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: نماد تعصب وقیود برزنان چادری  
بعد ازلشکرکشی ھای اعراب درامپراطوری ھای فارس و قسطنطنیھ " استانبول  یا چادری برقعنیزدرھند 

 زناندربرابرقیود وتعصب  شد.تعمیل  ین کشوردرباالی زنان جبر واکراء بھ این پدیده جدید و " بوجود آمد
بنویسند واعتراض درزمینھ  یمقاالت زیاد وادارساخت تارا  ونویسنده گان ھندمنورین  ،دانشمندان  ھندی؛
  بیان نمایند. علیھ آن خود را

چنانچھ جواھر لعل نیرو یکی از بنیان گذارن ھند نوین در کتاب معروفش بنام "نگاھی بتاریخ جھان " در  
 یم ھم بعضی ھا این رسم وحشیانھ رامن حیرت انگیز است کھ ھنوز" برای   مورد حجاب چنین مینویسد

وچادری است) بھ ادامھ میگوید: " ھروقت فکر میکنم کھ  عان عمل میکنند"( اشاره وی از برقند وبدرپذی
زنان در پرده حجاب ھستند واز دنیای خارج جدا میباشند، بی اختیار منظرهء یک زندان در نظرم می آید، 

.بھ پیش برود، در حالیکھ نیمی از مردمش دریکنوع زندان مخفی نگھداشتھ شوند"چگونھ ملتی   
 بلکھ ، چادری اساساً لباس ویا حجاب افغانستان نبوده یدگفت:در مورد پیشینھ ء چادری در افغانستان با 

 بوسیلھ استیالءگران بھ افغانستان انتقال داده شده بود.
ز، ھده، کاپیسا و سایر نقاط افغانستان نمایانگر حضور زن در مجسمھ ھای دریافت شده از کندچنانچھ 

لباس ھای مفشن و ھمراه با زیورات مقبول  اجتماع بوده کھ ھرکدام آنھا بدون چادرو چادری، ولی با
ھم چنان دریافت زیورات گران قیمت از طال تپھ جوزجان گواه برین حقیقت است. شده بودند. تراشیده  

استفاده کرده و » سادهچادر« زنان ده و قریھ کشورما درھر زمان و درھر حالت صرف از یک رو سری  
 می کنند.

بعضی ھا انتقال این  تا کنون ھیچ فردی در باره زمان آغاز پوشش برقع درکشور ما چیزی نمی داند ، 
را یکی از  می دھند و آن رسم و رواج ناپسند را بھ لشکر کشی ھای متواترعرب ھا بھ افغانستان نسبت

فشارزیاد  ارب ھا درسرزمین ھای مفتوحھ خود بزیرا ع .خصوصیات اسالم و جامعھ اسالمی می دانند
نیزدرتحت  را مردانو ساختند ازاجتماع مردان جدا و منزویزنان را قبوالندند و حجاب را باالی زنان

و بھ تنھائی بار سنگین  کردنسخت کارمجبوربھ ده و تا پای مرگ نموفشارھای اقتصادی خرد و خمیر
مھیا ساختھ  بخورو نمیری رایک زنده گی بھ اصطالح تا  ن نمودند.دکشیخانواده  خود را بھ دوش 



 انسانی است بھ آروزی خود کھ یک زنده گی ال اقلرا درحرکت نگھ دارند. اما  زنده گی کاروانو
     " ازیک دست صدا برنمیخیزد":میگویند ھضرب المثل ما افغانھاست ک نتوانستند.رسیده ھیچگاھی 

 سرراه زنان نھ تنھا اینکھ کشتی شکستھ خود را بھ ساحلبا این مانع بزرگ در و دولتمردان ما آقایان
، جامعھ را بھ نمودهچادری رانده واسیربرده نتوانستند ، بلکھ نیم کمیت یک جامعھ را بھ حاشیھ  مقصود
  .سوق دادندھای فراوان  بدبختی

