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 یصاحب و ماجرا یخدمت محترم فضل احمد رسول یمختصر
 یجمال خاشقج

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 برادر گرانقدر، محترم فضل احمد رسولی صاحب سالم علیکم!

نشر شد كه حسن نظر شما و نامه محترمانه از طرف جناب شما عنوانی این بندهء مسكین هللا  ۱۵/۱۰/۲۰۱۸به تاریخ 
 توجه شما را به حال جامعه انسانى منجمله وطن عزیز ما افغانستان سپاسگذاری و قدردانی مینمایم.

جناب شما به چندین موضوع تماس گرفته اید، که تفصیل و تحلیل هركدام آنها كتابها به كار دارد. مگر به اذن و توفیق 
 عمده آنرا بررسى نماییم. الهى ان شاءهللا خواهیم توانست نكات

جناب شما سخن عالمانه اى كاسى صاحب محترم را تكرار و تاكیدا نوشته اید، كه "باید فریب استعمار را نخوریم." 
 بلى، بهترین سخن است، باید همینطور باشد و كاش همینطور شود.

ایده ها و اعمال ما میشوند. به این خاطر پس باید از منبع معلومات و مرجع الهام خود شروع نماییم، که مولد افکار و 
کوشش کنیم که اوال با خود صادقانه و منصفانه فکر نموده روح خود را قراریكه خودتان جایي نقل قول نموده اید، از 
پیشداوری و بدبینی بدون دلیل آزاد نماییم، تا از افتیدن در تناقضات و همچنان افراط و تفریط در حب و بغض در امان 

 نیم. به کمک هللا متعال!بما
 جناب شما طور مثال در اخیر نوشته ای تان به حیث دلیل لینکی از یوتیوب را فرستاده اید.

همین سند و دلیل كه از تلویزیون بى بى سى است، خودش به تنهایى میتواند، ان شاءهللا جواب تمام نامه ای شما برادر  
 از تبصره هاى بعدى بي نیاز سازد.محترم و بزرگوار باشد و اندكى تامل ما را 

 
آیا همین دستگاه بی بی سی که یکوقت چپی های افغانستان در زمان اقتدار خونبارشان آنرا دستگاه شیطانی مینامیدند 
وفعال خودشان به کارمندان رسمی و نمایندگان آن تبدیل شده اند، مربوط به مادر استعمار یعنى انگلیس به وزن ابلیس 

 نیست؟؟؟
شته ازانکه آن بیچاره چقدر هذیان گفته و حالت پریشان روانی و ناخبری خود را بیان کرده و یا اینکه احتماال گذ

سخنانش را غلط ترجمه و در جاههای معین صدای خودش را زیر صدای مترجم مخفی کرده اند، که حتی بر قرآن 
ید و فكر مینمایید، كه مادر استعمار ) كه اصال شریف تهمت ببندند و منكر احكام آن شوند، آیا واقعا فكر كرده ا

استخراب یا ویرانگری باید نامیده شود، نه استعمار یا آبادسازی!( برای شما کسی را دعوت مینماید و سخنانی از وی 
 را پخش و پرداس داده به تمام جهان میرساند، كه به مفاد جامعه اى وى باشد؟؟؟ درینجا امکان ندارد که دو نقیض با

 هم جمع شوند!!!
از طرف دیگر اوال کوشش شده که طالق گرفتن این زن از شوهرش را از برکت غربزدگی وی به فروش برسانند،  

در حالیکه گذشته از جایز بودن گرفتن طالق توسط زن در شرایط مخصوص که عدم توافق باهمی یکی از همان 
صورتیکه خوشبختی در همزیستی زن و شوهر دیگر اسباب است، اصال خود طالق با وجودیکه مغضوب است، در 

ناممکن شود، راه حلی است، كه از دین اسالم و جهان اسالم به غرب عیسوی تحفه برده شده است. دیگر اینکه این 
زن با ژیستهای عاقالنه از نیروهای نامرءى یاد مینماید، كه باعث مجبور ساختن پادشاه به تطبیق قوانین اسالمی و در 

