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 في آمين ناجح بخوست
<íe^‘cæ<ØjÏÚTá^Óè†Úù]< çß¢]<àÚ< 

  شوال٢٣اإلثنين 
 جهاد اون الين: المصدر 

ى قوات البحرية األمريكية والقوات الموالية لها من الحكومة األفغانية المرتدة ، تقول المصادر أن المجاهدون هاجموا          ن عل دة للمجاهدي ية جدي ي عمل ف
ي      وات األمريك ة للق يلة ، وآانت هذه الدورية لتفقد مدرسة الشيخ جالل الدين حقاني في منطقة خوست        دوري ة العم وات الحكوم تهم بعض ق ان برفق ة وآ

 .شرقي أفغانستان نتيجة القصف والتدمير الذي أصابها باإلضافة الي المسجد الملحق بها 
الء   ن العم ا م ن معه ية وم ة األمريك تلك الدوري نوا ل د آم اهدون ق ان المج روهم  فك ريعة وأمط أه وس اهدون بصورة مفاج اجمهم المج رتدون ، فه  الم

م تكن تتوقع الدورية هذا الهجوم من المجاهدين في تلك المنطقة ، فأصابوا منهم آما يقول شهود العيان      ٣ قتلى من القوات األمريكية و٥بالرصاص ول
  .جرحى ، وأصيب أيضا في هذه العملية عدد من الجرحى في قوات العميلة

 

 مسلسل الرعب األفغاني يستمر

@õbÐn aS‰bç†äÓ@òäí†ß@¿@òîØíŠßþa@òíŠzjÛa@…ìäu@åß@ 
  شوال٢٣اإلثنين 

 جهاد أون الين: المصدر 
بقًا للمصادر الموثوقة من داخل أفغانستان ، فإن ثالثة من جنود البحرية األمريكية أختفوا أثناء القيام بدورية روتينية في سوق مدينة قندهار ق                 بل يومين ط

ي مدينة قندهار وفي شوارعها ومنازلها ، ولكن إلى اآلن لم يتم العثور                     ن ف اقهم المفقودي ريكان للبحث عن رف د خرجت مجموعات من الجنود األم ، وق
 .على أي أحد منهم 

 . !فاجئ والغير مفهوم من قبلهم وقد شكل هذا األختفاء للجنود األمريكان قلقًا متزايدًا في نفوس رفاقهم وقادتهم بسبب هذا اإلختفاء الم
 

 وحرب العصابات الزالت في بدايتها
<íéÓè†Ú_<ì†ñ^ <áçŞÏŠè<áæ‚â^ ]

çßr×Ö<í×Ú^u^ãéÊ<àÚ<ØÒ<ØjÏÚæ< 
  شوال٢٦الخميس 
 المرآز: المصدر 

ة     ية حامل رة أمريك قاط طائ ن إس الى م اهدون بفضل اهللا تع ن المج تمك
ابل متجهة إل        ة من شمال آ ى إسالم أباد ، وآان على للجنود آانت قادم

ن  ا بي رة م ن الطائ ى ٧٠مت ة ٩٠ إل ًا أن حمول يا ، علم نديًا أمريك  ج
ى    ل إل وى تص رة القص ناء    ٩٠الطائ رة أث ت الطائ ط ، وآان ندي فق  ج

وق األجواء األفغانية في ارتفاع شاهق خارج مدى مضادات             مرورها ف
خفض ارتفاع  المجاهدين ، وعند قرب دخولها إلى األجواء الباآستانية ان        

بل   يرانهم ق اهدون بن ا المج ادات وبادره توى المض ى مس رة إل الطائ
خروجها من األراضي األفغانية وقد سقطت داخل األراضي الباآستانية         
ي     نا وزارة النف ا عودت تانية ، وآم تان الباآس حراء بلوشس ي ص ف
رة   ي الطائ ي ف ى عطل فن ادث إل د أرجعت الح ية فق تداء األمريك واالع

ير    يس لن ول ، والمضحك أنهم برروا العطل أنه آان               ول ا تق دو آم ان الع
دم الطائرة وقالوا أن طاقمها المكون من             أفراد قد قتلوا جميعًا  ٧بسبب ق

م لماذا يستخدم األمريكيون الطائرات المتهالكة في حرب آهذه          ، وال نعل
ي اعترفوا بسقوطها بسبب عطل فني               ى الت رة األول ذه ليست الطائ ؟  فه

  .نها لن تكون األخيرة إن شاء اهللا علمًا أ
 
 
 

 الجهاد- رحمه اهللا –آان أخر همه قبل وفاته 
 والمجاهدين

émìß@ Šß@¿@ýÔÈÛa@ƒî’Ûa 
@ÝnÔ¶@òßþa@Š’jí@V´îjîÜ–Ûa@åß@

 مفكرة االسالم: المصدر 
ي إغماءة تحت وطأة المرض ، و لما أن أفاق منها بعد المغربدخل   الشيخ ف

ى                ، ي ، أو عل له أدرآون ل لمن حو م يق بالطبيب ، بل أثبت أن حب الجهاد و ل
ن   الط المجاهدي انخ ه يبشر من حضره ، و آ إذا ب ه ، ف اه آالم به حتى أنس  قل

ى الخضير ،  يخ عل نهم الش هم ه بأن وم وفات ى ي د تلق ه اهللا – ق ة  - رحم مكالم
اموا     م ق يها أنه بره ف ن ، يخ د المجاهدي ن أح تان ، م ن أفغانس ية م يةهاتف بعمل

 ... ا مقتل ستة من الجنود األميرآيين ناجحة ، ترتب عليه
ي  و ذه البشارة األخيرة من الشيخ قبل موته لتكشف عن تفاعله مع قضاياتأت  ه

ته ، و       لنصر يحرزه إخوانه المجاهدون ، حتى و هو ينازع الموت ،تشوقهأم
ي و لتكشف أيضا عن الحجم            لغيره من العلماء الذين يتلقون نوعا آخرالحقيق

برون في األساس        من المكالمات     مصالحهم الخاصة ، أو باألحرىعن ، و يع
ي تقذف في قلوبهم همة                ، تدفعهم لمغادرةآبرىمطامعهم ، أو مناصبهم ، الت

بان ،                ادة طال ى مسامع ق تلوا عل تان ، آي ي ى أفغانس م إل  الذهبيةفتاواهمبلدانه
دم األصنام ، خاصة إذا آانت من النوع الذي يعبد من دون        تحريم ه و .. اهللاب

 ...ال حول و ال قوة إال باهللا 
 

١



 
 وهي مقبرة تعد لهم.. يحسبونها نزهة 

  لو آانوا يعلمون
<ì…^ËŠÖ]<Ùçu<Å…ˆè<ØÚ^Ò<Ý^ÇÖ_<ØÏu

Ü×Ãi÷<êâæ<íéÓè†Úù] !! 
 المفكرة: المصدر 

 أن اإلدارة األميرآية لن تنعم قواتها و ال بعثاتها الدبلوماسية باألمن        يبدو
تى ..  يح زرع      أفغانسف ن ب يام مجهولي ن ق باء ع فت أن د تكش تان ، فق

فارة  يطة بالس نطقة المح يةالم رت األميرآ نابل ، و ذآ ابل بالق ي آ  ف
ان البريطانية أن قنبلة واحدة قد         أمام السفارة ، انفجرتصحيفة الجاردي

يطة ،     نطقة المح ى فحص الم تها إل ى حراس ن عل ع القائمي ا دف تممم  لي
امل مضا  ام آ ل ألغ ك اآتشاف حق فارة ، و آذل يطا بالس راد ، مح د لألف

وة األمن        ر ق تابعة بمق  و التي تتولى اإلشراف – اسما – لألمم المتحدة  ال
 ... عليها بريطانيا 

م  و حايا       ل ائر أو ض وع خس ن وق ار ع فر االنفج رت  - يس بما ذآ  حس
ناك  و إن آانت أآدت أن         –الصحيفة     تهديدات و تحذيرات قد وجهت ه

يين و الع وم      للديبلوماس ع هج ن توق ة م ي اإلغاث ن ف ىاملي ن عل  أي م
 .. المنشآت التي يعملون فيها 

ر  و  بالذآر أن الجهة األقرب لتدبير مثل هذه العمليات ، مجموعات      جدي
ن التابعين      أو القاعدة ، و في حال ثبوت ذلك ، فإنه يعني       لطالبانالمقاتلي

 في أرجائها  في آابل ، و المتشرة     الموجودةأن آل القوات و المخابرات      
 غيرها ، و يعني آذلك تأمينعاجزة تماما عن تأمين نفسها ، فضال عن         

ي        ان ف ى أي مك ول إل ى الوص ن عل ؤالء المقاتلي درة ه تانق  ، افغانس
ي تمكنهم من زرع حقل ألغام           ى الدرجة الت يون ، إل يه األميرآ تواجد ف ي

 ... دون أن يدري بهم أحد السفارةحول 
 

 لى استمرار والئه الشعب األفغاني يؤآد ع
á^fÖ^Ş×Ö<°Ö]ç¹]<ì ^ÏÖ]<‚u_<°e<Õ…^ÃÚ 

<í×éÛÃÖ]<íÚçÓv×Ö<Äe^i<‚ñ^Îæ<Øe^Ò<» 
  شوال٢٥األربعاء 
 جهاد اون الين: المصدر 

ر ت     د بأن معارك دارت رحاها بين القائد         ؤوصلت تقاري  - أحمد جان   -آ
ائد         زوهو من الح      ن الق انوك    -ب االسالمي ، وبي   الموالي للحكومة  - خ

 .األفغانية العميلة في آابل 
ن وقواتهما ،                     ن القائدي ديدة بي ارك آانت ش أن المع تقرير ب د ال ا يؤآ وآم

ناطق      ى م يطر عل ان المس ائد ج واء الق بب اي ت بس اك و -وآان  جريش
انجين     للمجاهدين من الطالبان في مناطقه ، وطلب منه القائد العميل           -س

ة خانوك تسليم المجاهدين الطالبا      ن العتقالهم وتسليمهم للحكومة    للحكوم
ابل ، ولكن القائد جان اعترض على هذا العرض ، بل ودافع عن              ي آ ف

ن     ثر م ن ألآ ن القائدي ارك بي بت مع ن ونش ؤالء المجاهدي اعه ١٢ه  س
ير من القتلى من الجانبين ، وهناك أنباء غير             يها الكث متواصلة ، سقط ف

زب االس      ن الح ان م ائد ج أن الق ى األن ب دة إل ى  مؤآ يطر عل المي س
الوضع هناك بل واعتقل القائد خانوك وبعض من قواته في تلك المنطقة          

. 

 موت شيخ العلماء المجاهدين

íÚù]< çãéÖ<ì Â 
 مريم/ أنا المسلم : موقع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الحمد هللا على آل حال
 إنا هللا وإنا إليه راجعون

 اللهم اجر هذه األمة في مصيبتها ، واخلف لها خيرا منه
  إن هذا الرجل.. اللهم 

 آتيته علما فلم يكتمه وبينه وقام بحقه
 نصر دينك في زمن عز فيه النصير إن هذا الرجل.. اللهم 

 يك لومة الئموقال آلمة الحق ولم يخف ف.. وقام لك 
  اللهم إنه نصر المجاهدين وثبت الموحدين ووالى المؤمنين

 في زمان غربل فيه الناس غربلة
  اللهم إنا نسألك

 أن تؤمنه في قبره
 وأن تؤمنه يوم الفزع األآبر
 وأن تبلغه منازل الشهداء

 وأن تجعله ممن الخوف عليهم وال هم يحزنون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واهللا إن العين لتدمع ، وإن القلب ليحزن ، والنقول إال مايرضي ربنا
 وإننا على فراق الشيخ الشعيبي لمحزونون لمحزونون لمحزونون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الإله إال اهللا العظيم الحليم

 ال إله إال اهللا رب العرش العظيم
 ال إله إال اهللا رب السماوات ورب األرض رب العرش الكريم

 هذه واهللا الفجيعة
 وال شاة تموت والبعير.. لعمرك ما الرزية فقد مال 

 يموت بموته خلق آثير... ولكن الرزية فقد عالم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلى آل من خذل المسلمين
 -رضوان اهللا عليهم -إلى الذين حذرنا منهم سلفنا الصالح 

 ))ومن فسد من علمائنا فهو باليهود أشبه (( 
 !إلى يهود األمة

  آمنوا سبيالإلى الذين قالوا للذين آفروا هؤالء أهدى من الذين
 !!وفي غزوة األحزاب أيضا.. يتأسون في هذا بسلفهم من اليهود 

 واهللا لتموتن
  ولتبعثن

 فاتقوا يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار
 "يوم تبيض وجوه وتسود وجوه" 

