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   افغانســـتانامارت اســـــالمی               

 حج واوقافوزارت ارشــاد،                     

 ریاست ارشاد وانسجام امور مساجد                     

 ودعوتآمریت ارشاد                         

            مدیریت عمومی تنظیم خطبه ها                                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هجری شمسی4/6/1401هجری قمری مطابق28/1/1444:رخؤ مجمعه روز  خطبهرهنامی 

 از افغانستان یک سال پس از خامته اشغال امریکا ومتحدین آن
 

الحمدلله الذی  اعز جنوده الصادقین واذل اعدائه الکاذبین وکرس شوکتهم وجعلهم  اذلة الناس فی االرض والصلوة  والسالم علی 

 خیرالربیة  محمد بن عبد الله وآله واصحابه  ومن تبعهم باحسان  والجهاد  الی یوم الدین.

 (69َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِديَنَُّهْم ُسُبَلَنا َوإِنَّ اللََّه لََمَع الُْمْحِسِننَي {العنکبوت:)قال الله سبحانه وتعالی:} وبعد: 

 کنند قطعاً  به راه هایی  هدایت شان میکنیم  ویقیناً خداوند با نیکو کاران  است .« کوشش»کسانی که در راه ما جهادترجمه:

الله جل جالله  است، واین به سبب آن است کسیکه  در راه  خداجهاد مناید وهدفش از جهاد در این آیت بشارت عظیم ووعده 

 بدست  آوردن رضای الله جل جالله باشد.وعده  الله جل جالله برای هدایت ونرصت او تحقق پیدا میکند .

بُرَ َسُيْهزَُم الَْجْمُع َوُيَولُّو الحمدلله این وعده پروردگار متحقق شد که میفرماید:}  (45)القمر: }َن الدُّ

 به زودی این جمعیت شکست میخورند وپشت میکنندومیگریزند.ترجمه:

زبوم را  بر علیه امریکا در قدم نخست نرصت، پیروزی  مجاهدین امارت اسالمی ، ملت مجاهد وملت مجاهد پرور این مر 

ام شهدای  ایاار گر وبزرگوار  که در قیام بزر  ومتحدین آن تربیک وتهنیت عرض میداریم  وجادارد  که در آغاز بر  روان مت

علیه اشغالگر امریکا جانهای رشین خود را نذرانه ، فدای دین ، عزت،آزادی  ورسبلندی  ملت بزر  خویش  منودند اتحاف دعا 

بی رحامنه امریکا ونیز برای شهدائیکه از اثر مبباردمان  جنت برین  استدعا داریم ن ایم  واز خداوندجل جالله  برایشامی من

، ومتحدینش  وبه اثر چاپه اندازی وکمین های نا معقول آنها جان های خویش را فدای دین، وطن، امنیت وآزادی کردند

 .روحشان شاد ویادشان گرامی وجنت الفردوس جای شان باد

 ملت متدین!

ر گران وجیبه دینی  رهنگ دینی، این ایاادر این شکی نیست  که مجاهدین امارت اسالمی  برمبنای  برداشت سامل از دین وف

که در برابر قدرت های  متجاوز استعامر گر آرام ننشستند وبرای آزادی  میهن خویش قیام وجهاد منودند. چون خود دانستند 

ما یک موهبت  الهی است  نه قرار دادیکه که برمبنا وهدیه دیگر حکومت ها به ملت حریت وآزادی  در فرهنگ  دینی ما نعمت

 بخشیده شده باشد .

آزادی وحریت  حق طبیعی هر مسلامن است، وهدف اساسی وعمده رسالت های آسامنی هم در هم شکسنت قدرت های  

 استبدادی، رسکوب گر ودشمنان انسانیت بوده است طوریکه خداوند جل جالله در قرآن کریم این هدف را به این گونه بیان 
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ْن حَ َولََقْد بََعْاَنا :}میکند ْن َهَدى اللُّه َوِمْنُهم مَّ ُسوالً أَِن اْعُبُدواْ اللَّه َواْجَتِنُبواْ الطَّاُغوَت َفِمْنُهم مَّ ٍة رَّ اللَُة َفِسريُواْ ِِف كُلِّ أُمَّ ْت َعلَْيِه الضَّ قَّ

