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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 این نسخه ها؛ که شمه ای از واقعات و تراژدی این سرزمین مظلوم می باشد ،خود را نیز در جمع خیراندیشان پیوند زنیم ،تا باشد که اگر بهره ای
از ثواب الهی را نصیب گردیم .ان شاء هللا}

مضمون بیستم:
کفار ملت واحد اند!
تاریخ نشر نسخه اول 21 :اکتوبر 1022

پیامبر اکرم صلی هللا علیه وسلم می فرماید:
«کفار ملت واحد اند!»
بلی! کفار برای تأمین منافع «درازمدت» شان؛ زیر نام های مختلف ،و تحت ائتالف های گوناگون ،و در پوشش کشور های مختلف ،در
برابر «اسالم راستین» صف آرایی می نمایند؛
حالت فعلی جهان ،در برابر «اسالم راستین» (یعنی اسالم عملی) مبین این فرمودۀ سرور مان محمد مصطفی صلی هللا علیه وسلم می
باشد که:
«کفار ملت واحد اند!»

در حالی که «ائتالف جهانی کقر» با دست باز ،و قوه و نیروی اقتصادی بلند در برابر «اسالم راستین» در ستیز است .اما بازهم بر
آن بسنده نکرده ،و با بکار گیری انواع خدعه و نیرنگ ،حدود اخالقی بشر را پامال می سازند.
یکی از شیوه های غیر بشری «ائتالف جهانی کقر» ،بوجود آوردن جنایات جدید از برای پوشانیدن ،و حتی شستن جنایات قبلی شان
می باشد.
بلی« ،ائتالف جهانی کقر» برای رسیدن به این هدف ،انواعی سناریو ها را خلق می نمایند تا مردم را در آن مصروف نگهدارند ،و
خود دور از اذهان جامعه به راحتی هدف شان را پیگیری نمایند .از اینکه بعد از گذشت زمان سناریو های شان ،ارزش اش را از دست
داده ،و از ُمد می افتد و جذبه قبلی اش را از دست می دهد؛ قبل از افشای رموز ایشان ،سعی میدارند تا قضایا را در بین یکدیگر خویش
پاس دهند؛ که پس از این «پاس سیاسی»  ،بار دیگر با سناریو های جدید در صحنه ظاهر می گردند.
بلی! این قدرتمندان نه تنها با نیروی نظامی در پی اهداف شان هستند ،بلکه با نیروی تبلیغاتی سعی می دارند تا «باطل را حق» ،و
«حق را باطل» جلوه دهند.
پس تو ای مسلمان ،بیدار شو!
بیدار شو و سعی نما ،تا در مسیر «معاندین اسالم» قرار نگیری!
اگر شهامت و جرأت بیا ن حق از تو رفته ،حداقل خاموش بمان ،و برادران خویش را با القاب وارداتی ساخت همین «معاندین اسالم»
سرکوب مگردان!
بدان که برچسپ زدن این القاب (متحجر ،متعصب ،تندرو ،بنیادگرا ،تروریست ،طالب ،القاعده و حتی داعیش) تا ختم حیات بشری بر
روی این کره خاکی تمام شدنی نیست ،اما حاصل همرایی تو با ایشان ،جز معصیت چیزی دیگری نخواهد بود.
بدان ،که این روزها زود درگذر خواهند بود ،و اگر «من و تو» باشیم و یا نباشیم ،دین حق بآلخره آمدنی ست!
اما کسب گناهان جاریه ،از همراهی با «معاندین اسالم» ،عاقبت بد و پُر خطری اخروی را در پیش خواهد داشت که جبرانش ممکن
نخواهد بود!

شرح کارتون:
این طرح ،مجموعه ی از سه طرح قبلی بنده می باشد که قبالً در رابطه به «وقایع آن زمان» انعکاس یافته بودند .فعالً در رابطه به
ائتالف جهانی در برابر «اسالم راستین» در قالب یک مجموعه زیر عنوان «کفار ملت واحد اند» شکل یافته است.
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جنگ بر علیه تروریزم!
شکار صلح!
دستآورد دو تجاوز! http://www.2afghan.nl/20191007-3USinvasion.pdf
چرا هفتم اکتوبر روز سیاه در تاریخ کشور نیست؟ http://www.2afghan.nl/20191007-4USinvasion.pdf
از عاشورای حسینی تا عاشورای طالبی! http://www.2afghan.nl/20191007-5USinvasion.pdf
 22روز وحشت! http://www.2afghan.nl/20191007-6USinvasion.pdf
http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf

http://www.2afghan.nl/20191007-2USinvasion.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/20191007-19USinvasion.pdf ! زیر «نظام دمکراسی» بسیج ساخت،تجاوزی که «قاتالن بدون سرحد» را
http://www.2afghan.nl/20191007-20USinvasion.pdf !کفار ملت واحد اند
http://www.2afghan.nl/20191007-7USinvasion.pdf
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