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ابت قدم او مردی است ث". پا3نش کج نيست"آقای کرزی برخ�ف خيلی از مسلمان نما ھا 

روشن و رسا اع�م نموده اند " اگر و مگر " ايشان ھمواره و بدون کدام . و مبسوط الرأی
که تطبيق قوانين و رعايت احکـام اس�م عـزيـز بـرای شان از جمله با3ترين و پر افتخار 

مـراعات حــ�ل ! آدم 3مذھب و اھل سازش و حزب بازی ھم نيست. ترين وظايف ميباشد
 کفر و اس�م را در حد متدينين می کند و مانند متوسطين يا متظاھرينی با پکول و حرام و

 و بی پکول و با عمامه و بی عمامه و با ريش و بی ريش و يا مانند ھرھری مذھبانی مثل
نيست کـه يک روز در مھمانی يزيـد ... دادفرھا و دوستم ھا و علومی ھا و احمدزی ھا و

ايمان و عقيدۀ آقای کرزی .  و ماتم حسين روی و موی بکنندفراھم آيند و روزی در مرگ
 بـه اس�م بـه فضل الھی خلل ناپذير است و مبانی اخ�قی وی نيز محکم و پابرجا ھمچون 

!  کوه شيردروازه  
توشيع قانون جديد در مورد  زنان شيعه مذھب در کشور که مکلف به نگاه داشتن احتـرام 

اين پيشنھاد . ر واقع حرف دين است و نه حرف خود کرزیو حق مرد بر زن می باشـد د
. در اساس از سوی جامعۀ روحانيت تشيع صورت گرفته است  

جامعۀ روحانيت تشيع و آقـای کـرزی، مانند طالب سنی، بخـوبی ميدانند کـه از زن بايـــد 
موی زن " زن بايد ازمرد خود بشنود؛ زيرا به نظر اينان به ھمان اندازه که! مراقبت شود

؛ و به ھمين دليل زن ناگزير به داشـتن يک رھنـما يـا "دراز اسـت، عقل وی کوتاه ميباشد
!سرپرست و عھده دار است؛ تا جائيکه حتی حق برآمدن از خانه را به تنھائی ندارد  

اگر زن قابــل : " از جانبی زن را موجودی غير قابل اعتماد و بد ـ در حدی که می گوينـد
.  ـ ميدانند"  خوب بود، خداوند ھم يکی برای خودش خلق ميکرد اعتماد و  

زن که از خانه بيــرون می رود حکـم باغی : " مسلمانان مراکش ضرب المثـلی دارند که 
...  و ."  را دارد که در معرض گلۀ قرار می گيرد  

ـاد و بـه ھمين د3يل و برای کاستن تشويش و بی نظمی و ھرج و مرج و جلوگيری از فس
.جامعه دينی، و آقای کرزی به عنوان نماينده اين جامعه، اين قانون را وضع نمودند...    

حقوق بشر يا روشنفکران يا فيمينست ھا . حکمت اين قانون نيـز درھمين فلسفه نھفته است
باعقل کوتا و فکر محدود شان ازاين فلسفه و حکمت سودمند، درکنار ده ھا حکمت ديگر، 

مراقبت از يک جوال مگس آسان تر اسـت تا مراقبت "  و با تأسف نميدانند که بی خبر اند
." از يک زن  
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اين ھا، ھمه، بايد کمی بيشتر با اين فلسفه و حکمت آشنائی پيدا کنند، و آن را با پيروی از 
!! قانون و فرمان آقای کرزی و دستور دين به منصۀ عمل قرار دھند؛ به ســود شان است  

مطابق " آن و نــه " اين، زن اگر در خانه باشد و خواسته ھای شـوھر را بدون گذشته از 
فرمان يا قانون جديد قبول بکند و در نتيجه ھر سال يکبار صاحب يک طفل گـردد، اجــر 

...و مقام زن پيش خداوند 3يزال ده ھا مرتبه از اجر و مقام يک مجاھـد مثل قسيم ھــا و   
کايت را به تحقيق ھمه شنيده ايم که با تولدھر طفل يک کلمه گوی اين ح. بيشترخواھد بود

:صرف نظر از اين خدمت بزرگ به اس�م. به جامعۀ اس�می  افزوده ميشود  
حکايت ميکنند که روزی زمانيکه پيامبر اکرم از فضيلت ھای جھاد حرف ميزدند زنی از 

:فرمودند"  نصيبی از جھاد ھســت؟يا رسول O آيا زنان را ھم بھره يا : " ايشان پرسيدند  
بلی، از زمان حمل تا از شيــر گرفتن طفل برای زن اجـر و ثوابی اسـت مانند ثواب آن " 

