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  ۲۰۲۱/ مارچ /  ۶        (ابوی)ملیحه نایاب 
 

 (زن)آزادی و حقوق  روزتجلیل از هشتم مارچ 
 

ً لست روز بین اخن به صلح دایمی  رسیدنزنان بی دفاع افغانستان تبریک گفته  مللی زنان را به تمام زنان دنیا خاصتا
برسیم.  )صلح و ازادی( بزرگ متبه این نع تر ودز هرچه امید شدکه یکی از ارزو های دیرین مردم کشور ما میبا

آن  شامل بیان آزادی کهشان تا در تعیین سرنوشت  .المختار افریده است فاعلآزاد و را  بندگانشخداوند زیرا 
بزرگ که خداوند نصیب به این نعمت  غربی هاپشتی بانی با ورت نخواهد بود تا و ضر دنریخود تصمیم گ میباشد

 .یمئآنایل  (بیانازادی  زنان وحقوق )ده است نیگردا بنده گان خود
 سندناپ عرفبخاطردلیری با شجاعت و زن مسلمان یک چگونه ه ک آور شد یادمیتوان ( سوره مجادله)از در قران 
دفاع از حق  برایو  نکرددریافت جواب داشت را  شنچه انتظارآپیغمبر از ن وچو  ایستاد خدا پیغمبر در برابر

خود بلکه از حقوق هزاران زن دیگر که در  و نتنها از حق نمودمجادله پیغمبر  باصدایش را بلند کرده و خود 
زندگی دادخواهی اش  با اینت ستوان بودگشته مقابل  روزی اهسیو  یتلخبا ها زندگانی ان آن عرف جاهالنهبرابر 
اگر  :به پیغمبر گفت شکوه با فریاد وخوله نام داشت و از قوم انصار بود  زن نآ .ان را نیز نجات بخشیدزن دیگر

 شکایت خود را به خداوندمن توانی میغ کرده ناسرکه شوهرم مرا به خود حرام ساخته است به این مشکل راه چاره 
که مرد به هر دلیل  اگرو  ندبودمتضرر از ان که بیشتر زنان رایج بود ظالمانه  عرف در بین مردم عربمیرسانم...

خود حرام دانسته و  و حتی اگر زود هم پشیمان میشد زن را به (تو بجای مادرم هستی) :خود میگفتزن به  و بود
تا  یات چند به پیغمبر خود فرستادآخداوند  .گشت میو بدبخت بی سرنوشت  مظلوم زن .همبستر نمی شدزن ن با آ

بعد  هرگاه شده نمیتواندمادر تان تولد نشده باشید که  زناز  به مردان بفهماندناپسند برای از بین رفتن این فرهنگ 
 اگرو ازاد  را یا کنیزغالم یک : )بایدو برای از بین بردن این عرف یات به چنین عمل دست میزنند آ نزولاز 

  (بدهند.آنرا نداشتند شصت مسکین را غذا و اگر توان  دنبگیرروزه دو ماه پی در پی میسر نبود 
هیچ  کهه آوردمثال  از خود قران که ترهبو تر ح واضچه زن و ازادی بیان از این  آزادیحقوق و در مورد 

: آمده استچنین و آزادی بیان زن حقوق و آزادی در باره  همچنان در روایت. مسلمانی از آن انکار کرده نمیتواند
انحضرت باالی منبر رفته  .نمود اعتراضو بلند را صدایش  زنان در مورد کم کردن حق مهر خلیفه دوم بازنی )

و اصالحات  مورد قبول قرار میگرفتدر انوقت  انت زناشکایالبته  (.ه کرده اماین زن حق گفته و من اشتبا: گفت
قابل در آن زمان شهادت دادن زن  چنانکه.حق و احترام قایل بودندیعنی به زن بیشتر از امروز  آمد یبوجود م

در مسلمان  زنشهادت  داد از دیموکراسی و جمهوریت زده میشود که یکمدر حالیکه امروز قرن بیست  بود پذیرش
 کامل و اسالمینظام  درآیا . پذیرفته نمی شود بودهشهر ها از دیگر  که متمدن ترخت پای در افغانستان حتیمحاکم 

