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 «:صلح بین االفغانی»نه « تفاهم بین االفغانی»ماده چهارم: 



توانست این بار کارساز تمام « افراد معامله گر»تعرضات همان محدود کسانی که قبالٌ تذکر رفت، با همبستگی محدود  از سرگیری}

بیان گردید، و از تفصیالتی که در بین }قوسین{ تذکر رفته، صرف نظر بعمل آمد، اما با « کدینگ»شود. هرچند موضوعات بقسم 

 جلسه بود وضع تغییر یافت. که میزبان و گردانندهستانکزی صیب مداخله 

از برای  روی پیشنهادات معترضین در عدم رعایت ادب جلسه، و دور از معیار های جلسات تفاهمی که عموماٌ از برای تبادل نظریات

ی اکه در نزدیکی بنده قرار داشت با صد ستانکزی صیبرفع بحران می باشد، فقط تأکید به ختم صحبت های بنده را داشتند، تا آنکه 

 آرام مرا چنین مخاطب قرار داد:

 «تنویر صاحب، فعالٌ صحبت تان را ختم نماید.»

 احترام می گذارم به ستانکزی صیب گفتم: جل جالله هللااز اینکه بنده همیشه و در هر جای، به مجاهدان راستین راه 

معترضین در آن سطح قرار ندارند تا جلوی حرف های اینکه شما از بنده طلب نمودید، بنده به صحبت خویش خاتمه می بخشم، وگرنه 

 بنده را بتوانند سد گردند. اما برای بنده یک دقیقه وقت بدهید تا عناوین ماده چهارم را بیان بدارم.{

  

 «:صلح بین االفغانی»نه « تفاهم بین االفغانی»ماده چهارم: 

 گردیدند. «ادامه اشغال»مسبب  «اخلیمزدوران د»و  ،آغاز یافت «تجاوز»ریشۀ تمامی مصایب کشور از 

ه یک اصل اسالمی می باشد ک «یاالفغان نیتفاهم ب»برود. اما  «صلح بین االفغانی»تا ضرورت به  ،نبوده «جنگ بین االفغانی»پس 

 همیشه به روی همه باز بوده و می باشد.  «اسالم»دروازه آن توسط نعمت 

فاهم از ت «پیروان اسالم»پس ضرور نیست که  عالمیان تضمین داشته است. پروردگار، و این پیروزی را شدنی است پیروز «اسالم»

ابل بحث زمانی ق «یاالفغان نیتفاهم ب»پس  باشد.نهفته ، چال و نیرنگ نیز ینو مذاکرات تشویش داشته باشند، ولو اگر در نیات مخالف

 خواهد بود که غدۀ سرطانی تجاوز نفی گردد!

قطع گردید، و رشته سخن به « دعای ختم سخن»و بدون « نتیجه گیری»و بدون « جمع بندی»اینجا بود که صحبت های بنده بدون }

 که در سمت چپم قرار داشت سپرده شد.پیرزاده صاحب 

 خویش می« دعای ختم سخنان»و « نتیجه گیری»، «جمع بندی»قبل از آنکه گذری کوتاه به سخنان دیگر مهمانان داشته باشیم، به 

یر عاری از ثواب و خ« نتیجه گیری»ی نیز، هر گفتار بدون پردازم. زیرا این رساله در تاریخ کشور باقی خواهد ماند، و از بُعد عقیدت

 خواهد بود. 

که بر من دوخته شده بودند، تسکین بخش قسمتی از تأثراتم را « طالبان»بعد از قطع سخنان بنده، چهره های بشاش با لبان پُر تبسم 

براز می داشتند. مال عبد الطیف منصور که در گشت. هر یک از ایشان با تکان سر، همبستگی شان را با محتوای آنچه بیان رفت ا

 نزدیکم قرار داشت از دیگران پیشی جسته، و از من درخواست یک نسخۀ از سخنرانی را نمود.

