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تذکر:
نسخه های جدید مقاالت را؛ در «هفتاد دو روز وحشت» بعد از تجاوز امریکا ،پیگیری و مرور خواهیم کرد ،تا باشد که با این یادآوری ناچیز ،پیوندی در ضمیر
خویش با قربانیان این «تجاوز منحوس» داشته باشیم.
بیایم تا با تکثیر همچو نسخه ها؛ که شمه ای از واقعات تکان دهنده و تراژدی های این سرزمین مظلوم و مجاهد پرور می باشد ،جای پای منافقین و وطنفروشان
دین ستیز را در آینده این سرزمین مسلمان محدود گردانیده ،و خویشتن را نیز در جمع خیراندیشان پیوند زنیم ،تا باشد که اگر بهره ای از ثواب الهی را نصیب
گردیم .ان شاء هللا
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فتنه ای نو ،از حنجره کهن!
توصیه ای برای نیروی مقاومت افغانستان (تحریک اسالمی طالبان)
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سناریوی جدید دارد رفته رفته« ،کشور شمول» می گردد.
این زنگی خطری ست که «امارت اسالمی افغانستان» باید زود جلوش را سد گردد ،و نگذارد تا همچو اندیشه های مخرب دینی در
صفوف شان راه یابد!

چونکه «متجاوزین» و «مزدوران دین ستیز» ایشان همیشه سعی برآن می دارند تا در قدم اول ،ذهنیت سازی از برای سناریو های
شان نمایند .زمانی که اذهان آماده پذیرش سناریو های شان گشت؛ ویا در برابر آن بی تفاوت ماندند ،آنگاه شروع به عملی کردن اهداف
شان می نمایند.
یک و نیم دهه سرمایه گزاری طاغوت در کشت تضاد های قومی و لسانی ،بآلخره با بیکاره گی و بی درایتی مهره های ساخته شده
خودشان ،در حال کمرنگ شدن می رود.
فقدان چهره های جدید و «الگو پذیر» از برای «متجاوزین»  ،و همچنان بلند رفتن اعتراضات مردمی نسبت به مهره های قبلی ،محور
اساسی ایجاد «سناریوی جدید» می باشد.
بلی! «سناریوی جدید» که باید این الگو ها را ،از «افراد زنده» به «صاحبان قبرها» انتقال دهند تا از یکسو مورد انتقاد دوباره قرار
نگیرند (چونکه صاحبان قبر ،فاقدعملکرد هستند) ،و از جانب دیگر حق «زنده ها» را بر «مرده ها» ثابت گردانند.
بعدا «مرده ها» را با دادن القاب ،تصاویر و مجسمه ها آنطوری شکل دهند که نیروی کاری و فکری جامعه ،در آن مشغول مانده و
«تفکر مقاومت» در برابر «متجاوزین» پدید نیاید ،تا آنها بتوانند به آرامی و بدون دردسر اهداف شانرا پیش ببرند.
ملتی که «نمایندگان شان» تصویب هشت میلیون دالر ،از برای ساختن یک قبر را بدهد (آنهم زیر نام اسالم و نماد سمبول شهید)،
سزاوار بردگی از برای «متجاوزین» را خواهد داشت!
آیا حالت چنین ملتی را ،پروردگار عالم تغییر خواهد داد؟ در حالی که پروردگار عالمیان به کرات و به زبان خیلی ساده بیان داشته است
که:
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تِلك أمة قد خلت ۖ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ۖ وَل تسألون عما َكنوا يعملون ﴿البقره﴾١٤١:

آنان ا ّمت هایى بوده اند كه اكنون درگذشته اند .آنچه آنها كردند از آ ِن آنهاست و آنچه که شما مى كنید از آ ِن شما می باشد ،و شما در
بارۀ اعمال آنها بازخواست و پرسیده نمى شوید.
اگر مشکل در «صاحبان قبرها» بوده باشد که همچو وصیتی را در زمان حیات شان نموده باشند ،پس اسالمیت «صاحبان قبرها» نیز
زیر سوال می رود؛
و اگر «پیروان و دوستداران» ایشان؛ نسبت به دوستی که نسبت به آنها دارند ،چنین می نمایند ،پس اسالمیت جریان های سیاسی و
احزاب شان زیر سوال می رود!
اما آنچه مسلم است ،فورمولی ست که «خالق هستی» برای بندگان با بصیرتش ارائه داشته است:
«حرام» بارآورنده ی «حرام» است ،که این «مولود جدید» ،عذابی است درین دنیا ،بدون آنکه از عذاب آخرت کاسته شود؛
و «حالل» بارآورنده «حالل» است ،که این «مولود جدید» ،پاداشی ا ست درین دنیا ،بی آنکه از پاداش آخرت کاسته شود!
پس نتیجه ریختن این همه «معاشات» در جیب مسئولین «رژیم وابسته» در تضمین بقای «متجاوزین» ،که هر لحظه مسبب قربانی
فرزندان این خطه می گردد ،چه بوده می تواند!؟
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(با رنجها و بالهائی که در

اموال و فرزندان شان تو را شگفت زده نکند .جز این نیست که هللا می خواهد بدین وسیله آنان را در زندگانی دنیا
جمعآوری اموال ،و غمها و اندوههائی که در پرورش اطفال متح ّمل میشوند) شکنجه نماید( ،و به سبب اشتغال به اموال و اوالد از آخرت غافل بشوند) و جانشان در حالی بگیرد که
کافر باشند (و در نتیجه دنیا و آخرت را از دست بدهند).

شاید حکمت الهی در حفظ «زرق و برق دنیایی» آنها چنین باشد که هللاﷻ آنها را در همان لجنزار «مادی پرستی» نگه بدارد .زیرا در
عدم مادیات ،امکان می رود تا آنها دوباره در صفوف مؤمنین رخنه نموده؛ و از اینکه تجربه و شناخت قبلی نسبت به جهاد و جبهات
دارند ،می توانند زود در بین صفوف «مجاهدین راستین» شک و شبهه ایجاد ایجاد نمایند و صفوف مؤمنین را از داخل تضعیف بدارند
( .)9::4چونکه برگشت این عناصر بر اساس تغی یر در نیات شان نبوده ،بلکه نظر به تغییر شرایط جنگی می باشد .پس هللاﷻ برای
جلوگیری از چنین حالت ،ایشان را با همان کثرت زرق و برق دنیوی نگه داشته ،تا آنکه سکرات موت به سراغ شان رسد.
مصروف نگهداشتن جامعه در ساختن گنبد و بارگاه باالی قبور یک جهت قضیه در زمان اشغال می باشد .اما طرف دیگر قضیه بعد از
شکست اشغالگران می باشد ،که با تخریب هریک ازین بت خانه ها ،دردسری برای مسلمانان پدید خواهد آوردند .زیرا این بت ها ،هیزم
خوب از برای شعله ور نگهداشتن تضاد های قومی و لسانی و خطرناکتر از همه ،مذهبی خواهد ماند!
این شیوه جدید ،توانسته «اشغالگران» را قانع گرداند .به همین علت «اشغالگران» در قدم نخست سعی می دارند که این پدیده را داخل
صفوف نیروی مقاومت یعنی «امارت اسالمی» نمایند ،بعدا وجاهت دینی این قضیه (گنبد سازی) را قوت بخشند.
بلی! «فتنه ی نو ،از حنجره کهن!»
سناریوی جدید امریکا ،از حنجره «کرزی» از برای تدفین دوباره امیر المومنین مالمحمدعمر «مجاهد»؛ و بعدا «گنبد و بارگاه»
سازی!
این زنگ خطری ست از برای نیروی مقاومت (تحریک طالبان ) که باید به زودترین فرصت آنرا تقبیح بدارند و موضیعگیری شان را
نسبت به این «بدعت» واضح سازند!
این فتنه  ،بزرگتر از آن است که درین چند جمله آقای «کرزی» خالصه گر دد! هرچند این چند جمله کوتاه ،عمق فتنه را نیز نمایان می
سازد که در آینده می توانند بر آن ابعاد وسیعتری دهند.
اولین اثر این فتنه بر روان پاک «مجاهدین امارت» خواهد بود که آنها را با این بدعت تشویق و آلوده می گرداند .بعدا آنها را در
رقابتی قرار می دهند تا مقبره زعیم شان را بهتر از دیگران بسازند ،در حالی که بارها و به اشکال گوناگون هللاﷻ بشر را مورد پرسش
قرار داده است که:
آیا مؤمن و کافر یکسان بوده می تواند؟
آیا مؤمن و منافق یکسان بوده می تواند؟
آیا نور و تاریکی یکسان بوده می تواند؟
آیا طیب و خبیث یکسان یکسان بوده می تواند؟
آیا هدایت و ضاللت یکسان یکسان بوده می تواند؟
ووو...
چون عمق این سناریو عمیق تر ازآنچه است که به خور جامعه داده می شود ،پس به مالمحمدعمر «مجاهد» رحمه هللا لقب «پادشاه»
داده می شود ،تا از یک جهت ،پادشاهی و سیستم آنرا یکسان با امارت ،و خالفت اسالمی شکل دهند ،و از جانب دیگر امارت ،و
خالفت اسالمی را نوعی از حکمروایی پادشاهان جلوه دهند.
در اینجا حرف بنده خاص متوجه مجاهدین امارت اسالمی است؛ نه آنانی که اجیر اشغالگران شده ،و با پول «معاندین اسالم» مشهور و
بزرگ شده اند ،چونکه:
«تخم توحید بر سخره قلب شان ،ناممکن است که بروید!»
هللاﷻ بر رسولش هشدار می دهد که برین «منافقین» نماز مگذار ،و بر گور ایشان مایست:
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هرگاه یکی از آنان ُمرد اصال بر او نماز مخوان و بر سر گورش (برای دعا و طلب آمرزش و دفن او) نایست ،چرا که آنان به هللا و پیغمبرش باور نداشته اند و
در حالی مردند که فاسق و گمراه بودند.

