بسم هللا الرحمن الرحیم
یادی از تجاوز در نوشته های قبلی!
نوشته و طرح کارتون :انجنیر محمد نذیر تنویر
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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 نهم:

یادی از «منصور» در پرتوی عملیات منصوری!
نوشته و دیزاین گرافیک کارتون :انجنیر محمد نذیر تنویر
به یادبود سالروز شهادت مال اخترمحمد منصور  12می 1022
تاریخ نشر نسخه اول 12 :می 2017
در آستانه سالروز شهادت مرد «جهاد و سیاست» ،مال اخترمحمد منصور رحمه هللا ،سلسله جدید عملیات ها زیر نام «عملیات
منصوری» بر ضد اشغالگران صلیبی و اجیران دالری شان آغاز یافت!
بلی! با ریختن «خون مجاهدان راستین»« ،جهاد» نیز پُر جذبه گشته ،و اوج بیشتر می یابد؛

نه تنها جذبه «جهاد» در میان مسلمانان بیشتر می گردد ،بلکه در «بصیرت حق» و درک «جهان کفر» نسبت به «اسالم» ،تحول و
دگرگونی فاحشی پدیدار می گردد!
اگر آنها جان «مال منصور» را گرفته و وی را به «شهادت» رسانیدند ،هبة هللا ای جایش را پُر ساخت!
چنین است «سنت الهی»:
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نیرنگ زدند ،و هللا هم جزای نیرنگشان را داد؛ و هللا بهترین جزا دهنده نیرنگ زنندگان است!

بلی ،منصور به عالی ترین درجه به مقام می رسد؛ بی آنکه کوچک ترین سکتگی در روند «جهاد» پدید آید ،و جایش را مرد دیگری
پُر می گرداند که خواب های طاغوتیان را بیشتر از گذشته به کابوس مبدل می سازد!
چنین است «سنت الهی»:

مردی عالم به درجه مالیی را «شهید» ساختند ،هللاﷻ

مردی عالم تر و به درجه مولوی را جانشین اش گردانید؛

مردی با تسامح در «سیاست و دیالوگ» را «شهید» ساختند ،هللاﷻ

مردی سخت گیر و با حکمتی را جانشین اش گردانید؛

مردی متحرک ،خارج از محدوده های کشور را «شهید» ساختند ،هللاﷻ مردی مقید در درون کشور را جانشین اش گردانید؛
ووو...
بلی! کفار باید بدانند که تکرار این عمل ،نسل جوان و انقالبی تری را بر روی صحنه خواهد کشاند که جبرانش برای اشغالگران دشوارتر
و دردآور تر تمام خواهد گشت!

بلی! بگذارید تا کفار خون مجاهدان ما را بریزند ،و ببینند که چگونه هللاﷻ

لشکر بزرگتری از مجاهدان را پدید می آورد.

در زندان «مستنطقین کمونیست» باالی زندانیان مسلمان فریاد سر می دادند که:
«شما اخوانی ها مثل «کبل» (علف) هستید که از هر توته ی تان «کبل نو» سر می زند!»
چنین است «سنت الهی»:
«طالبان» دوباره کشور شمول می شوند؛
و «مجاهدان راه اسالم» از مرز های افغانستان وسعت یافته ،و تا زیر گلوی اسرائیل می رسند!
دیگر «مجاهدان راه اسالم» منحصر به جغرافیای افغانستان نمانده ،و جهان شمول می گردند!
به یقین «جهاد» همچو باران ست که تا روزحشر خواهد بارید ،و رفتن و آمدن «این و آن» برآن اثری نخواهد گذاشت!

آنچه اتفاق می ورزد در سیطره قدرت هللاﷻ

ست؛ که سرانجام اش خیر و نیکی از برای «مؤمنان» و «نظام هستی» خواهد بود.

اما ویژگی «طالبان» باردیگر در تاریخ «اسالم» ثبت گردید:
ویژگی ارج گذاشتن به اعضای شان ،و حفظ حرمت یک فردی مسلمان در برابر کفار؛

ویژگی ثبات و پایمردی در مسیر هللاﷻ

در عدم موجودیت رهبران؛

ویژگی که در قرن اخیر ،اصالا تاریخ افغانستان در بین دولتمردان و احزاب اش ،شاهد آن نبوده است.

همین ویژگی ها ،و «اخوت اسالمی» ست که پیوند های شان را در برابر «اتحاد کفرجهانی» مستحکم تر ساخته و هللاﷻ
نصرت را برایشان رقم می زند!
ببینید که قدرت «طالبان» بعد از شهادت مال منصور رحمه هللا در کجا بود ،و به کجا رسیده است!؟

پیروزی و

پس بر همچو حرکت ،بر همچو اعضا و بر همچو شهامت و روحیه باال؛ که در وقت ازدست دادن بهترین و عزیز ترین افراد شان ،حریم
اخالق اسالمی را حفظ میدارند و از «حدود الهی» عدول نمی کنند ،باید فخر نمود!

درود و سالم هللاﷻ

بر شما باد ،ای فرزندان «امارت اسالمی» و ای «مجاهدان راستین راه اسالم»!

پیروزی های بیشتری تانرا در سلسله ی «عملیات منصوری» نیز ار بارگاه رب العزت آرزو میداریم.
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تذکر:
دوستان عالقمند می توانند مقاله قبلی (مردی که امارت را همچو سلف اش نگهداشت) ،را روی این لینک دریابند:
http://www.2afghan.nl/20191007-26USinvasion.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
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
http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf

http://www.2afghan.nl/20191007-2USinvasion.pdf

!فتنه ای نو از حنجره کهن
!یادی از آمدن کبوتران
http://www.2afghan.nl/20191007-30USinvasion.pdf !این است آچین
http://www.2afghan.nl/20191007-31USinvasion.pdf !روز نحس با عشوه گری زیبا
http://www.2afghan.nl/20191007-32USinvasion.pdf !عالیم غروب امریکا
http://www.2afghan.nl/20191007-33USinvasion.pdf !جنایات قصر سفید در افغانستان
http://www.2afghan.nl/20191007-34USinvasion.pdf ! چهره ای منفوری که «وطنفروشی» را رنگ «روشنفکری» داد،کارمل
http://www.2afghan.nl/20191007-35USinvasion.pdf !من «چارلی» نه ام
http://www.2afghan.nl/20191007-36USinvasion.pdf !مردی که به گمشده اش رسید
http://www.2afghan.nl/20191007-37USinvasion.pdf !افغانستان در مسیری هیروشیما
http://www.2afghan.nl/20191007-38USinvasion.pdf معمای این هفته؟
http://www.2afghan.nl/20191007-39USinvasion.pdf !یادی از «منصور» در پرتوی عملیات منصوری
http://www.2afghan.nl/20191007-28USinvasion.pdf
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