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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 

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. 

 

 :مششو  لهچ مضمون

 آیا بخاطر دارید؟
 تنویر نذیر محمد انجنیر: نوشته و دیزاین گرافیک کارتون

 1022 جنوری 00 :تاریخ نشر نسخه اول

 

 آیا بخاطر دارید؟

 Joshua) جوشوا بویل ییگروگان کانادا از زبان «بی بی سی»به سرکردگی  ،جهان «مطبوعات طاغوتی»بخاطر دارید، که 

Boyle ؟ندنوشته بود( چه 



 آنها با عناوین درشت نوشتند که:

 «!و به زنم تجاوز کرد ،گروه طالبان دخترم را کشت»

 «عساکر پاکستانی»یعنی  ایشان، «پشت صحنه»و همکاران « قهرمانان نجات»شکل دادند که در آن از بعداً سناریوی خویش را چنان 

 نیز نام بردند! «استخباراتی امریکا»و نیروی 

 بطور فشرده مرور نمایم: ،در آن مقطع زمانی؛ نیست که گوشهٔ از آن خبر رابد 

 

برای سیاحت به افغانستان رفته بودند که  2102در سال  می باشد، امریکاکه اهل  کایتلن کلمنو همسرش  کانادااهل  که جوشوا بویل»

های قابلگی را به کمک تا در نظر داشتنداین گروگان ها بعداً بیان داشتند که  .در والیت میدان وردک در غرب کابل ربوده شدند

، "جای که نه دولت افغانستان در آنجا حضور داشت و نه نهادهای جواین زبه گفته  .طالبان بودند، ارائه کنند تسلطروستائیانی که تحت 

 «".غیر دولتی

 :که نقل قول کردند« جوشوا بویل »بعداً از زبان 

آنها که یک دختر بود توسط گروگان گیران کشته و همسرش توسط  یولی فرزند چهارم ،داشته باشند «ندتوانست می»آنها چهار فرزند »

 «.نیروهای وابسته به شبکه حقانی مورد تجاوز قرار گرفته است

 

 ؛ندساختشان بیرون ایرا، زود از کمین گاه های  زده کمین« منافقین»و « دین ستیزان» ؛این خبر

 ؛ندنمود« ضد طالبی»را پُر از اخبار وتبصره های  آنها« فضای مجازی»وابستگان و  «مطبوعات طاغوتی» بعداً 

 ! دادند« شریعت الهی»و بآلخره؛ نظر به اخالق همیشگی شان، سناریوی جعلی خویش را پیوند با 

پیوستند، و جالب از همه این که، مطالب شان را برای بنده نیز می « ضد طالبی»نیز با این موج « تارکین جهاد» زمان، در کم ترین

به »و حتی اعالمیهٔ نیز صادر کردند، اما  ،این رابطه وضاحت داده دقایق نخست در در امارت اسالمی افغانستانفرستند. هرچند که 

 «آذان غریب کی نماز می خواند!

 

ی برنامه ها .وسعت بخشیدند« اسالم»به  «طالبان»دسته یافت، و ساحهٔ حمالت شان را از  با این سناریوی جدید «دین ستیزان»تبر 

ی می را منتفریفرنس  ارائهضرورت  ،که کثرت نشرات در این رابطه ؛، رنگین و رنگین تر گردید«دین ستیزان»تلویزیونی این 

 !اندردگ

 

  ؟اما حاال

بین المللی نیز می باشد،  «ستیزاندین « »مسیر دهندهٔ »که  جهان «مطبوعات طاغوتی»؛ سرکردۀ از سپری شدن دو نیم ماه پسیعنی 

 می نویسد؟ چه

 می نوسید: چنین« تورنتو استار»از قول نشریه  «بی بی سی»

 «سال در اسارت این گروه بود، دستگیر شده است 5به مدت  «طالبان»یک مرد کانادایی که قبل از آزاد شدنش از دست »

 

 می نویسد: لهجه، با این خود در ادامه گزارش «بی بی سی»

اتهامات  ی اینتمام که، مورد جرم و تخلف متهم شده است 01به ارتکاب  «اوتاوا»سال دارد در دادگاه  43که کانادایی  جوشوا بویل»

 ؛می باشد «طالبان»از اسارت آقای بویل  وارد شده به دوره پس از آزادی

 .متهم شده است نیز و اعمال حبس غیرقانونی «آزار جنسی»از جمله به  بویلآقای 

لیس، تهدید به وسازی پ مورد خشونت، دو مورد تعرض جنسی، دو فقره اعمال حبس غیرقانونی، یک مورد گمراه 8متهم به  بویلآقای 

 .«ای مضر متهم شده است مرگ و همچنین اجبار فردی به استفاده از ماده



عیه طالبان و یا تبصره های نویسندگان چیزفهم، ؛ بدون پس منظر اطالهمین دوخبر را که از یک منبع خبری نشر شده است، حاال بیاید

 از نظر بگذرانیم و از خواب های غفلت بیدار شویم!

 

 گروگان ها پس از آزادی، در مطبوعات کمتر ظاهر گشتند؟ چرا

 گروگان ها پس از آزادی، در هویت قبلی شان برنگشتند؟ چرا

 14« )اوتاوا»(، و حکم محکمهٔ 2102اکتوبر  02گروگان ها از اسارت طالبان )به این نکته توجه نموده اید که فاصله بین آزادی  آیا

 کمتر از دو نیم ماه می باشد!؟« جوشوا بویل»( نسبت به آقای 2108جنوری 

و چه مدت  ؟دربر داشته است ،چه مدت زمانی را دید و بازید ها ؟دربر گرفته است چه مدتی را، ( آنهاcheck upبررسی صحی )پس 

 حکم اش را صادر نموده است؟ « اوتاوا»وارد گردیده بود که امروز محکمهٔ « جوشوا بویل»اتهامات بر آقای  قبل این

 

 این چرا ها، و ده ها سواالت دیگر، ذهن افراد با بصیرت را به خود مشغول می گرداند.

کم از کم شش ماه را دربر می گیرد، چه رسد به  ،برای کسانی که در غرب زندگی دارند هویداست که آغاز یک دوسیهٔ عادی و کوچک

 حکم محکمه؟

 می باشد!« جوشوا بویل»ه به آقای اتهامات وارد ارقام دازهمه جالب تر، تعد

 می باشد! )یعنی در این مدت زمان کوتاه(بلی، پانزده اتهام در عدم شواهد؛ آنهم پس از ورودش به خاک کانادا 

 چه بوده می تواند، کمی به صبر و زمان بیشتر ضرورت دارد. « پس پرده»جریانات جزئیات این که 

ی ساخته شده غرب در ها با سناریو «عدم همکاری این جفت»ال این خانوده پیداست، اما آنچه از سیاست ها و عملکرد های غرب در قب

 این رابطه را نشان می دهد!

 ؛دمی دهشکل را کشتار بیشتر  حضور وادامه  مشروعیت «متجاوزین»سناریوی که برای 

 !گرداندمی  فاسد را فراهم  غیر مردمی و رهبری نظام بقای بیشتر در مشروعیت «متجاوزیناجیران » و برای
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