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 2۰1۱۱11۱۰۲          پوپل ولید
 

 :شریعت از استفاده
 

  گرفت قرار ممنوع یگر آدم ییعن. كردند سار سنگ دین احكام به نظر 2۰ قرن در را انسانیت حقیقت در

 در را وحشت كرده مشروع غیر استفاده یاسالم مذهب قوانین از دارد وجود یافغان جامعه در كه تعصب و غرور

  باشد نداشته بیگانه مرد با بیرون در را كردن صحبت تیجر همچو ترسیده دختران تا نمایند یم فرما حكم جامعه

 یم قرباني را جوانان كرده بهانه را شریعت جا یب غرور حفظ خاطر به است زیاد یخیل گرایي تعصب این أمثال

 صحبت اسالم پیامبر با ازدواج از قبل (ص) دمحم حضرت خانم (كه رض) خدیجه یب بي حضرت آیا سوال نمایند

 ؟كرد ینم

 نداشت؟ مردان دیگر كنار در را تجارت شغل خدیجه یب یب آیا

 ؟بودند نشین خانه و خانه در همیشه اند كرده عبور اسالم تاریخ در كه ها زن سایر آیا

 فروشان دختر یول برود خود شوهر خانه كرده ازدواج تر وقت یچ هر باید جوان دختران یاسالم شریعت به نظر

 یك یبرا تا دارند یم نگاه یطوالن مدت تا گرفتن طویانه و فروش خاطر به را دختران امروز كه متعصب ها منطقه

 .برسانند فروش به مرد پیر

  است روشن یخیل دلیل! یبل

 شود یم گرفته طویانه یا و رو  لو   بدل در خودشان اسطالح به لك هفت یال لك پنج از دختر هر قیمت  افغانستان در

 ها دختر دیگر ترساندن و ها قیمت حفظ خاطر به بِن ا   گردد یم خراب گرفتن تماس و شدن بیرون با دختر نرخ بازار

 خود سرنوشت و یزندگ به راجع جوان هیچ با گرفته عبرت دیگران تا نمایند ءاجرا را عمل نینچ باید پسران و

 شریعت و غیرت را قانون این اسم دارد شان مادران و پدران فقط شان ازدواج به راجع را صحبت حق نزنند سخن

 .اند گذاشته رواج

 افغان یا و كابل مدرن جامعه در یحت امروز همین مادران و پدران توسط پسران یا و دختران ازدواج قانون همین

 با خودشان مشوره بدون را خود دختران مثال یطور به دیگر شكل به مگر گردد یم یعمل نیز خارج مقیم ها

 كسانیكه از تا سازند یم وادار را خود پسران و دختران یا و دارند یم ارسال بت چشم پارسل طور به خارج پسران

 یبرا شان یها اوالد عالقه مورد جدید داماد و عروس فایده چراكه ورزند اجتناب نمایند یعروس دارند رزوآ یو با

ض در شوند شان یزندگ شریك گذارند ینم دارند دوست كه را یكس ییعن نیست مادر و پدر  یبرا را یكسان ِعو 

 طرف از یتشویق ازدواج در یفامیل یا و یشخص منفعت نوع كدام كه گیرند یم عروس ویا داماد حیث به خود اوالد

 ندارد وجود شان يباال فشار كدام هیچ و اند شده بزرگ كشور پایتخت شهر در حالیكه در دارد وجود خانواده

 مملكت در یك بیست قرن در وجودیكه با .نمایند یم پایمال قدیم رواج همچو در را پسر ویا دختر یك إحساسات

 دختران كه است مردمان همان مانند شان ذهنیت اما است تر بلند كرده همه از شان فی شن حرف و. دارند قرار خارج

 بدون شان یها اوالد نگذاشتند كه هستند یكسان یعنی كردند سارسنگ ورلو   یا و طویانه نپرداختن خاطر به را خود

 .شدند مانع نوع یك به داشتند ایشان با را یزندگ تشكیل زروآ و بود خودشان عالقه مورد كه کسی با پدر مادر اجازه  

 

 شود یم سبب دیگر ها دلیل و یخانوادگ منفعت ،یماد یها ضرورت ،بیجا غیرت ،رواج خاطر به همه فقط و فقط

 از پسران و جوان دختران تمام گیردامن یقدیم یخیل ها رواج این بدبختانه ،گردد پا زیر جوان دو حقوق كه

 و یكام نا به اكثرا   ازدواج نوع این اخیر كه است شده كانادایي يئامریكا و يئاروپا ها كشور تا گرفته افغانستان

 .شود یم تمام پسران یا و دختران یناراحت

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/w_popal_estefada_as_shrijat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uplow_popal_estefada_as_shrijat.pdf
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  زند مي سنگ با جوان دو حساساتا به منفعت خاطر به یو خانواده را پسر ویا دختر یك

 از وحشیانه وبالخره یشریعت یغیرت یرواج یشخص ها منفعت خاطر به ان مردم و خانواده را پسر ویا دختر یك

 . برند یم بین

 پایان


