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  ١/٢٠١٣ /٢٣                                                                                    کانديد اکادميسين سيستانی 

   برکتابنظری 

  زنان افغان زيرفشار عنعنه وتجدد
  تأليف داکترسيدعبد! کاظم

)٣(  

  

 : دولت اس(می ربانیوضع زنان در
 کتاب را به موقف زن درجھاد وتنظيم ھای جھادی اختصاص داده  ومسايل مولف فصل ھای پانزدھم وشانردھم

از جمله در مورد حکوم-ت اس-/می س-اخت پاک-ستان ب-ه برياس-ت . بسياری را دراين دوفصل مطرح وتوضيح داده است
ی ب--ه کاب--ل نرس--يده بودن-د ک--ه ق--وای دوس--تم،قوای م--سعود وق--وا ھن--وز مج--ددی وھمراھ-ان: "ص-بغت 3 مج--ددی مينوي--سد

زيرا ھريک آنھا ت/ش داش-تند ت-ا قب-ل ازحري-ف .حکمتيار به شھر کابل ھجوم آوردند وجنگھای سخت بين شان درگرفت
ب--ا اي--ن ترتي--ب نھ--اد حکوم--ت تنظيم--ی در اول--ين روزھ--ا ب--ه جن--گ وخ--ون . ديگرکاب--ل ب--ی ص--احب را ت--صرف نماين--د

چوروچپ-اول ويران-ی وغ-ارت دارائ-ی : دي-دريزيگذاشته شد که در نتيجه ھرقسمت شھر بدست قوتھای مختلف اش-غال گر
قومان--دانھای  ني--ز بدس--ت اف--راد تنظيم--ی و ھ--ای عام--ه وخ--صوصی ش--روع ش--د وذخ--اير س--/ح رژي--م منقرض--ه کموني--ستی

  )٤٠١ص"(.مربوطه آنھا افتاد که با اينکار داستان خونبار وتراژيدی کابل وشھريان آغاز گرديد

ش-رم آور گ-روه مردم کابل شاھد صدھا و ھ-زاران ن-اروائى ھ-اى 
اي--ن در ح--الى ب--ود ک--ه . ھ--اى م--سلح واب--سته ب--ه تنظيمھ--اى جھ--ادى اس--تند

روزانه از زمين و ھوا باران مسلسل توپ و راکت و بمب ھ-اى تب-اھکن 
. ب-ر س--ر م--ردم م--ى باري--د وخان-ه و کاش--انه ش--ان را ب--ه ويران--ى ميک--شانيد

مراکز قدرت متع-دد ب-ود و ھ-يچ قومان-دانى از ھ-يچ مرجع-ى دس-تور نم-ى 
پذيرفت و به ھمين علت وقتى دختران و زنان شوھردار م-ورد اختط-اف 
گروه ھاى جھادى قرار ميگرفتند، مرجعى که به شکايات مردم رسيدگى 
کند، و جلو اين ھرج و م-رج و انارش-ى را بگي-رد، وج-ود نداش-ت و تنھ-ا 

وبن--ابرين . پرداخ--ت مب--الغ ھنگف--ت پ--ول ميتوان--ست ح--/ل م--شک/ت باش--د
 پايتخت و ش-ھرھاى ب-زرگ ک-شور ب-ا رويک-ار آم-دن نظ-ام اس-/مى مجاھ-دين، مجب-ور ب-ه ت-رک خان-ه و بسيارى از مردم

کاشانه خود شدند و به پاکستان و يا ايران وتاجکستان و يا روسيه فدراتيف ويا در داخل کشور به مزارش-ريف ي-ا ج-/ل 
ود را از چنگ ع-دالت اس-/مى تنظيمھ-ا نج-ات تا S اقل جان خ آباد که از امنيت نسبی بھتر برخوردار بود، فرار کردند

  . داده باشند 

زنان افغان زير  کتاب ٤٢١ تا ٤١٥اثرات مخرب جنگ ھای تنظيمی را برزنان وتخريب شھرھا ميتوان درصفحات 
 .مطالعه نمودفشار عنعنه وتجدد،

از ھرکس ديگر نه تنھا زنان بيش . در نظام اس/مى تنظيمھاى جھادى ، ديگر حيثيت زن در معرض خطر قرار گرفت
بخاطر از دست دادن شوھر يا برادر و پسر خود در جنگ ھاى ميان گروھى تنظيم ھاى اس/مى داغدار شدند، بلکه 
 ھنگام بيرون رفتن از منزل نيز مورد تحقير و توھين و آزار و اذيت افراد مسلح وابسته به تنظيمھاى جھادى قرار

