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  کابل –من زاده ؤ م.ع

 ٢٠١۴ اکتوبر ٠٧

  االت چندی ازالحاج داکترامين الدين سعيدیؤس
ازطرف عالم جيد وھمکاردائمی پورتال " ر حکم ليسيد ن آلت تناسلی دربين زن وشوھ"مدت چندروز است که موضوع 

.     نظرات موافق ومخالف درباره ابراز گرديده است ميان آمده وه  بامين الدين سعيدی جناب الحاج داکتر ،آزادگان

تواند آلۀ  آيا مرد می"  پريسده بود که سعيدی صاحب بوانگيزۀ آن اين بوده است که يکی ازھموطنان طی نامه ای ازجنا

  "   تناسلی شوھرخويش را بليسد وحکم شرع اسالم درباره چی است ؟ۀتواند آل ھم زن می يا ی زن خويش وتناسل

که بحث درچنين موضوعات سابقه نداشته تابو شکنی کرده وبه گفتۀ آن دوست به اساس   با آنجناب سعيدی صاحب

د جھت آگاھی عموم خوانندگان ذکری جواب پرداخته حيف دانسته که ازآن درپورتال محبوب خوه ارشادات مذھبی ب

  :    کنم  را ذکر می ينجا بعضی از نکات تحريری شانانکند که من در

لذت ببرند           برای ھريک اززوجين جايز است ازجسم يکديگر بھره و:  فتوای شرعی شيخ ابوعبدهللا عبدالرحمن

  "  نيز برای زنان تان لباسی ھستيد شما مردان  زنان برای شما لباسی ھستند و"  مبارکه تترجمۀ آي

  " زنان شما کشتزار شماھستند پس ازھرجا وھرگونه که خواھيد به کشت زارخود درآئيد : "ترجمۀ آيت مبارکۀ ديگر

فرمايند بھره  مثالً می: گيرد  خود میه  شکل غامض رابسعيدی صاحبليسيدن بحث وفرمودۀ  اما دربارۀ بوسيدن و

 توان گفت اين عمل مخالف آداب واخالق نيکو و مکارم اخالق باشد ومی به آداب اسالمی ومطابق  ھمديگر گيری از

ودربارۀ ليسيد ن شرح مفصلی ازتراوشات . منافی بافطرت ھمزيستی است وجھت احتياط بھتر است صورت نگيرد 

را  طور قطع آنه ود مابگيرد، ھرچند بااين وج فرمايند بيشتر درمظنۀ ليسيدن نجاست قرارمی حرام بيان نموده ومی

 وآنچه خداوند اجازه داده برای  که ھمراه بانجاست آب دھان وداخل شدنش به حلق نباشد البته مادامی. دانيم حرام نمی

حرام   اين عمل راءنويسند که ھمچنان تعدادکثيری ازعلما بعداً می و. که فطرت سالمی دارد خيلی مناسب تر است کسی

  . ه دليلقرار داده اند باذکر س

 طور قطع آنه ھرچندبا اين وجود ماب" درين باره داده اند فقط يک جمله که جناب سعيدی صاحبکه  ازتمام توضيحاتی

 حلق نباشد داللت میه داخل شدنش ب که بانجاست آب دھان و شرطیه به اجرای عمل ليسيدن آنھم ب" دانيم  را حرام نمی

ً منافی آداب واخالق اسال  جناب سعيدی صاحبدراخير الزم بود .  پاکی وطھارت گفته شده است  می وکند ، ديگرتماما

داشتند زيرا فھم  يا منفی بودن اين اعمال واضحاً بيان می را دربارۀ مثبت و درموقف يک عالم دين نظر شخص خود

فکر  مل نيست وبناًء اين جواب مک. يا آن پرسندۀ عزيز مقدور نيست مستقيم ازترجمۀ آيات برای اشخاصی مثل من و

  .  ازآن گرفته باشنده ایديگر خوانندگان نيز بھر  و ال کننده طور واضح جواب خودرا يافته باشدؤکنم س نمی
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 سعيدی صاحبآگاھی عموم موردی وجود نداشت  طرف ديگر دربارۀ چنين اعمال قبيح ومشمئزکننده برای بحث و از

يد اين گفتۀ من ؤوجود آمد مه که بعداً ب عکس العمل ھائی  و بپردازندال کننده ؤتوانستند طی يک نامه ای به قناعت س می

  .است

ده باشند تشبيه کردن زن به کشتزار راما يک نکتۀ مھمی که درين ارشادات نھفته است وشايد خوانندگان به آن توجه نک

