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تذکر:
نسخه های جدید مقاالت را؛ در «هفتاد دو روز وحشت» بعد از تجاوز امریکا ،پیگیری و مرور خواهیم کرد ،تا باشد که با این یادآوری ناچیز ،پیوندی در ضمیر
خویش با قربانیان این «تجاوز منحوس» داشته باشیم.
بیایم تا با تکثیر همچو نسخه ها؛ که شمه ای از واقعات تکان دهنده و تراژدی های این سرزمین مظلوم و مجاهد پرور می باشد ،جای پای منافقین و وطنفروشان
دین ستیز را در آینده این سرزمین مسلمان محدود گردانیده ،و خویشتن را نیز در جمع خیراندیشان پیوند زنیم ،تا باشد که اگر بهره ای از ثواب الهی را نصیب
گردیم .ان شاء هللا

مضمون پنجاه ام:

اجیر تا به اجیر!
نوشته و دیزاین گرافیک کارتون :انجنیر محمد نذیر تنویر
تاریخ نشر نسخه اول 00 :اپریل 1022
از دارالعلوم «حقانیی» تا به دارالعلوم «هاشمیه»؛
از «اکوره ختک» تا به «دشت ارچی»؛
از «خیبر پشتونخوا» تا به «کندز»؛
از «جمهوری اسالمی پاکستان» تا به «جمهوری اسالمی افغانستان»؛
در بین رژیم های وابسته و اجیر.

اجیر امریکا و طاغوتیان!
«اجیر» تا به «اجیر»!؟
یکی با خوش خدمتی «اتم» می سازد؛
دیگری با خوش خدمتی «ویرانه» می گرداند!
هر دو «اجیر» اند؛
«اجیر» تا به «اجیر»!؟
یکی بر حافظانش «دستار» می بندد؛
دیگری بر حافظانش «کفن» می پوشاند!
هر دو «اجیر» اند؛
«اجیر» تا به «اجیر»!؟
یکی بر حافظانش «گل» می ریزد؛
دیگری بر حافظانش «بم» می ریزد!
هر دو «اجیر» اند؛
«اجیر» تا به «اجیر»!؟
«اجیر پاکستانی» تا به «اجیر افغان».
اما تو ،ای «طاغوت»!
تویی که مشاور می فرستی تا «آینده سازان» سرزمین ام را سر زنی ،بدان!
بدان که:
این است «جشن» من؛
«جشن» انسان ساز من!
«جشن» که نه مرز می طلبد ،و نه رنگ و لسان!
«جشن» که غصۀ شیطان را به اوجش می رساند،
«جشن» که خواب را از دیدگان «یاران شیطان» می رباید!
«جشن» که ،اشک های داغ و جاری «مدرسۀ دااللعوم هاشمیه کندز» را« ،سرد» می گرداند!
«جشن» فراغت  0011حافظ؛
حافظ «قرآن»!
بلی ،این است «جشن» من؛
«جشن» سعادتم!

لست مضامین مجموعۀ (یادی از تجاوز در نوشته های قبلی!):
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جنگ بر علیه تروریزم!
شکار صلح!
دستآورد دو تجاوز! http://www.2afghan.nl/20191007-3USinvasion.pdf
چرا هفتم اکتوبر روز سیاه در تاریخ کشور نیست؟ http://www.2afghan.nl/20191007-4USinvasion.pdf
از عاشورای حسینی تا عاشورای طالبی! http://www.2afghan.nl/20191007-5USinvasion.pdf
 22روز وحشت! http://www.2afghan.nl/20191007-6USinvasion.pdf
آغاز زوال «تک قدرت جهان»! http://www.2afghan.nl/20191007-7USinvasion.pdf
http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf

http://www.2afghan.nl/20191007-2USinvasion.pdf

!تولد کمونیستها از بطن امپریالیزم
!»حکومت «وحدت ملی» یا تکرار «ائتالف شمال
http://www.2afghan.nl/20191007-10USinvasion.pdf ! روز وحشت22 مکثی بر
http://www.2afghan.nl/20191007-11USinvasion.pdf !کابل می گریست
http://www.2afghan.nl/20191007-12USinvasion.pdf !»سروده ای «یکی» «دیگری
http://www.2afghan.nl/20191007-13USinvasion.pdf ! زایشگاه ای وطن فروشان،شش جدی
http://www.2afghan.nl/20191007-14USinvasion.pdf ! قدرش را ندانستیم،پیروزی که
http://www.2afghan.nl/20191007-15USinvasion.pdf !چهارمین فرار انگلیس
http://www.2afghan.nl/20191007-16USinvasion.pdf ! «معاندین اسالم» را به زانو درآورد،مردی که در عدم حیات اش نیز
http://www.2afghan.nl/20191007-17USinvasion.pdf ! مکثی بر سوانح زعیم امارت اسالمی،در البالی ادعای دوستم
http://www.2afghan.nl/20191007-18USinvasion.pdf ! و مقاومت مجاهدین راستین، سپتامبر11 توطئه ای
http://www.2afghan.nl/20191007-19USinvasion.pdf ! زیر «نظام دمکراسی» بسیج ساخت،تجاوزی که «قاتالن بدون سرحد» را
http://www.2afghan.nl/20191007-20USinvasion.pdf !کفار ملت واحد اند
http://www.2afghan.nl/20191007-21USinvasion.pdf !از طمطراق تا توطئه
http://www.2afghan.nl/20191007-22USinvasion.pdf !فرزندان شهدای «قلعه جنگی» در «فرودگاه قندهار» حماسه آفریدند
http://www.2afghan.nl/20191007-23USinvasion.pdf ! آخرین امید متجاوزین،منافقین
http://www.2afghan.nl/20191007-24USinvasion.pdf !پیامی به نمایندگان امارت اسالمی در کنفرانس پگواش
http://www.2afghan.nl/20191007-25USinvasion.pdf !پیروزی خون بر شمشیر
http://www.2afghan.nl/20191007-26USinvasion.pdf !مردی که امارت را همچو سلف اش نگهداشت
http://www.2afghan.nl/20191007-27USinvasion.pdf ! یادی از مالمحمدعمرمجاهد،یادی از بزرگ مرد سرزمین ما
http://www.2afghan.nl/20191007-28USinvasion.pdf !فتنه ای نو از حنجره کهن
http://www.2afghan.nl/20191007-29USinvasion.pdf !یادی از آمدن کبوتران
http://www.2afghan.nl/20191007-30USinvasion.pdf !این است آچین
http://www.2afghan.nl/20191007-31USinvasion.pdf !روز نحس با عشوه گری زیبا
http://www.2afghan.nl/20191007-32USinvasion.pdf !عالیم غروب امریکا
http://www.2afghan.nl/20191007-33USinvasion.pdf !جنایات قصر سفید در افغانستان
http://www.2afghan.nl/20191007-34USinvasion.pdf ! چهره ای منفوری که «وطنفروشی» را رنگ «روشنفکری» داد،کارمل
http://www.2afghan.nl/20191007-35USinvasion.pdf !من «چارلی» نه ام
http://www.2afghan.nl/20191007-36USinvasion.pdf !مردی که به گمشده اش رسید
http://www.2afghan.nl/20191007-37USinvasion.pdf !افغانستان در مسیری هیروشیما
http://www.2afghan.nl/20191007-38USinvasion.pdf معمای این هفته؟
http://www.2afghan.nl/20191007-39USinvasion.pdf !یادی از «منصور» در پرتوی عملیات منصوری
http://www.2afghan.nl/20191007-40USinvasion.pdf !مکثی بر سخنان معاون سفیر سعودی در کابل
http://www.2afghan.nl/20191007-41USinvasion.pdf ! که قدرش را ندانستیم،باید تاوان روزی را پرداخت
http://www.2afghan.nl/20191007-42USinvasion.pdf !اشکی بر شهدا
http://www.2afghan.nl/20191007-43USinvasion.pdf !ورود ملیشه های امریکا به کابل
http://www.2afghan.nl/20191007-44USinvasion.pdf ! بمب اصابت نمود251 ماه گذشته بر قلب افغانستان
http://www.2afghan.nl/20191007-45USinvasion.pdf !ضمیر های مرده
http://www.2afghan.nl/20191007-46USinvasion.pdf آیا بخاطر دارید؟
http://www.2afghan.nl/20191007-47USinvasion.pdf ! «غرغره» ست،درد وجدان
http://www.2afghan.nl/20191007-48USinvasion.pdf  در «شهرنشینان فعلی» نیست؟،»چرا احساس «قیام های قبلی
http://www.2afghan.nl/20191007-49USinvasion.pdf !اشکی بر طالب
http://www.2afghan.nl/20191007-50USinvasion.pdf !اجیر تا به اجیر
http://www.2afghan.nl/20191007-8USinvasion.pdf

http://www.2afghan.nl/20191007-9USinvasion.pdf
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