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 روندگانی که دوحه می به مسکو رفته
 

ها کار در این چند روز، همه مردم مخصوصاً زنان و جوانان نگران اوضاع کشور استند. آنانی که در رسانه
های مجلل عروسی شان از هوتلو یا آنانی که روزیای تحت شعاع امارت طالبان کنند، نگران کار رسانهمی
ها ساخته بودند و نام و نشان روند که کابل را شهر مردهآید، از نام امارت طالبانی به فکر روزهایی میمی

ن تری ها گور و مردان برای رهایی از دام امربالمعروف با کثیفشادمانی و موسیقی در شهر نبود. زنان در خانه
 خورد. های کابل شالق می شدند چون فرد منظم و آراسته در سرکیرون میها ب لباس
 روشنترگی را برای خود زنده 2001های آن زمان در گذشتند و نوجوانان با تغییرات بعد از سال گذشت. پیر 1۷

 30ان زیر ننسبی به تکنولوژی روز به جهان پیوستند. این جوا دسترسیساختند. به تحصیل و کار پرداختند و با 
شان در تصامیم کالن  دهند، مگر چرا صدایصد نفوس جامعه افغانی را تشکیل می فی ۶0سال باالتر از 

اند شود؟ در این چهار سال اخیر اکثریت کسانی که در نظام کنونی به منصب رسیدند کسانیکشوری شنیده نمی
داخل و یا خارج کشور تحصیل کردند و شان در  شوند. هر کدامسال گذشته شمرده می 1۸که محصول همین 

 دوباره برگشتند و به کار ادامه دادند.
فت و یشرتر محالت عامه و مردم عام ما را هدف قرار داده است، پ های اخیر که زیادحمالت طالبان در سال

تان انکشاف را تا حدی زیاد متاثر ساخت و جامعه هر روز با یک درد از دست دادن اعضای خانواده و دوس
ز هایی را نیفتپیشرآن دوام دارد و  )مشکالت(هایگی در افغانستان جدید با تمام چالشعادت کرد. اما روند زنده

 ها نظامی شدن را ترجیحدانستیم که باید راه حل به شورش طالبان پیدا شود بعضیهمراه است. تقریباً همه ما می
سال گذشته اقدامات مختلف در مورد  9که حد اقل در  ها در مورد جورآمد سیاسی گفتند. همین بوددادند و بعضی

جرگه مشورتی صلح گرفته تا ایجاد شورای عالی صلح و برنامه  صلح و مصالحه صورت گرفت که از لویه
کننده بس سه روزه تا ایجاد هیأت مذاکره ادغام مجدد و تا پیشنهاد صلح به طالبان توسط حکومت وحدت ملی و آتش

توان نام برد. اما بعد از این که اداره جدید امریکا خروج از افغانستان را اعالم کرد می و بورد مشورتی صلح
 ابهامات را برایو برای خروج خود روند مذاکرات مستقیم را با دفتر سیاسی طالبان در قطر تسریع بخشید، 

 نسل من که هم زنان و مردان و جوانان هر دو گروه است زیادتر ساخته است.
حکومت  ءهایی که تا چند ماه جزها مواجه است. سیاسیون و آنزمان اوضاع سیاسی کشور با دگرگونی در عین

وحدت ملی بودند و برای انتخابات ریاست جمهوری راه جدا کردند و به مخالف سیاسی بدل شدند مذاکرات 
اسی کشور در آینده سیخودشان آمستقیم امریکا را با طالبان برای بقای خود بهترین گزینه یافتند تا هم به گفته 

مطرح باشند و هم بتوانند در صورت آمدن امارت طالبان به دایره قدرت با خطری مواجه نشوند. همان بود که 
دند و کرکسانی که با طالبان عمالً در جنگ بودند و یا از لحاظ عقیدتی حکومت را متهم به سیاست طالبانی می

 ز خودشان را به دامن عباس استانکزی انداختند و به امامت طالبان سجده هم کردند.با روند صلح مخالف بودند نی
کنند و هر روز برای یافتن پنجه نرم می و گویند؟ باالتر از نصف جامعه با فقر دستاما مردم افغانستان چی می

های سیاسی را در اگر برق بود و چهره هم خانواده مبارزه دارند و گاهی دو وقت روزی برای خود و
دهند و صبح دوباره مصروف شان را انجام میبینند با چند دشنام، مسوولیت شهروندیشان می هایتلویزیون

د. شونشان بلند شنیده هم نمی شود. اما تعدادی جوانان و زنان کشور خاموش نیستند حتا که صدایروزگار می
سازند و مخصوصاً در یک ماه گذشته این ن را مطرح میشا های ها و دیگر مجراها نگرانیهر روز از رسانه

اند روند آغاز کردهالمللی را به نام زنان به عقب نمیشده است. زنان افغان کمپاین ملی و بین منسجمترصداها 
های امریکایی از وزارت خارجه آن کشور خواستند که باید توجه دنیا را نیز جلب کرده است. تعدادی از سناتور

 نظریات و سهم زنان در مذاکرات احترام قایل شوند و این مبارزات جریان دارد.به 
ها وسیله برای صدای این گروه های اجتماعی با وجود دسترسی محدود آن در افغانستان در عین حال رسانه

ان را به ش ها دوام دارد و همه در تالش اند تا صداینویسی ها و مقالهها و ابراز نظراست. نظر سنجی بیخو

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/farough_ba_moscow_raftagan
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/farough_ba_moscow_raftagan


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

های مختلف تعقیب ها هزار افغان را که از مجراجایی برسانند. از نشست مسکو تا حال نظریات باالتر از ده
 های ذیل را برای سیاسیون کشور دارند:ام، پیامکرده

ها حقیقت افغانستان است، همه آن نه. نباید برای این که آنان را خوش بسازید صدای میلیون ءگروه طالبان جز
ها جور آمد  صد باالتر حمایت مردم را ندارند و اگر با آنفی 1۵-10افغان را نادیده بگیرید. طالبان شاید از 

 خوانی کنند. ی امروزی ما همها با جامعهکنید باید آنمی
ستان نها و نبود نظام باعث شد که افغانکشانید. همه شاهد هستیم که انارشیسم و نابسامی 90افغانستان را به دهه 

شد هنوز هم در افکار ما زنده  را ویران کنند و کابل شهری که هر پارچه آن توسط یک گروه نژادی کنترول می
ها افغان های مردم به تاراج رفت، میلیونالمال و داراییاست. اردوی کشور را نابود کردند و همه دارایی بیت

سال به میان آمد، نباید از هم پاشانده  1۸هایی که در ختاریا آواره شد و یا شهید شدند، نظام را تقویت کنید. سا
تان با رییس جمهور، نظام را متضرر نسازید. انتخابات و قانون اساسی کشور با خون  هایشوند. برای مخالفت

 های مردم ما به دست آمده است و برای بهتر ساختن آن کار کنید.و قربانی
 تان بدتر از شاه های مهاجرین بخوانند به هر کدامهای آینده ما در کمپ لهای تاریخ که نس نگذارید که در کتاب
 شجاع لعنت بفرستند.
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