بسم هللا الرحمن الرحیم
یادی از تجاوز در نوشته های قبلی!
نوشته و طرح کارتون :انجنیر محمد نذیر تنویر
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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 و هشتم:

 -58یتیمان «کمونیزم» در فرزندی «صلیبی ها» زننده تر گشتند!
نوشته و گرافیک دیزاین :انجنیر محمد نذیر تنویر
تاریخ نشر نسخه اول 21 :دیسامبر 1022

بخش سوم:
تراژدی «شهادت» اسیران مظلوم طالب ،بیشتر از آنچه است که تنها به کشته شدن خالصه گردد .زیرا پس از «سوراخ کاری کانتینر»
ها ،همهٔ اسیران توسط فیر گلوله ها کشته نشده بودند.

بدون شک که یتیم کمونیزم پس از آنکه به فرزندی صلیبی ها درآمد ،زننده تر گشتند!
«کانتینر» های الک شده به مدت پنج روز در حال خود رها شده بودند ،و «اسیران طالب» با زخمها در بین خون شهدا و در عدم
موجودیت هوا ،با لبان تشنه به تدریج جان می سپاریدند .هنگامی که کانتینر ها را در شبرغان باز کردند ،از اسیران تنها یک کتله
وحشتناک همچو «کانسرو گوشت» در میان «لخته های خون» چیزی دیگری باقی نمانده بود!
حضور امریکائی ها در این «جنایات» پس از دستور محو شواهد بیشتر برمال می گردد .آنها به قوماندانان «ائتالف شمال» (دوستم،
وحدت و شورای نظار) دستور میدهند تا کانتینرها را از مقابل «زندان شبرغان» دور سازند ،و تمامی اسناد و شواهد را؛ قبل از آنکه
توسط اقمار مصنوعی فلم برداری شود ،محو و نابود گردانند!
«نمایشنامه» دروغین ،از برای برائت سیستم های داخلی قضائی و حاکمان بر سری قدرت شان؛ که گویا آنها در بی اطالعی از این
جنایات قرار داشتند و اگر آنها اطالع یابند ،پس کار این «قاتلین» دشوار خواهد شد؛ در حالی که این «شعبده بازی» ها و سناریو ها،
صرف از برای اعادۀ حیثیت آنها در آینده ،پس از شکست ایشان ،از قبل طراحی شده است.
تراژی «جان به حق سپاریدن» «اسیران طالب» در همینجا خاتمه نمی یابد ،بلکه از این هم عمیق تر و تکان دهنده تر می گردد.
بلی! برای محوی شواهد ،کانتینر ها را بسوی «دشت لیلی» حرکت می دهند .اینبار دریوران موتر های باربری که جهت انتقال
کانتینرها کرایه و اجیر شده بودند ،پرده از روی «جنایات» امریکایی ها و «ائتالف شمال» برمیدارد:
«آنها کالبد های بی جان ،و نیمه جان «اسیران طالب» را ،زنده بگور می کنند!»
بیگمان که یتیمان «کمونیزم» در فرزندی «صلیبی ها» زننده تر گشتند!
در این مستند تصویری آقای «جیمی» ،دو راننده گزارش رفت و برگشت شان را از «قلعه زینی» به «دشت لیلی» با عبور از شهر
شبرغان چنین حکایت می دارند:
رانندۀ اولی:
«در حدود « 52کانتینر» بود .شرایط «اسیران» بسیار خراب بود ،چونکه هوا برای شان نمیرسید ،به کانتینرها فیر کردند .بسیاری از
اسیران کشته شدند .بعدا در شبرغان اسیرانی را که هنوز زنده مانده بودند ،از «کانتینر» بیرون کردند .در میان شان یک تعداد افراد
زخمی «طالبان» و اف راد دیگر نیز بود که از بی هوائی ،تشنگی و گرسنگی بیهوش بودند .ما آنها را به «دشت لیلی» آوردیم که بعدا
آنها را ،درهمان وضع «دوباره تیرباران» نمودند .من سه بار کانتینر های پُر از اسیران را به اینجا آوردم .هنگامی که آنها را تیرباران
میکردند ،فریاد اسیران هم ٔه فضا را پُر ساخته بود .غیر ازمن در حدود ده تا پانزده دریور دیگر نیز در انتقال اسیران سهم داشتند.
رانندۀ دومی:
«منسوبین «ائتالف شمال» موتر باربری مرا در شهر مزارشریف غصب کردند و پولی برایم نپرداختند .موتر مرا گرفتند و یک
«کانتینر» را به آن بار کردند .من «اسیران» را از «قلعه زینی» به «زندان شبرغان» و از آنجا به «دشت لیلی» انتقال دادم ،که در
«دشت لیلی» توسط سربازان کشته شدند .یک تعداد شان هنوز زنده بودند ،زخمی و یا بی هوش بودند .آنان را به اینجا آوردم ،دستان
شانرا بستند و در حضور سی تا چهل عساکر «امریکایی»« ،اسیران» را تیرباران کردند .من چهار بار «اسیران» را به «دشت
لیلی» آوردم».
بلی« ،تراژدی» بهترین فرزندان «امت اسالمی» ادامه داشت؛
«تراژدی» که ،قلبها را ازهم می درد!
در آخرین قسمتی از مسیری «زندان شبرغان» تا کشتارگاه «دشت لیلی» ،رده های زنجیر بلدوزر ها را تا چندین ماه می توان به
آسانی دید که اجساد «اسیران» را در زیر خروار های ریگ گور کرده بودند.

