
AFGHAN GERMANONLINE  

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

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړ له موږ سره 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

  
  

 2112مارچ  8                 ولی احمد نوری
 

 

 
  تقدیم به زن
 

 قبل از همه اهـــــــــــــداء بــه مادرم

 مادری که عشق را با عصارۀ جانش در پیکر من حلول داده است،

 مادری که اشکش دردناک ترین خاطره ومهرش نجیب ترین توشۀ حیات من بوده

 در کوره راه زندگی،

 را حقیقت بخشیده است« خلقت»و « تولد»به زن که مادر است و افسانۀ مرموز 

 که جان ودل مرا پرورده است،« رابعه فیض کمالی»به روان مادرم 

 ژنین نوری، شان وخوب مـهربان مادر وبه« نوري ویلینه سبرینا» و «نوري ولیناز ثریا» عزیزم دختران به

 كشورم. دوست یهـنم ومفاخر ممتاز زنان به: و باالخره

 

 

میالدی به دست سردار رسامان  1791هجری شمسی مطابق   1511تصویر نقاشی شدۀ مادر واال تبار من بی بی رابعه نوری که در سال 
 .افغان، مرحوم استاد غوث الدین خان در شهر زیبای کابل نقاشی شده است

 

 ****** *** 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_ehda_ba_zanan_afghan_8mars2014.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_ehda_ba_zanan_afghan_8mars2014.pdf


  

 

 

 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

 

 
فردا هشتم مارچ است و این روز فرخنده را روز زن،  روز همبستگی زنان و روز تجلیل از مقام واالی زن در جامعۀ بشری 

 .و حقا که بجا خوانده اند .خوانده اند
خجسته  را به همه زنان رنج دیده و مادران عزیز و داغدار کشور عزیزم افغانستان بزرگ تبریک  و تهنیت می  من این روز

ری مردساالستم  و تبعیض جنسی و خشونت و گویم و تمنی می کنم که همه زنان عالم بالخاصۀ زنان سرزمین من از زیر تبر 
 .نجات یابند و به مقام منیع ایکه دارند عروج نمایند

من هشتم مارچ روز خجستۀ زن را از همین امروز هفتم مارچ با تقدیم نقاشی مادر بزرگوارم به خانوادۀ بزرگ خود در سراسر 
جهان و با پیشکش گلبرگ هایی از شعر دری که به مناسبت زن و تجلیل از مقام زن به قلم تعدادی از زنان شاعر و نویسندۀ 

ر همه زنان واالگهر افغان در سراسر گیتی، با پارچه شعری از محترمه میرمن لطیفه افغان نوشته و سروده شده است، به حضو

 :نوری آغاز می کنم
 

 شاعران در زن تکامـل یافتند  بـلـبـالن  آواز در گـل یافتنـد 
 خستگی را ترمه بافی می کند  زن محبــت را تالفی می کند 

 احساس رازن تجلی میدهــد   الماس را درخشان می کند زن
 

 

که برای زنان می سوزد و می گرید به شما زنان « علی شاه احمدی عباب»و فردی چند از یکی از اشعار مرد خجسته ای 
 عزیز وطنم عرضه میکنم :

 
 ای پرتوان خاموش ها، خیزید تا محشر شوید  شوید و کر ای گوش ها تا چند کورای دیده ها، 

 تا بــر فــــراز آسمان مرغــان بـــاال پر شوید اسارت بشکنیدخیزید و تــوفـــان افکنید درب 
 از نام پــاک زن جـدا سازید و روشنگر شوید  القاب همچون عاجزه، جنس لطیف و کوچ را

 خاکستر شوید خوشتر که چون پروانه ها یکباره  به جان تا پای جان، خوانید آتش را گر شمع سان
 

میالدی در یک  2111برای اینکه دامن این نوشته به درازا نکشد عرایضی را که برای تجلیل از مقام واالی زن در سال 
این گردهمآیی . گردهمآیی انترنتی جهانی به مردم خود تقدیم نموده بودم توسط لینک آتی به سمع شما عزیزان هم می رسانم

 :ظم افغان جرمن آنالین صورت گرفته بود توسط انترنت از طرف مرکز کلتوری پورتال مع
 .بر لینگ زیر آنرا بشنوید« کلیک»و یک دکه  (lrtC)می توانید با فشار بر دکمۀ کانترول 

 
http://www.youtube.com/watch?v=jwr71PFgdgw 
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