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 de.german-afghan@maqalat ئکړله موږ سره اړيکه ټينگه  په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ١/٢٠١٣ /٢٥                                                                                    کانديد اکادميسين سيستانی 

   برکتابنظری 

  زنان افغان زيرفشار عنعنه وتجدد

  تأليف داکترسيدعبد" کاظم

)٤(  

  

  :و ضع زنان در دورۀ طالبان

 که درنظام اس"مى دولت ربانى وضع شده بود، بشدت مورد تطبيق  قوانينىدر نظام ايديولوژيک طالبان،
 درمکاتب زنان از حق تحصيل.  زنان برآورداز روزگار دمار»  امر بالمعروف ونھى از منکر« قرارگرفت و اداره 

  .  وکاردر ادارات دولتی محروم ساخته شدند و حتى قيودات شديدى بر بيرون رفتن زن از منزل وضع گرديدعصری

معھذا اگر زنى . خود دچار رنج فراوان بودندروزمرۀ زنانى که محرم شرعى نداشتند حتى براى خريد مايحتاج 
 تمي?ز بپوش?د ت?ا  م?ردان ب?الغ پ?اک وبا محرم شرعى خود بيرون ميرفت، حق نداشت دس?ت ب?ه آراي?ش خ?ود بزن?د ولب?اس 

ث?ر م?ادران در ھنگ?ام زايم?ان ب?ه عل?ت ع?دم رف?تن زن م?ريض ب?ه ن?زد دکت?ور م?رد ق?دغن ش?د، و اک.دچار وسوسه ن?شوند
رانن??دگان تاک??سى و ب??س ھ?ا اج??ازه نداش??تند زن??انى را درم?وتر خ??ود س??وار کنن??د ک??ه . وارس?ى دکت??وران م??رد ج??ان ميدادن?د

ھ?ر م?ردى اگ?ر باخ?انمى بي?رون ميرف?ت، باي?د . چادرى نپوشيده و بجاى آن از روسرى يا چادر ايران?ى اس?تفاده ميکردن?د
دکاره ب??ا ت زن و م??رد را ثاب??ت ميک??رد ب??اخود ميداش??ت، در غي??ر اين??صورت ب??ه عن??وان زن و م??رد ب??اس??نادى ک??ه محرمي??

شنيدن موسيقى در موتر و ھوتل و رستورانھا و حتى در منزل ھمراه ب?ا دي?دن تلويزي?ون  .سرنوشت شومى روبرو ميشد
  .و شادمانى کردن با خنده بلند ممنوع شد

 ،فصل ھفدھم کتاب خودرابه طالبان و داکترسيدعبدO کاظم»  وتجددزنان افغان زيرفشار عنعنه«مؤلف کتاب 
وضع قيود برزنان اختصاص داده وپس ازشرح چگونگی ظھور وعروج طالبان درافغانستان ومقايسه ايديالوژيک آنھا 

  درماه اتی را تذکرميدھد کهنک ازسوی طالبان يک سلسله ستانبرزنان افغان  درمورد قيودبا اس"مگرايان اخوانی،
  :بطورمکرر از از طريق راديو شريعت نشرميشده است وعبارت بودند از ١٩٩٧اکتوبر 

باي?د ري?ش گذش?ته   ھمه مردان بايد ريش بگذارن?د، وح?ق ندارن?د آن?را اص?"ح کنن?د ت?ا ان?دازه ايک?ه امک?ان دارد-١
  .سلمانيھا حق ندارند ريش مردان را اص"ح کنند، درصورت تخلف مجازات ميشوند. شود

از خانه بيرون شوند وھمچنان حق ندارند از لباسھای اروپائی  )دستار(بدون ک"ه ويا عمامه مردان حق ندارند-٢
  .زيرا لباس اروپائی غيراس"نی است. استفاده کنند

 .ورزش??کاران ھنگ??ام تم??رين وي??ا م??سابقه لباس??ی ب??تن داش??ته باش??ند ک??ه ق??سمت ھ??ای از ب??دن ش??ان را نپوش??اند -٣
  .د از نيکر استفاده کنندورزشکاران نباي

