ﻣﻄﻠﺐ ذﯾﻞ در ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ زﻧﺪهﯾﺎد داﮐﺘﺮ اﻧﺎھﯿﺘﺎ راﺗﺐزاد ،ﮐﮫ
ﺗﻮﺳﻂ "ﺷﻮرای ﺳﺮاﺳﺮی زﻧﺎن اﻓﻐﺎن در ھﺎﻟﻨﺪ" ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ
از دﯾﺪﮔﺎه
داﮐﺘﺮ اﻧﺎھﯿﺘﺎ راﺗﺐزاد
ﺑﺎ ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ رﻓﻘﺎ و دوﺳﺘﺎن و ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از "ﺷﻮرای ﺳﺮاﺳﺮی زﻧﺎن اﻓﻐﺎن در ھﺎﻟﻨﺪ"
ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﺒﺎرز ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،زﻧﺪهﯾﺎد داﮐﺘﺮ آﻧﺎھﯿﺘﺎ راﺗﺐزاد ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دادﻧﺪ ﮐﮫ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ را در ﺧﺪﻣﺖﺗﺎن ﺑﺎﺷﻢ.
ﻧﺎم داﮐﺘﺮ اﻧﺎھﯿﺘﺎ راﺗﺐزاد ،ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪهی ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻖطﻠﺒﺎﻧﮫ و ﺑﺮاﺑﺮیﺟﻮﯾﺎﻧﮫی زﻧﺎن در
ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد وی ،ﻣﻮاردی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻤﺎم دﺳﺖآوردھﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺎواتطﻠﺒﺎﻧﮫی زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎرزات
ﺟﺎری زﻧﺎن ﻓﻌﺎل و ﻣﺒﺎرز در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ھﻨﻮز ھﻢ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻣﺮدان ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ از ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮق طﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫای ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ و زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺶ
از ﻣﺮدان ﺑﻼﯾﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ آن را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﺟﻮد ﺟﻨﮓ اﺳﺖ .ﺟﻨﮕﯽ ﮐﮫ در ﺟﮭﺖ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﮐﺖھﺎ ودوﻟﺖھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﺰ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و
ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮزی ،ارﻣﻐﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﺘﻢﮐﺸﯿﺪهی ﻣﺎ و ﺑﮫﺧﺼﻮص زﻧﺎن زﺟﺮﮐﺸﯿﺪهی
ﻣﺎ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﮫ زﻧﺎن ﻓﻌﺎل در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻣﺼﺮوف
ﻧﮕﮫداﺷﺘﮫاﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﮫ  ١٣٢۵ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﮫ
ﮐﮫ در  ٣١اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﮫ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن در ﮐﻠﯿﮫی اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ،و ﺧﺎﺗﻤﮫدادن ﺑﮫ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺟﻨﮓھﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،در ﺳﺎل  ٢٠٠٣اﯾﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﮫ را اﻣﻀﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ و طﺒﻖ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﮫ" ،ﭘﻼن ﻋﻤﻞ ﻣﻠﯽ" را ﺑﺮای اﺟﺮاء ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﮫی ﻣﺬﮐﻮر
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ" .ﭘﻼن ﻋﻤﻞ ﻣﻠﯽ" در ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای وزﯾﺮان رژﯾﻢ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽرﺳﺪ.

در ﺳﺎل " ٢٠١٢ﺷﺒﮑﮫی زﻧﺎن اﻓﻐﺎن" در ﮔﺰارش ﺧﻮد از ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﻨﻮز در ﻧﮭﺎدھﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،زﻧﺎن در رھﺒﺮﯾﺖ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ و
از دوﺻﺪھﺰار ﺳﺮﺑﺎز ارﺗﺶ ﻣﻠﯽ ،ﺗﻨﮭﺎ  ٣۵٠ﺗﻦ آﻧﺎن زن ھﺴﺘﻨﺪ و از  ۶١ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎء
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺻﻠﺢ ،ﻓﻘﻂ  ٩ﻧﻔﺮ آن را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﻼن ﻋﻤﻞ ﻣﻠﯽ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،در راﺳﺘﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫی ١٣٢٥
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ھﯿﭻﮔﻮﻧﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم ﺳﺎﺧﺘﻦ
زﻧﺎن ﻓﻌﺎل در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ!
ھﺴﺘﮫی اﺻﻠﯽ ﻣﻮارد  ١٨ﮔﺎﻧﮫی اﯾﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﮫ ،ھﻤﺎن ﻣﺎدهی اول ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
"دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ را ﺟﺪاً ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﺷﺘﺮاک ھﺮ ﭼﮫ ﻓﻌﺎلﺗﺮ زﻧﺎن را در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح
اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ در ﭼﻮﮐﺎت اﻧﺴﺘﯿﺘﻮتھﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻮی و ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمھﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﺟﻨﮓ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺑﺮﺧﻮردھﺎ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ".
