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  د تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـش کشور نباچو
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  Historical  تاريخی
  

 ٢٠٠٨ یجوال١ ٨ نظام                                                                                         ی موسیمالل
 

 محصل استرداد استقالل افغانستانازري تقدبه
 حقوق زن افغان ووحد ت ملی، قانونيتاز یادي

 
 مي از جھان به شمول نیمي  وقت كه بر نيۀت برتان از دولزي  سال از استرداد استقالل افغانستان عز٨٩ امروز
 ملت با شھامت افغان كه ی با جان فشانی ملۀ گرانبھایعي ودنيا. گذردي و تصرف داشت متي ھند حاكمۀقار

 كشور، شاه قي فرزند صددانی و با ھمت و كارتواندي تحمل نمیچگاھي را برخاك مقدس وطن ھیتصرف اجنب
در عصر .  که در امپراطوری وسيع آن آفتاب ھرگزغروب نمينموددحاصل گرديرتی ازسوپر قدامان هللا افغان 

 ،يی اروپای و اقتصاد بھتر ممالك صنعتی  فراھم نمودن زندگی برازميالي وكلونيی كه مستعمره جویو زمان
 ٢٨  مطابق بهیسوي ع١٩١٩ گستٱ ١٨  درزادٱ داشته باشد، افغانستان توانستي درقبال نميی چون و چراگريد

 ممالك مستقل جھان ۀ در زمری و خارجی داخلیزادٱ و ی دولتی با خود مختار،ی شمسی ھجر١٢٩٨اسد 
 اني بني فرمود چنرادي ا در مسجد عيد گاه شھر کابلنزماندرآدر بيانيۀ مھمی که شاه امان هللا . دينمايتبارز م
   : داشت

 
 كه من تاج سلطنت دھميشارت م را اعالن و بني خود اۀبي ملت نجقي صدیاي بر ھمه رعااول
  !! افغانستان بسر نھاده امی و خارجی داخلتي را بنام استقالل و حاكمهيافغان
  :  داشت كهاني مسجد بني در ھمیگري بار دحضرتياعل
 

 ی تا كه لباس استقالل را براكنمي نمروني را از تن بی لباس سر بازني من، من ازي عزملت
 !! نسازمهيمادر وطن تھ

در خرقه  نمازی به قندھار نمود، بعد از ادای ھجر١٣٠۴  در سال َ كه بعدایوان افغانستان در سفر جشاه
  :  گفت كهنجاٱ خطاب به مردم شريف

 
 ،ی غلجائ،ی پس درانشود،ي بدون استثنا افغان گفته مكند،ي می كس در افغانستان زندگھر

 م،ي نداری و پوپلزائی احمد زائ،ی سنعه،ي دارد؟؟ ھندو، ھزاره، شی و اوپره چه معنیاچكزائ
 !!نزد من ھمه افغانھا برادرند.  افغاننھمٱ م،ي ملت ھستكيبلكه ھمه 

 در  دادند،ي ملي ملت افغان را تشكَعا مجموكهي ای مذھبیو گروپ ھا  ھمه اقوامی و برابری وحدت ملنكهيا
 بود، مقام او را بدون شك در  ارزشی رھبر جوان داراكي شي به نه دھه قبل، از امروز تا چه حد پكينزد

   .دينماي درج می اعلۀ به درجخيتاردرخشان صدر اوراق 
عسکری وارد  در اکثر ساحه ھای اجتماعی ، اقتصادی، معارف و  شاه جوان در پھلوی تغيرات بنيادی ايکه

 ،ام ورزيد ھمچنان اقدنٱ احكام ی حكومت قانون و اجرای جرگه ھا برای لولي با تشكیزمان كوتاھ درنمود،
 كار ی شده بود روشته ارج گذاكجاي معتبر و جامع را كه دران  به حقوق زن و مرد ی قانون اساسني اولچنانجه
 رمانٱ ی وحدت ملمد،ٱ اني بمی شمسیھجر١٣٠١ كه در سال ی اساسۀ نظام ناماي قانون  نيمطابق ا. نمود



 ٢

 و عتي تمام اتباع برطبق شرنٱ به اساس  که افغانستان شناخته شدت اوراق ارزشمند ملني ایبزرگ محتو
 نظام نامه به نآ بعد ازی اساسني ھمه قوانكهيدرحال....دند برخوردار بویحقوق ووجائب مساو دولت ازنيقوان
 در نٱ مواد تي كه اكثرري اخیقانون اساس .دندي گنجانشي در متون خوراي ماده اني چننازا یباني و پشتديتقل

