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 در افغانستان زن و پارلمان
 

زنان افغانستان از آغازین سالهای استرداد 

استقالل افغانستان یعنی زمان زمامداری غازی 

امیر امان هللا خان در مکاتب رسمی دولتی به 

فراگیری تعلیم آغاز نمودند و برای آموزش 

تحصیالت عالیتر به کشورهای خارجی اعزام 

جامعه  د. ازهمان زمان نیز نقش زنان درگردیدن

رشد، چنانکه در اجتماعات و گردهمآییهای فعالت

رسمی و غیررسمی حضور یافتند؛ به کار رسمی 

ارشاد »به نشر جریدۀ  دولتی آغاز نمودند؛

دست یازیدند و تاحدودی از حقوق « النسوان

شهروندی خویش برخوردار شدند. این حقوق، در 

دوره انین اساسی و خاص آن نظامنامه ها یا قو

ما این خوشبختی دیری نپایید و یل شده بود، اسجت

این دولت  ،گانگان و بیگانه شدهمداخالت بیگانه

نوپا و ترقیخواه را برافگند و کشور دستخوش 

 سر که پس از آن بر یاغتشاشات گردید. حکومت های

ین جفاها رت، بدکار آمد، زیر پوشش دروغین اسالم

ان آوردند و هر چه آزادی و حق که زنسر  را بر

، زنان امانی داده شده بود را پس گرفته زمان در

کشیدند که  اردیواری خانه ها به بندهچ را در

 دراز این وضعیت  همچنان مسلط بود.سالهای 

در دهۀ دموکراسی زمان  محمد ظاهر شاه بود 

دیگر  که به اساس قانون اساسی کشور به زنان بار

مکاتب  شد؛ کار در اجتماعات داده حق تحصیل و

دخترانه گشایش یافت و آهسته آهسته دختران به 

ان و متخصص ه یافتند و به حیثدانشگاهها را

ا احراز در جامعه جایگاه خویش ر روشنفکران

برخورداری ازین حق خیلی  نمودند. گرچه دامنۀ

تا سالهای آخر زمامداری وی فقط تا و  دوبمحدود 



سعادتی به ا رسیده بود، با آنهم بعضی  ولسوالیه

 شمار میآمد. 

ان به ویژه در دورۀ در دورۀ جمهوری داودخ

ور دامنۀ کارهایی که برای تأمین انقالب ث

 آزادیهای مشروع زنان خوشبختی، رفاه، حقوق  و

د مقاله انجام گرفت،  آنقدر گسترده است که ایجا

یی دیگر را مینماید، بناًء ازین دوره ها 

نده سو فقط به ذکر همین نکته  ب ریممیگذ

یی  و که در دورۀ انقالب ثور ساحه مینماییم

آن زنان حضور گسترده  یی وجود نداشت که دراداره

 نداشته باشند. و فعال 

آن، زمان ایستایی فعالیتهای  دو دولت پس از

و حکایات جنایات  زنان در افغانستان بود و

تکرار  به ستمهای دورۀ سیاه طالبانی همواره

شده است و خود دختران و زنان افغانستان گفته 

و جنایات را نه فقط دیده و شنیده این ستمها 

ه با رگ رگ وجود خویش آن راحس کرد اند، بلکه

ذکر محدودیتها و محرومیتهای مطلق از  اند. بناءً 

همه حقوق اسالمی و انسانی زنان در این دو دوره 

خوانندۀ که هر  را نیز الزم نمیدانم و یقین دارم

 ها آگاهی کامل دارد. ارجمند این مقاله  از آن

میرسیم به موضوع  ،تذکر این نکا با

 فعالیتهای سیاسی زنان به ویژه نقش آنان در

 شور. ک یو مبارزات پارلمانپارلمان 

پایانه های سلطنت درازمدت محمد ظاهر شاه  در

که زنان تحصیل کرده و آگاه کشور به  بود

اه یافتند و به حق که حضور درخشانی پارلمان ر

 را ازخود بروز دادند. گرچه این حضور از نظر

 از را قانع کند، اما که ما حدی نبود کمی در

نظر کیفی واقعًا چشمگیر بود و جای مباهات است 

ورای ملی افغانستان دوازدهم و سیزدهم  ش در دور

تعدادی  زن سرشناس، متعهد به آرمانهای مقدس 

به اثر مبارزات سالم  ،زحمتکشان مظلومن و ناز

 که با راه یافتند و حقابه پارلمان انتخاباتی 

های سالم انیهای پرشور و مستدل و موضعگیریسخنر



مسایل ملی و بین المللی و  و سنجیده در

حق مظلومان جامعه دفاع کردند.  پارلمانی، از

همین دوره نیز بعضی از  اریم که درناگفته  نگذ

م اقوامایت مردان مقتدر خانواده یا زنان به ح

خویش به پارلمان راه یافتند و بعضی نیز ذینفوذ 

از طریق احزاب سیاسی معرفی گردیده، به حمایت 

مردان و زنان احزاب مربوط خویش به پیروزی 

ارلمان عضو احزاب رسیدند، اما البته که زنان پ

فعال، آگاه،  ترین چهره هایسیاسی برگزیده

رزمنده ترین  ،صادق به خط مشی حزبرسالتمند، 

ری عدالت اجتماعی بودند و فرد در راه برقرا

های سیاسی و علمی شان ، آگاهیگی، تقویشایسته

 نزد مردم و به ویژه  اعضای حزب مبرهن بود.

