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«ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﻢ! ﻣﻦ دﯾﮕﺮ آن ﮐﺎﻣﻠﻪی ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ ﭼﺎدری را ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻨﻢ و ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﮐﻪ ازﻃﺮف ﻃﺎﻟﺒﺎن وﺿﻊ
ﺷﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮم» .اﯾﻦﻫﺎ« ﺧﻂ ﺳﺮخ »ﮐﺎﻣﻠﻪ ﺻﺪﯾﻘﯽ ،ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﻄﻮط ﺳﺮخﺷﺎن ،ﺧﻮاﻫﺎن
ﺣﻔﻆ دﺳﺘﺎوردﻫﺎیﺷﺎن در دو دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن در ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ،در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ آﻏﺎز
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﯿﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وارد ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪی ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﻓﻐﺎنﻫﺎ ،در
ﺑﻬﻤﻦ  ۷۹۳۱در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻘﻂ دو زن در ﻫﯿﺌﺖ  ۰۴ﻧﻔﺮهی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ در آن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ زﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻧﻘﺾ آزادیﻫﺎ و ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
ﺷﻬﺮزاد اﮐﺒﺮ ،ﻣﻌﺎون ﺻﻠﺢ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ آﺳﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن در روﻧﺪ
دادﺧﻮاﻫﯽ ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎﯾﻤﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
ﻫﻢﺻﺪا ﺑﺎ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ،ﻣﻘﺎمﻫﺎی دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان
آﻣﺪن ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﺧﻂ ﺳﺮخ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎ اﻣﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ روز ﺧﺒﺮ
ﺟﺪﯾﺪی از اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎ و ﺗﺠﻤﻊ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی آﻧﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺷﻬﺮزاد اﮐﺒﺮ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ را دارد ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎی داده ﺷﺪه اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را در
ﻗﺒﺎل اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﮐﺮد .او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را در
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻧﯿﻤﯽ از ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪه زن ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺎن در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ
ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ»
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﻫﻤﭽﻮن رﯾﺤﺎﻧﻪ ﺗﻤﻨﺎ ،ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎ از اﺳﺎس ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ .رﯾﺤﺎﻧﻪ ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ« ارادهی ﺟﺪی و
ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آوردن ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﺗﻌﻬﺪ و
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی دوﻟﺖﻣﺮدان ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ»
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﻼم ،ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ؟
اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از زﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی  ۹ﻣﺎدهایِ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺴﮑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک از
ﺳﻮی ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه ،ﺑﺮ« اﻃﻤﯿﻨﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ »ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه و ﺷﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس اﺳﺘﺎﻧﮑﺰی ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪهی ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ« زﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان
ﺑﺎﺷﻨﺪ».
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎ ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﻃﺎﻟﺒﺎن در زﻣﯿﻨﻪی ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﻇﻬﺎرات ﻓﻌﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺘﻘﺎد از ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻧﺎﻣﺰدی زﻧﺎن ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری و اﺻﺮار ﺑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺑﺎور ﮐﺮدن ﺳﺨﻨﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن درﺑﺎرهی رﻋﺎﯾﺖ
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن زن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺪی و ﺑﻨﯿﺎدی در دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن رخ ﻧﺪاده و
وﻋﺪهﻫﺎی اﺧﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﻓﻊ ﺧﻄﺮ از ﺳﺮ آزادیﻫﺎ و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻨﻨﺪ».
اﻇﻬﺎرات ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺣﻨﻔﯽ ،ﻣﻌﺎون دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﻗﻄﺮ ،درﺑﺎرهی دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﻣﻮرد زﻧﺎن ،دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن را
روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪی اﻃﻼﻋﺎت روزﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ «:ﻣﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش زﻧﺎن را ﯾﮏ اﻣﺮ ﺣﺘﻤﯽ و ﻻزﻣﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ،
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮرات اﺳﻼﻣﯽ .ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮرات اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .در وﻗﺖ اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ ،زﻧﺎن در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در زاﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺻﺪﻫﺎ زن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ درﺑﺎرهی ﮐﺎر زﻧﺎن و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ زﻧﺎن ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺻﺮف ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮرات
اﺳﻼم».

ﺷﻬﺮزاد اﮐﺒﺮ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ اﺳﺖ « .زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻫﯿﭻ ﺣﻘﻮق
ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﻼم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﮐﻪ اﻻن وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﭙﺬﯾﺮد .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻨﻨﺪ».
او ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻗﺮار دادن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن زﻧﺎن را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽداﻧﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارد ،اﻗﻮام و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ
و زﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس رﻧﮕﯽ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ اﺳﺖ .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﻫﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ در
واﻗﻊ ذﻫﻨﯿﺖﺷﺎن ﻫﻤﺎن ذﻫﻨﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ».
رﯾﺤﺎﻧﻪ ﺗﻤﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ را در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻃﺎﻟﺒﺎن از ﺣﻖ زن ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻃﺎﻟﺒﺎن در دورهی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺣﻘﯿﻘﯽ
زﻧﺎن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ زن را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯾﮏ ﺑﺮدهی ﺟﻨﺴﯽ و ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻮن وﺿﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از راه
دﯾﮕﺮی آﻣﺪهاﻧﺪ».
