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 .آزاد ل

 ٢٠١٣ جوالی ١٨

 سپاس و امتنان
دپلوم انجنير نسرين توسط اين چند سطر خواستم مراتب سپاس و امتنان خود را از خانم آزاديخواه و مبارز متعھد 

 .ارممعروفی ابراز د

من قوت قلبی ه دھند ب  و توجه قرار میمطالعه مبارز دلير نوشته ھای  اين عاجز را مورد  ،که خانم دانشمند ينااز 

 ، مثل شما دارددریی که داشته و دارد خواننده گرانقئکه  اين نوشته ھا با ھمه کمبودی ھا ينابخشيدند  و خوشحالم از

 .ر ھايم و راھی را که در پيش گر فته اماميد وارم ساختيد به باو

اسارت زن و بيداد و غفلت (  جوالی زير عنوان ١۵ ۀرخؤمۀ تباط آن نوشته که که شما با بزرگواری خود  با نوشتبه ار

توجه شما فقط چند سطری را تکميل نموديد با ابراز ممنونيت از  تاھی ھا و کمبود ھای آنوختيد و ککامل سارا  آن) خلق

 .سانمر  به عرض میضيحاً ورا ت

سفانه که خيلی ھا ھم أکند مت که ايجاب تشريحات مستدل قرآنی را می) زن و حقوق وی در اسالم و افغانستان( ۀنوشت

بود اما نظر به مشکالت صحی و مصرو فيت ھای عجيب و غريب  مختصر و فشرده نوشته شده بود  که بايد  چنين نمی

تال آزاديخواھان ارسال داشتم و در  آن به پورماس در حدود احکام و تبليغ اسالميون  را مختصر فقط با ت  آناجباراً 

و نمايم گنمودند باز زدند و گلو پاره می مختصر فقط خواسته بودم آنچه را اسالم گرايان و مناديان اسالم  سالھا داد می

ی که نگفتند و به قرآن و پيامبر خود چه ئ حقوق زن در اسالم چه دروغ ھاۀچون اين دنباله روان بی فکر و تميز در  بار

را منحيث  با عاطفه و ماليم ساخته  و آنۀ ی که نبستند  تا باشد اگر بتوانند  موفق شوند از اسالم يک چھرئتھمت ھا

ت عصر بفھمانند که در  ماع بشری قلمداد نمايند و به مردم نظر به ضرورت زمان و ايجاباتمکمل ترين قانونمندی اج

باھم يک صدا ھمه ) قانون منع خشونت عليه زنان( اما امروز با  مطرح شدن ،اسالم حقوق مرد و زن مساوی است 

زنند که اين قانون خالف اسالم است ؟؟ يعنی در اسالم خشونت عليه زن جواز دارد و ھر نوع قانونی که  ياد میفر

دانيم که اسالم دينی است که نظر به آيات   ھمه می،ف دين مبين اسالم است ادعای حقوقی برای زن داشته باشد خال

قرآنی و احاديث محمدی دين مردانه بوده و زن را از ھر نوع حقی محروم ساخته است و اما اين غالمان عرب و جيره 

چيز را بيرون ساخته ين دين ھمان اخواھد از  خوران استعمار  مطابق شرايط زمانی و مکانی ھر چی دل تنگ شان می

 .شانند بپوتوانند حقايق را سازند تا برای خود و دين شان کسب آبرو  دارند اما نمی و مطرح می

 رديدگ شما کامل ۀاين مختصر منظورم در آن نوشته بود که البته با توجه و نوشت

 .واری ھميشکی تان ممنونمگاز محبت ھای انقالبی و بزر

 


