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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 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

 

 

 ۰۴/۰۳/۲۰۱۸                                                                                          یحامد فاران
  

 زن درآیینه بزرگان
  

 
  تقدیم شما می کنم  درمورد زن می باشد که از بزرگان یکوتاه ی با جمالت

 
 

  کانون پرفروغ خانواده ، مرکز مهر ، مظهر عشق ، نمایشگر پاکی ، زن
  عطوفت و چشمه عنایت است نمونه

 الهوری اقبال                                    
  زن شاهکار خلقت است

  شاو برنارد                       
 
  تنها دو چیز زیباست ، زن و گلدنیا  در
  مالرب                                               

 
  چیست ؟ نتیجه نفوذ زنان پاکدامن است تمدن

  امرسون                                                 
 

  رسماً مربی مرد و مّهذب اخالق اوست زن
  فرانس آناتول                                         

 
  

  آفریننده کارهای مهمند و زنان به وجود آورنده مردان مردان
  روالن رومن                                                                

 
  خواهید داشت ند اربابخویشاو جایبگیرید، به باال زن از طبقه اگر

  لئوپول                                                                      
 

  قانون وضع می کنند و زنان اخالق به وجود می آورند مردان
  ورسیه ته                                                                 

 
  زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند خشم

  تاگور رابیندرانات                                                         
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

  تاج سر آفرینش است ، او شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است زن
  گوته                                                                                  

 
  ... آرمانی و،  زنی،  کاریزندگی باید عاشق چیزی بود ،  رد هکائد  نتحمل شد برای

  آنا مارکوس                                                                                    
 

  هر کار بزرگی زن است ، زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود منشأ
  المارتین                                                                                             

 
  که زن دارد و مرد را تسخیر می کند ، مهربانی اوست ، نه سیمای زیبایش چیزی

  شکسپیر ویلیام                                                                                     
 

  است فت شد که به مقامات عالیه رسیده یقیناً زنی پاکدامن او را همراهی کردهکجا مردی یا هر
  شیلر                                                                                                      

 
  عاقل به تربیت همسرش همت می گمارد و مرد عاقل می گذارد که زنش او را تربیت کند زن

  تواین مارک                                                                                              
 
 

  اجتماع در دست مادران است. اگر جهان به میانجیگری زن گرفتار شود ، آیندۀ
  ه می تواند آن را نجات دهداوست ک تنها

  ابوفور                                           
 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

