
 سخن چند با مجاهدان جبهه مقاومت )تحریک طالبان، حزب اسالمی و تحریک حقانی(:

 

)قرآن( و  هللاۚآنرا به  در چیزی اختالف بودد و اگر بلکه وسیله ی برای رسیدن به هدف باشن ،احزاب نباید هدف -1

و روز رستاخیز ایمان  هللاۚبه  واقعاً ما اگر -یمیابرا درش ارتوی آن، حکم پیامبر او )سنت نبوی( برگردانیم تا در پ

. مسوولین و پس باید از حزبگرایی و تعصب نادرست دوری اختیار کنیم تا ایمان ما سالم بماند ؟{59}النسا:داریم

نخبگان احزاب حق ندارند تا مردم را گروه گروه کرده و درمیان شان دشمنی و کینه ایجاد نمایند زیرا خالق هستی 

 یهمكار همدیگر با یدشمن و گناه خاطر به یول کنید همكاری همدیگر با تقوی و احسان بر": {2}مائده:می فرماید 

د، نکه ایشان دوست ا پس احزاب حق ندارند که از اعضای شان پیمان گیرند تا با هرکسی و یا هر تنظیمی ."نكنید

عمل اش همچو عملی . هر کسی و یا هر تنظیمی اگر چنین کند باشند ند، دشمندوست و با هرکسی که دشمن ا

و  هللاۚتعهد به  !هستند گفت: موافقانم، دوستانم و مخالفانم، دشمنانم می بوش"پسر" خواهد بود کهچنگیز و جورج 

آن تعاون و  د بادهرسول اش باالتر از تعهد به تنظیم و گروه می باشد پس زمانی که حزب اش عمل نیکی را انجام 

 ظالم چه را برادرت"رسول هللا)ص( می فرماید:  دوری نماید.د و زمانی که ظلم و تعدی می نمود از آن کمک نمای

 نمائیم؟ كمك چگونه را ظالم اما كنیم مي كمك را او باشد مظلوم اگر: هللا رسول یا شد گفته. كنید كمك مظلوم یا باشد

 ."باشد مي كردنش كمك همان این و دارید باز كردن ظلم از را او: فرمود

کمین تفرقه دربین اعضای جبهه مقاومت میباشند. به این افراد )که قرآن نمونه آنرا افراد متملق و چاپلوس در  -2

حرف های شان برای ما دلپذیر افتاد پس باید در ایمان خویش  هامان معرفی میدارد( باید توجه صورت نگیرد. اگر

 تجدید نظر نمایم.

. تجلی این {11}رعد: دهند،..." تغییر را ویشخ احوال آنان که این مگر دهد نمی تغییر را قومی هیچ تحال هللا"... -3

افرادی نیکی در جبهه مقاومت وجود دارد که  آیت در شرایط کنونی کشور بازگو کننده این مطلب است که الحمدهللا

ده است. پس قدر آن مجاهدان دانسته شود و افرادی دا قرار ایشان را بر گروه کافران)ناتو( در آستانه پیروزی هللاۚ

آن ندارند تا فاصله بین مجاهدین و بشناسند و همچو گذشته ها، سعی برویان شان هستند، حد و حدود شانرا که سخنگ

 دفتری ها ایجاد گردد.

احزاب مقاومت که الحمدهللا هسته ی فکری شان را قرآن و سنت تشکیل میدهد باید به تأسی از رهنمود های قرآن  -4

 "محّمدمی فرماید:  {48:29}در سوره الفتح   هللاۚخویش مهربان باشند. در برابر کافران سرسخت و مقام و در میان 

 و مهربان یکدیگر به نسبت و سرسخت، و تند کافران برابر در هستند او با که کسانی و است، هللا ی فرستاده

. طلبند می را او رضای و جویند می را هللا فضل همواره آنان. بینی می سجود و رکوع حال در را ایشان. دلسوزند

 "...است آشکار سجده اثر در چهره هایشان از هایشان  نشانه

: {3:61}میفرماید  هللاۚنویسی و خوش نطاقی نباشد بلکه در تقوی و عمل. شناخت شخصیت ها تنها در خوش  کمح -5

 دهید" نمی انجام که بگویید را چیزی که است منفور بس خداوند "نزد

می باشد. کسانی که سعی میدارند تا توجه  CIAزاده و شعبه کوچک  ISIکمترین شعور سیاسی بدین باور است که  -6

عمال ی انتحاری بکشانند، بدون تردید ا  ییک کیلوبمب ی امریکا به یکیلو 2222و از بمب های  ISI به CIA را از

CIA آید.مینظار)مائویستها( و کمونیستهای خلق و پرچم به صدا شورای  اجیران ناتو، بوده که غالباً از بلندگو های 

بیان میدارد.  {47:42}جنگ و جدال و تهمت وارد کردن از خصایل اهل دوزخ است که خالق هستی در سوره غافر  -7

ضروری سیاسی، سعی بر روشنگری جامعه و یکدیگر نمایم زیرا رسالت پس بجای ضیاع وقت در بحث های غیر

 .{51:42}مؤمنان بعد از پیامبران رسانیدن پیام الهیست 

 

و بازی میگیرند دین ما  و کسانی را که به تمسخر {51:5}، یهود و نصارا را{28:3}پس دوست مگیریم کافران را

و اگر ما در برابر  {154:3}گرداند آنچه در دلهای ماست . این یک آزمایش الهیست تا خوب و خالص{57:5}را

پس اعتماد کن بر هللا، هر آئینه هللا  {125:5}پروردگار خویش صادق بمانیم، گمراهان به ما ضرری رسانیده نمی توانند

هللا  و {53:42}هللا باز می گردد. و فراموش نکنیم که همه ی امور بسوی {159:3}ن رادوست می دارد توکل کنندگا

 .{12:85}سخت محاسبه کننده است
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