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شبه طالبان هل ه قديمة.. ولماذا اثارتها الدولة اإلسالمية اآلن!

زمن عجيب الذي نعيشه وواقع مؤلم، وظهور جماعات سيتغاضون عن كل ما فيك إن كنت معهم، وسيظهرون قبحك ويفترون
عليك إن لم توافقهم ف رأيهم!

وليس غريب أن تعتبر دولة البغدادي ابوبر الشياو مجاهد مخلص وشيخ من مشايخ أهل السنة والجماعة، عل الرغم من
الطوام الذي عند هذا الرجل والغلو وتفيره لفرق وجماعات لم يفرها أهل السنة والجماعة كالمعتزلة والقدرية وغيرها،

بينما تعتبر المال اختر منصور طاغوتا وعميال وفاسداً، عل الرغم أنه عل نفس خط السير الذي مش عليه المال عمر رحمه
اله.

ون علان حقا أن تاو بايعهم، فغفر له ما تقدم وما تأخر بينما طالبان لم تبايعهم فهذا معروف هو أن الشي والسبب ف
ضالل مبين!!

 

استغلت دولة البغدادي حب األمة للشيخ المجدد أسامة بن الدن فدلست عل األفراد أن قاعدة اليوم تغيرت عن قاعدة أسامة،
وأن ما يحصل اليوم لم ين يحصل ف عهد الشيخ أسامة!

وهنا انبه إل أمر خطير، وهو أن الغرب ف السابق حاول أن يبعد هذا القائد الروح عن واقع الجماعات الجهادية، فلم
يستطع ولن يستطع وحين جاءت دولة البغدادي ارادت أن توهم الثير عن التبديل والتغير، ونحن هنا ال نتهم أحد بالعمالة

ولنه الغباء ف التصرف!

 

واألمر األخطر هو اعادة اثارة شبه قديمة عند الجيل الجهادي الحال فعند الترويج عن تغير قاعدة اليوم عن قاعدة األمس
يجعل الشباب يفتشون عن الماض ليفهموا الفرق وما الذي تغير، فإن لم يجدوها قالوا اذا التغيير قد وقع، وإذا وجدوا هذه

الشبهة حاضرة من زمان وصلوا إل قرار أن الضالل منذ القدم وهذا هو األخطر وبالتال نسف التجربة الجهادية برمتها، مع
العلم أن أي عمل ال يخلوا من اخطاء ال سيما وإن كان هذا العمل يحارب العالم بله!

 

والعجيب أن دولة البغدادي تترحم عل المال عمر رحمه اله وتعتبر المال اختر طاغوت والشبه الت تثيرها عن طالبان،
ذلك الشيخ ابو مصعب السوري كتاب سماه افغانستان ومعركة اإلسالم ورد عل كانت موجودة أيام المال عمر، وقد الف ف

كل هذه الشبه قبل حوال 17 عاماً من اآلن!!!

 

قطر، وتجهل أنها فتحت ثالث سفارات ف ف تب سياستتحدث دولة البغدادي أن طالبان بدلت وحرفت عندما فتحت م
عهد المال عمر والشيخ أسامة، ف كل من السعودية واإلمارات وقطر!!
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ثم تحدثت أن طالبان بدلت وغيرت عندما طالبت بمقعد ف األمم المتحدة، وقبل 17 عام قابل الشيخ ابو مصعب السوري
وزير اإلعالم ف طالبان (غالم متق) ليتحدث إليه ف خطورة هذا األمر ومشروعيته، فرد عليه أن المال عمر اشترط إن
حصل الدخول هو عدم الموافقة عل أي شرط يخالف الشريعة اإلسالمية وعلل ذلك بأشياء اخرى، فهل كان األمر جديداً

اليوم!!

 

واقاموا الدنيا ولم يقعدوها أن طالبان تغيرت والقاعدة بدلت، وذلك ألن طالبان ترسل برقية تهنئة للحام العرب المرتدين،
وقد ذكر الشيخ ابو مصعب أن المال عمر كان يرسل برقيات شر للمك الهالك فهد بن عبدالعزيز ولثير من الحومات

العربية وكانت القاعدة تفر هذه الحومات..!

ثم قالوا ان طالبان تغيرت عندما طالبوا بحسن الجوار وقبل 18 سنة اصدرت طالبان بيانات انها تعتبر 52 دولة إسالمية دوال
شقيقة يجب تعاونها جميعاً!

واخيرا وليس آخراً اعتبرت دولة البغدادي المال اختر انه عميل للمخابرات الباكستانية وه نفس التهمة الت جعلت بعض
المجاهدين العرب ف حرب افغانستان يمتنعون عن القتال بجانب طالبان متعللين أنها تتلق دعم من حومة باكستان وقد رد

الشيخ أبو مصعب السوري عل هذه التهمة وفصل فيها!

 

والمحزن أن يعد انصار البغدادي إل تزييف واقع فعندما لم يفد هذا قاموا بنشر مقطع صوت للمال عمر متالعبين بالترجمة
مستغلين وجود اسم منصور ف البيان قائلين أن المال عمر كان يحذر اتباعه من المال اختر منصور، والباحث عن األمر

سيصل إل نتيجة أن من حذر منه المال عمر هو منصور داد اله وهو شقيق داد اله واألخير توف وبعد وفاته عزل المال عمر
منصور داد اله واصدر بيان ف ذلك متوب وصوت، والعجيب أناخبار تواردت أن من حذر منه المال عمر وهو منصور داد

اله قد بايع دولة البغدادي ف خرسان، فلما التدليس عل الناس!!

 

كل هذه التهم الت اثارتها دولة البغدادي كانت موجودة ف عهد الشيخ أسامة بن الدن رحمه اله، فلم يفر الطالبان ولم
يفسقهم بل كان مبايعا للمال عمر.

 

الفرق بين الشيخ أسامة وبين البغدادي وجماعته، هو أن الشيخ أسامة كان يقوم االعوجاج، وينصح ويرشد ويحذر، بينما
العدنان وجنوده يفسقون ويفرون وييلون التهم!

وكما قيل عل دولة البغدادي واتباعها أن يختاروا أحد أمرين:

إما أن يقولوا أن الضالل واالنحراف كان موجودا من عهد الشيخ أسامة وان الشيخ اسامة عل ضالل وكانوا جاهلين بذلك
واآلن عرفوا وتابوا!

أو أنهم هم بدلوا وغيروا وفسقوا وكفروا !

كتبـــه / حســـــام األموي



https://www.facebook.com/profile.php?id=100010602346661 : فيس بوك

تويتر :

@Hossamamoi
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010602346661
https://twitter.com/Hossamamoi
https://twitter.com/Hossamamoi

