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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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 Human rights بشر حقوق

  
  موسوی

  ٢٠١۵ مارچ ٢٨

  پيوند داعش و شاه دوشمشيره
  و

   کابل*با باشندگانچند سخنی 
  

  ٢ - ٢-سخنی چند با باشندگان کابل 

انندگان فھيم و عزيزی که ضمن صحه گذاری بر آنچه نگاشته بودم، برخی باز ھم با عرض سپاس خدمت آن عده از خو

متذکر شده، اين قلم را در ويراستاری مجدد آن، ياری نموده اند، می بايد قبل از آن که نيزاز کمبود ھای تايپی نوشته را 

قدر ما که با تأسف از بحث را با ھمان روالی که آغاز شده ادامه دھم، نخست به پرسش يک تن از خوانندگان گران

  :خالصۀ سؤال ايشان چنين است. مدتھاست چيزی از ايشان به دست ما نرسيده، پاسخی ھر چند مختصر ارائه بدارم

اصل ادعای تان را در نقش زنان در که با در نظرداشت، حاکميت مردساالرانۀ فئودالی با پشتوانه ھای دينی، بدون آن 

م، صميمانه می خواھم بدانم علت چنان امری چه بوده ه ا ببرم، زيرا خود شاھد آن بودجامعۀ ديروز افغانستان زير سؤال

  است؟

در پاسخ به پرسش اين دوست عزيز بايد با تمام خضوع يادآوری نمايم که جھت يک پاسخ کامل و ھمه جانبه در مقطع 

ا در ذيل به مثابۀ پاسخ خدمت تان تقديم  نه آن توان در من موجود است و نه ھم از امکان آن برخوردارم، آنچه ر،کنونی

می دارم، نه به معنای سخن آخر، بلکه در بھترين صورت نقطه گذاری ھا و سمت نمائی ھا جھت يک تحقيق ھمه جانبه 

 تا به استناد تحقيقی بيابيمآن ، فرصت و توان  خودمتر و کاملتر می باشد که اميد روزی کس و يا کسانی من جمله

 توجه تان را در زمينه »کم ما و کرم شما«اينک با تکيه بر ضرب المثل معروف. سخ ارائه بداريممشخص، بدان پا

  .خواھانم

از نظر من علت اين که چرا در بطن جامعۀ مرد ساالر، فئودالی و آلوده به دين افغانستان، زن از چنان مقامی 

  :برخوردار بود، می تواند در نکات آتی خالصه بگردد

ه از مطالعۀ تاريخ قديم افغانستان کنونی بر می آيد، گذشته از آن که در افغانستان نيز در آنگاھی که جامعه  تا جائی ک-١

داشت و بر مبنای رسوم مادر تبارانه اداره گرديده و منتج به نقش برازندۀ زنھا در امور » مادر تبارانه« استخوانبدی

د برخی از اسنادی که حداقل از مدنيت اوستائی در زمينه وجود اجتماعی حتا تا سطح تقدس آنھا می گرديد، به استنا

دارد، با آن که در آن زمان در کليت خود جامعه با پذيرش مالکيت خصوصی و مرد ساالر حتا در سطح دولت ھای 

ص حين ًابتدائی قرار داشته است، باز ھم زنھا در درون جامعه کامال به عقب رانده نشده، در بسياری از موارد به خصو
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تشکيل جلسات جھت حل منازعات بين تيره ھای مختلف، زن آريائی به مثابۀ بخشی از پيکرۀ جامعه تا حدی از حقوق 

  . در برخی موارد حرف آخر را نيز می زده اندومساوی برخوردار 

ه است که با  و بر مبنای آن ارزشھای فرھنگی و اخالقی دوره ھای گذشت اجتماعی- جانسختی ساختار ھای اقتصادی -٢

 اجتماعی، باز ھم به مثابۀ يک جھت تابع و مغلوب در بطن مناسبات حاکم و -وجود تسلط يک ساختار جديد اقتصادی