«جنایات» در اوجش هنوزهم ادامه داشت ،و حالت آنانی که جان به سالمت برده بودند و به دست امریکائی ها و رژیم مزدور آن
دوباره اسیر گشته بودند ،بهتر از آنهائی که اجساد شان در زیر ریگ های «دشت لیلی» مدفون بودند نبود.
یک سربار در باره یک واقعه گزارش میدهد که خودش شاهد صحنه بوده است که چطور یک سرباز امریکائی یک طالب اسیر را به
این هدف کشت تا دیگران را بترساند که به سر حرف بیایند:
«من بحیث سرباز در شبرغان بودم و دیدم که یک سرباز امریکائی استخوان گردن یک اسیر را شکستاند .بار دیگر امریکائی ها
براسیران تیزاب یا چیزی مشابه به آن پاشیدند .امریکائیان هر کاری که میخواستند ،میکردند .ما نمی توانستیم جلو آنها را بگیریم
… همه چیز زیر قدرت فرماندهی قوماندانان امریکائی بود».
یک جنرال «ائتالف شمال» که در همین وقت در شبرغان بود میگوید:
«من شاهد بودم ،و بچشم سردیدم که امریکائی ها به پا های اسیران خنجر میزدند ،زبان ،موی و ریش آنها را می بریدند .یگان
مرتبه به نظر میرسید که آنها این کار را برای خوش گذرانی میکنند .یک اسیر را با خود به بیرون می بردند ،لت و کوب میکردند و
دوباره به زندان می آوردند .یگان دفعه ،اسیر دوباره به زندان نمی آمد .یک قبر دستجمعی در فاصله چهار کیلومتری «زندان
شبرغان» وجود دارد که درآن اجساد چند هزار اسیر دفن شده است».
بیگمان که یتیمان «کمونیزم» پس از آنکه به فرزندی «صلیبی ها» درآمدند،زننده تر گشتند!
گاهی به این نکته توجه داشته ایم!؟
آیا از خود گاهی پرسیده ایم که:
چرا می باید بر «مسلمانان راستین» ،این همه «ظلم» روا پنداشته شود!؟
مگر جرم این ها چه بوده می تواند که باید چنین سخت عذاب گردند!؟
بلی! با این همه «ظلم» ،آسمان برما پاره پاره نگشت ،از ما ریخت نبست ،اما «رحمت الهی» از ما رخت بست!
بلی« ،رحمت الهی» از ما رخت بست؛
 71دیسامبر « 5007امارت اسالمی» از این خطۀ «قدر ناشناس» رخت بست؛
رخت بست ،و تنها  00111شهید خویش را در دشت های شمال کشور شاهد گذاشت؛
شاهدی که در زیر انبار های خاک خفته اند؛
شاهدی روز رستاخیز!
روزی جدایی حق از باطل؛
روزی جدایی سعید از شقی؛
روزی فیصله کن! ( َی ْو َم

الفَصل) {المرسالت}71:
ْ

ْ ِ

بلی« ،رحمت الهی» می باید از کشور ما رخت می بست؛
رخت بست ،که با آنهمه «دالر» و همکاری تمامی «طاغوتیان» جهان ،هر روز ذلیل و ذلیل تر می گردند؛
در حالی که «مسلمانان راستین» ،پس از آنهمه شکنجه و قربانی« ،فراگیر تر» و «باعزت تر» می گردند!

چنین است «آزمایش الهی»!
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ما همه ی شما را(با وجود آگاهی از اعمالتان) قطعا آزمایش میکنیم ،تا معلوم شود مجاهدان(واقعی) و صابران شما کی ها
سست عنصر کی ها اند) .و اخبار شما را نیز(که اعمال و اسرار شماست) برمال كنیم (تا صدق و کذب شما را در همه امور معلوم بداریم).

