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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

  

  .آزاد ل

 ٢٠١١ می ١١

 

 آيا زنان شما کشتزار شما اند؟
 

ره در ھمين  ھشتم ماه می منتشرخؤ م" سعيد افغانی–سعيدی "جناب آقای  ۀتباط مستقيم نوشتاين چند سطر به ار

گرديده تا باشد که جناب محترم شان  در رابطه به تحرير " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال گرانقدر 

موضوعات اسالمی و ھدايات قرانی و روشنگری مردم خوش باور ما سھم جدی گرفته و بنويسند و بيشتر بنويسند 

 شان استفاده نمائيم  و علمی و دينیاز معلومات و تحليل ھای تا من و ھموطنانی که مايل به فھم مسايل دينی باشند 

شان به اساس ھدايات اسالم و آيات قرانی به ھيچ وجه توھين اي ۀيسازم که رد عقايد و نظرھمچنان بايد خاطر نشان ب

  .و تحقير به شخصيت حقوقی وھموطنی شان نبوده و نيست

 بدون قھر شدن و فحش و داد و بی داد به راه ،جامد فکر کردن بدون تعصب و ، دو ھموطن از موضعتوانيم   ما می

وم ما که قر بانی اصلی  تا ھموطنان شريف و مظليمانداختن  در کمال ادب و احترام متقابل اين بحث ھا را به پيش بر

ھنمود ھای نتيجه گرفته و ر،  خواندن اين نوشته ھا به حقايق اصلی بر خوردهجريانھستند در ) به نظر من(اسالم   

  .آينده خود را مشخص سازند

بيائيد اين کار را بکنيم . باالی شان تحميل گرديده  است) مقدس(به آنھا داده نشده و فقط اوامر چون تا حال اين شانس 

 فکر می. چون آنھا اين حق را دارند.  خود شاد بسازيم ۀ و روشنگرانشرافتمندانهو دلھای ھموطنان خود را با عمل 

بگذاريد ھموطنان ما . شکل زور و جبر و فشار گذشته است به ر زمان تعميل اوامر فرستادگان خداوندديگکنم 

 ثواباين ھم (بر خوردار شوند آنھم در امر اعتقاد ) حق انتخاب( حد اقل يک بار ازين مزايای نسل جوانمخصوصا 

  مگر ندارد ؟) دارد

  حيض و نفاس رفته اند به تحليل مسايل فقھی) کشتزار (ۀر بار که اقای سعيدی با توضيح اندکی دیبا وجودو اما   

باشد و زنھا ھمان  می) مرد ھا( حق  کامل يکطرفه ۀاست  چون نشان دھند) کشتزار(له ھمين أو غيره اما جان مس

 و ماشين چوچه کشی ؟؟؟؟ بی احساس) کشتزار(

آئيد و > در<خواھيد به کشتزار خود که )هوھرگون( زنان شماکشتزار شما ھستند پس از ھر (٢٢٣سوره بقره آيت

 حقوق زن من(زير عنوان ای من قبال در نوشته ) پيشدستی کنيد> در بھره مندی از آنھا < برای شخص خود تان 
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تال عزيز و گرانمايه چند سطری ھمين پوردر  منتشره ٢٠١٠ اکتوبر ٥به تاريخ) جمله زن افغان از نگاه اسالم 

سمانی اديان ابراھيمی که تا حال محتويات آن ھدايات توسط يک تعداد نمايندگان اعراب غرض روشن شدن ھدايات آ

ن  مطابق ضرورت و ميل خود شان آدر تاريکی نگھداشته شده و ھميشه مطابق شرايط زمانی و مکانی از قر

از روی حقايق پرده  ، مختصری نگاشته بودم تاتفاسيری نموده و به خورد مردمان ساده دل و خوش باور ما داده اند

ن و محمد فقط غرض روشن شدن آ قرۀ و تا آنجا که توان دارم در افشای ھدايات زن ستيزانمکتوم برداشت شود

