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بازهم «اچین»!
ببینید که «طاغوتیان عصر» چه بر سرما می ریزند؛
بلندگو های استعمار کهن (بی بی سی) چگونه آن را شاخ و پنجه می دهد؛
و ارگ نشینان کابل؛ این بازماندگان «استعمار سرخ» ،با بی حیایی و دیده درایی ،همراه با اجیران امریکایی چگونه از برای
«استعمار سیاه» خدمت می نمایند!
بلی! انواع سالح های «غیر مجاز» بر سری «مسلمانان این خطۀ مظلوم» آزمایش گشت ،اما صدای از «روشنفکر نماهای» بی
بصیرت بلند نگشت؛
ضمن آنکه بلند نگشت ،جشن و پای کوبی را نیز براه انداختند تا جایی که ،دست «اشغالگران» را باز و بازتر گردانیدند!
و حاال؟!
حاال« ،طاغوت امریکا» چنان جرأت حاصل نموده است که «مادر بمب ها» را بر سری این ملت مظلوم می ریزد ،و تو؛
توی که ،انساج وجودت در «وابستگی» رشد یافته است ،و ادعای روشنفکری نیز می نمایی؛ تا هنوز شیفته ای دموکراسی هستی؟
«نفرین» بر همچو روشنفکری و «نفرین» به همچو دموکراسی!
پس تو ای هموطن ،بیدار شو؛
بیدار شو و ببین به «اچین»؛
ببین به «کشورت»؛
ببین به «افغانستان» که در مسیری «هیروشیما» برده می شود!
آیا تو ،تاهنوزهم از برای شان «کف» می زنی!؟
«کف» می زنی که «فرزندان صدیق» این کشور را ،زیر واژه های خودساخته شان ،از تیغ می کشند!؟
پس فردای قیامت نزد خالق ات چه جواب خواهی داشت!؟
بدان که مسئولیت «خباثت همکاری» شمایان ،در این دنیا نیز در چهره های معصوم نوزاد های معیوب «اچین» دیده می شود ،و
«نفرین جاریه» در پی خواهد داشت!
پس به یاد داشته باشید و فراموش مکنید که:
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گرفت پروردگار تو سخت است.
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و مپندار كه هللا از كردار ستمكاران غافل است .عذابشان را تا آن روز كه چشمها در آن خیره مىماند ،به تاخیر مىافكند.
پس زیر «واژه» داعش کف مزن؛
که فردا پس از ختم و نابودی وی،
تو برایش داعش خواهی بود؛ و «پنجشیر» برایش «سنگین» و «اچین»!
آیا فراموش کردید که «ترامپ» ،داعش را ساخته ی «اوباما» خواند!؟

پس چرا عین مسیر را می پیماند؟
آیا تا هنوزهم به «اشغال» کشورت بی باور هستی!؟
آیا تا هنوزهم جهاد را« ،برادر کشی» تلقی می داری!؟
پس بدان که جنگ آنها با «اسالم» است و بس!
بلی! جنگ آنها با «اسالم» است که مرز «بنیادگرا» و «میانه رو» را نمی شناسد!
و تو هستی که با این واژه ها مصروف مانده یی؛
فراموش مکن که فردای قیامت جواب سختی نزد خالقت خواهی داشت!
پس «اخوت اسالمی» را فراموش مکن ،و شهامت خویش را از دست مده ،صبر کن و بدان که:
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پس صبر كن ،زیرا سرانجام امور از آن پرهیزگاران است!
پس تقوا پیشه کن!
زیرا سلف ات با همین سالح« ،روم» و «فارس» را به زانو درآورد!
فراموش مدار که طاغوتیان امروزی ،ترسو تر و زبون تر از طاغوتیان دیروزیست!
بازهم تقوا پیشه کن!
تقوای که؛ پس از نفس ،در «جهاد» تجلی می یابد!
جهادی که همچو باران تا یوم الفصل ادامه خواهد داشت!
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این همان روز جدایی (میان حق و باطل) است که همواره آن را انکار می کردید.
بلی ! «جهاد» ادامه خواهد داشت!
پس بدان که عزت ات ،تنها در گروی آن خواهد بود!
و توئی که شهامت «جهاد» نداری؛
پس حداقل ،آن را نفی مدار!
زیرا «جهاد» عزت مؤمن است!

شرح گرافیک کارتون:
هری ترومن رئیس جمهور امریکا که در ششم آگست  5491دستور پرتاب بمب اتمی را در «هیروشیما» و «ناکا زاکی» صادر نمود.
دونالد ترامپ رئیس جهور فعلی امریکا که در  51اپریل  7152دستور استفاده بمب های  71هزار پوندی را در «اچین» صادر نمود.
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