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  زن استاد است در نيرنگ و تلبيس« 
  ز مكــر زن هــنر آمـــوزد ابليس   
              زمكــر زن كسي غافــل نباشـــد   

 زندان پلچرخي                                                                  »اگــر غافــل بــود عاقـل نباشــد   

 
 زن ستيز روزگار تار بوده كه ك كدام  شاعرة مريضنمي دانم  متن باال تراوش انديش

  برخي  ادباء  ، شاعران و فالسفه ، در مورد .است  راجع به زن   نموده "در افشاني"چنين 
  :ي دين  فرموده  اند "  علما"  ز جملها. حرف هاي تحقير آميزي زده اند  ، زن 

 و فراست ،  چپ مرد خلق كرده  ؛ اما  عقلة و  زن را از قبرغ مردان را خدا آفريده" 
 از جانب خدا به مردان  ارزاني شده ؛ از ،فهم و دانايي ، توانمندي و دالوري بيشتر از زن 

   ."همين سبب يك لك و بيست و چهار هزار پيامبر از جنس مرد برگزيده شده  است 
 در حصار  ،شت و بربريت قرار داشته دورة وحةزن مظلوم تا امروز تحت فشار و شكنج

 هرگاه زني مرتكب  خبط وخطاي. ست تدريجي محكوم گرديده ا چهار ديوار خانه  بمرگ 
مگر   شريعت ؛ ، محكوم بمرگ مي گردد زن . شود  كه مرد نيز درآن خطاء سهيم باشد 

درت و صاحبات قاسالم صرفاً به چند سال حبس مرد بسنده نموده ، بعد از مدتي مرحمت 
كه خود سالح  مدهشي است براي حفظ پايه هاي دولت و مالكيت  [ آيه هاي آسماني 

، شامل حالش  مي گردد و از زندان بزودي رها مي شود ؛ و آن ديگري كه از ] خصوصي 
 جسم ، صريح آيه هاي آسماني سنگسار شده به حكم بنا"قبرغه چپ اش خلق شده"
ام ـيده ، با تمـون خشكــته هاي خــ  با لخآلوده  ،ه، پاره پاره ، شقه شقهـه تكـجورِ تكـمه

 ؟!  اش در زير خروار ها سنگ  رو به تجزيه و تحليل مي رود "غيرممكن  " ايــآرزو ه
  
  
  
  
  



  
پوسيدة بخاطر رهائي اززنجير خرافات  و  ،ي كشندمدست   و خودسوزيكه از فكرخود كشي يزنان به قديمت

  ! اند و تدبيرر پي چاره د  و ستم مردمذهب
  

     . . .زني پاي به زنجير
  

  موجودي كه پايش به زنجير شريعت بسته اند ، زن است
  زني پاي به زنجير ، هستي ساز جهان كهن است

  
  و پيدايش اش ، گويند فسانه هادر خلقت 

   و روزي رسان زن استصاحببدين باورند كه مرد ، 
  

  گويند كه بعد از خدا ، سجده  به شوهر باشد روا
   گويا قبرغه چپ مرد ، مصدر پيدايش زن است     

  
   ، تداوم نسل بشرصبور و صادقموجود 

  ارزن است خروارگويند كه  مكر زن  ، بيشتر ز 
  

  سان مردان اهانت مي كنند به خويشدر حيرتم  چ
  ! دامان زن است ه يآنان كه زاده و پرورد

  
   همسر  وخواهر است و دختر ، مادر است همين زن ، 

  چشم اميد كودك و برنا و پير سوي زن است
  

   "  بزنيد زناني كه نا فرمان اند "قران فرموده 
   زن است ، مجازاتبه حكم اسالم ، كنيز و مستحقِ

  



   زن بالست ، خانه را خدا بي بال نسازد  گويند 
   تحقير زن است، هم از براي تفضيح  ،اين  مثال ها

  
  در حقيقت مرد و زن هستند مكمل يكديگر

   زن است ،در بساط  تكامل هميارمرد در سفينه 
  

   زن هم بود بسان مرد  ، ميدان نبردجويجنگ
  (* ) ، در جنگ آزادي ميهن است   زنماللي نماد 

  
              *  *  *   *   *   *  *  *  * 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . مي باشدنگليس يك تن از زنان نامور جنگ آزاديبخش مردم افغانستان عليه استعمار ا)ماللي( زنده ياد –( * ) 


