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 گاهی متصدیان امور از دین مبین اسالمآعدم 
 

 
 

بخشش فرمانبرداری  ،شکیبایی، عبادت خدا،  مجاهدان و طالبان باید بداند که مسلمانی وایمانداری -متصدیان امور
اند . به همین ترتیب پاکی وعفت نیز تنها راستگویی تنها منوط به مردان نیست . بلکه زنان نیز بدانها ملزم  از خدا و

برای زنان مطرح نیست بلکه مردان نیز بدان ملزم اند . در جامعه مذکر با فرهنگ قبیلوی پاکی وعفت تنها متوجه زن 
وجود زن را از تمام عرصه  است برای اینکه در جامعه نا پاکی و بی عفتی عام نشود زن را زیر برقع می کنند و

 : این آیت الهی فراموش می شود که برای مردان دستور می فرماید پاک می سازند وهای اجتماعی 

 !! ۳۰النور  (را فرو گیرند  به مردان مومن بگو: چشمان خود )

چشم های مرد آزاد اند که اندام های زن را حتا از زیر  جامعه قبیلوی ( ) اما در جامعه مجاهد پرور و شهید پرو ما
بی عفتی ونا پاکی ونا فرمانی از دستور خدا برای مرد تلقی  ن کار مردان دستور الهی نبوده وبرقع حدس بزنند وای

را فرو گیرند وزن ها را چهار چشمه ارزیابی  نمی شود . اگر واقعا مردان از دستور الهی پیروی کنند و چشمان خود
 جنسی نکنند آیا حتا بی حجابی زن عامل نا پاکی در جامعه خواهد شد؟ 

زن  - معه مذکر همان جامعه ایست که چشم مردان را باز می گذارد واما برای ناپاک نشدن این چشمان فضولجا
 .را زیر برقع درون می کنند

اجتماعی پاک نموده و روابط اجتماعی را مطلقا مردانه می سازند . بنا بر همچون دید گاه است  زن را از صحنهٔ 
ش می بینند وهر گونه زمینه ای را از بین می برند که زن بتواند با نماز که نقش زن در دینداری را نیز بی ارز
در فعالیت اقتصادی جامعه سهم بگیرد تا از عایدش بخشش کند وبه همین تر  گزاران یکجا به سجده ورکوع بپردازد و

 . تیب در جوار مرد پاکدامنی خویش را برای خدا به اثبات رساند

از جانب مرد باالیش تحمیل شود . آیا این  ارت وبندگی آن در حصار خانه جبراً زنی که پاکدامنی به قیمت اس
 پاکدامنی او نزد خدا ارزشی خواهد داشت؟ 
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زن پاکدامن آن زنی است که ولو زمینه نا پاکی برایش مساعد باشد اما برای خدا پاکدامن بماند واگاهانه نفسش را 
آیا پاکدامنی  - به همین ترتیب زن را از جلو چشم مرد نا پدید کردن . شدزیر پا کند تا در برابر فرمان خدا عاصی نبا

 را نصیب مردان خواهد ساخت که خداوند آن را قبول کند ؟

پاکدامنی مرد زمانی قبول خواهد شد که زمینه هر گونه آمیزش با زنان برایش مساعد باشد . اما مرد به امر خدا 
 . چه که حتا به آنها نگاه نکند . این پاکدامنی خدا پسند خواهد بودچشمانش را فرو گیرد وامیزش با زنان 

منهدم کردن دیوال برلین  - شش میلون مهاجر  -دو میلون معلول - ملت مجاهد پرور وشهید پرور با دومیلون شهید
ر تاسر واز بین بردن اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت متحده امریکا وشکست اروپا تا هنوز نتوانستند که در س

افغانستان مسجدی را اعمار نماید که در آن مسجد زنان مثل مردان در جماعت با نماز گزاران به پا ایستاده شوند 
 چرا زن افغان در طول یک هزارو چار صد سال از نماز جماعت محروم بوده است؟ وبرای خدا سجده ورکوع نمایند

 چرا بر روی زنان تیزاب انداخته شود ؟ 

 چرا در مکاتب دختران در ذخایر آب شان زهر انداخته شود ؟ 

محصل زن از لیله طب ننگرهار برده میشود وتا الحال ادرس شان  (۱۲۰هجری شمسی تعدا ) ۱۳۵۹چرا در سال 
 ؟معلوم نشد

 

 چرا مکاتب دختران بسته شود ؟ 

 ؟چرا هزاران مکاتب به اتش کشیده شود 

  ؟چرا هزاران معلم شهید شود 

 چرا برای زن حتا به حیث انسان احترام نه میشود وهزاران چرا چرا ؟

 ؟ زبان و تنظیم جهادی و طالبی خالف شریعت نیست ،مذهب ،تکه داران قوم عیان دروغین اسالم وایا این اعمال دا

لوه می کاری است که دینداری مردان را شرعی ج - آیا حتا گرفتن حق عبادت کردن خدا در نماز جماعت از زن
 دهد ؟ 

به این اعتقاد و باور قبیلوی متعهد اند که زن حق  - واین بدان علت است که پاره ای از مفسران شریعت کشور ما
زن چرا نتواند در جماعت ایستاده شود  .زن موجودی است که نیاز به عبادت خدا ندارد . بیرون شدن از خانه را ندارد

شیکبایی و بخشش و روزه داری و پاکدامنی ویاد  - راستگویی -انبرداری از خدا فرم - ایمانداری - ومثل مرد مسلمانی
 کردن خدا را در عمل اجتماعی خویش به اثبات رساند ؟ 

 کدام فرمان خدا علیه این مسولیت های زن نزول یافته است ؟

 کدام حجت الهی بر ضد این نقش های زن در دینداری وجود دارد ؟ 

دینی کشور ما باید بداند که در اسالم مسولیت دینداری زن ومرد مساوی است وتمام الزام  متصدیان امور ومبلغان
 - چون در اسالم زن حق کار - همان الزام ها بر زن مسلمان نیز فرض شده اند - هایی که بر مرد مسلمان وارد اند

جایگاه معین در روابط  - تجایگاه مساوی با مرد در جامعه و سیاس - حق همکاری مشترک با مرد - حق تحصیل
  . اجتماعی و نقش حیاتی و غیر قابل انکار زنانه در جوار مرد را در تمام عرصه های زندگی دارد

 . ادامه دارد

  . والسالم

  . وما علینا االبالغ المبین

 وهللا اکبر والمستقبل لال اسالم
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