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  استاد سخنخدمتعرض ادب 
 

نجنير  خليل هللا  کشور محترم دپلوم اۀ دانشمند و مبارز گرانماي،که استاد سخن ينابعد از مدتھای زياد خوشحال شدم  از 

موده  و بنده را با الطاف بزرگوارانه  و پر َمحبت انسانی مورد لطف   توجه فرھای من معرو فی  به يکی از نوشته

 مانندی ئبينم که  انسانھا که خود را در آن مقام و منزلتی نمی دیخوشی ريختم با وجواند  واقعاً اشک   خاص قرار داده

 رحيمه جان ،و زندان ديده کبير توخی و محترم خالق داد پغمانی و دانشمندان گرامی ھر يک مبارز کبير ،آقای معرو فی

 نترسفی و مبارز معروين دپلوم انجنير نسر ، عزيز نعيمی، شاھين، افغان عامی،ناتور رحمانی،  محک باستانی،توخی

يادم ه ين لحظه اسمای شان ب که ھمیو مبارز روشنگر آقای موسوی و چند شخصيت بزرگوار ميرويس ودان محمودی

!!  بزرگ انديشی  وبزرگواری خود  شان ،م به قلب پاکگذار نديشند فقط اين را می من اين ھمه خوب بيۀنيست در بار

احترامانه    بيچاره زنام در مورد ای را به ارتباط نوشته چند جمله نگردد اما الزم ديدم اگر گستاخی  و زبان درازی تلقی

 . دارم تقديمضيحاً تو

 بايد خاطر نشان سازم که از ادبيات مخصوصاً  فارسی دری سر رشته  و اندخته ای ندارم  آنچه به فکرم آمد در ءابتدا

واقعاً با شھامت  مطلب است  نوشته و به اين پورتال ۀضيح دھنده و حل کنندتوکنم    که ياد دارم و فکر مییقيد جمالت

ن   که ممنوسازند ن میبرای ھموطنان گرانقدر قابل خواندرا  ست که آن نوشته ھاتال اپوراين گردانندگان . ستم فر می

 شان ھستم

 ،ام توانم بدھم آنچه به ارتباط اين موضوع در ھمان نوشته  طرح داشته ھمين قدر توضيح می . بيچاره زن ۀنوشتۀدربار

اين ھم از توجه ) ت افاده ام معذرت ميخواھمی بودن قدرفاز نا کا(نداشته است  ) تائيدی(از نگاه دلسوزی بوده و شکل 

 .خداوند است

 سياه روزی و بد هچنوشت سازی زن افغان  ود و اسالم دارم فھميده ام در سربا معلو مات کمی که از تاريخ کشور خ

 ن نمیينوشت زن افغان را خدا تعيکه گرفته ام اين بوده که سرای نسبی  و نتيجه گذرد  میهو چشته است  بختی ھای گذ

که نوشتم  بيچاره زن  ؟؟  اين. باشد   زن میۀ ھمه چيز در بارۀن کننديکه تعي)  مرد ساالری(فقط مرد است . کند

جنس ،  مال،يان  منحيث يک شید اۀ در  ھمانف خدا و تمام پيامبرکه زن از طر يکی اين. خصوصی دارده ھای ب علت

هللا خودش حقوق زن ر ا . ھای مرد  از او يادھانی گرديده است  رفع ضرورتۀوسيل به مثابۀ و امثالھم توصيف شده و

محمد . فی داشته است شمرده و تابع دستورات مردانه معرو قرآن نصف حقوق مرد ) ديم و جديدقعھد (در کتاب مقدس 

 را لعنت شته آن زنعت نکند شب تا صبح ھفتاد ھزار فرزنی که به ھدايت شوھر خود از ھمخوابی با او اطا: گفته است 

تی اگر سوار بر شتر حباشد  ھای سکسی شوھرش می زن مجبور به جوابدھی خواسته(يد گو کند و ھمچنين می می
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ی  گلو پاره نموده ئئيد و ضرورت ھمچو فَتوا ھاأ تۀو ھزاران مال و چلی و حتی پرو فيسوران اسالمی ھم در بار) باشد

فی دارند  و آنھای ھم که از ھمين چون و چرای مرد به مردم معربی اند مطلقاً زن را منحيث ملکيت  و  سعی داشته

 دبا ريش ھای بلند و کوتاه و بی ريش  در دفاع از حقوق زن بنا بر مصلحت ھای باداران شان گلو پاره می قماش  ان

ن  يوسف ره بند تنباگمثل ھفت (ھای خود شان در پشت ھفت دروازه  دارند زن آيند روز زن را تجليل می کنند و می

 ، فھيممانندضور داشت آدمخوران و جانيانی حوقتی  کرزی بد جنس روز زن را در محفلی با .  در بند استند) پيامبر

دارد آيا کسی ديده است  چند جانور ديگر تجليل می...... محمدی و، پير گيالنی، صبغت هللا مجددی،سياف،  محقق،خليلی

لت در محافل اين زن ھمکار دو داشته باشند ؟؟ آنھا  با دعوت و آوردن چند يفھا ھم در آن مجالس تشر انمھای آنکه خ

ھا از نگاه مدنی و دينی ايراد   زن ومقام او در جامعه و حقوق آنۀرھبران سياسی و دينی بيانيه ھای پر طمطراقی در بار

 تا امروز خانم ، شانمانندصد ھا ی که نام بردم و ئھا ھمين. روند پشت انجام کار ھای اصلی شان  نموده و دو باره می

،  سيما ثمر،البته فاطمه جان گيالنی.( اع از حقوق زن تشکيل شده باشدفھيچ کدام شان در محفلی اشتراک نکرده که در د

خواھند به مردم  می) مرد ھا(ھا  آن)  ون ھرکدام داستان خود را دارند چ،مستثنا استند وتنی چند ديگرماللی جو يا 

 وظايف شان دارند و زنان حق  سخن گفتن را در ھمچو مجالسی  نداشته تا از ۀھا دفاع از زن را در جمل  آنبفھمانند که

يند زن چنين است و گو  حق زن استند  میۀھا که خود پايمال کنند حقوق مشروع و قانونی و انسانی خود دفاع نمايند؟  آن

ج از کشور که از شرايط نھايتاً خوب بر خوردار استند ياد ين چک چکی ھای اسالم در خاراو يا ھم اگر از !! چنان 

 نھايت خرافی ھزاران سال قبل تجسم ۀيم موجودات عجيبی مقابل چشمان ما در قالب و چوکات بندی آدمی با مفکورئنما

تاد داکتر ارشد اس) چند نفر( استاد مجددی ،بکراستاد ابو ،استاد سادات!! ت ای پرو فيسور ستار سيريابد مثالً ھمين آق می

 و جند نفر جمبوری شان مثل قاری صفی  -فھمد و نه حديث  اين يکی نه قرآن می- نام فريد يونسه شارلتانی ب، ارشاد

 آيات و احاديث ضد ۀھا ھم اين. باشند و چند مقلد ديگر جلو ديدگان جلوه گر شده که  سمبول اسالم مدرن می" طاحا" ،هللا

کنند اما  مانه در بعضی مجالس و محافل از حقوق زن دفاع میدر صورت لزوم بيشرنھم آحقوق زن را ياد دارند ولی با

گذارند در مجالس اشتراک  ھا را با خود بيرون نياورده و نمی زنھای خود شان مشغول کار ھای خانه استند و آن. …

يح  جمله را استاد ابوبکر واضح و صرد مردان آن زن را به بيراھه بکشد ؟؟ اينسند نگاه شھوت آلوتر کنند چون می

اش و   اگر از گذشته پر ننگ و سياه سياسی"سيرت"يند پرو فيسور است يعنی آقای گو آن اولی که می. بيان داشته است

ھا امارت اسالمی داشتند  نساخت و بافت او در چوکات ھمکاری با بابای کرزی يعنی ظاھر شاه با طالبان زمانی که آ

 پوھنتونھایتحصيل در مکاتب و ، زن حق کار کردن را ندارد،ھا بايد رنگ سياه شود ھای خانه وفرمان دادند شيشه

اين حکم با تأسف  -  عی از خانه بيرون شوندتواند بدون محرم شر افغانستان برای زنھا ممنوع است و خالصه زن نمی

 بدون آن تبصره ای در خور مقام زن در آن مورد ، تذکر دادنداند  که خواندهیت و احاديثرا آقای سعيدی ھم نظر به آيا

به اسالم  دواج با طفل چھار ساله مجاز است ؟؟؟؟ بهدادند که در اسالم از ا بگذريم و ناديده بگيريم جناب شان فتو -بنمايند

يث نوکر جديد ح تصميم دارد خود را من ایفکورهيت ؟؟؟ شنيدم ھمين آقا با داشتن چنين مدين متکامل بشرنازنين و 

کرد شان  ھمه بيانگر حقوق زن در اسالم  اشخاص و عمل ؟؟ اينداستعمار به رياست جمھوری افغانستان ھم کانديد بدار

ھای طبقاتی شان مبدل به غالمان و پيروان شيخک ھای  رھبران اسالم در کشور ما که خود نظر به وابستگی ؟؟!!است 

