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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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
 ٢٠١٣ جوالی ٠۴

  

  افغانستان و اسالم  درویزن و حقوق 
١ 

 رند به دوستانـت بــکايــان شـــمنـــاز دش
  شکايت کجا بريم ؟،چون دوست دشمنست

 

نت عليه زنان که در باط قانون منع خشولمان  معجون المرکب افغانستان به ار تی در پارئين اواخر جر و بحث ھاا در

رسد و  ش میگوه  کنار  بو صداھای زيادی در ھر گو شه و انين اسالمی  قرار داشته سر قو اسالم و،مغايرت با قرآن 

 کار بودن جناح ھای مختلف سياسی وليه آن البته با دست اندع ھم ھم تظاھراتی به جانبداری از قانون منع خشونت و

توان منحيث مدافع حقوق زنان به   نمیکه اين قانون را دیبا وجو  .فته است  صورت گرقعی در چند شھراسالميون وا

قيد ن که از  افغال گشای ھمه جانبه  برای زنھا در مجموع مخصوصاً زنھایشکل کامل دانست و طرح ھای آن را مشک

   ،نام قرآن بسته شده دانسته مان ھای آسمانی ب ھای مستحکم  فر و قبايلی کشور  در زنجيره ئیرسم و رواج ھای عنعن

ھا ھم تا گلو در منجالب فساد   را که خود آناجع و  بنياندھای نامنھاد حقوق بشررل نسبی توانسته توجه م به شکاما

 دفاع از حقوق زن در مقابل مرد و اسالم به شکل نسبی ۀايشان را در جبھماعی و اخالقی غرق اند جلب  نمايد  و تاج

 قرار دھد

تا اين تعدادی روی گرايش ھای ذاتی خود به دموکراسی  نوع معمول آن  به دفاع از حقوق زن پرداخته و تالش دارند 

البته خوانندگان ( خانم فوزيه کوفی بود و توسط   میءمان تقنينی آقای کرزی بايد مرعی االجراقانون که قبالً به شکل فر

  بزرگنرين قاچاقچی ھای مافيائی مواد مخدر در کشور میۀملجيانات کشور  مطلع اند که خود خانم کوفی از وقايع و جر

که   ينا البته صرف نظر از ،خود بگيرده به پارلمان افغانستان غرض تصويب راجع ساخته شد تا شکل قانون را ب) باشد

که چرا خانم کوفی  مانی  ابالغ شد و ايننيم سال قبل روی ملحوظات خاصی از طرف کرزی توسط فر و يکاين قانون 

  کشور و ملت را تھديد می،ی  از جوانب مختلفئتجاعی که خطر ھاچنين موقعيت حساس ارين ھمه مدت در  ابعد از 

را  در نظر داشته   آنمندواھی و عمق دسيسه  شکل ظاھری  اين عدالت خۀلمان طرح نموده است  بايد در بارکند در پار

 .باشيم

 آدم ، گرگ صفت، خاين، قضائی که خود ھمه جنايت پيشه جعا پارلمانی  و مر، ھمچو دولتی ازبايد خاطر نشان سازم  

 انسانی از لی ساختن ھيچ نوع قانون و مقرراتباشند طرح و عم  میاجانب زور گو و ھمچنان نوکر ، متجاوز،کش

ھای  العمل  يعنی اين قانون وضع شده که عکس. می باشدتظار دور از انرفاه و آسودگی  ھر نوع  ورفتهتوقع نھا  آن

 با بر داشتی که از ماھيت چنين دولت دارم ، را در قبال  داشتیتعدادی زيادی از دست اندر کاران چپاول و زور گو
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مند شدم اين بود که اين قانون به شکل  چنين موضوعی عالقهکه چرا به  ات داشته باشم اما اينيتوانم در جزئ نظری نمی

 لمانی  واضحاً ھای پارفته است  و ھمين کودن  اسالم قرار گرگر موضوعاتی بود که در تضاد باءواضح و آشکار  افشا

  خشونت عليه زنان خالف دين اسالم است ؟؟عگويند که من می

راند  مواد اين قانون که نسبتاً از  ه ظاھراً از آزادی زن سخن میمان و يا قانون متذکره موادی وجود دارد کدر فر

ينکه در قانون اساسی اباشد  از  آن  و حديث  میقر ،دارد خالف ھدايات دين اسالم  ھای زن صحبت می آزادی

سالم باشد  تواند تصويب و عملی گردد که خالف ھدايات دين ا افغانستان گنجانيده شده است که ھيچ قانونی در کشور نمی

لمان افغانستان متشکل از افرادی استند که اعضای پار تواند  اجرا پذير باشد مخصوصاً اين اين فرمان و يا قانون ھم نمی

دارند يعنی واقعاً تمام …  قتل غارتگری ، بی ناموسی ، دزدی ، چپاول ، جنايت، آدمکشی ، ننگين ۀکه اکثراً سابق

