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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

: Author & Graphic Design 

 

 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. 

 

 :«گزارش ویدیویی»با  مسو و سی مضمون

 !جنایات قصر سفید در افغانستان

 1002 سامبرید 27طالبان  میاکتوبر تا سقوط رژ 7 کایبه مناسبت حوادث هولناک کشور پس از آغاز تجاوز امر

 1026بر امدیس 27: ویدیوتاریخ نشر 

 وب:یتو در یویلینک این وید

https://www.youtube.com/watch?v=CB3NGexs1v8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CB3NGexs1v8


آزاده  اسالمی و ، و آغاز اشغال دوباره سرزمین1002به یادوبودی پانزدهمین سالروز سقوط امارت اسالمی افغانستان؛ هفدهم دیسامبر 

 شته ام که با شما عزیزان به اشتراک گذاشتم.ا، بنده گزارش تصویری را تهیه دام

کشور متحدش(، آغاز  با چهل و نه «دجال امریکا»)یعنی آغاز تجاوز   1002که از هفتم اکتوبر « وحشت بدون مرز»دو روز  هفتاد

ادامه داشت، جنایات پس پرده ای را در تاریخ ثبت داشت که  «دست باز»و با  «غیر رسمی»بطور  1002و تا هفده دیسامبر  ،یافت

برای فریب اذهان در راستای  نایاتاما گاه و بیگاه، شمه ئی از این ج ند.شد و به دور نگه داشته تمامی جهان بشریت از آن بی اطالع

 نشر می گردید. به بیرون ای لحظۀ کوتاۀبرادعا های آزادی بیان، حقوق بشر، ذمکراسی ووو... 

یکی از شیوه های طاغوتیان، بهره برداری از افشای گوشه ای ازین جنایات در مقطع های مختلف تاریخ می باشد، تا بدان وسیله بلی، 

در سرنوشت کشور های جهان سوم و کشور های اسالمی داشته  دیگر، نقش پایبتوانند چهره بشردوستانه شان را حفظ بدارند و بار 

 باشند.

شته، این گزارش تصویری را تهیه دا برای امتیاز گیری داعیه ای بشردوستانه نشر یافته بود، با همین تصاویری که از منابع غرب؛بنده 

 ببرند.پی « بره پوشگرگان » به عمق جنایات این« پویندگان راه حق»تا 

 گردیده است. این فلم در طول این مدت نوشته بودم، زیر نویسدرین رابطه را که بنده  در ضمن مضامینی

( برای آنانی که از حقایق به دور مانده اند، بصیرت حق جنایات قصر سفید در افغانستانامیدوارم تا این گزارش تصویری زیر عنوان )

 وران داخلی شان را بهتر تشخیص بدارند. را پدید بیآورد تا تروریستان بین المللی و مزد
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