ویل دورانت محقق امریکائی چنین در باره پوشش زنان ایران باستان ،  طوریکھ درصفحات قبل خواندیم 
در تخت روان رو پوش داراز خانھ  بھ جززنان طبقات باالی اجتماع جرات آن را نداشتد کھ « : می گوید

زنان . کنند » اختالط « ا با مردان آمیزش ربیرون برآیند وھرگز بھ آنان اجازه داده نمی شد کھ آشکار
  ببینند. ،ولو کھ پدر و یا برادر شان باشد حق نداشتند ھیچ مردی را شوھردار

دراروپا مورد  " درقرن بیستم میالدی" بنا بھ ھمین علت بود کھ مسافرت شاه امان اهللا خان با ملکھ ثریا 
ز گرمی و حرارت خود داری نمود، زیرا ملکھ استقبال ھمھ قرار گرفت. تنھا حکومت ایران از ابرا

بودند، درحالی کھ زنان ایران آن بھ آنجا رفتھ  بدون رو پوش معیتی شان زنان ھمراه با افغانستان
فغانستان را بدون نقاب ، مخالف عنعنًھ کشور ا روزدرقید حجاب بسرمی بردند و شاه ایران ورود ملکھ

  د.شمرد خو

 
ملکھ ثریا و ھمراھان بھ ایرانسفرشاه امان اهللا ،   

شاه امان اهللا خان پس از باز گشت از سفر اروپا و ایران ، با مالحظھ پیشرفت ھای حیاتی جامعھ 
یک سلسلھ ریفورم ھای مترقی و روشنفکرانھ زد کھ ازجملھ آن یکی ھم رفع حجاب زنان ھ ی دست بیاروپا

  بود ، کھ آنرا شامل پرو گرام ھای اصالحی خود نمود. 
در اخبار امان افغان  میالدی١٩٢٨جوالى  ٢٥تاریخ بملکھ ثریا پس از بازگشت ازسفر اروپا، مقالھ اى 

گردد و  چادرى زن را از تنفس ھواى آزاد مانع می" ده بود:ساخت کھ درآن در مورد چادرى گفتھ شمنتشر
بھ مرض مبتال شده اند. عنعنھ پوشیدن چادری کھ معلوم نیست از کجا وارد  زنان بھ ھمین سبب اکثریت

شود، طوریکھ برقع  ھمھ ادیان و کشورھا دیده میتھ شکل مذھبى را بخود گرفت کھ دراسالم شده، رفتھ رف
مذھب تاسیس جاى خود را دردین و وبھ مرورزمانبوده و دوالق امروز در وطن ما یک عمل عنعنوى 

  قبل از نشر مقالھ، ملکھ ثریا باعده ئى از زنان صحبت کرد. " بھ آن صبغھ مذھبى دادند. نمود و
نھا در مورد چادرى صحبت نموده و آنھارا تشویق نمود تا در نخست دختران مکاتب را مالقات نمود و با آ

  از بین بردن آن سعى و کوشش نمایند، اما مجبور نیستند.



تعدادى از زنان را درقصردلکشا مالقات نمود و بھ آنھا گوشزد کرد کھ با مردان در  ثریا سپس ملکھ 
 دیوارى خانھ بقسم محبوس نباشند. اوچھار یرند، بخصوص در انکشاف کشور و درکارھا سھم مساوى بگ

کنند، الکن زنان افغان کھ جسمًا قوى تراند، اما در  ھا کار می فابریکھمتذکرشده بودکھ زنان اروپائى در
    ھیچ جا قابل قبول نیست.یرا علت آن پرده چادرى است کھ درانکشاف کشور سھم نمى گیرند، ز

در سر کنند تا موھاى شان را بپوشاند، مگر پنھان باید یک روپوش مخصوص  زنان از نظر مذھبى می
کردن دست و روى زنان در روستاھاى کشور رایج نیست، اما معلوم نیست از چھ زمانى برقع و دوالق کھ 