  مات... لقد مات الشيخ حمود
 ونشهد اهللا أنه أدى ما عليه

 اللهم اشهد
 فتأسوا به

 ن ضرا والنفعافإن ملوك األرض اليملكو
 وماذا ضر الشيخ حمود الشعيبي؟

 أن نصر اإلسالم وأهله
 فإن آتمتم وحرفتم وخذلتم المسلمين

 ولبستم الحق بالباطل
 "فأولئك اليكلمهم اهللا يوم القيامة واليزآيهم ولهم عذاب أليم"

ب خالدين فيها اليخفف عنهم العذا. أولئك عليهم لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين " 
 "والهم ينصرون

 

٢



 
 بعدما رفضت القبائل تسليم أسلحتها

<ØjÏÚM٠…^â‚ßÎ<»<ØéÛÃÖ]<^Æ_<Ùçq<l]çÎ<àÚ< 
  ذو القعدة٤الخميس 
 المرآز: المصدر 

د رفض آثير من القبائل تسليم أسلحتها         دًا بع توتر ج ندهار م ي ق لعمالء ، وقد حصلت اشتباآات بين القبائل وأفراد قل آغا قتل على إثره أآثر ل الوضع ف
 .يوم  جنود منهم في منطقة أرغنداب بكمين نصب لهم ، وال زال التصعيد يزداد حدة يومًا بعد ١٠من 

 
 تسعة من جرحى المجاهدين يثيرون الرعب في األعداء

bç†äÓ@óÐ’n ß@Ý a…@…ìà–Ûa@òàzÜ½@òîÔîÔ§a@ò–ÔÛa‰ 
  شوال٢٦الخميس 
 المرآز: المصدر

ى قضية األخوة المعتصمين في المستشفى الصيني               يز عل دأ اإلعالم الترآ  ب
ى   يه إل وا ف وم دخل ن أول ي بارهم م ل أخ د أعرضنا عن نق ندهار ، ولق ي ق ف
المستشفى ، آل ذلك أمًال في نجاح مفاوضات آانت تجري لخروجهم قبل أن     

لط عل     يتهم وتس الم قض ير اإلع ات     يث تعقد مفاوض م ت ن ث واء وم يها األض
 .الخروج 

د انتشار خبر األخوة نقطع الطريق على التكهنات اإلعالمية ونورد          نا وبع إال أن
بعد أن خرج المجاهدون جميعًا دون : قصة المجاهدين المعتصمين آاملة فنقول 

وم          ندهار ي تثناء من ق هـ عاد المجاهدون من جديد لتنفيذ عملية       ٢٢/٩/١٤٢٢اس
وم           قو ندهار ي ى مطار ق ة عل ـ استشهد من المجاهدين بإذن اهللا       ٢٦/٩/١٤٢٢ي ه

الى    رنا تفاصيلها في حينه ، وسقط        ٢٥تع اهدًا ، ذآ  مجاهدًا جرحى وقد ١٢ مج
حاول المجاهدون إخالء الجرحى إال أن الظروف لم تساعدهم ، فقرر عدد من       

ن    ي ق اربهم ف يوت أق ى ب الهم إل م وإدخ ان حمله ن األفغ ك المجاهدي م ذل دهار وت
ي البيوت حتى تردت أحوالهم الصحية وتوفي                   ام ف ة أي دة ثالث وا لم الفعل ، وبق ب
ى           م إل وة نقله ياة األخ اذًا لح ان إنق رر األفغ راحه ، فق تأثرًا بج وة م د األخ أح
م الترتيب لها وآان عددهم           ي ظروف سرية ت ندهار ف ي ق المستشفى الصيني ف

الج ، إال أن األ ١١ تلقون الع دأوا ي وات    وب ت ق م جعل يرت حوله ي أث بار الت خ
العمالء تدخل المستشفى لتستطلع األمر وتم اآتشاف األخوة ، واستطاع اثنان                

ي       فى فبق ن المستش رار م وة الف ن األخ رية     ٩م ات الس دأت المفاوض نهم ب  م
لخروجهم إال أن األمر ازداد إثارة وبدأ الخبر ينتشر في محيط أآبر ، وفي هذه               

تدرج أح ناء اس ع  األث تعاونًا م ك م بل ذل ب ق ان الطبي وة وآ د األخ باء أح د األط

ه وسيطر على سالحه وتم                   م يشعر األخ حتى غدر الطبيب ب األخوة ول
ليمه وهو يمني ، وبقي         من المجاهدين متحصنين في المستشفى وقد       ٨تس

 .قبضوا على ذلك الطبيب ووضعوه رهينة عندهم وال زال 
ائل اإلعالم صورة           وم أمس نشرت وس ألخ خالد اليمني وزعموا بأنه فجر   وي  ل

أن          يقة ب ذب صريح ، والحق ذا آ رار من المستشفى ، وه ته للف ناء محاول نفسه أث
ه         وا مع فى ليتفاوض ول المستش ن ح ال األم بل رج ن ق ه م م دعوت الد ت األخ خ
ي        ن ف ى م وم عل دم الهج مان ع ب وض راح الطبي الق س ابل إط يخرجوهم مق ل

م    له ، وخرج له نهم   المستشفى ومن حو ناء خروجه شعر م األخ للمباحثات وأث
ا وهددهم بأنهم إذا                      ان له زع مسمار األم ه ون ة آانت مع بلة يدوي تح قن الغدر وف ب
ناء محاولته للرجوع إلى جناح المستشفى تبادل معهم إطالق               يقتلهم وأث تربوا س اق
بلة        ي القن ا أن يرم تطع معه م يس نهم ل ة م ه أصيب بطلق دة إال أن يد واح نار ب ال

ده وقتل شهيدًا نحسبه آذلك وال نزآي على أحدًا ، وال زال      فانف ي ي  من ٦جرت ف
تعد للموت إذا لم يقدروا على             يعهم مس ي المستشفى وجم ن يتحصنون ف المجاهدي

 .الخروج نسأل اهللا لهم الثبات حتى النجاة 
 :ويقول مرآز الدراسات في اخر تقرير له عن الموضوع 

مستشفى  ل مقتل األخوة الستة المتحصنين فيأشاعت وسائل اإلعالم خبر احتما ·
د على أنها أخبار آاذبة ، فاألخوة ال زالوا      ندهار بسبب الجوع والعطش ونؤآ  ق

ي وأصبح قادرًا على           ي صهيب اليمن د تحسنت صحة األخ أب ية وق بصحة وعاف
وشفيت جراحه ، آذلك شفيت جراح األخ أبي اليسر ، واألخوة  السير على قدميه

امه    ي صيام    يقضون أي يام وهللا الحمد ، وال زالوا يصرون على       م ف ي ق يهم ف وليال
هادة أو   ب الش ة وطل م      المقاوم يض عدوه يهم ويغ أل اهللا أن ينج الص ، نس الخ

