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 زوردار و واقعی مولوی
 از اشاجتماعی ھایبرنامه و فتواھا برای او .است پخته مسلمان و منؤم فرد "انصاری الرحمانمجيب" مولوی -١

 آشنا و مذھبی مسايل از "آگاه" واقعی، منانؤم بيشتر نيست، تنھا او .کندمی استفاده مذھبی ھایکتاب و تيردسا ھا،تکنيک

 /سنی مذھبی دساتير اساس بر زندگی يعنی .کنندمی فکر "انصاری" آقای مثل المنکرعن نھی و بالمعروف امر ادبيات با

 .نيست شدنی جمع مدنی زندگی با شيعه

 .سياسی روابط و ھوش :دارد تفاوت يک ديگر شيخ يا مولوی ھزارن با اما "انصاری حمانالرمجيب" مولوی -  ٢

 ۀبرنام چارچوب در او .کندمی حرکت ھاپروژه مسير در و کندمی درک را منطقه و افغانستان ۀزمان نبض مولوی

 کالن تصوير در اما نگيرد، توردس يا پول یئامريکا ھيچ از مستقيم صورته ب شايد .کندمی عمل پيمانانھم و امريکا

 او .شودمی /شده حمايت غرب از ما ۀمنطق در مذھبی افراطيت .اندمھم گرانبازي شان ھمانندان و او امريکا ۀپروژ

 .نيست ريشهبی و زورکم

 بخو را ھاپروژه او که است درست .کندنمی تضمين را او فردی موفقيت اما مولوی سياسی ھوش و زورمندی - ٣

 ابزار او ھاابرقدرت ھایبازیسياست و مذھبی افراطيت بزرگ بازی در اما است، خوب شدالر شم و شناسدمی

 .ماند نخواھد خالی جايش و شد نخواھد تمام بازی اما شود، "شھيد" نيز او بعد سال چند ممکن .نيست بيش یکوچک

 امريکا، که اين .نيست یئخارھا چنين رويش تعدمس ھرخاکی .کاشت جا ھمه در شودنمی اما را" انصاری" مولوی - ٤

 ترمھم بسيار ما خود فکری و اجتماعی وضعيت .است لهأمس از بخشی کنندمی چه و خواھندمی چه پاکستان يا عربستان

 ما ۀنديد شادی و کشيدهغم سواد،بی زده،جنگ فقير، مردم اکثريت وضعيت و ذھنيت .ھاستخارجی خواست و برنامه از

 .کندمی تعيين را ديگران و مولوی و امريکا بازی رايطش
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 و دارپول عربستان و زيرک پاکستان رفته،پيش و مقتدر امريکای کف، بهجان و مجاھد مردم .نيست تنھا مولوی خالصه

ء اکتفا کیفيسبو پست به و باشيد داشته حوصله شانامثال و او با مبارزه در .باشندمی مولوی گاه تکيه ديگر ھایخيلی

 .نکنيد

 

  


