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 2010 مارچ8.   کانادا                           انجينير فضل احمدافغان                                                                  

 هشتم مارچ روز بين المللی زن
   کجاماند مسلمانی،  چوکفرازکعبه خيزد:ميگويند

در عنوان  فوق مکه مکرمه و  يا  " کعبه "م که مطلب از قبل از اينکه به اصل مطلب بپردازم ميخواهم توضيح  نماي
کعبه  شريف نيست بلکه مطلب از رهبری  کعبه  شريف ميباشد  که  چندين  قرن  بعد از ظهور دين مبين اسالم  که 
اساس و بنياد  آن نجات  بشريت از جهالت  و سوق  به انسانيت بود و  است  بخاطر منافع  شخصی از اصل هدايات 

و در نتيجه اعمال اسالمی  و يا غير اسالمی آنها بحيث رهبران  گهواره  اسالم  . رزشمند اسالمی  عدول  نموده اند ا
  ." چو کفر از کعبه خيزد کجا ماند مسلمانی"باالی مسلمانان جهان تآثير گذار است  ، به همين خاطر گفته اند که 

در جهان امروزی بيش از يکصدو يکسال نميشود  که برای . زيم حال به اصل مطلب که تجليل  روز  زن است ميپردا
ارج گذاشتن به مقام زن و تساوی حقوق بين زن و مرد يکروز به خصوصی که عبارت از هشت مارچ است ، تعين  و 
 تجليل به عمل می آيد اما در دين مقدس اسالم چهارده صد سال قبل در قرآن عظيم الشان برای بشريت در باره تساوی
حقوق  زنان و مردان تآکيد به  عمل آمده  و جنت را زير پای  مادر که  يک زن است ياد نموده و همه پيغمبران يعنی 

، زاده )ص(و آخرين پيغمبر فخر بشريت حضرت محمد ) ع(حضرت عيسی) ع(حضرت موسی ) ع(حضرت ابراهيم 
ۀ  ساينس و تکنالوجی های پيشرفته امروزی  که مورد زنان اند و همچنان نوابغ  که جهان را  در قرنهای متمادی از نگا

  .استفاده بشريت قرار گرفته و ميگيرد و جهان را ديگرگون ساخته، همه زادۀ زنان اند

همچنان روايت است که چهارده صد سال قبل با ظهور دين مبين اسالم برای اينکه برای بشريت درس داده شود که زن و 
بود بی بی خديجه و حضرت )  ص(ر اولين  نماز جماعت که  به امامت  حضرت محمد مرد دارای حقوق مساوی اند د

پهلوی همديگر بحيث مقتديان قرار گرفته و نماز را ادا  کردند و نيز اگر به خلقت  بشريت  پيش برويم ) ک (علی 
خلق گرديده  که اين خود  يعنی از نزديکترين قسمت به  قلب انسان )  ع(روايت است که بی بی حوا از قبرغه چپ آدم 

درسی  برای بشريت است  که  زن  نه  تنها  از پهلوی يک مرد  بلکه از مجاورت قلب انسان خلق گرديده  که اين هم  
  .تساوی  و قرابت و وصلت قلوب زن و مرد را ثابت ميسازد

س گذاشته و مشرکين صرف حال  سوال  در اينجاست که اسالم چهارده صد سال قبل تساوی حقوق زن و مرد را اسا
يکصدو يکسال  قبل تجليل از تسا وی حقوق زن و مرد را رسمآ  آغاز نموده و پيشرفتهای غير قابل تصور در تعميل اين  
پديده انسانی در کشور های غير اسالمی  صورت گرفته  اما چرا در جوامع  اسالمی  برخالف  هدايات  قرآنی و 

  ؟. حقوق مساوی با مردان جايگاه پيداکرده نميتواندمحمدی زن بحيث يک انسان دارای

اگر جواب چنين باشد که جوامع اسالمی اکثرًا بيسواد اند مفهوم و معنی  هدايات  قرآنی و احاديث محمدی  را نميدانند 
  :،باز هم سوال پيدا ميشود که

موختن  علم فرض  بر بشريت گرديده و در حاليکه  در قرآن عظيم الشان در چندين جای تآکيد  بر آموختن علم شده و آ
نيز در احاديث مبارک شان بر آموزش علم تآکيد فرموده اند  پس چرا بيشتری از مسلمانان به ) ص(حضرت محمد

  مقايسه غير مسلمان بيسواد اند؟

ايات قرآنی و و اگر دليل بيسواد بودن مسلمين باشد، آيا کدام رهبر از کشورهای اسالمی خواهد بود که بيسواد و از هد
  ؟.محمدی بيخبر باشد که نتواند ملت خود را باسواد و اوامر الهی و محمدی را تطبيق نمايد

اگر قبول نمائيم که رهبران کشور های اسالمی سواد  دارند اما عربی را  که  قرآن   عظيم الشان  به آن  نازل  گرديده 
ان سعودی و رهبران کشورهای ديگری عربی که لسان مادری نميدانند پس در اينجا سوال پيدا ميشود که رهبر عربست

را ميدانند چرا ) ص(شان عربی است و به تمام معنی مفهوم و معنی قرآن عظيم الشان و احاديث مبارک حضرت محمد 
  .در عملی نمودن آن که  دادن حقوق مساوی  زنها با مردان است و آموختن علم است اقدام  نمی نمايند
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حاليکه در مراسم حج همه زنان دوشادوش مردان غير محرم مراسم حج را آدا مينمايند چرا بعد از ختم و همچنان در 
  ؟.مراسم حج به زنا ن يکجا با مردان در مساجد حق اشتراک در نماز جماعت داده نميشود

