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  »ربانی بغالنی « پاسخی پيشنهاد گونه خدمت آقای 
  

وط به افغانستان ـ ـ قسمت دوم مرب» عروج جنبش های اسالمی « به مناسبت تذکر کوتاهی که اين جانب در رابطه با 
رويکرد « انجام داده بودم ، در شماره دهم روشنگر زير عنوان » ستوده « شماره هفتم روشنگر ـ ، خدمت آقای 

به چاپ رسيده بود، که باعث » ربانی بغالنی « نقدی از طرف نويسنده با سابقه کشور آقای » ناقص با حقايق تاريخی 
قادر شده تا جای پای خويش را » روشنگر «به خاطر آن که ماهنامه پر تيراژ مسرت . مسرت وامتنان اين قلم گرديد 

جامعه افغانی باز کند وامتنان بدان سبب، که اين قلم را بر آن داشت تا به منظور ادامه بحث » چيز خوانان « دربين 
 يافته در آنها؛ تهيه را با جرايد رسمی انتشار» جمهوری ديموکراتيک افغانستان« ها مجموع فرامين به اصطالح 

  . نمايم 
» دوست«ازآن جايی که ايشان محبت نموده واين قلم را : اما قبل از پرداختن به پاسخ ايشان الزم است تذکر دهم 

زيرا در فرهنگی که من در بطن آن پرورش . های ايشان را ناديده می گيرم » نوازش « خويش اعالم ؛ داشته اند ، 
حزب ديموکراتيک خلق افغانستان « رايج دربه اصطالح » دوست کشی و رفيق کشی « رهنگ يافته ام و آن غير از ف

های آنچنانی، پذيرا گرديدن امريست » نوازش « و» دوستان را بانوش ودشمنان را با نيش « ؛ است، »ــ حدخاــ 
با آن هم اگر من . ه باشداجتناب ناپذير، مگر آن که تجربه ثابت کند که در ورای ادعای دوستی اهداف ديگری نهفت

مورد حمايت شان ــ که حق هم دارند تا از آنها » دولت« و» حزب«طی اين مختصر بنابر ضرورت درتوصيف از
حمايت نمايند، چه قسمتی از عمر عزيز شان را به خاطر تحقق اهداف و استيالی حاکميت مستعمراتی آنها مايه 

رم که در ظاهر زشت جلوه می نمايند، نبايد به معنای برخورد شخصی و يا گذاشته بودند ــ واژه هايی را به کار می ب
. تعبير گردد، زيرا يک پديده زشت را فقط می توان با واژه هايی توصيف نمود که در خور آن باشد» عنودانه « 

  .سر جايش محفوظ است » ربانی بغالنی « ورنه احترام آقای 
ايم تا بعد از اين، بررسی از کارنامه های  سياه و ننگين مزدوران روس را ــ به عالوه در همين رابطه پيشنهاد می نم

» انديشۀ نو« از ديد من ــ در هر دو زمينه نظری و عملی به جرايدی که از طرف افغانها نشر می گردند، به ويژه  
د؛ انتقال دهيم ، چه از که جناب عالی يکی از اعضای هيات تحريريه آن می باشيد ؛ با هرکيفيتی که خود می خواهي

است و از جانب ديگر، طرح چنين » حدخا« به غير از بررسی جنايات » روشنگر« طرفی خطوط اصلی کار نشريه 
مباحثی در يک نشريه ای که بيشترين خوانندگان و نويسندگان آن ايرانی اند ؛ نمی تواند، درمقايسه بايک نشريه 

اميد است .  آن از جامعه افغانی برخاسته اند، موثريت الزم را داشته باشدکه بيشترين مخاطبين» انديشۀ نو« مانند
از دوست يک اشاره واز ما به : چه گفته اند . نيز غور الزم نماييد» دوست « ضمن پذيرش احترام ، بر پيشنهاد اين 

   .سر دويدن
  : واما در رابطه با مطلبی که نگاشته بوديد، بايد نوشت

نها در ستون اول مقاله  تان در سه مورد به درستی طرز ديد من با عبارت های متفاوت اما از آن جايی که شما ت
چه در حالی که . مفهوم واحد ؛ معترف هستيد، درک مفهوم مخالفت شما با نتايج حاصله از آن اندکی دشوار ميگردد

تذکر می » ١٣٥٧) ارديبهشت(ور درستی يکرشته فاکتهای تاريخی را درپيوند با کودتای ث«درستون اول بند چهارم 
يعنی اکثرًا پس از اعالم  پروگرام سياسی دولت يا بعد از صدور فرمان « دهيد، در ستون دوم وسط بند دوم با آوردن 

به همين سان . ، به عالوه نوشته من، قضاوت خويش را نيز زير سوال می بريد»…های هشتگانه اتفاق افتاده 
با اجازه شما به خاطر اجتناب از يک بحث بی نتيجه برای . ، خود را متبارز می سازددرجاهای ديگر نيز اين تناقض

خواننده، من خطوط کلی نبشته قبلی خويش را برجسته ساخته،  ضمن آن به طرز ديد شما نسبت به قضايا نيز تماس 
  . الزم را خواهم گرفت، اميد است مقبول آن خاطر قرار گيرند 

ی به صورت دقيق و با ذکر تاريخ مشخص هريک از خيزش ها، به صراحت نشان داده بودم، ــ من در نبشته قبل )١(
که خيزش های ماه های اوليه قبل از صدور فرمان ها بوده، لذا به هيچ صورت نمی توانست فرمان های بعدی عامل 

ی در ميان بوده که مردم، قبل مگر اين که بپذيريم، گويا علم غيب.  خيزش های قبل از صدور و انفاذ خويش بوده باشند
تا جايی که به من تعلق دارد، بعد . ، از محتوای آن مطلع بوده اند» حدخا«از شکل گيری فرمان ها در مغز رهبری 

از اين همه سال و عمر، پذيرش چنان اعتقادی را در خور شان خويش نمی دانم، اين که شما چگونه می انديشيد، از 
کر می کنم اين کمال بد شانسی شماست که قضايا در گذشته اتفاق افتاده و درج تاريخ ف. صالحيت های خود شماست
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 نه به خاطر پاس. گرديده است و هيچ يک از ما نمی توانيم آن را به ميل خويش پس و پيش و يا جا به جا نماييم 
  .  و نه هم به منظور کتمان جنايت و تحريف تاريخ  )دوستی(
 در کل، به استناد کتاب با ارزش     ٥٧و مورد، تسلسل تاريخی خيزش ها در نيمه اول سال ــ به غير از يکی د )٢(

تاليف         » کرونولوژی حوادث تاريخی افغانستان ـ از تاسيس جمهوريت تا بميان آمدن ادارۀ مؤقت افغانستان ــ« 
و اما در رابطه با . ــ نگارش يافته بودندــ چاپ سوم » بنگاه انتشارات ميوند« نشر » دکتور جميل الرحمن کامگار« 

 کتاب ذکرشده است، از آن جايی که به خود نويسنده نتوانستم ٢٣، که در صفحه ٥٧) ارديبهشت(خيزش نهم ثور 
دست يابم به نا گزيراز افراد ديگری که می توانستند بعد از گذشت سه دهه در آن مورد چيزی برای گفتن داشته  

بوده، بين شان قلم به دستان » پکتيا«چند نفری که مورد پرسش قرار گرفتند، همه از منطقه . دمباشند؛ استفسار نمو
  : چندی نيز وجود دارند، دليل خيزش را درکل چنين بيان داشتند 

، عالقه »پکتيا«) استان(واليت » دران« ) فرمانداری(مربوط ولسوالی » زيروک « ) بخشداری( در عالقه داری 
بود و از طريق راديو و بعد تر تشکيالت حزبی در » منگل« که يک تن از خلقی های دوآتشه و از قوم ) بخشدار( دار

در جريان به خاک سپردن ) ارديبهشت( قرار گرفته بود، به تاريخ نهم ثور ٥٧) ارديبهشت(جريان فاجعه ننگين ثور 
به مستحقين و » اسقاط « انيدن قرآن و دادن يک تن از باشندگان آن منطقه، بر مراسم خاک سپاری به ويژه رسم گرد

مرده دار و التماس وی که مرده وی را » روی« مردم محل به پاس. مال ها اعتراض شديد کرده؛ به مردم اهانت نمود
مگر باختم مراسم ، در عوض پراگنده شدن، به اطراف عالقه داری . بی حرمت نگردانند، همان لحظه سکوت نمودند

به وسيله رفقای قهرمان   » داوود « عالقه دار نيز که از کشتن زنان و اطفال . اد و فرياد را گذاشتندجمع شده بنای د
مردم نيزبه . مست باده پيروزی بود، با مردم ازخشونت کار گرفته به لت و کوب يکی دو تن از آنها دست يازيد!! اش

  . وی آمده غايله را با قتل آنها خاتمه بخشيدندخانه های شان برگشته، با دست پر به سراغ عالقه دار و ياران 
حال شما اين واقعه را ناشی از فرمان هايی که ماه ها بعد صادر شدند؛  می دانيد و يا بر ادعای من که ظلم و اجحاف 

مگر يک نکته را . بانی خيزش خود انگيخته مردم بوده است، صحه می گزاريد، مربوط خودتان است» حدخا« 
ييد، خالف خوانندگان غير افغانی که شايد از وقايع اطالع دقيق نداشته باشند ، مردم افغانستان به نيکويی فراموش ننما