 .بخالصهم 
 
 

 يحث المسلمين على عدم تصديق وسائل اإلعالم الكاذبه
<íÚçÓu<àÚ<Ð ^Þ<ì…^Úý]_æ<†ÛÂ<ø¹]<íÚø‰<‚Òöè<íéÚø‰ý]<äÞå‚éq<ív’e< 

  ذو القعدة٣األربعاء 
 جهاد اون الين: المصدر 

د األخبار اليوميه ، أن أمير المؤمنين المال محمد عمر حفظه اهللا تعالى بصحة جيده وهو في                  ة اإلسالمية مع ي الحكوم ئولين ف د أحد المس غ المال محم أبل
ع                 م موجودون م ة اإلسالمية واعضائها آله ى أن الحكوم د عل ان آمن ، وأيضا يؤآ م أبلغنا بأن أمير المؤمنين يشدد على عدم تصديق    مك  المال عمر ، ث

باط        يأس واإلح لمين بال وس المس يب نف اول أن تص ائق وتح زور الحق ا ت ي بدوره ا والت ية وأذنابه الم الغرب ائل اإلع  .وس
ة اإلسالمية من أنهم استسلموا لحاآم قندهار                        ي الحكوم وزارء ف ثاًال بقضية بعض ال د م ، وقال بأن آل هذه القضية آذب وبهتان ، وأن وذآر المال محم

ه          تواجدون مع وة م رى األخ ه ي بار ألن ذه األخ ن ه د م ال محم خر الم د س نا ، وق ودون مع مائهم موج رت أس ن ذآ وة الذي  .األخ
د المال محمد على أن يكون للمسلمين وسيلة اإلعالم الخاصة بهم ، وأن ال تكون مصادرهم هي وسائل اإلعالم الغربي    ة والمنافقة ، بل يجب أن يثقوا ويؤآ

 .بوسائل اإلعالم اإلسالمي التي تنقل الخبر والصورة الحقيقة للوضع في أفغانستان ، وهو من الجهاد آما يصفها المال
 

٣



 تكذيبا لما نشرته الصحف
åße@æbØß@¿ë@ ¢@ïãbní‰ì½a@—Ðy@ìic 

  شوال٢٦الخميس 
 المرآز: المصدر

تل         برًا لمق  الشيخ أبو حفص الموريتاني وهو خبر آاذب عار من الصحة وسيدلي الشيخ أبو حفص بكلمة قريبة للمسلمين يغيظ   نشرت بعض الصحف خ
  .بها األعداء ويسعد بها آل مسلم نسأل اهللا أن يحفظه وإخوانه جميعًا 

 
 

 في تكذيب أخر إلشاعات االعالم
  بأندمصدر من الطالبان يؤآ
çâæ<ØÏjÃè< <àòÛŞÚ<ê£]‚fÂ<ø¹]<àÚa<á^ÓÚ<»< çqçÚ< 

  شوال٢٥األربعاء 
 جهاد اون الين: المصدر

وز                 ن أحد ال تقال المال عبدالحي مطمئ ارة اإلسالمية اع ة اإلم ة اإلمارة من قبل القوات العميلة في أفغانستان ، وقد   رنفى مصدر من حكوم ي حكوم اء ف
تان وم  ى الباآس يلة إل ن وترح ال مطمئ تقال الم ى اع باء إل ض األن ارت بع ه  أش يق مع ية للتحق ية األمريك فن الحرب دى الس ى اح م إل  .ن ث

 ونفى المصدر هذه الشائعات جملة وتفصيالً  ، بل يؤآد أن المال مطمئن موجود في مكان آمن و يعيش حياته بكل حرية
 
 

 في تكذيب أخر لوسائل االعالم المتآمرة
@â†ÇÕÔ¤íc@òo ì @òÔİäß@óÜÇ@ þa@Ñ–ÔÛa@¿@åí†çbvàÜÛ@Šöb @ 

  شوال٢٧الجمعة 
 جهاد اون الين: المصدر 

أن قصفًا أمريكيًا قد طال دبابات ومرآبات عسكرية للمجاهدين حين رصد تلك                       ام ب بل أي ية ق االت العرب ا من الوآ ية وأذنابه ائل اإلعالم الغرب ذآرت وس
 ! والتي تقع في محافظة خوست - زاوار -أماآنها في األنفاق في منطقة 

نا مصدر          د ل قريب من المال جالل الدين حقاني بأن تلك المنطقة ليست فيها أي من األسلحه الثقيلة للمجاهدين ، بل آانت األنفاق خاوية ، ونقلت   ولكن أآ
لحة والذخائر إلى مناطق أآثر أمنًا ، وقد ذآرت بعض المصادر للمجاهدين بأن القوات األمريكية وعمالئهم من القوات األفغانية المنافقة وصلت         إلى األس

نطقة بواسطه ستة مروحيات أمريكية بعد قصف الطيران علهم يجدوا ما آانوا والزالوا يبحثون عنه ، ولكن لم يجدوا إال بقا           ك الم ا صواريخهم الغبية يتل
 .فقط 

 

 الجنود األمريكان الجبناء يصورون مقتل مجاهد واهللا ينتقم من قتلته
‚è_<î×Â<‚â^¥<ØjÎ<»<]çÒ…^ <ðøÛÂ<á^ÇÊ_<ØjÏÚ°Öçã¥<ë 

  شوال ٢٨السبت 
 جهاد اون الين: المصدر 

بقًا للمصادر من أفغانستان ، فإن أحد المجاهدين العرب قد قتل    الشيوعي ، فكما يقول - جول آغا -قبل أيام على أيدى قوات العميل حاآم مدينة قندهار  ط
يها معلومات         يلة وصلت إل وات العم ك الق أن تل تقرير ب ن بوجود أحد المجاهدين العرب في أحد المنازل في  بواسطة أحد الواشين    ال  -منطقة   من المنافقي

ا جول      الشارع وقد عذب بجره في الطريق ومن ثم  اعتقلوه ومن ثم اخذوه إلىو  في قندهار ، فاقتحمت تلك القوات العميلة ذلك المنزل-حضرت جي باب
  . الكعبة فهنيئًا له ، فاز ورب اطلق عليه النار وسقط بعد ذلك شهيدًا ،

ول      ا يق ية آم وات األمريك تقرير متواجدة في المكان بل وآانت تصور الموقف بكاميرا فيديو   وآانت الق اهللا تعالى جاء ألولئك المنافقين  ولكن انتقام! ... ال
ناك بأن األشقياء     يؤآد السكان ه رتدون ، ف على أيدي مجهولين ،   قتلوا بعد ذلك بأياممن الجنود األفغان الذين شارآوا في مقتل هذا المجاهد العربي قد الم

  .فأنتقم له  ويعتقد السكان بأن دم هذا المجاهد ثارت له غضبة اهللا تعالى
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 بعد سحقهم من قبل قبيلة جربز األفغانية
àè‚â^ ]<àÚ<°ßm]<î×Â<˜fÏÖ]<ÜÂˆjÊ<h„Ói<íéfé×’Ö]<l]çÏÖ] 

  شوال٢٦الخميس 
 المرآز: المصدر 

أن      م الصليبيون ب م بعدما سحقتهم قبيلة                   زع بًا لقلوبه ذا إال تطبي م ه ا إعالنه اطل وم م ب ذا زع نطقة خوست وه ي م ن ف ن من المجاهدي ى اثني         هم قبضوا عل
  .في اشتباآها األخير معهم ) جربز  (
 

 لتغطية الفشل الذريع لحملتهم الصليبية
Ö]<Üé¿ßi<àÚ<áç×i^ÏÚ<ÜãÞ_<êÂ‚iæ<^‘ç’Ö<ØÏjÃi<íéÓè†Úù]<l]çÏÖ]ì‚Â^Ï 

  شوال ٢٨السبت 
 جهاد اون الين: المصدر 

وات   ا من          ذآرت الق ترض أنهم ن يف ا تستجوب رجلي ية أنه اعدة   -األمريك يادة الشيخ أسامة  - تنظيم الق بن الدن ، وقال أحد المسئولين األمريكيين أن   بق
  .!ن قبل القوات األمريكية رجًال آخر من خوست واآلن هم تحت التحقيق م ١٢هذين الرجلين اعتقال باإلضافة إلى 

ع هؤالء األشخاص على آمبيوترات       توقال  ا عثرت م ية أنه وات األمريك  لهذا - االرهابي -محموله وأجهزة هاتف نقاله وبعض الوثائق عن التدريب   الق
نظمة   نطقة ،               !الم ك الم ي تل ع ف ي تق ي وبمدرستة الت ن حقان ة أيضا بالشيخ جالل الدي ا عالق ي له ندما ا  والت ّتصل معد هذا التقرير ببعض المسئولين  وع

ن من المال جالل الدين حقاني    مدينة خوست بل هؤالء  ضحكوا وهم يؤآدون بأنه ليس لهم أي عالقة بأولئك الذين أعتقلتهم القوات األمريكية في ،المقربي
ك األجهرة التي        د سرقوا تل انوا لصوصًا وق تقلوا آ ن اع ال أحد  آما يقول أحد األخوة من هؤالء الذين اتصلنا عليهم أنهبحوزتهم من الباآستان ، ألنه  الذي

ة         ف المحمول تى الهوات يوتر أو ح زة الكمب غيل أجه تطيع تش نطقة يس ك الم ي تل   !ف
ي أفغانستان عن            ية ف وات األمريك ا الق ي تطلقه ية الت ذه الفقاعات اإلعالم بقى ه ا بأآمل صورة هي من باب تحسين الوجه القبيح   وت  للحملة نجاح مهماته

  .الفاشلة بإذن اهللاعلى الشعب هناك ، ولتأآيد نجاحاتهم المزعومة في هذه الحمله الصليبية  الصليبية األمريكية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ألف ليلة وليلة في ربوع أفغانستان
ˆßÒ<î×Â<†nÃè<êÒ Úù]< ^e‚ßŠÖ]<<<<-<<<<ì‚Â^ÏÖ]<<<<-<<<<<ÍçãÒ<»Ù^f¢]<<<<!!

  شوال ٢٩األحد 
 المفكرة: المصدر 

ن         ل دون أن تعل تحمل أن يمر وقت طوي ية ال ت بدو أن اإلدارة األميرآ ل     -ي ى األق ا -لشعبها عل  قد أنجزت شيئا ذا قيمة في أفغانستان ، و بعد اإلع أنه
 مهمة البحث عن الشيخ بن الدن ، باعتبارها الهدف األول من الحرب-األغلب   إعالميا في-القوات األميرآية رفعت من أولوياتها في الفترة الحالية 

ك البلد        ي ذل تحقق ف ي ت إن اإلنجازات الت المجهول إلى حد آبير بالنسبة لعامة األميرآيين و أغلب خاصتهم ، تحتاج إلى  و-يل األهداف الحيوية  قل-ف
ياغتها  تها  -لص با فبرآ ي ،     - و غال عب األميرآ ا الش ي يفهمه ة لك ريقة قابل ئ تم  بط ل ش ن أن آ ليطمئ

اد تكون متشابهة      ية تك ابيع و اإلنجازات األميرآ نذ أس قصف مكثف للكهوف و الجبال ، حمالت تفتيش متواصلة لمنازل و آهوف ، اعتقال أفر ، و م
ن              ال لألميرآيي اذا يمكن أن يق ارزة ، فم يادات ب يهم ق يس ف بان ، ل ك ؟    أو الطال ، اإلجابة تأتينا من خالل التصريحات التي يطلقها المسئولون.. عن ذل

ى رأسهم     افات         عل ائل اإلعالم عن االآتش ذي تحدث لوس فيلد ، ال اع رامس ر الدف ي آهوف أفغانستان ، و معسكرات      وزي ية ف  ، و- القاعدة -األميرآ
اعدة و هم           شرائط  اتلو الق رآها مق ي ت ر الت لحة و الذخائ يوتر ، و األس راص الكمب يديو و أق ما يصور على عجل من القصف األميرآي آ-يفرون  -الف

  والمسئولون األمريكيون
نز حصلت عليه ،               ه آ يرآا أن ا تدعي أم ن أن م ول بعض المحللي ابل يق ي المق خداع زائف للسيطرة على الر: ربما يكون أحد أمرين ، األول  و لكن ف

ي    بصورة  بل       : أساسية ، الثان ا من ق ناك خدعة م اعد  -أن يكون ه مؤشرات تدعم هذا االحتمال ، منها تصاعد وتيرة  ، خاصة أن هناك-ة  تنظيم الق
بطء    ي -آانت ب المجاهدين ، و أيضا تعدد المحاوالت الفاشلة التي توجه لألميرآيين في المنطقة ، خاصة إسقاط الطائرة األميرآية االخيرة من قبل  الت

