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   ١٣٣٨رفع حجاب زنان در سال 

  )قسمت اول(

  سال قبل برميگردم و چگونگی رفع حجاب يا  روی لچی ۵۵به سلسلۀ خاطرات گذشته اين بار به 

قبالً شبرغان در . را در واليت شبرغان که در ھمانجا وظيفه و سکنی داشتم، بيان ميدارم ازنھ

 شبرغان به ١٣٣٨ بود که من مدير ماليه بودم، اما در سال "حکومت کالن"تشکيالت دولتی، 

س واليت أ ترقی کرد، که در رأس دفتر مالی يک نفر مستوفی مقرر و در ر"حکومت اعلی"

د صديق خان وزيری که از خانوادۀ شاھی بود به صفت حاکم اعلی عز تقرر شخصی به اسم محم

محمد صديق خان وزيری شخص مستبد، ديکتاتور و منفعت جو بود و با مأمورين .  حاصل کرد

ک گرديدم و فرويۀ خوبی نداشت و من به ارادۀ شخصی او از اجرای وظيفه در ادارۀ ماليه من

 که در شبرغان يک نھاد نوتأسيس بود مراجعه کرده و پذيرفته اصله به ادارۀ تفحصات پترولفبال

ياد ميشد، يک گروپ ريسرچ بود که در چھار " تفحصات پترول"اين اداره که به اسم طويل  .شدم

دولت افغانستان در ابتداء قرارداد اين ريسرچ را با . گوشۀ واليت موجوديت پترول را تعيين ميکرد

 که گروپ کارگران سويدنی در شھر سرپل متمرکز و به امر دولت سويدن امضاء کرده بود،

آن . اما اين کار و قرارداد طرف اعتراض دولت شوروی قرار گرفت. تفحص شروع کرده بودند

دولت ميگفت در مجاورت خاک ما نبايد تفحص و تجسس پترول توسط ديگران صورت بگيرد، 

 فسخ و با خود شوروی اين قرارداد را عقد بنابرين دولت افغانستان مجبور شد قرارداد سويدن را

که باالثر روسھا با دستگاه وسيع تر و فراخ تر شروع به کار کردند و برای روپوشاندن اين . نمايد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

که گفته نشود که شوروی تفحص پترول افغانستان را به انحصار خود درآورده است، يک گروپ 

که اين ھرسه گروپ . ران خود ضميمه کردنداز چکھا و يک گروپ از رومانيائيھا را نيز با کاگ

متفق با تجھيزات و دستگاھھای مکمل وارد افغانستان شده و در شھر مزار شريف مرکزيت برقرار 

و دو نمايندگی يکی در شھر شبرغان و ديگری در شھرسرپل قائم نمودند و اين درھمين مرحله بود 

ون ھمه چيز ابتدائی بود، ما تمام کارگران چ. مورين شبرغان آن شامل کار شدمأکه من در جملۀ م

ھرسه گروپ يادشدۀ فوق را در يک سرای تجارتی  ملکيت خواجه عين الدين يکی از زمينداران 

ً اشخاص مجرد بودند و ھردو نفرشان را . ان جا داده بوديمغشبر گروپھای چکی و رومانيائی تماما

اينھا به شکل انديوالی انداز ميکردند و يک . به يک اتاق دارای تختھای خواب چوبی جا داده بوديم

زنھای خود  اما گروپ روسھا با. آشپز داشتند که در يک ديگ کالن برای ھمۀ شان نان ميپخت

برای ھر فاميل آنھا نيز يک اتاق از سرای را . بودند که بعضی از ايشان يک يا دو طفل نيز داشتند

دند و خانمھايشان باالی اشتوپھای تيلی که ما تخصيص داده بوديم، که دارای تختھای چوبی بو

برای روشنی شبانه يک جنريتر موجود بود که در ھر . برايشان تھيه ميداشتيم، غذا آماده ميکردند

در صحن حويلی يک نت واليبال و يک پردۀ سينما موجود بود . اتاق يک گروپ را روشن ميکرد

بايجانی به نمايش گذاشته ميشد و تمام آنھا يک که در ماه يک يادو مرتبه يک فلم روسی و يا آذر

  . ترجمان و يک داکتر داشتند

در ابتداء ثقلت کار در مزار شريف بيشتر بود که رفته، رفته نسبت به کشف بعضی چاھھای نفت و 

