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 مقدمه

 

 و اوست مخلوق کائنات همه که را انيجهان خداوند سپاس و حمد

 و مقام انسانها ما به و ديآفر حکمت بر اساس  را موجودات همه

 .داد قرار نيزم يرو در خود ۀندينما عنوان به و دهيبخش منزلت

 يلص يمصطف محمد حضرت ياله ريسف نيآخر بر انيپا يب درود

 امانت با يآسمان کتاب توسط را ياله احکام که ه وآله وسلمياهلل عل

 .داشتند عرضه تيبشر بر نحو نيبهتر به و کامل

 نجات و نيد حفظ يبرا که ييشهدا يتمام بر خداوند رحمت

ر نثا را شان نيريش يهاجان و سرخ يخونها افغانستان؛ ما زيعز کشور

 .کردند

 انيب و قلم با که يگرانقدر يصلحا و ماءعل دانشمندان، همه بر سالم

 و نيد جيترو راه در شانرا فيشر عمر طمع، و توقع بدون شيخو

 يسپر افغانستان يدهيکش رنج ملت بالخصوص و نيمسلم امور اصالح

 .نداه نمود



 2  ........................................................ قانون احوال شخصيه شيعه از آغاز تا انجام 

 

 از جلسه چند که شد بمينص قيتوف نيا گريد بار شکر که را خدا

 ،مجاهد هيفق مقاومت، و جهاد رساال قافله توانا، سخنور يهايسخنران

 يالعظم اهلل تيآ حضرت زمان، به وآگاه گرانقدر عالم لم،مس مجتهد

 يحقوق و يقانون موضوعات به غالبا که را( ي)دام ظله العاليمحسن

 خداوند جهت نيا از و رميبگ نگارش به کاغذ صفحه در .است مربوط

 گونههمان م،يحک وندخدا که وارمديام و سپاسگزارم تينها يب را متعال

 فرمود، تيعنا ريحق نيا هب را له معظم گهربار نانسخ نوشتن قيتوف که

 تيعنا زين نيمتد و زيعز دگاننخوان يبرا را شتريب تعمق و درک قيتوف

  .ديفرما

 قيومن اهلل التوف

 اميمحمد رضا ق

 هـ ق1338رجب  33مطابق با . شهـ  1313جوزا  1

 (کابلافغانستان )

 



 

 

 

 گفتارشيپ

 سو نيبد قرن کي حدود از که است ييکشورها معدوداز فغانستان ا

 متأسفانه يول. است کرده تجربه وب يتصو را مختلف ياساس نيقوان

 قرار ملت همه قبول مورد که بودند ياديز نواقص يدارا نيقوان نيا

 .نگرفتند

 امان شاه توسط افغانستان استقالل از پس ياساس قانون نياول نيتدو

 .گرفت صورت ش ـه1313 اسد 33 در خان هللا

 عنوان به ش ـه 1313 حمل 31 در که ياساس قانون نيا بيتصو

 که ليقبا سران و دولت ارکان از نفر هشتصد حضور با ياساس نظامنامه

 جرگه هيلو بنام ينشست در بودند شده دعوت خان اهلل امان شاه توسط

 .ديرس بيتصو به آباد جالل شهر در

 دولت آمدن کار يرو و يستيکمون دولت سقوط تا مانز آن از

توسط دولتها  ياساس قانون بنام ينيقوان مرتبه هفت حدود در ،نيمجاهد

 نيا از کي چيدره متأسفانه يول . است دهيگرد بيتصو و نيتدو

 مذاهب از يبعض ياسيس و يمذهب حقوق چون يمهم ليمسا به نيقوان

 .دبو نگرفته صورت يتوجه ياسالم بزرگ
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دارد در  يشتريروان بيپ يحنف مذهب از بعد که يجعفر مذهب

 مردم از ياديز د تعدا نرويا از بود نشده شناخته تيرسم به  گذشته ها

 .بودند محروم شان يمذهب حقوق از

 ليتشک را کشور تيجمع مپنج کي حدود در افغانستان انيعيش

 کشور نيا در يبار رقت حالت به يمتماد انيسال آنها يول .دهنديم

 گرفته نظر در آنها يبرا يمذهب حقوق  گونهچيه و ندهاکرد يزندگ

 .بود نشده

 نداشت وجود عيتش اهل و سنت اهل نيب يمشکل مورد نيدرا البته

 مذهب کنار در را يجعفر مذهب همواره افغانستان يها يسن رايز

 .دارند داشته و قبول ياسالم مذاهب از يکي عنوان به يحنف

 وجود نداشت تيرسم گذشته نيقوان در يجعفر مذهب نکهيا علت

 در مختلف نيعناو به که است بوده متعصب و مستبد ظالم، حاکمان

 از خود يبقا حفظ يبرا و کردندمي حکومت نيسرزم نيا خيتار طول

 .کردندنمي غيدر ملت نيا بر تفرقه و اختناق ظلم، هرنوع

 يها يسن حق در کهبلاند کرده ظلم انيعيش حق در تنها نه آنها

 يها ظلم از يکي نمونه عنوان به اند.نموده فراوان يها ظلم زين کشور

 فرا و علم ليتحص نعمت از آنها نگهداشتن دور تسنن يجامعه بر آنها

 .ستين جبران قابل هرگز که است دانش يريگ
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 را مردم که هست و بوده نيا شهيهم ظالم يحکومتها تالش و يسع

 فرهنگ به و شوند باسواد اگرمردم رايز. نگهدارند ردو دانش و ازعلم

 استبداد و ظلم بار ريز گاهچيه کنند دايپ  ييآشنا خود ياسالم لياص

 .روندنمي آنها

. است بوده ريفراگ افغانستان خيتار طول در حاکمان استبداد و ظلم

 نيب در که داشتند يسع و کردندمي شتريب يريگتخس انيعيش بر منتها

 اختالف منطقه و زبان قوم، مذهب، چون يمختلف يها بهانه به ملت

  اند.بوده موفق کارخود نيا در ياديز حدود تا متاسفانه ند کهينما جاديا

 ياعده ش ـه1388 سال در نکهيا تا داشت ادامه همچنان وهيش نيا

 ياستبدا حکومت کودتا قيطر از سابق يشورو مزدور يستهايکمون از

 .دنديرس قدرت به خود و نموده ونسرنگ را خان داود

 ن،ينيل چون يرهبران از را يزيخونر و قتل روش که ستهايکمون

 صدور با شان حکومت لياوا همان در ؛ندبود برده ارث به .و نياستال

 هاده و زدند مردم رحمانهيب وکشتار قتل به دست يدرپ يپ يها فرمان

 دند.يکش خون و اکخ به را ينيد رهبران و گناهيب ازمردم نفر هزار

ش به  هـ 1388هفتم ثور  يبعد از کودتا يستين دولت کمونينخست

  .بوجود آمد ينور محمد ترک يرهبر

 بود سابقه يبانجام داد  افغانستان در يستيکه حکومت کمون ياتيجنا

  .نمود ديسف را گذشته ستمگر و ظالم يحکومتها يرو واقع در و



نون احوال شخصيه شيعه از آغاز تا انجام قا  ........................................................  6 

 

 به طور و آمده ستوه به ستهايونکم اتيجنا و ظلم از مردم سرانجام

 در که توانستند کردندام  يق خود  يايدن ن ويحفظ د يبرا خودجوش

 در .ندينما واردطرفدار مسکو  ميرژ بر يديشد ضربات مدت کوتاه

 که آمد بوجود زين متعدد ياسيس يهال کم کم تشک ،يمردم جهاد ادامه

 که ديينپا يريد همتاسفان يول .گرفتند سهم جهاد در ينحو به هرکدام

 نيمجاهد صفوف در ،ها گروه سران از يبعض يها يخودخواه اثر بر

 جهاد در که ياسالم احزاب يها تيفعال دامنه و شد واقع اختالف

 بر يحت و ديگرد محدود کردند،مي فاءيا را نقش نيشتريب مقدس

  .گذاشت يجا بر يمنف ريتأث زين مقاومت يسنگرها

 يکوچک يها گروه بر عالوه آمدند؛ بوجود جهاد طول در که ياحزاب

 هفت که ديرسمي حزب پانزده به آنها تعداد شدند، ادغام گريهمد با که

 .بود عيتش اهل از گريد حزب هشت و تسنن اهل برادران از آن حزب

 که بود پاکستان در يسن احزاب مقر و رانيا در يعيش احزاب مقر

  که ييهايطلب جاه اثر بر يسن احزاب هم و يعيش احزاب هم متاسفانه

  .شدند اختالف دچار داشت وجود

 «افغانستان ياسالم حرکت» بنام حزب کي يعيش احزاب انيم در

 وجود يمحسن آصف محمد يالعظم اهلل تيآ حضرت يرهبر تحت

 خود به را عهيش مردم تياکثر توجه  ل،يتشک يابتدا همان در که داشت

 .نمود جلب
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 از شيب خود، ياجتماع گاهيجا به توجه با افغانستان ياسالم حرکت

 قيطر نيااز و نمود جاديا کشور سراسر در ينظام مهم گاهيپا کصدي

 .ديبخش شدت يستيکمون ميرژ بر را خود تهاجم

 تختيپا تا وقت نيزودتر به ياسالم حرکت نيمجاهد حمالت

 و شد دهيکش يجمهور استير کاخ يکينزد در و (شهرکابل) کشور

 افغانستان ياسالم حرکت نيمجاهد از - اعتراف به را يستيکمون دولت

  .داشت وا -اند هراس در دايشد

 يمرکز کادر ياعضا کهيوقت ن،يمجاهد موثق يها گزارش طبق

 با  صلح موضوع خود نهيکاب جلسه در خلق کيدموکرات حزب

 دولت که دنديرس جهينت نيا به دادند، قرار بحث مورد را نيمجاهد

 ياسالم حزب با يحت)  يجهاد احزاب تمام با انستانافغ يستيکمون

 ياسالم حرکت با جز شود مذاکره به حاضر تواندمي (اريحکمت

 .يمحسن آصف محمد خيش يرهبر تحت افغانستان،

 جامع الشرايط مجتهدک يآن را  يافغانستان که رهبر يحرکت اسالم

ت تام يصالح ازحزب ت اول يعنوان شخص هببر عهده داشت، 

 يفرهنگ و ينظام و ياسياعم از س ،ل مهميو مسا. ندبوددار خوربر

 يها يريم گيتصم بود. عالوه بر آنها در شانيا ۀمشروط به اجاز

ز ينداخل حزب گر يد يشعبه ها و يياجرا يشورا و يمرکز يشورا

 يشورا و يمرکز يشورا ، يبعد از مقام رهبر نظارت کامل داشتند.

 رفت.مي سوم حزب به شمار وجع دوم اب مريبه ترت يياجرا
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بود  يبه گونه اافغانستان در داخل کشور  ياسالم الت حرکتيتشک

 شد ومي ميتقسجداگانه به سه بخش  ن حزبياکه مناطق تحت نفوذ 

ک ي تيدر هر پنج وال و، گرفتمي ت را در بريوال پنجآن بخش  هر

 يران سه شويعالوه بر ا داشت.وجود   «يعال يشورا»به نام شورا 

 ر  بودند.يب  زيز وجود  داشت که به ترتين يتيوال يها، شورايعال

 .يعال يالف: شوراها

لوگر  ان ويپروان، بام دان،يم  ات کابل،يوال :جهاد يعال يشورا -1

 داد.مي را  تحت پوشش قرار

، ارزگان، قندهار، هلمند و زابل يات غزني:  والثاريا يعال يشورا -3

 شد.مي را شامل

 ات بلخ، جوزجان، سمنگان، بغالن وي: والمقاومت يعال يشورا -3

 گرفت.مي کندز را در بر

ن معاون بودند و همه يس و چنديرئ ي، هرکدام دارايعال يهاشورا

 و يش در برابر مقام رهبريات مربوطه خويل واليمسا يآنها پاسخ گو

 . ندحزب  بود يمرکز  يشورا

  .يتيوال يب: شوراها

هر کدام که  ندبودس يرئ وشورا  يرادات بطور جداگانه يوال هر -3

 .بر عهده داشتنددر قبال حزب را ت خود يل واليت مسايمسئول

 از:اند افغانستان عبارت يحرکت اسالم ينهاد هاج: 
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 يبعض يس بر خالف گفتهي: نهاد شرطة الخمسيشرطة الخم -1

از ن نهاد پس ير بود. ايت پذيمسئول هد وعک نهاد پاک، متيمغرضان، 

 يبه ابتکار رهبر حرکت اسالمش هـ  1331در سال ل تجربه ن سايچند

 هدف از د ويس گرديتاس يمحسن يت اهلل العظميافغانستان حضرت آ

 يروهايبکار انداختن ن نان مسلمان افغانستان وت سالم جوايآن ترب

ن نهاد يدر مورد ابود، چنانچه  يانقالب اسالم ر اسالم ويجوان در مس

کانون  و يني، دياسيس يس فرم بندية الخمشرط  1:دنوشته ان مقدس

امبر ين حلقه آن در زمان حضرت پياهلل است که اول يمعرفت ال تعهد و

 ت وين کوکب آسمان والين حلقه آن در زمان اوليدوم اسالم )ص( و

 ياول ي)ع( به وجود آمد که اعضايعل ،نير المومنيامامت حضرت ام

، ابوذر، مقداد يسلمان فارس ندبزرگوار مان بهرا صحا يان اسالمين جريا

 دادند. ميليتشکهم ريغ و

باشد يم يان حلقهيافغانستان سوم يرکت اسالمس حيشرطة الخم

با تعهد  ق انتخاب ويدق يار هايمع ط ويآن بر اساس شرا يکه اعضا

 يهارويس از نيشوند. شرطة الخمميذبج ين نهاد اسالميکامل به ا

ن يا يرويست که در مواقع الزم از نا يره حرکت اسالميذخ ژه ويو

به  يانقالب اسالم شبرد اسالم ويمتعهد در جهت پ برادران مومن و

 وجه احسن استفاده خواهد شد.

                                                           

 1331آيين نامه شرطة الخميس، صفحه اول، چاپ سعدي، سال تأسيس  - 1
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ک يدر واقع  يولبود  يک نهاد درون حزبيس گرچند يشرطة الخم

 يادين نهاد مقدس شعبات زيدر ا منظم بود.ده شده و يسنجالت يتشک

 .شودمي انير بيز بيوجود داشت که به ترت

( از يسرپرست ي)شورا ي: انتخاب اعضايسرپرست يشوراالف: 

 يمرکز يذ شورايس وتنفيشرطة الخم يعموم ۀکنگر يت هايصالح

جع ان مرين کنگره از بزرگتريا باشد ومي افغانستان يحرکت اسالم

ک بار با يسال  باشد که در هر دومي سيدر شرطة الخم يريم گيتصم

 ، اعميسرپرست يشورا موافقتحد اکثر به  ل پنجاه نفر واشتراک حد اق

 گردد.مي ريس دايشرطة الخم ين واعضاين، منظمياز مسئول

 بهک نفر يشود که مي ک واحد شمردهينفر واحد ها، هر ده ب: 

که  د را بر دوش داشت. در هر ده واحدت واحيمسئول «ناظم»عنوان 

وجود  «منظّم»بنام  باالتر ک نفر مسئوليد رسمي تعداد آن به صد نفر

 آنها به هزار نفر يتعداد اعضا منظم، که ههر دن يهمچن داشت و

 قرار داشت.  «نظّام»ک نفر مسئول تحت عنوان يد، در رأس آن رسمي

ته ي، کميته اداري، کميته روابط عمومياز: کماند ته ها عبارتيج: کم

ته يعات، کمته اطالي، کمياسيته سي، کميته نظاميدعوت، کم جذب و

 1تدارکات.  و يته ماليو کم يفرهنگ
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 يانقالب اسالم شمرگهاييس در واقع پيشرطة الخم ياعضا

حرکت  يافغانستان بود که در صورت لزوم طبق دستور مقام رهبر

سابق   يشورو ۀم دست نشانديه رژي، در جبهات مختلف علياسالم

حضرت  د.ه مشغول مبارزه بودنهدر صف مقدم جب شدند ومي اعزام

 اد ي  ياز آن  به عنوان  قلب  حرکت اسالم يمحسن يت اهلل العظميآ

 کردند.مي

بود که  ينيداز طالب علوم متشکل ن نهاد يانجمن طالب: ا -3

 .داشتند تيفعال يغيتبل و يشتر در ابعاد فرهنگيب

بود که آنها  ييانشجوان ديجر کين نهاد يانجمن صبح دانش: ا -3

 .بودندت يفعالمشغول  يرهنگف ياسيس يز در عرصه هاين

زه باال يانگ با اهداف و ياسالمنهاد ن يا زنان:  ياسالمانجمن  -3

 ،ياسيدن آنها در امور سيحنه کشزنان و به ص يبردن سطح آگاه

 يت هايبه موفق نهيمزن يدر اکرد که مي تيفعال ياجتماع و يفرهنگ

 افتند.يدست  يريچشم گ

 طور جداگانه در مهاجرين هر واليت به: هاييگرد هما -8

 يها ييگرد هما رانيا يشهرها مقيم يحرکت اسالم يهايندگينما

 که در آن کردندمي ريدا هجلسک بار ي جمعه وهر  ندمتعدد داشت

 قرار يرسبر را مورد بحث وخود  يجبهات مربوطه و ت مناطقيوضع

 .ندددامي
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 و تيدرا با جهاد دوران طول در ،افغانستان ياسالم حرکت يرهبر

 انهيم يعيش احزاب رهبران ريسا خالف بر داشتند که ييباال ريتداب

 در آنها مقر که تسنن اهل يجهاد احزاب با را شيخو يبرادر و اخوت

  نمودند. حفظ يخوب به ،بود پاکستان شاوريپ

 احزاب انيم در نظر تنگ و متعصب افراد نکهيا وجود با شانيا

 ياسيس و ي، علمينيد تيشخص کي عنوان به ،داشت وجود شاوريپ

 و نموده تيتقو کشور مسلمانان انيم در را ياسالم اخوت روح

 اثبات به نيمسلم اتحاد و انسجام يبرا را شيخو تين خلوص

 و علما نيب در يخاص احترام از له معظم جهت نيا از دند.يرسان

  .بودند خوردار بر سنت اهل يجهاد احزاب

يک شخصيت مقتدر ن به عنوا يمحسن يت اهلل العظميحضرت آ

ح يعالوه بر تصر يبا احزاب اسالم يدر مورد همکار يسياس علمي و

 يکه با تماماند اعالم داشتهبارها   ،يحرکت اسالممواد مرام نامه حزب 

را  يکمال همکار يمبارز بر اساس اخوت اسالم و ياحزاب اسالم

من ه دشيعل ،ر مجاهدان مسلمانيدوش ساشااست دو مندآرزو داشته، و

ن در يهمچن ايشاناستقالل کشور را به دست آورد.  ده ويمشترک جنگ

با  ،يجهاد اسالم مبارزه و يصحنه ها يجهاد در تمامدوران طول 
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 يداخل يهادر فرو نشاندن جنگ داشته و يجد يگر همکارياحزاب د

 1 اند.دهيغ نورزيدر يتالش چياز ه

 يهافرانس، شرکت در کنيحرکت اسالم ياست کليمعظم له در س

ر يغ يا مالقات با کشور هاي تماس و را بال مانع دانسته و ين الملليب

 ها شرط قرارداد يشرع را در تمام موافقت . اما دندانمي زيرا جا ياسالم

، يي، منطقه گراييگرا يمل رد کرده و سم رايوناليشان ناسيا اند.دانستهمي

سم ينالويخواستار انترناسمقابل  رد و ... را محکوم نموده و ينژاد پرست

 ياسالم يهاکشور يکنون يهاکه مرزاند ا اعالم داشتههبار واند ياسالم

 و ينيچگونه ارزش ديه سردمداران استعمار بوده و طرح بالد کفر و

 ندارد. يشرع

ط موجود يرا در شرا يان وجود حکومت واحده اسالمين ميا در

حاکم  يت حکومت هايراکث ،به طور آشکار د وندانمي يضرور يجهان

ن گام ياسقاط آنان را اول دانسته و ير اسالميرا غ ياسالم يدر کشورها

 ع عصريفساد شا و يبردگ و يمسلمانان از وابستگ هنجات جامع

م کرده يه طلب در جهان اسالم را تقسيتجز يهاشان نهضتيا دانند.مي

ار اصالح آن خواست يبه جا به حساب آورده و يمبارزات آنان را منف و

 3.هستندها حکومت

                                                           

ص هـ.ش،  138ي افغانستان، چاپ اول، شاهي، سيد هادي، نهضت هاي اسالمخسرو - 1

38. 

 محسني، محمد آصف، ديدگاه ها و مواضع ما. - 3
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 ييشورا و شدند کابل وارد نيمجاهد ،يستيکمون ميرژ سقوط از بعد

 اهلل تيآ حضرت که دادند ليتشک را «نيمجاهد يرهبر يشورا» بنام

 .شدند انتخاب شورا نيا يسخنگو و يمنش عنوان به يمحسن يالعظم

 ينگوسخ و يمنش عنوان بهره دست و با تدبر، يه چيفقن يا انتخاب

 نيمجاهد سران يبرا جهت دو از من نظر به نيمجاهد يرهبر يشورا

 بود. اديز تياهم يدارا

 ياسيس و ي، علمينيمطرح د يک چهرهيبعنوان  شانيا نکه؛يا اول

 ندهيآ يبرا 1يساز نظام مورد در ديمف و جامع يها طرحجهان اسالم، 

 و ديمف يهاطرح از ،يجهاد رهبران ريسا نکه؛يا دوم .داشتند افغانستان

 اطالع 3اسالم، جهان يکل تيوضع مورد در شان،يا ارزشمند اتينظر

 يتيشخص تنها يمحسن يالعظم اهلل تيآ حضرت نرويا از داشتند. کامل

 اعتماد يو بهنسبت  نيمجاهد يرهبر يشورا ياعضا تمام که بود

 برخورد اثر در يجهاد رهبران هيبق که بود يحال در نيا داشتند.

 .نداشتند اعتماد گريهمد به يحزب يهايطلب ازيامت و گذشته نادرست

    دادند، ليحکومت تشک و آمدند کابل به نيمجاهد نکهيا از بعد

 و کرد لگُ باره دو نيمجاهد رهبران از يبعض يطلب جاه و يخواه خود

                                                           

تحرير  1/113ازحکومت اسالمي، چاپ دوم،  صفحه محسني، محمد آصف، تصويري  - 1

 اسالم آباد پاکستان.

محسني، محمد آصف، نظام حزب التعاون االسالمي الدولي واهدافه. چاپ اول، تحرير  -3

 هجري قمري. 1311في مکة المکرمه،  في عام 
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 که برآمدند نيمجاهد ينوپا نظام بيتخر صدد در مختلف جهات از

 .شد دهيکش  مرج و حرج به دوباره کشور متاسفانه

 قدرت، آوردن بدست يبرا فقط و جهت بدون يداخل يهاجنگ

 به جهت بدون را ياديز يانسانها و داد سوق ينابود يبسو را کشور

  .ديکش خون و خاک

 يمحسن يالعظم اهلل تيآ حضرتکه قبال عرض شد،  يهمانطور

 حرام ار يداخل يجنگها که ندبود يجهاد رهبران نيب در تيشخص تنها

 و گناهيب انسان هزاران خون ختنير مسئول را آن نيعامل و دانسته

 انيم که دنديورز تالش عمال زين خود و دانستندمي کشور يخراب

 دنديگرد موفق هم يتاحدود که آورند بوجود را صلح ،ريدرگ يطرفها

 فرماندهان و رهبران از يبعض يطلب شهرت و يطلب قدرت زيغرا يول

 را يسراسر صلح و برسند خود اهداف به شانيا که نداد زهاجا ،احزاب

 نکهيا تا افتي ادامه همچنان تيوضع نيا. ندينما قرار بر کشور در

 حکومت فرصت نيزودتر در و نمود ظهور طالبان  بنام يگروه

 .گرفتند دست در را قدرت و سرنگون را نيمجاهد

 توام مردم تياذ و کشتار خشونت، با متاسفانه هم طالبان حکومت

 از يکي مسعود؛ شاه احمد ترور از بعد و اوردين دوام چندان لذا. بود

 يقوا ،ورکيوين يتجارت يها برج انفجار و نيمجاهد ارشد فرماندهان

 افغانستان به زميترور با مبارزه يبهانه به کايآمر يسرکردگ به يخارج

 .نمود سقوط طالبان حکومت جهينت در که نمودند حمله
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 و موقت دولت ،بن يموافقتنامه طبق طالبان، حکومت سقوط از بعد

 .ديگرد ليتشک يکرز حامد يرهبر به يانتقال دولت سپس

 يانتقال دولت سيرئ يسو از يفرمان يط ش.ه1331 سال تابستان در

 نياول و شد ليتشک يشهران يآقا استير به نفره 1 ئتيه افغانستان،

   سال زانيم 13 روز در ياساس قانون يپژوهش و يعلم ناريسم

 ديرگرديدا کابل در يدموکراس و صلح مدافعان يسو از شـ .ه1331

 کشور ياسيس و يعلم يهاتيشخص و دانان حقوق از ياديز تعداد که

 طور به ياساس قانون نيتدو کار ناريسم نيا در. داشتند شرکت آن در

 .ديگرد آغاز رسما ق،يدق

 دولت سيرئ دستور به بنا ،ياساس قانون نيتدو از مرحله نيا در

 آن به بعدا که شد دهيزگنجانين يجعفر مذهب تيرسم يمسئله يانتقال

 .شد خواهد اشاره

 33 خيتار به يعنعنو جرگه هيلو توسط ديجد ياساس قانون سرانجام

در  ماده 133و فصل 13 در يشمس يهجر 1333 يجد 13 يال قوس

 .ديگرد بيتصو آراء اتفاق بهکابل 

 به همانا رسدمي نظر به قانون نيا در که ياتيح و مهم موضوع

ت ي( ورسمين اسالم )ماده سوم قانون اساسياحکام د شناختن تيرسم

 به که است ک(يو  يکصدو سي)ماده  يجعفر مذهب ياحوال شخص

ه يفق عاقالنه و مدبرانه يها تالش با و متعال خداوند کرم و فضل
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 يآرا اتفاق به مشکل کدام بدون ،يمحسن اهلل تيآ حضرتمجاهد 

 .ديرس بيتصو به  ياساس قانون بيتصو جرگه هيلو در ندگانينما

 افغانستان انيعيش ينهيريد خواست يجعفر مذهب افتني تيرسم

 مردم ،مقدس جهاد لياوا همان از ياساس صورت هب بار نيا يول بود

ه يفق عالم خردمند و توسط ،يستيکمون ميرژ هيبرعل افغانستان مسلمان

 وآهسته  مطرح يجد بطور يمحسن يالعظم اهلل تيآ حضرتوانا، ت

 آماده انيعيش مهم خواست نيا شدن يعمل يبرا را نهيزم آهسته

 نمودند.مي

 هر از بزرگ هدف نيا به دنيرس يبرا يمحسن اهلل تيآ حضرت

 افتني تيرسم بر  شهيهم و کردند استفاده يبخوب آمده بدست فرصت

 .دنديورزمي ديتأک کشور ندهيآ ياساس قانون در يجعفر مذهب

 يجعفر مذهب افتني تيرسم يبرا خود نوشتار در مکررا له معظم

 يهايسخنران و ها مصاحبه در و کردندمي ديتاک 1يهمانند مذهب حنف

 يندهيآ ياساس قانون در يجعفر اگــــرمذهب که گفتندمي خود

 به افغانستان عيشت اهل نظر از قانون آن نشود، شناخته تيرسم به کشور

 ياعتبار گونهچيه و شد خواهد يتلق ارزش يب يپاره کاغذ کي عنوان

 مذهب موضوع بر فراوان ديتأک وجود با شانيا .داشت نخواهد

 يعلما و رهبران با حسنه اريبس تعامل و مستمر ارتباطات ،يجعفر

                                                           

محسني، محمد آصف، تصويري از حکومت اسالمي در افغانستان، چاپ دوم،  - 1

 .183ص  1381هـ. ق. ثور  1313شوال
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 عنوان به را شيخو تين حسن عمال و نموده برقرار تسنن اهل يجهاد

 و 1 داشتنديم ابراز تسنن اهل به نسبت عهيش يمذهب ،ياسيس برره کي

 عهيش مناسبات به راجع يمنطق و معقول يطور به زين شيخو درنوشتار

 ياسالم اخوت ميبرتحک کامل يباورمند با و کردندمي استدالل يسن و

 .نمودندمي ديتاک نيمسلم انسجام و

( ره)فهيابوحن امام روانيپ خصوصا سنت اهل مذاهب روانيپ نيبنابرا

 عمال که را آنچه و بودند ليقا خاص احترام شانيا تيشخص به نسبت

 نيا و کردند.مي شتراعتماديب لهگفتارمعظم صدق به کردنديم مشاهده

 شانيا اهداف به دنيرس يبرا، حکمستم و بزرگ اريبس پشتوانه امر

 .شودمي يتلق

 رابطه ؛داشت ييبسزا ريتاث راستا نيا در که يگريد مهم موضوع

 يآقا خاندان با يمحسن يالعظم اهلل تيآ حضرت يحسنه و خوب

 يآقا حسنه، روابط نيا اساس بر که بود شانيا شخص و يکرزحامد 

 يانتقال و موقت دولت سيرئ عنوان به قدرت به دنيرس از پس يکرز

  .نمود يهمکار جدا نهيزم نيا در

 حامد يآقا با سابق از يمحسن اهلل تيآ حضرت نکهيا بر عالوه

 موقف از زين آن از بعد و جهاد دوران در ،داشتند يخوب رابطه يکرز

 تيرسم موضوع لذا نبودند، اطالع يب کشور ياسيس امور در شانيا

                                                           

 183الي  188همان کتاب، صص  -1
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 افغانستان از خارج در طالبان حکومت سقوط از شيپ يجعفر مذهب

 مطرح يحال در موضوع نيا .بود شده مطرح يکرز يآقا و لهمعظم نيب

 يشخص منزل در( شهرقم) رانيدرا يکرز حامد يآقا که بود شده

 آن در يکرز حامد يآقا .است بوده مهمان يمحسن اهلل تيآ حضرت

 افغانستان سابق شاه  با ستهيشا و خوب رابطه نکهيا بر عالوه زمان،

 .بود زمطرحين آنها جمع در برجسته تيشخص کي عنوان به داشت،

 صورت گفتگو انيعيش يمذهب و ياسيس حقوق باره در يمهمان نيدرا

 تيآ حضرت اميپ يکرز حامد يآقا که شودمي نيبرا قرار و رديگمي

 انيعيش که برساند او همکاران و سابق شاه به را يمحسن يالعظم اهلل

 افتني تيرسم از شما که کنندمي يهمکار شما با يصورت در افغانستان

 تيحما تمام تيجد با کشور ندهيآ ياساس قانون در يجعفر مذهب

   .ديکن

 تيوال از يتلفن تماس کي در يکرز حامد يآقا يمدت از بعد

 انيعيش طيشرا رفتنيپذ از ،لهمعظم با يخواه مشورت ضمن ارزگان

 آنهاعالقه که ديگومي و دهديم خبر همکارانش و سابق شاه توسط

  .ندينما مالقات شما با زودتر هرچه دارند
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 از بعد که گرفت صورت يروز همانظهر  زا قبل درست تماس نيا

 يوقت .1ديرس بقتل طالبان توسط عبدالحق قوماندان مرحوم آن ظهر

 موقع در يمحسن اهلل تيآ حضرت رسد،مي قدرت به يکرز يآقا

 يکرز يآقا يها وعده از ،ياساس قانون نيتدو ونيسيکم ريتدو

 تعصبم من که ديگومي جواب در يکرز يآقا. ندينمامي يآورياد

 دوا ما يبرا را يدرد شما تعصب عدم نديفرمامي شانيا. ستمين

  .ديکن يهمکار عمال ديبا کند،ينم

 يعنوان يانامه دولت، سيرئ دفتر از ديتاک بار نيچند از بعد سرانجام

 حضرت شنهاديپ به که شودمي صادر ياساس قانون نيتدو ونيسيکم

قانون  يفعل نسخه 131مواد  دولت سيرئ تيحما و يمحسن اهلل تيآ

 قانون مسوده در است يجعفر مذهب تيرسم به مربوط که را ياساس

 3. ديينما داخل کشور ياساس

 خيتار طول در يجعفر مذهب تيرسم مشکل که شد عرض قبال

 نيا. ندارد و نداشته سنت اهل محترم برادران به يربط چيه کشور

 را مردم يهبمذ -ياسيس حقوق که بودند مستبد و ظالم يها دولت

                                                           

لحق باجمعي از همراهان خود از  مرز پاکستان بسوي افغانستان ان عبد اقوماند - 1

در کوه هاي واليت لوگر به کمين نيروهاي طالبان افتاد و به 3/1/1331آمدند که بتاريخ مي

 قتل رسيد.

( چاپ  1333سي در لويه جرگه )جدي محسني، محمد آصف،  تصويب قانون اسا -3

 3و  8اول، ص 
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 ياساس قانون بيتصو جرگه هيلو در موضوع نيا .گرفتندمي دهيناد

. ديگرد روشن همه يبرا شيپ از شيب ش هـ 1333 سال در کشور

 برادران را مربوطه يها ونيسيکم ندگانينما تياکثر که جرگه نيدرا

 تيرسم به تعلل اي و مخالفت کدام بدون دادند،يم ليتشک سنت اهل

 بيتصو را آن آرا اتفاق با و داده مثبت پاسخ يجعفر مذهب افتني

 کار ياساس قانون در يجعفر مذهب افتني تيرسم شک بدون .نمودند

 کشور محاکــــم در عمال که آن يبعد مرحله يول .بود ياربزرگيبس

 آن، بزرگتراز يکار شود گذاشته اجرا يمرحله به يجعفر فقه احکام

. ماندمي  باز تيمؤثر از باشد اشتهند يياجرا ضمانت که يقانون چون

فرزانه  هيفق يجعفر مذهب تيرسم و ياساس قانون بيتصو از بعد لذا

 از يبعض يمحسن يالعظم اهلل تيآ حضرتن کشور يسيواکادم

 ياساس قانون يمبنا بر که نمودند موظف را حقوقدانان و دانشمندان

 عهيش يماعل مشهور يفتاو طبق را عهيش هيشخص احوال قانون کشور،

 قالب در آنها .1ندينما نيتدو قيدق بطور ،آمده خيتار طول در که

در سرطان  حقوق،علم  و ياسالم فقه يعني 3سه نفره  ده نفره و دوگروه

                                                           

له، جهت تدوين قانون احوال شخصيه شيعه ، در صفحات اخير همين نامه معظم - 1

 کتاب.

 اسالمي.فقهالف: -3

 )ادامه پاورقي در صفحه بعد(
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 نظارت تحت را خود يتخصص و يعلم قاتيتحق ،يديخورش 1333

ه ب الزم .دنديرسان انجام به يديخورش 1338 اسد در و آغاز له معظم

 يفقه يآرا فهم و دانش سطح به باتوجه ن،يتدو يشورا هک است ذکر

 نيتدو آغاز از قبل آنها يول بود شده انتخاب الزم ياستانداردها و

   .دادند انجام ييقضا -يحقوق درنظام را يعيوس مطالعات قانون،

 از و پرداختند مشورت به نيمجتهد و فقها از ياديز تعداد با آنها

 خيتار طول در عهيش برجسته يفقها از تن يس تعداد که خواستند آنها

 مطالعه و قيتحق  مورد را آنها يآثارفقه تا ندينما يمعرف را ياسالم فقه

مشورتها،  يست وجمع بنديل شدن ليجه پس از تکميدر نت. دهند قرار

س ينوشين پيده شد و در تدويبرگز يعيش ينفر از فقها يس يفقهآثار 

 عالوه ن،يتدو يشورا د.يتفاده گرداس ه از آنهاياحوال شخص قانون

 دانشمندان از تن نه و ستيب يحقوق آثار ،يعيش معروف يفقها برآثار

 مختلف نيقوان نيهمچن. قراردادند يبررس و قيتحق مورد را ياسالم

 زاستفادهين آنها اتيتجرب از تا نمودند مطالعه زين را ياسالم کشور پانزده

----------------------------------------------------ادامه پاورقي از صفحه قبل   

انصاري؛ قربانعلي، براتي؛ محمد جواد، توسلي؛ علي، حسيني حنيف؛ سيداحمد؛ رضواني، 

براهيم، فکوري؛ محمد موسي، مناقبي؛ محمد امير، سجادي؛ سيد جواد، سعادت؛ ا

 محمدتفي، هاشمي؛ سيد علي.

 ب: حقوق اسالمي.

 حسيني حنيف؛ سيداحمد، مناقبي؛ محمد تقي، صادقي؛ حوا.
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 مربوطه يشورا توسط نکهيا از عدب عهيش هيشخص احوال قانون 1کنند.

 فرستاده هيعدل وزارت به يقانون مراحل يط يبرا ،ديگرد نيتدو

ن يا اما شد معطل اديز هيعدل وزارت در گرچند قانون نيا.شد

 و مراجع اکثر نکه؛يا جمله از .داشت همراه به زين ييهايخوبتأخير

 واقع همگان قبول مورد و کردند مطالعه را قانون نيا يدولت يرگانهاا

 .شد

 جرگه يولس به بيتصو يبرا را آن يمدت از بعد هيعدل وزارت 

 نيا ياديز مدت .رديبگ بخود يقانون شکل ندگانينما يرا با تا فرستاد

 مقدار کيبا سرانجام  يول ماند يباق يمل يشورا مجلس در قانون

 مواد يبعض در تصرف گرچند نمود. بيتصو را آن مجلس  ،تصرفات

 يمحسن اهلل تيآ حضرت ديشد مخالفت با مجلس، توسط ونقان نيا

 يکار نتوانستند شانيا ،بود آمده در قانون بصورت چون يول شد وروبر

 نيمجلس بيتصو از بعد عهيش هيشخص احوال قانون .دهند انجام را

 (يجمهور سيرئ) يکرز حامد يآقا توسط( يمل يوشورا سناء)

 بعد .ديرس چاپ به هيعدل توزار توسط يرسم يدهيجر در و 3حيتوش

 به و عيتوز کشور محاکم تمام در قانون نيا که بود قرار ،چاپ از

                                                           

سيد احمد، جريان شناسي فقهي وحقوقي قانون احوال شخصيه شيعيان  حسيني حنيف؛ -1

 .18و  13/13/18/13افغانستان، ص 

د تسويد وطرح قانون احوال شخصيه شيعه، در صفحات حکم رئيس جمهور در مور - 3

 اخير همين کتاب.
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 تهاجم تندبادناگهان  تاسف اظهار با يول شود. گذاشته اجرا يمرحله

 بدون ،يياروپا و ييکايآمر يها مقام. گرفت دنيوز غرب يفرهنگ

 را خود يغاتيتبل و يفرهنگ تهاجمات عجوالنه اريبس مطالعه، و قيتحق

 هيشخص احوال قانون هيعلخود  يو توسط طرفداران داخل مباشرتاً

 کردند وارد فشار افغانستان دولت بر توان تمام با آنها .کردند آغاز عهيش

 يخارج يفشارها .رنديبگ را قانون نيا قيتطب يجلو ينحو هر به تا

 ودب ديشد يحد به عهيش هيشخص احوال قانون برداشتن انيم از يبرا

 بردولت جهت نياز هايغرب .بود نموده مهيسراس را افغانستان دولت که

 مجبور را يمحسن اهلل تيآ حضرت که کردندمي وارد فشار افغانستان

 نيا يول بردارند دست کامال اي و ينينش عقب خود هدف از تا دنکن

 .نبود شيب باطل اليخ کي فکر

 غاتيتبل اجآم هدف عهيش هيشخص احوال قانون نکهيا از بعد

 باختگان خود از ياعده رارگرفت.ق يالملل نيب استکبار نيگزهرآ

 ،هايازغرب کورکورانه ديتقل با و آگاه ناخود ،يداخل مانياال فيضع

 نيا در .نوشتند هياطالع هيشخص احوال هيعل و زدند مخالفت به دست

 دياسات مجلس، ندگانينما نه،يکاب يوزرا از يتعداد ياسام هياطالع

 آنها از ريغ البته بود. شده ذکر يمدن ينهادها يبعض و 1انشگاههاد

 وانمود انيعيش حقوق مدافع را خود قبال که گرياز افراد د يبعض

                                                           

احمدي ؛ محمد امين: سايت مؤسسه تحصيالت عالي ابن سينا. شفايي؛ عبد اهلل،  -1

 )محمدي؛ عبدالعلي،( سايت مربوط به خودش.
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 برداشته چهره از نقاب ،ندديد درخطر را خود تيموقع کهيوقت ندکردمي

 احوال هيعل بر شيخو مصاحبه در و ندديگرد صدا هم هايغرب با و

  1.خواند ها هزاره به نيتوه را آن و هگرفت عموض عهيش هيشخص

 جهت را يگوناگون يفشارها ناآگاهانه اي و آگاهانه ياعده نرويا از 

 وصف نيا با يول .کردند وارد هيشخص احوال قانون قيتطب عدم

 عقب به مجبور را يمحسن يالعظم اهلل تيآ حضرت که نتوانستند

 شان ينيد يباورها که نيمخلص از ياندک جمع با شانيا کنند. ينينش

 برابر در تالش و قوت تمام با بودند، برخوردار يعال همت از و وفاشک

 .نشدند ينينش عقب به حاضر هرگز و کردند مقاومت آنها

 ميسه هيه قانون احوال شخصيقض درک ينزد از هم من کهييآنجا از

 ياوف با رانياج و يجهان استکبار ناجوانمردانه يفشارها شاهد و بودم

 يسخت يروزها و دشوار يها لحظه چه که دانممي يخوب به بودم، آنها

 .ديگرد يسپر نيمؤمن ريسا و يمحسن يالعظم اهلل تيآ حضرت بر

 نيا در شان باطل اليخ به ،آنها ديپل و نوکران يالملل نيب استکبار

 همانند را يمحسن يالعظم اهلل تيآ حضرت توانندمي که بودند فکر

 نيا از غافل اما .دارند وا ميتسل به ،االراده فيضعهبران ر از از يبعض

 و نيسنگ بار ،طيالشرا جامع هيفق کي بعنوان له معظم که بودند

                                                           

 سه شنبهمحقق؛ حاج، محمد: سايت آزادي و سايت پيوند هزاره ها صفحات نخست،  -1

 در يک سفر رسمي در اياالت متحده آمريکا با روز نامه واشنگتن پست. 1333حمل  38
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 مقصود منزل سر به را آن ديبا که دارند بدوش را يبزرگ تيمسئول

 .برسانند

خود را  ،خيدر طول تار يبزرگ اسالم يعلما که است پرواضح

ن راه يدر ا يچ تالشياز ه و دانستندمي يالهن يج ديترو مسئول حفظ و

 نيآخر جيترو و حفظ تيمسئول حاضر عصر در يول .کردندينم غيدر

 اشرف توسط که دارند بدوش ما ه فرزانه کشورين فقيا را يآسمان نيد

 تحمل با( ص)يمصطف محمد حضرت، اءيانب خاتم و مخلوقات

 اسالم صدر نيمجاهد مطهر يخونها ختنير با و فراوان يرنجها

 .است آمده بدست

 بزرگ عالم ط ويه جامع الشرايفق کي بعنوان کهاند مکلف شانيا

 مقدس نيد .ندينما جيترو و غيتبل را ياله مقدس نيد ،اسالم جهان

 ،امانت بطور( ص)اسالم نالشأ ميعظ غمبريپ از که است يامانت اسالم

: تاس شده نقل( ص)آنحضرت از چنانچه ده است.يبه علماء رس

 واند ياله بزرگ يايانب نيوارث عظام يعلما. «اءياالنب ورثة العلماء»

 .دارند بدوشدر قبال امت مسلمه  را يميعظ تيمسئول

 هيشخص احوال هيعل که ياگسترده غاتيتبلو  فشارهابا توجه به 

کشور که در آن زمان در  ياسيسخفقان  جوّ  و آن داشت وجود عهيش

 يمحسن يالعظم اهلل تيآ حضرت يجابه  يسهرک ،بود ندهه افکيما سا

 .کردمي ينينش عقب سخاوتمندانه اي و صحنه را ترک شجاعانه ،بودمي

 ديشه اگرحتي ) .آمدنمي بر شانيا يعهده از هرگز يکار نيچن يول
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  کشور نيا در ينيد ديعالم ج کي بعنوان شانيا چون .ند(شدمي

