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 قبلی! های نوشته در تجاوز از یادی
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 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 

سرزمین مظلوم می باشد، خود را نیز در جمع خیراندیشان پیوند زنیم، تا باشد که اگر بهره ای بیایم تا با تکثیر این نسخه ها؛ که شمه ای از واقعات و تراژدی این 

 از ثواب الهی را نصیب گردیم. ان شاء هللا

 

 :مهد مضمون

 !روز وحشت 27بر  یمکث

 1002دیسامبر  27اکتوبر تا سقوط رژیم طالبان  7به مناسبت حوادث هولناک کشور پس از آغاز تجاوز امریکا 

 1022 برمانو 20تاریخ نشر نسخه اول: 

  



 

 صورت نمی گیرد؟ 1002هولناک سال  آیا با حضور این همه رسانه های جمعی در کشور، چرا یادی از حوادث

 ، سایه افگنده است؟ی ملی و بین المللیسکوت ذلت بار بر همه رسانه ها چرا

را به حیرت کشاند و قلب های  «بشریت»( جهان اکتوبر تا هفدهم دیسامبراز هفتم وحشتی که زیر نام دیموکراسی سیزده سال قبل )

 ذره ای از جوهر انسانیت داشتند، جریحه دار گردانید. ؛ حتیآنانی را که

 :است واضح ساده و خیلی جواب

 !می باشد «وابستگی»و آن مرض غیر قابل عالج، یعنی 

 ن مرض جان دهند!همچو اسالف شان در هما ، بگذاریم تابه آنها وقعی نگذاشته بیاید، و پس

 اما دیگران؟

 بیایم تا از این روزها یادآوری نمایم! 

 ؛یادآوری با دعا های خویش

 ؛با احساس خویش

 ؛با گفتار خویش

 ؛با نوشتار خویش

 حاصل نمایم. و گرنه:  «راحتی وجدان»با به اشتراک گذاشتن تصاویر و فلم ها خویش، تا اگر شود که کمی 

وابستگی( سردچار یعنی از ما رخت خواهد بست که بیگمان در کمبود آن، به مرض ایشان ) «صله رحم»ام آرام، نعمت خدا داد آر

 خواهیم گشت.

 .بود خواهد مدت این طول در یادی مختصر از شهدای این روزها «روز وحشت 27مکثی بر »آلبوم 



 یادی شان گرامی باد و شهادت شان به بارگاه ایزدمتعال قبول باد. 

به عاشقان این مسیر توفیق انتقام خون این جوانان نازنین و پاک طینت و با صفا را که از چهره های شان اثر سجود  «خالق هستی»

 هویدا بود نصیب گرداند! آمین
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