گاز اين ثقلت به شبرغان انتقال يافت و تعمير بزرگی تھداب گذاری شد، که تا زمان ورود من در آن 

زيرا انجنيرھای ما که ھمه فازغ التحصيل امريکا و بعضی از آنھا . صورت نگرفته بودتعميرکار 

در ايالت تکساس عمالً درچاھھا کار کرده بودند، طوری که انتظار داشتند به امور فنی و مسلکی 

موظف نشدند و امور فنی به دوش خود روسھا بود و انجنيرھای ما به امور اداری موظف  

امور اداری اين پديدۀ جديد به سيستم اداری کھنه .  بلديت نداشتند و ھم دلسرد بودندگرديدند، که ھم

ً مشکالتی را بار آورده بود، بناًء وجود من در بين آنھا که امور اداری نمايندگی  ميچرخيد که واقعا

خ شبرغان به من محول شده بود، امری غنيمت برای دوستان انجنيرم بود، که با صداقت و عزم راس

درھمين اثناء محمد صديق . شروع به کار نمودم و طرف تحسين و تمجيد و اطمينانشان قرارگرفتم

خان وزيری حاکم اعالی شبرغان به حيث والی واليت قندھار عز تقرر حاصل کرد و عوض شان 

شخصی به اسم محمد شريف خان که يک دورۀ مأموريت را در مسند قضاء طی کرده بود و اورا 

  .گفتند وارد شيزغان شد  شريف خان میقاضی محمد

در ھمين آوان بود که آوازۀ روی لچی و رفع حجاب زنان از مرکز به اطراف منتشر شد و شنيده 

 و خانم زينب خانم سردار محمد داوود، ھمه زنھا چادری از ارحميشد که در کابل شروع از ملکه 
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.  آميز و مدبرانه رفع حجاب عملی گرددرخ برداشته اند و به واليات امر شده تا بصورت مسالمت 

من که اين امر يکی از آرزوھايم بود و شديدآ درين انتظار بودم، با خود تصميم گرفتم که درين راه 

قاضی محمد شريف خان حاکم اعلی شخص فھميده و مدبر بود  او . ھرچه از دستم بيايد دريغ نکنم

ومت در بارۀ رفع حجاب زنان در مرکز عملی در روز نماز جمعه به منبر برآمد و گفت آنچه حک

کرده و از تمام اقشار جامعه خواسته است مطابق احکام دين اسالم و اوامر شرع ميباشد ھر کسی 

در باره شک و ترديدی و يا اختالفی داشته باشد من با او حاضر به مباحثه ھستم و به قناعتش 

 معينی که تعيين ميشود، خانمھای تان را با بناًء بدون پرخاش و درد سر در روز. خواھم پرداخت

ھر نوع لباس مستوری که پسندتان باشد با روھای باز در مجلسی که بدين مناسبت دائر ميشود 

روز موعود . مورين شبرغان  توسط استعالميه ھا از موضوع آگاه ساخته شدندأحاضر بداريد و م

من از روز قبل برای اين .  ص داده شدفرارسيد و سالون ھوتل ښاروالی برای اين جلسه اختصا

روز آمادگی گرفته بودم  چون شھر شبرغان وسيع و قريه ھا ازھم فاصله دارد، ميدانستم که 

بعضيھا شايد به نسبت بُعد مسافه عذر آورند و يا واقعاً رسيده نتوانند؛ بناًء چند موتر جيپ و گاز و 

ه عھده داشتند وظائف شان را به ديگران تقسيم کاماز روسی را که وظيفۀ شفت رسانی کاگران را ب

کردم و آن موترھا را آماده ساختم و ھمچنان با مأمورين و اھالی داخل مذاکره شدم و آنھا را 

فردا از سر صبح موترھا به کار افتيدند و . اطمينان دادم که موترھا در اختيارشان خواھد بود

 دم دروازۀ اھالی و مأمورين حضور يافتند و دريوران با سرعت و شطارت در ھر کوچه و قصبه

ضر و به ترتيب و وپه خانمھا را به حويلی ھوتل ښاروالی کشانيدند، که من در ھمانجا حاجوپه ج

اوالً خودم از ديدن چھره ھای خانمھای مختلف با ھر رنگ و قيافه متعجب . تنظيم جمعيت ميکوشيدم

ثانياً البسۀ عجيب و غريب چپنھای کوتاه . بودم و من اين تعداد از زنھا را ھيچ گاھی يکجا نديده بودم

