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یادی از تجاوز در نوشته های قبلی!
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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 چهلم:

مکثی بر سخنان معاون سفیر سعودی در کابل!
نوشته و دیزاین گرافیک کارتون :انجنیر محمد نذیر تنویر
تاریخ نشر نسخه اول 07:آگست1027
زمانی که «پلۀ ترازو» به نفع «اسالم» و «مجاهدین راستین» سنگینی نماید ،حیله ها و سناریو های دشمنان اسالم باال می گیرد ،تا
جای که به روش های بزدالنه و ناجوانمردانه روی می آورند.

واقعا ٌ که «دشمنان امروزی اسالم» به مراتب ترسو تر و بزدل تر از «طاغوتیان گذشته» می باشند!
در گذشته ها« ،طاغوتیان» در حالی که سنگدل و بی رحم بودند ،اما در تعامالت شان کمتر به «دو روئی» و «نفاق» روی می
آوردند ،و در مواضع شان دارای استراژی نسبتا ٌ ثابت بودند.
اما امروز ،جهان چهره عوض نموده است!
«طاغوتیان» امروزی در حالی که در ظلم و استبداد ،چهرۀ گذشتگان شان را سفید ساخته اند ،در نهاد خیلی ترسو تر و زبون تر از
گذشتگان شان می باشند .به همین علت نقاب «نفاق» را درچهره کشانده ،و با بزدالنه ترین شیوه ها روی می آورند!
بلی! این بزدلی و حیله گری در زمان شکست شان بیشر گشته ،و مهره ها و اجنت های شان را نیز بیشتر بکار می گمارند!
زمانی که «طاغوتیان» چنین باشند ،بدون شک که اجنت های شان به مراتب بدتر از خودشان خواهند بود ،که جنگ های امروزی در
کشور های اسالمی مصداق این واقعیت می باشد!
آیا گاهی به قحطی و خشکسالی کشور «سومالی» فکر کرده اید؟
کشوری که در آن نسل کشی جریان دارد!
نه تنها نسل انسان هایش ،بلکه نسل تمامی زنده جان های آن ،رو به انقراض می رود .و در همچو حالت تعزیزات بزدالنه «طاغوتیان»
بر این کشور مسلمان ادامه دارد؛
این طاغوتیان منافق صفت ،بر این هم اکتفا نورزیده ،و از انقراض نسل ها ایشان تصاویری را تهیه می دارند!
بلی! با این تصاویر احساسات پاک عوام را بر می انگیزند و زیر نام کمک های بشری جیب های شان را می ربایند .و بالآخره از
«گاو یک غدود» را به محل مستحقین می رسانند ،و آنرا نیز تسلیم اجنت هایشان می نمایند ،تا بر سجده غالمی شان ادامه دهند!
این چنین است «جهان کفر» و «طاغوتیان»!
در کشور ما نیز؛ «هللا و بال در گردن مال!»
واقعا ٌ طبقه «مال» در بزرگترین مظلومیت قرار دارند!
این طبقه در بین دو سنگ آرد می شوند ،و هنوز هم مقاومت می ورزند:
سنگ اولی ،مال های اجیر دولتی ،از برای کمرنگ جلوه دادن این طبقه؛
و سنگ دومی ،سوء استفاده از سادگی و اخالص این طبقه!
بلی! «هللا و بال در گردن مال!»









