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 رکاب کرزی دين در یعلما
 

آگست  24 که به تاريخ مودندمشاھده ن تلويزيون ھا در خارج در داخل و اعم در مردم شريف مملکت ما تمام
متھم  انتحاری که به عمليات را وانانیجنو وانان وج تن  20اضافه از به تعداد کرزیحامد جناب  جاری سال

ً . نمود را صادر فرمان آزادی شان و را بوسيد شان تلويزيون روی ۀمقابل کمر بودند در نصيحت  آنھا به ضمنا
امن  پر زندگی مصروف خود ۀکاشان خانه و نکرده به را اين کارھا ديگر تا، فرمود سفارش پدرانه نموده و

را  جوانان محضرتشريف داشتند آن که در "افغانستانی العلما رئيس جمعيت" کرزی امر به اشاره و بعداً  .باشند
 »!نورزيد مبادرت ديگر به چنين اعمال و وعلم بياموزيد درس برويد« : داده گفتند مخاطب قرار

 خود گذشت که آقای کرزی دلسوزی و دلسوزانه بود و مردمدارانه ۀارش يک صحنزگ صحنه و اين ظاھر در

شخصيت انسان دوست  او يعنی کرزی يک که فھماند به دنيا و ھمکارانش نشان داد و م=عمر مقابل در را
اس=می  یقو تائيد عمل شرافت مندانه اش اين و ميگيرد ترحم کار گذشت و مقابل دشمن از حتی در است که

   .کرده است تائيد کردارش را و گفتار نيز اء چنانچه رئيس جمعيت علم دارد، نيز

 ميکرد چه ءرئيس جمعيت علما محضر دران صحنه و که ال خلق ميشودؤاندازيم س به عمق قضيه نظر ھرگاه

آورده   کرزی" حضور"ه جھت کسب تکليف ب ن رااامنيت ملی متھم ناداشت؟ موظف بدوش چه وظيفه را و
 ھمه وقت وء علما  صاحب جمعيت رئيس آيا .ندداشت نيز حضور ديگر صاحب منصب چند پوليس و و بودند

 مورد ھمين در يا و ميکندء اجرا اش را "بلی گوئی" ۀوظيف و ميباشد کرزی صاحب کنار در ھمه جا در

داران تدوس که ازء معيت علماجصاحب  البته رئيس. جواب عرض ميکنم که درھمين مورد خاص در خاص؟
رئيس  امر به است ارگ شاھی نيز حاضر در يغما کنارخوان در بعضا و الوDمرميداند را او است و کرزی
 را کرزی واقع عمل در و بکند نصيحت به متھمين چند ظاھر تادر بود شده صحنه حاضر کرزی در جمھور

 ً  .بدارد تائيد شرعاً  و علما

Dکه يک عالم دين که وا ببينيم حا ً  تائيدا حقوق ر مغاير کرده خ=ف قانون و چنين ميتواند باشد ھدتعالم مجقعا

مجازات متھمين  يا بخشش و حق  ببخشد را که حق ديگران حق ندارد کرزی حق نداشت و آقای ؟ بدارد
 خود که به حق آنھا بعضی از چنانچه بعداً  ،انتحاری قربانيان حم=ت ۀمربوط ميشود به ورث عمليات انتحاری

 .بلندکرده اند صدای اعتراض نيز اند فھميده

رئيس جمعيت . ميکشند بلکه ديگران را، آنھا را ببخشد که دننميکش کرزی را مجريان حم=ت انتحاری تنھا اين
نگاه  از ھرگاه آنھا گردد، ارجاع به محکمه تحقيقات اين متھمان تکميل و که ميتوانست مشوره بدھدء علما

دين اکنون که ی علما زيرا نکرد، را کار اين اما .لتاديب سپرده ميشوندرابه دا طبعاً  شوند ثابت قانون صغير
 رئيس جمھور "بلی گوی" و "پاک دس" را خود نداشته اراده خود گرفته از را دولت پيش چشم شان معاش

 .شناخته اند

 .ميبخشم را ودخ گفت من خون برادر و بخشيد را خود برادر نکرزی درينست که قات= نفس ديگر فضع

 را آنھاۀ وھم ميبخشد را تمامی اھل دوزخ گناھان، بخشش بنشيند آقای کرزی به مسند وقتی ميشود تصور

 .جنت مينمايد ۀروان
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 خود ن خون پدراوارث او اوDد و دارد برادرتان اوDد! ببخشيد را تان که خون براد حق نداريد شما !کرزی آقای

کسی  به را عيش جايداد و ملکيت برادر تانن شراموجوديت وارث با وانيدشما نميت چنانچه .نه شما ھستند
  ... .دببخشي

  اين م= مکتب است و اين اگر

  بينم راب میـــــحال طف=ن خ

   بالصواب اعلمُ  Lو

  

 

 


