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 Political  سياسی

  
 "سحر صامت" با "مينو ھمتی" ۀمصاحب

  ٢٠١٧ نومبر ٠٧
  

 ن حقوق زنان در شرايط کنونی افغانستاننظرخواھی از فعاال
  

tfrDw-JzlUw/be.youtu://ttpsh  

وخيم شدن وضعيت زنان موانع و ھمچنان مشکالت برای 

مدنی و مردم و ۀ حضورشان در جامعه و واکنش جامع

 ۀن حقوق زنان جامعھمچنان نظرخواھی با تنی چند از فعاال

 "سحر صامت"افغانستان مباحثی ھستند که در اين برنامه با 

 نشسته و صحبت زن به ئین جنبش رھان و فعاالااز مدافع

با سالم ھای بسيار گرم سحر صامت . گذاريم درميان می

   .خودتۀ عزيز و خوش آمديد ميگم به برنام

  زن و ھمچنان بينندگان عزيز برنامهئی دورد بر شما و ھمکاران خوبمان در سازمان و تلويزيون رھا:سحرصامت

تان می پردازيم به موضوع ورود گلبدين حکمتيار پس از  با وجود وخيم شدن اوضاع زنان در افغانس:مينو ھمتی

 دولت وحدت ملی به افغانستانۀ مصالح

 سيس شد؟ أن ما کمی توضيح بدھيد گلبدين حکمتيار کيست و حزب اسالمی چه سالی تا برای مخاطبًلطفا

 ۀاو برای دور دنيا آمد ، در کندز واقع در شمال افغانستان به ١٣٢۶گلبدين حکمتيار در  پنجم ماه سرطان  :سحرصامت

 . کابل بودپوھنتون مھندسی را درۀکوتاھی دانشجوی رشت

تندرو ترين رھبران احزاب افغانستان به از  ھجری شمسی است که يک تن  ١٣۵٨او بنيانگذار حزب اسالمی در سال 

حزب اسالمی يکی از . به مرور زمان اين حزب در ميان مردم افغانستان طرفداران زيادی پيدا کرد. شمار می آيد

ھفتاد در اين کشور بود و تعداد زيادی از مردم افغانستان به ۀ طرفداران جنگ ھای داخلی در افغانستان در آغاز دھ

حکمتيار . خصوص کابل نشينان با پرتاب راکت ھای حزب اسالمی به رھبری حکمتيار جان ھای خود را از دست دادند

ھا تنھا در شھر در اين جنگ.  شد١٩٩۶ تا ١٩٩٢ھای  در افغانستان در سالجديدی از جنگ داخلیۀ باعث شروع دور

خصوص از شھر کابل آغاز ھا از افغانستان بهشده و موج عظيمی از مھاجرت غيرنظامی کشته۵٠،٠٠٠کابل بيش از 

اين حزب . تھم استحزب اسالمی به راکت پرانی ھای کور و قتل ھزاران انسان بی گناه غير نظامی ميان کابليان م. شد
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احزاب ۀ تالف ھفتگانئکمک ھای مالی زيادی را از خارج افغانستان برای جنگ دريافت می کرد و عضو اصلی ا

ھمچنان اين حزب بارھا پس از شکست شوروی در افغانستان تالش کرد تا . جھادی افغان ھا در کشور پاکستان بود

ريستی ديگر وچندی قبل از روی کار آمدن گروه تر .ينه ناکام مانددست گيرد اما در اين زمه قدرت و حکومتداری را ب

 و ھمچنين در سال ١٩٩۴ و ١٩٩٣ھای به نام طالبان حکمتيار به عنوان نخست وزير وارد شھر کابل شد و در بين سال

  . کردأروی کار آمدن طالبان نقش ايف پيش از ١٩٩۶

د گلبدين حکمتيار پس از سقوط پايتخت به کشور ايران پناه برده و  زمانی که گروه طالبان زمامداری را به دست گرفتن

پس از  بين رفتن رژيم ديکتاتوری طالبان . تا زمانی که حکومت طالبان فرو پاشيده نشد  فعاليت سياسی چندانی نداشت

ندگی وی رھبر حزب اسالمی کشور ايران را ترک کرده و جای ديگر که تاکنون اطالعات درست و موثقی از محل ز

پس از روی کار آمدن دولت موقت کرزی، اين  .، رفتدر طول اين سالھا در دسترس منابع خبری و رسانه ھا نيست

