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 ملک الشعرای افغان ها در هجرت
 

 شریعت!! حصار زن در
 زنجهانی  روز مناسبت تجلیل ازه ب

 
، ستا ستهبای شایسته و، آنچنان که شخصیت زن مقام و از ،عزیزافغانستان  مرد ساالر وعنعنوی  ،سنتیۀ جامع در

موکراسی، زن یزمزمه های د و حقوق بشر امع مدنی ووج حضور با امروز نشده است، حتی گزاری ارج قدردانی و
  می گیرد. بی رحمانه قراربینی بریدن  ، گوش وکشتار اذیت تا حد قتل و و آزار و تاز تاخت ومورد 

، داری یتیم، عذاب رنج و ، بیشترین باروطن پیش آمده است سراسر در اخیر ۀده چارحوادث خونینی که طی  در
. با کودتای متحمل گردیده است مددگار و بی یار و پناه بی سرسرگردان  ،هوادرئیس خاندست دادن  از، آوارگی
ای ه آمدن تنظیم کاربا روی وارد ساخت، بزرگ شخصیت زن لطمه  بر، دروغین ثور، آزادی های کاذب ومنحوس 

اما  و دست دادند. ازهم  آزادی نسبی راحتی  محدودیت های شرعی مطرح گردید و سخن از، جاه طلب آتش نفس و
 بازار سر ، درامع مالء بر و دست دادند از را هم تحصیل مکتب و قرون وسطائی طالبان امتیاز امارت متحجر در

  .ندگردید تحقیر کوب و ره لت ود   با کیبل و
کش پیش خجسته غرض تجلیل ازین روزه ، بتنظیمی سروده شده است هایبی نظمی  به این وسیله منظومه ای که در

    کنم:  می
 

 ؟ست این چه خود سری این چه بیباکی و   داــــــت را ای خـشـک رـان سـدگـنـب
 ؟ست این چه داوری ن چه بی دردی وـای ؟داری است انــرمـف ی وـــائـه آقـچایــن 

 ؟ست این چه سروری این چه خود خواهی و ؟ان توستــرمـف ی ازـانـرمـا فـه نـن چـای
 ؟ست آوری زور آزمائی و ه زورـن چـای ؟فـیـطـس لـنـج رـداد است بـیـه بـن چـای
 ؟ست رهبری این چه، آهنگی این چه پیش شارــن فــای رــزیه ــی بــــــدامــازک انــن
 ست م کافریــه رسـ، ناـرع مــه شــه بــن عتاب و رـــهـه قـمـه نـزی ایــزیــع رــب
 ؟ست دان زریـــه زنـل بـبـن بلـی ایـک اـت ؟راـــــچ رـــــس آخــفــق دن زن درــانــم
 ؟ست ریـن پـی ایــک اـت، وــدی حصار در ؟تــــسـیـچ ردن زــــب آزادی زن کـلـس
 ست ریـــــی بــــاق انسانـقـحـتـاس ز  زن دایـــــــم خــکــح ه درـد کــایــاورم نـــب

 ست ریـتـی کهـــدانــت نـمـعـن نــای درــق ست یــــــدگــاغ زنــن بــیــل رنگــزن گ

 ست ریــــاکـچ ری وـوکـرای نـی بــن تـاس هــعــامــج ازـتـشـیـه پـانـگـزن ی
 ست ریـازک چون پـاز، نـوقت نـه زن ب ست  اره ایــــج سنگ خـوقت رنه ـزن ب

 !ست ادریـــنامش چ ،ردهـپ رـند زیـچ ه؟؟ــچ رــدن بهـه مانـانـخ صارـح در
 ست ریـن کــیـرف نشنیدن ازو، عـح است ــطـن خـتـسـدانـت زن را نـرمـح
 ؟ست ریـ، این چه ناده می خوانی وراــم یـــگـردانـی چسان مـویـی گـرد مــم

 ست ریـتـه بهـ، نریـتـه مهـرد را نـم ست ی ، بلکه مهترنه ترـجنس زن که

 ست مقامش مادری ست وا زن بزرگ باشـل مـافـغعظمتش  و جالل  از
 «ست جهود خیبری» کفر از بد تر زن درــد قـدانـن وـ، کردیــم وــدی

 

 ن جنس لطیفــیـه دادن با چنـجـنـپ
 ست ریــ، به وهللا کافری باشدـکاف

 
 ، بن المانم95اپریل  «اسیر» نسیم
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