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 . ومن وااله وآله وصحبه ،والصالة والسالم على رسول اهللا ،واحلمد هللا ،بسم اهللا

 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،املسلمون يف كل مكان أيها اإلخوة

  : وبعد

وقفات  من ديار اإلسالم، تستحق عديدعلى  دة أحداث متسارعةع فقد توالت يف الفترة املاضية

  :والتعليق للتأمل والتبصر

 ناك يف الفترةه فقد حدث. و التعليق على ما جيري يف الصوماله ما أبدأ به حديثي إليكم؛ فأول

من  الغزاة امان؛ أحدمها يعد خطوةً على طريق نصر اإلسالم والتمكني للمسلمني وطرده تطوران األخرية

 أعداء وطردهم للغزاة ،الشريعة وبسطهم سلطان ،اجملاهدين يف الصومال نفوذ ديارهم، وهو انتشار

 حكومة بيدبا، اليت كان برملان كان من أمهها مدينة ،من الصومال واسعة وعمالئهم من مناطق اإلسالم

  .قد اختذها مقراً له االنتقالية األمريكان

 مدينة بيدبايف للمسلمني  التمكنيتقرير صحفي عن 

 

تطمينات تقدمها حركة شباب اجملاهدين لسكان بيدوا يف خطوة يراها البعض بأهنا تبديد : الصحفي

اجتماعات ولقاءات مكثفة مع مثقفي املدينة وأعياهنا من . للمخاوف والشكوك اليت تثار حول احلركة

حة حيث طرح اجملتمعون استفساراهتم االجتماعات مل ختلو من الصرا. أجل وضع ترتيبات جديدة للمدينة

  .عن خطط احلركة يف إدارة املدينة ومستقبل من كانوا يف صف احلكومة االنتقالية

أولوياتنا هي حفظ األمن واالستقرار يف املدينة والسماح  :أحد سكان بيدوا

هذه هي رسالتنا لإلدارة السابقة . للمؤسساتنا مبباشرة أعماهلا بشكل طبيعي

  .اب اجملاهدين اليوم وقد توصلنا إىل تفاهم مقنعوحلركة شب
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وعلى صعيد آخر تبدو احلركة وكأهنا يف سباق مع الزمن لترتيب  :الصحفي 

هنا مقر الربملان الصومايل . األمور وتفويت الفرصة على اإلدارة السابقة يف املدينة

  . خلى من جالسيه ومن أثاثه

اهللا يوسف آخر خطابه وأعلن من على هذا املنرب ألقى الرئيس عبد  

عزمه التنحي عن كرسي الرئاسة، ورحل، ومن بعده رحل الربملان 

الصومايل إىل جيبويت النتخاب خلفه، ولكن من كان يظن أن تسقط 

مدينة بيدوا بكل ما فيها ومن فيها على يد حركة الشباب اجملاهدين 

 .وأن تبدو قاعة الربملان الصومايل على هذا الشكل

فنائه كميات من األسلحة ويف 

والذخائر احلية اليت تقول احلركة 

إهنا استولت عليها بعد فرار 

عناصر اجليش الصومايل من 

  .كما يكتظ الفناء بسيارات يقولون إهنا ألعضاء احلكومة والربملانيني. املدينة وتسليم بعضهم ألسلحتهم

 للمطالب ترضخ حكومة وإنشاء اجلهاد حماربةالصليبيني على  يعد تواطًؤ مع الغزاة ولكن التطور اآلخر

 .بالشريعة وال تلتزم ،األمريكية

 عاد شيخ شريف ملقديشيو يف محاية القوات الصليبية اإلثيوبية والدولية
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 عاد شيخ شريف ملقديشيو يف محاية القوات الصليبية اإلثيوبية والدولية
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ا، كما أيدوا هتأييد ا، وسارعوا بإعالنهوصياغت هاليف تشكي املتحدة مع األمم وهلذا ساهم األمريكان

  .اخلائنة يوسف اهللا عبد حكومة من قبل

أهنم  ووضوح وأعلنوها بصراحة ،ذه املؤامرةهأدركوا أبعاد - اهللا بفضل- ولكن اجملاهدين يف الصومال

م سيجاهدون وأهن ،اإلسالم دولة حىت تقوم لن يضعوا السالح - اهللا بعون-، وأهنم  ذه احليله يرفضون

