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 زنان افغانستان درسراشيب تاريخ
٢٠٠١-١٩١٩ 

  از شاه امان اهللا تا طالبان
  

 

 
 
 
 

  
یطی که کشور ما هنوز دستخوش جنگ و ناامنی است و زنان در وضعيت بسيار نامساعدی بسر در شرا

می برند جامعه روشنفکری افغانستان نياز دارد که بار دیگر تاریخ خود را مورد بازبينی قرار دهد، چرا که 
. را تکرار خواهند کردبعالوه مردمی که تاریخ خود را ندانند آن . بسياری از مسائل حال ریشه در گذشته دارد

مسلما در این دورانها . هدف از این نوشته بررسی وضعيت زنان در دوره های تاریخی مشخصی است
  .مسایل بيشمار دیگری هستند که باید مورد بررسی دوباره قرار گيرند
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ن جامعه ای  زمام امور را بدست گرفت جامعه آنوقت افغانستان، اساسا هما١٩١٩هنگاميکه شاه امان اهللا در 
جامعه ای که در آن هنوز هم مناسبات .  بنيان گذاری کرده بود١٧٤٧بود که احمدشاه ابدالی آنرا در سال 

قبایل مرکب بودند . قبایلی و خانخانی برقرار بوده و توسط سران قبایل، خانان، مالکان و روحانيون اداره می شد
م با دو مذهب شيعه و سنی زیربنای فرهنگی و حلقه ارتباط از اقوام مختلفه، با زبان های جداگانه، و دین اسال

با ] متاسفانه چنين مناسباتی امروز نيز در کشور ما موجود است. [بين آنان و دولت مرکزی را تشکيل ميداد
وجود آنکه مدت بيشتر از یک و نيم قرن از عصر احمدشاه ابدالی تا عصر شاه امان اهللا می گذشت و تحوالت 

زیرا  ماحول افغانستان رخ داده بود اما تاثير آن در داخل کشور بکلی نامحسوس بود*این فاصله در زیادی در 
جنگ و کشمکش های داخلی ناشی از برادرکشی بين شاهان برای بدست آوردن قدرت و سلطنت از یک 

انزوا نگه داشته بود جانب، مداخالت نيروهای استعماری برتانيه و روس از جانب دیگر، کشور را در حال تجرید و 
  .تشکيل می داد مانع بزرگی را در برابر هرگونه تغيير و تحول که این

شاهان جاه طلب و بی کفایت که نتوانسته بودند جلوی خودمختاری سران قبایل، خانان و روحانيون را گرفته و 
راهم سازند، از پشتيبانی و با تامين وحدت ملی در بين اقوام و قبایل مختلفه زمينه آرامش و رفاه مردم را ف

شاهان چون برای بقا و استحکام خود به نيروی نظامی و پول ضرورت . تقویت همه گانی برخوردار نبودند
داشتند، که نمی توانستند این نياز را از منابع داخل کشور برآورده سازند، بنابراین خواستار حمایت و کمک از 

ستان را ميدان تاخت و تاز نيرو های انگليس ساخته و این عمل باعث انگليس شدند که با این عمل  حود افغان
. دخالت مستقيم انگليس در امور کشور گردیده و منجر به سه بار جنگ بين مردم افغانستان و انگليس شد
ذ شاهان قبل از شاه امان اهللا نه تنها موفق نشده بودند تا به مناسبات قبایلی و خانخانی خاتمه داده و از نفو

  .روحانيون بکاهند، بلکه در راه انکشاف اقتصادی و علمی کشور نيز قدمی بر نداشتند
  

*****  

١٩٢٩تا ١٩١٩عصرشاه امان اهللا   
  

آغاز نوین در زندگی اجتماعی زنان در افغانستان زمانيکه شاه امان اهللا قدرت را بدست گرفت، دو هدف عمده 
  :داشت

 بدست آورد و از طرف کشور های ١٩٢١ ان از انگليس که آن را در حصول استقالل داخلی و خارجی افغانست-
  .مهم جهان به رسميت شناخته شد

 تامين آزادی و دمکراسی، که می خواست بر خرابه های نظام کهنه قبایلی و خانخانی  شالوده یک دولت -
  .قانونی و مدرن را پی ریزی کند

ئون اجتماعی، فرهنگی و سياسی اقدام نمود و به بنابراین به یک سلسله اصالحات در سيستم اداری، ش
 برای نخستين بار تشکيل کابينه را مرکب از صدراعظم و وزرا بنيان گزاری ١٩١٩اساس اصالحات اداری درسال 

  .کرد که تا آنوقت در تاریخ کشور سابقه نداشت
ين و حدت ملی و مساوات همچنين برای تام. درساحه فرهنگی، آزادی اندیشه و بيان و نشر جراید تامين شد

  .بين اقوام مختلفه کشور، بردگی مردم زحمتکش هزاره را ملغی قرار داد
 قانون اساسی بنام نظامنامه اساسی از طرف ١٩٢٣ برابر با ١٣٠٢برای اولين بار در تاریخ کشور ما درسال 

بود ) مطابق شرایط آن زمان(لویه جرگه یا مجلس کبير ملی که درآن زمان عاليترین مرجع قانون گذاری درکشور 
  .به تصویب رسيد

تا پيش از عصر شاه امان اهللا زنان که در زندگی اجتماعی سهمی نداشتند در اثر توجه خاص شاه نخستين بار 
ایجاد سيستم تعليم و تربيه دختران . انجمن حمایت نسوان توسط کبرا خواهرشاه تاسيس شد١٩٢٠در سال 

