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  ١/٢٠١٣ /٢٢                                                                                    کانديد اکادميسين سيستانی 

   برکتابنظری 

  زنان افغان زيرفشار عنعنه وتجدد

  تأليف داکترسيدعبد! کاظم

)٢(  

  

  : ظاھرشاه وضع زنان دردورۀ

مؤلف در بارۀ شرايط رشد ظاھرشاه معلومات . رش بسلطنت نشستظاھرشاه پسر نادرشاه بعد ازشھادت پد

محمدظاھرشاه از آوان کودکی با ناز ونعمت «:،چنين مينويسدخود کتاب ٢٣٢جامعه شناسانه يی ارائه کرده در صفحۀ 

 و به زبان و فرھنگ غربی آشنا شد ھنوز ده ساله  بودکه به فرانسه رفت وبا.درخانوادۀ اشرافی وصاحب منزلت بارآمد
به اين اساس او تا ھنگام سلطنت از رقابت . گذشت کمتر ازدوسال به پادشاھی رسيد حيث شھزاده به وطن برگشت و با

 با. از شناخت مردم ومحيط خود بدورماند .با ھيچ کسی دشمنی وعداوت نداشت .ھا و زد وبندھای درباری فارغ بود

 ھيچکسی حرف زشت نگفته و به. ظلم واستبداد چندان آگاھی نداشتاز  .ادبيات معموله کمتر آشنا بود زبانھای وطن و

. مشکل اقتصادی را نمی شناخت و ھر آنچه ميل داشت به آن دسترسی پيدا ميکرد .از ھيچکس ھمچو حرفی نشنيده بود

اين خHصه . وقتی بوطن برگشت بعد از يک سال به مقام بلند وزارت بدون سابقۀ کار وتجربه Eزم شروع بکار کرد

نا آشنائی با زبان ومحيط، او را شخص خاموش وکم حرف .  ھمه عوامل درتشکل شخصيت بعدی او نقش بسزا داشت

وقارو  او ھنگام سلطنت مرد خوش قلب، رؤوف، با. بيان که Eزمۀ يک زمامدار است، بار آورد فاقد قدرت نطق و و
ھنگام . چگاه در صدد اذيت وآزار کسی نشدپرتواضع بود که ھي وجاھت خاص و در عين زمان بسيار شکسته و

شھادت پدر، اوشاھد حادثه بود ودرد ريختن خون پدر را در وجود خود احساس کرد و بجای آنکه انتقامجو و کينه دل 

ولی ھيچ تجربه وآمادگی قبلی . او بيکبارگی وبطورغير مترقب پادشاه شد. گردد، از خون ريزی وکشتار بيزار شد

" شريک السلطنه" لذا ناگزير قدرت را به عموھای خود سپرد که ھمه آنھا با پدرش به اصطHح. تبرای سلطنت نداش

دراين حال شاه جوان فقط بطور سمبوليک . بودند وھمه در رموز مملکت داری آشنا وکليد قدرت را در دست داشتند

ه به حکومت خاندانی پايان داد وخود زمام ًشاه بود واين موقف را سالھای دراز حفظ نمود تا آنکه بعد از تقريبا سه دھ

  ."امور را بدست گرفت

» دورۀ دموکراسی«شاه درافغانستان بنام ظاھراين دورۀ زمامداری 

  .شناخته ميشود

  

  :ملکه حميرا ھمسرظاھرشاه

ملکه  چگونگی رشد وبه سلطنت رسيدن ظاھرشاه،از مؤلف قبل از شرح
)  ساله ١٥( سالگی با حميرا١٧ درمحمدظاھرشاه،: که  ياد نموده ميگويدحميرا

ش در ارگ کابل ١٣١٠درخزان ) وزيردربار(دختر ارشد سردار احمدشاه خان

بود ) عم محمدنادرشاه(ملکه حميرا نواسۀ سردار محمدآصف خان. ازدواج کرد

 سردار. واز طرف مادربه خانوادۀ شاغاسی شيردل خان لويناب نسبت داشت
دختر شاغاسی خوشدلخان بود " زرين"اول اوخانم :احمدشاه خان دو خانم داشت

   ظاھرشاهھمسرملکه حميرا               ملکه حميرا،عاليه، (وچھار دختر) تيمورشاه آصفی(که از اويک پسر
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     .داشت) امينه، ميمونه 