شھرھا رفتھ رفتھ چنان اھمیت پیدا کرده کھ پیچد، رایج گشتھ و در در خود می زن را از فرق سر تا پاشنھ پا
   خانھ خارج شود، گویا کھ آبروى مرد را از بین برده است.اگر زنى بدون برقع از 
اززنان یی باز گشتھ بود، عده  اروپاکھ تازه ازسفر در حالی میالدی 1928شاه امان اهللا در جوالی 

سفرش بھ آنھا قصھ کرد وچنین گفت: و اندوختھ ھای تجارب  ازشھرکابل را درقصر دلکشا مالقات نمود و
چند کشور اسالمی سفر کردم و بھ این نتیجھ رسیدم کھ درھیچ یک از ممالک نھ " خوشبختانھ کھ من بھ 

داشتھ ، از جاب شما را از ترقی و پیشرفت بازدرترکیھ و نھ درایران زنان مثل افغانستان زنده بھ گورند. ح
انید. نعمت علم محروم ساختھ و مانع آن گردیده کھ برخالف خواھران غربی تان بدون کسب و پیشھ باقی بم

ر باره ببینم.." در ضمن شاه درھمھ سخنرانی ھای خود دنین قید درا امیدوارم روزی فرا رسد کھ شما را 
اب بھ مردم قندھار چنین کشورھای خارج صحبت ھمھ جانبھ می نمودند.چنانچھ خطکار و فعالیت زنان در

کار می کنند ودر تمام ساحات  " من شخصًا در اروپا مشاھده نمودم کھ زنان دوش بھ دوش مردان فرمودند:
گی و درھمًھ امورسیاسی، اجتماعی و تجارتی سھم فعال می گیرند. شما میتوانید زنان را در دفاتر، ه زند

این فقط بروید ،زن ھست ، مگردرافغانستان زنان  کھ جاردرکارخانھ ھا و فابریکھ ھا بیابید... خالصھ درھ
ورند. " آنوقت شاه روی خود را بھ چند زن حاضر کرده گفت: " را میدانند کھ بیکاردرخانھ بنشینند وبخ

گونھ معدن دارید. دست بیاورید. شما درمملکت تان ھرھ پس شما چھ میتوانید بکنید؟ بکوشید شما خود پول ب
ستخراج کنید و ازآن استفاده نمائید. شرکت ھا، فابریکھ ھا تًاسیس نمائید و کمی زحمت و شجاعت اآنھا را 

د ست خواھید آورد. " در نتیجھ ھمین طرز فکر بود کھ ھ ب دھید، درآن صورت مبالغ ھنگفت پولبھ خرچ 
ازملکھ خواست تا بھ حیث اولین زن افغان رو  1307شاه امان اهللا در لویھ جرگھ پغمان در جریان سال 

وسیلھ بھ رفع حجاب  بدینوطور رسمی از چھره بردارد ھ پوش خود را در حضور نمایندگان مردم ب
بھ تعقیب آن زنان حاضردرمجلس کھ ھمھ با شوھران خود حضورداشتند، ازین اقدام ملکھ رسمیت دھد. 

میالدی در  1928اکتوبر  12ازچھره ھا باال زدند. این روز مصادف با پیروی نموده و رو بند ھای خود را
برماست کھ ھمھ سالھ ازین روز تاریخی با  "واقع روز آزادی و تاریخی برای زنان ما از قید چادری بود. 

کھ رفع حجاب را  گان نھ تنھا اینه ولی نمایند راه اندازی گردھمائی ھا جشن ھای بزرگی را برپا نمایم."
 گان ازین پیش آمد شاه و ملکھ منزجرگردیدند وحتی بعضی ھا صدایه تائید نکردند بلکھ اکثرنمایند

   .اعتراض خود را نیز بلند کردند
اهللا خان در یک مالقات با ماموران عالی رتبھ گفت کھ: از رشوت خوری و شراب نوشی ماموران  امان

