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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٠۴
  

  !در جنگ قدرت" زلمی خليلزاد"و " غنی احمدزی"ورود زنان 
٢  

  

زنان طبقات حاکم درقدرت و فعاليتھای ًنگاشته مختصرا به نقش  اين در بخش اول  : کابل-١٣٩٧ حوت ١٢-يکشنبه

  :اجتماعی اشاراتی صورت گرفت، در اين قسمت بحث ما را از آغاز حکومت خيانت ملی آغاز می نمائيم

، خالف ساير موارد "فئوداليسم محتضر با کمپرادوريسم" با روی کار آمدن حکومت خيانت ملی، يعنی عقد رسمی -۵

بود، به ارتباط نقش زنان در ادارۀ امور به " غنی احمدزی" در صدی با ۵٠ارکت خواستار مش" عبدهللا عبدالمود"که 

، انخصوص زنان مقامات اول کشور و ھمسوئی، ھمکاری و حتا برداشتن بخشی از بار حاکميت را بر شانه ھايش

ی خود آماده خود را کنار کشيده با فرستادن ھمسر و فرزندانش به ھندوستان و زمينه ھای فساد را برا" عبدالمود"

رھا نموده، " بانوی اول"و اصطالح برخاسته از يک تقليد ميمون وار " غنی احمدزی"ساختن، تمام ميدان را به رقيبش 

 ده، بر غنای زبان دری که ررا نيز به کار ب" بانوی اجرائی"، "بانوی اول"اين آرمان را به دل مردم گذاشت تا در کنار 

  .. قرار گرفته است، بيفزايندلومظسالھا بدين سو ماز 

 جانب خود نمايندۀ مستقيم ه شد از آنجائی که از يکدر رأس قدرت قرار داد" غنی احمدزی"در ھر صورت وقتی 

استخباراتی آن پيوند -يسم و قشر دالل وابسته به غرب که با ھزاران رشته به امپرياليسم و نھاد ھای امنيتی روکمپراد

از  استخباراتی بيشتر -خورده است، به اين کار گماشته شده بود و از جانب ديگر ھمسرش از لحاظ ارتباطات امنيتی

غنی "خودش مورد اعتماد مقامات امريکا و اسرائيل بود و از ھمه مھمتر می دانست که جھت پاککاری کثافتھای 

 ساعت مراقب گنده بازی ھايش باشد، لذا با بر سر زبان ٢۴به فردی از خودشان نياز دارند تا در تمام " احمدزی

ون اساسی دست ساخت استعمار و ارتجاع که ھيچ جايگاه رسميی برای خالف قان" بانوی اول"انداختن اصطالح 

ًھمسران رؤسای جمھور پيشبينی ننموده و قانونا نه حق دارند دفتری داشته باشند و نه ھم ديوان و درباری، برايش 

عال نشان بودجۀ ھنگفتی اختصاص داده، کوشش نمودند تا وی را در ادارۀ امور و پيشبرد برخی از مسايل سھيم و ف

  .بدھند

سياسی وی، علی رغم - و تذکار از فعاليت ھای اجتماعی" روغنی خودما "-" روال غنی"برسر زبان افتادن نام خانم  -۶

راضی باشيم و يا نه، می توانست به مثابۀ نخستين گامی از جانب مقام اول کشور در " غنی احمدزی"اين که ما از 

مردساالر حاکم بر ارگ، برايش امتيازی به شمار آمده ثبت تاريخ بگردد، جھت شکستاندن سنت ديرپای و ارتجاعی 
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به جمع کردن پول در بطن يک نظام " روغنی"به فاشيسم و عاليق مفرد " غنی احمدزی"مگر با تأسف انھماک شخص 

نفر ساخته  به جای آن که، مردم را نسبت ورود ھمسر رئيس جمھور دولت دست نشانده خوشبين بسازد، مت،اداری فاسد

خانه پدر گذشتگان آباد که تنھا : "ًتقريبا تا جائی که من با مردم در تماس ھستم، کمتر کسی را يافته ام که نگفته باشد

  ".خودشان دزدی می نمودند، اين انسان پست زنش را نيز به جان مردم انداخته شريک دزدی ھايش گردانيده است

ون دالر ييل م٢٨٠ يک قلم دزدی چيزی در حدود در" روغنی"شد که اين قضاوت به خصوص بعد از آن که افشاء 

را برای پسرش به امريکا فرستاده ميليون دالر  ١۵٠کمک را اختالس نموده و به تعقيب آن باز افشاء شد که از آن مقدار 

 عراده موتر ناياب، کلکسيون موترھايش را ترتيب دھد، شدت بيشتر يافته، ۴٠رئيس جمھور با خريد " قندولک"تا 

در چنان حدی رسيد که دولت دست نشانده و سفارت امريکا ناگزير " روغنی" و "غنی احمدزی"جۀ انزجار مردم از رد

و از قبل " سرکاری" دفاع برای وی را ضمن مصاحبه ھای نبه دخالت گرديده از طريق رسانه ھای وابسته امکا

  :تا اين که. اشت امری که نتيجۀ مثبتی به دنبال ند.سازماندھی شده فراھم نمودند

  ادامه دارد

  

  

  

  


