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 زيم عزيدالرحبرعيم

٢٠٠٩/٩/٣ 
 

 .ديزيبپا خ! خواهران افغان
 

 یتواند الهام بخش مبارزاتين روز ميا. كنميك عرض مي زن را به همه خواهران افغان و زنان مبارز جهان تبریروز جهان

، یل به طلعت آزادي نیبرا.  وغ استعمار محسوب شودير يشتاز افغان گردد و سرآغاز مجاهدت خواهران ما از زيزنان پ

 و ین خارجي  خود را بر فرق متجاوزید صفوف خود را فشرده سازند تا بتوانند ضربات آشنده ايخواهران و برادران ما با

 .  وارد آنندیظالمان داخل

 خواهران، صرف راه ني  اۀديبه عق.  ندي جویگانگان ميك تعداد از خواهران ما نجات خود را در پناه بيم آه يني بیبا تاسف م

.   را در داخل و  خارج بدست آوردن،  انجام همه آار هاستینه شدن و چند مقام رسميا عضو آابيافتن در  شورا  و ي

.  دانمي بر ناموس و خاك مقدس ما میمشكل زن و مرد افغان  را در اشغال آشور و تسلط اجنب.   من بر عكس استبرداشت 

ب خوردگان  ي، فری استعمارینا آگاه از طرح ها.    ما گذاشته استیب را  براي، دام  فر اش تيم حاآميتحك  یاستعمار برا

 یند آه بتوانند تار هايكه به خود آيتازمان.  شونديده ميچي پی و مزدوران داخلی اشغالگران  خارجی عنكبوتیخ  در تار هايتار

ببار نخواهد  یگري دیزي چی ندامت و سرشكستگجز آن هم گردد آه عاقبتي می سپری را از هم بگسلند، چند سالیاستعمار

ال ي مجزا از  برادران خود بر ام و یبه تنهائتواند يزن افغان نم.   افغان استۀدير آشي  زن افغان جز ملت به زنج.آورد

.  سكه اندك ي ی مشترك خواهران و  برادران ما دو روۀمبارز.   غلبه آندی و ظلم مزدوران داخلی  خارجی قوایطانيش

دن به هدف ي رسیجاد آند و براي ای  قوم و نژاد و مذهب چند دستگۀان مردم ما به بهاني آند می میكه استعمار سعيهمانطور

ن خواهر و يورزند بي تجاوز گران  تالش مین و مزدوران داخلي را هم به استخدام گرفته اند،  همانطور متجاوزیمزدوران

 مشترك مرد و زن افغان از قوت ۀاستعمار خوب آگاه است آه  مبارز.  ندير را خلق نمايذ  ناپی آشتیبرادر افغان  فضا

ر جامعه ما جز يندو  رآن جدا ناپذي ایلذا، جدائ.   را بوجود خواهد آوردیم مبارزاتيرو عظي برخوردار خواهد شد و نیبزرگ

   .ق استعمارگران استي عمیطرح ها
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 را نچشند،  یابد و مردم ما همه طعم آزادي نی رهائی ما  از تسلط اجنبین اشغاليرزمكه سيد بدانند تا زماني خواهران با

 نگردد، زن افغان آزاد و سعادتمند ی ما مستولۀ بر جامعه عقب ماندی نابود نشوند و مساوات و عدالت اجتماعیمزدوران اجنب

كجا با ينكه آه يد استعمار ناآامل خواهد بود مگر ايز ق وطن  ای آزادی  شان برایتقالد بدانند آه يبرادران ما با.  نخواهد شد

 ۀ زن افغان ضربیرو بزرگ مبارزاتيده انگاشتن نيناد.   مبارزه مشترك و همه جانبه  را براه اندازندفداآار شان خواهران 

  .  و مساوات خواهد بودی،  برابری آزادی بر مفهوم و معنیمدهش

  !برادراند ي رسانیيار!  د خواهرانيزي  بپا خ
    