زار شما مردان ھستند پس زنان شما کشت "ويا" زنان برای شما مردان لباسی ھستند "شود وقتی گفته می. ولباس است 

.  درين اوامر زن وجود خارجی ندارد وھرچه است مرد است " خواھيد به کشتزار خود درآئيد  ازھرجا وھرگونه که می

بس  فاعل مطلق مرد است و يت دارد وآمر ووپس مفسرين وعلماء اسالم بايد اعتراف کنند که دراسالم مردساالری  اول

       . چسپانده شده اندبه اسالموغيره جمالتی اند که بعداً به زوروجمالت حقوق مساوی زن ومرد 

 روابط جنسی زن ومرد کتابھائی نوشته اند ھميشه نظريات زنان را با خود ۀکه دربار  آنانی،دانشمندان علوم اجتماعی

ادت مردان درتماس الً خوی وعثمحتوا مربوط به اين روابط صورت گرفته م پر داشته اند ودرآن کتابھا مباحث عميق و

. استفاده جنسی مرد اززن وبالمقابل حظ بردن زن ازمرد چگونگی حظ و. جنسی بازنان وھمچنان از زنان بامردان 

ستری درآنھا يب مردان لذت ناتمام درزنان، وبروز مريضی ھعنين بودن کاذ. ان نفرت زن ازمرد ناتوانی جنسی درمرد

ره وغيره که به حيات باھمی وفاميلی اجتماع اثرگذار است يوغ"  شود  حم ياد میخناق ر" که ازقديم شناخته شده و بنام 

  .ين موارد درھيچ کتاب فقھی نخوانده باشندارد ھيچ چيزی سعيدی صاحبرود که  وگمان می

زن ھا دراصل تصنيف بامردان  اما اھميت اين طور نوشتارھا درآن است که درانتشار اين نوع آثار قيمت دار يا خود

 داشته است اما دريک بوده ويا ھرگاه نويسنده مرد بوده درھر فصل نگارش خود مھر تائيد يک زن منور وآگاه راباخوش

 بيچاره زن موجود بيجان ، بيحس وحرکتی است که ھرچه ازطرف مردبااليش آمد ،لباس است زن کشتزار ويا اگر

  .   شود زن دراسالم گفته می اين حقوق مساوی مرد وبه آنگاه   و حق ابراز نظر واعتراض راندارد قبولدار و

اين برای ما اين  ال کننده است وؤ به پرسش يک سسعيدی صاحب آنچه برای ما مايۀ اميد است جواب دادن ،ين حالعدر

االت ماھم جواب ؤ تصميم گرفته اند که به سسعيدی صاحبين تاريخ  ااز وجود می آورد که اکنون بعده اميدواری را ب

نويسندگان پورتال به ايشان راجع شده بود جواب  ديگر االت چندی که از طرف اينجانب وؤدھند زيرا درگذشته س یم

  .نداده بودند

  پورتال آزادگان مضمونی ازطرف جناب تيمورشاه تيموری به نشر رسانيد که ايشان گفته ھای ٧/ ٢/ ١٢تاريخ ه  مثالً ب

ت وعاقليت دين اسالم دفاع ونظر پيغمبر اسالم توضيح نموده ازسالم ل دين وتخريب کارانۀ يک مالی جاھل را درمقاب

 که ھمکار دائمی پورتال سعيدی صاحبجمله   يک عالم دين منه تاکنون ازطرف ھيچک. علمای دين را خواسته بودند

ه که ب ويديوئی د ودر نام دارد درمزارشريف بود وباش دارمولوی حسام الديناين فرد که  .  استاستند جواب داده نشده

 ديده شد که باحرارت ، پخش شدسجيه جان کامرانیتاريخ شام يکشنبه ازتلويزيون آريانا افغانستان امريکا دربرنامۀ 

  :کرد او چنين گفت ھرچه تمام دربين جماعتی ازاھالی تبليغ می

متوجه بود وآن مکان را زير به دقت +++++   پيغمبر اکرم درجائی برای دفع حاجت دورخوردند صحابه ای به نام 

آن صحابه  و. بوی خوشی فضارا پيچانده بود. ھمان مکان رفت ه وقتی حضرت پيغمبر باز آمد آن صحابه ب. نظر داشت

پيغمبر ازو پرسيد که کجارفته بود؟ او . ازمدفوع جناب پيغمبر مقداری تناول کرد ودوباره نزد آن حضرت ظاھرشد