ِبنَي {النحل:)  (36ِِف األَْرِض َفانظُُرواْ كَْيَف كَاَن َعاِقَبُة الُْمكَذِّ

که الله جل جالله را  همیان هر امتی  برای دعوت ایشان  پیغمربی فرستادیم  که محتوای دعوت آن این بودترجمه:البته ما در 

مسلامنان باید دوری کنند(که مقصد از نزول  طاغوت دوری کنید)از طاغوت بزر  امریکا وهم فکرانشان عبادت کنید واز پیروی 

 است.بوده ت  وازاله هر نوع استبداد ،کتب آسامنی وارسال پیغمربان  مقابله با طاغو هفیصح

وهمین گونه هدف رسالت انبیاء علیهم السالم این است که بندها وزنجیر هارا  از دست وپای  برشیت  در هم شکنند  وانسانها را از 

بندگی بندگان  به بندگی الله  جل جالله سوق  دهند، که ما این پیامهارا در پیام های امیر املؤمنین رهرب امارت اسالمی 

 به وضاحت می بینیم. حفظه الله  وی هبت الله آخند زاده افغانستان شیخ الحدیث  مول

میفرستاد  روایان  آن وقت؛ به قیرص وکرسیه وسلم طی  نامه های که به فرمانپیامرب اسالم محمد رسول الله صلی الله علی

 .گردن شام خواهد بودومستضعفان به نشوید اگر چنین کاری  را بکنید گناه ضعفان  مودند:که شام مانع آزادی  انسانهامیفر 

طول تاریخ در مبارزات  خستگی ناپذیر خویش  درمقابل  متجاوزین  پیروز گردیده اند، عامل  ملت مجاهد افغانستان  در 

، وحدت  زیسنت های دینی، محبت به آزادی  وآزادپیروزی  مجاهدین این مرزبوم  ایامن عمیق  وخلل ناپذیر به دین  وارزش

وپشه ای  که هیچ رنگ، زبان  را منی شناختند؛ترک، تاجک، پشتون، هزاره، بلوچملت مسلامن بوده وهمبستگی ملی درمیان 

 یک سنگر قرار گرفتند وبالخره به این پیروزی نائل شدند.همه باهم  برادر وار در

امریکای بله هم سننتاریخ روزی خویش را  بدست آوردیم که در که ما امروز استقاللیت  وپیاست وجای شکر وسپاس گذاری 

 .منودند گذاشته  این کشور عزیز مارا  ترکاشغالگر وهم پیامنانش را مجبور ساختیم  که به اشغال  خویش نقطه پایان 

مان  استقامت وپایداری را از خود نشان میدهند ودر تالطم  تاریکی ها فراز ونشیب تاریخ وحوادث  ز زاد ورسبلند در ملت های آ 

الله املتین ، ثبات، عزم، صرب، خود گذری  وامتاال اوامر الهی  را به احفاد  وخلف صالح خود به  ومشقات  با توسل به حبل

 میراث به هدیه میدهند.

خود ملت متدین وسلحشور افغانستان  که از آوان  ظهور  نور تابان اسالم  عزیز غیرت ودفاع  از دین، ناموس  ورسزمین محبوب 

وار نوع متجاوز  عرص مردانه  مدانند ودر مقابل  تجاوز هر گون گردیده عالیرتین وظیفه خود گل که  وجب وجب آن با خون شهدا

 خود مقاومت، شهامت ودفاع منوده است که تاریخ به آن گواه است .از 

لِلَِّذيَن أُِذَن }امر احکم الحاکمین است که میفرماید: زی هامنامقابل ظلم بیعدالتی ها، کفر، وحشت تجاوز دین ستیقیام در 

 (39يَُقاتَلُوَن ِبأَنَُّهْم ظُلُِموا َوإِنَّ اللََّه َعََل نرَْصِِهْم لََقِديٌر{الحج: )

اجازه قتال داده شده است برای کسانیکه با ایشان جنگیده میشود بدان سبب که به ایشان ظلم شده است وشکی نیست ترجمه:

 که الله برکمک ایشان توانا است.