 تاس دینی و قانونی زن مسلمان حقیک این  ؟.خواهد شده پذیرفتدر محاکم شهادت زن که طالبان ادعا دارند  سچه
در  خود بودندقوی  و عزمکه متکی به اراده  نمونه های زیادی از زنان شجاع .به زن داده شده است اسالمدر که 

مثال  گونهبه  که آنحضرتپس از وفات  چه هم پیغمبر وحیات در زمان  چه سراغ کرده میتوانیمزیاد تاریخ اسالم 
زنان مسلمان به خصوص در نظام و سیاسی اجتماعی حیات در سرمشق تا میتوانیم برده نام  خود پیغمبر انزناز 

 فعال بودو  یک زن نامدار یتجارامور خدیجه که در حضرت  مانند .قرار گیردمورد استفاده اسالمی )سچه( های 
باالی خلیفه چهارم در برابر خود برای دریافت حقوق که عایشه حضرت همچنان  مردم قرار داشت.مورد احترام  و

 ندداشتنخود را از حق دفاع  انزنحاکمیت طالبان دوره  دراما  ..هده گرفترهبری جنگ را به عشده و شتر سوار 
سخن به بر زنان بوجود اورده بودند مشکالت را  طلبانکه  اره محرم شرعیدر ب تا در برابر طالب ایستادگی کرده

چراندن گوسفندان مصروف  مردان مانندتا عصراز صبح دختران شعیب ع در چراگاه د که ند. و بگوینبیاورزبان 
و  درسببه ریسمان چاه نوبت شان  تاشده  جمع مردان ایستاددر  همچنان راه نداشتندمبودند و محرم شرعی ه

در برابر  زنانآیا همچنان . ندرسیدمی منزل  به (شام نزدیک) از دیگران وقت تر نا کرده بآسیرگوسفندان را 
آیات حجاب با  مغایر چون بگویند که ما مخالف حجاب اجباری )چادری( هستیم تاند میتوانسترده صدا بلند ک طالب

از یک  قبل زن و مرد مسلمانسال  ۱۴۰۰بیشتر از یا زن مسلمان گفته میتوانست که آ .میباشد اسالم شریعتو 
ل کرده تحمامروز سایه زن را در اطراف مسجد  .. اماوازه خارج میشدنداز همان درو شده دروازه داخل مسجد 

است که یسوی زن و مرد عاین امروز اما  .محروم ساخته شده اند )منبر و محراب( شاندینی  وقو از حق نمتوانند
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مولوی صاحبان  میانگفتمان در یک چندی قبل  .از یک دروازه داخل کلیسا شده و از همان دروازه خارج میگردند
 .از مولوی صاحب این بود اش اولین پرسش داشت وخانم شجاع افغان نیز اشتراک در آن یک که  دیگر تن و چند

 نظر به ی و یا اینکه شوهران خود را از دست داده اند ودزنان روی مشکالت اقتصادر شرایط امروز که زیادتر 
 .ندمیداننان اور خانواده  یگانه خود رادر خارج از منزل کار کنند چون تا مکلف میدانند خود را معاذیر اقتصادی 

اینسو مولوی صاحب  .؟چیستخارج از منزل در کردن زنان  کار در مورد نظر شما اگر نظام اسالمی برقرار شود
 بسیارباالی مرد ها  وق شانه و حقآمدزیاد در اسالم  در مورد حقوق زن :در جواب گفت گپ را دور داده و انسو

و یا کار منزل را نمیکنم شوهر مجبور است برایش است اگر یک زن به شوهر بگوید که من طفل را شیر نمیدهم 
که در آن حکم  مثال واضح و روشنیک ولیکن  هنمود اشارهامام ابو حنیفه هم از روایات  بهخدمه بگیرد همچنان 

همه مولوی صاحب به زعم چنین برداشت میشد که  ها مولوی صاحب از گفته .بیان نداشتاسالم باشد  شریعتاز 
در  بزرگ زندگی تازنان شان در نعمو اند باالی گنج نشسته که هستند شیخ های عرب همانند  مردان مسلمان
 در ممالک مسلماندر حالیکه زنان  قرار گیردتا اوامر شان مورد قبول شوهران  زندگی میکنند ممالک خلیج