مطلع است و بزودی آنھا را بشدت مجازات خواھد نمود. بقول منشی علی احمد، ھدف شاه از بیان این نکتھ 
 سراین امر روی لوچی زنان بود کھ باترساندن ماموران بلند رتبھ وخاموش کردن شان درموضوع 

مخالفت داشتند، از جملھ محمودخان یاور ومیرھاشم خان وزیر مالیھ بودند. بنابرین شاه بھ اولین کسانی کھ 
ھای خود بدون چادری حاضر شوند، ھمین دونفر بودند. بعد از این بود کھ سایر  دستور داد تا با خانم

بردند.  یرون میی لوچ و بدون چادری بھا بطور رو مامورین زنان خود را بھ پغمان و پارکھا وسینما



واج سخن زد و گفت: سعادت آینده کشور ددر بیانیھ افتتاحیھ خود از تعُدد از١٩٢٨جشن اهللا خان در امان
کنند. پس ھیچ فردى نباید بیشتر از یک زن داشتھ باشد،  مربوط بھ مادران است کھ نسل جدید را تربیھ می

پاک و عفیف و با عصمت باشید و در این صورت ترس از شوھران اهللا خان خطاب بھ زنان گفت:  امان
بدون چادرى بودند شاه را ھمراھی می کردند، ملکھ ثریا و نورالسراج کھ  درین زمانخود نداشتھ باشید. 

 نیز ھا این محفل اکثریت زنان دیپلومات گان مالقات نمودند، سپس اتن ملى اجرا گردید. دره با نمایندو
  شرکت ورزیده بودند. 

ملکھ ثریا بانوی نخست کشور بھ خاطر رفاه و رھائی زنان از بند اوھام وعقاید خرافی درد ناک فکری و 
محیطی ، چنان عشق و عالقھ داشت کھ حاضر شد خودش بھ صفت مفتش و ناظم امورمدرسًھ نو تائسیس 

ھم قابل مالحظًھ را ایفا دارد وی از زمره نسوان کار کند و درتحقق برنامھ ھای اصالحی شاه امان اهللا س
 تاریخ سلطنت ھای افغانستان ھرگز بیاد ندارد کھ قبل برین ملکھ " مادر کھآنعده زنان فعال و پیشقدم بود 

شاه درامورکشوربوده فعال، سخنور وھمکاروھمنوای موثر معنوی ملت " تا این حد دلسوز، ترقی خواه،
  باشد.

رمان ھای پاکی آاب وفراغت زنان از قید و بند کھنًھ دست و پاگیرنھ تنھا شاه وملکھ درتالش رفع حج
داشتند ، بلکھ آنان رفع حجاب ودسترسی زنان بھ علم و دانش و سھمگیری مساویانھ زنان و مردان در 

پس برماست کھ  پیشرفت و آبادانی کشور را بھ امر ترقی و انکشاف کشور صواب می دانستند نھ زیان!
 پر و دلسوزتا نسل ھای آینده نیز این بانوی  ازاین خدمت ملکھ ثریا سپاسگزاری وآن را یادآوری نماییم

  عاطفھ را بشناسند ویاداورا گرامی دارند.
بر مبنای ھمین مفکوره مترقی بود کھ رفع حجاب نخست درکابل و بعدا بھ سایر والیات و شھرھای 

و مورد استقبال روشنفکران وحامیان دموکراسی قرارگرفت. اما قابل یادھانی است افغانستان انتشار یافت 
حات شتابزده دوره امانی از یک طرف روند ترقی وانکشاف را در کشورگشود وازسوی دیگر الکھ اص

چنانچھ ھنگام زمامداری حبیب اهللا  . موجبات عکس العمل ارتجاع و عقب گرایان مذھبی را فراھم ساخت
خصمانھ برخورد عصرامانی با پدیده رفع حجاب نیز ضمن مقابلھ با سایر رویداد ھای ترقی پسندانھ کلکانی

   قفس چادری محصور بمانند.تا در ندشد گردانیدهباردیگرمجبور و زنان افغان
میالدی " ملکھ حمیرا بھ معیت شاه وزینب داود بھ ھمراھی  1959اگست  24"  1338بتاریخ دوم سنبلھ 

وود خان صدراعظم وقت و بعضی اراکین حکومت با خانم ھای شان بدون چادری بھ غازی شوھرخود دا
 این دومین نھضت زنان درستدیوم رفتند و رسم گذشت معارف را ازفرازلوژ سلطنتی مشاھده کردند. 