می دانند، که چه بر آنها گذشته و چه کسانی را بايد به پاسخ گويی جنايات شان در حق مردم و خيانت شان در حق مام 
  . ميهن بکشانند

ه تسلسل تاريخی خيزش ها را نگاشته بودم ، تسلسل تاريخی فرمان های ــ  من در نبشته قبلی همان طوری ک) ٣(
تقاضای من از شما اين است که بار . تان را نيز تحرير نموده بودم!! کذايی و فوق ارتجاعی حزب و دولت انقالبی

اهيد برد، ديگر آن را در مقايسه با تسلسل تاريخی خيزش ها از نظر بگذرانيد، به يقين به صحت ادعای من پی خو
شما خود می دانيد که حزب و دولت تان در . مشروط بر آن که از ديد امروز تان به قضايا نظر اندازی نموده بتوانيد

آن روز ها به عالوه سرکوب و کشتار بی دريغ مردم، وقتی خيزش خود انگيخته آنها را به دشمنان ملت و کشور 
با وی » دوستی « به مثابه فردی که ادعای . حق آنها روا می داشت نسبت می داد، بزرگترين ظلم تاريخی را نيز در 

های مزدوران روس خود را » جارچی « را داريد توقع من از شما اين است، که مستقل فکر نموده به تکرار اراجيف 
  . آلوده نسازيد

دن خوانندگان است درقبال کشاني» به گمراهی و انحراف « ــ نکته ديگری که شما من را به آن متهم می سازيد ) ٤(
تا جايی که از مطالعه نوشته قبلی من و مقايسه آن با برداشت شما بر می آيد، با . اسالم سياسی و احزاب وابسته به آن

پرواضح است که در چنان شرايطی اسالم سياسی مستقر در پاکستان ... « برداشت شما از جمله من : تاسف بايد گفت 
و ارتباط آن با بند بعدی، غير آز آن بوده که ديگران از آن فهميده » ن آفرينی را داشته باشد نمی توانست اجازه بحرا

من به خاطر اطمينان، که نکند آن جمله اسباب برداشت اشتباه آميز شما گرديده باشد، از دوستان ديگری نيز . اند
که با » مستقر درپاکستان« استثناء از کلمه خواستم تا برداشت شان را از جمله فوق ابراز دارند، اين دوستان بدون 

تاسف شما به آن توجه ننموده ايد، همان اخوان دهشت آفرينی را درک نموده بودند که شما نيز به درستی برخی از 
اين که پايه برداشت اشتباه آميز شما چه بوده خود بهتر می دانيد، اميد من آن است، که آن . کردار آنها را نگاشته ايد

ه، اعتقاد شما به استقالل آنها از دولت پاکستان نبوده باشد، چه در آن صورت بايد به تحليل مفهوم استقالل دست پاي
من در اين رابطه بيشتر وقت خوانندگان را نگرفته، شما را به مطالعه نوشته يکی از رهبران حزبی و دولتی . يازيد

نگاهی به تاريخ حزب « ه بود، يعنی عبدالقدوس غوربندی تان که مذاکره با پاکستان را در همان مقطع پيش برد
وخوانندگان را به مطالعه تاريخ پيدايش اسالم سياسی در افغانستان از همين قلم در » ديموکراتيک خلق افغانستان 

  . شماره های آينده، دعوت می نمايم ، اميد مورد قبول قرار گيرد
من پافرا تر گذاشته، » نوازش« در بخشی از نوشته تان از » چين ماهواره های شوروی و« ــ شما با نوشتن ) ٥(

در » ماهواره های شوروی«اين که . نسلی از انقالبيون پاک باز ميهن تان را اهانت نموده بر آنها بهتان بسته ايد
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ل روشن آن و تجاوز مستقيم شوروی برميهن ما، می تواند دلي» حدخا« افغانستان وجود داشته، دستان آغشته به خون 
معرفی گردد؛ دور از شما، چنين ادعايی » ماهواره چين« ، »جنبش ديموکراتيک نوين« به شمار آيد و اما اين که 

می توان داشت، شما چطور به خود اجازه » ماهواره« با درکی که امروز از مفهوم . ديده درايی تاريخی الزم دارد
  بودن بزنيد ؟ » ماهواره  « می دهيد، که همسويی ايديولوژيک صرف را، برچسپ

  !  آقای بغالنی 
آيا آن همه کشتاری که حزب و دولت تان در همسويی مزدورمنشانه با باداران روسی شان، در حق آن پاک بازان روا 
داشتند؛ کافی نبود، که امروز شما به جای کالشينکوف های ديروزی، ياد آنها را باقلم نشانه گرفته،  با همان کين 

ذشته، بدون اندکترين عبرتی از تاريخ و کوهواره جنايات حزب و دولت تان، بر آنها با بی رحمی تمام شليک توزی گ
جنبش ديموکراتيک «می نماييد؟ نکند شما تصويرحزب تان را در آيينه ديده، اما پنداشته ايد که آن صورت متعلق به 

حزب تان . »جنبش ديموکراتيک نوين« مبارزات احاد می باشد؟ اگر اين طور نيست، اين شما و اين هم تاريخ» نوين
 سال به عالوه آن که ١٤ سال قدرت دولتی را در دست داشت، در جريان آن ١٤از طريق عبوديت برای روس ها، 

را نيز در زير » جنبش ديموکراتيک نوين«صدها هزار هموطن ما را به قتل رسانيد به هزاران تن از رهروان
ه خاک و خون کشانيد، شکنجه های که امروز آهسته آهسته از آن حرفی به ميان آمده، هر يک شديدترين شکنجه ها ب

از آنها مو را بربدن انسان ايستاده می نمايد، آيا بعد از تمام آن دهشت و جنايت يک برگه کوچکی در دست داريد که 
ديگران نيز بدانند درغير آن برف بام خود دانستن آنها باشد؟ آگر داريد عرضه کنيد تا » ماهواره« مويد ادعای سخيف 

  . تان را باالی ديگران نينداخته اتهام نبنديد، که سخت زشت و غير انسانی است
  ! آقای بغالنی 

 هيچ ٥٧وحتی تا قبل از فاجعه ثور » مائو تسه دون«تازمان مرگ » جنبش ديموکراتيک نوين«به عالوه آن که احاد 
ی، با جمهوری خلق چين نداشتند؛ که اگر هم می داشتند با در نظرداشت اصل هدايت گونه رابطه تشکيالتی و سازمان

مبتنی براستقالل و عدم وابستگی، تساوی کامل، اتکا به نيروی خود و » مائو « گر روابط بين احزاب در زمان حيات 
جوشاجوش جنگ آزاديبخش خطاب نمود؛ بعد از آن هم در» ماهواره « عدم مداخله در اموريک ديگر، نمی شد به آن 

ملی و مبارزه  مسلحانه عليه متجاوزين روسی و ايادی خود فروخته آنها، درست در هنگامی که حزب و دولت شما به 
خاطر خوش خدمتی و جلب ترحم، اعضای سفارت را از مردم هزاره انتخاب نموده بدان وسيله می خواستند از تشابه 

را از خود سازند، و درست در بحبوحه » دن سياوپينگ «  ماهی اعتماد باند ساختمان فزيکی در چهره ورخسار، شاه
جنگ که رهبران اسالم سياسی اعم از گلبدين، ربانی، سياف، مولوی نبی، صبغت اهللا مجددی، نقيب و ساير نمايندگان 

ح های چينايی خورد و درشت آنها، چای صبح را در اسالم آباد و نان شب را در پکن می خوردند و همه از سال
به عالوه آن که موضع گيری های  صريح ايديو لوژيک و » جنبش ديموکراتيک نوين«برخوردار بودند ؛ رهروان 

برنامه يی در قبال تحوالت چين داشتند و آن کشور را به مثابه کشوری که در راه سرمايه داری گام گذاشته است 
واضع را از ياد نبرد، حتی انعطاف تاکتيکی را نيز مجاز نمی محکوم می نمودند، در سطح سياسی نيز لمحه ای آن م

  . دانستند
 ــ بخوانيد مستر بکوف کارمند رسمی » ببرک شياد « وقتی چنان طرز ديد و موضع گيريی را با سخنرانی معروف 

  . ب ــ در پولی تخنيک کابل به مقايسه بگيريم، خواهيم ديد که تفاوت ره از کجاست تابه کجا. گ.ک 
، »فرمان های فوق ارتجاعی« ــ نکته ديگری که اسباب ناراحتی ايشان را بار آورده بود استفاده از عبارت ) ٦(

زيرا ايشان را اعتقاد برآن است که حزب و دولت شان مصدر کار های نيکی در عرصه . ضمن آن نوشته می باشد
زنها انجام داده، که آن فرمان ها را ماهيت های سواد آموزی، اصالحات اجتماعی، اصالحات ارضی و تساوی حقوق 

ادامه يابد و دوم در محدوديت » انديشۀ نو« در اين مختصر؛ نخست به اميد آن که اين بحث ها در . انقالبی می بخشد
درغير آن با . ؛ امکان آن وجود ندارد تا به تمام آن موارد به تفصيل پرداخته شود»روشنگر« صفحه های جريده 

، )دانش آموز( ، متعلم )دانشجو(اعداد نشان می دادم که با وجود کشتار بی رحمانه هزاران معلم ، محصل احصاييه و 
کارمند ادارات، داکتر، انجنير و ساير بخش های روشنفکری که دولت مزدور در يک قلم، مسؤوليت قتل عام بيش از 

