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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. 

 

 :مهفت و سی مضمون

 !مایروشیه یریافغانستان در مس

Afghanistan towards Hiroshima 

 تنویر نذیر محمد انجنیر: نوشته و دیزاین گرافیک کارتون

 1027 اپریل 21:تاریخ نشر نسخه اول

 

 

  



 «!نیچا»بازهم 

 د؛نچه بر سرما می ریز «یان عصرطاغوت»ببینید که 

 هد؛د( چگونه آن را شاخ و پنجه می بی بی سیبلندگو های استعمار کهن )

از برای چگونه  ییبا اجیران امریکاهمراه  ،دیده دراییبی حیایی و با ، «استعمار سرخ»این بازماندگان  ؛کابل ارگ نشینانو  

 !خدمت می نمایند« استعمار سیاه»

بی « روشنفکر نماهای»آزمایش گشت، اما صدای از  «مسلمانان این خطۀ مظلوم»بر سری « غیر مجاز»انواع سالح های بلی! 

 بصیرت بلند نگشت؛

 را باز و بازتر گردانیدند! «اشغالگران»دست  ،ضمن آنکه بلند نگشت، جشن و پای کوبی را نیز براه انداختند تا جایی که

 !؟و حاال

 ؛، و تودریزمی بر سری این ملت مظلوم را « مادر بمب ها» است که چنان جرأت حاصل نموده« طاغوت امریکا»حاال، 

 ؛ تا هنوز شیفته ای دموکراسی هستی؟ز می نمایی، و ادعای روشنفکری نیرشد یافته است «وابستگی»ی که، انساج وجودت در تو

 به همچو دموکراسی! «نفرین»چو روشنفکری و بر هم «نفرین»

 ؛بیدار شو ،نپس تو ای هموط

 ؛«نیچا»ببین به و  بیدار شو

 ؛«کشورت»ببین به 

 !ودشمی برده « هیروشیما» که در مسیری «افغانستان»ببین به 

 می زنی!؟ «کف»برای شان از هنوزهم تا ،تو آیا

 زیر واژه های خودساخته شان، از تیغ می کشند!؟ ،این کشور را «فرزندان صدیق»می زنی که  «کف»

 داشت!؟خالق ات چه جواب خواهی  نزد ی قیامتپس فردا

، و دیده می شود «نیچا» معیوب ، در این دنیا نیز در چهره های معصوم نوزاد هاییانشما  «خباثت همکاری»بدان که مسئولیت 

 !در پی خواهد داشت« نفرین جاریه»

 نید که:فراموش مک به یاد داشته باشید و پس

 

 ﴾٢١﴿ إِنَّ َبْطَش َربَِِّك لََشِديد  

 .گرفت پروردگار تو سخت است 

 

 :که یدو بدان

 

الُِمونَ  ا َيْعَمُل الظَّ َه ََغفًِلا َعمَّ ُرُهْم ِِلَْوٍم تَْشَخُص ِفيهِ  ۚ   َوََل ََتَْسََبَّ اللَـّ بَْصارُ  إِنََّما يُؤَِخِّ
َ
 ﴾٢١﴿ اْْل

 .افكندماند، به تاخیر مىو مپندار كه هللا از كردار ستمكاران غافل است. عذابشان را تا آن روز كه چشمها در آن خیره مى 

 

 داعش کف مزن؛« واژه»پس زیر 

 ،ویکه فردا پس از ختم و نابودی 

 «!نیچا»و  «سنگین»برایش  «پنجشیر»تو برایش داعش خواهی بود؛ و 

 

 خواند!؟« اوباما»، داعش را ساخته ی «ترامپ»که  دآیا فراموش کردی

http://tanzil.net/#85:12
http://tanzil.net/#14:42


 پس چرا عین مسیر را می پیماند؟

 

 کشورت بی باور هستی!؟ «اشغال»م به ههنوز آیا تا

 تلقی می داری!؟« برادر کشی»هنوزهم جهاد را،  آیا تا

 است و بس! «اسالم»پس بدان که جنگ آنها با 

 

 !را نمی شناسد« میانه رو»و « بنیادگرا»است که مرز  «اسالم»بلی! جنگ آنها با 

 ؛ییکه با این واژه ها مصروف مانده  یهست و تو 

 !جواب سختی نزد خالقت خواهی داشت ی قیامتکه فردا فراموش مکن

 :از دست مده، صبر کن و بدان که خویش رارا فراموش مکن، و شهامت  «اخوت اسالمی»پس 

 

 ﴾٢٤﴿ إِنَّ الَْعاقِبََة لِلُْمتَِّقيَ  ۚ   فَاْصِبْ 

 !از آن پرهیزگاران است امور سرانجامپس صبر كن، زیرا  

 

 پس تقوا پیشه کن!

 را به زانو درآورد!« فارس»و  «روم»زیرا سلف ات با همین سالح، 

 فراموش مدار که طاغوتیان امروزی، ترسو تر و زبون تر از طاغوتیان دیروزیست!

 تقوا پیشه کن! بازهم

 تجلی می یابد! «جهاد»تقوای که؛ پس از نفس، در 

 ادامه خواهد داشت! یوم الفصلجهادی که همچو باران تا 

 

ي ُكنتُم بِهِ  ِ َذا يَْوُم الَْفْصِل اَّلَّ ـٰ بُونَ  َه  ﴾١٢﴿تَُكِذِّ

 .است که همواره آن را انکار می کردید (میان حق و باطل)این همان روز جدایی 

 ادامه خواهد داشت! «جهاد» !یبل

 پس بدان که عزت ات، تنها در گروی آن خواهد بود!

 نداری؛ «جهاد»ی که شهامت ئو تو

 نفی مدار!پس حداقل، آن را 

 عزت مؤمن است! «جهاد»زیرا 

 

 

 

 شرح گرافیک کارتون:

 صادر نمود.« ناکا زاکی»و « هیروشیما»دستور پرتاب بمب اتمی را در  5491رئیس جمهور امریکا که در ششم آگست  هری ترومن

 صادر نمود.« اچین»دی را در هزار پون 71دستور استفاده بمب های  7152اپریل  51رئیس جهور فعلی امریکا که در  دونالد ترامپ
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