میکنند. خداوند کار اجتماع در  شباروزی برای امرار حیاتدوش بدوش با مردان  و دیگر کشور های نادار ییاقافری
 یک همچنان در تصمیم بگیرنددر آن زادانه آمی بینند خود چه خیر و صالح آنتا هر  افریده استآزاد انسان ها را 

در نظام خالص اسالمی نظر شما در مورد خانم جوان از یکی از رهبران طالبان سوال نمود که دیگر مصاحبه 
شریعت برای انها در نظر و حق تحصیل زن در پرتو احکام  ..؟ در جواب گفته شد حقوق زنحقوق زن چیست

 .ندده مثال نمیبه صورت واضح و روشن آن و حدود شریعت از گرفته شده است و لیکن 
 : زنانگفتخود عالی  تحصیالت در موردداشت  سکونتعربستان کشوردر با فامیل خود که  یک دختر خانم افغان

ادامه  خانه( )کنجمنزل و از عقب چهار دیوار از طریق انترنتصرف  خود راعالی تحصیالت  جوان و دختران
دختر ابوبکر صدیق خن رانی میکرد و اسما سدختر پیغمبر در بازار کوفه در جمع مردم  در حالیکه .داده میتوانند

بی ض تبعیتعصب و  .در مورد سوال اش جواب گرفته باشدجمع مردان داخل شد و خود را به پیغمبر رسانید تا در 
و  عقل و منطقاستفاده از که در آن عالی  دارای قواعداست اسالم دین  ده نمیتواند.ش حکم شریعتعدالتی مطلق 

روی ان که باید  شدهمعرفی  از اسالم چهره خشن و زشت در جهانولی افسوس گردیده است بیشتر سفارش عدالت 
 و ناب چهره اصلی وگرفته شده تعصبات بیجا  وها تا جلو تنگ نظری  .صورت گیردروشنگری  عاقالنه و با تدبیر
 .معرفی گردد اسالم به جهانیان

آزادی در امور شخصی خود نداشتند یعنی و  داشتندنمردان حق تراشیدن ریش را در زمان حاکمیت طالبان 
 یکارسر و پیغمبر خدا با ریش و لباس مردم  در حالیکه .ده می شپنداشت اسالمخالف شریعت  ریشتراشیدن 

ه و در مکه نتوانستکرده هجرت  به مدینه نعده مسلمانان که روی بعضی معاذیرآنداشت صرف قبل از فتح مکه به 
باقی مانده بودند چون از نظر لباس و ریش با مشرکین فرق نمی شدند بخاطر که مسلمان بدست مسلمان خود کشته 

تا اگر جنگ میان عساکر اسالم و مشرکین صورت  ندبمانهدایت  طبقریش های خود را به آنها پیام فرستاد تا نشود 
که صرفا نظر به ضرورت آنزمان بوده است. هرچند امروز در جهان بعضی  .دنرسنه قتل بو شده  شناخته گیرد

ه به سلیقه های خود ریش میگذارند که دین یا مذهب خاص از طبقات مختلف جامع بدون وابستگی به کدام مردان
 ی ازبسیاراز زمانه های سابق مانند علمای دیگر ادیان  اسالمعلمای  .ها می باشدخود آن مربوط به ذوق و عالقه

احادیث از ست زیاد نیکه تعداد آن  صحیحتعبیر و تفسیر نموده به جای احادیث خود  خواستایات را مطابق به 
و عادات ناپسند را بنام سنت و  عرف اند هقرار داد استفادهبیشتر مورد است ماربیش آنها و ضعیف که تعداد جعلی

بزرگان  .امه پیدا نموده استدا امروزبه که تا  هقبوالندبه خصوص جوانان و اسالم در جامعه باالی مردم  شریعت
 :گفته اند

گردی فایده بنقص که پس  از هرجای و یا در اصالح خود بکوش. )اگر میخواهی یک جامعه اصالح گردد اوالً 
 (است.

