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 !مذموم است یبه همان اندازٔه تعصب قوم ینیتعُصب د

 
 
 

 ندینما یرا بر جامعه مسلط م ینیاستبداد د رنگین نیوبا هم سازندیم یاسیکسب قدرت س لهٔ یرا وس نیکه د آنان
ازخوِدشان  شودوکامیامرنام ازخدام قتیدرحق یول سازندیحاکم م نیاست که قانون خدارا برزم نیجوهر استدالِل شان ا

کردند وباالخره  سایهمان کار که پاپ وکل یعنی سازندیم مسلطهارابرجامعه به نام اسالم  یدکتاتور نیبدتر ونیوروحان
پس  کایخودرا از امر یموزه کرده اند تا امارِت اسالم کیشد. امروز طالبان دو پا را در یزندان سایدرکنج کل نید
دست  بهافغانستان بازموتر سواراِن دره  یکنند ودر شهر ها نیبدان تمک یالملل نیوجامعٔه ب کایامرواگر  رندیبگ

 ماندهٔ  یباق تیمردم سر وکار داشته باشند اکثر شیوبا سر ور فتندیاز منکربه راه ب یادارٔه امر بالمعروف ونه
 .کنندیم یمحکوم به مهاجرت جبر زیرا ن افغانها

 میرژ گرید یجهان را به دهکدٔه کوچک بدل نموده است ودر سو یمعلومات یآور تکنالوژ رتیسو انکشاف ح کی
 یبه سو زین حا  یتلو گرانیخود نگاه دارند واگر د یباور داشتها ریرا در زنج دیعقا یخواهندآزادیخودکامه م یها

با  ییهمنوا نیاندازند که ا یسر وصدا راه م هخودکام یها میاشاره کردندرژ یدکتاتور میرژ کیدر  یخفقان آزاد
 .آن کشور است ای نیا یطلبان مداخله درامور داخل یآزاد
اصل موضوع همان سلب  نیخدابر زم یکنندوچه به نام دکتاتور اخفهیپرولتار یرابه نام دکتاتور یآزاد یگلو چه

 .ازمردم است اریواخت یکردن حق آزاد
 لیدل نیخدا وانسان است وبه هم انیبر محبت م یومبتن یرابطٔه قلب ینوع قتیرا که درحق نید ونیاز روحان یبرخ
ظاهر  تواندیموضوع نباشد الرنس هم م نینقش درجه اول دارد که اگر هم مانیدر قلب است که در اصل ا قیتصد
اورا ظاهر آراستٔه  بیفر زیومسلماناِن غافل ن ردیکرمشاه امامت رابرعهده بگ ریبه خود بدهد وبه نام پ یاسالم

اکرم)ص(  امبریفتنه گر در صفوِف اصحاب پ یدستها زیدر صدر اسالم ن یبخورند. تجربه نشان داده است که حت
 هٔ یبا داع زین رانیامروز ا نیمسلمانان است. هم ریدامنگ زیآن نفاق امروز ن جهٔ ینفاق کردند که نت جادیرخنه وا زین

بگسترد.  خواهدیجا ها م گریمسلط کرده است ودامنٔه نفوذ خودرا در د رانیرا برا یمذهب یدکتاتور یاسالمانقالب 
 .کرده است منیخاک در کاسٔه مردم  یوسلف لیبه نام اسالم اص زین یعربستان سعود

که خدا  ییواگر بگو دانندیاست خالف اسالم م یحکومت دار وهٔ یش کیرا که  یمسلمان امروز دموکراس ونیروحان
کنندگان به  عتیکه ب یکند و هنگام یباشد محکوم نم امدهیکه به ارادٔه شان به وجود ن یتمردم رابه اطاعت حکوم

را  ی" اصل آزادمیکنیراست م ریترا باشمش یما کج ی" اگر از راه خدا منحرف شوگفتندی)رض( مقیابوبکر صد
 ریزمامداران خودکامه را با شمش یها یکج تواندیم یکس یعربستان سعود ای رانیامروز درا ای.آکردندیم لیتمث

 .راست کند
از درون  یبار دموکراس نیوبا خود ببرد اما ا ردیصادر شده در افغانستان را بگ یخلعت دموکراس تواندیم کایامر

وپشم  شیافغانستان را مزرعٔه ر یشهر ها گریطالبان بار د یامارت اسالم ستین جوشدوممکنیم یجامعٔه افغان
زما  رهیموضوع ژ گریبار د نیمردم بسازند. ا ِش ینبودن ر یشرع ایبودن  یشرع اریرا مع نیکیار شهٔ یبسازد وش

 یوعدالِت اجتماع یکه اسالم با دموکراس داندیاست وامروز جوان افغان خوب م روزیاو واک د مال موضوع د
ترس دارند  یوعدالِت اجتماع یوجهاد ثروت اندوخته اند سخت از دموکراس نیآنان که به نام د یمخالفت ندارد ول

 : که دیگویراست م یاعتصام نیطالبان شود.پرو یترس محمل امارت اسالم نیممکن است که هم اریوبس
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 خوَرد گداست تیوان پادشه که نان رع پارسا که ده َخَرد وملک رهزن است آن

 
 .ترسند یم یوعدالت اجتماع یرهزن وپادشاهاِن گدا سخت از دموکراس انیپارسا یار
 

 االبصار یاول ای فاعتبروا
 برمنگهم ۲۰۱۹ یجوال ۱۱ نگارگر
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