  .ندافغانستان بود کھ رد پای دوره امانی را تعقیب نمود
آمدن بھ اصطالح دھًھ و رویکار میالدی 1967برابر با  شمسی 1343انفاذ قانون اساسی تا اینکھ بعد از

لًھ رفع حجاب بھ مثابھ رکن اساسی از تساوی حقوق زنان و أا مست دموکراسی اندکی زمینھ مساعد شد
بر مبنای آن در پرتو قانون اساسی متذکره ، رفع حجاب با سھم  ومردان مورد توجھ حکومت قرار گیرد 

واراکین دولت درمراسم جشن استرداد استقالل و سایر ایام رسمی و تجلیلی گیری اعضای خانواده سلطنتی 
  . یم یافتمترویج و دوباره مطرح و آھستھ آھستھ تع

  چنین نبشتھ است. عتمادی وزیر کارو اموراجتماعی دردفترخاطرات خودصالحھ فاروق ا
ی گرفت برایم روزجود آمدن نھضت زن و رفع حجاب و برداشتن چادری کھ با شرایط خاص صورت بو

را »  مھ ھااز معل« خانم  10من فردای آن روز برآمدم و برای شب سوم اجازه  فراموش ناشدنی است.
د وداوربرای اشتراک در جشن استقالل در کمپ شاھی چمن حضوری از صدراعظم آنوقت مرحوم سردا



خان کسب نمودم و پس ازآن موضوع را بھ اطالع وزیرمعارف وقت، محترم دوکتور پوپل رسانیدم. 
شرکت کنند. با افزون نسوان و محترمھ خانم خود شان نیزسھ نفر از موسسھ کھ:  وزیرروشنفکر فرمودند 

موش ناشدنی چھار خانم از جانب وزیر صاحب ، شمار خانم ھای ما بھ چھارده نفر رسید. این یک شب فرا
  بود. زنان گی ماه و پرحادثھ در زند

و بنا بھ بود  میالدی " 1963 – 1958" از سال  سرپرست مدیره لیسھ ماللیصالحھ فاروق اعتمادی  
او می  .ه بودگذاشتھ شداو و صدای آن بدوش ھمین دلیل بود کھ پروسھ رفع حجاب و سازماندھی بی سر

  افزاید:
با وقفھ ھا ، بدون حجاب از  و ما شاگردان را بھ صورت انفرادیروز بعد کار، با دقت کامل آغاز گردید 

نفر بدون چادری از مکتب خارج شوند و ما زنان تشنھ  10لیسھ خارج کردیم. ھدایت داده شده بود کھ روز 
برسانیم. ولی با رعایت  آزادی جرئت کردیم کھ در ظرف سھ روز این کمیت را بھ دو صد و بیشتر از آن

ساعت رخصتی خودم شخصًا بھ صنف نخورد. در در روی سرک تعداد زیاد بھ چشم ،وقفھ و نوبت تا
« درسی می نشستم و بھ نوبت شاگردان را اجازه برآمدن می دادم . خوشبختانھ جریان پروسھ بی حجابی 

در نقاط  مختلف شھر کابل با موفقیت موفقانھ با تالش و ھمدستی ھمھ زنان » بدون چادری ، روی گشاده 
بھ انجام رسید. شاگردان بسیار خوش بودند و ازین نعمت بھ گرمی استقبال کردند. ولی اندک فامیل ھای 

بودند کھ در سمت مخالف نھضت  قرارگرفتند و مانع بی حجابی بھ دختران شان شدند. لیکن این مشکل با 
ھ زودی حل و فصل شد. برای ما کھ در راه نھضت زن و رفع صحبت و مذاکره با خانواده ھای دختران ب

حیات ما و تمام زنان و جاودانھ درتخیل و یار زیاد نموده بودیم حادثھ بزرگحجاب تپ و تالش بس
  کشورعزیز ما بود ازخوشی زیاد درجامھ نمیگنجیدیم.