  .دارند دوش بر را ياله امانت بار و است ياسالم امت پرچمدار

 و مغشوش را مردم از ياديز يعده اذهان هايغرب نيزهراگ غاتيتبل

 متاسفانه همآن و علت بود گذاشته يمنف راتيتاث آنها بر و کرده مسموم

 و نيخا يهادولت علت نيهم بهاست.  نيد از مردم يآگاه عدم

 نگهداشته محروم ،علوم مراکز و مکاتب از را کشور مردم گذشته مزدور

 وقت هر از شتريب ،زمان از برهه نيا در ما مسلمان مردم نيبنابرا .بودند

 ممکن مردم يآگاه و رتيبص د.ندار يآگاه و رتيبص به ازين ،گريد

 حضرت لذا .نيمتد و دلسوز نيمبلغ و نيمتخصص توسط مگر ستين

 نيعناو تحت که نددانست يم خود فهيوظ يمحسن يالعظم اهلل تيآ

 خطر از و دهند قرار ياسيس و ينيد امور انيجر در را ردمم مختلف

 .دارند برحذر را آنها ،است نيمسلم نيکم در که اسالم دشمنان يهادام

 قيطر از همواره ،شيخو برکت پر اتيح طول در شانيا گرچند

 يريتصو و يصوت يها رسانه و مساجد منابر، در خود يهايسخنران

 يول اند، داشته بر پرده ياستکبار يهاتقدر ديپل اهداف از مردم يبرا

 مورد در را يمفصل و مهم يهايسخنران مرتبه نيچند ،اواخر نيا در

حقوق بشر، حقوق زنها و  يه جهاني، اعالمعهيش هيشخص احوال قانون

، روز هشتم ثور يمواد قانون اساس ق بعضيمشکالت موجوده، عدم تطب

اند نموده راديا ،ان اسالمدشمن ياسياغراض س ون( يوم العزت مسلمي)

 . است برخوردار ياديز تياهم از من نظر به که
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 نيا از جلسه چند بتوانم اگر که کردم فکر خود با نروياز ا

 کشور ندهيآ يهانسل به و نموده ادهيپ کاغذ صفحه بر را هايسخنران

من  ي. برابر خواهد داشت دررا  ياديد زيبدون شک فوا ؛مينما منتقل

 نکهيا اول جهت است. تياهم يدارا اريبس هايسخنران نيا هتج دو از

 و حيصر لهمداخ شاهد افغانستان مردم ن باري، اولکمي و ستيب قرن در

 مردم يبنديپا دوم جهت .بودند شان ينيدر امو در هايخارج آشکار

 همچنان و ن،يد از آنها قاطع تيحما و دشانيعقا به کشور مسلمان

 تيآ حضرت کشورن يسيو اکادم فرزانه هيفق ريناپذ يخستگ مقاومت

 است. زمان انيفرعون جانبه همه تهاجم برابر در يمحسن يالعظم اهلل

 کنممي هيتوص کشور نيمتد جوانان به مسلمان فرد کي بعنوان من

د يج و بزرگ يعلما با که باشد نيا شان تالش و يسع همواره که

 و اسالم دشمنان نگرين و بيفر برابر در و بوده ارتباط در ينيد

 ياحتمال گزند هرگونه از تا رنديبگ کمک آنها از ،يطانيش يها وسوسه

 اءيانب راه علماء راه که بدانند ديبا جوانان .بمانند مصئون نيد دشمنان

 .ميبشناس قدر را بزرگ يعلما ديبا ما. است نياجمع هميعل اهلل سالم

 همه .کنندمي تيهدا نور يبسو يازگمراه را مردم که هستند آنها رايز

 نيد حفظ يبرا تيبشر خيتار طول در ياله بزرگ يايانب که دانندمي

 يها يليخ واند دهيگرد متحمل را فراوان يهابتيمص و رنجها ياله

 نيا يول اند.هداد دست از را خود نيريش يجانها راه نيدرا شان

 يقربان راه نيا در ياله يايانب تنها که ميبدان ديبا هم را موضوع
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 نيد راه در زين بزرگ يصلحا و علماء از ياريبس بلکه ،انددهينگرد

 .اندشده يقربان

 حضرتقدر يه عاليعالم توانا و فق افغانستان در که مينيبمي ما امروز

 جيترو و حفاظت ت يمسئولبه طور آگاهانه  يمحسن يالعظم اهلل تيآ

 پرچم ،مورد يب  يها افتراء وها تهمت وجود با که دارند به دوش را نيد

 مقابل در واند گرفته محکم شيخو توانمند اندست در را اسالم

 مقامت هراس و ترس بدون ،زمان انيفرعون و يالملل نيب يفشارها

 .دهندنمي راه دل به يترس ،دشمنان داتيتهد برابر در هرگز و کنندمي

 نيا بر روشن يگواه ،خود عهيش هيشخص احوال قانون موضوع

 به حاضر يداخل و يخارج يفشارها هرگونه تحت شانياست. مدعا

 نکهيا نمودند. دفاع ياله حدود و احکام از شجاعانه و نشدند معامله

 دست از اي و يخارج  يهاکمک قطع ترس از ،کشور جمهور سيرئ

 ميتسل آنها ليذلنوکران  و هايخارج فشار برابر در ،استير يکرس دادن

ل يتعد اي و حذف را عهيش هيشخص احوال قانون مواد از يبعض و

 در ندهيآ يهانسل و ياسالم کشور خيتار که است يموضوع کردند،

 .اهلل انشاء .نمود خواهند قضاوت آنها باره

در کتاب )سرنوشت  ن بحث رايل ايتوانند تفصمي زين عزيمحقق

 .1عه( مطالعه کننديه شياحوال شخص

                                                           

، چاپ 38الي  3محسني؛ محمد آصف، سرنوشت قانون احوال شخصيه شيعه، ص  - 1

 1333اول، عقرب 
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 ميالرج طانيالش من باهلل اعوذ

 ميالرح الرحمن اهلل بسم

 هيشخص احوالقانون  مورد در ز،يعز نيمومن از يبعض ياتقاض رب بنا

 آن از بعد و ديرس نيمجلس بيتصو به گذشته سال اواخر در که عهيش

 مطالب يبعضخواهم مي افت،ي تيقانون کشور جمهور سيرئ حيتوش با

 شود.تر  روشن يکمقداري هيقضن يا تا کنم عرض شما حضور در را

 محترم سيرئ از که است الزم ،ميازبپرد مطالب اصل به نکهيا از قبل

 قانون نيتدو ونيسيکم از و يکرز يآقا افغانستان ياسالم يجمهور

 ماده دو نيا که کنم تشکر يشهران يآقا آن محترم سيرئ و ياساس

 داخل ياساس قانون ودهمس در را عهيش هيشخص احوال قانون به مربوط

 کمي و يس و کصدي ماده و پنجم و چهل يها ماده يعني) .نمودند

 .(ياساس قانون

 جناب ،وزارت آن سابق ريوز معارف و محترم وزارت از تشکر باو 

 را عهيش يفقه ديعقا که وردک فاروق يآقا آن يفعل ريوز و اتمر يآقا

 يبرا يدرس يکتابها در ياساس قانون پنجم و چهل ماده اساس بر

و  دهيرس چاپ به کتابها آن بحمداهلل که کردند داخلمکاتب شاگردان 

 زحمت که هيعدل وزارت از تشکر باو  .است شده عيتوز هم يتعداد

 نموده ميتنظ و خواندند را عهيش هيشخص احوال قانون مسوده و دنديکش

 احوال قانون مسوده که است ذکر قابل .فرستادند هيقضائ ۀقو به سپس و

 ماده ازششصدوهشتاد شتريب اي و هشتاد و ششصد حدود در هيشخص
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 ماده سه و هپنجا و صد دو حدود در بايتقردر حال حاضر  يول داشت

 .است شده

 در آن ارقام ،آمده در قانون بشکل که هيشخص احوال مسوده نيهم

 اي و پنج و چهل و دوصد به ماده هشتاد و ششصد از هيعدل وزارت

 ديبا اشتباه رفع يبرا البته ه است.آمد نيپائ ماده چند وه پنجا دوصد

 يقهيسل طبق هيعدل وزارت بلکه ندنشد حذف مواد نيا که کنم عرض

 عنوان تحت که ه استرا انجام داد يکارن يچنانسجام  محترم استير

  .کند ذکر ماده همان يهابند فقرات بعنوان را گريد ماده چند ،ماده کي

 وهشتاد ششصد از است. چون گرفته صورت مواد ارقام در تفاوتلذا 

 ها ماده ارقام در صحبت .ه استافتي ليلتق ماده چند ودوصد به ماده

 حذف را آنها يکس و است يباق خود يبجا مطالب اصل اال و است

 ما از که هگرفت صورت هيعدل وزارت يقهيسل طبق کار نيا. است نکرده

 بوجود يمشکل کدام موارد نيا در ،شد موافقت و گرفتند مشورت زين

 .است امدهين

 يرأ عهيش هيشخص احوال مسوده به که مجلس ندگانينما از تشکر با

 ندگانينما از آنعده از تشکرآوردند.  رد قانون بصورت را آن و دادند

 بطور آنرا و دنديکش زحمت کامل يخونسرد با که جرگه يولس محترم

 .امدين بوجود تيحساس گونهچيه که دادند حيضتو مجلس در درست

 يهاصحبت اريسب که يقانون يآقا ،جرگه يولس محترم سيرئ از تشکر

 که جرگه مشرانو مجلس از تشکر .نمودند مصلحانه و ديمف ،يمنطق
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 آنرا روز دو يکي ظرف در يعموم يريگ يرا کي در يمعطل بدون

 آخر روز در که سرانجام فرستاد امور ي دارهاِ يو برا نموده بيتصو

 افغانستان ياسالم يجمهور محترم سيرئ توسط يديخورش1338 سال

 افغانستان انيعيش و هگرفت خود به را قانون شکل امروز و ديگرد حيتوش

 .ندافتي نجات دغدغه از

 در تا  کنم صحبت نجايا در را موضوعات از يبعض که رميناگز البته

 اشتباه ما يها ندهيآ يبرا تا بماند يباق ديبا هيشخص احوالقانون  خيتار

 جرگه يولس به هيشخص احوال قانون يوقت ؛نکهيا آن و نشود واقع

 نداشتند اعتراض ندگانينما عمده قسمت ،کردم عرض که يطور ديرس

 .آمد بوجود جرگه يولس در يمشکالت يول .شد بيتصو باالخره و

 تيمجبور چه ما که گفتند جرگه يولس محترم ندگانينما از يبعض

 عهيش هيشخص احوال قانون نيام؟! يکن بيتصو را قانون نياکه  ميدار

 اکممح به   ستيکاف م،يکن بيتصو آنرا که ميتسين ملزم ما است،

 1 .دنکن فراهم آنرا قيتطب ينهيزم تا ديسيبنو

بود که  الزم و واجب آنها بر و نبوده يدرست حرف نيا من نظره ب

 ند.ينما نيتقن آنرا ديبا که است شان فهيوظ چون .کردندمي بيتصو

و  .«قانون طبق» :که آمده ياساس قانون ام يس و کصدي ماده در رايز

ح و ياز لوا يمواد تمام بگذرد. نيمجلس از که است نيا قانون يمعنا

                                                           

از صحبت هاي محترم عبد الرب رسول سياف.:  حسيني حنيف؛ سيد احمد: جريان  - 1

  333 و 331/  338شناسي فقهي وحقوقي... ص 
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 و باشد شده ذکر ياساس قانون در چه - ديآمي طرحها که در مجلس

 که است مجلس ندگانينما فهيوظ -کندنمي فرق باشد نشده ذکر چه

 کنند بيتصو را مواد که است نيهم يبرا مقننه قوه کنند. بيتصو آنرا

 ما که گفتند ندگانينما از يبعض .يبل رد.يبگ يقانون شکل کهنيا تا

 فهيوظرا يز است هن قول هم اشتبايا کنممي فکر  م،يندار تيمجبور

 بيتصو را نيا که بود واجب آنها بر و است قانون بيتصو هاندهينما

 هيشخص احوال که بودند موظف ياساس قانون اساس بر و کردندمي

 .رديبگ را يقانون شکل ات کنند بيتصو را عهيش

 احکام ،يجعفر فقه در نکهيا ثيمنح عه،يش هيشخص احوال البته

 ليمسا چون. ستين يکس بيتصو به محتاج مسلما، است هيشرع

 به ازين و آمده يفقه منبع اساس بر و خدا دستوره ب همه يشرع

 کي در بخواهد اگر يشرع احکام نيهم منتهاندارد.  مجلس بيتصو

 کشور مقننه يقوه جانب از ديبا رديبگ بخود را ينونقا شکل کشور

 .شود بيتصو

 جرگه هيلو در کهييآنها .است نيچن زين ياساس قانون خود مورد در

ه ب کنند. بيتصو را ياساس قانون که داشتند فهيوظ بودند کرده شرکت

 ،اسالم احکام مخالف ؛که آمده ياساس قانون سوم ماده در :مثال عنوان

 نبود نوشتن به محتاج موضوع نيا د.ينما وضع قانون اندتونمي يکس

 کند وضع قانون تواندنمي يکس اسالم نيد خالف که است معلوم چون

هُمُ / هُمُ الظَّالِمُونَ /لَّمْ يَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ»



نون احوال شخصيه شيعه از آغاز تا انجام قا  ......................................................  18 

 

 نيا که است نيا هم لشيدل شد. نوشته قانون در يول 1 .«الْفَاسِقُون

 .رديبگ بخود را يرسم شکل موضوع

 و کنند بيتصو راعه يش هيشخص احوال که داشتند فهيوظ ندگانينما

 در مسئله نيا اند.نموده اشغال  را مجلس يهايکرس کار نيهم يبرا

 توسط که يريتصاو در آنرا من و شد طرح مجلس در يفقه چوکات

  دم.يد بود شده ضبط خبرنگار

 هيشخص احوال قانون به ما که گفت محترم برادران از يکي آنجا در

 عهيش فقه يمبنا بر هيشخص احوال قانون يعني م.يندار اعتقاد عهيش

 اهل ندگانيبرنما نيبرا بنا .ندارند دهيعق آن به سنت اهل و شده درست

 باور که يزيچ آن بهرا ي. زکنند بيتصو آنرا که ستين زيجا سنت

 ؟ميکن بيتصو آنرا چگونه ميندار

 چرا که کردم تعجب يليخ آقا نيا از دميشن را جمله نيا کهيوقت من

 که ياختالفات با ياسالم مذاهب تمام در يفقه احکام د؟يندار باور

 يکس را يفقه مسئله کي که است ممکن باوراند. قابل همه ،دندار

باشد.  داشته باور ديبا آن به يول کند عمل آن خالف بر و نداند ارجح

 ونيزيتلو در ما که دينيبمي هامروز شما. است ياسالم فقه آنهم چون

 را يحنف فقه. ميکنمي پخش را ياسالم مذهب دو يفقه احکام ،تمدن

                                                           

 38و 33،38مائده/  -1
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 انمسلمان قاطع تياکثر که سنت اهل محترم خواهران و برادران يبرا

 .عيتش اهل يبرا را يجعفر فقه واند يحنف مذهب رويپ ،يسن

 يفقه موارد از يبعض در هرچند ميدانيمبر معت فقه را يحنف فقه ما

اختالف  ،م چون اختالفيبه آن احترام قائل يولم. يدار اختالف

 در نيمجتهد اختالفرا يز دارد. هم تيمشروعاست و  ياجتهاد

 کندنمي فرقاست.  تيمشروع يدارا خود ،ياسالم مقررات چارچوب

 يحدود در فقط نداشتن باور نکند. عمل اي و بکند عمل آن به يکس

 بهتر و ارجح گريد مذهب فقه بر را خود مذهب فقه يکس که است

 .بداند باطل آنرا که ستين معنا آن به نيا و داندمي

 فقه ،ياسالم مذاهب از يکي رويپ که کندنمي قبول ياسالم عتيشر

گر يد چه يبرا لذا د.ينما ليتحم مذاهب تمام بر را خود مذهب

 فراموش را يبخار ثيحد مگر د؟يندايم باطل را ياسالم هبامذ

 اجتهاد و کشدمي زحمت مجتهد کي کهيوقت» :ديفرمامي که دياکرده

 از ،خود اشتباه بخاطر نکهيا يکيست؛ ين رجخا حالت دو از کندمي

 دوم رود.مي اشتباه به تواند ونمي استنباط را تيواقع افتد،مي بدور واقع

 ،دوصورت درهر «کند.مي ستدر استنباطرسد ويم تيواقع به ؛نکهيا

 به خداوند ،ديرس تيواقع به اگر منتها دهد.مي اجر مجتهد آن به خدا

 گريد اجر و تيواقع آوردن بدست يبرا اجر کي دهد.يم اجر دو او

 .است دهيکش زحمت نکهيا يبرا
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باشد  شده باهاشت دچار خود استنباط در و دهينرس تيواقع به اگر اما

دهد. يم او به اجر کي او، شده متحمل زحمات بخاطر خداوند بازهم

 همه نهايا .ستين ياسالم اتيقطع از کدام چيه ياختالف و يفقه احکام

  .نيمجتهد نظر تابع واند ياجتهاد احکام

 يشرع نيقوان طبق که بزرگوار نيمجتهد انظار اختالف اسالم در

 نکهيا بخاطر فقه کي به کردن عمل دارد. تيمشروع ،اند کرده استنباط

 است. حرف کي دهنديم تيارجحخود  ياهل هر مذهب به احکام فرع

 با ياسالم فقه است. يگريدموضوع  ،ياسالم فقه به داشتن باور اما

 اکنون نروياز ا .شده فقه يغنا باعث دارد که يواختالفات تنوع يهمه

از  نهايا همه. است کرده انيب را زيچ همه و دهيرس کتاب هزاران به

 .است آمده بدست نيمجتهد يآرا ختالفا

 مشروع نظرش ،دهد نظر و ديايب يکس هر که ميبگو خواهمنمي من

 در ديبا يکس نه،م. يکن معنا غلطش يمعنا آن به را ييوتکثرگرا است،

 داشته را اجتهاد قدرت باشد. متخصص و مجتهد که بدهد نظر فقه

 اصول در انمسلمان که ياصول يمباد و نيمواز همان اساس بر و باشد

 اصول چوکات در استنباط کهيوقت .کند استنباط ديبا دارند، خود يفقه

 آنها يهمه باشند. داشته باور آن به همه ديبا باشد گرفته صورت فقه

 ديشا ،شلتوت محمود خيش مرحوم. است مشروعروان آنها يپ يبرا

هب مذا  ريسافقه  مثل عهيش فقه ؛نوشت که بود شتريب ايقبل  سال هپنجا
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 يمذهب هر از تواننديم مسلمانان و .است ذمه مبرئ امتيق روز ياسالم

 .1کنند يرويپ ،خواهدمي شان دل که

                                                           

 مصر در ”نيل“ شبکه با مصر، األزهر دانشگاه رئيس «طيب احمد شيخ» ايمصاحبه - 1

 سني:  و شيعه اختالفات درباره

 ندارد؟ مشکل شيعه عقايد شما نظر به آيا خبرنگار:

 شيعه که است داده فتوا شلتوت شيخ پيش سال 81 دارند، مشکلي چه نه :طيب شيخ

 .است ديگر مذاهب مانند و اسالم مپنج مذهب

 بکنيم؟ بايد چه هستند شدن شيعه حال در ما فرزندان :خبرنگار

 او به اشکالي ما برود مالکي به حنفي مذهب از کسي مگر بشوند خوب :طيب شيخ

 .اندرفته پنجم مذهب به چهارم مذهب از هم هااين خوب گيريم؟مي

 .کنندمي ازدواج ما فرزندان با و هستند يشيخو و قوم درحال ما با شيعيان خبرنگار:

 .است آزاد ازدواج مذاهب بين دارد، اشکالي چه :طيب شيخ

 .کندمي فرق قرآنشان شيعيان گويندمي  :خبرنگار

 حتي و ندارد فرقي هيچ ما با شيعيان قرآن. است هاپيرزن خرافه هاحرف اين :طيب شيخ

 .است ما قرآن مانند نيز الخطشان رسم

 رافضي کافرند، شيعيان که اندداده فتوا( عربستان)کشور يک از روحاني 33 :رنگارخب

 .هستند

 .ندارد اعتباري آنها فتواي و دهد فتوا تواندمي االزهر فقط جهان مسلمين براي :طيب شيخ

 چيست؟ کنند،مي مطرح سني و شيعه بين که اختالفاتي اين پس :خبرنگار

 اختالف سني و شيعه بين خواهندمي و است هاخارجي سياست اختالفات اين :طيب شيخ

 .بياندازند

 هستند؟ مسلمان هااين گوييدمي چگونه ندارند، قبول را عمر و ابوبکر که شيعيان :خبرنگار

 است؟ اسالم دين اصول جزء عمر و ابوبکر به اعتقاد مگر اما ندارند، قبول بله  :طيب شيخ

 )ادامه پاورقي در صفحه بعد(
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، است شده حل يفقه يايقضا م؟يدار قرار کجا در امروز شما و ما

است.  دهيگرد حل ياسالم مذاهب ليمسا .صدسال اي ساله پنجا از قبل

 ياسالم يکشورها تمام ،بود شده ريدا نارد در که ياسالم کنفرانس در

 مذاهب ،هشد حل ايقضا نيا داشتند. شرکت آن در يرعربيغ و يعرب از

 ه،يه ومذهب اباضيديز مذهب ،يجعفر مذهب سنت، اهل چهارگانه

 ما. است ياسالم مذاهب همه نهاياشد.  بيتصو مذهب هفت نيا

ها از يرا بعضچ !م؟يدار قرار کجا در و ميبرو ميخواهمي سو بکدام

 خبرند؟ يه جهان اسالم بياوضاع مذهب اباض

 و ديايب يکي که است معقول ايآ کردم عرض که آنچه به توجه با

 را گريد مذاهب من و دنکن قبول مرا مذهب ديبا مذاهب تمام ديبگو
----------------------------------------------------ادامه پاورقي از صفحه قبل   

 .ندارد ربطي اعتقادات اصول به تاريخ و است تاريخي قصه يک عمر و ابوبکر قصه

 پيش سال 1111 از زمانشان امام گويندمي اينکه هم آن دارند ايراد يک شيعيان :خبرنگار

 .است زنده هنوز

 داشته را آنان اعتقاد ما ندارد دليلي ولي نباشد، ممکن چرا است، ممکن خوب  :طيب شيخ

 .باشيم

 امام ساله 3 کودک معتقدند شيعيان باشد؟ امام هسال 3 کودک است ممکن آيا :خبرنگار

 .است شده

 باشد امام هم ساله 3 کودک يک اينکه بشود پيغمبر گهواره در طفل يک وقتي :شيخ طيب

 باشيم؛ نداشته قبول را اعتقاد اين تسنن اهل عنوان به ما است ممکن هرچند نيست، عجيب

 .مسلمانند آنها و زندنمي ايصدمه آنها اسالم به موضوع اين اما

 (1313حمل  11اطالعات) روزنامه: منبع

 ( کابل.1313حمل 38) 3ص  113اسالمي شماره  شوراي اخوت مبع: روزنامه
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 که شد ميخواه يمرج و حرج دچار ما ،باشد نطوريا اگرندارم.  قبول

 ياسالم يفقه مکاتب همه هب ديبا ما شد،مي دايپ يطوس قرون در يگاه

 و برادر باهم همه مسلمانان م.يبدان مشروع را آنها و ميباش داشته احترام

 به که نستيا حرف نيآخر من بنظر !د؟يندار باور آن به چرا ند.برابر

 گريد مذاهب فقه بر ،خودشان مذهب فقه، ياسالم مذاهب روانيپ نظر

 .است بهتر و ارجح

 عمل آن حکم به و کنندنمي يرويپ آن از ،نباشد نطوريا اگر

 تواندنمي هم يکس و است عمول وم معقول امر کي نياکنند. ينم

 خدا ،بود واقع مطابق مجتهدش حکم اگر پس. رديبگ را يکس يجلو

 اجر کي او به خدا بود واقع اگرمخالف دهد،يم اجر دو مجتهد آن به

 .دهديم

 در بايتقر توتشل محمود خيش مرحوم ريشه يفتوا آن از امروز

 در .است شده حل گريد ايقضا نيا و گذردمي سال پنجاه حدود

 ياسالم يها کشور ريسا و يعرب يکشورها در که ييکنفرانسها

 نفرانسک در خصوصا ده،يگرد حل موضوع نيا ،است گرفته صورت

 کهقرار گرفت  شان مورد توافق  تيمشروع ياسالم مذاهب تمام اردن

 چاب «ياسالم امت اتحاد تحقق» بنام ام نوشته يکتاب مورد آن در من

 ندگانينما از يکي. ميباش داشته باور مذاهب همه به ديبا ه است.شد هم

 باور من گفت که آقا نيهم جواب در بود ما سنت اهل برادارن از که

 قرار يحنف فقه تابع را عهيش فقه ما باشد بنا اگر ؛که داد پاسخ ،ندارم
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 نيتدو به اجياحت عهيش فقه اصال ،ميکن قضاوت دگاهيد آن از و ميده

 يحنف فقه ؟نمودند نيتدو وآنرا دنديکش زحمت همه نيا چرا نداشت.

 .داشت تيرسم ياساس قانون در هم قبال که

 خوشحال اريبس من ،شدمي گفته جرگه يولس در حرفها نيا يوقت

 نيهم البته کردند.مي صحبت نزاکت با نيچن ،برادران که شدميم

 هيلو در، کردند اعتراض يجعفر فقه بر جرگه يولس در که ما رادرانب

 کهيوقت .نکردند اعتراض آنجا در يول بودند، هم ياساس قانون جرگه

 بيتصو ياساس قانون کمي و يس کصدوي ماده و پنجم و چهل ماده

 و شد بيتصو ياساس قانون ،راديا بدون و نگرفتند راديا نهايا ،ِشدمي

 پنجصد حدود در شد.مي محسوب الگو اسالم جهان تمام يبرا کار نيا

 مختلف يونهايسيکم داشتند. شرکت ياساس قانون جرگه هيلو در نفر

 بود گرفته نام تفاهم ونيسيکم بنام که ازدهمي ونيسيکم در شد. ليتشک

 ماده و پنجم و چهل ماده با هم نفر کي يحت بودم آنجا در هم من و

 .نکرد مخالفت ياساس قانون کمي و يس و کصدي

 آراء اتفاق با که بود يمواد جمله از ،کردم ذکر که را ماده دو نيا

 ميندار فهيوظ ما ؛ديبگو که ندارد حق يکس نيا بنابر بود. شده بيتصو

 مواد که است نيهم مجلس يها ندهينما فهيوظ م.يکن بيتصو را آن که

 که پشتو زبان معروف يشوخ آن قوله ب کنند. بيتصو را قانون

 اگر عبدالسالم ؛ينو به حه وک يکه سالم نه وک عبدالسالم د؛يگومي

 .است عبدالسالم نامش ؟کند کار چه نکند سالم
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 در کند. نيتقن کهن است يهم  مقننه قوه در مجلس هندينمافه يوظ

 چه و باشد طرح چه ،ديآمي حکومت جانب از که مواد تمام برابر

 در اي و کنند بيتصو آنرا که دندار تيمسئول ها ندهينما ،باشد حهيال

 نديبگو که ندارند حق و است واجب آنها بر، کنند نظر اظهار آن مورد

 قانون در عهيش هيشخص احوال قانون تيم. رسميندار باور آن به ما

 کند. دايپ يقانون صورت تا شود نيتقن ديبامواد آن  و است آمده ياساس

 ندارند حق مجلس ندگانينما ست وين رد قابل ياساس قانون نيبنابرا

 .کنند عمل ياساس قانون خالف که

 مجلس که است ينيقوان از باالتر ياساس قانون و جرگه هيلو مصوبه

 متن در، عهيش هيشخص احوال قانون کند.مي بيتصو آنرا جرگه يولس

  .ستين و نبوده زيجا آن با مخالفت و است آمده ياساس قانون

 ماده سه دو آمد، بوجود مجلس در که ههشب نيهم اثر در حال هر به

 و حال يبرا را نهايا مجبورم من که کرد رييتغ هيقانون احوال شخص

 عمل عهيش هيشخص احوال قانون به کهييآنها يبرا تا ،دهم حيتوض ندهيآ

 تا شود ت روشنقيحق ما محترم دانشمندان يبرا نيهمچن و کنندمي

 .ندانند مسئول هيقض نيا در مرا فردا

 ،کردند ما برادراناز  يبعض که ييهايريسختگ نيا اثر در ماده ندچ

 آنرا جرگه هيلو کهيطور شد ومي حذف دينبا که شد حذف متأسفانه

 کرده قبول دربست آنرا هيعدل وزارت که همانگونه و بود کرده قبول

 يجا نيچند به بلکه نبود هيعدل وزارت تنها البته رفتند.يپذمي ديبا بود،
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 مواد نيا که نبوده ملزم هيعدل وزارت من نظره ب .فرستادند آنرا زين گريد

 موضوع نيا نمودن محکمتر بخاطر يول بفرستد گريد يجا به را يقانون

 به را مواد نيا، داد اطالع من هب هيعدل وزارت که يقرار .است بوده

 و حج وزارت افغانستان، يعلما يسرتاسر يشورا ات،يشرع دانشکده

 فرستاده گريد وزارتخانه چند و علوم ياکادم محکمه، رهاست اوقاف،

 .بودند

 به قانونک ي مواد که باشد الزم يقانون نظر از که کنمنمي گمان من

 يبرا و اطياحت بخاطر هيعدل وزارت يول .شود فرستاده جا همه

 نروي. از ااست هفرستاد ادارات فوق به آنرا ،هيقض کردن مستحکم

 دانشکده علوم، ياکادم محکمه، استره علماء، يسرتاسر يشورا

 اعالم را خود موافقت همه واند هخواند آنرا گريد يجا چند و اتيشرع

 اند.هفرستاد مجلس به سپس و هکرد

 آنرا روز دو اي کي مدت در که بود نيا رفتيم مجلس از که يانتظار

 احوال که بود شده حيتصر ياساس قانون در چون کردند.مي بيتصو

 يعلما يشورا توسط قانون نيا شود. قيتطب عهيش يبرا عهيش هيشخص

 مسلم همه شيکبرا و صغرا معروف بقول گريد .بود شده نيتدو عهيش

 مجلس در انتظار نيا متأسفانه يول .بود نمانده يباق ياشکال چيه و بود

 بدون قانون نيا، کمتر اي و سال دو حدود در بايتقر نشد. برآورده

 گرفته هم مجلس يآجندا در مرتبه چند ماند. لمعط مجلس در فيتکل

 رايز .ندارم يظن سوء مورد نيا در من البتهد. يگرد معطل باز يول شد
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 احوال قانون يبجاد يشا که بوده يگريد مهم يزهايچ است ممکن

 سرانجام. ديگرد قانون نيا ريتأخ موجب و هداد قرار آجندا در ،هيشخص

 در آنرا وکرد  لطف مجلس صاحب سيرئ ،مردم فشار و اديز اصرار با

 .نمود داخل مجلس يآجندا

 ،شد حذف مجلس در که ياماده چند که است نيا منظور هرحال به

 ها ماده نيا و مينشو متهم ما ،خيتار يفردا در تا شود انيب مردم يبرا

 :شودمي انيب ليذ قرار

 دبن که خواستينم يکس البته کردند. حذف را 11ماده  دوم فقره. 1

 در گفتندمي که بود شياستثنا يرو فقط بحث .شود حذف همه دوم

 ليدل کدام و است اختالف يحنف فقه و يجعفر فقه نيب هيقض ياستثنا

 ندگانينما .ميبود آورده قانون در را ماده نيا ما نداشت هم يقانون

 يول شود برداشته شياستثنا که داشتند اصرار سنت اهل محترم

 يخودگذشتگ از يکم بودند مجلس در که عهيش محترم ندگانينما

 .نمودند حذف کامل بطور را دوم بند و کردند

 هفتم، و يس و کصدي ، ششم و يس و کصدي ماده ششم، فصل. 3

که  را ماده چهار نيا يعني نهم، و يس و کصدي و هشتم و يس و کصدي

 تأسف يجا اريبس که کردند حذف ،بود نکاح کتاب ششم فصل در

 .است

 اخوت ظرافت و نزاکت نظر از، است شده حذف که يوادم نيا

 ،ياساس قانون جرگه هيلو در کهيهمانطور شد.مي حذف دينبا ياسالم
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 را ياسالم اخوت اصل متانت و صداقت با سنت اهل محترم ندگانينما

 ،داشت حضور عهيش ندگانينما از نفر چهل بايتقر آنجا ر، دکردند ثابت

 بودند، سنت اهل برادران از همه نفر هجاپن و چهارصد حدود در هيبق

 يکشورها تمام يبرا نمونه و الگو جرگه هيلو در آنها يبزرگوار اما

گرفتند. مي د از آنها الگو و نمونهيز بايندگان مجلس نينما .بود ياسالم

 دسته سه را مواد ،بودم عضو آن هم من که تفاهم ونيسيکم درهمان

 من .است بحث قابل کهيمواد و يختالفا مواد ه،يعل متفق مواد کردند:

 متفق مواد درجمله کمي و يس و کصدي و پنجم و چهل ماده که دميد

 .بود رفته هيعل

 فقه ،مخالفت نيکوچکتر بدون جرگه هيلو محترم ندگانينما تمام

 مکررا من نروياز ا .نمودند بيتصو را عهيش هيشخص احوالو  يجعفر

 .کنم يتشکرم هم باز و ام کرده تشکر آنها از خود يهايسخنران در

 به جرگه يولس در که محترم ندگانينما نيهم !است تعجب يجا

به  هم کلمه کي جرگه هيلو در کردند اعتراض عهيش هيشخص احوال

 گرفت صورت جرگه هيلو در که يهمانکار اگر نداشتند، اعتراضظاهر 

 اوجرا ي. زبود خوب اريبس ،گرفتمي صورت هم جرگه يولس در

 .کردمي تيتثب افغانستان در را ياسالم اخوت تحکاماس

 چون .نبود مهم اديز مواد نيا حذف شد! حذف متأسفانه مواد نيا

 ادميب رايز ندارد. ضرر ما هيشخص احوال يبرا ذره کي آنها حذف

 ،بود هيشخص احوال در که يحکم هر که آمده دوم ماده در که هست
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 به ديبا ،نداشت وجود هيشخص لاحوا در اگر .شودمي عمل آن به ديبا

 ،سوم ماده اي و دوم ماده در ستين ادمي قايدق شود. مراجعه عهيش فقه

 هيشخص احوال قانون در که يحکم هر که است شده حيتصر حکم نيا

 ما يبرا مواد نيا حذف نيبنابرا .شود مراجعه عهيش فقه به ديبا نبود

 راديا ما بر  مورد نيا رد هم ندهيآ ينسلهاو  تواند.نمي  دهيرسان ضرر

 ،توانندنمي گرفته راديا برما ندهيآ ينسلها نکهيا ليدل توانند.نمي گرفته

 و ميبود نوشته قانون مسوده در ما را مواد نيا ؛ اوال است: موضوع دو

 نيا ؛نکهيا دوم اند.کرده حذف مجلس يها ندهينمااز  يليقل يجمع آنرا

 يبعض نبود صورت در که است شده حيتصر سوم اي و دوم بند در مواد

 حذف در لذا شود. گرفته عهيش فقه از ديبا ه،يشخص احوال در احکام

 آنها حذف يبواسطه هم يمشکل کدام و ميا نکرده ضرر ما مواد نيا

 .ديآنمي بوجود

 قانون در که است نيا کنم عرض خواهممي که را گريد موضوع کي

 موقع در نکهيا اول مشکل د:آم بوجود مشکل دو ،عهيش هيشخص احوال

 آن به ما که گفتند برادران يبعض ،ِجرگه يولس در قانون نيا بيتصو

 درل اشکا يعنيم. يکن بيتصو آنرا که ميستين ملزم اي و ميندار باور

 و .شد دايپ فقه خارج در که بود ييرادهايا دوم مشکل شد.   فقه داخل

ه ب مواد نيا يعني انه؟ي کندمي قبول را نيا بشر حقوق ايآ ؛نکهيا آن

 احوال در که خواستندمي يعني است. بشر حقوقخالف  اصطالح
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 و کنند قضاوت خودشان اتينظر طبق و کنند تصرف ما هيشخص

 .ندينماعه يش هيشخص احوال داخل را خود يشخص نظرات

 رييتغ هيشخص احوال مسوده اصل خالف بر که را گريد ماده کي

 بود نگونهيا ما مسوده در. است نهمو  نود بند لاو ماده فقره ،اند داده

 يقهر يول توسط مجنونه و مجنون و رهيصغ و ريصغ نکاح عقد» ؛که

 مفسده عدم با( است جد يعني پدر پدر و پدر عهيش فقه در يقهر يول)

 يقهر يول فقدان صورت در محکمه توسط اي و( ماذون) يوص عقد و

 «.است درست حتمصل مراعات با مجنونه و مجنون يوص و

 وجود بند دو هيشخص احوال مسوده اصل در که کردم عرض قبال

 و ريصغ که بود نيا آن دوم بند در خواندم. را آنها از يکي که داشت

 توانندمي افاقه از بعد مجنونهو  مجنون ،يشرع بلوغ از بعد رهيصغ

 صورت در را( ماذون) يوص اي و يقهر يول طرف از واقع نکاح

 در يول داشت. فقره دو ،نهمو  نود ماده ند.ينما فسخ فسدهم تيموجود

 کرده عوض را بند دو نيا؟! ندا کرده کار چه محترم ندگانينما ،مجلس

 د:ان آورده را گريد فقره چهار و

 مراد سال. هجده پسر يبرا و سال شانزده دختر يبرا ازدواج سن. 1

 شانزده سن به ديبا دختر يعني باشد.مي يشمس مکمل سال سال، از

. يقمر نه برسد يشمس يهجر يسالگ هجده سن به پسر و يسالگ

 فقه بر را خود نظر خواستنديم کهييآنها طرف از نهايا که دانمنمي ظاهرا
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 بشر حقوق صطالحبه ا يمبنا بر نکهيا اي و شده درست ،کنند اعمال

  ؟!است شده درست

اند کرده يريگ يرا و گرفته صورت توافق آنها نيب در هرصورت به

 تمام سال هجده پسر ازدواج سن و سال هشانزد ،دختر ازدواج سن که

 .باشد يشمس يهجر

 فقه خود  از ما: اوال که کنم انيب وضاحته ب خواهممي را نيا من

 از هم ياسالم مذاهب همه .ميدانمي خدا نيد را اسالم نيد و ميدار

 يهرکس .است اسالم نيد ما نيد است. شده استخراج خدا نيد نيهم

ه ياعالم از و بگذارد را خود نيد که کندنمي قبول وجه چيه به باشد که

 و شود خوش يفالن ؛نکهيا به استحسان به ،آن ريغ از اي و بشر حقوق

 رييتغ را خود نيد ديايب کنم،مي کارو  دارم فهيوظ نجايا در من نکهيا اي

 يهاشعاربه و  هگذاشتکنار  را خود نيدتواند ينم مسلمان چيدهد. ه

 کهيمسلمان هر شرق در هم و غرب در هم بناءً کند. دايپ مانيا ،نيدروغ

 .کندنمي قبول را يکار نيچن ،است معتقد نيده ب

 يقطع وجهچيه به ،است کرده کر را همه گوش که بشر حقوق :ايثان

 برگزار خارجه وزارت در که ييهاکنفرانس در ،بار دو ظاهرا من ست.ين

 انيب مفصل آنرا نواقص و کردم صحبت بشر حقوق ردمو در ،شده

 يمباد شود. اصالح ديبا و دارد ياديز نواقص بشر حقوقداشتم. 

 يدرگم سر و ضعف دچار بشر حقوقه ياعالم يفلسف يمباد و يمنطق

 است. ينيب جهان بدون يدئولوژيا ،بشر حقوق هياعالم نيا چون. است
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 ياعتبار عقل و (.است ينيب جهان فاقدها  يدئولوژيا غالبا غرب در)

 ندارد.

 ينيب جهان کي بر ،خود صحت يبرا که است مجبور يدئولوژيا هر

 يبرا نکهيا از و است يمهم اريبسموضوع   بشر حقوق باشد. استوار

 طيشرا منتهااست.  تشکر قابل ،هشد نيتدو هايغرب توسط اول بار

 اريبس يروزام طيباشرا شدمي بيوتصو نيتدو بشر حقوق که آنزمان

 .شتدا فرق

 توسط بلکه هادولت توسط نه شود. نيتدو دوباره ديبا بشر حقوق

 از دور به .يالملل نيب يقانوندانها و هاحقوقدان، ينيد بزرگ دانشمندان

 صورت آن در نظر ديتجد و شود نيتدو قايدق ديبا ،هادولت دخالت

 .رديگ

 کهنه ،دارد شهرت بشر حقوق يجهان هياعالم بنام فعال که حقوق نيا

 چون است. شده تهشناخ تيبرسم آن در هم استثمار حايتلو .است شده

 بدست ياديز يهانيسرزم و بود يجهان دوم جنگ از بعد آنزمان

 کردند.مي  حفظ را خود مستعمرات ديبا آنها و بود زورمند يهادولت 

 از من ورمنظ). دارد هم گريد يفلسف و يمنطق يها اشکال ؛نيبرا عالوه

 (.است يغرب بشر حقوق يجهان هياعالم همان بشر حقوق

 و است يآسمان يها نيد مهم مسلمات از يزيچ ،بشر حقوق اصول

 ثابت را مردم حقوق ،خود بر قرآن در متعال خداوند دارد. ارزش اريبس

 ديفرمامي اتيآ يبعض در ماست همه خالق که ييخدا آن. است کرده
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 نموده الزم خود بر را مردم حق و« من رب نيمؤمن از است حق نيا» که

 و ميانسان که ما است. مهم اريبس اسالم نظر از بشر حقوق است.

 دارد مشکل  خود اساس از بشر حقوق يجهان هياعالم منتها م.يفهممي

 .شود نظر ديتجد آن در ديبا و

 بعد و .است يمقطع ،کندمي وضع بشر که را يهرقانون داننديم همه

 ناقص ابتداء همان از که هياعالم نيا خصوصا خورد.نمي دبدر يمدت از

 ،تنها يدئولوژيا و .است يدئولوژيا فقط آن موارد يهمه و بوده

 ينيب جهان کي بهد يبا البد بشر حقوق .شودمي اشتباه دچار شهيهم

 به سخت ما .است ينيب جهان فاقد هياعالم نيا متاسفانه که باشد استوار

 که ميستين مونيم ما م،يهست انسان ما يول .ميتهس ملتزم بشر حقوق

 تيعقالن اساس بر يکار هر در ديبا .نه م.يکن قبول نديبگو ما به هرچه

 و ميکن حذف را ينيد مواد که ميتواننمي ما ؛هرحال به .شود صحبت

     .ميکن آن نيگزيجا را بشر حقوق يجهان هياعالم مواد

 بشر حقوق به چرا !ميکن عمل يغرب بشر حقوق به ما که باشد بنا اگر

 درق م؟ينکن عمل ،ديرس بيتصو به قاهره در که ياسالم نفرانسک

 .است يغرب بشر حقوق از بهتر ياسالم نفرانسک بشر حقوق ،مسلم

 نواقص زين ياسالم نفرانسک بشر حقوق ،ما نظر به که نماند ناگفته يول

 ديتجد ديبا هياعالم دو هر در شود. اصالح هم آن ديبا و دارد ياديز

 .صورت گيرد نظر
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 از بعد که عهيش دانشمندان و علماء به خواهممي من ،صورت هر به

 آنها به من نکنند. متهم مرا آنها تا کنم روشن را موضوع ،نديآمي من

 داخل قانون در فعال که نهمو  نود ماده از اول فقره نيا که ميگومي

 ياصل مسوده در هن و نبوده ما وخواست قبول مورد وجهچيه به شده

 .است داشته وجود

 سن و .است شده اضافه قانون به ،عهيش فقه برخالف که مواد نيا

 سال وهجده سال شانزده به خودشان ليم طبق را پسر و دختر ازدواج

 بوجود جرگه يولس مجلس يراکها و يشنهاد الئيپ توسط ،اند باال برده

 گفته ياساس قانون در چون ندارد. هم يتيقانون چيه ما نظر از و آمده

 فقه اساس بر و ياساس قانون مطابق ،عهيش هيشخص احوال که شده

 .گردد نيتقن و نيتدو عهيش

 نموده نيتدو ما که قسم همان به را ما هيشخص احوال ديبا نيبنابرا

 را يزيچ نکهيا نه کردندمي نيتقن ،داشت وجود ما مسوده در و ميبود

 مجلس ندگانينما که دهدنمي اجازه يساسا قانون بخواهند. گرانيد که

 درست هيشخص احوال عهيش يبرا ،خود يشخص نظرات اساس بر

 درست ما يبرا آنها که نبوده مجلس دست به ما هيشخص احوال کنند.

