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                                                                                                               2۰/۰۵/2۰21       ی تتبع و نگارش : ناهید  علوم
 و امور زنان ..  ینویسنده کتاب زنان نخبه افغانستان ، فعال امور اجتماع 

 
 

 مشارکت زنان نامدار در حماسه و تاريخ افغانستان 
 
زنان افغانستان از گذشته های دور تا امروز در عرصه های سیاسی، اجتماعی وفرهنگی سهم شایسته              

زنان یاد آور شد و  ودرخور اهمیتی داشته اند، درهر مرحله یی از تاریخ سیاسی افغانستان میتوان از نقش برجستۀ  
به نسل های بعدی بشارت داد که زن افغان در هر دور تاریخ به رغم دشواری ها وموانع جدی برازنده گی وشایسته  

  .گی الزم را ازخود تبارز داده اند
  :گذشته های دور

گارمانده است، سیمای ( در یکنیم تا دوهزار سال پیش از میالد مسیح به یاد  1آنچه از تمدن  ویدی و  اوستا )    
جامعه را منقسم به طبقه های اجتماعی متضاد نشان میدهد، در این دوران اگر آنرا دوره نظام برده گی به پنداریم، 
مواضع مردم برحسب موقعیت طبقاتی آنان مشخص شده است.زنان ومردان این دوران  تفاوت کلی نداشتند و در یک  

 ردیف قرار داشتند.
 :ويدیزنان در مدنيت  

از سروده های ویدی درمورد موقف زن درجامعه وخانواده به صراحت معلوم می گردد که  به زن در این دوره      
سروده های ویدی یا ریکویدا به وسیله    }.حرمت قایل بودند وبا مرد ها در همه موارد حیات اجتماعی فرقی نداشتند

زن ومرد( بین یک هزار وپنجصد تا دوهزار وپنجصد سال پیش  ریشی ها )دانایان، آواز خوانان برهمنان وروحانیون  
 از میالد قسماً در افغانستان وبعد درهندوستان تکمیل شده است.{ 

زنان در زمرۀ  سرود سرایان ویدی شامل بودند، چنانچه همین ریشی ها )دانایان وروحانیون زن ومرد( رهنمایی 
 .مدنیت ویدی مقام ومنزلت زن ومرد با هم یکسان بوده استجامعه را هم بعهده داشتند،پس میتوان گفت که در

در این دوره با آنکه مرد فرمانروای خانه بود، اما زن را به دیده حقارت یا مانند کنیز نمی نگریستند، بل او را     
های همکار وغمخوار فرزندان می پنداشتند. زنان برعالوه انجام کار ریشی گری } شاعری وآواز خوانی{ به مجلس

  ."سبها " که به جرگه های قبیلوی کنونی شباهت داشت اشتراک می ورزیدند
این امر نوعی ازنخستین مشارکت سیاسی زنان در حیات اجتماعی را نشان میدهد، همچنان در آن عصر زنان اسیر  

سامانه" میگفتند چهاردیوار خانه نبودند، بل دوشادوش مردان درمزارع، چراگاهها وحتی بازی های مشترک که آنرا " 
اشتراک داشتند. در این دور زن شعر میگفت، به میدان های قربانی وکارهای مشترک حاضر میشدند ودرتصامیم  

 .مهم سیاسی سهم بارز داشتند
 :زنان در عصر اوستا

یافته   تمدن اوستایی که ادامۀ همان تمدن ویدی در آغوش جامعه آریایی بوده واز هزاره اول پیش از میالد آغاز     
است، در آن زنان همچنان در امور اجتماعی وفرهنگی با مردان سهم مشترک داشتند ودرخانواده ازحرمت واعتبار 

الزم برخوردار بودند. ازدواج نکردن در عصر اوستایی نوع عیب اجتماعی شمرده می شد، تقاضای نامزدی  
 .اب شان ازحق معین بهره مند بودندهرچند از طرف پدر ومادر صورت می گرفت، اما دختر وپسر در انتخ

این امر بیانگر آنست که تساوی حقوق در این عصر لمس شده وسنتهای ناپسند مانند ازدواج اجباری در این مرحلۀ   
 .در تاریخ میهن ما به مشاهده نرسیده است

میخوانیم: "که  دانشمند اوستا شناس معروف آلمانی در عرصه دیانت زردشتی   Dr.Geigerبه قول داکتر گیگر 
زن در صف همسری شوهر قرار میگیرد نه از تابعین او، کنیزش نیست، بل  چون رفیق وهمسر در کلیه حقوق با  

 ( 2وی شریک وبرابر است.")
 در زمان سکندر مقدونی: 

 بود مارش کرد. برخالف انتظار پیش از میالد سکندر از ایران به افغانستان که فاقد دولت مرکزی 33۰در سال   
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 -روښانه -روشانه –) رخشانه  روکسانهمدت چهارسال با صد هزار عسکر در دامنه های هندوکش گیر ماند.
روشنک( دختر وخش ارد  والی باختر) بلخ( که زیبا ترین دختری مثل هزاران زن دیگر ، در جریان لشکر کشی 

قی در میان هزاران زن اسیر  سکندر به شرق بدست قشون مقدونی اسیرگردید. روکسانه با مالحت ولطافت شر
 ( 3توجه سکندر را بخود جلب کرد وسکندر او را به همسری برگزید، رکسانه ولیعهد سکندر را به دنیا آورد. )

احمد علی کهزاد مؤرخ شهیر افغانستان درجلد اول تأریخ افغانستان از قول سر اورل ستن پژوهشگر انگلیسی  
باختر) بلخ( به واسطه ُحسن خارق العاده به یکی از قلعه های ) دره   مینویسد: " روکسانه دختر یکی از نجبای

بدخشان( فرستاده شد تا در آنجا محفوظ بماند. در هنگام لشکر کشی بدست لشکر افتاد   – روشان درجوار شغنان 
 وملکه سکندر شد.

 
 

 ( 4تصوير نقاشی شده  روکسانه و  سکندر مقدونی )
این نخستین شاهدخت باختر و زن افغانستان بود که در اداره امور امپراتوری بزرگ جهان سهم متبارز ایفاء  

پیش از میالد از او فرزندی بنام سکندر چهارم بدنیا  323داشت، وی پس از مرگ ناگهانی سکندر در بابل در 
 امپراتوری سکندر شدند.   های سیاسی آورد. پس از مرگ سکندر، روکسانه  و پسرش قربانی دسیسه

  : دوره کوشانی ها وموقف زنان
زمانی که دولت مقتدر کوشانی جاگزین دولتهای قبلی گردید وساحه نفوذ این امپراتوری تا کرانه های سند پیش     

م( که پایتخت تابستانی او بگرام ومرکز   16۰تا    12۰رفت، تعصب مذهبی کمتر وجود داشت، کنشکای کبیر) از  
 (5) .انی اش پشاور بود، مذهب بودایی را درکشور وسعت بخشیدزمست

از آثار تاریخی این دوره درمعبد بگرام آشکار میشود که زن در آن وقت منزلت بسزایی داشت تا آنکه به شکل " الهه  
ی  ها " مورد ستایش وپرستش قرار میگرفتند، در این دور تساوی زن ومرد یک تصاعد معین را نشان میداد وبرا

  .جامعه قابل پذیرش بود
  :زن درخراسان 

شاه زن   -سيندختهمسر شاه بلخ،    کتايوندر قرن هفتم میالدی زنان خراسان تا حد اشتغال مقام پادشاهی حق داشتند.  
پوران شاهدخت سمنگان همسر رستم ومادر سهراب ،  همچنان در دور ساسانی ها "    تهمينه کابل، مادر رودابه،  

به پادشاهی رسیده بودند. از همینجاست که میتوان موضوع مشارکت  سیاسی زنان در اداره  " آذر دختها "    ودختها"
اند وسیمای درخشان   امور را الگو ونشانه گرفت ومدعی شد که زنان در هر مرحله تأریخ افغانستان حماسه آفریده

 شان هویدا بوده است.
 :وضع زنان هنگام استيالی عرب 

در دوران  تسلط عربها که برده گی زنان شدت یافت و ایده های مذهبی بنیاد ایدیالوژیک مناسبات جامعه را تحت      
بزرگ تشکیل داده کنترول گرفت، اشراف وعیان وطبقات دارا برای شکوه وعظمت شان دربار ها  وحرمسرای های  

  .وزنان زیادی را در این حرمسرا ها بحیث کنیز وبرده نگهداری نموده وزنان را به اسارت هوا وهوس خویش کشیدند
بیشمار  ها، دختران وزنان  یرانی  و  فجایع  دیگر  درکنار  نیافت،  انجام  انهدام وکشتار  بدون غارت،  استیالی عرب 

وزیبا رویان بیشماری ازمناطق مفتوحه چون تحفه های گرانبها به  دارالخلیفه  خراسان را در بازار های مدینه فروختند  
شدند. خوانده  گان(  بنده   ( موالی  بودند  شده  تسلیم  که  شد.آنانی  فرستاده   )بغداد( 

مساله حقوق زن ومرد پایمال شد وفاتحان عرب که از شکوه وجالل دربارهای محلی حسرت ولذت میبردند، غالباً 
 .فراموش نموده و از سرزمینهای شرقی غالم بچه گان وکنیزان زیادی را جمع وبه غنایم شان افزودند  رسالت خود را

  :دوره های طاهريان، سامانيان، غزنويان، سلجوقيان وخوا رزم شاهيان
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تحت تاثیر مفکوره های اسالمی موسسات مذهبی زیادی به وجود آمد که زن را به اسارت عمیقتر کشید وبه تداوم 
 .زن از بیشترین حقوق  خود محروم گردانیده شد آن

 :استيالی چنگيز 
مغولها که درقرن سیزدهم به سرزمین ما هجوم آوردند، همه شهر ها را به ویرانه مبدل وشمار اندک مردم که      

  .در کوه پایه ها بودند نجات یافتند
  :احيای مجدد ، غوريان و عصر تيموريان هرات

میالدی در دهلی بر تخت   1185دختر شمس الدین التمش غوری افغان درسال  رضيه سلطاندر دور غوریان 
سال پادشاهی نمود.التمش رضیه را ازهمه فرزندانش بیشتر دوست داشت، میگویند:   26سلطنت جلوس نمود و

 ( 6رضیه برعالوه دیگر دانستنی ها، اسپ سواری، شمشیر زنی وغیره فنون مردانه مهارت بسزایی داشت.)
ری که از تصویرش پیداست، خیلی قشنگ ودلربا هم بود، گویند صدای جذاب داشت که به زیبایی اش افزوده طو

 بود.

 
 ( 7نقاشی سلطان رضيه غوری )  

بعد ازیک دور تاریک صایقه چنگیزی وایجاد دولت گورگانی ) تیموری( در هرات که شاهرخ میرزا یکی از      
زمام امور رابه دست داشت. این دور را از لحاظ  هنر، ادب و فرهنگ  14نواده های تیمورگورگانی در قرن 

بانوی  شاهرخ میرزا قد بر افراشت   ملکه گوهر شاد بيگممیتوان دور درخشانی محسوب نمود، در همین وقت  
یر  ودر رشد واحیای فرهنگ دوشا دوش شوهر کارنمود . در دانشنامه آزاد میخوانیم:"گوهرشادبیگم پس از پدرش ام

پایتخت   14۰5سال بر مناطق وسیعی از ایران و افغانستان حکمرانی کرد و توسط او در سال  43تیمور، به مدت 
(  درکنار وی زنان نامدار دیگر هم  ظهور نمودند، اما هنوزهم درتعلیم 8تیموریان از سمرقند به هرات منتقل شد.")

