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 .که هسته و محور بحث ما را تشکیل میدهد، می پردازیم به بحث دومی  http://www.sadayeafghan.com/pdf/moqawomat.pdfبا مروری بر مقاله ی قبلی  تذکر:

 حزب اسالمی(: اهدان جبهه مقاومت )تحریک طالبان وبا مج دوبارهسخن 

 3192 اپریل 91 هالند ،تنویر( علی) نذیر محمد انجنیرنوشتۀ: 

شان شکل می  علیه رب نیروی مقاومت در آستانه پیروزی نزدیک می گردد، توطئه ها به اشکال گوناگوندر حالی که 

از زبان به )گرایی از سر بریدن افراد، کشتار انسان ها در مسیر راه ها، تمثیل و بیان افراطی  ،د. پخش فلم هاریگ

و سعی بر جان هم انداختن ایشان از طریق رسانه ها و... همه و همه مطالبی اند که  (اعضای نیروی مقاومت اصطالح

 درین روزها در رسانه ها رد و بدل می گردد که به غور و تعمق جدی و هوشیاری بیشتر نیاز دارد!

ایشان بازگو کننده ضعف و شکست  از ابزار بی دینان بوده و توطئه سازی درکل یک شیوه ی ناجوانمردانه ی ست که

سعی بر  ،عاجز ماند با طالبان رویا روئی ر نبردزمانی که دشمن د ،می باشد. در گذشته های نزدیک تجربه گشت نیز

اما  کنار زنند توانستند تا رژیم طالبان را از صحنه انکاری ایشنیروهای داخلی نمود که با هم استخدام و اجیر سازی

 :{::932}در سوره انعام میفرماید  . هللاۚبصیرت و شنوایی بودندفاقد  ،شاننیرنگ های  و سرانجامعاقبت کار از 

ِلَك َجَعْلَنا ِفي ُكلِّ قَ ْريٍَة َأَكاِبَر ُمْجرِِميَها لَِيْمُكُروا ِفيَها  در سان بدین و" ﴾٣٢١﴿َوَما يَْمُكُروَن ِإَّلا بِأَنُفِسِهْم َوَما َيْشُعُروَن  ۖ   وََكذََٰ

   ".ورزند نمى مكر خود با جز كه دانند نمى ولى كنند، مكر)نیرنگ( آنجا در تا دادیم قرار بزرگانشان را، مجرمانشان شهرى هر

 که فاسدترین افراد در سطح رهبری جامعه قرار گرفتند؟ به تمثیل نمی کشاند ما را این آیه واقعیت عینی جامعهآیا 

 انشاهللا نیرنگ شان نیز به خودشان برخواهد گشت! ،بیگمان

 سابق از اینکه قلب های متجاوزین و اجیران شان را زنگ بسته است و درآن سطح نیستند تا از اسالف شان )شوروی

 و اجیران خلق و پرچم( پند گیرند

 است" بسته زنگار و چرک هایشان دل بر اند شده مرتکب همواره که گناهانی "بلکه :{94:32}

اینبار برعالوه از  دوباره تکرار نمایند. لیل در صدد اند تا تجربه ناکام قبلی را )اجیر ساختن نیروهای داخلی(به همین د

عیف ض" یافراد رخنه ایجاد نموده و نیز صفوف مقاومت سعی میدارند تا در داخل اجیران بیرون از صف مقاومت،

 تا به اهداف ذیل نایل آیند: را اجیر نمایندو جاهل"  النفس

 :مقاومت نیروی و مردم میان فاصله تشدید -9

دوره ظلم  یبر مردم ما ترزیق داشتند که کمتر از زهر، زهری را رق و برقناتو با آنهمه زمتجاوزین 

 آرزوی دوباره گرفت واوج  مقاومت نیروهای برابر در نظر ُحسنسبب واستبداد کمونیزم نبود. به همین 

، وباریعیش و بی بند حکومت سال 93سپری شدن  از آنهم پساین تحول  رد زبانها گردید.و طالبان دوره ی

 تا رجعت داد )تفرقه انداز و حکومت کن( شان به فورمول قبلی را همین علت دوباره آنها .باور نکردنی بود

 ند.دارول جدی مبذسعی فاصله میان مردم و نیروی مقاومت  در تشدید

 :داخلی جنگهای سازی زمینه -3

ایفی تشدید ذهنیت های انتقام جویانه و زمینه سازی جنگهای داخلی تا کشور را دوبار به ساحات ملوک الطو

 ده اند در افغانستان نیز تجربه نمایند.کل دهند و حالتی را که در عراق شکل دا)قبل از رژیم طالبان( ش

 :جلوگیری از رشد فکری مردم -2

ر! زیرا ما در ساحات غیرجنگی، با گرم نگهداشتن شعله های جنگ و فق مردم فکری رشد از جلوگیری

گردید، بشریت آزادمنش را الگویی برای جهان اسالم  دهه، ضمن آنکه ن چهاره درجریاهای این خطدستآورد 

ه و برعلیه داشت توجیه زنگ خطر برایشتحول را  این غیراسالم جهان . با تؤسفتحت شعاع اش قرار داد نیز

. آنها سعی می دارند تا نیروی مقاومت را با استفاده از واژه های تروریزم دز به یک جنگ نابرابر دست، آن

یکی را تندرو،  و افراط گرایی، چهره ی خشن و وحشی تعریف بدارند و برای ایجاد رخنه دربین شان
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حجر ند. از آن نیز فراتر رفته در بین تندروها، یکی را متتعریف بدارمیانه رو و دیگری را لیبرال دیگری را 

 .دارندو دارای برنامه های سیاسی معرفی میسیاسی و دیگری را با فرهنگ  های و بدون برنامه

 :جنایاتبر  پوشش -4

 همچو درست ،دانگردمحدود را پیگیری جنایات اش  ه هایمینزست تا ادر صدد ش ا ناتو قبل از فرار

میتواند داشتن شعله های جنگ گرم نگه این بار نیز ازطریق اجیر ساختن نیرو های داخلی و. سابق شوروی

 .دنبه این هدف نایل آی

 ؟؟پس چه باید کرد؟

 .ودنم تان خواهیم با انعکاس رأی شما، راه های عملی این معضله را در آینده نزدیک به یاری خالق هستی پیشکش

 


