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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   2010 جون ششم، نيو يارک
  
  
  
  

  ايران" نازی ــ کربالئی"اوج ددمنشی رژم 
  

  و انتقام افغان
  

  "آش مردا دير پخته ميشه"
  

المان، زمام قدرت ) 1"(جمهوريت َويمار" در دورۀ موسوم به 1933رژيم آدمکش و ضد بشری نازی، که در سال 
به شمار ميرود، که " وحشت"و " سبعيت"را بدست گرفت و المان و جهان را بخاک يکسان ساخت، باالترين نمونۀ 

ده در مورد جنگ عمومی دوم  و رژيم  ضد اين بن. وحشتها و سفاکيتهای گذشته بالتمام در برابرش رنگ ميبازند
از نظر من رژيم نازی . بشری نازی بسيار خوانده و از کارنامۀ شوم ايشان باندازۀ معتنابه آگاهی حاصل کرده است

  .و کارهائی که عالم انسان بايد از آن عار داشته باشد" ضد انسانی"را بايد نمونه شمرد؛ نمونه در تمام کارهای 
م به همين نظر بودم، مگر ديدن ويدئوئی از کارروائی رژيم بدبخت، خون آشام و ضد کرامت انسانی تا همين دم ه

 .لب ساختمم ــ نظرم را بکلی دگرگون و منق ، مينا"نازی ــ کربالئی"ايران ــ که من آنرا ازين به بعد، رژيم 
 جنايتکاران را بر بام سماوات کوفته است، "یافشاء گر"که علم " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال بی همال 

 : ، خود لنک آتی را در معرض ديدن و شنويدنِ  مراجعان خود قرار داد2010 جون 5در صفحۀ ديروز، 
 

http://www.youtube.com/watch?v=IRNRfuI9XJU&feature=player_embedded 
  

  !!!اين لنک را خود باز کرده و بگوش هوش و چشم سر  و بدقتی هرچه تمام تر، بنگريد و بشنويد
، دو نوع انسان کامًال متضاد ميرويند؟؟؟ در يکطرف گلی خوشبوی و "کشور"و عين " ملت"خدايا چرا از عين 

کطرف انسانی مبارز و حقجو، و در جانب ديگر آدمی در ي. معنبر و در طرف مقابل شترخار و خار مغيالن
در يکطرف کسی که برای تمام ابنای بشر عدالت و خوداراديت ميخواهد و در طرف مقابل . سرکوبگر و حق کش

  .کسی، که تخم انسانيت را در نطفه محو و نابود ميسازد
ا در دسترس پورتال گذاشتند و ادارۀ پورتال  را همکاران مبارز و دلسوز ايرانی م"افشاء گر و رسوا کننده"اين لنک 

 "نوازشگر" را هم "تبصرۀ پورتال".  در دسترس خوانندگان قرار داد"نوازشگر ــ کوبنده"هم آنرا با تبصره ای 
  : بلی برادر گل من؛"کوبنده"خواندم و هم 

، ضربات کوبنده ای را نثار اين تبصره در حالی که دوستان مبارز ايرانی ما را مورد تمجيد و تحسين قرار ميدهد
رژيمی ميکند، که از عرصۀ سی سالِ  تخت، يک ملت را در بند کشيده و همسايگان را مورد تاخت و تاز بی امان 

  .قرار ميدهد
من اما قدمی  فراتر .  خوانده است و حقا که چنين هم هست»"جهل و جنايت"رژيم واليت « اين رژيم را پورتال ، 

  :را نثارش ميکنم، چون» "نازی ــ کربالئی"رژيم « رفته و لقب 
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" رژيم آخوندی" ميباشد و چه بسا که "رژيم نازی" حقا که سيال و هنباز و برادر سکۀ ،"درنده خوئی"اين رژيم در 
  !!!! از بعض جهات سرِ  رژيم هيتلری را هم خاريده است

  

  ؟؟؟"نازی ــ کربالئی"اما چرا رژيم 
  !!!! ، مفلوک است و بلکه باالتر از آن"رژيم نازی"اطری که کارنامۀ اين رژيم در حد  بخ"نازی"ــ  قسمی گه گفتم، 

، "حادثۀ ماجراجويانۀ کربال" را از "خود زنی و خود کوبی" و "زدن و کندن" ازين سبب که ماجرای "کربالئی"ــ 
مام حرکات و سکنات و کربال در ت" فاجعه بار "و فرجام "ماجرای قدرت طلبی"آری؛ مآثر . به ارث برده است

ار طرفداران سفيه و ابلِه اين رژيم، يک هز. عروق و شرائين طرفداران اين رژيم پوسيده و فرتوت، نفوذ کرده است
نند و سر روی خود و آل و خاندان و فرزندان خود را پرخون ــَ ماجرائی خود را ميزنند و ميکو چار صد سال پس از

متأسفانه بسا حقايق مسلم  .  از دست داد"احراز قدرت"مبر، سر خود را در مسير ،  که طی آن نواسۀ پي)2(ميکنند 
 "شفاف نبودن" مکتوم و پنهان مانده است و مسلمانان بخاطر ،"عدم شفافيت"تاريخ اسالم،  در هاله ای  ستبر از 

  !!!تاريخ اسالم بسا حقايق بالمنازع، را درک کرده نميتوانند
فرق تنها . را از ماجرای کربال به ميراث برده است" خود زدن و خود کندن"ايران در هر صورت، رژيم آخوندی 

 را ميشکناند و خون آلود ميسازد و  "خود"آن کس از فرق سر تا پای ، " کربالئی"در اينست، که به حساب محض 
ند، بلکه ديگران و خلق  را ميشکنان"خود"يم آخوندی مگر نه تنها فرق طرفداران رژ.  کاری ندارد،به کار ديگران

