   كابيسا أمير فهو  هاجر أبو  الخ وأأما  ،  بروأان أمير

وأالمعين  الخ  نعم وأهو  ،  المدني  الحسن ابي بالخ  مرتبط
ه جهود على  وأإعانته  بطاعته  نوصيكم ، وأالمسؤوأل  وأالمصاحب
وأالعدوأان الثم  على تعاوأنوا وأل  وأالتقوى البر على وأتعاوأنوا

7: المائدةا
وأاصبروأا  ريحكم وأتذهب فتفشلوا تنازعوا وأل وأرسإوله وأأطيعواالله

الصابرين مع الله إن
46: النفال

العرب  وأليكن المخاطر، في بهم  تزجوا وأل بإخوانـك، رفيقا وأكن
، وأالمعارك  الهجوم أثناء  الفغان من غفير جمع بين قليل عدد ذوأي

. ملحه وأأنتم الطعام  هم  فالفغان  الطعام، ملح  لنكم
وأبصيام ا، جزء يوم كل اقرأوأ  الصباحية،  القرآن  بجلسات  عليكم

حياةا وأمن  الصالحين  رياض من لهم وأاقرأ ،  وأالخميس  الثنين
وأاعتنوا ، مبكرين وأناموا ، دقائق لعشر وألو  ،  الصلوات بعد الصحابة

.  وأالقتال بالتدريب  العسكرية  كفاءتكم  وأارفعوا  بأسإلحتكم،
بأس ذوأوأ قوم  عرفتموهم فقد  الفغان  للمجاهدين بالنسبة أما

فاسإتفيدوأا  ، وأكرم  وأغيرةا وأحياء  وأمروأءةا وأعزةا  وأصلبة  ،  وأشكيمة
الكريم وأالقرآن  الشرعي بالعلم  أنفسكم وأهذبوا  الصفات، هذه من

في خيارهم الجاهلية في خيارهم  معادن ( الناس السإلمية وأالخلق
. ) فقهوا إذا  السإلم

المجاهدين بين  الحيلولة  يريدوأن الن  عليهم  الدنيا  تكالبت وألقد
وأالله  الحياةا في الله شرع  تحكيم إلى الوصول وأبين  الصادقين

.  ليعلمون الناس أكثر  وألكن أمره على  غالب
يبحثون  نهار ليل  وأيخططون  يفكروأن  جانب كل من الله وأأعداء

بالعالم  الجهاد هذا أوأاصر يقطعوا أن بها  يمكنهم التي السبل  عن
صدوأر ليوغروأا الوهابية فتنة  الفترةا هذه في  فيثيروأن  ،  السإلمي

العرب على  حفيظتهم  وأيثيروأن  الشعب، هذا من الميين
الله على وأأقبلوا فيها بما  الدنيا  تركوا الذين المرابطين المهاجرين

.  رضوانه  وأابتغاء  لله ارضاء  بالثواب وأحبا  طمعابالجنة
إليهم بها سإولت نغمة آخر على يعزف الن الغربي وأالعالم

. العرب) ( المرتزقة وأهي شياطينهم
التي  وأالمصائد  وأإياكم  طريقكم، في التي  المزالق إلى  فانتبهوا
وأبصروأا  ، حبالهم في وأتسقطوا  شباكهم في لتقعوا  لكم  تنصب



إنهم  ،  العالمية المؤامرةا وأبأبعاد  الخطر  بمواطن الفغاني  الشعب
من انبعث الذي العالمي  السإلمي الجهاد  معنى يعيدوأا أن يريدوأن

نهر وأبين  جيحون بين الجبال أهل من  مسلمين قوم إلى أفغانستان
في العالمي السإلمي الجهاد إعادةا  يريدوأن  إنهم  ،  كابل
. أهلية حربا وأيسمونها  فقط  أفغان ضد أفغان  قتال  إلى أفغانستان
فيها،  أنتم التي  البقاع في  سإتكون  الكبرى المعركة أن وأاعلموا
سإتكونون وأأنتم  ،  كابل معركة هي نهائيا  النظام  إسإقاط فمعركة

من إليكم وأصل قد  الدين نور  الخ  وألعل المعركة، من  مهما ا جزء
وأشجاعة  غزيرا  وأعلما   كثيرا  خيرا  منه تستفيدوأا أن  فنأمل  جهتنا،

. الناس به ينفع وأأن الخلصا  يرزقه أن  الله فنرجو ، وأإقداما
الحنفي للمذهب العميق  الحترام  لظهار  توصية إلى بحاجة لستم

في  الوألى الخطوات منذ  لكم وأصيتنا فهذه الفغان، يتبعه الذي
المذهب أتباع من أنكم أعلم  وأأنا ديننا، من جزء  وأهذا  الطريق،
الفغان بين  تعيشون  وأأنتم  المرحلة  هذه في لبد لكن  المالكي،

السإلم  شيخ فتاوأي وأهذه  الحنفي، المذهب حسب  تصلوا أن
الصلةا  هيئات ترك  بوجوب  اللباني  وأالشيخ وأمالك أحمد  وأالمام

. حنفيا المام كان إذا  الحنفي للمذهب  المخالفة
تحصيل  الواجب أن على  الشريعة ( مدار السإلم شيخ يقول
كان  تعارضت  فإذا  وأتقليلها، المفاسإد  وأتعطيل  وأتكميلها،  المصالح

أعظم  وأدفع أدناهما، بتفويت  المصلحتين أعظم  تحصيل
الفتاوأي ) مجموع  المشروأع هو أدناهما باحتمال  المفسدتين

28/284 .
ذلك بعد  يفصلها  وأهو  تيمية ابن  المام  يقررها  عامة  قاعدةا وأهذه

الفتاوأي،  مجموع  ثنايا في تجدها كبيرةا  عملية  أمثلة لها وأيضرب
. وأبيانا وأضوحا المر ليزداد بعضها  وأنقتطف

الجهر  يستحبون  بقوم  المام  صلةا  حول سإؤال على إجابة ففي
وأمذهبه  الصلةا في  يقنتون ل أوأ بها، الجهر يرى ل وأهو  بالبسملة
لما  تركه  الرشيد المسلك أن  المسائل من  ذلك  وأغير القنوت،

( وأقد تيمية ابن  المام ... فيقول  لقلوبهم  تأليفا صحيحا  يراه
وأأرادوأا  الوتر في  يقنتون ل بقوم  صلى لمن  أيضا  أحمد اسإتحب

لتأليفهم  الفضل ترك اسإتحب فقد لتأليفهم  يقنت ل أن المام من
كان إذا بها  الجهر أيضا بالبسملة: ( وأيستحب الجهر عن  قال ...) ثم

أصل إلى يرجع  كله ... وأهذا  لتأليفهم الجهر  يختاروأن  المأمومون
) مجموع  راجحة لمصلحة فاضل  يصير قد المفضول أن وأهو  جامع

. 22/344  الفتاوأي



إذا  وأمستحباتها  الصلةا  هيئات بعض عن  يتكلم  آخر موضع وأفي
يقصد أن  للرجل  : ( وأيستحب فقال تركها  التأليف مصلحة  اقتضت

التأليف  مصلحة  لن المستحبات،  هذه بترك  القلوب تأليف إلى
صلى النبي ترك كما  هذا، مثل فعل  مصلحة من  أعظم  الدين في

تأليف من  إبقائه في الكعبة- لما - أي بناء تغيير    وأسإلم عليه الله
في  الصلةا إتمام  عثمان على  مسعود ابن أنكر وأكما  القلوب،
)  ا-ه-  من شر  الخلف  وأقال  متمما خلفـه صلى ثم السفر

22/407  الفتاوأي  مجموع
بالبسملة جهر من أن على متفقون  ( إنهم آخر موضوع في وأقال
في  قنت من أن  وأعلى  صلته، صحت  خافت وأمن  صلته،  صحت
إذا فيما  وأتنازعوا  صلته صحت  يقنت لم وأمن  صلته صحت الفجر

قراءةا  يترك أن  مثل  وأجوبه،  المأموم  يعتقد ما  المام ترك
يتوضأ وأل  ذكره  يمس أوأ  وأجوبها،  يعتقد  وأالمأموم  البسملة
يتوضأ وأل  يحتجم أوأ ذلك، من  الوضوء  وأجوب يرى  وأالمأموم

أن به المقطوع وأالصحيح  ، الحجامة من  الوضوء  يرى  وأالمأموم
نفس في مخطئا كان وأإن إمامه  خلف  صحيحة  المأموم صلةا

وأإن وألهم فلكم أصابوا  فان لكم (يصلون الصحيح في ثبت لما المر،
الفجر في بمن المأموم اقتدى إذا ) وأكذلك وأعليهم فلكم أخطاوأا

وأإن بعد أوأ الركوع قبل قنت الوتر أوأ الركوع قبل قنت سإواء معه
شيء اسإتحاب يرى المام وألوكان ، معه يقنت لم يقنت ل كان

قد كان وأالئتلف  التفاق  لجل  فتركه  يستحبونه ل  وأالمأمومون
22/267  الفتاوأي ) مجموع  أحسن

مسائل من هي المسائل هذه  ( وأمثل  آخر موضوع في وأقال
لفعل  التخلف من أوألى  المام متابعة أن  وأالقوى  ،  الجتهاد

22/452 الفتاوأي ) مجموع  مستحب
( إن وألكن  السنة في ترد لم أنها - مع الجمعة قبل السنة عن وأقال

صلتها في أن  وأرأى  مطاعا كان فان  ، يصلونها قوم مع  الرجل كان
من التمكن لعدم وأالشر للخصام  أنفع هو ما إلى  لقلوبهم  تأليف

فالعمل  حسن، أيضا  فهذا  ذلك وأنحو  له  وأقبلهم  لهم الحق  بيان
يترجح  باعتبارها تارةا  وأتركه  تارةا  مستحبا فعله  يكون الواحد
يترك قد  وأالمسلم الشرعية،  الدلة  بحسب وأتركه  فعله  مصلحة

وألذلك  مصلحته، على راجع  فساد فعله في كان  إذا المستحب
كان إذا  أفضل عنده هو ما  المام  يدع أن وأأحمد  الئمة  اسإتحب

195 - 194/ 42  الفتاوأي مجموع ) ا.ه-  من المأمومين  تأليف فيه



أدى إذا وأاجب السنة ترك :( إن الموافقات في الشاطبي وأيقول
قطعا المندوأبة السنة على مقدم الواجب لن وأاجب تضييع إلى فعلها

.(
المستحبات ترك بأن الله حفظة باز بن العزيز عبد الشيخ أفتى وأقد

. مشروأع أمر الئتلف وأاجب لتحقيق  المسنونة وأالهيئات
في يتعدى الله حفظه اللباني الدين ناصر الشيخ المحدث أن بل

سإنيتها يرى ل الذي المام خلف السنن ترك اسإتحباب درجة الفتوى
لم ما يدع أن تركه يسعه ل وأجوبا المأموم على وأيوجب يفعلها وأل

البخاري حديث ذلك في وأدليله المسنونة، الهيئات من المام يفعله
أوأجب عامة المام اتباع أن فيرى  به ليؤتم المام جعل إنما  وأمسلم

عنه ثابتة الفتوى وأ... وأهذه مسنونا كان وأإن مخالفته في فعل من
. اليها الشك يتطرف فل وأمسجلة

؟ تأخذوأن وأالخرين الوألين فتاوأي بعد حديث فبأي
ثلث وأأقام حمزةا الدكتور أرسإلنا فقد الصحية للمور بالنسبة أما

ببعض وأحظيتم قابلتموه وألعلكم كابل، منطقة في نقطة عشرةا
المنطقة. في الصحية الخدمات

بعد بالشهادتين ينطقون الذين الشيوعيين للسإرى بالنسبة أما
إما عندكم، الشرعية وأالمحكمة المير إلى راجع فالمر أسإرهم

الـتي هي الشرعية وأالمصلحة الفدية، أوأ وأالسجن السإر اوأ القتل
وألقد دارت، حيث الشرعية المصلحة مع يدوأر وأالحكم الرجح، تحدد

مفصل وأالمر  وأأحكام آداب الجهاد في  كتابي في المر هذا بحثت
لدمائهم حاقنا  فليس للفغان بالنسبة بالشهادتين النطق وأأما هناك،

أوأ المرتدين معاملة يعاملون بل أصل كفارا ليسوا أنهم إذ ، دائما
الزنادقة.

