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  باشدیمحکومت نوع  نیتر  انهیوحش ینید استبداد

 
 :  است   بیوفر  رنگین  ینید  استبداد
 : ردیگ یم  نیخودرا  از  د  تیمشروع  ینید استبداد
 :باشد نفر کی دستدر  ها یریگ  میتصم یوهمه  قدرت هٔ هم تمرکز نکهیا یمعن به ینید استبداد
 : کنندی م مالیپا  هستندامت  سعادت  نیوع اسالم  نیع  که را یوبرابر یازاداصل  دو ینید استبداد

 : است استبداد  ضداسالم  نیمب نید
با سوء   مندان    وزور  طلبان  ایودن  فروشان  نید  شود که  یم  مطرح  اجتماع  تیواقع  کی  زمان به عنوان   ینید  استبداد

  ن ید  برابر  درغلط    یها   هیو توص  ها  ریتفس  به  زدن  وبا دست  یمکتب  میمفاه  جلوه دادن  و وارونه  ذهبم  ازاستفاده  
به    یزیچ  چیوه  ندیجو  یم  سود  نیود  مذهب  از  مردانه  ناجوان  یاسیس  استبداد  دست  در  ودست  دکنن  باز  دکان  نیراست

همه وهمه خرافات    یوانسان پرست  -   یپرست  مرده  -  ی. بت پرستگرداند  ینم  ریوحق  پست  را   یملت  ینید  استبداد اندازه  
 . هستند
  . جهان  خطر ناک خواهند بود واست  تیو بشر  نیمسلم  -اسالم   یبرا در افغانستان یریتکف یها انیجر خطر

 . دیندازیدر  جهان  و کشور  تان ب  یاسالم ینگاه  به  رهبران  حکومت ها  کیو  دی!  توجه فرما هموطنم
شهرت و شهوت  برسد     -ثروت     -به  قدرت     نیبنام د   خواهندیکه  م   یرهبران مذهب   یکه  همه  و همه ا   دیبن   یم

 . شان  جاسوس  و غالم  ودست  نشانده  ومزدور  هستند  یهمه ا
  د.باشیدر  اصل  منشاء  جهل  وخرافات  م دیایمزدوران  بوجود  م  نیتوسط  هم  نیبنام د  یحکومت ها  کهیوقت
امه  خواهند همچنان  اد  یاما  بت  پرست   -کنند      یم   ری.  بت  ها  تغانسان  است   شهیجهل  حاکم بر اند    کهی وقت  تا

 . داشت
   ی است  .  اما  از  سو   یاستبداد   یحکومت  خودسرانه  است  که  صفت  مشترک  حکومت ها   ینید   استبداد

شوند  وبنام    یدر  جامعه  شناخته  م   یومذهب   یهستند  وبه  عنوان  روحان   نیاست  که  در  لباس  د    یکسان
از      نیبنام  اطاعت  از  د   نیو جاهل  به  د   عاطال   یکنند وملت  ب   یدر  جامعه  اظهار  نظر  م   نید   یسخنگو

  . کنندیافراد  اطاعت  م  نیا
   ن یاز  د   یریتفس   دهیزا   ینیاست  که  استبداد  د  نی در  ا   یاسیس   ی استبداد  ها   ری و سا   ینیاستبداد  د  نیب   فرق

استفاده     یگر   یو نظام   ریاستبداد  ها  فقط  از  زور  شمش   گری. در  د  ستین   نگونهیاستبداد ها  ا   ریاست  اما  سا
 . شودیهم  استفاده  م  سیو تدل  بیاز  فر  ینیاما  در  استبداد  د  شودیم

   د یگو   یع  م   ین  از  زبان  موسکه  خطاب  به  فرعو   مینما ی مالحظه  م   میمراجعه  کن    میما  به  قرانکر   اگر
  ی نیامادر  استبداد  د   شودیوحاکم  م   یاستبداد  جار    نیاز  باال  به  پا   یعنی   -    ی گرفته ا    یمردم  را  به  بندگ

  ی به  باال  جار    نیاز  پا   یعنیگذارند      یخدا  م   یرا  به  جا    هباناحبار  ور   یعن ی   ونی مردم  هستند که  روحان
   ی زنند  وبار  استبداد  را  بدوش  م   یها  زانو م   تیشخص   نیجهل  شان  در  برابر  ا   ل یومردم  به  دل   شودیم

خداست  که  متاسفانه    هیناحاستبداد  از     ن یکنند  ا  یچون  تصور  م  رندیگ  یدر  رنج  قرا  م  اریکشند  وبا  اخت
را     گرید   یوهم استبداد  ها   ینید   یقرن اخر در  کشور  خود  هم استبداد ها   مین   نیهم  انیما  در  جر    یهمه ا

 . میمشاهده  نمود
 . دارد    ادامه

 . والسالم
 . نیاالبالغ المب  نایعل وما

 اکبر والمستقبل  لال  اسالم   وهللا

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Lodin_q_estabdad_e_d.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Lodin_q_estabdad_e_d.pdf