ورد تجاوزجنسى قرار ميگرفتند و اگر اين زن بدبخت شناخته ميشد که به گروه ميگرفتند، يا به اسارت ميرفتند و م
جھادى رقيب تعلق دارد، برع/وه تجاوز جنسى پستان ھايش نيز قطع ميگرديد و تيرباران ميشد و بعد لخت وبرھنه به 

 . جاده پرتاب ميگرديد

ز جنگھا بخاطر کسب قدرت بيشتر، زنان متحمل با تاسف بايد يادآورشد که با ورود تنظيمھاى جھادى در کابل و آغا
در اين دوره از . از جانب مردان مسلح شده اند که قلم از گفتن آن عار دارد بدترين و وحشيانه ترين نوع خشونت ھا

تاريخ کشور تنھا در کابل آنطور که من و ھزاران کس ديگر از باشندگان کابل ديده و از دوستان و وابستگان مصيبت 
ود شنيده ايم ،زنان مورد تجاوز دسته جمعى گروه ھاى مسلح قرار گرفتند و چنان بى رحمانه مورد خشونت ديده خ

قرارداده شدند که حتى شکم زنان دريده شد و يا پس از تجاوز پستانھاى شان بريده ميشد و در بيرل ھاى خالى ذخيره 
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شد تا ترس و رعب در دل مخالفان تنظيمى ايجاد کرده ميگرديد و کشته و Sشه آنھا لخت وبرھنه به جاده ھا پرتاب مي
 از جنايات ديگر . در کوته سنگى و تشناب ھاى پوھنتون کابل بيرلھاى پر از پستانھاى بريده زنان ديده شده است.باشند

ز تفنگ داران تنظمى يکى اينست که بر بيمارستان زنان مريض عقلى و عصبى حمله بردند و تمام آنان را مورد تجاو
  .جنسى قراردادند

 که کابل را ترک گفتم و به مزارشريف رفتم، در کمپ آوارگان کابل در مدرسه سلطان رضيه بايکى از ١٩٩٢درسال 
او تعريف ميکردکه پس از جنگ ھاى ميان تنظيمى . استادان پولى تخنيک آشناشدم که او ھم در آن کمپ پناه آورده بود

» ده بورى«ين خود سوارشدم و خواستم براى احوال پرسى خشويم که در ناحيه ، روزى با خانمم به ماش١٣٧١ماه اسد
. سکونت داشت برويم ،خانه ما در کارته مامورين قرار داشت ، از جاده سيلوى مرکزى بطرف ده بورى حرکت کردم 

ائين شوم ، پائين ھمينکه در سرک اول سيلو رسيدم يکى از افراد مسلح تنظيمى جلومرا گرفت و دستور داد از ماشين پ
شدم و گفت به آنسوى جاده برو، سرپوش آن بيرل را بلند کن و داخل آن را ببين ، چنين کردم و ديدم بيرل پراز 

ب/درنگ از ديدن آن صحنه تکان خوردم و دست بسوى بينى خود بردم تا جلو نفسم را . پستانھاى بريده شده زنان است
! که پستانھاى زنت بريده نشود، ماشين را بگذار و تو وزنت از اينجا دورشويداگر ميخواھى : بگيرم، فرد مسلح گفت 

و بسرعت از آنجا فرار کرديم و ھمينکه بخانه رسيدم ، تصميم ! از ماشين پائين شو: گفتم بچشم ، بعد به زنم گفتم 
در ھمان کمپ از .روسيه برومگرفتم ھرچه دارم بفروشم و از وطن فرار کنم و اينک تا اينجا رسيده ايم و ميخواھم به 

يکى ديگر از آوارگان شنيدم که روزى، يکى از اقاربش از جاده سيلو ميگذشت ، ھنگام عبور يکى از افراد مسلح 
ميدانم مدتھاست : سپس فردمسلح با کيسه پ/ستيکى نزديک مى آيد و ميگويد! تنظيمى صداميزند، ھاى برادر ايستاده شو

 مرد کيسه را ميگيرد وبه خانه مى ١کيسه گوشت رابگيرو ببرو بخور ودعاى سرمارا بکنگوشت نخورده اى، بيا اين 
مرد از ديدن . آورد و وقتى سرکيسه را باز ميکند، مى بيند چندتا پستان بريده شده زن در Sى کاغذ پيچيده شده است 

  .آن فرياد ميزند و نفرين خود را به ھرچه تنظيمھاى مسلح است ميفرستد

ى حوزه امنيتى شھرنو کابل که از تحصيل کردگان پوليس درآلمان بود، در مسکو برايم از چشم ديد خود آمرجنائ
در باSى دروازه ھاى رياست ترافيک کابل واقع در سه راھى منار عبدالوکيل خان، زنان را برھنه به  تعريف کردکه 

