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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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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  » سعيد افغانی -دیـيـسع«امين الدين الحاج داکتر

  ٢٠١۵ اگست ٠٢
  

 ھمجنسگرائی و بچه بازی از نظراسالم
  

حد اقل به سه عامل  مجزا و مرتبط ) Sexuality(حاظ جنسی اش  ن ھرفرد از لادر عصر حاضر مطابق تحقيقات محقق

انسانھا ) . Sexual Orientation(و گرايش جنسی ) Gender(، جنسيت )Sex(از لحاظ جنسی . باھم پيوند دارند

ن جنس، مؤلفه ھای جنس کروموزومی ، جنس غددی، ييبرای تع.  شوند ازلحاظ جنس به دوگروه مرد و زن تقسيم می

ھرمونی، ساختار ھای جانبی توليد مثلی و اندام ھای تناسلی بيرونی و احساسات روانی ھريک مورد توجه و جنس 

ُتمرکز قرار گرفته و در خلقت آن عمق و بعد مسايل و متناسب بودن اين جوانب برای ادای رسالت مورد توجه و فعاليت 

  . اشدب ن کننده میييھای شان از اھميت اساسی برخوردار بوده و تع

  در موارد متفاوت و مطابق به حکمت الھی با حفظ تساوی مقام واالی لحاظ بيولوژيکاين دو گروه يعنی مرد و زن از 

  . انسانی از خود رسالت و وظايف در اجتماع،  خانواده  و روابط  بين خود شان يعنی بين مرد و زن دارند

ۀ نادرست و غير نورمال از وسايل و يا با استفادۀ  استفادُتوالد و تناسل و زراعت پر ثمر باکشت در شوره زار و

 .  موجود شده نمی تواند و ممکن نيست،نادرست و انحرافی از وسايل وامکانات دست داشته

 از بحثھا و جوانب یلذا مجبورم به بخش. نمايد پرداختن به تمام جوانب اين قضايا ايجاب بحث جامع و وسيع را می

حکمت اين قضايا شناخت خويش را و قضايا با درنظر داشت ھدايات دينی دين مقدس اسالم، فلسفه اخالقی و معنوی اين 

  . ً از منطق سخن با شما ذيال درميان بگذارمیدرموضوع دين مقدس اسالم  وبخش

در تاريخ بشريت زندگی در ھارمونی، ھماھنگ و استعمال اشياء و امکانات بشری به صورت موزون، متناسب و  

مطابق رموز طبيعی به نفع بشريت و مطابق ھدف اصلی از اشياء و امکانات و خارج شدن ازين ھارمونی و   ودرست

رفتن به انحرافات و حالت غير نورمال و استعمال اشياء به غير از آنچه برای آن خلق شده وقايع زيادی وجود دارد که 

و ھمين ی می باشد ً تخلفات و انحرافات جدا ضرورموختن ازآمطالعه و پرداختن مبنی بر انکشاف جوانب مثبت و 

  .استگرفتن درس عبرت از تاريخ و تجارب خوب و بد گذشته يکی از مميزه ھا وتفاوت انسان ھا از ساير حيوانات 

 مانند انحراف بعضی افراد جوامع بشری از سير و مسير نورمال و رفتن به انحراف وجود ھم جنس بازیلواط  يا 

نام بچه بازی ه  مريض و حتی شنيع  که در کشور ما بیاين انحراف و مسير غير نورمال و درموارد. داشته و دارد

، خالف ۀ بشریخالف اخالق نورمال برخورد انسانی، ظلم در حق ديگران، عمل خالف اصول قبول شدشھرت دارد، 

در مراحل با مرد مرد ۀ انحرافی ابطاين ر. استتمام شرايع آسمانی اصول عی انسان و باالخره عمل خالف يساختار طب

 است در ی و روابط جنسی انحرافی و ناسالم بر قرار ساخته و کشتابعاد مختلف و اما در حقيقت به لواط  نيز منجرو 

