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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Vanguard Woman  پيشتاز زن

  
  سيد ھاشم سديد

  ٢٠١٢ مارچ ١۵

  

  !از خودتان گذشته، خدا به بچه ھايتان عقل بدھد
  

کميت کوچک و "خويش را، ھرچند به در جھانی که ھمه پيوسته در تالش ھستند تا مشکالت و نارسائی ھای کشور 

که  عکس و بدون اينه  و ريش سفيدان ما بء، به ھر نحوی که شده از ميان بردارند، بزرگان، علما"به مقدار اندک

دنبال آن ھستند که بازھم و طبق معمول مشکلی بر مشکالت ما ه به اطراف خويش و به اکناف جھان نگاه کنند ب

  . بيفزايند

 خود و در فکر نسل ھای بعد از خود شان ھستند و با ھزار نوع خطر ۀباشد؟ چرا ديگران در فکر آيندچرا بايد چنين 

کار اندازند و ما به بھانه ه خواھند ھمه توانائی ھای شان را برای آبادی، اعتال و نيرومندی کشور شان ب کردن می

خود را با کوته فکری و ناعاقبت انديشی به کنيم و  ھای گوناگون برسر راه خويش ھزارھا مانع و مشکل ايجاد می

ديگران ه وجود می آوريم، پرتاب می کنيم؟ آيا در موقع تقسيم عقل خداوند سھم ما را به دست خود به جھنمی که ب

  بخشيده است؟؟

خواھند به چنين کاری  در کدام کشور جھان مردم برحسب جنسيت تفکيک شده اند که بزرگان و علمای ما می

  ؟ بپردازند

دھد ھمۀ بزرگان و علمای ما، چه آنھائی که مستقيماً پيشنھاد  که تاريخ و تجربه ھای عينی ما نشان می تاجائی

، جناب رئيس جمھور، ارائه داشته اند و چه آنھائی که در ءتفکيک زن و مرد را در ادارات و مکاتب به اکمل العلما

را در کشور ھای پاکستان و ايران گذشتانده اند و غالب شان جنبانند، مدت ھای مديدی  تأئيد اين پيشنھاد کله می

مورد حمايت ھا و عنايت ھای متنوع دولت ھای اين دو کشور نيز قرار داشته اند و از مدارس و مکاتب دينی اين دو 

در کدام . خوانند ھر دوی اين کشور ھا، خود را کشور ھای اسالمی می. کشور مفتخر به کسب عمامه و چپن شده اند

از ھم جدا نموده اند؟  آيا بزرگان ... يک از اين دو کشور زن و مرد را در ادارات و دفاتر و مکاتب و شفاخانه ھا و 

  !!" کاسه ھای داغ تر از آش شده اند" و علمای ما فکر نمی کنند که اينھا 
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نام حنا ربانی گھر به ه المی کشور ما، زنی بدر پاکستان، قبلۀ بسياری از زبده ترين رھبران مسلمانان و احزاب اس

 زن در يک کشور اسالمی در ھمين کشور صدراعظماولين . کند صفت وزير خارجۀ اين کشور اجرای وظيفه می

  !روی کار آمد

 ، مراکز عالی تعليمی، مدرسه ، مکتب ، دفتر ،مانند اين دو زن، ميليون ھا زن در پارلمان، در ھزار ھا اداره 

  . ندادر اين کشور مصروف کار...  فروشگاه ھا و ، کارخانه ھا ، بانک ھا ، ھا شفاخانه

ھم تنيده و يک ه آيا ممکن است که يک جامعۀ ب! دھند زن ھا در ھر کشوری که ھستند نيمی از جامعه را تشکيل می

   !دست زنان؟ه دست مردان داد و ديگری را به دو بخش تقسيم کرد و يکی را به تن واحد را، ب

به ترکيه و اندونيزيا و ماليزی و ساير . درعربستان که گھوارۀ اسالم است، چنين کاری تا حال صورت نگرفته است

  !کشور ھای اسالمی نگاه کنيد

بود، پادشاھان عربستان و  آيا علمای کبار ما گاھی به اين فکر نيفتيده اند که اگر چنين کاری ممکن و ميسر می

 و بزرگان ما فکر ءحتماً علما! کردند يک زمانی اين کار را می...   ھا و امامان ايران و اميران امارات و آيت هللا

  !  کنند که رھبران اين کشور ھا به اندازۀ اينھا عقل ندارند می

  !!    اگر اينطور است، دعای من ھمين است که خدا به بچه ھای تان عقل عنايت کند، از خودتان که گذشت
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