رفت، انسداد هزاران مکتب براثر جنگ  به صورت رسمی به دوش گ١٣٥٨)آبان( هزار آنها را در ماه عقرب ١٢
خانمان سوزی که ميان مزدوران روس دريک سمت و مزدوران غرب از سوی ديگرجريان داشت با آواره ساختن 

به ميان آورد؟ با استقرار فضای رعب و وحشت بر کل   » سواد آموزی « مليونها انسان، آيا می شود حرفی از 
 طفل يتيم و زن بيوه ، با ويران کردن تمام زير ساخت های اقتصادی و اجتماعی جامعه، با به جا گذاشتن صدها هزار

آيا بازهم می شود از ... در کشور، با پوليسی ساختن جامعه، باسوق اجباری هزاران زن به طرف تن فروشی 
در اصالحات اجتماعی سخنی گفت ؟ و اما درابطه با فرمان شماره هشتم و به اصطالح اصالحات ارضی، با 

، عضو شورای انقالبی دولت دست »حدخا«عضو دفتر سياسی » دستگير پنجشيری « نظرداشت اعتراف اخير 
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در باره پيشينۀ روابط « نشانده روس و يک تن از وزرای پرقدرت در کابينه های تره کی، امين و کارمل، در نوشته 
که در » ت سياست مصالحۀ ملی داکتر نجيب اهللا افغانستان با پاکستان عوامل اجتماعی سياسی ملی و بين المللی شکس

را به خاطر زير پا » ببرک«سايت آريايی انتشار يافته و عمر دوام آن فرمان را چيزی کمتر از يک سال دانسته و 
کردن فرمان و دادن امتيازات بيش از پيش به فيودال ها محکوم می نمايد و خصلت غليظ استعماری نفس فرمان که 

ورت بعداز تطبيق کامل، فقط می توانست افغانستان را از لحاظ اقتصادی به اقتصاد استعماری           در بهترين ص
  پيوند بزند، آيا می شود از ريشه کن کردن فيوداليزم بادی به غبغب انداخت ؟ » کوميکون«

لها در آن مورد به عمل آمده در طول اين سا» حدخا«و اما درابطه با فرمان شماره هفتم و تبليغاتی که از طرف ايادی 
  : بايد گفت

هر چند اين امکان وجود دارد که در زمان صدور فرمان، فهم آنروزی صادر کنندگان آن در درک مفاهيم مجزا اما 
کاستی هايی داشته بوده باشد » رفع حجاب، رفع ستم جنسی، آزادی نسوان و تساوی حقوق زن ومرد« در ارتباط باهم 

بدون آن که متن آن فرمان را خوانده و ياغور الزم در آن » حدخا« يادی از عالقه مندان و اعضای و به عالوه عده ز
نمايد، تبليغ آن را وظيفه دانسته، به انجام آن کوشيده باشند، مگر امروز بعد از گذشت حدود سه دهه از انفاذ آن فرمان 

ا به وجود آمده ، هنوز هم از آن ننگ نامه به نيکويی و با در نظرداشت تغييراتی که طی اين مدت در فهم ما از قضاي
ناميدن با ابراز هزاران معذرت خدمت آقای    » يک امرغير انسانی « طلبنده » چالش« ياد کردن و آنرا به مثابه به 

   ضمن اين نبشته به خاطر آن که خوانندگان را نيز با. حداقل درجازدن درزمينه فهم و درک قضايا است» بغالنی «
اما قبل از . ها آشنا بسازم الزم است تا نخست متن آن فرمان را آورده وبعد مورد ارزيابی قرار دهم» درسفتن «

 صرف به خاطر رفع حجابپرداختن به آن فرمان ضرورت دارد يک نکته را ياد دهانی نمايم که اگر قرار باشد 
درتاريخ افغانستان بعد از » يک امر غير انسانی«طلبيدن » چالش« در زمينه به  وبرخی اصالحات روبنايی ديگر

بود که با تاسف حزب » رئيس جمهور داوود « برای کسی کاله از سر برداشت، آن شخص »  امانی« دوران کوتاه 
تان وی را با تمام اعضای خانواده اش متشکل از زنان، افراد معيوب واطفال معصوم با بی رحمی تمام به قتل  

 ميالدی  بعد از تدارک ١٩٥٧ هـ ش مطابق با ١٣٣٦بود که در زمان صدارت خود در سال » ودداو«اين . رسانيد
تمهيدات الزم و برخورداری از اتوريته و درايت کافی باصدور يک فرمان رفع حجاب را دردستور کار قرار داد، 

 خانمها ی بدون حجاب شان بود که بعداز صدور فرمان از همه اولتر خود و اعضای کابينه اش درمعيت» داوود«اين
گونه، مخالفت قشر آخند » حدخا« بود که بدون هراس و انقالبی نمايی های » داوود« درانظار ظاهر شدند، اين 

 سال آنها را در سوراخ های شان فروبرد، اين          ١٥مخالف رفع حجاب را باشدت سرکوب نموده برای بيش از 
ب لباس را داده متعارضين و مخالفين چنان امری را در نطفه خفه نمود، اين        بود که به زنها حق انتخا» داوود« 
حقوق « بود که بار اول در افغانستان و حتی در مقايسه با بسياری از کشور های آسيايی و اروپايی اصل » داوود« 

ارمندان دولت اعم از را بدون در نظرداشت جنسيت شاغل در عمل به اجرا گذاشت ــ ک» مساوی برای کار مساوی
مامور و يا اجير و مستخدم در هر رتبه و بستی که قرار داشتند معاش همان رتبه و يا بست را اخذ نموده جنسيت در 

بود که درادارات ترکيب مختلط  زن و مرد را » داوود« حقوق برخاسته از رتبه هيچ گونه نقشی نداشت ــ ، اين 
های مختلط پسر و دختر را بنيان ) کالس(ر تحصيالت دانشگاهی، صنف بود که د» داوود« مروج ساخت، اين 

اروالی ها » داوود« گذاشت، اين  در سرتاسر افغانستان، شعبه ای ) شهرداری ها(بود که در چوکات رياست تفتيش 
 را به خاطر جلو گيری از مصارف بيهوده عروسی، ختنه سوری، فاتحه خوانی و ساير مراسم خرافی به وجود  

بود که به تمام » داوود« آورده، حتی برحسب  چشم ديد خود، ديک های پخته همچو مراسمی را مصادره نمود، اين 
را می نمودند دستور داده بود که به محض مراجعه يک زن و يک مرد به محکمه به » وثايق « محاکمی که کار 

هده اسناد هويت، اطمينان از تجرد و تکميل خاطر ازدواج بدون هيچ نوع مشکل تراشی در همان ساعت صرف با مشا
 واما حزب و دولت شما که بعد از يک ربع قرن ...سن ازدواج ، آنها را عقد و نکاح نامه را درج دفتر رسمی نمايد و 

از آغاز رفع حجاب و جا افتادن آن اصالحات، قدرت را به دست گرفت، در زمينه مصدر چه خدمتی گرديد ، که قبل 
 نداشت ؟ دولت حزبی شما در رابطه باهمان اصالحات، فرزند ناخلفی را مانند بود که سرمايه مليونی پدر از آن وجود

اين دولت حزبی شما بود که به گفته زنده ياد       . را به خاطرگوشه ای چشمی و يا خال زنخدانی به باد فنا داده باشد
جنايات به عالوه برانيختن مردم، شترخار  زير پای وکوهواره » ترويج سيستماتيک فحشاء« با » مجيد کلکانی«

مگر دولت حزبی تان نبود که به خاطر مقابله عليه . اژدهای در حال نزع مذهب گذاشته، حيات دوباره بدان بخشيد
را بنيان گذاشت ؟ » شئون اسالمی« خيزش حق طلبانه مردم ، کرنش مقابل ارتجاع مذهبی را پيشه ساخته وزارت 

لت حزبی شما نبود که بيشترين تعداد مساجد را بنيان گذاشته به راه انداخت ؟ مگر اين دولت حزبی شما مگر اين دو
  . . . تعيين و زالوان جامعه را امکان بقاء بخشيد؟ و» مال ها«نبود که حقوق ماهيانه برای 
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 حقوق بشر جديدی ساخته ، فرمانی که برای افراد بی اطالع ، ازآن اعالميه. برگرديم روی بحث فرمان شماره هفت
  . معرفی داشته ايد» مانيفيست کمونيست « ارزش آنرا باالتر 
 ٤٠٩مربوط وزارت عدليه جمهوری ديموکراتيک افغانستان ، با نمبر مسلسل » جريده رسمی « شماره فوق العاده 

  :حاوی سه بخش مستقل می باشد ١٣٥٧) مهر( ميزان ٢٦انتشار يافته به تاريخ 
  . درباره نشان دولتی و بيرق جمهوری ديموکراتيک افغانستان ٤ان شماره  ــ فرم١ 
  . ــ  قانون بيرق ٢
  .  درباره مهر و مصارف عروسی٧ ــ  فرمان شماره  ٣

 ستون چپ چنين ١٤اين جريده که در دوستون به دو زبان پشتو و فارسی به نشر می رسيد، از همان ابتدای صفحه 
  :آغاز می گردد 

  درباره مهر و مصارف عروسی ) ٧(ماره فرمان ش« 
خطوط اساسی وظايف انقالبی جمهوری ديموکراتيک افغانستان در جهت تامين ) ١٢(اين فرمان به منظورتطبيق ماده 

