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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، تکان دهنده و تراژدی های این سرزمین مظلوم و مجاهد پرور نسخه ها؛ که شمه ای از واقعات  همچوبیایم تا با تکثیر 

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

 ان شاء هللاگردیم. 

 

 :رساله( مچهار)بخش م شصت و سو مضمون

 (4)!تحفۀ تو، کفن من -36

 ریتنو ریمحمد نذ ری: انجننیزاید کینوشته و گراف

 1022 می 12تاریخ نشر نسخه اول: 

 

 

 :چهارم بخش



کنفرانس رسیدند. طالبان با چهره های شاد،  سرویس به محل برگزاری نشست رسید، و مهمانان بعد از عبور چند دهلیز به جوار صالون

و تبسم بر لبان در یک صف طوالنی از برای مصافحه طوری ایستاده بودند که مهمانان را به عمق صالون مسیر می دادند. در هنگام 

 :از هالند(، به عکس العمل های متفاوتی بر می خوردم تنویرمصافحه با معرفی کوتاه )

 خطاب کرد؛« دکتور»حنیفی صاحب مرا 

 شاهین صاحب از زحمات زیاد بنده نسبت به برقراری تماس های تلیفونی با وی نام برد؛

 اعمار صاحب خاطر نشان ساخت که تماس های تلیفونی بنده با ایشان بود؛

ی ( نام مسخنگوی امارت اسالمی ذبیح هللا مجاهد)و تقریباٌ اکثریت اعضای دفتر امارت از معرفت قبلی بنده، از طریق مجاهد صاحب 

 بردند.

همه به شکل مستطیل در برابر هم نشستیم، که در مقابل سخنرانان دفتر امارت، تیم خواهران قرار داشت، در ضلع راست ایشان تیم 

 قرار داشتند. «تیم مهمان»، و در ضلع چپ ایشان «دفتر امارت اسالمی»اعضای 

ایان خواست تا از تهیه مواد صوتی م، از مهمانان بهمقدم  ریسالم و خ یبعد از اعطا، که بدست گرفت ستانکزی صاحبآغاز سخن را 

 و تصویری اجتناب ورزیده، و بعداٌ از اعضای دفتر امارت خواست تا به معرفی کوتاه خویش بپردازند.

 به یاداشت اسامی ایشان پرداختم:با سرعت قلم و کاغذ را برداشته، و از سمت باال در جهت راست؛ مخالف دوران عقربه ساعت، 

 از راست به چپ: عکس ییقطار باال 

 -5شیر محمد عباس ستانکزی،  -4مولوی امیر خان متقی،  -3مولوی شهاب الدین دالور،  -2مال عبدالطیف منصور،  -1

 مولوی خیرهللا خیرخواه؛  -7شیخ سید رسول حلیم،  -6مولوی عبدالسالم حنیفی، 

  از راست به چپ: عکس وسطیقطار 

 -12مولوی محمد نبی عمری،  -11مولوی مطیع الحق خالص،  -11مولوی نورهللا نوری،  -9قاری دین محمد حنیف،  -8

محمد سهیل شاهین،  -16داکتر محمد نعیم وردک،  -15محمد حسن،  -14داکتر مزارگل صالح،  -13مال محمد داؤد عابد، 

 مولوی ضیا الرحمن مدنی؛  -17

  از راست به چپ: عکس یانیپاقطار 

عمار یاسر )پسر استاد  -22نجیب هللا،  -21مال هدایت هللا،  -21سید محی الدین سادات،  -19عبداالحد جهانگیروال،  -18

 سید حمید هللا؛ -25حاجی صاحب ابراهیم و  -24شرافت صاحب،  -23یاسر(، 

  عکس دیده نمی شود اما در آنجا حضور داشتندبرادرانی که در: 

 .عبدالرحمن مدنی )فدا جان( -28قاری روح هللا و  -27نبراس الحق عزیز،  -26

با من در  برای اظهار خوشی از سخنرانی بنده، صاحب یکه نور یزمانبرای مهمانان تا قبل از صرف طعام تهیه تصویر و صوت منع بود.  نوت:

ن برادرا ی ازاریکه بس دمیشروع شد. فهم یصاحب که عکاس ریتنو میگفت؛ ما رفت میصاحب برا یرا دادند. نور یصحبت بود، مشران اجازه عکاس

ٌ ها عکس. مابا ورزیدعکس علت بنده تا ختم کنفرانس از تهیه  نیبه همگرفتن تصویر را ندارند،  یآرزو ر اخذ از منابع دیگ ی تهیه شده این رساله اکثرا

 به نشر رسیده است. دیجد، بقسم طرح نیزاید کیگراف های با مهارت ،شده، که پس از ویرایش دوباره

 