ال مانع اصالحات میباشند. اوال باید پرسیده شود، که هدف از کلمه اصالحات چیست؟ اگر هدف از اصالحات عین ح
از بین بردن ظلم و فساد اداری و رسیدن به ترقی و تعالی علمی و اجتماعی باشد، فکر نکنم که هیچ عالمی که بویی 

یه و سلم و صحابه کرام برده باشد، در فکر وی هو از روح اسالم و حیات و طرز فکر و کار رسول اکرم صلی هللا عل
خطور نخواهد کرد، که مانع آن شود. رشوة، رباء، احتكار، حق مردم رل خوردن، تجاوز به ِعرض مردم و امثالهم از 
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جمله كبایر اند. برعكس، رسیدن به احوال مردم، خودكفا بودن فرد و جامعه و داشتن روابط حسنه در اجتماع از 
ی های دین اسالم است. خداوند تعالی همیشه بندگان خود را به تفکر در مورد مخلوقات خود دعوت نموده برازندگ

است. همین تفکر است، که در پهلوی رسیدن به مقام ایمان و احسان، از انسانها متفکرین و مخترعین و کاشفین 
 میسازد، که الحمدهلل نمونه های برازنده آن در هر عرصه مشهود اند...

اما اگر هدف از اصالح ترویج اموری باشند، که صریحا توسط هللا و یا رسولش كه سخن وى هم فرمان هللا است،  
منع شده باشند، و یا منع ساختن اموری که صریحا به آن امر شده باشد، زیر هر نام و عنوانى و توسط هر كسى كه 

خداوند حكیم و خبیر، برعالوه ایكه اصالح نمیباشد بلكه  باشد، یا حالل ساختن حرام خداوند و حرام قرار دادن حالل
 تشدید عامدانه یا جاهالنه موانع در راه اصالح میباشند.

برای فهم و درک چنین امور بدیهى ضرورت به نیروی هاى غیرمرءى یا ستون سوم نیست، بلكه كفایت میكند، دیده 
کرده اند. این احکام هللا و رسول و ایمان مسلمانان و  شود، هللا و رسولش چی فرموده و صحابه با آن چگونه عمل

 نیروی مردمی جامعه است، که عیان است و مثل شیاطین ضرورت به مخفی بودن ندارد.
علماء )ربّانى( را كه پیغمبر صلی هللا علیه و سلم ورثة االنبیاء نامیده با الفاظ رکیک یاد نمودن و نوکران و 

  ، خودش یک پروپاگند تزویر استعمار است.دستپروردگان استعمار نامیدن
تا جاییکه بنده در مورد جنبش اخوان المسلمین مصر معلومات دارم از ابتداء تاسیس توسط شیخ حسن البناء رحمه هللا 

كه تقریبا سى سال بعد از وفات سید جمال افغانى رحمه هللا و با الهام از افكار آزادیخواهانه ترقى  ۱٩۲۸در سال 
ه وی در سایه دین اسالم تاسیس شده، هدف اصلی وی مبارزه در مقابل استعمار انگلیس و دستنشانده های وی پسندان

بوده که نیروهای اصلی در مبارزات را آنها تشكیل میدادند، اما بعد ازپیروزیها به اشاره نیروهای نامرءىى و مرءى 
یبرند، اما نوكران اجنبیها حكومت میچالنند. قسمیکه زندانى و اعدام میشدند، فعال هم همینها در زندانها بسر م

کمونستان روسپرست افغان آنرا اخوان الشیاطین و ساخت انگلیس مینامیدند، اما خودشان اآلن فكرا و روحا و جسما 
 وعمال در آغوش و خدمت همان استعمار و امپریالیزم قرار گرفته اند.

این شهزاده یا ولیعهد یک افراط فوق العاده در تعریف و تمجید  برادر محترم، به نظر من از طرف شما در مورد
صورت گرفته است. تقریبا به همان سویه در مذمت و بهتان زنی بر اشخاص مبارک، خدا پرست جهان اسالم که 
 مبارزات و بیدارسازی و روشنگریهای آنها تا سرحد قبولى اعدام توسط نوكران استعمار اما نه برگشت از سخن حق و

عدالت، در جهان اسالم و درمیان نامسلمان مشهور و مشهود است، نه تنها سخنان هوایى، بلکه گناه بس بزرگ و تبلیغ 
  سخنان همان استعماریست، که هوشدار بر حذر بودن از مکر آنها را خودتان صادر كردید.

