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تذکر:
نسخه های جدید مقاالت را؛ در «هفتاد دو روز وحشت» بعد از تجاوز امریکا ،پیگیری و مرور خواهیم کرد ،تا باشد که با این یادآوری ناچیز ،پیوندی در ضمیر
خویش با قربانیان این «تجاوز منحوس» داشته باشیم.
بیایم تا با تکثیر همچو نسخه ها؛ که شمه ای از واقعات تکان دهنده و تراژدی های این سرزمین مظلوم و مجاهد پرور می باشد ،جای پای منافقین و وطنفروشان
دین ستیز را در آینده این سرزمین مسلمان محدود گردانیده ،و خویشتن را نیز در جمع خیراندیشان پیوند زنیم ،تا باشد که اگر بهره ای از ثواب الهی را نصیب
گردیم .ان شاء هللا

مضمون چهل و هفتم:

درد وجدان« ،غرغره» ست!
نوشته و دیزاین گرافیک کارتون :انجنیر محمد نذیر تنویر
تاریخ نشر نسخه اول 25 :جنوری 1022
یقینا ً آنچه «پروردگار عالمیان» بیان میدارد؛ «ثبت اعمال» در وجود انسان هاست؛
و نوع اعمال ،چیزیست که «ختم حیات» دنیویی را رقم می زند!
«ختم حیاتی» که ،مرتبط با مشقت های جسمی و یا روانی همراه می باشد.

مشقت های که« ،باورمندان» و «بی باوران» «توحید» را« ،سبک» و «سنگین» می گرداند؛
«سبک» و «سنگینی» که« ،عزت» و «ذلت» مستمر را برای شان رقم می زند؛
و این درکی قبل از برپایی «روز حساب» (قیامت) در همین دنیا می باشد!
بدون شک که:
دردی «خالی بودن شکم» ،به مراتب سبک تر از دردی «خالی بودن وجدان» است!
وجدانی که در عصرما ورد زبان ها می باشد ،و در «کالم الهی» از آن بطور جامع و وسیع تر اسم برده شده است؛
نفس لوامه!
نفس سرزنشگر ،که از آن به عنوان «وجدان اخالقی» نیز یاد میکنند ،نفس بیدار و آگاهی است که هنوز در برابر گناه مصونیّت نیافته
است.
بلی ،نفس سرزنشگر مصون نبوده ،و گاه گاهی لغزش پیدا می کند ،و به دامان «گناه» می افتد ،ا ّما هرچه زودتر به خود می آید و به
مسیر سعادت باز می گردد و به مالمت و سرزنش آدمی می پردازد و او را توبه می دهد!

َو َال أ ُ ْق ِس ُم بِالنَّ ْف ِس اللَّ َّوا َم ِة

﴿ القیامه﴾٢:

و به «نفس سرزنشگر» سوگند!
لوامه» ،بعد از وقوع کار «نیک» و یا «بد» ،بالفاصله دادگاهی در درون انسان تشکیل میدهد و به عنوان قاضی
به هر حال «نفس ّ
و شاهد ُمجری حکم ،به حساب و کتاب او می رسد!
بلی« ،نفس مالمتگر» بزرگترین تحفه و ودیعه «الهی» از برای بشر می باشد که فرد را قبل از وقوع واقعه ،و هم بعد از وقوع واقعه
آرام نگذاشته ،و پیهم هشدارش می دهد تا زشتی اعمال و جرایمش را تصحیح و جبران نماید.
اما زمانی که انسان به این هشدار ها وقعی نمی گذارد ،و بر اعمال زشت خویش ادامه می دهد« ،نفس سرزنشگر» آرام آرام مکدر و
خموش می گردد ،تا جایی که درون فرد از این نعمت «الهی» خالی گشته ،و عمل زشت اش ،برایش نیک جلوه می دارد!

سو ُء
ُزیِّنَ لَ ُه ْم ُ

ع َما ِل ِه ْم ۗ
أَ ْ

كارهاى بد و ناپسندشان در نظرشان زیبا جلوه یافته است

(التوبه)73:

اینجاست که درد های «روانی» پدید می آید؛
درد های «روانی» که به مراتب عذابش باالتر و کشنده تر از درد های «جسمانی» می باشد!
بلی ،درد های «روانی» یعنی درد های «وجدان»!
این دردها بیشتر دامنگیر طاغوتیان ،مستکبران ،ظالمان و اُعمال وابسته ایشان می باشد که همین حاال کثرت شفاخانه های روانی در
کشور های شان مصداق این حرف می باشد!
شاید در ذهن بعضی ها خطور کند که این درد های «روانی» در بین ستمدیده ها و کشور های تحت استعمار و غریب نیز دیده می
شود.
بلی ،این یک واقعیت غیر قابل انکار است ،اما تفاوت کلی با درد «روانی» طاغوتیان دارد!
درد «روانی مظلومین» که در اثر شکنجه های سیستماتیک و کمبودی های مواد غذایی پدید آمده ،در صورت رفع آن ،دوباره درمان
گشته و صحتیاب می گردند .اما درد «روانی طاغوتیان» از فقدان وجدان؛ که همان «نفس سرزنشگر» می باشد پدید آمده است که تنها
با پذیرش «توحید» و «توبۀ نصوح» قابل درمان می باشد.

