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 الاتیا گریاشتتغا  هیعل اهستتا  (راوا) نجمعیت انقلابی زنان افغانستتتا

، طالبان است دهیرست انیجنگ به پا  یو اکنون که ا گفتمیستن  متحده 

 یارا به گونه ییکایآمر یروهاین دنیجمهور ]جو[ بتاسیرئ ایتآ .گرددمیبتاز

امروز قرار نستتبت به  یترام  تیکه افغانستتتان را در و تتع عقب کشتتیده

ه د کشوحاصل  نانیتا اطم بکند یشتریب کارهایتوانستت یاو م ای؟ آدهدمی

 ست؟یقدرت ن تسنیرسرعت قادر به   یا اطالبان ب

/ناتو بود و کایآمر شریاشااغاگ انیا پام یهااز خواساات  یکی ،ساااگ شتشاات  02در 

 ندبرببا خود  همرا  شانیاسلام انیادشرایبن و هاتکنوکراتها بود ک  آن نیبهتر ا یحت

اشااغاگ ف ب ب   نیا .شااان را ر م بننندساارنوشااد خود خودشااانمردم ما  بگتارندو 

، نیتر، ناامننیرا ب  فاسااادترها کشاااور ما آن .انجامیدمرج وو هرج یرانی، وینیخونر

 تبدیل کردند. زنان یبراویژه برای ترین مکان ب مواد مخدر و خطرناک یایماف

 یروزها نینخستدر  .میکن ینیبشیرا پ یاج ینت نیچن میستتوانیاز همان ابتدا م

 اتالیحملات ا یادام »: اعلام کردیمچنین ما  ،متحده الاتیادسد ب اشغاگ افغانستان 

بلک   ،دهدب  طالبان می تنها بهان ن  یرنظامیغشناه بی انی ربانتعداد  شیمتحده و افنا

 «شود.می در جهان یدر منط   و حت ادشرایبن یروهاین ت ویدباعث 

 جتاب یتحد لواشران این بود ک  اشااغاگ اشااغاگ نیمخالفد ما با ا یاصاال لیدل

 ،اروزهنخسااتین از همان  .کردنداز تروریساام پشااتیبانی می ،«ساامیترور  یجنگ عل»

دوباره ب   درت  ائتلاف شاااماگ کشاااانآدمغارتگران و  0220در سااااگ ک   یهنگام

 یآزاد وها در دوح  نام معاملات و توافق ،اصطلاح صلحمتاکرات ب  نیتا آخر ،دندیرسا

 یک  حت کاملاً روشاان بود ،0202تا  0202های ساااگها در از زندان ساادیترور 0222

 .نخواهد داشد یخوب انیپا نین از افغانستان نیروهای امریکا خروج

 در نظامی آن دخالد ایتجاوز  یهایاز تئور کی چیکند ک  همی پنتااشون ااابد

 خاطر منافعب  یستیالیامپر یها درت یهم  .اسد دهیب  سارانجام نرس منیا بیشارا

و  هادروغ قیکنند اما از طرمی خود ب  کشااورها حمل  یو مال یاساایساا ،کیاسااتراتژ

 .خود را پنهان کنند یکار وا عرو دستو نهیانگ کوشندمی ها درتمند شرکد یهارسان 
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 ،«یدموکراسااا» ،«ح وق زنان»ماانند  ییهااارزش شاااوخی اساااد کا  بگوییم

 اتالیا .متحده/ناتو در افغانستان بودند الاتیاز اهداف ا یبخش جن آن راو  «یسازملد»

 یهادرتکند تا   لیتبد سمیو ترور یاباتیمنط   را ب  ب ک  متحده در افغانستان بود

 یهاجنگ قیرا از طرها آن هایکرده و ا تصاد رهرا محاص ، یو روس نیچ ژهیوب  ،بیر 

 ،بارخروج فاجع  نیچن خواستار متحده الاتیدولد ا ،البت  ،اما .کند فیتضع یامنط  

ساعد  84ظرف  ومرجی در پی داشت  باشد ک هرج نیک  چن ی نبودآوو شارم نیننگ

 دوبارهو کارکنان خود  هاپلماتید منیا ی یکنترگ فرودشاه و تخل یبرا مجبور شاادند

 .بفرستندجا نیرو ب  این

ده شااافغانسااتان خارج  های خودش ازضااعف در اار متحده الاتیک  ا میما معت د

 لیدو دل .باشدخورده )طالبان( شکسد  شخود  هایردهپرودسد ن  این ک  از ،اساد

 .خروج وجود دارد نیا یمهم برا

 تمسیسافوگ  یهانشان  .متحده اسد الاتیچندشان  در ا یبحران داخل یاصل لیدل

سااااختمان حمل  ب   ،21- دیکوو یریشب  هم  فیدر واکنش ضاااع را متحده الاتیاا

 .کنیممیدر چند سااگ شتشات  مشاهده  کایمردم آمر یو اعتراضاات شساترده کنگره

 یداخل حادتا بر مسائل  بیرون بکشندخود را  یروهایشتاران مجبور شادند ناسادیسا

 .متمرکن شوند

سر آن  ین یو هن داشدخیلی خرج برمیاساد ک  جنگ افغانستان  آندوم  لیدل

 امر نیا .شاادمی برداشاات دهندشان اتیمال جیبهم  از بود ک   دهزدلار  هاب  تریلیون

وارد کرد ک  مجبور شاد افغانستان را ترک  کایآمر یمالی  ب  ینیسانگ یچنان ضارب 

 .کند

 کردن ترمنیاشاه هیچ هاآنکند ک  هدف می اابد یافروزجنگ یهااسااادیسااا

 هانآ ،نیعلاوه بر ا .شوندحالا ک  از افغانستان خارج میچ  برساد ب   ،افغانساتان نبود

 نیرفتند و ا شیهمچنان پ هاآناما  ،مرج خواهد بودوهرجپردانستند ک  خروج می نین

توج   در کانون بار دیگر افغانسااتانطالبان  تن درت شرف لیاکنون ب  دل .دندکر را کار

روز صدها نفر از مردم هر سااگ شتشت  اسد و  02 دیوضاعهمان  نیاما ا ، رار شرفت 
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 شنارش تر آن راکم هاف ب رسان  ،شده اسدمی ویران نو کشورمااند شدهمیما کشت  

 .کردندمی

 

 یاستتلام شتتریعتکه با  یمادامکه حقوق زنان را  دیگومی طالبان یرهبر

 مو وع  یا یغرب یهارسانه یبرخ .خواهند کرد تیرعا ،مطابقت داشته باشد

را نگفتند؟   یهم شیسا  پ 02طالبان  ایآ .کنندمی میترس یمثبت گاهدیرا با د

 ؟تغییر کرده استبه حقوق بشر و حقوق زنان  هاآننگرش  دیکنمی فکر

ما  یشاادهرانیمردم و یهاکنند نمک بر زخممی یف ب سااع یشاارکت یهارسااان 

ان ی خوبی از طالبکنند چهرهشرم کنند ک  ب  این شیوه تلاش می دیبا هاآن .ندبپاشا

 در ساااگ هاآن یدئولوژیا نیب یتفاوت چیطالبان اعلام کرد ک  ه یسااخنگو .بسااازند

همان  ندیشومی در مورد ح وق زنان هاآنچ  آن همچنین .و امروز وجود ندارد 2111

 ی: اجرابردندخود ب  کار می ی بل کیتارحاکمید در دوران ک   اساااد ییهاعباارت

 .عدیشر نوان 

شااان این عفو کرده و شااعاراعلام مناطق افغانسااتان  یروزها طالبان در هم  نیا

 هر روز مردم را هاآن ،وا عدر  ،اما «لتتی اسد ک  در انت ام نیسد. عفو در» اساد ک 

تان افغانس یرنگ ملحمل پرچم س  لیدر ننگرهار ب  دل یپسر ،روزید نیهم .کشندمی

چهار م ام سابق ارتش را در  ندهار اعدام  آنان .طالبان کشت  شد دیپرچم سف یب  جا

نوشاااتن  لیهرات ب  دل دیشااااعر جوان افغان را در ولا ،مهران پوپااگآناان  ،کردناد