 ان را بھ اسم عبداهللایک تن از باشنده گان شھرشبرغخالی از دلچسپی نخواھد بود تاخاطرات درین جا 
گفت کھ بھ مامورین دارم. اومزید خدمت شما ارائھ  کھ در آن ھنگام کودک بیش نبود جھت معلومات دالور
کھ درتجلیل از روز ھای ملی بھ معیت خانم  ه بودبھ شکل سری ھدایت کتبی رسید درشھرشبرغان دولت

ھای شان، باید در محافل رسمی اشتراک ورزند. ھم چنان درین مکتوب اکیدًا ذکرشده بود کھ خانم ھای 
از  این وال مامورین عالی رتبھ بدون حجاب باید درمراسم رسمی اشتراک ورزند. عده یی از مامورین

ن شده بودند زیرا نمی خواستند زنان خود را بدون حجاب در شنیدن چنین اطالعیھ زیاد متاثر و نگرا
محضرعام بھ نمایش قرار دھند ؛ ولی مجبور بودند تا طبق ھدایات مقامات رھبری کشورعمل نمایند، 

درغیرآن وظایف شان درتحت سوال قرارمی گرفت. این رویداد در آستانھ جشن استقالل ، سال 
ھنوز بازار بھ اصطالح م با پدرم بھ بازار رفتھ بودیم .من درین ھنگا میالدی اتفاق افتاد. او می گفت1960

گرم نشده بود کھ پولیس ھا ازچھارطرف بھ شھرو بازارریختند و بھ دوکانداران دستوردادند تا خود شان 
دروازه دوکان ھا را تا گذشتن زنان ازروی جاده  ببندند. پدرم نیز ناچارشد کھ در دروداخل دوکان ھا شده و

دم تا پدرم از حبس موقت آزاد مانبیرون دوکان منتظرپدرم ان ھا خود را پنھان نماید. من دریکی از دوک
. ھنوز نددنموتھی  . پولیس ھا تمام جاده را از مردانشود وھردوبھ کمپ ھا جھت اشتراک درجشن برویم

 درچمن بھ کمپ ھا بزرگی کھ ازدورنمایان شد و درجادهکھ جفت اول ،زمان کوتاھی سپری نشده  بود 
ی می شد ، داخل شدند. خانم یک باالپوش سیاه دراز ، جوراب ھای دبل و تیره ، یک جوره دستکش ھمنت

سیاه ، با یک چادر سفید کالن ویک دانھ عینک سیاه با شیشھ ھای بزرگ ، از مقابل من گذشتند. بھ نظر 
ھ من حتی رقص زن ھا را در محافل حالیکیرا فقط کمی رویش معلوم می شد درمن چندان جالب نبود ز

م. ولی مرد ھایی کھ در دوکان توقیف شده بودند ، حالت عجیبی داشتند. ھریک ازدرز ه بودعروسی دید



جالب بود زیرا من از بیرون خیلی دروازه و از درون دوکان زنان را نگاه می کردند . برای شان خیلی 
پس شو یک دیگر خود می گفتند تو پس شو. پس شو،صدا ھای آنھا را می شنیدم کھ بھ  دکان دروازه

ازآن روز بھ بعد درشبرغان، روی  د.نزدیک بود کھ سرو صدا بلند شود و پولیس بھ سروقت شان برستو،
لچی " گشاده روئی " آغازو بدون کدام حساسیت و تعصب بھ پیش رفت. یکی ازعوامل آن ھم موجودیت 

شبرغان بود کھ خانم ھای آنھا بھ صورت آزادانھ درشھررفت و ات نفت وگاز با کارمندان روسی درتفحص
  آمد نموده و خریداری  مایحتاج خانھ  را زنان انجام می دادند.