بلی! آنانی که خوشبخت هستند ،با پذیرش «توحید» به درمان خویش پرداخته ،و با جد و جهد عملی ،بر شستشویی جنایات شان می
پردازند .اما بقیه ،یا خود را «غرغره» می نمایند ،و یا با ذلت «عدم هویت» در انتظار مرگ ،نفس ذلت را می کشند.
در این جای شک نیست که تعداد تلفات «عساکر طاغوت» در کشور مان به مراتب کمتر از تلفات «مجاهدین راه حق» و «مردمان
بیگناه» این خطه می باشند.
اما نباید فراموش کرد که حالت زنده های برگشت شد ٔه طاغوتیان ،بدتر از کشته شدگان ایشان می باشد!
بلی! افسر ارشد جنگی ( )TRAGIC SQUADDIEکه در کنار پرنس هری ( )Prince Harryدر هلمند افغانستان جنگید ،پس از
جنگ با «اختالل استرس پس از سانحه» خود را به دار آویخت!

این عنوان روزنامه ( )The Sunچاپ بریتانیا مورخ  42جنوری  4102بود که به نشر رسید.
ِدرک  66ساله و ماریا هانت 62 ،ساله والدین ناتان هانت ( )Nathan Huntاز عدم حضور فرزند شان در شب سال نو ،زنگ خطر
را احساس داشته و آنرا با پولیس مطرح ساختند .تا آنکه جسد «ناتان هانت» به تاریخ دوم جنوری به حالت بد و غیر قابل تشخیص پیدا
می شود که بعدا والدینش در هژدهم جنوری بر تشخیص هویت فرزند شان صحه می گذارند.
«پرنس هری» از برای پوشش ذلت همچو مرگ ها ،نامهٔ تسلیت برای همسر «ناتان هانت» می فرستد ،و پدر «ناتان هانت» که از
نظامیان انگلیس می باشد برای روحیه دادن بقیه عساکر متجاوز در سخنانش چنین می گوید:
ما باید «ننگ» را که ناشی از «اختالل استرس» پس از سانحه است ،با مرگ «ناتان هانت» به پایان برسانیم!
بلی« ،وجدان ستمکاران» دیگر کرخت و منجمد گشته است ،و هنوزهم «ننگ» و ذلت تجاوز شان را ناشی از «اختالل استرس» می
نامند:
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كارهاى بد و ناپسند شان در نظرشان زیبا جلوه یافته است!

بریدمن ناتان هانت ( )Nathan Huntسی و نه ساله ،که قوماندان نیروهای اشغالگر «انگلیس» در «هلمند» افغانستان بود ،یگانه
فرزند فامیلش بود .یقینا ً که دشمنان کینه توز «امت اسالمی» بی «نام و نشان» بودند ،هستند و خواهند بود!

ِإ َّن شَانِئ ََك ُه َو ْاْل َ ْبت َُر

﴿الکوثر﴾٣:

بدون شک ،دشمن کینه توز تو بی «خیر و برکت» و بی «نام و نشان» خواهد بود.
بلی! «سنت الهی» چنین است که جمع کثیری از «مجاهدین» دوره تجاوز شوروی که جام های «شهادت» را نوشیدند ،در انقراض
نسل قرار نگرفتند؛
ضمن آنکه در انقراض نسل قرار نگرفتند ،بلکه فرزندان عزیز شان؛ که در غربت هجرت با شکم های «نیمه سیر» و «پا های نیمه
برهنه» بزرگ شده اند ،چه حماسه های بزرگی نیست که از برای تاریخ «امت اسالمی» نمی آفرینند؟!
حماسه آفرینان «دور دوم جهاد»؛ فرزندان مجاهدان واقعی «دور اول جهاد»!
بلی ،فرزندان شان همین حاال در حال «جهاد» در برابر متجاوزین ناتو به رهبری امریکا می باشند ،و در حالی که به صدها هزار
قربانی داده اند ،نسل شان «پُر برکت» و با «نام و نشان» و «افتخار» می باشند .اما جمع کثیری از فامیل های عساکر «متجاوز»،
پس کشته شدن فرزندان شان ،در انقراض نسل قرار گرفتند ،و از آنها بجز از بدنامی« ،نام و نشان» باقی نخواهد ماند!
چنین است« ،سنت الهی»!
پس اگر در وقوع این «سنت های الهی» تاهنوزهم در شك هستید ،و در خواب غفلت بسر می برید ،سفر کنید؛
بلی ،به قصد عبرت گرفتن در زمین بگردید ،و احوال امت های قبلی مشاهده نماید که فرجام تكذیب كنندگان حق چگونه شد:
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کنندگان هالک شدند.
پیش از شما مللی بودند و رفتند ،پس در اطراف زمین گردش کنید تا ببینید چگونه تکذیب
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