 اولين مکتب دخترانه در تاریخ افغانستان ١٩٢١شاه را تشکيل ميداد در جنوری که قدم اول اصالحات اجتماعی 
یافت این مکتب پنجاه نفر شاگرد داشت، شاگردان مرکب بودند از در شهرکابل در ناحيه شهرآرا گشایش 

دختران خردسال و زنان جوان اسمارسميه محمودطرزی که در خارج از افغانستان تحصيل کرده بود اداره و 
های ترکی، آلمانی و هندی در آنجا ] آموزگار[دریس این مکتب را به عهده داشت و همچنين یک تعداد معلمه ت

  .تدریس می کردند
شاه تنها به انکشاف تعليم و تربيه زنان منحصر نماند بلکه در همين سال به نشر مجله مخصوص * مساعی

 ١٧ده اسمارسميه طرزی بود و اولين شماره آن در زنان بنام ارشاد نسوان اقدام شد که مسئوليت آن نيز بعه
مضامين .  به نشر ادامه داد١٩٢٥این نشریه به شکل مجله یا هفته نامه تا سال .  به نشر رسيد١٩٢١مارچ 

  .مطالب مربوط به زنان تشکيل ميداد آنرا بيشتر موضوع حقوق زنان، مواظبت کودکان، وغيره
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 شد، زیرا روحانيون و یک عده از محافطه کاران که مخالف اصالحات،  مکتب دختران دوباره بسته١٩٢٤درسال 
مخصوصا مخالف شدید تعليم و حقوق زنان بودند بعضی از قبایل جنوب کشور را به شورش عليه شاه و بر ضد 

  .اصالحات او تحریک نمودند
وحانيون و سایر مخالفين او شاه برای رفع شورش بار دوم با دایر نمودن لویه جرگه در پغمان موضوعاتی را که ر

با آن ضدیت داشتند مورد بحث قرار داد که از آنجمله بطور مشخص موضوع تعليم و تربيه دختران بود، شاه روی 
زنان نباید درفضای تاریک جهل نگه داشته شوند "ضرورت تعليم و تربيه دختران دالیلی اقامه نمود و بيان داشت 

و همچنان شاه در همين مجلس رفع حجاب یا " تربيت کودکان خویش اندزیرا آنان در منزل مربی و مسئول
. اما مخالفين، پيشنهادات شاه را قبول نکرده موفق شدند مکتب را مسدود سازند. چادری زنان را پيشنهاد کرد

 در اثر تالش و کوشش شاه امان اهللا و ملکه ثریا چند ماه بعد مکتب دوباره گشوده شد، اما نه درجای سابق
  .آن در شهرآرا، بلکه دختران در قصرشاهی بطور مکتب خانگی تدریس می شدند

درساحه کار تغييراتی به وجود آمد و برای اولين بار یک تعداد محدود زنان در فابریکه نساجی به عنوان کارگر 
ای خود و در ساحه صحت نيز تغييرات رخ داد و برخالف شاهان پيش از شاه امان اهللا که بر. استخدام شدند

خانواده خود طبيب از خارج از کشور استخدام می کردند و در آنوقت در سرتاسر افغانستان صرف دو شفاخانه 
در موقع واکسيناسيون عمومی تنها مرد ها و . و دیگری نظامی آنهم در شهرکابل* وجود داشت یکی ملکی

  !!اطفال واکسين می شدند اما  زنان از آن محروم بودند
زنانه بنام شفاخانه مستورات درشهر کابل تاسيس شد که در ] بيمارستان[ اولين بار شفاخانه ١٩ ٢٤درجنوری 

با وجود تالش زیاد، شاه . کارمی کردند* آن دو تن داکتر زن و دو قابله آلمانی و ایتالوی و یک داکتر نسائی
کاتب پسران را در سایر والیات موفق نشد که مکاتب دختران را خارج از شهر کابل توسعه دهد، اما توانست م

که تا اوایل قرن بيست در تاریکی قرون وسطائی نگه داشته شده بودند توسعه دهد و نيز در اثر توجه خاص 
  .شاه به نشر جراید در آنجا اقدام شد

 شاه امان اهللا و ملکه ثریا بخاطر معرفی افغانستان و اخذ کمک های انکشافی به بعضی ١٩٢٧در اواخر سال 
شاه و ملکه ثریا در ترکيه و اروپا به گرمی . ر کشور های همجوار و کشور های غربی و مصر مسافرت نمودندا

زیاد بدرقه شدند اما در ایران که هنوز برنامه رفع حجاب زنان روی دست نبود، ظاهر شدن ملکه افغانستان 
) رضاخان(لکه ثریا با رضاشاه پهلوی بدون روبند عکس العمل منفی توليد نموده و مالقات شاه امان اهللا و م

 با دید و نظر تازه از سفر بازگشت و ١٩٢٨شاه در جنوری . رسمی و عاری از هرگونه گرمی و احساسات بود
به اصالحات جدیدی اقدام نمود و در صدد آن شد که بزرگترین تغييرات را در کمترین وقت در زندگی مردم 

 نفری از زنان بود برای ١٠-٨ابتکار عمده ای دست زد و آن انتخاب یک هيئت بنابراین به . افغانستان بوجود آورد
 در پغمان ١٣٠٧سنبله  *٦ برابر با ١٩٢٨ سپتمبر ٥ اگست تا ٢٨اشتراک در سومين لویه جرگه که به تاریخ 

به ای شاه دراین مجلس خطا. منعقد شد و زنان درآن برای اولين بار به عنوان وکال درصف مردان قرار گرفتند
چند راجع به مزایای تمدن جدید و حقوق زنان ایراد کرد و تاسيس اولين پارلمان را پيشنهاد نمود و همچنين 
تقاضا کرد که ملکه ثریا به عنوان ملکه رسمی افغانستان قبول گردد، این پيشنهادات از طرف لویه جرگه قبول 

