
 



 2 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

 

 

 بسم الرحمن الرحیم

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشخصات کتاب 
 تاریخ  حماسه ودرزن افغان سیمای  -نام اثر

 سیستانى اعظم کاندید اکادمیسین  -مؤلف 

 2004سویدن  -چاپ اول

 ش1393جدی /2015،جنوری دانش چاپ دوم )با تجدید نظر(

 sistani01@hotmail.com  : ایمیل ادرس

 

 

 



 3 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

 

 

 فهرست مطالب

 9......................................... ان .........تقریظ داکتر هاشمی

 12...  ..............نامۀ داکتر زرغونه عبیدی به ارتباط این اثر ...

 15................نامه پوهندوی شیما غفوری عنوانی من............

 121.................مقدمه مولف ........................................

 فصل اول

 سیمای زن افغان در روایات حماسى 

 31مقدمه ..................................................................

 32.... ..................کتایون، شاه زن بلخ.........................-1

 34........ ........سیندخت، شاه زن کابل، مادر رودابه .......... -2

 40........ ...........رودابه ودلباختگی زال به  او ............... -3

 54....... ..............جشن عروسی رودابه درکاخ زرنگار .........

 58...............گرد آفرید ونبردهای او با سهراب................ -4

 63....... ....................زربانو، دختر رستم ................... -5

  65...............آذر گشسپ، دختر رستم .......................... -6

 67..................تهمینه، شاهدخت سمنگان، مادر سهراب..... -7

 فصل دوم

 تو ښیهای پډسیمای زن افغان در داستانهای عشقی ولن



 4 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

 73.................................مقدمه .................................

 75...................در داستان عشقی رابعۀ بلخی وبکتاش ..... -1

 84.......ست ( ..................در داستان رابیا و پتی)شهزادۀ ب -2

 98....... .............در داستان آدم خان ودرخانی ............... -3

 101................و .......................در داستان شادی وبیب  -4

 103....................................در لنډی های پښتو ......... -۵

 114.....................رۀ زنان پشتون ..روایاتی از الفنستن، در با

 فصل سوم 

 سیمای زن افغان  درتاریخ کشور

 125..........................رکسانه شاهدخت باختر ..................

 129.................ملکه گوهرشاد، زن شاهرخ.......................

 134............................. څیړشهامت دختر حافظ رحمت خان ب

 135..............................نبرد یک خانم افغان با لشکر بابر ...

 137................ قندهار فویص سپاه رپیروزی او بمرادبی بی، و

 139..........کی ....................نازو انا، مادر میرویس خان هوت

 141........با .....................درایت زرغونه انا مادر احمدشاه با

  145.............................میرمن عینو  ...........................

 147..............................................میرمن سپینه ..........

 151............................لویه ادی، مادر وزیر فتح خان .......

 153....... ..................... سهم زنان کابل در جنگ با انگلیسها



 5 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

 156....... افغان ................. یادی از  سه زن شجاع اما گمنام 

 157.....نگلیسها  .................خواهر امیر کابل برضد ا مبارزات

  158........ ....................شجاعت زوجۀ میرهزار ...............

 162........  .....................فداکاری بی بی مکارمی .............

 166.............................جنگ میوند وفداکاری ماللی ..........

 170.............................غازی سرداره  وجنگ میوند .........

 174.......................................کارنامۀالماسه یا غازی ادی 

 182.....................ریزه گل،مادری که حماسه آفرید .............

 فصل چهارم

 قرن بیستمخاندان سلطنتی افغانستان در نخبۀ زنان 

 188........میر عبدالرحمن خان .......شاه بوبوجان جیغه دارخانم ا

 190..... رگش شاه بوبوجان روایت شیون ضیائی،در بارۀ مادر بز

 193. رۀ بوبوجان جیغه دارروایت کبیرهللا سراج وهاشمیا ن در با 

  198.... .......علیا حضرت سرورسلطان)مادر امان هللا خان( ......

 241یدگاه صفیه حلیم دربارۀ علیاحضرت ............................د

 247..... ......ملکه ثریا ،مدافع سرسخت ازادی زن افغان .........

 266.......... ......خیریه طرزى،هنرمند خطاط ومترجم چیره دست

  271«زینب ننداری»سۀ نسوان وموسبنیانگذارزینب عنایت سراج،

 278.. ...........ر ظاهرشاه ........................ملکه حمیرا همس

 فصل پنجم



 6 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

 حضورزنان بعد از رولوچی درفعالیت های سیاسی و اجتماعی 

 284...................................در عرصه اداره و سیاست .....

 291....................در عرصۀ خدمات طبی وعدلی ................

 293...................ات وگویندگی .................درعرصۀ مطبوع

  295...............ر..........................در عرصه شعر و ادبیات 

 296درعرصه هنرآوازخوانی ...........................................

 296درعرصه تیاتر وهنر سینما ........................................

 297...........ر عرصۀ خدمات وتولید ................................د

 299........................در عرصه جهاد و مقاومت ................

 300..........................)راوا( ..جمعیت انقالبی زنان افغانستان 

 فصل ششم

 برخی  زنان نخبه و فعاالن کمک های بشردوستانه 

 305.....................فعال کمک های بشردوستانههدخت هندیه،شا

 321..... .............محبوبه سراج،فعال مدنی ومدافع  حقوق زنان

 328....... ..............ثریا سدید،فعال کمک های بشردوستانه ....

 333..... ................نادیه ناشر،فعال کمک های بشردوستانه ...

 336.... .............در المان ...........افغان انع،زنی پیشتازنادیه ق

 346....................سجیه کامرانی ، مدافع دلیر حقوق زنان .....

 351... ................بلقیس روشن ، مدافع دلیرحقوق بشر ........

 362...... ..............صالحه وهاب، شاعر،هنرمند ونویسنده .....



 7 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

 365...... زنان .........ما غفوری، فعال سیاسی ومدافع حقوق شی

 379.......،نویسنده، شاعر وفعال حقوق زنانداکترزرغونه عبیدی

  386................. رنگینه حمیدی، فعال کمک های بشردوستانه 

 388-2013رجستۀ جهان دررویا محبوب از جمله صد شخصیت ب

 390..................شردوستانه .یلداقمر کرزی، فعال کمک های ب

 400..................داکترانارکلی هنریار،فعال حقوق بشر...........

 404.......................استاد مهوش،آواز خوان مشهورکشور  ..

 407........ ............صدف رحیمی) بوکسر(........................

 409..............نوجوانان جهان .ترین  در لست پرنفوذ ،ړسلما کاک

 411.. ..................صدیقه نورستانی، دختر کوهنورد افغانستان 

 413...... شی ............مینا اسدی،دختر مدال آوردرمسابقات ورز

 414....... ...ن درافغانستان .....نیلوفر رحمانی، نخستین پیلوت ز

  416.............2005در نحماسه کوهستانی ملکۀ زیبائی انگلستا

 418......................2004ویدا صمدزی، ملکه زیبائی زمین در

 422.........تان ...........رویاسادات نخستین سینماگرزن درافغانس

 425...................روزه ... 21سیمین بارکزی واعتصاب غذائی 

 436.....................شیرین نظیری، نویسنده وفعال حقوق زنان .

 443.. ...............................داستان نویس  ،می زریاب سپوږ

 445.....ق زنان ........شکریه بارکزی، عضو پارلمان و فعال حقو

 455..... حقوق بشر........ماگه رحمانی، نویسنده وفعال سابقه دار



 8 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

 466..... ............زینت نور،شاعر  ونقد نویس ...................

 480....... .............ماللی احمدی، فعال فرهنگی  نیمروز .......

 484داکتریاسمین جنا،محقق،مؤرخ و زبان شناس.................. 

 487...... ست وسنت شکن ...................بهارسعید، شاعرریالی

 50................ذکیه کهزاد،محبوب  ترین گویندۀ تلویزیون ملی.

 507.....ن زن گوینده در رادیو افغانستان لطیفه کبیرسراج، نخستی

 511......وبرنامه سازتلویزیون زهره داود سلطانزوی،ژورنالیست

 515....... نگار شجاع زن ............نجیبه ایوبی برندۀ جایزۀ خبر

 518.......وستانه ............داکتر نجیبه توخی، فعال خدمات بشرد

 520....... ...........دیه انجمن ،شهید شعرهایش ................نا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

 

 

 داکتر سید خلیل هللا هاشمیانتقریظ 

 

 "" سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ 

 یک اثرابتکاری،علمی،تاریخی،ادبی،آموزشی وتربیتی

 

جرمن آنلاین –ویب سایت افغان روزقبل در دو این کتاب را

مرورکردم، آنقدر جالب،  ه فهرست مندرجات آنرادیدم و همینک

 بخود جذاب  و کشش کننده بود که در دو روز گذشته مرا

 آنرا بخوانم.       346آخرین صفحۀ  مصروف ساخت تا

زاویۀ تعلیم وتربیت دیدم که این کتاب هم یک تاریخ  من از

افتخارافغان درمسیرتمدن  مکمل است از کارنامه های زنان با

آموزشی  تان، هم تاریخچۀ ادب زبان دریست وهم یک اثرافغانس

ازجانب وزارت معارف درنصاب درسی  برازنده است که باید

ویک  تمام مکاتب افغانستان شامل وتدریس شود، 12و11صنوف 

ابتدائیه تدوین  شکل مختصروسهلترآن برای صنوف ششم دورۀ

 فقم که : سیستانی  کاملآ موا ذیل جناب استاد تبصرۀ گردد. من با

"یکی از راه های ساده وسهل درجهت تلقین وتبلیغ مقام 

زنان ونقش شان درحیات جامعه، ضرورت افزودن یک مضمون 

درسی دربارۀ"مقام ونقش زن در جامعه" درنصاب تعلیمی وزارت 

معارف میباشد تاشاگردان مکاتب درپهلوی سایردروس، هفتۀ 

 بگیرند. می فرا را چندساعت مضمون"مقام ونقش زن درجامعه"

باید بشاگردان ازهمان دورۀ ابتدایی آداب حرمت گذاری به زن که 
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دامنش پرورشگاه کودک ونسل آینده  مادراست وخواهراست و

درین مضمون احترام به  است، آموزش  داده شود، لازم است تا

زنان تلقین گردد وخشونت علیه زنان بشدت تقبیح وبحیث یک 

گ تصویر گردد و... همچنین درین فرهن عمل وحشیانه ودوراز

مضمون مقام ونقش زن درجامعه، از زنان دلیر ونامور ومادران 

 ."قهرمان پرورکشور...به نیکویی یادگردد

داکترسیدعبدهللا کاظم چند سال قبل  اگرچه جناب استاد

 کتاب ضخیمی تحت عنوان )زنان افغان زیرفشار عنعنه وتجدد(

 نهضت زن دردورۀ ازآغاز پیرامون نقش زن درجامعۀ افغان

هللا خان طبع و نام یکعده معلمات سلطنت اعلحضرت امان 

درهمان سال که خشونت بمقابل زن  ذکرکردند و فراموش شده را

درافغانستان طغیان کرده بود، نشرآن کتاب یک خدمت و احترام 

بزرگ بمقام زن بشمارمیرفت، ولی این دومین اثر تالیف استاد 

درهمه اموراجتماعی ازآغازتمدن  شتراک زن راسیستانی مقام وا

ورای آثاردقیقی وفردوسی و تواریخ قدیم، از دورۀ  این منطقه،از

تیموریان هرات گرفته تاعصردرانی و سلالۀ  مدنیت مغل و

درتاریخ افغانستان،  از زنان حماسه ساز -محمدزایی احتوا کرده 

 ب آثارگرفته تاازشاعران زنانه و از دختران و زنان نویسنده وصاح

مدار و ژورنالست، و ازسراینده و موسیقی نواز، بوکسر، سیاست

کوهنورد، ورزشکار، پیلوت، مودل زیبایی، ملکۀ زیبایی گرفته تا 

زنهای مدافع حقوق زن، نقادان ادبی، زنهای فعال در خدمات 

اجتماعی و کمک رسانی به بینوایان، ازهریک درداخل وخارج 

تصاویر و نقاشی  نۀ حرفه یا کلام شانرا باکشور نام برده و نمو

 های بسیار زیبا درج این کتاب نموده است. 
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برازنده  بطور ذوق "زیباشناسی"استاد سیستانی درین اثر

بسیارمقبول را ازاثار  وتصاویر مشهوداست، چونکه نقاشیها

قدیمی متعدد درین کتاب جاداده،  چشم خواننده را از زیبایی 

ری که جناب استادسیستانی دربیان منظومه سیرساخته است. نث

سراسرکتاب،  در های دقیقی وفردوسی نوشته، بلکه متن نثر

 بمثابۀ "نثرمنظوم" طراوت و برجستگی دارد. 

ازدوستان خود، متصدیان محترم ویبسایتهای )تول 

میکنم باکسب اجازۀ مولف، این  افغانستان( و )دعوت( تقاضا

افغان  د. زنان و دختران با سوادکتاب مفید وآموزشی را نشرکنن

تا شوهران،  بخوانند و وسیله شوند بطورعموم باید این کتاب را

بخوانند. بنظراین قلم، این کتاب در  های شان نیز برادران و اولاد

که  تخفیف خشنوت بمقابل زن افغان همان تاثیر را در بردارد

یگر، منحیث آسپیرین برای رفع سردردی دارد. انشاءهللا تا یکماه د

یک خدمت به زن افغان، من این کتاب را دریک پروگرام 

دوساعت، بقسم یک کتاب درسی  تلویزیونی از کلفورنیا، هفتۀ

          محتویات آنرا فصل به فصل تشریح میکنم.   میخوانم و

 2014نوامبر  4    ومن هللا التوفیق 
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 داکتر زرغونه عبیدی

 

 کادمیسین محمد اعظم سیستانینامۀ سر گشاده به  ا

 

سر انگشتان طلائی شما قلم بدست توانا، همواره توانسته 

است بزرگی افکار تانرا در راه روشنگری، با تشخیص دقیق 

معضلات سرزمین ما که ابعاد آن نهایت گسترده است، بشکل 

مقالات و کتاب های نهایت ارزشمند ارایه نماید. در کتاب  ۀمجموع

 ،زنان افغان از عهد امانی تا عهد کرزی "، قلم شما" وضع حقوقی 

جانیان همه جنایات های تاریخ مذکر سرزمین ما را در قبال زن 

افغان دستگیری و به محاکمه کشانیده است. بدین ترتیب در 

را به بهترین شکل در قبال  حضور وجدان، رسالت وظیفوی تان

 وطن و دختران وطن انجام داده اید.

ثر " سیمای زن افغان در حماسه و تاریخ "، چون اینک با  ا 

داکتر اجتماع، بهترین تشخیص و تداوی را جهت بستن زخم های 

ه باز و دردناک خواهران افغان تان پیشنهاد نموده اید که اگر ب

موقع بکار برده شود، خواهد توانست درمان را باعث و نگذارد که 

 زخم ها به ناسور مبدل گردند. 

متنان از برداشت گرانقدر محترم سید خلیل هللا با ابراز ا

هاشمیان، راجع به این کتاب، میخواهم زاویۀ دید ایشانرا در ارتباط 

به ارزش نهفته در موثریت جانب تعلیمی و تربیتی این اثر چنانکه 

گفته اند "این کتاب تاریخ مکمل از کارنامه های زنان با افتخار 
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تاریخچۀ ادب زبان دری، و هم  افغان در مسیر تمدن افغانستان،

یک اثر آموزشی برازنده میباشد " همه جانبه و دقیق دانسته و آنرا 

 با تمام   جزئیات آن تایید مینمایم.

آقای سیستانی، گویی شما از آرزوی من آگاه بوده ، آنرا به 

بهترین شکل برشتۀ تحریر در آورده اید و بدین ترتیب یکی از 

ا را جهت رفع یک خلای بزرگ نصاب تعلیمی بنیادی ترین راه حل ه

و تدریسی در افغانستان پیشنهاد نموده اید، آنجا که نوشته 

 میکنید:

" یکی ازراه های ساده و سهل در جهت تلقین و تبلیغ مقام 

زنان و نقش شان درحیات جامعه،  صدور هدایت نامه ای به 

می وزارت معارف جهت افزودن یک برنامه درسی در نصاب تعلی

مقام و نقش زن درحیات خانواده و » آن وزارت تحت عنوان، 

می باشد، تا شاگردان مکاتب در پهلوی سایر دروس، از « جامعه 

همان دورۀ ابتدائی، آداب حرمت گزاری به زن را که مادراست و 

خواهراست ودامنش پرورشگاه کودک ونسل آینده است بیاموزند. 

م به زنان تلقین گردد و لازم است تا در این مضمون، احترا

خشونت علیه زنان بشدت تقبیح و به حیث یک عمل وحشیانه 

ودور از فرهنگ مدنی مجسم گردانیده شود. در این مضمون باید 

بخشی به زنان دلیر و نامور، مادران قهرمان پرور کشور اختصاص 

داده شود. همچنان در این نصاب تعلیمی باید از زنانی یاد آوری 

رای آزادی ورهائی زن از قید و بند چادری تلاش نموده و گردد که ب

حیات خود وخانوادۀ خود را با خطر روبرو کرده اند. باید از زنان 

نویسنده وشاعر، هنرمند، نقاش، موسیقی دان، معلمین و 

استادان ورزیدۀ دورۀ معاصر کشور یاد آوری به عمل آید. این 

افغان که دوشادوش  نصاب تعلیمی باید از آن عده زنان مبارز
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مردان، در جنگ های اول و دوم افغان و انگلیس شرکت جسته و 

کارنامه آفریده اند، به نیکوئی یاد آوری نماید. در این مضمون باید 

سخن و قدردانی از خانم های دلیر و مبارزی به عمل آید که در 

دهۀ حاکمیت بعد از طالبان در افغانستان، با از خود گذشتگی 

کم نظیر،فریاد رسای مردم مظلوم و درد رسیدۀ کشور  ودلیری

 شده اند. "

من این کتاب را چون دیگر آثار ارزشمند تان، یک غنای بزرگ 

آموزشی دانسته و میدانم که از واقعیت های نهفته در آن، خواهم 

توانست در موارد متعدد با تذکر نام بلند شما، )چنانکه قبلاً 

آهنگی زنان پیش آمده است (، بخصوص در بحث های کانون هم

 استفادۀ اعظمی را بنمایم.

شما با بزرگواری تان در تذکر نام من کنار خواهران پیشتازم، 

خواسته اید بمن خاطر نشان بسازید تا راهی را که انتخاب نموده 

ام چون سرباز صادق به وطن، پیگرانه، خستگی ناپذیر و مطمئن 

م خویش را در اعادهء حق تعقیب نموده و در تلاش باشم تا سه

 انسانی زن افغان ادا نمایم. 

توانایی عاطفۀ نسانی شما در ترکیب اندوخته های دانش 

تان، آثار شما را جز انکار ناپذیر  اندوخته های ارزشمند  تاریخ 

       سرزمین ما گردانیده است. سپاسم را در مورد بپذیرید.  

 2014/ 11/ 11 پایان

 

 

 

 



 15 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

 

 « غفوری» پوهندوی شیما

 

 سیمای زن افغان در حماسه و تاریخ

 ادبی –اثر  پر بهای  تاریخی 

 

از مدتهاست که می خواستم َدین خود را در برابر یک 

نویسنده و محقق با رسالت افغانستان ادا نمایم. ولی متأسفانه 

مصروفیت های بیشمار فرصت آنرا برایم میسر نمی نمود. و اما 

گذاشتم و خواستم اولتر از همه این وظیفۀ  حالا تمام امور را کنار

 وجدانی ام را انجام بدهم. 

سخن از کاندید اکادمیسین جناب اعظم سیستانی میباشد. 

کسی که با تلاش یک محقق رسالتمند، با وظیفه شناسی یک 

هموطن دور اندیش و دور نگر و با اعتقاد راسخ به تساوی حقوق 

ای زنان افغانستان را ثبت و زن و مرد خواسته است تا کارنامه ه

سیمای زن افغان »از فراموشی تاریخی نجات بدهد. ایشان کتاب 

با   ۲۰۱۵را بازنگری نموده و در سال  ۲۰۰۴چاپ « در حماسه و تاریخ

غنای بیشتر چاپ دوباره نموده اند. در ابتدای کتاب تقریظی از 

ترمه جناب داکتر سید خلیل هللا هاشمیان و نامۀ سرگشاده از مح

داکتر زرغونه عبیدی به سنگینی این اثر پر بها افزوده است. این 

صفحه بوده و در شش فصل نگاشته شده و از  ۳۹۸کتاب شامل 

 قطع و صحافت زیبا برخوردار است.

ابتکار محترم سیستانی در این است که سرگذشت چندین 

 نسل زنان را در ساحۀ کمی فراخ تر از جغرافیای کنونی افغانستان 
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مانند دانه های روشن مروارید در رشتۀ زرین ادبیات بسیار 

هنرمندانه َدر کشیده است، یعنی از روایات حماسی گرفته تا 

فعالیتهای تعدادی از زنهای رسالتمند افغانستان امروز. این اولین 

بار است که من کتابی را می خوانم که جهان پهلوانانی چون سام 

ن زابلستان و کابلستان، سیستان و و زال، رستم و سهراب و شاها

سمنگان و دیگران به حیث چهره های اساسی داستان خواننده را 

مصروف نمی سازند، بلکه در این کتاب کتایون ملکۀ بلخ، 

سیندخت و رودابه، ُگرد آفرین و زربانو، آذرُگشسپ بانو و تهمینه و 

ارند. شیر زنان دیگر  قهرمانان اصلی آن اند که از خود قصه ها د

حکایت این دلیر زنان خوش سیما و متبحر با نقل قول از شهنامۀ  

های دقیقی و فردوسی و سایر اسناد تاریخی ذکر گردیده است 

که منبع معتبر این کتاب هم همان ها میباشند، جناب سیستانی  

آنها را استادانه تشخیص، انتخاب و جمع آوری نموده و با یک 

 و روان در فصل اول عرضه کرده اند. تسلسل دلپذیر و نثر شیوا 

فصل دوم این کتاب به سیمای زن افغان در داستان های 

عشقی و لنَدی ها تخصیص یافته است. در این جا هم داستان ها 

از ُبعد نقش زنان شاعر و عاشق دری زبان و پشتو زبان بررسی 

گردیده است. در این مبحث رابعۀ بلخی به سخن می آید، رابیا، 

عشقی همراه با  -نی و بیبو قهرمانان داستان های حماسیدرخا

نمک رزم از ختم ناکام عشق شان شکایت ها دارند، که این سه 

داستان اخیر الذکر در بین مردمان پشتو زبان کشور نضج  گرفته و 

نیم قرن قبل توسط روان شاد پژواک به دری ترجمه شده است . 

خواننده بیشتر می آنچه در این بخش به غنامندی معلومات 

افزاید، همانا بحثی در مورد سیمای زن افغان در لندی های پشتو 

و همچنان نقل روایاتی از الفنستون مؤرخ انگلیسی در بارۀ طرز 
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زندگی زنان پشتون و چادری دلاق زنان کابل با تصویر های آن از 

دو قرن قبل میباشد. چه زیباست که در پهلوی لندی های پشتو 

ی آن در قالب پر عاطفۀ شعر از شاعر گرامی محترم ترجمۀ در 

 اکادیمیسن سلیمان لایق نیز درج گردیده است.

بخش سوم شامل شرح حال زنان نامدار در تاریخ کشور 

میباشد. در اینجا از روکسانه شاهدخت باختر،ملکه گوهرشاد بیگم، 

قصۀ نازو انا، زرغونه انا، میرمن عینو،  میرمن سپینه، لویه ادی واز 

زنان کابل که در نبرد اول افغان و انگلیس عساکر مزدور شاه 

شجاع را در کوچه های تنگ شور بازار با پرتاب کاسه و کوزه و آب 

جوشان وسنگ و هر وسیلۀ دیگر از بالا ی بامها، مجبور به پس 

گشت نمودند، یاد آوری گردیده است. هکذا داستان شاه داماد 

رۀ سه شیر زن شجاع، تلاش های عبدهللا و عروس کابلی، خاط

خواهر امیر دوست محمد خان، شجاعت زوجۀ میر هزاره، فداکاری 

و از خردمندی و شجاعت دیگر زنان سخن ها « بی بی مکارمی»

رفته است.  همچنان صحنه های جنگ میوند و نقش ظفر آفرین 

ملالی در آن تصویر گردیده و در جنگهای بعدی  از شهامت غازی 

لماسه یا غازی ادی و از سر سپردگی ریزه گل در روزگار سرداره، ا

کنونی که پس از شهادت پسرش توسط یک حملۀ ناگهانی طالبان 

همراه با اعضای فامیلش بر ضد آنها تا یازده ساعت جنگید و 

 بالاخره طالبان را مجبور به فرار گردانید، تذکر رفته است.  

سلطنتی در فصل چهارم به شرح حال زنان نجبۀ خاندان 

قرن بیستم اختصاص یافته است. از ورای روایات تاریخی در این 

مبحث خواننده با فضا و محیط زندگی، درایت، ظرفیت و تپ و 

تلاش های زنانی چون شاه بوبوجان جیغه دار)بی بی حلیمه(، علیا 

حضرت سرور سلطان، ملکه ثریا، اسما رسمیه طرزی، خیریه طرزی 
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یگردد.  در این فصل فرمان پادشاهی اصول و ملکه حمیرا  آشنا م

و قوانین تازه برای آسایش زنان زیر نام اعلان پادشاهی به مهر و 

امضای ملکه ثریا نیز چاپ شده است. محتوای آن با خواستهای 

امروزی زنان تفاوت زیادی ندارد که در حقیقت عبارت از 

دانش سهمگیری زنان در زندگی اجتماعی، سواد آموزی، تعلیم و 

آموزی دختران و زنان، آموزش حرفه برای زنان کلان سال و غیره 

اقدامات به استناد با ارشادات دین اسلام و مثال های زنان 

 مسلمان در عهد حضرت پیغمبر و کشور های اسلامی می باشد. 

در این فصل می توان تخم پاشی و جوانه زدن تعلیمات و 

ه به همت امیر امان هللا آزادی های زنان را به مشاهده نشست ک

پادشاه و ملکۀ روشن اندیش و خاندان طرزی با درایت آغاز  -خان

گردیده و تا جایی فرصت تطبیق پیدا نموده است. در لویه جرگۀ  

منع پوشیدن چادری و به جای آن پوشیدن دستمال سر،  ۱۹۲۸

تساوی حقوق زن و مرد، منع تعدد ازواج برای مردان، تعلیم و 

باری برای مرد و زن، اجرای طلاق از طریق قانون تربیۀ اج

مدنی...مطرح گردید که اکثر این خواستها مورد تصویب لویه 

جرگه قرار گرفته است. در این ارتباط به اقتباس از قول نویسندۀ 

( ۱۹۲۸اکتوبر ۱۲روز »آمده است که: « آتش در افغانستان»کتاب 

حساب میرود، زیرا  یک روز تاریخی در تاریخ زنان افغانستان به

برای بار اول زن افغان روی لچ در اجتماع قبول شد. از آن روز به 

 «بعد زنان منور برقع نپوشیدند.

فصل پنجم مربوط به حضور زنان در عرصۀ فعالیت های 

سیاسی و اجتماعی بعد از نهضت رولوچی یعنی دومین نهضت 

نویسندۀ این نسوان می گردد. با نقل قول از داکتر عبدهللا کاظم، 

کتاب می نویسد که  نهضت رو لوچی و دومین نهضت نسوان 
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با  ۱۳۳۸افغانستان  در زمان محمد ظاهر شاه در حقیقت در سال 

اشتراک ملکه حمیرا یکجا با محمد ظاهرشاه در روز جشن »

رسماً آغاز یافت. این در حالی است که اولین نهضت « استقلال

هللا کلکانی در عهد امان هللا  زنان افغانستان توسط بغاوت حبیب

خان و ملکه ثریا سرکوب گردید و این خاموشی سی سال دوام 

 نمود.

در این فصل کتاب از زنانی زیادی نام برده شده است که  

در پارلمان، در حکومت و در ارگان های  -در ارگان های دولتی

عدلی، و همچنان مبارزان در احزاب و جریان های سیاسی، در 

خدمات طبی، مطبوعات و گویندگی، در عرصۀ شعر و عرصۀ 

ادبیات،  هنر آواز خوانی، تیاتر و سینما، در جهاد و مقاومت سهم 

 شایسته داشته اند.

فصل ششم در مورد برخی نخبه گان، مدافعان حقوق زن، 

فعالان کمک های بشردوستانه، زنان شاعر، داستان نویس، 

، نویسنده، پیلوت و ورزشکار، ملکۀ های زیبایی، سینما گر

سیاستمدار وقف گردیده است. به صورت مشخص شرح زندگی، 

ساحۀ فعالیت و تصاویر این خانم ها مانند شاهدخت هندیه، ثریا 

سدید، نادیه ناشر، ملالی موسی نظام، نادیه قانع، سجیه کامرانی، 

بلقیس روشن، صالحه وهاب، شیما غفوری، زرغونه عبیدی، رنگینه 

محبوب، یلدا قمرکرزی، انارکلی هنریار، استادمهوش،  حمیدی، رویا

صدف رحیمی، سلما کاکر، صدیقه نورستانی، مینا اسدی، نیلوفر 

رحمانی، حماسه کوهستانی، ویدا صمد زی، رویا سادات، سیمین 

بارکزی، شیرین نظیری، سپوژمی زریاب، شکریه بارکزی، ماگه 

بهار سعید، ذکیه  رحمانی، زینت نور، ملالی احمدی، یاسمین جنا،

کهزاد، لطیفه کبیر سراج، رقیه ابوبکر حبیب، زهره داود سلطان 
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زوی، نجیبه ایوبی، نجیبه توخی، نادیه انجمن در این بخش انعکاس 

 یافته است. 

در این کتاب کارنامه های زنان با تاریخ و ادبیات چنان مزج 

ا خورده است که یک تصویر کلی از جایگاه و موضعگیری زنان ر 

در مقاطع تاریخی و رویداد های کشور آمیخته با شعر و نثر های 

 زیبا در مقابل چشم خواننده زنده میسازد. 

حقیقت همین است که من با این مطالعه ام تمام 

افغانستان را از لحاظ زمانی از ازمنۀ قدیم تا امروز در لابلای 

 و از لحاظ ساحوی و ترکیب قومی در -حماسه ها و مصاحبه ها

در قالب یک جلد کتاب به نام  -قصه ها و  تعلقات منطقوی زنان 

یافته و لمس کردم. و با «  سیمای زن افغان در حماسه و تاریخ»

خواندن این کتاب یک و نیم روز در طول قرون در هر گوشۀ وطنم 

سفر کردم، با بعضی زنان گریستم و از دلیری، عشق ورزی، دانایی 

بعد از خواندن کتاب برایم یک احساس  و فعالیت آنها لذت بردم.

مطبوع رخ داد که زن یعنی زندگی، زن یعنی پیوند دهندۀ نسل 

 ها در طول ریسمان تاریخ و درتمام مساحت جغرافیه. 

در اخیر می خواهم از کاندید اکادمیسین جناب اعظم 

سیستانی به خاطر این خدمت بزرگ شان مراتب امتنان و سپاس 

ز نموده و موفقیت های مزید شان را در قلبی خویش را ابرا

آفرینش بیشتر گنجینه های ملی آرزو میبرم. و از زنان و مردان 

گرامی وطن که علاقمند آزادی، انکشاف و عدالت برای زنان 

 کشورند، خواندن این کتاب را توصیه می نمایم.

۲۰۱۷/۰۴/۱۲ 
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 مقدمۀ مؤلف

ا در حماسه نقش زن افغان ر حضور ودراین کتاب، میخواهم 

 بطورهای ملی  و نیز در تاریخ،و همچنان در داستان های عشقی 

 ،معنای از حماسه نام بردم، باید دانست که نشان بدهم.مستند 

           حماسه چیست؟

افسانه وحقایق تاریخی اسطوره وواقعیت یا حماسه، ترکیبی از 

است،و شعرحماسی، به اشعاری 

ريف " مبتني بر تعگفته میشود که

و توصيف اعمال پهلواني ، دلاوري 

، مردانگي و شهامت فردي يا 

قومي و يا ملتي باشد بنحوي كه 

شامل تمام مظاهر زندگي آنان 

ذبیح هللا صفا، حماسه  )گردد."

  افغان هنرمند محبوب سیتا قاسمی  (3،ص 1333 سرائی در ایران،

 

با توجه به شاهنامه میتوان گفت که شعرحماسی، عالی 

ن نوع شعر برای بیان و تحریک احساسات میهنی وحفظ تری

 روایات کهن ملی به حساب می اید. 

واما تاریخ که سرگذشت بشر هوشمند ابزارساز است، از 

سال قبل از میلاد آغاز میگردد و پیش از ایجاد 3000اختراع خط در 

 خط را دوران قبل التاریخ و بعد از آن را دوران تاریخی مینامند.
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سال قبل از میلادی و  1500های ویدی باقیمانده از سرود  

پیش ازمیلاد، از کهن ترین 1200تا 1000به  نسوب گاتاهای اوستا م

آثار حماسی اقوام آریائی اند که در آنها روایات ملی و تاریخی ، 

در دوران اسلامی، بهترین آثار حماسی عبارتند هردو حفظ شده اند.

مه، سامنامه،برزونامه، بهمننامه، از: شاهنامه فردوسی، گرشاسپنا

فرامرز نامه، جهانگیرنامه، شهریار نامه، وغیره که در آنها  روایات 

ملی وداستانهای کهن حماسی مربوط به خاندان سام و زال و 

رستم و رودابه و تهمینه وغیره به بهترین شکل ممکن آن انعکاس 

 یافته است.

رگشايان و افغانستان را گذرگاه کشودرمنابع تاریخی،

مهاجمان بسوى هندوستان گفته اند، اين سحن به اين معنى 

است که در تمام اين تهاجمات و کشورگشائى ها، از دوران هاى 

قبل از ميلاد تا امروز ، زن افغان بخاطر از دست دادن پسر، برادر، 

 رنج فراوان را متحمل شده است.  شوهر و هستى خود، درد و

سال پيش از ميلاد  330نى در از لشکرکشى اسکندر مقدو

گرفته تاهجوم قبايل صحرانوردساکی و کوشانى و هپتالى )در 

قرون دوم ق.م تا پنجم پس از ميلاد( و از يورش اعراب مسلمان 

درقرن هفتم گرفته تا هجوم هاى ترکان سلجوقى وترکان  ُغـز در 

قرون يازدهم و دوازدهم ،و از طوفان خانمان برانداز مغول در 

سيزدهم گرفته تاترک تازی تيمورلنگ دراواخر قرن چهاردهم و  قرن

تا  1٨نيمه قرن در از لشکرکشىهاى خانمان برانداز  نادر افشار 

ميلادى واز تجاوز  1٩هجوم  هاى مکرر استعمار بريتانيادر قرن 

قرن بيستم تا بيدادگري هاى  ٨0قشون سرخ شوروى درآغاز دهه 

واره زن افغان در اين کوره تنظيمهاى جهادى و طالبانى ، هم

 شعله های تباهى تاريخ سوخته است.  بيداد و
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بياد آوريم لشکرکشي هاى سرداران تباهکار عرب را براى فتح 

کابل و پيمانهاى صلح کابل شاهان را با قشون اعراب در طول دو 

صد سال اول تاريخ اسلام که هربار از ده تا بيست ميليون درهم ، 

برده نابالغ و کنيزکان صغير ازجانب کابل شاه به همراه با دو هزار

لشکرگاه اعراب فرستاده ميشد و هزاران مادر و خانواده را بخاطر 

برده شدن فرزندان نوجوان شان و يا به کنيزى رفتن دوشيزگان 

 ديده ميکرد .  جوان داغ

وقتى تاريخ را ورق ميزينم و مى بينيم که مغولهاى چنگيزى 

و زنان جوان و پدران کهنسال رحم نمى آوردند، نه تنها به مردان 

بلکه براى ايجاد ترس و رعب در دل مردم ، حتى کودکان شيرخواره 

را از سينه مادران برميگرفتند و در جلو چشم آنان با سرنيزه خشم 

خود شکم ميدريدند، اين درد را تنها زن اين سرزمين تحمل کرده 

 ميتوانست. 

آمد و فرمان قتل عام مردمان  زمانى که تيمور به خشم مى

شهرى را ميداد، اين مادران و زنان اين ديار بودند که شوهران يا 

برادران و يا پسران جوان خود را از دست ميدادند ودر سوگ از 

 دست دادن عزيزان خود بجاى اشک خون ازديده ميريختند. 

کدام افغان باسواد است که نداند سلطان علاءالدين غورى 

مشهورگشت ؟ او چنان يک « جهان سوز»ی به لقب بخاطر چ

سلطان مستبد و ظالمى بود که وقتى غزنى را فتح کرد، دستور 

داد تا هفت شبانه روز شهر پرشکوه غزنه در آتش بسوزد و 

مردمان بى گناه آن شهرتا هفت شبانه روز قتل عام شوند، و زنان 

حشيانه قيامت و دختران شهر به اسارت در آيند. بنابر اين دستور و

صغرا در شهر غزنه بر پاشد و زنان و مادران آن سرزمين بيک باره 

در غم برباد رفتن هستى ، شرف و ناموس و همه چيزخود در 
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آتش خشم و غضب آن سلطان جنايتکارچون دانه هاى اسپند 

بريان شدند. ُبست دومين شهر با شکوه آل محمودغزنوى بود که 

وشت غزنى گرفتار شد و زنان بدستور اين سلطان قهاربسرن

ومادران بسيارى برباد رفتند. بنابرين ميتوان گفت که: زن افغان، 

مظلوم ترين و مصيبت ديده ترين و رنجکشيده ترين زن در روى 

زمين است که در طول تاريخ بار اين همه مصيبت ها را بردوش 

 خود حمل کرده است. 

ری دیگر من وضعیت حقوقی زنان مظلوم افغان را در اث

زیرنام )وضع حقوقی زنان افغان از عهدامانی تا عهد کرزی( 

در این اثرخواسته ام  ثابت کنم که ولی تشریح و ترسیم کرده ام،

اگر شرایط برای تبارز شخصیت زنان افغان از لحاظ مشارکت آنها 

در فعالیت های اجتماعی واقتصادی و فرهنگی و هنری فراهم 

دوش مردان قله های بلند پیروزی را فتح میتوانند دوشازنان گردد، 

کنند و مثل انسانهای عاقل وهوشمند و توانا از عهدۀ تمام 

کارهای سودمند در عرصه های مختلف زندگی موفقانه بدر ایند و 

نقش خود را در ترقی وتعالی جامعه وکشور بخوبی ایفا نمایند. 

انائی من دراین اثرسعی کرده ام  نشان بدهم که زنان افغان تو

ز دست بگیرند واسلاح ب مثل مردان هم را دارند کهواستعداد آن 

ریزه »ان مؤفقی چون وطن وزادگاه خود دفاع کنند ورزمندگ

باشند، هم در ورزش های رزمی موفق و مدال نبرد درمیدان «گل

آورباشند،وهم درعرصۀ پرورش زیبائی اندام خود،همچون ویدا 

جهان را زمین یا زیبائی  صمدزی وحماسه کوهستانی، لقب ملکه

کمائی نمایند . هم به حیث کوهنورد یا پیلوت طیاره تبارز نمایند، 

و هم بحیث ،طبیب  و پرستار و آموزگار ممتاز، شاعر و نویسندۀ 

برجسته، هم به حیث برنامه سازان موفق دررسانه های جمعی و 
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 هم بحیث هنرمند و نقاش و آواز خوان و موسیقی نواز وبازیگران

ماهر سینما و تیاتر تبارزکنند. هم در عرصۀ سیاست بدرستی 

بدرخشند، وهم دررساندن  کمک های  بشردوستانه برای مردم 

 ورزیده و سازماندهندگان کار آمدی باشند. مدیران  محتاج کشور

دراین اثر شما با نمونه ها و الگوهای زنده  و ملموس زنان  

نا خواهی شد که برای تمام عرصه های فوق الذکرآش افغان در

افغانهای و طندوست وفراخ نظر و روشنضمیر قابل افتخاراند. 

وحیف انسان می اید که این طبقۀ با استعداد ومفید جامعه ما،به 

چشم کم دیده شوند و به حیث انسان های درجه دوم به حساب 

آورده شوند و با گفتن کلمات زن ناقص العقل است و عاجزه 

ی زشت از سرنا آگاهی  آنها را تحقیر و توهین است و غیره نامها

 کرد.

یکی از راه های ساده و سهل برای جلوگیری از تحقیرزنان و 

یا خشونت علیه آنان، ضرورت افزودن یک مضمون درسی در بارۀ 

" مقام و نقش زن در جامعه " در نصاب تعلیمی وزات معارف 

دروس، هفتۀ می باشد. می باید شاگردان  مکاتب در پهلوی سایر 

را فرا بگیرند. « مقام و نقش زن در جامعه» چند ساعت مضمون 

می باید به شاگردان از همان دورۀ ابتدائی،آداب حرمت گزاری به 

زن که مادراست و خواهراست ودامنش پرورشگاه کودک  ونسل 

آینده  است ،آموزش داده شود. لازم است تا در این مضمون، 

انسان اند ودوم مادر وخواهر احترام به زنان که اولاً 

وهمسراند،تلقین گردد و خشونت علیه زنان بشدت تقبیح و به 

 حیث یک عمل وحشیانه و دور از فرهنگ مدنی تصویر گردد. 

شاگردان باید بدانند که پیامبران در دامان پاک زن  همچنین

تربیت شده است.زن، فلاسفه ونوابغ جهان را بدنیا آورده و با 
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ش داده است. زن طبیبان حاذق، انجنیران لایق، شیرخود پرور 

شخصیت های برازنده بین المللی، هنرمندان ورزیده، مخترعین 

وکاشفان جهان را که تمدن امروزی جهان محصول دست ودماغ 

وتفکر آنهاست،به جامعه بشری تقدیم کرده است. اگر زن 

نمیبود،نسل انسان برروی کرۀ خاکی تسلسل نمی یافت و مرد، 

ه وتنها میماند وبعد نابود میشد. پس زن را که پدید آورندۀ تمام یک

خوبی هاست،پیام آورعشق ودوستی وزیبائی است، باید حرمت 

گذاشت و آنرا بحیث یک انسانها مستحق زندگی ومستحق انتخاب 

ومستحق فراگرفتن علم ودانش و برابر با مرد دانست. نباید حقوق 

نباید زن را بنام عاجزه،  زن را کمتر از حقوق مرد دانست.

ضعیفه،سیاه سروغیره نامها، تحقیروتوهین کرد. نباید زن را 

ملکیت مرد دانست و جای او را فقط درآشپزخانه و در رختخواب 

مرد مشخص کرد. نباید زن را  از سهمگیری در فعالیتهای سیاسی 

واجتماعی واقتصادی و فرهنگی و تولیدی منع کرد. ترقی وتعالی 

فت یک کشور بدون سهمگیری زنان ، ناممکن است. می و پیشر 

باید افکار زنگ زدۀ قرون وسطائی مردسالاری را کنار کذاشت و به 

دنیای متمدن و پیشرفتۀ جهان چشم گشود و دید که زنان چگونه 

در بازار کار، وعرصه های سیاست وفرهنگ و هنر نقش آفرینی 

دن بزنان وسهمگیری دارند. دلیل پیشرفت این کشورها، احترام کر 

زنان در عرصه های مختلف زندگی مثل مردان است. پس زنان 

افغان نیز میتوانند در ترقی وتعالی کشور نقش مثبت خود را 

بدرستی ایفا نمایند بشرطی که زمنیۀ تحصیل،کار ومشارکت آنان 

در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و عمرانی مهیا گردد. دولت 

کلفیت دارد تا از حقوق زنان کشور حمایت افغانستان وظیفه وم

بد رفتاری مردان نسبت به زنان را با وضع  نماید.جلو خشونت و
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قوانین خاص بگیرد. به مناسبت های مختلف می باید در تجلیل و 

بزرگداشت از مقام زن،اقدام نماید. وبرنامه های وسیع تنویری و 

زنان در  آگاهی دهنده روی دست بگیرد و در بارۀ مقام وئقش

حیات اجتماعی واقتصادی و فرهنگی جامعه، خانواده و آینده 

روشنگری استفاده   کشوراز تمام امکانات تنویری وتبلیغی و

 نماید.

ن درمضمون مقام ونقش زن درجامعه،می باید از اهمچن 

زنان دلیر و نامور و مادران قهرمان پرور کشور، چون: نازو انا، مادر 

ونه انا مادر احمدشاه ابدالی،از لویه میرویسخان نیکه، زرغ

ادی،مادروزیرفتح خان،ازعلیا حضرت سرورسلطان، مادر شاه امان 

هللا، وغیره زنانی که در این اثر از آنها یاد شده است، به شیوۀ 

 مناسب یاد آوری گردد.

همچنان دراین نصاب تعلیمی باید از زنانی که برای آزادی و 

ی تلاش نموده وحیات خود و خانوادۀ رهائی زن از قید و بند چادر 

خود را با خطر رو برو کرده اند، بایستی با حرمت وقدر دانی یاد 

شود. منجمله از ملکه ثریا، نخستین زنی که یکجا با شوهرتجدد 

خواه  وتحول طلب خود شاه امان هللا در راه رهائی و آزادی زن 

ود در لویه افغان ،قدم بجلو گذاشت و با برداشتن چادر از روی خ

جرگۀ پغمان حقوق زن را فریاد کشید و برسر این کار تاج وتخت 

سلطنت خود را قربانی کرد، می باید آنطورکه شایسته  اوست از 

وی یاد دهانی شود ، تا فرزندان افغان بخصوص زنان و دختران 

افغان، آنانی را که در راه احقاق حقوق شان تلاش کرده و قربانی 

ی بشناسند و قدر وحرمت آنان را در دل خویش داده اند، بدرست

 جای دهند.
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می باید دراین نصاب تعلیمی ازآن عده زنان مبارز افغان که 

دوشادوش مردان در جنگ های اول ودوم افغان وانگلیس شرکت 

جسته و کارنامه افریده اند،به نیکوئی یاد آوری شود. دراین راستا 

از آتش توپ دشمن به  می باید از ملالی میوند که بدون هراس

میدان جنگ میوند شتافت و پرچم مبارزه برضد دشمن متجاوز را 

به اهتزاز در آورد واین حرکت او مبازران گرما زده وتشنه کام  

افغان را چنان به غلیان آورد که برتوپ وخمپاره در حال شلیک 

دشمن تاختند ودشمن را مجبور به فراراز سنگرهای شان 

 ورشأن وی تجلیل گردد.نمودند،بشکل درخ

در دورۀ معاصراز زنان نویسنده وشاعر، وهنرمند و نقاش   

استادان ورزیده کشور یاد  و موسیقی دان ،ورزشکار،  معلمین و

آوری گردد. از خانم های دلیر ومبارزی که در دهۀ حاکمیت بعد از 

طالبان در افغانستان ظهور کردند و با از خود گذشتگی و دلیری 

،فریاد رسای مردم مظلوم ودرد رسیدۀ کشور شدند. کم نظیر

با   2004منظورم ملالی جویا است که در لویه جرگۀ قانون اساسی 

سخنرانی کمتر از دو دقیقه ای خود تالار لویه جرگه را به ولوله 

انداخت وخواهان به محاکمه سپردن مجرمین جنگی وناقضین 

د جانش را برسراین حقوق بشرو جنایتکاران جنگی گردید و قریب بو

سخنرانی دلیرانه از دست بدهد، اما براثرمداخلۀ نیروهای بین 

المللی صلح از مرگ نجات یافت ولی دیگر از همان لحظه مورد 

حمایت میدیای جهانی قرارگرفت وده ها وصدها انجمن زنان 

افغان در داخل وخارج کشور از وی حمایت کردند و بسا نهاد های 

رکشورهای جهان از وی تمجید وحمایت مدافع حقوق بشر د

نمودند و بزودی شهرت و محبوبیتش  از سطح ملی به سطح بین 
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المللی ارتقاع یافت. به همین خاطر من کتاب مستقلی در بارۀ 

 کارنامه این شیرزن افغان نوشتم وبه وی اهدا کردم.

معرفی چهره های ممتاز و شاذ زنان افغان، بدون تردید 

سودمند والگوی تقلید برای رشد و تکامل  میتواند درس های

 دختران و زنان افغانستان باشد.  شخصیت دیگر

من فکرمیکنم که بسیاری ازخانواده های افغان بخاطر آن 

فرزندان خود میگذارند که او را به مثابۀ  نام ملالی میوند را ،بر

انتظاردارند  شجاعت،زن افغان می شناسند و سمبول شهامت و

نام نیکی از  نترس بار آید و چون ملالی میوند دلیر و نا دخترشان

خود درتاریخ باقی گذارد، چنانکه ملالی جویا این آرمان خانوادۀ 

خود را برآورده ساخته و بدون تردید تا سالهای سال شهامتش در 

برابر جنایت کاران تنظیمی چه در لویه جرگه قانون اساسی وچه 

 دران و پدران افغان خواهد بود.در پارلمان افغانستان زبانزد ما

وفعالین  ممتازتمام زنان شاذ و  مولف از اينکه نتوانسته

 کمک های بشردوستانه و مدافعین حقوق بشر را دراینجا معرفی و

و اميدواراست  بازتاب دهد، به نارسايى کارخود اعتراف ميکند.

وزارت امور زنان افغانستان  برای برآوردن این مامول بزرگ 

را در بدل پرداخت پاداش  مردان دانشور وی،گروهی از زنان میهن

بحیث یک فوق العاده مؤظف نماید تا  حق الزحمۀ مناسب و و

همه زنان فعال در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، پروژۀ ملی،

تعلیم وتربیت وغیره عرصه ها  نظامی، ادبی وفرهنگی وهنری و

 نماید.   معرفی  را در یک دایرة المعارف بزرگ جمع و

بخصوص اکنون که ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا 

سازی  زنان  میلیون دالر برای توانمند 216میخواهد با پرداخت 

افغانستان در ده سال آینده کمک کند، وزارت امور زنان باید پروژه 
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پیشتازکشور را روی دست بگیرد و  معرفی زنان نامور و ثبت و

مضمون درسی درنصاب تعلمی افزودن یک هم وزارت معارف 

ثانوی مکاتب را در مورد)مقام زن ونقش آن در  ابتدائی ودورۀ 

            جامعه(  می بایست جداً مدنظر بگیرند.

 2014برنوم11پایان 

 کاندید اکادمیسین سیستانی
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 فصل اول

 

 ر روايات حماسى زنان افغان د

 

 مقدمه :

و روايات کهن رزمى و نیزدر داستانهای  در حماسه هاى ملى

عشقی مردمان این سرزمین و همچنان در پیکارهای تاریخی نام 

شير زنانى بچشم ميخورد که از خود نقشى در تاريخ حماسى 

وسیاسی ميهن گذاشته اند.در زير رد پاى معروف ترين اين زنان 

 سراغ گرفته مى شود. 

تاريخ و در حماسه  حضور زن افغان را ميتوان در اسطوره و

در ميدانهاى شکار و اسپ دوانى  ،هاى رزمى و داستانهاى عشقى

داستانهاى مملو از و پيکار با دشمنان ميهن مشاهده کرد. 

فداکارى زنان افغان بخاطر مردان مورد علاقه شان در عين غم 

انگيزبودن خود، بيانگر عمق مظلوميت ومحروميت توأم با 

ه مناسبات مرد سالارى را در مقاطع احساس لطيف زنانه است.ک

مختلف زمانى و مکانى به نمايش ميگذارند. از آن جمله ميتوان از 

داستانهاى عاشقانه رابعه بلخى، آدم خان و درخانى ، بيبو وشادى 
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، رابيا و پتى ، نام برد. و درشمار داستانهاى عشقى ـ حماسى از 

 ،رسالت سيندخت فريد، رودابه و زال ،آداستانهاى سهراب وُگرد 

شاه زن کابل به نزديک سام نريمان، عشق تهمينه شاهدخت 

سمنگان نسبت به رستم ، رزم هاى ميهن پرستانه آذر گشسپ و 

زربانو ،دختران رستم با بهمن اسفنديار، داستان عاشق شدن 

دخترگورنگ، شاه زابلستان برجمشيد پس از نشان دادن مهارت 

 در ملحقات شاهنامه، نام برد. خود شان در شکارکردن پرندگان 

در تاريخ پر فراز و نشيب کشور، ماگاه گاهى رد پاى 

شيرزنانى را مى بينيم که براى حفظ نام و حيثيت وطن يانام و 

رسالت های بزرگ را موفقانه ننگ خانوادگى از جان گذشته اند و 

فته ر بسر رسانده اند واز خون ریزی در میان دو سپاه جلو گ

نیز زنانی درتاریخ و ندخت شاه زن خردمندکابل()چون سیاند

خود برای دفاع از زادگاه وماوای خود  که  کشورما وجود داشته اند

یخته است)چون گرد آفرید دختر با دشمن در آو  به نبرد پرخاسته و

راه وزنانی هم بوده اند که .مرزبان سیستان ونبرداو با سهراب(

طاقت فرسا را با  و هاى دشوار گذار و مسافتهاى بسيار دور

سوارى اسپ طى کرده اند تا مقصود و پيام خود را به مرد يا 

در سطور . )مثل کتایون ملکۀ بلخ(مقامهاى مورد نظر رسانده اند

  نظرمیگذرانیم.از ت این شیرزنان نامدارکشور شذیل سرگذ

 بلخ :  ملکۀ ،کتايون -1

دختر قیصر روم وهمسرگشتاسپ شاه بلح ومادر اسفندیار 

بنابر کی از اولین کسانی که  کیش زرتشتی را پذیرفت. وی

از آمو تورانی شاهنامه وقتى نيروهاى تورانى بسرکردگى ارجاسپ 

گذشتند وبر بلخ حمله آوردند ، شاه گشتاسپ پسرلهراسپ به 

يارى مردم شهرى  سيستان رفته بود و در غياب او لهراسپ پيربا
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لى سرآنجام لهراسپ از تا آنجا که ميتوانست به مقابله پرداخت و

حمله بردند. « آتشکده نوش آذر»پاى در آمد و يورشگران به 

موبدان و هيربدان زرتشتى را در آتتشکده کشتند و آتش مقدس را 

خاموش نمودند، وسپس دست به غارت و چپاول و تجاوز دراز 

کردند. کتايون زن شاه گشتاسپ بسوارى اسپ از بلخ به سيستان 

سپ را از مصيبت وارده مطلع ساخت و هردو شتافت و کى گشتا

با لشکرهاى سيستانى به بلخ براى بيرون راندن دشمن بشتافتند. 

 اين مطلب را در شاهنامه چنين ميخوانيم: 

 رأيــش بلند خرد مند و دانـا و        وشمندـزنى بود گشتاسپ را ه

 بکردار ترکان ميان را ببست       ازآخرچمان باره اى برنشست 

 

 کتایون زن کی گشتاسپ شاه بلخ

http://www.persian-star.org/
http://www.persian-star.org/
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 شگفتوزآن کارها مانده اندر        از ایوان ره سیستان بر گـرفت

 یک روز بگذاشتىــدو روزه ب        رداشتـىو بـنخفتى به منزل چ

 راسپ شدـو درد له آگاهى  به        شد  چنین تا بنزدیک گشتاسپ

 را راندىــلخ نامى چـخـود ازب        را مانـدىـــدو گفت چندین چـب

 د مـردم بلخ را روز تلخکه ش        ى زتـوران بیـامد ببــلخ ـپاهـس

 بکشتند وشد روز ما تار وتلخ        شهنشاه لهراسپ را درشهربلخ 

 ه سر زدنـدرا هم دـبوهیر  رد        ا به نوش آذراندر شدندـوزآنج

 د را بکشت؟ـیـربـرا هــنـدانم چ        خونشان بمرد آتش زردهشت ز

 ر دشـوارآسان مگیرچنیــن کا         ت اسیــرــبـبردند پس دخـتران

 ه باد هوا هـرگز او را ندیدــک        د ــریـــتـر شـاه بـه آفــدگر دخ

 ندــرو یـاره و تـاج نـگذاشتــب         که از تخت زرینش برداشتـند

 وناب زردــارید خبــان بمژگز        زدرد پر گشتاسپ شد بشنیدچو

 راندـمه پیش ایشان بــه هشنید        بزرگـان ایرانیـان را بخـوانـد 

 ر آتش تیز بریان شدندــچـو ب        ریان شدندـهمه زار گشتند و گ

 رشــاز لشکنگ آورـسـواران ج         چو شد انجمن لشکرازکشورش

 وى بلخ نامى ره اندرگرفتــس        درم داد و از سیستان برگرفت

 )شاهنامه ،آگاه شدن گشتاسپ از کشته شدن لهراسپ(

 

 سيندخت ورسالت او به نزد سام پدرزال:  -2

سيندخت، شاهزن کابل، نه تنها از اين جهت که مادر رودابه 

بزرگ رستم است، زنى نامدار و معروف است، بلکه زنى  و مادر

ست وبا دانا، با احساس و مردم دوست نيز ه، خردمند وبا تدبير

با همين احساس شريف خود بارى کابل را از يک جنگ تباه کن 

شيد. لشکرى بسرکردگى سام جهان پهلوان دربار منوچهر نجات بخ

 ، نيزبدون نقش سيندخت نا ممکن بود. پيوند عاشقانه زال و رودابه
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بخشى از آن داستان متعلق به تدبير اين زن هوشمند و 

  ست.ا دان سخن

شاه برای  چون  داستان آمدن سام جهان پهلوان دربار منوچهر

مرزبان کابل،  مهراب شاه فاش گشت، سر مرزبان   پیکار با

مهرابشاه  از خشم  پرشد، بر سيندخت  بر آشفت  و راز پیکار سام 

را با خشونت با او درمیان نهاد. سیندخت گفت ، كه اگر مهراب بدو 

باز گذارد، نزد سام مي رود و او را از راه تباهي كابل باز مي 

گرداند. کابل مورد تهديد 

ان قرار حمله سپاه زابلست

گرفته و خروش مردم بلند و 

راه چاره از نزد مهراب شاه 

کابلستان گم شده بود ، 

مهراب شاه  که به تدبیر 

وهوشیاری سیندخت باور 

داشت، کليد گنج هاى خود را 

در کف او ميگذارد وبه 

اواجازه میدهد هرطوردلش 

میخواهد انجام بدهد، 

بشرطی که خاندان خود 

 سیندخت مادر رودابه           ت دهد. وکابل را از تباهی نجا

سيندخت زيبا و هوشمند با کسب اجازه دست بکار مي گردد. 

ابتدا سيصد هزار دينار نقد براى نثار در پاى سام ، از خزينه بر 

ميدارد. سپس شصت پرستندۀ سيمين کمر با طوق هاى زرين بر 
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و دست هريکى جامى زرين مملو از لعل و جواهر  ميگزيند و در

ياقوت و مرجان مى سپارد . بعد ده اسپ اعلى با ساز و برگ 

زرين با سى اسپ سيمين ستام از نسل تازى و پارسى با يکصد 

اشتر ماده و چهار پيل از اصطبل شاهى جدا ميکند و بدست 

پنجاه پرستنده زرين کمر مى سپارد. پيلان واسپان بارکش و  

و پيداوار نفيس کابل  اشتران راهوار را ازجامه و فرش هاى پربها

بار مى بندد و دو صد قبضه شمشير هندى که هريک دسته هاى 

افزايد. در ميان اين  از طلا و نقره داشتند،بر اين هديه ها مى

هدايا، هديه هايى پر بها ترى براى شاه در نظر گرفته شده بود، و 

آن تاجى شاهوار با تختى زرين بود که با پيروزه و يا قوت مشبک 

بود. چون اين همه هدايا و خواسته ها بر طبق سليقه زنانه  شده

اش آماده گرديد، سيندخت خود را به ديباى زربفت ياقوتى 

بياراست و کلاه رومى بر سرگذاشت و بر اسپى باد پيمايى 

نشست و به عنوان فرستاده کابلشاه به نزديک جهان پهلوان سام 

لام دقيقى در از شهر بيرون شتافت. بخشى از اين روايت بک

 شاهنامه خوشتر است : 

 ـرـایه بـبه ُدر و بـیاقــوت پــر م         اى زرـت تــن را به دیـبـبیــاراس

 زارـبــرون کـرد دینــارسیصـد ه         ثارـپس از گنـج مهـراب بهــر نـ

 ـمـرـجـه به زریـن کـپرسـتنده پن         از زرـده اسپ گـرانـمـایه بــا سـ

 از اســپـان تــازى و از پــارسى         ـد سـىــمـین ســـتـام آوریـدنبسی

 یکى جـام زر هـریکى را بدست          ابـاطـوق زرین پرستنده شصت

 ابـا یـاره و طــوق و بـا گوشـوار         ـوهــر شـاهــوارـرگــیکى تـاج پ

 ـر آب داده پــرندــهمـه تیــغ زه         بـزرین وسیمین دو صدتیـغ هند

 زپـیـروزه و چنــد گــونه گـوهـر         ت زرــبـسان سپـهــرى یکى تخ

 صـد اشترهـمه بارکش راه جوى         صداشترهمه مـاده و سرخ موى
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 ارـردند بـهمه جـامـه و فـرش ک         یــالن هنـدى چهارـوزان ژنـده پ

 و گـُردى بـکـردارآذر ُگشسپچـ          د باسپـچـو پردخت کار انـدرآم

          یکـى تـرک رومى بسر برنـهـاد

 یکى بـاره زیر اندرش همچـوباد

 

سيندخت بدون آنکه پيکى پيش از خودبه لشکرگاه سام 

کابلشاه بسام اطلاعى بدهد، با کاروان  ۀبفرستد و از آمدن فرستاد

ان هدايا يکراست به سوى لشکرگاه سام مى چمد و بناگاه به درب

کابلشاه  ۀخرگاه سام ندا درميدهد که سام را از آمدن فرستاد

 مطلع سازد و اجازه ورود بخواهد. 

 فـت نـامــرگـنـه آواز داد و نـه ب         امـــاه سگدرـرازان بـــبـیـامـد گـ

 هــانــا پهـلـوان جــنـد بـبـگــویـ         اگـهـانــت تا نــبـکار آگهــان گف

 بـُـد یــلـى زابــلىـــزد سپــهـبـنـ         کــابـلى تــاده  ــرســـــد فـــکــه آم

 د خــرامیـد تـفتش سـپهـبـُ ـبـپـی         فـرود آمدازاسپ سیندخت ورفت

 یـنـابــرشــاه و بــر پهـلـوان زم        نـزمـیـن رابـبوسیـد و کرد آفـری

 ـرکشـیده ز در تـا دو میـلـده بر         پ و پیــلـنثـار و پرستنـده و اس

 دـسـرپهــلوان خیـره شـدکـان بدی         ـدـام آوریـیـکایـک همه پیش سـ

 بکش کرده دست وسرافکنده پست         تـپرانـدیشه بنشست بـرسـان مـس

 ن بــودـه آئـیـفــرستـادن زن چــ         ودـدین بـه چنــکه جایى کـجـا مای

 هـمى رأى بـربـیش و برکم نـزد         ـزدـدم و دم نــفـرو بـرد سـر یک

 اه و رمـهـزمــن گـردد آزرده شـ         همه رمـگـرایـن خـواسته زو پذی

 مرغ بــالـیــبــرآرد بـکــردار س         ش زالـیــازگـردانـم از پـوگـر بـ

 رانجمـنچـه پـاسخ بـگویــمـش د         ردد زمـنـشـود رنـجـه آزرده گـ

 سـرانـجـام انـدیــشـۀ آن پهـلـوان         چـو اندیشـه بســیار کرد انـدرآن

 غـــالمــان و پـــیــالن آرا ســـته         برآورد سـرگفـت کـاین خـواستـه

         شـوید و بـگنجـور دسـتـان دهیـد

 هــیـدــســتـان نـکـابل ۀبنـــام مــــ
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میگشاید و با کالم درخور یک شاه بانو به سیندخت زبان به سخنورى 

اى جهان پهلوان سام ! و اى دانشى مرد که بزرگان از تو :» سام میکوید 

دانش مى آموزند ، از داد تو است که دروازه هاى بدى بسته شد! با گرز تو 

راه خدا پرستى گشوده گردید، این دادگرى نخواهد بود که گناهکارمهراب باشد، 

ناه کابل مجازات شوند؟ این مردم همگى دعاگوى سالمت تو ولى مردم بیگ

اند،ترا نه درخور است خون بیگناهان ریختن، که خداى ما و شما یکى است و 

 « آید. خوش نمي او را

 رگردد جـوانـکـه بـا رأى تـو پـیـ         هـلـوانــندخت با پـچنین گفت سی

 روخـتـندــر افـیتـى بـو تیـره گبتـ         تـندــو دانـش آموخـان زتـبـزرگـ

 ـزدىـــای ۀـاده رــرزت گـشــبـگـُ          دىـسـته دسـت بـو شـد بــبـداد ت

 ودـون دلـش مــژه پـر آب بـز خ         ودـراب بـود مهـگـنه کـار اگـر ب

 ـردـد گــــایــدر آورد بــکـجـا انــ        ردــه کـناهـان کـابـل چـسر بى گ

 و اندـــاى تــپـرستـنده و خـاک پ         انـد ـوـه زنـده یکـسر براى تهـمـ

 ریـدـآفدرخشــنده نـاهـیـد و هور         رس کوهـوش وزورآفریـدـاز آن ت

 میـان را بـخـون ریخـتن بر مبند         سـندـیـن کــار از تـو پــنیـایـد چن

 زدان مـان هیـچ پـیکار نـیستبیـ         خـداوند مـــا و شما خـود یکیست

 ـتنـر آویـخــى گنــاهـــان بـابـا ب         تو دانى نه نیکوست خون ریختن

          امن بگـوىــدو سـام یـل گفت بـب

 ه مجوىــرآنـچت بپـرسم بهـانـه

سام که بى ترديد تحت تاثير سخنان بايسته سيندخت قرار گرفته  

 راست بگويد! و ز او مى پرسدبود، به سيندخت گفت که هرچه ا

که با چه کسى طرف است وخود چه نسبتى با مهراب دارد،  پرسيد

همسر مهراب است يا يکى از نزديکان او؟ از رودابه و زال چه 

ميداند؟ آندو کجا همديگر را ديده اند؟ از زيبائى و فرهنگ رودابه 

 نبرايش تعريف کند. سيندخت گفت: اى جهان پهلوان ! بايد با م

گزندى نيست، آنگاه هرچه  از تو عهد بندى که برجان من وعزيزان

گويم تمام حقيقت گويم. سام دست سيندخت بگرفت و به نور و 
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خورشيد و مهر سوگند ياد نمود که او و کسانش زيان نبينند. چون 

ديد ، زمين ادب بوسيد و از جا بلند  سيندخت پيمان سام را استوار

د و آنچه خود ميدانست پاسخ داد و شد و بعد آنچه سام پرسي

 گفت : 

 ن روانــزن گـُـرد مهـراب روش         پهلوان که من خویش ضحاکم اى

 که دستان همى جان فشاندبروى         ـروىــاهــم ۀـام رودابــهمـان م

 چـاک رکشد روزـشـب تیـره تـا ب         زدان پاکـان پیش یـهمـه دودمـ

 ـاه زمینـش  هـمـان برجـهان دار         زال آفـرین وانیم وـهمه برتـو خ

 ت کیستـدشمن ودوس بکابل ترا         و چـیستــکنون آمدم تا هواى ت

 بدین پـادشاهى نـه انـدر خوریم         د گوهـریمـار و بـه کـنـاگـر ما گ

 دبُکـش ُکشتـنى، بستـنى را بــبـن         دـنـپیش تـوام مسـتمـمـن اینک ب

 رگى انـدر آیـد بــروزـکـزان تیـ        ـل مــســـوزـان کـابـدل بى گنـاه

 زنى دید بـا رأى و روشـن روان        هـلـوانـو بشنید ازو پـسخنـها چ

 بـرفتن تـذرو میانش چـو غـرو و        برخ چون بهار و بباال چو سـرو

 ـد جان منـر بگسلدرسـتست اگـ        یمـان منـه پـین داد پـاسخ کـچن

 نــدرستــبمانـید شــادان و دل ت        تُست تو با کابـل و هرکه پیوند 

            تانـم که زالـن نیز همـداســـبـدی

 زگیتى چـو رودابـه جـویـد همال

که ديگر زارى و لابه نکند و  سام به سيندخت اطمينان داد 

فرستاده است تا با هنر  او به منوچهر نامه نوشته و زال را به دربار

زال و رودابه استوار  پیوندخود دل شاه را بدست آورد و پيمان 

ردد. سيندخت از شنيدن سخنان سام ، شادمان شد و از سام گ

 خواست تا مهمان کابل گردد: 

 کند بنده را شاد و روشن روان         ر پهلـوانـبدو گفت سیندخت اگ

 دـود بـاسمـان بـلنـرم بـر شـــس         نـدـن انـدر سمـد بکاخ مــچمـان

 رـکز اندیشه دلرا مکن هیچ سی         رــفـت سام دلــیـــدو گــبخنـده ب

 بشنید سیـندخت پوزش نمود چو        ـار زودـو این کــرایـد بکـام تــب
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گشت و پيکى از خود ب ۀسيندخت شادکام از نزد سام به خيم

موفقيت تدبيرخود به مهراب مژده کابل فرستاد و از ه تيز تگ ب

 بزودى خود نيز بدنبال پيک راهى کابل خواهد شد. که افزود  داد و

 بـجنبید و بیدارشد سر زخواب         آفتـاب ۀون چشمــدوم روز چـ

 وىـهـیم جــبــدرگـاه سـاالر دی         گرانمایه سیندخت بنـهـاد روى

 دش بـنـامـمـه بـانــوان خوانـدن         رآمـد ز درگـاه ســامــروا رو ب

 ت با او زمانى درازـن گفـسـخـ         بیامـد بر سام و بــردش نـمـاز

 شـدن شـادمان پیش کابل خداى        ـاز گشـتـن بـجـاىـورى بـبدست

 و آنـچـه دیـدى بمـهراب گـوـبگ         ل گفت برگیـر و روـورا سام ی

 زگنج آنچه پرمـایه برخواستـند         ـنـدلـعـت آراسـتـسـزاوار او خ

 دلـنــواز هــم از بــهــر رودابـۀ        هم ازبهرمهراب وسینـدخت باز

 زکاخ و زکشت و درود زبـاغ و         ودـرچـه بـر سام را هـبکابل دگ

 گرفت ویکى سخت پیمان ببست        بسیندخت بخشیدودستش بدست

  تمردى دویس ردى وسرافراز گُ 

 که اکنون مایست وگفتش دودادـب

سيندخت مظفرانه بکابل بازگشت و آنچه از سام ديده و  

شنيده بود با مهراب در ميان گذاشت. دل مهراب از خوشى چنان 

ى درکالبد بيجان روح دميده باشد. سيندخت از ئشادگشت گه گو

رودابه نيزبه مهراب اطمينان داد و  رضائيت سام به پيوند زال و

راستن جشن عروسى رودابه پرداخت. در پايان رسالت سيندخت به آ

 دقيقى چه حکيمانه ميگويد: 

 شـسر زن برآید سراز سـزد گر       نشـنـدى مــزن و مـرد را از بل

 ون هرچه جستى همى یافتىــکن       تىـیـز بشتـافـــوى کـاخ دل نـس

 

 :  رودابه، شاهدخت کابل -3

ترین زن در  سیندخت خرمند ابل ورودابه دختر مهراب شاه ک

 های دلباختگی داستان همسر زال و مادر رستم است. شاهنامه،
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پیرانه سر  شهزادۀ «زال» پیوند آن شاهدخت با و به زال «رودابه»

دلچسپ   وو لطيف ترين  ترین زيبا در شاهنامه يکى اززابلستان، 

   هاى عشقى است.  داستانترین 

درحکایت آمدن زال به نزد  در شاهنامهم،دقيقى شيرين کلا        

دابه بدست ميدهد که تصويرى بس زيبا و دلکش از رورودابه ، 

در خيال بدو دل داده  تصویر کشيدن آن هنگام  گويى شاعر در

  تصویرگری توجه کنید:به این . است

 بـرخ چون بهشت و بباال چو ساج        ز سرتـا به پـایـش بـکـردار عــاج

 پاى بنـد ته چون حلقۀــسـرش گش        ت سیمین دو مشکین کمندبرآن سف

 نار و لب نار دان        ز سیمیـن بـرش رستـه دونـار دانـلش چـو گـرخـان

 ـر زاغـرده از پــرگـى بــژه تـیـمـ        س بباغـدو چشمش بسان دو نـرگ

 ـده از مشـک و نازـوز پوشیبـرو ت       نــد طــرازـــمـــدو ابــرو بـسـان ک

 ـش و خواستـهـپـُـر آرایـش و رام        بهشتـیـست ســرتـا ســر آراستــه

 

 دلدادگی زال وداستان 

از آن جهت که هم رودابه 

بگذشته هاى دور کشورما 

درايت و  تعلق دارد و نيز

هوشيارى يک مادر با تدبير و 

فداکار را بيان ميکند، اينجا از 

دار کشور قلم يک دانشور نام

 پنجاه)عبدالرحمن پژواک که 

سال قبل آنرا از نظم به نثر 

 رودابه شاهدخت کابل         افزاش ابياتى  ده( با شيوا درآور
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   چند ازشاهنامه بازتاب مىيابد .               

سام جهان پهلوان در بار منوچهر، فرمانرواى سيستان و 

م چلچراغى ميدرخشيد زابلستان تا کابلستان است. در شبستان سا

که دلآرام جهان پهلوان بود. دلآرام که رخش چون گلبرگ و مويش 

چون مشک معنبر بود، سرانجام از سام بار گرفت و اين بار هر روز 

بيشتر بر تن زيبايش سنگينى ميکرد. بالاخره دلآرام سبک بارشد و 

 فرزندى بروشنايى خورشيد بدنيا آورد: 

 

 نگارى چو خورشيد گيتى فروز         د روزــدان چنــزمادر جدا شد ب

 يدــن همه موى بودش سپــوليک        ان شيـدـود بـرســبچهره نکو ب

 سام يـاد ته بـرـد يک هفـردنـــنک       نگونه زادــمادر بدي پسر چون ز

 چون زال را همه موى سپيد بود هفت روز تمام بر سام ياد

ان نهان داشته بودند. تا آنکه دايه نکردند و آن خورشيد را در شبست

نريمان بر جهان پهلوان اندر امد و آن سخن بازگفت ، از تخت فرود 

آمدو سوى شبستان شد. چون فرزند را پيرسر يافت ازجهان يکسره 

نا اميد شد ، به نيايش درآمدو از دادارفرياد خواست و مرگ 

 نيازکرد. 

 ه چون او ندید و نه از کس شنیدک          رمـایه دیدـیکى پیر سر پـور پ

 و لیکن به رخ سرخ بود و شگـرف          رفـهمه موى اندام او همچو ب

 

. از خنده آشکار م، بچه را چون بچه اهريمن پنداشتسا»

ونهان مهان هراسيد وبفرمود تا زال را بردارند و از آن بوم وبر دور 

او را بر فراز  بگذارند. اين ستم فوراً بر کودک شيرخوار روا شد.

الُبرزکوه گذاشتند وباز گشتند. روزگارى دراز براين برآمد. جهان 

آفرين از آن کار بر سام خشمگين شد، تنش را برنج سپرد، او را به 
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 گيتى او را درمان نبود. مار همى آزمود، چنانکه از پزشکانتي

کودک بدان جايگاه افتاده بود، گاهى سرانگشت مى مکيد و 

وشيدتا آنکه سيمرغ را بچه گرسنه گرديد وبه پرواز زمانى ميخر 

برشد. ديد شيرخوارى ميخروشد و هيچ مادرى فرياد او را نمى 

نيوشد. تنش برهنه و لبش خشک است . دايه او خاک و کهواره او 

خار است. سيمرغ فرخنده بال پاک ديد وفرود آمد و کودک را از 

بچگانش همى  کهسار برداشت و وى را به کنام خود برد وبا

پروريد.بدينگونه روزگارى دراز کودک در آنجا بود. با بچگان سيمرغ 

و آشيان او انس گرفته بود تا آنکه کاروانى برآن کوه برگذشت . 

نيک و زشت پنهان نمى ماند. نشان زال در جهان پراگنده شد و از 

آن نيک پى به سام نريمان آگهى رسيد، بدينگونه ناخوشى از تنش 

 رفت. يکسره 

شبى از شبها ، سام از کار روزگار برآشفته و داغدل خفته 

بود، درخواب ديدکه مردى از کشور هندوان بر اسپى سوار است 

و نزديک سام فراز مى آيد و او را از شاخ برومندى مژده ميدهد. 

چون بيدارشد، مؤبدان را بخواندو از اين در چندگونه سخن براند. 

آنچه در برکشادند و گفتند کسى راکه آنچه از کاروان شنيده و 

 يزدان نگهدارد از سرما و گرماتباه نگردد، بياراى و بسويش بگراى ! 

سام دوباره بخواب شدتا بامدادان که خورشيد بردمد نشان 

زال جويد، ولى دوباره در خواب ديد که درفش بلند بر البرز کوه 

مى آيد. در  برافراشته اند و جوانى خوبروى با سپاهى از پشت آن

دست چپش مؤبدى و در دست راستش بخردان نامور روانند. يکى 

از آن بخردان سام را سرزنش نمودو از کار فرزند آگهى داد. باز 

جهان پهلوان بهراس برخاست و موبدان را بخواند، سران سپه را 

همه برنشاند و دمان سوى کهسار براند تا افگنده خود را باز يابد. 
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در پروين ديد، بلندتر از پرواز عقاب بود، ستيغى از آن کوه را سر ان

 برآن راه نبود.  بلند تر کشيده بود که گزند کيوان را 

سام برآن سنگ خاراو نيروى مرغ سهمگين آشيان نگاه کرد، 

جوانى ديدبکردار خود که ِگرد آشيان ميگشت. راه برشدن جست ، 

ته را باز ولى نيافت. روى برخاک گذاشت و فرزند بدرود گف

خواست . نيازش همان گاه پذيرفته شد. سيمرغ از فراز کوه نگه 

کرد و سام و گروه او را بدانست. آنگاه به زال گفت : من دايه و 

)مکر وغدر( نام نهادم ، پدرت سام « دستان»پرورنده توام ، ترا 

جهان پهلوان بسراغت آمده است ، اکنون رواباشد که بردارمت 

وى بگذارمت. من ترا بدشمنى از خود دور وبى آزار نزديک 

نميدارم، بلکه بسوى پادشاهى ميگذارمت. بودن تو اينجا مرادر 

خوراست مگر ترا آنجا يگه از اين بهتر است. بعد سيمرغ پرخويش 

بکند و به زال داد تا اگر به مشکل بزرگ برخوردآنرا بسوزاند و آنگاه 

ر چون بديدش زار ناليد و پر برگشاد و زال را نزديک پدر بگذارد. پد

داد و نيروى و هنرشاه مرغان راستود. دل سام از ديدار فرزند 

بازيافته چون بهشت برين شد. از کوه فرود آمد، جامه خسروانه 

هيچ آرزو »بخواست و تن زال را با خفتان پهلوانى پوشيد و گفت : 

سپاه يکسره نزديک سام شدند وبر جهان پهلوان « ى بردلت نگسلم

فرين خواندند. زنگ هاى زرين بصدا در آمدو کوس ها گوش آ

آسمان را خراشيد. سواران غريو برداشتند و آنگه به خرمى راه 

 بگذاشتند تا آنکه بشادى بشهر اندر شدند. 

از زابل به منو چهرآگهى دادندو افسانه سام و زال را براو 

را به  خواندند. به نوذر فرزند شاه فرمان داده شد تا سام و زال

پيشگاه او بياورد. چون نزديک منوچهر رسيدند، پادشاه برپدر و 

فرزند آفرين خواند.منوچهر از ديدن زال شاد شد و فرمود تا او را 
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راه ورسم رزم و بزم و آئين شادکامى بياموزند. زيراکه زال جز مرغ 

و کوه چيزى نديده بود. سام گفت با او پيمان بسته ام که هيچ 

نگذارم. شاه شادمان شد و پيمان او را ستود. آنگاه  آرزو در دلش

منوچهر جشن آراست . اسپان تازى زرين ستام ، شمشيرهندى ، 

ديباو خز و بيجاده و زر فراوان داد. بردگان رومى ، ساتگين هاى 

زمرد و جام هاى پيروزه از مى پرکردند و به پيش آوردند.چون 

ى چين تا درياى سند و جشن آراسته شد، پيمانى بستند و از دريا

خت پيروزه وتاج از مهربيجاده و از زابلستان تا هامون سيستان با ت

کمر بند زرين به سام نيرم ارزانى گرديد. کوس بر کوهه پيل بسته 

 بلستان روى نهادند.  شد و سام و زال سوى زا

روزگارى گذشت تا آنکه زال هنر هاى شاهان و پهلوانان 

گرگساران و مازندران آهنگ جنگ کرد،  بياموخت. چون سام بسوى

سردارى و تخت زابل را به فرزند بازگذاشت . پور سام چندى در 

زابل دادگرى کرد، چنانکه مردم و مهان را شادمان گردانيد. تا آنکه 

از دورى پدر دل تنگ شد. بخردان را بخواند و آنگاه با سواران و 

ه نخجيرگاه دوران مردان دانش پژوه براى شکار بسوى کابلستان ک

 بود، بتاخت. 

نام بود. چون از کار دستان « مهراب»پادشاه گسترده کام را 

سام آگهى يافت نزد او شتافت . زال نيز پذيره شد. خوان پهلوانى 

نهادند وبرآن شادمان نشستند. مهراب در پور سام نگاه کرداز 

ز ديدار او شاد شد و دلش در کار او تيز تر گشت. چون مهراب ا

بچهر و ببالاى اومردى » خوان زال برخاست ، با مهتران خود گفت : 

 « نديده ام ، کسى نمى تواندکه زيبنده تر از وى کمر ببندد.

يکى از مهان مهراب را ستود و به زال آگهى داد که در 

مشکوى او دخترى است که رويش روشنتراز خورشيد است و رخى 
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ت . اگر ماه جوئى همان چون بهشت دارد. پيکرش بکردار سيم اس

 .«روى اوست وگرمشک بوئى همان موى اوست 

مهر زال برآن ماه روى بجنبيد و به نا ديده بياد او » 

سوگوارگرديد. شب را باستارگان بسر برد، چون خورشيد تافت و 

روى گيتى سپيد شد، بار بگشاد. گردان زرين ستام رفتند و درگاه 

ديگر با ز سوى خيمه شهزاده زابل او را بياراستند. شاه کابل روز 

شد و از اوپذيرائى و سر بلندى ديد. زال را بخانه خود خواند، 

دستان سام از تخت و مهرو تيغ و کلاه دريغ نکرد، مگر بنام آنکه 

مهتران او مى گسارى ميکنند، بخانه او نرفت. مهراب بر انديشه او 

را ستودندو از آفرين خاند وبازگشت . مهمانان بارديگر يک يک او 

ماه مشکونشين او چندان سخن گفتند که زال يکباره ديوانه گشت 

 و خرداز او دور شد. 

يک چند سپهر بر سر همى گشت و دل زال يکسره به مهر 

آگنده بود. انديشه اش فراوان بود، مگر نميخواست به نزد 

خردمندان رسوا شود. با همه چيزيکه داشت کسى نداشت که 

او در ميان بگذارد. روزى که مهراب شاه از نزديک  همه چيز را با

زال باز گشته بود، بسوى شبستان خويش گذر کرد. در کاخ او دو 

خورشيد ميدرخشيدند: سندخت جفت او و رودابه دخترش بود. 

رودابه که بسان بهشتى پر ازخواسته و بديبا و گهر آراسته بود، با 

دار شان يزدان را ستود، مادر يکجا به نزدپدر شتافت. مهراب از دي

سيندخت پرسيد: اين پيرسر پور سام چه مرديست ؟ چه چهره و چه 

شيوه دارد؟ از تخت سخن ميگويد يا از سيمرغ و آشيانه ميسرايد؟ 

مهراب گفت : درگيتى از پهلوانان و گردان کسى نمى تواند پى زال 

بسپرد. دل شير و زور پيل دارد.دستش بکردار رود نيل است . 

تخت زرافشان است و درجنگ سرافشان. مويش سپيد ولى بر 
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چهرش چون خورشيد است. چون رودابه اين سخن از دهن پدر 

شنيد، برافروخت و رويش گلنار شد. آرزوجاى خرد گرفت. مهر زال 

در دلش جاى گرفت و آرامش از او دور شد. رأى زن باستان چه 

کنيد. رودابه را نيکو گفته است که از مردان به نزديک زنان ياد م

پنج پرستنده بود که برايش جان مى افشاندند.راز خود با ايشان در 

ميان نهادو چاره جست. پرستندگان را شگفت آمد، گفتند : اى افسر 

بانوان جهان! ترا از هندوستان تا به چين مى ستايند، نگاره رخت را 

به خاوران ميفرستند. نگين روشن و چلچراغ شبستان کابلستان 

ستى، چسان کسى را که پدر بر انداخته است ببر ميگيرى ! او ه

پرورده مرغ کوه هاى بلند است . رودابه ايشان را بخشم خاموش 

دل من از ستاره تباه شده است ، چگونه بى ماه :» ساخت و گفت 

ميتواند شاد باشد، مرا زال بجاى تن و روان است .پرستندگان چون 

راز او آگاه شدند و بدل جوئى پرداختند آواز دل رودابه را شنيدند، ب

 و پيمان بستند که شهزاده زابل را نز د شاهدخت کابل بياورند. 

ماه فروردين و سرسال بود، زال برکنار رودخانه بارگاه آراسته 

بود. کنيزکان بدانجا شدند و از کنار رود خانه فراوان گل چيدند تا 

برافتاد. پرسيد کيانند؟  آنگه از آنسوى رودخانه نگاه زال بر ايشان

شنيد کنيزکان رودابه هستند. دراين گفت وشنود مرغى خشيشار 

از روى آب برخاست، زال کمان خواست و آن مرغ را از هوا برزمين 

افگند. خادمى را فرمود تا شکارش را بياورد. خادم در کشتى شد و 

از رودخانه گذشت . کنيزکى پيش آمد و نشان کماندار باز جست ، 

دانست که پور سام شاهزاده زابلستان است . از زيبائى و هنر او 

در شگفت شدند و گفتند در گيتى جز رودابه بهشت روى ، ديگرى 

بدان زيبائى آفريده نشده است . خادم باز گشت . زال از سخنى 

که رفته بود باز پرسيد و آگاه شد. دل زال جوان ترشد. ايشان را 
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ابه چيزها شنيد. کنيزکان را فراوان ُدر و بخواند و از خوبى هاى رود

گهر بخشيد. کنيزکان شاد برگشتند و پيمان درست کردندکه زال را 

به ديدار رودابه شادمان سازند. پورسام را بدان سان سرگرم و 

 خوش کردند که دلش از غم تهى گشت و از شادى و آرزو ُپرشد.. 

را از تپش دل رودابه چشمش را براه دوخته بود. گام کنيزکان 

ميشمرد. چون بيامدند و سخن باز گفتند، بسان ماه خنديدو فرمود 

همان شب به پور سام برسانند که دخت مهراب را آرزوى ديدار 

ديوانه کرده است. روز چشم براهى به پايان رسيد، چون خورشيد 

به سراپرده شام فرورفت ، پور سام بسوى مهر و آرزو گام 

از باره راه او را مى ديد. چون چشمش بزال برداشت. رودابه از فر 

افتاد فرياد شادباش بلند کرد. زال دوچندان مست و جوان گرديد. 

رودابه گيسوان مشکين از کنگره فروهشت تا پور سام را بدان 

کمند مشکين فراز آورد، دستان سام به موى او بوسه مهر داد. 

هردو بکردار  وکمند از پشت زين برون آورد و بر باره فراز آمد.

مست رفتند و سوى خانه زرنگار شدند. رودابه دزديده در وى 

مينگريست و چشمش از آن افسر بيجاده سرخ خيره ميشد. بوس 

و کنارو پيمانه ، پيمان مهر را استوارتر کرد. زال گفت: هر چندچون 

منوچهر اين داستان بشنود، بدين کار همداستان نگردد و سام 

برمن بجوش آيد، اما من هرگز از پيمان نگذرم  نيرم خروش برآورد و

تا تو آشکارا جفت من گردى.. رودابه پاسخ داد: که جهان آفرين 

هرزمان « برزبانم گواه باد که جز تو ديگرى برمن پادشاه نگردد.

 مهرشان بيشتر ميشد، خرد دورتر ميگرديد، آرزو پيشى ميکرد: 

 یش بودـود آرزو پــد دور برــــخ         همى مهرشان هرزمان بیش بود

 ور را نشکریدــرکو گـــر شیـمگ        نار و نبیـد ــوس و کــود بـهمـى ب
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چنين بودتا خروسان بانگ زدند، آواى تبيره از سراپرده »

مهراب شاه بلند گشت و خورشيد ماه را بدرود کرد. زال از بالا 

خويش کمند در افگند و از آن کاخ فرخنده فرود آمد. براسپ 

نشست و بسوى شکارگاه بازگشت. چون بسراپرده خويش رسيد 

مؤبدان و سران لشکر را بخواند و راز خويش با ايشان در ميان 

نهاد تا خردمندان پيش بين در آن چه بينند و فرزانگان چه فرمايند. 

سخن برلب بخردان بسته شد. چون مهراب از ماندگان ضحاک بود 

دريافت و ه خموشى رادند. زال ماياز کمان منوچهر وسام هراسي

راه گشايش سراغ کرد. موبدان پايان کام و آرام او را خواستند و 

گوهر مهراب هرچند برتازيان پادشاه است، مگر از پاسخ آراستندکه 

. راه نتوان او را ُتُنک مايه گفتاژدهاست ، مردى است بزرگ که 

 آنست که نامه اى به سام جهان پهلوان نبشته آيد. 

زال نويسنده يى را پيش خواند و گفت به پدرم نويد وپيام 

: اى گراينده تاج و کمر، روزگار مرا  بفرست ، آنگاه بنويس که 

بدانسان که ديدى زاد. آنگاه که پدر در ناز و خزو پرندبود، مرا درته 

بال سيمرغ در البرز کوه جاى داد. به جاى شيرخون ميخوردم تا 

نام شدم . اکنون کارى دل شکن پيش آمد  آنکه از آشيان به تخت و

که نتوان آنرا در انجمن گفت . بدام مهر دخت مهرابشاه افتاده ام. 

شب هاى تيره يارمن ستاره و کنار من درياست. کوه گواه است 

 «. هيچ آرزو بردلت نگسلم» که جهان پهلوان گفته بود: 

چون نامه بدست سام رسيد، سرش از انديشه گران گشت 

خود گفت : کسى را که مرغ آموزگار باشدلاجرم از روزگار چنين وبا 

کام دل جويد. مؤبدان را بخواند، ستار شناسان از آسمان و از آن 

کارباز جستند و گفتند: از اين دو پيلتنى به جهان آيد که به مردى 
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ميان بندد، پى بدسگالان از بيخ زمين برکند. از سکسار و مازندران 

مين را به گرز گران بجنباند، به دشمنان از او بد نشانى نماند و ز 

رسد و براى کشور خود نيکوئى و نام آورد.سام نيرم دلش شاد 

گشت و به فرزندپيغام داد. زال چون بدانست که پدر شاد است و 

 اکنون شهريار منوچهر ببايد شاد گردد، اميدوارگرديد. 

دو  شيرين سخن زنى ميان زال و رودابه پيغام آور بود.

دلداده به همديگر پيام مهر و صفا و آرزو ميفرستادند. روزى پس 

از آنکه پيغام زال را به رودابه سپرد، سيندخت برو بدگمان شد و 

چون دريافت که زال و رودابه شبى تا بامداد با هم نشسته و بهم 

پيمان دل بسته اند، بناچار آه نکشيد. سيندخت مادر رودابه از 

مهراب آگه شود بدل رنجور گشت. مهراب ازکار هراس آنکه مبادا 

او جويا شد. سيندخت چون سرگذشت باز گفت ، مهراب دست 

بردسته تيغ زد. تنش لرزيد و رنگش چون لاجورد گشت. سيندخت 

زار گريست و باخردورزى او را نرم کرد و از انجام نيک سخن 

گفت.چون منوچهر از دخت مهراب و دستان سام آگهى يافت پر 

د شد. نوذر را فرستاد تا به سام برساند که پيش از رفتن به زابل در 

بدربار بيايد! سام جهان پهلوان از ديدن نوذر بدل شاد شدو آهنگ 

 دربار منوچهرکرد . 

منوچهر باسپاه گران بر سر راه رفت . چون بکاخ شاهى باز 

گشتند، اورا بنواخت و پهلوى خود برنشاند. منوچهر از جنگ 

باز پرسيد، سام از پيروزى و پهلوانى خود سخن گفت . مازندران 

شاه از مهراب سخن به ميان نياورد. سام نيز در آن خاموش ماند. 

روز ديگر تا سام سخن ميزد، منوچهر شاه بدو فرمان داد که اکنون 

بايستى تخم اژديهاک )ضحاک( را از جهان بردارى ، برو مهراب و 

پهلوان را فرمان شاه ناگوار و کابلستان را خراب کن! سام جهان 
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شگفت آمد، ولى مانند ُگردان پاکدل آنرا بى سخن پذيرفت. آنگاه 

بى آنکه از خود و درد فرزندسخن گويد، لگام سوى کابلستان باز 

گردانيد. زال چون از کار پدر آگاه شدنزد او شتافت . روز گار 

به ياد داد.  گذشته را باز آورد و پيش پدر نهاد و آنگاه پيمان او را

دو کوه يکى پيمان با فرزند درد رسيده و ديگرى فرمان شاه بر 

پيکر ُگرد زابل فرود آمد. سام در آن کار فروماند و رأى زد.به فرزند 

فرمان داد تا خود به نزديک منوچهر شود، شايد هنر و جوانى 

خاطر شاه را شاد کندو فرمان تباهى کابلستان را باز خواند. زال 

پدر آفرين خواند. نويسنده يى آمد و بفرمان سام  برسنجش

اين نامه از سوى آن پهلوان گردافگن گرز دار :» نريمان نبشت 

بسوى شهريار مى آيد که نيرويش هماره و همگان براى آرزوى 

پادشاه کار کرده . بداستان اژدهاى رود کشف و بمرگ گردان گرگ 

به گرز گران و فرمان ساران و خون يلان مازندران که کار آنان را 

شاه راست کرده ام. به ياد پادشاه ميدهم که نيرويش هماره و 

همگان براى من با زال است . زال را فرستادم تا حال خود باز 

گويدباشد که شهريارسخن پهلوانى را گرامى دارد و روا نشمردکه 

 « دشمن شکن پيمان شکن گردد.

آنجا هنر آزمايد سيمرغ بسوى منوچهر تاخت تا  ۀزال چون بچ

و دل منوچهر را از کين مهراب پاک سازد. پيام سام يک زخم را 

 برساند و به پيمان دوستى خود با رودابه گرايد. 

چون اين داستان درکابل فاش گشت ، سرمرزبان مهراب از 

پرخاش پر شد، بر سيندخت بر آشفت و راز پيکار سام را به 

فت که : اگرمهراب بدو خشونت با او در ميان نهاد. سيندخت گ

بازگذارد نزد سام مى رود و او را از راه تباهى کابل باز ميگرداند. 

سيندخت بنام فرستاده مهراب با خواسته هاى فراوان نزد سام 
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رسيد. به رنگى که پهلوانان خرد مند را ستوده آيد، سخن راند و 

، سام فرومانده در کار را نرم ساخت، چون کار سرانجام شدگفت او

سيندخت مادر رودابه است . سام را شگفت آمد. اورا بنواخت و 

پيمان بست که دل بيگناهان کابل نسوزاند و بروز تيرگى روا ندارد. 

سيندخت بادل خرم بازگشت . مهراب را شاد ساخت و مژده داد که 

سام نيرم به زودى به بجاى آنکه بکين برآيد به مهر مهمان شاه 

 کابل گردد. 

ر منوچهر پيوست، شهريار آفرين خواند، چون نامه زال بدربا

سام ازو دريافت ، ستاره شناشان را به جستجوى اختر گماشت. 

سه روز اختر رودابه و زال را در آسمان جستند تا آنکه آنرا همايون 

 و فرخنده يافتند. موبدان را بخواندند، مؤبدى پرسيد: 

هريکى از آن دوازده سرو سهى نشان مى جويم که از » 

 « سى شاخ برزده؟ 

در سراغ آن دو اسپ گرانمايه تيز تازم که :» ديگرى گفت 

يکى چون درياى سياه و ديگرى برنگ بلور سپيد است ، هردو مى 

  «شتابند ولى يک ديگر را نمى بينند؟

آن سى سوارى را نشناسم که چون ازبر :» ديگرى گفت 

سى  شهريار بگذرد، يکى کم شود ولى چون بشمرندهمان

 « باشند.؟

مرغزارى پر از سبزه و جويبار است . مردى » ديگرى گفت : 

با داس تيز سوى آن مرغزار شود و همه را از تروخشک بدرودنياز 

 نپذيرد و زارى نه نيوشد. آن مرغزار کجاست و آن مرد کدام است

 « ؟
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چيست آن دو سروى که مرغى را برآن ديگرى گفت : 

م بر ديگرى نشيند چون از اين برخيزد، آشيانست ، بام بر يکى و شا

بپژمرد وبرآن برنشيند بوى مشک خيزد. يکى هماره پدرام و ديگرى 

  «را برگ وبار پژمرده باشد؟

شارسانى است که مردم از آن به خارستان » ديگرى گفت : 

هامون پرداخته اند ناگهان گردى خيزد و بناهاى سربه ماه نا پديد 

 «شود؟

آنگه زبان بگشاد و به پرسنده نخست شت .زال پر انديشه گ 

سال دوازه ماه دارد که هرماهى بسى روز شمار :» باز گفت 

شب و روز » ديگرى را گفت : .« سرآيد. گردش روزگار چنين است 

« در دنبال همند و يک ديگر را نمى يابند. روز گار چنين ميگذرد.

فرمودى که از ماه سخن گفتى ولى از زيان آن ن» ديگرى را گفت : 

يک شب گاه کم آيد در شمار تازيان دراين سواران زيان روى 

دو سرو دو بازوى چرخ بلند است که مرغ » ديگرى را گفت : « دهد.

» ديگرى را گفت : .« خورشيد است که بيم و اميد جهان ازوست 

شارستان ، سراى درنگ و شمار است . خارستان اين سراى سپنج را 

و گنج و هم درد و رنج دارد. چون باد نيستى بايد گفت که هم ناز 

ديگرى را گفت « بوزد از گيتى خروش برآيد و بدان شارستان شويم.

روزگار دروگر و ما چون گياهيم. سپهر به پيرو جوان ننگرد و : » 

 « زارى و شيون نه نيوشد.

شاه و مؤبدان همگان خرم شدند، شهريار جشنگاه بياراست 

ن باده کشيده شدکه جهان در چشم وبه رامش پرداخت. چندا

پهلوان مست ، به رامشگرى درآمد. فردا چون خورشيدبرآمد و 
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گيتى چون کوه بدخشان فروزان گرديد، زال کمر بست و نزديک 

شاه شد. منوچهر فرمود تا گردان گردآيند و پهلوانان گواهى دادند 

ه مادر بر او جامه لاجورد کند. آنگا که هرکسى با او نبرد جويد

منوچهر شاه پاسخ نامه سام را بکام دل زال داد. زال نزديک سام 

 پيام داد و خود نيز روز پس تر آهنگ باز گشت نمود. 

چون فرستاده زال نزديک سام پيامى بکابل فرستاد تاشمع 

سور را در خانه شاه کابل بيفروزد و مهراب و سيندخت و رودابه را 

سخن هاى گذشته را در  مژده شادى بدهد. زال به پدر پيوست .

جشن عروسى   ميان نهادند و پيام ديگرى به کابل فرستادند.

رودابه در کاخ زرنگار برگزار وکابل پر از رنگ و بوى و پر از خواسته 

 ،کابل(1340پژواک، افسانه های مردم، کابل «)شد.

 

 جشن عروسى رودابه در کاخ زرنگار

شاه به  منوچهر هاز آنسوى پيکى تند رو از جانب زال رسيد ک

پيمان دوستى با خانواده مهراب موافقت کرده و بزودى زال 

مهمان کابل ميگردد.از اين مژده د لهاى مهراب و سيندخت و 

 رودابه چون بهشت خرم شدند: 

 ز پیـونـد خـورشـید زابلسـتـان           چنان شاد شـد شاه کابـلـستان

 و یـا پیـرسـر مـرد گردد جوان          از یـابـد روانـکه بیجان شده ب

 ده رازــتـر آمـد سرایـنــبــر دخ          ندخت ازاو بازگشتـوبشنید سیـچ

 ر انـجـمـنـسـزاى ستـایـش به         اه زنـبدو گفت رودابـه کاى ش

 ن کـنـمــرمانــت آرایـش دیــبـف          ن کنمـو بالیـمن از خاک پاى ت

 سور باد ـۀـو خـانـدل و جـان ت          دور بادوچشم اهـریـمنان ـز تـ
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سيندخت به آرايش کاخ پرداخت تا ازشاه داماد زابلستانى 

 پذيرائى کند. 

آراسته گرديد و تخت زرين  و کاخ شاه کابل چون بهشت خرم

برنهادند. رودابه در خانه زرنگار بخود پرداخت، کابل پر از رنگ و 

را بياراستند و زمين را بديباى رومى  بوى و پر از خواسته شد. پيلان

بپيراستند. رامشگران گرد آمدند. کابل زمين کران تا کران بصورت 

بهشت برين شد. آئين نياکان را کار بستند. شاه و ماه را به يک 

تخت بر نشاندند و زر و گوهر برافشاندند. برسر شاه افسر زرنگار 

دخت کابل جفت وبر تارک ماه گوهر شاهوار درخشيد. وقتى شاه

 .فرزند شاه زابل گرديد، مهرو دوستى قصه شان را بروز گارسپرد

تا آنرا به ما برساند. دقيقى چه زيبا اين صحنه ها را به تصوير 

 کشيده که جاى آنست آنرا اززبان دقيقى نيزبشنويم :

 برسرشتـشک وعنــگالب ومى وم           و خرم بهشتــبیاراست ایوان چ

 سرــزبــرجـد درو بـافـته سـر بـ          یـکر بـزرــنـد پــــکبـساطـى بیـف

 نـده بـودـها ک میــان گــهـر نقـش          نـده بـودـر آکــدگـرپیکرش گـوه

 کـه تخـــت کیان بـودوپرمایه بود          ه بودــوت مـرتخت را پـایـز یاق

 هـا نوشـت سى جـادوئيربـبرو ب           شتـبیاراست رودابـه راچـون به

 ارـبـــد ـــاو نــدادن ـرکسـى را بـ         ر آن خانـه زرنگـاربدش ــنشان

 واسـتهـرازخـوى و پـپر از رنگ و ب         تـهـــد آراسـستـان شــهــمـه کابل

 ـیـراستـــنـدـاى رومـى بـپـبه دیـبـ          یـاراستـنـدـیـالن بــهـمـه پشـت پ

 ـرسـر ز زر افسـرانــنـهــادنـد ب          گــرانــبـر پـیـل رامشـنشستـند 

           فشانند برسـرهمـى مشک و زر

 الب و زمى خـاک ترـــکنــند از گ
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کابل براى برگزاری جشن عروسى آماده گى ميگرفت که ناگه 

ديگرى از سوى سام رسيد و پيغام داد که سام و زال در  ۀفرستاد

 کابل استند.  راه ورود به

 ـروسـو چشم خـبیاراست لشکر چ        وسـن و بربست کـیـزد ناى روئــب

 کران ت ازکران تاـشـد بهـزمین ش         گــرانـالن و رامشــیـــده پـابـا ژنـ

 چه سرخ وچه سبـزوچه زردوبنفش        شــون ـپرنیانى درفـونه گـزبس گ

 ش استـیزاست یا رامـیکى رستخ         امش اسـتـفتى مگرروز انجـو گـت

 گـام دذارـپ و بگـد از اسـرود آمـف         یـش سامـونه تا پـت زینگـرفمىـه

 ـردش روزگــارـــیـدش ازگـرسـبـپ        لوان در کـنارـهـهـان پـرفتــش جـگ

 یـنـچـه بـرسـام و برزال زر همچن         ت آفــریـنــرفـستـان گـابـلکـ شــه  

 هـرـــن نگـارش گـکـى تــاج زریـی        ارک زال زرـــــاد از بـــــر تـــهــنـ

 برانـدوده مشک و مى و زعـفـران         ران تـا کــرانـش و یال اسـپان کـب

 مه سراىـدرو دشـت پـربـانگ نـغ         همه پشت پـیالن پرازکـوس ونـاى

 سته سیــصـد پـرستنـدگانـان بـمـیـ         دگــانـت سینــدخت با بنــبرون رف

 بـدست انـدرون پر زمشک و گهـر         ریـکى را یـکى جـام زرـن هـآرــم

 دـدنــر افـشانـها گـــوهـوزان جام         دنـدـــوانمه سام را آفــرین خــــه

 بــهــاودى درم را در آنـجــا ـنـــبـ         هاـنــار و از گــوهـــر پــر بــز دی

 ؟که رودابـه راچـند خواهى نهـفــت        ام گفــتـدید وسیندخـت را ســبخن

 ود خــرم بــهــارـــدرون بــکـجـا ان        زرنـــگــار ۀانــــنـد زى خـــبـرفـت

 در وىـد انـیکا یک شگـفـتى بـمـان         روىــدران ماهــام انـس ردـنگـاه ک

 یشــن و کــبـبستـند عـهــدى بآئــی         ت پیشـاب رفـرـرمـود تــا مهــبـف

 د بـر افـشـانـدنــدــیـق و زبــرجـعق         ت شـان شـاد بـنشانــدنــدـبیک تخ

 سـر مـاه  بــا گـــوهـــر شـــاهــوار        ســـر شــاه بـا  افـــسر زرنـــگــار

 ـنـــج آراســتـهــگ ۀخــــهــمــان نس        واســتــهس دفــتـر خـــاورد پــبـی

 تـن شـنودـن نیـارست گفاوشـکـه گ        د از گـنجها هـرچـه بـودــبرو خوان

 ته با نـاى و رودــبودند یک هفـب

 ن وخـرام و سـرودـابا سـور جش
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جشن عروسى رودابه در کاخ زرنگار برگزار و کابل بدینسان 

برين شد. پيلان را بياراستند و  زمين کران تا کران بصورت بهشت

زمين را بديباى رومى بپيراستند. رامشگران گرد آمدند. آئين نياکان 

درقدم يک تخت بر نشاندند و  دررا کار بستند. شاه و ماه را 

بر تارک  شاه افسر زرنگار و سرزر و گوهر برافشاندند. بر هایشان 

فرزند  شاهدخت کابل جفت ن گرفت وماه گوهر شاهوار درخشيد

 شاه زابل گرديد.

سام چند گاهی درکابلستان بماند وچون قصدبازگشت 

نمود،سپاه راخبرداد تا آماده سفرشوند.هفته بعد زال زر نیزآهنگ 

سیستان نمود وفرمود تا کجاوه ای آماده کنند وچون کجاوه 

بزیبائی تختی آراسته شد، رودابه را درآن جابجا نمود وآهنگ 

مهراب شاه نیز شاهدخت را همراهی سیستان کرد.سیندخت و

کردند وچون به سیستان رسیدند، سام در نیمروز دگرباره جشن 

خدا را سپاس میگویم که تو »اراست.آنگاه زال را فرا خواند وگفت:

سرانجام به آرزویت رسیدی. اکنون هنگام آن فرارسیده است که 

ن را من سپاه بردارم وراهی گرگساران ومازندران شوم تا آشوبگرا

گوشمال دهم. تو را برجایگاه خویش به سروری نیمروز می نشانم 

تا از کشور نیمروزپاسداری کنی وبه ابادی و دادگری در نیمروز 

 بپردازی ودل مردمان شادکنی!

 سـوى سیستان روى بنـهاد تفـت         رفـتـمــان بــریــرمـاه ســام نــس

 ادى یکى هفـته بـگرفــت سـازـبش        س که او رفــته بد زال بـازـازآن پ

 اه را در نشاختـــد تا مــیکى مه         ـودج بساخـتـمارى و باالى هــع

 رفتـنـد پـیشـوى سیستان ره گــس        ومهراب وپیوندخویش چوسیندخت

 ـشـیکى دهـن لب زنـر ازآفـریــپ        وش منشــادان دل وخـند شـتــبرف

 روزـو خندان و گیتى ف ادــهمه ش        ـروزـیــمـوز در نیـرــیـدنـد پـــرس

 ردـه روز اندران ساز بگماز کــس        هى سازکـردـام آنگـزم ســکى بــی
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 رخنده فالــبـف رد لشکرــبــرون ب         زالـى پــادشاهى بــرد آنگهـپـــس

 خــت ســرسوی گـرگساران، ســوی باخــتـر        درفـش خجسته برافـرا

 ت فرخ همالــلس آراسـجـمى و م         بشست زال م وـبشد سام یک زخ

 نشست با زال زرــه بـچــو رودابـ

 اج زرــکى تــرنـهــادش یـبـسر بـ

 

در اين داستان نکته برجسته وجالب آزادى زن در انتخاب 

همسراست، رودابه وقتى اوصاف زال را از زبان پدر ميشنود، و 

هنر و کمال زال را به او بازميرسانند ، تصميم به  پرستندگان

ملاقات با زال را ميگيرد و او را به کاخ خود مهمان ميکند وشبى را 

 با او بکام دل به صبح مى آورد. 

 

 

 گرد آفريد ونبرد او با سهراب :  -4

گردآفرید )یا ُگردآفرین( ذختر مرزدار ایران کژدهم یكی از 

از جمله شاهنامۀ فردوسی  ای ملیجنگجویان دلیردر حماسه ه

با لباسی مردانه با  است. در داستان رستم و سهراب گردآفرید

سهراب رزم میکند ولی در فرجام کلاه از سرش می افتد ومعلوم 

میشود. فردوسی بزرگ  عشق اومیشود که اویک زن است و گرفتار 

 .از او به عـــنوان زنی جنگجو و دلاور یاد میكند

    گرد سوار          انزنی بود بر س

 همیشه به جنگ اندرون نامدار

يکى از دل انگيز ترين داستانهاى حماسى شاهنامه ، داستان نبرد 

 ُگرد آفريد دختر مرزبان سيستان با ُسهراب پسر رستم ست. 
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 گرد آفرید
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است : سهراب پسر رستم از شکم تهمينه خلاصه داستان چنين 

ران ميگردد تا دخت شاه سمنگان در رأس سپاه تورانيان عازم اي

ضمن فتح ايران ، نشان پدر بجويد و او را برتخت ايران بنشاند. 

سهراب در راه حمله بر ايران تا پاى دژسپيد که نشيمنگاه اسپهبد 

سيستان بود، با موانع چشمگيرى بر نميخورد، ولى وقتى به 

 نزديک ذژ سپيد ميرسد: 

 

 ـد ایــرانیان را امـیــدبدان دژ بُ           دژى بـود کش خواندندى سپــید

 هــژیــر دالور مــر او را بــدیـد          چو سهراب نزدیک آن دژرسیـد

 که با زور ودل بود وباگرز وتیر          نگهـبان دژ ، رزم دیــده هــژیـر

 ز دژ رفـت پـویـان بـدشـت نبـرد          نشست از بر بـاد پیمایى چوگرد

 چنین گفـت: آن گرد پهـلو نـژاد          ک آواز دادبــدان لشــکـــرتـُــر

 دلـیــران کـــارآزمـــوده سـران          که ُگـردان کـدامند وجنگ آوران

مرزبان هژير فرياد ميزندکه اين لشکر از کجاست و سران شان چه 

 کسانند؟ 

ولى به زودى در دست سهراب چون گنجشکى در قفس مى افتد. 

، اسپهبد سيستان ميرسد و او تا ميخواهد نامه خبر به گژدهم پير

 اى به کاووس شاه بفرستد: 

 کـه کم شـد هــژیـر اندران انجمن        خـروش آمـد و نـاله مــرد و زن 

 ـُرد بـودـــبـه خـردى گـراینده و گ  هنوز آن زمان گستهـم خـُرد بود       

 ـچ و اسـپ افگن و نامدارعنـان پیـ        یکى خــواهرش بـود ُگـرد سوار

 که چون اوبجنگ اندرون کسندید          دـــــکجا نـام او بــود ُگـرد آفـری

 کـه شـد اللـه برگش بکـردار خیر        ژیـر ـچـنان ننـگش آمد از کار ه

 دران کـار جـاى درنــگــنبــود ان        پوشـید درع سـواران بـجنـگ ـب

 ـر تــرک رومى گـرهـبــزد بــر س        ــزیـر زره ـرد گـیـسو بـنـهـان ک

 کمــر بـر مــیـان بـاد پـایى بــزیـر         فــرود آمـد از دژ بـکـرار شیــر
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بدينگونه ُگرد آفريد، دختر شجاع سيستان مردانه وار به 

مقابله سهراب ميشتابد، زره برتن ميکندو خود برسرميگذارد. 

ش را بازره پنهان مينمايد، سلاح برميگيرد رويش را در نقاب و موي

 وبر باد پيمايى نشسته از دژ بيرون ميتازد. 

 

 گرد آفريد که تير انداز ماهرى است : 

 چپ وراست جنگ سواران گرفت     به سهراب بر تير باران گرفت

سهراب که تا آن روزکسى را در زور آزمايى و مقابله همسان 

ستادگى گردآفريد بر آشفت و پيکار خود نمى ديد، از مقاومت و اي

خونين بسر آورد و پس از تار و مار کردن همراهان گرد آفريديک 

 بار ديگر بر گرد آفريد حمله برد و آنچنانکه فردوسى ميگويد: 

          رکمــر بند ُگــرد آفــريد ـــبـزد ب

 زره بـر تنش سر بسر بر دريـد

        ز زين بر گرفتش به کردارگوى 

 ه چوگان زباد اندر آمد بروىــک 

ولى گرد آفريد شجاعانه از خود دفاع کرد وبدون آن که بهراسد،   

 در پيچ وتاب مبارزه تيغ از ميان کشيد و : 

         بــزد نيـزه او بـدو نيـم کـرد 

 نشست از برزين و برخـاست گرد

چون ديد بيشتر از آن نمى تواند با سهراب دست و پنجه نرم 

، روبرتافت تا خود را به دژ سپيد برساند و از آنجا با سهراب کند

برزمد. سهراب او را تعقيب کرد و ميخواست گردآفريد را دستگير 

کند، گردآفريد عرصه را برخود تنگ ديد و به ناچار ُخود از سر 

 برگرفت و به گفته فردوسى : 

         بنـد زره مـــوى او  شد ز رهــا
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 شد روى او درخشان چو خورشيد

و آنگاه سهراب از شهامت و شجاعت همراه با زيبايى خيره        

کننده گرد آفریدبه حيرت اندر شد وفرياد زد که بايست تا به او 

 دست دوستى بدهد. گرد آفريد پاسخ دادکه : 

         کنون با گشاده چنين روى و موى

 سپاه تو از تو گردد پر از گفتگوى

         ت نـبـرد ـاو بـدشتـرى ـــکـه بـا دخ

 دين سان به ابـر انـدر آورد گردــب

و بنابرين نبرد با دخترى و سرانجام دستگيرى او افتخارى 

براى وى شمرده نخواهد شد. اگر دوستى او را ميخواهد در پاى دژ 

بيايد تا جواب مهر خود بشنود. سهراب که يک دل نه هزار دل بر 

تصميم خود مبنى بر دستگيرى او  گردآفريد شيفته شده بود، از

دست کشيد و آهسته آهسته از برابر گردآفريد به سوى دژ سپيد 

پيش آمد. در نزديکى دژ، اسپ گرد آفريد گام کشيد و در به رويش 

باز وبزودی بسته شد وسهراب در اندیشۀ زیبائی وهنر گرد آفرید 

 فرو رفت . 

گره دژ، ساعتى بعدگردآفريد هم بنابر پيمان خود از کن

سهراب را در پاى حصار بنگريد، ولى به جاى راه دادن به او 

سهراب جوان که « چرا رنجه گشتى چنين باز گرد!»بالبخندى گفت : 

چنين پاسخى را منتظر نبود، از شنيدن چواب گردآفريددلش پر 

« به تاج و به تخت وبه ماه وبه مهر»درد شد و سوگند ياد کردکه : 

 : 

           خاک پست آورمکه اين باره با 

 ترا اى ستمگر بدست آورم
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گردآفريد در پاسخ سهراب بازهم خنديد و بعد گفت : با همه         

شهامت و شجاعتى که اى جوان دارى برخود غره مباش که شما 

 « . ندانم چه آيد زبد برسرت»و « با تهمتن نداريد پاى »

بود، جواب گرد آفريد که با غرور و نيشخند آميخته 

احساسات سهراب را بيشتر قمچين زد، ولى چون آفتاب بر سرکوه 

بود، به گرد آفريد حالى نمود که فردا پگاه در دژ سپيد منتظر 

حمله او باشد و بعد جلو اسپش را به عقب زد و از پاى ُدژ به 

 سوى لشکرگاهش تاخت. 

سهراب آن شب را در انديشه زيبايى وشجاعت و دليرى 

ونگى فتح دژ سپيد به سپيدى آورد، و چون خورشيد گردآفريد و چگ

روى زمين را سپيد کرد، سواران او بر دژ يورش بردند، پس از فتح 

دژ ،سهراب در جستجوى گردآفريد برآمد، ولى جز همان چند نفر 

خدمتگاران و سپاهيانى که در اول به او تسليم شده بودند، اثرى 

ت، زيرا گردآفريد باپدر و از گردآفريد وبرادر وپدرش درآنجا نياف

 کسان خود همان شب از راه زير زمينى ُدژ که سر به بيابان 

 در مى آورد، سالم بدر رفته بودند: 

          بــزير دژ انــدر يکـى راه بـود

 کجا کژدهم زان راه آگاه بود

       همـان شب از آن راه کـژ دهـم  

 برون شد همه دوده با او بهم 

شکارى که سهراب در صدد به دست آوردنش  وبدين ترتيب

بود، از دام پريد و فقط خاطره شهامت و شجاعت گردآفريد، در 

 ياد سهراب باقى ماند که سبب رنج و غم درونى او ميگرديد. 

 

 زربانو دختر رستم -5
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ـــــر داشـــــت یکـــــی بانوگشســـــپ، و   دیگـــــری رســـــتم دو دخت

 وی دلیر بود.او نیز سوارکاری ماهر وجنگجداشت که  نام"زربانو"

 

 

 دختران رستم: زربانو وبانوآذر گشسپ

مجمل التواریخ سخن رفته است. مادر از این هردو دختر رستم، در 

سمتی که آنان خالۀ کیقباد  زن رستم  بود. دربهمن نامه، درپایان ق

ازسه زبان جاماسپ براي بهمن نقل شده،  قصه مرگ رستم از

بارحملۀ بهمن پسر اسفندیار به سیستان برای کین کشیدن از 

خاندان سام سخن رفته است .بنابر بهمن نامه،زال و فرامرز و 

پسرش سام و دو دختر رستم زربانو و بانو گشسپ سه بار بهمن را 

داده تا بلخ راندند. اما آخر كار  كه به سيستان تاخته بود، شكست
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بهمن غلبه يافت. زال و آذر برزين و تخواره و فرهاد بدست بهمن 

پسر اسفنديار اسير شدند و آنگاه بهمن بجز آذر برزين و فرهاد و 

تخواره همه را آزاد کرد. گذشته از اين نام بانو گشسپ در بهمن 

وانان بزرگ آن نامه و برزو نامه زياد آمده است زيرا که از پهل

 داستان است. 

 

 رستم :  دخترآذرگشسب بانو -6

بانو گشسب )مخفف گشنسپ( به معنی "بانوی دارنده          

نر" است که در جنگاوری هیچ کس یارای مقاومت با او را  اسب

رستم و همسر "گیو" پهلوان زورمند  نداشت. بانو ُگشنــسب دختر

 نامه بسیار آمده است.  است که نام وی در برزو نامه و بهمن

فرامرز، رستم و مشهور ترین حکایت های او نبرد سه گانه  یکی از

ک می کشتی پهلوانان را به خا بانو گشنسب است که در هنگام

دلیری این شیردخت سیستانی مشهور است. او منظومه  افکند.

نیز بنام خود دارد که هم اکنون نسخه ای از آن در کتابخانه  ای

 .ملی بریتانیا موجود است ی و در کتابخانهملی پارس

بنابر روايات ملى ، بانو آذر گشسپ در پهلوانى و کمند 

. اين زن خواستاران الاکى ميان مردان نظير او کم بودچ اندازى و

زيادى داشت مانند: فغفور و قيصر چين و بزرگان و خويشان کى 

ارى وى نزد کاوس و بسى از دليران و نام آوران ايران که بخواستگ

« گيو»رستم رفتند يا کس فرستادند ، اما رستم از ميان همه آنان 

پسر گودرز کشوادکان را برگزيد و دخترش را بدو داد. سخنان گيو 

درشاهنامه آنجا که با پيران مفاخرت ميکند، نمايانگر اين معنى 

است . از پيوند گيو و بانو گشسپ ، بيژن پهلوان که در شاهنامه 
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تم و گيو در شمار پهلوانان بزرگست ، پديد آمد. بقول پس از رس

 فردوسى : 

           همـان بـيژن از دختـر پيلتن

 گـوى بد سر افراز در انجمن

از اين زن شجاع داستان جداگانه يى برجاى مانده است که 

موسوم است و نسخه يى از آن در کتابخانه « بانوگسپ نامه »به 

ل محقق فرانسه اى آنرا مطالعه ملى پاريس مضبوط و ژول مو

کرده است. بنابر بررسى ژول مول، بانوگشسپ دختر رستم، يکى از 

زنان نامبردار حماسه هاى سيستان است. پهلوانى وى چندان بود 

که بجنگ شيران ميرفت و مبارزان را بيک زخم دونيم ميکرد. 

وشاهان و اميران را اسير و مطيع فرمان خود ميساخت . بر سر 

ن دختر زيباى پهلوان مناقشه سختى ميان بزرگان ايران و اي

درباريان کاوس شاه در گرفت و رستم و کيکاوس براى ختم اين 

غايله او را به گيو پسر گودرز که در ميان پهلوانان از همه دلير تر 

بود، دادند. اما بانوگشسپ پهلوان نخست با گيو در آويخت و او را 

 را سرزنش کرد و کار ها را بصلاح باز آورد. به بند افگند تا رستم او 

روايت ديگريست که ميگويد خود بانو گشسپ براى 

ازدواجش شرطى گذاشته بود بدين معنى که هرکه بتواند او را از 

د. از ميان روى قاليچه ايکه برآن نشسته ، پرت کند، زنش خواهد ش

بود،  ، گيو پسر گودرز که پهلوان زورمندىخوستگاران و پهلوانان

گرفته بشدت تکان داد، مگر  داوطلب اينکار شد وگوشه قالينچه را

بانو گشسپ از جايش تکان نخورد، ولى قاليچه بقدر يک نيم دايره 

از وسطش که جاى نشستن عروس خانم بود پاره شده بود و بقيه 

بسوى پرت شد. معهذا بدستور رستم بانو آذر گشسپ به عقد گيو 

 خواهر گيو زن رستم و مادر فرامرزبود:  بگفته فردوسى ، درآمد.
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 همان پيلتن خواهر گيو داشت           

 فرامرز يل زان زن نيو داشت

خلاصه بانو آذرگشسپ از زنان نامدار درحماسه ملى 

 سيستان است ودر پيکار با دشمنان ميهنش مقام بلندى دارد.

رستم بانو گشسپ بارى در يک جنگ ميان فرامرز رستم ، 

 مجروح کرد ولى رستم بعداً او را شناحت.  ناشناخته راش پدرخوی

 

  تهمينه شاهدخت سمنگان  -7

           یکی دخت شاه سمنگان منم

 پشت هــژبر و پلنگان منم ز

رستم جهان پهلـوان به هـواى شکـار بر رخـش برمى روزی 

نشيند و بسـوى شکارگـاه به جــولان مى آيد. در شکارگاه گورى 

ند وآنرا کبـاب و نوش جان ميکند وبعد ميخواهد لختى شکار ميک

گذارد و بخواب ميرود.  مي اسـتراحت کند، زين اسپ را زير سر

بدنبال  رخش را دراين ضمن ماديانى درآن حدود پيدا ميشود و

نمى حوالي خود ميکشد. رستم وقتى بيدارميشود،رخش رادرآن  

دپاى رخش را پى يابد ، بناچار زين رخش را بر پشت ميگذارد ور 

ميکشد. و  که مرز توران بودسر سرانجام رستم از سمنگان ميگيرد،

و تهديد  لق به شاه سمنگان جوياى رخش ميگرددعاز افراد مت

که اگر رخش را به او باز نگردانند، دمار از روزگار شان  ميکند

رند وشاه باو را به نزد شاه سمنگان مى  یبرخواهد کشيد، کسان

اى رستم را شنيده بود از رستم دعوت ميکند تا لختى که کارنامه ه

آرام بگيرد ، البته رخش را برايش پيداخواهند کرد، رستم قدرى آرام 

 ميگيرد وبه بزم شاه سمنگان مى نشيند . 

 بدان تا تهـمــتـن نباشد دژم        سازان به هم با رود نشستند
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ا مشک و گلاب ى که بگاهببه خوارستم راد یوقتى بزم به پايان رس

تا شب را به صبح بياورد.رستم در  نددکر معطر شده بود رهنمايى 

  عمیقی فرو بستر بخواب

پاسى از شب گذشته بود که در با آهستگى باز شد، پرستنده .رفت

يى با شمعى معنبرداخل شد و از پس او شاهدخت سمنگان که 

يدار نام و شهرت رستم را از مدتها قبل شنيده بود و در آرزوى د

 اوجان مى باخت بر بالين رستم فراز 

همينکه چشم تهمينه بر پيکر ستبر رستم افتاد، با خود گفت:  آمد. 

خداى من ! آنچه من در 

روياهايم مى ديدم اينک 

بر تخت  چشمانم در جلو

آرميده است ، اين چه 

بى عجیب ومخلوق 

نظير و خواستنى است. 

تهمينه آهى کشيد و 

جلو نفس تازه کردو قدم 

تر نهاد تا رستم را خوب 

تر ببيند، رستم که گويى 

سنگينى سايه سر 

 بود تهمينه را حس کرده

، چشم گشود و پرسيد : 

  تهمینه شاهدخت سمنگان      کيستى و نام تو چيست؟ 

    بپرسید از او گفت نام توچیست؟    

 چه جویی شب تیره ، کام توچیست؟ 
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ست و شاهدخت تهمينه پاسخ داد: نام من تهمينه ا

سمنگانم ، و ادامه داد: من داستانهاى دليرى ترا شنيده ام که 

بشکار شير ميروى و از ديو و پلنگ و نهنگ نمى ترسى، در پيکار با 

خصم بجاى لشکرى يکه مى رزمى و کسى تا کنون پشت ترا بر 

که  توام ، بدان های مردانگىون نزده است . من دلباخته تو یزم

هواکسى با من همنفس کس نديده است، و جز روى مراجزآفتاب 

  نشده است.

شاهان بسيارى خواستگاران منند، اما من ميخواهم تو سرور من 

باشى تا از تو کودکى در کنار داشته باشم که مثل تو پشت لشکر 

 و پناه کشورم باشد . 

کشیده  تصویررا بدین گونه به تهمینه ی فردوسی زیبائ

 است:

 ین مستـد به بالــرامــان بیامــــخ        دست ـــر بـــیکى بنده شمـعى معنب

 وخورشید تابان پرازرنگ وبوىـچ         روىـــاهـى مـدر یـکــپس بنـده ان

 دــــرو بـلــنـــــردار ســـکــبـاال بـبـ          ندـــو کمـســدوابرو کمان و دو گی

 روش از بهشتـبر فـاد عنـشمـشدو         رشتـوسن مى سـدوبرگ گلش س

 گـوشـوار ۀقــــته زو حلـــروهشــف         ده خـورشـید وارــنــوش تـابــگ ناـب

 ـرـهــُدر و گـــــش مکــلل بــــانـده         ـرــکـزد زبـان از شرــبــلبان از ط

 د رفـیقـره آمــتى ورا زهـــو گفــتـ        قـیــر عقــرده زیــتاره نهـان کـــس

 نگـدهان چون دل عاشقان گشته ت         رنگـیق یمانى بــون عقـرخ چ ود

 هـره ندارد زخـاکــه بـگفتى ک وــتـ         اکـان پـو تن ج ردبودــش خــروان

 واندـن را بخـان آفـریــرو بـرجهــبـ         دــره مـانــردل خـیـــازو رستـم شی

         یست ؟ــت نام تو چـگف ازو پرسیدـب

 ام توچیست؟ـه جوئى شب تیره کـچ

هیکل خوش تراش واندام موزون رستم که که محو زيبايى و

فصاحت کلام و صراحت مقصود تهمينه شده بود، با مهربانى  و
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تهمينه را به نزديک خود فرا خواند و در کنار خويش جايش داد. 

بدى را به نزد شاه سمنگان فرستاد و شاه از اين ؤموسپس دانش

 ه شادمان گشت و آئين نياکان بجاى آورد . مژد

دقيقى بلخى در شاهنامه داستان اين دلدادگى و اين پيوند 

يک شبه را چنان به زيبايى تصوير کرده که جاى آنست تا با کلام 

رستم را بشنويم و  شيرين شاعر اين بخش از داستان تهمينه و

 لذت ببريم. 

 وئى دل از غم بدو نیمه امـتـو گ          ه امـنـمیـچنین داد پـاسخ که ته

 ـژبـر و پـلنـگان مـنمـزپـشـت ه         ان منمـت شـاه سمنگــیکى دخ

 چومن زیر چرخ کبود اندکیست         بگیتى زشاهان مرا جفت نیست

 زکس آوا شنیده مــراــنـه هــرگ        راــدیـده مــرون کس نـزپــرده بـ

 ت بسىــــشنـیدم هــمى داستـان         رکـسىه از هـــردار افســانـبکـ

 چنگ هستى چنین تیز نترسى و        نهنگ و پلنگ ویرـدیو وش که از

 ـوـدم زتــبـسى لـب بدنـدان گزی         وــیـدم زتــچنـین داستــانـهـا شن

 رد ایزد آبشخـورتـبدیـن شهرک         بـرت ت و یال وـفستم همى ک  بج

          ى مـراـواهـخب ن گـرونـم کا راـت

 راـى مـرغ و ماهند هـمى مـیــنب

از این داستان واین گونه برخورد شاهدخت سمنگان با رستم 

معلوم میشود که در روزگاران باستان، زن حق پیشنهاد ازدواج با 

مرد دلخواه خود را داشته است. تهمینه دلیل این پیشنهاد خود را 

 چنین برمیشمارد:

 تـه امــر هــوا کشـخـرد را زبـه         ته امـین گشــبرتو چن یکى آنکه

 نارــم در کـودکـــنـشـاند یکى کـ         ارـردگـدو دیگـرکـه از تو مگرک

 رش دهد بهره کیوان وهورـهسپ        زور مگرچون تو باشد بمردى و

          ه دیگرکه رخشت بجاى آورمـس

 رمگـان هـمه زیــرپـاى آوـسمـن
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شاهدخت را با آن همه زیبائی  وقتی سخنان پرجاذبهرستم 

شاه را از شنود، به این وصلت راضی میگردد و هنرمندی می و

با آن موافقت ند وشاه نیز با خوشحالی رضائیت خود باخبر میساز 

ئین ازدواج بجا آورده می طلبند و آ را برای  پیوند زناشوئی  موبدیمیکند و

 میشود.

 ـدـره دیــهـزهـر دانشى نـزد او ب       چهره دید ان پريچو رستم بدانس

 هـلـوانــــرامــان بـر پـد خـبـیـام        روان سروش چودبرخویش خوان

 درـورا از پـ ،دـد بخــواهـــبـیــایـ        نـرـدى پـر هـــبـؤود تـا مـفـرمــب

 تى از پهـلـوان سپاهــــسـخـن گـف        ـاهــزدیک شــد نــد دانـشـومنــبش

 دــیــش بردمـــانى دلادمـاز آن ش        دـنگان رسیـشاه سمــون بـخـبرچ

 برآنسان که بـودست آئـین وکیش        ویشـآن دخت خ لوان دادـبدان په

 ان اوىــبـخـوبى بـیـاراست پیـمـ         بخشنودى و رأى و فـرمان اوى

د. وشمیيستان بدينسان شاهدخت سمنگان جفت تهمتن س

شب دراز بود و هردو از عمر خويش کام جستند و در عيش 

غنودند. صبحگاهان چون رستم ميدانست که تهمينه از او بار 

 برداشته است ، مهره يى از بازو بند خودباز کرد 

و به تهمينه داد و گفت: اگرفرزند ما دختر باشد اين را به گيسويش 

با اين  تا هرگه که مرا باز جويدببند و اگر پسر باشد به بازويش، 

نشانى او را باز شناسم. اين بخش از داستان را دقيقى بوجه بسيار 

 نيکو به نظم کشيده که باهم ميخوانيم: 

 ب تـیره تا دیر بازـنـبـود آن ش         ـت با او بـرازـچـو انـبـاز اوگش

 ردُ  ـر زـل شـد پلـعـ و یـا حـقـۀ        پـُر تـازه  زشبنم شـد آن غنـچــۀ

 دیدـــش یکى گـوهـر آمد پـمـیان          ره اندر چکـیـدـبکام صدف قط

 تن بدل مهرش اندر گرفتـتـهم          رگرفـته او بـبدانست رستم ک

 ُمهره اندرجهان شهره بود که آن         هـره بودببازوى رستـم یـکى م

 رى آیـد از روز گارـدخـتگـرت         دارـتش که این را بـبدو داد وگف

 ـروزاختر وفال گیتى فبـه نیک          وى او بــر بـدوزـبگیرو به گیس
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 شــان پــدرـــــدش بـبـازو نـبـبـن         پـسرترـد ز اخـــور ایدون کـه آی

 ت ازهرسخن پیش اوىـگف همـي         ود آن شب بـرمـاهـروىـــهمى ب

 مهـراراست روى زمـین را بــبـی        برسپهر چوخورشید رخشنده شد

 بسر ه دادش بچشم وــبسى بـوس         ش بـبرــتـرفــبـپـدرود کــردن گـ

 شتـاز گو درد انـبـ ه وـدـابـا ان         ازگشتچهـره گریان ازوب ريـــپ

 اهـبـپـرسیدش از خواب و آرامگ         مـایـه شـاهــرانـــبررستـم آمــد گ

 خشـد دل تاج بــان شـازو شـادم      ه شد مـژده دادش برخشگفت اینچو

 ادـش کـرد یــز یـزدان نیکى ده         ادـهــید و زیـن بـرنـبیـامـد بـمال

         انجـا سـوى زابـلستان کشیـدوز

 کسى را نگـفت آنچه دید وشنید 

در اين داستان نيز بروشنى آزادى زن در انتخاب همسرش 

معلوم ميگردد که زنان در دوره قبل از اسلام از مطرح شده و 

حاصل این پیوند سهراب آزادى عمل بيشترى برخوردار بوده اند.

در  پدر برخاست و عنفوان جوانی در جستجوی  دربرومند بود که 

شناخته کشته شد که داستان این پایان غم  فرجام بدست پدر نا

 است وی فردوسانگیز یکی از صحنه های ترازیک شاهنامه 

 آورد. خواندن آن دلهای سنگواره را به گریه می
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 فصل دوم

 سیمای زن افغان در داستان های

 ولندیها عشقی 

 

  داستان عشق رابعه بلخی برغلام ترکش بکتاش -1

 

 
 )رابعۀ بلخی شاعر و شهيد عشق (
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 مقدمه:

بدستان خودی وبیگانه م در بارۀ رابعۀ بلخی بسیاری ازقل

اند ولی آنچه را آقای سید احسان واعظی زیرعنوان)رابعه  نوشته

درست سخت بدل چنگ میزند و قزداری بلخی( نوشته است، 

همان چیزی است که من میخواستم و بنابرین آنرا با کمی اختصار 

 در زیر اقتباس میکنم.

نکته ایکه میخواهم بدان اشاره کنم ، این است که برخی از 

اران تیاتر تلویزیونی افغانستان نویسندگان  ودست اندرک

تصورکرده اند که بکتاش،غلام برادر رابعه، یک نفر سیاه زنگی با 

هیکل قوی ولبان درشت و کلفت  بوده است، بنابرین وی را در 

سیمای یک مرد سیاه پوست تجسم داده اند که این تصور غلط 

است. برعکس بکتاش یک نام ترکی و یک غلام ترکی بوده است. 

عهد سامانیان اکثریت افراد گارد شاهی از غلامان زرخرید در 

ترکی تشکیل شده بود و برخی ازاین غلامان بنابر ابراز لیاقت در 

کی جنگها به مقامات بلند دولتی میرسیدند، چنانکه الپتگین ی

او  نیشاپورمنصوب گردید و حکمرانیازغلامان سامانی به مقام 

زنی بگماشت. بنابرین بکتاش داماد خود سبکتگین را به حکومت غ

سار روشن و جذاب ،غلامی ترکی  و دارای جلد سفید و رنگ و رخ

ور ممکن بود که یک دختر زیبا وبا هوش بنام بوده است ورنه چط

رابعه ،ده ها مرد خوش هیکل هم چهره خود را نادیده بگیرد و 

در هرحال بکتاش  و نازیبا دل ببازد؟لب کلفت  سیاه بریک مرد 

 ترکی وخوش سیما بوده است. غلام

نوشته  "قصدار"بصورت که اعراب آنرا  "قزدار"که ناگفته نگذارم 

اند، مرکز کیکانان در وادی بلوچستان فعلی است و در قرون اولیه 

اسلامی متعلق به سیستان بوده است. در قرن چهارم هجری که 



 75 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

سامانیان برخراسان وآسیای میانه حکومت میکردند، فکر نمیکنم 

که حکمران بلخ از جمله اعراب بوده باشد، ممکن است کعب پدر 

رابعه یکی از اهالی همین قزدار سیستان وبلوچستان بوده که 

مورد توجه حکمران سامانی قرارگرفته و به حکومت بلخ گماشته 

 شده است. سیستانی[

*** * 

 :مینویسد سيد احسان واعظی         

چهارم هجری است که  رابعۀ قزداری بلخی ازشاعران قرن"

سخن او درلطافت و اشتمال بر معانی دل انگيز و درفصاحت 

شرح زندگانی وی افسانه آميز و  کلام و حسن تأثير معروف است.

گويند که پدرش کعب از است. همراه با خيالات و داستان سازی 

کامرانی قندهار امارت جويان عرب بود و از بلخ تا سيستان و 

 عب، پسرش حارث فرمانروای بلخ شد.داشت. بعد ازفوت ک

کعب پيش ازمرگ، رابعه را به برادرش حارث سپرده و بالای 

وی دين گذاشت تا همواره از خواهرش مواظبت نموده و او را 

 درسايۀ لطف و مهربانی دلسوزانۀ خويش قراردهد.

 دردوران فرمانروايی حارث، رابعه عاشق بکتاش غلام برادر

ال انگيزعشق نافرجام رابعه و بکتاش شهرۀ ميگردد.    داستان مل

خاص و عام گرديده و قلم بدستان و داستان سرايان، به گونۀ 

احساس برانگيزی اين رويداد را ثبت تاريخ نموده، ارمغان 

ارزشمندی به شيفته گان، دل باختگان و عاشقان پاکباز اين مرزو 

 بوم نثار نموده اند.

ی، شرح داستان دردناک و درداستانهای شورانگيزاصيل آرياي

تأثرآور رابعۀ بلخی قزداری و حقايق تلخ و شيرين مربوط به 
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زندگی و مقام والای اين اسطورۀ مقاومت و وفاداری، جای خاصی 

 را احرازنموده است.

هرگاه به رموز اين داستانها عميقترگرديم، درمی يابيم که: 

طايف و رابعه دختر کعب اميربلخ با داشتن شمايل آراسته، ل

زيبايی و چشمان جادويی اش درنگاه اول قرار ازقلب  وآرام ازدل 

می ربود. لبان مرجانی و نمکين و دندانهای صدف گونه اش، 

جهانی داشت که نميشد يک لحظه از چشم دوربماند. اوکه 

باتيرنگاهش دلها را شکار ميکرد، نه تنها هربيننده صيد نگاههای 

آگاهانه  راه رسيدن به دامان او، ناپرخمار او ميشد؛ بلکه نفس در 

درقفس سينه زندانی ميگرديد . گويی طبيعت فقط يکباراستعداد 

شگفت آور و کلک هنرآفرين خود را درخلقت چهرۀ مهتاب گونه 

 وسيمای پرفروغش آزموده و بکارگرفته است.

رابعه چنان شيرين زبان و خوش گفتاربود که اشعارش 

. پدر نيزچنان به دخترخوش سيرت ازحلاوت لبهايش حکايت ميکرد

و نيکو بيانش دل بسته بود که لحظه ای از خيالش فارغ نميگرديد 

 و فکر آيندۀ دخترش، وی را همواره مشوش و نگران ميساخت.

زمانی که لحظات مرگش فرارسيد، پسرخود حارث را نزد 

خود بخواند و دلبند شيرين خويش را بوی سپرده چنين ياد 

هريارانی که اين ُدر گرانمايه را ازمن طلبيدند و من آورگرديد: چه ش

هيچ کسی را برابربا او نيافتم. اما تو چون کسی را شايستۀ وی 

دريافتی، خود دانی تا به هر راهی که خواهی روزگارش را خرم و 

 زندگی اش را پر ازنعم سازی.

پسر گفته های پدر را پذيرفت و پس از آنکه برتخت شاهی 

را چون جان گرامی داشت؛ اما روزگار بازی  نشست، خواهرش

 ديگری را در پيش آورد.
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روزی حارث بمناسبت جلوسش برتخت شاهی، جشن 

خجسته ای برپا نمود. بساط عيش درباغ با شکوهی که ازطراوت 

و پاکی و صفا و دلاويزی بهشت برين را مانند بود؛ گسترده شده 

شت و از ادب سر بود. آب زلال و روشن ازنهرپوشيده ازگل ميگذ

 برنمی آورد تا بر بساط جشن نگهی افگند.

تخت شاه برايوان بلندی قرارگرفته و حارث چون خورشيدی 

به آن سکوی قرار گرفته بود. خادمان ومهتران چون سلسله بندی 

اطراف وی را حلقه زده و درنهايت ادب، کمرخدمت بسته بودند. 

ر، اما ازميان همه جوان همه سرافراز و دلير و بلند قامت و نيکوچه

خوش اندام و جسور که چون ماهی درميان ستارگان ميدرخشيد، 

همۀ بيننده ها را به تحسين واميداشت. او نگهبان شاه بود و 

 بکتاش نام داشت. 

اشراف و خواص و نجباء وبزرگان، برای تهنيت شاه      

درجشن حضور يافتند و ازشادی و سرورسرمست گرديدند. چون 

ه ازشکوه جشن خبر يافت، از نردبان قصر ببام آمد تا آن همه رابع

سرور وشادی و رقص و پايکوبی را تماشا نمايد. لحظه ای به 

هرطرف نظاره نمود تا ناگهان نگاهش به بکتاش افتاد که همچون 

ساقی صراحی بدست، در برابر شاه ايستاده و درجام وی می 

ساری مينمود ؛ گاه ميريزد. بکتاش باچهرۀ گلگون ازمستی ميگ

 رباب مينواخت و گاه آوازخوش سرميداد.