  .غالب به حيات خود ادامه می دھد

ھر گاه در اين زمينه خواسته باشيم مثالی ارائه بداريم شايد بتوان موجوديت مالکيت اشتراکی بر مراتع، جنگالت، 

چه ھمه می .  اشجار وحشی خسته دار و آبھا را حتا تا امروز در کشور ما برجسته ترين نمونۀ آن معرفی نمودعلفچرھا،

دانيم با آن که از ختم دوران کمون و مالکيت جمعی و اشتراکی بر وسايل توليد در افغانستان، به ھزاران سال می گذرد 

غانستان، تا ھنوز مالکيت اشتراکی قبيله ئی، قومی و منطقه ئی بر مگر باز ھم بدون استنثاء به درجات متفاوت در تمام اف

ًنکاتی که قبال در سطور باال تذکار يافت، در بطن مناسبات مستعمره، نيمه فئودالی و نيمه مستعمرۀ افغانستان وجود 

  .داشته است

قرن سوم ميالدی به بعد ديگر به به ھمين سان جانسختی مناسبات ضد انسانی برده داری که به گواھی تاريخ، حد اقل از 

مناسبات حاکم در اين خطه نبوده است و جايش را به فئوداليزم با خصوصيت متمرکز آن که بيشتر در شرق وجود حيث 

با آن که اسالم از موضع يک مدافع خجول و شرمندۀ .  قرن بعدی می باشد١۶، در طی داشته تا غرب، خالی نموده بود

اشته است، اما در زمانی که ده داری به مثابۀ يک عامل بيرونی در آن نقش خاص خود را مناسبات ضد انسانی برد

ی که آوای بردگان و  ااسالم نيز در قبال حاکميت فئوداليزم تسليم می شود، باز ھم اينجا و آنجا تا ديرگاھی حتا تا گذشته

  .اشته استدر افغانستان وجود داين مناسبات کنيزان در گوش ما طنين می انداخت، 

 اجتماعی ظرفيت، قابليت و جانسختی بقاء در نفس مناسبات جديد را -مبرھن است وقتی در يک جامعه ساختار اقتصادی

 اجتماعی برخاسته از آن مناسبات نيز در حد و اندازه ھای معينی، يا خود را با مناسبات -دارا باشد، ارزشھای اخالقی 

د و يا ھم در برخی موارد بدون کمترين ھمآھنگی و تابعيت، مستقالنه به نه می دھجديد ھمآھنگ ساخته به بقای خود ادام

  .دنحيات خود ادامه می دھ

نام » پشتونوالی« پشتون افغانستان، در آنچه بدان ميکی از برحسته ترين نمونه ھای چنين طرز تفکری را در بين اقوا

خی موارد حتا در تقابل آشکار با احکام اسالمی قرار ردر بکه » پشتونوالی«سنت . مشاھده نمودمی توان گذاشته اند، 

، به مثابۀ سنن و رسوم قبل از اسالم، چنان دربين مردم پشتون، ريشه دار و با اعتبار است که حتا شاھی با تدين و دارد

ًرا که رسما » یتيمورشاه ابدال«سلطۀ احمد شاه ابدالی را وادار می سازد تا آگاھانه مقابل آن سرخم نموده، فرزندش 

  .وليعھدش نيز می باشد، وصيت به اجرای آن نمايد

احمد شاه » تيمورشاھی«تا جائی که حافظه بعد از اين ھمه سال ياری می دھد، به استناد نوشتۀ آقای پوپلزائی در تاريخ 

د زنھای بيوه و مطلقه ابدالی از مادۀ نھم الی يازدھم وصيتنامه اش، به فرزندش توصيه می دارد تا در موارد نکاح مجد

که به اساس تمام شعب فقه اسالمی حين انتخاب ھمسر از آزادی کامل برخوردارند و ھيچ کسی حتا ولی آنھا اعم از پدر، 