 ...احلرب م أمراءهاإلثيوبيني ومن قبل كما جاهدوا من قبل ،الصنع األمريكية احلكومة

 أبو سليم

 قائد ميداين حلركة الشباب اجملاهدين

 

وإن  ؟أن حتتل ديارنا وحترف عقيدتنا وأن تنتهك أعراضنا  وهل يرضى أحدكم أن حتتل أمم الصليب

 ؟لسالح ضد االحباش األوباش وغريهم من االوغنيديني والربوندينيفلماذا محلتم ا ،كنتم ترضونا هبذا

والذي  ؟موالسالح وتعطيهم الشرعية الحتاللكأليست األمم املتحدة بعلمكم هي اليت تدعمهم باملال 

   .يكون سالم يف الصومال بال إسالم لن ،بإذنه تقوم السماء واألرض

 الكينيني أو األوغنديني أو البورنديني أو قوات والغزاةاإلثيوبيني  وأنه ال فارق عندهم بني الغزاة...

على  املسلمني، وفرض دخلت ديار كافرة غازية ا قواتهفكل ،ا من املسمياتهأو غري اإلفريقي االحتاد

  .املسلمني عينياً أن يطردوها منها



 من كابل إىل مقديشو

6 

 

  فضيلة الشيخ حسن تركي

 من قادة اجملاهدين وعلماءهم

 

وسنحارب كما حاربنا . لسابقة ومن يشارك معها يف احلكم ال خيتلفانبالنسبة لنا احلكومة العميلة ا

  .وما يتميز به شريف شيخ أمحد هو عبائته الدينية اليت يتستر هبا .حكومة عبد اهللا يوسف

م أال هأناشد ،واجلهاد والرباط الصرب صومال احلبيب إخواين املسلمني يف الصومال ين أناشدإو

 هلم ملاذا ضحيتم بآالف وأقول. اهيف حاكميت الشريعة اليت تنازع ،العلمانية ينخدعوا مبن يرضون بالدساتري

يف  هوباشتراك ،للشريعة ال يتحاكم أن خيدعكم بدستور من يريد مث يأيت اليوم ؟الشريعة من أجل الشهداء

  . مع من كانوا حياربون الشريعة واحدة حكومة

مث يأيت  ؟الصلييب األمريكي من الغزو املسلم ومالالص لتطهري الشهداء هلم ملاذا ضحيتم بآالف وأقول

  ؟أن خيدعكم بأن ألمريكا دوراً إجيابياً يف الصومال من حياول اليوم

  ي أمريكا؟ه هل نسينا من

ا هبأيدي جنود يف الصومال األالف واملسلمني، وهي اليت قتلت عشرات اإلسالم ي عدوةه أمريكا

  .اهوعمالئ

  ؟مرة ا ثاينها وعمالءمث أرسلت طائراهت مرة أول للصومالهل نسينا ملاذا دخلت أمريكا 

 حتالف يف فلك تدور ملستعمرة هفيه، ولتحول اإلسالمعلى  للقضاء أمل تدخلْ أمريكا للصومال

  .على اإلرهاب اليت يسموهنا باحلرب ؟م على اإلسالمالصليبيني يف حرهب
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 إسرائيل وهي اليت متد ،والعراق انستانقرى املسلمني ومنازهلم يف أفغ ي اليت تدكه وأليست أمريكا

اليت  ؟الصامدة ويف غزة فلسطنينا يف نسائنا وأطفالنا وشيوخ لتمزيق الفتاكة واألسلحة القاتل العتاد بكل

  .ا نازفاًهال زال جرح

 وهي اليت حتاصر ،طفل منهم مليون حىت قتل املسلمني يف العراق ي اليت حاصرته وأليست أمريكا

  ؟يف غزة املسلمني اليوم

 .وإفساد وفساد شر منها إال كل من أمريكا خرياً؟ ال نتوقع فكيف نتوقع

  فضيلة الشيخ حسن تركي

 من قادة اجملاهدين وعلماءهم

 

دون شعب أفغانستان والعراق ياإلرهابيون هم األمريكان وبوش وجيشه الذين يب .لست إرهابياً

أنا . حنن مصلحون ال إرهابيون. لذين يقودهم بوشاإلرهابيون هم الكفار ا. والصومال ولبنان وفلسطني