 از برای سخنرانی را بخود داشت. « کدینگ»بلی، سخنرانی که تاهنوز در کالبد یک نوشته درنیآمده بود، و بیشتر شکل 

بزرگان طالب شخصاٌ نزدم آمدند، و پس از ابراز خرسندی، تقاضای یک نسخه ی از سخنرانی را می بسیاری از « وقفه نماز»در 

نمودند. قاری صاحب دین محمد حنیف، مولوی صاحب مطیع الحق، مولوی صاحب ضیاالرحمن... هر باری که باهم سر می خوردیم 

ه با ترجمان )گویا که بنده پشتو را قطعاٌ بلد نیستم( نزدم اظهار تشکری می نمودند. اخالص و محبت مولوی صاحب نور هللا نوری ک

 آمدند، و از من اجازه بوسیدن پیشانی ام را طلبد داشت، که تا حال اشک بر دیدگانم را حلقه می زند.

تقاضا این سخنرانی در قالب یک نوشته چنان باال گرفت که بنده را مجبور ساختند تا به ایشان وعده بسپارم که تا فردا آنرا تهیه بلی، 

 ( بسپارم.سید محی الدین ساداتجوان رشید یعنی فرهنگی دفتر امارت ) ین بخشمسئولیکی از داشته، و بعداُ به 

 ا بیان دارم:{و اما سخنان پایانی که نگذاشتند تا آنر

 

 فراموش کرد که: یدانب عزیزان،

 در صدر اسالم می باشد که سه گروه را دربر می گیرد: « احزاب»جنگ فعلی کشور ما، درست همانند جنگ 



 )کسانی که در برابر متجاوزین می رزمند(؛ مؤمنین -1

 که به دو دسته تقسیم شده اند:  منافقین -2

 با ایشان معامله خواهد نمود و کار مؤمنین دانستن غیب نیست.  جاللهجل  هللاکه « منافقین عقیدتی» -2.1

 کسانی که همکاری مستقیم با متجاوزین دارد(؛« منافقین عملی» -2.2

 و متحدین شان!« کفار متجاوز» -3

در هر دو شان را  و عاقبت ،حالت این سه گروه رابه ترتیب  22و  22، 23در سخنان با عظمت اش در سوره احزاب آیات  جل جالله هللا

 باشد! امعمج همچوبهترین راهگشا در  می تواند که ،بیان داشتهجهان 

 این است نتیجه گیری، و چنین است راهگشای حقیقی این سه گروه در دستورات الهی: بلی،

 :«مؤمنان»راهگشای گروه اول یعنی  -1

َه  َن الُْمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدقُوا َما ََعَهُدوا اللَـّ ن يَنتَِظرُ  ۖ   َعلَيْهِ ِمِّ ن قَََضٰ ََنْبَُه َوِمنُْهم مَّ لُوا  ۖ   فَِمنُْهم مَّ َوَما بَدَّ
 ﴾٣٢األحزاب:﴿ َتبِْديًل 

بسته بودند وفا كردند. بعضى بر سر پیمان خویش جان باختند و بعضى چشم به راهند و  هللااز مؤمنان مردانى هستند كه به پیمانى كه با 
 .اند هیچ پیمان خود دگرگون نكرده

در دستورات الهی و عدم نرمش در این رابطه  «ثبات»از اشتراک در همچو کنفرانس های تفاهمی؛  مؤمنانبرای  چانس طالییپس }

 نیزتا آنان ند نرمش و سازش نشان دهمی باشد. در حالی که گروه کافران با همدستی منافقان دوست می دارند تا مومنان از خویش 

ائل با در بعضی از مس ، وگویندرا به خاطر آنان ترک  جل جالله هللافرمانهای  از برخیمومنان  بدین امید که، و نرمش و سازش کنند

