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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٠۵
  

  !در جنگ قدرت" زلمی خليلزاد"و " غنی احمدزی"ورود زنان 
٣  

  

نقش زنان طبقات حاکم در حاکميت و فعاليتھای در قسمت ھای قبلی اين نگاشته، به  : کابل-١٣٩٧ حوت ١٣ -شنبهدو

خالف حکمداران پيشين با انگيزه ھای سودجويانه و ابزاری از " غنی احمدزی"اجتماعی نظر انداخته بدانجا رسيديم که 

به علت آلودگی ھا و فساد اداری حاکم به جای که حرکتی . ارد فعاليتھای اجتماعی و سياسی ساختوھمسرش وی را 

  :را نيز در آماج نفرت مردم قرار داد، تا اين که" روغنی"مام شده مفيد، مضر ت

طالب حتا با قربانی  از جانب وزارت خارجۀ امپرياليسم امريکا، جھت آوردن صلح با" زلمی خليلزاد" تقرر مجدد -٧

 ھای چرب و ھموار ساختن جادۀ برگشتن طالب به قدرت با بذل پول و وعده" غنی احمدزی"کردن گوسالۀ سامری آنھا 

سلطان "که اينک خود را در لباس " غنی احمدزی"و نرم سياسی به آزمندان داخلی و خارجی، باعث گرديد تا مناسبات 

زلمی "با ، سلطان می پندارد و نمی خواھد به ياد بياورد که اين لباس را چه کسان و نيروھائی بر تنش نموده اند، "جنگل

متشنج گرديده، از دور با فير مرمی ھای رسام عليه يک ديگر، امريکا امپرياليسم نمايندۀ ويژۀ وزارت خارجۀ " خليلزاد

  .وق بدھندس حريف ه سمت بضمن ھدف قراردادن، توجه و ضديت مردم را نيز 

پنج سال مدح سرائی خودش و ھمپالگانش را از طالب " غنی احمدزی"در اين ميدان و در اين رزمگاه است که 

و آمدن طالب نصفی از نفوس افغانستان يعنی زنان " ضدزن است"ی افتد که طالب ًفراموش نموده، دفعتا به فکر اين م

  . ًاين کشور را مجددا در پرتگاه نيستی و نابودی سوق خواھد داد

چنين می انديشد و يا از غم زنان افغان گلو پاره نموده زانوی غم در بغل گرفته است، " غنی احمدزی"اين که چرا 

غنی "که انگيزۀ اين حرکت از جانب ل ب،ان افغانستان و وضعيت رقتبار زندگی شان نيستواضح است که به خاطر زن

می داند که زمامداران فعلی امپرياليسم امريکا از " غنی احمدزی. "شناختيست که از جوامع غربی دارد" احمدزی

مريکا به عناصر ضد زن معروف گرفته تا تمام آنھائی که در کاخ سپيد حرف شان اعتبار دارد، در مطبوعات ا" ترمپ"

آسيب پذير " غنی احمدزی"اشاکی چون  و باندش در ھيچ سنگری از خس و خاين را می داند که ھرگاه ترمپ. ھستند

 بر آنھا، می توانند ميليونھا زن را در امريکا و شرکايش در اروپا عليه آنھا ینباشند، از سنگر زدن برچسپ زن ستيز

  .دنتحريک نماي
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" شبکۀ زنان افغان"دستور می دھد تا زير نام " روغنی"، به "غنی احمدزی"رکت از چنين منظری است که  با ح-٨

اتيک وی جبھۀ جديدی را عليه کفرانس بس بزرگی را تدارک ديده، به دفاع از زن افغان و آزادی انسانی و دموکر

  .و آنھائی که وی را بدين سمت برگزيده اند به راه اندازد" زلمی خليلزاد"

 ميلون دالری را از رخسارش ٢٨٠که بدون آنھم در آرزوی آن بود تا فرصتی بيابد و گرد وغبار اختالس " روغنی"

ن مدت در تمام افغانستان از کمکھای ارگ بروبد، فرصت را غنيمت شمرده، در ھمکاری با تمام زنانی که طی اي

 ھای بزرگی  را در کابل و تعدادی ، جلسات و کنفرانس استبه فريب ساير زنان پرداختهکه مستفيد شده اند و رسانه ھا 

نامی برده شود، " خليلزاد"ائی که در تمام آنھا بدون آن که از شخص ھ سکنفران. برگزار نمود از واليات سازماندھی و

 و در پايان تمام ھامذبوحانۀ صلح طلبانۀ امپرياليسم امريکا بشدت مورد انتقاد قرار گرفته، در تمام شھرتالش ھای 

ھا، اعالميه ھائی صادر گرديد که در آن غير مستقيم و بدون نام بردن از امپرياليسم امريکا و حتا چوکرۀ آنھا  کنفرانس

 خون زير پای کردنو جنايتکاران از مجازات معافيت بيابند، ، صلحی را که در آن حقوق زنان پايمال گرديده "خليلزاد"

چنانچه آنھا در يکی از مواد فيصله ھای شان می .  و خيانت به امر آزادی و دموکراسی معرفی گرديدھای ريخته شده

  :نويسند

  ."تواند و اجازه ندارند ھيچ گروه داخلی و خارجی به نمايندگی از زنان تصميم گرفته نمی"

ھا مدنظر گرفته شود و از فرھنگ معافيت جلوگيری به  ھا و جنگ رمز زنان، حمايت از قربانيان خشونتخطوط ق"

  ."عمل بيايد

در ھمين جا خالصه نشده، بعد از کنفرانسھای جداگانۀ " روغنی"به وسيلۀ توپخانۀ جديدش " غنی احمدزی"حمالت 

روز پنجشنبه نھم حوت، " ان برای صلح افغانستاناجماع ملی زن"زنان در تعدادی از واليات، سرانجام زيرنام 

 زن ياد کرده اند، در شھر کابل برگزار گرديد که ضمن ٢٠٠٠ را تا شکنندگانک که تعداد اشترارا کنفرانس وسيعی 

عالميۀ يازدھم دلو کابل، از طالبان نخواستند بلکه به آنھا فرمان دادند تا بدون قيد و شرط آتش بس را اتأئيد مواد 

ه و به جھان نيز اعالم نمودند که مذاکرات صلح فقط می تواند با شرکت و مديريت دولت افغانستان مدار اعتبار پذيرفت

  .باشد

واضح است که اين حرکات و فعاليت ھا ھم در درون کشور و ھم در سطح بين المللی بدون پشتيبان نمانده، به ده ھا و 

خصوص اياالت متحدۀ امريکا و اروپا، سياست ھای زن ستيزانۀ  نقاط جھان به اصقاصد ھا نھاد و ھزاران زن در 

  . امپرياليسم امريکا را به نسبت کرنش ھايش به طالب، مورد حمله قرار دادندوطالبان را بشدت انتقاد 

غنی "چه بايد می کرد و از چه طريقی می بايست به پاسخ توپخانۀ جديد " خليلزاد"در چنين حالتی، فکر می کنيد، 

  .پاسخ می گفت؟  معقول ترين راه از نظر وی وارد کردن ھمسرش به اين ميدان جنگ بود" احمدزی

  ادامه دارد

  