داخل و خارج مملکت خودما چقدر به  نمیدانم شما با کدام جریانها و اشخاص در تماس بوده یا هستید، از جریانهای
 تجربه شخصی خودتان و چقدر آن از طریق افسانه و روایت دوست و رفیق میباشد.

مجاهدین افغانستان هم خودبخودی راه مبارزه را در پیش نگرفتند، حتی اینکه به حکومات قبلی بار بار مستقیم و 
زه نخواهیم کرد و حکومت شما را قبول داریم، اما از شما غیرمستقیم خاطرنشان میکردند، که ما بر علیه شما مبار

خواهش مینماییم، که پیروان نظریه الحادی لینینزم را که مثال یکی در پارلمان برای زنها قانونی سازی چهار شوهر 
اما را میخواست که قبرغه هایش توسط مولوی نبی و سناتور عبدالرشید و کدام نفر دیگر شکست، موقع قدرت ندهید. 

به گفته آنها وقعى گذاشته نمیشد. و یا ماجراء آن محصل افغانى پوهنتون نظامی در مسکو یا کدام شهر دیگر روسیه كه 
قرآن شریف را در تشناب انداخته بود، بعد از آن شناسایى و با ولچک از طریق سفارت افغانی به کابل فرستاده شده 

ا نامبرده برعکس، چند وقت بعد از طریق بورس وزارعت زراعت بود تا بورس وی ساقط و خودش زندانی شود، ام
 به روسیه مجال آمدن میابد...

اگر حکومات قبلی بجای مدارا با چپی ها و سرکوب مسلمانان، عکس کار را میکردند، بدون شک که بعد از کمک  
ا جهان به چشم سر دید، لینینیستها هرگز هللا، با پشتیبانی ملت مسلمان و باایمان که نتیجه اى عقیده و ایمان وایثار آنر

موقع و قدرت و جرات کودتا بر علیه خودشان را پیدا کرده نمیتوانستند و شاید مملکت و مردم به این حال زار زار 
 نمیافتاد. بهرحال قدر هللا و ماشآء فعل.

بدتر از آنها ناكام و مشروط شدند. اینكه بعد هاچی کردند و چی شدند، دنیا داراالمتحان است و بسیار دیگر نیز درین 
 پناه به هللا.

در ثبوت ادعاى ساخت انگلیس بودن نهضت اخوان المسلمین، در اخیر همان جمله، لینک اولی یوتیوب را که فرستاده 
بودید، خودتان میبینید که قصه مشهور کدام آخوند زمان شاه ایران است و با جریان اخوان المسلمین مصر اصال 

دارد. پس گذشته ازانکه صحت و سقم آن معلوم نیست، هیچ ارتباطی با ادعاء شما ندارد. به این گویند ده در تماسى ن
 کجا و درختان در کجا!

راه های تربیه و تولید نوکران توسط استعمار بسیار خواهد بود، مگر دروغ و باطل چیزی نیست که ان شاءهللا در 
نظرها مخفى بماند. ویغمبر صلی هللا علیه و سلم میفرماید، که از فراست مومن  مقابل حق و حقیقت پایداری نموده و از

 بترسید، که مومن به کمک نور هللا میبیند. اللهم اجعلنا من المومنین. آمین
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مشابه دانستن یك انسان كوته فكر و ظالم با حضرت عمر فاروق رضى هللا عنه كه راهى را كه وى میرفت شیطان از 
و پیغمبر صلی هللا علیه و سلم وی را به دروازه اى مانع فتنه های موج زننده تشبیه نموده بود، ظلم آن میگریخت 

صریح و توهین واضح بر فراست، تقوا و عدالت آنجناب رضى هللا عنه میباشد. چند جای آیات قرآن شریف به تایید 
 هات المومنین.فرمایشات حضرت عمر رضى هللا عنه آمده، از جمله آیات حجاب براى ام

آن درختى را هم كه فرموده اید، درختى نبوده، كه صحابه براى عزادارى از وفات حضرت رسول صلى هللا علیه 
وسلم در سایه آن جمع شده باشند. بلكه درختى بود كه بیعة الرضوان براى جنگ در صورت ضرورت قبل از صلح 

