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هن
مبارز اپیدار ،زن آ ین و اب اندیشه ای زبرگ افغان
با تأثر و تأسف عمیق که سیاستمدار بزرگ و برجسته ،شخصیت
واال مقام اجتماعی افغان و یکی از رهبران برجسته حزب
دیموکراتیک خلق افغانستان محترمه اناهیتا راتب زاد داعی اجل
را به عمر  38سالگی لبیک گفتند.

ُون
اجع َ
إِنَّا ِ َّّلِلِ َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِ
محترمه اناهیتا راتب زاد یکی از اولین مبارزین حقوق زنان در افغانستان بوده که نه تنها به
عنوان سیاستمدار وشخصیت برجسته جنبش زنان افغان ،بلکه یکی از چهرههای بزرگ رهبری حزب
دیموکراتیک خلق افغانستان و مبتکر و بنیانگذار جنبش دموکراتیک زنان ،موسس سازمان
دیموکراتیک زنان افغانستان و سازمان جوانان حزب دیموکراتیک خلق افغانستان به شمار میروند.
محترمه دوکتور اناهیتا راتب زاد ،شخصیت بزرگ اجتماعی و سیاسی کشور بودند که تماما حیات
اجتماعی و سیاسی اش را در مبارزه ،کار و فعالیت به منظور تأمین حقوق متساوی زنان با مردان و
تأمین عدالت و انصاف اجتماعی ،آزادی ،دموکراسی و احترام به کرامت و مقام واال انسان در جامعه
ما وقف نمودند.
اما افسوس که در باره این شخصیت خارق العاده ،مبارز و اندیشمند مترقی ،مبتکر و تاریخ ساز
کشور ،مبارزات ،شهکاری ها و جانفشانی های بی نظیری شان ،معلومات و اطالعات عینی بسیار
اندک به رشته ای تحریر درآمده است.
دوکتور اناهیتا راتب زاد در اکتوبر سال  3183در عالقه داری گلدره ای والیت کابل در فامیل یک
شخصیت روشنفکر ،ریفرمیست و وطنپرست دلیر افغان احمد راتب بیگ (راتب خان) بدنیا آمده است.
مرحوم راتب خان پدر دوکتور اناهیتا راتب زاد نویسنده ،سیاستمدار و یکی از اعضای فعال جنبش
جوانان افغان و طرفدار سر سخت اعلیحضرت امان هللا خان غازی بود .او هم چنان یکی از طراحان
و مؤلفین نظامنامۀ دولت عالیه افغانستان -اولین قانون اساسی در افغانستان در سال  3198می باشد.
مرحوم راتب بیگ خان در سال  3193هفته نامه آزاد و غیر دولتی «نسیم سحر» را تأسیس نموده
که این هفته نامه نه تنها یکی از نشریه های تبلیغاتی و معلوماتی نظریه ها و ایده های ریفارمیستی
جنبش جوانان افغان بوده ،بلکه در عین زمان منتقد دستگاه دولتی وقت نیز بوده ،که در میان خواننده
گان از محبوبیت چشمگیری برخوردار بود .بعد از سقوط دولت امانی مرحوم راتب بیگ خان از
مبارزه ترقی خواهانه دست نه کشیده و مصروف نوشتن ای شب نامه های بودند ،که اکثرا فساد
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دستگاه اداره دولت وقت را افشاء می نمود .که با نشر شب نامه ای تحت عنوان «شغال بریتانیائی»
که اشاره بسوی پادشاه افغانستان اعلیحضرت نادر خان بود اوال به زندان انداخته شد و بعدا در اواخر
سال  3183تبعید شده و در سال  3188در ایران و در شهر تهران وفات نمود .بدین ترتیب در تربیه
و پرورش دوکتور اناهیتا راتب زاد و برادرش احمد جواد مادرشان زحمات قابل قدر را متحمل شده
اند.
در سال  3191اناهیتا راتب زاد ازمکتب متوسطه ماللی فارغ التحصیل شده و کورس نرسنگ را
تعقیب کرد و بعد از فراغت از کورس نرسنگ در سال  3191دوباره به حیث معلم در مکتب ماللی
شامل وظیفه شد .در همان سال با دوکتور کریم الدین خان کاکړ ،دوکتور جراح در ارگ سلطنتی
ازدواج نموده و در سال  3191همراه با او به ایاالت متحده آمریکا رهسپار شد.