تساوی حقوق مدنی و از بين بردن مناسبات غير عادالنه پدر ساالری فيودالی بين زن و شوهر و بخاطر استحکام 
  . خانوادگی صادر ميگرددهرچه بيشتر روابط حسنه 

  ماده اول
  . ــ  هيچ کس نمی تواند دختری را دربدل پول نقد و يا جنس به نامزدی و يا نکاح کسی بدهد١
 ــ هيچ کس نمی تواند هنگام عروسی داماد را به پرداخت پول نقد يا جنس بنام طويانه، ولور يا مصارف ديگر ٢

  . مجبور نمايد
  ماده دوم 

ند بنام عيدی، براتی و امثال آن داماد يا ولی او را به تهيه لباس و هدايا برای دختر و فاميل او هيچ شخص نمی توا
  . مجبور نمايد

  ماده سوم 
دختر يا ولی او نميتواند پول نقديا جنس را بنام مهربيش از ده درهم شرعی که مطابق نرخ نقره در بانک از سه صد 

  .افغانی تجاوز نمی کند اخذ کند
  هارم ماده چ

  : بنابراين. نامزدی و ازدواج به رضايت کامل طرفين صورت می گيرد
  .  ــ هيچ شخص نمی تواند به ازدواج اجباری اقدام نمايد١
  . ــ هيچ شخص نميتواند به علت قرابت يا رابطه قبيلوی مانع ازدواج بيوه گردد، يا او را جبرًا نکاح کند٢
  . و يا با استفاده از جبر و اکراه مانع ازدواج قانونی شخص ديگر شود ــ هيچ شخص نمی تواند به سبب نامزدی٣

  ماده پنجم 
  . جواز ندارد) ١٨(و برای مرد قبل از تکميل سن) ١٦(نامزدی و ازدواج برای زن قبل از تکميل سن 

  ماده ششم 
  .  ــ متخلف از احکام اين فرمان حسب احوال به حبس از شش ماه الی سه سال محکوم می گردد١
  . ــ پول نقد يا جنسيکه خالف احکام اين فرمان اخذ شده مصادره می گردد٢

  ماده هفتم 
  ». اين فرمان بعد از نشر درجريده رسمی نافذ ميگردد

 سال قبل اسالم ، پيش از هر ١٤٠٠خواننده عزيز، برای درک عمق ارتجاعی اين فرمان و تطابق کامل آن بااحکام  
کم از مظاهر آشکار ارتجاع مذهبی درجهان عرب و ايران می آورم، باشد آقای بغالنی تبصره ای با اجازه، چند ح

  : نيز به ماهيت فوق ارتجاعی آن فرمان باما هم عقيده گردد 
داکتر يوسف قرضاوی که يکی از فقهای طراز اول بين سنی مذهبان می باشد و اکنون نيز بعد از سالها تدريس علوم 

در حال حاضرعضومجلس اعالی تربيتی قطر و «  های اسالمی در پهلوی ساير مشاغل دينی و رياست بردانشگاه
نايب رئيس هيئت فتوا و نظارت شرعی بر بانکهای اسالمی مشترک در بين دولتهای متحده می باشد و عضومجلس 

ه تناسب صالحيت وی که ب. »حالل و حرام « کتابی دارد زير نام »  ...امناء مؤسسه الدعوةاالسالميه در افريقاست
  :  کتاب خود چنين می نگارد ٢٢٠دردادن فتوا، مرتجع و متحجر است در صفحه 

  .بايد از دختر اجازه گرفته شود و نبايد مجبور به ازدواج گردد « 
دختران در ازدواج، طرف اصلی و ذی حق واقعی می باشند و پدر و ولی او نبايد نظر و رضايت او را ناديده   

  » .بگيرد
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  :حديثی را که تمام محدثين در اصالت آن متفق القول اند چنين تحرير می دارد » پيامبر اسالم « نين به نقل از همچ
بيوه زن نسبت به خودش از ولی وسر پرستش اولی و مقدم تر است و دختر بايد در مورد ازدواجش، از او اجازه « 

  » گرفته شود، وسکوتش نشانه اذنش می باشد
 قولی از قرضاوی آورديم بدنخواهد اگر نکته نظرات مظاهر ارتجاع مذهبی شيعه را نيز دراينجا حال که چند نقل

  :آورده بحث خويش را کامل نماييم 
به قتل رسانيد » سرموضع « آيت اهللا خمينی که طی مدت حاکميت جبارانه اش در ايران هزاران فرد را با يک کلمه 

شته باشد نمی تواند او را انقالبی معرفی دارد در رابطه با موضوعی که وهيچ انسانی که حد اقل درک و وجدان دا
مطالب متعددی را ) ٢٤٢٠ الی ٢٣٦٣از ( مساله ٥٧ بدان پرداخته در توضيح المسايل خويش در ٧فرمان شماره

  : مطرح نموده که درذيل يکی دو مساله آن اقتباس می گردد
  يفتوضيح المسائل حضرت امام خميني قدس سره الشر

  احكام نكاح يا ازدواج و زناشويى
  : عقد ازدواج چند شرط دارد٢٣٧٠
زن و مرد به ازدواج راضى باشند، ولى اگر زن ظاهرا به آراهت اذن دهد و معلوم باشد قلبا راضى است عقد : پنجم

  .صحيح است
ند پيش از گرفتن مهر از توا  اگر موقع خواندن عقد دائمى براى دادن مهر مدتى را معين نكرده باشند، زن مى٢٤٢٠

  .نزديكى آردن شوهر جلوگيرى آند، چه شوهر توانايى دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد
به عالوه جالد جماران ساير مجتهدين نيز در رساله های احکام شان در رابطه با ازدواج و حقوق زن و شوهر 

ب کالم، چند مساله از توضيح المسايل آيت اهللا منتظری مطالبی را مطرح نموده اند که به خاطر خودداری از اطنا
  : و شريک بيشترين بخش از جنايات خمينی جالد را نيز می آورم » يارغار«

 :شرايط اجراي صيغه عقد
  : اجراي عقد ازدواج داراي پنج شرط است  -٢٥٨٥مساله 

اگر زن ظاهرا به اصرار اجازه دهد و اآراه و زور در بين نباشد و زن و مرد به ازدواج راضي باشند، ولي  - ٥
  .معلوم باشد آه قلبا راضي است عقد صحيح است 

  -٢٥٩١مساله 
باشد   او مي)١(همچنين اگر دختر رشد فكري و جسمي داشته و بخواهد با شخصي آه در نظر شرع  و عرف آفو...

  ...ند، اجازه آنان الزم نيست،ازدواج آند و پدر يا جد پدري بهانه تراشي و سخت گيري آرده و اجازه نمي ده
در عقد دائم و موقت زن و مرد دو رآن اصلي عقدند و بايد هنگام عقد معين و و درعقد دائم اگر نامي  -٢٥٩٤مساله 

  ...از مهر برده نشود عقد صحيح است،
د يا زياد، عين  آم باش-توان هرچيز حاللي را آه ارزش داشته باشد  اندازه معيني ندارد و مي" مهر" -٢٥٩٥مساله 

بهترين زنان امت من زني است آه : "نقل شده آه فرموده اند) ص( مهر قرار داد، و از پيامبر اآرم -باشد يا منفعت 
   .)٢("از همه زيباتر و از همه آم مهرتر باشد

هر يك براي ) ص(باشد، يعني مهري آه پيامبر اآرم " مهر السنه"بهتر است مهر زنان مومن مطابق  -٢٥٩٦مساله 
و آن پانصد درهم نقره سكه دار است آه وزن هر . از زنان و دختران خود از جمله حضرت فاطمه زهرا قرار دادند

شود، و قيمت آن تابع نرخ روز   مثقال معمولي نقره سكه دار مي» ٢٦٢/٥ "باشد و جمعا  نخود مي» ١٢/٦ "درهم 
  )١(است 

  
 يك دهم دينار ارزش داشته، و به عبارت ديگر هر دينار ده درهم يك درهم) ص(ظاهرا در زمان پيامبر اآرم ] ١[

باشد،  مي)  مثقال شرعي طال٥٠(يا )  دينار٥٠(بوده معادل )  درهم٥٠٠(بوده است، پس چون در آن زمان مهر السنه 
  .شود مي)  گرم طال١٧٥/٧٨١٢٥ (باشد مجموعه مهر السنه )  گرم طال٣/٥١٥٦٢٥ (آه اگر هر مثقال شرعي 

  
تواند پيش از گرفتن  اگر هنگام عقد دائم زماني را براي پرداخت مهر تعيين نكرده باشند، زن مي -٢٦١٩ساله م

مهرخود را تسليم شوهر نكند و از نزديكي آردن او و ساير استمتاعات جلوگيري نمايد، خواه شوهر توانايي پرداخت 
  .. . . داشته باشد يا نه 

اس قرار داده شود و در اثر گذشت زمان يا عوامل ديگر قيمت آن تنزل فاحش اگر مهريه زن اسكن -٢٦٢١مساله 
زمين، خانه، طال يا : ولي اگر چيزهايي نظير. پيداآند، بنا براحتياط واجب بايد با مصالحه رضايت زن فراهم شود

