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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١٢ مارچ ١۵

  

  پيام آوران اسارت و دھشتعلمای دين و يا 

 

م که شکايت و حکايت از صدور يمی خوری در رسانه ھای خبری بر ئگو ھا و در اين روز ھا به مضامين و گفت

 مبنی به جدائی دختران و زنان از مردان درمحيط کار و تحصيل، "شورای سراسری علمای افغانستان" ۀاعالمي

 ھمچنان .می نمايد ...، و حکم به زندانی شدن تمام زنان در چارديواری خانه و اجتناب از صحبت با مردان نامحرم

ھم اين دلقک رسوای استعمار و ارتجاع و کرزی ... و  ان نبايد بدون محرم شرعی سفر کنندفيصله نمودند که زنآنھا 

  . استئيد زدهأ آن مھر ترب

سفانه ھرقدر افکار خودرا در زمينه به کار انداختم، نتوانستم دليل اين ھمه ناراحتی ھا، قھر و غضب، ترس و أمت

  .وحشت از اين ناحيه را درک کنم

 که پابند به قوانين دين اسالم،غنوده در ی را از علمای دين و روحانيونیدورانديشان چه توقعنويسندگان و زيرا 

، می توانند داشته اندو ھمکاری با ادارۀ مستعمراتی ودار و دستۀ ارتجاعی ، خاين و خودفروختۀ آن  آغوش استعمار

  ؟ .باشند

که خالف دين اسالم باشد ؟ علمای دين فقط ه اند تا به حال کدام حکمی را صادر نمود "ءشورای سراسری علما"آيا 

که چرا دراين مدت ده سال به صدور  اين. نمايند را که در قبال دين اسالم دارند ، می خواھند عملی ايمانیليت ومسؤ

که  دست نزده اند، دليل آن واضح است چون اميال مادی و معنوی خود را در خطر نمی ديدند و حاالی احکامچنين 

احکام آن به قدرت رساندن و حاکميت طالبان اين برادران دينی و اخروی آنھا در نظر است، شروع به صدور پالن 

 يک جانب احتمال عذاب و غضبی را که امکان دارد از جانب طالبان متوجه آنھا گردد، که از ه انددين اسالم نمود

 را که طی ده سال خالف سياست و یعمالاکه  اين را نجات دھند، و آنھم به دليل يشبتوانند خواز خود دور ساخته 

استه ھای اسالمی طالبان متحجرکه ھمان تطبيق احکام دين اسالم است ، صورت گرفته، مثال باز شدن در مکاتب وخ

 چوکی درزنان به و فاکولته ھا به روی دختران و زنان و آنھم دردو سه شھر افغانستان،  دادن مقام و منزلت نمايشی 

که روی  ديگر اين.... رۀ مستعمراتی در کنار مردان و پارلمان اين اداره، اشتراک زنان در انتخابات کذائی وھای ادا
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منافع فردی و منافع مشترک جمعی در تقابل به ھمديگر قرار نگيرند، دست به دست ھمديگر بدھند ودرغارت داشته 

اين ده سال در شکنجه گاه ھای امپرياليسم باالی  فجايع به خصوص آنچه را که در ۀھای مادی ومعنوی و تطبيق ھم

  .و زنده به گور نمودن زنان، مشترکأ به آن عمل نمايند زنان عملی نشده است يعنی سنگسار

 را یئيد به ھمه جناياتأ مدت زياد تر از ده سال تجاوز ھمين روحانيون و علمای دين نبودند که مھر تتماممگر در  

 اين قشر مرتجع و خود فروخته جامعه تا جائی ھا و جنايات،خيانتدر تمام  ؟در کشور ما صورت گرفته نزده باشندکه 

، دوش به دوش دولت ھای دست نشاندۀ استعمار درفروش وطن و نابودی مبارزان دھدکه تاريخ کشور ما به ياد می 

 ؟نا انسانی و ضد بشری با استعمارگران مگر دخيل نبودند که امروز نباشند جاسوسی وھمکاری ھای اآزاديخواه ب

در اين مدت زيادتر از ده سال تجاوزفکر می کنيد که خفه شده بودند و يا اينکه نعمات چرب و نرم خوان امپرياليسم 

امروز از خواب  آنھا را مست و بی خبر از وحشت و دھشت افگنی استعمارگران نموده بود که  ھای ناب،و شراب

ه و چنين نغمه سرائی می ، بيدار شد بود که استعماربرای آنھااعمار و ھمه را در آن جاگزين نمودهیعميق در بھشت

  کنند؟

 اين است تا به تصاويب توطئه ھا و پالن ھميشه و روحانيون دين در شرايط اشغال ء علماۀوظيف.  اين طور نيست

واز صالحيتی را که دين اسالم به آنھا قايل شده، در موقع معين و ردن نھاده گھای جديدی که استعمار طرح می کند 

رفع خواسته ھای متجاوزان ، صادر کنند و مشترکا به به در جايش استفاده نمايند تا احکام دين اسالم را مطابق 

  .نيازمندی ھای ھمديگر بپردازند

 که ھمان پيروی از احکام امپرياليست ھا وخود را در وظيفۀ دنيائی و اخروی خود رادر انجام  اينھا طی ده سال 

روحانيون و علمای دين در افغانستان، ديروز و ھم . کوتاھی ننمودندخدمت آنھا قرار دادن است، يک لحظه ھم 

 افغانستان اکثريت مردمگذشته از آن از روحيه . امروز حامی اميال مادی و معنوی خود و متجاوزان بوده و ھستند

، سوء استفاده نموده مردم را وادار می سازند تا به خاطر ھن و افکارعقب مانده، پابند به عقايد دينی ھستندکه با ذ

  .حفظ منافع خود و باداران شان تن به ھر فيصله ای داده اميال آنھا را برآورده سازند

ا آگاه و پابند به عقايد دينی و ھستند که از عقايد و باور ھای خالصانه خلق نبوده و  ھمين روحانيون و علمای دين 

طول تاريخ روزی تاج غارت برسر اين  در خود ۀ مغرضان با دنائت و پستی بھره جسته، برای تحقق اھدافمذھبی

اند تاخلق ھا رااز بوده در صدد ھميشه  .جنايتکار گذاشته اند و روزی ديگر کمربند غارتگر ديگری را بسته اند

و اميال خود بياورند تا جھت  حصول منفعت خود  ثير خواسته ھاأ تحت ت، به دينطريق اعتقاد و باور ھای آنھا

وتحقق پالنھای بعدی استعماراز يک جانب و از جانب ديگر آماده ساختن شرايط ھمکاری طالبان با کرزی و 

م دينی از جانب ئيد نمودن صدور احکاأ ت لذا.در آينده نزديک مھيا سازندرا س آن قرار دارند أارتجاع که خود در ر

  .شکارآکرزی امری است واضح و 

  :در غير آن بايد پرسيد

وقتی دين ھمان است که فعالً اجاره داران آن می خواھند آن را معرفی دارند، طی اين ده سال که به عالوۀ جاری 

ر نمونه و شدن جوی ھای خون در افغانستان، از کشور ما در فساد، ارتشاء، فحشاء، قاچاق و استفادۀ مواد مخد

سرآمد قرن ساخته شده است، اين دين فروشان ميھن فروش کجا بودند، تا به استناد احکام اسالمی شان عليه آن فتوا 

  صادر نمايند؟

 