   .وتربیه وبا سواد شدن زنان موانع وجود داشت

             
 (   9نقاشی گوهرشاد بيگم   )  

 
 دور افغانهای لودی درهند  

قرن پانزدهم میالدی درنظام پادشاهی دهلی که درحال اضمحالل بود،افغانها آهسته ،ولی   4۰و 3۰"دردهه های  
مداوماً بصورت یک گروه فشار در آمدند. دربین آنها ملک بهلول لودی، جانشین اسالم خان لودی، قوی ترین فرد  

 ( 1۰این خانواده بود" )
تیجه توطئه مادر ابراهیم لودی غرض بر انداختن  پوهاند عبدالشکور ارشاد در یک مصاحبه خود میگوید:"  در ن

بعد از سرنگونی سلطنت لودیان در دهلی وآگره و قتل   1554سلطنت بابری درهند ، بابر مقهور شد و در سال 
را با پسر خورد سالش به افغانستان   شاه خانم همسر سلطان ابراهيم لودیسلطان ابراهیم لودی در میدان جنگ  

خود را در قلعه مظفر بدخشان طور زندانی سپری کند، خانم لودی که سوار برکجاوه شتر، تحت   تبعید تا بقیه عمر
نظر محافظین مغولی به سوی افغانستان حرکت میکرد، وقتی قافله به محل قلعۀ اتک رسید، توقف نمود وپس از 

، خانم ابراهیم لودی دفعتاً از  استراحت مختصر دوباره به راه افتاد، هنگامی که قافله از روی پل سند عبور میکرد
روی کجاوه بلند گردیده ومانند عقابی خشمگین بال گشود وخود را در وسط رود خانه پرتاب کرد وامواج رود خانه  

این بانوی با شهامت را در خود فرو برد ومحافظین مغولی با حیرت مشاهده کردند که این زن دلیر افغان چگونه  
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 ( 11انه فرو رفت ومرگ را برزنده گی در اسارت دشمن ترجیع داد. " )در کام امواج خروشان رود خ
 

 
 (12این نقاشی منسوب به شاه خانم همسر ابراهیم لودی میباشد.)

 

 زنان با درايت : 
مادر میرویس  - 165۰دختر سلطان ملخی توخی یکی از رؤسای محلی قالت ) زابل( ومتولد  ميرمن نازو انا:  -  

ولت هوتکیان درکندهار، گفته میشود هنگامی که سلطان ملخی در یکی از حمالت دشمن به خان هوتکی مؤسس د
قتل می رسد، پسرش حاجی عادل خان به جنگ رفت وحفاظت قلعه به نازو انا خواهر خود  واگذار نمود. نازو 

ی وحامی مانند یک سپاهی دلیر خود را مسلح ساخت وبه پاسداری از قلعه پرداخت.او شاعر وشخصیت سیاس
 فرزندش بود، دیوان شعری هم  دارد: 

 سحــرګه وه د نرګيس ليمه النده
 څاڅکی څاڅکی يي له سترګو څڅيده 
 ما ويل څه دی ښکليه ګله ولې ژاړې 

 دی ويل ژوند مې دی يوه خوله خنديده 
ی ازمردم  نام این قهرمان پاک دامن افغان برای همیشه در خاطره ها باقیست، به میمنت نام وشهرت نیک او بس

 (13افغانستان نام دختران خود را " نازو" گذاشته ومیگذارند. )
 

 
 

 ( 14اين نقاشی ها منسوب به نازوانا خوانده شده است )
  مؤسس دولت مستقل افغانستان: احمد شاه درانیمادر زرغونه انا:   -

یکی از زنان هوشیارافغان بود،  احمدشاه بابا،زرغونه انا مادر   -عبدالروف بينواو   اکادميسن رشادبنابر روایت 
بود، جرگه بزرگ قومی را به خاطر اعمار شهر دعوت   1755احمد شاه در سال هشتم پادشاهی اش که مصادف 
انا ناگهان وارد جرگه شده وخطاب به فرزندش مانع این  زرغونه کرده بود.که شهر باید حصار ها داشته باشد، اما 

ر شهر مردان با همت باشند نیاز به حصار بلند ودیوارکشی نیست. این شهامت ودرایت حصار شد وگفت:  اگرد
 (15ثبت تاریخ افغانستان است. )
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 ( 16) اېن نقاشی را به زرغونه انا منسوب مېدانند

 مادر وزير محمد فتح خان:  -لوېه ادی  
یکی از زنان با شهامت که بر اثر چندین حرکات واعمال شجاعانه مانند: حمله مسلحانه به زندان شهرکندهار  

در    1799پسر زمانشاه، حفظ امنیت شهر کندهار  تا هنگام معلوم شدن سرنوشت جنگ وصلح سال  قيصر ورهایی 
ضی خان را که قصد چپاول تجارت خانه داماد خود مرت -نواسه احمد شاه درانی که گفته شده است شاه زمانعهد 

ها و دوکان ها  را داشت، به  زندان افگند، روی این شجاعتها درمیان مردم کندهار به لویه ادی) مادر بزرگ( 
 شناخته ومعروف شد. 

 (17ولسوالی گرشک ومنسوب به قوم بارکزایی بود. ) -لویه ادی از قریه مالگیر
کندهار در عصر احمد شاه ابدالی میباشد، غالم محمد غبار در کتاب )احمد شاه یکی از زنان نامدار  ميرمن عينو: -

بابا( از زبان مردم کندهار مینویسد: " در بازگشت احمد شاه بابا از یکی از سفر های جنگی اش در عالقه دامان  
ه خود که از قرارگاه   قرار گاه اردوی خود را بنا کرد، یکنفر سپاهی شبانه اردو را ترک وبدون اجازه به سوی قری

دور نمود و به دیدار " عینو" همسرش رفت، اما همین که خانم او دانست که شوهرش طوری گریزی رکاب احمد 
شاه را ترک نموده، سوگند یاد نمود که او را به خانه راه ندهد وگفت: عیب است پیش از آن که احمد شاه بابا به 

ه آید. سپاهی مجبور به عودت ودر ورود به اردوگاه از سوی پهره دار  حرمسرای خود داخل شود .سپاهی او به خان
توقف داده شد. فردا این قصه به منصبدار و دربار احمد شاه رسید.احمد شاه از چنین احساسات یک زن افغان بی  
بی  نهایت مشعوف وبه غرض تشویق این کاریزی را که نزدیک قصبه مذکور بود به آن زن بخشید." این زن همان 

 بی عینو بود که تاحال منطقه مذکور به نام کاریز عینو یاد میشود.بعداً بسیاری از اماکن به نام او مسماً گردید. 
 :زنان هنگام قيامها ومبارزه آزادی خواهی مردم افغانستان عليه استيالی خارجی

فت، در محاذ های استقالل طلبانه  مبارزه آزادی خواهانه علیه تسلط بیگانه ها از والیات شرقی وجنوبی آغاز یا   
 زنان بیشماری ظهورنمودند که علم استقالل را برافراشته نگهداشتند ومشوق مردان دراسترداد استقالل بودند. 

