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 2تر1له : د پاڼو شمیره
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 ۲۰۲۲/  ۰۳  /۱۱ فارانی                                                                                              حامد

 
 ت هشت مارچسبمناب 

 

 

ه ناگفته تالب  نامگذاری شده  است    «  زن  »هشت مارچ که از طر ف سازمان ملل بعنوان یک روز سمبولیک در دفاع از  

 کرده انددرج شده تا  این روز را بنام  روز جهانی  زن این  راه  قربانی های نماند که در 

بوده و  روایت های زیادی در  نیز    گر ادیاناحترام ادیان ابراهیمی  ودی  مورد  «زنان»  بشری   جوامعدر    نازآ قبل    اما   

   دارد. وجوداز آن دوران  ثبت شده اریخ ت

  

برای    خاص راتی اسالم  جایگاهی و منزلدین مقدس  . دنی را تشکیل می دهمرد   بنیاد و اساس جامعه بشر وزن   

   .داردزنان به  توجه خاصی   و تر دارد ع یمقام رف به  برتر  مرتبتدیگر  ادیان  نسبت به داده  است   که    انزن

 .در زیر قدوم  مادران است        آن است    در  جنت که رضای ما

 

 . زندگی را سامان می بخشند واساس  که تشکیل .همسر  است واهر  وخر ،  ماد  یعنی زن ،   

فقط برای اهداف     خواسته اند زنان را جنس دوم نشان دهند  عفت قلم وزبان     دوراز  هعنوان  های مختلف  هب    کهیک عده ای 

می باشد     (  ز زن ومرد ) متشکل ابتمام بشریت    توهین  زنان در اصل    یر جلوه دادن حق  است .  در حالیکه    شان شوم خود  

 ند .  نسل بشر  شیرازه ساز و هر دو  بنیاد زن ومرد  چون . 

  ضرت فاطمه زهرا که در وصف حمسلمان  آگاه      المه اقبال الهوریعشعر    که دررا  بحر بزرگ دین  قطره ای از    حاال  

این و همچمنان    تقدیم می نمایم       بدین مناسبب  بیان می دارد  در این شعر     که در اصل مقام و منزلت زن را در اسالم  

تبریک   زنان غیور افغانستان و جهان     تمام    به  و    ارجمندم    خواهران   ،    مراوبزرگوگرامی    به مادرخجسته زنان را  روز

   عرض میکنم.

 

 .تسدرماندگی لحظاتیار بهترین شریک زندگی و ، زن تاج سر آفرینش    : بگفته گوته
                                                                                                           

 مریم از یک نسبت عیسی عزیز 

 از سه نسبت حضرت زهرا عزیز 

 لعالمین انور چشم رحمة 

 آن امام اولین و آخرین

 آنکه جان در پیکر گیتی دمید

 روزگار تازه آئین آفرید 

 « ی آن تاجدار »هل اتیبانو

 کل گشا شیر خدامرتضی مش

 پادشاه و کلبه ئی ایوان او

 یک حسام و یک زره سامان او

 مادر آن مرکز پرگار عشق 

 مادر آن کاروان ساالر عشق 

 آن یکی شمع شبستان حرم

 حافظ جمعیت خیراالمم 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jann_mohammad_hale_del_kharab.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jann_mohammad_hale_del_kharab.pdf


  
 

 

 2تر2له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړئنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، ازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پ: یادونه

 

 تا نشیند آتش پیکار و کین 

 پشت پا زد بر سر تاج و نگین

 ر جهانوان دگر موالی ابرا 

 ر جهانقوت بازوی احرا

 در نوای زندگی سوز از حسین

 اهل حق حریت آموز از حسین

 سیرت فرزند ها از امهات 

 جوهر صدق و صفا از امهات

 مزرع تسلیم را حاصل بتول 

 مادران را اسؤه کامل بتول 

 بهر محتاجی دلش آنگونه سوخت 

 با یهودی چادر خود را فروخت

 فرمانبرشنوری و هم آتشی 

 گم رضایش در رضای شوهرش 

 آن ادب پروردٔه صبر و رضا

 آسیا گردان و لب قرآن سرا 

 گریه های او ز بالین بی نیاز 

 گوهر افشاندی بدامان نماز 

 اشک او بر چید جبریل از زمین 

 همچو شبنم ریخت بر عرش برین 

 رشتٔه آئین حق زنجیر پاست

 پاس فرمان جناب مصطفی است

 ردیدمی ورنه گرد تربتش گ 

 سجده ها بر خاک او پاشیدمی 
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