ﻣﻔﮭﻮم ﺻﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻣﺎده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﻘﺎمھﺎی دوﻟﺘﯽ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺎن را ﺑﮫ ﭘﺴﺖھﺎی اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح
ﺑﮕﻤﺎرﻧﺪ ،ﺗﺎ زﻧﺎن از ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺻﻠﺢ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!!!
ﺑﯽﺷﺮﻣﺎﻧﮫﺗﺮ از اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﮭﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ھﻨﻮز ھﻢ زن را وﺳﯿﻠﮫای
ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﮫ ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ آن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از وﻗﻮع ﺟﻨﮓھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ!!!
اﻣﺎ ﺑﺰرگ زن ﻣﺒﺎرز درﺟﻨﺒﺶ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،زﻧﺪهﯾﺎد داﮐﺘﺮ اﻧﺎھﯿﺘﺎ راﺗﺐزاد ،در ٣
ﻓﺒﺮوری  ١٩۶٩در ﻣﻘﺎﻟﮫی "ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﺻﻠﺢ ،ﻣﺮگ ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ" ،ﻧﺸﺮ ﺷﺪه در ﺟﺮﯾﺪهی ﭘﺮﭼﻢ،
ﻧﺎﺷﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺷﺮاﺋﻂ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺻﻠﺢ داﺋﻤﯽ را ،ﺑﮫ
ﻣﺒﺎرزهی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ وﺻﻠﺢدوﺳﺖ ﺟﮭﺎن ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ ﻣﻨﻮط ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
"ﺑﺮ ﮐﻠﯿﮫی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ وﺻﻠﺢدوﺳﺖ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﺋﻞ دﺳﺖ
داﺷﺘﮫ ،اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﮫی ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن را ﻋﻠﯿﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﮓطﻠﺒﺎﻧﮫ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﮫی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ وﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺤﻠﯽ آنھﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪ و از طﺮﯾﻖ واردﮐﺮدن ﻓﺸﺎر
ﻣﺸﺘﺮک وھﻢﮐﺎری ﻧﺰدﯾﮏ وھﻤﺒﺴﺘﮫﮔﯽ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم را ﺑﮫ ﻋﻘﺐﻧﯿﺸﯿﻨﯽھﺎی ﻣﺰﯾﺪ ﭼﮫ
در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻨﮓ و ﭼﮫ در ﻋﺮﺻﮫھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺳﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﮫ و داﺋﻤﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺻﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﻤﺎد و دوامدار اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ:
 اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل آن ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮ ﮔﺮدد. ﻣﺪاﺧﻠﮫ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد. ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﮔﺮدد. ﺑﮫ ﻣﻠﺖھﺎ ﭼﺎﻧﺲ داده ﺷﻮد ،ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن را ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﮫی ﺧﺎرﺟﯽﺑﺴﺎزﻧﺪ.

 ﮔﺎمھﺎی ﻣﻮﺛﺮ دﯾﮕﺮ در راه ﺧﻠﻊﺳﻼح ﻋﺎم و ﺗﺎم ،ﺑﮫ ﺣﯿﺚ آرﻣﺎن دﯾﺮﯾﻨﮫیﺑﺸﺮی ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﮫھﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻠﺢ داﺋﻤﯽ ،اﯾﻦ اﺳﺖ راه اﯾﺠﺎد ﺟﮭﺎن ﺑﺪون
ﺟﻨﮓ و ﺑﺪون ﺳﻼح ،ﺟﮭﺎن ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮادری ﻣﻠﻞ واﻧﺴﺎنھﺎ – ﺟﮭﺎن آزادی
وﺗﺮﻗﯽ".
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رهﻧﻤﻮد زﻧﺪهﯾﺎد داﮐﺘﺮ اﻧﺎھﯿﺘﺎ راﺗﺐزاد ،ﺟﮭﺖ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﺒﺮمﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫی
ﻣﻮﺟﻮد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد ﺟﻨﮓ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺮط ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺟﮭﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺻﻠﺢ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﺷﻐﺎل ﭘﺴﺖھﺎی دوﻟﺖ دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪهی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﮫ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﮫی آﻧﺎن در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺴﯽ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای ھﻤﮫی ﻣﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫای در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺷﺘﮫاﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن زﻣﺎن اﯾﺸﺎن ،ھﻨﻮز آﻣﻮزشھﺎﺋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ارزشﻣﻨﺪ و ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺎماش ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺟﺎودان ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد!
دوﮐﺘﻮر ﻓﮭﯿﻤﮫ ﭘﻮﭘﻞ
آرﻧﮭﻢ )ھﻠﻨﺪ(
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