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 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 

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

  
  

 4112مارچ  8          شیما غفوری
 

 بر خیز ای زن
 به مناسبت روز جهانی زن

 

 
  
 

 

 م رسیده استــچون قطرۀ ز دم به نگاه        هرقطره اشکی را که به چشم تو دیده ام
 را که از لب ســردت شنـیده ام هر آهی تیغ ُبرانی خلیده است وـن چـــر قلب مب 

 
 

 ر داغ سبزی را که به پشتت نهاده استــــه رور و مــست تومعـر ــقمچین خشم شوه
ن ــیاتا  توان به سرشکم فـــرو بشست هرگز نمی و دست تو اــود پــد بــنـن به بـیـنـچ

 

یا  اوست یه در درونـل ســیـمویت که راز ل وۀ  لطیف طال را نهفته استـــجــــــــــــل
 و زمستانی درخت ردــای سـه هــچون شاخ یم را گرفته استـظـرف عـد بـیـفـار ســـب

 

از ت ود ُتـسـای رنج و الم در وجــــبس شـعـله ه ن لب تو َبسته گشته استـــــــجان و ت وزــــس
 ده ایـان را کشیــــــر زمــبـــای جـبس زخمه ه ته ایـدای دلت را نگـــــفــــــان صـهــش نــآت

  

 نـیـنـی چــــــا بـه کـب تـو تـن لــم زـزیـاما ع   خاموش و خشک و پر زهراس از صدای مرد
 ودـی بـــــــبک ن تــاـل مـیر تـــــــو گـب اسـلـق   ای مردــــــــــان و جــفــــفـای زمآزرده از جــ

  

 وده اندـــــران  که حسن و جمالت ستــــبس شاع مت بگـفته اندــز و کریــزیــیــــــــــا مـــادر ع
 م تور حسن و کرامت به چـشــــــــــیـغه ـا بـــام زم  و  جهد و شــهامت نهفته اندـد وعــنـوگــس

  

ُ یـز و راه بــیــرخبــ راه ما ُپر از دره و دشت و کوه و جوست ین ک ازو بخیز ب ط ـلـغـو ب ت ـفـ
 دلم را مزن به ـــــــس و الأـــــجــبـون  ی مشت تسع آرزوـــــمــت راه شــه در نهایـــکرا ــزی

 
 

 ه ره  در روی بــدارــشـــاید کــه در میـــان     ر بودـدم که گذاری خطــد به هـــــر قــشای
 

 رد کـُهـنسـال باغـــــــبانــــه گفت مـا چـام
 دارـم گل ُخبست ز طوفان غمی مـگــــر تخ
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