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AA-AA 

  بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Ideologocal  اعتقادی

  
   ٢٠٠٩ مارچ ٨    

  
  !نويسندۀ گرانقدر افغان، جناب عبد الحبيب رسولی    

    مارچ خود ٩ زينت بخش صفحۀ     بدين وسيله از مقالۀ ارسالی شما ابراز سپاس نموده و ضمن اينکه آنرا
  کهآرزومنديم . خوش آمديد ميگوئيم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ميسازيم، ورود شما را به پورتال     
  . را با پورتال ادامه بدهيدهای خويشهمکاری     

  !و برکنار از گزند روزگار    موفق و سربلند باشيد 
  

       با تقديم محبت                                                    
   AA-AAدارۀ  ا                                                      

   
  
  

      عبدالحبيب رسولی
 ٢٠٠٩ ـ ٣ ـ ٧    
  

  
  

  ک پيامبر اسالمميالد مباربه مناسبت     
  

   اهللا عليه و آلهیصلحضرت محمد مصطفی 
  

. پيامبر اسالم ) ص(خجسته روز والدت محمد مصطفی  است باصادف م، ٢٠٠٩دوشنبه، نهم مارچ روز 
حق و عدالت به جنگ آنانی شتافت که  عدالتی و خرافه پسندی مبارزه کرد و برای استقرارکه بر ضد بي پيامبری

 با وجود پيامبر اسالم زمانی به بعثت رسيد که جامعۀ آن روز عربستان. دحق ضعفای جامعه را زير پا می کردن
دختران را زنده بگور حتی  بود و  غرق در گمراهی و بت پرستی  در زراعت و عقب ماندهپيشرفت در تجارت،

 ،دادروان خود درس اجتماعی  به پيکرد وا به حق و عدالت و صداقت دعوت  مردم ر) ص( پيامبر.می کرد
   :  فرمودچنانکه

 متواضعتر  و خودشرتفراخ دلش ر دلش باشد،ست آه شاديش بر چهره و اندوهش ديهوش مومن همان انسان با« 
، ی تازد مردم نمر آينه و حسد ندارد، بمومن.  باشد شتابانی هر خوبیسوه  گريزان و بی، از هر نابودبوده

 شمرد،  می خواهد و شهرت را ناپسندی را نمی آند، گردن فرازی دهد، عيبجو نيست و غيبت نمیدشنام نم
 از فكر  بوده، صابر و شاآر)پند پذير( با وقار و متذآراو. موشيش بسيار استاندوهش دراز و همتش بلند و خا

 و پرده در گو، دروغ با وفا و آم آزار است و یخود غمناك است و از فقر خويش شادان، خوش خلق و نرم خو
  ».نيست

 ولی با .ی کردندخالفت و حکومت ماحکام او  منوال  استوار ماندند و برشبعد از او به ارشاداتعلمای اسالم 
، از ظاهر خود را پيرو پيامبر می دانستنددر که  اسالم عوض شد و بسياری کسانیجهان چهرۀ ، گذشت زمان 

  :و در زمانۀ ما . کردند عمل می فتندنچه می گآهدايات او سر کشی کرده و خالف 
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کام اسالم و هدايات لف تمامی اح، مخانده ادي جهاد تراشخود را رهبر اسالم وآنانيکه در افغانستان از بسياری 
 را  بی شمارتا، جناي کشتههـزاران افغان را،  هميشه سر بر آستان اجنبی ساييده اين ها.عمل می کنندپيامبر 

به  اين رهبران .نده ابود، که نکردن کشور چـها بدبختی ويرانی ودر   وريدهـآف های فـراوان فاجعه مرتکب شده و
 در بردگی روس دولت دست نشانده جا خوش کرده اند، ثالثۀوای ـترکيب قشان در جهادی که اکثريت اصطالح 

  از آغوش روس، زمانی ازربانی گاهی  مالسر مثًال .جنايت را مرتکب شده اندو  صدها خيانت و امريکا رفته،
 در جريان رياست صبغت اهللا مجددی.  بدر می شود زير بيرق بوش اززير قبای نواز شريف و زمانی

عالن کرده و جنايتکار مشهـوری   ا جنايتکاران را بر اساس تبانی روس و امريکا عـفـو عمومیمهوری اشج
 "برادر"يها را ئمجددی امريکا اين اواخر در .خواندافغانستان  خالد بن وليد کبير و، مجاهـد دوستم رارشيد بنام 