د امور شخصی و اجتماعی زتان بود، مانند شامل شد اما کارهای اصالحاتی شاه که هدف آن رفاه عامه و بهبو
ساختن اطفال به مکتب و تدریس یکجائی دختران و پسران در صنوف پائين، جلوگيری از ازدواج اجباری اطفال و 

مورد اعتراض . محدود ساختن تعددزوجات، انتخاب همسر و تعيين حداقل سن ازدواج و رفع روبند یا حجاب
  . رد شدشدید مخالفين قرار گرفته

با وجود مخالفت روز افزون مخالفين بر ضد دمکراسی و آزادی و عليه حقوق زنان و تبليغات ضدشاه امان اهللا، 
شاه یک تعداد از دختران جوان را جهت تحصيالت عالی به ترکيه فرستاد که این عمل آتش شورش را شعله 

  .ورتر ساخت
اشته شده و قرون وسطائی مانند افغانستان که قشر عدم موفقيت شاه این بود که در یک کشور عقب نگه د

حاکم بر جامعه را روحانيون، سران قبایل و مالکان تشکيل می دادند و اینها اصالحات شاه را برضد منافع خود 
می دانستند، مسئله آزادی و رفع روبند زنان را بهانه گرفته، مردم را بر ضد شاه تحریک و باعث شورش در 

  .دسراسر کشور شدن
مجددی ها که از با نفوذ ترین خانواده های روحانی کابل بودند فتوای کفرشاه را بدست خط تقریبا چهارصد نفر 
از علمای دینی رسانيده و به والیت جنوبی فرستادند که بدین وسيله مردمآنجا را بيشتر عليه شاه تحریک 

دولت. نموده، آتش شورش قبایلی را دامن زدند جانب دیگر نمی انگ از خواست در همسایگی هند ليس که
یک افغانستان قوی امپراطوری مخالف و مترقی آنهم برتانوی  بنابراین در داخل وجود داشته باشدانگليس با

بودند و دولت فعال دستگاه در داخل که گرای اشرافی ارتجاعی و عقب سرحدات شرقی با همدستی عناصر
شروع بهدرکمک روحانيون و جاسوسان انگليس، به رجال مقتدر تضعيف کار شکنی نموده و باعث نقش

شدند   .بيشتر دولت
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استقالل باحفظ بياورد که بوجود تا دولتی را در آنجا افغانستان، این بود ایجاد اختالل در از انگليس هدف
ع انگليس ساخته  در دولت مربوط به تمایالت امان اهللا خارجی کشور را برخالف شاه ينظاهری، سياست

مرتجع باشد که مانع وحدت و از بتواند حال دولت جدید بقدری جلوگيری نموده، اجتماعی و تحول ترقی هرگونه
افغانستان گردد در   اتحادملی

   
*****  

 در شمال کابل نيز ١٩٢٩اکتوبر ١٥تا ١٩٢٩جنوری ١٥از ] بچه سقا[ حکومت اغتشاشی حبيب اهللا کلکانی 
غازی (نرال ها و محمدزائی ها مانند سردار عثمان خان و شاه محمودخان روحانيون به شمول مجددی ها، ج

شخصی را بنام حبيب اهللا کلکانی ) غازی در زمان بچه سقا ریيس تنظيمه در والیت مشرقی مقرر شد!)(
که به دزذی، رهزنی و انسان کشی اشتغال داشت، با دادن پول و اسلحه البته به ] سقا[معروف به بچه سقو 

 پادشاه ١٩٢٩ جنوری ١٥انگليس دربرابر شاه امان اهللا تحریک وحمایت نموده و نامبرده را به تاریخ اشاره 
  .افغانستان ساخته و خادم دین رسول اهللا لقب دادند

بچه سقا که شخص بيدانش و بيسوادی بود به مجردیکه نظام امور را بدست گرفت به اصالحات امانی خط 
مکاتب دختران و پسران را .  را بشمول نظامنامه اساسی ملغی قرار دادبطالن کشيده و قوانين موجوده

  .وزارتخانه ها و کرسی های مهم دولتی را بين رفقای دزد و رهزن خود تقسيم کرد. مسدود ساخت
که در زمان شاه امان اهللا وزیر حربيه او بود با اصالحات ) ١٩٣٣-١٩٧٣پدر ظاهر شاه پادشاه افغانستان (نادرخان 

زمانيکه .  بخصوص با حقوق زنان مخالفت نموده از وظيفه اش استعفاء داد و با برادرانش به فرانسه رفتشاه
بچه سقا زمام امور را بدست گرفت، نادرخان باید طبق وعده کتبی قبلی از راه شوروی به قندهار رفته و با 

ه مریضی به کشور هند رفته و در آنجا با اما نادرخان با برادرانش از فرانسه به بهان. شاه امان اهللا می پيوست
و برای جلب اعتماد انگليس از همکاری با شاه امان اهللا صرفنظر نموده و . نمایندگان انگليس در تماس شد

شاه امان اهللا که درآن موقع در . اظهار داشت که او و برادرانش در برابر شاه امان اهللا هيچگونه تعهدی ندارند
اما نادرخان به . ست کابل را دوباره بدست بياورد و انتظار نادرخان را به قندهار داشتقندهار بود و می خوا

عوض آنکه به قندهار برود، با مشوره با انگليس به والیت جنوبی رفت و در آنجا انگليس قبال سپاهی از مردم 
ای اشغال کابل و برای نادرخان در آنجا بر. قبایل جنوبی، مجهز با اسلحه انگليسی برای او تهيه کرده بود

