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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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 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. 

 

 

 :مسی ا مضمون

 !این است آچین

 کایامراشغالگران توسط   ،«نیآچ»مردم  دنیدر ماتم به خاک و خون کش

 1026 سپتامبر 18تاریخ نشر نسخه اول: 

 

 ننگرهار! «آچین»ن است ای



 جای تجمع مردم، از برای برگشت حاجیان؛

 جای ارج گذاشتن، از برای دین و دینداران!

 

 شان استقبال نمایند!آمده اند تا از حجاج 

 فضای پُر از شور و شعف افغان؛

 امریکائیان!« گیم بازی»فضای 

 

 از عقب کمپیوتر، در پی داعش اند!

 این است داعش؛

 «!آچین»و این است 

 

 در ماتم است،« آچین»بلی! 

 است!گزارش تهیه در جشن و  «بی بی سی»و 

 ند!تهدید می داشتواشنگتن را  «فضای امن» ،که این است سیزده داعشی

 

 ُمهر سکوت بر دهن زده اند!؟ «اجیران»چرا 

 چرا!؟

 آخر چرا!؟

 

 !؟غینو  عینکجاست حکومت 

 !؟سیما سمرکجاست خانم 

 !؟حقوق بشرکجاست نقض 

 

 تحفه ی حاجیان!؟ ،این است

 ؛آنها قربانی شان را در مکه نموده بودند

 پس چرا دوباره قربانی!؟

 

 ؛«عزیزان»و  «فرزندان»قربانی 

 های سوغاتی!« بقچه»در 

 «!آچین»از برای ماتم زدگان 

 



 !در ماتم است« آچین»،بلی

 !؟مدغیان حقگو «حقبصیرت »کجا شد، پس 

 !؟ایشان «بیان حق»و کجا شد، 
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