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 ؟! ها   جوش داده شده یا ، ها " خودجوش"

 هشتم مارچ را وسیله قرار ندهید! از روی لطف
 

      

از حقوق   این زنان که گویا  دقیق شوید.  بی سی ، خوب  از سایت بی  حقۀ  زنان  به عکس فوق 

جوش  خوب    ،دیگ اتحادیۀ اروپا  ر" نیستند، بلکه د خودجوش "افغانستان  دفاع میکنند، به هیچ وجه  

های گالبی    کنند. چادرداده شده اند و هرگز نمایندگی از زنان دربند کشیده شدۀ افغانستان نمی توانند ب

و دستمال گردن های گالبی و شعار های یک اندازه و از یک قلم و...، همه و همه نمایندگی از این  

غرض و مرض بیگانگان جوش داده شده    گمیکند که این جمع گالبی پوش، از فلتر گذشته، در دی 

 ند. و به خورد جهانیان داده می شو 

جهان، فقط و فقط آن هنگام ممکن و سودمند خواهد بود که  زنان  تجلیل از روز جهانی همبستگی  

فارغ از وابستگی های منطقوی و فارغ از زد و بند های دینی و فرهنگی و به دور  تمام زنان جهان،  

از نوع پوست و دین و مذهب و فرهنگ و عنعنات شان، باهم متحد و همکار گردند و قدم های متین  

وبند   از زد  فارغ  اتحاد    - های سیاسیو  در  شانرا  نمایند و حقوق حقۀ  فعالیت  و  تالش  اجتماعی، 

تنگاتنگ باهمدیگر به دست آورند، نه با این تظاهرات و کوچه گردی ها و خیابان گردی ها که از  
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آنها تعفن تفرقه و قوم بازی و سیاست پردازی های متعفن به مشام میرسد و برای دریافت یک مشت  

افغان، توهین روا میدارند. این سرخ و سبز و   زنان پُر افتخاربه د راه می اندازند و پول، داد و فریا

مره های تلویزیونی به راه انداخته می شوند و نمایندۀ  حرکت های نارنجی و گالبی، فقط برای ک

و    " اریظامیان داخلی شان هم واماندگان"شورای نعید" است و حخارج نشین شان هم خانم"آریانا س

 دگر هیچ، که شرم شان باد! 


