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ادامه بحث «شناسایی بحران کشور»:
 ای عزیزان ! بدانید که پیروزی در گرفتن «قصر ها» و «منصب ها» نیست؛
«مجاهدین» همین حاال؛ در عدم «سلطۀ نظام» ،در عدم «منصب و مقام» و در عدم «همکاری دیگران» ،پیروز هستند:

«در میان مؤمنان ،مردانی هستند که به پیمانشان با هللا ،صادقانه وفا کردند؛ برخی از آنان پیمانشان را به انجام رسانیدند(و به
شهادت رسیدند) ،و بعضی دیگر در انتظار(شهادت) هستند؛ و هیچ دگرگونی و تغییری(در پیمانشان) نیاورده اند﴿».األحزا ﴾32:
فراموش نباید کرد که:
حق دیگران را غص کردن« ،ظلم» است!
زورمندان نباید ناجوانمردانه و منافقانه در برابر کمترین حق ما ،عمل نمایند:
این حق مسلم ملت ماست ،تا در برابر «متجاوزین» از خود «دفاع» نمایند؛
«دفاع» از خود ،در تمامی اندیشه هاو آئین ها«،مقدس» شمرده شده ،که در «قانون آسمانی» به «جهاد» مسمی گردیده است!
«جهاد» را «جنگ» نامیدن ،و «مجاهدین» را «جنگجویان مسلح» نامیدن ،جفا و ظلمی بزرگیست!
فرق نمی کند که در چه اندیشه و آئینی قرار داریم؟ باید مردانه بر کیش خود استوار بمانیم و از «بازی با واژه ها» بپرهیزیم!
این یک نوع بی حیایی و دیده درایی خواهد بود که «مادیون» از خسته شدن «مجاهدین» صحبت می نمایند!
نباید فراموش کرد که «جهاد» سد محکمی در برابر ظلم زورگویان و ستمگران می باشد ،که همچو باران تا ختم «حیات بشری» ادامه
خواهد داشت ،و«مجاهدین» در این مسیر ،نه خسته خواهند شد ،و نه «صبر و استقامت» خویش را از دست خواهند داد؛
(وهُ َو َمعَ ُك ْم أ َ ْی َن َما كُنت ُ ْم) ،و خالق هستی«هللا
چونکه توکل ایشان به یگانه «قدرت مطلق»  ،ناظر بر امور بندگان در هرکجایی که باشند َ
جل جالله» گره خورده است.
پس «مجاهدین» در هر دو حالت پیروز و خوشبختند :چه «شهید» شوند ،و چه اشغالگران را از کشور شان برهانند؛
خوشبختی ابدی ایشان ،بستگی به «صبر و استقامت» ایشان تا پایان امتحان نهایی دارد که ثمره اش در همین دنیا نیز هویداست.
بلی ،ثمره اش هویداست که:
نیکان از ایشان به نیکی یاد می دارند ،و بدان از ایشان به بدی نام می برند!
هر دو گرده در غنای حسنات ایشان سعی دارند:
«نیکو نامیدن» گروه نیکان ،دعایست از برای رفعت درجات ایشان؛
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﴿الشعراء﴾٤٨:

