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ملک اشعراء محمد نسیم اسیر

زن در حصار شریعت!!
بمناسبت تجلیل از روزجهانی منع خشونت علیه زن
در جامعۀ سنتی ،عنعنوی و مرد ساالر افغانستان عزیز ،از مقام و شخصیت زن ،آنچنان که شایسته است ،قدردانی
نشده است ،حتی امروز با حضور جوامع مدنی و حقوق بشر و زمزمه های دموکراسی ،زن مورد تاخت و تاز و آزار
و اذیت تا حد قتل و کشتار قرار می گیرد.
در حوادث خونینی که طی چار دهۀ اخیر در سراسر وطن پیش آمده است ،بیشترین بار رنج و عذاب ،یتیمداری،
آوارگی ،از دست دادن رئیس خانواده ،سرگردان بی سرپناه و بی یار و مددگار متحمل گردیده است.
با کودتای منحوس کمونیستی ثور ،آزادی های کاذب و دروغین ،بر شخصیت زن لطمۀ بزرگ وارد ساخت ،با روی
کار آمدن تنظیم های آتش نفس و جاه طلب ،سخن از محدودیت های شرعی مطرح گردید و حتی آزادی نسبی را هم
از دست دادند .و اما در امارت متحجر قرون وسطائی طالبان از امتیاز مکتب و تحصیل هم محروم شده و در مالء
عام ،در سر بازار با کیبل و دره لت و کوب و تحقیر گردیدند.
به این وسیله منظومه ای که در بی نظمی های تنظیمی سروده شده است ،به غرض تجلیل ازین روز خجسته (روز
جهانی منع خشونت علیه زن) به همه زنان و بخصوص زنان از همه مزایا محروم وطن پیشکش می کنم:

بـنـدگان سرکـشت را ای خـــــــدا
این چـه بیباکی واین چـه خود سریست

این چه آقائی و فـرمانـداری است
این چه بی دردی و این چـه داوریست

این چه نا فرمانی از فرمان توست
اینچه خودخواهی واین چه سروریست

این چه بیداد است بر جنس لطیف
این چه زورآزمائی و زور آوریست
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نازک انـدامی به زیـر این فشار
اینچه پیش آهنگی ،این چه رهبریست

بر عزیزی این همه قهر وعتاب
نه به شرع ما ،نه رسم کافـریست

مانــدن زن در قـفس آخـر چـرا
تا کی این بلبل به زنـدان زریست
سلب آزادی زن کردن ز چیست؟
درحصار دیو ،تا کـی این پریست

باورم ناید که در حکـم خــــدای
زن ز استحـقـاق انسانــی بریست

زن گل رنگـین باغ زندگی ست
قدراین نعمت نـدانی کهتری ست
زن یگـانـه پیشتاز جامـعـه است
نـی برای نـوکـری و چاکریست
زن بوقت رنج سنگ خــاره ایست
زن بوقت ناز ،نازک چون پریست
در حصار خانه ماندن بـهـر چه؟؟
چند زیر پرده ،نامش چادری ست
حـرمت زن را ندانسـتـن خطاست
حرف نشنیدن ازو ،عـین کریست

مــرد می گویی چسان مردانگی
ماده می خوانی ورا ،این چه نریست

جنس زن کهتر نـه ،بلکه مهترست
مــرد را نـه مهتری ،نـه بهتریست
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از جــالل و عظمتش غافــل مباش
زن بزرگ ست و مقامش مادریست

دیــو مــردی ،کو نـدانـد قدر زن
بد تر از کفر «جهــود خیبریست»

پنجـه دادن با چنیـن جنس لطیف
کافری باشد  ،به وهللا کافریست
م .نسیم «اسیر» اپریل 95م ،بن المان

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها سروده های زیبایی از این نویسنده و شاعر فرهیخته را مطالعه
کنند ،می توانند با اجرای "کلیک" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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