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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 هشتم:

 -58یتیمان «کمونیزم» در فرزندی «صلیبی ها» زننده تر گشتند!
نوشته و گرافیک دیزاین :انجنیر محمد نذیر تنویر
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دوسال قبل به یاد و بودی سالروز سقوط «امارت اسالمی افغانستان» (هفدهم دیسامبر  ،)1002و آغاز اشغال دوباره سرزمین آزاده ما،
گزارش تصویری را تهیه داشتم که توسط مدعیان «آزادی بیان» از صفحات یوتیوپ و فیسبوک برچیده شد که صفحۀ یوتیوب بنده
تاهنوز حق نشر فلم را ندارد.
بلی! وحشتی مدعیان دروغین «آزادی بیان»؛
«وحشتی بدون مرز» ،که از هفتم اکتوبر ( 1002یعنی آغاز تجاوز «دجال امریکا» همراه با  94کشور متحدش) آغاز یافت و تا هفده
دیسامبر  1002بطور رسمی و با تایید سازمان های بین المللی و حقوق بشر در زیر نظر سازمان ملل متحد ادامه داشت.
وحشتی که «طاغوت امریکا» در فضا ی این کرۀ خاکی پدید آورده بوده ،جرأت بلند نمودن «صدای حق» را حتی از «نیمه حقگویان»
نیز سلب داشته بود .با بمباردمان دفتر تلویزیون «الجزیره عربی» که شمه ئی از حقایق را بنشر می رسانید ،و با خاک و خون کشانیدن
رسانه های حقگو ،و با اسارت کشانیدن خبرنگار شجاع «تیسر علونی»؛ چهره دروغین این وارد کنندگان «دمکراسی» در همان آغاز
تجاوز ازهم درید.
هفتاد دو روز «جنایات علنی» ،و در ادامه آن «جنایات پس پرده» ،که تاریخ آن را درج صفحاتش داشته است؛ هرچند که اکثریت
انسان ها در اکناف مختلف جهان در بی اطالعی و غفلت از آن بسر می برند.
مدعیان دروغین «آزادی بیان» در پهلوی این بی خبر نگهداشتن اذهان عمومی و محو رسانه های حقیقی؛ از برای حفظ حیثیت شان،
گوشه ای از این جنایات را (بطور زود گذر) ،و در حشیۀ اخبار فرعی بدست نشر می سپاریدند ،تا چرخش و رهبری «آزادی بیان» را
در قبضه شان نگهدارند.
بلی! یکی از شیوه های طاغوتیان  ،بهره برداری از افشای گوشه ای ازین جنایات در مقطع های مختلف تاریخ می باشد ،تا بدان وسیله
بتوانند چهرۀ «بشردوستانه» شان را حفظ بدارند ،و بار دیگر «نقش پایی» در سرنوشت کشور های جهان سوم و کشور های اسالمی
داشته باشند ،و از جانبی دیگر در مرحلۀ شکست نهایی شان؛ نظر به نشر همان بخشهای کوچک از حقایق ،بتوانند تا افتخارات مجاهدین
و آزادی طلبان را به خودشان رقم زنند.
بنده با همان تصاویری که از «منابع غربی» برای امتیاز گیری داعیه ای «بشردوستانه» نشر یافته بود ،یک گزارش ساده تصویری
را تهیه داشته بودم تا «پویندگان راه حق» به عمق جنایات این «بشردوست نماها» پی برند.
گزارش تصویری زیر عنوان «جنایات قصر سفید در افغانستان»
(:)White House Crime in Afghanistan
https://www.youtube.com/watch?v=CB3NGexs1v8&t=73s
اما این گزارش تصویری همچو مقاالت متعدد بنده ،از صفحات یوتیوپ و فیسبوک (بدون اجازه) برچیده شدند ،و صفحات بنده نیز از
برای مدت مدیدی غیر فعال و بالک ،و بعضی ها از فضای مجازی حذف گردیدند.
بلی! نشر جنایات مدعیان دروغین «آزادی بیان و دمکراسی» ؛ برای متصدیان نشرات در فضای مجازی ،خود جرم و تخطی از
موازین (به اصطالح) بین المللی بحساب می رود!
چونکه «صدای حق از برای دجاالن و طاغوتیان جرم است» ،و این چنین است «دمکراسی» و «آزادی بیان» از برای کشور های
تحت «استعمار نوین» ،بخصوص کشور های اسالمی!
بر اساس همین مفکوره ،و زیر چتر واژه «دمکراسی» و «آزادی بیان» ،و از طریق دستنشانده ها و مزدوران داخلی شان ،خود را بر
گرده «ملل مظلوم» تحمیل داشته ،و به مکیدن منابع زیر زمینی ایشان ادامه می دهند!
ایشان در پرتوی همین مفکوره توانسته اند تا «سیاه را سفید» و «سفید را سیاه» بر «ملل مظلوم» نتنها تجلی دهند ،بلکه با نیروی
نظامی بقبوالنند!

