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 80/80/4812                                دکتور نجیب هللا بارکزی
 
 

 کرد؟ چهسال حکومتش  ۰8راعلیحضرت بابای ملت د

 

بیشتر  ۀتوانست فاصل "بابای ملت"افغانستان عزیز در دورۀ چهل سال سلطنت فرخندۀ اعلیحضرت محمد ظاهر شاه 
 .بپیمایدانکشاف و ترقی های مختلف  را در عرصۀ از یک قرن

 
 پنجمقسمت 
 

 :ترقی کشور در دورۀ چهل ساله سلطنت اعلیحضرت بابای ملت معلومات مختصر در بارۀ انکشاف و
 

 :چهارم را به کمک لینک های ذیل می توانید مطالعه بفرمائیدتا قسمت های اول 
 

 قسمت اول
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barakzai_n_alahazrat_babay_melat_dar_28_sal_saltanat_81.pdf 

 قسمت دوم
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barakzai_n_alahazrat_babay_melat_dar_28_sal_saltanat_84.pdf 

 قسمت سوم
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barakzai_n_alahazrat_babay_melat_dar_28_sal_saltanat_81.pdf 

 قسمت چهارم
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barakzai_n_alahazrat_babay_melat_dar_28_sal_saltanat_82.pdf 

 
در پالن کارم در نظر داشتم تا در مورد انکشافات اقتصادی و صنعتی میهن ما در طول زعامت اعلیحضرت بابای 
ملت روی اسناد دستداشته گزارشات بیشتر خدمت خوانندگان گامی تقدیم دارم لیک متوجه شدم که این نبشته از 

قبالَ نیز بدان اشاره شد که یکی از . واندصیغۀ یک مقال بیرون برآمده و با حجم یک اثر قطور تلفیق شده میت
نویسندگان شهیر افغانی ما در نظر دارند تا در بارۀ دورۀ بعد از سقوط نظام تاریک حبیب هللا کلکانی تا ختم دورۀ 

میالدی اثری را تدوین نمایند، لذا تصمیم گرفتم تا گزارشات خودرا با  1791نظام خجستۀ شاهی افغانستان در سال 
 .  زیر عنوان جداگانه ذیل منحصر گردانیده و این سلسله را اختتام بخشم این بخش

 

 احیای حقوق حقۀ زنان
 "بابای ملت"در دورۀ طالیی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه 

 

اقدامات بزرگ و تأریخی را انجام داده " اعلیحضرت بابای ملت"برای احیای دوبارۀ جایگاه زنان در اجتماع افغانی، 
برای نهاد های جامعۀ مدنی بخصوص مدافعین حقوق زنان در افغانستان یک الگو باشد و از اقدامات است که باید 

برای احیای " اعلیحضرت بابای ملت.  "درین عرصه با قدردانی یاد آوری نمایند" اعلیحضرت بابای ملت"بزرگ 
آغاز کرد، طور مثال شکستاندن  حقوق حقۀ زنان در جامعۀ افغانی، اولین اقدامات عملی را از خود و فامیل خود

رسم تعدد زوجات را که در آنزمان در بین سالطین بیشتر کشور های شرقی به حیث یک رسم عادی مروج بود، 
یگانه همسرش در " حمیرا"بابای ملت در اکثر سفر های داخلی و خارجی، علیا حضرت ملکه .  مردود شمرد

 .  کنارش ایستاده بود
 

زنان برای اولین بار در تأریخ معاصر افغانستان در پهلوی مردان از همۀ حقوق " اعلیحضرت بابای ملت"در زمان 
درب مکاتب، لیسه ها و پوهنتون ها به .  مساوی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر طبق قانون اساسی برخوردار شدند

شن از اسالم را به جهانیان نمایش می دهد و در چادری که یک نمونۀ خ[ اختیاری]روی دختران باز گردید، رفع 
بعد از دورۀ تاریک سقاوی " بابای ملت"اصل هیچ اساس شرعی و اسالمی ندارد، یکی از اقدامات بزرگی بود که 

برای اولین بار دختران و زنان در بخش های مختلف ادارۀ عصری دولتی حضور گسترده پیدا .  روی دست گرفت

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barakzai_n_alahazrat_babay_melat_dar_40_sal_saltanat_01.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barakzai_n_alahazrat_babay_melat_dar_40_sal_saltanat_02.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barakzai_n_alahazrat_babay_melat_dar_40_sal_saltanat_03.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barakzai_n_alahazrat_babay_melat_dar_40_sal_saltanat_04.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barakzai_n_alahazrat_babay_melat_dar_40_sal_saltanat_05.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barakzai_n_alahazrat_babay_melat_dar_40_sal_saltanat_05.pdf
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رادیو تلویزیون وغیره ادارات دولتی حضور زنان چشمگیر بود، پولیس زن بوجود آمد، زنان کردند، در بانک ها، 
برای اولین بار حتی در سیستم قضایی دولت راه یافتند،  تیم های ورزشی خانم ها ایجاد شد، اساتید زن خارجی 

