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 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، تکان دهنده و تراژدی های این سرزمین مظلوم و مجاهد پرور نسخه ها؛ که شمه ای از واقعات  همچوبیایم تا با تکثیر 

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

 ان شاء هللاگردیم. 

 

 :مپنجو  لهچ مضمون

 !ضمیر های مرده
 تنویر نذیر محمد انجنیر: نوشته و دیزاین گرافیک کارتون

 اشکی از برای قربانبان بمباردمان های قندز

 1027بر امون 00 :تاریخ نشر نسخه اول

 

 ؟«دیا های اجیریم» ،دشکجا 

 ؟«ماتم زدگان فیسبوکی» ،ستندو کجا



 

 ریزند، بمب می« نظام دموکراسی» B52«بی پنجاه و دو»طیارات  سال، هنوزهم شانزده پس از

 می باشد! مستولی «حاکم نظام مزدوران»بر  «سکوت ذلتبار» هنوزهم و

 ند،مبتال می باش« وابستگی»بی درمان  یضیمربه ی که انآن

 ،بودهشان غیرقابل عالج  یضیمر

 !وقع گذاشت ایشانبه  و نباید

 همچو اسالف شان، ؛آنهابگذارید تا 

 !جان دهند« وابستگی»در همان مرض 

 یان!؟اما شما

 هستید؟ غیب کجامی نامید،  قلمداد «جهاد» سینو مؤس «مجاهد»شما های که، خود را 

 جایز، «یک متجاوز»است که آنرا در برابر  «جهاد»این چه نوع 

 ناجایز می شمارید؟آنرا  «متجاوز دیگر»و در برایر 

 چه جوابی خواهید داشت؟ «خالق هستی»فردای روز قیامت در برابر آیا 

 بود؟ «برادر کشی»که این جنگ،  خواهید گفتواقعاً آیا 

 قرار نداشت؟ «اشغال»خواهید گفت که کشور مان در  آیا

 خواهید گفت که جهاد وجه شرعی نداشت؟ آیا

 خواهید گفت که این حکام اجیر، نمایندگی از ملت می نمودند؟ آیا

 ؟مین نظام، خود را ملزم می شماریدیخواهید گفت که برای تحکیم ا آیا

... 

 های تان مرده است؛ «ضمیر»پس به یقین که 

 از چشمان تان رخت بسته است؛ «بصیرت حق»

 بر شنوایی تان بی اثر گشته است؛ «آواز حق»

 !دارد روشنایی اش را از دست می دهند ،در مسیر تاریکی ؛های تان «قلب»

  !راچمگر 

 !می شوند «پُر و خالی» «متجاوزین»چونکه شکم های تان، از غذا های 

 ؛«پُر و خالی» ،بلی

 ؛«غیرمستقیم»و یا  «مستقیم»

 !«غیررسمی»و یا  «رسمی»
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