که  کار بگیرداز دقت و سنجش درست یعنی در همه امور نماید اصالح خود را در این صورت اگر هر فرد جامعه 
سایش آ. و همه در مام جامعه خود بخود اصالح میگرددت در آنصورتضررش نه بخودش برسد و نه هم به دیگران 

توان شکست را در برابر اتحاد و همبستگی مردم و ملت مسلمان نخواهند  . دشمنان اسالمدر کنار هم زیست کرده
های خصمانه انگلیس و امریکا دربرابر کشور های اسالمی از در حقیقت دشمنی با مسلمانان از سیاست  داشت.

قدیم بوده که هدف عمده شان نفاق در میان مسلمانان و بد نام کردن دین برحق اسالم میباشد.. تا راه ترقی و 
دیگر در فکر امپراطوری اسالمی مانند و بوده همیشه محتاج به دامن غرب  تا بیشرفت را بروی مسلمانان بسته

ترس دارند که اگر  زیرا بودهدر بی اتفاقی و جنگ در میان خود همیشه  عثمانی نباشند... یعنی اطوری دورهامپر
. در پرتو روشنایی دین اسالم بر دیگر ادیان خداوند و کتاب اسمانی قران دارندبا ور های که از  مسلمانان باعقیده و

ر های اسالمی را به بهانه های مختلف هدف قرار داده در و مردم جهان تسلط پیدا خواهند کرد. به همین خاطر کشو
هرگونه  درچنین شرایط حساس تا توسط خود مسلمانان به مرام شوم خود برسند. نها نفاق را دامن زدهآمیان 

 .به نفع دشمنان کشور ما تمام میشودزیرا عاقالنه نبوده حکومت بر ضد و اعتراضات تظاهرات 
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مردم بی گناه را  برنداشته بازهم طالبان دست از جنگدر جهان اسالم با وجود فتوا های پیهم از سوی علمای دین 
انجام  ر برابر مردم مسلمانرا د شفقتساخته اند در حالیکه باید همدردی و  آوارهبه قتل میرسانند مردم را بیچاره و 

در سراسر جهان به حساب میاید تا ترس  مردمبرای  پیامامتحان و با وجود که ویروس کرونا بزرکترین  .دنددامی
کرده را حاصل تعالی  خداوندرضایت تا  گردددر میان مردم بیشتر  و صداقت حبتم پیدا شدهخداوند در دلها 

در جوامع اسالمی به فساد و نا برابری های اجتماعی  بی عدالتیو ظلم چون  مکروب قوی تره نمتاسفاباشیم.. 
بی بینند  نمیو آرام ن خود را راحت آاز شر هیچ کس که یافته  گسترشروز تاروز کشور ما افغانستان خصوص 

خداوند را  و از خدا بیخبران بندگان مظلوم پیدا کرده استرونق  زیاددر برابر یکدیگر و منافقت  خیانتاعتمادی و 
ه به حضور خداوند ب بارپنج  خود روزانهبرای آخرت و کم کردن گناهان  .میدهند و حتی به فتل می رسانند زارآ 

 .رو می آورند نمازخواندن 
ک اندازه کمحد و  . تا کداممیگرددو خشنود راضی گانش  از خیر رساندن به بندهکه از عیسی ع پرسیدند خداوند 

خود به مستحق کمک توان هرکس به اندازه  :عیسی ع در جواب گفت .از بنده خوشنود باشدتا خداوند  باید انجام داد
 مادی نبوده بلکه کمک معنوی نیز نزد پروردگار اجر و پاداش دارد.(صرف کمک . )البته مانند سامری نماید.

خون از سرش و که دزدان او را زخمی ساخته بودند را دید روزی از یک جای میگذشت مرد مسافر سامری 
که افتاب بلند  تربعدو به راهش ادامه داد... . نزدیک شد و دستمال که با خود داشت سرش را بسته کردجاری بود
فتاب سوزان قرار دارد او را کشان آدید مرد زخمی در زیر  گذشتمی  راه مردی دیگری از همان مسیرشده بود 

رسانید و خودش در پی کار خود رفت... بعد تر مرد دیگری از انجا گذشت و با خود  کشان به زیر سایه درخت
تشنگی تا رفع  به مرد مسافر داد . و مقدار اب که با خود داشتاین مرد زخمی حتمی تشنه استهوا گرم است گفت 

از انجا می گذشت با خود گفت دیگران انچه در داشت و خود  ی باکه خر دیگر بعدا مرد .و عقب راه خود رفت کند
ن مرد مسافر آ توان شان بود انجام دادند من که خر با خود دارم او را به شهر برده تا زخم هایش تداوی گردد.