 هاینا .سدیمشخص ن یکردند و مکان و ریبوک دستگسیضد طالبان در ف یهاپساد

 یت یاف لیو ص «بایز» نانبا وجود سخ طالبان نیآمتنها چند نمون  از ا دامات خشوند

 .اسد شانانیسخنگو

 یباشاااد ک  طالبان باز ییهانمایشاز  یکیتواند می هاآن یادعاها میاماا معت اد

کنناد تا بتوانند خود را  یداریاخر یشاااتریب و ادکنناد می یف ب ساااعکناد و می

در تلاش هستند تا ساختار  هاآناتفاق افتاد و خیلی سریع  نیچهم  .کنند یسازمانده

و  معروفامرب  غاتیرا بسازند و وزارت تبل ودخ یاطلاعاتدستگاه  ،دولد خود را بسازند

 .کنند جادیرا ا نهی از منکر



 

 
 

 ان لابی زنان افغانستانجمعید  5

مردم  یروزمره یزندش  اتیجنئترین کوچکوزارتخاانا م مسااائوگ کنترگ  نی]ا 

 ایبرادر  ،تنها پدر ،و داشتن محرم )همراه مرد دنیلباس پوش وانین  ،شیمانند طوگ ر

مخالف ح وق زنان نیسااد  کندمی طالبان ادعا .زن را بر عهده دارد کی یشااوهر( برا

 .باشد ی/شرعیاسلام نیدر چارچوب  وان ک م ب  شرطی]

براساس منافع دستورکار و  های اسلامینظامو  هستندمبهم  عی/شریاسلام نی وان

 ،نیعلاوه بر ا .کنندمی ریتفساا ها راآن یمختلف یهاوهیب  شاا  وانین ساایاساای خود

 نیا یو هم  ردیبگ یبشناسد و جد دیرا ب  رسام هاآنغرب  هم مایل اسادطالبان 

 .خودشان اسد ازشده شوییدیسف یریتصو میاز ترس یادعاها بخش

ب  عدالد و  رایز ،میکنمی ماا انتخابات برشنار بگوینادبعاد از چناد مااه  ،دیاشاااا

 انیادشرایعنوان بنرا ب  آنان یوا ع دیهرشن ماه اداها نی! امیاعت ااد دار یدموکراسااا

 و کیضااد دموکرات ،یارتجاع ،یوحشاا ،یانسااانریغ ،نیسااتد: زندهنمی رییتغ یاساالام

 .یتر ضد

 