 یبخش. ۀ بی حاصل انسانی که جوانب مختلف غير نورمال و غير قابل قبول برای انسان نورمال داردشوره زار  و نتيج
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ز محروميت ھای جنسی در جوانی سرچشمه گرفته و با انحراف و تمايالت انحرافی در جامعه در ين انحراف اااز

رموز طبيعی و خالف اصول دينی ودر رابطه به کشور ھای اسالمی خالف اصول و اخالق   از انسانھا خالف یبخش

 توجه علمای راستين دين به نقش فھم  ضعيف و درست از دين  و عقيده، عدم. کند اسالمی ايجاد، رشد و انکشاف می

 اين انحراف ھمه و ھمه  دست  وظيفه و حاکميت اسالمی در برابراين عمل خالف و عمل کرد ناکافی و يا عدم اجرای

  .  شود و شده است به دست ھم داده و يکی از موجبات تباھی جوامع بشری می

، گی Pedophilia  ، جنسی از اطفالۀاستفادوء س- پدوفيليا،  لواط (بچه بازی و چنين روابط انحرافی به اصطالحات  

،Gay  ( گيرد در قاموس ھا و بخش افراد و جوامع وجود دارند که به  نحوی انواعی اين انحرافات را در برمی  .  

)  مؤنث با مؤنث ( دختر با دخترلت،  روش و عمل جنسی انحرافی ديگری است که  درآن رابطه و  قربت جنسی آسحق 

َ يعنی لزبين   زن با زنیجنس باز ان ھم ميرد  که آن ھگ صورت می ِLesbian)  (باشد می.  

ين انحرافات اشکار از آدين مقدس اسالم  و دساتير ساير اديان راستين آسمانی  پيروان خويش را به شدت تام واضح و

را  ع فرموده است و آناخالقی، عمل و روش خالف خلقت طبيعی انسانھا و در نھايت امر ظلم و عمل  حتی شنيع من

  .  داند عمل  و اخالق حرام می

به خاطر اين عمل زشت )  قوم لوط(قوم  را پروردگار با عظمت ما بنابر شدت وغير انسانی  بودن  عمل لواط يک  

وشنيع، قبل از اينکه در روز آخرت مورد جزاء و عتاب قرار دھد،  حتی در ھمين دنيا مورد عذاب دردناک وعظيمی 

  .   انگيز برای ساير بشريت قرار داده استعبرت

تر از زنا شماريده، وجزای فاعل را عمل بد حساب آورده  وآنه ن اين عمل، را ازجملۀ اعمال قبيحه بأقرآن عظيم الش

را قتل معرفی داشته ) گيرد که بروی عمل زنا و لواط صورت می شخصی( ومفعول ) اجراء کنندۀ فعل زنا و لواط(

  .است 

  :پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده: ه درحديثی از ابن عباس رضی هللا عنه آمده است کهک طوری

ھر کسی را يافتيد که عمل ) (٢٠٧۵: صحيح ابن ماجة (» من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به «

  .)قوم لوط را انجام داد، فاعل و مفعول را بکشيد

  : نويسند محدثين می

باالترين نقطه شھر : فرمودند که  عبدهللا بن عباس سؤال شد که نحوۀ قتل مرتکب اين عمل بايد چطور صورت گيرد؟  از

بعد از پرتاب او را به سنگ  جو نمايد  و سپس فاعل و مفعول را از آن نقطه باال به  پائين پرتاب نمايند، و و را جست

  .زده و سنگسار نمايد

  :ئيد حکم صادرۀ  خويش بر آيات قرآنی استدالل نموده می افزايدأعبد هللا بن عباس برای ت

دستور پروردگار با عظمت  شھر قوم لوط را از جا بر کند و سپس آنھا را از آسمان ه ب چون  جبرئيل عليه السالم 

  .سپس باالی سر آنھا  از آسمان سنگباران صورت گرفت  و  سرچپه به روی زمين پرتاب نمود

کرد من ھرگز حتی به  نمی اگر خداوند اين عمل را از قوم لوط نقل : گفت فای پيشين نقل شده است که میاز يکی از خل

