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 است! بتیهم مص یقو لیداشتِن تخ
 

 دیاگرچه ع.گفتندیُکشان م گوسفند دِ یقربان را ع دِ یع یدر یفارس میدرمتون قد، قربان دِ یع یشعرفه بود وفردا روز
 رندیگیآغوش م در را گریهمد دینمازع مردم پس از و شودیمسلمانان برگزار م انیم دینمازع یادا پس از یمبارک
 دیگفتِن ع مبارکباد عام ساخته است که در ملمسأله را تعا نیانترنت ا بُک و سیف اما ندیگویم کیتبر را دیوع

ب امشب که ش یفراوان گرفته ام ول یغامهایپ لطِف دوستان برخورداربوده ام و .من هم ازرندیگیم یشیپ گریبرهمد
 یرا م ها ها ومادر دردناِک پدر یها ادیوفر گشتیکابُل م و یماتمداِر غزن یمن درخانه ها رومندِ ین لیُ است تخ دیع
همه  نیدولت با ا مالمت کنم. توانمیکوتاه آمده است نم تیحفِظ امن فهٔ یوظ هرچند در زیدولت را ن همن بدبختان .دیشن

نگاهداِر  دیبا تمداراسیس به عنوان دولتمرد و آنان که خود ولرزان باشد. فیضع دیدولتها دردروِن دولت با جنگساالر و
 میدازان یرا بند م که راه ها ندیگویمثال م ربه طو ترسانند و یم دیتهد و ییباشند دولت را از زورگو تیامن قانون و

نتخابات ا ونیکمس دیفرض کن نجایشما ا یمقام دولت کید کند که اگر یحکم م ی.اصول مدنمیکن یبرقهارا قطع م ایو
 توانندیم اند وناحق محروم شده اند دهیموضوع صدمه د نیا که از یآنان دیکش رونیب دانیلست کاند چند تن را از

برسانند.منظور  انیمردم ز یبرا یمدن یبه نام اعتراضها نکهیو طالِب عدالت شوندنه ا ببرند کمموضوع را به محا
ازو نشان شد زور ب دیاگرمقام شان تهد و دانندیم یپدر راثِ یرا م خود یها یاست که پاسداراِن قانون چوک نیا
پُشت کرده  یخجستهٔ اسالم ناتِ که ما مسلمانان چقدر به عنع زمیر یاست اشک م دی.اما من امشب که شِب عدهندیم
ماه ها به حکم  نیحرام است ودرا یومحرم الحرام ماه ها حجهیذ قعده؛یرجب؛ذ یماه ها یفرهنِگ اسالم در .میا
 عِن الشهرالحرام سئلونک  ی

 یم یوازقتال خوددار کردندیم تیحکم را رعا نیدرمورِد کافران ا یجنگ حرام است ومسلمانان حت یعنی قتال
قاتل پدِران  را از وانتقام خود داشتندیحرام را نگاه م یحرمت ماه ها زین تیاعراب مشرِک روزگاِر جاهل یحت نمودند.
 مردم را به و را به فرض بدل کرده اندداشتن  شیاست آنان که سنت ر بی.عجگرفتندیحرام نم یدرماه ها زیخود ن

حرام را  یحرمت ماه ها ندازندیامروز هم ب دیانداختند وشا یدره م رِ یکه مطلوِب آنان بود ز یشیخاطر نداشتن ر
 ندشویوهم مرتکب قتل نفس خود م گذارندیمردم بم م یریادگیدرمحل آموزش و دیبُرده اند ودرآستانهٔ ع ادیکامالً از
 یعبدهللا بن اُب   روانیهمانند پ نانیفرستند.ا یاست به کام مرگ م شانیجامعهٔ ا هٔ یرا که سرما گناهیب یسانهاوهم ان

 نی.اسالم اگر درندیگیم دهیحرام را نا د یخودحکم ماه ها یول کنندیم شکشیپ گرانیمنافِق معروف اسالم را به د
رم( دست ازقتال  حجهیذ قعده؛یچهارماه )رجب؛ذ روانشیپ دهدیاست که فرمان م لیدل نیاست به هم یصلح وآشت وُمح 

 گرانیازد شیپ نانیآوران درد ومرگ استند.ا غامیپ نانیا یبدهند ول دیدرمراسم حج وع الیخ یبکشند وبه مردم آسودگ
به  کترابه زبان گوله و میبهتر است بگو دیشا ای یزبان یوبا زباِن ب کنندیم یرپایاصول اسالم را ز گرانیازد شیوب

وهوس من را برآورده نسازد نام قتل  یواگرهو کندیم نیوهوِس مراتأم یاسالم همان است که هو ندیگو یمردم م
ه درخانه اسالم است ک نیضررصدبار بهتر ازا یکفرب کنندیم نانیاست که ا نی.اگر اسالم همگذارمینفس را استشهاد م

د. یماتم م میگناه گل یمردم ب یها  ُگست ر 
 نگارگر برمنگهم ۲۰1۸آگست ۲۰ دقربانیاالبصارشِب ع یاول ای فاعتبروا
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