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 جای پای منافقین و وطنفروشانمی باشد، تکان دهنده و تراژدی های این سرزمین مظلوم و مجاهد پرور نسخه ها؛ که شمه ای از واقعات  همچوبیایم تا با تکثیر 
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 :«طرق عملی رفع بحران کشور » ادامه بحث

 



 :«کافران متجاوز» یعنی سوم، گروه راهگشای اما و -3

  ایشان متجاوزینی هستند که مسبب صدها هزار جنایتمی دارند، در حالی که «  کنفرانس بین االفغانی»تاکیید بر  چرا امریکایی ها

 پس از تجاوز شان بر این خطه مظلوم می باشند؟

 برای هر عقل سلیم، نوعی از مداخله در امور داخلی کشورما را نشان می دهد؛ قدم نخستهمچو تقاضا در 

 می باشد! «کنفرانس بین االفغانی»این تقاضا، یعنی  «پس منظر»، نشان دهنده ی توطئه جدید در قدم بعدیو در 

بکار بردند، و توانستند باردیگر با همکاری اجیران شان « مجاهدین»در برابر « دور قبلی جهاد»در « روسها»}توطئه یکه 

 ردد. بر روی بشریت باز گ« فلسفه حیوانی مارکسیزم»پوششی بر جنایات شان بکشند، و نگذارند تا صفحات ظلم و بی عدالتی 

از رقابت گروه های مجاهدین، و جاه طلبی های رهبران جهادی استفاده بردند، و در درون احزاب جهادی رخنه ایجاد « روسها»

 نمودند.

عده ی از مجاهدین در سطح پائین قرار داشت، آنها پیروی از رهبران را در اولویت نسبت به شرع پنداشتند. « فهم دینی»از اینکه 

 ساختن پول های بی پشتوانه چاپ مسکو، آنها را زود بر جان همدیگر انداختند.با سرازیر « روسها»بعداٌ 

چنان اثری بد گذاشت که هریک باخوشی و داوطلبانه، کمونیست های بی « کداران دینیت  »بلی، پول های حرام در شکم های این 

این عناصر پلید را در آغوش کشیدند، بلکه آنها نه تنها « کداران دینیت  »دین، و دین ستیزان الئیک را در آغوش می کشیدند. این 

، باردیگر رهبری مردم مظلوم این خطه را به دست القاب اسالمیرا با القاب پاک اسالمی در کنار خویش جا داده، و در هویت 

 شان سپردند. 

، مردم «ین طریقتپیرا»بی حیایی به تحریف احادیث پیامبر صلی هللا علیه وسلم پرداخت، و  )عبدالرسول سیاف( با شیخ الحدیث

 ها مسیر داند.  خانقاهرا از مسیر مساجد، بسوی حسینه ها و 

را « غالاش»را پذیرفته، و « غالمی امریکا»چنان به پلیدی ها آغشته گشتند، که ذلت « کداران دینیت  »که این  بلی، دیری نگذشت

پذیرفتند، بلکه در رکاب صلیبی ها، به گردن زدن بهترین را « غالمی امریکا»ذلت تحریف نمودند. آنها نه تنها « دمکراسی»به 

 فرزندان اسالم )زیر عناوین طالب، القاعده، ووو...( نیز از همدیگر سبقت می جستند.

 !«طاغوت شوروی سابق»از تجربیات  «شیطان بزرگ»دستآورد  ،این است

رند، بدون )طالبان( دا قهرمانان آزادی کشورموازی با هر نشستی که با  «کنفرانس بین االفغانی»پس، تاکیید فعلی امریکائیاُن بر 

 علت بوده نمی تواند!

( چه ربطی بر آینده صلح می تواند داشته «کنفرانس با متجاوزین»و  «کنفرانس بین االفغانی»اصالٌ اتصال این دو کنفرانس )

 باشد!؟

 آنرا همه روزه شاهد هستیم؟{ ()معتادین«مردۀ متحرک»همین صلحی که، تنها چهار میلیون 

در حکومت های پس از فرار « پلید»و « پاک»روسها )وارث شوروی سابق( از برای مخلوط نمودن  تکرار استراتژی قبلی 

 یارحکمتبه آسانی عملی گشت، تا جائیکه « حزب اسالمی»شان، استراتژی جدید امریکائیان نیز می باشد. تجربه ی که باالی 

 تلقی نمود. « برادرکشی»خواند و آن را نیز « غیر شرعی»حالت حضور متجاوزین را در « جهاد»

)یگانه نیروی مقاوت( عملی  طالبانرا بر « و پلید پاکوصلت »حاال امریکائیان از طریق خلیلزاد سعی میدارند تا این پروژه 

 بدارند. 