داوندی  و محمدی از امروز بعد از چهارده صد سال عربستان سعودی که مهد  و گهواره اسالم  است با  تطبيق اوامر خ
حيث سواد و دانش علم و معرفت و همچنان در تعميل تساوی حقوق زن  و مرد مطابق احکام شرعيه  در بلندترين سطح 

اما برعکس ملت بدبخت و مظلوم عرب که در چنگال يک فاميل استفاده جو  و غالم اغيار قرار . جهانی قرارميداشت
يعنی  زنان  مظلوم در خارج .حقوق زن و مرد درپائينترين سطح جهان قرار دارند دانش و تساوی –دارند از نگاۀ سواد 

از منازل  در خريط  های سياه و در منازل پشت ديوار ها  محروم  از همه نعمتهای  خداوندی  گرديده اند و مردانشان  
انسانی رابصورت غير مسئوالنه  انجام  ميدهند و  رهبران خالف هدايات  قرآنی و محمدی اعمال غير اخالقی  و غير 

که  در غالمی اغيار قرار دارند به تبانی باداران  خود  سيع ميدارند  که ملتهای  کشورهای اسالمی  ديگر را با استفاده 
حج  به آنجا ميروند  از نام و قدسيت مکه مکرمه  که  ساالنه  مليونها مسلمان  بنا بر وجيبه اسالمی  خود  برای ادای  

نيز در تاريکی  بی علمی  قرار داده  و به سرنوشت شان بازی کنند يعنی  زنان را که  پنجاه  فيصد جوامع  شان را 
 سياسی  و نظامی کشور را – اجتماعی -تشکيل  ميدهند از آموختن تعليم  و علوم مدنی محروم  و کمر رشد اقتصادی

ند که  با عوايد يکنفر مرد  صاحب خوشبختی شوند و مجبور به فساد اخالقی واجتماعی بشکنند و نيز فاميلها قادر نشو
در عربستان سعودی  که  يکی از سرمايه دار  ترين  کشورهای  جهان است  پليس آن  که مسئول تطبيق قانون . شوند 

ربی و قوانين عربی را نميدانند و زنان بنگلديشی و يا مسلمانان هندی اند يعنی زبان ع-است اکثرًا از بيسواداِن پاکستانی
بهمين . آکثرآ اجازۀ کار و تحصيل را در بيرون از منازل با مردان ندارند و بايد چون کنيزان در خدمت  مردان باشند

 يعنی عربستان سعودی  که بايد حامی و مسؤول "چون کفر از کعبه خيزد کجا ماند مسلمانی "خاطر بزرگان گفته اند  که
دين مقدس اسالم  ميبود، از مسير اصلی منحرف گرديده و ديگر کشورهای  اسالمی را نيز با مداخالت خود  مانع تطبيق 

  .  پيشرفتهای مدنی امروزی شده و ميشوند

امروز در مادروطن عزيز ما اگر آقای حامد کرزی معنی قرآن عظيم الشان را به خوبی نميداند علمای دين ما که خود را 
وم دينی ميدانند و الف از جهاد ميزدند و تا حال به آن افتخار ميکنند چرا بر لبهايشان قفل زده شده و صدای پروفيسور عل

تجاوز جنسی مال ی شصت ساله بر دو خواهر مظلوم بلند نمی کنند و از زنانيکه درهرات بنا بر -خود را در باره اشغال
ارت به عقد نکاح اشخاص مسن درآورده  ميشوند  يا توسط  مظالم  شوهرانشان خود را آتش ميزنند و يا  در سن صغ

بمبهای  انتحاری با  برادران افغان و يا  ديگران  شهيد و کشته  ميشوند و يا بدون در نظرداشت و احترام به  قوانين و 
  ؟.زدن توهين و تحقير ميشود دفاع نميکنند) شالق(مراجع تطبيق قوانين زن در محضر عام با دره

اب اينست که اين پروفيسور ها وعلمای دين که تربيه شده عربستان سعودی و مصراند و فعًال درکابل تشريف   بلی جو
دارند  دين  خود  را  فروخته  اند و خود  را بخاطر اعمال جنايتکارانۀ  دوره زعامت و قدرتشان به اشغالگران تسليم و 

  .قبول نموده اند و طبق دستور باداران  خود عمل ميکنند  نه اسالمپناه برده اند و چون عربستان سعودی غالمی اغيار را 

   در اينجا ميخواهم به عرض برسانم که تا مادروطن عزيز ما از قيد اغيار آزاد نشود و ملت خود سرنوشت خود را  
ترام به دين مبين اسالم تعين نکند و پالن وسيع  و منظم  برای فرا گرفتن  تعليم و تربيه سالم مطابق شرايط اجتماعی و اح

طرح نشود دور بنای روشن را برای نسلهای امروزی و آينده فرزندان مادروطنم نمی بينم، لهذا خواهش من از همه  
خواهران  و  برادران هموطن اينست  که بيائيد باهم د ست  اتحاد داده  و با يک مشت آهنين از طريق تفاهم  و بصورت 

ر وطن خود را آزاد  و قدمهای ترقی و پيشرفت را برای آينده درخشان  برداريم تا برای ابد  مسالمت آميز با جهان، ماد
 .افتخار ملت افغان اعم از زن و مرد  باشد

با استفاده از فرصت ميخواهم اين روز فرخنده زن را برای همه زنان فداکار و قهرمان افغان که در طول تاريخ  دوشا 
زادی و حريت مادروطن خود  مبارزه نموده اند و امروز نيز برای احقاق حقوق  مشروع دوش  هموطنان خود در راه آ

  :      خود و بصورت کل افغانستان عزيز جدوجهد می نمايند، از صميم قلب تبريک و تهنيت عرض نمايم و ميگويم که

  " بی زن خانه بی زر باشد نه" 

 

  


