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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 سی و هشتم:

معمای این هفته؟
نوشته و دیزاین گرافیک کارتون :انجنیر محمد نذیر تنویر
تاریخ نشر نسخه اول 27:می 1027

عصر  61می  ،7162ارگان های دولتی جوزجان ادعا داشتند که طیاره های ناآشنا در مناطق «درزآب» و «قوشتپه» والیت جوزجان
بر داعشی ها ،بسته های سالح و مهمات را پرتاپ نمودند.
معمای این هفته روی همین ادعا ،و روی شکل پذیری «داعش» در شمال کشور می باشد.

آیا داعش افغانستان ،همانند «داعش» عراق و سوریه است؟
منظور از تشکیل این «پروژه امریکایی» در مناطقی که «مقاومت» قوت می یابد چیست؟
چرا «افراد یاغی» حرکت های اسالمی (همچو حزب اسالمی) ،قبل از افشا شدن شان ،به این «پروژه» می پیوندند؟
و چرا بر «عملیات مجاهدین» پوشش انداخته می شود ،در حالی که بر «عملیات داعش» ،تمام میدیا های ملی و بین اللملی به صدا می
آیند؟
همین حاال در «عملیات داعش» بر تلویزیون دولتی ننگرهار ،تمام میدیا های جهان نقش فعال در نشر و پخش و بزرگ جلوه دادن آن
دارند.
و جالب از همه اینکه ،چرا «ماتم زدگان» عملیات مجاهدین ،در عملیات داعشی ها لباس ماتم بر تن نمی نمایند ،و «پروفایل» های
شان؛ در غم و ماتم آن مناطق ،تصویر عوض نمی دارند؟
مگر این بارش ریختن بسته های سالح و مهمات و حتی «نارنجک» های مواد «زهری و کیمیاوی» ،بار اولیست که انجام می یابد؟
آیا در همین روز های نزدیک ،منطقه «بلچراغ» والیت فاریاب و منطقه «صیاد» والیت سرپل ،شاهد واقعات مشابه نبودند؟
بلی! معما در پی معما!
نباید فراموش کرد که همچو معما ها ادامه خواهد داشت ،آن چنانی که «جهاد» تا روز حشر ادامه خواهد داشت.
اما سوال اینجاست که:
مردم تا چه زمانی و تا به کی همراه با این ادعا ها ،مسیر می یابند ،و چه زمانی ازین خواب غفلت بیدار می شوند؟
پس نباید به این زودی منتظر بهبود اوضاع ماند!
چونکه ما به نعمت امن و عزت کفران ورزیده بودیم ،و همین حاال بر نعمت «جهاد» پشت نموده ،و بر جهادگران؛ این بهترین و پاک
ترین فرزندان صدیق این خطه ،القاب زشت و رکیکی را استعمال می نمایم:
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این (کیفر سخت) به سبب این است که خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی داده باشد (به عذاب و نقمت) تغییر نمیدهد تا زمانی که آنان
حال خود را تغییر دهند (و دیگر شایستگی نعمت هللا را نداشته باشند)؛ و یقیناً خداوند شنوای (اقوال و) آگاه (از افعال مردمان) است.
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