شيخ جماهد من شيوخ اجملاهدين، وعضوييت وانتمائي للقاعدة كانتمائي حلماس واجلهاد وجماهدي العراق 

. اجملاهدون بعضهم من بعض، والكفار والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وأفغانستان وكشمري

من هذا املنظور فأنا عضو من القاعدة . 49:10) ةٌَوإْخ ونَُنؤِما املَُمإنَّ(يقول اهللا تعاىل . اجملاهدون إخوتنا

ولكن جيمعنا هدف واحد هو اجلهاد ضد  ،نتمي إىل القاعدة كتنظيمأفأنا ال  ،وباختصار. وهي عضو مين

 .األعداء
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و يف ه ألمريكا اإلجيايب الدور ،أن ألمريكا دوراً إجيابياً يف الصومال من يزعم أن نصدق فكيف ميكن

  .بالرشى اخلونة جيوب ملء

 املسلم من الغزاة الصومال تطهري من أجل الشهداء بآالف وملاذا ضحيتم أيها املسلمون يف الصومال

 ،و الغزوه م، ولكن الغزووأشكاهل الغزاة أمساء أن خيدعكم بأن يغري من يريد الكافرين، مث يأيت اليوم

 .و االحتالله واالحتالل

، إلفريقية أو ما يسمى بقوات اإلميصوم املوجودة يف الصومالالقوات ا :الصحفي

 ؟هل ستطالب برحيلهم أم ستدعو إىل مزيد من هذه القوات

تعلم ...الصومال. لدينا استراتيجية للتعامل مع هذه القوات :شريف شيخ أمحد

البد أن تكون هناك  ،أن هناك انفالت أمين، وحنن نرى أن هذا االنفالت األمين

وهذه اجلهود جيب أن تركز على . بارة من قبلنا ومن قبل اجملتمع الدويلجهود ج

 نرى أن حنن كقيادة للشعب الصومايل ،من جانب آخر. إجياد قوات صومالية حتفظ األمن واالستقرار

 .قال نريد املصادمات مع تلك القوات ،من مشاكل ومن حروب الشعب الصومايل قد عاىن

من  مث يأيت اليوم ،املتحدة األمم برداء املتستر األمريكي لتطردوا الغزو الشهداء وملاذا ضحيتم بآالف

   .املتحدة األمم أن خيدعكم بأن عليكم أن حتترموا مبادئ يريد

 إسرائيل بسيطرة ويعين أيضاً االعتراف ،الشريعة لغري يعين أساساً التحاكم املتحدة األمم مبادئ احترام

أسبانيا على  بسيطرة ويعين االعتراف ،املسلم القوقاز بل وكل يشانروسيا على الش وسيطرة على فلسطني

اليت  ،املتحدة يف األمم أعضاء ذه الدوله ألن كل .الشرقية على تركستان الصني وسيطرة ومليلية سبتة

  .أراضيها وسالمة وحدة ا على احترامهميثاق ينص

 َوَيكُونَ ِفْتَنةٌ َتكُونَ الَ َحتَّى اِتلُوُهْمَوقَ(: تبارك وتعاىل احلق بقول يف الصومال مسلم كل وإين أذكر

 قَاَتلَ َمْن: "عليه وسلم صلى اهللا النيب ، وبقول2:193 )الظَّاِلِمَني َعلَى إِالَّ ُعْدَوانَ فَالَ انَتَهواْ فَإِِن ِللِّه الدِّيُن
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 وحىت تكون ،هللا هكل الدين حىت يكون تلقوا السالح فال. 1"اللَِّه َسبِيلِ ِفي فَُهَو الُْعلَْيا ِهَي اللَِّه كَِلَمةُ ِلَتكُونَ

  .ي العلياه اهللا كلمة

 عامةً ويف اليمن العرب يف جزيرة املتزايدة اجلهادية فيه إليكم فهو عن الصحوة التحدث أما ثاين ما أود

 .خاصةً

  أبو سفيان األزدي سعيد الشهري

 النائب العام

  

حيث تعاونوا  ،قضية كوبا قام به هؤالء احلكام اخلونة يف اونقول ألمتنا احلبيبة موضحني هلا حقيقة م

