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 2020  /10   /  29فارانی                                                                                            حامد 

 روز رهایی بشریت از زنجیر بردگی                 
 بمناسبت روز میالد نبی ) ص(

 
مدن قدم مبارک  آبا  بسر می برد  بردگیدر  ، زنجیر خم گشته راش د  جهان که انسان گردنعظیم درتاریخسازو این روز

  شکسته شد ی بردگی مه زنجیر ها  ه حضرت محمد مصطفی خاتم االنبیا  )ص(

خاموش شدن آتشکده پارس و به توان   ان می  که نشانه های بارز داد را تکان با این حادثه عظیم که جهان  تاریخ دنیا

 ساختند.  خبراز این حادثه عظیم با شکاف عظیم در قصر کسری پارس که جهان را 

           از برکت این طلوع خورشید تابان کامل کننده نبوت وانسانیت است در تاریخ  بشریت این روز زرین و درخشان که 

بسرمی بردند انسانی که   یبیعدالت،   ظلم ، ستم دنیایی که در. در جهان بنیاد نهاد  که خط برهانی بین عدالت وبیعدالتی

    به ارمغان آوردند  نبه انسا  را  انصاف ، عدالت ، مساوات ، برابری و آزادی سعادت، بسویدربند وزنجبر بود 

  جهان بشریتیرد بلکه همه ادیان دنیای اسالم  در بر میگتنها که نه  یامبر گرامی اسالم )ص( عظیم  پ شخصیتابعاد  

او قرار گرفته است زیرا ایشان کامل کننده اخالق  شخصیت تاثیر  اکه برای آزادی مبارزه میکند زیروهر انسان آزاده ی 

 :حدیث مبارک  وانسانیت است همچنان درحدیث مبارک از ایشان  فرموده اند  که 

 : انَّما بُِعثُت ِِلُتِممَّ مکارم األخالق                                                      

                 امهای اخالقی مبعوث شدهبرای )احیای( مکارم اخالق و نیکی ترجمه  :                

که سالها قبل سروده  اند   نویسندهعروشا  محمود فارانیاز پدرم استاد ه  کمناسبت سترگ وخجسته  شعری  در آخرهم بهمین

م دوستان می کنم وهمچنان  این روز تاریخی بزرگ را به  تحت عنوان بیاد بزرگترین زنجیر شکن تاریخ است که تقدی

با  توفیق بدهند امیدوارم که  خداوند متعال ما وشما را همه مسلمانان  جهان وآزاده گان جهان تبریک وتهنیت میگویم 

 قرار  بدهد   صدیق و راستین ) او(  وجود گناهان بشری که با ان رو به رو هستیم  از پیروان

 بیاد  بزرگترین  زنجیر شکن تاریخ 

 

 
 تاریخ بر دو راهی  تاریک سرنوشت  

 ایستاده بود چشم به ظلمت  سپرده بود   

 او آمد وچراغ  مقدس  بدست  او 

 راه نجات  را بدل تیرگی  گشود   
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 ..... 

 انسان بزیر  خرمن  زنجیر میخزید 

 دربند بود  گردن  آزاد  آدمی   

 خم گشته  بود  پشت جهان  زیر بار جور 

 رنگی نبود  زآدم  وبوئی  زمردمی   

 ..... 

 انسان  باستان  خدایان  سنگ وگل    

 برخاک  می نهاد  سر پر غرور را   

 در معبد زمانه   بمحراب  قرنها   

 را   )زور( و    )زر( میکرد  بوسه  پای بت   

 

 بس کاخ  های مرمر وبس قصر  های زر

 بر پشته های جمجمه ها  ایستاده بود   

 در بزم  میگساری  ودر خلوت  هوس   

 خون کسان  بجام خسان  جای باده بود 

  

 آن  بدست  او او از حجاز  آمد  و  قر 

 تاج کرامتی  بسر آدمی  نهاد  

 زآواز  پای  او همه  زنجیر  ها شکست   

   برکاخهای  سر بفلک لرزه افتاد

 

 

 ویدیوی ذیل را ببینید و بشنوید ! 

https://www.youtube.com/watch?v=gehsqwc1l6k 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