بدست آوردن سلطنت برای خودش آمادگی گرفته و درصدد آن شد تا در بين طرفداران بچه سقا به نفع خود 
شاه امان اهللا که از این ناحيه مایوس شده بود از دولت . تفرقه اندازی کند، چنانچه به این کار موفق شد

چه سقا براین عقيده بود که چون او پسر یک نفر سقا شوروی تقاضای کمک کرد، شوروی در اوایل در مورد ب
است بنابراین متعلق به طبقه زحمتکش بوده و دولت شوروی حرکت او را باید انقالبی شمرده و او را در برابر 

اما بعدا قيام بچه سقا را ناشی از دسيسه انگليس دانسته و برای ناکام ساختن . شاه امان اهللا حمایت نمایند
اما هنوز نيرو های شوروی از دریای آمو نگذشته بودند که از . ظر شد به شاه امان اهللا کمک کندانگليس حا

شاه امان اهللا چون زمينه را برای خود تنگ دید به . طرف مردم سمت شمال مجبور به عقب نشينی شدند
  .  از سلطنت استعفاء داد و افغانستان را از راه قندهار ترک گفت١٩٢٩ می ٢٣تاریخ 

نوز پنج ماه از زمامداری سقا نگذشته بود که مالها و مجددی ها و سایر روحانيون نظرشانرا نسبت به بچه ه
سقا تغيير داده و در سراسر کشور بر ضد او شروع به تبليغات نمودند زیرا باخروج شاه امان اهللا از افغانستان، 

 بچه سقا را، راه حل موقتی برای پرکردن انگليس روی کار آمدن. بچه سقا برای انگليس مورد دلچسپی نبود
به اینصورت قدم به قدم .خالی سياسی تا به قدرت رسيدن شخص مطلوب حود یعنی نادرخان می دانست

بالخره بعد از .زمينه بدست آوردن قدرت را برای او مساعد ساخت تا نفوذش را در سراسر کشور گسترش دهد
اختاللی که برای از بين بردن رژیم امانی ایجاد شده بود با  ماه اغتشاش دولت بچه سقا سقوط نمود و ٩

  . کشته شدن هزار ها نفر از مردم کشور و انهدام هسته های تحول و ترقی خاتمه یافت
  

عصرشاه امان اهللا محصل استقالل افغانستان یکی از بهترین دوره های تاریخ کشور ما تا به امروز بشمار 
او در زمان تاریخی . ست که مردم افغانستان امروز به زمان شاه امان اهللا برگردندالبته به معنی این ني. ميرود

بخصوص در "خود مثبت بود اما خواسته های مردم امروزی بسيار فراتر از اصالحات نيم بند شاه امان اهللا است 
  " مورد حقوق زنان و آزادی مطبوعات

  
است که این   چرا سوال

را ها، صاحب زاده ها،محمدزائی ها و سایرین یک دزد مالها، مجددی ها، آخوندزاده دانش بی یک انسان و
  به محصل استقالل افغانستان و نسبت به یک شاه نوآور و ملت خواه ترجيح دادند؟؟نسبت
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تعليم و تربيت زنان و رفع حجاب را که روحانيون فوق الذکر یک عمل غير اسالمی می دانستندآیا انسان 
  گری از نظر ایشان یک عمل اسالمی بود ؟؟کشی، دزدی و غارت
برتری می   مرتکب شد، اما با آنهم باید یک دزد را نسبت بهاو راشاه امان اهللا اشتباهاتی کهجای شک نيست

  !!  دادند
 

            
          

  آیا شخصيت مناسب و پاک در افغانستان وجود نداشت ؟؟
  شخصيت و اهليت خودچرا مجددی ها وغيره، شخصيی را از بين خود پادشاه نساختند ؟ آیا 

در  آنها حتی پائين تر از یک دزد بی دانش بود ؟؟ و یا اینکه سر تسليم به اراده انگليس فرود آورده راهی را
  !!پيش گرفتند که خواست انگليس بود

  

١٩٣٣ تا ١٩٢٩) ١٣١٢ -١٣٠٨( سلطنت نادرشاه   
  

 گرفت و به تعقيب آن همهقوانين امانی و  قدرت را بدست١٩٢٩ اکتوبر ١٥ برابر با ١٣٠٨ ميزان ٢٣نادرخان در 
نادرشاه که اساسا با حقوق و تعليم زنان .نظامنامه او را ملغی قرار داد و از اصالحات آن عصر صرفنظر کرد

مخالف بود مدارس دختران را مسدود ساخت و دختران جوانی راکه در عصر امانی جهت تحصيالت عالی به 
ه کشور خواسته و بمجرد مواصلت به فرودگاه کابل از همانجا با چادری و ترکيه فرستاده شده بودند فوری ب

از تعليم دختران بکلی صرفنظر و مکاتب . دالق به خانه های شان فرستاد و زنان را به حجاب مکلف نمود
  پسران را تنها به شهر کابل 

  .محدود ساخت
د دوباره بوطن خواستهيکعده آنها را بصورت همچنين مردان جوانی را که جهت تحصيل به ترکيه اعزام شده بودن

  .که بعدا در زندان از بين برده شدند. علنی به قتل رسانيده و عده دیگر را زندانی کرد
نادرشاه پس از جلوس به سلطنت کابينه اش را تشکيل داد و وزارتخانه ها را بين برادران واقوام نزدیک خود 

یکی از مجددی ها که در سقوط شاه امان اهللا سهم عمده داشت تقسيم نمود، صرف وزارت عدليه را بعهده 
مردهای . شاه جدید در قدم نخست به قلع و قمع هواخواهان و نزدیکان شاه امان اهللا اقدام نمود. سپرد

