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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ٠٢
 

 ھر روز عاشورا  است
م أ توشود که ًدر افغانستان و ساير کشور ھای اسالمی خصوصا جوامع شيعه روز ده محرم به شکل خاص آن تجليل می

که در  ين االکن غافل از". حضرت امام حسين"دن و کندن و غمگساری به خاطر شھادت نواسۀ پيغمبر اسالم، با زاست 

مردم اين . افغانستان، سوريه، ليبيا  عراق ھر روز عاشورا است و ھر روز صد ھا و ھزار ھا تن به شھادت می رسند

زعامت اين جوامع دست .  کسی خراب نمی شودًاصال چرته  به شھادت می رسند کیجوامع از دست کافران مسيح

  .نشاندۀ کافران اند و به آن افتخار می کنند

  بی سابقه ای  تجليل نموده و  مراسم مذھبی خود را طبق آرزو و شوق خود عاشورا را به نحوشيعيان افغانستان مراسم 

. ی خود را تجليل کننده ئفرد و گروه است که برحسب قوانين، رسوم مذھبی و عنعناين حق طبيعی ھر . به راه اندختند

 سال است که خون می ريزد و صد ھا ھزار و حتا ميليون ھا تن ار مردم ما کشته ۴٠دانيم در افغانستان  که می طوری

البته که . به شھادت می رسانندبيشترين کشته شدگان  قربانيان کافران اند که ھر روز مردم را . شده و نابود شده اند

باوجود کشتار .  مانند داعش وطالبان ھم به امر باداران کافر خود  می کشند و برباد می کنندیمسلمان نما ھای مسيح

کشته شدگان گور و کفن از  زيادی ۀعد. روزانه، کسی نيست شھادت کشته شدگان را طبق مراسم خاص به راه اندازند

کسی به فکر اين کشته شدگان نيست که برای شان دعا بخواند و يا . شوند  دسته جمعی دفن میندارند و در چقری ھای

  .  سينه بزند

  . ما برای شھيدان خود دعا می کنيم و به قاتالن مردم خويش لعنت می فرستيم

  

 

  

  

 

 


