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 25/11/2018        ملک اشعراء محمد نسیم اسیر
 

 شریعت!! حصار زن در
 زن جهانی منع خشونت علیهروز بمناسبت تجلیل از

 

ی قدردان، است شایسته، آنچنان که شخصیت زن مقام و از ،عزیزافغانستان  مرد ساالر وعنعنوی  ،سنتیۀ جامع در

 آزار و تاز تاخت وزمزمه های دموکراسی، زن مورد  و بشرحقوق  امع مدنی ووج حضور با امروز نشده است، حتی

  می گیرد. کشتار قرار اذیت تا حد قتل و و

، دارییتیم، عذاب رنج و ، بیشترین باروطن پیش آمده است سراسر در اخیر ۀده چارحوادث خونینی که طی  در

 . متحمل گردیده است مددگار و بی یار و بی سرپناهسرگردان  ،هوادرئیس خاندست دادن  از، آوارگی

 با رویوارد ساخت، بزرگ  ۀشخصیت زن لطم بر، دروغین ثور، آزادی های کاذب وکمونیستی با کودتای منحوس 

هم  آزادی نسبی راحتی  محدودیت های شرعی مطرح گردید و سخن از، جاه طلب ای آتش نفس وه آمدن تنظیم کار

 مالء رد و هدمحروم ش تحصیل هم مکتب و امتیاز ازقرون وسطائی طالبان  امارت متحجر دراما  و دست دادند. از

 .ندگردید تحقیر کوب و ره لت ود   کیبل و با بازار سر ، درعام

)روز خجسته  غرض تجلیل ازین روزه ، بتنظیمی سروده شده است هایبی نظمی  به این وسیله منظومه ای که در

    کنم:  پیشکش میهمه مزایا محروم وطن  از انبخصوص زن وهمه زنان ه بجهانی منع خشونت علیه زن( 

 

 داـــــــخ یشت را اـ  دگان سرکـنـب

 ستیه خود سرـچ نیوا یباکیه بـچ نیا

 است یدارـرمانـف و یچه آقائ نیا

 ستیه داورـچ نیا و یدرد یچه ب نیا

 فرمان توست از ینا فرمانچه  نیا

 ستیچه سرور نیوا یخواهچه خودنیا

 فیجنس لط است بر دادیچه ب نیا

 ستیآور زور و یچه زورآزمائ نیا
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 3از 2

 فشار نیا رـیبه ز یدامـان نازک

 ستیچه رهبر نی، ایآهنگ شیچه پنیا

 وعتاب قهر همه نیا یزیعز بر

 ستیرـ، نه رسم کافبه شرع ما نه

 راـچ رـفس آخـق زن در دنــمان

 ستیدان زرـبلبل به زن نیا یک تا

 ؟ستیچ زن کردن ز یآزاد سلب

 ستیپر نیا یـک تا و،ید درحصار

 یداــــم خـحک که در دینا باورم

 ستیبر یــاق انسانـقـاستح ز زن

 ست یباغ زندگ نیـگل رنگ زن

 ست یکهتر یدانـن نعمت نیقدرا

 است هـعـجام شتازیپ هـانـگی زن

 ستیچاکر و یرـوکـن یبرا یـن

  ستیاره اــبوقت رنج سنگ خ زن

 ستیپر چون بوقت ناز، نازک زن

 چه؟؟ رـهـماندن ب خانه حصار در

 ست ی، نامش چادرپرده ریز چند

  ن خطاستـتـزن را ندانس رمتـح

 ستیکر نیـازو، ع دنینشن حرف

 یچسان مردانگ ییگو یم ردــم

  ستیچه نر نی، اورا یخوان یم ماده

  ، بلکه مهترستهـن زن کهتر جنس

 ستیه بهترـ، نیه مهترـرا ن ردــم



  
 

 

 3از 3

 ل مباشــعظمتش غاف و اللــج از

 ستیمقامش مادر و ست بزرگ زن

 زن د قدرـدانـن ، کویردــم وــید

 «ستیبریود خــجه» کفر از تر بد

 فیجنس لط نـیدادن با چن هـپنج

 ستیباشد ، به وهللا کافر یکافر

 ، بن المانم95 لیاپر «ریاس» مینس .م  

 

 

 

 تذکر: 
العه مطو شاعر فرهیخته را این نویسنده  سروده های زیبایی از محترم متمایل باشند که نبشته هادگان هرگاه خوانن

 به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! ،عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت کنند، می توانند با اجرای "کلیک" بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زن جهانی منع خشونت علیهبمناسبت تجلیل از روز
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