
  
  

   مارچ روز جهانی زن٨مناسبت ه ب

                                           

  تو بنشان در باورت نہ

  تو بگو نہ

  ديگر نمی خواهم ،  نمی خواهم، نہ ،نہ 

  تو بگو نہ

  ولی هرگز نگو نمی توانم

  م کہ تو ميتوانینيرا من نيک می داز

  تو توانايی ای زن

   نيمہ ای آسمانی، تو نيمۂ زمين

  تو پر توانی

   آری با خون تو، با خون تو

  و با خون فرزندانت 

   سرمايہ می چرخد عظيمماشيناين 

   مايہ می چرخداين فرو ،اين دنی  ،دنيا بہ کام اين پست 

  ديگر بس است 



  خواهری من  مادر من ، عزيز من ،

  دختری من  ديگر بس است ،

  ديگر بس است

  سالها در کورہ راهی زندگی زجر کشيدی

  خاموش گريستی

  اکنون ديگر فرياد شو

  ديگر نمی خواهم ،کہ نمی خواهم 

  قہ های زنجير را بگسل اين حل

  مذهب پر تذوير را  ، نکبدور اف

  بگشا تو قفل زوالنہ

  بگو نہ نہ نہ

  شهادت بدہ بہ درخشش خورشيد

  یسنگذار در تۂ سياهچال بپو

  حجاب شرم و مشو خاموش در پردۀ از

   سراب يکمايہ است سرهوش کہمدمشو 

  تو فرياد شو ديگر بارہ فرياد شو

  داد شوبدهن استبمشتی 

  ديگر نمی خواهم ، بگو نہ نہ نمی خواهم

   تا بہ کی؟، بہ کی آہتا 



  در غرب زير پای دژخيم سرمايہ می پوسی

  گاہ عرضۂ بازاری همچو جنسی

  در شرق در زير حجاب سياہ امپرياليزم

  ر پنجہ های خون آشام ارتجاعد

  اين نوکران سيا

  توهين می شوی ، تحقير می شوی

  ، آری آری آری ،

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

  و جنسی می فروشندترا همچ

  زير سياہ سنگ مذهب مدفونت می کنند

   و گاہ بنییاهلگاہ گوشت برد ج

  خرافات مجنونت می کنند در گرداب اوهام وگاہ 

  گاہ زندہ می سوزانند ترا

   زن بر خيز بر پاای

  ای زن بر خيز بر پا

   رابدور ريز اين چادر ظلمت

  فرياد شو ، مشت شو

  بر هم زن کاخ بيداد شو

  بکوب بدهان دژخيم



  بگو نہ نہ نہ

  ديگر نمی خواهم نمی خواهم ،

  همچو جنسی عرضۂ بازار شوم

  يا بهر سود تو طالب خريدار شوم

  تقدير راحيلہ ای  نمی خواهم دگر

   حلقہ های زنجير را، اينميگسلم 

  نمی خواهم بار بار کوبيدن ديگر 

  شدن در گوشہ ها خزيدن خاموش 

  بگو بگو ای زن بگو

   ديگر نمی خواهم، نمی خواهم

  ۔ ديگر نمی خواهم
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