  .آرده باشدشود، هرچند قيمت آنها تنزل  نقره به عنوان مهر قرار داده شود زن همان مقدار را طلبكار مي
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باشد، و  اموالي آه زن در مدت زناشويي از راه تالش و فعاليت به دست آورده جزو دارايي او مي -٢٦٢٧مساله 
   .شود آنچه شوهر به او بخشيده بنابراحتياط واجب جزو دارايي زن شمرده مي

  !خوانندگان گرامی 
ظاهر ارتجاع مذهبی را در دست داريد، لطف  مزدوران روس و خزعبالت م٧اميد است اکنون که متن فرمان شماره 

نموده بارديگرآنها را در مقايسه باهمديگرمورد غور قرار دهيد، به ويژه مواد آنرا در تمام زمينه ها با نوشته های 
. به يقين شما هم به همان نتيجه ی خواهيد رسيد ، که اين قلم بدان دست يافته است . قرضاوی ومنتظری مقايسه نماييد

 قرن قبل، آنهم از ١٤» پيامبراسالم «چه درحالی که . آنهم چيزی نيست به جز فوق ارتجاعی ناميدن آن فرمان هاو 
موضع يک دين که در نهايت حافظ منافع طبقات حاکم و تقدس مالکيت خصوصی است، به زن برخورد کااليی   

قابل » هرچيز حالل« آن پيروانش آنرا به  درهم شرعی ارزش قايل شود و به تاسی از١٠آن » بدل نفس« نموده، در
معاوضه بدانند و چنين حکمی امروز از طرف آنانی که با پايين ناف شان فکر نمی کنند به حق ارتجاعی و غير 

 ، آنهم از طرف کسانی که رهبران شان در ٢٠انسانی معرفی گردد ؛ خود بگوييد تاييد چنين حکمی در اواخر قرن 
ياداشتهای سياسی و رويدادهای تاريخی ـ نوشته « ، » زندگی نوين ـ نوشته تره کی « بی چون چرند نامه ها و اکاذي
معرفی » جهان بينی علمی«و ده ها اثر و جزوه ديگر استخوان بندی ايدولوژيک حزب شان را » سلطان علی کشتمند

» بغالنی« د ، به گفته شخص آقای معرفی دارن» لنين«داشته ؛ ضمن آن که در خفا بدشان نمی آمد تا خود را همطراز 
را نيز داشتند ، بعد از گذشت قرون ، بعد از پيدايش افکار و نظرات جديد دوره رنسانس ، » ماهواره شوروی«حيثيت 

و آمدن زنها برروی صحنه مبارزات اجتماعی ـ سياسی، به ... بعد از انقالبهای امريکا و فرانسه ، انگلستان و
 زنان کارگردرروسيه تزاری به منظور مبارزه عليه شرايط غير ١٩١٧ـ١٩١٦زمستان خصوص بعد آز آن که در 

 ساعت کار درهفته به ميدان آمده، ظرفيت عظيم انقالبی شان را به خاطر نابودی دنيای کهن و اعمار ٦٠انسانی 
را به خود »نصف جهان « دهه بعد از آن ، زن در تاريخ مقام٦دنيای جديد به اثبات رسانيدند، بعد از آن که در مدت 

زن چه بهتر است » بدل نفس« اختصاص داد، در چنين شرايطی هرگاه حزبی و يا دولتی با آن ادعا ها بيايد و در
برای وی » افيون توده ها«زن قيمت گزاری نمايد ، وحتی همان حقی را که » پايين ناف « بازبان صريح گفته شود 

رد و به نرخ کوپراتيفی ؛ تو گويی اين مال خودشان ، خواهران و مادران شان در عرضه کااليش قايل شده؛ ناديده بگي
  . است، که  به حراج می گذارند؛ فرمان صادر نمايند به چنين فرمانی چه نام می گزاريد به جز فوق ارتجاعی 

رد غور قرار می به خاطر ايضاح بيشتر مطلب و استفاده بيشتر خوانندگان از بحث، متن اين فرمان را از نزديک مو
  :بجويند» استبراء « دهم ، باشد طيف بيشتری از اين  ننگ نامه 

در مقدمه ، هدف از صدور . همان طوری که شما هم اين فرمان را خوانديد ، فرمان يک مقدمه و هفت ماده دارد 
النه پدر ساالری تامين تساوی حقوق زن با مرد در زمينه حقوق مدنی و از بين بردن مناسبات غير عاد« فرمان 

» پدر ساالری فيودالی« صرف نظر از آن که در تعيين هدف هم قيد . اعالم گرديده است» فيودالی بين زن و شوهر
و حتی تمام دوران » سرمايه داری« و مابعد آن » برده داری « اسارت زن را در ساختار های ماقبل فيودالی 

 کار مزدی وجود دارد ؛ احتوا نمی نمايد، به خاطر محدوديت ساختمان سوسياليزم ، که در آن مالکيت خصوصی و
  . صفحه های روشنگر، باتمام اهميتی که دارد از آن می گذرم 

 ماده، در حالی که ماده های اول، دوم وسوم هيچ دغدغه خاطری به جزمساله پولی آنهم به حمايت ٧واما در رابطه با 
شکل از سه قسمت است، در قسمت يک صحبت از نفی ازدواج اجباری از جيب داماد ندارد ؛ در ماده چهارم که مت

می نمايد بدون آن که زن به صورت مشخص مطرح گردد ، در قسمت دوم از آزادی ازدواج بيوه دفاع می نمايد و در 
قسمت سوم بازهم همان دغدغه پولی و حمايت از جيب داماد ؛ در ماده پنجم تعيين سن ازدواج آن هم با پذيرش 

بعيض ميان زن و مرد مطرح می گردد؛ در ماده ششم ضمن باز گذاشتن راه غارت از همه می خواهد تا به فيصله ت
بازهم به .های فوق ارتجاعی آنها سر تسليم فرود آرند و در ماده هفتم تاريخ انفاذ قانونی آن فرمان  مشخص می گردد 

  : ورد مداقه قرار می دهم منظور وضاحت دادن بهتر به موضوع اين ماده ها را بيشترم
» .هيچ شخص نمی تواند دختری را دربدل پول نقد و يا جنس به نامزدی و نکاح کسی بدهد«: ماده اول ــ قسمت يک 

از متن فرمان نفی اخذ پول در امر ازدواج استنباط . اين که نيت تحرير کنندگان فرمان چه بوده ، باشد برای خودشان
زيرا يکی از مرسوم ترين . ختن حق انتخاب همسر از جانب زن و نفی ازدواج اجباریمی گردد، نه به رسميت شنا

در چنين ازدواج هايی که به صورت . ازدواج های اجباری در جامعه افغانستان، ازدواج های درون خانوادگيست
ه، صورت می و دختر عمه و عکس آن، پسر خاله و دختر خال) دايی(عمده بين پسر عمو و دختر عمو، پسر ماما 

حيات » بدل« گيرد که بيشترين اجبار هم در همان رابطه به وجود می آيد، کمتر پای پول به ميان آمده بيشترمساله 
يعنی دختری دربدل دختر ديگر و يا به خاطر حفظ حرمت عمو،    . دختران و پسران جوان را به تباهی می کشاند
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و جانشينان وی در مقايسه بااين » پيامبر اسالم «در حالی که احکام   . ماما، عمه و خاله يک جوان را به قربانی دادن
  .ماده، تاکيد مشخص تری به آزادی دختر در انتخاب می نمايد

هيچ شخص نمی تواند هنگام عروسی داماد را به پرداخت پول نقد يا جنس بنام طويانه ، « : ماده اول ــ قسمت دو 
 اين قسمت که به صورت صريح به حمايت از جيب داماد پا پيش می نهد، به ».ولور يا مصارف ديگر مجبور نمايد

محدود می ساخت؛ يک » عروس و داماد« ، که مصارف هر دو طرف را »داوود« عالوه آن که نسبت به احکام 
 ٧خطری که نکند حکمداران . جانبه و ناقص است يک خطر جدی ديگری را نيز درذهن انسان متبادر می سازد

، به زور سرنيزه و اجبار به مثابه يک تقليد از نيم قاره هند، خانواده های عروس را به پرداخت پيش کش، و ثوری 
چه در اين قسمت کااليی ساختن انسان نفی نگرديده، صرف به حمايت از مرد . جهيز های هنگفت فرمان بدهند 
  . محدوديت هايی به وجود آمده است

بنام عيدی نوروزی، براتی و امثال آن داماد و يا ولی او را به تهيه لباس و هدايا هيچ شخص نميتواند «: ماده دوم 
اين ماده صرف نظر از آن که بازهم حمايت از مرد است درقبال خواستهای »  .برای دختر و فاميل او مجبور نمايد

ود دارد، خود به خود درمتن مطلب با درکی که ازمعنای فقهی آن وج» ولی« آوردن کلمه . خانواده و ياخود زن
  . به ميان آورده شود » ولی داماد«ازدواج اطفال را باز گو می نمايد درغيرآن چه ضرورتی وجود داشت، که صحبت 

تامين تساوی «اميد است با دقت در دو ماده فوق به صراحت واضح شده باشد، که هدف حکمداران فاجعه ثور از 
  . سهيم ساختن خانواده زن در پرداخت ها می توانست ؛ باشد نه حمايت از زن بلکه » حقوق زن با مرد 

دختر يا  ولی او نميتواند پول نقد ياجنس را بنام مهر بيش از ده درهم شرعی که مطابق نرخ نقره « :ماده سوم 
اين ماده در واقع همان دم خروسيست، که تمام قسم های » .دربانک از سه صد افغانی تجاوز نمی کند اخذ نمايد

