
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  محمود حفظه هللا ورعاه / السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهالطيب إلى األخ الفاضل 

نحمد إليكم هللا تعالى، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله والتابعين ، شاكرين لكم كريم تواصلكم وجميل مساعيكم في 
خدمة الدين وإصالح شؤون المجاھدين، وحسَن فھمكم ومعرفتكم بأمور أمتكم وإخوانكم، سائلين هللا تعالى أن يبارك فيكم 

  ا وإياكم لكل خيٍر.وأن يحفظكم في حلكم وترحالكم وأن يوفقن

وقد وصلت رسالتاكم، وإن شاء هللا سننقل ما ذكرتموه عن صاحبكم إلى صاحبنا، بشأن التعامل مع األوضاع الحالية 
  بالحكمة.

ونبشركم بأن التغييرات الراھنة التي تشھُدھا المنطقة العربية، ھي بإذن هللا إرھاصاٌت لزوال دويلة اليھود (إسرائيل) بعون 
ته، وفي ضمنھا خيٌر كثيٌر إن شاء هللا لمشروع أمتنا الجھادّي ولجھود التصّدي للحملة الصليبية على أمتنا في هللا وقدر

  أفغانستان وسائر بالد المسلمين.

ونحب أن نطمئنكم أننا بحمد هللا نرى رأيكم في الجملة والمبدأ ، ومتفقون معكم في أن علينا أن نتعامل مع ھذه التغيرات 
) تجّنب 1( : نا على تي تشھُدھا ساحة العالم العربّي بمزيٍد من االحتياط والحكمة وحسِن السياسة، وتركز تفكيرُ الراھنة ال

البروز والظھور القوي الذي قد يسبب حرجاً للقوى السياسية والشعبية في المجتمعات العربية الثائرة، وترك الفرصة لھم 
الفاسدين، فإن مجرد التغيير فيه خيٌر كثيٌر ورحمٌة للناس وفرصة للعمل ليثوروا على أولئك الحكام الظلمة المجرمين 

) مشاركة ومساھمة مع أمتنا 2واالنطالق في سبل الدعوة ومزيد من التھيؤ من األمة لنصرة الجھاد في كل الميادين. (
االستقامة على طريق هللا،  وشعوبنا في ھذه الثورات واالنتفاضات بتشجيعھم وتذكيرھم با واليوم اآلخر والدعوة إلى

بالموعظة الحسنة واألسلوب الالئق البعيد عن الغرور أو االّدعاء، فإن ھذا واجٌب دينّي، أعني الدعوة إلى هللا والتذكير 
) وأيضا لم ُنخِل األمَر من اغتناِم فرصٍة 3والنصح واألمر بالمعروف وھذه فرصة كبيرة له ال ينبغي التفريط فيھا. (

قٍف سياسّي بأننا مع شعوبنا ضد الظلم وطلباً للحرية وإلحاحاً عليھا ونصراً للحقوق...إلخ بأسلوٍب نظنه معتدالً لتسجيل مو
) وعلى األرض وفي الميدان وفي مجال تواصلنا مع إخواننا في الساحات 4مقبوالً مالئماً ينفع الناس إن شاء هللا. (

ھاٍت مناسبة للكالم المذكور، ونظن أن تصرفات إخواننا بحمد هللا التي األخرى : الجزائر، اليمن، وغيرھا وّجھنا بتوجي
  رصدناھا إلى اآلن كان جيدة وطيبة، ونسأل هللا أن يفتح علينا وعليكم وعليھم في صالح القول والعمل والنية.. آمين.

لية، واالشتغال بالعدو وأما موضوع الشيعة فطريقتنا ھي تجّنب الدخول معھم في أي اصطدام مباشر في المراحل الحا
  األكبر والمشترك لألمة اإلسالمية وھم األمريكان.

  لفكرتنا حول الموضوع، وبا التوفيق.فھذا تصوير مقرٌب 

  أخي العزيز محمود/ 

في سبيل التناصح المستمر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإنني سأنقل لك ما كتبه لي أحد إخواننا المجاھدين من  
ت عن بعض الناس في صفوف المجاھدين في أفغانستان، قاصدين بذلك لفت نظركم إلى األمر لعله لم يصلكم، مالحظا

والمقصد النھائي ھو اإلصالح بالسعي في التفتيش عن األمور وتدارك الخلل وإصالحه، ونحن من جھتنا نبذل قصارى 
تفّھمنا الحتمال أن يكون ھنالك خطأ أو تحّفظنا طبعاً و. كل ذلك مع جھدنا للتعاون على اإلصالح ودرء الفساد ما وِسعنا.

ٌب والحمد  ومن أھل الجھاد والحب لإلمارة والنصح  مبالغة أو رؤية قاصرة من األخ كاتب التقرير، لكنه ثقة ناصٌح مجرَّ
  لھا، فاالطالع على كالمه مھٌم ومفيٌد على كل حاٍل وموِجٌب للتفتيش والتثّبت ثم السعي لإلصالح.