و (با توفیق در طاعت و عبادت و اعمال نیک و مجاهدت) برای من ذکر خیر و نام نیک در میان آیندگان برجای دار!
و «بدگویی» گروه بدکاران ،جریمۀ ست از حسنات آنها ،در «رفعت درجات» ایشان!
فراموش نباید کرد که:
ما ملت خیلی رنجکشیده و مظلومی هستیم؛
این جا جنگ «احزا » ادامه دارد؛
اتحاد نامتجانس از «کمونیسم تا کاپیتالیسم» ،از «هندویزم تا بودایزم» ،از «نصارا تا یهود» ،از «بندگان هوای نفس تا منافقین»
ووو...
معلوم نیست که گناه این ملت مظلوم چه بوده ،که این اتحاد نامتجانس در برابرشان شکل یافته است!؟
شاید کمتر کشوری را در تاریخ سراغ داشته باشیم که بیش از چهار دهه ،قامت اش در برابر این «اتحاد نامتجانس» خم نگردیده باشد!
بلی! ما ملت خیلی رنجکشیده و مظلومی هستیم که با رنج ها خویش ،بهتر از دیگران آشنایی داریم:
 oما بهتر می دانیم که رنج «شهید ساختن» فرزندان ما ،به مراتب کمتر از رنج «معتاد ساختن» ایشان است؛
 oما بهتر می دانیم که رنج «فقر و غربت» ما ،به مراتب کمتر از رنج «فساد و فحشا» می باشد؛

 oما بهتر می دانیم و آشنا هستیم که با نعمت «دین» ،چگونه دفاع از خویش را به «صلح» مبدل سازیم .اما «متجاوزین» از
محرومیت های مادی ما سوء استفاده برده ،و سعی میدارند تا «دین» را از ما بربایند .آنها با تشدید جنگ و طوالنی ساختن
آن؛ در پهلوی منفعت برداری همیشگی شان ،می خواهند تا پرده بر جنایات شان بکشند ،و یا در ایجاد جنایات جدید ،جنایات
خویش را بپوشانند؛
 oما بهتر می د انیم و در عمل نیز نشان داده ایم که چگونه زندان های خویش را خالی از مجرمین گردانیم ،اما بیگانگان بر ما
تجاوز می کنند و بعدا ٌ سرنوشت ما را بدست چند قاتل و مفسد می سپارند؛
 oما بهتر می دانیم و در عمل نیز نشان داده ایم که چگونه مزرعه های خویش را از کوکنار به گندم مبدل سازیم ،اما بیگانگان
بر ما تجاوز کردند تا رونق تجارت شان ورشکست نگردد! آیا در هلمند صحنه های انفجار تانک نیرو های اشغالگر انگلیس،
و پاشان شدن خریطه های هیروین را ،اینقدر زود از خاطره های خویش بردم؟
بلی« ،متجاوزین» و «ماموران داخلی» شان به این درک رسیده اند ،اما برای پوشانیدن جنایات شان (همچو شوروی متوفی) به خدعه
و نیرنگ روی می آورند.
دیگر «فرزندان اصیل» این خطه با درد ها بزرگ شده اند ،و بهتر از دیگران با آن درد ها بلد هستتند؛
حال که «طالبان» در صدد «صلح» هستند ،طرف مقابل سعی بر«معامله گری» دارند.
ما میدانیم ،و خوبتر و بهتر از بیگانگان می دانیم که فرق «صلح و معامله» در چیست؛
چون دین ما ،دین «صلح» است ،و «معامله» بر سرنوشت ملت« ،ظلم بزرگ» و نابخشودنی خواهد بود!
«اسالم» نه دین «معامله گری» است ،و نه معتقد به پایمال ساختن حقوق دیگران می باشد؛
«اسالم» نه در خیال وسعت بخشیدن ح دود اربعه اش می باشد ،و نه در صدد غصب و دزدی مال دیگران (ولو کافر) می باشد؛
«اسالم» نه اندیشه ها را با جبر و اکرا بسویش می کشاند ،و نه معتقد به قصاص از غیر مجرم (حادثه  11سپتامبر  )3001می باشد!
بلکه «اسالم» دینی از برای فالح بشریت می باشد؛
«اسالم» دینی رحمت است ،نه تنها از برای «انس» ،بلکه از برای «عالمیان» می باشد؛
«اسالم» دینی از برای تفاهم و صلح است؛
«اسالم» دینی از برای نجات بشر می باشد ،وگرنه:
ظلمی را که «متجاوزین» بر مسلمانان ما روا داشتند و تاهنوز ادامه دارد ،باید اصالٌ روی خویش را به روی شان نمی زدیم؛ و منتظر
فرصت انتقام جویی می ماندیم .اما «اسالم» دین انتقام گیری و عمل بالمثل نیست(.نگاه کنید به طالبان آزاد شده از گوانتانامو)
{مثال زنده آن در همین نشست های «صلح» با متجاوزین ،و نشست های «تفاهم بین االفغانی» با اجیران و ماموران متجاوزین می
باشد!
مگر «بصیرت حق» کجا شد؟
آیا نمی بینیم که بدور میز مذاکرات «صلح»؛ در برابر متجاوزین ،کدام افراد حضور دارند؟
این چه نوع بصیرتی ست ،که از درک چنین مطلب ساده ،عاجز و ناتوان مانده است!؟
همان های را که حیات دنیوی را بر ایشان تنگ ساختند ،و اسم تروریست را پیشوند نام های شان گردانیدند ،و در بدترین زندان ها
ایشان را بستند  ،امروز در برابر شان می یابند .و این طرف که؛ ذره ذره از مسامات وجود شان با ظلم و وحشت طرف مقابل آشنا می
باشد ،بدون هیچگونه کدورت و حس انتقام جویی حاضر به مذاکره می شوند .آنها بدون امتیاز گیری و تاوان حقوق پایمال شده فردی
شان ،فقط به دریافت «حقوق غصب شده» ملت شان ،اکتفا می ورزند ،و چیزی دیگری را از «متجاوزین» طلب نمی دارند.
آیا این «آیات الهی» نیست؟
آیا ذلیل ساختن ،و عزت بخشیدن ،از جانب پروردگار رقیب نیست؟
آیا نمی بینیم که بدور میز «تفاهم بین االفغانی» چه افرادی در برابر «اجیران متجاوزین» قرار دارد!؟