با تأسف باید گفت که در همان دورۀ درخشان 

تمایالت و تعصبات  یی وکیل باشورای ملی نیز عده

ی و اسالمی موجود بودند که همواره  دینقومی، خشک 

به  ،اندیشانهای روشنعگیریجهت مقابل موض در

ویژه زنان قرار میگرفتند و مخالفت خویش را نه 

از اخالق  گفتن الفاظ و سخنان زشت و دور با فقط

مینمودند، بلکه گاهی با  و کرامت انسانی ابراز

دشمنی خویش را  ،تم و حمالت مستقیم فزیکیضرب و ش

 سبت به زن و قشر آگاه جامعه مینمایاندند.ن

با ایفای متعهدانۀ  13و 12زنان در پارلمان 

بیداری،  و ظایف و رسالتهای خویش، توانستند در

جسارت زنان نقش مؤثر و انگیزش دهی و تمآگاهی، س

سازنده را ایفا نمایند و برای آینده گان راه 

 را هموار سازند.

ژه در دورۀ پس از انقالب اسالمی و به وی

گی و ن، سکوت  مطلق در همه ساحات زندهطالبا

فرهنگی  های اجتماعی، سیاسی وهرگونه فعالیت

زنان شد و همه افراد جامعه، به ویژه  حکمفرما

ترین حقوق ترین و مسلم، ابتداییتریناز اساسی

خویش محروم ساخته شدند که ضرورت به گفتن و 

  نوشتن ندارد.



 های پس از که دوره رو اما درین دورۀ اخی

های موقت، انتقالی ری حکومتشکست طالبان و برقرا

و بالخره انتخابی را احتوا مینماید، شاهد دو 

دور انتخابات ریاست  جمهوری و دو دوره 

 این دو دورهشورای ملی بوده ایم. در  اتانتخاب

هایی به بوده و چه دستاورد وضعیت زنان چگونه

 دست آمده است؟

اسی و قانون انتخابات به وضعیت قانون اس در

در فعالیتهای  گردیده وزن در افغانستان توجه 

گوناگون به ویژه انتخابات، سهمی مناسب برای 

مادۀ  نظر گرفته شده است. چنانچه در زنان در

جنوری  4سوم قانون اساسی مصوب  بند هشتادوچهارم

نوشته شده است که یک ثلث اعضای مشرانو  2004

جرگه انتخابی است و پنجاه فیصد این یک ثلث 

ولسی جرگه   در ن گردد.یباید ازمیان زنان تعی

هر والیت حداقل یک زن به حیث وکیل  باید  نیز از

مجلس مزکور  انتخاب گردند و تعدادعمومی آنان در

 درصد میباشد.  25از کم  کم

دستاوردهای  بزرگ واینها امیدواریهای 

حیات زنان است. حال ببنیم که در این  در چشمگیر

 شورای ملی، زنان چگونه به شورا (16و 15)دو دور 

مجلس چگونه از حق  در یا پارلمان  راه یافتند؟

 و نقش شان تا ؟ان خود دفاع کردندسنخود و همج

ر نوشت تصامیم و فیصله های شورا مؤثسر چه حد در

 و متبارز بود؟

ر دور اول )پانزدهم( پارلمان دیدیم که عده د

به پشتوانۀ عکسهای روتوش شده و یی از زنان 

احساسات جوانان محروم را برانگیخته، فریب نظر

 به کامیابی دست یافتند؛ عده یی با پشتوانۀ

 گ ساالر و جنگ ساالر کامیاب شدند؛مردان تفن

همان با پشتوانۀ رهبر  یی به لحاظ قومی وعده

یی به عده ربوط به پارلمان راه یافتند؛مقوم 

های خارجی و داخلی، یونما و یاری اینجو

یی نیز به حمایت دولت به نام و عده هاسفارتخانه

 و امتیازات  وکالت رسیدند.



این زنان چون به یاری مردان قدرتمند یا 

در  مؤسسات به پارلمان راه یافته بودند، ناگزیر

ها از حامیان دادن  واکنشها، موضعگیریها و رأی

هیچ موردی  خود پیروی کردند. این زنان در

 «زن»برای داعیۀ و  هم همصدا شوند نتوانستند با

حقوق  صدا برکشند. آنان نتوانستند حتی از

چه برسد  ،همدیگر در داخل پارلمان حمایت نمایند

مسایل مهم مربوط به حیات  به این که بتوانند در

 کاری کنند.  و حقووق زنان افغانستانی 

به تحریک پارلمان دیدیم که ماللی جویا  در 

را و ناهنجار های هنجار حامیان غربی خود سروصدا

-دیکته شده را بار جملۀیک  وارطوطی کرد و باال

بار تکرار کرد تا جایی که با اعتراضات زنان و 

رانده مردان پارلمانی مواجه شده، از پارلمان 

ای او نمایانگر دستوری هها و کردهگرچه گفته .شد

فرمایشی بودن او بود، اما آیا مردان دیگر  و

جویا گفتند و کردند؟  پارلمانی کمتر از ماللی

از  یی از مردان پارلمانی سخنانی دورعده نه!