 .کنند

ت( ي)رسم نيتقن فقط م.يداشت هيشخص احوال ،شيپ پانزده قرن از ما

 را هيشخص احوال نونقا ،شيخو يآرا با آنها که بوده مجلس فهيوظ، آن

 که را يزيچ آن باشد. اجراء قابل يقانون نظر از تا ،کردندمي بيتصو
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 ياساس قانون نظر از نموده بيتصو ما يبرا شان ليم طبق مجلس

 .است اعتبار فاقد کشور

 شيخو يشخص نظر و کنند درست فقه ما يبرا که نداشتند حق نهايا

 و کنند ليتحم ما بر اعتهس کي اي و ساعته مين يريگ يرا کي در را

 هجده و سال شانزده به خود يشخص نظر طبق ،را ازدواج يشرع سن

 نوشته ما که آنچه بر کلمه کي که نداشتند حق يحت و .بکشانند سال

 فقه مطابق که را يزيچ همان نيع ديبا کنند. اديز اي و کم ،ميبود

 .کرديم بيتصو مجلس ،ميبود آورده هيشخص احوال قانون در يجعفر

 در اگر که است نيا کنم عرض خواهممي که را يگريد يجمله

 دههژ سن از قبل که نديگومي و شده سال دههژ يقانون سن غرب

 ديبا ما که دارد يگريد موضوعات رد،ينگ صورت ازدواج يسالگ

 ،مخالف جنس دو هر يبرا يجنس مباشرت غرب در م.يباش آن متوجه

 .ندارد وجود يجنس مباشرت يبرا  يموانع چيه و است آزاد مطلقا

 حيقب عمل ،اسالم در است. حرام نامشروع يها ارتباط اسالم در اما

 بر ميتواننمي ما ند.کمي فرق انسانها يمزاجها است. جرم و حرام زنا

 اگر م.يکن وارد فشار ،خود پسران و دختران بر ياسالم عتيشر خالف

 .است خوب يليخ ،ندکن صبر يسالگ دهژه سن تا بتوانند دخترها

 کمي و ستيب قرن لياوا در هامروز ما بخوانند. درس ديبا دخترها

 بتوانند خودشان اگر باشند. سواد با ديبا ما يدخترها .ميکنمي يزندگ

 اگر هم يسالگ ستيب سن به يحت و يشانزده سالگ سن به کنند صبر
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 از اما آنهاست. خود به مربوط ،مسئله نيا. ندارد يمشکل ،کنند شوهر

 نکند شوهر شانزده سن تا دختر که ميکن ملزم را آنها ما اگر ،قانون نظر

 .است نادرست ،نکند ازدواج يسالگ دههژ سن تا پسر و

 ارياخت به مربوط نيا .کندمي فرق هم با ،انسانها يمزاجها که ميگفت

 يکس کند. ازدواج ،بخواهد که وقت هر خود مزاج طبق که است فرد

 .دينما وارد فشار او بر که ندارد حق

 بر اگر چون م.يکن مجبور را خود يپسرها و دخترها ميتواننمي ما

 ،کار نيا .آورند يرو فساد به شوندمي مجبور آنها ،ميکن وارد فشار آنها

 معلومات من که آنجا تا ،عهيش فقه در است. ياسالم عتيشر خالف

 و سال شانزده سن ديق ،عهيش يفقها از نفر کي ام نموده قيتحق و دارم

 هم ياختالف يمسئله، مورد نيا در اصال .است اوردهين را سال هجده

 .ندارد وجود

 ساله شانزد جمله نيا ما قسم چه باشد، نگفته هم هيفق کي کهيوقت

 قبول ،خود هيشخص احوال احکام عنوانه ب و مياوريب را سال هجده و

 ياساس قانون مخالف و باطل صد در صد من نظر از ماده نيا لذا م.يکن

 .سته هم

 ندگانينما که داشت وجود فقره دو نهم،و  نود ماده مسوده در

 طبق ،را فقره چهار آنها يجاه ب و ندنمود حذف را آنها مجلس

 که دبو ازدواج سن فقره نيهم يکي. کردند اضافه شان ينظرشخص

 . کردم عرض
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 نيسن از قبل اجازدو حالت و بلوغ اثبات ؛کهاند نوشته آن دوم بند در

 موضوع نيا .است ريپذ امکان محکمه در يول توسط زين مذکور

 و کرده کم ،داشت اول فقره که تغلظ و شدت آن از يکمقداري

 .است درست ،کند اثبات آنرا محکمه در يول اگر که داده فيتخف

 مجنونه و مجنون،  رهيصغ و ريصغ ازدواج ؛کهاند نوشته سوم درفقره

 در است. ممنوع محکمه در ،يول مصلحت و ورتضر  اثبات بدون

 شده محدود يول اراتياخت و تيوال ،موجب بدون سوم و دوم فقره

 ديق ممنوع کلمه که شدمي درست يطور اگر موضوع نيا است.

 با ديبا و ندهد انجام را يکار ل خوديبه م يول يعني بود. بهتر ،شدنمي

 و کند يريگ هانهب يقاض که است ممکن يگاه کند. مشورت يقاض

 اراتياخت يعني کند. مطرح را يگريد مشکالت گرفتن رشوت بخاطر

 بکنند. را نکاريا توانستندمي فقره دو هر در که بوده شرعا نجايا در يول

 معلق يقاض حکمه ب واند نموده ديق را يول اراتياخت ،نجايا در

 اراتياخت و آمده بوجود يقهر يول کار در يقيض کنوعي يعني اند.کرده

 اند.داده يقاض به را

 يقاض که است ممکن و ندارد تيصالح اصال مورد نيا در يقاض

 اگر و دهد انجام را کار ،شود داده او به رشوت اگر باشد. خور رشوت

 عهيش فقه در که يقهر يول مسلماَ .کند يريگ بهانه ،دياين رشيگ رشوت

 دارد فرزندانش به يشتريب عالقه يقاض به نسبت ،است پدر پدرِ و پدر
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 اراتياخت که است کاره چه يقاض داند.يم بهتر را فرزندانش مصلحت و

 .اندازديب اش يشخص منافع فکره ب را او جهت يب و برسد او به

 دقت عدم از که آمده بوجود مشکل کي زين چهارم فقره در

 که يقانون مسوده آن در شود.مي يناش آن ياصل مسوده به ندگانينما

 است. گرفته صورت يخراب نجايا در م،يبود نوشته ما اول هماد در

 افاقه، از بعد مجنونه و مجنون بلوغ، از بعد رهيصغ و ريصغ کهاند نوشته

 در را مأذون يوص اي و يقهر يول طرف از واقع نکاح توانندمي

 بالغ رهيصغ و ريصغ اگر يعني ند.ينما فسخ ،مفسده تيموجود صورت

 طرف از نکاح چه آورد، بدست را خود عقل مجنونه و مجنون و شد

 حق آنها ،داشت مفسده اگر مأذون، يوص طرف از چه و باشد يول

 کنند فسخ توانندنمي ،نداشت مفسده واگر کنند فسخ را نکاح که دارند

 .ندينما قبول را مأذون يوص و يول عقد همان ديبا و

 نطوريا ام کهيحال در است دهيگرد وارد فشار نيزوج بر نجايا در

 در است. آمده بوجود آنها دقت اثرعدم در مشکل نيا و ميبود ننوشته

 کي يول اگر چون بود. درست ،شدمي ذکر يول تنها اگر موضوع نيا

 که کرد ثابت دختر اگر شد. بزرگ او ،آن از بعد و کرد عقد را رهيصغ

 ثابت مفسده اگر و دينما فسخ را عقد که دارد حق ،دارد مفسده عقد

 عقد به اگر يوص .است يول از ريغ يوص اما است. حيصح نکاح ،دنش

 مجنونه و مجنون اي و ندشد بالغ رهيصغ و ريصغ آنکه از بعد و آورد در

 نيا که دنيبگو فقط و باشد نداشته هم مفسده اگر حتا ،ندشد عاقل
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 مورد نيا در شود.يم باطل نکاح عقد ،ستين من مصلحت به ازدواج

 احوال مسوده در ما کند.مي فرق يليخ مسئله که شود دقت ديبا

 مسئله اند، نکرده دقت آنها يول ميبود نوشته را موضوع نيا ،هيشخص

 .گذاردمي فرق يول و يوص نيب در و خواهدمي دقت اريبس يفقه

 اي و ندشد عاقل مجنونه و مجنون بعد و داد انجام را نکاح «يول» اگر

 يدارا نکاح عقد نيا که دنکن ادعا بعد ،ندشد بالغ رهيصغ و ريصغ

 صورت در فقط فسخ حق بزند. بهم را عقد تواندنمي ،نبوده مصلحت

 .آن ريغ در نه رديگيم تعلق آنها به مفسده اثبات

 که ستين الزم ،يوص توسط نکاح در ست.ين نطوريا «يوص» در اما

 عاقل از بعد مجنونه و مجنون که مقدار نيهم باشد. مفسده يدارا نکاح

 در شود.مي باطل نکاح ،ستين ما مصلحت يدارا که دنيبگوخود  دنش

 و يوص تيوصا در اما شود.مي تشيوال مانع مفسده فقط ،يول عقد

 مفسده ولو نداشت مصلحت اگر .است شرط مصلحت ،او اراتياخت

 ما طرف از موضوع نيا در کند. فسخ را نکاح توانديم ،باشد نداشته هم

 عجله با اريبس محترم ندگانينما يول ودب گرفته صورت الزم دقت

 نکاح و يول نکاح نيب فرق يعني اند.شده اشتباه نيا مرتکب و وشتندن

 نکاح فسخ شرط را مفسده فقط ،نکاح دو هر در و نشدند ليقا يوص

 ما را عهيش دانشمندان و علماء ندهيآ درنست که يهدف ما ا اند.دانسته

  نکنند. متهم اشتباه به
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 وجود «سهائي» يکلمه کم،يو  هفتاد و کصدي ماده هفتم فقره در 

 ابقتمط يحنف فقه با کهاند گفته البد اند.نموده حذف آنرا که داشت

 همه ياسالم مذاهب فقه که کردم عرض قبال من کهيحال در ندارد.

 احترام ديبا را همه ،ستين يگريد فقه تابع کدام چيه و دارد تيمشروع

 کلمه کم،يو  هفتاد و کصدي ماده هفتم فقره در متأسفانه يول .ميکن

احوال  قانون در چون ندارد. يمشکل اديز کهاند نموده حذف را سهائي

 در يفقه موضوع کي اگر که .دارد صراحت موضوع نيا ،ه مايشخص

 مراجعه عهيش فقه به ديبا باشد نداشته وجود عهيش هيشخص احوال قانون

 .شود

 کصدي ماده سوم فقره در که بود تحضان يمسئله ؛موضوع نيآخر

 پدر، به نسبت مادر که ميبود نوشته آنرا ما مسوده در چهارم،و  نود و

 يدارا ،يسالگ دو تا پسران در و يسالگ هفت تا دختران حضانت در

 و پسر حضانت متذکره، مدت شدن يسپر از بعد باشد.مي تقدم حق

 نيا بهاند نموده بيوتص که مجلس در اما رد.يگمي تعلق پدر به ،دختر

 يسالگ نه تا دختر حضانت در پدر به نسبت مادر که است آمده شکل

 مدت شدن يسپر از بعد دارد. تقدم حق ،يسالگ هفت تا پسران در و

  .رديگمي تعلق پدر به حضانت متذکره

 نه به را يسالگ هفت واند نموده ليتبد يسالگ هفت به را يسالگ دو

 که است يشخص يآرا و ها قهيسل نهايا .اندکرده ليتبد يسالگ
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 فقه به هم يربط چيه واند نوشته آنرا خود ليم طبق محترم ندگانينما

 .ستين قبول قابل ما نظر از و ندارد

 قانون داخل را يشخص و مختلف يآرا که امدهين ياساس قانون در

 و ديکن بيتصو را عهيش هيشخص احوال؛ ديگومي ياساس قانون د.يينما

. است ياساس قانون خالف ،باشد هيشخص احوال الفخ که يزيچ هر

 احوال قانون به ميتواننمي وجهچيه به را ندگانينما يشخص يآرا ما

 مورد آمده بوجود راتييتغ مييگومي لذا .ميده نسبت عهيش هيشخص

 .ميکنمي عمل عهيش فقه طبق ما و ستين ما قبول

 فقه از ديبا و است موضوع نيهم هم يحنف هيشخص احوال در 

 قابل ،شود گرفته يحنف فقه خارج از کهيزيچ هر و شود گرفته ينفح

 فقه و شودنمي گفته هيشخص احوال ،افراد يشخص نظرات. ستين قبول

 .کندنمي قبول را آن هم يحنف

 از ما و است خوب ،اند کرده اضافه آخر در که را گريد جمله کي

 مصلحت خالف محکمه نکهيامگر» :نکهيا وآن م.يکنمي استقبال آن

 هيسف است، وانهيد پدر يگاه است. خوب جمله نيا «دهد صيتشخ

 نيهمچن و باشد مادر نزد اوالد ديبا ،رسدنمي او به ندارد،  عقل است،

 بچه نيااست.  نموده شوهر اي و باشد وانهيد مادر است ممکن يگاه

 نصورتيا در .کنديم دايپ مشکل ،برسد خود( ي)ناپدر اندر پدر به اگر

 استقبال آن از هم ما و است خوب جمله نيا بماند. پدر شيپ ديبا اوالد

  .ميکنمي
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 بوجود قانون در که يراتييتغ خواستممي فقط بود. نجايهم به تا هيقض

 ما خواستها  نيا که شود روشن ندهيآ يهانسل و شما يبرا ،آمده

 ،بشر حقوقح به اصطال فعاالن و جرگه يولس مجلس طرف از و نبوده

 قانون مسوده در و ميندار قبول را آنها ما که است شده ليتحم ما بر

 و بود شده نوشته عهيش يعلما مشهور يفتوا فقط ،هيشخص احوال

 چه هر ديامه ب د.ينکن متهم را ما که دوراميام لذا نبود. اديزو  کم يزيچ

 .افغانستان در ياسالم اخوت شدن مستحکم

 .برکاته و اهلل مترح و کميعل والسالم



 

 

 

 جلسه دوم

 یغرب يکشورها یتهاجم فرهنگ

 عهيش هيشخص احوال قانونعليه 

 ش هـ 14/3/1833

 (ص)نيالنبب خاتم هيعلم حوزه يهایسخنران تاالر
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 ميالرج طانيالش من باهلل اعوذ

 ميالرح الرحمن اهلل بسم

 هم شما خود ديشا شد. بيتصو مجلس در ،عهيش هيشخص احوال

 در ناتو کل ريدب فريش يآقا شد؟ کار چه از آن بعد د.يباش داشته خبر

 بر يکار افغانستان در که گفت يياروپا کشور ستيب ياقتصاد اجالس

 بيتصو آنجادر  که يقانون رايز ،گرفته صورت يانسان يارزشها خالف

 گونهچ ناتو اي و غرب .است دهيگرد ماليپا زنان حقوق ، در آنشده

 احوال قانون در کهيحال در بفرستد، افغانستان به ربازس تواندمي

 و دادن مقام ناتو يا است. شده تجاوز زنها حقوق به ،عهيش هيشخص

 يتيجنا چنان افغانستان در ن کهيا بر يمبن کرد بلند را خود فغان

 و کايامر خارجه ريوز متعاقبا ست.ين تحمل قابل که گرفته صورت

اعتراض   يصدا ،کرفروشن عنوانه ب زين گرانيد و فرانسه خارجه ريوز

 .کردند بلند را خود

 افغانستان در ما که ييهازده غرب کعدهي شد، بلند آنها يصدا يوقت

 هيشخص احوال قانون هيعل اعتراض عنوانه ب را خود يصداز ين ،ميدار

و  بخوانند را عهيش هيشخص احوال نکهيا بدونآنان  .کردند بلند ،عهيش

 يصدا کند چاپ يرسم دهيجر در را قانون هيعدل ارتوز نکهياز قبل

 . است چنان و نيچن ،عهيش هيشخص احوال که کردند بلند را خود
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 هيشخص احوال نکهيا بدون  نهايا چرا که نجاستيا سوال حاالخُب 

 کردند؟ بلند را خوداعتراض  يصدا ،بخوانند را

 اديز يجخار خبرنگاران اواخر نيا در م.يکن صحبت يمنطق دييايب 

 يول آورندمي باخود هم ترجمم و نديآمي مصاحبه يبرا ،من زدن

 و داننديم کم اريبس را يسيانگل زبان نهايا اند.فيضع غالبان يمترجم

 يسرا ميبگو اگر من: مثال عنوانه ب ستند.ين بلد درست ترجمه

 بدست و کندمي درست يلگِ کوزه کي را آن ترجمان يآقا ،ياشهيش

 ياسر کي شما به من که گفتم نيمترجم از يکي به من .ددهمي آنها

 و دهيبر اش دسته که ديساخت يلگِ کوزه کي را آن شما و دادم ياشهيش

 (.نگفت يزيچ) د!يداد اآق نيا به و تاس کج هم سرش

 شود گفته آنها به هرچه سوادند.يب يليخ خبرنگاران نيا از يبعض 

 نيهم علتها از يکي دهند.يم گزارشال خود يبخ آنرا قيتحق بدون

 هم نگاران خبر و کنند ترجمه درست نتوانستند نيمترجمبود که  مسئله

 غرب يسوادهايب نيا؛ گريد طرف از بدهند. گزارش درست ستندنتوان

 هر نديگومي است. کر شانيهاگوش و بسته شانيها چشم ،ما يزده

  .مييبگو را همان زين ما ديباو  است درست نديگومي هايغرب چه

 آمدهبه افغانستان  يخارج يکشورهااز  يکي خارجه ريوز وقت کي

 و داشته درد بغلش ريز نکهيا بخاطر کابل، ييهوا دانيم در .بود

 خود بغل ريز را خود دست کي بدهد دست گرانيد با هتوانستنمي

 .داديم دست مردم با گرشيد دست با وبوده  گرفته
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 دست که گفتندمي زده ربغ يسوادهايب از ياعده روز همان يفردا

 ديبا ماو  هاست يميقد کار دادن دست نوع نيا .است اشتباه ما دادن

 ريز را خود دست رت زدگان مفلوکيح نيا م.يبده دست هايغرب مثل

 .دادندمي دست گريد هم با و ندگرفتمي بغل

 اگر شده است. نهينهاد ما ملت نيب در هايغرب از ديتقل متأسفانه

اصطالح ه ب اگر است، سواديب اگر است، يدانشگاه گرا است، ريوز

 آنها که يزيچ هر .ستا غرب طرف به فکرشان همه ،است روشنفکر

 بلند هايغرب يصدا يوقت لذا. است درست نديگومي هم نهايا گفتند

 .دادند هياطالع هم ما يها زده غرب شد،

 ردمو در را سخنش دهيفهم فريش يآقا ايآ که نجاستيا سوال حاال

 طلبه نفر کي که من ؟ دهينفهم ايو داشت اظهار عهيش هيشخص احوال

 ياسيس لگرانيتحل اما تم،سين متخصص ياسيس ليمسا به هستم،

 نيب در ياسيس مشکالت چون است. يافگن فرا کنوعي نيا که نديگومي

 .کند يافگن فرا که خواست فريش يآقا ،وجود دارد اروپا و کايامر

 که ييايدن نيا در را خود ياسيس مشکالت ستخوامي ناتو رکليدب

 دامنه ب ،عهيش هيشخص احوال يبهانه به شودنمي کارگرفته منطق از

 . ندازديب افغانستان

 کايامر کهنکه ياست و آن ا يگريد يهازيچ ياصل مشکالت اما

 هم روپااز ا و بفرستد افغانستان به سرباز هزار ستيب خواستيم

ن يبا ا هايياروپا اما د.بفرست راسرباز  عدادت نيهم که بود خواسته
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 به شتريب نفر پنجهزار ما که گفتند و موافق نبودند کايخواست آمر

 واقع هايغرب نيب قيعم شکاف کي نجايا در و ميکنينم اعزام افغانستان

 .شد

 و اختالفات نکهيا يو برااند دهيرس بست بن به واقع در هايغرب

 گريد جهت به را مردم افکار و کنند يپوش رو را شان ياسيس مشکل

 را عهيش هيشخص احوال ناتو کل ريدبال بهانه بودند. به دنب دهند سوق

 در و دانسته اختالفات نيا به گذاشتن سرپوش يبرا يمناسب بهانه

 که کرد مطرح را موضوع نيا ،يياروپا کشور ستيب ياقتصاد اجالس

 زن حقوق به کهيحال در ميبفرست افغانستان به سرباز ميتوانمي چگونه ما

 دهيگرد ماليپا يانسان يارزشهاو  است شده تجاوز کشور نيا در

 سيرئ حيتوش و نيمجلس در عهيش هيشخص احوال بيتصو يعني)

 (.است زن حقوق به زوتجا نظرآنها از جمهور

 افغانستان به خواستندنمي ،شانياقتصاد مشکالت بخاطر ها يياروپا

 بهانه را موضوع نيا بودند. بهانه يجستجو در و بفرستند سرباز

 کردند ييصحبتها روشنفکران بعنوان زين آنها خارجه يوزرا ساختند و

  !!.نمودند ديمستف زين را شما و ما که

 است، طاتارتبا که قرن کمي و ستيب قرن نيا در کورانهکور نهايا

 ما از مداين يکس اصال .پاشندمي مردم چشم به خاک (يسادگ نيهم به)

 دارد.  مشکل هيشخص احوال قانون يجا کدامکه  بپرسد
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تماس  من توسط تلفن با کايآمر از ييکايآمر خبرنگار کي شبيد

 يمشکل گفتم کنم. مصاحبه شما با يتلفن خواهممي گفت گرفت و

 ممکن است گفت د.يکن مطرح را خود سوال ديتوانمي ندارد، وجود

 که بدانم من تا ديبخوان را هيشخص احوال قانون من يبرا ابتدا شما

 !!کنميم سوال شما از من بعد و يست؟چ موضوع

 يکس نه و ؟ستيچ موضوع که نداشت خبر اصال غافل خبرنگار نيا

 نه کند. مصاحبه برود که ندبود داده دستور او به فقط . بود گفته او به

 هيصشخ احوال که خواهدمي من از مأمور. نه دارد خبر موضوع از آمر

 مصاحبه من باتا  ستيچ موضوع که بفهمد او تا بخوانم شيبرا را عهيش

 .کند

 احوال ديدار منطق اگر گفتم .يبل گفت د؟يدار منطق شما گفتم

 را آنها همه توانممي منا يآ ،است ماده چند و صد دو عهيش هيشخص

 ديخواهيم چه يبرا ،ديداننمي از قانون يزيچ اگر ؟بخوانم شما يبرا

 از حاال بخُ گفت ياز مکس بعدو  ماند الجواب چارهيب د؟يکن حبهمصا

 .دييبگو گفتم .پرسممي گريد سوال کي شما

 ياسيس مقصد نموده امضاء را قانون نيا که شما جمهور سيرئ گفت

 ياسيس کار خواسته هم شانيا است مطرح اتانتخاب ليامس چون رددا

 .آورد بدست يشتريب يرا انتخابات در تا دهد انجام

 ياسيس راديا که ديستين شما نيا مگر ؟ييگونمي عکس بر چرا گفتم

 مورد در اروپا و کايآمر نيب فعال که يامشکله نيا د ويريگيم
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 افغانستان بدوش بهانه نيا به ديخواهمي ،است شده واقع افغانستان

 ؟شما اي دارد ياسيس غرض ما جمهور سيير د.يندازيب

 امضاء را ما مردم يقانون و ينيد حق کي ما کشور جمهور سيرئ

 نيب شکاف از ما بوده، ياسيس قصد که دييگويم شما .است نموده

 نيا از هايغرب منظور که ميفهممي و ميدانمي خوب اروپا و کايآمر

 خدا گفت و شد ساکتنگار( )خبر بعد. است ياسيس کامال مسئله

 . حافظ

 کامال که ديدانيم ،خوانمب شما يبرا را يانترنت يها تيسا اگر حاال

 کي و ستيب قرن نيا در کرد. هيگر ديبا آنان  حاله ب و است مسخره

 ،شب چهار هر از مرد که آمده يفقه قانون در ندارند. منطق اصال نهايا

 است.  زن حق نيا که بخوابدزنش در بستر  ديبا شب کي

 ، زن که کندمي يفرق چه ،دنبخواب جداگانه کدام هر مرد و زن اگر

 زن نکهيا يراب ياسالم فقه باشد؟ نداشته اي و باشد داشته شوهر

 ،شب چهار از ديبا مرد که دهدمي دستور ،نکند يشوهر يب احساس

 است مطرح يخواب هم موضوع نجايا در بخوابد. زنش بستر در کشبي

 !!ند؟يگويم چه ها زده وغرب هايغرب .يجنس زشيآم يمسئله نه

 من بهشفاهاّ  شما را نيا اگر آمدهآنان  يها تيسا در موضوع نيا

 يول ديکردنمي باور ديبود هم شما اگر و شدنمي باورم ديشا ديگفتيم

 بهو اند ذکر کرده شانخود يتهايدر ساخود آنها موضوع فوق را ن يا

 قانون در نديگويم اند؟ نوشته چه اند.شتهنو و نموده ترجمههم  يفارس
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 خود زن با شب کي در مرتبه چهار مرد که شده گفته هيشخص احوال

 !!!کند يکينزد

 يجنس مباشرت با را يهمخواب نهايا رد.ينگ انسان از را عقل خدا

 و دانسته مرد يبرا فيتکل کي را آن ،ياسالم فقه توانند.نمي کيتفک

 و انددانسته مرد حق را آن عکس بر نهايا ن.ز يبرا «حق» کي

 يعقليب و يوانگيد اند! کرده معنا يجنس تمباشر به هم را يهمخواب

 !!دشوينم شتريب نيا از

 يول است عهيش هيشخص احوالن قانون درست است که بنام يا

 مطابق قانون نيا درصد پنجو  نود تا دوو  نود نشود( مبالغه اگر) بايتقر

 .يسن هم و ددار قبولآنرا  عهيش هم ،است ياسالم مذاهب تمام احکام

 اريبس دو مذهب ن هريب يفقه اختالفاتو  است ياسالم مشترک فقه

 نيد با و ندارند قبول را ياسالم فقه چون هايغرب يول .است اندک

 در يانسان يارزشها که کنند ءالقا گرانيد يبرا خواهندمي اند، مخالف

 غرب بترسانند. را زنها خواهندمي و است مخاطره در افغانستان

 صحبت وار يطوط را آنها يهاحرف کورکورانه هم ما يهازده

 .کنندمي

 اي و بخواند را قانون نيا کينزد از تا امدين کسچيه مدت نيا در

 .بخواهد حيتوض ما از ،دارد اعتراض که يموارد در

 نيهم در را يعموم يخبر نفرانسک کي که ميگرفت ميتصم ما يول

 مورد در و ميکن ريدا( ص) نييالنب خاتم هيعلم حوزه يهايسخنران رتاال
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 ،است يجنجال نهاآ قوله ب که هيشخص احوال قانون  مواد از يبعض

 .ميده حيتوض

 احوال قانون از آنها برداشت واند دهينفهمقانون را  کدام چيه نهايا

 هاروزنامه در من که آنجا تا) مورد نيا در بوده است. غلط ،هيشخص

 تحت و بود نوشته درست مطلب کي يمل جبهه هينشر فقط ام(خوانده

 نيچن روزنامه آن در .بود نگرفته قرار آنان مزدوران و هايخارج ريتأث

 هيعل بر که ييهاجنجال مورد در يمل جبهه يسخنگوکه؛  بود نوشته

 ياسيس مسئوالن از يکي با است شده واقع ،عهيش هيشخص احوال

 و اعتراض که است گفته او به و داشته مصاحبه انگلستان سفارت

 است ممکن ،عهيش هيشخص احوال قانون  مورد در غرب غاتيتبل

 در هايغرب غاتيتبل که آمده نوشته آن در .باشد داشته ياسيس اغراض

 و يمنف يها تيذهن کهاست  دهيگرد سبب هيشخص احوال قانون مورد

 ،غاتيتبل نيا از هدف که است ممکن و شود جاديا مردم نيب در تشنج

 نيب اختالفات از، جهان يرهاکشو ريسا و افغانستان مردم انحراف

 اروپا و کايآمر اختالفات از تا بوده افغانستان يبسو اروپا و کايآمر

 غات،يتبل نيا با خواهدمي هايغربه اصطالح ب .نشود صحبت گريد

 بگردن را آن ريتقص و کنند ياسيس يافگن فرا را خود ياسيس مشکالت

 مسئول ،يتانکرا يآقا که است نوشته هينشر درآن .ندازنديب افغانستان

 يمل جبهه يسخنگو که مطلب نيا دييتأ با انگلستان سفارت ياسيس

 شده ياسيس يحدود تا موضوع نيا است ممکن که هگفت ،هکرد مطرح
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 کرده يافگنفر را خود ياسيس مشکالت مورد نيا در غرب و باشد

  .باشد

 در انگلستان سفارت ياسيس مسئوالن از نفر کي اعتراف هم نيا

 .بود شده نوشته روزنامه درآن که يمل جبهه يسخنگو ابجو

 هايغرب يبرا بشر حقوق و است ياسيس کامال هيقض نيبنابرا

 ،صداها سرو نيا از بعد است.  روشن موضوع و ستين شيب يابهانه

 .دادند هياطالع يداخل يها فروخته خوداز  ياعده

 و مجلس ندگانيمان از نفر چند و رانيوز از نفر چند هياطالع نيا در

 آنها نفر چهل نام بايتقر که يمدن جامعه و پوهنتون ياعضا از نفر چند

  .داشتند شرکت عهيش هيشخص احوال هيعل ،دميد تيسا در را

 هيشخص احوال قانون در کهاست  آمده هياطالع نيا از يبخشدر 

 انسان عنوانه ب نه ،زنها و گرفته صورت تجاوز زنان حقوق به عهيش

 وار يطوط نهاي. ااست شده يتلق قانون نيا در شئ کي عنوان به بلکه

 .اندنموده تکرار را هايغرب حرف

 را عهيش هيشخص احوال قانون افراد نيا اکثر که هستم مطمئن من

 قيتحق درست ،نديايب که ستندين هم محقق افراد نهايا واند دهينداصال 

 اکثرا .ندهخواب  حيوضت مورد نيا در يتلفن تماس با اقلال اي و کنند

 کامال هياطالع اول جمالت از واند کرده امضاء را هياطالع چشم بسته

 فقط و دانندينم عهيش هيشخص احوال از يزيچ چيه نهايا که داستيپ
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 نيا ،آنها تيرضا بخاطر واند داده گوش هايغرب يهاصحبت به

 .اندنوشته را هياطالع

 که بخوانم شما يبر را هيالعاط نيا اول جمالت که خواهميم من

 ؟!دان نوشته چه خود هياطالع در ها زده غرب و ها زده فلک

ن يا) رياخ يروزها مباحث افغانستان! سربلند خواهران و بانوان»

 خارجه يوزرااز آن  بعد و کرد شروع فريش يآقا بتداا را مباحث

از خود  عيتش اهل هيشخص احوال قانون رامونيپ (يغرب يکشورها

 حقوق يارزشها و اصول با قانون نيا يمحتوا که ندداد نشان کنشوا

 «.دارد قرار رتيمغا در ،کشور ياساس قانون نيمواز و يبشر

 قانون نيا که ديديفهم کجا از شما که ميکنمي سوال انيآقا نيااز ما

 از» نديگويم دارد؟ رتيمغا بشر حقوق و ياساس قانون نيمواز با

 يرو هم يداخل يونهايزيتلو در واند نموده مطرح هايغرب که مباحث

 !«شوديم بحث آن

  ؟کجاست در هيقض اصل که دينيبيم

 چهار کنندمي کار هايخارج خدمت در خود منافع يبرا که يکسان

 و پول بخاطر را خود وجدان و رتيغ نهايا همه که باشندمي  دسته

 . اند داده دست از مقام
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 اول دسته

 گرو در آنها يبقا که دانندمي و هستند ريوز فعال که کهيکسان

 درتوانند ينم نهايا نباشند يراض آنها اگر ارد.د قرار هايغرب تيرضا

 .بمانند يباق وزارت منصب 

اند کرده امضاء را هياطالع نيا کهاند نبوده «احمق» عده نيا من بنظر

 در نکهيا يابر کنند. امضاء را آن که بوده واجب نهايا يبرا بلکه

 هايبغر يبرا را يخدمت خوش نيا ديبا بمانند يباق خود يهايچوک

 من که دارد وجود هياطالع نيدر ا هم يگريد جمالت ند.دادمي انجام

 ه،ياطالع نيا در شده گرفته بکار يها جمله .بخوانم را آنها خواهمينم

 دادن پاسخ قابل که نهاستيا يو درون يشخص يها عقده انگريب همه

 . نيست

 دوم دسته

 آنها به اگر يعني، اند کرده امضاءه را ياطالع که هستند ييهاياعقده

 عقده نهايا رند.يگمي راديا شود،مي ( 3حاصلش  3 ضرب 3) مييبگو

 مشکالت) هايغرب اگر کنند.مي کمبود احساس خود باطن در و دارند

 را ودخ (يشخص يها عقده) نهايا کنند،يم يافگن فرا را خود (ياسيس

 .کننديم يافگن فرا يروانشناس نظر از

  سوم دسته

 رنديگيم حقوقرا يز .مجبورنددارند و  تيمامور هستند که  يکسان

 و عقل عقل. نه و دارند منطق نه آنها( معذور المأمور) هستند رياج و
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کسب  يبرا النهيذل نديبگو آنها به چه هر و است پول فقط آنها منطق

 باشد.يها ميون آنها از خارجيزيو تلويراد ه وينشر .دهنديم انجام پول

 هيعل را ها حرف نيا چرا که گفتم يکي به من قبل کسالي ظاهرا

 نوشتم،ي: اگر نمگفت جواب در د؟يبود نوشته هيشخص احوال قانون

 هم نيا از بدتر و بودند گفته من به را حرفها نيا ؟کردميم کار چه

 وشتم.ن ترم يمال را آن و کردم اعاتمر يکم کي من يول بودند گفته

 ؟دارد يرا در پ يها چه ذلتگانهير شدن به بيد که اجينيب يم

 چهارم دسته

 آنها اند.عقل يب و لوح ساده يول ستندين مأمور هستند که يافراد

 کار افغانستان در هايخارج طرف از که ييهاونيکمس از کعدهي توسط

 نيب ،مختلف يهاعنوان تحت .رنديگمي پول ميمستق ريغ بطور ،کنندمي

 ريدا بهانه به و دهنديم را شان نوشتن مصرف. شوديم عيتوز پول نهايا

 کننديم ديتمج و فيتعر آنها از دهند.يم پول نهايا به ،نارهايسم نمودن

 يزيچ ديبا و ديهست اررگزيتأث ييها تيشخص اجتماع در شما که

 شما بهما  ديندار امکانات اگر نند.ک استفاده مردم تا ديسيبنو و دييبگو

 .کنميم کمک

ها يوخارج هايغرب خدمت در کردم عرض که دسته چهار نيا

 را هياطالع نيا که محترم رانيوز از عده آن از من حاال ند.هست

 خانه وزارت و يدولت ادارات در که پرسممياند کرده امضاء کورکورانه

 د؟يکنمي امضاءاق را چشم بسته اور گونه  نيهم زين خود يها
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 نه وقتچيه دولت نيا دولت. نيا حال به يواکه  است نطورياگرا

 ترريفق هم مردم و شوديم بدتر روز به روز بلکه رودنمي شيپ تنها

 چيه به وزارت يچوک است. انکار قابل ريغ تيواقع کي نيا ند.گردمي

  .کند ليتبد حقبه   را باطل تواندنمي وجه

 و يچوک خاطر به که ديندار وجدان ديهست ريوز وزامر که شما ايآ

 و پول خاطر به شما د؟يکنمي انتيخ خودمردم  نيد به خود نصبم

 يروز چند ديخواهمي و ديکنمي يخدمتخوش  هايخارج به مقام

 يباق يتا ک قدرت نيابه گمان شما   د؟يبمان يباق قدرت در شتريب

 ؟ماند خواهد

 ند،کرده ا امضاء را هياطالع قدرت رد خود يبقا بخاطر که يکسان

 .است يمشکل کار وزارت يکرس دادن دست از چون  ،بودند مجبور

 چرا آنها که است ها دانشگاه دياساتن و يمسئول از من تعجب

 منصب وزارت که نهايا) ه اند؟کرد امضاءپاره را  ورقاين  کورکورانه

 فردااگر  که باشند کرده امضاء نيا بخاطر است ممکن (ندارند. هم

 وجود هايخارج ستيل در زين آنان مبارک نام اقال شد، عوض حکومت

 که ندارد  وجود يليدل االّ و رنديگ قرار آنها توجه مورد تا باشد داشته

 .کنند امضاءه را ين اطالعيق ايبدون تحق آنها

 . است قانون و قحقو، منطق ،است مهم انسان يبرا که آنچه

 از نکهيا از قبلد يبا نهاياو  است حقوق يجا و منطق يجا دانشگاه

 .کردندمي قيتحق ،کنند ديتقل هايغرب
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 صحبتبا ما  يمنطق و دنديپرسمي کينزد از آمدندمي ديبا نهايا

 مسلما گرفتند.مي ميتصم عاقالنه ،يبررس و قيتحق از بعد کردند ويم

 به و افتنديمي دست يمطلوب جينتا به کردندمي را يکار نيچن اگر آنها

 ميداشت انيدانشگاه از ما را توقع نيا کردند.نمي انتيخ هم خود نيد

 .گرفتند قرار هايغرب ريتاث تحت زود آنها متاسفانه يول

 دولتران يحقوق بگ و کارمندانر يسا و نهيکاب يوزرا از ام البته

 هم مأمور کهيآنان از يحتو گانه يماموران ب ران ويم، از اجيندار تيشکا

 يهانويسيکم يهاتيمز و برکات از ميمستق ريغ بطور يول ستندين

 ييهااراده يب آنها چون .ميندار تيشکا زين شوندمي مند بهره يخارج

 .دهندمي انجام را يکار هر و مقام پول بخاطر که هستند

 هرچه و قيتحق بدون که رفتنمي يانتظار نيچن هايدانشگاه از يول

ه را ياطالعها  تيدن واقعيفهم بدون و کنند دييأت آنها ،نديبگو هايغرب

 را هيشخص احوال قانون مواد از کي چيه کهيحال در آنهم کنند. امضاء

 ورانهککور نگونهيا دانشگاه دياسات که است تأسف يارجايبس اند.دهيند

 !!ندينما عمل

 کيتار اريبس کشور نيا ندهيآ ،باشد نگونهيا ما يهادانشگاه وضع اگر

 يحت) دارند تيشکا آن تيوضع از همگان که ما دانشگاهود. ب خواهد

 وجهچيه به دانشگاه يهادرس که دن دارياز ا تيشکا زين معارف ريوز

 (اند.فيضع اريبس ها دانشگاه دياسات و ستين ياريمع
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 هيبلندپا نيمسئول اگر .ستا ار اندکيبس دانشگاهها در قيال دياسات

 ها دانشگاه يدرس يارهايمع به و نکنند تيمسئول احساس دانشگاه

 جذب نيمحصل تيترب يبرا را قيال و خوب دياسات و نديننما توجه

 .خواهد شد تر ميوخ  روز به روز  کشور نيا تيوضع ،نکنند

 م.يندار تيشکا ،کنندينم فکر زيچ چيه به که ييها سواديب از ما

 ياسيس هودهيب ليمسا درچرا  آنان که است انيدانشگاه از ما تيشکا

 نوع چيه بدون دينبا دانشگاه دياسات کنند؟!يم تلف را خود وقت

 انيدانشگاه يعلم تيشخصو  کنند امضاء را يمزخرف زيچهر  ،قيتحق

 که کنند درست را پوهنتونت يوضع  ديبا نهايا ببرند. سوال ريز را

 يروشنفکر موضوع که ييايدن در است. وابسته آن به کشور سرنوشت

 .رودينم يتوقع نيچن وجهچيه به  ،انشگاهد از ،است مطرح

 شما يبرارا  هياطالع نيا آخر از گريد جمله کي خواهممي حاال

 باور نيا به بشر حقوق به باورمندان همه» :کهاست  شده نوشته بخوانم.

 خواهمنمي ک طلبهيبه عنوان  من) افغانستان يها موکراتد که هستند

 يمعرفدرست  شما يبرا را ها موکراتد نيا اال و کنم صحبت ياسيس

 نظام شدن زهيطالبان با تمام قدرت با ديبا کشور يمدن جنبش و( کردميم

 «.کنند مبارزه، کشور يحقوق

 ،شده گرفته قرآن متن از که عهيش هيشخص احوال نهايا نظر از

 اعتراض قرآن به که توانندينم جرئت نهايا شود.مي محسوب زهيطالبان
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 آن احکام و قرآن از تمام قدرت با کشور يساسا قانون چون کنند

 .است «زهيطالبان» نديگويم را عهيش هيشخص احوال لذا کند.يم تيحما

 هيشخص احوال قانون بنام که يقانون نيا که کردم عرض من هگرچ

 به است و ياسالم هيشخص احوال قتيحق در، است شده معروف عهيش

 را سنت اهل هيشخص حوالا قانون فردا اگر. است مربوط يسن و عهيش

 .نمود خواهند يريسختگ نيا از شتريب هايغرب کنند بيتصو بخواهند

 قانون د.يکن باز را خود يگوشها خوب که ميگومي صراحت با من

 يقرآن قانون نيا بلکه ستين زهيطالبان تنها نه ،عهيش هيشخص احوال

 «زهيغفلتن» ست.ين «زهيغربن» فقط است. قرآن احکام مطابق است و

. ستين «زهين ،مقدم نيد بر را يچوک» ست.ين «ز نيزهيست نيد» ست،ين

 ( !ند!يگومي مزخرف يحرفها چه)

 ،آنها اجداد وجود از شيپ و طالبان وجود از شيپ هيشخص احوال

 مسلمانان نيب در که استن قر چهارده از شيب ،قرآن و هبود موجود

 همان به يسن و عهيش مردم که است سال صدها دارد. وجود جهان

 .کنندمي عمل خود هيشخص احوال

 دالر» قانون نيا ؛دييبگو که است بهتر :ميگومي ها زده غرب به من

 هب فقط د.يندار اعتقاد که هم بخدا د.يندار نيد که شما ست.ين !!«زهين

 خالف قانون نيا يکجا ،بودنمي نيچناگر  د.يکنمي فکر پول و مقام

  ؟است بشر حقوق



 80  ...................................................................... ی غربیتهاجم فرهنگی کشورها

 

 کيتفک يجنس زشيآم با را يهمخواب که ديهست سواديب رآنقد شما

 ازکه  !ييرسوا يزه د!!!يا کرده معنا يجنس مباشرت به آنرا و ديتوانينم

 هم را شيمعنا د،يا خواندهکه  را يزيچ دارد.  تيحکا شما يعقل يب

 .ديا دهينفهم

 يات باقي. اگر حکنم بحث موضوع نيا در خواهمنمي نيشتر از ايب

 از اند، گرفته راديا آنها که ياماده چند يرو خواهممي انشاءاهلل دافربود 

 خواست هرکس کنم صحبت مفصل مکان نيهم در صبح ده ساعت

 که  برسانم اثبات به خواهممي ن کنفرانسيدر ا ،ديشرکت نماتواند مي

 ما و است کشور ياساس قانون مطابق ،هيشخص احوال قانون مواد تمام

 .ميدار احترام بشر حقوق به هايغرب از شتريب

 احتراماند کرده نيتدوآن را  هايغرب که بشر حقوق هياعالمما به 

  .باشدنمي ما قبول مورد که دارد ياديز نواقص يول ميدار

 اسالم قانون و دارد جامع اريبس يحقوق بشر يبرا اسالمن مقدس يد 

 عمل هاهياعالم بهقرار باشد که ما  اگر .است گريد قانون هر از بهتر

 ما چون م.يکنمي عمل ياسالم کنفرانس بشر حقوق هياعالم به ميکن

ه حقوق ياز اعالم يه کنفرانس اسالميو به مراتب اعالم ميهست مسلمان

 .بهتر است يبشر غرب

 ياهويه از و ميکننمي عمل يغرب بشر حقوق به وجهچيه به ما

 و منطقر اساس م بيحاضر امّا ،ميبه دل ندار يچ ترسيه هايغرب

 .ميکن صحبتبا آنها  تيعقالن
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 را نيا که خواستممي بودم آورده خود با هم را گريد سند کي من

 چه و ؟ستيچ يغرب بشر حقوق که ديبدان شما تا بخوانم هم

 دهينام هاتمدن عصر آنرا که يامروز يايدن در و نديگومي ييهادروغ

 تمام وقت کنم يفکرم !؟!!.شودمي واقع تيبشر بر ياتيجنا چه ،اند

، در آنجا صحبت مفصل ميدار يمطبوعات کنفرانس هم فردا و است

 .اهلل انشاءخواهم کرد 

 .نيالعالم رب هلل والحمد
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 ميالرج طانيالش من باهلل اعوذ

 ميالرح الرحمن اهلل بسم

 موضوع چهار خواهممي است ما بحث به مربوط که مقدمه عنوانه ب

 .کنم عرض را

  اول موضوع

 فقه مطابقغالب مواد آن،  عه،يش هيشخص احوال د کهيد شما بدانياب

 موارد اکثر در ودخ نيب احکام انيب در ياسالم مذاهب است. يحنف

 يجزئ ياسالم مذاهب نيب يفقه اختالفات دارند و نظر اتفاق ،يفقه

 .است

 را ياسالم اخوت يشورا سيرئ ،نيعبدالمت يمولو يسخنران شبيد

 با يول کردمي صحبت يحنف فقه از شانيا دم.يشن تمدن ونيزيتلو از

 فقه دو نيا نيب ياعمده مشکل نداشت. يمهم تفاوت يجعفر فقه

 درز ين حسام يمولو جناب ن اساسيو بر هم ندارد وجود يسالما

 نمود. دييتا راعه يش هيشخص احوالقانون  خود يسخنران

 همه به مربوط بلکه ستين عهيش به مربوط تنها ،هيشخص احوال هيقض

 کيشر باهم ،هيشخص احوال قانون در مسلمانان همه و است مسلمانان

 وجود چند ماده محدود فقط هعيش هيشخص احوال قانون درهستند. 

