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 دو روز سياه
  

ه آ. ی حسين استا دسامبر و مطابق با دھم محرم يا عاشور٢٧ جدی مطابق ۶امروز  ود ک ياه ب ين روز س ری در ھم

ل آ امام حسين سردار و علمبردار مکتب ۀد بر قوای غريبانقوای قوی يزي زادی يورش برد و بی شرمانه از کشتن طف

رد  غ نک وان دري ر و ج ت يافت . پي ه تقوي ت بلک ين نرف ب آزادی از ب سين   مکت ام ح شتن ام ا ک ا ب رو.ام ر و ام ز اگ

د و  آشه و کنار جھان به زيارت امام میھا پيرو   مکتب آزادی امام حسين از ھرگو ليونتلويزيون عراق را ببينيد م ين

  . درد خويش را به امام ميرسانند 

 درد از دست ريا کاری ھای ،عدالتی جامعه   درد از بی،درد از دست  ظلم. درد ھمه را اگر ببينيم درد مشترک است

ی.  زور گويان که  عمل يزيدی خود را در لباس و ريش حسينی پنھان کرده اند ردم ب االی م ين  ب د زم م ميکنن اه ظل گن

ھا را غصب مينمايند به ناموس مردم تجاوز ميکنند و از مال ملت برای خود و اعضای فاميل خود قصر ھا و کاخ  آن

وم مکتب می....مريکا و فرانسه المان ؛ اھا ميسازند و اوالد ھايشان در انگلستان ؛  ول ملت مظل ه  از پ د و ماھان رون

ه م۵٠٠٠ زرگ است  پوند معاش ميگيرندک ين يک مکتب ب ام  معلم ادل معاش تم اری از .  ع ا ک ال ري ن اعم ی اي بل

رای عياشی خود . سال قبل ھم يزيد مال بيت المال را غصب نموده بود١٣٠٠امروز نيست بلکه   از مال بيت المال ب

 و )رض(ابوبکر صديق  فرزند اش مانند عبدهللا و ياران واقعی )ع ( پس امام حسين . و ھمراھان خود استفاده مينمود

ر در . خاطر گرفتن قدرت نبوده  که  ببقيام.  مجبور به قيام عليه ظلم شدند)رض( فرزندعمر فاروق عبدهللا چون اگ

ام .نروز قدرت را از يزيد ميگرفتند ؛ اسالم از بين ميرفتآ ی قي  چون ھمه ميگفتند که امام حسين به خاطر قدرت طلب

رادر و برای اينکه برای. نموده بود  ر شش ب ه اولت ام نکرده است از ھم ی قي درت طلب  جھانيان نشان دھد که برای ق

   .زادی   شدآو بھمين دليل علمبردار مکتب . جوان و فرزند تازه بالغ و طفل شير خوار خود را به قتلگاه فرستاد

ام )رض( فرزندعمر فاروق  و عبدهللا)رض( فرزند ابوبکر صديق   عبدهللا)ع ( يزيد برای  امام حسين  و  پيشنھاد مق

   .دھا دين را به دنيا نفروختن نرتبه نمود اما آ

رار گرفت ه ی که بئد کربال و جنايت ھاي تن شھ٧٢يزيد بعد ازکشتار  خاطر رسيدن به قدرت  نمود مورد تنفر ملت ق

ديان ا.   ماه ديوانه شد ٩که او را اذيت مينمود که بعد از  ستانای وای ازين يزي ه مروز در افغان ی٧٠٫٠٠٠ ک اه   ب گن
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رين ليون را آواره نمودند يک پايتخت را ويران  م۴را کشتند  ورد نف ارد ن۴نمودند و م د ف ميلي رار گرفتن ان ق وس جھ

درت نشسته ای ق ر چوکی ھ روز ب ند ام ته باش م داش شويش روحی ھ دکترين ت دون اينکه ان ه چور  ب م ب وز ھ د وھن ان

. ستند ريزيد لعنت ميف ھم بر ا تجاوز به مال و ناموس مردم مصروف اند و در روز عاشوروچپاول و رشوه ستانی و

د  سان است يزي ادل يک ان سان مع ل يک ان ائيم قت به نم رآن محاس ر از روی ق ستان ١٠٠٠اگ دان افغان ه از يزي  مرتب

 . شخصيت تر بوده است با

 توپ و طياره ،نام حزب پرچم با تانکه رت و ظلم بگان قد که يک گروه جنايت کار ديگر تشن بودزرو در ھمينبلی 

هیو عساکرروس باالی ملت شتار بيرحمان ه ک د و ب ه ، که نان خوردن نداشت حمل بردن ان قري ا بمباردم  و قصبات ھ

ا روز ھم اين لجام گسيختو ام. پرداختند و ده سال نتوانستنديک قدم به پيش بروند  گان مسکو لباس ريا پوشيده و با ري

  .ن يزيدی داد از دموکراسی و حقوق بشر ميزنندکارا

ا ب ھا به فغان آمده در حاليکه ملت از چور و چپاول آن  ه دروازه ھ ده است  رویه اند و چون ھم سته ش ه ،شان  ب  ھم

ام  روی به ساالر شھيدان آورده دا و ام اه خ اند و ھر کدام در ھر گوشه و کنار درد خود را به امام ميرسانند و از بارگ

ام حسين مو ما ھم مانند ھمه  آرزو دارند تا اين يزيديان را از قدرت بر اندازد اه ام ستان از بارگ  ساالر )ع(ردم افغان

ستان تا از خدا بخواھد کهدعا داريم استزادگان آشھيدان و سردار  ردم افغان ديان را از سر م ن يزي  ھر چه سريعتر اي
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