در سال  3111فارغ التحصیل مکتب پرستاری طبی شیکاگو گردیده و دیپلوم پرامیدیکال را بدست
آورد .بعد از بازگشت به وطن از سال  3119الی  3111بحیث آمره مکتب نرسنگ در شفاخانه
زنانه کابل – مستورات ــ ایفای وظیفه نمود.
در سال  3111در جمله اولین گروپ محصلین زنان شامل فاکولته ای طب پوهنتون کابل گردیده و
در سال  3198دیپلوم فراغت از فاکولته طب را بدست آورد و متعاقبا در همان سال برای مدتی در
دیپارتمنت حفظ الصحه و بهداشت فاکولته طب به حیث استاد شامل وظیفه شد .و هم بعدا مدتی به
حیث مدیره مکتب ماللی مقرر گردید.
زمانیکه دوکتور اناهیتا راتب زاد محصل فاکولته طب بود ،با بشارت بینظیر و سر سختانه از
پروگرامهای ریفارمیستی دولتی  -جنبش زنان و مبارزه دولت به منظور منع چادری و جزاء دادن
آنعده از بنیاد گرایان افراطی که با اعمال و حرکات خشونت آمیز شان می خواستند مانع این اقدام
مترقی دولت شوند ،پشتیبانی قاطع نموده ،مبارزه و پیکار می نمود .هم چنان در همین ایام ی تحصیل
در پوهنتون در دایره مخفی فعالیت های سیاسی مرحوم ببرک کارمل نیز عضویت پیدا کردند.
آشنائی و شناخت دوکتور اناهیتا راتب زاد با مرحوم ببرک کارمل سابقه ای طوالنی نیز داشت ،زیرا
مرحوم ببرک کارمل در سالهای کودکی بسیار اوقات را که پدرش مرحوم جنرال محمد حسین خان به
سفر ها میپرداختند در فامیل کریم الدین خان کاکر سپری می نمود.
سالهای داغ مبارزات مردمی و اجتماعی دوکتور اناهیتا راتب زاد  -این زن با شهامت و مبارز ای
بزرگ و با عظمت افغان ،از سال  3191آغاز می یابد ،سال ای که او به نمآینده گی از باشنده گان
ناحیه ای سوم و چارم والیت کابل به حیث وکیل در پارلمان -ولسی جرگه انتخاب شد.
دوکتور اناهیتا راتب زاد در پارلمان عضویت فرکسیون پارلمانی چپ دیموکراتیک را داشته و با
دانش و استعداد خارق العاده و فصاحت و بالغت ای که در بیان و تبصره های پارلمانی داشتند و با
انتقاد شدید ازمناسبات و نورم های کهنه که دلیل عمده ی کندی ترقی اجتماعی را تشکیل میداد و
بخصوص بخاطر خواست ها و دفاع قانونی از حقوق زنان و ارزش تساوی حقوق زنان و مردان در
جامعه ،شهرت بسا بزرگ اجتماعی و سیاسی را نصیب شد .بیانات ایشان همیشه باعث ناراحتی و
خشم ای گروه ها و اشخاص محافظه کار و روحانیون قرار میگرفت ،چنانچه در نوامبر  3199با
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رفقایش از فرکسیون چپ دیموکراتیک در پارلمان حتی مورد تاخت و تاز و دست اندازی های وکالی
محافظه کار و بنیاد گرا قرار گرفتند.
در نیمه دوهم سالهای  3191به ابتکار و سازماندهی دوکتور اناهیتا راتب زاد تظاهرات و گردهمآئی
گسترده خیابانی در شهر کابل به خاطر تأمین دموکراسی ،مشروطیت ،عدالت و انصاف اجتماعی در
کشور برپا گردید.
در سال  3193دوکتوراناهیتا راتب زاد
حزب
مرکزی
کمیته
عضویت
دیموکراتیک خلق افغانستان (شاخه پرچم)
را بدست آورد و در سال  3191به
ابتکار دوکتور اناهیتا راتب زاد برای
اولین بار در تاریخ افغانستان روز 3
مارچ  -روز بین المللی زن با مراسم با
شکوه تجلیل گردید.
دوکتور اناهیتا راتب زاد هم چنان از جمله مؤلفین و نویسنده گان فعال جریده پرچم نیزمحسوب می
شد .موضوعات عمده ای مقاالت و نوشته های ایشان اکثرأ پرابلم های اجتماعی زنان ،جنبش مترقی
زنان ،تعلیم و تربیه و صحت عامه را در بر میگرفت .دوکتوراناهیتا راتب زاد با زبان های انگلیسی،
فرانسوی و اندک هم روسی بلدیت داشت.