بعد ازآن زمان بروفق ارزشھای قانون اساسی ، قانون اساسی دوره جمھوری و قانون اساسی جمھوری  
ق اعضای جامعھ مطرح گردید. طبق ھای دیموکراتیک بعدی رفع حجاب منحیث یک اصل در تساوی حقو

ود لی و اجیران خیعلی الرغم جنگ تحم» دھًھ زن « خورشیدی  60قانون جمھوری دیموکراتیک در دھًھ 
، کارکنان دولت ، دانش آموزان مدارس و زنآموزگاران  آنھاما ادامھ داشت وفروختھ داخلی کھ علیھ کشور

، ترورو بھ شھادت می رسانیدند با آن ھم ھزاران، ھزار زن  را تھدیدزن دانشگاه ھا ، داکتران و انجینران 
 سر ین جا یکی از" درایجادگری گردیدند. و مصروف کارو فگندهچادری ھا را بھ دور ا افغان با شھامت

  :عزیزخوانندًه گرامی میرسانمشمابھ توجًھ گذشت دکان چادری فروش را کھ خود شاھد آن بودم 
، در خانھ یکی از دوستانم دعوت بودیم. بعد از صرف غذا و ختم مھمانی با ی خزاندر یکی از روز ھا"

فروشی وترمیم  شدیم. درنزدیکی منزل دوستم یک دوکان چادریخود دو دوست دیگرم رھسپار خانھ ھای 
کھ خانم ھا چادری ھای شان را بعد از شستن درین دوکان جھت رنگ مجدد و چین وجود داشت  چادری

. ندد. متوجھ شدم کھ مرد دوکاندار با پسر خود بسیار افسرده و پریشان حال نشستھ بوددادن، می آوردن
باز پرسیدم بازار چادری چطور است؟ گفت نپرس.  .می گذرد  ندسالم دادم و پرسیدم چطور ھستید ؟ گفت

آن را و ی ھم نمی اندازند طرفش نگاھ یشما حد اقل یک سوال در باره چادری نمودید، ولی سایرزنان حت
: روز پنج شنبھ گذشتھ چھار زن کھ چنین ادامھ دادبالی جان خود می دانند. درین اثنا پسرش لب گشوده 

رو بھ من کرده  بھ من نزدیک شد و ، یکی از آنھارد می شدندبسیار شیک پوش بودند و از کنار دوکان ما 
  اذیت می شوم.  ھاازدیدن آن زیرا دوکان کاھو ھای سرچپھ ات را می بندی؟این  گفت:  چھ وقت 

خوشبختانھ واقعًا شکنجھ کننده است.  و بیش برای زنان نیست نیچادری زندا گفت ؛ زیرااو راست می 
ونورآزادی و امید  دشاد بودن .این زندان رھائی یافتھ بودند و نفس تازه می کشیدند در آن ایام از شر زنان

  بھ روی شان لبخند می زد. 
گرفتھ طالبان وس کھ این نعمت بزرگ بھ زودی از زنان در تحت سلطًھ رژیم زن ستیزولی با دریغ وافس

ترین حقوق شان ان را در زندان چادری پیچیده وازابتدایی شد. طالبان بار دیگر بھ زور و اکراه ، زن
   محروم ساختھ و مانع حضور شان دراجتماع گردیدند.