فرد به عنوان رھبر يکی از احزاب اسالمی و سياسی به شدت درگير جنگ با نيروھای امنيتی افغان و نيروھای خارجی 

پس از .  در قانون اساسی اين کشور شده بودتغييرافغانستان و رھبر اين حزب خواستار خروج نيروھای خارجی از . شد

سياسی در افغانستان به شدت فعاليت ۀ روی کار آمدن دولت جديد تا امروز شاخه ھای انشعابی اين حزب در عرص

 .داشته و دارند

  . کرده بودتعيين جايزه دالر ميليون ٢۵ برای سر وی مبلغ امريکا جالب ھم اينجاست که دولت 

 اعالم کردند که "عبدهللا" و "اشرف غنی"اوايل ماه ميزان يا مھر ماه  سال گذشته حکومت وحدت ملی به رھبری 

صلح  توسط اشرف ۀ مذاکرات صلح با حزب اسالمی به نتيجه رسيده است و يک ھفته پس از اعالم اين خبر توافقنام

.  نامشخص در مراسم شرکت کردًانس از محلی کامال رسيد و حکمتيار از طريق ويديو کنفرءغنی و حکمتيار به امضا

آغاز صلح با گروه ھای شورشی و مخالف با ۀ نيز به درخواست دولتمردان افغانستان حکمتيار را به بھانمتحد ملل 

  .دولت افغانستان از ليست سياه در آورده و تحريم ھای بين المللی را بر وی لغو کرد

حکمتيار پس از بيست . بر اين حزب پس از گذشت ھفت ماه در شھر لغمان اعالم شدبعد از امضای توافقنامه ورود رھ

 که در گذشته ددانيم که سياست ھای پشت پرده چيز ديگری است و امکان دار ما میۀ البته ھم. سال به کابل سفر کرد

  .طالبان ارگ نشين از کرزی تا احمدزی پيشاپيش زمينه را برای ورود مھيا کرده بودند

 

سياست و امضای تفاھمنامه ميان او و دولت ۀ  مدنی و مردم با ورود حکمتيار در عرصۀ واکنش جامع:ينو ھمتیم

 چگونه است؟

صلح توسط اشرف غنی و حکمتيار صدای اعتراض نھاد ھای مدنی و ۀ  رسيدن تفاھمنامءپس از به امضا :سحرصامت

 مدنی و قربانيان جنگ، با ۀی از شھروندان، فعاالن جامعشمار .حقوق بشر و ھمچنان تعدادی از مردم بلند شدۀ جامع

 به گلبدين حکمتيار رھبر حزب اسالمی ئینيت قضا کابل، نسبت به آنچه که دادن مصو درئیاندازی يک گردھماراه

  را که در آنئیاين معترضان ھمچنين شعارھا. بخشدگويند که کابل قصابش را نمیخوانند، دست به اعتراض زده میمی

دست نخواھد آمد، کابل قصابش ه حکمتيار بايد محاکمه شود، با جالد کابل معامله نکنيد، با قربانی کردن عدالت صلح ب«

نوشته شده بود، با خود حمل » بخشد، قانون عفو لغو شود، نام حکمتيار از فھرست سياه سازمان ملل حذف نگرددرا نمی

گان، شاعران، ھنرمندان و ما جمعی از نھادھا، فعاالن مدنی، نويسند": اند خود نوشتهۀآنھا در قطعنام. کردندمی

 ".ًقربانيان، رسما به اين پيمان حکومت و حکمتيار اعتراض داريم

 صلح ۀشده که در مورد شماری از مواد توافقنامو نھادھای مدافع حقوق بشر خواستهمتحد در قطعنامه از حکومت، ملل 
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   .نشود" عدالت به نام صلح قربانی"ا شود ت" تجديدنظر"با حکمتيار 

  

کنم حضور رھبر اين گروه به عنوان يکی از تندرو ترين رھبران  ال بعدی خود را اينگونه مطرح میؤ س:مينو ھمتی

 احزاب سياسی افغانستان چه موانعی برای حضور زنان در جامعه و دستاوردھايشان ايجاد می کند؟

 و ھمچنان "ويدا ساغری"لند ا از ھ"فرشته نوری" یدر اين زمينه از جمله خانم ھان  ھمچنين شما با تنی چند از فعاال

در اين زمينه نيز مايليم نظرات .  کرديد و نظر ايشان را در اين زمينه جويا شديدمصاحبه از افغانستان "ليال جعفری"

 آن می پردازيم ورود حکمتيار   که امروز به صورت مختصر بهیمھمترين بخش .ن برسانيماعزيزان را به اطالع مخاطب

  ھا برای زنان  استدشواریموانع و 

ورود حکمتيار و سھم گرفتن او در حکومتداری  زنگ خطری برای آزادی و حضور زنان در جامعه و  :سحرصامت 

ھم در سياست و اقتصاد گرفته تا فعاليت ھای مدنی آن ۀ  شان از عرصۀ سال١۶تھديدی برای از بين رفتن دستاورد ھای 

 ۀاتی کلی در قانون نابکارتغيير سنتی و کھنه پرستی مانند افغانستان است زيرا با اولين فرصت طبق احکام دينی ۀجامع

ھای اجتماعی با ای از فعاالن شبکهدسته. اساسی افغانستان به خصوص در مورد حقوق مدنی اجتماعی زنان می آورد 

 صلح با ، اين کاربرانۀبه عقيد. يار، از صلح با حزب اسالمی انتقاد کردند بازنشر چند طرح گرافيکی عليه گلبدين حکمت

   .کند و ھمين حقوق زنان را تھديد خواھد کرد حضور آقای حکمتيار را در ساختار قدرت فراھم میۀحزب اسالمی زمين

 دارد، من حقوق زن و  با حکمتيار دليلیمذاکرهھر کسی برای اعتراض به صلح و : " کاربری به نام بھار می نويسد

سنگ می زند " زن"ای که ھنوز به جامعه  قدرت ،ۀبه دايرخطر می بينم، ورد  تفکر افراطی و طالبانی  انسانيت را در 

 را به کجا خواھد کشاند؟ 

 چگونگی وضعيت زنان در افغانستان پس از آمدن گلبدين حکمتيار ۀھا در بارگالره ھمزمان با افزايش نگرانیۀ مجل

ستيز چنين تالش دولت برای آغاز مذاکرات صلح و کنار آمدن با گروه افراطی و زنبری حزب اسالمی به کابل و ھمرھ

خود را که نشر تصاوير دختران و زنان افغان است به عنوان ۀ طالبان، جمعی از دختران جوان در پايتخت اولين مجل

 .مدلينگ لباس آغاز کرد

ستان نيز ميزان حمالت و آمار تلفات جنگ ھای داخلی افغانستان بشدت رو به افزايش از زمان ورود حکمتيار به افغان

غير مستقيم در اوضاع و ۀ ند که در حال حاضر حزب اسالمی به گون ا مدنی معتقد بر اينۀن جامعتعدادی از فعاال. است

 شاھين و ٢٠٩ قول اردوی اجتماعی فيسبوک حمله بهۀ يک تعداد از کاربران شبک.  استاحوال سياسی کشور دخيل

وليت اين حمالت را گروه ھای ؤوزير اکبر خان و ھمچنان حمله به مسجد دشت برچی را که مسۀ ھمچنان حمله در منطق

 .ديگر بر گردن گرفته اند از برکت ورود گلبدين به افغانستان می دانند

 افغانستان شده و جنگ ھای داخلی را زنان سختی ھا و مشکالت زيادی از زمانی که حکمتيار و حزبش وارد سياست

 با حضور زنان آزاد انديش و در کل ًچون اين حزب افراطی و تروريست  کامال. آغاز نموده تا به امروز متقبل شدند

رشد زنان در جامعه مخالف است ورود اين حزب به معنای تخريب دستاورد زنان و محو حضورشان از جامعه می 

کشته شدن يکی از .  که زنان را نگران می کند افزايش حمالت انتحاری استیھمچنان موضوع ديگر .گردد

 ٢٠١١انتحاری در سال ۀ ن حقوق بشر افغانستان به ھمراه خانواده اش بر اثر حملمشھورترين استادان حقوق و فعاال

با . ن بر عھده گرفتندوليت حمله را حزب اسالمی و گروه تروريستی طالباؤيکی از تکان دھنده ترين اخباری بود که مس

سياست و دولتداری در افغانستان احتمال زياد باال رفتن آمار افزايش خشونت عليه زنان  در ۀ حضور اين گروه در صحن

 ]وجود دارد[خانه و جامعه اذيت و آزار ھای خيابانی 
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  اين موضوع پرسيدم داشتم و نظر آنھا را راجع بهمصاحبه ایمدنی و زنان مبارز ۀن جامعبا تعدادی از فعاال

   

لند چنين می امدنی از کشور ھۀ فرشته نوری، ژورناليست و فعال جامع

 گويد

غيره رھبران مانند و اين که آقای حکمتيار، ربانی، سياف، مزاری 

  .گذاريم به تاريخ و مردم ايشان در گذشته چه کار کردند يا نکردند می

 مشکل اصلی زنان افغانستان خود اشخاصی مانند آقای حکمتيار ًاما فعال

" زيکی استمنظور حضور ف"ن افغانستان با ايشان و امثالش زنا. نيست

 .مثل آن ھا مشکل شخصی ندارند

 .مشکل اصلی در مورد انديشه و تفکری است که به ايشان تعلق دارد

 حاال در داخل ھمين .ھرچند اين انديشه و تفکر تنھا از حکمتيار نيست

نظام موجود، در رھبری دولت، کابينه، شورای ملی، شورای صلح، 

  .ه و غيره ھم اشخاصی با اين تفکر حضور دارندئي قضاۀ، قوءشورای علما

چيزی که واضح است، اين است که صاحبان اين تفکر تعبير متفاوتی از دين در خصوص زنان دارند که شبيه تفکر 

  .طالبان است

تيار و ھمرزمان قبلی و فعلی شان قبل از اشغال افغانستان توسط روس ھا و در زمان حاکميت ھای قبلی نيز آقای حکم

  .زدند نظام اسالمی حرف میکردند و ھمواره از حاکم ساختن  عليه نظام ھای وقت مبارزه می

ن، جايگاه و نقش زنان در در آن زمان نيز محور اصلی نظام دلخواه شان، موضوع چگونگی آزادی و عدم آزادی زنا

 .حيات اجتماعی و سياسی کشور بود و است

خواھند  ھميشه گفتند که آنھا موقفی برای زنان می.ندادندالبته صاحبان اين تفکر ھرگز تعريف واضحی از اين تفکر شان

  . کلی استۀفرضيدر حالی که اين يک.که خدا، پيامبر و اسالم گفته است

تعريفی جداگانه ای دارند که با احساسات و تفکرات خود شان مربوط است و ای اين فرضيه يک ھر کدام شان برًظاھرا

 . گنگ استۀ نگرانی زنان بيشتر در مورد اين فرضيًدقيقا

شود، به بسيار آسانی پرسنده ھا و انتقاد  الی و يا انتقادی مطرح میؤ شان سۀ وقتی که در مورد اين فرضيًمخصوصا

 .دھند  نسبت میکنندگان را به کفر

  . و قرائت طالبان را نيز از اين فرضيه ھا ديديم١٣٧۶ تا ١٣٧١ما قرائت اولين دولت مجاھدين در سال ھای 

 تعيينخوب اگر قرار باشد که آن دوره ھا و آن تفکر در مورد زنان، تحصيل شان، کار شان، حق انتخاب شان در 

 .جانب اند که نگران باشنده جامعه دوباره تکرار شود، زنان حق بسرنوشت شان، نقش شان در امور سياسی و اجتماعی 

 اين ًشود و واقعا چون در اين صورت سرنوشت آنھا است که شرط سياسی رھبران احزاب و حاکمين فعلی دولت می

  .ھمان فاجعه ای است که کسی نمی خواھد اتفاق بيفتد

 

 ھمچنان فعال حقوق زنان برنامه ھای سياسی و اجتماعی و ۀ ويدا ساغری گردانند

 :ويدا ساغری ديدگاه خود را در اين زمينه اينگونه تشريح می دھد

ول کشتن يک ؤاو مس. اين آدم يک رھا  شده از تبعيد گاه ھای سياسی به قصد ترور و شکل دھی ناامنی بيشتر است
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 ناک استبه نام استشھادی ھای وحشته ای ول حمالت انتحاری وحشيانؤمس .ميليون کابلی است

 . در کابل استًن در شھرھا مخصوصاآول تيزاب پاشی به روی دختران و ترويج ؤاو مس

 . برای جنگ و فروش اسلحه آماده کندءحال ھم آمده تا بحث فاشيزم قومی را برای مھيا کردن ھرچه بيشتر فضا

ه حضور و غير حضور زنان در او خود در مورد زنان ھيچ گاھی نظری نداشته است و اين بيشتر از کم اھميت دادن ب

عکس پسرش را به اين قسمت گماشته است که در جواب يکی از نوشته ھای من به من و زنان و ه عرصه ھاست ب

 .سادگی زير پايش له کندد ما را بتوان خطاب کرده گفت که می"  قورباغه" مردان با ديد گاه من بقه

  