 و ده دانا و شاه شھيد از تجاوز ٣در کارته . ندصليب کشيده بودند تا رھگذران آنھا را ديده دچار ترس و وحشت گرد
دسته جمعى بر زنان مسن پيچه سفيدى که براى حفاظت ازمنزل خود باقى مانده بودند،خبر داده شده و در مکروريان 
سوم دخترى که قرار بود از طرف يکى از فرماندھان جھادى مورد تجاوز جنسى قرار گيرد، دخترک براى حفظ 

و فرداى آن مردم دست به تظاھرات زدند و .زل پنجم خود را بزير پرت کرد و دردم جان دادناموس خود از من
يس جمھور ربانى بکشند، اما افراد مسلح بر تظاھر کنندگان شليک کردند و چندتا را ئخواستند اين جنايت را برخ ر

 .مجروح ساختند و تظاھرات خاموش گشت 

 ربائى و تجاوز برجان و مال مردم و تعدد مراکز قدرت حتى در پايتخت و کارنامه ھاى ويرانگرانه وآدم کشى و آدم
تشديد اخت/فات زبانى و قومى و سمتى و نژادى و غيره در حکومت اس/مى تنظيمھاى جھادى ھنوز از ياد و خاطر 

ن رژيم  ھمين بى بند وبارى حکومت اس/مى تنظيمھا بود که سبب رويکار آمد.مردم کابل فراموش نگرديده است
و حتى  طالبانى که بنيادگراتر از آقاى ربانى و سياف و محسنى و حکمتيار بودند. طالبان به رھبرى م/ عمر گرديد

  .جھاد برضد ربانى و سياف وحکمتيار و شرکاى تنظيمى شان ، براى پيروان م/ عمرجنگ مقدس پنداشته ميشد

اد تنظيمی در عھد حکومت اس/می ربانی روايت مينمايد به ھرحال،مؤلف داستانھای تکاندھنده ئی از فجايع افر
خوشبختانه که نظام طالبانی با . که قلب ھرانسان رؤوف وحساس را ميشگافد واشک را بی دريغ از چشم جاری ميکند

  .ھمه تحجرش،آن فجايع تنظيمی را درنورديد وعفت وعصمت زنان را از چنگ تنظيمھای جھادی نجات داد

  حجابلۀ دولت اس(می ومسئ
فتوای ذيل را تحت ) ١٩٩٣سپتمبر (١٣٧٢ سنبله ٥مولف مينويسد که ستره محکمه دولت اس/می، به تاريخ 

در مقدمه فتوا آمده . صادر وانرا جھت تطبيق به رئيس دولت اس/می ارائه کرد" فتوای شرعی ستر وحجاب"عنوان
  :از ستره محکمه سوالھای ذيل  را مطرح کرده بودنداست که يک عده قوماندانان وقھرمانان جھاد اس/می افغانستان 

  آيا طبقۀ اناث در لباس مدرن وعصری  وغير اس/می در دفاتر ومکاتب سھم گرفته ميتوانند وياخير؟-       

آيا زنان،در شھرھا،بازارھا وکوچه ھا وغيره مراسم عرفی ورسمی عبور ومرور وگشت و گذار کرده ميتوانند يا -
  خير؟

درجريان اين گشت وگذار وخلطيت نسوان در سير وسياحت واخت/ط در دفاتر وغيره موسسات ) گرزنانا(-     
  رسمی وغير رسمی ديده ميشوند، آيا اين طرزالعمل جايز شرعی است يا غير شرعی؟
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سپس کميسيون مسلکی ستره محکمه دولت ربانی، سواSت فوق الذکررامورد غور قرار داده ونتيجه را بشکل يک 
)( امضای يازده نفراعضای مسلکی دارالفتا.( توای شرعی به انضمام يک نامه به برياست داراSفتا گسيل داشته استف

  )٤٢١ص 

  

  :در باب ستر وحجاب
منکرآن کافر ومرتکب آن فاسق و ارتکاب آن . ستر وحجاب زنان فرض است: "که  فتوا بطور کل حکم ميکند

 اين حکم به استناد آيات مبارکه صادرشده که ترجمه دری آن چنين ". استگناه کبيره است که به نصوص قطعی ثابت
  :است

وچون خواھيد از زنان پيامبرمتاعی را، پس طلب کنيد از ايشان از بيرون پرده واين سوال بيرون پرده پاک " -١
  )٥٣سورۀ احزاب، آيۀ ."( کننده تراست برای دلھای شما ودلھای ايشان

ار بگيريد درخانه ھای خود وظاھرنکنيدزينت وتجمل خود را مانند آشکارکردن عدت ای زنان مسلمان قر " -٢
  )٣٣سورۀ احزاب، آيۀ."(جاھليت پيشينه

ای پيامبربگو برزنان خود ودختران خود وزنان مسلمانان که فروگذارند برخود چيزی از چادرھای خود،اين  " -٣
  )٩٥ۀ سورۀ احزاب، آي."(نزديکتر است به آن که شناخته شوند

وبگو برای زنان مومنه که پائين اندازند برخی نظرھای خود را يعنی چشمھای خود را از نظرشھوانی به  "-٤
مردان اجنبی وبپوشند چادرھای ک/ن تا روی وبدن آنھا آشکار نشود ونگھدارند شرمگاه خود را وظاھر نکنند 

ی خود برگريبان ھای خود وظاھر نکنند زينت آرايش خود رامگرآنچه ظاھر است از آن وبايد فروگذارند چادرھا
مستورخود را مگر به شوھران خود و يا به پدران خويش و يا به پدران شوھران خويش و يا به پسران خود و يا 

  )٣١سورۀ نور، آيه."(به پسران شوھران خويش

 

. وق گنجانيده شده استمؤلف می افزايد که ؛در متن فتوا نظرمفسرين وفقه ھا نيز به تأسی از آيات مبارکه ف
حکم آيت عام است درمستور وحجاب بودن تمام زنان مومنه واز آن دانسته ميشود «منجمله، در تفسيراحمدی آمده که 

پوشانيدن بدن :"به اساس الفقه اSس/می." که تمام زنان بايد از مردان محجوب باشند وخود را به مردان نمايان نکنند
وتفسير ." به جزء روی وکف دستھا، اما خارج از نماز تمامی بدن آن عورت استزن آزاد در نماز عورت است 

بپوشانند زنان چھره ھای خود را و بدن ھای خود را برچادر خويش، وقتی که جھت رفع : " بيضاوی می گويد
  ) ٤٢٣ص ."(ضروريات شرعی خويش می برايند

  

  :در باب تعليم زنان

 طلب علم برمرد وزن ": برمبنای حديث مبارک استواراست که ميفرمايداستناد کلی فتوا در مورد تعليم زنان
درفتوا علم برای زنان فقط درساحۀ علم دين  ".طلب کنيد علم را اگرچه درچين باشد: "وھمچنان." مسلمان فرض است
ک حقايق ازاينکه بدون تعليم مسايل اس/می رسيدن به در:"آنھم تحت شرايط خاص به اين شرح که .محدود شده است

ح/ل از حرام امکان پذير نيست وتمام علمای امت مسلمه دراين مسئله اتفاق دارند که فرضيت علم ح/ل وحرام با 
دSيل شرعی برزنان ھمچومردان Sزم است، اما طريقۀ راه وتعليم وتعلم فرق بسزا دارند، زيرا به نسبت تحفظ 

پس امرSزمی وحتمی است که . نه برمردان ه استشرافت، حيثيت،عزت وعفت زن، ستر وحجاب فرض عين گشت
يعنی زنان مسلمان علم ضروريه  واوليه دينی را نزد . مراعات ھمه فرايض وواجبات شرعی مرعی وتعميل گردد

اقارب قريبه خود بياموزند، زيرا شرح اس/م مواضع تعليم ومدارس را برای زنان خانه ھای شان و با اقارب شان 
  ."اده استومحرم شان قرار د

تعليم وتعلم دينی زنان بايد که از جھت محارم وقريبان آنھا کرده :" فتوا از قول موSنا محمدشفيع مينگارد که
شود، نه از طرف اجانب وبيگانگان واگرچنين ممکن نبود، پس برای زنان مومن و مسلمان جايز است که تعليم وتعلم 

يگانگان بقدر ضرورت و ناچاری طلب کنند، بشرطی که يکی از فرايض وواجبات دين اس/م را غير از محارم وب
بيرون شدن زنان به مکاتب به بھانه علم دين، امريست بسيار :" نظر به حکم انوارالمحمود." محارم با آنھا موجود باشد

کاتب روا برای زنان اس/م مکتب ساختن وبرون رفتن آنھا گله گله به م:"ع/مه اشرف تھانوی ميگويد." قبيح ومنکر
تجربه ثابت کرده که براخ/ق .اگرچه استاد آنھا مسلمان باشد ودر آن مواضع انتظام ستر وحجاب رعايت شود.نيست

  ."زنان تاثير قبح وبد کرده وميکند ونتايج آن برخ/ف مطلوب اس/می آمده واخ/ق فاسد را بار آورده است
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ًندن علوم جديده برای کودکان خصوصا دختران خوا: " به ھمين ترتيب درتفسيراحکام القرآن آمده است

 قرار داده تعليم وکتابت زنان حرام: "وحتی گفته شده که ." تعلم وخواندن علم دين ممنوع است] از[درمکاتب بيش او
ن بدوش مردان است، پس زن ھيچ چون تدارک تمام لوازم وضروريات حياتی زنا: "ونيز گفته ميشود که."شده است

 آمدن وبغرض کسب وپيشه ندارد وتنھا زن مکلفيت دارد در امورات داخل خانه بازوج خود ھمکارياجی به براحت
  )٤٢٥ -٤٢٤ص ."( باشد

ستره محکم-ه ب-ا نتيج-ه گي-ری ازاحک-ام وتف-سيرھای ف-وق ال-ذکر درخ-تم سپس مؤلف مينويسدکه ،اعضای مسلکی 
 ک<<ار زن<<ان ب<<ا م<<ردان در دف<<اتر وش<<ھرھا وتعل<<يم وتعل<<م آن<<ان در مکات<<ب  ": کردن--داس--/می چن--ين توص--يهفت--وا ب--ه دول--ت 

افغان<ستان ي<ک . ًو پي<روی ازغ<رب ونظامھ<ای Dدين<ی  ب<وده ش<رعا ح<رام قطع<ی اس<ت) شريعت(عصری،خ(ف مشروع
د  سال جھاد مسلحانه نموده وتعداد زيا١٤مملکت مسلمان است و برای پياده ساختن نظام اس(می و احکام الھی مدت 

 ماه ب<ه اينط<رف زنھ<ای م<سلمان دول<ت اس<(می م<ا کم<افی ١٦بسيار جای تأسف است که  از مدت .... قربانی داده اند
 ب<دون حج<اب گ<شت ٠السابق در دفاتر حکومت اس(می ومکات<ب و رادي<و وتلويزي<ون دس<ت بکاران<د و ني<ز در بازارھ<ا

ي<شودکه در افغان<ستان حک<م ز از رادي<و کاب<ل ش<نيده مول<ی ھ<ر رو. وگذارميکنند وھيچ تغييری از سابق به نظرنميرسد
ًاز مسئولين دولت وحکومت جدا و اکيدا خواسته مي<شود ک<ه تم<ام احک<ام .ًالھی خصوصا ستر وحجاب عملی شده است ً

مکات<ب زنھ<<ا را ک<<ه در ًالھ<ی خ<<صوصا س<تر وحج<<اب را عل<<ی الف<ور عمل<<ی گردانن<د و زنھ<<ا راا ز دف<<اتر بي<رون  ران<<ده و
 وتلويزيون ايشان را بيرون کشيده ت<ا ب<رای ادع<ای اي<شان  وھم از راديوکز زنا وفحشا است، مسدود نمايندحقيقت مرا

زن-ان افغ-ان زيرف-شار عنعن-ه  ()ءفتا رياست دارDاعضای مسلکینفر١١ امضای "(.برتنفيذ احکام الھی مصداق پيداکند
  )٤٢٦ -٤٢٢صصوتجدد،

مع علمای دينی يک دولت اس(می نه تنھا توھينی بزرگ به ناميدن از سوی مج" مرکز زنا وفحشا"مکتب را 
باشد که در آن زنان زرگی به تمام کشورھای اس(می ميمقام انسانی زن محسوب ميشود، بلکه توھين ودشنام ب

درھمان وقتی که اين . ميتوانند به تحص(ت عالی در دانشگاه ھا بپردازند وبه مقامات عالی اداری وسياسی بر سند
از طرف دولت اس(می ربانی صادرميشد، سه تا زن درکشورھای اس(می به عنوان صدراعظم ايفای وظيفه فتوا 

  شيخ حسينه وپاکستان بی نظيربوتو صدراعظم ترکيه، صدراعظم  تانسوچيلر: اينان عبارت بودند از.ميکردند
آيا .ارۀ افتاء افغانستان بودند به مراتب تحصيل کرده تر ودانشمند تر ازاعضای اد بنگ(دش که ھريکصدراعظم 

درست خواھد بود که بدليل اينکه آنھا در دانشگاه ھای داخل وخارج کشورھای خويش در پھلوی مردان بيگانه به 
  ناميد؟» بدکاره وفاحشه « تحصيل پرداخته اند، آنھا را

مه دولت اس/می  شما خوانندۀ گرامی بگوئيد که اين طرز برداشت واين طرز تفکر علمای دينی ستره محک
ربانی چه فرقی باطرز تفکر  طالبان ديوبندی ديدۀ پاکستان دارد؟  خوشبختانه که دولت ربانی آنقدر در جنگ ھای 

  .قدرت طلبی ميان تنظيمی درگير بود که مجال عملی ساختن اين فتوا رانيافت

اتر /می ربانی، کار زنان رادر دف دراين فتوا،علمای دينی ستره محکمه دولت اس:مؤلف به ارتباط فتوامينويسد 
مراکز زنا " آنھا را درمکاتب عصری منع کرده ومکاتب راعلم در بازارھا وھمچنان تعليم وتوگشت وگذار آنھا را

 و منبع فساد  مردانوسيلۀ تحريک شھوتوکرده خارج اين تعبيرخود زن را از مقام انسانی او  که بادانسته اند "وفحشا
    .کرده اند داد قلم درجامعه وفتنه

مؤلف در تبصره خود براين فتوا، ع/وه براينکه برتعبيروتفسير احکام مذکور اعتراض دارد،مدعی است که 
روی سخن اغلب آيه ھای منقول از سورۀ احزاب مختص به زنان پيامبراکرم است وتعبير آن آيات بطورعام برھمه 

بايد تصريح کردکه اغلب آيات سورۀ احزاب در رابطه با زنان :"زنان مسلمان مرعی اSجرا پنداشته نميشود وميگويد
شما مانند ھيچکدام از ! ای زنان پيامبر": ميفرمايد٣٣چنانکه آيۀ . به ايشان می باشدآمده واحکام مختص )ص(پيامبر

ند سخن به ناز مگوئيد تاکسی که در دل او بيماری است،درشما طمع ک) بامرد بيگانه(پس ... زنان ديگر نيستيد
درخانه ھای تان آرام " : بازھم خطاب به زنان پيامبر می فرمايد٣٣ودر ادامه آيه  "وسخن پسنديده وبه آزرم گوئيد

وع/وه ميکند که در دوره جاھليت زنان با  ."چناکه اھل جاھليت پيشين کردند.گيريد،زينت وتجمل خود را ظاھر نسازيد
واز قول استاد اسحاق نگارگردر  .ائی وجود خود را به نمايش گذارندلباس نيمه برھنه بيرون ميشدند وميخواستند زيب

زنان  مردان مومن و": سورۀ توبه که ميفرمايد٧١مورد تعليم وتعلم زنان در مورد خ/ھای فتوای صادره به استناد آيه 
عروف ونھی از امر به م:"مينويسد که "مومنه پاسبانان ھمديگر استند، آنان امر به معروف ونھی از منکرميکنند

" زنا وفحشا"اينکه فتوا، مکاتب زنھا را مرکز.منکر کاری نيست که يک زن بدون دانش کافی از عھده آن بدرآيد
 ٤خوانده و به حکم آيۀ "افک"دانسته وخواھان مسدود کردن فوری آن شده اند، اين ادعا را نگارگر به مثابۀ نوعی

 تھمت زنا می بندند، ونميتوانند چھار شاھد عرضه نمايند، ايشان را آنانی که برزنان محصن:"سورۀ نور که ميفرمايد
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برای فتوا دھندگان مذکورکه به يقين عاجزاز آوردن شاھد دراين ". دره بزنيد وھرگز شھادت ايشان رانپذيريد٨٠
  )٤٣٠ – ٤٢٨ص ...زنان افغان زيرفشار( ". استتھمت وسيع ميباشند،خواھان جزای شرعی گرديده

موضع گيری اس/م در بطورکلی : گفت کهجيھات وتعبير وتفسيردقيق تر مولف از احکام فوق ، بايد با تمام تو
تفسير   ھمين است که علمای دينی ستره محکمه از روی متون معتبر اس/می نقل وترجمه وزن مسلمانمورد حقوق 

. ر خشونت وعقوبت از جانب مردان باشندعمل نکنند می بايد منتظواگر وزنان مکلفند به آن عمل کنند وارائه کرده اند،
در ھرصورت اگر دراين فتوا بی عدالتی نھفته است بايد برای اص/ح  آن مبارزه کرد، زيرا حق گرفته ميشود  وبايد 

  .برای احقاق آن مبارزه کرد واز جان مايه گذاشت

) تندمثل ترکي-ه وم--اليزیبجزک-شورھای ک-ه دارای نظامھ-ای س-يکوSر ھ-س(متاس-فانه در تم-ام ک-شورھای اس-/می 
 برس-ميت حق-وقی زن ب-امرد فقدان تساوی  کشورھای اس/می ًتقريبا درتمام  .زنان وضع بھتری از زنان افغانستان ندارند

ن زن درچ--ارديواری خان--ه مح--صورکرد نآدر م--ورد زن--ان ي--ک مفھ--وم دارد واحک--ام س--تر وحج--اب  ش--ناخته مي--شود و
اس-/می اين-ست ک-ه زن را از  ت-/ش رھب-ران م-ذھبی وحاکم-ان .  ش-رعی  اس-تبيرون از منزل بدون مح-رم به ش ونرفتن

ب-ه بھان-ۀ حج-اب اس-/می،زن را در زيرپارچ-ه ي-ی س-ياه و ي-ا کفن-ی بن-ام  و رفتن به مدرسه وکسب دانش مح-روم ب-سازند 
جن-سی غراي-ز   مح-روم  و از وج-ود وی ب-رای ارض-ای  ع-صری،آموزش  عل-وم رشد فکری و تنفس آزاد و چادری  از 

مکمل زندگی مرد درت-شکيل  يک انسان برابر با مرد و  به عنوان به زن، جھانپيشرفته درکشورھای  .خود استفاده کنند
اس/می حقوق وحيثيت زن پائين ت-ر از م-رد  درجوامع مگر قدرنگريسته ميشود، ۀ جامعه مرفه به ديدگراعمار خانواده و 

وحق-وق براب-ر ب-ه دني-ا م-ی  تم-ام اف-راد ب-شر ب-ا ش-أن « مي-ه جھ-انی حق-وق ب-شرکه بنابر م-اده اول اع/ قراردارد؟ درحالی 
تبع-يض ب-ه وي-ژه ازحي-ث ج-نس از تم-ام حق-وق وآزادی ھ-ای م-ذکور در  ھرکس بدون ھيچگونه « :وبنابر ماده دوم» .آيند
  » .اع/ميه برخوردار است 

حيث به پائين آورده شده است ورد زن به عنوان يک وسيله ارضای خواھشات جنسی م    اس/می در جوامعولی
مرد در  گرفتن چھارزن برای يک  ً:ميشود؟ مث/ شناخته  انسان  درجه دوم  شعور وفاقدعقل وال دی ناتوان وناقصموجو

ومشروعيت آميزش  مشروع بودن کتک زدن زنان از سوی مردان ،کشتزار بودن زن برای مردان،تائيد يک وقت، 
درشھادت دو زن برابر يک مرد، مشروعيت برآوردن  ميراث و برسھم بردن مرد در جنسی با زنان برده ، دوبرا

وچرای زن از شوھر وخارج نشدن  جنسی مرد از سوی زن درھرزمانی که مرد اراده کند، متابعت بيچون  خواھشات 
    .است  پائين آورده بسيارمرد مواردی اند که شأن وحيثيت زن را  نسبت به  از ... و... و از خانه بدون اجازه شوھر

در مورد ديه  ، و از جمله در بارۀ  ات/ف حقوق زنيکی ازصاحب قلمان آگاه  افغان،   ، سديد سيدھاشمآقای
آنرا خ/ف عدالت وانصاف وعقل ومنطق ميداند  د ودار زن برابر يک مرد، اعتراض   دوونصف ميراث و شھادت

بايد به کسی که آسيب ديده   است که  در بدل آسيبی که به کسی ميرسد ديه بر حسب تعريف دين، مالی :" وچنين مينويسد
چون ديه مرد در اس/م دو برابر ديه زن است،  در صورت تقاضای   -. که آسيب می بينند، پرداخته شود يا به آقاربش 

ميشود ،   حکم قرآن صادر تأسی از  ًمرد،  بعضا ھم بدون تقاضای اقارب قاتل  و تنھا در اثر حکم قاضی، که به  اقارب  
برای  بلی، برای مرد قاتل، . ديه مرد را قبل از اعدام قاتل به اقارب قاتل بپردازد فاميل زن مکلف است تا نصف باقی 

ميشود و به پدر و مادرش آسيب ميرسد، بايد  شکستن قانون، اعدام  يک جنايتکاری که به خاطر جنايتش، به خاطر 
ھستی، بخاطر وی  به قتل برسد وھم بايد پول بدھد؛ چون گل سر سبد  ھم بايد ! ولی زن چه؟ آسيب پولی پرداخت شود؛ 

اقاربش رسيده، ھيچ؛ چون زن است، يک موجود بی ارزش و  و سائر  آسيبی که به زن و پدر و مادر !!  پرپر ميشود
شائسته بودن است، نه در حقوق  و برابری تنھا در عبادت و خداشناسی  اگر برابريی درکار است، اين  و ! نابرابر

   !اجتماعی

تعلق ندارد؛ به امکاناتی  عقل به جنس  :" ميگويد] که زن ناقص العقل است[آقای سديد در برابر اين باوراس/می 
آلمان يک  مرکل صدراعظم  . تاچر، صدراعظم انگلستان يک زن بود. بستگی دارد که برای دختر و پسر فراھم ميشود 

ھي/ری کلنتون . ھرکدام  زن بودند صدراعظم فقيد پاکستان  ديرا گاندی صدراعظم فقيد ھند و بی نظير بوتو ان. زن است
نشان دادند که نه فھم شان، و  شد، ھرکدام  زمانيکه برای ھريک از اين ھا امکانات برابر با مردان ميسر  . يک زن است

نسبت به مردان کمتر بود؛  و نه کسی را  و ورزيدگی آن ھا پشتکار  نه استعداد و توانائی ھای شان و نه تحرک و 
سياستمداران کار کشته از جمله کسانی  تاچر و بوتو، دو زن، در ميان اين  . آن بود و ھست که آن ھا را بفريبد يارای 

    !!ندو ز!! عقل شيطانيی که داشتند،  به اين روز سياه انداختند  بودند که ما را ـ  ما افغان ھا را با 

تحول فھم و ادراک و  واقعيت ھای ھستند که گريز از آنھا ممکن نيست، ھمراه با واقعيت رشد و   اينھا ھمه 
ساخت؛ واقعيتھای مانند ھزارھا و صدھا " خر" ت يا فوی را فري شتر از اين ممکن نيست متداوم انسانی که بي شعور 



  
 

 

  ٦تر ٦  له:د پاڼو شميره
 de.ermang-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

با سفسطه بازی ھا آنھا را مخدوش   آنھا را ناديده بگيرند و يا واقعيت ديگری که برخی ھا می کوشند مزبوحانه  ھزار 
   . کنند 

پوشاندن چھرۀ واقعيتھا با غبار سخن ھای سفسطه آميز و مخدوش کردن سيمای سنگين، باوقار، ولی  ظريف 
اين،     بعد از به نظرمن چنين امری،!  بيھوده گوئی ھا بيش از اين ممکن نيست حقايق، با قلم کژ و زنگ گرفته، و با  

بجائی رسيده  زيراھوش، شعور، عقل و قوۀ تميز انسان  ھيچوقت ديگر برای افسانه پردازان ممکن و ميسر نخواھد شد، 
 ز آيا گريز ا "ۀال مق، اقای سديدآرشيف مقاSت   جرمن آن/ين،-افغان. "(بيش از اين ممکن نيست که فريب دادن وی 
  ")واقعيت ممکن است؟

چندين دھه آزمايشھاى بدفرجام درکشور « : دانشمند ايرانى ييرامون تعصبات مذھبى اس/م سياسى مينويسد ،دکترشفا
پاکستان ، بنگ(ديش، اندونيزى ، سودان، کومور، ايران و افغانستان که ھمه ادعاى حل مشک(ت خود : ھايى چون 

 ھيچ جا حاصلى جز افزايش نابسامانى ھا ببار را از طريق اجراى طابق النعل بالنعل قوانين اس(مى داشته اند در
نياورده و ھمه دستاوردھا به دست بريدن ھا و سنگسار و قصاص و حجاب زنان و درازى ريش مردان و برگزارى 

با چنين بيراھه رويھا ميتوان اين جھان اس(مى را به قھقراى بازھم .  اجبارى نمازجماعت محدود مانده است 
نفتى جھان نميتوان آنرا بجلو راند، و نمى توان آن را به عنوان  برخوردارى از بيشترين عوايدبيشترى برد، حتى با 

سرمشق قابل قبولى به جھان نامسلمان عرضه کرد، زيرا ھرکس در ھردرجه از بى اط(عى يا از خوشخيالى، ميتواند 
ھرتائيد گذارند، بازھم بقيه مردم دنيا که دريابد که حتى اگر ھم تمام مسلمانان جھان بطور يکپارچه براين قوانين  م

شمارشان بيش ازچھار برابر مسلمانان است و تنھا يکى از کشور ھاى شان به اندازه مجموع دنياى اس(م و شايدھم 
بيشتر از آن جمعيت دارد، نه بحجاب واپسگراى اس(مى گردن خواھند نھاد، نه مقررات قرون وسطايى سنگسار و 

 و تعزير را خواھند پذيرفت، نه در قوانين خود، جايى به تعدد زوجات خواھند داد، نه موسيقى دست بريدن و قصاص
و نقاشى را از مقام واDى ھنرى خود به حد منکرات مذھبى پائين خواھند آورد، و نه اقتصاد ھاى پر تحرک امروزى 

  )٣٨دکترشفا، تولدى ديگر، ص (».ساخت خويش را تابع قوانين خمس و زکوه و مضارعه و قرض الحسنه خواھند
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