رابعه که بکتاش را با آنهمه جلوه گری، دلفريبی و شمع 

افروزی اش ديد؛ آتشی ازعشق درجانش شعله ورگرديد وسراپایش 

را فراگرفت. ازآن پس خواب و آرام و قرار و راحت، از وجودش 

رشد. ديدگانش رخت بربست و جذبه و طوفانی در وجودش پديدا

 چون ابرميگريست و قلبش چون شمع ميسوخت.
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پس از يک سال شور و نوايی را که عشق در وجودش 

گداخته بود، چنان ناتوانش کرد که او را يکباره از پا درآورد و 

 بربستر بيماری اش افگند.

رابعه دايه ای داشت دلسوز و غمخوار و زيرک و کاردان، که 

و چرب زبانی، پردۀ شرم از چهرۀ او بر  با نرمی و گرمی و شيرينی

افگند و قفل دهانش را گشاد، تاسرانجام دخترداستان عشقش را 

 با بکتاش، به دايۀ مهربان هويدا نمود وچنين گفت:

 چنان عشقش مرا بی خویش آ ورد       که صد ساله غمم در پیش آورد

 ــدرش را ندانمچنین بیمار و سرگــردا ن از آنم         که مي دانم که قـ

 سخن چون میتوان زان سرو من گفت

 چرا بایــد ز دیگر کـــس سخن گفت

 گويند، روزی رابعه ميان چمن ها ميگشت و ميخواند:

 الا ای باد شبگير يک گذر کن       زمن آن ترک يغما را خبرکن

  بگو کز تشنگی خوابم ببردی        بـــبــردی آبـم و آبـم ببردی

 

افت برادر شعرش را می شنود، کلمۀ " ترک وقتی که دري

يغما" را به " سرخ سقاء " يعنی سقاو سرخ روی که هر روز سبوی 

آب برايش می آورد، تبديل کرد؛ اما برادر از آن پس برخواهر بد 

گمان گرديد و ازاين واقعه چند ماهی نگذشته بود که دشمنی، با 

 سپاه بی شمارش بر ملک حارث حمله ور گرديد.

رث هم برای مدافعه با سپاه نيرومند و جنگاوری ازشهر حا

برون رفت. خروش کوس گوش فلک را کرد و زمين ازخون مبارزان 

رنگين شد. گويی اجل، تقديرشوم خود را به قصد جان مردم می 

 آزمود و قيامت برپا ميداشت. 
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حارث سپاه را به سوی هدف پيش راند و خود چون گردی 

ازسوی ديگر بکتاش با دو دست شمشير  بردشمن حمله ورگرديد.

 ميزد و کار روايی ها برپا مينمود.

وی با دليری، مهارت جنگی و نبرد جسورانه اش درميدان رزم 

، چنان درخشيد که دشمن زود متوجه وی گرديد؛ تا ناگهان در اثر 

يورش برق آسا و ناگهانی جنگاوران دشمن، سرش ازضرب شمشير 

ديک بود گرفتارگردد، نقابدار زره پوشيده زخم بر داشت. حينيکه نز 

ای سواره در مقابل صف ظاهرگشت و چنان خروشی برآورد که از 

فرياد او ترس و اضطرابی در دلها پديدارشد. زخمی را برگرفت و 

در ميان صف سپاه برد و به ديگرانش سپرد و خود چون برق 

وی  ناپديد گشت. هيچ کسی از معرفت او آگاه نشد و ندانست که

 کيست.

اين سپاهی دلاور رابعه بود که جان بکتاش را ازاسارت و 

مرگ نجات بخشيد. با غيابت بکتاش، سپاه دشمن چون سيلی به 

خروش آمد و تهاجم خود را شدت بخشيد و اگر لشکريان شاه بخارا 

به کمک آنها نمی شتافتند، شهری در ديار و آدمی درکنار باقی 

 نمی گذاشت.

برگشت و چون سوار مرد افگن را طلبيد، حارث پيروزمند 

نشانی از  وی نيافت، گويی فرشته ای بود که اززمين رخت 

 بربسته بود.

گويند روزی رابعه در راهی با رودکی شاعر برخورد، آن دو 

شعرها خواندند، تبادل افکار نمودند و سؤال ها و جواب ها رد و 

 بدل کردند.

درتعجب ماند و  رودکی ازحسن گفتار و ذوق لطيف دختر

چون از عشقش آگاه گشت، رازطبعش را دانست و آنگاهی که از 
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آن جا در بخارا رفت، بدرگاه شاه بخارا حضور رسانيد و برحسب 

تصادف، حارث نيز درهمانروز برای سپاسگذاری ازشاه بخارا که به 

کمک اش شتافته بود، درآن جا حضورداشت. جشن شاهانۀ بر پا 

 اف درآن جشن شرکت ورزيدند.شد و بزرگان و اشر 

شاه ازرودکی مطالبۀ قرائت اشعار را نمود. او هم بپا 

خاسته و چون شعرهای رابعه را ياد داشت کرده بود، همه را بر 

خواند. مجلس گرم و خود مانی گرديد و شاه چنان مجذوب گشت 

 که نام گويندۀ اشعار را از او پرسيد.

خبر از وجود حارث  رودکی مست می و متأثر از اشعار، بی

زبان گشاد و داستان را چنانکه بود، بی پرده نقل کرد و گفت: 

اشعار از دخترکعب است که مرغ دلش دردام غلامی اسير گشته 

است. چنانکه نه خوردنش ميداند و نه خفتنش، جز شعر گفتن و 

 غزل سرودن کاری ندارد. راز اين اشعار سوزان در همين جاست.

ا شنيد، خود را به مستی زد؛ چنانکه حارث که داستان ر 

گويی چيزی را نشنيده باشد. اما چون به بلخ روانه گشت، دلش از 

تعصب و خشم می جوشيد و در پی بهانه ای می گشت تا خون 

 خواهر را فرو ريزد و گويا اين لکۀ ننگ را ازدامان خود بشويد.

بکتاش نامه های آن ماه را که سرا پا از سوز درون حکايت 

ميکرد، چون گنج گرانبهايی درجعبه ای جا داده بود. او رفيقی 

داشت ناپاک که ازديدن آن جعبه حرص در جانش غالب گشت و 

به گمان دست يافتن به گوهر، سرش را گشود و چون آن نامه ها 

 را برخواند، همه را نزد حارث برد.

حارث يکباره ازجا در رفت و آتش کين و خشم و جودش را 

گرفت که درهمان دم کمرقتل خواهر را بربست. ابتداء  چنان فرا

بکتاش را به بند آورد و در چاهی محبوسش ساخت و سپس نقشۀ 
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قتل خواهر را کشيد. فرمود تا گرمابه ای بتابند و آن سيمتن را در 

 آن بيفگنند و سپس رگزن هردو دستش را رگ زند و آن را باز گذارد.

ه گرمابه بردند و با سنگ و دژخيمان چنين کردند؛ رابعه را ب

آهک در گرمابه را محکم بستند. دختر فرياد ها کشيد و آتش 

بجانش افتاد؛ اما نه از ضعف و داد خواهی؛ بلکه آتش عشق، 

سوزطبع، گداز مستی، شعلۀ بيماری و سستی و داغ غم رسوايی، 

همه چنان او را می سوزاند که هيچ آبی قدرت خاموش کردن آنها 

 آهسته خون ازبدنش ميرفت و ماحولش را فرا ميگرفت.را نداشت. 

اين عاشق پاک باز انگشت درخون فرو می برد و غزل های 

پرسوز بر ديوارنقش ميکرد. همان گونه که ديوار با خون پاکش 

رنگين ميگشت، چهره اش نيز بی رنگ ميشد. تاجاييکه درگرمابه 

نماند. ديوار ديواری نا نوشته و در تن رابعه آثاری ازخون باقی 

ازشعر پرگرديد و آن ماه پاره بر جای خشک شد و جان شيرينش 

 ميان عشق و اشک و خون و آتش، از تن جدا گرديد.

روز ديگر گرمابه را گشودند و آن دل افروز پری چهر را، چون 

زعفرانی ازفرق تا پا غرق در خون ديدند. پيکرش را شستشو دادند 

رسراسر ديوار گرمابه اين شعر و در دل خاک مدفونش نمودند. د

 جگرسوز، چنين نقش گرديده بود:

 همـه رویم بخــون دل نگار است        استرنگارا بی تو چشمم چشمه سا

 ش نشستیـوی خوش نشستی        غـلــط کـردم که بر آتربودی جان و در

 ییغلــط کـردم که تو درخون نیا          چو دردل آمـــدی بــیرون نــیــایی

 رشوی دادیــبه گــرمــابه مرا س    چو ازدو چشم مـن دو جــوی دادی     

 نمــی آیی بـــدین گرمــابه آخــر   منم چــون ماهــی بـــر تــابــه آخـر      

 کــه در دوزخ کنندش زنده آنگاه  نصیب عشــق این آمــــد ز درگاه        

 ی آتش یکی اشک ویکی خونیک      سه ره دارد جهان عشق اکــنــون     

 چــو جای توست نتوانم که سوزد      بآتش خوا ستم جــــانم کـــه سوزد   
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 بخــونم دست از جان می بشویم      به اشکم پــــای جـــانان می بشویم   

 کـه نــوشت بـاد، ای یـار گرامی       بخوردی خون جان مــن تمـــامی    

 بـــرفــتم زین جهان جـیفـه بیرون         ک و درخونکنون درآتش و دراش

 منـــت رفــتم تــو جـاویدان بمانی          مرا بی تــو ســر آمـــد زنـد گانی

 دعا

 شق کنادکا يزدت عادعوت من بر تو آن شد 

 بان ، چون خويشتنبر يکی سنگين دل نا مهر

 تا بدانی درد عشق و داغ مهر و غم خوری

 اندر بپيچی پس بدانی قدر من چون به عشق

 

چون بکتاش از اين واقعه آگاه گشت، نهانی فرار کرد و شبانگه      

بخانۀ حارث آمد و سرش را از تن جدا کرد و بر مزار رابعه شتافت و 

 با د شنه دل خويش را شگافت:

 نبودش صبر بی يار يگانه        

 بدو پيوست و کوته شد زمانه

ۀ فاضل و خوش قريحۀ زن بود که مانند بلبل رابعه اولين شاعر    

خوش الحان محبت، درجريان سرودن نغمه هايی ازعشق 

ودوستی ،به زندگی مضمون ديگری از صداقت و ايثار ودرس 

ديگری از الفت و رأفت و آزادگی، پيشکش مينمود، به چنگال بيداد 

موجود قسی القلب و دد منشی آميخته باکين و غضب، اسير و 

 گرديد.نابود 

رابعه ازآن سخنورانی است که با همۀ آن عظمت، حافظۀ تاريخ     

داستان زندگی واقعی وی را فراموش کرده و جز خاطرۀ گنگ و 

 مبهم چيزی از ايشان بياد ندارد.
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او شاعره ايست که قرن ها پيش از امروز و درهنگام سپيده دم    

ن عصر دری، به سرودن شعر دست زد و درهما -ادبيات پارسی

اشعار دلپذير و زيبايی سرود که تا حال نيز ارزش خود را ازدست 

 نداده است.

رابعه نه تنها اولين شاعرۀ زن بوده که درراه عشق پاک و عزم و    

ارادۀ آهنينش، به قربانگاه رفت و جام شهادت را نوشيد؛ بلکه 

ازنخستين دوشيزه گانی است که درزمان حاکميت مرد سالاری و 

زی خشن اعراب، در رزمگاه نبرد حضور مييابد و بردشمن زن ستي

متجاوز به ميهنش، ميتازد و اين يکی ازديگر مفاخر و ارثيۀ 

گرانبهای خراسان زمين است که  وی آن رابمثابۀ سرمشق به نسل 

 های بعدی می سپارد.

دراين جا سؤالی بميان می آيد که چرا درادبيات کلاسيک ما    

سانوی مانند: يوسف و زليخا، ليلی و مجنون، ازروابط عاشقانۀ اف

شيرين و فرهاد )خسرو و شيرين( ، وامق و عذرا، ويس ورامين و  

بويژه ليلی و مجنون و يوسف و زليخا داستانها و ديوانهای شعری 

زيادی درمتون ادبيات کلاسيک، بملاحظه ميرسد؛ اما ازرابعۀ بلخی 

ه ترين حماسۀ عشق را که فداکارانه ترين و درعين حال سوگمندان

با خون خويش درتاريخ وسرزمين حماسه آفرين ما رقم زده است، 

بجز نشانه ای درحد اولين شاعر زن و سوانح مختصرآن، چيز 

)برگرفته از "ديگری از آن نميتوان دريافت. افسوس! افسوس!

 سایت سپیده دم(

قرنهاست که دختران وپسران جوان افغان آرامگاه رابعۀ  

به عنوان اسوه عشق و دلدادگى زيارت ميکنند و براى  بلخی را

امر »موفقيت درعشق خود درآنجا به راز ونياز مى پردازند. اداره 

طالبان بریاست  مولوى قلم الدين، « به معروف و نهى از منکر
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پس از تسخير مزارشريف ، بازديد ازمقبره رابعه بلخى را نيز به 

امکان دارد زيارت آن ، مردان است و « زن»دليل اينکه آرمگاه يک 

و جوانان را آلوده به شهوت و گناه کند، ممنوع اعلام کرد ! بدين 

ترتيب فرمان هاى هراس انگيز مولوى قلم الدين نه تنها زنان و 

دختران کابل وديگر شهرها را به لرزه در می آورد که حتى روان 

ابعه بلخى زنان افغان را در گور هم به لرزه در مى آورد. مقبره ر 

 کيلو مترى غرب مزارشريف( قرار دارد. 20درشهر بلخ )واقع در

       

 

 (رابیا وپتی شهـزادۀ ُبـسـت) داستان-2

 :دخلم

]درمیان پشتو زبانان وادی هلمند داستان عشقی پرجاذبه یی 

از ازمنه قدیم روایت میشود که شنیدن بخش های منظوم ومنثور 

ن با ناره)نعره( های از طرف آن حلاوتی خاص دارد. این داستا

 افسانه گویان مقامی سروده میشود.

عشقی  –داستان شهزاده  بست، یکی ازداستان های حماسی 

آمیخته با رزم است که جنبه رزمی آن  به آن حلاوت وشیرینی 

 خاصی بخشیده است.

در زمانی که تشخیص آن میسرنیست،درشهربست پادشاهی 

به « پتی خان»شهزاده جوانش بنام  بنام اسلم خان ،حکم میراند که

دلاوری وشمشیرزنی نام آوربود . چون درکودکی مردم ناز او را 

می برداشتند، درجوانی غرور او مایه آزارمردم گردید. شاه از این 

وضع آگاه  شدو شهزاده را چنان سرزنش کرد که غرور شهزاده  آن 
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نان هم سن را تحمل کرده نتوانست.شهزاده همراه باچهل نفرازجوا

وسال خود، شهربست را ترک کرد و رو بسوی هند نهاد.... درلابلای  

 55داستان نکات بسیار ظریفی بکار رفته که خیلی آموزنده است. 

سال قبل این داستان توسط نویسندۀ نامور افغان عبدالرحمن 

سانه دری روان ترجمه شد و در زمرۀ افپژواک از زبان پشتو به 

به چاپ رسید. متن حاضر از قلم آن مرد نامی های مردم درکابل 

 تقدیم میگردد.سیستانی[

- * * 

به سرورآبادان  در روزگار قدیم،شهر بست بشادی معمور و

باغهای آراسته وکاخهای پیراسته داشت. کرانش چون کاشغرو  بود.

میانش چون فرخاربود. امیری شادروان درآن پادشاهی می کرد که 

د. مردم جزهوای دل او را نمی جستند و کهتر ومهتر بدو شاد بودن

او جز دل مردم کشوری نمی شناخت که شایسته پادشاهی باشد. 

کینه از دلها بیرون وکشور را به مهر افسون کرده بود. باغبانان 

بنام او گل می کاشتند ودهگانان بدونیاش میکردند.شادی مردم 

ده بود که وخرمی کشور از او بود. کاخی برافراشته و بهشتی برآور 

جای آرام وکام بود. دشمنی نداشت که از دیدن آن حسد برد، هیچ 

دلی آنرا برای دیگری نمی خواست. هرگز فقیری را برآستان او 

ندیده بودند. گنج مردم را نگرفته بود. از دارندگان نمی خواست 

وبه درویشان فراوان بخشیده بود. بدانسان که خدای پیروزگر بدو 

او در پیروزی مردمان می کوشید. زیردستان او به  فرهی داده بود.

کوه و بیابان و دریا وشهر بهرۀ خود را یافته بودند. بدین داد  
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وآئین بسربرد تا آنکه بهار زندگانی او درگذشت و پیری برسرش 

 سایه افگند. دوستان دانا بر او گرد آمدند  و بدو گفتند:

ا سایه یی نباشد که "اگر پادشاه را عمر بسرآید، بلادگرمسیر ر 

در آن آرام کنند. اکنون که کارهای کشور بکام است ،دل مردم را 

آرزوی آنست که پادشاه زن بخواهد تا بفرزند او اطاعت کنند و در 

 سایه او از ستم بیاسایند."

پادشاه زن خواست، اما چندین سال دیگر مژدۀ فرزند به او 

داشت نیک اندیش نرسید. همه گان نومید بودند. امیر وزیری 

وفرزانه، که اندیشه اش یاور ویارمند آن شاه بود. آن وزیر نیز از 

فرزند محروم بود. روزگاری بدین حال سرآمد تا آنکه روزی مردی 

ژنده پوش با کلاه نمدی از سوی بیابان پدیدار گردید و با عصای 

درازی که در دست داشت درب کاخ شاهی را سخت بکوفت. 

د تا ببینند کیست و چه میخواهد؟ درویش با غرور کنیزکان شتافتن

درویشانه گفت: خواستن  درکاخ شاهان بیشتر از دل درویشان 

است. شنیده ام که شاه مردی است دادگر، اما دلش به اندوه 

اندر است. آمده ام تا آنچه را میخواهد بازگوید و دریابد. کنیزکان را 

بازگفتند. ملکه شادمانی حرف او شگفت آمد. رفتند و سخنان او را 

کرد و آرزوی فرزند را با او در میان گذاشت. در بستان شاه درختی 

برومند بود. درویش عصای خود را برآن افگند، دو سیب سرخ 

پائین افتاد. یکی را به ملکه و دیگری را فرستاد تا بانوی وزیر 

د از بخورد. تا میخواستند براو درهم و دینار نثار کنند، بگامهای تن

ایشان دور شده بود. هیچکس نتوانست  او را بازدارد.پادشاه  و  

وزیر ظهور درویش رانیک گرفتند. چون روز به پایان رسید به طرب 
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و شادی پرداختند. درویش برسرزبانها افتید، مردم دست به دعا 

برداشتند.  اندرآن شب همدم شاه و بانوی وزیر آبستن شدند. 

سررفت، شهزاده یی به زیبائی پسر  چون روزها وشبهای مقدر

بامداد و وزیرزاده یی به جمال دختر آسمان به دنیا آمد. پادشاه 

جشن بیاراست، مردم به طرب پرداختند. چندان شادی کردند که 

دنیا جای سرور است. آنگاه روشن دلان را باز خواست تا برپری 

را "رابیا" چهرگان نوزاد نام گذارند. شهزاده را "پتی"و دختر وزیر 

خواندند. روزها وشبها میگذشت تا آن که این دو کودک بزرگ 

 شدند و بسان خورشید و ماه  می درخشیدند. 

محبتی که از کودکی ایشان را دریافته بود، به عشقی بدل 

شد که جوانی آنها را دریافت. چندان به مهر همدیگرسرگرم شدند 

چون خنگ  که در شهر بست همه کس از آن آگاه شد. جوانی

سرکش است، گاهی قوی ترین دستها نمیتواند لگام آنرا نگاه دارد. 

روزگارمخفیانه برپهلوی آن تازیانه میزند و او را مستانه وار می 

جهاند. پتی را خون جوانی چندان گرم بود که با هرکه روبرومیشد 

زور می آزمود وهرکه را نیرومند می پنداشت برزمین می زد. چون 

ردم ناز او را می برداشتند، درجوانی غرور او مایه درکودکی م

آزارایشان گردید. دانایانی که امیدوار روزگار پادشاهی او بودند، به 

هراس اندر شدند. ]پتی[وقتی ازکاخ شاهی برون می آمد، مردم 

بخانه های خود می رفتند.گروهی از جوانان بی باک را گرد آورده 

 که درشکارگاه مستی می کرد. بود، درکوی وبرزن چنان می تاخت

آن پادشاه  دادگر را چه افتاده بود که فرزندش برمردم ستم 

می کرد و او بازنمی داشت؟ آیا او نیز مانند همه پادشاهان دیگر 
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خاطر فرزندش را بر آرامش مردم گرامی می داشت؟ یاعدالت 

روزگار او را در پایان عمربه پاداش آن همه داد وآئین بدبخت می 

 خت، چناکه نتواند آزار وستم را از سرمردمان بردارد؟ سا

روزی پیرزنی در کلبه خویش شکایت ستمدیده یی را شنید 

مرد دادگر پیرشده ام. من به  من در سایه پادشاهی اینوگفت:"

مرگ خود وزندگانی پادشاه که درازتر باد سوگند میخورم که او از 

 جور شهزاده آگاه نیست."

، گفت: "چگونه آگاه نیست. هنوزشهزاده آنکوشکایت میگرد 

کودک بود که باهمبازی های خود کوزه های سفالین زنان دهکده 

را شکست، به پادشاه خبربردند پادشاه بزنان دهکده کوزه های 

نقره ئین داد وفرزند را به رنگی پند گفت که او را مغرورساخت،چرا 

ر از این نشاید او را سرزنش نکرد؟ پیرزن پاسخ داد: "بکودکی بیشت

گفت.پادشاه بداد خواهان داد کرده است و به فرزندش ستم 

 ننموده است. " 

آنکو که دلش درد کرده بود گفت: "همینکه آگاه نیست ستم  

 است."

پیرزن که دلش از محبت پادشاه پربود، برخاست وبسوی کاخ 

 شاهی براه افتاد.پاسبانی نبود که او را بازدارد. پادشاه را دریافت

و از جور فرزندش بدو باز گفت. چون شهزاده از شکار باز گشت و 

به حضرت پدر شتافت، او را درهم یافت و چندان سرزنش شد که 

غرور او نتوانست آن همه نکوهش را بردارد.آنگه به پدر گفت که 

از دیار او خواهد رفت. پادشاه جواب داد: خدا همه ستمگران را از 

 دیار من دور کند. 
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اران خودرا گرد آورد وبه ایشان گفت : مسافرشوند. پتی ی

قلعه بست دو دروازه داشت، ازیکی پتی برون آمد واز دیگری 

 فریادهای مادرش بلند بود.

رابیای زیبارا مردمان بست "بلبل زرد" میگفتند واین نام در 

نزدشان محبوب بود. رابیا چون فریاد های ملکه را شنید از هوش 

ران را به فریاد می آورد، محبوبه گان را به برفت.دردی که ماد

مرگ می سپارد. رابیا رفت ودرپای پادشاه افتید که پتی 

رابازگرداند.پادشاه بسکوت قاهری از او روگردانید. رابیا زار گریست 

و به پای وزیر افتاد، پدر بروبگریست ونزدیک شاه شد،پوزش 

ن یک فرزند  را طلبید تا اگر به فرزند رحمت آورد. پادشاه گفت م

ازخود دور کرده ام تا مردمان من که فرزندان من اند آرام باشند، 

اگرترا برفرزند خودت دل میسوزد به او بگو جائی که خواهد برود. 

من آرزو نداشتم  وزیر پیرمن ستمگری جوان مغرور را در دیار من 

 بخواهد وحق پیروجوان کشور را فراموش کند.

پادشاه بر روی  او دست کشید و او  وزیر شرمنده شد، آنگاه

را بنواخت چنانکه شاد شد و رفت تا دخترش را بیاموزد که حق 

 نزدیکتر از فرزند است. 

رابیا دیوانه وار برخاست وپرستندگان خویش را گفت آماده 

سفر باشند. پادشاه ووزیر در بستان شاه در سایه آن درخت  

پتی از بست برون  سیب نشسته بودند که خبردادند: شب هنگام

 رفته و بامدادان رابیا در پی او شتافته است. 
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هردو بدرخت سیب نگریسند. شاه گفت: " آن درویش 

مستمند سیب های خود را بازگرفت." وزیرگفت: "آری، اما سخت 

 شیرین بودند."

پتی چون از بست برون آمد، به دهکده یی رسید که دید باغ 

تا باهمراهان بسنجدکه کدام  خرمی در آن هست، آنجا فرود آمد

سو سفرکنند؟ کرم  و پردل از پهلوانان بیباک او بودند، اما درحرف 

نیز بردیگران پیشی میکردند.گفتند شب را دراین منزل بگذاریم و 

پگاه  براه افتیم. چون هردو را آرزوی رفتن به هندوستان بود به 

رگاه میل شهزاده گفتند: شاخه یی سبزی را در زمین بخلانیم سح

آن شاخه را بنگریم و بدانسو برویم. شهزاده پذیرفت. در دل 

شب،کرم شاخه رابسوی هند مایل ساخت.بامدادان آهنگ 

هندوستان کردند. نمازدیگر در منزل دیگری فرود آمدند. خیمه ها 

را برافراشتند واسپ ها رارها کردند. چهل خیمه در آن ریگ زار بلند 

خفته بود. چون دو پهره از شب بگشت شد که در هریکی پهلوانی 

مردی که پاسبان میکرد جوانان را بیدار کرد، دیدند خیلی از سواران 

بسوی شان می شتابد. آماده پیکار شدند، چون سواران 

فرارسیدند، پتی دریافت که "رابیا" بادوشیزه گان پرستنده خویش 

خود را به او رسانیده است. فراوان آتش افروختند وشادی 

 ردند.پگاه هنوزبامداد رنگین بود که جانب هندوستان شدند.ک

روز دیگر در شهر بست درچندین خانه مادران می گریستند و 

دختران خود را یاد میکردند، این واقعه پدران را سخت ناگوار آمد. 

گرد آمدند و نزد پادشاه رفتند و داد خواستند که پتی و یارانش 

دم را ریخته اند. پادشاه دوشیزگان بست را ربوده وآب مر 
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اندیشناک شد و فرمان داد وزیر را بیاورند. چون وزیر بیامد، به 

ایشان گفت : ای مردم! من یکی ازشما هستم. رابیای زیبا که او را 

بلبل زرد میخواندید، پیشتر ازدختران شما رفته است. اما من به 

 پادشاه نگفتم که فرزندش دخترمرا ربوده است. دختر من دل

داشت، دلی که دیوانه مجبت بود. این دیوانه را رهبرگرفت. من از 

رفتن او آگاه شدم ولی نتوانستم او را بازدارم. هر آنکو درپی دل 

می رود نتوان او را باز داشت. او یگانه فرزند من بود و شما 

فراوان فرزندان دارید. این دختران عاقبت با جوانی میرفتند و از 

بیشتر از این کاری نکرده اند که این همه  شما دور می شدند.

ملامت را برایشان و یا دیگران گذارید. دختر گنجیست که برای 

بخشون بما داده شده ،اما مانند هربخششی باید بجا باشد. 

نکوترین جای آن همانست که خود میخواهد، من آنچه میدانستم 

نکه گفتم دیگر اختیاردر کف نیرومند پادشاه دادگر است. چنا

 فرمایند چنان کنیم."

پادشاه وزیر را به آفرین بنواخت وآنگاه گفت: ای مردم! من 

درمیان شما پیرشده ام، آیا پیرترین شما میتواند به من بگوید که 

داد نکرده  و راه ستم پوئیده باشم؟ آرزوی فرزند نمی کردم برای 

، زیرا آنکه مبادا دادگر نباشد و آنگاه بیداد او را، ستم من شمرید

هرپدری را ازفرزندش اگرنیکوباشد یا زشت میتوان پرسید واگر 

زشت بار آید باید پرسید. درختی که میوه آن پرورده نباشد ازعلت 

عاری نیست. برای من اگر این آرزو را برای جستن دل مردم پروردم 

همین شرمندگی بسنده است که نتوانستم پدر فرزندی باشم که 

یند. او را مانند هرستمگر دیگری از دیار خود مردم مرا به آن بستا
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دور کردم و اندوهگین نیستم. دختران شما در پی آرزوی خود 

شتافتند. این آرزو ، سخن از دل است نه از کشور. ودل نیزکشوری 

است که باید آن را نگهداشت. من از فرزند گذشتم تا کشورم را 

ر دل را نگهدارند. داشته باشم. دختران شما از پدر گذشتند تا کشو

بروید و پادشاه دیگری را پرسید، آن پادشاه عشق  وجوانی است. 

من با شما گروه پیرنمیتوانم با این پادشاه که نیروی آن جوانی 

است بجنگم. می ترسم با اینکه داد شما را بدهم به دیگران ستم 

روا دارم. اگر بیش از این از من بخواهید برمن جفا میکنید وچنانکه 

شاهان نباید برمردم خویش ستم کنند، مردم را نیز نشاید 

برپادشاه خود ستم روا دارند. من آنچه می دانستم بگفتم دیگر 

 آنچه بخواهید چنان کنید." مردم همه خاموش شدند وباز گشتند. 

پتی وهمراهانش تاختند تا آنکه درکشورهند پاگذازند وجا 

یدند، پتی به همراهانش یابند. هنوزنمی دانستند به دهکده یی رس

گفت: اسپهای خود را درکشتزارمردم رها کنند، اطاعت کردند. دیری 

نگذشته بود که دیدند مردمان اسپها را آوردند وبه ایشان سپردند 

 وگفتند: چون فصل را میخورند آنها را ببندید!

پتی، یاران را گفت: "مردمان این دهکده باهم یکی هستند، 

با چنین یگانگی دربین ایشان زندگی کنند بروید  بیگانگان نمیتوانند

 تا بجای برسیم که مردم آنجا باهم دشمن باشند."

فردای آنروزبدهی دیگر رسیدند، آنرا چنان یافتند و روز دیگردر 

روستای "گواریان" فرود آمدند واسپ های شان را رها کردند، 

 هرکسی اسپ را از کشت خود به کشت دیگری می فرستاد، مردم
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آن دیار سخت بی مهر بودند. کسی را باکسی دوست نبود.پتی 

 باکرم و پردل گفت :" اینست سرزمینی که میتوان در آن پائید."

در قریه گواریان قلعه محکمی بود، قراردادند که در آن قلعه 

جای گیرند. گواریان نمی خواستند، اما چون شب روز شد، پتی با 

گواریان ناگزیر برون آمدند  ایشان گفت که قلعه را ترک کنند.

وعذر آوردند که چون بیرون روند قبیله دشمن برایشان بتازد و 

همگان رابکشد. پتی نشان آن قبیله بازجست ونزد ایشان شد. 

چون با گواریان از راه صلح نیامدند با ایشان جنگید وچندین سر از 

تند، تن جدا کرد. این قبایل را پادشاهی بود داد خواه ،نزد او رف

پادشاه به پتی پیغام فرستاد. دراین پیغام پرسیده بود که: پتی 

کیست و چه میخواهد و قلعه مردمان دیار او  را چرا کشوده 

است؟ پتی یاران خویشتن را طلبید و آن حرف را با ایشان درمیان 

 گذاشت، آنگاه پاسخ داد.

"فرزند پادشاه بست هستم. پدر برمن خشونت کرد،دیار او را 

ک کردم. نسیم شاخه مرا بجانب هند مایل ساخت. بخت مرا به تر 

این سامان آورد. آمدم تا مهمان مردم شما باشم، درب خود را 

بروی ما بستند، دربی که بروی دوستان بسته شود، بدشمنی 

کشوده خواهد شد. میخواهم اینجا زندگی کنم. دختران بست 

ی شهزاده ای که پدر وفرزندان هیرمند این منزل را گزیده اند. برا

او را از دیار خویش براند، دنیا تنگ است. اگرپادشاه بخواهد از 

قلعه بیرون می شویم اما به میدانی خواهم رفت که در آن با 

پادشاه بجنگم. من خواستم قبایل را آشتی بدهم اما جنگیدند. به 

 ایشان بگوئید بجنگند واگر جنگیدند مغلوب نشوند."
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به پادشاه بردند، اندیشید و باو نبشت : بپاس چون این پیام را 

آنکه مهمان نرنجد از آنچه گذشته است درگذشتیم وآن قلعه را 

گذاشتیم. تادیگری داد نخواسته است شاد زندگانی کنید، ما را 

بجای پدر شمارید و تا خود باعث نشوید شما را نخواهیم راند. 

اما مهمان را نیز شهزاده بداند که، نمیخواهیم با مهمان بجنگیم 

 نشاید با میزبان خشونت کند."

پتی، چون نامه پادشاه را دریافت یاران را بخواست و جواب 

نیکو فرستاد، آنگاه به همراهان خویش گفت : " بهترآنست با 

پادشاه ومردم این دیار به نیکوئی زندگانی کنیم. نامه او پیغام 

بودن ما در دیار او  مردی دانا ودلیر است. چنان مینماید که هرچند

برای وی بسیار گوارا نیست، اما میتواند با آنچه نمیخواهد بسازد 

 واین جز برای مردان دانا ودلیر میسرنیست."

"کرم" از میان برخاست وچهره او افروخته بود، سیمایش چون 

لاجورد می نمود . همه راطغیان وطعنه زد وگفت: "نمی دانم چه 

خته اند که خون گرم جوانی را در پیکر آبی برآتش شهزاده بست ری

او سرد ساخته است. پادشاه ما را برنگی جواب داده است که ما را 

بترساند واگر پیغام او را بپذیریم بار خود را برما می گذارد. او 

میخواهد دلیری ما را بیازماید.باید با او جنگید تا بداند که پندار او 

واهند او نمیتواند ما را درست نیست واگر مردمش همه داد بخ

 براند وایشان را دریابد."

شهزاده بست را این گفتار پسندیده نیامد، دست برقبضه 

شمشیربرد تا بفهماند که نباید درحضرت او گستاخی  کند،اما 

پردل، برخاست و آنچه  را کرم  گفته بود، تصدیق کرد، دیگران نیزبا 
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أی  یکیست، از او همنوا شدند. شهزاده چون دید همگانرا ر 

خشونت باز ماند و به نرمی لب گشوده گفت: "من دلیری 

وشهامت شما را قدر میکنم، اما کسی درمیان شما هست که 

دلیرتر وجنگجوتراز من باشد؟ همه گان خاموش بودند. شهزاده به 

آواز بلند ترگفت" این بار اول است که همراهان من به من پاسخ 

ند. نمی دانم روزگار در حلق من نمی دهند وصدای مرا نمی شنو

سرمه فروریخته ویا درگوش ایشان پنبه گذارده است؟ همگان 

خاموش بودند. شهزاده نعره زد: ما از وطن خود رانده شده ایم، 

اما بهرزمینی که برسیم باید خوب زندگانی  کنیم. آیا فراموش 

کرده اید که صدا رسم دیرین شما است. من سوال خود را بارسوم 

ند. پردل به پا ایستاد و گفت: " دکرار میکنم." همگان خاموش بوت

من از جانب خود ودیگر همراهان پوزش میطلبم." آنگاه  به حرمت 

 برخاستند وهریک به حجره خویش رفتند. 

مدتی بدینگونه سرآمد تا آنکه روزی"کرم" از باره به بیرون 

اسپ خویش نگاه کرد و دید کاروان عظیمی میگذرد، فرود آمد وبر 

نشست وتاخت  وچون به کاروان رسید، دید شترها آهسته گام می 

بردارند، از آن بارهای گران پرسید: قافله سلاربدوگفت: " خزانه 

پادشاهیست که برما وشما حکومت میکند." کرم گفت: میخواهم 

این قافله به قلعه من برود." قافله سالار مردی پهلوان و 

آویخت وخویشتن را مغلوب ساخت. کرم او نیرومندی بود. با او در 

را بکشت وقافله را برد. در آن روز شهزاده بست وهمراهانش به 

شکار بیرون رفته بودند. کرم خزانه را درجائی نهان کرد وشترها را 

 رها نمود.
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چون به پادشاه خبر رسید، سخت برآشفت وفرمان داد تا 

ربازگشت. آنقدر شهزاده بست از شکا جنگجویان او کمر ببندند .

 خسته بود که اگرمیگذاشتند با آفتاب یکجا بلند میشد. 

بامداد روز دیگر، رابیا از باره فرونگریست ودید اطراف را 

خیمه سپاهیان پرکرده است. پتی، را از خواب بیدار کرد.چون 

از عزم ایشان  برخاست، پردل را فرمان داد که بلند نعره کند و 

ون پاسخ داد که جنگجویان شاه برای پیکار بپرسد. پهلوانی از بیر 

آمده اند. چون سبب را پرسید معلوم شد که غصب خزینه، 

پادشاه را برانگیخته است. شهزاده ، کرم را خواست . کرم حقیقت 

را با او درمیان گذاشت.شهزاده  سخت اندوهگین شد.همراهان 

ده وی گفتند: چون ما تشنه پیکاریم چرا اندوهگین استید؟ شهزا

گفت: جنگ مرگ می آورد. مرگ نجات از مسئولیت است.اما 

نقض قول مرگیست که مسئولیت دارد. آنچه مرا اندوهگین 

میسازد، جنگ نیست. کاش کرم،طوری که برای جنگ آماده است 

ما را پیش از جنگ مغلوب نمی ساخت. آنگاه شهزاده بست نامه 

ه که بهانه می یی نوشت وحقیقت امر را به پادشاه رسانید. پادشا

جست حاضرنشد خزینه را دریابد و بازگردد. پس مقرر داشتند تا 

 بامداد دیگر به میدان برایند.

در آن روزگارپهلوانان تن به تن می جنیگیدند. سی روز باهم 

جنگیدند وسی پهلوان از همراهان پتی، را کشتند. شمار کشته گان 

ند نه پهلوان بست پادشاه به سیصد میرسید. ده روز دیگر نبردکرد

از دنیا رفت و شصت مرد از جانب شاه بخون غلطیده بود. 

روزیازدهم شهزاده بست بمیدان رفت. سی روز نبرد جست، 
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بیشمار پهلوانان را بکشت. چون ماه نو شد وکمر بست، رابیا باو 

گفت : مرو، شهزاده بست گفت: نمیدانم چگونه مرا بازمیداری؟ 

م سخت پریشان.دیدم که پیرمردی نورانی رابیا گفت: خوابی دیده ا

چادرم را میگیرد و برپشت اسپ میگسترد. من زاری میکنم، نمی 

شنود. بمن میگوید من سیب خود را از پادشاه بست میخواهم، 

مبادا گزندی بتو رسد." شهزاده او را بوسید وآهنگ میدان کرد.در 

اشته آن روزدوشیزگان، پهلوانان کشته را برتخت های خواب گذ

وشالهای رنیگین خود را برآنها گسترده بودند و برباره قلعه برآمده 

 میدان را تماشا می کردند. 

رابیا فریاد کرد: ای اسپ پتی، اگر امروز او را فاتح باز آوردی 

از زیورخویش نعلهای ترا مزین خواهم کرد ومروارید های خود را 

 بگردن تو خواهم آویخت."

تی بسوی قلعه می آید .گمان کردند ناگهان دیدند که اسپ پ

پتی می گریزد، فریاد دوشیزگان از باره به آسمان شد. دویدند تا 

درب را بروی او بکشایند، رابیا فریاد زد: "درب را بروی پهلوانی که 

 می گریزد نباید گشود."

پتی،به درب قلعه رسید  و از اسپ بیفتاد. رابیا، در را گشود، 

درمیدان نیفتد ودر آغوش او جان سپارد. دید پتی آمده است تا 

تیردشمن دلش را شگافته بود. شهزاده بست جان داد وبه 

  همراهان پیوست. درویش سیب خود را از پادشاه باز گرفته بود."

 ش(۱۳۳۶)پژواک: افسانه های مردم،طبع 
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 داستان عشقی آدم خان ودرخانی -3

 

پسران ودختران  درمیان افغانها، داستانهای دلپذیر عشقی از

بوی  کمتر رنگ و دارد که اکثریت آنها واقعی اند و  جوان وجود

 افسانه دارند. 

الفنستون، مورخ وسیاستمدار انگلیسی،در اوایل قرن نزدهم 

چند ماه را در میان پشتونهای منطقۀ پشاور بسر برد و خود را با 

خصوصیات زندگی افغانان بخوبی آشنا ساخت و در مورد عشق 

شقی در میان افغانها میگوید: بسیاری سروده ها و داستانهای وعا

افغانی با عشق پیوسته است و بسیاری از آنها بیانی دلپذیر 

وعالی دارند. وی علاوه میکند، عشقی که در میان آنان عمومیت 

دارد  بسیاررویائی اند. نمونه های گوناگون ازعشاق گریزان وجود 

ای می سپارند وبا قبول خطر  دارند. عشاقی که دل به محبوبه

رازعشق خویش به محبوبه آشکار می کنند وبه دیاری دور میروند، 

حتی سر از هندوستان در می آورند تا نقدینه ای به دست آرند که 

برای رسیدن به مقصود بسنده باشد. در پونه جوانی از همین 

رهنوردان را دیدم که در دیار خویش دل به دختر ملک سپرده و 

تر هم راضی بود. پدر دختر نیزمخالفتی نداشت، ولی میگفت دخ

که شأن ما تقاضا میکند تا کابین)شیربها،طویانه( دخترم با کابین 

دیگر دختران برابر باشد. هر دو دلداده سخت آزرده خاطر بودند. 

وچون جوان جزقطعۀ زمین وچند رأس گاو چیزی دیگرنداشت 

وبه اش میل سرمه ای به ناگزیر راهی هندوستان شده بود. محب

نشانه پایبندی در عشق به او داده بود وجوان تردیدی نداشت که 
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محبوبه اش تا بازگشت او تنها در انتظارش خواهد ماند. چنین 

عشقی را تنها در میان مردمان اطراف می توان دید که زندگی 

آزادانه فرصت اظهار احساسات را میسر میسازد، حجاب نا تمام 

ر این ماجرا میشود،هرچند نمیتوانند با هم در تماس هم یاردیگ

 باشند ولی نظاره ممتد، برانگیزنده دلبستگی هردواست. 

گاهی  یک عاشق دلیرعروسش را بدون رضای پدر و مادر 

به دست می آورد. چنانکه در فرصت مناسبی حلقه ای از موی او 

خویش را قیچی میکند یا نقابش را برمیدارد و او را رسماً همسر

میخواند. این کارکه باید با رضای دختر صورت بگیرد، مانع از 

تقاضای خواستگاران دیگر میگردد و پدر و مادرناگزیر دخترشان را 

به عقد دلداده اش در می آورد، اما چون این کار داماد را از 

پرداخت شیربها)مهریه( معاف نمیکند وهم توسط خویشاوندان، 

ود، کمتر به این کار اقدام میکنند. و در کاری حقارت آمیزتلقی میش

صورت راضی نبودن پدر ومادر، عادی ترین کاراین است که پسر 

ودختر میگریزند. این کار خانواده دختر را بسیار خشمگین میسازد و 

آن را بایک قتل برابر میشمرند و با جدیت تمام در پی یافتن دختر 

به یک ناحیه وقبیله  می شوند، اما یافتن آنان آسان نیست. آنان

دیگرپناه می برند و برطبق رسوم مهمان نوازی افغانان از آنان 

حمایت میشود. افغانان هرپناهنده مظلوم را در پناه خود 

 (1٨0ص ترجمۀ فکرت،الفنستون، افغانان ،میگیرند.)

یکی از دلنشین ترین منظومه های  الفنستون میگوید:

را بیان میکند که  "ُدرخانی"و "آدمخان"عاشقانه، ماجرای دلدادگی 

برای همه آشنا است. همه آنرا میخوانند وحکایت میکنند و می 

 سرایند.
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 دلیرترین جوان قبیله اش و آدمخان خوش سیماترین و

خواستنی ترین دوشیزگان بود. اما  ُدرخانی هم زیباترین و

پسر مانع دیدارشان میگشت، تا  دشمنی میان دو قبیلًه دختر و

فاق همدیگر را دیدند و سخت به هم دل سپردند. برحسب ات

میداشت و شاید ازعشق  ت خانواده ها دو دلداده را جدا خصوم

نیز بی خبرمانده بودند، تا آنکه خانواده ُدرخانی او را وادارکردند 

داغ دو دلداده را  همسر خان یکی از اقوام مجاور گردد. درد و

ظومه راهمین ماجرا دراین فرصت می توان دریافت وبخشی از من

ونامه هایی تشکیل می دهد که آن دو به هم فرستاده بودند. 

آدمخان، پس ازبرداشتن موانع بیشماری توانست چند بار ُدرخانی 

را ببیند، اما درخانی نه تن به شوهر میداد ونه پاسخ به دلداده. 

دیری نگذشت که داستان دیدار آدم خان وُدرخانی به گوش شوهر 

با دلی پر از کین آهنگ انتقام کرد ومنتظر دیدارآینده رسید. او 

همسرش با آدم خان ماند. وبا تنی چند از خویشاوندان برسر راه در 

کمین آدمخان نشست.همینکه آدمخان از راه گذشت براو حمله 

بردند، آدمخان پس از ازنبردی سخت دلیرانه، زخمی شده وازهوش 

چنان وانمود کند که  رفت. شوهر ُدرخانی میخواست به خانمش

آدم خان مرده است تا بداند که این خبر چه تاثیری بردرخانی 

 خواهد گذاشت.

در فاصله طولانی دیدارها تنها آرامش درخانی، رفتن به باغ 

وتماشا و آبیاری دوگل بته بود که آنجا کاشته وبریکی نام خود و 

شای بردیگری نام آدمخان نهاده بود. روزجنگ هم او سرگرم تما

گلها بود که دید ناگهان گل آدمخان پژمرد و دانست که بر او 

مصیبتی واردشده است و دنیا براو تاریک شد. هنوز به حال 

نیامده بود که شوهرش با شمشیرخون آلود سر رسید وگفت: این 
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تیغ که می بینی، آلوده به خون آدم خان است. آزمونی پرخطر 

ان سپرد. خبر به آدم خان بود. ُدرخانی نقش زمین شد ودر دم ج

ی نگذشت که زمگاه زخمی افتاده بود، رسید. دیر که در نزدیکی ر 

نام محبوبه را برزبان آورد و با آن آخرین نفس را کشید. در فاصله 

نزدیک هردو را به خاک سپردند، اما عشق آنان پس از مرگ نیز پایا 

از چون سرانجام هر دو را در یک گور یافتند. دو درخت  ،بود

الفنستون، ) برآن سایه گستردند. گورآنان سربرکشیدند و

  (1٨6افغانان،ص 

 

 داستان عشقی  بیبو وشادی:-4

،یعنی در ی افغانستاندر خارج از شهرهامعیادگاه عشاق، 

سارها میباشد که  هگذر های آب های جاری یا چشم ها،روستا

اب به دختران جوان با کوزه های سفالین یا فلزی خود برای آوردن 

خندند و بر سر روی همدیگر آب می  هم می با آنجا میروند و

میکنند. درهمین جاست که بعضی وشادمانی پاشند و شوخی 

 باز ازجوانان معشوقۀ مورد نظر خود را می یابند وامکان دید و

میگردد. گاهی هم  عشق وعاشقی از زمان بازی های  دید میسر

آغاز میگردد. یعنی الفتی  کودکانه در فضای باز دهکده یا روستا

ه، در جوانی میان  کودکان آغاز یافتکه در کودکی از بازی دو بدو 

 آهسته آهسته برسرزبانها می افتد.  دامنگیر آنان میگردد و

پسری بنام  یکی از اینگونه عاشقی ها، عشق "بیبو" بر

"شادی" در ناحیۀ دلارام فراه است. شادی که از کودکی با بیبو 

بزغاله های خود را  یکجا بره ها و وسال بود، همسن و همبازی و

 یکجا باهم از صحرا بخانه برمی گشتند، به چرا می بردند و

 شیربها و پولشادی د اما چون نمیگردهمدیگر درجوانی عاشق 
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د برای پیدا کردن پول به اصفهان مجبور ش ،طویانه را نداشت

ی در اصفهان سفرکند.  دو سال بعد با مبلغی پول که از مزدور 

د. شادی  راه دور و یگردخود وخانۀ بدست آورده بود راهی وطن 

د و اما ینوردتان را پای پیاده و با سرعت در سیس –دراز اصفهان 

 براثر کوبیدن راه طولانی  وخستگی بیش از حد مریض میگردد و

به سختی میتواند آخرین منزل را طی کند، در یک کیلومتری 

برسینه  ار رودخانه خاشرود از پای میماند وکن روستای دلارام در

بیبو معشوقه شادی که همه روزه بربام خانه اش  می افتد.

راه مسافرش بود،متوجه میشود که بساعتهای متوالی چشم 

از جا  زمین نشسته و ، برمسافری از راه بسوی دهکده راهی بود

، ، با خود میگوید این مسافر حتماً همان شادی استبلند نمیشود

از خانه برون میدود،  که شادی آمد و فریاد میزندبه مادرش 

 پسران و مادرش نیز از عقب دخترش فریاد کنان برون میرود و

مردان دیگرهم از عقب آنان براه می افتند، اما بیبو پیشتراز دیگران 

شادی آخرین نگاهش را  معشوقش یعنی شادی میرسد، به نزد

ی خود زانو بر را ادیسرش بیبو د،از هوش میرو بربیبو می افگند و

برد تا نفسش را بو کند، را نزدیک دهن شادی می سرخودرد و میگذا

از روی شادی  نه بیبو سر نفس شادی برون می آید ونه  دیگر اما 

با مادر  به دنبال او مردم میرسند، و بزودی مادرش و بلند میکند.

گذاشته  روی  مرد مسافر حیرت متوجه دخترش میشود که سر بر

را از روی جسد شادی خود دختر  سر و سربلند نمکند،پیش میرود و

برو  ناکام رو بلند میکند، ناگاه با جسد بیجان هردو جوان دلداده و

بر  بعد دفن میکنند وپهلو به پهلو میگردند. مردم هردو عاشق را 

یا بس های  تا امروز هرمسافر و مایند.نروی آن گنبدی اعمار می

بیبو  نزدیک مقبرۀ شادی وکه از آنجا عبور میکنند، مسافرینی 
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دست  دلداده نامراد میروند و دوقبر این  برسرتوقف میکنند و 

برای سایر عشاق طلب مراد  کرده  در حق آن دو دعا ودعا بلند 

بیانگر این حقیقت است که مردم عشق را دوست  واین میکنند.

ختانه  که سنت های اما بدب احترام میگزارند. به عاشق دارند و

، مذهبیقیودات  وزندگی یکجا با تعصبات  کهنه وعرف حاکم بر

اگر گردن عشاق را می برند وق، اشعبجای حرمت گذاشتن به 

یعنی عاشق خود دست به فرار زده باشد  شدختری با مرد دلخواه

از خود یکجا شود و از زندگی لذت ببرد، مورد علاقه تا با مرد 

د، و دستیاب شو دستگیرکه  ان دیگر همیننزدیک واقارب طرف 

 بینی و لب وگوش و کاردبایا   دختر مظلوم را یا سنگسار میکنند و

 میدهند. هرزوهایش خاتمآ عشق وبه  و برندمی را گلویشحتی 

 

 :پښتولندیهای در افغان سیمای زن 

ها،  تک بیت های فولکلوریک ومردمی اند که گویندۀ یلند

خته نیست،اما جزئی از ادبیات شفاهی اصلی آنها معلوم و شنا

دو بیشتر در  افغانستان وسراسر  زبان است که در مردمان پشتو

سوی خط دیورند زندگی میکنند. هیچکس نمیداند که لندی ها در 

که توسط چه اشخاصی سروده شده اند، اما از آنجا  چه زمانی و

به مخاطب اکثریت لندیها، مردان نامزد دار یا زن دار اند که 

مسافرت رفته اند و زمان بازگشت شان معلوم نیست و یا  جوانان 

مورد نظر دخترانی اند که برای دیدار برسرچشمه آب به آنها پیغام 

 داده میشود.

در هرحال، دراغلب لندیها سوز وگوداز فراق یار و معشوق 

کنم که باید گویندۀ می مردانه بچشم میخورد، بنابرین تصور
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محروم از لذت جنس دم بخت و دختران نان و ز اکثریت لندیها، 

باشند و این دور  شان مرد مورد علاقۀبادیدار امکانات مخالف و 

 از واقعیت زندگی روستائی جامعۀ پشتوزبان  نیست. 

افغانستان، بنابر عوامل مختلف  نجامعه پشتوزبا

،از رشد وانکشاف لازم واتنیکی و سیاسی و مذهبی یجغرافیای

وحکومتهای ادی وفرهنگی برخوردار نشده اند اجتماعی واقتص

از نیروی رزمی این افغانستان در طول تاریخ، باوجود استفاده 

مردم، کاری مفید وبنیادی به نفع این مردم نکرده اند، وبنابرین 

آنها تا هنوز هم درمراحل زندگی ماقبل فیودالی بسرمیبرند. 

های فقیر  درمیان طوایف پشتون که در دره های تنگ و روستا

زندگی میکنند،هیچ پدری دختر خود را بدون گرفتن طویانه به 

شوهر نمیدهد. واغلباً میزان طویانه آنقدر زیاد است که داماد اگر 

پولدار نباشد، مجبور میشود برای پیدا کردن مصارف عروسی و 

پرداختن طویانه دست به مسافرتهای طولانی به سرزمین های 

امزد دار هم مجبوراست سالها را درانتظار دور دست بزند و دختر ن

بازگشت نامزد خود بگذراند. شکی نیست که این دختردر شب های 

طولانی وقتی به یاد نامزدش می افتد ،خواب از چشمانش می 

پرد، گاهی دلش از فراق یارچنان آتش میگیرد که الفاظ موزون و 

جاری پر معنایی در ذهنش نقش می بندد که وقتی آنرا برزبان 

میکند،از آن یک لندی پدید می آید و فردای آن با حکایت آن لندی 

دیگرجاری میشود  دختران همسن وسال،از دهنی به دهنبه دیگر 

و به عنوان تک بیتی آهنگین ورد زبان دختران جوان میگردد و آن 

 لندی بزودی درسرتاسر روستا پخش میگردد. مثلاً:

     په هرګړی چی را په یاد شی    

 کمیس لمبه شی تن می اور واخلی مینه
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آتش میگردد و  پیراهنم   عشقمآیی  یم مبه یادایکه )هرلحظه 

 دهد ( مرا درمی

در هرحال،ازمضمون عمومی لندیها میتوان استنباط کرد   

که بیشترین بخش لندیها توسط زنان و دختران جوان پشتون، به 

روده شده اند، به مسافرت رفته اند، س یاد بود مردان شان که 

دلدار شت گباز  لندیها آرزوی دیدار دوبارۀ یار،و اززیرا در بسیاری 

انتظار  اشتیاق دیدار وتلخی  همراه بالبخندی  از دور، یا ،به خانه

شود که نشاندهندۀ این واقعیت است که زنان پشتون به یبیان م

آرزوی وصال یار ودیدار دلدار خود در نهایت وفا وصفا سالها 

ر میمانند ودست از پا خطا نمیکنند و شبها را با نظارۀ ستاره منتظ

ی طعم تلخ انتظار را ډگان به صبح می آورند و با گفتن و زمزمۀ لن

 تحمل میکنند. 

« لندیها،الگوی جهان بینی پشتون»در مقاله ای تحت عنوان 

که از سوی اکادمیسین سلیمان لایق گردآوری شده ودرکتاب 

تانی وشناخت اوستا،درجلد دوم  پژوهش در فرهنگ باس

با  تعدادی از لنډیهای پښتو،  به چاپ رسیده استطورضمیمه 

منظوم آنها از قلم شاعر ذولسانین  افغانستان)لایق( دری ترجمه 

آمده است. این کتاب به همت آقای مسعود میرشاهی از سوی 

 علاوتا  به چاپ رسیده است.درپاریس  1٩٩٨انجمن رودکی درسال

نیزدیده  «شعر زن درافغانستان»اله در اخیر کتاب همان مق

  .میشود

بسیاری »اکادمیسین لایق در بخشی از مقدمه اش مینویسد:

از فولکلور شناسان افغان  باورمندند که لندی افغانی بخش 

مهمی از ثروت ادبیات عامیانه است و میتوان باسر بلندی آنرا به 

مردم ما به جهانیان ارائه حیث فرآورده تجربیات و ارثیۀ گرانبهای 
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کرد. یکی از خصوصیات عمدۀ  لندی فطرت آهنگین آنست که 

بدون تکلف در قالب ده ها میلودی می نشیند و به هنرمندان 

موسیقی و آواز امکان می دهد تا ملودی های جدیدی از آن 

بیافرینند....از نظردرونمایه تاریخی، لندیها رشته های ظریفی اند 

«) عمق گذشته های باستانی ما رهنمائی میکند.که ما را تا 

 (302شعرزن درافغانستان، ص 

از نظراین قلم، لندیها علاوه بر اینکه دارای فطرت آهنگنین 

اند و برای موسیقی نوازان الهامبخش ،از لحاظ درونمایه، روشنگر 

وضعیت اجتماعی جامعه پشتون وموقف زنان پشتو زبان نیز می 

ن لندیها انسان میتواند درک نماید که زنان در باشند.از خواندن ای

شرایط ناگوار اجتماعی قرار دارند و تحت ظوابط سنت های 

مردسالارانه،از خود هیچگونه حق و اختیاری ندارند و ازانتخاب 

همسر محروم اند و بنابرین همین که دختری برای آوردن آب، کوزه 

میرود و درگذرگاه برفرق سر میگذارد و از چاردیواری خانه بیرون 

آب، چشمش به مردی جوان و شیک پوش از محله اش  می افتد، 

 دل نه که صد دل عاشق و دلباخته اودر همان نگاه اول ، یک 

میگردد و مرد جوان نیز که در حسرت دیدار دختری جوان و 

دختری بیفتد که با حفظ زیباروی می باشد، همینکه چشمش به 

، سراز پا نمی شناسد وخود را به صد لبخندی بسوی او میزند حیا 

ولی اگر پدر دختر راضی به در میزند تا آن دختر را از آن خود نماید،

وپسر خطرناکتری میکشد یعنی دختر این وصلت نگردد،گپ بجای 

می  میکنند و میگویند:مرگدیدار  ببازهم درکنار همان گذر آ

ولو از  ارکنند،وقرارمیگذارند تا باهم فر قبول دی،جدائی نه قبلومه. 

.با آنکه به مرگ محکوم گردنداقارب دختر دستگیر و  طرف پدر و

بارها و بار ها اتفاق افتاده است، اما هنوز هم این گونه حوادث 
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ترجیح میدهند  ،دوست دارند  دختران مرگ را برجدایی ازمردی که

کشته و فرار میکنند ولو یک روز بعد یا یک هفته بعد دستگیر و 

 شوند.

غالباً شرایطی   باشد،چنین وصلتی ما اگر پدر موافق به وا

را پیش پای داماد میگذارد که داماد آن شرایط را می پذیرد و 

اگرتوان ادای این شرایط را نداشته باشد،مجبور میشود برای ادای 

دختر به مسافرت های طولانی به شهرهای دور از  شرایط پدر

تری که نامزدش  توان زادگاهش دست بزند و این امر برای دخ

ادای شرایط پدرش را نداشته باشد، خیلی زجر دهنده است و 

دارد که سوز وگذاز دختر را درچنین حالتی،لندی، حکم مرهمی 

نامزد دار را تسکین میدهد. دختران جوان منتظر مرد دلخواه شان، 

با سرودن تک بیت های سوزناک و پرمعنا )لندی( در یاد یار و 

 دلش را تسلی میدهد و میسوزد و میسازد. شوهر آینده ،

هنگامه های رزمی ومبارزات  وصفبرخی از لندی ها در 

سروده شده اند که طرد دشمن  وبرای دفاع از وطن مردان 

که برای تشویق مردان  ندامادرانی بازهم بیشتر زنان و هاگویندۀ آن

برخی  و به جنگ و بدست آوردن پیروزی بردشمن سروده شده اند.

کوچی که زنان نشان میدهند که از سوی  حبه وضو  هاز لنډیا

درتمام فصول سال از یک محل به محل دیګر ییلاق وقشلاق 

خیلی به ندرت به لندی های این میان در  .میکنند، سروده شده اند

باشد.  رفته سخن لذت وصال یار میتوان دست یافت که در آن از

انی برایم خواند که در اینجا یکی ازینگونه لندیها کمیاب را آقای فار 

 با شما شریک میکنم:

         ه  ړ را کم ک ږدسینی زور دی ل
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 چوینه یک دی وبډمی دخاموشیدو يت

پستانهایم از شیرخام پراند ،  م کنام کفشارسینه ات را برسینه )

 (مبادا بکفند

منظور ازپستانهای پراز شیر خام،دوشیزه بودن دختر است که تا 

 مردی به آنها نرسیده است. هنوز دست هیچ

از پشتون را ومحروم آنکه بتوانیم سیمای زن مظلوم برای 

لندیها را با ترجمۀ فارسی آنها  از یتعداد ببینیم،ها ی ډلنورای 

در ذیل می  ( ۳۱۳تا  ۳۰۲صفحات  «)شعر زن درافغانستان»کتاباز 

 : آوریم

 تا د سفرموزی په پښو کړی           

 چا سپاری مینه د زیړو ګلو باغ په

        موزه بهر سفر به پای کردی

 چه شود سرنوشت این ګل زرد؟

 

       جانان چی ځی مخ ته دی ښه شی  

 زړه یی زما په زلفوبند دی را به ښینه

 رگباشد نګهدارش م یارم خدا می رود

 زلفان منست باز می آید،دلش در بند

 

      بارانه ورو ورو پری وریږه   

 نا می نه شته دالانونهپه مسافر آش

 برسرش آهسته ای باران زور آور ببار

 برسریارم نباشد سقف ودالان درسفر
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       جدایی راغله لاری دوه شوی  

 مرګ می قبول دی جدایی نه قبلومه

 راه ما ازهم جداشد،وقت هجران میرسد

 مرګ را دارم قبول اما جدایی مشکل است

 

       دلویی لاری مسافره      

 دیدن موړ شوی که مخ بیا در واړومه په

 مانت ازدیدار منای مسافرسیرشد چش

 ردانم بسویت بازروی خویش را ؟گیا ب

 

 زما دلیری وطن یاره          

 رنګ می دی هیردی په نامه دی ناسته یمه

 شتی کجا هستی؟گزپیشم رفتی ودور از وطن 

 ت رفته از یادمگرچه رنگبه نامت می نشینم، 

 

       آشنا راشه    ای مسافره

 در پسی ژاړی د وطن همزولی جونه

 ردگسوی ملک خویش ای یار مسافر باز 

 اشکریزان دختران همسنت بهر تواند

 

 کوم مجلس څراغ یی ؟         ته به د

 زه دهجران په تاریکه کی ناسته یمه

    چراغ بزم که هستی، ندانم دلدار    

 منم نشسته به تاریکنای شام فراق
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 هغه مسته  لیلایم             زه 

 که می رنګ زیړ دی له آشنا نه بیله یمه

 یش ازاینپمن همان لیلای مستم که بودم 

 دور افتاده ام ار زرد است از دلدار گرن

 

    که په ژړا جانان مونده شوای    

 ما به له اوښکو په مخ جوړکړای سیلاوونه

 ریه می آمد بدستگبا  رگشته گمگدلبر 

 ک خود روان میساختم سیلابهااز سرش

 

 ستا د راتلو په انتظار کی           

 سپوږمی ته ګورم شپه سبا راباندی شینه

 من تمام شب        در انتظار آمدنت

 اه به مهتاب می کنمگن تا صبحدم 

 

 ی هلته دی چی ته یی           مزړه 

 نصیب قسمت می له تا لری ګرځوینه

   توست    یش پبه هرجا که باشی دلم 

 دست دورـنگرا قسمت از تو فــم

 

 آسمان ته وګوره چی شین دی        

 داسی می زړه در پسی شین دی وبه مرمه

 یرد در شامگب گق رنــانی که شفنآنچ

 میرمیرم خون شده در هجر تو من مگج
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       بیلتانه غرونه په ژړا کړل   

 ځمکی په مخ ډکی ولی ځینه ځکه د

 ریان شدندگان گدلدادکوه ها از دوری 

 میروند اکنون لبالب جویباران در زمین

 

 غم ایری کړم        ، بیلتانه وسوم

 باد ده چی می هرلوری ته وړینه رضا د

 فراق سوخت مرا، رنج ساخت خاکستر

 سویم که برد به هر رضا به باد بدادم،

 

 بیلتون دی وسومه جانانه         

 سړی اوبه د وصل راوړه مړ به شمه

 ند وسوختگشرار اف آتش هجران مرا اندر

 ردم آخر آب سرد وصل خود برمن بریز!مُ 

 

 تا وی نن ځم سبا به راشم             

 جانانه میاشتی دی شمیرم تیرشوه کلونه

 می روم امروز وفردا باز می آیم فتیگتو

 حساب سالها دارم،شمار ماه ها کردم 

 

      توره را واخله سر می پری کړه      

 دجدایی خبره مه کوه مینه

 به تیغ تیز جدا کن سرم ز پیکر من

 و ای محبوبگر سخن زجدایی مگم
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 څراغه بلی لمبی وکړه           

 وروستی دیدن دی بیا به نه وی دیدنونه

 پرتوت را ای چراغ،امشب نما پرشعله تر

 واسین دیداریار است این دګر دیدار نیست

 

         دیدن په لک روپی ارزان دی   

 پلومی باد واخیست وړیا دی ولیدمه

 دیدن رویم به یک لک روپیه ارزان بود

 مرا یچادرم زد،رایګان دید باد یکسو

 

 زما د غرونو پناه یاره          

 سپوږمی ته ګوره زه په بام  ولاړه یمه

 توچون کوه ها حایل شدند درمیان من و

 کن تماشاماه را،من هم به بام ایستاده ام

 

 ا دیار د راتلو ږغ دی         زم

 پرسترګوځم په بڼو لار جارو کومه

 هرطرف آوازه است:امروزیارم میرسد

 می روم با چشم وره جارو به مژګان می کنم

 

 آشنا می بیا وطن ته راغی          

 زه په خندا یم نری سترګی تورومه

 آشنایم پس به میهن آمد و من خوشدل شدم

 شمانم را سیاهمی کنم با سرمه شهلا چ
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         که دیدن کړی ګودر ته راشه

 زه به منګی په لپه ورو ورو ډکه ومه

 کنارچشمه ساران آی،اګردیدار میخواهی

 کنم با دست خودپر کوزه را آهسته آهسته

 

 مرور یار که می پخلا شی         

 زه په سروشونډوزاری ورته کومه

   ند آشتی      ــرآزرده یارم کگ

 لب سرخ زاری کنم ش باایبر 

 

اع از نوامیس ملی در دف ودمرد خپشتون به  زندراشعار ذیل 

ش یشکست نخورد، والا برا و با دشمن بجنگد کهتوصیه میکند 

 پیغور وطعنه بزرگ خواهد بود.

   جانانه جنګ نه په شانه شی      

 چی د همزولو را له نه شی پیغورونه

 ارا          گزمیدان رونګردانی ن

 تاب طعن همسالان ندارمکه 

 

 چی جنګ ته ځی خولګی می واخله    

 چی تږی نه شی دهجران په میدانونه

 ونم ببوسگر میروی لبهای میگچون به سن

 ردی تشنه کامگتا به میدانهای هجرانم  ن

 

 ټوکری ټوکری په تورو راشی     

 چی پرهارونه دی ګنډم خوله درکومه



 114 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

 ردگزخمها خورده به شمشیرزمیدان بر 

 که لبت بوسه کنان زخم تنت را دوزم

 

 دشونډو سور شربت به در کړم       

 چله دی بری راوړی وینهرکه له مو

 ردی سوی منگر باز گر به پیروزی زسنگ

 شربت لبهای سرخم را نثارت می کنم

 

 که په ميونـد کې شهـيـد نه شوې        

 خدايږو لاليه بې ننګۍ ته دې ساتينه

  يد نشدى ،  اگر درجنگ ميوند شه

 !آفریده شده ای، براى بى ننگى  کهخداقسم ب

 

 خال به د يار له ويـنـو کښـېږدم        

 چي شينکي باغ کي ګلګلاب و شرموينه

 بررخ نشانی خواهم گذاشت ازخون یار

 که از دیدن آن گل گلاب بشرمد  

 

 

روایتی ازالفنستون مؤرخ انگلیس،در بارۀ زنان 

 پشتون:

 

بیش از  ۱۹ودپلومات انگلیسی دراویل قرن  الفنستون مورخ

بیان »شش ماه را در پشاور سپری نمود و هنگامی که کتابش
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(در بارًه آداب و رسوم ازدواج 1٨15را می نوشت )« سلطنت کابل 

وطرزمعیشت ومعاشرت اقوام وقبایل افغانستان نیز اطلاعات 

بسیار سودمندی گردآورده ودر کتاب خود منعکس ساخته است 

تا امروز نیز این اطلاعات در نوع خود در بارۀ مردم شناسی  که

افغانستان اگر بی نظیر نباشد، حتماً کم نظیر خواهد بود.کتاب 

قرن بیستم ابتدا از طرف داکتر حسن  ۸۰الفنستن، در اوایل دهه 

کاکر ونصرهللا سوبمن در دوجلد بزبان پشتو ترجمه واز سوی 

د. بعدها این کتاب در ایران نیز اکادمی علوم افغانستان بچاپ رسی

به همت یک نفر عضوسابق اکادمی علوم افغانستان 

)محمدآصف فکرت( زیر عنوان "افغانان" به فارسی ترجمه وبه 

چاپ رسیده است. در سوئد من برمتن فارسی آن دسترسی یافتم و 

آنرا مرورکردم، از آن فراوان فیض بردم وبخشی که وضعیت زنان 

میکند، برایم بیشتر دلچسپ واقع شد وحیفم آمد  پشتون را تشریح

 که فیض آن عام ترنگردد.

 دوقرن قبل از امروز، در جامعه سنتی افغانستان، معلومدار

زنان وضع بهتری از وضعیت امروزنداشتند ودر تحت شرایط  

زندگانی مردسالارانه مورد انواع محرومیت ها قرارداشتند. 

اد واز امکانات آموزش وپرورش همانگونه که اکثریت مردان بیسو

محروم بودند، زنان نیزاز نعمت خواندن ونوشتن محروم ونقش 

 موثری در تصمیم گیریهای مردان خانواده ها نداشتند.

از قرنها بدینسو بسیاری از درگیریهای اجتماعی درمیان  

قبایل واقوام افغانستان برسرزر یا زن رخداده است . زر همان 

ه منبع  اقتصادی و تولید ثروت های مادی زمین است که یگان

درکشورما است و زن به عنوان یگانه وسیلۀ تمتع ولذت برای 

مردان پنداشته شده جزومایملک مرد شناخته میشود. زن گرچه در 
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سامان بخشیدن خانواده وروابط میان اعضای خانواده ها وحتی 

در  خاندانها نقش مفید ومثبت بازی میکند، اما از آنجائی که

جوامع اسلامی چون افغانستان زنان به عنوان انسانان درجه دوم 

به حساب گرفته میشوند،لذا به زنان به چشم ناقص العقل ،عاجزه 

وسیاسر وغیره نگریسته میشود و آنان را در هیچ زمینه ای برابر 

با مردان نمی بینند و درتصامیم مهم خارج ازمحیط خانواده به 

وند وکسی نظر ومشورت آنان رانمی زنان نقشی قایل نمی ش

خواهد. با این تعریف مختصر نباید انتظار داشت که دوقرن قبل 

از امروز زنان ازلحاظ حقوقی از موقف بهتر وخوبتری برخوردار 

 بوده باشند.

 -۱۸۰الفنستن دربارۀ وضعیت زنان پشتون  درصفحات 

کتاب خودمینویسد:وضعیت زنان افغان بسته به مقام ۱۸۴

اعی شان است. زنان طبقات بالا، سراپا پوشیده واز نظرها اجتم

نهان ولی از همه وسایل آرامش ورفاه برخوردارند. زنان فقرا به 

وامثال آن این امور می پردازند. زنان آب انجام کارهای خانه، آوردن 

درچادری در شهر گردش میکنند. وبخشی از جمعیت را که به 

دهند. همچنان درباغها گردهم می تماشا بیرون میآیند، تشکیل می

آیند وهرچند با دقت درحجاب اند، مانند زنان هند محصور نیستند 

و بصورت عموم، وضع زنان درمقایسه با زنان کشورهای همسایه 

بد نیست.در اطراف زنان گشاده رویند. و در روستا وخیمه گاه 

قیدی برآنان نیست، ولی عرفاً اختلاط با مردان را بی حیائی 

میدانند وچون مرد ناشناسی را می بینند، روی خود را نهان میکنند 

و اگردر مهمان خانۀ منزلشان بیگانه ای را ببینند کمتر ظاهر 

میشوند. با این همه دربرابر ارمنیان، فارسیان، وهندوان این رسم 

را رعایت نمیکنند، زیرا آنان رابه چیزی نمیشمرند. زنان افغان 



 117 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

مهمان پذیرائی میکنند واز مهمان نوازی  درغیاب شوهر نیز از

دریغ نمی ورزند. ولی پاکدامنی زنان اطراف، بویژه شبانان 

وکوچیها برهمه آشکار است. در قبایل دوردست زنان همدوش 

مردان در بیرون از خانه کار میکنند، اما در هیچ نقطۀ آن سرزمین 

 در هنداز زنان ، چنانکه در هندوستان رسم است، کار نمیکشند. 

زنان درحالی که درکارهای ساختمانی برابر مردان کار میکنند، 

 نصف دستمزد مرد را میگیرند.

 

 

 نمونه یی ازچادری ودلاق زنان کابل درقرن نزدهم

 (۱۸۴۶)برگرفته از کتاب موهن لال تالیف 

 

نمونه های این چادری یادولاق را موهن لال هندوجاسوس 

( ۱۸۴۲-۱۸۴۰افغان وانگلیس)انگلیس ها در دوران جنگ اول و
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ترسیم نموده که در بالا دید میشود وحتی شکل بافتن موی سر 

 زنان رانیز نمایش میدهد. 

شریعت اسلامی ، مرد را در تنبیه زنش مجاز میداند، ولی 

 استفاده از این اختیار دلیل بی اعتباری مرد شمرده میشود. 

ا میگیرند زنان درطبقات بالا غالبا نوشتن وخواندن را فر 

وبرخی قریحًه ادبی خوبی دارند، در عین حال نوشتن را برای زنان 

کار مناسبی نمیدانند، چون ممکن است با استفاده از این قابلیت 

به مکاتبه به دلداده ای بپردازد. چندین خانواده را می شناسم که 

به وسیله  زنان شایسته وخوش قریحه اداره میشدند ودر مسایل 

سرانشان بدون هیچ تردید به مکاتبه می پرداختند. این مربوط به پ

زنان عموماً مادران خانواده اند. اما عروسان هم میتوانند به مقام 

برتربرسند و امتیازات شرعی مردان مانع پیشرفت زنان نمی شود، 

 تا ناگزیر در مقام دوم خانواده بمانند. 

رشترها بقول الفنستون، هنگام مسافرت زنان درکجاوه ها وب

سفر میکنند. در کجاوه تقریباً میتوانند دراز بکشند و بخوابند، اما 

چون کجاوه با پارچه پوشیده میباشد طبیعتاً هوای گرم و دلتنگ 

 کننده ای خواهند داشت. 

زنان طبقات پائین تر از همان تفریحات و سرگرمیهای که 

یدانم شوهران شان دارند، در خانه برخوردارند و تا جای که من م

سراپا در  تفریح وسرگرمی جداگانه ای ندارند. زنان شهری خود را

پارچه ای سفید)چادر( پوشیده اند وجهان را از سوراخ های که 

 مقابل چشمان شان دراین پارچه تعبیه شده است، می نگرند.

 

 آداب ورسوم ازدواج:
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رسوم وآداب ازدواج درجامعه افغانی در دوقرن پیش از 

همان چیزی است که امروز مروج است. الفنستون  امروز، تقریباً 

مینویسد: افغانان باید پول بدهند وزن بگیرند واین رواج در 

شریعت اسلامی نیز به رسمیت شناخته شده است)مهر(. این 

بها)یا شیربها(به تناسب وضع مالی خانوادۀ داماد فرق میکند 

 -خوب میشود با آنکه عموماً با او رفتار -وتاثیرش این است که زن

به مثابۀ ملکیت درآورده میشود. شوهر بدون هیچ دلیلی میتواند 

همسرش را طلاق بدهد، ولی زن این حق را ندارد، او میتواند تحت 

شرایط معینی نزد قاضی از شوهرش طلاق بخواهد که این کار 

کمتر عملی میگردد. اگر شوهر پیش ازهمسر بمیرد و زن دوباره 

شوهر پرداخته است به خویشاوندانش  ازدوج کند، پولی که

مسترد میگردد، اما در میان افغانان رسم است که برادرمرده 

همسر او را به عقد خویش درمی آورد. برای برادرشوهر توهین 

است که همسر برادرمتوفایش را بدون رضای او به دیگری بدهند. 

 با این همه زن مجبور نیست که به زور به عقد کسی دراید واگر

 فرزند داشته باشد، ترجیح میدهد مجردبماند.

 

 سن ازدواج:

سن معمولی ازدواج در میان افغانان برای مردان بیست 

سال وبرای زنان پانزده و شانزده سال است. مرد بی پول معمولاً 

تا چهل سالگی مجرد میماند وزنان گاهی تا بیست وپنج سالگی 

یش از سن بلوغ مجرد میمانند. از طرفی، ثروتمندان گاهی پ

ازدواج میکنند. در میان افغانان شرقی پسران درپانزده سالگی با 

دختران دوازده ساله و اگر از عهدۀ مخارج برآیند زودتر هم ازدواج 

میکنند. درمیان افغانان غربی)قندهار تاهرات(، مرد تا خوب  به 
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پخته گی نرسد و ریش نکشیده باشد، زن نمیگیرد. غلجیان بازهم 

رازدوج میکنند. در تمام نقاط مملکت سن ازدواج با استطاعت دیرت

مالی داماد برای پرداخت شیربها) پیشکش( وتوانائی او دردر 

 ادرارۀ خانواده بستگی دارد.

مردان بصورت عموم همسر شان را از قبیله خود انتخاب 

میکنند. افغانان غالباً همسرتاجیک وحتی فارسی میگیرند، اما خود 

ر وازدواج او را نشانه حقارت میدانند و در نتیجه اشراف داشتن دخت

وهمه درانیان مخالف ازدواج دختران شان با مردان دیگر ازقوم 

 وملیت خود میباشند.

 

 خواستگاری:

مردان شهر نشین فرصت دیدن زنان را ندارند، وانتخاب زن 

براساس مصلحت صورت میگیرد. وقتی جوانی در  معمولاً 

نی است، یکی اززنان خویشاوند یا همسایه را اندیشه دختر معی

برای آگاه شدن از نظر و احوال اوبخانه دختر می فرستد. 

اگردخترراضی بود همان رضائیت مادر و پدر وخانواده دختر راهم 

بررسی میکند.اگرفضا مساعد بود موضوع را آشکار بیان کرده و 

در پسر با برای اعلام رضائیت، روزی معین میشود. در روزموعود پ

تنی چند از مردان نزد پدردختر و مادر پسربا چند تن از زنان نزد 

مادر دختر میروند و پیشنهاد شان رامطرح میکنند. و پدر پسراز 

پدر «. پسرش را به نوکری خود بپذیرد»پدر دختر میخواهد تا

دختر]مبلغی پول به عنوان شیربها برطرف داماد میگذارد و[ 

میدهد: مبارک باشد. سپس به آرامی درصورت موافقت جواب 

فاتحه یا آیاتی از قرآن میخوانند وبرای عروس وداماد وآینده شان 

دعا میکنند. ]بعد[شیرینی می آورند ومیان حاضرین بخش 
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میکنند.]دراین شیرینی بخش کردن برای برخی ازبزرگان ومعززین 

یک یک دستاربا دستمالی پراز شیرینی وبرای برخی تنهعا 

لی با شیرینی وبرای خانمهای متشخص نیز یک یک چادریا دستما

شال با دستمالی پراز شیرینی اهدامیشود[ پدر داماد برای عروس 

اینده اش تحفه ای از قبیل انگشتر وشال یا هدایای دیگر میفرستد 

واز آن پس آن دو نامزد شمرده میشوند، که تا برگزاری مراسم 

خانواده عروس مشغول  عروسی مدتی سپری میشود. دراین مدت

تهیه جهیزمیشوند که عبارت است از وسایل خانه، مبلمان،قالی، 

ظروف، دیگها، وابزار آهنی و برنجی و زیورالات. در همین مدت 

داماد به تدارک شیربها، تهیه خانه و وسایل مراسم جشن عروسی 

 می پردازد،جشن عروسی شبیه جشن عروسی ایرانیان است.

 

 :نکاح وحنا بندان

سند ازدواج)نکاحنامه( را قاضی، با توافق رسمی عروس 

وداماد مینویسد) رضای خویشاوندان شرط نیست(. در سند 

ازدواج حقوق زن در صورت طلاق یا وفات شوهرتعیین میگردد، 

وسند راقاضی، شاهدان وحاضران از هردو جانب امضا میکنند. 

رعروس سپس نوبت حنا بستن دستان عروس و داماد میرسد. ماد

باید بقدری حنا آماده کند که برای تمام مهمانان زن کفایت کند. 

این کارازالتزامات جشن شب نکاح است. شب دیگرعروسی برگزار 

میشود وبعداز ختم محفل، عروس در حالی که گروهی از 

مطربان، خویشاوندان هردو طرف وهمسایگان او را همراهی 

ائی تفنگها ودرخشش میکنند، سوار براسپ در میان فیرهای هو

شمشیرها به خانه شوهرش میرود و دستش را به دست داماد 

می سپارند.]در دهن دروازۀ منزل ، گوسپندی به قدمگاه عروس 
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میکشند وپس ازآن عروس قدم به داخل منزل میگذارد تا میرسد 

به خانه ایکه حجله گفته میشود، بار دیگر در مدخل خانه داماد، 

ا از شوهر و یا پدر داماد تحفه ای مثل عروس توقف میکند وت

اسپ سواری یا گاو شیری ویا باغ میوه دار و یا زمینی حاصلخیز 

بنام او بخشیده نشود، قدم بداخل خانه داماد نمیگذارد. پس از این 

مراسم عروس به حجله میرود وسپس داماد داخل میشود و در 

مادر بروری هردو بسته میشود. دونفر زن مسن یکی از سوی 

دختر ودیگری از سوی مادر پسر در پشت دروازه اطاق عروس 

وداماد کشیک میدهند تا داماد عروس را تصرف کند وعلامه 

بکارت عروس را در اختبار مادرعروس قرار بدهد واین زن آن 

علامت فتح دختر را که دستمال سفیدی است پرازخون بکارت زن 

اماد نشان میدهند تا به به پدر داماد وزنان وخویشاوندان نزدیک د

دیگران ثابت کنند که دخترشان پاک وباکره بوده وقبل از شوهرش 

با هیچکسی دیگر رابطه جنسی نداشته است واین را مایه سربلندی 

خانواده عروس میدانند. اما امروز این رسم مذموم را در شهرها 

ترک داده اند وآن را یک عمل زشت میشمارند.[ هرگاه دختری در 

ان دادن خون بکارت خود در شب اول ناکام بماند، شوهر نش

همان فردای عروسی، وی را به خانه پدر میفرستد وازاینجا دشمنی 

میان دوخانواده آغاز میگردد. دختر نیز ممکن است مستوجب 

 مرگ پنداشته شود. 

 

 ازدواج در اطراف:

در اطراف هم مراسم ازدواج به همین صورت است، اما 

راف روی نمی پوشند، قید وبند در نشست چون زنان اط

وبرخاست زن ومرد اندک است و توافق عروس و داماد میتواند 
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آزادانه صورت گیرد وبه مقدمه چینی ها ومذاکراتی که در بالا 

 یادشد نیازی نیست. 

گاهی  هم یک عاشق دلیرعروسش را بدون رضای پدر 

ه ای از ومادربه دست می آورد. چنانکه در فرصت مناسبی حلق

موی او را قیچی میکند یا نقاب شرا برمیدارد و او را رسماً 

همسرخویش میخواند. این کارکه باید با رضای دختر صورت بگیرد، 

مانع از تقاضای خواستگاران دیگر میگردد و پدر و مادرناگزیر 

دخترشان رابه عقد دلداده اش در می آورد، اما چون این کارداماد 

ها)مهریه( معاف نمیکند وهم توسط را از پرداخت شیرب

خویشاوندان، کاری حقارت آمیزتلقی میشود، کمتر به این کار 

اقدام میکنند. و در صورت راضی نبودن پدر ومادر، عادی ترین 

کاراین است که پسر ودختر میگریزند. این کار خانواده دختر را 

یت بسیار خشمگین میسازد وآن را بایک قتل برابر میشمرند وبا جد

تمام در یافتن دختر می شوند، اما یافتن آنان آسان نیست. آنان به 

یک ناحیه وقبیله دیگرپناه می برند وبرطبق رسوم مهمان نوازی 

افغانان از آنان حمایت میشود. افغانان هرپناهنده مظلوم را در 

 پناه خود میگیرند.

 

 دیدار نامزدان:

سم عروسی در میان یوسفزیان مرد نمیتواند تاپایان مرا

نامزد خود را ببیند و در میان بردرانیان در فاصله نامزدی تا 

عروسی باید شرایط متعددی عملی شود. برخی از دامادان باپدر 

وهمسرآینده شان زندگی میکنند و شیربهای همسر را با خدمت به 

پدرش، ادا میکنند، بدون آنکه دراین مدت نامزدشان را ببینند. اما 

ایماقان، هزارگان، فارسیوانان خراسان، وحتی دیگر افغانان، 
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تاجیکان و بسیاری از هندوان آنجا رسم و رواجهای متفاوتی دارند و 

نامزدان می توانند دیدار نهائی)نامزدبازی( داشته باشند. در میان 

آنان با سپری شدن مراسم نامزدی، جوان شب هنگام دزدانه راهی 

ر از زنان خانواده او را درانجام خانه نامزد میشود. مادر یا یکی دیگ

این برنامه یاری میکند، اما همه این کارها ظاهراً باید از مردان 

پنهان بماند، زیرا آنرا کاری سبک میدانند. مادر دختر داماد را پذیرا 

شده به اتاق نامزدش راهنمائی میکند وآن دو تا سیده دم بامداد 

وملامسه وهمه آزادیها در  تنها می مانند و به راز و نیاز ومغازله

حد معین مجازند، اما هردو تا انجام مراسم عروسی جداً باید از 

آمیزش نهائی بپرهیزند و مادران، هردو را دراین مورد سفارشهای 

اکید میکنند،ازآنجا که نیروی طبیعی بیشتراز پند ونصیحت است 

 گاهی دسته گلی به آب میدهند ] و در چنین موارد داماد مجبور

است هرچه زودتر سرشته عروسی را بگیرد تا شکم دختر بالا نیاید 

وبرای خانواده خود آبروریزی نکرده باشد.معهذا مواردی پیش می 

 آید که پیش از عروسی دختر صاحب فرزند میشود.[

 

 تعدد زوجات:

شریعت اسلامی داشتن بیش از یک زن رامجاز میداند، اما 

ر را ندارند. ثروتمندان گاه از بسیاری از مردان استطاعت این کا

حدشرعی )چهارزن در یک وقت(هم فراتر میروند ودسته ای از 

کنیزان را نیزدر حرم خود نگاه میدارند، اما بینوایان به یک زن 

 خرسندند. در طبقات متوسط گاهی دوهمسربا چند کنیز 

مجاز شمرده میشود.)رسم برده داری در زمان سلطنت امانی 

 ( برانداخته شد.
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 فصل دوم

 

 

 کشوردرتاريخ   زنان نامدار

 

 ق م( 31٠ـ 34٠نه شاهدخت باختر )روکسا

   

اسکندر کبير، پسر فليپ 

مقدونى و اولمپيا، معتقد بود که 

از طـريق شيرمـادر با خدا ارتباط 

يافته است و به مقام خدايى ارتقا 

 333جسته است . اسکندر در سال 

رق ق.م به عزم فتح هنـد به شــ

 32٧لشـکرکشيد و درسال 

افغانستـان بـعد از سـقـوط دولــت 

هخامنشى گشوده شد. روکـسانـه 

زيـباتـرين دخترى بود که مثل هزاران  ،دخـتر اميرمحلى باختريا بلخ
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زن ديگر در جريان لشکرکشيهاى اسکندر به شرق بدست قشون 

مقدونى اسير گرديده بودند.روکسانه با ملاحت و لطافت شرقى 

اش در ميان هزاران زن اسير توجه اسکندر را بخود جلب کرد و 

 با اوعروسى نمود. اين عروسى د واسکندر او را به همسرى برگزي

ق.م( جشن  32٧با شکوه و جلال بى نظير درآن زمان ) در سال  که

 .شرق اسکندرکاملاً بى ارتباط نبودگـرفـته شد، ظاهراً با سياست 

 پيوند بــايـد سـمبول نزديکى شرق و نظر به خواست اسکندر اين

اما عمر اين خوشبختى براى ،غرب مى شد و ثبت تاريخ ميگرديد

 که انتظارش ميرفت ، زيرا سه سال بعد رکسانه کوتاه تر ازآن بود

م، اسکندر با ستاتيرا، دختـر شاهنـشاه ايران ق. 324يعنى در سال 

سربازان م در نـبرد بدست .ق 333که مانند روکسانه در سال

 مقدونى اسير شده بودعروسى نمود. 

حالا بحيث وارث قانونى شاه ايران  اسکندر، پسر اولمپيا

بخود اجازه ميداد، با زنان متعددى ازدواج نمايد. از اين جهت در 

ارتاکسيرکس »همان روز عروسى با ستاتيرا، با يکى از دختران 

مرگ اسکندر نيز عقد بست. اولين اقدام روکسانه بعد از « اوخوس

وليعهد  رکسانه از ميان بردن امباقش ستاتيرا بود. يک ماه بعد

ق. م خودش به قتل رسيد.)درد  310درسال اسکندر را بدينا آورد و

 ( 46دل افغان، شماره 

در جلد اول تاریخ قدیم افغانستان رکسانه را دختر  کهزاد

امیر محلی سغد پنداشته میگوید: درسغد کوهی بود که مردم 

ناه پصور میکردند اگر مورد تهاجم قرار گیرند هرکه به آن کوه ت

را  امان خواهد بود. وقتی اسکندر سغدببرد از دست دشمن در 

( امیرمحلی سغد پدر رکسانه زن Oxyartes، اگزیارتس)دفتح نمو

وفرزندان خود را به آن کوه فرستاد مگر دیری نگذشت که سپاه 
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وزن بسیاری بطور اسیر از مقدونی برآن کوه دست یافتند ومرد 

اسیر شده بود.  آن کوه بزیرآوردند که درآن جمله رکسانه زیبا نیز

بعد  ازدواج کرد و او با اسکندر وقتی رکسانه را دید عاشق اوشد و

تسلیم  به اسکندر از ازدواج اسکندر با رکسانه پدر او نیز خود را

انگلیسی  مورد احترام قرارگرفت. کهزاد از قول یک محقق نمود و

که: رکسانه یا روشانه ویا رخشانه  میگوید« سراورل ستن»بنام 

دختر اگزیارتس یکی از نجبای باختر به واسطه حسن خارق العاده 

ای که داشت به یکی ازقلاع سغدیان فرستاده شد تا درآنجا 

درهنگام لشکرکشی اسکندر بدست لشکر او افتاد  محفوظ بماند.

شانه از درًه روشان)واقع در جوار وملکه اسکندر شد. شاید رو

شغنان( بوده باشد و در شرق معمول است که بعضی زنان را به 

 (3٧4ص ،۱تاریخ افغانستان،ج)اسم موطنش یاد کنند.

رکشانه گفته شده که:  در مورد چگونگی ازدواج اسکندر با

والیها به سلیقه مردمان  دریک ضیافتی که از طرف یکی از

دختران زیادی نیز از خانواده های درجه اول شرقی داده شده بود، 

سغدیان حضور داشتند. رکسانه نیز درمیان آنان بود.این دختر از 

حیث زیبایی سرآمد تمام دختران حاضر درآن محفل بود وبحدی 

 و دلربا وجذاب بود که توجه تمام حاضرین را بخود جلب کرد

کونت »بقدری مورد توجه  اسکندر قرارگرفت که عاشق اوشد. 

پادشاهی که زن ودختران داریوش را دیده بود که » گوید:« کورس

زیبائی جز رکسانه به ایشان نمیرسد، ولی  کسی در وجاهت و

باوجود این نسبت به آنها حسیاتی  جز محبت پدر به اولاد 

نپروریده بود، دراینجا عاشق دختری شد که نه درعروقش خون 

انست قرین آنها یث مقام می توشاهی جاری بود ونه ازح

با بومیها  ی پروا گفت لازم است تا مقدونیهابزودی اسکندر ب.دباش
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تا محفوظ گردند واین یگانه وسیله ایست برای اینکه  ازدواج کنند

شرمسار وفاتحین متکبر نباشند. بعد برای انکه فکر خود  ،مغلوبین

ترویج کند آشیل پهلوان داستانی یونان راکه از نیاکان خودمی  را

مگر اوبا یکی از اسراء ازدواج نکرد؟ وبعد  :دانست مثل اورده گفت

اسکندراز شدت عشق در همانجا امر کرد موافق عادت مقدونیها 

نیمی را خودش  بدونیم کرد آنرا باشمشیر خود نان بیاورند و

تا رشته زناشوئی آنان  برداشت ونیم دیگر را به رکسانه داد

زیرا درنظر  ،آمد ندرخوش نمیباشد.مقدونیها را این رفتار اسک

که یک رئیس محلی پدر زن اسکندر گردد، ولی  آنان پسندیده نبود

چون از اسکندرمی ترسیدند هرآنچه از او سر میزد با سیمای 

 ۳۲۷کشاده تلقی میشد.عروسی رکسانه واسکندر در بهار سال 

 (۳۷۵ص همان منبع قبل از میلاد اتفاق افتاد.)
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 هرشاد: ملکه گو

 ،يکى از زنان با فضل و دانش، هنر پرور وهنر دوست افغاستان

گوهرشاد دختر  ملکه گوهرشاد زن شاهرخ پسر تيمور بود.

قمری زاده شد و پانزده  ۷۸۰الدین ترخان بودکه به سال  امیرغیاث 

سال بعد، به عقد شاهرخ، فرزند و جانشین تیمور که تنها یک سال 

درآمد. شاهرخ که بر تخت نشست، هرات  از گوهرشاد بزرگتر بود

را مرکز حکومت خود 

قرارداد، یزد و مرو را آباد 

ومعمور ساخت و مشهد 

را برکشید؛ آن سان که 

فرزند هنرمندش بایسنغر 

میرزا را به حکومت 

خراسان غربی گماشت و 

ملکه گوهرشاد، چهار 

سال در مشهد ماندگارشد  

ودراین مدت بنای 

نار مسجدی بزرگ را در ک

حرم امام رضا، امام 

هشتم شیعیان بنا نهاد که 

به پایان رسید وسپس شاهرخ را برای گشایش آن به  ۸۲۱در سال 

     شگفتی  ن این بنا چنان بهدشاهرخ از دی مشهد فرا خواند.

ساخته  در مشهد وباغ بزرگی  جا فرمان داد کاخ  که همان اندرشد 

   شد. هورپس از اعمارآن به "چهارباغ" مش که شود
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سال  ۴۳شاهرخ پس از پدرش امیر تیمور، به مدت 

برمناطق وسیعی از ایران وافغانستان حکمرانی کرد وبه وسیله 

ترسایی " پایتخت تیموریان ازسمرقند به هرات  ۱۴۰۴او" درسال 

 منتقل شد. 

 ۸۱۴بود که در ماه رجب سال « زاده بیگم  بانو خان»مادر او 

در جوارآرامگاه امام رضا مدفون  خورشیدی درمشهد درگذشت و

 گردیده است. 

ســت  بـد 1456 در لش تا هنگام قت 140٨ ملکه گوهرشاد از   

اعمار مدارس و مساجد سعيد درهرات بسر برد و در  سلطان ابو

پرشکوه و نقاشى هاى ها وکاشى کاريهاى نفيس در اين بنا ها 

نرى و معمارى رد و از خود آثار بسيار نفيس هک توجه وتلاشبسیار 

همچنان او مدت نيم قرن  در مشهد و هرات به يادگار گذاشت.

شاهرخ را در امر حکومت 

دارى و ايجادکار هاى بسيار 

ستودنى و ماندگار يارى 

رسانيد و پسرش بايسنقر 

ميرزا مکتب هنرى خاصى 

درفن کتابت و تذهيب کارى 

در هرات بوجود آورد و 

يکى از  ،شاهنامه بايسنقرى

  آرامگاه ملکه گوهرشاد درهرات       هاى هنر خطاطىشهکار 

 اوست. 

در قرن پانزدهم ميلادى در زمان حکومت شاهرخ و سلطان 

حسين بايقرا، شهر هرات به يک مرکز بزرگ فرهنگى وتجارتى و 
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 پيشه ورى مبدل گشت و به مرواريد شهر هاى آسياى ميانه و

  .مرجع علما و هنرمندان شهرت يافت

آخرين سال حياتش براى خاموش کردن غايله شاهرخ در 

حاکم عراق که شورش کرده بود، با لشکرى حرکت کرد و ميرزا علاء 

الدوله پسر بايسنقر ميرزا را بحکومت هرات گماشت. دراين 

بود، اماشاهرخ به زن شاهرخ نیز همراه  آغا لشکرکشى گوهرشاد

ر در ملکه سوگواآغا عراق نارسيده در رى درگذشت و گوهرشاد 

حاليکه مرده شوهر را به هرات انتقال ميداد، توسط پيکى به نوه 

اش ميرزا علاء الدوله خبر داد تا موقعيت خود را در هرات 

استحکام ببخشد و خود را پادشاه اعلان کند. ميرزا علاءالدوله فوراً 

دست بکار شد و در خزينه را باز کرد و به بخشيدن پول به سران و 

 د پرداخت. اميران لشکر خو

ميرزا عبداللطيف پسر الغبيگ که در اردوى شاهرخ بود، 

ملکه گوهرشاد جده ه دى از سران لشکر را باخود همدست نموبرخ

دگان وخزينه او را تاراج کرد. و برطبق عادت شهزا را زندانى خود

اين شهزاده که با مادر بزرگ  تيمورى به عيش و نوش پرداخت.

شه کرده بود،بزودى با خشم برخى خود چنين روش نا مناسب پي

ديگر از سران لشکر روبرو گرديد و خودش زندانى و ملکه 

گوهرشاد مرده شاهرخ را به هرات آورد و در  گوهرشاد آزاد شد.

سنقر یمدرسه ايکه خود بنياد هشته بود، در پهلوى قبر پسرش با

ميرزا دفن نمود. اما ميرزا علاء الدوله بزودى مورد يورش لشکر 

ويش الغبيک پدر عبداللطيف واقع شد و از الغ بيک شکست عم

خورده باجنرالان و اميران لشکرو مادر بزرگ خود گوهرشاد به 

 بابر رفت.  عراق نزد برادر خود ميرزا
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پسر  در همين وقت يک شهزاده تيمورى بنام ميرزا ابو سعيد

ه ميرانشان ابن تيمور از زندان هرات فرار و اسنو ، سلطان محمد

زودى لشکرى فراهم ساخت و برهرات حمله کرد. ميرزا الغبيک که ب

در ودر اين موقع در مشهد بود، براى دفاع هرات حرکت نمود، 

بيرون هرات در جنگ مختصرى سلطان ابوسعيد از قواى الغبيک 

شکست خورد و الغ بيک به نيروهاى خود امرکرد تا روستاهاى 

اين  ه بودند غارت کنند،و سعيد کمک کردکه با اب اطراف هرات را

 شد . داشته  ظلم در حق مردم بى نواى اطراف شهرروا

از آنسو ميرزاعلاء الدوله وبرادرش بابرميرزا از عراق در رأس 

قوايى بسوى مشهد در حرکت بودند، ميرزا عبداللطيف با شنيدن 

اين خبر از مشهد به هرات نزد پدر شتافت. اما پدرش الغبيک که 

دم هرات نداشت ، با غارت جواهرات و آثار عتيقه اعتمادى به مر 

 گور بيرون آورد و راهى سمرقند شد،ازخزانه هرات، مرده پدر را از 

ولى وقتى از رودخانه آمو عبور کرد ،خزانه او مورد حمله دزدان 

ازبک قرار گرفت و تاراج شد و فقط نعش شاهرخ برايش باقى 

و وى قبر تيمور دفن نمود د و در پهلماند که او را به سمر قند بر 

 خود نيز بدست پسرش عبداللطيف به قتل رسيد.  چندى بعد

، به پوشنج هرات رسيدند وقتى نيروهاى ميرزا بابر

و به سمرقند رفت و ميرزا بابر بدون  عبداللطيف نيزپا بفرار نهاد

کدام مقاومتى داخل شهر شد و مدت هفت سال بحيث پادشاه 

مرگ ميرزا بابر پسرش محمود پانزده ساله  بعد از تيمورى باقيماند.

دوسه ماه پادشاه بود و بعد ميرزا ابراهيم پسر علاء الدوله قدرت 

را از او گرفت. شش ماه بعد ميرزا سلطان ابو سعيد پسر سلطان 

ميرزا جانشين ميرزا عبداللطيف از ماوراء النهر متوجه  محمد

يسته سلطان افغانستان شد وهرات را گشود . اولين کار ناشا
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)زنى « ملکه گوهرشاد»که فرمان قتل  ابوسعيد در هرات اين بود

که فرهنگ و دانش و هنر خطاطى و نقاشى و معمارى ايران و 

افغانستان وآسياى ميانه مرهون توجه و دلسوزى وى بود( را 

جنايت تاريخى آن بود که ملکه با  صادر کرد. دليل نادرست اين

 سه اش برضد او توطئه مى چيند. همدستى ميرزا ابراهيم نوا

فرمان، قتل  ۸۶۱بنابراین به نهم ماه مبارک رمضان سال 

باغ سفید که سرای نشیمن  را در مضاء نمود واوگوهرشاد بیگم را ا

آن مرحومه را در مدرسه خودش برده  پیکر بود شهید نمودند و او

 فرزندان ساخته بود دفن نمودند. درگنبدی که جهت دفن خود و

 رسال بعد خود ميرزا ابوسعيد نيز توسط ميرزا يادگا ده

محمد بقصاص خون مادر بزرگش، قصاص شد .)عبدالبارى جهانى 

 131٨، روضه الصفا، ص٨4-٨1، هرات ، پشتانه او ستره لوبه، ص 

 ببعد( 

خلاصه ملکه گوهر شاد و ميرزا بايسنقر پسرش هردو در 

با جديت  پرورش و تعميم دانش و هنر و فرهنگ با شاهرخ

همکارى مى نمودند و در مرمت خرابى هاى وارده بر کشور سعى 

ميورزيدند . مسجد و مدرسه گوهرشاد در مشهد در محل زيارت 

امام رضا و مدرسه او درهرات از ياد گار هاى نفيس هنر معمارى 

 و علم دوستى اين زن فهميده و فداکار هراتى مى باشد .

 شاد، همراه با دوصدحکايتى است که روزى ملکه گوهر  

صورتش به ديدن مدرسه ايکه خود در هرات بنياد  نديمه خوب

هشته و تکميل شده بود رفت. قبلاً به طلاب مدرسه اطلاع داده 

شده بود که از مدرسه بيرون بروند. هنگام بازديد ، نديمه ايکه 

سرميکشيد و  هرشاد روان بود، بهريک از اطاقهاپيشاپيش ملکه گو

سيد که ديد يکى از طلبه ها به تا اينکه به اطاقى ر جلو ميرفت 
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رفته است ، نديمه با تکانه ئى طلبه را از خواب  اب عميقى فروخو

ديدن سيماى  بيدار نمود تا محل را بسرعت ترک گويد، اما نديمه از

طلبه جوان يکه خورد ولرزشى براندام او مستولى گشت و قلبش 

 شيد . هنوز بخود نيامده بودبشدت بالا ميزد و تند تند نفس ميک

که ملکه گوهرشاد را روبروى خود ديد . ملکه متوجه تغيير حالت 

علت را دريافت که نديمه جوان در همان نگاه اول  نديمه شد و

عاشق طلبه شده است، وقتى از مشاهده مدرسه فارغ شد، 

دستور داد محفل بزرگى به اشتراک طلاب مدرسه ترتيب داده 

زارشد وملکه اجازه داد تا نديمه ها هريک يکى از شود. محفل برگ

طلبه ها را برگزينند و با آن ازدواج نمايند و سپس به هريک از 

طلاب مبلغى پول بخشش داد تا لباس و مايحتاج خود را با آن 

پول تهيه کنند و تا زمانى که دروس خود را تمام ميکنند ، در هفته 

کرده را ملاقات کنند و در  يک بار حق خواهند داشت زنان نو نکاح

د: طالبان ، اسلام ، نفت ، دروس خويش ساعى باشند. )احمد رشي

 ( 165، ص و بازی بزرگ نو

 

 :بریچ شجاعت  دخترحافظ رحمت خان

حافظ رحمت خان »مرحوم رشاد داستان جالبی دربارۀ دختر 

روایت میکند ومیگوید: حافظ رحمت خان بریچ درسال  « بریچ

هم یا یازدهم ماه صفر همان سال درجنگ با سپاه هجری در د11٨٨

مشترک انگلیس وشجاع الدوله که برشهر بریلی حمله آورده 

بودند، کشته شد. با کشته شدن حافظ رحمت خان، تمام منسوبین 

خاندانش بدست شجاع الدوله اسیر شدند. در میان اسراء خانوادۀ 

شجاع  مقتول دختری جوان وزیبائی وجود داشت که وقتی چشم

شجاع الدوله  الدوله به او افتاد، دل وایمان شجاع الدوله را ربود.
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دراندیشۀ گرفتن کام دل از دختر شد و شب هنگام آن دوشیزۀ 

جوان را به اطاق خواب خود حاضر کرد واز او خواست باوی دریک 

 رخت خواب بخوابد.

این دختر که میدانست قاتل پدرش اکنون میخواهد لکۀ 

من او بگذارد، همینکه دروازۀ اطاق خواب از عقب بدنامی بردا

برویش بسته شد، بدون درنگ برشجاع الدوله حمله کرد و وی را 

برزمین زد و با سرعت کارد زهرداری که درکمر داشت آن را به 

پهلوی شجاع الدوله فروبرد. فریاد دلخراش شجاع الدوله بلند 

ند و به حیات دختر وسبب شد تا پهره داران بدرون خوابگاه نفوذ کن

خاتمه دهند، مگرحیات شجاع الدوله را نجات داده نتوانستند. فردا 

زخم پهلوی  این خبر برسر زبانها افتاد، ولی طبیبان شجاع الدوله

وی را برآمدن دانه دمبل نام دادند تا از رسوائی شجاع الدوله 

جلوگیری کرده باشند، اما زخم زدن دختر افغان بر پهلوی شجاع 

ماه دیگر او از زمین بلند شده ٩دوله چنان کاری بود که تا ال

نتوانست وسرانجام از اثراین زخم جان سپرد و بخاک سیاه 

 فروخفت.)منبع ، سایت انترنتی میوند(

 

 نبرد یک خانم افغان با لشکرباُبر:

دانشمند افغان دکتورحبیب هللا تــژی، کتابی نوشته بنام 

قی مبتنی براسناد وشواهد کتبی و ، که اثری است تحقی« پشتانه»

تحقیقات پژوهشگران داخلی و خارجی در باره پشتونها با نتیجه 

تواریخ حافظ رحمت »گیریهای علمی. این دانشمند به ملاحظه 

)تالیف پیر معظم شاه( مینویسد که: ملک حمزه یکی از « خانی

ه مشران قبیله گگیان که با قبیله دلازاک دشمنی داشت، از دوآبه ب

کابل رفت و بابر را تشویق نمود تا بر قبایل مصب رود کابل حمله 
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کند. بابر پیشنهاد ملک حمزه را  پذیرفت و با لشکری به دوابۀ 

که محل بود و باش « کالی پت»پیشاور رفت و بعد برمنطقۀ 

طایفۀ عمرخیل دلازاکها بود حمله برد و تمام افراد نرینۀ دهات 

ایل دلازاک را قتل عام کرد و مال قب« شاه پوری»و« داراپوری»

 ودارائی مردم آن دهات را غارت و چپاول نمود.

تواریخ حافظ رحمت خانی دراین کشتارهای باُبر ازمقاومت 

وشجاعت یک زن دلیر افغان از قوم دلازک یادآوری میکند که یکی 

از بهترین روایت های تاریخی در بارۀ زنان افغان بشمار 

ات حیات این زن چنین میگوید: عبدالرزاق میرود.تواریخ ازجزئی

در فارسی = « ) شاه بوری»عمرخیل دلزاک دختری داشت بنام 

شاه پری(، وقتی به سن بلوغ رسید، لباس مردانه می پوشید و با 

جوانان به هواخوری  بیرون میرفت، اسپ سواری میکرد و تیر 

فت، اندازی مینمود.او خواستگاران زیادی داشت مگر شوهر نمیگر 

گوئی سپهسالار دلزاکها بود. شاه بوری سرانجام با یکی از جوانان 

 قبیله دلازاک بنام  رستم عروسی نمود.

بروایت تواریخ، هنگامی که لشکریان باُبر بر دهکده  

شابوری حمله کردند، شاه بوری به شوهرش گفت: باید ما جلو 

لشکر مغول را بگیریم! اما شوهرش که شجاعت ایستادگی را 

نداشت، بسخن شاه بوری گوش نداد. شاه بوری هم به تنهایی 

بجای شوهرش برچپرکت قرارگرفت واز داخل خانۀ کپری خود با 

سپاهیان بابر به جنگ پرداخت. هریک از سپاهیان بابر که 

میخواست از مقابل خانه او عبور کند، هدف تیر شاه بوری 

یکرد و بدین قرارمیگرفت ونقش زمین میشد. تیر او هرگز خطا نم

سان شاه بوری تعداد زیادی از افراد بابر را زخمی و از صف 

محاربه خارج کرد. سرانجا سپاهیان که جرئت پیشروی را از دست 
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داده بودند، فریاد زدند: همه جمع شوید! اینجا بلای عظیمی جای 

گرفته که عالمی را تباه ساخت. پس از آن سپاهیان  از هرطرف 

ی حمله کردند و با رها کردن تیرهای خود بدن بسوی خانه شاه بور 

لطیف او را سوراخ سوراخ کردند. سپس سپاهیان بدرون خانه 

رفتند تا ببینند که این چه کسی بوده که به چنین مقاومتی دست 

 زده است؟ 

وقتی به خانۀ کپری شاه بوری داخل شدند، دیدند که بجز 

رهای بسیاری یک زن  کسی دیگری درخانه نیست که بدنش با تی

سوراخ سوراخ شده است وآخرین نفس هایش را میکشد. متعجب 

شدند وخبر به بابر بردند . بابر بزودی کس فرستاد که او را نکشید 

و زنده  به نزدیک من آرید. اما تا این خبر به سپاهیان رسید، شاه 

بوری درگذشته بود. وقتی بابر از مرگ این زن شجاع مطلع شد، 

دید و افراد خود را ملامت کرد که چنین زنان را سخت متاثر گر 

هیچکسی نمی کشد و باید تا پیش من می آوردید، گفتند او چنان 

تیر میزد که زره ما هم جلوش را گرفته نمیتوانست و ما فکر 

 میکردیم که او باید یک مرد باشد و بنابرین کشته شد.

 پادشاه و تمام لشکریان از شجاعت آن زن درتعجب وحیرت

فررفتند و او را آفرین میگفتند.از آن پس هر وقت که درحضور 

باُبر نام طایفۀ عمرخیل برده میشد، بابر از آنها تعریف میکرد و 

بخصوص از شجاعت شاه بوری توصیفها مینمود.) پشتانه صص 

، طبع 11٩- 111،بحواله تواریخ حافظ رحمت خانی صفحات 1۵2 -1۵1

 (1٩٨٧پیشاور

 

پیروزی او و  یات سلطان سدوزائی()مادرحمراد بی بی

 :درقندهار صفویلشکر بر 
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 1٧رداوداعظمی در یک نسخه خطی باقیمانده ازنیمه قرن داکت

بي بي حیات سلطان سدوزائی بنام مادر از شجاعت  میلادی

 فارس یادکرده مینویسد:کر شکست لشومرادو 

وقتی حیات سلطان رئیس قوم شد جنگ ها برضد حاکمیت 

سال  350)16٧0ت قوت گرفت.وی درسال درقندهار وهراصفویها 

قبل( بالشکری از اقوام خود برهرات حمله کرد.حاکم صفوی ایران 

برمقراو  ،دحیات سلطان خالی دیداز از وجووقتی قندهار را 

درشهرصفا واقع میان قندهار وکلات حمله نمود. مادر حیات 

 فرا بدور خود باقیمانده افغان را انسلطان بی بی مرادو جنگجوی

 برای دفاع از قلعه بمیدان جنگ شتافت. و خواند

که قهرمان مشهوری بود ، شهنواز خانکندهار قوماندان ایرانی 

لشکریان شکست خورد وهیچکس از این جنگ  درشناخته میشد،او

.دراین جنگ با بی بی ، شنوازخان جان بسلامت برده نتوانستند

رتباط این مرادو زنان دیگرشهرصفا هم شرکت جسته بودند. به ا

 (فولکلوریک دوبیتی هایجنگ درهمان زمان لندی های پشتو) 

 سروده شد وبرزبانهاافتاد ویکی از آنها این بود:

 «د مرادو له لاسه پروت يې کونه وازه ،شهنوازه بد آوازه

 ای شهواز بد آوزا،از دست مراد بی بی افتاده ای کون باز(»

 (تذکره الملوک عالیشان، خطي نسخه)

برخوردار ازخانه »نسخه این جمله قابل تکراراست که میگوید:دراین 

بمیدان شتافت وکارزار مردانه نمودن وبه نیروی تمام چیره دستی 

کردن گرفت.شهنوازبا وصف اینکه در دلاوری مشهور بود بغیرت 

پافشرد که مطعون نشود که از زن گریخت.این عار را بخود 

فلان ساخت وسپاه او نپسندیدبی بی سرش درمیدان گوئی لعب ط

بسنگ وچوب بخاک هلاک انداخت وهیچ  رازنان کلی جات)قریه جات(

متنفس ]زنده جانی[صحیح وسالم بقندهار نرسید.این چنین فتح بزرگ 
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ونه هر مرد مرد،خدا پنج انگشت   از بی بی شد.نه هرزن زن است

که درافغاینه مشهوراست. ابیات زبان افغانی یکسان نکرد.

د مرادو له لاسه پروت  شهنوازه بد آوازه، ه این بیت:ساختندچنانک

)ای شهواز بد آوزا،از دست مراد بی بی افتاده ای «يې کونه وازه

 کون باز(

 )تذکره الملوک عالیشان، خطي نسخه( 

  

 

 

 نازوانا، مادر میرویس نیکه:

برای معرفی نازو انا ، کافی است گفته شود که او مادر 

، مردی که به « میرویس نیکه»ر به میرویس خان هوتکی مشهو
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تنهائی به اندازه تمام وزراء دربار شاه سلطان حسین صفوی  

عقل وهوش ودرایت سیاسی داشت وبا همین درایت وهوشیاری 

توانست به سلطه یکصد سالۀ دولت مستبد صفوی برمردم 

قندهار خاتمه دهد واستقلال مردم قندهار را از زیر سلطۀ بیگانه 

میلادی اعلام کند. فرزندان میرویس خان، شاه محمود  1٧0٩گان در 

هوتکی وشاه حسین هوتکی توانستند حاکمیت خود را از قندهار 

تا قلب ایران یعنی تا اصفهان گسترش دهند وتا سی سال بر 

 بخش اعظم ایران وافغانستان آن عهد حکومت برانند.

نازو انا، دخترسلطان ملخی توخی یکی از خوانین محلی 

بود. گفته   ميلادی ۱۶۵۰هجری= 1060ات )زابل( و متولد سالکل

میشود هنگامی که سلطان ملخی در یکی از حملات دشمن به 

قتل رسید، پسرش حاجی عادلخان برادر نازو، برای مقابله با دشمن 

به جنگ رفت و حفاظت قلعه پدری را به نازوخواهر خود سپرد و 

اخت وبا سایرکسانی که نازو مثل یک سپاهی دلیرخود را مسلح س

برای حفاظت قلعه گماشته شده بودند به قلعه داری پرداخت و 

مثل یک مرد از نام وحیثیت خانوادۀ خود نگهداری میکرد. نازو بعد 

ها با شاه عالم خان هوتک پسر یکی از خوانین نامدار قلات ازدواج 

نمود و پسری چون میرویس خان به جامعه افغانی تقدیم کرد که 

شهر قندهار میزیست ودرسنین پختگی بدست او، سرنوشت  در

سپاه صفوی وتاریخ سلطۀ صفوی برقندهاربگونۀ دیگری رقم 

خورد. میرمن نازو زنی پاک طینت وپاک سرشتی بود که به علوم 

دینی  دسترسی داشت و به گفتن شعر نیز می پرداخت. این 

 ندارد.رباعی را به او نسبت میدهند که در نازک خیالی نظیر 

 نـــرگس لیـــمه لانـــده        سحــــرگاه وه د
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 څاڅکی څاڅکی یی لـه ســترگــو څڅـیده

 ولی ژاړی؟        ما ویل څه دی، شکلیه گله! 

 دی یوه خــوله خندیده ده ویـل ژونــد می

، بحوالۀ پته خزانه، ص 6-۵، ص 1366)پشتنی لیکوالی اوشاعرانی، 

101) 

 

 مادراحمدشاه بابا:درایت زرغونه انا، 

بنابر روایت اکادمیسین رشاد، زرغونه انا مادر احمدشاه بابا، 

نسوب به قوم الکوزی قندهار بود. یکی از زنان هوشیارافغان وم

هجری 116٨پادشاهی احمدشاه یعنی درسال درسال هشتم 

احمدشاه بابا جرگۀ سران را درقندهار تدویر کرد تا در بارۀ ساختن 

ر بحث وفحص کنند و زمین شهر جدید را تعیین شهر جدید قندها

وتصمیم بگیرند که این شهر دارای چند حصار وچند بارو باشد. 

روزی ناگاه زرغونه انا وارد جرگه شد، حاضرین بشمول احمدشاه 

همگی از جا بلند شدند .احمدشاه از مادرش  پرسید: مادر، چطور 

د: شنیده ام شما به جرگه تشریف آوردید؟ زرغونه انا جواب دا

شهری که درنظر دارید اعمارشود، میخواهید دورا دورآن هفت 

حصار داشته باشد، من آمدم تا ببینم آیا این خبر واقعیت دارد و 

جرگه چنین تصمیمی گرفته است؟ احمدشاه جواب داد: بلی مادر، 

جرگه فیصله کرده است که  بجای  نادرآباد،که نشانه اسارت 

ت، شهری جدید آباد کنیم که برگرداگرد وشکست مردم قندهار اس

خود هفت حصارداشته باشد و آنرا پایتخت افغانستان برمی 

 گزینیم و درآن جای زندگی میکنیم.



 142 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

زرغونه انا خطاب به پسرش واعضای جرگه گفت: وطن، 

به همت مردان غیرتمند نگهداشته میشوند، نه به   شهر ومردم

شد، مردم ولو درخیمه ها اگر مرد وجود داشته با حصارهای بلند!

جود وزندگی کنند میتوانند از وطن خود حفاظت نمایند واگر مرد 

نداشته باشد با هفت حصار چی که با صدحصار هم نمیتوان خود 

را محفوظ داشت. بیهوده جوانان را خسته و درمانده نکنید، شهری 

آباد کنید که فقط یک حصار داشته باشد و مردم درآن زندگی 

فاظت وطن و مردم را به همت مردان واگذارید. احمدشاه کنند، ح

بابا واعضای جرگه  با شنیدن  سخنان زرغونه انا، همه سر تسلیم 

خم نمودند و بر فیصله قبلی  خود تجدید نظر کردند. احمدشاه 

شهر جدید قندهار را بنیان گذاشت و برطبق نظر مادرش فقط یک 

 حصار برگرداگر شهر کشید.

را مرحوم رشاد چنین روایت میکند: « زرغونه انا»رکارنامۀ دیگ

احمدشاه به جنگ پانی پت به هند لشکرکشیده بود وتا فتح کامل 

پانی پت، بیش از یک سال درهند باقی ماند. درشهر آوازۀ بدی 

زمزمه میشد که گویا احمدشاه درجنگ از هندوها شکست خورده 

برای اینکه این آوازه رسید، واو « زرغونه انا»است. این آوازه بگوش 

را خنثی و مردم را از تشویش بیرون کند، دستور داد جارچیان در 

شهر جار بزنند و از شهریان بخواهند که در فلان روز ، فلان ساعت 

درمقابل ارگ شاهی جمع شوند. مردم شهرجمع شدند و زرغونه 

انا درمقابل مردم حضور یافت وخطاب به مردم گفت:ای 

ت وسربلند قندهار، شنیده ام درشهر زمزمه همشریان  باغیر 

میشود که احمدشاه در جنگ با هندوها شکست خورده و ناکام به 

سوی وطن درحرکت است. من بشما میگویم که من بیشتر ازشما 

احمدشاه را می شناسم، احمدشاه مرگ را قبول دارد، اما ننگ 
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ت شکست را قبول ندارد ، او درصورتی  به قندهار برخواهد گش

که برای مردم افغانستان پیروزی به ارمغان بیاورد. شما خاطر جمع 

داشته باشید و به این آوازه ها اهمیت ندهید! بزودی خبر کامیابی 

او رامن بشما خواهم داد. مردم به خانه های خویش برگشتند 

وچند هفته دیگر را به انتظاردیدار فرزندان خود گذشتاندند. بالاخره 

دشاه به گوش مردم رسید که بسوی قندهار خبر بازگشت احم

درحرکت است، مردم قندهار با دهل و سرنا واتن به ابراز 

خوشحالی پرداختند و به کوچه های شهر برآمدند. زرغونه انا که 

پیش ازهرکس دیگری این خبر را شنیده بود، باز مردم را برای 

ه: شنیدن این خبرخوش فراخواند و خطاب به مردم اظهار داشت ک

من قبلاً بشما مردم غیور و دلیر گفته بودم که احمدشاه، مرگ را 

برشکست ترجیح میدهد، چونکه اوشیریک مادرافغان را خورده 

ومثل فرزندان شما دلاور وشجاع است وتا دهلی را فتح نکند،از 

هندوستان برنمیگردد، واینک با سپاه خود پیروزمندانه در راه 

دی چشم های تان به دیدار فرزندان بازگشت به قندهار است و بزو

شما روشن خواهد شد. مردم با دلهای شادمان و با نواختن دهل و 

ساز و سرود واتن کنان به پیشباز احمدشاه از شهر بیرون رفتند و 

دیری نگذشت که شاه وسپاه با پیروزی وارد دارالسلطنۀ 

قندهارشد و شیپور شاهی به نوا درآمد  و مردم با خوشحالی 

 انه های خویش برگشتند. بخ

مرحوم رشاد تذکر میدهد که گنبد مقبرۀ زرغونه انا در 

قندهار درحال ویرانی است و این وظیفه دولت است تا این 

یادگار تاریخی را از ویرانی نجات بدهد و آنرا به عنوان یادگار یکی 

از مادران هوشیار و با تدبیر افغان، ترمیم  و از خطر انهدام  

 نگهدارد.
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متاسفانه برخی از دشمنان افتخارات ملی افغانها) وبطور 

خاص افغانستانی پسندان( بی حیائی را به حدی رسانده اند که 

که هیچکس ضررش را ندیده است، می « زرغونه انا»برشخصیت 

تازند و او را به تمسخر میگیرند. یکی از این بد اندیشان هتاک، 

)زن مطلقۀ صدیق برادر «ثریا بهاء»بدبختانه خانمی است بنام 

داکتر نجیب( که باری در رادیوی پیام زنان افغان در شهر گوتنبرگ 

سویدن، براین مادر نیکنام ونیک سیرت افغان) که فرزندی چون 

احمدشاه بابا به جامعه افغانی تقدیم داشت تا کشوری چون 

افغانستان را به مابه ارمغان بگذارد(، توهین روا داشت. تمام زنان 

را  زرغونه انا کوسیرت افغان که آن سخنان وهتک حرمت بهنی

مادر میرویس نیکه را در آن مصاحبه شنیده  نازوانا، وهمچنان به

اند، انزجار و نفرت عمیق خود را از او وآنانی که درجامۀ زن ، نام 

زنان افغان را بد کرده وبد میکنند، ابراز داشتند وابراز میدارند. 

م ثریا بهاء کمی بی ُسر و دچار تکلیف برخی میگویند که خان

روانی است و یکی دوبار دست به خود کشی ناموفق  زده و به 

همین علت شوهرش وی را طلاق داده است. اگر این حرف درحق 

او صادق باشد، پس کسی که با یک بیمار روانی چنین مصاحبه ای 

زنان را سازمان داده، مسئول این بی احترامی به افتخارات تاریخی 

افغان است.  به همین دلیل من وخانمم براین عملکرد گرداننده 

رادیو پیام زنان افغان درحضور والدینش اعتراض کردیم و بالنتیجه 

ده ساله روابط دوستی خود را با گرداننده رادیو پیام زنان افغان  

قطع کردیم و این تنها کاری بود که عجالتاً در برابر آنانی که نسبت 

ان پاکدامن افغان بی احترامی  رواداشته بودند ، به مادر 

 میتوانستیم بکینم.
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 میرمن عینو:

میرمن عینویکی  از زنان نامدار روستائی قندهار است. 

مرحوم رشاد، در بارۀ او چنین روایت میکند: دریک منزلی راهی که 

از قندهار بسوی کابل میرود، کاریزی وجود دارد که بنام 

نام یک زن افغان روستائی است « عینو»شود.یادمی« کاریزعینو»

که احمدشاه بابا کاریزمذکور را به عنوان چادر برایش بخشیده 

 بود.داستان کاریز عینو چنین است:

احمدشاه بابا ازیکی از سفرهایش از هندوستان با لشکر 

خود برمیگشت و چون در یک منزلی قندهار رسید، آفتاب غروب 

، به لشکریان امر توقف و استراحت کرده و هوا تاریک شده بود

داد تا فردا در روشنائی خورشید وارد شهر شوند. شب هنگام یکی 

از سپاهیان  که خانه اش درآن حوالی بود، بدون اجازۀ صاحب 

منصب خود از لشکرگاه بیرون شد و بدیدن زن خود)عینو( رفت. 

و شوهر را دید، با خوشحالی با اواحوال پرسی کرد « عینو»وقتی 

پرسید که فاتح برگشته یاخیر؟ شوهر گفت: بلی، گفت احمدشاه 

بابا هم به خیر با شما برگشته؟ جواب داد: بلی، عینو پرسید که 

احمد شاه بابا امشب کجاست؟ جواب داد: در قرارگاه لشکراست. 

عینوگفت: توچطور قبل ار رفتن شاه به منزلش، بخانه خود آمده 

زودتر از دیگران درآغوش زنت ای؟ مگرتنها تو دل داشتی که 

بخوابی؟ اگر مردم بدانند طعنه و پیغور بزرگی برای من باقی 

خواهد ماند، وخواهند گفت شوهرش یک ونیم سال را در رکاب 

احمدشاه بابا طاقت کرد ولی بخاطر زنش یک شب را طاقت 

نیاورد، زود تا کسی ترا ندیده برگرد به قرارگاه ات! این را گفته در را 

وی شوهر بست. غازیمرد از شنیدن سخنان زنش، پشیمان و بر 

مجبور شد دوباره به قرارگاه برگردد،اما وقتی به قرارگاه سپاه 
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نزدیک شد از سوی پهره داران دستگیر گردید. هرچه گفت: من هم 

مثل شما یکی از غازیان استم، خانه ام دراین نزدیکیها است، رفتم 

ه برگردم، ولی پهره داران او را رها تا احوال زنم را بگیرم و دوبار 

نکردند وتا صبح نگاهش داشتند وصبح او را نزد احمدشاه بابا 

بردند.احمدشاه بابا ماجرا را از بان غازی مرد شنید وبعد دستور 

داد که چند نفر با اسپ وکجاوه نزد عینو زوجه غازی بروند و به 

یز براین اسپها غازی گفت با این افراد برو و زن وخوشوی خود را ن

نزدم بیاور، ما حرکت میکنیم وشما هم به ما ملحق شوید! وقتی 

غازی مرد با اسپان یدک و افراد سپاه بخانه  عینو رسیدند، شوهر 

احمدشاه بابا بحضور طلبیده است، عجله کن تا  ابه عینو گفت: تر 

برویم، عینو که باورش نمیشد با خنده گفت: بروبابا این مسخره 

بس کن ، من مسکین کجا واحمدشاه باب کجا؟ غازی مرد با گیهارا 

سوگند به اوحالی کرد که شاه این اسپها را برای بردن او و مادرش 

فرستاده است و باید عجله کنند تا بحضور شاه برسند. عینو خود 

ومادرش را آماده کرد و دیری نگذشت که بحضور شاه رسیدند، 

دشاه رسید و برسم افغانی عینو از اسپ فرود آمد و بحضور احم

دستان احمدشاه بابا را بوسید و فتح پانی پت را برایش تبریک 

گفت. بعد احمدشاه بابا جریان شب گذشته را از زبان عینو شنید. 

احمدشاه برایش گفت: افرین برتو، کاری که تو کرده ای، شایستۀ 

یک زن افغان است وعلاوه نمود: به پاس این احساس شریفانه و 

بیت افغانی، کاریزی را که درملکیت دولت دراین حوالی است تر

بتو بخشیدم. سپس عینو با اظهار شکران همراه « چادر»به عنوان 

با شوهر و مادر خود در رکاب احمدشاه بابا به شهر قندهار داخل 

شد و داستان شهامت افغانی عینو و بخشیدن کاریزی به او 

 ن نام یاد میگردد.برسرزبانها افتاد و تا کنون به همی
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غبار نیزاین داستان را از زبان مردم قندهار روایت میکند و  

در مراجعت احمد شاه از يکى از سفرهاى جنگی »ميگويد: 

واقع درپنج ميلى شمال شرقى شهر « دامان»هندوستان، علاقه 

حاليه قندهار فرودگاه اردوى او قرار گرفت، يکنفر سپاهى،شبانه 

ن اجازه منصبدار بطرف قصبه خود که بسيار اردو را گذاشته بدو

زوجه خود « عينو»دور از قرارگاه احمد شاه نبود روان وبه ديدار 

رسيد، اما همينکه خانم اودانست که شوهرش بطور گريزى رکاب 

احمد شاه را گذاشته است پس سوگند ياد کرد، او را بخانه نگذارد 

رمسراى خود و گفت عيب است پيش از آنکه احمد شاه بابا بح

داخل شود، سپاهى او بخانه خود بيايد. سپاهى مجبور به عودت 

و در ورود به اردو از طرف پهره دار شب توقيف شد، فردا اين 

قصه بمنصبدار کشيک رسيد، سپاهى آزاد ولى عين حکايت بدربار 

احمد شاه قصه شد، احمد شاه از اين احساسات زن افغانى بى 

ق اين تربيه ، کاريزى را که نزديک نهايت مشعوف و بغرض تشوي

قصبه مذکور بود به آن زن بخشيد. اين کاريز تا هنوز موجود و 

است. اين روايت که امثال آن زياد است «کاريز عينو»موسوم به 

« نمونه از ذهنيت اهالى افغانستان نسبت به احمد شاه بابااست.

 ( ٧1)غبار، احمدشاه بابا، ص 

 

 میرمن سپینه:

نه، دختر نورمحمدالکوزی، معاصر یار محمدخان میرمن سپی

ق= 12۵۵بود. در سال1٩الکوزی وزیر هرات در نیمه اول قرن 

م که ایرانیان برهرات حمله کردند و آنرا تحت محاصره 1٨3٧

درآوردند، این زن با احساس صحنه های جنگ وتلاش افغانها برای 

است.  دفاع از هرات را در اشعار حماسی خود به تصویر کشیده
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احساس عالی وطن دوستی وتوانائی او را درشعر ذیل میتوان 

 دید:

 

 شاهان سدوزی درهرات وصف 

 راسه چې تاته حکایت کومه                   

 مهوـدسدوزو دسلطنت ک                     

 پخوا تردې وه دهرات پاچهان                                              

 دسدوزو ذوالفقار زمان خان                                               

 راتــنو دهـښتـدوی سرداران دپ             

 مات غلیم یې تل له تیرې تورې و             

 یديـلـل ځــورې به تــنوتـښتــپ د                                           

 ددشمن سترګې له بریښناوې ړندې                                        

 ښتانه توریاليــړونه پــدوی وه می            

 پر ننګه ټینګ وو د وطن ننګیالي            

 په جنګ کښې هر یولکه غټ شین زمری                                

 ریالیـــمی بـزل رــــــوه ه  دوزوــــــدس                                  

 اق وو ولاړـفـټول پښتانه په ات           

 کار ددښمن ددوی دلاسه ویجاړ            

 چې پښتون زلمی په خوب کې دښمن                                     

 دنــږد په بـــرې به ریــه ویــدلـیـول                                      

 شهزاده کامران  وصف 

 داحمدشاه غازي پښتون له کوره             

 نن ده کامران شهزاده کښلې توره            

 غلیم له ده نه پر حذر دی جانه                                              

 ده له تورې نه ابتر دی جانه د                                               
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 ه دي خونديدرانو ناموس په د د            

 ويــــه ده دې قـټې پــدپښتنو م             

 دپښتنو پر ننګ کلک دی ولاړ                                               

 لیمان دده له تورې لتاړـول غـټ                                              

 شرح جنگ هرات

 ی ړ هجوم راوغلیم په شــــــــهر بـیا               

 یړ پیاو دی یار محمد ړمخ ته ئی ولا              

 ږيـیــر حصار بهـنو پــوی ولې د                                           

 یږ پشتانه لکه زمری جنگی ږزمو                                          

 هرات په وینو دپښتون شو ګلرنګ               

 پښتون زخمي دی دغلیم په خدنګ                

 یار محمد وايي پښتنو زما زمرو                                             

 ټوله راووزۍ وسله دار له کورو                                             

 ړندیــوم ګــپرغلیم وکړی یو هج             

 وندون مه باسیهرات له لاسه په ژ             

 وطن دینه ږکور زمو ږدا خو زمو                                          

 مامن دینه ږتاتوبی زمو ږدا زمو                                            

 ه دا وطن وساتی ړ کــــفن په غــا            

 دپلرو شکلی مدفن وساتی  ږزمو             

 دلته پراته دی ننگیالی نیکه گان                                               

 ی وینی تــل د افغان ږدلته بهـــی                                             

 کور دینه ږدی زمو ږهرات زمو            

 نغری دی، زموگور دینه ږزمو             

 دشمن راغـــلی تر دیــواله دکور                                              

 سی دادی دپشتون لوی پیغورړ ولا                                            
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 ی چی پشتونه کامهړ کامران ناری ک             

 تـــــوره راباسه مــره پــرننگه نامه             

 پر حصار ړان اوسه ولاځبایله  مه                                            

 ه ایـــثارړ ان کځد پشتانه پــرننگه                                              

 بویه غیرت چی موناموس خوندی سی              

 نوم دپشتون نوم داولس خوندی سی             

 دی ناری غلبلیزلمو چی واوری                                              .

 له یار محـــمد او کامــرانه دلی                                            ... 

 یرسپه  له کلا و واته زمریانو             

 لتیرړ ک ړپـــر دشمنانویی جـــو           

 ه د دشمن په توره ړ ک څغی سرونه ی                                          

 ــر غلیمانو بورهه پـړ ــمـــور یی کـ                                         

 دشمن شومات راغی دوران دکامران

 لانځدیــار محـــمد د بری ستوری 

بحوالۀ 21،ص1366)کبرا مظهری، پشتنی لیکوالی اوشاعرانی، 

 پشتنی میرمنی، از بینوا،(

 

 لويه ادى مادر وزيرفتح خان:

هامت افغان که بر اثريک عمل شجاعانه در يکى از زنان با ش

شناخته و  ()مادر بزرگ« لويه ادى»ميان مردم قندهار به لقب 

معروف شد، مادر وزير فتح خان ، زن سردار پاينده خان قندهارى 

بود. اين زن فدا کار در عقل و تدبير وشجاعت از شوهرش دست 

ند تا که زمانشاه براى حمله بر ه 1٧٩٩کمى نداشت . در سال 

پيشاور رسيده بود، ناگاه شهزاده همايون از بلوچستان بر قندهار 

خان هللا صر پسر زمانشاه راکه بانيابت عبدحمله آورد و شهزاده قي
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زايى حاکم قندهار بود و هشت سال بيش نداشت ، دستگير و ر نو

خان هللا بزندان انداخت و خود زمام شهر را بدست گرفت . عبدا

مانشاه به پيشاور رفت و اوضاع قندهار نورزايى از قندهار نزد ز 

رابه اطلاع شاه رسايند. بنابرين شاه زمان با سپاه آماده براى فتح 

هندوستان مجبور شد بکشور برگردد و برادر ياغى را برسر جايش 

بنشاند. در حالى که ميان شهزاده همايون و زمان شاه در حدود 

دى برقع از رخ لويه ا .و قلات زد و خوردها جريان داشت  زابل

اسپ بر زندان شهر حمله  یبرافگند و شمشير حمايل کرد و بسوار 

برد و قيصر طفل هشت ساله زمانشاه را از زندان بيرون آورد و 

 و دوباره برمسند حکومتش نشاند. در حالى که هنوزشهرو شهر

ندانش از سرنوشت جنگ برادران اطلاعى نداشتند، اين زن دلير 

را با سلطنت زمانشاه عملاً به اثبات رسيانيد افغان همنوائى خود 

و پسر او را بر مقام حکومتش قرار داد و توسط منادى استقرار 

سلطنت زمانشاه را به گوش مردم قندهار رسانيد.)سراج التواريخ ، 

 ( 165، تاريخ سلطانى ، ص 62، 61، ص  1ج

کار ديگر اين زن هوشيار وشجاع اين بودکه تا معلوم شدن 

جنگ متوجه امنيت شهر گرديد، تا کسى بر مال و  سرنوشت

ناموس مردم دست درازى نکند. بارى به او اطلاع دادند که 

دامادش مرتضى خان قصد چپاول و غارت تجارتخانه ها و دکاکين 

را دارد، لويه ادى به دامادش اخطار کرد که از انجام چنين اعمالى 

رتضى خان به اين اخطار حذرکند و الا او را نابود خواهد کرد، مگر م

لويه ادى براو حمله برد و  .تنايى نکرد و دست غارت دراز نموداع

با شمشير براو ضربتى حواله نمود که ديگر توان برخاستن و 

فرارنداشت و سپس به زندانش افگند، ولى بر اثر عذر خواهى و 

شفاعت عبدالستار فقير که مردى روحانى و مورد احترام بود، از 
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درگذشت و از زندان رهايش ساخت. اين زن شجاع از گناهش 

ومنسوب به قوم بارکزايى بود که تا « مالگير»گرشک از روستاى 

کنون ديوار هاى قلعه وباغ او نمودار و زبانزد اهالى آنجاست . 

ليسه دخترانه گرشک بنام همين زن دلير مسمى شده و او مادر 

دراعظم افغانستان وزير فتح خان شجاع ترين و با تدبير ترين ص

 ميلادى بود.  1٩در قرن 

وارد شهر شد و چون زمانشاه با سپاهش يکى دو روز بعد 

پسرش قيصر را که هنگام دستگيرى ازطرف همايون زخم برداشته 

اظهار قدرادانى « لويه ادى»بود، زنده ديد، خوشحال شد و از 

به نمود و دوباره قيصر را به حکومت قندهار گذاشت . و مکتوبى 

شهزاده محمود در هرات فرستاد که همايون رادست بسته به 

قندهار بفرستد، اما همايون از فراه برگشته بود و از راه ريگستان 

به طرف بلوچستان مراجعت کرده و از آنجا تا کنار سند خود را 

رسانيد، ولى در آنجا از طرف دسته اى که مامور دستگيرى او 

شته شد و به امر زمانشاه از بودند، خود او اسير و پسرش ک

 ( 1٨بينائى محروم گرديد.)کهزاد ، رجال و رويدادهاى تاريخى، ص

( باز يک زن شجاع 1٨40چهل سال پس از لويه ادى )دسمبر

ديگرى از کنار هلمند ، مردم را برضد نيروهاى متجاوز انگليس 

بشورش فراخواند. اين زن شجاع خانم محمداکرم خان زمينداورى 

تن از طرفداران خود به قيام اختر  1200شوهرش با بود که 

محمدخان عليزائى در گرشک پيوسته بود و مدتها قشون متجاوز 

انگليسى را در سواحل هلمند مورد حملات بى امان خود قرار 

 ميدادند. 