«مجاهدین» بر پوسته های نظامی متجاوزین و مزدوران دالری ایشان حمله می دارند؛ اما «پوسته نظامی»« ،بند سلما» ،و
کشته های «اربکی»« ،نگهبانان بند» راپور داده می شود؛
«مجاهدین» بر «قول اردوی شاهین» حملۀ قهرمانه انجام می دهند؛ اما «قول اردو» به «مسجد» ،و «مرده های آنها» به
«نماز گزاران در حال سجده» شکل می یابد؛
ریاست های دستگاه های استخباراتی رژیم مزدور (خاد) مورد حمله «مجاهدین» قرار می گیرد؛ دیده می شود که «قصابان
مستنطق» مردار شدۀ آن محله ها ،به «مردم عوام» شکل داده می شوند؛
«ولسوالی تیوره» والیت غور توسط «مجاهدین» فتح می شود ،دیده می شود که کشته شده های آنجا را« ،داکتران و
کارمندان شفاخانه» معرفی می دارند و بیس های از بین رفته آن ولسوالی را« ،تعمیر شفاخانه» معرفی می دارند! ازهمه
جالب تر اینکه؛ زمانی که این محل را دوباره از دست مجاهدین می گیرند؛ نه خبری از ویرانی شفاخانه به بیرون بخش می
شود ،و نه تصویری از کشته های پرسونل شفاخانه انعکاس می یابد؛
بعد از آنکه منطقه استراتیژیک «میرزاولنگ» ولسوالی صیاد والیت سرپل از عناصر شریر «اربکی» و افراد مزدور امریکا
تصفیه می گردد ،کشته شده های آنجا ،مردم ملکی (اعم از مردان زنان واطفال) معرفی می گردند ،و همچنان «بیس های
نظامی» تخریب شده؛ «مساجد و اماکن ملکی» معرفی می گردد؛
ووو...

بلی! «هللا و بال در گردن مال!» ،و درین راستا« ،سیل بین» های «دین ستیز» ،پروفایل های شان را با «رنگ خون» شکل می دهند،
و هر روز در ماتم متجاوزین و اجیران دالری اشغالگران می نشینند!
عجب زمانۀ ست؟
داد از صلح می زنند ،و افرادی که باید راجع به صلح صحبت بدارند ،در لست های سیاه گنجانیده می شوند.
یگانه دریچۀ صحبت که در قطر می باشد ،آن را در لست سیاه می گنجانند ،و برای توجیه عمل شان ،حمله به سفارت عراق و کشته
شدن سفیر امارت در قندهار را؛ که هیچ ربطی با «طالبان» نداشت ،ریفرنس می دهند!
واقعا ٌ که «اجیران طاغوت» ،بدتر از خودی «طاغوت» می باشند!
مشاری بن مزعل الحربی سرپرست سفارت عربستان سعودی در کابل« ،طالبان» را یک گروه «تروریستی» مخالف دولت معرفی می
دارد.
و اما «طالبان» با نشر اعالمیۀ از عربستان می خواهد تا نقش مثبت در ختم «اشغال» افغانستان ایفا نماید .و از اینکه دفتر قطر که
مورد تایید رهبریت طالبان می باشد ،آنرا یگانه دریچۀ ارتباط از برای صلح می نامند!
اینجاست که واقعیت «نیات صلح» طرفین برمال می گردد!
برمال می گردد ،از برای افراد بابصیرت.
پس نباید این «بازی های سیاسی» کشور های سعودی ،ایران و قطر بر «مجاهدین مظلوم» کشور ما کشانده شود!
بازی که ،کلید اصلی آن بدست «طاغوت امریکا» می باشد؛
امریکایی که عساکر اشغالگرش در هفته گذشته بیش از پنجاه کشته ،و ده ها زخمی داشت؛
و مسخره خواهد بود که این شکست اش را ،از طریق بیان همچو چرندیات بتواند جبران نماید!
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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
http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf

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

!فرزندان شهدای «قلعه جنگی» در «فرودگاه قندهار» حماسه آفریدند
! آخرین امید متجاوزین،منافقین
http://www.2afghan.nl/20191007-24USinvasion.pdf !پیامی به نمایندگان امارت اسالمی در کنفرانس پگواش
http://www.2afghan.nl/20191007-25USinvasion.pdf !پیروزی خون بر شمشیر
http://www.2afghan.nl/20191007-26USinvasion.pdf !مردی که امارت را همچو سلف اش نگهداشت
http://www.2afghan.nl/20191007-27USinvasion.pdf ! یادی از مالمحمدعمرمجاهد،یادی از بزرگ مرد سرزمین ما
http://www.2afghan.nl/20191007-28USinvasion.pdf !فتنه ای نو از حنجره کهن
http://www.2afghan.nl/20191007-29USinvasion.pdf !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» نِه 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/20191007-40USinvasion.pdf !مکثی بر سخنان معاون سفیر سعودی در کابل
http://www.2afghan.nl/20191007-22USinvasion.pdf

http://www.2afghan.nl/20191007-23USinvasion.pdf
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