. و لیکن در ندیده بود رسانیده بودند به چشمکه به او خیر وقتیکه صحت یاب شد چون هیچ یک از این اشخاص را 
و نه خیر هستند  فکر دعای و با ایمان در امروز انسانهای عاقل آنها مینمود.د دعای خیر در حق کجا که میرسی هر

 توجههم گذاری و رن زخمی میماند که به مآمانند کشور ما به  . چونخود انهموطن به جان ریا و تقلببه فکر 
ن جهل و تاریکی قرار در طوفا نیزهمچنان دین ما  .نجات پیدا کندها مصیبت و  ها بالدارد تا از این  نیاز شتربی

 جز ضررکه انجام میدهند را های  کار . دشمنان اسالم حتی خود مسلمانان بدون دانستن از حقایق دینگرفته است 
چون روایات و  مطالب دور از حقیقت تا گرفترا بنام دین جلو کج رفتاریها  باید اوالً پس . ی نداردمفاد نامی و بد

 :مده استآ روایتدر  .نشود جا دادهشریعت  احادیث جعلی در ذهن مردم به خصوص جوانان بنام
ص که از پیغمبر را یادداشت های  :رفته و گفتدخترش بی بی عایشه  به منزل .صدیقابوبکر حضرت  روزی
. حضرت عایشه پرسید چرا این و از بین برد همه انرا به اتش انداختسپس بیاورد و  بودبه امامت گذاشته نزدش 

قران و ) بجای یک کتاب )قران( دو کتاب خواهم بعد از فوت پیغمبری: نمفرموددر جواب آنحضرت ؟ کار را کردید
خداوند تعالی  .و قران را رها کنند ندده قرارمورد استفاده  را اسان یافته و مردم حدیث مردم برسد بدست (حدیث
ام که در ان تکلیف و زحمت وث ساخته عبسان مآ. من ترا به دین سهل و ب به پیغمبر میفرماید: ) یا محمدخطا

عوث نموده ولیکن امت من با پیروی از بسان مآپیغمبر خدا فرمود: خداوند تعالی مرا به دین سهل و و  .یست(ن
نرا برای شان مشکل گردانیده است.(... یعنی هم به خود و هم به دیگران تکلیف و زحمت را روا آهوای نفس 

مانند دین  دنربمی به بیشخود  تیکه روی فلسفه خاص عقید افراطیت در هر دین و مذهب دیده میشود .دادشته اند
 اشتراک کرده نمی توانستنددو هزار حق اشتراک در مراسم مذهبی در پای دیوار مقدس یهودیت که زنان تا سال 

یعنی زنان و مردان  ولیکن امروز همه چیز تغییر نموده است راه شان وجود داشت موانع از سوی تند روان سر
که هر کس هرچه بخواهد بر  زیرا جهان امروزی جهان دیروز نیست. نددارن محل آدر مساویانه حق اشتراک را 

چتر واحد مطابق به خواست و یک تحت یعنی مسلمانان جهان تعداد اندک نیستند تا همه گان ..دتحمیل نمایدیگران 
تا .سر بلند کنند تند رواناجازه نمیدهند تا و دیموکراسی  در کشور های غربی ند.گیرقرار  لوژی یک گروهایدو

 نند. بقبوالچه در سر دارند باالی مردم به ذور آن
در کشور ه در حالیک زیاد شنیده میشود از سوی بعضی ها )یهود و نصاری(در برابرو تعصب امروز نفرت 

روی سیاست یل ئاسرا حکومت. یهودی است کارگران آن بیشتر از مسلمانان هستندیل اگر منیجر یک هوتل ئاسرا
همچنان در کشور های عیسوی مسلمانان با عیسوی ها یکجا کار  ندنیسترحم  بیآنچنان  شمردماما  هرچه است

