
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 
 

 
 ۲۲/۲۱/۲۰۲۲                  ولی احمد شاکر 

 

 باید که ز علم آگه باشی
 

 ای دختر با ستان این خاک 
 گنجینهء جاودان این خاک 
 هنگامهء جنگ تا به پا شد 

 ای زن به توبس ستم روا شد 
 قلب تو پر از هزار رنج است 
 در سینهء تو هزار گنج است 

 پایمال کردند تا حق تو 
 بی موجب و بی مجال کردند 
 باید که ز حق دفاع نمایی 

 تا چند خموش و بی نوایی؟ 
*** 

 از آن که تو نور مهر و ماهی
 در ظلمت شب چرغ راهی 
 ای زن هنرت ضرور باید 

 از جهل ترا بدور باید 
 تو مادر کودکان این خاک 

 
 تو حامی گلستان این خاک 

 
 سازندهء این وطن تویی تو 

 همین چمن تویی تو دهقان 
 مگذار که حق تو ستانند 

 یا کمتر از آنچه هستی دانند 
 باید که ز حق دفاع نمایی 

 تا چند خموش و بی نوایی؟ 
 
*** 

 از گرمی آفتاب دانش 
 از رحمت جوی آب دانش 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 شاداب نمای گلشن خویش 
 آباد نمای مأمن خویش 

 از فیض هنر مباش محروم 
 در خانه مشو به قید محکوم 

 علم آگه باشی   باید که ز 
 گیرم که گالبی، تازه باشی 
 باید که ز حق دفاع نمایی 

 تا چند خموش و بی نوایی؟ 
*** 

 ای زن که دلت ز غصه تنگ است 
 در واهمه از بالی جنگ است 
 جنگ تو همی برای صلح است 

 آواز ترا نوای صلح است 
 ز ابراز نظر مدار پرهیز 

 از بی خردان همیشه بگریز 
 ا خیز در کسب حقوق خود به پ 

 با یکدلی و به یک صدا خیز
 

 باید که ز حق دفاع نمایی 
 

 تا چند خموش و بی نوایی؟ 
*** 

 در خانه چرا نشسته باشی؟ 
 

 با بال و پر شکسته باشی 
 

 بالی بگشا برای پرواز 
 از صحن چمن برار آواز 

 بر خیز و جهان از آن خود ساز 
 گلشن ز کویر جان خود ساز

 آبی به نهال آرزو ده 
 جمال آرزو ده بوسی به  

 بر خیز و بزن ز جهد گامی 
 از دیر بگیر انتقامی 

 بنیاد ستم ز جای برکن 
 زنجیر ستم ز پای برکن 
 باید که ز حق دفاع نمایی 

 تا چند خموش و بی نوایی؟ 
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