
 در نبود آزادی و دموکراسی،

 حقوق بشر مفهومی ندارد!
 

شر درحالی فرامی ستان دیگر با روز جهانی حقوق ب شر»رسد که افغان نه که با فروپاشی « فاجعه حقوق ب
شریحیات کامل  ست. اشب ستان، ا خیانت مجدد به مردم مابعد از اینکه امریکا و ناتو ب مواجه ا را  افغان

شان نمودند، همانگونه که قابل پیشسته تحویل ودد ستاورد»صطالح ابینی بود بهغالمان طالبی  «  هاید
ای مواجه ستتابقهکم جانبه وهمه ستتاله طی دقایقی فروپاشتتیدد مردم ما با بحرانکاغذی و ظاهری بیستتت

 گشتند.

اعالن نمودند اما عمال در ستتراستتر کشتتور به قتل و « عفو عمومی» ،طالبان هرچند برای اغوای مخالفان
های عصر حجری سنگسار، کشتار پرداخته تا کنون صدها تن را به قتل رسانیدد اند. در ضمن مجازات

های جهان شان جریان دارد که اکثرا رسانهو بربریت  درد زدن، به دار آویختن در مالعام، انواع شکنجه
زنند که شاد دزدان پناد ما درحالی دست به جنایت می. اینان در برابر مردم بیدهندنمی نیز آنرا انعکاس

ضتتیاالحا امرخیل، گلبدین، داوود ستتلطانزوی و و خاینانی چون حامد کرزی، عبداهلل، عمر زاخیلوال، 
 نظایر شان را در آغوش گرفته با آنان کار و غرضی ندارند.

ماسک ها یپلوماتیک جهان، به رسمیت شناخته شدن و رفع تحریمطالبان برای کسب حمایت مالی و د
دفاع از »حتی در  آنان زند.وانمود ستتا« تغییر یافته»خود را  کوشتتندآزار به رخ کشتتیدد میگوستتپند بی
بیگانه که تمام وستتطایی و مزدور یک گرود قرونتوان از چگونه می !کنندفتوا صتتادر می« حقوق زنان

درحالیکه شبکه حقانی  ؟داشت« تغییر»انتظار حار و انفجار و وحشیگری پیوند دارد حیاتش با خون و انت
در « تغییر»منحیث خطرناکترین شبکه تروریستی عمدتا قدرت را در چنگ دارد، چشمداشت هرگونه 

شان را اینان هر روز گیست!خودفریبی و ابلهماهیت طالبان  سرکوب زنان در کابل و در  ماهیت واقعی 
طالبان . گذارندزنند به نمایش میکه با شهامت بخاطر کسب حقوق شان دست به اعتراض می والیات

ه بستتتته دو معلم هراتی را که فق  معترضتتتان در هرات را به گلولگیری، در نخستتتتین روزهای قدرت
 به شهادت رسانیدند. را داشتند،و دریافت معاش دخترانه خواست باز شدن مکاتب 

های غربی و کشورهای منطقه دخیل در ته افغانستان ثابت نمودد است که قدرتتجربه چهار دهه گذش
شت ضر اند با پل شان حا ستان هرکدام به خاطر منافع  ضیه افغان ست به ق ستان د ترین قاتالن مردم افغان

زنند. برای اینان سرنوشت مردم افغانستان کوچکترین ارزشی ندارد. حال اگر از یکسو  ساخت و پاخت



عاشتتتقانه  رواب هایی مقابل طالبان وضتتتع نمودد اند، از ستتتویی با مقامات طالبی و غرب تحریمامریکا 
های شتتتان در منطقه بار دیگر مردم مناستتتبات دیپلماتیک شتتتان ادامه دارد. اینان در رقابتو داشتتتته 

ما تیز های کشتتور های شتتان را برای بلعیدن آخرین داشتتتههرکدام دندانافغانستتتان را قربانی ستتاخته و 
ستان و از دولت کنند.می سههای امریکا و انگل سیه و ایران و هند و  فران ستان و چین و رو گرفته تا پاک

بار مردم افغانستتتتان و فقر و فالکت و قحطی برای وضتتتعیت فاجعه هابرابر رستتتانهدر ترکیه و قطر و... 
شک تمساح می ساخا ستحکم  ستان با تن ریزند، اما در خفا برای کار با طالبان و م شان در افغان از نفوذ 

 .ورزندپروری ابا نمیهیچ خرابکاری و تروریست

ست ستمردم افغان شته این درس را ان دیگر باید از تاریخ خونین بخصوص بی رفته را گفعمیقا  سال گذ
و ایادی  هبیگاننیستند که توس  کشورهای  تحایفیدی، حقوق بشر و دموکراسی اباشند که عدالت، آز
های مردم یک های انستتتانی فق  با مبارزد، جانبازی و تالش. این ارزشهدیه گردندشتتتان برای آنان 
دید و پس هیچ نیرویی توان ته گردند که در آنصتتورت توانند نهادینهمیدر جامعه  آمددملت بدستتت 

 گرفتن آن را نخواهد داشت.

ی به خاطر آزادی صف اول مبارزد علیه بنیادگرایدر که امروز اندهایی دست یافته به آگاهیزنان افغان 
تر و وزتاروز پردامنهداریم که این مبارزات ر اعتقاد راسخما ایستادد اند. ابتدایی ولو در سطح  و عدالت
گران و عناصر طرد سازشکاران، معاملهد گشت. ملزومه موفقیت این موج اعتراضی، نتر خواهخروشان
ویا رحمانی، رخودفروخته از جنس فوزیه کوفی، ناهید فرید، شتتتهرزاد اکبر، استتتت. نباید زنان  بیمایه

مقاومت » وشتتشپرا اجازد داد که زیر  فرخندد زهرا نادری و نظایر شتتانحبیبه ستترابی، فاطمه گیالنی، 
 .منحرف سازندخود و گروهی ب منافع فردی کس سمت سازش واین اعتراضات را به « ملی

ارزد ایم مثل همیشتتته به مبها و شتتتدیدا پرخطر بودن راهی که در پیش گرفتهما با درک دشتتتواری
شنفسازش شای خاینان و رو ستی متعهد بودد، از اف ضد امپریالی ضد بنیادگرایی و  کران زرخرید ناپذیر 

رخفقان بودن واهیم ماند. با وجود تیرد و تار و پای غافل نخشتتتان و آگاد ستتتاختن و بستتتیظ زنان لحظه
 ود ندارد.رفت از وضعیت اسفبار کنونی وجخواهانه راهی برای بیرونفضای جامعه، جز پیکار عدالت

 

 جمعیت انقالبی زنان افغانستان )راوا(
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