دانند کدام شب فالن خانم محمد نوبت ھمخوابگی  دانند و خبر ندارند اما می نمی. …مينا ھا . …ھيد ھا ناستند از عرب ا

) خواھم معذرت می(ن تنبان محمد بعد از عمل جماع بود فالن خانم شان مجبور به تميز کرداش را به فالن داد ؟؟ و 

  .دارند وکات مطرح میچفغان را در ھمين ق زن احدر خصوص  ھا چنين مسلمانند و حقوق زن و اين

 ظلم و نا روا بوده است با هچ  دولت ھای طبقاتی  تا امروز بر زن ھر  ؟؟  مسلماً  !! بيچاره زن اينجا بود که من نوشتم 

که ھمان زنھا به مرور زمان متوجه شده و با رشد فکری که نصيب شان  اند تا اين ھمکاری دين سازان  روا داشته
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ی به مبارزات پرداخته  تا در جوامع بشرن نقش مؤثر و مثبت خود ھا  و فھميد  بااستفاد ه از شعور انسانی خود  گرديده

   .کمائی نمايندھای نسبی را در  بعضی ممالک برای خود  که آزادی اين

   طرح قوانين متوالی و ھای مرد ساالری طی گذشت قرون که سنت يکی اين. کند  میشرايط فرق!!  اما در کشور ما 

 نا فرھنگھای عنعنات و ،ھدايات و احکام دينی و قرآنی  در محکوميت زن، مردانه در جھت اسير نگھداشتن زنھا

ول نھا رزگھداشتن  نھا ھمه و ھمه در محکوم و محروم ی زن  از مرد  يعنی مالک آنفرمان بر داررافی  مطلوب و خ

ام گسيخته پيروان  گ اين خود خواھان ل  ميمون صفت واين مسلمانھای ،بای عرقاصه ھداشته و دارند و ھمچنان اين ر

 و  زن را در کشور ما مساوی ساختند به حيوان و جنس ود را پيرو مدنيت و عدالت  دانستهخوحشت و بربريت 

 ؟.فی مصر

ين ھمه اھا از  ی آنئھا و رو شنفکران زن در  بيداری و روشن انديشی  زنان افغان ورھا درد من اين است که کمتر خانم

رتال آزادگان به جز دپلوم گيرند ؟ مثالً در ھمين پو کان عرب و چک چکی ھای آنھا سھم میخقيد و قيود غير انسانی شي

سھم و اشعارھا  اندک نوشتهارسال خر با  که درين اوایخی و دو سه خواھرو رحميه جان ت،انجنير نسرين جان معرو فی

 ليت کجا استند ؟وؤنمھای آگاه و با مس  آن ديگر خاه اندفتمثبت گر

ين ارھيابی از  ھا عالقه مند  فھميدن دانم دختران و خواھران ما که در داخل کشور استند خيلی ی که من میئتا جا

 .باشند  می،بختی ھا  بوده  و ھميشه در صدد پيدا نمودن راه حلی  که امکان پذير و عملی باشدبد

را  آن.  قبلی نوشتمۀشن شدن  نوشت نموده چند سطری غرض روأتکه جر  اينازا ببخش مر!! استاد گرانمايه و معزز 

 .يدئما و ياچيزی ديگر لطفاً محاسبه نفربان بازیزمثابه ه ب

 هشان چ و اجداد ءو آبامادران، مادرکالنھا ھا    بدانند بر آن.خود آينده بنده فقط خواسته ام اين دختران و زنان افغان ب

 آگاه  با ،ی بر ايشان روا شده است  و آرزو دارم زنان با شعورئ مصيبت ھاهتاجران دين چ دست دين و گذشته  و از

را به  را بشمرند  و راه نجات شان مشکالت شان. يح دارند ھای زنان افغان را تشر غم. فت انسانی  قدم پيش گذارندمعر

چون مرد ھا در .  رھنما باشند ،ختی زنھا استند اجازه دھندعث بد بکه  مرد ھا را که خود با شن سازند  نه اينايشان رو

 اند شان امتحان داده ن مقررات برایينوشت  زنھا و تعيقبال زندگی و سر

 محترم کبير ،ين معرو فیدپلوم انجنير نسر. نوشته آقای ناتور رحمانی، شماۀ پر مايۀ صد در صد نوشتئيدمن با تا 

ان کدارم  که زنھای افغان بايد ت  نشر شده است  فقط باز ھم عرض میمارچ ٨تاريخ  رحيمه توخی که در ،یختو

  . خود  و ملتی را  نجات دھند، متشکل شوند  و با مبارزات پيگير.خود آينده ب. بخورند 

 به اميد آنروز

 

 

 


