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  1از  1 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  14 / 03 / 2009 آستراليا                                                                                                    نوريه سمندر
  

 
!ياد ازهشتم مارچ و ياد از زن  

 
ر سايت وزين جرمن با تبريکات و قدر دانی از روز جهانی زن که بتاريخ هشتم مارچ از آن تجليل بعمل آمد، همچنان د

آنالين مضامين و اشعار بسيار زيبا در ستايش از مقام زن به نشر رسيده است، که زندگانی مشقت بار، رنج و محروميت 
.های زنان مظلوم و مادران درد ديده کشور ما در آن انعکاس يافته است  

 
 که بيشتر توجه مرا بخود جلب نمود، از خانم مليحه ناياب) هشتم مارچ روز زن است(يکی هم شعر بود تحت عنوان 

.چندی قبل نوشته کرده بودند)  زن–فرشته سعادت (زيرا ايشان کتاب در رابطه به زندگانی زن بنام   
در طول تاريخ، يعنی از زن ) سنتی(ناگفته نماند شعر فوق بخش از اين کتاب را که از نارسايی های اجتماعی جوامع 

ر بر ميگيرد، در قالب شعر در البالی مصرع های آن با احساس بسيار لطيف آورده را د) احوا تا زن امروز(نخست 
:بودند، چنانکه در آخير به صراحت بيان ميدارد  

 
 جهان آرام نگيرد آنجا تا آه و ناله و فرياد زن است

 واالی مادر يعنی  صفحه در چهار بخش بوده، که مطالب بسيار مفيد و دلچسپ در باره مقام370اين اثر با ارزش دارای 
با مثال های بسيار جالب و آموزنده به رشته تحرير در آمده است، که حيات سياسی، اجتماعی و ) زن(همين موجود 

.سفارش مينمايم) مرد و زن(و مطالعه اين کتاب را به همه روشنفکران .  مذهبی زن را احتوا نموده است  
 

داخل و خارج از کشور خاصتا زنان مظلوم که زمين برايشان تنگ و آسمان هم دور از خداوند برای زنان زحمتکش در 
همچنان موفقيت های مزيد برای خانم مليحه ناياب از بار گاه الهی تمنی داشته که با .  است سعادت بی پايان آرزو مينمايم

 زنان ميهن که از ساليان درازی زحمات خسته ناپذير، وقت خود را درين راه يعنی خدمت به جامعه زنان و به خصوص
.رنج نابرابری های اجتماعی را با خود حمل مينمايند اجر و ثواب زياد برايشان ازبار گاه ايزد متعال خواهانم  

 به اميد آنروز که انسان از زير بار قيد و ستم انسان رهايی يافته و عدالت اجتماعی در جهان تامين گردد.
:کتاب لطفأ به وبسايتبرای معلومات مزيد در باره   

 
.     مراجعه فرماييد http://www.afghanibook.com 

 
 

  


