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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

نگارگر

۲۰۲۱/۰۹/۱۷

طالبان برای مفاهیمی که به کارمیگیرند تعریف های ملموس
ومشخص ندارند!
مث ِل اینکه افغانها را به مرگ گرفته اند تا به تب راضی شوند .این روزها نمایندگان طالب هنگام مصاحبه های خود
نظام خالص اسالمی؛ حقوقی که اسالم برای زنان داده است؛ موضوع تعلیم وتربی ٔه
با منابع گوناگون خبری مقوله های
ِ
ت اسالمی صحبتهای جالب میکننداما بدبختانه این مقوله
دختران وتعلیم درصنف های جدا ازهم وباالخره مقولهٔ امار ِ
طور مشخص
هارا به
ِ
ت اسالمی» یعنی چه واین مقوله را ازکجا گرفته اند؟ مقولهٔ امیر
تعریف نمی کنند وبه طورمثال نمیگویند که «امار ِ
درصدر اسالم ودرعه ِد نبی کریم(ص) وجود نداشت وحضرت پیامبر اکرم را هیچ کس امیر المؤمنین
المؤمنین
ِ
ت
ت فاعلی وگاه به صور ِ
ت مشبه گاه به صورت صف ِ
خطاب نمیکرد.لفظِ امیر بروزن فعیل صفت مشبه است وصف ِ
ت فاعلی است یعنی
ت مفعولی است یعنی ُکشته شده ولی کریم صف ِ
ت مفعولی به کارمی رود چنانکه قتیل صف ِ
صف ِ
فرماندهان سپاه را امیرالمؤمنین میخواندندکه امر خلیفه را می
درصدر اسالم قوماندانان یا
بخشنده وصاحب کرم.
ِ
ِ
پذیرفتند وبه مؤمنین ابالغ میکردند چنانکه سعدبن وقاص فاتح جنگِ قادسیه راامیـــــــــرالمؤمنین میخواندنداماشیعیان
درصدر اسالم
دوازده امامی اگرتقیه نکنند غیر ازحضرت علی کرم هللا وجهه هیچ کس را امیرالمؤمنین نمی خوانند.
ِ
نبی کریم(ص) رسول هللا بودوهنگامی که رحلت فرمودحضرت ابوبکر(رض)راخلیفة الرسول هللا میخواندند.گفته می
شود که کلم ٔه امیرالمؤمنین ازجانب عبدهللا بن جحش درخطاب به حضرت عمرفاروق(رض) به کاررفت ومور ِد
پسندمسلمانان واقع شد اما درآن روزگارغیرمسلمانان را اهل جزیه میخواندندکه مکلفیت جهادودیگرامور دینی برذمهٔ
ت اسالمی میدادند.امروز درکشور های مسلمان غیرمسلمان به
شان نبودویک مقدار تکس به
عنوان جزیه به دول ِ
ِ
عنوان یک تبعهٔ مساوی الحقوق بادیگران وجود دارد؛عسکری میکند وتابع قانون است ولی جزیه نمیدهد حاال باید
ازطالبان خواسته شود درچند مورد توضیح بدهند.
دور دسترخوان خودشان
) ۱آیا به انتخابا ِ
ت آزادوعمومی تمکین میکنندویارئیس جمهوررا اهل حل وعقد که ایادی ِ
است انتخاب می کند؟
ب سیاسی راخواهندداشت یامجبور استند چنانکه در نظام های توتالیتر کمونستی معمول
ق تشکی ِل احزا ِ
) ۲آیامردم ح ِ
طالبان برگزید ٔه دولت تمکین کنند وانتخابی وجود نخواهد داشت؟
است به
ِ
سرنی رادیوی شریعت
یک
همان
د
َو
ن
های
سال
همانند
یا
داشت
خواهد
وجود
همگانی
ت
اطالعا
وآزادی
بیان
ازادی
)۳
ِ
ُ
َ
پُف خواهد شد؟
بدون مداخل ٔه دولت وجود خواهد داشت ویا جای پارلمان را شورای اهل حل وعقد خواهد
پارلمانی
ت
) ۴آیا انتخابا ِ
ِ
گرفت؟
ت اسالمی طالبان را به رسمیت نمی شناسد بنابراین طالبان نمیتوانند درتجرید سال های ن ََود سیاست
) ۵جهان امار ِ
راگرفتار تجرید خواهند
باردیگرسیاست خارجی مستقل وملی
خارجی مستقل وملی داشته باشند وامار ِ
ِ
ت اسالمی ِ
کرد.
ُ
درصدر اسالم بسیار ساده بود.هوای گرم عربستان زن
ق زنان نیز کلی گویی میکنند.حجاب
ِ
) ۶طالبان درمورد حقو ِ
سر خودرا بپوشانند .مردان عقال یا چلتار داشتند وزنان چادر اما زنان روی خودرا نمی
ومرد را وا میداشت که ِ
پوشاندندیعنی همین حجاب معتد ِل زنان افغان کافی بود اما درسال های نود طالب حجاب را مطلق ساخته چادری
وتصور شان ازحجاب همان چادری بود ومن ازهیچ زن ژورنالست نشنیدم که از طالب بپرسد
برسر زنان می افگندند
ِ
ِ
همین حجاب معتد ِل مارا قبول داری یا هنوز هم تو ازحجاب همان چادری را می فهمی؟
ب جداگانه درس میخواندند ولی
) ۷در رژیم های پیش ازطالب نیز دردورهٔ متوسطه ولیسه دختران وپسران درمکات ِ
درسطح فاکولته ها صنف های جداگانه نه ممکن است ونه میسر وقتی طالبان از صنف های جداگانه صحبت میکنند

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

ت اختصاصی این کار نه میسر است ونه اقتصادی که طالبان پوهنتون هارا نیز
منظور شان چیست؟ دردور ٔه تحصیال ِ
ِ
پوهنتون های بچگانه ودخترانه بسازند.
 )۸باالخره رادیوها؛تلویزیون ها ودیگر وسایل اطالع رسانی میتوانند موسیقی پخش کنندیابازهم موسیقی تحریم
خواهدشدوفرق میان مجلس عزا وعروسی وجود نخواهد داشت.
وباالخره دروازه های مجلل سالون های عروسی بسته خواهدشد ودره های امر بالمعروف ونهی عن المنکر دوباره
مجوز قانونی وار ِد خانه های مردم خواهدشد؟
بدون
فعّال خواهد شدوطالب
ِ
ِ
ت همگانی
یک موضوع جالب نز ِد من این است که اکنون طالبان هم اجازه داده اند که عکسهای شان دراطــــــــالعا ِ
ت ان فرا رسیده است که باصراحت لهجه اعتراف کنند که ان سختگیریهای سال های ن ََود
پخش شود و بدین ترتیب وق ِ
ناشی ازدرک ناد ُُرست وافراطی از اسالم بوده است.اری باصراحت باید اقرار کنند که اسالم دین اعتدال ومیانه روی
است واسالم ازمردم اطاعت خدا و پیامبرش را میخواهد ولی تمکین به ُ
ظلم و زور را نمیخواهد .آیا یاالخره دو یک
شنبه باهم تالقی خواهد کرد وطالب نیز دموکرات خواهد شد و جادوی امریکا کارگر خواهد شد؟
فا عتبروا یا اولی االبصار
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