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 07/03/2017          م. نسیم اسیر

 ملک الشعرای افغان ها در هجرت
 شام 7شمسی ساعت  1395حوت 17

 مقام زن
 

هشتم مارچ  ،ساعت بعد در اروپای غرب پنجدر افغانستان عزیز ما و بعد ساعت  دو

را نوید روز جهانی زن رسیدن شش و سیارۀ "مارچ" با ستارگان دور پیفرا می رسد 

که روز خجستۀ زن در سراسر جهان شناخته  روز مبارک رااین من هم می دهد. 

کشورم افغانستان از صمیم قلب  محبوبزنان به خاصتاً  وبه همه زنان جهان  شده، 

 می کنم.تجلیل ، "که مادر است"واالی زن بزرگ و کرده و از مقام تبریک عرض 

دان شخصیت مر مکِمل ست، زنآفرین ا مادر انسان است و بشر، ستا زن مادربلی 

 به ی راۀ آتمنظوم باید با شأن و بزرگی جشن گرفت.میرا ۀ زن خجست روزاست. 

 : مننثار می کشان مادران جهان  وزنان 

 

 

 ی صدای زنـــدل ب ۀـانـاد خـبـرب م ای

 وای زنـــن رون ازـ، سینه ببادـارب می

  زینت است زیب و از پر عمر بهارفصل 

 د خوشنمای زنــــوه گاه اوست قـلـا جت

 زن شناس ، قدرجا طلبی و تمکین عـز

 ود بی هوای زنبآنکه  زـست مغ خالی

 ، آدم نمی شودرود م اگرـــرش هـع بر

 زن د )حوای(ـوق نباشـوای شـهمن رـگ

 عشق ومحبت است وصفا است وزینت است

    مانده دست قضا نقش پای زن جایی که
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 2از 2

  ی همی رسدـاهــبـوره راه تـکه ـب رـآخ

 نقش پای زن ه نیست دروجاده ای ک در

 ودـان غرق می شـحادثات زم رـحـب در

   ایکه نیست درو، نا خدای زن کشتی هر

 رون کنیدــوی آدم بـهلـپ ری زـجـنـا خب

 برای زن دل به سینه گرنه تپد ، از ره

  نمی رسی مقامشه ، بدهی سر، هـم اگر

 ای زنـ، نرسانی بهدهی رـم اگـان هج

 ه منزل مقصود می رسدکاروان باین 

 ، درای زندـه باشـلـافـمای قرهن رگ

 ام استوارــن نـه ایـو بـاد هسـتی تـبنی

 بقای زن ـدگی ات دربقای زن زــمر

 ستا سرکش طبعت اگر)اسیر(، پریشان و

 قبای زن از مشامه خوشی رسان ب عطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرانکفورت، م03فبروری  8 اسیر نسیم م.

 