کسی که اسـب سـوار شـود و در راه رضای خدا برای جان نثاری حاضر و مھـيا شـود و 
."چنانچه زن در اثنای اين مدت بميرد اجر و مقام و منزلت شھيد را دارد  

چند حکمت در اين تصميم جامعۀ روحانيت و تائيد آقای کرزی که با پيروی از تعاليم دين 
:اتخاذ شده است و ھمه به عنوان رھروان دين ناگزير از قبول آن ھستيم، شامل است  

. ـ  بی بھره نماندن زنان از بھرۀ جھاد1  
به مقام شھادت وقتی ـ  جامعه روحانيت و آقای کرزی ميدانند که يگـانه را رسيــدن زن 2

در ھر دو مورد، در مـورد جھاد و .  ( است که زن در دوران بارداری و شيردادن بميرد
شھادت، اصل برابری زن و مرد ـ ھمانگونه که در دين مبين اس�م بار ھا به اين برابری 

بدين معنی که چون سھم گيری زن در جھــاد . اشاره شده است ـ در نظر گرفته شـده است
ً مقاتـله عم� ميسور و ميسر نيست، راھی بايد وجـود داشـته باشـد که زن نيز مانند مرد و

.) در رديف مجاھد قرار گيـرد يا به درجۀ شھادت برسد  
ـ  جامعۀ روحانيت و اشخاصی مانند کرزی در کشورما ميدانند که بدون زن، ھمانگونـه 3

"خانه بدون زن گورستان اسـت : " که که بالزاک ـ فکر ميکنم که بالزاک بود ـ می گفت   
بنابراين برای اجتناب از اين مصيبت بايـــد. خانه ھای شان به گورستانھا تبديل می شوند  

.نگذارند زن از خانه ـ حتی برای يک لحظه ھم که شده ـ دور باشد  
ـ  جامعه دينی و اشخاصی مثل کرزی برخ�ف نظر بدبينانی مانند ھنری کلينتون که از 4

زحمات و تکاليف مضاعف زنان افغانستان بيخبر اند ميخواھند  ثقـلت کار زنان را کاھش 
 داده و حدود مشغوليـت آن ھا را در محدوده کار خانه و آشپزخانه و تنور خانه و مراقبـت

. ھای گوناگون از بابه او3د ھا و تر و خشک کردن چندين طفل قد و نيم قد محدود کنند  
ـاف غربی می بينيد که زن ھای بيچاره، بنام آزادی و برابری و حــــق در جوامع بی انص

به انواع مختلف ، مستقيم و غير مستقيم ھم مورد استثمار شوھر قرار دارند ... مساوی و 
شـما يک بـار . و ھم مورد استثمار دولت؛ ھم در خانه کار ميکنند و ھم در بيرون از خانه

 ھم از کار روزانه مرد ترتيب و آن ھا را با ھــم مقايسه لستی از کار روزانه زن و لستی
کنيد و ببينيد که زنان به چه اندازه در  روز کار ميکنند و مردان به چه اندازه و آن وقـت 

!قضاوت خواھيد نمود که آقای کرزی با وضع اين قانون چه کاری خوبی نموده است  
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کلمه گويان در ميان " يد، با3 رقتن شمار ـ  و با3تر از ھمه، ھمان گونه که آمد و خواند5
".  مسلمانان  

حکـومت اس�می افغانستان ميخواھد در عمل به جھان به اصط�ح آزاد و دموکرات نشان 
!بدھد که آزادی و برابری و شأن و حق و حقوق زن يا انسان، يعنی چه  
نجام امــور کشور ع�وه بر اين مسائل،ھميشه گفته شده است که آقای کرزی در اجـرا و ا

اختيار ندارد و نمی توانــد بدون مشوره و اجازه حاميان خارجی خود  به کاری بپردازد و 
تحمل اينقدر عيبجوئی و . ھر کسی که باشد با3خره بی حوصله می شـود. تصميمی بگبرد

حداقل برای يک بار ھم که ! نق زدن ھا کوه را نيز آب ميکند؛ کرزی که يک انسان است
 بايد نشان بدھد که اوھم ميتواند کاری را مستقل از تشبث و رھنمائی دوستان خـارجی شده

اش انجام بدھد؛ اگرچه ميداند که مردم بی انصاف در ھيچ سر راضی نميشـوند و ھميشه، 
چه کار کند و چه مثلی که تا اکنون بی کــار نشسته بود کار نکند، لب از شکوه و شکايت 

!دولت مردان مابی چاره . نمی بندند  
ملک ما از ھمين بی انصافيھا تباه شده است و نه از چيزی ! خدا مردم ما را انصاف بدھد

!شما انصاف بدھيد... غلط ميگويم؟ !  ديگری  
 
 

 
 


