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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Vanguard Woman  زن پيشتاز

        

   ٢٠٠٩ مارچ ٩
  

  !شاعر گرانمايۀ افغان، جناب عبد السالم قاضی
دهم مارچ صفحۀ فردا، نان دريافت کرده و زينت بخش اشعار ارزندۀ دری و پشتوی شما را به کمال امت

  .، ميگردانيم  ٢٠٠٩
مقدم گفته و آرزومنديم که خير" تان آزاد ــ آزاد افغانستانافغانس"بالوسيله ورود شما را به پورتال 

  . ادامه بدهيديش را با ماهمکاری خو
 . لند باشيدببرومند و سر 

  با تقديم محبت                   
 AA-AAپورتال                  
  

     
  

  عبدالسالم قاضی
  ٢٠٠٩ مارچ ٨

  
  
  
  

  تقديم به زن که جوهر خلقت است
  
  

  مـــــريد                       
  
  

  آندم که دست حضرت عشق زن می آفريد         از رخ خويش حضرت عشق پرده می دريد

  شق، دانه آوريدبر کارگاه يار، جـــــــوهرها به سجده بود         از جــــــــــــــــوهر يگانۀ ع

  ـان جوهريش از عرش می پريدـــــاز گشت کارگه خلقت بشر         مرغـــــــــــــــــــــــآغـ

  ـــــربان خريدــــــــر از تصور تقديس نام زن          با جان خود وجود به ما مهــــــــــباالتـ

  از حبة الوريد زبان قـــــــــول عشق گفت          برگرد مهرش جـــامه ای از زر،  می بريد

  ـــولدم به مادر بودم مريدـشاه ساقيان ريخت تعــــــــــلق به جوهرم          پيش از تـــــــــــــ
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www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  

  ور                                         تپی مــــــ
  

  ن په لورـــــــــم د وطږ ورورو  رواني   ور    ـگی پيغننـــــــــ بی د نور نمنم ز

  ی د کوندی خورــــځو ناری راـد چيغ په قبر يم شهيد سره         ځر ورـــــــــه

  کل کی شهيدانو گورښی به می ـ سترگ   يتيم د درد زيارت ته زم      و دــزه خ

   به پيدا نشی دا شيبه بيا نورڅــــــــــهي       ک نشو ـــخوبونو نه را جي ر په دږ

  ی د يو بل ورورـــــــ  تول افغان يو موت  ی      ــــ يو د احمد او د محمد بچږمون

  ليم ته د افغان زورــــــــــــــــ   وخيه   غ  ی د غيرت تو ره    ږه سوسيـــهله چ

  ی شوی مورـــــــوچت شه تپ  ای افغانه    مکه خپور  ځد غيرت شمله گوره په 

  

  

 