تقال   ية الع االحتمالين أنه إلى اآلن لم تقم أميرآا باي إجرا و يدعم آال... بن الدن او المال عمر ، و تفشي ظاهرة المعلومات الخاطئة الشيخ   األميرآ
   .- تنظيم القاعدة -معلومات قيمة عن  أنها حصلت على

د حصلت      ية ق را ت األميرآ ير من المعلومات ، و لكن هناك    ال شك ان المخاب ى الكث  فرق بين المعلومات المخابراتية العادية ، والمعلومات التي تعل
وى دولة في العالم ، على اضعف دولة     ا اق وم به املة تق الهداف في العالم ، آما أنه لم يتم اإلعالن عن إجهاض أي عملية ، آبيرة أو صغيرة موجهة ش

ية شعبها من احتم      دم    حذرت اإلدارة األميرآ م تق ل ل ا ، ب يذه في داخل أميرآا ، فما فائدة ال حدوثه تزم تنف أي معلومات واضحة عن أي مخطط يع
يون إلخفاء حالة الفشل        ي الع رماد ف م إال ذر ال يه إذن ، الله يرآا الحصول عل التي تعانيها قوات هائلة في أفغانستان ، ال تجد ما تفعله سوى محاربة ام

 .األفغان األبرياء 

٥



 
 

 األحداث تكشف وجوه المنافقين
íéfé×’Ö]<l]çÏ×Ö<xÛŠi<ì‚i†¹]<ˆèæ†e<íÚçÓu 
á^jŠÒ^e<ê•]…_<àÚ<àè‚â^ ]<î×Â<Ýçr ^e< 

 
 

  شوال٢٤الثالثاء 
 جهاد اون الين: المصدر 

ة     ن حكوم ث م ا أخب نا بأنه ت ل تانية تثب ة الباآس ت الحكوم ال زال
الذات   ن ب الم والمجاهدي يهوديه ، فتصرفاتها ضد اإلس ارون ال ش
وات         د للق ن جدي مح م يوم تس ي ال ا ه يرانًا ، فه يم ح ل الحل تجع

ب ومالح     تانية وتعق ي الباآس ول األراض ية بدخ ة األمريك ق
بان   ن الطال يرهم م رب وغ ن الع م المجاهدي د زعمه ى ح  .عل

ليبية       دفق يات الص ائد العمل رانكس ق ي ف نرال توم ن الج  أعل
ية     وات األمريك محت للق تان س تان أن باآس ي أفغانس ية ف االمريك

 .بعبور الحدود لتعقب المجاهدين العرب والطالبان
 
 

رانكس قوله في                ريكا عن الجنرال ف و صوت أم ل رادي  تصريحات أدلي بها   ونق
دا إن باآستان              زية بفلوري يادته المرآ ر ق  في  - قطعت شوطا غير عادي      -من مق

بان    رب والطال ن الع تل المجاهدي تقال أو ق ب واع ية لتعق ة األمريك يدها الحمل تأي
ر   ال عم ن الدن والم امه ب يخ أس هم الش ى رأس   .وعل

ي أن الحكومة األفغانية المؤقتة برئاسة حامد ق          رضاي تشارك الواليات وأشار إل
ا أسماه         ة م ي محارب تحدة ف  وأنها أظهرت تعاونا تاما منذ توليها - باالرهاب  -الم
 .السلطة في ديسمبر الماضي

 ..ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم : قال اهللا تعالى 
 
 
 

 
 وافدين جدد يقعون ضحايا لغدر حكومة برويز

‰_<àè„Ö]<h†ÃÖ]<ï†‰_<íÏéÏul]çÏÖ]<Üãi† ^Ò Úù<ÜãjÛ×‰<æ<íéÞ^jŠÒ^fÖ] 
  شوال٢٩األحد 

 جهاد اون الين: المصدر 
ائق ما يحدث في أفغانستان سيظل   بدو أن حق تردده وسائل  يتكشف آل يوم ، و إلى أن يشاء اهللا ، و هذا يجعل من األهمية أن ال يلتفت إلى ما ي

وق         ى ب ي تحولت إل ية ، الت ية ، و العرب اإلدارة األميرآية ، و ما تريد للناس أن يعرفوه ، سواء في أميرآا أو في  يكرر ما تقولهاإلعالم الغرب
  .اإلسالمي  العالم

تردد عن نجاح القوات الباآستانية المرابضة على الحدود مع أفغانستان  و من الحادثات التي شغلت الرأي العام اإلسالمي فترة من الزمن ، ما 
ئات    ي اسر م ن   من المجاهدي   ، ف ربوا  -ن العرب الذي ى تورا بورا ،     - ه وقالت األنباء أن هؤالء المقاتلين   من القصف األميرآي المكثف عل

 .   قاموا بمحاولة للفرار من القوات الباآستانية ولكنها تمكنت من إفشالها ، و قامت بتسليمهم إلى أميرآا ، هكذا تحدثت وآاالت األنباء
با             ية ، للقبض على هؤالء في    و لكن آشفت مصادر من حرآة طال اواخر شهر رمضان المبارك ، و قالت المصادر أن ما  ن األحداث الحقيق

ن   ١٣٠يقرب من    اهد من الوافدي نوا من إنهاء تدريبهم بسبب العدوان األميرآي على        مج م يتمك تان ، و ل ى أفغانس أفغانستان ، و لم  الجدد عل
ر بسبب نقص         تال الدائ ي الق ارآة ف توجه إلى باآستان و االنتظار هناك لحين تغير الظروف ،    الخبرة و التدريب ،  يستطيعوا المش رروا ال فق

بائل ، و لكن خطط عدد من أبناء تلك القبائل أن يعقد صفقة دنيئة مع المخابرات  حيث استضافتهم بعض    الباآستانية لتسليم المجاهدين إليهم  الق
ى مكان       نقلهم إل يقومون ب م س وا أنه الفعل زعم الفور  أآثر امنا ، حيث توجهوا بهم إلى أحد المساجد ، الذي قامت القوات الباآستانية على ، و ب

افالت      ي ح يه ف ن ف تادت م رته ، اق تطويقه ، و محاص   .!ب
رحلة هاجم   ناء ال  من األخوة المجاهدين، و بعض هؤالء المجاهدين العرب الحراس ، و اشترك معه زمالؤه ، مما اسفر عن استشهاد عدد و اث

ير           ى نجاح الكث ة من الفوضى أدت إل تة من الحراس ، وحدوث حال باقون إلى السجن ، حيث قامت السلطات       س يد ال رار ، و اقت ي الف نهم ف م
تانية  ا ان             الباآس ندهار ، آم ي ق يريكة ف وات االم ى الق ي ترحيل بعضهم إل دأت ف م ، و ب يق معه نحو ثالثين من الذين زعمت السلطات   بالتحق

