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 تذکر:

بعد از تجاوز امریکا، پیگیری و مرور خواهیم کرد، تا باشد که با این یادآوری ناچیز، پیوندی در ضمیر « هفتاد دو روز وحشت»نسخه های جدید مقاالت را؛ در 

 داشته باشیم. « تجاوز منحوس»خویش با قربانیان این 

 جای پای منافقین و وطنفروشانمی باشد، تراژدی های این سرزمین مظلوم و مجاهد پرور  تکان دهنده ونسخه ها؛ که شمه ای از واقعات  همچوبیایم تا با تکثیر 

را نیز در جمع خیراندیشان پیوند زنیم، تا باشد که اگر بهره ای از ثواب الهی را نصیب  خویشتن دود گردانیده، ومح مسلمان را در آینده این سرزمین دین ستیز

 ان شاء هللاگردیم. 
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 !دیکه به گمشده اش رس یمرد
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 مردی که به گمشده اش رسید!

 راه اسالم به آرزویش رسید! «مجاهد راستین»فرمانده رشید و 

 که وی به آرزویش نایل آمد.ین المللی انتشار می یافت، تا آنرسانه ها ملی و ب، بار ها از امواج «این مجاهد استوه»آوازه شهادت 

چیزی که دشمنان اسالم به آن جایزه می گذاشتند و در پی رضای باداران خارجی و متجاوز شان بودند؛ بی خبر از آنکه، وی بر آن 

 عشق می ورزید.

 ی پیدا بود.بلی! عشق می ورزید، و اخالص این آرزو در کالمش به آسان

زمانی که بار اول کندز از لوث اجیران بین المللی پاک گردید، و این شهر دوباره در شمال کشور حماسه ها آفرید؛ دشمن به پخش خبر 

 پرداخت.  «این رادمرد»های شهادت 

 محبت اش در قلبم ریشه بست. همین جا بود که وی پی بردم و« خط فکری»زمانی که مصاحبه وی را شنیدم، به عمق 

ری از فردگرایی و تنظیم ث، که او بر قلب می نشست دش و بی آالیش احساس می چنان حنیفدر سخنانش  «این رادمرد»خط فکری 

 .می یافتتجلی بیشتر بر تواضع اش  های نظامی ، و حالت پیروزیپیدا نبودگرایی در آن 

 ؛چیزی که در شرایط کنونی کشور و حتی جهان، آثارش کمتر پیداست

بت های مقدس  شان رهبراناز  تا جای یکهفردگرایی و تنظیم گرایی به اوج اش رسیده است، حالت در جریان های سیاسی کشور، و 

 شکل داده اند.

 شما چه فکر می کنید؟ بلی! زمانی که خبرنگار از وی پرسید که دشمن خبری شهادت ات را پخش نموده است،

 است گفت:وبا خونسردی و تبسم بر لبان و با اشتیاقی که از عمق ایمانش بر می خ مال عبدالسالم اخند

 مگر من برای چه درین مسیر آمده ام؟»

 مایم؟مگر من نیامده ام تا این مقام را کمایی ن

 « و از برای آن دقیقه شماری می نمایم! ،این آرزویست که در پنج وقت نماز، از پروردگارم می طلبم

 

 !«خط فکری»به چنین  هللا اکبر

 ؛که ارزش این مقام را شناختی «مجاهد استوه ای»د برتو با هلالج لج هللادرود 

 در زندگی ساده و غریبانه ات تجلی داشت. «صداقت این آرزو» نتنها ارزش این مقام را شناختی بلکه

 

 الله ها؛ خونش را هدیه ای چمن زار های شمال کشور نمود.در آستانه رویدن  مال عبدالسالم اخندبلی! 

 .ندتشگتر  حاال رنگینو  ند،بود شده ووو... رنگین «دشت لیلی ایدشه»قبالٌ با خون پانزده هزار  آنالله های  چمن زار های که آن

 ؛راه اسالم «مجاهد راستین» خوشا به حالت، ای

 شهادت ات مبارک باد!

 نصیب گرداند. «هادتش عاشقان»این مقام را برای تمامی  هلالج لج هللا

 

َن اْلُمْؤِمنِیَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاهَ  ن یَنتَِظرُ  ۖ   ُدوا اللَّـهَ َعلَْیهِ ِمِّ ن قََضٰى نَْحبَهُ َوِمْنُهم مَّ لُوا تَْبِدیالً  ۖ   فَِمْنُهم مَّ  ﴾٣٢األحزاب:﴿ َوَما بَدَّ

ند. ا بسته بودند وفا كردند. بعضى بر سر پیمان خویش جان باختند و بعضى چشم به راه هللااز مؤمنان مردانى هستند كه به پیمانى كه با 

 .اند آنان هیچ گونه تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادهو 
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