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 !!!ازی جرم استنی لحظه ای تأخیر در محاکمۀ
 

های  خیز بوده و به شکننده جست و و همیشه در کندمال ایاز نیازی که خطابه های آتشین ایراد می

. خان شهر کابل است مسجد وزیر اکبر مطلق العنان ، امام یکه تاز ووضو هم چندان اعتنائی ندارد

که  ،ارادتمند دارد وفا واد موعظه و تعداد کثیری مقتدی بامنبر برای ایراو با این امامت خود یک 

مره اش اعظ روزمو برعالوه .نداز صمیم قلب قبولدار آن با گوش جان موعظه هایش را میشنوند و

شنونده  نخارج  به هزارا که در داخل و ،یکی از تلویزیونها نیز پخش و نشر میشوداز طریق 

نهاد جنس بشر موجود است، او نیز مستثنی نبوده این تسلط و  و تکبر ذاتاً درچون غرور . دارد

متکبر، مغرور و " معلم ملکوت"به اصطالح حضرت بیدل تا سرحد را  اوم مرد آرای حاکمیت بر

و اخالق او و همۀ اشخاص  ایاکه به سج همه حال تا جائیه ب . از خود راضی بار آورده است

مایۀ نگرانی آیندۀ این  اما آنچه سبب اعتراض و. انتقاد نیست قابل بحث وموضوع  ،ارتباط میگیرد

عده از شنوندگان  روان یک که در مغز و ،آگین او میباشدتبلیغات زهر مردم میباشد موعظه ها و

 ناک اوخطرعظۀ چند مو طور نمونهه بکه  ،خطر میسازدرا پر گرفته و آیندۀ شان یخوشباور جا

 :فهم وا گذار میکنمنموده و قضاوت را به اهل علم جا ذکر را درین

بارۀ دفاع از حیثیت و شرافت شخص از نظر دین اسالم خود که در اعظاو در یکی از مو ــاول 

 : گفت، گپ میزد

واقعیت به یک حرمت است، هرگاه یک شخص دیگری را بدون دلیل موجه و  اسالم دین شرافت و

برای سرزنش آن شخص هشتاد ضرب شالق حکم کرده و  م د شریعت اسالعمل بد اتهام میبند

 دین اسالم دین قرآن و: و در پایان گفتار خود عالوه کرد . شهادت او در محاکم غیر قابل قبول است
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ر راست را سیلی زده شود، رخساهرگاه به رخسار چپ ، انجیل نیست که گفته شده دین غیرت است

 .پیشکش نما

 خلق میشود؟ تیاالاین گفته سؤ در بارۀ

 ؟ابها و رسوالن ایمان نیاورده ایمبه تمام کتمطابق به نص صریح دین اسالم، آیا  ــ1

 ؟نیستند قابل احترام آیا تمام ُکتب آسمانی مقدس و ــ2

 ؟دیگر از نگاه دین اسالم جرم نیستکردن به یک دین آسمانی  ءآیا استهزا ــ۳

روا تحقیر و استهزاء  دین عیسی بهنداشت  اسالم صفت نماید، اما حق مال نیازی حق داشت از دین

 .دارد

 :گفت میداد،ه زنان بیانیه فرمانی و تنبیکه  در بارۀ نا مال نیازی در حالی ـــدوم 

را بزنید و حضرت  فرموده او( ج)خداوند  ،تنبیه نشد هرگاه زن بعد از دوری از بستر شوهر

 .خوانش نشکندپیغمبر توضیح نمودند، چنان بزنید که است

بینی  گوش و ،ها زن لت و کوب شدهده ماه، هرهفته و هرروزکه هر این نوع  تبلیغ در جامعۀ ای

تبلیغ مال نیازی که گونه  این. قابل تحمل نیستهرگز  ،سوختانده میشوندخودشان شان بریده شده و 

نمیتواند  ،نمایدضب مردان را شعله ور غ آتش خشم و بدون اینکه از زن ستیزیش نمایندگی میکند،

 .رآورده بسازدرا ب بهتری  برای مال نیازی هدف

زیرا او . آید شمار میه است و معاون قاتالن ب دخیلقتل فرخنده غیر مستقیم  مال نیازی در  ــسوم 

که آن  ،ه بودتدرجاً به آن اندازه تحریک کردخدا بیخبر را م گفته های خود آن جاهالن از با همچنین

و بعد از وقوع واقعه هم حق بجانب بودن قاتالن را اعالن کرد و دلیل . اتفاق افتاد واقعۀ وحشتناک

 حساسات مذهبی شانگفت ا کرسی بنشاند وه که حق بجانب بودن آن قاتالن را ب ،و مثالی آورد

 ،گناه استگفتۀ خود اظهار پشیمانی و ندامت کرد، عذر بدتر از  که بعداً از این و .طغیان کرده بود

.                           محاکمه میباشد که او را برائت داده نمیتواند و درین مورد شدیداً قابل بازخواست و

و معلوم  ،میکرد نع خشونت علیه زنان تبصرهبارۀ قانون م که در مال نیازی در حالی  ــچهارم 

یا  عملی میشود و ،است یا نرسیدهمراجع قانونگذاری به تصویب رسیده و  نیست که این قانون در

 :واد این قانون چنین ابراز داشت یکی از م  اما او نظر و عقیدۀ خود را دربارۀ ،نمیشود

کلمۀ احساساتی درینجا بیمورد )وقتی مردی احساساتی میشود و زن خود را  یک سیلی میزند 

نه زدن و خشونت  ،محبت را میخواهد زیرا احساسات مربوط به عاطفه است و عاطفه مهر و. است

که  حالی در( .ه کار بردکه از مردان طرفداری کرده باشد این کلمه را ب خاطریه را اما نیازی ب

ه دیوانه زن خود را یک سیلی میزند و زن شکایت میکند و مرد ب مرد جاهل وکه  باید میگفت وقتی

پس  ،امعه از دست میدهدبین ج خود را در حیثیت تمام حرمت و حکم قانون سه ماه حبس میشود، و
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زنده  ترا نکشد ورهائی از حبس  واری را داری که شوهرت پس ازخواهر عزیز تو این امید ای

 ؟بمانی

و . که عالم دینش چنین عقیده و نظر داشته باشد حال جامعه ایه سف و افسوس است بجای بس تأ

  .ن کشتن زن را روا بداردکشتن زن ترغیب و برای اجرای یک مادۀ قانوه طور واضح مرد را به ب

آنها  خانۀ فرار از ، سوزاندن وتن، بستناذیت زنانۀ، کش خوانندۀ عزیز شما همیشه از آزار و

تمام این  یشوند؟ هرگاه ریشۀیا چنان مال میکنید چرا آنها چنین میکنند؟ و خود سؤ میشنوید و از

که زهر  ،نیازیها و امثال آنها میباشد آگین مالو جو نمائید همین گفته های زهر احوال را جست

 مال نیازیها و .خشونت را در مغز اشخاص جاهل تزریق مینمایند و جامعه را به تباهی میکشانند

 .شوند از بین مردم طردمارهای درون آستین اند که باید  ،که عین عقیده و نظر را دارند کسانی

 ستتا بدانستم آنچه خصلت او  مار ننشستم     ز ایمن زـــهرگ

 که نماید بچشم خود را دوستزخم دندان دشمنی بتر است      

 


