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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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 ؟؟!!علمای دينی
 

که ما اھل آن و   کشوری، افغانستان علمای دينی اسالمیسف بايد عرض بدارم که با ابالغيه و فتوایأتبا کمال 

. گردد   اسالم محمدی بر مال میۀش ھستيم  اما بيگانه ايم يک با ر ديگر چھرثرأتدامان غمناک و پر  ۀپرورش يافت

 ھستند و ھم آن کسانی که از اسالميت مدرن |علمای دين"ھای  ھموطنانی که ھنوز ھم در گرو صحبتخدمت 

 نظری به  تصويب مصوبه  بايد عرض بدارم که،دانند دارند و اسالم را کيش برادری و برابری می صحبت می

 اين دين که  بعضی از دنباله روان شيخک ۀندازند و نظر خود را در بارکشور بي اسالم در "علمای دين"شورای 

در ) نه در قلب(   خود ھر چه در مغز دارند ،دارند ھای عرب حقوق زن و مرد را از نگاه اسالم مساوی اعالم می

سياسی اسالمی بنويسند تا  رقاصان ،تير آور اعراب،  چا پلوس، خاين،ع مرتجۀيب چند دھن پار اعالم تصوۀبار

 :  علمای دينی کشور چنين استۀمتن مصوب: باشد  شن شود اسالم مدافع کی و کدام گروه میرو

 يعت مطھر اسالم در عقيده و عملپابندی به اوامر و نواحی شر –الف 

 گردد  و شخصيت زن میعی که باعث حفظ آبروکامل حجاب شر  حفظ و رعايت–ب 

 انند تعليم زندگی ؟؟صه ھای مختلف اجتماع مدر عر اختالط با مردان بيگانه دوری جستن از  - ج

.) خلقت بشر قواميت از آن رجال است  در( النساء که مشعر است ة سور٣۴ و ١فتن صراحت آيات در نظر گر –د 

 .ر تضاد است خود داری شودارکه د که با مفھوم آيات مبیاتحالفاظ و اصطاللذا از استعمال 

باشد اما اين   بلی ثابت می(باشد   آن ثابت میکم صريح قرحبه اساس  که ، تعدد زوجاتۀ ارج گذاشتن به مسأل–ه 

) آن و ثبوت آن توجه کند کشی و د ين سازی نمی گذارند کسی به قر  مالۀانخد نفر مالی بی ريش متولد از کار چن

 مند قرآن چی ميگويد ؟؟مردم بفھ بايد بگذارند

 عیسفر بدون محرم شر اجتناب از –و 

  مورد طالقيعت غرای محمدی در التزام به حکم شر –ز 

 زنند ؟؟؟؟؟؟؟ ی که داد از تساوی حقوق زن و مرد در اسالم میئخواھم بدانم کجا ھستند دھن پاره ھا می

که صد در صد مغاير حقوق بشری و انسانی مخصوصاً بلی ھموطن اين فتوای علمای دين اسالم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ است  
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متأسفانه با ديدن اين منظره در . باشد به نشر رسيد و قابليت تطبيق را دارد حقوق زنان محروم و در بند کشور می

 روز ھشتم مارچ بنويسم و به آن زنانی که به ۀر  و غمگين شدم که نتوانستم چند سطری در بارأثتلويزيون آنقدر مت

 يک نه؟؟؟؟؟ آن بيچاره ھا حتی نمیدھند تبر  شب و روز محتاج و اطفال بی سر پناه شان از سردی ھوا جان مینان

زن افغان ؟؟ ھشت مارچ ؟؟ روز جھانی زن ؟؟ . يمليت بگوچه رسد به تبريک شنيدن ؟؟ تسدانند حقوق زن چيست؟ 

 ی مفھوم؟؟يائی و ب رو، افغانانزناکثريت مطلق  برای  مگر قشنگی است ماتکل

دولت در ( يعنی کرزی چنين است و يا ببرک امريکائی عاتی شاه شجاع سوم در کنفرانس مطبوای  گفتار چند جمله 

شود  معلوم می)  و افغانستان کشور اسالمی است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟  فيصله علمای دين ما استين مورد مداخله ندارد اينا

،  نگفت که افغانستان کشور  اسالمی نوع پا کستانیيد استعماراين نوکر زرخرکرزی ھم از دين چيزی ميفھمد ؟؟  

يکا ئی و يا ھم کدام نوع اسالمی جديد وابسته به چندين زنجير امر ، انگلستانی،بستانیعر ،کیتر ، رو سی،ايرانی

 استعماری نوع وحشی ھای طالبی است ؟؟

ود خواھان نظر ھستم چه مثبت و چه منفی طنان شريف و نجيب خويب آن از ھمويح مختصر اين فَتوا و تصبا تشر 

  اند ھای خرافی و ضد انسانی دين مبين اسالم شده بانی چنين انديشهصا از زنان افغان از زنانی که قرباشد مخصو 

.   کند خاموشی دردی را دوا نمی.  چنين فَتوا و ھدايت اسالمی بدون ترس بنويسندۀيات خود را در باردارم نظرضا تقا

ه ای حدنباله روان اسالم در صفی و خرافات پسندی  ئم که باالخره يک کمی از سفسطه گوماھيت اسالاين است 

باله دان تاريخ زی که بايد به ئ و خرافات گوطايالت آن الۀنه ھمو شن شد البته قسمتی از آن روکاغذ رھبران شان 

  انداخته شود؟

 آزاد

 

 


