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بالتضحية حتيا �ألمم.. أل� �لتضحية �ليل على �لتسابق � خدمة 
�ألمة.. 'ما �ألمة �ل* يتخا)� 'هلها � خدمتها، $يقو� كل منهم ما 

ال يفعل، فلن تفلح 'بد�. 
$�لعقيد= شجر= ُتر$9 بالدما7.. �ما7 �لشهد�7.. لذ� قا� �هللا تعا3: 
ال  َ$َلِكْن  َ'ْحَيا7ٌ  َبْل   Fٌْمَو�'َ �ِهللا  َسِبيِل  ِفي  ُيْقَتُل  ِلَمْن  َتُقوُلو�  ﴿َ$ال 
َتْشُعُر$َ�﴾.. هم 'حيا7 مبا 'حيوO بدمائهم، هم 'حيا7 بإحيائهم �حلق 
$�لدين �لذY ضّحو� من 'جله بأغلى ما عندهم.. هم 'حيا7 باألثر 

�لذY تركوO فيمن بعدهم.
$_منا ُيكتب �خللو� لألمم �ل* ال تنسى شهد�7ها، فكا� $�جبنا Zليد 
شهد�ئنا �لذين قتلو� لقوcم bبنُّا �هللا.. ` يرفعو� سيفا بوجه 'حد، ` 

يتآمر$� ضد 'حد.. ليس )نبهم _ال _مياdم. 
$_نه لشرm عظيم جلماعتنا '� تسj على خطى �ألنبيا7 $'تباعهم.. 
فمن يومها �أل$� $هي تقّدn �لشهد�7 � سبيل �حلق. $قد ُقتل �ثنا� 
من 'صحاp �ملسيح �ملوعو� � � عهدO: �لشهيد �ملولوY عبد 
�لرuن � �لذY ُقتل خنًقا � 'فغانستا�، $صاحبز��O �لشهيد عبد 

�للطيف �، �لذbُ Yجم � 'فغانستا�. 
$صاحب  �هللا،  '$ليا7  من  $لًيا   ...� �للطيف  عبد  �لشهيد  كا� 
على  $�لصال=  �مللك  تتويج  عن  مسؤ$ال  $كا�   ،9|b$  mكشو
جنا�ته. $قد �قتنع بصد{ �ملسيح �ملوعو� � مبجر� '� قر' كتبه 
�ل* $صلته. فجا7 للقائه � _3 قا�يا� $` يستطع فر�{ حضرته. 

فمكث عندO شهوb � ،�bجع _3 'فغانستا� bغم علمه باستشها� 
تلميذO �ملولوY عبد �لرuن من قبل، بل كا� �هللا تعا3 قد 'خ�O 'نه 

هو �آلخر سُيستشهد.
لقد حز� �ملسيح �ملوعو� � باستشها�O كث�jً، فقا� � bثائه:

”$�لذY نفسي بيدO، لقد $جدُته � طاع* $تصديق �عو�Y صا�قا 
مليئة  مفعًما ��، كزجاجة  لقد $جدُته  عليه.  مزيد  مبا ال  متفانيا 
بالعطر. كا� $جهه نو�bنيا كما كا� قلبه نو�bنيا. _� 'b$� صفة 
على  �لدين   nيقّد 'نه كا�  �ملرحوn هي  �لو�  هذ�  ֲדا  يتحلى  كا� 
بأعظم جبل  لو شبَّهُته  �إلميا� �يث   Yلدنيا حقيقة..... كا� قو�
خلشيت '� يكو� تشبيهي ناقًصا..... بأY كلماF 'ث� على هذ� 
ُينبذ  ماله $عرضه $b$حه � طاع* كما  نبذ   Yلذ�  nملرحو� �لو� 
�لد  �لر$حانية،  �خلز�ئن  �لشها�تني،  �ألشيا7؟"(تذكر=  من   7Yلر��

(٢٠ � ١٠
على  برهنَت  قد  فإنك   ،Fاuلر�  mال� عليك  �للطيف،  عبد  "يا 
 ."Yما)� سيفعل بقية 'تباعي من بعد Yb�' صدقك 'ثنا7 حيا�، $ال

