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  دخترم بشنو 
  

 در عمل ھوشيار باش  ادرـــم بشنو ز  دخترم

  دل بيدارباش پا بگذار و شای وود بگـچشم خ

 گل نيلوفرم ،عطرآگين و  و دريا پاکــــــدل چ

  باش اغيار رهِ دور از   معرفت و  علم رـــــفک

  

 ديد باز برت با ر دور وــــــــــــــنازم نگ دختر

  دنيا سرفرازه ماند ب رود  لــــــــعاق آنکه ره 

 شا ببينشمع روشنی بخ اھی دوــــــــگآ علم و

  نازه ب ارزد نمی دور ازين ھردو، جوان ھرگز

  

 ز فراموشت مبادــــــــوطن ھرگ  از دور دختر

  وشت مبادـــــــــــــگبنا از نام نيک ميھنت دور

 حفظ کن و دار پاس را  افغانيت رــــــــــــجوھ

  زبان در ذھن، خاموشت مباد رھنگ وـشمع ف

  

 نخواھم گفت که آزادی خطاست زــدخترم ھرگ

  نش کار بجاستفھميد  ؟ستليک آزادی چه ھ

 سالھاست ،آزادی روانم هود در راــــمن که خ

  جھان يک نعمت بی منتھاست در ،دانم اين را
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 ای خود زيبا بودـــدخترم عشق و ھوس در ج

  و محبت  رسم اين دنيا بود ز دوستی ــــــــرم

 ستۀ عشق و صداقت زندگيــــــــندگی بر پايز

  بود داناراز آن  با اـــــــــــتاست  آن اين شرط

 

 ا ديدۀ بينا ببينـــــــــــب  ای دخترم! ھوش دار

  بينو ناموس است، ھويدا ب گه بر ما ننــآنچ

 شان باشد زياد بينتفاوت،  رااين دو فرھنگ 

  بينب آگا و اندر دلـــــــــــــــــنک تعادل را  اين

  

 ن شما زيبا بودراذيرم اينکه دوـــــــــــــــمی پ

  ا دگر بيجا بودـــــــــاين ج  زمان قيد و بند آن

 آگاه شويدودـــــــــو خ  آزادی بياموزيد علم و

  بود ادان ه دنيا =يق وـــــــــــــتا که نسل زن ب

  

  م کنيددائ دقت?ن ــــــــــــطفه ب !باب و مام ما

  قائم کنيدخود طفل   با! ھ?م ــــــــحکمُ   ۀرشت

  ابتکار مشکل با گذشت و ز بکشا یھرّ ـــــــــگ

  =زم کنيد ۀارـــــــــــــــــــچ ،تعقل، ھم با تفاھم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