كان إذا المجاهدين على توزيعها تجب فل السلح لغنيمة  بالنسبة أما
وأالله وأأرى الشيوعيين، أيدي في وأيسقط السإواق في يباع السلح

وأالمدافع الدبابات غنائم على كذلك ينطبق المر وأهذا أعلم
الثقيل السلح يبقى أن بالجهاد السلح بيع أضر إذا وأالراجمات

لدى يكن لم فإن بمال، الغانمين  أنفس وأتسترضى للجبهة وأالخفيف
فتح إذا حتى نفسه على دينا قيمته يسجل أن  فلبأس مال المير

وأقد ، الديون هذه سإدهم الدوألة وأقامت  كابل المسلمين على الله
يوم المجاهدين نفوس  وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول اسإترضى

أنها مع ، هوازن إلى وأالوألد وأالطفال النساء من السبي وأأعاد حنين
الفتح. بعد لهم ملكا وأأصبحت حقهم

يؤخذ أن وأأرى بقدرها، تقدر وأالضروأرات الضروأرةا، من الحالة وأهذه
وأالشافعي وأالفزاري وأالمالكي  المازري برأي الحالة هذه في



وأغير  المنقولة الغنائم أمر أن يعتبروأن الذين الفقهاء من وأغيرهم
الشرعية. المصلحة حسب بها يتصرف المام إلى راجع المنقولة

عمر بفعل وأاسإترشاد الراضي على المنقولة الغنائم قياس هذا وأفي
أعلم-. العراق- وأالله  سإواد في عنه الله رضي

شعاركم: اجعلوا وأختاما
لعلكم الله وأاتقوا وأرابطوا  وأصابروأا اصبروأا  آمنوا الذين أيها يا (

تفلحون)
)200: (  عمران آل

وأأسإوتكـم
في أصابهم لما وأهنوا فما كثير ربيون معه قاتل نبي من  (وأكأين

كان وأما الصابرين يحب وأالله اسإتكانوا وأما ضعفوا وأما الله سإبيل
وأثبت أمرنا في وأإسإرافنا  ذنوبنا لنا اغفر ربنا قالوا أن إل قولهم

وأحسن الدنيا ثواب الله فآتاهم الكافرين القوم على وأانصرنا أقدامنا
) المحسنين يحب وأالله الخرةا ثواب

)148-146عمران:  (آل
حياةا وألكم لنا الله وأنسأل وأإياكم، وأنصرنا خطاكم وأسإدد الله وأفقكم

وأسإلم، عليه الله صلى النبي مع وأالحشر الشهداء وأخاتمة السعداء
وأأن  مكان كل وأفي أفغانستان في السإلم راية يرفع أن الله وأنرجو
. مجيب سإميع إنه ، القرآن جنود من يجعلنا وأأن القرآن دوألة يحكم

أخوكم
عزام الدكتور/ عبدالله

م1/6/1989 الموافق  هـ1409/ /شوال27 في بيشاوأر

عزام عبدالله الشيخ فضيلة من رسإالة
* الجزائري بكر بي ا الشيخ   فضيلة  إلى

عام القعدةا  ذوأ1  بتاريخ56 عدد المعركة لهيب في [*نشرت
م].17/6/1989 الموافق هـ1409

الجزائري بكر أبا الكبير شيخنا
وأرعاه الله حفظه

: وأبعد وأبركاته الله وأرحمة عليكم السلم
في المجاهدين على به الله من الذي العظيم النصر عليكم يخفى فل

المسلمين يد على الله وأجهها التي  القاصمة وأالضربة أفغانستان



من تتخلص كيف حائرةا باتت  التي الدوألية للشيوعية  الفغان
عبر الشيوعية فيها عاشت التي العاجية وأالبراج الوهمية القواعد

الماضية العقود
الهجوم دوأر ألى  الدفاع دوأر من المجاهدوأن وأانتقل الروأس وأخرج

الضخامة غاية في أمر المدن وأاحتلل ، المدن وأاحتلل السإتراتيجي
. موحدةا وأقيادةا كبيرةا وأإمكانيات دقيق  تنظيم الى وأيحتاج وأالصعوبة

وأالتأييد المداد عن العدوأ قبل الصديق توقف الروأس خروأج وأبعد
وأجرئته السوفيتي التحاد بطولة  على يركز العالمي العلم وأاصبح
إلى تحول قد الفغاني الجهاد وأأن  وأالنسحاب السلم قرار باتخاذ
على يركز السابقة الفترةا في الغربي العلم كان فإذا ، أهلية حرب
الذين  المجاهدين بطولة وأيبرز أفغانستان اعماق في روأسإيا  هزيمة
. تغيرت قد الن السياسإة فإن الروأسإي الدب أمام كالعمالقة وأقفوا

وأصول أن تدرك الدوألية الرصد وأأجهزةا الن العالمية السياسإية إن
أن بعد الرض في تحصل لم فريدةا سإابقة الحكم إلى الجهاد قادةا

) ( الخلفة اسإتانبول في الشامخ بالصرح  السإلم أعداء طوح
وأهذا ، وأرسإوله- أتاتورك الله الذئب- عدوأ يد على م1924/مارس/3

نظر في قضية السإلمية الدوألة أوأ الخلفة اعادةا محاوألة وأهو  المر
ليمكن مما الدماء وأشللت القتاد خرط دوأنها وأالشرق الغرب

، يجري  نفس أوأ ينبض عرق فيهم مادام فيه يهادنوا أن  الله لعداء
يعود أن للسإلم  السماح عدم وأهي دوأليا عليها مجمع قضية وأهذه
عقيدةا    الله أنزله وأكما الحياةا في  نشاطه لمزاوألة  اخرى مرةا

.    حياةا وأنظام وأشريعة
التعبدية الشعائر من قوالب في المجمد للسإلم يسمحون إنهم

بالتغيير  الحكم نظام أوأ بالتسيير الحياةا شئون إلى يده تمتد أن دوأن
العالمية فالمؤامرةا وألذا ، اللهي الوحي من هـدي على  التنفيذ ثم

قمقمه إلى أخرى مرةا وأاعادته الفغاني الجهاد خنق : محاوألة الن
فالمؤامرةا  وألذا إسإلمي جهاد  إلى تحول أن بعد وأالقليمي القبلي
العالم قبل من بالحياةا تمده التي الشرايين وأقطع خنقه على

سإبيل كل بها ينتهجون الشاغل الكفار شغل أصبحت السإلمي
وأتعمير الفغانية الهلية الحرب  فكلمات وأسإيلة كل بها وأيسلكون

، العريضة القاعدةا ذات وأالدوألة الوهابية وأقضية ، أفغانستان
براقة شعارات كلهـا الفغانية القضية لحل الدوألي  وأالمؤتمر

كل ايادي خيوطها تنسج التي الخبيثة المؤامرةا لهذه بارزةا وأعناوأين
. للسإلم  المعادي العالم



شائكة ضخمة قضية : إنها المدن فتح قضية الى : أعود الحبيب أخي
الى تحتاج  وأطاقاتهم المسلمين  إمكانيات لها تكاتف  إلى تحتاج

المدن لفتح كبار قادةا من  محكمة خطط
الذين المجاهدين من الضخمة للعداد يكفي تموين الى تحتاج

، كالهريس المحفوظة الجاهزةا الوجبات وأأفضلها المدينة يحاصروأن
تحتاج ،  بالمعركة  البدء قبل معدةا كثيرةا وأذخائر اسإلحة إلى تحتاج
وأدعاةا علماء إلى تحتاج ميدانية، إسإعاف وأنقط مستشفيات الى

وأتذكيرهم الحماس المجاهدين قلوب  في وأيبثون الناس يثبتون
للحصار معدةا الدوأية من كبيرةا كميات الى تحتاج وأالجنة بالثواب
الى تحتاج ، نقل وأسإيارات اسإعاف سإيارات الى تحتاج ، الطويل

من كاف عدد إلى تحتاج ، وأالذخائر المؤن لنقل كافية نقدية مبالغ
المعركة ميدان في  المجاهدين لتنقلت وأالحمير وأالبغال الخيول

الواسإعة.
وأالتجار الدعاةا دوأر وأجاء الوطيس حمى : الن الحبيب الخ أيها

فهل  وأالمدرسإين وأالطباء العسكريين من وأالفنيين وأالمحسنين
الدقيقة المرحلة هذه في تلميذكم من وأللصفوةا  لكم يكون

، عظيم المر ؟..  إن المة هذه تاريخ في وأالحاسإمة الحساسإة
مواتية وأالظروأف ، سإانحة وأالفرصة ، ثمين وأالوقت ، جلل وأالخطب

. الندم أصابع  فتعضوا تفقدوأها فل ، مهيئة
بدلوكم  تدلون فهل ، أمثالكم وأانتظار انتظاركم في الساحة
تقاتلون ل وأمالكم    ؟ وأالجر القطر يفوتكم أم بجهدكم وأتسهمون

الذين وأالولدان وأالنساء الرجال من وأالمستضعفين الله سإبيل في
من لنا وأاجعل أهلها الظالم القرية هذه من أخرجنا ربنا  يقولون
آباؤكم كان إن قل   ،     نصيرا لدنك من لنا وأاجعل   وأليا لدنك

اقترفتموها وأأموال  وأعشيرتكم  وأأزوأاجكم وأاخوانكم وأأبناؤكم
الله من إليكم أحب ترضونها وأمساكن كسادها تخشون وأتجارةا
ل وأالله بأمره الله يأتي حتى فتربصوا سإبيله في وأجهاد وأرسإوله

قلوبكم تطمئن أن نريد  وأختاما ،42 التوبة    الفاسإقين القوم يهدي
: لكم فنقول

نصرا المحاهدوأن وأيحقق إل أفغانستان على يمر يوم  من -ما1
. جزئيا كان مهما ؛ ملموسإا  وأتقدما  جديدا

عجيب ذعر في وأيعيشون متحطمة الشيوعيين معنويات - إن2
وأنفوسإهم السحاب تناطح المجاهدين معنويات بينما رهيب  وأخوف

وأشمما وأرجولة  وأإباء عزةا  السإود تباري
تعدوأ ل وأالقضية  الله بإذن السقوط الى آيل الشيوعي  الحكم - إن3

. وأعلمه الله  بقدر يقصر أوأ يطول قد زمن قضية تكون أن



الخمسة العام(الشهر هذا خلل المجاهدوأن فتح - لقد4
مراكز سإوى يبق وألم أعوام خمسة خلل يفتحوه الماضية)مالم

بالمعصم السوار احاطة بالمجاهدين المحاطة  الوليات
أياما وأتنتظر   شديدا حصارا محاصرةا فهي العاصمة كابل وأاما

رغيف وأصول فيمنعون الخنادق المجاهدوأن فيها يحكم قد  شديدةا
موسإكو. من بشهر شهرا تنتظره الذي كابل الى الخبز

الفتح عام هو هـ1410 عام يكون أن عزوأجل الله  من وأنأمل
من ينصر ، الله بنصر المؤمنون يفرح (وأيومئذ وأالتمكين وأالتأييد
الله دين على الجيل يقبل وأعندها )، الرحيم العزيز وأهو يشاء

دين في يدخلون الناس وأرأيت وأالفتح الله نصر  جاء (إذ فيطمئنون
توابا). كان إنه وأاسإتغفره  ربك بحمد فسبح  افواجا الله

الباطل وأيرينا اتباعه وأيرزقنا حقا الحق يرينا أن العظيم الله اسإأل
عز وأنسأله الرض في للمؤمنين يمكن اجتنابه،وأأن وأيرزقنا باطل
الله النبي- صلى مع وأالحشر الشهداء وأخاتمة السعداء  حياةا  وأعل

مفتاحا وأجعلكم المسلمين  وأبقلوبكم بكم الله وأسإلم- وأنفع عليه
. شر لكل وأمغلقا خير لكل

وأقيام اللسان وأحفظ وأالذكر القرآن وأتلوأةا الله بتقوى  أوأصيكم
على النية وأتبييت الصالحين وأحب وأالخميس  الثنين وأصيام الليل

: القتال على المؤمنين وأتحريض ، السإتشهاد وأحب  الجهاد
عسى  المؤمنين وأحرض نفسك ال تكلف ل الله سإبيل في فقاتل (

تنكيل). وأأشد بأسإا أشد وأالله كفروأا  الذين بأس يكف ان الله
84: النساء

، ، ، عملكم وأخواتيم وأأمانتكم دينكم الله وأنستودع

عـزام اللـه الصغير/ عـبد أخوكم
 هـ1409/ القعدةا / ذي5 الجمعة

 م1989- 6- 9الموافق: 

العرب المجاهدين أمير من
الشمال قافلة إلى عزام عبدالله الشيخ

حفظهم  الدرداء وأد. أبا د. صالح وأإخوانه الشهيد أبا الحبيب الخ إلى
أجمعين. الله

وأبركاته. الله وأرحمة عليكم السلم
لم أننا نفسي في  حز وأكم ، عندكم قلوبنا وأبقيت غادرناكم لقد

حتى معنا يبقى حتى السيارةا في معنا د. صالح نحمل أن نستطع



الروأاح وأأما أشباحا، وأعدنا قلوبنا أوأدعناكم وألقد لحظة، آخر
وأوأرسإج ببنجشير ف وأتطو طالقان، سإماء فوق تحلق فتركناها

سإقوط يجعل وأأن المدن، بقية عليكم يفتح أن الله وأنرجو وأفرخار،
. قريب جد كابل

وأإخوانه: الشهيد أبا اخي
وأحب اللسان، وأحفظ القرآن، وأتلوأةا الله، بتقوى نوصيكم

رحمة الله اختاره الذي الطريق هذا على وأالثبات وأالصبر المسلمين،
ظلله: تحت الجنة تكون الذي وأهو ، الدين هذا وألحماية للعالمين

السيوف) ظلل تحت وأ(الجنة
التزمذي  روأاه

سإنام قمة وأهو ذخرا، وأأكثرها  أجرا، العبادات أعظم وأالجهاد
يوم :(رباط المنازل من سإواه فيما يوم بألف عندكم وأاليوم السإلم،

يوم ( رباط المنازل من سإواه فيما يوم ألف من خير الله سإبيل في
ليلها يقام المنازل من سإواه فيما يوم ألف من خيرا الله سإبيل في

الذهبي: وأوأافقه الحاكم نهارها) صححه وأيصام
سإنة)   حديث سإتين قيام من خير للقتال الصف في سإاعة قيام (

. صحيح
الحبة: إخوتي

في معتدلين فكونوا أفغانستان، داخل في الصلح هي مهمتكم إن
البين ذات إصلح إن مهمتكم، فتفقدوأا جهة مع تميلوا فل حكمكم،

الصحيح الحديث في جاء كما لنه وأالصيام، الصلةا من الله عند خير
تحلق وألكن الشعر، تحلق أقول ل الحالقة هي البين ذات فساد (لن

الدين).
الذكر، وأكثرةا الليل، وأقيام وأالخميس، الثنين بصيام وأنوصيكم

السإلمية. الكتب في وأالمطالعة
التأسإيسية للهيئة رئيسا بصفتي الشهيد):أقول الحبيب(أبا أخي

يلي: ما التحدي لمشروأع
منطقة في لنه بوركا سإد مستشفى في التوسإع -يوقف1

عمله يزاوأل أبوالدرداء قروأية،وأيبقى
. طالقان في مستشفى بإنشاء صالح الدكتور -يبدأ2

تأخذوأها أن نأمل سإعيد القاري مع مليين ثمانية - هنالك3
. الجديد طالقان مستشفى في وأتستعملوها

الله- في شاء الدوأاتـإن وأتستعمل جديدةا وأأدوأية أدوأات -سإتصلكم4
طالقان مستشفى



في العرب للخوةا كأمير عمله الشهيد أبو الخ الحبة: يزاوأل إخواني
قريبا أنس عبدالله الخ يرجع  ريثما وأبغلن وأكندز وأبدخشان تخار

وأيبقى له مساعدا الشهيد أبو وأيكون الشمال، في المارةا وأيستلم
المذكورةا. المناطق في أميرا

في المستشفى على منها ينفق  الشهيد أبي الخ بيد الموال وأتكون
)ألفا360مبلغ( ( زكي) الفلسطيني أكرم أبو الخ وأسإيسلم طالقان،

ثلثة مبلغ  ( أي الجهاد في تستعمل الشهيد ( كلدار) لبي باكستاني
. ) أفغاني ألف وأسإتمائة مليين

أفغانستان داخل إلى يصلون الناضجين الخوةا من مجموعة هنالك
قريبا.

