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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Vanguard Woman       زن پشتاز

 

 نعمت اهللا مختارزاده  
 لمانشهــر اسن  ــ ا  
   ٢٠٠٨ دسمبر ١٢  

 
  زن در اجتماع

   ، چون اين و آن خوش آمدیتوهم در اجتماع! زن ای 

    ،  ای قهـــــرمـان خوش آمدی زيبـا و لطيفبـا جسمِ 

    ، وی مصـدرِ  صلح و صفاای مظهــــرِ  مهــر و وفا

    ،  ای دلســــتان خوش آمدیبـــا عشـــوه و نــاز و ادا

   ، وی مونس و يار و حبيبای قسمت و بخت و نصيب

  جان خوش آمدی ، در  جسم ، دارو و درمان  و طبيب

   ،  در وصلِ  گل  باشی اطيبندليبای بلبل و ، ای  ع

   ، روح و روان خوش آمدیبــــا آيــــۀ فـتـح الـقـــريب

    ،  با رنگ و بویِ  ياسمنای طــوطـی ِّ شکــــر شکن

   ، رشکِ  جـِنان خوش آمدیچون مشکِ  آهویِ  خـُتـن

  خواهی بسوزی همچو شمع ، سر تا به پا در بينِ  جمع

   ،  پــرتــو فـشان خوش آمدیروشـن نمــايی  انجـمـن 

  ُپر مهرِ  من يـنۀ ِهـــــه شـــــعــرِ  مــن ،  آئای زن ال

  ِورد و طلسم و ِسحــرِ  من ،  ای مهـربان خوش آمدی

  یا کی اســـيرِ  خانـه ای ، بر دست و پـا  زوالنــه ات

  ی  ،  ای داســتان خوش آمدیگــه قصه ، گه افسانـه ا
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  بـرخــيـز و گــو ، حـرفِ  دلت ، آسان نما هر مشکلت

  تـا گـُل بــرويــد  از ِگلـت  ،  ای  باغبا ن خوش آمدی

  قـــفـلِ  شــرارت را شکــن  ،  بـنـدِ  ِاسـارت را  شکن

  تخـــمِ  َحـقــارت را شکــن ،  شــيرِ  ژيان خوش آمدی

  بشکن  که بشکن  بشکنست ، هر آنکه دشمن با زنست

  ديــو و َدد و اهريمنست ، ُمشت بر دهــان خوش آمدی

  گی  ،  آزاد بـنـمـا  زنــده گـیبشکـــن طلســمِ  بــــرد

  گی  ،  چــون قهرمان خوش آمدیای مظهـــــــرِ  آزاد

  انسـان کـنِ  حـيـوان تـويـی  ،  آدم کــنِ  انـســان تويی

   آمدیکامــل کـنِ  ايمـان تويی  ،  روح و روان خوش

  ی خـمـوش و ، ساکـتی  ،  بی اخـتـيـار و صامتی کـتا

  برخيز و شوری کن به پـا  ،  تاب و توان خوش آمدی

  ای زن بيـــا حقت ســتان  ،  دردِ  دلـت را کـن بـيــان

  برايت تــرجمان ، با هــر زبان خوش آمدی» نعمت « 

   منـــــه شـــــعــرِ  من ، آيـيـنۀ ُپر مهرِ ای زن الِه

 ِورد و طلسم و ِسحــرِ  من ،  ای مهـربان خوش آمدی

 
 


