
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 
 1تر 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 

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

  
  

 4112مارچ  7          م، نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغانها در هجرت

 

 مقام زن !!
 به مناسبت روز جهانی زن

 

 مقام واالی زن تجلیل از ، روزمناسبت هشتم مارچه ب
ست، زن مرد آفرین است، زن مکِمل شخصیت ا واقعیت زندگیاصل  ت، زن شریک واس زن مادر

 راه صعب العبور ، مرد دردامان پاک زن است ۀگ جهان پرورد، مردان نامی و بزرمردان است
ن جهان ازی سراسر هشتم مارچ در می گذارد. روز همنوائی زن قدم استوار ، با مددگاری وزندگی

 همین مناسبت تقدیم مقام زن می کنم:ه قطعه شعری ب ، من نیزروز خجسته، تجلیل بعمل می آید
 

 وای زنـن یــارب مباد ، سینه بــرون از دای زنـدل بـــی ص ــۀاد خانـــارب مبی
 اه اوست قــد خوشنمای زنــوه گـتـــا جل زینت است  و زیب از پر عمر فصل بهار

 زن شناس درـ، قبیـلجا ط و زـتمکین ع
 وای زنـی هـب وده بـآنکــ زـخالیست مغ

 زن وای(ـهمنوای شــوق نباشد )ح رگـــ ودـ، آدم نمی شرود رش هــم اگــرـع بر
 ای زنـش پـنق درو که نیستجاده ای  در د ـمی رسـبــه کــوره راه تباهـی ه ـرآخـ

 ی شـودـرق مـحادثات زمان غ ـربحـ در
 کشتی ایکه نیست درو، نا خدای زن هر

 برای زن ، ازدـپـتـن دل به سینه گر هر رون کنیدـآدم بپهلوی  بـــــــا خنجری ز
 ، نرسانی بهای زنیـده م اگرـجـــان ه مقامش نمی رسی ه ، بدهی م اگرسر، ه

 زل مقصود می رسدــاین کاروان بـه من
 ، درای زندـه باشـلـرهــنــمای قاف ـرگــ

 ای زنـقـب زنـــدگی ات درـقــای ب رمز وارـنام است نایــی تــــو به هستـبـنـیــاد 
 قبای زن به مشام از رسانخوشی  عطر سرکشست طبعت اگر)اسیر(، پریشان و

 

 
 بشنوید زیر لینک کمک به نوری احمد ولی آواز به را زیبا سروده این

 
 

 آواز : ولی احمد نوری           اسیر نسیمشعر : 
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