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و شميره   ٥ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       احمد ضيا دانش: ترجمه     ٠٧-٠٣-٢٠١١  ني
                           

  زندگی زنان در افغانستان قبل از جنگ
  نوشتۀ نانسی دوپيری

  
  شرايط زندگی .  آغاز گرديد١٧٧۶کار اعمار شهر کهنه يا قديمتيرين حصۀ شهر کابل  پايتخت افغانستان،  در سال 

در اينجا درهر منزل يک فاميل زندگی ميکرد، البته نه . بودالی دهۀ هفتاد دست نخورده باقی مانده ]  در اين محل[ 
افراد ساکن در منزل با . يک مرد با خانم و اطفالشان بلکه چندين نسل در کنارهم در داخل  يک منزل زندگی ميکردند

  . هم ارتباط نزديکی داشتند در حاليکه اين ارتباط با ساير افراد مسکون در محل زياد نزديک نبود
  . دگی خانمهای ساکن در اين محل محدود ميشد به چهار ديوار خانهاما زن

  . اين منازل طوری اعمار گرديده بود که هر اطاق دارای ارسيی بود که به حويلی منزل متصل ميگرديد
 مرد ها معموَال.  نميتوانستند بدون همرايی مردها از منازل شان بيرون روند١٩٧٠با اينحال خانمها حتی تا سالهای 

زنها دارای . خريداری اشيا و لوازم مورد ضرورت منزل بعهدۀ مردان بود.  در دفاتر و فابريکه ها کار ميکردند
  .اطالعات خيلی اندک بودند، و مردان نيز ندرتا به ايشان در اينباره معلومات ميدادند

طفال و شوهران شان ميبودند، آنها زنان بايد مراقب ا. اصَال ميتوان گفت که ارتباط بين زن و شوهر خيلی محدود بود
  . نبايد به جهان بيرون از منزل عالقه ای ميگرفتند

  
 به تاج و تخت رسيده بود نخستين مبارز در راۀ تامين حقوق زنان در ١٨٨٠که در سال ) ١(امير عبدالرحمان خان 

وانه اش مورد تنفر تعداد زيادی قرار بود بدليل ادارۀ تندر) امير آهنين ( او که ملقب به .  افغانستان محسوب ميگردد
اما با وجود اين او اولين فردی بود که اقداماتی را در جهت بهبود وضع زندگی زنان در افغانستان روی دست . دارد
او . امير عبدالرحمان با استناد به قرآن توانست ازدواج اجباری و نکاح دختران کم سن را ممنوع اعالم نمايد. گرفت

  .در حالکيه جزای زنا، مرگ تعيين گرديده بود.  خانمها حق طالق و حق ميراث را بدهدتوانست برای
امير عبدالرحمان در مورد زنان  پيرو همان نظر عنعنويی بود که بر مبنای آن زن به صفت سمبول عزت برای 

 باقی بمانند و از رفتن به برمبنای اين نظر بايد زنان در حصار چهار ديوار خانه.  خانواده و کشورش، پنداشته ميشود
  .جهان خطرناک بيرون از منزل اجتناب ورزند تا بدينوسيله خود و خانواده هايشان از گزند روزگار در امان باشند

او عالقۀ خاصی به مسايل مربوط به زندگی .  به قدرت رسيد١٩٠١حبيب اهللا فرزند عبدالرحمان خان بود که در سال 
اين . اقدامی نمود که بطور غير مستقيم روی وضع زندگی خانمها در افغانستان تاثيرگذار بودخانمها نداشت اما با آنهم 

وادار به ترک کشور ] امير عبدالرحمان خان [ اقدام او اعالم عفو خانواده های بود که از بابت ادارۀ تندروانۀ پدرش 
ه در زمان حاکميت عبدالرحمان وادار به فرار بود ک) مصاحبان(در ميان اين خانواده ها يکی هم خانوادۀ . شده بودند

" ارادۀ نيک " برگردد و برای اينکه امير حبيب اهللا  از اين خانواده تقاضا نمود تا به کشور. به هندوستان گرديده بود
  .خود را به نمايش گذاشته باشد، شخصَا با يکی از دختران اين خانواده ازدواج نمود

او لباسهای غربی به تن ميکرد و . نامداشت در هندوستان بزرگ شده بود) ا جنابعلي( اين دختر مدرن جوان که
او با هيکل و طرز لباس پوشيدنش يک زن استثنايی در شهر . کتابهای ادبی را از زبان اردو به دری ترجمه مينمود

  . م جامعه گرددعليا جناب يک زن شکيبا و صلحجويی بود که نميخواست باعث تحريک  و خش. کابل شمرده ميشد
  

  قدرت حرم
او سمبول قدرت حرم شمرده ميشد به اين دليل . ملقب بود) عليا حضرت(خانم دوم حبيب اهللا خان از اهل قندهار و به 

. که او ميدانست چگونه يک زن بدون داشتن کدام مقام رسمی ميتواند بواسطۀ طرح دسايس و توطئه ها حکمرانی کند
عنوان شاه آنهم در صورت موجوديت برادر بزرگترش يکی از کارهای اين خانم شمرده انتخاب امان اهللا خان به 

او عادت داشت تا در داخل . نه تنها در داخل منزلش بلکه در همه دربار دارای نفوذ زيادی بود) عليا حضرت. (ميشود
  .حرم باقی بماند و نميخواست بدون مشايعت يک مرد به شهر برود

براساس اعالم عفو از جانب امير حبيب اهللا خان سراج از تبعيد بوطن برگشته بودند يکی هم در ميان افغانانيکه 
او که در کشور سوريه تولد شده بود شديدَا از جنبش .  نويسنده و روزنامه نگار بود) محمود بيک خان طرزی(

  . جامعه بوداين جنبش طرفدار آزادی و نقش زنان در. متاثر بود١٩١٧  -١٩٠٨جوانان ترک سالهای 
طرزی با خانمش که تبعۀ کشور سوريه بود بعد از ورود به افغانستان تبليغاتی را در مورد بدست آوردن حق کار و 

  .البته که اين يک نظر واژگون کننده بود. تحصيل توسط زنان افغان آغاز نمود



 
 

 
و شميره   ٥تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

او ميخواست بدين وسيله برای . اکثرَا در بارۀ  زنان نامور جهان مينوشت) سراج االخبار(طرزی در روزنامۀ 
  .هموطنانش نشان بدهد که زنان نيروی محرکی اند که بايد در جهت ترقی و پيشرفت کشور از آنها استفاده گردد

  . محمود بيک خان طرزی دارای روابط محکمی با خانوادۀ شاهی بود
ی شان مطابق آخرين مود کشورهای دو دختر طرزی که با دو پسر حبيب اهللا خان ازدواج نموده بودند هميشه لباسها

مقداری از لباسهای آنها از کشور هندوستان وارد ميگرديد درحالکيه برخی از لباسهای شان توسط يک .  غربی بود
  . خانم خياط که در اين رشته تحصيل نموده بود و در دربار وظيفه اجرا ميکرد، آماده ميشد

  

  
  

دختر محمئد بيگ خانم طرزی طی يک ضيافت شهانداری ) خيريه(خان با ازدواج شهزاده عنايت اهللا پسر حبيب اهللا 
حتی در افغانستان امروزی نيز رسم برآنست که عروس در محفل . صورت گرفت، که عکس آنرا در باال می بينيد،

عروسی لباس سفيد که به مدل کشورهای غربی آماده ميگردد به تن کند، در حاليکه در کشور های پاکستان و 
در واقعيت در افغانستان اين رسم يعنی پوشيدن لباس سفيد توسط عروس . وستان اصَال  چنين رسمی وجود نداردهند

  .در محفل عروسی از همين محفل ريشه گرفته است
  

امير حبيب اهللا خان شخصَا . اين زوج تازه ازدواج نموده پشگامانی بودند که رسم يک همسرداری را اجرا ميکردند
حبيب اهللا خان زياد سعی ) ٢. (ن نکاحی بود که البته بعضَا تعداد زنان او به پنج ، شش تن نيز ميرسيددارای چهار ز

مينمود تا عنايت اهللا پسرش را وادار سازد تا همسرانی متعددی داشته باشد تا باشد بدين وسيله متحدين سياسی امير را 
ر حرف پدر برود که البته اين موضوع باعث تعجب شديد حبيب اما شهزاده عنايت اهللا حاضر نبود زير با.  تقويه نمايد

)  ملت واقعیپدر ( را تر بود که از اين بابت ميتوان او دخ٢٣ پسر و ٢٣حبيب اهللا  شخصَا دارای . اهللا خان گرديده بود
  . ناميد

اطفال . ون نداشتندفرزندان عنايت اهللا خان در داخل حرم نزد مادرشان بزرگ شدند و هيچگونه تماسی با جهان بير
 فيصد ٩٥مذکور با ارزشهای جهان غرب بزرگ شده بودند آنها هرگز نتوانستند آن ارزشهای را فراگيرند که حيات 

به همين دليل زمانيکه آنها بزرگ شده بودند هرگز نتوانستند نيروهايی را که در . نفوس دهات کشور را اداره ميکرد
در افغانستان امروزی .  عث دگرگونی محيط اطراف شان گرديد، درک کنندعقب تغيرات اجتماعی قرار داشت و با

نيز ريشه مشکالت از همين نکته سرچشمه ميگيرد به اين معنی که طبقۀ حاکم ارتباطش را با ارزشهای اساسی 
  .موجود در ميان توده ها از دست داده است

  
 بعد از قتل حبيب اهللا ١٩١٩امان اهللا در سال . ده بودازدواج نمو" عين الوله"دختر دوم طرزی با شهزاده امان اهللا 

اعليحضرت امان اهللا خان و ملکه ثريا دارای تفاوتهای زيادی نسبت به شهزاده عنايت اهللا و .  وارث تاج و تخت گرديد
  . بودند)  خيريه(خانمش 

لکه ثريا عادت نداشت خود را م. شاه و ملکه هر دو طرفداران فعال حقوق زن بوده آماده يک تحول در جامعه بودند
او اسپ سواری ميکرد و با شاه امان اهللا يکجا به شکار ميرفت که البته اينکاراو  . در چهار ديوار خانه محصور سازد

  )٣. (در آنزمان يک عمل خيلی شورانگيز محسوب ميگرديد
  

  اولين مکتب دخترانه
.  گشايش يافته بود، تلقی ميشد١٩٢١افغانستان که در سال علياحضرت ملکه ثريا همچنين بانی نخستين مکتب دخترانۀ 

فارغين دورۀ اول اين مکتب جهت ادامۀ تحصيل در رشتۀ قابلگی .  مديريت اين مکتب را خانم طرزی به عهده داشت
ج از در واقعيت دختران افغان نه تنها شانس اينرا يافته بودند که در خار. در سطح باال به کشور ترکيه فرستاده شدند



 
 

 
و شميره   ٥تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

اين موضوع باعث رنجش يک تعداد . کشور درسطح باال تحصيل نمايند،  بلکه آنها ميتوانستند شغلی را نيز فرا گيرند
 ١٩٢٠خانمهای افغان در سال . مردم گرديده و يک تعداد در برابر اين اقدام صدای اعتراض شانرا نيز بلند نمودند

همچنان اولين دسته از خانمهايکه در رشته قابلگی تحصيل . ددارای يک انجمن، يک نشريه و يک شفاخانه گرديدن
  .نموده بودند در همين شفاخانه داخل کار گرديدند

آنها درک نموده بودند که حيات خانمها صرفَا . شاه و ملکه  زندگی شانرا بر اساس اندوخته های شان به پيش ميبردند
  . که ثريا عادت داشت در مالی عام ظاهر گردددر محدودۀ امور منزل خالصه نميگردد به همين دليل مل

هرچند او جرئت .  انعقاد يافت با لباسهای مدل غربی ظاهر گرديد١٩٢٦ملکه ثريا در لويه جرگۀ پغمان که در سال 
نموده بود تا با دامن و جوراب ظاهر گردد اما صورتش همچنان پوشيده بود، زيرا ظاهر شدن بدون روپوش موضوع 

روی همين دليل ملکه و خانمهايی که او را مشايعت ميکردند همۀ شان صورتهای خود ها . رده ميشدخيلی حساسی شم
اکثر ژورناليستهای انگليسی که در اين .  را با جالی هايی که در کاله های زيبای شان دوخته شده بود، پوشيده بودند

انمها با پوشيدن اين روبند ها خيلی جذابتر بود لويه جرگه حضور يافته بودند مشاهده کرده بودند که ظاهر شدن اين خ
  .تا اينکه اگر آنها اصَال بدون کدام روبند ظاهر ميگرديدند

  . در واقعيت زنان افغان چه در آنزمان و چه امروز از جهان مود  و فيشن خيلی آگاهند
  

شايعاتی پخش گرديد که گويا زنها در داخل حرم بشکل نيمه برهنه با دامنهای ] های کابل [  در بازار ١٩٢٠در دهۀ 
همچنان گفته ميشد که اين خانمها موهايشان را نيز مانند مرد ها . کوتاه و پيراهن های بدون آستين گشت و گذار ميکنند
 .کوتاه کرده اند، عمليکه غير اسالمی پنداشته ميشد

ملکه .  شاه و ملکه مسافرت طوالنی را به ايران، مصر، اتحاد شوری و اروپا انجام دادند١٩٢٨ ـ ١٩٢٧لهای  در سا
يک عکس ملکه که . در جريان اين مسافرت رسمی با لباسهای مدل غربی، موهای کوتاه و بدون روپوش ظاهر گرديد

 بلند چاپ گرديده در ميان اهالی دهات و در جريان همچو يک سفر رسمی گرفته شده بود بشکل پستکارت با تيراژ
اين تصوير ممکن باعث سقوط دولت امير امان اهللا خان پادشاه افغانستان نگرديده باشد اما . اطراف کشور پخش گرديد

مطمئنَا طرز لباس پوشيدن ملکه و ظاهر شدن او به اين شکل غير عادی باعث شعله ور شدن شورشی گرديد که 
  .  اصالحات وی صورت گرفتبرعليه امان اهللا و

]  ١٩٩٦[  شورشی برعليه شاه و اصالحات وی صورت گرفت که مولد حالتی بود که تقريبَا به اوضاع١٩٢٨در سال 
. همه اصالحتيکه برای بهبود حيات اجتماعی خانمها صورت گرفته بود ملغی اعالم گرديد. افغانستان شباهت داشت

ای سر و پوشيدن لباسهای مدل غربی توسط خانمها ممنوع اعالم گرديده، مکتب دخترانه مسدود، کوتاه کردن موه
] ١٩٩٦[البته موارد فوق برای کسانيکه با افغانستان سالهای .  دستور داده شد تا خانمها در خانه هايشان باقی بمانند

  . آشنايی دارند بيگانگی نخواهد کرد
  

.  ماه در قدرت باقی بماند٩ش را به عهده داشت توانست صرفَا که رهبری اين شور] حبيب اهللا کلکانی) [ بجۀ سقا ( 
  ]پدر امان اهللا خان[ که در زمان حبيب اهللا خان سراج ) عليا جناب(برادر ) سپهساالر محمد نادر خان( او بعدَا توسط  

  .از تبعيد بکشور برگشته بود، سقوط داده شد
دولت اعليحضرت محمد .  ب مدت سی سال را در بر گرفتدوباره ظاهر شدن زنان افغان در مالی عام بدون حجا

 اعالم نمود که منبعد خانمهای افغان در قسمت پوشيدن حجاب و ١٩٥٩ظاهر شاه فرزند محمد نادر شاه  در سال 
دولت پوشيدن حجاب را ممنوع اعالم نکرد بلکه اين صالحيت را به خانواده ها . زندگی کردن بشکل مستقل، مختارند

  .در مورد طرز پوشيدن لباس اعضای اناث خانواده، خود شان تصميم بگيرندداد تا  
با وجوديکه رفع حجاب مدتی . اعليحضرت ظاهر شاه از گذشته ها مصمم بود که بايد خانمها در اجتماع حضور يابند

.  گشايش يافتتندمکاتب دخترانه مجددَا. را در بر گرفت اما با آنهم روند انکشاف و پيشرفت با رکود مواجه نگرديد
همچنان برای خانمها يک شفاخانه ايجاد گرديد که در آنجا دخترها نه تنها در بخش صحت بلکه در بخش اداره نيز 

زمانيکه دولت اعالم نمود که حاضر است از سهم گيری خانمها در حيات اجتماعی خارج از منزل . تحصيل مينمودند
حصيالت شانرا به پايۀ اتمام رسانيده بودند آمادۀ اشغال مناصب شان در حمايه کند، تعداد زيادی از خانمهايی که ت

  . اجتماع بودند
  . به زودی تعداد زيادی از خانمها در همه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی استخدام گرديدند

  
 اين سالها در.   در هر بخشی که ميخواستند ميتوانستند شامل کار گردند١٩٧٨در واقعيت زنان افغان قبل از سال 

خانمها صرفَا اجازه . خانمها  در نيرو های پوليس، اردو، قضا، بخش تجارت و ساير ادارات دولتی حضور داشتند
آنهايی که به کشور های اتحاد شوروی،  هند و پاکستان مسافرت نموده اند ديده اند که . کار های جسمانی را نداشتند

در حاليکه در . يراتی را در باالی سر خود گذاشته، آنرا حمل ميکنندچگونه خانمهای کارگر خشتها و يا مواد تعم
اجرای چنين کاری توسط خانمها در .  افغانستان هرگز ديده نشده که يک زن افغان چنين کاری را انجام دهند
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ه افغانستان يک عمل ننگين پنداشته ميشد و اجرای چنين کاری  باعث آبروريزی خود  و شوهرش که او را گذاشت
  .، ميگشتچنين کاری را انجام دهد

  
  آزادی غير اجباری

   .بود" دواطلبانه"آنطوريکه گفته شد، اين آزادی که جديدَا به خانمهای افغان داده شده بود 
يک تعداد خانمها ترجيح دادند در مجاورت منازل شان آرايشگاه ها و ] اعالم رفع حجاب توسط دولت [در آن هنگام 

به اين شکل اين خانمها ميتوانستند داخل محيط کار شوند در حالکيه همزمان در حريم .  بگشايندفروشگاه های لباس
 کابل دارای تعداد زيادی فروشگاه های مخصوص خانمها بود، همچنانکه ٧٠در دهۀ .  محفوظ منازلشان بسر ميبردند

ن ميتوانستند بصفت قاضی در محاکم خانمها همچنا. آرايشکاه های مخصوص خانمها  تقريبَا در هر محل وجود داشت
معموليترين دوسيه . خاصی که برای رسيدگی به مشکالت امور خانوادگی تشکيل گرديده بودند، ايفای وظيفه نمايند

  . های اين نوع محاکم را مسايل طالق و حق سرپرستی اوالد تشکيل ميداد
  

 توسط اعضای اناث خانواده ادامه داده بودند در آنعده از خانواده هايی که به اصرار شان مبنی بر پوشيدن حجاب
در شرايط امروز .  واقعيت پيروی از آن رسمی  پدرساالری ميکردند که مدتها قبل از اسالم در آنجا وجود داشت

دراز ميکنند در حالکيه قوانين اسالمی عادالنه " مسلمانها " تعداد زيادی از کشورهای غربی انگشت انتقاد بطرف 
تفسيری که در همياری و هماهنگی با مردساالری .  اين مشکالت بستگی بطرز تفسير آيات قرآنکريم دارداست،  و 

توسط مردان صورت گرفته  باعث ايجاد مقرراتی شده است مبنی بر اينکه يک زن مسلمان چکار را بايد انجام دهد و 
راديکه دارای ديدهگاه خيلی افراطی در مورد زنان در جامعۀ امروزی افغانستان هستند اف. چکار ها را نبايد انجام دهد

  . در حاليکه در کنار شان افرادی نيز وجود دارند که دارای موقف معتدل تری  اند. هستند
البته اينکه خانمها ميتوانستند به مکتب و پوهنتون رفته تحصيل . زنان نسل جوان از آزادی بدست آمده استفاده نمودند

  . مايل بودن بعد از ختم تحصيل وارد محيط کار گردند، به نفع شان بودنمايند و يا در صورت 
. در اين شهر تعداد زيادی رستورانت ها و کلوپ های جاز وجود داشت. کابل آنروز شهری بود مملو از سرگرمی ها

با نسل های خانمهای طبقۀ متوسط جامعه که زياد پيرو غرب بودند با زندگی اشتراکی در کنار خانواده و پيوستگی 
اين خانمها اکثر اوقات از بابت موجوديت رسم مرد ساالری شاکی بودند، رسمی که از . گذشته خود شانرا وفق ميدادند

  . نظارت ميکرد) البته اگر اجازه کار را ميافتند ( طرز زندگی آنها ، انتخاب همسر شان و انتخاب شغل 
  

. موقف زنان در اجتماع يکی از مسايل مورد مناقشه بود.  زمان هراس سياسی در کابل شمرده ميشود١٩٧٠دهۀ 
اصالحاتی را که از طرف دولت در امور زنان صورت گرفته بود، نيرو های چپگرا مسخره خوانده، بدين باور بودند 
ن که خانمهای افغان هنوز هم از آزادی  واقعی برخوردار نمی باشند زيرا تصاميم مهم و ارزنده هنوز هم توسط بزرگا

البته اين موضوع بازهم از همان رسم پدرساالری منشاء ميگرفت اما نيروهای چپگرا دولت را . خانواده اتخاذ ميگردد
   .مورد انتقاد قرار ميدادند

محافظه کاران که از جانب ديگر شاهد حضور خانمها در جاده ها با لباسهای غربی بودند  اظهار ميداشتند  که کشور 
 ١٨٨٠مؤسسات دينی بعد از آنکه عبدالرحمان خان در سال .  روان است" و مرج  جنسیهرج  "به جانب  يک 

يک تعداد عناصر افراطی سوار .  قدرت آنها را محدود ساخته بود، برای اولين بار اين موارد را مورد بحث قرار داد
 و گذار ميکردند  و يا هم بر بايسکل به سر و صورت آنعده از خانمهايی که بدون حجاب يا با لباسهای غربی گشت

اين . خانمها نيز با ريختن به جاده ها و اجرای تظاهرات به اين اعمال پاسخ ميدادند. آرايش ميکردند تيزاب ميپاشيدند
  . اولين بار در تاريخ افغانستان  بود که خانمهای افغان همه يکجا صدای شانرا بلند ميکردند

  
همچنان اين .  به پايان رسيد١٩٧٨د بوجود آمده بود با آشوب و شورش ثور اختالفات سياسی که در جريان دهۀ هفتا

حادثه نقطۀ آغازی بود برای بزرگترين فاجعۀ جهانی هجرت و فرار که اين موضوع تاثير عميقی روی زندگی زنان 
  .افغان گذاشت

آنها هرگز ضرورت نداشته . حتی تا امروز همه چيز را بشکل هديه بدست آورده اند] ١٩٩٦[ زنان افغان تا سالهای 
قانون . در افغانستان هرگز زنيکه برای حق رای مبارزه کند وجود نداشته است.  اند تا برای حقوق خود مبارزه نمايند

در عقب قوانين اساسی آن زمان .  اساسی افغانستان برای خانمها حق رای، حق کار و حق تحصيل را داده بود
مرد ها تشکيل گرديده بود  و خانمها توانسته بودند بدون گذاشتن هيچگونه شرطی اين پارلمان های قرار داشت که از 

 .حقوق شانرا بدست آورند
  پايان

  
  .نام های شاهان و بزرگان افغانستان از طرف مترجم به احترام ياد شده است )١(
 . انستان بوده استهمچنين امير حبيب اهللا خان دارای سی و پنچ زن صورتی از اقوام و تبار های مختلف افغ )٢(
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) ٧٦ - ٧٥ صفحات – تأليف ولی احمد نوری –صفحاتی از تاريخ معاصر افغانستان  بقلم سردار محمد رحيم ضيايی (کتاب 
  .م٢٠١٠ ليموژ فرانسه  –چاپ انتشارات باميان 

مان اهللا خان در اين نوشتۀ خانم نانسی دوپری چنين نشان داده شده است که علياحضرت ملکه ثريا همسر اعليحضرت ا )٣(
اولين زنی بوده که با محصور بودن زن در حصار خانه مخالفت کرده و خودش با سواری اسپ بيرون از ارگ شاهی بدون 

در حاليکه اولين زن افغان ملکه حليمه معروف به بوبو جان جغه دار همسر سومين . چادر در کنار همسرش گشت و گذار ميکرد
او زن دانا، . برای احراز حقوق زن افغان و آزادی وی مبارزه نموده است) ١٨٩٨ و ١٨٨٠(امير عبدالرحمن خان در سالهای 

بر سر در کوچه ها و خيابان های کابل ) تاج( خودش سوار کار بود و با سواری اسپ و با گذاشتن جغه .  فاضل و نکو کار بود
 . گشت و گذار و با مردم مصافحه ميکرد

  ياد می شود) پل بی بی حليمه(ن پلی در راه پغمان است که تا امروز بنامش يکی از کار های عمرانی او ساخت
   صفحات– تأليف ولی احمد نوری –صفحاتی از تاريخ معاصر افغانستان  بقلم سردار محمد رحيم ضيايی (کتاب 

  .م٢٠١٠ ليموژ  فرانسه  –چاپ انتشارات باميان ) ٣١ -٢٨( 
  
 

 
  