ام یاجهاد؛ از بین  بردن کفر ونجات مظلومین از زیر سلطه ظاملان واقامه دین  خدا وبرگردانیدن آزادی  اساس وبنیه اصلی قی

 عزت وکرامت انسانی است. طوریکه ما در جهاد مقدس  مجاهدین درمقابل امریکا  ومتحدین آن شاهد فتح و آزادی هستیم .

مردم  ما گردیده اوالً به فضل واحسان خداوند جل جالله اما در عامل  البته ناگفته نباید گذاشت  که این پیروزی عظیم  که نصیب

 اسباب بستگی به عوامل ذیل  داشت:
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در همه امور واستعانت خواسنت از الله  جل جالله که دعا واستغاثه منودن به الله تبارک  وتعالی  : توکل منودن به الله  -1

 مهمرتین مظهر  عبادت وپیروزی  است .

 دین را           نساید  پیش غیر الله جبین را رمزمسلامنیکه داند که                                           

 اگر گردون به کام او نگــــــــردد             بکام خود بگرداند زمیــن را                                    

میگوید در یوم بدر رسول عنه ن کیفیت را واضح درک میکنیم  حرضت عمر رضی الله شویم ایمتوجه هر گاه به واقعه غزوه بدر 

اند وبه طرف  اصحاب خود که سیصد سیزده ویا پانزده نفر  الله صلی الله علیه وسلم به طرف مرشکین  دید که آنها یک هزار نفر

ومناجات مبارک خود را بلند منود ده  ودست های اند.سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم به در بار الله جل جالله روی آور 

داً مان اهل االسالم  التعبد فی االرض فامزال یهتنف بربه ماللهم انجزلی ماوعدتنی اللهم ان تهلک هذه العصابة کرد:)وارصار  منود

منا کفاک ورائه وقال نبی الله من علی منکبیه ثم النزمه فالقاه  رداؤه عن منکبیه فاخذ ابوبکر رداؤهیدیه مستقبل القبلة حتی سقط 

 شدتک ربک فانه سینجزلک ماوعدک(

این جامعه  هالک شوند وبه دشمن پیروز نگردند دیگر کسی تو را  ترجمه:وبه مناجات خود روبه قبله منوده گفت: ای  الله  اگر

میدهم  آنرا عملی فرما در حالت در روی زمین  عبادت نخواهد کرد ای الله  وعده ای که به من داده ای که تورا فتح  ونرصت 

وجد وترضع بی نهایت این دعا را  ادمه داد تا اینکه  چادرش  از شانه هایش افتید در حالت ابوبکر آمده چادرش را برداشت  به 

مناجات وترضع  آغوش گرفته چنین گفت:ای نبی الله در را شانه هایش انداخت وسپس از پشت رسول الله صلی الله علیه وسلم 

  الله به زودی  وعده اش را برایت عملی خواهد کرد.ه خدایت بس است ، ب

الَِحاِت لََيْسَتْخلَِفنَُّهم ِِف اأْلَْرِض الله جل جالله در این باره میفرماید:} ایامن وعمل صالح: -2 َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنكُْم َوَعِمُلوا الصَّ

لَنَُّهم مِّن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا يَْعبُ كَاَم اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن  ًًا َقْبلِِهْم َولَُيَمكَِّننَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرتَََض لَُهْم َولَُيَبدِّ ِِ َشْي ُدونَِن  اَل يرُْشُِكوَن 

ًَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن{النور: )  (55َوَمن كََفَر بَْعَد َذلَِك َفأُْولَ

نها را در زمین جا از شام ایامن آورده اند وکارهای شایسته را انجام  میدهند وعده داده استکه قطعاً آ ترجمه:خداوند کسانی که 

نشین وحکمران خواهد کرد هامن گونه کسانی را که پیش از آنها بودند جانشین وحمکران  ساخت  ودینشان را که برای آنها 

خوف وترس شان را به ارامش وامنیت  مبدل می کند تنها مرا پرستش  می  پسندیده  است برای آنها استوار وپابرجا سازد  ویقیناً 

 کنند وچیزی را با من  رشیک منی سازند وکسانی که بعد از این کافر شدند ایشان فاسقان اند.