دوکتور اناهیتا راتب زاد در سال  3118قیام نظامی تحت رهبری محمد داوود خان و تاسیس
جمهوری افغانستان را استقبال نموده و با رژیم جمهوری همکاری نموده و در طرح های خط مشی
سیاسی دولت جمهوری سهم فعال گرفت.
در جون سال  3111از طرف کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان (شاخه پرچم) در
رأس کمسیون ای قرار گرفت که سازمان دیموکراتیک جوانان حزب دیموکراتیک خلق افغانستان را
تشکیل بدهند و در سال  3111به عضویت کمیته مرکزی حزب (متحد) دیموکراتیک خلق افغانستان
از طرف شاخه پرچم انتخاب گردید .دوکتور اناهیتا راتب زاد اولین شخصیت و سازمانده ای بینظیری
بود که توانست چنان سازماندهی کند تا آنکه هزاران خانم و دختر افغان برای نخستین بار در مراسم
تدفین مبارز بزرگ و شهیر کشور شهید میر اکبر خیبر با ترتیبات و نظم خاص شرکت نمآیند.
دوکتور اناهیتا راتب زاد در شب  91و  99اپریل سال  3113با دیگر اعضای رهبری حزب
دیموکراتیک خلق افغانستان توقیف گردیده و بعد از کودتا  91اپریل سال  3113از زندان رها گردید.
بآنکه عضویت شورای انقالبی را داشت ،به سمت وزیر امور اجتماعی نیز انتصاب گردید.
در شروع جوالی  3113از وظیفه ای وزارت سبکدوش گردیده و به تاریخ  39جوالی  3113به
حیث سفیر افغانستان در یوگوسالویا مقرر شد و به بسیار زودی به اتهام اشتراک در کودتای ضد
خلقی متهم گردیده و از پست سفارت اخراج شده و بنابر تصمیم پلینوم  91نوامبر  3113از عضویت
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حزب دیموکراتیک خلق افغانستان نیزاخراج گردید .دوکتور اناهیتا راتب زاد الی دسامبر سال 3111
همراه با فامیلش در یوگوسلویا منحیث مهاجر سیاسی زنده گی بسر بردند.
در جنوری  3131با تغییرات در تشکیالت رهبری حزب دیموکراتیک خلق افغانستان و با قرار
گرفتن مرحوم ببرک کارمل در رأس حزب دیموکراتیک خلق افغانستان و ریاست هیات رئیسه
شورای انقالبی جمهوری دیموکراتیک افغانستان ،دوکتور اناهیتا راتب زاد عضویت بیرو سیاسی
کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان و عضویت شورای انقالبی را بدست آورده و در
عین حال به حیث وزیر معارف مقرر گردید .در عین حال دوکتور اناهیتا راتب زاد هم چنان در رأس
سازمان دیموکراتیک زنان افغانستان و سازمان دوستی افغان -شوروی و سازمان صلح ،همبستگی و
دوستی افغانستان نیزقرار گرفتند.
از نوامبر سال  3131دوکتور اناهیتا راتب زاد منحیث عضو بیروی سیاسی کمیته مرکزی حزب
دیموکراتیک خلق افغانستان مسئوولیت فعالیت های وزارت اطالعات و کلتور ،وزارت تعلیم و تربیه،
تدریسات عالی و مسلکی و وزارت صحت عامه را نیز به عهده داشت.
در جون سال  3133با عضویت در تشکیل هیأت رئیسه شورای انقالبی جمهوری دیموکراتیک
افغانستان ،پست ها و مسئوولیت های حکومتی را کنار گذاشت.
بدین ترتیب دوکتور اناهیتا راتب زاد با کار و فعالیت های پر مسئوولیت حکومتی ،سیاسی و اجتماعی
در سالهای 3131نه تنها در سطح ملی ،بلکه با تدویر کنفرانس ها ،سیمینار ها و گردهمآئی های
سازمانهای بین المللی در کشور خصوصا سازمان یونسکو  ، UNESCOشورای بین المللی صلح
) ،World Peace Council (WPCسازمان همبستگی مردمان آسیا و آفریقا ( Organization of
 )Solidarity with the People of Asia, Africaاز شهرت و احترام بین المللی نیز برخوردار بود.
دوکتور اناهیتا راتب زاد در مقابل تصامیم پلینوم  33کمیته مرکزی حزب و خصوصا تغییرات
تشکیالتی در بیروی سیاسی کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان در سال  3139و
سبکدوشی مرحوم ببرک کارمل از پست منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک خلق
افغانستان و انتخاب دوکتور نجیب هللا به حیث منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک خلق
افغانستان عدم رضایت و عکس العمل شدید نشان داده و با بعضی از شخصیت های حزبی -ناراضی
های دیگر به سازمان دادن میتنگ ها و تظاهرات با اشتراک تعدادی از مردم ،محصلین و جوانان به
عدم موافقت و پشتیبانی از کنار رفتن مرحوم ببرک کارمل از موقف سیاسی حزبی شان پرداختند.
بعدا در ماه جوالی سال  3139از سمت رئیس سازمان دیموکراتیک زنان افغانستان کناره گیری
نمودند .در پلینوم نزده هم کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک افغانستان دوکتور نجیب هللا از فعالیت
های پیگیر ،طویل المدت و خستگی نا پزیر دوکتور اناهیتا راتب زاد بنابر اساس گذاشتن جنبش زنان
در افغانستان به قدردانی یاد نمودند .و سازمان دیموکراتیک زنان افغانستان را به شورای سراسری
زنان افغانستان تغییر نام دادند.
دوکتور اناهیتا راتب زاد در پلینوم ماه جون سال  3131کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک خلق
افغانستان از عضویت در بیروی سیاسی کمیته مرکزی حزب استیفاء نموده و در آستانه کنفرانس
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سراسری حزب به دلیل سازماندهی مظاهره ای در ضدیت با تصامیم حزبی در شهر کابل ،بنابر
فیصله پلینوم  31اکتوبر سال  3131ازعضویت کمیته مرکزی نیز سبکدوش شدند.
بدین ترتیب دوکتور اناهیتا راتب زاد در خزان سال  3131از تمام پست های دولتی و حزبی کنار
رفتند .در سال  3119بعد از سقوط رژیم جمهوری افغانستان نخست رهسپار هندوستان شده و بعد از
سپری نمودن ای مدتی در آنجا به آلمان فدرال پناه آورده و منحیث مهاجر سیاسی زنده گی میکردند؛
که زنده گی مملو از فراز و نشیب مبارزات سیاسی و اجتماعی این شخصیت وطنپرست کشور در
روز هفتم ماه آگست سال  9139در جمهوری آلمان فدرال به پایان رسید.
دوکتور اناهیتا راتب زاد همانطور که یک خانم با اراده ای مستحکم ،مبارز ای مقاوم و سازمانده
برجسته بوده از سجایای عالی مادری نیز برخوردار بوده است .او مادر یک دختر و دو پسر بوده اگر
چه مصروفیت های بی حد و حصار اجتماعی و سیاسی وی در سالهای  3191باعث جدائی اش از
شوهرش شده و یک دختر و پسرش اش نزد خودش و یک پسرش نزد شوهرش بزرگ شدند .بآنکه
پسرش عبدهللا کاکړ استاد در یکی از پوهنتون های ایاالت متحده می باشد و هیچ توافقی با نظریات و
ایده های مادرش ندارد ،اما هیچ گاه حرکتی از او سر نزده و یا سخنی از او شنیده نشده که باعث نا
آرامی مادرش گردیده باشد.
اگرچه امروز زنان در افغانستان در مطابقت با قانون اساسی دارای حقوقی برابر با مردان هستند.
طبیعی است که قانونا آنها از حقوق و امکانیت های مساوی شرکت در انتخابات را دارا هستند و از
نظر حقوقی تفاوتی میان مردان و زنان در فعالیتهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه وجود
ندارد ،اما در حقیقت و درعمل وضع زنان و دختران در محیط فامیل و اجتماع به شکل ای دیگری
مغایر آنچه در قانون آمده است می باشد .شرایط اجتماعی و خشونت علیه اکثریت مطلق زنان وطن
بدتر از برخوردها و شرایط ظالمانه قرون وسطائی می باشد.
بنا ایدیال ،راه و روش مبارزه سیاسی و اجتماعی دوکتور اناهیتا راتب زاد برای زنان و دختران
مبارز وطن امروز هم حاد بوده و امید است سرمشق مبارزات سیاسی و مدنی شان قرار گیرد.
روح اش شاد ،جایگاه اش بهشت برین و یادش جاودان و گرامی باد!
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