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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

 
 

  

 
 08/03/2015                      فرزانه وحیده

 

 
 ، روز جهانی زنمارچ ممناسبت هشته ب

 ریانا سیدآبه استقبال از آهنگ 
 

 بانوی آتش نشینم....() 
 

 آتش نشینم من زن
 دختر افغان زمینم

 و ننگ دینمگرچه داغ 
 من همینم من همینم

 
 آتش این سر زمینم

 
 زخمی زخم  زبانم
 داغ ننگ  این زمانم

 افغان زمینم من زن
 من همینم من همینم

 
 آتش این سر زمینم

 
 در شکست هر سکوتم
 داغ ننگی در جبینم
 من گناه و  کفر  دینم
 من همینم  من همینم

 
 آتش این سر زمینم
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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 

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

 

 زنانۀ انسانی و بایز احساس هر و مرد خدمت در است مرد ۀمین زن که افغانستان مردساالر و پرست کهنه نیسرزم در*

 . است مجازات اشد سزاوار اش

 نیا بدون دند،یپوس و شدند ریاس ابد تا یجسم و یروح یهازندان در همسر و خواهر مادر، هزاران ،که ینیزم سر در

 .ستار گناه ظهکه زن می جای در باشد آنها از ینشان و نام که

ی های تیب دو .است دهیگرد مبدلی کنون فرهنگ وی مذهب ۀجامعی عاد روال بهی جنس آزار و تیاذ که ینیزم سر در

  «مقدس» مردساالر ۀجامع نیا بر ،ینید یگریوحش نیا بر ستم، نیا بر است راضیتاع ریز

 

 
 

 اه...ــنگــ
 

 

 شد او آغوش دلم پناگاه
 شد او مدهوش من هوش پا سرا
 هست گناه در گناهی یک این اگر

 شد او خاموش دل و هللا چرا
 

** * ** 
 

 بود هوس کردم، نگه چشمانش به
 بود نفس هم هوای دستانش دو

 من پیراهن با بیگانه نبود
 بود هوس و ها تشنگی« گناه»

 
** * ** 

 

 مستی آغوش آن  بگشود گنه
 هستی  دور  از کند می  صدایم

 مستان و مست  شتابم می سویش به
 هستی آب جام جام  بنوشم

 
** * ** 

 

 کنارش در شب آن در کردم گنه
 بهارش در  بودم یافته تولد
 اوی بازو در مرا پیچید هوس
 هوایش آن ،کرد برم در ستاره

 
 
 پایان
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