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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 پنجاه و سوم:

از «خودکش» و «بیگانه پرست»!
نوشته و دیزاین گرافیک کارتون :انجنیر محمد نذیر تنویر
تاریخ نشر نسخه اول 10 :می 1022
یکی از خصوصیات ویژۀ «اجیران افغانی» ،افراط در «مزدوری» می باشد؛
«مزدوری» از برای بیگانگان!
«اجیران افغانی» ،که اکثریت شان را «روشنفکر نما» های شهرها تشکیل می دهند؛ بر «بیگانه پرستی» خویش می بالند؛
نتنها می بالند ،بلکه «مردم» خویش را به چشم حقارت نیز می بینند.
بلی ،این «روشنفکر نماها»« ،مردم» خویش را به دید حقارت می بینند؛

بخصوص طبقۀ «کم سواد» کشور خویش را!
آنها ضمن اینکه به مریضی غیر قابل درمان «وابستگی» خویش توجه ندارند؛ همانند پیروان مکتب کارملیزم« ،وابستگی» را یگانه
راه «ترقی و رفاه» جامعه نیز می پندارند
این طبقۀ «پُر روی» در اوجش «دیده درایی» ،به این خصلت خبیثه شان اکتفا نداشته ،و تمامی بدبختی حاصل از «مزدوری برای
بیگانگان» را ،بدوش «بیسوادی جامعه» می اندازند.
«اجیران افغانی» با زیرکی ،نام از «بیسوادی جامعه» می برند ،در حالی که منظور شان طبقات غیر تحصیلکرده در سیستم های
دولتی می باشند .نزد آنها تحصیالت در «مدارس دینی» ،خط قرمز در تخطی از قوانین بشری تلقی گشته ،که به همین منظور به
راحتی ،آنها را در لست های سیاه شان جا می دهند ،و کشتن و بستن شان را حق قانونی خویش می دانند.
در همین نزدیکی ها در «مدرسه هاشیمه» قندوز دیدیم که سخنگوی وزارت دفاع (رادمنش) با قاطعت می گوید:
«از اینکه در مراسم «دستاربندی» مدرسه هاشیمه چند تن از افراد سرشناس طالب شرکت داشتند ،ما به این عملیات دست زدیم».
رسانه های خبری با «آب و تاب» ،این خبر پیروزی را نشر می نمایند ،تا جای که لینا «روزیه» نطاق صدای امریکا ،خبر تبریکی
این عملیات را در صفحۀ شخصی فیسبوکش به نشر می سپارد.
خبری «اشتراک» و یا «عدم اشتراک» افراد «طالب» در این مراسم ،روزها دست بدست می چرخید ،و کسی نبود تا بپرسد ،که این
چه نوع «مجوز حقوقی» بوده می تواند که این «اجیران دالری» برای شان قایل گشته ،تا کشتن صدها انسان مظلوم را ،برلی شان
مجاز می پندارند؟
نکتۀ که کمتر به آن توجه شده ،و آن اینکه برای «اجیران افغانی» دست باز بر ادامه کشتار مردم در ساحات حضور «طالبان» را می
دهد.
بالفرض اگر «طالب» هم حضور می داشت؛ این چه نوع مجوزی بوده می تواند که به خاطر حضور چند فرد 055 ،طفل را به خاک و
خون بکشانند ،و خانۀ هللاﷻ را به ویرانه مبدل سازند؟
این چه نوع حق بوده می تواند؟!
این همان حقیست که «اجیران افغانی» ،بخود داده اند؛ و افراط در مزدوری را ،از ویژۀ خاص خویش گردانیده اند؟!
بلی! کمونیستهای افغان ،بی احیا ترین جنایتکاران تاریخ هستند ،و در هر جوی که قرار گیرند ،آن محیط را نیز هم مانند خویش می
گردانند:
 کارمل بی شرمانه می گفت:
«با ریختن خون جوانان «قشون سرخ کشور شورا ها» ،این خاک مقدس تر گشت»؛
 دوستم می گوید:
«ما انتقام  0555شهید برج های امریکا را از القاعده می گیریم»؛
 رژیم دست نشاندۀ کرزی بر سری قبر جاسوس سی آی ای ،در «قلعۀ جنگی» می نویسد:
«مایک سپن ( ،)Mike Spannقهرمان که زندگی خود را در راه آزادی افغانستان ایثار کرد .جرئت و فداکاری او هرگز
فراموش نخواهد شد ،و رحمت و بخشایش ایزدی بر او باد!»
 نوع دوم از این «اجیران افغانی» ،همان نوع اولیست که در لباس «منافقت» ظاهر گشته اند ،که مثال عملی آن ،کارنامه های
«نجیب» و «غنی» می باشد که صفحات تاریخ را با کارنامه های سیاه شان چنان پُر نموده اند که از حوصله این نوشته خارج
می باشد.
«اجیران افغانی» ،در طول این چهار دهه چنان اذهان «طبقۀ بی مسئولیت» جامعه ما را مسخ ساخته؛
که «غالمان حلقه بگوش» ،در نظر شان «قهرمانان» جلوه می نمایند ،و برعکس؛
آنانی که از «دین و آئین» ،از «عزت و نوامیس» ،از «مال و جان» مردم دفاع و حفاظت می نمایند« ،تروریست» جلوه می دارد.

