
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  

 

 2112مارچ  8                                   صادق احمدی
 

 روز هشتم مارچ را گرامی بداريم
 

نیز تجلیل و مردم ما  در اقصای جهان زنجهانی مناسبت روز ه ، ببه اين طرف روز هشتم ماه مارچ راها  از سال
خواهر است ، زن دختر است که  راستی زن در واقعیت مادر است ، زن و گذارند به مقام زن ارج میدر اين روز 

فلسفه اين  ،ما وامثالهم از آنها بوجود آمده ايم و جا دارد که از مقام و جايگاه زن حرمت نمود و هر کسی به زعمی
افتخار آن را دارد که در اين راستا از ساير جوامع بشری  در جهان اما جامعه اسالمیزمان بندی مینمايد،  روز را

و البته پیش از اسالم در زمان جاهلیت آنچه ناروايی هايی که وجود داشت باالی  داده است و قدامتپیشی گرفته 
تا کنون به  نمودند بربريت مردان را که زنان در جزيره راپا تحمل می وحشت و ،تندشدا دختران روا می زنان و

 ران را زنده به گور می، دختعار می شمردند وجود دختران را برای خود ننگ و مردان ،ستا ريخ باقیأصفحات ت
پیامبر برحقش حضرت محمد   ،به خاتم االنبیاءکتاب آسمانی کريم  با ظهور دين مبین اسالم و نزول قرآندند، رک

، را به امت مسلمهکالم الهی که با بعثت پیامبر بزرگوار اسالم و  ، شد پايان دادهبه اين خرافات ( ص)مصطفی 
، گلیم انتهای ل تبلیغ نمودسه سا در طی بیست و جهت رهنمايی مسلمانان

و زنان و  چیدبراز جامعه بیرحمی مردان را در قبال زنان و دختران 
احب صدختران را  زنان و ،و استبداد نجات بخشید دختران را از زير ظلم 

در  تکوير که ۀدر سور چنانچه نمودشان  اسالمی حقوق انسانی و ق وح
به مسلمانان  باز پرس و حساب و عاليم روز محشر آثار و از ابتداء آن

 : ارشاد فرموده که ترجمه آن چنین است 
، نور و روشنايی آن بی نور و خیره می شود يعنی حرارتکه آفتاب  وقتی
 ، ديده شودو مانند کلچه پنیر  گردد می زايل

 

  دناز آسمان بیفت که ستاره ها تاريک و وقتی، 
  در حرکت شود يا که کوه ها روان و وقتی، 
  تران حامله ده ماه معطل کرده شودکه ش وقتی، 
  دنکه جانوران وحشی جمع کرده شو وقتی، 
  دنکه بحر ها مانند آتش شعله ور شو وقتی، 
  که ارواح به اجساد جفت کرده شود وقتی.  

 

در اين ارتباط چه جوابی  آن ؟ عاملینبه کدام جرم کشته شده ايد دختران زنده به گور پرسیده شوداز که  وقتی
  .شتخواهند دا

گرفته و يا در شرايط فعلی که از يک طرف خود را سنگدلی کار  بیرحمی و از نهايت انو زن اندر برابر دختر
 به انواع شکنجه و خشونت ها در برابر زنان مبادرت میو از سوی ديگر  ،گیرند میمسلمان و پیرو دين اسالم 

 .ورزند
زندانی و  ، ديگری را به صالحیت خود شش ماهندنام نامش را محکمه صحرايی می به رگبار می بندند ويکی را  

  . از بدن جدا می سازندنبور گوشت شان را به ا
بینی زن را قطع  ،صفت ديگری دو پای چهار پا و دنبرمی  زبان ای از اين سرزمین در گوشه معصومی را ۀبند

 .می آورند، و البته هستند از اين قماش بیرحم ها که ده ها فاجعه را به بار می کند
 

 ! خواهربلی 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ahmadi_sadeq_roz_jahani_zan_ra_grami_bedarem.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ahmadi_sadeq_roz_jahani_zan_ra_grami_bedarem.pdf
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 هابت کردصدرد کیبل های که بر بدن نهیف و ضعیف ات از سوی مزدوران ددمنش امن بیاد دارم و می فهمم 
 ؟ از آن ددان مزدور کی خواهد گرفت انتقام تراهیچگاهی فراموش نخواهی کرد و 

 
 ؟گردد مرهمی بر زخم های آن خواهد گذاشت آيا همین روز هشتم مارچ که هر سال تجلیل می** 
 آيا شما بايد در سال يک روز احترام شويد؟ ** 

 ،يم کالم الهی و رسول برحقش دارندکر قرآن ،يزالکه ايمان به خداوند ال نه بلکه همواره به نزد مسلمانان واقعی
د زد  و نبرهم نخواهزندگی خانوادگی را  ۀشیرازگاهی  هیچ هستندکه پیرو دين اسالم  ، مسلمانیقابل احترام هستید

 سر انجام د زيرانو هر دو را نور چشمان خود میدان دنگرد قايل نمی( اناث ذکور و)های خود میان اوالد  تفاوتی را
و رسولش  (ج)رضايت خداوند تا همه اش را پاس بداريم مقام  کهيکی زن و ديگری خواهر است  ،يکی مادر است

 .همیشه کمايی نمايیم را
 

 پايان

 

 


