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 :مؤتمر الهور
ال نستطیع أن نعدد الزیارات التي قام بها الشیخ للبلدان العربیة واإلسالمیة  إذن,
اإلسالمیة في مدینة تمرًا كبیرًا ومهمًا لقادة الحركات ال نستطیع أیضًا أن نغفل مؤ و  ,یةواألوروب
وقد ألقى في هذا المؤتمر كلمة مهمة أقل  ,تقریبًا◌ً  بأسبوعینه باكستانیة قبل استشهادالهور ال

حیث قال مخاطبًا قادة العمل اإلسالمي: ماذا تریدون یا  ,ما یمكن وصفها بأنها كلمة مودع
ادة العمل اإلسالمي؟ كنا نبحث عن قطعة أرض نقف علیها.. هذه أفغانستان مساحتها ق

ال: نرید مجموعة من ألف كیلومتر.. فیها حركة إسالمیة تقود شعًبا بكامله.. ثم ق 650
, وظیفتهم فقط یصطحبون معهم أهالیهم لالستقرار بجوار الجهاد كإلى هنا العلماء یذهبون

 صالح ذات البین.إ

ولهذا أشار إلى أهمیة األفغاني،  ,نبه الشیخ لخطورة المرحلة التي یمر بها الجهاد وقد
لیقوموا بعملیة اإلصالح بین  ,أرض الجهاد فيهم وعائالتهم بین المجاهدین العلماء  وجود

 بعض.. دماء بعضهم الوا في ضو خقادة الجهاد حتى ال ی

ة إلى الفم، فال تسقطوها... إن فاتتكم ودع قائًال: لقد وصلت اللقموقد أنهى كلمته وكأنه م
حتى تتهیأ لكم فرصة أخرى  ,إلى قرن من الزمان ,فرصة أفغانستان فانتظروا نصف قرن

  !!.الفرص ال تتكررو اإلسالمیة  یه عن أبناء الحركاتیغمض الغرب فیها عین
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یــا جنــود و  ,األفغــانیــا جنــود و  ة األفغــان,یــا قــادف ســجل..اریخ ال یــرحم, وٕان األقــالم ستإن التــ
هفـو, وكـل النفـوس إلـى ت مإن كل العیون فـي األرض إلـیكم ترنـو, وكـل القلـوب نحـوك اإلسالم؛

غــت.. إمــا أن ینتهــي , وقــد بلَّ مأن یوحــد كلمــتكم وأن یــرأب صــدعكم وأن یلــم شــعثكبارئهــا ترجــو 
ســـتان وأزبكســـتان, وٕامـــا أن غوبقفقاســـیا وقز  وبســـمرقند هـــذا الشـــعب إلـــى األبـــد فیلحـــق ببخـــارى

دة عـن القیـادة فترفعـوا شـریعة ال إنكم دون أصابع الید الواحدة, هل تتنازلون سنة واح تتحدوا..
أرضــكم, ویأفــل نجــم الشــیوعیة الدولیــة فــي  , وتــدحروا الشــیوعیة مــنلــه إال اهللا فــوق أفغانســتانإ

أو یتحـول هـذا الشـعب كلـه إلـى خـدم , رتفـاعاالاألرض, ویبدأ خـط الرسـم البیـاني لإلسـالم فـي 
ال یصـــلحون للخدمـــة  ,ألن األفغـــان أعـــزة لشـــعوب, ولـــن تقبـــل الشـــعوب أن یخـــدمها األفغـــان؛ل

 والعبودیة.

هود أذل خلق اهللا في دنیانا, خوة: أنا فلسطیني, وقد هاجمتنا فئة قلیلة من الییا أیها اإل
فئة منا, وسیصیبكم ما نا شتاتًا في كل بقعة العرب والفلسطینیین تفرقوا عن حقهم فتمزق ولكن

قد عانى نها واهللا نصیحة مخلص , سیصیبكم ما أصاب الفلسطینیین, إأصابنا أیها األفغان
 من مرارة الضیاع والشتات.

الفرق بین  حدوا ستضیعون كما ضعنا, ولكنني ألنظر إلیها إن لم تتواهللا أیها اإلخوة إ
أخذوا أماكنهم في السعودیة والكویت طینیین شعب متعلم فغان أن الفلسالفلسطینیین واأل

وهذا  ,وهذا رئیس مقاوالت ,وهذا مدیر مكتب وقطر, هذا مدیر شركة وهذا أستاذ جامعة
ي ولن یجد له قدمًا بین أي شعب من وهذا تاجر, وأما الشعب األفغاني فهو أمَّ  ,متعهد

؟!, ..؟! هل تتحدون..ل تعودون؟! ه..وسیضیع في الدنیا واآلخرة, هل ترعوون الشعوب.
  .)فإني قد بلغت ,شهداللهم فا


