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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 ١۴

 

  و افغانستان  در اسالمویزن و حقوق 
٢ 

 
 ھم رسيم که موجی شود بلنده بايد ب

 شود ای عليحده دريا  نمی ھر قطره

 

 بخش دوم

لمان  و تعداد  پار دو مورد از قانون منع خشونت عليه زنان  که در بخش اول از آن تذکر رفت  و نمايندگانۀاردر ب

تماعی به صراحت اعالم داشتند  که اين قانون خالف اسالم است ؟؟ يعنی طرح اين قانون با جزيادی از چيز فھم ھای  ا

 صحت دارد  کامالً اين گفتار شان! مواد مندرج آن اسالمی نيست ؟؟  بلی 

خود نظر انداخته  و ه   چرا؟ بھتر است ب،فھميم اما چيزی نميگوئيم را می اسالم برای زن حقی قايل نيست و ما ھمه آن 

 .کرد يک تعداد مردم بيابيم لعملی را  در عملعکس اھای ھمچو  از خود شناخت داشته باشيم  تا بتوانيم انگيزه

 البته نه از نگاه ،يبی ھستيممردمان عجيب و غرگی داريم  نام افغانستان زنده ی بما مردمی که در قلمرو جغرافيائ

 . طرز تفکر و عملکرد، بلکه از ديدگاه عقيده،ساختمان  جسمی

شوند  اد میي خاکی  که به نام انسان و  يا آدم ۀما از ديدگاه ساختمان جسمی و فزيکی با ھيچ کدام از موجودات  اين کر

   اما چرا از ديگر مردم خود را متمايز می،احساس داريم و  دست و پا، قلب،ھا چشم و گوش  ثل آنقی نداريم  مفر

 و باور ، آيده ای،شناسيم ؟ و ھر کد ام ما در  قلمرو فکری خود برای خود جھانی ؟؟   جامعه و ديگران  را نمیدانيم

 با ،يم  ھميشه بر تر از ديگران می پندارما خود را ليکن ، مردم دنيا ۀداريم؟ مثل ھمخاص خود ی و اخروی ائدنيھای  

خواھيم چنين نشان دھيم که ھر چه است ما   می، فقط حرف زدن، دعوی نمودن،سر زوری و خود را بلند نگھداشتن

قی را می پيمائيم و نه به  ترو به ھمين ملحوظ نه ما راه تمدن و!! ؟ چون ما مسلمانيم !!ھستيم  و جز ما ديگران ھيچ 

 بيگانگان را ۀئيم وطنپرست ھستيم و سلطگو ما میدھيم و اصالً به آن فکر ھم نيستيم ؟   طح باالتر خود را ار تقا میس

بندی ھای ديومال  ، آخوند ھای ايرانی،غربی ھا  ، شوروی ھا، عرب ۀيادی از ما غالم و بردتعداد زاما !!  نمی پذيريم 

گويند  ان دارند مخالف خود را از بين برده و خونش را نوش کنند ؟  میخون ھموطن خود تشنه  و ميل فراوه بوده  ب

 ما ۀيم ما مسلمانيم ؟؟؟؟ و جز ما و عقيدئگو   می،دانيم  انسان دوست ھستيم ؟ اما از انسانيت به قدر کافی چيزی نمی

   مردم دنيا   ھمهۀاريم  بايد ھماما ادعا د دانيم چرا مسلمانيم ؟ و چطور مسلمان شديم ؟ ديگر ھمه ھيچ و پوچ ؟؟ اما نمی

  ايمان و باور داشته باشند ؟؟ و از آن پيروی نمايند ؟؟ در غير آن ھيچ و ھمه ھيچ ؟؟،ئيم بايد اعتقادگو آنچه میکس به 
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ايم که کسی ديگر مثل ما  ز فکر نکردهگکه ما ھر بينی دوريم ؟ برای اين چرا از واقعيتاما !! اين است بر داشت  ما  

انديشيم که توسط اجنبی ھا به خورد ما داده شده است ؟  و ھم   و باور ھای ما به آنچه می،و انديشه  و اعتقادی دارد مغز 

    چون ساختمان فکری ما را چنين رشد،اند  بر ما تحميل شده و مارا مجبور به پيروی و اطاعت از آن انديشه ساخته

 ؟؟!!پس بدا به حال ما !! و از ما مسلمان ساخته اند!! ست ًيان زندگی چنين تکامل يافته او در جره   داد

پيشوايالن اسالمی و تعداد زيادی از  ، مالھا،دارند اما ھمين رھبران  رھبران اسالمی ما عليه کفار اعالن جھاد می

