
 

  علم و عالم
 

 پیش گفتار:

کھ برچیدن ھمھ ی این  ناھمگون و نامیمونی قرار دارد دشوار، عمیق ترین شرایط سختدر  حال حاضر افغانستان در
گرفتاریھای غم انگیز باالتر از تصور است و از جانب دیگر نظام حاضر و شرکای زن ستیز و تمدن ستیز مافیایی آن 

ر نمودن زر و انبامقابل بھ ، ولی در رندادعدالت اجتماعی، انسانی و حقوقی ن واقعی،تآمین امنیت ھیچگونھ توجھ در 
ھستند.  یفعال تر از ھر حکومت و دولت چور و چپاولو  زیور، پول، جایداد  

 

 علم نوعی استدالل منطقی برای توصیف، تفسیر، توضیح، تبیین و شناخت پدیده ھا و واقعیت ھایتعریف علم:  
توان موجودات جھان را استداللی باشد. بھ وسیلھ علم میتحلیل می موجود در عالم خلقت است کھ ھمراه با مشاھده و

اخت پدیده دستھ بندی، و قوانین و روابط حاکم در بین آن ھا را شناسایی کرد. کھ نتیجھ آن ساده شدن انجام کارھا و شن
ھر دانشمندی بنابر . قضاوت کرد کھ چگونھ ھست و چھ صفاتی داردتوان در مورد جھان مادی وسیلھ علم میھاست. ب

مورد استفاده بوده استش نظریھ ھای داده کھ تا زمان بطالنش، ا اطالعات زمان خود و تحقیقات  

ھیچ بنده ای عالم نباشد تا اینکھ بھ باال دست خود حسد نبرد و زیر دست م میآبیم کھ: لعااز  دیگری کوتاهدر تعریف 
                                                                                                                          را خوار نشمارد.خود 

چھ جنایات کھ  مقامبخاطر قدرت و با رشک و حسد  )؟عالمان ربانی( :اما این تعریف در افغانستان برعکس است
چھ  می کنند،نو کھ بر مردم تحمیل نکردند  ستمبدست آوردن پول چھ  برایبفرمان بیگانگان  ،انجام نمیدھندو نکردند
خاک و خاکستر میسازند.    و زیر دستان را ،و ھنوز خون ملت را میریزند فجیع و شنیع را کھ انجام ندادند، کشتار

فقط در روی  افغانستان )قانون اساسی(خواست صورت نمیگیرد چونکھ  ھیچ بازآبرو و عزت مردم برباد میگردد ولی 
ناه و بی دفاع کھ نھ تنھا در جنگ روان کنونی بل در اثر حوادث چھ بسا انسانھای بیگ . و بسقرار گرفتھ  صفحھ کاغذ

و در اروپا امریکا و دبی جایدات  در عوض تربلیونھا دالر و یورو غارت میگرددطبیعی جان شانرا از دست میدھند!  
                                                                                                                                   .خریده میگردد

و ھیچ صدای از گوشھ و  تجاوز میکنند! و نوجوان معصوم تکرار و مکرر بھ دوشیزه گان جوان با چھ شرمساری ھا 
                                                                                ؟کنار افغانستان و مدافعان؟ حقوق انسان بلند نمی گردد

ن تاکھ بر زنان جامعھ دردآلود افغانس وحشیانھوحشتناک و شکنجھ ھای چھ درنده خویان شیطان صفت عده زیادی 
رشک و حسد در خون است کھ تشنگان قدرت  و عالم دین )اسالمی؟(ھمھ و ھمھ از داشتنن حکومت کھ  می کنند تحمیل

   کشانیده است.و فنا جامعھ و مردم را بسوب نابودی و  دویده شانرگھای 

 پروفیسوران؟ و عالمانھرعمل و رفتار اما از   .د، از ھفتاد ھزار عابد بھتر استدانشمندی کھ از علمش سود برن  ـــ
ان ھفتاد ھزار شیطان بمیان میآید، و برای نافذ نمودن قوانین زن ستیزی قویتر میگردند.افغانستدر ؟ دین  



نوروز فرازمند کھ مظھر بزرگداشت از زندگی، طبیعت و ارزشھای سترگ انسانی است، نورز کھ آغاز طور مثال:  
سازندگی و بالندگی انسان و طبیعت است و گره محکم بر اراده انسان بر نو سازی و نو پروری و شگوفایی طبیعت 

 !بارالھا بن مریم گفت:   عیسیکھ:  سوره مایده در مورد آن اشاره شده 114آیھ است،  نوروز کھ در قرآنکریم در 
ای بفرست تا این روز برای ما و كسانی كھ پس از ما می آیند، عید باشد كھ تو بھترین  برای ما از آسمان مائده

           ).ده طبق و خوانی است كھ در آن طعام باشدیما( روزی دھندگانی و آیت و حجتی از جانب تو برای ما باشد.
اعمال کفار و تجلیل از این جشن  طی طریق نوروز را ی مسلمان کھ از فرآن اگاھی ندارنداز جانب عده مال ھا اما

پاکستان ایران و شیخ نشین ھای  انسانی و با عظمت را کفر مطلق اعالن نموده اند. ھمین است کھ عالم؟ ما بسود 
    اعراب جنایت پیشھ سعودی و دبی رفتار میکنند.

 بالم داده اند و ماھانھ کسیھ ھا را  ی شمار جنایتکار جنگی بر کرسی ھاعده ب نستاندر پارلمان افغایا در مثال دیگر:  
فعال! و (اعضای  ،علنی مجلس )جلسھ؟(دردیده اند کھ ل سمسلدالر امریکایی پر میکنند در حالیکھ ھمھ  ھنگفت مبالغ

اخبار مطالعھ دارند، و سرنوشت ملت را رقم میزنند.ق ھستند و یا یا در خواب غرآن  )با دانش!  

 

)خانھ ملت!(وکالی پارلمان   

 

  در اصل گفتار بر گردم کھ:

) اعالمیھ شورای علمای افغانستان است  (                                            

 

کشاف   نطاق شورای علمای افغانستان نمولوی قیام الدی  

برای انشالھ راھی بسوی خوشبختی  ،کشف میکند )خوب و عالی!(با ھمچو اشخاص کشاف کھ با ذھن فرسوده و افکار پوسیده 
!!!باز میگرددافغانستان   

چشم انسان کور باشد بھتر است از   در سخنان گھربار سید جمال الدین افغان حکیم و دانشمند میآبیم کھ فرموده اند:
                                                                                                   اینکھ بینش و طرز فکر او کور گردد. 

تر بود تا و حکومت ما طرز بینش و فکر کھ اصآل وجود ندارد در عوض ایکاش کور میبودند بھ )خانھ ملت(ولی در 
اینان ھیچ کمبود در مقایسھ با طالبان ندارند. شر شان نابود و خاکستر نمی شد، ملت و وطن ما از   



تی یسدر مورد تفکیک جن م 2012سوم مارچ سال روان سال گذشتھ  حوت ١٢افغانستان روز جمعھ،  !علمایی شورا
و تحصیل و ھمچنین اجتناب از سفر بدون محرم  بر جدایی دختران و زنان در محالت کار در محالت آموزشی و دفاتر

  .اند ای کرده شرعی اعالمیھ
اعضای شورای علما در دیداری با حامد کرزی، رئیس جمھور افغانستان این اعالمیھ خود را بھ او ارائھ کردند و آقای 

  ل دینی تاکید کرد.کرزی آن را در این دیدار "جامع" خواند و بر "مدیریت، دانش و حراست" علما در مورد مسائ
ھای" زنان و دختران  موارد اصلی کھ شورای علما در این قطعنامھ بر آنھا بھ عنوان بخشی از "وجایب و مکلفیت

ھای مختلف اجتماعی، مانند تحصیل، بازار، دفاتر و  تاکید کرده، اجتناب آنھا از "اختالط با مردان بیگانھ در عرصھ
                                                 ب از سفر بدون محرم شرعی" است.سایر شئون زندگی" و ھمچنین "اجتنا

حامد کرزی بدون درنگ مھر تآیید بھ این یاوه سرایی ھا  زد و شاید یکی از دالیل بسیار مھم نزد ریس جمھور، ھمانا 
د تا بھ این مسآلھ اھمیت دھند و اال جلب گروه عقبگرای طالبان بوده است، در حالیکھ طالبان خواستھ ھای دیگری دارن

، خود میدانند کھ ھمچو گیرنددست بکابل زمام حکومت را در اینبار اگر باز ھم افغانستان بدبخت گردد و پاکستانی ھا 
                                                     د.                       خواھد شدشوار  نزنان افغابرای  گذشتھ با زنان چگونھ برخورد کنند کھ اینبار حتی نفس کشیدن

ابراز نمودند و آنھم شورای علما اعالمیھ  در ضدیت باخشم خود را  لرزنده از اعضای پارلمان ترسنده ومحدود یکعده 
  .را از دست ندھندرآی بیشتر شانس  بھ دلیل اینکھ در دوره ھای بعدی انتخابات

