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تذکر:
نسخه های جدید مقاالت را؛ در «هفتاد دو روز وحشت» بعد از تجاوز امریکا ،پیگیری و مرور خواهیم کرد ،تا باشد که با این یادآوری ناچیز ،پیوندی در ضمیر
خویش با قربانیان این «تجاوز منحوس» داشته باشیم.
بیایم تا با تکثیر همچو نسخه ها؛ که شمه ای از واقعات تکان دهنده و تراژدی های این سرزمین مظلوم و مجاهد پرور می باشد ،جای پای منافقین و وطنفروشان
دین ستیز را در آینده این سرزمین مسلمان محدود گردانیده ،و خویشتن را نیز در جمع خیراندیشان پیوند زنیم ،تا باشد که اگر بهره ای از ثواب الهی را نصیب
گردیم .ان شاء هللا

مضمون هژدهم:
توطئه ای  11سپتامبر ،و مقاومت مجاهدین راستین!
بمناسبت  22سپتامبر 1002؛ سرآغاز توطئه های جهانی برعلیه اسالم
تاریخ نشر نسخه اول 22 :سپتامبر 1022

هللا ﷻ در کالم با عظمت اش می فرماید:
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ق ۚ وَكن اْلِنسان قتورا ﴿اإلسراء﴾٠١١:
قل لو أنتم تملِكون خزائِن رْح ِة ر ِِب إِذا َّلمسكتم خشية اْلِنفا ِ

{بگو :اگر شما مالک خزاین پروردگارم می بودید ،باز هم از ترس فقر بخل می ورزیدید ،چرا که انسان همواره بخیل و تنگ نظر است!}

بلی! با آنهمه ثروت و دارایی های غصب شده ای کشورهای «فقیر و درحال رشد» ،قناعت نیافتند که در صدد توطئه ای جدیدی
برآمدند .تئوریسن ها و تحلییل گران غاصب ،با مفکوره « پائین آمدن نیروی انرژی" در قلمرو های شان؛ دست به توطئه ای زدند تا
بازار صنعت سالح شان را گرم نگه داشته ،و جانبی دیگر به آسانی بتوانند به «حریم شخصی» باشندگان شان راه یابند.
برای بدست آوردن این اهداف؛ ایشان بازهم بر مبنای اخالق بد همیشگی شان ،به خدعه و نیرنگ روی آوردند!
این بار مثلث شوم «موساد ،سی.آی.ای و ام.آی »6.به رهبری صهیونیزم جهانی ،توطئه ای  11سپتامبر را چیدند.
تئوری توطئه  11سپتامبر

( )11 september conspiracy theories

شکل یافت که با عملی شدن آن:

احساسات اعوام را برانگیختند؛
بی خردان و کم فهمان را مسیر دادند؛
و به «پیروان شان» توجیه دینی را ترزیق داشتند!
بوش «پسر» جنگ صلیبی را آغاز و بی دینان
موتلف اش را زیر چتر دمکراسی بسیج ساخت.
مردمان بزدل و کم ایمان را ترسانید ،و عدم شرکت
آنها درین ائتالف را ،تهدید به دشمنی نمود.
وی همچو «دجال» ،با پول اجیرانش را بر کرسی
قدرت نشاند ،و از طریق رسانه های جمعی به
شستشویی مغزی اعوام پرداخت.
شراره های غرور و یکتازی؛ حس «زیاده طلبی»
ایشان را ،زود به اوج اش کشانید ،و ساحه ظلم و
وحشت شان را ،از جغرافیای افغانستان به بیرون
کشاند .این عمل «زیاده طلبی» دجاالن باعث گشت
تا عده یی بر نیات سوء آنها نسبت به اسالم پی
بردند .اما متأسفانه اکثر شهر نشینان کشورهای زیر
سلطه ،بخاطر رفع اغراض نفسانی ،به متجاوزین
لبیک گفته و به جشن و پای کوبی پرداختند.
بلی! تاریخ تکرار می شود ،و عده یی تاهنوز در
خواب اند!
«کارمل» جایش را به «کرزی» سپرد؛ و بعد از
ظهور آثار شکست «باداران شان» ،بازهم جامه ای نفاق برتن کرده ،و آئینه ای «نجیب منافق» در «غنی منافق» تجلی یافت!
بلی ! تاریخ تکرار می گشت ،و واژه ها در رسانه های جمعی ،فقط جاهایش را عوض می داشت:
«سی آی ای» جایش را به «آی اس آی» سپرد؛
«ضد انقالب» به «ضد دمکراسی» مبدل گشت؛
«فیودال» به « متحجر» شکل گرفت؛
«اشرار» « ،طالب» گشت؛
و «اخوانی» به «القاعده» مبدل گشت!
دیگر گویی که ایشان بصیرت حق را از دست داده ،و از حالت استعمار به استحمار شکل یافته باشند!