 بغالنوما كتبه لي األخ يتعلق بتصرفاٍت ألناٍس ينتسبون إلى طالبان (مجاھدين إمارة أفغانستان اإلسالمية) في واليتي 
  يقول األخ : وميدان ، 

 فيھا كانت التي المناطق في األحوال بدأت, أرى ما على النصر تأخر من أسباب وھو أخبركم بأمٍر مؤسفٍ شيخنا ((
، ميدان ةوالي من عليكم وسأقص, صفوفھم في الخالفات من, الطلبة داخل المشاكل بسبب وذالك, تسوء  للطلبة الشوكة
ت وكان, نهع نقل ما على والوھابيين الحزبيين قمع منھجه من كان الذي طه مولوي ھو اإلمارة من المسؤول كانحيث 
 يأتيه بعملية يقوم كان من كل أن المولويھذا  منھج من وكان, الداخل في المجموعات أمراء بين شديدة خالفاتھناك 
 ةأنشفي  الخالفات تلك توتسبب, الفلوس تقسيم في بينھم تخالفا المجوعات ألمراء كانو, الفلوس يعطيه فكان  ويخبره
 بالقوة الناس من العشر أخذ:  منھا أسباب لعدة الطلبة من الناس رّفـوتن طقةنالم في [يعني حزب إسالمي حكمتيار] الحزب



 الناقلين الكبرى السيارات أصحاب من أو الحكومة أفراد منأناساً  يحمي منھم واحد كلو, تقسيمه في يختلفون كانوا ثم
 ةالقومي المليشيات وكذلك, عليه عتراضاال فال تستطيع أي مجموعة أخرى, األموال يعطونھم ألنھم مريكانلإلمدادات لأل

 في المليشيات قويت ھذا وألجل, بعد فيما العداوة من خوفا المنطقة تلك مجموعة لھم يتعرض ال باألربكيان المسماة
 فيھا يمشون ذلك قبل كانوا التي المناطق إلى الدخول يستطيعون الوصاروا  المنطقة من خرجوا الطلبة واآلن المنطقة
 يشتم كان السيطرة وقت القوم يخاطب منھم كان ومن, للناس دعوي برنامج أي لھم يكن إنھم لم  ثم, سلحتھمبأ جھارا نھارا
 مسائلعلى  األسواق في الناس واوضرب, بالقوة العشر منھم وأخذوا, نومنافقوأنھم  ساقويتھمھم بأنھم ف خطاباته في الناس
 توافقوا منھم المجموعاتبعض  أعرف و .ضدھم الناس فقام, ھكذا فعلوا الحزب عليھا سيطر التي المناطق وفي. بسيطة
 المؤدية والطرقات الشوارع عمروا حتى قيالطر لھمؤمنوا لي الدوالرات بعض على الخارجية المؤسسات بعض مع سرا
  . الشوارع على شتغالاال من المؤسسات بمنع األوامر الصادرة من اإلمارة رغم القرى إلى كابل من

 عليھم جديدا واليا وعينوا, باكستان في بغالن والي مسك لما ؛ھذا من أكثرفيحصل أشياء  بغالن وأما في الميدان في ھذا
 استقلوا الجديد الوالي تعيين في اإلمارة أوامر يطيعوا لم والذين, بينھم فيما التقاتل إلى األمر وصل حتى بينھم اختلفوا
ونفروا  فتركوھم الناس منھم تعب حتى منھم والصدقات العشر ستالما في الناس ونيؤذ كانوا منھم مجموعة فكل, باألمر
وبين الفينة , للحكومة المفتوحة المناطق جميع ركواھناك، وخرج الطلبة من المنطقة وت الحكومة شوكة تفقوي, منھم

 ھؤالء كل ألن لألسف ذلك في يكذبون ال وھم, مخالفة أنفَسھم إلى الحكومة مجموعات تسليم عن تعلن الحكومةواألخرى 
ونفروا  الطلبة من تعبوا ولما, الطلبة صفوف إلىفي وقٍت من األوقات  نضموااف األسلحة عندھم وكانت العوام من كانوا
 إال ھذا كتبت ما .راجعون إليه وإنا  فإنا, الحكومة سيطرة تحت اآلن بغالن ومعظم أو جميع. بالحكومة التحقوامنھم 

   اھــــــ))األواناألمر حسب اإلمكان قبل أن يفوت  ستدراكال تجتھدوا أن و يجري ما لتعرفوا

  نسأل هللا أن يعيننا وإياكم على كل خيٍر وحق وعدٍل، وأن يجنبنا الزلل وأن يفتح على المجاھدين بالفتح القريب.. آمين

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  أخوكم عطية
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