خانواده ها را به قتل رسانيده، زنان و کودکان آنها را برای مدت زیادی زندانی، اموال و دارائی شان را به نفع 
  . خانواده خود ضبط و تاراج کردشخصی

لویه ( قانون اساسی جدیدی را به عنوان اصول اساسی توسط شورای انتخابی خود ١٩٣١نادرشاه در اکتوبر 
به تصویب رسانيد که این قانون صالحيت نهائی را ظاهر بين شاه، قشر روحانی و علمای دینی تقسيم ) جرگه

  .می کرد
ی در مناطق مختلفه افغانستان صورت گرفت که بعضی به وساطت در زمان سلطنت نادرشاه شورش هائ

روحانيون و یا بزرگان قوم خاموش ساخته شد و برخی دیگر به حدت و شدت سرکوب گردید، از آنجمله شورش 
نادرشاه به اساس سياست تفرقه افکنی خود بين مردم مناطق مختلفه، . مردم کوهدامن را می توان نامبرد

با پول و اسلحه مجهز ساخته و به سرکوب مردم کوهدامن فرستاد، مردم قبایل جنوبی ی را مردم قبایل جنوب
نادرشاه که رفع حجاب . برعالوه کشتار بی رحمانه مردم آنجا از چور و غارت و حتی از تجاوز بر زنان دریغ نکردند

غير .ر اسالمی وبرای رسيدن به اهداف حودش تجاوز بر زنان را که یک عمل غي! را غيراسالمی می دانست
این برخورد خاطره ای تلخی از تبعيض و تفرقه افکنی دولت نادرشاه تا به . انسانی است روا و مجاز دانست

  .امروز در اذهان مردم کشور ما بجا گذاشته است
در زمينه سياست خارجی نادرشاه برخالف شاه امان اهللا برای انگليس مقام خاصی قایل شده بود وهيچ کاری 

در مطبوعات آنوقت هند و سایر کشور ها در مقاله های متعددی راجع . ن مشوره با انگليس انجام نميدادرا بدو
به معاهده قبلی بين نادرشاه و انگليس گزارش داده شده بود که در صورت جلوس نادرشاه به سلطنت، 

را  خود داخلی استقالل المللی باحفظ نماید افغانستان و بين خارجی در امور کنداما رفتار انگليس . مشوره
در هم نماید انگليس حمایت و خارجی داخلی دشمنان برابر را در دولت جدید این وضع بين دو طرف تا . مقابل

  . دوام داشت١٩٤٨زمان خارج شدن انگليس از نيم قاره هند تا 
بقه را از فعاليت چون نادرشاه و برادرانش به قشر روشنفکر اعتماد نداشتند، سعی کردند نخست دست این ط

سياسی کوتاه سازند، برای این منظور عده ای از روشنفکران را صرف به جرم روشنفکری، زندانی نمودند که 
وهم یک تعداد را بصورت علنی به قتل رسانده و عده ای دیگر را تبعيد . بعدا در آنجا بطور مرموزی کشته شدند

قشر روشنفکر جامعه باعث تشنج بيشتر اوضاع ناآرام بدیهی است که چنين پيش آمدی در برابر . نمودند
 در محفلی که به مناسبت ١٩٣٣ نومبر ٨ برابر با ١٣١٢ عقرب ١٧سياسی در کشور شده و در نتيجه آن بتاریخ 
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دبيرستان ها در باغ ارگ شاهی ترتيب یافته بود نادرشاه ] دانش آموزان[توضيح شهادتنامه های شاگردان 
  .الخالق شاگردی از ليسه امانی به قتل رسيدتوسط جوانی بنام عبد

منورین مبارز کابل که از قتل های دسته جمعی و زندانی شدن روشنفکران بستوه آمده بودند، یک تعداد از 
آموزگاران ليسه امانی و دیگر مبارزین درکافه مته سنگ در شهر کابل که تقریبا شکل کلوب سياسيون را گرفته 

عبدالخالق نيز در . های سياسی می پرداختند و افکار ضددولت را پخش می کردندبود، جمع شده به صحبت 
بعد از کشته شدن نادرشاه، . نامبرده جوان هفده ساله و از مردم هزاره بود. این تجمعات سهم می گرفت

را به عبدالخالق . تحقيق او را برادران نادرشاه به عهده گرفتند. عبدالخالق در همان ارگ شاهی دستگير شد
و . شکل قرون وسطائی شکنجه نموده و به شيوه غير انسانی بدن او را بندبند جدا کردند تا جان سپرد

 ساله بودند، چون او بقتل رسانيده و یا زندانی ١٧-١٥همچنين هم صنفان و رفقای او را که همه جوانان 
  .ساختند تا وقتيکه در زندان چشم از دنيا بستند

علمين ليسه امانی، روشنفکران و حتی زندانيان سياسی را که در موقع قتل نادرشاه در همچنان یک تعداد از م
حتی از . پدر، برادران، کاکا و مامای او را نيز به قتل رساندند. زندان بودند بجرم همدستی با عبدالخالق کشتند

در زندان ارگ کشته و اجساد  ساله او را بنام حفيظه ٩کشتن زنان و اطفال دریغ نکردند، مادر، خاله و خواهر 
اگرچه عبدالخالق شهيد به . شان را در شهدای صالحين درمحل نامعلومی در قبر دسته جمعی دفن کردند

هدف خود که شاید سقوط سلطنت و حکومت خانوادگی نادرشاه بوده باشد موفق نشد، اما با از دست دادن 
خانواده .  سازد تا از کشتار مردم بی گناه دست بردارندجان خود و کشتن نادرشاه توانست خانواده او را وادار