الشهيد: أبا أخي
إلى بسرعة أخوك يرجع أن يرى الزنداني عبدالمجيد الشيخ إن

أخوك، يرجع أن اليمن في الخوةا من رجاء جاءنا وأكذلك أهلك،
بسرعة. أخاك ترسإل أن فنأمل

الشهر وألعل مكانك، يستلم ناضج  أخ يأتي حتى فتبقى أنت أما
حاسإمة. تكون القادمة

بملء يقوموا أن عندكم الخوةا من أخوين تكلف أن وأنأمل
لليتام)، صور هو شيء (وأأهم الصور مع بنشير من اليتام اسإتمارات

معكم التي الموال من كامرةا شراء فنرجو كمرةا لديكم يكن لم وأاذا
كانت وأإن هنا، بخير نحن الخدمات مكتب وأباسإم اليتام، وأتصوير
عندكم يكن لم وأإن مرضية، غير الباكستانية النتخابات نتائج

هنا. وأترسإلونها المعلومات تكتب اسإتمارات
. خطاكم سإدد وأ رعاكم وأ الله وأفقكم

آل ذر أبا ، الدرداء أبا ، د. صالح ، حولكم الخوةا كل إلى سإلمي
البركة. وأ اليمان أهل اليمان

عزام الله أخوكم: عبد

الرحيم الرحمن الله بسم
*فريد القائد إلى عزام عبدالله من رسإالة

حكمتيار). (الشيخ السإلمي الحزب قادةا أكبر [*من

وأبركاته الله وأرحمة عليكم السلم
الكريم لوجهه خالصا يجعله وأأن  وأجهادكم، منكم يتقبل أن الله أرجو

عدةا خير لنها وأالتقوى، وأالصبر ، وأالسإتقامة  الخلصا يرزقك وأأن ،
وأجل- )  فالله- عز شيئا كيدهم يضركم ل وأتتقوا تصبروأا ( وأإن



وأالتقوى وأبالصبر ، وأالتقوى بالصبر  وأيحفظكم عدوأكم، من يحميكم
بالنصر الملئكة عليكم تتنزل

ربكم يمددكم هذا فورهم من وأيأتوكم  وأتتقوا تصبروأا إن (بلى
مسومين). الملئكة من آلف بخمسة

125عمران:  آل
لكل عدةا الملئكة من آلف الخمسة المفسرين: هذه من كثير قال

القيامة. يوم إلى وأاحتسب صبر عسكر

فريد: أخي
الحركة أبناء من أنك نعلم وأنحن أذهاننا، في مشرقة صورتك إن

في عليكم ثم أوأل الله يعولون- يعتمدوأن- على وأالمسلمون الوأائل،
، منطقتكم في وأقوةا تابعا الناس أكثر أنكم يعلمون لنهم ، المنطقة

راقي- فزادت كابيسا- محمود عاصمة في الفتح لكم الله كتب وألقد
. بكم المسلمين فرحة
الحبيب: الخ أيها

وأالغنائم، الغنائم النصر وأيعقب ، النهائي النصر أبواب على الن أنتم
المة هذه صفوةا بدر أهل أن حتى الختلف، أسإباب من سإبب

يمتحن وأهنا ، الغنائم على اختلفوا قد المسلمة
عندما وأسإلم عليه الله صلى وأالرسإول ، وأإخلصهم الناس وأرع الله

النصار، منها وأحرم مكة لطلقاء منها كثيرا أعطى حنين غنائم قسم
المعركة، مجرى وأغيروأا النصر كسبوا الذين هم النصار أن مع

أيدي على بالنصر عليهم الله  من ثم أوأل، المسلمين هزيمة فكانت
الذين الفتح لطلقاء وأاعطاها الغنائم من النصار، فحرم النصار،

: لهم وأقال فجمعهم فوجد- عتب- النصار، أوأل، الهزيمة سإبب كانوا
في وأجدتموها وأجدةا عنكم بلغتني قالة ما النصار معشر (يا

بي، الله فأغناكم وأعالة ، بي الله فهداكم ضلل آتكم أنفسكم؟! ألم
الله رسإول يا نجيبك قلوبكم؟! قالوا: بماذا بين الله فألف وأأعداء
لقلتم شئتم لو وأالله وأالفضل؟! قال: أما المن وألرسإوله وألله

فنصرناك، وأمخذوأل فصدقناك، مكذبا وألصدقتم! أتيتنا فلصدقتم
في النصار معشر يا  على أوأجدتم فآسإيناك، وأعائل فآوأيناك، وأطريدا

إلى وأوأكلتكم ليسلموا قوما بها تألفت الدنيا من لعاعة في أنفسكم
بالشاء الناس يذهب أن النصار معشر يا ترضون اسإلمكم؟! أل

محمد نفس رحالكم؟! فوالذي إلى الله برسإول وأترجعون وأالبعير
امرءا لكنت الهجرةا وألول به، ينقلبون مما خير به تنقلبون لما بيده
شعبا النصار، وأسإلكت وأوأاديا شعبا الناس سإلك وألو النصار من

وأقار، وأالناس شعار النصار وأوأاديها، النصار شعب لسكلت  وأوأاديا



فبكى قال النصار، أبناء وأأبناء النصار وأأبناء النصار ارحم اللهم
الله صلى الله برسإول وأقالوا: رضينا لحاهم، اخضلت حتى القوم
عليه الله صلى الله رسإول انصرف ثم وأحظا، قسما  وأسإلم عليه

وأتفرقوا) وأسإلم
إسإحق. ابن عن أحمد روأاه صحيح حديث

فريد: أخي
الغنائم من حرموا قد الدين هذا نصروأا الذين النصار ترى أنت فها

فهذا الكريم أخي يا فانتبه الدين، لهذا كثيرا يجاهدوأا لم الذين وأأخذها
الختلف، يكثر الغنائم وأعند الغنائم، عام وأهو النتصارات، عام العام
دماء تحقن أن فحاوأل الوأائل، الحركة أبناء وأمن عاقل مسلم وأأنت

فاترك وأدنيا متاع على الخلف كان وأإذا اسإتطعت، ما المسلمين
وأالخرةا. الدنيا في وأالذخر الجر وأاكسب لهلها

الكريم: أخي
يوم ميزانكم في يجعله أن الله وأنرجو وأالفتوح، الجهاد لكم هنيئا

حولك بمن وأاتصل شر، وأمغلق خير مفتاح تكون أن وأحاوأل القيامة،
وأأنت (الشيوعية)، وأاحد فعدوأكم معهم، وأنسق الخرى الحزاب من

أن المسلم على وأحق وأإخوةا، مسلمون الحزاب من حولك وأمن
المسلمين وأظلم إياكم وأعرضه، وأماله دمه في وأيحفظه أخاه ينصر

المسلمين، وأدماء وأإياكم  وأإيلمهم، تروأيعهم أوأ أموالهم  وأاغتصاب
الصحيح: الحديث ففي

مسلم). امرىء قتل من الله على أهون الدنيا (لزوأال

الكريم: أخي
في وأأزوأركم إليكم أصل أن بنشير زرت عندما حريصا كنت لقد

لم وألكن ذلك وأطلبت لراك، مشتاقا وأكنت وأإخوانك، أنت جبهتكم
من يمكنني أن الله وأأدعو المعذرةا، فآمل إليك،  أصل أن  أسإتطع
الحزب قادةا  أزوأر أن خطتي كانت وأقد ، قادمة فرصة في زيارتك

مفاجأةا. جاءت وألكن كلها، الحزاب وأقادةا
وأأعراضهم الناس أموال يحفظوا بأن وأمجاهديك إخوانك أوأصا

الصحيح  الحديث وأفي ،  وأدماءهم
الله لكبهم مسلم امرىء قتل على وأالرض السموات أهل اجتمع (لو

النار) في جميعا
وأالمهندس ، محمد وأفتيح ، وأأحمدي ، يار شفق إخوانك إلى سإلمي

. هاشم



وأصوم وأالذكار القرآن وأتلوأةا  وأالخلصا الله بتقوى وأإخوانك نوصيك
غيبة وأعدم ، اللسان وأحفظ الليل وأقيام ، وأالخميس الثنين
الشرع أحكام وأتعلم ، المسلمين وأحب النميمة وأترك ، المسلمين

السإلمي.
السإلم دوألة يقيم وأأن قريبا، نصركم يجعل أن وأجل عز الله ندعو

. مجيب قريب سإميع إنه أيديكم على
عزام عبدالله / الدكتور أخوكم

الجبهات قادةا إلى رسإائل نموذج

المجاهد........ أخيه إلى عزام الله عبد تعالى إليه الفقير العبد من
الله: ......... حفظه جبهة قائد

بعد: أما وأبركاته الله وأرحمة عليكم السلم
شروأر من بالله وأنعوذ وأنستغفره، وأنستعينه نحمده لله الحمد فإن

فل يضلل وأمن له، مضل فل الله يهده من  أعمالنا، وأسإيئات أنفسنـا
وأرسإوله، عبده محمدا أن وأأشهد الله إل إله ل أن وأأشهد ، له هادي
سإهل شئت إذا الحزن تجعل وأأنت  سإهل جعلته ما إل سإهل ل اللهم

: وأبعد
في الجهاد لك يسر إذ عمل، وأأفضل منزلة بأشرف الله أكرمك لقد

سإبيله
بقوم الله يأت فسوف دينه عن منكم يرتد من آمنوا الذين أيها ؛يا

يجاهدوأن  الكافرين على أعزةا المؤمنين على أذلة ، وأيحبونه يحبهم
من يؤتيه الله من فضل ذلك لئم لومة يخافون وأل الله سإبيل في

.« عليم وأاسإع وأالله يشاء
54:  المائدةا

، القتال سإاحة في المجاهدين من جعلك بأن عليك الله تفضل وألقد
عنده من بنصر عليك الله من وألقد

حسنا بلء منه المؤمنين وأليبلي رمى الله وألكن رميت إذ رميت وأما ؛
« عليم سإميع الله إن

.17 النفال
بعد، وأمن قبل من وأالحمدلله ةا، المن وأله وأآخرا أوأل لله فالفضل
نفسك إلى يدخل أن وأإياك وأمراقبته، الله بتقوى أخي يا فأوأصيك

من لك فليس وأمهارتك، بعلمك النصر هذا أن تفكير يداخلك أوأ عجب
أن وأاعلم كله، المر يرجع ه) وأإليه لل كله المر إن (قل شيء المر



الحطب، النار تأكل كما وأيهلكه العمل يحبط وأالغروأر العجب
: بشرطين إل عمل يقبل ل وأجل عز لنه بالخلصا أخي يا فأوأصيك

للسنة. موافقا صوابا أوأل: كونه
؛ الصحيح الحديث ففي الرياء، من الله لوجه خالصا يكون : أن ثانيا
الله بمراقبة فعليك وأشركه«، تركته غيري فيه أشرك عمل عمل من

وأباطنا  ظاهرا الصالحات من وأأكثر وأالعلن، السر في وأخشيته
؛ وأباطنا ظاهرا النوازل في بك وأيلطف ، الشدائد في الله يحفظك

«الشدةا في يعرفك الرخاء في الله إلى تعرف
،« يحتسب ل حيث من وأيرزقه مخرجا له يجعل الله يتق ؛وأمن

41:  النفال
28 : حسبه«.                      الكهف فهو الله على يتوكل وأمن ؛

في لك وأذخر  الرض، في لك نور فإنه القرآن بتلوأةا وأأوأصيك
الهدى وأهو اتبعه، لمن وأنجاةا به، تمسك لمن عصمة وأهو السماء،

من يكثروأا وأ يتلوه أن المجاهدين وأأوأصي وأللروأح، وأالشفاء وأالنور
تلوأته

لعلكم كثيرا الله اذكروأا وأ فاثبتوا فئة لقيتم إذا آمنوا الذين أيها يا<<
.>>تفلحون
24 السجدةا

خاب ما وأ اسإتشار من ندم فما السإتشارةا، وأ السإتخارةا من وأأكثر
الصحيح وأفي ، اسإتخار من

في السإتخارةا يعلمنا سإلم وأ عليه الله صلى الله رسإول كان<
كلها>. المور

، الصادقين المخلصين من تظنهم ممن عندك الشورى أهل وأاجعل
الغافلين وأ الذنوب أهل حولك تجمع أن وأإياك

.>فرطا أمره وأكان هواه اتبع وأ ذكرنا عن قلبه أغفلنا من تطع وأل<
وأ الشهوات اتباع الى يرجع الدنيا هذه في الفساد أصل أن وأاعلم

الشبهات دفع وأمن بالصبر، الشهوات دفع من بد فل الشبهات،
ل الدين في المامة لن الدين، في إماما تصبح حتى وأاليقين، بالعلم

اليقين وأ بالصبر إل تنال
>يوقنون بآياتنا وأكانوا صبروأا لما بأمرنا يهدوأن أئمة وأجعلناهم<

وأ الطمع لن الطمع، بقطع الشهوات حارب وأ العلماء، حولك فأكثر
الحسن الحديث في وأ  دنياه، وأ المرء دين يفسد الدنيا على الحرصا

على المرء حرصا من لها بأفسد غنم في أرسإل جائعان ذئبان ما<
لدينه>. وأالمال الشرف

الركون أوأ الكافرين، اسإتشارةا أوأ ، بالظالمين وأالسإتعانة إياك وأ
عليهم العتماد أوأ إليهم،



يردوأكم الكتاب أوأتوا الذين من فريقا  تطيعوا إن آمنوا الذين آيها يا<
>كافرين إيمانكم بعد

100 عمران آل
أعقابكم على يردوأكم كفروأا الذين تطيعوا إن آمنوا الذي آيها يا<

.>خاسإرين فتنقلبوا
149: عمران آل

يحملوا أل المجاهدين وأنبه وأكبيرها، صغيرها البدع بمحاربة وأعليك
العلم عليها يضعوا وأأل بالقبور، يتمسحوا وأل التمائم، وأ الرقى

عليها يبنوا ل وأأن حرام، القبور بناء فإن يبنوها وأأل وأالزهور،
الحديث في جاء كما لنه السرج، عليها يوقدوأا ل وأأن المساجد،
الناس <<شر الحديث وأفي الله>>، عند الخلق شر <<أوألئك

المساجد قبورهم على وأالمتخذين أحياء الساعة تدركهم الذين اثنان
وأالسرج>> .