 نيب آنها هيبق کنيباشد ل امدهين سنت اهل فقه در است ممکن که دارد

 .است مشترک يسن و عهيش
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 قانون نيا در که ياماده سه و پنجاه و صد دو از که ميکن فرض

 ،آنها هيبق يول ،باشد عهيش فقه به مخصوص آن ماده ده ،دارد وجود

 .است ياسالم مشترک فقه ،همه

 نيا ياسالم اخوت يشورا محترم سيير شبيد يهاصحبت

ست  بلکه يعه نيتنها مربوط به ش ،قانون نيا که نمود دييتا را  موضوع

 .است مسلمانان همه به مربوط

 دوم موضوع

 ماده و سه ماده بامخالفت  کنند،مي مخالفت قانون نيا با که يينهاآ

 ياساس قانون اب مخالفت و است ياساس قانون کي و يس و کصدي

 مخالفت کشور ياساس قانون با که ندارد حق يکس يعني .ستين زيجا

قانون  جرگه هيلو در افغانستان مردم ندگانينما توسط قانون نيا کند.

 يمل ثاقيم ما مردم يبرا ياساس قانون امروز و شد بيتصو ياساس

 .است

 کي ويس و کصدي ماده با مخالفت ،عهيش هيشخص احوال با مخالفت

 احوال قانون ؛که ان داشتهيب حايصر آنجا در که است ياساس قانون

 نيتدو ،قانون نيا لذا. شودمي نيتدو يجعفر فقه مطابق عهيش هيشخص

 نوشته زين ياساس قانون سه ماده در شد. بيتصو هم نيمجلس توسط و

 وضع اسالم مقدس نيد احکام مخالفتواند نمي يقانون چيه که است

 .شود
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 از و ميباش داشته احترام خود ياساس قانون به ديبا ما نيبنابرا

 کشور ياساس قانون به که ميخواهمي زين يخارج يکشورها مرداندولت

 .بگذارند احترام ما

 سوم موضوع

 يرو و دارند قبول آنرا هايغرب خود که يدموکراس همان اساس رب

 اجتناب ما ينيد امور در دخالت از هايغرب ديبا ؛کنندمي يپافشار آن

 .کنند

 اي مردم يآرا براساس. )و مردم بر مردم حکومت يعني يدموکراس

 قانون اساس بر ،قانون نيا شان( يها ندهينما توسط اي و ميمستق بطور

 يزير هيپا هايغرب خود کمک به نظام نيا و آمده بوجود يدموکراس

 .آمد بوجود نظام نيا تا کردند تالش و دهيگرد

 ستين نيا يدموکراس يمعناکنند.  قبول را يموکراسد ديبا هايغرب

 .نکنند قبول گريد يکشورها در و کنند قبول آنرا خود کشور در که

 بر تلفمخ جهات از که است يدموکراس خالف آنها نادرست خوردبر

 گرانيد بر آنها يشخص نظر تا کنند وارد فشار گريد يهادولت و ملتها

 وارد فشار شود.تر  مقدم ،گرانيد ياساس قانون از يحت و شود نافذ

 انهيمساو نيزم کره تمام در را يدموکراس ديبا ما است. اشتباه کردن

 .باشد يقابل قبول نم هوا دو و بام کي و بپذيريم
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  چهارم موضوع

 در قانون نيا بايتقراست که عه يش هيشخص احوال يقانون راحلم

 را فقه هم هک دانشمندان از عدهآن توسط سال مينو  کي مدت

 علم البته) .شد نيتدو ،دانستندمي را حقوق علم هم و دانستنديم

 چون .الملل نيب حقوق و يحقوق عموم علم نه ،(يخصوص حقوق

 .(شودمي بوط مر يخصوص حقوق به عهيش هيشخص احوال

 نيتدو را هيشخص احوال قانوننکه ياتا  کردند قيتحقاد يز آنها

 نيتدو ،عهيش يعلما مشهور يفتاو متن اساس بر قانون نيا نمودند.

 ،داشتند عهيش يفقها از يبعض که يفرد نظرات و افکار از و ديگرد

 در که عهيش يعلما مشهور يفتوا اساس بر فقط و است شده اجتناب

 به  آنرابعد  و هشد نيتدو (تحدثهسل ميمسا ي)باستثنا آمده خيتار طول

 . ميفرستاد هيعدل وزارت

 عجله آن در و شده نيتدو فاخِ در قانون نيا نديگومي که ييآنها

 نانيا کنند.مي خوش را خود دل که است ييهاحرف ،گرفته صورت

 در ،آن عهيش ريوز يکار محافظه بخاطر هيعدل وزارت که دانندينم

 قانون فوق يعني 1نمود، اطياحت اريبس ،عهيش هيشخص احوال مورد

 يعلما يسرتاسر يشورا به را قانون نيا از نسخه کي .کرد اطياحت

                                                           

ها نارحت نشود و آقاي سرور دانش که در آن زمان وزير عدليه بود براي اينکه غربي - 1

 فظه کاري نمود.خود نيز چند روزي بيشتر در مقام وزارت باقي بماند بيش از حد محا
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 ،هستند ما سنت اهل محترم برادران از آنها تياکثر که فرستاد افغانستان

 1.ن قانون ابراز داشتنيموافقت خود را با ا و کردند مطالعهز ين آنها

 وزارتو  اتيشرع دانشکده ،هيقضائ يقوه به راگرآنيد يهانسخه

 ارگانها نيا اند.هفرستاد هم علوم ياکادم يبرا يحتو اوقاف و حج

 وزارت توسط يول نداشتند تيمدخل ،قانون نيا نيتقن مراحل در قانونا

 کهيحال در شد فرستاده قانون نيا يهانسخه ،مرجع پنج نيا به هيعدل

 رفتمي مجلس به ديبا طرح نياو  ميبود داده ما که بود يطرح کي

 تا ماند انآن نزد هامدت نمود. اطياحت حد از شيب هيعدل وزارت يول

 .کردند اعالم را خود موافقت و نمودند مطالعه هم آنها

 به را آن سپس و شد محکم قانون نيا ،ياطياحت مراحل نيا از بعد

 چه جرگه يولس اي يمل يشورا مجلسفرستادند.  يمل يشورا مجلس

 در که يونيسيکم دههژ يبرا و کرده يفتوکپ  را هانيا تمام ؟کرد کار

 .نمودند مطالعه هم آنها و فرستاد ،داشتند وجود جرگه يولس

 در قانون نيا سال مينو  کي مدت به ديشا ؛دانمنمي قيدق بطور من

 است، گرفته صورت عجله نديگومي کهييآنها ماند. معطل جرگه يولس

نداشته  وجود هم يکار پنهان کارنبوده، در يعجله چيه که بدانند ديبا

 شيهاونيسيکم تمام به يمل يوراش مجلس .است نبوده هم نامه شب و

 راديا قانون نيا به هم ونيسيکم کي ،ونيسيکم دهژه از و فرستاد آنرا

                                                           

متن نامه شوراي سرتاسري علماي افغانستان را در صفحات اخير همين کتاب  - 1

 توانيد بخوانيد.مي
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 علت به يول گرفتقرار مجلس يکار يآجندا در مرتبه چند نگرفت.

 ديبا که داشت يگريد يکارها مجلس ديشا افتاد، ريتأخ به ،نامعلوم

 صحن در قانون نيا ،سال مينو  کي از بعد سرانجام .دادمي انجام

 نيا مواد يبعض شد. گفتگو آن يرو هم گريد روز چند و آمد مجلس

 کلمات يبعض کردند و حذف مجلس ک چند عضويبه تحر را قانون

  .کردند بجا جا اي و دادند رييتغ را آن

 قرار د.يرس بيتصو به قانون نيا ،مجلس يآرا تياکثر با سرانجام

 مخالفت قانون نيا با نفر دوازده اي نفر ده ،مجلس تمام در ؛اطالع

 با جرگه يولس در يوقت .دادند موافق يرا همه گرانيد و کردند

 (سناء مجلس) جرگه مشرانوبه  د ويرس بيتصو به مطلقه تياکثر

 استير به نموده و بيتصو آرا اتفاق با ز آنرايشرانو جرگه نمفرستادند 

 ماند. يجمهور استير ارگ در هم يگريد مدت .فرستاد يجمهور

 .گرفت بخود را يقانون شکل و نمود حيتوش آنرا زين جمهور سيرئ بعد

 واردبر ما  گوناگون يجاها از امروز که ييفشارها ايبه نظر شما آ

 فقه هيبرعل فشار اي ؟است عهيش هيشخص احوال با مخالفت تنها ،شودمي

 يسن چه و عهيش چه دارند قبول آنرا مسلمانها همه که است ياسالم

 چند ياستثنا بهو  دارند قبول همه را هيشخص احوال نيا د.کنينم رقف

 .است مشترک همه هيبق ،آن ماده

 دهگنجان ياساس قانون در که است اسالم هيبرعل اوال فشارها نيا

 چه ،ييجزا قانون چه) .است ياساس قانون ن يتمام قوان اريمع و شده
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 آمده بوجود آن اساس بر که چه هرو  يمدن چه و ياجتماع چه ،يفرد

 .است نيد هيعلفشار   قتيحق در فشارها نيا (است

 ،اصطالح به که يدموکراس .است يدموکراس هيبرعل فشارها نيا؛ ايثان

 که ييهايغرب آمد و بوجود غرب ازو  است مردم بر مردم حکومت

 ياديز زحمت ،يدموکراسصطالح به  ،نيا ياياح يبرا بودند نجايا

 نيا در آنها خود انداختند. راه به گزاف مصارف با را انتخابات دند.يکش

 ردوا فشار آنها چرا حاال .آمد بوجود نظام تا کردند کمک مورد

 ،اندآورده بوجود شان خود که را يدموکراس خواهندمي يعني کنند؟يم

 !!ببرند؟ نيب از

 تر تحتشيبهم  دولت و برود نيب از يدموکراس ،اصطالحه ب اگر

 دايپ بقا نظام نيا مسلماشود؟ مي چه نظام نياعاقبت  ،رديقرار گ فشار

 را يدموکراسو کنند نمي را قبول قانون هانيا چرا نيبنابرا کند.نمي

 ؟رنديپذنمي

 نوع کي که دانندمي همه نشد؟! وارد نيمجلس بر فشارها نيا چرا

 يدرست کار نيمجلس که نديبگو توانستندنمي آنها رايبود. ز يپوش پرده

ها را فشار هايغربلذا  .خورد يبرم يدموکراس به حايصر رايز اند.نکرده

  1.کردند وارد ،س جمهوريرئ يعني ،نفر کي بر

                                                           

بعد ها رئيس جمهور )آقاي کرزي( بمن گفت »)از صحبت هاي خصوصي معظم له(:  - 1

عد که حتي اردوغان صدر اعظم ترکيه، تلفني اصرار مي کرد که جلو اين قانون را بگيريد!! ب
 )ادامه پاورقي در صفحه بعد(
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 امضا اگر شود!مي وارد او بر فشار ،کند امضاء اگر جمهور سيرئ

 نيمجلس مصوبات چرا که شودمي استبداد و يکتاتوريد به متهم نکند،

 عجله نه مورد نيا در م کهيد بگويبا جهيدر نت .کندنمي حيتوش را

 بهانه نهايا است بلکه داشته وجود يکار پنهان نه و گرفته صورت

 .مان کم سواد استيف االيغرب زدگان ضع و هايغرب يها يريگ

 کردم عرض و کرده يط را يقانون مراحل فوق ،عهيش هيشخص احوال

 .دندکر قبول هم آنها و شد فرستاده هم گريد يجا چند به که

 کشور کي ايآ کنند؟ وارد فشاربر ما خواهند مي ها يچرا خارج

 يط را خود يقانون مراحل تمام که يقانون کي شودمي حاضر يغرب

 شده بيتصو نيمجلس يعموم يآرا به يآزاد کمال با و باشد کرده

 يگريدولت د کيباشد  شده حيتوش هم جمهور سيرئباشد و توسط 

 را نيا که شودمي حاضر يغرب کشور دامک نکند؟ قبولآن را د يايب

 رد؟يبپذ

 ما يمل تيحاکم چرا ارند؟گذنمي احترام ما ياسيس استقالل به چرا

 موجود نظام ،برود نيب از ما يمل تيحاکم اگر برند؟مي سوال ريز را

 کنند.مي اميق هايخارج هيبرعل دوباره مردم کند. دايپ تداوم تواندنمي

 يهاهيپا و باشد قانونمندما  کشور دبگذارن که کنممي هيتوص آنهابه  من

----------------------------------------------------ادامه پاورقي از صفحه قبل   

از سالها فهميدم اردوغان يک اسالم آمريکايي را مي خواست که منافع آمريکا را در خاور 

 «.ميانه اسالمي تأمين کند. او مردم ترکيه را هم فريب داد
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 ،يآزاد نيهم از ،نظام يها هيپا استحکامشود.  مستحکم نظامن يا

 .ديآمي بوجود آرا تبادل و مردم حقوق به احترام ،يدموکراس

 بر فرهنگ کي يالياست ،يفرهنگ تهاجم ،ياسيس يفشارها گونه نيا

 خودش ،گريد يها تمدن بر تمدن کي دانستن برتر گر،يد فرهنگ

. است محکوم ،باشد که ييجا هر از خشونت است. خشونت از ينوع

 نيهم خود که شودمي نيا اش جهينت و است باطل خودش خشونت

  .شود زا خشونت ،خشونت

 لياوا در شما و ما د؟يشناسنمي تيرسمه ب را ما يآزاد شما چرا

 به خداوند .ميهست انسان شما و ما .ميکنمي يزندگان کميو ستيب قرن

 يها زيچ و دروغو نوشتن  ياسيس يفشارها يبجا .داده عقل ما

 اساس بر و مينيبنشباهم  انسانک ي عنوانه ب است بهتر ،اردخنده

  .ميکن صحبت تيعقالن

 يکشورها از حقوق نيمتخصص از ياعدهاگر  که ميهست حاضر ما

 اساس بر نهالبته . ميکن صحبت تيعقالن اساس بر آنها با ند،يايب يغرب

 قانع را گريدکيت يوعقالن بر اساس منطقبلکه  ،ييجو يتربر و تفوق

خود شما  يآبرو ،ر شمايد بگد که مزدوران مزين نکته را بدانيا .ميبساز

 برند!مي را

 و اهوهايهن يا يهمه و شد وارد ما بر که ييفشارها همه وجود با

 گريد يکعدهي شد، راظها يخارجن يمتکبر طرف از که يزشت کلمات
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 يطرفدار آنها از کتابيب و حسابيب، مخصوص علله ب داخل از

 .کردند

 کمي و ستيب قرن يانسانها مناسب ،فشارها و ها ييگو زور نيا ايآ

ت ريمغا زمان ما يهاانسان شأن با و است يمنف جواب مسلما است؟

 .است تيعقالن خالف بر و داشته

 در دييايب .هستند عاقل ياتموجود هاسانان و داده عقل انسان هب خدا

  م.يکن صحبت تيباعقالن ،مناسب يفضا

 خود گفتم. ،يکرز يآقا ،جمهور محترم سيرئ به را موضوع نيا من

شان يم. ايکرد صحبت باهم يمنطقو  بود کرده دعوت مرا شانيا

 گفتم. را خود يهاحرفز ين من و گفت را خود يهاحرف

 که ستمين مطمئن چون ،کنم انيب را جلسه نيا ليتفص خواهمنمي من

 بطور ألخرهبا يول .باشد يراض صحبتها آن يافشا به جمهور سيرئ

 .شود صحبت تيعقالن يمبنا رب ديبا که ميديرس جهينت نيا به مجمل

 نيو آن هم ا کنم عرض هم را گريد مطلب کي خواهممي نجايا در

 قانون نيا رييتغ و ليتعد حق وجهچيه به افغانستان هيعدل وزارت ؛که

 ماده با مخالفت ،هيشخص احوال قانون در رييتغ و ليتعد هر ندارد. را

 صورت نيا در .باشدمي ياساس قانون مکي و يس و کصدي ماده و سوم

 ما يبراو اند نموده بيتصو ملت ندگانينما که را ياساس قانون نيا

 .گرددمي اعتبار يب ،است يمل يقهيوث
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 عرض ديبا شما خدمت که بود يضرور من بنظر موضوع چهار نيا

 احوال قانون از ماده دو  خواهممي حاال بود. هيقض مقدمه نهايا کردم.يم

 انيب درست بطور شما يبرا را آنها وجه و کنم  ذکر را عهيش هيشخص

 پاسخ زين آنها به ،داشتند يسواالت محترم خبرنگاران اگر سپس کنم

 مصوبهماده  دو نيا به که خواهممي شما از موقع آن تا يول دهم.يم

 .ديکن دقت خوب

 اول ماده

 ازتواند نمي ،خود شوهر اجازه بدون زن که است آمده قانون نيا در

 .رديبگ اذن خود شوهر از ديبا شود بلکه  خارج خانه

 قبول مورد کهاند داده رييتغ ينحوه ب را جمله نيا ،مصوبات در البته

 عهيش فقه مخالف ،آمده بوجود رييتغ نيا هک گفت ديباو  ستين ما

 يفتوا و ميکنمي صحبت را عهيش يعلما مشهور يفتاو ما .است

 خود، شوهر اجازه بدون زن» که است نيهم عهيش يعلما مشهور

 بطور ن است ويچن زين يحنف هفق در «.شود خارج خانه از تواندينم

  است طور نيهم ياسالم فقه در کل

 دوم ماده

 زشيآم يتقاضا خود زن از مرد اگر، يجنس استمتاعات موقع در

 که است يشرع واجب زن بر و کند ممانعت ديبان زن د،ينما يجنس

  کند. قبول را شوهرش خواهش
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 دو انسان که شودنمي يول کردم عرض که بود ماده دو خالصه نيا

 يکار نيچن عقال نکند. نگاه را قانون يها ماده هيبق و نديبب را ماده

 قضاوت بعد و بخواند را قانون يها ماده همهد يبا انسان است. دودمر

 .کند

 سواديب همه من نظره ب ،کردند ترجمه را آن که خبرنگاران از عدهکي

توانند ينم ،نديآمي من نزد که يمترجمان و خبرنگاران غالب. هستند

 اشتباه نمک. نديگومي آنها شکر، ميوگمي من مثال .کنند ترجمه درست

 نکهيتا ادادند  گزارش عکس بر و اشتباه خبرنگاران کنند.مي ترجمه

 بخواند درست را قانون نيا که نبود يکس آوردند.در  را هايغرب اديفر

 .دينما راديا آن بر يمنطق و

 نه ؛که گفتم همتمدن  ونيزيتلو قيطر از شبيد من را موضوع نيا

 را آن زين ما يهايداخل بلکهاند هنخواند را قانون نيا هايخارج تنها

 شده بلند ادشانيفر و داد ،ينادان يرو از ما يها زده غرب اند.نخوانده

 .دانندنمي يزيچ قانون متن از اال و (اند گفته هايغرب چونکه)

 پول .هستند مزدور ،گريد عدهکي زنند.مي اديفر هايغرب بخاطر نهايا

 و غرور هم ياعده کنند.مي پاره را خود يگلو پول بخاطرو  رنديگمي

 را يمزخرف يزهايچ و است گرفته فرا را وجودشان تمام ،ينادان

 ن اسالم هستند و بهيدشمن د ،يااز منافقان عقده يو جمع .سندينومي

 د.نباشمي ن شانيمردم از د يگمراه يدر پ ،که باشد ير دروغه
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 رقابتدر آتش  گريد يهايبعض رند ويگمي سا ها پوليها از کليبعض

 طالب شهرت هستند. گر هميد يجمع سوزند ومي

 نيهم به ماده دو نيا د.يباش دهيفهم را ماده دو نيا که دوارميام

 مواد ،عهيش هيشخص احوال قانون کل در ند بلکهستين خود اطالق

 زند.يم ديق را نهايا که دارد وجود هم يگريد

 :کنم عرض شما خدمت را ماده دو نيا داتيمق خواهممي حال

 شوهرش اجازه بدون زن» .کردم عرض که اول ماده مورد در

  دارد: وجود ديق دوجا نيا در «.خارج شود خانه ازتواند نمي

 اول ديق

 آمده درآنجا است. شده ذکر سه و يس و کصدي ماده چهارم بند در

 ،شود مشقت موجب زن يبرا شوهر از گرفتن اذن چنانچه اگر» :است

 بدون که است زيجا زن يبرا و شودمي ساقط شوهر حق و باطل حکم

 «.شود خارج  خانه از شوهر اجازه

 جَعَلَ وَمَا» د:يفرمامي قرآن بلکه ،ميننوشت خود شيپ از را ديق نيا ما

  1.«حَرَجٍ مِنْ الدِّينِ فِي عَلَيْکُمْ

 آن بر قرآن در که ميدار «عُسر ينف» و «حرج ينف» قاعده کي ما

 و باشد وجوب چه) يحکم هرن قاعده يساس ابر ا است. شده ديتاک

                                                           

 83حج/آيه  - 1
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 نيب از ياول حکم و شودمي ساقط ،شد آور مشقت اگر (حرمت چه

 .رودمي

 خانه از ،خود شوهر اجازه بدون زن که بود حرام ،قانون نيا در

 ضيمر زنمثالَ  آورد،مي بوجود مشقت زن يبرا اگر اما شود. خارج

 مشقت و حرج دچار رودن اگرکه  دارد يگريد يضرور کار اي است

 .ندارد وجود زن رفتن رونيب يبرا يمانع نصورتيا در شود،مي

 دوم ديق

 در (خواهد.مي را شما يجد توجه و است مهم اريبس موضوع نيا)

 است شده ذکراحوال شخصيه  قانون سه و يس و کصدي ماده دوم بند

 ماش من که کند شرط خود شوهر با ،عقد خواندن موقع در زن اگر که

 وقت هر آنکه بشرط آورممي در شما عقد به را خود و خواهممي را

 .است  زيجا شرط نيا، بروم رونيب خانه از خواستم

 ميآمي شما عقده ب يبشرط من» :ديگومي خود شوهر به زن کهيوقت

 رونيب خانه از خواستم که وقت هر ،من ندهيآ مشترک يزندگ در که

 از شرط نيا مسلما نصورتيا در «باشم نداشته شما اجازه به ازين مبرو

 .ستين خارج حال دو

در  ،کرد قبول مرد اگرامّا  شود.نمي واقع ازدواج ،نکرد قبول مرد اگر

 و چه باشد يراض شوهرش )چه شودمي ساقط مرد حقآنصورت 

 پرسممي شما از حاال شود. خارج خانه از تواندمي زن ونباشد.(  يراض

 حقوق ريسا مثل نکاح عقد دارد؟ مشکل زنها يبرا قانون نيا يکجا که
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 تابع ابتدا در ياجتماع يدادها قراراست.  ياجتماع يقراردادها از

از خانه  ،شوهر اجازه بدون که کرد قبول زن اگر .است نيطرف يرضا

 .نشود رونيب شوهرش اجازه بدون که شودمي واجب او بر نشود خارج

 شوهرش از که شودمي واجب او بر کرد قبول را مرد شرط زن اگر

 از رفتن رونيب را خود ازدواج شرط و نکرد اگرقبولاما  رديبگ اجازه

 ازدواج رفتينپذ را زن شرط هم مرد و قرارداد شوهر اذن بدون خانه

  .شودنمي واقع

 زن حقوق به يچه ضرر بشود کار نيهم اگر ديکن قضاوت شما

 که يکشور هر در کنند،يم کار  يدولت ادارات در که ييهازن رسد؟مي

  ساعت از که کندمي شرط مثال. کنندمي قرارداد نهايا با هادولت دنباش

 و ديکن کار دولت يبرا ديبا ظهر از بعد چهار ساعت تا صبح هشت

 ايو معاش عنوانه ب را پول مقدار نيا شما کار مقابل در هم دولت

 صورت نيطرف نيب قرارداد يوقت کند.يم پرداخت شما به الزحمهحق

 .ندارد را تخلف حق و باشدمي آن ياجرا به ملزم هم زن ،گرفت

ا حقوق ي بشر حقوق خالف نيا نه، که ديبگو و ديايب  يکي اگر حاال

 صبح هشت ساعت از روز هر چرا د،يکنمي رياس را زن شما است. زن

 است، زن حقوق خالف نيا و کند کار ديايب عصر چهار ساعت تا

 که وقت هر و ديايب خواست که وقت هر خود ليم بقط زن ديبگذار

 درد يبا زنبلکه  کند، مجبور را او که ندارد حق دولت و دياين نخواست

 و کم بدون مرتب، را او معاشد يبا دولت اما باشد آزاد کار قسمت
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پاسخ  ؟دييگومي چه او جواب در شما نصورتيا در د.بپرداز اديز

 ديبا که است معمول ها کشور تمام رد يداد قرار يکارها روشن است.

  .ستين قبول قابل ، داد قرار در تخلف و شود عمل داد قرار طبق

 قانون درم. يکن صحبت منطق با و تيعقالن با که ميحاضر ما حاال

 تواندمي زن مطلقا ،داشت زن يبرا حرج و مشقت اگر که شده ديق

شرط  عقد موقع در چه) شود. خارج خانه از شوهرش اجازه بدون

 اگر ؛نباشد حرج که يفرض در و (باشد نکردهشرط  چه و باشد کرده

 هر زن کند، بولز قين مرد و باشد کرده شرط نکاح عقد نيح در زن

 شوهر چه ،بدون اذن شوهر از خانه خارج شود تواندمي ،بخواهد وقت

 ،نکرد قبولزن را  شرط مرد اگراما  .نباشد يو چه راض باشد يراض

 ساقط ،که بر زن دارد يحق ،کرد قبول اگر و شودنمي واقع عقد

 .شودمي

 ،در موقع عقد  زن اگر ؟ردان قانون اشکال ديا يکجابنظر شما 

 اجازه بدون و کرده قبول را حق نياشود که يم نيش ايمعنا نکند شرط

 است فقه هياول حالت از نيا و شود خارج خانه از تواندنمي شوهرش

 حقوق به رهذ کي کنممي فکرمن . کند شرط را نآ ينف تواندمي زن و

 وارد مشقت مسلمان بر ديبان يشرع احکام در. است نشده تجاوز زن

 اعتراض که يينهايا و است ممنوعدر اسالم  حرج و مشقترا يز شود.

  هستند. اطالع يب اسالم قانون از ،کنندمي
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 نمدانمي من است؟ شده تجاوز زن حقوق به قانون نيا يکجا در

 را مشقت نکهيا فرضه ب خواهند؟مي چه ما از ها زده غرب و هايغرب

 يدادهاارقر ريسا مثل ،خود قرارداد در زن اگر م.ينکن قبول هم

 خارج نشود خانه از شوهرش اجازه بدون که باشد کرده قبول ياجتماع

 .است نگرفته صورت تجاوزچگونه يه زن حقوق به نصورتيا در

 جانب ،گريد يهافرهنگ و انياد ريسا از رشتيب اسالم مقدس نيد

 شده ليقا هازن يبرا را حقوق نيبهتر و نيشتريب است. گرفته را زن

وجود  يباز استيس اسالم در ره،يغ و ياسيس ليمسا بدون .است

 .ندارد

 شعار از و است حرام مردم دادن بيفر و گفتن دروغ اسالم نيد در

 تيواقع نيع ديگومي رچهه اسالم است. شده منع جدا ،عمل بدون

 مرد و زن يها ييتوانا و يروانشناس ،خود هياول حالت همان از و است

 يهاييتوانا يبر مبنا و يروانشناس نظر از اسالم .است گرفته نظر در را

 يمبنا بر همچنان و دارد وجود مرد و زن نيب که ييهاتفاوت و يکيزيف

 کرده وضع قانون ،دارد وجود مرد و زن نيب که يمختلف يها استعداد

 .است

 از يجنس زشيآم مورد در مرد اگر که بود شده نوشته گريد ماده در

ه ب که يگريد موضوع کند. قبول را آن ديبا زن ،دينما مطالبه خود زن

 ،شب چهار هر در ؛که است نيا شده گرفته نظر در زن حقوق عنوان

 .بخوابد زنش در کنار را شب کي ديبا مرد
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 معنا نيا به ،شب کي ،شب چهار هرزنش از  کنار در دمر دنيخواب

 همانند زن که است نيا يبرا بلکه باشد داشته يجنس زشيآم که ستين

 بخوابد. تنها ،خود خواب اطاق در شهيهم که نباشد شوهر بدون زنان

 کي نيا. است «حق» زن يبرا يول است «فيتکل» مرد يبرا يخواب هم

 گرفته نظر در آنها يبرا اسالم قدسم نيد که است زن يبرا ازيامت

 داخل از چه و خارج از چه ،روشنفکر اصطالحه ب افراد يبعض .است

 قانون در که کنندمي اديفر و داد قيتحق بدونو  کورکورانه، کشور

 خود زن با مرد ديبا شب چهار هر در که شده نوشته هيشخص احوال

 .ستا کور دو هر شان عقل و چشم نهايا .داشته باشد يجنس زشيآم

در  را شب کي ،شب چهار ازد يد: مرد بايفرمامي د؟يگومي چه اسالم

موضوع  دهد. انجام يجنس زشيآم نکهيا نه ،بخوابد زنش يپهلو

 ،سواديب يانسانها مثل کورکورانه نهايا. يزش جنسيآم دن است نهيخواب

 نآنا يعقل يب ينشانه که) .رنديگمي راديا ،سوادانيب از بدتر بلکه

 بنام عهيش هيشخص احوال قانون يجا چند در هرحال به .(است

 عرف به را مسئله .معمول بطور يعني متعارف است. شده ديق «متعارف»

 استمتاع يتقاضا حق مرد ،معروف و معمول طبق کند ومي موکول

 .دارد را يجنس

 زن از هرشب متعارف ريغ که شود دايپ يمرد يياستثنا بطور اگر

 بند در .است خورده ديق مورد نيا در کند، يجنس متاعاست طلب خود
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و  هفتاد و کصدي ماده چهارم بند و سوم و يس و کصدي ماده سوم

 .است آمده «متعارف» بنام ديق نيا مهفت

 يدخترها از معذرت عرض با): شودمي مطرح سوال کي نجايا در

 رشوه چه يبرا زن که نستيا سوال (دارند حضور نجايا در که زميعز

 ست؟يچ ازدواج فلسفه رد و در کليگمي زن چه يبرا مرد کند؟مي

 استمتاعات از متعارف بطور دو هر مرد و زن که نستيا جواب

 که است ازدواج مهم يها فلسفه از يکي نيا و شوند مند بهره يجنس

 .است يضرورز ين نسل تداوم يبرا و شودمي اشباع انسان زيغرا

 يهاحرف چه) است؟ شده تجاوز زن حقوق به صورت نيا در ايآ

 (ند!!يگومي يزيآم مسخره و مزخرف

 قانع هم را ما و کنند صحبت يمنطق نديايب ،دارند منطق اگر نهايا

 نيتمک مورد در بود ديق کي نيا دار؟! بيع قانون نيا يکجا که کنند

آمده است  يجنس استمتاعات يبرا شوهر خواست کردن اجابت و زن

 .طبق معمول يعني «فمتعار بطور» که:

شده  ذکر سوم بند ،هفتو  هفتاد و کصدي ماده در هم يگريد ديق

 عذر زن که است واجب يصورت در شوهر از زن نيتمک که است

 حق ،باشد داشته عذر شرعا و عقال زن اگر .باشد نداشته يعقل و يشرع

 شود.مي ساقط مرد
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 سفر در ايد دار روزهو  است رمضان ماه دارد. عذر زن اوقات يبعض

 (کندنمي فرق  عمره احرام چه و حج احرام چه) است احرام در و حج

 .دينما يجنس استمتاع يتقاضا خود زن از مرد که است حرام نجايا در

 .است گرفته نظر در را سهولت انسان يبرا مورد هر در ياسالم فقه

 نفاس در ايدارد  اعتکاف مسجد در اي و دارد ماهانه عادت زن يوقت

زش يآم بر را زن که است حرام مرد بر و شودمي ساقط مرد حق است،

مثال  .باشد داشته يعقل يعذر زن اگر نيهمچن و .کند مجبور يجنس

دراين صورت  دارد، مشقت او يبرا يجنس زشيآم است و ضيمر

 الدِّينِ فِي عَلَيْکُمْ جَعَلَ وَمَا» شود. داشته روا حرج او بر که ستين زيجا

 داکتر اگر .شودمي ساقط شوهر حق و ستين حرج نيد در ؛«جٍحَرَ مِنْ

 هم باز ؛دارد ضرر شما يبرا يجنس زشيآم که ديبگو زن به متخصص

 .است حرام زنه ب مرد زدن ضرر و شودمي ساقط شوهر حق

 بلکه ستين شوهر مملوک و برده تنها نه زن ،اسالم نيمب نيد نظر از

 شرعا زن اگر نيبرا بنا .است اراده يدارا و مستقل انسان کي ،مرد مثل

 مرد بر و شودمي ساقط او بر شوهر حق ،باشد داشته عذر عقال اي و

 .کند ليتحم زن بر که ستين زيجا

 يشرع عذر نه زن که  ميکن صحبت رغبت مطلق يرو اگر حاال

 باز باشد، متعارف بطور هم استمتاع طلب و يعقل عذر نه و باشد داشته

 ست؟يچ حکمش ،کند يچيپ سر شوهرش اب زشيآم از زن هم
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 کند. اطاعت شوهرش از که است واجب زن بر نصورتيا در

 مورد نيا در هم باز و ديباش ده يفهم خوب مرا ضيعرا که دوارميام

 .کنممي اقامه ليدل

 در ،کردم باالعرض در که را يتاناستثنا نيهم که ديکن فرض شما

 هيشخص احوال در ءستثناا بدون مواد همه و داشتنمي وجود قانون

 .نداشت هم ياشکال چيه و بود درست هم باز ،بودمي

 ديبگو علم يرو از ياگرکس مثال م.يکن صحبت يمنطق و جامع دييايب

 گريد فرد، سته نيز سالم و چاق دارد و اهيس رنگ گوسفند نيا که

 که ديبگو و بزند گوسفند يپاها به را خود دست يبدون علم وآگاه

 هم رنگش است الغر نکهيا بر عالوه گوسفند نيا !دييگويم دروغ شما

 اگر بود. سخت اريبس ،زدم گوسفند يپا به دست من چون ستين اهيس

 گوسفند رنگ شود دهيپرس اگر بود.مي نرم ديبا شيپاها بودمي چاق

  !دانمنمي ديگومي بود؟ گونهچ

 تپش به نه و کرده نگاه وانيح طرف به نه ،عقل کم انسان نيا

 فقط بسته، چشم است بلکه زده دست آن يها گرده به نه و گوسفند

 ييدروغگو به متهم را طرف و گرفته را گوسفند يپا خود دستبا 

 چه مورد نيا در عاقل و باسواد يهاانسان عنوانه ب شما کند.مي

 د؟ييگومي
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 نطوريهم کنندمي اعتراض عهيش هيشخص احوال قانون به که يينهاآ

 ترساندن ،يفرهنگ تهاجم ،مورد يب يها يريگ بهانهآنها  کارند. هست

  .است گرانيد فرهنگ دادن قرار ريتأث تحت مردم و

 تيعقالن با ميخواهمي ما م.يترسنمي فشارها نگونهيا از ما البته

خودش  زن اند.کيشر دو مثل شوهر و زن ،غرب در م.يکن صحبت

 مرد بر ،غرب قانون در .را خود نفقه مرد و کندمي دايپ را خود نفقه

 کدام هر شوهر و زن ،غرب در .بدهد را خود زن نفقه که ستين واجب

 و گانه دارندجدا يمرد حساب بانک زن و د.نکنمي کار انخودش يبرا

 اداره را خود مشترک يزندگان کنند تامي مصرف خود بيج از کدام هر

 .هاستيغرب فرهنگ نيا .ندينما

، غرب هيشخص احوال قانون در که دانمنمي داوال نفقه مورد در البته

 هم اوالد نفقه که دهممي احتمال يول ست؟يک بدوش اوالد نفقه

 و خود مصرف مشترکا شوهر و زن يعني باشد. هردو بدوش مشترکا

 بر فرزندان نفقه اسالم در يول. کنند پرداخت را انش يها بچه مصرف

 و خانه مصارف در يتيمسئول باشدهم  اردريليم اگر زن و است پدر

 .ندارد رزندانف

 ياسالم فرهنگ ميگوئمي که ما شود. فکر يکم هافرهنگ يرو ديبا

 عالم در که يحقوق يهامکتب همه از و گريد يهافرهنگ همه از

  ست.ين شعار کي ،بهتراست دارد وجود
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 و شده توجه زن حقوق به يآسمان انياد ريسا از شتريب اسالم در

 قتيحق کي نيا است.شده  گرفته نظر در آنها يابر يشتريب حقوق

 است. قتيحق نيع ديگومي هرچه ،ندارد وجود شعار اسالم در .است

 چند ،حقوق ريسا بر عالوه ،ميکن حساب درست اگر مثال عنوانه ب

  .ندارد وجود انياد هيبق در احتماال که دارد دوجو مهم حقوق

 چند نيا ،باشدمي يتوجه قابل مبلغ که هرمَ از پس نمونه عنوانه ب

  کنم:مي ذکر نجايدرا ،است زن حقوق يهاتيواول از که را حقوق

 غــذا -1

  لباس -3

 خانـه -3

 )دارو( دوا -3

 يشيآرا و يتجمل مواد -8

نت، يل به زيتما .است مرد يشناس نارو از ريغ زن يشناس روان

لباس شود با مي خارجاز خانه  ياما مرد وقت. ستينب يع زن يابر

 کي با روز هر آنها .ستندين نطوريا هازن يول .شودمي خارج يمعمول

 رنگارنگ يهالباس که دارند دوستزنها  شوند. خارج ديبا لباس

 نظر از چون .ندارد هم يبيع چيه و است نيهم زن يروانشناس بپوشند.