  و اما.......
  .زن ، معیار آزدای جامعھ استمعیار آزادی 

            شمارد مگر مرد لئیمی مگر مرد کریم,  و او را خوار نم شماردی محترم نم  زن را  گویند
  

پنھان، بھ گونھ ، زن ھمچنان و با عقاید پوسیده و فرسوده ی مذھبی مردم افغانستان بر قومی و ! در حاکمیت اسالمی
 سنت ھایو قوانین  جھل و نادانی، ناشی از ءباورھای مرد ساالرانھ ءدایرهاسیر در و ، برده ی مردو توھینتحقیر 
 تفنگ ساالری ،. در جمھوری اسالمی مرد ساالریھستند محروم از آزادی و حقوق فردی اجتماعیزنان افغان  ،خرافی

در  انزنو ندادن حقوق برای ترین افکار، ستم  پلید ترینبا  حکومتبرکت ھمین  خیر و افغانستان و از و قوم ساالری
. پس از گذشت یک دھھ از نظام حاضر در افغانستان وضع زنان ھمچنان رقتبار است. ادامھ دارد خشن تری وضعیت

از دست میدھند، مظلومانھ زنان در افغانستان جان شانرا  ،مرد ساالریافکار  و بھم آمیختھ شدن بافقر، جنگ، فحشا 
ابتدایی ترین امکانات زندگی، درمان و تحصیل کوچکترین و ، عدم دسترسی بھ ز افزونروامنیت، بیکاری گسترده  عدم

زن ستیزی  . تھی دستی و جنگ از یک جانب ومیدھنداز ھمھ کودکان و زنان قربانی بیشتر  ، کشمکش ھای خونینو 
آن تن فروشی،  نتیجھھ وارد آورده کافغانستان جامعھ  مردمست کھ بھ نصف ازو زخمھای ناسوریاز جانب دیگر آسیب 

ناموسی، و ازدیاد خشونت  زنجیره ای گدایی، قتل ھایدراز نمودن دست طمع یا ، خود کشی، بھ آتش کشیدنرا خود 
عده زیادی مردان عنوان متاع و مایھ  و تبادلھ زنان و دختران مثل جنس، بھ خرید و فروش ،خانواده کار و در حریم

   است. زن ستیز یا آدمفروشان قرن

کھنھ ترین اداب و   .صورت میگیردامروزه در حکومت نام نھاد اسالمی افغانستان ازدواج ھای اجباری در مورد زنان 
خانواده و جامعھ بھ اسارت و بردگی کشانیده ری چھار دیوازن افغان را در  انھزاری قبیلھ ای رسوم و سنتھای ارتجاع

حقی برای زنان  نوع ھیچخود ساختھ و خود بافتھ ارتجاعی نین اقو ، مقررات ومھ داردو این سلسلھ متآسفانھ ادا است
حق اما زن ستیزان متحجر مناسبات خانوادگی، زن حق طالق یک جانبھ از مرد را ندارد،در روابط و ، قایل نیست

زن  ، خواھد ماند، و بدون خانھ و کاشانھ پناھی نداردرانده شد بیرون ند.  زن اگر از خانھ ناختیار ک را چند زن نددارد
در انتخاب زن  ،ندارد فرزندانشدر ارتباط بھ اختیاری  گونھاگر طالق داده شود ھیچ ،فرزندانش را ندارد حضانت  حق

قررات مآنچھ را کھ قوانین و ھر ، را نداردتصمیم و زن حق قضاوت  ،آزاد نیستیا شوھر آینده اش شریک زندگی 
 .نگھداری کردبزیر چادر  و چادری باید زن را  ،بپزیردو بدون دلیل ید و شاید جامعھ مرد ساالری بوی واگذار میکند با

      .)کراسی حاضر در افغانستانواین است دست آوردھای نظام اسالمی و دیم (

  



قضیھ یکی آن  آوردکھ دل سنگ را بھ حالش بگریھ  ،غم انگیز تر از غمموارد از جمع  در چند اشاره کوتاه : و اما... 
در ماه دسمبر سال گذشتھ میالدی بود کھ بشکل بسیار و بی نھایت فجیع توسط  در والیت بغالن پریگل چھارده سالھ،

         رسانیده بود. نوجوان را کھ گل از جمال معصومیت است بھ حالت نزعپریگل  ،شخص الشخور و حیوان صفت
بھ رسم اعتراض در مقابل اعمال زن  )؟حامیان صلح حق و حقیقت (نمایندگان افغانستان کدام خانم نماینده مجلس  ؟ آیا