پس کجا شد «بصیرت حق»؟!
زمانی که چشم هایم به چهره مولوی نورهللا نوری خیره گشت ،خاطرات تکان دهندۀ «سمت شمال» به نظرم مجسم گشت:
بلی ،شانزده هزار مجاهدی که به وساطت و ضمانت به اصطالح سازمان ملل متحد ،دست از مقاومت کشیدند ،و ناجوان مردانه و
وحشیانه؛ که تاریخ نظیر آنرا کمتر سراغ دارد ،از دم تیغ کشیده شدند!
بلی ،خاطرات تکان دهندۀ زندان شبرغان ،قلعۀ جنگی ،دشت لیلی ،ووو ...که تاهنور با «اشک دیده» از آن یاد و بود می نماید.
آیا این «آیات الهی» نیست؟
آیا مرگ و حیات در قدرت پروردگار نیست؟!
آیا ذلیل ساختن ،و عزت بخشیدن ،از جانب پروردگار رقیب نیست؟
کجا شد «بصیرت حق»؟!
چرا ضعف عقیده ،توجه ما را به «اسبا » معطوف می دارد؟
چرا تاهنوز هم؛ پس از چهار دهه جهاد ،عقیده ما نسبت به ذات هللا جل جالله مضبوط نمی گردد ،و تاهنوزهم از برای رفع مشکالت
خویش ،در پی قوانین بشری هستیم؟!
عمق «بحران کشور» ما در همین نکته؛ یعنی دوری از «شریعت الهی» ،نهفته است! هرچندی که؛ خالق هستی آیات اش را مکررا ً
برای ما آشکار می گرداند ،اما توجیات مایان نسبت به آن ،بازهم گره خورده بر «اسبا » می باشد ،تا به ذات الهی .همین مطلب است
که «عمر اشغال» طوالنی شده می رود ،و کسانی که بر این مطلب آگاهی دارند ،متهم به «متحجر» و «عق گرا» می گردند.
پس بیرون برآمدن ار توجیه گرایی حاالت بر مبنای «اسبا »؛ و پیوند «عقیده» نسبت به ذات هللا سبحان تعالی ،راه حل «بحران
کشور» ما خواهد بود؛
کشوری که  99درصد جمعیت آنرا مسلمانان تشکیل می دهد ،و اکثریت شان بر دین شان عشق می ورزند!
بلی ،به جز از حاکمیت «شریعت الهی»  ،کلیدی برای حل بحران کشورما وجود ندارد ،و نه خواهد داشت ،که همین پیوند با «شریعت
الهی»« ،فرصت طالیی» برای تمامی جناح می باشد!}
ای عزیزان ،بازهم تکرار میدارم که:
"پیروزی در گرفتن «قصر ها» و «منص ها» نیست"؛
به حال این «ملت مظلوم» باید دل بسوزانیم و از مسابقه ،در گرفتن امتیازات دست برداریم .بآلخره «خاک گور» که در چند قدمی ما
قرار دارد ،نقطه پایانی این همه «امتیاز طلبی» های ما خواهد بود ،که در آنصورت ،ناچار و ناوقت خواهد بود!
پس از این «فرصت طالیی» باید تمامی جناح استفاده برند ،و از برای نجات شان سعی نمایند ،و فراموش نکنند که عاقبت امور از
متقیان است!
جنگ فعلی کشورما ،درست مانند جنگ «احزا » می باشد ،که سه گروه را دربرمی گیرد:
 -1مؤمنین(کسانی که در برابر متجاوزین می رزمند)؛
 -2منافقین که به دو گروه تقسیم می گردند( :گروه اول« :منافقین عقیدتی» است که هللا جل جالله با ایشان در دنیا و آخرت
خواهد معامله نمود ،و کار مؤمنین ،غیب گویی و دانستن غیب نیست که این منافقین کی ها هستند .اما گروه دوم« :منافقین
عملی» هستند .کسانی که همکاری مستقیم با متجاوزین دارند ،با آنها پیمان استراژیک می بندند ،به آنها التماس به ماندن را
می نمایند ،خویش را مؤظف به تأمین حیات متجاوزین می دانند)...،؛
« -3کفار متجاوز» و متحدین شان!
«هللا جل جالله» در سخنان با عظمت اش در سوره احزاب آیات  22 ،23و  22حالت این «سه گروه» را ،و عاقبت شان را بیان
داشته که بهترین راهگشا از برای رفع بحران کشور ما ،و حتی از برای این مجمعه نیز می باشد!