مردم زمینداور در سواحل هلمند به رهبری اختر محمد خان علیزایی علم قیام   184۰در دسمبر    ميرمن اکرم:  -
تند و جنرال نات وراولسن را مصروف با خود ساختند. در این محاذ انگلیسها به زور وجهاد علیه انگلیس را برداش

پول از طریق جواسیس خود اکرم خان را دستگیر ودر کندهار به توپ بستند. اینجاست که زن شجاع او  ظهور 
گلیسها برخاست،  میکند، این زن میرمن اکرم همسر اکرم خان بود که ندای جهاد بلند کرد وبر اسب سوار علیه ان

انگلیسها میرمن اکرم را هم زندانی نمودند وبه کابل فرستادند، اما مردم غیور غزنی بر سپاه دشمن یورش برده 
 ( 18زندانیان ومیرمن اکرم را آزاد نمودند.)

   ماللی ميوند ) افغان( - 
ن که به شکست شدید به رهبری سردار ایوب خا 188۰انگلیس) محاذ میوند(  درسال  -"درجنگ دوم افغان 

ترین افراد شرکت کننده در این جنگ بانویی بنام مالله  انگلیس و واپس گیری کندهارمنتج شد، از شناخته شده 
بود.ماللی دختری کندهاری بود که در جنگ میوند به مبارزان افغان آب آشامیدنی میرساند.هنگامی که پرچمدار 

ق از دستش بر زمین افتاد. ماللی مشک آب رابرزمین گذاشت و بیرق  نیروهای افغان هدف گلوله قرار گرفت و بیر
 :افتاده را بلند کرد با خطاب قرار دادن مبارزان افغان آنان را به ادامه جنگ فراخواند 

  خدايه الليه بی ننگی ته دی ساتينه  -که په ميوند کی شهيد نشوی 
 نگی حفظ کند اگر در جنگ میوند شهید نشدی، خدا ترا برای بی ن ترجمه:

همین سخنان باعث تحریک نیروهای ملی و تا حدودی شکست خورده افغان شد و در نهایت به پیروزی آنان 
نظر به گفته های پوهاند ارشاد خانواده ماللی میوند هنوز در   .انجامید، اما ماللی خود نیز در این پیکار جان باخت
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 (19" )مېکنند گی خوګېانېو کارېز( زنده قریه ) د

 
 ( 20نقاشی منسوب به ماللی افغان درجنگ ميوند )

که از خوشی والیت لوگر برخاست ودرقیام علیه استعمار انگلیس حماسه آفرید. همچنان زنان دیگری  غازی ادی: -
مانند: گلناره، میرمن اکرم، میرمن سپینه ادی، بخت نامه، معصومه ) تروریا زن کاکا( ، مستوره، زهرا هریک  

 .قهرمانی هایی در راه حصول استقالل وآزادی داشتند
لیتو گرافی شد، یعنی از  19یگانه شاعری بود که اشعارش در اخیر قرن  182۰فات سال و  عايشه درانی -

نخستین چاپخانه سنگی طبع شد،بی بی سنگی که کوته سنگی به نام اوست، مریم کنیزک وصنوبر عاجزه وبعد 
 مستوره غوری ،محجوبه هروی، مخفی بدخشی از مشاهیر شاعر زنان  نامدار افغانستان اند.  

"زنان ودختران کابل درجنگها ومعرکه های استقالل خواهی سهم فعال داشتند، به مردان نان، آب واسلحه می        
زن مبارز کابل در دامنه های کوه آسه مایی از سوی انگلیسها شهید شدند  8۰رسانیدند. به همین دلیل در یک روز 

ویق ویاری می نمودند. انگلیسها برای جلوگیری از این  و درآنزمان باروی باز غازیان را درمقابله با غلیمان تش
تحریکات دست به تدبیر زدند، که بتوانند زن ها را ازمرد ها تجرید وتفکیک نمایند وعوامل احساسات غازیان را  
ازمیان بردارند، تدبیرچنان بود که زنان را جبراً  متحمل به پوشیدن چادری نمودند، این امر درشهر ها واکناف به 

( بعد از دوره امانی این  21وسیله فشار روحانیون وحمایه دولت وقت ) امیر دوست محمد خان( گسترش یافت.")
 .کیسه ازمیان برداشته شد وآزادی زنان تضمین گردید

دختر میر عتیق هللا از اوالده میر واعظ کابلی، همسر امیر  -مشهور به بوبو جان جغه دار  بی بی حليمه -
در بارانه کابل چشم به جهان گشود، او درخانه پدر علوم متداوله را    19۰3یا  19۰1در سال   عبدالرحمن خان 

لیمه از اتوریته و هژمونی زنانه  حفراگرفت در جوانی و بلوغ بخصوص بعد از همسری شاه مقتدر ، خود 
 (  22برخوردار بود و در ادب وشاعری در میان زنان آنروزگار برجسته وسر آمد بود. )

 
 

 :نان بعد از حصول استقالل سياسی افغانستانز 
 .زنان در احیای فرهنگی نقش بسزایی داشتند 1919بعد از حصول استقالل سیاسی افغانستان درسال       

نخستین مکتب برای زنان به نام مکتب مستورات وکتابهایی به نام " امان النسوان " برای دوره "رشدیه" تنظیم 
دختر محمد زمانخان  روح افزاخانم محمود طرزی و  اسما رسميهگردید. جریدهء " ارشاد النسوان " با مدیریت 