یاسی، اقتصادی، تولیدی، برای تعلیم و تربیۀ دختران استخدام گردیدند، زنان در بخش های مختلف اجتماعی، س
 هنرهای زیبا شامل تیاتر و سینما حضور فعال یافتند،  کورس های موسیقی برای زنان ایجاد شد، هنرمندان مشهور

"پروین"که آواز های هنرش مرز های افغانستان را عبور کرده بود، میرمن " رخشانه"همچو میرمن 
 

، میرمن 

اعلیحضرت بابای "توان به حیث ثمرۀ آزادی و حقوق زنان در زمان وغیره را می " مهوش"الی میرمن " آزاده"
در بخش معارف که در آن زمان بیشترین فیصدی معلمین کشور را زنان تشکیل می دادند و .  یاد آور شد" ملت

بطور خالصه افغانستان امروز مدیون کوشش های . بخش نرسنگ شفاخانه ها را دختران و خانم ها تشکیل می دادند
است که توانست با اقدامات موثری زن و مرد را در انکشاف و عصری سازی کشور " علیحضرت بابای ملتا"

 .سهیم سازد
 

در حصۀ احقاق " اعلیحضرت بابای ملت"گی که در دوران در مورد کار های بزرقسمت بیشترین این مبحث را 
" قوقی زنان از عهد امانی تا دورۀ کرزیوضع ح"حقوق زنان انجام داده شده است، از کتاب جالب و با محتوای  

اختصاص داده ام که مؤلف در غنامندی اثرش، بیشتر به " محمد اعظم سیستانی"نوشتۀ شاغلی کاندید اکادمیسین 
. اتکاء کرده است" داکتر سید عبدهللا کاظم"تألیف شاغلی  "زنان افغان در زیر فشار عنعنه و تجدد"کتاب پر محتوای 

یک منبع  "زنان افغان در زیر فشار عنعنه و تجدد"با توجه به بخش های مختلف این اثر به نظر می رسد که کتاب 
 .با تشکر.      بینظیر تحقیقی در مورد وضعیت  زنان افغانستان و جامع ترین منبع برای این مبحث شمرده می شود

 

 ( بابای ملت)وضع زنان در دورۀ طالیی اعلیضرت محمد ظاهر شاه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                        

 

                                                           

می باشد و نوۀ اعلیحضرت امیر عبدالرحمن خان ( شیون کابلی)خدیجه می باشد و دختر سردار محمد رحیم ضیایی " میرمن پروین"نام اصلی  -1

داشته باشید به لینک آتی کلیک کنید و زندگی او را از زبان فریده " میرمن پروین"خواسته باشید معلومات بیشتر در بارۀ هر گاه . ضیاء الملت و الدین

 .انوری، سیدال همان و ولی احمد نوری بشنوید
afghan.www://http?aspx.AccPlayerWindow/acc/com.german-afghan.www://http-

1mp.MirmonParwin/CherahayHonari_81/acc/audiovideo/net.german 

 

 اعلیحضرت بابای ملت ملکه معظمه حمیرا

http://www.afghan-german.com/acc/AccPlayerWindow.aspx?http://www.afghan-german.net/audiovideo/acc/03_CherahayHonari/MirmonParwin.mp3
http://www.afghan-german.com/acc/AccPlayerWindow.aspx?http://www.afghan-german.net/audiovideo/acc/03_CherahayHonari/MirmonParwin.mp3


  

 

 

 11تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

آقای سیستانی
 
ملکه حمیرا زمانی با : "عبدهللا کاظم، در بارۀ علیاحضرت ملکه حمیرا می نویسداز قول داکتر سید  

شاه ازدواج کرد که شرایط خاص در کشور حکمفرما بود و نهضت نسوان به عقب کشیده شده بود، مکاتب نسوان، 
د و مثل همه ملکه ناچار از این سیاست حکومت پیروی کر. مسدود و زنها مجبور به پوشیدن چادری گردیده بودند

 ."زنان کشور در حلقۀ زندگی خصوصی فرو رفت و برای مدت طوالنی در چهار دیواری ارگ محصور ماند
اشاره به شرایطی که بعد از سقوط سلطنت اعلیضرت امان هللا خان " شرایط خاص"باید هدف مؤلف در این جا از 

شده از جانب هند برتانوی در انتقام به استرداد به تحریک روحانیون و مال ها گماشته " حبیب هللا کلکانی"بدست 
 .استقالل افغانستان بوده باشد، ولی در این جا به وضاحت ذکر نگردیده است

 42)1110عمده ترین تغییر در حیات زنان کشور در زمان صدارت محمد داؤود خان به تأریخ دوم سنبله "

رخ داد( 1707اگست
 

داؤود به معیت شوهر خود داؤود خان صدراعظم و که ملکه حمیرا به معیت شاه و زینب  

بعضی اراکین حکومت با خانم های شان بدون چادری به غازی ستدویم رفتند و رسم گذشت معارف را از فراز لوژ 

.این دومین نهضت زنان افغانستان است که بعد از دورۀ امانی سربلند می کند. سلطنتي مشاهده کردند
 
  

 
 

 

 

                                                           

 "محمد اعظم سیستانیتألیف کاندید اکادمیسین، " وضع حقوقی زنان افغان از عهد امانی تا عهد کرزی"کتاب  -2

 4880 نوا مـبـر  کالـیـفـورنیا إضالع متحده ، چاپ ،کاظم عبدهللا سیدتألیف " زنان افغان در زیر فشار عنعنه و تجدد"کتاب  -1

 

  421ص   میالدی  4880نوا مـبـر   کالـیـفـورنیا إضالع متحده ، چاپ ،کاظم عبدهللا سیدتألیف " زنان افغان در زیر فشار عنعنه و تجدد"کتاب  -4
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با تائید از مداخلۀ صریح انگلیس ها ذریعۀ عمال شان در سقوط سلطنت رژیم، از درایت آقای کاظم بازهم 

در اقدامات مؤثری برای آزادی زنان از زندان سیار برقع و چادری" اعلیحضرت بابای ملت"
 
 .متذکر می شود 

 

و دوالق را در مورد رفع حجاب زنان، پوشیدن چادری  1740با آنکه اعلیحضرت امان هللا خان غازی در "
اختیاری اعالن کرد، ولی روحانیون وابسته به انگلیس آنرا خالف شریعت اسالمی تعبیر کردند و به حیث حربه ای 

وقتی از طرف رژیم سلطنتي  1707علیه اعلیحضرت امان هللا خان شاه جوان افغانستان بکار بردند، در سال 
یون هیچ گونه عکس العمل منفی از خود بروز ندادند و اعلیحضرت محمد ظاهرشاه رفع حجاب اعالن گردید، روحان

 . این رخداد حتی به استقبال برخی از روحانیون متنفذ و اکثریت مردم شهری افغانستان روبرو گردید

  چرا؟

برای اینکه اوالً رژیم از ثبات و استقرار بیشتری نسبت به عهد امانی برخوردار بود و ثانیاً انگلستان با رژیم شاهی 
و پاکستان هم هنوز توانائی توطئه و دسیسه را در . افغانستان هیچ گونه مخالفتی نداشت و استقرار آن را می خواست

هم در تحریک روحانیون قندهار داشته، دولت با اقدامات جدی و به  افغانستان بدست نداشت، و اگر اندک مداخله ای
 ." موقع به سرکوبی آن پرداخت و توطئه را در نطفه خنثی کرد

مؤلف در این جا از مشکالت دیگری یاد آوری می کند که سد راه اقدامات اعلیحضرت بابای ملت برای آزادی زنان 
 .آن فایق آیدوجود داشت ولی بازهم اعلیحضرت توانست به 

در سال هاى آغاز نهضت روى لُچى در کابل برخي از عناصر متعصب داخلي منسوب به احزاب تندرو اسالمی "
در تباني با ارتجاع منطقه بر روى زنان آزاده که با روى برهنه و لباس اروپایی در خیابان ها ظاهر مي شدند، 

بربریت شان به نتیجه نرسید و زنان روز تا روز در فعالیت  تیزاب پاش مي دادند، اما اینکار دهشت افگنی و پر از
 ." هاى اجتماعى، فرهنگی و خدماتي وارد بازار کار شدند

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1798نمونه ای از وضع زنان در مؤسسات تحصیلی در

                                                           

می ( برقع)مفهوم و معمول است ولی در قری و دهات به چادری ( چادری)در بین مردم عام و خاص افغانستان مخصوصاً در شهر کابل کلمۀ  -5
 .اسالمی ندارد برقع یا چادری هر دو یک نمونۀ خشن از جهان اسالم را به جهانیان نمایش می دهد و در اصل هیچ اساس شرعی و. گویند



  

 

 

 11تر 0 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

اولین رئیس " اصغرمحمد " خانم پوهاند " بی بی گل"سخنان میرمن  ( زندان سیار)در ارتباط  به  بحث رفع چادری 
پوهنتون کابل و وزیر عدلیۀ سلطنت بابای ملت که با ما خیشاوندی دارد، به خاطرم آمد، جا دارد آن را ذیالً ذکر 

 .کنم
در آسترالیا به سر می برد، " نسرین جان ابدالی" که تا حال هم در قید حیات است و با دخترش " بی بی گل"میرمن 

در مورد . کابل به سر می برد، برایم از دوران سلطنت بابای ملت قصه می کردروزی در زمان طالبان که در 
چون نمی خواست مانند " اعلیحضرت بابای ملت: "اقدامات اولیۀ اعلیحضرت بابای ملت برای رفع چادری می گفت

رف روحانیون به یک بارگی رفع چادری را اعالم نماید، هراس از اینکه مبادا بازهم از ط" امان هللا خان"غازی 
اغتشاش ایجاد شود، برای کابینه اش امر نمود تا خانم های شان را بدون چادری به بازار بکشند، در بین مردم گشت 

: افزود" بی بی گل"میرمن .  و گذار نمایند تا بدین وسیله مردم خود تشویق شوند تا چادری های شان را دور نمایند
زیر عدلیه بودم با جمعی از خانم های کابینه مؤظف بودیم تا روزانه حد اقل من که در آن زمان جوان بودم و خانم و

یک بار به جادۀ میوند رفته بدون چادری در طول جاده رفت و آمد انجام دهیم، بدون اینکه کاری بخصوصي داشته 
 "باشیم

این خود بیانگر آن است که اعلیحضرت با وجودی که می خواست زنان افغان ازین زندان خارج شوند ولی نمی 
از درایت فوق العاده کار گرفت و در کارش خیلی موفق هم . توانست تجربۀ تلخ غازی امان هللا خان را تکرار نماید

 . شد
ببعد و دورۀ جمهوریت داؤد خان، زنان 1707از  در عهد ظاهرشاه بخصوص: "آقای سیستانی در کتابش می گوید

به درجه اى از آزادی خود رسیده بودند که در پوهنتون در کنار پسران تحصیل مي کردند و براى تحصیالت عالي 
استادان زن در فاکولته هاى افغانستان به تدریس محصلین مى پرداختند و در عرصه . به خارج فرستاده مي شدند

. ن زیاد زن از فاکولتۀ طب کابل فارغ شده بودند و در خدمت مردم و زنان کشور قرار داشتندصحت عامه دكتورا
مکتب نرسنگ و قابلگى نیز تعداد قابل مالحظۀ نرس و قابله به جامعه تقدیم کردند و زنان هنرمند در رادیو و تیاتر 

 .و سینما نقش آفرینى مي کردند
های خویش در باره پیشرفت ها و سهم گیری زنان در فعالیت های اجتماعی دوکتور سید عبدهللا کاظم در اثر گران ب

نصیب زنان کشور شده بود به " سلطنت اعلیحضرت بابای ملت"و فرهنگی و اقتصادی که در دورۀ چهل سالۀ 

.تفصیل سخن زده است
 
  

کنید که از کتاب توجه ( بابای ملت)به چند تصویر زنان افغان در عصر فرخندۀ اعلیحضرت محمد ظاهر شاه 
 :اقتباس شده است( وضعیت حقوقی زنان از عهد امانی تا عهد کرزی)
 

یک بخش از دست آورد های حقوق زنان و اقدامات در راستای " زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد"مؤلف کتاب 
داود خان پیش آهنگ نهضت روی لچی " زیر عنوان " اعلیحضرت بابای ملت"بهبود وضعیت زنان را در زمان 

شرح . باشد ”اعلیحضرت بابای ملت”بیر شرح داده است که به هیچ صورت نمیتواند جدا از اراده و تد" زنان افغان
 .ان ذیالً نقل گردیده است
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 1798بخش بیولوژی کابل/ فاکولتۀ علوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1798نرس قابله نوزاد را بعد از شست و شوی وزن می کند 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  1798بخش مراقبت نوزادان در زایشگاه ماللی 
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 (څارندوی)شاگرد دختر در برنامه فرهنگی صدها 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عده ای از زنان میرمنو تولنه بعد از نهضت روی لچی

 
 
 

 :سردار محمد داؤد خان پیش آهنگ نهضت روی لُچى زنان افغان
 

داؤد اگر در صد سال اخیر، زنان افغان، نفسی به راحت کشیده باشند، این نفس راحت را فقط در دورۀ صدارت 
کشیده اند و پس از آن فرصت یافتند تا از حقوق شایسته مدنی و انساني ( 17۹7)خان بعد از نهضت روی لوچی در 

 .خود برخوردار شوند
 

نخستین هیأت زنان افغانستان در کنفرانس زنان آسیایى که در سریالنكا برگزار مي ( 1147) 1708در اواخر سال 
یک زن افغان همراه هیأت نمایندگی افغانستان به سازمان ملل متحد و یک  1707نه سال بعد در . شد اشتراک کردند
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حدود ده نفر از زنان خانواده ( 1707) 1110در بهار . زن نیز به سفارت خانه افغانستان در واشنگتن اعزام گردید
ول اطالعات در هاى عالیرتبه و برجستۀ افغانستان توسط حکومت انتخاب شدند تا به عنوان مهمان دار و مسؤ

چند هفته بعد به گروهى از دختران فارغ صنوف شش در فابریکه . خطوط د آریانا افغان هوایی شرکت کار کنند
سپس چهل نفر دختر از اولیاى خود اجازه گرفتند تا در فابریکات نساجي . کار داده شد" شاکر" چینى سازى 

از همین زمان استخدام زنان در . عتراض را بر انگیختدوشادوش مردان کار کنند و این اولین اقدام کمترین ا
 .ادارات پست و مخابرات و برخي مؤسسات دیگر آغاز گردید

 

بعد ( مؤسسه نسوان)داکتر سید عبدهللا کاظم، خاطرۀ قدردانی از سردار محمد داؤد خان را توسط زنان میرمنو تولنه 
 :عبارت بیان می کندبا این 11۰1از استعفایش از مقام صدارت عظمی در حوت 

میرمنو تولنه به پاس خدماتي که سردار محمد داؤد خان در رفع حجاب و نهضت زنان کشور انجام داده بود، طی "
یک گرد همآئی بی نظیر در محوطه آن مؤسسه از وی استقبال شایان کرد که در آن تعداد زیاد زنان کابل تجمع 

به یقین . مؤسسه با حمایل گل و احساسات فوق العاده گرامی داشتند کرده و ورود سردار محمد داؤد خان را به آن
 . گفته می توانم که همچو محفل پرهیجان در تأریخ کشور تا آن وقت در اجتماع زنان دیده نشده بود

به پاس خدمات او !" خدا و قرآن پشت و پناهت باشد: "در ختم محفل یک جلد کالم هللا مجید با ذکر این شعار که
 .یش تقدیم گردیدبرا

وقتی محفل به پایان رسید و سردار محمد داؤد خان از قدردانی زنان ابراز امتنان کرد، غریو اندوهناک زنان با 
عدۀ کثیر زنان اطراف او را تنگ حلقه . اشک و گریان چنان در فضا طنین افگند که گویی محشری برپا شده بود

 .زدند و نمی گذاشتند محل را ترک کند
 

حال او به مشکل مؤفق به خروج از آنجا گردید و اما جای خود را در قلوب هزاران زن افغان برای همیش باز بهر 

.گذاشت
 
  

دومین کارنامه با اهمیت سردار محمد داؤد خان، در حق زنان اجازه تحصیالت عالی دختران با پسران در پوهنتون 
ازۀ پوهنتون به روی دختران فارغ شده از لیسه های برای اولین بار درو( 17۹1)ش  11۰8در سال . کابل بود

 .نسوان  شهر کابل بطور مشترک با پسران باز گردید
 

در پوهنتون نیز سریعاً  افزایش یافت  والیات با افزایش سریع تعداد محصالن پوهنتون، فیصدی دختران از مرکز و 

.نفر بالغ شد 19۹8ش به  11۹۰که تعداد محصالت در سال 
 
  

 

در دهۀ دیموکراسی در تمام والیات کشور مکاتب و لیسه هاى دخترانه وجود داشت و به توسعه تعلیم و تربیت 
 . اطفال کشور مشغول بودند

بطور کل ده ها هزار زن تعلیم دیده و صدها هزار دختر در مرکز و والیات کشور در فضاي آزاد و دیموکراتیک »
ره زنان با سر برهنه از منزل بیرون رفته مي توانستند و در دفاتر دولتى با در این دو. مصروف تعلیم و تعلم بودند

و در انتخابات شورا ها شرکت مى  ورزیدند، در کابینه  و پارلمان نمایندگان . مصونیت کامل به کار مى پرداختند
ل هزاران زن و دختر در پوهنتون کاب. زنان عضویت داشتند، و دختران با یونیفورم مناسب به تحصیل می پرداختند

ی های طب، حقوق، ادبیات، ژورنالیزم، تعلیم و تربیه، اقتصاد، علوم، زراعت، دواسازى، ځمحصل در پوهن

«.هنرهاى زیبا و شرعیات و پولي تخنیک شامل فراگیرى علوم در عرصه هاى مختلف بودند
 

 

 :توانایی های زنان در عرصه های مختلف زندګی
 

 :ۀ اداره و سیاستدرعرص - 
فعالیت های سیاسی زنان بعد از رفع »: می نگارد" داکتر عبدهللا کاظم" از قول " محمد اعظم سیستانی"شاغلی  

طوری که دو زن در کمیسیون تدقیق قانون . حجاب، بخصوص از آغاز دورۀ دیموکراسی در کشور شروع شد
ولسی )ت دورۀ دوازدهم شورا سپس وقتی انتخابا. کسب عضویت کردند 1121اساسی و چهار زن در لویه جرگۀ 
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تن وکالی منتخب ولسی  419هجری شمسی آغاز یافت، از جملۀ  1122میزان  44در ( جرگه و مشرانو جرگه
جرگه چهار تن زن نیز با کسب اکثریت آراء از محالت مربوطۀ خود عضویت آن جرگه را حاصل کردند که دو نفر 

یگانه خانمی عضو مؤسس حزب " )اناهیتا راتب زاد"داکتر و " رقیه ابوبکر حبیب"شان از شهر کابل هر یک 
" معصومه عصمتی" و یک نفر از کندهار" خدیجه احراری"، یک خانم از هرات (شاخۀ پرچم -دیموکراتیک خلق 

سه نفر از وکالی فوق به حیث نماینده های انتصابی قبالً عضویت .  منسوب بود" صدای عوام"وردک که به گروه 
این اولین باری بود که زنان افغان در یک مبارزۀ انتخابات پارلمانی دوش بدوش مردان . نیز داشتند لویه جرگه را

 .داخل میدان سیاست گردیدند و با زحمت زیاد میدان را از رقبای مردینه خود بردند
کردند که این م اشتراک 1790عقرب یا نومبر سال  1برای اولین بار در تأریخ کشور، زنان در مظاهرۀ معروف 

 .مظاهره منجر به سقوط دور دوم حکومت داکتر محمد یوسف صدراعظم گردید
جهت مذاکره با محصالن ناراضی از برخورد ( محمد هاشم میوندوال)همچنان چند روز بعد که صدراعظم جدید 

عدۀ بازرسی قضیه پولیس و قوای مسلح در جریان مظاهرات آن روز به صحن پوهنتون آمد و با ایراد بیانیه ای، و
در حضور ( صبیۀ میر غالم محمد غبار -سیده دنیا غبار )برای بار اول یک محصله . را به محصالن داد

 .صدراعظم به سخنرانی پرداخت و چادر سیاه خود را به گردن صدراعظم افگند
 

ای محافظه یک عده از اعض( 1790)هجری شمسی  1129در سال"در همین مبحث در قسمت دیگر آمده است که 
کار ولسی جرگه تالش کردند تا قانونی را وضع کنند که به موجب آن سفر دختران افغان به خارج جهت تحصیل 

همان بود که صد ها دختر علیۀ این پیشنهاد به مظاهره پرداخته و آن را مغایر مواد قانون .  منع قرار داده شود
ر وارد کردند که ولسی جرگه مجبور شد ازین پیشنهاد اساسی و حقوق مساوی زن و مرد دانستند، و چنان فشا

 .صرف نظر کند
برخی از جوانان افراطی مربوط ( م1798) هجری شمسی  1127در سال »: مؤلف در جای دیگری اشاره می کند

 در مقابل پوشیدن لباس های اروپایی زنان از خود عکس العمل نشان دادند[ اخوانی]مشهور به " جوانان مسلمان" به 
پاشیدند و یا بسوی آنها فیر کردند و با این روش خود ( تیزاب)و بر روی بعضی زنان و دختران در شهر کابل اسید 

هزار تن از زنان و دختران کابل به  0مگر فردای آن در حدود .  تنفر  خود را در برابر نهضت نسوان نشان دادند
کومت خواهان باز پرسی و مجازات عاملین این عمل جاده ها ریختند و دست به مظاهرۀ گسترده زدند، و از ح

حکومت نیز با سرعت دست بکار شد و در نتیجه یک عدۀ از عاملین حادثه را دستگیر و . دهشت افگنی شدند
این مظاهرۀ در حقیقت بیداری طبقۀ نسوان را بخصوص زنان .  زندانی ساخت که دیگر این عمل تکرار نگردید

.حقوق شان بیان می کندشهری را در زمینه احقاق 
  
  

 

 :در عرصۀ خدمات طبی و عدلی - 
 

فاکولتۀ طب نسوان . صد ها داکتر، طبیب و پرستار زن در شفاخانه های مرکز و والیات مشغول کار و خدمت بودند
هنځی پوهجری شمسی در محوطۀ شفاخانۀ مستورات زیر نظر  1119دو سال قبل از رفع چادری یعنی در سال

هجری شمسی هنگام شمول دختران در پوهنتون، مشمولین  1128طب پوهنتون کابل شروع بکار کرد که در سال 
هنځی طب کابل به تحصیل پرداختند و اولین گروپ داکتران زن پوفاکولتۀ طب نسوان مشترکاً با سایر محصلین در 

 : د، که عبارت بودند ازهنځی طب پوهنتون کابل فارغ گردیدنپوهجری شمسی از 1122در سال 
 

  ،داکتر نادره افضل 
  ،داکتر لیال آصفی 
  ،داکتر صابره نصیر 
  ،داکتر جمیله دفتری 
  ،داکتر مسعوده صمیم 
  ،داکتر عطیه مختار زاده 
  ،داکتر کریمه رشیدی 
  داکتر فریحه 
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 داکتر اناهیتا راتب زاد. 
  و . . . . . . . . 

 
بعد از رفع چادری، تربیۀ داکتران و سایر همکاران طبی نسوان در تمام رشته های طبی مخصوصاً در ساحۀ نسائی 

 . والدی خدمات ارزشمندی در حفظ صحت طفل و مادر انجام داده است
 :  ارقام ذیل گویای این حقیقت است

قابله،  284نرس،  094داکتر زن،  108هجری، به تعداد  1102در سه شفاخانۀ کابل مخصوص نسوان در سال 
شفاخانه های مخصوص . معاون البراتوار از طبقۀ نسوان خدمت می کردند 18عملۀ واکسین، 10معاون نرس،  01

و کلنیک های مربوط انجمن رهنمای ( زایشگاه)نسوان عبارت بودند از شفاخانۀ مستورات، ماللی زیژنتون 

خانواده
  
  

 

 :خدمات طبی خصوصاً  در بخش اناث را که مادرم برایم نقل کرده است ذیالً بیان کنممی خواهم در اینجا از کیفیت 
در زمان اعلیحضرت بابای ملت، زنان حامله ایکه  قبل از والدت به شفاخانه های نسائی والدی مراجعه می »

ی شد، به شفاخانه کردند، زیر نظر داکتر قرار می گرفتند، نام شان ثبت می شد، و زمانیکه وقت والدت نزدیک م
خدمات عادی طبی . اطالع داده می شد، شفاخانه یک قابله و یک نرس را با امبوالنس به خانۀ مریض می فرستاد

در خانه توسط قابله اجراء می شود، در صورت مغلق بودن والدت، مریض را جهت تداوی توسط همان امبوالنس 
حدود بوده باشد و برای همه مردم میسر نبوده باشد ولی یک اساس شاید این امکانات م" به شفاخانه انتقال می دادند

 . . .ما تا امروز از همچو خدمات محروم هستیم.  خوب برای خدمات طبی بوده که شایان تقدیر است
در آن دوره افزون بر آنکه هزاران زن به عنوان استاد و معلم »: می نویسد" محمد اعظم سیستانی"کاندید اکادمیسین 

معلم و مبصر و مفتش در خدمت فرزندان وطن قرار داشتند، در عرصۀ عدلی و قضائی نیز تعدادی از زنان  و سر
 .«تحصیل کرده افغان راه یافتند

 

تا قبل از نهضت روی لچی، دستگاه عدلی و امنیتی کشور به طور کامل در دست مردان بود و هیچ زنی در آن راه 
بروز مسائل مختلف مربوط به زنان، ضرورت وجود کارمندان عدلی و امنیتی از طبقۀ زن را الزمی و .  نداشت

وق و شرعیات یک تعداد دختران را هنځی های حقپوروی این ضرورت بود که پوهنتون کابل در . حتمی ساخت
 .برای کدر های قضائی تربیه نمود و در اکادمی پولیس نیز یک تعداد دختران را شامل تحصیالت عالی نمود

 

څارنواالن زن در نورستانی و انیسه امام، از جملۀ اولین ( مستمندی)به قول داکتر سید عبدهللا کاظم، حکیمه 
در کدر وزارت عدلیه در محکمۀ اختصاصی اطفال ( م1790) هجری شمسی  1120بودند که در سال افغانستان 

هنځی حقوق به حیث اولین قضات نسوان در پوشروع به کار کردند و همچنان در سال بعد پنج خانم فارغ التحصیل  
 . محاکم اختصاصی کابل شامل کار شدند

 :این دختران افغان عبارت بودن از
 

  ثریا پرویز،پیغله 
 جیبه نجیب، پیغله ن 
  ،پیغله شایسته نوابی 
  ،پیغله راحله حبیب 
  و پیغله علیا عابد 

 

 .و از آن ببعد تعداد بیشتری بعد از فراغت تحصیل درین رشته بکار آغاز کردند
 

اولین زنی بود که بحیث صاحب منصب پولیس بعد از فراغت از " جمیله نعیم"در رشتۀ ژاندارم و پولیس پیغله 

.م شامل خدمت گردید1790کابل در سال اکادمی پولیس 
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 :در عرصۀ مطبوعات و گویندگی - 
 

هنځی ادبیات و علوم بشری، و اعزام یک عدۀ خانم ها غرض تحصیالت پوبا تأسیس شعبۀ ژورنالیزم در چوکات 
عالی به خارج، قشر مسلکی ژورنالیستان از طبقۀ نسوان در حلقۀ فرهنگی و اطالعات و مطبوعات کشور تبارز 
نمود که به سرعت نقش آنها رو به توسعه گذاشت و یک تعداد آنها به گردانندگی مجالت، روزنامه ها و سائر 

 . ات چاپی و سوتی کشور شروع بکار نمودندنشر
 

 : از جمله میتوان ازین خانم ها نام برد
 

  یگانه نشریۀ سابقه دار مخصوص زنان  که از طرف د میرمنو "میرمن"خانم نفیسه عباسی مدیرۀ مجلۀ ،
 به نشر می رسید،( مؤسسۀ نسوان)تولنه 

  را بدست گرفت،" میرمن"و بعداً میرمن صالحه امین اعتمادی مدیریت مسؤول مجله 
  که به زبان های انگلیسی  و فرانسوی در انجمن تأریخ به " افغانستان"خانم ملیحه ظفر مدیر مسؤول مجلۀ

 نشر می رسید،
  سره میاشت"خانم آصفه اعتمادی مدیر مسؤول مجلۀ" 
 ،پیغله نادیه معاون مجلۀ ژوندون 
 ،پیغله فریده  متصدی قسمت زنان در روزنامۀ انیس 
  و متصدی صفحۀ مخصوص زنان، در ( به زبان انگلیسی)پیغله فهیمه ایوبی راپورتر روزنامۀ کابل تایمز

 آن روزنامه، 
  ،پیغله ماری مصحح روزنامۀ هیواد 

 

.همچنان بعد از آن سلسلۀ همکاری های زنان افغان در ساحۀ فوق روز بروز بیشتر شده رفت
  
  

و ( رادیو افغانستان)البته یکی از عرصه های دیگر مسلک ژورنالیزم، فن نطاقی، و گویندگی در رادیو کابل، بعداً 
دستگاه رادیو کابل و سپس تلویزیون افغانستان چهره های زنان موفقی را در این . رادیو تلویزیون افغانستان بود

 :  عرصه به جامعه معرفی نموده اند، از آن جمله
 ن لطیفه کبیر سراج نطاق، میرم 
  ،میرمن فریده انوری نویسنده و دیکلماتور نامدار رادیو و تلویزیون افغانستان 
  ،میرمن ذکیه کهزاد نطاق موفق رادیو تلویزیون 
 ،میرمن ثریا پکتیایی نطاق ورزیده زبان پشتو 
  ،میرمن فریده پاکتین نطاق 
  ،میرمن سیما شادان نویسنده و دیکلماتور 
  وسیمه عباسی نویسنده و نطاق، میرمن 
  ،میرمن شفیقه محمود حبیبی نطاق 
  ،میرمن سهیال اصغری نطاق و دیکلماتور زبان پشتو 
  ،میرمن مینه بکتاش نطاق 
  ،میرمن نجیبه شریف نطاق 
  ،میرمن مرضیه عدیل نطاق 
  ،میرمن جلیله توخی نطاق 
  ،میرمن ثریا خادم نطاق 
  ،میرمن زهره رهگذر نطاق 
  ،میرمن فوزیه میترا نطاق 
  ،میرمن زهره انصاری نطاق 
  ،میرمن غوتی خاوری نویسنده، شاعر و نطاق 
 ن نطاق پشتو و دری،څومیرمن شریفه پا 
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   ،میرمن زهره یوسف داؤد نطاق 
  ،میرمن صایمه اکبر نطاق 
  ،میرمن آمنه زیرک نطاق 
  ،میرمن فوزیه امین زی نطاق 
  ،میرمن فریده هودن طاق 
 رابعه غرشین نطاق،  میرمن 
  ،میرمن پروین هاشم منصور نطاق 
  ،میرمن جمیله زمان انوری نطاق 
  ،میرمن فوزیه وهاب زاده نطاق 
  ،میرمن نبیله همایون نطاق و دیکلماتور 
  ،میرمن مستوره یوسفی نطاق 
 میرمن زرغونه ژواک نطاق، و نویسندۀ مقیم آلمان... 

 
 :در عرصۀ هنر آواز خوانی و تیاتر - 

 

  این زنان قبل از نهضت روی ) میرمن زرغونه  –میرمن افسانه  –میرمن آزاده  –میرمن پروین ضیایی
 ، (لچی در زیر چادری به آواز خوانی در رادیو کابل می پرداختند

  میرمن  –( خواهر هنگامه)پیغله سما  –پیغله فرشته  –پیغله هنگامه   -استاد مهوش -میرمن رخشانه
 پرستو،

  میرمن  –میرمن ژیال  –میرمن سارا زالند  –میرمن سهیال زالند  –میرمن سلما جهانی  –شه میرمن پلو
 میرمن قمر گل، –میرمن شهال  -میرمن عزیزه  –پیغله الله  –میرمن پریسا مرسل  –سیما ترانه 

   زلیخا  پیغله -میرمن زینب هروی  -میرمن بخت زمینه  -پیغله ملینا  –میرمن راشده ژاله  –پیغله گلشن– 
 پیغله ستارۀ هروی، -پیغله رعنا  –میرمن سپوژمی  -پیغله ثریا مژگان  –پیغله بنفشه مجاز  -پیغله زرین 

   پیغله   –میرمن مریم  -پیغله ماری مهتاب  -پیغله گاللی  -پیغله فرشته  –میرمن فرح  -میرمن فتانه
پیغله  -میرمن وژمه  -پیغله نرگس  -ه نادیه پیغل –میرمن ناهید  –پیغله ماه پیکر  -پیغله مینا  –مرجان 

 وغیره–هما 
 

 :  در عرصۀ تیاتر و هنر سینما
  ،پیغله حبیبه عسکر 
  ،میرمن نورتن نورانی 
  ،میرمن زلیخا نورانی 
  ،میرمن میمونه غزال 
  ،میرمن زرغونه آرام 
  ،میرمن سائره اعظمی 
  ،پیغله مزیده سرور 
  ،میرمن حمیده عبدهللا 
 ستمندی پیغله هما م 
 وغیره. 

 

 :در عرصۀ خدمات تولیدات اقتصادی - 
 

پس از نهضت نسوان در کشور،  زنان در کارخانه جات مرکز و والیات به نحو چشم گیری در امر تولید سهم 
در عرصۀ خدمات پولیس و اردو، بسیاری زنان در این دو زمینه در سال های سلطنت بابای ملت و .  داشتند

دیموکراتیک خلق نیز به کار شان جمهوریت سردار محمد داؤد خان شامل کار شده بودند و در دورۀ حاکمیت حزب 
 . ادامه دادند و مورد تشویق بیشتر قرار گرفتند
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 پایان
 
 