 (9)سورة القلم:ند. ایشان همگام و همآهنگ شو

در همچو کنفرانس های تفاهمی بین االفغانی، ثبات و استقامت و عدم  چانس طالئی برای مجاهدین راستین راه اسالم )طالبان(پس 

 طلبی قدرت و جا!می باشد، نه ساز و برگ جلسات و امتیاز « دستورات الهی»سازش و معامله گری بر سری 

 تا ختم حیات دنیوی بشر خاتمه می یاید! « جهاد»خسته می شوند، و نه « جهاد»مجاهدین واقعی نه از 

دوباره با  ی ایشان رااج جل جالله هللامی نمایند، نموده و انحراف « شریعت الهی»نظر به هوای نفس از مسیر « مجاهد نماها»اگر 

 پُر نمود.« طالبان»آنچنانی که جای مجاهدنما های گروه های هفتگانه و هشتگانه را تنها با پُر می گرداند. « مجاهدین واقعی»

« جهاد مجاهدین»هیچگاه از جهاد خسته نمی شوند؛ و نیز ضرورت نمی رود تا کافران و منافقان از خستگی « مجاهدین واقعی»پس 

 صحبت نمایند، و آنرا دلیلی بر ضرورت صلح تمثیل نمایند! 

ه افراد منافق، و یا آنانی که با الفبای اسالم آگاهی ندارند، بر سرنوشت ملل اسالمی حاکم هستند؛ دردی از درد های ملل مظلوم می اینک

تفاهم بین »این کنفرانس ها زیر نام  باشد، که از طریق متجاوزین تحمیل گشته اند. وگرنه، مجاهدین با جهاد عشق می ورزند، و

 .خستگی جهاد ایشان می باشد، بلکه از برای گشودن َدر های هدایت نابکاران می باشد نه از برای« االفغانی

دان سپس ]در می و است؛هللا  نبی تردید کسانی که گفتند: پروردگار ما»می باشد:  جل جالله هللادر این فرموده  چانس طالیی مؤمنانپس 

عمل بر این حقیقت[ استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آنان نازل می شوند ]و می گویند:[ مترسید و اندوهگین نباشید و شما را به بهشتی 

 {(33:فصلت )سورةدشدیمی داده که وعده مژده باد 

 

 :«منافقان» گروه دوم یعنی راهگشایاما   -2

اِدقنَِي  ُه الصَّ َْجزَِي اللَـّ ْو َيتُوَب َعلَيِْهمْ ِِلِّ
َ
َب الُْمنَافِِقنَي إِن َشاَء أ َه ََكَن َغُفوًرا  ۖ   بِِصْدقِِهْم َوُيَعِذِّ إِنَّ اللَـّ

 ﴾٤٢﴿ رَِّحيًما

http://tanzil.net/#33:23
http://tanzil.net/#33:24


یا توبه ی آنها را  صدقشان پاداش دهد، و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند راستی و را به سبب و راستگویان صادقان هللاتا سرانجام 
 .همواره بسیار آمرزنده و مهربان است هللا؛ زیرا بپذیرد

 می باشد! « قانون آسمانی»در برگشت ایشان بسوی  چانس طالیی برای منافقانپس }

 ! توبه نصوحبلی، 

و پروردگار رحمان برای بندگانش؛ با آنهمه عصیان و  از آن می تابد «الهی رحمت»وبه، همان پنجره ی امیدی است که نور و ت

 فراهم می گرداند. « شریعت الهی»سرکشی که داشته اند، بازهم زمینه برگشت شان را بسوی 

دایت را از طریق بلی، طالبان نظر به فهم واالی شان از ارشادات الهی؛ با آنهمه ظلمی که بر ایشان روا داشتند، بازهم دروازه های ه

 برای این نابکاران گشوده گذاشته است.  «تفاهم بین االفغانی»

را که قصد توبه و برگشت بسوی آئین آسمانی ندارند، « منافقان»و « معامله گران»، عدۀ از «بین االفغانی»اما این کنفرانس های پیهم 

می باشند که برای « امتیازی طلبی»و « معامله گری»در صدد  تاهنوزهم« منافقان»نموده است. « دیده درای»و « چشم سفید»بیشتر 

 حصول آن، هر لحظه در هر کنج و کنار کشور به شب خون )چاپه( و قتل عام مردمان ملکی کشور مان مصروف هستند.