بلی! همین طاغوتیان هستند که:
زشت ترین و بداخالق ترین چهره ها و قاتلین هزاران انسان بیگناه را« ،هیرو و قهرمان» ،و قهرمانان اصلی ما را «تروریست»
معرفی میدارند ،که بعدا ً «قاتلین از وقت تیره شده» را بر سرنوشت ملت ها قرار میدهند!
اینجاست که «قاتلین» (کمونیستهای افغان با مؤتلفین و شرکای جدید شان)؛ در زیر چتر یک نظام ،به ادامه جنایات شان می پردازند!
می پردازند؛ بدتر و خشن تر از گذشته!
همینجاست که «یتیمان کمونیزم» در «فرزندی امپریالیزم» در می آید ،و زننده تر از گذشته ها به جنایات شان ادامه می دهند!

بلی! یتیمان «کمونیزم» در فرزندی «صلیبی ها» زننده تر گشتند!
آنها اینبار نه با سیاست «مشت آهنین» ،بلکه با اجیر سازی از طریق «دالر» تمامی ارزش های مادی و معنوی این خطه را با باد
نیستی می کشانند ،وافرادی بیشماری را که قبالً در جنایات با ایشان شریک نبودند ،شرکای جدید خویش می گردانند!
پس آنانی که تاهنوز قربانی «دالر» نشده اند؛ باید تا دیر نشده ،وجدان های خفته خویش را دوباره زنده ،و وجدان های زنده را فعال تر
گردانند؛ تا آنچنانی که پاک به دنیا آمده اند ،دوباره پاک بسوی «خالق» خویش برگردند!
بلی! برگشت با ضمیر «پاک» بسوی «خالق هستی»؛ آنهم در شرایط کنونی جهان اسالم ،فقط و فقط با «جهاد» گره خورده است!
گره که در کشور ما؛ که عمالً زیر تجاوز بوده ،و با «ملیشه سازی» دوام تجاوز را حیاتی می سازند« ،فرض عین» بوده و می باشد!
اینکه نمی توانیم عزت خویش را در «جهاد» ببینیم ،و یا اینکه شهامت «جهاد» از ما رخت بسته است و به بزرگترین وجیبه الهی پشت
گردانیده ایم ،پس حداقل در تائید «مجاهدان»  ،سالمت ایمان خویش را در پائین ترین درجه آن حفظ بداریم ،و با همراهی فتوا های
رهبران «جهاد فروش» در رد «جهاد» در شرایط کنونی ،بر ایمان خویش بزرگترین ستم را روا نداریم!
انعکاس شمه ای از جنایات «طاغوتیان» پس از آغاز تجاوز (هفتم اکتوبر  ،)1002ضمیر های مرده جهان را به تحرک و بیداری
کشانیده است ،در حالی که عده از افراد این خطه تاهنوز در خواب غفلت بسر می برند .شمه ای از تصاویر تکان دهنده این روز ها؛ که
آنهم توسط خودی دشمن (در مقطع های کوتاه و زودگذر) پخش و نشر یافته؛ که بعدا ً از صفحات انترنتی دوباره برچیده و حذف گشته
اند« ،جویندگان حق» را به تفکر و بازنگری اندیشه های شان نسبت به «اسالم» واداشته است.
نباید فراموش کرد ،و حتی برای فرزندان و نسل های آینده نیز گوشزد باید نمود که:
یکی دیگر از خونین ترین روز های «تراژدی شمال» ،قیام اسیران «قلعه جنگی» بود که از  52نوامبر تا اول دیسامبر  5002ادامه
یافت و لکۀ ننگی را در تاریخ بشریت ،بر پیشانی «طاغوت امریکا» و «اجیران دالری اش» هک زده است!
این روزها ،روز به آتش کشیدن «مؤمنان» در تهکویی های «قلعه جنگی» بود.
نفرین هللا جل جالله بر این سه جنراالنی (دوستم ،محقق و عطا محمد) که حکم صادر می کردند ،و همچو اصحاب «أخدود» نظاره گر
جنایات شان بودند که بدتر و خشن تر از گذشته های شان ،جنایات جدید می آفریدند!
َاب ْاْل ُ ْخدُو ِد ﴿ ﴾٤نفرین بر صاحبان گودال باد!
قُتِ َل أ َ ْ
صح ُ
ت ا ْل َوقُو ِد
النَّ ِار ذَا ِ
علَ ْیهَا قُعُود ﴿ ﴾٦وقتی آنان بر کنارهی گودال آتش (به نظاره گری سوختن و ذغال شدن مؤمنان) نشسته بودند.
ِإ ْذ هُ ْم َ
﴿﴾٥