في لهم عون فإنه الليل، بقيام وأ النافلة، بصوم المجاهدين وأأوأصا
المسؤوأليات وأزع بل بيدك، الصلحيات كل تجمع وأل جهادهم، أمر
راحة وأهو لك، وأحبا بك ثقة وأيزيدهم يريحهم هذا فإن أعوانك، على

على التمرد من يقلل وأهذا للجهاد، وأأنفع للعمل، وأأجدى لك،
النشقاق من الصف وأيحفظ قبضتك، من التفلت أوأ أوأامرك،

المير فإن عوراتهم، تتبع أوأ جنودك على وأالتجسس وأإياك وأالتمزق،
<<وأمن يفسدهم أن كاد أوأ أفسدهم الناس في الريبة ابتغى إذا
وأكم >>، بيته جوف في وألو وأفضحه عورته الله تتبع أخيه عورةا تتبع

وأتحبب صفوف، من مزقت وأكم قلوب، من القضية هذه أفسدت
عن وأاعف ، هفواتهم عن وأتغاض ، الصادقة بالبتسامة جنودك إلى

سإيئا. بهم ظنك تجعل وأل محسنهم، وأاقبل مسيئهم،
الفغاني، الجهاد إلى ببصره يرنو كله السإلمي العالم أن وأاعلم

الله وأنرجو ، اهتمامهم على يستحوذ وأهو بالغ، باهتمام أخباره وأيتابع
على السإلم دوألة يقيم وأأن أقدامكم، وأيثبت ينصركم أن وأجل عز

. النصير نعم وأ المولى نعم إنه أيديكم،

عزام الله / عبد أخوكم

عبدالله الدكتور الداعية إلى بور آرين محمد غلم السإتاذ القائد من
عزام

الرحيم الرحمن الله بسم
السإلم وأخادم الحنون المدبر وأالعالم وأالداعية الكبير اخي

! .. المحترم عزام عبدالله الدكتور وأالمسلمين



وأبعد: وأبركاته الله وأرحمة عليكم السلم
،وأأن وأعافية بخير تكونوا أن الصمد الفرد الحد الواحد الله فأرجو

الدارين. سإعادةا تنالوا
يحتوي وأكان صحتكم، عن يبشر كان الذي الموقر خطابكم تسلمت

وأإنكم ، مخلص فرد لي عنها غناء ل التي القيمة المفاهيم طياته بين
عن باختصار أكتب أن أريد وأأنا ، ذكرتموه إل مفيدا شيئا تركتم ما

يؤدوأن أناس أفكار عن ، أفغانستان في السلح حاملي وأنيات أفكار
تاريخنا صفحات  وأيزينون البارز، دوأرهم وأيلعبون السإلمية، رسإالتهم

خواطر أذكر وأأن الفريد، بحماسإهم بلدنا وأتاريخ المجيد، السإلمي
. التاريخ جبين في تسطع وأذكريات

في وأالعقبات وأالسياسإية الجتماعية الحداث تلطم شاهدت أنا
في كنت حيث م)،1968( ش هـ1347عام منذ المؤمن شعبنا سإبيل

لعبت بأنني أدعى ل وألكني السإلمي، العمل بدأوأا رجال جلسات
برهان بهم: السإتاذ وأأعنى الوأل، الرعيل هؤلء مثل حاسإما دوأرا

وأالشهيد الرحمن حبيب المهندس السعيد وأالشهيد رباني الدين
عبدالرحيم العزيز وأالشهيد نصرتيار الدين سإيف المهندس السعيد

السعيد وأالشهيد عطيش رباني غلم السعيد وأالشهيد نيازي

الصادقين السإلم أبناء من غيرهم وأعشرات عمر محمد الدكتور
القدير العلى الله أشكر الموجودةا الظروأف في وأأما المجاهدين،

في ما كل وأأبذل المجاهدين، إخوانى بين النحيف جسمى أرى بأن
تجاربي عصارةا هو لكم وأماأكتبه الجهاد، لخدمة خاطر بطيب وأسإعى

. وأالفكرى العملى جهادنا من
وأأعراف تقاليد في أثر المختلفة الحوادث سإيل بأن المعلوم من

الوحشي، جنكيز هجوم مثل ، سإلبيا أوأ  إيجابيا أثرا الناس وأفكر
الوحي، ينبوع عن الزمني وأبعدنا إنجلترا،  قبل من هجمات وأثلث

بالثقافة المتعلقة المور في وأالملوك السلطين مبالةا وأعدم
وأعملء المجرمة اليادي خطير دوأر من لعبت وأما السإلمية،

الملحدةا روأسإيا دوألة وأجود وألسإيما وأالحاضر، الماضي في الملحدين
. الخيرةا سإنة الستين في

بأن السبعينات بداية في المخلصين السإلمية الحركة أبناء أراد وأقد
وأيهيئؤن رسإوله، وأسإنة الله كتاب من باسإتفادتهم أنفسهم يجهزوأا

لم الشديد السإف مع وألكن لتحركاتهم، وأالذهنية العينية الظروأف
، أوأانها قبل أفغانستان في السإلمية الثورةا وأبدأت الفرصة، لهم تتح

في يدخل بأن أفضى المجال هذا في الكافي وأالتعليم تجربتنا وأعدم
مخلصين غير أناس السلح وأيحمل آخروأن، أشخاصا الحركة صفوف



هولء عقبة  المبارك السإلمي جهادنا يواجهها التي العقبات وأمن ،
كي- وأعملء العميلة، الدوألة عملء يرتكبه ما الى بالضافة الرجال،

. الجهاد صفوف في  جي- بي
وأجود من الرغم على نعتقد نحن الحساسإة الراهنة الظروأف وأفي

النصرةا بأن نقول ، المخلصون المجاهدوأن يواجهها التي العقبات
انتصاراتنا بأن وأنتيقن نعرف وألكن ، تشملهم لها نهاية ل التي اللهية
الله كتاب مع وأأفعالنا أعمالنا طابقنا وأكلما ، وأأفعالنا بأعمالنا منوطة
وأعنايته الغيبي الله مدد عن وأافرا حظا ننال كلما ، الله رسإول وأسإنة

. الوافرةا
الله طاعة عن وأابتعدنا أعمالنا في وأأفسدنا ربنا عصينا إذا وألكن

. أبدا نناله ل مستحيل أمر وأالغاية الهدف فحصول وأأوأامره
القوةا وأماسإتفعله فعله ما نترصد كنا السإلمية ثورتنا قبل نحن

ما نعرف نحن الرأسإمالي، وأالغرب الشرقية الشيوعية السإتعمارية
من المستضعفة للشعوب وأالمساعدةا السلم باسإم الطواغيت فعله

وأالفلبين وأفيتنام وأكوريا ألمانيا في المسلمين وأغير المسلمين
جنود يفعله ما نعرف وأنحن ، الغالية وأفلسطين وأليبيا وألبنان وأسإوريا
، وأالصلح المساعدةا باسإم كثيرةا بحيل وأالعملء وأإسإرائيل سإوريا

وأالطفال وأالشباب الشيوخ وأيدوأسإون لبنان أرض على وأيهجمون
. النملة مثل وأالنساء وأالرجال

وأمئات مسلم مليون عشرين مصير عن يعرفون المجاهدوأن
وأتاجكستان وأسإمرقند بخارى في المساجد وأآلف المدارس

تواجهها التي الجرامية الثمة المخططات وأنعرف وأتركمنستان،
وأحاملو التثليث عقيدةا معتنقو فعله ما ننسى وأل السإلمية، الدوأل

شعار تحت قدموه وأما السإلمية، الندلس على وأالشرك الكفر راية
. بذكرها خجل الجبين لها يندى وأأعمال الكاذبة المسيحية

الفلبين في تنفيذها السإتعمار ينوى التي المخططات عن وأنعرف
. . . وأ وأالردن وأمصر وألبنان وأفلسطين

وأتجار العالمية وأالصهيونية وأالشرقية الغربية ! المبريالية نعم
اتحدوأا الطواغيت وأجميع المظلوم النسان دماء وأمصاصو وأسإرقة

المة وأإبادةا العزيز السإلم لتدمير  الجد سإاعد عن وأشمروأا معا
إل مستقبل أي لمكرهم ليس وألكن وأالخداع، بالحيل السإلمية

عهد في المنورةا المدينة حاصروأا حينما الحزاب جيش مستقبل
دوألة على القضاء أرادوأا حيث وأسإلم عليه الله صلى الرسإول

مثل: الدجالين قلدوأا وأالذين السإتعماريون فهؤلء الفتية، السإلم
ل وأاسإبنسر وأداروأين وأفروأيد وأماوأ وأسإتالين وألنين وأإنجلز ماركس



الله بإذن التاريخ مزبلة في وأسإيدفنون شيئا، يعملوا أن يستطيعون
الله-. شاء الله-إن غضب عليهم وأيخيم المقتدر، المنتقم العزيز

البيض وأالبيت الكرملين في الزمان وأيزدجرد العصر قيصر اترك
في تاريخهم صنعوا حفاةا جهاد بجهادنا يستهزئوا أن اليزه وأقصر
اللئي العرائس دموع يفرحون اتركهم وأالوديان، الشامخة الجبال

لهات يستمعون مسروأرين الزفاف، ليالى في أزوأاجهن اسإتشهد
مهاجرينا قوافل يزدروأن أكبادهن،دعهم فلذات فقدن اللئي المهات

هؤلء برؤية وأليتذكروأا وأالمعوقين، وأالمرضى الجرحى وأآلف
بتلك " وأيرضوا " غلديوتوريين بين الحرب همجية المستضعفين

بينهم. السائدةا الفكرية السادية
الغيورين البيض وأالجبل وأسإليمان هندوأكوش جبال أبناء وألكن

كتشة، وأكو وأآمو وأهريروأد وأهلمند كنر ضفاف وأآسإاد الشجعان،
وأالمواج الشامخة الجبال مثل رؤوأسإهم رفعوا قد الرابضون،

وأل المدبر، الواحد المقتدر العزيز لخالقهم إل ينحنون ل الهائجة،
جميع بزوأال متيقنون وأهم العصر، في جبارةا قوةا أية أمام يركعون

" الرض في فيمكث الناس ينفع " ما بأنه يعرفون لنهم الجبابرةا،
. الوطن أرجاء على يرفرف المجيد السإلم لواء فيبقى

العزيز: أخي
رسإول سإنن عن وأالبعد وأتعالى، سإبحانه الله معصية بأن نعتقد إننا
من كان- يعد اسإم أي الشقاق- تحت وأحدوأث وأالنفاق وأتفشي الله،

تفشل التي العوامل وأمن المبارك، جهادنا ظهر تقصم التي العوامل
المجاهدين، بين الجمع على العمل في بالوحدةا إل ننتصر وأل الجهاد،
أضرار وأمن ، الفجوةا هذه تمل أن مادية وأسإيلة أية تستطيع وأل

التالية: المور النفاق
المجاهدين. بين الترابط روأح يمحو )1(
. وأالعملي الفكري التذبذب يورث )2(

. وأيكثرها المختلفة وأالتعصبات وأالحسد العداوأةا يخلق )3(
. الجهات جميع من عليها المتفق الحرب يمنع )4(

الحرب بأن وأتعرف المتحركة، الحروأب في الخلل يورث )5(
العدوأ. ظهر قصم في مؤثر عامل المتحركة

. وأالمجاهدين الناس بين المتقابلة المساعدةا يضعف )6(
المجاهدوأن يريد التي الحيوية وأالعمال البتكارات إضعاف )7(

بها. العمل
وأدعاياته.  العدوأ تحركات تثمر )8(
. تدريجيا الجهاد روأح يطفيء )9(



ذلك مقابله وأفي الفاعيل، هذه نتيجة المجاهدين الشقاق يفعل كما
العدوأ إنهيار إلى تؤدي وأمؤثرةا نافذةا حربة وأالوحدةا التحاد يعد

. السإلمية أمنياتنا وأتحقيق

العزيز: أخي
غير نراها بل الوطن، من المواطنين هجرةا على نوافق ل نحن

مفيدةا. وأغير منطقية
أن وأبدل الداخل، في الجبهات  المختصة الجهات تساعد أن وأنحب

داخل مساعدتهم يجب  البلد ثغور خارج المهاجرين تساعد
جذوأر قطع إلى تدريجيا يؤدي بلدهم المهاجرين ترك لن أفغانستان،
وأقيم تقاليد على تؤثر الغربية فالدوأل آخر جانب وأمن الجهاد،

بعد وأ الن وأ أخرى، مشاكل سإنواجه  النتصار وأبعد ، المهاجرين
أن القدير العلي الله نرجو ، الخارج إلى الوطن أبناء من كثير هجرةا

الصلةا عليهم محمد سإيدنا وأ وأموسإى إبراهيم أسإوتهم تكون
وأالسلم.

