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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ فبروری ١٠
  

  !"با چوبگز الشتيکی گز نکنيد"
  

مر می تواند برخاسته از  ضرب المثلی را که به مثابۀ عنوان برگزيده ام، ھرچند در ظاھر ا:کابل-١٣٩٧ دلو ٢٠ -شنبه

ھا باشد اما در واقعيت امر در تمام عرصه ھای زندگی اجتماعی انسان مطابقت داشته در ھر زمينه ای " بزاز"تجارب 

ھدف از اين حکم چيزی نيست مگر، تثبيت و غير قابل سوءاستفاده بودن معيار ھا، می . ه می توانددبه کار برده ش

 می تواند ھم در ارزشگزاری عاليترين روابط و  در زندگی عادی باشدخواھد حين توزين مواد خريد و فروش شده

، ھمان يعنی معياری که وضع می شود می بايد به مانند سنگ رسمی توزين يک کيلوگرام آن.  باشداجتماعی - انسانی

به .  گرام گردد٩٠٠ فروش باالی مشتری ن گرام و حي١١٠٠ گرام باشد نه اين که حين خريد از عمده فروش ١٠٠٠

زمان خريد و فروش تکه و يا پارچه، نمی توان چوبگز الشتيکی را به کار برد که عنداللزوم کوتاه و دراز ھمين سان 

  :و اما منظور از اين عنوان. گردد

يکی از بزرگترين جنايات و خيانت ھائی که اشغالگران و ايادی خود فروختۀ آنھا انجام دادند زمانی بود که می خواستند 

اين قانون که در کليتش، حافظ منافع استعمار و ارتجاع . دولت دست نشانده را تدوين نمايند" اسیقانون اس"به اصطالح 

 چگونگی ھمکاری و ھمسوئی ضد انسانی استعمار و ارتجاع را بازتاب می دھد، اين ٢١ در قرن ھار مذھبی است

يد که اگر کسی از محتوای اسالم و ھمسوئی را در برخورد به زنان و حقوق اجتماعی آنھا چنان جمله بندی می نما

 زنان در پرتو رباسالميت و تضاد آشتی ناپذير آن با حقوق زنان آشنائی نداشته باشد، فکر می کند که ھيچ گونه ظلمی 

  :تطبيق چنين قانونی صورت نخواھد گرفت، در حالی که قضيه چنين نيست زيرا

 ف مذھبی در کليت اسالم با يک ديگر ھمخوانی ندارد که می تواندگذشته از اين که قرائت افراد، مذھب و مراجع مختل

به ارتباط حقوق زنان نيز گسترش يابد، ذات احکام اسالمی صرف نظر از اعمال سليقه ھای مختلف و قرائت ھای 

خواسته که  است که می توان آن را به ھر شکلی" الشتيکی" و به گفتۀ عنوان جاعیتار مطالب آن قدر نامتفاوت، در بي

  .نمايندو کوتاه و دراز باشند تعبير و تفسير 

  :ًمثال بيرون شدن زن از خانه

گذشته از اين که زن حين بيرون شدن از خانه ده ھا شرط و شروط وضع شده از جانب مرد و جامعۀ مرد ساالر را بايد 

چادر "و " دالق" درون در قسمت لباسش در نظر گرفته، خود را با شرايط اسالمی که چيزی نيست به غير خود را در

تطبيق . زنده کفن نمودن، از انظار مخفی دارد، حق ھم ندارد تنھا و بدون محرم شرعی از خانه خارج شود" و چوق
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به تحمل حبس خانگی محکوم را ھمين حکم شرعی بود که در زمان حاکميت طالب بر افغانستان، تمام زنان افغانستان 

  .نموده بود

ھا نظر می اندازد متوجه می شود که آنھا باز ھم زير نام گره زدن " طالبچه"و بين طالب و فقات مسکاوقتی انسان به تو

 .، در صدد اند تا بار ديگر تمام زنان افغانستان را محکوم به حبس خانگی نمايند"شرع مبين اسالم"حقوق زنان به 

، ھمان "شرع مبين اسالم"ان به ارتجاع مذھبی می خواھد با گره زدن حقوق اجتماعی و آزاديھای دموکراتيک زن

  .يعنی  ھر زمانی که دلشان خواست آن کش و يا سست نمايند. چوبگز الشتيکی را مورد استفاده قرار دھند

  !ھموطنان گرامی

مردی که حاضر نيست در سنگر دفاع از حقوق و آزاديھای دموکراتيک و انسانی زن جان دھد، در واقع خودش آزاد 

اين . ی و اسارت ديو مذھب و فرھنگ پوسيدۀ مبتنی بر ارزش ھای مرد ساالرانه نجات نيافته استنبوده و از قيد بردگ

را ھمه بايد بپذيريم که پذيرش و تحميل چنين قوانين ضد انسانی و زن ستيزانه ای، گذشته از اين که خواھر، مادر، 

قع خود ما را نيز از نصف وجود ما يعنی ھمسر و دختر خود ما را اسير اميال و سليقه ھای مردانه می سازد در وا

  .خانوادۀ ما محروم می سازد

نگذاريم طالبانيزم زير نام ًاز ھمين رو بيائيد مشترکا عليه تبانی جديد استعمار و ارتجاع در قطعنامۀ مسکو، به پا ايستاده 

بيائيد ھدف مبارزۀ ما را اين نکته .  از جامعۀ ما را باز ھم در زندانھای خانگی محبوس نمايد ایهمين" شرع مبين اسالم"

ھمان طوری که در اين پورتال بار ".  بايد گردددست مذھب از زندگی خصوصی و اجتماعی افراد کوتاه"قرار دھيم که 

است و نبايد به دين و مذھب اجازه داد تا به " عابد و معبود"ھا و بار ھا نگاشته شده که دين و مذھب فقط رابطه بين 

  .ط اجتماعی پايش را دراز نمايدتنظيم رواب

  !ھموطنان گرامی

می " شرع مبين اسالم"وقتی ھويت اصلی شان را در عقب را فريب ادبيات چرب و نرم خاينان به مردم افغانستان 

  .اين شرع مبين چيزی نيست مگر قانونمند ساختن زندانی شدن و سلب حقوق زنھا.  نخوريد،خواھند کتمان نمايند

  !دگی خصوص و اجتماعی افراد کوتاهدست مذھب از زن