اید چه ربطی دارد که متصل باهم ب« کنفرانس متجاوزین»با  «کنفرانس بین االفغانی»اصالً گاهی بر این نکته دقت ورزیده ایم که 

 برگزار گردند؟ 

کنفرانس بین »و  ،از برای صلح و امنیت ما می ریزند «اشک تمساح»اصالً گاهی بر این نکته دقت ورزیده ایم که آنهای که 

ا زنان م ه ویرانه، فرزندان ما را یتیم،را یکی از شروط اخراج شان مطرح می سازند، آنهای نیستند که سرزمین ما را ب «االفغانی

 را بی شوهر و پدران و مادران ما را بی فرزند ساخته اند!؟

 خستگی جهاد نمی باشد:حاضر به مذاکره با متجاوزین شده اند، ناشی از  قهرمانان آزادی کشوراینکه 

عساکر متجاوز را دارند که زمینه های شهادت شان ، تشویش خروج «عملیات شهادتطلبانه»همین حاال افراد داوطلب کندک های 

 محدود می گردد؛

 صحبت های تعارفی داشتیم که گفت: با یکی از مسئولین دفتر سیاسی قطر، پس از دور ششم نشست قطر

 از جهاد خسته شویم؟ د مابایویش همیشه حفظ بداریم، پس چرا میخ سعی ما بر این است تا فضای جهاد را حتی در بین خانوده»

به مجرد رسیدن  ؛مشغول ساخته است (جهادآنطرف )همین حاال دو پسرم در جهاد می باشند که تمامی هوش و فکر خانواده را به 

 «لحظه ای از فضای خانه ما دور نماند! ،ر از فیضخبر برگشت آنها، دو پسر دیگری خود را به جهاد می فرستم تا این فضای پُ 

 سبحان هللا!

 با چنین احساس و جذبی؛

 را اسیر و برده اش گرداند!؟ «امتی»رتی خواهد توانست تا همچو آیا قد

را می دیدم که در پس منظر آن، پیروزی  «اطمینان درونی»طالب سر خوردم، در آنها یک « خورد و بزرگ»تا جایی که با 

رونی به پیروزی د قبل از پیروزی فیزیکی و مادی، ،نظامی رقم خورده بود. سنت الهی نیز چنین است که بندگان صالح پروردگار

َوَربَْطنَا َعلَٰى ، نخست دلهای ایشان را محکم گردانید )عالمیان را پروردگار «اصحاب کهف»ند؛ آنچنانی که می آینایل و معنوی 

مْ   .ساختپیروزی جسمی را نصیب حال شان  و سپس(، ...قُلُوب ه 

همین نخواهد داشت. برای خردمندان پیروزی را در پی  ی است، و این جنگ برای امریکائی هاحتم« متجاوزین»شکست  پس

 ند.بیانداز 1022تا  1002سال های بین به وضع طالبان در  کوتاه ینگاه خواهد بود که کافی

که از دست دادن  ؛می باشد« متجاوزین»از برای نجات  «چانس طالیی»، خود یک طالبانتوسط  «پذیرش مذاکرات» پس همین

 داشت.شان به ارمغان خواهد  «اشتباه قبلی»خطری بزرگتری را نسبت به  ،آن

 هدین را درزمانی که امریکا؛ پس از شکست شوروی، با نیرنگ مبارزه با تروریزم خواست تا صدای جهاد و مجا «اشتباه قبلی»

زوال و  را به خودشان برگرداند یکائی هاامر« مکر و نیرنگ»تا  ،چنین رفته بود «سنت الهی»اما  مهدش خفه و مهار سازد.

 نافغانستاسرزمین را در  «مجاهدینو  جهاد»نتوانستند  ضمن آنکه یکائی هاامر. رقم زندامپراطوری دیگری را در این سرزمین 

 ست؛اجهان شمول گشته «مجاهدینو  جهاد» الحمدهلل . دیگربخشیدندوسعت  آنرا مهار گردانند، بلکه تا زیر گلوی اسرائیلختم و یا 

 !است، و نه وابسته به آن نه محدود به افغانستان مانده

 ؛خواهد بود «ادامه پالیسی گورباچف»امریکا وناتو، در  «اشتباه قبلی»اما خطر بزرگتر از 

 ان و اجیران شان!بازماندگ بهادامه کمک و همکاری 

دزدی منابع طبیعی افغانستان و تجارت مواد مخدر از بین خواهد رفت، و  از بابتعایداتی شان  منبعبا ختم تجاوز،  چونکه

 جیران آنها پُر هزینه خواهد گشت.مصارف برای بقای ا

 ؛را به ارمغان خواهد داشت« تک قدرت جهان» زوالبدون شک استمرار همچو حالت؛ 

 خواهد داشت! «بیت المقدس»که تأثیر غیر مستقیم به آزادی « شوروی سابقزوال »همانند  «یکازوال امر»



