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 ؟چه خواهد بودهدف ازایجاد شورای مجاهدین 
 

 ۀکه طی سه دهرسد  می به نظر شنیده وحلقات  توسط بعضی اشخاص و یهای فعالیت صداها و و این اواخر سر در
 که . . .و امیران  ب، قوماندانان جهادی،مذه دین و وابستگانعلما و  نقاب رهبران مذهبی، ت نام جهاد، درتح اخیر

 تخریب کشور ما در ویرانی و ، ناموس مردم به مال و تجاوز ما، قتل و کشتارهموطنان در اساسی  نقش عمده و
 :شود که تبانی با کشورهای مختلف داشتند، شنیده می

 

 . . .و داده شود بیشتر ، برای مجاهدین در امور دولت سهمشورای مجاهدین ایجاد گردد
 

حدودی  تا خداوند متعال وه شان ب باطن اما نامند نگهبانان اسالم می ظاهر تیکه داران و این جنابان که خود را در
سرعت قوس صعودی  این اواخر در. معلوم است نیزجهانیان  شان به هموطنان ما وفعلی  وبه اعمال گذشته  نظر

 به اساس رسوائی شان  را آنانچپاول دارائی های مردم  ، ها غازی شدن غنیمت گرفتن ها،جنایات شان شامل 
زنان  جوانان و نو به حقوق افراد و خشونت علیه اطفال، اما تجاوز .استقرار داده کشورهای جهان  سرخط اخبار

 .ها رسیده است شیون مظلومین به آسمان قوس صعودی خویش را می پیماید که ناله وهمان 
 

شان تحت پوشش شورای مجاهدین  ر شدن اعمالوسیعتآرزومند صاحبان  مجاهدین داد ازتع این به اصطالح یک باز
 اقتصادی به  شدید های منسبت پروبل عادی داشتند وخیلی گی زند اندازیم یب شان ۀنظری به گذشت هرگاه. باشند می

مذهب  دین و ،ما دل وطنساده  استفاده ازعقاید پاک مردم مسلمان و باکردند اما  می سپری مشکل حیات خویش را
 مذهب، دین و تجارت اسالمی آن قرار داده اقدام به غیربه شکل  جهت منافع شخصی خود ها در را اساس فعالیت

مختلف  ایجاد مذاهب) : نمودند مختلف به بازار جهان اسالم عرضه های کشور کمپنی ها و مانند امتعه تولید شده از
 در و( . . .استخبارات دول متعدد و ها و شورهای مختلف به کمک ک تنظیم ایجاد های متعدد، بانی کشوریبا پشت

مهاجر  معیوب و شهید، را ها هموطن ما نملیو ها دالر،ما با اخذ ملیارد کشور و  تحقق اهداف دشمنان اسالم
جنایات  ۀسلسل. کلتور خود نمودند و اخالق ء جز ناموس مردم را و به مال  تجاوز وطن را به ویرانه تبدیل، .ندمودن
مایه های ملیاردرها تبدیل شده که سر فعاًل به ملیونرها و  .داردهنوز هم ادامه  ادامه داشته وچپاول شان  و چور و

با غریزه های جنسی بیشتر تاحال اقدام به تعداد شان  یک  باشد، خارج کشور تحت دوران می داخل و شان در
ن نارهبران، قوماندا و کردار میتود اعمال  شکل و از .نمایند می و ها نموده کردنصیغه  ازدواج های متعدد و

اینکه نقش اساسی  استفاده ازعدم موجودیت حکومت قانون وبا  ها برعالوه مسلح بودن تنظیم اعضای اکثر و مسلح 
 عه وی جامهمه عرصه ها در تر مرتکب جنایات بیشتر خشن و های جدید میتود اشکال و فساد اداری دارند با در

 . گردند می گردیده و( بیت المال و مال مردم جان و ،آزادی به حقوق، تجاوز از)زندگی مردم 
خصلت بیش ازین رهبران مجاهدین چه  با داشتن چنین اخالق، سوابق وکه باشد  این تذکری از اعمال مجاهدین می

