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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 این نسخه ها؛ که شمه ای از واقعات و تراژدی این سرزمین مظلوم می باشد ،خود را نیز در جمع خیراندیشان پیوند زنیم ،تا باشد که اگر بهره ای
از ثواب الهی را نصیب گردیم .ان شاء هللا

مضمون پنجم:
از عاشورای حسینی تا عاشورای طالبی!
تاریخ نشر نسخه اول 21 :نوامبر  ،1021روز ورود سربازان اجیر امریکا به کابل

بلی ! از هفتم اکتوبر تا سیزدهم نوامبر  - 1002پی هم و بدون وقفه ،وجب به وجب از خاک ما با مدرن ترین و ناجایزترین سالح های
عصر ،آزمایش و آشنا گشت!
بیگمان که آشنا گشت!
آشنایی با ترقی و مدرنیزم -از طریق خونبارترین سالح ها؛
آشنایی با دیموکراسی و آزادی بیان -از طریق محو رسانه ها؛
آشنایی با سربازان دیموکراسی -از طریق بدنام ترین چهره ها؛
آشنایی با حقوق انسان -از طریق کشتار های جمعی؛
آشنایی با عدم تبعیض نژادی -از طریق قتل عام پشتون ها؛
آشنایی با حیات سالم -از طریق کاربرد سالح های کیمیایی؛
آشنایی با فضای امن -از طریق جنایتکاران جنگی؛
آشنایی با شخصیت های ایده آل -از طریق افرادی وارداتی؛
آشنایی با انتخابات -از طریق نمایش پولی؛
آشنایی با مدیریت سالم -از طریق فساد اداری؛
آشنایی با تمدن جدید -از طریق ُمد و فیشن؛
آشنایی با حقوق زن -از طریق ترویج فحشا؛
ووو...
در حالی که زخم های کمونیزم تاهنوز تازه و باقی ست ،دیگر آشنا گشت!

آشنا گشت و خوب هم آشنا گشت ،که جامعه ی ایده آل غربی -جامعه دیموکراسی و جهانی سازی ،یعنی چه!
امروز -روزی جشن و پایکوبی در کابل و تهران است ،در حالی که اجساد طالبان در جاده های شهر کابل ،تصویری از ماتم کربال را
به خود شکل داده است.
بلی! دوازده سال قبل در چنین روز!
روزی که «یزیدیان امریکایی تبار» بر کشتار های شان بسنده نکرده ،و اجساد طالبان را سالخی و برهنه سازی نموده ،و به جشن و
پایکوبی پرداختند ،و بر نظارۀ متجاوزین می بالیدند و فخر فروشی می نمودند!
همه در سکوت ،و نظارگر بودند؛
ضعیف ترین ایمانداران ،در «سکوت ذلتبار» رنج شان را می بلعیدند؛
و «تکنوکراتها» و «کمونیستها» ،در سایۀ «مجاهدنما ها» به جشن و پای کوبی پرداخته بودند!
مگر چرا؟!!!
آیا کسی هست تا بپرسد که گناه اینها چیست؟

ْ
ا ْ
َ َ ََ ُ ُْ ْ ا َ ُْ ُ
َ
َ
يد ﴿﴾٨
يز اْل ِم ِ
وما نقموا ِمنهم ِإَّل أن يؤ ِمنوا ِباللـ ِه الع ِز ِ
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تبصره ها:
13نوامبر  1002روز ورود سربازان اجیر شده ی امریکا به کابل!

جاده های شهر کابل ،تصویری از ماتم کربال را به خود شکل می داد:

علی بن حسین (زین العابدین) در روز عاشورا در کربال در بین خیمه در بستر بیماری بود و به همین علت زنده ماند یعنی یزیدیان با بیمار کاری نداشتند .اما
یزیدیان "امریکایی تبار" را ببینید که چگونه "طالب" زخمی را از زمین برداشته و وادار به حرکت می نماید ،زمانی که طالب زخمی از پای می افتد ،او را کش
کنان به محل تجمع شان می برند (عکس قبلی) و بعدا ً وی را به شهادت رسانیده و بی سطر می گردانند .همین های که امروز در سوگ امام حسین نشته اند با
رفقای دوستمی و شورای نظاری شان ،عاملین اصلی این جنایات می باشند.

آخرین لحظات حیات دنیوی شهید مذکور!

لست مضامین مجموعۀ (یادی از تجاوز در نوشته های قبلی!):
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جنگ بر علیه تروریزم!
شکار صلح! (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007 -2USinvasion.pdf :
دستآورد دو تجاوز! (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007-3USinvasion.pdf :
چرا هفتم اکتوبر روز سیاه در تاریخ کشور نیست؟ (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007 -4USinvasion.pdf :
از عاشورای حسینی تا عاشورای طالبی! (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007-5USinvasion.pdf :
(روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf :

