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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 زپيشتا زن

 
  از آملیمھناز کارگر ۀنوشت

  .سيامک م: فرستنده
  ٢٠١٨ اپريل ٢۶

  

 ...اريد ني در اند ااري چون من بسیزنان
  سالم

   اسمم مھنازه

  .... ی سالگ۴۵ انهي در میزن

  .... دمي روچشی سالم بود که طعم استقالل مال١۶ 

 .... تمام روحم 

 .... و فراتر از آن یتي جنسی ھاضي جانم پر از درد ھست و سرشار از تبعتمام

  گرفتنم بجرم زن بودنم ھست دهيناد و ضي تمام جانم پر از زخم دردناک خشونت ، تبع

  مطلقه بودنم بجرم

 .... ِمي ھای بجرم توانمند

 .... م ريان ناپذ جبری ھای عدالتی و بی حق خواھضاتي و تبعیتي جنسی پراز درد خشونت نابرابری من زن

 ...  شرمانه ی بشنھاداتي پدني ھستم بجرم رنگ چشمانم محکوم به شنی زنمن

  .... انهي ھرز و شھوت گرایبه نگاھھا...  ام یشاني شده بر پشاني پریرم داشتن موھا ھستم بجی زنمن

 از زندان اجتماع سراسر ی نشسته بر گوشه اتي بدور از اخالق و انسانی ھستم بجرم رد کردن خواسته ھای من زن

  .... ی عدالتی و بی و نابرابرضيتبع

 ....  ھستم مجرم ی من زن

  ...ی سال کارگر٣١ ۀتوان ھستم با پشی من زن

 .. ..مهي ببدون

  ... اتمي و فرا خور دانش و تجربستهي شای حق و حقوقبدون

 ...  ھستم مجرم ی من زن

 ...  کار ی محکوم به ساعات طوالن

 ....  و شاد ی معمولی زندگکي محکوم به نداشتن 
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 ....  ھستم مجرم ی من زن

 ....  ھا طول عمر ی پاسخ در حق طلبی بی ھاادي مجرم به سرپرست خود بودن و فر

 .... محکوم به شکست ...  جرم مطلقه بودن ه ب...  ھستم مجرم ین زن م

 ...  ھستم مبارزی اما من زن

 .... در ارث در حق مادر در حضانت فرزندان ....  رنگارنگ یضھايو تبع ... ی عدالتیب ... ی مبارز در راه برابر

  ... ازاتي امتمحروم از.. ھستم شاغل ی من زن

 ...  از پاداش غي در

 ...  ساحل ۀدي تفتی بھار و شنھادلتنگ

 ...  و باران زيئ ھستم عاشق پای من زن

 ...  نظاره گر برف و کوھستان 

 ...  کارگرم ی زنمن

 ...  رفته ھست ادمي فصول ز

 ... ادگاري ی به عکسھادلخوشم

 ... سبز جنگل  ۀ دلتنگ جاد

 ...  دشت الری دماوند و اللھا کوھستان وچي در پچيپ

 ....  و پاداشی اضافه کارچي ھیب ... ی دلخوشچي ھیب ....التي تعطچي ھیرگرم ب کای من زن

 

 .... اري دني در اند ااري چون من بسی زنان

  ھست ؟؟؟؟ی رساديفر....   و حال رنجور و درد مند ی ما زنان سراسر دل زخم

 

 ١٣٩٧مل آ

 ....مھناز

 

 نراي زنان ایانال ندا از کبرگرفته

  


