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 طالب باید تغیر کند!
 

نیست و من متأثر میشوم که تا حال نتوانسته ام این  بیادر شما متحدین طالب و همراه طالب هستید که تعداد شما کم
ر اعتقادات خود را تغی سیاسی که باید و جانب مقابل در وقت مذاکرهٔ  در تالش تغیر دادن طالب فهم را تصحیح کنم.

 از لحاظ زمانی دقیق و درست نیست!دهد 
 

تغیر دهد و این طالب  باید خود را باید این طالب همان طالب دیروز است، این طالب طالب جدید است و این طالب
ا ران رگدی وید: حال ماگباز قلقله کنان می ران را نیز حق بدهد و آن جز طالب خود را ُکل طالب جاء زده وگباید دی

 حق میدهیم. و ...
 

 لب دارید شما در آن تنها نیستید.واقعیت چنین است که چنین مطالبات که شما از طا
 

 ن مذاکرات و تفاهمات سیاسی نیست.تغیر دهند و این مطالبه قابل قبول و بجا در حی د طالب رابسیاري ها میخواهن
 

 ذرید!گازین خدمت به طالب ب
  ذار طالب همان باشد که بود.گب

  سفید اش سفید و سیاه اش سیاه.
 

  یر دهد. و اعتقاد کس را تغیر دهیم که اعتقادات خود را تغ ما نباید در مذاکره و مفاهمه تفکر
  در مذاکره و مفاهمه سیاسی از اصالح دست بردارید.

  مناسب نیست، بی وقت و ضیاع وقت است!
 

  سیاسی به تغیر طالب و جانب مقابل تمرکز کنید. درست نیست و نباید در وقت مذاکرهٔ 
  مهم این است که سفیدش را بر ما تحمیل نه کند.

 

ه صرف و صرف در زمان قابل قبول شود که ملت آنرا مشروعیت تطبیق نسخه اش بر هم مهم اینکه مشروعیت
  بدهد ورنه مشروعیت تطبیق نه داشته باشد. تطبیق

  انتحاري، انفجاری و خود کشې میکند خودش برود ما خواهانیم که ما را با خود نبرند.
 

جنت نیستند و هللا تعالی چنین هدایت نداده که حتما وی وشه خود را انفجار دهد اما مکلف بردن ما به گبرود در کدام 
  من را با خود به جنت ببرد.

 

ار من میداند که قصد گرفتن نداشته باشم، پرود ر من را کس به زور به جنت بردن میخواهد و من نیت و قصدگا
من  را نداشته باشم و بر اه است، عالم االغیب و الشهاده است و در صورتیکه نیت رفتن به جنتگنداشتم، به نیتم آ

  به جنت راهم نه خواهد داد. تحمیل شود،
  ر نیت نبود، پاداش هم نیست.گمن زمانی پاداش عمل را خواهم داشت که نیت آنرا داشته باشم. ا

  طالب نیت کرده، برود اما ما را نبرد.
 

سفارش دارد که اقالً ترجمه، تفسیر و شأن نزول سورهء )عبس و دین مقدس اسالم را بداند یک  ر طالب میخواهدگوا
ص( قهر است که میفهماندش ... ( در جز سی ام قرآن پاک را بخواند که هللا تعالی به پیامبرش )جاه االعمی تولی ان

  که هدایت کار هللا تعالی است و شما صرف به رساندن سخن حق مکلف هستید!
  یگیرد و انتخاب میکند و کی نه؟ این کار خود بنده و ذات من است!اینکه کی راه هدایت را م
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  الهی هدایت نیکی کن!
  نمی دانند چه میکنند!

 

ها انسان داخل نه شده و نه اعتقاد و ایمان به زور سرنیزه در قلب و اعتقاد  دین اسالم به زور سر نیزه در دل ملیارد
  داخل شده میتواند!

 ساخت! م است و نباید آنرا صرف و صرف دین جبار و قهاردین اسالم دین رحمن و رحی
 

 و ما علینا اال البالغ المبین
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