   !گردد   انسان ھم مرتکب  چنين عمل شنيع می کرد که ذھنم ھم خطور نمی

 در کشور کرد، ولی با تأسف بايد امروز توجه بايد کرد  در ذھن تعدادی از علماء  وقوع اين عمل شنيع خطور ھم نمی

ًنا به غضب ئکه مطم.  وز دربين برخی از زورمندان و قومندانان مبدل گرديده استحيث مود ره اسالمی ما اين عمل ب

  . الھی مواجه شده اند و خواھد شد

ين عرصه مکلفيت ھای خويش را مانند حامی قانون وشرع غرای محمدی احاکميت اسالمی و دولت مکلفيت دارد که در

  . کندءه وسلم  کماحقه اجراصلی هللا علي
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کردن کاری که بايد حاکميت نيز کردن کاری که بايد نکند و ن تخلف از قانون و عمل خالف از قانون برای دولت و

   .باشد کند، نيز میب

 شود به شيوه له و پستی میين جرم ، رذيراکه مرتکب ا  ومستحق خواھد بود شخصییجاه ب« :فرمايد  امام شوکانی می

آتش شھوت :  عذاب گردند که ایگران شود ، مرتکبين اين جنايت بايد  به شيوهي دھند که عبرت و پند برای د جزاای

  . فاسقان تبھکار را خاموش سازد

شوند که قبل از قوم لوط اقوامی  شوند ، عمل قومی را مرتکب می که اين عمل شنيع  قوم لوط را مرتکب می اشخصای

از  ردند تا،گی محکوم  شديدۀ خواھد بود که به جزا وشکنجیجاه سته وبي شاًاءدند،  بنرا مرتکب نگرديده بو ديگر آن

  ».خ وبن نابود سازد ي شان را از بۀشين فرو برد و رين قوم تبھکار را در زميدرد عذاب اين شکنجه بسوزند ،  خداوند ا

  ! محترم ۀخوانند

باشد ، خالف فطرت انسانی  نيز بوده ،  که کار فاحشه می ر اينعمل لواط وبچه  بازی ، عالوه ب ناگفته نبايد گذاشت که 

که گفتيم فاعل ومفعول که به سن بلوغ   ، وطوریمی باشدبنابر ھمين منطق است که جزای آن  بايد از عمل زنا بيشتر 

 ۀدند، و سپس عمليرگ شھر برده شوند واز ھمانجا به پائين پرتاب ۀرسيده باشد جزای آن قتل است و بايد به باالترين نقط

  . قوم لوط به عذاب دردناکی مواجه شوند ۀ  را به سنگسار بايد ادامه داد ، تا به شيوءجزا

ٍفلما جاء أمرنا جعلنا عاليھا سافلھا وأمطرنا عليھا حجارة من سجيل منضود «:فرمايد  ن در اين مورد میأقرآن عظيم الش ُ َُّ ِ ِ ِ ِ ٍَّ ِّ ِّ ً َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َ ََ ََ َ ََ ْ َْ ََ َْ َ 

شھر لوط و :  يعنی(»   شھر را زير و زبر کرديم آن  « ) عذاب بر وقوع(»  ما آمد  فرمان  چون پس(﴾ ٨٢: ﴿سوره ھود» 

 ھدايت   جبرئيل خداوند به:   قولی به.   آن  بلندای آن  شد و زيرين   آن  زيرين  آن  بلندای  که  کرديم  واژگون  را چنان  آن نواحی

،  و بر آن«)  کرد  کند و او چنين  واژگون     و با جمله ساکنانش  برداشته  خود از زمين  بال ۀوسيل  را به   منطقه فرمود که آن

   بعضی  بر باالی ، بعضی  اليه  به ، اليه پياپی  و گل  بر آنھا سنگ:  يعنی(»   بارانديم  اليه  به  اليه  از سجيل ئیھا  پاره سنگ