ل زندگی را شاک و ھر نوع وسايپو ، خوراک،آيد تا از خوان  ھمين کفار استفاده نموده پول مردم خود ما بد شان نمی

 .نصيب شوند

 ما گره خورده و اکثر يت ما را موجودات ۀسودی ما که سخت با عنعنات و کلچر فربا اين طرز انديشه عقايد اسالم

لت و کوب شدن زن افغان  توسط شوھر   بينيم که ای بی احساس  بار آورده است  می خبر و تا اندازه و بی نا آگاه  ،خشن

کات بندی ھای  شرعيت اسالمی مطرح شده در چو مرد ساالر ما  ۀدگی اجتماعی جامعھنگ  زن فرءو فاميلش  جز

 مرد  در ھر جھت  در زندگی روز تفوقو می  از صد  ھا سال به اين طرف گرديده  و دانشمندان اسالدکانداران دين  

اند که رضای خداوند چنين  شده خانوادگی و جامعه مشھود بوده است  و به مرور زمان زنھا در کشور ما چنين تلقين ۀمر

 .رفته است

تبط به اين موضوع را ھم  و آيات قرآنی مرام  از موقف و جايگاه زن در اسالم مفصالً نوشته   ھای قبلی من در نوشته

که ھدايات آسمانی  به نفع مرد ) مثل اکثر زنھا در جوامع اسالمی(ين است  ا بد بخنی بزرگ  زن افغان در،ام   شرح داده

 و ،ھای مرد  و ملکيت مرد ھا  ياد شده است  ای برای رفع ضرورت ھای آسمانی از زن وسيله  کتابۀا بوده و در ھمھ

دانند که روی ملحو ظات خاصی از تعدد زوجات مرد ھا در قرآن ذکر   نمی،خبر نگھداشته شده اند دانند و بی ھا نمی آن

 با ،شد ين ھدايات ھم قابل بر گشت نمی بامقدس پيدا نموده و ا خوشگذرانی مردھا شکل ۀشده است  تا باشد که وسيل

ين اواخر سعی برين او آيت هللا ھا  درھا شمول  حجت االسالم ه داکتران و انجنيران اسالمی ب ،که نيمچه مال ھا وجودی

و داليلی بياورند که روی اند که از آيات قرآنی  نظر به شرايط زندگی امروزی بشر يت تفسير ھای انسانی بدارند   داشته

توانند در ماھيت آيات ضد زن در  قرآن با تفسير ھای  فالن ملحوظ و فالن خاطر چنين آياتی آمده است  اما متأسفانه نمی

که در اسالم حق زن و مرد مساوی است را برای مردم آگاه قابل قبول  ر وارد و ادعای ميان خالی اينيگوناگون  تغي

دانند  با تفسيری جديد از قرآن   که خود را با سواد تر و تحصيل يافته تر از نيمچه مال ھا میی ن آنانين ميااسازند و در 

 ؟؟!!اند  که حتی ازذواج با طفل چھار ساله ھم جايز است  يالنه طرح داشتهذو استناد به احاديث محمدی ر

 .باشند  و ھمين را آموخته اند اين جنابان تحصيل يافته ھای االزھر می

توانند تا چھار زن را نکاح کنند و تفاوت ميراث به مرد و زن آياتی قرآنی به وضوح وجود  در مورد مرد ھا که می

به بختانه در اکثر کشور ھای اسالمی و مخصوصاً مملکت ما  مرد ھا  و بد ،د دليلی است برای مردان  ،دارد و اين خو

ين مورد فقر ااند که البته در  باد فنا دادهه زاران دختر  افغان را بض چند ھمسری مبتال بوده و زندگی ھای انسانی ھمر

دار و به اصطالح مھم اسالمی به ھمچو کاری   اقتصادی مردم  رول مھم و بسزائی داشته است  و اکثراً مردم پولۀکشند

 باشد زنند و اسالم ھم مدافع عمل شان می دست می

ھا موجوداتی  ھای زمانی مشخص از آن ظات خاص در مقطع ملحوبشری رویھای مرموز   اين زن افغان که دست

نه حق انسانی ساخته است  بد بخت ترين قشر موجودات زنده را در کشور ما و کشور کت و فاقد ھرگو بيحر ،بيحس

اشته  ھا قرار د  حق آنهھای ب که دين اسالم ھم در تقابل با اميال و خواسته دھند  مخصوصاً اين ھای اسالمی تشکيل می

