
 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

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

 

 

 :مهنبیست و  مضمون

 !یادی از آمدن کبوتران

   2991سپتامبر  17ه یادبود بیستمین سالروز جشن اعدام نجیب جالد ب

 1021 سپتامبر 17تاریخ نشر نسخه اول: 

 

 ؛«شر و فساد»یادی از روز محوی 



 در کابل؛ «ورود پاکان»یادی از 

 ؛یادی از آمدن کبوتران

 طالبان؛ «فضای امن»یادی از 

 ؛«امارت اسالمی» نظم و نظام یادی از

 ش!ین دستآوردیادی از نخست

 !شین دستآوردنخست ،بلی

 دسستآوردی که بر زخم میلیون ها انسان مظلوم این خطه، مرحم گذاشت؛

 مرحم گذاشت!

 مرحمی که اشک های داغ بازماندگان قربانیان اش را، خنک گردانید؛

 خنک گردانید!

 خطه، تحرک تبسم بخشید؛خنکی که، بر لب های یتیمان این 

 تبسم بخشید!

 را برنگشتاند؛ انتبسمی که، لحظه ای از آه پُرسوز مادران را کاهش بخشید، اما گمشدگان ش

 برنگشتاند!

 را! انش را و پدر انش را، شوهر انش فرزند

 ون ساخت؛را، دختران را و خواهران را لحظه ای بیر زنانبرنگشتاند، اما سوز سینه مادران را، بیوه  بلی،

 بیرون ساخت!

 زندانیان شکنجه شده را، که فریاد سر می دادند: «گره گلوی»بیرون ساخت 

 ﴾٢١﴿ إِنَّ َبْطَش َربَِِّك لََشِديد  

 !است سخت تپروردگار گرفتهمانا 

 خالق شان رجعت نمایند؛تا دوباره بسوی « نجیب پرستان»این است عبرتی از برای 

 ست و نه یاوری!اما نجیب و امثالش را، نه یار ا

 آنها فریاد سر می دهند که ای کاش، مرگ پایان زندگی ما می بود؛

 و فریاد بر می آورند: کاش من خاک می بودم!

 ﴾٠٤﴿ َوَيُقوُل الََْكفُِر يَا ََلْتَِِن ُكنُت تَُرابًا

 !و کافر گوید: ای کاش من خاک بودم

 اما دیگر، دیر شده است!

 تمامی وطنفروشان و همکاران اشغالگران خواهد ماند! از برای ،عبرتاین 

http://tanzil.net/#85:12
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 ؛باد «امارت اسالمی»، شما مجاهدان بر شما فرزندان صدیق اسالم هلالج لجهللاپس درود 

 که بر زخم ها، مرحم گذاشتید؛  شما های

 اشک ها را خنک گردانیدید؛ 

  آه ها را آرام بخشیدید؛

 درین خطه را حاکم ساختید! «فضای امن»گلوها را باز نمودید و  گرۀ

 ای کاش که قدرتان را می دانیستیم؛

 ای کاش!

 تان! به امید آمدن دوبارۀ

 ان شاء هللا
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