  . زنان حق کار وتحصيل را ندارند-۴

  .زنان حق پوشيدن لباسھای رنگه روشن را که جلب توجه کند،ندارند -۵

  زن??ان ح??ق گ??شت وگ??ذار را درب??ازار جھ??ت خري??داری اش??يای م??ورد ض??رورت خ??ويش ندارن??د، مگراينک??ه ب??ا-۶
  .ود داشته باشندخحرم بودن را باوشوھرشواھد دال برم يا شوھرخويش باشند وبرادر برادرو

درصورت سرکشی . صاحبان مغازه ھا حق ندارند به زنانی که تنھا مراجعه ميکنند،جنسی را بفروش برسانند-٧
  .از حکم مورد مجازات قرارگيرند

  .را ندارند  زنان حق پوشيدن تبنان رنگ سفيد-٨

  .ت زنان ،مردان را تحريک ميکندصدای بو زنان حق پوشيدن بوتھای کری بلند را ندارند، زيرا-٩

  .بدون ھمراھی محرم خويش ندارند  زنان حق مراجعه به شفاخانه وحتی زايشگاه را-١٠

تا زنان از درون خانه ھای شان به مردانی که درکوچه ميگذرند،  شيشه کلکين خانه ھا بايد رنگ سياه شوند-١١
  .ديده نتوانند

  .ير، اعم از حيوان وانسان يک عمل غير اس"می است داشتن تصوير، ساختن تصوير، نصب تصو-١٢
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 رانن?دگان موترھ??ا باي?د آئين??ه عق??ب نم?ا را از موترھ??ای خ?ود دور کنن??د ت??ا زن?انی را ک??ه درس?يت عقب??ی  م??ی -١٣
  .نشينند، ديده نتوانند

  : محدوديت ديگرنيز برمشک"ت زنان افزوده شد،از جمله  برع"وه فقرات فوق چند

  ) حمام٣٢( زنانه درکابل وھرات مسدودکردن حمامھای-

برای دختران وگفته شده بود که ھيچ مکت?ب اج?ازه ن?دارد دخت?ران ب?ا_تر از ) خانگی( بستن مکاتب خصوصی -
  . سال  را تدريس کند، مگربرای خواندن قرآن٨سن  

  .منع کارزنان با موسسات امدادی وخيريه خارجی، ولوبا چادری-

  .اينه وعمليات جراحی مريضان زن بپردازند داکتران مرد حق ندارند به مع-

  .بدن زن را اندازه گيری نمايند ومغازه ھا نمايش لباس دايرنمايند  خياط ھا حق ندارند-

ي?ا زن?انی ک?ه لب?اس تحري?ک کنن?ده   ھيچ راننده مجاز نيست زنان ملبس به چادرھای که صورت را نمی پوش?اند-
درصورت تخلف راننده زن?دانی وش?وھر تنبي?ه .  به ھمراه ندارند، سوارکنندکه يک مردم محرم را برتن دارند ويا آنھائی

  )۴۴۵ -۴۴۴زنان  افغان زيرفشار عنعنه وتجدد، ص ( . مشود

بدينسان کشور ما در چنگ گروه مذھبی تاريک انديش و کوتاه بينی افتاد که تصور ميکردند علت تمام بدبختی 
شدن  آنھا ونرفتن در زيرچادری  و شنيدن موسيقی   مکتب وباسوادبه ر کوتاھی ريش و رفتن زن ھای جامعه ما بخاط

 پوشيدن لباس اروپائى وتراشيدن ريش براى مردان .و برون رفتن از منزل بخاطر خريد مايحتاج زندگی است
فت قوانين سنگسار و دست وپاى بريدنھاى اس"مى رونق گر. دند ريش بگذارندبو گرديد وتمام مردان مجبور ممنوعنيز

دروازه حمام ھاى عمومى . و استديوم ملى بجاى ورزش و مسابقات سپورتی ، به ميدان قصابى انسانھا مبدل شد
 .گرفتن عکس ممنوع گرديد . ه ميشدمسدودگرديد وپوشيدن لباس پاک و تميزگناه پنداشت

 

  
  برخورد طالبان بازنان  در بيرون از منزل درشھرکابل

  

 

  : دورۀ حامدکرزیوضع زنان بعد از طالبان در

ُ سپتمبر، امريکا آستين ھا را با_ زد ونظام طالبان را درکشور درنورديد و برمبناى کنفرانس بــن ، ١١پس از حادثه 
بجاى آن يک حکومت عبورى به ميان آمد، اما از آنجايى که بخش عمده اين حکومت از نيروھاى عقبگراى تنظيمى 

