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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٠٣
  

  !در جنگ قدرت" زلمی خليلزاد"و " غنی احمدزی"ورود زنان 
١  

  

 يک بحث تاريخی پر از فراز و نشيب يعنی  ازقطه گذارین ھرچند اين بحث که فقط : کابل-١٣٩٧ حوت ١١ -شنبه

بشدت تمام در درون دربار ھا  ًکه گاھی علنی مگر عمدتا مخفی در تمام ادوار" نقش زنان طبقات حاکم در حاکميت"

 را باز نموده بشکافند که درک سانی آنکجريان داشته، بحثی است جدی که در صورت مساعدت زمانی می تواند 

 به علتدارند، با آنھم آنھا يخ افغانستان و مناسبات درونی طبقۀ حاکم حتا در سطح خانوادگی عميقتر و کاملتری از تار

  :رات مختصری در زمينه بنمايم، اميدوارم مختصر نگاری بحث را ناقص نسازدا خواھم کوشيد تا اشوقوع چند مسأله

ی روزمرۀ شان را می سازد،  نسل پيشتر از ما که زمان شاھی و جمھوريت محمد داوود خان بخشی از تاريخ زندگ-١

بھتر از من می دانند که در آن دوران با وجود نمايشاتی از به اصطالح آزادی نسوان و دموکراسی، پای تمام آن 

يعنی ارگ و ارگ . نمايشات فقط تا جائی می توانست دراز شود که مسأله به زنان و پرده نشينان داخل ارگ نکشد

ًابل با اعطای آزاديھای دموکراتيک کامال کنترول شده، در خارج از کشورخود ھا را ًنشينان که عمدتا در داخل شھر ک

عرضه می داشتند و با به کار گماشتن يکی دو تن به " معتقد و پای بند به تساوی زن و مرد"و " شھر نشين"، "متمدن"

ئودالی را قايم نموده، حتا اگر در مثابۀ وزير و رئيس، اينجا و آنجا افاده می فروختند، دردرون ارگ مناسبات محکم ف

مؤيد . بگردند، مگر در امر سياست حق نداشتند زبان باز نمايند" سرلچ و پای لچ"قسمت آزاديھای فردی می توانستند 

اين ادعا گذشته از سينه و حافظۀ ميليونھا افغان نسل قبل از ماست، بلکه در يک کنکاش تاريخی نيز نمی توان در ھيچ 

  .ات اجتماعی جای پای مؤثر ھمسران شاه و ھمسر رئيس جمھور داوود را يافت حيکجائی از

ً و تسلط خلق و پرچم، ھرچند ظاھرا ميدان برای ورود زنان در ١٣۵٧ با کودتای خونبار و ميھنفروشانۀ ھفت ثور -٢

 در بر ھمان ، روال سابق ادامه يافته به اصطالحامر سياست و ادارۀ زمام امور بازتر معرفی گرديد، مگر در واقعيت

خيده، زمامداران ھمان زمان که دم از آزادی نسوان و فرمان شماره ھفت می زدند، ھيچ يک از آنھا پاشنۀ قبلی چر

ھيچ يک از آنھا " نجيب"و " ببرک"گرفته تا " امين"و " تره کی"از . ھمسران خودشان را وارد ميدان سياست نکردند

  .دم خود را نشان بدھند که چه کرده می توانندبه ھمسران شان اجازه ندادند تا در کنار شان برآمد نموده به گفتۀ مر

اين تذکر بدان معنا نيست که در اين دوره زنان کاری انجام نمی دادند، بلکه مسأله در آن است که برای آنھا زن، 

ت و سگری می توانست سياست کند، شب و روز از اين کميته به آن کميته برود، با دوخواھر، دختر و ھمسر کس دي
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دشمن معاشرت نموده، گل بگويد و خوش بشنود، مگر در درمورد زنان خودشان، ھيچ کسی حق نداشت پای آنھا را به 

حتا و " ببرک"، "امين"، "تره کی"از ھمين رو ھم است که وقتی انسان به صحبت ھای ھمسر . امور سياست باز نمايد

بعد از مرگ شوھران شان گوش می دھد، متوجه می شود که آنھا در بھترين صورت با صد تالش نمی توانند " نجيب"

قعيت زی که می خواھد با استفاده از مو تا چه رسد به يک زن مبارمايندگی نمايندنافغان را مجرب خانۀ کارائی يک زن 

  .دن تکامل دھدر جھت آزادی، رفاه و تأمين حقوق مساوی زنان کشورشوھرش، خودش و جھان ماحولش را 

 با يک خيز بلند از حاکميت قرون وسطائی جھاديست ھا و طالب که به حکم شرع اسالمی و برداشت ھای متحجرانۀ -٣

دانست که  خودشان از آن احکام، افغانستان را در کل به زندان زنان مبدل نموده بودند و يکی افتخارش را در اين می

 و آن ديگری از -  مصاحبۀ ھمسر مسعود با جرايد ايرانی-حتا برادرانش ھمسرش را نديده و با آنھا معاشرت نداشته است

طريق شالق زدن به زنان مردم، اتوريته اش را در داخل خانه نيز قايم نموده، اگر جھنمی وجود داشته باشد آن را به 

  می آئيم به زمانی که اشغالگران امپرياليستی با يلغار -عمر و مالعمری ھا مال - زن افغان اختصاص داده بودسکنم

ددمنشانۀ شان ضمن بيشتر ويران کردن ويرانه ھای باقيمانده از رقيب تاريخی  و مزدورانش، با دھل و نغاره، آزادی 

  .زنان و شرکت مساويانۀ آنھا را نيز در قدرت اعالم داشت

 زن  سال، اگر از جانبی با نمايشات مسخرۀ فرستادن چند ١۴در جريان " کرزی"ی  حاکميت دست نشانده و پوشال-۴

ما ھم !  به جھانيان نشان می داد که بلیميھنفروش به پارلمان و يا جذب چند تن ديگر از آنھا در رأس اين و يا آن اداره

، خط مگر در عمل از شخص کرزی گرفته تا تمام حواريون و دور وبر ھايشطرفدار تساوی حقوق زن و مرد ھستيم 

حرکی و سياست مزدوران روس را پيشه نموده، در عين حالی که زنان خودشان را از انظار مخفی نگه داشتند و در 

ھيچ موردی از موارد حيات اجتماعی کسی نتوانست جای پای و حضور آنھا را احساس نمايد، در قسمت زنان، 

با تمام کم و را گی ليبرالی  گونه برخورد نموده، ھرزدختران، خواھران و مادران ديگران با دست و دلبازی حاتم طائی

  . کيف آن در جامعه دامن زدند

اين تمام مصيبت نبود، چه آنھا به اين ھم اکتفاء ننموده با دستبرد مخفی و آشکار به حقوق و آزادی ھای زنان، تمام آن 

  .ا زير نام حقوق زنان تئوريزه نمودندپيوند زده در نتيجه پايه ھای تئوريک بردگی زن ر" شرع اسالمی"حقوق را به 

  ادامه دارد


