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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ٢٣
  

  خينۀ بعد از عيد
  

ای شورای علم" ديروز عصر در تعدادی از فيسبوک ھا خبری پخش گرديد، که گويا ، در آغاز: کابل-  ١٣٩۶اول جدی 

د، تا در نامتحان اعتقادی و دينی می گير" اشرف غنی" از - که جھل راعلم می دانندی بخوانيد مجمع جھال-" واليت بلخ

صورتی که در امتحان ناکام ماند، و يا عدم اعتقادش به ديانت اسالم به اثبات برسد، اطاعت از وی را بر مسلمانان حرام 

  . حاکميت برطرف سازنداز" خدا و قرآن"دانسته، وی را به حکم 

شورای علمای واليت "ادی از فيسبوکھا، بيانيه ای از آدرس  دساعتی چند از پخش آن خبر نگذشته بود، که باز ھم در تع

را به اسالم " روغنی"آغاز يافته در ادامه ، عدم اعتقاد ھمسرش " اشرف غنی"به نشر رسيد، که با ملحد دانستن " بلخ

  :تذکر داده نوشته بودند

 حکم بلخ واليت علمای شورای اسالم، مبين دين صريح احکام ھمچنان و نبوی احاديث و مبين قرآن آيات از تاسی به"

 وجدانی و ايمانی وظيفه علما ما باشد تا ميدارد اعالم را وی حکومت بودن نامشروع و احمدزی غنی اشرف تکفير

   .داريمب اعالم افغانستان مسلمان و مومن مردم برابر در را خود

 انجام درستی به را دينی مناسک و باشند واقعی مسلمان بايد ھمسرش و خود جمھور رئيس اسالمی، احکام اساس بر

 .دھند

   .ندارد دينی مناسک و اسالم مبين دين از اطالعی ترين اندک غنی اشرف متاسفانه ولی

  .مدعاست اين بر دال ھايش سخنرانی و ھا ويديو

بيانيه ويراستاری نشده  [.....".نيست که باشد ايمان اھل و مسلمان بايد کشور نخست بانوی عنوان به خانمش ھمچنان

  ] پورتال-است

و يا غلط، به اين ھم است علمای واليت بلخ درست  ًدر اينجا من به اين کار ندارم که آيا واقعا حرف و ادعای شورای

ًکار ندارم که اصوال دين را می توان علم ناميد تا مال را بر ھمان مبنا، عالم دانست و يا خير؟ به اين ھم کار ندارم که 

اعالميه صادر کنندگان، در اساس صاحب صالحيت در صدور چنين حکمی ھستند و يا خير؟ آنچه از نظر من دارای 

زيرا اين بيچارگان نمی دانند آن . ضرات می خواھند از آن استفاده نمايندحدی است که اھميت است، خينۀ بعدی از عي

ران کوو ن و از طريق رسانه ھای امپرياليستی ندانی را تکفير می نمود کس و يا کسوقتی که چند مال بر منابر باال شده،

ليزم متھم به بيدينی بود و در ثانی از دين ًھم ھر لحظه آن حکم تکرار می گرديد، زمانی بود که اوال حريف امپرياشان 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ً زيرا اوال .نمائی، امپرياليزم منفعت خود را تأمين می نمود، چيزی که امروز از اساس با ديروز فرق نموده است

ديگر وحوش مذھبی به صد ھا بار ...ھاو " النصره"ھا، " القاعد"ھا، "بوکوحرام"ھا، "داعش"امپرياليزم با داشتن 

را در جيب دارد، در ثانی ، امپرياليزم امروز قادر شده بر مکه و مدينه " عطاء" از مالی ھای پلو خور راديکال تر

را از طريق خاندان سعودی گروگان گرفته تابع " محمد"و " خدا"حاکميت داشته باشد، به عبارت ديگر، امپرياليزم 

  .دوا نمی توانداميال خود ساخته است، فتوای چند مالی افغانستان، ھيچ دردی را 

خينۀ بعد "توصيۀ من به تمام آنھائی که ھنوز ھم تصميم دارند، تا از اسالم استفادۀ ابزاری نمايند، اين است که کارشان 

  :اين شما و اين ھم آن خينه. می خورد... است که فقط به درد مالدين به " از عيد

  !!ديده شود چه می شود

  


