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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 پيشتاز زن

  
  شبتاب
 ٢٠١٢ سپتمبر ٢٦

 کنند  سنگسارم می
  ندند ب به شالقم می
  کنند  تيربارانم می

  
  کشم  اما ، من زنده ام و نفس می

  سينه ھايم پر از شير اند و قلبم مملو از عشق 
  موھايم سياه اند ومواج 

  دی دستانم رنگ نميبازد سپي
  من بارور خواھم شد و خواھم بود 

  آروزيم اينست که ھيچگاھی 
  دستی ه جنينم شالق ب
  نباشد 

  جنينم حکم تيرباران و سنگسارندھد 
  کنند  سنگسارم می
  بندند  به شالقم می
  کنند  تيربارانم می

  انکارم انکارم انکار 
   پرورانم من نفس ميکشم و زندگی را در خود می

  آرزويم اينست که جنينم 
  زنی باشد که موھايش را در نور آفتاب 
  تا شانه ھا رھا کند و شادمانه لبخند زند 

  اميد دارم که جنينم زير چاردی نپوسد و ھمانجا به سرش شليک نکنند 
  کنند  سنگسارم می
  بندند  به شالقم می
  کنند  تيربارانم می

   کنم اما ، من زنده ام و عشق را ھديه می
  کنم  دلبری ميکنم و اسير می
  کنم  ميخندم و گرفتار می

  پاھايم در حنای سرخرنگ 
  خرام خوش دارد و آنھا نميتوانند چشم بردارند 

  کنند  سنگسارم می
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  بندند  به شالقم می

  کنند  تير بارانم می
  دعا ميکنم 

  جنينم در سرزمينی که آزادگی مرده است به دنيا نيايد 
  م ميخواھم حتی در آنسوی ارگ نيز نزييد نبرای جني

   شی زينتی خانه اش نباشد اتنھ
  برود به درب خانه ای سياه چشمی و بکوبد و بگويد 

  من زن کرزی استم !! ھمشيره 
  داکتر زنانه استم 

  آمده ام که برای طفلکت دوقطره پوليو بريزم 
  

  ھمين 
  شود  آرزوی من تنھا شايد با دوقطره مجاب می

  شود  با يک دق الباب مستجاب میدعايم 
  من نميميرم 

  و برای آنروز 
  مانم  زنده می

  اگر که مرا به شالق ھم بسته باشند
  اگر که مرا با تير کشته باشند 

  و يا اگر اينکه سنگسارم کرده باشند 
  کشم  من نفس می

  و باور دارم که 
  جنينم 

  ت با سرنوشت ديگری زن ديگريس
  چنان زنده ام من در آنسوی فردا ھا ھم

  من 
  

  زنم 
  مادرم 
  عشقم 

  
  من مردنی نيستيم 

  پروارنم  من زندگی را می
  

  شبتاب 
  ١٣٩١کابل ميزان 
  

 


