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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 2۱1۲ مارچ 7 رویا زمانی
 

 زن عشق است
 مناسبت روز جهانی زنبه 

 

 

تجلیل از هشت مارچ روز جهانی زن به گونه سمبولیک دردی از درد های زنان را درمان نمی کند و نه هم کمکی 
 . تا زمانی که ما زنان خود بپا نخیزیم اول ارزش خود را شناخته و بعدزنانبه تحقق یافتن برابری و اعتدال و حقوق 

 ریخی از نو بیافرینیم و خود را خود معرف باشیمأ. باید تبرای رسیدن به اهداف خود نکوشیم
 .  

 مرا باکی نیست
 

 ریخأای ت
 که مرا به رگبار تعصب جنس گرایت بستی که زنم

 تو تماشا کن
 هایت را در گل هوا به عشق مبدل میکنمببین چگونه گلوله 

 ترسی ندارم
 

 ای فرهنگ زن ستیز
 که بر تن و روحم شالق غیرت حواله میکنی

 نظاره کن که چگونه
 من با قلم مهرم زهر شرمساری به کامت میکنم

 اهمیتی ندارد
 

 تا چی حد باور ها سیاه و پلیدند
 من با مشعل خرد و اندیشه روشنایی حراج میکنم
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 همین است که مرا به گور کنی آخر دنیا
 باز هم مرا باکی نیست
 به ریش ناتوانیت میخندم

 باز هم تو بازنده ای
 ای تاریکی

 چون از قبر من گل میروید
 لعنت به من
 که سکوتم

 زن ستیزی آفرید
 که سر پاینم

 قفس
 

 که صورت پوشانده ام
 میله زندان که باور تاریکم

 زنجیر بدست تجاران
 لعنت به من

 کاالی فروشی پدر به نام پیشکش شدمکه 
 که مال خریداری دیگری بنام همسر شدم

 که مهر کمپانی خانواده گی خود را بر من زند
 

 لعنت به من
 که سکوتم زن ستیزی آفرید

 که پذیرفتم لوء لوء خرخره ام
 و ارزشم در پنهان بودن پشت در های بسته ای خانه نریست

 آغاز شدهکه با کف و پف چند کلمه عربی 
 

 لعنت به من
 که از خرد نه که از ترس از خود گذشتم

 خدای درون خود زن را نشناختم
 و بر حدیثی تکیه کردم که مرا به سجده به درگاه مردی بنام شوهر فرا میخواند

 بلی من زن دیگر آفتاب وجود خود را یافته ام
 دیگر اگر هزار جان داشته باشم

 پریدن میکنمعاشقانه و خالصانه قربانی راه 
 فدای رهایی از سیاه اندیشی میکنم

 بلی خود را یافته ام
 

 من خدای زنم
 زنممن 

 ) زن (
 
 پایان
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