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 11/30/2310              )تنوير( انجنیر محمد نذير علی
  

 !  پس از سوريه، ايران
 

 دو سال می. هنوز ادامه دارد که تابوديم  شاهد قیام مردم مسلمان سوريه  2311مارچ  11درست دو سال قبل در 
 گذرد و جهان با تمام ادعا های فريبنده و مکارانه اش، 

 . و جنايات درين خطه می باشند شاهد بدترين کشتارها 
 

و کهنه فکران اين انديشه با همان ديد  بقايای سوسیالیزم 
در  مسخ شده و يک ُبعدی شان در رأس جنايتکاران،

بی رحمانه ترين  . قرار دارندسوريه پهلوی رژيم بعثی 
کشتار های جمعی، زنده به گور کردن ها، به  ظلم، 

خاک و خون کشانیدن اطفال و زنان، تجاوز بر زنان و 
همه و همه خاطرات دوران کمونیستها را .  . .پسران 

 . دوباره زنده می گردانددر جهان 
 

چیزی ديگری در توشه " اهلل اکبر"فرياد سال قبل مردم ما در شهر باستانی هرات که جز  01دقیقًا در همین روزها 
اما با وحشی ترين شکل که . ابراز دارند" دين ستیز"نداشتند بر بام ها بلند رفته تا انزجار شان را از دين فروشان 

 . لکه آن تا ابد در صفحات تاريخ خواهد ماند سرکوب گرديدند
مردم ما به رگبار کشیده شدند و آن هم صرف به  سه روز پیهم از زمین و هوا با مجهز ترين نوع سالح ها،! بلی

به خالق هستی ايمان داشتند و بخاطر دين شان عشق می از آزادی و وطن شان حراست میکردند و اين گناه 
 .ورزيدند

 .مشاهده می نمودند( با خونسردی)را بر مسلمانان می کردند و آنچه  ﴾٧﴿ َوُهْم َعَلىٰ َما َيْفَعُلوَن ِباْلُمْؤِمِنیَن ُشُهوٌد
از آنها انتقام نمی گرفتند جز اينكه به خداى ارجمند ستوده ايمان  ﴾٨﴿ َوَما َنَقُموا ِمْنُهْم ِإَلا َأن ُيْؤِمُنوا ِبالَلـِه اْلَعِزيِز اْلَحِمیِد

 (سوره بروج). آورده بودند
 هزار قربانی مهار نگرديد تا آنکه شوروی از داخل خاک اش با اشاره خود 03حوت با دادن بیش از  22قیام 

از خون را جاری ساختند که تکرار آن  یفروختگان خلق و پرچم بر میهن ما تازيدند و به مدت سه شبانه روز درياي
 .ادامه داردتوسط همان کوردالن کمونیست در کشور مظلوم سوريه 

 

و ديموکراسی را سر می دهند و خويشتن را علمبردارن آن معرفی  درد آور از همه آنکه، جهانی که فرياد عدالت 
اما از همه بیشتر درد آور آنکه مدعیان  .و ناظر نسل کشی در آن خطه اند می دارند، مهر سکوت بر دهان زده 

قرار ( علوی)محمدی معرفی می دارند در کنار اين کمونیست های انقالب اسالمی که خويشتن را وارثان اسالم ناب 
و امپريالیزم می  و آله دست صهیونیزم  " اشرار"و نیروی مقاومت را  - گرفته و سوريه را خط مقاومت ايران

  . های خلق و پرچم در برابر مجاهدين داشتند نامند، درست آنچنان که کمونیست
ل حیات تشکیل اش، هیچگاهی رژيم بعثی سوريه را برايش تهديد نشماريده و جالب اينجاست که اسرائیل در طو

حال، که احتمال پیروزی مجاهدين را تصور می نمايد، سعی بر اعمار ديوار های خاردار در سرحدات اش می 
 . نمايد که اين خود ثبوت محکمی ست بر بطالن ادعای رژيم آخوندی ايران

از يک میلیون، زخمی شدن صدها هزار انسان و ويرانی بخش اعظم کشور  هزار، مهاجرت بیش 133کشته شدن 
صد جامعه را فی 1که کمتر از ( علوی)ر کمونیست همه و همه توجیه بر ديموکراتیک بودن يک قش.  . .سوريه 

ده در ذهن زندر افغانستان کمونیست ها را  ۀعنوان کردن، بازهم خاطرات دور" راشرا"تشکیل می دهد و بقیه را 
 . می دارد
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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

پس اگر چنین  اسالم خارج اند؟  ۀاز داير.  . .آيا جای ترديد است که علوی ها، قادانی ها بريلوی ها، احمدی ها
 است، ائتالف ايران با علوی ها چه توجیه شده می تواند؟

می ورزند و در پس بايد مسلمانان در بینش شان تجديد نظر نموده و قضاوت را در برابر آنانی که در دين اختالف 
 .و ازين محور های شیطانی، که فتنه دين هستند، دوری اختیار نمايند پی اصالح شان نیستند به اهلل بسپارند 

ما را چه شده که کسانی را نمی بینیم (: دوزخیان)و میگويند  ﴾12َوَقاُلوا َما َلَنا َلا َنَرىٰ ِرَجاًلا ُكَنا َنُعُدُهم مَِّن اْلَأْشَراِر ﴿
 (سوره ص. )که ايشان را از اشرار می شمرديم

 

 ! بلی
زندگی بسیار  . اگر روز رستاخیز فراموش گشته، مرگ در کنار َدر به انتظار ماست ! اين روز نه چندان دور است

هنگامی که در روز رستاخیز . باشیم زودگذر است و مرگ همچو خواب، که از گذشت زمان اش آگهی نمی داشته
 .می خیزيم چنان می پنداريم که ساعتی يا بیشتر از آن سپری شده باشد از خواب مرگ بر

 .رسدبت( رستاخیز)بیگمان تو صرف بیم دهنده ای کسی هستی که از آن  ﴾21ِإَنَما َأنَت ُمنِذُر َمن َيْخَشاَها ﴿
جز شبى يا ( در دنیا)بینند، گويى كه آنان   روزى كه آن را مى ﴾21َكَأَنُهْم َيْوَم َيَرْوَنَها َلْم َيْلَبُثوا ِإَلا َعِشَیًة َأْو ُضَحاَها ﴿

 (سوره النازعات) .اند  روزى درنگ نكرده
پس پرچمداران دين رافضی بدانند و درک کنند که ظلم بقای نخواهد داشت و آه مظلومان، زود و يا دير به سراغ 

 .ايشان در انتظار پايان ظلم شان خواهند بودند شان خواهد رسید که بدون شک بعد از سقوط رژيم بعثی سوريه، 
: شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه اهلل بیان داشته است اما برای موحدان فرقی نخواهد داشت، آنچنان که قهرمان توحید

 - آن برايم سیاحتی خواهد بود و اگر شهید شدم - ید شدمعبآنجا پوهنتونی برايم خواهد بود، اگر ت - اگر زندانی شدم
 .پیروزيست که برايش لحظه شماری می نمايم

 
 پايان
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