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زمری کاسی

به ارتباط « کانون هم آهنگی زنان افغانستان»
موضوع شعر محترم استاد مسعود فارانی
یک بار دیگر تشکر از محترم استاد مسعود فارانی «لقب استادی را محترم و بزرگوار هاشمیان صاحب به فارانی
صاحب پیشنهاد کردند که به نظر من کاملا به جاست» ،برای اینکه یکی از مهمترین مساله ای بشریت را انگشت
نشان نموده اند که به نام شان افتخار میکنم.
ا
در مورد « زن و زندگی» از استاد مسعود فارانی نظرم را قبل هم نوشته ام که خداوند زن را خلق نمود تا اینکه
در وجودش زندگی ،بقا و تکامل را تضمین کرده باشد ،لذا به نظر من زن برگزیده شد که در شعر محترم مسعود
فارانی صاحب مشرح است.
کوشش دارم که فشرده بنویسم ولی نکات عمده را بدون آنکه افسانه گویی کنم و در اخیر به ارتباط پیشنهاد هاشمیان
صاحب پیشنهاد دیگری دارم.
درین جا دو موضوع مطرح بحث است ،یکی حقوق زنان افغانستان ولی نه تنها افغانستان و دوم مسالۀ سنگسار.
 :۰زن نه تنها اینکه نظر به قوانین بین المللی با مرد حقوق مساوی دارد بلکه زن مکمل مرد است به تشریحات
بیشترش ضرورت نمیبینم ولی این همه نه تنها روی کاغذ بماند که مانده است .حال وقت آن رسیده که با فعالیت
های معقول برای عملی شدن این امر جد و جهد صورت بگیرد ،ولی به هیچ حزبی و یا حزب و سازمانی اجازه
داده نشود که از چنین جنبشی سوء استفاده نماید ،میدانم که تکرارخواهد بود ولی یک بار دیگر قابل یاد آوریست.
فعالیت جدی از طریق مکاتبه و دید و وادید دو یا سه نفر نمایندۀ این کانون بعد از مشوره ها با مراجع بین المللی
الزمی است.
 :۵سنگسار یکی از پست ترین ،بی سویه ترین و جنایت کار آمیز ترین نوع اعدام است که سازمان یا انجمن بین
المللی حقوق بشر این را فجیعترین نوع اعدام نامزد کرده است.
نظر به مطالعات این انجمن اسنادی وجود دارد که قبل از دوره ای ارتقای یونان یعنی پیش از  ۰۱۱۱سال در منطقه
سنگسار عملی میشد .اسناد شان میدهد که در امریکای مرکزی قبل از کولومبوس درین جا جزای زنا سنگسار
بوده است .در سکاندنیویای قبل از عیسویت و در بین سلو های بالتیک هم جزای سنگسار رواج داشت.
ولی هیچ نوع سندی پیش از یک ونیم هزار سال از بخش افریقا وجود ندارد که سنگسار عملی شده باشد .ازینکه چه
طور در عیسویت و اسلم این عمل پیش گرفته شده معلومات مؤثق وجود ندارد به جز آنانیکه خود را خود رهبر
دینی گماشته اند تا بتوانند احکام چون مرتد و یا سنگسار صادر کنند که من نمیدانم این حق را کی به ایشان داده
است.
همه در نوشته هایشان واضح نموده اند و من هم تائید مینمایم که در قرآن مجید چنین حکمی وجود ندارد لذا این کار
مغرضین است که دین اسلم را منفور تمام جهان ساخته اند .بلی قصاص است و من هم به این باورم یعنی کسی که
زندگی شخصی را با سوء قصد خاتمه میدهد یا قتل میکند باید اعدام گردد ویا افرادی که از معصومان سوء استفاده
میکنند حکم اعدام باالی شان جاری گردد .این را میتوانم تائید کنم.
سنگسار نه تنها فجیع ترین نوع اعدام است بلکه توهین بزرگ به کرامت انسانی می باشد .وقتی که خداوند (ج)
انسان را اشرف المخلوقات هست نموده و به او کرامت انسانی بخشیده است ،پس بر مومنین است که کرامت
انسانی را احترام بگ زارند و اعمال فجیع و توهین آمیز را نباید اجازه دهند که باعث توهین دین گردد .بلی من تائید
میکنم که نباید به رهبران خود ساخته اجازه داده شود که دین پدران و مادران ما را که ما به ان احترام وعقیده داریم
آلۀ دست و سوء استفاده ای خویش قرار دهند.
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

پیشنهاد من اینست ،محترم هاّشمیان صاحب!
به نظر من نسبت برآمدن زنان در جاده ها ،کوتاه و فشرده به رهبران جهان اسلم و دیگر ممالک از طریق مکاتبه
تماس بر قرار نماییم.
خودم در مکاتبات خویش به ملل متحد یا رئیس جمهور ،پوهنتون ها و یا وزارت های خارجه ای ممالک اروپایی و
امریکا موفق بوده ام و هیچ یک نوشته ام بی جواب نمانده است.
آګر موافقه ای کانون هماهنگی زنان افغانستان و شما بزرگان باشد این کوتاه ترین راه موفقیت کانون خواهد بود.
با احترام مزید

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