ن ھمايون شاه آصفی وھارو(که صاحب دوپسر بود) نواسۀ اميرمحمديعقوب خان(و خانم دوم احمدشاه خان،  حليمه
بود که به استثنای ھمايونشاه آصفی، برخHف معمول،خارج از حلقۀ خانوادگی ) مريم،ليH ، زھره (وسه دختر) آصفی

  )٢٣١ص (.ازدواج کردند

ملکه حميرا زمانی با شاه ازدواج کرد که شرايط خاص ": سپس مؤلف دربارۀ ملکه حميرا مينويسد 
ده بود، مکاتب نسوان،مسدود و زنھا مجبور به پوشيدن چادری درکشورحکمفرما بود ونھضت نسوان به عقب کشيده ش

ملکه ناچار ازاين سياست حکومت پيروی کرد ومثل ھمه زنان کشور در حلقۀ زندگی خصوصی . گرديده بودند
         .فرورفت وبرای مدت طوEنی درچھارديواری ارگ محصورماند

اين حالت بر روش زندگی . ن در ھمچو شرايط بازی کند او نتوانست نقش پيشگام خود را به حيث ملکۀ افغانستا
تا آنکه بعد از سی سال  .ًاو اثرکرد و او را از امور رسمی کامH بدور کشيد که نامی از ملکه در رسميات برده نميشد

 معيت شاه درحضورمردم پديدار گشت به) ١٣٣٨(اين پرده ابھام دريده شد وملکه دريکی از روزھای جشن استقHل
  .ه آغاز دومين نھضت نسوان زنان افغان رسميت بخشيدوب

ملکه از آن ببعد گاه گاھی زنان کشور را در ارگ می پذيرفت و دربعضی دعوتھای رسمی درخارج کشور به 
،ھنگامی که شاه درخارج بود، )١٩٧٣(١٣٥٢تا آنکه با کودتای داؤودخان در سرطان . معيت شاه اشتراک ميکرد
 جمھوری بعد از وصول استعفی نامه پادشاه از سلطنت ، به ملکه وفاميل شاه اجازۀ خروج سلطنت سقوط کرد ورژيم

  )٢٣٢ص(."ملکه به ايتاليا نزدشاه رفت و تا آخر عمردر آنکشور بسربرد. از کشورداد

در مورد اينکه ملکه حميرا بعد از نھضت رولچی، در بخش زنان مصدرچه کارھای مفيد وخيريه شده باشد، 
ھاشم خان وشاه (در عھد حکومتداری عموھای محمدظاھرشاه دولت تی نميکند، ولی به ارتباط مشی مؤلف صحب
 نادرشاه با آنکه شخص متعصب ومذھبی نبودولی برای .ھمان سياست نادرشاه بودميگويد که مشی دولت ) محمودخان 

ادری نمود ومدارس دخترانه را آنکه صف خود را از صف رژيم امانی جدا کرده باشد، زنان را مکلف به پوشيدن چ
  .ًکامH مسدود کرد

عمده ترين تغيير درحيات زنان :"ميخوانيم که " زنان افغان در زيرفشار عنعنه وتجدد" کتاب ٢٤١درصفحه 
رخ داد که ملکه حميرا به معيت ) ١٩٥٩ اگست٢٤(١٣٣٨کشور در زمان صدارت محمد داؤود خان بتاريخ دوم سنبله 

 معيت شوھرخود داؤودخان صدراعظم وبعضی اراکين حکومت با خانم ھای بدون چادری به شاه وزينب داؤود به
اين دومين نھضت زنان افغانستان . غازی ستدويم رفتند ورسم گذشت معارف را از فراز لوژسلطنتی مشاھده کردند

ادری، يکدم به صبح روشن اما بايد گفت که شب سياه زنان افغان در زيرچ. است که بعد از دورۀ امانی سربلند ميکند
بلکه قبل از آن زنان پيشقدم طی سی سال آرام نگرفتند وبا وجود شرايط نامساعد سياسی وقبول . تبديل نشده است

فشارھای روانی ومحيطی قدم بقدم راه خود را بسوی ھمچو يک روزآزادی بخش بابرد باری  وقبول مشکHت در 
  ."زيرچادری بازکردند

