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    رحيمه توخي 

)2010-03-06     (  

  
  
  
  
  
 

 تراوش انديشة مريض كدام  شاعرك زن ستيز روزگار تار بوده  اين سرودهنمي دانم  متن
  .  راجع به زن   نموده است "در افشاني"كه چنين 

از .  برخي  ادباء  ، شاعران و فالسفه ، در مورد زن  ، حرف هاي تحقير آميزي زده اند 
  :ي دين  فرموده  اند " علما " ،جمله 
را خدا آفريده و  زن را از قبرغة چپ مرد خلق كرده  ؛ اما  عقل و فراست ،فهم و   مرد «

دانايي ، توانمندي و دالوري بيشتر از زن ، از جانب خدا به مردان  ارزاني شده ؛ از همين سبب 
    .»يك لك و بيست و چهار هزار پيامبر از جنس مرد برگزيده شده  است 

دورة وحشت و بربريت قرار داشته ، در حصار  شار و شكنجةزن مظلوم تا امروز تحت ف
هرگاه زني مرتكب  خبط وخطاي . مرگ تدريجي محكوم گرديده است ه چهار ديوار خانه  ب

مرگ مي گردد ؛ مگر  شريعت اسالم ه زن ، محكوم ب. شود كه مرد نيز درآن خطا سهيم باشد 
 قدرت و آيه هاي ن  مدتي مرحمت صاحباصرفاً به چند سال حبس مرد بسنده نموده ، بعد از 

، ] هاي دولت و مالكيت  خصوصي   پايه  كه خود سالح  مدهشي است براي حفظ[ آسماني 
   چپ قبرغه"و آن ديگري كه از   زودي رها مي شود ؛ه شامل حالش  مي گردد و از زندان ب

ورِ تكـه  بنا به حكم صريح آيه هاي آسماني سنگسار شده، جسم مهـج"اش خلق شده
 "اي خشكـيده ، با تمـام آرزو هـ قه ، آلوده  با لخــته هاي خــونتكـه، پاره پاره ، شقه ش

  ؟!  اش در زير خروار ها سنگ  رو به تجزيه و تحليل مي رود "غيرممكن 
  *    *    *    *    *     
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   در نيرنگ و تلبيس تاد استـزن اس« 
  ز مكــر زن هــنر آمـــوزد ابليس

   غافــل نباشــد زمكــر زن كسي
   »د  عاقـل نباشــ  بـود اگـر غافــل
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  سوزي دست مي كشند   زناني كه از فكرخود كشي و خود : به
   مذهب دين وي اززنجير خرافات پوسيدةخاطر رهائه و ب

  !  در پي چاره  و تدبير اند ؛ و ستم مرد
  

  

     )1/3/2010  (         . . .زني پاي به زنجير 

  

  موجودي كه پايش به زنجير شريعت بسته اند ، زن است
  هن استـان كـاز جهـتي سـير ، هسـاي به زنجـزني پ

  
  اــه هـانــند فسـويـشش ، گـدايـقت و پيـدر خل
  ان زن استـرد ، صاحب و روزي رسـاورند كه مـبدين ب

  
  جده  به شوهر باشد رواـدا ، ســد از خـويند كه بعـگ

  دايش زن است      ـدر پيـرد ، مصـه چپ مـبرغـا قـگوي
  
  رـشـل بـسـ ن داومـادق ، تـص ور و ـبـص ود ـوجـم
  روار ارزن استـتر ز خـر زن  ، بيشــند كه  مكـويـگ
  

  ردان اهانت مي كنند به خويشـم  چسان مـرتـدر حي
  !ان زن است ــدامة  روردــ زاده و پانــك شـريـه
  

  تر ، خواهر است و همسر ـادر است  و دخـهمين زن ، م
  وي زن استــير سـا و پـرنـودك و بـيد كـم امـچش
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   "رمان اند ـاني كه نا فـيد زنـزنـ  ب"رموده ــن فآرــق

  ازات ، زن استـتحقِ مجـالم ، كنيز و مســم اسبه حك
  

  ازد  ـال نسـدا بي بـانه را خـت ، خـالسـد  زن بـگوين
  يح ، هم تحقير زن استـضـال ها ، از براي تفـاين  مث

  
  رـديگـمل يكـتند مكـسـرد و زن هـت مـيقـدر حق
  يارمرد در سفينه ، زن است ـل همـامـاط  تكــدر بس

  
  ان مرد ـم بود بسـرد ، زن هـن نبداــوي ميـگجـجن

  )(*ت   ـــن اسـنگ آزادي ميهـاد زن ، در جـي نمـاللـم
  

               *    *    *       *    

 

  

  

  

 

يك تن از زنان نامور جنگ آزاديبخش مردم افغانستان عليه استعمار انگليس مي )  ماللي ( زنده ياد –( * )  
  .باشد 
در برابر تبيض نژادي    عمل لي درو  ؛ مي كنند  طبقاتي " مبارزه"اصطالح  به دعاي كه ايعناصربه ! دريغا 

 از تاريخ درخشان  زنان  مبارز افغانستان پرداخته  وجود چنين  زن ي به نفي بخش زدهي عبادت و تسليمزانو
م افغانستان  عليه  در تاريخ جنگ آزادي بخش مرد ( خاطر پشتون بودنش به را)  ماللي  (شجاع و  برازنده را

   .   انكار مي نمايند )استعمار  انگليس
  و زحمتكش اعم از شجاع هايكه قلب شان آگنده از نفرت و كين از خلق ننگ ابدي بر قلم به دستاني

 استعمار و  و جواسيس پيدا و پنهان ،)واواك ( با عوامل جمهوري اسالمي ايران  بوده    و ساير خلق هاپشتون
 و به تحقير و توهين خلق بسيار شجاع پشتون    در رابطه قرار دارنددر داخل و يا خارج  افغانستان امپرياليزم

   ! مي پردازند و ساير خلق ها
 