للسإلم: المحب أخي
بعد الجهاد جبهات إلى العرب الخوةا تبعثوا أن فضيلتكم من نرجو

يكون وأأن للمور، تفهمهم وأ وأأهليتهم وأكفاءتهم شخصيتهم تحليل
يكون وأأن السإاسإية، المور في همه يصرف الفق .... وأاسإع الخ

رسإالته ينس وأل وأالتصميم، الفكر سإليم ، العمل وأ الرادةا حر
أعضائها كأحد أفغانية منظمات عن يدافع ل وأأن السإلمية،

دائرةا عن يخرج وأل الفساد، عن بعيدا مصلحا يكون وأأن المتعصبين،
منهم. ننتظره وأ نتوقعه ما هذا وأ الشروأط هذه

ينس أل الخرى الخيرية وأإدارتكم مساعداتكم موضوع في وأنقترح
وأمدى وأاخلصها وأتعهدها وأظروأفها وأنظمها الجهادية الجبهات فعالية

الجهادية المسائل في مواقفها وأ  رسإوله، سإنة وأ الله بكتاب تمسكها
ل حتى السإلمي المناسإب شكلها في المساعدةا لتكون وأالدوألية
وأالقبلية الشخصية وأالهداف وأالشقاق النفاق في منها يستفاد

. وأالقليمية
عبد الخ بأن أذكركم وأ رسإالتي تطويل من العفو أرجو الختام وأفي
من خير وأهو ، سإنة زهاء وأغيرها كشم جبهة في معنا مكث قد الواحد

للمؤمنين وأ وألرسإوله العزةا لله وأ  وأالحداث الوقائع لكم يشرح
وأبركاته الله وأرحمة عليكم وأالسلم
بور آرين /محمد الله في أخوكم

في التعليمي المسؤوأل
أفغانستان/ جمعية شمال جبهات



الرحيم الرحمن الله بسم

الشـهيـد زوأجـة رسإـالة

المؤتمر إلى عزام عبدالله الشهيد زوأجة من موجهة رسإالة
. وأالسويد أمريكا في النسائي السإلمي

المرسإلين أشرف على وأالسلم وأالصلةا العالمين رب لله الحمد
. أجمعين وأصحبه آله وأعلى محمد سإيدنا

. الله في أخواتي
. وأبركاته الله وأرحمة عليكم السلم

أن الله أرجو الذي المبارك الجتماع هذا في معكن أكون أن أوأد كنت
في وأحسناته   فوائده تكون ،وأأن الكريم لوجهه خالصا يكون

مشيئة وألكن مجيب، سإميع إنه القيامة يوم ميزانكن
عن يعوضنا أن وأعل جل أسإأله بكن اجتماعي وأبين بيني حالت الله

. خيرا بكن اجتماعنا

: الحبيبات أخواتي
أعدت فهل وأمحسوبة، معدوأدةا لنفاس الحياةا وأإن قصير، العمر إن
وأفراق ، وأالصحاب الحبة فراق يوم اليوم لهذا نفسها منا وأاحدةا كل

اليوم ذلك البقاء دار وأإلى الحساب يوم إلى وأالنتقال الفانية الدنيا
سإليم؟! وأهل بقلب الله أتى من إل بنون وأل مال فيه ينفع ل الذي
صلى الله رسإول قال التي القبر لضمة  نفسها منا وأاحدةا كل أعدت
معاذ بن سإعد الكريم الصحابي دفن أن يوم عنها وأسإلم عليه الله
الله معاذ؟!) أرجو بن سإعد منها لنجا أحد منها نجا (لو عنه الله رضي

وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول قول صدق ممن نكون أن تعالى
المؤمنة أختي وأصلحك الصالحة)، المرأةا الدنيا متاع (خير فيهن
أمانة هم الذين لوألدك تربيتك وأصلح عقيدتك وأصلح دينك بصلح
وأالوقود الدين وأحماةا المستقبل شباب هم وأالذين عنقك في

. الخالدةا الدعوةا لهذه المستمر

: الحبيبات أخواتي
الزوأر.. بنت وأخولة سإمية أخوات وأيا ، الخنساء حفيدات يا



وأبالقرآن رسإول وأبمحمد دينا وأبالسإلم ربا بالله رضيتن من يا
دسإتورا..

عالية.. خفاقة الله إل إله ل راية ترفعن أن تردن من يا
.. وأالطمأنينة العدل يسودها أرض ربوع على تعشن أن تردن من يا

وأكريمة.. عزيزةا سإعيدةا حياةا تعشن أن تردن من يا
حياتكن.. في الرسإول نهج اتبعتن من يا

دسإتورا. القرآن اتخذتن من يا
الرجال ادفعن وأمغاربها الرض مشارق في المسلمين نساء يا

ظل في إل تتمنين كما لكن يكون لن لنه الله، سإبيل في للجهاد
وأوأطنهم وأعقيدتهم دينهم عن وأيدافعون السلح يحملون أقوياء رجال

الشهيد .. يقدمون أعدائهم قلوب في مهابة لهم وأتكون وأعرضهم،
ظل في وأالرفعة وأالكرامة العزةا تكون ذلك وأعند الشهيد، تلو

أعدائهم، قلوب في مهابتهم لهم أقوياء أناس ظل وأفي السيوف،
وأالولد الزوأج بدفع منا وأاحدةا كل قامت اذا إل ذلك يكون لن وألكن
يكون وألن وأالقتال، الشرف وأسإاحات النزال لساحات وأالب وأالخ

وأبأن وأالب، وأالخ الزوأج غياب على المرأةا بصبر إل كذلك ذلك
الصخرةا وأرائهم من وأتكون خيرا، وأبيتها وأأوألدها نفسها في تخلفهم
تهيء- وأأن للرجل، اليمن الساعد وأتكون عليها، يتكئون التي الصلبة

سإبيل في للرجل المناسإبة وأتحمل- الظروأف صبر من تملك ما بكل
ما زوأجها تكلف ل وأأن وأسإفاسإفها، الدنيا عن تترفع وأأن ذلك، تحقيق

تشغله ل وأأن لها، الله ييسره الذي بالقليل ترضى وأأن يطيق، ل
سإتؤدي شهواتها وأتبعت تتبعتها لو التي الدنيويه، وأبطلباتها بنفسها

وألن وأوأقتها، وأجهدها طاقاتها كل وأسإتنفذ التهلكه، إلى النهاية في بها
تهلكها. أن بعد إل الدنيا هذه من تنتهي

المسلمة: أختي عليك وأيجب
من سإبب لي بذلك تترددي وأل تملكين، ما بكل للجهاد تدفعيه أن

وأل أعمارهم من ينقص ل الجهاد وأأن الله، بيد العمار لن السإباب،
أعمارهم في يزيد لن الله سإبيل في الجهاد وأترك شيئا، أرزاقهم من

يقول: وأالله الله، من بقدر ذلك فكل أرزاقهم، في وأل شيئا
يستقدمون). وأل سإاعة يستأخروأن فل أجلهم جاء (اذا

المسلمة: أختي وأانني
بالطبع الله؟ سإبيل في مجاهدةا تكوني أن تحبين سإؤال: أل أسإألك

تغيرت حيث هذه أيامنا في ذلك لك يكون فكيف ب-؛نعم«، سإتجيبين
ترافق أن الن المرأه تستطيع فل الله، سإبيل في الجهاد أسإاليب

زوأجها تدفع لم إذا مجاهدةا تكون فكيف المعركة، سإاحات إلى زوأجها



بيته؟! فإن في وأإخلفه غيابه على بصبرها المر وأتشاطره للجهاد
كتب وأإن سإعيدةا، معه فستعيشي الجهاد ظل في الحياةا له الله كتب
الشهيد لن الله-، شاء شهيدةا-إن معه فستحشري الشهادةا له الله

بعد وأماذا الجر؟ هذا بعد فماذا بيته، أهل من سإبعين في يشفع
في يحشرنا أن الله نرجو الجنة؟ في وأالصالحين الشهداء مرافقة

مقتدر. مليك عند صدق مقعد في صحبتهم
على توكلت إن أنك تجربة عن الله في أختي لك لقول وأالله وأإنني
المصيبه كبرت فمهما الله، بإذن شيء يضرك فلن حياتك في الله

هو إل إله ل الذي وأوأالله الله، سإبيل في مادامت جدا صغيرةا فهي
الله بقضاء رضا بكل وأأوألدي زوأجي اسإتشهاد خبر تلقيت أنني

أن أحسست وأقد وأسإلما، بردا   علي المصيبة وأنزلت وأقدره،
على مضى وأقد وأتغمرني، الداخل، من   علي تفيض السعادةا

من هذا فكل مطمئنة، راضية ثابتة وأمازلت شهرا الن اسإتشهادهم
وألكنني لي، الله تثبيت لول باسإتطاعتي هذا وأليس وأبقدره، الله

الجزع ينفع فماذا جاء، أجلهم وأأن انتهى، قد عمرهم أن وأاثقة
الجنة، جزاؤه وأالصبر الجزع، من خير الله بقضاء فالرضا وأالحزن،
السعادةا لسإتشعر وأإني بعدهم، تفتنا وأل أجرهم تحرمنا ل فاللهم

فازوأا بأنهم أعلم وأالله أرى وأإني حياتهم، في منها أكثر باسإتشهادهم
صدق مقعد في بهم وأألحقنا جناته فسيح الله معهم-أدخلهم وأفزت

مجيب-. سإميع إنه مقتدر مليك عند
المسلمة: أختي   وأأخيرا

اللسان، وأحفظ القرآن، وأقراءةا الله، بتقوى وأنفسي أوأصيك
يميت فإنه وأالترف، وأإياك الشرار، عن وأالبعد الخيار، وأمصاحبة

أختي بحاجة وأإننا الحياء، يربي أن يستطيع ل الميت وأالقلب القلب،
عليهن، الله رضوان الصحابيات من النماذج تجديد إلى المسلمة

الله رضي وأالخنساء وأخولة سإلمة أم تكون أن عينيك نصب فضعي
التي السامقة الدرجة إلى ترتقي كي فاعملي لك، قدوأةا عنهن
من تجعلي كي وأاجتهدي عليهن، الله رضوان أخواتك إليها ارتقت
أوأقع الحي بالنموذج فالتأثر الرض، على يتحرك حيا نموذجا نفسك
وأيرضى. يحب لما الله وأفقك به، يقتدى بأن وأأجدر النفس في

المسلمة: أختي وأاعلمي
أخواتك من باكستان أرض على يعشن الله في أخوات لك أن

وأالنفس وأالرخيص الغالي قدمن اللواتي الفغانيات المهاجرات
يد لهن تمدي كي بحاجتك وأهن الدين، هذا رفعة سإبيل في وأالنفيس

كما بالدعاء، أوأ باللسان أوأ بالمال سإواء تستطيعين، ما بكل العون



أوألدك فم في أوأ فيك في وأضعت كلما دائما تتذكري أن عليك يجب
ل باكستان أرض على وأأطفال  نساءا هناك أن الطعام من شيئا

في المسلمين إخوانهم على وأحقهم رمقهم، به يسدوأن ما يجدوأن
نهيب المسلمه أختي وأنحن محنتهم، في معهم يقفوا أن مكان كل
عن باكستان أرض على المهاجرات لخواتك العون يد تمدي أن بك

من كثيرا لديها التي بيشاوأر في العربية النسائية اللجنة طريق
تقدمي أن وأتستطيعين الدعم، إلى بحاجه الخيريه المشاريع

المشاريع: هذه وأإليك منها، أي في مساعدتك
. شهريا  دوألرا عشر خمسة شهريا وأيكلف اليتيم كفالة مشروأع -1

. شهريا دوألرا خسمون وأقيمته معلمة كفالة مشروأع -2
القرآن الطفال تعليم على تشرف التي القرآنية المراكز دعم -3

وأالقلم المصاحف بتقديم وأتقوم السإلمي، وأالفقه الكريم
المكافئات وأبعض المعلمات وأروأاتب السنة، في مرتين وأالكراسإات

. للطلب
. شهريا    دوألر100 وأقيمته ممرضة راتب -4

شهريا.  دوألرا400 يعادل ما طبيبة راتب -5
وأالشراشف- الدوأيه مثل للمستشفيات المساعدات تقديم -6

للمرضى. الغطية- وأالطعام
في المهاجرين على وأالعينية المادية العانات توزيع مشروأع دعم -7

المخيمات.
.  دوألرا70 يعادل ما الخيمة وأثمن الخيام توزيع مشروأع دعم -8

وأالممرضات المعلمات على السإلمي الحجاب توزيع دعم -9
المخيمات. في المهاجرات وأالخوات

في الرضع الطفال على الحليب توزيع مشروأع دعم -10
المخيمات.

