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  م١٢/٠٤/٢٠٠٩ امریکا، -ورچنيا: هاشم رائق                                                                                    از
  
  

  فرمان سوال برانگيزوجنجال آفرین آقای کرزی
  

  موقع شناس عصيان ذلت کش جفا نيست
  مــی حــکم شيردارد درمهتاب خوردن

  
قانون شحصيه احوال اهل «می افغانستان مزین به امضای محترم حامدکرزی مبنی به فرمان دولت جمهوری اسال

که مصوبه و تصویب مجلس سنا و شورای ملی افغانستان را حاصل نموده است دارای چندین ُبعد ميباشد که » تشيع
  .هرکدام آن حاوی ده ها سوال و چراهای  جنجا ل برانگيز است

گر چهره طالبی و بنيادگرائی دولتمردان و پارلمان نشينان افغانستان را برمال وهمه درمجموع این فرمان یک بار دی
  . جهان را متوجه شان گردانيد 

جهانيان که با این همه مصرف و دادن خون جوانان خویش به ضم خودشان در راه آوردن دیموکراسی و احيای حقوق 
و آنرا یکی از دست آورد های مهم این همه تالشها و زحمات پا مال شده طبقه اناث این سرزمين دل خوش کرده بودند 

هنگاميکه مولود دیگر پس از تصویب پارلمان به امضای رئيس جمهور مزین : خویش می شمردند و درحيرت شده اند
می گردد و فتوای دینی تحت نام قانون وارد حریم خصوصی و رخت خواب قرارداده ميشود و جدول هفته گی 

برای زوج هاتعين ميگردد و برزن فرض و واجب ميداند تا ازخواهشات جنسی مرد درهرحالت مقاربت جنسی 
  .وزمان و مکان که باشد اجابت کند

دراین .  قانون اساسی را تفصيل ميکند١٣٠سوال اصلی اینجاست که تصویب و تشریح این قانون که اصالً  ماده 
ن با دوربين های زره بين خویش متوجه اغمال ، کردار و مقطع زمانی ضروری بود؟ درین شب و روزیکه تمام جها

گفتار افغانستان هستند و درهرنقطه دنيا که مجلسی دایرميگردد قضيه افغانستان در صدر اجندا  قراردارد مانند مجلس 
ه در الهه درهاليند، مجلس ناتو درفرانسه ، مجلس ترکيه و دیدار آقای کرزی با سران مما لک جهان چه درخارج و چ

داخل افغانستان، آیا همين موقع مناسب برای صدورهمچو فرمان بود؟  آیا تمام امورمملکت به وجه احسن به سر 
رسيده بود که چراغ دستی و اراکين را گرفته در بستر خواب ملت رنج دیده و جنگ کشيده درآمده و تقسيم اوقات 

 مادران مابی رحمانه و بی شرمانه مداخله نموده یک اعمال جنسی شان را تنظيم کرده و برحریم مقدس خواهران و
باردیگر طبقه اناث ما را این طبقه زجرکشيده و مظلوم را به باد تمسخر گرفته به انظار جهانيان خوار و ذليل نشان 

  . بدهند و دین مقدس اسالم  را مورد سوالهای زره بيين داران دنيا قرار دهند
ً  صورت گرفته ، ده ها سوال و پرسش دیگر ایجاد ) ت و توشيعتصوی(اگرادعا براین است که عمل  قانون سهوا

و ازحضور وکيالی ) ادعای بعضی وکيل صاحبان(و اگرمتن موضوع درمجلس پارلمان به جهرقرائت نشده . ميشود
ل صاحبان آیا از جمله تمام نمایندگان ملت یکنفرهم متوجه این موضوع نشد خصوصاً  وکي. محترم به خفا گذ شته است

. طبقه اناث که زمانيکه منبر می گيرند و بيانيه ایراد مينمایند به اصطالح حلق پاره مينمایند چطور متوجه نشدند
باالخره رئيس ولسی جرگه که خود و گروپ خویش را ناجی ملت از شرح طالبان وانمود مينماید چطور این مصوبه 

م به هرشکل بود از پارلمان گذشت چطور نا خوانده به امضای گيری. را به امضای شرم آور خود مزین می گرداند
درست که . رئيس جمهور رسيد درحاليکه چندین مشاور بامعاشات دالری به دفتررئيس صاحب جمهور حضوردارند

شخص رئيس جمهور به مطالعه وبرسی تمام اوراق نميرسد اما یکی ازین مشاورین محترم  موطف نيست تا مصوبه 
  .گه را مطالعه و متن آنرا خدمت رئيس جمهور ارائه بداردهای ولسی جر

اگراین قانون قصداً  به امضای رئيس جمهورمزین گردیده جنبه سياسی بخود ميگيرد و گمان برآن ميرود که حکومت 
که همه ازیک موجوده می خواهد خودرا به گروئی طالبان هم عقيده و نزدیک وانمود کنند و به آنها واضح بسازند 

  .قماش بوده و از یک ریشه آب می خورند و بدین وسيله به نفع مبارزات انتخاباتی خویش بهره ببرند
اگرباز هم قصدًا و بدون اهداف سياسی تصویب و امضا گردیده و جز مواد قانون اساسی کشوراست پس چرا رئيس 

قانون اساسی ازصالحيتهای مقام ریاست جمهور امرتجدید نطرآنرا صادر می فرمایند ؟ آیا تعدیل احکام 
  جمهوریست؟؟

  که بازآردپشيمانی............   ذليخا مرد زحسرت که یوسف گشت زندانی          چرا کا ری کند 
البته درپروسه تجدید نطر این قانون وزارت محترم عدليه در حالت سخت دشوار و رقتباری قرارخواهدگرفت 

خصوص ممالک کمک کننده ، ناتو وحقوق بشر طرف دیگرعلمای کرام برادران ازیکطرف اعتراضات جهان باال
  .اهل تشيع که پشتيان و حامی این  فرمان هستند 
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. گمان نميرود علمای محترم مانند آیت اهللا محسنی و آقای عالمی بلخی از جزئی ترین فقره آن صرف نطرفرمایند 
ت دارد و همردیف است به حالت دشوار حکومت ملکی پاکستان حالت دشوار وزارت محترم عدليه در این قضيه شباه

که امریکا با مبلغ یک ونيم "    به اثراستراتيژی جدید آقای اوباما رئيس جمهور امریکا به ارتباط افغانستان وپاکستان"
  . بليون دالرساالنه یکطرف و آی ِاس آی و رهبران طالبان پاکستانی از طرف دیگر

  ر دل های عاشقان          شب شمع یکطرف ، رخ جانانه یکطرف                           آتش زده به مجم
گذشته ازین ها سوالی دیگری مطرح ميشود که چرا این قانون تبری است تنها برگردن  زن های  مظلوم اهل شيعيان 

ان شد از منزل خارج شوند ولو مردم افغانستان ، آیا زنهای اهل سنی از این قانون معاف و آزاد هستند هروقت دل ش
  . نيم شب باشد و هرزمانيکه دل شان شد با شوهرخویش مجامعت داشته باشند

آیا این یک صدمه و رخنه بزرگ به وحدت ملی نيست؟ درین زمانيکه ملت به سوی انتخابات سرنوشت ساز ریاست 
طقوی ، مذهبی وغيره وغيره که جمهوری خویش ميرود در پهلوی صدها اختالفات و تعصبات قومی، لسانی، من

بدبختانه بين مردان این کشور وجود دارد آیا این هم یک اختالف و تعصب دیگر بين خانم ها ی اهل شيعه وسنی 
  مذهب این کشورنيست؟                                      

پسندیده است که خداوند به  کجاست ضرورت صدور این فرمان درین مقطع زمانی ؟  موقع شناسی از صفات نکو و 
  .مردان عاقل هدیه فرموده اند

. یکی از صفات قانون خوب این خواهد بود که ساحه تطبيق داشته و مطابق خواسته ها و ارزشها محيطی عملی شود
اگرساحه تطبيق این قانون را درمحيط خویش بيک مثال کوچک ارزیابی بداریم به چه نتيجه ميرسيم ؟ فرض کنيم 

کی از خانمها که مقام بلند و پرمسئوليت دولتی دارد بطورمثال شوهریکی از وکيل صحبان طبقه اناث در شوهر ی
ولسی جرگه و یا شوهر وزیرصاحب وزارت امورزنان به خانمهای خود اجازه ندهند ازمنزل خارج شوند مشوره 

  چيست؟
ش بينی نميتوانستند که یک روزی وکيل و یا درحاليکه ازعروسی هرکدام شان سالها می گذرد و در آنزمان اصالً  پي

  . وزیرميشوند تا درقرارداد عقد نکاح داخل وازشوهر اجازه ميگرفتند
بهرصورت منتظرميمانيم به فيصله تجدید نظر وزارت محترم عدليه و موفقيت مزید شان را در پيشبرد این مسئوليت 

  .خطيراز خداوند بزرگ تمنا می نمایم 
  

  پایان
   

     
       

  
  
  
  
  
  


