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 11/22/2211         انجنیر محمد نذیر تنویر

 

 !ندانستیم را قدرش که،پیروزی 
 به مناسبت بیست و ششمین سالگرد فرار قشون سرخ افغانستان

 1811ی رفرو 11 – 1621دلو  22
 

که اشت بلاثری عمیق در جغرافیای جهان گذ سال قبل، جهان شاهد تحول عظیم در تاریخ بشریت بود که نه تنها 22
و ضعف فلسفه  - ی هویداوکشید. آغاز زوال امپراتوری شور طالنب عصر خطبه بزرگترین اندیشه فکری آن 

 نمی برد. نیز ش راانتظارش را نداشت و حتی گمانمارکسیزم محسوس گشت. چیزی که بشریت به این زودی 
 ش را از افغانستان فراخواند.بلی! شوروی شکست خورد و عساکر

 را برهم زد؛ یریخی، معادالت جهانتأ تأثیرات این واقعۀ
 قطبی کشاند؛ یکقطبی را بسوی  جهان دو

 را از زیر یوغ چکمه پوشان قشون سرخ آزاد نمود؛ "استعمار سرخ"کشور های دربند 
 شکل داد؛ ها ُپر "زرق و برق" مارکسیزم را در اندیشه الن فلسفۀطب

 جوی "دین توحید" مسیر دادو  در جست  را ی بشریتاندیشه ها وون بر شمشیر" را به حقیقت کشاند، و "پیروزی خ
 د.نزدایب از خویش ترس و واهمه از قدرت های اتمی را تا درین راستا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بلی! همه نفع بردند:
 جهان یک قطبی شد؛

 هیوالی شوروی از جغرافیای زمین حذف گشت؛
 پاشید؛ دیوار برلین ازهم فرو
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 ریخ ریخته شد؛ تیوری های داروین به زباله دان تأیزی" با "دین ست
زوال فلسفه مارکسیزم در خالء  که از دین های تحریف شده و که، تشنگان و جویندگان "راه حق" همه این و مهمتر از

 قرار داشتند به اسالم توجه یافتند.
 

 .بلی! این پیروزی بزرگ با تجلی نور "جهاد" از سرزمین افغانستان بر جهان تابید
گی نوین" کشاند. انتفاضه ی"، نمی تواند ایشان را به "برد"جهاد" برای بشریت روحیه آورد که "زورگویی های اتم

ر به نیروی اتمی که؛ قاد همین نیروی اتمی شکل یافت. پرتاب سنگریزه های طفل فلسطینی بر سویدر زیر گلوی 
؛ که تشاگذ صحهشمشیر"  پیروزی خون بر"فلسفه  بر حقانیت ، دوبارهاستکردن قاره زمین  "زیر و رو"چهار بار 

 ست.ا راسی در حال منفعت برداریموکید که با اسلحۀ کشید نیز پیتالیزمادر "بهار عربی" خط بطالنی بر فلسفه ک
 

 جدید با تعویض لباس کفر به منافقت فرا رسید! دورۀ
 

 موکراسی؛یبلی! منافقت دولت های کفری زیر نام د
 و منافقت دولت های اسالمی زیر نام جمهوری اسالمی!

 

 و اما کشور ما؟
ی که بودیم، او در همان نقطه سال، فقط مهره "نجیب" با "غنی" تعویض یافت  22عف رهبران جهادی بعد از ضدر 

 هستیم!
ت سبر غلوگرایی اعضای شان، بصیرت عزت و شوکت قبلی شان را از د رهبران جهادی در اوج کبر و غرور، 

 دادند؛ 
به رهبران جهادی، مغز های شان را منجمد و "خود باوری"  عصمت و رعیت با تعبیر نادرست از دین و قایل شدن

 های شان را از دست دادند.
ه ، بداد را تشکیل می را که اساس اندیشه شان "رافضی"و  "طریقتی"چنین عصمت گرایی ها، رهبران تنظیم های 

دوری از دستورات الهی د و تنظیم های پاک و ناب اسالمی را در یک رکود رشد فکری و یاوج شهرت و قدرت رسان
 فخر کرده و به اکتفا شان و شهیدان های گذشتگانرنامه و کا - هافقط با شعار فعالا اسالمی  یم های پاکتنظسوق داد. 

 فروشی ادامه می دهند در حالی که سخت در لجن زار مادی گرایی گیر افتاده اند.
 

هی ، دستورات الندناپاکی می زن قدرت دست به هره رسیدن ببلی! دیگر از آنها تحرک سلب گشته و در رقابت های 
 ند.ه افراموشی گذاشتباد  و آخرت را به را به نفع خویش توجیه می دارند

ی بوده و در کمتر از دو دهه، دارند نقاب ای تنظیمی، قومی و مرزی در شگوفایه بند و اما مؤمنان، دور از زد
 دارند. می تالیزم بریپاک چهرۀاز موکراسی را یددروغین 

زه ها به خانه های و نه به نیروی های ُپر "زرق و برق" نظامی ضرورت دارد تا از دروا - اسالم دیگر نه به اتم
 مردم راه یابد!

ها تن را، روزانه به خویش  امروز اسالم از طریق فلب ها وارد خانه ها می گردد و در بطن جوامع کفر به هزار
 بشریت! مۀه ن و تو وای مبر ست بزرگ،ا یاکه این مژده  داردوصل می 

این کاروان بپیوندیم و اگر هستیم، ایمان خویش را خالص و پاک گردانیم که سفری نیک و قرارگاه  اپس تا دیر نشده ب
 نیک در پیش است.

 
 پایان
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