اعى درکشوردر حکومت عبورى وحکومت انتقالى نسبت به زمان طالبان فرق تشکيل يافته بود، اوضاع سياسى واجتم
اعمال فشار، دزدى، قتل، بزندان کشيدن افراد در زندانھاى خصوصى، اختطاف زنان و پسران و تجاوز . چندانى نکرد

ان چنان در چنين شرايطى ترس بر جامعه زن افغ. برجان ومال وناموس مردم ازمرکزتا و_يات کشور جريان داشت
  .  که ھيچ زنى جرئت ندارد بدون برقع يا چادرى به بيرون از خانه پا گذاردگرديدمستولى 
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فصل نوزدھم کتاب به تحول وتبارز ھويت سياسی زنان درسالھای پس از سقوط طالبان وحضور جامعه جھانی 
 گردھم آئی  کتاب از٥١٠ مولف در صفحه .درافغانستان وتشکيل حکومت حامدکرزی تعلق گرفته است

ھنوز کنفرانس بن،پايان نيافته بود که در حدود دوصد خانم افغان از «: شده مينوسد که آورخانمھاوتقاضای شان ياد
جمله يکعده فعا_ن سياسی جناح کمونيستی پرچم در حواشی آپارتمان ثريا پرليکا درکابل اجتماع نموده وآرزومندی 

: ثريا پرليکا طی يک مصاحبه با خبرنگار مجلۀ تايم منتشرۀ امريکاگفت.دندخود را برای دور انداختن چادری ابراز کر
زنان ھمراه با ." بعد ازچند سال بار ديگرزن افغان از زيرچادری بيرون ميشود وميتواند يکی ديگرخود را بشناسد"

يس به آنھا اجازه ۀ ملل متحد درکابل  حرکت کنند، ولی پولا ميخواستند به شکل يک مظاھره بسوی ادارثريا پرليک
درمرکزپارلمان اروپا به  پس از ختم کنفرانس بن، مجلس ديگری در بروکسل....اينکار را به دليل مشک"ت امنيتی نداد

اين مجلس که به کمک .  خانم افغان دايرگرديد که ازداخل وخارج کشور به آنجا گرد آمده بودند٤٠اشتراک بيش از 
ارلمان اروپا  يک اع"ميه پنج صفحه ئی  را به پده بود، بعد از سه روز اج"س ،موسسات امريکائی واروپائی داير ش

 به حيث يک ھمشھری واشتراک زنان حقوقدان در طرح قوانين بعدی به شمول ردکه در آن تأمين کليه حقوق زنانسپ
کيد نموده وخواھان کمک ًو ع"وتا آنھا بربھبود امور صحی وتعليم وتربيه زنان تا قانون اساسی کشورتقاضا شده بود
ھای که از افغانستان به اين کنفرانس آمده بودند، با اشاره به ضرورت مبرم مخان .وحمايت جھان دراين زمينه شدند

بسياری از طالبان اکنون ريش ھا را تراشيده ودستار ھای :" که  موجوديت قوای بين المللی حافظ امنيت ع"وه کردند
ان از آنھا ميترسند وجرأت نميکنند زن.رابر زنان بجای خود مانده استدر ب ا افکار شانخود را تبديل کرده اند، ام

 ٨ راپورازمارليزسايمنز،نيويارک تايمز، مورخ- .چادری را کنارگذارند وآزادانه در محضر عام بيرون شوند
  ")٢٠٠١دسمبر

مقامات کانگرس امريکا  وبا ه امريکا آمدند يک ھيئت شش نفری خانمھای افغان ب٢٠٠١در اواسط ماه دسامبر
يک خانم افغان بنام . وھمچنان مراجع حکومتی آنکشور در بارۀ تأمين حقوق کامل زنان در افغانستان مذاکره کردند

ما انتظارآنرا نمی کشيم که حق ما :" پاکستان بود،طی سخنانی گفت- در پشاور) راوا(سحر سبا که منسوب به سازمان 
خود با نمايندگان برجسته کميتۀ روابط خارجی سنای امريکا گفتند که آنھا در مذاکرات ." ريمآنرا بگيداده شود،مابايد 

