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{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 بیست ودوهم:
فرزندان شهدای «قلعه جنگی» در «فرودگاه قندهار» حماسه آفریدند!
تاریخ نشر نسخه اول 21 :دیسامبر 1022

بیایم تا تاریخ چهارده سال قبل «همین روزها » را یکبار ورق زنیم؛
ورق زنیم که چه وحشتی نبود که بر مسلمانان راستین این خطه ،از هفتم اکتوبر تا هفدهم دیسامبر مجاز دانسته نشد ،و با دستهای باز در
برابر انظار جهانیان انجام نیافت؛
مجازی که در آن هر نوع ظلم و وحشت شکل یافت ،و محدوده های بشری؛ حتی محدوده های حیوانی را ،از هم گسیخت؛

گسیختن محدوده ها در پوشش «غیر رسمی» ،از برای توجیه اذهان عامه؛ اما بطور «رسمی» در قالب حامالن و حامیان دموکراسی،
که تاکنون به نوع «تروریزم دولتی» ادامه دارد.
بلی !  27روز وحشت!
عاشورای حسینی را  27شهید بود ،اما عاشورای طالبی را « 27روز» عاشورا!
هر دو را با خدعه و نیرنگ به کشتارگاه «دشت کربال» و «دشت لیلی» کشاندند.
به یقین که تاریخ کشور ما ،بخصوص درین چهار دهه ی اخیر ،شاهد شهدای بی شماری بوده است ،اما نه چنین شهدا!
پانزده هزار مردان رشید و چیزفهم ،که اکثریت شان را جوانانی تشکیل می داند که در چهره های شان اثر سجود نمایان بود!
ایشان را در قلعه زینی ،در دشت لیلی ،در قلعه جنگی ،و در هر کنج و کنار این کشور که می یافتند ،از دمی تیغ می کشیدند ،و تصور
ختم طالب و جهاد را در اذهان شان می پرو رانیدند .اما اراده خالق آنها براین رفته بود که چهارده سال بعد ،فرزندان آنها ،در قلب دشمن
و در بزرگترین پایگاه متجاوزین ،حماسه بیآفرینند!
حماسه ی که فقط اهل ایمان عظمت اش را درک کرده می توانند!
 9فدایی اسالم در قلب دشمنی تا «دندان مسلح» چنین حماسه می آفرینند!
چنین است «عملیات شهادتطلبانه» که:
افراد اش معلوم ،پیام اش معلوم ،وصیتنامه های شان از قبل تهیه شده و معلوم ،و اهداف شان معلوم!
ایشان در سه گروه سه نفره یی ،بر پایگاه های مختلف دشمن هجوم می برند و  79ساعت پیهم ،بدون غذا و آب با سالح های ناچیز و
سبک ،مقاومت می نمایند.
بلی! گروه سیدنا ابوبکر صدیق رضی هللا عنه به سرپرستی عبدالوارث؛
گروه سیدنا عمر فاروق رضی هللا تعالی عنه به سرپرستی عبدالرحمن؛
و گروه سیدنا عثمان غنی رضی هللا تعالی به سرپرستی صدیق هللا ،حماسه های را در تاریخ جهاد می آفرینند که سرانجام به پیروزی
«شهادت» نایل می گردند.
شهادت تان ،ای فرزندان شهدای «قلعه جنگی» مبارک باد!
چنین است تفاوت ایمان و نفاق!:
 دجاالن بزدل صفت بر فدایانی که بجز اسلحۀ سبک چیزی دیگری نداشتند با بمب های فاسفورس و کیمیاوی حمله می برند در حالیکه ایشان بر یکدیگر خویش فریاد سر می دادند که:
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َل َتزن ِإن اللـه معنا (مترس و اندوهگین مباش ،که هللا با ماست!)؛
 دجاالن بزدل صفت از طریق میدیا جهانی ،افواها ت پنجابی بودن مکالمات شان را نشر و پخش می نمودند ،در حالی که پویندگان راهحق ،پیام فدایان را تا آخرین لحظات (حیات دنیوی شان) بزبان افغانی می شنیدند و تعقیب می داشتند!