 از جمله اسباب نرصت وحدت مسلمین است: -3

ف  کردند وپراگنده شدند نرصت الهی قرین حالشان تا وقتی مسلامنها متحد باشند نرصت الهی شامل حالشان میباشد واگر اختال 

}َوأَِطيُعواْ اللَّه َوَرُسولَُه َوالَ تََناَزُعواْ َفَتْفَشُلواْ َوتَْذَهَب ِريُحكُْم َواْصرِبُواْ إِنَّ اللَّه َمَع نخواهد بود.طوریکه الله تعالی میفرماید:

اِبِريَن{االنفال: )  (46الصَّ

تان از میان میرود وصربکنید یقیناً الله با  قوت وشوکتواختالف نکنید که سست میشویدکه  کنید الله ورسولش را اطاعت ترجمه:

 صابران است.
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عن ابی الدرداء یقول سمعت رسول الله یقول ابتغونی الضعفاء فامنا ترزقون  وتنرصون بضعفائکم ( در حدیای آمده است:)

 ابوداود.

 واسطه  ضعیفان تان یقیناً شام روزی داده میشوید به سبب ضعیفان تان.طلب کنید قرب ونزدیکیت من را به ترجمه:

نرصت یافته وکامیاب گردیده  ،وهمچنان اگر به تاریخ  اسالم نظر افگنیم  درک میکنیم که هرگاه مسلمین صف شان واحدبود

واضح است وشاعر  منونه های اند.جنگ های صالح الدین ایوبی  در مرص وشام، وجنگهای  قبلی افغانها در برابر انگلیس  

 میگوید:

 م نه ترک ونه تاتاریم      چمن زاریم واز یک شاخساریم ـــنه افغانی                                                  

 برما حرام است      که ما پرورده یک نوبهـــــــاریم یمتیز رنگ وبو                                               

وقت جنگ باشد ویا قبل ازمعرکه .صربوثبات  در مقابل  در صرب وثبات برابراست که  :از جمله اسباب نرصت صرب است -4

نات صربداشته امتحانات، صرب درمقابل تکالیف  ومشکالت زندگی  وصرب راز پیروزی مسلامن است مسلامن باید درمقابل  امتحا

َولََقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َفلََيْعَلَمنَّ اللَُّه (2:} أََحِسَب النَّاُس أَن يُرْتَُكوا أَن يَُقولُوا آَمنَّا َوُهْم اَل يُْفَتُنوَن )باشد؛ الله تعالی میفرماید

 (3)َمنَّ الْكَاِذِبنَي {العنکبوت:الَِّذيَن َصَدُقوا َولََيْعلَ 

زمایش منی شوند وبراستی کسانی را م  به حال خود رها میشوند وآنان آ مردم  پنداشتند که چون بگوید  ایامن اروردیآیا ترجمه: 

 که پیش  از آنها بودند آزمودیم  پس خداوند راست گویان را ازدروغ گویان  معلوم وجدا خواهد منود.

صلی الله علیه وسلم  کأنی انظر الی رسول الله ضی الله عنه قال وعن ابی عبدالرحمن ابن مسعود ر آمده است:) حدیای در 

لقومی فانهم  سح الدم عن وجهه یقول اللهم اغفریحکی نبیاً من االنبیاء  صلواة الله وسالمه علیهم رضبه قومه فأدموه وهو یم

 الیعلمون( متفق علیه 

شده است که گفت  چنان خوب بیاد دارم  که گویی به از ابو عبدالرحمن عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهاروایت ترجمه:

پیامربصلی الله علیه وسلم نگاه میکنم  که حکایت یکی از پیامربان علیه الصالة والسالم را باز گو میکرد  وی گفت قومش اورا زدند 

کن  که آنها منی وخون آلودش کردند در حالیکه  وی خون خودش را  را پاک میکرد ومیگفت پروردگارا قوم مرا هدایت 

 فهمند.

كَّنَّاُهْم ِِف اأْلَْرِض طوریکه الله تعالی میفرماید:}از جمله اسباب نرصت  اینکه هدف از جهاد اقامه دین خداباشد:  -5 الَِّذيَن إِن مَّ

كَاَة َوأََمُروا ِبالَْمْعُروِف َونََهْوا َعِن اْلُمنكَِر َولِلَّهِ  اَلَة َوآتَُوا الزَّ  (41َعاِقَبُة اأْلُُموِر{الحج:) أََقاُموا الصَّ

برپا میدارند، زکات میدهند وبه  را )نرصت دهنده گان دین الله (کسانی اند که اگر ایشان را در زمین اقتدار ببخشیم منازترجمه:

 کارهای پسندیده دستور میدهند واز کارهای ناپسند باز میدارند ورس انجام همه کارها به سوی الله است.