داشت، رفع حجاب، ممنوع قراردادن نکاح  در تقویت نهضت زنان نقش مهم ملکه ثرياچاپ ونشر گردید. تشویق 
 .دخترنا بالغ، لغو کامل برده گی وکنیز گیری زنان از جمله کارهای برجسته این دوره برای زنان بود

 
میالدی با   1912در دمشق بدنیا آمد و در سال   1879نوامبر  24در  محمود طرزی: دختر ملکه ثريا طرزی -

(  1719-1771)  خان بارکزايی حاج جمک( و 18۰۰) پاينده خانملکه ثریا به ازدواج نمود، تبار  هللا خان امان
 رسد.می
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 ملکه ثريا طرزی همسر شاه امان هللا خان  

جنوری  نظیر بود، دردر انکشاف تعلیم و تربیه زنان در تاریخ افغانستان بی ثرياو  شاه امان هللامساعی 
در تاریخ افغانستان در شهرکابل در ناحیه شهرآرا گشایش یافت، این ليسه ماللی اولین مکتب دخترانه بنام 1921

محمود  خانم  ميه اسما رسمکتب پنجاه نفر شاگرد داشت، شاگردان مرکب بودند از دختران خردسال و زنان جوان،  
که در خارج از افغانستان تحصیل کرده بود اداره و تدریس این مکتب را به عهده داشت و همچنین یک    طرزی

 کردند.های ترک، آلمانی و هندی در آنجا تدریس میتعداد معلم
ؤلیت آن نیز  اقدام شد که مسئو ارشاد نسوان«به نشر اولین مجله مخصوص زنان بنام » ثريادر همین سال به همت 

به نشر رسید، این نشریه به شکل مجله یا   1921مارچ   17بود و اولین شماره آن در  اسما رسميه طرزیبعهده 
که اینجانب   ناشر انديشه های زنان افغانستان در اروپا(به نشر ادامه داد.مجله بانو ) 1925هفته نامه تا سال 

افتخار داشت  که ادامه دهنده خط نشراتی ارشاد النسوان بود     چهارمین مدیر مسوؤل آن بودم ، در هنگام تصدی من
 و این جریده را الگوی کار نشراتی خود قرارداده بودم.  

 
 اسما همسر محمود طرزی 

را در »سفر بزرگ« همراهی کرد. در این سفر این زوج از کشورهای  هللا خانامان   1927در سال  ثرياملکه 
ایران ، ترکیه ، شوروی ، انگلیس ، آلمان ، فرانسه ، ایتالیا ، مصر و هندوستان بازدید کردند. این مسافرت شوق 

رگه داد و به  تشکیل یک لویه جهللا خان امانتر کرد و به هنگام بازگشت سازی افغانستان را در این دو زندهنوین
و اینکه  ثرياحجابی گرایی رؤسای قبایل افغان پرداخت. انتقادات بسیاری از سوی مردم نسبت به بیانتقاد از سنت

 از وی عکس گرفته شده بود شیوع پیدا کرد.
از   های روحانی کابل بودند فتوای کفرشاه را بدست خط تقریباً چهارصد نفرها که از با نفوذ ترین خانوادهمجددی

کردند رسانیده و به والیت جنوبی فرستادند که بدین وسیله  ها پول دریافت میعلمای دینی که عمدتاً از جانب انگلیس
 مردم آنجا را بیشتر علیه شاه تحریک نموده، آتش شورش قبایلی را دامن زدند. 

عد از یک دوره تبعید طوالنی در هللا انجامید، ملکه ثریا باین عوامل و رویدادهای دیگر به سرنگونی حکومت امان
 (  23در سن هفتاد ساله گی در شهر روم کشور ایتالیا در گذشت.) 1968اپریل   2۰

 ماگه رحمانی
یکی دیگر زنان نامدار این دوره "ماگه رحمانی دختر غالم احمد رحمانی از پدر افغان ومادر روسی که در سال   -

سال عمردارد، هنگامی که  این سطر ها رامینویسم به گمان اغلب   97( اواکنون  24درماسکو به دنیا آمد.) 1924
در خانه های کهن ساالن بسر برده وامکان تماس با او محدود است ، قبل براین با او ارتباط وگفت وشنود تلفونی  

 داشتم، از چهارسال پیش ارتباط ما قطع شده است. 
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   اکنون در لندن 1924ماگه رحمانی متولد 

نخستین زن تذکره نویس شاعر زنان افغان مولف کتاب " پرده نشینان سخنگوی" میباشد که در این کتاب او منحیث 
فهرستی از زنان شاعر در طول تاریخ حتی االمکان آمده است. ماگه در آنزمان آموزگار جوانی بود که خالی چنین  

 ( 25پژوهشی را حس کرد. )
ام خانم ماگه رحمانی وکتاب شعر زنان افغانستان را به همت گروهی از  تیم "زنان نخبه"  در نظر دارد که کار نا تم

 زنان پژوهشگر تکمیل وادامه دهد.
( دختر نور محمد خان یکی از کواسه های سلطان محمد خان طالیی که اشعار هم  1925-1859) آمنه فدوی -

( به  26وست محمد خان نامبرد. )دختر امیرد 193۰سروده است، دیگر فاطمه سلطان ملقب به فاتو جان سال وفات 
 همین ترتیب فهرست زنان تحصیل کرده، معلم وآموزگار را میتوان تا دهها وسعت داد. 

