هشت مارچ روز جهانی بهترین مخلوق را با برنامه شعر خوانی شاعر بانوان
بدخشان پاس می داریم.
فرستنده :نوروزشاه همرزم
مسول انجمن اجتماعی جوانان پامیر در بدخشان
 ۸مارچ ۲۰۱۶
نخست به نماینهده هی ازتمهام اعاهای مرتهرم انجمهن اجتمهاعی جوانهان پهامیر م هیم
بدخشان روز جهانی زن را برای هم زنان و بخصوص خانم ههای هه ایهن نوشهت
ام را در سیما ی شغنان می خوانند تبریک میگویم.
در قههدم بیههدی میخههواهم نههد تههن از شههاعر بههانوان بدخشههان را هه در همههای شههیر
خوانی ه ب است بال از هشت مارچ از طهر انجمهن اجتمهاعی جوانهان پهامیر به
همکاری ریاسهت مرتهرم امهور زنهان بدخشهان بهر هیار ردیهدک اشهترا هردنهد و
شیر های زیبای شان را ب دهلم رفتند میرفی نمایم.
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ب پاس روز جهانی زن (برگ سبز ترفه درویه ب به عنهوان هدیه بهرای بهانوان
عالقمند شیر و دوستداران فرهنگ و ادب ت دیم می هنم.
خجسته الهام
خجسهههت امههههام در مهههاه رهههوت سهههال
 ۱۳۶۶در شهههر فههیا بههاد والیههت
بدخشههههان شههههم بهههه جهههههان هسههههتی
شود ودر سال  ۱۳۸۹از دانشکده
اه هابهل سهند
علوم اجتماعی دان
فراغههههت خههههوی را بدسههههت ورده
است و هتابی را ترت عنوان دسهتهایم را به امانهت نمهی دههم به
دارای  ۶۲قطی شیر در قامب های مختل است.
نمونه کالم
پشت این هو

هار رسهانیده هه

های ورشی شهر

مر های مبهم اند می دانی
پشت این هو

های مبهم شهر

مر های مبهم اند می دانی
مر هایک زود می ویند
از هر اه جهل و نا دانی
من خودم سامهاست می بینم
روز ها روز های دل تنگ اند
این هم سنگها ه دل شت
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باز هم در هنار دل سنگ اند
دو قدم نیست تا نیست تا رباب شدن
مر ها بی درنگ می یند

رابعه هادی
رابیههههههههه ههههههههههادی درسهههههههههن ۱۳۴۷
خورشیدی تومد یافت ک تیلمیات ثانوی
خهههوی را در میسههه مخفهههی بههه پایهههان
رسانده و بیهدا شهامل دانشهکده ادبیهات
هابل میگردد .او در سال  ۱۳۶۸سهند
فههراغت را موف انه بدسههت مههی ورد
و ب صفت موز ار در میس مخفی م رر میشود .رابی سامها در مکاتب مربوطه
شهر فیا باد وظیف اجرا نموده و فیالً مدیره میس الیاوه بدخشان است.
نوای رود
ز دست جنگ بی مفهوم ردون
طبییت را شده هستی د ر ون
غریونده نوای رود هوه
ب

وشم می رسد ه ه جیرون

غروب شامگاهان نیست رنگین
شفق را دامن

باشد پر از خون

بجای الم و رمرا صررا
زمین یر شت است فواره خون
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رفت دل شده هو ب صررا
و میلی از غم بی اره مجنون
بگو «هادی» سرود صلح و شتی
را هر هس شده با جنگ مفتون

قمر فایض
قمههر فههایا در سههال  ۱۳۶۰پهها بهه
عرصههه هسهههتی یاشهههت و بیهههد از
هفههههت بهههههار عمههههر شههههامل میسهههه
نسههههوان جههههرم ردیههههده و در سههههال
 ۱۳۷۷از ن میس ه فراغههت راصههل
می نماید .در سال  ۱۳۸۰ب صفت موز ار در میس بهار تیین بست مهی هردد
و دربا یشت زمان در مکاتب های مربوط میار بدخشان ایفا وظیف نمهوده هه
اهنهههون ههههم میلهههم یکهههی از دبسهههتانها فهههیا بهههاد اسهههت .فهههایا از سهههال  ۱۳۸۲بههه
سرایشگری رو روده ه ت ریبا  ۱۰۰قطی شیر سروده است.
نمونه کالم
زن هستم خان را هردم منور
ب بزم زنده ی همدو

