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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 پيشتاز

  
   نعمت اهللا مختارزاده         
  شهرِ  اسن آلمان          

  
  بانوی فرزانه
  ای کـــه برنـامۀ پـُـر از ُدر و گــوهر داری

  ــــار ، ز رخســــار مـــنوَّر داریعالــــمِ  ت
  قلم عاجز شد و قاصر رقم از شــرح و بيان

  کــــه تو پاکيزه ترين  ،  دامنِ  اطهـر داری
  بـه تو نازم کــه تويی  خادمِ  فرهنگ و ادب

  بــه دل و ديــدۀ ما ، مسکن و محضر داری
  نــــامِ  شـــايسـتـۀ مـــادر ،  به چنين برنامه

  زيــــورِ  الــــماس ، فقط  زر داریزينتِ   
  شيرِ  مادر به تـــو ای بانوی فرزانه ، حالل

  تاجِ  عــــزت بـه سر از خدمتِ  مادر داری
  دلِ  طبعم ،  به تـو بالــد که تو ای خوبترين

  صورت و سيرتِ  گـل ، زلفِ  معنبر داری
  عـفت و حــرمت و نرمیِّ کالمی که تراست

  داری ر ،   به ليالی ستمگرـطعــنۀ  مهــــــ
  کشش و جــاذبــــۀ  حسن و جمالت  به خـدا

  دلِ  سنگ آب و دلِ  آب ،  چو اخگر داری
  با مسماست ،  تــــرا  نامِ  خــوشِ  مسـتوره

  هــــاشــــمی ارث ، ز اوالدِ  پــيـمـبر داری
  شده بيننده ز تـو ،  نشئه و مخمور و خراب

  کــــه تعـارف ز سخن ، ساغرِ  احمر داری
  با نمک لحــــنِ  خــوشت رونـقِ  بازار شده

  قـيمتِ  شــــهـد  ،  ميانِ  لـبِ  شکـــر داری
  َبـَرد از گـوشـــۀ چشمانِ  تـو ام رشک بهار

  به يکی صاعقه  صد اصفر و اخضر داری
   حسنيک  ،  مقـــاماتِ  عــبادتـگـــِهباد تبر

  ت نه به محراب و نه منبر داریکه ضرور
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  خـَـمِ  ابــــروی تـــو و گــردنِ  عاشق عجبا
  بسی از ناز دو خنجر ، به يک حنجر داری

  خـــدماتيکه تـــو داری به وطـــندار و وطن
  جامِ  وحــدت به کف ، از ساقیِّ کوثر داری

  من ز جور و ستم  و مکرِ  خسان ، ميترسم
   اکبر و اصغر داریکـــه ميانِ  مــن و تو ،

  آنکــه بشکست دلِ  نرمِ  تو ، با سنگِ  جفـا
  دلِ  سختش ز وفــــا  ،  پـيـنه مکـرر داری

  پس ازين رنجـــه مشو ، از ستمِ  هـر ناکس
  زانکــــه مانـنـدِ  منت ، خوانده برادر داری

  اين وعـده به تو داد قبولش فرما» نعمت « 
  واهر داری و بگو ، نيز توهم  خوانده يی خ

  
  

  
  
  

 
 

 


