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 قبلی! های نوشته در تجاوز از یادی
 تنویر نذیر محمد انجنیر: نوشته و طرح کارتون

 1002اکتوبر  7 ،سالروز تجاوز امریکا بر میهن ما دهمین، در هژقبلی نسخه های جدید مضامین
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 نیمه جان خود را به هند مستعمره برساند از دست مجاهدین فرار نموده، و ، فقط داکتر ویلیم برایدن توانستانگلیس از قشون دوازده هزاری متجاوزین

 

 تذکر:
بعد از تجاوز امریکا، پیگیری و مرور خواهیم کرد، تا باشد که با این یادآوری ناچیز، پیوندی در ضمیر « هفتاد دو روز وحشت»نسخه های جدید مقاالت را؛ در 

 داشته باشیم. « تجاوز منحوس»خویش با قربانیان این 

 جای پای منافقین و وطنفروشانمی باشد، تراژدی های این سرزمین مظلوم و مجاهد پرور  تکان دهنده ونسخه ها؛ که شمه ای از واقعات  همچوبیایم تا با تکثیر 

را نیز در جمع خیراندیشان پیوند زنیم، تا باشد که اگر بهره ای از ثواب الهی را نصیب  خویشتن دود گردانیده، ومح مسلمان را در آینده این سرزمین دین ستیز

 ان شاء هللاگردیم. 

 

 

 :مدهپانز مضمون

 !انگلیس فرار چهارمین

 چهارمین فرار قشون بریتانیا از افغانستان 1022مارچ  21بمناسبت 

 1022 مارچ 21تاریخ نشر نسخه اول: 



 
 «رسید! لندن به ماه دو و سال 371 از بعد برایدن کامرون ویلیم دیفد داکتر»عنوان این گرافیک کارتون: 

 

روهای خطاب به نی می باشد، لندن «سن پل»کلیسای در  سمقام کلیسای انگلیترین  پایه بلند که «کانتربری»اسقف اعظم ، در لندن

 :نظامی بریتانیا گفت

 «.از دست داده انددر افغانستان شان را های  که جان باشیم سربازان بریتانیاییسپاسگزار باید »

 :بیان داشت «ببرک کارمل»همچو سلف اش  اشرف غنی افغانستاندست نشانده رئیس جمهور  در کابلو 

 .«امید به صلح، کامیابی و سربلندی زندگی کنیم تا ما بتوانیم در آزادی، ،اختندرا پرد بزرگی یبهائسربازان بریتانیایی »

با رژه نظامی نیروهای زمینی، هوایی و دریایی بریتانیا  ختم ماموریت نیروی های متجاوز در کابل و همچنان در لندنمراسم هرچند 

با  ا. ایشان سعی داشتند تداشتندشرکت  آنسربازان بریتانیایی که به ماموریت افغانستان رفته بودند، در  شمار زیادی از و ،همراه بود

 اما ،دهند عظمتبه آن شوکت و  دیوید کامرونتا صدراعظم ملکه بریتانیا،  ملکه الیزابت دوماز  ،حضور بلند پایه ترین مقامات عالیرتبه

 د!توجیه نمو «فرار»چیزی جز  نمی شود آنرا

 

 !«افغانستان» ایاز سرزمین آزاده  ،«بریتانیا کبیر»قشون  «فرار»چهارمین  ،بلی

از  بزرگداشت»به آن اسم  نمودند تا کست شان در افغانستان نیستند، سعیکه حاضر به اعتراف ش انگلیس« قشون فراری»ان برره

دوباره  «صاحبان خرد» در اذهانرا  «3481جنوری  31خاطرات »بازهم اما  .ندهد را« کشته شده گان نظامی بریتانیا در افغانستان

 زنده ساخت. 

ند هبه  خود را جاننیمه توانست  «داکتر ویلیم برایدن»فقط  ،«بریتانیا کبیر»از قشون دوازده هزاری متجاوزین ! خاطراتی کهبلی

 .مستعمره برساند

 :صه ساختای عامیانه می توان خال فقط با یک جمله ،در جاده های لندن را ها انگلیسپس این جشن و این رژه رفتن های 

 «!گوزد ناز سوز می زن»

 



، مخصوصاً نیروی افغان مسلمانانبرای  ،یعنی چهارمین فرار قشون بریتانیا کبیر از افغانستان را 5132مارچ  31روز این  پس

 تبریک می گویم.طالبان و حزب اسالمی(؛ اسالمی مقاومت )تحریک 

 

 

 

 

 :کارتون شرح

 !رسید لندن به ماه دو و سال 371 از بعد برایدن کامرون ویلیم دیفد داکتر

 .5132مارچ  31از افغانستان جان سالم برد و صدراعظم فعلی دیفد کامرون در  3485جنوری  31یعنی داکتر ویلیم برایدن در 
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