عض روایات مردم گمان آنرا میكردند، همان درخت بوده باشد. حدیبه بوده در سایه آن صورت گرفته بود، یا نظر به ب
چون احتمال این نیز موجود بوده است ، كه اصل آن درخت توسط سیل بیجا شده باشد. به هرحال چون زمانیکه 
حضرت عمر رضی هللا دید که مردم بیشتر از کعبه شریفه، زیر این درخت جمع میشوند، به خاطریکه شکل عبادت را 

 ه و به یک بدعت تبدیل نشود، دستور به قطع آن صادر فرمود...نگرفت
از جمله اقوال ایشان اینست، که زمانیکه جوانی را ببینم که نه به امرى از امور آخرت و نه به امرى از امور دنیا 

نماز در مصروف باشد، از نظرم میافتد، یعنی قدر وی کم میشود. و چند جوانی را که از طرف روز به غیر از وقت 
 مسجد جمع شده بودند، توبیخ نموده برای کسب و کار فرستاد.

شما میتوانید هرقدر که میخواهید ابن سلمان را دوست داشته باشید و خوشبین هم باشید. مگر او را یگانه زعیم هوشیار 
  خواندن خودش یک مبالغه و یک اغماض از هوشیارترانی ازوست.

قبال ذکر گردیده یک زعیم هوشیار و یک مسلمان خوب هیچوقت یک مملکت مسلمان دیگر را که هوشیاری قسمیکه 
های خود را به مراتب بیشتر از وی ثابت ساخته باشد، در وسط ماه رمضان محاصره اقتصادی و نظامی نکرده 

  فامیلهای مسلمان را دفعتا مجبور به جدایی و ترک یکدیگر نمیکند.
که بگذریم، قتل جمال خاشقجی کدام مسءله ساده نیست، بخاطریكه اوال هللا متعال خرابی تمام زمین را  از تفصیالت

سبکتر از قتل یک مسلمان بیگناه خوانده و قتل یک بیگناه را برابر با قتل تمام جهانیان معرفی کرده است. با این کار 
گ بزرگ جهانی یا حد اقل دو قوت بزرگ بی سنجش و یا دسیسه ای سنجش شده، خطر شعله ور شدن یک جن

مسلمانان اهل سنت موجود بود، که هدف از پکه کردن دیگران، بعید نخواهد بود، که این هم بوده باشد، مگر این دلیل 
 برین نیست، کار خوب و عاقالنه یا اقال جنایت کوچک و بی اهمیت باشد. اعوذباهلل

ترقیخواه که در اوایل بسیار پالنهای و کارهای ابن سلمان را در خاشقجی کی بود؟ یک ژورنالیست، یک مفکر و  
قسمت جلوگیری از فساد اداری و تن پروری امراء تایید میكرد و ضرورى میپنداشت. اما بعد از محاصره ظالمانه 

د، قطرکه علت آن هم عدم پرداخت جزیه ای چند صد میلیارد دالری توسط قطر به ترمپ که قبال اشاره گردید، بو
خاشقجی به خاطر اظهار مخالفت خود با این امر باقی ماندن در امریکا را ترجیح داد. خودش میگفت چون دوستانم 
بدون موجب زندانی شده، بعید نیست که مرا نیز زندانی سازند. شیخ سلمان عوده یک دعوتگر و مفکر مشهور که در 

امریکایی در بالد حرمین و مخالفت با جنگ عراق  جنگ اول خلیج به خاطر اظهار نارضایتی از موجودیت عسکر
چندین سال را در زندان سپری نموده بود، سال قبل صرف به خاطر یک تویت خود که هنگام مالقات ابن سلمان با 

الهی دلهاى این دو امیر و دلهاى این دو ملت را به هم نزیك »امیر قطر در اوایل محاصره قطر، دعا کرده بود، که 
که خیر همه درآن است" دوباره به زندان انداختند و به جرم سیمپاتی با تروریستان یعنی اخوانیها که هدف بگردان، 

قطریهاست، وی را در زندان انداختند و فعال حکم اعدامش را صادر نموده اند، حفظهم هللا تعالی. در حالیکه شعار 
یعنی عدم خشونت ما قویتر « میتنا اقوا من رصاصسل»اخوانیهای بیچاره که نکته ضعفشان هم است عبارت است از 

