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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

 

 :متشه مضمون

 !زمیالیاز بطن امپر ستهایتولد کمون

 سیزدهمین سالروز تجاوز امریکا بر میهن ما:به مناسبت 

 1022 اکتوبر هفتمتاریخ نشر نسخه اول: 

  



 

امریکا با ی که روز می باشد. (1110اکتوبر  7) هجری 0831 سال میزان مپانزده همین ،کی دیگر از روز های سیاه مهین مای

و دیگر کشور های  ،تا هنوز بر کشور ما آنکه سایهٔ نحس  ؛متحدین اش، جنگ جدید صلیبی را دوباره در برابر اسالم آغاز کردند

در  ،صلیبی های امروزی می باشد.ن جنگ کالسیک صلیبی های گذشتهدیگر ، تجاوز امریکا و متحدین اش .می باشداسالمی مستولی 

ف شان می باشند. ایشان جنگ های زرگری، و تفاوت های اهدا، در پی زیباواژه های  و سوء استفاده از لباس منافقت و با کاربرد

سالیان  که« غرب»و  «شرق»زیر نام بالک های کنار گذاشته اند. سلیقه های تاتیکی؛ از برای تقسیم منفعت،  را میان خویش سلیقوی

 !کیدندم متمادی خون مردم را

صف  «نراستیاسالم »در برابر  علنا  از بین رفته و  همه وهمه ، بودیست، هندو، کمونیست...آتئیست یهودی، دیگر تفاوتی میان عیسوی،

 آرایی نموده اند!

 «!کفار ملت واحد هستند»یقینا  که 

برای جهت خدمت از گی شان را و آماد ،بوقلمون وار لباس عوض نموده ،با آغاز تجاوز، مهین فروشان حرفه ییبلی! همینجاست که 

 اعالن داشتند. «بادار جدید»

 ؛ساخت تعویض« دموکراسی» مانزیر ، جایش را به دوستی با امپریالیزم «مرگ بر امپریالیزم»بلی! چندین دهه شعار 



 به قتل می رسند! «تروریست»زیر نام  امروز ،قربانی می گشتند «اشرار»زیر نام  دیروزکه  و آن مردم مظلومی

 :! هر دو طرف تغییر ننمودهببنید

 ند؛هست کمونیست سابقه دار د، همان قصاباننکه ظلم و ستم روا می دار، طرف ظالم

 ند.می باش این خطه مظلوم ننامسلماهمان  ،در مظلومیت و شکنجه قرار دارندتاهنوز که  ،طرف مظلوم و

 د؛نگذارمی در معامله و فروش را، و...  این مردمهویت ناموس این مردم را، را،  این مردمرا، وطن این مردم دین  اولی آن

 !دندارمی  این ارزش ها سعی بر حفظ دومی اینو 

 د؛نبرای ما روشنفکر، قهرمان و هیرو تراشیده می شو اولی آن

 .دنمعرفی می گرد متحجر و تروریستبرای ما  دومی اینو 

... 

 ؟ستکجاافراد این خطه در  «زندهضمیر های » معلوم نیست که اما

 ؛مرده اند؟

 ؛در حال نزع اند؟

 ؛بیمار اند؟

 و یا زنده؟

 جواب پیچیده و مشکل نیست!

 میل، به بیان اش خواهیم پرداخت! دونکه دیر و یا نزدیک؛ با میل ویا بنزد خودمان بوده، 

 حشر گردیم! «خالق هستی»ست که در برابر  و آن، روزی

و  ،که دروغگویی را شیوه امور شان قرار داده ،باد و همنشینان شان «چینیو  روسی»های  کمونیستبر  جل جالله هللاپس لعنت و نفرین 

 ؛ندکوشمی و به استمرار جنگ  تمدید نموده،« بادار جدید»زیر چتر  بار دیگر پیمان وطنفروشی را

 !نشسته اندآن به نظاره  ،«دین ستیز»بشریت  و

 !؟سرزنشگرپس کجا شد ضمیرهای 

 ؟گشته اند و یا بیجان ،کرخت شده اند

 آیا کسی هست تا بپرسد؟

 گردند؟می چنین سخت عذاب  می تواند کهها چه بوده  دومی اینمگر گناه 

 گناه شان:

ِه الَْعِزيِز اْْلَِميدِ   ن يُْؤِمنُوا بِاللـا
َ
 ﴾٨البروج:﴿ َوَما َنَقُموا ِمنُْهْم إَِّلا أ

 «.ایمان آورده بودند ،ی مقتدر ستوده صفاتهللا او هیچ عیبى در آنها نیافتند جز آنکه آنان به  »

  ایمان آورده اند. شأنه وعال جل هللابه  و با خلوص نیت بلی! گناه شان این است که از تهٔ دل
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