  )ديگر بارانديم 

  :نمايم   قرآنی جلب میی خاصئ خوانندگان محترم را به يک زيباھمچنان  توجه

که در مورد قوم لوط  باشد، در حالی می» نکره «کار برده که ه را ب»  فاحشه « ن در مورد  زنا کلمۀ أقرآن عظيم الش

بيانگر غلظت اين و معنی ه  معرفه در عمل لواط بۀباشد واستفاد می» معرفه « کار برده که ه برا » الفاحشه « کلمۀ  

طور مثال  خداوند متعال در مورد فعل ه باشد، و اين بدين معنی است که گناھش بزرگتر از عمل زنا ھست، ب گناه می

ًوال تقربوا الزنی إنه کان فاحشة وساء سبيال   «:فرمايد می)  سورۀ اإلسراء٣٢  تدر آي( زنا  ِ َ َ ََ َ ًَ َ َِ َ َ ُ َُّ ِ ٰ َ َِّ ْ د  نشوي  زنا نزديک و به(» َ

  )  است  بد راھی  و آن  است  فاحشه  آن ينهئھرآ

َولوطا إذ قال لقومه أتأتون   «:فرمايد می)   األعرافۀ سور٨٠ تدر آي( ولی در مورد عمل قوم لوط خداوند متعال  ُ ْ َ َ ِ ِ ِْ َ ََ ْ ِ ً ُ َ
َالفاحشة ما سبقکم بھا من أحد من العالمين  َِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ِّْ ٍ َ ْ ِ ُ َ َ ََ :   خود گفت  قوم  به  که ھنگامی)  رسالت به(» لوط را«   )فرستاديم(» و« ( »  َ

 از شما   قبل احدی:  يعنی(» ؟ است  نگرفته   بر شما پيشی  در آن  از جھانيان  کس  ھيچ شويد که  می  را مرتکب  فاحشه آيا آن

وضاحت در  ه  بًءبنا ). نبود ھا شايع  از امت  امتی  ھيچ  در ميان  از آنان  لواط، قبل ؟ زيرا فعل  است  نگرديده  را مرتکب آن

  .باشد  زنا  میۀابيم که تفاوت بين اين دوگناه تا چه حدی بوده وبزرگی گناه لواط  بسيار بزرگتر از گناه کبير يمی

  

  :نظريات فقھاء درباره حکم لواط 

عمل لواط يعنی عمل بچه بازی عمل : علماء وفقھای اسالمی در اين بابت متفق القول اند که ۀ دربدو بايد گفت که ھم

 که مرتکبين آن بايد به  جزای سنگين وسختی باشد  بشری میگحرام بوده ، واجرای  اين عمل جرم وجنايت بزر
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 ات متفاوتی را ارائه داشته اند، واجرای عقوبت بر آنھا نظريءن جزايء در باره تعيولی علما. محکوم ومجازات گردند 

  :دارم  اين نظريات توجه خوانندگان را جلب میاز برخی ه که در ذيل ب

  :گروه اول 

  .صورت مطلق کشته شوند ه مرتکبين لواط  بايد ب نمايند که ی شامل اند که حکم میئدر اين گروه فقھا

  :گروه دوم 

ر محصن و بکر باشد بايد  يکه ازدواج ناکرده غ اط مانند حد زنا بوده ،فرمايند حد لو ی شامل اند که میئدر اين گروه فقھا

  .  بوده بايد  رجم گرددمحصن شالق ودره  زده شود واگر  ازدواج کرده و

  :گروه سوم

  .باشند ر لواط  میيل به تعزيی شامل اند که  قائدر گروه سوم فقھا

  

  :مذھب اول  

باشندکه حد لواط  کی از دو قول امام شافعی بر آن میيم و يصر و قاسم بن ابراھ نا،ه و سلميامبر صلی هللا علي اصحاب پ

يا ھم     خواه فاعل باشد و. دکشته شوديعنی ھرکس مرتکب لواط شود بايکشتن است اگرچه محصن ھم نباشد  قتل و