نموده باشد کھ چرا فریاد  کرده صدایش را بلندحد اقل یا   ؟است جلسھ را ترک کردهبی رحم و جانی  ،سنگ دلستیزان 
کانداری خود را از بدون تردید کھ نمی خواھند کھ جاه و مقام  و د ؟ را بر دوش بکشند رنجبیشترین باید  افغان زنان

                                                              سرداران شان خشن گردند و از وکالت مستعفی گردند. دست بدھند،
تظاھرات  زن افغان از حقوق زنان در اعتراض بھ وضعیت دلخراش و تکان دھنده )؟ دفاع (آیا؟ ریس و مجمع عمومی 

                                                                                                      صلح آمیز و انسانی را براه انداختند؟ 
                     گردید؟   می آیا از اطراف و اکناف افغانستان در ارتباط بھ وضعیت بسیار دردآلود زنان اعتراضی بلند 

از ھمنوع شان شکایت رسمی را بھ دفتر حمایت و دفاع بھ  آیا؟ از جمع عده بیشمار زنان کھ در پارلمان راه یافتھ اند
  کھ چرا و برای چھ ھر روز زن نابود گردد؟                                                    ریاست جمھوری فرستاده اند؟

ما از جانب جامعھ مدنی افغانستان!!  ریاست  (دارد و اما گفتھ ھای شان اینست کھ:  ) نخیر (تمام این پرسشھا پاسخ 
  ) امور زنان !!  وووو   خشونت را تقبیح میکنیم !!!!!!

  : برعکس چھ میکنندولی 

یکی آن در ششم  ی کھخجالت زده و رسواکھ تکرار آن ھر روز ھم ممکن است، در گزارشات  بار و مکرر  در چندین
را تماشا  )دیوانگان( تمام دنیا مجلس نمایندگان در داخل ساختمان پارلمان افغانستان رخداد وم  2011جوالی سال پار 

آیا وکیلی بطور جدی در  مو کنک می نمودند رانمودند کھ با بوت بر سر ھمدیگر میزنند و بھ اصطالح عام ھمدیگر 
 برابر این صحنھ ھای خجالت آور اعتراض رسمی نمود؟ کھ آبروزیزی تا چند؟   و... جالب تر اینکھ پس از این رویداد

این  (در سخنش کھ از طریق رسانھ ھای دیداری پخش گردید گفت کھ:  )ریس صاحب جمھور (حامد کرزی ) !دلپذیر (
ھر روز ، )خیر و خیریت است ھیچ گپی نیس(پس بھ گفتھ عوام   )تنش ھا نتیجھ رشد دیموکراسی نوجوان است؟

                                                                       مشکلی بر مشکالت افزوده میشود و نادیده پنداشتھ میشود.
د شھر کابل کھ بعد از روز ھا کشتار ھای بسیار فجیع و بیرحمانھ و بھ آتش مانند جنگھای حرام تنظیمی دھھ ھفتا

تفاھم جنگ صورت گرفت؟  فعآل اوضاع آرام  ءدر اثر سو(کشیدن ھا، شرمسارانھ از رادیو کابل اعالن مینمودند کھ 
                                                                                                ).!!!فردا بھ وظایف تان بر گردید !است

ی سران حکومت فعلی کھ در تمامی جنگھا قصدآ دخیل بودند و شھر دلفریب کابل را بھ ویرانھ مبدل نمودند آبرواینست 
بر پیکره ی معصوم شھر کابل بدرستی ھویداست.  و بر سر خاکستر فقر نشاندند کھ تا امروز زخمھای ناسور آن 

ما در حال  )خانھ ملت؟(حکومت و  اینست امنیت! عدالت سازی انسانی، حقوقی، اخالقی، اجتماعی، دینی و فرھنگی، 
       حاضر برای ملت افغان و جامعھ افغانستان.

                                                                                        

 شورای (نین اکافیست کھ قوقدر رنجھای فراوان برای زن در جامعھ قبیلھ ساالری و مرد ساالری افغانستان ھمین 
چھار  ، وزن افغان را بیشتر در انزوااین کور دالن  سیھ ذھن، خود بین و خود پرست،   )افغانستان عالمان ربانی

  )پاکیزه سرشت؟  (مالیان  ! بس کنید  سوق میدھند.ھا و بدبختی دیواری خانھ ھا 

  

  

  



 

           سید احمد ضیا  نوری                                                                                                           
                      گتنبرک، سویدن                                                                                                           

م 2012مارچ    

 

 

 

 

 