پس شما ای مسئولین و مجاهدین امارت اسالمی!
بدانید که قبرها و «گنبد و بارگاه ها» ،عزت نیست؛ و نباید به آرمان پاک مالمحمدعمر «مجاهد» رحمه هللا خیانت صورت گیرد!
تجلی اعمال وی ،همچو مردان راستین «امت اسالمی» می باشد:
مردی که از ُملک دنیوی فقیرانه زیست و فقیرانه از جهان رفت؛
مردی که در برابر بزرگترین طاغوتیان عصر ،استقامت ورزید و حاضر به تسلیم کردن حتی یک مسلمان بدست کفار نشد؛
مردی که با نام خویش هیچ پیشوند و پسوند و القاب دنیوی نداد ،و می گفت آنچه را که هللاﷻ برایم داده است (مجاهد) بهتر است:
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قال ما مك ِِن ِفي ِه رِب خْي ﴿...الکهف﴾٥٨:
گفت :آنچه پروردگار من مرا بدان توانایى داده است بهتر است.

و بر نام «مجاهد» فخر می ورزید!
مردی که مرگش ،تصویری واقعی از «مجاهد راستین» را در این عصر شکل داد!
بلی ! مرگش!
مرگش ،که کمر «سیستیم موروثی» امارت را شکست و الگوی آینده گان گشت!
مرگش ،که کمر «سیستیم بدعتی» عزاداری را شکست و ذره ای از پول زندگان را به باد فنای مرگش نگذاشت!
مرگش ،که لحظه ای از «حیات اجتماعی» را در سکوت نبرد ،و برای مؤ حدان آموخت که چنین عمل (تعطیل ارگان های دولتی و یا
جهادی) خیانت ملی بوده و باید از آن دوری اختیار کرد!
مرگش ،که ذره پول زندگان را؛ در تجمل و زیور قبر و دفن اش به خرچ نبرد ،و ندای ابوبکرصدیق

را دوباره احیا ساخت که:

«مرا با همین لباس های ژولیده ام دفن بدارید که زنده ها به لباس نو بیشتر محتاج اند»!
بلی! مرگش استوۀ «سنت نبوی »در این عصر می باشد؛
پس به آرمان این چنین «مجاهد» پاک ونخبه نباید خیانت کرد!
امیدوارم که همسنگرانش ،قبر وی را با همان خاکساری حفظ بدارند ،تا بوی «روش محمد »از آن به مشام رسد!
زیرا محمد بر آنانی که بر قبر پیامبران و صالحین گنبد و بارگاه می سازند ،لعنت فرستاده است!
اینکه رافضی ها ،طریقتی ها ،شاهان ،مجاهد نما ووو ...چنین رسمی را در پیش دارند ،ناشی از انحراف شان از «شریعت الهی» می
باشد.

