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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 دوم:

آنچه دیگران را از قلعه انداخت ،اسامه را به قلعه رساند!
نوشته و دیزاین گرافیک کارتون :انجنیر محمد نذیر تنویر
به مناسبت هفتمین سالروز شهادت یکی دیگر از مردانی که ،تاریخ امت اسالمی را پُر بار ساخت ( 01می )1022
تاریخ نشر نسخه اول 01 :می 1022
آنچه دیگران را از قلعه انداخت ،اسامه را به قلعه رساند؛
اسامه ،صدیق عصر ما!
ق که ،بر قصر ها پُشت گردانید،
صدی ِ
و عزتش را در کوه پایه های کشور عجم رقم زد!
صدیق که« ،مکتب صدیق» را ،دوباره زنده گردانید؛

زنده گردانید ،در اوج جوانی!
بلی! در جوش جوانی« ،نام و نشان»« ،مال و منان»« ،علم و توان» را مسیر داد؛
مسیر در جهت «شریعت آسمانی»!
اسامه ،پُشت به «ارج نهادن» این نعمات نمود ،نه ترک آنها؛
چونکه ترک «نعمت» ،کار «صوفیان» بُود،
اما استفادۀ «نعمت» در «مسیر حق» ،کار «صدیقان» بُود!
اسامه نعمات سرشار را ترک نکرد؛
همه را با خانواده اش ،بسوی سنگر های جهاد مسیر داد؛
بلی ،مسیر داد:
مال را در غنای «فقر سنگر های جهاد» صرف داشت،
و خانواده را در آزمون درس «جهاد» قرار داد.
اسامه ،سفیر «جهاد» «امت»؛
سفیری که با جمع از «یاران مهاجرش»؛ گنجینه های «جهاد» را،
از قلعه های «افغانستان» به دورترین نقاط «جهان» مسیر داد؛
از فلیپن تا به سودان ،و از سومالی تا به چیچن!
دیگر آواز «جهاد» در هر گوشه ای از گیتی به سمع می رسید؛
زمزمه های «جهاد»!
زمزمه های که خواب آرام «مستبدان مکاتب طاغوت» را برهم زد؛
خواب های شیرین و آرام این «مستبدان حاکم» بر «کشور های اسالمی» را؛
آرامس این مستبدان را ،از «کشورها» ،به «قصر ها» محدود گردانید؛
محدود گردانید و نابودی این مستبدان را ،در آزمون «خلوص نیات مجاهدین» کشاند!
اسامه ،فرد نیست؛
مکتبی ست ،که در مکتب «عزام» شکل یافت:
یکی با «علم جهاد» ،و دیگری با «نفس جهاد» ،بر این نعمت الهی پیوند زدند؛
نه اینکه پیوند زدند ،بلکه از این نعمت الهی بهره بردند؛
چونکه «نفس جهاد» ،در عدم «فهم جهاد» ،لغزیدن دارد؛
لغزیدن یکه ،دیگران را از «قلعه های جهاد» ،پائین انداخت ،و «مهاجرین مجاهد» را به قلعه ها کشاند.
رمزی که «عمر» آن را دانست:
بلی ،مال محمدعمر «مجاهد» و یارانش ،به این رمز خوب پی بردند،
و در فهم این رمز ،عزت مهمانان شان را بر بقای نظام خویش ترجیح دادند.
«عمر» دانست که در مکتب اسالم« ،ترور» جا ندارد؛
و این توطئه یست بر «صدیقان امت»!
پس تو ای مهمان ،ای «اسامه» ،بخواب؛
بخواب همچو میزبانت (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» زبانی نیست؛

این «نیکنامی» ،عبادت پس از مرگ می باشد؛
عبادتی که ،فرد در عدم حضور حیات دنیوی اش ،به «رفعت درجات» نایل می یابد.
پس بخواب؛
آرام بخواب!

بخواب ای صدیق ،که به پیمانت وفا کردی:

َّ
َّ ُ
ُ
ى ْ ُ ُْ ْ ْ ْ
ْ
ْ ْ
نَينت ِظ َُرْْۖ وماَبدلواَ
ضََنب َهَو ِمنه َمَم َ
نَق َ
ِمنََال ُمؤ ِم ِنيََ ِرجالََصدقواَماََعه ُدواَاللـهََعليْ َِهْْۖ ف ِمن ُه َْمَم َْ
ً
يل ﴿احزاب﴾٣٢:
تبْ ِد َ
در میان مؤمنان مردانی هستند که با هللا راست بوده اند در پیمانی که با او بسته اند .برخی پیمان خود را بسر برده اند (و شربت شهادت
سرکشیده اند) و برخی نیز در انتظارند (تا کی توفیق رفیق میگردد و جان را به جان آفرین تسلیم خواهند کرد) .آنان هیچ گونه تغییر و
تبدیلی در عهد و پیمان خود نداده اند (و کمترین انحراف و تزلزلی در کار خود پیدا نکردهاند)َ «[ .قضی نَ ْحبَهُ» :به نذر خود وفا کرد.
مراد از نذر ،موت است .یعنی جان خود را فدا کرده است و شربت شهادت را نوشیده است].
خوشبختید ،ای «مردان با وفای هللا»؛
خوشبختید ،ای نمونه های از «جهاد این عصر»:
 شهزادۀ مجاهد؛ (اسامه رحمه هللا) حاکم عادل؛ (مال محمدعمر رحمه هللا) کوۀ از صبر و استقامت؛ (دکتور شیخ عمر عبدالرحمن رحمه هللا) عالم مجاهد و همیشه مهاجر (دکتور عبدهللا عزام رخمه هللا)...بخوابید؛
آرام بخوابید ،که آرامش این خواب تا روز حشر ،ساعتی بیش نیست!
خوشبختید ،از ثمرۀ امتحان نهایی تان که:
نیکان از شما به نیکی یاد می کنند ،و بدان از شما به بدی نام می برند!
هر دو در غنای حسنات تان سعی دارند:
نیکو نامیدن ،نیکان -دعایست از برای «رفعت درجات» شما؛
و بدگویی ،بدکاران -جریمۀ ست از حسنات ایشان ،در «رفعت درجات» شما!
پس آرام بخوابید!
بخوابید که از خود« ،نیکنامی» بجا گذاشتید ،که تا «روز حشر» ،کوه های از «حسنات» را برایتان ذخیره می دارد؛
رمزی که ابراهیم علیه السالم برای بشر آموخت؛
و شما خوش نصیبان ،بهترین آموزندگان آن بودید!
بخوابید!
آرام بخوابید ،که این راه ،راه فردگرایی ،تنظیم گرایی و نژاد گرایی نیست؛
راه شما خوشبختان ،راه اصیل «قرآن و سنت» است ،که همیشه پیروز خواهد بود.

تنویر{ :اللهم إنی أسألک ُحسن الخاتمة} (الهی ،انجام نیک از تو میطلبم!)

:)!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/20191007-52USinvasion.pdf ! اسامه را به قلعه رساند،آنچه دیگران را از قلعه انداخت
http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf
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