صدارت   در عھد١٩٥٩ در نستان بعد سقوط رژيم امالنی،سی سال ديگرخميازه کشيدند تابدينسان زنان افغا
نخستين حق اين به بار ديگرزنان ) ١٩٥٩ =١٣٣٨( جشن استرداد استقHل کشورروزچھلمين سالدر  خان،ودؤسردار دا

با .  بود١٨٣٩افغلنستان درنتيجۀ نخستين تجاوز انگليس بر ،زندانی که  نايل شدندخود، يعنى آزادى از زندان چادرى
 در مورد رفع حجاب زنان، پوشيدن چادری ودوEق رااختياری اعHن کرد، ولی ١٩٢٨آنکه شاه امان e در 

روحانيون وابسته به انگليس آنرا خHف شريعت اسHمی تعبيرکردند وبحيث حربه ای عليه شاه امان e بکار بردند، 
نتی  ظاھرشاه رفع حجاب اعHن گرديد، روحانيون ھيچگونه عکس العمل  وقتی از طرف رژيم سلط١٩٥٩درسال 

منفی از خود بروز ندادند واين رخداد حتی به استقبال برخی از روحانيون متنفذ واکثريت مردم شھری افغانستان 
ًوثانيا انگليس با ًروبرو گرديد،چرا؟ برای اينکه اوE رژيم از ثبات واستقرار بيشتری نسبت به عھدامانی برخوردار بود 

وپاکستان ھم ھنوز توانائی توطئه ودسيسه را در . رژيم ظاھرشاه ھيچگونه مخالفتی نداشت واستقرار آن را ميخواست
  افغانستان نداشت، واگراندک مداخله ای ھم در تحريک روحانيان قندھار داشته، دولت با افدامات جدی وبه موقع به 

   .فه  خنثی کردسرکوبی آن پرداخت وتوطئه را درنط

چى در کابل برخى از عناصر متعصب داخلى منصوب به احزاب تندرو اسHمى ُدرسالھاى آغاز نھضت روى ل
 لباس اروپايى در خيابانھا ظاھر ميشدند، تيزاب پاش وروى برھنه با که ه منطقه بر روى زنان آزادعدر تبانى با ارتجا

شان به نتيجه نرسيد و زنان روز تاروز در فعاليت ھاى اجتماعى ، بربريت دھشت افگنی وپرازميدادند، اما اينکار 
  . فرھنگى وخدماتى وارد بازار کار شدند
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 جمھوريت داود خان، زنان به درجه اى از آزادى خود رسيده ۀببعد و دور١٩٥٩از بخصوص  ظاھرشاه عھددر
استادان زن در .به خارج فرستاده ميشدند درکنار پسران تحصيل ميکردند و براى تحصيHت عالى پوھنتونبودند که در 

طب فاکولتۀ ھاى افغانستان به تدريس دانشجويان مى پرداختند و در عرصه صحت عامه دکتوران زياد زن از فاکولته 
مکتب نرسنگ و قابله گى نيز تعداد قابل مHحظه . کابل فارغ شده بودند و در خدمت مردم و زنان کشور قرارداشتند

  . جامعه تقديم کردند و زنان ھنرمند در راديو و تياتر و سينما نقش آفرينى ميکردندقابله به نرس و

  

  
 ١٩٦٠ موسسات تحصيلی درنمونه ئی ازوضع زنان در 

  

مولف در باره پيشرفت ھا وسھمگيری زنان درفعاليت ھای اجتماعی وفرھنگی واقتصادی  که  در دورۀ چھل 
 سخن زده  است،خواننده عHقمند ميتوانند به فصل ھای ه بود به تفصيل زنان کشور شدسالۀ سلطنت  ظاھرخان نصيب

  .رجوع کنند) ٣٢٥ – ٢١٦صص (دھم تاچھاردھم 

  

  

١٩٦٠بخش بيولوژی کابل/ فاکولتۀ علوم  
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  ١٩٦٠نرس قابله نوزاد را بعد از شست وشوی وزن ميکند

  :وضع زنان پس ازکودتای ثور
مؤلف در مورد حزب دموکراتيhک . پرچمی وقف شده است- خلقیفصل چھاردھم کتاب به موقف زنان در دورۀ

