بسم هللا الرحمن الرحیم
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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 شصت و دوهم:

 -26خطه ای طاغوت شکن!
نوشته و گرافیک دیزاین :انجنیر محمد نذیر تنویر
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تاریخ صد سال اخیر جهان ()9191 – 9191؛
یک قرنی که ،شکست سه ابرقدرت جهان را در این «خطۀ مظلوم» رقم زد؛

سه ابرقدرت ،سه هیوالی گیتی ،یعنی سه «طاغوت» خون آشام جهان:
«طاغوت» بریتانیا کبیر« ،طاغوت» شوروی برگشت ناپذیر ،و «طاغوت» امریکا!
«طاغوت» بریتانیا کبیر که ،در آن آفتاب غروب نمی کرد ،و قرن های متمادی بر بخش های عظیم کرۀ زمین حکمروایی داشت که
آثار فتنه و نیرنگ آن ،تاهنوزهم از بشریت ،در هر کنج و کنار گیتی قربانی می گیرد؛
«طاغوت» شوروی برگشت ناپذیر که ،نظریه بی دینی را توسعه بخشید و دین را افیون ملت ها دانست ،و با مجوز تیوری خودساخته
خویش  ،میلیون ها انسان را در هر گوشه و کنار جهان ،از دم تیغ کشید  .رهبران این تیوری خانمانسوز در تاریخ بشریت ،تاهنوزهم در
صدر «قاتلین» قرار دارند؛
شوروی که با دیگر جنایتکاران ،زیر نام «پکت وارسا» در همه ی گیتی جنایت آفریدند ،و تنها در کشور بیست میلیونی افغانستان ،شش
میلیون انسان های مظلوم و بیدفاع را کشته و زخمی نمودند ،و در حدود ده میلیون از باشندگان آن را ،در داخل و خارج افغانستان آواره
و مهاجر ساختند؛
و اما «طاغوت» امریکا!
امریکای که در اصل همان فرزندان بریتانیایی بودند ،در لباس جدید در قاره های مختلف دوباره عرض اندام نمودند .امریکای که نسل
«سرخپوستان» را از یک محدوده بزرگ جغرافیای قارۀ امریکا برچید ،و با نیروی کاری «برده» های قارۀ آفریقا ،در سرزمین های
سرخپوستان عرض اندام نمود!
امریکای که ،پس از فروپاشی «شوروی» سابق ،و محو تیوری «مارکسیسم» ،خود را یکتاز میدان یافت؛
یکتاز و «تک قدرتی» که ،ناجوانمردانه افتخارات شکست و نابودی «پکت وارسا» را ،از «مجاهدین» ربوده ،وبه خود نسبت داد؛
دزدی که با امکانات فراوان رسانه یی و قدرت پولی؛ در زیر نقاب جدید دموکراسی ،توانست خویش را بر گردۀ ملت های مظلوم به
حیث قهرمان «آزادی» دوباره تحمیل بدارد؛
قهرمان «آزادی» و صادر کنندۀ «دمکراسی»!
طاغوتی که در افراط و زیاده طلبی غصب و غارت منابع کشور های مظلوم ،به خدعه و نیرنگ بزرگی روی آورد؛
نیرنگی یازدهم سپتامبر !1002
سناریوی خود ساخته «طاغوت آمریکا» ،که جهان را به رعب و وحشت کشانید ،و در اوج کبر و غرور فریاد سر داد که:
«یا همراه با ما ،و یا بر ضد ما !»
با این شعار ،و همراه با  91کشور هم پیمانش ،به این سرزمین مظلوم ،همچو «مور و ملخ» ریختند!
کشتند ،و بستند و به یغما بردند و در ساحات تحت سیطره شان ،فرزندان این خطه را زیر نام دموکراسی «خنثی» ساختند!
بلی« ،خنثی» ساختند:
آنها را به مواد مخدر و الکل «معتاد» ساختند ،به فحشا و فساد کشانیدند ،غیرت و مردانگی را از ایشان ربودند ،شکم های شان را پُر
از غذا های حرام گردانیدند ووو ...تا جای که ،آنها همکاری با «متجاوزین» را یک اصل اساسی پیشرفت و ترقی پذیرفتند!
اما آنچه خالق این نظام رقم می زند ،آیات و نشانه هایست از برای خردمندان.
بلی! قرن اخیر ،قرن «زوال» امپراطوری های بزرگ جهان در این سرزمین اسالمی می باشد؛
«زوال» امپراطوری های شکست ناپذیر؛ به اذن هللا جل جالله بدست فرزندان واقعی این خطه!
کدام فرزندان؟