ضرت عباسی فاجعه آفرينان ثور را که در زير ردای تساوی حقوق زن ومرد، پنهان گرديده به يک باره در ديد و ح
در خطوط کلی خود به اين . لذا اندکی مکث  بيشتر در آن مورد خالی از مفاد نخواهد بود. انظار ديگران قرار می دهد

به منظور درک . ظر ديانت اسالم ، منظر فرمان شماره هفتمن: ماده از دو منظر متفاوت می توان نظر اندازی نمود 
  : بهتر موضوع تذکر مقدمه آتی اجتناب ناپذير است 
اوليه به وجود آمد و با دگرگونی ساختار اجتماعی و » مادر تبار« بعد از آن که مالکيت خصوصی در بطن جامعه 

به تناسب . ن حرکت خويش را آغاز نمودشد» پدر ساالر« پيدايش مالکيت خصوصی و طبقات، جامعه به طرف 
استحکام مناسبات پدر ساالرانه، موقف زن در جامعه روزتا روز پايينتر آمده، سير قهقرايی را در جامعه بدوی عرب 
مانند ساير جوامع مشابه؛ که حيات انسان در گرو  توان بازوی فردی و برندگی شمشير قبيله بود؛ تا سرحد زنده به 

به مرورزمان که از جانبی بازده توليد به تناسب گذشته تغيير يافت و از طرف ديگر درک . ی نمودگور شدن نيز ط
پدر ساالرانه در قبال خانواده ؛ رابطه اطفال را که قبل برآن بر مبنای آزادی های جنسی زن به شکل آزاد و چند 

صوصی به پدر تعلق گرفته و از همان آغاز شوهری در حيطه اداره و ارتباط مادر قرارداشتند ، با پيدايش مالکيت خ
انعقاد نطفه در رحم يک زن به مثابه بخشی از مالکيت مرد درآمدند ــ پذيرش اصل عده بعد از طالق و يا فوت 
شوهردراسالم از همين مبنا به  وجود آمده است ــ ؛ در کليت خود از داشتن فرزند تغيير خورده آنها را به مثابه بخشی 

بر حسب جلب منفعت و دفع ضرر ، رسم زنده به گور کردن دختران قرن ها قبل از . خويش به شمار آورداز مالکيت 
که همان حق » شير بها « پيدايش اسالم  خاتمه يافته در عوض با يک ديد کااليی نسبت به آن، فروش وی را زير نام 

» بکارت دختران«  به اصطالح صفر کيلومترکااليی که بايد دست نخورده و. مالکيت پدر بردختر است مروج ساختند
حق داشتند ضرر رسان را تا پای » ....پدر، برادر و« در معرض فروش قرار می گرفت در غير آن مالکين کاال
  . مرگ نيز آسيب رسانيده انتقام ضرر مالی خويش را بستانند

جامعه پدر ساالر ) عقد( م قرار داد فروش و عدم امنيت دوا) شيربها( نا توانی در پرداخت قيمت به يک باره و کامل 
بدين سان اصطالح ) . شير بها ومهر( را برآن داشت، تا از اصل قيمت پايين نيامده بلکه آنرا در دو مرحله اخذ نمايند

مهر « مهر در فقهه اسالمی که مستقيم از جامعه قبل از اسالم در آن وارد شده بود؛ به ميان آمده و باتقسيم آن به 
  .            اسارت و بردگی زن به مثابه برده جنسی کامل گرديد» ل و مهر مؤجل معج

در » مهر« همان طوری که در بند باال به نگارش در آمد، دين اسالم با پذيرفتن اصل  : مهر از منظر ديانت اسالم
ام آنرا نيز به توافق ازدواج، در کنار آن که اصالت تملک پدر و خانوده را بر دختر صحه گذاشت، چگونگی انج

کااليی که ارزش . يعنی زن متاعی اعالم شد با نرخ نا معين در يک بازار آزاد» کاال«جانبين منوط ساخته، در آن 
آنرا رابطه عرضه و تقاضا تعيين نموده، قيمت آن به شاخص های متعدد از جمله خاستگاه طبقاتی دختر، صورت ، 

هرگاه فابريک آن ) . ماشين(مانند يک موتر . درست مثل يک کاالی واقعی. ارتباط می گرفت... تحصيل ، بکارت و
و از همه باالتر صفر .... مرسدس بنز، رنگ آن ميتاليک، مجهز با تجهيزات اير بک، ايرکانديشن، پاور سيستم 

ريد هم در زمان خ. روسی نمی توانست مساوی باشد» ماسکويچ« کيلومتر می بود، پر واضح است که قيمت آن با 
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در اين بازار آزاد با توافق جانبين در عقد . مشاجره و چانه زدن به منظور اخاذی بيشتر اصلی بود پذيرفته شده
پرداخت قسمت ديگر . نقد پرداخته می شد» مهر معجل« قرارداد خريد و فروش، يک قسمت قيمت به نام شير بها يا 

نقدينه می بود به مثابه تضمين امنيتی زن که فردا بدون که به صورت عمده دو برابر پرداخت » مهر مؤجل«قيمت
  .اين است طرز ديد مذهبی در رابطه با ازدواج. علت از خانه بيرون انداخته نشود ؛ به آينده موکول می گرديد

فاجعه آفرينان ثور، در ربع چهارم قرن بيست ، با تمام ادعاهای دروغين در رابطه با :  و ازدواج٧فرمان شماره 
مين تساوی حقوق مدنی زن با مرد و حرافی های مستهجن ديگر، به نام حزب پيش آهنگ طبقه کارگر، از طرف تا

به سوسياليزم » مسالمت آميز« کشور را از طريق » راه  رشد غير سرمايه داری« دولتی که ادعای آن را داشت تا با 
ها در تقابل خونين بامردم، در آستان امپرياليزم و می رساند ؛ وقتی پای ميدان عمل به ميان آمد مانند ساير عرصه 

 يکی ٧فرمان شماره . گذاشتند» !انقالبی ؟« ارتجاع سر ساييده، يکی به دنبال ديگری اميال ضد انسانی آنها را صحه 
در واقع به » ده درهم شرعی مهر«از آن موارد سجده برده وار در قبال مذهب و فيوداليزم بوده با قبول و تبليغ 

تفاوت آنها با کسانی که زير نام مذهب بدين کار دست می يازيدند، صرف در . بودن زن صحه گذاشتند» کاال«
آنها که به دنباله روی از سيستم اقتصادی شوروی متجاوز، طرفدار بازار و رقابت . بود» کاال« چگونگی عرضه 

ها ست، » کوپراتيف « ايی شان عبور از کانال آزاد نبودند و فکر می کردند که يگانه راه رسيدن به سوساليزم ادع
مشکل وقتی چند اليه می گردد ، که . ازدواج را نيز در همان محدوده سنجيده ، قيمت ده درهم شرعی را برآن گذاشتند

آنها حاضر نيستند بپذيرند، که چنين قيمت معين کردن در اصل به خاطر حفظ منافع مصرف کننده و يا خريدار به 
از آن جايی که در اين مورد خريدار و مصرف کننده مردان اند و کاال زنان ؛ هيچ  . نه فروشنده و کاال. استوجودآمده 

احساس نموده و تبليغ آن را در » تامين تساوی حقوقی زن با مرد« انسان با وجدانی نمی تواند از آن گامی در جهت 
  .  است دستور کار قراردهد مگر اين که بپذيريم دير به دنيا آمده

  »       : نامزدی و ازدواج به رضايت طرفين صورت می گيرد بنابرين« : ماده چهارم 
  » . ــ هيچ شخص نمی تواند به ازدواج اجباری اقدام نمايد ١«

 صرف نظر آز آن که چيزی جديدی نيست و ما در آغاز ديديم که حتی جالد جماران نيز همين نظر را تبليغ می   
چه، کسی که خود به ازدواج اقدام می نمايد ديگر اجباری در آن نمی تواند . ح و روشن هم نداردنمود، معنای صري
اين که فاجعه آفرينان ثورنمی توانستند هدف خويش را درست جمله بندی نمايند و يا آن که خاستگاه . وجود داشته باشد

:  جرئت را ازايشان سلب نموده بود تا بگويند طبقاتی خرده بورژوايی و تعلق طبقاتی کمپرادور بروکراتيک آنها اين
حق ندارد زن و يا مردی را به ازدواج وادار ... هيچ کسی به جز شخص ناکح و منکوحه من جمله پدر، برادر و

  . سازد، مساله ايست در خور غورمجدد
  » . يا اورا جبرًا نکاح کندــ هيچ شخص نمی تواند به علت قرابت يا رابطه قبيلوی مانع ازدواج آزادانه بيوه گردد،٢«

زيرا آن .  دارد٧اين تقليد مجدد از احکام اسالمی بازهم ريشه درهمان ديد کااليی ، هم در اسالم و هم درفرمان شماره 
در همين جاست که خالف خانواده دخترکه گويا به . می دانست» صفر کيلومتر« ريشه زن را متاع  و ارزش آنرا 

ر مذکور ديگر درتملک آنها قرار ندارد اين خانواده داماد است که بعد از مرگ فرزندشان، حق خود رسيده اند و دخت
در همين رابطه به عالوه تقليد از . عروس را به حراج گذاشته قيمت داده شده را می خواهند دوباره به دست آرند

