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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 پتهندر پهافغان 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

  
  

 2112مارچ  7                 رودابه فروتن
 

 به مناسبت روز جهانی زن
 

زن هستممن   
 آئینه دار خاموشی تا تو باشی

 

 

 
 

 من زن هستم
 زنى از نسل سین دخت و رودابه

 من زن هستم
 زنى از نژاد آرتمیس و آرزو

 من زن هستم
 زاینده و باروِر خوشبختى و سرزندگى

 من زن هستم
 باالنشین بانوى روى زمین و آسمان

 من زن هستم
 فرشته اى در قلب یك مادر

 من زن هستم
 روح ارزانى در كالبد یك خواهر

 من زن هستم
 عاشق دلباخته اى چون همسر

 من زن هستم
دردهاى روزگار ۀسوخته و پرداخت  
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 من زن هستم
 خنجر به دست گرفته در جنگ كارزار

 من زن هستم
اما آتشین و شرار خاموش  

 من زن هستم
 استوار تر از استوار

 من زن هستم
غرور و پایدارى ۀزایند  

 من زن هستم
ینه دار پاكى و یك دلىئآ  

 من زن هستم
وف و نازنینؤآهنین اما ر  

 من زن هستم
 بانوى آریا زمین

 من زن هستم
بی کسی ات هم از هم کالم لحظه های تلخ و  

 من زن هستم
گی اتیاور بی پناه خست  

 من زن هستم
 در کنار غصه هایت پایدار
 استواری از ستون استوار

 من زن هستم
 زنى که نگاه تلخ جهالت

 مرا در بند کرد و در کنار پنجره زندگى
 چهره ام در بند کرد

 من زن هستم
 آئینه دار خاموشی تا تو باشی

 در کمال دلخوشی
 من زن هستم

به جان اما.... من همانم که تو را چون عشق آوردم  
 تو پا بنهادی بر روی گلویم آشکارا

 من زن هستم
 این چنین باال مرو از روزگار

شم تو نداری نباگر   
 چاره یی در کار زار

 من زن هستم
 از نگاهم آب خواهی گشت از شرم

 من زن هستم
نشانم من ترا در الله زاری با دو دستم می  

 این من هستم یک زنی اندر کنارت،
استواری همچو کوه  

 من زن هستم
 

 پایان
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