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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، 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. 

 

 :مهنو  لهچ مضمون

 !اشکی بر طالب
 تنویر نذیر محمد انجنیر: نوشته و دیزاین گرافیک کارتون

 1022کندز در سوم اپریل  «هاشمیه»دارالعلوم  ه مناسبت قتل عام اطفال حافظ قرآنب

 1022 اپریل 00 :تاریخ نشر نسخه اول

 

 تذکر:
 با اشک های داغ نتوانستم احساسم رادیگر ، تماشا داشتمرا « وحشت دشمن در دشت ارچی کندز»ی بنام ، زمانی که فلم8102دیروز سوم اپریل 

 بر روی کاغذ درآوردم، که به اشتراک شما عزیزان نیز دزآمد! الهی را با توفیق ازین احساسی  ۀشمپنهان دارم.  آن،



 عالقمندان می توانند این فلم را روی این لینک مشاهده نمایند:
https://www.facebook.com/mahandes.ali/videos/pcb.200509483881893/200494873883354/?type=3&theater 

 

 

 !بنگر

 به اطفال کشورت بنگر؛

 !«امت» به آینده سازان

 می آوردند؛ «عزت»آنانی که برای من و تو به 

 !بارهای پُر «سینه»عزتی از درون 

 ؛«قرآن و سنت»های پُر از  «سینه»

 !«الهی وحی»های پُر از  «سینه»

 نور؛های پُر  «سینه»

 جاریست! «خون»از آن  ،که ینور

 !بنگر

 شان؛اید بی جان اجسابه  بنگر

 شان؛ایپراگنده ازهم پاشیده و اجساد 

 شان؛ایه چراپو  توتهازهم اجساد 

 !ی ایشاناعضا دوند باجسا

 چرا جواب نمی دهید؟!

 هستید!؟ مگر شما در جستجوی چه

 !؟ددر جستجوی چه هستیبگوید که  هللااز برای 

 !؟ددر دست داری چرااین خریطه ها را 

 !؟داشته اید آوری در درونش چه را جمع

 ؛ای وای

 ای وای بر من!

 !که چه می بینم ،ای وای

 خریطه های پُر از گوشت؛

 شده؛قربانی  های گوشت

 !یارانشو  شیطانقربانی 

 بلی، قربانی شیطان و یارانش؛

 برای جشن فحشا!از 

 جشن ستاره های افغان؛

 ؛خمرو جشن مستی 

 ؛بیگانگان جشن مزدوری

 ؛پرستی دالر جشن

 جشن وطن فروشی!

 جشن کشتار مخالفین؛

 !«طالب»جشن کشتار قوماندانان 

 !چه شنیدم؟

https://www.facebook.com/mahandes.ali/videos/pcb.200509483881893/200494873883354/?type=3&theater


 ؟!«طالب»قوماندانان 

 

 ؛«امت» بلی، قوماندانان آینده

 ؛«الهی کالم »حافظان 

 ی؛جنگخطرناکتر از قوماندانان 

 !«وحی الهی»با سینه های پُر از 

 ؛ساخته «طالب»را  شبا حفظ اش، هویت ا وحی که

 ؛«قرآن»طالبی علم 

 ؛ته شدهدانس «مجاز» طالبی که قتلش

 !«شیطان» سویاز مجوزی 

 ؛استه ساختشان ایخون  ا سخت تشنه  ر« یاران شیطان» مجوزی که،

 ؛انانس تشنه  خون

 ؛انپاکترین انس تشنه  خون

 !«طالب» تشنه  خون



 علم؛ طالب  

 دین؛ طالب  

 ؛دین اسالم

 دینی توحید و یکتاپرستی!

 !بنگر

 را توجیه میدارد؛ مزدورانش چگونه جنایاتکه  )بی بی سی(«شیطان بزرگ»ه ببنگر 

 !رندمی گیجشن  اطفال چگونه بر کشتار که« چوچه های شیطان»ه ببنگر 

 !بنگر

 ؛که چگونه بر این کشتار پوشش می گذارند «هواداران شیطان»بنگر به 

 بنگر بر حسودان و تیکه داران جهاد که چگونه ذلیالنه مهر سکوت بر دهان زده اند!

 ...!بنگر

 ؟«!بصیرت حق»پس کجاست 

 !؟«ضمیر های زنده»کجاست 

 !؟دیپنداررا، فرزندان این خطه می  «فروشان خاک»این  هنوزهم آیا

 همین ها را!؟

 می نمایی!؟ «صلح»ین ها داری همبا 

 !؟«صلح»چه نوع 

 کشتار؛ صلحی

 ؛سادترویج فسق و ف صلحی

 ؛در حضور اشغالگران صلحی ننگ و ذلت

 !؟شهدا و به جهاد صلحی خیانت

 پس بدان!

 نیست؛« صلح حدیبیه» صلح، این

 هست!« پیامبران بدون جبرأئیل»یر این تعب

 !بدان

 یک معامله است! «صلح»بدان که این 

 بر سری فلسطین؛ ،معامله  با اسرائیلهمچو 

 بر سری چیچین؛ ،همچو معامله  با روسیه

 بر سری کشمیر؛ ،همچو معامله  با هند

 بر سری مرسی؛ ،همچو معامله  با سسی

 بر سری شام... ،همچو معامله  با بشار

 معامله!بلی، 

 ؛«اسالم»بر سری  ،معامله  ست

 !!!«خون شهدا»بر 

 سرچشمه یافته است!« قلعٔه جنگی»و  «دشت لیلی»که از خونی 

 !پس از این معامله دوری گزین

 ؛دوری گزین

 در پیش خواهی داشت؛ یذلت وگرنه



 «!پیامبران بی جبرائیل»درست همانند 

 نیست؛« صلح حدیبیه» صلح، این

 !هست« خون شهیدان»این معامله با 

 

 !«خون شهیدان»بلی، 

 پاک مگردان؛« معامله»اشکم را با 

 داغ مگردان؛ «معامله»اشکم را با 

 ؛«بگردان سرد»را « اشک داغم»

 !«بگردان سرد»

 !«شریعت الهی»حاکمیت با  «بگردان سرد»

 !پس بدان

 ست؛ا منراه  «شهادت»بدان که 

  !«مرگ دالری»بهتر از راهی 

 مرگی در فساد؛



 مرگی در فحشا و خمر؛

 ؛مرگی در اعتیاد و ذلت

 !ذلِت ابدی
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