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 جنبش مدنی و ارتجاع مذھبی
ش ھای مدنی خود بعضی جنب. فعاليت ھای نيم بند و ناپحتۀ مدنی، لرزه به اندام ارتجاع مذھبی افغانستان انداخته است

  ناپديد میًر به شرايط زمانی می آيند و بعداجوش و مستقل اند و بعضی ھا ھم ساختۀ دست استعمار می باشند که نظ

  .ارتجاع مذھبی در افغانستان تحمل ندارد که کسی و يا تشکيلی را در مقابل نفوذ خويش ببيند. شوند

ھضت زنان و اعتراض روز افزون مردم نسبت به زياده روی ين روز رھبران مرتجع مذھبی در افغانستان از نادر

 که يکی از قويترين سازمان ھای ارتجاع ءباالخص شورای علما. عناصر ضد ترقی و پيشرفت در ھراس افتاده اند

اين شورای . مذھبی است، سخت نگران رشد فکری و سياسی مردم است تا مبادا موقف قوی آنھا را به مبارزه بطلبد

 از تظاھرات زنان به خاطر قتل وحشيانۀ فرخنده ناخرسند است و به مقامات دولت مستعمراتی کابل اخطار ارتجاعی

اعضای اين شورا حتا به غنی رئيس دولت مستعمراتی کابل گفته اند . داده که جلو  تظاھرات زنان را در جاده ھا بگيرد

يکی از مال ھا با جديت اظھار . که تقاضا ھای آنھا برآورده نشود، حمايت خود را از وی پس خواھند گرفت در صورتی

که مال ھای خوک صفت را نارام  چيزی. توانيم کابل را چپه کنيم   طرفدار داريم و می٧٠٠٠داشت که ما بيش از 

اين شجاعت . نمايند آن را در جاده ھا  حمل می زنان ًاست که گاه گاھی مردم خصوصا" مرگ بر مال ھا"ساخته، شعار 

مذھبيون دست ھای بيگانه .  قابل تحمل نيست،نقيب محصول استعمار  يک از مال ھا به شمول حضرت وچزنان برای ھي

که  ينارا يک توطئه عليه موقف اجتماعی خويش می پندارند، اما غافل از را در تضعيف خود مشاھده نموده  و آن

مذھبی و  مذھبيون تاريک انديش ھم که دشمن پيشرفت و تمدن اند، مخلوق بيگانگان اند و از جانب آنھا ازتجاع سياه 

 . شوند حمايت می

را " مدنی"با وجود سرکوبی جنبش ھای واقعی مدنی در سال ھای اخير، تحرکات زنان و فعاليت ساير سازمان ھای 

اميدواريم اين تحرکات به جنبش ھای راستين مردمی مبدل . مولو که ضعيف و ناپخته ھم باشد، به فال نيک می نگري

  .  شود و مشت دندان شکن بر دھن ارتجاع مذھبی بکوبد و خرافاتی ھای سياه دل را در زباله دان تاريخ حواله دھد

  

  

 


