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  داخله نداردمدولت در دين 
 

 له دارد؟پس چرا دين به دولت مداخ. بلی دولت در دين مداخله ندارد

که در  رویذدولت را چون ت يا کنند؟ و راب است فعاليت میحم يا آيا علمای دين در محيط دينی خود که مسجد و

 . چنگال شاھينی باشد گرفتار کرده اند

و مردم را به چھار زن گرفتن نی  منبر باال شوند آيات و حديث بياورند، توانند بر علمای دين با کمال راحتی می

در مفاد شان است راھنمائی  نه مردم را به آنچه آرزوی خود علمای دين و . زن گرفتن تشويق کنندبلکه به ھشت

اسی چرا در حيث يک اورگان سيه اما ب !!! سال قبل بکشانند٢٠٠٠ سال قبل بلکه به ١۴٠٠مردم را نه به  !کنند

الی نامنظم و ضعيفی که ھر آنھم دولت پوش چرا نظريات تاريک خود را توسط دولت ؟ وکنار دولت قرار دارند

دست ه اين دولت شمشير ب در معرض عمل قرار ميدھند؟ وکرده ھر طرفش شاريده منتشر  جانبش را آب برده و

 ۀگويد فيصل يکند و می نستان حواله مدارد و اين شمشير را توسط علمای دين بر فرق اين مظلومان تاريخ افغا

آنرا نشر و اشاعه و حتی دولت ارتباط ندارد تو چرا ه است و ب علمای دين ۀکه فيصل پس وقتی .علمای دين است

 کنی؟امر مي

 دايت دھدھبگويد و  خور دولت ھستند و از خود استقالل فکری و شخصيت ندارند ھر چه دولتعلمای دين که معاش

ترس طالب  روز مبادا و را برای پيش بينی از دھد و دولت اين کارھا دسترس دولت قرار میه را تصويب و ب آن

را خورده اند که بيشتر غم  چرا دين و علمای دين اينقدر به حال زن ھا توجه دارند؟ غم اين دنيای شان .ھا ميکند

؟؟؟ دام کشور اسالمی ديگر وجود ندارد؟ آيا تنھا افغانستان کشور اسالمی است و در دنيا کرا ميخورند آخرت شان

 .اندازيدديگر ممالک اسالمی نظر ه ترکيه را ببينيد و ب

در  .نکنيد ءيات که مطابق به آرزو و خواسته ھای سياسی تان است اکتفاآاز قرآن تنھا به آن  را ببينيد و روی خدا

 تنھا و .ھر مورد ارشادات گسترده ای داردکه قرآن در  .مرام اجتماعی آن پابند باشيد قرآن در مجموع به اھداف و

 یيگری ھم است که سبب فالح و اعتالھای د زن ھا نيست بلکه چيزنگی طرز عملتنھا اوامر قرآن در مورد چگو

 .شود زن و مرد می

  !ای زنان مظلوم افغان
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روز يکی قانون احوال شخصيه را در  يک. دوست و دشمن خود را بشناسيد.  قيام کنيد و قيام دسته جمعی کنيد

 .گيرد قرار میضد شما  هب دھد روز ديگر اعالميه و تصويب علمای دين مقابل شما قرار می

بردگی زن  بندگی و آزار زن ھا، اين علمای دين صدھا بدعت و جنايت را در ماحول خود از قبيل کشتار زن ھا،

 . زن ھا می بينند و خموش اندحقرا در ديگر صد ھا ظلم و ستم  و ھا

زن ھای فھميده، تعليم اما  .توان انتظاری داشت  و بی پناه نمیالبته از زن ھای بيوه و بيچاره و مظلوم و بيخانه

سانه ھا، رھا و  قيام کنيد و توسط ميديا،کنند داخل زندگی میيا که در خارج و  دست اعم از آنانیه قلم ب يافته،

  .را پايمال جفا نمايند حقوق شما مسلماند و نگذاريد که اين زن ستيزان نارا بخواھي غيره حق خود تلويزيون ھا و

 مبا احترا

 

 