 تا بحال  در اثر فقدان حكومت ه،ي  بر عكس عصر امانباشد،ي االجرا نمیمر» َعمال « اجتماع امروز افغانستان
 .  داشته باشدتواندي نمی ملت محروم و مظلوم مفھومی براون،قان
 در قسمت حقوق ،ی وی منور و حقجولي خوه و فامی شاه ترقی به ھمت و عالقمندهينا ر درخشان امعص در

 ی در ممالك ھمجوار و منطقه بی برداشته شد كه حتی و ارزنده ادياده مف فوق العیبشر و حقوق زن گامھا
 و ارزش یزادٱ عصر از دران راني خواندم كه زنان ایراني ای از روزنامه ھایكيدر .  بوديیسابقه و استتثنا

 و نمودندي مادي یدي داده شده بود به حسرت و نا امهي زن مسلمان افغان عصر امانی كه در پناه قانون برايی ھا
 یورٱ از نو ی به قسمتی مختصر نگاھنيدر. خوردندي درخشان غبطه م دورۀنٱ نسوان افغان ۀ جامعیايبر مزا

 دي قسمت بانيدر. مي اندازیم نسوان مملكت ی معارف برایوفائ درقسمت حقوق زنان وشكهي عصر امانیھا
 پرور تي دانا و مدنۀ و توجه خاص ملكیع شاه جوان افغانستان، از مسای و ملخواھانهي ترقاتي نظریدر پھلو

 پدر ی ھایورٱ كه نو  ياد آوز گرديمباشديم ی مرحوم محمود طرزيۀ صباي حضرت ملكه ثراي عل،یو
 ، نزمانٱ ی عصرتي و مطبوعات ومدنمعارف علی الخصوص در قسمت ، وسيع بصورت یدراجتماع افغان

 .ت اعطا نموده اسی وی براخي را در تاره ایمقام ارزند
 خي تاراني كه در احوال زن افغان در جری ای و مطالعات جامعقي عبدهللا كاظم بعد از تحقدي داكتر سمحترم

 به ١۴٠ ۀدرصفح»  فشار عنعنه و تجددريزنان افغان ز«  تحت عنوان شيثر بارزش خونموده است، درا
 : سدينوي مني دوره  چننٱ ی و مواد قانون اساسیارتباط به عصر درخشان امان

 حقوق ی داراعتي به حضور قانون و شرشوند،يرا كه شامل مرد و زن م»  افغانستانۀكافه تبع« ١۶ مادهء
 دولت اعطا ی را در دوائر ملكی حق استخدام مساونھاٱ به ی بعدۀ و ھم در مادداندي در برابر دولت میمساو

 حق شمول ی زنان در دوائر نظامرازي كند،ي به حقوق زنان اشاره ممي مستقري بصورت غی دوائر ملكديق. كنديم
 دولت، ی در دوائر ملكی بدون چادری ول،یستر اسالم  كه با حفظدھدي ماده به زنان افغان حق منيا. را نداشتند

 تي زن ھوكهي افغانستان، جائی و مرد ساالری عنعنوۀ اعتراف كرد كه در جامعديبا. مثل مرد ھا كار كنند
 كي واقعا نوقتٱ در شرائط نانٱ حقوق به ني چنی اعطاشد،ي محسوب مر شوھتيمستقل نداشت و جزء ملك

 . بودیحركت انقالب
 ی عصر ارزنده، حقوق زن افغان در بسني شمار موسسات و مكاتب نسوان و شفاخانه ھا دری بی پھلودر

 نظر »یروس نكاح و عۀنظامنام« ه كتاب مذكور در مورد  ازان جمله بازھم بد،ي گردیباني و پشتهيموارد حما
 : مي اندازی میمختصر

 دي مورد انتقاد و عكس العمل شدنٱ داشت و مواد تي در رابطه با حقوق نسوان اھمكهي از نظام نامه ھائیكي
 ازدواج محدود ديدر قانون جد.  بر شرائط ازدواج بوددي جدودي قرار گرفت ق١٩٢۴ ۀ جرگهي ملت در لویوكال

