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ولی احمد نوری

قابل توجه میرمن ها و آقایانی
که در کنفرانس صلح در قطر با نمایندگان طالبان می نشینند

با مروری بر نوعیت فرمان های امارت اسالمی طالبان در زمان امارت شان در افغانستان که ایجادگر فجایع
گوناگون و وحشیانه در حق زن افغان بود ،امیدوارم فراموش نکنند که چشمان و دلهای اشتراک کنندگان این
کنفرانس را بیدار و هوشیار نگه دارند.
 -1 فرمان صادره در ماه نومبر 1996میالدی در کابل
شما زنان بیرون از خانۀ خود قدم نگذارید .اگر از خانه خارج شدید ،نباید مانند زنان فیشنی پیش از ظهور اسالم
باشید که با لباس زینتی و آرایش در مقابل هر مرد در بیرون ظاهر می شدند .زنان نباید زمینه را مساعد گردانند تا
توجه مردم بیهوده و بی عرضه را که به زنان به چشم خوب نظر نمی کنند ،جلب نمایند .زنان حیثیت رهنما و انسجام
دهنده خانواده های خود را دارند .شوهر ،برادر و پدر باید ضروریات خانواده را از قبیل خوراکه ،لباس و غیره تهیه
بدارند .اگر زنان بنا بر ضرورت تحصیل ،امور اجتماعی و یا خدمات اجتماعی از خانه های خود خارج میگردند،
باید خود را مطابق ارشادات شریعت اسالم بپوشانند .اگر زنان با لباس های فیشنی ،زیورات ،لباس تنگ و فریبنده
خود را در بیرون از خانه به نمایش می گذارند ،آنها مورد لعنت و نفرین شریعت اسالمی قرار گرفته و انتظار دخول
به جنت را نباید داشته باشند .تمام کالن های فامیل و هر مسلمان در این مورد مسئولیت دارند .ما از همه تقاضا
داریم که جدا ً متوجه بوده کنترول خود را بر فامیل های خود برقرار گردانند .در غیر آن این زنان و بزرگان خانواده
های شان مورد تهدید و باز جوئی قرار گرفته و به سختی از جانب پولیس جزا می بینند .پلیس مذهبی مسئولیت و
وظیفه دارد ،با مشکالت اجتماعی تا زمانی مجادله نماید که بدی ها از جامعه زدوده شود.

 -2 فرمان صادره در ماه نومبر 1996میالدی در کابل
طرزالعمل و مقررات شفاخانه های دولتی و کلینیک های شخصی به اساس اصول شریعت اسالمی از جانب وزارت
صحت عامه به نمایندگی مال محمد عمر ،امیرالمومنین:
 - 1باید زن مریض نزد داکتر زن برود .درصورتیکه مرد ضرورت باشد ،زن مریض را نزدیکترین عضو فامیلش همرائی کند.
 3از 1

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

 - 2هنگام معاینه ،زن مریض و داکتر مرد ،هر دو باید با لباس اسالمی ملبس باشند.
 - 3داکتر مرد نباید به قسمت های دیگر بدن زن مریض ،به جز همان نقطه درد دار را دست بزند.
 - ۴اتاق انتظار زنان مریض ،باید به صورت اطمینانی مصون باشد
 - ۵شخصی که در اتاق انتظار زنان مریض ،نوبت را کنترل میکند ،باید زن باشد
 - ۶هنگام شب داکتر مرد نمی تواند در اتاق زنان مریض بدون اجازه داخل گردد.
 - ۷نشستن و صحبت کردن میان داکتر مرد و زن مریض اجازه نیست .اگر چنین چیزی ضرورت افتد ،باید صحبت
با حجاب اسالمی صورت گیرد.
 - ۸داکتر زن باید لباس ساده در بر نماید .پوشیدن لباس های شیک و استعمال آرایش و میکپ ،اجازه نیست.
 - 9داکتر زن و نرس زن اجازه ندارند در اتاق مردان مریض در شفاخانه داخل گردند.
 - 10کارمندان شفاخانه به صورت مرتب ،نمازهای خود را در مساجد در اوقات معین ادا نمایند.
 - 11پلیس مذهبی صالحیت دارد به خاطر کنترول ،به اتاق مریضان مرد در شفاخانه داخل گردد .هر شخصی که
از مقررات عدول کند مطابق اصول شرعی جزا می بیند.