  :مرحله دموکراسی وزنان
که یک سلسله آزادی های   1964نخستین نشانه های تمایل مبارزه دموکراتیک در بین زنان درپرتو قانون اساسی 

ان قایل شدند به میان آمد.در کنار مؤسسه نسوان ونشر جریده میرمن وکهول که  نسبی دموکراتیک را به زنان ومرد
 .درچوکات دولت فعالیت مینمود، جمعیتهای زنان دموکرات نیز  تشکلهای خویشرا پایه گذاری نمودند

وآرمانی داشت، این  این تشکلها ظاهراً سازمان صنفی بودند، اما ازجهت پیوند به احزاب چپ جانبداری ایدیالوژیک 
تشکل که بعد ها به نام سازمان دموکراتیک زنان شهرت یافت، درجهت جلب وبسیج زنان به دور یک تشکل پیشتاز 
کارهای مهمی را انجام داد. سازمان زنان تحت رهبری خانم اناهیتا راتب زاد بصورت وسیع درمکتبها، پوهنتونها  

ی ها به مبارزه سیاسی وصنفی شان ادامه دادند. این سازمان هشتم  وموسسات دولتی مرکز وبعد والیات ، ولسوال
  .مارچ روز همبسته گی بین المللی زنان وسایر روز های تاریخی ملی وبین المللی را تجلیل و آنرا نهادینه ساختند

 
   رقيه ابوبکر -

 
 
وده است . پدرش مرحوم خورشیدی درساحه چهل ستون کابل چشم به دنیا گش 1298رقیه حبیب ابوبکر درسال  

سید حبیب مستوفی آن وقت والیت کابل و مادرش به اسم بانو زینت بود .خانم رقیه تحصیالت خود را الی درجه  
  خورشیدی بدست آورده است. 1331لیسانس در رشته اجتماعیات به پایان رسانیده و دیپلوم خود را درطی سال 

به صفت معلم، سر معلم ، معاون و مدیردر  1328 –  1319ی  رقیه حبیب بعد از ختم تحصیالت درطی سال ها
به مدیریت های مجله  134۰مکتب اندرابی، لیسه زرغونه،موسسه نسوان ایفای وظیفه نموده و به ادامهً آن تا سال 

میرمن ،تبلیغات، کورس های آموزش حرفوی،نمایشات روابط خارجی،باغ زنانه کابل،کتابخانهً موسسهً ، کودکستان 
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بوطهً آن وبه تعقیب آن به نشرات سره میاشت ،انجمن تاریخ و یکی ازاولین گوینده گان رادیووتلویزیون مر
 کارپیگیروپرثمرنموده بود. 
  1345عضو لویه جرگه برای تدوین قانون اساسی کشورگردید ودرانتخابات سال  1345رقیه حبیب ابوبکردرسال 

ه واعتماد مردم خود را به دست آورده و تا ختم دوره به حیث از جانب نواحی اول و دوم شهر کابل کاندید شد
نماینده مردم درشورای ملی افغانستان بذل مساعی نمود. بعد از ختم ماموریت درشورای ملی افغانستان ، به ریاست 

 به دوره ماموریت او خاتمه داده شد.  1352سرطان  26سواد آموزی تقررحاصل نمود و با تحول جمهوریت  
ابوبکریکی ازپیشگامان نهضت زن درکشوربوده و تا آخرین روزهای حیات دراین زمینه کارنموده بود. رقیه 

اوعالقه مفرط به نویسنده گی داشت وآثار،ترجمه ها، اشعار ومقاالت سیاسی و اجتماعی زیادی را به دست  
بوعاتی درکشورگردیده بود  نشرسپرده بود.با معارف ومطبوعات کشورهمکاری نموده وموفق به اخذ جوایززیاد مط

  حایزجایزه مطبوعاتی برای زنان درافغانستان شد. 1318. ازجمله درسال  
رقیه حبیب ابوبکر در جریان سال های پناهنده بودنش در امریکا ، از راه کارهای فرهنگی ، کمک به سازمان های  

 . خیریه و مساعدت به نسل های تازه وارد افغان نموده بود
میالدی درالکساندریه ویر جینیا امریکا چشم از جهان بست. فضیلت ودانش رقیه حبیب قابل  2۰۰2او  در سال 

ارج گذاری است. زیرا زمانی که او تشنه آموزش و یاد گرفتن بود ، بدبختانه شرایط آن روزگاربرای زنان آماده  
فزود، زیاد کارمی کرد و دستاورد  نبود ؛ لیکن این زن پرتالش با جد وجهد هرچه بیشربه اندوخته های خود می ا

 ( 28های زیادی برای نسل های آینده به جا گذاشت. )
 کبرا نورزايی:  -

 
بحیث وزیر صحت عامه   محمد هاشم ميوند والدرکابینه ظاهر شاه درتاریخ کشور نخستین زنی میباشد که درعصر

تقرر حاصل نمود، وی چون یک وزیر مسلکی نبود در حلقه های طبی نگرانی ها وانتقاداتی را ببار آورد، اما با  
 کار کرد ها وجدیت خویش ثابت ساخت که زنی پرکار است ودر ایفای مسوؤلیتهای محوله سعی بلیغ بخرچ میدهد.

لیسه ماللی نخستین مکتب دخترانه در دوره امانی فارغ شد وبعد ها به کبرا نورزایی جزء اولین کسانی بود که از 
 ( 29عنوان معلم ومدیر لیسه ماللی خدمت کرد.)

 صالحه فاروق اعتمادی: 

 
 ياد توکابل  -منبع فوتو  –صالحه فاروق اعتمادی 

نور وچشم وچراغ  فشرده و نگاشته میشود: خانم صالحه فاروق اعتمادی اززنان م احسان لمربه استناد ریسرج 
جامعه ما هستند، ایشان از زنان تحصیل یافته  دورۀ امانی بوده، حسب دانش درایت وفهم شان تا ریاست مؤسسه 

نسوان در دور سلطنت محمد ظاهرشاه رسیدند، خدمات شان برای توسعه ورشد آزادیهای زنان، آموزش وپرورش 
تشکیل مکتبی تا سطح بکلوریا ) لیسه ( برای خانمهای قشر نسوان کشوردر خور صدها ستایش است، وی درپهلوی 
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جوان ازدواج کرده که اجازه لیسه های عمومی را نداشتند، زمینه تحصیل را فرآهم ساخت، دراثرپیشنهاد مؤسسه  
جوزا( بنام روزمادر در کشورما برسمیت شناخته شد، درین روزدراثرتصویب حکومت محمد هاشم  24نسوان )

کارگر، ماموردولت ومؤسسات خصوصی، معلمات واستادان رسماً رخصت با معاش میبودند   میوندوال خانمهای
وضمناً در اثرمساعی همین موسسه ورئـیسۀ فرزانۀ آن مادرانی که خدمات شایسته به جامعه انجام داده بودندانتخاب 

ازطرف ملکه حمیرا اعطا میشد و بنام مادر ممتاز سال طی مراسم با شکوهی تقدیر نامه ها تحفه های الزم برایشان  
  ودررادیو ونشرات مطبوعاتی ازآنها تجلیل مینمودند، تامادران دیگرهم دراین مسیرتشویق شوند. 