نادرشاه اگرچه ظاهرا از کشتن زندانيان سياسی صرفنظر نمودند و مدت حبس آنهایی را که به اعدام محکوم 
  !!کرده بودند به حبس دوام تبدیل کردند ليکن با آنهم زندانی ها در زندان بطور مرموزی کشته می شدند

  
  

١٩٧٣- ١٩٣٣ سلطنت ظاهرشاه  
  

 پسرش ظاهرشاه پادشاه ١٩٣٣ نومبر ٨ برابر با ١٣١٢ عقرب ١٧بالفاصله بعد از کشته شدن نادرشاه بتاریخ 
رژیم مستبد نادرشاه و برادرانش که بقا و دوام خود را در ادامه استبداد می دیدند، در برابر مردم . شد

های دسته جمعی و شکنجه های گوناگون در زندان با وجود کشتار . افغانستان از هيچگونه تشدد دریغ نکردند
و با داشتن دستگاه جاسوسی وسيع و وسایل حفظ جان خود، آنها که نتوانسته بودند از کشته شدن نادرشاه 
جلوگيری نمایند و حادثه قتل نادرشاه غيرمترقبه رخداده بود، از این ببعد حکومت نظامی برادران به حکومت 

نت جدید نخستين بنایش را روی جویباری از خون فرزندان وطن دوست کشور جالدی تبدیل شده و سلط
بعد ازجلوس ظاهرشاه به سلطنت در شکل حکومت و اداره کشور هيچ تغييری وارد نشد کابينه . گذاشت

برادران بطور سابق به کار خود ادامه داد، اما با تشدد و استبداد بيشتر، دستگاه جاسوسی توسعه بيشتر 
  .ارف تخریب و دروازه های افغانستان بروی دنيای خارج بسته شدمع. یافت

بطوریکه در شروع نيز تذکر داده شد، کشور افغانستان متشکل از اقوام متخلفه و با زبان های جداگانه می 
باشد، اما مسئله قوميت و زبان مشکلی را در مناسبات مردم با یکدیگر و در ارتباط شان با مقامات دولتی 

نکرده بود زیرا زبان فارسی زبان رسمی و زبان معامالت در کشور بشمار ميرفت و حلقه وصل و یگانگی را ایجاد 
احمدشاه ابدالی با آنکه پشتو زبان بود و به آن زبان شعر می گفت با . بين عناصر مختلفه مردم تشکيل ميداد

جانشينان او شاهان . دولتی حفظ کرددرک این واقعيت زبان فارسی را به عنوان زبان رسمی و زبان معامالت 
  .سدوزائی و اميران محمدزائی نيز از این روش پيروی کردند

متاسفانه در زمان نادرشاه به اساس سياست تفرقه افکنی به تبعيضات زبانی و قومی دامن زده شد و به 
 زبان رسمی تحميل عوض آنکه به رشد و تقویيت زبان پشتو سعی بعمل آید، بصورت آنی زبان پشتو به عنوان

شد در حاليکه در آنوقت نه کتب درسی به زبان پشتو وجود داشت و نه آموزگاران خود به پشتو بلدیت داشتند 
که این طرز عمل . و نه دانش آموزان و همان طور نه مامورین و نه مراجعين زبان پشتو را به خوبی بلد بودند

دوام ١٩٤٦این وضع تقریبا تا اواسط . گاه دولت ببار آوردخسارات مادی و معنوی زیادی را در معارف و دست
داشت و با در نظرداشت خسارات تصميم گرفته شد که در والیت کابل و سایر مناطق فارسی زبان به زبان 

و همچنين کورس های اجباری پشتو دایر شد و . فارسی و در متباقی مناطق باید به زبان پشتو تدریس شود
تا ختم سلطنت ظاهرشاه به رشد زبان ملی فارسی .  دانستند امتيازاتی داده می شدبه کسانيکه پشتو می

  .و سایر زبان های رایج در افغانستان توجهی نشد
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 در آلمان و دیگر کشور های اروپائی نظریه برتری طلبی نژادی درحال گسترش ١٩٣٣بخصوص بعد از آن که در 
ویده فلسفه برتری طلبی نژادی شده و ادامه آنرا در بود یک عده ازشخصيت های سلطنتی افغانستان گر

افغانستان به عنوان سياست فرهنگی جدید در محل اجرا قرار دادند و جهت نشر و تبليغ ایدئولوژی 
ناسيونالستی نژادی طوریکه درآلمان روی دست گرفته شده بود، نویسندگان مجبور ساخته شدند تا در رابطه 

این عمل باعث ایجاد بدبينی و بی اعتمادی در بين اقوام مختلفه . بپردازندبا برتری نژادی به نشریات 
باید گفت که برتری طلبی . افغانستان شده و حس برتری طلبی را در بين بعضی از اقوام کشور تقویت نمود

  .های زبانی، قومی و مذهبی که ریشه در آنزمان دارد تا به امروز دامن گير مردم افغانستان است
از نفوذ افکار جدید مخصوصا از دمکراسی و آزادی جلوگيری .  بشکل محدود و تدریجی انکشاف یافتمعارف

از کتب درسی حدف "دمکراسی"و "آزادی خواهی"شده و برای این مقصد در برنامه درسی مکاتب کلمات 
عات ممنوع قرار در ساحه مطبوعات مانند زمان نادرشاه آزادی اندیشه و بيان و قلم و همچينن اجتما. گردید