 و در تمام نوشته ھايم  بار ھا عرض نموده ام که خواھم ماندشود ساعی  حقايق  از آنچه اتفاق افتاده و آنچه گفته می

کوره ھای شان نيست و نخواھد بود اما نويسندگان محترم ھم توقعی زيادی منظور تحقير و تو ھين اشخاص و يا مف

دھند برای من و امثال من  نام مقدسات آسمانی و اسالم و قران بيرون میه نداشته باشند تا ھمه چيز ی را که آنھا ب

دانشمندان و  ،رای مردم ما علمی که باسناد آن آيده ھای دينی را از راه تفاھم و قدسيتقابل احترام باشد؟؟ بايد اول 

  . مقدسات را داشتو بعدا توقع احترام بهنمود اثبات نسل جوان و تحصيل کرده  ای ما 

 نمودن خرافات و مبارزه عليه آن تحقير و توھين به شخصيت ھای انسانی و ءافشا. کنم و نکرده ام   اما توھين نمی

اھم اصل آنرا به ميدان بکشم تا باشد که حقايق پشت پرده خو يده ھای خرافاتی  شان نيست فقط میانويسنده ھا و 

 سال است در بند گير و دار نيرو صد ھاچون اين ملت ستم کش  و خوش باور ما  . نی رو شن شود آاسالمی و قر

گويند بوده  گفتند و می  شان خود را مقدس و آسمانی میۀ که ھم،ھای امپريالستی و جھان خواربه کمک ھمين اديان

 خرافاتیير ھای کشنده و جدون اينکه خواسته باشند پابند زن و ھر گز ھم  توجه نکرده اند که نا خود آگاه و باند

 و ا و دست نشانده ھای شان گرديده اند و نا خواسته به چيزی  وادار به ايمان آوردن شده اند که از محتواعراب

  .دانند  و اصال مفھوم آنرا ھم نمیعير آن کامال بی اطالتدسا

 خاموش نشستن در قبال چنين انديشه ھای زھر آگين و کشنده  را   کمبود و نارسائی خود حس کرده و ووجدانا نارام 

باشم پس چه بھتر که اين گفتنی ھای نا گفته را در سطح جھانی به معيار ھای بزرگتر با دانشمندان و عالمان و  می

 اين ۀای تلخ و تباه کن بشريت باشيم ؟؟ روی اين منظور سلسلمردم شريف خود مطرح و در صدد افشای حقيقت ھ

. نوشته  ھا از مدتی است که فقط درين ھمين پورتال عزيز باقبول زحمات  زياد گردانندگان با شھامت آن ادامه دارد

  .ھا ) روی کشتزار( حال برويم 

کيد و تکرار به أ بشری ياد شده و ھم تن بار ھا و بار ھا از زنھا منحيث موجودات دومی ساختمان جوامعآ در  قر

باشد و از حقوق مدنی محروم و ھيچ نوع آزادی انسانی  اينکه مرد را حقی بر زن است و زن جز ملکيت مردمی

 با روپوش اسالمی البته آنھم به شکل خشن  ۀ تبارز افکارمرد ساالرانۀکه اين خود نشان دھند، عمل آمدهه ندارد ب

گويد و آنچه  توان ناديده گرفت آنچه اسالم و قرآن در مورد می له نمیأ  به اين مسر ارتباطد. باشد آن می) مقدس(

زنان (مايد فر  اگر ھمين جمله قرآنی را که می.مايند فر عيت ووابستگی ھای خود ابالغ مینظر به موق) عالمان دين(

  :اھيم شد کهرسی بداريم  متوجه خواز نگاه حقوقی و اجتماعی بر) شما کشتزار شما اند

ھمين جمله خود  > ازآن گرفته شود< ی که کشت شود و حاصلئ ؟؟ کشتزار يعنی جا اصال چرا زن کشتزار باشد

که اين کشت زار جز دادن حاصل تخم که ) ماشين چوچه کشی مرد ھا( زن يعنی .دھد تسلط مرد را بر زن نشان می

