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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 چهل و چهارم:

ماه گذشته بر قلب افغانستان  157بمب اصابت نمود!
نوشته و دیزاین گرافیک کارتون :انجنیر محمد نذیر تنویر
جنایات متجاوزین «ناتو» در ماه سپتامبر 1027

تاریخ نشر نسخه اول 20 :اکتوبر 1027
بلی ،ماه گذشته بر «قلب افغانستان»  157بمب اصابت نمود!
آماری که از منابع نظامی امریکا پخش گردیده است نشان می دهد که:

در ماه گذشته (سپتامبر  ،)7102هفتصد و پنجاه و یک ( )157بمب؛ که در «سیستم اداری امریکا» ثبت است ،بر کشور «مظلوم» و
«آزادی طلب» ما ریخته شده است .اینکه به چه تعداد بمب؛ خارج از ثبت «سیستم اداری امریکا» بر مهین «آزاده» ما ریخته شده است
معلوم نیست ،و رژیم «مزدور کابل» نیز در آن سطحی قرار ندارد تا از آن آگاهی داشته باشد.
این ارقام نشان دهند ٔه زیادترین بمباردمان ها ،در هفت سال گذشته را نشان می دهد.
ارقام قبلی ،شاهد آن است که تعداد بمب های ریخته شده؛ نظر به ماه آگست همین سال ،پنجاه درصد افزایش را نشان می دهد.
از سال  0272زمانی که ،سلسله بمباردمان ها دوباره ازسر گرفته شد ،سال  0270با ریختن  585بمب در صدر ارقام قرار داشت،
اما ماه گذشته این «ریکارد جنایت» را شکستاند.
ازدیاد وحشت در «جنایات امریکا» و «مزدوران دالری» ایشان ،زمانی به اوجش می رسد که وزیر دفاع امریکا «جیمس ماتیس» با
بی شرمی اعالن می دارد که:
«برای امریکا هیچ محدودیتی وجود ندارد ،و محدودیت های قبلی نیز ملغی می باشد».
این مطلب را قبالً آقای «ترامپ» نیز در استراتیژی جدید جنگی اش نسبت به افغانستان اعالن داشته بود!
بلی! اصل تجاوز بر همین مبنا استوار است ،و مقتضای آن چنین است؛
و اصل «وابستگی» و «غالمی» نیز چنین است که دار و دستهٔ حکومت «ع» و «غ» به شمول ایشان اعالن داشته بودند!
آقای غنی و عبد هللا قبالً با بی شرمی و پُر رویی از این تصمیم امریکا حمایت نموده ،و بر پشتبانی و همکاری شان وعدهٔ «غالمی»
سپاریده بودند!
جای بس افسوس و تأثر در اینجاست که «حسادت» و «غرور» ،چشم تعداد دیگری؛ خارج از این حلقه ،را نیز چنان کور ساخته است،
که با غیر شرعی دانستن «جهاد» در شرایط اشغال ،بر «صلح» با این «رژیم گندیده» و مزدور اشغالگران ،اصرار می ورزند!
بلی ،اصرار می دارند؛
در حالی که خویشتن را مفسرین و محدثین «وحی الهی» نیز قلمداد می نمایند« ،بصیرت حق» از چشمان شان «رخت بسته» است؛
«رخت بسته» است و کور گشته اند که:
این امتحان ،از برای «من و توی» مسلمان است،
وگرنه «عاقبت ظالمان» پیدا و انکار ناپذیر می باشد:
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«و مپندار كه هللا از کارهائی که ستمگران میکنند بیخبر است.
جز این نیست كه آنها را براى روزى كه چشمها در آن خیره مىشود مهلت مىدهد!»
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