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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 امريکا-درويش کابلی

  ٢٠١٢ مارچ ١٢

  

  کشف جديدی از محترم کشاف
   

فه ،  روز بين المللی مقام زن تحی افغانستان و اعضاء در روز ھشتم مارچخيراَ جناب رئيس صاحب شورای علماا

 جنس زن ستيزی را در حلقوم اين ۀ خنجر تيز وبرندۀای تقديم زنان رنج کشيده و ستم ديدهَ افغانستان کرد و باز لب

  . زير شکنجه چه ظالمانه و بيرحمانه کشانيد و يک بار ديکر چھره ھای خود را برمال کردند

را به عقب ر اسالمی ھر عمل شوم خويش ھداف سياسی باداران غيااين زن ستيز ھا و خود فروخته ھا برای پيشبرد 

رخ مردم بيچاره ه ر اسالم می کشانند و برای اثبات ادعای نا جايز خويش چند آيت شريف و يا حديث شريف را بسپ

  .  و عوام می کشاند

 ھای ت سال به معنی و تفسير آي١۴٠٠ مدت  نماشاهللا به فکر و ذکاوت سر شار شما که بعد ازگذشت: آقای کشاف

در خلقت بشر مرد اصلی " پی برده وخيلی عالمانه به اين نقطه متوجه شديد که ء نساۀ اول و سی چھارم سورۀيفشر

  " می باشد و نيز قواميت از آن رجال استعو زن فر

در خلقت  " و دانشمندان اسالمی سراسر جھان غلط درک کرده بودند که گوياء علماۀراستی که اين موضوع را ھم

 مملکت اسالمی ۵٢دانيد که امروز در جھان  شما که از دانش کافی بر خوددار ھستيد و می" .   ستمرد وزن مساوي

 نفوس ورسد  دھد و تقريباَ بالغ به دو مليارد می  فيصد نفوس جھان را تشکيل می٢١ مسلمانان ووجود دارد 

شما و بعضی از ھمرديف ھای ال در اين است که به جز شورای ؤس. در جھان به سرعت افزون می گرددمسلمانان 

شما که ھمه غالم يک بادار ھستيد ھيچ دانشمندی اين موضوع را نفھميد؟؟؟  ممالک اسالمی که اکثراَ عربی زبان 

ھستند نتوانستند مفھوم و معنی اين آيات مبارکه را بدانند که جناب شما به کشف آن موفق شديد تبريک بر شما آنھم 

  " تبر به درز زديد " درآفرين که چق. ين روز زنادر

وره ھای داغ روزگا برآمده و آبديده شده اند واز دانش  توانيد که مردم ما از کسفانه شما فکر نمیأمت! کشاف صاحب

 ما ، زنان ھمان عۀتوانيد که الحمدهللا امروز در جام مند ھستند حتی تصور نمیه کلی بھره وعلم و جھان بينی ب

ه  و حتی از جناب عالی بءين نظر از اعضای شورای علما به يقدانيد و خود را اصل میکه  شما آنھا را فرع  زنانی
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و از علم دينی و دانش کالم . مراتب به تحصيل ، علم ، دانش اخالق شخصی و اجتماعی توانائی بيشتر دارند

  .خداوندی زيادتر وارد ھستند

، ر عرصه ھای مختلف اجتماعی، بازاراختالط با مردان بيگانه د"  تان بر اجتناب زنان از ۀاکنون که شما در اعالمي

واز ھمه مھمتر و خجالت . کيد شده استأدفاترو ساير شئون زندکی و ھمچنان اجتناب از سفر بدون محرم شرعی ت

ده ، گرسنه ، بيمار، طفل از دست يو خدمت زنان داغ دئيد بسته ۀ شما گل تأ ظالمانۀ اين تحفیآورتر که آمر تان باال

اوضاع سياسی کشور گواه برآن است که . اسی تان ای است بريک ھدف بزرگ سيداده در روز زن  فرستاد مقدمه 

پشتی بانان سياسی واقتصادی حکومت پوشالی تان با مصرف ھنگف و قربانی ھزاران جوان از ھردو طرف قادر 

 صلح و آشتی ۀلأ با جمله ھم پيمانانش تصميم شان براين شد تا مسبناءً .  در آمد نايل آيد و به زانونشد به ھدف نھائی

دانند طرف مقابل تان از  کلی آشناست و میه  ذوق ھردو طرف ببهآنھا چون  .و مذاکره را با مخالفين پيشکش کنند

که به مذاکره  اينھموارکنيد قبل از " پای اندازی"چه خوش می شود پس بر شما امرکرد تا به پيش قدمی شان 

ودتر کشفی کنيد وابتکاری ھرچه ز" ای برادر کشاف "  امرکرد اينجاست که حکومت به جناب شما. تشريف بياورند

 دست آويز ھميشکی تان یين موقع حساس کارگر افتد و شما دست و آستين را بر زده به اتکاايد تا درئفرما

  .ر کرديد تان را صادۀکشفی فوری نموده اعالمي" قرآنکريم"

ظ نواميس اناث جامعه مطابق شرعيت اسالم جنس زن وحف تراستی می خواھيد برای حمايه اگر ب! کشاف آغا

يد فحشای اجباری ئ تان پياده شويد و مالحظه فرماۀکاری بکنيد لطفاَ از پرده نشينی برون آمده در بين اجتماع بيچار

 از مجبوريت دست به تن فروشی و خود فروشی زده و از پی  جوانیدختران و خانم ھاچگونه  ،به چه پيمانه رسيده

 از ءبھتر است منحيث شورای علما. در اختيار مردان می گذارندرا  نانی برای اوالد و فاميل گرسنه جسم خود ۀلقم

ای برھنه صورت و ، تن فروشی زن ھا و بچه ھءفحشا  در يابيد که فجايع،،دست آوريده گھی بآملت تان 

کدام حد رسيده که اکثرآَ از روی مجبوريت و فقر و نا داريست که می بايد به ه شدن جوانان بد تاا و معشرابخوری ھ

  .داد آنھا رسيد

     ختم    ؟؟خواھد داشتی ثيرأ تکدام تان به حال اين فالکت زده ھا ۀآيا اعالمي

 


