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  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Vanguard Woman  زن پيشتاز

 
   "یستني"  افزاروحانجنير      
  ٢٠١١ می ٦ کانادا ــ         

  
  
 

 "روز زن"  ــهشت مارچاز قبال ست ابه
 

  وَبَب
 

 م کرده امگ  تاریاهظلمت شب  جهان درنيا
  کرده امگم باربار، دوبار و کباريبه  نه

  در کجا گفته خدا؟آخوند
   سنگ  مرد درنقش
 هوا  زن درنقش
  جان حوا  تهمت بریبست
 نوايساخته او ب  رایآدم

 آدم سر  برخورد
 را به دو  گندمۀدان 
  فروشدتا

 به جو شاوالد
  صد سال شدچهارهزار و 
  نو، کهنهدينگرد
  ی ا لعنت بر توصد

 وــَگ آخوند
   به مادری بستیتهمت
 وــَخ  والي خدر

  "ببو" از زن یساخت
 جو  گندم وني بی نکردفرق
   بستهچشم
  دروی خس کردو خار
 حوا  آدم رایگفت
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 یگفت
  جنت بدواز
  یگفت
  ازیناپاک

 جا مانده روخايلز 
 تاج  ویپاک  تخت وی دادوسفي بر
 شهيعا  ازیبشکست  اشتریپا

 ) استیسالح روس(شکه   دهی دادی علدست
  نقابی بیرسم مسلمه ساخت  وراه
 یرا زد ها زننقش
 آب  درخوديب
 ی شرط مردني استين
 یکرد هاحق زن  درجفا تو
   
 خدا  از قرآن وی گفتمال تو

  جدایاز انسان کردرا خدا 
 جا  در محراب و منبر هرنه
   استیگفت
  ميخدا
 گوش چشم و  زبان ویب

 و هوش  با فکراست
 ديکس ند ش راصورت

 اني او هرجا عکيل
 خدا   ازیدار  پندارنيا تو گر
  بهاني ای دادطانيش  چه براز
  کرده اگرخلق او
 طانيش
   چرا محکوم کند انسانپس
 لي تو آخوند رذی کردچه بر
  

  قرآن رایکرد ريتفس
 لي دلیب
 لين  زی موسکرد ري تلي دلیب
  منطق ازیب 
 لي ذلیزن ساخت 

   رازن
  ی دادیستين  وی پستنسبت

 لي دلیب
  وی هستی دادمرد بر
 لي خلبصمن

  ازستيت چمقصد
 عاجزه
  زن خشک ونقش
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  مردنقش
 تازه و تر

  دهيناد  زن رایبازو زور
  عاجزهی گفتلي کدام دلبا

  یديگرد کوزه گرو   سازکوزه
 ثي آخوند خبیا
 ی کوزه ساختیسفال از

  یفروخت خود  ویدي خرخود
  تيآ  وثي حدنام بر
 ی زن تاختسر
  را تاج سرمرد
  را چشم پت وزن

  کرگوشک
  پولیب  زر ویب
  تو نامرد زمانیا فتواز
 اني عو آشکار زي کنبنام
   ددني به کابل رسکه یوقت
 ددني زن دربانيگر
 ددني برنهي زن ساز
  شکف  زن برۀنيس
   گشتنهيخ

  شرهني پکفن
  خانه اشگور
  طالبنيد شعار
 ريشمش  وشالق
  طالب  مجاهد ویرو

  پشکیچون رو 
 )شير(ري گدهي ناف رستا
 ري بزن بیگفت
 ريبغل گ  درانيروخوب

 ريو نک  از منکرنترس
 ؟و طالب چرا شده  از مجاهدددنيپرس

 تيرو 
 ريق چو
  گرفتم درس ازگفت

 )یتره ک! (ريکب آموزگار
 یکال  ویدود و کور
  و دادم قبر  کوریجا
 ی مرم  دادمی دودیجا
 دادم کفن ی کالیجا

  ی پرسراست
  سر زنديراست بر  وچپ

 ساختند 
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 مرد  زن ونيب 
 منو  تو

  بگوستيمسلمان چ  وطانيش و  تواني مفرق
  مال؟یا

  دری را غسل  دادهمه
  گندهآب
  خندهني دشير  برینمود
   باشدتو کار

 ري تفسۀوارون
 ريگ  توطانتيدام ش  درهمه
 ري قیئگو را ريش
 ري شیئ گورا ريق

 اهللا نستم اسرار ندامن
  چه کرده آخوند را بالبر
 اهللا انصار دامن خواجه عبدرميگيم
  اسرارني پرسم از خدا ایم

 ی باختیئها شطرنج خداسال
 ی نشناختريوز شاه و  وادهيپ
 و اسپ سوار  را برادهيپ

 ی پت تاختچشم
   ناگفتهکشت
 یندانست
 ی باختآخر
  مالی او ماندنام
 بال یساخت  اواز

  شت گفتهبه  ودوزخ
   ما تاختهسر بر
  است داريب مغز االت درؤ سنيا
 خواب  وايؤر  درنه
   نادانممن گر

  جوابدارم آرزو
  نادانی مالگفت

   در قرآنمي داریتيآ
   هاهيآ  زن درنقش
 آب  برگشته
  که یمثل
 است نام اهللا  ظاهردر
 مال کندي می بازنقش
  توانای خدای ازي خبر
  خواباز
  جوابیب نده سالهاالها ماؤ سنيا
  حرف برمالدي گوی کسستين

  مرده ویانصار
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 خدا  باادعو  کندهک
   روح اهللانقش

 آب بر 
  روح افزاعاجزه

 هم خدا  قرآن وهم
 ست ماملک در

  مالحرف
 و نه فرهنگ  سوادنه
   رنگی شاه بۀخان
  دنگگ و عروس دنۀخان
  نيه از هروئئ نشیکس
 بنگ چرس و ه ازئ نشیکس

 است ننگ ی کرزدولت
 تنگ  پاالن وی قوه بسه
 ول هستند زرنگا چپو چور در

  درنگی از چشم زنند بسرمه
  باشد آن فرنگکه تا
  باشد جنگوطن در

 اونگ  آب کوبد دریدموکرس
 لنگ  نقش زن باشد خری پرسراست

   
  :نوت

  ونيد  مکار که بدل خود سازیخانه عروس مقصد از مال  خبر است ویخانه شاه مقصد از ملت ب
 . رقصدی مینادان ملت از  زند ویمذهب م

 


