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 خطاب به دختران افغان
 

 

کبرا »مرحومه  ،زن در افغانستان نهضتگام  حساس و پیشاندیشمند،  ،یختههزن فرلم ق است به ابیاتیعنوان  ،این
و راهنمای گرانقدر زنان افغان در حیات اجتماعی بود ، که همچنان خود سمبول رشد و مربی  تنهاکه نه « نوزائی

ه نه ک ۀ او تازه دریافته ایمنهفتاز کسوت  مگر آنچه ؛ترقی زن در قبول مسؤلیت های بزرگ ملی و کشوری نیز بود
 ردوتمنا های  وآمال انسانی و درد گران بر و و آگاه  داشته است که همچنان مطلع منظومه سرائیتنها قریحۀ پر بار 

 .بوده است نیززن افغان  دست
 روحش شاد و قرین رحمت ایزدی باد        
 آریا م. و.           

 

 

 چند اـت رستهــن روان رــس ای دـنـچ اـت کستهـش لـگ ۀـاخـش ای
 دـنـچ تا  نشسته فســق جـدر کن چند اـت هـستـخ هشتـب رغــم ای

 بیارای چمن و قفس بشکن
 یستـن و بو گـامید رن در باغ نیست و زندگی نکوــت ی رویـب

 نیست جایی ست که شمع آرزو هر دل که دوای تو در او نیست
 جای مکن دالن در قلب سیه

 بس تو ارــصــح کوــن القــاخ بس وــت ارـب ار وـک وــار تـعیـم
 بس  وت  برهگذار  عــشم نــای بس  وــت  ارـشع  ویـبـن  رعـش

 آی برون حق نور پرتو در
 عنانست فرست چو شرر سبک است روان اروانـو ک فتهـو خـت

 خوانست رودــس  سحری مرغ است گران واب تو چرا چنینـخ
 تو نیز بر شو از جای صبح است

 از تست  هـآشیان و در و ماــب تست از هـانـرون و درون خـیـب
 تست از بیکرانه رصۀـع این انه از تستـزم نــای ا سرـسر ت

 مفرسای  تن خموشی کنج در
 شو  همنوا  انهـزم  ازـس  اــب وـش شاـگ رهــره ، گـد گــنــا چـت

 شو  مال رـب  هـفتهـن راز  ای نما شوــاس و رهــود راه شنــخ
 بنمای  روزگار  دل  راز

 امروز بدست تست چون مومک عصومـوار مـر خـودک شیـآن ک
 موـــحکـم ومــق بنزد تو اشیـب علومـم جهـتیـن ود-ـو شــچ رداــف

 پای نهد  کج  تو طفل گر
 ین عنصر پاک بس شریف استا چو برگ گل لطیف است طفل تو

 چشم و دل و دست او عفیف است است نیفـح  لتـم  هـــب نسوبـم
 ببخشای دخو عزیز طفل  رب
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 نباشی  قرین  نـوط  لــاه  با یـباشـن  نــیــب  راه روــره  اـت
 پای نهد تو چسان پی از طفل

 تست  رــوهــگ  نجگ  تو افکار تست  ورـزی  هـگانـی وــت مــلــع
 تست  جوهر  نمای  وــت ورــن بر سر تست  و تاجـو چـت لـقـع

 میارای  ها رنگ به نور ای
 جفا کار توست یقاب  کار  نی ز کارـیست جـن یاتـه حـدانی ک

 بار دیگری بدوش است حیف د بارـی دهـه چو نخل مـدستی ک
 میاسای  دیگران  زحمت از

 زان بادـخ از تو دور های گل هان بادـج اــت دــیــام لــخــن ای
 باد  انـآسم  قضای  حکوم-ـم ادــوان بــو ج هاز-ـت وــت کارـاف

 نای ترا بفشرد که پنجه  هر
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