در قسمت تقويه بنيه مالی زنان  رعايت نمايد و ايا_ت متحده بايد برحکومت موقت فشار واردکند تا حقوق کامل زنان را
  ")٢٠٠١ دسمبر١٤ری نيوز،مورخ جيمز بورزانگيرا،مرکو:راپور(". از امداد بين المللی صرف مساعی کند

  

بدنبال کنفرانس بن به  :داز اولين ودومين دست آورد زنان افغان پس از سقوط طالبان يادکرده ميگويمؤلف 
قت برياست حامدکرزی زمام امور را بدست گرفت و ھمزمان باشروع کار  حکومت مؤ٢٠٠١ دسمبر٢٢تاريخ 

دومين . به فعاليت نمود که نخستين دست اورد زنان بشمار ميرودحکومت موقت،وزارت امور زنان نيزتشکيل وشروع 
اين اولين باری بودکه بعد از مدت طو_نی از .  دست اورد زنان تجليل روز بين المللی زن در ھشتم مارچ درکابل بود

 از طرف وزارت امورزنان درعمارت ويران شده زينب ننداری محفل باشکوھی با حضوربيش از يک ھزار زن افغان
درنخستين حکومت انتخابی حامدکرزی سه زن .داخل وخارج کشور ونمايندگان موسسات بين المللی تدوير گرديد

بنامھای مسعوده ج"ل بحيث وزير امورزنان، آمنه افضلی بحيث وزير امورجوانان وصديقه بلخی بحيث وزيرمعيوبين 
به حيث والی در و_يت باميان انتصاب شده است ) بیحبيبه سرا(ًع"وتا برای اولين بار يک زن.وشھدا حضوريافتند 

داکترسيماسمر بحيث رئيس کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان . که گفته ميشود درکارش بھتر از مردان موفق است
زنان افغان .(وفاطمه گي"نی به حيث سکرترجنرال سره مياشت ايفای وظيفه مينمايد .يک دھه است که برقرار است

  )٥٤٦، ٥١٢...زيرفشار

در  سازمان نظارت برحقوق بشر سازمان ملل متحد، کرزیاما باوجود اين نقش سبموليک زنان در دولت
زنان و دختران در بخش ھايى از افغانستان ھمچنان : ابراز نگرانى کردچنين  ٢٠٠٢گزارش سا_نه خود در دسامبر 

 اين گزارش از مطالبى در تلويزيون و روزنامه .تحت فشار و محدويت ھاى شديد، مزاحمت و بدرفتارى قرار دارند
رفتار زنان و دختران پرداخته  ھرات اسماعيل خان به تعيين قواعدوالی نقل قول ميکند که در آنھا، ھرات ھاى محلى 

براساس اين قواعد، آزادى رفت و آمد زنان محدود شده و زنھا و دختران بزرگ سال در ھنگام خروج از خانه . بود
 را  اسماعيلخان، گروه از پسر بچه ھاى مدارس بدستورليسودر ھرات پ .ًبرقع يا چادرى خود را کام" بپوشانند ابايد ب

در گزارش .  وبه ارگانھای امنيتی گزارش بدھندنده باش زنان را تحت مراقبت داشتکردار رفتار و سازمان داده بود تا
شھروندان ھرات و زنان و دخترانى که با مردان قدم :  ميدھدسازمان نظارت برحقوق بشر اسنادى ارائه شده که نشان

ده اند، ويا حتى با مردان درخانه و درحريم خصوصى خود تنھا بوده اند، دستگير شميزده اند يا در ماشين آنھا سوار 
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 رابطه جنسى که آيا به ايجاد تا معلوم شود بعد از چنين دستگيريھايى زنان از سوى داکتران معاينه ميشدند. شده اند
  يا نه و آيا باکره ھستند يا خير؟  پرداخته اند

دختران حق ندارند با پسران يکجا درس بخوانند و بدنبال اين سختگيريھا، اسماعيل خان دستور داده بود که 
شتند به آموزش دختران اشد و کورسھاى خصوصى حق ند بنابرين در پوھنتون ھرات صنوف دختران از پسران جدا