 در را ز آنين اسالم مقدس نيد دارد. دوست را تجمل زن ،يروانشناس

 .و قبول دارد هگرفت نظر
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 باز ،باشد هم ونريليم زن اگر يحت .است واجب مرد بر زيچ پنج نيا

 زن اجازه بدون ندارد حق مرد و است واجب شوهرش بر او نفقه هم

 .کند تصرف او اموال در ،خود

 و زن ياجتماع تيشخص زانيم به توجه با زيچ پنج نيا وجوب البته

 خوب ،مرد اقتصاد اگر ست.ا شده گرفته نظر در ،مرد ياقتصاد قدرت

 لباس خوب، خانه به زناگر  ،ياجتماع تيموقعبه همان تناسب  باشد

 را نهايا همه که است واجب مرد بر ،از داردين مناسبتر يغذاها و بهتر

 .کند هيته زن ياجتماع تيشخص مطابق

 از يکي با اي و برادر و خواهر با مرد است ممکن اوقات يبرخ 

 بااگر  نصورتيا در. کند يزندگ مشترک ربطو خود يها ليفام

 ،بخواهد جداگانه خانه زين زن و باشد نداشته يسازگار زن تيشخص

 در ايآ. کند هيته جداگانه خانه او يبرا که است واجب شوهرش بر

 ما ديبا حاال است. پس يمنف جواب دارد؟ وجود نهايا ،غرب فرهنگ

 هازن حقوق که است زيآم نفرت غرب فرهنگ نيا که ميکن فغان و داد

 و جداگانه فرهنگ ،يمکتب و نيد هر نيبنابرا .است گرفته دهيناد را

 شما فرهنگ مييبگو آنها به ما که ستين الزملذا  دارد. خاص خود را

 چون ،ميدهمي حق آنها به ،اعتراض يجا به ما است. آور نفرت

 .است نيهم آنها فرهنگ

 قانون در مرد و زن وقحق يتساو نديگومي که کهيکساناز  يبعض

 فشار با هم را ماده نيا و نديگومي درست ،است دهيگرد ذکر ياساس
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 بودم و ياساس قانون انيجر در ابتدا از من آوردند. ياساس قانون در

 .کنمنمي صحبت آنها به راجع

ه ب ياساس قانون سوم ماده يول ميدار احترام ياساس قانون به ما

 قانونک ي نکهيا البته) است، دهش طرح «حاکم اصل» کي عنوان

 و وارد و محکوم و حاکم ،ديمق و مطلق، خاص و عام دارد، صيتخص

 گفت ديبا صراحت به اما( شودنمي بحث آنها يرو اآلن دارد که مورود

 حاکم کشور نيقوان ريسا بر و ياساس قانون مواد تمام بر سوم ماده که

همين  مطابق ،عهيش هيشخص احوال قانونشود. مي مقدم همه بر و است

  .است ياساس قانون

 مخالف کهييآنجا تا يول ميدار قبول را شوهر و زن حقوق يتساو ما

 .نباشد اسالم مقدس نيد احکام مخالف يعني ،ياساس قانون سوم ماده

 قانون سوم ماده به راجع من تا کندنمي کنم وقت تقاضامي فکر

 قانون سوم ماده که کنممي عرض قدر نيهم يول .کنم صحبت ياساس

 يهاتيشخص روز کي اتفاق باب از يول ،بود يگريد به گونه ،ياساس

 يرو همانجا در و بودند شده جمع يجمهور استير ارگ در بزرگ

همه د ييمورد تا کهنمودم  يشنهاديپآن  يدر بارهمن  .شد صحبت آن

 رد لذا .است اشتباه ،مسوده ماده سوم که واقع شد و همه قبول کردند

 که دندنمو توافق همهسرانجام  و گرفت صورت گفتگو سوم ماده مورد

 و ندنک چاپ دوباره را ياساس قانون مسوده و حذف را ماده نيا ليذ
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 احکام مخالف يقانون اگر»در آمد که:  يفعل شکل نيهم به ماده نيا

 «.باشدنمي وضع قابل قانون آن باشد اسالم مقدس نيد

 به مرد و زن حقوق يتساو مورد در را موضوع کي خواهم يم

 چه و دارند حضور نجايا کهيينهايا چه کنم. عرض خواهرانم و دختران

 مشاهده ونيزيتلو قيطر از خود يها خانه در مرا يهاصحبت  کهييآنها

 حقوق يتساو ما اگر :دهند يم گوش من يصحبت ها به کنند ومي

 افغانستان، در زن و است مردها بنفع صددرصد ميکن قبول را مرد و زن

 در گر،يد يجاها يبعض و يجنوب يکايآمر در ،قايافر در ا،يآس در

 .شوندمي تبخبد هستند، مسلمانان کهييهرجا

 بر زن نفقه گريد ؛رديبگ صورت مرد و زن حقوق ياگرتساو زيرا

 زن به مرد چه يبرا است. ضيتبع نوع کي چون ،ستين الزم شوهرش

 نفقه ديبا زن که نستيا مرد و زن حقوق يتساو راي؟ زبدهد نفقه

 حقوق يتساو نيا اگر. بدهد را خود نفقه مرد و بدهد را خودش

 يحت شوند؟مي روبرو يمشکالت چه با هازن که ديدانيم ،رديبگ صورت

 .رنديمب يگرسنگ از زنها است ممکن

 کابل نيهم در د.يبگذار را کشور يها يولسوال و اتيوال شما حاال

 از اگر زن ونيليم دو ايآ ت دارديجمع ونيليم ارچه نديگومي که

 مسلما کنند؟ دايپ کار خود يبرا توانندمي ،شوند رونيب خود يهاخانه

چه رسد به  شودنمي دايپ کارمردها  يبرا ريفق کشور نيا در .توانندنمي

 يروان لطافت آن و يکيزيف ضعف به توجه با هازن نصورتيا در. هازن
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 که شوندمي مجبور آنوقت ؟دا کننديپ توانندمي يکار چهکه دارند 

 هرچهو  مييشما زيکن ما که ببوسند را خود شوهران يپا و دست نديايب

 از که دياوريب ما يبرا لباس و نان يول ميدهمي انجام ما دييبگو شما

 .ميرينم يگرسنگ

 نزد تواندمي زن ،ندهد را زن نفقه مانهمحتر مرد اگر ياسالم فقه در

. رديگمي را او ينفقه ،شوهر از زور به يقاضو  کند تيشکا يقاض

 با اي و ديکن يزندگ عزت و احترام با ؟است خوب کي کدام شما بنظر

 ؟است بهتر کي کدام د؟يشو خود شوهران زيکن يخوار و ذلت

 و شودنمي دايپ زنها يبرا کار ييايآس يکشورها در که کردم عرض

 درصد دو حاال است. کمار يبس کار و رنديفق ياسالم يکشورها لباغ

 مربوط ،نفر سه دو نيا به يکل حکم دارند کار اگر زنها صد در سه اي و

 .ميريبگ نظر در را هازن غالب ديشود. بانمي

 زنها ،گريد يجاها در و يجنوب يکايآمر قا،يآفر ا،يآس در نيبنابرا

  .ندارد قبول را يزيچ نيچن اسالم د.نمانمي چارهيوب بختبد

 هستند مطمئن زنها رايز .زنهاست يبرا قانون نيبهتر ياسالم قانون

 در مثال عنوانه ب اند.شده مهيب مردها طرف از ،مشترک ييزناشو در که

 بنام يافغان اردهايليم اي و هاونيليم انهيسال ،ما ريفق افغانستان نيهم

ع ن موضويا .رودمي انزن بيج به ن مردا بيج از زن نفقه و هيمهر

 ار مهم است.يزنها بس يبرا
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 ديبا را او نفقه ،عده اميا در هم باز بدهد طالق را زنش يکس اگر

 اگر ،است حامل ماهه کي زن مثال بدهد، طالق را حامله زن اگر بدهد.

 طفل کهيزمان تا است واجب شوهر بر ديگومي قرآن شود واقع طالق

 قدر چه زن حق در اسالم که دينيبمي .بدهد را او نفقه ،نشده متولد

 .است نموده توجه

 .است يساالر تيواقع بلکه ستين يساالر زن ،آمده قرآن در آنچه

 يانسان عتيطب ،يانسان يروانشناس ،يانسان يها تيواقع براساس اسالم

 خود احکام ،دارد وجود مرد و زن نيب که ييها تفاوت و  اختالفات و

 مکاتب ريسا و يسمانآ انياد از کي چيه در .است نموده نييبت را

 يکاو روان و يروانشناس داشت نظر در با و جامع بطور نگونهيا يبشر

 .است نشده وضع قانون ،يانسان

 فرض به کردم. ذکر قبال که ياماده دو آن به برگردم خواهممي حاال

 خانه از شوهر اذن بدون زن که شود قيتطب مطلق ،ماده دو نيهم نکهيا

 هم باز ؛کند نيتمک زن ديبا ،خواست مرد هک وقت هر و نشود رونيب

  .است نگرفته صورت زن حقوق به يتجاوز گونهچيه

 رنديگمي راديا ما بر که ييآنها واند خورده ديق نهايا همه کهيحال در

 اگر اي واند دهيند و نخوانده را قانونو اصال  بوده بسته شان يهاچشم

 ،ياسيس يفشارها براساس فقط آنها بخوانند. خواهندنمي ،اند دهيد

 !ميندار يترس ياسيس يفشارها از ما کهيحال در کننديم برپا جنجال
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 تجاوز باشد يباق خود حال به ديق بدون ماده دو نيا که ميکن فرض

 دو نيهم زنش بر مرد حقوق تمام شود.نمي محسوب زن حقوق به

 مرد طرف از زن يماد يازهاين تمام ،مقابل در يول .است موضوع

 در يول است يساالر زن گفتندمي ،بودمي غرب در اگر شود.يم نيتأم

 و احکام .ندارد وجود يساالر زن و يساالر مرد يمسئله خدا نيد

 ،يانسان کرامت ،ياجتماع عدالت اساس بر اسالم مقدس نيد عتيشر

 شده گرفته نظر در زن و مرد يروان و يکيزيف يها طاقت ،يروانشناس

 اساس بر اال و است شده يزير يپ موجود يهاتيواقع اساس بر و

 .دارد وجود يساالر زن ياسالم فقه در ،يامروز منطق

 دارد وجود يقانون نيچن تمدن، کدام در و مسلک و مکتب درکدام

 نيتأم من را شما يهايازمندين و حتاجيما تمام ديبگو زنش به مرد که

 بيفر را مردم وغدر با چرا د؟يريپذنمي را هاتيواقع چرا؟ کنميم

 د؟يدهمي

 مقابل در باشد نخورده هم ديق اگر يحت ماده دو نيا قيتطب ايآ

 ؟است زن حقوق خالف ،رديگمي شوهرش از زن که يپول هاونيليم

 را ها قتيحق چرا شود. يم نيتأم زن يانسان کرامت و عزت تمام

 د؟يکننمي صحبت تيعقالن با چرا د؟يدهيم جلوه وارونه

 ،مرد کي اگر فرضا که نستيا کنم عرض خواهممي که يمهم نکته

 را گريد شخص کي نفقه فقط  خود ينفقه بر عالوه و باشد پول کم

 هم دارد زن هم موصوف تيوضع نيا با مرد نيا حاال ،بدهد تواندمي



نون احوال شخصيه شيعه از آغاز تا انجام قا  .....................................................  004 

 

 را مادر و پدر نفقه بدهد؟ رااز آنها  کي کدام قهفن ديبا او .مادر و پدر

  را؟ زنش نفقه اي بدهد

 مقدم مادر و پدر نفقه بر زن نفقه ياسالم فقه نظر از نصورتيا در

 ياديز حدود تا اقارب و مادر و پدر ينفقه ؛يفقه اصطالحه ب. است

 .بدهد را زنش حق اول ديبا است. «حق» زن ينفقه اما است، «حکم»

 ،او مرگ از بعد ،باشد نداده را خود مادر و پدر نفقه و رديمب مرد اگر

 نکهيا بر عالوه باشد، نداده را زن نفقه اگر اما شود.مي ساقط محک نيا

 که يحق عنوانه ب نفقه نيا ،مرد اموال و داديجا اصل از کرده تيمعص

 ورثه به هيبق و شودمي داده زن به و شده برداشته ،بوده تيم گردن بر

  .رديگمي تعلق

 درنظر با که است آور خجالت اريبس است. يفقه يهاظرافت از نهايا

 و هايغرب ،است نظرگرفته در زن يبرا اسالم که حقوق همهنيا داشت

 مانيا که هايبعض يحت کنند.مي اعتراض اسالم قانون بر ،ها زده غرب

 .است زيانگ نفرت قانون نيا که دنيگومي است فيضع شان

 ديبفهم اگر .ديفهمنمي خود بحال شما که گفت ديبا آنها جواب در

 شما و است زيانگ نفرت شما خود يعملکردها که ديوشمي متوجه

 . ديکن هيگر خود مانيا ضعف به ديبا

 که شماست نوبت حاالو کنمنمي صحبت گريد من .گذردمي وقت

 .دهميم پاسخ را شما سواالت انشاءاهلل هم من و ديکن سوال من از
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 :زبان پشتو نگار خبر کي سوال

 را يخوب معلومات که کنممي تشکر اريبس شما از !اهلل تيآ ضرتح

 يول .است نمانده يباق ما يبرا هم سوال يجا بايتقر و دينمود ارائه

 به قانون نيا که ديفرمود شما :،باشم داشته يسوال خواهممي بازهم

 را قانون نيا هم مهورج سيرئ شده و فرستاده مرجع نهاد و چند

 که ندارد حق هم يکس چيه که ديفرمود شما يول .است کرده حيتوش

 بوجود آن در يرييتغ که ميکن فرض حاال اورد.يب رييتغ قانون نيا در

  بود؟ خواهد چه شما العمل عکس آوردند،

  :جواب

 نه گفتم هم قبال و شد فرستاده مرجع چند به هيشخص احوال .يبل

 ياساس قانون مخالفکه  گريد يکس نه واين حق دارد  هيعدل وزارت

 و است ياساس قانون مطابق ،هيشخص والاح قانونزيرا . کند عمل

 مربوط ياسالم فقه به و ستين هم عهيش به مربوط تنها که کردم عرض

 .اورديب آن در رييتغ نيکوچکتر که ندارد حق هم يکس و است

 انيب ما تفنگ. نه و ميدار ريشمش نه ما دادند، هم رييتغ وقت کي اگر

 حق از و ميکنمي حبتص يمنطقم و يمنطق دار م،يدار استدالل م،يدار

 شهرها درز ين مردم ارتباط نيا در است ممکن. م کرديخواه دفاع خود

 حق و بزنند زيآم مسالمت تظاهرات به دست ها يولسوال و اتيوال و

 قانون به هيعدل وزارت که ميدواريام ما يول .ندينما مطالبه را خود
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از زنان  يجمع و هايغرب هودهيب يشعارها و بگذارد احترام ياساس

  .رديگب دهيناد را يبدور از فرهنگ اسالم

 :یس یب یب خبرنگار

 ،خانه از زن رفتن رونيب قسمت در که ديفرمود شما !يمحسن يقاآ

 بدون تواندمي زن ،باشد داشته مشقت زن يبرا اگر که آمده بوجود ديق

 نيا که شده مشخص نيا ايآ .شود از خانه خارج شوهرش اجازه

 وجود نيقوان در يمبهم نکات هم گذشته در چون باشد؟ چه مشقت

  .است داشته

 ديبا هازن ،عقد خواندن وقت در که ديگفت شما ؛نکهيا دوم سوال

 مردها يبرا يموارد نيچن ايآ د.نبساز واضح مردها با را خود طيشرا

 موقع در را يزيچ نيچن توانندمي مردها مثال ر؟يخ اي دارد وجود زين

 .سازند ضحوا هازن يبرا عقد

 :جواب

 قانون نيا در اوال که کنم عرض محترم، خانم شما سوال جواب در

 دادگاه به ،شودمي دايپ اختالف شوهر و زن نيب يمورد در اگر که آمده

 هيشخص احوال به مربوط تنها شما سوال نيا ايثان کنند. مي مراجعه

 عوض حکومتها که ينيقوان تمام مربوط است بهبلکه  .ستين عهيش

 شودمي واقع اختالف ،حکم يقيض و توسعه اصل در يگاه کنند.مي

 آن قيمصاد دربلکه  شودنمي  واقع اختالف ،حکم خود در يگاه يلو

 در چه و حکم اصل در چه ،صورت دو هر در شود.مي واقع اختالف
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 حل يبرا يگريد مرجع ،شود واقع اختالف حکم موضوع و قيمصاد

 .دارد وجود اختالفات

 ه.يمجر يقوهه و يقضائ يقوه مقننه، يقوه م،يدار قوه سه مروزا ما

 و کندمي قضاوت حکم مورد در هيقضائ قوه کند.مي نيتقن مقننه قوه

 و دارد وجود ما کشور در قوه سه نيا کند.مي قيتطب آنرا هيمجر قوه

 .کنندمي فصل و حل افراد نيب را ياختالف موارد

 ،در موقع عقد نکاح تواندمي مردهم  .يبلشما:  دوم سوال مورد در

 ديبا نيطرف شروط يول «همبشروط عند المومنون» .زن هم و کند شرط

 نکهيبرا مشروط ،دارد اعتبار ياسالم فقه در ،طشر باشد. مشروع

 شروط که دارند حق دو هر ،شوهر و زن نباشد. يشرع احکام مخالف

 صبح تا شب که تندهس ييمردها مثال کنند. واضح عقد موقع در را خود

 احکام طبق که کندمي شرط خود زن بر مرد نصورتيا در .کنندمي کار

 يول بخوابم شما کنار شب کي ،شب چهار هر در ديبا من ،يشرع

 وَعَاشِرُوهُنَّ»: ديفرمامي قرآن که متعارف بطور اي و است مشکل ميبرا

 صورت نيا در «.ديکن معامله ستهيشا بطور خود زنان با 1بِالْمَعْرُوفِ

 شيپ توانمنمي شبها من که کندمي شرط مرد و است مشکل مرد يبرا

 شرط نيهم به هستم. شما يپهلو ساعت چند ظهر منتها بخوابم، شما

 ،کند قبول زن اگر د.يکن ساقط من از را خود حق ،ديدار قبول اگر

                                                           

 11نساء/ آيه  - 1
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 طشر باهم توانندمي  مرد و زن ندارد. ياشکالچ يه و است درست

 مخالفطرف  دو يهاشرط آنکه بشرط ندارد. هم يبيع چيه و ندينما

 .نباشد اسالم احکام

 :صبح هشت نامه روز نگار خبر

 قانون نيتدو و طرح در که بپرسم خواهممي !يمحسن ياقا نابج

 چرااند نداشته نقش اگر واند داشته نقش قدر چه هازن هيشخص احوال

 زنها به شتريب مسلما نونقا نيا ؛نکهيا گريد موضوع ل؟يدل چه به و

 قانون نيا از تا کندنمي صحبت نجايا در زن کي چرا شود،مي مربوط

  د؟ينما اعالم را خود يبانيپشت و تيحما

 :جواب

 نيا توسط زنها که ميدار زنها از ،يطوالن اريبس يطومارها ما

  .اندنموده اعالم هيشخص احوال قانون از را خود قاطع تيحما طومارها

 نيا در امضا قدر چه که دينيبب خوب را طومارها نيا شما حاال

 يطومارها واند فرستاده هازن همه را نهايا .شودمي دهيد ها طومار

 کابلبه  را آنها ما که است شده نوشته هايولسوال و اتيوال در ياديز

 است. اديز قدر چه که نديبب شما را حاضر يطومارها نيهم .ميااوردهين

 ما که نستيا شيمعنا و اند.کرده امضاء ،دانشمند يزنها همه را نهايا

 گونهچيه و  ميخواهمي اديز و کم بدون را خود يمذهب هيشخص احوال

 .ميکننمي قبول  را آن در رييتغ
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 نام هيشخص احوال قانون از تنها چرا شما! دوم سوال جواب

 مرد و زن به ،شودمي وضع کشور نيا در که ينيقوان تمام در ؟ديبرمي

 نقش زنها ،شده وضع نيقوان اغلب در يول شودمي مربوط افغانستان

 مختلف علل بلکه ،نبوده زنها به يتوجه يب  موضوع نيا و نداشتند

 مشرانو در يولنبودند  کيشر آنها نيتدو در زنها که داشته وجود

 موافق قانون نيا بيتصو در و داشتند حضور زن يهاندهينما ،جرگه

 ،نفر سه دو ياستثنا به جرگه يولس در نيهمچن و دادند يرا و بودند

 .دادند يرا شان خود هيشخص احوال به هاخانم همه

 :صبح هشتنگار روز نامه خبر

 نبودند؟ آن نيتدو و طرح در زنها چرا ؛که است نجايا قايدق ما والس

  :جواب

 سوال دولت از ديبرو شما .شودمي دولت به مربوط شما سوال نيا

 احوال قانون نيتدو در ،علت نيا به زنها نبودند؟ آنها چرا که ديکن

 اگرنداشتند.  متخصص يفقه ليمسا در آنها که نبودند هيشخص

 موقع در يول .کنند شرکت هم آنها که بود ممکن ،داشتندمي متخصص

 يولس در هم زن يها ندهينما که کردم عرض ،قانون نيا بيتصو

 قانون بيتصو در فعاالنه و داشتند حضور سنا مجلس در هم و جرگه

 .بودند ميسه
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 :صبح هشت روزنامه

 امضاء را طومارها نيا چطور ،نداشتند متخصص اگرآنها: والس

 کردند؟

 :جواب

 سواد آنها که نگفتم يول شتندندا متخصص فقه در زنها که گفتم من

 :است موضوع دو نجايدرا نداشتند، هم راو نوشتن  خواندن

 که نداشتند متخصص فقه احکام در زنها ؛که نستيا اول موضوع

 متخصص عنوانه ب هيشخص احوال قانون نيتدو و نوشتن در نديايب

 .رنديبگ سهم

 مسلمان يزنها مورد نيا در که است قانون مواد دانستن دوم موضوع

 را خود يشرع ليمسا کهاند خوانده را خود ينيد يدرسها يبقدرکاف ما

 دنديفهم ،قانون مطالعه از بعد ند.يآشنا ياسالم گفرهن به نهايا بفهمند.

 امضاء را يطوالن يها طومار لذا آنهاست، نفعه ب فرهنگ نيا که

 اند.کرده

 :(یسيانگل) رهيالجز ونيزيتلونگار خبر

 . بپرسم ياز حضرت عال خواهممي را سوال دو نم

 يکرز يآقا رب يخارج يکشورها طرف از که ييفشارها: اول والس

، کند نظر ديتجدعه يش هيشخص احوال قانون مورد در تا شده استوارد 

 خواهندمي جبرا که ديدانيم يفرهنگ مداخله را فشارها نيا شما ايآ
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 عکس ،ديدانمي مداخله اگر ر؟يخ اي کنند ليتحم افغانستان برملت

 ؟ه خواهد بودچ آنها برابر در شما العمل

 طومارها نيا در زنها زا ياديز يعده که مينيبمي ما : دوم سوال

 افغانستان عهيش يهازن تمام از توانندمي تعداد نيا ايآاند کرده امضاء

 کنند؟ نمايندگي

 :جواب

 عهيش هيشخص احوال ،قانون نيا نام که گفتم مرتبه چند قبال من

 ،آن ماده چهل و صد دو از شيب ،ماده سه و پنجا و دوصد از يول است

 .دارند قبول را آنها دو هر يسن و عهيش که است ياسالم مشترک فقه

 را يحنف فقه اتينظر مفصل نيالمتعبد يمولوجناب  گذشته شب

 ،شود يحنف و يجعفر فقه نيب ييجدا باعث که ياختالف چيه کرد. انيب

 مذهب دو هر و است اندک اريبس ما يفقه اختالفات .ندارد وجود

 احوال نيبرابنا .است کرده انيب را ياسالم فقه ،يحنف و يجعفر

 اما راجع به سوال دوم شما .است مسلمانان همه به مربوط ،هيشخص

کنند  يندگينما هازن همه ازتوانند مي نهايا دانمنمي من ؛که کنم عرض

 افغانستان يهازن همه از هانيا که ميندار را ادعا نيا ماهم و ريا خي

 بر ميخواهيم ما .است ييگو زور نوع کي نيان چو .کنندمي يندگينما

قانون  هازن هيبق که ميدار علم ما يعني .ميکن صحبت تيعقالن اساس

 اتيوال از نه ما که کردم عرض را قبول دارند. عهيه شياحوال شخص

 شتريب بود ممکن ،ميخواستمي اگر .هايولسوال از نه و ميخواست طومار
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 طومار که ميبود نخواسته هم نهايا از ما .شدمي پارچه متر پنجصد از

 يبرا و نوشته را طومارها  نيا کابل نيمتد يهازن خود يول بفرستند

 واند مسلمان هازن که ميبگو ديبا شما جواب درز يو ن اند.فرستاده ما

 فقه نيهم با، اند نموده يزندگ خود شوهران با که سال صدها طول در

 بوده ينس اگر اند.نموده عمل آن احکام به واند کرده يزندگان ياسالم

 تابع الخرهبا ،يجعفر فقه اساس بر  بوده عهيش اگر ،يحنف فقه براساس

 اند.بوده ياسالم فقه

 تيميصم و محبت با خيتار طول در خود شوهران با مسلمان زنان

 موضوع کي مسئله نيا و دارند اعتقاد خود فقه به و کردند يزندگان

 مسلمانند. ههم آنها ندارند. قبول زنها مييبگو که ستين ياسيس

 جواب نيا دارند. دوست شتريب گريد زيچ هر از را خود نيد هامسلمان

 .بود شما رياخ سوال

 يفرهنگ هم فشارها نيا که ميبگو ديبا شما اول سوال جواب در

 اگر که دينيبب شمااست.  ييجو يبرتر نوع کي نيا .ياسيس هم و است

 عذر فرض ريغ در مشقت، فرض ريغ در زن مينوشتمي قانون نيا در ما

 .نداشت اشکال ،کند نيتمک مرد از ديبا متعارف ريغ در ،يشرع

 يشرع عذر ،هستم ضيمر من ديگومي اگرزن نصورتيا در چون

 که مييبگو ميستنتوامي ما دهم، انجام يجنس زشيآم خواهمنمي دارم،

 کي، عقد که چرا کند. نيتمک شوهرش از که است واجب زن بر



 021  .................................................................................... کنفرانس مطبوعاتی

 

 د.يکن قبول ديبا ،دهديم بشما را پول همه نيا .است ياجتماع قرارداد

 . شود قيتطب ديبا ،شودمي شرط هرچه ،ياجتماع يهاداد قرار در

 يبکل هافرهنگ که دينيبمي !است تجاوز نيا نديگومي هايغرب

 در .کنند درک را هيقض عمق ديبا يغرب دانشمندان يعني است. نيمتبا

 حق چه فرهنگ کي کردن قيتطب تيبشر همه يبرا نيزم کره تمام

 همه بر فرهنگ کي تحميل و ستين ريپذ امکان باطل چه و باشد

 قبول را هافرهنگ تنوع ديبا ما شود.مي محسوب ييزور گو ،تيبشر

 جز اش جهينت که مينباش گرانيدفرهنگ  کردن نابود دنبال و ميکن

  .بود نخواهد يگريد زيچ ،خشونت

 تيعقالن اساس بر هاتمدن و هنگهافر نيب يهمکار ميخواهمي ما

 ما جمهور سيرئ بر و کنندمي هايغرب که ييکارها نيا د.يايب بوجود

 فرد کي افغانستان جمهور سيرئ ست.ين يعقالن ،کنندمي وارد فشار

 بارها جمهور سيرئ با من .شناسممي را شانيا من و است مسلمان

 خواند،مي نماز شناسم.مي را او کينزد از و امکرده صحبت ام،نشسته

 راعه يش هيشخص احوال قانون ،مردم دهيعق درک با او رد،يگمي روزه

  .است نموده امضاء

 آور تعجب اريبس ،ديگومي هيعدل وزارت که را ييهايزيچ آن يول

 يجمهور اسرار نخواسته يخدا که ستين يزيچ کي نيا البته ست.ا

 تحت جمهور سيرئ که است معلوم کنم. فاش را افغانستان ياسالم

 ما ،يکننمي قبول را ما حرف اگر که ديآمي تلفن مرتبه کي است. فشار
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 قطع را خود يمکهاک و ميکنمي خارجاز کشور شما  را خود يروهاين

 فشار هم و دارد وجود ياقتصاد فشار هم موضوع نيا در م.يکنمي

 .دارد دوجو متعدد يفشارها يعني. يفرهنگ تهاجم هم و ياسيس

 مشکل ما ،کند صحبت هافرهنگ موضوع در فقط خواستمي گرغربا

 ما م،يکننمي صحبت اصال هايباغرب که مييبگو ميخواهنمي ما م.ينداشت

 يچ مانعيوه ميکردمي صحبتمنطق  از راه عقل وآنها  بابعنوان انسان 

 .شتاوجود ند

 کل ريدب زبان ازا ي و خود خارجه انريوز زبان از نکهيا يبجا غرب

 را و قانون حقوق نيمتخصص نفر از چند ديبا ،کند صحبت ناتو

 ياسيس مشکالتد آنها ينبا و کردندمي صحبت که با ما فرستادندمي

 هايغرب نيب اختالفات از را يعموم اذهان تا دنکن يافگن فرا را خود

 .بسازد افغانستان متوجه و منحرف

 استقبال آنها از ،ليم کمال با ما گرفتمي صورت کار نيا اگر

 قانع را آنها ،منطق راه از و ميکردمي صحبت مانهمحترم. يکردمي

 ،يفرهنگ مشکالت کهيحال درنکردند  را کار نيا آنها يول .ميساختمي

 ها نه تنهايغرب که است معلوم. ندارد ياسيس ليمسا به يربط چيه

 خواهندمي کنند بلکه صحبتبا ما  يعقالن و يمنطق خواهندنمي

 ندينما يافگن فرا را خود ياسيس ليمسا طرفک ي ازتا  کنند. ييزورگو

 .کنند ليتحم ما مردم بر را خود يفرهنگ حضور گريد طرف از و
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 :(یسيانگل) رهيالجز ونيزيتلوخبر نگار 

 احوال قانون در يرييتغ بخواهند آنها اگر !صاحب يمحسن حترمم

 چه افغانستان مردم و شما العمل عکس مجموع در ،کنند جاديا هيشخص

 بود؟ خواهد

 :جواب

 و سر شهيهم ها طلبه م.يهست طلبه ،ميا نشسته مکان نيا در که ما

 امروز .ميزنمي حرف م ويکنمي استدالل يمنطق است. منطق با کارشان

مرا گوش  يصحبت ها زين شما و ميا خواسته نجايا را شما که

 دشنام را يا کسي م وياهکرد نيتوه يکس به ما حاال تا ايآ ،ديانموده

 ؟مياداده

 يمنطق هم شما با و ميده دشنام يکس به کندنمي قبول ما منطق

 هم باز شد انجام ،ديگفت شما آنچهنکه يا فرض به م.يکرد صحبت

 .کرد ميخواه صحبت تيعقالن با و ميکنمي لاستدال يمنطق و معقول

 که هستند ما مسلمان مردم از يجزئ دينيبمي که را مردم نيا شما

 يفدا را خود جوان هزار صدها (ونيليم ميگو ينم) د،يهزارشه صدها

 نيد يبرا همه هايقربان نيا کنند. نابود را زميکمون تا کردند خود نيد

  .بود

 حرکت حزب که کنممي اعتراف يجهاد رهبران از يکي عنوانهب من

 وجهچيه به ،احزاب ريسا چنان هم و شدمي مربوط من به که ياسالم

 بلکه کنند خارج کشور از و ادهد شکست را ها يشورو توانستندنمي
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 کنار در ما دادند. شکست و کردند مجبور را آنها که بودند مردم نيا

 که بودند مردم نيهم و ميآورد بوجود را احزاب ،مردم يعموم جنبش

 مردم داخل از افغانستان ياسالم جهاد اما .کردندمي تيتقو را احزاب

 در زين احزاب و کردند اميق جوش خودمسلمان ما . مردم گرفت لشک

 نستيا من حرف پرداختند. تيفعال به ،ملت خروشان يايدر نيا کنار

 هزار صدها بودندنمي بنديپا خود نيد به نستاناافغ مسلمانان اگر که

 شرع يفقه احکامعقايد و  نيهم يعني هامسلمان نيد ند.داننمي کشته

 .اسالممقدس 

 هم اگر نکنند. ييگو زور انگريد اي و دولت که ميدواريام ما

 زور ما م،يکننمي ديتهد ما م.يدار استدالل و منطق ما کنند ييزورگو

 استدالل هم باز م،يکنمي جنگ يباکس نه و ميستين بلد هم را ييگو

 مجبور مردم است ممکن يول م.يکنمي صحبت تيعقالن با و داريم

 .کنند ييمايراهپ زيآم مسالمت بطور و نديايب هاجاده به شوند

 از مورد چند در کنونتا نند.ينشنمي ساکتو  مسلمانند همه ما مردم

را يز .ماه کرد ممانعت من يول ميکنمي ييمايراهپ ما کهاند خواسته من

 ،يکنون طيشرا در شود. صحبت تيعقالن د بايبا است ممکنآنجا که  تا

 ييعقال يها راه از و ميدار منطق ما د.دار آرامش به ازين ما کشور

 با من حاال .کرد ميخواه استدالل يمنطق و ميکنمي بلند را خود يصدا

 مردم نيا فردا است ممکن کنم.مي صحبت موجود تيوضع به توجه

 دارد احتمال و کنند ييمايراهپ و نديايب هاجاده به خودجوش مرتبه کي
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 چون .ميکن منع را آنها نميتواينم هم ما و نکنند قبول هم را ما حرف

 با و منطق با ميخواهمي ما يول است مردم حق، زيآم مسالت تظاهرات

 .ميبزن را خود يهاحرف ،معقول گالويد و تيعقالن

 :افغان يصدا خبرنگار

 بنام و روشنفکر اي و دانشگاه دياسات بنام يتعداد قبل روز ندچ

 دانستند. بشر حقوق قضنا را عهيش هيشخص احوال قانون بشر، حقوق

 کردند مطرح مطبوعات در را ليمسا نيا که آنها زهيانگ شما نظره ب

 ؟ستيچ

  جواب:

 يبرا کردم انيب من امروز که يمقدار نيهم که کنممي فکر من

 بنام که يينهايا باشد. يکاف ،فهمندمي را منطق واند عاقل که ييانسانها

 کردند مخالفت هيشخص حوالا هيعل ،زنان حقوق از دفاع و يروشنفکر

 يبجا و ندارند هيشخص احوال قانون از يدرست مطالعه ،دادند هياطالع و

 .آنان را فراگرفته است غرور ،وتعقل تفکر

 و نموده ترجمه بطور غلط را مطالب سواديب مترجمين گريد طرف از

 به شروع  ،يرسوبر قيتحق بدون هم آنها واند فرستاده هايخارج يبرا

 نهايا ندارد. وجود قيتحق ،استيس يايدن در متاسفانه اند.هنمود ضاعترا

 قيتحق را ليمسا بودندمي فرهنگ اهل اگر نبودند، گفرهناهل  که

 احوال قانون نيمخالف نيبنابرا .گرفتندمي ميتصم بعد و کردندمي

 مخالفت به هايازخارج کورکورانه ديتقل با زين داخل در عهيش هيشخص
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 بنظر .نداهداد هياطالعه يه قانون احوال شخصيعل هم يادهع و پرداخته

 غرب در که ييآنها چه و کردند اعتراض داخل در که يينهايا چه من

 و کردندمي صحبت يمنطق آمدندمي اگر ،کردند پاره را خود يگلو

 چيتوانستند هنمي گريد که کنممي فکر دند،يشنمي زين را ام يها حرف

  رند.يبگ ونقان نيا بر يراديا

 اگر فردا يول. است عهيش هيشخص احوال با امروز آنها مخالفت

 آرام هايغرب هم باز ،ديايب انيم به سنت اهل هيشخص احول موضوع

اصل  با آنها ندارد. وجود ياحکام اسالم نيب يفرق چيه نند.ينشنمي

 .عهيش هيشخص احوال با تنها نه ارنددمخالفت  اسالم احکام

 نفر صدها ليدل نيهم به. هاستمسلمان همه به ربوطم ياسالم فقه

 را خود نيد و دادند کشتن به را معصوم اطفال و مرد زن، ر،يپ جوان،

 نمودند.  حفظ

 حلقه چند و بود محاصره کامال کابلشهر نيهم جهاد، دوران در

 خود چادر ريز در را اسلحه مسلمان زنان داشت. وجود ديشد يتيامن

 دادند.يم انتقال نيمجاهد يبرا شهر از خارج در و نمودندمي پنهان

 را مسلمانان هاينکه برخيا .است تر مهم زيچ همه از نهايا يبرا نيد

 .است يگريد بحث ،نامندمي مرتجع

 محترم روشنفکران شد اشغال هاستيکمون توسط افغانستان که يوقت

 تيعاف کنج بهدر آنجا  ورفتند  يغرب يکشورها بهکردند و  فرار همه
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 با و کردند جهاد که بودند پابرهنه ريفق مردم نيهمدرآن زمان دند. يخز

 .نمودند آزاد را خود کشور و دنديجنگ ،داشتند که يراسخ مانيا

 ست؟يچ دارند اعتراض که ييآنها زهيانگ که دييگومي شما

 :ميگومي شما جواب در اما دارند، يازهيانگ چه آنها که دانم يم من

  گريد وقت تا بگذار زمان نيا     جگر سوز نيا و رانهج نيا شرح

 :سبا ونيزيتلوخبر نگار

 احوال قانون ماده دو يرو قبل يلحظات شما !صاحب يمحسن نابج

 موضوع دوم و يس و کصدي ماده در د.ينمود صحبت هيشخص

 به 1سوم و يس و کصدي ماده در و شده مطرح يجنس استمتاعات

 بر .است شده اشاره شوهر اذن با متوأ ازخانه زن شدن خارج موضوع

 نقد را قانون نيا کهيوقت عيتش اهل دانان حقوق از يمارش ؛نهايا عالوه

 مشکالت ،ييمحتوا مشکالت بر عالوه قانون نيا که نديگومي ،کنندمي

 و يبررس به ازين قانون نيا هم اساس نيهم بر ،دارد هم يمتن و يفکر

 مراحل  عهيش هيشخص احوال که ديگفت شما يول دارد يبازنگر

 نيا لذا است نموده حيتوش هم جمهور سيرئ و شده يسپر اشيقانون

 به جهوت با .ندارد را آن رييتغ و يبازنگر حق يکس و است نافذ قانون

 .کنم مطرح را سوال دو خواهممي ،موضوع نيا

                                                           

 در ارقام دو ماده سوال کننده اشتباه کرده است. - 1
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 شما ايآ ست؟يچ حقوقدانان نيا مورد در شماپاسخ  اول: سوال

 را قانون نيا حقوقدانان و دانشمندان از يجمع هک ديهست حاضر

 وارد قانون نيبرا انگريد اعتراض که شود روشن تا ندينما يبررس

 ؟رياخي است

 در عهيش هيشخص احوال قانون يکيبار که دانندمي همه :دوم سوال

 افغانستان ياساس قانون در يجعفر مذهب شناختن تيبرسم که نستيا

 نيا ايآ .است بوده عيتش اهل ياسيس و يخيتار خواست کي

 بر نکهيا اي است هيشخص احوال قانون دييتأ يبرا موجوده يطومارها

 تيبرسم که عهيش مردم ياسيس و يخيتار خواست همان به گردديم

 ؟است کشور ياساس قانون در شان مذهب شناختن

 :جواب

 قانون بر کهيکسان از يبرخ يعني است. يدرست سوال شما اول سوال

 اند.داده قرار سوال مورد را آن يمحتوااند گرفته راديا هيشخص لاحوا

 اگر مثال .هستند تيصالحفاقد  ،نداهگرفت راديا که انيآقا نيا تمام

 به او اجازه يکسا يآ باشد خوانده را طب دانشکده اول سال يشخص

 ؟کند باز خانه نهيمعا خود يبرا کهدهد مي

 سديبنو نسخه ضانيمر يبرا ديايبو  باشد نداشته تخصص يکس اگر

ن يا او به عامه صحت وزارت ايآ کند يجراح را يضيمر نکهيا اي و

 .دهدنمي اجازه طبعا هد؟دمي را اجازه
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 است تا نشده متخصص و بيطب هنوزاو ؟ چون دهدنمي اجازه چر

 قانون يمحتوا بر که ياعده نيابنا بر .دهد صيتشخ درست را مرض

 را گاهيجا آن ،يفقه و يعلم نظر از غالبا نداهرفتگ راديا هيشخص لااحو

 عوامل هيقض نيا در البته کنند. نظر اظهار ،فقه مورد در که ندارند

 همانگونه نمود، گرفتن راديا به وادار را آنها که داشت وجود زين يگريد

 :کردم قبالعرض که

 گرد يوقت تا ذاربگ زمان نيا      جگر سوز نيا و هجران نيا شرح

 مورا در کهيکس بودند. تيصالح فاقد و نداشتند تيصالح نهايا

 .نداردرا هم اظهار نظر  حق ،باشد تيصالح فاقد يفقه

 بوده و مجتهد خودش که بدهد نظر تواندمي يکس يفقه امور در

 احاطه جانبه همه بطور يفقه ادله و مدارک به و بداند را فقها يآرا

 کجاي را ديمق و مطلق کند، کجاي بتواند را خاص و عام باشد. داشته

 وجود که  را يفقه مختلف ليدال کند، کجاي را محکوم و حاکم کند،

 احکام نيتدو تيصالح يکسان واقع در .بفهمد درست بتواند دارد

 فقه در و باشند دهيرس اجتهاد درجه به خودشان که دارند را يفقه

 فقط ،يفقه ليمسا در من نظره ب .باشند تخصص فوق اي و متخصص

 فوق يدارانه تنها متخصص باشند بلکه  کهاند تيصالح يدارا يکسان

 .باشند تخصص

 در است ممکن آنها از يبعض ،گرفتند راديا و شدند جمع که يينهايا

 داشته تخصص ياضير ک ويزيف ،يالوجيج طب، مثل گريد يها رشته
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 رندندا حق واند تيصالح فاقدکامال  نهايا يفقه ليمسا در يول باشند

 .کنند نظر ابراز يفقه ليمسا مورد در که

 شيها عبارت يعني ،است اختالف قانون شکل در مييبگو اگرحاال 

 نظر از جاها يبعض بخورد و دست آن يمحتوا به نکهيا بدون شود بهتر

  .ستين مربوط هايخارج به اصالن موارد يا دارد، کمبود اصطالحات

 نيمجلس در گرفت صورت هک ييها مخالفت به توجه با قانون نيا

 نکرد. اعتراض يکس ،بيتصو از بعد و شدند آرام همه و شد بيتصو

 از فريش يآقا اعتراض از بعد شد. بلند فريش يآقا جناب يصدا تا

 خود مورد نيا در که کردند بلند را خود يصدا ياز عدهيکشور ن داخل

 ؛ميباش داشته قبول را محتوا ما که باشد نيا مراد اگر .ديکن ليتحل شما

 چيه و ميکنمي ميتنظ درست را آن يقانون اصطالحات مينينشمي باهم

 به قانون نيا چون ستين ممکن کار نيا فعال البته ندارد. هم ياشکال

 ريسا در وبرود ( يدادگاه عال) محکمه ستر به ديباو  شده امضا يتازگ

  .رديبگ قرار  هم مردم تجربه مورد محاکم

 و ينيآفر جنجال بدون و آرام يفضا کي در ستا ممکن ندهيآ در

 کنند ارائه را خود شنهاداتيپ آنها و نميبنش يخصوصبطور  ،يينما خود

 يمل يشورا مجلس به دوباره ،اصطالحات يبعض اصالح صورت در و

 يشانيپ از فشار يها عرق که يفعل طيشرا در اما .شود فرستاده

 آن يرو بر که نونقا نيا بيتصو يبرا مجلس محترم ندگانينما
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 مجددا ما که ستين عاقالنه کار من بنظر ،است نشده خشک ،ختهير

 .ميفتيب آنها جان به قانون نيا بيتصو يبرا

 کسالي مدت ،دانان حقوق از ياديز جمعن قانون ين ايدر تدو البته

 عرض که همانگونه واند هديکش زحمت آن يرو سال مينو  کي يال

 ه است.شد ادهفرستز ين جا همه به کردم

 ات،يشرع فاکولته به دارد. وجود ياديز دانشمندان ،علوم يکادمآ در

 شد فرستادهز ين افغانستان يعلما يسرتاسر يشورا ارشاد و وزارت به

 .شد ارسال ندگانينما مجلس به ، کردند مطالعه آنها نکهيا از بعد و

 قبول همه ،يبررسق و يتحق پس از ،مجلس جداگانه يهاونيسيکم

 نداشت وجود حقوقدان اشخاص ،مراجع نيا در شماا به نظر يآ کردند.

 بفهمند؟ ،کنندمي اعتراض که ييآنها اندازه به که

و  هستم طلبه کي من که کنم عرض ديبا شما دوم سوال جواب در

 تيبرسم از عهيش مردم يخوشحال کمقداري .است قيتحق من کار

  .شماست يگفته نيع که است ياساس قانون در شان مذهب  شناختن

 افغانستان در چگونه حق وحقوقيدون هب خيتار طول در عهيش مردم

 مورد نيا در گذشته ظالم و جابر يهاحکومت واند کرده يزندگان

هستند  مذهب يحنف اکثرا که ما سنت اهل برادران. هستند مقصر

 اند.نبوده ياساس قانون در عهيش مذهب تيرسم مخالف وقتچيه

 پنجصد تعداد از که کردم مشاهده يخوب به من ،دوم رگهج هيلو در

 هيبق و بودند عهيش آنها نفر چند و چهل حدود در ،ندهينما نفر
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 يآرا کهيوقت .بودند سنت اهل محترم برادران از همه ،ندگانينما

 جمع آنجاآراء در  همه که) تفاهم ونيسيکم در ما شد، ختهير ندگانينما

 برادران طرف از هم مخالف يرأ کي يتح که ميديد م،يرفت (شدمي

 که  پنج و چهل و کي و يس و کصدي ماده هيعل بر سنت اهل محترم

 و نداشت وجود  ،بود عهيش فقه سيتدر و يجعفر مذهب به مربوط

 .بودند کرده قبول آنرا ،تعصب کدام بدون و آرا اتفاق به همه

 عهيش قهف و يجعفر مذهب ها گذشته در اگر که دميفهم من آنجا در

 کار واند نبوده مقصر اصال سنت اهل برادران ،نشده شناخته تيبرسم

 اند.بوده دل کور و متعصب که است يظالم و مستبد يهاحکومت

 در آن افتني تيرسم و يجعفر مذهب با مخالفت گونهچيه سنتاهل

 اند.نداشته ياساس قانون

 هيلو در که ياندهينما پنجصد نيا ازداشتند مي مخالفت هانيا اگر

 سنت اهل آنها نفر هپنجا و چهارصد از شيب ،داشتند حضور جرگه

 هيشخص احوال قانون به جرگه هيلو در ما سنت اهل برادران اگر .بودند

 يکس ايآ شد؟مي بيتصو قانون نيا ايآ ،دادندنمي مثبت يرا عهيش

 دهد؟ تيرسم را قانون نيا توانستمي گريد

 محترم ندگانينما از خود يهايسخنران در مکررا من ليدل نيهم به

 نظر حسن از زين اآلن و ام نموده تشکر جرگه هيلو در سنت اهل

 يهمکار و يجعفر مذهب تيرسم به نسبت ،خود سنت اهل نابرادر

 .کنممي تشکر آنها خوب
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 توانستند و کردند قبول آنرا مخالفت بدون که بود آنها يبزرگوار از

 ياسالم يکشورها هيبق يبرا الگو و سرمشق کي افغانستان خيتار در که

  .باشند

 از مهمتر موضوع يول د.يکرد سوال شما که بود هيقض کطرفي نيا

 عنوان ،دولت در فقط ما که نبود نيا تنها مسئله داشت. وجود زين نيا

 در يجعفر مذهب شناختن تيبرسم محض و ميباش داشته ياسيس

 يبرا ،مذهب شناختن تيبرسم هاتن. باشد يکاف ما يبرا ياساس قانون

 يجعفر فقه روانيپ نيب در چه .مسلمانند افغانستان مردمنبود.  يکاف ما

 دارد وجود ابتال مورد ليمسا روزه همه ،يحنف فقه روانيپ نيب در چه و

 .دهد جواب ديبا آنها به فقه که

 روز هر مردم و است مهم مسلمانان همه يبرا هيشخص احوال قانون

 ليمسا به مردم دارند، کار و سر محاکم با کنند ومي مراجعه اکممح به

 خود يشرع ليمسا که خواهندمي همه واند حساس اريبس خود يفقه

 .بدانند واضح بصورت را

 جهت کي از است. جهت دو هر از مردم يبانيپشت و يخوشحال

 گريد جهت ازو  آنها يخيتار يها خواسته يعني د.يگفت شما همانکه

 محاکم در که آنهاست يفقه ليمسا است مهم مردم يبرا که آنچه

 بدون بتوانند مردم همه نکهيا تا باشد واضح ديبا قانون شود.مي روشن

 .ندينما عمل خود مذهب يفقه احکام به يناراحت و دغدغه
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 ما کشور زنان .دهدمي ليتشک زنها را افغانستان تيجمع نصف

 که يمواد از يبعض که کنممي عرض مبالغه بدون من و هستند مسلمان

 آنها الفبا حروف مثل عهيش يزنها ،است آمده هيشخص احوال قانون در

 .کنندمي عمل آنها به و داننديم را

 غيتبل ،جمعه يها روز در خصوصا  ،سال طول در عهيش يعلما

 کنند،مي صحبت مرد حقوق از کنند،مي صحبت زن حقوق ازو  دارند.

 يهاصحبت به مسلمان يزنها کند ومي صحبت ياجتماع حقوق از

 احوال يهمه ،عهيش زنان کهمن هم ادعا نکرده ام  .دهندمي گوش علما

 که دانممي يول ست.يردن درست نک مبالغهدانند. مي را هيشخص

 عهيش مردمروزانه  يابتال مورد که هيشخص احوال مواد از يتعداد

 .دانندمي را آنها الفبا مثل عهيش يزنها ،است

 جنبه دو هر، اند کرده امضاء را طومارها نيا زنها کهيوقت نيا بر بنا

 و ياساس قانون در شان مذهب تيرسم از هم دارد؛ تيمدخل آن در

 منتها هستند. خوشحال محاکم در شان يفقه مواد شدن يياجرا از هم

 علم من يول ندستان هزن همه ندهينما نهايا ميبگو که کنمنمي مبالغهمن 

 آن از و دارند اعتقاد خود فقه به عهيش يهازن از درصد نود که دارم

 نود ،زين ميکن جمع را سنت اهل يهازناگر  نيوهمچن کنندمي تيحما

 م.يدار قبول  آنرا و اعتقاد خود فقه به ما که نديگومي درصدشان

 فقه به همهو  مرد( چه ،زن چه. )دارند دوست را خود نيد مسلمانان

 .هستند معتقد خود
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 :صبح هشت نامه نگارروز خبر

 زن کنار در را کشبي ديبا شب چهار از مرد که آمده است قانون رد

 باشد شده ديق آن در موضوع نيا که دارد يثيحد کدام ايآ بخوابد. خود

 قانون مواد در موضوعات نيا که داشت ضرورتآيا  گريد طرف از و

 شود؟ ذکر

 :جواب

 الزم وقت کي اما شودمي صحبت اتيکل يرو که است وقت کي

 همه از مردم شما بنظر شود. صحبت قانون مواد تمام يرو که است

 اندک کمقداري ازنکه يا اي است بهتر ،دنباش داشته يآگاه خود حقوق

 کمال از موضوع نيا است. بهتر بدانند را همهاگر  که است معلوم آن؟

 ؛مثال وانعنه ب حاال سازد.  واضح را مردم حقوق همه که است قانون

 است مسلم د؟يباش باخبر خود يقانون حقوق از که ديخواهنمي شما ايآ

 مجبور ديندان خود حقوق از اگرد. يخواهمي را موضوع نيا که

 موضوع فالن کهد يو بپرس ديکن مراجعه محاکم به روز هر که ديشومي

 افراد يبعض ديکرد شما که را سوال نيا ؟ريخ اي است آمده قانون در

 قانون که چرا ،است اشتباه سوال نيا يول ند،اهکرد سوال هم رگيد

 .است دتريمف مردم يبرا باشد تر جامع هرچه

 يبجاو  است کمتر مردم مشکالت باشد واضح و جامع قانون اگر

 باز را قانون کتاب دنکن مراجعه محکمه به موضوع هر يبرا نکهيا
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 طبق توانندمي شوهر و زن و شودمي روشن آنها يبرا مسئله و دنکنمي

 .ندينما حل را خود اختالفات ، قانون

 که است داده اجازه مرد هر يبرا اسالم مقدس نيد ،گريد طرف از

 شب چهار هر در کهاست  الزم مرد بر نيبرا بنا باشد. داشته زن چهار

 موضوع نيا و بخوابد شيزنها از يکي کنار در نوبت طبق را شب کي

 يشورا عضو حسام يمولوجناب   که خواهممي حاال دارد، هم ثيحد

ه يدر مورد قانون احوال شخص را سوال تا چند و ديايب ياسالم اخوت

 .ديبپرس شانيا ازعه يش

 .نيالعالم رب هلل والحمد
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 ميالرج طانيالش من هلل با اعوذ

 ميالرح الرحمن اهلل بسم

 1سَعَى مَا إِلَّا لِلْإِنسَانِ لَّيْسَ وَأَن

 نمودند دعوت من از يوقت .است يامحترمه زن يالنيگ فتانه خانم

 که گرفتم ميتصم و نکنم قبول شدنمي کنم، صحبت مراسم نيا در که

 .کنم صحبت نجايا در قهيدق چند ميايب

 در زنان مشکالت» به عنوان ديا نوشته نجايا در شما که را يشعار

 يکره کل در بلکه ستين افغانستان در تنها مشکالت نيا «افغانستان

 يهاخانم از من کند.مي فرق باهم مشکالت شکل فقط است. نيزم

خواهم  يم چون خواهممي معذرتاند نشسته مجلس نيا در که محترم

 .کنم صحبت تر واضح يمقداردر اين مجلس 

در آن  شما و ما که حاضر عصر در نيزم يکره در زنان مشکالت

 الفاظ امروز منتها است گذشته از تر سخت مراتب بهم يکنمي يزندگان

 بيفررا  انسانکه  است شده شتريب ياکارير و طنتيش کرده و فرق

 در اي و افغانستان در فقط مشکالت که ديکنن اليخشما  .دهدمي

گر يد ياز هرجا شتريبت مشکال غرب در .نه ؟است ييايآس يکشورها

                                                           

 31نجم/آيه  - 1
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 و دهيرس کامل يخوشبخت بهزن  غرب در کهد يگمان نکن .دارد وجود

 .است شده واصل خود معراج به

 رياس عنوان هب غرب در زن مينخواه چه و ميبخواه چه امروز

 کند،مي شوهر يوقتکه  نستيا يغرب زن اول مشکل کند.يم يزندگان

 مردها که همانگونه هرش.شو بر نه است واجب خودش بر اش نفقه

 در کنند دايپ را خود ينفقه چگونه کهاند مواجه شيتشو هزاران با

 د،يندار را شيتشو نيا شما يول .گرفتارند شيتشون يا به هازن ،غرب

 يبرا نقاط ريسا و، عراق افغانستان در يغرب زنان که دينيبمي شما

زنها  کهيحال در کنند؟مي شرکت جنگ در چه يبرا آنها ند.يآمي جنگ

 نسبت زنها عاطفه اند.عاطفه يدارا مردها از شتريب يليخ  يعاطف نظر از

 نداشته محبت و نباشند يعاطف زنها اگر .استتر  اديز اريبس ها مرد به

 نيبزرگتر کنند؟ بزرگ يعاطف را خود طفل توانندمي چگونه ،باشند

 کي د.نکنمي بزرگ را خود فرزندان که نستيا جامعه در نناز خدمت

 مقدار همان به است محتاج مادر ريش و غذا ،دارو به که همانطور طفل

 لب با مادر نکهيهم .دارد اجياحت خود مادر محبت به يروان نظر از

 رد.يگمي يانرژ بچه ،بوسدمي را خود طفل محبت با و پرخنده

 محتاج مادر ريش به بچه که يمقدار همان به مييبگو اگر من بنظر

 مرد ست.ين مبالغه ،است محتاج زين مادر محبت و عاطفه هب است

 عاطفه راقدم نيا ،مرد عتيطب در چون انجام دهد يکار نيچن تواندنمي

 گرم هم هوا که تابستان کوتاه يشبها در که دينيبيم شما ندارد. وجود



 041  ............................................................... بررسی مشکالت زنان در افغانستان 

 

 مرتبه چند است سرد يليخ هوا که زمستان دراز يشبها در و است

 مسئله تنها البته .دهديم ريش بچه به و شودمي داريب خواب از مادر

به عنوان  دارد.  وجود هم گريد مشکالت بلکه ستين طفل ردادنيش

 يمحبت همان با مادر کندمي هيگر کند ومي تر را خود بچه يوقت مثال

 و  آرام محبت کمال با و يآرام به را بچه است نهفته شعتيطب در که

 شما خدمت خواهممي را گريد نکته کي کند.مي ليتبد را او لباس

 از بچه ،شب کهيوقت ديباش شده متوجه شما  همه ديشا ؛کنم عرض

 خواب و زندمي خور خور پدر ،کندمي هيگر و شودمي داريب خواب

 قسمت کينکه يل ايبه دل شود.مي داريب خواب از زود مادر يول است

 نکهيمحض ابه و  است حساس و آماده شهيهم زنمغز  يهاسلول از

 اگر ست.ين نطوريا پدر يول شودمي داريب فورامادر  کند،مي هيگر بچه

 محبت کمال با مادر اما کند. آرام را بچه تواندنمي ،شود هم داريب فرضا

 ،خود يمادر يعاطفه با و دهدمي ريش را خود طفل ،يناراحت بدونو 

 .کندمي آرام را طفل

 تيترب و طفل کردن بزرگ ،زنمهم  فيوظا از يکي که کردم عرض

 به يغرب زنان ستند!ين نطوريا زنها، غرب در متأسفانه اما است. آن

 به کنند ريس را خود شکم نکهيا يبرا رسند.نمي خود فرزندان تيترب

 و نديآمي کشورها ريسا و  عراق به کايآمر از روند.مي يسرباز خدمت

 .بدهد )حقوق(معاش آنها به دولت تا جنگندمي
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 چاقو و تفنگ با را يکس که دهدمي اجازه او به زن کي عاطفه ايآ

 يهاکريپ و دهيبر يدستها ،شده ختهير يهاخون و کند سوراخ سوراخ

 ؟کند مشاهده يجنگ مناطق در را انسانها يپاره پاره

 را خود نفقه ،شده هم دنيجنگ با اگر يحت مجبورند غرب در زنها

 و عاطفه يدارا شما مثل يغرب زنان اال و هستند مجبور آنها. کنندن يتأم

 در تنازع اما دارند. نفرت يزيرخون و کشتن ازو  ندهست احساسات

 !نديايب ديبا و ندارند ياچاره و است بقاء

 دارد وجود غرب يزنها يبرا هم يگريد مشکالت ،نيا از گذشته

 ديبا تهايواقع يول کنممي را صحبتها نيا خواهممي معذرت من که

  شود. صحبت

 چه آمدند عراق دن بهيجنگ يبرا يوقت يغرب يزنها که ديدان يم

 گرفتند! قرار تجاوز مورد ،يغرب عساکر خود طرف از آنها شد؟

 د(بودن خود فيوظا انجام نيح در که) آنها به ييکايآمر سربازان

 .نمودند تجاوز

 از يوقت يغرب زنان که نوشتند صراحت به را موضوع نيا ها روزنامه

 دارد. يبخت بد يليخ يغرب زن .بودند حامله همه ،برگشتند اقعر

 کمتر آنها معاش باشد که يمقام هر و جا هر در کندمي هم کار کهيوقت

 نجايا در هايغرب کهو مرد  زن يتساو يشعارها .است مردها معاش از

 مثل ندارد. وجود اصال  که است مرغيس و قاف کوه مثل، دهندمي سر

 ديهست من مهمان قاف کوه در شما فردا که ميبگو شما به من اآلن نکهيا
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 قاف کوه نه کهيحال در کنم.مي کباب شما يبرا هم را مرغيس گوشت و

 هودهيب و ييهوا يشعارها همه نهايا مرغ.يس بنام يزيچ نه و دارد وجود

 .است

 يس يب يب يويراد کشبي است. اديز يليخ مشکالت ،غرب در

 شود فاسد ،کند يدزد ،مرتکب شود يخالف غرب در زن اگر گفتيم

 بهو  شود باکمال اگر و شودمي تجاوز او به زندان در فتد،يو به زندان ب

 او به که ندارد امکان ؛برود يدولت ادارات ريسا اي و يخدمت سرباز

 بخوابد رتبه بلند افسر آن شيپ در کشبي نکهياتا  شود داده رتبه عيترف

 .دهد انجام او با را يوانيح عملآن  و

 يجنس مباشرت که يغربدر ) رسد،مي غرب از امروز که ييآمارها

 شش هر در از آن است که  ي( حاکاست آزاد کامالخوردن  آب مثل

  رد.يگمي صورت عنف به تجاوز کي کايآمر در ،قهيدق

شود! مي تجاوز زنها به ،وجه نيبدتر به و زور به قهيدق شش هر در

 چند سال هر درا ي و ماه هر در و روز هر در که ديکن حساب شما حاال

 شود؟ يم

 ها خانه رقاص به .دوبر ها رهباکا به که است مجبور غرب در زن

 جنگ يدانهايم به کند، نيتأم را صفت واتيح مردان شهوت برود و

 ريس را خود شکم تا کند عمل خود احسات و عواطف برخالف برود و

  .دينما
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 را آنها من و کنندمي صحبت را موضوع نيا مکررا يغرب يها رسانه

 گوش من کنندمي صحبت آنهاخود  که را آنچه  و کنممي بيتعق

 .ميگونمي خود از ،کنممي عرض نجايا که را آنچه و کنممي

 درچه  و يخصوص يها شرکت درچه  ارمکر يغرب يکشورها در 

 به صفت وانيح يمردها اگر که شودمي سفارش زنها به يدولت ريدوا

 ايآ !ديدهمي دست از را کارخود که دينکن تيشکا کردند تجاوز شما

 ؟دارد دم اي و شاخ اسارت مگر ست؟ين اسارت نيا

 در زن حقوق .احترام نه و عزت نه دارد، کرامت نه غرب در زن

 در يول شودمي ظلم زن بر ،زن حقوق بنام و است شعار کي غرب

 يول ندمسلمان ما مردم ت،اس يگريد يگونه بهظلم  يشرق يکشورها

  .ندارد وجود ياسالم فرهنگ

 رقلد يمردها رياس گرفتارند. اسارت در گريد ينحو به شرق در زنها

 کند. يآشپز روز هر که کندمي مجبور را زن ،مرد هستند. زورگو و

 در د،يبشو را شيها بچه و او خود لباس د.يبشو را مادرش لباس

 شاوندانيخو اگر يول کند احترام ار او ليفام و باشد مادرش خدمت

 حق شما ديگومي زن به و کندمي دعوا آنها با ديايب زن مادر اي و زن

 ،خود مادر و شاوندانيخو به نسبت من ياحترام يب مقابل در ديندار

 کي اگر مثال عنوان به است. اسارت از يگريد نوع نيا د.يبزن حرف

 نييتع را خود نوشتسر تواندنمي خودش ،باشد مرده شوهرش ،زن

ا ي و شوهرش يعمو پسر شوهرش، برادر ديبا را او سرنوشت کند.
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 راثيم عنوانه ب اي و کاال عنوانه ب را زن آنها کند. مشخص گرانيد

 فکر مورد نيا در يليخ من .ندارد خود از يارياخت چيه زن و برندمي

 دختران يبرا را خود ساله پنجاه مطالعات جهينت خواهممي اآلن کردم،

 .کنم عرض خود نيمتد و مسلمان خواهران و زيعز

( يکنون تيوضع در زنان مشکالت) ديه اشتنو که را يمشکالت نيا

 وجود ستيب قرن در هم داشت  وجود نوزده قرن در هم زن يبرا

 دو و ستيب درقرن هم ووجود دارد  کي و ستيب قرن در هم و داشت

. شودمي بدتر زن وضع ،ردبگذ شتريب زمان هرچه. خواهد داشت جودو

 در هم زن ورند.خب را غرب پوچ يشعارها بيفر ديبان مسلمان يزنها

 زنها يبدبخت و اسارت شکل منتها شرق. در وهم  است بدبخت غرب

 مبارکه هيآ نيهم راه آن و دارد حل راه کي زنها مشکالت کند.مي فرق

 لِلْإِنسَانِ يْسَلَّ  وَأَن» کردم تالوت شما خدمت ابتداء در که است قرآن

 .خودش تالش و يسع مگر ،خوردنمي انسان بدرد يزيچ «سَعَى مَا إِلَّا

 به فقط که باز رنگين و بکاريفر يمردها به گاه چيه نزنا شما

 خود سرنوشت بر شما خود د.ينکن اعتماد ،کنندمي فکر خود شهوت

 هيآ به و ديکن دايپ را باعزت يزندگ روش و راه شما خود د.يباش مسلط

 .شودمي شما خود به مربوط شما يزندگان .دييبجو تمسک قرآن مبارکه

 از را بنفس اعتماد اگر د.يکن اعتماد بخود و ديباست خود يپا يروپس 

 دوم انسان و ديآمي نيپائ شما مقام د،يشد گرانيد رويپو  ديداد دست

 درست ،شما خود ديبا. ديآينم شما بدست هم يزيچ چيه و ديشومي
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 به شما چرا د.يينما اعتماد خود به و ديکن نييتع را خود سرنوشت

 يربنايز .است شما مشکالت اساس ،مشکل نيا د؟يکنمي اعتماد هامرد

 طلب مردها از را خود مشکالت چاره که است نيا شما يماندگ عقب

 مرد به ديبا زن که دارد تفاوت يانسان نظر از زن و مرد مگر د،يکنمي

د به خود يوجود ندارد و هر کدام  با يچ تفاوتينه. ه ؟کند اعتماد

 اعتماد کند.

 يانسان نظر از يول دارد مرد با ياديز يها تفاوت يکيزيف نظر از زن

 در بايتقر که را مرد و زن يکيزيف يها تفاوت ندارد. يتفاوت چيه

 در که «ياسالم عتيشر در زن» کتاب در من است تفاوت ستيب حدود

 .ام کرده ذکر مفصل بطور  ،بودم شتهنو جهاد دوران

 نهايا که دندار هم يروان يها تفاوت ،حدود نيهم در مرد و زن البته

 مرد و زن نيب يتفاوت چيه يانسان نظر از اما است ياگانه جدا موضوع

 ديبمان منتظر شما چه يبرا .هستند انسان هردو مرد و زن ندارد. وجود

 ديبا زنها دارند؟ بر نيزم از را شما و رنديبگ شما شانه ريز از مردها که

 .باشند داشتهبه نفس   اعتماد

 اآلن من م.يبگو را خود ساله هپنجا مطالعات يجهينت خواستممي من

 که امروز نيهم کنم.مي مطالعه روز هر هستم معتاد انسان کي مثل

 من بودم. مطالعه مشغول من ؛نمودند تلفون من يبرا يالنيگ خانم

 م،اهخواند درس من که سال هپنجا نيا در دارم. عالقه مطالعه به اريبس

 د فارغيگومين حرف اشتباه است که يا م.اهديبه نقطه آخر نرس
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 دوازده اقلحد سواد! يب يعني من نظر به ليالتحص فارغ ل شدم.يلتحصا

 من مطالعه جهينت بگذرد. مطالعه به ديبا روز در انساناز وقت  ساعت

 شتريب ما يزنها يبدبخت از مراتب به غرب يزنها يبختبد که است نيا

 .است

 و دندار راه کي فقط ،مشکالت از رفت رونيب يبرا مسلمان يهازن

 بوجود را يفرهنگ انقالب کي اسالم مقدس نيد پناه در نکهيا آن

 شود.مي بدتر تيوضع د،ياين بوجود يفرهنگ انقالب نيا اگر. اورنديب

پس  باشد، مرد رياس و کند کار ديبا و باشد هخان زيکن شهيهم ديبا زن

 انسان ،مرد مثل زنرا يز رد.يگب صورت يفرهنگ بزرگ حرکت کي ديبا

 .است خوردار برهم  يانسان حقوق تمام از و است

 ،خانم مشورت بدون کنم مهمان را يکس خواهممي يوقت خودم من

 مهمانا يآ که کنممي مشورت خانم با اول برم.نمي خانه به را مهمان

 ،نکرد قبول اگر برممي خانه به را مهمان کرد قبول او اگر نه؟ اي اورميب

 توانمنمي من گفته من به ممخان که بوده هم اوقات يبعض برم.نمي

 .امشده منصرف يمهمان از هم منو  کنم درست يزيچ مهمان يبرا

 زن يبرا حقوق آنقدر اسالم مقدس نيد باشد خانه زيکن زن دينبا

 راديا مردها فورا کنم صحبت را همه من اآلن اگر که شده لياق

 بلند مردها فغان و دادو  است يساالر زن اسالم در که رنديگمي

  شود.مي
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 شوهر يبرا ديايب اي و دهد انجام را خانه کار که ستين واجب زن بر

د يرا با زن نفقهمرد  .است يهمسر يمعنا به ازدواج کند. کار خود

 کار شستن و لباس کردن، يآشپز اما .است واجب او رببدهد چون 

 را خانه يهاکار خود يبزرگوار با زن اگر ست.ين واجب زن بر کردن

 به زن اگر يول است زن خود تيشخص و يخوب از دهد انجام

 غذا خود يبرا فقط و کنم کار درخانه خواهمنمي ديبگو شوهرش

 د؛يکن درست غذا ودخ يها بچه و خود يبرا ديبا شما کنم،مي درست

 يمهربان و اخالق از زن اگرکند.  مجبور را زن که ندارد حق مرد گريد

 خانه دررا يز است خوب اريبس کار دهدمي انجام را خانه کار شخود

را  يزيچ تواندنمي مرد اما باشد داشته وجود تيميصم و نزاکتد يبا

 از يبعض هک ييفرسا طاقت يها يمهمان به رسد چه کند، ليتحم او بر

 که کردم عرض .داردمي له زن خود برپايبوس مردها آنها را در خانه و

 يمهمان از ،نشد يراضمن  خانم اگر کنممي مشورت خانه در من

 من با کندمي يمهمان يگاه ،عکس بر خانم يول شوم.مي منصرف

تنها  و .دارد وجود هم ما خانه در يساالر زن نيا و کندنمي مشورت

 کند که مثال فردا مهمان دارم.مي مرا خبر

 ،اسالم پناه در ديبا ، ديا کرده برگزار را مراسم نيا که ييهازن شما

 .ديکن عوض را هاتيذهن و دياوريب بوجود را يفرهنگ انقالب کي

 کي کند. فرض مرد چهيباز و لعبت کي عنوانه ب را زن يکس دينبا

 نوشت سر تا ديايب بوجود ينيد يقو حزب کي توسط يفرهنگ انقالب
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 از يول امنکرده صحبت يالنيگ فتانه خانم با من .شود عوض يبکل زنها

 کار يربنايز ديبا شما .است نيمتد زن کي شانيا که ام دهيشن دور

 .کند تيتثب را خود که کند تالش ديبا کس هر .ديکن درست را خود

 دهکر ثابت هم تجربه .دينما تيتثب را گريد يکستواند نمي کسچيه

 صحبت را هيقض اصل خواهممي د.يکن اعتماد خود به ديباشما  است.

 از درصد چند ،افغانستان ما کشور نيهم در که ديکنمي فکر شما  .کنم

 ياسالم معامله خود زنان با تا دانندمي را ياسالم فرهنگ ،ما يمردها

 يول است ياسالم جامعه ما جامعه که ستين يشک نيا در) کنند؟

 .(است قدر چه مردها نيب در ياسالم فرهنگ رشد که ديبدان خواهممي

 فرهنگ درصد ده ،افغانستان مردم درصد ده که کنمنمي گمان من

 بصورت را درس زميعز دختران شما کهيوقت بفهمند. درست را ياسالم

ش يو به آرا ديستيبا نهيآ مقابل ساعت دو روزهر  و دينخوان درست

 را خود خانه دکورن باشد که يشما ا فکر مهم د ويخود مشغول باش

 .خواهد بود کيتار شما ندهيآ که است معلوم د،يکن درست

 هم مردها از شتريب و بخوانند درس مردها از شتريب ديبا هازن

 ديکن کوشش ؛ديخوانمي که يارشته هر در باشند. داشته متخصص

 را خود حق توانندينم هرگز نخوانند درس زنها اگر .ديشو متخصص

 ديبخوان درس ديباو  است زن اسلحه نيباالتر يعلم قدرت .درنيبگ

 نيد اسالم خود. حجاب حفظ با و ياسالم احکام تيرعا با منتها

 و ديپنهان کن يشانيپ تا را خود يموها که نيهمو  است سهولت
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 که ندارد يمشکل چيه و است درست ،ديبپوشان مچ تا را خود يدستها

 ياسالم احکام تيرعا با شود. دهيد (شيآرا بدون) شما صورت

 در ،ياسيس امور در د.يشو سيرئ د.يشو ريوز د.يبخوان درس ديتوانمي

 .ديکن مداخله يزندگان شئونات تمام در و ياقتصاد امور

 را نهايا قبل سال چند کنممي صحبت شما با که را ها حرف نيا من

 از يرخب در نظرها کور از يبعض نکهيا م.اهنوشت کتاب کي در

 اسالم به ،کند يرانندگ يحت که ارندگذنمي را زن ياسالم يهاکشور

 هوا به را ارهيط تواندمي زن کند. يرانندگ تواندمي زن ست.ين مربوط

 همه در و اموزديب علم خود حجاب حفظ با که تواندمي زن دهد. پرواز

 .دينما خدمت خود جامعه به و کند دخالت ياجتماع شئونات و امور

 .است علم مسئله نيهم ،ما يشگيهم مشکالت و ما امروز مشکالت

 علم فقدان هم علتش .دارند مشکالت مردها از شتريب مورد نيا در زنها

 با( خواهممي معذرت) باشد سواديب ما يدخترها و زنها کهيوقت .است

 زن طرف به آنها يوقت کنند؟مي چه هستند جنس بد اکثرا که مردها نيا

 گريد يزيچ به و ديآمي شان ذهن به يجنس ليمسا فقط ،ندکنمي نگاه

 و کند حفظ را خود وقارو  باشد، سواد با زن اگر اما. کنندنمي فکر

 به او به که ندکنمي جرئت يکسديگر ،دينما تيرعا را ياسالم حجاب

 شوهرش ولو برود که هم شوهر خانه در يحت کند. نگاه بد چشم

ه بخود  زن بهتواند  يونم رديگيم قرار ريتاث تحت باشد، هم متخصص

  .ديانم استخدام برده کي عنوانه ب را او و کند نگاه زيکن کي عنوان
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 مرد نه کنند.يم اداره را مشترک يزندگان ند وهمسر باهم شوهر و زن

 خانه در يمساو حقوق با دو هربلکه  .مرد زيکن زن نه و است زن نوکر

 داشته وجود ديبا متقابل احترامبايد  شوهر و زن نيب کنند.يم يزندگان

 (است انسان زن نکهيا بخاطر) زن به کردنن يو توه دادن فحش .باشد

 من زيعز يدخترها اوال؛ که است نيهم ما نجات راه تنها است. حرام

بخوانند،  درسخوب  ديبا است شده فراهم فعال که يطيشرا به توجه با

 مقطع تا حداقل که کنند يسع و شوند، دانشمند شوند، متخصص

 نيبزرگتر ندارد. دهيفا چيه يرکتد از کمتر و بخوانند درس يرکتد

 سواديب يآدمها همه ،ما نهيکاب ياعضا که است نيهمز ين ما مشکل

 شکل نيا به کشور نيا. ندخور رشوت و فاسد آنها اغلب لذا هستند،

 يليخکه  دينيبمي را ما يهادانشگاه در يعلم سطح شما رود.نمي شيپ

 مستيس واند دهينرس خود کمال حده ب دانشگاه ديساتاست. ا نييپا

 که زنها شما د،يايب بوجود تحول کي ديبا است. فيضع اريبس يدرس

 هم تيمسئول نصف ديدهمي ليتشک را کشور نيا تيجمع نصف

 ديکنمي فکر چرا د؟يکنمي فرض کوچک را خود چرا .شماست بدوش

 ديا نوشته نجايا در کهيهمانطور ؟دهستن بهتر شما از مردها که

 و ديکن دايپ ديبا نجايهم از زين را مشکالت نيا حل راه (زنها مشکالت)

اعتماد  البته د.يکن دايپ اعتماد خود به ديبا شما .ديکن شروع نجايهم از

 همدوش را خود بلکه د،يکن نيتوه مردها به که ستين معنا نيانکردن 

 حقوق مردها مثلبلکه  دينپندار شل و کور را خود د.يکن حساب مردها



نون احوال شخصيه شيعه از آغاز تا انجام قا  .....................................................  054 

 

 دو هر زن و مرد د.يندار کم مردها از يزيچ چيه تيانسان در و ديدار

 .دارند ازين متقابل احترام به همواره ،خود مشترک يزندگان در

 شده ليقا حقوق زن يراب يانوادگخ مسئله در اسالم که يمقدار آن

 غاتيتبل علت دارد. زن بر مرد که است يحقوق از شتريب يليخ ،است

 زن حقوق .است اسالم از آنها ترس ،اسالم هيعل بر هايغرب نيگزهرآ

 دهندمي شعار .ستين شيب يشعار کنندمي يپافشار آن به هايغرب که

 حل خود بدست را خود مشکالت ديبا ما. شودمي پراگنده هوا به و

 نسَانِلِلْإا لَّيْسَ وَأَن»م. يبرو راه خود يپا با و ميکن تالش نخودمام. يکن

 يقو ارادهاست و  کارساز شما خود تالشو کوشش «سَعَى مَا إِلَّا

 هزار صدها ،ما هيهمسا يکشورها يبعض در اکنون نيهم. خواهدمي

 سند.ينومي کتاب کنند.يم سيتدر .اند شده دانشمند ينيد امور در زن

 اعتماد دخو به ديبا زنها کنند.مي يفلسف يبحثها کنند.يم يسخنران

 د:يگوميبه قول شاعر که  .نباشند هايخارج ديام به ند وينما

 من انگشت سر دو جز    من پشت نخارد کس

( س)کبرا جهيخد نيمن المؤ ام مدرسه نيهم در شما خواهران اآلن

 ،داندمي و ستابرده فيتشر آنجا يالنيگ فتانه خانم خوانند.مي فلسفه

 علوم مردها مثل آنها خوانند.مي فقه لاصو خوانند.مي کالم علم آنها

 چند روز بخاطر کمبود استاد يبرا تا وموق من .رنديگيم فرا را ياديز

 گفتم.مي درس آمدن از قبل اآلن من .ميگومي را اصول درس آنجا در

 طبقه از همه دانشمندان ستين الزم بخوانند؟ درس توانندنمي زنها چرا
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 در و يتجرب علوم در ،ينيد علوم در دتواننمي هم زنها دنباش ذکور

 و خواهران شما .شوند دانشمند و متخصص ر علوميو سا يانسان علوم

 ديدانيمد. يبرو علم بدنبال ،شنيف يجا به که ديکن کوشش من دختران

 علت دارد؛ وجود علت دو هستند؟ شنيف بدنبال زنها از عده کي چرا

 علت دارند. عالقه تجمالت به زنها ،يروانشناس نظر از که نستيا اول

 زنها از کعدهي شود.مي زنها نفسه ب اعتماد عدم به مربوط آن دوم

 قرار اديش يهاجوان يبرخ ريتاث تحت و ندارند نفس به اعتماد

 را خود و ستديبا نهيآ مقابل ساعت دو زن که ستين الزم. رنديگمي

 زن نفس به اعتماد ضعف از نيا دهد. شيآرا ران شهوت يمردها يبرا

  کند. يم شيآرا صفت وانيح يمردها يبرا را خود که است

 خود به که کنممي هيتوص محترم خواهران و زيعز دختران به من

 .ديينما عمل خود يانسان فيوظا به و ديهست انسان شما د.يکن اعتماد

 بخود را عرضه يب يهاجوان توجه که ستين نيا زن يانسان فهيوظ

 کمال و علم با کند. ينرانسخ بخواند. درس ستدر ديبا زن کند. جلب

 ديتوانمي نفس به اعتماد با شما دهد. قرار ريتأث تحت را مردها ،خود

 خياگرتار شما د.يريبگ ميتصم د ويکن اراده فقط .ديده انجام را کار نيا

 و مجلله يزنها چه ياسالم خيتار در که دينيبمي ديکن مطالعه را

 از آنها کدام هر تيشخص و منطق و علم نظر از که ميا داشته يامکرمه

 راه ديبا امروز مسلمان يزنها عنوانهب زين شما اند.بوده بهتر مرد هزاران
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 زوال اساس و شما قدرت شما، اسلحه تنها .ديده ادامه را آنها

  است. کمال و علم کسب شما مشکالت

 را دخو خوردن نان مردم م کهبينيمي کابلشهر نيهم در شما و ما

 ريز منابع ندارد؟ معادن ما کشور ايآ ست؟يچ فقر نيا علتندارند. 

 زيچ همه ما کشور .نه ندارد؟ يزراعت نيزم ندارد؟ آب ندارد؟ ينيزم

 رشته هر در اگر است. ينادان و جهل از ما مردم مشکالت تمام دار.

 رونق را زراعت .کنندمي استخراج را ما معادن م،يباش داشته متخصص

 مردم وضع جهينت در و کنندمي درست يديتول يها کارگاه .دنشبخمي

 مزدوران و نيخا و رقلد يهاحکومت نکهيا علت .شودمي بهتر

 يب نيهم ،اندکرده حکومت کشور نيا بر خيتار طول در يخارج

 عرضه يب کشور نيا مرد و زن است. ما ملت يسواد يب و يگعرض

   .ستابوده  ينادان و جهل که همه ازبودند 

 مقابل درهستند.) حساس هايخارج مقابل در افغانستان ملت

 و نيخا يحکومتها مقابل در اما (هايشورو مقابل درها و يسيانگل

 ما وجهل يسواديب امر نيا مهم علت اند.فيضع اريبس ،خود رقلد

 ،ميبخواه چه شوند عالمو  دانسته بخوانند، درس ما مردم اگراست. 

کنند،  يرقلد توانندنمي د ويخواهند ترس مردم از احکومته مينخواه چه

 خدمت مردم به خود حکومت يبقا يبرا که خواهند شد مجبور آنها

 نيهم در زين شرق يماندگ عقب و غرب يترق و شرفتيپ علت. کنند

 ؛برعکس شرق در و ترسندمي هاازملت هاحکومت غرب در که است
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 اي و جرگه يولس مجلس در راگ امروز ترسند.مي هاحکومت از هاملت

 توانندنمي هم را االغ دو جوِ که هستند يکسان جرگه مشرانو مجلس در

 که يوضع نيا با کشور نيا .ماست يآگاه عدم علتش ؛کنند ميتقس

 .شودمي هم بدتر نيا از بلکه رودينم شيپ هم امتيق به تا دارد

 درس تدرس و ديکن دايپ را خود نفس به اعتماد که دوارميام من

 فالکت وضع نيا واست  داده عزت و کرامت شما هب اسالمد. يبخوان

 کدامچيه دارد وجود افغانستان در بالخصوص و شرق در که يبار

 پر و يقو ياسالم حزب کي ديبا هازن شما .شودنمي اسالم به مربوط

 بوجود کشور در را يفرهنگ بزرگ انقالب کي و ديکن درست قدرت

 حقوق به هم و ديکن مهار را خود شوهران هم قيطر نيا از تا دياوريب

 ديتوانمي شما صورتنيا در .ديابي دست خود يانسان وکرامت ياساس

 اگر اما .ديف دهيتخف را ها مرد مشکالت هم و خود مشکالت هم که

 به مردها که ديماند منتظر و ديکرد اکتفا هاکنفرانس نيهم به و دينشست

 ديبا شما هدف .ديا خورده شکست که ديباش نمطمئ ،کند کمک شما

 از سر راه را خود مشکالت هم ندهيآ درتا  ديبخوان درس که باشد نيا

 نيب در تفکر نيا اگر د.يکن کمک جامعه مشکالت حل به هم و ديبردار

 کيد يو با ديشو مردم گرداننده و رهنما که ديتوانمي ،شد دايپ شما

 .کنند اعتماد بخود هازنتا  رديبگ صورت يعلم حرکت

 يکيزيف نظر از اگر .است شتريب مردها از مراتب به هازنمقاومت 

نظر  از يول دارند يشتريب قدرت مردها که است معلوم ،ميکن صحبت
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 در زنها که است نموده ثابت تجربه يروان نظر از .ستين نگونهيا يروان

 را رشتيب يکيزيف قدرت خدا اگر دارند. يداريپا شتريب مشکالت برابر

 نيبنابرا . است داده زنها به را شتريب يروان قدرت ،است داده مردها به

 .است قرار بر مرد و زن نيب تعادل

 يکسان نياول جزء ز منيعز خواهران و نادختر شما که دوارميام من

 کشور مشکالت ،لمع يريفراگ قيطر از و ديکن داعتما خود به که ديباش

 مربوط زنها به تنها ما کشور در جودمو مشکالت البته د.يينما حل را

 ما انزنر يهم دامنگ و انمرد ريدامنگهم  مشکالت نيا بلکه شودنمي

 ينخائ و عرضه يب يهاحکومت همان مشکالت نيا علت و است

 ند.اهبود مسلط کشور نيا بر سال صد از شتريب حدود در که است

 مييگومي نکهيا. ميکنمي يزندگ کمي و ستيب قرن در ما حاال

 يمعنا م.يکنمي هيتغذ ميکنمي مثل ديتول م.يکنمي تنفس يعني ،يزندگ

 دهم قرن در واقع در يمعنو نظر از ما مردم اما .است نيهم يزندگ

 به ما ماند.مي عقب امتيق تا ما کشور وضع نيا با کنند.مي يزندگ

 مرد کند. حل را مشکالت مرد ديگومي  زن م.يا دوخته چشم گريهمد

 .است باطل تسلسل دورک ين يکند و ا حل را مشکالت زن ديگومي

 ديبا همه است گرفتار آن به ما کشور که يطيشرا به توجه با

 .بندند همت کمر ،کشور مشکالت رفع يبرا و کنند تيمسئول احساس

 مورد که ديباش متوجه ديباو  ديهست نيزم يرو در خدا نيجانش شما

 يبن کرمنا لقد»: ديفرمامي خداد. يرينگ قرار پست جوانان يبرخ ملعبه
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 در و يکيزيف بدن نيبهتر در «.ميتقو احسن يف االنسان خلقنا لقد /آدم

 کرات اکثر در دارد انسان که ياستعداد  .دميآفر را شما من ،مجرد روح

 همه بر يقو يااراده با که ميتوانمي شما و ما ندارد. وجود گريد

 .ميشو روزيپ خود مشکالت

 نقدريهم و شده تمام وقت يول کنم صحبت شتريب خواستممي من

 شما و ما همه بينص را يخوشبخت و سعادت متعال خداونداست.  بس

 اير و يادار فساد از ،يکتاتوريد از ،يتيامن يب از را ما کشور بگرداند!