از سمت باال، در جهت دوران عقربه ساعت( به  ضلع چپ مجلس؛بعداٌ محترم ستانکزی صاحب از مهمانان خواست تا به ترتیب )از 

 معرفی خویش بپردازنند:

o  حفیظ الدین پیرزاده -4، (هالند) تنویر محمد نذیر انجنیر }بنده{ -3، عبید هللا َعلم )انګلستان( -2، )انګلستان(حدید هللا نظیم 

غالم  -8داکتر متین صافی )جرمنی(،  -7محمد داؤد عظیمی )جرمنی(،  -6، (ی / اماراتساپی )جرمنامام الدین  -5)سویدن(، 

سلطان  یقار -11مولوی نقیب هللا محمدی )پاکستان(،  -11داکتر فاروق اعظم )امریکا / کابل(،  -9، (ی)جرمن یغوث ینب

انگلستان / رحیم لغمانی ) -14، (ییازی )سعودمحمد نعیم ن یحاج -13، (عبد القدیر مومند )امریکا -12، محمد )امریکا(

 عمران فیروز )جرمنی(. -17خالد هادی )امریکا(،  -16حاجی عبیدهللا صدرخیل )امارات(،  -15، (کابل

o  در جهت دوران عقربه ساعت(:امارت قرار داشتند ) در ضلع مقابل سخنرانان دفترو از تیم خواهران که 

داکتر سارا الکوزی  -21مسعوده سلطان )امریکا( و  -21خاتول مومند )ناروی(،  -19، ()امریکا احمدی بلقیس -18

 )انگلستان(.

 



 بنده در معرفی خویش چنین نصریح داشتم:

سال تجربۀ  25ارغ شده، و تا بحال بیش از فاز دو پوهنتون کابل و هالند « انجنیری سیول»م تنویر، در رشته اسمم محمد نذیر، تخلص»

رق ش»به توفیق الهی از آغاز جهاد تا کنون، پیوند عمیق با جهاد و مجاهدین در برابر متجاوزین  دارم. بنده در این رشته کاری در هالند

برادر « داکتر تنویر»آرزو میدارم. بنده داکتر نبوده، و  جل جاللههللا ا نیز صرف از برای رضای داشته و دارم که ادامه آنر« و غرب

بزرگم می باشد که بعد از تجاوز امریکا، فعالیت های مشترک جهادی ما به پایان رسید. ایشان در رژیم فعلی وظیفه فرهنگی دارند، و 

را ضمیمۀ نامم « انجنیر»ن علت بنده لقب بنده همکاری با رژیم های وارداتی و دست نشانده را عامل ادامه اشغال می پندارم. به همی

 «م.پندارتذکر می دارم تا تفکیکی در آن پدید آید، وگرنه از القاب و القاب بازی تنفر دارم، و آنرا یکی از آفات جامعه خویش می 

 

 نیم ساعته اش پرداخت: «سخنرانی»دوباره رشته سخن را بدست گرفته و به  ستانکزی صاحببعد از اتمام معرفی مهمانان، 

 ، در جمالت خیلی ساده و عام فهم؛«تحلیل گران به اصطالح سیاسی»که، به دور از واژه پرانی های مروج « سخنرانی»

 سال تجاوز پرده برمی داشت؛ 18با مثال های واقعی و مستند از دستآورد های دردناک  

 رسانه های ملی و بین المللی انعکاس می یافت؛ که، از آمار و ارقامی سخن می گفت که کمتر در« سخنرانی»

که، به دور از احساس خودخواهی، خودمحوری، و عاری از وعده های کاذبانه و عوام فریبانه رایج سیاسیون، دعوت به « سخنرانی»

 د؛داپیوند می  «الهی»را به لطف و توفیق  «نصرت مجاهدین»حقیقت یابی می کرد، و 

جامعه ما را؛ نظر به ارقام خودشان، با حالت دوره حاکمیت امارت اسالمی به مقایسه می کشاند، و  که، حالت فعلی« سخنرانی»

 قضاوت را به اندیشمندان با خرد می سپارید؛

که، شاید برای هر انسان پند پذیر، حقیقت جو، و غیر مغرض ضرور باشد تا بصدای طرف مقابل نیز گوش فرا دهد، « سخنرانی»

 جا ندارد و محکوم می باشد.  «شریعت الهی»چونکه قضاوت یکجانبه در 

قیقه( گوش فرا داده و د 15دقیقه(، و متقی صاحب ) 27پس برای اهل خرد بهتر خواهد بود که یکبار به سخنرانی ستانکزی صاحب )

 به قضاوت بنشیند. لینک این سخنرانی ها: ،دور از تعصب

 :د طالبانو مذاکراتي ټیم مشر شیرمحمد عباس ستانکزی

https://www.youtube.com/watch?v=iZX2G23whl0 

 