بيhشتر " خhط مhسکو"پيhرو"حزب دموکراتيhک خلhق افغانhستان"خلق وپرجم به حيث دوجناح« :خلق وترکيب آن مينويسد 
اينکه چhرا . شباھت بيک موجود ناقص الخلقه دارد که در تنه باھم چسپيده اند، ولی سروپاھای شان از ھم جدا می باشد

بhه خلقhت ھمچhو موجودنhاقص درافغانhستان دسhت يازيhد، ) مhشروطيت(تحادشوروی درسhالھای قبhل از دھhه دموکراسhیا
اغلhhhب (را توسhhhط گماشhhhتگان پرچمhhی وقhhhشرروستائی) اغلhhhب دری زبانhhان(ھhhدفی داشhhhت تابدانوسhhhيله قhhشرھای شhhhھری

 وھhردو را در خhدمت اھhداف توسhعه  لنينيhستی انhدازد–را توسط گماشhتگان خلقhی در دام افکارمارکسيhستی ) پشتوزبان
شوروی فکر ميکردکه با اين تقسيم تا کتيکی ميتواند برنفوذ مفکوروی وسياسی خود درافغانستان .جويانه خود قرار دھد

به سھولت وسرعت دست يابد، بيخبر ازاينکه فکر وذکر مردم افغانستان با عنعنه ودين شان چنان عجين شhده اسhت کhه 
اگhرازاين خhصلت مhردم بگhذريم،ايجاد ھمچhو .  کرده نميتواندنه بخصوص افکار الحادی در آن نفوذھيچ ايدئولوژی بيگا

زيhhhرا شhhhوروی ھيچگhhhاه موفhhhق . موجhhhود نhhhاقص بhhhذات خhhhود مايhhhه ناکhhhامی شhhhوروی درافغانhhhستان محhhhسوب ميhhhشود
در نتيجه ديده شد که آنھا نه تنھا برای .دوسر وپاھای از ھم مجزای خلق وپرچم را ھمفکر وھمگام سازد)ولوبافشار(نشد

  )٢٢٦ص (». بلکه برای خود وولی نعمت خود مصيبت دوامداررا تا سرحد نابودی بار آوردندافغانستان،

قبhل از اشhغال ودوره اشhغال وبعhد از اشhغال : نويسنده دوران حاکميhت حhزب دموکراتيhک خلhق را بhسه مرحلhۀ 
کور را بhه تفhصيل تقسيم کرده و روی ھريک از اين دوره ھا، مکث ميکند و کارنامه ھای ھريک از رھبران حhزب مhذ

  .شرح ميدھد

را بحيhث ) رھبرجنhاح پhرچم(ببرک کارمhل تhره کhی بعhد از قرارگhرفتن در رأس قhدرت،مولف متذکر ميشود کhه 
معhhاون اول  خhhhود وحفhhيظ e امhhhين چھhhhره ديگhhری کhhhه گفتhhه ميhhhشد قيhhhادت کودتhhا رابعھhhhده داشhhت، بحيhhhث معhhhاون دوم 

، ديکتhhارتوری حزبhhی را درکhhشوراعHم ٥ -١فرمانھhhااز شhhماره ووزيرخارجhhه دولhhت  خhhود برگزيhhد وسhhپس بhhا  صhhدور 
در زمينhhه رفhhع ديhhون دھقانhان از مHکhhان، حقhhوق مhhساوی زنhhان " بنيhhادی" تغييhhرات بhhه اصhطHح٨ تhhا٦واز فرمhhان .نمhود

را جانشين بيرق سياه وسرخ وسبز ساخت که ھمhه ايhن "بيرق سرخ"ونيز . واصHحات ارضی را به منصۀ اجراگذاشت
ت در واقع موجب انزجار مردم گرديدند وتوأم با آن سلسلۀ مقاومت ھا وقيامھای مردم نيز از گوشه وکنhار کhشور اقداما

بگيhhر "بhhه اصhhل " بگيhhر وببنhhد"بhhزودی زنhhدانھا ازمخالفhhان پرشhhدند وديhhری نگذشhhت کhhه اصhhل . عليhhه رژيhhم آغhhاز يافhhت
سhازمان :"تقليhد از شhوروی سhازمانھای از قبيhلبhه . اين وظيفۀ خونباررا بhدوش گرفhت"اکسا"مبدل شد ورياست "وبکش



  
 

 

  ٦تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئاړيکه ټينگه کړله موږ سره  په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

، اتحاديhه ژورناليhستان و اتحاديhه "، سhازمان دموکراتيhک زنhان"سازمان پيش آھنگان"، )برای جذب نوجوانان"(جوانان
  )٣٢٨-٣٢٧صص(.تاسيس وھمه درخدمت رژيم وحزب گماشته شدند" نويسندگان

سhرخ بhه افغانhستان ببhرک کارمhل، چھhرۀ شhناخته شhده بhاورود قhوای « :مولف به ارتبhاط دوران اشhغال مينويhسد
بريژنف بhرای نجhات رژيhم دسhت . پرچم ومعتمدخاص بريژنف با جمعی ديگراز اراکين پرچم از شوروی به کابل آمدند
او فکhر ميکhرد کhه بhا تعhويض يhک .نشانده از خطر سقوط وتھاجم برافغانستان بزرگترين اشتباه تاريخی را مرتکhب شhد

زيرچتر اين قوا کارمل خواھد   ديگری، ميتواندرژيم دست نشانده را با اعزام قوای نظامی سرپا نگھدارد وگماشته بجای
بريژنف عکس العمل اين تھاجم را درافغانستان اندک ارزيابی کرده بود، درحhالی کhه بhا . توانست ازعھدۀ اينکاربدر آيد

ش گرديhد وديhhری نگذشhت کhه شhhوروی بhا خhشم مhhردم پايhه ھhhای قhدرت شhوروی درجھhhان بhرای اولhين بhhار مhرتع اينکhار
آن ] فروپاشhی [افغانستان وعکس العمکل جدی جھان مواجه شد که عاقبت برای آنکhشور خيلhی گhران وحتhی بhه قيمhت 

  )٣٣٠ص(".تمام شد

با آنکه کارمل کوشيد با رھائی زندانيان مردم را به آينده اميدوار سازد وبرطبق نسخۀ معمhول کمونيhستی ھمhه «
 اندازد وخود را در موقف ضد با او قرار دھد تا اعتماد از دست رفته رژيم )حفيظ e(سئوليتھای گذشته را بدوش امينم

به نحوی اعاده کند، ولی اين نhرمش ھhا بhا موجوديhت قhوای بيگانhه کhه کارمhل را سhوار برتانکھhای روسhی برکhشور  را
ر روز برتعhداد ناراضhيان حتhی از حلقhه ھhای حزبhی بhشمول ھh.تحميل کردند، ھرگز مhردم را بhسود رژيhم قhانع نhساخت

دوماه از عمررژيم کارمhل نگذشhته . خلقی ھای آزرده خاطر افزوده ميشدند وھمه درجناح مخالف رژيم موقف ميگرفتند
شhھر بودکه مردم کابل شبانگاه با ناره ھای تکبير e اکبر برسم احتجاج عليه قوای اشغالگر ورژيم دست نشانده فضای 

  )٣٦٠ص ."(را پرھيجان وتازه واردان را مضطرب ساختند

بhhه ھرانhhدازه کhhه قيامھhhا کhhسب شhhدت کhhرد، رژيhhم وقhhوای مھhhاجم نيhhز بhhه شhhدت عمليhhات سhhرکوبگرانه خhhود "... 
ديری نگذشت  که باز زنhدانھا پرشhدند وسلhسلۀ کhشتار مثhل دورۀ تhره کhی وامhين از سhرگرفته شhد وآتhش جنhگ .افزودند

روسی شدن تمام دسhتگاه اداری دولhت ونقhش مhشاوران روسhی آنچنhان بhاE گرفhت کhه حتhی .  ور گرديددرھمه جا شعله
ص ."(بhه معيhار وطhن دوسhتی مبhدل شhد" برادر بزرگ" شعار .ادارۀ ارگ وحيات روزمرۀ کارمل در دست روسھا بود

٢٣٠(  

يجhhاد ثبhhات واسhhتقرار يhhک مولhhف در رابطhhه بhhه دوران بعhhد از اشhhغال ،از اقhhدامات مختلhhف داکترنجيhhب بhhرای ا
حکومت پايدارمتذکرشده  ميگويدکه اين اقدامات درھيچ زمينه ای با موفقيت توام نبوده است وزنگ ھای خطر سقوط از 

  :ھرسو بصدا در آمده بود

   فشاراقتصادی توأم با قحطی وانفHسيون،-

  .از ھم پاشيدگی داخلی ومتHشی شدن حزب به فراکسيونھای متعدد-

  .ستيکی قطعات نظامی از طريق کمبود مواد سوخت واکماEت آذوقویضعف لوژي-

  .محصور بودن شھرھا وقطع خطوط مواصHتی-

  .فشار بين المللی توأم با تجريد سياسی رژيم-

  . احتمال روز افزون سبوتاژھای وقيامھا در داخل قطعات نظامی رژيم-

  .ز قبيل احزاب وابسته وغيره فشار داخلی از طريق سازمانھای رسمی تحت کنترول رژيم ا-

« :ناميده ،حدوث آن را سرآغاز مصيبت ھای مردم افغانستان ميداند ومينويسد"انفHق ثور"مؤلف کودتای ثور را
ايhن حادثhه کhه در واقhع بhه . درافغانستان يhک روز سhياه ومhصيبت بhار اسhت) ١٩٧٨ اپريل٢٧(١٣٥٧ ثورسال ٧روز 

hوروی عملhات شhازی مقامhۀ ھدايت وزمينه سhک نقطhد، يhاف"ی گرديhاريخ " انعطhام درتhصيبت نافرجhک  مhرآغاز يhوس
معاصر کشور محسوب ميشود که از آن به بعد تا امروز وشايد تاسالھای دراز تhاثيرات منفhی وحhزن آور آن از صhفحه 

ايhhن رويhhداد کhhه موجhhب انقhhراض يhhک حکومhhت مرکhhزی مhhسلط درکhhشور ونظhhم ...  حيhhات مhhردم مظلhhوم مhhا محhhو نگhhردد
فhضای صhلح وامنيhت ھميhشگی را مختhل وکhشور را بhه .ادی، اجتماعی، حقhوقی،اداری وفرھنگhی را از ھhم پاشhيداقتص

( ».ميدان خون وآتش مبدل ساخت ودرنھايت به منظرباصفای افغانستان يک قيافۀ عبhوس مملhو از وحhشت ودھhشت داد
  )٣٣٩ص 

 سياسhhی  واقتhhصادی واجتمhhاعی مhhورد سhhپس مؤلhhف تhhاثير ايhhن رويhhداد خhhونين را برحيhhات مhhردم کhhشور از لحhhاظ
بررسی وتحليل  قرار داده تصويرتاسف باری از بدبختی ھای که دامنگير مردم افغانستان شده وتا امروز دامن مردم را 

  . کتاب  بدست ميدھد٣٦٦ تا ٣٤٢رھا نکرده در صفحات 

زن8ان  ،)١٩٧٨اپريhل (١٣۵٧ پhس از کودتhای ثhورمنکه خود شاھد اين دوره بhوده ام ميتhوانم بگhويم کhه براسhتی 
.  ما را تشکيل ميدھند، نخستين قربhانی خhشونت لجhام گhسيخته زورمنhدان تhازه بhدوران رسhيده بودنhدۀ که نيم جامعافغان



  
 

 

  ٦تر ٦  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئاړيکه ټينگه کړله موږ سره  په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

کhشته شhدن شhوھران، بhرادران وپhدران وفرزنhدان خhود، متحمhل رنhج ودرد بيکhران ھhم زنان ھم بخhاطر زنhدانی شhدن و
و مhادربودن و خواھربhhودن زنhhدانی مhتھم، مhhورد شhhکنجه ھhای ھولنhhاک فزيکhhی و شhدند، وھhhم خhhود بhه جhhرم ھمhhسربودن 

  . جسمی  و روحی قرارگرفتند

 نظhامی ، چhه -، آنھايی که فرزندان ويا نان آور خانواده شان  در چارچوب  وظايف دولتیکودتای ثوردر دورۀ 
انhی بودنhد کhه مبhادا وابhستگان شhان در سرباز وچه افسر وپوليس اجرای وظيفه ميکردنhد، نيhز دچhار تhشويش وفhشار رو

عين اين تشويش ورنج روانی . مقابله با مخالفان دولت برسراقتدار مورد اصابت  مرمی دشمن قرار بگيرند وتلف شوند
متوجhhه آن عhhده مhhادران وزنhhانی بhhود کhhه بhhه عنhhوان گhhروه مجاھhhدين  در مخالفhhت بhhا دولhhت کابhhل مhhی رزميدنhhد واکثhhر 

  .وھای شوروی ويا دولتی ميشدند و ديگر نزد خانواده وبستگان خود برنمی گشتندشکاربمباردمانھای نير

قبرستاھای وسيع در اطراف شھرھای بزرگ کشور، نه تنھا نمايانگر تلفhاتی اسhت کhه مhردم افغانhستان در مhدت 
از ھمه به سراغ حاکميت دولت حزب دموکراتيک خلق متحمل شده اند، بلکه اين  آتش  ودرد اين تلفات  بيشتر وپيشتر 

  .زنان ومادرانی ميرفت که  به اين قربانيان  وابسته بودند

واسhتبداد حاکميhت نخhستين قربhانی خhشونت  ، بhا آنکhه زنhان )١٩٩٢ اپريل -١٩٧٨اپريل از( کوتای ثوردردورۀ
تحhhصيل وکhhار بhhرای زنhhان مثhhل دورۀ جمھhhوری امکانhhات ، درسhhاحات تحhhت حاکميhhت حhhزب معھhhذا ،بودنhhدتhhک حزبhhی 

ودخان فhراھم بhود و ميتوانhستند بhا روی بhاز در کhار و فعاليhت ھhاى اجتمhاعى و اقتhصادى و فرھنگhى و سياسhى سhھم دا
معصومه عصمتی وصالحه فاروق اعتمhادی و داکتhر اناھيتhا :  دراين دوره چندين تن از زنان تحصيل کرده مثل.بگيرند

رسhhيدند واز عھhhدۀ کارھhhای خhhود بدرسhhتی برآمhhده وکالhhت راتhhب زاد  بhhه مقامhhات بلنhhد دولتhhی چhhون وزارت و رياسhhت 
معصومه عصمتی وصالحه فاروق اعتمادی از جمله اعضای حزب برسراقتدار نبودند، ولی اناھيتا راتب زاد .ميتوانستند

،از بلندپايگان حزب دموکراتيک خلق بود ودر جلب وجذب زنان ودختران شھرکابل به جناح پرچم حhزب مhذکور نقhش 
  .اناھيتا ، نزد کارمل وجناح پرچم حزب از محبوبيت خاصی برخوردار بود. موثری بازی کرد

.  از چھل روز، به سhه مhاه و بعhد بhه شhش مhاه افhزايش يافhتحامله در اين دوره تعطيHت زنان برای اولين بار،
ه پيمانه وسيع دراين دوره جلب وجذب زنان ب.کودکستان ايجاد شدزنان،در محHت کار اين دوره برای نخستين بار در و

دختhhران وزنhhانی کhhه عhhضويت حhhزب را داشhhتند بيhhشتر ازامتيhhازات کhhاروبورس ھhhای . در حhhزب ودر اردو آغhhاز گرديhhد
  .تحصيلی بھره مند ميشدند وبه شوروی وسايرکشورھای اقمار شوروی اعزام ميگرديدند

 بامردان قيام کردند و برای نخستين باردر ھمين دوره است که دختران کابل برضد حضور قشون شوروی يکجا
رژيم اين قيام را که در آن دست ھای عناصر خارجی نيز دخالhت داشhت، بhا خhشونت سhرکوب کhرد وبhا  بگلولhه بhستن 

 تhن ديگhر از ١٣داسhتان شhھادت دوشhيزه  ناھيhد بhا . دختران مکاتب کابhل بزرگتhرين جنايhت را درحhق زنhان رواداشhت
داسhتان ايhن دختhران .مHلی ميوند را يک بار ديگر درخاطرھhا زنhده سhاخت نام ١٣٥٩در روز اول ثور  دختران کابل،

  . کتاب  خواندنی است٣٦٢- ٣٦٠قھرمان  درصفحات 

  

  ادامه دارد


