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o ألنه جزء من ديننا وفرض الزم في  طإن منهاجنا هو تحرير أفغانستان
أعنقانا وأن نحرر بيت المقدس وأن نعيد األقصى تحت ظل التوحيد وتحت 

 .هللا راية ال إله إال
o فال للقضية اإلسالمية في إن الذين يظنون أن الجهاد في أفغانستان هو إغ

وكيف ت ، هؤالء واهمون غافلون ال يدركون كيف تعد القيادات، فلسطين
ليجتمع حولها الجيش اإلسالمي الكبير ، وكيف تؤسس النواة، بنى الحركات

 .الذي يطهر به األرض من الفساد الكبير
o ..وجراحات الهندكوش ، هي ملحمة فلسطين الجريحة قصة كابل الدامية

وأنات الثكالى واأليامى في هلمند وبلخ وهرات ، دماء ها فوق غزةتنزف 
 .تردد آهاتها وزفراتها نابلس وأم النور والخليل والقدس

o الذي تكالب عليه العالم كله، قصة اإلسالم الجريح، فهي قصة واحدة ،
 قصة األكلة التي تكاثرت، قصة هذا الدين الذي أطبقت عليه الدنيا قاطبة

 .لمينعلى قصعة المس
o  عندما يوقف الجهاد وتسقط الهيبة من قلوب األعداء ويسكن الوهن

وعندما  وتصبح جموعها زبدا، تضيع األمة وتتحول إلى غثاء، القلوب
يمتشق السالح وينتضى الحسام ويخترط السيف عندها تأوي الثعالب إلى 

 .جحورها
o لن : هأن نحن نصارح اليهود وأذنابهم واألمريكان وأشياعهم على: واآلن

 .يهدأ لنا بال ولن يقر لنا قرار حتى نعود للجهاد في فلسطين
o ولئن حيل بيننا وبين الجهاد في فلسطين بسبب القيود وحراس الحدود ،

ولئن منعنا من مزاولة عبادة القتال في أرض المسجد األقصى إلى أمة ؛ 
 .نفهذا ال يعني أن أذهاننا قد انصرفت عن التفكير في فلسطي ،مدة معدودة

o وهدف أصيل من أهدافنا، إن إرجاع األقصى جزء ال يتجزأ من منهاجنا. 
o ونحن نعد، من عملنا إن إرجاع األقصى هو جزء أصيل وركن ركين 

 ال ينام وال يقر حنينا ولكن الحنايا توطي قلبا، أنفسنا ونقاتل أعدائنا في كابل
 .إلى األرض المباركة وإلى األقصى الحزين وشوقا

o البد من اغتياله. ما كان يعتبر محارباواليهودي حيث  
o أرضي ، فأنا ابن فلسطين وعائلتي في فلسطين، ليست الثكلى كالمستأجره

 .وأسى وغيرة على فلسطين فقلبي يتأجج حزنا، وبلدي ذهبت، ذهبت
o واغلقت ، فعندما وضعت في ايدينا القيود، وفلسطين أولى من أفغانستان

وقعدنا ، لشاعروعلى الغانيات جر الذيولالحدود وصرنا نجر ثيابناكما قال ا
رفضنا هذا العيش فانطلقنا إلى أرض النزال ، كالقواعد من النساء واالطفال

 .الن الشجى يبعث الشجى، في أفغانستان
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