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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٠٧
  

  !در جنگ قدرت" زلمی خليلزاد"و " غنی احمدزی"ورود زنان 
۵  

  

ھمسر " شرل بنارد"و چگونگی دخول در قسمت ھای قبلی اين مختصر سير  : کابل-١٣٩٧ حوت ١۵- شنبهچھار

 جای وشته اشنبود مگر در اصل اھانت به تمام زنان افغانستان را در " روغنی"ًکه ظاھرا در تقابل با " زلمی خليلزاد"

در اين قسمت با آن که اعتقاد عميق دارم که زنان افغان خود ده ھا و صد ھا بار بھتر از من می توانند . داده است، ديديم

مبارزاتی خويش دفاع نمايند، با آنھم به مثابۀ ادای وظيفه در قبال مادرم، خواھرم، ھمسرم - از ھويت تاريخیو قادر اند

می نگارم اميدوارم تمام قلم به دستان افغان مورد اھانت قرار گرفته اند، چند نکته " شرل بنارد"و دخترم که در نوشتۀ 

خود " ن خيلخسرا" با "يک عروس" بفھمانند که در فرھنگ ما "پتيارۀ استعماری"در اين عرصه وارد شده، به اين 

د و از ھمه اولتر به شوھر خيانتکار و ميھنفروشش نيز تفھيم نمايند که متوجه ھمسرش باشد و چگونه برخورد می نماي

  :اجتماعی کشور ما راجع به وی قلم بزنيم- ما را وادار نسازد تا با ارزش ھا و معيار ھای اخالقی

در دفاع از سياست ھای امريکا و عملکرد ھای شوھرش نخست خود را در پناه دستاوردھای زنان " ناردشرل ب "-- ١

دلير امپرياليسم امريکا پنھان نموده از آن سنگر وضعيت کنونی افغانستان و حيات اجتماعی زنان آن را ناشی از 

بايد " خانم"نان افغان می داند، درجواب اين برخوردھای نادرست، جبونانه، طمعکارانه، عقبمانده و سازشکارانۀ خود ز

  :نگاشت

 آنچه را به مثابۀ دستاورد زنان امريکا ياد نموده است به وی و افرادی از طبقۀ وی ھيچ ارتباطی نداشته و ندارد آن - الف

لی بوده است دستاورد ھا بخشی از دستاورد ھای طبقۀ کارگر امريکا به مثابۀ بخش انفکاک ناپذير پرولتاريای بين المل

 از مردان طبقات حاکم و تشکلم در تقابل خونين با جامعۀ مردساالر امريکا و نمايندگان سياسی آن که به گواھی تاريخ

آن دستآوردھا محصول حرکت ھای فمينيستی و خاص زنانه نبوده است، بلکه . زنان طبقات حاکم به دست آمده است

" شرل"خانم .  از پرولتاريای بين المللی صورت گرفته استیمريکا به مثابۀ بخش ابخشی از مبارزۀ طبقاتی پرولتاريای

طبقه و بايد بفھمد که ياددھانی از آن مبارزات و دستاورد ھای آنھا، چيزی به جز تف سرباال و محکوم نمودن افرادی از 

  .قماش خودش و شوھرش نيست

به رخ زنان افغانستان و ساير کشور ھای را غرب  از منظر تاريخی دستاوردھای زنان امريکا و در کليت آن جھان - ب

از تاريخ ھيچ اطالعی ندارد و نمی داند که گوينده که يکی آن . شرقی کشيدن، نمايانگر دو نکتۀ به ھم پيوسته می باشد
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، "رابعۀ بلخی"زنانی از سنخ و تبار در بطن جامعه و فرھنگ مردساالر در شرق و به خصوص در کشور ما افغانستان 

سھم خود در ساختن جامعه دفاع می کردند که در می زيستتند و از نيز در بين طبقات حاکم ... و " گوھرشاد"ملکه 

ھائی اينجا و " ژان دارک"کر و ذکر زنان مرفه را چگونگی حفظ گرمی بستر می ساخت و اگر در مقاطعی فغرب 

وجدان مبارزاتی افراد را در طول اعصار زنده و پويا نگه " ماللی ميوند"ھور نموده است، بالمقابل نعرۀ رسای ظآنجا 

  .می داردداشته و 

 را کتۀ دوم می رساند که گويندۀ چنان جمالتی آگاھانه تالش دارد تا نقش بازدارندۀ استعمار حين رشد طبيعی جوامع  ن

