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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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  را جھان سراسر در زنان جھانی روز مارچ ھشتم
 ! گويم می تھنيت و تبريک زنان ۀھم به

  

 ميان در که [ افغانستان کشورم زنان به جمله از و زنان به ای نگاشته يا و سروده نتوانستم صحی مشکالت نسبت به

 اسالم دين مکار علمای نھی و امر و طبقاتی وستم ساالری مرد و یيتجنس ستم و تعصب و تعدی و ظلم آتش ھای شعله

 و امريکا غارتگر و جنايتکار امپرياليزم سربازان توسط کشور قصبات و دھات و ھا شھر بمباران و دغلباز ھای مال و

 . نمايم می شرمندگی با توأم ناراحتی احساس سبب ھمين از نمايم پيکش ] سوزند می شرکاء

و کشور مظلوم زنان تقديم زن با رابطه در را گذشته از ای سرورده آن پی در و قبل سال ٥ از ام نگاشته ذيل در اينک

  . نمايم می ساير زنان و انسانھای آزاده

  ٢٠١٩ مارچ ٠٨

***** 

 ! ھا رفيق و دوستان به پرحرارت ھای مسال

 . زن با رابطه در امپرياليزم ھای ترفند به است ای اشاره فقط نبوده تحليلی ، مختصر نگاشتۀ اين

 در کارگر طبقۀ ستمکش زنان خيزش و واکنش از بوده انعکاسی و بازتاب امر واقعيت در ، زن جھانی روز مارچ ٨

 ھيوالی به بدينسو بيشتر قرن يک از پيشين غول که امروز و . )١٨٧٥( نزدھم نقر سوم ربع داری سرمايه امريکای
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 به بدينسو سال ١٢ از و شده تبديل - افغانستان ما کشور جمله از - بيگانه ھای زمين سر اشغالگر امپرياليستی آشام خون

 گزاران خدمت و عقبگرا و المظ مالکان و کمپرادوران ، بزرگ داران سرمايه يعنی ، حقيرش و طبيعی وابستگان مدد

 ؛ دھند نشان بھترتر و بھتر ، روز تا روز را افغانستان زنان انسانی غير موقعيت دارند تالش ؛ دستش به قلم شدۀ اجير

 »1تلويزيون« با ای مصاحبه در »شرق زون در امريکا ارشد نمايندۀ « ) بيکر ( امريکائی خانم مارچ ٨ امروز چنانچه

 ھای کمک تداوم بر و  نمود آوری ياد تبختر با ، افغانستان زنان به امريکا دريغ بی ھای کمک و زن بيشتر آزادی از

 . ورزيد تأکيد نيز آينده در کشورش

 و جوان و پير ، مرد و زن ھزار دھھا ھايشان وراکت بمب زير در که [ افغانستان به متجاوز کشور ٤٧ جملۀ از

 به خاينان از دوتن با ھمکاری در فرانسه و المان امپرياليزم نمايندگان ، ] شده هکشيد خون و خاک به رحمانه بی کودک،

 برای شوروی امپرياليزم سوسيال کشتۀ کار جاسوس پرليکا ثريا و امريکا امپرياليزم نوکر ثمر سيما يعنی ، کشور

 شريفه و عکاس حسينی آمنه ( »افغانستان فعال « اصطالح به زن دو به ، زن المللی بين روز مناسبت به بار نخستين

 اعطای ، باشند نداشته کفش بر ريگی خود گاه ھر که ، نمودند اعطا را ٢٠١٤ »سال زن « جايزۀ ، )ساز مجسمه دانش

  . دارند می پاک آلودگی از را شان دامن آن پذيرش رد با و بخشيده لقايش به را استعمار

 آغاز از خاص طور به که دانند می درستیب ) مزدور نويسندگان و ستيز زن خاينان منھای ( افغانستان مردم تمام امروز

 در زن ضد جنايات اشکال گراف اکنون ھم تا ، افغانستان به شرکايش و امريکا غارتگر و جنايتکار امپرياليزم حملۀ

 T V ( يعنی ، مزدور نتلويزيو ھمين که رسيده حدی آن تا چنانچه ؛ رود می شده تر بلند و بلند روز تا روز ، افغانستان

 شوھر توسط ؛ شد مادر سالگی ١٢ سن در که ستاره خانم سينۀ و گوش و بينی بريدن از گزارشی طی کابل در ) 1

  . داد گزارش ؛ جنايتکارش

 و مردمی ًواقعا انقالب چنين اميد به . است سوسياليستی انقالب يک گرو در ، کشور يک در زنان واقعی آزادی

