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 سازمان حقوق بشر افغانستان
 !گرفته شده و مجرمین باید مجازات گردد" بچه بازیها"اعالن داشت تا جلو 

 
مهمان  از و همها که هم خود برنامه س همچنان یکی از تلویزون ،زنان از سازمان حقوق بشر در کابلچندی قبل 

این عمل زشت و ننگین " بچه بازی" در مورد  ،باشند افغان در امریکا می ۀن فعال جامعزنا ۀبرنامه اش از جمل
اجتماعی که قربانیان آنرا بیشتر اطفال معصوم  ۀ، تا در جهت رفع این معضلرا بلند کردند صدای اعتراض شان

 . برسانند جزاءمقامات دولت و علمای دین داخل اقدام شده مجرمین آنرا به سخت ترین  ،تشکیل داده است
بسیاری از دکتوران طب بیماری ایدز را  یست و خالف اصول دین پنداشته شده،یک عمل ناشا" لواط"خود عمل 

هیچ سرزمینی این عمل ناپسند دیده  در" قوم لوط"نظر به آیات قران قبل از . دانند بیشتر به همین عمل مرتبط می
خداوند . که قبل از آنها هیچ یک از کسان به آن رو نیاورده بودندقوم لوط بود  ، یعنی آغازگر این فسادنشده بود

های خود را  را به مردم رسانیده است تا به عمل زنا و لواط نزدیک نشوید و فرج یتوسط پیغمبران احکام (ج) تعالی
 ی دیگر میداند که چه کسان از روی جهالت این عمل را انجام داده است و در جا خداوند می. حفظ کرده نگهدارید

 ." رو آورده اید" لواط"زنا  ان را ترک کرده به اعمال جاهالنهچه شده شما را که زن: "فرماید
 ییعنی تخم در محل ،زن به محل کشتزار تشبیه شده" رحم"در جای دیگر مردان را متوجه این عمل قبیح ساخته 

که تخم " گندیده"یعنی نه در جای بیهوده  ،باشد می" انسان"شود تا ثمر نیک بدهد که عبارت از نطفه  کشت می
پس " دبر"که خداوند مقرر داشته است یکجا شوید و نه از  یفرماید با زنان تان از راه و می. ضایع گردد" هنطف"

گویند حکم صریح در مورد لواط در  و می ،شود چگونه این آیات روشن نادیده گرفته شده خالف امر خدا رفتار می
  .وجود ندارد قرآن

های اسالمی کان چنانیکه امروز در بیشتر کشوراز طرفی قوم لوط این عمل قبیح را در مقابل مردم خود و کود
مورد  ،رسیدند بلکه در برابر مسافرین تازه وارد که از جاهای دور به آن سر زمین می ،جریان دارد بکار نبرده

زل در آن سرزمین و به من" فرشته در لباس انسان دو"گان خداوند چنانکه فرستاد. دادند حمله و تجاوز  قرار می
و آن قوم فاسق خود را  ،را به گوش قوم خود رسانیدوط پیغمبر خبر مهمانان خوش صورت زن ل ،وارد شدندلوط 

لوط . زور وارد منزلش خواهند شد هیا ب و ،تسلیمی مهمانان را تقاضا نمودند ،حضرت لوط رسانیده ۀبه عقب درواز
در ذهن خطور کند که  سؤالممکن این . انش ضرری نرسانندانش را به آنها پیشنهاد نمود تا به مهمانپیغمبر دختر

جواب واضح و . کند دامنش را به قوم فاسدش پیشنهاد می چگونه پیغمبر خدا برای نجات مهمانانش دختران پاک
  نه تنهااست قومش را خجل ساخته که بلکه با این عمل خو ،پیداست که هیچ پیغمبری تحمل چنین بار گران را ندارد

آن قوم لجوج و گمراه پیشنهاد پیغمبر را  .رابر مهمانانش نیز خود داری کندبلکه از تعرض در ب ،پیشنهادش را رد
موریت أکه م( فرستادگان خداوند)ع مهمانان یعنی دو ملک در این موق. بر سر در و دیوار هجوم بردند ،رد نموده

خود را معرفی داشته و گفتند تا دروازه ها را بروی مردم باز  ،بود (ع)لوط پیغمبر و ابراهیم شان در دو سرزمین 
بود بروی آنها " خاک و یا خاکسر"دو ملک در کف دست شان پودر. ی مقابله با آنها را خود داشتندزیرا توانای ،دارند

محوه و نابود گردد " لواط"که این عادت زشت برای این (ج)خداوند تعالی. را کور گردانید پاشید که چشمان همه شان
صبحگاهان آن سرزمین را ترک نمایند و بقیه که در تاریکی  مؤمنیندستور داد تا با اعضای خانواده و ه پیغمبرش ب

شامل  در جمع گناه کاران زن لوط پیغمبر نیز ،گرفتار گردیدند" سنگباران"راهی قرار داشتند به عذاب شدید و گم
 . بود

روند در میان راه  می" بیت المقدس"ه مسجد قدس در شهربعد از حج عمره جهت ادای نماز بز کسانیکه امرو
ست که مردمش مورد خشم و غضب پروردگار ا منطقه ای ،سرزمین که فعال در کنترول اسراییلی ها قرار دارد

به " لواط"ه به نسبت عمل قبیح گان کبا توقف یکساعت در آنجا به گذشتگان و لعنت شدالبته  ،قرار گرفته بودند
آیات  ،بعضی از رؤسا و پیشوایان ادیان سماوی. کنند تعمق و تفکر میلحظه ای  ،همچو سرنوشت گرفتار شده بودند

قوم لوط  ۀقص  ،آنرا تغییر داده و مطابق به میل خود تعبیر و تفسیر نمودند ،الهی را که مطابق به خواست شان نبود
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چنانیکه بیشتر اسیران و  ،ادامه دادند" لواطت"دوره و زمانش دانسته و به این عمل زشت را به همان " دو ملک"
را  قرآنعده ای از مسلمانان به این عمل زشت رو آورده و آیات . دادند غالمان را مورد تجاوز جنسی قرار می

از پیغمبر خداوند درین : آمده استبلکه در روایات نیز  قرآن،در  نه تنهاقباحت این عمل .  درین مورد نادیده گرفتند
در جواب فرمودند ؟ باشد ورند چه میآ به این عمل رو می دو مرد که با اختیار خود یجزامورد پرسیده شد که 

گیرد چه  پس اینکه با جبر و زور در حق کودکان و مظلومان تجاوز صورت می. باشد می" قتل"آنها مرگ  یجزا
 ؟ اهد شدنگین تری در نظر گرفته خوس یجزا

از نظر تطبیق  که هم در امور سیاست و هم در امور دین دست باال دارند و یامروز دو کشور اسالمی با قدرت
تا همه کشور های خواهند  می ،دانند قوانین اسالمی در میان کشور های دیگر خود را نمونه و مثال خوب می

ه در آنصورت تمامی صالحیت و قدرت به دست ک ،اسالمی را زیر چتر مانند رژیم اسالمی خود داشته باشند
های فردی و اجتماعی محروم بوده تا  از آزادی ،د داشتقرار خواه ءدولتمردان خواهد بود و ملت مظلوم در انزوا

عربستان سعودی که هر دو  ایران است و دیگرش کشوریکی ازین کشور ها ... میان نباشدحرف از دیموکراسی در 
در  ،ندمردم را تحت فشار قرار داده ا" شریعت"در تطبیق قوانین سخت  ،مذهبی که با هم دارندوجود اختالف نظام با

باآنکه حجاب اسالمی . در خود همین کشور ها بیشتر رواج دارد" بچه بازی"بی عدالتی و فساد  ،حالیکه انواع ظلم
 نها بیشتر و بهتر مراعات مینسبت به دیگر کشور های اسالمی نزد آ( سر و صورت) یعنی در پوشش لباس ظاهر

های که تا به چیز ،فرماید مرد و زن مسلمان را به آن تأکید می (ج)اما در مورد حجاب باطن که خداوند تعالی ،گردد
سفانه به آن زیاد توجه نگردیده أمگر مت. نظر نکرده چشمان خود را پایین بی اندازند ،بر آنها حرام گردیده است

با  (ص)روزی رسول خدا: در روایتی آمده است... ا زنان را از اجتماع بدور نگاه دارندو کوشش شده است ت ،است
 (ص)رسول خدالحظه ای بعد  ،زنی در مقابل شان آمد تا عرض حالش را نماید ،همرکابش سوار بر اسپ بودند

چشمانش را  آنشخص گفت تاپیغمبر خدا به  ...نگرد متوجه شد که همرکابی اش بطرف آن زن به نظر خیره می
خوانده " زنا مدرن"عده ای هم ازدواج مؤقت را که از نظر بعضی ها  ...اندازد و سپس به صحبتش ادامه دادپایین بی

به همین نسبت ظلم و فساد که بایست  ،دانند شده است برای قناعت نفس آنرا رنگ دینی داده برای خود حالل می
 .بیشتر گردیده است ،شد دامنش از جهان اسالم برچیده می

