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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 ششم:

 -56برگشت «فاسق» به «آشیانۀ فسق»!
نوشته و گرافیک دیزاین :انجنیر محمد نذیر تنویر
تاریخ نشر نسخه اول 22 :جوالی 1022
حکومتی که عمالٌ تضادش را با «گفتار الهی» در عمل نشان داد؛
حکومت «شر و فساد»؛
حکومت «مزدور و وابسته»؛
حکومت «کمونیستی» در قالب «دموکراسی»؛

حکومت دو روی و منافق ،که امروز از فاسق ترین فرد ،با «شان و شوکت» استقبال نمود!
حکومتی که خود در تهیه و تدوین دوسیه فسق این فرد ،تمثیل دروغین حکومتداری و عدالت را به نمایش گذاشت ،و امروز به استقبال
و پذیرایی وی شتافت!
بلی ،فرد متهم به «تعرض جنسی»؛ آنهم در مظهر عام ،در محل کارش ،و در محل بود و باش خانواده اش ،امروز وارد کابل گشت!
تمامی فاسقین برای «خوش آمدید» این فرد «فاسق و قاتل» ازهم سبقت می جستند؛
نه اینکه سبقت می جستند ،بلکه چنان صف آرایی نموده بودند ،که تعدادی از این مخلصین را از نردبان به باال کشانده ،و به جوار
دروازه طیاره رسانیده بود!
حکومتی که ادعای پیگیری «فسق» و «تعرض جنسی» این فرد را تمثیل می داشت؛
حکومتی که حاال خود راه های ورودی به قصر ریاست جمهوری را ،با گرانبها ترین قالین ها مزین ساخته است؛
مزین ساخته ،از برای برگشت این فرد فاسق؛
برگشت «فاسق» به «آشیانۀ فسق»!
از آغاز تجاوز برای خردمندان جای شک از برای «اجیر بودن» و «فاسق بودن» این نظام نبود ،و نیست .اما جای تأسف بر آن عده
ای از مردم است که خویشتن را به «خواب خرگوش» زده ،و به «نحوی از انحا» با این رژیم مزدور و فاسد همکار هستند.
رژیمی که در تضاد با «قرآن» عمل می نماید!
هللا ﷻ در کالم با عظمت اش می فرماید:

ََ َ َ َ ُ ْ ً َ َ َ َ َ ً
َ َ َُ َ
ون ﴿السجده﴾٨١:
لْيستو ْ
نْفا ِسقا ۚ ْ
نْمؤمِناْكمنَْْك ْ
أفمنَْْك ْ
آیا کسي که مؤمن است همچون کسي است که فاسق است؟ هرگز یکسان نخواهند بود!
اما این رژیم کمونیست و همکار صلیبی ها و یهودی ها ،نه تنها بیان می دارد ،بلکه در عمل نیز اجرا می دارد؛
اجرا می دارند که ما مومنین را بر رینجر ها عذابکش کرده و سر های شان را بر روی «بانت» رینجر های میخکوب می نمایم ،ولی
از فاسق ترین فرد ،با چنین «زرق و برق» و «شأن و شکوت» استقبال می نمایم!
اینجاست که در ذهن هر فردی مؤمن سوال خطور می نمابد که:
اگر «جهاد» در برابر همچو «رژیم منافق» فرض و روا نباشد ،پس در برابر کی ها فرض خواهد بود؟!
از جانبی دیگر« ،مجاهد نما» های که با این «رژیم مزدور» ائتالف نموده اند ،گاهی فکر نموده اند که فردای قیامت در برابر «خالق
هستی» چه جوابی خواهند داشتند؟!

بدون شک ،قبل از آن روز؛
ذلت شان در این دنیا ،آیاتی از «آیات الهی» برای مومنان خواهد بود.
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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
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!»از «خودکش» و «بیگانه پرست
گل معطر از سبد گل «امت
http://www.2afghan.nl/20191007-54USinvasionP2.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش دوم
http://www.2afghan.nl/20191007-54USinvasionP3.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش سوم
http://www.2afghan.nl/20191007-54USinvasionP4.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش چهارم
http://www.2afghan.nl/20191007-54USinvasionP5.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش پنجم
http://www.2afghan.nl/20191007-54USinvasionP6.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش ششم
http://www.2afghan.nl/20191007-55USinvasion.pdf !»یادی از «مردان راستین
http://www.2afghan.nl/20191007-56USinvasion.pdf !»برگشت «فاسق» به «آشیانۀ فسق
http://www.2afghan.nl/20191007-53USinvasion.pdf
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