  آرزوی بیشتر دارند ؟
 

 ما تحت نام جهاد ؟ آیا باز هم کشتار هموطنان 
 رت دولتی خواهد قد استفاده از با امکانات بیشتر و( غنیمت) خصوصی تحت نام چپاول دارائی های عامه و آیا

 بود ؟
  ع ینف استخبارات کشورهای ذ دساتیرانسانیت طبق  و وطن ، اسالم  ،متر دشمنان مرد های جدید تحقق پالنآیا

 ؟میباشدجنگ جدید نیمه سرد منطقه  در
  

 جهت رفاه و ر، اعمال مسلمان واقعی داخالق، کردارباشد تا  بارزه بخاطر اصالح نفس مییعنی م حالیکه جهاد در
 ، فریب دنیائی راوسوسه های شیطانی حاکم شود نفس باید بر ۀجهت تذکی و باشدجامعه  وگی مردم بهبود زند

 .یت نایل گرددقله های موفق تا بر انی نکندهوای نفس پیروی از سیالب شهوانی فاصله گیرد و ، ازنخورد
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عقب با استفاده از( مالی لنگ تا مالی کور از)اسالم نقاب دین  که زیر هستند مذهب بودند و این تاجران دین و
 سد راه های مردم قرار گرفته و آزادی عقب گرایانه برعلیه حقوق و نموده با افکار ءوماندگی جامعه استفاده س

 مترقی را ی مدنی وسقوط نهضت ها ۀهستند که زمین آنان بودند و  .شوند می و ما شدند ۀمعترقی و پیشرفت جا
 پیشرفت معرفی داشته و دشمن ترقی و جهانیان کوبیده و و ذهنیت مردم کشور درسالم را دین مبین ا بوجود آورده و

 .دارند می
های فلم  ۀتهی و اتورهاکاریکترسیم اقدام به که باشد  می یجنایات افراد ها بد تر از این مال نما کردار واعمال 

بم های  چرا کشتار، . الم آماده نمودندسبه کمک شبکه های ضد ا (ص)اسالم حضرت محمد  رپیامببه  توهین آمیز
این  ، محاکم صحرائی زنان دربریدن اعضای بدن زنان و، قطع ذبح وحشیانه بالخصوص شکنجه و)  انتحاری

به شکل  ،اطفال صغیر خالف حکم شریعت کشتار زنان و و باشد اسالمی می افغانی و که خالف کلتور اواخر
های دسته جمعی  کشتار، ما ناموس هموطنان تجاوز به مال وی خصوص چپاول دارائی های عامه و چور و( فجیع

کابل که مثال تخریب  ها طورتخریب شهر ،ها باالی محالت مسکونی راکت پرانی ،، انفجاراتفردی، ترورها و
 و هزاران طفل، پیر کابل پرتاب و باالی افراد ملکی شهر ،بدست آوردن قدرت خاطره ب اکتر هزار پنج بیش از

 .رهبران حزب اسالمی و جمعیت اسالمی باالی مردم اجرا گردیدتوسط ننگین این عمل  جوان را شهید نمودند و
که همه  . . .و ، هزارهمناطق مختلف کشور تحت نام پشتون، تاجک ، نسل کشی درها یا گردن بریدن ذبح و

 ذهنیت هموطنان  هستند که اسالم را در ند وبود مذهبی رهبران دینی و ه خالص . . .هموطنان مسلمان ما بودند و
 .نمایند می نام نموده و سطح جهان بد در ما و

 

 ه میکه بنام جهاد گلو پار های جهادی یا رهبران تنظیم لی این به اصطالح روحانیونفع اعمال گذشته واگر به 
مقام های  استفاده از با ز هم.بلکه هن شده اند، نه تنها مرتکب جنایات متعددمی بینیم که تا حال   اندازیم،یایند بنم

 .مصروف اندکشور ما مردم و ویرانی و بی ثباتی  خونو خوردن  دارایی های عامه و خصوصی  چپاول دردولتی 
  
استفاده سوء  جنایات و بین المللی از نشرات داخلی و ،غیره و تندهای مس ، فلمنشریه ،رساله آنکه صدها کتاب، با

مختصرًا خاطر نشان  ،گرفته جهانیان قرار ما و م کشوربدسترس مرد های این به اصطالح رهبران جهادی نشر و
 ـ  :نمایم که  می

تحت  کتابی بود دراعضای ارشد شورای نظار جمله  از اصطالح جهاد دوران به محمد اکرم اندیشمند که در آقای
ات پاکستان که نقش استخبار ،ها فعالیت ف جهاد،اهدا ۀبار در چشمدید های خویش افغانستان مطالب و امریکا درنام 
 ،منطقه افغانستان و در استخبارات آن  یها فعالیت امریکا و باشد، ما می وطن حال دشمن مردم و ش  تاا سیسأت از

 دها کشور دیگر بلیونها دالر را جهت پیاده نمودن پالن و ، چین، اسرائیلمصر ،فرانسه ،تانانگلس ،عربستان سعودی
های  تقسیم کمک .دندصاحبان مصرف نمومنطقه توسط این به اصطالح مجاهدین  ما و های شوم خویش در کشور

ما به این  شورویرانی ک و ما وطنان  که توسط استخبارات پاکستان جهت کشتار هم فوق الذکر های دالر پولی ملیارد
 : گردید می شکل توضع

 

  02الی  81حکمتیار ب الدین گلبرای   % 
  81الی  81برهان الدین ربانی به % 
  81الی  81عبدالرسول سیاف برای   % 
  81الی   81خالص محمد یونس مولوی به  % 

 

سبقت ، گیالنیید احمد س، محمدی ها مانند مولوی محمد نبی همین شکل متباقی پول کمک شده برای سایر گروپه ب
  .شد توضیح می . . .مجددی واهلل 

تحت  را، افغانستان ۀقضی در اف دول ذیدخلهدا ما، وطن اعمال شوم دشمنان مردم واین رهبران جهاد جهت تحقق 
 توسط تخریب کشور ویرانی و ،چپاول و چور کشتار، شوروی وقت بود با قتل و وزمقابله علیه تجا ،نام جهاد
 .به ملیونرها تبدیل گردیدندمقابل خدمات شان به دشمنان دین و وطن  که درها  نظیمرهبران ت

 

محمد نور عطا معلم اسماعیل خان، تورن محمد  ،الرسول سیافدان پروفیسورعبجنابفعلی گی زندطور نمونه 
نگران قبلی به ها دالر از دست رقیبان یا همس ملیون چکری که بامحمد صدیق ، آقای (؟؟!!سپهساالر سمت شمال)

افر ها وی باشد که این همه دارای نان میجهاد این به اصطالح مسلما نتایج اهداف و ۀثابت کنند ،نمود انگلستان فرار
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 اسالمی و های غیر فعالیت ومظالم  ۀباشد بلکه نتیج فعالیت واقعی شان نمی حاصل کار و( افغانی ملیارد ها دالر و)
های قوماندان  سایر جملت به همین شکل زندگی پر .شدیم یاد آور فوق مختصرًا  باشد که در انسانی شان میغیر 

 بر دالیل فوق هدف و بنا ! ! . . .و خارج کشور داخل وسرمایه های شان در  ،والیات کشور و مرکز درجهادی 
 .باشد نتایج شورای مجاهدین اگر در آینده ایجاد گردد معلوم می

 

 ما  و رفاء هموطنان جهت ایجاد صلح، های مثبت در زمینه و جستجو طرح امی درهموطنان گر به امید توجه شما
 .!!و نجات آن از سقوط  آبادی کشور

                                                 
 