در آن  (ص)ازینکه خانه خداوند و محمد  ،کشور سعودی که امور سیاسی و دینی را دولت در کنترول خود دارد
را تحت فرمان خود داشته و یک " جهان اسالم"میخواهند تا بوسیله تحریک تند روان اسالمی  ،می باشدسرزمین 

عرب ها بصورت کل از پسر دوازده ساله تا مسن ترین مرد عرب . را به دنیا معرفی دارند" اسالمی"امپراطوری 
دولتمردان عرب در نقاط مختلف جهان یعنی چهار گوشه دنیا  ،در عیاشی و خوشگذرانی در جهان مشهور هستند

پول های سرشار نفت وعواید بی حساب از درک . در هر فصل سال برای خود دارند" خاص"جاهای تفریحی 
و بایست که یک قسمت پول دوباره به همان  ،کشور های مختلف اسالمی به آنجا گرد میایندکه از " مناسک حج"

در عوض سالح های جنگی و کشنده به آنجا فرستاده میشود  ،کشور های فقیر اسالمی به مستحقین برگردانده شود
 : فرماید می (ج)خداوند تعالی. که باعث مرگ و معیوبیت هزاران نفر بیگناه میگردد

یعنی حیات یک فرد مسلمان نزد  .«مان باشدتا مبادا که در میان آنها کدام نفر مسل ،سیران را زود به قتل نرسانیدا»
تا  ،از عجله و شتاب کار گرفته نشود ،فرماید پروردگار بسیار با ارزش بوده که حتی در مورد قتل اسیران کفر می

دانند بیشتر قتل و کشتار توسط خود مسلمانان علیه مسلمانش چنانکه همه می. زندگی یک فرد مسلمان نجات پیدا کند
  .ر مسلمان دیده و شنیده نشده استکه از غی ،گیرد صورت می

: به نشر رسید برادر مقتول گفت" غزنی"ی های سؤالچندی قبل خبری قتل یک مرد بیگناه در زندان یکی از ول
درین ماجرا نام از یک مرد  .ان به قتل رسانیده شدسوی زورمندبرادرش برای مدت دو روز بندی شد و بعد از 

اگر همه  .قضیه نام از دختر نیز برده شد عرب گرفته شد که هر سال بطور رخصتی آنجا میامد و در رابطه به این
دختران  ،را در کنار هم قرار دهیم موضوع تا اندازه ای روشن شده میتواند که این عرب های عیاش بر سر پسران

امید است همچو قضایا دنبال شده از نظر مردم . نوران این کشور چه روزگاری را به ارمغان آورده اندو حتی جا
به گوشه ای از ماجرا نزدیک میساخت  اتم دخترکان معصوم نظر بیننده رادر پرده تلویزون اشک و م ،.پنهان نماند

ان خودش در امان نباشد و علمای دین در وقتیکه یک مسلمان از دست مسلم.. که در کشور اسالمی ما چه میگذرد
همه آنها جوابگو " رؤسا و دولتمردان"پس وای به حال آنها که در روز آخرت با  ،همچو قضایا خاموشی اختیار کنند

مردم را فریب داده و از احوال مردم کامأل بیخبر هستند ورنه مردم آزاری " جمهوری اسالمی" خواهند بود که بنام 
 .و دیگر اعمال شیطانی تا این حد در کشور های اسالمی صورت نمیگرفت "بچه بازی"و 
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در کلیسا مورد تجاوز " کشش" که در ایام طفلیت از سوی " پسر جوان"نخست در یکی از کشور های مسیحی  
در سن بزرگتر صدای اعتراض و شکایت اش را علیه آن کلیسا بلند نمود که سبب جرأت  ،جنسی  قرار گرفته بود

ها و جراید این موضوع در میان  داد بیشتر جوانان قربانی شده در سراسر جهان گردید و تا مدت ها در تلویزونتع
پاپ رهبر کاتولیک ها از قربانیان این عمل ننگین خواست تا بیشتر ازین به حیثت .  مردم عام خبر ساز شده بود

یعنی  ،به شکایات شان رسیدگی صورت خواهد گرفت البته که ،کلیسا ها صدمه نرسانند و مسیحت را بدنام نسازند
اما افسوس که از سالیان طوالنی در کشور های اسالمی ... پاپ با این اقدامش حیثت مسیحت را در جهان حفظ نمود

