
 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 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
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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. 

 

 :مهفتو پنجاه  مضمون

 را به جهنم فرستاد! «اولین اشغالگر»یادی شهید گمنام که  -57
 ریتنو ریمحمد نذ ری: انجننیزاید کینوشته و گراف

 1022 نوامبر 12تاریخ نشر نسخه اول: 

 

 

را به صلح فرا خواندند، و ضمانت  «مجاهدین»شان؛ زیر چتر ملل متحد، نیرو های  «تعهدات دروغین»با  «ریا و فریب»جهان 

 ؛نددیخواهند رسان انسپاریدند که ایشان را به سالمتی به خانه هایش



نیروهای به دام با خدعه و نیرنگ را « مجاهد»شانزده هزار  در یک توطئۀ بین المللی، «ملل متحد»زیر چتر  «تعهدات دروغین»

 میالدی آغاز یافت. 5002نوامبر  52و قتل عام ایشان از روز  ،ندکشاند «ائتالف شمال»

، «ائتالف شمال» «خاک فروش»، در بین نیروی های اجیر و «جوانان مجاهد»، روزیکه یکی از این میالدی 5002نوامبر  52بلی! 

با بم دستی که  «مجاهد جوان»، تصمیصم اش را می گیرد. تشخیص می دارد، و در نخستین لحظهرا  (CIA)کارمندان سی. آی. ای. 

می  «جهنم»را به  «اولین کثافت اشغالگران»می رساند و  مایک سپن (CIAرا به مامور سی. آی. ای. ) خویش در پنهان داشت،

 فرستد.

 نباید فراموش کرد که:

و با ساختن قبر های مرمری و فرش های احجار  «و بارگاهگنبد »آنها از افراد شان  با ساختن  «اجیران دالری»اگر امریکایی ها و 

 فقط از برای روحیه دادن اجنت های زنده شان می باشد.صرفاً و قیمتی، از آن ها یاد و بود می کنند، 

 ببینید؛ ازین ذلت بزرگتر چه بوده می تواند؟

و بی حرمتی در ، «قلعه جنگی»در ( Johnny Micheal Spannارج گذاشتن و ساختن بنای آرامگاه از برای جاسوس سی.آی.ای )

 !«قلعه جنگی»در همان  «جوانان رشید اسالم»برابر اجساد 

 ؟اگر واقعاً ذره ی از ایمان در ضمیر داشته باشیم ؛چه باید فکر کرد

ن خطه ای «راستینشهدای »چه نوشته است، و از  اسالمی افغانستان بر سنگ قبر این جاسوس به اصطالح بیاید تا بنگرم که جمهوری

 د. نبه چه الفاظ بد و رکیک یاد می نمای

 را جهنمی می نماند؛ «طالب»و  «القاعده»رحمت و بخشایش ایزد متعال را طلب می نمایند و شهدای   CIAبرای جاسوس

 :«اسالم امریکایی»چنین است 

 

 (8411-8431) مایک سپن به یادبود»

 ؛ایثار کرد و در راه ایاالت متحده امریکا در راه افغانستان در راه آزادی، قهرمانی که زندگی خود را



 ؛جرئت و فداکاری او هرگز فراموش نخواهد شد

 «رحمت و بخشایش ایزدی بر او باد.

 درآمده اند، «فرزندی امپریالیزم»که به  «مزدوران کمونیست»این چنین است اخالص 

 قرار دارند!که در کنار آنها « جهاد فروشان»و این چنین است ذلت 

ُهمَّ اْهِزْمُهْم َوَزْلِزهُلمْ » َساِب، اْهِزِم األَْحَزاَب، اللَّ ْيَع اْْلِ ُهمَّ ُمنِْزَل اْلكَِتاِب، ََسِ  «اللَّ

 !دشمنان را شکست بده ،آورندۀ کتاب، و اى سریع الحساب پروردگار! اى فرود»

 «!الهى! آنها را شکست بده و متزلزل بگردان

 :سالم بر شماو 

 شمال؛ گلگون کفن« شهیدان»ای  برشماسالم 

 جان سپاریدید؛ «هاکانتینر»سالم برشما که در بین 

 ؛می ریختخاک  «دشت لیلی»در  تان تن های زخمی و نیمه جانبولدوزر ها بر سالم بر شمال که 

 با آب خفه شدید؛« قلعۀ جنگی»سالم بر شما که در تهکویی های 

 به آتش کشیده شدید؛« جنگی قلعۀ»سالم بر شما که در تهکویی های 

 سالم بر شما که در هر کنج و کنار کشور که به دام می افتیدید، از تیغ کشیده می شدید؛

 سالم بر شما جوانان رشید و گمنام که از اطراف و اکناف جهان بر سرزمین جهاد آمده بود؛

 ی؛فرستاد «جهنم»که نخستین فرد متجاوز را به  «شهید عجم»و سالم بر تو ای 

 سالم بر شما!

  ،هلالج لج هللادفاع از دین بخاطر صبر و پایداري شما در سالم 

 !گزیده اید منزلو خوش بحال شما كه در بهترین مكان نزد پروردگار خود 

 .که جان و هستی مان فدایش باد است این سالم، سالم سرور مان

 .ندگذشتمي  «قبور شهدا» جوار ازهنگامي كه ، صلی هللا علیه و سلم رسول هللابلی! سالم 

 

 (اللهم إنی أسألک ُحسن الخاتمة) تنویر
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