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ملیحه نایاب

از تبعیض بپرهیز بردگی بر زنان دیگر بس است
به مناسبت روز جهانی «زن»

تقریبا چهارده سال قبل ،زمانیکه طالبان خود را باالی ملت مظلوم حاکم و قوانین سخت "خصمانه" را بنام شریعت باالی
مردم و بخصوص زنان کشور مورد اجرا قرار داده بودند ،آنوقت در دفاع از حقوق "زن" پارچه شعری تحت عنوان
"اسارت" به مناسبت روز بین المللی "هشتم مارچ" سروده بودم ،چون خود زنان افغان از تجلیل آن روز خجسته در
کشور محروم شده بودند .که در نشریه وزین "امید" شماره  ۰53به تاریخ  11حوت  1۰11در امریکا به نشر رسید.
امروز بعد از گذشت آن دوره تاریک ،بار دیگر آوازه شریک شدن "طالبان" در قدرت به گوش میرسد ،با آنکه در طرز
فکری و روش های سنتی آنها تغییرات قابل مالحظه چندان به نظر نمیرسد و اگر این آوازه ها به حقیقت مبدل گردد،
بزرگترین جفا در حق دین و هم در حق ملت مظلوم بخصوص زنان خواهد بود ،چون قوانین که آنها بنام شریعت در
نظر دارند با اصول اسالم کامال مطابقت ندارد.
عدم امضاء ق انون جزا در برابر خشونت های فامیلی از سوی رؤسای "زن ستیز" که مدت هاست معطل قرار داده شده
است ،این خود اهانت و ستم بزرگی است در برابر زنان مسلمان که نزد خداوند (ج) و ملت جوابگو بوده ،قابل بخشش
نمی باشند.
درین اواخر در والیت بغالن یک زن پولیس با ضرب تیشه از سوی شوهرش به قتل رسید .مردم شاهد همچو جنایات
علیه زنان در نقاط مختلف کشور بوده که متاسفانه مجرمین مورد پی گرد قانون قرار نگرفته است ،تا جلو خشونت گرفته
میشد ،مطلب دیگر که قابل پریشانی اکثریت مردم مسلمان میباشد ،گسترش افراطگرایی از "طبقه اناث" در سمت شمال
کشور است که اگر از سوی علما و دانشمندان روشن ضمیر جلو افراطیت گرفته نشود ،زندگی اجتماعی و سیاسی زنان
کشور را با مشکالت زیاد مواجه خواهد ساخت.
یکبار دیگر شعر "اسارت" را از طریق سایت وزین افغان جرمن آنالین به مناسبت روز جهانی "زن" تقدیم داشته،
همدردی خود را برای این موجود خوش قلب "زن" که تحت خشونت های بیمورد تحت عناوین مختلف قرار میگیرند
ابراز میدارم ،به امید آزادگی از قید اسارت!!..

«اسارت»
خود طاقت خار و سوزن نداری به جان خویش
راه اجر ثواب چنین نیست که در پیش گـرفته ای

نشتر و جوال دوز به جان دیگران دیگر بس است
از خالــق دادرس بترس ظلم بیجا دیگر بس است
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جبر و ظلم چو از حــد بگذرد کفرش خوانده اند
زنان صدر اسالم مادران ره مردان حق بوده اند

ظلم بی حد بر یتیمان و بیوه زنان دیگر بس است
حرمت شان نگهدار تعصب بیجا دیــگر بس است

نزد خداوند همــه بندگانش "زن و مرد" یکیـست
مادران که احسان شان بر تو واجب گشته است

از تبعیض بپرهیز بردگی بر زنان دیگر بس است
همانا زنان رنجورند ستم برای شان دیگر بس است

زمانی است که از حقوق خویش بی دفاع مانده اند
به امید نهضت ،زنان با صبر و تحمل باید زیست

از کاروان تمدن عقب مــاند گی دیگر بـــس است
خصومت با علم و دین تباهی ملت دیگر بس است

"نایاب" دست دعا سوی آسمان بردار به امید آنکه
لطف خدا نصیب ما گردد "اسارت" دیگر بس است
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