نبال آن اميرعبدالرحمان خان انسانی درعمل به د» تاج التواريخ « احکام اسالم براساس اسناد تاريخی به ويژه کتاب 
 ٣٤٢چنانچه امير نامبرده در صفحه . سفاک و خونريز روان شده اند بدون آن که حد اقل از وی نامی به ميان آرند

همين که شوهر فوت شد، زن آزاد است و نميتوان او رامجبور « : می نگارد » تاج التواريخ« کتاب خاطرات خود 
تفاوت بين امير موصوف و فاجعه آفرينان ثور در آن است . » خود به شوهری اختيار نمايدکرد کسی را برخالف ميل

تحقق شريعت غرای « که امير در مقايسه با آنها صداقت به خرچ داده، اعالم می دارد که اين عمل را به خاطر
تامين تساوی حقوق « انجام می دهد درحالی که مزدوران روس برآن قبای سرخ کشيده، غرض از آن را » محمدی

  . اعالم می دارند» زن با مرد
درقسمت ماده چهارم که در صفحه های قبلی جلوی رويتان قرار دارد، بازهم همان مشکل مالی ناکح اما به شکل 

  . ديگری مطرح شده است 
 کجا برخاسته و در ماده پنجم و تعيين سن ازدواج ، هيچ معلوم نيست که معيار دوگانه آنها درقبال عمر زن و مرد از

چه اگر قرار است که سن ازدواج بايد سن قانونی افراد باشد در افغانستان آن . اين عمل را چگونه توجيه می نمايند
 و باالترازآن کبير و ١٨با در نظر داشت آن قانون افراد .  بود ١٨روز سن قانونی مانند اکثريت کشور های جهان 

... اين امردرتمام حقوق مدنی، حق رای، شهادت، تصاحب مالکيت و. دندپايين تر از آن صغير به حساب می آم
 قيد می گردد، آنهم در کشوری که ١٦حال چرا در رابطه بايکی از مهمترين امور زندگی، سن زن ها . صادق بود

و يا کمتر زن و دختری به ويژه در روستا ها دارای تذکره هويت بوده و می شد براساس آن کاری را انجام داده 
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اين نکته را وقتی با پذيرش مقام    .  قرن قبل١٤بازهم به نظرمن اين تمکين ديگريست در قبال احکام . ممانعت نمود
 در پيوند باهمديگر در نظر بگيريم ديده می شود که فاجعه آفرينان ثور بسيار ٧از طرف فرمان شماره » ولی« 

در همين رابطه بدون تاخير بايد   . را جواز قانونی داده اندمحيالنه و به صورت غير مستقيم ، ازدواج با صغير 
افزود، که امروز در بسياری از کشور های غربی به اصطالح پيش رفته نيز، ازدواج يک دختر و پسر که پايين تر 

ن و  سال داشته اند به صورت رسمی ازدواج نموده اند ــ به موافقه والدي١٣ سال دارند ــ حتی دخترانی که ١٨از 
فقط با اين خصوصيت، که طرفين يعنی پسر و . کارمندان اموراجتماعی درتحت شرايط خاصی صورت می گيرد

 سال چه زن باشد و چه هم مرد ، مورد ١٨در غير آن طرف باالتر از .  قرار داشته باشند١٨دختر بايد پايين تر از 
  . پيگرد قانونی قرار می گيرند 
  .  نيز چيزی نبود که منافع زن را بتواند تامين نمايد ٧ و٦ی همانطوری که نوشتم درماده ها

  
  !» بغالنی « آقای 

 صورت گرفت، نمی دانم حال به من حق می دهيد که به همچو ٧بابحث مختصری که درقبال فرمان شماره 
مروز در هر صورت همان طوری که در آغاز بحث ياد آورشدم، ا. فرمانهايی فوق ارتجاعی خطاب نام و يا خير

مفاهيم رفع حجاب، رفع ستم جنسی، آزادی روابط جنسی، آزادی نسوان و تساوی حقوق زن و مرد، بار های معنايی 
خاص خود را دارند که با تاسف در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و يا بهتر است بنويسم ، مشغله های 

فرصتی برای رسيدگی در امرنصف نفوس کشور را يافته فکری جامعه مرد ساالر افغانی آن قدر زياد است که کمتر 
کاری که در اصل هم می بايد به وسيله زنهای افغان که در تمام عرصه های زندگی اگر نه بيشتر از مردها . است

کمتر از آنها نيز نبوده اند، به جلو رانده شود و مردها نيز صميمانه در کنار آنها ايستاده از هيچ گونه بذل مساعی 
  . ريغ نورزندد

اين قلم را اعتقاد بر آن است، تساوی حقوق زن و مرد را زمانی می توانيم متحقق سازيم که ريشه های پيدايش آنرا 
در زمينه حقوقی و . نشانه گرفته، با لغو مالکيت خصوصی و کار مزدی پايه های مادی آن تساوی را به وجود بياوريم

می مختص مرد است به زن نيز برگردانيم ، با به رسميت شناختن حق خانوادگی حق طالق را که در جوامع اسال
حضانت و نگهداری اطفال به و سيله مادر در صورت طالق و يا فوت شوهر، مالکيت پدر ساالرانه مرد را 

ده و . است، نقطه پايان را بگذاريم » يک شکمبه « برخانواده خاتمه داده بدان وسيله به عمر حقارت تاريخی زن فقط 
  .  نمی توان يافت تا فوق ارتجاعی ناميده نشود٧ها نمونه ديگر از همين قبيل که هيچ يک از آنها را در فرمان شماره 

  ! » بغالنی« اقای 
شما در نوشته تان به چنين نتيجه گيری رسيده ايد که من عامدانه خواسته ام هيچ نقطه سفيدی در کارنامه دولت مورد 

  :شته ايد حمايت شما نگذارم و نو
گويا آن دولت از يک دسته دزدان و رهزنان و آدمخواران وحشی تشکيل شده و حامل هيچ ايديولوژی، آرمان  « 

  » واصالحات سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه نبود 
ر توضيح خواهم داد به پاس همان دوستيی که ادعای آنرا نموده ايد، بايد بنويسم که به غير از يک نقطه سفيدی که بعدت

در تعاقب صفاتی که شما از آن نام برده ايد، باتمام آنچه در رابطه با » خاين و ميهن فروش «و افزودن صفات 
برداشت من نوشته ايد، موافق هستم و از اين که چنين، اين قلم را درک نموده و شناخته ايد برايتان ادای احترام می 

امکان » انديشۀ نو«  آن نيز برايتان روشن شود، لطف نموده همين مختصررا در هرگاه خواسته باشيد دليل. نمايم 
  .تا به تعقيب آن مجموع عملکرد و پی آمدهای فاجعه ثور رانيز به ارزيابی گرفته بتوانم. نشر بدهيد

  ! » بغالنی « اقا ی
يه های دولت دست نشانده و نمی دانم در تمام آن مدتی که شما از دل و جان و از صميم قلب در خدمت تحکيم پا

مزدور روس قرار داشتيد اين فرصت برايتان دست داد تا بعد از بازگشت قوای اشغالگر و مزدوران بی مقدار داخلی 
آن از يک منطقه کوبيده شده و به اصطالح آن روز دولت حزبی تان استقرار مجدد حاکميت انقالبی ديدن نماييد و 

 از شما دارم، فکر نمی کنم شما آن فجايع را خود تجربه نموده باشيد ورنه بااطمينان اخير ؟ با شناخت محدودی که من
  . امروز در باره آن نظام و افراد آن قضاوت ديگری می داشتيد 

شما اين بدبختی را نداشته ايد که جسد يک دهقان زاده دست و پا چرکين و ترک برداشته را در حالی از زير خشت و 
و بادران روسی شان » حامل ايديولوژی و آرمان « ها ، که به وسيله به گفته شما انسان  های گل خانه گلوخی آن

. ويران شده بود ؛ بيرون بکشيد، که از آن طفل سه چهار ساله نصف بدن اش وجود داشت و نصف ديگر آن پيدانشد
، از تمام بدن طفل از شانه درست دقت کنيد، اگر چنان طفلی در دور و برتا ن هست او را در نظر مجسم سازيد

راست به پايين به شکل مايل گذشته از باالی ناف الی باالی سرين و دوپا وجود داشته باشد، و متباقی بدن طفل يعنی 
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سر، گردن، شانه و بازوی چپ و نيم تنه از سمت چپ بعد از تمام جست و جو ها پيدا نگردد و وقتی بدن را از جا بی 
من به خاطر محکوم نمودن جنايات با بقايايی امعا و احشا آن طفل به هرسو  آويزان گردند ـ  جا می نمايی روده ها 

 محاکمه خلقها ١٩٨٠شوروی و مزدوران بی مقدار آن، قطعه عکسی با همان جسد گرفته بودم ، که در کنفرانس سال 
وسها و سفير آن کشور در سويدن به در يک رويارويی داغ با ايادی ر» قيوم رهبر« در استکهولم به وسيله زنده ياد

نمايش گذاشته شد و برای اولين بار نهادی که در بيش از يک دهه تنها جنايات امپرياليزم امريکا را محکوم می نمود، 
   ــ سوسيال امپرياليزم شوروی را نيز با نفرت و انزجار غير قابل وصفی محکوم کرد