ﻓﻮزﯾﻪ ﮐﻮﻓﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻮر زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﯾﮑﯽ از دو زن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺴﮑﻮ ،اﻣﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
دارد و از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮِ ﻣﻮﺿﻊ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رو ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن از ﻃﺮف ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن درﺑﺎرهی ﮐﺎر ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و ارث زﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ،
ﻧﮕﺮان اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎ در ﻓﺮدای ﭘﺲ از ﺻﻠﺢ اﺳﺖ.
اﻣﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن رﯾﺤﺎﻧﻪ ﺗﻤﻨﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻼً ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن دل
ﺑﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :اﻋﺘﺮاض زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﻘﻮق زن از ﻧﻈﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎً در ﺣﻮزهﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮﻧﺪ».
ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ۵۱ﻫﺰار زن درﺑﺎرهی ﺻﻠﺢ
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻻن زن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﺰمﺷﺎن را ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﺻﺪای زن و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺟﺰم ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﺗﻼش دارﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻢ ﮐﺮدن زﻧﺎن در روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪ «.اﺟﻤﺎع ﻣﻠﯽ زﻧﺎن »ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺖ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،ﯾﮑﯽ از ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺖ .اﺟﻤﺎع ﻣﻠﯽ زﻧﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ در  ۴۳وﻻﯾﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی  ۵۱ﻫﺰار زن را درﺑﺎرهی روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﮔﺮدآوری ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﻼش اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
وﻻﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺶ را در آن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪی ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞِ
ﻗﺒﻮل ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﺻﻠﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎم ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ارزشﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در آن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺴﮑﻮ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎری از ﻓﻌﺎﻻن زن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﺷﺶ ﻣﺎدهای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از آﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه و زﻧﺎن را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﺣﻔﻆ ﭘﻠﯿﺲ و
ﻧﻈﻢ ﻋﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻼشﻫﺎی زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺮای ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن در روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ،ﺳﻬﻤﯿﻪی ﭘﻨﺞ درﺻﺪی آﻧﻬﺎ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺴﮑﻮ را ﺑﻪ
ﺳﻬﻤﯿﻪی ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪی در ﻧﺸﺴﺖ دوﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻗﻄﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی زﻧﺎن و
ﺧﻄﻮط ﺳﺮخ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻣﺬاﮐﺮات دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،زﻧﺎن ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﮐﻤﭙﯿﻦ« ﺧﻂ ﺳﺮخ ﻣﻦ »در ﺻﺪد اﻧﻌﮑﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی زﻧﺎن و ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ آﻧﺎن در روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده ،در اﺑﺘﺪا از زﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰﺷﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ را در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮدهی زﻧﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و در اداﻣﻪی آن ﻣﺮدان و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺮوع
ﺑﻪ اﻋﻼم ﺧﻂ ﺳﺮخ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.

ﮐﻤﭙﯿﻦ« ﺧﻂ ﺳﺮخ ﻣﻦ» ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی زﻧﺎن ﺷﻬﺮی
ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارد ،ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻻن داوﻃﻠﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ
ﻃﯿﻒﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻄﻮط ﺳﺮخ آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ اﻧﻌﮑﺎس دﻫﻨﺪ.
ﺧﻄﻮط ﺳﺮﺧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺷﻬﺮزاد اﮐﺒﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن
ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺧﻂ ﺳﺮخ ﻣﺎ اﺳﺖ ،اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد و زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﻠﺢ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻼشﻫﺎی زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺮای ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن در روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ،ﺳﻬﻤﯿﻪی ﭘﻨﺞ درﺻﺪی آﻧﻬﺎ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺴﮑﻮ را ﺑﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪی ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪی
در ﻧﺸﺴﺖ دوﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻗﻄﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی زﻧﺎن و ﺧﻄﻮط ﺳﺮخ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و
ﻣﺬاﮐﺮات دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﯿﺰ در اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ،از ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻫﯿﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ.
ﺧﺮوج ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪی زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﺻﻠﺢ
ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی زﻧﺎن و اﻋﻼم ﺧﻄﻮط ﺳﺮخﺷﺎن ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی زﻧﺎن ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻄﻮط ﺳﺮخ زﻧﺎن ﺳﻨﮓاﻧﺪازی در روﻧﺪ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮزاد اﮐﺒﺮ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ آﯾﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻃﺮﻓﺪار اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺎ اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ« ﺧﺮوج ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ »اﺳﺖ.
ﺧﺮوج ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﯽآﯾﯿﺪ و ﯾﮏ ﺟﻨﮓ را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮدم آن ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را در
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺮدم آن ﮐﺸﻮر و در ﻏﯿﺎب آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺮوج
ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﮐﺸﻮر را را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد .درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎ و آن را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﺑﺎره ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪی اﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻧﺸﻮد».
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻣﺮدان در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ آﯾﻨﺪهی ﺻﻠﺢ و آﯾﻨﺪهی
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻼش زﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﺸﺮ ﮐﻼن و ﻣﻨﺴﺠﻢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮدﺷﺎن درﺑﺎره زﻧﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ دارد و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ آن دﯾﺪﮔﺎه دوﺑﺎره ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :آﺳﻮ