چنین است نتیجه استعمار و جنگ فکری غرب ،که برعکس سیاست «مشت آهنین» شوروی در جامعه ما موثر افتاده است ،و از
«اجیران افغانی» ،افراطیون مزدور شکل داده است؛
بلی ،افراطیون از «خودکش» و «بیگانه پرست»!
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جنگ بر علیه تروریزم!
شکار صلح! http://www.2afghan.nl/20191007-2USinvasion.pdf
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! 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
فرزندان شهدای «قلعه جنگی» در «فرودگاه قندهار» حماسه آفریدند! http://www.2afghan.nl/20191007-22USinvasion.pdf
منافقین ،آخرین امید متجاوزین! http://www.2afghan.nl/20191007-23USinvasion.pdf
پیامی به نمایندگان امارت اسالمی در کنفرانس پگواش! http://www.2afghan.nl/20191007-24USinvasion.pdf
پیروزی خون بر شمشیر! http://www.2afghan.nl/20191007-25USinvasion.pdf
مردی که امارت را همچو سلف اش نگهداشت! http://www.2afghan.nl/20191007-26USinvasion.pdf
یادی از بزرگ مرد سرزمین ما ،یادی از مالمحمدعمرمجاهد! http://www.2afghan.nl/20191007-27USinvasion.pdf
فتنه ای نو از حنجره کهن! http://www.2afghan.nl/20191007-28USinvasion.pdf
یادی از آمدن کبوتران! http://www.2afghan.nl/20191007-29USinvasion.pdf
این است آچین! http://www.2afghan.nl/20191007-30USinvasion.pdf
روز نحس با عشوه گری زیبا! http://www.2afghan.nl/20191007-31USinvasion.pdf
عالیم غروب امریکا! http://www.2afghan.nl/20191007-32USinvasion.pdf
جنایات قصر سفید در افغانستان! http://www.2afghan.nl/20191007-33USinvasion.pdf
کارمل ،چهره ای منفوری که «وطنفروشی» را رنگ «روشنفکری» داد! http://www.2afghan.nl/20191007-34USinvasion.pdf
من «چارلی» نِه ام! http://www.2afghan.nl/20191007-35USinvasion.pdf
مردی که به گمشده اش رسید! http://www.2afghan.nl/20191007-36USinvasion.pdf
افغانستان در مسیری هیروشیما! http://www.2afghan.nl/20191007-37USinvasion.pdf
معمای این هفته؟ http://www.2afghan.nl/20191007-38USinvasion.pdf
یادی از «منصور» در پرتوی عملیات منصوری! http://www.2afghan.nl/20191007-39USinvasion.pdf
مکثی بر سخنان معاون سفیر سعودی در کابل! http://www.2afghan.nl/20191007-40USinvasion.pdf
باید تاوان روزی را پرداخت ،که قدرش را ندانستیم! http://www.2afghan.nl/20191007-41USinvasion.pdf
اشکی بر شهدا! http://www.2afghan.nl/20191007-42USinvasion.pdf
http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf

!ورود ملیشه های امریکا به کابل
! 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/20191007-53USinvasion.pdf !»از «خودکش» و «بیگانه پرست
http://www.2afghan.nl/20191007-43USinvasion.pdf

http://www.2afghan.nl/20191007-44USinvasion.pdf
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