ندگی پائين انداخته بعضی دستکش ا چادر را تا باالی بينی کشيده سرھا را با شرمھو دراز بعضی 

عجيبتر از زنھا مردھا ھم . پوشيده و عينک سياه به چشم گذاشته و ھمه سخن زدن را فراموش کرده

. بودند، که با نگاھھای متعجب و چھره ھای افروخته گاه به ھمديگر و گاھی به زنھا نگاه ميکردند

صرف يکی دو خانم از . سی گپ نميزدھمه داخل سالون شدند، مشوش و متعجب بودند و کسی با ک

مأمورين و يک دخترجوان که از فاميل داکتر رشيدی بود دالورتر بودند و ديگران را راھنمائی 

  .ميکردند

حاکم اعلی وارد شد، خطابۀ جامعی ايراد کرد که ھمه ساکت و مبھوت بودند  بعد از آن بنده به پا 

 مملکت که در گذشته ھا ابراز شجاعت نموده بودند خاستم و چند جمله در بارۀ خانمھای دلير اين

ايراد نمودم  و بعداً يک فلم سينمائی را که چند روز قبل يک نفر به غرض کسب منفعت آورده بود 

و به عذر و زاری از من و انجنير شرفی اجازۀ جنريتر ما راحاصل و دو شب فلم خود را چالنده 
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رفع خجالت خانمھا به نمايش گذاشتيم و در ساعات بعد بود، آن فلم را در سالون غرض سرگرمی و 

در روزھای بعد به فکر ترتيب ستيج و نمايش يک درام شديم اين کار . از ظھر جلسه خاتمه پيدا کرد

به کمک سرمعلم مکتب و چند تن از جوانان صورت گرفت و درامه ای که به نمايش گذاشته شد، 

د و خانم يکی از مأمورين درين نمايش با ما حصه گرفت که البته آزادی و آزادمنشی را تمثيل ميکر

متعاقباً حاکم اعلی در يکی از روزھا در جنگل باغ . در آن زمان و آن شرائط امر عجيبی بود

ن تمام مأمورين و يک تعداد از اھالی روشنفکر با خانمھايشان حضور آدعوتی ترتيب داد، که در

 شھر باغی مملو از اشجار وجود دارد که به جنگلباغ مشھور به فاصلۀ چند کيلومتری مرکز(يافتند 

من درين روز ابتکاری به خرج دادم و اسپ و گادی يکی از دوستان را خواستم با خانم و ). است

. دست خود گرفتم و بعد طی مسافه وارد جنگل باغ شديمه اوالدھا در گادی نشستيم و جلو اسپ را ب

بعد از آن در روزھای جمعه که مطابق . ز خوشی را باھم گذشتانديمحاکم اعلی پيشتر آمده بود و رو

به عنعنه بزکشی صورت ميگرفت من به يکی از موترھای بارکشی سرباز چوکی ميچيدم و عقب 

مورين ميفرستادم و خانمھايشان که از قبل باخبر بودند در چوکيھا مينشستند و موتر أدروازه ھای م

ونق وارد ميدان بزکشی ميشد و به حرارت و شطارت چاپ اندازان مملو از خانمھای پرزيب و پرر

می افزود، خاصتاً که بعضاً تالش ربودن بز در کنار موتر واقع ميشد تماشای آن خانمھا را مشعوف 

  .ميساخت

کمی بعدتر آمدن سردار محمد داوود صدراعظم غرض بازديد از امور تفحصات پترول صورت 

که چند کيلومتر دورتر از مرکز باالی يک تپه قرار دارد " يتيم طاق " درحوزۀ برمه کاری . گرفت

رئيس تفحصات و انجنيران ھمه جمع . ترتيبات الزمه به نسبت تشريف آوری صدر اعظم گرفته شد

ً بر . بودند و انتظار تشريف آوری صدراعظم را ميکشيدند صدر اعظم به وسيله ھليکوپيتر مستقيما

يران و کارکنان مالقات به عمل آورد و به توضيحات آنھا گوش فراداد و فراز تپه نشست و با انجن

درضمن به تيلی که از چاه استخراج و به يک حوضچۀ فلزی طور نمونه جمع شده بود دست 

من تا دم مرگ «فروبرد و وقتی که آب و سابون آوردند، دست خود را نشست و اظھار داشت، که 

من . اين سخن پرمعنی تعجب و تحسين ھمه را فراھم کرد» !!!ازين تيل و ازين خاک دست نميشويم