وأماكينات الخياطة بأدوأات الخياطة وأدوأر المشاغل دعم -11
وأأمهات الشهداء وأبنات الشهداء أرامل بها تعمل التي الخياطة
عن تنتج التي  وأالرباح بتسويق، النسائية اللجنة وأتقوم الشهداء،

أنفسهم. المهاجرين على النسائية اللجنة تنفقها المشاريع هذه
اللغلة إلى الفقهية الكتب لترجمة المخصصه بالموال التبرع -12

الوعي تنمية أجل من وأالمدارس المهاجرين بين وأتوزيعها الفارسإية
وأذلك الشعب بين الجهل لتفشي وأذلك الفغاني، الشعب بين الديني

الحرب. بسبب
وألكم لي الله وأأسإتغفر هذا قولي أقول  وأاخيرا

وأبركاته الله وأرحمة عليكم وأالسلم
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الرحيم الرحمن الله بسم
السإلمية المة شهيد زوأجة من رسإالة

الفغاني الجهاد قادةا إلى

وأمغاربها الرض مشارق في الخوةا أيها
خطاكم وأسإدد الله الفغاني... حفظكم الجهاد قادةا الفاضل الخوةا

وأبركاته الله وأرحمة عليكم السلم
ربهم عند أحياء بل أمواتا الله سإبيل في قتلوا الذين تحسبن وأل

لم بالذين وأيستبشروأن فضله من الله آتاهم بما فرحين يرزقون
يحزنون). هم وأل عليهم خوف أل خلفهم من بهم يلحقوا

170-169: عمران آل
هذه وأفي الله، بعد إليه نكون ما أحوج وأنحن الشيخ عنا رحل لقد

حرم الذي النصر من تقترب المجاهدين وأحالة الحالكة، الظروأف
عليه وأملك بل قوى، من يملك ما جميع منه اسإتهلك وأالذي رؤيته،

وأأهله بلده وأأنساه بل قلبه، وأخلجات وأفكره وأأحاسإيسه مشاعره
وأل عنه، إل يتكلم ل أصبح حتى فؤاده، عليه وأملك وأعشيرته، وأأسإرته

كان طالما وأالذي سإبيله، وأفي إليه، إل الرحال يشد وأل عنه، إل يكتب
هي أفغانستان تكون وأأن الجهاد، هذا خلل من الدوألة تقام أن يحلم

في الله دين لنشر الله سإبيل في للمجاهدين النطلق قاعدةا
من الرض وألتحرير اليهود، من القصى المسجد وألتحرير الرض،
ما وأنبذ العباد، رب عبادةا إلى العباد وألعادةا وأالطغيان، الكفر
الكفر دوأل إليهم تصدره ا عم البحث من الدنيا هذ عليه عودتهم

على وأللسيطرةا الحنيف، دينهم مبادئ وأتشويه لهدم وأاللحاد
عن وأغفلتهم المور، بسطحية إشغالهم خلل من وأأفكارهم عقولهم

وأملذاتها. بالدنيا وأإغراقهم جوهرها،
وألكن معه، جمعاء السإلمية المة قلوب وأأخذ الشيخ رحل وألقد
في عظيم بشرف وأفاز إليه، سإعى ما وأنال شهيدا قضى أنه عزاءنا
وأأملنا الله، شاء إن الجنة من الدرجات أحسن وأنال وأالخرةا، الدنيا
يحرمه ل أن الدنيا في النصر رؤية قبل به ذهب الذي بأن كبير بالله

نزكي وأل كذلك نحسبه عليين، في وأهو بالنصر الفرحة مشاركتنا
العزيز: كتابه في قال حيث بهذا أخبرنا الله لن أحدا، الله على
رزقا الله ليرزقنهم ماتوا أوأ قتلوا ثم الله سإبيل في هاجروأا وأالذين

الله وأإن يرضونه مدخل ليدخلنهم الرازقين، خير لهو الله وأإن حسنا
العظيم الله صدق          حليم لعليم



59-58 الحج
الجهاد: قادةا الله في اخوتي

على سإائرين الله في إخوةا له أن وأعزاءنا الله، إلى شيخنا مضى لقد
وأيشفون حقه، له وأيخلصون له، وأسإيثأروأن طريقه، مكملين خطاه،

نهجه، سإينهجون الله بإذن وأإنهم المجرمين، الله أعداء من غليله له
تعالى. الله بإذن نقصان دوأن كامل معه عليه اتفقوا ما وأسإينفذوأن

وأما إليه، يسعى كان وأبما بالشيخ، الناس أعلم إنكم الله في إخوتي
ثم أوأل الله من فنرجو الجهاد، لصالح تفعلوه أن منكم يأمل كان
خلفات، من بينكم ما تنبذوأا وأأن تحقيقه، على تعملوا أن ثانيا منكم
وأتبدأوأا الصفوف، توحدوأا كي جهد من وأسإعكم في ما تبذلوا وأأن

أرض تطهروأا كي وأاحد رجل ضربة وأتضربوا المدن، بتحرير
الدوألة بأن لنشعر وأإننا الطغيان، وأمن الحمر الرجس من أفغانستان
التي الختلفات وألول الخيرةا، أنفاسإها تلفظ وأأنها تختنق، الشيوعية

وأتواصل، تستمر أن الكفر دوألة اسإتطاعت لما اتحادكم وأعدم بينكم
قلوبكم وأصفاء باتحادكم مرتبط وأأنه قريب، الله نصر بأن وأنشعر

أن أكيدا عزما عزمتم قد تكونوا أن الله إلى نضرع لذا وأنفوسإكم،
إخوانا. الله بنعمة وأتكونوا وأالكلمة الصفوف توحدوأا

الله: في إخوتي
الجهاد، هذا في الله تتقوا أن بالله عليكم وأأقسم بالله أسإتحلفكم

وأأن تعالى، الله لوجه المناصب وأحب الدنيا حب عن تتنازلوا وأأن
اليام من يوم في أنكم وأتتذكروأا الشهداء، دماء في الله تتقوا

وأل مفارقون، وأالمنصب وأللهل تاركون، الدينا وألهذه مغادروأن،
ما إل الدنيا هذه في لكم يذكر وأل تعملون، كنتم الذي إل معكم يصعد
إل بنون، وأل مال فيه ينفع ل الذي اليوم ذلك تدخروأن، الله عند كنتم

سإليم. بقلب الله أتى من

الله: في إخوتي
ما على تستمروأا أن على ميثاقا أنفسكم على تأخذوأا أن منكم نريد

الدنيا عز فيه لن الشيخ، عليه عاهدتم ما ثم عليه الله عاهدتم
عند صدق مقعد في الخرةا في الخلود وأفيه الله، رضا وأفيه وأالخرةا،

مقتدر. مليك
ل وأأن وأالغفران، بالرحمة الشهداء يتغمد أن وأجل عز الله نسأل
على ربط كما قلوبنا على يربط وأأن بعدهم، يفتنا ،وأل أجرهم يحرمنا
وأأن سإبيله، في الصادقين المجاهدين ينصر وأأن موسإى، أم قلب
يلهمنا وأأن وأبملئكته، عنده من بنصر يؤيدهم وأأن أقدامهم، يثبت



الدوألة قيام من السإلمية المة يحرم ل وأأن وأالثبات، الصبر وأإياكم
وأيرضى، يحب لما الله وأفقكم افغانستان، أرض على السإلمية
من وأنحن الله، من قوتكم وأاسإتمدوأا الله، بركة على وأسإيروأا

الله بنصر وأالثقة اليمان يملها بقلوب لكم وأندعو وأرائكم،
قدير شئ كل على إنه يشاء من ينصر

وأبركاته الله وأرحمة عليكم وأالسلم
عزام محمد / أم الله في أختكم

العلماء* إلى مفتوحة رسإالة
21الموافق:  هـ1405  شعبان1 بتاريخ الجهاد مجلة في [*نشرت

الخامس]. - العدد م1985 ابريل
؟ الشهداء ... وأدماء العلماء مداد

ما وأبقدر وألذاتها، بشهواتها وأتموت وأأفكارها، بعقائدها المم تحيا إنما
تضرب ما بقدر صحيحة، وأعقائد خيرةا  مبادئ  من المة في ينتشر

يانعة وأأوأراقها سإيقانها مجموعة وأترسإل الرض، أعماق في بجذوأرها
لظى وأمن المادي، وأسإعيرها الحياةا لفح من البشرية بها تستظل
القريب. وأالعرض الحقير المتاع على وأالتنافس وأالحسد الحقد
بالعقيدةا البشرى التاريخ مر على عاشت إنما المسلمة وأالمة
وأغرسإها العقيدةا هذه نشر أجل من أريقت التي وأبالدماء الربانية،

الحياةا. وأاقع في
أن أجمل وأما الشهداء، وأدماء العلماء بمداد ترتبط إنما المة فحياةا

التاريخ خارطة فتصبح وأدمه، العالم بمداد المة تاريخ نحيط
بمداد العالم خطه ما وأهو أسإود، أحدهما بخطين ملونة السإلمي

وأدمه. بنجيعه الشهيد خطه ما وأهو أحمر وأالثاني قلمه،
يد فتكون وأاحدةا وأالريشة وأاحدةا الدم تكون أن ، هذا من وأأجمل
تنزف التي اليد نفس هي القلم، وأتحرك المداد، تبذل التي العالم

ما بقدر ، الشهداء العلماء عدد يزداد ما المم.. وأبقدر وأتحرك الدم
سإباتها. من وأتستفيق ضياعها، من وأتنفذ رقادها، من الجيال تنقذ

فخطوا الخيرةا، المسيرةا هذه  السلم عليهم النبياء قاد وألقد
أعماق في ضاربة بصماتها بقيت  خطوطا وأدمائهم بعرقهم للبشرية

القلوب. ثنايا في غائرةا ، الكون أرجاء وأفي الزمن،
الخليل، النار في وأرمي نوح، لجله وأناح آدم، فيه الطريق: تعب فهذا

في وألبث بخس بثمن يوسإف وأبيع إسإماعيل، للذبح وأاضطجع
وأذبح زكريا، بالمنشار وأنشر سإنين، بضع السجن



بكاء المقدار على وأزاد أيوب، الضر وأقاسإى يحيى، الحصور السيد
محمد الذى وأأنواع الفقر وأعالج عيسى، الوحش مع وأسإار داوأد،

كثيرا. تسليما وأسإلم جميعا عليهم الله صلى
المة. هذه من وأالربانيون العلماء سإار الطريق هذا وأعلى

الصمصامة- أي وأضعتم يقول: (لو عنه الله رضي ذر أبو فهذا
سإمعتها كلمة أنفذ أني ظننت هذه-قفاه- ثم الصارم-على السيف

لنفذتها) علي، تجهزوأا أن قبل وأسإلم عليه الله صلى النبي من
أمثال تبعهم وأمن وأالتابعين عليهم الله رضوان الصحابة طريق فهو
وأابن السلم، عبد بن وأالعز وأأحمد، وأالشافعي، وأمالك حنيفة، أبي

تيمية.
قطب وأسإيد البنا وأحسن القسام عزالدين الضرائب نفس دفع وألقد

الناضولي وأكارم سإرية وأصالح عودةا وأعبدالقادر فرغلي وأمحمد
حسن وأصلح حديد وأمروأان السإلمبولي وأخالد البدري العزيز وأعبد

باعباد. وأمحمد
لبد وأاحد جسر المم.. إنه لنقاذ عبوره من لبد وأاحد طريق إنه

أوأ تتيه ل حتى أجيالها وأأيدي المة بحجز آخذين يجتازوأه أن للعلماء
الجارف. العارم الحياةا تيار في تغرق أوأ تضل

أن وألبد المتلطم، الخضم هذا يلجوا أن الجادين للعلماء مفر ل
المحقق، الضياع من المم بها ينقذوأن سإفنا وأأعمالهم دماؤهم  تكون
.. ففي ينصروأن ل وأهم أخزى الخرةا وألعذاب الدنيا في فالخزى وأإل

الترمذي روأاه الذي الحسن الحديث
أخاف بعلمه). (إنما ينتفع لم عالم القيامة يوم  عذابا الناس (أشد

المضلين) الئمة أمتي على
. الترمذي روأاه

وأفتنة الجاهل العابد فتنة من بالله يقول: (نعوذ الثورى سإفيان وأكان
بن سإفيان كان مفتون) .. وأقد لكل فتنة فتنتهما فإن ، الفاجر العالم
من أضر شيء وأليس ، ينفع علم من أنفع شيء : ليس يقول عيينة

الدعاء بهذا يدعو وأسإلم عليه الله صلى ..) وأكان ينفع ل علم
نفس وأمن ، ليسمع وأدعاء يخشع ل قلب من بك أعوذ إني (اللهم

) الربع هؤلء  من بك أعوذ ينفع ل علم وأمن ، لتشبع
. الربعة روأاه  صحيح حديث

السإلم: علماء فيا
قطعة، قطعة وأابتلعت بقعة، بقعة المسلمين بلد ضاعت لقد

البغات-صغار أرضنا في وأاسإتنسر الطغاةا، رقابنا على وأتسلط
وأانتهكت فلسطين، ضاعت كالمتفرجين، ننظر الطيور- وأنحن

وأسإورية أرتيرية وأفي لبنان وأفي الفلبين في  المسلمين أعراض



في وأقعت أفغانستان .. وأهذه نكير وأل لدينا غير وأل مكان كل وأفي
؟ المة لنقاذ تتحركون فهل  يبتلعها وأيكاد الروأسإي الدب فم

السإلم: علماء فيا
المة رايتكم حول تجتمع حتى الراية وأاحملوا هلموا

الرجال من وأالمستضعفين الله سإبيل في تقاتلون ل لكم وأما ؛
الظالم القرية هذه من أخرجنا ربنا يقولون الذي وأالولدان وأالنساء

«.. أهلها
. )75النساء- (

وأأتوب أسإتغفرك أنت إل إله ل أن أشهد وأبحمدك اللهم وأسإبحانك
. إليك

* المسلمين أطباء إلى عاجلة رسإالة
5 الموافق هـ1405  شعبان15 بتاريخ الجهاد مجلة في [*نشرت

السادس]. م. العدد1985 مايو
شروأر من بالله وأنستغفره.. وأنعوذ وأنستعينه لله.. نحمده الحمد إن

يضلل وأمن له، مضل فل الله يهده أعمالنا.. من سإيئات وأمن أنفسنا
محمدا وأأن له، شريك ل وأحده الله إل إله ل أن وأأشهد له، هادي فل

بعد: .. أما وأرسإوله عبده
. سإهل شئت إذا الحزن تجعل وأأنت سإهل ماجعلته إل سإهل ل اللهم
زيارةا في كنت م1985  ابريل18  الخميس يوم وأفي الله من بقدر

دوأن لنا أذن وأقد المجاهدين، مرضى مستشفى بزيارةا  وأقمنا لكويتا،
في فإنهم الدوألي،  الحمر الصليب مستشفى إل ، مسبق اسإتئذان
الذي الدكتور اسإتئذان ثم الله  لول الزوأار دخول يرفضون العادةا
المحدد الموعد اشتراط مع السعودي.. فأذنوا للهلل مديرا يعمل

. القليل وأالعدد
يعملون الذي معظم أن فيه النظر يلفت وأمما المستشفى، دخلنا
الباكستانيين. النصارى وأبعض الغربيين النصارى من داخله في
بالطواف وأقمنا الكبد، تفتت وأ القلب تدمى الجرحى مناظر كانت
آثارها حفرت قصة حدثت تجوالنا وأأثناء وأالجرحى، المرضى على
قندهار من .. شيخ حييت ما أنساها أظنني وأل القلب، أعماق في

يقبلنا علينا هجم عارضيه، الشيب خط قد المقصود، عبد اسإمه
صدره،  إلى صدروأنا يضم وأهو الحرى  الدموع  وأيذرف وأيحتضننا

ابنها لقاء من يئست امرأةا كأنما عجيبا  المنظر .. كان عيناي فذرفت
عاطفة .. إنها بحرارةا وأتحضنه يديها بين تجده بها وأإذا فقده بعد



مرةا لوأل مسلمين يرى وأهو وأعي بل يندفع جعلته التي تلك  السإلم
هذا في

إلى وأنقلوه الحدوأد، عن ابنه الحمر الصليب  التقط لقد المستشفى،
ير لم الفترةا هذه وأطيلة ، النقاهة دوأر في الن وأهو العمليات، غرفة

منظرنا. رأى عندما ...فذهل  وأاحدا  مسلما
وأل كذلك الجهاد-نحسبه على غيور ( أبومازن) رجل جانبا بى انتحى

لي قال يبكي، وأكان بلده، في مكانته أحدا-  وأله الله على نزكى
إخواننا نرى وأنحن  أخي يا العيش  قيمة ما عينيه تغرق وأدموعه

لي قال  الدوألي؟ الصليب أيدي بين وأالحياةا الموت بين هم الذين
؟ وأأرجلهم أيديهم تقطع الغلمان رأيت : أما متهدج بصوت

رجل قطع أن .. إذ قيمة لفته وأهي .؟ المسلمون أين العرب؟ أين
يعود ل حتى الغربيين هؤلء لدى محبوب وألعله ميسور أمر المجاهد

. الجهاد إلى
1983 عام قطعت  بيشاوأر في الدوألي الحمر الصليب مركز ففي

الطباء ( أحد يوسإف الدكتور فسألهم للمجاهدين،  قدم3500
يوجد ل أنه إليه فاعتذروأا  ؟ الكثير القطع هذا سإر ) ما المسلمين

الصابة تشفى ريثما طويلة  لفترةا نرعاهم حتى زيادةا أسإرةا عندنا
الصناعية القدم له يضعون ثم فيبتروأنها قدمه، مشط أوأ أصبعه في

. الجهاد أرض عن بعيدا  حياته طيلة  فيعيش الجاهزةا،
باكستاني، وأمسؤوأل مسلم عربي بين مناقشة أحضر مرةا ذات كنت

سإيما وأكانت الحدوأد، قرب طبية نقاط بفتح يطالب العربي وأكان
كانت : لقد قائل بالنفي يرد وأهو المسئول وأجه على تبدوأ الصلح

الن وألكن الحدوأد، على الدوألي الحمر للصليب كثيرةا نقاط هنالك
له يقولون  وأالتخذيل، بالتثبيط الجريح يتلقون  وأكانوا النقاط، عادت

قد لنك الحركة، عن مشلول العمل، عن عاطل عمرك بقية سإتعيش
هل ؟! أنتم الن منذ تعيش أين من سإاعدك أوأ قدمك فقدت

فيؤدي ، وأارسإو وأحلف روأسإيا تواجهوا أن الفغان أيها تستطيعون
حتى كثيرا فحاوألنا المسؤوأل قال  نفسه على سإلبية آثار إلى هذا

طائرتا كويتا في الحمر وأللصليب الحدوأد، عن النقاط هذه أبعدنا
. الحرب جرحى إل يعالجون ل لنهم الجرحى لنقل هليكوبتر

: للسويديين التالية المعلومات فإليك  ذهنك في هذا اسإتقر فإذا
 أطباء110 معهم وأيتعاوأن  أفغانستان، أرض في عيادةا تسعون

 طبيبا116 لهم الفرنسيون العيادات هذه إلى بالضافة أفغانيون،
هذا في يصل أن المتوقع من جمعيات، ثلث وألهم أفغانستان،  داخل

شهدت وأقد  طبيبا،60 الجمعيات هذه إحدى في الطباء عدد الصيف



من غوى) وأهي (اإفيلين  إسإلم85  مارس5 الثلثاء يوم في بنفسي
الدعوةا مكتب في إنسانية لخدمة الدوألية الفرنسية الطلبة  جمعية

نفس في صديقها ميلسون إيتي أسإلم قد قبل وأكان بيشاوأر، في
رأى فعندما أفغانستان، في الجرحى  لعلج  جاءا قد وأكانا الجمعية،

وأالبرية الجوية السإاطيل تقابل بسيطة بنادق أن ميلسون
إسإلمه، فأعلن أعماقه من الجهاد منظر هزه بأنواعها وأالصواريخ

يزرعون أفغانستان داخل وأالسويدوأن عبدالله الدكتور نفسه وأسإمى
. الخاصة مدارسإهم وألهم الفغان، بواسإطة وأيحصدوأن الرض

وأاسإتعمالهم لصرارهم تذهل الغربية الواقية المصال جمعية هنالك
أفغانستان لرض للوصول صالحة المصال لبقاء وأسإيلة لكل
الناحية وأفي الخرج، من صغيرةا ثلجة في الواقية المصال يضعون

ظهر على يوضع الذي الجيبين ذوأ ( الكيس الخرج من الخرى
هذا وأراء آخر حمار وأهنالك الثلجة، تشغل بطارية الحمار) توضع

أيام ثلثة كل شحنتها تفرغ التي البطارية ليعبئ  مولدا يحمل الحمار
الستة المراض ضد المراض من الطفال  بتطعيم وأيقومون

وأالسعال وألمثايل وأالدفترية وأالحصبة ( السل المعروأفة
. التيتانوس ضد الرجال وأيطعمون وأالتيتانوس)،

للعمل أمريكي طبيب مائتا سإيدخل الصيف هذا في أنه أعلن لقد
. أفغانستان داخل

ل بدأب يعملون غربي خمسمائة عن يقل ل ما بيشاوأر في هنالك
منظمات: كاراتاس  ! فهنالك الجرحى المجاهدين بين  ينقطع

. وأغيرها هوسإبيتال، أغلصا- انترايد- ميشن سإيرف- جين
في بانجشير من محمد شاه : جرح قال قاسإم محمد الدكتور حدثني
وأهذا هوسإبتال)، ........ (اي فـي تكسل في عملية له فعملوا عينه،

له قالوا العملية أنهوا وأعندما هوسإبتال)، (مشين له تابع المستشفى
أن عيني- بعد لي اشف محمد يا : قل البدائية التبشيرية بالطريقة

يا قل له وأقالوا بالدوأاء غسلوها ثم شيئا، ير عادي- فلم بماء غسلوها
النور. فأبصر عيسى

إسإعاف مراكز له الدوألي  الحمر الصليب أن هذا إلى هذا أضف
وأميرام بارشينار في خمسة تيمز) وأعددها موبايل ايد (فيست أوألية

. وأأبارينى وأشامان وأوأانا شاه
افتتح آباد حيات في بيشاوأر في المشلولين لتأهيل مركز وأهنالك
. أوألية إسإعاف دوأرات وأهنالك سإرير، لمائة  يتسع1984 سإنة

لجرحى جراحية  عملية10151 الحمر الصليب أجرى بيشاوأر وأفي
 في2307 وأدرب جراحية،  عملية3289  كويتا في أجرى وأ الحرب،

. كويتا  في272وأ ، بيشاوأر في الوألى السإعاف على دوأرات



شريف) لعلج (مزار بلخ في  شهرا18 أسإكتلندي طبيب مكث لقد
. المجاهدين

عليه حجة لتكون المسلم  الطبيب يدي بين نضعها المعلومات هذه
. ربه أمام عذرا لحد يبقى وأل ، القيامة يوم

يعمل : لم نقول  الغربيين لعمل المذهلة  الرقام هذه قارنا إن إننا
صالح الدكتور هو  وأاحد عربي طبيب  سإوى أفغانستان داخل في

العرب يديرها التي باكستان في الجرحى مستشفيات في ليس
خطأ نتيجة الكثيروأن وأيموت وأاحد، تخدير طبيب العربية وأالمنظمات

. تخدير
من المسلمين الخوةا هؤلء بمساعدةا  الغربيين من أوألى ألسنا
من وأدماءها وأأموالها السإلمية المة  أعراض يحمون الذي الجرحى

!؟ الحمر السرطان
؟! وأالخرةا الوألى في وأذكرى أجرا ننال حتى العمل بهذا أوألى ألسنا
الحزينة؟! الكسيرةا بقلوبهم الصلة وأبتوثيق هؤلء بمودةا أطمع ألسنا

. جراحهم وأنواسإي آلمهم نهدهد أن أوألى ألسنا
النعيم جنات في المقيم بالنعيم نحن نطمع كما الغربيون يطمع هل

صلى قال  عنه الله رضي هريرةا أبي مسلم:- عن صحيح ... ففي
نفس  الدنيا كرب من كربة مؤمن عن نفس (من وأسإلم عليه الله
يسر معسر على يسر وأمن ، القيامة يوم كرب من كربة عنه الله
الدنيا في الله سإتره مسلما سإتر وأمن ، وأالخرةا الدنيا في عليه الله

. أخيه) عون في العبد كان ما العبد  عون في وأالله ، وأالخرةا
سإائلكم .. فالله أوأقاتكم زكاةا .. أدوأا علمكم زكاةا .. أدوأا الطباء أيها
أنفق. وأأنى اكتسب أين من مالكم وأعن ، به عملتم ماذا علمكم عن

الخوةا: أيها
الذي المسلم الشباب من الجرارةا الجيوش هذه صدوأرنا ليثلج إنه

.. بإسإلمه متمسك بدينه معتصم وأهو الغرب في الطب  يدرس
العالمين رب لله أوأقاتكم من شيئا تؤدوأن .. أل وألكن بمبادئه، ملتزم

وأتأخذوأن  السنة في شهرا المجاهدين هؤلء مع ترابطون أما ؟
ندفع أن الله بإذن مستعدوأن وأنحن سإنة؟ لمدةا راتب بل إجازةا

في دوألر سإتمائة العام وأللطبيب الشهر، في دوألر ألف للمتخصص
أن فعليه وأالمجاهدين الجهاد لخدمة يتقدم أن شاء من  الشهر،

المجلة: عنوان على بنا يتصل
خدمات مكتب  أوأ49267 التلفون   رقم208 .ب صا بيشاوأر

صا اباد اسإلم )أوأ43708- 42923 المجاهدين(بيشاوأر- باكستان



لجنة مكتب بيشاوأر في يتصل أوأ  ،851895 ) ت1638(  .ب
. 42222:  ت روأد الدعوةا- أرباب

ذلكم الله سإبيل في وأأنفسكم بأموالكم وأجاهدوأا وأثقال خفافا ؛انفروأا
.«تعلمون كنتم إن لكم خير

41:  التوبة
. انتظاركم في نحن الطباء  الخوةا أيها

وأأتوب أسإتغفرك أنت إل إله ل أن أشهد وأبحمدك اللهم وأسإبحانك
إليك

أخوكم
عزام د. عبدالله

* الشباب إلى رسإالة
/يونيو/3الموافق:  هـ1405  رمضان15 الجهاد مجلة في [*نشرت

م].1985

مع الجهاد في للمشاركة وأالمندفعين المتحمسين الخوةا من كثير
عن يسأل إلينا يرسإل الشباب هؤلء  من كثير ، الفغان الخوةا

لبد أنه عزام عبدالله الدكتور وأجد وأقد ، هناك إلى الوصول  طريقة
على يكون حتى أفغانستان إلى القادم للشباب النفسي العداد من

أدعى فإنه عليها، وأيعيش فيها، سإينزل التي بالرضية وأبصيرةا  علم
. الصبر على وأأعون للثبات

:- عزام عبدالله الدكتور أسإتاذنا من السبع الملحظات هذه وأإليكم
شروأر من بالله .. وأنعوذ وأنستغفره وأنستعينه .. نحمده لله الحمد إن

يضلل وأمن له، مضل فل الله يهده .. من أعمالنا سإيئات وأمن أنفسنا
محمدا وأأن له شريك ل وأحده الله إل إله ل أن وأأشهد ، له هادي فل

:- بعد .... أما رسإوله عبده
. سإهل شئت إذا الحزن تجعل وأأنت سإهل ماجعلته إل سإهل ل اللهم

النفس على المور أشق من هو الله سإبيل في الجهاد أوأل:- إن
الجزاء الله جعل فقد وألذا ، البشر من أفذاذ إل يحتمله وأل ، وأأصعبها

: وأسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإئل فقد وأالمشقة، للجهد مقابل
الله) سإبيل في وأالجهاد بالله : اليمان قال أفضل؟ العمل (أي

. وأمسلم البخاري روأاه
من خير الله سإبيل في روأحة أوأ وأالسلم: (لغدوأةا الصلةا عليه وأقال

) فيها وأما الدنيا
وأمسلم. البخاري روأاه



جوار من أفضل الله سإبيل في الجهاد أن العلماء أجمع وأقد
الية تفسير هو وأهذا الحرمين،

بالله آمن كمن الحرام المسجد وأعمارةا الحاج سإقاية أجعلتم ؛
يهدي ل الله وأ الله عند يستووأن ل الله سإبيل في وأجاهد الخر وأاليوم

الله سإبيل في وأجاهدوأا وأهاجروأا آمنوا الذي ، الظالمين القوم
«الفائزوأن هم وأأوألئك الله عند درجة أعظم وأأنفسهم بأموالهم

).20-19( التوبة

العصر في للجهاد صورةا أروأع أفغانستان في الجهاد :-إن ثانيا
خوارق من خارقة وأيعتبر ، الخيرةا الثلثة القروأن خلل الحديث

كبقية وأشعب الناس، كبقية بشر هم يجاهدوأن الذين وألكن الدهر،
الذنوب يذنبون وأقد مخالفاتهم، وألهم أخطاؤهم، لهم الشعوب،

مثل يكونوا فلن البشر،  في طبيعي شيء وأهو وأالكبائر، الصغائر
وأمع وأسإلم)، عليه الله (صلى الله رسإول أيام في المدينة مجتمع
وأسإلم) عليه الله (صلى الرسإول جيش صف في كان فقد ذلك

الراجيف، وأينشروأن الشاعات، يروأجون المنافقين من طابور
عليه الله صلى  الله برسإول المتمثلة وأقيادته السإلم وأيكرهون