 ١٩٢٠ موفق شدند زنان طبقۀ کارگرو فداکاری به اين خانم بايد فھماند که اگر زنان امريکا بعد از ايثار . کتمان نمايد

ا به جامعۀ مرد ساالر بقبوالنند در کشوری مانند افغانستان و ھمسايگانش زنھا سالھا و قرنھا قبل از آن با حقوق چندی ر

زنان افغان دارای " ١٩٢٩-١٩١٩"در رأس قدرت قرار داشتن به آن حق نايل آمده و در ھمين افغانستان عصر امانی 

  . ل آمدند ميالدی بدان ناي۶٠حق و حقوقی بودند که زنان سويس در دھۀ 

اد داز اج" شرل"گردد، می بايد خانم  ما اين که علی رغم آنھمه دستاوردھا چرا چرخھای تاريخ  به عقب بر میاو 

 ارتجاع ھار مذھبی را به جان ،انگليس شان بپرسند که چرا عليه نھضت امانی و در مقابله با آن، با استفاده از نوشادر

  .مردم افغانستان انداخت

بقۀ خود معرفی داشتن، به زنان ط گستاخی تمام ضمن سرقت دستاورد زنان پرولتر و آن را ماحصل با" شرل" خانم - پ

به اين . تھمت بسته، به نحوی می خواھد تاريخ را سرچپه بنگاردرا افغان بی عملی و بی توجھی به سرنوشت شان 

  :بايد ياددھائی نمود" خانم"

ه به اسالم سياسی را به دربار قاتل خلقھای ايران، عراق، درست زمانی که شوھر مبارکت دست جنايتکاران وابست

 "ناھيد"می برد در کشور ما افغانستان دختران و زنانی از تبار " رونالد ريگان"يعنی ... نيکاراگوا، ليبيا، افغانستان  و

با چنان عظمتی حضور فعال داشتند که اگر خون يکی به و صد ھا و ھزاران قھرمان گمنام ديگر،  ھا "مينا"ھا  و 

وروی بر سرکھای کابل ريخت خون آن ديگری توسط متحدان و نورچشمی ھای وسيلۀ سربازان ارتش اشغالگر ش

در ھمسوئی و با استفاده از ارتباطات آنچنانی شخص شما با نھاد ھای " مبارکتان"بخوانيد ھمانھائی که شوھر " سيا"

ه قتل رسيده، کارنامۀ استخباراتی دست شان را گرفته به مالقات با ريگان برده بود، در پاکستان به فجيع ترين وضعی ب

  .ننگين استعمار وارتجاع را ننگينتر نمود

زنان افغان از شما و از طبقۀ تان نه قدرت گدائی می کنند و نه ھم کمک، بلکه بر شما نھيب می زنند " شرل"  خانم- ت

ه دار نساخته، دست از که با خيانت به خلق افغانستان به ويژه زنان افغان، بيش از اين وجدان جامعۀ بشری را آلوده و لک

ما به اين ضرب المثل مردم خود وفادار . کمک به طالب، داعش و در کليت آن نيروھای استعماری و ارتجاعی برداريد

زنان افغان از شما نمی خواھند که به جای آنھا زحمت بکشيد و يا ". مرسان مارا به خير تو اميدی نيست، شر: "ھستيم

  .واھيد که دست دشمنان شان را نگيريد و به آنھا کمک نکنيدخون بدھيد، بلکه از شما می خ

نبايد چنان تعبير گردد که گويا نويسنده و يا " شرل بنارد" ورود به اين بحث و محکوم نمودن موضعگيری ھای خانم- ث

 که تمام  اين قلم را عقيده بر آن است،عکس آن. اند" روغنی"کسان ديگری که عليه اين خانم موضع می گيرند، طرفدار 

اين را ھم می دانيم که . انه به کار اشتغال دارندن استعمار اند که در مقامات جداگاينھا اعم از مرد و زن شان خادما

و به رسميت شناختن حققوق انسانی و دموکراتيک شان فقط زمانی مقدور و متصور است که آزادی زنان افغانستان 

 وجهزنان افغان اين را می دانند که به ھيچ . به زباله دان تاريخ فرستاده شود ھار مذھبی در کليت آن عاستعمار و ارتجا
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حقوق  دل بسته اعتماد کنند بلکه می بايد با تکيه به نيروی خود در ميدان رزم" روغنی"ھا و يا " شرل"حق ندارند تا به 

  .دو آزاديھای دموکراتيک و انسانی شان را به دست آورده از آن حراست نماين

  !!سرکھا ما را می طلبد


