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 1 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۳۱/۳۱/۲۳۳۲          سیدهاشم سدید

 

 عقل بدهد! انگذشته، خدا به بچه هایت اناز خودت
 

کمیت کوچک و به "هرچند به  ،خویش راکشور پیوسته در تالش هستند تا مشکالت و نارسائی های در جهانی که همه 
و بدون اینکه به اطراف  به هر نحوی که شده از میان بردارند، بزرگان، علما و ریش سفیدان ما برعکس "،مقدار اندک

 مشکلی بر مشکالت ما بیفزایند.بازهم و طبق معمول بدنبال آن هستند که  خویش و به اکناف جهان نگاه کنند
  

چرا باید چنین باشد؟ چرا دیگران در فکر آینده خود و در فکر نسل های بعد از خود شان هستند و با هزار نوع خطر 
به بهانه های  و ما ی کشور شان بکار اندازندو نیرومندی، اعتال آباد شان را برایهمه توانائی های کردن میخواهند 

ایجاد میکنیم و خود را با کوته فکری و ناعاقبت اندیشی به جهنمی که و مشکل مانع  هاگوناگون برسر راه خویش هزار
 را بدیگران بخشیده است؟؟ آیا در موقع تقسیم عقل خداوند سهم ما پرتاب می کنیم؟ ،بدست خود بوجود می آوریم

 
 در کدام کشور جهان مردم برحسب جنسیت تفکیک شده اند که بزرگان و علمای ما میخواهند به چنین کاری بپردازند؟ 

تاجائیکه تاریخ و تجربه های عینی ما نشان میدهد همۀ بزرگان و علمای ما، چه آنهائی که مستقیماً پیشنهاد تفکیک زن 
ئید این پیشنهاد ه داشته اند و چه آنهائی که در تأما، جناب رئیس جمهور، ارائلمکاتب به اکمل الع و مرد را در ادارات و

 و عنایتها ایران گذشتانده اند و غالب شان مورد حمایت  های پاکستان و کله میجنبانند، مدت های مدیدی را در کشور
رس و مکاتب دینی این دو کشور مفتخر به کسب و از مدا دولت های این دو کشور نیز قرار داشته اند های متنوع

. در کدام یک از این دو کشور زن خود را کشور های اسالمی میخوانند ،هر دوی این کشور ها. عمامه و چپن شده اند
آیا بزرگان و علمای ما فکر نمی کنند   از هم جدا نموده اند؟در ادارات و دفاتر و مکاتب و شفاخانه ها و ... و مرد را 

  که اینها " کاسه های داغ تر از آش شده اند!!"
 

در پاکستان، قبلۀ بسیاری از زبده ترین رهبران مسلمانان و احزاب اسالمی کشور ما، زنی بنام حنا ربانی گهر به 
همین کشور  ور اسالمی دراولین رئیس جمهور زن در یک کشصفت وزیر خارجۀ این کشور اجرای وظیفه میکند. 

 روی کار آمد!
 

و در هزار ها اداره و دفتر و مکتب و مدرسه و مراکز عالی تعلیمی و  ،در پارلمانمیلیون ها زن  ،زن دو مانند این
 مصروف کارند. در این کشور فروشگاه ها و ... کارخانه ها و شفاخانه ها و بانک ها و 

یک تن  و ل میدهند! آیا ممکن است که یک جامعۀ بهم تنیدهامعه را تشکینیمی از ج که هستند یدر هر کشور ها نز
 بدو بخش تقسیم کرد و یکی را بدست مردان داد و دیگری را بدست زنان؟!  ،را واحد

 
به ترکیه و اندونیزیا و مالیزی و سایر چنین کاری تا حال صورت نگرفته است.  ،درعربستان که گهوارۀ اسالم است

 ی نگاه کنید!کشور های اسالم
 

پادشاهان عربستان و امیران  ،اگر چنین کاری ممکن و میسر میبودآیا علمای کبار ما گاهی به این فکر نیفتیده اند که 
حتماً علما و بزرگان ما فکر میکنند که  یک زمانی این کار را میکردند! و ...  امارات و آیت هللا ها و امامان ایران

   عقل ندارند! هازۀ اینبه اندارهبران این کشور ها 
 

 !!، از خودتان که گذشتاگر اینطور است، دعای من همین است که خدا به بچه های تان عقل عنایت کند
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