  :نمايند   ذيل  استدالل میوبه احاديث. د کشته شونديمفعول ھر دو با

عمل عمل قوم لوط يمن وجدتموه « : ه وسلم فرمود يامبر صلی هللا عليت است که پيبن عباس روااز حضرت ا  -  :اول 

راوی حديث .( »دي فاعل و مفعول را بکش،د که عمل قوم لوط را انجام داديافتيھر کسی را » «فاقتلوا الفاعل والمفعول به

  )امام ترمذی 

که مرتکب عمل لواط گردد بايد رجم  ھر آن شخصی ت که  از حضرت علی کرم هللا وجھه روايت گرديده اس-:دوم 

  .)امام بيھقی اين حديث را  روايت فرموده است . ( کرده شود 

يا  محصن باشد وا ازدواج نکرده ين عمل شود ازدواج کرده يھرکس مرتکب ا :فرمايد  امام شافعی  بااستناد اين حکم می

    . قتل و کشتن است سزای آن ،محصن ريغ

 کسی که عمل لواط را ۀاصحاب را  دربار)  رض( روزی حضرت ابوبکرصديق  در روايتی آمده است که -:سوم 

دتر و تندتر يطالب از ھمه شديدر اين مجلس مشورتی سخن حضرت علی بن اب. مرتکب گرديده به مشوره فرا خواند 

د که خداوند با آن يدان ک امت و میياند مگر چ امتی از امتھا مرتکب آن نشده ياين گناھی است که  ھ« : بود که فرمود 

د نوشت و يلذا ابوبکرصديق به خالد بن ول.  »د با آتش سوزانده شوندي باین اشخاصينظرما چنه ب. امت چگونه رفتارکرد

  .باشد  می» ارسال«ج نموده و در اسناد آن يت را تخرين روايھقی ايب. ن اشخاصی را بسوزانديبه وی دستور دادکه چن

توان بر ھمين حديث استناد  نمود، ولی در مورد  میکننده  لواط  جزا به شخصۀديأکه در ت فرمايد  شوکانی می ام ام

  :مفعول علماء با ھم اختالف دارند چگونکی کشتن فاعل و

بعد   اول  شخصی لواط را بايد با شمشير کشت وۀدر مرحل ابوبکر صديق و حضرت عمر آمده است که  از در روايتی

   .ندت بزرگی را مرتکب شده ايجسدش را سوزاند ، زيرا اين اشخاص  معصد يبا قتل، از

قتل ه  خرابه بر ديگری از حضرت عمر وحضرت عثمان آمده است که مرتکبين اين جنايت بايد زير ديوادر روايت

  .رسانيد ه شود 

امام   و .ين اين جنايت بايد رجم گردند غوی از شعبی و زھری و مالک و احمد و اسحاق  روايت نموده که مرتکبي امام 

  .ترمذی اين روايت را از امام  مالک ، آمام  شافعی ، امام  احمد و اسحاق روايت نموده است 
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ستی مرتکب لواط را دو بار رجم يبا شد دو بار زانی را رجم کرد می اگر می در روايتی ازامام نخعی آمده است که 

   .بکنند

ر و ھشام بن عبدالملک ي حضرت ابوبکرصديق  و حضرت علی و عبدهللا بن زب فرمايد که  میامام منذری در روايتی 

   .سوزاندند مرتکب عمل لواط را می

  

  :مذھب دوم

 بر آن ئیحيب و عطاء بن ابی بتاج و حسن بصری و قتاده و نخعی و ثوری و اوزاعی و ابوطالب و امام يد بن المسي سع

کسال يخورد و آنگاه  کصد دره میير محصن يغ   حد زنا است که بکر و ازدواج نکردهکه حد مرتکب لواط مانند ھستند

  .شود د میيتبع

  :و استدالل کرده اند. گردد که محصن و ازدواج کرده باشد رجم می  و کسی

 درو لواط ھم داخل شدن فرجی  فرج شامل جلو و عقب است ھرحال ه عمل لواط نوعی از انواع زنا است چون ب -١