حالت فعلی قبر های «مجاهدین راستین» در هر سرزمین که باشد؛ مانند قبر های «صحابه کرام» که در هر گوشۀ از گیتی می باشد،
گرامی خواهد ماند ،و پیام جهاد را در آن سرزمین زنده نگه خواهد داشت .پس نباید اجساد ایشان «نقل و مکان» گردد!
برای «امت اسالمی» در سراسرجهان و بخصوص برای «مجاهدین راستین» افغان ،مردان همچو مالعمر ،شهید مال منصور و شهید
گمنام اسامه ...افراد عادی نیستند که عظمت و بزرگی ایشان را در زیر گنبد ها نابود سازیم!
آنها مردان با ایمان بودند که تا آخرین رمق حیات ،در راه هللاﷻ استقامت و استواری ورزیدند و همین ویژگی ،آنها را به اوج «عزت
الهی» درین کره خاکی رساند!
پس «عزت الهی» را نباید با تجمالت طاغوتی پیوند زد!
ما با الگو پذیری از اشرف مخلوقات محمد اگر نمی توانم خودمان را همانند و به درجه «صحابه کرام» برسانیم ،پس سعی بداریم تا
خود را به درجه مردان بزرگ عصر خویش برسانیم!
پس بیاید تا بیآموزم که زندگی خویش را «عمر گونه» سازیم!
از غربت و فقر خویش ننالیم ،و در راه هللاﷻ استقامت داشته باشیم!
که همین ایمان خالص واستقامت در راه هللاﷻ ،تضمین کننده عزت ما در دنیا و اقبا خواهد بود!
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﴿المنافقون﴾٥:

عزت از آن هللا و از آن پیامبر او و از آن مؤمنان است؛ لیكن این دورویان نمىدانند.
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http://www.2afghan.nl/20191007-4USinvasion.pdf چرا هفتم اکتوبر روز سیاه در تاریخ کشور نیست؟
http://www.2afghan.nl/20191007-5USinvasion.pdf !از عاشورای حسینی تا عاشورای طالبی
http://www.2afghan.nl/20191007-6USinvasion.pdf ! روز وحشت:2
http://www.2afghan.nl/20191007-7USinvasion.pdf !»آغاز زوال «تک قدرت جهان
http://www.2afghan.nl/20191007-8USinvasion.pdf !تولد کمونیستها از بطن امپریالیزم در سیزدهمین سال تجاوز
http://www.2afghan.nl/20191007-9USinvasion.pdf !»حکومت «وحدت ملی» یا تکرار «ائتالف شمال
http://www.2afghan.nl/20191007 -10USinvasion.pdf ! روز وحشت:2 مکثی بر
http://www.2afghan.nl/20191007-11USinvasion.pdf !کابل می گریست
http://www.2afghan.nl/20191007-12USinvasion.pdf !»سروده ای «یکی» «دیگری
http://www.2afghan.nl/20191007-13USinvasion.pdf ! زایشگاه ای وطن فروشان،شش جدی
http://www.2afghan.nl/20191007-14USinvasion.pdf ! قدرش را ندانستیم،پیروزی که
http://www.2afghan.nl/20191007-15USinvasion.pdf !چهارمین فرار انگلیس
http://www.2afghan.nl/20191007-16USinvasion.pdf ! «معاندین اسالم» را به زانو درآورد،مردی که در عدم حیات اش نیز
http://www.2afghan.nl/20191007-17USinvasion.pdf ! مکثی بر سوانح زعیم امارت اسالمی،در البالی ادعای دوستم
http://www.2afghan.nl/20191007-18USinvasion.pdf ! و مقاومت مجاهدین راستین، سپتامبر11 توطئه ای
http://www.2afghan.nl/20191007-19USinvasion.pdf ! زیر «نظام دمکراسی» بسیج ساخت،تجاوزی که «قاتالن بدون سرحد» را
http://www.2afghan.nl/20191007-20USinvasion.pdf !کفار ملت واحد اند
http://www.2afghan.nl/20191007-21USinvasion.pdf !از طمطراق تا توطئه
http://www.2afghan.nl/20191007-22USinvasion.pdf !فرزندان شهدای «قلعه جنگی» در «فرودگاه قندهار» حماسه آفریدند
http://www.2afghan.nl/20191007-23USinvasion.pdf ! آخرین امید متجاوزین،منافقین
http://www.2afghan.nl/20191007-24USinvasion.pdf !پیامی به نمایندگان امارت اسالمی در کنفرانس پگواش
http://www.2afghan.nl/20191007-25USinvasion.pdf !پیروزی خون بر شمشیر
http://www.2afghan.nl/20191007 -26USinvasion.pdf !مردی که امارت را همچو سلف اش نگهداشت
http://www.2afghan.nl/20191007-27USinvasion.pdf ! یادی از مالمحمدعمرمجاهد،یادی از بزرگ مرد سرزمین ما
http://www.2afghan.nl/20191007 -28USinvasion.pdf !فتنه ای نو از حنجره کهن
http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf
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