از مرمی است. آن بیچاره ها که حکومت منتخب شان توسط مارشال سی سی ذلیل به کمک استخبارات منطقه و 
میلیاردهای سعودی سرنگون شده باید زندانی و اعدام شوند که تروریست اند، اما سی سی ظالم حقیر، متحد مدبر و 

 ان است.دوست مورد نوازش ش
سخنان و مشوره های جمال خاشقجی در مورد سیاست داخلی و منطقوی حکومت سعودی بیشتر به نفع آن حکومت و 
برپایه واقعبینی و خیر و صالح بوده است، که اگر عربی باد باشید، ان شاءهللا خود میتوانید در یوتیوب جستجو نمایید. 

 باشد و مستقل. اما قدر این مشوره ها را کسی میداند، که عاقل
سپتمبر آنها به ۲۸جریان قتل خاشقجی بیچاره خودش بیانگر احوال است. نامزدش خدیجه بیان میدارد، که به تاریخ 

اداره نكاح در استامبول میروند تا رسما نكاح نمایند. مامور آن دفتر این اجل گرفته را میگوید، که باید سندی از 
نکاحت نیست. نامزدش ادامه میدهد، که جمال از رفتن به قونسلگری هراس قونسلگری کشورت بیاری که مانعی در 

داشت، که مبادا دستگیرش نموده یا کدام بالی دیگر را بر سرش نیارند. زمانیکه در همان روز به قونسلگری مملکت 
ر بیاید وسند خود میرود، همرایش خالف توقع وضعیت بسیار خوب میشود و برایش وعده داده میشود که هفته ای دیگ

خود را بگیرد. هفته بعد که تقریبا دل جمع داخل قونسلگری میشود، دیگر خارج نمیشود. خدا داناست که چقدر 
انسانهای دیگر مثل وی نیست و نابود شده اند و کسی از حالشان خبر نشده است... بهرحال چون اجازه بردن موبایل 

د را به نامزد خود میدهد، اما ثبت صدا را در ساعت دستی خود، که را به داخل قونسلگری نداشته، هردو موبایل خو
"اپل واچ " بوده قبال فعال میسازد، كه صداهاى ثبت شده از آن مستقیما به آى كلَود انتقال و ذخیره میشود . همین بوده 
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بعد از چهار دقیقه كه استخبارات تركیه توانسته صداهاى تعذیب و سپس صدای اورا که وی را پیچکاری مینمایند و 
خاموشى قتل و سپس قطع اعضای بدن وی با اره برقی و در پیچاندن در پالستیک که در مجموع بیست و دو دقیقه 

  وقت را در بر میگیرد.
مواصلت گروپ قتل وی که پانزده نفر از استخبارات سعودی منجمله یک متخصص طب عدلی که مسءول قطع 

ر همان روز توسط طیاره جیت دیپلوماتیک، تقسیم شان به چهار گروپ در چهار اعضاى بدن وى بوده است، درست د
هوتل اطراف استامبول که هرکدام برای چهار شب اطاق ریزرف کرده بودند، اما خارج شدن شان از قونسلگری 

شان توسط موتر های شیشه سیاه درست دو و نیم ساعت بعد از دخول خاشقجى به آن و بازگشت شان به سعودی، ن
میدهد، که همه چیز از قبل پالن شده بوده است. مگر کار بچه کچه! مهمتر از همه کسی را که هللا متعال رسوا و ذلیل 

 پرده پوشی خواهد توانست.  نماید، کی 
با چنین جنایتی سر داعش را نیز خاریده اند، که توسط استخبارات شرق و غرب، برای تخریب جریانهای مردمی و 

و اختناق از طریق تكفیر و قتل و نا امنى در میان مسلمانان، برای بهره برداری های معین و شوم، توسط  ایجاد تشنج
 طیاره های مخصوص در جاههای مورد نظر دیسانت و سپورت میشوند.

  اللهم انی اعوذبک من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیا و ممات و من شر فتنة المسیح الدجال.
  لى هللا على خیر خلقه محمدا و على آله و صحبه و التابعین. آمینو ص
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