را به سر می پرورانند؛ که شفافیت این مطلب )که آنها در آینده رهبری کشور نقشی « رهبریت ملت»این جنایت پیشگان هنوزهم هوای 

بیان گردد. از جانب دیگر شیوۀ برگزاری  امارت اسالمینخواهند داشتند( بدون مصلحت جویی، و به وضاحت باید در اجندای کاری 

 چنان ترتیب یابد که منافقین را در تنگنا قرار دهد.« بین االفغانی»کنفرانس های 

 رساله تذکر داده بودم که: «بخش اول»بنده در 

 ؛رقم زد؟« کاخ ها»را از درون  )فقرا( «کوخ نشینان»چگونه امکان می رود که سرنوشت 

برپا می گردد، زمینه های « تجمالت دنیوی»و « کش و فش»که در کشور های بیرونی و با « بین االفغانی»همین کنفرانس های 

یکی از برنامه ها و شیوه های  مطلب، ینهم. گرداندمی  ساخته و مساعدرا  بحران افغانستان «منافقان»و  «معامله گران»عیاشی 

 می باشد. «حق»در میان  «باطل»تخنیکی متجاوزین از برای نفوذ پذیری 

 ؛را باهم خلط نمایند« پلید»و « پاک»کفار سعی میدارند تا بلی، 

جدا  را از هم« پلید»و « پاک»آزماید تا ی م با دشمنان و رودررو كردن و هراس را با بیم بندگانش« خالق هستی» در حالی که

 د:چه زیبا در باره منافقان می فرمای در همین آیت،. گرداند

 .توبه ی آنها را بپذیرد یاعذاب کند  ،بخواهد «اگر»و منافقان را 

اشد می ب است که از درون قلب ها آگاه «خالق هستی»تذکر رفته است، چونکه دانستن غیب، کار مخلوقات نیست، و این « اگر»اینجا 

 و به توبه گذاران واقعی به رحمت باز می گردد، و منافقان را عذاب می نماید.

زیرا در شرایط کنونی همه داد از . ( نیز باید این طبقه )منافقان( را در صحنۀ آزمایش بکشانندمجاهدین راستینبندگان صالح )پس 

 متجاوزین تغذیه می گردند.« غیرمستقیم»و « مستقیم»وطن دوستی و حتی جهاد می زنند، در حالی که به نحوی از انحا از منابع 

  تیم های مذاکراتی می باشد؟همین این خطه توسط « مجاهدین مظلوم»ز درک حاالت ، دوری اعدم کامیابی مذاکرات

 ؛داد انتقالبه مناطق آزاد کشور را « بین االفغانی»پس باید کنفرانس های 

 «مظلوممجاهدین »تا دلسوزان این خطه مظلوم در آن شرکت نمایند، و عیاشان گردش های سیاحتی، یا از آن دوری گزینند و یا حاالت 

 را درک نمایند!

 .خطور کرد« کنفرانس بین االفغانی»و « کنفرانس با متجاوزین»جا بود که در ذهنم نوع طرح جداسازی بلی، همین

 نماینده خاص متجاوزین بر آن تاکیید می دارد می باشد؛ زلمی خلیلزاداین دو کنفرانس، برخالف آنچه که جداسازی 

 مورد بحث خواهیم برد.{ان شاء هللا « راهگشای کافران»و چرا امریکاییان بر آن تاکیید دارند، آنرا در بخش 

 م:هدبخش 



 :«طرق عملی رفع بحران کشور » ادامه بحث

 

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