ر محصن شامل حال ھر دو طرف مرتکب ي زنای محصن و غۀل وارده درباري پس معنی عام دال،فرجی است مانند زنا

  :ت شده که فرموديه و سلم روايامبر صلی هللا عليز از پيثی ني و حد گردد ز میين) فاعل و مفعول به (لواط 

  )  لواط کرد ھر دو مرتکب زنا شده ا ند ھرگاه مردی با مردی(» ان يإذا أتی الرجل الرجل فھما زان« 

اس يقه نشود ب )ھردو طرف عمل لواط (الئط و ملوط زنا شامل حال ۀل وارده درباريکه معنی عام دال نيفرض اه ب -٢

  .ملحق به زنا ھستند و چون زناکاران با آنان رفتار می شود

  

  :مذھب سوم

د يع باين عمل شني شافعی بنا بريک قولی برآن ھستند که مرتکب اامام  د با او مرتضی ويؤفه و الميمذھب امام  ابوحن

   .گردد  نمیء آن اجراۀست و حکم زنا دربارين عمل زنا نيرگردد چون ايتعز

ل يف دانسته است چون با داليح داده و قول آخر و مذھب سوم را ضعيامام شوکانی نظريات واستدالل مذھب اول را ترج

رمحصن ين محصن و غيکه ب ل عام زنايکه دال نيفرض اه ب: ررسی مذھب دوم پرداخته وگفتهنقد و به  و ب مخالفت دارد

طور ه  قتل فاعل و مفعول در لواط بۀل وارده درباري دال،زبشوديت قوم لوط نيفرق گذاشته اند شامل مرتکب جرم و جنا

ه و ب )شود حال لواط گران میحکم زنای محـصن و تنھا حکم زنای محصن شامل ه عنی بي(افته اند يص يمطلق تخص

باشد  ست و معتبر نمیيز نياس با وجود نص جايچون ق. اس ھستندي قۀن شود باطل کنندل زنا شامل آنايکه دال نيفرض ا

  .ان شده استيھمانگونه که در اصول فقه ب

ن ذکر حور و برای تکميل يک بخش ديگر از بحث خوب است که به يک مسألۀ ديگری نيز توجه شما را جلب کنم و آ

 از اخوند ھای مال نما ذکر حور و غلمان را ھردو در ه ایعد. غلمان در پاداش برای جنتيان مسلمان در آخرت است

که دين مبين اسالم با تفسير درست اين موضوع برای  مردان جنتی از  کنند در حالی ارتباط به  مردان جنتی خالصه می

الزم به تذکر است که کيفيت جنت و برآورده .  پاداش ايشان مطرح کرده استحور و برای زنان جنتی از غلمان بحث را

ری نيز است اما صرف برای تقرب به ذھن بشری مطالب گن بحث مستقل و دارای ابعاد ديآشدن خواھشات جنتيان در

  .خواھد بودن ارتباط به پاداش مردان جنتی  بشری ساخته وارايه شده  است اما با آن ھم ذکر غلمان  درين جا در

  !خوانندۀ محترم 

ض مھلک گريبان است، ھمان تخلف، انحراف و مر  انسانی به آن  دست وۀيکی از مصيبت ھای خطرناکی که جامع

  .باشد می) نمرد با مرد ويا زن با ز(ی ئبچه بازی ويا ھمجنسگرا
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 جنگ، عدم مراعات ه دھچندتر از ه ضاف تــأسف بايد  بگويم که امروز در کشور ما افغانستان نيز که  بنابر عواملی ااب

، عدم مراعات درست دساتير اسالمی در ازدواج  در جوانیمحدوديت ھا و محروميت ھاقوانين و شرع اسالمی، 

 ۀحصر، تطبيق ديموکراسی لجام گسيخت جوانان در اسرع وقت ممکن و مناسب، سوء استفاده از مفاھيم آزادی بی حد و

خالف از فھم درست از  ۀ اسالمی ما درانی جوامع مربوط  از جمله ارزشھای جامعخالف ارزشھای انسو مردود 