خدمت بزرگ دیگر خانم اعتمادی تشکیل » انجمن  خانمهای رضا کار« بود. این خانم های منور و با فرهنگ       
درمشکالت شان رهنمائی و کمکهای الزم مادی ومعنوی را  کشوردر تماس با فامیلهای بی بضاعت، آنها را

برایشان انجام میدادند ، به زنان بیسواد در تمامی مراجع دولتی و خصوصی بشمول زندانهای زنانه کورسهای  
سواد آموزی دایرنمودند،در حاالت خاص مثل زلزله یا سیالبها باموسسۀ سره میاشت همکاری مینمودند. رئیسه 

ل»خانم شهزاده احمد شاه«بودند. تمام فعالیتهای پرسونل مؤسسه نسوان ټوجمن شاهدخت بلقیس، خانم  خاافتخاری ان
  ورئیسه وطندوست و خدمتگذار آن خانم صالحه فارق اعتمادی هرگزنباید فراموش شود.

    معصومه عصمتی وردک: 

  
گذار  پژوهشگر افغانستان و از زنان بنیان(، نویسنده، شخصیت علمی و 2۰۰7-193۰معصومه عصمتی وردک )

هللا وزیر تعلیم وتربیه "میرمنو ټولنه" )انجمن نهضت زنان افغانستان( بود که در دوران حکومت داکتر نجیب
 افغانستان شد.

در محل نوآباد ده افغانان شهر کابل زاده شد.    193۰معصومه عصمتی وردک فرزند عبدالخالق خان در سال  
بتدایی و متوسطه را در مکتب ماللی به پایان رساند و مدرک لیسانس خود را از پوهنًحی تعلیم و  های اآموزش

دست آورد. سپس برای ادامه تحصیالت عالی به آمریکا رفت و در ایالت شیکاگو، در نشنل  تربیه پوهنتون کابل به
پرداخت و در نهایت موفق به  در رشتۀ تعلیم و تربیه به تحصیل (National College of Eduction) کالج

 دریافت درجۀ فوق لیسانس شد.
 ، در وزارت معارف استخدام شد و در لیسه ماللی به   1948زمانی که خانم وردگ  به افغانستان بازگشت، در سال 

عنوان )مفتشه عمومی مکاتب نسوان(، مدیر لیسه زرغونه و همزمان، مدیریت مجله تدریس پرداخت. پس از آن، به 
 رد.  "انجونو روزل"  و همچنین مدیریت افتخاری "صندوق معلم" کارک

های اجتماعی که در جامعه ما  حکمفرما بود نارضایتی داشت. عدالتیمعصومه وردک در ایام جوانی از روند بی
خصوص وضع اسفبار زنان و کودکان افغان، بزودی او را در صفوف  شرایط دشوار و نحوه زنده گی مردم و به

ر داد. وی یکی از پیشگامان نهضت زنان در  مبارزان، برای استقرار دموکراسی و رشد نهضت زنان در کشور قرا
  دور انداخت و وارد کارزار و پیکار سیاسی و اجتماعی شد.افغانستان بود که چادری را از سر به

سمت نماینده مردم در لویه جرگه  عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی و سپس در همان سال به   1964او در سال  
 ن وکیل منتخب مردم کندهار به دور دوازدهم شورای ملی راه یافت.عنوا، به1965شرکت کرد . در سال  

عضو آکادمی علوم افغانستان شد. سپس به مدت پنج سال در پوهنحی های ادبیات و اقتصاد پوهنتون  198۰در سال  
 تدریس پرداخت.کابل به

قدرت رسید. ابتدا وی  معصومه عصمتی وردک، از جمله زنانی بود که در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق به
رهبری عهده گرفت و سپس در زمان حکومت جمهوری افغانستان بهرهبری شورای سراسری زنان افغانستان را به 

عنوان وزیر تعلیم و تربیه  افغانستان برگزیده شد و همزمان رئیس کمیسیون هللا، در کابینۀ خالقیار بهداکتر نجیب
 ملی یونسکو در کابل بود.

افغانستان را ترک    1992های داخلی، معصومه عصمتی وردک در سال  کمیت مجاهدین و آغاز جنگپس از حا
در شـهر )مولـوز(    2۰۰7سر برد و سرانجام در سال های اخیر زنده گی را در کشور فرانسه به گفت و سال
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 فرانسه در گذشت . 
ارز جامعه افغانی در بیش از پنجاه  عنوان یکی از زنان پژوهشگر و دانشمند و مبمعصومه عصمتی وردک به

خاطر خدمات صادقانه و دلسوزانه از طرف نهادهای ملی و  المللی شرکت داشت و بههای علمی و بینگردهمایی
توان به لقب  المللی مورد تقدیر و تحسین قرار گرفته و جوایز و القابی نیز به او اهدا شده است. از جمله میبین

، جایزۀ "آریانا"، مدال "پوهنه"، جایزه کمیسـیون ملـی زنـان هنـد  و جایـزه کمســیون "کارمند شایسته فرهنگ" 
 (3۰زنـان حقوقـدانـان اشــاره کـرد. )

 
حضور زنان در پُستهای دولتی وکابینه ولویه جرگه ها وسایر عرصه های  1989بعد از قیام مسلحانه اپریل        

یاسی بیشتر از پیش گردید و چرخش تازه یی درمشارکت سیاسی زنان به تعلیمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وس
اما هنوز برای آزادی کامل زنان در سرتاسر کشور کار های نا تمام پیش  .میان آمدکه درتأریخ کشور بی سابقه بود

 رو داشتند که بدان نرسیدند. 
کشور ازصحنه سیاسی واجتماعی در انزوا  بعد از سقوط حکومت داکترنجیب هللا  وبه میان آمدن مجاهدین زنان 