به مناسبت کارھای زيادی که داشتم در شھر باقی ماندم و به جمع آوری يک تعداد کثير از اھالی و 

  .زنان روی لچ با افراد ښاروالی و امنيه مشغول بودم

 غريو پرداختند و مردم به کف زدن و. چند ساعت گذشت و ھليکوپيتر در کنار آسمان ظاھرشد

ھليکوپيتر مانند . دورادور نقطه ای که برای فرود آمدن ھليکوپيتر تعيين شده بود جمع گرديدند

شاھينی که باالی شکار خود بنشيند به زمين نشست، اما شمالی که از پره ھای آن به وجود آمد آنقدر 

ا را از شانه ھا دور انداخت و شديد بود که دستار بعضيھارا طورمار پيچ به ھوا بلند کرد و چپن ھ
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و اين گناه خود . آنقدر گرد و خاک به ھوا بلند کرد که فضاء را تاريک و چشمھا را پر از خاک کرد

سردار محمد داوود از زينه فرود آمد و خورسند به نظر . مردم بود که آنقدر نزديک گرديده بودند

انی روی آورد، که ما قبالً مردم را دران آن گاه خودش پيش و ديگران به تعقيبش به ميد. ميرسيد

ی ايستاده ه ئاين يک ميدان وسيع و خشک بود که زن و مرد و اطفال به شکل دائر.جمع کرده بوديم

زنھای روی لچ مأمورين و اھالی در صف مقدم و مردانشان در عقب ايستاده . بودند و کف ميزدند

 یبا اندامھاچوب باش لی خود و خانمھای ترکمن زنان اھالی اوزبک، پشتون، با لباسھای مح. بودند

رسا و چھره ھای گلگون با کالھھای بلند که با پارچه ھای رنگارنگ ابريشمی پيچيده بود و اين 

اين جمعيت به اندازه ای زياد بود، که در شھر . ترکمنھا ھميشه روی لچ و آزاد اند جلوۀ عالی داشتند

با ورود صدر اعظم درين محوطه کف زدنھا شديد و . دورافتادۀ شبرغان تصورش ھم نميرفت

اين حرارت و پذيرائی داوود خان را به وجد آورده بود و طوری که شنيده . صداھا بلندتر گرديد

. ميشد پيشانی او ھميشه ترش ميبود، درين ساعت پيشانيش باز و خوشحال به نظر ميرسيد

او از آيندۀ درخشان و . وتاھی ايراد کردصدراعظم در وسط ميدان در بين اھالی ايستاد و نطق ک

  :ترقی وطن سخن زده پای خود را به زمين کوفت و گفت 

  ».اميدوارم که به بسيار زودی ھمين خاک شما را به گلزار تبديل کنم«

ی گذشت و فرد فرد را معاينه کرد و سالم و تعظيم ھمه را ه ئبعداً از پيش روی تمام جمعيت حلق

نميدانم که چه  چيز توجھش راجلب کرد؟ مکثی .  که فاميلی ايستاده بوديم، رسيدقبول کرد در نزد ما

ديدارش با اھالی به .  کرد و به سر و روی دو طفلم که چک چک ميکردند، دست نوازش کشيد

پايان رسيد و از بين جمعيت خارج شد؛ در حالی که مردم کف ميزدند و ھورا ميکشيدند  جانب 

  .تعمير واليت روانه شد

اين بود سرگذشت رويداد روی لچی يا رفع حجاب زنان که در شبرغان با آرامش کامل پايان يافت و 

سبب سرفرازی حاکم اعلی گرديد، اما محمد صديق خان وزيری که ازين جا به قندھار تبديل شده 

ر بود به اثر بی تدبيری و يک دندگيی که داشت در آنجا چنان آشوبی را برپا کرد که قوای عسک

 نفر در جاده ھای قندھار به خون غلتيدند و فرقه مشر عسکری ٣٠٠مداخله کردند و در يک روز 

او صرف از وظيفه معزول . محمد صديق خان وزيری را بداخل تانک نجات داد و به کابل فرستاد

  .شد چون خاندانی بود، اگر کس ديگری ميبود به طور عاجل اعدام ميگرديد

ھم مربوط   که آن،مزار شريف و تشريف آوری اعليحضرت را حکايت ميکنمبعد ازين از رفتنم به 

  .به ھمين دورۀ رفع حجاب ميباشد

 