د، حقی را که قرآن و فقه برای زنھا به رسميت شناخته ن تا مانع انتخاب آنھا بگردبرادر حق ندارند و يا نعمو، پدرکال

 را به مثابۀ بخشی از مالکيت خانوادۀ شوھر به حساب بياورد و يا ھم در مورد ميراث با مخالفت زير پای نموده، آنھا

می در تمام محاکم الی صريح عليه احکام قرآن، زنھا را از بردن ميراث محروم اعالم بدارد، احکامی که به صورت رس

ً قسما انسانی وی در تمام حيات نکبتبارش دانست، عبدالرحمان جالد که شايد بتوان اين فرمان را يگانه فرمانفرمان امير

  .مرعی االجراء بود
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 و حزب کمونيست شورویبلشويک کمونيست روزی احزاب پرولتری حزب ير عرصۀ بين المللی پدبه ھمين سان وقتی 

 - تصادی ق در تصرف قھری قدرت سياسی و پيروزی انقالب در عرصۀ سياسی و حتا گامھای بلندی در جھت ااچين ر

اجتماعی را در آن کشور ھا می بينيم، باز ھم ھيچ کسی نمی تواند ادعا بدارد که ارزشھای ماقبل جامعۀ سوسياليستی 

کافيست انسانی . اعم از سرمايه داری و فئودالی و حتا برده داری به صورت مطلق در آن کشور ھا خاتمه يافته است

  . احيای مجدد مناسبات کھن را زمينه سازی نمايدهديد آگاھانه مانع انقالبات فرھنگی گرتاديشد نچنين بي

 کم نيست، می تواند بھترين گواه در ادعای جانسختی ارزشھای وامع بشریموجوديت چنين نمونه ھائی که در درون ج 

  .اقبل جوامع مرد ساالر در کشور مامآمده، پاسخی باشد از موجوديت بقايای ارزشھای گذشته به شمار 

 و  کيلومتر مربع مساحت طول البلد و عرض البلد واحد١٠حتا در افغانستان مان جغرافيائی و افتادگی  اگر به ساخت-٣

، افتادگی اراضی چنان موقعيتی را به وجود آورده است که کتله ھای نفوسی ساکن در واحد ھای  نظر اندازيممشخصی

 سياسی شان ادامه، ھيچ گونه تأثير -اجتماعی جداگانه، ھريک در طی قرون، بدون کمترين تماسی با ھمديگر به حيات 

  .پذيری از ھمديگر نداشته باشند

چه در حالی که مردمان آن . شايد نورستان را بتوان بھترين نمونۀ چنين انزوای ناخواسته در افغانستان به شمار آورد

ی رسد، می بينيم که تغييرات  قبل از ميالد م٣٣٠ديار به رؤيت اسناد تاريخ گذشتۀ شان به ھجوم اسکندر مقدونی و 

 و ھجوم ١٩اعتقادی و در نتيجه جا به جائی در برخی از ارزشھای فرھنگی آنھا، آنھم به زور شمشير به اواخر قرن 

 فرھنگی خاص - اقتصادی-  قرن انزوا توأم با رشد اجتماعی ٢٢يعنی .  وحشيانۀ امير عبدالرحمان جالد بر می گردد

  .خودش

ه قضايا نگريسته می شود، درک می گردد که در بسياری از مناطق افغانستان، ازدواج ھای درون وقتی از اين منظر ب

خانوادگی و حد اکثر درون تيره ئی، باعث می گردد که افراد يک محل چه بخواھند و چه نخواھند با ھمديگر پيوند 

 عمه، خاله، مادر و يا مادر کالن می خونی و تباری داشته، در نتيجه يک زن اگر برای يکی خواھر است برای ديگری،

يعنی روابطی که احترام طرف مقابل را با خود ھمراه داشته، در دراز مدت آنھم در يک جامعۀ سنتی که روند . گردد

تغييرات در آن کند تر از حرکت حلزون است، به يک اصل، به يک سنت  و سرانجام به يک ارزش اجتماعی مبدل می 

  .گردد

 حاکميت فرھنگ مرد ساالر و تصاحب مالکانۀ زن به مثابۀ بخشی از مالکيت افراد، با در نظرداشت احکام مذاھب -۴

به . گوناگون، يکی از داليل ديگريست که زن به مثابۀ بخشی از مالکيت شخصی افراد از تعرض بيگانه صيانت می يابد

 و پدر، برادر، شوھر، اقوام دور و نزديک -يت شخصی مردعبارت ديگر در جامعه ای که زن به مثابۀ بخشی از مالک

اصل تقدس مالکيت خصوصی استوار   در نظرداشت آن که مبنای جامعه بر با به شمار می رود و-حتا تيره و قبيلۀ شان

است، واضح است که در چنين شرايطی، بی حرمتی به زن نه به معنای بی حرمتی به يک انسان متساوی الحقوق، بلکه 

ه معنای بخشی از مالکيت خصوصی فرد ديگری تلقی شده، ھر نوع حرمت شکنی می تواند يا به خون و يا ھم با بی ب

  .حرمتی متقابل يعنی رسم بد دادن و بد گرفتن، جبران بگردد

م طرح آنھا دی را که در باال تذکار يافت توأم با ده ھا عامل ديگری که يا در اينجا مطرح نشده اند و يا ھروقتی تمام موا

فراتر از گسترۀ معلومات و دانش اين قلم می باشد، در يک کليت در نظر گرفته شود، ديده می شود که سؤال چرائی 

موجوديت چنان تابوئی در قسمت زن در افغانستان وجود داشته و در حد خود، قادر شده در بطن تمام اجحافات و 

 . حداقل تسکين دھدستدرد ھای آنھا را اگر از بين برده نمی توانمظالمی که بر زن وارد می شد، اندکی از آالم و 

  !خوانندگان عزيز
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حال که به سؤال آن خوانندۀ فھيم در حد بضاعت خويش جواب ارائه داشته و اميد برآن دارم تا کسان ديگری که بيش از 

 به سؤالی که خودم در آخرين سطر  بر قضيه انداخته، برمن منت گذارند، می پردازمیمن توانائی دارند، روشنی بيشتر

 :قسمت قبل مطرح نمودم

واما اين که چرا چنين شده و چرا ديگر کسی در آن جمع پيدا نشد که دست افتاده بگيرد و يا ھم به دھن چوچه ھای سيد «

  »د؟قطب ھا، محمد قطب ھا، سياف ھا، محقق ھا، گلبدين ھا، ربانی ھا، مزاری ھا، مال عمر ھا و بغدادی ھا بزن

دھه اين قلم را اعتقاد بر آن است چھار  دھۀ اخير صورت گرفته و به گواھی تحوالت اين ۴با استناد به وقايعی که طی 

 ثور ٧ اجتماعی جامعۀ ما به مانند ساير موارد بر می گردد، به فاجعۀ -ارزش ھای اخالقی که افول و نابودی بسا از

  .نستان و پيروزی کودتای مزدوران روس در افغا١٣۵٧

در مقياس زمان ھمان حلزونی بود، ش  سرعت حرکت آن چه به ھمان سانی که آن فاجعه، جامعۀ  ما را که در کليت

دچار شديدترين تکان اجتماعی نه تنھا در داخل کشور حتا در سطح منطقه و جھان نمود در اين زمينه نيز جنايتکاران و 

رفع غرايز آن به زن، از يک سو خود تا آنجائی که در توان داشتند، ًبا ديد کامال جنسی و »  پرچمی- خلقی«مزدوران 

 فئودالی و مرد ساالرفرتوت مقام، حيثيت و آبروی زن را تا پائين ناف آن، پائين آوردند و ھمان اعتنائی را که مناسبات 

