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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 نهم:

اشکی بر طالب!
نوشته و دیزاین گرافیک کارتون :انجنیر محمد نذیر تنویر
به مناسبت قتل عام اطفال حافظ قرآن دارالعلوم «هاشمیه» کندز در سوم اپریل 1022
تاریخ نشر نسخه اول 00 :اپریل 1022

تذکر:
دیروز سوم اپریل  ،8102زمانی که فلمی بنام «وحشت دشمن در دشت ارچی کندز» را تماشا داشتم ،دیگر نتوانستم احساسم را با اشک های داغ
آن ،پنهان دارم .شمۀ ی ازین احساس را با توفیق الهی بر روی کاغذ درآوردم ،که به اشتراک شما عزیزان نیز دزآمد!

عالقمندان می توانند این فلم را روی این لینک مشاهده نمایند:
https://www.facebook.com/mahandes.ali/videos/pcb.200509483881893/200494873883354/?type=3&theater

بنگر!
به اطفال کشورت بنگر؛
به آینده سازان «امت»!
به آنانی که برای من و تو «عزت» می آوردند؛
عزتی از درون «سینه» های پُربار!
«سینه» های پُر از «قرآن و سنت»؛
«سینه» های پُر از «وحی الهی»!
«سینه» های پُر نور؛
نوری که ،از آن «خون» جاریست!
بنگر!
بنگر به اجساد بی جان ایشان؛
اجساد ازهم پاشیده و پراگنده ایشان؛
اجساد ازهم توته و پارچه ایشان؛
اجساد بدون اعضای ایشان!
چرا جواب نمی دهید؟!
مگر شما در جستجوی چه هستید!؟
از برای هللا بگوید که در جستجوی چه هستید!؟
این خریطه ها را چرا در دست دارید!؟
در درونش چه را جمع آوری داشته اید!؟
ای وای؛
ای وای بر من!
ای وای ،که چه می بینم!
خریطه های پُر از گوشت؛
گوشت های قربانی شده؛
قربانی شیطان و یارانش!
بلی ،قربانی شیطان و یارانش؛
از برای جشن فحشا!
جشن ستاره های افغان؛
جشن مستی و خمر؛
جشن مزدوری بیگانگان؛
جشن دالر پرستی؛
جشن وطن فروشی!
جشن کشتار مخالفین؛
جشن کشتار قوماندانان «طالب»!
چه شنیدم؟!

قوماندانان «طالب»!؟

بلی ،قوماندانان آینده «امت»؛
حافظان « کالم الهی»؛
خطرناکتر از قوماندانان جنگی؛
با سینه های پُر از «وحی الهی»!
وحی که با حفظ اش ،هویت اش را «طالب» ساخته؛
طالبی علم «قرآن»؛
طالبی که قتلش «مجاز» دانسته شده؛
مجوزی از سوی «شیطان»!
مجوزی که« ،یاران شیطان» را سخت تشنه خون ایشان ساخته است؛
تشنه خون انسان؛
تشنه خون پاکترین انسان؛
تشنه خون «طالب»!

طالب علم؛
طالب دین؛
دین اسالم؛
دینی توحید و یکتاپرستی!
بنگر!
که چگونه جنایات مزدورانش را توجیه میدارد؛
بنگر به «شیطان
بنگر به «چوچه های شیطان» که چگونه بر کشتار اطفال جشن می گیرند!
بزرگ»(بی بی سی)

بنگر!
بنگر به «هواداران شیطان» که چگونه بر این کشتار پوشش می گذارند؛
بنگر بر حسودان و تیکه داران جهاد که چگونه ذلیالنه مهر سکوت بر دهان زده اند!
بنگر!...
پس کجاست «بصیرت حق»!؟
کجاست «ضمیر های زنده»!؟
آیا هنوزهم این «خاک فروشان» را ،فرزندان این خطه می پندارید!؟
همین ها را!؟
با همین ها داری «صلح» می نمایی!؟
چه نوع «صلح»!؟
صلحی کشتار؛
صلحی ترویج فسق و فساد؛
صلحی ننگ و ذلت در حضور اشغالگران؛
صلحی خیانت به جهاد و شهدا!؟
پس بدان!
این صلح« ،صلح حدیبیه» نیست؛
این تعبیر «پیامبران بدون جبرأئیل» هست!
بدان!
بدان که این «صلح» یک معامله است!
همچو معامله با اسرائیل ،بر سری فلسطین؛
همچو معامله با روسیه ،بر سری چیچین؛
همچو معامله با هند ،بر سری کشمیر؛
همچو معامله با سسی ،بر سری مرسی؛
همچو معامله با بشار ،بر سری شام...
بلی ،معامله!
معامله ست ،بر سری «اسالم»؛
بر «خون شهدا»!!!
خونی که از «دشت لیلی» و «قلع ٔه جنگی» سرچشمه یافته است!
پس از این معامله دوری گزین!
دوری گزین؛
وگرنه ذلتی در پیش خواهی داشت؛

درست همانند «پیامبران بی جبرائیل»!
این صلح« ،صلح حدیبیه» نیست؛
این معامله با «خون شهیدان» هست!

بلی« ،خون شهیدان»!
اشکم را با «معامله» پاک مگردان؛
اشکم را با «معامله» داغ مگردان؛
«اشک داغم» را «سرد بگردان»؛
«سرد بگردان»!
«سرد بگردان» با حاکمیت «شریعت الهی»!
پس بدان!
بدان که «شهادت» راه من است؛
راهی بهتر از «مرگ دالری»!
مرگی در فساد؛

مرگی در فحشا و خمر؛
مرگی در اعتیاد و ذلت؛
!ت ابدی
ِ ذل
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http://www.2afghan.nl/20191007-5USinvasion.pdf !از عاشورای حسینی تا عاشورای طالبی
http://www.2afghan.nl/20191007-6USinvasion.pdf ! روز وحشت22
http://www.2afghan.nl/20191007-7USinvasion.pdf !»آغاز زوال «تک قدرت جهان
http://www.2afghan.nl/20191007-8USinvasion.pdf !تولد کمونیستها از بطن امپریالیزم
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http://www.2afghan.nl/20191007-10USinvasion.pdf ! روز وحشت22 مکثی بر
http://www.2afghan.nl/20191007-11USinvasion.pdf !کابل می گریست
http://www.2afghan.nl/20191007-12USinvasion.pdf !»سروده ای «یکی» «دیگری
http://www.2afghan.nl/20191007-13USinvasion.pdf ! زایشگاه ای وطن فروشان،شش جدی
http://www.2afghan.nl/20191007-14USinvasion.pdf ! قدرش را ندانستیم،پیروزی که
http://www.2afghan.nl/20191007-15USinvasion.pdf !چهارمین فرار انگلیس
http://www.2afghan.nl/20191007-16USinvasion.pdf ! «معاندین اسالم» را به زانو درآورد،مردی که در عدم حیات اش نیز
http://www.2afghan.nl/20191007-17USinvasion.pdf ! مکثی بر سوانح زعیم امارت اسالمی،در البالی ادعای دوستم
http://www.2afghan.nl/20191007-18USinvasion.pdf ! و مقاومت مجاهدین راستین، سپتامبر11 توطئه ای
http://www.2afghan.nl/20191007-19USinvasion.pdf ! زیر «نظام دمکراسی» بسیج ساخت،تجاوزی که «قاتالن بدون سرحد» را
http://www.2afghan.nl/20191007-20USinvasion.pdf !کفار ملت واحد اند
http://www.2afghan.nl/20191007-21USinvasion.pdf !از طمطراق تا توطئه
http://www.2afghan.nl/20191007-22USinvasion.pdf !فرزندان شهدای «قلعه جنگی» در «فرودگاه قندهار» حماسه آفریدند
http://www.2afghan.nl/20191007-23USinvasion.pdf ! 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/20191007-41USinvasion.pdf ! که قدرش را ندانستیم،باید تاوان روزی را پرداخت
http://www.2afghan.nl/20191007-42USinvasion.pdf !اشکی بر شهدا
http://www.2afghan.nl/20191007-43USinvasion.pdf !ورود ملیشه های امریکا به کابل
http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf
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! بمب اصابت نمود251 ماه گذشته بر قلب افغانستان
!ضمیر های مرده
http://www.2afghan.nl/20191007-46USinvasion.pdf آیا بخاطر دارید؟
http://www.2afghan.nl/20191007-47USinvasion.pdf ! «غرغره» ست،درد وجدان
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