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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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 Satire  طنز

  
 سيدھاشم سديد

  ٢٠١٢ مارچ ١١

  

  !فتد اکه قلم ھم از نفس می جائی
  

جتناب در مورد جدائی يا تفکيک زن و مرد در دفاتر و مراکز تعليمی و ا" شورای علمای افغانستان "صدور اعالميۀ

از سفر بدون محرم شرعی که چيزی شبيه قانون احوال شخصيۀ آقای آصف محسنی است، مرا ھم مانند ساير انسان 

که با شناختی که من از چنين شورا ھا و افراد  ھای آزاده، انسان و حقجو کمی خشمگين ساخت ـ کمی برای اين

گاه بعيد نميدانم و ھمواره در  فراد و اين شورا ھا ھيچشامل اين شورا ھا دارم، صدور چنين اعالميه ھا را از اين ا

 روانی انتظار خبر وقتی انسان از نگاه! (  از سوی اين ھا و از سوی اين مراکز و منابع ھستمارشاداتیانتظار چنين 

شته دا ناگواری را دارد، شنيدن آن خبر برايش آن تأثيری را ندارد که بر شخصی که انتظار آن خبر را ندارد، می

  .)باشد

ئيد و پشتيبانی آقای کرزی از اين پيشنھاد ھم مرا متعجب نساخت، زيرا با توجه به سابقۀ سياسی وی ـ ھمکاری با أت

برادران طالب شان ـ و با توجه به مکتبی که او عمالً علم سياست کردن را از دوران طفوليت و به تدريج در آن 

  .م شان ـ جا و سؤالی برای متعجب شدن باقی نمی ماند پدر مرحوۀآموخته است ـ راه محافظه کاران

 ١٣٨٢ قانونی اساسی مصوبۀ سال ۀاين موضع گيری زن ستيزانۀ آقای کرزی مرا به ياد يکی از بند ھای مقدم

  :انداخت که شرح آن بدين گونه است

مندی، عدالت اجتماعی، به منظور ايجاد جامعۀ مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعيض و خشونت و مبتنی بر قانون" 

اين قانون اساسی را مطابق با واقعيت ھای ... حفظ کرامت و حقوق انسانی، و تأمين آزادی ھا و حقوق اساسی مردم 

 ١٣٨٢/   / تاريخی، فرھنگی و اجتماعی و مقتضيات عصر از طريق نمايندگان متنخب مردم در لويه جرگۀ مؤرخ  

  ."در شھر کابل تصويب نموديم

فکر اين که اين بند خود ترکيبی از ه نوبۀ خود از بحث روی اين بند ضد و نقيض مقدمۀ قانون اساسی به  و بمن نقداً 

خواھم آقای کرزی و مشاورين عاليمقام  می. زنم از مردم است، حرفی نمی/ به" دادن و پس گرفتن حق و حقوق " 

، "تبعيض"، "استبداد"، "ظلم"، "جامعۀ مدنی "ۀشان مقوله ھا يا مفاھيم اخالقی، فلسفی، سياسی و جامعه شناسان

و ساير ارزش ھای " انسان"، "آزادی"، "حقوق "، "کرامت"، "عدالت اجتماعی"، "عدالت"، "قانون"، "خشونت"
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انسانی را که شامل اين مقدمه ھستند و نيستند، ولی برای زيستن انسانی تر ھمه انسان ھائی که در کشور ما زندگی 

کنند ـ اعم از زن و مرد، و خرد و بزرگ ـ ضروری اند، برای مردم کم سوادی مانند من بررسی تحليلی ـ  می

 بگويند که آيا واقعاً اين پيشنھاد از روی فھم و تشخيص درست و دانشمندانۀ اين مقوله ھا اً توصيفی ـ علمی کنند و بعد

بودن اين " جامع"نه؟ ھمچنان لطف کرده بفرمايند که و مطابق بند ياد شده در مقدمۀ مزبور صورت گرفته است يا 

که سازگاری برخی از واقعيت ھای تاريخی، فرھنگی و اجتماعی اجتماع  باشد؟ و اين پيشنھاد بنابر کدام داليلی می

ما ـ وجود تفکر تفوق مرد بر زن، خواه از عرف  برخاسته باشد خواه از اعتقادات دينی ـ چگونه با متضيات عصر ـ 

ترام به حقوق و آزادی ھمه افراد و اشخاص، رعايت اصل برابری زن و مرد و رھائی وی از ستم مردساالری و اح

آقای کرزی پيشنھاد منسوبين (ـ ممکن است؟ " یت ھمه افراد خاندان بشريثيبزرگداشت شرف و ح "توجه به اصل

 در مورد ءعلما" مديريت، دانش و حراست "خوانده بر" جامع" داشتند ء را در ديداری که با اين علماءشورای علما

  .)کيد کردندأمسائل دينی ت

آقای ( را تدوين کرده اند و ايشان ١٣٨٢که اين مقدمه و اصل قانون اساسی سال  من نمی دانم که برداشت آنانی

ولتی و مجريان اين قانون که شامل ھمه نھاد ھای د! که آن را توشيح نموده اند از اقتضای عصر چيست؟) کرزی

يا ! با مقتضيات عصر ھماھنگ بسازند؟"  مردم راديدگاه ھای شرعی "شوند چگونه قادر خواھند شد که می

 اءبه منصۀ اجر"  آره و نه " قانونگذارانی که اين قانون را تدوين نموده اند چگونه انتظار دارند که اين معجونی از 

  !گذاشته شود؟

  : گويند آقای کرزی در اين خصوص می

  ."  يک ديدگاه شرعی وطن ما است و تمام مسلمانان افغانستان به آن پابند ھستيماين"

مين بند مقدمۀ قانون اساسی که مطابق آن دولت خود را مقيد به رعايت منشور ملل متحد و احترام دوآيا اين سخن با 

  ! سازد، ھمخوانی دارد؟ به اعالميۀ جھانی حقوق بشر می

از نام يکی ه که دولت افغانستان با تعھدی که در برابر منشور ياد شدۀ ملل متحد بپيش بينی اين امر مشکل است 

 شرف و ارزش زن و برابری "تواند ھم مکلفيت خويش را در برابر سسه سپرده است، چگونه میؤاعضای اين م

قوق بشر از يک مندرج در اعالميۀ ح " یر ھمه افراد خاندان بشريبزرگداشت حقوق برابر و انتقال ناپذ" و " مرد

از ديد اسالميست ھای تنگ نظر را از طرف ديگر معتبر " اصل و فرع مرد و زن "  بگذارد، و ھم اءطرف به اجر

  بخواند؟  

حرف در اين زمينه زياد است اما آقای کرزی با مھارت مخصوص خود شان سخن را به جائی کشاندند که ھم انسان 

  !!، اسالم، شرعيت، کالم خدا و امر پيامبردين: ماند و ھم قلم در آنجا از نفس می

    

 

 


