
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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 پيشتاز زن

  

  سيد موسی عثمان ھستی: فرستنده

 ٢٠١١ جون ١٣

 

   !ت شماأود برشما وجرر د" آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"  پورتالدگاننگردان

 ھستم زن کي من .دي رسانینشر مه  را بري نوشته زني وادي ترسی نمی گرگچي ھدنيشما از چشم کش  دانم کهیم

 دهي گرد  پرستنينامردان به ظاھر د  از اتھام که نقش قاموسی سرھراس ندارم ولدني از بر، دھمی روشن مغاميپ

 در یالي خوسفي ان پرستنيد و داده شود  به منخايبرھنه صورت نقش زل  شعرني خواھم چنینم زيرا  است چرا؟

 ري زۀ در تورنتوفرستام آنھا ھم از نشر نوشتنامي بی وانتقادیطنزۀ  ماھنامتي نوشته را به سا. نام من بسازندیپھلو

ت أجر  تا ملت ما بداند که زنان در غرب ھمديسي نام قلم کش بنوی جاخواھدي که دل شما میھرنام نول پاک کردند

   . گردندسانه ازآن دارند که افميحرف زدن ندارند ب

 که ستين نيحاضر به امگر است ی است حاضر به ھر قربانني دستانيفاشو  ني ساالرما که حاکم دنيدۀ  درجامعزن

 کند شيشه پي عای برپاکیتيآه  کستي ھم در عصر مانیمحمد و شه سازندي وعاخاي زلوسفينامردانه به او داستان 

 شترقلم من بزند با یربرپاي شود وشمشدايپ ی دارم که علني ترس از ا. را خاموش سازده ھا افسانیوسر وصدا

  احترام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لعنت برباران

  

   رحمت خداستباران 

   واهي سی با رو سریزن

  شانيپر  زردیمو

  رف ا تعبدون

  ت خود فنجان بردسگرفت

   باي زی برکرسنشست

   خندانلببا 

   ودي دکيرباري پمرد
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   دندانی بعاشق

   دور کرد ازخودیرو ز

   راگردحقارت

   دستان گرم وبه

   لرزان 

   ی وتشنگیزگرم

   بودآمده

  جانه  ب

  بانا عجله وشتبا

  خداني کردسر باز

   پرسوز وگدازۀني ساز ديکش

   آهھزاران

   وديالس نوشي گکي

  خت درگلدان  انداگرشيد

   غرق تفکر شد وسپس

  رهيخ

   باز در

   دندانیربي پچشمان

   گفت باخود

   نوکرخان ھستم من

  اازبادمجاني

  و   کردی سری م روسره ب

   خزانرنگم

  راني رسم وقانونم حني ابه

   ازدهي اقتباس گردکه

  طاني شی ھاهيآ

   فرمان ازاست

   کروگوش

   چشمانیب

  گوش اوه  غرش رعد وبرق آمد بیصدا

  و  برسرکردی روسربارهدو

   لعنت بربارانگفت

  

    