  :پيغمبر فرمودند.  شما تناول کردمدرجواب گفت رفتم وازخوشبوئی 

ه بعداً اين ويديو درپروگرام شفيع عيار نيز ب."  گاھی گرسنه نخواھدشد  رفته باشد آن شخص ھيچ ما که نور جائی "

 ١٣تيمورشاه تيموری ازتمام علمای دين درباره  خواھان نظر گرديديم ومن درنگارش  نمايش گذاشته شد و اين جانب و
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اما . پيغمبر دانسته ازعلمای دين درباره خواھان ابراز نظر گرديدم اين مال را توھين وبھتان به صحابه و  گفتۀ ١٢/٢۵ /

  .جمله سعيدی صاحب درباره ساکت مانده وکدام نظری ابراز نکردند تمام علمای دين من

  ٢٢ / ۶ / ١۴يخی  تارمولوی نيازیظ عتحت عنوان مکثی بريکی ازموا  ٢٢ / ۶ /١۴تاريخ  ه ھمچنان اين جانب ب

 پورتال آزادگان به نشر رسيد من درتحريری خود » آزاد افغانستان-افغانستان آزاد «شرحی را ارقام داشتم که درپورتال 

  : چنين ادامه دادم  

شرافت شخص ازنظر  حيثيت و  شعبان خود که دربارۀ دفاع از٢١ درموعظۀ قبل ازنماز عصر روز مولوی نيازی

 دين اسالم دين شرافت وحرمت است ھرگاه يک شخص ديگری را بدون دليل موجه و:  فرمودند تفگ اسالم سخن می

 ضرب شالق راحکم کرده وبرعالوه ٨٠د ، شريعت اسالم برای سرزنش آن شخص واقعيت به يک عمل بدی اتھام بند

اسالم دين قرآن ودين غيرت دين : وبعداً جناب مولوی ادامه داده وفرمودند . شود شھادت اين شخص درمحاکم قبول نمی

. ستت را پيش کش کن است ، دين عيسی و انجيل نيست که گفته شده ھرگاه به رخسار چپت سيلی زده شود رخسار را

ال ذيل را ؤانجيل دانسته سه س  برعيسی وءرا توھين ، تحقير و استھزا  اعتراض نموده آنمولوی نيازیتۀ من به اين گف

  :   کرد  می ادا  بايک ادای تمسخر آميز بيان وزیمولوی نيامطرح نمودم زيرا 

   آيا به تمام کتابھا ورسوالن ايمان نياورده ايم ؟  - ١

    آيا تمام کتابھای آسمانی مقدس وباھم برابر نيستند ؟  ٢

  کردن به  يک دين ديگر آسمانی ازنگاه دين اسالم جرم نيست ؟ ء  آيا استھزا٣

  .  مای دين جداً خواھان جواب گرديدم عل از ال را مطرح وؤمن اين سه س

نگاشتند که متکی من زاده ؤم ازکابل زيرعنوان لبيک به ندای عين الدين نذيری صاحب  جناب ٢٣/ ٠۶قباً به تاريخ امتع

  را توھين به عيسی پيغمبر ومالنيازی ۀئيد و گفتأبه آيت آمنت و با هللا  وديگر آيات متبرکه بود که گفته ونظر مرا ت

 خواھش نمودند که درين باره نظر خودرا سعيدی صاحبايشان با تذکار اسم ازجناب . اعالم داشتندب آسمانی انجيل کتا

  .  استکه تاکنون مسکوت مانده ونظری درباره داده نشده . بيان نمايند 

کن مذھبی  من حيث يکی ازعلمای برجستۀ دينی وھمکار تابوشسعيدی صاحباکنون که اطمينان حاصل است که جناب 

صبرانه ازايشان منتظر  بی را تکرار و االت گذشتۀ خودؤدارند، س ئه میااالت پرسش کنندگان را جواب ارؤپورتال س

ابراز نظر فرمايند "  اگر  " ۀباور ندارند با ايزاد کلم را  ھرگاه حرف مامولوی نيازیدربارۀ گفته ھای . جواب ھستيم 

 گفته است  مولوی نيازینظر من اين ويا آن است بعداً برای ثبوت آنچه . گفته باشد چنين مولوی نيازیمثالً بگويند اگر 

  .     ماند  ويديوھايش موجود وجای انکار باقی نمیمولوی حسام الدينولی دربارۀ  .کارما آسان است 

االت ؤب گوئی س سکوت را شکستانده وبه جواامين الدين سعيدیخره جناب الحاج داکتر باالکه بسيار جای خوشی است 

  . اخالص مندانش اراده فرمودند

 

  