رحمه هللا را دوباره تمدید و کشت  مال محمد عمر مجاهددر همچو شرایط اگر امارت اسالمی افغانستان فرمان امیرالمومنین فقید 

خواهد شد، بلکه در تمامی نظام های طاغوتی و خاشخاش را منع اعالن بدارد، نه تنها کسر اقتصادی در واشنگتن محسوس 

 {بر پویندگان راه حق بیشتر برمال خواهد گردید! «اسالم»پدید خواهد آمد، و از جانبی هم حقانیت  جهان استبدادی

راهگشا از بهترین فرصت و  نیبهتر نیا رایرا از دست دهند، ز «چانس طالیی» نیا دینجات خودشان نبا یاز برا «نیمتجاوز»پس 

الم کدر  «یخالق هست»که  یچناننآمده است! وگرنه آ دیپد «طالبان»توسط  همذاکر رشیپذ باکه  خواهد بود،نجات آبرومندانه شان  یبرا

 :گردانیدو حسرت برخواهد  ظیداشته است، کافران را با غ انیسوره األحزاب بش درا با عظمت

يَن َكَفُروا بَِغيِْظِهْم لَْم َينَالُوا َخْْيًا ِ ُه اَّلَّ ُه الُْمْؤِمِننَي الِْقتَاَل  َوَكَف  ۚ   َورَدَّ اللَـّ ُه قَِويًّا َعِزيًزاۚ   اللَـّ  ﴾٥٢﴿ َوََكَن اللَـّ

 و در و غضب خشم را در اوج متجاوزینیعني: « باشند رسیده خیري به كهآن  برگردانید، بي غیظ و حسرت به را و خداوند كافران»

 دست خیر و منفعتي به ،باور خود به ؛شد و نه شفایابخشم  از شراره هایشان سینه نه كه و حسرت برگردانید، در حالي اندوهكمال 

در را  و خداوند مؤمنان»نشد  شاننصیب عایدي هایشان، هیچسازي هزینهسفر و تاوان  بازگشتند و جز رنج زیانكار و بازنده یافتند بلكه

 !«و عزیز است و خداوند قوي كرد كفایت كار جنگ

 ؛گروه سوم بلی، این است راهگشای

 استفاده نبرند، «طالیی فرصت»از این « متجاوزین»و اگر 

 ند،برومندانه به تجاوز شان پایان نبخشو آ

 برای بقای مزدوران تربیه یافته شان استفاده ببرند؛ «حیله و نیرنگ»و از 

 !دخواهد گردانیبرکافران را خوار و رسوا  هلالج لج هللابدون شک و تردید 

َه ُُمْزِي الََْكفِِرينَ  نَّ اللَـّ
َ
 ﴾٥التوبه:﴿ َوأ

 !ی الهابار

  «وزلزلهم اهزمهم االحزاب، اللهم الحساب، اهزم الكتاب، سریع منزل اللهم»

 ؛بده را شكست ! احزابحساب مارندهزود ش یو ا كتاب آورنده فرود ! ايی الهابار

 !گردان ومتزلزل ده را شكست ! آنانالهی

َك أَْشَهُد أَْن الَ إ لَهَ إ الَّ أَْنَت أَْستَغْف ُرَك َوأَتُوُب إ لَْیكَ »  «ُسْبَحاَنَك اللَُّهَم َوب َحْمد 

نیست، از تو طلب « به حق»دهم که بجز تو، دیگر معبودى گواهى مینمایم، و کنم، و تو را ستایش مىخداوندا! پاکى تو را بیان مى»

 .«نمایمکنم، و در حضورت توبه میمغفرت مى

 

دسترس و نیز به  «امارت اسالمی»منسوبین ، تحریری به می باشد «رفع بحران کشور یطرق عمل»مبحث  پایاناین مطالب که 

 اشتراک کنندگان کنفرانس قرار گرفت.

 

 م:هیازدبخش 

 :گزری به سخنرانی دیگر مهمانان

http://tanzil.net/#33:25
http://tanzil.net/#9:2


احمدی، حدید هللا نظیم، عبیدهللا علم )که در بخش چهارم بعد از سخنرانی های فاروق اعظم، داکتر سارا الکوزی، خاتول مومند، بلقیس 

سخنران  رشته سحن به، این رساله به آن مرور گشت(، و سخنرانی بنده )که در بخش های پنجم تا دهم این رساله به آن پرداخته شد(

 که در سمت چپم قرار داشت سپرده شد. صاحب پیرزادهحفیظ الدین  یعنی این نشست هشتم

 

 بمانید(  مهدیازبخش )منتظر ادامه مطلب در 
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