تانية أ  تان إليها ، لم    الباآس ربوا من أفغانس م ه وآانت  ..يكونوا آذلك بل آانوا متوجهين من باآستان إلى داخل أفغانستان حين القبض عليهم  نه
 سراحهم هناك محاوالت من بعض العلماء الباآستانيين لإلفراج عن هؤالء العرب و إطالق
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 عه من الشعبوفشلها في نز.. بعدما نزعت السالح من بعض فصائل التحالف 

<ÄÊ <š†Ãi<^Óè†Ú_O|ø‰<íÃŞÎ<ØÒ<Üé×Ši<Øe^ÏÚ<…÷æ <Í÷_< 
  ذو القعدة٤الخميس 
 المرآز: المصدر 

ي           ي نزلت ف وات الصليبية الت نزع السالح من الشعب                الق رهون ب ا م لطة عمالئه تقرار س تقرارها واس األفغاني ، وبعد أن تمكن  أفغانستان تيقنت أن اس
زع سالح ب         ذراع           الصليبيون من ن ي ال تحالف بأسلوب ل نوا أيضًا وبنفس             عض فصائل ال لحة من الفصائل ، تمك ليم األس ار بتس ورهن مساعدات اإلعم

دي                     األسلوب من    زع السالح من أي ية ، إال أن ن وات الدول ا الق يحلوا محله ابل ل القبائل وتجريد الشعب آان أمرًا أآثر صعوبة ،  إخراج المليشيات من آ
ى تن    ريكا عل يذ خطة هي األعظم    فعملت أم ا في الهمجية ، حيث قامت بإيقاف المساعدات عن الشعب األفغاني بحجة تردي   ف األوضاع األمنية  من نوعه

وآانت تهدف من إيقاف المساعدات بشتى الحجج الوصول بالشعب األفغاني  وانقطاع الطرق بسبب موسم الشتاء إال عن العاصمة ومدينة مزار شريف ، 
على الشعب األفغاني المساعدات المالية والغذائية  جوع والعوز ، بعد ذلك تم توزيع المنشورات األمريكية باللغات المحلية والتي تعرضوال إلى قمة الفقر

ى       لم إل ة سالح تس ابل آل قطع وات الدولية في آابل ، وآانت المبالغ المرصودة لمثل تلك الخطة مبالغ تعد بالنسبة  مق قد وعدت لألفغان مبالغ فلكية ، ف الق
دره     بلغ ق تقديم م ة من    ٣ب ابل آل قطع ذرة لم يعرفها التاريخ إال من سجل اإلرهاب األمريكي ،      آالف دوالر مق اليب الق ذه األس نسأل اهللا أن  السالح ، وه

 .الحرث والنسل  يدمرهم ويحرمهم الرزق في بالدهم ويسلط عليهم سبعًا آسبع يوسف تلهك لهم
 

 ة الحضارة الصليبية المزعومةفي تعبير واضح عن دناءة وخس
<‚Ãe»<^ã× Ê<h†ÃÖ]<àè‚â^ ]æ<á^fÖ^ŞÖ]<ì ^Î<Ù^ÏjÂ]< 

l]çÏÖ]< Üãe…^Î_<ØÏjÃi<íéÒ Úù]ÙˆÃÖ]<<!! 
  شوال  ٢٨السبت 

 جهاد اون الين: المصدر 
ع عجزها       ي افغانستان م ية ف وات األميرآ دأت الق بطريقة  ب أو حرآة طالبان ، في التصرفالواضح عن اعتقال أي قائد بارز من قادة المجاهدين العر ب

ية  باء األفغان ة األن ت وآال د نقل ي ، فق ن التدن زيد م م بم وائية ، تتس ي   عش ابق ف ئول س د مس تقال وال ية قامت باع وا ت الخاصة األميرآ اإلسالمية أن الق
رات  الوآالة أنهم لم يستطيعوا اعتقاله ، و لكنهم أخذوا والده  هو المال فضل الرحمن مصدق من قرية ميست في بكتيكا ، و قالت، اإلمارة اإلسالمية  مخاب

  .معلومة بالهليوآوبتر  المحليين وهو المال محمد صديق وأحد الضيوف في منزل مصدق حيث أخذوهم إلى جهة غير وابن أحد رجال الدين
بع       ي افغانستان من أن تت يريون ف تخوف الكث يرآا هذا األسلوب الخبيث في الضغط على  و ي بعد أن فشلت   االهالي لإلدالء بأي معلومات عن أبناءهم ،أم

  .العرب والطالبان وبالذات القادة منهم  مخابراتها ، و عمالؤها في التوصل إلى معلومات مفيدة عن أماآن المجاهدين
 

 في إمتصاص مقيت لدماء وأموال الشعوب المسلمة
h†ÃÖ]<Ù]çÚ`e<á^jŠÞ^ÇÊ_<†Ú‚i<^Óè†Ú_ 

^â…^ÛÂc<‚éÃi<Ümh†ÃÖ]<Ù]çÚ`e< 
  ذو القعدة٤الخميس 
 المرآز: المصدر 

أموال        ره ب ا تدم د إسالمي فإنه ير أي بل ريكا تدم ا بالطبع تعمره بأموال المسلمين أيضًا ،       إذا أرادت أم يره فإنه د تدم يره بع لمين وإذا أرادت تعم هذه  المس
ند                   لمين ، فع ى حروبها ضد المس ًا عل ية تنطبق دائم اعدة للسياسة األمريك يره طلبت من دول العالم مساعدتها ماديًا في       ما أرادتق غزو الصومال وتدم

دول     يره وطلبت من ال ، وآذلك فعلت ) إعادة األمل  ( -عفوا  -اإلسالمية بصفتها شقيقة للصومال أن تدفع الجزء األآبر من فاتورة تدمير الصومال    تدم
ي البوسنة وفي حربها في     ية ف ا الدول بداية الحملة الصليبية على  م يعود السيناريو األمريكي القديم ولكن على بلد إسالمي جديد ، ففيآسوفا ، واليو لقواته

بًا ملزمًا من الدول اإلسالمية     ريكا طل الحملة  أن تدفع النصيب األآبر من تكاليف الحملة الصليبية على أفغانستان وتفتح أراضيها لشن أفغانستان طلبت أم
ي     د تدم نها ، وبع وم نائب وزير الخارجية األمريكي قبل  الصليبية م بدفع !! ) ليأمرها  ( - عفوا -يومين بجولة إلى دول الخليج ليطلب منها  ر أفغانستان يق

ار   يف إعم ى منطقة الخليج ليجمع ما يمكن         تكال بر آرزاي إل يل األآ ي العم ار أفغانستان ، وسوف يأت جمعه من تلك األموال نهاية هذا األسبوع ، وقد  دم
درت    ـ       ق ار ب يف اإلعم يار  ٤٥تكال م يكن آلها ، آما دفعت                 مل ا إن ل ة أرباعه تدفع ثالث دول اإلسالمية س إن ال ثالثة أرباع تكاليف الحملة  دوالر وبالطبع ف

 الصليبية لدمار أفغانستان ، 
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 خطط لخطف األمريكيين لمبادلتهم باألسرى
<êÓè†Ú_<†‰`è<à¹<…÷æ <áçé×Ú!! 

