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 ۰۴/۰۶/۲۰۲۲                                                                          حمید عبیدي

 

 آقای حکمتیار هم بگوید گپ درست، درست است ولو آن را

آقای گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی گفته است که طالبان پوشش خاصی را بر زنان و دختران  

 «.»تحمیل نه کنند«، چرا که به گفته او »پوشاندن صورت و دست و پای زنان شامل حجاب نیست 

کنم که  های نماز جمعه گفت که »به مسوولین امارات اسالمی سفارش می آقای حکمتیار در خطبه 

ها، به خصوص زنان و دختران تحمیل نه کنند که درباره آن نه در قرآن  ش خاصی را بر افغان پوش

 «.و سنت نص صریح آمده است و نه در واجب و حرام بودن آن امر و نهی وجود دارد 

آغاز کرد  ( ۲۵۶نماز جمعه را با آیه »ال اِْکراهَ فِی الّدین«)دین اجباری نیست، سوره بقره:    او خطبهٔ 

 «.توضیح آن گفت که »به فشار و تهدید ضرورتی نیست.«، »مردم باید قانع شوند   و در

 .او تاکید کرد در صورتی که دین به زور بر مردم تحمیل شود، مردم از آن روگردان خواهند شد 

آقای حکمتیار با اشاره به سیاست حجاب اجباری در ایران پس از انقالب اسالمی، گفت که »بر زنان  

کنند اما در خانه نه." و در فرودگاه و هر جای دیگر که  شد، در بازار مراعات می   حجاب تحمیل

 .گذارند اجباری نیست، کنار می 

او در مورد پوشش کامل زنان افزود که »در آرای فقها، علما و روحانیون مذهب حنفی در این مورد  

رد اجماع وجود دارد که  سفارش نه شده است. در میان تمام فقها و علمای حنفی مذهب در این مو

 «.صورت، دست و پای زنان شامل حجاب نیست 

گپ دیگر مهم که حکمتیار گفت این است که جهاد برای تحمیل دین نیست، بل برای رهایی از ظلم  

  .گی در برابر انسان است و رهایی انسان ها از برد 

  .گپ سوم خواست حق تعلیم و تحصیل برای بانوان است 

زوم وجود یک طرح جامع مورد پذیرش مردم برای حل بحران، برگزاری انتخابات  ل  چهارم نیز   گپ 

به ارادهٔ مردم است که   همه طرف ها و گروه ها   آزاد و عادالنه و پذیرش و تمکین بدون قید و شرط

  .در انتخابات تبارز خواهد 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/obaidi_h_gap_durust_hekmatyar.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .مدر مورد گپ های دیگر دیروزی آقای حکمتیار نه میخواهم در این مختصر تبصره کن 

 .خواند   و نهی طالبان اما، حجاب مورد نظر خود را دستور الهی و شرعی می  وزارت امر

طالبان در توییتی نوشته است »اعضای حزب    محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر و نهی 

اسالمی به رهبری حکمتیار در شهر کابل و در اردوگاه شمشتو در پاکستان به روی خواهرانی که  

فروختند،  پاشیدند و مغازه دارانی را که به زنان بدون محرم جنس می بود تیزاب می  شان برهنهصورت 

بستند، ولی حاال خودش در مورد پوشاندن صورت زنان مالحظه  شان را می کردند و دکان دستگیر می 

 «.دارد 

ات  زندان خوانش و تصور  میگویم آیا الزم است تا شما هم چهل سال در من به این آقای صادق عاکف،

 !غلط اسیر بمانید و پس از آن دریابید که حقیقت چیست؟

+ 

مسأله حجاب مدت ها پیش نوشته بودم . به این حساب    حقوق زنان،   من در مورد راه حل بحران،

میتوان گفت که آقای حکمتیار پس از یک عمر به جایی رسیده که بسیاری ها دهه ها پیش به آن  

دنیا آن    آقای حکمتیار از اول همین فکر و موضع را داشتند و همهٔ رسیده بودند. و اما، اگر بالفرض  

در این صورت آقای حکمتیار و هواداران ایشان باید سند و   را درست دریافت و درک نه کرده بود،

  .مدرک بیاورند 

این که چشم ارواح برخاسته از قبور تاریک تاریخ چه زمانی باز خواهد شد و    در پایان هم باید گفت 

 ...خدا میداند هم اصالً نه خواهد شد،  یا  
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