شوهر

زن هستم همسر هستم خواهر هستم
م ام مادریم نیک بنگر
راایم را بهشت جاویدان فت
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رسول نیک نام و نیک اختر
ا ر

عاقل و فرزان هستم

ومی خورشید هنج خان هستم
ب هی

بنده ی مستان هستم

زن هستم من ز رمد رق سخنور
زن هستم خان را هردم منور
غالم رل در وشم ندانی
اسیر خان بر دوشم ندانی
یمیل و زار و مدهوشم ندانی
ز رر

نا خرد شتم مکدر

زن هستم خان را هردم منور
ا ر از خان ام بیرون بر یم
ز قلب پا

خود یا رب بگویم

پنها او ز راسدان بجویم
لی ز عشق پا

او ن بویم

مکن با فاس ان مارا برابر
زن هستم خان را هردم منور
لی اندر دبستان بهارم
ز مهر و امفت و عشق است هارم
ریا زنجیر هردم با وقارم
ز باغ جهل من پا بند خارم
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ادب را زینتمک هردم مصور
زن هستم خان را هردم منور
ا ر
و رر

رنج غداری هشیدم
جهل و وتاری شنیدم

ز جور دون دبستان را ن دیدم
ومی مردان عامم پروریدم
ب ظرافت سرشتم هم و زر ر
زن هستم خان را هردم منور
زنان هم بنده یات خدا اند
ب مادر بودن شان با وفا اند
را از ما سیا سر می تراشند
ومی اندر مطافت ماه و اختر
زن هستم خان را هردم منور
را زن میشود غرق ب دریا
را مسموم میگردد ب دوا
را ت

زند خود را سرا پا

را بی عزتی ا

شکوه هر جا

مگر مردان نمی ترسند ز داور
زن هستم خان را هردم منور
را زن میشود تر یر و توهین
را هر هار زن است خیلی ننگین
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ز طین دیگران دایم غمگین
بنی ا

ون بریده ردد هم سر

زن هستم خان را هردم منور
ب زن ر مط

نمیکرد پا

یزدان

را سوره امنسا مد ب قر ن
ر وق ما ب قر ن است تاوان
ب نا رق می شویم پایمال نادان
نمیخواهم از ین ردد فزون تر
زن هستم خان را هردم منور
شکریه شهرانی
شکری شاعره جوانی است ه ب
فتهه خههود بیسههت و یههک سههال
پههههی در یکههههی از شهرسههههتانهای
خا بنام شهران دیده بجههان بهاز
نمههوده اسههت و از صههن دهههم به
سرایشگری غاز نمود.
در سههال  ۱۳۹۰شههامل انسههتیتوت  AKUشههده ه ه در جریههان ترصههیل در رادیههو
تلویزیون ملی برنام «هود » را پی می برد و هم رداننهده «شهیر و ادب» و
«جمی با مو ا ام» نیز بود.
شکری یکی از جوانان پر تال است ه اهنون ب صفت میهاون موسسه خهدمات
ررفوی  BVWSOمی باشد و هم در شفا خان خصوصی اسد عزیزی نیهز ههار
می هند.
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ناله دختر افغان
من از ن دخت افغانم
ه اشک دارم ب

شمانم

همان اشک پر از خون
سیا میکــــرد لستانم
لستان روزوهایم
ردر هردی تو رویایم
از ن رویا زادی
پر از شور و پر از مستی
ندارد اره این دل
بجز ازغص و غمها
از این غمهای بی پایان
پریشانم پریشانم
ز دست ظلم ظاممان
ز ه و نام زنان
پریشانم پریشانم
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