انگليسها قوايى تازه ترى زير پرچم شهزاده صفدرجنگ 

ملى از گرشک  سوق نمودند و سرانجام با قوت توپخانه مبارزين
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عقب زده شدند. محمداکرم خان براى تجديد نيرو به دهراود)در 

هلمند عليا( رفت، ولى انگليسها با کمک پول و جاسوسان بالاخره 

او را دستگير نموده ، در قندهار به توپ بستند. زن همين مردبعد 

از مرگ شوهر ، نداى جهاد برضد انگليس بلند کرد وبرقع از رخ 

اسپ سوار شد و مردم را عليه انگليسها به شورش برافگند وبر 

دعوت کرد. جنرال نات اين زن شجاع را با عده يى ديگرکه او را 

همراهى کرده بودند، دستگيرنمود و به کابل فرستاد، اما درغزنى 

مردم راه را بردشمن بستند و گارد انگليس و افسر آنانرا معدوم 

.)دونابغه نظامى ـ سياسى کردند و زندانيان افغان را آزاد کردند

 (  214از همين قلم، ص  1٩افغانستان در نيمه اول قرن 

 

 : اول افغان وانگليسسهم زنان کابل در نبرد

زنان افغان در دفاع ازخاک وطن و نواميس ملى دوشادوش 

مردان ، نقش بسيار تحسين برانگيز ايفا کرده اند.مثلاً در مبارزه 

مردان را در سنگرهاى جنگ رسانده  برضد قشون بيگانه ، نان و آب

اند، در جنگ اول افغان و انگليس، زنان کابل نقش بسيار 

چشمگيرى در تقويت روحيه قيام کنندگان و شکست دشمن بازى 

ل کردند، بدين معنى که وقتى قيام آغازشد و خبر محاصره منز

، يک قشون هفتصد تور شاهبرنس به گوش شاه شجاع رسيد، بدس

گى محمدشريف خان غرض سرکوبى شورشيان و نفرى بسرکرد

نجات جان برنس از بالاحصار به شهر حمله آورد. وقتى قشون 

داخل کوچه هاى تنگ شور بازار گشت ، شهريان و زنان کابل 

از بام خانه هاى خود  دست به مقاومت زدند و مخصوصاً زنان

بر سر و روى نظاميان وسنگ کاسه و کوزه و آب جوشانده آنقدر 

ى کنند ،بلکه اله کردند که عساکرنتوانستند کوچه ها را تا آخر طحو
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شکسته و زخمى و سوخته با صد زحمت  رویاکثرشان با سر و

گشتند و براى نجات برنس هيچ کارى از پيش نبردند.اين بر واپس 

صحنه را حميد کشميرى در اکبرنامه اينطوربه تصوير کشيده ، 

 توجه کنيد: 

 ـروش عــوامـــد برآمـد خـدرآمـ         امکابل تم ازارــچـو لشــکر به ب

 رزن و بـام و کـوىــادند بر بـست         وان سو بسوـیر و جـرد وپـزن و م

 نه خـواهـیـر کـگـرفتــند بر لشـک         پیـش راه هـژبـران کـابـل پس و

 اى بـلنـدـزبــام و در و غـرفه ه         نـدـنـگ بـت نمـودنـد در  کــوچــۀ

 م سرکش شکستـبه فـرق سرخص         چـه در دم دسـتـبهرکس فتاد آن

 کـه گاهى شکارى زدندى به تیر         ـیـرـجیـر گنـهــانى غــزاالن نـخ

 ـرـــد بــاال و زیــاال نـه دیـدنـزبـ         ون ماده شیرـجنگ آشفته چدرآن

 راقـا طــراقــداى طــآمـد صبــر         زهرروزن و برزن و ازپـیش طـاق

 اد پـدرـرده یــدمتـش کـکـه از ص         یکى را فـکندى، سنگى به سـر

 ـد کاســه سر جـداــاد و شـبیـفـت         واــــه اى از هــاسـیـکـى را کــ

 فـرق دشمن شکست رـببر آورد و          ـه بـدسـتـره گـاو دوشـیکى خم

 گلوه شد حلقه اش راست اندرـک         وـسـر سبرند بــدگــر را شـکـست

 ت فرودـآسمان طـوق لعنشـد از         نودـتـوگفتـى کـه درگـردن آن ع

 طشتش زبامفتادش زسرطشت و         طشـتـش زبام  ادـیـکـى را بیـفـت

 ـار سوزان ببـادـدگـرگـشـت از ن         رآب جوشـان فتـادـیکى را به س

 دل با خـریدارهـاـبـه جــنگ و ج         هـارـیـان اهـل بــازاو سـوادائـچـ

 داشت سنگیکه درپیشسنک و نمک        دکـاندار گـردن زکیـن بر فراشت

 ـد نهـادـــــبـیـفگنـد بــر دشمـن ب        سنگ فـالخـن به میزان نهـادچو

 (14٧، ص 1٨43) اکبر نامه از حميد کشميرى ، سروده شده در 

 

 تان شاه داماد عبدهللا وعروس کابلی:داس
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داستان زنى ُنقل مجلس شهريان کابل است در کابل تا هنوز 

س در هنگام قيام مردم شهر برضد قشون انگليمیشود: روایت که 

نام که با دختر مورد علاقه اش هللا ،جوانى بود عبد 1٨41زمستان 

با دشمن کمر بست ، چند روزى  عروسى کرد وفرداى آن بعزم رزم

با دشمن رزميد ويک شب بياد عروس خود افتاد وبراى هللا عبد

. وستش داشت، شبانه سنگررا ترک گفتديدار وى که سخت د

جواب : هللا کيست؟ عبد وقتى بدرمنزل خود کوفت ، عروس پرسيد

چرا به اين نصف شب آمده شوهرت! عروس پرسيد هللا منم عبد

شد، از  جواب داد که ، تو بياد من آمدى ، طاقتم طاقهللا اى ؟ عبد

رفيق خود اجازه گرفتم و آمدم تا ترا ببينم و امشب در آغوش 

توبمانم، عروس گفت : من فکر ميکنم تو ازجنگ با دشمن 

ان فرارى عار دارم ، از هم فرارکرده اى ، من ازديدن شوهر ترسو و

هرقدر گفت که من از جنگ فرار هللا راهى که آمده اى بازگرد ! عبد

دن تو آمده ام ، فردا صبح واپس نکرده ام و محض بخاطر دي

بناچار هللا نکرد و در بروى شوهر نکشود. عبد ميروم ، عروس قبول

برگشت تا دوباره به سنگر خود برود، اما هنگامى که از ميان پيچ 

يکى شب با گزمه هاى شب کوچه هاى کابل رد ميشد، در تار وخم 

فرار و پا بتوقف نکرد هللا توقف داد، ولى عبدروبرو شد، گزمه امر 

، آتش گشودند وچند مرمى شليک کردندهللا نهاد، گزمه ها بر عبد

نقش زمين شد، در حالى که هنوز رنگ خينه عروسى برکف هللا عبد

را به دروازه خانه هللا انش نقش بسته بود. صبح جنازه عبددست

، عروس که ديد شوهرش کشته شده است عروس آوردند و

يک شب ريخت ، زيرا فقط بسوگ شوهر نشست و اشک حسرت 

 گذشتانده بود. هللا را با عبد

 



 156 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

  گمنام افغانشجاع اما یادی از سه شیرزن 

در ارتبــاط بــه  تجــاوز اول انگلــیس برافغانســتان وفرجــام ایــن 

زنـــدگی امیـــر دوســـت »عنـــوان تجـــاوز مـــوهن لـــال کشـــمیری زیـــر 

در لنــدن نوشــته کــه در ایــن  ۱۹۴۶کتــابی در دوجلــد در« محمــدخان 

هللا هاشمیان، ترجمه شده اسـت. از  اواخر از طرف دکتورسیدخلیل

مزیتهــای ایــن کتــاب، یــادآوری از دلیــری و شــجاعت و فــداکاری ســه 

شــیرزن افغــان اســت، کــه کارنامــه هــای هریکــی از آن هــا میتوانــد 

درس بزرگی بـرای سـایر زنـان افغـان باشـد وتـا کنـون درتـاریخ هـای 

 کشورما نا شناخته مانده اند. 

 هامت، یکی خواهر امیراز این سه شیرزن شجاع وبا ش

خان، خانم سردارعبدالرحیم ، مشهور به مادر  دوست محمد

مددخان بود که هنگام تجاوز انگلیسها برکشور،به خانًه رؤسای با 

رسوخ کابل وکوهدامن وکوهستان وپروان میرفت و آنها را به 

قرآن سوگند میداد وبرای مقابله با انگلیسها وراندن آنان از کشور 

حریص میکرد.  ودیگری دخترزعیم دایزنگی،خانم تحریک وت

یزدانبخش میرهزاره بهسودبود که به جنگ شیر میرفت ودشمنان 

شوهرش را سر به نیست میکرد. وسومین زن، بی بی مکارمی 

،خانم محمدرحیم ملقب به امین الملک بودکه مرگ را بر تسلیمی 

آنجا  دربرابرهوس شهزاده جهانگیر پسر کامران ترجیح داد و تا

محبوب و زبانزد مردم کابل شده بود که امیر دوست محمدخان 

پس از مرگ شوهرش از او خواستگاری کرد، مگراوحاضر نشد با 

امیر ازدواج کند وامیر به زورمتوسل شد وبا او عقد بست ولی 

موفق نشد او راتصاحب کند وسرانجام امیر مجبورشد بی بی 

این سه زن نامدار کشور در مکارمی راطلاق بدهد و آزادش کند.از 

 زیر به روایت موهن لال هندو یادآوری میشود:
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 مبارزات خواهر امیرکابل برضد انگلیسها:

بقول موهن لال، مادر مدد خان وقتی بخانه متنفذین 

میرفت، چادر می انداخت وآنها را به حمایت از برادرخود تشویق 

وشنیده ام که از زبان کسان نزدیک ا» میکرد.او علاوه میکندکه 

بعد از حمله امیر به بامیان وشکست او درآنجا، این زن شب وروز 

بخانه سران کوهستان میرود ، قرآن را درمیان میگذارد وبلباس آنها 

گره میزند وحمایت وهمکاری آنها رابرای برادرش کمایی میکند. در 

بین افغانها گره انداختن بدامن مردان وسیله موثراست برای جلب 

یت وترحم آنها که به اساس عنعنه ملی ردشده نمیتواند، حما

خصوصاً که توسط زنی سرشناس صورت بگیرد. وقتی ازاین 

موضوع خبرشدم، باساس شناخت سابقی که با میردرویش) برادر 

میر مسجدی خان( داشتم برایش نوشتم و سفارش کردم که از 

موهن لال « )بغاوت دست بکشدوبشاه شجاع بیعت نماید.

 ( ،۲،ج۲۷۵ص،

این زن که اکنون بیوه »موهن لال جای دیگری مینویسد:

است وبه نام مادر مددخان یاد میشود، به برادرخودامیر کابل 

شباهت دارد وزنی است متهور وفعال. هنگامی که تمام افراد 

فامیل امیرزندانی ]وبعد[به هندوستان اعزام شدند، این زن به 

انگلیس را راضی بسازد که هروسیله ممکن دست زد تا اولیای 

همراه خواهرش) ظاهرا مادر عبدالرشید خاین،خانم عبدالامین خان 

س( درکابل بماند. مشارالیها میدانست که گرچه  –توبچی باشی 

برادرش در ترکستان بسرمی برد، عاقبت عودت خواهدکرد وآنوقت 

قیام ملی درکشور صورت خواهد گرفت. به این منظوراو شخصاً 

ریک از سران قومی میرفت وآنها راتحریک  به قیام برضد بمنزل ه
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انگلیس مینمود. وهنگامی که امیردوباره خود را به میدان جنگ 

رساند وبا سپاه ما در بامیان وکوهستان می جنگید، مشارالیها 

شب وروز آرام نداشت و از یک قریه به قریه دیگر میرفت ورئیس 

شت تحریک بجنگ وقیام محل رابا شفاعت بقرآنی که در دست دا

ملی وحمایت از برادرش امیرالمؤمنین میکرد. هنگامی که امیر 

تسلیم شد، مشارالیها بسیار ماهرانه بجلال آباد گریخت و باوجود 

تعقیب ومراقبت ما)انگلیسها( ، خود را بنحوی به پشاور 

 (۱، ج۱۸۶ -۱۸۵ص«)رسانید.

 

 شجاعت زوجًه میر هزاره 

هوشیاری  آن موهن لال یاد زن دیگری که ازشجاعت و

میکند، زوجه یزدان بخش میرهزاره بهسود است. یزدان بخش 

پسرکوچک میرولی بیگ مسکونه کارزاربود که از طرف یک خان 

محلی دیگر به قتل رسیده بود وبرادربزرگش موسوم به میر 

محمدشاه برجای پدر رئیس قوم هزاره شد. بعدها یزدانبخش 

پدر حمله کرد و او را دستگیر وبه انتقام  نیروی گردآورد و برقاتل

خون پدرش سربرید وسپس برادر بزرگ را نیز مغلوب ساخت 

وخود زعیم قوم هزاره گردید.از آن پس هرقدر برقدرت یزدانبخش 

افزوده میشد، باعث ناراحتی امیر کابل میگردید. امیردوست 

محمدخان از طریق غلام خانه)سپاه قزلباش که از لحاظ مذهبی 

با میر یزدان بخش همدلی داشتند( سعی نمود تا روابط خود را با 

میر هزاره تحکیم ببخشد ولهذا با امضای خود درورق قرآن از او 

دعوت نمود به کابل برای ملاقات امیر بیاید. امیر این دعوت نامه 

را توسط افراد سرشناس اهل تشیع کابل به میریزدان بخش 

 فرستاد.
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م امیر به میر هزاره دربهسود رسید، گفته میشود وقتی پیا

به نحوی که مصونیت اواز جانب هم مذهبان خودش تضمین 

شده بود،میر تصمیم گرفت بدربار کابل برود، اما زوجه او که 

دخترزعیم دایزنگی بود، شوهر را از رفتن به کابل برحذر 

این زن دارای صفات خارق العاده »داشت.موهن لال مینویسد: 

ت ودسترسی عجیبی در پیشگوئی واقعات آینده بود وهم قدر 

داشت. مشارالیها بعضی اوقات کالای مردانه می پوشید که مجهز 

با شمشیر وسپر، تیروکمان، نیزه وخنجر وهم تفنگ فتیله ای بود 

وهمراه شوهرخود به میدان جنگ میرفت و در پهلوی او در جنگ 

ن زن بداخل سهم میگرفت. وبدریافت افتخارات نایل میگردید. ای

خانه بشوهرخود خدمت، راحت ومشورت تقدیم میکرد ، اما در 

میدان جنگ دشمنان او را میکشت. مشارالیها نسبت به شوهر با 

ارتباط مشکوک بودن بصداقت و راستی افغانهاهوشیارتر بود 

وهمیش او رامشوره میداد تا بالای افغانها اعتماد نکند وخود 

ی این بارمشارالیها موفق نگردید رابدسترس آنهاقرار ندهد، ول

شوهرش دعوت امیررارد کند یا مانع رفتن او بکابل شود. لهذا با 

شجاعت معمول لباس وسلاح در برکرد ومثل یک سپاهی دلیر به 

 معیت شوهر خود روانه کابل شد.

امیر دوست محمدخان از میر هزاره در کابل بخوبی استقبال 

 محمد را اسیرساخت. امیر دوست کرد، اما بزودی ... مهمانان خود

خان میخواست میرهزاره رابدون فوت وقت بکشد، اما اسیر 

هوشیار ودراک بخوبی میدانست که پول یگانه وسیله ایست برای 

زایل ساختن حرص وآز امیر. میر هزاره مبلغ یک لک روپیه به امیر 

ل پیشنهادکرد، بشرطی که فوراً رها گردد تا بقلمروخود رفته این پو
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را از مردم خود جمع آوری کند. وتا آنوقت اهل تشیع کابل تضمین 

 این پرداخت را خواهند کرد. 

امیرکه همیشه درطلب وتقاضای پول می بود، امر اعدام 

امیر هزاره رافسخ نمود تا پول موعود تحصیل شده بتواند. 

هنگامی که ترتیبات مقتضی برای بدست آوردن تضمین بارتباط 

اه افتیده بود، میر هزاره از زندان امیر فرار کرد. وقتی تادیه پول بر 

امیر دوست محمدخان ازاین خبراطلاع یافت، خشم وغضب او انتها 

نداشت، اما زوجه دلیرمیر هزاره را هنوز در تصرف داشت 

ومشارالیها را بدربار احضارنموده بشدت سرزنش کرد. هزارًه خوش 

ده باصدای قهرمانانه صورت، در دربار روی بجانب امیر گشتان

اوپسر سرفرازخان! آیا شرم نیست که خود رابایک زن برابر » گفت:

با شنیدن صدای این زن امیر ودرباریانش سرهای خود « میسازی؟

را پایان انداخته احساس خجالت نمودند. درباریان امیر شجاعت 

وروحیه این زن را ستوده به امیر گفتند، مصلحت نمیدانند این زن 

ه وعذاب شود. امیر که از خشم نشسته بود متوجه وضع شکنج

شده موافقت کرد تا مشارالیها را در حفاظت اهل تشیع 

قرارقراردهد، چونکه آنها به مقایسه گارد امیررفتار بهتر با زوجه میر 

هزاره میکردند. آنگاه این زن بناحیه اهل تشیع در چنداول برده 

 شد. 

که لباس مردانه وسلاح بعد از چندی زن موصوفه درحالی 

بتن داشت، بسواری اسپ از کابل فرار ورهسپار کوه های بلند و 

پر برف هزاره جات گردید. امیر بزودی از فرار وی باخبرشد ویک 

گروه سواره نظام را مامور دستگیری او کرد. سپاهیان امیر او را 

در یک حلقه محاصره کردند، اما این زن موفق گردید با فیر تفنگ 

تفنگچه بطرف سپاهیان، آنها را از خود دورسازد. از هردو طرف  و
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فیرهایی صورت میگرفت و گاهی آرام میشد تا آنکه او فرصت 

یافت از طریق دره ها بقلمرو هزاره جات برسد، آنگاه سپاهیان 

امیر مجبور شدند دست خالی بکابل برگردند، البته با احساس 

ن را دستگیرنمایند. زن دلیر عمیق خجالت که نتوانسته بودند یک ز

در عین زمان نزد شوهرخود رسید وبا تجلیل واحساسات عالی 

مردم هزاره مواجه گردید. معهذا زعیم هزاره بمقابل امیر کابل 

هیچ عمل و نیت سوء نشان نداد. علاوتاً مالیات قلمروخود را 

بوقت معین بامیر می پرداخت، ولی در عین زمان به اعمار قلعه 

مستحکم در یک موضع کوهستانی پرداخت وغله جات  بسیار

وسلاح کافی درآنجا ذخیره نمود تا در وقت ضرورت پناهنگاه 

( بقول موهن لال بالاخره ۱۹۱ -۱۸۹)ص« محفوظ برای اوباشد.

میلادی میرهزاره توسط حاجی خان کاکروالی بامیان  ۱۸۳۲درسال

 ( ۲،ج۱۹۵دستگیر وبه قتل رسید.)همان، ص

 

 ز نبرد یک زن افغان با دشمنانشصحنه ای ا

 

 زوجًه امین الملک:« بی بی مکارمی»فداکاری



 162 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

بی بی مکارمی از زنان با عصمت وباشهامت کابل و بسیار 

خوش صورت ومقبول و خانم سرداررحیم خان امین الملک 

پسرسرداربهادرخان )عارف وصوفی معروف درگرشک( برادر سردار 

اری وفداکاری او را موهن لال پاینده خان بود. داستانی در وفاد

زمان سلطنت  و ۱۸1٨حکایت میکند که ظاهراًمربوط به سالهای 

شاه محمود سدوزائی است.موهن لال میگوید: بی بی مکارمی 

اصلاً ازکشمیر و از حسن وزیبائی وعفت وعصمت زنانه  چنان 

برخوردار و زبانزد عام وخاص بود که شهزاده جهانگیر پسرشهزاده 

نادیده عاشق اوشده بود. اتفاقاً امین الملک در زندان کامران، 

کامران درقندهار بود و درغیاب او، شهزاده درکابل از طریق 

پیشکش کردن پول وهدایای فراوان به او، عشق ودوستی خود را 

نسبت به او ابراز کرد، مگر این زن همه هدایا و پول شهزاده را رد 

شهزاده چون دید با پول پذیرفت .می نمود وعشق  شهزاده را ن

وزر نمیتواند محبت این زن را نسبت بخود جلب کند، تصمیم 

 بنابرین به افراد تصاحب نماید و گرفت او را با زوراختطاف و

به به زور  مسلح  خود دستور میدهد تا به منزلش رفته وی را

بیاورند. وقتی بی بی مکارمی از تصمیم شهزاده قصربالاحصار 

ای اینکه عصمت خود و عزت شوهر را از دست مطلع میشود، بر 

درازی شهزاده حفظ کرده باشد، بدون اینکه از موضوع به اعضای 

عمیقی خود را درچاهی  فامیل خبر بدهد، از خانه بیرون میشود و

درآن حوالی می اندازد تا برزنده او کسی دست نیابد، الا 

چاه ، انداختمی برجسدش. وقتی بی بی مکارمی خود را در چاه 

بود و بنابرین  خاشاک انباشته تًه آن از خس و لی آب نداشت و

اتفاقاً این صحنه را . سرو صورت زیبایش زخمی و خراشیده شد

مردی تاجراز همسایه ها  از بام منزل خود می بیند،ولی به افراد 
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شهزاده که به منزل بی بی مکارمی داخل شده او رامی پالیدند 

نکه افراد شهزاده از پیدا ماند. پس از آچیزی نمیگوید وخاموش می

درمنزل خودش و منازل همسایه ها مایوس  کردن بی بی مکارمی

پوشاک ونان و آب ی شده  واپس رفتند، مرد همسایه شبانه مقدار 

در سطلی نهاده  برسر چاه میرود  و آن را در چاه فرومی برد تا آن 

. از سوی دیگر ابدها دوام می ی زن از آن استفاده کند.این کارهفته

شهزاده نسبت به سوء نیت  بی بی مکارمی نیز در زندان ازشوهر 

خانم خود مطلع میشود ، پس در بدل پرداخت دولک روپیه به 

زندان رها ساخته  راهی کابل میگردد. از  شاهزاده کامران خود را از

بی بی مکارمی را از چاه  درتاریکی شب تاجراین سوهم  مرد 

بسوی قندهارمی  هردو براسپ می نشینند و و  در آومی بیرون 

با سردار ناگاه د. بعد از دونیم شبانه روز تاختن  در وسط راه نشتاب

خوشحالی  از شوهر رحیم خان امین الملک برمیخورند، هردو زن و

امین الملک پاداش بزرگی به تاجر  همدیگر را در آغوش میکشند و

مدتی را کنارهم با  هردو بکابل بازمیگردند. و می بخشد و

 زنده نمی ماند ودیر خوشوقتی سپری میکنند مگر امین الملک 

 ازجهان چشم می پوشد وبی بی مکارمی بیوه میگردد.

موهن لال میگوید، بعد از فوت امین الملک، امیر دوست 

محمدخان از "بی بی مکارمی" خواستگاری نمود، اما این زن راضی 

 شهرت و عفت و یرکه از حسن وام به ازدواج با امیر نگردید و

ثروت این زن بسیار شنیده بود، برای تصاحب او تصمیم قطعی 

وی به ازدواج با امیر سخت برآشفت و به آغا  از انکار گرفته بود و

حسین مصاحب خود دستور داد بی بی مکارمی را بزور به 

بالاحصار حاضر کند تا قاضی او را به عقد امیر در آورد و رسمًا 

ملا  امیر بشود. این دستور در حق بی بی مکارمی اجرا شد و زوجه
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قاضی نیز حاضر گردیدند تا بی بی مکارمی را برای امیر نکاح  و

ببندند، اما گریه ونوحه ً بی بی مکارمی در حضور قاضی گواه 

عدم  رضائیت او بود وحضار را سخت متاثرساخت. بعد از مراسم 

ت  وبا گریه نفرت خود را عقد، بی بی مکارمی  بازهم میگریس

 ازاین عمل  ابراز میداشت . هنگامی که امیر به اطاق خواب او

زیبائی  بی بی مکارمی به حیرت  از مشاهده حسن و داخل شد

شد به  پیوسته میگریست و وقتی با امیر روبرو ولی او شد. اندر

امیر گفت نمیتواند محبتها وعشق ونیکی های شوهرش را 

 جبر یار شرم است که امیرمیخواهد با زور وفراموش کند و بس

علاقه او را نسبت به خود جلب نماید واگر بخواهد به او  عشق و

 زهری که همراه دارد خود را خواهد کشت.  دست بزند ، با

نصایح و ابراز محبت امیر نیز مانع گریه وشیون وسرکشی  

 چون امیر دید که عروس از عزمش بر بی بی مکارمی نشد و

گردد و دست ازگریه وشیون برنمیدارد از اطاقش بیرون رفت و نمی

وقتی که امیر به دیدن این زن  منتظر فرصت دیگر ماند. اما هر

میرفت،او با گریه و ندبه امیر را ازخود منصرف میساخت. باری بی 

حاضراست تمام زیورات وثروت وجایداد  بی مکارمی به امیر گفت:

امیر بدهد بشرطی که امیر از او  باقی مانده از شوهرخود را به

زیورات خود را همراه  مکارمی بلامعطلی یراق و دست بردارشود.

خود از اطاق  کنیز خوش صورتی که داشت درخانه رها کرد و

خارج گردید. امیرهم که دید این زن رام شدنی نیست، ونمیتواند 

 محبت وعلاقه او را نسبت بخود جلب کند، چند ماه دیگر هم او را

در حرمسرایش نگهداشت و بعد او را رخصت کرد که دوباره بخانه 

و زندگی قبلی اش برگردد. موهن لال میگوید: این زن باشهامت 

اکنون)سالهای جنگ اول افغان وانگلیس( هم در کابل از شهرت 
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ومحبوبیت فوالعاده برخوردار است. موهن لال از قول امیر 

ها درافغانستان سه  دوست خان مینویسد که : علت تمام جنگ

«. ) زمین»و« زر»،«زن»چیز است که با حرف "ز" شروع میشود: 

 ترجمه داکتر هاشمیان،دیده شود، زندگی امیر دوست محمدخان،

 (۲۰۷ -۲۰۴، ۶۷،صص۱ج

روایت نمیشود ورنه  این داستان در میان کابلیان فراموش شده و 

انرا بخاطر  مرحوم غبار از آوردن آن دریغ نمیکرد. شاید موهن لال

اینکه از کشمیر بوده  برای بدنام کردن امیر و رجال افغانی جعل 

کرده باشد. در هرحال نام بی بی مکارمی در جمله زنان امیر 

  درج است.دوست محمدخان در جدول خاص شجره زنان امیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنگ میوند، ملالى و غازی سرداره
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 سردار محمدایوب خان فاتح میوند

گ دوم افغــان وانگلــیس بــا نــام نــامی ســردار ایــوب خــان، جنــ

فاتح نبرد میوند  وملالی دوشیزه دلیر افغان پیونـد گسسـت ناپـذیر 

ــام عمــومی برضــد  ــه آن قی ــل وحوم ــردم کاب ــه م ــه ک دارد. همانگون

انگلیسها راآغـاز کردنـد ودر تمـام جبهـات نبـرد دشـمن را بـه زانـو در 

نیزیـــک جنـــگ ظفرمنـــد  آوردنـــد،در ادامـــه ایـــن قیـــام جنـــگ میونـــد

 وفیصله کن و نقطه عطف تاریخی آن به حساب می رود.

 بخش مهم وسرنوشت ساز جنگ دوم افغان و انگلیس،

هشت ماه بعد از قیام کابل وحومه،در غرب کشور، در دشت 

جولاى ۲۷میوند در تحت قیادت سردار ایوب خان غازی درروز

رت یافت. شه« جنگ میوند»بسر آورده شد که به ميلادى 1٨٨0

دراین جنگ در لحظاتی که پله جنگ به نفع دشمن سنگینی میکرد 

« يک لندى پشتو»يک دوشيزه افغان بنام ملالى با سرودن  ،

افتخار برانگيز آفريد ودرتن افغانهای شکست خورده روح  ۀکارنام

وروان تازه دمید وشکست آنان را به پیروزی برنیروی دشمن 

جولای که  ۲۷نبرد بعد از ظهر  ۀاشغالگر مبدل کرد. در بحبوح
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دشت میوند از تف گرما به کوره حداد میمانست، وهنگامی که  

نيروهاى بريتانيائى تلفات سنگينى بر قشون افغانی تحت رهبری 

سردار ایوب خان  وارد کرده بود، ملالى دوشيزه ايکه با مشک آب 

در ميدان جنگ به مبارزين آب ميداد، نا گاه چشمش به پرچم 

ارافغانى افتاد که هدف گلوله دشمن قرار گرفت و پرچم از د

دستش بر زمين غلتید. دوشيزه ملالى مشک آب را بر زمين 

گذاشت و دويده پرچم افغانى را بلند کرد وآنرا به اهتزاز درآورد و 

 اين لندى )سرود فولکلوريک( را با آواز بلند خواند: 

 که په ميــــــونــد کې شهــيـد نه شوې

 دايږو لاليه بې ننګۍ ته دې ســاتينهخ

) اگر درجنگ ميوند شهيد نشدى ، خدا ترا ، براى بى ننگى حفظ 

 کند!(

 خال به د يار له ويـــنـــو کښــــېږدم          

 ګلاب و شرموينه چي شينکي باغ کي ګل

خواهم گذاشت که از دیدن آن گل نشانی ازخون یار بررخ )

جوان که فرياد مقاومت  ۀبيت دوشيز  از شنيدن اين (گلاب بشرمد.

در برابر دشمن را با تکان دادن پرچم ملى سرداده بود، حميت 

افغانها تحريک شد وخون غيرت در رگ و شرائين مبارزين چنان 

بجوش آمد که بدون ترس از مرگ ، همه از سنگرهاى خويش 

بيرون جستند و بر قشون دشمن يورش بردند و درحالى که با 

هاى دشمن جنگجويان افغان مثل برگ درخت روى شليک توپ 

هم در دشت ميوند ميريختند، اما تا گرفتن سنگر دشمن به پيش 

وفتح نصيب  تا آنکه دشمن از سنگرهای خود پا بفرار نهاد تاختند

 افغانها شد. 
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 ۱۸۸۰شکست سپاه انگلیس درجنگ میوندصحنۀ     

  

ز دم شمشیر هزار از افراد دشمن ا 12دراین جنگ در حدود 

دينسان دوشيزه ملالى محرک پيروزى مبارزین افغان درگذشتند. ب

در جنگ معروف ميوند واقع درپنجاه کيلومترى شمال غرب 

قندهار نام خود را در دل تاريخ مبارزات مردم افغانستان حک 

نمود.يادش گرامى باد!) داستان ملالى راسيد محمودکريم يکى از 

بان پدر خود که عموى او در جنگ ميوند افغانان مقيم امريکا از ز

شرکت داشته وبراى پدر نگارنده مضمون )سیدمحمود(تعريف 

مجله درد دل افغان چاپ امريکا به تفصيل  36کرده در شماره 

 نوشته شده، علاقمندان ميتوانند به آن مجله رجوع کنند.(

مرحوم استاد رشاد در مصاحبه ایکه با مسئول مجله میوند 

گ خود انجام داده ، گفته بودکه: خانوادۀ ملالی میوند قبل از مر 

ملالی  میوند زندگی میکنند!« دخوگیانو کاریز»تاهنوز درروستای 

خود از قوم خوگیانی بود وخانواده اش باشنده همین کاریز بودند. 



 169 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

قبر این میرمن قهرمان تا هنوز در میوند وجود دارد ومردم به 

و را با زیارت کردن مقبره او زنده زیارت او میروند و یاد وخاطر ا

نگهمیدارند.مرحوم رشاد میگویند که: قبرملالی درقسمت شمالی 

 شیلۀ مانده واقع است. 

قابل يادآورى است که به ميمنت نام ملالى بسيارى از 

خانواده هاى افغان نام دختران نوزاد خود را به اسم او نامگذارى 

ن است تا مثل ملالى شجاع ميکنند و توقع والدين از اين نوزاد آ

بار بيايد و در جوانى براى خانواده خود مثل او افتخار کمايى کند. 

و اين خود گراميداشت و تکريمى است که از جانب مردم ما 

 نسبت به اين دوشيزه دلير و نامدار افغان به جاى آورده ميشود. 

نماينده « ملالى جويا»يکى از اينگونه دلاور زنان افغان 

قانون اساسى جديد تصویب ولايت فراه در لويه جرگه  مردم

دسمبر 16افغانستان است که در روز چهارم جلسه لويه جرگه)

( با شهامت و دليرى بى نظيرى جنایتکاران جنگی را که در آن 2003

قرار داد و  شدید لويه جرگه نفوذ کرده بودند ، مورد انتقاد

لمللى شد. ملالی جویا  خواستار محاکمه آنان در دادگاه هاى بين ا

با این انتقاد خودنزدیک بود از جانب متهمين به جنايت درهمان 

روز کشته شود، مگر حضور نیروهای بین المللی ایساف در صحن 

بعدها این دوشیزه دلیر و  لویه جرگه مانع عمل جنایتکاران گردید.

نترس از جانب مردم ولایت فراه به حیث نماینده شان در پارلمان 

فغانستان تعیین گردید،مگر چون در پارلمان خواب خوش را بر ا

چشم جنایت کاران حرام کرده بود با دسایس وتوطئه هایی مواجه 

 و به تعلیق از وظیفه درپارلمان محکوم شد.

 

 غازی سرداره:
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در مورد این زن شجاع وفدارکار افغان که در جنگ دوم 

ه ومبارزین را میلادی شخصاً حضورداشت۱۸۸۰افغان وانگلیس در

در دفاع از وطن تشجیع مینموده ،مرحوم رشاد در اثری زیرنام 

سرداره » )زنان صاحب کارنامه(، نوشته است:« دکارنامو میرمنی»

هق( 12٨3غازی، خواهر سردار محمدرفیق خان لودین)وفات 

( بود. پدر او 1٨٧٩هق= 12٩٨وزیرامیرشیرعلی خان )وفات 

ر احمدشاهی قندهار میزیست. ملاعبیدهللا نام داشت ودر شه

خانواده پدری این زن درکوچه لودیان واقع دربره دروازًه 

شهرقندهارزندگی دارند. شوهر اوسردار مقصودخان ابن سردار 

رحمت خان و نواسه سردار جمعه خان برادر امیردوست محمدخان 

بود. خانوادۀ خسر خیل این زن در منطقه میوند بودوباش داشتند 

قلعه وکاریزی بنام آنها درآنجا موجود است. اولادۀ  که تا هنوز

سردار جمعه خان تا یازده سال قبل از نگارش این رساله )دکارنامو 

« کاریزک»میرمنی( درمیوند، کاریز سردار جمعه خان راکه بنام 

 شهرت  دارد، در اختیار داشتند. 

هجری قمری، پانزده تن از پشتونهای غازی در ۱۲۹۷درسال

د شب را به نیت جنگ با انگلیس به سحر می آورند. دشت میون

آنها عقیده داشتند که: در شب پانزدهم برات روزی تمام سال 

هریک از آنها مهر وامضا میشود، بنابرین در ذهن هریک از 

غازیان این سوال خطور میکرد که روزی چند ساعته برای من 

ا شهادت آنجا حواله شده باشد؟ و بنابرین آنها به آرمان پیروزی وی

 جمع شده بودند وهمه این شعار را زمزمه میکردند که :

 یا به پـــــرنگ له ُملکه با ســو

 دو پرخپل وطن باندی سرونهږ یا به ای

 )ترجمه: یا انگریزهارا از وطن بیرون می اندازیم 
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 یاکه سرخود را برای وطن فدا خواهیم کرد.( 

 

غازیان به امید روزهفدهم هنوزآفتاب طلوع نکرده بود که 

پیروزی بردشمن ، صفوف خود را برای جنگ منظم کردند.غازیان با 

توکل به خدا کمر همت برای آزادی وطن بسته بودند و این حق 

آنها بود، مگر دشمن) انگریزها( تسخیرسرزمینهای دیگران وکشتار 

مدافعین را حق خود میدانستند. آنها برتوپها، وتفنگ های عصری 

نگی خود تکیه داشتند. انگریزهای مغرورکه آذان ومهارتهای ج

غازیان افغان را شنیدند، بسرعت صفوف جنگی خود را بسوی 

 میدان جنگ بحرکت آوردند.

روز هفدهم برات در دشت میوند، روز امتحان صبر وثبات 

جوانان وطن بود. دشت میوند در میان دود وآتش باروت جنگ 

رمی باختند وخونشان تیره وتار می نمود. جوانان هرطرف س

 بهرسو جریان داشت. یکسواگر توپها وتفنگها 

جان از بدن جوانها میگرفت، از سوی دیگر گرمی طاقت فرسای 

روزپنجم ماه  اسد صبروطاقت جوانان را می آزمود.در ساعت ده 

صبح گرمی دشت میوند به چهل درجه سانتی گراد بالارفت وچون 

تر می آمد، گرمی بیشتر میشد و تابه داغ گردید.هرقدر آفتاب بالا

طاقت جنگجویان طاقتر میگردید تا جایی که دیگر توان فریاد هللا 

اکبر نداشتند. زبانها خشکی میکرد و بکام می چسپید وتف ازدهان 

شان نیز بخار کرده بود. مبارزان در عرق خود غرق و از اسپان شان 

 نیز عرق جاری شده بود.

ضی از زنان افغان نیز دیده می در این میدان آتش وخون، بع

شدند. برخی به جنگجویان تشنه آب میدادند و برخی کارتوس 
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وترانه « یډلن»وباروت میرساندند وبعضی هم برای تشجیع جوانان 

 های حماسی میخواندند. 

"غازی سردارخانم" در قلعه خود بود و به ده نفراز زنان 

یوند نان پخته قلعه وظیفه داده بود که برای جنگجویان دشت م

کنند. هنوز آفتاب غروب نکرده بود که بر برج قلعۀ خود بالا رفت 

تا میدان جنگ را نظاره کند. ناگاه متوجه شد که غازیان از شدت 

توپ وتفنگ دشمن مجبور شده اند به عقب سنگرهای خود پناه 

بگیرند. غازی سردارخانم که این منظره دلخراش را مشاهده نمود 

و به داخل قلعه رفت و اسلحه ای راکه داشت  طاقتش طاق شد

بر داشت وچادر را بر دور سر پیچاند و به سرعت خود را به میدان 

نبرد رسانید و جنگجویان را در مقابله با دشمن تشجیع نمود. 

وقتی آفتاب غروب میکرد، کاسه بخت دشمن نگون شد و پا به 

 فراربسوی قندهارنهادند.

اع دوباره به قلعه برمیگشت یک شام هنگام که این زن شج 

تفنگ ویک اسپ انگیسها را بطور غنیمت گرفته بود وبا خود به 

قلعه آورد. این تفنگ غنیمت که تا مدتها در نزد اولادۀ سردار 

جمعه خان به عنوان یک یادگار مقدس نگهداشته میشد، یاداور 

 کارنامه آن خانم شجاع افغانی بود.

خاطره حماسی را از قول  مرحوم اکادمیسین رشاد این 

حاجی محمدابراهیم خان لودین ،روایت کرده که نامبرده بیست 

( دربغلان وفات نموده است. بگفته مرحوم ۱۹۸۰سال قبل)

رشاد،حاجی محمدابراهیم خان یکی ازرجال معزز ونامدار خاندان 

سردار محمدرفیق خان بود. وی برای مرحوم استاد رشاد حکایت 

خاطره حماسی توسط ملا میریحیی باشندۀ قریه کرده بود که این 

ملاشکور واقع در خاکریز قندهاربه نظم درآمده است. مرحوم 
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رشادعلاقمند بوده تا ابیات این منظومه را از قول حاجی محمد 

ابراهیم خان ضبط کند ولی نامبرده بیش ازسه بند از آن نظم را 

 بخاطر نداشته  وآن ابیات چنین است:

 ه له کلا په نیت دجنگراووته سردار 

 ه په میونده!ږ نازی

 وویل: ماولیدی گولی دپرنگیانو د ې -1

 مرگی دی دغازیانو

 ی دوطن پر نام وننگږ وانان دی چی رژیځ

 ی له ژونده!ځودا 

 یږ وانان دی قتل کیځ  -2

 لشکر دپرنگ رازی  میدان ته په غورزنگ

 ی هار له قنده!ږ بیلی

 روویل:ماولیده غازیان دکندها دې -3

 ی وار په وارږ تیری

 ی په وینوکی له لاسه د پرنگړ وانان لغځ

 تپ کی خاونده! ګپرن

 ۲۰۰۸دسمبر۲پایان 

 

 

 

 

 

 

 

 ساله ۶۰کارنامۀ الماسه، مادر
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 درجنگ دوم افغان وانگلیس

 (۱۸۷۹دسمبر ۲)

 مقدمه:

تصــادف عجیبــی اســت، گــوئی تــاریخ تکرارمیشــود. درتــاریخ  

لـیس، دسـت بـه یـک قیـام مردم کابل برضـد قشـون انگ ۱۸۴۱نومبر۲

عمــومی زدنــد و در تمــام میــدانهای نبــرد انگلیســها رابــا شکســت 

 ۳۵مواجه ساخته مجبـور بـه خـروج فـوری از کشـور نمودنـد. واینـک 

یـــک بـــار دیگرمـــردم افغانســـتان  ۱۸۷۹دســـمبر۲ســـال بعـــد از آن،در 

دست به قیام عمومی برضد قشون متجاوز انگلیس زدند وایـن بـار 

غول استعمار رابا تحمیل تلفـات سـنگین بـراو  از نیز موفق شدند تا

 کشور اخراج نمایند.

بقول مرحوم غبار: "اینک از آغـازورود قشـون دشـمن درکابـل 

ــل در  ۵۵ ــک کاب ــردم دور ونزدی ــن مــدت م روزمیگذشــت. درطــی ای

صــدد آمــادگی بــرای دفــع انگلــیس برآمدنــد. خصوصــاً کــه زمســتان 

ـــار خـــو ـــان کشـــوراز کشـــت وک ـــود ودهقان ـــارغ شـــده رســـیده ب د ف

بودند.پس همـین کـه تبعیـد امیرمحمـدیعقوب خـان بـه هنـد عملـی 

شد)اول دسمبر(آخرین پرده تظاهر وریاکـاری انگلـیس از هـم دریـد 

ـــری  ـــل وکوهـــدمن وکوهســـتان برهب ـــد. درکاب ومـــردم از جـــا برآمدن

محمــدکریم خــان افســرنظامی،غلام حیــدرخان کــابلی، میربچــه خــان 

 -انی برادرپرویزشاه خـان پغمـانیکوهدامنی،میرغلام قادرخان اوپی

ـــرادرش  ـــان صـــافی وب ـــدعثمان خ ـــری محم ـــراب برهب ـــاو ونج در تگ

درلـــوگر برهبـــری غلـــام حیـــدر خـــان چرخـــی) بعـــد -محمدشـــاه خـــان

در میـــدان  -سپهســـالار(، ســـمندرخان ومحمدحســـن خـــان لـــوگری

در عزنــه وزابلســتان  -ووردک برهبــری جنــرال محمــدجان خــان وردک
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ــدخان ا ــادین محم ــری مل ــالم، برهب ــا مشــک ع ــه مل ــدری معــروف ب ن

ــدالغفورخان لنگــری .گــل محمــدخان  ــا عب ــوی، مل ــدالقادرخان غزن عب

در هــــــرات برهبــــــری نایــــــب ســــــالار حفــــــیظ هللا خــــــان  -انــــــدری

در ننگرهار برهبری عصـمت هللا خـان جبـار  -وسردارمحمدایوب خان

 اجتماعات مردم شروع شد.  -خیل وهمچنین ده ها رهبر دیگر

ــ ــن انقل ــی درافغانســتانپیشــروان ای ــه مشــک  -اب مل طوریک

عالم به سردار محمدحسن خان حاکم امیرعبـدالرحمن خـان در غزنـه 

گفــــت: تقریبــــاً ســــه هــــزار نفــــر مــــی شــــد.دراول دســــمبر تبعیــــد 

امیرمحمدیعقوب خان افواه شد. ودر دوم دسمبر ملـا مشـک عـالم 

درغزنه جهاد در مقابل فرنگی را اعلام کرد.دسته جـات داوطلـب در 

تشکیل وبلافاصله بطرف در حرکت افتادند. این سپاه فـداکار هرجا 

که فاقد توپخانه وجباحانه ومخاذن آذوقه سیاربود، فقط تفنگی در 

ــا ســیلاوه یــی در دســت و پــیش قبضــی در کمــر داشــتند  شــانه و ی

 وبس.

طرح رهبران سپاه این بود که مبارزین کوهدامن وکوهستان 

کوتـل خیرخانـه را معسـکر درشمال شهر کابل، موضـع کـاریز میـر و

قراردهندو کوه آسـمائی را درغـرب شـهرکابل بـا ارتفاعـات همجـوار 

ــده شــیردروازه وتخــت  ــارزین پغمــانی وارغن ــد. ومب آن اشــغال نماین

شــاه در جنــوب غربــی شــهر کابــل وهمــه نقــاط حاکمــه را در دســت 

گیرنـد.جنگاوران تـره خیـل وبـت خــاکی وبگرامـی تپـه هـای یـک لنگــه 

درشـرق شـهر کابــل مسـتحکم سـازند. مـردم میــدان وسـیاه سـنگ را 

ووردک وغزنه از تنگه گذرگاه سر راست در داخل شهرکابل برقشـله 

 دشمن در شیرپور هجوم نمایند.

جنرال رابرتس )آنکـه بخونخـواهی کیونـاری، بالاحصـار کابـل را 

ویران کرد وسه تن ازسـران حملـه برکیونـاری چـون:جنرال خسـروخان 
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ــــوال وسردارســــلطان عزیزخــــان نورستانی،محمداســــلم  خــــان کوت

ــــه دارزد ــــار/-پســــرنواب محمــــدزمانخان را، ب ــــا دســــتیاری ۶۲۴غب ( ب

جواســـیس خـــود منجلـــه ســـردار ولـــی محمـــدخان لـــاتی وســـردار 

محمدحسن خان از نقشه سپاه ملی خبرشد وبا عجله یک قطعـه از 

سپاه را بسرکردگی بریگید میکفرسن وسردارمحمدحسـن بـه مقابـل 

زمیر(سـوق نمود.سـتون دیگـررا بقومانـدانی برگیـد جبهه شمال)کاری

بیکــر وســردار عبــدهللا خــان پسرســردار ســلطان احمــدخان غــازی در 

جبهــه غــرب )ارغنــده( ســوق داد تــا ازاتصــال قــوای غزنــی بــا قــوای 

کوهستان وقوای پغمان وارغنده بـا قـوای میـدان ووردک جلـوگیری 

 کند وخود بشکل قوت الظهر درقشله شیرپورباقی ماند.

همینکه دسته جات مجاهدین پغمان برهبری برادرپرویز شـاه 

خان آماده حرکت جانـب کـاریز میرشـدند، میکفرسـن بسـرعت بالـای 

ــاریکی شــب  ــا ت ــان ت ــرد. میربچــه خ ــه ک ــر حمل ــاریز می دســمبربا  ۹ک

ــه دار رزم داد و در  دســمبردر قلعــه هــای مــاحول  ۱۰دشــمن توپخان

ــوای خــود معســکرگرفت. در ــا ق ــر ب ــاریز می ــرال  ۱۱ک دســمبرقوای جن

محمدجان خان وارد قلعه قاضی شـد.رابرتس امرکـرد کـه میکفرسـن 

از جناح راست)کاریزمیر(برسپاه ملی حمله کند وقوای جنرال میسی  

از جنـاح چــپ) قشــله افشــار( بـا میکفرســن متصــل گردد،ولــی چنــین 

ــا قــوایش بــه حملــه بــرق آســا برسرمیکفرســن  نشــد. میربچــه خــان ب

ــرال مجــال ــه  پرداخــت. جن ــالی ک حرکــت وعقــب نشــینی نیافت.درح

قوای محمدجانخان قطعات میسی را زیرضربات تباهکنی قـرارداده 

بود. در تمام این میدانهای جنگ سـپاه دشـمن بسـختی کوفتـه شـد 

 (۶۲۶وتلفات سنگینی برداشت....") غبار، ص

غبــارمی گویــد : در نزدیکــی قلعــه قاضــی جنــگ شــدیدی بــین 

تس رخـداد. ایـن جنـگ بحـدی شـدید سپاه ملـی وقشـون جنـرال رابـر 
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بــود کــه بالــاخره بــه جنــگ تــن بــه تــن منجــر گردیــد.رابرتس در تمــام 

محاذات امرفرستاد که بی درنگ به شیرپور عقب نشـینی نماینـد و 

به انگلیس های کابل امرنمود که شهر را تخلیه کره به شیرپور پناه 

اعی ببرند، دروزاه های شهر رابسـته ودرعقـب بـرج وبـارو وضـع دفـ

اختیار نمایند. او به قوای شیرپوردستور داد که دسـته جـات سـواره 

انگلیســـی درتنگـــه گـــذرگاه  و دهمزنـــگ موقـــع گرفتـــه، خـــط عقـــب 

نشینی سپاه انگلیسـی را محافظـت کننـد.اما جنـرال رابـرتس قبـل از 

آنکــه ســتونهای اعزامــی او موفــق بــه فرارشــوند، خــودش کــه بــرای 

ا به چشم خود می دید، پشت به باراول محوشدن اردوی انگلیسی ر 

کارزار داد وبراسـپ ممتـازخود قمچـین کشـید. ایـن جنـرال مشـهوراز 

روی نعش کشته شدگان سپاه خود اسـپ مـی تاخـت وروبـه جانـب 

شیرپور مثل مرغ پرواز می کرد.درحالی که از تمام قشون او فقـط 

سوارموفق بفراردرعقب اوشدند.جنرال چنـان ترسـیده بـود کـه تـا ۴۰

ر نرفـت و در دهمزنــگ بـه خانـه یکــی از روسـتائیان پنـاه بــرد شـیرپو

وســپاهیان او بـــر روی بامهــا برآمـــده بــه محافظـــت از او پرداختنـــد 

ـــا تحصـــن  وهمینکـــه شـــب فرارســـید راه شـــیرپوردرپیش  و در آنج

 ( ۶۲۷گرفت. )غبار، ص 

دراین قیام، یکی از میدان های خـونین، نبـرد قلعـه قاضـی بـا  

ساله نیز شرکت داشـت. ایـن  ۶۰یک مادر دلیر انگلیسها بودکه درآن

ـــول   ـــود. سرگذشـــت او را از ق ـــازی ادی" ب ـــه "غ مادرغیورمشـــهور ب

دانشــمندنامدار کشــورمرحوم اکادمیســین رشــاد بــه بازشناســی مــی 

 گیرییم.

 

 :ېالماسه یا غازی اد
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مرحوم علامه رشاد، درپایان عمر پربارش کتابی در مورد 

")زنان صاحب کارنامه( ېنامو میرمنزنان نامدارکشورزیرعنوان"دکار 

به چاپ رسیده است. دراین ۲۰۰۵نوشته که بعد از مرگش درسال 

کتاب تعدادی از زنان دلیر افغان به شناسائی گرفته شده اند. 

 یکی از این زنان همین غازی ادی می باشد.

بنابر نوشته مرحوم رشاد، غازی ادی اصلاً از کتواز ولایت 

سه بود. این نام از آنجهت برایش داده شده غزنی ومعروف به الما

بود که زنی خوش صورت و پاک سیرتی بوده است. شوهرش 

حبیب نامیده میشد که در میان مردم محل به حبیب کاکا شهرت 

داشت.این زن وشوهر فرزندی داشتند بنام شایسته خان وبنابرین 

ه غازی ادی در میان اهل قریه بنام مادر شایسته خان نیز نامید

م( وقتی انگلیسها ۱۸۷۷هجری) 12٩4میشد. گفته میشود که درسال 

بر پیوار حمله کردند، غازی ادی درآن جنگ شرکت داشت.او 

دوگوشه پائین چادرش را بدورکمر تاب داده وبا مشک آب در 

سنگر جنگ برای غازیان آب  ویا غذا وگاهی باروت و کارتوس 

 میرسانید. 

ی ادی، شوهر و پسر جوان پس از آنکه درجنگ پیوار، غاز 

پسر جوانش را بر شانه « کتاروزمه»خود را از دست داد، اوتفنگ و

انداخت و مانند یک مرد در صف مبارزین قرارگرفت.غازی ادی در 

نشانه زدن مهارتی تام داشت وهرکه را هدف میگرفت، تیرش 

خطا نمی رفت. غازی ادی در جنگ خوشی لوگر، و چهارآسیاب 

کت داشت وشرکت او سبب غلیان روحیه جنگ وسنگ نوشته شر 

آوری جوانان در برابر دشمن میگشت. در جنگ سنگ نوشته که 

نیروهای ننگرهار با قوای کتوازوپکتیا یکجا شده بود،غازی ادی از 

جا بلند شد و دو دست بطرف آسمان بلند نمود و مناجات 
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مده نمود:"ای خداوند ! من برای رضا و حفظ دین تو به این جنگ آ

ام، خداوندا تو بمن این توانائی را ارزانی کن تا دشمنان دین را 

 نابود و شرف وننگ غازیان را نگهدارم." 

دعای غازی ادی برغازیان تاثیر عجیبی نموده آنها را برای 

جنگ با دشمن تحریص نمود. بعد از جنگ سنگ نوشته بود که 

گجویان قوای جنرال محمدجانخان وردک به میدان رسیدند. وجن

پکتیا وکتواز نیزاز سنگ نوشته وچهار آسیاب به چوک ارعنده  وارد 

شدند. "الماس ادی" که تا این وقت به "غازی ادی" شهرت یافته 

بود، وسنش به شصت سال رسیده بود، خود را به لشکر 

محمدجان خان رسانید. در جنگ قلعه قاضی، شهامت این زن در 

ولوله عجیبی در میان  جنگ و تشجیع غازیان افغان جوش و

مجاهدان برپا نمود، تا آنجا که به شکست دشمن انجامید. در این 

جنگ نام غازی ادی درمیان تمام مبارزان برسرزبانها افتاد. قبل از 

این تنها مبارزان کتواز وپکتیا غازی ادی را می شناختند، ولی 

اکنون همه غازیان از دلیری وشهامت غازی ادی میگفتند و او 

 احرمت میگذاشتند.ر 

میگویند وقتی جنرال محمدجان خان وردگ شجاعت 

ودلاوری غازی ادی را دید، او را نزد خود خواست و یک رأس اسپ 

به او بخشش نمود و برایش گفت:ادی! تو باپای پیاده جهاد میکنی 

واز پیوار تا اینجا تمام منزل ها را پیاده طی کرده ای ! این اسپ از 

آسوده شوی، کاه وجو اسپ از کمند من داده توباشد تا قدری 

خواهد شد. غازی ادی از این اقدام محمدجان خان اظهار 

من با کدام روی » خوشنودی نمود، ولی اسپ را نگرفت وگفت:

بسوی شوهر وفرزند خود خواهم رفت؟ آنها خواهند گفت تو تا نزد 
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ما پیاده آمده نمیتوانستی که بر اسپ آمده ای؟ من طعنه و 

 «غور آنها را قبول کرده نمیتوانم.پی

بعد از شکست انگلیسها در جنگ قلعه قاضی، هنگامی که 

غازی ادی با قوای جنرال محمدجان خان بسوی کوه قروغ حرکت 

 کردند، او این لندیها را با آواز بلند میخواند:

  یړ تـوره کوی بری به خپل ک

 وانان تل په تورو مرینهځ یکه بری نه و

 بزنید وپیروزی  را از آن خود کنید ترجمه:شمشیر

 اگر پیروزی نباشد، جوانان همواره با شمشیر میمرند

    و!وانانځـئ تـوری په خرچ وه

 وطن موخپل دی په سرو وینویی ساتونه 

 ترجمه: ای جوانان، شمشیر را محکمتربزنید 

 وطن ازماست با خون خود آنراحفظ  میکنیم 

 وینهګنړ غازی زلمیانویی په توپکو  - یږ ـیګنړ ـو  نه چهـاونی په توپ

 ترجمه:قشله با انداخت توپ ویران نمیشود

 غازیمردان با تفنگ خود آنرا ویران میکنند

 

    - جنــگ د کابل جـــوس  ته راغی

 ینهټلی لگوی کابل گګنڅوانان ځ

 ترجمه:جنگ کابل بجوش آمده است

 جوانان با کاکل زدن کابل را فتح میکنند.

افزایـد کـه وقتـی قـوای محمـدجان خـان بـه  مرحوم رشاد می

واصل آباد رسید نیروهای محمدعثمان خان صافی تگـابی  بـه کـوه 

ــازی  ــد. غ ــش بگیرن ــر آت ــه شــیرپور را زی ــا قلع ــا شــدند ت آســمایی بال

محمدجان خان نیروی های خود را بـدو بخـش تقسـیم کـرد: قسـمتی 
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ــر  ــوه تخــت شــاه موظــف ســاخت و قســمت دیگ ــرای تســخیر ک را ب

هــم در جملــه  ېاشــغال کــوه آســمایی وظیفــه داد.غــازی اد رابــرای

ــا صــدای هللا اکبــر  ــد. وب ــوه آســمایی بالاخزی ــین ســپاه دوم برک هم

غازیــان افغــان را تشــجیع و در دل دشــمن لــرزه برپــا میکــرد. کپتــان 

قیــام الــدین خــان تــره کــی روایــت میکــرد کــه گــروه مــا بســوی قلعــه 

در صــفوف مقــدم  آســمائی یــورش بردنــد، غــازی ادی پــیش تــر ازمــا

قرار داشت. سیصد قدم بـه قلعـه مانـده بـود کـه غـازی ادی هـدف 

فیر دشمن قرار گرفت ونقش زمین شد. وقتی ما نزدیک غازی ادی 

رسیدیم دیدیم که او افتاده و از سینه ودهـن او خـون جـاری بـود. و 

درهمین هنگام نیـز هللا اکبـر گفـت و بـا همـین صـدا جـان بـه جانـان 

علاوه میکند که وقتی ما بـر قلعـه فرازآمـدیم سـعی سپرد. نامبرده 

ـــر  ـــیم ودیگ ـــیش روی کن ـــردیم بســـوی قلعـــه نظـــامی شـــیرپور پ ک

ندانستیم که نعش غازی ادی را کی برداشت و درکـدام جـای بخـاک 

 (11، ص13٨4سپردند.)رک: دکارنامو میرمنی، چاپ 

مرحــوم رشــاد میگویــد: قبــر غــازی ادی فعلــاً نــا معلــوم اســت 

 ا کــه یــک افغــان زنــده باشــد فرامــوش نخواهــد شــد.مگــر نــام او تــ

درخاتمه باید یادآورشـوم کـه در دهـۀ چهـل خورشـیدی کـه  نگارنـده 

لیسـه در  رخارج دیوار جنوبی آند  معلم بود،کابل در لیسه نادریه 

پروان دوم، قبری وجود داشت که مـردم   -دست راست جاده کابل 

بر آن شـمع روشـن  هاشب آن را به غازی ادی نسبت میدادند و اغلب

 . تندداشمیگرامى  راو ياد اومیکردند 

 ۲۰۰۸/ ۱۱/ ۳۰پایان  
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 ریزه گل، مادری که حماسه آفرید!

 

 

 ظهورمجدد ملالی ها در ولایت فراه

 طالب را کشت 25مادری که در بدل خون پسرخود، 

 

ولایت فراه واقع در غرب کشور، از ولایات کم انکشاف 

ه اکثراً مصروف کارهای دهقانی وزمینداری یافته است. مردم فرا

وباغداری وگله داری اند واز این طریق امرار معاش می نمایند. 

اقلیم فراه گرم است وآب وهوای آن در حلاوت میوه جات آن 

بخصوص در حلاوت انگور آن تاثیر بسزائی دارد. مردم فراه از 

ائین لحاظ اقتصادی نسبت به مردمان هرات وقندهار،در درجه پ

تری قرار دارند، اما از لحاظ احساس وروحیۀ میهن پرستی وغرور 

ملی وسنن مهمان نوازی وشجاعت وجوانمردی، از خیلی از جاهای 
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دیگر پیش قدم تراند. این مردم در دفاع ازتمامیت ارضی ونوامیس 

ملی در برابر متجاوزین ودشمنان کشور،همواره سینه سپر کرده 

ندان بیگانه ها وبیگانه پرستان محلی اند و هرگز بدستور زورم

 سرتسلیم خم نکرده و نمیکنند.

آخر مگر نه اینست که آنها فرزندان کاوۀ آهنگراند و وارثین 

در مقابل زورمندان «  نه گفتن»فریدون دادگر؟ آری ،شجاعت 

ومقاومت دربرابر ستمگران، از خصوصیات برجستۀ این مردم 

جویا در لویه جرگۀ قانون  است. هنوز اظهارات شجاعانۀ ملالی

آزموده را »درخاطرمردم ما زنده است که گفت:  2003اساسی سال 

آزمودن خطاست، رهبران تنظیمهای جهادی که در صف اول این 

مجلس نشسته اند،جای اینها تالار لویه جرگه قانون اساسی نیست، 

جای اینها، دادگاه های ملی وبین المللی است تا به مردم مظلوم 

ن او که تا آنروز واین سخنا« انستان از جنایات خود پاسخ دهند!افغ

جرئت بیان آنرا  از زبان هییچ کسی شنیده نشده بود،وهیچ مردی

نداشت، لویه جرگه را به آشوب کشید ونزدیک بود برسراین سخن 

کشته شود،زیرا همه رهبران وقوماندانان جهادی با یک صدا او را 

سخنش را پس بگیرد  او ین پافشردند تاملحد خواندند و برا کافر و

سخنانش  و الا کشته خواهد شد، اما ملالی جویا چون کوه برسر

استوار ماند واز کسی معذرت نخواست، وگفت به ناحق سخن 

نگفته و از هیچکسی هم معذرت نمیخواهد. واز همان روز ببعد به 

حیث شجاع ترین زن افغان ،تیتربزرگ تمام رسانه های جهان 

رگرفت ومحبوبیتش از سطح ملی فراتر رفت. سیل پیامهای قرا

تبریکی وحمایت ازموقف وی از سوی سازمانها وانجمن ها 

واتحادیه های افغانها  ونهاد های دفاع ازحقوق بشراز داخل وخارج 

کشور برای ملالی جویا نوشته وفرستاده شد.من نیزکتاب)سیمای 
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دم و پسان ترها کتاب زن افغان درتاریخ(خود را به وی اهداء نمو

از نوشته « ملالی جویا، اسطورۀ شجاعت روزگارما»مستقلی بنام 

های خودم ودیگران تدوین کردم وبه چاپ رساندم . ملالی جویا 

 فرزندی ازمردم فراه است. 

واینک بازهم از همان زادگاه ملالی جویا، در آغازهفته جاری 

آفریدند وبا طالبان حماسه  بنام گنج آباد بالابلوک زنان روستائی

ساعت جنگیدند وآنها را مجبور به فرار از روستای  11آدمکش برای 

 خود نمودند. 

حاکی است که هفته گذشته  ی خبرگزاری رشد،ها گزارش

ولسوالی بالابلوک فراه مورد هجوم ،(2014نومبر1٨)عقرب 26روز 

نفر طالب پاکستانی قرارگرفته بود. در ولسوالی  بالابلوک  400

اه اکثراً پشتونهای نورزی زندگی میکنند. طالبان یک پولیس فر 

جوان را که تازه لباس افسری برتن کرده بود، دستگیرکردند و او را 

در جلو چشمان مادرش تیرباران نمودند. ریزه گل،مادر این پولیس، 

وقتی دید که طالبان، با قساوت وسنگدلی فرزند جوانش راکه تازه 

ه بود، در پیش چشمانش تیرباران کردند، او لباس پولیسی برتن کرد

بجای ندبه وگریه  و زاری وافتادن در پای طالبان، سلاح برمیدارد و 

پسر بچۀ ده ساله اش ،خود  دخترجوان و با همراهی عروس بیوه و

را به پوستۀ امنیتی ایکه در آنجا شوهرش درحال جنگ با طالبان 

 ه باطالبان می پردازد. بود، میرساند ویکجا با شوهرش ، به مقابل

بگزارش تلویزیون طلوع از کابل،جنگ میان اعضای خانوادۀ 

ریزه گل وطالبان بعد ازآن که پسرجوان شان توسط طالبان کشته 

طالبان را متحمل تلفات  شب شب دوام میکند و 11شد، تا ساعت 

وقتی خانوادۀ  سنگین کرده مجبور به فرار از محل می نمایند، و
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 25باره به خانه خود برمیگردند، می بینند که به تعداد ریزه گل دو

 نفر شان زخمی افتاده اند. ٧نفرطالب کشته و

بزودی مردم محل ومنسوبین پولیس مرکز فراه به محل 

حادثه می شتابند و از شهامت ودلیری زن ومرد وکودک این 

خانواده دندان حیرت برلب میگذارند و ازتصمیم بجای این مادر 

جنرال عبدالرزاق یعقوبی تمجید وقدر دانی میکنند. قهرمان 

پولیس فراه در مصاحبه با خبرنگار طلوع نیوز عمومی قوماندان 

اظهار داشت که : شجاعت ومقاومت این خانواده ،یک باردیگر 

این  خاطرۀ دلیری های ملالی میوند را درخاطرها زنده نمود و

اش برای مردم عمل شجاعانه وحماسه آفرین ریزه گل وخانواده 

بخصوص پولیس فراه مایۀ افتخار ومباهات است. شوهر  فراه و

روز  11ریزه گل در لباس پولیس به پشتو بیان کرد که ساعت 

پسرجوانش را طالبان شهید کردند، اما من بجای اینکه در فکر 

با خود  مردۀ فرزند شوم، در فکر دفاع از ناموس وطن شدم و

ها است که به ما به میراث مانده  گفتم: این خاک ، خاک ملالی

سرمیدهیم وسنگر نمیدهیم و بالاخره دشمن را طوری که مااست، 

 لازم بود، سبق دادیم.

فرزند ده سالۀ این خانواده نیز به پشتو بیان داشت که 

طالبان عروسک های پاکستانی اند وما هرگز به آنها اجازه 

بیوه و دختر جوان نمیدهیم که برخانه وقریۀ ما حمله کنند. عروس 

خانواده  نیز از صورت مقاومت و حملات پیهم خانواده با مرمی 

وانداختن نارنجک برسر طالبان در داخل حویلی ها و پناه گاه های 

ومیگفتند  شان بصورت شجاعانه وخیلی نورمال صحبت میکردند

حاضراند تا تمام اعضای خانواده ماکشته شوند اما نمی گذاریم 

این خانواده که بزبان پشتو صحبت  مسلط شوند.طالبان برما 
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میکردند، ظاهراً باید از پشتونهای نورزی باشند.  روحیه مقاومت 

 ومبارزۀ اعضای این خانواده  سرمشق وسمبول خوبی از 

شجاعت و دلیری زنان افغان است وثابت میکند که اگر برای 

کار  زنان کشور شرایط جهت اشتراک شان در امر دفاع از میهن و

اعمارکشور میسرگردد، دست کمی از مردان ندارند ومیتوانند 

مصدرفعالیت های شگفتی انگیز گردند واین ذهنیت را که زن 

عاجزه و ناتوان است و از عهدۀ کارهای مهم ،مثلاً مبارزه در دفاع 

از وطن توانائی ندارند،غلط ثابت میشود. بدون تردید اگر هریک 

ستان یک چنین روشی را  که دراین از فامیل های نظامی افغان

خانوادۀ فراهی صورت گرفته و عملاً ما شاهد شجاعت وپیکار 

دلیرانه آنها در مقابل متجاوزین بودیم،درخانواده های خود پیاده 

هزار سرباز، کم ازکم یک ملیون سرباز  350کنند، افغانسنان بجای 

اوزی  خواهد داشت که با چنین نیرویی میتواند با هرقشون متج

 مقابله نماید. 

جریان این حماسۀ آفتخار آمیززنان فراهی را در یوتیوب در 

 لینک ذیل میتوان مشاهده نمود:

http://www.youtube.com/watch?v=5QNNws53Xm4 

 

به مهر و محبت مادری اگر  دراین ویدئو گفته میشودکه :

خشم مبدل شود، اتفاقی می افتد که در تصور هم نمی گنجد. 

طالب را کشت وپنج 25یک زن در درگیری باطالبان درولایت فراه، 

 تن دیگر را زخمی ساخت.

ریزه گل می گوید هنگامیکه طالبان پسرش را که پولیس بود 

کشتند و برپوستۀ امنیتی حمله بردند، وی خودش را به این پوسته 

ا کمک عروس، شوهر و پسرش در یک درگیری هفت رساند وب

http://www.youtube.com/watch?v=5QNNws53Xm4
http://www.youtube.com/watch?v=5QNNws53Xm4
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ساعته/ مهاجمان را شکست سختی داد.دراین ویدیو پسر خورد 

 سالش برای پدرش مرمی  می رسانده است .

وزارت داخلۀ افغانستان بعداً این زن وشوهرش را با دادن مدال 

 مطلای وزیراکبرخان غازی مورد نوازش وتقدیر قرار دادند.

مادر دلیر واین خانواد شجاع وفداکار فراهی ! افتخاربه  این 

 شیرمادر وطن حلال تان باد!           

 2014/ 11/ 25پایان   
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 مچهارفصل 

 

 در قرن بیستم خاندان سلطنتی نخبه  زنان 

 

 

 شاه بوبوجان جیغه دار خانم امیرعبدالرحمن خان

 

دۀ میرواعظ کـابلی ، بی بی حلیمه دختر میر عتیق هللا از اولا

در بارانـۀ کابـل  ۱۲۸۲یا  ۱۲۸۰خانم امیرعبدالرحمن خان بود که درسال

ـــر دوســـت  ـــر امی ـــق هللا دخت ـــا گشـــود. مـــادر میرعتی ـــه دنی چشـــم ب

محمــدخان بــود. حلیمــه ازکــودکی در خانــه پــدر علــوم متداولــه را 

آموخــت ودر ادب وشــعر معلومــات لــازم را کســب کــرد ودرجــوانی 

میلـادی ۱۸۸۰هجـری/  ۱۲۹۶او شـکوفه نمـود.در ذوق شعر گفـتن در 

وقتیکــه امیرعبــدالرحمن خــان از بخــارا بــه وطــن بازگشــت وبــه کابــل 

آمد، شب در باغ بالا توقف نمود ودر آنجـا بـا بزرگـان وارکـان دولـت 

ملاقات نمود و ضمن صحبت با سردار محمد یوسف خان ابن امیر 

هر زاده ایکــه دوســت محمــدخان پرســیدآیا کــدام ســردار زاده یــا خــوا

لیاقـــــت همســـــری را بـــــا او داشـــــته باشـــــد، ســـــراغ دارد؟ ســـــردار 

محمدیوسف خان فوراً حلیمـه دختـر میرعتیـق هللا خـان را کـه در آن 
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سال داشت ودر حسـن وزیبـائی نیـز زبـانزد خانـدانهای  ۱۷یا  ۱۶زمان

ــی  ــدالرحمن خــان معرف ــه امیرعب ــاطر اورد و او را ب ــود بخ اشــراف ب

حلیمه بـه نکـاح امیرعبـدالرحمن خـان درآمـد کـه نمود . چند روز بعد 

 بعد به بوبوجان شهرت یافت.

اولین کار این خانم بخشیدن مهرخود به امیروسـپس رفـتن او 

بـه محــبس عمـومی بــدون اجـازه امیــر و رهـاکردن تمــام زنــدانیان از 

محــبس بــود. وقتــی امیــر از ایــن قضــیه آگــاه شــد بشــدت عصــبی 

نســبت بــه خــانم جــوان خــود  گردیــد ولــی بعلــت علاقــه شــدیدی کــه

داشــت از گنــاهش درگذشــت و بــه او خــاطر نشــان کــرد کــه منبعــد 

 بدون مشورت او دست به چنین کارهایی نزند.

بی بی حلیمه زنی سخی طبع ومهمان نوازبـود ودسـترخوان 

گسترده داشت وبا غربا ومستمندان مساعدت میکـرد. وی بـه سـاز 

داشـت، و از اوایـل  و سرود وموسیقی ومیله وگردش علاقه مفـرط

بهــار کــه درختــان شــکوفه بــاران میشــدند تــا فصــل پــائیز هــرروز بــه 

باغی میرفت و اوقات خود را به سیر ومیلـه سـپری میکـرد، و وقـت 

خود را به شنیدن موسیقی میگذشتاند و بهترین نوازندگان خرابـات 

ــداد  ــوش فرامی ــه ســاز وســرودهای آنــان گ ــد و ب را بحضــور میطلبی

 محظوظ میگشت.وازهنر ایشان 

گویند روزی امیر عبدالرحمن خان یک دسته گـل نـرگس بـرای 

بی بی حلیمه فرستاد و او برای ادای تشکرفرد ذیـل را نوشـت و بـه 

 امیر فرستاد:

 نرگس صد برگ از دست شهنشاهم رسید

 برســرخود ماندم و برچشم تر مالیدمش
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بوبوجان یا بی بی حلیمه اولین شاعر زنی اسـت کـه در عهـد 

میر عبدالرحمن خان دم از استقلال زده است.بروایت پرده نشـینان ا

 سخنگوی این سه بیت از اواست:

 برسرخــود لــوای استـقلال       از برای خـــدا بـلــند کــنـید  

 یارب از میوه های استقلال      باد شیــرین دهان ملــت ما   

 پای استقلالسرمه از خاک     میکشم بعد ازاین بدیدۀ خود    

ــد شــد کــه یکــی درکــودکی  ــر صــاحب دوفرزن بوبوجــان از امی

درگذشــت ودیگــرش ســردارمحمدعمرخان بود.ســردارمحمد عمرخــان  

پدرمحمدحسن ضیائی و سردار عبـدالرحیم ضـیائی )شـیون(بود کـه 

این آخری سرگذشت بسیاردردناک دارد و سـختی هـای  زنـدان هـای 

نی دوم جهـان دیـده اسـت استالین در سایبریارا درجریان جنگ جهـا

که خواندن سرگذشتش مو بربدن راست میکنـد. وی شـاعر توانـا در 

زبــــان فارســــی دری بــــود و صــــاحب رسالۀ:"صــــفحاتی از تــــاریخ 

ــی  ــدیمی اش ول ــراً توســط دوســت ق ــه اخی افغانســتان" میباشــد ک

ــاتی از ان  ــاپ رســیده اســت. در زیرنک ــه چ ــدنوری در فرانســه ب احم

 ه نقل میشود.رساله در بارۀ بی بی حلیم

 

 روایت شیون ضیائی در باره مادربزرگش بی بی حلیمه:

بقول سردار رحیم   شیون،مادر حليمه )شميجاخان( دختر امير 

در خانواده امير عبدالرحمن خان ميان وارثان او بر سر  دوست بود.

