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 !در ُشُرِف سقوط گریدکتاتوِر د کی
 

اطاعت کنم  یپُرسند من ازک یواز خود م شوندیباسواد شدند با حقوِق خودآشنا م کهیوهنگام شوندیبا سواد م مردم
 یها هویاست وبا ش آسان اریشان بس فتنِ یفر ستندیمردم صاحب سواد ن یچه وتا چه وقت اطاعت کنم. وقت یوبرا

ادشاه گفت که پ توانیم سوادیب یومعتقد ول نداریجامعهٔ د کی یداد وبه طورمثال برا بیآنان را فر توانیگوناگون م
اهد ش خیتار سرنوشت مردم حاکم ساخت. ما در مخوف ومستبد را بر نیسالط لهیح نیاست و با ا نیزم خدا بر هٔ یسا

 بتیمص کی وامپراتوران را فرزنِد خدا خوانده اند و نیگاه سالط کرده اند؛گاه یئخدا یکه فرعون ها ادعا میبوده ا
جاهل بودن است که  نینگاه دارند ودرهم سوادیعمد مردم را جاهل وب یبوده است که خواسته اند ازرو نیهم داستبدا

 ها ُکشتار نیا یُکشد ول ی.دکتاتور مشوندیم زین یریتقد یوحت کنندیم نیها تمک یئگو اوهیمردم به هرگونه خرافات و
 :دیگویبه مردم م میمستق ریوغ کندیم نیارادهٔ خدا تلق از یرا ناش

 

 یتا نخواهد خدا ینَبُرد رگ  یعالم بجنبد زجا غِ یت اگر
 

ند مردم صاحب سواد شد یوقت را کسب کرده است. یبُرندگ نیدارد به ارادهٔ خداست که ا یبُرندگ دکتاتور غیت واگر
گ برخورد وجن یذهن شان گرفتار نوع ها در دنیخواندن ها وشن نیوا خوانندیم و شنوند یگوناگون را م یاستنباط ها

خواهد بجنبد تا خدا ن یعالم ازجا غیاستنباط ُدُرست است که اگر ت نیپُرسند که اگر ا یخود م به طور مثال از و شودیم
 :دیگویم لیخود است به چه دل نِ یئوآ نیبُرد پس اقبال که او هم مسلمان وُمبَِلغ د یرا نم یرگ

 

 را نیـبـج رهللایـغ ِش یـپ دینسا  را نیکه دانَد رمِزد یمسلمان
 را نید به کاِم خود زمبگردان  گردون به کاِم او نگردد اگر

 

 اگر رمز دیگویاندازد وبه ما م یم که مارا به حرکت نمیب یتحُرک واراده را م ار؛یاخت نید در استنباِط اقبال از ما
مت را به کا نیزم یبه کامت بچرخان یتوانیاگر جهان را نم سجده مکن و یگرید یازخدا برا ریغ یا دهیرا فهم نتید

ود منتظِر کشِت خ یکه برا میستیموجوداِت فاقد اراده ن گرید میبه کام خود بگردان میتوانیرا م نیبچرخان پس اگر ما زم
که مردم  دمیافغانستان با چشمان روشن د من در .یواگر نشد للم یباشد که اگر شد آب نیما ا یتلق شهیوهم نمیباران بنش
دختراِن دهات  بود.از اریتجسم اراده واخت نیا آورده بودند و رونیب نیآفتاب استفاده کرده آبهارا ازدل زم یاز انرژ

 جانیوه اقیآن اشت از داشتند و جانیوه اقیاشت یریادگیسواد و یکه برا دمیافغانستان درشمال؛جنوب شرق وغرب شن
 مردم یریادگی .خالصه کنم که من درشدیم داریمن اشک شوق پد چشمانِ  در ریمعلم وآموزگاِر پ کیعنوان شان به 

ا اصل ر ومغلق دارد.دکتاتور خود دهیچیپ اریبس یها وهیبدبختانه ش یاما دکتاتور نمیب یرا م یمرِگ استبداد وستمگر
تون  ومائوتسه نیماننِد استال ایباشند. او یپندارد که اگر من نباشم مردم هم نم یکتاتور م را فرع. د مردمو ندیب یم

 ای ریُکشد وگاه مانند عمرالبش یم ایپرولتار یدکتاتور طبقه وانمود وبه نام دفاع از یفرد را دکتاتور یدکتاتور
االخره است وب یگیِن بنِد رخروشان بست یایدر کی برِ ها دربرا وهیش نیکند اما ا یلوکوِشنکو درانتخابات تقلب م

هار لوکوِشنکو م یبرا گرید!« میخواهیترا نم گرید ما آقا؛» ندیگویرسا م اریبس یمردم به جناب دکتاتور با صدا
که چنان یحت ایچند روز و یرا سد کند برا البیس نیا یمداخلهٔ خارج یرویاگر به ن و ستیکردِن ارادهٔ مردم ممکن ن

درُشُرف سقوط است ومن  گرید یدکتاتور کی نکهیچند سال خواهد بود وحرِف آخر ا یرخ داده است برا هیدرسور
 جهاد در نیتر ی.از نظِر من ضرورخواهمیم زیافغانستان ن یرا برا یآگاه انقالِب سواد و نیکنم که ا یپنهان نم

اد انقالِب سو نیا زود ای ریرا باسواد بسازد.د سوادیمرِد ب کم پنج زن و باسواد کم از کیاست که  نیافغانستان ا
 کیو ستیب قرن انیتا پا یدارند.استبداد ودکتاتور یریادگیاستعداِد  زیاست. افغان ها ن یزآمدنیافغانستان ن در یوآگاه

 است. سقوط جهان در ُشُرفِ  یدرسراپا
 وهللا اعلم بالصواب.

 برمنگهم ۲۰۲۰آگست  1۷نگارگر
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