  ذو القعدة٢الثالثاء 
 جهاد اون الين: در المص

تشعر الدوائر األمنية والعسكرية األميرآية بقلق آبير إزاء احتمال تعرض جنود أميرآيين فى أفغانستان للخطف على يد ميليشيات أفغانية محلية، وذلك                          
 .ضمن خطة لمبادلتهم بأسرى من المجاهدين العرب والطالبان 

قريًرا خطيًرا من باآستان عن طريق ضابط بريطانى يعمل مع وحدته فى األراضى األفغانية، ويؤآد                 وذآرت مصادر مطلعة أن القيادة األميرآية تلقت ت        
هذا التقرير أن قيادات من المجاهدين العرب والطالبان التى مازالت متواجدة فى مناطق جبلية أفغانية، بدأت توزع مبالغ طائلة من األموال على قيادات                            

 جنود أميرآيين، لمبادلتهم آأسرى بالسجناء الذين نقلوا إلى القاعدة األميرآية فى                ١٠ إلى   ٥وذلك مقابل خطف ما بين        ميليشيات محلية وزعماء قبليين      
 .آوبا
 .لدوائر األميرآية قلقة، ألن المبلغ المعروض ثمًنا للجندى الواحد يبلغ مليون دوالر، وهو مبلغ يثير شهية أى قائد قبلى أفغانى                                                                                  ا

الجنود األميرآيين العاملين بأفغانستان بتوخى الحذر الشديد، وعدم االبتعاد عن مواقعهم والسير فى مجموعات مسلحة وخاصة                 وقد صدرت تعليمات إلى     
 .فى ضواحى المدن األفغانية

 
 تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى

‹ë†äÓ@óÜÇ@ñŠİî ÜÛ@ÑÛb‚nÛa@paìÓ@´i@ñ†í†‘@Ú‰bÈß 
 مفكرة االسالم: المصدر 

تباآات ال     ال زال االش تابعة               ت ك ال ي ، و األوزب تابعة لربان وات الطاجيك ال ن ق لحة بي ي والية قندوز بالقرب من قلعة زعل على    لدوستم مس وة ف رة بق  ، دائ
 ..  ، و إصابة عد مماثل شخصا ١١ ، و قد أدت المعارك التي استخدمت فيها األسلحة الثقيلة إلى مقتل نحو المدينة آيلو مترغرب ٦٠مسافة 

 على السيطرة عليها ، و ذلك بعد أن تمكنت قوات الطاجيك الفريقانن تلك المنطقة الحيوية تقع بالقرب من الحود الطاجيكية ، و يتنافس           المعروف ا  من  و
  ... الغرب لسيطرتها ، بينما تسيطر قوات دوستم على مزار الشريف و المنطقة الممتدة إلى قندوزمن إخضاع مدينة 

ان  و ن الفري       آ تحالف الهش بي يق                  ال نهار بمجرد تحق دأ ي د ب بان ق ة طال ن إلسقاط حكوم ا قي ي السيطرة على أآبر قدر من      هدفهم دأ آل فصيل ف  ، حيث ب
 ... األراضي من خالل قوته المسلحة 

ر  و أفغانستان وضع  أن دورهم لن يبدأ إال بعد أن يسود في المحدودة بالذآر أن مقاتلي طالبان آانوا قد ذآروا عن طريق بعض مصادرهم اإلعالمية     جدي
 ... في أفغانستان المتحاربة في نشأة الحرآة قبل ست سنوات ، حيث ساد النزاع و القتال بين جميع الفصائل تسببتمشابه لألوضاع التي 

 
 الخوفا من اهللا.. خوفا من اللصوص وقطاع الطرق هذه المرة 

<á^fÖ^ <‚Ãe<^–è_<Üé×ÃjÖ]<àÚ<àÚ†¬<l^ßfÖ] 
<á^Ò^Ú<ì çÃe<ífÖ^Ş¹]æíéÚø‰÷]<ì…^Úý]<Ý^è_<Ä•çÖ]<äé×Â 

 
ى     بات والمحاضرات ف ندهار       تحدثت الطال ى ق يمى ف يرويس التعل يات ومستشفى م ندوب صحيفة الواشنطن بوست      الكل عن الخوف الشديد الذى يكاد لم

ى   ؤذى ال بات            ي دام االمن وخوف الطال ى المستشفى بسبب انع يمى ف ية والقسم التعل لحين فى طريق الذهاب   والمحاضرات من    اغالق الكل رجال المس ال
اب  ادة   ،  واالي ن باع د طالب البيت آما آان العهد الطالبان حتى ال  وطالبن بخدمة ايصال من والى الباص المدرسى الذى خصصته لهن حكومة الطالبان وق

  طرقاتمع وجود االعداد الهائلة من الرجال المسلحين فى ال يضطررن الى المشى او الوقف خارج الكلية خاصة
يمى             وقالت احدى    ط ان اآمل تعل د فق باص ام ال اري ذ ال ى نواف تائر عل نى اذا وضعت الس بات ال يهم بة   الطال وقالت خيرية ممرضة تحت   ، واصبح طبي

ره السالح      ا اآ ى المستشفى ان رب من عادت الح والحرب لقد ولدت فى حرب وعشت فى حرب ولم ارى استقرار الى فى عهد الطالبان واالن التدريب ف
 .  جديد اريد فقط ان انهى دراستى

ن    ير م ر ان الكث ر بالذآ رة           والجدي ل م ى آ المتهن ف رة بس ن المخاط دل م ت ب ى البي بقاء ف لن ال رات فض بات والمحاض يها  الطال ن ف  يخرج
  .والى المنزل لهن خاصة بعد ان رفض حاآم المدينة غول اغا توفير خدمة التوصيل من
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