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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. 

 

 :موو سپنجاه  مضمون

 !«پرست گانهیب»و « خودکش»از 
 تنویر نذیر محمد انجنیر: نوشته و دیزاین گرافیک کارتون

 1022 می 10 :تاریخ نشر نسخه اول

 

 ؛می باشد «مزدوری»، افراط در «اجیران افغانی»یکی از خصوصیات ویژۀ 

  !برای بیگانگان از «مزدوری»

 می بالند؛خویش  «یپرست گانهیب» برهای شهرها تشکیل می دهند؛ « روشنفکر نما»که اکثریت شان را ، «اجیران افغانی»

 خویش را به چشم حقارت نیز می بینند.« مردم»بلکه نتنها می بالند، 

 ؛می بینند دید حقارت خویش را به« مردم» ،«هاروشنفکر نما»این بلی، 



 خویش را! کشور «کم سواد»طبقۀ  بخصوص

گانه را ی «یوابستگ»، مکتب کارملیزم پیروان همانندخویش توجه ندارند؛ « یوابستگ» درمانآنها ضمن اینکه به مریضی غیر قابل 

 جامعه نیز می پندارند «ترقی و رفاه»راه 

مزدوری برای » از حاصلبدبختی تمامی  ، به این خصلت خبیثه شان اکتفا نداشته، و«دیده درایی»در اوجش  «پُر روی»این طبقۀ 

 می اندازند. «بیسوادی جامعه»بدوش  ،را «بیگانگان

منظور شان طبقات غیر تحصیلکرده در سیستم های می برند، در حالی که « بیسوادی جامعه»با زیرکی، نام از « اجیران افغانی»

، خط قرمز در تخطی از قوانین بشری تلقی گشته، که به همین منظور به «مدارس دینی»د. نزد آنها تحصیالت در ندولتی می باش

 راحتی، آنها را در لست های سیاه شان جا می دهند، و کشتن و بستن شان را حق قانونی خویش می دانند.

 ( با قاطعت می گوید: رادمنشقندوز دیدیم که سخنگوی وزارت دفاع ) «مدرسه هاشیمه»دیکی ها در در همین نز

 «یم.دست زد مدرسه هاشیمه چند تن از افراد سرشناس طالب شرکت داشتند، ما به این عملیات« دستاربندی»از اینکه در مراسم »

نطاق صدای امریکا، خبر تبریکی « روزیه»لینا یند، تا جای که ، این خبر پیروزی را نشر می نما«آب و تاب»رسانه های خبری با 

 این عملیات را در صفحۀ شخصی فیسبوکش به نشر می سپارد.

این که بپرسد،  ی نبود تاد، و کسیدست بدست می چرخ روزها ،در این مراسم «طالب»افراد « عدم اشتراک»و یا « اشتراک» یخبر

برلی شان را،  مظلوم کشتن صدها انسان تابرای شان قایل گشته، « دالریاجیران »بوده می تواند که این  «وقیحقمجوز »چه نوع 

 ؟مجاز می پندارند

ی را م «طالبان»کشتار مردم در ساحات حضور  دامها دست باز بر« اجیران افغانی» برای آن اینکه نکتۀ که کمتر به آن توجه شده، و

 دهد. 

طفل را به خاک و  055که به خاطر حضور چند فرد،  بوده می تواند مجوزیهم حضور می داشت؛ این چه نوع  «طالب»بالفرض اگر 

 ند؟ساز را به ویرانه مبدل هلالج لجهللاند، و خانۀ انخون بکش

 ؟!بوده می توانداین چه نوع حق 

 !گردانیده اند؟ خویشخاص  از ویژۀ ،را ، بخود داده اند؛ و افراط در مزدوری«اجیران افغانی»حقیست که  همان این

را نیز هم مانند خویش می محیط  هستند، و در هر جوی که قرار گیرند، آن خیتار تکارانیجنا نیتر ایاح یافغان، ب یستهایکمونبلی! 

  گردانند:

 نه می گفت: بی شرما کارمل 

 ؛«، این خاک مقدس تر گشت«قشون سرخ کشور شورا ها»با ریختن خون جوانان »

  می گوید: دوستم 

 ؛«برج های امریکا را از القاعده می گیریم شهید 0555ما انتقام »

 می نویسد:« قلعۀ جنگی»بر سری قبر جاسوس سی آی ای، در  کرزینشاندۀ  رژیم دست 

داکاری او هرگز قهرمان که زندگی خود را در راه آزادی افغانستان ایثار کرد. جرئت و ف(، Mike Spann) مایک سپن»

 «رحمت و بخشایش ایزدی بر او باد! فراموش نخواهد شد، و

  ظاهر گشته اند، که مثال عملی آن، کارنامه های « منافقت»، همان نوع اولیست که در لباس «اجیران افغانی»نوع دوم از این

 رجخاکه از حوصله این نوشته  اندچنان پُر نموده  با کارنامه های سیاه شان می باشد که صفحات تاریخ را« غنی»و « نجیب»

 می باشد.

 را مسخ ساخته؛ ما جامعه « طبقۀ بی مسئولیت»، در طول این چهار دهه چنان اذهان «اجیران افغانی»

 و برعکس؛د، ننمایمی جلوه  «قهرمانان»، در نظر شان «غالمان حلقه بگوش»که 

 جلوه می دارد. «تروریست»دفاع و حفاظت می نمایند،  مردم «مال و جان»، از «عزت و نوامیس»، از «دین و آئین»آنانی که از 



شوروی در جامعه ما موثر افتاده است، و از « مشت آهنین»چنین است نتیجه استعمار و جنگ فکری غرب، که برعکس سیاست 

 شکل داده است؛ ، افراطیون مزدور«اجیران افغانی»

 «!پرست گانهیب»و « خودکش»از  بلی، افراطیون  
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