زیرا  برنامه . داده شد و در هيچ محفل و مجلسی سخن درباره سياست داخلی و خارجی کشور زده نمی شد
بود اساسی این رژیم مستبد از نگه داشتن کشور در حالت عقب ماندگی قرون وسطائی، جلوگيری از  عبارت

رقه و  برهم زدن  وحدت ملی و نگه شهامت و مقاومت ملی، ایجاد  نفاق و تفروحتوسعه معارف، کشتن 
داشتن مردم در فقر و گرسنگی به این دليل که در صورت زندگی مرفه مردم به فکر آزادی و دمکراسی می 

با وجود محدودیت ها و سرکوب مداوم مردم، روشنفکران، آزادی طلبان، جمهوری خواهان و سایر !! افتند
کرده و به اشکال مختلف برای رهائی مردم از چنگال استبداد به مبارزین دربرابر رژیم ظالم و مستبد سکوت ن

اقداماتی متوصل شدند، اما تعداد زیادی از آنها متاسفانه توسط حکومت دستگير و به شدت سرکوب شدند و 
) کوته قلفی(سال های زیادی را بدون محکمه در زندان های به شرایط غيرانسانی و در سلول های انفرادی 

زنان و خانواده های شان تحت تعقيب پليس قرار گرفته . کنجه های روحی وجسمانی گذراندندهمراه با ش
  .دختران و پسران آنها از مکتب اخراج و از تحصيل در دانشگاه محروم شدند

 
 

   

در دوران سلطنت ظاهرشاه اوضاع ظاهرا آرام بنظر می رسيد زیرا بعد از ریختاندن خون های روشنفکران 
ی کشور را آرامشی  فضالت و سایر مبارزین و سرکوب سران قوم و قيام های سياسی مردممخالف با روش دو

ودولت نقاب شریعيت برچهره. ناشی از ترس و دهشت رژیم مستبد فراگرفته بود بود قشر روحانی را  کشيده
جتماعی مردم و خطابه تمام مصایب و آالم ا بعنوان نمایندگان دین و مذهب در کنار خود داشت اینها با وعظ و

  .تلقين و تبليغ می کردند استبداد دولت را امر قضا و قدر و از جانب خدا برای مردم
خاندان سلطنتی که در اوایل شدیدا مخالف تعليم زنان بودند، نظر به ایجابات زمان نخستين مکتب دخترانه، 

کاتب دیگری در شهر کابل و بعد ها بصورت تدریجی م.  در شهر کابل تاسيس شد١٩٤١ليسه زرغونه در سال 
. به نشر رسيد] زن[ تاسيس و مجله ميرمن ١٩٤٦موسسه نسوان در . مراکز بعضی از والیات تاسيس گردید

های ادبيات و علوم ساینس بروی زنان گشوده شد که بعد از ختم تحصيل ] دانشکده[ فاکولته ٥٠در اوایل دهه 
ن دهه با وجود قيودات چادری و محدودیت های اجتماعی زنان، در اوایل همي. زنان صرف باید آموزگار می شدند

چند تن از زنان هنرمند بنام های آزاده، وطندوست، پریشان و پروین پا روی همه موانع گذاشته و حاضر شدند 
  .برای اولين بار آهنگ های گيرای شان را از رادیو کابل بشنوای مردم برسانند

و چندی بعدتر . زن بود که شبانه اخبار جهان را از راه رادیو پخش می کردلطيفه کبيرسراج اولين گوینده ای 
واقعأ این زنان با . حبيبه عسکر اولين زنی است که روی صحنه تياتر ظاهر شد. زنان به جهان تياتر راه یافتند

جی را در زندگی جرئت و با شهامت بودند که دروازه های اجتماع و هنر را به روی زنان باز نموده و تحوالت تدری
تاسيس شده بود و ١٩٣٢برای مردان در سال ] دانشکده پزشکی[فاکولته طب . اجتماعی زنان باعث شدند

 به این ضرورت پی برده شد و فاکولته طب بروی ١٩٥٦تا اینکه در . زنان از تحصيل در رشته طب محروم بودند
یک سال بعد از آن . مردان تدریس می شدندزنان در اوایل در شفاخانه مستورات و جدا از . زنان باز شد

به قول (محصالت دانشکده طب برای رفع حجاب یا چادری دست به تظاهرات زده و بدون چادری روی لوچ 
روان شدند هنوز چند قدمی دور نرفته بودند که تظاهرات * از شفاخانه مستورات جانب صدرات) شاهدان عينی

ن روز سه تن از دانشجویان به اسمای رونا غبار، صدیقه محمودی و فردای آ. توسط قوای پليس پراکنده شد
چند روز بعد از این حادثه ناهيدکاکر دوباره به فاکولته طب پذیرفته . ناهيدکاکر از فاکولته طب اخراج شدند

 لقب راتب ١٩٧٨منظورهمان آناهيتا است که در کودتای خلقی و پرچمی.[و ملقب به آناهيتا می شود!! شده
روناغبار و صدیقه محمودی که از خانواده های مبارز و دختران پدران مبارز بودند و در آن موقع پدران ]  را گرفتزاد

  .شان زندانی سياسی بودند، برای هميشه از تحصيالت در فاکولته طب محروم شدند
ه کارانه داشت، از ختم دوره شاه امان اهللا باین سو دولت که در مسئله حقوق زنان روش ارتجاعی و محافظ

چنانچه نادرشاه مکاتب دختران را بسته و حجاب زنان را یکی از مهره های اساسی خط و مشی خود اعالم 
کرده بود اما نظر به ایجابات زمان که تعليم دختران را ضروری می ساخت، در زمان صدارت هاشم خان اولين بار 