 .قرار گرفتند، این انزوا در زمان طالبان به کنارزدن مطلق زنان وطرد شان از جامعه منتج گردید
 .در این دوره ها نه تنها زنان ازموقف ومقام زن بودن شان محروم شدند، بل به انسان درجه دوم تنزیل یافتند

 :نونتا ک 2001سپتمبر 11بعد از حادثه 
همزمان با سرنگونی طالبان، از سوی ائتالف بین المللی وروی کار آمدن دولت موقت زنان کشور باردیگر 

  .توانستند درصحنه سیاسی حضور یابند واین حضور شانرا تحکیم بخشند
در این دوره یکی از ساحه های مهم مشارکت سیاسی زنان سهم آنان درانتخابات ) ریاست جمهوری، پارلمانی 

در گذشته هیچگاه زنان درپست های رهبری مانند، .وشورای والیتی( به حیث رای دهنده وحتی رای گیرنده میباشد
ریاست جمهوری کاندید ویا انتصاب نشده بودند، این چرخش تازه نتیجه حضور جامعه بین المللی در افغانستان بود 

 واست.
وره  انتخابات ریاست جمهوری سهم برجسته داشتند، هرگاه به زنان افغانستان به روند انتخابات به ویژه در چهار د

درصد مجموع آراء راتشکیل میداد، بنگریم ، به این حرف میتوانیم تاکید نمایم: هرگاه  38این سهم که حد اوسط  
زمامداران کنونی به  ویژه رئیس جمهور تمکین نه کنند واین سهم را  به مثابه یک جهش درعرصه مشارکت 

زنان ندانند، همان اشتباه های گذشته که دور نگهداشتن زنان از روند سیاسی کشور است، تکرار خواهد شد  سیاسی 
. 

 (31)شماری از زنان نخبه معاصر افغان 
 ادامه دارد ... 

 
 مآخذ ومنابع 

شده ، حداقل  اوستا کتابیست که مجموعه کهن ترین سروده های } زرتشت، زردشت یا زرتشترای بلخی{ در آن گنجانیده  -(1
موسسه نشرات کتب شماره مسلسل   1969جلد اول چاپ 36یک هزار سال پیش از میالد مسیح به وجود آمده است. صفحه 

 میر غالم محمد غبار{ -مطبعه دولتی افغانستان ) میر غالم محمد غبار(. } افغانستان در مسیر تاریخ  32
  131ترجمه دستور شهریار /ص  ( تمدن خاور مبحث دیانت زردشتی2
 11.۰4.2۰14( زنان نامدار افغان درتاریخ ) کاندید اکادمیسن محمد اعظم سیستانی( ویب سایت افغان جرمن 3
 دانشنامه آزاد وگوگل   –( منبع نقاشی های روکسانه واسکند ر مقدونی  ویکیپیدیا 4
  32موسسه نشرات کتب شماره مسلسل  1969جلد اول چاپ 5۰صفحه   ( افغانستان درمسیر تأریخ ) میر غالم محمد غبار(5 

 مطبعه دولتی افغانستان. 
 11.۰4.2۰14ویب سایت افغان جرمن   ( سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ ) کاندید اکادمیسن اعظم سیستانی ( 6
 ( منبع نقاشی  رضیه سلطان /گوگل  7
 دانشنامه آزاد   -(  ویکیپیدیا 8
 ( گوگل وانترنیت  9

 دانشنامه اریانا 2۰۰6اکتوبر  22قدمه یی برحاکمیت پشتونها درهند/ کاندید اکادمیسن اعظم سیستانی م( 1۰
  2014 ( سایت انترنتی میوند11
 (نقاشی شاه خانم همسر ابراهیم لودی /گوگل 12
کویته پاکستان   – ) نسخه خطی به قلم حاجی محمد اکبر هوتک  167۰گنجینه پنهان( محمد هوتک بن داوؤد پټه خزانه ) ( 13

 ( 1924سال 
 (نقاشی منسوب به نازوانا / گوگل 14  

 جلد چهارم بخش ]دپښتنی مېرمني[ اثر عبد الروف بېنوا   – رېاست اکادمی علوم  –ةالمعارف آریانا دایر) 15
 Wasiweb.com - ( نقاشی زرغونه انا16
 165تاریخ سلطانی ص  - ه فیض محمد کاتب هزار 1917جلد اول سال   62و 61ص  – ( سراج التواریخ 17
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 12تر 12 له : پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

سی  یادو نابغه نظامی وس  -د پښتو تارېخ ) قاضی عطا هللا خان(  - ( افغانستان در مسیر تاریخ ) میر غالم محمد غبار(18
 ) کاندید اکادمیسن اعظم سیستانی(افغانستان 

   ة المعارف ) اکادمی علوم افغانستان(آرېانا داېر –ف بېنوا( ؤ دپشتنی مېرمنی ) عبدالر( 19
 ( نقاشی منسوب به ماللی افغان در جنگ میوند / گوگل 2۰

می اسکینازی پژوهشگر فرانسوی وترجمه رقیه    2( زنان افغان) تعلیم و فعالیتهای اجتماعی درعصرامانی( ص 21 
 فرانسه  1998حبیب

   اکړ وترجمه دری محمد آصف فکرتدوکتور حسن کپښتو از ترجمه  (  ( الفنستون ) کتاب سلطنت کابل 22
 فرانسه  1998 4می اسکینازی پژوهشگر فرانسوی وترجمه رقیه حبیب ص -( زنان افغان  23
 ( دانشنامه آریانا 24

 ایران-تهران   – 2۰۰4سال   12(  شعر زنان افغانسان به کوشش مسعود میر شاهی ص 25 
 سه فران  1998سال   3می اسکینازی پژوهشگر فرانسوی وترجمه رقیه حبیب ص  -( زنان افغان  26
 
 2۰14ویب سایت افغان جرمن   ( سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ )کاندید اکادمیسن اعظم سیستانی (27
 ( همانجا28
 (همانجا29
 2۰2۰( کتاب " زنان نخبه افغانستان" تدوین  ناهید علومی 3۰

 **** 
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