توان يافت که کمتر از دو زن  لمان را می پارعضوو ھمچنان کمتر  موجود است  ھا  در آنیصفات اسالمی و مسلمان

 البته بچه نه  به ،ھم دارند ) بچه( سه و يا چھار زن يکی يا دو نفر  ، دو ۀ عالوهھا ھم ب اشته باشند  و تعدادی از آند

 ؟؟!!مفھوم فرزند  

و   مظالم قانونی ،ستم اجتماعی ، ه ئیدان و عنعنات قبيلامروز زن افغان بعد از ھزاران سال زجر و ستم و اسارت مر 

 را به مفھوم  تصور آزادیاتوانند حت ھنگ بومی خانوادگی نمینجه ھای قرون وسطائی اسالم در ترکيبی از فرشک

  ھمچو قانونی و خواستار  عملی شدن آن باشندطرحتا چه رسد به لين که باواقعی آن نمايند 

 ،نای دموکراسی پاکستانیبنانه ترين طرح ھا بر ميانون که حد اقل آزادی را در چوکات خا در طراحی اين قواضحاً 

 به اين ،بينيم که با اسالم و قوانين آن در تضاد  است   ايرانی و غير انسانی برای زن خواسته اند می،يکائیامر ،ترکی 

که اسالم در تقابل با آزادی  يست و يا اينبد است و دموکراتيک ن)  زنانمنع خشونت عليه(مفھوم که يا اين قانون 

 … پرو فيسوران اسالم و ،داکتران  ،که خود را محققين اسالمیی ھا مخصوصاً زنان قرار دارد  و اميدوارم آنان انسان

نديات با چررا    و غير آن نتی نموده و يا ھم صفحات نشرات انترسالھا گوش مردمان بيچاره ما را کردانسته اسالمی 

 و يا ،قانون اسالم ،  حقانيت اسالم،نام اسالمه  ب،ا يگ چيزی از اسالم ين راستا  پر نموده اند قدم پيش گذارند  و درخود

شوی مغزی نشده  و از   و ين  شستا ما اضافه تر از  ۀھم در دفاع از اسالم بنويسند تا اين مردم بيچاره و زجر کشيد

 .شته باشنديان مخصوصاً دين اسالم برداشت درست دااد

شونت عليه زنان استفاده خمرد حق ندارد از  :ين قانون چنين است اچيز ھای ابتدائی پيرامون دفاع از حقوق زن  در

 نمايد

ھان اضافه تر از يک زن داشته باشد  و ھمچنان خالف فتوای آقای ستار سيرت و داکتر ندارد بدون دليل و برمرد حق 

 ساله را نمی۶ساله و  ۴ن شده است  يعنی دختر ي سال تعي١۶ختران دھر سن ازدواج برای زنيازی فارغ التحصيل اال

که در تلويزيون کابل به ای باعث شده درجه ه  در آورد که اين موضوع خشم آقای مال نيازی را بحتوان به عقد نکا

 ؟؟!!شود  ياد آمد که  نظر به اين قانون محمد جنايت کار حساب میفر

قضات  وء  وکال، ءماده ھای قانون مغاير احکام اسالم و منافع اکثريت مدافعين اسالمی و ھمچنان وزراو اين ھمه  

طول تاريخ نپذيرفته و آينده ھم در  ،وجھادی ھای دنباله رو است  و اسالم چنين آزادی نسبی را به زن قبولدار نيست 

 امالک ءساب شده است به اين معنی که زن جزآن زن منحيث ملکيت و دارائی مرد حدر قر چون ،فتنخواھد پذير

 متعلق به  جنس و يا آنچه کامالً ، ءپذير نيست که مرد به  شی و اين امکان گرددقانونی و شرعی مرد بعد از نکاح می 

پذيرد  و مملکت ما ھم يک  را نمی که احکام شريعت اسالمی آن ست  آزادی دھد؟؟ اين غير ممکن است برای ايناو

تواند  در   رھنمودی ولو ھر قدر انسانی باشد نمی، ھدايتی،فرمانی  ، قانونی ،می است فلھذا ھيچ حکمی کشور اسال

 باشد چون در تضاد با اسالم و ھداياتش می ،خود بگيرد ه کشور ما شکل عملی ب
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 نموده و با  ما دين اسالم با داشتن ماھيت مرد ساالر و زن ستيز  خود از صد ھا سال به اين طرف رخنهۀدر جامع

 ابتدائی ا  حق مشروع زن حتانهھای ديرين کوھپايه ھای کشور پيوند عميق خورده و در دفاع از منافع مرد ساالر سنت

 .پايمال شده استھا   حق آنو طبيعی ترين ترين 

فشاری ط اسالم پائيد و تسلأ که مردان مسلمان ما زياد تر به تناسب مسلمانان  اکثر کشور ھای اسالمی به تیيکی از داليل

 .دارند ھمين امتيازاتی است که اسالم به مرد ھا داده است

بختانه يک ام اما بد نی مخصوصاً زنھا نوشته حقوق انساۀين احکام نا متوازن اسالم در  باراھايم از يان  نوشتهمن در جر

در جامعه جا زده اند … المی و پرو فيسور ھای اس ، داکتران اسالمی ،تعدادی که خود را منحيث پژوھشگران اسالمی 

يا ھم احتماالً شنگری نکات مبھم و تاريک و ھای داشته و سبب رو ن موارد صحبتياگز حاضر نشدند تا با ھم در ھر

 .ديممجھول اسالمی  گر

د و زن است در اسالم حقوق مر... برادری و،ياد کشيدند که  دين اسالم دين برابری  نوشتند  و فر،ھا ھميشه داد زدند  آن

 .تيار بيشتر دارندخا…مساوی است زنان 

به ھای ه جنابان ھمين نخسؤال بر انگيز در  اسالم مطرح شدکه مسأله ای به اين ارتباط و يا ھم موضوعات  اما ھمين

جيح داده و حاضر به صحبت و حل و فصل موضوعات نشدند اما بعد از مدتھا خاموشی از اسالم فرار را بر قرار تر

که اين مسايل حل  داختند در  حالی پر… معجزات و ،ديگر سر بر آورده و چند سطری پيرامون احاديث يک سايت 

شن شدن آن مسايلی پرداخت  که حيثيت تھداب و بنيان تفکرات  مردم ما را باشد  بايد به رو  مشکالت مردم نمیۀکنند

ن خيلی عالقه دارند راجع به آن موضوعاتی اه اين آقايبختانسفانه و بدأ اما مت؛ھا صحبت نمود گذارد بايد راجع به آن می

) رھنمای اسالم (ی است  و آن زمان است گه گل آقاھا به نفع خود شان معتقد صحبت دارند که طرف آنھا به آن انديشه

گفتار ئی ترين احساسی نمايد که طرف مقابلش  نه تنھا موافق به کند و اگر جز شکفد و آنچه در شکم دارد تخليه می می

کند ديگر برای شان گنجايش  را ھم رد می کند آن   حتی ريشه و بنيان آنچه او به آن استدالل می،او نيست و نخواھد بود

ای است که  فتاد  فرار  بھترين وسيلهاد پناه برده واگر آنھم کارگر نيی کفر و زنديق و ارتدا فتوهب .صحبت وجود ندارد

  .تشخيص داده اند

شنگری پيرامون عقايد دينی ايستاده بوده و از رد رودر مو) ھمه(ام  ھای قبلی ئيد نوشتهأ بنده با تھر صورته  خوب ب

با دانش و   ھموطن،گذرد خواھان کسی ھايم می نمايم تا ھنوز ھم که مدتی اضافه تر از  سه سال از نوشته ھا دفاع می آن

ا بدون فحاشی جواب داده  و به طنان راالت من و ھمومه سؤ جلو آمده و آن ھآگاھانهيا بی دانش اسالمی ھستم که  

 استدالل دينی و دفاع از ،نه شرافتمندانه بايد از دين فروشی ؟ ور!!يند ھنوز ھم دير نشده است شنی اذھان ما بيفزارو

 ،ارتجاع که به صوابدبد یناھانگبار خدا از  عزلت گزيده و به درۀشن شيخ و مفتی و ھدايات اسالمی توبه نموده گوفال

اند پوزش بخواھند و به پيشگاه ملت مظلوم و خوشباور ما  مرتکب شده) آگاھانه و يا نا آگاھانه(باداران خود  استعمار و

دانستند و يا ھم زير فشار  اند و يا روايت کرده اند يا نمی ھم دست به سينه گذاشته و اعتراف کنند آنچه تا حال گفته

 . در مقابل خدمت مجبور بودند چنين خيانتی را مرتکب شوندالمللی و اخذ معاش استعمار بين

 .ھا را خواھند بخشيد شايد و به احتمال قوی اين مردم خوش باور آن

 .رويم به دنباله گيری در تضاد بودن قانون منع خشونت عليه زنان و اسالم ناب محمدی می

اھيم نمود  يکی خشونت به معنی لت و کوب نمودن ين قانون فقط در دو مورد آن مکث خواطوريکه قبالً تذکر يافت از

 .که محدود ساختن ازدواج مرد ھا زنھا از طرف مرد ھا و دوم اين

 حتی ، پدر شوھر ،مادر شوھر ،ادران شوھربر، ھرانلت و کوب نمودن زنھا از طرف شو:  اول ألۀدر مورد مس

توان   تاريخی داشته و میۀ؟؟ در کشور ما سابق!!!خواھران شوھر و د ر  بعضی موارد بزرگان فاميل و اقارب شوھر 
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  در صد از زنان افغان  را شامل اين کتگوری  دانست و٩۵ھنگی و اجتماعی مردمان کشور با در نظر داشت رشد فر

 احکام شرعی در تطابق کامل بای  ئ موضوعی است  که حقيقت عينی داشته  و ھمچو خشونت ھاۀاين خود نشاندھند

 .لکت ما رواج دارداسالمی  در مم

 ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

 