بنابر سختگيريھاى که از جانب والى ھرات بر طبقه زن ھرات و بخصوص دختران جوان تحميل ميشد، . دبپردازن
.  سال دست به خود سوزى زده اند که در نتيجه بسيارى از آنان جان داده اند٢٥ تا ١٧صدھا دختر جوان بين سنين 

اى دوگانه کرده است، زيرا در حالى که سازمان نظارت برحقوق بشر،ھمچنان جامعه جھانى رامتھم به اتخاذ معيارھ
مبارزه برضد طالبان را مشروعيت مى بخشد، از فرماندھان و جنگ سا_رانى حمايت ميکند که حقوق بشر و منجمله 

  ) ٢٠٠٢ دسمبر١٧ بى بى سى، (.     حقوق زنان را زير پا ميکنند

ين زنان جوان در غرب افغانستان خود سوزى بطرز وحشتناکى ب«:نوشت٢٠٠٢ نومبر١٨_س انجلس تايمز در 
با آنکه احصائيه دقيق در دست نيست ، داکتران شفاخانه گزارش داده اند که خود سوزى زنان در حال . رايج شده است
داکتران ميگويند .  دختر مراجعه ميکند که اکثر سوختکى شان ھ"کت بارميباشد٣ھر ھفته بطور اوسط . افزايش است
  » .زنان جوان جان خود را باختند  بيش از صد حادثه خود سوزى دختران رخ داده که در اکثر موارد٢٠٠٢که درسال

ى اسماعيلخان به طور متوسط روزانه ده ئفرماندر عھد فرما» ديده بان حقوق بشر«طبق آخرين آمار به نقل از 
تست کردن اجبارى  در آن شھر، شايدو يکى از علل خودکشى دختران جوان . بار تست بکارت در اين شھر انجام ميشد

برآمدند چون  پست ناکام مي زيرا دخترانيکه از اين آزمون زشت و. ى دختران بدستور والى ھرات بوده باشدگباکره 
  .روى بازگشت به فاميل خود نداشتند، براى رھائى از سرزنش خانواده واقارب خود دست به خود سوزى ميزدند

خود سوزى و خودکشى زنان در اين کشور از جمله در و_يت ھرات بخاطر گزارشھا ھمچنين حاکيست که 
محدوديت ھا و رفتار خشونت آميز مردان خانواده اعم از شوھران يا افراد ديگر خانواده، افزايش چشم گيرى داشته 

سوزى مسئو_ن ھرات با ابراز نگرانى از اين وضعيت ميگويند دريک ھفته در شھر ھرات ھشت مورد خود . است
زنان و دختران رخ داده که علت چنين حوادثى بدرفتارى مردان خانواده اعم از شوھران ويا برادران آنان گزارش شده 

  . سال بوده اند٢٥ تا ١٧ بگفته اين منابع، اکثر کسانى که به خود سوزى دست زده اند، بين سنين .است

نان از حقوق شان، گردھم آئى شوراى علماى يکى ازنشانه ھاى زنده کردن دوره طالبان و محروم ساختن ز
دينى افغانستان به دعوت برھان الدين ربانى، سابق رئيس جمھور دولت اس"مى افغانستان و رھبرتنظيم جمعيت اس"مى 

 در کابل تدوير يافت و در آن قطعنامه اى صادر کردند که درقانون اساسى جديد بايد ٢٠٠٣ اگست ٣٠است که روز
 حذف شود، چراکه دموکراسى با شريعت اس"مى درتضاد است و نيز نبايد زنان با مردان متساوى کلمه دموکراسى

الحقوق شناخته شوند، زيرا که در شريعت اس"مى زنان از حقوق مساوى با مردان برخوردار نيستند و ھمچنان زنان 
.( ًيد کام" يک قانون اساسى اس"مى باشدنبايد در موسسات غير دولتى بکار بپردازند و بنابرين قانون اساسى جديد با

  ) ٢٠٠٣ اگست٣٠بى بى سى، 

زنان کابل پس از شنيدن فيصله شوراى علماى اس"مى، از خود واکنش نشان دادند و آن را توھين به مقام زن 
اره مردان ًى آن فيصله را شديدا تقبيح کردند و اظھار نمودند که چرا اين علما در بقودانسته، با استد_ل و منطق 