  .خوانده و از خداوند خواست که مردم افغانستان بر ضد اجنبی های اشغالگر دست به خيزش نزنند
 که احزاب به اصطالح اسالمی به رهـبری حکمتيار، ربانی ی، در قـمارهای نظاميصاييه های معتبرقـرار اح 

 زدند، ١٩٩٠در دهۀ ــ مسعود، سياف، دوستم، محقـق، خليلی، مزاری و غـيره در جنگ های خونين کابل 
 و ميليارد عالوه بر اين هـزاران خانه تخريب گرديده. بيشتر از شست هـزار نفـر از ساکنان کابل کشته شده اند

  بر غلط اندکی علمای واقعی اسالم را با آنانيکه خود را اجازه دهيد.فـنا رفـت  بادها دالر ثروت مملکت به
   :گردددر ذيل به سه مثال بسنده مي. م تراشيده اند مقايسه کنيمسلمانانزعيم 

. هر که سه چيز دوست دارد دوزخ بدو از رگ گردنش نزديکتر بود« :   گويداهللا عليهة  رحماويس القرنی .١
ربانی، سياف،  .)٢٥ص  االولياء، ةتذکر (».وشيدن و با توانگران نشستنطعام خوش خوردن و لباس نيکو پ

 طعام های گونانگون  و دعوت خارجيهاضيافت های رسمی دولتیمحقـق، خليلی، محسنی و غيره همه در 
خدم ، ها سوار شدهفاخر پوشيده، در آخرين مودل موتر لباس هاس  شکم های کالن انداخته،تناول می کنند،

 . شينان و گرسنگان گريزان دخمه ن و ازدر مشارکت اند با ثروتمندان ، گرفتهو حشم
رسنه خفتد و بدين حالت گاه گرسنه خيزد و شبانگخ آنکس که بامداد فّر«  :گويد "اهللا عليه  ةمحمد واسع رحم .٢

می خورند، سير می خسپند و  سير  ولی رهبران جهادی.)٣٥ االولياء، ص ةتذکر( ».از خدای راضی باشد
  . و از ارتکاب هيچ کار خالف ارشادات دينی اباء نميورزند پول و مال می اندوزند،خيزندسير برمی 

 يک شب از گورستان می آمد جوانی از .ميگشت  ها بسی در گورستاناهللا عليهة رحم  بسطامیبايزيد«  .٣
جوان بربط بر سر . چون به بايزيد رسيد بايزيد الحول کرد. بزرگ زادگان واليت بربطی در دست می زد
يۀ خويش بايزيد بزاو. جوان مست بود ندانست که او کيست. بايزيد زد و سر بايزيد و بربط هردو بشکست

باز آمد توقف کرد تا بامداد يکی را از اصحاب بخواند و گفت بربط به چند دهند؟ بهای آن معلوم کرد و در 
خرقه ای بست و پاره ای حلوا با آن يار کرد و بدان جوان فرستاد و گفت آن جوان را بگوی که بايزيد عذر 

 در بهای آن صرف کن و عوضی باز می خواهد و می گويد دوش آن بربط بر ما زدی و بشکست اين زر
 ولی رهبران ).١٤٨ص  االولياء، ةتذکر( ».ن از دلت برخيزدين حلوا از بهر آن تا غصۀ شکستن آخر و ا

دادخواهی و که را کسی  را تصاحب می کنند و و مردم  بيت المالملک و مالبالمره اسالمی افغانستان 
انهای شخص رهبران جهادی مثًال سياف بر همه آشکاره و زند. دند به زندانهای شخصی اندازشکوه کنحتير 

  .هويداست
عام و تام اين سه مثال به مثابۀ مشت نمونۀ خروار نشان می دهد که مناديان اسالم سياسی افغانستان در مغايرت 

زنند و که رهبران جهادی بر آستان ناتو و امريکا بوسه می  چنان. اسالم عمل می کنندگرامی شادات پيامبر با ار
که طالبان کرام همه  همانندی .دنآور نمی  بر ابرو خمی،به دست اجنبی افغانستانمسلمان ملت و کشتار قتل از 

  .روزه بيگناهان را به فرمان بيگانگان به قتل می رسانند
  

   و شکست متجاوزينآئين مقدس اسالم به اميد پيروزی 
  

   ما افغانستان اسالمیوطن محبوب و در 
   
   التوفيقو من اهللا
  