 :امیر خان متقي ویناد قطر غونډي په اړه د مولوي 

https://www.youtube.com/watch?v=fIRHvfLTEB4 

 

دقیقه بود؛ چنان کوتاه، قوی و  21دقیقه را دربر گرفت، و بعداٌ سخنرانی متقی صاحب که کمتر از  17سخنرانی ستانکزی صاحب که 

اتول خ، که تنها خواهر ساختحل می  می گشت رامستند بود؛ که دیگر باید اکثر سواالتی که در بین مهمانان قبالٌ مطرح همراه با دالیل 

 ، شجاعانه به این مطلب اشاره داشت.مومند

 سپرد: «مهمانان»احب رشته سخن را به ستانکزی ص

و تنظیم ارتباطات با دفتر امارت نقشی را ایفا نموده بود، قبالٌ نیز در ترتیب  مهمانان قرار داشت، و دیفنظیم صاحب که در صدر ر

 سپرد.فاروق اعظم داکتر آغاز سخن را به رسم احترام و به حیث بزرگ به 

چنین مخاطب قرار ، که در کنار قرار داشت را نظیم صاحب را سخت متأثر گردانید؛ و بر حسب اعتراض بندهیکبار دیگر  این عمل

 :مداد

می باشد: نخست ژورنالیست سی ان ان را در جلسه  که بما میسر گشته« زمان محدود»شما نسبت به نظیم صاحب این دومین اشتباه »

 چه خواهد شد؟« صدا های خفه شده»، پس تکلیف سپردی «بزرگان معامله گر»ما راه دادی، و حاال رشته صحبت را به 

است که صدای مردم مظلوم ما را به  سال 21 مله گر، این رهبران مجاهدنما، ووو...این سیاسیون همکار متجاوزین، این بزرگان معا

ما، با مهارت های زبانی که دارند طوری سخنرانی ها را  بر سرنوشت مردم مظلوم آنها گروگان گرفته، و در مجالس حضور می یابند.

های واقعی باقی می ماند. آیا این خود یک نوع جفا در برابر مسیر می دهند که دیگر کمتروقت برای صدا تشریفاتی و جانبی  در مسایل

 «ی که برای ما میسر گشته است نمی باشد؟و محدودوقت ناچیز

https://www.youtube.com/watch?v=iZX2G23whl0
https://www.youtube.com/watch?v=fIRHvfLTEB4


در جوار ما قرار داشتند؛ زود متوجه برخورد لفظی ما گشتند، که در اولین فرصت بعد از پایان  از اینکه مشران دفتر سیاسی امارت

 رشته سخن رانی مهمانان را نیز بعهده گرفتند. مشران امارت بر حسب احترام زنان، نظم و ترتیب سخنراایشان سخنان فاروق اعظم، 

 به خواهران سپاریدند، و سپس از کنار خویش در جهت پائین، به ترتیب به دیگر مهمانان موقع سخنرانی را دادند.نخست 

، و تمامی جناح های ذیدخل قضیه کشور را به سخنان فروق اعظم آنچنانی که حدس می زدم، به جز از آغاز و ختم سخنان تشریفاتی

 کشانیدن، پیامی از برای رفع بحران کشور نداشت.« بازی با واژه ها»یک نگاه دیدن، و بحران کشور را در 

داشته باشیم! این خواست در حالی بیان می گردید که خود « ملت»وی برای رفع بحران پیشنهاد کرد تا ما باید اول، تعریف درست از 

را جدا از « مجاهد»می پنداشت، و بدتر از آن اینکه، واژه معنوی « ملت»را مجزا از « طالب»و « مجاهد»نیز در عدم فهم از آن، 

 بنده این مطلب را نیز؛ مجزا از مطالب خویش، در وقت سخنرانی خویش به وضاحت کشاندم!رد. جهادگران طالب فرض می ک

 :سخنرانی خواهرانو اما، 

ورم تاکیید بیشتر بر ریف داکتر سارادر نظام اسالمی آینده کشور تمرکز یافته بود. « حقوق زنان»سخنرانی خواهران در کل بر محور 

یگانه فرد باشهامت در جمع مهمانان بود که اعتراف به رفع بسیاری  خواهر مومندهای )اصالحات( تحصیلی از برای زنان داشت، و 

در زیر « زن مظلوم افغان»سواالتش بعد از سخنرانی ستانکزی صاحب نمود. اما در کل، طرحی از برای حصول حقوق پایمال شده 

را، « حقوق زنان»نداشتند، و اگر نیز بیان می داشتند، در شعار ها و ظواهر امور می چرخید. اما جنبه های عملی « آسمانیقانون »

دامنگیر می دیدند. کمبودی که نتنها طبقه زن جامعه ما به آن مواجه هستند، بلکه « قوانین بشری»در ُمدل های حقوق زن بر اساس 

