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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٠۶
  

  !در جنگ قدرت" زلمی خليلزاد"و " غنی احمدزی"ورود زنان 
۴  

  

مديم که نقش زنان طبقات حاکم به خصوص در بخشھای قبلی اين نگاشته، نوشته آ : کابل- ١٣٩٧ حوت ١۴ - شنبهسه 

" غنی احمدزی"ياسی چه بوده و چگونه زمامداران و مقامات درجه يک کشور در حاکميت و فعاليت ھای احتماعی وس

شريک جناياتش ديد، با استفادۀ ابزاری از ھمسرش عرصۀ " زلمی خليلزاد"زمانی که خود را زير فشار خودسری ھای 

  .شدت و حدت بخشيد" خليلزاد"ده و از آن طريق حمالتش را بر مواضع مبارزۀ جديدی را گشو

و تأثيرگذاری نسبی اين حمالت " روغنی"و توپخانۀ جديدش زير قومندانی " غنی احمدزی" با شدت گيری حمالت -٩

ئی را که نيز به جای آن که خودش پاسخ اتھامات ، سؤاالت، شبھات و بی باوری ھا" زلمی خليلزاد"در داخل و خارج، 

خواست تا وارد ميدان شده زھرپراگنی ، "شرل بنارد"، از ھمسر امريکائی اش ھددبموجب شده بود " روغنی"حرکات 

  .را خنثا نمايد" غنی احمدزی"ھمسر 

ه که ب" نشنال انترست"نامبرده نيز با نوشتن مطلبی و انتشار آن در يکی  نشرات پرنفوذ و سابقه دار امريکا موسوم 

ظ ارا با الف" روغنی"گفتۀ خارج ديده ھا نقش برازنده ای در سمتدھی افکار نخبگان جامعۀ امريکا دارد، نه تنھا پاسخ 

 - شدۀ سياسی هًتقريبا سخت و محکم عوامگرايانه داد، بلکه پای را از آنھم فرا تر گذاشته در البه الی جمالت دقيق چيد

بار آنھا را محصول بی عملی و نظاره گری و   توھين نموده، روز گار مصيبتاستخباراتی به تمام زنان افغانستان نيز

چند نکته را به " زلمی خليلزاد"و " غنی احمدزی"جنگ لفظی بين زنان . حتا بی کفايتی خود زنان افغان اعالم داشت

  :وضاحت نشان داد

از تعلقات تباری و قومی خويش " لزادزلمی خلي"و " غنی احمدزی" با تمام ادعاھائی که ھر دو طرف قضيه يعنی - الف

به باغ يک گل مبدل بسازند و از ھمين را به زعم خودشان يکدست ساخته " گلستان اقوام"دارند و می خواھند افغانستان 

با وارد ساختن زنان شان به ميدان طريق توانسته اند نفرت و بدبينی بين اقوام با ھم برادر افغانستان به وجود بياورند، 

 و استفادۀ ابزاری از زنان شان، در عمل نشان دادند که استعمار و روابط استعماری آنچنان آنھا را مسخ فرھنگی جنگ

و تبار منافع شخصی شان در ميان باشد حاضر نيستند کمترين اھميتی به ارزش ھای فرھنگی قوم پای نموده که وقتی 

  .خود داشته باشند
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اين را می دانيم که بين پشتونھا و آنچه به مثابۀ سنن اجتماعی شيرازۀ حيات اجتماعی تمام اقوام پشتون را در غياب 

بدون آن که با وارد شدن به بحث خوبی و يا بدی اين . است " پشتونوالی"حاکميت ھای مرکزی مقتدر، استوار نگھداشته 

 يکی از ارزش ھای غير قابل تخطی و ھميشه محترم در اين مجموعه، سنن بحث ما را طوالنی بسازيم بايد بنويسيم که

  .  می باشد- داليل آن در اينجا مطرح نيست- حرمت گذاری به زنان

بر مبنای ھمين حرمت گذاری در تمام افغانستان وقتی دعوائی بين مردان به وجود می آيد کمتر فردی پيدا می شود و به 

بلکه با ورود پای يک زن در دعوا، . زنان در قضيه، ھنوز ھم به دعوا ادامه دھنددھد، که با ورود پای می خود اجازه 

 ۀ، طرف راه خود را گرفته، دوام دعوا را می گذارد به زمانی که مردان بين خود تصفيبه مثابۀ يک سنت نانوشته

بلکه به ساالر جامعۀ افغان  فرھنگ مردنه به مفھوم از آن گذشته ھيچ مرد افغان که بوئی از مردانگی . حساب بتوانند

برده باشد، به خود اجازه نمی دھد تا از ھمسرش استفادۀ ابزاری نموده در دعوای خودش از مثابۀ يک شريک زندگی 

  ".پشت زن سنگر بگيرد"وی استفاده نمايد و يا به گفتۀ مردم و زبان برھنۀ آنھا 

حتا در تمام اين مدت علی رغم زيستن در پناه قدرت و که " زلمی خليلزاد"ھمسر " شرل بنارد" آغاز درگيری بين - ب

" خليلزاد"تمول وی، حاضر نبوده تخلص شوھرش را به حيث اسم مشترک خانوادگی بپذيرد و از ھمين رو فرزندان 

دورگۀ لبنانی افغان شده که حتا قوميت خود را در کمال جھل " روالغنی"را برخود دارند، و " بنارد"اسم خانوادگی 

 گانۀ امپرياليسم امريکا و چه ١۶ميق استخباراتی با نھاد ھای عی رغم آن که ھر دو روابط لاعالم می دارد، ع" نپشتو"

بسا کشور ھای ديگر امپرياليستی نيز دارند، مبين آن است که قضايای افغانستان و چگونگی يافتن راه حل برای آنھا نه 

ويدن به يک راه حل ھمه گير باز می دارد، بلکه در خارج از افغانستان تنھا در افغانستان مردم را پراکنده ساخته از گر

 و تشتت گرديده، چه بسا گذشته از بروز تضاد بين نھاد ھای به خصوص در کشور ھای اشغالگر نيز باعث پراگندگی

  .متعدد، در داخل يک نھاد نيز رسيدن به يک راه حل مشخص در مقطع کنونی مقدور نباشد

نمود، بلکه با در نظرداشت و تعبير فرد خالصه دو را نبايد به درگيری بين " شرل بنارد"و " روغنی " درگيری بين- پ

استخباراتی آنھا، اين درگيری را بايد به مثابۀ انعکاس آن تضادھائی دانست که در درون طبقۀ حاکمۀ -تعلقات امنيتی

 آنھا در صحبت ھا و اعالم مواضع شان، از ھمين رو ھم است که ھريک از. امريکا و نمايندگان سياسی آنھا وجود دارد

  . مخاطبان خاص خود را نشانه گرفته، برای آنھا سخن می گويند

  ادامه دارد

  

  


