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 روز دختر مبارک
 

...نمیدانم چرا مبارک گفتن روز دختر ، زخم روز دختر به دختر نازنین و بجان برابر من وهمه دختران مبارک باد
فرخنده های که در دریای کابل بین عمیق درد دل هزاران دختر هموطنم را مرحم نمیکند . دختران امروز وطنم ، 

وعایشه های که سنگسار محکمه صحراحی شدند . ، فرشته های که گوش و بینی شان بریده  شعله های آتش سوختند
ان وطنم مثل های دختر هنوز هزاران دختر هموطنم از حق آموزش و کار با جبر و اکراه محرومند . هنوز آرزو

دختران شاعر ، نویسنده و مبارز وطنم در  غم ، اشک و خون پیوست میخورد . هنوز، ، رنجصدها سال پیش با درد
 رابعه بلخی ومهری هروی را میکشند. قفس ترس ، وحشت و سیاهی جهل و کهنه گرائی انتظار آینده 

 وزانگرم و س  برادرش حارث به جرم عاشق شدن در بین حمام را به حکم   رابعه بلخی مادر شعر فارسی دری      
و دروازه حمام را با سنگ و گچ مسدود میکنند . رابعه در حالیکه خون از وجودش میرود  انداختند شاهرگش راقطع 

 برادرش را چنین دعا میکند : شعرمینویسد و  و جان میدهد انگشتش را باخونش رنگین وبر دیوار حمام
 

 دعوت من بر توآن شد كایزدت عاشق كناد
 ربان چون خویشتنبریكی سنگین دلی نامه

 تا بدانی دردعشق و داغ مهر و غم خوری
 قدر من بدانی  و  بپیچی   هجر اندر تا به 

 

مهری هروی شاعرجوان ،شیوابیان ، ظریف و خوش طبع ، ندیم و هم صحبت گوهرشاد بیگم خالف میل و آرزوهایش 
در آتش زندگی  ازدواج شد و مجبور به  شاهرخ میرزا پیرمرد سالخورده خواجه عبدالعزیز یکی ازطبیبان خاص با

 زشت خوی میسوخت و چنین درد دل مینمود.سال  با خواجه عبدالعزیز کهن
 

 نیسترا شاید ــمه ــچـآنو ـته ـدرخان
 یستـند ـگشایـبده ـیـرمز دل دی ـنـب
 الـنــم وال ـاز م دارمه ـمــهی ـفتـگ

 آری همه هست وآنچه می بایدنیست
***** 

 ودــبر ــیـپ رــاگوان ــوجــــن زن ویـــش
 بودر ــیــگــدل یشهــمــه ودــش رــیــپ اــت

 ویندـگضرب المثلی است اینکه زنان می
 بود رـیــپاز ه ــبر ــیــت  زن ویــهلـپدر 

 
لبخند روی لبان همه دختران وطنم نقش گردد و غنچه « روز دختر مبارک باد: »به امید روزگاری که وقتی بگویید

دلشان باز شود و با بالهای محبت آزادانه پرواز کنند ؛ باید و باید همه بلند شویم و مبارزه نماییم تا این شب یلدا که 
به روز روشن   استپوشانیده  سیاه خود را بر سر خواهر من چادر جهل و بی عدالتی و  سالها و قرنها چهره عبوس

﴾ 1۸۷﴿سوره البقره آیه ُهنَّ ِلبَاٌس لَُكْم َوأَْنتُْم ِلبَاٌس لَُهنَّ »و صبح درخشان مبدل شود و مرد و زن باور کنیم که 
ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ أَكْ « و شما)زنان( لباس آنان میباشد. آنان)مردان( لباس شما  بی » ﴾1۳﴿ سوره الحجرات آیهَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ

 )مرد یا زن(« خداوند پرهیزگارترین شماست تردید گرامی ترین شما نزد
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