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 13/02/2019          وژمه فروغ

 روندیکه دوحه م یگان به مسکو رفته

ها کار  که در رسانه یچند روز، همه مردم مخصوصاً زنان و جوانان نگران اوضاع کشور استند. آنان نیا در

 یمجلل عروس یهااز هوتل شان یکه روز یآنان ایتحت شعاع امارت طالبان و  یا نگران کار رسانه کنند،یم

ها ساخته بودند و نام و نشان مرده هرکه کابل را ش روندیم ییبه فکر روزها یاز نام امارت طالبان د،یآ یم

 نیترفیبا کث بالمعروف از دام امر ییرها یها گور و مردان برا در شهر نبود. زنان در خانه یقیو موس یشادمان

 .خوردیکابل شالق م یها چون فرد منظم و آراسته در سرک شدندیم رونیها بلباس

تر را روشن یگخود زند یبرا 2001بعد از  راتییآن زمان در گذشتند و نوجوانان با تغ یهاریسال گذشت. پ 1۷

 30 ریجوانان ز نی. اوستندیروز به جهان پ یبه تکنولوژ ینسب یرسو کار پرداختند و با دست لیساختند. به تحص

 یکالن کشور میدر تصام شان یمگر چرا صدا دهند، یم لیرا تشک یافغان ۀنفوس جامع صدیف ۶0سال باالتر از 

که محصول  اند یکسان دندیرسبه منصب  یکه در نظام کنون یکسان تیاکثر ریچهار سال اخ نیدر ا شود؟ینم دهیشن

کردند و دوباره برگشتند  لیخارج کشور تحص ایشان در داخل و  . هر کدامشوندیسال گذشته شمرده م 1۸ نیهم

 .ادندو به کار ادامه د

و  رفتشیمحالت عامه و مردم عام ما را هدف قرار داده است، پ ادتریکه ز ریاخ یهاطالبان در سال حمالت

خانواده و دوستان  یدرد از دست دادن اعضا کیمتاثر ساخت و جامعه هر روز با  ادیز یانکشاف را تا حد

ت. همراه اس زیرا ن ییهارفتشیدارد و پ امآن دو مشکالتبا تمام  دیدر افغانستان جد یگزند شعادت کرد. اما رو

ً یتقر دادند و  حیشدن را ترج ینظام هایشود بعض دایراه حل به شورش طالبان پ دیکه با میدانست یهمه ما م با

سال گذشته اقدامات مختلف در مورد صلح  9بود که حد اقل در  نیگفتند. هم یاسیآمد س در مورد جور ها یبعض

صلح و برنامه ادغام  یعال یشورا جادیصلح گرفته تا ا یمشورت جرگه هیاز لو کهو مصالحه صورت گرفت 

کننده و  مذاکره أتیه جادیبس سه روزه تا ا و آتش یصلح به طالبان توسط حکومت وحدت مل شنهادیمجدد و تا پ

خروج از افغانستان را اعالم کرد و  کایامر دیجد ۀکه ادار نینام برد. اما بعد از ا توانیصلح م یبورد مشورت

نسل  یابهامات را برا د،یبخش عیطالبان در قطر تسر یاسیرا با دفتر س میمذاکرات مستق شخروج خود رو یبرا

 .ساخته است ادتریمن که هم زنان و مردان و جوانان هر دو گروه است ز

که تا چند ماه جز حکومت  ییاهو آن ونیاسیمواجه است. س هایکشور با دگرگون یاسیزمان اوضاع س نیع در

 میبدل شدند مذاکرات مستق یاسیراه جدا کردند و به مخالف س یجمهور استیانتخابات ر یبودند و برا یحدت ملو

کشور مطرح  یاسیس ندهیدر آ ندهیخودشان آ ۀتا هم به گفت افتندی نهیگز نیخود بهتر یبقا یرا با طالبان برا کایامر

