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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 پنجاه و یکم:

کجایی ،ای «عمر»؟!
نوشته و دیزاین گرافیک کارتون :انجنیر محمد نذیر تنویر
تاریخ نشر نسخه اول 12 :اپریل 1022
کجایی ،ای «عمر»؟!
کجایی!
توئی که با تصویر دیگر ،این سرزمین را گذاشتی؛
سرزمینی غریب ،اما در اوج «عفت و پاکدامنی»؛
سرزمینی پُر از «عزت» ،و «غیر وابسته»؛

سرزمینی «یکپارچه و امن» ،و در مسیر «صلح»!
بلی!
سرزمینی که در اوج «قحطی و خشک سالی» ،در «امتحان الهی» کشانیده شد ،و دست تو ،به «غیرهللا» دراز نگشت؛
امیدت چنان سخت با «خالق هستی» پیوند داشت ،که حیوانی در این سرزمین از گرسنگی جان نداد ،چه رسد به انسانی!
کجایی ،ای «عمر»؟!
توئی که با تصویر دیگر ،این سرزمین را گذاشتی؛
سرزمینی که در اوج «تعزیرات اقتصادی» طاغوتیان و پیروانش قرار داشت؛
آنچنانی که بر سرور مان (صلی هللا علیه وسلم) در «شعب ابی طالب» جریان داشت!
ب آن سرور انبیا بزرگ شده بودی؛
توئی که در مکت ِ
خلوص و پاکی نیت ات« ،توفیق الهی» را چنان با تو گره زد ،که قامت ات در برابر طاغوتیان خم نگشت ،و از این «امتحان الهی»
کامیاب بدر آمدی!
کجایی ،ای «عمر»؟!
توئی که با تصویر دیگر ،این سرزمین را گذاشتی؛
سرزمینی که:
زندان هایش بدون مجرمین؛
مزرعه هایش بدون کوکنار؛
دوایرش بدون خیانت کاران؛
مسئولین اش مردمان خداترس و دلسوز؛
فضایش پُر از «امن و امنیت» و «پاکی و عفت»؛
خانواده هایش با مصروفیت های حالل و آرامش روحی؛
مساجدش پُر از سجده گذاران و رکوع کنندگان...
کجایی ،ای «عمر»؟!
خوشبختی که تصویر کنونی این سرزمین را نمی بینی؛
خوشبختی!
سرزمینی:
پُر از زندان های دولتی و شخصی؛ پُر از مجرمین و حتی آزادی طلبان و خداجویان؛
پُر از مزرعه های کوکنار ،که مصارف روزانه معتادینش به  03میلیون دالر می رسد؛
پُر از دوایر فاسد و خیانتکار؛
پُر از مسئولین غدار و اوباش؛
پُر از فضای نا امن با «فسق و فجور» و فحشا؛
با مصروفیت های «لهو و لعب» همراه با غذا های حرام دالری؛
با کاخ ها و کوخ ها ،در کنارهم ،و بدون احساس و همدردی از همدیگر...
کجایی ،ای «عمر»؟!
توئی که با تصویر دیگر ،این سرزمین را گذاشتی؛
سرزمینی که همه در آن احساس «امن» می کرد؛

سرزمینی که مرز های جغرافیایش را به روی تمامی مسلمانان گشود ،و تفاوت های نژادی ،قومی و زبانی را ازهم گسیخت ،تا آنجایی
که معیار بهترین افراد ،با تقوا ترین ایشان گشت.
کجایی ،ای «عمر»؟!
کجایی ،ای آنکه:
عزت مهمانت را ،بر بقای نظامت ترجیح دادی؛
در برابر «کافران» تند و سرسخت بودی ،و نسبت به «مسلمانان» مهربان و دلسوز؛
با یتیمی بزرگ شدی ،و «صلۀ ارحام» در اوجش در تو تجلی داشت؛
با قلب نرم و پُر از مهر ،تاریخ را گواه ساحتی که حاضر به سپردن یک فرد مسلمان بدست کفار نشدی!
پس بخواب!
بخواب ،ای «عمر»؛
آرام بخواب!
آرام بخواب؛ که رمز دعای «پدر پیامبران» را خوب دانستی!
رمز دعای ابراهیم علیه السالم:
خ ِرينَْْ﴿الشعراء﴾٤٨:
اجعَ ْْ
َو ْ
صدْقْْفِيْ ْاْل ِ
سانَْْ ِ
لْ ِليْ ِل َ

و نزد آیندگان نیکنامم گردان!
این «نیکنامی» ،تنها «نامیدن» بر زبان نیست؛
ت پس از مرگ می باشد؛
این «نیکنامی» ،عباد ِ
عبادتی که ،فرد در عدم حضور حیات دنیوی اش ،به «رفعت درجات» نایل می یابد.
خوشبختی ،ای «عمر»؛
خوشبختی!
خوشبختی ،از ثمرۀ امتحان ات؛
امتحان نهایی ات که:
نیکان از تو به نیکی یاد می دارند؛
و بدان از تو به بدی نام می برند!
ببین!
ببین که چگونه هر دو در غنای حسنات ات سعی دارند:
نیکو نامیدن «نیکان» ،دعایست از برای رفعت درجات؛
و بدگویی «بدکاران» ،جریمۀ ست از حسنات ایشان ،در «رفعت درجات» تو!
پس آرام بخواب!
بخواب که از خود «نیکنامی» بجا گذاشتی ،که تا «روز حشر» ،کوه های از «حسنات» را برایت ذخیره خواهد ساخت؛
و این رمزی بود که ابراهیم علیه السالم برای بشر آموختاند.
بخواب!
آرام بخواب ،که راه ات ،راه فردگرایی و گروه گرایی نیست؛
راه تو ،راه «قرآن و سنت» است ،که همیشه پیروز می باشد.

تنویر{ :اللهم إنی أسألک ُحسن الخاتمة}

:)!لست مضامین مجموعۀ (یادی از تجاوز در نوشته های قبلی
!جنگ بر علیه تروریزم
http://www.2afghan.nl/20191007-2USinvasion.pdf !شکار صلح
http://www.2afghan.nl/20191007-3USinvasion.pdf !دستآورد دو تجاوز
http://www.2afghan.nl/20191007-4USinvasion.pdf چرا هفتم اکتوبر روز سیاه در تاریخ کشور نیست؟
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
http://www.2afghan.nl/20191007-9USinvasion.pdf !»حکومت «وحدت ملی» یا تکرار «ائتالف شمال
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/20191007-44USinvasion.pdf ! بمب اصابت نمود251 ماه گذشته بر قلب افغانستان
http://www.2afghan.nl/20191007-45USinvasion.pdf !ضمیر های مرده
http://www.2afghan.nl/20191007-46USinvasion.pdf آیا بخاطر دارید؟
http://www.2afghan.nl/20191007-47USinvasion.pdf ! «غرغره» ست،درد وجدان
http://www.2afghan.nl/20191007-48USinvasion.pdf  در «شهرنشینان فعلی» نیست؟،»چرا احساس «قیام های قبلی
http://www.2afghan.nl/20191007-49USinvasion.pdf !اشکی بر طالب
http://www.2afghan.nl/20191007-50USinvasion.pdf !اجیر تا به اجیر
http://www.2afghan.nl/20191007-51USinvasion.pdf ! ای «عمر»؟،کجایی
http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf
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