بسم الله الرحمن الرحيم
حکام مزدور ،منبع رش و مصیبت؛ در نشست "العال" جمع میشوند
(ترجمه)
خرب
مقامات و رسان هیئتهای حارض در چهل و یکمین نشسسسشسسست هسسسررای همکاری  ،ی

ار

قطعنامه پایانی را امضسسسا

کردند .گفتنی ا ست این بیانیه با ح ضرر هیخ متیم بن حمد آل ثانی امیرقطر در ههر العال واقع در عربشتان سعردی
به امضا رسید.
محمد بن س امن ولیعهد سعردی که در رأ

اين نشت قرار داهت در ابتدای سخرنانی گفت :رهربان دولتهای  ،ی

اعالمیه "همب شتگی و ثبات" را به ام ضا می رسانند .همچنان محمد بن س امن از تالشهای کریت و امریکا در را ستای
آهتی با قطر سپاسگذاری و قدردانی کرد و تاکید منرد که تقریت هررای همکاری  ،ی

ار

یک نیازمربم است.

تبرصه
از قطع روابط بین سعردی و قطر سه سال میگذرد .در ،الل این سه سال عربشتان سعردی تحریمهای هرایی زمینی
و بحری را باالی دولت قطر وضع منرد؛ اما امروز سعردی زیرنام "نششت العالء" میزبان امیر قطر هده و تصمیم آهتی با
قطر را گر ت.
ما یک روز هم جنایت حکام مزدور را درحق م ت هان و امت ا سالمی قابل قبرل منیدانیم .قطع روابط میان هردو دولت
بین مردم جدایی ا گنده و باعث بدتر هسسدن اوضسسا هسسده امت اسسسالمی در هر جاییکه زندگی میکنند از تفرقه و هم
پاهسسیدهگی که در بین امت جرد دارد رن میبرند از زمانیکه امت اسسسالمی به دولتهای کارترنی تقشسسیم هسسد و میان
هان مرزهای مصنرعی سا،ته هد ریادهای جاه یت و تخم م یتگرایی گندیده میان هان کاهته هد تا مش امنان در
رسزمین و محل ،ردهسان بیگانه گشستند .این زمانی برد که رسزمینهای هسان به کشسررهای کرچک تبدیل هسده و بین
امت مرزها ترسیم هد و در کشررهای هان قانرنهای کفری و استعامر غرب تدوین گردید.
واقعیت اینشسسسست که حکام مزدور و امثال این حکام که دراین اجال ها اهسسس ای میورزند همه به رمان امریکا و
دولتهای دیگر غربی که این حکام به آنها و ادار اند صررت میگیرد .تا زمانیکه رهربی ق ص سفید تغیر مرقف ندهد
در مرقف این حکام تغییری منیآید .این حکام نه مطایق ،راستههای مردم عمل میکنند و نه مطابق ،راستههای دین
مقد

اسالم .حقیقت امر اینشت که ،راستههای بادارانهان و منا ع آنها اسا

دهمنی و ص ح این حکام قرار گر ته

و مطابق به ،را ست و اراده باداران ،رد عمل میکنند .اگربادارهان ،را ستند که ن ش شت دایرهرد با هم مین شینند؛
اگر ،راستند که از هم جدا هرند نظر به ،راست آنها اجراآت میکنند.

این سازمانها که در اوج انحطاط ،رد نششت دایرمنرده اند منیترانند از ،رد محا ظت کنند حتی از امنیت هخصی
بر،ردار نیشسستند؛ پس چه برسسسد که باالی دیگردولتها اعالن جنگ منایند .این کشسسررها قط به منا ق تحت الحامیه
غربی تبدیل هده اند.
امت ا سالمی هرگزباالی این ن ش شتها و امثال آن نباید اعتامد کنند زیرا این ن ش شتها قط مدتی ز،مها را بیحس
منرده و دردها را تشکین میدهد سپس ز،م را گندیده و گش ده می سازد زیرا این نششتها قضایای رسنرهت ساز و
مشسسکالت حیاتی امت را معالجه منیکنند باالی امت اسسسالمی الزم اسسست که همین اکنرن برای متحد سسسا،م مردم و
تا سیس دولت ا سالمی د ست به کارهرند زیرا این دولت میتراند در مررد ق ضایای رسنر هت ساز امت ت صمیم زندگی و
مرگ را بگیرد و تخم هسسسقا و نقا را که حکام جاهل بین امت کشسسست منرده اند دورسسسسازد و یگانه راه ،الصسسسی از این
معض ه اقامه ،ال ت راهده برمنه نبرت میباهد.
نوسنده :عبد املؤمن الزيلعي
مرتجم:محمدفاتح