 .ھران شان قرار داد ه است ملکيت شوءھا را جز و با ھدايات مستقيم  آن

 ۀ عالوه شده است  اينست که بھابد بختی ديگری که در پھلوی اين ھمه نا بسامانی ھا در قبال حيات زن افغان دامنگير آن
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عداد زنھای خود فروخته و  يک ت، مرد ھا مخصوصاً اعضای فامليش ،و ھدايت گران اسالمی   مال،دشمنی اسالم 

فته  و زير نام اسالم در رديف مرد ھا و اسالميون و يا در  ضد حقوق زن قرار گرهھمجنس شان  روی داليل خاصی ب

ی آنھا را جدی بگيريم  و نظری به آن  افگنده  و اگر اين موضع گيراند   مجموع در چوکات زن بودن عليه زن وا ايستاده

 زنان خالف ھدايات اسالمی است ۀن خواھد بود  که چون داد  خواھی  و خواستار بودن حقوق حقو فتوا صادر نمائيم اي

 ؟!! بلی خيلی ھم ساده ،پس زن از نگاه حقوقی قابل اعتبار نبوده و زن بايد ھمچنان محکوم باشد  

المی مخصوصاً و موجودی که در احتماع اس که   شخصيت فزيکی زن  ارزش حقوقی ندارد  اکنون در جامعه ای 

يده شده است و مطلقاً  مطيع اوامر و دستور نوکر آفر انسانی که فقط  کنيز و ،کشور ما فاقد ھر نوع حقوق انسانی است 

باشد  و دين اسالم ھم تا آنجا برايش محدوديت خلق نموده تا چشمانش در حدود ھمين رسم   او میۀھای شوھر و خانواد

 تواند از حقوق مدنی انسانی بر خوردار شود ؟؟ يشتر نداشته باشد  چطور میو رواج در چوکات اسالمی بينش ب

تا امروز ھيچ کشور اسالمی نخواسته تا از حقوق مساوی زن و مرد  از ديدگاه قرآن و اسالم صحبت نمايد  چون  اصالً 

ر اساس و تھداب  تواند  از آنچه که د حقوق مساوی در اسالم مطرح نيست  پس ھيچ کشور و جماعت اسالمی نمی

 ؟؟!! بحث دارند ،موجود نيست

شنفکر اسالمی در جامعه مطرح دارند  با داليل و که خود را منحيث رو خاطر اينه اين چند متجدد اسالمی فقط ب

 .دارند  که اصالً در اسالم پايه و بنيادی ندارد اراجيف طفالنه  موضوعاتی را در دفاع از حقوق زن مطرح می

منع خشونت عليه ( ضد قانون به اصطالح هپارلمان نام نھاد افغانستان و تظاھرات يک تعداد مردم  بملکرد وکالی ع

 آنست که ۀشمول آقای نيازی فارغ التحصيل االزھر نشاندھنده و ھمچنان بيانيه ھای شديد الحن چند مولوی ب) زنان

 . مردان قرار دارد حقوق  در انحصارۀ ھم،قی برای زن در اسالم موجود نيست حی ترين زئج

 ه بیالبته اين تنھا اسالم نيست که در ضديت با زن و حقوق انسانی قرار دارد تمام اديان آسمانی چنين اوامر و فرامين

که نبابد حقوقی برای زن قايل شد بلکه زن   تورات و انجيل پر است از احکام ضد زن و  اين،باشد  ضد زن را دارا می

 .ت  و بر آن حکومت کرد و ھدايت داد و در صورت خالف او را بايد مجازات نمودرا ھميشه زير کنترول داش

 . اديان  گذشتهۀو اسالم دينی است بر گر فته شده و ادامه دھند

 ،سی در دفاع از حقوق زن بر نخاست کھا در مقابل آن قانون در افغانستان تبارز نمود ھيچ  العمل که اين عکس از زمانی

کت  زور و پول نمايندگان استعمار  ی داشتند که آنھم به برئای بگو  مگوی ابتدا لمان نشين که تا اندازهبه جز چند زن پار

 .زودی خاموش گشته ب

شود اين است  تا مرد و زن آگاه  به نظر من تنھا راه نجات زن افغان از چنگال  ظلم و بيعدالتی که در حق او شده و می

 کوچکی ھم باشد تا به مرورزمان اين ۀ پيمانبهھا انجام دھند ولو  غرض بيداری آن راستا کاری مثبتين او متعھد  در

ای که بر  ليت با ھمديگر بسيج شده و اساسات و بنياد جامعهؤوطلسم شيطانی از بين رفته و مرد و زن با احساس مس

 ر انقالبی دھندي تغي، رايان استدر جرمبنای طبقات و تأمين منافع استعمار گران 

 انپاي

 

 


