
                                                                                      

62  
  

�Ó���ë���Ç�Ô@œä����«@à���€a���o� 

 
 

أو أقتل أن أقتل في باكستان, دى ثالث:إما لن أخرج من أرض الجهاد إال بإح :ثم قال
ض أو تكبلني الحكومة الباكستانیة وتخرجني خارج أراضیها.. لن أخرج من أر  ,في أفغانستان

 الجهاد إال بإحدى هذه الثالث...
 ؟ماذا ستفعل یا شیخإذن..!! صیف: اقال ن

 : سأدخل إلى داخل أفغانستان..الشیخ قال 

التي تقع تحت  المجاهدین العرب عسكراتفي م ومكث هناكأفغانستان دخل إلى  وهكذا
 فرغت ,)كاسیت( 45سورة التوبة في  هافسر خالل حیث ,ما یقارب الخمسین یوماً  همسؤولیت
 )1("في ظالل سورة التوبة".. عبر مجلد تحت اسم:وطبعت بعدها 

 م1986 َّـ أواخر عام توقف مالحقتهزينب الغزالي 
رئیسًا لباكستان, وكان رجًال مسلمًا یحترم ;لحق;زال ضیاء الحق ماكان و  ..في هذه الفترة

إلى أن وصل به األمر  ,لمواقفها الصلبة إبان حقبة عبد الناصرزینب الغزالي احترامًا ملفتًا 
 .باكستان یستقبلها في المطار ویودعها كلما قدمت وغادرتأن 

ي بالشیخ إلى باكستان لتلتق الغزالي وتدور األیام لتحمل معها خبر قدوم الحاجة زینب
ة له من قبل الحكومة عبد اهللا عزام في فترة كانت هي من أشد الفترات مالحقة ومطارد

 الباكستانیة.

                                                 
 ) أضیف ھذا المجلد إلى بدایة المجلد الرابع لموسوعة الذخائر للشیخ.(1
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وعلمت أن الشیخ یطارد من مكان  ,على مجریات األحداثالحاجة زینب  تْ فَ قَ وهكذا وَ 
یاء الفرصة لتلقي ما بنفسها لض هذه  فقررت أن تغتنم ,لمكان من قبل الحكومة الباكستانیة

وفعًال كانت الفرصة مناسبة أثناء وداع ضیاء الحق لها في المطار عندما قال لها:  ,الحق
ابن في باكستان  , قال لها: ألكِ ..!!بابنيأوصیك  :قائلة فردت علیه ؟جةاأي خدمات یا ح

وأنا ال أدري؟ قالت:نعم، عبد اهللا عزام.. بعدها توقفت كل المالحقات والمطاردات التي كانت 
 حقه من قبل الحكومة الباكستانیة بشكل نهائي.تال

 اشتداد الضغوط
بعد االنتهاء من مطاردة الشیخ من قبل الحكومة الباكستانیة, أصبحت الضغوط 

نرى الضغوط الدولیة على باكستان وعلى ضیاء الحق واضحة  ,مزدوجة.. فمن جانب
ؤامرات أن تأخذ یتسنى للم للعیان، هدفها إنهاء الحكم العسكري وتحویله إلى حكم مدني حتى

من قبل الطبقة  إال غالبًا ما تباع البالد والعبادألنه  السیاسیین؛ذمم مجراها في شراء 
 باستمرارالشیخ عبد اهللا عزام  عبارة كان یرددها وهذه ,السیاسیة التي ال تعرف قیمة لألوطان

أجل إعادة شبر من سفك من ت یدرك مقدار الدماء التيالوفي لبلده العسكري ن : إویقول
بر عن مثل عأجمل ما ی, و ال یدرك هذه المعادلة أبداً الذي ال مبدأ له بینما السیاسي  ,األرض

;U;الشاعرهذا األمر قول 

 یھون علیھ تسلیم البالد    من أخذ البالد بغیر حربو
بإنهاء الحكم العسكري وطالبتها على الحكومة الباكستانیة األمریكیة اشتدت الضغوط 

وكل ذلك بعد وٕاال ستقوم أمریكا بقطع كل المساعدات عن باكستان،  ,تبداله بحكم مدنيواس
 رًا في نظرـل خطـالذي كان یشك, ته للشیخ عبد اهللا عزامـیاء الحق مالحقـأن رفع ض