 -3 فرمان صادره در ماه نومبر 1996میالدی در کابل
 - 1به خاطر جلوگیری از اغواء ،فریفتن و بی حجابی زنان ،هیچ دریوری مجاز نیست زنانی را که از چادر ایرانی
استفاده میکنند ،به موتر اجازۀ سوار شدن بدهند .در صورت تخلف ،دریور محبوس میگردد .اگر چنین زنی در جاده
دیده شود ،خانه اش را پیدا میکنیم و شوهرش را جزا میدهیم .اگر زنی لباس فریبنده و تحریک آمیز داشته باشد ،و
محرمی همرایش نباشد ،دریوران (رانندگان) او را اجازه سوار شدن ندهند.
 - 2به منظور جلوگیری از موسیقی :شنیدن و نواختن موسیقی در دوکان ها و هوتل ها و عراده ها و ریگشاها ممنوع
است .ممنوعیت موسیقی در جریان پنج روز تعقیب گردد .اگر کست ها و نوارهای موسیقی در دوکانی به دست آمد،
دوکاندار محبوس و دوکان مسدود ساخته میشود .بعد از تضمین پنج نفر ،دوکان باز میگردد .مجرم بعد از حبس
خالص میشود .اگر کسیتی در موتری پیدا گردد ،دریور و خود موتر توقیف میشوند .اگر پنج نفر ضامن شوند ،موتر
از حبس رها و دریور مجرم بعد تر نجات پیدا میکند.
 - 3جلوگیری از تراش و کوتاه کردن ریش ،بعد از یک و نیم ماه اگر کسی دیده شد که ریش خود را تراشیده و یا
کوتاه کرده ،محبوس ساخته میشود .تا زمانی که ریشش انبوه شود و معیار را پوره کند.
 - ۴جلوگیری از کفتر بازی :در ده روز آینده این عمل باید توقف داده شود .بعد از آن موضوع تعقیب میشود .کفتر
و یا هر پرنده دیگر کشته می شود.
- ۵منع گدی پران بازی :دوکان های فروش گدی پران در شهر تخریب میگردد.
 - ۶منع بت پرستی :گذاشتن عکس و پورتریت در موتر ،خانه ،دوکان ،هوتل ممنوع است .کنترول کنندگان همه
را پاره و نابود میسازند.
 - ۷منع قمار بازی :به کمک پلیس مذهبی ،محال قماربازی تشخیص ،قماربازان گرفتار و برای مدت یک ماه محبوس میگردند.
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 - ۸منع اعتیاد :معتادان باید محبوس گردند و توسط تحقیق و بازجوئی تهیه کنندگان و منابع فروش مواد نشه آور
تشخیص شود .در آنجا موهای سرشان تراش میگردد .مجرمان به پرداخت پول اجرت سلمانی مجبور ساخته میشوند.
 - 10منع سود :گرفتن سود از پول قرض ،گرفتن مقداری پول از تبدیل کردن نوت های کالن به نوت های خورد
و یا برعکس و اخذ مقداری پول از انتقال پول از یکجا به جای دیگر ممنوع است .در صورت تخلف ،مجرمین به
حبس های درازمدت محکوم میگردند.
 - 11منع شستن لباس توسط دختران خورد سن در جو های شهر :متخلفین به اساس احترام اسالمی گرفتار و شوهران
به جزای شدید محکوم میگردند.
 - 12منع موسیقی و رقص (پای کوبی) در محافل موسیقی :در صورت تخلف ،رئیس خانواده گرفتار و جزا داده میشود.
 - 13منع طبل و دهل :منع نواختن دهل از راه رادیو اعالن میشود .اگر شخصی بعد از آن گرفتار شد ،سرنوشت آن
به فیصله علمای دینی سپرده میشود.
 -14منع دوختن لباس زنانه و گرفتن قد و اندام زنان توسط خیاط :اگر مجله زن و یا مجلۀ فیشن در دوکانی به
دست آید ،خیاط باید بندی شود.
 - 1۵منع جادوگری :تمام کتاب و اوراق جادوگری به آتش کشیده میشود و جادوگران تا وقتی در حبس نگهداری
می شوند که توبه بدارند.
 - 16منع بی نمازی  :ادای نماز در اوقات معین صورت میگیرد .در وقت نماز تمام موتر ها توقف داده میشود و
همه مردم مکلفند که در مساجد حاضر گردند .اگر جوانان در وقت نماز در دوکان دیده شوند ،محبوس ساخته می شوند.
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هرگاه مایل باشید مطالب دیگر این نویسنده را مطالعه کنید ،اینجا کلیک نمائید
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