اینکه چگونه می توانیم این راهگشای الهی را در شرایط کنونی کشور که «آفت» انواع منافقت دامنگیر آن است ،سرمشق امور عملی
خویش قرار دهیم ،در نشست بعدی (یعنی طرق عملی رفع بحران کشور) ،ان شاء هللا آنرا روی بحث خواهیم کشاند.
ما باید با حکمت ،و در پرتوی ارشادات الهی (کتا و سنت ) روش های عملی رفع بحران را چنان طراحی نمایم ،تا «نیات درونی»
افراد و گروه ها بیرون آید ،و سهولت برای مردم در تشخیص «دلسوزان ملت» فراهم گردد.
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كن أكَث انل ّ
واللـه َغ ّلب لَع أم ّرهّ ولـ ّ
و هللا بر کار خود چیره و مس ّلط است ،ولی بیشتر مردم نمیدانند.

«اللهم ُمنَز ُل ا ْلكتا  ،سریع الحسا  ،اهزم االحزا ! اللهم اهزمهم وزلزلهم»
«بار الها! اي فرود آورنده كتاب ،و اي زود شمارندۀ حساب ،احزا را شكست بده،
بارالها! آنان را شكست ده ومتزلزل گردان!».
آمین یا رب العامین!
س ْب َحاَنكَ اللَّ ُه َم َوب َح ْمدكَ أ َ ْ
ست َ ْغف ُركَ َوأَتُو ُ إلَ ْیكَ »
ش َه ُد أ َ ْن الَ إلَهَ إالَّ أ َ ْنتَ أ َ ْ
« ُ
«خداوندا! پاکى تو را بیان مىکنم ،و تو را ستایش مىنمایم ،و گواهى میدهم که بجز تو ،دیگر معبودى «به حق» نیست ،از تو طلب
مغفرت مىکنم ،و در حضورت توبه مینمایم».