اینکه در سیاست و  .داده اندتشکیل  خانواده گرفته ودر میان شان صورت حتی ازدواج ها  و دوستی دارند میکنند
 خانه هایغصب از ی جوانان یهود اینکه از در گذشته .شان چه در سر دارند حرف جداست داریحکومت 
در و یهودها  داشت به فلسطینی ها تعلق های که قبالً  جا یعنی .مه بودنمود یاد میکردندتوسط حکومت دفاع  فلسطینی

 نعامآن محل از اجناس  خریداز  مردم راوظیفه داشتند تا تعداد از جوانان یهود ..درست کرده بودندان مکان دکان 
در اما  .دحرام میباش ن محلآاز  نیز اجناسخرید  یعنی بودهحرام مسلمانان خانه ها غصب که  عقیده داشتندو  دگرد

مسلمان غصب مال و جایداد  میباشد امای و عیسوی منفی مردم در قسمت یهودبعضی با وجود که نظر کشور ما 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ..بر سر کشورهای اسالمی آمده است قهر خداوند از این چه بیشتر که حالل میدانند.و حق  را مسلمان ودختوسط 
عهد محکم با پروردگار شان ببندند که حالت قرار داریم که در کدام د نکشور گردکنونی  متوجه اوضاعما اگر مردم 

خداوند  نمایندمی کار دین و وطن خود صادقانه  در راهجز ایمانداری و راستی در هیچ امور خالف رفتاری نکرده 
برای رسیدن به این هدف باید از خود و کوچه خود  ..مسلمانان را بپذیرد.امید که توبه و  باالی مردم ما مهربان شده

همین  میان مردم ازشخص طرف اعتماد را انتخاب و سپس  مرممیان از یکنفریعنی در هر کوچه د وشروع نم
نیز  را مردم در پارلمان و حتی شخص خود ریس جمهور گان کوچه ها میتوان به اساس شایسته ساالری نماینده

این طرح  شرط اولو صداقت ایمانداری  .به کشور آورده نشود دست نشانده از خارجتا بعد از این  دنمو انتخاب
 قدرت به باشد که تانموده را انتخاب و با ایمان میباشد تا با خوشبینی در برابر همدیگر اشخاص صاحب اعتبار 

مده است تغییر پیدا کند.. تا هم دین و هم آکه در کشور ما بوجود نا بسامان باید این حالت  ..منتقل گرددمردم خود 
 پروردگار گردد. اصالحات وقتی ممکن استهمه مردم و و سبب رضایت  نمودهپیدا وطن ما از شر خایین نجات 

یعنی اگر هر فرد یک جامعه صادق در کار خود باشد دروغ نگوید به چشم  .که انسان اوال از خود شروع کند
 دیگران خاک نپاشد به نفع غاصب و خاین دعوی را تمام نکند .. واضح است که جامعه خود بخود اصالح می

 .دنجات پیدا خواهد کر و مصیبتوقت وطن ما از بد بختی نآنظام که همه خود را در ان شریک ببیند در یک گردد. 
تا مانند خود ه بود که در راه حق و عدالت قدم نهادانصار از قوم  با ایمانو  شجاع نغاز در باره یک زآچون در 

در مورد  به مناسبت هشتم مارچ می خواهم ریاخم و دریدیاد اور ش بخشدناپسند نجات  ازعرفنیز را  دیگر زنان
استاد کیما در سابق میباشد  (خانم ثریا حدید)زن اسم این  .رسانمبسخنانم را به پایان بی ایمان غاصب افغان یک زن 

ت سکونلندن  در حال کهاستاد در پولی تخنیک کابل  (حدید)و شوهرش غالم محمد  بودهب پوهنتون کابل طفاکلته 
پارتمان ا که (عرق پای ما در سرزمین هجرت خشک نشده بودوز هن). ده بودناپارتمان ما را به کرایه گرفت ند.دار
و داشت انوقت  نظامدر افراد با  خت کهشنا . چون خانم ثریانمودقباله با جعل کاری خانم ثریا  نام خودبو  بغص را

خانم انکه ا ب..و دسیسه نیرنگ بهمگر  بنام خود قباله کند رایک افسر متقاعد اپارتمان نمیتوانست قانونی  بصورت
که گویا شوهرم جگرن  استعالم شده بودکار سابق ولیکن از محل متقاعد است دگروال  میدانست که شوهرمثریا 