 د.می باشنیز  جامعۀ ماطبفه مردان 

؛ بنده قبالٌ در کنفرانس پگواش، طرحی را پیشکش جامعه مادر طبقه زن برای « آرامش درونی»رای رفع این بحران، و برگشت ب

 در اخیر همین رساله ان شاء هللا جا خواهم داد. از آن را دهیچکساخته بودم که 

سخنرانی پرداخت، و نکتۀ جالب )انگلستان( که در صدر ردیف مهمانان قرار داشت به  نظیم صاحبخواهران، ختم سخنرانی بعد از 

 «تحریک طالبان»و « اسالم عملی»سخنان وی، بسیج نیرو های جوان در انگلستان بود. بسیج جوانان آنهم در شرایطی که جریان های 

بر دهن بسیاری مسلمانان زده شده است، طرح شجاعانه و عملی بوده « مهر سکوت»طاغوتیان قرار دارد؛ و حتی  «لست سیاه»در 

کم »تواند، در صورتی که فکتور تنظیم گرایی در پس منظر آن نباشد. زیرا این فکتور، تجربه تلخ دور اول جهاد بود، تا جای که می 

 کشاند.« شریعت الهی»را به تصویری منفی از « آگاهان اسالمی

و دوره جهاد، فقط و فقط تمسک به بلی! نباید فراموش کرد که تضمین قدرت و نصرت طالبان را؛ چه در دوره حاکمیت و چه در هر د

را تشکیل « تحریک اسالمی طالبان»رقم زده بود و خواهد زد. عدم گروه گرایی و فرد گرایی، اساس خط فکری « قانون آسمانی»

 میدهد، که متأسفانه برای افراد بیرونی و روشنفکر نماها کمتر قابل درک می باشد.

 می گیرد! «شناسایی بحران کشور»اول بنده، یعنی همین عدم درک، بازهم ارتباط جدی به بحث 

داشت، « مجاهد نماها»و « معامله گران»انگلستان( سپرده شد. دردی که وی از ) علم صاحببعد از نظیم صاحب، رشته سخن به 

، برگشت دوباره چهره های منفور «کنفرانس بین االفغانی»همانند اکثریت مهمانان در وی تشویشی را پدید آورده بود که در پس منظر 

را می دید. هرچند علم صاحب مانند اکثریت مهمانان فاقد طرح عملی از برای بحران بود، اما بیان همچو تشویش در همچو نشست ها، 

اتش در ذ« معامله گری»خسته شده است، و صلح بر مبنای « معامله گری»حیاتی می باشد، تا طالبان متوجه این نکته شوند که ملت از 

ه می شود، ک «شناسایی بحران کشور»ادامه جنگ و بی ثباتی بیشترمی باشد. اما در بُعد فردی، همچو تشویش ها، بازهم ناشی از عدم 

 یک بحث عمیق و زیبا عقیدتی می باشد.

 ا انعکاس دهم؛بلی! بعد از سالیان متمادی، بنده در موقعیتی قرار گرفتم تا گوشه ای از درد های ملت مظلوم خویش ر 

به گروگان گرفته شده است، و با تحریف ظالمانه، از آن منفعت برداری « انواع مافیان»شان توسط « آواز مظلومیت»ملتی که حتی 

 می نمایند!

د المجاهدین و خاتم النبیین، نبینا محم المتقین و قائد الحمد هلل رب العالمین والعاقبة للمتقین وال عدوان إال على الظالمین، والصالة والسالم على إمام

 :. أما بعدوعلى آله وأصحابه أجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین



خدمت همۀ حاضرین و آنهای که بعداٌ این پیام برای شان می رسد عرض سالم و ادب می نمایم. باید تذکر رفت که گفتنی های بنده از 

طرق عملی »، و در روز دوم روی «شناسایی بحران کشور»د، که می باید در روز اول روی برای دو روز کنفرانس ترتیب یافته بو

صحبت صورت می گرفت. اما از اینکه نشست ما به یک روز محدود گشت، بحث اول را روی کاغذ برایتان تهیه  «رفع بحران کشور

ل بحران ، حفهم از شناسایی بحران نظر بنده، در عدم داشتم )البته بدون شرح بعضی نکات که در وقت صحبت بیان می گشت(. زیرا به

 ناقص و غیر مؤثر خواهد بود، که یکی از اعوامل طوالنی شدن کنفرانس ها می باشد!

 :}بین همچو قوسین{با شرح آن در  شناسایی بحران پس برای این رساله، قبل از بیان مطالب سخنرانی خویش، می پردازیم به بحث

 :پنجم بخش

 بحران کشور:شناسایی 
 ...الحمد هلل رب العالمین

 بمانید(بخش پنجم )منتظر ادامه مطلب در 
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