ه  و کسرهرا با ھر نوع زير و زبر فتح) انی( اينکه اگر کلمه و ھم ر را ندارديدر آن کاشته شده است ديگر اختيار تغي

اگر از ديد گاه زمانی ببينيم . شود چيزی ديگری از مفھوم آن بيرون نمی )زمان و يا مکان (تجزيه کنيم به جز از

گاه و از ن) باشيد بر آنھا فرود آئيد زنان شما کشت زار شما اند ھر موقعی که خواسته(شود  چنين بر داشت می

باچنين بر داشتی ) ئيدآ در نحوی که خواستيد بر کشت زار فروه ھا و بزنان شما کشتزار شما اند در ھر ج( مکانی 
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ن زمان و مکان  در مقاربت ينام زن ھيچ نوع اختيار در تعيه شويم که موجودی ب به صراحت  و روشنی متوجه می

قد ھر نوع خواھشات و تمايالت انسانی تشريح شده  بی حرکت و فا،با شوھرندارد چون او مثل جنس بی احساس

 است و اگر با در نظر داشت - اين موجودات مظلوم تاريخ- بر تری مرد ھا نسبت به زنھا ۀاست و اين خود نشاندھند

                      .   يه می اندازد کنيم ھر انسان با وجدان را به گراين آيت کلچر  و رسم و رواج ھای زنا شوئی افغانی را با آن مدغم 

بررسی  مختصر آيات ( وز ھم دوام دارد  زير عنوان به ار تباط زن ستيزی اسالم و قرآن  من در نوشته ای که ھن

تحليل و ارزيابی ،  صحبت داشته و دارم واما در  تر جمهه ای تا انداز» محمد و زن– قران «در بخش ھای) قران

اين خواھد بود که مرد است که ھروقت ميل کرد و در ھر جا که خواست  سوره بقره نتيجه ٢٢٣يتآمشخص ھمين 

  .فرود آيد )به کشتزار(

) آميزش با جنس زن(م ھم در ين موردله مھم برای مرد ھا است مخصوصا اينکه حضرت پيامبر اسالأاين يک مس

واب حفصه خانم نکاحی شان و پيشتاز بوده و ھر چه ميسر بوده دريغ نفرموده اند مثل ھمخوابگی با کنيز در اتاق خ

جمه و تفسير ھمين آيت و اگر اشتباه نکرده باشم تر. ده ھا مثال ديگر به روايات تاريخ نويسان و محدثين اسالمی

و  محرک ، با شعور، سلب حقوق زن از ھمه جھت است  و موجوديت زن را منحيث يک موجود مستقلۀنشان دھند

ی که ھنوز شعور شان ئھا و مرد ھا تمام زنۀال می برد ؟؟ پس اين وظيفؤزير سدارای حقوق انسانی با ھمه ابعاد آن 

  گفته شود از سر آسمانی و مقدسباشد تا ھر مانعی را ولو   می،ه نشده و در خدمت بيگانگان قرار نگرفته اندددزدي

ر اجتماع امروزی  يک انسان با شعور و خالق د،راه بر دارند اوال شخصيت و موجوديت زن را منحيث يک انسان

 استعداد ھای انسانی ديگر البته با ۀ مال عمر و ربانی و صدھا کشند،بدون ترس از اسالم گرايان فاشيست نوع سياف

 ، شان که توسط غارتگران فرھنگ ما به يغما رفتهۀحوصله مندی ثابت سازند و بعدا در تالش تثبيت حقوق پامال شد

  .  عادالنه و انسانی نمايندۀمبارز

 مشرو عيت بردگی و کنيزی ، از مال ديگرانچپاول و غنيمتکنم  در دينی که اساس و پايه ھای آن روی  کر نمیف

 آن را دين ؛ بنا يافتهه،حقوق و مزايای انسانی محروم ساخت و از تمام ه را ناديده گرفتنام زنه  ب ی انسانتو موجودي

 عدالت و ھم نوعی خواند

 

  