همین شاه شجاع ها ،کارمل ها ،نجیب ها ،کرزی ها ،غنی ها ووو...؟!
هرگز ،و ابدا ٌ هرگز!!!
فرزندان واقعی این خطه!
فرزندانی که ،دید متفاوت در برابر «متجاوزین» نداشتند؛
فرزندان ی که ،هنوز نفس راحت از فرار قشون سرخ نکشیده بودند که لشکریان شیطان بزرگ و متحدینش بر ایشان ریختند!
زمانی که «بی  »21های امریکا ،دو ماۀ پیهم بر ایشان بم می ریختند ،و  21هزار جوان رشید در بین کانتینر ها و قلعه جنگی و دشت
لیلی جان می سپاریدند ،او (مال محمد عمر مجاهد رحمه هللا) با اعتماد و عقیده راسخی که به هللا متعال داشت اطمینان پیروزی و برگشت
دوباره «طالبان» و شکست «آمریکا» و متحدین اش را می داد ؛
فرزندان راستین اسالم ؛ در حالی که بر سر شان جایزه های میلیونی گذاشته شده بود ،و تمامی دنیا پرستان در تعقیب وی (اسامه تقبله هللا)
بودند ،با اعتماد به «خالق هستی» می گفت:
«تا زمانی که امریکا شکست اقتصادی نخورد ،زوال نمی یابد»
بلی! زوال طاغوت آمریکا فرا رسیده است؛
پس در چنین شرایط ،بر «مجاهدین واقعی» است تا با تواضع و دست خیر ،به شکر گزاری پروردگار خویش بپردازند و بر زخم های
گوناگون این ملت مظلوم مرحم بگذارند  .چونکه «انواع منافقین» در کمینگاه ها نشسته اند؛
پس شما ای «مجاهدین واقعی» استقامت ورزید ،آن چنانی که «خالق هستی» دستور داده است:
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صي﴿هود﴾١١١:
فاست ِقم كما أ ِمرت ومن تاب معك وَل تطغوا ۚ إِنه ِبما تعملون ب ِ
بنابراین ،همان گونه که فرمان یافته ای (در راه تبلیغ و ارشاد و مبارزه و پیکار و پیاده کردن تعلیمات قرآن) استقامت کن همراه کسانی
که (از کفر و شرک دست کشیده اند و) با تو (به سوی هللا) برگشته اند و (ایمان آورده اند ،و از حدود قوانین هللا) تجاوز نکنید (و از
جاده ی اعتدال به کنار نروید و راه افراط و تفریط مپوئید) چرا که هللا می بیند چیزی را که می کنید (پس مواظب پندار و گفتار و کردار
خویش باشید)!
ست َ ِق ْم؛
بلی ،فَا ْ
ثابت قدم باش!
َك َما أ ُ ِم ْرتَ ؛
همان گونه که فرمان یافته ای؛
بلی ،همان گونه که «شریعت الهی» حکم می دارد!

:)!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 وحشت21
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 وحشت21 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، سپتامبر22 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» 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 نمود222 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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!»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 )یتیمان «کمونیزم» در فرزندی «صلیبی ها» زننده تر گشتند!(بخش اول
http://www.2afghan.nl/20191007 -58USinvasionP2.pdf )یتیمان «کمونیزم» در فرزندی «صلیبی ها» زننده تر گشتند!(بخش دوم
http://www.2afghan.nl/20191007 -58USinvasionP3.pdf )یتیمان «کمونیزم» در فرزندی «صلیبی ها» زننده تر گشتند!(بخش سوم
http://www.2afghan.nl/20191007 -59USinvasion.pdf !گم شوید از کشور ما
http://www.2afghan.nl/20191007-60USinvasion.pdf !حکومت ملیشه ئی
http://www.2afghan.nl/20191007-61USinvasion.pdf پس کجا خواهی رفت!؟
http://www.2afghan.nl/20191007-62USinvasion.pdf !خطه ای طاغوت شکن
http://www.2afghan.nl/20191007 -53USinvasion.pdf
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