و تر خاکبادی تیره اخالق و عفت به زبان آوردند و

نه تنها  کردند، اما ماللی جویا برپا ازتر غلیظ

نده نشدند، بلکه تا آخر خط پارلمان را از

وکیل »ونانه نام نخوتی فرع غرور و همچنان با

به نفع  ترین کاریجزیی را یدک کشیدند و «ملت

مؤکلین خود یا به نفع وطن ننمودند. تراژیدی 

دیگر اینکه در قانون احوال شخصیۀ اهل  غمناکتر

آگاه صدا بلند  که عده یی از زنان بیدار و تشیع

ای رکیک شنیدند، همان زنان هکردند و دشنام

به احزاب مشخص و مذهب مشخص، پارلمانی وابسته 

جو، به خالف جای جانبداری از آن صداهای حقیقتبه 

 محکوم کردند.حتی آن صداها فریاد کشیدند و 

مردانی که  رأی اعتماد نیز دیده شد ۀدر پروس

های بار بار امتحان داده و ناکام شده یا چهره

ه با آرای بلند به وزرات هنوز تثبیت نشد

 ،پاکتر ،ترسیدند، اما زنان به مراتب شایستهر

 وطن، رأی نیاوردند. صادقتر به آرمان ملت و



ارلمانی به زنان کاندید زنان پخود جالب این که 

ی نداده بودند، زیرا زنان اولین خصومت وزیر رأ

 د، چونکه حسادتنزرومی را نسبت به همجنس خود

 .نه مردان ،جنسان استهمنیز متوجه  انش

که  )شانزدهم( نیز دیده میشود در دورۀ دوم

ند تی زنان به مجلس سنا انتصاب شدروی چه ملحوظا

. این بار، حالت ندولسی جرگه راه یافتو یا به 

آمیزتر است. زنان از دورۀ گذشته نیز فاجعه

ذرایع  با ،موکرات و متعهددانشور، آگاه، د

د و زنانی که به فالن ده شدنیمختلف به ناکامی کش

 دارالن تفنگدار محلی و فالن سرمایه رهبر قومی، ف

گی و شتند، بدون شایستهگی دابزرگ وابسته

 استحقاق به پارلمان راه یافتند.

هم  میان این زنان پارلمانی هنوز گرچه در

عدۀ انگشت شماری از زنان متعهد به آرمانهای 

تان دیده ن زحمتکش افغانسازنان و آرمانهای مرد

این دوره هم صدای  میشوند، ولی افسوس که در

آنان خفه خواهد شد و بدتر اینکه مردم 

افغانستان همه را به یکسان قضاوت خواهد کرد و 

د سوخت. به قضاوت  و خشک با یک آتش خواه تر

ها گفت که یس جمهور و انتخاب او باید آفرینری

ن، میان صدها و شاید هزارها زن مشهور، کاردا در

نخبه و با شخصیت کشور چه مهره های تقلبی را 

توانست یا دوباره برگزیند یا تازه به معرفی 

گزینش همین،  تشخیص همین است و بگیرد. اگر

میتوان آیندۀ  پارلمان کشور را نیز ازهمین دم 

 ست و تاریکست و مایۀبه روشنی دید که سیاه

 افسوس.

و  حال فقط یک راه برای دفاع از زنان مظلوم

ه یر افغانستان گشوده است و آن اینکمحکوم و اس

مهم کشوری  مسایل زنان پارلمانی ما کم از کم در

حقوق زنان کشور باهم همصدا  و به ویژه منافع و

و قوانینی برای دفاع  از حقوق مظلومان  شوند

د، وضع آنان میباش کشور که زنان نیز جزیی  از

همصدا  ونی ما همدست نمایند. اگر زنان پارلما



ساز و قاطع العاده سرنوشتشوند، رأی آنان فوق

ی متحدانۀ ست و هیچ تصمیمی و تصویبی بدون رأا

 عملی گردد.آنان نمیتواند گرفته شود یا 

 ها علیه زن درامروز که جنایات و خشونت

افغانستان بیشتر از پیش شدت گرفته است و عامالن 

، هر مجازاتی بدون احساس شرم خشونت مصؤون از

گرانۀ خویش ادامه ترس به اعمال وحشت یاگناه 

زنان پارلمانی ما باهم  متحد  میدهند، اگر

حقوق زنان  موضع دفاع از نشوند و متحدانه در

جدان خود، ملت نگیرند، نزد و کشور قرار

ابی  که آنان را به این قدر و احزافغانستان و 

 شد. دنزلت رسانیده است، محکوم ابدی خواهنم

به امید اتحاد                     

  کشور رسالتمندانۀ زنان پارلمانی

                                     

 پایان


