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 " جرمن آنالين –افغان " وزين پورتال به 

تقديم "  جرمن آنالين  -افغان" نخست از همه سالم های پرحرارت به تمام دست اندرکاران  سايت وزين و پر محتوای  
 . باد

روز جهانی زن ، روزی که به همت و مبارزه خونين زنان کارگر و زحمتکش نساجی  مارچ  ٨بمناسبت روز خجسته 

نام " روز جهانی زن" و سپس با پيگيری و تالشهای زنان سوسياليستی نظير کالرا زتکين 1857ر سالنيويورک د

  "  بسوی آزادی... " پارچه شعر . گرفت؛ روزی که حاال ديگر به همه زنان آزاديخواه در تمام جهان تعلق دارد

 .راغرض نشر  پيوست همين  مختصر برايتان ايمل مينمايم

موفق  بوده ، در راستای  افشای بيرحمانه دشمنان مهين عزيزما افغانستان دستهای پرتوان تان نيرومند  تندرست ، شاد و 

 .تر باد

  تورنتو-                                                                کبير توخی 

                                                                 2007-03-07 
 
 

 رتـبـيـل .  پ 
 )١٩٩٩مارچ (
 

     [*]بسوی آزادی... 
 

  !    زن 
 ای مـدفــون شده به زير آوار

 "  سر زمين بی نسب " بنگرکه و حشيان از 
 با خود فروشان َخـُشـوک،

 همدستانند
 وبرگور قامت سنگ آماجت

 زهرآگين خار می کارند
 د بر مزار عفِت تاراج شده اتتا کس، دستی نکـشـ

 )از برای انتقام (
 :و می نويسند بر لوح آرامگه ات

 ! ايست "     
        اينجا زنی ست گـنهکار
        بر قامتـش باريده سنگ

 "        بر پيکرش غلـتـيده ديـوار
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 !   زن 
 ای سوگوار خونين تن

 گرچه در اسارت پرده يی
 و پـرده،

 در حصار ديـوار
 و ديــوار،

 در چنبرِ  حــد
 ، "مولودات سيا " و حـد را 
 .ديده بان

 گرچه پنجه هايت راببريده گرگان
 پرده بـدر با دشـنـه ی دنـدان
 بکوب بر هرچه  ديـوارست

 گرچه نماش پايدارست
 از چنبر هـم بــرآ

 گـرچه افسونگرانش، سيه کارست
 وزحـد هم، بگـذر

 د را هم حـدی باشدکه حـ
 !بشتاب بسوی آزادی 

 "راوا " که همراز و همسوز و هم فرياد توست 
 !ای دست سبز تو  زايشگر هنگامه ها 

 
                   

و "  پيام زن"مجله ١٩٩٩ جون -١٣٧٨ سرطان٥١سروده شده، در شماره١٩٩٩درمارچ " بسوی آزادی " :-[*]■
 .چاپ شده است" شهروند"شريه   ن٢٠٠٣ مارچ٢١- ٧٧٠در شماره 

 
  