تاج و تخت اختلافات بسياري وجود داشت. مادر کلان من حليمه، 

ود. حليمه هم در محافل دربار و هم در ملکه رسمي افغانستان ب

بين مردم از نفوذ و اعتبار فراوان برخوردار بود. او اولين زن افغان 

بود که ممکن بعد از ملالي ) قهرمان جنگ ميوند ( اکثراً سوار بر 

اسپ پيشاپيش قطعات عسکري ظاهر مي شد. تقريباً هميشه 
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کند. در مي توانست هر قضيه را مطابق ميل خود حل و فصل 

برخي موارد حتي موفق ميگرديد حکم اعدامي را که امير صادر 

 کرده بود، ملغي قرار دهد.

بي بي  1٩01پس از وفات امير عبدالرحمن خان در ماه اکتوبر 

امير وارث تاج  چهارمحليمه نمي خواست شهزاده حبيب هللا پسر 

و تخت شناخته شود. بي بي حليمه در اين فکر بود که پسر 

سردار محمد عمر پادشاه شود و تا زماني که پسر وي به  خودش

سن بلوغ برسد و بزرگ شود، خود زمام امور مملکت را در دست 

بگيرد. اين امر در محافل دربار سراسيمگي و آشفتگي بزرگي ايجاد 

کرده بود. سردارعبدالقدوس خان که در زمان امارت امير 

زير دربار را داشت، عبدالرحمن خان لقب )شاه آغاسي حضور( يا و

به سود شهزاده حبيب ودر رفع اين سراسيمگي سعي زياد نمود. 

هللا دست به کار شد. و بي بي حليمه را راضي ساخت تا شهزاده 

حبيب هللا را وارث امير بشناسد. پدر عبدالقدوس خان سلطان 

محمد خان طلائي بود. امير حبيب هللا خان چون به تخت نشست 

دالقدوس خان، او را )اعتماد الدوله( لقب داد. به پاس خدمات عب

خانواده ایکه اکنون در افغانستان بنام اعتمادي معروف ميباشد از 

بازماندگان همين شخص است. بعدتر بي بي حليمه به ياري 

هواداران خود در دربار بسيار کوشيد تا به هر وسيله که مي شود 

. براي اين منظور امير حبيب هللا خان را از قدرت برکنار سازد

توطئه اي را سازمان داد، ولي توطئه اش افشاء گرديد و تمام 

کساني که در آن شرکت داشتند زنداني شدند. طوريکه معلوم 

شد اين توطئه را ميرزا محمد حسين خان کوتوال ) پدر خليل هللا 

خليلي(، که بعداً امور استخباراتي امير را رهبري مي کرد، کشف 

ور کاهش امکانات مالي حليمه و از بين بردن زمينه نمود. به منظ
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حليمه را وادار بی بی هاي دسيسه بازي، امير حبيب هللا خان 

 ساخت تا تمام دارائي خود را به قسم هدیه به امير انتقال بدهد. 

در اين توطئه سردار شيرمحمد خان نيز شرکت داشت. عناد 

محمد نادر شخصي وي در مقابل سردار محمد يوسف خان )پدر 

خان( از آنجا ناشي مي شد که محمد يوسف خان دختر خود را که 

با شيرمحمد خان نامزد نموده بود در عقد نکاح امير در آورد. 

، به 31 -30)سردار رحیم ضیائی،صفحاتی از تاریخ افغانستان، ص

 (2010اهتمام ولی احمدنوری،چاپ لیموژفربانسه،

فحه در مورد بی بی حلیمـه آقای ولی احمدنوری در پاورقی این ص

مینویسد:بي بي حليمه با وجوديکـه همسـر سـوم اميـر عبـدالرحمن 

خان بود از طرف پادشاه به حيث ملکۀ رسمي افغانسـتان برگزيـده 

شده بـود. بعـد از وصـلت بـا پادشـاه بـه نـام " بوبـو جـان جغـه دار" 

يعني بوبوجان تـاج دار مشـهور شـد. او زن دانـا ، فاضـل و نکـو کـار 

. يکي از کار هاي عمراني او اعمار پلي در راه پغمـان اسـت کـه بود

تا امروز بنامش ياد مـي شـود ) پـل حليمـه(. و از کـار هـاي عمـده و 

قابل يـادآوري ديگـر او اهـداي کـاخ شخصـي اش بـراي اولـين مکتـب 

نسوان کابل بود. اين کاخ بنام )بوستان سراي(، و بـاغ بـزرگ آن بنـام 

. ايـن کـار او ازعلاقـه زيـادش بـه معـارف و )باغ زرنگار( يـاد مـي شـد

تنــوير نســوان افغانســتان نماينــدگي مــي کــرد.) ســردار محمــدرحیم 

 (31 -30ضیائی،صفحاتی از تاریخ افغانستان،ص

بروایــت ماگــه رحمــانی، مولــف  پــرده نشــینان ســخنگوی) ص 

ـــر ۱۴۶ ـــه عم ـــان ب ـــوزای ۲ســـالگی صـــبح روز چهارشـــنبه ۴۶( ببوج ج

درگذشــت وجنــازه اش در جــوار دی ( میلــا1٩25مــی 22 )شمســی۱۳۰۴

 تمیم انصاربخاک سپرده شد. 
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 روایات سردارکبیر سراج وداکترسید خلیل هللا هاشمیان: 

، بـــرادر زاده شـــاه امـــان هللابـــه گفتـــۀ ســـردار کبیـــرهللا ســـراج 

امیرعبدالرحمن خان بیشتر در بـاغ بالـا اقامـت داشـت وبوبوجـان در 

وف بـه بوبوجـان جیغـه دار بوستان سرای بسر میبرد. بوبوجـان معـر 

همـــین خـــانم امیرعبـــدالرحمن خـــان بـــود کـــه تـــاج المـــاس نشـــانی 

برســرمینهاد وهنگــام حرکــت از یکجــا بجــای دیگــر تعــدادی از عســاکر 

دولتی او را اسکورت میکردند ومیخواسـت نقـش یـک ملکـه را اجـرا 

نماید وچون جیغه برسرمی نهاد ازایـن سـبب  بـه ببوجـان جیغـه دار 

 ود. معروف شده ب

 از آنجـائی کـه بوبوجـان میخواســت پسـرش سـردار محمــدعمر

ولیعهد  شود، اورا که هنوز نوجـوان ده سـاله بـود دامـاد سـاخت و 

سالگی او صاحب فرزندی بنام سردار نیـک محمـد شـد کـه  ۱۱درسن 

سال از پدرخود کوچکتر بود.ازپسران دیگر سردار محمـدعمر  ۱۱فقط 

شـیون" وسردارمحمدحسـن سردارمحمدرحیم ضیائی مـتخلص بـه " 

ــای ســردار  ــان بج ــدالرحمن خ ــر عب ــا امی ــد. ام ــدارتر ان ــاور، نام ــان ی خ

محمــدعمرخان، ســردار حبیــب هللا خــان را بــیش از دیگرپســران بــرای 

مشـق وتمــرین سـلطنت مــورد توجـه قرارمیــداد وبکارهـای مملکــت 

آشنا میساخت ،گویاکـه او را ولیعهـد خـود سـاخته بود.بعـد از فـوت 

من خان ، بدون کوچکترین مخالفت از سـوی بـرادران او امیرعبدالرح

 به امارت برداشته شد.

مگــر بنابرروایــت  پوهاندهاشــمیان ،شــاه بوبوجــان جیغــه دار، 

ــواهر امیــر ــادر،برادر  خ ــانم ســردار عزیزخــان ن ــدالرحمن خــان وخ عب

ـــان ـــان(  ناســـکه ســـردار محمداســـحاق خ ـــداعظم خ ـــن امیرمحم ) اب

پسرعموی  امیر وهم وزیـر حربیـه  بود.بدین ترتیب سردارمحمدعزیز

شـــاه بوبوجـــان زنـــی بســـیار بلنـــدپرواز  امیرعبـــدالرحمن خـــان بـــود.
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ومردانه صـفت بـود کـه حتـی بعـد از مـرگ پـدر در زمـان زمامـداری 

ــه برســر میگذاشــت. و  ــان نیزجیغ ــداغظم خ ــود امیــر محم ــای خ کاک

پروای شوهر را نداشت و بخاطر آزادی های خارج از دایـره عنعنـات 

لارانه دوســه بــار ازســوی شــوهرش لــت   وکــوب شــده بــود مردســا

وبنــابرین باشــوهر مناســبات خــوبی نداشــت و جــدا زنــدگی میکــرد. 

ـــان در مزارشـــریف  ـــان ســـردار محمداســـحاق خ ـــد از طغی ـــه بع البت

مناسبات سردارمحمدعزیز با امیر وهم بـا زوجـه اش شـاه بوبوجـان 

رفــت. در خرابتــر شــد، از وزارت دفــاع معــزول وتحــت تعقیــب قــرار گ

 عین زمان زوجه اش شاه بوبوجان به مرض طاعون درگذشت."

ــدالرحمن  ــد:" خــواهر امیرعب ــرهللا ســراج میگوی امــا ســردار کبی

خوان تاجی نداشت که برسـرنهد چـرا کـه تـاج مخصـوص شـاه خـانم 

بـود و او زن کـدام شـاهی نبود.ثانیــاً خـواهر امیـر عبـدالرحمن خــان، 

ــه انگلیســه ــام داشــت ک ــان ن ــل شــاه بوبوج ــام مــردم کاب ــس ازقی ا پ

ــه  ــامی ب ــدا کــرده پیغ ــام تصــمیم خــروج ازافغانســتان او را پی وهنگ

امیرعبدالرحمن خـان فرسـتادند. ایـن زن پیغـام انگلیسـها را در پیـزار 

ــاریخ  ــرادرش فرســتاد کــه موضــوع درت ــرای ب نــوکرش جابجــا کــرد وب

 " ( وتاج التواریخ درج است.۶۳۵غبار)ص 

ردکــرده  ردار کبیـر را چنـین یان ایـن ســخن سـمگرداکتـر هاشـم

میگوید که شاه بوبوجان چون فرزنـد اول امیـر محمدافضـل خـان و 

از امیر عبدالرحمن خان مسن تر بود، زنی بود مغـرور ونازدانـه  کـه 

تا سن بلوغ لباس مردانه مـی پوشـید وهمـواره در کنارپـدرش مـی 

ته بود. وچون دختر نازدانه پدر بود لـذا جیغـه ایکـه پـدر بـرایش سـاخ

بود بر سر میگذاشت. در عهد امیر عبدالرحمن خان  اوخود را وارث 

ـــای طـــرز اداره برادرخـــود انتقـــاد میکـــرد  ســـلطنت میدانســـت وبال

ــی  ــدام فرق ــذکیر وتانیــث ک ــۀ ت ــو بجــز علام ــان مــن وت ــت می ومیگف
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نیست، بنابرین از مال میراث پـدر ازامیـر سـهم مسـاوی میخواسـت 

ـــو امیـــر شـــده ای برا ـــر ومیگفـــت همینکـــه ت یـــت بـــس اســـت. داکت

هاشمیان تاکید میکند که شاه بوبوجان به مرض طاعون درگذشت 

وافواه از کلکین افتادن وی یک شـایعه بـود کـه دسـت سیاسـت در 

 آن دخیل بود.

بقول پوهاندهاشمیان سـردار محمـدعزیز نـادر در زمـان امیـر 

حبیــب هللا خــان بــه هندوســتان تبیعــد شــد وعلــت آن ایــن بــود کــه 

اش کرنیــل محمــدعظیم خــان خـواب دیــده بــود کــه لبــاس بـرادرزاده 

ســرخ پوشــیده و پادشــاه شــده اســت. دوســتان کرنیــل خــواب را بــه 

امیر اطلاع دادند وامیر از او اقرارگرفت و  اعدامش نمـود. متعاقبـاً 

امیرسردار محمدعزیزنادر را از ترس عکس العمـل احتمـالی وی  بـه 

بوجــــان) وشــــاه بهنــــد تبعیــــد نمــــود. ســــردار عزیربعــــد از فــــوت 

ـــــی  ـــــر ســـــردار ول ـــــا دخت ـــــد در هندوســـــتان( ب ظاهراًهنگـــــام تبعی

ــــان  محمــــدخان"لاتی" موســــوم بــــه  بــــی بــــی خدیجه)کــــه مادرکل

پوهاندهاشـــمیان میشـــد( ازدواج نمـــود وچنـــدی بعـــد خـــود درهنـــد 

درگذشت  و در حضیره شیخ حبیـب پهلـوی قبـر سـردار محمـدایوب 

لیحضـرت امـان هللا خان فاتح میوند در پشاور دفـن شـد. در عهـد اع

خان به اساس فرمان عفو شاه امان هللا،بی بی خدیجـه، بـا سـه تـن 

 از فرزندانش به کابل بازگشتند. 

پوهاندهاشــمیان در مــورد مــادر بــزرگ خــود میگویــد: او زنــی 

بود که خانـدان محمـدزائی را از خـورد تـا بـزرگ چـه در قنـدهار وچـه 

نــده بود.چنانکــه درکابــل وچــه در پشــاور مــی شــناخت ویــک تــاریخ ز 

ـــود ـــرای تـــالیف کتـــاب خ ـــی پروفیســـر ادمـــک ب بکابـــل آمـــده  وقت

بود،مرحوم خلیل هللا عنایت سراج پسرمعین السلطنه چندبار بخانـه 

ما)مادرکلانم با من می بود( آمد واکثر معلومـات قرابتهـای خانـدان 
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محمدزائی را از او میگرفت و به ادمـک میـداد. بیـاد دارم کـه حـدود 

همــراه بــا مــادر کلــانم بــدعوت بــی بــی جــان ،خــانم  م وســاله بــود ۱۰

ســردار عبدالقــدوس خــان اعتمــاد الدولــه) مــادر اعتمادیهــا( توســط 

گــادی شخصــی بمنــزل شــان در ده افغانــان میــرفتیم، بــی بــی جــان) 

نواسه امیردوست محمدخان بود ومادرکلان مـرا بـی بـی کوجـان یـا 

ایــای خانـــدان دختــر کاکــا جــان میگفــت( وازمادرکلـــانم راجــع بــه بق

محمــدزائی درافغانســتان وهندوســتان وازدواجهــا و اولادهــای شــان 

معلومات میگرفت و این معلومات را در یک کتاب ضخیم که بقلم 

ـــب  ـــی جـــان زن باســـواد، ادی ـــی ب ـــت میکـــرد. ب خـــود مینوشـــت، ثب

ـــالی داشـــت . پوهانـــد ـــا وع ـــط بســـیار زیب ـــود وخ ـــات ب  وپرمعلوم

نوراحمـدجان اعتمـادی بـود هاشمیان می افزاید که یک نواسـه اش 

که درآن وقت در صنف هفتم یا هشتم بود و بی بـی جـان او را بـه 

ــــــور میکــــــرد. ونواســــــه دیگــــــرش  نوشــــــتن ســــــیاه مشــــــق مجب

 سرورگویا،زیرتربیت او شخص چیزفهم شده بود.

ـــیس   ـــالی اعتمادی)ســـابق رئ ـــاری از توری مـــن )هاشـــمیان( ب

بوگل)خـانم پوهنتون(پرسان کردم که آن کتاب چی شد؟گفت: نزدبو

محمـــدیونس خـــان نایـــب الحکومـــه قنـــدهار( بـــود. شـــاید در رژیـــم 

کمونیستی مفقود گردیده باشد.اگر آن کتاب پیدا شود یک غنیمت 

ــاه  ــک زن باســواد وآگ ــرا ی ــرود، زی ــزرگ فرهنگــی بشــمار می بســیار ب

 واقعات دورۀ صدرات شوهر خود را نیز درآن ثبت کرده بود."

یگـراز زنـان محمـدزائی  نیـز قابل یاد آوری است کـه یـک زن د

عضـد  به شاه بوبوجان معروف بود وآن خانم سردار حیات هللا خان

توســـط حبیـــب هللا کلـــه کـــانی  .ســـردارحیات هللا خـــان بود الدولـــه 

معروف به بچۀ سقاو همراه باعده یی دیگر از سرداران محمـدزائی 

دختــر ســردار محمــدرفیق خـــان  اعــدام گردیــد. ایــن شــاه بوبوجــان 
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رکلان سردار رحیم وسردار عتیق بـود.وی زن فهمیـده، بسـیار وخواه

ــوازو  ــاری ومهمــان ن ــود مفشــن، درب ــده ب ــم شــاهی زن تاســقوط رژی

ــان را او و ــانمم ســامعه ج ــانم مــی آمــد وشــیرینی خ ــدن مادرکل بدی

صــاحب خانــۀ بــزرگ و مجللــی درشــهرنو درخانـۀ خســرم بــه مــن داد. 

ر از گلهـــای پـــ کابــل درعقـــب وزارت داخلـــۀ بــود کـــه بـــاغ سرســبز و

 در رنگارنگ با درختان مثمربـه آن رونـق وهـوای تـازه مـی بخشـید و

آن سـاختمان را ریاسـت اکـادمی قـرن گذشـته دهه هشتاد میلـادی 

 علوم افغانستان ازورثۀ شاه بوبوجا خرید.

از مجموع بحث فوق بـه ایـن نتیجـه میتـوان دسـت یافـت کـه 

ــوده ــه دارب ــانم جیغ ــان دو خ ــدالرحمن خ ــر عب ــد امی ــی  درعه ــد: یک ان

بوبوجــان خــانم امیرعبــدالرحمن خــان ودیگــری شــاه ببوجــان خــواهر 

امیر که از سـرغرور ویـا نازدانـه گـی جیغـه برسـر میگذاشـت وسـوم 

شاه ببوجان خانم سردار حیات هللا خان  برادر اعلیحضـرت امـان هللا 

خــان کــه جیغــه دارنبــوده  و در دورۀ اخیــر ســلطنت درکابــل زنــدگی 

 میکرده است. 
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 )سراج الخواتین(حضرت سرورسلطانعلیا

 

 

 مقدمه:

زن موجود درجه دوم به  یو افسوس که درجوامع اسلام غیبا در 

استعدادش را  تواندینم  ینید یو بنا برآموزه ها دیا یحساب م

و  یو اجتماع یگوناگون  اقتصاد یمثل مردان در عرصه ها

ر طبقات بالا بکار اندازد. صرف د یو نظام یو فرهنگ یاسیس

تا در عرصه   ندا افتهیزنان امکان  یبرخ یاسلام تیواشراف

ها   ییو ساختن عبادتگاه ها توانا هیر یخ  یکار ها ادیو بن استیس
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 خیدر تار  یخود را تبارز بدهند و از خود نام و نشان یستگیو شا

 بگذارند، 

 یرزایاز گوهرشاد آغا زن شاهرخ م توانیافغانستان تنها م در

و  استینه تنها در س یلادینام برد که درقرن پانزدهم م یور میت

 یومساجد  کرد بلکه در اعمارمدارس ینقس باز  یامور کشور دار 

به  یو از خود آثار مهم  ازبدهیپرشکوه در هرات ومشهد دست 

 گذاشته است.  ادگاری

را درکشور سراغ  یمازن  ستمیقرن ب لیقرن پارنزدهم تا اوا از

از  یعموم  هیر یخ  یو هم در کارها استیدر سکه هم  میندار 

مدرسه و اموزشگاه ها امکانات  ادیبن ایاعمارعبادتگاه ها  لیقب

 خود را بکار گرفته باشد. یواستعداد ذات یمال

هللا خان به  بیحب ریآمدن ام کاریبعد از رو  ستمیقرن ب لیاوا در

ان خ سرور سلطان مادر امان هللا احضرتیعل یاسیس یایاثر هوش

و  اریزن باسواد و هوش کیما شاهد حضور فعال   گریبار د کی،

که  میافغانسنان است یو دانشور درخانواده سلطنت استمداریس

 .شوبمیمآشنا  شتریبا او ب ریدر سطور ز 

***** 

خان هللا علياحضرت سراج الخواتين )سرور سلطان(  مادر امان 

اميرحبیب ملکه رسمى افغاستان ،يکى از زنان شجاع و بارسوخ 

هللا خان بود که در تربیت فرزندش امان هللا خان توجه عمیق 

سال  یمدت س 1929 یتا جنور 1901واز اکتوبر مبذول کرد 

شاه امان هللا  یوتجددخواه یو اقدامات مدن استیدر س ینقش مهم

  کرد. یباز

، دختر «سراج الخواتین»علياحضرت سرورسلطان ملقب به 

بارکزائی بود.شاغاسی غاسی میردادخان ابن شاشاغاسی شیردلخان 

 شیردلخان،صاحب پنج دختروهشت پسربود.دختراولش تاجور
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سلطان نام داشت،که درعقد نکاح سردار محمدعلیخان محمدزائی 

 پسران او محمدیونس خان سابق نایب الحکومه قندهار بود.

ومحمدولیخان بودند.دحتردوم، سرورسلطان،خانم امیرحبیب هللا 

( ودخترسوم بی بی همدم،نامزدشهزاده عبدهللا )علیاحضرت

جان،ولیعهد امیر شیرعلیخان ودخترچهارم بی بی خاورجان وپنجم 

 بی بی زینب جان نام داشتند.

پسران شاغاسی شیردلخان،عبارت بودنداز :خوشدلخان)لوی 

ناب(،محمداکرم خان، محمدعمرخان)حاکم اعلی فراه(،محمدعلم 

 اً از ساخته های اوباشد(،خان)حاکم لوگر،پل علم محتمل

محمدعمرخان )کرنیل یاور علیا حضرت( ،سکندرخان)والی 

در  -قندهار(،سلطان علیخان،محمدعلی خان، ومحمد یوسف خان

هجری درشاه برج نوروزی قندهار درجنگ دوم با  12٩٧شعبان  2٧

( 211)معصوم هوتک، کندهاری ورونه، ص-انگلیسها شهید شد

متولد شده  1٨٧4ورسلطان درسال برطبق ضبط آقای هوتک،سر 

بود ودر پانزده سالگی به نکاج سردار حبیب هللا خان در آمد.اما 

م( از 1٨٧4ق )مطابق 12٩1بقول پوپلزائی، سرور سلطان در سال 

بطن بینظیرسلطان پوپلزائی متولد شد و درماه رمضان سال 

سالگی به نکاح شهزاده حبیب هللا  1٧م( درسن 1٨٩1قمری) 130٧

پوپلزائی،سلطنت امان هللا شاه واستقلال مجدد  )در آمد. خان

 (42افغانستان، ص 

اولین فرزند علیاحضرت شهزاده امان هللا است که درروزپنجشنبه 

در درۀ زرگر 1٨٩2می  31شمسی مطابق  12٧1برج جوزای 10

پغمان]درمحل طاق ظفر[ چشم بجهان گشود وامیر عبدالرحمن 

گذاشت.میرزا محمدیوسف در قطعه خان نام امان هللا را براو 

 شعری از سرورسلطان  وقوم وتبار اوچنین یاد کرده است:

 سلطان جهان شاه زنان سروربارک
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 اج شهی باد تبارکــهمــواره تــرا ت

 ومسـعود بود ماه همایونـهرسال ت

 هر روز توفرخنده وهرلمحه مبارک

 (35)پوپلزائی،همان،ص

 

ه وباسواد بود وهشت پارۀ علیاحضرت زنی فهمیده وتعلیم دید

قران را حفظ کرده بود وسعی داشت تا بقیه قرآن را نیز حفظ 

کند.او درمسایل سیاسی واداری کشوربه امیر مشورت میداد.علیا 

حضرت بلحاظ فهم ودسترسی به امور سیاسی وحضور 

وابستگانش درمقامات مهم دولتی نسبت به سایر زنان امیر خود 

شمرد. او در برکشیدن امیر حبیب هللا  را یک سروگردن برتر می

خان برتخت سلطنت ، از ملکه حلیمه زن محبوب امیر آهنین که به 

نظامیان پول وطلا بخشش میکرد تا پسرش شهزاده محمدعمر را 

بجانشینی پدرش بردارند، نیز پیشی گرفت. علیاحضرت 

سرورسلطان به رجال بانفوذ خانواده پدری ومادری خود 

ود که بسلطنت رسیدن شهزاده محمدعمر، به خاطرنشان  نم

معنی کنار رفتن درانیها از قدرت است، بدینسان صاحب منصبان  

درانی را درجبهه شهزاده حبیب هللا خان قرارداد و رجال بانفوذ 

درانی قبل ازاینکه مرگ امیر عبدالرحمن خان را اعلام کنند، اول 

یرمتوفی اعلام و به حبیب هللا خان را در باغ بالا به جانشینی ام

اوبیعت نمودند وسپس شهزاده محمدعمر را به مجلس 

فراخواندند وبه او گفتند به امیر جدید )حبیب هللا خان( تبریک 

بگوید واوهم سلطنت امیر حبیب هللا را تبریک گفت وبدین 

 صورت نقشه ملکه حلیمه  نقش برآب گردید.

را بی پاداش  امیر حبیب هللا خان این خدمت سیاسی علیاحضرت 

بنواخت واز امتیازات « سراج الخواتین»نگذاشت واو را با لقب 
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پادشاهی برخوردارش ساخت وموتری تیز رفتار درخدمت 

اوگذاشت وبیرق دولتی برموتر وبرقصراو به اهتزاز درآمد 

 )وموزیک وسلام شاهی به استقبال موکب او اجرا میگردید.

  (43-42پوپلزائی،همان اثر ، صص

بي بي حليمه به ياري هواداران خود در دربار بسيار کوشيد  بعدتر

تا به هر وسيله که مي شود امير حبيب هللا خان را از قدرت برکنار 

سازد. براي اين منظور توطئه اي را سازمان داد، ولي توطئه اش 

افشاء گرديد و تمام کساني که در آن شرکت داشتند زنداني 

د حسين خان کوتوال ) پدر خليل شدند. اين توطئه را ميرزا محم

وامیر امور ضبط احوالات خود را بدو  هللا خليلي(، کشف نمود

از دسيسه بازي، امير کوتاه کردن دست حلیمه . به منظور سپرد

به امير انتقال  هیقسم هد بهتا تمام دارائي خود را کردرا وادار او

محل در  ییاز ارگ به قصربوستان سرارا  مهیحلو بی بی بدهد.] 

 کوچ داد.[عبدالرحمن خان  ریام ۀمقبر 

به اهتمام ولی  ،یائیض میسردار رحنوشته افغانستان،  خیاز تار  یصفحات) 

 (،31 -30ص ،2010موژفرانسه،یل چاپاحمدنوری،

 

 نقش علیاحضرت در بقدرت رساندن پسرش امان هللا خان:

دیده  را بگفته جمهورمورخان ونویسندگانی که علیاحضرت      

موردش نوشته اند،وی زنی شجاع، سرسخت ومصمم بوده  ودر

 برای رسیدن به سلطنت از ودر تربیت فرزندش شهزاده امان هللا

 زید تا به این آرزویش رسید.نه تلاش دریغ نور وهیچگ

علیاحضرت، والدۀ امان هللا خان »بقول عزیزالدین پوپلزائی،

امان جدۀ شاهزاده درجهت پرورش روحی  سلطان بیگم، وبینظیر

هللا بجانب بزرگ منشی، وشریعت شعاری وعدالت پسندی ومردم 

دوستی وجلب قلوب طبقات جامعه کوشش های مزیده نموده 
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پوپلزائی، «)اند وهردو تن)مادر ودختر( سلسله نسب بزرگ داشتند.

 (22٩سفرهای امان هللا شاه،ص 

ملکه سروزسلطان  زنى آهنين بودکه توانست در مقابل     

اسى و رقابت های داخل ارگ ایستادگی نماید، مشکلات سي

وپسرش را برای هدفى بزرگ تربیت کند تا  پله هاى ترقى را 

را به هللا بپيمايد. بدين سبب ملکه براى رسيدن بهدف خود امان 

مردم استقلال طلبی وکسب علم ودانش ،روحیه مهین دوستی، 

دوستی و مهربانی برفقرا ومستمندان وشجاع ونترس دربرابر 

 زورمندان تربيت نمود .

م(درداخل ارگ برای 1٨٩6قمری) 1316امیرعبدالرحمن خان در سال

دب وملازم ؤ مکتب خصوصی دایر کرد ومعلم ومامان هللا

پسران خاندان های بزرگ را همدرس  مقررنمود وچند تن از

ان هللا پس از تاسیس مکتب وهمکلاس اوساخت. ام

درس خواند. بعد  شش سال درآن مکتب [1٩03درسال ]حبیبیه

شامل مکتب فنون حرب گردید، دراین مکتب مدت ده سال درس 

 نیرومند بار آمد عسکری خواند ویک شاگرد ممتاز ویک سرعسکر

از آموختن و زبان فرانسوی وترکی را آموخت براثر علاقه خودو

 پوپلزائی، ).دریغ نورزیدعربی و ادبیات پشتو ودریزبانهای 

 (3٧-36صسلطنت شاه امان هللا ، 

 ایمی علیاحضرت، امان هللا شخصیتبراثر توجه وموظبت د 

، مردم دوست، دلسوز انسانادیب وسخنور توانا، برازنده ملی،

وطن پرست، دشمن استعمار ،عاشق استقلال وازادی، دارای 

ملاهای دیوبندی پیرها وجهانی بینی روشنفکرانه ،دشمن خرافات و 

 آمد. به بار وعاشق علم ومعرفت ووحدت ملی

م(شهزاده امان هللا با ثریا طرزی 1٩14قمری ) 1332درسال 

جشن نامزدگردید وامیر دستور داد که در برج عقرب همان سال 
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عین الدوله  مدت هفت شبانه روز برگزارگردد.برای عروسی آنها 

به امیر عرض  نبود و نودعروسی قلباً خوش ازاین گزافه خرچی در

مایونی شرف تعلق پذیرد که اگرارادۀ اعلیحضرت ه»نمودکه:

همین مبلغ تخصیص یافته مراسم عروسی  هفت شبانه روزی را 

برای تاسیس یک باب مکتب اناثیه یا یک باب شفاخانه اناثیه 

بمصرف برسد وملت از آن مستفید شده یک تذکار ابدی ویادگار 

دایمی برای این مراسم بماند واز اسراف بیهوده  وبی ثمرصرف 

پوپلزائی،سلطنت شاه امان  )«رحمت خواهد بود.نظرشود عین م

 (3٨هللا ، ص

د وسپس او را آفرین گفت شتعجب ماین تصمیم شهزاده  از امیر

مدنظرداشت  مبلغی را که به این منظور و ش را پذیرفت.ستوخوا

برای موسسات عرفانی وصحی داد. علیا حضرت  مادر امان هللا 

هرمادری در باب فرزند  فت:ن نظر پسر را تائید کرد و گخان نیز ای

نظر پسردانش  و ارزوهای بسیار دارد، اما من فکر خود خواهشها و

این روش وطنخواهانه او را  میکنم و غریب نواز خود را قدر و پرور

هریک از فرزندان آرزو دارم تا ازاین نوع فداکاری بسرمشق حیات 

  (3٨، ص همان اثرپوپلزائی، )«ومردم دوستی پیروی کنند.

مادرامان هللا خان]علیا  لئیون پولادا، به نظرنویسنده امریکائی،

حضرت[، بانوی اول دربار که متعلق به خانواده با نفوذ بارکزایی 

هللا خان نقش  دهی شخصیت اولیه امان  )لوی ناب( بود در شکل

 مهم داشت.

پدر علیاحضرت شیردل خان و برادر او لوی ناب خوشدل خان از 

دهاری بودند. علیا خانم]علیاحضرت[ با موقف سرداران مهم قن

هللا خان داشت، فرزند خود  بلندی که در میان بقیه زنان حبیب

دانست و به  هللا خان می هللا خان را شایسته جانشینی حبیب امان

های که داشت برای آینده سیاسی  همین منظور او را با توانایی
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ها تجربه تلخی از دو  کرد. از آنجا که بارکزایی افغانستان تربیت 

جنگ افغان و انگلیس داشتند، این تجربه در تربیت خانوادگی 

هللا خان موثر بود. تاثیرپذیری او از طریق خانواده مادری، او  امان

فصل  ،لیون بی پولادا )«را با روحیه ضد انگلیس بزرگ ساخت....

  ( اگست 21الرحمن اتل، برگه ف.ب.شفق همراه، ترجمه و تلخیص: مجیب،ناتمام

)کنایه از «ریعقاب پ نیا»  ربیمحققان غ به قول ایضرت علیاح    

 ریفکر امان هللا تاث وطرز تیدرترب بلندپرواز وتیز بینی عقاب است[

. کردیوآماده م تیسلطنت ترب یبرا ونفوذ موثر داشت وپسرش را

روزی مرحوم  حضرت از اين حکايت برملا ميشود که ایشجاعت عل

رمهدیخان چنداولی منشی دربار شاه امان آصف آهنگ پس

)ُاخت السراج( ، در ریخواهر ام یبار  اللهبرایم تعریف کرد و میگفت:

برپا نموده و در آن زنان و دختران  یباغ چهلستون دعوت مجلل

همه زنان  یمعتبر و معروف پايتخت را دعوت کرده بود. وقت لرجا

ز در آن دعوت دعوت شده به قصرحاضر شدند، اميرحبيب هللا ني

را از آن  یشرکت ورزيد تا مهمانان را از نزديک ببيند و احتمالاً کس

ميان بپسندد و به کام دل برسد، در اين هنگام به عليا حضرت 

 یقصرچهل ستون محفل بزرگ دراطلاع رسيد که ُاخت السراج 

برگزارکرده ، و اميرهم در آن شرکت دارد. پس علياحضرت با 

 یر ميرساند و ناگاه داخل قصرميشود و بسوسرعت خود را به قص

اميرايستاده بود، پيش ميرود وچون به  یُاخت السراج که در پهلو

ُاخت السراج حواله ميکند،  یبررو یمحکم یاو نزديک ميشود، سيل

 یبررو یخود را بسرعت عقب ميکشد و سيل یالسراج رو اختمگر 

ندو از شنو یعلياحضرت  را همه م یلیس یامير ميخورد. صدا

عيش امير »ميگويند: افتاده مشاهده اين صحنه مهمانان بخنده 

اميراز اين برخورد علياحضرت برافروخته  « به غيش مبدل شد.

را خواسته  یشب، قاض يمهميشود ، فوراً به کابل بازميگردد و در ن
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صف خان  و سردار محمدآ یو علياحضرت را طلاق ميدهد. وقت

این ، از  (ين امير حبيب هللا خانمصاحب )سردار محمديوسف خان

می سردار نصرهللا خان نزدنایب السلطنه قضيه مطلع ميشوند، 

روند نزد امير ميهم به اتفاق  و سازندیقضيه آگاه مروند واو را از 

را عليه خود  ی: امير با اين کار خود تمام قوم بارکزايوميگويند 

که طلاق  تحريک ميکند و سلطنت خود را به آشوب ميکشد، زيرا

همه را مي برد و باعث انتقام  یکشور ، آبرو یکردن ملکه رسم

ميشود. اينست که اميرحبيب هللا از کرده اقوام ملکه  یگير 

ديگر  یپشيمان ميگردد، وطلاق نامه را پس گرفته پاره ميکند ، ول

به  .افتند یعليا حضرت و پسرش شهزاده امان هللا از چشم امير م

بعد ازعروسی شهزاده احتمالاً ثه چهلستون حاد ن)نویسنده(نظرم

اتفاق افتاده باشد، زیرا مناسبات امیر با  1٩14امان هللا درسال 

علیاحضرت در زمان عروسی شهزاده عین الدوله با ثریا طرزی 

( گواه 46-35بسیارخوب بود وکتاب سلطنت امان هللا شاه )صص

 این روابط حسنه است.

، علياحضرت با ریامع مناسبات گفت:قطعلاوه کرده مرحوم آهنگ 

رسیدن پسرش به تخت سلطنت  بر یمبن مشیرا از تصم ملکه 

 تیو درصدد تقو  ردیگیم میشجاعانه تصم . اوختسامنصرف ن

ابتدا دو دخترخود . افتد یرمیاز ام یانتقام کش پسرخود و تیموقع

صفورا ملقب به)قمرالبنات(که گرچه دختر سکه او نبود مگر  یيعن

مادرش فوت شده بود وعلياحضرت اورا مثل  یدکچون درکو

دختران خود پرورش داده بود( به شاه محمودخان وصفيه 

و خانواده  نامزدمیکندخان  یشاه ول سلطان)سمرالسراج( به

ازفرزند خود شهزاده  ی، نادرخان وبرادرانش را در پشتيبانانمصاحب

 راگان سرجماعه غلام بچامان هللا قرار ميدهد. سپس محمدوليخان 

 مدخانخود)عذراسلطان بنت فقيرمح یبا دادن دختر ماما
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 از یارگ را با دادن يک ی( وشجاع الدوله خان فراشباشپوپلزائی

بستگان ديگر بخود نزديک ميکند تا حمايت خود را از امان هللا خان 

. بدينسان علياحضرت ،  کشنددريغ نورزند و او را به سلطنت بر 

بخود وابسته ميسازد و سپس درانتظار را در دربار  یگروه مؤثر 

نشيند. حادثه سوء قصدعليه امير در  یانتقام از اميرحبيب هللا م

الممالک انگشت  یشوربازارکابل و پيگرد قضيه توسط مستوف

 یوچون امير راه گرفت.شهزاده امان هللا نشانه  یاتهام را بسو

مان لغمان بود، مجازات متهمين را به بازگشت خويش از لغ سفر

و  ردند،ميک یموکول کرد. پس گروه عليا حضرت که امير را همراه

در امير  یبه زندگشب دریک نیمه مورد سوء ظن قرار داشتند، 

 یبستر خواب پايان بخشيدند و هفت روز بعد امان هللا خان به جا

از روی  آصف آهنگمرحوم این روایت پدر برتخت کابل تکيه زد.)

را کنار هم  این رخدادهای مردم وقت  .(حافظه نویسنده است

که علياحضرت ، انتقام خود را به میگذارند، چنین نتیجه میگیرند 

 گرفت.امیر  امير ديده بود از ا بکه از جان یدليل توهين

در باره روایت را  عیننیز تقریباً داکترسید عبدهللا کاظم ،

 مینویسد:وحادثۀ قصر چهلستون یادنموده علیاحضرت 

ت طولانی زن محبوب وملکه رسمی امیربود و علیاحضرت مد»

او تأثیر زیاد داشت. پس از آنکه علیا حضرت در باغ چهلستون  بر

کابل جنجال برپا کرد،  امیراز او کناره گرفت و از آن به بعد 

شایعۀ نزدیک به حقیقت  مناسبات امیربا او آشکارا خصمانه شد.

اجره ملقب مقرب امیر ـ شاهدخت ه میگویند خواهراینست که 

شبی درقصر چهلستون محفلی زنانه برپا کرده بود  اخت السراج" "

که درآن امیرمصروف عشرت وخوشگذرانی بود. علیا حضرت به 

مجرد آگاهی در نیمه شب خود را به قصر رسانیده ومجلس به 

خواهر امیر را  دراین وضع علیاحضرت وضع ناهنجار برهم خورد. 
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را"کنیز زاده" و"کنیز پرست" وگفته  "دلال" خطاب کرد و خود امیر

تصمیم گرفت علیاحضرت را ً طلاق بعداً  با اینکار امیر میشود که

دهد، ولی سردارنصرهللا خان مانع شد وامیر را ازاین اقدام 

رنجش ها، کشیدگیهای داخلی و خصومتها  بعداً  .منصرف ساخت

ه بین امیر وعلیاحضرت بحدی رسید که شهزاده امان هللا خان ب

)داکتر کاظم،زنان  «به حمایت مادرش پرداخت. جدیت درمقابل پدر

 (113-112،ص 2005افغان زیر فشارعنعنه وتجدد،چاپ 

برای استحکام موقف علیاحضرت تلاشهای  دربارۀنویسنده 

شهزاده امان هللا خان دربین درباریان و خانواده های با نفوذ 

 :دسوینادامه میدر آنوقت 

م نزدیک ملکه نیز خاموشانه از او حمایت بارکزائی ها و اقوا»

میکردند ، ولی ازترس امیر حرفی بزبان نمی آوردند. بابرهم 

خوردن روابط داخلی، علیاحضرت به پلان قبلی خود مبنی به 

رسانیدن پسرش شهزاده امان هللا خان به سلطنت باجدیت بیشتر 

امیر  دست بکار شد. البته سردارنصرهللا خان نائب السلطنه برادر

وسردارعنایت هللا خان معین السلطنه پسرارشد امیر هریک خود را 

ذیحق جانشینی امیر میدانستند و درحالت عادی شهزاده امان هللا 

خان چانس رسیدن به سلطنت را بجای پدر نداشت، زیرا اوپسر 

سوم امیر و روابط او و مادرش نیز با امیر برهم خورده بود. دراین 

رت بود که باید میکوشید تا موقف پسرش را شرایط فقط علیاحض

در دربار و بین مردم تقویه کند، چنانکه همین کار را کرد، اما گمان 

نمیرود که علیا حضرت دراین فکر بوده باشد که با قتل امیر بتواند 

پسرش را جانشین پدر سازد، زیرا دو کاندید قوی و مستحق دیگر 

زاده امان هللا خان وجود برای احراز مقام سلطنت مقدمتر از شه

علیا حضرت خواست با وصلت عنایت هللا خان وهمچنان   .داشت

امان هللا خان با فامیل طرزی ازیکطرف روابط دو برادر را نزدیک و 
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دوستانه سازد و از طرف دیگرهردو را زیرتأثیر فکری یک شخصیت 

ز تأثیر با نفوذ و دانشمند قراردهد، تا بدانوسیله عنایت هللا خان را ا

نصرهللا  خان بیرون آورد. همان بود که خیریه دختر بزرگتر محمود 

طرزی را برای عنایت هللا خان و ثریا دخترسوم او را به پسرخود 

  .امان هللا خان تزویج نمود

علیا حضرت درعین زمان به دختران خود توصیه کرد تا روابط نیک 

ختر دوم مسماة با فامیل مصاحبان برقرار نمایند که درنتیجه د

صفیه ملقب به "ثمرالسراج" به عقد شاه ولی خان برادر نادرخان 

درآمد و دختر سوم مسماة راضیه سلطان ملقب به "نورالسراج" با 

محمدهاشم خان برادر دیگر نادرخان نامزد شد که بعداً این نامزدی 

دختراول  بهم خورد و جای دوستی را کین بین دو خانواده گرفت.

یره ملقب به "سراج البنات" به عقد پسرمامای خود مسماة سا

والی علی احمدخان پسرشاغاسی خوشدل خان درآمد که خودش 

علیاحضرت  .وپدرش از جمله شخصیت های با نفوذ دربار بودند

به این اکتفا نکرد، برادر زاده خود مسماة زرین ـ ملقب به "علیا 

ر سردار آصف مخدره" خواهرعلی احمدخان را به احمدشاه خان پس

خان پسرعم نادرخان تزویج نمود که ملکه حمیرا دخترش بعدها به 

عقد اعلیحضرت محمد ظاهر شاه در آمد. علاوتاً علیا حضرت یکی 

ملقب به "قمرالبنات" را که از  -امیر مسماة صفورا دیگر ازدختران

مادر نورستانی و نزد علیاحضرت مقرب بود، به عقد نکاح شاه 

دردیگر نادرخان درآورد که این نزدیکی با خانواده محمود خان برا

مصاحبان متأسفانه بعدها به اصطلاح عوام "چپه فیر" کرد. 

همچنان او دختر سردارفقیرمحمدخان مامای خود را به عقد 

محمدولی خان دروازی ـ یکی از غلام بچه های خاص وشخصیت 

دوره  مؤثر دربار درآورد که بعداً این  شخص نقش بسیارعمده در

  .امانی بازی کرد
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علیاحضرت هفت برادر داشت که همه وظایف بزرگ حکومتی 

داشتند، بخصوص شاغاسی خوشدلخان "لویناب" که عضو 

مقتدرشورای دولت بود. همچنان پسران کاکای علیا حضرت نیز در 

مقامات بلند دولتی رسیده بودند. بابا محمد سرورخان پدرناسکه 

فوذ دربار نصرهللا  و صاحب عزت و او نیز ازشخصیت های با ن

اکرام دربین مردم وخوانین بود. ازسوی دیگرعلیاحضرت با آنکه 

ظاهراً نائب السلطنه را مانع رسیدن پسرخود به سلطنت میدید، 

ولی با موصوف چنان رابطۀ نیک ونزدیک داشت که او فکرمیکرد 

داکتر )«گویا ملکه از او به حیث جانشین امیرحمایت میکند.

  (۱۱۵- ۱۱3 ات،صفحهمان اثر: کاظم سیدعبدهللا

 

 پاسخ علیاحضرت به امیرنصرهللا خان:

درخیمه خود  بود 1٩1٩که فردای آن  اول فبروری  امیر درنیمه شبی

درجلال اباد  شجسدوبه قتل رسید،  درشکارگاه کله گوش لغمان،

وبرادرش  درگوشه ئی از میدان گلف باغ شاهی بخاک سپرده شد.

علیاحضرت در جلال رهللا خان بجای او امیرشناخته شد.سردارنص

بود که امیرنصرهللا نشسته فاتحه امیر شهید برگلیم آباد  هنوز 

اطلاع از قیام امان هللا خان درکابل، نزد علیا حضرت  پس ازخان 

خواست  اوهللا خان شد و از  ای برای امان رفته  خواهان صدور نامه

ه کاکایش بیعت کند ورنه شیرخود در نامه از پسرش بخواهد که ب

 را به او نخواهد بخشید.

 علیاحضرت که از هوشیاری وشجاعت هردو بهره مند بود به امیر

خبرم و اگر پیامی با چنین  نصرهللا خان گفت: من از اوضاع کابل بی

دهنده دخالت آشکار من در امور سیاسی   محتوایی بنویسم نشان

خواهدخون  هللا خان می انو سلطنت خواهد بود. حالا که ام

هیچگاهی  کار پدرخود و استقلال افغانستان را بگیرد، من دراین
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هللا را به زور شمشیر بخود  کنم. شما اگرمیتوانید امان مداخله نمی

تسلیم نمائید.نصرهللا خان گفت :خوب اگرشما بی دخل استید پس 

ز همیشه بیدخل بمانید، نشود که روزی عریضۀ پسرت را آورده ا

برای امان هللا مرگ »جواب داد وی شفاعت کنید.علیاحضرت

بهتراست از آنکه من روزی عریضۀ او را نزد توقاتل پدرش گذاشته 

 (رجوع شودگفتار این درختم تبصره )بر «  .شفاعت کنم

پوپلزائی اشاره میکندکه امیر نصرهللا خان بعد از خروج از حرمسرا  

پیام داد که ه علیاحضرت علیاحضرت پهره موظف نمودو ب برخانه

برادرم امیرشهید نزدشماست  یقیمت اءوجواهر واشی مقداری زر

علیاحضرت جواب داد: حینی .بفرستید تا تسلیم خزانۀ دولت شود

که بکابل رسیدم همه اشیاء را بقید فهرست آورده به صندوق 

 (٨5پوپلزائی، سلطنت شاه امان هللا ...ص  )خانه دولت می سپارم.

دستگیری امیر شهید وبرای محاکمه قاتل جلال آباد سپاه  اما قیام

 انو هوادار برادرانش وهمه مظنونین سپهسالارنادرخان و

در قضیه قتل امیر بشمول مستوفی الممالک امیرنصرهللا خان 

 مسیر حوادث را به نفع امان هللا و ،عساکرشورشیتوسط 

حضرت به زمینه را برای برگشت عاجل علیا علیاحضرت تغییر داد و

 کابل فراهم کرد.

 تبصره:

حزب سری » داستاناگر  سوالی در ذهن خطورمیکندکه دراینجا

درست باشدکه میگوید، امان هللا با  (٧26)صغبار درتاریخ« دربار

نفر ازاعضای حزب تعهدی در حاشیه قرآن نوشتند و به نایب 10-12

امارت  را بهتن بردن امیر شهید بیالسلطنه تسلیم دادند که بعد از 

پس اگر چنین سندی درمیان بود، چرا امیرنصرهللا خان  «یمدار میبر 

ازسرورسلطان خواهش کرد تا به امان هللا نامه بنویسد ودر آن 
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تذکر بدهد که اگر از کاکایت اطاعت نکنی، من شیرخود را بتونمی 

 بخشم؟

آیا باموجودیت چنین سندی مگرامیر نصرهللا خان خودش نمی 

هللا خان بنویسدکه اگر از من تبعیت ننمائی من  توانست به امان

تعهدی را که بمن سپرده ای، رومیکنم  وآنگاه تو ملامت وخجالت 

 خواهی کشید!

سوال دیگر اینست که وقتی علیاحضرت به امیر نصرهللا خان 

را بکار برد، چرا بجوابش نگفت: من قاتل نیستم، قاتل « قاتل»کلمه 

ازاین خطاب تند  ؟دیگر  یا کسی است پسرتتوستی،قاتل 

علیاحضرت استنباط میشود که امان هللا خان چنین تعهدی به 

چیزی بیش از « حزب سری»داستان کاکای خود نداده بود واساساً 

بدون سند( نبود که برای بدنام کردن شاه جعلی یک شایعه)سخن 

بود ، درکابل پخش نقدرت در امان هللا ، دشمنانش هنگامی که 

م قاتل پدر، از محبوبیتش بکاهند. این شایعه چنان کردند تا بنا

نویسنده شدکه حتی وبرسرزبانها جاری  ماهرانه و زیرکانه طراحی

 مثل غبار، نیز آنرا درتاریخ خود درج کرده است .ای 

است که  افغان محققدانشمند و نیعبدهللا کاظم ، اول دیداکتر س 

شهزاده امان  :چون یاشخاص بیدربار" با ترک یبه وجود"حزب سر 

،شجاع  یخان درواز  یهللا ،سردار نصرهللا خان، نادرخان ،محمدول

 هشک وتردید خود را ابراز کردالدوله وسردار عبدالقدوس خان 

 کارافراد را با سه گونه اف نیشدن ا کجایاست. داکتر کاظم 

ممکن نبود  :دیگو یداده م صیتشخ رممکنیغ یاسیس لاتیوتما

با هم همفکر وهمنظروهم عمل  یاسیس موضوع کلان کیآنها در 

 زیدربار را ن یوجود حزب سر   کاظمصورت داکتر  نیباشند. به ا

"حزب  یاز سو ریگزارش غبار در باره قتل ام بهبرد. یسوال م

را نقشه وپلان  رینشان داده وقتل ام دیدربار" شک وترد یسر 
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 ریباعناصر مورد اعتماد خود در دستگاه ام یدرهمدست سیانگل

را که درآن دست  یو برداشتها عاتیشا ه،هللا خان دانست بیحب

 یمنطق نیوبراه لیبا دلا داند،یم لیامان هللا وشجاع الدوله را دخ

 .کندیرد م

امان هللا  انیکه اگر در م کندیاستدلال م ینیب کیبا بار  داکترکاظم

به سوگند  یواعتماد موجود بود ، چه لزوم یخان ونصرهللا دوست

صورت گرفته  یتعهد نیچن اناً یواگراح شد؟یم دهیآن دقر  هیدرحاش

آن  توانستیم یگر ید ،یکی یاز سو  یباشد، درحالت عهد شکن

نصرهللا خان آن  ریعهد وسوگند را به رخ عهد شکن بکشد. چرا ام

او زده بود،  هیعل امیکه امان هللا خان دست به ق یتعهد را هنگام

استان تعهد امان هللا صورت داکترکاظم  د نینساخت؟ به ا یعلن

برد.  یم رسوالیقرآن ز  هیدرحاش گرینفرد ۱2-۱0 یخان را با امضا

بنام  یهللا خان شخص بیحب ریداکترکاظم قاتل ام حاتیبنابر توض

از قبل  نبوده است که با پلا سیاجنت انگل کی ریصغ یمصطف

 ریبا عناصر پر نفوذ در اطراف  ام یدرهمدست سیآماده شده انگل

قبل از   هیادرخان است[ صورت گرفته است و بعد، درترک]منظورن

استنطاق خود به قتل   هیو در حاش ریانجام ترور اتا ترک ، دستگ

) داکتر کاظم،اسرارنهفته شهادت  هللا اعتراف کرده بود. بیحب ریام

-۱۳0ص  ن،یآنلا نمقالات،افغان جرم فیهللا خان،آرش بیحب ریام

۱۳2) 

 گذارد،یت داکتر صاحب کاظم صحه مبرداش نیکه برا یگر یزدیچ

 نیکتاب "سلطنت امان هللا شاه واستقلال مجدد افغانستان" آخر 

( م۲۰۱۷ش)۱۳۹۶است که در سال یپوپلزائ نیزالدیعز  فیتأل

از کتاب  ییجا چیدر ه یاست. پوپلزائ دهیدرکندهار به چاپ رس

نظام  یپوپلزائ پدردربار"  نام نبرده است.  یخود از "حزب سر 

خان سرپروانه  میالدوله و محمدابراه نیدفتر ع یخان منش نیالد
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ومورد  کینزد اریالدوله و از اشخاص بس نیع یاز وابستگان مادر 

 وندیو پ یبودند، و برحسب سنن قومامان هللا خان اعتماد 

 نیاشخاص شامل چن نیا گرید یقبل از هرکس دیبا یم ،یخاندان

 یحزب سر  ای یپارت نیآنها از وجود چن مابودند، ا یم یپارت

 ندارند و بعد از سقوط شاه هم از آن اسم نبرده اند. یاطلاع

شهزاده   یکتب ،ازتعهدیاز کتاب پوپلزائ یصفحه ا چیعلاوتاً دره

قرآن وسپردن آن به عمش سردار  هیالدوله آنهم درحاش نیع

.  شودینم دهید ینصرهللا خان ذکر 
 

 

هللا   بیحب ریدربار ام که در دهدیوشواهد نشان م نیهمه قرا نیا

وجود نداشته است . پس  غبار براساس  یبنام سر  یکدام حزب

 نیکدام مدرک وشواهد،با کدام قرابت خود با دربار از وجود چن

استخبارات  سیالممالک)رئ یمستوف یخبرداشت که حت یحزب

خود در داخل ارگ از  انهزنانه ومرد سی( به آنهمه جواسدیرشهیام

و خبرداشت که همان  دانستیرا م نیت مگرغبارانداش یآن اطلاع

متاسفانه غبار درباره این گرفته بود؟ ریبه قتل ام میحزب تصم

کار اعتبار روایت او  نشان نمیدهد و اینراروایت منبع وماخذخود 

 را زیرسوال می برد.

 خیقابل توجه است که درموردتار  یبیسخن مرحوم حب نیا نجایدرا

خاص داشت  یسبک یتاريخ نويس ،دریو» غبارنوشته بود : ینگار 

و قالب  یرا همواره به نفع تصور خاص عند یکه وقايع تاريخ

 یحود ناظر ب یخود استعمال ميکرد و بنا براين درتاريخ نگار  یفکر 

)جنبش مشروطيت،چاپ اول، ص « !!!  آيد....  یبه نظر نم یطرف

۱۳۸  ) 

 کابل: در به مستقبلینعلیاحضرت سخنرانی 

د علیا حضرت به کابل، شاه امان هللا از موکب مادر استقبال با ورو

شانداری نمود ،علیاحضرت همینکه در دروازۀ ارگ از موترپیاده 
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تا »گفت:چنین مستقبلین نظامی وملکی  و خطاب به پسر شد،

واستقلال تامه را حاصل ننمائید ویا دراین راه  انتقام خون پدر

رزندان امیرصاحب شهید سرندهید، من باورنمی کنم که شما ف

باشید.اوکه شما را فرزند میدانست برشماست که حق پدری 

وفرزندی را ادا سازید. به کلمات وترددات هیچ یک از منافقین 

ومخالفین فریب نخورده تشویش واندیشۀ باطل را بدل راه 

ندهید. بخداوند توکل کنید ونصرت بخواهید.چون ادعای شما حق 

ری ومددگاری می نماید.وگفت: اقوام است حق تعالی بشما یا

وپدرومادر من وفرزندان من همان کسانی اند که عزمی کرده اند 

امان هللا تا خود را و دست بیعتی که داده اند،از عزم خود برنگردند.

دراین راه فدا نسازد، من او را فرزند خود ونورچشم رشید خطاب 

  (٨4..ص پوپلزائی، سلطنت شاه امان هللا . - )«نمی کنم.

 

 :امیر شهید کابل درختم فاتحه به مردمپیام علیاحضرت 

علیاحضرت سه روز درمراسم فاتحه و سوگواری برای امیرشهید 

درحالی که  سوگواریدرختم محفل مصروف شد. در روز سوم، 

سم فاتحه عموم بانوان خاندان های سرشناس کابل برای اداء مرا

سخنانی گفت که از نان آعلیاحضرت خطاب به  دند.شده بوحاضر 

اندیشه ها وافکار او در بارۀ نظریات وروی آن سخنان میتوان به 

آزادی، استقلال، والغای بردگی وکنیزی واحترام به حقوق زنان پی 

 برد.

در رأس  (بی نظیر سلطان )اش  هدر حالی که والدعلیاحضرت 

در »بعموم افراد دودمان خود گفت:  ،محترمات شاهی قرار داشت

د امیرصاحب شهید چندبار گفتم: اصلاحاتی در اوضاع قومی عه

واجتماعی بعمل بیاید واما منظور نشد چرا که همدران وقت بنابر 

دلائلی که گفته میشد شرائط آنقدر مساعد نگشته بود، وحال 
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وقت آن است که باید برآورده گردد. شما حاضرین مجلس بدل 

لطنت چه کار؟ بلی نگویید که ما زن هستیم ما را به سیاست س

امیرصاحب  کار دارم. و سیاست سر امن هم زن هستم ولی ب

شهید وقتی که از هندوستان معاودت کردند میخواست 

هر چند که بعضاً وبلکه اکثراً مفید بود،  ،اصلاحاتی بعمل بیارد

چون شرائط وامکانات برای عموم خاندان ها هنوز فراهم نبود 

مجلس حرف های مرا تائید کرده وقت در  یموافقت نکردم وعقلا

بودند چرا که گفته بودم این اصلاحات سی سال پیش از وقت 

است. وحال وظیفۀ ما آن است که باید بگوییم مردان بزرگ 

ات کامل از مشورت های معقول خود یوسالخورده وصاحبان تجرب

دریغ نورزند وشما محترمات سلام وپیام مرا به پدران وبرادران 

دان خاندان های خود برسانید که چیزی که برای خیر بزرگ وموسفی

اول باید  واصلاح امور مملکت از روی فهم وتجربه میدانید بگویید.

رسم برده گی از افغانستان بکلی برطرف  کنیز و غلام آزاد گردند و

شود واگر که غلام بچه و کنیز تا امروز در دربار سلطنت مانند 

دیده اند ولی چون این نام  فرزند وبحیث فرزند تربیت و عزت

لفظ هم ، این ین ااصطلاحاً باعث تحقیر تلقی شده است، بعد از 

بالکل ممنوع قرار داده شود. و دیگر محبوسین بهرنام واشتباهی 

که بقید مانده اند از قید رها گردند وفراریان از خارج خواسته 

ابد. واگر شوند واین احکام باید از همین ایام ابلاغ استقلال تنفیذ ی

ندارد چرا که میدانم امان هللا خود ]من[ه این حاجت به توصیه چ

  (٨5،ص  همان اثرپوپلزائی، )«جوان مهربان در حق مردم است.

 

 خدمات اجتماعی علیاحضرت درزمان امیر حبیب هللا خان

 

 :تاسیس محکمه دارالعدالت حضور-1
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کمۀ یکی از بزرگترین خدمات امیر حبیب هللا خان تاسیس مح

دارالعدالت به درخواست علیاحضرت بود که در آن برعرایض 

پوپلزائی میگوید:  علیا حضرت وشکایات زنان رسیدگی میشد. 

درباغ بابرشاه وباغ چهلستون وباغ شهرارا، جشن های زنانه 

که به این باغها می آمدند به تماس می ی با زنان برگزارمینمود و

از قصه های غم ورنج  میکرد واز مشکلات شان آگاه خود را  آمد و

زنان در یافت که مردم از ظلم وستم ماموران دولت واز رشوت 

به همین خوری وحق تلفی در فغان اند و کس به دادشان نمیرسد.

خاطر برای وارسی مشکلات زنان ستمدیده محکمه خاصی بنام 

علیاحضرت به امیر  ..." را از امیر تقاضا نمود.دارالعدالت"

من میرسد ومعلوم است که  عرایض مردم بحضورهروز »گفت:

مردم چندان نمیشود،باید یک محکمه خاص درحضور برای  غور

وارسی احوال عارضین تشکیل شود.وامیرحبیب هللا خان امرتشکیل 

م( 1٩11شمسی ) 12٩0قمری= 132٩ماه محرم 12این محکمه را در

 وردوست محمدخان ولدایشیک آقاسی امیرجان را مام کرد و صادر

 «محکمه دارالعدالت حضور مقررنمود. 

یک نفر قاضی، دونفر مفتی، یک نفرمحرر،  دارالعدالتدرمحکمه 

چهار نفر اهل دفتر، بیست نفرپیاده ، ده نفرسوار پولیس مقرر 

بودند. واین محکمه در رسیدگی به شکایات مردم خدمات زیادی 

 (46پاورقی صفحه ،و 45ص  پوپلزائی،همان اثر ، )انجام داد.

 

 فرار)تبعید( و حبس و علیاحضرت در مواقع اصدار امر اعدام و»  

احکام  ضبط جایداد اشخاص مداخله مینمود و توبیخ و زجر و

هم بسیار احکام را بحسب  میداد و شاهی را در موارد مهم تغییر

چون مردم به  مشورت خود با ادارات دولت نافذ میفرمود. امر و

ر او عرایض خود را تقدیم مینمودند، هم در پیش موت سرا ودر حرم
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علیا حضرت پسرکاکای خود سردار محمداکبرخان را معرفی نمود 

که مامور دارالعدالت حضور مقررگردد تا بعرایض مردم درست 

وارسی شود.این هدایت منظور گردید واز بزرگترین خدمات دورۀ 

همان اثر ،ص  پوپلزائی، )«امیر حبیب هللا خان یکی همین است.

43-44) 

علیا حضرت دفتر شکایات مردم به در زمان شاه امان هللا نیز 

 شکایات مردم رسیدگی میکرد. عرایض وبه وجود داشت و او 

  

 زنان : در بارۀ تحصیلعلیاحضرت نظریات -2

علیا حضرت مادر شاه امان هللا داکتر اکرم عثمان در مورد 

ی دانشمند مادر شاه امان هللا، سرورسلطان که زن» مینویسد: 

وکاردان بود وهمیشه در تنظیم نقشه ها وطرح های پسرش 

سهمی به سزا داشت، مستقیماً در تربیت و تعلیم زنان مملکت 

دخالت داشت، چانکه در نخستین سالهای تاسیس مدارس دخترانه 

دانش آموزدختر مشغول تحصیل  ۱۵۰به همت وتوجه این زن 

. وبا احداث مکاتب دخترانه بودند واز آن ببعد این رقم فزونی یافت

در ولایات وشهرها تعداد قابل توجهی دختر وزن به فراگرفتن 

غازی امان هللا خان دخپلواکی ستوری،  )«دانش مشغول شدند.

  (114، ص 13٨4افغان کولتوری تولنه جرمنی،کلن،

پوپلزائی مورخ کشور، گواهی میدهد که علیاحضرت درنهضت 

داشته است. امیر حبیب هللا خان زنان افغانستان، نقش موثری 

( و بازگشت به کابل به 1٩0٧پس از سفر هندوستان)جنوری سال 

فکر رفع حجاب زنان افغان افتاد وموضوع  را باعلیاحضرت مطرح 

از علیاحضرت ملکه که ریاست عالیه »کرد ونظر او را خواست:

نسوان افغانستان را برذمه داشت، مشورت خواست.علیاحضرت 

هریک خانواده افغان موتر وگادی وملازمین محافظ  گفت:زنان
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ملکی ونظامی از خود ندارند.وقتی یک زن از یک گوشۀ شهر با 

ت ز کند این مخالف ع لباس های دعوت از بین کوچه و بازار عبور

لباس های منظمی که حفاظت وقار وحیثیت ا وعصمت است،زیر 

بازهم  و هریک محترمۀ افغان را بنماید،بطورلازم موجود نیست

اگرامکان پذیرباشد این امر پنجاه سال قبل از وقت است که نباید 

از عجله کارگرفت. وفکر من آنست که زنان ودختران درخانواده 

های بزرگ باصول تجدد وتمدن امروز تحت تربیت گرفته شوند تا 

از آداب مدنی امروز بی خبر نمانند وخودم حاضرهستم که دراین 

وخانواده گی پیش قدم بوده تحولی اقدام باصول خصوصی 

رویکار بیاورم که هم آداب ورسوم قدیمه اسلامی وافغانی رعایت 

گردد  وهم طرز زندگی عصری به زنانان ودختران فهمانده شود 

واین مقام پیشروی مخصوص اعضای خانواده شاهی خواهد بود. 

امیر حبیب هللا خان بهمراه مشاوران دولت دراین خصوص 

د وفکر خود وفکر علیا حضرت را بیان نمود. مشورت نمو

مشاورین بطورعموم فکر علیاحضرت را تائید نمودند. و این سنه 

هجری قمری است. وگفته شد که برای نهضت نسوان  1326

درافغانستان همه وقته محفل بزرگ تشکیل شود وهم بعضی 

  (44پوپلزائی،همان اثر ، ص )«خبرهای مهم درجرایده نشرگردد.

 

سال اول سراج الاخبار افغانیه از موقف  16ودطرزی درشماره محم

استقبال از امیر را بدستور  ،مراسموموقعیت علیاحضرت در دربار 

ذات عالیه مقدسه سراج »ملکه علیاحضرت چنین گزارش میدهد : 

ماه  11الخواتین علیاحضرت صاحبۀ معظمه روز شنبه 

کب اعلیحضرت حال]حمل[یعنی سه روز پیشتر ازتشریف آوری مو

همایونی درحالی که اردوی نخستین شاهانه همرکاب عالیه شان 

بود، بواسطۀ سارجن مهجردربار به همه ارکان دربار از ارباب 



 220 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

صبح روز  ٧مناصب  عسکری وملکی خبرداده شده بود به ساعت 

مذکور بسواری اسپ درسلامخانه  عام ارگ مبارک حاضر شده 

 غن]سردارحیات هللا خان[بهمرکاب عالی نائب الحکومه قط

باستقبال شان بروند. بوقت معیاد مقرر همه هیات استقبالیه به 

معیت شهزاده مشارالیها حرکت کرده درحد چهار راهی سیاسنگ 

موکب فرخنده جناب عالیه معظمه شان را انتقال نمودند. ذات 

عالیه معظمۀ شان در عرابه سلطنتی بسیار مزین شرف جلوس 

عرابه های سلطنتی که حامل عایله خاندان جلیلۀ داشتند و دیگر 

سلطنت وهمرکابان معیت بود،عرابه عالیه شان را پیروی 

مینمودند.بلوک های سواری عساکرخاصۀ رساله شاهی در 

اطراف عرابه به نظام حرکت داشتند. درحد قومی باغ]وزارت دفاع 

آنزمان مقابل پل محمودخان[ از طرف عساکر منتظمۀ شاهانه 

سلام ایفاء گردید.تقریباً به ساعت یازده به کمال عز واقبال  رسم

وتمام شوکت واجلال داخل حرمسرای شوکت احتوای ارگ مبارکه 

فیرتوپ از توپخانه شاهانه بسلام عالیه معظمه شان  21گردیده، 

 انداخته شد. ...

این تشریفات وبرگزاری احتفالات زنانه بحضور علیاحضرت برای »

وان افغان درایام اعیادمذهبی وجشن های ملی رشد وپرورش نس

ودعوتهای خاندانی وقومی تاثیرات زیاد داشت ونهضت اجتماعی 

زنان ازهمان عهد علیاحضرت بشکل خیلی متین مطابق بوضع 

-44پوپلزائی،همان اثر ، ص )«ومقتضای همان وقت آغاز گردید.

45) 

 

  عبادتگاه ها:مدرسه و  جدواعمار مس-3

خیریۀ علیا حضرت مادر امان هللا خان، اعمارمجدد  یکی ازکار های

مسجد شاه دوشمشیره بشکل موجودًه آن درکابل است. این 
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مسجد بعد ازآنکه کابل اسلام را پذیرفت )نیمه قرن سوم هجری( 

اعمارشده و بار دوم درعهد همایون پسر باُبر درنیمه قرن 

ن شانزدهم میلادی وبارسوم به خواهش علیاحضرت سرورسلطا

در آغاز ربع دوم قرن بیستم از دارایی شخصی اش بشکل امروزی 

 آن اعمارگردید وبه مسجدشاه دوشمشیره معروف گشت.

همچنان علیا حضرت در شوربازار کابل مسجدی را که اورنگ زیب 

پادشاه هند ساخته بود وبه مسحد عالمگیری مشهور ولی خراب 

برآن علاوه نمود شده بودنیز دوباره از نوساخت ویک مدرسه نیز 

 که بنام مسجد علیا ومدرسۀ علیا نامیده شد. 

( توسط 1٩12شمسی) 12٩1پوپلزائی تاریخ بنای مسجد علیا را سال 

در قطعه شعری که بمناسبت ثبت کرده و امیر حبیب هللا خان

تهداب گذاری ان مسجد سروده شده از علیاحضرت چنین یاد 

 میکند:

 ون سراج    در شبستان خواتین است ذاتش چــ

 زجناب شه خطاب او را علــیاحضرت است و

 چون زعلیا حضرت اینجا مسجدی مانـد بیاد

 مسجــِد علیا نام و جای فیض و رحمت است 

 (46ص شاه امان هللا ،سلطنتی.) پوپلزائ

 

 :شکرانه استرداد استقلال کشوراعمار گنبدسخی ب-4

در  نگلیسها،علیاحضرت به به شکرانه استرداد استقلال کشوراز ا

اعمارکرد  ادیز  یودالانها واریبزرگ با د یکابل گنبد یسخ ارتیز 

« نذر گید»او  تینوروز به هداجشن وهرسال درجشن استقلال و

وبه زوار نان حلوا و پول نقد  شدیبرپا م یسخ ارتیحلوا در ز 

اسحق  دیس ارتیز  احضرتیعل نی. علاوه برادیگردیم میتقس

نهاده بود دوباره اعمار  یرانیبه و  که رو را«دی)شاه شهیختلان
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 یمسجداندراب (46شاه امان هللا ، ص ،سلطنتینمود.) پوپلزائ

 .است احضرتیعل یاز ساخته ها زیکابل ن

 

 :یبه مقامات دولتاعتماد موردرجال  تقررو احضرتیعل
 

 یدولت یدرکارها  احصرتیعل ندکهیگو یازهموطنان م یبرخ       

با   استیتوجه داشت که س دیبا . اماکردیمداخله ناصواب م

با  یاسیو انسان س شودیمداخله و انتقاد درکار دولت آغاز م

حضورش را به دستگاه حاکمه  خواهدیدولت م یمداخله درکارها

 احضرتیگرفت. مداخله عل دهیاو را ناد دیکه نبا دیاعلام کند و بگو 

 «نیسراج الخوات»اغاز شدکه دستگاه سلطنت به اولقب  یاز روز 

 تیملکه کشور برسم ثیو او را بح دیرا بخش «ملکه»یعنی

را  تا سطح شخص دوم کشور  احضرتیلقب مقام عل نیشناخت. ا

 یزنان کشوررا بسو دیومعاون پادشاه بالا برد ودر واقع چشم ام

 اودوخت.

