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المعمورة، هل عجزت أن ترسل خمسة أطباء، أو عشرة دعاة عندي ؟ فهنا رفعت يدي 
مين مقصرون، ثم استدركت قلت له: يا أخي إن الصورة في مستسلما، قلت : إن المسل

أذهاننا مشوهة، كنا نعتبرك رجال غريبا متصال بفرنسا وبريطانيا، قال: وهل هذا لكم 
عذر عند رب العالمين ؟ لماذا ال ترسلون أحدا يتحقق عن هويتي ويعرف مسيرتي 

ني ليس بجهدنا، ليس ويتعرف على شخصيتي ؟ هذه النتيجة التي وصلها الجهاد األفغا
  الخامس لشورى نظار... ربجهدنا، ولذلك سألوه في المؤتم

قال : أما أنا فأجيب عن جبهتي وعن نفسي، أو شاب عربي مسلم أراه هو أبو عاصم 
العراقي قبل ثالث سنوات فقط، ثم جاءنا قبله بقليل أو بعده بقليل األخ أنور الدين، ثم 

ي أثر لهم في واقعنا وهو يتكلم عن واقع فعال يعيش جاءنا بعده عبد هللا أنس، إذن أ
  مرارته.

لقد تقدم هذا الجهاد وانتصر، ليس اعتباطا وال صدقة، وليس كما يحلل المحللون من 
، ومن خالل المقايضات األمريكية والروسية، لقد دفعوا من (KJB)مع  (CIA)خالل لعبة 

ن تسعة وتسعين في المائة من البشر في الجهود ما ال يستطيعه البشر العاديون، إن أكثر م
األرض اآلن ال يستطيعون أن يقدموا ُعشر ما قدمه األفغان أنفسهم، والذين عاشوا معهم 

  وتنقلوا وصعدوا الجبال ونزلوا يدركون ما قدمه األفغان.

  كيف تسلط األلسنة على هؤالء ؟
دة، وهذه اللجنة من قبل أيام كان عندي محاضرة بسيطة مع لجنة البر اإلسالمية في ج

وفعال قدموا  - وجزاهم هللا خيرا–أكثر اللجان التي لها مشاريع في داخل أفغانستان 
الماليين من الدوالرات إلى داخل أفغانستان نفسها، عن طريق الشباب المسلم الذي يدخل 
داخل أفغانستان، فأتوا بي إللقاء محاضرة، قلت لهم: يا معشر أصحاب هيئة البر، مع 

رامي لكم إن جهودكم جميعا وهللا ال تساوي الجهد الذي يبذله صاحب الحمار الذي احت
ينقل األسلحة أو الذخائر أو األمتعة أو الطعام إلي داخل أفغانستان، ال يستطيعون، نعم، 
تصور معي جبالً مرتفعا أربعة آالف متر فوق سطح البحر، وأحيانا درجة الميل تصل 

ومطلوب منك أن تتسلق هذا الجبل مع حصانك الذي يحمل زاويتها إلى درجة سبعين، 
الذخائر واألطعمة، ثم مطلوب منك أن تنزل من فوق هذه القمة مع الحصان المحمل إلى 
أسفل الوادي، كنت أسير وبجانبي الحصان الذي أستأجرته، ال أستطيع أن أحمل جاكيتي 

ه أو حماره يدفع في بيدي، كنت أضع الجاكيت على الحصان. واألفغاني وراء حصان
الصعود أربعة آالف متر حتى يوصله القمة، والثلج قد تجمد حتى أصبح جليداً، وما أن 

حتى ينزلق بما عليه، فيدفعه أو يستعين بمن يمر  - الحمار أو الحصان–يضع يده أو رجله 
؟ عليه، إدفع معي من أجل اإلسالم. وإذا مر أحد ولم يساعده يقول له : ألم تقل الكلمة 

يعني : ألم تقل كلمة التوحيد ؟ كيف تمر علّي وأنا في هذه الحالة، ويصعد ست ساعات 
متواصلة حتى تصل قمة الجبل، وال تضع قدما إال وأنت تتوقع أن تأتي على ظهرك 
منسدحا ألن الثلج قد تجمد، فأصبح كالزجاج، وفي قمة الجبل أنت صاعد ومئات بل عدة 

ة هكذا.. وأنت صاعد، وأي حمار ينزلق يأخذك معه إلى مئات من البغال والحمير نازل
الهاوية فتتحطم، كنت على بعد مائة متر من القمة وأفكر وأنا أمشي على أربع كيف 
يمكنني أن أصل إلى القمة ودونها خرط القتاد، والقلب بلغ الحنجرة وقد استنفذت ما في 

ل وإذا بمنظر حمار ينزلق من أعماقي من طاقة، وبلغ مني اإلعياء مبلغه، وفي هذه الحا
فوق الجبل بما عليه، يهوي ويلحقه صاحبه يريد أن ينقذه بما استطاع من قوة، يتدحرج 