  یبه ا کایآمر تیافغانستتان و دولت افغانستان تحت حما یچرا ارتش مل

 دند؟یسرعت از هم پاش

 :عبارتند از لیدلاترین مهماز  یبرخ

 .افغانسااتان ب  طالبان انجام شااد یواشتار یبرا یساااس  راردادبر ا نیهم  چ (2

 یمواف د خود را برا یامنط   گرانیباز گریدر متاکره با پاکساااتان و د کایدولاد آمر

شدن شت ک یسربازان آمادش نیبنابرا .متشکل از طالبان اعلام کرد عمدتاً یدولت لیتشک

ده شرفت  ش میتصمآن  یبارهدر تر پشاد درهای بست پیشک   را نداشاتند یدر جنگ

متحده با طالبان  الاتی]ک  متاکرات ا زادلیخل یازلم .ب   درت برساااد طالبان ک  بود

 نیاش در بازشرداندن طالبان ب   درت در بن ش خاائنان  لیاکردم با  دلمی یرا رهبر

 .منفور اسدمردم افغانستان 

 جریان دارد در افغانساااتان ی ک کنند ک  جنگمی درک یخوبها ب اکثر افغان( 0

منافع  یبراو  یخارج یهابلک  توسااب  درت ،ساادیو ب  نفع کشااور ن هاجنگ افغان

ان جوان دیاکثر .هستند شوشد دم توپ آنف ب  هاافغانو ایجاد شده خود  کیاستراتژ
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 یبرا یتعهد اخلا  چیه نیبنابرا ،وندندیپمی ب  ارتش یکاریو ب دیف ر شاااد لیابا  دل

اند تا افغانستان را سااگ تلاش کرده 02متحده و غرب ب  مدت  الاتیا .ندارند جنگیدن

ز ا یموج دیوضع نیا .اندو مانع رشد صنعد شده کننده نگ  دارندکشاور مصارف کی

طالبان و  ،نشااااندهدولد دساااد ب  کار شرفتنراه را برای  ،کرد جادیو ف ر ا یکااریب

 .هموار کرد اکیتر دیتول شیافنا

از  اما ،هفت  شاکسد بخورند کی طینبودند ک   فیضاع  درآنافغان  یروهاین( 3

 میتسل و نشینی کنندع بشرفتند ک  در برابر طالبان می دستور یجمهوراسدیر ارگ

 .واشتار شد نیآمب  صورت مسالمد هاولسوالیاکثر  .شوند

برادران »طالبان را  هاساااگ یو اشاارف غن یاحامد کرز ینشاااندهدسااد میرژ ( 8

را از زندان  هاآنفرماندهان و رهبران  نیتررحمیاز ب یاریخواندند و بساامی «یناراضاا

  بلک ،«دشمن»ن  ک   ییرویمبارزه با ن یدرخواساد از ساربازان افغان برا .آزاد کردند

 مسلح افغانستان یروهاین ی یتر کرد و روحطالبان را شاجا  ،ودشامی دهینام «برادر»

 .شکسدهم را در

 هااز ژنراگ یادیتعداد ز .فساااد بودند غرق یاساااب  یطور بمساالح ب  یروهاین ( 0

 هانویلی( ک  در کابل نشست  بودند مائتلاف شماگسابق  یساالاران وحشاجنگ اغلب)

 ک  در خب م دم یاز غتا و دساااتمند ساااربازان یحت هاآن ؛دلاار ب  دساااد آوردند

افغانسااتان  یبازساااز  یژهیبازرس و را «وارسااربازان شاابح» .کم کردند ،جنگندمی

(SIGAR افشاااا )هاآن :خود بودند بیرتب  مشاااغوگ پر کردن جیم امات عال .دکر 

 .کردند وارینخود  یبانک یهاموجود را ب  حسابناهنار سرباز  هادهد یرهیح وق و ج

 ،فتندرش رار میطالبان ی در محاصاااره روهاین در نبرد سااانگینی ک  و دهر ( 1

بعد از سرباز  هاده ،یدر موارد متعدد .شرفدمی دهیناد را هاآندرخواساد کمک کابل 

 .عام شاادندطالبان  تل دساادب  ،بدون مهمات و غتا رها شااده بودند هاهفت  ک آن

 یدر مجمع جهان یاشاارف غن .بود ادیز اریمساالح بساا یروهایتلفات ن نانیم نیبنابرا

پرسنل  هنار نفر از80از  شیب 0228( اعتراف کرد ک  از سااگ 0221ا تصااد )داووس 

پرسااانل نفر از  20تنها  ک  در همان دوره یدر حال ،اندافغان کشااات  شاااده یتیامن

 ./ناتو کشت  شدندییکایآمر
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ف ر  ،بت ل ،نانیاطمعدم ،یناامن ،یکاریب ،یعدالتیب ،ندهیفساد فنا ،یطور کلب ( 2