اند(و مجاهد نماها و ناشکیبایان

و چنین است «سنت الهی»!
بلی ،پس از هفده سال ،در همان روزیکه «طاغوتیان جهان» به رهبری «امریکا» اعالن محو «امارت اسالمی افغانستان» را صادر
نموده بودند ،در همان روز به «ذلت مذاکره» گشانیده شده اند!
تاریخ گواه خواهد ماند که فردا  71دیسامبر  5072روز مذاکره «امریکا» با «امارت اسالمی افغانستان» می باشد؛
روزی که «امریکا» با کبر و غرور و عناوین درشت در سرخط اخبارش نوشت:
«ما آمدیم و «طالبان» نابود گشتند!»
(پایان)

لست مضامین مجموعۀ (یادی از تجاوز در نوشته های قبلی!):
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جنگ بر علیه تروریزم!
شکار صلح! http://www.2afghan.nl/20191007-2USinvasion.pdf
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
تولد کمونیستها از بطن امپریالیزم! http://www.2afghan.nl/20191007-8USinvasion.pdf
حکومت «وحدت ملی» یا تکرار «ائتالف شمال»! http://www.2afghan.nl/20191007-9USinvasion.pdf
مکثی بر  22روز وحشت! http://www.2afghan.nl/20191007 -10USinvasion.pdf
کابل می گریست! http://www.2afghan.nl/20191007-11USinvasion.pdf
سروده ای «یکی» «دیگری»! http://www.2afghan.nl/20191007-12USinvasion.pdf
شش جدی ،زایشگاه ای وطن فروشان! http://www.2afghan.nl/20191007-13USinvasion.pdf
پیروزی که ،قدرش را ندانستیم! http://www.2afghan.nl/20191007-14USinvasion.pdf
چهارمین فرار انگلیس! http://www.2afghan.nl/20191007-15USinvasion.pdf
مردی که در عدم حیات اش نیز« ،معاندین اسالم» را به زانو درآورد! http://www.2afghan.nl/20191007-16USinvasion.pdf
در البالی ادعای دوستم ،مکثی بر سوانح زعیم امارت اسالمی! http://www.2afghan.nl/20191007-17USinvasion.pdf
توطئه ای  00سپتامبر ،و مقاومت مجاهدین راستین! http://www.2afghan.nl/20191007-18USinvasion.pdf
تجاوزی که «قاتالن بدون سرحد» را ،زیر «نظام دمکراسی» بسیج ساخت! http://www.2afghan.nl/20191007-19USinvasion.pdf
کفار ملت واحد اند! http://www.2afghan.nl/20191007-20USinvasion.pdf
از طمطراق تا توطئه! http://www.2afghan.nl/20191007-21USinvasion.pdf
فرزندان شهدای «قلعه جنگی» در «فرودگاه قندهار» حماسه آفریدند! http://www.2afghan.nl/20191007-22USinvasion.pdf
منافقین ،آخرین امید متجاوزین! http://www.2afghan.nl/20191007-23USinvasion.pdf
پیامی به نمایندگان امارت اسالمی در کنفرانس پگواش! http://www.2afghan.nl/20191007-24USinvasion.pdf
پیروزی خون بر شمشیر! http://www.2afghan.nl/20191007-25USinvasion.pdf
http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.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» ن ِه 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 نمود200 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/20191007-51USinvasion.pdf ! ای «عمر»؟،کجایی
http://www.2afghan.nl/20191007-52USinvasion.pdf ! اسامه را به قلعه رساند،آنچه دیگران را از قلعه انداخت
http://www.2afghan.nl/20191007 -53USinvasion.pdf !»از «خودکش» و «بیگانه پرست
http://www.2afghan.nl/20191007 -54USinvasionP1.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش اول
http://www.2afghan.nl/20191007 -54USinvasionP2.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش دوم
http://www.2afghan.nl/20191007 -54USinvasionP3.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش سوم
http://www.2afghan.nl/20191007-54USinvasionP4.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش چهارم
http://www.2afghan.nl/20191007 -54USinvasionP5.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش پنجم
http://www.2afghan.nl/20191007 -54USinvasionP6.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش ششم
http://www.2afghan.nl/20191007-55USinvasion.pdf !»یادی از «مردان راستین
http://www.2afghan.nl/20191007-56USinvasion.pdf !»برگشت «فاسق» به «آشیانۀ فسق
http://www.2afghan.nl/20191007 -57USinvasion.pdf !یادی شهید گمنام که «اولین اشغالگر» را به جهنم فرستاد
http://www.2afghan.nl/20191007-58USinvasionP1.pdf )یتیمان «کمونیزم» در فرزندی «صلیبی ها» زننده تر گشتند!(بخش اول
http://www.2afghan.nl/20191007 -58USinvasionP2.pdf )یتیمان «کمونیزم» در فرزندی «صلیبی ها» زننده تر گشتند!(بخش دوم
http://www.2afghan.nl/20191007 -58USinvasionP3.pdf )یتیمان «کمونیزم» در فرزندی «صلیبی ها» زننده تر گشتند!(بخش سوم
http://www.2afghan.nl/20191007 -26USinvasion.pdf
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