 !دهد نجات پوک کله حاکمان دست از و ها يکار

 نيالعالم رب هلل والحمد
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 ميالرج طانيالش من باهلل اعوذ

 ميالرح الرحمن اهلل بسم

 هم باز ميبگو هرچه اسالم مقدس نيد نظر از انسان حقوق درباره

 يباورها و ديعقا از نظر قطع انسان، حقوق يبناريز يبرا است. ناتمام

وَلَقَدْ » .است شده نازل  ياتيآ ديمج قرآن در انسان، انه ثيح من او،

 و ميداد يذات کرامت او به و ميداشت يگرام را آدم يبن ما «کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِيرٍ مِّمَّنْ ». ميکرد مسلط خشکه نيزم و اهايدر بر را او

 .ميداد قرار برتر را انسان ،خود مخلوقات اکثر بر و 1«قْنَا تَفْضِيلًاخَلَ

 وجود نيبهتر در را انسان ما 3 «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ»

  م.يديآفر مجرد روح و يکيزيف

 منزله به و شودميمحسوب  انسان حقوق يربنايز که قرآن اتيآ

  است. اديز اريبس ،است يانانس حقوق ارکان و اساس

 اگر ؛که است شده نقل( ع)يعل حضرت از جمله کي البالغه نهج در

 تعلق انسان بر کطرفهي که بود خدا حق گريد بود،مي کطرفهي حقوق

 حقهم  و داده قرار انسان بر يحقوق هم خداوند کهيحال در گرفت،مي

 .است داده قرار خود بر را انسان

                                                           

 81اسراء/آيه  - 1

 3ين/آيه ت - 3
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: ديفرمامي که است قرآن هيآ چند از برگرفته غهالبال نهج يجمله نيا

 يبرا( يعل) کلمه که «وَکَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى »

 است واجب من بر که ديفرمامي خداوند مورد چند در د.يآمي وجوب

 1.شما حق

 ،يبشر انياد تمام و ياسالم ينيب جهان درو  ميهست خدا مخلوق ما

 اضيف و دگاريآفر و ما خالق نکهيا با خدا يول خداست مخلوق انسان

 دانسته است. واجب را انسان حقوق ،خود ذمه بر هم باز ماست وجود

 انسان است. طرفه دو ،حقوق ندارد. کطرفهي حقوق کس چيه نيبنابرا

 داده قرار او يبراآن حق را  خالق خود که دارد حقز ين خود خالق بر

 .است

 موقع تا تولد موقع از شود؟مي آغاز کجا از انسان حقوق مسئله

 شکل و ديآمي بوجود مادر مرح در انسان نطفه که ييابتدا از .نه مردن؟

 آغاز ن حقوقيا قبل سال هاونيليم از ،نشود مبالغه اگر نه،رد؟ يگمي

 فقه مقررات طبق د،يآمي ايبدن امروز کهيانسان نيا حقوق. است شده

 .شودمي شروع او حقوق ،تولد از قبل سال هزار دو ياسالم

 را نيا يطب علوم و يالوژيب علوم شرفتيپ اثر از امروز شما و ما

 از سلول هر هسته در بايتقر که ما يوراثت يهانژ نيب در که ميدانيم

 موجود يوراثت نژ هزار هپنجا تا هزار يس از ما بدن سلول اردهايليم

                                                           

 38و روم/ آيه  13ليل/ آيه  - 1
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 خود نه مرض، حالت هزار شش که ديگومي يوجاليب و طب .است

 طيمح طيشرا اگر که شودمي گفته يزيچ آن به حالت يعني) مرض

خود مرض فرق  با مرض حالت د(يآمي در مرض شکل به شد فراهم

 طيمح طيشرا اگر اما دارد، امديپ که درد و يزيچ يعنيمرض  دارد،

 شش يعني اند.ممي يباق  بدن در کمون حالت همان به نشد فراهم

 دارد که وجود ديآمي ايبدن که يانسان هر وجود در مرض حالت هزار

 .ديآمي در بخود مرض مرض حالت از شد مساعد طيمح طيشرا اگر

 و ما مادران و پدران يکارها از شود؟يم دايپ کجا از امراض حالت نيا

 و ميتعل از وند برد يم بسر ينادان در که ما نادان اجداد يکارها از

 شود،مي ثبت نهايا تمام کردند،مي فکر بخود فقط و اندبوده دور تيترب

 قلمنت اوالد به( عيوتشر نيتقن نظر از) مادر و پدر اموال کهيهمانطور

 يهاژن توسط هم آنها يروحان و يمعنو و يبدن صفات شود،مي

 .شودمي منتقل فرزندان به يوراثت

 گريد انسان کي بر اي و طفل کي بر انسانهرگاه  کهيقسم همان

 همان به شود،مي حساب تيجنا ازد،سمي ناقص را او و کندمي تيجنا

 اي و خورممي را زيچ فالن اگر که دنباش متوجه مادر و پدر اگر سمقِ

 نظر از من پنجاهم نسل بهممکن است  دهممي انجام را کار فالن

 و دهد انجام ار عمل آن او که ستين زيجا رساند،ب ضرر يوراثت يهاژن

 .اورديب ايبدن ناقص و وبيمع ابتداء از  را انسان کي
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 شود؟!مي شروع کجا از ياسالم فقه در انسان حقوق دانستيد حاال

 جاها نيا به کارش هنوز تا بشر حقوق يجهان هياعالم که دينيبمي

 که ديآمي بدست دارد که يقواعد از ،ياسالم درفقه يول ؟است دهينرس

 به يوراثت يهانژ توسط که را يکار بداند اگر انسان يبرا ستين زيجا

د که سر يدانيا ميآ. دهد انجام ،رساندمي ضرر او پنجاهم يهانسل

 سال صد نه. مردن؟ وقت به شود؟مي يمنته کجاه ب بشر حقوق انجام

 از چون .است ثابت انسان حقوق ايدن آخر تا بلکه نه. مردن؟ از بعد

 انسان يکيزيف بدن مييبگو که ستين يکيزيف بدن نهات انسان ،اسالم نظر

 کي يدارا اسالم نظر از انسان نه. شد. تمام و ديپوس رفت، قبر نيب در

 خلود يدارا بهشت در هم روح است ريناپذ فنا که است مجرد روح

 دارد. تيابد انسان روح است. خلود يدارا جهنم در هم و است

 از همهانسانها  يول است اول بال وندخدا فقط د،نندار تيلاز مخلوقات

 تيابد به و دنندار آخر اما د،ندار اول ياسالم و ينيد فلسفه نظر

 او هيعل نجايا ما و است مرده قبل سال هزار يانسان اگر لذا اند.متصل

 و دارد مواخذه شرعا م،يکن نقض را او حق و ميبندب افتراء و تهمت

 شيپ سال هزار که يفرد نکهيا يبرا است يشرع و يقانون يريگيپ قابل

 و ستيباق روحش يول است رفته نيب از او يکيزيف بدن است مرده

 به راچ م؟يکن نيتوه و ريتحق را او ايدن در ما چه يبرا شده، هم تريقو

 بدن به و آخر، نه و دارد اول نه انسان حقوق نيبنابرا م؟يببند افتراء او

 است قبر وندر که يکيزيف بدن يبرااسالم  .ندارد ارتباط زين او يکيزيف
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 از که يانسان «بدن» است. محفوظ زين او حقوق و دارد دستورات زين

مرده  که است زيجا گريد انسان يبرا شودمي خاک و رودمي نيب

 يول ،کند خود تصرف يا آن قبر را برايرا در قبر او دفن کند  يگريد

 يکيفز بدن در تنها انسانرا يز رود.نمي نيب از اش يانسان حقوق

 .شودنمي خالصه

 در که است يعقالن اصول نيهم انسان حقوق ييبنا ريز اصول از

 آن از ريغ است ياسالم شرق فلسفه در امروز که يتيعقالن است. اسالم

 غرب در که يتيعقالن .شودمي استعمال غرب در که است يتيعقالن

 يآرا .تاس دو درجه تيعقالن اي ز وي، اشباع غراشودمي استعمال

 اآلن و گفتندمي مشهورات آن به ييارسطو منطق در که انسانها يعموم

 ياسالم فلسفه در که تيعقالن آن کنيل .نديگومي مشهورات آن به هم

 صد در صد تيعقالن بلکه ستين آراء و مشهورات تيعقالن است،

ت يعل يبر مبنا يخارج ينيع يهاتيواقع از که است يعقل دستور

  د.يآيم عامه بدست

 قبال من و است اديز بشر حقوق داستان که ميبگو خواهممي نيبنابرا

 بار هر و ماهشد دعوت بار دو خارجه امور وزارت سالن نيهم در هم

 ضعف نقاط و بشر حقوق يجهان هياعالم مورد در کساعتي حدود در

 .ماهنمود صحبت آن

 نکهيا بدون ار ميهايسخنران که بود داده قول بمن راسخ، زهره خانم

 از آنهم کلمه کي متأسفانه يول کند نشر ونيزيتلو از شود کم کلمه کي
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فعال  تمدن ونيزيتلوهنوز  آنزمان در) .نشد پخش يمل ونيزيتلو

 (.بودنشده

 ندارد. وجود ييگفتگو چيه آن مورد در که است يزيچ بشر حقوق

 يبرا را ياديز اريبس حقوق و کندمي صحبت بشر حقوق از ديمج قرآن

 ياسالم فقه در را موضوع نيا مييايب ما اگر .است داده قرار انسان

 انسان يبرا را يزندگ و شودمي وحشتناکل آن يتفص ميکن صحبت

 تمسخر و نيتوه يکس به هم چشم اشاره با انسان اگر سازد!مي قيض

 يجهان هياعالم که نستيا من شنهاديپ حال هر به ست!ين زيجا .کند

 در امکرر من و رديگ قرار نظر ديتجد مورد ديبا بشر حقوق

 نواقص يدارا بشر حقوق يجهان هياعالم که امگفته  ميهاصحبت

 .است ياديز

 در يجهان دوم جنگ از بعد بشر حقوق يجهان هياعالم نکهيا اوال

 ارياخت در ياسالم ريغ و ياسالم اديز يهانيسرزم که يطيشرا

 که خواستندنمي آنها نروياز ا .ب شديتصون و يتدو ،بود استعمارگران

 به دوباره ياشغال يهانيسرزم و شود محکوم هياعالم نيا در استعمار

 هياعالم در اآلن. گردد بر آنها يخورده شکست و ياصل صاحبان

 تيبرسمتلويحا  را استعمار که وجود دارد يجمالت بشر حقوق يجهان

 استعمار و کندمي نايب را آنها حايتلو ندارد صراحت اگر است شناخته

 ديتجد ديبا هياعالم نيا در نيبنابرا .بود شده واقع قبول مورد آنزمان در

 بزرگ دانشمندان ان،ياد بزرگ يعلما حقوقدانها، دانها،قانون شود. نظر
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 از بدور و ننديبنش يو علم يفکر  يفضا کي در و شوند جمع ديبا

 عاقالنه ،بغر و شرق يهارقابت و ياستعمارگر و يباز استيس

ط يبا شرا  راحقوق بشر  يه اسالمياعالم و بشر حقوق يغرب هياعالم

مورد  ،فرهنگ خاص نگردده که مربوط ب يحوبه ن يد زندگانيجد

 .ب قرار دهنديتصو ن ويتدو

 دارد تفاوت اريبس انسانها ياصل حقوق با ،بشر حقوق يغرب هياعالم

 ياديز شرفتيپ يلوجايب و يطب علوم امروز کند. دايپ توسعه ديبا و

 انسان حقوق تا ميکن فکر يخارج يها قتيحق پناه در ديبا ما و نموده

 .شود ليتکم

 را يتلخ قيحقا خود هيانيب درکه  کنممي يقدردان اسپنتا يقاآ از من

 يول داننديم همه و است ملموس که بود ييهاتيواقع يعني. کرد انيب

 جرئت دارد يسايس تيمسئول که يتيشخص طرف از آنها گفتن

 هم يااشاره و نمود انيب را يتلخ قيحقا، جرئت با شانيا اما خواهدمي

 .باشد ندبيپا ياخالق يارزشها به ديبا انسان که داشتند

 شودمي قيتطب بشر حقوق غرب در نه که دارند تيشکا همه امروز

 اصل يول دارد، ييهايتراش بهانه خود يبرا کدامهر. شرق در نه و

 يامروز يماد فرهنگ هيزاو در ياخالق يهاارزش که ستنيا هيقض

 يسازگار ياخالق يهاارزش با يماد فرهنگ شود.مي گرفته دهيناد

 شعار با که ستين ييزهايچ ياخالق يهاارزش گريد طرف از و ندارد
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 نيتام راي. زميينما نيتأم آنرا ياسيس يشعارها لهيبوس تا شود دايپ

 .ستين ممکن دندا باشعار ياخالق يهاارزش

 يبخدا مانيا آن که خواهدمي يگريد يربنايز ياخالق يهاارزش

 امتيق روز و واحد يبخدا بشر کهيزمان تا. است امتيق روز و واحد

 لذا .است شعار کي فقط شيبرا ياخالق يهاارزش نکند دايپ مانيا

 يادعا که بزرگ يکشورها درشود. مي نقض ياخالق يهاارزش

 بشر حقوق و ياخالق يهاارزش شتريب اندازه همان هب دارند يبزرگ

 م کهيکنمي يزندگان ارتباطات عصر در امروز شما و ما شود.مي نقض

 هاانسان به نيزم يکره گزارشات تمام ساعت چهار و ستيب در

 ،الفاظ با يباز و رنگين ب،يفر ،يباز حقه ،يبردار کاله با رسد.يم

 امتيق روز و واحد يخدا به کهيزمان تا کند.نمي دايپ رييتغ قيحقا

 کهيزمان تا .ديآنمي بدست ياخالق يهاارزش مينکن دايپ مانيا

 حقوق  م،ينکن بيتهذ را خود و مياورين بدست را ياخالق يهاارزش

 نيهم در رهيغ و ياقتصاد ،ياسيس ،ياجتماع ليمسا تمام مانند بشر

 که ييهاخشونت و شودمي ماليپا دارد وجود امروز که ييهايآشفتگ

 لذا .است ما يکنون اوضاع نفکيال الزمه از رديگمي صورت جهان در

 و ميکن خرج پول چه هر و ميکن صحبت خشونت درباره که هرچه

 اسباب و هيقض علل بازمانيکه  تا ميکن مصرف هم ارديليم صدها يحت

 شکست به محکوم ،معلول با مبارزه ،مينکن مبارزه آن يقيحق و ياصل

 (حضار زدن کف. ) بود نخواهد ساخته ما دست از يکار و تاس
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 ،است نموده کر را همه يهاگوش امروز که ياجتماع عدالت شعار

 هم هنوز کميو  ستيب قرن در ياجتماع عدالت و است يخال شيجا

 دايپ ياجتماع عدالت بعد قرن چند ديکنمي فکراست.  نشده متولد

 را معلول با مبارزه شهيهم ما م؟يدهمي بيفر را خود چرا شود؟مي

 اگر اي و ميفهمنمي چيه را هيقض علل يول ميکنمي ندهگ و بزرگ اريبس

 .ميهست شکست به محکوم شهيهم لذا م،يريگمي دهيناد  عمدا ميفهممي

 حقوق دارد. وجود که است ييشعارها همان از يکي بشر حقوق

 .کند حکومت عهجام بر ياخالق يهاارزش که شودمي يعمل يوقت بشر

 يهاارزش نفع به مقدار کي ،ديجد استعمار که است خوب چه و

 اسالم جهان در ما که ياقتصاد مهم يمسئله کند.  ينينش عقب ياخالق

 نيا شود،مي استخراج عصر حاضر در که است نفت ياهچاه ،ميدار

 خدا .است تيبشر يهمه مالبلکه  ستين آنها يپدر مال نفت ياهچاه

خَلَقَ لَکُمْ مَا فِي الْأَرْضِ ». است کرده خلق تيبشر تمام يبرا ار نهايا

  1(«مِيعًاجَ

 مربوط ،است نيزم ريز در اي و نيزم يرو در کهييزهايچ نيا تمام

 يهاهچا که ندارند حق کوچک يهادولت مگر .است تيبشر همه به

 به نسبت حاال) ييقايافر يکشورها و شيدبنگال در باشند؟ داشته نفت

 يکشورها جمع در را خود که دهدنمي اجازه ما يمل غرور ،فغانستانا

                                                           

 31بقره/ آيه  - 1
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 خود يبرا پس(  حضار خنده)م يهست ما اول يگدا واال ميده قرار گدا

 تياکثر واال بود نمونه عنوانه ب بردم نام که را يکشورها ميخواهنمي

 يلو رنديبم يگرسنگ از کشورها نيا مردم (هستند گدا ملت ها

 نهايا د؟!باش داشته قرار هابزرگ شکم از کعدهي ارياخت در نفت يهاهچا

 .است يانسان کرامت خالف همه

 هياعالم اي و بشر حقوق يغرب هياعالم يماده چند به بشر حقوق

 ديبا اند.ناقص همه نهايا شود.نمي خالصه ياسالم کنفرانس بشر حقوق

 کي و ندنيبنش انياد بزرگ يعلما و دانقانون حقوق، بزرگ دانشمندان

 حاال ،بخُ کنند. نيتدو ،باشد حقوق همه شامل که جامع بشر حقوق

 و شودمي قيتطب چگونه شد، نيتدو هم جامع نونقا نيا که ميکن فرض

 .العالم واهلل ؟بود خواهد يچه کس آن يياجرا ضامن

 ،خود کشور و خود منافع بخاطر شما که استاين  بشر حقوقا يآ

 خون و بخاک آنرا مردم و ديکن نابود را يگريد کشور يهابنا ريز

 راآن  نام کرد اميق ازخود دفاع يبرا گريد يکس اگر يول ؟!ديبکش

 به و است قيحقا با کردن يباز همه نهايا د؟!يبگذار خشونت و تجاوز

 .رسدنمي ييجا چيه

 يهمه ميبرو راه درست و ميکن باز درست را خود چشم اگر

 که دهينرس نجايا به هنوز تا تيبشر يول شودمي حل جهان مشکالت

 حرکت باز دهن و بسته چشمبلکه  .کند باز را خود نيب قتيحق چشم

 دارد وجود بشر حقوق يجهان هياعالم در که يگريد مشکل. کندمي
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 يرو و ستادميا جا نيهم در جداگانه يجلسه دو در ساعت دو من که)

 زهره خانم يول، کردم صحبت بشر حقوق يفلسف و يمنطق يمبان

 هم را آنها يد يس يحت و نکرد پخش هم را آنها يکلمه کي ،راسخ

اين است که ( حضار خنده) .يساالر زن ديگومي نيا با نداد، ما به

 دايشد 1بشر حقوق يجهان هياعالم يفلسف يمباد و يمنطق يمباد

 کي عنوانه بمواد آن  همه و است وبرهم درهم و دارد مشکل

 .است شده طرح ربنايز بدون ييدئولوژيا

 جهان ،يدئولوژيا يربنايز و خواهدمي ربنايز خود از يدئولوژيا هر

 و مفت يفتوا باشد، ينيب جهان فاقد که يدئولوژيا هر است. ينيب

 من که را يزيچ هر که باشد فکر نيا در انسان ديبان و است هودهيب

 . ستين قيتطب قابل يزيچ نيچن نه .پسنددب ايدن همه ديبا دميپسند

 يفرهنگ تهاجم کرد. ليتحم دينبا گرانيد رب را خود فرهنگ

 بوجود هاتمدن نيب يهمکار ديبابلکه  تواند،نمي حل را بشر مشکالت

 ،قيدق تيعقالن و اصول يرو کجا جمع شوند ويدانشمندان در و  ديايب

 .صحبت کنند بشر حقوق يربناهايز

                                                           

در مورد حقوق بشر بحث مفصل صورت گرفته است که محققين مي توانند به اين  -1

چاپ  133/133محسني، محمد آصف، مباحث علمي ديني، ص کتاب مراجعه نمايند:  

 هـ.ش.  1338دوم، کابل، دلو 
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 يول دارم صحبت وقت کساعتي هم امروز که کردممي فکر من

اکثر م شده واوقت تم حاالقه است. يوقت شما ده دق گفتند آمدم کهيوقت

  ماند. يم باقيصحبت ها

 نيالعالم رب هلل الحمدو



 

 

 

 

 

 

 جلسه ششم

قانون  قيتطب ون مستقل نظارت بريکمس اجالس

 یاساس

 ب قانون مذکورين سالروز تصويمناسبت هفتمب

 کابل هـ.ش 11/1/1831
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 ميطان الرجيالشبااهلل من  اعوذ

 ميبسم اهلل الرحمن الرح

اء يد االنبيس نا وديس ين والصالة والسالم عليالعالم الحمد هلل رب

 نيآله وصحبه اجمع ين وعليوالمرسل

ان کنم يرا ب يعلم و يقانون ک سلسله مطالبين در ذهنم بود که م

ه. من فقط دياهشما هم خسته شد وقت گذشت. يکه بدرد ما بخورد ول

ن يا کنم.مي ، صحبترا که محل ابتالء است موضوع -دوسه

 يق قانون اساسيون مستقل نظارت بر تطبيسيموضوعات مربوط به کم

 من ون صحبت کنم.يسيمحترم آن کم ياعضاخواهم با مي شود ومي

 ييچه کارها ،استل شده يون تشکيسين کميکه ا ين مدتيا دانم درنمي

تواند مي ديرا نداند نه تائ يزيه انسان چک يوقت رايرا انجام داده است. ز

مانده است  يباق يمهم يزهايچ يبعض يتواند، ولمي راد گرفتهينه ا و

 د گفته شود.يکه با

ار مهم است و به ياز موضوعات الزم االجراء که به نظر من بس يکي

، شودمي مربوط يق قانون اساسيون مستقل نظارت بر تطبيسيکم

ن يا البته در آمده است. يند ماده قانون اساسچ است که در ييهاديق

آنها تا هنوز زورشان  يول دماهن باال هم صحبت کريمورد با مسئول

 وجود دارد که در آنها آمده است:  يمواد ياساس ، در قانوندهينرس

 اجراء گردد. «بر اساس قانون»ا ي «طبق قانون»
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 يمل يشورا مجلس بهد يمواد بااين ن است که يها ادين قيا يمعنا

دا يپ يقانون يتا صبغه نمايدح يآنرا توش يت جمهوراسيبعد ر برود و

ر يه سان داند ومي ن کاريه خود را مسئول اينه وزارت عدل کند.

ون مستقل نظارت بر يسين کار را کمياخوب است که  خانه ها.وزارت

 يعلما تنها با مشوريا يعني رد.يبه عهده بگ يق قانون اساسيتطب

ن ين مواد را تدويا يقانون و ي، دانشمندان حقوقينيدانشمندان د بزرگ،

 مقننه فرستاده شود. يق دولت به قوهيبسپارند تا از طر به دولت کنند و

فعال از  ،باصطالح طلبه ها يکعده از مواد قانون اساسيمتاسفانه 

 يليه خين قضيا شود.نمي که از آنها درست استفادهمتشابهات است 

به و  ميم، ملت مفلس هستيامروز اگر ما اقتصاد ندارمهم است. 

شود که ما مي ن مربوطيبه انها يمقدار ايک م، ياج داريها احتيخارج

 چون هر دهد.مي ما را نشان يفقر فکر اين  م ويندار ياقتصاد استيس

 خواهد.مي ياست اقتصاديخود س يبرا ،که باشد يکشور

د يق «مطابق قانون»لمه که ب ازاراقتصاد ب ،ياساس ماده دهم قانوندر 

ن يبا ا خواهد.مي ها کارنيمهم است وا يليد که خينيبمي خورده است.

که  يگريهر کشور د در صاد بازار در کشور ما وتق اقيت، تطبيوضع

ن يبه ا ياقتصاد ما بستگ شود.مي دهيچيار پي، بسمثل افغانستان است

ک يمتاسفانه ما فعال  .ميشداشته با يديتول يدارد که ما کارخانه ها

 ياجامعه هر ندارد. يارزش چيم که هيهست يمصرفدرصد صد يجامعه

به  ارزش است و يب ،نداشته باشد يدات داخليتول باشد و يکه مصرف
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 يدو را فدا هر .ياسينه استقالل س دارد و يت مليطور قطع نه حاکم

هم داشته نفت  يهاهاگر چا يحت) کند.مي خود  يگعرض يب و يتنبل

 .يم نه مصرفيباش يديتول يک جامعهيد يما با (باشد

ا، از ياز الف تا  ما يها يازمندينتاسف است که امروز همه  يجا

ت ين وضعيا اگر م.يکنمي ما فقط مصرف و شودمي واردخارج کشور 

ت يما نه حاکم چه نباشند کشور باشند و ها دريچه خارجابديادامه 

 .ياسياستقالل س م داشت و نهيخواه يمل

د توسط قانون آنرا يما با ار خطرناک است ويبس است اقتصاد بازاريس

 يشرفته، با کارخانه هايپ يد که کشورهاينيبمي حاالم. يمهار کن

مرغوب را به  يدات انبوه، چه مال هايو با تول يتيملفرا کر ويپغول

ن ياگذارند. با مي کشورها به معرض فروش يهيمت مناسب در بقيق

ر يم حتما جنس غيدا کنيهم پ يديتول يهاوصف اگر ما کارخانه

د از يآمي که از خارج يسه با اجناسيدر مقا شود ومي ديمرغوب تول

 بزرگ و ي. آنها با کارخانه هانخواهد شداستقبال  يدات داخليتول

 بازار عرضه بهمرغوب را  اجناس ،دات فراوانيبا تول شرفته ويپ

از  مت باالتريم به قيد کنيداخل کشور تول که ما در ياجناس کنند.مي

 د دارند ويتول تمام جهان برنامه يآنها برا شود.مي تمام ياجناس خارج

ن صورت امکان يا در کنند.مي ديتول انهها عدد جنس را روزونيليم

د واقع يمف تاجران کشور يبرا يداخل يديتول يندارد که کارخانه ها

مدت در درازشوند که مي مجبورتاجران بزرگ ما  ن تماميا بنا بر .شود
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به کشور جنس  يخارج يديتول يشرکت ها ينده هاينماعنوان به 

 .خواهد رفتها يب خارجيج بهپول ها  يهمه و وارد کنند

 .د طبق قانون عمل شوديم، بايم کارخانه داشته باشيبخواه ما اگر

واردات  يجلو يدودتا ح ول گردد يتعد يدر قانون اساس اقتصاد بازار

ب ين ترتيبه ا م.يک اقتصاد مختلط هستيما محتاج به  يعنيگرفته شود. 

را  ياقالم مهم مصرف ار حکومت باشد ويقتصاد در اختا يک حصهيکه 

ک ي ب ملت برود ويبه ج آند و عرضه کند تا استفاده يحکومت تول

کند  ينه سازيحکومت زم ار مردم گذاشته شود وياخت گر دريد مقدار

جلو واردات از و  بوجود آورند يديتول يکه تجار کشور کارخانه ها

 يداخل يديتول يکارخانه ها ،رقابتميدان د تا در نريخارج را بگ

تواند مي ومتکه آنرا نه حک ،گريک مقدار ديماند مي د.نسقوط نکن

د آنها در داخل کشور وجود يت توليظرف يعني نه مردم. انجام دهد و

ن کار صورت ياگر ا ها وارد کنند.يم که خارجيا را  بگذارآنه ندارد.

ما را  ياداقتص يبناريز ت موجود اقتصاد بازار، اساس ويوضع ،ردينگ

را ما نه کارخانه يز رود.مي نياز ب ياساس اقتصاد مل يعني کند.مي نابود

 ،که وجود دارد يراه تنها رد.يگمي د صورتينه تول م ويتوانمي وارد

بزرگ  يهاد از شرکتين معنا که باياه رت است. تجارت براه تجا

وجود نداشته  ياقتصاد يبناريدر کشور ز يوقت م.يکن يندگينما يخارج

 يدات داخليد به تولشصت درص ايصد حداقل پنجاه در کشور باشد و
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 را يت مليا حاکمي و ياسيتواند استقالل سمي چگونه ،نباشد يمتک

 ؟حفظ کند 

 «يالفقرفخر. »مومن است ياهيفقر روس «منالمو هالفقر سواد وج»

 «نيالدار يالفقر سواد وجه المومن ف». يعرفان يمعنا گردارد،يد يمعنا

هم در  اه است ويا روسيدن است هم در ريکه فق ياجامعه آن ملت و

 آخرت.

شه محتاج به يهم ندارد و يت ملين است که حاکميا ايدن ياهيروس

در رون وارد کند. يغذا از ب رد ويد بگيبا رونيرون است. کمک از بيب

نرو ياز ا شود.نمي ط دادهيچگاه بدون شرايه يخارج يهاکمککه يحال

که  ياجامعه «کون کفرايقر کاد ان الف»شود. مي متزلزل  يت مليحاکم

 طيبار شرا ريا ناخواسته مجبور است که زي است خواسته و ريفق

 شکم نان چه مخالف. زيرا د ون شان باشيچه مطابق د برود. گرانيد

 ر شود.يد سيباو خواهد مي

ن زنده ماند يبرا ،ن تنازع در بقاء استيقول داروه که ب ييايدن در

شود که مي نيتدم يانسان وقت ر کند.يخواهد شکمش را سمي هرکس

است ينه س م ويدار يد درستبالفعل نه اقتصااآلن ما  به خود باشد. يمتک

است  يق قانون اساسيتطب ون نظارت بريسيکم يفهين وظي. اياقتصاد

ن يمتخصص يرا بامشوره يک طرحي کار را انجام دهد و نياد يکه با

توسط  ق دولت به مجلس برود ويبه دولت بدهد تا از طر د وکن آماده

 ب شود.يمقننه تصو يقوه
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کشور را در داخل  يديتول يم کارخانه هايتوانمي گونهما چ

ز آوردن اقتصاد بازار، ما ا يت کنونيتوجه به وضعا با يم؟ آياوريب

 ياز شرکت ها م؟يم وتنها به تجارت بپردازيکارخانه ها منصرف شو

آنها را  اجناس ومحصوالتم؟ فقط يکن يندگيها نمايخارج يتيفرا مل

 ا.ينه دن ن است ويهمان است که نه دجه يباشد نت نطورياگرا م؟يوارد کن

 ياسيم که استقالل سيم ادعا کنيانتوينم چوقتين صورت ما هيا در

 باشد «اجياحت»هرجا که  (ال!!يمگر درعالم خ) .يت مليا حاکمي م ويدار

 د به همان مقداريايب يخارج يهاهرچه کمک را بدنبال دارد  و ينوکر

به نظر  م.يخود صرف نظر کن ياسيتقالل ساس و يت مليد از حاکميبا

ب يد نه خود را فريما با شود. يسفکر اسا  کيد ين مورد بايا من  در

 گران را.يم و نه ديده

 يهاخود را در کارخانه يهام که تجار ما پوليکن ينه سازيد زميما با

 اجناس ن اقتصاد بازار ويم که با ايکن د فکريبا مصرف کنند و يديتول

م تا يگونه مبارزه کن، چشودمي ما عرضه که در کشور يخارج مرغوب

 دات خود بتوانند استفاده ببرند. يتول ما از يديتول يکارخانه ها

د يع صحبت کردم، اتفاقا روز يليخن مورد يدر اهرات  ک مرتبه دري

ست يب ون ويليشما ده م ين دکان هايد گفتم چرا ايع در نمازو بود 

کنار نها را يا خورد؟مي دردها چه ب ين دکانداريدارد؟ ا يون سرقفليليم

خود را در  يد، پولهايخود نرو يپدر يها شغل به دنبال د ويبگذار

د که هم يوارد کن يديتول يکارخانه ها د.يندازيبکار ب يديتول يکارها
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کار يک عده کارگران بيهم  د ويشتر داشته باشيخود شما استفاده ب

به اجات ما ياحت دا کند.يز تحرک پين ياقتصاد مل مشغول کار شوند و

 ييوفاشک ين راه برايبهتر شود و وفااقتصاد ما شک ابد.يف يخارج تخف

 است. يديتول يبکار انداختن کارخانه ها ،اقتصاد کشور

د کردند، اما ييمرا تا يظاهرا حرفها را با آنها گفتم و سخنانن يمن ا

 دم.يآنها خجالت کش ياههرات رفتم از صحبت بهدوم  يمرتبه يوقت

م يا را آوردکارخانه هو م يما به حرف شما گوش داد گفتند؛مي نهاآ

 يحکومت هم با ما همکار وم يدا کنيه را پيمواد اولم ينتوانست يول

مردم  يهمه و ندارد يمشتر چيهدر بازار ما محصوالت اآلن  .نکرد

 ست وا خرند که مرغوب تر از محصوالت مامي را يمحصوالت خارج

م يجاد کرديا يديتول يما کارخانه ها شود.مي در بازار عرضهتر ارزان 

خوب ه ياولما نداشتن مواد  يشکستگ علت ور. ميشکست شدور يول

 نکرد. ين مورد با ماهمکاريا نه دولت درکه متاسفأ ت است يفيبا ک و

ن است که يجه همينت ،مينداشته باش ياست اقتصاديما سزمانيکه  تا

است اقتصاد بازار را توسط قانون يد سيما با در هرات بوجود آمد.

که در آن هم دولت سهم داشته  يبطور .ميالح کناصخود از يمطابق ن

ز وارد ين يمحصوالت خارج ک مقدار محدود ازيهم مردم و  باشد و

ر اقتصاد يمن با وز است. ن کار صورت نگرفتهيا سفانه تا حاالمتأ شود.

ر سابق يوز به صحبت کردم و ،حضور داردن جا يکه فعال در هم

ن يا يول د.يايبوجود ب يست اقتصادايک سيد يم که بااهز گفتياقتصاد ن
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منظورم  .کم کار است متأسفانهمجلس ما  خواهد.مي ار کاريه بسيقض

 .باشدمي جرگه يولس

ما از مجلس  .ياسيکنم نه با زبان سمي صحبت يزبان طلبگ من با

ن يم، اگر دور دوم اياهکنون استفاده درست نتوانستتا يمل يشورا

کرد؟ در دور  خواهد يچه کار به نظر شما ،رديبگ مجلس شکل

شرم آور به و  ارزش يبک موضوع يتمام روز مجلس به خاطر  ،گذشته

 متفکر يمغزها متخصص و يما افراد يهاد. وزارتخانهيرسمي انيپا

 يکم زندگيست و يما در قرن ب کنند. يزيد برنامه ريخواهند که بامي

 يزيم برنامه ريرک لقمه نان خشک هم بخوياگر اينکه  يو برام يکنمي

ر يدر غ خواهد.مي زراعت يفاکولته و  ن آالت مدرنيماش خواهد.مي

 يک لقمه نان خشک را هم به راحتيم همان يتواننمي ن صورت مايا

ابتدا د يبا ياست اقتصاديسو شود،  يزيد برنامه رينها بايا م.يدا کنيپ

 ن شود.يتقن سپسن ويتدو

آنها  دا نشود که کمرير جهان پد ديشا يملت کشور و چيبخدا قسم ه

 م ويتا خود ما به فکر خود نباش بسته شده باشد! يخارج يبه کمک ها

ک يخود  يديتول يدر اقتصاد خود، در زراعت خود و در کارخانه ها

 ن مواديا م ويعمل نکن يبه قانون اساسکه  يوقتتا  م وينکن يفکر اساس

ون يسيکم لس نرود ومج بهمانده که گفته شده مطابق قانون،  يباق

 يت کار نکند، شکم کسيجد با يق قانون اساسيمسقل نظارت بر تطب

 م. يد قبول کنيرا باقت يحقن يا .شودنمي ريس
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داشت  يگريدر ابتداء نام د يق قانون اساسيتطب ون نظارت بريکمس

به مسوده  در .بود «يقانون اساسق يتطبنظارت بر  يوان عاليد»آن  و

ز ين ،ه بودکه چاپ شد ير تمام اوراق قانون اساسد و بودن نام يهم

 يکيکه آن شب چه شب تاردانم نمي من ک شبيدر  ين بود وليهم

 )کف زدن حضار(!! رفت د وين نام پريشب ا يکيدر تارکه بود 

 يآقاه جرگه يس محترم لويهمان زمان از رئ اد دارم که دريمن ب

رفتم و در  نم. قه صحبت کيدو دق يبرااجازه خواستم که  يمجدد

برابر  خود را در يت وجدانيخواهم مسئولميکه  گفتم صحبت خود

 برد قرار گرفته ومورد دست يشب قانون اساسينکه دياآن  مردم ادا کنم و

نظارت  يوان عاليد»و ند اهردل کيتعد ،ب شده بوديآنچه را که تصو

ک يه صورت ب با تمام مواد خود رفت و «يق قانون اساسيبرتطب

ه که در سال ين حالت اولبه هما يوان عالياگر د ون در آمد.يسيکم

 يباق ،چاپ هم شد يمتعدد قانون اساس يش در نسخه هاهـ  1333

 کردند.مي دايپ يشتريارات بياختون يسيکم ياعضا ماند؛مي

شود به ستره مي دايپ ير قانون اساسياختالف در تفس يچه وقت يبرا

توانست که آن را مي يلوان عايدن يخود هم ؟محکمه مراجعه شود

 انجام دهد.

خواهم مي .گفتن کم است ياما وقت برا ،داشتم ياديمن حرف ز

 يچه برا)م يدار يم که ما اآلن ماستر پالن شهريضوع را بگوک موي

م که يندار ياما ماستر پالن کشور گر(يد يشهرها يچه برا شهر کابل و
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اصال تا هنوز  م.يکن نقشه درست  ک کشوريساختن  يم برايبخواه

 ا واقع نشده است. يدر دن يزين چيچن

صد نفر متخصص ا سيي صد و در حدود دو ين ماستر پالن شهريهم

با مشکل مواجه  يکيوضع ترافنده يفکر کنند تا در آخواهد که مي قيال

، سرک ها به شکل استاندارد ساخته شود، شود، کوچه ها تنگ ننشود

وجود  يفرع يلومتر جاده هاياز چند ک بزرگ بعد يدر کنار سرک ها

ان فاضل يجر يهاه؟ رارديصورت بگچگونه  يباشد، خانه ساز داشته

 خواهد ومي نها کاريا ي؟ همهد درست شوديبانها چگونه يامثال ا آب و

ماستر پالن تا  زحمت بکشند نيمتخصصکشد که مي چند سال طول

 را درست کنند. يشهر

ست ياگر ما ب .ک کشور استير پالن در واقع ماست يانون اساسق

ن يا م.يد راه درست کنيون  بايليست ميب يبرا  ؛ميت داريجمعون يليم

از بلکه  يکيزيف يراه ها ينه مثل مهندس خواهد.مي يکار مهندس

 .يفکر يهاراه

شود اگر فکر درست مي درست يفکر ياز راه ها يقانون اساس

به  ماند ويمختل ممردم  يرش کج شود زندگانيا تفسينشود و

 يمهندس يفکر يهاد از راهين موضوع بايد، اشومي مشکالت مواجه

 ينيسنگ يفهيوظحاال  يبر قانون اساس ون مستقل نظارتيسيکم شود.

 نياخانه ها با ارتوز گريست سال ديگمان نکنم که تا ب دارد. بر عهده
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ن يا ،که در داخل دولت وجود دارد يمشکالت م ويکه ما دار يطيشرا

 بتوانند. انجام داده را  يو ضرور يقانون يکارها

ت ها ين مسئوليم که تمام ايون بگوين کمسيس ايخواهم به رئ يم

شود مي بيکه فعال تصو يانونق هرطرف  کي از گردد.مي به شما بر

اقال  ش بلند شود ويصدا يق قانون اساسيون نظارت برتطبيسيد کميبا

مشرانو جرگه رفت و  و جرگه يکه به ولس ين مواديد که ايبگو

طابق قانون د، ميح گرديس جمهور توشيبعد توسط رئ ب شد ويتصو

شما بلند نشده  يمتاسفانه تا امروز صداکه  ؟ريخا يکشور است  ياساس

د ين جرئت را بخود داده باشيک مرتبه ايده نشده که شما يتا حاال شنو 

س يح رئيتوش به ن گذشته وياز مجلس خالف قانونکه  يزيک چيکه 

خالف قانون بر ن قانون يد که ايشما گفته باش ده باشد ويجمهور رس

 يرد )بگذار که من حرف هايد صورت بگين کار باياست. ا ياساس

د، شما در ابتداء نوبت را يد شما صحبت کنييايبعد ب .ميخود را بگو

 .ستت بدوش شمايمسئول نيم که ايخواهم بگومي اوال: 1د(يگرفت

 د.يد نظارت داشته باشيبا ( ويق قانون اساسينظارت بر تطب ونيسي)کم

 ا مرده باد.ي د وييا زنده باد بگويد يشود بامي بيکه تصو يهر قانون

ن قانون درست است و يد که مردم بفهمند اييد بگويبا يزيک چيشما 

 د.يشه ساکت مانده ايشما هم ست.يا درست ني

                                                           

اسي از معظم له، اجازه خواست تابيايد عذر خود را رئيس کمسيون نظارت بر قانون اس -1

 بيان دارد ولي ايشان فرمودند، بگذار که من حرفهايم را بگويم. 
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 تساير يکه آن فرمان ها ميگومي مجلس ندگان محترميدوم: به نما

 شود؟نمي نيچرا تقن ،شده است صادر اب مجلسيکه در غ يجمهور

 ي، چون قوهنداشت يمشکلآن زمان  وجود دارد که در يادين زيفرام

خواهم از مي ،مقننه بوجود آمده ننه وجود نداشت، اما حاال که قوهمق

را  ينکنون چند فرمان توسط مجلس شکل قانومجلس سوال کنم که تا

 .ن شونديد تقنياست. آنها با يسفانه جواب منف؟ متأاستبه خود گرفته 

بحال خودش  يکه در قانون اساس يگريعمده د يزهايهم چ هم آنها و

ست يمهم است حاال ب يليسرنوشت مردم خ يبرا مانده است و يباق

آمده که طبق  يست در قانون اساسهر چه که ه مورد يا سي مورد و

به اصطالح ما )آنها فعال  .قانون يا در روشني طابق قانون وا مي قانون و

ن يا شود.نمي چون به آنها عمل ،اندمواد متشابهات شده از (طلبه ها

نها را يد ايبا وشمامانده است  مسکوتتا هنوز  يمواد قانون اساس

 .ديکنن يتدو

ن يا .ن نکرده استيک ماده را هم تدويه که تا امروز يوزارت عدل

ق مانده ن مواد فعال معلّيا يد انجام دهد؟ همهيکه با ستيک يفهيوظ

ق قانون يطون نظارت بر تيسيکمن بن بست ها را شما )يا است و

 د قربتاٌيوانتمي يد وليفه را ندارين وظيالبته شما ا د.يد باز کني( باياساس

به  د ويدانشمندان درست کن را با مشوره علما و ن مواد ياهلل ا يال

د ين مشکالت بايا .بفرستد جر يولس بهد که او يبدهجمهور س يرئ

ن يهم ياست ول يام حرف جداگانهييوگدا ريحاال اگر ما فق حل شود.
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همه منتظرند که  م.يا هم تا حاال ما انجام نداده ار يقانون يکارها

 ما درست کنند. يند برايايها بيخارج

  ش بنوشتيورش بدست خيکه تقد   داد  يرا سرور يخدا آن ملت

خود را بدست خود  يدهد که قانون اساسيم يسرور يخدا به ملت

د خود ما سبب يدار اسباب است با ،ن داريا ب کردند.يتصو نوشتند و

 م.ياوريرا بوجود ب

 کشت. يگريد يکه دهقانش برا      ندارد يبه آن ملت سرو کار

طالب حکومت  کند؟مي آنرا قبول يچه کس ت است ويچه وضعن يا

شت کوکنار ک امر کردند که کيبه مجرد که بودند  که يهر قسمها 

 شد. منعهمه جا  در ؛است ممنوع

 ز بگو يهنرش ن يجمله بگفتمي بيع 

 چند يحکمت مکن از بهر دل عام ينف                                

اکنون چرا  کردند. يريجلوگکشت کوکنار از ک فرمان ي طالب ها با

در کشور هستند و ز ينها يکه خارج يود؟ با وجودشنمي يريجلوگ

وزارت داخله و وزارت مبارزه با مواد  کند.مي دولت هم تالش خود را

 ندارد. يريچ تاثيه يول کنندمي هر روز از کشت کوکنار منعمخدر 

آخر سال آمار باز در م يکنمي يکار هر يم وليز داريامروز ما همه چ

 افتهيش يافزااک در افغانستان يترکشت ه د کيگومي سازمان ملل متحد

 چرخد.مي اکيتر يامروز اقتصاد ما رو کشد.مي است. انسان خجالت

که ما  يوقت .ميک ملت قهرمان هستياک يدر کشت ترامروز واقعا ما 
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، قهرمان ملتها ميکنمي را فراهم ين الملليب ياک جامعهينود درصد تر

ند، نظام د چون حکومت دارتوانينم ن کار رايگر ايملت د چيه م!يهست

 م؟يکن يريم جلوگيتواننمي ما چراکند. مي يريجلوگو دارند، 

ت ين وضعيبا ا .ردين کشور صورت گيا يبرا يک فکر اساسيد يبا

 رد.يگمي در معرض سوال قرارهم اسالم  يحت

بشارت خوش هم به شما داده که نان  و يک خوش خبريحاال 

ف يمردم را تکل گريند که ديگومي زبان حالهببه من هم  و 1آماده شده

 من تلخ است و يهاکه حرفاند د )خنده حضار( البد فکر کردهينده

   د.يتواننمي ميلو  رديگمي شما را ياشتها

  والحمد هلل رب العالمين.                         

                 

                                                           

 موضوع پذيرايي توسط ورق به ايشان ابالغ شده بود. - 1



 

 

 

 

 

 جلسه هفتم

 ن(يمجاهد يروزي)سالروز پ به مناسبت هشتم ثور

 ه، تپه سالميسجد محمدم

3/2/1818 
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 ميطان الرجيهلل من الشاعوذ باا

 ميبسم اهلل الرحمن الرح

ن يد االوليدنا و سيس ين و الصالة و السالم عليالحمد هلل رب العالم

و اصحابه  نين الطاهريبيآله الط ين و عليو اشرف السفراء المقرب

 ن.يد اهلل الصالحعبا يو عل نايو عل نيالمهتد

ک ي 1(وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ)

به آنجا  ين در اواخر جهاد به دعوت حکومت شورويئت از مجاهديه

ئت فوت نموده يآن ه ياز اعضا يارفتند که در حال حاضر عده

ف ندارند و سه نفر شان يز در مجلس تشراز آنها امرو يگريد يوعده

اض و يف يو آقا يهاد ين مجلس حضور دارند که عبارتند  از آقايدر ا

 نجانب.يا

 م. روزيداشت سابق يبا مقامات شورو يجلسات متعدد ما در مسکو

تنفس قطع   يقه  برايپانزده  دق  يا روز دوم  بود که  جلسه  برايول ا

ئت يس هين به عنوان رئيمليف مقامات کرکه از طر 3نيلتسي يآقا شد.