بلی! دجاالن توطئه چیدند و هللا جل جالله توطئه شان را بخود شان برگردانید!
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و نیرنگى طرح كردند و ما نیز نیرنگى تدبیر كردیم؛ در حالی که آنها درک نمیکردند!
 با اعالن وفات مال محمدعمرمجاهد (رحمه هللا) ،دشمن آنرا سرآغاز فروپاشی تحریک طالبان توجیه داشته ،و به جشن و پای کوبیپرداختند .اما هللا

جل جالله

در هسته ی ملیشه ها ،و نیروهای شر و فساد ،فتح قندوز را شکل داد؛

 -دشمن افواهات پخش مرگ مال منصور (حفظه هللا) را نقشه کشیدند ،اما هللا

جل جالله

در قلب پایگاه امریکائیان ،عملیات شهادتطلبانه را شکل

داد!
درست مانند صدر اسالم ،زمانی که قریش فریاد کشته شدن حمزه  را سر میدادند؛ احساسات مجاهدین اوج گرفته و دشمن را زبون
و به عقب می راندند.
برتری جهاد «مجاهدین طالب» نسبت به دیگر نیروی مقاومت درهمین نکته نهفته است .ایشان در حالی که سخت به امارت شان
مخلص و وفادار هستند ،اما هدف شان نه به محور افراد ،بلکه بر محور حاکمیت «نظام الهی» شکل یافته است که از دست دادن افراد
کلیدی ،نقش کمتری در فروپاشی تحریک شان را رقم خواهد زد.
که همین اصل ،رمز پیروزی -و اوج عزت شان را ،در قلب های مسلمین جهان ،شکل داده 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
 27روز وحشت! http://www.2afghan.nl/20191007-6USinvasion.pdf
آغاز زوال «تک قدرت جهان»! http://www.2afghan.nl/20191007-7USinvasion.pdf
تولد کمونیستها از بطن امپریالیزم در سیزدهمین سال تجاوز! http://www.2afghan.nl/20191007-8USinvasion.pdf
حکومت «وحدت ملی» یا تکرار «ائتالف شمال»! http://www.2afghan.nl/20191007-9USinvasion.pdf
مکثی بر  27روز وحشت! http://www.2afghan.nl/20191007 -10USinvasion.pdf
کابل می گریست! http://www.2afghan.nl/20191007-11USinvasion.pdf
سروده ای «یکی» «دیگری»! http://www.2afghan.nl/20191007-12USinvasion.pdf
شش جدی ،زایشگاه ای وطن فروشان! http://www.2afghan.nl/20191007-13USinvasion.pdf
پیروزی که ،قدرش را ندانستیم! http://www.2afghan.nl/20191007-14USinvasion.pdf
چهارمین فرار انگلیس! http://www.2afghan.nl/20191007-15USinvasion.pdf
مردی که در عدم حیات اش نیز« ،معاندین اسالم» را به زانو درآورد! http://www.2afghan.nl/20191007-16USinvasion.pdf
در البالی ادعای دوستم ،مکثی بر سوانح زعیم امارت اسالمی! http://www.2afghan.nl/20191007-17USinvasion.pdf
توطئه ای  11سپتامبر ،و مقاومت مجاهدین راستین! http://www.2afghan.nl/20191007-18USinvasion.pdf
تجاوزی که «قاتالن بدون سرحد» را ،زیر «نظام دمکراسی» بسیج ساخت! http://www.2afghan.nl/20191007-19USinvasion.pdf
کفار ملت واحد اند! http://www.2afghan.nl/20191007-20USinvasion.pdf
از طمطراق تا توطئه! http://www.2afghan.nl/20191007-21USinvasion.pdf
فرزندان شهدای «قلعه جنگی» در «فرودگاه قندهار» حماسه آفریدند! http://www.2afghan.nl/20191007-22USinvasion.pdf
http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf

http://www.2afghan.nl/20191007-2USinvasion.pdf