 نفره آنها فقط دوتن يعنی ١٢ن را درحالتی ديدار نماييد که از مجموع  فاميل شما اين بدبختی را نداشته ايد تا دوستان تا
خودش و دختر خوردسال وی که به نسبت مريضی با پدر يکجا نزد داکتر رفته بودند ؛ زنده و متباقی تمام اعضای 

حکيم پايه های به غرض ت» حامالن ايديولوژی و آرمان «  طفل ديگرش طعمه بمباردمان ٩فاميل يعنی همسرش با 
  . قدرت چند مزدور خود فروخته در مرحله تکاملی انقالب ثور گردند

شما اين بدبختی رانداشته ايد تا مجبور باشيد جسد سوخته و جزغاله شده يک جوان رشيد را که به وسيله سالح های 
 چند استخوان پاک سوخته  سانتی متر٤٠ تا٣٠آتش زا تا آخر سوخته و از جسد يک انسان باقد متوسط ، به اندازه 

مادری که در آخرين دقايق می خواهد چهره فرزند اش را، محصول . باقی مانده باشد ؛ از مادر آن جوان مخفی داريد 
يک عمر زحمت و بی خوابی اش را ، اميد پيری اش را ببيند ، اما تو نمی توانی آنرا نشان دهی ، زيرا اين توهستی 

  . رد و نه هم چهره ای که ميدانی نه جسدی وجود دا
شما اين بدبختی را نداشته ايد تا حالت يک قريه را در قعر زمستان بعد از ترک قوای اشغالگر و مزدوران بومی   
آنها، در حالی از نظر بگذرانيد که در کنار اجساد نفله شده انسان و حيوان و خانه های ويران و به يغما رفته، خوراک 

اتوان را برروی برفها ريخته و قوت اليموت آنها را نيز از بين برده باشند و تو هيچ نتوانی زمستان مردم دردمند و ن
بفهمی که گريه های دلخراش اطفال و بزرگ ساالن آيا به خاطر کسانيست که از دست داده اند و يا به خاطرآن آردی 

  .؛ می باشدکه برروی برفها ريخته شده  و از فردا کابوس گرسنگی را گوشزد می نمايد 
من مطمئن هستم . شما اين بدبختی را نداشته ايد که شاهد صد ها خاطره از همين قبيل و دردناک تر از آن بوده باشيد

اگر شما هم با چنين خاطرات کابوس گونه به خواب رفته و بيدار می شديد، به هيچ صورت به دفاع  از يک حزب 
در » سلطان علی کشتمند«ر اين که هفت گوه سياه در بين، شما هم مانندمگ. دزد، جنايت کار و فرومايه قلم نمی زديد

هنگام صدارت، آن قدر درمرداب وابستگی سقوط کرده باشيد، که به اعتراف جنرال ماريوف، در عوض پذيرفتن 
ان و معذرت سرقوماندان اعالی شوروی در افغانستان به خاطر قتل عام يک خانواده افغان بعد از تجاوز جنسی برزن

، درحالی » جالل آباد«در حوالی شهر » ننگرهار«)  استان(به غارت بردن دار و ندار زندگی فقيرانه  آنها در واليت 
خاين و مزدور تالش می ورزيد تا روسها را دلداری داده خود فاميل افغان را مقصر معرفی دارد، » کشتمند«که 

وشيد تا به جنرال موصوف که بعد از تحقيق الزم و می ک» خاد«به حيث رئيس سازمان جهنمی» داکترنجيب«
اعترافات صريح متهمين به عذر خواهی آمده بود ؛ متقاعد سازد، که آن عمل کار رفقای شوروی نه بلکه به وسيله 

  . ــ نام رقبای ديروز و متحدين امروز برادران اسالمی حزب تان ــ انجام يافته است » اشرار«
  ! » بغالنی « آقای 
نام برده ايد و فکر کرده ايد که من منکر آن هستم که فاجعه آفرينان ثور آرمان و » آرمان وايديولوژی « از شما

مگر اين که آن . آنها هم آرمان داشتند و هم ايديولوژی . زبانم الل، اگر چنين بگويم و يا بنويسم . ايديولوژی داشته اند
و وقايع بعد از آن نشان » حدخا« ساله ١٤يخی درطی دوران حاکميت آرمان و ايديولوژی چه بود، با تاسف تجربه تار

آرمان دارانی که بعد از . داد ، که هر چه بود ، بود  اما به قدر يک زره مردمی نبوده و در خدمت مردم قرار نداشت
نه حقوقی  به اتفاق آراء سند انقياد کشور با روس را امضا و زمي١٩٧٨ ماه سرکوب خونين مردم يعنی دسامبر ٨

تجاوز آن کشور را باالی کشور ما مساعد نمايند، آرمان دارانی که بعد از تجاوز قوای اشغالگر برکشور ما، به 
در پيشا پيش قوای اشغالگر به کشتار مردم » مرحله جديد و تکاملی انقالب ثور« افغانستان مراجعت نموده و زير نام

! تا افغانستان را جمهوريت شانزدهم اتحاد جماهير شوروی سوسياليستیخود دست يازيده و با تمام قوا تالش نمايند 
آرمان داران و ايديولوژی دارانی که بخشی خود را به دامان ننگين و آلوده گلبدين حکمتيار و ديگری به . بسازند

الم سياسی پابوس و اتحاد با جاسوس آشکارغرب و شرق احمد شاه مسعود، دو تن از جنايت کار ترين نمايندگان اس
در افغانستان انداخته و سجده عبوديت به جا آرند، آرمان دارانی که امروز در همسويی با ارتجاع دهن دريده، در 
خدمت امپرياليزم جنايت گستر امريکا درآمده بر تجاوز صحه گذاشته به خاطر ايجاد و تحکيم اداره مستعمراتی از 

نه آرمانی می توانند باشد به جز آرمان کسب قدرت به هر طريق هيچ نوع جان فشانيی دريغ نورزند، دارای چگو
من مطمئن هستم شما هم اين درک را داريد که نبايد به آن . آنچه در زبان سياست بدان ماکياوليزم می گويند. ممکن

  .آرمان احترام گذاشت
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 آرمان خدمت به مردم  فرض می کنيم به صورت تک فردی کسانی در آن جمع مزدور وجود داشته اند، که دارای
بوده باشند ، صرف نظر از اين که من نوعی از کجا بدانم که چنين آرمان گرايانی وجود داشته اند، آيا کشتار بی دريغ 
مردم، نوکری برای يک قدرت اشغالگر و ويرانی کشور کافی نبود تا آنها بفهمند فاجعه آفرينان ثور به عالوه دشمنی 

 مليون آواره و پناهنده ٥نها نيز می باشند ؟ در صورتی که يک و نيم مليون کشته، بيش از بامردم دشمن آرمان های آ
برای وی تکان الزم را به خاطر ترک و ... به کشورهای ديگر، نابودی کامل زيرساخت های اقتصادی، فرهنگی 

ن آرمان خدمت به مردم باور نفرت از آن نظام به وجود نياورده باشد آيا می توان به صداقت همچو افرادی در داشت
مند شد؟ از همه گذشته شما اين را به نيکويی می دانيد که از ديد مادی تاريخی ، نيت  و آرمان نيک و يا بد افراد 

باعرض معذرت . پشيزی ارزش ندارد آنچه در محاسبه می آيد نتايج کردار و عملکرد طرف است نه نيت وآرمان آن
 را که داشته است، می تواند برای خودش نگهداشته و با آن به تحميق همديگر   حزب تان هر آرمان و يا نيتی

  :بپردازند، نتايج عملی کردار اين حزب همين است که همه شاهد آن هستيم 
 کشوری ويران و اشغال شده، اژدهای مذهبی از نزع برگشته و سفاک ، مردمی فقير و بی سواد ، به صورت متوسط 

ته، يک مليون معيوب، صدها هزار طفل يتيم و زن بيوه که به نان شب و روز خويش محتاج   از هرده نفر يکی کش
اند، کاريز های خراب و زمينی های مشبوع از ماين که همه روزه از بين مردم بی گناه قربانی می گيرد ، بزرگترين 

 تاريخ آن حزب را جنايتکار دانسته براساس چنين نتايج دهشتناکی است که... مرکز توليد مواد مخدر در سطح جهان و
  . و محکوم می نمايد

يگانه نقطه سفيد و بزرگترين خدمت حزب تان به تاريخ . و اما شمه ای هم از خوبی منحصر به فرد حزب تان
مبارزات سياسی افغانستان در عوض تمام مصايبی که براين کشور روا داشتيد ، افشای ماهيت وابسته و جنايت کارانه 

مطمئن باشيد بدون آن کوهواره جنايت و آن خيانت آشکار به مام ميهن و جهان بينی . ه وسيله خود حزب بودحزب ب
علمی، هزاران تن چون من، قادر نمی شديم باصد ها چند کار تبليغاتی و آگاه گرانه نقاب وابستگی به غير و جنايت 

يجاب می نمايد تا به مناسبت اين خدمت بزرگ از ا» دوستی « لذا شرط . کارانه حزب تان از رخسار آن برداريم 
حزب تان و درصورت حفظ عالقه مندی به آن از شخص شما تشکر نمايم، به عالوه اميدوارم ضمن واسطه شدن و 

فصل جديدی را در » انديشۀ نو«رسانيدن اين سپاس و امتنان به رفقای هم فکر و هم عقيده تان، با چاپ اين مقاله در 
  .    خويش آغاز نموده بتوانيم » ستانهدو«مناسبات 
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