لس رقص اطفال با بدون کدام احساس شرم و ننگ حتی از مجا ،و در میان مسلمانان این عمل قبیح جریان داشته
زنانه و فروش سی دی ها در بازار های شهر و والیات که سبب تشویق و رونق بازار این عمل  لباس های مختلف

همچنان ادامه داشته و متأسفانه از سوی مقامات دولتی و قضایی و کدام یک عالم دینی یا روحانی  ،گردد پلید می
چون در میان خود آنها .. مه نرسانندصدای بلند نگردید تا از مردم بخواهند که به حیثت مسلمانان و جهان اسالم صد

والدین اطفال معصوم شانرا با . هم اشخاص فاسق وجود دارد که چهره تعداد کم آنها در میان مردم افشاء شده است
فرستند و غافل از آنکه جگر گوشه های شان مورد  جهت فراگیری تعلیم دین می" مدرسه دینی"اطمینان کامل در 

 . گیرند حیوان صفتان قرار میتجاوز جنسی یکعده ازین 
در جریان تحقیق از یک جوان که در حادثه دهشت افگنی به دست قوای امنیتی پولیس درآمده بود شرح حالش را 

طالبان در آنمدت که با  ،نظر به تشویق رفقم با طالبان پیوسته از یکجا به جای دیگر رهسپار شدیم: چنین بیان داشت
و حاال خوش هستم که  .بدست قوای امنیتی کشور افتادیم تا اینکه. ..دادند جنسی قرار میآنها بودم مرا مورد تجاوز 

اطفال و نو جوانان جهت شمولیت به : اینکه می رسدخبرها زیاد به گوش  ...ز عمل لواطت آنها خالص شده اما
نظر به گزارش دفتر . ندگر و تعداد از آنها مورد تجاوز جنسی قرار می. روند مدارس دینی به آنسوی سرحد می

اشخاص مفسد قرار گرفته اند ( تجاوز جنسی)سازمان حقوق بشر تنها در شهر کابل تعداد اطفال که قربانی جنایات 
  . اینکه در شهر های دیگر به کدام تعداد خواهد بود شمار دقیق در دست نیست ،می رسدبه چندین هزار کودک 

دختران و پسران به اصطالح فریب خورده که منتظر  نتیجه فیصله در یک گزارش از جریان زندگی یکتعداد 
. برند دختران فریب خورده بدون سرنوشت به حالت رقت بار در زندان به سر می ..محکمه بودند تهیه شده بود

در برابر آنها نظر به قانون شریعت سنگین تر بوده و اما یک پسر جوان که به جرم تجاوز به پسر جوان  جزاء
 : قاضی در مورد آن جوان گفت.. ر منتظر نتیجه محکمه خود بوددیگ
پس فیصله محکمه مطابق به احکام شریعت صورت  ،حکم صریح وجود ندارد قرآندر " لواط"چون در باره »

 قرآناما در مورد سنگسار که آیا کدام حکم صریح در  ،درین باره نادیده گرفته شده قرآنآیات ... «گرفته  نمیتواند
جود و قرآندر " سنگسار"د دارد و یا خیر؟  از هیچ مرجع قضایی و عالم دین شنیده نشده است که حکم صریح وجو
را جا " سنگسار"ی سنگین جزامانند زمان جاهلیت و یهودیان که در شریعت خود این  البته در آغاز اسالم.. ندارد

" صد تازیانه"برای مرد و زن زناکار " سوره نور"ولیکن  بعد از نزول آیات در  ،داده مورد اجرا قرار میدادند
 ...می کنندبعضی از تند روان مذاهب به همان دوره اول برگشته مطابق به آن فیصله صادر  و ،مقرر گردید

به همین سبب مورد غضب پروردگار قرار گرفته و در جهان . پیشوایان یهودی ایات تورات را پنهان میکردند
شته و اسالم را در انظار مردم جهان دین خشن معرفی دا در حق دین خود کردهن با ظلم که سرگردان گشتند مسلمانا

چنانکه امروز بیشتر مردم وجود نیروهای بین المللی را  ،تفرقه و فاصله ایجاد نموده اند ،و بجای نزدیک شدن باهم
و دلیل اصلی اش  می کنندمریکا پشتی بانی در افغانستان می پذیرند و از امضاء توافق نامه امنیتی با ایاالت متحده ا

که از سوی کشور های عربی تمویل  می باشدناباوری مردم به حکومت آینده و ترس از حکومت احزاب اسالمی 
 .پریشانی زیاد مردم گردیده است شده و با کمک پاکستان میخواهند حود را به هدف برسانند که سبب

 
 پایان


