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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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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 Vanguard Woman   پيشتاز زن

  
  محمود خليلی

٠٩/٠٣/١١  

  

  به ياد تمامی زنان کارگر و زحمتکش،  مادران،«

  زنان انقالبی و مبارز و زنانی که با خون خود

  ا سرمايه داریآزادی و سوسياليسم را در جدال ب

  »سرودی ساختند برای نسلی ديگر

  

 » خورشيد زنان «

 

  روزی خورشيد ما ھم خواھد تابيد

  و آسمان رنگ ديگری خواھد داشت 

                               و زندگی نيز

  منھم از زنی زاده شده ام 

  ھمانند ھمه انسانھا 

  من ھم از زنی زاده شده ام 

   که گل بوته ھای وجودش را

  بر فرشی از درد نقش زده اند 

  با سر پنجه ای از زخم 

  وقلبی خونين 

  مانند مليونھا زن 

  در کشاکش درد و کار 

  بی ھيچ اميدی، 

  بی ھيچ پاداشی، 

  برای داشته ھای وجودش 
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  و نداشته ھای حياتش 

  گناه من زاده شدن

  در سرزمين پر درديست 

  که کودکانش نان را در حاشيه بيابانھا

  و در انبوه ماشين ھا 

  با دسته گلی در دست می جويند 

  و گاھی، فقط گاھی 

   در البالی صفحه ھای چرکين روزنامه ھا 

  با عکس و تفسيری رنگ پريده 

  کودکان خيابانی، زنان خيابانی

  گرسنگان خيابانی، نام نھاده شده اند 

   در جدال با گرگان خيابانی 

  اوباش و چماق به دستان سرمايه 

  وليس و گزمه ھای بسيج پ

  با عکس ھای رنگين و چفيه بر گردن

  آويزان در بيلبوردھا و ديوارھای غمزده شھر 

  سرداران اصالحات و سازندگی

  با وعده بازگشت به دوران رھبر جالدان  

  رنگ بھار را به يغما برده اند

  بوی تعفن يارانه سانديس 

  ھنگام لگد مال کردن انسانيت 

  ا و وعده بھشتفضای نيرنگ و ري

  فرياد در گلو شکسته زنان و مردان گمنام

  در حصارھا و باروھای زندان

  با صف طويل منتظران اعدام

  روزی خورشيد ما ھم خواھد تابيد

  و آسمان رنگ ديگری خواھد داشت 

                               و زندگی نيز

  محمود خليلی 
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