اولین چیزی کھ افغانی است و تا نام زن افغان بھ میان می آید،این باورند کھ برقع حجابی بسیاری براکنون 
تصویر بھ زن افغانستان را  ،برقع ھای آبی رنگی است کھ بھ سان یک نماد ھمانا می کند،خطور ھا بھ ذھن
 برگشت درخانھ بھ . بھحمل می نمود آبی را باالی سرش برقع جوانی کھ باراولنو. دختری دشمی ک

کھ برمی  ی راقدمھر. م کھ بھ زمین میخورمکردتصورمی وم راه بروم ستمادرش چنین گفت: نمیتوان
وحقیرنسبت بھ  چادری زندانی یم خالی می شود. خود را در پشت جالیھا زیرپا مردم، احساس می کشتدا

بودم تا بھ این لحظًھ پیش خود گفتم کاش پسرمی  وقتیکھ پسران را آزاد دیدم ، مرداحساس می ک بچھ ھا
، ضربان قلبم زیاد شده بود. عرق از زیر موھایم احساس نفس تنگی داشتم مصیبت سر دچارنمی شدم .

زیرا تمام سرم را بچرخانم. تا مجبور بودم برای دیدن اطرافم ھر لحظھ  می بارید ،بھاری مانند باران 



 اطراف خود را دیده نمی تواندمانند اسپ گادی کھ بجز از جلو ،  ساحھ دیدم خیلی ھا کوچک بود.
در تابستان بھ یاد زنان حاملھ و مریض افتادم کھ درجھ سانتیگراد  45درھمین گرمای  .درحرکت بودم

 درھمین تصورغرق بودمبویژه زمانیکھ دلبدی و...داشتھ باشند.  چقدر سختی وعذاب می کشند.زیرچادری 
کھ ناگھان جوئی را در پیشرویم دیدم ، خواستم ازآن خیزبزنم . نمیدانم کھ دفعتًا چھ شد ، مانند مرغی کلولھ 

و لنگ لنگان خود را بھ  زخمی و خون آلود شد ھایموزنخ ،دستان و زانو شدم و سخت بھ زمین خوردم
  خانھ رسانیدم.

یادی را تجربھ نموده است از رفع حجاب نوع پوشش زنان در طی دو سده ئی اخیر فراز و فرود ھای ز
رک در ترکیھ و رضاشاه در ایران گرفتھ آتاتدر دھھ ھای نخست قرن بیستم ھمزمان با دوره امان اهللا خان 

و باالخره  تا پوشیدن مینی ژوپ و ماکسی ژوپ در دوران داوود خان و یا حکومت حزب دمکراتیک خلق
  . طالباننوع متضاد آن، یعنی برقع در دوران 

از  بعضی را كنار گذاشتند،اما  رقعب  پوشیدن  طالبان یاز فروپاش  پس  ما  حصیلكردهت  از زنان یبسیار  البتھ
  امنیت  احساس  برقع زیرا آنھا با پوشیدنكردند.  را انتخاب  پوشش  ھمین  چندماه  گذشتاز  مجددا پس  آنان
كنند.می  

زنده گی مینمایم، براساس موازین پذیرفتھ  21ما در آستانھ قرن پوشیدن چادری وبرقھ در حال حاضر کھ 
ین میدارد، نھ تنھا شدهء بین المللی، اعالمیھء جھانی حقوق بشر کھ درآن حقوق یکسان افراد بشر را تضم

است، بلکھ توھینی است برحقوق وآزادی ھای فردی انسان وبھ ویژه زنان کھ  زنان حقبی عدالتی در
وبا کم بھا دادن ھا بھ  خشونت قرارگرفتھکشورھای اسالمی نظیر افغانستان مورد  بصورت مستدام در

.انسان درجھ دوم تنزیل یافتھ اند  
،مشارکت ھا وارگانھای حامی حقوق بشر کھ نھاد  مینمایموردن اصالح وبھبود دراین راستا تصوربرای آ

بھ ھمکاری رسانھ ھای جمعی نھ تنھا تبلیغات گسترده را و وکالی زن  وزارت امور زنان ،سیاسی زنان 
ھش را روشن سازند، بلکھ باالی دولت فشار وارد کنند تا در کا زنانو  مردان راه اندازی کنند وذھنیت 

  ن مضمراست،مساعی شانرا مبذول دارند.مقررات سختگیرانھ کھ آرزوی بنیادگرایان درآوقوانین 
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