(تذكر= �لشها�تني، �خلز�ئن �لر$حانية، �لد ٢٠ � ٦٠)
�ل*  �لشنيعة  �جلرمية  تلك  على  ُكو� شاهدً=  'فغانستا�،   �b' "يا 
�لتعيسة، لقد سقطِت من عني �هللا   �bيتها �أل' يا  �bُتكبت فيك! 
تعا3 ألنك كنت مسرًحا cذ� �لظلم �لعظيم". (تذكر= �لشها�تني، 

�خلز�ئن �لر$حانية �لد ٢٠ �٧٤)

بقلم �ألستا�: هـا طاهـر
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شهد�� على مد� �ملكا� ��لزما�:
شها�= عبد �للطيف � متميز= $عظيمة، لكنه ليس �لشهيد �لوحيد 
� ¢اعتنا، بل سّطر كثjٌ من �ملسلمني �ألuديني بدمائهم �لزكية 
'b$َ� �ياF �لبطولة $�لفد�7 � باكستا� $�cند $�لعر�{ $فلسطني 
$سريلنكا  $ترينيد��  $�لبانيا  $'مريكا  $بنغال�يش  $_ند$نيسيا 
$غjها من �لبال�، $� عهو� �خللفا7 ¢يعا، $خصوصا � عهد 
�خلليفة �لر�بع، $بعد '� 'صدb �لدكتاتوb �لباكستا� ضيا7 �حلق 

 Y' سةbديني من مماuلغاشم مبنع �ملسلمني �أل� Yلعسكر� Obقر�
شعj= _سالمية، فاسُتشهد � باكستا� من �سُتشهد، $�أل�هى من 
)لك '� بعضهم قد ُقتلو� � bمضا� bّكًعا ُسّجًد� � �ملساجد. 'ما 
�لذين 'ُلقو� � غياهب �لسجن لسنو�F ملجر� _لقا7 سالn '$ كتابة 
بالشها�تني  �لنطق   $'  ،��(' bفع   $' $ليمة،  �عو=  على  �لبسملة 
يز��  ال   bلقر�� هذ�   �' �ملخجل  بل  $�ملؤسف   .Fملئا� فيبُلغو� 
 Fفيقتل كلَّ سنة �لعشر� ،nباكستا� ح¥ �ليو � �ملفعو� Ybسا
$يسجن �ملئاF من �ألuديني �ملساملني �لذين ال )نب cم _ال 'dم 

يصر$� على شها�= '� ال _له _ال �هللا ¦مد bسو� �هللا. 

لقد جتا$� عد� �لشهد�7 ح¥ �آل� ٢٠٠ شهيد. 
$فيما يلي قائمة بأ¨ا7 هؤال7 �لشهد�7:

� �من �ملسيح �ملوعو� � ٢'فغانستا�
� �من �خلليفة �لثا� �١٠'فغانستا�

� �من �خللفا7 ¢يًعا�١٥(ند
� �من �خللفا7 ¢يًعا١٤٢باكستا�

� �من �خلليفة �لثا� ��١لعر�+
� �من �خلليفة �لثا� �١فلسطني 

� �من �خللفا7 ¢يًعا١٧/ند�نيسيا 
� �من �خلليفة �لثا� �١'لبانيا

� �من �خلليفة �لر�بع١ترينيد�1
� �من �خللفا7 ¢يًعا١٢بنغال1يش

� �من �خلليفة �لر�بع١'مريكا
� �من �خللفا7 ¢يًعا٣س6يالنكا

هذO �لقائمة ال تضم كل �لشهد�7، بل هنا© من ` تسجل '¨ا|هم 
عند �ملركز. هذ� عال$= على �لشهد�7 �لذين �ستشهد$� $قت �لفنت 

�لطائفية عند تقسيم �cند $ُهم ُكثر. 

�لصحا= �لشهيد صاحبز�81 عبد �للطيف �

مـر�C غـالA قـا1?
 '$� شهيد من عائلة �ملسيح �ملوعو� �




