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  اوضاع اجتماعی زنان از شروع سلطنت ی ازمختصر

  تا امروزغازی امان � خان  اعليحضرت

 زن مگيرِ عالَ  روزِ  افتخارِ به 

 

آنچه در شروع سلطنت امان � خان غازی برای زنان از گذشته ميراث مانده بود چادری و 
  :که گفته بودند  د ق بود

  ا قتافتی به يکن ن دری و د ق      ھوشبا اين چا

را به سر جای ميدادند و که ک(ه  .بود که دارای ک(ه و چشمک چادری يک پوشش چين داری
که بداخل  چادری  بيرون را ديده ميتوانستند و خانم ھائی کوچک چشمکھای از سوراخ

چنانچه ؛ ودميبودند بدون از برجستگی سر و بازوان شان چيزی ديگری از آنھا مشھود نب
د ق يک برزوی کشاد و وسيع مثل چادری چين دار بود که تمام  و .امروز ھم وجود دارد

نوع پاپوش  پای د ق به يک ھردو .داده ميتوانست را بخود جا لباس و پيراھن دراز خانم ھا
ق وقتی يک خانم قسمت سف(ی بدن را در د  .گی ميگفتندی دبل ختم ميشد که به آن پنجئتکه 

ندی يا ابريشمی آن گی فرو ميبرد کمر د ق را با کمر بند سُ جای ميداد و کف پای را در پنج
ديدن از خارج نبود و در  قابل اواز بدن  ديگر ھيچ قسمت ميگذاشت می بست و چادری را بسر

تابستان ھرگاه حرکت  داخل ھم اين موجود اسير ھوای تازه نداشت که تنفس کند خاصتاً در ايام
 .از يک جا بجای ديگر ميرفت عرق مانند ژاله از سر و رويش ميباريد ميکرد و

رد مجبور بود از ی رفتن را ميکروی مجبوريت عزم جا با اين وضع و حال ھرگاه خانم از
پيچيده ای که  خود ببرد زيرا بدان حالت پت و را با يا يکی از اقارب ديگر و يا پسر شوھر و

و گذار فاميلھا شت گاکثراً  .بيابد و يا از دکانی متاعی را ابتياع نمايد داشت نميتوانست راھی را
 .ی حرکت ميکردندھا توسط دولبعضاً زن و .صورت ميگرفت ھاگادي توسط  با زنان و اطفال
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دولی عبارت از قطی چوکات چوبی بود که از چھار طرف توسط تکه ھای ضخيم پوشانيده 
بين قطی خانمی با چادری و د ق  که در شده و يک چوب دراز از وسط اين قطی ميگذشت

که با  خانمی. حرکت ميکردند و داشتندرا دو نفر به شانه ھا می بر می نشست و دو نوک چوب
 .را نيز مردان نميديدند اندام او حشب ھای جنتی بود که حتیخانم ۀکت ميکرد از جملدولی حر

خواندن چند پاره از ه ھزار خانم يک و يا دو نفر باسواد يافت شده ميتوانست که ب بين يک در
 .يا نجمان خاکی قادر بودند يا پنج کتاب و قرآن کريم و

ترانه در شھر کابل فعال گرديد که حضرت غازی يکی دو مکتب دخيدر شروع سلطنت اعل
در آن شامل گرديدند و چادری مکتبی که عبارت از يک دامن  13و  12سنين  دختران الی

بعداً . يک روبند که در پيش روی آويزان ميشد ميپوشيدند با سياه و با  تنه سياه بود
گی که از در مجلس بزر وکرد را اع(م  ھازن حضرت امان � خان غازی روی لچیياعل

شت و را خودش بردا ملکه ثريا بندصاحب منصبان عسکری و ارکان دولتش مرکب بود رو
را در تمام مملکت  ھا نبايد رو بپوشند و من روی لچی زن ھاگفت ازين تاريخ به بعد خانم

روی  کين دولت اين کار را کردند وااو ً صاحب منصبان اردو و بعداً تمام ار .اع(م ميدارم
 متعاقباً تعدادی از دختران جوان غرض تحصيل به ترکيه .افتتاح گرديد ا رسماً اع(م وھلچی زن

آنھا چون  ۀتاژ شدنوکه از تصوير ھای غلط اين دختران به اصط(ح امروز م ندفرستاده شد
 .شاه آزادی خواه استفاده بعمل آمد ضدحربه ای ب

و آزادی گشت و گذار را نداشتند شده ر ھا در خانه ھا اسيزن ودر دور حبيب � کلکانی بچه سق
منور ازدواج  ۀيک خانم از خانواد و اختناق و رعب عموميت داشت با آنھم شخص حبيب � با

ھا نفر را از کشته بيسواد اص(حاتی بوجود آورد و صداين خانم در وضعيت پادشاه  کرد که
کذا سيد حسين والی ھ. گرديدين خانم قربانی ھمنوعان ا موجب نجات داد و بی شدن بيگناه و

 .عام به دار کشيديک خانم را در مM سقو در مزار شريف

. حال بدی نداشتندی طو نی ھاشم خان و ظاھرشاه زنان در شروع سلطنت نادرشاه و دوره ھا

و ر يکم ازبين رفته بوددر س چادری که البته د ق کم ھا بازنو روپوشی دوباره عام شده بود 
مکاتب  .مراکز صحی غرض تداوی خود و اطفال خود ميرفتند ر شفاخانه ھا ود تردد داشتند

دختران کوچک با يک چادر  يک چادری و و دختران جوان تنھا با دخترانه جاری شده بود
ظاھرشاه سھم گيری زنان  ۀه مکتب ميرفتند اما در اواخر دورمختصر و يونيفورم سياه مکتبی ب

ی ھای طب وغيره ځزنھا شامل ليسه ھا، پوھن. متر شده بودآزادی زنھا عا در امور مملکت و
ر گرديدند و در راديو به ادارات مشغول کا در .شده بحيث داکتر و نرس عرض اندام نمودند

و  .را بگوش ھموطنان  خود رسانيدند خود مند با آنکه روی شان ديده نميشد آوازصفت ھنر
 .ی بودنديک آزادی عموم ۀدرين دوره زنان خواھان و آماد

با  صدارت شاه محمود خان روی کار گرديده بود، ۀدور آزادی نسبی که در  1332در سال
ھا بيشتر و اشتراک شان در امور اجتماعی خان پايان يافت اما فعاليت زن دوصدارت داو

حرير ساخته ميشد و سوراخھای چادری که از تکه ھای نازک و  از و .گسترده تر گرديد
 .فاده ميشدتتبه بزرگتر بود اسچند مر ھای آن نسبت به سابقچشمک

و ثبت تاريخ است از طرف او  صدارت خود کرد ۀد خان در دوروبزرگترين خدمتی را که داو
حضرت امان � خان در ايام يبه زنان است که او نيز مانند سلف بزرگ خود اعل آزادی یاعطا

زوی خانم و فاميل خود برداشت و بعداً جنرا ن روپوش را ا ءابتدا 1338 جشن استق(ل سال
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و زنھا با آزادی تمام در . ھا اع(م گرديدکردند و آزادی زن ديگر ارکان دولت تعقيب اردو  و
 .مشاغل سھيم گرديدند

عداد زيادی شامل حزب ھا چشم گير بود تھا و پرچمی ھا رشد و گسترش زندر دوره خلقی 
 .از طبقه اناث ديده ميشدساء و وزرای چندی ؤگرديدند و ر

ر او د ھا بشمار آمدند و مادگشته ھم خانه نشين و دست نگر شوھر تنظيم ھا زنھا باز ۀدر دور
ش(ق ميخوردند، . داشتندطالب ھا زن ھا قدر و منزلت يک حيوان را بيشتر ن ۀو در دور

که در سابق تفنگ در مغز شان جای ميگرفت و ميدان کلوپ سپورتی  ۀسنگسار ميشدند، گلول
اما  .زن ھا تبديل شده بود ۀکشتارخان خانه وفوتبال و غيره سپورتھا بود به س(خ محل نمايش

ھا ميگذرد وضع زنانتخابی ديموکراسی سی و چند سال  ۀانتقالی و دو دور ۀامروز که از دور
 بچه منوال است؟

دسته اش زندگی  کنيزی اشخاصی چون حامد کرزی و دار و ھا تحت امر و فرمان واو ً زن
 ؟ اگر نيست زن خودآيا حامد کرزی زن ستيز نيست. تندھا ھسخشن ترين زن ستيز ميکنند که

ھای ارگ حبس سلوليا بھتر بگويم در يکی از  خانه و داکتر ھم است چرا در را که ميگويند
 ديده است که کسی زن رئيس جمھور کدام مملکت را 21آيا در کل دنيا درين قرن  ؟کرده است

 از زن حامد کرزی ميتواند از يک شفاخانه سرپرستی کند، خانه نشين باشد؟  روپوش و

اوھم بحيث . در ھ(ل احمر و خدمات عامه کار کند ،اجتماع باشد مريضان پرستاری کند داخل
ھای کرزی در کنار در سفرھا و سخنراني دخيل باشد، زن اول مملکت آرزو دارد در سياست

. در کنج قفس محصور است محروم و "افتخارات"اما بيچاره ازين  .شوھرش ايستاده باشد

لت نميتوانند حتی آرزوی چنين دو ديگر ارکان ھمچنان خانم ھای معاونين رئيس جمھور و
 .را در دل بپرورانند ھاروز

رياکاری و خاک به چشم  ،فريب ست دروغ ،يبت ديگری که درين دوره حکمفرمابرع(وه مص
 .سمبوليک و پوشالی است که در ھمه ساحات ديده ميشودمردم زدن و اعمال 

  رخم پاک کردن چه حاصل سرشک از

 ون نيايدــــــــــــــع(جی بکن کز دلم خ

غيره صرف نمونه و سمبول است و ھيچ  زن در کابينه و تعدادی در پارلمان و وجود يکی دو
نفر آن بطور نمونه وکيل و  150 ازجمله پانزده ميليون زن افغانستان اگر .نميکند دردی را دوا

نه صد و نود نه ھزار و ھشتصد و پنجاه نفر زندگی نا آرام  چھارده ميليون و وزير ھستند تعداد
 با ی آنھا انواع ظلم و ستم وارد .فاقد ارزش ھای انسانی ھستند با مرگ دست و گريبان و

طرف  اينھا از .ايشانرا بشنوند دارند و نه کسی ھست که داد ميشود نه توان و قدرت داد خواھی
 نان خوردن به دوا و درمان دسترسمی بينند، به  بيگانه ستم خود و پدر و برادر از شوھر،

اين زن  ۀنمونما  .نيست که داد شانرا بشنود چرا برای اينکه ھمه زن ستيز ھستند سیک .ندارند
 را در اخراج م(لی جويا وکيل منتخب ھاستيزي

ھمه زن ستيز  لمان به جرم راست گفتن و صراحت لھجه ديديم چون ھمه واھالی فراه از پار
 ؟گان را بشنودز پس چه کسی بايد داد اين بيچارقوماندان زن ستي محرر، مفتی، قاضی، ھستند

ی بی ئييا ش ھا نزد اينان يک پارچه وزن. ننگردنظر حقارت ه کمتر کسی پيدا ميشود که به زن ب
اگر زنھا بيسواد اند که . استفاده نمايند ھاکه بھر طوری بخواھند از آند نجانی را ميمان و بی حس
 يا کسی ديگر؟ خود ما و ،ستول کيؤمس ،نيز سواد عموميت ندارد مردھا بين در
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طرف  که از قرار احصائيه ھائی .ستم ھای وارده مقاومت ميکنند ھا به تمام ظلم وبناًء زن
ستم ديدگان کوش و بينی بريده شدھگان وغيره را در  نحقوق نشر ميشود تعداد مقتو  بنيادھای

 به ھرسال نسبت به سال گذشته افزون نشان ميدھند چنانچه زن ھای مظلوم خود ھارا ميکشند،

 دريا غرق ميکنند در آتش بيداد خود ھارا ميسوزانند و کسی نيست بپرسد که چرا اينھا چنين می

آتش ميکنند؟ و از ھمه بدتر اينکه شوھر  ۀطعمنھای شيرين خود را زنان جوان کنند؟ چرا جا
به نسبت اينکه زنش متواتر دختر زائيده  به علت ھای پوچ و بی ارزش مث(ً  ھای وحشی و ظالم

را  يا دستگاھی نيست که او خيال می نشيند و ھيچ مقام و زنش را ميکشد و بی ،يا امثال اينھا و
شان سبب عبرت  یاين وحشيان جزا ببينند و جزا تا .قانون بسپارد ۀبکشاند و به پنج به عدالت

 .ديگران گردد

نياز او دادت را بخواه  کن و از درگاه بیء پس ای زن مظلوم و بردبار افغان به خداوند التجا
 ا دوا نميکند و تا اينوکيل نمايشی و تجليل نمايشی ھشت مارچ دردت ر اين چند وزير و

   !!!بسازیو بسوزی بايد  اوضاع و اين احوال است

  !!!احترام و درود به تو و پايداريت ای زن قھرمان جھان
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