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زن افغان 

زن دی ای ـــش درخشان  اه ــاز م تر  تابنده  که  ای 

زن ای  دی ــــش ان ـر و مرجـو گوه افراشتی  قد بر

ن گـــلب    وــچ  شـــاخت  ،هشـگفتبِ   هـــن  کســـتندبِشـِ 

زن ای  دی ـش خان  زن  ه ــک ودی ـنب بیش  کودکی 

خداوند بعد  جهــــان  به  مردی  خالق  خود  ه ـک تو 

ای زن دی ـش فرمان  گوش به  ،بنده شدی ،َخم شدی

برادر    رمِ ج      بـــــــدل در    ترا رفتــــــــند ــگ  ــدبَ 

زن ای    شدی  بریان  وختی ــس و ستم  ظلم  زآتش 

وجودت  ز  اهی ـش   رِ ـبست   ودـش  ده ــزیبن  که   تا 

زن   ای دی ـــش  کاخـــان   ر و زور رواننـــدۀزَ  ا ـب

ودیـــبگش  بدنیـــــــا   دیده  داــخ  امر  با  کـــه   تو 

زن ای  شــدی  ردان ـم به امر و نهی  ،زنده در گور

گرفتست رنگ  و جهــان ــت ای که از حسن و جمال 

شدی ای زن چه داغـان   ،خ بردهر   ر تیزاب به ــزج
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نشــمردنـد   بیشــت   ه ایرذ  ،راــت  بود  رمق تــــا 

زن  ای  شــدی  دوران  هرۀ ـش امور و ــن و  م ردی 

در بــــند اسـارت ی یوده ــب نــــگرم  هر قـــــدر می

ای زن دی شـــ  و گریبان  دسـت ،ا غم خودـروز ها ب

عَ  ر و ای مـــادر و معشوق ــخواه ای  ،ای زن ملِ و م 

عشق گشتی و به خون و رگ هر جان شــدی ای زن

 ه می گـــــیردم آخـــر که چرا در همه عمــــرتـگری

دی ای زنــادیی انســــان شــزب از حق آـی نصیـــب

جان   لدَ در بَ    ردــبِخ« واِهــب » تو    عشـــق  لذت

زن  ای  دیـــش  انـزآنکه در سینۀ او حسرت و ارم
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