بسم هللا الرحمن الرحیم

یادی از تجاوز در نوشته های قبلی!
نوشته و طرح کارتون :انجنیر محمد نذیر تنویر

نسخه های جدید مضامین قبلی ،در هژدهمین سالروز تجاوز امریکا بر میهن ما 7 ،اکتوبر 1002
Author & Graphic Design:

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 بیست و هفتم:
یادی از بزرگ مرد سرزمین ما ،یادی از مالمحمدعمرمجاهد!
به مناسبت درگذشت مردی که ،تاریخ امت اسالمی را پُر بار ساخت
تاریخ نشر نسخه اول 22 :آگست 1026

سال قبل درین روزها بود که اعالن وفات یکی از ناب ترین فرزندان این خطه ،و یکی از بهترین مجاهدان راستین امت اسالمی ،مال
محمدعمر «مجاهد» رحمه هللا پخش و نشر گردید.

یقینا ٌ که مرگ حق است و همه در انتظارش درین مسیر لحظه شماری دارند .اما از دست دادن همچو فرزندان نخبه «امت اسالمی»،
آنهم در شرایطی که ،امت مسلمه در سخت ترین و دشوارترین حاالت قرار دارند؛ امتحانی است ،بس دشوار و بزرگ!
این خبر دشمنان اسالم و منافقین را به رقص و پایکوبی کشاند و غرور شان چنان اوج گرفت که دیگر «نیروی مقاومت جهاد
افغانستان» را ،ختم یافته تلقی داشتند .رسانه های ملی و بین المللی نیز با عناوین درشت ،برآن صحه می گذاشتند و بر تحکیم حضور
اشغالگران روحیه می بخشیدند .واهمه این خبر ،فضا را چنان زیر سایه اش پوشانده بود که کمتر کسی ،حتی حاضر به دعای مغفرت و
فاتحه از برای این «مرد رشید» و خداجو در مظهر عام نبود .در چنین شرایط« ،حزب اسالمی» که خود عنصری از «نیروی
مقاومت» بود و یکجا با «تحریک اسالمی طالبان» در برابر متجاوزین می رزمید ،بجای همدردی و تعاون ،ناجوانمردانه و موازی با
رژیم دست نشانده و جهان کفر درین جنگ تبلیغانی پیوست و حتی رسم افغانیت را نیز زیر پا گذاشت.
بنده که در سفر بودم و دسترسی کمتر به امکانات انترنتی و چاپی داشتم ،فقط در سطح یک نظاره گر اخبار را تعقیب می داشتم .به
مجرد رسیدن به منزل ،مقاله ای را که در ایام سفر نوشته بودم تایپ نموده ،و با ضمیمه ای طرح گرافیک به نشرات فرستادم که بجز
چند نشریه محدود ،دیگران همه از نشر آن ابا ورزیدند.
امتحان سخت و بزرگ الهی برای «فرزندان راستین» این خطه در پیش بود که خوشبختانه «تحریک اسالمی طالبان» با صبر و
استقامت و نیات نیک شان ارمغان نیک آنرا در فضای کشور آورده اند که برای دوست و دشمن قابل محسوس می باشد.
بلی! دیگر طالبان به دروازه های کابل رسیده اند و حیات و بقای «رژیم دست نشانده» ،صرف در گروی افرادی رقم می خورد ،که
نیاز به زمان بیشتر از برای چور وچپاول ،و انتقال دارایی های عامه به بیرون دارند.
خواستم ازین فرصت استفاده برده و نوشته قبلی خویش را بدسترس عالقمندان گذاشته ،و یادی مجدد ازین مرد رشید و بزرگ امت
اسالمی نمایم:

مردی که در عدم حیات اش نیز« ،معاندین اسالم» را به زانو درآورد!
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روی این لینک:
http://www.2afghan.nl/20191007-16USinvasion.pdf
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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
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  22روز 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
http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf
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مردی که در عدم حیات اش نیز« ،معاندین اسالم» را به زانو درآورد!
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
منافقین ،آخرین امید متجاوزین! http://www.2afghan.nl/20191007-23USinvasion.pdf
پیامی به نمایندگان امارت اسالمی در کنفرانس پگواش! http://www.2afghan.nl/20191007-24USinvasion.pdf
پیروزی خون بر شمشیر! http://www.2afghan.nl/20191007-25USinvasion.pdf
مردی که امارت را همچو سلف اش نگهداشت! http://www.2afghan.nl/20191007 -26USinvasion.pdf
یادی از بزرگ مرد سرزمین ما ،یادی از مالمحمدعمرمجاهد! http://www.2afghan.nl/20191007-27USinvasion.pdf
http://www.2afghan.nl/20191007-16USinvasion.pdf