 :است اسباب نرصت در جهاد یقین داشنت به نرصت الله جل جاللهاز جمله  -6

وآزادی  میهن در مقابل  امریکا ومتحدین آن به دست   در جهاد افغانستان  مجاهدین  رصف برای اعالی کلمة الله ودفاع از دین

رقدرت  نظامی امریکا وناتو قرار  خالی قیام منودند که هیچ تناسبی میان ایشان  ودشمنان نبود به اصطالح  امروزی درمقابل اب

عالی فتح  وپیروزی را داشنت ولی اعتامد واتکاء  مجاهدین  به نرصت  الهی ومجاهدت خستگی ناپذیر مجاهدین بود که الله ت

 ل  اشغالگران خارج شد ووطن از چنگایش گرفتند واز رسزمین مجاهد پرور پشمنان  رس افگنده راه گریز را درشان کرد ودنصیب 
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شد، عقیده ودین مردم افعانستان  نصیبمردم مظلوم افغانستان به که مثره جهاد وتحقق نرصت بود رواقع دآزاد شد این آزادی 

 سلطه نظام کفری  نجات یافت وخون به شمشیر غلبه کرد.از ماند وطنمحفوظ 

 مسلامنان متدین!

ها، معیوبین است، باید این را منحیث یک نعمت آزادی نتیجه ومحصول زحامت وفدا کاری های مجاهدین، شهداء، زخمی 

 بزر  الهی به دیده قدر نگریسته وازآن حفاظت منائیم.

، حریت واستقالل  نعمت بزر  الهی است که مسلامنان به شکر وسپاس گذاری آن مکلف اند، الله تعالی به پیامربخود آزادی

 (3-1 )النرص:}.َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفرْهُ َن ِِف ِديِن اللَِّه أَْفَواجاً أَيَْت النَّاَس َيْدُخلُو إَِذا َجاَء نرَْصُ اللَِّه َوالَْفْتُح .َورَ }:میفرماید

وقتیکه  نرصت الهی وفتح بیاید تو دیدی   که مردمان گروه گروه در دین خداداخل میشدند.پس تسبیح وحمد پروردگار :ترجمه

 را بگو واز آن آمرزش بخواه .

 این آیت به رصاحت ذکر شده وقتیکه به مسلامنان فتح وآزادی نصیب شود باید شکر پروردگار را اداء کنند.در  

همچنان آزادی واستقالل  که یک دست آرود مجاهدین، شهداء وزخمی ها است آن را برای همیشه حفاظت منوده واز آن 

 دفاع قوی منائیم.

 بی دفاع خود ایستاده باشیم از آزادی ووحدت خود حفاظت کنیم .در مقابل هر متجاوز وتخریب کار از طرف ملت 

کنار نیروهای دفاعی وامنیتی خود ایستاده بوده وبه آنها کمک کنیم، دست به دست همدیگر داده تا ملت ووطن خود را در 

 نجات بدهیم.

بسنت وانداخنت مجاهدین در سلول و در آخر امر؛ امریکا ومتحدینش بعد از مبباردمان های هوائی، کمین زدن های زمینی، 

 های زندانها بارشمساری، رسافگندگی ورو سیاهی از کشور عزیزمان افغانستان بیرون شدند که در تاریخ ثبت خواهد شد.

والله تعالی آزادی واستقالل را نصیب ملت ما کرد یکبار دیگر تعهد خود را تجدید منوده که اشغال در وطن خامته یافت  ینکا

نها باهم برادر هستیم وبه برادری باور داریم وبه این تاکید داریم که ما ازهم جدا منی شویم، میخواهیم برای همیش یک ما افغا

 زندگی آرام در فضای صلح ،آرامی مانند نیاکان گذشته در کنار یک دیگر  برادر وار زندگی مرفه داشته باشیم.

 

 َوَما َذلَِك َعََل اللَِّه ِبَعِزيزٍ                                                                                                     
 

 

 


