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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Vanguard Woman  پيشتاز زن

 
  بابک آزاد: فرستنده

 ٢٠١٣ جوالی ٠۶

حشى  كه به دست دشمنان و»جمعيت انقالبى زنان افغانستان«شعرى از شھيد مينا زن قھرمان ، رھبرو بنيان گذار 

  .م به قتل رسيدوخون آشا

   باديادش گرامى

  

 

  

  ھر گز بر نمى گردم

  من زنم که بيدار گشته ام

  وفان گشته امطخاکستر اجساد کودکانم برخاستم و از 

  از جويبار خون برادرانم سربلند کرده ام

  وفان خشم ملتم نيرو گرفته امطاز 

   کشورم نفرت به دشمن برداشته امۀاز ديوراھا و دھکده ھای سوخت

   دگر مرا زار و ناتوان مپندار ھموطنحاال

  من زنم که ديگر بيدار گشته ام

  راه خود را يافته ام و ھرگز برنمی گردم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  من ديگر آن زنجيرھا را از پا گسسته ام

   بی خبری ھا را گشوده امۀمن درھای بست

   چوريھای زرد وداع کرده امۀمن از ھم

  ھموطن وای برادر، ديگر آن نيستم که بودم

  م که ديگر بيدار گشته اممن زن

  من راه خود را يافته ام و ھرگز برنمی گردم

  با نگاه تيز بينم ھمه چيز را در شب سياه کشور ديده ام

  فريادھای نيمه شبی مادران بی فرزند در گوشھايم غوغا کرده اند

  من کودکان پابرھنه، آواره و بی النه را ديده ام

  من عروسانی را ديده ام که با دستان حنا بسته

  لباس سياه بيوگی بر تن نموده اند

   زندانھا را ديده امۀمن ديوارھای قدکشيد

   خود بلعيده اندۀکه آزادی را در شکمھای گرسن

  من در ميان مقاومت ھا، دليری ھا و حماسه ھا دوبار زاده شدم

  فتح و پيروزیمن در آخرين نفس ھا در ميان امواج خون و در 

  سرود آزادی را آموخته ام

  حاال ديگر مرا زار و ناتوان مپندار ھوطن ای برادر

   وطنم ھمنوا و ھمصدا گشته امتمن در کنار تو با تو در راه نجا

  صدايم با فرياد ھزارن زن برپاگشته پيوند خورده است

  مشتم با مشتھای ھزاران ھموطنم گره خورده است

  اه ملتم قدم گذاشتممن در کنار تو و در ر

  تا يکجا بشکنيم اين ھمه رنج زندگی و ھمه بند بندگی

  من آن نيستم که بودم ھوطن ای برادر

  من زنم که ديگر بيدار گشته ام

 من راه خود را يافته ام و ھرگز برنمی گردم

 