مسلحى که ھرشب زنان محتاج و بى شوھر را از اين سوى به آنسوى شھر حمل ميکنند و ازآنان استفاده جنسى ميکنند، 
فيصله و فتوا صادر نميکنند؟ بگفته اين زنان در دو سال پس ازسقوط طالبان، چندان بھبودى قابل م"حظه اى در وضع 

 فرماندھان جھادى، زن افغان را دوباره به عقب زندان چادرى رانده است زنان کشور رونما نشده و فشار و تھديدھاى
و ھنوز سايه شوم حاکميت تفنگ از سر زنان دورنشده است و به زن به چشم يک وسيله ارضاى غرايز جنسى ديده 

 دوباره اين زنان با سقوط طالبان تلويزيونھاى جھان زنانى را نشان دادند که برقع از سر مى افگندند، ولى حا_. ميشود
طرفداران حقوق بشر ادعا ميکنندکه اوضاع نسبت به زمان طالبان تغيير چندانى . در پشت چادرى زندانى شده اند

  ) ٢٠٠٣ جو_ى٤بى بى سى، (نکرده است 

فرياد مردم افغانستان را به آسمان  استبدادمذھبى جنگ سا_ران وابسته به گروه ھاى جھادى در افغانستان نه تنھا
سازمان بين المللى . بلند ساخته، بلکه فرياد موسسات امداد رسانى بين المللى را نير بگوش ھمه جھانيان رسانده است

عامل ايجاد چنين وضعيتى حضورفعال : حقوق بشراز وجود فضاى ترس و ارعاب در افغانستان خبر داده ميگويد
سازمان .  متحدان آن کشوردر افغانستان برخوردارندفرماندھان گروه ھاى مسلح است که از حمايت ايا_ت متحده و

نظارت برحقوق بشرافزوده است که  بنيادگرائى دينى در افغانستان روبه گسترش است و بھبودى حقوق زنان را با 
ناطران حقوق بشر ھمچنين به موارد آدم ربائى ، قتل و نقض حقوق بشردر افغانستان اشاره . خطر مواجه ساخته است
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و مى گفته ليس نيز سخن وگزارش سازمان نظارت برحقوق بشر از نقض حقوق بشر توسط پ. نگرانى کرده اندو ابراز
  .افزايد که اين اقدامات از حمايت برخى از اعضاى ارشد دولت انتقالى برخوردار است

  

  : حضور زنان در لويه جرگه قانون اساسی وپارلمان 

 يک چھارم  درکابل تدوير يافت،٢٠٠٣ که درماه قوس انستانزنان افغان در لويه جرگه قانون اساسى افغ
م"لى «در ھمين لويه جرگه تاريخى آنان ھمبستگى و اتحادشان را در حمايت از . اعضاى لويه جرگه را تشکيل دادند

شد، به نحو حيرت  نماينده زن جوانى که با اظھاراتش عليه جنگ سا_ران باعث خشم آنان و جنجال زياد» جويا
، زنان نماينده با قاطعيت روى يک ماده از قانون اساسى که لويه جرگهو باز در ھمين . گيزى به نمايش گذاشتندان

آنان خواستار اين بودندکه ماده مذکور به طور .تساوى حقوق اتباع افغانستان را به رسميت مى شناخت پافشارى کردند 
افغانستان در ھمه موارد داراى حقوق برابر ومساوى در حقوق مدنى » مرد«و» زن«شفاف و روشن بيان کند که 

ھرنوع تبعيض « : قانون اساسی تصريح شده که ٢٢درماده  ھستند، اين ماده مطابق نظرنمايندگان زن تغيير کرد و
اتباع افغانستان اعم از زن ومرد  در برابرقانون  دارای حقوق ووجايب . وامتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است

درحاليکه درقوانين .اين اولين باری است که بطور مشخص برتساوی حقوق زن ومرد تأکيد ميشود."  می باشندمسائی
زنان .( اکتفاشده است١٣٤٣درقانون اساسی " مردم" و١٣٢٠درقانون اساسی " تبعه"اساسی گذشته بطورعام باذکر

  )٥٣٤ص ...افغان زيرفشار 

ب??ه پي??روى از اي??ن دس??ت آورد . ھاى بلن??د دولت??ى م??انع حق??وقى ندارن??د در نتيج??ه آن??ان پ??س از اي??ن درارتق??ا ب??ه پ??ست
ني?رو ھ?اى ش?به  على رغم تھديدھاى گروه طالب?ان وس?اير،قانونى، زنان که از جنگ واز ھرچه جنگسا_راست متنفر اند

نظامى، آماده شرکت وس?يع خ?ود درانتخاب?ات رياس?ت دول?ت ش?دند و 
 رفتن??د وب??ا ريخ??تن ب??ه پ??اى ص??ندوقھاى رأى ًدري??ک روز ن??سبتا س??رد

ًرأى خودبه شخص م?وردنظر و غالب?ا ب?ه آق?اى ک?رزى ثاب?ت س?اختند 

کرزى پس  حامد.ًکه آنان قلبا خواھان دموکراسى وحکومت قانون اند
از انتخابش به حيث نخستين رئيس جمھور منتخب، س?ه نف?راز زن?ان 
منور ھريک دکتر مسعوده ج?"ل را ب?ه حي?ث وزيرامورزن?ان وخ?انم 

 را به حيث وزير شھداومعلولين وخانم آمن?ه اف?ضلى را صديقه بلخى
ب?ه حي??ث وزيرامورجوان??ان درکابين??ه اش ش?امل س??اخت وخ??انم حبيب??ه 
سرابى سابق وزير امور زنان را بحيث نخ?ستين وال?ى زن درو_ي?ت 

 اينان با ح?ضورخويش نق?ش زن?ان .ھزاره نشين باميان منصوب کرد
د وامي?دوارى زن?ان افغ?ان را در اداره امور کشور به نمايش ميگذارن

 سھمگيری زنان افغان  درانتخابات                                 .رابه بھبود وضع اجتماعى شان بيشترساخته اند

 درصد از کرسی ھای پارلمان افغانستان در اختيار زنان است اما سياستمداران و فعا_ن ٢۵گرچه در حال حاضر 
آزادی زن افغان بر اساس سنت ھا، بحرانھای پی در پی و .ی خشونت روبرو می شوندسياسی زن غالبا با ارعاب و حت

حجاب يک امر قانونی نيست، بلکه برای رفع خشونت يک ضرورت . کام" محدود است فرھنگ مرسوم اين کشور
ھر زن برای  .محلی، رعايت می کند پوشش چادری يا برقع را ھر زن با در نظر داشت رسوم. فردی برای زن است

در حال حاضر در اکثر . در ھر موقعيتی که باشد گرفتن اجازه از شوھر برای بيرون آمدن از منزل امری حتمی است
راديو ھای محلی نيز برنامه ھايی ويژه را در ارتباط با . نقاط افغانستان زنان در رسانه ھای ھمگانی حضور دارند

   .ه ھای ويژه زنان چاپ می شودھمچنين نشري در افغانستان. وق زن پخش می کنندحق

  

يکی در دورۀ : با مطالعۀ اين کتاب، انسان در می يابد که تاريخ دوبار برروی زنان افغان لبخند زده است
امانی که زن حق رفتن به مکتب  وآموزش عصری وروی لوچی را پيدا کرد ، وديگری در دورۀ ظاھرشاه وحکومت 

 زنان اگر در عمر خود ابا داشت کهنبايد از اظھار اين واقعيت . بيستمدر قرن ١٩٧٨-١٩٥٩سردار محمدداوؤد از 
شاھی  مملو از امنيت جانی وبخصوص در دوران صدرات  نظام نفسی براحت کشيده باشند، اين نفس راحت را در

ی داؤودخان بعد از آنکه فرصت يافتند تا از زيرچادری سربدرآورند، کشيده اند ودر ادامه آن در نظام جمھور
 ان با روی باز دوشادوش مردند و ميتوانستندبود  انسانى خود برخوردار مدنی وشايستهاز حقوق  ان، زنمحمدداؤود

د ند و دوشادوش مردان در کار و فعاليت ھاى اجتماعى و اقتصادى و فرھنگى و سياسى سھم بگيرنبه تحصيل بپرداز
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 تحسين در عرصه آموزش وپرورش به نحووه طور شايستو نقش خود را در پيشبرد امور مختلف زندگى به 
البته درنظام حزب دموکراتيک خلق نيز زنان از حقوق مدنی تحصيل وارتقا به مقامات بلند . دنبرانگيزى ايفا نماي

  .دولتی ونظامی وسازمانھای سياسی برخوردار بودند و نقش موثری در تعليم وتربيت اوOد وطن داشتند

ی در رأس وزارتخانه ای قرار وياست وکاردولت مداری جدا بود،وھيچ م" ومولکه دين از س ھادر اين نظام
تن کردن پيراھن و تنبان ويا بيرون رفتن زن ه ب کسى براى پوشيدن لباس اروپائى و يا گذاشتن ريش وبروت يانداشت، 

معه به يک جامعه گرفت و سيماى عمومى جا  مورد باز خواست و تنبيه قرار نمي،با مرد با موى برھنه از منزل
 .مراجع قانونى رسيدگى به شکايات مردم معلوم و ص"حيت ھر ارگان دولتى مشخص بود. دعصرى و مدرن ميمان

 دستی عاصنکارخانه جات توليدی ورشد شھر کابل بحيث پايتخت کشور در سيماى يک شھر مدرن جان ميگرفت و 
زمينه رشد  تحصيلی وآموزشی باسيرنورمال خود موسسات. صنايع ملى ميدادتوسعه  نويد از درمرکز و_يات

  .استعدادھاى جوانان و پژوھشگران افغان را در عرصه ھاى مختلف به نمايش ميگذاشت 

زورمن?دان واس?تبداد نخستين قربانی خ?شونت ، با آنکه زنان  )١٩٩٢ اپريل -١٩٧٨ازاپريل (دردورۀ کوتای ثور
تحصيل وکار برای زنان مثل دورۀ جمھوری ،امکانات   حاکميت حزبدرساحات تحت معھذا ،تازه بدوران رسيده بودند

داودخان ف?راھم ب?ود و ميتوان?ستند ب?ا روی ب?از در ک?ار و فعالي?ت ھ?اى اجتم?اعى و اقت?صادى و فرھنگ?ى و سياس?ى س?ھم 
 وآزادی اما باروی کارآمدن تنظيم ھای جھادی وسپس طالبان،زنان افغان، اي?ن ن?يم پيکرجامع?ه دوب?اره از حق?وق.بگيرند

  . ھای مدنی وسياسی وفرھنگی خود محروم گشتند ودوباره درزندان چادری وچارديواری خانه عقب رانده شدند

 

خ"صه من در ھر فصل مطرح شده دراين کتاب نکات بکر وتازه ای را خواندم که تا کنون در ھيچ کتاب يا 
 گرد آوری  مطالب مندرج وانسجام وطبقه ازاين جھت  دقت وتوجه وزحمت کشی مؤلف را در.اثری نخوانده بودم

 قابل قدر دانسته به مولف تبريک ميگويم  وداشتن آنرا برای اھل مطالعه وبخصوص ،بندی منطقی فصول اين کتاب
برای زنان کشورتوصيه ميکنم تا اگرميخواھند از وضعيت حقوقی وموقف اجتماعی خود در افغانستان در طول قرون 

د که زنان ند تا بداننند واز محتويات آن خود را آگاه کنند بھتراست يکبار اين کتاب را بخوانبخوبی آگاھی حاصل نماي
  .مظلوم کشور ما تا کنون چه رنجھا وچه غمھا وچه مصيبت ھايی را برای رسيدن به مرحلۀ کنونی ديده وکشيده اند

ودرفعاليت ھای مدنی وسياسی در حال حاضرزنان از حق کار در ادارات دولتی ورفتن به مکتب برخورداراند 
اکنون درپارلمان از ھريک از و_يات کشور دو نماينده زن، .چون انتخابات پارلمانی وشوراھای و_يتی سھم ميگيرند

 تن زن در پارلمان افغانستان عضويت دارند که بيش از يک چھارم نمايندگان پارلمان افغانستان را ٦٨ًمجموعا تعداد 
اين زنان از سطح با_ی دانش وآگاھی سياسی برخورداراند که اھليت اجرای کارھای مھم برخی از.تشکيل ميدھند

اداری را دارند وبرخی ھم روی مصلحت ھای قومی وگروھی به پارلمان حضور يافته اند که توانائی چندانی دردفاع 
   .از حقوق خود را ندارند

 پايان

  


