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  توخیخانممبارز نستوه 
 

شما را خوانده ام ھميشه دلم می "  سال پايوزی زندان پلچرخی٨خاطرات "از چندی بدين طرف که کتاب ارزشمند 

ی شما را ا پر محتوۀشعر و نوشت، تا اين که در اين اواخر تا ضمن چند سطری سپاسم را خدمت شما تقديم دارمخواست 

مان آن من دکشور و مر برای آزادی ، وطنۀ آيده ھای انسانی  و مبارز شرف داشتجانباز "مينازنده ياد " تباط  به ار

ستعمار و نجات از چنگال  شرف باخته ھای  ظلم و ستم يمنی ااز چنگال اھريت  رھائی بشرزنان که در راه  جمله 

مز رنگ مبارزات انقالبی  را برای زنان افغان  باز  راھی خونين و قر،و با مرگ خودانسانی  تا پای جان پيش رفته  

  .يستم و گر  خواندم ،نموده اند

کلچر بی مفھوم بومی  و ستم ی اھی ھابانی خود  خوکه قر وطن خود  ۀيه نمودم  به حال زنان در بند نگھداشته شدگر 

 ساير زنان و دختران  مگ با تأسفديده اند برند گر سر میه   حيات بابمردان که نا آگاھانه  در غالمی و بردگی اعر

 چنين وضعی را! بلی  .کنند  با خاموشی از مزار سرد و کرخت آرزو ھای شان عبور می،با سواد و با شعور کشور

ھای آگاه اين  دختران افغان و خانمبرخ اعظم بينم که  ای ھم ندارم  چون می و چاره!! دانم  يستن میبرای خود قابل گر

  آخر اين خاموشی تا کی و تا چی وقت ؟؟!! و بوم کھن  خاموش ھستند  مرز

  :ھمان خون ھای ريخته شده به من اين حق و وظيفه را می دھد، تا چنين نداء بکشم

تفاوتی  ؟؟ آخر بیگذرد  میه گذشته و چهبر شما چببينيد !! تکان بخوريد !! خود آئيد ه ب !! خواھران من!!  دختران من

 ظلم و ستم مردانه شدت خواھد يافت و فشارين داشته باش قوقتی تو چنين احساسی نداری ي وقت ؟؟  هخبری تا چ و بی

  !!د  نمود  اسپ و شتر دوانی خواھمانمايندگان اعراب ھمچنان  در  سر زمين خاموشی 

را در يابيد و مشت   تانۀشعور بر باد رفت!متشکل شويد! کشيد فرياد !پا خيزيده  ب!ئيد، از زنده ياد مينا بياموزيد بيا

بيد تا آزادگی انسانی و عجم بی مروت است بکوار و نا انسان و عرب کنام مرد نا به مجکمی گرديده بر دھان ھر چه ب

 به اميد "خانم توخی" خود ۀ  درد ديده و زجر کشيدۀ اظھار سپاس و قدر مندی از نويسنددر  اخير با!! خود را دريابيد 

 .می باشمی افغان ھا ھای ديگر خانم انتظار نوشتهدر ،رنجات زنان افغان از چنگال انواع استعما

  

 

 


