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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Vanguard Woman زن پيشتاز

      
   یللندری قيصد فيعبداللط    
  ٢٠١٠ مارچ  م نهـکانادا ــ      

  
  

 

 

 

 هيعدوۀ رابع
  
 گم ره کرده، گم پسر ده،يکش بال ده،يغمدصوصًا به مادران زنان و خ تمام به را زن بين المللی روز که یحال در

 نوشت سری ب سر،ی ب خونجگر، چاره،يبـ ،یابانيب ،یئصحرا ،یدشت آواره، ،کرده گم وطن کرده، گم خانه کرده،

و ی خيتار روز نياز استفاده با ايم،نممي عرض تيتهن و کيتبر ،افغانستان م، زيعز کشور سرپرستی ب و

 زيعز هموطنان شما خدمـت دارد، نام "هيعدوۀ رابع" که را خيتار مشـهور زنی ها قـصه ازی ک يبزرگ،

  :مينمايم شکشيپ

  :گفتند و رفته او نزد زنان ازی جمعروزی . است بوده خيتار مشهور زنان ازی ک يهيعدوۀ رابع

  :ستين را زنان که است لتيفض سه را مردان ! رابعهی ا

  .ندا العقل کامل مردان ــ ١

  .ندا نيالد کامل مردان ــ ٢

  .است نکرده حاصل را مقام نيای زن چيه و آمده لينای غمبريپۀ درج به مردان ــ ٣

  .باشديم مرد کی يگـواه و شهادت به برابر زن دو شهادت که معناست نيبد ،ندا العقل کامل مردان که اول ۀماد

با ارائۀ داليل  داشت، کهی قيدق فهم و تيدرا با و ساخته مخاطب را ايشان ،دانای تاريخ زن، آن  هيعدوۀ رابع

  :پرداخت انش قناعتُمحکم چنين به 

  .ستين را مردان که است لتيفص سه زين را زنان

 زن از همه و همه  ابنای زمان،ريسا و، مشاهير جهان پادشاهان ،دانشمندان فالسفه، ،ءشعرا  ،ءادبا تمام ــ ١

  .اند ش يافتۀ دست زنانپرور و افته يتولد

  .است مردانۀ خاص که ندارد وجود مخنث زنان نيب درــ  ٢

  .است زده سر مردان از  تنهایگستاخ نيااست و  نکردهی ئخدای ادعو خيتار طول دری زن چيهــ  ٣
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ی الوصف ديزاۀ لهـلـه و شور با و نود گشتهخش بودند، آمده شنزد که یزنان همه هيعدوۀ رابع صحبت نيا با

  . خود شدندرهسپار خانه های

  

  