ایشان در فساد افراط نموده ،و چنان ازهم سبقت می جویند که فرموده سرور مان محمد  مصداق حال حکومت های شان گردیده
است:

«بزودی سالهای خواهد رسید که در آن:
مردم دروغگو ،صادق شمرده می شود و راستگو ،تکذیب می گردد؛
بر خائنین ،اطمینان میشود و امانتداران به خیانت متهم می گردد؛
و فرد کثیف و فاسد ،سخنگوی امور مردم میگردد !»
آیا بغاوتگران و سرکشان پنداشته اند که هر کاری کنند ،بازخواستگری وجود ندارد و از قلمرو مجازات در امان می مانند!؟
کور خوانده اند و از تاریخ عبرت نگرفته ،و فراموش نموده اند که حرف اخیر از آن هللا ﷻ است!
ببینید که نقشه های شان چگونه برعکس خواسته های شان نتیجه می دهد و مکر شان ،بر خودشان بر می گردد!

{البلد}5:

این است عظمت و حقانیت گفتار الهی!!!
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﴿آل عمران﴾٤٥:

{و نقشه کشیدند ،و هللا (هم برای حفظ دین اش) چاره جوئی کرد؛ و بدان که هللا بهتری ِن چاره جویان است!}

بلی! آنها برای نابودی اسالم ،جنگ را به کشورهای اسالمی کشانیدند،
اما «خالق هستی» قلب های بهترین فرزندان حقجو و چیزفهم کشورهای خودشان را گرویده اسالم گردانید؛
آنها با «وحشت و ظلم» ،و صرف هزینه های هنگفت ،به نابودی مسلمانان پرداختند،
اما «خالق هستی» جوانه های اسالم را در قلب بهترین فرزندان شان شگوفان نمود؛
آنها سعی داشتند تا چهره اسالم را در وحشت و ترور شکل دهند و خالصه گردانند،
اما پیام صلح و امن اسالم ،قلب های فرزندان شان را تسخیر داشت؛
آنها مناطق امن و «آزاد شده» زیر تسلط مقاومت سوریه و عراق را با توطئه ای «داعش» ،مورد بمباران قرار دادند،
اما «خالق هستی» بدون جنگ و خون ریزی ،صدها هزار مسلمان را بسوی شان مهاجر گردانید ،و این مقوله را:
«مار از پدنیه خوشش نمی آید ،پدنیه در کنار غارش می روید!» را دوباره در اذهان زنده گردانید.
پس به عظمت گفتار خالق خویش پی بریم؛
و بر صبر و استقامت خویش بی افزایم؛
از نفاق و تفرقه افگنی در صفوف مقاومت دوری گزنیم؛
و بدانیم که «فردای پیروزی» نزدیک است:
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﴿﴾٣١

{کسانی که میگویند :پروردگار ما تنها هللا است ،سپس (بر این توحید و یکتاپرستی) ماندگار میمانند ،نه ترسی بر آنان است و نه
غمگین میگردند !}

:)!لست مضامین مجموعۀ (یادی از تجاوز در نوشته های قبلی
!جنگ بر علیه تروریزم
http://www.2afghan.nl/20191007-2USinvasion.pdf !شکار صلح
http://www.2afghan.nl/20191007-3USinvasion.pdf !دستآورد دو تجاوز
http://www.2afghan.nl/20191007-4USinvasion.pdf چرا هفتم اکتوبر روز سیاه در تاریخ کشور نیست؟
http://www.2afghan.nl/20191007-5USinvasion.pdf !از عاشورای حسینی تا عاشورای طالبی
http://www.2afghan.nl/20191007-6USinvasion.pdf ! روز وحشت22
http://www.2afghan.nl/20191007-7USinvasion.pdf !»آغاز زوال «تک قدرت جهان
http://www.2afghan.nl/20191007-8USinvasion.pdf !تولد کمونیستها از بطن امپریالیزم در سیزدهمین سال تجاوز
http://www.2afghan.nl/20191007-9USinvasion.pdf !»حکومت «وحدت ملی» یا تکرار «ائتالف شمال
http://www.2afghan.nl/20191007 -10USinvasion.pdf ! روز وحشت22 مکثی بر
http://www.2afghan.nl/20191007-11USinvasion.pdf !کابل می گریست
http://www.2afghan.nl/20191007-12USinvasion.pdf !»سروده ای «یکی» «دیگری
http://www.2afghan.nl/20191007-13USinvasion.pdf ! زایشگاه ای وطن فروشان،شش جدی
http://www.2afghan.nl/20191007-14USinvasion.pdf ! قدرش را ندانستیم،پیروزی که
http://www.2afghan.nl/20191007-15USinvasion.pdf !چهارمین فرار انگلیس
http://www.2afghan.nl/20191007-16USinvasion.pdf ! «معاندین اسالم» را به زانو درآورد،مردی که در عدم حیات اش نیز
http://www.2afghan.nl/20191007-17USinvasion.pdf ! مکثی بر سوانح زعیم امارت اسالمی،در البالی ادعای دوستم
http://www.2afghan.nl/20191007-18USinvasion.pdf ! و مقاومت مجاهدین راستین، سپتامبر11 توطئه ای
http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf
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