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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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 Vanguard Woman   پيشتاز زن

 

  )سوما کاويانی(

٢٠١٠/ ٠٣/ ٠٦  

  
  

   مارچ روز جھانی زن٨به مناسبت 

                                           

  تو بنشان در باورت نہ

  تو بگو نہ

  ديگر نمی خواھم ، نہ ، نمی خواھمنہ ، 

  تو بگو نہ

  ولی ھرگز نگو نمی توانم

  م کہ تو ميتوانینزيرا من نيک می دا

  تو توانائی ای زن

  تو نيمه ای زمين ، نيمہ ای آسمانی

  تو پر توانی
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  ، آری با خون تو با خون تو

  و با خون فرزندانت 

  اين ماشين عظيم سرمايہ می چرخد

  ، اين دنی ، اين فرو مايہ می چرخددنيا بہ کام اين پست 

  ديگر بس است 

  عزيز من ، مادر من ، خواھری من 

  ديگر بس است ، دختر من 

  ديگر بس است

  سالھا در کوره راه زندگی زجر کشيدی

  خاموش گريستی

  اکنون ديگر فرياد شو

  کہ نمی خواھم ، ديگر نمی خواھم

  قہ ھای زنجير را بگسل اين حل

  پر تذوير را به دور افکن ، مذھب 

  بگشا تو قفل زوالنہ

  بگو نہ نہ نہ

  شھادت بده بہ درخشش خورشيد

  نگذار در تۂ سياھچال بپوسی

  حجاب شرم و مشو خاموش در پرده ای از

  مشو مدھوش کہ است سرمايہ يک سراب
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  تو فرياد شو ديگر باره فرياد شو

  مشتی به دھن استبداد شو

  بگو نہ نہ نمی خواھم ، ديگر نمی خواھم

  تا بہ کی آه ، تا بہ کی؟

  در غرب زير پای دژخيم سرمايہ می پوسی

  گاه عرضۂ بازاری ھمچو جنسی

  در شرق در زير حجاب سياه امپرياليزم

  در پنجہ ھای خون آشام ارتجاع

  اين نوکران سيا

  تحقير می شوی ، توھين می شوی

  آری ، آری ، آری

  غرب ، حقت می خورند در شمال و جنوب ، شرق و

  چو جنسی می فروشندترا ھم

  زير سياه سنگ مذھب مدفونت می کنند

  گاه گوشت برد جاھلی و گاه بينی

  خرافات مجنونت می کنند گاه در گرداب اوھام و

  گاه زنده می سوزانند ترا

  ای زن بر خيز بر پا

  ای زن بر خيز بر پا

  به دور ريز اين چادر ظلمت را



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  مشت شو ، فرياد شو

ِبر ھم زن کاخ بيداد شو ِ  

  بکوب به دھان دژخيم

  بگو نہ نہ نہ

  نمی خواھم ، ديگر نمی خواھم

  ھمچو جنسی عرضۂ بازار شوم

  يا بھر سود تو طالب خريدار شوم

  حيلہ ای تقدير را نمی خواھم دگر

  ميگسلم اين ، حلقہ ھای زنجير را

  ديگر نمی خواھم بار بار کوبيدن 

  خاموش شدن در گوشہ ھا خزيدن 

  بگو بگو ای زن بگو

   خواھم ، ديگر نمی خواھمنمی

  ديگر نمی خواھم ۔

 

  

  

 

 


