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 تذکر:
بعد از تجاوز امریکا، پیگیری و مرور خواهیم کرد، تا باشد که با این یادآوری ناچیز، پیوندی در ضمیر « هفتاد دو روز وحشت»نسخه های جدید مقاالت را؛ در 

 داشته باشیم. « تجاوز منحوس»خویش با قربانیان این 

 جای پای منافقین و وطنفروشانمی باشد، تراژدی های این سرزمین مظلوم و مجاهد پرور  تکان دهنده ونسخه ها؛ که شمه ای از واقعات  همچوبیایم تا با تکثیر 

را نیز در جمع خیراندیشان پیوند زنیم، تا باشد که اگر بهره ای از ثواب الهی را نصیب  خویشتن دود گردانیده، ومح مسلمان را در آینده این سرزمین دین ستیز

 ان شاء هللاگردیم. 

 

 

 :مهفتبیست و  مضمون

 !مرد سرزمین ما، یادی از مالمحمدعمرمجاهدبزرگ یادی از 

 به مناسبت درگذشت مردی که، تاریخ امت اسالمی را پُر بار ساخت

 1026 آگست 22تاریخ نشر نسخه اول: 

مال بهترین مجاهدان راستین امت اسالمی،  و یکی از یکی از ناب ترین فرزندان این خطه،سال قبل درین روزها بود که اعالن وفات 

 پخش و نشر گردید.رحمه هللا « مجاهد» محمدعمر



، «امت اسالمی»اما از دست دادن همچو فرزندان نخبه  .لحظه شماری دارنددرین مسیر  در انتظارش هیقیناٌ که مرگ حق است و هم

 ، بس دشوار و بزرگ!استند؛ امتحانی ر دارحاالت قرا ی که، امت مسلمه در سخت ترین و دشوارترینآنهم در شرایط

نیروی مقاومت جهاد »دیگر فت که اوج گر چنان د و غرور شانناکشو منافقین را به رقص و پایکوبی  این خبر دشمنان اسالم

حکیم حضور تبر و  برآن صحه می گذاشتند ،با عناوین درشت نیز رسانه های ملی و بین المللی .داشتند ، ختم یافته تلقیرا «افغانستان

که کمتر کسی، حتی حاضر به دعای مغفرت و  ده بودناپوشاش  سایههمه این خبر، فضا را چنان زیر ا. وروحیه می بخشیدند اشغالگران

نیروی » عنصری ازخود  که «حزب اسالمی»در چنین شرایط،  بود.ن در مظهر عام و خداجو «مرد رشید»فاتحه از برای این 

، ناجوانمردانه و موازی با در برابر متجاوزین می رزمید، بجای همدردی و تعاون «تحریک اسالمی طالبان»یکجا با  بود و «مقاومت

 زیر پا گذاشت.نیز رژیم دست نشانده و جهان کفر درین جنگ تبلیغانی پیوست و حتی رسم افغانیت را 

کمتر به امکانات انترنتی و چاپی داشتم، فقط در سطح یک نظاره گر اخبار را تعقیب می داشتم. به بنده که در سفر بودم و دسترسی 

به نشرات فرستادم که بجز  گرافیکطرح  با ضمیمه ای و نموده،  بودم تایپ سفر نوشته ایاممقاله ای را که در مجرد رسیدن به منزل، 

 چند نشریه محدود، دیگران همه از نشر آن ابا ورزیدند.

با صبر و  «تحریک اسالمی طالبان»این خطه در پیش بود که خوشبختانه  «فرزندان راستین»تحان سخت و بزرگ الهی برای ام

 .می باشدبرای دوست و دشمن قابل محسوس  کهاستقامت و نیات نیک شان ارمغان نیک آنرا در فضای کشور آورده اند 

، صرف در گروی افرادی رقم می خورد، که «رژیم دست نشانده»دیگر طالبان به دروازه های کابل رسیده اند و حیات و بقای  بلی! 

 دارند.به بیرون انتقال دارایی های عامه  چپاول، ونیاز به زمان بیشتر از برای چور و

د ازین مرد رشید و بزرگ امت و یادی مجد ،را بدسترس عالقمندان گذاشته خویشبرده و نوشته قبلی خواستم ازین فرصت استفاده 

 اسالمی نمایم:

 

 !را به زانو درآورد« اسالم نیمعاند» ز،یاش ن اتیکه در عدم ح یمرد

 1022 آگست 21تاریخ نشر نسخه اول: 

 روی این لینک:
16USinvasion.pdf-http://www.2afghan.nl/20191007 
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