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 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 شریعت!! حصار زن در

 زنخجسته  روز، هشتم مارچ مناسبت تجلیل ازه ب
 

، شخصیت زن مقام و از ،عزیزافغانستان  مرد ساالر وعنعنوی  ،سنتی ۀجامع در

 اب امروز نشده است، حتی قدردانی وارجگزاری، است ستهبای شایسته وآنچنان که 

  و حقوق بشر امع مدنی ووج حضور

، کشتار اذیت تا حد قتل و و آزار و تاز تاخت وموکراسی، زن مورد یزمزمه های د 

 می گیرد. بی رحمانه قراربینی بریدن  گوش و

 ،داری یتیم، 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

آمدن  کاربا روی ، وارد ساختبزرگ  ۀشخصیت زن لطم بر، دروغین ثور، آزادی های کاذب ووس با کودتای منح

دست  ازهم  راآزادی نسبی حتی  محدودیت های شرعی مطرح گردید و سخن از، جاه طلب ای آتش نفس وه تنظیم

 ، درعام برمالء و هدمحروم ش تحصیل هم مکتب و امتیاز ازطالبان  وسطاییقرون  امارت متحجر دراما  و دادند.

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

ه همه بخجسته  غرض تجلیل ازین روزه ، بتنظیمی سروده شده است هایبی نظمی  به این وسیله منظومه ای که در

    کنم:  پیشکش می است، محروم ی زندگیهمه مزایا ازافغان که بخصوص زن  زنان و

 

 ستا سریاین چه خود  این چه بیباکی و  داـــــشت را ای خـک رـدگان سـنـب

 ستا ه داوریـن چـای این چه بی دردی و  داری استــرمانـف ی وـیه آقاـن چـای

 ستا این چه سروری این چه خود خواهی و  ان توستــفرم ی ازـانـه نا فرمـن چـای

 ستا آوری زور و یـآزمای ه زورـن چـای  جنس لطیف رـداد است بـیـه بـاین چ

 ستا این چه رهبری ،آهنگی پیشاین چه  شارــــن فـای رـزیه ـی بـدامــنازک ان

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Asir_N/assir_nacim_zan_dar_hessaar_shariat.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Asir_N/assir_nacim_zan_dar_hessaar_shariat.pdf


  

 

 

 2از 2

 ستا م کافریــرع ما ، نه رسـنه به ش  عتاب و رـهـه قـمـه زیزی اینـع بر

 ستا دان زریــی این بلبل به زنـک اـت  ؟راـچ رــس آخـفـق دن زن درــمان

 ستا ریــکی این پ تا، دیو حصار در  ؟چیست ز ردن ـب آزادی زن کـلـس

 ستا ریــی بـقاق انسانـاستح زن ز  دایـــم خـــحک ه درـد کــایـاورم نـب

 ستا تریـی کهـاین نعمت ندان درــق  ستا یــدگـن باغ زنـیـل رنگـزن گ

 ستا ریــاکـچ ری وـوکـی برای نـن  ه استـعـامـج زاــتـشـه پیـانـزن یگ

 ستا ریــزن بوقت ناز، نازک چون پ  ست ا وقت رنج سنگ خاره ایه زن ب

 ستا ، نامش چادریپرده رـچند زی  چه؟ رـدن بهـخانه مان حصار در

 ستا ن کریـیـحرف نشنیدن ازو، ع  است ـن خطـتـرمت زن را ندانسـح

 ستا ، این چه نریماده می خوانی ورا  یـردانگــی چسان مـرد می گویـم

 ستا ه بهتریـ، نرد را نه مهتریــم  ست ا نه ، بلکه مهتر جنس زن کهتر

 ستا مقامش مادری زن بزرگست و  ل مباشـافغعظمتش  الل وــج از

 «ستا جهود خیبری»کفر از بد تر  زن درــــد قـدانـن ، کوردیـم وـدی

 یفـه دادن با چنین جنس لطـنجـپ

 ستا ریـ، به وهللا کافدـری باشـکاف

 

 م ، بن المان95اپریل  «اسیر» نسیم م.

 

 

 

 