این مکتب به رشدیه ارتقاء !) غازی(ت شاه محمود مکتب قابله گی در شهر کابل تاسيس شد که بعد در صدار
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بار دوم رفع . معلمه ها و شاگردان این مکتب برای بار اول رفع حجاب یا چادری را تبليغ و تقاضا کردند. یافت
  چادری از طرف 

ست نظر به مقتضيات و ایجابات عصر و خوا. دانشجویان فاکولته طب تقاضا شد که آن را در باال توضيح داده ام
 به زنان اجازه داد شد تا ١٩٥٩بنابراین در سال . زنان دولت که نمی توانست از رفع حجاب چشم پوشی کند

حجاب از چهره بردارند اما این تصميم بدون آنکه بشکل رسمی اعالم شود در یکی ازشب های جشن 
 شدند که به این صورت استقالل ملکه حميرا و زنان صدراعظم و وزیرخارجه در منطقه جشن بدون حجاب ظاهر

رفع حجاب شکل رسمی گرفت و زنان مامورین عالی رتبه و افسران نيز به تشویق دولت از آن پيروی 
  .اندکی بعد روش مذکور در والیات نيز عملی شد.کردند

تنها در شهر قندهار در تظاهراتی که از . البته رفع حجاب در سراسر افغانستان بدون اعتراضی پذیرفته شد
 اهل کسبه برضد اخذ و طرز حصول ماليات صورت گرفته بود یک تعداد محدودی از مالها و روحانيون ضد طرف

رفع حجاب به آن پيوسته بودند که حکومت برای جلوگيری از تظاهرات از نيروی پليس و قوای نظامی استفاده 
ما حکومت این تظاهرات را نموده که درنتيجه آن عده ای کشته و تعداد نامعلومی زخمی و زندانی شدند ا

سال سلطنت نادرشاه و ٣٣ناگفته نباید گذاشت که درمدت . عکس العمل دربرابر رفع حجاب وانمود ساخت
ظاهرشاه در افغانستان حکومت قانونی واقعی وجود نداشت، در طول این مدت صرف خانواده شاهی بود که 

ک رسيده بود که به هيچ شکلی از تشدد نمی ظاهرشاه نهایتا به این در. هم سلطنت ميکرد و هم حکومت
 برای نحستين بار شخصی را ١٩٦٣توان احساس آزادی خواهی را در نهاد مردم محوه کرد و بنابراین در مارچ 

خارج از خانوادۀ شاهی به تشکيل کابينه جدید موظف ساخت و به تعقيب آن هيئتی جهت تهيه مسوده قانون 
اگرچه در قانون .  قانون اساسی جدید نافذ گردید١٣٤٣ برابر با ميزان ١٩٦٤در اکتوبر . اساسی تعيين شد

اساسی جدید جدائی سلطنت از حکومت تصریح شده بود، اما ظاهرشاه کماکان در امور حکومت مداخله 
  .نموده اعضای کابينه را از ميان اشخاص مورد اعتماد خود تعيين می کرد

ی اولين بار چهارتن از زنان، رقيه حبيب، خدیجه احراری، معصومه  بعد از انفاذ قانون اساسی برا١٩٦٤در 
 ببعد زنان در کابينه ١٩٦٥عصمتی وردک و آناهيتا به عنوان وکيل در شورای ملی انتخاب شدند و از سال 

زنان در . کبرا نورزائی به حيث وزیر صحيه و شفيقه ضيائی به حيث وزیر مشاور تعيين گردیدند. پذیرفته شدند
و . شگاه کابل در شقوق مختلفه به تحصيل پرداخته و در موسسات دولتی وغير دولتی مشغول کارشدنددان

  .همچنين زنان جهت ادامه تحصيل به خارج اعزام گردیدند
ظاهرشاه با وجود تحوالت بسيار ناجيزی که در کشور رخداده بود از انتقال قدرت واقعا بدست مردم ترس 

ون احزاب سياسی و قانون مطبوعات را به تعویق انداخت تا اینکه در سرطان داشت، بنابراین توشيح قان
 زمانيکه جهت سفر تفریحی به ایتاليا رفته بود بوسيله کودتای نظامی توسط ١٩٧٣برابر با اگست ١٣٥٢

 برابر با ١٣٥٢ اسد ٢١و در. داودخان به کمک و همدستی خلقی ها و پرچمی ها از سلطنت خلع گردید
 در حاليکه از اشتراک خلقی ها و پرچمی ها در کودتا واقف بود رسما از سلطنت استعفاء داد و ١٩٧٣سپتمبر 

  .رژیم جمهوری را در کشور افغانستان به رسميت شناخت
  

این تاریخ مختصر نشان می دهد که برخالف ادعای طرفداران ظاهرشاه، ایشان تبعيدی نبودند بلکه خود 
درعين حال نشان می دهد که به استثنای شاه امان اهللا، مردم . ندگی می کرداستعفاء داده و در ایتاليا ز

افغانستان از هيچ شاهی، خيری ندیده اند و طرفداران ظاهرشاه امروز به ضم خود روی بی حافظ گی تاریخی 
برقرار مردم افغانستان حساب کرده و تبليغ می کنند که گویا در زمان او همه چيز در امن و امان و دمکراسی 

فکر. بوده است روش و قشر مترقی نخواهند اما فراموش هيچگاه افغانستان همراه با مردم افغانستان تاریخ را
بهمين جهت امروز ورود ظاهرشاه به افغانستان و ادعای در کنار مردم بودنش، بدون حداقل محکوم کردن . کرد

  .شته اند ذره ای حس اعتماد برنخواهد انگيختکليه جنایاتی که خانواده آنها بر مردم افغانستان روا دا

ن        
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