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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Vanguard Woman    پيشتاز زن

  
  انجنير روح افزاء عثمان

١٠/٠٣/١١  

  

  "!آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" وزين پورتالندگان محترم نگردا

  !ن بادشماعزيزان شمشير برگردن خاينا  قلم رسای 

ان . خواندمسروده شده بود، را به مناسبات ھشت مارچ "ويانیاکسوما"شعرزيبای خانم   خواندن آن شعر پر محتوا چن

  . خود را قھاعت بخشم بر من اثر گذاشت که نتوانستم بدون اسقبال از آن

ر گرانمايه و خوانندگان  تقديم آن شاعکه شايد اندکی برھنه تر باشداينک با الھام  از آن شعر، نکته نظرات خويش را 

   ـ.مورد قبول قرار گيردبا پاليسی نشراتی پورتال مغايرت نداشته اميد . پورتال آزادۀ ما می نمايم

   

  تفسيرقرآن
  م ه گورکردن گذشتگانمن ازقصۀ زنده ب

  آموختم که

  حق زندگی ندارم

  درباغچۀ پدرنھال نشاندم 

  وترسيدم که پرنده وبھارنيايد

  با خود گفتم

  که يک مرد استپدرت 

  با نشاندن نھال 

  شايد

   استوار ترگرددکينه اش

  گيردبآن نيم ازميراث راھم ازتو و 

   من افزون بردوحصۀ توۀ برادريک حص:گفتم

  ت ميخواھد بنشانھر نھالی که دل

  :گفت و برادرخنديد 
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  ؟اين لطف ازکجا آموختی

  :گفتم

   از محکوميت بی بی حوا

   ،مادر شنيد

  :اشک ريخت وگفت

  حرف بی منطق ھنوزمغزم را

  مانند مارافعی خشماگين ميخورد

  اشک مادر را با

  دستمال نشانی

  جيب خود که به

  يادگارمانده بود

  پاک کردم

  :مادر گفت

  ؟مگرنشنيدی

  :گفتم

  ، مادر

  شنيدم که

  :علمای دين آسمانی می گويند

  دنياآمده امه ازقبرغۀ چپ مردب

  بدون جرم وگناه در

   سوخته ام و دنيایدوزخ بی عدالت

  تبديل شده ام  به کشت زار دھقانی 

  نه قدرخاک می داند نه از

  کشتزار

  :گفت

   جان مادر اين چه 

  قانونيست؟

   مادر:آھسته درگوشش گفتم

  که  محتسب نشنود

  نايب خداست

  :گفت

  پيش کی شکايت کنم و

  کجا برومه ب

  :گفتم
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  ! مادر

  ،گويند می

  ت ازجنت برآمدی خود

  :گفت

   بيش نيسته ایجان مادرافسان

   به بی خانگی زن استه ایيک بھاناين 

  درلوح محفوط خيالی

  :نوت 

سلمانان ر م د پيغمب ه حکم ، ميگويند اول قرآن درلوح محفوظ نازل شده وبعدبه محم سلمان ھستم ب ه يک زن م  من ک

  ! برابری با يک مرد نمی کنم واقعيت را خوانندگان شکوه نپندارند،قرآن

 لوح محفوظ قيل ھو لوح نا فی السمائ و مکتوب ما فيه و قيل انه من نور و قيل ھو ام الکتاب و قيل قال هللا تعالی فی 

  . ان القر آن . ھو فی حفظ هللا کانه فی لوح 

  


