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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ می ٢٢
  

 "اسالمی"مرد ساالری مطلق در احزاب 
  

بی  ،نه تنھا در افغانستان، بلکه در سراسر جھان اسالم" اسالمی"يکی از مشخصات احزاب ضد مردمی و ضد ملی 

زن اصالً در گروه ھای . است" اسالمی"بدين معنی که زن ستيزی جزء کار سياسی احزاب . استدر آن  زنان ینقش

، "جمعيت اسالمی"که ترکيب احزابی مانند   طوری. انسان نيستند و نبايد با مرد ھا مساوی شناخته شوند" اسالمی"

ن گروه ھای ضد بشری يارا مشاھده می کنيم، به ھيچ زنی در" حزب وحدت"و " اتحاد اسالمی"، "حزب اسالمی"

 ھا ھم در ضد "حضرت" ھا و "نقيب"حتا گروه ھای به اصطالح معتدل مانند . شود حق صحبت و تبارز داده نمی

  . زن بودن خود دست کمی از تندروان ندارند

در خالل اين مدت، اين احزاب ضد بشری . در افغانستان بيش از نيم قرن می گذرد" اسالمی"از تشکيل احزاب 

اين .  سطوح تماماً مرد ھای ضد زن اندۀتصميم گيرندگان در ھم. ن نقشی برای زنان  کشور قابل نشده اندکمتري

در کدر رھبری اين جنايت پيشه ھا، يک زن ھم . گروه ھای خونخوار اصالً برای زن ارزش انسانی قايل نيستند

. روی مناسبات طايفه ئی و قبيله ئی بنا شده اند" اسالمی"اگر متوجه شده باشيم، احزاب به اصطالح . وجود ندارد

و ھيچ يک، طرح اجتماعی، سياسی . انتقادات شان از يک ديگر صرف بر مبنای منافع گروھی و قومی استوار است

ھيچ . داجتماعی صحبت نمی کنھيچ يک از معضالت سياسی و نا برابری ھای . داقتصادی برای بھبود جامعه ندار

از نگاه اين آدمخواران . دنيادی نمی ک" زن"و ھيچ يک از حقوق . دقالل کشور حرفی نمی زنزادی و استيک از آ

مثال . قدرت بايد در دست مرد متمرکز گردد و  زنان بايد در خانه باقی بمانند و خدمتگذار مرد باشند" اسالمی"

اض از حلقوم کثيف اين بود که کمترين صدای اعتر" فرخنده"، قتل "اسالمی"عمدۀ زن ستيزی جنايت کاران 

من زنان کشور را به خاطر خاموش ماندن و بی تفاوت بودن در خصوص حقوق شان ھم مالمت . نابکاران بلند نشد

  .می کنم

پی ببرند و به نيات ضد بشری شان " اسالمی"مردم ما بايد به طبيعت واقعی و درنده خوئی احزاب و گروه ھای 

  . بيشتر  آگاه شوند

 

 


