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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  موسی عثمان ھستی سيد
 ٢٠١۴ جون ٠۴

  

  خواھی  استآزادي  نماد، خانمۀتراشيد پيکر
  

  

  ن کنـف کتـــنا ـھـرگ گلـرا از بـم        مشک ختن کن با وشو تنم راشست

  ب وطن کنـصاح وـن تـدارم وطـن         کنرسن اـکرزيبـيـن پـبه پھلوی اي

  شاعربی وزن وبيترازو

 که عزم متين دارند کسانی ولی اين خانم ثابت کرد) که آرزوھای خودرابه گورمی برم گفته اند(ضرب المثلی است 

  .به گورنمی برند را آرزو

به شکل اعتراض  را  خودۀبرھن پيکر قبل ازمرگ خود دنی اين زن نشدندن حقوق مدش حاضربه دامردساالران زمان

قبرستان  در اين سنگ قبر اگر ش نصب کنندتابرسرقبر دوستان خواھش کرد از تراشيد شھر توسط پيکرتراش مشھور

شب  و ادی ويرانی پيکرمرمری رابه اساس ھزاران حديث ساختگی می دافتوزود مال افغانستان بودچه اتفاقی می افتاد

  ش می زددربسترخواب درآغوش زنرا خيال پلواين پيکر

  تـدام اسـکه اين بی کس ک دـنگوي     ن بر آمد بی لجام استـت س ازـفـن
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  ھنوزغالم است مرگ زنده و دـبع     ه برعشقـه دل باختـس کـرآن کـھ

  ام استـده ازمرمرزيبای خـيـتراش     سرسنگ رـاين دخترک را ب ببينيد

  ريک پيام استـن دختـرت راايـآخ     ت ازسرـمستی رف و شور نه گويد

  رام استـق حـ ھرمالعشۀـفتـه گـب      وس ازنامرادیـھ دـاشـھان را بـج

  ست خام استسمن  بر که تعبيرتو     کرعقب گردـه فـکھن ای زاھد برو

  ام  استزيبا پي کرـيـن پـن ايـه مـب     انمـردوستـن بـرده ام مـت کـيـوص

  ام استـاتمـتی نـورمســرا آن شـم     رددـوده گـرآلـک گـمـم درنـالـدوع

  بام است ودو يک ھوا ءوعقبا ياـدن     ه وديرھيچ مپرسيدـعبـک و رـفـک ز

  ه شام استـينئـال آـثـی مـتـدل ھس     رھستی تنگ وتاريکـرقبـگ دـنـکن

  شاعربی وزن وبی ترازو

که خودشان دروقت  لمان افغانستان ارسال کنيدبه زنان پار زواباشعرشاعربی وزن وبی تر را اين تصويرباال :نوت 

 تنبان در دنبال سياف ومحقق رفتند  دادن حقوق مشروع زنان بی دفاع افغانستان شدندمانعتصوب قانون حقوق زن 

  .وحقوق زن ريدند به حقوق خود کشيدند تاالرشورا

 و به دستورگادی وان می روند  ديده نمی تواند رااطراف خود روه غيرازروب سراسپ گادی می زنند  که برزه ایقي

ددرجمله شرف باخته ھا مردان شريف  مرگ به زنانی که ازحقوق خوددفاع نمی کنن می ريزند ولدو می زند گوز

  رامحکوم می کنند

  سرتاپاکثافت دين و بربادی اند   اين زنان ننگ تاريخ آزادی اند

  از قماش شادی اند نه انسان و    ادی اندگاسپ زن نيستندوماده 

  شاعربيوزن وبی ترازو

  

  

  
 


