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2021دوشنبه هشتم مارچ    رحمانی                                                      ناتور                     

 به بهانِه هشت مارچ ....
 

روزجهانی زن حرف ميزنند ،   ،که زن ستيزترين جنايتکاران نيز از هشتم مارچ :   با دريغ بايد گفت 

آنکه اولين سنگ بی خردی اش را ، بفرق    ی، حت   تجليل ازين روز برمال مينمايند   ا درتظاهر شانر  و

 زن ميزند ؟!  

يا    آغاز اسم گزاری بنام ) زن ( وهشت مارچ و  همان   رنگ باختگی و به سخريه گرفتن اين روز از 

 است ....   آشکار به اصطالح ُحرمت گزاری به زن اين موجود ارجناک جهان هستی 

تجاوز در چهارسوی جهان    و   لب های دوخته شده ای مليون ها زن تحت ستم ، تعدی ، تحقير   اگر

ميزان ظلم    ی ، وضاحت وسيطرِه مردساالر  همانا فرياد آزاديست از   ،حرفی برای گفتن داشته باشند 

کشورهای که    ی که ادعای ) مردانگی ؟!! ( دارند ، دربيضه داران دين و نامردان مشخص  را   به زن

توسط    ،  مان افغانستان  ۀسرزمين اشغال شد   بويژه در  حاکم است و  فرهنگ » تازی و تازيانه «

بطور دقيق     طالبی   جهادی و  ی به سردمداری دست نشانده های شان اهم از لبين المل تروريست های 

مکدر ساخته  سوز آيينه ای جهان نمای انسانيت را    ميتوان ديد و احساس کرد ، اين درد استخوان 

روز به حجم    هر   عقايد ُخرافی  قرون وسطايی شانبا  با بی شرمی ، و  داران کودنچماق    است ، و

 اين فاجعه انسانی می افزايند ....  

، که بخاطر  ، با خون  پاک هزارها زن ِگره خورده است    روزشمار هشت مارچ از همان آغازين َدم 

  فرياد آزادی و خواست حق انسانی شان ريختانده شده است ، اين گونه قتل ها پيچيده در لفافه ای 

سوگمندانه ) زن ( آن شهيد بگورخفته    قتل های ناموسی ؟! « پيوسته بدون مجازات مانده است ، و »

فتوی بيضه داران دين    بانیي ای ناُمراد ، شمع سوخته مزار آرمانش شده است ، درحاليکه قاتل با پشت 

بُريدن زن ديگر خنجر به کمر َدم حجله استاده    تجديد فراش نموده و برای سرفارغ از انديشه و سودا  

 است .  

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net


 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

تبر خونريز قبيله گرايی ، چه بسا درخت شگوفه سار هشت مارچ را بار نداده قطع کرده است ، داغ  

بينی های بُريده ،    و ها  سوخته ، گوش  روی پيکر های    ن بربريت و ستم به حق زن را و نشان اي

، تجاوز به عفت و حريم مقدس    شده ، قلب های شکسته ، گردن های بُريده سنگسار    اجساد خونبارِ 

حيوان ، به گروگان گرفتن ، زنده بگور کردن در زندان    ، سودا کردن ، فروختن ، تبادله کردن با 

   و بسا موارد مشابه ميتوان ديد؟!  خانه يا حرمسرای

سوا از تفاوت های    ،   با ُحرمت گزاری به انسان   ت آگاه با مايه های از خرد و دگرانديشی ، و بشري

مبارز در  جنس  و  بوی  و  سلط  ۀ رنگ  از  زن  رهايی  و  ستم  اين  زدودن  برای  خويش    ۀ متداوم 

که    ،   از همان َدم   سراسر جهان   در   جنبش های آزاديخواهی زنان   ،   مردساالری پيش قدم بوده است 

رصه های  در صدد نفی حضور زن در عدين سياسی    ر يا ر پوشش سياست تروتعصب مذهبی د 

بوده است ، به مبارزه  برخاسته اند ، اين سلسله تا آزادی واقعی زن    فرهنگی ، سياسی و اجتماعی

      ادامه خواهد داشت . 
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