را به نفع خود تمام محاکم  مسازش با وکیلو تقلب کاری با  .نموده استاز وطن فراریفه و ظترک وده وبرحال ب
( را استیناف –یه ئابتدا –خاص  )سه محکمههرو  ا برسی نمودردوسیه محکمه با چشم باز ستره خوشبختانه نمود 

سید من وکیل مدافع  باخواهرش خانم ثریا وکیل  .ساخت راجعبعدی ت أ جهت اجربه استیناف  هبار نقض کرده دو
اجمل معنوی یکجا کار قای آبا گلوبل که  خدمات مشورتی حقوقی رایتزشرکت معراج الدین فخری مربوط به 

 که ندکرد امضاخیانت با دروغ و ازهم در جواب استعالم بثریا خانم به نفع  طرفین دعوی هر دو طرف ود ننمیک
قبل برادر خانم ده سال  .(یاد شده است ذلیدیدر مورد  ۱۲۵و از فرمان  میکنددر اپارتمان زندگی  خانم ثریا ) :گویا
وکالت در حالیکه جرگه خود ثریا در اپارتمان زندگی میکند نوشته بود نظر به فیصله در جواب محکمه  نیز ثریا

کرایه به کمسیون خالف فیصله و اپارتمان  زندگی میکندلندن نامبرده در نشان میداد که در استعالم واضح خط ثریا 
در جواب محکمه تمام سوابق اپارتمان به اسم شوهرم  کافی است که در مکتوب شهر سازی . همینقدربودشده داده 

صرف .  ریا اقساط باقی مانده محاسبه شده استثخانم باقی داری ندارد زیرا از پول کرایه  و کدام بودهدرج دوسیه 
را به هیچ کس دیگر کرایه دادن سکونت و خانم ثریا به کرایه امتیازی داده شده بود که جز خودش حق اپارتمان به 

و پول بیشتر  هخرید مرابعد از انکه وکیل ( است )ثبت محفوظدر  شخواهرخانم سامعه که به گفته  سند..شتندا
خانم با مت داکتر نجیب وزمان حک از وزارت امنیتین ئکدام خا . نمیدانمحقیقت را پنهان داردتا شده اده دبرایش 

ترک جرم به  در سند رسمی ۱۳ ۶۸در سال برحال جگرن  را ۱۳ ۶۲ سالکه دگروال متقاعد  ست شدهدهم ثریا
خیانت وکالی مدافع آنعده . دتا خانم ثریا بنام خود قباله کن رصاد مستردی اپارتمانه امرکرد فراری معرفی وظیفه و

این . بدانند که در دنیا و اخرت رسوا شدنی هستند و ترس خدا در دل راه نمیدهند پول میگیرندکه دو طرفه  کار
خیانت که در حق  تا خانم ثریا همه ساله در این روز بخاطر یاد آور شدم روز هشتم مارچ در بخاطرموضوع را 

 مدت پانزده سالچگونه در این که  شود گرفتار وجدانبه عذاب  ده استخود )زن( انجام داجنس هم هموطن و یک 
و اگر این خیانت را در  است. گردیده وندخدا گان بنده ی ازیکسبب سرگردانی  ریا کاری با دادن رشوت و واسطه

 د.ی نموتعیین مبرایش را ش چه جزا ی هاو خیانت کاری لندن انجام میداد قانون در برابر دروغ
تا به حق خود  هداخود ادامه دمبارزه به لم تسلیم نشده و اخداوند در قران خطاب به مظلوم میفرماید تا در برابر ظ

از ظالم را  تانانتقام تا  سپردهانوقت خود را به من  گردیدو مظلوم واقع  شتزه را ندابرسد و اگر توان مبار
 بگیرم.(

هم دین و هم پروردگار عالم م که دعا میکن .دارم تا به مقصد برسمو مبارزه علیه ظالم بر نمی من هم دست از مجادله
بخشد در حالیکه نجات که مسلمان در حق مسلمان خود انجام میدهد  هاکاریخیانت  و دست منافقینرا از  وطن ما

 .. دیرسخواهد  شحق به حق دارروزی انشاهللا  از حق مسلمان دفاع میکند. غیر مسلمان
 

 پایان

mailto:maqalat@afghan-german.de

