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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 این نسخه ها؛ که شمه ای از واقعات و تراژدی این سرزمین مظلوم می باشد ،خود را نیز در جمع خیراندیشان پیوند زنیم ،تا باشد که اگر بهره ای
از ثواب الهی را نصیب گردیم .ان شاء هللا

مضمون هفتم:
آغاز زوال «تک قدرت جهان»!
در رابطه به تبادله اسرای طالبان و امریکا  02جون 1024
تاریخ نشر نسخه اول :اول جون 1024

با همه ناسپاسی که افراد این خطه داشتند ،بازهم زوال ابرقدرت دیگر ،درین سرزمین در حال رقم خوردن است.
بدون شک آنانی که در خویش تغییر آورده اند ،پروردگارعالم این «عزت واال» را نصیب شان می گرداند ()11:11؛
هرچند که رسانه های جمعی ،چشم کمره های شان را از آنها پنهان داشته و سخت در خدمت اربابان زر و زور خویش ،افسانه سازی
می نمایند.
بلی! بیانه «بارک اوباما» و اعتراف تلخ فرار قوای ناتو؛ سخت شکننده در روحیه حلقه های وابسته داخلی ،تمام خواهد شد که بدیلی جز
این را ندارند!
بلی! آغاز زوال «تک قدرت جهان»!
آغازیکه« ،یتیمان ناتو» را همچو «یتیمان شوروی سابق» پژمرده و سراسیمه خواهد ساخت و دست به توطئه های داخلی خواهند
زدند که نباید «مؤمن دوبار از یک سوراخ گزیده شود»!
هرچند استرلیا با درک این موضوع ،سعی بر روحیه سازی «یتیمان ناتو» نمود و در همان دقایق نخست ،اعالن پذیرش  055پناهنده
(جاسوس) را داد ،اما قضیه افغانستان فراتر از آنچه هست که تصور می رود!
زیرا شکست واقعی در افغانستان رقم زده نخواهد شد!

دور و یا نزدیک؛ آرام آرام «پیام اسالم» نه از طریق «بی  »25ها ،بلکه از طریق «قلب» ها ،مهمان عزیز مردمان آزادیخواه امریکا
و  94هم پیمان اش خواهد گردید ،و طلسم هیوالی «اسالم تروریزم» را که بر مردمان شان ذهنیت سازی نموده اند ،خواهد شکست ،و
فضای صلح و امنیت از طریق «دین الهی» جاگزین آن خواهد گردید.
بلی! بیانه خشوعانه مال محمدعمر«مجاهد» به بارگاه «خالق هستی»؛ که محور تواضع مردان هللا را به تمثیل می کشاند جز محبت،
چیزی دیگر را در قلب ها نخواهد بذر نمود .زیرا مصداق شخصیت های نیک ،فقط ترس از هللا جل جالله بوده می تواند و بس!
چه خوشا آن روزی را که این عسکر امریکایی مانند فلم خودساخته هالیود ( )Homelandنیز مبشر پیام نجات بخش اسالم در قلب
های مردمان آن سرزمین ها گردد؛ که چنین حالت زوال طاغوتیان و ستمگران خواهد بود ،نه مردمان آزادیخواه این سرزمین ها!
یکی از خواهران در تبصره این گرافیک کارتون ،چه زیبا بیان داشته اند:
«مردان هللا در پشت میله های زندان ،آزاد اند!»
بیایم و این فرصت های طالیی را از دست ندهیم و نعمتی را که «خالق هستی» بار دیگر برای مان پیشکش می نماید ،قدر اش را
دانسته و دوباره پایمال ننمایم!
نعمتی که «آن بار» (زوال شوروی) ،قدرش را ندانسته و بزرگترین آفات اجتماعی را کسب نموده و پیامد های ناگواری را برای مان به
ارمغان آورد.
بلی! پیامد «تجاوز ناتو» ،بدتر از پیامد «تجاوز شوروی» است!
آیا گاهی فکر آن را نموده ایم که چه مدت زمانی ،در کار باشد تا پیامد های ناهنجار «تجاوز ناتو» را بتوان رفع کرد؟
از قشر میلیونی معتادین صحبت نمایم ،و یا از بیماران فساد های اخالقی؟
از بیماران تعصبات قومی و زبانی صحبت نمایم ،و یا از بیماران وابستگی؟
از قشر میلیونی بیماران فساد اداری صحبت نمایم و یا از قشر میلیونی گدایان حرفه یی؟
از...
پس کار این ملت دشوارتر از ساختن راه ها و مساکن است ،که اعالج اش را باید در چیزی سراغ نمایم که دشمن ،سعی بر دوری ما از
آن می نمود!
و آن چیزی جز «برگشت به قرآن» بوده نمی تواند!
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جنگ بر علیه تروریزم!
شکار صلح! (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007 -2USinvasion.pdf :
دستآورد دو تجاوز! (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007-3USinvasion.pdf :
چرا هفتم اکتوبر روز سیاه در تاریخ کشور نیست؟ (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007 -4USinvasion.pdf :
از عاشورای حسینی تا عاشورای طالبی! (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007-5USinvasion.pdf :
 25روز وحشت! (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007-6USinvasion.pdf :
آغاز زوال «تک قدرت جهان»! (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007-7USinvasion.pdf :
(روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf :

