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و مقیم مسکو از روز جهانی زن تهای بب

 بز
                     ۱/۰۲۳۰/۲۱                                                                                                     عارف عباسی

 رفتار همزمان در دو طريق مختلف

موجبات نگرانی عمیق حلقاات روشاف ف ار و ه ااه  راور را فاراهه هورده و در او        !!! اعالمیۀ شورای علما ی اسالمی

و مصاوونی     بر مبنای اصول و ارزش های دمو راسی ها برای استقبال يک هينده مت ی بر احترام حقوق برر دلبستگی

باا فرهناو و عااری از هار ناو        ، ايجاد يک جامعاۀ متمادن   ذ و تطبیق قوانیف مدنی و سیر تدريجی  بسویهن توسط انفا

حا میاا  راسااتیف قااانون و مرعاای اتجاارا سااا تف اصااز مسااله قااانون جاازا باارای متخلفاایف و ناق اایف   . و تعصاا  تبعاای 

هاای هساا ی و شایر دروازه بصادا در     بی محلی از عقا   اوه     نغارۀ دفعتٌا  رور (قانون اساسی )  قانون مادر تمندرجا

می هيد و جمعی بدون ياک موقاف روشاف قاانونی سانگی بزر ای پایم پاای هماه  اوش بینای هاا و هرزومنادی مای لولناد                

و قافلۀ ههساته رفتاار ساوی منزلگاه ترقای و تعاالی،       . وباتی شعله های فروزان توقعات نیک مردم هب  ن ی می ريزند

 .غیه های فتنه انگیز سیاسی صادر می نمايندند و ابالانمی  ر هاهسعادت و  وش بختی ما را به بیر

 وبند و برای مقاصاد سیاسای    با زهه به دهز سردمداران قدرت پا میتا ب ی يک اقلی  مزدور و معاش  وار  هنمی دان

باه و پختاه   و ياک ا رريا  داناا، ه ااه ، نخ    . ه سازی برای انو  بهاره بارداری و ساود جاويی هاای شاان مای نمايناد        و زمین

 . اموش و دس  زير اتشه نرسته اس  افغانستان

بصاورت جاام، ،  اماز و     طوری  ه در م مون مفصز، عالمانه و اساتادانۀ دا تار صااح  محتارم ساید عباد ا   اا ه        

ودناد  اه   نم حهمه جانبه سازمان های به اصطالح دينی را در پااه بوسای و  ادم  اربااب قادرت در ادوار مختلاف تراري       

 .ٌا بسیار هموزنده و روشنگرانه بودانصاف

ا ر سری به تارري  دنیاا بیندازياد هياا در اروپاای پاريناه اياف ساازمان هاا را در تباانی باا حلقاات قادرت در  لاه و ساته و                

قاپیدن و چاپیدن ا رري  نمی يابید؟ امري ا يگانه  روری بود  ه تا ايف اوا ر با انفاذ قوانیف دياف و دولا  را ازهاه ساوا     

و میخواهناد باا منااب،     ولی امروز سازمان های عیسوي  تندرو و يهودي  افراطی دس  بدس  هه داده اند. داشته بودنگه

 .سر شار و نفوذ روز افزون مسیر سیاسی ايف  روررا تغیر دهند یمال

ش اروپاايی در  نديراانۀ دور اماانی و تورياد هنای  ارز    ا انا سنجیده  و عاقب  نا های   بط های بزرگ و تندروی  از  ا ر

رويهرفتااه ايااف دور طلیعااۀ  فقاادان دراياا  سیاساای را تاا حاادی نااا ديااده بگیاريه   جامعاۀ ساانتی و عنعنااوی افغانسااتان بگا ريه  

بااار اول مااردم ترقیخااواه و  ،ا   سااروشااف در راانده را در قلااوب هزاديخواهااان و درهااه شاا نند ان زنجیاار اسااارت هااا  

 !رقی را با  وش  و پوس  و استخوان  ود احساس  ردند، ولی هیهاات پیررف  ، تعالی و ت  وارایپیررو جامعه نسیه 

 وتااه ساا تند و    عمادٌا باروی دساايش دشامنان افغانساتان        ه عمر ايف هرزومندی ها را  مال های فرو ته شده و مازدور 

 .در   امید های مردم را از بی  و بف بر ندند

 و درس ها  و تجارب تل  از   شته و به نی  اعمار مجدد وطفدورۀ بعدی بعد از شورش ، تباهی و ويرانی با همو تف 

بارای تطبیاق    هه  حدی از هن به نف،  ود و تا حدی ايجاد دول  مر زی قوی جبرٌا به نفوذ ايف حلقات تف در داده تا نی 

 .برنامه های اصالحی تدريجی استفاده نمودند
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قاطعاناه   ه وموقف شجیعاناز  ف اصالحات هماده بود ولی دور صدارت محمد داود شهید تا حدی جامعه برای پ يرفتدر  

 .راعظه نمیتوان چره پوشیدصد

و همیف شورا ها نبود  ه با فتاوا هاای  اود     د انی   اشتنلهيا همیف شورا ها نبود  ه لنگی امارت را بر سر حبی  ا    

و . از لحاظ شارعی صاحه   اشاتند    تی را توجیه وبر فرمان  رتف هزار ها مسلمان وطف پرس مرروعی  نظام  مونیس

هيا همیف ها نبودند  ه باا صادور اعالمیاۀ  اود سالطن  شام ماهاه رباانی را باه شام ساال  االف هماه تعهادات و قارهن                

 .عی توجیه نمودند ره همیف شورا نبود  ه امارت طالبانی را بر اح ام شراتو ب.   وردن ها تمديد نمودند

ا ار اياف    ،ر ان ها تصريح و توضیح  ردياده صالحی  های همه ا ه در هن  فعاٌل در افغانستان قانون اساسی ناف  اس ، 

رسامی    باه  افغانستان  برای تنظیه امور زند ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  وثیقۀ معتبر ملی حیث يگانه  قانون را به

شااورای علمااا بااا ديگااری بحیااث از موجودياا  سااازمان  هن ده و يااا ضاامیمه و پااا ورقاایبرناساایه پااش در  اادام فصااز و مااا

 .صالحی  ها  اص ت  ار رفته

فتاوا هشانا باودم و از مجتهاد و اجتهااد شانیده باودم ولای باه جز یاات و  صوصایات هن             صادور   مف تا حال به نام مفتی و

درياف  .  ماک نماود   مرا ری در فهه دو موضو  فوقبرنامۀ  اص  فتمان تلويزيون طلو  ضمف میز مدو. نداشته  اطال

عاله متبحر  ه شامز شورا نبودند بع ی از اع ای اياف شاورا را ماورد استی ااح قارار داده       شخصی  وشنود دو  ف 

مف بار اول دانسته  اه  . از لحاظ اح ام شرعی صالحی  های شان را در صدور چنیف اعالمیه مورد سؤوال قرار دادند

د و هه برای مجتهديف از لحاظ شرعی دانام  ااص   ايجابات را ت میز نماي هر فتوا چه دانم داشته و چمفتی برای صدو

 . رفتنتد هرفاز دادن جواب معقول عاجز مانده و ط دوض،  رديده اع ای شورا  ه در  فتمان شر   داشتن

د سیاس  به همان جه  مای  رامناد   همان طوری  ه  فته همد ايف سازمان ها ابزار سیاسی بیم نبوده با وزيدن سم  با

 . و  مر می ش نند

از  رزی صاح   له ن نید ، تا ديروز  مرش را جنايت ار، جاسوس و دزدی برای احراز قدرت می بسا  و  ! وطندار 

شی  هصاف محسانی    شخصیۀ  هيا از تصوي  احوال. بدس  چنیف شورا ها سپرده دستمال  ز سی  را سر ايف  يک حات

 دفا  ن رد؟

 .زن ه رت اس  او  ودش مرد دنیا و ا در  دام محفز و مجلسی  انه ر یش جمهور را  نار او ديده ايدشم

، وزارت زناان ،  میسایون مراقبا  از حقاوق برار و نهااد هاای مادنی جازی شاعاری بایم            ن، مساوات زن باا مارد  زحق 

 .فرا تر می سازد و ايف يک عاله فريبی اس  نبوده ودهف جوال  دايی را 

و ارباب قادرت هن ملیاون هاا انساان مظلاوم و بیناوای       سا تار  با تمام  ايف دول  ا یر ده سالاصاٌل در  !و برادر واهر 

، هياا در  .مايه نمی  ردناد نه طفلی حقی داشته و توسط قانون حو نه زن و  دنه مر ايف  رور محروم هر نو  حقوق بوده

د متنوعۀ ا القی و احوال روانی ناشی از هن ما و شما توقا،  هرامام   پهناوری فقر  سترده، اعتیاد به مواد مخدره و فسا

  انواده  وحق زن را داشته میتوانیه؟

پاروردۀ جناو و  راون  و    څارنوال  هيا قاضی مرد ساتر و مفسد، انفاذ قوانیف بر ي  نوشتف و به هفتاب   اشتف نیس ؟

 بیق می نمايند؟پولیش رهزن اهمیتی به زن قا ز شده و قوانیف مطروحه را تط

ايجاد اصاالحات اجتمااعی و  وتااه ساا تف دسا  جاانی و ناق ایف حقاوق برار از داماان پااس ملا  افغانساتان شارايط و               

 اهاريمف هاا و   ی جاادويی  ايجابات  اص  ودرا دارد  ه همه میدانیه ولی اعال  هن در عق   وه های بلند و صانوق هاا  
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ف ف اران ، پایم ههنگاان،  شایر ماردان و راد ماردان اسا   اه بارای          روشا  و یفاۀ ملای    اياف  . ودد های مهی  اسا   ودي

و ملا  را از اياف هماه    ش ساته   درهاه  زنجیار اساارت  را    اياف  بدس  هوردن ايف دارو فدا اری نموده  و با تدبیر  ااص 

 .سیاه روزی ها وارهانند

 پايان

 


