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 08/00/3012                            اسیرنسیم  .م
 هجرت الشعرای افغان ها درملک 

 

 ؟شريعت ؟؟ حصار زن در
 

و شنیديم که اين  قانون منع خشونت علیه زنان بوديم  مباحثه بر وکال در ، شاهد درگیریولسی جرگه قبل دری چند
زنان را  ، حضوروکال حتی يکی از، گرفت ضديت يکعده وکالی طالب مشرب قرار مورد اعتراض و ، شديدًاقانون

  .گناه شمرد دانسته و شريعت اسالمی، مغاير صحبت وکالی مرد را با ايشان وولسی جرگه مجلس  در
طريق  از روز ما هر فت وگر همگانی قرار، مورد اعتراض زنان برابر برخورد وکال در خوش بختانه اين طرز

صاحب سید  جمله نوشته خیلی پرمحتوای جناب داکتر از ،باشیم ینظريات اهل خبره م رسانه ها شاهد انتقاد و
 همگانی درانزجار ۀکه نشان دهندهمانجا  و ديگر دانشمندان در نآناليوزين افغان جرمن  عبداهلل کاظم در پورتال

 .باشد خانه ملت می وکال در چنین سطح ديد برابر
اينک ، با شرايط فعلی مطابقت دارد وشده است ها قبل سروده  شعری انداخت که سال مرا بیاد نظرها اين اظهار

 :غرض مطالعه دوستان تقديم می شود
 

 ن چه خودسريستـاي ه بیباکی وــن چــاي !!دا ـــــای خت راــشــرکبــنـده گــان سـ
 ی دردی واين چه داوريستـــه بـــاين چ  داری استـــانــرمـــفايــن چــه آقــائی و

 اين چه خود خواهی واين چه سروريست اين چــه نا فـــرمانی ، ازفـــرمان توست
 يـن چـــه زورآزمــائــی و زورآوريستا ايــن چــــه بــیـداد است بـر جنس لطیف
 اين چه پیش آهنگی ، اين چه رهـبريست نـــازک انــــدامــی بــــه زيـــر اين فشار
 نــی بـــه شــرع مــا ، نه رسم کافريست بــــر ظـــريـــفـی ايــنـهمـه قهر و عتاب
 تـــاکــی ايـــن بــلــبل بـه زندان زريست مــــانــدن زن ، در قـــفـس آخـــرچــــرا
 در حــصـارديـــو ، تــاکـی اين پــريست سـلـب آزادی زن کــــردن ، زچــیـســت
 زن ز اســـتـحــقـاق انســانــی بــــريست بــاورم نـــايـــد کـــه درحــکـــم خـــدای
 ـعــمـت نــدانی کـهــتـريسـتقــدرايــن ن زن گـــل رنــگـــیـن بـــاغ زنــد گـیسـت
 نـــی بـــرای نـــوکـــری و چــاکريست زن يـگـــانـــه پـیـشــتـاز جـامــعه است
 زن به وقت ناز ، نازک چـــون پريست زن بـــه وقــت رنـج سـنگ خاره ايست
 چـــنــد زيــرپـــرده ، نـامش چادريست درحصارخـــانــه مــانــدن بهـر چه ؟؟؟

 حـــرف نشــنـیـدن ازو عــیـن کـريست ــرمــت  زن را نـــدانسـتـن خطاستحـ
 ماده می خوانی ورا ، اين چه نـريست مـــرد مــی گـوئی ؟ ، چسان مردانگی
 مـــرد را نــی مــهتری ، نی بهتريست جنس زن کـهـتـر نه ، بلکه مهتر است 
 گ است ومـقامش مادريستزن بـــزر ازجــالل وعــظـمـتش غـــا فـل مـباش 
 «جهود خیبريست» بـــد تــراز کـفـر  ديـــو مـــردی کــــو نـــدانــد قـدر زن

 پــنـجــه دادن بـــا چــنین جنس لطیف
 کـــافـــری بــاشــد ، به واهلل کافريست

 
 «اسیر»نسیم  .م
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