 می جھان سراسر و ايران و افغانستان رزمندۀ زنان ساير درپيشاپيش کارگر طبقۀ زنان ھمبستگی خواھان ، دموکراتيک

  ) ٢٠١٤ مارچ٩ ( توخی رحيمه . باشم

 

 )٢١( ! زن ای
 بـرکــن بـردگــی زنـجــيــــر از پــايــت    کفـن در پـيـچـيــده مـولــود ای ! زن ای

 تــنــگ و تـاريــک تـابــوت از بـرخيــز   سـنگ و َجمـره ازگـود ســاز رھـا تـنـت

 نيســـتی پاريـنـه زن آن تو دگــر اکنون

 برخاستی نھی با و بنشـستی امـر با کـه

 کاشـتند سـتاره ھنگام شب اختران، چون     گـذاشتـند پـا فضــا بر کـه زنان به بنگـر

 نيســتـنــد زمـردان رـکـمتــ یتـوانمند در    زيسـتـند رخـــشـان د خـورشـيد ھمچـون

 نيسـتی پاريــنه زن آن تـو دگـر اکـنون

 برخاسـتی نـھی با و بنشستی امر با که

 ھــــا قـھــرمــان پــــــروانــــيـد مـی بـتـن در    َجـفـــا ۀپشــتار کـرد مـی حـــمـل پـشــــت در

 (*) ھــــا مـيــنا و ھـــا مـاللـی و ھـا دھـقـانی يـا     ھا بھمن و مجيـد و احمـد فيـض و زاده احـمد

 نيسـتی پاريـنــه زن آن تـو دگر اکــنون
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 برخاسـتی نـھی با و بنشستی امـر با که

 دوزی تــنـت بر نابـودی کـفــن چـه بھـر    سـوزی خود به زنـی دست درمانـدگی ز

 بـازی اينچنـيـــن خويش زنـدگی با مکـن     پـيروزی و اتـنجـ راه تجـسـس در باش

 نيسـتی پاريـنــه زن آن تــو دگر اکـنون

 برخاستی نھی با و بنشستی امـر با کـه

 نـازی آن بـا کـه ِشـــگـردی نباشـد ايـن     پيروزی و نجـات راه نيست کشی خود

 سازی اھـ نجـاریھـ نا اينھمـه با کی تا     نوازی خويش باانگشـتان مرگ آھـنگ

 نيسـتی پاريـنه زن آن تو دگر اکــنون

 برخاستی نـھی با و بنشستی امـر با که

 کــــنـيـم بنـيــاد مـبـــارزاتـی جـنـبـش يک    کـنــيـم ايجــاد انجــمـنی تـالش و سـعی با

 کـنيــم فـرياد سـخــــن اين ومکـرر پيـھــم    کـنـيـم آزاد را خـويـش ونـبرد، خيـزش با

 – نـبرد و ستيـز و جنـگ بود زن نـجـات راه -

 نيستی پاريـنه زن آن دگــرتــو ، آن ِبـــعـد کـه

 خيزی بر ات اراده بـا و بنشـيـنی اختـيارت بـا

* * * * * 

_____________________ 

 پرشکوھی محفــلی شــام ٧ ساعت به )زن روز( ٢٠٠٨ مارچ ھشتم روز سالگرد خاطرصدمين به " ! زن ای " ]٢١[

 توسط سروده اين . شد برگزار -تورنتــو در"يارک نارت" ۀ کتابخان مجلل درتاالر ) آزاديخـــواه زنـان اتحـاد( بجان از

 . شد خوانده محفل آن در )توخی رحيمــه(آن ۀگويند

 » ايران خلق فدايی چريکھای « گذاران بنيان از تن يک زاده احمد مسعود ياد زنده -(*)

 . افغانستان رھائی سازمان گذار نيانب احمد فيض ياد زنده -(*)

 ) ساما ( افغانستان مردم آزاديبخش سازمان ازبنيانگذاران تن يک مجيد ياد زنده -(*)

 )ساوو( واقعی پرستان وطن انقالبی سازمان گذاران بنيان از تن يک بھمن بشير سيد ياد زنده -(*)

 . ايران مقاومت و مبارزه نماد دھقانی اشرف -(*)

 .انگليس استعمار عليه افغانستان مردم آزاديبخش جنگ نامور اززنان تن يک ماللی ياد دهزن -(*)

 )راوا(افغانستان زنان انقالبی گذارجمعيت بنيان مبارز، مـيـنـازن ياد زنده -(*)

---------------------------------------------------------------------- 

  