به نفع مردم وبخصوص زنان  یکار  دیملکه با ای «نیالخوات سراج»

 داد،یدر دستگاه سلطنت نشان متا نقش او را  دادیکشورانجام م

دارالعدالت »محکمه  سیخاطراست که او امر تاس نیبه هم

زنان  اتیهللا خان  گرفت تا به شکا بیحب ریرا ازام« حضور 

کار  دیآنزمان، نبا طیدر شرا نکاری. اردیصورت بگ یدگیبهتررس

 شودیپنداشته م ریکار بزرگ وکم نظ کیشود بلکه  یتلق یآسان

. و امروز ما شدیهموطنان مظلومش تمام م ریش بخا  جهیکه نت

 یم  نیرا به چشم قدر وتحس نیسراج الخوات احضرتیکار عل نیا

 یملکه افغان م کیزن  و  کیو آنرا درجمله افتخارات  مینگر 

 . میشمار 
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در تقرر در زمان پادشاهی پسرش امان هللا نیز حضرت  ایعل

 یوپوپلزائ یرکزائبا فهیطاومورد اعتماد از رجال کارفهم نصب و

بنام  یکه فرزند یاز روز  احضرتیداشت. عل ریچشمگ ارینقش بس

 نیآورد، در ذهنش ا ایعبدالرحمن خان بدن ریامان هللا درخاندان ام

تا  داردکند، امکان  تیترب یفکر جوانه زد که اگر فرزندش را بدرست

ا به او تمام توجه خود ر  نی، بنابر  ردیقرار بگ نیآهن ریام یبجا یروز 

سالم امان هللا مبذول کرد و او را جوان برومند،آگاه، سرشار  تیترب

 قیبه مردم و لا یو خدمت گزار  یخواهیوآزاد یاز حس وطندوست

 یهمه موانع برا جیتاج وتخت سلطنت بار آورد و بتدر  طیتمام شرا

را از سر راهش دورکرد وآکنون که  یپادشاه بمقام دنیرس

 یها هیپا خواستیم احضرتیود، علقرارگرفته ب رسلطنتیبرسر 

. به عبارت اوردیدوام ب شتریبگذارد تا ب یسلطنت را طور  نیا

دانست که با  یم یگذارعمارت انیخود را بن احضرتیگر،علید

 نونبود واک دهیپسرش امان هللا به اکمال رس دنیبقدرت رس

 داشته باشد. یسهم زیآن عمارت ن شنیدر دکور  خواستیم

به  تیسپردن مسئول یاشخاص برا نشیدل گز حضرت،مُ  اینزدعل 

هللا  بیحب ریکه در دولت ام یاز اشخاص کیانها، اول شناخت نزد

مدنظربود که در زمان  یکسان یخان کارکرده بودند،ودوم فداکار 

نصرهللا درکنار شهزاده امان هللا  ریشهزاده امان هللا برضدام امیق

بودند  دهیخان حاضر گردت از امان هللا یقرارگرفته بودند و در حما

هفت برادر  احضرتیتاسرومال خود را فدا کنند. قرارمعلوم ،عل

کار داشتند  دیرشهیزبده وکاردان داشت که هم در دولت ام

 دهیبرگز  یمهمتر  یبکارها دیاز شهزاده با تیواکنون هم بخاطرحما

 یعبارت بود از: خوشدلخان)لو احضرتی. برادران علشدندیم

( محمد اکرم دیرشهیقندهاردرعهد ام یبعد والکابل و یناب،وال

 اوریمحمدعمر خان ) لیلوگر(، کرن یخان، محمدعلم خان)وال
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( ، سلطان عليخان ، ی(، سکندرخان )فراش باش احضرتیحضور عل

شخص درجنک قندهار  نیخان )ا وسفیخان ، و محمد  یمحمدعل

ا اندرخود باب پدرشد.( علاوه بر برادران و  دیشه سهایبا انگل

محمدخان  ریام یبنام شاغاس یکاکا احضرتیمحمدسرورخان، عل

خودهفت پسر داشت  یداشت که بقول داکتر کاظم،او از خانمها

: محمد شاه خان، دوست محمد خان )ناظم(، خواجه محمد یبنامها

: محمد یخان و محمدهاشم خان.] محمد شاه خان سه پسر بنامها

ان داشت. [ محمود و عبدالغفورخ انخ بیخان، عبدالحب میعظ

 لهیشاه امان هللا به سلطنت و ختم غا دنی)که در رساوریخان 

مقرب شاه امان هللا  اریکرد و بس یجلال آباد نقش بس بزرگ باز 

 زیمادر و ن کی( از سیبود( و برادرش احمد شاه خان)مشهور به رئ

 یرکزائبا زخانیخان نام داشت.   عبدالعز  ریمحمد زب گرشیپسر د

و داخله)  از  هیحرب ریشاه امان هللا و سپس وز  ورای)نخست 

خانواده است،  نیمنسوب به هم زیشاه امان هللا ن گریمعتمدان د

خان و پسر معاذ هللا  و  ردلیاما او نواسه عطا هللا خان برادر ش

 نی. به اباشدیکرام( م یبرادر زاده محمد سرور خان )مشهور به بابا

اقوام  ریتعداد کث تیاز حما حضرت ایکه عل شودیم دهیاساس د

بر  زیبرخوردار بود و شاه امان هللا ن یخود بطور جد یپدر 

از  یاعتماد داشت، اما شاه امان هللا با بعض اریخود بس یماماها

برادران محمد شاه خان از جمله ناظم دوست محمد خان و خواجه 

)که پسر  خان بیعبدالحب یعنیاز فرزندان او  یکیمحمد خان و 

آنها با سردار نصرهللا   یکینزد لی(، به دلشدیه شاه امان  هللا مخال

به موصوف آزرده خاطر بود.)داکتر کاظم،شاه امان  عتیخان و ب

 ( ن،یافغان جرمن آنلا -5قسمت -انکشاف معارف  یهللا وبرنامه ها
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و اتفاقاً اشخاص کارفهم  یشاغاس فهیآنها متعلق به طا یهمگ

 نهایبودند.علاوه برا یبا اعتبار قوم وصاحب تجربه و بارسوخ و

 یچون شاغاس احضرتیعل یمادر  نیهم از منسوب یگر یاشخاص د

 نیالد نظاموپسرش  احضرتیعل یماما ،یپوپلزائ رمحمدخانیفق

کنترولر  ثیشهزاده بح امیق امیراالدوله ود نیدفتر ع سیخان رئ

کابل )پدرخطاط ومورخ مشهور مرحوم -راه جلال آباد

 .ود ب(یپوپلزائ

 ی،ماما یمحمد خان شاغاس ریفق ،سرداریبقول پوپلزائ

 امان هللا خان در روز انیچهار داماد داشت که از حام احضرتیعل

 بودند.  شیکاکا هیعلشهزاده عین الدوله  امیق یها

را  رمحمدخانیفق یدختران و دامادان شاغاس یاسام یپوپلزائ

 :      ندکمی یمعرف نطوریا

 ( ی)بارکزئ نیمحمد خان حکمران غزن ریردار امس الیسلطان،ع دلبر

 هیعدل ریخان سرپروانه بعد وز  میمحمد ابراه الیسلطان،ع یمزار 

 (ی)بارکزئ

 هیمال رینظام بعد وز  نیمحمود خان ام الیسلطان،ع دیخورش

 (ی)پوپلزائ

مقام  لی،بعد وک یدرواز  یمحمد ول الیسلطان، ع عذراء

 ( 12٧ صسلطنت شاه امان هللا ،یسلطنت)پوپلزائ

ترجمان در وزارت  یهللا خان پوپلزائ مینها،عظیبرا علاوه

بشمول شجاع  ،یمرکز  یخارجه،صالح محمدخان، قوماندان قوا

مقام  لیوک یخان درواز  یومحمدول  یالدوله خان غوربند

 برخوردار بودند احضرتیعل تیاز اعتماد وحما رهیسلطنت وغ

ترجمان در وزارت  یپلزائهللا خان پو  میعظ ه،یمحمودخان ناظر مال

بشمول شجاع  ،یمرکز  یخارجه،صالح محمدخان، قوماندان قوا
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مقام  لیوک یخان درواز  یومحمدول  یالدوله خان غوربند

 برخوردار بودند.  احضرتیعل تیاز اعتماد وحما رهیوغسلطنت 

ظلم  یاز رجال فوق الذکر برا احضرتیعل تیاعتماد وحما نیا اما

 نیحفظ ثبات وتام یمردم نبود، بلکه برا از یواستبداد واخاز 

 نیشترایوارائه خدمات بهتر به کشور بود.اما متاسفانه که ب تیامن

 یعنیمادر وپسر  یوالا یاشخاص نتوانستند خود را با آرمانها

هم آهنگ کنند و از اعمال خلاف  مخدمات صادقانه بمرد ۀدرعرض

 رند،یت بگدس شود،یمردم از حکومت م یتیقانون که سبب نارضا

 میوتنفر مردم ازرژ  یتینارضا نیخود اسباب ا یادیبلکه در موارد ز 

کار  ۀویش نیصاحب نظران بر ا یخاطر برخ نی. به همشدندیم

 اند.  ستهیانتقاد نگر  دهیبد یامان میرژ 

در تاريخ معاصر افغانستان ، بار ها  :»که  سدینو یم  یبیحب ازجمله

و شهزاده، آدم نيک و بهى ديده شده  که شخص شاه يا زمامدار 

خواهى بوده ولى به سبب سوء عمل درباريان و گماشته گان يا 

اهل حرم و خاندان سرنگون شده است. مثلاً شاه زمان سدوزائى و 

امير شيرعلى خان بارکزائى پادشاهان بدى نبودند. هردو به 

استقلال و عظمت مملکت علاقه داشتند و با استعمار مبارزه 

عمال و کارداران حکومت و دربار، ايشان را  ميکردند ولى

غازى  هللابسرنوشت هاى نا ميمون و سياه مواجه ساختند. امان 

هم جوان مخلص وطندوست و فى الجمله روشنفکرى بود که به 

شهزادگى و  يامچنين سرنوشت واژگون گرفتار آمد و اگر رفقاى ا

مشروطه خواهى تجريدش نمى کردندو محو سفارت و وزارت و 

ياشى و اقتدار نمى شدند و با مردم مى آميختند و حمايت توده ع

هاى مردم افغانستان اعم از دهقان و کاسب و دکاندار و کوچى و 

روستا نشين را بدست مى آوردند و خط مشى حکومت خود را هم 

مطابق آنچه مدعى بودند طرح و عمل مى کردند، به آن 
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شکستانده  یدزائاگر بت محم سرنوشت شوم بر نمى خوردند. ..

بود. مثلاً در آن وقت،  ستادهیا یآن بت بارکزائ یشده بود،بجا

قندهاردر دست  اور،یاحمد ومحمود  یعل یکابل در دست وال

 بینا میالحکومه وعبدالکر  بیمحمدسرورنا ر،یوز  زیعبدالعز 

دست محمد  رمحمد فرقه مشر ومزار وهرات د کیالحکومه ون

رحمن فرقه مشر قرار داشت که همه الحکومه وعبدال بینا میابراه

مادرشاه بودند.  نیومربوط به خاندان سراج الخوات یآنها بارکزائ

هم نبوده اند که براحوال شاه ومردم دل شان  یواکثرمردم دلسوز 

 ،جنبشیبیحب«) کنند. یر یبسوزد واز فساد اوضاع جلوگ

 (1٧4چاپ دوم، ص  ت،یمشروط

 

 :یانپرقدرت  در دولت ام ی، زن احضرتیعل

 

 
، طرف چپ شهزاده برادرشاه  طرف راست علیاحضرت سرداراسدهللا سراج

شوهرآمنه جان دخترشاه ایستاده شخص  شاه امان هللابرادر انجهللا عبیدهللا 

 دراستانبول ترکیه منزل شهزاده عبیدهللادر
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شاهدخت هنديه جان) دختر شاه امان هللا( پس از بقدرت  بقول

ياحضرت در نظر داشت تا وزرارت داخله را رسيدن امان هللا خان،عل

به او واگذارکنند، مگرشاه امان هللا به مشکل توانست مادر را 

احمدخان )شوهر سراج البنات(را  یعل یازاينکارمنصرف وشاغاس

 بدان سمت مقررکند. 

مقتدرخاندان  تیشخص نیمادر امان هللا خان آخر  ،احضرتیعل

شاه امان هللا، به  یلانبود.او در هنگام مسافرت طو  یشاغاس

وخود را از  رنظرداشتیکشور را بادقت ز  یتیاروپا اوضاع امن

 یبار  ساخت،یبا خبرم دیگردیدر کشورم یکه با عث ناامن یهرحرکت

مختل  تیامن سایدر هنگام سفر شاه به اروپا درمنطقًه پروان وکاپ

از موضوع  نکهیحضرت هم ایبرخاستند. عل تیشد ومردم بشکا

 هیمقام سلطنت توص لیخان وک ی، فوراً به محمدول دیمطلع گرد

 لیحکمران پروان راتبد خانیبپردازد. محمدول اتیکرد تا به رفع شکا

اکنون  اکهر  یاومحمدامان خان سابق حکمران سمت شمال یو بجا

 احضرتیپروان مقررکرد.اما عل یوال ثیبود، بح یزنگیحاکم کلان دا

مردم  تیشکا دنیشن یخود براوتبدل قناعت نکرده  رییتغ نیبه ا

 لیموتر همراه با برادرخود کرن یبسوار  یشمس۱۳۰۷در ماه ثور 

خواست تا مردم  یبه پروان رفت واز وال یمحمدعمرخان شاغاس

 نیمذاکره با خود اوحاضر کند. خوان یبرا امنطقه ر  دانیسف شیور 

درمحل جبل السراج جمع شدند وبه احترام ورود  سایپروان وکاپ

از  احضرتینمودند. عل میتقد یحضرت، مبلغ ده هزار افغان ایعل

وگفت:  دیمردم تشکر نمود وآن پول را واپس بخود مردم بخش

. او دیوشما از دولت عدالت بخواه خواهدیم تیدولت از شما امن

 نیعلاوه کرد که پسر من بخاطربهبود حال شما مردم افغانستان ا

جهان  یغن یاز کشورها رابرخود هموار کرده تا یهمه سفر طولان

 یز یچ چیخود ه یووطن ما وشما رآباد کند. او برا ردیکمک بگ
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. بزرگان پروان گفتند: خواهدیملت را م یوفقط آرام خواهدینم

)جبل السراج(  نجاید ما را در همیشه رصاحبیهمانطور که ام

فرزند خطاب فرمودند، ما همه فرزندان شما مادر بزرگ خود 

گفت:  احضرتی. علمیشماحاضر  شاتیرماو درانجام ف میهست

 نکیخود من است و ا هیمیشما دفتر تنظ ضیوعرا تیمرجع شکا

من خود به جبل  د،یشما به بکابل  سرگردان شو  نکهیاز ا شیپ

از چه قرار است؟ کدام  اتیکه شکا کنمیالسراج آمده ام وسوال م

حاکم ومامور حکومت درحق شما ظلم کرده تا خودم از او 

 یرا معرف تیاشخاص مضر و مخل امن دیت کنم. شما بابازخواس

 گریخوشحال ود یشمال یاهال دار،یگفتار ود نی. پس از ادیکن

 یز غا ی،سفرهایبرگشت.) پوپلزائ یدرآن منطقه بحال عاد تیامن

 ( 221 -21٩امان هللا شاه،ص 

 سهایبرخوردار بود که انگل یاز چنان صلابت وشهرت احضرتیعل

 یرا رو یشاه به اروپا، طرح کودتائ  یانهنگام مسافرت طول

مگر از ترس مخالفت  اورند،یب کاریدست گرفتند تا "نادرخان" را رو 

کردند که  یم راگمانیآن منصرف شدند. ز  یحضرت  از اجرا ایعل

خود  یداشتن ردوستپس یحاضرنخواهد شد بجا احضرتیعل

 ای خان و هللا تیبلکه او سردارعنا رد،یقدرت بپذ کهینادرخان را برار 

خواهد داد،  حیاحمدخان را برنادرخان ترج یعل یبرادرزاده خود وال

شاه امان هللا بخاطر نفوذ فوق  هیپلان کودتا عل  لیدل نیبه ا

 اجراگذاشته نشد. ۀبه منص  احضرتیالعاده  عل

هند  یاز اداره جاسوس  یسند  یداکتر زمان یارتباط آقا  نیدرا

 نیچن کینشان دهنده  دهدکهیت مبدس یرا ضمن مقالت یتانویبر 

بوده  انیشاه امان هللا  درجر  یکیبردن فز  انیازم یبرا یتلاش

يکى ازين اسناد تلگرام شماره : »میافگن یسند نظرم نیاست. به ا

از کابل است که در رابطه باعواقب چنين  1٩2٧جون  2، مؤرخ ٨1
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هللا پيش آمد، شانس نادر خان  و موقف مادر پر نفوذ غازى امان 

 خان  ابراز نظر ميکند . مستر گولد درين تلگرام مينويسد که :

(  من هيچ دليلى  ندارم تصور کنم تا عليا حضرت   عليه  اول»

اش[ )چه در مخالفت  يا توطئه به  یفرزندمقربش]دوست داشتن

مقابلش( سهم بگيرد، مگر اينکه امير راهى را انتخاب کند که به 

د و با تمام نفوذش نتواند وى را از آن نظر وى )مهلک؟(  ثابت شو

منحرف سازد.  اگر امان هللا قربانى يک کودتا شود،  وى شايد 

پاينده خان،  ۀنسبت به عنايت هللا خان  و يا فرد ديگرى از خانواد

 برادر زاده و دامادش على احمد را ترجيح دهد. 

 سلطان ۀدوم (  قرار معلومات من، روابط على احمد با خانواد 

خوب نيست  و وى هم به ائتلاف با اين خانواده   یمحمد خيل

مايل نخواهد شد، مگر انکه يک تهديد پايدار به مقامش باشند.") 

 سیبه ارتباط دسا یمقاله داکترزمانwww.zamanifamily.comرک

 (یخان کنر  رزمانیهللا وقتل م نبردن شاه اما انیازم یبرا سیانگل

  

 ایآمده است که عل ،یشورو انهیم یایآسهللا و رامانیمقاله ام در

خان پادشاه بخارا درسال  دعالمیبه س یحضرت مادر شاه بار 

 یدشمنان ما از اختلافات خانوادگي ما سود زياد»نوشته بود: ۱۹۱۹

مي برند. آن ها دولت هاي اسلامي را يكي پس از ديگري سرنگون 

چنگ مختلف ،پس از افتادن به  یمي كنند و مسلمانان کشورها

 انهیم یایهللا وآس رامانیمقاله ام«) شان خشك مي شوند

 (.  یائیار  تیسا انفر،یار  زیعز  ،ترجمهیشورو

"به شورش  احضرتیکه عل کندیاستوارت اشاره م یتال هیر 

بزرگ  دیدر آن وقت تهد راینبود، ز  لیقا ادیز  تیاهم یهاینوار یش

شده او شهیهللا  باعث اند بیمگرموضوع حب د،یگردیمحسوب نم

شده را خواست وهشت  صیحضرت جلب عساکرترخ ایبود. عل
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شده  قندهاررا تقاضا کرد که چند سال قبل باعث شورش در  ینفر 

 ( ٩٧ص  ،یبود.")آتش درافغانستان،ترحمه کهسارکابل

هللا با  بیدسمبرحب 14 خیکه درتار  دیگو یاستوارت،م یتال هیر 

شت گدام شهر حرکت کرد وقصد دا یلشکرخود از باغ بالا بسو

مخزن آب واقع بود متصرف  کیاسلحه وکارتوس را که درنزد

کابل دربرج  شهرآرا  یشود. هجده  تن ازشاگردان مکتب حرب

 بیحب یروهایباشعار جنگ علم با جهالت،به مقابله برخاستند  و ن

شدند.  ینیمجبوربه عقب نش نیهللا با دادن تلفات سنگ

وافراد  کردندیدفاع م یاز ارگ شاه رتوپیبا ف زین یعساکردولت

هللا  بیلشکر حب  کهیکلوله پشته فرارکردند.زمان یهللا  بسو بیحب

 یجسد افرادکوهستان ٨0نمودند،  ینیاز نه برجه شهراراعقب نش

سه چهارنفر را از تن  یسرها یدولت وعساکرهرطرف افتاده بود 

ها در شهر گشتانده  کلیسر توسط موتر سا یجدا کرده واجساد ب

سر برادرش درشهر  یهللا که جسد ب بیاز افراد حب یکیشدند.

را بتن کرد وداخل ارگ  یگاردشاه یشیگشتانده شده بود، در 

واعدام شد. )آتش  ریدستگ د،امایتا امان هللا را ترورنما دیگرد

 (٩0، ٨٩درافغانستان، ص

از  خواستیبود ونم ینترس یمادرامان هللا خان،که زن احضرتیعل

کشور  کیامان هللا گفت ،رهبرو پادشاه  قدرت دست بکشد، به

به داخل مردم  دی، با دیخود را مثل زن در حصار محصور نما دینبا

گرفتن سلاح ودفاع از  یکند و آنها را برا یشان سخنران یبرود و برا

دسمبر با  1٨. امان هللا هم روز دینما قیناموس خودشان تشو 

 یپل باغ عموم یشد وبه سو رونیاز ارگ ب گاردیدوسه نفر باد

جمع شده وانتظار  یدر پل باغ عموم یادیز  تیبراه افتاد. جمع

بتن داشت، هوا  یعسکر  یخاک یشی. شاه در دندیکش یشاه را م

ممکن  تیجمع نیا انیهم خوب نبود، شاه بدون آنکه فکرکند درم
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رفت.  تیجمع نیباشد و او را هدف قراربدهد، در ب زین نشدشم

گلدان  کیکه برآن  دید یز یکرد، درآنجا مشاه به اطراف خود نگاه 

بالاشد و  زیگذاشت و بر م کطرفیگذاشته شده بود، گلدان را ب

که شما را  دیخواهیوم دیدرنظردار  ایآ»بعد  خطاب بمردم گفت:

زنان وناموس تان تجاوز  هتان راچورکنند وب ند،خانهیرنمایاس

ه به شا« در دستان خود شما است. یموضوع رستگار  نیند؟اینما

از ناموس خود دفاع  خواهدیمردم خاطرنشان کرد که هرکس م

داده  تی.اوهداردیکند، به سلاح خانه ارگ مراجعه کند وسلاح بگ

. سپس شاه ردیقرارگ نیمراجع اریاست تا اسلحه وکارتوس  دراخت

 نیآخر  نیبراه افتاد وا یارگ شاه یآمد و بسو نیپائ زیاز م

کابل بود. )آتش درافغانستان،  مردم انیظاهرشدن امان هللا درم

 ( ٩2، ٩1ص

از مردم  یادیشاه واعلام گرفتن سلاح ، تعداد ز  یسخنران نیا با

 ضیارگ روان شدندوبقول ف یگرفتن سلاح بسو یبرا

باز[ در  یامان هللا خان ،]با رو ریمادر ام احضرتیعل»محمدکاتب:

 ، در آمده گرفتندیکه از اسلحه خانه ارگ تفنگ م یمردم نیب

کردن گرفت واگرچه  بیگفته به دفاع ترغ شیرا فرزند خو  شانیا

 یقوم یلجار یوا یشهر ومردم چهارده یپنجاه هزار تفنگ به اهال

که عموماً  یبا فشنگ خارج از حد حصر داده شد، بدبختانه از نفرت

 جهیغدار وخائن دردل داشتند، نت نیکردار وزراء ومامور  ۀبه واسط

 (  60-56 تذکرالانقلاب، ص«)نداد.

،شاه زنان واطفال 1٩2٨دسمبر 21که، روز کندیاشاره م یتال هیر 

حضرت  ایبه قندهار فرستادوعل ارهیخود را توسط ط لیفام

به  احضرتیعل نکهیبود.هم یشاه لیسربازهمراه فام کیبصفت 

نصب  وارهایرا به د یا  هیدستورداد تا اعلام دیقندهار رس
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خواسته بود.  کمکاقوام خود از  احضرتیعل هیاعلام نیکنند.درا

 (٩2،٩1)آتش درافغانستان، ص

 هیاعلام نیاز ا احضرتیعل یومادر  یاقوام پدر  یوقت دیترد بدون

 یودران یبارکزائ فهیآمد آمد سران وبزرگان طا لیمطلع شدند، س

که با  ییوهمه آنها یواچکزائ یوالکوزائ یونورزائ یمثل پوپلزائ

حضرت شتافتند  ایحضور علداشتند به  وندیخاندان سلطنت پ

 یخود را با سروجان ومال در راه استقرار حکومت امان یوآمادگ

 کردیم حیرا به آنها تشر  تی. وملکه هم وضعداشتندیابراز م

که طعنه  دیونگذار  دیز یبرخ یدر مقابل لشکرسقاو دی: باگفتیوم

به  یثبت شود وروز  انیبه نام قندهار  یخیتار  غوربزرگیو پ

طعنه را بدهد که، شما فرزندان احمدشاه  نیا یکسفرزندان تان 

 دیزد یکه دم از فتح اصفهان وهندوستان م کهین سیرو یبابا وم

 میکوهدامن کابل شکست خورده تسل انی،چگونه از دست جنگجو 

سران  یوغرورمل تیحم احضرتیعل یمنطق نیبا چن د؟یآنها شد

 ینت امانازسلط تیوآنها را در حما کردیم کیقندها را تحر  یقوم

 . خواندیفرام

در مردم  یادیشوروهلهله ز  احضرت،یعل یدهایوبازد دید نیا

 دواریبوجود آورد وام یبارکزائ فهیطا انیقندهار وبخصوص درم

.  گردانندیسلطنت را به شاه امان هللا دوباره بازم یبودند که بزود

مردم را از ملاقات با  جانیشوروه نیا یسیانگل سیجواس

 احضرتیکه "درقندهارعل دگزارش دادن نیمبالغه چنبا  احضرتیعل

 یوخطابه ها کندیمادرامان هللا خان مانند آب جو پول مصرف م

درافغانستان، ص  وارت،آتشیست یتال هی.") ر دینمایم رادیا نیآتش

۹۷ ) 

گفت که در آنزمان  دیهم با احضرتیعل نیآتش یخطابه ها ۀدربار 

زن  کی یسخنران یامحل بر  کیامکان تجمع مردان وزنان در 
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هم  احضرتیتوسط عل نیآتش یها رادخطابهیمعمول نبود، پس ا

. ستین شیب ی، دروغ«صرف پول مثل آب جو»مانند گفتن 

شاه با خود  هک یپول زبودنیاستوارت، درکتاب خود از ناچ یاتالیر 

خان پس از آنکه وارد هند  هللاشاه امان : »کندیم ادی نیداشت چن

برتانوى گفت : بدون اينکه اجازه عبور براى برتانوى شد به مقامات 

سفر اروپا ميخواهم تقاضاى ديگرى از برتانيه ندارم، وى افزود که: 

شما بايد بدانيد که من شب و روز براى سعادت مردم خود کار 

من کم از کم مرا يک آرامش وجدانى ميدهد. اين  سقوطکردم و 

د. من يک اغتشاش مرا غافل گيرساخت و باعث تعجب من گردي

پول هم در بانک هاى خارجى ذخيره نکرده ام، تمام دارائى من 

چيزيست که فعلاً درنزدم موجود است که معادل چهار صد هزار 

آنرا بابرادران  بايدروپيه برتانوى )روپيه رايج در هند( مى باشد که 

 (  1٨4آتش در افغانستان ، ص «) و ديگر همراهان تقسيم کنم. 

ساله شاه هم  کی یغ پول به اندازه معاش قانونمبل نیا واقعان

که شاه درمدت ده سال خدمت خود به افغانستان  یدرحال شدینم

 احضرتیپول هم از دولت معاش نگرفته بود.در هرحال عل کی

با سران وبزرگان اقوام  داریوشاه پس از ورود به قندهار ود

شکرده ل یبزود انستندمختلف قندهار و هلمند وارزگان وفراه تو

آماده کنند وسپس  به عزم رزم  انیمقابله با سقو  یرا برا یهزارنفر 

 یبه حرکت افتادند. اما براثر توطئه ها یغزن یوفتح کابل بسو

که شاه  دیروبرو گرد یسیراه با چنان دسا ریقوا درمس نیا سیانگل

 وز. اما ده ر ردیبرگردد و عزم خروج از کشور بگ یمجبورشد از غزن

 ۳درروز  یشاه ازکشور،شهرقندهار توسط لشکرسقاو بعد از خروج

 یاز مردم شهر مقاومت چکسیسقوط نمود ونه تنها ه ۱۹۲۹جون 

لوچ مغرور وچاقوکش هم در  یپا کی یاز خود نشان نداد بلکه حت

به غارت خانه  یقندهار ظاهر نشد. سپس لشکرسقاو یکوچه ها
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وره بود از دست شان پ هسران اقوام پرداخت وهرچ نیخوان یها

 دیرا هم به جرم تائ یدرحق مردم نامدار قندهار روا داشتند وتعداد

و  ریکردند و با زنج ریبرضد بچه سقاو دستگ یقندهار  انیملا یفتوا

احمدخان، با خود به کابل بردند و درآنجا  یعل یبا وال کجایزولانه 

 به توپ پراندند.

 

 :جهیونت خلاصه

رورسلطان  درمنابع معتبر ملکه س احضرتیعل ۀدر بار   ازآنچه

 سرور احضرتیکه عل دیرس جهینت نیبه ا توانیدرج شده ، م یداخل

فطرتآ ، )حافظ فرآن(ینیو مجهز بادانش د اریهوش  یسلطان زن

،  خواهیشجاع با عاطفه ومردم دوست، عدالت پسند، مغرور، ازاد

خود امان هللا  را  فرزند  هیروح نیبود.وبا هم میباعزم  ومصم

وطن پرست، دانشمند،  یتیکرد تا از او شخص تیترب یطور 

،  یواجتماع یاسیوس ینید لیتوانا ، آگاه درمسا بیسخنور  واد

ضد  هیبا روح  ،یمهربان ودلسوز برمردم وعاشق آستقلال  وآزاد

 ندهیو ضد ارتجاع  وضد خرافات بار آورد تا بتواند در آ سیانگل

حضرت  اید. علبردوش کش یکشور را بدرست یتهایبارمسئول

از سر  ریرا با تدب یتوانست موانع مختلف درون خانواده سلطنت

 سلطنت قرار بدهد.  ریراه  فرزندش بردارد  و او را  بر سر 

که  دانستیدرسر داشت م احضرتیکه عل یبلند یوآروزها افکار

 یاو فرزند نیبنابر  شودیتوسط شوهرعشرت طلب او برآورده نم

خواه افغانستان  یملکه ومردم آزاد یوهاکرد که آرز  میبحامعه تقد

 .ساختیرا برآورده م

 ندیگو یمقوله است که م نیا نیتبلور راست احضرتیعل درواقع

 «دهدیجهان را تکان م گرشیگهواره  وبا دست د یمادر، با دست:»

 یامان هللا را بزرگ کرد وبا دست ی، وملکه سرورسلطان با دست
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پسرش امان هللا  یدستان توانا کشور را تکان داد و آنر در گرشید

و وارد  دارکندیب یقرون وسط رانگذاشت،تا جامعه را از خواب گ

.دوران ده ساله حکومت شاه امان دینما تهیوعصرمدرن ستمیقرن ب

استرداد استقلال کشور  خیهللا در افغانستان ، دوران درخشان تار 

 یواقتصاد یو اصلاحات اجتماع هایما و دوران تجدد ونوآور 

فرزندان کشور است که تا  یوآموزش وپرورش سرتاسر  یوفرهنگ

 . دیدیکس خواب آنرا هم نم وزآنر 

 تیبه سلطنت ، برطبق هدا  دنیکار امان هللا بعد از رس نینخست

 یاز محابس وتقرر شان به کارها یاسیس انیزندان یمادرش ،رهائ

وز به که تا آن ر  یبود.همچنان شاه  فرمان داد تا تمام افراد یدولت

ومنازل اشراف کابل مجبور به  یدر ارگ شاه زیعنوان غلام وکن

نفر غلام  ٧00روز  کی. بقول غباردر وندبودند، آزادش یخدمتگزار 

کابل ، منازل اربابان خود را  یوخانواده اشراف یاز ارگ شاه زیوکن

کار امان هللا خان استرداداستقلال  نیترک گفتند. پس از آن بزرگتر 

بود. با کسب استقلال، افغانستان دوباره  سیز انگلافغانستان ا

ملل آزادجهان  درصفاز دست رفته خود را بدست آورد و  تیثیح

قانون  نینخست بیهللا خان، تصو  گرامانیقرار گرفت. کاربررگ د

آن زنان  یبودکه برمبنا یحقوق یمبان نیتر  یکشور با عال یاساس

 لیوتحص میاز حق تعلبا مردان برخوردار شدند و  یاز حقوق مساو

وگرفتن  یوکار اجبار  ی.بردگدندیدرمکاتب بهره مند گرد یمجان

 ی. تفاوت حقوقدیمسلمانان درافغانستان لغوگرد ریاز غ هیجز 

 ازتیبرداشته شد.امت انیاز م رمسلمانیافراد مسلمان و  غ انیم

و  ونیو روحان رانیوپ یوسران قوم نیبه خوان یومعاشات مستمر 

.مکاتب در سرتاسر افغانستان دیقطع گرد یزائسرداران محمد

قرون  تیعوافغانستان از وض دیفرزندان کشور بازگرد یبرو
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کارآمدن شاه  ی.خلاصه  با رودیداخل گرد ستمیبه قرن ب یوسط

 کارها درافغانستان اغاز شد. نیامان هللا  صدها اول

 یاسیوس یاجتماع یها فورمیر  تیدراکثر  احضرتیبر آن عل افزون

 سیحقوق زنان وتاس نیول حصول استقلال کشور وتامبشم

 قیمکاتب نسوان وتحقق عدالت به نفع مظلومان نسوان از طر 

 ش،یمردان خو   زیبه زنان از رفتارخشونت آم تیدادن حق شکا

 ینیستزنان مظلوم وهمکار را یبرا یبان خوب یمشوق وپشت

 شوهر وپسرش بوده است. یبرا

چون : اعمار مجدد مسجد  یمیعلوت یومذهب ینید یبناها اعمار

در شوربازرکابل،  ایعل ۀومدرس ایومسجد عل رهیشاه دوشمش

 رهیشاه دوشمش ارتیز  کینزد یدرجاده اندراب  یمسجد اندراب

»  لیبزرگ درآنجا ، وتشک یبا اعمارگنبد یسخ ارتی،توسعه ز 

زنان مظلوم  اتبه شکاب یدکیرس یبرا«محکمه دارالعدالت حصور

 نیملکه سراج الحوات یخدمات فراموش نشدن از یگر ی،بخش د

 مادر شاه امان هللا است. 

 یمکاتب ونهادها سیرا در تاس ایهمواره ملکه ثر  احضرتیعل

است . داکتر اکرم عثمان در مورد  کردهیم تیزنان حما یمیتعل

مادر شاه امان هللا، : » سدینو یحضرت مادر شاه امان هللا م ایعل

 میدر تنظ شهید وکاردان بود وهمدانشمن یسرورسلطان که زن

در  ماً یمستق داشت،به سزا  یپسرش سهم ینقشه ها وطرح ها

 نیزنان مملکت دخالت داشت، چانکه در نخست میو تعل تیترب

 ۱۵۰زن  نیمدارس دخترانه به همت وتوجه ا سیتاس یسالها

رقم  نیبودند واز آن ببعد ا لیدانش آموزدختر مشغول تحص

وشهرها تعداد  اتیداث مکاتب دخترانه در ولا. وبا احافتی یفزون

 یغاز «) دانش مشغول شدند. فراگرفتندختر وزن به  یقابل توجه
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 ،یتولنه جرمن یافغان کولتور  ،یستور  یامان هللا خان دخپلواک

 ( 114، ص 13٨4کلن،

که مورد شکنجه  یاسیس نیازوضع رقت بارمحبوس احضرتیعل

الدوله  نیو توسط پسرش عخبر نبود  یب زیقرار داشتند ن یمیدا

 نیواول فرستادیو به آنها البسه  وپول نقد م گرفتیاحوال آنها را م

 انیزندان ییرها دیشه ریاش به امان هللا خان بعد از قتل ام هیتوص

 بود. یاسیس

افغانستان  یپس از قرنها سرازخانواده سلطنت یزن نیاگر چن حال

ه باشد ودرچار چوب وشهامت نشان داد  تیبرآورده و از خود اهل

خود انجام  یاز پول شخص یعرف حاکم بر اذهان مردان خدمات

 بیوتخر  حیتقب ایاست  شیوستا ریسزوار تقد ایداده باشد ، آ

 کورکورانه؟ 

شوند،واز آنان  ستهیقدر نگر  دهیبه د دیبا یزنان نینظرمن  چن به

جوان نشان داده شود که جامعه  یو به نسل ها ادگرددی یکیبه ن

 یروح سیوطن وآسا یرا که در راه عمران واباد یدر کسانق

 ادی یکیواز آنها به ن دانندیم یمردم گام گذاشته اند، بخوب یوروان

بود که باوجود  یازجمله کسان نسرورسلطا احضرتی.علکنندیم

در  ،یوارگ شاه یمردسالار   رانهیسختگ نیحصردر چار چوب قوان

خود توانست فرزند  ینید یهاو آموزه  یذات اقتیپرتو استعداد ول

فدا  چگونهیکشور از  ه یکنند که در راه تعال تیترب یدوست هنیم

 .دینورز  غیدر  یکار 

مداخله  یدولت یدرکارها  احصرتی: علندیگو یازهموطنان م یبرخ

 احضرتیتوجه داشت که مداخله عل دی. اما باکردی( مجایناصواب )ب

انتقاد درکار دولت با  مداخله و  استیمنطق خود را داشت.  س

 خواهدیدولت م یبا مداخله درکارها یاسیو انسان س شودیآغاز م

او را  دینبا دکهیکند و بگو  امحضورش را به دستگاه حاکمه اعل
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اغاز شدکه دستگاه  یاز روز  احضرتیگرفت. مداخله عل دهیناد

و او را  دیرا بخش «ملکه»یعنی«نیسراج الخوات»سلطنت به اولقب 

را   احضرتیلقب مقام عل نیشناخت. ا تیور برسمملکه کش ثیبح

تاسطح شخص دوم کشور ومعاون پادشاه بالا برد ودر واقع 

 اودوخت. یکشوررا بسو زنان دیچشم ام

به نفع مردم وبخصوص زنان  یکار  دیملکه با ای «نیالخوات سراج»

 داد،یتا نقش او را در دستگاه سلطنت نشان م دادیکشورانجام م

را در ارگ « دارالعدالت حضور»او محکمله  است که نیازهم

در  نکاریکند. ا یدگیرس کیزنان از نزد اتیکرد تا به شکا سیتاس

کار بزرگ وکم  کیشود بلکه  یتلق یکار آسان دیآنزمان، نبا طیشرا

هموطنان مظلومش  ریاش بخ  جهیکه نت شودیپنداشته م رینظ

را به  نیخواتسراج ال احضرتیکار عل نی. و امروز ما اشدیتمام م

زن   کیو آنرا درجمله افتخارات  مینگر  یم  نیچشم قدر وتحس

 .میشمار  یملکه افغان م کیو 

 یدرمقامات دولت  یامان میدر رژ  احضرتیعل یکه از سو یرجال

 یهمان کسان شتریقرار داشتند، ب تشیگماشته شدند ومورد حما

مقامات هللا خان هم صاحب  بیحب ریام ۀبودند که نه تنها در دور 

 ریام هیشهزاده امان هللا عل امیبودند بلکه در زمان ق یدولت

از شاه  تیقرارگرفتند و در حما نصرهللا درکنار شهزاده امان هللا

 تیاعتماد وحما نیامان حاضر شدند سرومال خود را فدا کنند. ا

اعمال ظلم وستم برمردم نبود، بلکه  یبرا شانیاز ا احضرتیعل

وارائه خدمات بهتر به کشور بوده  تیامن نیحفظ ثبات وتام یبرا

 است.

و جهانگرد  سندهیسخنان نو  خواهمیبحث م نیحسن ختام ا یبرا

سرورسلطان  احضرتیعل  ۀ( رادر بار ژنیمشهور افغان )حسن ب

 : دیگو ینقل کنم که م یطرز  ایوملکه ثر 
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کشور  خیکه ما چقدر از تار  دانمیصاحب !حالا م یستانیس جناب»

و شکل  ینقش برازنده زنان دربار در امر روشنگر  ژهیو خود  ، به 

از برازنده  یکی. میقرار داشت یخبر  یدادن نهضت نسوان در ب

 یفرزند تیملکه سرور سلطان  ،  ترب احضرتیافتخارات عل نیتر 

با  شیهم یباشد که نام شان برایم یچون شاه امان هللا خان غاز 

ملکه   احضرتیعلاستقلال افغانستان گره خورده است. وجود 

ملکه  یبرا یخوب یالگو یستیبا یسرور سلطان در خانواده شاه

با  یطرز  ایکه ملکه ثر  شودیبوده باشد. معلوم م زین یطرز  ایثر 

حضرت سرور سلطان  ایعل یو عملکرد ها تیاز شخص یر یرپذیتاث

 یشاه امان هللا خان غاز  یرا در همراه ییبوده که نقش به سزا

افغانستان  شتازیو پ ستهیردو ملکه و بانوان شاکردند. روح ه فایا

 «شاد باشد.

حضرت بعد از سقوط دولت  ایعل

دو دخترش با  یکیبا پسران و  یامان

رفت  ایتالیشاه امان هللا ابتدا به ا

شهزاده  گرخودیوبعد نزد پسر د

 یزندگ هیجان که درترک دهللایعب

رفت وسرانجام درترکيه  کردیم

پوشيد.و چشم از جهان 1٩65درسال 

بقول شهزاده احسان هللا 

موسوم  یارشد نظام یشهدا انگورست دافغانستان، جسدش در

روانش شاد دراستانبول بخاک سپرده شد.  «یکب یايدرن»به

  باد. یويادش گرام
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 :درباره علیاحضرتصفیه حلیم  دیدگاه 

صفیه حلیم نویسنده ، محقق وگوینده زبان پشتو در رادیو بی بی 

درزبان « ملکه سرور سلطان»له مبسوطی  زیرعنوان سی، مقا

وکاردانی های ملکه سرورسلطان  عت اجشپشتو نوشته و در آن از 

مادرامان هللا خان به بخوبی یادکرده است. مقاله حاوی نکات 

یست که درجای دیگری تا کنون من نخوانده ام. من آنرا از مهم

 پشتو به دری برمیگردانم تا فیضش عامتر گردد.

ملکه سرورسلطان در تحولات سیاسی افغانستان اوایل قرن  »

بیستم نقش مهمی داشت.او خانم  سوم امیرحبیب هللا خان بود. 

در کابل متولد شده بود. پدرش لویناب ۱۸۷۵سرور سلطان در سال

شیردل خان  ونیکه اش میردادخان از شاغاسیان قوم بارکزائی 

مان به دختران در خانه قندهار بودند. مطابق رسوم وعنعنه آنز 

 ۱۷پدرخواندن ونوشتن را یاد میدادند. سرور سلطان درسن  

م( به نکاح  شهزاده حبیب هللا در آمد. ممکن ۱۸۹۲سالگی )در 

است این یک ازدوج سیاسی بوده باشد، زیرا امیر عبدالرحمن از 

این طریق میخواست با تمام اقوام افغانستان روابط دوستانه را 

.حبیب هللا خان درسال استوار کند

بحیث ولیعهدانتخاب شده  1٨٩0

یعنی سال وفات 1٩02بود.درسال 

سراج »امیر عبدالرحمن خان،او لقب 

برخود گذاشت. وبه « الملت والدین

سراج »سرورسلطان لقب

داد که مقام مشاورتی او «الخواتین

را نشان میدهد. به یک روایت سرور 

ت معارف  را برای تعلیم سلطان  برامیر فشار می آورد تا وزار 
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وتحصیل فرزندان کشور بوجود آورد.درنتیجه تلاشهای او اولین 

م درکابل تاسیس شد.سپس امیر از  ۱۹۰۳مکتب بنام حبیبیه درسال 

درکشورهای خارج زندگی میکردند  افغانانی که بحیث مهاجر

دعوت نمود تا به افغانستان برگردند .دراین جمله خانواده 

ل بود.]به نظرمیرسد که  این دعوت امیر نیز به هم شام« طرزی»

خواهش سرورسلطان صورت گرفته باشد، زیرا  چهاربرادرش 

:خوشدل خان لویناب ،سکندر خان ، محمد اکرم خان و سلطان 

علی خان که درجنگ میوند با سردار محمد ایوب خان علیه 

انگلیسها اشتراک داشتند بعداز شکست سردار ایوب خان در برابر 

امیرعبدالرحمن خان به ایران پناه بردند و از آنجا انگلیس سردار 

ایوبخان را با همه همراهانش در هند برتانوی تبعید کردند واجازه 

برگشت به وطن را نداشتند. با دعوت امیراز افغانهای مهاجرنه 

تنها خانواده طرزی از شام بلکه لویناب خوشدلخان با برادران خود 

ند.و به مقامات مهم درکابل گماشته نیز از هند برگشت

 شدند.سیستانی[

ملکه سراج الخواتین در باغ بابر، باغ چلستون و باغ شهر آرا شخصاً 

با خانمهای عوام هم صحبت میشد وخود را از مشکلات آنها آگاه 

میساخت وشکایات آنها رابگوش امیرمیرسانید.او برای شنیدن 

محکمه خاصی بنام شکایات مردم و غوررسی به این شکایات 

 درکابل ایجاد کرد.« دارالعدالت»

امیر به دعوت ویسرای هند به هندوستان [1٩0٧] 1٩05درسال 

سفرکرد وبا مقامات هندبرتانوی قراردادی درمورد خدمات طبی 

وساخت فابریکات درکابل به امضا رسانید.مکتب حربیه وفابریکه 

ک شورا نیز بوت سازی درکابل درهمان زمان تاسیس گردیدند. ی

بوجود آورد که شکل یک پارلمان ابتدائی را داشت. امیر مردی 
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 مشهور خودخواه وشهوت پرستی بودکه داستانهای شهوترانی او

 اند.

سرور سلطان امباق زیاد داشت، امیر علاوه بر سرورسلطان 

ودوخانم دیگربنامهای جمال بیگم و وزیر بیگم داشت و چهارمین 

تن  40خان بود.علاوه براین درحرم  امیرازدواجش با خواهر نادر

کنیز نیزوجود داشت که بیشتر شان دختران مظلوم  نورستان، 

دختر  ۳۴و  پسر ۴۹این زنها صاحب  از پکتیا و هزاره بودند. امیر

بود.امیربه شکار وعکاسی علاقه زیادداشت وبا کمره خود از 

حرمسرای خود عکس میگرفت.درجمله این عکس ها عکسی از 

ورسلطان نیز وجود دارد که او را درلباس اروپائیان نشان سر 

میدهد. درمراسم رسمی اکثراً سرورسلطان اشتراک میکرد.زیرا 

بربام قصرملکه وبرموتر ملکه بیرق رسمی افغانستان دراهتزاز 

بود.وهرگاه از ارگ بسواری موتر بیرون میرفت  مراسم سلام 

ی سراج الخواتین درمیان نظامی با فیرتوپ بجا آورده میشد. بروایت

 نظامیان نیز ار محبوبیت خاصی برخوردار بود.

م مراسم عروسی خورترین فرزند امیرعبد الرحمن خان ، ۱۹01در

عمرجان سه روز درکابل جشن بود. یکی ازانگلیسها که به حرم راه 

داشت  مینویسد که هرروز  امیر،با بسیار شان وشوکت، با 

ه های کابل میگشت. ازعقب گادی دوستان ونزدیکان خود درکوچ

شاه ، جوپانهای خانم های سلطنتی حرکت میکردند]جوپان:خانه 

پوشیده با پرده های نازک بود که مربع شکل کوچکی چوبی 

ند می بست گادیدرعقب مردان آنرا برشانه خود حمل میکردند ویا 

،درعربی به ان هودج ودرفارسی کجاوه آنرا می کشید تا اسپ 

ولین جوپان ازعلیا حضرت  سرور سلطان بود که با پرده [. اگویند

های سرخ وطلائی مشخص بود ودسته ای از محافظان او را 

همراهی میکردند. جوپان دومی از ملکه علیا جناب بود که با پرده 
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های نیلی و طلایي  مشخص بود.سپس جوپان ملکه سومی 

که ها وبعد جوپان ملکه چهارمی قرار داشت. هرچهار جوپان مل

 توسط جوانان کمر بسته ومردان سالخورده  بدرقه میشدند.

 آنعده زنان اروپائی که حرم امیر را با چشم خود دیده اند می

که بین زنان امیر رقابت سختی جریان داشت.شهزاده  نویسند

عنایت هللا خان فرزند جمال بیگم زن اول امیر حبیب هللا خان بود 

وار ث تاج وتخت پنداشته میشد.  که از همه برادران بزرگتر و

دومین فرزند امیر حیات هللا خان از یک زن صورتی  چترالې بنام 

صندل بیگم بدنیا آمده بود که در درجه دوم قرار داشت. وفرزند 

سوم امان هللا خان ازبطن سرور سلطان بودکه در درجه سوم 

 قرارمیگرفت.معلوم دار است که میان امباق ها رقابت وهم

وجود داشت، اما رقیب اصلی وبزرگ سرورسلطان ،خانم چشمی 

 بود. او برای جانشینی پسر خورد امیر عبدالرحمن حلیمه سلطان

خود شهزاده عمرجان به انگلیس ها مکتوب میفرستاد ومیان  

با کمک قوام علیاحضرت افسران نظامی طلا تقسیم میکرد.]اما 

پسرخود را دربار قبل ازاینکه حلیمه سلطان در  بانفوذ خود

بجانشینی امیر اعلام کند، شوهرخود حبیب هللا خان را بجانشینی 

 [یستانیپدرش معرفی کرد.س

در لغمان در خیمه خودکشته شد.  م امیرحبیب هللا خان۱۹۱۹در 

ونصرهللا خان برادر امیر با حمایت سران اقوام مشرقی خود را امیر 

نمیکرد  کراعلان نمود. مدعیان تخت سلطنت زیادبودند و کس ف

نوبت به امان هللا خان برسد. سرور سلطان در جلال اباد ،بعد 

ازبخاک سپاری جنازه امیربرگلیم فاتحه امیر نشسته بود.دراین 

وقت نصرهللا خان نزدش آمد و ازاوتقاضا کرد تا به امان هللا خان 

پیغام بفرستد که امارت کاکای خود را بپذیرد. سراج الخواتین 

 ته  به نصرهللا خان گفت پیغام من مداخله درازسیاست کارگرف
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 سیاست پنداشته خواهد شد بهتراست تا خودم بکابل بروم  و امور

با امان هللا از نزدیک  صحبت کنم. سپس سرور سلطان ازجلال 

جلال آباد از سوی -اباد عازم کابل شد.دراین وقت راه کابل 

ان بارسیدن طرفداران  امان هللا خان تحت کترول بود. سرورسلط

به کابل، سران نظامی را مخاطب ساخته از آنها خواست تا قاتل 

 به سزای اعمالش  برسانند. امیر را پیدا کنند و

 

تاریخ دربیان اصلاحات سیاسی امان هللا از  ملکه ثریا طرزي یاد 

از ملکه ثریا بود، نام  میکند ولی از نقش سرورسلطان که بیشتر

دانیان نان ولباس وپول نقد می نمی برد. سرورسلطان به زن

فرستاد و در ازادکردن  مشروطه خواهان از قید زندان نقش 

در شوربازار کابل  او در دین داری زنی استوار بود و مهمی داشت.

زیارت سخي نذر  یک مدرسه ویک مسجد اعمارکرد. او هر سال در

مطبخی بکار می انداخت و به زوار « دیګ سخي»بنام  میکرد و

سخی نان تقسیم مینمود. براثر تلاش های سراج الخواتین  زیارت

پا  ودست کردن وجزاهای سخت از قبیل قطع  شکنجه ها جلو

وانداختن ادمها در قفس آهنین گرفته شد. در زمان سلطنت امان 

 هللا تمام جزاهای سنگین ممنوع قردارداده شد.

نیا سرور سلطان به افتخار حصول استقلال  افغانستان از بریتا

م برای شکرگزاری آن دست آورد بزرگ درزیارت سخي شاه ۱۹۱۹در

مردان گنبدی عظیمی اعمار کرد. همچنان او  مسجد شاه دو 

شمشیره و مسحد سید اسحق ختلاني  را از پول شخصی خود 

 با شاه امان هللا به قندهار 1304علیا حضرت درسال  نمود. اعمار

ار یک روکش گرانبها را سفرکرد و بر صندوق خرقه مبارک درقنده

 هموار نمود.



 246 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

 و م ]از سلطنت استعفاداد[۱۹۲۹جنوری سال  ۱۴امان هللا خان در 

روم پایتخت به  سپس با تمام خانواده خود افغانستان را ترک کرد و

فروشی  ایتالیا رفت.امان هللا خان  در روم بکار مبل وفرنیچر

ضیقه شدید مصروف شد. درجنگ دوم جهانی امان هللا خان دچارم

 اقتصادی گردید. امان هللا دوبار به حج رفت ودرمرتبه دوم مادر

خود سرورسلطان را هم با خود به حج برد که در آنجا مهمان ابن 

 سعود بودند.

م کې دراستانبول )ترکیه( وفات کرد ودر آنجا ۱۹۶۵سرور سلطان در

دفن شد. اوصاحب چهار فرزندبود: امان هللا خان، ساحره بیگم 

راج البنات( صفیه بیگم ) ثمر السراج( و راضیه بیگم )نور )س

 «السراج(

 (=https://www.safiahaleem.com/?author) 2022جنوری 8) صفیه حلیم، 

 

اما درتصحیح جمله اخیر خانم صفیه حلیم باید افزودکه 

علیاحضرت بغیر از شاه امان هللا یک پسر دیگر بنام شهزاده 

سلطان) ملقب به سراج البنات(، ه ر یی ساعبیدهللا وسه دختربنامها

صفیه سلطان ملقب به) سمرالسراج( ورضیه سلطان ملقب 

به)نورالسراج( داشت که درنکاح شخصیت های بزرگ دولتی مانند: 

سردار شاولیخان وسردارمحمدحسن خان مصاحب و والی علی 

 احمدخان درآمده بودند.        
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 مدافع سرسخت  املکه ثری

 افغان نزدی آزا

 

 

 ملقب به شاه خانم ملکه ثریا

 (19۶8اپریل  20 -1899نومبر2۴)

 

خان، بنت محمود هللا ملکه ثريا خانم اعليحضرت امان 

طرزى ابن سردارغلام محمدخان، ابن سردار رحمدل خان ابن سردار 

پاينده خان بود. اين زن شجاع وفاضله در خانواده يک نويسنده 

غان که هم پدر و هم پدرکلانش و پدر ويک سياستمدار نامدار اف

پدر کلانش، همگى شاعر، نويسنده ، هنرمندو هنر دوست و 

در دمشق به دنيا آمد و  1٨٩٧نومبر سال ۲۴روشنفکر بودند، در

میلادی با خانواده خود به افغانستان برگشت ودر سال  ۱۹۰۵در
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خان در قصر شهر آراى کابل عروسى هللا با شهزاده امان ا 1٩13

هللا ا حضرت سراج الخواتين مادر امان وهمانجا از طرف علينمود 

زيرک وآگاه بر  ناميده شد. اين زن زيبا و« شاه خانم»خان به لقب 

زبانهاى ترکى وفرانسه ئى و عربى و فارسى مسلط بود و سخنران 

 پر شور و مؤثرى بود. 

پدر ملکه ثریا ، محمودطرزی ، نویسنده وگرداننده دانشمند 

اج الاخبار افغانیه بود ودر تحت تربیت سالم او سر  وبا تدبیر

که دخترانش هریک خیریه طرزی خانم سردار عنایت هللا خان ومل

فراموش  خدمات برجسته و هللا،ثریا، خانم اعلیحضرت شاه امان 

 ناشدنی برای جامعه زن افغانستان نمودند.

محمودطرزی در سراج الاخبار افغانیه ازنقش برجسته زنان 

زمانى که تمام زنان » ن خلافت عباسى یادمیکرد. بقول او:در دورا

و مردان اروپائى بى سواد و جاهل بودند ، زنان مسلمان موقف 

هاى مهم بحيث شاعر و هنرمند داشتند و حتى در مقامات ادارى 

طرزى مانند تجدد طلبان و اصلاح طلبان هم عصر « کار ميکردند.

ت مى نمود و استدلال ميکرد خود قوياً از داعيه حقوق  زنان حماي

که فقط زنان تعليم يافته و منور مى توانند خانم ها و مادران 

خوب باشند و همين زنانند که فرزندان خوب که آينده متعلق به 

همچنان طرزى توضيح ميکرد که علت « آنهاست، بارمي آورند.

م ( تعدد 1٧٩3-1٧٧3سقوط افغانستان پس از دوران تيمورشاه )

ين حکمروايان بود که در نتيجه اولاد هاى متعدد آنها با زوجات ب

ادعاى مساوى به پادشاهى، کشور را در مبارزه داخلى قدرت 

 قطعه قطعه کردند. 

چون در زمان طرزی، شرايط زنان مسلمان ) بخصوص زنان  

افغان ( بسيار رقت انگيز بود، طرزى و شاه امان هللا وجوانان 
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ق زنان و نخستين طرفداران حق افغان نخستين مدافعان حقو

 تحصيل و ازدواج زن با يک مرد در افغانستان بودند. 

شاه امان هللا وملکه ثریا هردو از اندیشه های محمودطرزی 

بودند.  شاه امان  در جهت آزادساختن زنان از زندان چادری ملهم

بعد از حصول استقلال سياسى ، به نقش زنان در روند هللا 

وجه خاص مبذول داشت و پروسه نجات زنان تحولات اجتماعى ت

اين منظور به  را بحيث شهروندان متساوى الحقوق آغاز نمود وبه 

 تأسيس انجمن نسوان و مکاتب دخترانه اقدام کرد. 

در  «مستورات»به نام را  هنخستين مكتب دختران ملکه ثریا،

از تن  40به تعداد  آرا كابل تاسيس کرد که در شهر  1٩20سال 

ملكه ثريا در روز افتتاح مكتب آغاز كردند.  در آن آموزش را ران دخت

"الحمد هللا براي مازنان،امروز يك روز   در يك سخنراني گفت: 

سايهء اعليحضرت غازي، مكتب  نهايت خوب است كه در 

است كه اولاد وطن از اين مكتب  مستورات را افتتاح ميكنيم. اميد 

و ملت خويش حتي الوسع  ت مستفيد شده و در راه دين و دول

كه فرضيت علم به  خدمت كنند به همه حاضرين معلوم است 

ما، زنان تاسيس  مرد و زن يكسان است، و اين مكتب كه براي 

جوان، غازي ما و  شده از توجهات معارف خواهي اعليحضرت 

کابل ناتهه همت و كوشش جناب وزير معارف است." )سایت 

  (۸۰شماره 

اداره مکتب مستورات را با همکارى عده  شخص ملکه ثريا

 ئى از زنان روشنفکرکابل به عهده گرفتند.

در آخرین مقالۀ  ،داکترسید عبدهللا کاظمدانشمند افغان،

سیس با تا1٩20درختم سال»شان در بارۀ ملکه ثریا، مینویسد که :

اولین مکتب نسوان درافغانستان بنام مکتب مستورات دروازه 
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 همکتب توسط زنان خانواد غان بازگردید.تحصیل برای زن اف

شاهی اداره میشد. ملکه ثریابا حمایت معنوی شوهر و والدین 

 مادرش از امور مکتب وارسی میکرد.« مفتشه»خود به عنوان 

که زن با فرهنگ ودانشمند «خانم محمود طرزی -اسما رسمیه»

بود،مدیرۀ مکتب وخواهر ملکه)خیریه خانم معین السلطنه(به 

معاونۀ ایفای وظیفه میکرد.مکتب مستورات بیرون حیث 

درخانۀ علی احمدخان والی واقع « شهر آرا»قصرشاهی در ناحیۀ 

دختر از  50بود که بیشتر شاگردان آنرا در سال اول در حدود 

خاندان شاهی تشکیل میدادند.معلمه های اولی مکتب آنعده 

وخته وقدری خانمهای بودند که درخانه سواد خواندن ونوشتن را آم

از علوم دینی وادبی آگاهی داشتند. درمدت کوتاه شاگردان 

مکتب چنان افزایش یافت که در پنج صنف ابتدائی تقسیم شدند 

ومکتب نیز به یک عمارت بزرگتر در قلب شهر مسما به ده 

ودریک « حوض مرغابی ها»افغانان در نزدیک محل مشهور به

طرف )بوبوجان(ملکۀ که از « گلستان سرای»عمارت بزرگ بنام

امیرعبدالرحمن خان به مکتب اهدا شده بود، انتقال یافت. در 

زاده  دوخانم از عمو همین وقت هیئت اداری مکتب مشتمل بر

یکی بحیث مدیره « روح افزا بلقیس و»های ملکه بنام های

)افغان جرمن  «ودیگری بحیث مبصره جدیداً مقررگردیدند.

 بقلم داکترسیدعبدهللا کاظم( ،ملکه ثریا،مقالۀ 2014 اکتوبر31آنلاین،

 بیانگر )شاه خانم(مان پادشاهی ذیل  به مهرملکه ثریا فر   

از کابل   مستورات تبهجری شمسی مک 1300اینست که در سال 

 غرض شده است وانتقال داده  ،ی گلستان سرامحل سابق خود به 

 نیز درنظرگرفتهشاگردان نسوان معاشی برای  تشویق زنان مدد

 شده بود. 
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 اعلان پادشاهی

 امضای ملکه ثریا(مهر و)به 

 به خواهران عزيز، ساکنين شهر کابل و حومه :

با اينوسيله اصول و قوانين ذيل را که برای آسايش شما و 

دختران شما تصويب شده، به اطلاع می رسانيم. هرکسی ميداند 

که نسل بشر از آميزش يک مرد ويک زن بوجود آمده و هرگاه 

ط وجود يک مرد و يا عکس آن در کار بود، نژاد انسانی بزودی فق

از روی زمين نابود می گرديد. بنا بر اين گفته ميتوانيم که نه يک 

مرد و نه هم يک زن به تنهائی نمی تواند انسان کاملی محسوب 

شود. و چون بقای زن و مرد برای ادامه نسل بشر ضروری است، 

توانست يک موجود کامل انسانی را مرد و زن به تنهائی نخواهند 

پرورش دهند.مسووليت ها و مکلفيتهای زندگی در بين زن و مرد 

تقسيم اند: زنها مؤظف تربيه اطفال، پختن غذا و اداره امور 

فاميل هستند، در حاليکه مرد ها مسووليت تأمين معيشت و تهيه 

بی و غذا و اداره امور فاميل را به عهده دارند. هرگاه ما نقش نس

مربوطه هر يک را به دقت مطالعه کنيم، می بينيم که حتی 

مسووليت های زنان نسبت به مردان خاصتا در ساحه مواظبت از 

اطفال بيشتر ميباشد. و روشن است که بدون کسب تعليم و 

تربيت مناسب برای زنان ناممکن است تا يک مادر چنين يک 

اند نسلهای  مسووليت مهم حياتی را انجام دهد. زنها مؤظف

آينده را تربيت نمايند که اين خود يکی از مهمترين مسووليتهای 

زندگی بشمار می رود. وقتی ما زنان را از تعليم و تربيت محروم 

کنيم، در واقع نيمی از وجود خود را ناتوان نموده وسيلهء 

 معيشت خود را به دست خويش از بين برده ايم .
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مرد و زن را بدون اينکه  بيهوده نبود که حضرت محمد ) ص(

امتياز بخصوصی برای مردان قائل شود، به کسب علم و دانش 

ملزم ساخت. پيامبر اسلام می گفت: "حصول علم و دانش 

وظيفهء دينی همه مسلمانها اعم از زن و مرد ميباشد. از طرفی 

قوانين محمدی )شرع مصطفوی( به زن حق ميدهد تا به مقام 

يکه برای رسيدن به چنين مقامی انسان قضاوت هم برسد، در حال

بايد سالهای مطالعه را پشت سر بگذارد و مقدار زياد معلومات 

بدست آورد. از اينرو ثابت می شود که تعليم و تربيه در اسلام از 

اهميت مساوی با مردان بر خوردار بوده است. در ايامی که سواد 

ی در سراسر آموزی در بين مسلمانها معمول بود و مراکز تعليم

دنيای اسلامی تأسيس می شدند، زنهای زيادی بودند که به مثل 

مردها، دانشمند، محدث، اديب و هنرمند شدند. همه ميدانيم که 

صحابه پيامبر "ص" و تابعين شان با حضرات ام المؤمنين عايشه 

صديقه، ام السلمه و بی بی حفصه مشورت ميکردند و در 

يات ايشان می شدند. عاصيه مسائل دشوار دينی جويای نظر 

بنت جارهللا يکی از علمای بزرگ علم حديث بود و جلال الدين 

سيوطی دانشمند نامی اسلام از وی درس می گرفت. همچنين 

ايمللک خواهر شيخ جمال الدين شهرائی که يکی از معاصرين ابن 

اعجاز اسقلان بود با اين عالم و محدث بزرگ )اسقلانی( مباحثات 

خواهر نجم الدين قاضی  -ار داشت. اسماء بنت محمدعلمی بسي

القضات بعنوان يک زن پرهيزگار و عالم بزرگ علم حديث مورد 

تحسين مردم قرار گرفته بود و کتب بسياری در حديث مکی را 

مطالعه و تدريس ميکرد. حتی امام سيوطی ثلاثيات مسند را 

اسلام مثال تحت رهنمائی الف بنت الجمال مطالعه کرد. در تاريخ 

های بسياری از دانشمندان، استادان و بزرگان مشهور و تعليم 
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يافته و يا زنهای که در جنگها شجاعت زيادی از خود نشان داده 

اند، سراغ داريم. تحصيل علم و دانش يک امر کاملا عقلانی و 

 قانونی برای زنان ميباشد.

پس برای اينکه به چنين يک ضرورت عاجلی جوابگوئی 

نيم، دو مکتب دختران )مکتب مستورات و مکتب عصمت( را بتوا

خان در کابل تأسيس در نواحی سرای عليا و قلعه باقر سال گذشته

کرديم. از آنجائيکه هيچيک از اين مکاتب نميتوانست شاگردان 

بيشتری را در خود جای دهد و مکتب اولی هم از شهر دور تر بود، 

که دارای اطاق های بهتر  هر دو مکتب را به گلستان سرای کابل

شاگرد را در خود جای ميدهد، مدغم ساختيم. که با  ٨00است و 

اين نحو تمام شاگردان اناث ميتوانند در مکان واحد جمع شوند. 

مصارف لباس، غذا، چادری و کتابهای شان از طرف حکومت بطور 

عادلانه پرداخت خواهد شد. همچنين شماری از معلمين ورزيده از 

و خارج کشور استخدام خواهند شد تا در اين مکاتب رشته داخل 

های اقتصاد خانواده، پرورش اطفال، خياطی، بافت و آشپزی را 

 تدريس نمايند.

 6چون مکاتب عادی دختران تنها دختر های جوان به سنين 

ساله تا ده ساله را انتخاب ميکنند، برای زنان کلان سال يک مکتب 

سلکی در رشته های خياطی، پخت و پز حرفوی که بتواند تربيت م

و ساختن گلهای مصنوعی را فراهم کند، تأسيس نموديم. هدف از 

تأسيس اين مکتب اينست تا زنها را کمک کنيم مشاغل جديدی 

بياموزند و از نظر مالی مستقل شوند و بتوانند خود را از 

وابستگی کامل مالی شوهر ها و فاميل های شان آزاد سازند. در 

( شاگردانی که در يکی از اين سه رشته به 1٩22)1301ر سال اخي

 ٧00روپيه،  1000لترتيب جوايز شوند، بادرجه اول، دوم و سوم فارغ 
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روپيه افغانی را دريافت خواهند کرد. هرگاه شاگرد در  400روپيه و 

روپيه و يا اگر در سه  1500هر سه رشته به درجه اول فارغ شود، 

روپيه جايزه دريافت ميکند. به  1000رغ شود رشته به درجه دوم فا

علاوه  زنان با آموختن يک حرفه نتنها پول بدست می آورند بلکه 

به يک منبع عايداتی برای شوهران خود تبديل خواهند شد. مکتب 

حرفوی زنان )مکتب صنايع اناثيه( نيز در گلستان سرای موقعيت 

که بخواهند در اين  دارد و از حضور خواهران علاقمند و بلند نظری

 بر نامه سهم بگيرند، استقبال خواهد کرد.

با اينوسيله به اطلاع شما رسانيده می شود که هر کسی 

بخواهد به مکتب مستورات و صنايع اناثيه ثبت نام کند و يا داو 

طلب شغل تدريس در اين مکاتب باشد، بايد سوابق کاری خود را 

د تا باشد که اجازه دخول به مديريت مکتب مستورات ارسال نماي

را حاصل کرده از منابع دست داشته علمی و معلوماتی استفاده 

بتواند. در اين مرحله شاگردان مطابق به سويهء کاری خود به 

  صنوف مختلف جابجا خواهند شد.

 سر پرست مکاتب زنان/ مهر ملکه ثريا 

 ه خانمامضاء: شا

 در ولات اجتماعیواکنش مذهبی وتح» داکتر سنزل نوید، :منبع)

 (1٩٧،3٧آرشيف ملی افغانستان، سند شماره  ضمیمه سوم، «افغانستان

 

)مقارن  1300داکتر عبدهللا کاظم مینویسد که :در سال 

مكتب دخترانه به  سومين سال پادشاهي امان هللا خان(، دومين 

ها به نام  نام )عصمت( افتتاح شد. مدير اين مكتب كه بعد 

خان  يد،بانو سايره سلطان خواهر امان هللا )ملالي( موسوم گرد

 سپس مكتب تدبير منزل كه در آن     مشهور به  سراج البنات، بود. 
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  كردند، نيز ساخته شد. آلماني و تركي تدريس مي  خانمهای

بنام  نیزرا مخصوص زنان شفاخانه  1٩24درسال ملكه ثريا 

ر زن ودو که در آن دونفر داکت. مستورات"ایجاد کرد»شفاخانۀ 

قابله آلمانی وایتالوی ویک داکتر نسائی ایتالوی بنام داکتر 

ریجنولی به کار آغاز کردند.عمارت شفاخانه متعلق به ُاخت 

السراج)عمۀ شاه امان هللا( واقعۀ باقر خان بود که نخست امور آن 

توسط سراج البنات)خواهر شاه( وبعداً اخت السراج وسردار بیگم 

ی او اداره میشد. این شفاخانه تاریخی تا امروز یکی از عموزاده ها

 اف یافته آن هنوز هم در همین محل)در جادۀ میوند(بشکل انکش

 فعال است.")داکترکاظم ،همان مقاله(

قرار داشت، هللا با همه دشوارى هايى که برسرراه شاه امان 

در برنامه هاى اصلاحى دولت براى حقوق زنان فصل خاصى 

 عنوان شده بود.