عترافات منا وتوجيه التهم إلينا مما نتزاع االاللتحقيق معنا و مريكان بإرسال أفراد املباحث إىل كوبامع األ

سامة بن أنا الشيخ خيونؤكد لقادتنا ومشا  .وحسبنا اهللا ونعم الوكيل ،زيادة التعذيب علينا يف كان سبباً

 ،د ماضون وباجلهاد قائمونبأننا واهللا على العه, أمين الظواهري والشيخ الدكتور -حفظه اهللا-دن ال

وها حنن اليوم  , من أجلها سرناأعلى مبادئنا اليت خرجنا وجاهدنا و وثباتاً زادنا األسر إال إصراراً ما واهللاو

خانا أبا بصري ناصر أمبايعني  ،اليمن واإلميان واجلهاد أرض اهللا علينا بالنفري إىل أرض املدد شيخنا قد مّن يا

 لنكون مدد اجلهاد من اجلزيرة إىل فلسطني والصومال -اهللا وسدد على احلق خطاه حفظه-الوحيشي 

  .الدين كله هللا ضينا ومقدساتنا ليكوناعن أر دفاعاً ،د املسلمنيوالعراق وأفغانستان وكل بال

                                                            
  .ي العلياه باب من قاتل لتكون كلمة اهللا –كتاب اجلهاد والسري - صحيح البخاري 1
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 أبو بصري ناصر الوحيشي

 دة اجلهاد يف جزيرة العربأمري، تنظيم قاع

 

أو  ونصوم يوماً, األفاعيل كم يفعل هبم اليهودءفال معىن للحياة وأنتم ترون إخوانكم وأطفالكم ونسا

طفال إىل البيوت وكأننا دفعنا الضرر عن األ احلناجر ونرجع عونصيح يف مظاهرات حىت تنقط ,يومني

وبعد , بد بعد املظاهرات من التفجريات بل ال ,نيالقتل عن أهايل فلسط ورفعنا احلصار عن غزة وكففنا

من وجدنا من  والبد أن نقطع املدد على احلملة الصهيوصليبية ونقتل, املدين الغضب العسكري العصيان

وتوقف القتل , مريكا دعمها عن اليهودأو باوورأوندمر املصاحل الغربية حىت توقف , الصليبيني على أرضنا

وعلى الشعوب أن تستمر  ,أن يفتحوا املعابر عن غزة وفلسطني ها من احلكام اخلونةءوتأمر عمال, هناك

اليوم لتبدأ  وال تلتفت للحلول الومهية بتوقيف اجملازر, فلسطني تتوقف حىت يتم فتح كل يف الضغط وال

ح بنا بيت فتااللهم  .فإياكم والتنازل عنه ,رعظيمأونبيع دماء اليوم بسالم غد فإن الث, نكىأأشد و غداً

  .قم بنا دولة اإلسالم وشرفنا بذلكاللهم أ .املقدس وأرض احلرمني

هذه الصحوة اليت هتدف لتحرير جزيرة العرب من الغزاة الصليبيني وعمالئهم اخلونة، واليت تتزايد 

رغم كل محالت القهر والتضليل والدجل ورغم كل العقبات واملصاعب  -بعون اهللا وتوفيقه-وتنمو 

  .والعراقيل
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لذا فإين أناشد قبائل اليمن العزيزة األبية فأقول هلم؛ ال تكونوا أقل من إخوانكم يف قبائل البشتون 

  .والبلوش األبية، الذين نصروا اهللا ورسوله، والذين دوخوا أمريكا والصليبيني يف أفغانستان وباكستان

إن إخوانكم من قبائل البشتون : هاديا قبائل مين اإلميان واحلكمة، مين العزة واإلباء، مين الرباط واجل

والبلوش األبية يذيقون الصليبيني الويالت، ويرسلون اآلالف من أسودهم للجهاد يف أفغانستان حتت راية 

أمري املؤمنني املال حممد عمر جماهد حفظه اهللا، ويؤدبون اجليش الباكستاين العميل ويذيقونه اهلزمية تلو 

دات معهم، لكي ينجو من بأسهم، ويقطعون الطريق على إمدادات اهلزمية، حىت اضطر لعقد املعاه

