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 تبلیغ و تنویر
 

و اشعار به ینه ده ها کتاب و هزارها مضامین و آی آیس آی خوانده شده و در زمسالهاست که طالبان نوکر پاکستان 
رشته تحریر کشیده شده اند. ولی امروز که شرایط دیروز نیست و بعد از خروج قوای مهمان نا خوانده از افغانستان 
توازن قوا هر روز به نفع طالبان تغییر مینماید بهتر آن خواهد بود که در عوض تبلیغ به تنویر نمودن مردم خود 

به تبلیغ ما وقعی ر اجنبی، دیکتاتور، وحشي و... نامګذاري کنیم آنها روی آوریم. چه، ما هر چه طالبان را مزدو
 نخواهند ګذاشت و موثر هم نخواهد بود.

 
پیشنهاد عاجزانه بنده این خواهد بود که درعوض تبلیغات بر ضد طالبان، که چندان مفید واقع نشده و واقع نخواهد 

ً منورین، خود در باره دین  مبین اسالم، بخصوص قرآن کریم و احکام آن، بپردازیم. شد، به تنویر مردم، خاصتا
ها و مدافعین دین مبین اسالم میخوانند؛ ما هم به نوبه خود از نګاه دین مبین اسالم را نماینده  چون طالبان خود

 یم که آیا اعمال طالبان با احکام قرآن کریم مطابقت دارند یا خیر.ئتوضیح نما
 

یم و در زمینه ئتعیین شده به مردم توضیح نما ر قرآن کریم، از طرف خداوند ج،ه دبه عقیده بنده، حدود شرعی ک
روشني بیندازیم که آیا طالبان حق سنګسار نمودن، زیر دیوار نمودن، شالق زدن به خاطر قضا نمودن و حتی ترک 

اداره نظام  ترین الحیتنمودن فرایض دیني را دارا میباشند یا خیر. مثالً امر بالمعروف و نهی عن المنکر، که با ص
 طالبي میباشد، صالحیت شرعي آزار دادن مردم را دارند یا خیر. 

 
. حق صاب، که یکي از نویسندګان باصالحیت در زمینه میباشد، به عالقه فراوان میخوانممن مضامین محترم م  

م کسب تحصیالت عالی نموده یشنهاد عاجزانه بنده به م حق صاحب و سایر نویسندګانی که در زمینه دین مبین اسالپ
و دارای صالحیت های بیشتر اند اذهان مردم را روشن بسازند تا طالبان و هیچ کسی نتواند به نام دین و بهانه 
تطبیق احکام دینی حقوق حقه آنها را غصب نمایند. چه، اګر مردم از دین خود بیخبر باشند دیکتاتوری بی سرحد 

 حکام دینی جاری میسازند، حق خود میدانند. طالبان را، که به بهانه تطبیق ا
 

بنده با معلومات کمتر از اندک خود مضمون سنګسار را نګاشته و اخیراً در پورتال وزین افغان جرمن به نشر 
سپرده ام. اینجانب، در زمینه فهم دین مبین اسالم، هیچ نوع دعوای صالحیت را نداشته و نخواهم نمود. این 

طر فضل فروشی نه بلکه به خاطر یک مقدمه به میان کشیده ام و انتظار داشتم که همکاران مضمون اخیر را به خا
ً باصالحیت این پورتال از آن یک انتقاد دوستانه نموده و  همچو مضامین ګردد. بخشیده و مقدمه توسعه آنرا ضمنا
 اګر زیاده روی نموده باشم معذرت بنده را قبالً بپذیرید.
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