
January 13, 2014  !مقاله: آغاز اشتباه          www.2afghan.com  or   https://www.facebook.com/2afghan    Page 1 

 

 

 

 

 ؟اشتباهغاز آ

 
  

http://www.2afghan.com/
http://www.2afghan.com/
https://www.facebook.com/2afghan


January 13, 2014  !مقاله: آغاز اشتباه          www.2afghan.com  or   https://www.facebook.com/2afghan    Page 2 

 !اشتباهغاز آ
 2410 نوریج 13هالند  تنویر،( علی)نذیر محمد وشتۀ: انجنیرن

در جوی سیاسی  م، فعل و انفعاالت شدیدیینزدیک شده می رو ناتو های متجاوزورآنقدر به آغاز خروج )فرار( نیر ه

 کشور رونما می گردد:

که بدین  ،شور شامل گردانددست نشانده سعی می دارد تا نیروی مقاومت را در روند سیاسی ک دولت یسو یکاز 

 پیمان استراتژیک را براه انداخته است. امضای به این پروسه، نمایشنامه ی منظور و بخاطر سرعت عمل

تا حزب اسالمی را در زیر یک  جانب دیگر تحریک طالبان برای احیای دوباره امارت اسالمی سعی می ورزداز 

 .برداردر رابطه به برخورد های داخلی د مردم تشویشدر رفع  را گامیرهبری واحد دعوت نماید و کم از کم 

 شتمی گ نایلبه بزرگترین اهداف دنیوی و اخروی  یبا دادن امتیاز ناچیز هک ه می تواندبودساده  انتخاب خیلیهرچند 

 سوق ،تکرار اشتباه جهت مسیر را بسوی و حرکت های تباه کن نادرست فرهنگی، حلقه های معینی اما ذهنیت ساز

 می دهد.

بعد از تشکیل "اتحاد اسالمی" به رهبری سیاف، بزرگترین صدمه اخالقی را در پیکر اعضای اش  سالمیاحزب 

ع هایش را رفدر زیر چتر امارت اسالمی تمامی نابسامانی  بود تامی توان بهترین فرصتی برایش  و این دمون اصلح

سال، لحظه ی نفس راحت می  00و بعد از  جو و منافق را از صفوف اش پاک می گردانیدمی داشت و افراد سود

 کشید.

 ه در دوک یر ترین چهره هااز قرائن چنین پیداست که حزب گزینه اولی را یعنی اشتراک در پروسه سیاسی با منفواما 

 تند را گزیده است.سرین فرزندان اسالم رنگین هدست های شان با خون بهت ،تجاوز دوره

نظام  دیگر سوی جلوی امضای پیمان استراتژیک را گرفته واز یک سوی باشد تا هم این انتخاب حتی تاکتیکی نیز اگر 

 خواهد بود! باهتوباره ی اشتکرار اشتباه و آغاز دبازهم  ،را از داخل ضعیف گرداند

اشتباه که مرحله بعدی آن رویا روی با تحریک طالبان خواهد بود که در چنین حالت، حزب همچو شورای آغاز  بلی!

 !!!ویندلبیک گ ین گزنیهانباید به  ناشآخرت برای نجات حداقل  اعضایش نظار بازنده دنیا و آخرت خواهد بود که

 الِْبِِّ َواتلَّْقوَى   
ثِْم َوالُْعْدَوانِ  ۖ   َوَتَعاَونُوا لََعَ  اْْلِ

هَ  ۖ   َوََل َتَعاَونُوا لََعَ َه َشِديۖ   َواتَُّقوا اللَـّ ُد إِنَّ اللَـّ

 ﴾٢املائده:﴿ الِْعَقاِب 

 {.كندو در نیكوكارى و پرهیز همكارى كنید نه در گناه و تجاوز. و از خداى بترسید كه او به سختى عقوبت مى }
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