  .الصليبيني من باكستان ألفغانستان

فكيف ترضون يا قبائل اليمن العزيزة األبية الشريفة، أن تكون اليمن مركز إمداد للحملة الصليبية على 

؟ وعبد اهللا صاحل بالد املسلمني؟ كيف تقبلون أن تكون السلطة احلاكمة يف اليمن هي السي آي إيه

  .وعصابته ما هم إال خدم هلا وعبيد

كيف تقبلون هبذا اخلائن العميل رئيساً لكم وحاكماً عليكم؟ وهو يتسول رضا األمريكان ودوالراهتم 

  . بسفك دماء أحرار اليمن وأشرافه ورجاله الصادقني

دكم مبا ناشد به احلق تبارك أناش: يا أحرار اليمن ويا شرفاءها ويا أهل الغرية واحلمية والعزة فيها

 َمْرَيَم اْبُن ِعيَسى قَالَ كََما اللَِّه أَنَصاَر كُونوا َآَمُنوا الَِّذيَن أَيَُّها َيا(: وتعاىل عباده املؤمنني، فقال عز من قائل

 َوكَفََرت إِْسَراِئيلَ َبنِي مِّن طَّاِئفَةٌ َمَنتفََآ اللَِّه أَنَصاُر َنْحُن الَْحَوارِيُّونَ قَالَ اللَِّه إِلَى أَنَصارِي َمْن ِللَْحَوارِيَِّني

  61:14 )ظَاِهرِيَن فَأَْصَبُحوا َعُدوِِّهْم َعلَى َآَمُنوا الَِّذيَن فَأَيَّْدَنا طَّاِئفَةٌ

فكونوا أنصار اهللا، وال تكونوا أنصار أمريكا، وكونوا أنصار اهللا، وال تكونوا أنصار علي عبد اهللا 

وكونوا عوناً ومدداً إلخوانكم اجملاهدين، وال تكونوا مدداً للصليبيني ومحلتهم،  صاحل عميل الصليبيني،

  .اليت تقتل املسلمني يف أفغانستان والعراق وفلسطني

أسأل اهللا أن يثبت إخواننا اجملاهدين يف جزيرة العرب ويف اليمن احلبيب، وأن حيفظهم من الصليبيني 

وفتحه املبني وفرجه القريب، وأن جيعلهم شوكةً يف حلوق وعمالئهم، وأن ينزل عليهم نصره العزيز 

الصليبيني وعمالئهم من أمثال آل سعود وعلي عبد اهللا صاحل، الذين باعوا دينهم وشرفهم وبالدهم، لكي 

  .ترضى أمريكا الصليبية عنهم
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ومات أما املوضوع الثالث الذي أود التعليق عليه فهو ما ميارس اآلن على أهل غزة من ضغوط ومسا

  .لكي حيقق أعوان إسرائيل العرب هلا باملكائد واملؤامرات ما مل تستطْع حتقيقه باملدافع والطائرات

حياول أعوان إسرائيل من العرب، أن يفرضوا على أهل غزة هتدئةً توقف جهادهم، وتساومهم على 

  .فك احلصار

ر اإلسالم ال جيب أن يتوقف، وإذا وأؤكد إلخواننا وأهلنا يف غزة أن اجلهاد لتحرير فلسطني وسائر ديا

ضاق اجملال يف مكان فإنه يتسع يف أماكن غريه، وأهداف الصليبيني واليهود منتشرة يف أرجاء الدنيا، 

  .والعدو ال ميكن أن يفرض علينا امليدان واملكان والزمان والطريقة اليت نقاتله هبا

دين يف جبهات اجلهاد املختلفة ضد وأكرر إلخواين اجملاهدين يف غزة ويف كل مكان أن اجملاه

الصليبيني على أمت استعداد ألن يقدموا إلخواهنم اجملاهدين يف غزة ويف كل مكان التدريب واإلعداد 

  .بأقصى ما يستطيعون، وال يدخرون يف ذلك وسعاً بإذن اهللا

أهداف احلملة  فال يبتأسن إخوان نا اجملاهدون يف غزة إذا ضيق عليهم، فإن الدنيا كلها ميداننا ضد

  .الصليبية الصهيونية بعون اهللا وقوته

 َوَما(: وأذكر نفسي وإخواين اجملاهدين يف غزة بأن النصر من عند اهللا وحده، يقول احلق تبارك وتعاىل

