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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان جرمن آنالین 

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

  

 ۸/۳/2۱1۲          نظیفه فارانی 
 کوچک ۀمجل

 زندگی ساز است همت بلند
در شهر ونسبورگ آلمان قلعه بسیار مستهکمی برسر یک تپه بلند قرارگرفته است  که 

 برشهر حاکم است. این قلعه در بین اهالی شهر، افسانۀ  دارد بسیارجالب وشنیدنی. 

میالدی شهر ونسبورگ  قبل ازینکه  به تصرف دشمن  11بقول ونسبورگی ها در قرن 

پیران  وجوانان واطفال (  به داخل قلعه پناه بردند تا  درآید باشندگان آن همه )زنان مردان

ند. دشمن قلعه  را  درمحاصره گرفت  وهرچه ناممرگ حتمی در امان ب دست دشمن واز

تالش کرد تا اهالی  شهر تسلیم شوند و قلعه را رها کنند مگر هیچکس تسلیم نشد وکسی از 

 قلعه بیرون نیامد. 

قبل از ویران کردن قلعه نظر دارم تا زنان  : کهمبنی برین بداخل قلعه بفرستد  رای مجبور شد پیام دشمن قوماندان

لعه را پس تعهد میکنم که اطفال وزنان در حمایت من ق ، واطفال را که گناهی ندارند از مرگ حتمی نجات بدهم

 گیرند.  اهالی بازهم سکوت کردند وهیچ کس از قلعه خارج نشد.ترک کرده زندگی را از سر 

 که : جدید پیشنهاد کرد تعهد  جوانمردیاب مذاکره کرد و  با نماینده مردم حصار شده در قلعه   نقوماندا

کاری نخواهیم  آنزنان میتوانند  با ارزش ترین دارایی شانرا از قلعه خارج کنند، ما با ، این اجازه را میدهم  

 داشت  بشرط که خود شان آنرا حمل کرده بتوانند. 

ودشمنان باز شد  آهسته وازه قلعه بعد درچند لحظه 

زنان هریک شوهران شانرا بشانه دیدند که با حیرت 

از دروازۀ قلعه خارج زور زده زور زده کرده 

زنان برای  دریافت کهبا تعجب  نشدند. قوماندا

 ند. ه انجات شوهرانشان تا چه حد تالش کرد

قوماندان با خود گفت اگر قضیه برعکس می بود 

ردان در زیر فشار مرگ حتمی  اینچنین آیا  م

 بزرگی را  در حق زنان  شان روا  میداشتند؟ 
 

 از منابع آلمانی    پایان  شد.کسی کشته  ویران شد  ونه قلعه  نهدر آن وقت   ،آن دیار از همت بلند زنان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الما داالیى  و  لئوناردوباف بین اى مکالمه
 اوست نوشته زير، متن .است زيلابر در معروف دينى محقق يک   لئوناردوباف

 

 البته و کنجکاوى، با من داشت، حضور  آن در هم الما داالیى و بود شده برپا «آزادى و دین» درباره که میزگردى در

 :پرسیدم او از ،ا سرتمبگیب کمى

 است؟ کدام دین بهترین جناب، عالى

 .«هستند مسیحیت از تر قدیمى خیلى که شرقى اديان» یا «ىبوداي»دین  : گفت خواهد حتما ً او که کردم فکر خودم...

 :گفت آنگاه و...  شد خیره من چشمان به و زد لبخندى ،بعد از سکوت کوتاه الما دااليى

 .«بسازد بهترى آدم شما از که است آن دين، بهترين»

 :پرسیدم بودم، شده شرمنده که توقعش را نداشتم  اى  خردمندانه پاسخ چنین از که من

 چیست؟ سازد مى بهترى انسان مرا آنچه

mailto:maqalat@afghan-german.de
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 2تر 2 له :پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

 

 :داد جواب او

 و تر  مسئوليت با تر،  دوست انسان تر،  بامحبت تر،  طرف بى تر،  مستقل تر،  فهميده تر،رحم دل   را شما که چيز هر»

 . «است دين بهترين بکند، شما براى را کار اين که دينىهر  يعنی    .سازد تر  اخالقى

 او هاى حرف پشت در که پیامى من نظر به. اندیشیدم او خردمندانۀ هاى حرف به و سکوت کردم  اى  لحظه من

 :باشدبوده  چنینباید شت قراردا

 که اين يا و دارى اعتقاد دينى چه به تو که اين! من دوست

. ندارد اهميت من براى ندارى، اعتقاد دينى هيچ به اصالا 

 در خانه، در تو رفتار ،است اهميتقابل  من براى آنچه

 .است جهان کل   در و جامعه در کار، محل در خانواده،

 افکار و اعمال بازتاب نيکی وبدی  باش، داشته ياد به

 .ستانسانها 

. نيست فيزيک به منحصر فقط العمل عکس و عمل قانون

 .است صادق هم انسانى روابط در

 .بدى کنى، بدى اگر و بينى مى خوبى کنى، خوبى اگر

 ديگران براى که آورد خواهى دست به را چيزهايى هميشه

 .کنى آرزو را ها همان نيز

 .«  ندارد وجود حقيقت از باالتر دينى هيچ»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 (ناپلئون)             . زنان آن ملت نگاه کنیدوضع  اگر مي خواهید اندازه تمدن و پیشرفت ملتي را بدانید ، به 

 (، ف،س م)          زنان در جامعه میشود.وبد بختی  عقب ماندگی  سبب ، عقب ماندگی مردان در جامعه

 (موریس مترلینگ)                 . به هیچ زني بر نخورده ام که حداقل یک نشانه مثبت در او نباشد

 

  

 :زنان ۀسخنان دکتر علی شريعتی دربار
 

 ...زن عشق مي كارد و كینه درو مي كند
 

 .... ستاهمسراشتن چهار مختار به د ، مردو  مي تواند تنها یك همسر داشته باشدزن  
 

به لطف  دهر زماني بخواه مرددر حالیکه   ــ در هر سني ـ اجازه ولي الزم است زن براي ازدواج

 ... دازدواج كن دقانونگذار میتوان
 

 .... كه كودك دختر نباشد رت آنستدر چ   مرددرد مي كشد و  زن 

 .... دخواب حوریان بهشتي را مي بین مردبي خوابي مي كشد و زن

 

  . برخوردارند بینش از زنها ولی هستند بینایی ی قوه دارای مردها                 

 جانگ اریکا                                                                  
 

 
 

 داد اختصاص زنان جهانی روز مارچ 8 برای را صفحاتش که "أنالین جرمن افغان" ورتالپ ازلطف تشکر
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