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صالحه وهاب واصل

زن افغان 
ای که تابنده تر از مــاه درخشان شـــدی ای زن 
قد بر افراشتی و گوهـر و مرجـان شــــدی ای زن 
بِشـ ِکســـتند نـــه بِشـگفته ،شـــاخت چــو بن گـــل 
کودکی بیش نبـودی کــه زن خان شـدی ای زن 
تو کـه خود خالق مردی به جهــــان بعد خداوند 
َخم شدی ،بنده شدی ،گوش به فرمان شـدی ای زن 
رم برادر 
بَــد گــرفتــــــــند ترا در بـــــــدل ج ِ
زآتش ظلم و ستم ســوختی بریان شدی ای زن 
تا که زیبنــده شـود بستـ ِر شـاهی ز وجودت 
بـا َزر و زور رواننـــدۀ کاخـــان شـــدی ای زن 
تو کـــه با امر خــدا دیده بدنیـــــــا بگشـــودی 
زنده در گور ،به امر و نهی مـردان شــدی ای زن 
ای که از حسن و جمال تــو جهــان رنگ گرفتست 
زجــر تیزاب به رخ برده ،چه داغـان شدی ای زن 
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

تــــا رمق بود تــرا ،ذره ای بیشــت نشــمردنـد 
مردی و نــامور و شـهرۀ دوران شــدی ای زن 
هر قـــــدر می نــــگرم بــوده یی در بــــند اسـارت 
روز ها بـا غم خود ،دسـت و گریبان شـــدی ای زن 
ای زن ،ای خواهــر و ای مـــادر و معشوق و م َعلِم 
عشق گشتی و به خون و رگ هر جان شــدی ای زن 
گریـه می گـــــیردم آخـــر که چرا در همه عمــــرت
بـــی نصیـب از حق آزادیی انســــان شــــدی ای زن 
لذت عشـــق تو « وا ِهــب » بِخــرد در بَ َدل جان 
زآنکه در سینۀ او حسرت و ارمـان شـــدی ای زن 
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د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