 غَاِلَب فَالَ ُهاللّ َينُصْركُُم إِن(: ويقول عز من قائل ،3:126 )َحِكيٌم َعزِيٌز اللَّه إِنَّ اللِّه ِعنِد ِمْن إِالَّ النَّْصُر

-، وأن اهللا 3:160 )الُْمْؤِمُنونَ فَلَْيَتَوكِّلِ اللِّه َوَعلَى َبْعِدِه مِّن َينُصُركُم الَِّذي ذَا فََمن َيْخذُلْكُْم َوإِن لَكُْم

، 47:7 )أَقَْداَمكُْم َوُيثَبِّْت َينُصْركُْم اللََّه َتنُصُروا إِن آَمُنوا الَِّذيَن أَيَُّها َيا(ينصر من ينصره  -سبحانه وتعاىل

بطاعته فيما أمر، والتوحيد رأس الطاعات، الذي ال تصلح األعمال إال به،  -سبحانه وتعاىل- ونصرة اهللا 

 ِمَن َولََتكُوَننَّ َعَملَُك لََيْحَبطَنَّ أَْشَركَْت لَِئْن قَْبِلَك ِمْن الَِّذيَن َوإِلَى إِلَْيَك أُوِحَي َولَقَْد(: يقول احلق سبحانه

: ، والتحاكم إىل شرع اهللا املنزل من أهم أركان التوحيد، يقول احلق سبحانه وتعاىل39:65 )لَْخاِسرِيَنا

 قََضْيَت مِّمَّا َحَرًجا أَنفُِسهِْم ِفي َيجُِدواْ الَ ثُمَّ َبْيَنُهْم َشَجَر ِفيَما ُيَحكُِّموَك َحتََّى ُيْؤِمُنونَ الَ َوَربَِّك فَالَ(

  .4:65 )ِليًماَتْس َوُيَسلُِّمواْ

وأذكر إخواننا وأهلنا يف غزة ويف سائر فلسطني بأن احلديث عن إصالح منظمة التحرير الفلسطينية 

عبث ال طائل من ورائه، فمنظمة التحرير الفلسطينية هيئة علمانية ال تتحاكم للشريعة اإلسالمية، وهي 
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فلسطني ، وتناست فلسطني قبل يونيو  اهليئة اليت أسقطت اجلهاد من ميثاقها، وهي اليت قبلت بفتات من

، وهي اهليئة اليت اعترفت بشرعية إسرائيل واستيالئها على )م 1967(عام ألف وتسع مائة وسبعة وستني 

  .معظم فلسطني، وهي اهليئة اليت غرقت يف مستنقع أوسلو، ومل خترْج منه حىت اليوم

لسائر املنظمات اليت ال تشارك فيها، وكانت ولو افترضنا أن منظمة التحرير الفلسطينية فتحت أبواهبا 

املرجعية فيها لألغلبية، مث صوتت األغلبية على قبول حل الدولتني والتخلي عن فلسطني احملتلة قبل يونيو 

عام ألف وتسع مائة وسبعة وستني، فماذا سيكون موقف الذين طالبوا بإصالح املنظمة على أسس 

األغلبية سواًء يف اقتراع أو استفتاء، وبالتايل عليهم أن ينسوا حيفا دميقراطية، هل سيلتزمون مبا قررته 

وعكا ويافا وعسقالن والنقب وسائر فلسطني احملتلة قبل عام ألف وتسع مائة وسبعة وستني؟ وهو أمر ال 

فإن أحكام الشريعة ال يستفىت عليها، واجلهاد يف . ميكن أن يقبل به مسلم يدرك أصول التوحيد والعقيدة

سطني فرض عني لطرد الغزاة من كل شرب منها ومن كل أرض مسلمة حمتلة، وافقت األغلبية أم فل

  .رفضت

أسأل اهللا أن يوفق أمتنا املسلمة يف غزة لطاعته، وأن ينزل عليهم نصره وفتحه ويعجل هلم بالفرج 

  .القريب

فاألمريكان يف ورطة . انأما رابع ما أود احلديث عنه فهو عن التطورات األخرية يف باكستان وأفغانست

دمهاء وعمالؤهم يف ارتباك واضطراب، وقد رأينا حامد كره زي يف ميونيخ، وهو يدعو الطالبان املقيمني 

