
   !سالم هاي پرحرارت به دوستان و رفيق ها

 

  . فقط اشاره اي است به ترفند هاي امپرياليزم در رابطه با زن  مختصر ، تحليلي نبودهة اين نگاشت

  

كش  طبقة  از واكنش و خيزش زنان ستمعيت امر بازتاب و انعكاسي  بوده  در واق مارچ روز جهاني زن ،8 
 كه غول پيشين از يك قرن بيشتر و امروز  ) . 1875( م قرن نزدهم  سوعربكارگر در امريكاي سرمايه داري 

 تبديل - ان از جمله كشور ما افغانست- بدينسو به هيوالي خون آشام امپرياليستي  اشغالگر سر زمين هاي بيگانه 
دوران و  كمپرا،  به مدد وابستگان طبيعي و حقيرش ، يعني  سرمايه داران بزرگ  سال بدينسو12شده و از 

د  موقعيت غير انساني زنان ن ؛ تالش دارشمالكان ظالم و عقبگرا و خدمت گزاران اجير شدة قلم به دست
 ةنمايند« ) بيكر (  مارچ خانم امريكائي 8 چنانچه امروز ؛د نافغانستان را  روز تا روز ، بهتر و بهترتر  نشان ده

از آزادي بيشتر زن و كمك هاي بي دريغ امريكا  » 1يون تلويز« در مصاحبه اي با » ارشد امريكا در زون شرق 
  .و بر تداوم   كمك هاي كشورش در آينده نيز  تأكيد ورزيد . به زنان افغانستان ، با تبختر ياد آوري نمود 

 پير  و  ،كه در زير بمب وراكت هايشان دهها هزار زن و مرد[  كشور متجاوز  به افغانستان  47از جملة 
 در لمان و فرانسها امپرياليزم نمايندگان  ،]  دك ،  بي رحمانه به خاك و خون كشيده شده جوان  و كو

همكاري با  دوتن از خاينان به كشور  ، يعني سيما ثمر نوكر امپرياليزم امريكا  و ثريا پرليكا جاسوس كار كشتة  
فعال «  به اصطالح  ، به دو زن زن بار به مناسبت روز بين المللي    براي نخستينسوسيال امپرياليزم شوروي

 كه  ،ندعطا نمودا   را2014» زن سال« جايزة ،  مجسمه سازني عكاس و شريفه دانش يآمنه حس ( » افغانستان
 اعطاي استعمار را به لقايش بخشيده و با رد  پذيرش آن  دامن شان  ،هر گاه خود ريگي بر كفش نداشته باشند

  .         را  از آلودگي  پاك مي دارند

به درستي مي دانند كه به ) ن زن ستيز  و  نويسندگان مزدور انيمنهاي خا( امروز  تمام مردم افغانستان 
انستان ، تا هم اكنون گراف  غ به افش امريكا  و شركاي جنايتكار و غارتگرطور خاص از آغاز حملة امپرياليزم

اشكال جنايات ضد زن  در افغانستان ، روز تا روز بلند و بلند تر شده مي رود ؛ چنانچه تا آن حدي رسيده كه 
  طي گزارشي از بريدن بيني و گوش و سينة خانم ستاره كه  در كابل  )T V 1( همين تلويزيون مزدور ، يعني 

  . وهر جنايتكارش ؛ گزارش داد  سالگي مادر شد ؛ توسط ش12در سن 
به اميد چنين انقالب واقعاً .  يك انقالب سوسياليستي است  آزادي واقعي زنان در يك  كشور ، در گرو

پيشاپيش ساير زنان رزمندة افغانستان و ايران و  درگرخواهان همبستگي زنان طبقة كارمردمي و دموكراتيك ، 
  )2014مارچ 9 (رحيمه توخي      .ي باشمم سراسر جهان

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  نعرة آزادي

 

  ردگي بشكن ز پايتـير بـ زنج !اي زن
  رس كند رهايتـداني تـدرتت بــگر ق

  ا آواز رسايتـــرة آزادي بـــبركش نع
   راهت زكنور د،ستسنگديوار وچه هر

  خيزش و از بند رهائيت دورِ باشد 
  وي شخصيت خويش يابيـكوشا گر ش

  خانه ،  ناشادير ديوار ادر چهمي دانم 
  ر كسب آزادي بيتابيـهمي دانم كه به

   خوابيكه مگر؛كيهانزن پا گذاشت به 
خيزش و از بند رهائيتورِباشد د   

  اي تراـپ المــت اسـبا شرعيبسته اند 
  اي تراـه د آرزوــرده انــركوب كــس

  راــواالي ت ام ــ مق مرندــيز ُشــناچ
  راـت  دن راهــرده اند از تمــدا كــج

خيزش و از بند رهائيتورِباشد د   
  وش توـرمي آغـگ ز ،ـرد مدرــذت بـل

  صد حيف و افسوس از لبِ خاموش تو
  وش توـو بيني و گ شوهر مي برد لب 
   و عقل و هوش تو منكر است ز دانائي

خيزش و از بند رهائيترِوباشد د   
  نيانجم ر خود ــاز بهــيز و بســبرخ

     منيسك يك ن يـجمع كن ز هر چم
  از خرمنيـ بس ،داـاي جـه هــاخـز ش

  چمنيرهه ر زنند بـ س ،گل هاي آزاده
 خيزش و از بند رهائيتباشد دورِ 

  * * * * * 