. وأسإلم
السماء من نزل شعب الفغاني الشعب أن الناس بعض يظن وأقد

ما وأيفعلون أمرهم ما الله  يعصون ل مطهرين طاهرين كالملئكة
هؤلء وأرأى النزال وأأرض القتال سإاح إلى جاء إذا حتى يؤمروأن،

، عنيفة صدمة يصدم أخطاءهم وأرأى الناقصة، ببشريتهم البطال
. أتى حيث من بالعودةا وأيفكر

وأفيهم الكاذب، فيهم الشعوب، كبقية شعب الفغاني فالشعب
يبقى الشعوب بقية مع بالمقارنة وألكنه المدخن، وأفيهم الصادق،

وأالعزةا وأالرجولة البطولة ناحية من  اليوم الرض في فريدا شعبا
قوى أكبر تحدى أنه وأيكفي  وأالباء، وأالحرية وأالوفاء وأالنخوةا وأالنفة

. الطويلة المدةا هذه أمامها وأوأقف الرض،

النفس على جدا ثقيل هو أفغانستان في العام الجو ثالثا:- إن
ثم شهرين، أوأ شهرا العادية البشرية النفس تحتمله قد البشرية،

وأمشاقه الطريق تكاليف يحتمل وأل ، الوسإواس وأيبدأ الحماس يخبو
شهر عليك يمر قد أنه إذ قليل،  فالطعام الناس، من  القليل إل

تستوحش أناسإا حولك وأسإترى ، وأالشاي الخبز إل فيه ترى ل كامل
صور وأل الصحبة، أنس تجد وأل للتفاهم، بينكما لغة فل ، برؤيتهم



وأجهل سإريعة، صلةا  ترى وأقد بلدك، في تألفها كنت التي المودةا
. وأالمصابرةا الصبر في دوأرك يأتي وأهنا السإلمية، التعاليم ببعض

وأيعتبر وأيحترمهم، كثيرا العرب يحب الفغاني الشعب رابعا:- إن
قدم بهم وأثق فإذا ، بهم يثق أن وأهو وأاحد بشرط عبادةا، خدمتهم

فإنه  عليه يستعلي العربي أن شعر إذا وألكن فداء، وأروأحه نفسه لهم
السإتعباد وأل السإتعلء تطيق ل الفغان نفس أن إذ ، وأيزدريه يحتقره

. الذل على الموت يفضل أنه إذ ، الذل وأل
فوق- نفسه وأليضع ، حدوأده يعرف أن هنا يأتي الذي العربي فعلى

للقادةا قائدا وأليس كالجندي قادم فهو ، تستحقها التي المنزلة
أسإرته في رأى له ليس العرب بعض رأينا فلقد للسادةا وأموجها
وأبدأ هنا وأجاء قريته أوأ بلده في علمية مكانة أى له وأليس الخاصة
النتقاد أصبح قد ، الجهاد مسيرةا في وأيشكك الجهاد لقادةا النتقاد

على قرينة عندنا التشكيك وأأصبح ، الرجوع حب على علمة عندنا
. الياب على العزم

وأمدارس شتى مشارب من أناسإا  الجهاد أرض فوق خامسا:- إن
وأالنهج ، عليها تربيت التي الطريقة في يخالفك منهم كثير مختلفة،

علمهم كل عالم، يد على العلم يتلق لم وأبعضهم منه، نهلت الذي
وأأنت المحادثة، أدب يعرف وأل الدعوةا، أدب يعرف ل ، الكتب من

هنا ها عليها نسير التي وأالقاعدةا جميعا، هؤلء مع للمعاملة مضطر
بد فيه) فل اختلفنا فيما بعضا بعضنا وأيعذر عليه اتفقنا فيما (نتعاوأن

الصبر وأإن الجهاد، في يشاركونك الذين  إخوانك على الصبر من لك
، لك مناصا وأل العداء، قذائف وأقع من النفس على أشد هؤلء على

الصبر من لك وألبد ذوأقك، على كلهم أناسإا الجهاد أرض في ترى لن
فلن وأإل وأالجبلت، وأالطبائع وأالذوأاق المشارب اختلف على

. الجهاد أبدا تستطيع
أفغانستان، داخل في الصورةا غير بيشاوأر في الصورةا - إن6

من صدرك له ينقبض مما الغثاء من الكثير تسمع وأسإوف
عن هذا يصدنك فل ، البعض بعضهم ضد الرئاسإة على المتنافسين

للجهاد المشرقة الصورةا بنفسك لترى المعركة أرض إلى الدخول
كلم من ذهنك في رسإمتها التي الصورةا تماما، الصورةا هذه تخالف

. بيشاوأر في النداد



وأاحتمال وأاسإتقامة وأثبات (صبر الجهاد إن الكريم سإابعا:- أخي
على سإائرا تبقى حتى وأالذكر الله بتقوى وأعليك )، كلها للشدائد

يقول: وأجل عز الله لن الطريق،
الشيطان اسإتزلهم إنما الجمعان التقى يوم منكم تولوا الذين ؛إن

«رحيم غفور الله إن  عنهم الله عفا وألقد كسبوا ما ببعض
.155عمران-  آل

(إن جميعا عنهم الله رضي سإعد إلى رسإالته في عمر قال وأكما
: الدرداء قال- أبي أعدائكم) وأكما سإيوف من عليكم أشد ذنوبكم

. بأعمالكم) تقاتلون (انما
؟ العمال من عمل الجهاد على تؤثر فهل شيء ليعدله الجهاد إن
ميادين في المشاركة إلى وأالمبادرةا القدام عن نفسك ضعفت وأاذا

. خطورته مدى وأتدرك انحرافه تعلم وأاقعا لنفسك تبرر فل الجهاد

) وأقائد داعية بين متبادلة رسإائل

الحسنة وأالموعظة النصيحة إبداء على دائما المتبعون الدعاةا يحرصا
نصحيتهم لن وأأئمتهم، الناس لعامة وأالدنيا الدين أمر في

النبي قال أمرهم، يتولون وألمن لهم الخير كل الخير فيه وأانتصاحهم
وأسإلم عليه الله صلى

وألئمة وألرسإوله وألكتابه قال: لله لمن؟ قلنا النصيحة، (الدين
وأعامتهم) المسلمين

. مسلم روأاه
المراء مع وأالدعاةا العلماء تعاوأن من أسإمى تعاوأنا هنالك وأهل

على الجهاد أرض في وأبالخص المة مصالح رعاية على وأالقادةا
. الجهاد أحكام أسإاس

( في أسإتاذ عزام عبدالله الداعية بين متبادلة رسإائل  الباب هذا في
أحمد وأالقائد اباد إسإلم في السإلمية الجامعة ) في الشريعة كلية

الذي من وأهو المشهورةا، بنجشير وأادي جبهة أمير مسعود شاه
مما الرحمن، حبيب الشهيد يد على السإلمية الحركة في انتظموا

بدينه فارا الثانية الجامعة السنة في الهندسإية دراسإته يترك جعله
العشر يقارب ما منذ الجهاد في وأمازال له، الحكومة ملحقة بعد

وأثلثين اثنين صاحب وأهو وأالشيوعية، الكفر قوى يقارع سإنوات،
عاما.



عزام عبدالله الداعية رسإالة

الرحيم الرحمن الله بسم
قائد  المجاهد أخيه إلى عزام عبدالله تعالى إليه الفقير العبد من

الله: حفظه بنجشير جبهة
بعد: أما وأبركاته، الله وأرحمة عليكم السلم

أنفسنا شروأر من بالله وأنعوذ وأنستعينه، نحمده لله الحمد فإن
له، هادي فل يضلل وأمن له، مضل فل الله يهده من أعمالنا، وأسإيئأت

وأرسإوله. عبده محمدا أن وأأشهد الله إل إله ل أن وأأشهد
سإهل شئت إذا الحزن تجعل وأأنت سإهل جعلته ما إل سإهل ل اللهم

وأبعد:
في الجهاد لك يسر إذ عمل وأأفضل منزلة بأشرف الله أكرمك لقد

سإبيله:
بقوم الله يأت فسوف دينه عن منكم  يرتد من آمنوا الذين أيها يا

،يجاهدوأن الكافرين على أعزةا المؤمنين على أذلة  وأيحبونه يحبهم
يشاء من يؤتيه الله فضل ،ذلك لئم لومة يخافون وأل الله سإبيل في

.   عليم وأاسإع وأالله
45  المائدةا

القتال، سإاحة في المجاهدين من جعلك بأن عليك الله تفضل وألقد
عنده: من بنصر عليك الله من وألقد

حسنا بلء منه المؤمنين وأليبلي رمى الله وألكن رميت إذ رميت ؛وأما
« عليم سإميع الله إن

. 17: النفال
. للسنة موافقا صوابا : لكونه أوأل

الحديث ففي الرياء، من خاليا الله لوجه خالصا يكون : أن ثانيا
فعليك وأشركه«، تركته غيري فيه أشرك عمل عمل ؛من الصحيح
ظاهرا الصالحات من وأأكثر وأالعلن، السر في وأخشيته الله بمراقبة
؛تعرف النوازل في بك وأيلطف ، الشدائد في الله يحفظك وأباطنا

.«الشدةا في يعرفك الرخاء في الله إلى
،   ليحتسب حيث من وأيرزقه مخرجا له يجعل الله يتق وأمن

45:  النفال
حسبه فهو الله على يتوكل وأمن

100: عمران آل



في لك وأذخر الرض، في لك نور فإنه القرآن بتلوأةا وأأوأصيك
الهدى وأهو اتبعه، لمن وأنجاةا به، تمسك لمن عصمة وأهو السماء،
من وأيكثروأا يتلوه أن المجاهدين ،وأأوأصا للروأح وأالشفاء وأالنور

تلوأته:
لعلكم كثيرا الله وأاذكروأا فاثبتوا فئة لقيتم إذا آمنوا الذين أيها يا

. تفلحون
149 عمران آل

من خاب وأما اسإتشار من ندم فما وأالسإتشارةا، السإتخارةا من وأأكثر
) وأسإلم عليه الله (صلى الله رسإول ؛كان الصحيح وأفي اسإتخار،

). كلها المور في السإتخارةا يعلمنا
الصادقين، المخلصين من تظنهم ممن عندك الشورى أهل وأاجعل
أغفلنا من تطع وأالغافلين:   وأل الذنوب أهل حولك تجمع أن وأإياك

.  فرطا أمره وأكان هواه وأاتبع ذكرنا عن قلبه
الشهوات اتباع إلى يرجع الدنيا هذه في الفساد أصل أن وأاعلم

الشبهات دفع وأمن بالصبر، الشهوات دفع من بد فل وأالشبهات،
ل الدين في المامة لن الدين، في إماما تصبح حتى وأاليقين بالعلم
لماصبروأا بأمرنا يهدوأن ائمة وأجعلناهم  وأاليقين بالصبر إل تنال

يوقنون بآياتنا وأكانوا
الطمع لن الطمع، بقطع الشهوات وأحارب العلماء، حولك فأكثر

الحسن الحديث وأفي ، وأدنياه المرء دين يفسد الدنيا على وأالحرصا
على المرء حرصا من لها بأفسد غنم في أرسإل جائعان ذئبان ؛ما

.« لدينه وأالمال الشرف
الركون أوأ الكافرين، اسإتشارةا أوأ ، بالظالمين وأالسإتعانة وأإياك
من فريقا تطيعوا إن آمنوا الذي أيها يا  ، عليهم العتماد أوأ إليهم،

،   كافرين إيمانكم بعد يردوأكم الكتاب أوأتوا الذين
أعقابكم على يردوأكم كفروأا الذين تطيعوا إن آمنوا الذين أيها يا

.  خاسإرين فتنقلبوا
أليحملوا المجاهدين وأنبه وأكبيرها، صغيرها البدع بمحاربة وأعليك

العلم عليها يضعوا وأأل بالقبور، يتمسحوا وأل وأالتمائم، الرقى
عليها يبنوا ل وأأن حرام القبور، بناء فإن يبنوها، وأأل وأالزهور،

؛أوألئك الحديث في جاء كما لنه السرج، عليها يوقدوأا وأأل المساجد،
تدركهم اثنان: الذي الناس الحديث:؛شر « وأفي الله عند الخلق شر

.« وأالسرج المساجد قبورهم على وأالمتخذين أحياء الساعة
في لهم عون فإنه الليل، وأبقيام النافلة، بصوم المجاهدين وأأوأصا

على المسؤوأليات وأزع بل بيدك، الصلحيات  كل تجمع وأل جهادهم،
لك راحة وأهو لك، وأحبا بك ثقة وأيزيدهم يريحهم هذا فإن أعوانك،



أوأ أوأامرك، على التمرد من يقلل وأهذا للجهاد، وأأنفع للعمل، وأأجدى
وأإياك ، وأالتمزق النشقاق من الصف وأيحفظ قبضتك،  من التفلت

ابتغى إذا المير فإن عوراتهم، تتبع وأل جنودك، على وأالتجسس
عورةا تتبع وأمن ؛ ، يفسدهم أن كاد أوأ أفسدهم الناس في الريبة

هذه أفسدت وأكم «، بيته جوف في وألو وأفضحه عورته الله تتبع أخيه
. صفوف من مزقت وأكم قلوب، من القضية

، هفواتهم عن وأتغاض ، الصادقة بالبتسامة جنودك إلى وأتحبب
. سإيئا بهم ظنك تجعل وأل محسنهم، وأاقبل مسئيهم، عن وأاعف
الفغاني الجهاد إلى ببصره يرنو كله السإلمي العالم أن وأاعلم

وأنرجوالله  اهتمامهم على يستحوذ وأهو بالغ، باهتمام أخباره وأيتابع
على السإلم دوألة يقيم وأأن ، أقدامكم وأيثبت ينصركم أن وأجل عز

. النصير وأنعم المولى نعم إنه أيديكم،
وأأتوب أسإتغفرك أنت إل  إله ل أن أشهد وأبحمدك اللهم وأسإبحانك

. إليك
أخوكم

عزام عبدالله