بخش هفتم:

طرق عملی رفع بحران کشور:
الحمد هلل ر العالمین...
(منتظر ادامه مطلب در بخش هفتم بمانید)

لست مضامین مجموعۀ (یادی از تجاوز در نوشته های قبلی!):
-1
-3
-2
-4
-5
-6
-2
-8
-9
-10
-11
-13
-12
-14
-15

جنگ بر علیه تروریزم!
شکار صلح!
دستآورد دو تجاوز! http://www.2afghan.nl/20191007-3USinvasion.pdf
چرا هفتم اکتوبر روز سیاه در تاریخ کشور نیست؟ http://www.2afghan.nl/20191007-4USinvasion.pdf
از عاشورای حسینی تا عاشورای طالبی! http://www.2afghan.nl/20191007-5USinvasion.pdf
 23روز وحشت! http://www.2afghan.nl/20191007-6USinvasion.pdf
آغاز زوال «تک قدرت جهان»! http://www.2afghan.nl/20191007-7USinvasion.pdf
تولد کمونیستها از بطن امپریالیزم! http://www.2afghan.nl/20191007-8USinvasion.pdf
حکومت «وحدت ملی» یا تکرار «ائتالف شمال»! http://www.2afghan.nl/20191007-9USinvasion.pdf
مکثی بر  23روز وحشت! http://www.2afghan.nl/20191007 -10USinvasion.pdf
کابل می گریست! http://www.2afghan.nl/20191007-11USinvasion.pdf
سروده ای «یکی» «دیگری»! http://www.2afghan.nl/20191007-12USinvasion.pdf
شش جدی ،زایشگاه ای وطن فروشان! http://www.2afghan.nl/20191007-13USinvasion.pdf
پیروزی که ،قدرش را ندانستیم! http://www.2afghan.nl/20191007-14USinvasion.pdf
چهارمین فرار انگلیس! http://www.2afghan.nl/20191007-15USinvasion.pdf
http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf

http://www.2afghan.nl/20191007-2USinvasion.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 -29USinvasion.pdf !یادی از آمدن کبوتران
http://www.2afghan.nl/20191007-30USinvasion.pdf !این است آچین
http://www.2afghan.nl/20191007-31USinvasion.pdf !روز نحس با عشوه گری زیبا
http://www.2afghan.nl/20191007-32USinvasion.pdf !عالیم غرو امریکا
http://www.2afghan.nl/20191007 -33USinvasion.pdf !جنایات قصر سفید در افغانستان
http://www.2afghan.nl/20191007-34USinvasion.pdf ! چهره ای منفوری که «وطنفروشی» را رنگ «روشنفکری» داد،کارمل
http://www.2afghan.nl/20191007-35USinvasion.pdf !من «چارلی» نه ام
http://www.2afghan.nl/20191007-36USinvasion.pdf !مردی که به گمشده اش رسید
http://www.2afghan.nl/20191007-37USinvasion.pdf !افغانستان در مسیری هیروشیما
http://www.2afghan.nl/20191007-38USinvasion.pdf معمای این هفته؟
http://www.2afghan.nl/20191007-39USinvasion.pdf !یادی از «منصور» در پرتوی عملیات منصوری
http://www.2afghan.nl/20191007 -40USinvasion.pdf !مکثی بر سخنان معاون سفیر سعودی در کابل
http://www.2afghan.nl/20191007-41USinvasion.pdf ! که قدرش را ندانستیم،باید تاوان روزی را پرداخت
http://www.2afghan.nl/20191007 -42USinvasion.pdf !اشکی بر شهدا
http://www.2afghan.nl/20191007-43USinvasion.pdf !ورود ملیشه های امریکا به کابل
http://www.2afghan.nl/20191007-44USinvasion.pdf ! بم اصابت نمود251 ماه گذشته بر قل افغانستان
http://www.2afghan.nl/20191007-45USinvasion.pdf !ضمیر های مرده
http://www.2afghan.nl/20191007-46USinvasion.pdf آیا بخاطر دارید؟
http://www.2afghan.nl/20191007-47USinvasion.pdf ! «غرغره» ست،درد وجدان
http://www.2afghan.nl/20191007-48USinvasion.pdf  در «شهرنشینان فعلی» نیست؟،»چرا احساس «قیام های قبلی
http://www.2afghan.nl/20191007-49USinvasion.pdf ! اشکی بر طال
http://www.2afghan.nl/20191007 -50USinvasion.pdf !»«اجیر» تا به «اجیر
http://www.2afghan.nl/20191007-51USinvasion.pdf ! ای «عمر»؟،کجایی
http://www.2afghan.nl/20191007-52USinvasion.pdf ! اسامه را به قلعه رساند،آنچه دیگران را از قلعه انداخت
http://www.2afghan.nl/20191007 -53USinvasion.pdf !»از «خودکش» و «بیگانه پرست
http://www.2afghan.nl/20191007 -54USinvasionP1.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش اول
http://www.2afghan.nl/20191007 -54USinvasionP2.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش دوم
http://www.2afghan.nl/20191007 -54USinvasionP3.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش سوم
http://www.2afghan.nl/20191007-54USinvasionP4.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش چهارم
http://www.2afghan.nl/20191007 -54USinvasionP5.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش پنجم
http://www.2afghan.nl/20191007 -54USinvasionP6.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش ششم
http://www.2afghan.nl/20191007-55USinvasion.pdf !»یادی از «مردان راستین
http://www.2afghan.nl/20191007-56USinvasion.pdf !»برگشت «فاسق» به «آشیانۀ فسق
http://www.2afghan.nl/20191007 -57USinvasion.pdf !یادی شهید گمنام که «اولین اشغالگر» را به جهنم فرستاد
http://www.2afghan.nl/20191007-58USinvasionP1.pdf )یتیمان «کمونیزم» در فرزندی «صلیبی ها» زننده تر گشتند!(بخش اول
http://www.2afghan.nl/20191007 -58USinvasionP2.pdf )یتیمان «کمونیزم» در فرزندی «صلیبی ها» زننده تر گشتند!(بخش دوم
http://www.2afghan.nl/20191007 -58USinvasionP3.pdf )یتیمان «کمونیزم» در فرزندی «صلیبی ها» زننده تر گشتند!(بخش سوم
http://www.2afghan.nl/20191007 -59USinvasion.pdf !گم شوید از کشور ما
http://www.2afghan.nl/20191007-60USinvasion.pdf !حکومت ملیشه ئی
http://www.2afghan.nl/20191007-61USinvasion.pdf پس کجا خواهی رفت!؟
http://www.2afghan.nl/20191007-62USinvasion.pdf !خطه ای طاغوت شکن
http://www.2afghan.nl/20191007-16USinvasion.pdf
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http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP1.pdf )من!(بخش اول

 کفن، تحفۀ تو-62
http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP2.pdf ) کفن من!(بخش دوم،تحفۀ تو
http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP3.pdf ) کفن من!(بخش سوم،تحفۀ تو
http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP4.pdf ) کفن من!(بخش چهارم،تحفۀ تو
http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP5.pdf ) کفن من!(بخش پنجم،تحفۀ تو
http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP6.pdf ) کفن من!(بخش ششم،تحفۀ تو

