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 1۱/۲2/2۲1۲            ریتنو ریمحمد نذ ریانجن
 

 !ریخون بر شمش یروزیپ
 

 19۲9 یفبرور 1۱مطابق  1۳۶۷دلو  26سالروز فرار قشون سرخ از افغانستان:  نیو نهم ستیمناسبت ب به
 

ه جهان گذاشت بلک یایدر جغراف قیعم یبود که نه تنها اثر تیبشر خیدر تار میل عظسال قبل، جهان شاهد تحو29
و ضعف فلسفه  -دایهو یشورو ی. آغاز زوال امپراتوردیآن عصر خط بطالن کش یفکر شهیاند نیبه بزرگتر

 .برد ینم زیگمان اش را ن یحتانتظارش را نداشت و  یزود نیبه ا تیکه بشر یزیمحسوس گشت. چ زمیمارکس
  .شکست خورد و عساکر اش را از افغانستان فراخواند ی! شورویبل
 جهان را برهم زد؛ یمعادالت جهان ،یخیتار واقعهٔ  نیا راتیتأث

دربند "استعمار  یها کشور کشاند؛ یتک قطب یرا بسو یدوقطب
 بطالن چکمه پوشان قشون سرخ آزاد نمود؛ وغی ریسرخ" را از ز

 و ها شکل داد؛ شهیرا در اند زمیپُر "زرق و برق" مارکس فلسفهٔ 
 یها شهیکشاند، و اند قتی" را به حقریخون بر شمش یروزی"پ

رس راستا ت نیداد تا در ری" مسدیتوح نی"د یرا در جستجو تیبشر
 .ندیبزدا شیرا از خو یاتم یو واهمه از قدرت ها

 :! همه نفع بردندیبل
  شد؛ یقطب کی جهان

 ریتنو ریمحمد نذ ری: انجنکیگراف نیزاید    حذف گشت؛ نیزم یایاز جغراف یروشو یوالیه
 د؛یازهم فروپاش نیبرل وارید
  شد؛ ختهیر خیبه زباله دان تار نیدارو یها یوری" با تیزیست نید"
ء در خال زمیشده و زوال فلسفه مارکس فیتحر یها نی"راه حق" که از د ندگانیتشنگان و جو نکه،یمهمتر ازهمه ا و

 .افتندیقرار داشتند به اسالم توجه 
 .دیافغانستان بر جهان تاب نینور "جهاد" از سرزم یبزرگ با تجل یروزیپ نی! ایبل
ضه " کشاند. انتفانینو یرا به "برده گ شانیتواند ا ی"، نمیاتم یها ییآورد که "زورگو هیروح تیبشر یجهاد" برا"

ه؛ قادر به ک یاتم یروین نیهم یبر سو ینیطفل فلسط یها زهی. پرتاب سنگرافتیشکل  یاتم یروین یگلو ریدر ز
ه " صحه گذاشت؛ کریخون برشمش یروزیفلسفه "پ تیاست، دوباره بر حقان نیو رو" کردن قاره زم ریچهار بار "ز

 .ستیدر حال منفعت بردار یدموکراس که با اسلحهٔ  دیکش زین زمیتالیبر فلسفه کاپ ی" خط بطالنیدر "بهار عرب
 !دیلباس کفر به منافقت فرا رس ضیبا تعو دیجد دورهٔ 

 ؛ینام دموکراس ریز یکفر ی! منافقت دولت هایبل
 !یاسالم ینام جمهور ریز یاسالم یمنافقت دولت ها و
 اما کشور ما؟ و

 م،یکه بود و در همان نقطهٔ  افتی ضی" تعوی" با "غنبیسال، فقط مهره "نج 29بعد از  یضعف رهبران جهاد در
 !میهست

شان را از دست  یعزت و شوکت قبل رتیشان، بص یاعضا ییدر اوج کبر و غرور، بر غلوگرا یجهاد رهبران
  دادند؛

" یشان را منجمد و "خود باور یمغز ها ،یشدن عصمت به رهبران جهاد لیو قا نینادرست از د ریبا تعب تیرع و
 .شان را از دست دادند یها
ه اوج ب داد،یم لیشان را تشک شهی" را که اساس اندیو "رافض" یقتی"طر یها میها، رهبران تنظ ییعصمت گرا نیچن

 یاز دستورات اله یو دور یرکود رشد فکر کیرا در  یپاک و ناب اسالم یها میو تنظ دیشهرت و قدرت رسان
شان بسنده کرده و به  دانیگذشتگان و شه یهاو کارنامه  -فعالً فقط با شعارها یپاک اسالم یها میسوق داد. تنظ

 .افتاده اند ریگ ییگرا یکه سخت در لجن زار ماد یدهند در حال یادامه م یفخرفروش
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را  یزنند، دستورات اله یم یبقدرت دست به هرناپاک دنیرس یاز آنها تحرک سلب گشته و در رقابت ها گری! دیبل
 .اندگذاشته  یدارند و آخرت را به باد فراموش یم هیتوج شیبه نفع خو

 نینقاب دروغ کهبوده و در کمتر از دو دهه،  ییدر شگوفا یو مرز یقوم ،یمیتنظ یها مؤمنان، دور از زدوبند اما
 .دارندیبرم زمیتالیکاپ را از چهرهٔ  یدموکراس

 یضرورت دارد تا از دروازه ها به خانه ها یپُر "زرق و برق" نظام یها یرویو نه به ن -نه به اتم گرید اسالم
 !ابدیمردم راه 

 شیگردد و در بطن جوامع کفر به هزارها تن را، روزانه به خو یفلب ها وارد خانه ها م قیاسالم از طر امروز
 !تیبشر من و تو وهمهٔ  یست بزرگ، برا مژدهٔ  نیدارد که ا یوصل م

و قرارگاه  کین یکه سفر میانرا خالص و پاک گرد شیخو مانیا م،یو اگر هست میوندیکاروان بپ نینشده با ا ریتا د پس
 .است شیدر پ کین
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