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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 بیست و نهم:

یادی از آمدن کبوتران!
به یادبود بیستمین سالروز جشن اعدام نجیب جالد  17سپتامبر 2991

تاریخ نشر نسخه اول 17 :سپتامبر 1021

یادی از روز محوی «شر و فساد»؛

یادی از «ورود پاکان» در کابل؛
یادی از آمدن کبوتران؛
یادی از «فضای امن» طالبان؛
یادی از نظم و نظام «امارت اسالمی»؛
یادی از نخستین دستآوردش!
بلی ،نخستین دستآوردش!
دسستآوردی که بر زخم میلیون ها انسان مظلوم این خطه ،مرحم گذاشت؛
مرحم گذاشت!
مرحمی که اشک های داغ بازماندگان قربانیان اش را ،خنک گردانید؛
خنک گردانید!
خنکی که ،بر لب های یتیمان این خطه ،تحرک تبسم بخشید؛
تبسم بخشید!
تبسمی که ،لحظه ای از آه پُرسوز مادران را کاهش بخشید ،اما گمشدگان شان را برنگشتاند؛
برنگشتاند!
فرزند شان را ،شوهر شان را و پدر شان را!
بلی ،برنگشتاند ،اما سوز سینه مادران را ،بیوه زنان را ،دختران را و خواهران را لحظه ای بیرون ساخت؛
بیرون ساخت!
بیرون ساخت «گره گلوی» زندانیان شکنجه شده را ،که فریاد سر می دادند:
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﴿﴾٢١

همانا گرفت پروردگارت سخت است!
این است عبرتی از برای «نجیب پرستان» تا دوباره بسوی خالق شان رجعت نمایند؛
اما نجیب و امثالش را ،نه یار است و نه یاوری!
آنها فریاد سر می دهند که ای کاش ،مرگ پایان زندگی ما می بود؛
و فریاد بر می آورند :کاش من خاک می بودم!
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﴿﴾٠٤

و کافر گوید :ای کاش من خاک بودم!
اما دیگر ،دیر شده است!
این عبرت ،از برای تمامی وطنفروشان و همکاران اشغالگران خواهد ماند!

پس درود هللاﷻ بر شما فرزندان صدیق اسالم ،شما مجاهدان «امارت اسالمی» باد؛
شما های که بر زخم ها ،مرحم گذاشتید؛
اشک ها را خنک گردانیدید؛
آه ها را آرام بخشیدید؛
گرۀ گلوها را باز نمودید و «فضای امن» درین خطه را حاکم ساختید!
ای کاش که قدرتان را می دانیستیم؛
ای کاش!
به امید آمدن دوبارۀ تان!
ان شاء هللا
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جنگ بر علیه تروریزم!
شکار صلح! http://www.2afghan.nl/20191007-2USinvasion.pdf
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
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
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
فتنه ای نو از حنجره کهن! http://www.2afghan.nl/20191007 -28USinvasion.pdf
یادی از آمدن کبوتران! http://www.2afghan.nl/20191007 -29USinvasion.pdf
http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf

