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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 این نسخه ها؛ که شمه ای از واقعات و تراژدی این سرزمین مظلوم می باشد ،خود را نیز در جمع خیراندیشان پیوند زنیم ،تا باشد که اگر بهره ای
از ثواب الهی را نصیب گردیم .ان شاء هللا

مضمون نهم :
حکومت «وحدت ملی» یا تکرار « ائتالف شمال»!
تاریخ نشر نسخه اول 22 :اکتوبر 1022

شاید چیزی از برای گفتن نباشد!
چه چیزی نبود که گفته نشد؛ چه ها نبود که بنشر نرسید و چه «درامه های» نبود که به تمثیل کشانیده نشد.
دیگر «پتلون دیموکراسی» نیز همچو «کمونیزم» از تن اش بیرون گشت!
اگر تا هنوزهم ،پی نبرده ایم ،و خویشتن را به «حدس و گمان ها» و تحریف واژه با جلوه های دینی بازی می دهیم .پس قبل از
«مقصر شمردن» دیگران ،بهتر خواهد بود که خویشتن را سرزنش نمایم!
بلی! سرزنش نمایم و از خود بپرسیم که:
آیا انسانیت ما ،هویت افغانی ما و حتی حق رأی ما به تمسخر کشانیده نشد؟
آیا بصیرت «تمسخر غرب» نسبت به «دیموکراسی افغانی» را از دست داده ایم؟
آیا تاهنوزهم با مشت های «گره خورده» در پی یک مشت اجیران گماشته شده «متجاوزین» در حرکت ایم؟
آیا...
پس کجا شد جوهر عقل ما ،و کجا شد ضمیر سرزنشگر ما ،تا انسان بودن ما را به تجلی کشاند؟
اگر اجیریم و کشور های تجاوزگر ،الگوی ماست؛ پس حداقل سعی نمایم تا خویشتن را به سطح دانش و ترقی آنها برسانیم!
وگرنه؛ چرا بیشتر ازین خود را فریب داده به اجیر بودن خویش می نازیم و به «وابستگی» خویش فخرفروشی می نمایم؟
آیا گاهی از خود پرسیده ایم که:
چه شد رأی ما که به آن می نازیدیم؟
چه شد انرژی برباد رفته ما؟
چه شد مال ،و حتی جان های از دست رفته ما؟
آیا در کشور های الگوی تان ،روش انتخابات این چنین است؟
و این چنین است «حکومت وحدت ملی»؟
اگر تاهنوز هم در خواب هستیم ،و بر خر «لج» خویش سوار می باشیم؛ پس بدانیم که آن روز نه چندان دور خواهد بود که مخاطبین
این گفتار «خالق هستی» قرار گیریم:
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هبكم و يستخ ِلف ِمن بع ِدكم ما يشاء كما أ نشأكم ِمن ذ ِر ي ِة قومٍ آخ ِر ين ﴿األنعام﴾٣١١:
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«اگر (هللا) بخواهد همه شما را هالک می نماید ،و پس از شما هر نسلی را که بخواهد جایگزین شما می کند ،همان گونه که شما را از
نسل گروهی دیگر پدید آورد».
بدان که خداوند دوست نمی دارد ،تا کسانی را که بغیر از رضایش جهاد نموده اند« ،مجاهد» نامیده شوند!
و چنین است «سنت الهی» تا «پاک» را از «پلید» جدا سازد!
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ما َكن اللـه ِِلذر المؤ ِم ِنني لَع ما أنتم علي ِه حَّت ي ِمزي اْل ِبيث ِمن الط ِي ِ
«هللا بر آن نیست که مؤمنان را بر این [وضعی] که شما بر آن قرار دارید [که منافق از مؤمن ،و خوب از بد مشخص و معلوم نیست]
واگذارد[ ،بر آن است] تا پلید را از پاک [به سبب آزمایش های مختلف] جدا سازد} 3:9:1{ ».
بلی! این چنین است «سنت الهی» تا «پلید» از «پاک»  ،جدا گردد و نشانه های الهی بر ما ظاهر گردد تا اراده خویش را با اراده
«خالق خویش» وفق دهیم .چونکه:
آفرینش به منظور تأمین واقناع پروردگار نیست ،بلکه آشنایی با پروردگار بوده تا وی را بهتر عبادت نمایم و برای انکشاف و نیل به
سرنوشت عالی خویش« ،تپ و تالش» نمایم.
اما افسوس برما!

افسوس که عاملین چهار دهه جنایت و ظلم (کمونیستها ) دوباره در لباس جدید ،از بطن امپریالیزم تولد یافت و برخصلت وطنفروشی
شان با امضای «پیمان استراتژیک» باردیگر صحه گذاشتند .و صدافسوس به افراد و جریانات اسالمی که خویشتن را بنیادگرا قلمداد
می نمودند و در آغوش آنها پناه جستند.
این است «سنت(روش) الهی» که چگونه «پاک» را از «خبیث» جدا می سازد!
فراموش نگردد ،و این نیز بخاطر سپاریم که سرنوشت این خبیثان چیزی نخواهد بود بجز اسالف شان ! زیرا هر نسلی و هر ملتی که
مطابق به روش اسالف شان عمل کرده اند به سرنوشت هم مانند ایشان و یا بدتر از ایشان سردچار گردیده اند که « ایزدمتعال» آن را
چنین بیان می دارد:
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«این ستمكاران را از عذاب بهرهاى است همانند بهره اى كه یارانشان داشتند .پس به شتاب چیزى از من نخواهند !»
به یفین شتاب نکنید!
این ذلت و رسوائی های پیهم به مبتکران (به اصطالح) «حکومت وحدت ملی» که همان ائتالفچی های قبلی اند؛ درهمین دنیا نیز بدنبال
شان خواهد رسید؛ هرچند که در فقدان بصیرت حق باشند!
و بخاطر بسپارند که این هم یکی دیگر از «سنت های الهی» می باشد ،که یک «ظالم» را بر «ظالم دیگر» حاکم می گرداند:
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« این گونه برخی ستمکاران را بر برخی به کیفر گناهانی که همواره مرتکب می شدند ،مسلط و چیره می کنیم».

کارتون:
طرح اصلی در اکتوبر 3991؛
نوسازی طرح ،در اکتوبر 1132
برای دریافت طرح اصلی ،این لینک را باز نماید:
http://www.2afghan.nl/index_files/Page6100.htm

لست مضامین مجموعۀ (یادی از تجاوز در نوشته های قبلی!) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-2
-8
-9

جنگ بر علیه تروریزم!
شکار صلح! (روی این لینک) http://www.2afghan.nl/20191007-2USinvasion.pdf :
دستآورد دو تجاوز! (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007-3USinvasion.pdf :
چرا هفتم اکتوبر روز س یاه در تار یخ کشور ن یست؟ (روی این لینک) http://www.2afghan.nl/20191007- 4USinvasion.pdf :
از عاشورای حس ی نی تا عاشورای طالبی! (روی این لینک)http://w ww.2afghan.nl/20191007- 5USinvasion.pdf :
 22روز وحشت! (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007-6USinvasion.pdf :
آغاز زوال « تک قدرت جهان»! (روی این لینک)http://w ww.2afghan.nl/20191007- 7USinvasion.pdf :
تولد کمون یستها از بطن امپر یال ی زم در س ی زدهم ین سال تجاوز! (روی این لینک) http://www.2afghan.nl/20191007-8USinvasion.pdf :
حکومت «وحدت ملی» یا تکرار « ائتالف شمال»! (روی این لینک) http://www.2afghan.nl/20191007- 9USinvasion.pdf :
(روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf :

