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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

 
 الھی عزراييل

  ٢٠١٣ جوالی ١٢
 

 د قانونضدښځو دتاوتريخوالي پر
م حقوقي ھغه اړخ څيړم له مقدمي تيريږم په نيغه توګه دقانون په اړه حقوقي برخي سره تماس نيسم خولومړی داسال

 اسالم ھم ځانته يوحقوقي .چې دښځو په اړه پري بحث شوی دی اوبيا ددغه قانون حقوقي اړخ باندي بحث کول غواړم

چې «سيستم لري چې په دغه سيستم کې ښځه به دنرترواکمني الندي ژوند تيره وي ځکه چې په قران کې راغلي 

فانکحوا ماطاب لکم من «په بل ځای کې وايې چې ) واکمنان وي باندي سړي به په ښځو(»الرجال قوامون علی النساء

که دوه ښځي دې خواښيږي دري دې خواښيږي اوکه څلور (»النساء مثنی وثلثاء ورباع فان خفتم اال تعدلو فواحدت

  .)ويريږي نو بيا يوه ھم کولی شيد عدالت سره کولی شي که 

دشھادت اوميراث په برخه کې ھم ښځه دنر نيمايې دی بلکې له کوره  اصال له دوو څخه پيل شوي دی ترڅلورو پوري 

له کوره مه وځۍ پښتانه  )په کورو کې کينی (»وقرن فی بيوتکن«دوتلو اجازه ھم نه لري ځکه چې په قران کې وايې 

پښتنو محمد دغه ايات عين دپښتو دمتل ترجمه يې په عربي ژبه کړی دی يا » ښځه دکور دی يادګورنو«ھم وايې چې 

دعربي ايات څخه متل رايستلی دی چې يو څه تحقيق ته اړتيا ليدل کيږي خوددغه ايات  له پاره يوتفسير  په يو حديث 

) ښځي دې له کوره ځکه مه وځي چې دوی دشيطان رسي دی (»النساء حباييل الشياطين«کې راغلی دی ھلته وايې 

ان نوماند کړي ځکه چې په اسالمي نظام کې سياسي اوناقص العقلي دی  اونشي کولی چې رياست جمھوري ته ځ

وانيان دښځو دوتلو له پاره خسيستم يې دخالفت په نوم دی چې دخليفه له شرطونو څخه يونارينه توب دی داچې ځيڼي ا

دعايشي دجنګ جمل کې دبرخي اخستلو دليل ګرځوي دليل نشي کيدای ځکه چې قران عام دی په ھرچا باندی بايد 

مبر بيباني په کې مستثنی نه دی که ھغوی وتلي دي ھغوی ھم له قران څخه خالف کړی دی چې ډير غيصدق وکړي دپ

   .ورباندي بحث نه کول غواړم

داسالم سره په ټکر مادی کې دبشر حقوق اومساوات مراعات کړی ) ٧(مادی او (  ) داچې دافغانستان اساسي قانون 

ت نه لري أر داسالم چيغي وھي دوی محافظه کاراني دی دومره جربارکزی اوھمداسي نو يه کوفي،فوزکې دی داچې 

چې ووايې چې موږ اوس ھغه دعربي قبيلو وروسته پاتي فيوډالي نظام نه غواړو يو بورژواری نظام غواړو دغه 

  . ت دوی نه لري خو په اسالم کې ځانونه وردننه کوي اوځانته مسلمان وايې اوله اسالم څخه دامسا کار اخلی أجر

په اسالم کې عقد په ايجاب اوقبول سره دی  چې اول قول ته ايجاب وايې دويم ته قبول وايې اوپه عقد سره يولړ حقوق 

 مسکن، نفقه، اووجايب رامنځ ته کيږي دسړی وجيبه دادی چې ښځي ته دجنسي اړيکو نيولو په مقابل کې مھر،

يږي ځکه چې يو خوا دښځي مھر اوله بله طرفه دجينۍ پالر نوره ورکړي په افغاني ټولنه کې نر بيا ډبل تواني ک.....او

تره لونګی  د ماما قابا او د دپالر ولور، ولور اوپه ځينو پښتني سيمو کې سړی بيا څلور چنده تاواني کيږي دجينۍ مھر،



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 نر څومره چې څوک په ښځو باندي زياته پابندي کوي ھغومره ډيره ورباندي داللي ھم کوي خو ددومره ستونزي چې

ماما  د دتره لونګی او دپالرولور، لباس، مسکن، نفقه، مھر،(ته مخ شوي  دښځي حق دادی چې ددغوذکرشويو شيانو

په بدل کې خپل سيکس ميړه ته اماده کړي اوکورني خدمتونه به کوي اودميړه له پاره به عام اوتام تابع وي ځکه ) قابا

چاته سجده کيدای نومابه ښځوته امر کړی وايې چې ميړونو ته سجدي چې دمحمد يو حديث دی چې که خدای پرته بل 

مون ليکم نو خلص خبره دادی چې په اسالمي  حقوقي سيستم کې ښځه دکور وينزه ض دطالق په اړه به جدا م.وکړی

م دی خدمتګاره دی دميړه ښځه دی په غربي سيستم کې چې ھلته دښځودازادی چيغي وھي ھلته بيا ځانته حقوقي سيست

  موجود دی 

  کړي دي چې ښځه دنرله واکمني څخهوالي قانون ته په دغه قانون کې دومرهخراځم دغه دښځو پروړاندي تاوتري

ماده کې ) ۵( کړي چې ددې قانون په ھي اوله تعليم اودندي څخه يې منعخالصه وي اونشي کولی چې ښځه وو

  دخشونت مواد ذکرکړي دی چې په الندي ډول دي 

  : ذيل عليه زن، خشونت شناخته مي شودارتكاب اعمال

  .ي تجاوز جنس-١

  . مجبور نمودن به فحشاء-٢

  .بط و صوت ھويت مجني عليھا و نشر آن به نحويكه به شخصيت وي صدمه برساندض -٣

  . آتش زدن يا استعمال مواد كيمياوي، زھري و يا ساير مواد ضررناك-۴

  .ستعمال مواد زھري يا ساير مواد ضرر ناك مجبور نمودن به خود سوزي يا خود كشي و يا ا-۵

  . مجروح و معلول نمودن-۶

  . لت و كوب-٧

  . ازدواجۀ خريد و فروش به منظور يا بھان-٨

  . بد دادن-٩

  . نكاح اجباري-١٠

  . ممانعت از حق ازدواج يا حق انتخاب زوج-١١

  . نكاح قبل از اكمال سن قانوني-١٢

  . دشنام، تحقير و تخويف-١٣

  .و اذيت آزار -١۴

  . انزواي اجباري-١۵

  . اجبار زن به اعتياد به مواد مخدر-١۶

  . منع تصرف در ارث-١٧

  . منع تصرف اموال شخصي-١٨

  . ممانعت از حق تعليم، تحصيل، كار و دسترسي به خدمات صحي-١٩

  . كار اجباري-٢٠

  .قانون مدني) ٨۶( ازدواج با بيش از يك زن بدون رعايت حكم مندرج ماده -٢١

  . نفي قرابت-٢٢
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 خو  دغه قانون دغه موارد ټول منطقی اومعقول دی خوداسالم ټيکداران يې نه مني ځکه چې دوی ددغومواردو سره 

په ټکرکې دي او منلی نشي اوکه چيري چاددغه مواردو څخه سرغړونه وکړه په ھمدغه قانون  دريم څپرکي کې ورته 

  جزا پيشبيني شوي دی 

ته چې ھغه په دغه قانون کې دامن استوګنځي دی په افغاني ټولنه کې دامن استوګنځي وع ضراځو يوبلې اساسي مو

جوړول ھم اړتياده خو په کوم شکل سره چې په افغانستان کې جوړشوي دي دغه شکل يې درست نه دی بايد غور په 

مني ځکه چې دوی کې وشي خو په خلصه توګه دلته ددونظامونو ترمنځ ټکردی ماليان اواحوانيان دغه قانون نه 

ددې قانون رھبران دی ځکه .......يه کوفي اوفوزدفيوډالي مناسباتو محصول دی له غرب نه راوارد شوي اشخاص او

چې دوی دبورژوای مناسباتو ته عقيده لري اګرچې په دوی کې ھم ځيني دفيوډالي مناسباتو محصول دی خو 

يه ز دی ځکه چې په اسالمي نظام کې فو ډير برحمندبورژوازي فرھنګ کې وردننه شوي دي اوله مزاياوو څخه

دوبی اوامريکا ته له شرعي محرم پرته نشوای تللی اوس چې ځي داخو دددغې راوړل .....کوفي شکريه بارکزی او

شوې ډيموکراسي برکت دی نو ځکه ددغه ازادی اوحقوقو چيغي وھی خودوی بيا غواړي چې ښځه دکورني له 

ن وينزه شي چې کوم ځای اوکله وغواړي دغه ازادي چې دوی تري تعبير لري ورته وينځيتوب څخه خالصه دشتم

  ورسيږي  اوښځه په اسانی سره استعمال کړای شي خو انسانيت بيا بل ډول دی 

 

 