 .ظهور مجدد طالبان فراهم کرد یرا برا ن یزم ،رهیمواد مخدر و  اچاق و غ ،شسترده

 

جمعیت انقلابی کمک به  جهت هتاییکتایآمر یراه برا  یبهتراکنون، هم

 ست؟یمردم افغان و حقوق زنان چ زنان افغانستان،

 نیا یهم  ک  در طوگ میهست سعادتمندو  ا باگخوش اریبسا کنیماحسااس می

 میدار ازین هاییکایما ب  آمر .میرا در کنار خود دار ی آزادیامریکاییان شاایفت  هاگسااا

 دکنندولد خود بلند  یان افروزجنگ یهااسدیتا صادا و اعترا  خود را نسبد ب  س

 .کنند پشتییانیها وحشی نیا  یمردم در افغانستان عل یمبارزه دیو از ت و

باشااکوه  یهانمون از ما  .اسااد آنشواه  خیبشاار اسااد و تار م اومد در ساارشااد

 «مهم اسد اهانیس یزندش»و  «دیاساتراشاغاگ واگ» هایجنبش در کایآمر یمبارزه

 و خشاااوند خودکامگی ،ساااتم از مینانی چیک  ه میاما مشااااهده کرده .میربرخوردا

وزی رافتند! درسد صبح نمی ریب  زنج گریدبار زنان  .تواند م اومد را متو ف کندنمی

کابل  یوارهایدبر از زنان جوان شااجا  ما  یشروه ،وارد شاادند تخدیطالبان ب  پاک  

 گریآشاه هستند و د یاسیزنان ما اکنون از لحاظ س .ندنوشت «مرگ بر طالبان!»شاعار 

انجام  یراحتب  طالبان شیسااااگ پ 02ک   یکار ،کنند یبر ع زندش ریخواهناد زنمی

 یهوشااامندان  برا ییهاراه عین حاگدر و  میدهمی خود ادام  یما ب  مبارزه .دادناد

 .میکنمی دایپحفظ امنید خود 

 ن  تنها دشمن مردم افغانستان کایآمرنظامی  یرانسانیغ یامپراتور میکنمی ما فکر

 در سااتمیساااین اکنون ک   .اسااد یصاالح و ابات جهان یبرا دیتهد ترینگک  بنر

چپ و  ،یمتر  ،دوساادصاالح یهاافراد و شروه یهم  یف یوظ ،افوگ اسااد یآسااتان 

 ،دیدر کاخ سااف یوحشاا افروزانجنگ این خود را با یک  مبارزهاسااد آن  خواهدلعدا

عادلان  و  یستمیفاساد با س ساتمیسااین  ینیگنیجا .کنند دیتشادکنگره  پنتاشون و

 ،کندمی را آزاد ییکایآمر یشدهسرکوبو  رینفر از مردم ف  هاونیلین  تنها م ،یانساان

 .خواهد داشد یماندشار ریاز جهان تأا یابلک  در هر شوش 
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 ،اساااد کا  جهان افغانساااتان و زنان افغان را فراموش کند نیترس ماا ا ،اکنون

 .اتفاق افتاداین  2112 یطالبان در اواخر ده  نیک  در زمان حکومد خون طورنهما

 .زنان افغان را فراموش کنند دینبا ییکایآمر خواه ویتر  ینهادها ،نیبنابرا

 یو برا میدهمی کرد و م ااومد خود را ادام  میخواه خود را بلنادتر یصااادا ماا

 !میکنمی سکولار و ح وق زنان مبارزه یدموکراس

 

 وشوی بالا از روی متن انگلیسی منتشر شده در پیوند زیر منتشر شده اسد:شفد

RAWA responds to the Taliban takeover 

 

 

 

https://www.greenleft.org.au/content/rawa-responds-taliban-takeover

