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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

 ٢٠١۴ جنوری ٢٩

 .بو شکن ما آزاد لات سپاس به ھمکار مبارز وعرض 
.  نموده ايد، ابراز دارممنبی که در حق توسط چند سطر می خواھم مراتب سپاس و امتنان خودرا از محبت ھای انقال

، مطالعه نموده از آن می آموزممندی خاص ه که در گذشته ھم تذکر داده بودم ، مقاالت شما را با عالق طوری

بو شکنی احکام دينی را برای بار اول وآنھم  بدون ترس و واھمه توسط مقاالت اتبا خوشبختانه اين شما بوديد که 

  . به نشر سپرديد»افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«رتال ارزشمند تان در پو

ن و احاديث تحليل می کنيد، بايد ابراز آ ماھيت زن ستيزی را در دين و مذھب  با داليل و آياتی از قروقتیبه خصوص 

متن ت و شھامت شگافتن ماھيت بطن و أجرکه من اطالع دارم ھيچ کسی  نمود که درتاريخ مبارزاتی کشورم تا جائی

البته در بعضی مجالس خصوصی در زمينه صحبت .  استنداشتهحد اقل به صورت آشکاراديان را در ھيچ مقطع زمان 

 ترس و لرز که مبادا به حيث دين ستيز و کافر در اجتماع و جامعه اھای صورت می گرفت وھنوز ھم می گيرد و آنھم ب

 روشنگری در احتراز ازکه  ھمچنان ھستند کسانی. تان گرددھم خوردن روابط با فاميل و دوسه باعث ب معرفی شوند و

طرح چنين داليل  .زمينه را به شرايط و اوضاع کشور وپابندی نود فيصد مردم به عقايد دينی و مذھبی وانمود می کنند

  .ند با عقايد دينی خود تصفيۀ حساب کننده افقط به مفھوم اين است که چنين اشخاص ھنوز ھم نتوانست

که خوب می دانيم که در يک جامعه ھر قدر جھالت و نادانی و نافھمی زياد باشد به ھمان اندازه خلقھا جھت  درحالی

ما شاھد ھستيم که در کشور به اسارت کشيدۀ  ما . نجات از ھمه بدبختی ھا و مصيبت به دين و مذھب پناه می برند

 استعمار در ھمسوئی با ارتجاع است تا خلقھا را ایبليغ برافغانستان دين و مذھب، عنعنات کھنه و پوسيده بھترين ابزارت

  . تا خود بھره برداری نمايند، در تاريکی و در گورستانھای دين و مذھب نگھدارندهھميش

 که از ھر نوع حقوق انسانی محروم ،ی مصيبت زده به خصوص زنھاکه در جامعۀ ما روی خلقھا ی پس جھالت مذھبي

به يقين .  از وظايف ميھنی ام می سازده ایست که مرا وادار به انجام يک گوشا ه اینگيزاند، تحميل می شود، خود ا

که  ل اينث متأسفانه خود را کنار می کشند مھستند زنان که از سياست ھای استعماری و ارتجاعی متأثر می شوند ولی

  . استھيچ چيزی در خانه و کاشانۀ شان و جھان رخ نداده

کتله ئی خود را از کاروان تمدن و بی حقوقی خود را به مثابۀ ماندگی زنھا خواسته باشيم عقب به نظر من، ھرگاه ما 

  .يک جنس از بين ببريم، می بايد چند چند مردان در جھت رسيدن به اھداف مان تالش بورزيم

  به اميد آنروز

 

 