گودال پر از آتشى افروخته از هیزم ها.

ون ِبا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
علَ ٰى َما َی ْف َعلُ َ
ش ُهود ﴿ ﴾٧و ایشان چیزی را تماشا میکردند که بر سر مؤمنان میآوردند.
َوهُ ْم َ
ین ُ

یز ا ْلح َِمی ِد ﴿ ﴾٨شکنجه گران هیچ ایرادی و عیبی و جرمی بر مؤمنان نمیدیدند به جز این که
َو َما نَقَ ُموا ِم ْن ُه ْم إِ َّال أَن یُ ْؤ ِمنُوا بِاللَّـ ِه ا ْلعَ ِز ِ
ایشان به هللا قادر و چیره ،و شایسته هرگونه ستایشی ،ایمان داشتند!
ملیشه های «دالر» در رکاب «متجاوزین» تنها به سرکوب قیام اسیران «قلعه جنگی» اکتفا ننموده ،و تا آخرین روز رژیم طالبان (21
دیسامبر  )5002به انواعی جنایات دست زدند و آنرا زیر شعار «تحجر زدایی» صبغه قانونی و حتی شرعی نیز دادند!
اینجاست که «اسالم وارداتی امریکا» ،زیر چتر «نظام دموکراسی» به «نسل کشی پشتون ها» در شمال کشور آغاز نمودند ،که
تاکنون به نوعی از انحا از طریق «تروریزم دولتی» ادامه دارد.

بخش دوم:
هفتاد دو روز ،یعنی از هفتم اکتوبر تا هفدهم دیسامبر  5002بطور علنی و زیر پوشش ملل متحد «جنایات» مجاز دانسته شد ،و با
دستهای باز ،جنایات در «انظار بشریت» انجام می یافت.
(ادامه مطلب بهمین زودی)
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جنگ بر علیه تروریزم!
شکار صلح!
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
 15روز 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  15روز 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  22سپتامبر ،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
http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf

http://www.2afghan.nl/20191007-2USinvasion.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» ن ِه 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 نمود122 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 -54USinvasionP1.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش اول
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 -57USinvasion.pdf !یادی شهید گمنام که «اولین اشغالگر» را به جهنم فرستاد
http://www.2afghan.nl/20191007 -58USinvasionP1.pdf )یتیم کمونیزم در فرزندی صلیبی ها زننده تر گشت!(بخش اول
http://www.2afghan.nl/20191007-25USinvasion.pdf
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