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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۷/۱۴

اسحق نگارگر

صب دینی به همان انداز ٔه تعصب قومی مذموم است!
تع ُ
آنان که دین را وسیل ٔه کسب قدرت سیاسی میسازند وبا همین نیرنگ استبداد دینی را بر جامعه مسلط می نمایند
جوهر استدال ِل شان این است که قانون خدارا برزمین حاکم میسازند ولی درحقیقت امرنام ازخدامیشودوکام ازخودِشان
وروحانیون بدترین دکتاتوری هارابرجامعه به نام اسالم مسلط میسازند یعنی همان کار که پاپ وکلیسا کردند وباالخره
ت اسالمی خودرا از امریکا پس
دین درکنج کلیسا زندانی شد .امروز طالبان دو پا را دریک موزه کرده اند تا امار ِ
سواران دره به دست
بازموتر
بگیرند واگر امریکا وجامع ٔه بین المللی بدان تمکین کنند ودر شهر های افغانستان
ِ
ادار ٔه امر بالمعروف ونهی از منکربه راه بیفتند وبا سر وریش مردم سر وکار داشته باشند اکثریت باقی ماند ٔه
افغانها را نیز محکوم به مهاجرت جبری میکنند.
یک سو انکشاف حیرت آور تکنالوژی معلوماتی جهان را به دهکد ٔه کوچک بدل نموده است ودر سوی دیگر رژیم
های خودکامه میخواهندآزادی عقاید را در زنجیر باور داشتهای خود نگاه دارند واگر دیگران تلویحا نیز به سوی
خفقان آزادی در یک رژیم دکتاتوری اشاره کردندرژیم های خودکامه سر وصدا راه می اندازند که این همنوایی با
آزادی طلبان مداخله درامور داخلی این یا آن کشور است.
چه گلوی آزادی رابه نام دکتاتوری پرولتاریاخفه کنندوچه به نام دکتاتوری خدابر زمین اصل موضوع همان سلب
کردن حق آزادی واختیار ازمردم است.
برخی از روحانیون دین را که درحقیقت نوعی رابط ٔه قلبی ومبتنی بر محبت میان خدا وانسان است وبه همین دلیل
تصدیق در قلب است که در اصل ایمان نقش درجه اول دارد که اگر همین موضوع نباشد الرنس هم میتواند ظاهر
ومسلمانان غافل نیز فریب ظاهر آراست ٔه اورا
اسالمی به خود بدهد وبه نام پیر کرمشاه امامت رابرعهده بگیرد
ِ
صفوف اصحاب پیامبر اکرم(ص)
بخورند .تجربه نشان داده است که حتی در صدر اسالم نیز دستهای فتنه گر در
ِ
نیز رخنه وایجاد نفاق کردند که نتیج ٔه آن نفاق امروز نیز دامنگیر مسلمانان است .همین امروز ایران نیز با داعی ٔه
انقالب اسالمی دکتاتوری مذهبی را برایران مسلط کرده است ودامن ٔه نفوذ خودرا در دیگر جا ها میخواهد بگسترد.
عربستان سعودی نیز به نام اسالم اصیل وسلفی خاک در کاس ٔه مردم یمن کرده است.
روحانیون مسلمان امروز دموکراسی را که یک شیو ٔه حکومت داری است خالف اسالم میدانند واگر بگویی که خدا
مردم رابه اطاعت حکومتی که به اراد ٔه شان به وجود نیامده باشد محکوم نمی کند و هنگامی که بیعت کنندگان به
ابوبکر صدیق(رض) میگفتند" اگر از راه خدا منحرف شوی ما کجی ترا باشمشیر راست میکنیم" اصل آزادی را
تمثیل میکردند.آیا امروز درایران یا عربستان سعودی کسی میتواند کجی های زمامداران خودکامه را با شمشیر
راست کند.
امریکا میتواند خلعت دموکراسی صادر شده در افغانستان را بگیرد وبا خود ببرد اما این بار دموکراسی از درون
جامع ٔه افغانی میجوشدوممکن نیست امارت اسالمی طالبان بار دیگر شهر های افغانستان را مزرع ٔه ریش وپشم
بسازد وشیش ٔه اریکین را معیار شرعی بودن یا شرعی نبودن ری ِش مردم بسازند .این بار دیگر موضوع ژیره زما
ت اجتماعی
او واک د مال موضوع دیروز است وامروز جوان افغان خوب میداند که اسالم با دموکراسی وعدال ِ
ت اجتماعی ترس دارند
مخالفت ندارد ولی آنان که به نام دین وجهاد ثروت اندوخته اند سخت از دموکراسی وعدال ِ
وبسیار ممکن است که همین ترس محمل امارت اسالمی طالبان شود.پروین اعتصامی راست میگوید که:

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

آن پارسا که ده َخ َرد وملک رهزن است

خورد گداست
وان پادشه که نان رعیت
َ

وپادشاهان گدا سخت از دموکراسی وعدالت اجتماعی می ترسند.
اری پارسایان رهزن
ِ
فاعتبروا یا اولی االبصار
نگارگر  ۱۱جوالی  ۲۰۱۹برمنگهم

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