 ميسازند، و همين "خود زنی و خود کوبی" و "سرشکستاندن" افغان را نيز مجبور به "مظلومان"صوصًا خدا و خ
  .ميدهد" نازيگری"و " نازی"امر است، که به اين رژيم،  صبغت و حيثيت 

   
  :بخوبی ميدانيم و اين را جهان نيز به نکوئی دريافته است، که

مردم .  زبانزد خاص و عام اين سرزمين است)آش مردها دير پخته ميشود"(ش مردا دير پخته ميشهآ"ضرب المثل 
ِ  خود مينشانند و "فرق سر"آنرا که ازش نيکوئی ديده اند، به . را فراموش نميکنند" خوبی و بدی"افغانستان هيچگاه 

  :تا ابد مديونش ميمانند، مگر
 را بدهند و "بدکاره"ياد نميبرند و تا زنده اند در صدد می مانند، تا حق آن کسی را که ازش بدی ديده اند، هرگز از 

افغانان حوصلۀ فراخ دارند و کاسۀ . رام هم نميگيرند  بسازند و تا اين کار را نکنند آ"يخ"دل خود را به اصطالح 
 و بلکه آسمان را سازندصبر شان زود لبريز نميگردد، مگر در هنگامی که وقتش برسد، زمين و زمان را دگرگون مي

  .به زمين ميزنند
 ه اند و ما گوشه ای از آن را دردر حق افغانان مرتکب شد" نازی ــ کربالئی"توهينی را که نمايندگان رژيم 

  .تکاران اين رژيم را مجسم ميسازد جناي"حيوانيت"و " درنده خوئی"ی باال ديديم، اوج "ويدئو"
 برای يک "سخت ترين جزاء"،  در عروق و شرائينش جاريست"ون افغانیخ"و هر افغان ديگری که از نگاه من 

 ميتواند، "افغان".  است"حکم اعدام"و " کشتن "اين جزاء بمراتب سخت تر از. اوست" پامال ساختن حيثيت"افغان، 
روز انتقام  که هرآئينه،  مطمئنماز همينرو. د خود، هرگز نمی گذر"حيثيت پامال شدۀ"را ببخشايد، مگر از خون خود 
  :خواهد رسيد

  
  : کامًال برحق، که گفته اند،"انتقام افغان" حق است و "انتقام" بدون شک که 

  

  "اوغان چل سال باد انتقام خوده ميگيره"
  

  )افغان چل سال بعد انتقام خود را ميگيرد(
  

 نسوزد و "تر و خشک"ست، "حتما آمدنی"و بسيار آرزو ميبرم، که در اين انتقام که 
  !!!!!!! ايران باشد"نازی ــ کربالئی"قام فقط متوجه جنايتکاران رژيم انت

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات
 "جمهوريت ويمار"در تاريخ المان بنام " رژيم نازی" ــ المان بعد از جنگ عمومی اول را تا زمان بقدرت رسيدن 1

Weimarer Republikچون جلسات قانونگذاری . در اين دوره المان يک کشور دموکراتيک پارلمانی بود.  مينامند
مراد از رايش دوم  (Deutsches Reich "توریالمان امپرا" جانشين "اين جمهوريت پارلمانی" نکه بر اساس ا

Zweites Reich ُ  برپا گرديد، Weimar"  يمارَو"د، در شهر ش)  بودکوتو فون بيسمار است که بنيانگذارش، ا
 مينويسند، "وايمار"را " يمارَو"در کتب طبع ايران، .  ياد کردند"يمارجمهوريت َو" را بنام "جمهوريت"مؤرخان اين 

  !!!!!را در بر دارد "غير ضروری"و " افیالف اض"که يک 
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  :سخن ميرود" رايش"در تاريخ المان از سه 
دس رومی رايش مق(  Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation، کهErstes Reich" ــ رايش اول
شمول المان و ه بــ اين رايش که در واقع دست آورد تمام ممالک اروپای مرکزی امروزی . ناميده ميشود) ملت المان

قسمتی از يوگوسالويای  و ) بلجيم و هالند و لوکسنبورگ(دنمارک و ممالک بنلوکسسويس و فرانسه و اتريش و 
 Karl der Grosse با تاجپوشی  دوام کرد و 1806 تا 962 ميباشد، از ــ سلواکيای سابق و پولندوچکوسابق و 

  . اساس نهاده شد)"کرل چارم"ــ " کرل کبير"(
، Otto von Bismarck "تو فـُن بيسمارکُ ا"بدست عيسوی  1871 که در سال Zweites Reich" رايش دوم"ــ 

 "صدر اعظم خون و آهن" را به نام "بيسمارک"تاريخ المان . بنيان گذاشته شد و تا ختم جنگ عمومی دوم دوام يافت
Chancellor of Blood and Ironمتحد"، المانی المان خان خانیراگندۀ  ياد می کند، که از سرزمين متفرق و پ" 

  . صنعتی ، ساختمقتدر و کشور
 بنياد نهاده شد و با سقوط المان نازی در هشتم "آدولف هيتلر" بدست 1933 در سال Drittes Reich" ــ رايش سوم

ه بود، که  ناميدTausendjähriges Reich" رايش هزار ساله"رايش خود را، " هيتلر. " از بين رفت1945ماه  می 
  . دوام آورد" دوازده سال و چند روز"فقط 

  
  !!!!! اين قلم در آرشيف معروفی، مراجعه گردد"... ــ يکهزار و چهار صد سال گريۀ" ــ در زمينه به مقالۀ 2

  