يف خارج أفغانستان، والذين ال يرتبطون بالقاعدة أن يعودوا ألفغانستان ليشاركوا يف احلياة السياسية، 

والسعودية الترويج له من قبل عن مفاوضات مع وهي دعوة تثري السخرية، مثل ما حاولت أمريكا 

  .الطالبان عرب وساطة سعودية، وكانت مهزلةً بدأت من الفشل وانتهت إليه

بال خفاء وال غبش -وإين أتوجه بنداء للشعب األفغاين املسلم العزيز األيب، فأقول له؛ لقد اتضح اآلن 

  لذين يعملون خدماً هلم وعبيداً؟من الذين يقاتلون الكفار الغزاة يف أفغانستان؟ ومن ا -

فالذين اهتموا الطالبان أمس بأهنم عمالء لباكستان ، وزعموا أهنم حياربوهنم حىت ال تقع أفغانستان 

حتت النفوذ الباكستاين، هم الذين يقبلون اليوم بوجود أكثر من عشرين راية صليبية يف كابل، بل وميلؤون 

  .جيوهبم من أموال الصليبيني
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عب األفغاين املسلم األيب، إن إخوانكم الطالبان ال يقاتلون فقط لتحرير أفغانستان، بل إن أيها الش

إخوانكم الطالبان يف باكستان جياهدون لتطهريها من أمريكا وعمالئها يف اجليش واحلكومة الباكستانية، 

تريد أن يستمر . فقولوا ملن يتهمهم بالعمالة لباكستان أنت كاذب ال غرية لك وال كرامة وال محية

  .االحتالل الصلييب ألفغانستان، حىت متأل جيوبك من الرشى

أيها الشعب األفغاين املسلم األيب، إن لك أن تفخر بأبنائك الطالبان، وتفخر بأمري املؤمنني املال حممد 

، مث ال لن نسلّم مسلماً لكافر: عمر جماهد حفظه اهللا، الذي قال للطواغيت واجلبابرة وأكابر اجملرمني

  .استمر يف جهاد الصليبيني وأعواهنم، وهاهي بشائر النصر قد بدأت تلوح يف األفق حبول اهللا وقوته

فيا أيها الشعب األفغاين املسلم األيب شارك إخوانك وأبناءك الطالبان يف جهاد االحتالل الصلييب 

. ودنس تراب أفغانستان األمريكي، الذي أهان النيب صلى اهللا عليه وسلم، واعتدى على حرمة القرآن،

  .وال تقبل أن ترفرف يف مساء كابل أكثر من عشرين راية صليبية

أيها املسلمون يف أفغانستان؛ إذا استمر االحتالل الصلييب ألفغانستان فسيفسد أبناءكم وبناتكم، 

ه وسيهجرون قيم اإلسالم والعزة والعفاف والتقوى، فمن منكم يرضى بذلك، إال من فقد دينه وغريت

  .وعزته

 أَُدلُّكُْم َهلْ َآَمُنوا الَِّذيَن أَيَُّها َيا(: أيها الشعب األفغاين املسلم األيب، أناديك بقول احلق تبارك وتعاىل

 َوأَنفُِسكُْم ْمبِأَْمَواِلكُ اللَِّه َسبِيلِ ِفي َوُتَجاِهُدونَ َوَرُسوِلِه بِاللَِّه ُتْؤِمُنونَ * أَِليمٍ َعذَابٍ مِّْن ُتنجِيكُم ِتَجاَرٍة َعلَى

 الْأَْنَهاُر َتْحِتَها ِمن َتْجرِي َجنَّاٍت َوُيْدِخلْكُْم ذُُنوَبكُْم لَكُْم َيْغِفْر * َتْعلَُمونَ كُنُتْم إِن لَّكُْم َخْيٌر ذَِلكُْم

 َوَبشِّرِ قَرِيٌب َوفَْتٌح اللَِّه مَِّن َنْصٌر ُتِحبُّوَنَها َوأُْخَرى * الَْعِظيُم الْفَْوُز ذَِلَك َعْدٍن َجنَّاِت ِفي طَيَِّبةً َوَمَساِكَن

  .61:10-13 )الُْمْؤِمنَِني

والسالم . وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

 .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 


