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عبدالحکیم منیب

روز زن
اصلا روز حقوق زن است
مبداء روز بین اللملی حقوق زن هنوز هم در ابهام بوده و به اوایل قرن بیستم می رسد ،در حالیکه حقوق و حرمت
زن و بر افرازی زن در تورات و انجیل و قرآن مجید ذکر است و پیامبر خدا محمد ص فرموده اند:

الجنته تحت اقدام االمهات
روز زن که اصلا شناخت حقوق زن را افاده می کند برای اولین بار در  18۵۷میلدی در نیویارک اضلع متحدۀ
امریکا مورد بحث قرار گرفت و در 1910میلدی در کانفرانس بین لمللی کوپن هاگن خانم روسی تبار به نام "کلرا
ذودکین" مفکوره را پنیان گذاشت و باالخره در  191۷میلدی به تعقیب مظاهرات زنان کاریگر روسی که مصادف
به هشم مارچ بود این روز را روز زن ابلغ و روز جهانی زن نام نهادند و متعاقبا ا دیگر ممالک هم از آن استقبال
کردند.
 اضلع متحدۀ امریکا در  18۵0 18۴۷میلدی
 افغانستان ،ایران و مراکش در سال  19۶3میلدی
 و عربستان سعودی در سال  2011میلدی

سیر این تواریخ از نضهت اجتماعی الهام می گیرد
روز زن یعنی مبارزه با ظلم و جفا ،احقاق حقوق و عدالت و برابری جنسی.
همین زن است که از دامان عطوفت پر مهر شان پیمبران ،اصحاب ،فلسفه انگیزان ،دانشمندان ،کاشفین ،سیانتیفیک
ها ،داکتران ،انجنیران و حکم فرمایان با کمال عرفت رسیده اند.

فضای خانه و دامن هستی را رنگین تر می سازند
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

از آن است که در کلم خداوندی ذکر شده:

خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجاال کبیرا ونثاا
این هدیه االهی زن برای کسانی است که صاحب فکر و فرهنگ باشند و دوری و اجتناب از ضللت و خیانت و
افکار تاریک نداشته باشند.
ولی هنگامی که اندیشه بدون خرد به مغز ما راه پیدا کند از راه فرهنگ اجتماعی در هنگام گفت و گو ها و گفتار
آنرا برمل می دارند و از یک مغز انسان به مغز انسان دیگر به وسیلۀ عاملی که تقلید نامیده می شود راه می یابد و
باقی و ماندگار می ماند.
کسانی که به این باورند که زن رئیس جمهور شده نمی تواند اساسا ا مشکل روانی همان اندیشه بدون خرد در مغز
دارند و شاید هم خطرناک ترین موجودات باشند.
زن در جامعۀ امروزی به مدارج حکم فرما و اور گانیزاتور خانه ،جامعه ،حکومت ،دولت و ملت را شایسته اند نقش
زن ها در اورگانیزم سیاسی به مراتب از مرد ها کارسازتر پنداشته شده و از نگاه نوروسیانس جذب و ادراک و حفظ
شان نظر به مردها سریع تر بوده و صد ها نشریه را به قلم آورده اند.

حرمت زن از اولیتهای انسانیت بشر است
این روز خجسته را به تمام زنان جهان بدون تبعیض دین و مذهب ،رنگ و پوست و زبان تبریک عرض داشته
توانایی و انسجام بیشتر شانرا آرزو دارم.
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