 حقوق زنان ليال جعفری ليسانس علوم سياسی و ھمچنان فعال 

 نگرانم، از بازگشت آقای حکمتيار به افغانستاناز به عنوان يک زن 

 .قدرت سياسی افغانستانۀ بدن

 افغانستان به سوی توسعه و مدرنيته گام ۀچرا که در دوره ای که جامع

برداشته بود و جايگاه زنان افغانستان در تمام سطوح و ساختارھای 

 چون حکمتيار زنان را از ئیژی ھاشد، اما  ايديولو کشور برجسته می

دختران را . دخترانه را بستند" مدارس"درب مکاتب .به روی زنان کابل تيزاب پاشيدند  .جامعه و قدرت پس زدندۀ ھست

موسيقی و آواز خوانی را برای زنان ممنوع ساختند و  تمام اين ممنوعيتھا را  .به ازدواجھای اجباری مجبور ساختند

گه  زنان را سالھا عقب مانده نجنس ً افغانستان خصوصاۀآقای حکمتيار و ھمفکرانش جامع. بخشيدندرنگ و بوی دينی 

  . نيازمند و  بی سواد و فقير جلوه نمايدداشتند تا امروز زن افغانستان

ه در  استفادء امروز از خشونتھای خانوادگی تا خيابان آزاری ، دانشگاه آزاری و حتی مورد آزار و سوزن افغانستان

 . آقای حکمتيار و ھمفکرانشۀمن نگرانم از افکار تندروان .گيرد محيط کار قرار می

 و تاندھد تا حقوق و جايگاه زن افغانس س جمھور افغانستان اعالم کرد که به ھيچ فردی حق نمیئياما چندی قبل ر

 .اخير  را از آنان سلب نمايدۀ دستاوردھای يک و نيم دھ

 زنان ۀاما من به آيند  که پيرامون وضعيت زنان پس از پيوستن حکمتيار به نظام فعلی وجود دارد،یئلذا با تمام نگرانيھا

توانا  .اما خواسته ام  از زنان افغانستان اين است که تحصيالت عاليه کسب کنند .و دختران جوان افغانستان خوشبينم

 جھانی بايد دموکراسی نو پای افغانستان را ۀمعشوند در موارد تخصصی و به ميدان رقابت و سياست پای بگذارند جا

وردن حقوق و جايگاه اجتماعی و آدست ه  زنان افغانستان را در راستای بًاحمايت کند برای سالھای آينده ، خصوص

  افغانستان بايد سواد بياموزد وۀ از پايتخت تا دورترين قريزن افغانستان. ثر نمايندؤسياسی شان حمايتھای دوامدار و م

 .در بخش اقتصادی حمايت شوند تا زنانی توانا و مستقل در تمام امور زندگی و جامعه باشند

يکار آمدن دولت ارتجاعی تاکنون  زنان افغان با وجود افکار مردساالرانه و زن وپس از سقوط رژيم طالبان و ر

 اند تا در عرصه ھای گوناگون مانند ستيزانه و ھمچنان افکار مذھبی و افتخار به کھنه پرستی ملت بسيار سخت کوشيده

 به ارمغان ئیسياست، اقتصاد، ھنر، ورزش و فعاليت ھای مدنی برای خود و تاريخ زنان افغانستان دستاورد ھا

 ھا دشواریاما از آغاز جنگ ھای داخلی تاکنون برای حضور در جامعه و پيشرفت در مسايل گوناگون با  وردند،ابي

 .رو شده انده ون روبخطرات و تھديد ھای گوناگ

  

 سحر صامت
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درگيری ھا ھميشه ۀ  از ورود گلبدين حکمتيار چنين است، با آغاز و ادامافغانستاناز  نيز به عنوان يک دختر ديدگاه من

 ۀاز موقف و آزادی ھای زنان در افغانستان گرفته تا امنيت جانی و اقتصادی و ھمچنان دستاورد ھايشان در يک جامع

 ئیر با خطر مواجه می شود و اين مسايل برای من به عنوان يک زن  از آن سرزمين مھم بوده و تا جاسنتی و مردساال

. که امکان وجود داشته باشد برای آزادی جانی و مالی زنان و ھمچنان دستاورد ھايمان جنگيده و مبارزه خواھم کرد

 و پيشرفت زنان می شوند بانوان افغانستان چه در  در افغانستان که مانع رشدئیسفانه در کنار حضور چنين گروه ھاأمت

 آنھا تجربه ھای زيادی از آزار ھای اجتماعی را نيز ،خانه و چه در بيرون از طرف خانواده ھا حمايت نمی شوند ھيچ

در حدی اين آزار و اذيت ھای اجتماعی از طرف اکثر مردان بر آنھا وارد می شود که خود زنان از مبارزه . دارند

  .ه و نه تنھا حضورشان در جامعه کمرنگ بلکه به مرور زمان محو می شودخست

جنگ ھای داخلی در افغانستان توسط گروه احزب اسالمی به رھبری حکمتيار و انواع ۀ  در اين برنامه بر تاريخچ

ساخته بود زمانی که حکمتيار کابل را خط مقدم جنگ . آسيب ھای وارد شده به زنان و دختران يک مرور کلی کرديم

وحشتناک ۀ زنان زيادی مورد تجاوز ھای جنسی قرار گرفتند و  سينه ھايشان بريده شد تيزاب پاشی شدند و يک تاريخچ

ۀ برای ھمين شخص خود من ورود اين افراد را به عرص.  ماندیجاه و خوفناک از حضور اين گروه در افغانستان ب

اين موضوع را با تمام وجود لمس می . بينم دستاورد ھای زنان میسياست افغانستان يک زنگ خطر برای آزادی ھا و 

کنم که اگر چنين انسان بسيار کھنه پرست آن ھم با افکار اسالمی افراطی  جنايتکاری قدرت سياسی را در دست بگيرد 

 به خصوص ضد مستقيم و توسط تطبيق ماده ھای ضد انسانی وۀ  بسيار می کند و به گونتغييردر قدم اول قانون اساسی 

 .زن و احکامی که خودش صادر می کند خشونت را بر دختران و زنان آن سرزمين روا می دارد 

پس از فروپاشی رژيم ديکتاتوری طالبان خون خوار و روی کار . و حقوق زنان را بيش از حال حاضر پايمال می کند

ساالری و زن ستيزی و موج زدن افکار کھنه  زنان در افغانستان با وجود حاکميت ويروس مرد،آمدن دولت ارتجاعی

پرستی و مذھبی در ميان مردم  تالش ھای زيادی برای به دست آوردن ماھيت و حقوق انسانی و اجتماعی خود کرده 

ھنر، ورزش و سينما نيز  در طول اين شانزده سال زنان افغان وارد عرصه ھای گوناگون چون سياست و اقتصاد،. اند

فعاليت ھای مدنی پس از سقوط دولت طالبان ديوار سکوت را ۀ ھمچنان در زمين.  کسب کردندئیھاشدند و دستاورد 

به . شکسته و  به خود اين اجازه  را دادند تا صدای اعتراض خود را بلند کرده و حضور خود را در جامعه نشان دھند

از . . زنان به خاک سياه نشانده شودنظر من خيلی حيف است که با ورود چنين شخصيت منفور سياسی دستاورد ھای 

ديدگاه من حضور افرادی چون گلبدين حکمتيار در جامعه خطری جدی به خصوص برای رشد فکر نسل جوان است 

مدنی ۀ ن جامعاميدوارم اشخاص و افراد آگاه به خصوص فعاال. زيرا چنين اشخاصی حکم ويروس را در اجتماع دارند

 .ان و دختران افغانستان باری ديگر قربانی سياست ھای چندگانه در اين سرزمين نشونددر اين زمينه سکوت نکنند و زن

 حکمتيار را کرد و پس از مدتی اين شخص در افغانستان حضور يافت بازمانی که دولت افغانستان اعالم مصالحه 

 و یات تعداد حمالت انتحارھمزمان با اين مبارز. ن و آگاھان سياسی و مدنی به آسمان رفته بودصدای اعتراض فعاال

چشمگيری افزايش يافت و تالش بر اين بود که با ناامن کردن جامعه تمرکز را به سمت ۀ انفجار در افغانستان به گون

مدنی و ۀ اميدوارم که ھر چه زودتر باری ديگر تمرکز آگاھان جامع. دادخواھی برای قربانيان اين حمالت بکشانند

جلب شود زيرا حضور اين فرد " مصالحه با حکمتيار رھبر حزب اسالمی" دادخواھی جوانان به سمت موضوع اصلی

چندان دور خطری بسيار جدی برای آلوده کردن ذھن جوانان به مسايل قومی، نژادی، زبانی و افزودن  نیادر آينده 

  /.اعتقادات قديمی و دينی بيشتر و منحرف کردنشان به سمت ناکجا آباد است

 