 یمواجه نشوند. همان بود که کسان یقدرت با خطر ۀریباشند و هم بتوانند در صورت آمدن امارت طالبان به دا
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 شو با رو کردندیم یطالبان استیحکومت را متهم به س یدتیاز لحاظ عق ایکه با طالبان عمالً در جنگ بودند و 

 .انداختند و به امامت طالبان سجده هم کردند یتانکزخودشان را به دامن عباس اس زین دندصلح مخالف بو

 افتنی یو هر روز برا کنندیپنجه نرم م و باالتر از نصف جامعه با فقر دست ند؟یگویم یمردم افغانستان چ اما

را در  یاسیس یهااگر برق بود و چهره یگاه مین یخود و خانواده مبارزه دارند و گاه یبرا یدو وقت روز

و صبح دوباره مصروف  دهندیانجام م را شانمردمی  تیبا چند دشنام، مسوول نندیب یم شان یاه ونیزیتلو

. شوند یهم نم دهیبلند شن شان یحتا که صدا ستندیجوانان و زنان کشور خاموش ن ی. اما تعدادشودیروزگار م

 نیماه گذشته ا کیو مخصوصاً در  سازند یرا مطرح م شان یهایمجراها نگران گریها و د هر روز از رسانه

اند  آغاز کرده روند یرا به نام زنان به عقب نم یالمللنیو ب یمل نیافغان کمپا نتر شده است. زناصداها منسجم

 دیاز وزارت خارجه آن کشور خواستند که با ییکایامر یهااز سناتور یجلب کرده است. تعداد زیرا ن ایتوجه دن

 .دارد انیمبارزات جر نیشوند و ا لیدر مذاکرات احترام قاو سهم زنان  اتیبه نظر

خود  لهیها وس گروه نیا یصدا یمحدود آن در افغانستان برا یبا وجود دسترس یاجتماع یها حال رسانه نیع در

 ییرا به جا شان یدوام دارد و همه در تالش اند تا صدا هایسینو ها و مقالهو ابراز نظر هایاست. نظر سنج

ام، کرده بیمختلف تعق یهارا که از مجرا فغانها هزار اباالتر از ده اتیبرسانند. از نشست مسکو تا حال نظر

 :کشور دارند ونیاسیس یرا برا لیذ یهاامیپ

 ها ونیلیم یصدا دیرا خوش بساز هاکه آن نیا یبرا دیافغانستان است، همه آن نه. نبا قتیطالبان جز حق گروه

 یها جور آمد ممردم را ندارند و اگر با آن تیباالتر حما صدیف 1۵-10از  دی. طالبان شادیریبگ دهیافغان را ناد

 .کنند یخوانما هم یامروز ۀها با جامعآن دیبا دیکن

و نبود نظام باعث شد که افغانستان  هایو نابسام سمیکه انارش می. همه شاهد هستدینکشان 90را به دهه  افغانستان

هنوز هم در افکار ما زنده  شدیکنترول م یگروه نژاد کیکه هر پارچه آن توسط  یکنند و کابل شهر رانیرا و

 ایان افغ هاونیلیمردم به تاراج رفت، م یهاییو دارا المالتیب ییکشور را نابود کردند و همه دارا یاست. اردو

از هم پاشانده شوند.  دیآمد، نبا انیسال به م 1۸که در  ییها. ساختاردیکن تیشدند، نظام را تقو دیشه ایآواره شد و 

کشور با خون و  ی. انتخابات و قانون اساسدیجمهور، نظام را متضرر نساز سییبا ر تان یها مخالفت یبرا

 .دیساختن آن کار کنبهتر  یمردم ما به دست آمده است و برا یهایربانق

تان بدتر از شاه  بخوانند به هر کدام نیمهاجر یهاما در کمپ ندهیآ یهاکه نسل خیتار یهاکه در کتاب دینگذار

 .شجاع لعنت بفرستند

 

  
 