عقب مانده ترين ای باعث احي، بلکه به صورت غير مستقيم با تحريک ھيستری مذھبی ندبرايش قايل بود از بين برد

،  گرديده  تمام روستا ھای کشور در تمام زمينه ھا من جمله زنبه خصوص درافکار مذھبی در اقصا نقاط افغانستان 

 آن را چنان درھم شکست که اينک تبارزات  و آخرين سنگی را که خود در دست داشت، به شيشۀ تقدس زن پرتاب نمود

  .اھديمآن را در کشتن فجيعانۀ فرخنده ھمه ش

ھمسو و در رقابت تنگاتنگ با مزدوران روس، ارتجاع ھار مذھبی در وجود احزاب و نھاد ھائی که ھمه با پيشوند و يا 

می خواستند و می خواھند شناخته شوند، به صورت عمده تحت تأثير بستر و زمان پيدايش آنھا در » اسالمی«پسوند 

زده ای مانند ايران و پاکستان به وجود آمدند، عقب مانده ترين و شده، وقتی در کشور ھای اسالم داخل افغانستان 

ارتجاعی ترين افکار منسوب به اسالم را از زباله دان تاريخ بيرون کشيده، زير عنوان جھاد و جھاد طلبی، کوشيدند تا 

  .تطبيق بدارندبه خصوص زنان آن را در افغانستان باالی مردم دربند آن 

اينجا بود که زن از ديد اسالم به مثابۀ ناقص . يد مردساالرانه با تمام ابعاد آن در مورد زن بوديکی از آن موارد طرز د

ار ديواری خانه، جنسی که خدا ھ در حصار و چارتاسمحکوم به العقل، شاگرد مکتب شيطان، بخشی از مالکيت مرد، 

 علنی سياف حين مبارزات به اصطالح وی را فقط به غرض ارضای شھوانی مرد آفريده و در بھترين صورت به گفتۀ

 يعنی ماشين چوچه کشی مرد، جای پايش را در درون جامعه باز نموده، طرز ديد انتخاباتی، جايگاھش مادر بودن است

حقارت آميز به زن و زن را به تمسخر گرفتن، وی را از فعاليت ھای اجتماعی، سياسی و فرھنگی به دور داشتن، 

  .رت گيری روز افزون اخوانيت در افغانستان، جايگزين طرز ديد سنتی جامعه می گرددًمستقيما متناسب با قد

  وقتی يک تن از - ١٣۵٩ سال -ھرچند اين دگرگونی بدون مقاومت صورت نگرفت به خصوص در ھمان آغاز 

ومت شديدی قومندانھای حزب اسالمی گلبدين در پکتيا، خواست زنی را به اتھام زنای محصنه سنگسار نمايد با مقا

مواجه گرديده حتا به درگيری خونين بين افراد آن حزب و افراد بومی که در عين پذيرش مجازات مرگ برای آن زن، 

سنگسار را مخالف شأن قومی خود می دانستند، منجر و سرانجام به اخراج خونين افراد متعلق به گلبدين از آن منطقه 

 در خارج از افغانستان به خصوص کمپ ھای پناھندگی در پاکستان و گرديد، مگر به مرور زمان چه در داخل و چه

به موزات قدرت گيری اخوانيت و افکار آنھا در نھاد ھای قدرت و يا مماثل قدرت، گذشته از تنگتر شدن خاک ايران، 

 به خصوص زنجير ھای اسارت زن، روند تحقير و تذليل زن ھم سرعت گرفته، کار به جائی رسيد که مردم افغانستان،
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مردم کابل تبارزات عملی آن را حين حاکميت اخوانی ھا در افغانستان و بعد تر خود طالب، با اشک و خون تجربه 

  .نمودند

 سال قبل بدين سو، امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء بر افغانستان ھجوم آورده، آنچه را از رقبای ١۴وقتی از 

انده بود، به خاک و خون کشيدند، و از نو آنچه را خلق و پرچم زير عنوان آزادی داخلی و منطقه ئی آنھا به سالمت م

نسوان اما در حقيقت ترويج سيستماتيک فحشاء مد روز ساخته، نگاه ابزاری به زن و تنزل موقعيت آن تا سرحد تخليه 

ن طرز ديدی باقی نمی ماند که گاه سپرم مرد را دوباره از سر گرفتند، پر واضح است که ديگر طرز ديد نسبت به زن، آ

  . ، بودو در پروسۀ آموزش قرار داشتجوان نسل ما  سال قبل ۵٠وقتی حدود 

در اينجا مرد، به حيث صاحب و خدای زن، موجودی که زن فقط برای رضايت و تمتع جنسی وی به وجود آمده است، 

از آنجائی که ناقص العقل است و بر مبنای حکم به خود حق می دھد از زن بخواھد تا در کار ھای مرد ھا دخالت نکند، 

اين تفکر تنھا به مرد ھا محدود نشده، بلکه .  اسالم حق ندارد، قاضی و حتا پيشنماز باشد، در ھيچ امری مداخله نکند

، دتنً را نيز شامل می گردد که در کنار پائين ناف شان، ذھنيت و وجدان شان را نيز به خريداران که اکثرا مرد ھسیزنان

، عجوزه ای است در لباس زن موسوم به آن بردگان فرھنگ مرد ساالر و مذھب زده چنانچه يکی از . فروخته اند

  .»سيمين عمر«

، اين زن که ادعای اسالم شناسی  را ھم ببيند تا برنامه ھای مزخرفبه اساس گفتۀ يکی از دوستان که وقت کافی دارد

صدای زن را قبل رون مرزی صحبت نموده به زعم آن طالب جوانی که سالھا ھم دارد و در يکی از تلويزيون ھای بي

فراھم می سازد، در اين اواخر و به را وسوسه انگيز می دانست، با ادا و کرشمه، اجندای استمنای شبانۀ طالب بچه ھا 

شجاع و قھرمان کابل زنان و شرکت مستقالنه و رزمجويانۀ به صورت مستقيم جرأت نتوانسته تا عملکرد که دنبال آن 

 در حين مراسم تدفين فرخنده انتقاد نموده، ماھيت زشت و رسوايش را که از لحاظ ايدئولوژيک وی نيز با قاتالن را

فرخنده ھم ھويت می باشد بيان دارد، ابراز داشته است که چرا زنان با بدعت و حرکت ضد اسالمی، تدفين فرخنده را 

  .خود به دوش گرفته اند

، با تأسف نه تنھا ھيچ  بودخطيب مسجد وزير اکبر خان داد سخن داده» نيازی«زۀ رسوا که در آغاز به دفاع از اين عجو

دارد، چه در صورتی که حتا در نفقه اسالمی ندارد، بلکه کمترين اطالعی از تاريخ اسالم نيز  اطالعی از حکم اسالم و

شھدای کربال به اجساد فاقد سر اشت، می دانست که دفن سطح يک روضه خوان عادی، ھم از تاريخ اسالم خبر می د

از مانده بودند، تا امروز نه تنھا از طرف ھيچ يک کربال ، بعد از آن که سه روز در قتلگاه وسيلۀ زنان قبيلۀ بنی اسد

يم، آن  شيعه را سنجه قرار دھاناسالمی مورد نقد و مذمت قرار نگرفته، بلکه ھرگاه روايات امامشعب مختلف فقھای 

  .زنان در روز قيامت، به پاس ھمان کاری که نموده اند، محشور با  فاطمۀ زھرا و زينب کبری خواھند گرديد

 ھريک از مردم ما تا چه حدی در زمينه نقش داشته اند، می ماند ، و به موازات آن»تقديس فاجعه آفرينی«و اما اين که 

  .برای قسمت بعدی، که اميدوارم آخرين قسمت بگردد

 ادامه دارد