  . ممنوع شد و گرفتن زن دوم و سومدي زن گردكيب
 را بر نكاح زن دوم یدي جداتي نظامنامه مالاي قانون  نيعالوتا ا..... : سدينوي میگري دی داكتر كاظم جامحترم

 ھمه دي قانون بانيبر طبق ا.  مقرر نمود١٧ زنان سن ی و برا١٨ مردان سن ی كرد و عمر ازدواج را برانيتع
 ولور انه،ي بھا، طوري را بنام شی و جنسی پولی ھاشكشيام پ تمنٱ ١۵  ۀبت شوند و مادث در محكمه عقود نكاح

 . ممنوع ساختشد،ي كه معموال به پدر عروس از طرف داماد داده مرهيو غ
 :   استمدهٱ» ١۴٨ ۀصفح«  درارزش  اثر باني ازی مورد رفع حجاب در قسمتدر
 شاه ی اولی ھارزوٱ از یكي ،یاع اجتمی ھاتي در كار و فعالنھاٱ و سھم »یچادر«  برقع دي زنان از قیزادٱ

 ري ززي نايملكه ثر.  با نوشتن مقاالت متعدد، در سراج االخبار گذاشتی محمود طرزنراٱامان هللا بود كه اساس 
 اول سلطنت شوھرش ی از ھمان روز ھاه راني شوھر، درغيدري بتي پدر و حماۀان به خواھاتي نظرريتاث

 یم ھان خاگري تعداد دكيات، ملكه به كمك مادر و خواھران خود و  مكتب مستورسيبا تاس. دست به كار شد
 ،ازد زنان مروج سني تر را در بزادٱ َ نسبتای چادردي و كوشمدٱ دالق بری چادرليدربار، نخست به فكر تعد

ر در  چادر بزرگ تكي و دامن دراز و راھني پكي انكشاف داد كه شامل ن جواهمي زنان نني را بی مكتبیچادر
 دختران جوان و زنان ی براه اي كم وزن به رنگ سکۀ را از تی چادرگري دۀخواھران ملكه نمون. بودسر 
 نه شای كه برونيستٱ بدون ۀ تنمي دراز ناالني كي دامن دراز تا بند پاھا و كي كردند كه عبارت بود از یطراح

َ  و دستكش ھا بدست، واقعامي ضخیجراب ھا . ديپوشاني تكه كه موھا را منيع از دستمال كي و شديانداخته م
 ..نمودندي مادي ھم ی قندھاری را بنام چادری چادرنيا.  و سھل بودی زمان عملنيع جالب و دراريكه ابتكار  بس

 هي ، حقوق زن افغان و حمای ویا ی مترقۀ و ملكیهللا غاز  امانحضرتي  در عصر اعلد،ي مطالعه گردچنانچه
 در بر ی و خارجی داخلی استعمارتكارانيافسوس كه دست جنا.  زمان بود عصر ونٱ ی ھایورٱازان از نو 

 با  و تحريکات مخرب علمای مذھبی، ی ملري غی ھاتي با فعالیخواھيانداختن چنان رھبر ملت پرور و ترق
  دزد سر گردنه كه از نعمتكي وردنٱ و با ی نموده وبا شورش و انقالب مصنوعی ملت افغان بازدي عقاوفكر 
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 به  رای عصر درخشان امانی نبرده بود، دولت مترقيی بوی و اسالمی شرافت و اخالق افغانيل،تحص
 . به انحطاط موجه نمودندیگري حشوچپاول و با چورواضمحالل و مملکت را

 و خفت و در حق ی شرمندگشي خوی ثبت است برا ھميشه مملكتخي شان در اوراق تارتيكه ھو نابكاراننيا
  !! ای بسی آرزو که خاک شده. نمودنديی را كمايی و عقب گرای بربادشين خوزادگاه ووطملت و 

  
 درود فرستاده و به محصل زي وطن عزتي راه استقالل و حریدر خاتمه به روح ھمه پاسداران و شھدا

 اني پای و سپاس بتي تھن،ی وتي با كفاۀ دانا و و ملكی امان هللا خان غازحضرتياستقالل افغانستان، اعل
 .ميرستفيم
  
 

   و آزاد باد افغانستان، سربلند باد ملت با شھامت افغانزنده
  

  . بيانيه ھای اعليحضرت غازی از مضمون محترم سيستانی در ھمين سايت اقتباس گرديده است:نوت
  
 

 
 
 
  

  