 ينکه از صحبتهاين شده بود،  نزد من  نشست )مثل اييتع يشورو

گر که يد يخوشش آمده بود( و شخص ،که در جلسه کرده بودم يتند

                                                           

 3منافقون/ آيه  - 1

يلتسين، رئيس جمهور روسيه بود که در آنزمان روسيه پايتخت کشور اتحاد جماهير  - 3

 روي بود.شو
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 ن ترجمانيآمد در کنار ما نشست ا مترجمز بعنوان يبود ن يترکستان

چه  ياو گفتم برا دانست، بهمي را خوب  يو زبان  روس يزبان  فارس

کنند به زبان مي صحبت يد؟ )طلبه  ها وقتيشونمي رونياز کشور ما ب

ه ها  و با اشاره يبا کنا يعني .ياسيکنند، نه با زبان سمي صحبت يطلبگ

ح  و پوست کنده، هر چه  در ذهنم  بود يصر کنند.نمي ها  صحبت

 يوقت د؟ شمايشونمي بدون مالحظه صحبت کردم و گفتم چرا خارج

د که افغانستان را به يخواستمي د: اواليد دو هدف داشتيبه افغانستان آمد

زم را در افغانستان يد که کمونيخواستمي ما؛د. دوّيخاک خود ملحق کن

د. يط قرار دارين شرايشما اکنون در بدتر يد. ولين اسالم کنيگز يجا

سب د و آنها استقالل خود را کيبالکان را از دست داد يکشورها

 ير شوروياتحاد جماه يکرهيمستعمرات شما که جزء پ يکردند.  متباق

. خواهند از شما جدا شوندمي دن است ويشود در حال پاشمي حساب

ن امکان  وجود ندارد که شما افغانستان را جزء اقمار يگر اين ديبرابنا

وجود  ياديز يه فاصلهين کشور ما و کشور روسيب د.يبساز يشورو

 ست که کشورما مستعمره شما گردد.يمکن ندارد و م

ما  يد ولين اسالم کنيگزيزم را  جايکه کمون ديافغانستان آمد بهشما 

د را به مردم مسلمان ما خو م!يکمونست شوم که ياقت آن را نداشتيل

قبول نکردند  را به کشتن دادند اما ان خودو جوان کشتن دادند. اطفال

م. يکمونست شو ب ما نشد کهينص قيتوف نيا يعني شوند.کمونست که 

را يز د.يمشرف شو اسالمن يد د بهييايب خواهم کهمي اکنون من از شما
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ت خود يجودبلکه مو شودنمي تنها برآورده د نهيداشت که شما ياهداف

آن  يو نمونه ديپاشمي نکه شما از داخليا يبرا ز در خطر است.يشما ن

تخت کشور شما ير مسکو پابود که د ين تظاهرات کارگران شورويهم

تخت کشور يدر پا يوقت زم دادند.يبرگزار شد و آنها شعار مرگ بر کمون

ا يکنند، آ يدز معرفيزم گفته شود و آنرا بنام ايمرگ بر کمون يشورو

افغانستان کمونست شوند؟  ين احتمال وجود دارد که مسلمانهايا

ا؛ يد و ثانيت قبول کنين بشريد شما اسالم  را بعنوان دين اوال؛ بايبنابرا

 شما در افغانستان چه د.يزودتر از کشور ما خارج شو هر چه

شما  کند.مي اهداف مشخص حرکت يد؟ هر انسان عاقل رويخواهمي

 د. منيد و شکست خورديديد. لذا به آن نرسياز ابتدا هدف باطل داشت

ن ير ايغ د، دريد مسلمان  شوييايکه بکنم مي شنهاديباز هم به شما پ

کشور شما اکنون  پاشد.مي از همخود  يبا همه بزرگ يشورو صورت

ندگان ينماکند، شما امروز با مي يعمر خود را سپر يانيلحظات پا

 ان شما اختالفيم معلوم است که يد وليوارد گفتگو  شده ا نيمجاهد

خارجه   ياز وزرا يبعض را تاکنونيموجود است. ز ديشد

کردند که شما مي التماس و اندما آمده نزد ياتحاد شورو يهايجمهور

د، اگر شما  يده د و به مقاومت خود ادامهينکن مذاکرات را قبول

 يت باقين وضعيشود و به هممي فيز ضعيما ن هيروح ديبخور شکست

 م. يمانمي
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 کستان نزد من آمد و گفت که شماير خارجه تاجي)از جمله وز

در  راينشود ز اختالف واقع ن شمايد که بيد و مراقب باشيمقاومت کن

د ما صد در يوجود دارد و اگر شما مقاومت کن يادياختالفات ز ن مايب

دانست، چون خودش عضو مي ت رايم.( او واقعيخورمي صد شکست

ن يدر ا ياتحاد شورو يها يتمام جمهور ئت مذاکره کننده  بود.يه

ف ها را به ن حريا يوقت آمدند.مي داشتند و نزد ما ندهيمذاکرات نما

 يليساکت است. خ د ويگونمي يزيچ چيدم که هيگفتم، د نيلتسي

حت کرده و به ياو را نص ياو سخت بود که من با زبان طلبگ يبرا

 دعوت  کنم. اسالم

سرش را بلند کرد و بر  دميمن، د يدن حرف هايبعد از شن

د همه بر حق ياحساسات خودش غالب شد و گفت: آنچه شما گفت

نکه شما را يم چه رسد به ايکننمي زم فکريگر به کمونيو ما د است

 يم  که افغانستان جزء اقمار شورويدانمي م. مايکمونست بساز

ما کامال متوجه  ست.يل نين مسايا يما با شما رو يگفتگو شود.نمي

ا شما م نکهياما ا رودمي نيو کم کم از ب م که افکار ما باطل بودهيهست

م يک منظور داريفقط  ميکره کنم تا باهم مذايا به مسکو دعوت کرده را

غانستان به صورت آبرومندانه م از افيتوانمي نست که  چگونه مايآن ا و

 د.يدا کنيپ خروج ما يبرا م؟ شما راه حل آبرومندانهيشو خارج

زم يونالينترناسيو ا مزيم، کمونيکننمي فکر يگر به شورويدما 

و  ما پوچ يشعارها يکه همه ميديما فهم گر باطل شد.يد يکارگر
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نست که با يا م و هدف مايندار يآنها بحث يگر رويبوده. ما د هودهيب

 يروهاين خروج يرا برا ک راه حل آبرومندانهيبه مسکو،  دعوت شما

 يم. )حرف اول و آخر مقامات شورويخود از کشور شما جستجو کن

 ن به من گفت.(يستلي يآقا کهبود ن يهم

د: يفرمامي ست کهينها از معجزات قرآن نيا ايد؟ آيکنمي شما چه فکر

بشر است.  يزندگان قرآن قانون  1«وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا»

انسان در  يروزيپ ن، صبر و مقاومت است که موجبين قوانياز ا يکي

 هيدر جنگ ها روح يروزيپ شود. رمز مهممي برابر هر نوع مشکالت

ه مردم يهر چه مهم است روح اسلحه در گام دوم قرار دارد. آنهاست.

 است. يهمه در مرحله ثانو ،و...، پول، امکانات ياست. ابزار جنگ

د يد: مقاومت کنيفرمامي کند ومي ديباطن انسان تاک يد رويقرآن مج

 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً»د. يخورمي د که  شکستيو از باطن سست  نشو

در ه مبارکه يظاهرا آ 3«يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَکَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

ل است. )عرض کردم که قرآن قانون ياسرائ يه فرعون و بنيقض

و به کردند  ييبايصبر و شکنها يکه ايد: وقتيفرمامي 3است(. يزندگان

از  يم. رهبريدادان قرار يشواياز آنها را پ يمان آوردند، برخيات ما ايآ

باشد و در  يد قويبا يانسان از نظر روح شود.مي دايصبر و مقاومت پ
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دور و ذلّت  باطن خود احساس شکست نکند. ضعف را از نفس خود

 «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ»رد. يچ وقت نپذيرا ه

ود و در زمان جهاد ن بيمسلمانان در صدر اسالم هم يروزيرمز پ

ز يسال بعد ن ه موجود بود و هزارانين روحيز همين يه تجاوز شورويعل

به ذلت و  مقاومت داشته باشد و خود را ن است که انسان صبر ويهم

ن ياز آن خدا و رسولش و مومن را عزت فقطيز مبتال نسازد. يخوار

 است. 

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ فَاصْبِرْ »م. يم و احساس شکست کنيوس شويد مأيما نبا

قت دارد و ما يدهد صد در صد حقميخداوند  که ييهاوعده 1«حَقٌّ

روز يپ يمعنم. افغانستان به تمام يباش مان خود ضعف داشتهيد در اينبا

 يبدم ما چه شانس ينکه بگوئيا م.ياهنوز گرفتار مانده ما تا يشد ول

 ياهودهيد؛ حرف بگران آمدنيم و ديرون کرديب ها را يم که شورويدار

 يزندگان يو مبارزه است. بحث ما رو مقاومت يات به معناياست. ح

وانات هم دارند، يم( حيرا )که ما دار ين زندگيرا ايز .ياست، نه زندگ

دار است ود جانپرنده ها و هرچه موج ز دارند.ين نير زميحشرات ز

س، تنفّ يعني ي، زندگيست شناسيبه حساب علم ز دارند. يهمه زندگ

ان يب يزندگ يت براياثر و خاص با دهيه و... تقريتنم ه،يد مثل، تغذيتول

ف يکنون تعرتا يزندگقت ياست و حق ينها از آثار زندگيشده است. ا
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 ن آنيد و نه ديده و نه علوم جديفهم يزينه فلسفه ازآن چ يعنينشده؛ 

قت آن تا کنون يات، اما حقيح يعني يزندگ يان کرده است. معنايرا ب

شده  انيات بيآثار ح يالوژيات و بيمجهول مانده است. درعلم الح

 امده است.يان نيبه م يقت آن سخنياست اما از حق

است.  يصحبت ما از زندگانبلکه م، يکننمي صحبت يما از زندگ

اسم مصدر است. البته  يباصطالح عرب که يت زندگيفيک يعني يزندگان

ن يا خود مصدر، مشترک باسم مصدر کم دارد، نوع يغه هايص يعرب

، يدارد. زندگ اديمصدر، ز يمصدر و اسم مصدر است، اما فارس

نها همه اسم مصدر است. ي، رفتن، رفتار، کردن، کردار و... ايزندگان

اگر  انسان را ياجتماع ياست. زندگان يما و شما زندگان يبرا عمده

 ياجتماع يم؛ مبارزه کردن در برابر مشکالت است. کل زندگانيمعنا کن

ها يدر مقابل خارج يمبارزه با مشکالت. ما مسلمانان افغان يعني

 م ويشومي ميتسل يداخل يدر برابرحکومتها يم وليت داريحساس

 م.ينکرده ا يم ومبارزه فرهنگيخورمي بيفر

 مين است که ما توانستيقت ايم. حقينکن يجهت فرا افگن يب

را شکست  يروشو  م.يا را شکست دهيدن ين قدرت هايبزرگتر

 آمدند و هر سه مرتبه شکست خوردند. در ها سه مرتبه يسيم، انگليداد

ه اروپا از من يکه اتحاديوقت تخت کشور فرانسه(ي) پا سيکنفرانس پار

س نزد من آمد و با ينده انگلينما در آنجا دعوت کرده بود رفتم.

گفت  د(يت بگويخواست به من تسل ياندوهناک نشست. )م ياچهره
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کشور شما را اشغال کرده و مردم   يار متأسف هستم که شورويبس

 خواست مرا به انفعال بکشاند.مي کشد.مي به خاک و خون افغانستان را

 يکرده ول کشور ما را اشغال يشورو د؟يگفتم  شما چرا ناراحت هست

همانگونه که شما را سه مرتبه  م.يندار يناراحت چين جهت هيما از

 يچگونه ناراحتيما ه م.يدهمي ز شکستيرا ن يم، شورويشکست داد

مشکالت و مبارزه  يعني ياست. زندگان ين رسم زندگانيم، ايندار

 نمودن در راه بر طرف کردن مشکالت.

در  م.يار حساس هستيها بس يدر مقابل خارج ما مسلمانان افغانستان

ن خود يان بخاطر ديدر پا يم وليمشکالت باهم اتفاق نداشت يابتدا

م؛ اما برعکس در يديروز گرديپ ين خارجيم و بر متجاوزيد شدمتح

 يم. ما در برابر داخليت نداريانت کنند، حساسيها هرچه خ يبرابر داخل

 قيبه ما بدهند بدون تحق ياگر ده هزار افغان م.يخورمي بيها زود فر

 يک مرتبه ما را دعوت کنند به آنها راياگر  م.يدهمي يبه  آنها  را

ق کند باز يبنام قوم، نژاد، زبان، منطقه و... ما را تشو ياگر کس م.يدهمي

ا روز يآ م.يبرمي نيرا از ب يسته ساالريم، اصل شايدهمي يهم به او را

ن ضررها که يت ايم؟ مسئولينها را جواب بگوئيم ايتوانمي امتيق

خواهد بود؟ بدوش  يبدوش چه کسشود مي ن و کشور مايد متوجه

که بدون در نظر گرفتن  يبدوش هر کس بدوش او و من  بدوش تو.

 دهد.مي يت راين و مصلحت کشور به اشخاص فاقد صالحيد
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 دور هم قطع يگذشته ها و شما است. اگر ازت بدوش ما يمسئول

به  ين حکومت ها را چه کسير اين چند سال اخيدر هم م،ينظر کن

اب هم خورند و شرمي ران فاسد را که رشوتين وزيوجود آورد؟ ا

 يزين چيکه از د يينهايبه قدرت رساند؟ ا يچه کسکنند مي زهر مار

 ييمايراهپ ياده  که عدهيرس ييامروز کار بجا دانند از کجا آمدند؟نمي

هر دو دانند و مي يو روز هشت ثور را مساو کنند و روز هفت ثورمي

م يست؟ من و تو و همه ما بودين کارها کيکنند. مسئول امي را محکوم

خود  يم که بر اساس روابط احمقانه رأيم. ما بوديداد ينها رايکه به ا

 روابط يخود را فدا ياين و دنيم و سر نوشت ديختيرا به صندوق ها ر

 د. دنياقت به قدرت رسيل يفاسد و ب ياجه عدهيو در نت ميخود کرد

ما هنوز  خواهد.مي فکر و دقت خواهد.مي ينها همه مبارزه فرهنگيا

 آيا م.ياکجا شدهين کشور يدر ا لهيو قب ورت قومم، ما بصياهنشد ملت

واعظ.  يبنا کرد؟ آقا يچه کس مسجد رااين ساختمان د يدانمي شما

 يآقا .د شدهيبحر هم شه يآقا .د شدهياو شه 1خداوند رحمت کند.

د شدند يگر هم شهيد ک عدهي .د شدهين افشار هم شهيخ محمد اميش

ن تجاوز ينها در هميد. اينيبمي نجاياز آنها را در ا ير بعضيکه شما تصاو

 يخون ها يد شدند ولين شهيمجاهد ياند. بلد شدهيشه کمونست ها

که در احزاب  ياديز نها عدهيعالوه بر ا جوشد.مي پاک آنان هنوز

                                                           

 مسجد محمديه تپه سالم. - 1
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 مقام يچ کدام  برايد شدند هيکه  شه ييد شدند، آنهايز، شهيبودند ن

 يآنها فقط برا ادند.را به کشتن ند دحزب خود، خو يمعظم رهبر

پاک آنها  ياز برکت خون ها يوقت اسالم خود را به کشتن دادند.

دن به يکمونست ها سقوط کردند، رهبران احزاب هرکدام به فکر رس

نها يا يت همهيده گرفتند. مسئوليشهدا را ناد و خونحکومت افتادند 

 است. ن رهبران محترم احزابيامت بدوش هميدر روز ق

آن  باهم متصل وجوش  ين ساختمان که خشتها وسنگهايا

ن يک ساختمان واحد شده است و اگر مواد ايل به ياند، تبدخورده

ست بلکه تنها مواد يگرساختمان نيگرجدا باشند ديکديساختمان از 

ملت  م وياقوام رنگارنگ هست ، ما هم هنوز افراد واست يساختمان

 م.يواحد بشود ملت يم و باياواحد نشده

س يرئ حسام، يمن مولو کنم.نمي را رد يمن حرف جناب مولو

خوب  ت شجاع است ويشان شخصيا اخوت را دوست دارم. يشورا

آمدند و  ها يمن هم حرف او را قبول دارم که خارج صحبت کرد.

قدرت  ن بهينبودند که مجاهد يآنها راض کشور ما را خراب کردند.

دانستند که مي ن تجربه کرده بودند ورايرا  در کشور ايبرسند ز

نبودند که  يها راضيچ وجه خارجيچه؟ به ه يعني يحکومت اسالم

ها در يموضوع خارج يد وليايبوجود ب يدر افغانستان حکومت اسالم

د يو نبا ميت ها را صحبت کنيواقع يد همهيما باو دوم است قدم 

شان  درست يو اه هستند يک طرف قضيها يخارج م.يکن يمحافظه کار
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ها  ييکايا آمريست؟  آيه کيگر قضيم. اما طرف ديگفتند ماهم  قبول دار

ما آمدند که مداخله  يه هايا همسايخود شان به افغانستان آمدند؟ نه. آ

مقصر است؟  يپس چه کس خود بودند. يدر کشورها کنند؟ نه. آنها

ر ک ديهستند و من از نزد ياز احزاب جهاد ياپاره يمقصر اصل

 م و در جلسات صحبتيداشت يرهبر يا بودم. شورايان قضايجر

ن عده به فکر يا ز آنها خدا را فراموش کرده بودند.ا يبرخ شد.مي

 بودند.  و منصب  يچوک

د؟ من يکردند که چرا شما اختالف دارمي من سوال ها ازيبعض

و  است يک مسئله جزئي يرو گفتم اختالف مامي و کردممي يشوخ

ما در . ياست جمهورير يک چوکيو  جود داردکه نُه حزب ونيآن ا

م، منتها يس جمهور شويم رئيخواهمي و همه ميل توافق دارياصل مسا

م بر نُه شود و يشود بدون کسر، تقسنميک يعدد  ياضياز نظر ر

ک بر عدد يعدد  ن است کهيبراشکند، اشتباه مانمي است همير يچوک

 !ر؟ياخيشود مي مينُه تقس

 يچوک ،از رهبران يانجا وجود داشت که عدهيکل عمده امش

ن و مصلحت کشور مدّ نظر يد هيخواستند و قضمي ياست جمهورير

إِنَّ اللّهَ الَ » ميم و خود ما مقصر هستين خود ما خراب کرديبرانبود، بنا

 داد. عزت داد.خدا به ما عظمت  1«يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ
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ز کشور ما خارج شد و هم  شکست خورد و با قلب پرخون ا يشورو

 که باور کس يدر حال د.يکامال از هم پاش يشورو بعد از خروج،

 يبود که حت ين در حاليا ده شود.ين از هم پاشيچن يشورو شد کهنمي

از داخل خود از هم بلکه استعمال نشد  يک بمب اتم هم در شوروي

ه يه قضيک معجزه، شبيدهد و مي ن عظمت خدا را نشانيا د.يپاش

« إِنَّ اللّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ»و فرعون است.  بن عمران )ع( يحضرت موس

وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَالَ مَرَدَّ   حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ» تا چه وقت؟

که خود انسان سرنوشت خود را يوقت يول «ن وَالونِهِ مِمَا لَهُم مِّن دُ لَهُ وَ

 يچ  کسيگاه است که هگردد و آنمي خراب کند اراده خدا هم  بر

 کند. يريتواند از اراده خدا جلوگنمي

 م.ين است که مبارزه کنيبه نظر من تنها راه نجات ما در حال حاضر ا

 و ميون داريزيتلوو و يراد م.يعمل بر خوردار يرا ما امروز از آزاديز

خود را بدون هراس  يم و حرف هايصحبت کن م آزادانهيتوانمي

است  يشود. نوع مبارزه ما امروز مبارزه فرهنگمي و پخش همم ييبگو

و  ميز کمک بخواهيخدا ن و از ميادامه ده يد به مبارزه فرهنگيو ما با

ه ک ييو کشورها ما يو عقب ماندگ يم. علت بدبختييبه او توکل نما

م، لذا يترسمي خود ياز حکومت ها نست که مايا مشابه ما هستند؛

ملت  ن است که حکومت ها ازيشرفت غرب در ايم. سرّ پياعقب مانده

آنها  نکه اگر کار نکنند حکومتيا يترسند؟ برامي ترسند. چرامي ها

 يرا، مردم به حزب آنها يدر دور بعدنکه يا ايکند و مي سقوط
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ه بر عکس است و مردم از يمتأسفانه در شرق قض يول .دهندنمي

که  يترسند و حکومت ها بدون ترس و هراس هر کارمي حکومت ها

 ت مردميوضعو ماند، مي دهند، لذا کشور عقبمي بخواهند انجام

 شود.مي خراب تر

کاغذ نه  يرو )در .افغانستان است ياسالم ينام کشور ما جمهور

 يچ حکميصراحت دارد که ه يدرعمل( ماده سوم قانون اساس

ما همه  يوضع شود اما بانک ها يتواند بر خالف احکام اسالمنمي

 ر است.ياز اکبر کباربا که  يدهند، در حالمي انجام يمعامالت ربو

 مهمان يخارج يدر سفارتخانه ها ران ما هر وقت کهياز وز يبعض

که يلخورند، در حامي نند و شرابينشمي شوند با کمال شجاعتمي

 يول .ممنوع شده است يمسکرات و مخدرات هر دو در قانون اساس

 شراب را زهر مار (ين و قانون اساسي)بر خالف د از آنها يبعض

توان مي چگونه ران حکومت شراب را زهر مار کننديوز يکنند! وقتمي

ن اشخاص فاسد را ما و يگفت؟ ا ين حکومت، حکومت اسالميبه ا

 م.ياوزارت نشانده يکو بر چو مياشما آورده

ما  م.ين حکومت را به وجود آورديخود ا يبا آرا ما و شما يآر

، شروط ق ويم، بدون تحقيداد يچ تفکر به آنها رايم که بدون هيبود

را  ين گونه زندگانيم و ايختيخود را به صندوق ر يگوسفند وار را

 با تفکر ود ي. انسان بايانسان يد نه زندگانينام يگوسفند يد زندگانيبا

که بخواهد ما را  يبه هر طرف ينکه هرکسينه ا کند. يتعقل زندگان
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خود  يد در برابر رايم. ما بايفتيب ق بدنبالش راهيبکشاند و ما بدون تحق

 م.يداشته باش با آنها شرط و شروط

که ملت با  يزمان که ملت آگاهانه حرکت نکند و تا يتا زمان

اعتراض خود را بلند نکند و تا  يز صدايمسالمت آم يهاييمايراهپ

ملت سقوط نکند  يق توسط مبارزات قانونيچند حکومت ناال کهيزمان

 يمعنا وَ جِهاد «دةٌياة عَقياِنَّما الحَ» .شودنمي ن ملت خوبيحال ا

داشته باشد و سپس  د از ابتداء هدفين است که بايهم يانسان يزندگان

 د هدفمند باشند.يل هدف خود تالش کند. ملت ها بايتحص يبرا

ما  .است ياجتماع يست بلکه کارهاين يفرد يک ملت کارهاياهداف 

ن تخلف کنند بترسند چنانچه اگر از قانو م.يد حکومت ها را  بترسانيبا

افغانستان صد در صد  يکشاند، قانون اساسمي ريز که ملت آنها را به

 د؟ شونمي شود، چرا به آن عملنمي آن عمل به يول است ياسالم

ک ي ترسند.مي بُز دِلند و ،يام. چرا که عدهيما و شما مقصرهست

ک ي را ناراحت کنند. يخواهند کسنمي گرمحافظه کارند ويد يعده

است که نگونه يانه رو هستند و ايگر هم بقول معروف ميد يعده

  1«.تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى» ما پراکنده است. يهاقلب
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 ،رنديگمي دهيدرا نا يکه قانون اساس ينيا ما در مقابل مسئولچر

ق و يرا تطب يم که چرا قانون اساسيپرسنمي م و از آنان يستيانمي

 د؟يکننمي مراعات

 انيموضوعات را ب يبرخ يرهبر ين در دوران جهاد و در شورام

گرفتند که چرا شما مي راد يآن، بر من ا ياز اعضا يبعض کردم.مي

 ين به ماست. من سخنگويد که توهييگومي را ييهان حرفيچن

 ون هم صحبتيزين حرف ها را در تلويع بودم و يرهبر يشورا

س يگفتم که مقام رئمي يون دولتيزيو وتلويبه مردم در راد کردم.مي

 باهم يچ تفاوتياست و ه يکي ه،يک جاروب کش بلديجمهور با مقام 

 د. نندار

ده را ين عقيآن زمان ا من است در يدهيعقم يگومي ن را کهيمن ا

س جمهور يبا رئ هيآن کارگر بلد ده را دارم.ين عقيز هميو حاال ن داشتم

خود را انجام  يفهيکند و وظمي را او جاروبيز کند.نمي يفرق چيه

ن جاروب يرا شغلش هميز ،ستياو نقص ن ين کار برايدهد و امي

 کند.مي دايال خود پيع يرارزق حالل بو کشد مي است. زحمت يکش

س يمسلمانان را جاروب کند نقص است؟ رئ يکه جاده ها يمگر کس

 يفهيکند مثل آن جاروب کش وظمي ز که حکومت را ادارهيجمهور ن

هردو نوکر  ندارند. يچ فرقين با هم هيبرادهد. بنامي خود را انجام

 ديا بارند. پس چريگمي ت المال ملت معاشيهردو از ب واند ملت

 س جمهور فوق قانون عمل کند؟!يرئ
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د يکل ،م که صبر و مقاومت در برابر ظلمياما درگذشته ها تجربه کرده

ن يخدا حق است. ا يوعده 1«فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ»است.  يروزيپ

م يرا شکست ده س هايم  در سه نوبت  انگليان قرآن است. ما توانستيب

م. وضع يز شکست داديها آمدند، آنها را ن يشورو يتو بدنبال آنها وق

د بصورت يماند. ما نبانمي ن گونهيشه ايکند هممي رييز تغيما ن يفعل

ن است يم و آن، ايصحبت کن يکيد استراتژيم. ما بايصحبت کن يموقت

 نکند. يدار شود و گوسفند وار زندگيد از خواب غفلت بيکه ملت با

و  يک مهمانيا با يرد و ينکه پول بگيا يجهت و بدون هدف برا يب

د آگاهانه يملت بابلکه  زد.يخود را در صندوق نر يک شکم غذا، راي

، ي، قوميل نژادينکه مسايبرود و بدون ا يرا يصندوق ها يبه پا

فرد،  يستگياقت و شايبر اساس ل ،رديو... را در نظر بگ يا، منطقهيلسان

 شهيهم يبرا ؛ميدار نشويب غفلت اگر ما از خواب بدهد. يبه او را

 م.يمانمي پراکنده

د در کشور ياست. با يم و کشور ما هم کشور اسالميما مسلمان هست

د شده يانسان تأک يايبر دن باشد. در اسالم هم يحکومت اسالم ياسالم

 خود يايبا وضع موجود، ما و شما نه به دن يهم بر آخرت. ول و

دار يد بيملت ما با م.يرسنمي يکيچ يم و نه به آخرت خود، به هيرسمي

و چه  ياست جمهوريخود را چه در انتخابات ر يکه را يشود. تا زمان
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ها  يو ولسوال يتيوال يو شوراها يمل يشورا يدر انتخابات وکال

ها هنوز متولد نشده است( بطور معقول و با تفکر در يولسوال ي)شورا

شه ما و شما به يهم يرود و برانمي شين کشور پيا ،ميزيصندوق ها نر

 يتفاوتين آتش بيبه ا ندهين نسل آيچند يو حت ميمانمي ن بال گرفتاريا

 ما وشما خواهند سوخت.

د آگاهانه يا باين دنيخلق نشده و انسان در ا يتفاوت يب يا برايدن

  د:يگومي تالش و مبارزه کند. بقول شاعر که

 

 رفتم که خار از پا کشم، محمل نهان شد از نظر

 ک لحظه غافل گشتم و صد ساله راهم دور شد.ي                     

 

ن طور است و يا هميدن يغفلت در زندگ ق استيار دقيبس ي)شعر

کند. با کمال نمي فرق ،يباشد و چه اجتماع يفرد ين زندگانيچه ا

ت يبا احساس مسئول يد عرض کنم که ما امروز زندگانيتأسف با

 م.يبرمي بسر اب غفلتم و در خويندار ياجتماع

 نشان کفر است يقت خاميدر مسلک طر

 ياست و چست يق رندان چاالکيطر يآر                       

 يي، منطقه گراي، نژاد پرستي، محافظه کاري، بُزدلي، تنبليعرضگ يب

 د:  يگومي آورد. اقبالنمي به بار يزيچ يخوار و... جز خفّت و

 ميريم که آرام نگيما زنده ازآن    ستما عدم ما يم که آسودگيموج
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م ينخواه ييم به جاينيخواهد. ما اگر آرام بنشمي مبارزه يزندگ

ز ينده نيو در آ را بوجود آوردند ييها يها آمدند و خرابيد. خارجيرس

است.  يعيا پروسه طبيو  ک روند و پروژهين يا گذارند.نمي ما را آرام

 يم و دست ما به کسيدا کنيرت پقد ين الملليب ز اگر در سطحيما ن

 م.يکنمي گر مداخلهيد يکشورها يشتر از آنها در امور داخليبرسد، ب

م که ما يد پنهان کنيت ها را نبايواقع يول زور و قدرت است. يايا دنيدن

 ينه مداخلهيم. خود ما زميخود را خراب کرد يخود جهاد اسالم

اصال به  ياحزاب جهاد از رهبران يبعض م.يها را فراهم نموديخارج

 يزياعتقاد نداشند. آنها از روز اول  هدف شان چ يحکومت اسالم

که  يخواستند. تا زمانمي گر بود. به نام جهاد اسلحه، پول و ناميد

چون از اول تا آخر در  .حکومت به وجود آمد. من خوب خبر دارم

بت به از آنها نس يبعض نهادات و قرارها در همه جا بودم.شيپ يهمه

 يهاپست ن بود کهياسالم حساس نبودند و فقط تالش شان ا

نها آنقدر بدنبال يشتر اشغال کنند. ايوزارتخانه و سفارتخانه ها را ب

 يزيچ ياز حکومت اسالم ل مقام بودند کهيو تحص يثروت اندوز

 دند.يفهمنمي

ئت صلح را از يک هي، يداخل يمهار جنگ ها يک موقع برايما 

 ؛مين احزاب متخاصم رفتيب يوقت م.يل داديتشک يجهاد احزاب ياعضا

م. به يکردنمي فکرش را هم يوجود دارد که حت يتيم وضعيديد

م که يمتأسفانه هر چه تالش کرد يصورت گرفت ول ييهرحال کارها
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ند تا مشکالت را از راه يايب ياديق يدر شورا يرهبران احزاب جهاد

ا يا پسران خود را فرستادند  و يامدند! يم، نيبر دار ين شوريخود هم

فرستادند.  يرهبر يدو و درجه سه خود را به شورا درجه يهاندهينما

 يامثل بچه امد.يل، سالم بوجود نيتشک ياز همان ابتدا يرهبر يشورا

مان ز از هين يرهبر يشوراد، يآمي ايدن که فلج و کور از شکم مادر به

م. يما نظم را خراب کرد ن؛ خوديااول ناقص به وجود آمد. بنابر

نها را که يا ينيبمي !(رسول من) 1«أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ »

 خود معبود قرار داده اند؟  يخود را برا يهوسها

من  ت وجود داشت )کهيه هوسها بود. منّيز قضين يرهبر يدر شورا

م يکرد لذا خود ما  سرنوشت خود را خراب س جمهور شوم(يد رئيبا

 :يوا گذاشت. بقول شاعر نمادز ما را بخويو خداوند ن

  چه کند؟ يکس يچون تو کج باخت    و گردت آمده بود  يبرده بود

ما  يده بود وليز به ما رسيشکست خورده بود وهمه چ يشورو

 م.يم درست عمل کنينتوانست

اد يگر را هم عرض کنم تا وقت شما را زيک موضوع ديبه هر حال 

ک يروز يده، ظاهرا دينست که طبق گزارش رسيگر ايموضوع د رم.ينگ

هشت ثور  در کابل صورت گرفته که در آن روز هفت و ييمايراهپ
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دو روز محکوم  شده است و گفته شده که از نظر ما هر هردو محکوم

 است. 

 ما هم رد.يگنمي راديا يان است هرچه گفته شود کسيب يامروز آزاد

گران را يتوانند دهن دنمي زيآنها ن و ميا ببندم دهن آنها ريتواننمي

م که يخواهم بگومي صحبت کند. من يد منطقيانسان با يول ،ببندند

آنها را  يانصاف يو ب يت کم فکريمحکوم نمودن هفت وهشت ثور نها

خ يسابقه در تار يو ب کيک روز تاريرا که هفت ثور يز دهد.مي نشان

ما  ياسيبوجود آمد که استقالل س ياکشور ما است. درهفت ثور فاجعه

 زد،مي د صدايزيبه لشکر  ين )ع( که وقتين رفت. بقول امام حسيازب

ان لم يکن لکم دين و التخافون المعاد ان يفعة آل ابو سياشي»فرمود: مي

 بود که در روز عاشورا بلند شد. يين صدايا 1«مفکونوا احراراً في دنياک

د. چرا تا يخود آزادمرد باش يايالاقل در دن دين نداريد! اگر ديزيروان يپ

ان د، )يد بامن بجنگييايد؟ بيزنمي مه گاه ما آتشيمن زنده هستم به خ

 امتي( و از قو التخافون المعادد. )ين نداردي( اگر دلم يکن لکم دين

 د.يخود آزادمرد باش ياقل در زندگاند، اليترسنمي

دانند، به فرض مي کسانيکه هفت و هشت ثور را  يينهايحاال ا

افغانستان که هستند، اگر  اما از ،ن هم نداشته باشندينکه  آنها  ديا

 يد کميت افغانستان را هم قبول نکنند حداقل انسان که هستند. بايتابع
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ها در هفتم يد. شوروار دارين دو روز با هم فرق بسيکه ا ،فکر کنند

ما را  يرند و آزاديبگن ما را از ما يخواستند دمي ثور کودتا کردند و

ن ببرند. آنها آمده يما را از ب يو اقتصاد ياسيسلب کنند. استقالل س

ر يند و ما را در شکم اتحاد جماهيت نمايهو يبودند که افغانستان را ب

زم را يخواستند اسالم را نابود و کمونمي نابود کنند. آنها يشورو

 هفتم ثور.( يتادن هم از اهداف شوم کوين اسالم کنند. )ايگزيجا

د؟ به نظر من همان کنمي کيتحر ييمايراهپ ينها را برايا يچه کسان

ها کمونست کنند.مي کينها را تحريزم ايکمون يدهيده وپوسيگند يايبقا

  خ کشور ماست.ياه در تاريس يث بودند و هفتم ثور هم روزيخب يليخ

ن معجزه يو بزرگترمسلمين روز عزت  ،«وم العزةي»اما روز هشتم ثور

خ در جهان اسالم است. افغانستان در طول چهارده سال، سنگر يتار

 ن چهارده سال صورت گرفتيکه در ا يجنگ مقدم جهان اسالم بود.

و  ان اسالمين جنگ مينبود بلکه ا يو شورو ان افغانستانيتنها جنگ م

ن جنگ شرکت نداشتند، يها در ايبود. تنها شورو ين الملليزم بيکمون

ز در يزم نيطرفدار کمون  يرهار کشويکوبا و سا ينظام يروهاينبلکه 

دند. طبق گزارشات موثق از يجنگمي ه مردم مسلمان ماين جنگ عليا

و  ييسربازان کوبا د،يرسمي ن به مايشمال کشور که توسط مجاهد

 يها مشغول جنگ بودند و حتي، همگام با شورويبازان المان شرقسر

ز در جنگ افغانستان شرکت ين يعرب يستياليسوس يکشورها ياز بعض

 داشتند.
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ر و پا برهنه يک ملت فقيبه سراغ    ين الملليزم بيک کالم کمونيدر 

رتمند ين مردم غيند، اما ان آنهارا نابود کيخواست د يم آمده بود و

حفظ  ين مردم برايام کردند. ايجوش قخود ساکت نماندند و بطور

 يصد هزار قربان يزم جهانيا کمونن و حفظ کشور خود در جنگ بيد

ست بلکه ين يدادند. هشتم ثور، تنها مربوط به چند نفر از رهبران جهاد

پس از چهارده  روز هشتم ثور، مربوط به همه ملت افغانستان است که

تمام مسلمانان  يعزت را برا يخين روز تاريسال جهاد و مقاومت در ا

 جهان به ارمغان آوردند.

 آغاز کردند؟ احزاب؟ نه.  يرا چه کسان يه شورويجنگ عل

ام يخود جوش ق ،ن شان در خطر استيدند که ديد يمردم وقت

حمله  يستيدولت کمون يبرمراکز نظام يخال يکردند و با دست ها

 دارند. آنها يعقل خوب يکردند. مردم ما گرچند سواد درست ندارند ول

ها و از ر کشورياکستان و ازبکستان و سيدر تاج يدانستند که شورومي

ن يجمله با مسلمانان بالکان چه کردند؟  مردم متوجه شدند که هم د

شان در خطر است وهم جان شان، لذا جهاد را آغاز نمودند. احزاب 

 يفن يدر کنار مردم کم کم  بوجود آمدند، منتها احزاب کارها يجهاد

را  يسايس يهانکه در کنار جنگ و مقاومت کاريرا انجام دادند و آن ا

ا يدن يمردم مسلمان را به  گوش کشورها يز آغاز نمودند و صداين

گر يد يکارها يمراجعه کردند  و بعض ين الملليدند و به مجامع بيرسان
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جوش مردم افغانستان نمود. ام خوديانجام دادند امّا اصل کار را ق زيرا ن

 د.کامل دارن يآمادگ ينيد يدفاع از ارزشها ين مردم اآلن هم برايا

ا يدن ين قدرت جهنّميروز شد و بزرگتريدرهشتم ثور، حق بر باطل پ

درطول  هايبدست مردم مسلمان افغانستان شکست خورد. شورو

ن شکست، يا يک بار شکست خوردند وليخود  ياسيات سيح

ا شکست يدن يچ جايها در هيآنها بود. شورو شکست اول و آخر

نه تنها در  يردند. شورونخورده بودند اما در افغانستان شکست خو

افغانستان شکست خورد بلکه کامال تکه تکه شد. هشتم ثور، روز عزت 

 د متوجهينها بايکنند؟ امي نها، آن را محکوميمسلمانان است. چرا ا

ست. روز هشتم ثور يت نيشدند که روز هشتم ثور، قابل محکوممي

و  ن روز احساس غرورين جهان در اياست که تمام مستضعف يروز

خود  يبا آن قدرت نظام يکرد که شورونمي گمان يکردند. کس يشاد

نام آن از  ير و پا برهنه شکست بخورد و حتيک ملت فقيبدست 

و طرف  ين الملليزم بيکطرف تمام کموني جهان حذف شود! يايجغراف

أَلَمْ تَرَ کَيْفَ فَعَلَ رَبُّکَ » ز نداشتند.يچ چيک ملت مستضعف که هيگر يد

  1«.حَابِ الْفِيلِبِأَصْ

 3«فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ»ن امر صورت گرفت. ير افغانستان همد

 ها خُرد شدند و رفتند. يده شده، شورويمثل برگ جو

                                                           

 1فيل/ آيه  - 1

 8فيل/ آيه  - 3
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ما  زودتر از کشور هايبود شورونمي هايغرب يطنت هاياگر ش

 آن بحث يه است که ما رويقض ياسيالت سينها تحليا شدند.مي خارج

ست. يت نيچ کس قابل محکوميهشتم ثور، از جانب ه يم. ولينکنمي

د يد همه قبول کنند که هشتم ثور روز عزت مردم افغانستان است. نبايبا

از احزاب  يمن عرض کردم که عملکرد بعض م.يه را خلط کنيقض

 «حق»م و يم از آنها دفاع کنيست تا  ما بخواهياصال قابل دفاع ن يجهاد

 را ندارند. ت دفاعيقابل آنهااز  يبعض است. يگريز ديهرچ باالتر از

بعد  يم بودند وليدر جهاد سه يهرچند در دوران جهاد آنها به نحو

وانه يد ان آمديقدرت به م ن که موضوع حکومت ويهم انت کردند.يخ

ا را ين قضايرا فراموش کردند. من تمام ا يجهاد يشدند و ارزشها

ک مقدار آن را ياپ خواهد شد. البته ک موقع چيام  که انشاء اهلل نوشته

و چاپ  امنوشته« نيمجاهد يرهبر يمصوبات شورا»در کتاب 

ق پشت ياست اما حقا يرهبر ينها مصوبات شوراياست. البته اشده

به  يد که چاپ کنم، )خصوصيتوان من نکش را يرهبر يشورا يپرده

را يپ کنم زدم که آنها را چايمن ترس د!يينگو يم که به کسيگومي شما

شود و مي هايو هم خارج ها يداخل ت آن هم مربوط بهموضوعا

ها در حال جنگ باشد وهم با  يک نفر، هم با داخليمشکل است که 

 (دم!يکند که ترسمي تين از ضعف خودم حکايها. البته ا يخارج
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ن مراسم ياست اگر ا يبلندسر همه ما روز عزت و يهشتم ثور، برا

من  1.کردمنمي ن مجلس شرکتيا در بود مننمي ،مربوط به هشتم ثور

نکه امروز روز يل اول ايدل ن مراسم شرکت نمودم؛يل در ايبه دو دل

اخوت  يشورا ين است که از سويگر ايد لين است. دليعزت مسلم

دانند که من مدتهاست که از مي برگزار شده است و اال همه ياسالم

 ياخوت اسالم يشوم. شورانمي)ص( خارج نييه خاتم النبيحوزه علم

را يل در افغانستان است. زين تشکين و مقدس ترياز نظر من بزرگتر

 يکنند و در واقع کار شورامي کشور کار يبرا يآن مجان ياعضا

 ياديزحمات ز يعه و سنيوحدت ش ينها برايخداست. ا ياخوت برا

است که باعث  ي، وحدت مليعه و سنيوحدت ش يکشند. معنامي

بزرگوار  يعلما نجا ازيا شود. من در يم وعظمت کشور يسرفراز

اورند و تحت يف بياخوت تشر يدر شورا يخواهم که همگمي کشور

ت ين فعاليو مسلم عظمت اسالم ياهلل، برا ين عنوان مقدس، قربة اليا

 بدتر خواهد شد. يليت ما خيم وضعيکنند. اگر پراکنده ومتفرق باش

ت بود ياهم يمن از دو جهت دارا ين مراسم برايعرض کردم که ا

ک ي. لذا من بعنوان ياخوت اسالم يشورا يگريهشت ثور و د يکي

                                                           

من چهارده سال براي هشت ثور، زحمت و انتظار کشيدم. من بخداوند عرض کرده  - 1

بودم که هشتم ثور )روزي پيروزي مسلمانان کشور ما( مرا بياورد در همان روز زير تانک 

قطعه قطعه شوم( بسياري از مجاهدين مسلمان ما جان و مال خود را در راه هشتم 

 دادند.ثور
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ن محفل بزرگ شرکت يدم که در ايک انسان بر خود الزم ديمسلمان و 

 م.ينما

ل از هشتم ثور، يتجل رد.يل صورت بگيد تجلياز روز هشتم ثور، با

 ل ازيغانستان و تجلمردم اف يروزيل از پيرا تجليار ارزش دارد؛ زيبس

  1«الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى»عزت و شرف مستضعفان است. 

 باورمان يم وليخواندمي يخ اسالميزها را ما در تاريچ يليخ

ثار و از ين  قدر ايصدر اسالم ا يمسلمانها يا به راستيشد که آنمي

نها يداشت که امي واکرده اند؟! انسان را به شک  يخود گذشتگ

 ست؟ اما جهاد مقدس افغانستان همها يخيتار يا مبالغهيت دارد يواقع

نما يک پرده سيصاحب حسام، مثل  يز را محسوس کرد. بقول مولويچ

ش گذاشته يبود که از صدر اسالم گرفته شده بود و در افغانستان به نما

در  که ييها( طبق گزارشيريش تصوينه  نما يش عمليشد. )نما

از  يت سمنگان جمعياز وال ک حصهيد در يرسمي دوران جهاد به ما

ال د شده بودند، همراه با اطفيها تهديکه توسط شورو مسلمان يزنها

انداختند و به عنوان زن  ايدرخود که در بغل داشتند، خود را به 

حفظ عزت و  ين خود و اطفال شان را برايريش يهامسلمان جان

 ست دادند.ش از ديعفت خو

                                                           

 8قصص/ آيه  - 1
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ر يها دستگ يمسلمان قبول نکرد که توسط شورو ين زنهايرت ايغ

خود را به کشتن دادند  فرزندان و مورد تجاوز واقع شوند، آنها خود و

ت دوران جهاد. اما ين بود وضعيا غرق نمودند. ايو خود را در در

د عرض يبا عرض معذرت با ما چگونه است؟ يزنها يت امروزيوضع

اند قرار گرفته کنند وملعبهمي ما در کاباره ها رقص يزنها کنم که امروز

رت يغ کنند!نمي فکر يگريز ديخود به چ يوانيکه جز به شهوات ح

؟ ما و مقصر است ين مورد چه کسيدرا !ما و شما کجاست؟ ياسالم

 شماست.  همه ما و يت بر عهدهيمسئول م ويشما مقصر هست

 ن.يلعالموآخر دعوانا أن الحمد هلل رب ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


