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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Vanguard Woman  زن پيشتاز 

  
 نعمت اهللا مختارزاده  
 شهر اسن آلمان 
  
  

  ندای زن
  اين مرد هـا تا کی عــذابم ميکنند! ای خـــدا                

  قـاِب بــی حــيايی ، در حـجـابم ميکنندبـــا نـ                          

  رـــــَ عــصِر َحج               وارثـاِن بــاور و انــديـشــۀ 

  نا قـص العـقِل  پــُرازِعصيان خـطابم ميکنند                         

  گه بـه نام ننگ و ناموس و گهی مکر و گنه               

  ت و عـفــت گرفــته ، بـر ترابم ميکنندـزـعــ                        

  دختر و هم خــواهر و هم مادر و هم همسرم               

  حسرتا ، در نــاِر خــودخـواهی کبابم ميکنند                        

  گرچه شيرينم ز شهد و ، شکر و قند و عسل               

  ـه و جـــاِم شــرابم ميکنند                        تـلـــخ در پـيــمانـ

  بســتر تنهای ايــشان ،  گرم و نرم از پيکرم               

  ســردی و سخِت غـضب ، ثبِت کتابم ميکنند                       

  ناطــِق مهـــر و وفــا و ، عـامـِل جور و جفا               

  ــير و عــتابم ميکننداليــِق تـــوهــيـن و تحقـ                      

  ابــتدا ، بـــويـــند چون گل ، ليک بعِد اقتران               

  ـــيابم ميکنندـآرد ، در بــيـِن دو ســـنِگ آســـ                      

  ، چون خدای مهربانستشدر هـوسرانی پر               

  سابم ميکنندحاصِل مـقصد  نموده ، خــــر ح                      

  چون کنيز وبرده ای درخدمتم هر روز وشب              

  ا دامن ِقطابم ميکنند                      ورنه هـــردم ، پــاره تــ
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  دادم ايشانــرا ، مقـــام و منصب و شــاِن پدر              

  ــــرفته در َخـالبم ميکنندــحـــرمِت مـــادر گـ                     

  خانــــۀ ويــراِن شــان ، آباد از عشِق زنست             

  ــــراب آبـاِد نامـــــردی خرابم ميکنندــدر خــ                     

  ـاِم شــــان پايـنــده و جاويد شد از باِر زن             نــ

  ا و ، خاک و آبم ميکنندــوــمحـو از نار و هـ                     

  ايـنهمه تقصيِر آخــوند است و نه از ديگران            

  زانکــه با تفسير و معنی ، پيچ و تابم ميکنند                  

  جوهـِر هستی مردان ، گرچه از جوِد زنست            

  شــيِر پاکـــم را مکــيده ، خشک زابم ميکنند                  

  حـال بايــد ، پيروی از امــر و دســتوِر بهاء            

  ـوابم ميکنندـورنــه در ناِر تعصب ، مسِت خ                 

   حقـریِ  حـقـيـقـت ، انـتـخاِب راهــــّبا تحــ            

  فارغ از هرگونه وهــم و ، اضطرابم ميکنند                                          

  هابعيِض نــژاد و دين و جنس و رنگترِک ت            

  ـِم زخــِم دِل هــر شيخ و شابم ميکنند                 مرهــــ

  ـر ايجاد شدگـوحـــدتی در عــالـِم انـسان ، ا            

  عــــهد و ميثاِق وفــــا ، پــا در رکابم ميکنند                

  وِق مــرد و زن کامل شودــقـ حــ            تا تساویِ 

  ی  ، جـوالنگرِ    پـر از زکابم ميکنند                خامه ا

  ای خوشا آندم که ، تعــديِل معيشت در جهان           

  ــــداِر هــــــر ثوابم ميکنندـبرقــــرار و پايـــ                

  ديِم زناناين هــــديــۀ ناچــيز تقـ»  نعمـتا «            

   لبهای نابم ميکنند شايــــدم  مست ، از میِ                

  

 

 
 