، دستيابی ساده به دھھا فساد اخالقی حتی خالف قوانين موجود و از جمله دسترسی به فلم ھای ديموکراسی و آزادی

عه از جمله جوانان قبل برای بخش از اقشار جام،ر جوامع ديگر  که  دسترسی قانونی به آن دخالف اخالقی و انحرافی

، نشر و ...)فيدوفيل و – فلم ھای رابطه جنسی با اطفال  از جمله (گرد قانونی نيز است يپ قانونی مورد رسيدن به سناز 

 ديموکراسی  لجام حاکميتالخره ايع فلم ھای  فجيع در بازار ھای کشور و بزپخش اين فلم ھا و تبليغ برای نشر وتو

ً ۀ اخير خاصتاکند، به اوج  غير قابل کنترول خويش در چند دھ ن میيييز را عرضه و تقاضا تعګسيخته که درآن ھمه چ

بار آورده و خود نظام و اساس ه  را بگینام ديموکراسی رسيده که در نتيجه انحطاط اخالقی بزره  سال اخير ب١۵در 

  .ال قرار داده استؤبه صورت موجه مورد سرا ديموکراسی 

 به فھم درست از نظام ديموکراسی که ديموکراسی در تحت حاکميت قانون تفاوت دارد و بايد توسط  با تأسف اين حالت

 و اساساتۀ اسالمی ما در مطابقت به اصول عام قانونی که در مطابقت به ارزش ھای جامع. قانون مھار ساخته شود

  . بايد عيار وتنظيم گردد،قبول شده برای تمام جوامع بشری باشد

 از  کشور یدر بخش )قهــ، مساح زن با زن  ئیجنس گراھم  با مرد ، مردئیھم جنس گرا(ی ولواط  ئجنسگرااگرچه ھم

؟  ! از ديموکرات ھایرود، و بخش شمار میه ی از انسان ھا يک  عمل معمولی بئھای اروپای در نزد بعضی گروه ھا

 به رسميت شناخته و در   ای را  رابطه چنين  واين عمل انحرافی را  عمل نورمال!  ؟  و روشنفکران؟!آزاد انديشان

يا ھم دقيق تر ثـبـت و راجستر زندگی مرد با مرد و زن با زن در  محاکم ين ازدواج بعضی از کشور ھای جھان قوان

 مربوطه مورد اجراء و تطبيق قرار داده اند وھمين حاال در بخشی از کشور ھا اين قوانين در حال تدوين یوشاروالی ھا

اما مسلم ھمان است که . ار دارد و بعضی ازين کشور ھا حتی به  تدوين قوانين ازادواج با حيوانات نيز مصروف اندقر

  .در باال به تفصيل آن پرداختيم و مستند نموديم

 وی از نگاه  دين مقدس اسالم و  اديان آسمانی  ممنوع و حرام  گرديده ئکه  بچه بازی وھمجنسگرا بادرنظرداشت اين

گاه، زعمای دين و سياسی  آليت و و دانشمندان، علماء وانسان  ھای با مسؤۀ نمی پذيرد  لذا بر ھمار ل سليم نيز آنعق

راه انداخته و اين عمل انحرافی و ه است تا با نشر و پخش نظريات و نوشته ھا،  کار تبليغاتی وسيع را درين مورد ب

مردود شمرده وکار ايستاده آن را رش است تان نيز با شدت در حال گستافغانسکه در ای  اين فتنه و جلوح يتخلف را تقب

 مارا  از اين  ۀ و با تطبيق قانون جامعءبر مراجع تطبيق قانون است تا وظايف خويش را اجرا. انجام بدھندتنويری وسيع 

  .ند آوریجاه فساد اخالقی برھانند وبه اين ترتيب  رسالت انسانی، ايمانی  وقانونی خويش را ب

  وماعلينا اال البالغ المبين      پايان  

  

  :تتبع ونگارش

  » سعيد افغانی -دیـيـسع«امين الدين الحاج داکتر

   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دومسؤو  افغانيــژيکـمرکز مطالعات ستراتـمدير 

 

 

 


