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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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 Vanguard Woman پيشتاز زن

  
  ناتور رحمانی

 ٢٠١٢ مارچ ٠٨

 

  )١!! ( اصل و فرع  ؟
 

                                                          دختر تنور سرد و پُردرد وجودش را                                                             

 آتش زد 

 تا کبودی ھای ستم را با خودش بسوزاند  

 ھيزم خشک تنش گر گرفت  

 آنگاه مرد     

  خالی از شيطنت و شھوت                                                                                          

 طرف ترآن

 به ستيز شعله و شرم                             

 خيره شد 

 و زن 

  دخترش را ۀخاکستر ھای پيکر سوخت

 به فرق باد کرد   

 مرد تفنگش را برداشت ورفت 

  ديگری را بنوشد ۀرفت تا خون آھوبر

 تا تشنگی ھوس ھايش فروکش نمايد  

 رفت تا به روايت کذب ، زن ديگری را

  سنگسار کند

 او رفت و فرياد زن را نشنيد                                                                                                

 :  زد  که داد مي

  ) ٢"   ( مگر زن فرع است ؟ " 
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 مگر خلقت ما در جھان ھستی 

 شرم و شر و شرک است  

                                                                                  که بايد ستم و سوختن و سنگسار را      

 نصيب شويم ؟؟؟  

 که وجود ما بايد آماج 

 ... . توھين و تحقير و تازيانه گردد 

 ای خرد گم کرده ای خاک نشين

 خوانی    که خود را اصل مي

 اصل مفھوم را دماغ عليلت گم کرده 

 که با تجاھل ، و تحجر   

  )٣( از تفکيک جنسيتی   

 رانی    سخن مي

 دانی   ننگ برتو باد که نمي

 زن چه پيوند ھای عميق عاطفی

 با جھان ھستی  دارد 

 او مادر است ، خواھر است ، ھمسر است                                                                               

 تر است  او دخ

 شرم برتو باد 

  )۴"   ( قواميت رجال " که از 

 زنی  حرف مي

 !! اصالت گم کرده " اصل " 

 ! تاريک انديش زن ستيز 

 ُحرمت زن ، ناموس طبعيت را نگھدار 

 تصورکن اگر زن نباشد 

  دنيای تو چگونه خواھد بود ؟ 

___________________________________________________________ _  

 : اشاره ھا 

 . يکی از مواد شامل اعالميه ننگين شورای زن ستيز اسالمی افغانستان  ) ١ ( 

 .  فتوای شورای مردساالر  ) ٢ ( 

 . کيد شورای علمای اسالمی افغانستان درمورد تفکيک جنسيتی در محالت آموزشی و دفاتر أت ) ٣( 

                                                                                                           .       کلمات آورده شده در اعالميه شرم آور  ) ۴( 

 

 