ان يک مکتب تدبير منزل براى زنان کابل در باغ على همچن

مردان با معلمى عده يى از زنان جرمنى و ترکى تاسيس 

گرديد.ملکه ثريا محکمه اى داير نمود که شکايات زنان را در مقابل 

شوهران بررسى کند. از قبيل ندادن نفقه و لت وکوب شدن 

يا طلاق دادن بدون موجب. يک هيئت توسط شوهران شان و 

مخفى وارسى زنان نيز ايجاد گرديد که عکس العمل مردان 

راکنترول کنند و از زنان پير خواستندکه به خانه ها بروند و ببينند 

که رويه مردان با زنان شان چگونه است ؟ همه اين ها در پلان 

  خان شامل بود.هللا اصلاحى شاه امان ا

یا چندین بار زنان ماموران بلند رتبه بنابر دعوت ملکه ثر 

کابل به قصر دلکشا دعوت  شدند و شاه برای آنها سخنرانی نمود 

و گفت که برخی ازشما در منازل خود زندانی استید ومن شواهد 
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ومثال های زیادی از این زندگی رقت بارزنان در خانه شوهران 

اری  خانه و شان دارم.حتی برخی از زنان براثرفشارمردان در چاردیو

پوشیدن چادری به مرض سل مبتلا شده اند. شاه افزود که چادری 

مانع درس وتعلیم میگردد و برعکس زنان اروپائی، زنان افغان از 

کار وکسب بی بهره اند. زنان درپوشیدن چادری باید از مردان خود 

 ترس وبیمی نداشته باشند. سخنان شاه تاثیر فوق العاده ای بر

بسیاری از زنان درمقابل شوهران خود به دفاع از  زنان نمود و

حقوق خود برخاستند. طبیعی است که  زنان چون از لحاظ 

اقتصادی وابسته به مردان خود بودند کاری از پیش برده 

نتوانستند و برخی از جانب شوهران خود کوتک کاری ویا تهدید به 

راگيرى شدند.شاه بعدها  تعدادى از دختران را براى ف مرگ نیز

طبابت و نرسنگ و غيره به ترکيه هاى رشته تحصيلات عالى در 

فرستاد. شاه  ازدواج با صغيررا ممنوع اعلان کرد و ازدواج مرد با 

در مورد گرفتن هللا امان چهار زن را به يک زن محدود ساخت. شاه 

طويانه و عروسى قيوداتى وضع کرد تا فشار عروسى را از روى 

اد کم کند. و نيز سن ازدواج را براى مردان شانه هاى خانواده دام

سال تعيين نمود، اما در لويه جرگه دوم  1٨سال و براى دختران  22

ه که بخاطر خاموش کردن شورش پکتيا تدوير يافت (1٩24در سال )

، چون اکثريت اعضاى آن جرگه را ملاکين و خانها و روحانيون بود

رنامه ريفورمها متعصب تشکيل ميدادند، بعضى تعديلات در ب

 که دولت مجبور شد موقتاً آنرا بپذيرد.  وارد شد

انجمن حمايت » 1٩2٨بنابر در خواست ملکه ثريا، در تابستان 

تشکيل شد و دوازده نفر از زنان بافهم کابل اداره انجمن « نسوان

را بدست گرفتندو خواهرشاه کبراجان مسئولیت اداره این انجمن را 

راى نخستين بار زنان در کار اداره مملکت بدوش گرفت. بدینسان ب
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با مردان شريک شدند. به شاروالی دستور داده شد تالست زنان 

بیوه وبی سرپرست را ترتیب و آنها را درشفاخانه ها ولابراتوارها 

 شامل کارنماید. 

ارشاد »کار نشرمجله خورشیدی  1300در ماه حمل سال  

را مادر ملکه ) اسما « النسوان

 و روح افزا طرزى ،دختر ه(میسر 

محمدزمان خان طرزی کاکاى ملکه 

"ارشاد النسوان" بدوش گرفتند.

نخستین نشریه مخصوص زنان بود 

که در دوران اصلاحات امانی به 

ه، همسر میسمدیریت اسما ر 

                    منتشرشد.    محمود طرزی در کابل

     ا رسمیه خانم محمودطرزیاسم.                                         

مدیر این نشریه، روح افزا، دختر محمد زمان خان خازن 

حبیب هللا خان طرزی بود.این نشریه روی کاغذ  الکتب و خواهر

به چاپ سنگی می  نازک پسته ای رنگ در"سرای ده افغانان" کابل

رسید.   بیشتر مطالب ارشاد النسوان که زیر نظر مسقیم ملکه 

امان هللا خان منتشر می شد، مطالب آموزشی برای ثریا همسر 

خیاطی، آداب معاشرت زنان، آشپزی،  زنان و دختران بود.اخبار زنان،

تربیت کودک و خانه داری، مهم ترین مطالب این نشریه را تشکیل 

                             می داد.                                                                                    

روزى که ملکه ثريا در : »  غبار ازچشمديدهاى خود مينويسد

يک اجتماع از پيشرفت زنان جهان و عقب ماندگى زنان افغانستان 

سخن زد، زنان با درد بگريستند و پنجاه نفر زن فى المجلس 

خودشان را در خدمت معارف و تاسيس اولين مدرسه زنانه 
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که چنان متأثرو منفعل گرديد که خودش وظيفه گذاشتند. مل

)سیستانی،علامه « مفتشى مکتب مستورات را برذمه گرفت 

 ( 33محمودطرزی، شاه امان هللا ونقش روحانیت متنفذ ، ص

 25ملکه ثريا پس از بازگشت ازسفر اروپا، مقاله اى در تاريخ 

در اخبارامان افغان منتشر ساخت که درآن در مورد ۱۹۲۸جولاى 

چادرى گفته شده بود:چادرى زن را از تنفس هواى آزاد مانع 

ميگردد و به همين سبب اکثريت شان به مرض مبتلا شده اند. 

عنعنه پوشيدن چادری که معلوم نيست از کجا وارد اسلام شده، 

رفته رفته شکل مذهبى را بخود گرفت که در همه اديان و 

مروز در وطن ما کشورها ديده مى شود، طوريکه برقع و دولاق ا

يک عمل عنعنوى بوده که رفته رفته جاى خود را در دين و مذهب 

تاسيس نمود وبه آن صبغه مذهبى دادند. قبل از نشرمقاله، ملکه 

ثريا باعده ئى از زنان صحبت کرد. نخست دختران مکاتب را 

ملاقات نمود و با آنها در موردچادرى صحبت نموده و آنهارا 

ز بين بردن آن سعى و کوشش نمايند، اما تشويق نمود تا در ا

مجبور نيستند. سپس ملکه تعدادى از زنان را درقصردلکشا 

ملاقات نمود و به آنها گوشزد کردکه با مردان درکارها سهم 

مساوى بگيرند، بخصوص درانکشاف کشور و درچهار ديوارى خانه 

بقسم محبوس نباشند. اومتذکرشده بودکه زنان اروپائى در 

که هاکار ميکنند، لاکن زنان افغان که جسماً قوى تراند، اما در فابري

انکشاف کشور سهم نمى گيرند، زيرا علت آن پرده چادرى است 

که در هيچ جا قابل قبول نيست. زنان از نظر مذهبى مى بايد يک 

روپوش مخصوص در سرکنند تا موهاى شان را بپوشاند، 

اى کشور رايج نيست مگرپنهان کردن دست وروى زنان در روستاه

، اما معلوم نيست از چه زمانى برقع و دولاق که زن را از فرق 
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سرتا پاشنه پادر خود مى پيچد، رايج گشته و در شهرها رفته رفته 

چنان اهميت پيداکرده که اگر زنى بدون برقع از خانه خارج شود، 

 گويا که آبروى مرد را از بين برده است . 

لاقات با ماموران عالی رتبه گفت که: امان هللا خان در یک م

از رشوت خوری وشراب نوشی ماموران مطلع است و بزودی آنها 

را بشدت مجازات خواهد نمود. بقول منشی علی احمد، هدف شاه 

از بیان این نکته ترساندن ماموران بلند رتبه وخاموش کردن شان 

ند، درموضوع روی لوچی زنان بود که با این امر سرمخالفت داشت

از جمله محمودخان یاور ومیرهاشم خان وزیر مالیه بودند. بنابرین 

شاه به اولین کسانی که دستور داد تا با خانمهای خود بدون 

چادری حاضر شوند، همین دونفر بودند. بعد از این بود که سایر 

مامورین زنان خود را به پغمان و پارکها وسینما ها بطور روی لوچ 

ن میبردند.)داکتر کاکر، دپاچا امان هللا واکمنی و بدون چادری بیرو

 (٨1 صته یوه نوی کتنه،

در بيانيه افتتاحيه خود از تعُدد 1٩2٨خان در جشن هللا امان ا

ازواج سخن زد و گفت : سعادت آينده کشور مربوط به مادران 

است که نسل جديد را تربيه ميکنند.پس هيچ فردى نبايد بيشتراز 

خان خطاب به زنان گفت: پاک و هللا ن يک زن داشته باشد، اما

عفيف و با عصمت باشيد و دراين صورت ترس از شوهران خود 

نداشته باشيد. بعد شاه و ملکه ثريا و نورالسراج که بدون چادرى 

بودند با نمايندگان ملاقات نمودند، سپس اتن ملى اجرا گرديد. در 

 اين محفل اکثريت زنان ديپلوماتان شرکت ورزيده بودند. 

وقتى جشن استقلال تمام گرديد، لويه جرگه تدوير يافت که 

ستان اشتراک ورزيده در آن يک هزارویک نماينده از سراسر افغان

خان با بعضى ازنمايندگان ديدارخصوصى داشت و هللا بودند. امان 
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پروگرام هاى اصلاحى خودرا تشريح نموده گفت که : براى  به آنها

واج غيرقانونى، و تعليم وتربيه زن زنان آزادى داده شود، تعُدد از 

ومرد اجبارى، اجراى طلاق از طريق قانون مدنى صورت بگيرد، 

داشتن اسلحه منع گردد و بانک ملى تاسيس و در پهلوى پول 

مسکوک پول کاغذى چاپ شود. لويه جرگه هيچکدام از اين 

اصلاحات رانپذيرفت، بخصوص نمايندگان قبايل سرحدى که تحت 

 شوربازار بودند آنرا ردکردند. نفوذ حضرات 

بودند، ،که زنان هم درآن اشتراک ورزیده 1٩2٨در لويه جرگه 

به نمايندگى از زنان افغانستان هللا کبراجان، خواهر شاه امان 

سخنرانى کرد. و ملکه ثريا زنان روشنفکر قندهار را پذيرائى نمود، 

ايت تا آنها در برگشت از زندگى نوين در کشور به ديگرزنان حک

کنند. درطرح اصلاحات اشاره شده بودکه هيچ فرد نظامى مريد 

و ياپير و رهبر مذهبى شده نمى تواند ونه درسياست مداخله 

کرده ميتواند و اعلان گرديدکه کسانيکه خانم خارجى دارند در 

وزارت خارجه استخدام شده نمى توانند، مگر اينکه خانم خارجى 

تعليم مختلط دختران و پسران خود را را طلاق بدهد. برمسئله 

ازشش تا ده سالگى بمنظور جلوگيرى ازمصرف بودجه اضافى 

براى ايجاد مکاتب بحث صورت گرفت و در نتيجه قبول گرديد. در 

روز سوم تدوير جلسه يک موضوع بسيار پراهميت ديگر مطرح 

گرديد و آن دادن آزادى براى زنان افغان بود. در روزسوم لويه 

آنکه حقوق زنان با مردان مساوى اعلان گرديد، ملکه  جرگه بعد از

ثريا از جا بلند شد و چادر نازک خود را که بر روى کشيده بود از 

)به استثنای عده ای سرگرفت و همانجا پاره کرد، حاضرين 

باکف زدن اين عمل او را تائيد کردند و زنان ديگر از ملکه متعصب(

را ديدند، درحالى که نه  ثريا پيروى کردند و مردان روى زنان
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ازحسن زنان چيزى کاسته شد و نه از شرف وغيرت مردان چيزى 

 کم گرديد. 

شاه امان هللا یک ماه بعد از لویه جرگه )هفته اول ماه 

جلسًه بزرگ در قصر ستور وزارت خارجه دایر کرد که  اکتوبر( چهار

 در هریکی ششصد تن ازمعاریف ومامورین عالی رتبه با خانمهای

شان بشمول دپلوماتان خارجی مقیم کابل اشتراک داشتند. شاه 

در بیانیه روز چارم خودبراین موضوع تاکید نمود که ظرف دوماه 

دیگر برقع ازسر زنها برداشته خواهد شد وبجای آن یک 

روسری)دستمال( مانند زنان ترکیه برسر انداخته میشود که در زیر 

که اختیار اینگونه ستر  گردن گره میخورد. مگر شاه متذکر شد

اجباری نیست. همچنان شاه به این نکته اشاره کردکه چادری  در 

اسلام فرض نیست وبعد خطاب به ملکه ثریا گفت که چادر خود 

را از سر بردارد وملکه چادرخود را از سر برداشت و زنان وحضار 

برایش کف زدند، بدون آنکه از شرف ملکه چیزی کاسته شده 

سان ملکه ثریا نخستین زن افغان است که رسما روی باشد.بدین 

لوچی زن را در کشور اعلام کرد. بعد آز ان شاه ملاهای متعصب 

را مورد حمله شدید قرار داد وآنها را اشخاص جاهلی خواند که 

مسؤول جمیع عوام فریبی ها ومنبع تمام تعصبات بیجا واشاعه 

این سخنان شاه  (1٩5وپخش جهالت ونادانیها میباشند.)ادمک، ص

به ارتباط مخالفت ملاها وروحانیونی بود که با اصلاحات شاه در 

 لویه جرگه صورت گرفته بود.

آتش درافغانستان( مينويسدکه : »نويسنده کتاب      

، يک روز تاريخى در تاريخ زنان افغانستان به حساب  اکتوبر12روز

اع قبول شد. ميرود، زيرا براى بار اول زن افغان روى لچ در اجتم

ازآن روز به بعد زنان منوربرقع نپوشيدند و درعوض البسه 
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مناسبى را اختيارکردند. در کابل بيشتر زنان بدون چادرى ديده 

ميشدند. دولت واقعاً ميخواست که زن از حيثيت و عزت شايسته 

به عنوان شريک زندگى مرد و به عنوان يک انسان در جامعه بر 

آن روزگار مخصوصاً در خارج از شهرها زن خوردار گردد، زيرا در 

مثل حيوان در معرض بيع وشرا قرار ميگرفت و در برخى موارد 

زن با گاو و اسپ و خر و غله تبادله ميگرديد. به همين جهت است 

که محمود طرزى از وضع رقت بار زنان در افغانستان اشعار 

از شکوه آميزى دارد. شاه به اين بسنده نکرد و طى فرمانى 

مامورين دولت خواست تا بيش از يک زن نداشته باشند. اين 

کارها گرچه در ظاهر با عنعنات جامعه افغانى نا سازگار بود، اما 

از نظر دولت در واقع راه هايى بود که لا اقل در شهرها نيز زن از 

آزادى بر خوردار گردد و اگر بخواهد بتواند با روى باز ظاهر شود. 

در آن زمان از پيشانى تا زير زنخ و دستها تا بند و  اما اين روى باز

پا ها تا بجلک قابل رويت بود نه بيش از اين، همان چيز هاى که 

 زنان در دهات افغانستان همواره از آن بر خوردار بوده و هستند. 

ان و ملکه ثريا تا آنجا براى آزادى زنان افغهللا شاه امان 

تنفذ متهم به کفرشدند و بر که از جانب روحانيت ممبارزه کردند 

سر اين مساله نه تنها تاج و تخت سلطنت را از دست دادند، بلکه 

 از کشور نيز تبعيد گرديدند ودر غربت جان دادند.

 یکی از خوانندگانسوال آقای داکتر عبدهللا کاظم در پاسخ 

مینگارد:" عنوان مقالۀ اینجانب "ملکه ثریا ـ بنیان گذار نهضت 

وده و این خود میرساند که ملکه اولین سنگ را در زنان کشور" ب

تهداب نهضت زنان گذاشته که قبل از او هیچ زن دیگر به همچو 

اقدام یا اقدامات دست نیازیده بود. اولین مکتب نسوان، اولین 

شفاخانه نسوان، اولین انجمن حمایت از زنان، اولین ملکه ای که 
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با ملکه ها و خانم  به خارج از کشور در معیت شاه سفر کرد و

های سرشناس جهان به صحبت پرداخت و اولین زنیکه با 

مطبوعات خارجی مصاحبه های زنده انجام داد و اولین زنیکه با 

رعایت ستر و حجاب شرعی در لویه جرگه اشتراک کرد،اولین زنی 

که بدون نقاب بطور رسمی در بین عوام ظاهر شد و بالاخره 

ق زنان چندین بار اجتماع زنان را دائر کرد اولین زنیکه در مورد حقو

و به سخنرانی با آنها پرداحت و نقش آنها را در اجتماع بیان نمود. 

آیا این همه خصوصیات او موجب نمیشود که ملکه ثریا را به 

حیث یک زن پیشتاز و بنیان گذار نهضت زنان کشور نامید؟ البته 

ود، ولی اگر او این کارها بدون حمایت شوهر و پدرش میسر نب

شهامت این اقدامات را نمی داشت، حمایت شاه مثل تبری بود 

بدون دسته که نمی توانست نهضت زن را براه اندازد.اینکه بعد 

چه حوادث صورت گرفت و چگونه ارابه ها به عقب کشیده شدند 

و سالهای متمادی زن افغان در کنج خانه محصور ماند، سؤالهای 

 نومبر(3، ۲۰۱۴ُمقالات سال یات) بخش نظر دیگر است."

 فردوسی هزار سال پیش گفته بود:

 به یزدان که گر ما خرد داشتیم      

 بد داشتیم  انجام کجا این سر

 

 ملکه ثريا فرزندانی به  نامهای ذیل به دنيا آورده بود: 

ـ آمنه، با مصطفى حسن ويج از مسلمانان يوگوسلاوى  1

 ازدواج نمود. 

با على ولى فرزند محمدوليخان ازدواج ـ عابده، نخست  2

عنايت سراج ازدواج هللا رحميدنمود وبعد از فوت على، با سردا

   نمود.ولی صاحب فرزندی از اونشد.
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 در کودکى فوت نمود. هللا سيف  - 3

 ـ مليحه )داکتر جراح(، با طاهر سوکرترک ازدواج نمود.  4

 در کودکى فوت کرد. هللا ـ حمايت  5

بود، در ايتاليا ابتدا تحصيلات  که وليعهدهللا ـ رحمت 6

نظامى نمود وبعددر عرصه هاى علوم سياسى ورشته هاى 

 ديگرتحصيل نمود و فعلاً در روم زندگى ميکند . 

ـ عادله، با يک مرد ايتالوى ازدواج نمودو صاحب چهار  ٧

 دخترشد. 

)انجنير( با ليلا طرزى دخترعبدالتواب طرزى هللا ـ احسان  ٨

 ر ژنيو زندگى ميکند.ازدواج کردواکنون د

ـ هنديه دافغانستان، ابتدا با کاظم ملک ایرانی ازدواج  ٩ 

نمود وبعد ازهشت سال از او جداشد وبعداز هفت سال با داکتر 

رؤوف ازدواج کرد واز او صاحب پسری بنام اسکندرشد. کارنامه 

 های هندیه جان در مقاله دیگری آمده است.

ازدواج کرد و دو فرزند بنام هاى ـ ناجيه، با ايلتر دوگان ترک 10

 عمر و حميرادارد..)منبع ، هنديه دختر ملکه ثريا( 

روزعمر بر اثر مرض سرطان  ۲۴سال و ۶۸ملکه ثريابعد از

در روم درگذشت وحکومت ايتاليا جنازه اش را  1٩6٨اپريل  2۰روز 

باتشريفات شاهى احترام کردند وتوسط طياره به افغانستان 

ابل توسط يک طياره نظامى به جلال آباد انتقال فرستادند. واز ک

بخاک سپرده هللا ى دورتر از مقبره اعليحضرت امان گرديد و کم

شد. و هنديه دافغانستان درحالى که تقريباً چهل سال داشت 

همراه با جنازه مادرش به افغانستان سفرکرد و آرامگاه پدرش را 

بزودی به روم  در باغ سراج الاماره در جلال آباد زيارت نمود و

 برگشت.
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نويسنده کتاب آتش در افغانستان)ريه تالى استوارت( 

ميگويد: هنگامى که جنازه ملکه ثريا به جلال آبادرسيد ، من در 

ميدان هوايى بودم، چندين نفر قبايلى دستار برسرکه زمانى 

ازاعمال وى متنفر و او را از کشور رانده بودند در پيشروى موتر 

دند وقرآن ميخواندند و در حالى که دعا ميکردند جنازه نشسته بو

ا را کمى دورتر از آرامگاه امان از طياره دور شدند. قبر ملکه ثري

خان حفر کرده بودند، بعد از تدفين ، ملاها بى اختيار سخن هللا 

زدند اما وى را تعريف نکردند. به استثناى اعضاى فاميل ، هيچ 

دور شدند، زنهاى چادرى دار زنى نيامده بود. وقتى مردها از قبر 

آمدند و دستها را بلند نمودند وبراى ملکه ثريادعا خواندند. آرى 

ايشان براى کسى دعا ميخواندندکه سالها قبل ميخواست آنها را از 

 ( 1٩4زندان چادرى نجات بدهد.) آتش در افغانستان ، ص 

اتفاقاً شاه وملکه هردو به عمر شصت وهشت سالگی با 

 سال ازهم چشم از جهان پوشیده اند. فاصله هشت 

 روانهاى آن دو وطن پرست شاذ شاد و يادشان گرامى باد!
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 خطاط هنرمند ،رزىــه طــریـیـخ

 ومترجم چیره دست

 

 

 ۱۹۲۹در خیریه طرزی عنایت هللا سراج

 

بـزرگ ملکـه ثريـا، زن سـردار او دختر محمود طـرزى و خـواهر 

نان با دانش و فاضـل عهـد خـوددر قـرن خان بود که از ز هللا عنايت 

بیستم  بشمار ميرفت. اين زن با هـوش در شـانزده سـالگى در زيـر 

از « قصـص الانبيــا» نظـر پـدرخود محمــود طـرزى بــه ترجمـه کتــاب 

زبان ترکى بفارسى پرداخت و متن ترجمه را با خط زيبـاى نسـتعليق 

تـرم خود کتابت نمود. يک نسخه از ايـن کتـاب نفـيس را مـن نـزد مح

صــالح پرونتــا در کابــل ديــده ام و داکتــرروان فرهــادى تــاريخ کتابــت 

قمـرى مطـابق  132٧محـرم  ٩ترجمه را از روى نسخه محترم پرونتا ، 

او سکرتر دفتر پدرش بـود وترجمـه م ضبط کرده است. 1٩0٩جنورى 
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رومان ژول ورن راکه پدرش از فرانسه به فارسی ترجمه کـرده بـود، 

 پاک نویس کرد.

سـاله ولبـاس  16ط و حسـن صـورت و سـيرت خيريـه حسن خـ

هاى خوش دوخت و خوش سـليقه او زبـانزد اهـل دربـار شـده بـود. 

مخضوضــاً کــه علیــا حضــرت )ســراج الخــواتین( مــادر امــان هللا خــان 

بنای رفـت وآمـد بـا خـانواده طـرزی را اغـاز کـرده بـودو در روز هـای 

نـابرين اميـر جشن واعیاد آنها را به ارگ سلطنت دعـوت مینمـود.  ب

را بـا پسـر ناگهان طرزى را بحضور طلبيد و تقاضاى نـامزدى خيريـه 

خـان نمـود و طـرزى نيـز جـز رضــائيت هللا ارشـد خـود سـردار عنايـت 

 ۱۹۱۰ســـالگی یعنـــی در  ۱۷چـــاره يـــى نداشـــت. وبنـــابرین خیریـــه در 

خان سراج پسر بزرگ امیرحبیب هللا خـان هللا دی باسردار عنايت میلا

 ازدواج نمود . 

خــان قبلــاً بدســتور پــدرش بــا دختــر يکــى از هللا ار عنايــت ســرد

چـون مـدتى از ازدواج سـردار عنايـت خوانين باجورنـامزد شـده بـود، 

خــان پســررا را بحضــور هللا خــان بــا خيريــه گذشــت ، اميــر حبيــب  هللا

طلبيــد و گفــت : سرنوشــت نــامزد بــاجوري ات چــه ميشــود، بــا او 

اد که من يکبـار خان جواب دهللا زدواج ميکنى ياخير؟ سردار عنايت ا

ازدواج کــرده ام و از ايــن ازدواج خــود راضــى ام و نمــى خــواهم زن 

دومى بگيرم. امير گفت اگر با نامزدت ازدواج نکنى دستور ميـدهم 

تا تمام معاشاتى که بنام نامزدت حواله شده دوبـاره از معـاش تـو 

خان پاسـخ ميدهـد: هللا ه خزانه دولت تحويل گردد. عنايت وضع و ب

صــاحب بهتــر ميدانندکــه مــن جــز همــان معــاش عايــد  حضــور اميــر

 ديگرى ندارم. هر طور امير ميفرمايند، اطاعت ميشود. 

خــان را رخصــت و دســتور ميدهــد کــه هللا اميــر ســردارعنايت 

نامزدى دخترخان باجورلغو شود و تمام معاشى که بـراى پـدر دختـر 
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فرستاده شـده از معـاش پسـرش وضـع و بـه خزينـه دولـت تحويـل 

خـان بـا آنکـه تحـت هللا ن دستور عملى شد وسـردار عنايـت ايگردد. 

ــا آخــر  فشــار اقتصــادى قرارگرفــت، حاضــر نشــد زن دوم بگيــرد و ت

را ازصـحبت تلفـونى  عمربا خيريه زندگى نمود.)نگارنده اين مطلـب

 درخاطر دارد.(  2002خان سراج درهللا با سردار حميد

 14در هللا ســـراج پــس از آنکـــه شـــاه امـــان هللا ســردار عنايـــت 

ى از سلطنت استعفی داد و کابل را ترک نمود، بـه پادشـاهی جنور 

منصوب گشت و سه روز پادشاه بـود و چـون پسـر سـقاو در تـاريخ 

ـــا وســـاطت هللا عنايـــت جنـــورى وارد کابـــل شـــد، ســـردار  16 خـــان ب

محمدصادق مجددى بوسيله طياره انگلـيس کابـل را بقصـد پشـاور 

آنکـه شـاه در ترک گفت و سپس از پشاور به قندهار رفت . پـس از 

مبـارزه بـا قـواى ارتجــاع دچـار شکسـت شـد، هــردو بـرادر بـا خــانواده 

از طريـق چمـن وارد هنـد برتـانوى  1٩2٩مـى  23هاى شان در تاريخ 

جـون ازطريـق هنـد و بصـره 24خان بتـاريخ هللا شدند. سردار عنايت 

جولـاى همـان سـال مهمـان رضاشـاه پهلـوى  2٧به ايران رفت و در 

ه بــه اروپــا نمــود بــه تهــران بازگشــت و در شــد. او پــس از ســفرى کــ

 در آنجا درگذشت. 1٩46تهران اقامت گزيد و درسال 

ــه و فر  ــت خيري ــدانش بعــد از آنکــه ســردار عناي خــان در هللا زن

ميلادى بکابل بازگشت و  1٩4٧م( در 1٩46ش= 1325تهران فوت کرد)

 ( در کابل بود تادرگذشت.. روانش شاد باد! ۱۹۸۰تا پايان عمر)

در سـایت رسـمی علامـه رزندان زيادى بدنیا آورد کـه خیریه ف

 محمودطرزی اطلاعات زیردر مورد آنها چنین است:

ـــه طـــرزی، ـــان ۱۹۸۰ -۱۸۹۳خیری ـــت هللا خ ، وی باشـــهزاده عنای

فرزنــد گردیــد بشــرح  ۱۲ازدواج نمــود.این خــانم صــاحب  ۱۹۱۰درســال 

 زیر:
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   ۱۹۸۰ – ۱۹۱۰خلیل هللا عنایت سراج  -۱

        ۱۹۵٨ -۱۹۱۲زینب،  -۲

 ۱۹۷۳ -۱۹۱۳مستوره،  -۳   

) وی باناصر ضیا عطا هللا ناصـر( ازدواج  ۱۹۷1 -۱۹۱۵حمیرا،  -۴

درگذشـــت. ازوصـــاحب دو پســـر شـــد:یکی حمیـــد ۱۹۷۱نمـــود کـــه در

ناصرضــیا ســفیر افغانســتان در جرمنــی در حکومــت انتقــالی آقــای 

ــرال قونســل افغانســتان در  ــری عظــیم ناصــر ضــیا ،جن ــرزی ،ودیگ ک

 ترکیه. استانبول

،وی بـا عابـده دختـر ملکـه ثریـا ۱۹۱۷حمیدهللا عنایـت سـراج، -۵

ازدواج کرد،ولی از او صـاحب فرزنـدی نشـد. حمیـدهللا عنایـت سـراج 

در رشتۀ انجنیری درتهران تحصیل کرده وبعـد از بازگشـت بـه وطـن 

درپســت هــای مهــم از قبیــل وزارت تعلــیم وتربیــه ، معــین وزارت 

،ســـــــفیر کبیـــــــر افغانســـــــتان خارجـــــــه، نایـــــــب الحکومـــــــه هرات

دیـد اجـرای فراننسه و سفیرکبیرافغانسـتان دردهلـی جدرانگلستان،و

وى مـــردى اديـــب و خليـــق و دانشـــمند و پـــر  وظیفـــه کـــرده اســـت.

مطالعــه اســت و هنگــام صــحبت اشــعار بســيارى از يــاد ميگویــد و 

ــوى دارد. ــون حافظــه ق ــین  ۹۰او اکن ــاد ب ســاله اســت  وریاســت بنی

بـه افغانسـتان  ۲۰۰۵ا بعهـده دارد ودرسـال المللی محمـود طـرزی ر 

ــه روم  ــاره ب ــرد ودوب ســفرکرد ومــدت یــک ســال را در کشــور بســر ب

یـا  2006تـا آنکـه درسـال  ددرروم بطور مجـرد زنـدگی میکـر وبرگشت 

  .در روم وفات نمود  200٨

،وی با توریالی اعتمادی ) رئیس پوهنتـون کابـل( ۱۹۱۸رقیه، -۶

ین ازدواج چهارفرزند بنـام هـای: حامـد، ازدواج نمود وثمره ا ۱۹۴۸در 

:بـا عبـدهللا طـرزی ازدواج ۱۹۲۰حمیـده، -۷نظیفه، محمود ومریم انـد.

 کرد ویک پسر بنام حبیب هللا دارد.
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ازدواج کرد.پـدر لیلـا  ۱۹۷۱:وی بـا لیلـا رشـتیا در ۱۹۲۱خیرهللا،  -۸

ــان از  آقــای سیدقاســم رشــتیا درآن وقــت ســفیر افغانســتان در جاپ

ــا  ۱۹۷۰ ــود.خیرهللا از  ۱۹۷۳ت ــا ۱۹۳۰ب ــه  ۱۹۵۲ت ــدا در اســتانبول ترکی ابت

تحصــیل نمــود وبعــد در پــاریس بــه تحصــیلات عــالیتر پرداخــت. واز 

در وزارت خانــــه هــــای مختلــــف درکابــــل ودر لنــــدن  ۱۹۷۵تــــا  ۱۹۵۲

وپاریس خدمت نمـوده واکنـون در ژنیـو زنـدگی میکنـد.از ازدواج بـا 

 است. لیلا رشتیا کدام فرزندی به ثبت نرسیده

ازدواج کـــرده  ۱۹۵۹:بــا مــریم طــرزی در ۱۹۲۲عصــمت هللا، -۹

 ودوفرزندش بنام های عنایت هللا، وسیمین اند.

ــرده ۱۹۴۸: او در ۱۹۲۳لطیفــه، -۱۰ ــدالکبیر ســراج ازدواج ک ــا عب ب

وفرزندانش عبارت اند از ضیاکبیر، محمـود، حبیـب ، افضـل، جمـال، 

 زریره وثریا.

بــــدهللا ملکیــــارازدواج نمــــود. بــــا ع ۱۹۴۸: در ۱۹۲۵انیســــه،  -۱۱

عبدهللا ملکیار والـی هـرات وبعـد وزیـر مخـابرات ووزیـر مالیـه شـد 

ــه حیــث ســفیر کبیرافغانســتان در لنــدن وتهــران وامریکــا  وســپس ب

در امریکـــــا درگذشـــــت.  ۲۰۰۲خـــــدمت کـــــرده اســـــت.و درســـــال 

 فرزندانش:خلیل هللا، عبیدهللا، نصیب هللا، نادیه ورخشانه اند.

 ۱۹۴۴ -۱۹۲۸_نفیسه،۱۲

 (  www.mahmudtarzi.comرک: سایت رسمی محمود طرزی)

 

 

 

 

 

 

http://www.mahmudtarzi.com/
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زینب عنایت سراج،نخستین رئیسۀ موسسه نسوان و 

 «زینب ننداری»بنبانگذار 
 

من تقریباًچهل سال دوران جوانی خود را درکابل گذشتانده ام )از 

ینا ودارالمعلمین درس خوانده ام ش( .در ابن س۱۳۳۴-۱۳۷۳

ودرپوهنتون کابل تحصیل کره ام وپس از فراغت از پوهنتون در 

لیسۀ نادریه کابل معلمی نموده ام و بعد ازچند سال کار 

درمعارف ولایات نیمروز وهلمند وزارتهای زراعت واطلاعات 

وکلتور ومخابرات بالاخره درکابل دراکادمی علوم افغانستان 

سینمای »م ودراین مدت بارها برای تماشای فیلمها  به کارکرده ا

واقع میان چهار راهی شیرپور «) زینب

وچهار راهی حاجی یعقوب شهرنوکابل( 

رفته ام ویا نمایشنامه دیده ام ویا برای 

اشتراک درمحافل تجلیل از روز معلم به آن 

تالار رفته ونشسته ام ولی حتی یکبار هم از 

زینب »ه این زینب زبان کسی نشنیده ام ک

که یک سینما یا یک صالون « ننداری

نمایشات بنام او مسمی شده ،کیست 

 زینب عنایت سراج                                       وکجائی است؟ 

البته برخی میگفتند که زینب اسم خواهر ظاهرشاه وخانم 

سردارداودخان است وممکن است این سینما بنام او گذاشته شده 

شد،ولی سندی دال براین سخن وجود نداشت.گاهی با خود با

باسم زینب دختر میرویس خان « زینب ننداری»میگفتم  که شاید 

هوتکی باشد، اوزنی بودکه درهنگام محاصرۀ قندهار از سوی 

نادرافشار، با هدایت برادر خودشاه حسین هوتکی قرآن را 

از او خواست  برسرنهاد وبه شفاعت به اردوگاه نادر افشار رفت و

تا بشرافت قرآن از قتل مردم وخانواده او درگذرد در آنصورت 

دروازه های شهر بروی قشون او باز خواهد شد! اما جواب قناعت 
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چشمم به بخشی نمی یافتم تا سرانجام درقاموس کبیرافغانستان 

مقاله ای از قلم  ای افتاد ازمحقق افغان احسان لمر که در آن 

عنایت سراج، نخستین رئیس موسسۀ نسوان زینب نوشته است :

کشوردختر سردار عنایت هللا خان سراج برادر اعلیحضرت امان هللا 

 خان بود.

آقای لمر مقاله اش را با سخنان سیدجمال الدین افغان آغاز میکند 

مسلمانان اگر به » که در باره نقش مادر درتربیت اولاد گفته بود: 

ز ضعف، جهالت و رسوایی نجات نه زنان اجازه تحصیل را ندهند، ا

می یابند. طفل در آغوش مادر خود تعلیم ابتدائی، تفکر و اخلاق 

را فرا میگیرد و آغوش مادر اولین مدرسه فطری انسان است که 

درآن طفل از مسائل دین و دنیا آگاه میگردد و اخلاق و شخصیتش 

و با شکل مي گیرد ... اگر مادر جاهل، و بی بهره از علم باشد 

وجود موجودیت مردان لایق و کاردان وجامعه مرفه و آباد، این 

نعمات هیچگاهی به نسل بعدی انتقال نمی یابد و تمام ملت 

بزودی درقعر ذلت فرو خواهد غلطید. در عرصًه جهان وقتی یک 

نسل رو به نابودی میرود، اگر اطفال  شان از مادران خود تعلیم و 

ادر نخواهند بود افتخارات خانوادگی تربیت درست ندیده باشند، ق

)احسان لمر،قاموس کبیر « و ملی خویش را حفظ نمایند.

 افغانستان،زینب عنایت سراج، نخستین رئیسۀ دمیرمنوتولنه(

خانم اسما رسمیه طرزی و محمود »آقای لمر در ادامه مینویسد:

طرزی هر یک فرزندان نهایت وطندوست و عاشق میهن و مردم 

نمودند که مرحومه خیریه عنایت سراج ــ مرحومه کشور تربیت 

ملکه ثریا  و مرحوم عبدالوهاب طرزی هریک نام نهایت آشنا در 

این راستا در کشور بودند و هم ایشان فرزندانی مانند خویش به 

جامعه تقدیم داشتند که مرحومه زینب عنایت سراج هم یکی از 

 ایشان است.

می « دمیرمنو ټولنه»ان یا خانم زینب اولین رئیسه موسسه نسو

(تصدی ۱۹۵۸م( الی وفات شان ) ۱۹۵۰ش / ۱۳۲۹باشد که از سال )

امور این اداره را به عهده داشتند. ایشان مصدر خدمات مهمی 

برای انکشاف موسسه و ارتقای سویًه ذهنی و تربیوی زنان افغان 
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گردیده که این خدمات شان در تاریخ د میرمنوټولنه  فراموش 

 ست.نشدنی 

م( پدرم سر  ۱۹۴۱) ۱۳۲۰دهه »محترم حفیظ هللا ناطق می نویسد: 

معلم ، و مرحومه زینب عنایت سراج رئیسه موسسه نسوان 

بودند كه در عقب هوتل كابل فعالیت و به همكاري خانم هاي 

باسواد مصدر خدمت به خانم ها و دختران شدند من طفل بودم 

 فتم.و ایشان را بخاطر دارم كه با پدرم میر 

چون پدرم سر معلم مکتب پسران شهدا در زمان اعلیحضرت امان 

هللا خان بودند خاطرات زیاد ان را با من یاد مي كردند و از زینب 

جان و بخصوص مهرباني شان با معلمین و شاگردان و این کہ 

متواضع و مودب و دلسوز بودند و سخت علاقه مند تعلیم و 

اطرم نمانده است بجز اینكه یك تربیه نسوان كشور چیزی دیگر بخ

چاشت با پدرم یکجا در مقام ریاست شان نان بسیار عادی مثل 

 «سایر معلمین و کارمندان خوردم.

خانواده محترم سراج خیلی بزرگ و »محترم هاشم اکبر نوشته اند: 

شخصیت های خوبی در بین شان است یکی از آن مرحوم داکتر 

ده بودند به هفت زبان تسلط صاحب کبیر سراج که از دوستان بن

کامل داشت. پسر بزرگ شان هم داکتر در برلین است اما 

متاسفانه که زیاد به تاریخ خانواده خود ارزش قائل نیستند نمی 

دانم که علت چیست؟ دو سفیر در برلین از خانواده سراج داشتیم. 

کاکایشان عنایت هللا سراج در برلین دفن]سردارعنایت سراج 

فوت کرد و سال ها بعد جسدش را به افغانستان انتقال درتهران 

دادند ودر جوارمقبرۀ پدرش درجلال اباد دفن گردید[ ولی کدام 

کاری برایش نکردند. امید شما تاریخ این خانواده را بهتر شرح و 

 «بیان نمایید.

یکی دیگر از کارنامه های بیدار گرانه خانم زینب نشر مجلًه میرمن 

م( چون ستارًه درخشانی تجلی نمود.  ۱۹۵۳ش ــ  ۱۳۳۲در سال ) 

نمایندگی های آن از قندهار شروع و بعد به همه ولایات 

افغانستان شروع به فعالیت نمود. در چوکات آن موسسه تأسیس 
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یک سالون سینما تیاتر رویدست گرفته شد که به یک سلسله 

 فعالیت های هنری و ثقافتی دست زد.

ش ـ )دسمبر  ۱۳۳۷و در برج جدی سال زینب ازدواج نکرده بود 

م( به اثر مرض سرطان در برلین وفات نمودو به پاس ۱۹۵۸

خدمات شایستًه شان سینمای موسسه نسوان به بنام شان یعنی 

ارشیف مقالات  احسان لمردر «)مسمی گردید.« زینب ننداری»

 (۱۵۲افغان حرمن انلاین، مقاله 

شور شاد  باد. زنی که روان این زن منور و خدمتگار پیشتاز ک

را  شجوانی اش را در راه خدمت به همنوعانش صرف کرد وخود

از لذت تشکیل خانواده و داشتن یک شوهر حوب وفرزندان حوب 

 (پایان)محروم کرد تا بیشتر وبهتر درخدمت هم نوعان خود باشد.

 

 ،خواهر زاده زینب عنایت سراج:تکمله ئی از حمید ناصر ضیاء

 
ر جناب سيستانى صاحب بسيار عزيز ! بنده بعنوان استاد بزرگوا»

خواهرزاده بى بى زينب جان عنايت سراج قلباً از جناب شما 

سپاس گزارم كه تاريخچه مختصر در مورد آن علمبردار نهضت 

 نسوان افغانستان را به نگارش گرفته ايد. 

پدر زينب جان عنايت سراج سردار عنايت هللا خان ) معين 

ند ارشد امير حبيب هللا خان و مادرشان خانم خيريه السلطنة( فرز 

طرزى دختر بزرگ علامه محمود طرزى بودند. بعد از استعفاى 

مقام سلطنت  1٩2٩شاه امان هللا خان از مقام سلطنت در سال 

به سردار عنايت هللا خان تفويض گرديد كه متاسفانه با 

بودند، دسايسيكه از سوى خانواده مجددى كه ايادى انگليسها 

سردسته شورشيان ضد امان هللا خان، حبيب هللا كلكانى مشهور 

به بچه سقاو با دوام سلطنت سردار عنايت هللا خان موافقت نكرد 

و شاه عنايت هللا خان در ظرف سه روز مجبور به ترك وطن و 

سال با خانواده در تهران مسكن گزين گرديدند. سردار  1٨مدت 

يريه داراى دوازده فرزند به اسامى عنايت هللا خان و بى بى خ

خليل هللا ، زينب، مستوره، حميراء ) مادر بنده ( حميدهللا، رقيه، 
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حميده، خيرهللا، عصمت هللا، لطيفه ، انيسه و نفيسه ) در جوانى 

فوت كرد(، بودند. بعد از وفات سردار عنايت هللا خان سراج در 

محمد ظاهرشاه تهران، خانواده عنايت سراج در عصر اعليحضرت 

ميلادى به افغانستان عودت و در حويلى پدرى  1٩4٧در سال 

خويش واقع چهارراهى ملك اصغر ) گلبهار سنتر فعلى(اقامت 

گزيدند. در زمان هجرت سردار عنايت هللا خان سعى بليغ بخرچ 

داد تا فرزندانشان مدارج عالى تعليم و تربيه را بپيمانند كه 

ايل گرديدند. پسران از بهترين ليسه هاى خوشبختانه به مرام خود ن

تهران فارغ و شامل دانشگاه ها شدند و دختران از مدرسه 

معروف ژاندارك فارغ و بعضى از آنها مانند زينب جان ، رقيه جان 

و لطيفه جان بعد از فراغت در همان مدرسه بعنوان معلم 

 مشغول تدريس گرديدند. 

است بزرگان خانواده با القاب چنانچه كه در بين خانواده ها رواج 

شان خطاب ميگردنند لقب زينب جان در بين برادران و خواهران " 

ُاختى" )خواهر( بود و ما اطفال ايشانرا خاله ُاختى خطاب ميكرديم 

و در حاليكه بسيار دوستش داشتيم ولى بشدت ازاش حساب 

 ميبرديم. 

ده عنايت خدا بيآمرزد خاله ُاختي يك شخصيت منحصر بفرد خانوا

سراج بود و بعد از فوت پدر رياست و اداره خانه و خانواده را به 

عهده گرفت. در برگشت به افغانستان بزودى فهم، درايت و  

شخصيت زينب جان توجه اعليحضرت و مقامات اول دولتى وقت 

را جلب و پيشنهاد تأسيس رياست موسسه نسوان به وى گرديد 

ادى سنگ تهداب موسسه نسوان ميل 1٩50كه بدينترتيب در سال 

 تحت رياست زينب جان عنايت سراج گذاشته شد. 

قبل از تعیين جاه و اعمار ساختمان موسسه نسوان كه شامل 

دفاتر ادارى، اطاق بازى و نگهدارى اطفال كارمندان رياست و يك 

تالار بزرگ تياتر و سينما نيز ساخته شد كه در اوايل بنام سينماى 

و بعد از وفات خاله اختى بنام زينب نندارى  موسسه ياد ميشد

 معروف گرديد. 
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از خاطرات طفوليتم در ارتباط با خاله اختى اول اينكه براى سه تا 

از خواهر ها هريك مادرم حميرا ناصرضيا ، رقيه اعتمادى و لطيفه 

كبير سراج وظيفه داده بود كه بصورت افتخارى و بدون معاش در 

س خانمهاى كابل بموسسه رفته ، هفته چند روز جهت تدري

سوادآموزى، حفظ الصحه و امور منزل، خياطى و آشپزى را 

 آموزش بدهند كه در آنزمان يك دست آورد جديد و مفيد بود. 

به ياد دارم كه قبل از اعمار تعمير موسسه، برنامه هاى هنرى 

بمناسبت نوروز و غيره از سوى موسسه نسوان در ليسه ملالى 

شد و من گرچه طفل شش ساله بودم ولى به برگزارى مي

موسيقى و همچو برنامه ها بسيار علاقه داشتم و قرار بود كه در 

يكى ازين برنامه ها استاد يعقوب قاسمى آواز بخواند. بخاطر 

دارم كه استاد با همراهانشان تازه تشريف آورده بودند كه خبر 

هم خورد و رسيد پدرشان استاد قاسم افغان فوت كرده و محفل ب

بزرگان در سوگ استاد والامقام نشستند و ما اطفال به بازى و 

شيطنت هاى خود ادامه داديم. در روز افتتاح سينما و تياتر زينب 

نندارى يك برنامه هنرى بايد اجراء ميشد، يك بازارچه را نشان 

ميداد كه كسبه ) خانمها با لباس هاى مردانه با ريش و بروت 

سب و كار هستند و يك دختر زيبا با موهاى مصنوعى( مشغول ك

بلند از اين گذر تير ميشود،  در پشت صحنه آواز خانهاى معروف 

" آن سلسله مو مانند نينواز، پيكان، پرناتهـ و غيره آهنگ معروف 

" را آيد اگر بر سر بازار ، بازار شود از نفس اش تازه چو گلزار

مقابل اين كسبه كار ها  ميخواندند و خاله ام لطيفه كبير سراج از

رد ميشد و هر يك بنوبه خود گويا  آواز ميخواندند، تازه خاله 

لطيفه جان روى صحنه ظاهر شده بود كه به يكباره پسر كوچكش 

كه با ما در بين تماشاچيان نشسته بود شروع به گريه شد و جيغ 

ميزد " َممى جان َممى جان" بزرگان هرچه سعى كردند كه اورا 

سازند بر عكس شدت جيغ ها افزون ميگرديد تا اينكه آن آرام ب

سلسله مو مجبور شد با طفل در بغل از آن بازار عبور كند و اين 

 پارچه به يك كمدى مبدل گرديد. 
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بود ) در آن  1٩5٨آخرين باريكه خاله اختى را ديدم در مسكو سال 

سالها پدرم نائب سفير افغانستان در مسكو بود ( خاله عزيزم 

هت معالجه مرض ُمهلك سرطان از طريق مسكو با مامايم ج

سردار خليل هللا عنايت سراج به برلين تشريف برد كه متأسفانه در 

همانجا وفات و دفن گرديدند. بعد از وفات خاله زينب جان 

 «خانواده عنايت سراج هيچگاه آن ُابهت و جايگاه خودرا باز نيافت.

یت سراج نخستین رئیسۀ زینب عنا دیده میشودکه بدن ترتیب

اولین زنی درکابل بود و« زینب ننداری»موسسۀ نسوان وبنیانگذار 

سال خودرا وقف خدمت به طبقه  46از عمر 30بودکه مدت 

 نسوان کشورنمود ومجرد ازدنیا رفت.
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 ملکه حمیرا، خانم محمد ظاهرشاه

 

 

 ملکه حمیرا خانم ظاهرشاه

 

ا،دختر سرداراحمدشاه وزیردربار، علياحضرت ملکه حمير 

مؤلف کتاب زنان افغان زیرفشار همسر محمد ظاهر شاه بود. 

)داکتر سیدعبدهللا کاظم( دربارۀ ملکه حمیرا  عنعنه وتجدد

مینویسد : "ملکه حمیرا زمانی با شاه ازدواج کرد که شرایط خاص 

درکشور حکمفرما بود و نهضت نسوان به عقب کشیده شده بود، 

نسوان،مسدود و زنها مجبور به پوشیدن چادری گردیده  مکاتب

بودند. ملکه ناچار ازاین سیاست حکومت پیروی کرد ومثل همه 

رفت وبرای مدت  زنان کشور در حلقۀ زندگی خصوصی فرو

  دیواری ارگ محصورماند. طولانی درچهار
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او نتوانست نقش پیشگام خود را به حیث ملکۀ افغانستان  

ازی کند. این حالت بر روش زندگی او اثرکرد و او در همچو شرایط ب

را از امور رسمی کاملاً بدور کشید که نامی از ملکه در رسمیات 

برده نمیشد. تا آنکه بعد از سی سال این پرده ابهام دریده شد 

 ( به معیت شاه در133٨وملکه دریکی از روزهای جشن استقلال)

ضت نسوان زنان مردم پدیدار گشت وبه آغاز دومین نه حضور

 افغان رسمیت بخشید.

ملکه از آن ببعد گاه گاهی زنان کشور را در ارگ می 

پذیرفت و دربعضی دعوتهای رسمی درخارج کشور به معیت شاه 

( 1٩٧3)1352اشتراک میکرد. تا آنکه با کودتای داؤودخان در سرطان 

،هنگامی که شاه درخارج بود، سلطنت سقوط کرد ورژیم 

وصول استعفی نامه پادشاه از سلطنت ، به  جمهوری بعد از

ملکه وفامیل شاه اجازۀ خروج از کشورداد. ملکه به ایتالیا نزدشاه 

 (232رفت و تا آخر عمردر آنکشور بسربرد.")ص

در مورد اینکه ملکه حمیرا بعد از نهضت رولچی، در بخش 

زنان مصدرچه کارهای مفید وخیریه شده باشد، مؤلف صحبتی 

به ارتباط مشی  دولت در عهد حکومتداری عموهای  نمیکند، ولی

محمدظاهرشاه)هاشم خان وشاه محمودخان ( میگوید که مشی 

دولت همان سیاست نادرشاه بود. نادرشاه با آنکه شخص 

متعصب ومذهبی نبودولی برای آنکه صف خود را از صف رژیم 

امانی جدا کرده باشد، زنان را مکلف به پوشیدن چادری نمود 

 رس دخترانه را کاملاً مسدود کرد.ومدا
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در  1٩5٩از نخستين زنانى است که در سال ملکه حمیرا 

چهلمين جشن استرداد استقلال کشور با روى برهنه در محضر 

ارکان دولت و نمايندگان اقوام در کلوب عسکرى در کول چمن 

زن افغان را  ،ريسک آزادى هحضورى ظاهر شد و با قبول هرگون

تحريم شده بود دوبار اعلام داشت و از آن پس  سال قيل 30که 

زنان افغان اعم از معلم و محصلات پوهنتون و شاگردان مکاتب 

اجازه يافتند با روى برهنه وفقط با پوشيدن يک دستمال نازک بر 

 سر در مجامع عمومى حضور يابند.

ملکه حميرا همواره به حيث مادر معنوى ملت مورد احترام 

عاليت هاى سياسى و اجتماعى سهم نميگرفت. قرار داشت و در ف

او دختر سردار احمدشاه از خاندان سردار سلطان محمد خان 

حکمران پشاورو با خاندان سلطنت از يک ريشه و تبار بود. سردار 

احمدشاه خان مدتى به حيث وزير دربار ظاهرشاه نيز اجراى 

 وظيفه نمود.

میرمن های نامدار بقول اقای ولی احمدنوری، حقا که سه تن از 

کشورما هر کدام با داشتن همچو شکوه و عظمت، جلال و 

 ملاحت در صفحات تاریخ معاصر افغانستان ماندگار خواهند بود:

بی بی حلیمه مشهور به بوبو جان جغه دار همسر امیر -1

 عبدالرحمان خان فقید،

علیاحضرت ملکه ثریا همسر اعلیحضرت امان هللا خان -2

 غازی،

ضرت ملکه حمیرا همسر اعلیحضرت محمد ظاهر علیاح-3

 شاه.

ملکه حمیرا نیزبا اشتراک شان در سفر های رسمی اعلیحضرت  

به خارج، مانند ملکه ثریا ، سیمای زن افغان را با تمام شکوه و 

 متانت آن به جهان و جهانیان معرفی نمودند.
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م( انجمنی تحت ۱۹۴۷هـش )۱۳۲۶بگفتۀ جناب نوری در سال 

لیاحضرت ملکه حمیرا با حمایۀ مالی دولت و بانک ملی قیادت ع

افغان پا به عرصۀ وجود گذاشت و یک تعداد زنان منور و فداکار 

جامعه به دور این شمع فروزان جمع شدند و در مدت کمی از 

بطن همین انجمن بود که " د میرمنو تولنه" افغانستان )موسسۀ 

صدر خدمات بزرگی نسوان( به دنیا آمد و در چهل سال سلطنت م

در راه انکشاف و رهنمائی های فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی و 

 سواد آموزی زنان جامعه گردید.

م( بنا بر هدایت و ۱۹۶۴هـ ش )۱۳۴۳همچنان در سال 

گری به نام یرهنمائی مستقیم علیاحضرت ملکه حمیرا انجمن د

"انجمن زنان رضاکار" پا به عرصۀ وجود گذاشت که ریاست 

خاری آن را  والاحضرت شاهدخت بلقیس دختر ارشد شان به افت

عهده گرفتند و این انجمن ِعلاوه بر اینکه در ساحه های مبارزه با 

بیسوادی، فقر و مرض با موسسات خیریه و بشری همکاری می 

نمود، در پروژه های دولت هم سهم فعال میگرفت و به صورت 

وا را حمایه کرده و انفرادی زنان و اطفال مستحق، مریض و بین

کمک می رسانید. یکی دگر از فعالیت های مهم این موسسه 

مجادلۀ بی امان بر ضد خرافات و رسومات بی جا بود که از طرف 

مردم و نویسندگان آن زمان در جراید و نشرات استقبال فوق 

 العاده گردیده بود.

درکشور،به امر و هدایت شان ۷۲-۱۹۷۱در خشکسالی 

یتیم و بی پناه از مناطق آسیب دیده به کابل  چندین صد طفل

آورده شدند و فوراً موسسه ای برای بررسی ازین اطفال به 

سرپرستی خود علیاحضرت ملکه ، به صورت صامت و بی سر و 
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صدا، در اسرع وقت آغاز بکار کرد و شخص علیاحضرت از امور 

 آن رسیدگی و از این اطفال سرپرستی میکردند.

جون ۱۲هـ ش )۱۳۸۱جوزا  ۲۳اریخ چارشنبه بتملکه حميرا 

 ۸۲م( در شهر روم در عالم هجرت و فراق وطن به عمر ۲۰۰۲

و جنازه اوبا احترام به افغانستان باز  سالگی با زندگی وداع گفتند

 آورده شد و در هديره آبايى شان در تپه مرنجان بخاک سپرده شد.

 یاد ش زنده و روان شان قرین آرامش باد!

 

م( متولد ۱۹۱۶ش)اگست  ۱۲۹۵ماه اسد سال میرا در ملکه ح

شده بعد از ازدواج با محمدظاهرپادشاه افغانستان صاحب دو 

 : زیر بود هایدختر وچهارپسر بنام

 شاهدخت بلقیس) خانم سردار ولی( -۱

 (شاهدخت مریم )خانم عزیز نعیم-۲

 شهزاده احمدشاه -۳

 شهزاده محمدنادر -۴

 شهزاده شاه محمود -۵

 زاده میرویس شه -۶

 سالگی درگذشت( ۳۱شهزاده داود پشتونیار)در-۷

 سالگی درگذشت( ۹شهزاده محمد اکبر) در -۸

و اینهم مرثیه ای در رثای علیاحضرت ملکه حمیرا به قلم 

 م اسیر :شیوا بیان فخرالشعراء جناب محمد نسی

 تـی که افسر ُملک است و سرور ملشه

 تــر ملایــۀ  او  دور از ســـمــبــــاد س

 صفات نیک وی از حِد وصف بیرونست

 تـت هـم  پـدر و هـم  بـرادر ملـکه هس
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 ش گل باغ  امید  رنگ  نـــداشتز فرقـت

 اره  آمـد  و شد زیب و زیـور ملتــدوب

 ــودلـنـد و بالا بــَمـقــام و منـزلتش بس ب

 تـبنشست  در بِر مل گــذشت از همه، 

 م نیستغمش به درد وطن کم ز درد مرد

 تــشکسته است  و فـروتـن ،  برابر مل

 غـممباد خاطـرش افـسرده از مرارت و

 که غمشریک شفیق است و غمخَور ملت

 دریـغ  و درد که در پنجـۀ قـضا و قـــــدر

 تـبه سوی  دار بـــقــا رفـت "مادر" مل

 قرین رحمت باد  راــیــ"اسیر" روح  حم

 تـثر ملت اکــــبه این دعـاست بلـنـد دس

 جرمن آنلاین مقالات اقای نوری( -)رک : افغان

دردهه دموکراسى ظاهرشاه و دوسه سال قبل از آن )از 

ببعد( و دوره جمهوريت داود خان، زنان به درجه اى از آزادى 1٩60

خود رسيده بودند که در دانشگاه ها درکنار پسران تحصيل 

 يشدند.ميکردند و براى تحصيلات عالى به خارج فرستاده م

استادان زن در دانشگاه هاى افغانستان به تدريس دانشجويان 

مى پرداختند و در عرصه صحت عامه دکتوران زياد زن از 

دانشگده طب کابل فارغ شده بودند و در خدمت مردم و زنان 

کشور قرارداشتند. مکتب نرسنگ و قابله گى نيز تعداد قابل 

د و زنان هنرمند در ملاحظه نرس وقابله به جامعه تقديم کردن

 راديو و تياتر و سينما نقش آفرينى ميکردند. 
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 مپنجفصل 

 

 سیاسیفعالیت های حضور زنان در عرصه 

 بعد از نهضت رولوچی و اجتماعی   

 

 

 
 در عهد اعلیحضرت ظاهرشاهدرن در لباس مُ زنان 

 

 در عرصۀ اداره وسیاست:
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فعالیــت سیاســی زنــان درگذشــته محــدود بــه شخصــیتها ویــا  

خــانواده هــای ســلطنتی  بــود کــه در امــور سیاســی ومملکــت داری 

دخالت داشتند. درتـاریخ  معاصـر افغانسـتان بعـد از اسـتقلال، بجـز 

ـــه ثریاخـــانم ع ـــان وملک ـــان هللا خ لیاحضـــرت سرورســـلطان، مادرام

شاه،کسی دیگری را سراغ نداریم که به امور سیاسـت دخالـت کـرده 

سـال دوره  سـلطنت ارام ظاهرشـاه  ۴۰باشند. ملکه حمیرا با وجود 

، هیچگاهی دیده نشـده کـه در امرسیاسـت  ویـا اداره کشـور سـهم 

ت نیــز چنــدان رغبتــی بــه گرفتــه باشد،ودیگراعضــای خــانواده ســلطن

 امورساسی واداری  کشور نشان نمی دادند.

بقـول داکترعبـدهللا کاظم،فعالیـت هـای سیاسـی زنـان بعــد از 

 رفع حجاب ، بخصوص از آغاز دهه دموکراسی درکشور شروع شـد.

طوریکه دوزن در کمسیون تدقیق قانون اساسی  وچهارزن درلویـه 

ــد. ســپس وقتــی ۱۳۴۳جرگــه  ــات دوره  کســب عضــویت کردن انتخاب

آغاز  ۱۳۴۴میزان  ۲۲دوازدهم شورا)ولسوی جرگه ومشرانوجرگه( در 

تن وکلای  منتخـب ولسـی جرگـه چهـار زن نیـز بـا  ۲۱۶یافت، از جمله 

کســب آکثریــت اراء از محلــات مربوطــه خــود عضــویت آن جرگــه را 

حاصــل کردنــد کــه دونفــر شــان ازشــهر کابــل هریــک رقیــه )ابــوبکر( 

هیتــا راتــب زاد، )یگانــه خــانم عضــو موســس حــزب حبیــب ،وداکتــر انا

ــرچم(، یکنفــراز هــرات : خدیجــه  احــراری  -دموکراتیــک خلــق شــاخه پ

ویکنفر از معروف قندهار: معصومه عصمتی که به گروه "صـدای 

عوام" منسوب بود. سه نفر از وکلـای فـوق بـه حیـث نماینـده هـای  

اولـین بـاری انتصابی قبلاً عضـویت لویـه جرگـه را نیـز داشـتند. ایـن 

بود که زنان افغان دریـک مبـارزه انتخابـاتی پارلمـانی دوش بـدوش 

ــدان  رااز   ــدان سیاســت گردیدنــدوبازحمت زیــاد می مــردان داخــل می

 رقبای مردینه خود بردند. 
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ــدگان ۱۳۴۴اینکــه درانتخابــات ســال  شــورا تعــداد کــم رأی دهن

حاضـــر بـــه رای دهـــی شـــدند، برعلـــاوه عوامـــل دیگـــر، همانـــا عـــدم 

راک اکثریت قاطع زنان بـود کـه نسـبت نـا آشـنائی بـا امـور رأی اشت

ــانون  ــد.برطبق ق ــاره گرفتن ــاوتی خــود را کن ــی تف دهــی واحســاس ب

نیـز  اساسی نه تنها زنان حق رای دهـی داشـتند، بلکـه دولـت آنهـا را

 دراینکار تشویق میکرد.

 ۳بــرای اولــین بــار درتــاریخ کشــور، زنــان درمظــاهره معــروف  

( اشــتراک کردنــد کــه ایــن مظــاهره ۱۹۶۵= نــومبر۱۳۴۴عقــرب )ســال 

منجر به سـقوط دور دوم حکومـت داکتـر محمدیوسـف صـدراعظم 

 گردید.

ـــد روز بعـــد کـــه صـــدراعظم جدید)محمدهاشـــم  ـــان چن همچن

میونــدوال( جهــت مــذاکره بــا محصــلان ناراضــی از برخوردپــولیس 

وقوای  نظامی درجریان مظاهرات آن روز به صحن پوهنتـون آمـد 

اد بیانیه، وعده بازرسی قضیه رابه محصلان داد، برای بـاراول وبا ایر 

صبیه میرغلـام محمـدغبار( درحضـور  -یک محصله) سیده دنیا غبار

ــردن  ــه گ ــادر ســیاه خــود را ب ــه ســخنرانی پرداخــت وچ صــدراعظم ب

 صدراعظم افگند.

...درهمین سالها با استفاده ازفضـای جدیـد سیاسـی " ...بـرای 

ترهـا وخـانم هـا شـامل حلقـه فعالیـت هـای اولین بار یـک تعـداد دخ

سیاســی وحزبــی گردیدنــد کــه داکتــر اناهیتــا راتــب زادپیشــقدم آنهــا 

بــود.از جملــه دختــران جــوان کــه درجلــب وجــذب دیگــران وگســترش 

حلقــه حزبــی بــین دختــران در آن وقــت فعالیــت  چشــمگیر داشــتند: 

 ثریــا)حریف( پرلیکا،ثریابهاء،جمیلــه پلوشــه ودیگــران بودنــد کــه در

ــق)  ــک خل ــزب دموکراتی ــان ح ــره نخســتین فعال ــه در زم ــت هم حقیق

 شاخه پرچم( از بدو مرحله  محسوب میشدند.
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( یکعــده از اعضــای محافظــه کــار ولســی ۱۹۶۸)۱۳۴۷درســال  

جرگــه تلــاش کردنــد تــا قــانونی را وضــع کننــد کــه بــه موجــب آن 

سفردختران افغان به خارج جهت تحصیل منع قرارداده شـود.همان 

دها دختر علیـه ایـن پیشـنهاد بـه مظـاهره پرداختنـد وآنـرا بود که ص

ــایر مــواد قــانون اساســی وحقــوق مســاوی زن ومــرد دانســتند  مغ

وچنان فشار وارد کردند که ولسی جرگـه مجبـور شـد ازایـن پیشـنهاد 

 منصرف  گردد."

( برخـــی ۱۹۷۰) ۱۳۴۹مولـــف  اشـــاره  مـــی کنـــد کـــه :"درســـال 

ــــان م ــــه "جوان ــــوط ب ــــان افراطــــی مرب سلمان"]مشــــهوربه ازجوان

ــان ازخــود عکــس  ــائی[ زن ــاس ]اروپ ــل  پوشــیدن لب اخــوانی[در مقاب

العمــل نشــان دادنــد و بــر روی بعضــی  زنــان ودختــران در شــهر نــو 

کابل  اسـید پاشـیدند ویـا بسـوی آنهـا فیرکردنـد وبـا ایـن روش خـود 

تنفر خـود را در برابـر نهضـت نسـوان نشـان دادنـد ، مگـر فـردای آن  

از زنان ودختران کابل به جاده ها ریختند و دسـت   درحدود پنج هزار

ــد واز حکومــت خواهــان بازپرســی  ــه مظــاهره بســیار گســترده زدن ب

ومجــازات عــاملین ایــن عمــل دهشــت  افگنــی شــدند. حکومــت نیــز 

باســرعت دســت بکارشــد و درنتیجــه یــک عــده از عــاملین حادثــه  را 

 دســــتگیر وزنــــدانی ســــاخت  ودیگــــر ایــــن عمــــل تکرارنگردیــــد.این

مظاهرات درحقیقت معنی بیداری طبقه نسوان را بخصوص زنـان 

شهری را درزمینه احقاق حقوق شان بیان میکند.) همان منبـع ، ص 

۲۹۱) 

کبرانورزائى ،اولـین وزیـرزن  در حکومـت هاشـم میونـدوال،از 

تـــا      ۱۹۶۷وبعـــد در کابینـــه نوراحمـــداعتمادی از  ۱۹۶۷تـــا  ۱۹۶۵ســـال 

حت عامــه را بــدوش داشــت. دومــین بــود کــه مقــام وزارت صــ ۱۹۶۹

وزیر زن،  شفيقه ضيائى بود که بحیث  وزير مشـاور،درکابینه دوم 
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وهمچنــان درکابینــه داکتــر محمــدظاهر از   ۱۹۷۱تــا  ۱۹۶۹اعتمــادی از 

ــا  ۱۹۷۱ ــرین   ۱۹۷۲ت ــه ســابقه داردت ــرد.این دو خــانم از جمل خــدمت ک

ه در معلمان نسوان ودارای تحصیلات عـالی بودنـد وخـدمات ارزنـد

زمینه های مختلف نهضت نسوان انجام داده اند. کبرانورزائی قبـل 

از وزارت صــحت عامـــه، بحیـــث مـــدیر لســیه ملـــالی وبعـــداً رئـــیس 

موسسه نسوان ومدتی رئیس موسسه مبارزه با بیسـوادی ، ایفـای 

 وظیفه کرده بود.

گذشــته از اینهــا ،صــالحه فــاروق اعتمــادى رئيســه موسســه 

محمـــــــدداود ودوره صـــــــدارت  نســـــــوان دراخیرعهـــــــد صـــــــدارت

دکتوریوســـــف  ، بعـــــدها وزيـــــر کـــــار وتامينـــــات اجتمـــــاعى در 

عهـــــددکتورنجیب هللا، معصـــــومه عصـــــمتى ، فعـــــال سياســـــى و 

نويســنده و وزيــر معــارف در حکومــت خالقيــار، دکتــور عاليــه پوپــل 

ــان رضــا کــار،  اســتاد پوهنتون،شــاهدخت بلقــيس رئيســه انجمــن زن

سـنگ، ميـرمن رقيـه ابوبکروکيـل نظيفه غازى نواز رئيسه رياسـت نر 

ـــان، حميـــرا ســـلجوقى سناتورانتصـــابی وعزیـــزه گردیـــزی  در پارلم

سناتور انتصابی در مجلـس سـناى افغانسـتان، داکتـر اناهيتـا راتـب 

شوراى ملـى ، و در دوره حاکميـت  13زاد، فعال سياسى وکيل دوره 

حزب دموکراتيک خلق وزيرکار و اموراجتماعى، وزير تعلـيم و تربيـه 

و رئــيس ســازمان زنــان و در اخيــر رئــيس کميتــه صــلح و همبســتگى 

 افغانستان بود. 

علــاوه بــر اینهــا، خــانم جميلــه پلوشــه فعــال سياســى و عضــو 

ا، جميلـــه ناهيـــد اســـتاد پـــولى تحنيـــک و  0خ 0د 0کميتـــه مرکـــزى ح

شــفيقه رزمنــده رئــيس ســازمان زنــان ، دلــآرا محــک اولــين رئــيس 

ــ ــان افغانســتان در رژي ــر ســازمان زن ــق، داکت ــک خل م حــزب دموکراتي

عزيزه بابى رئيس نرسنگ و مدتى رئيس سـازمان زنـان افغانسـتان، 
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فريده پروانى معاون کدرى سازمان زنان، ثريا پرليکا رئـيس اتحاديـه 

سراسرى زنان افغانستان، مستوره ده نشين معاون سـازمان زنـان ، 

ــون  ــان، ســلامت تولق ــدرى ســازمان زن ــاون ک شــريفه پنجشــيرى مع

ئـيس کودکســتانها، فيـروزه قومانــدان کنـدک مليشــاى زنـان، نجيبــه ر 

حزبـــى شـــهر کابـــل، کريمـــه  11آرش عضـــو پارلمـــان و منشـــى ناحيـــه

ــه  ــل پارلمــان، نجيب ــرن وکي ــيس کودکســتانها، روشــن حي کشــتمند رئ

صديق استاد پولى تخنيک، سمونوال محبوبـه جبـار اسـتاد اکـادمى 

ـــرال زن در ا ـــدزى يگانـــه جن ـــاتول محم ردوى افغانســـتان، پوليس،خ

دکتور ترينا رئيس عمـومى انجمـن رهنمـاى خـانواده، دکتـور صـفيه 

زلمــى رئــيس متوســطه طبــى وزارت صــحت عامــه ، دکتــور مهتــاب 

زيــورى معــاون موسســه فارمســى، ســلطانه اميــد لــاروى معــاون 

سـازمان زنـان و بعــد معـين سـواد آمــوزى در وزارت تعلـيم و تربيــه، 

ر عزيزه معاون موسسه توبرکلـوز . مليحه منصورى روشنفکر، داکت

داکتر مسـعوده جلـال فعـال سياسـى و کانديـداى رياسـت جمهـورى 

ـــات ریاســـت جمهـــوری در ـــا نورســـتانى  ۲۰۰۴دردوره اول انتخاب ، ثري

معین وزارت معارف،داکتر سهيلا صديق متخصص جراحـى و وزيـر 

صــحت عامــه درحکومــت عبــوری کــرزی، کــه عمــرش رادر شــفاخانه 

ردو، وقــف خــدمت بــه مجروحــان بــى دســت وپــاى چهارصــد بســتر ا

ـــگ  ـــروح نويســـند  23جن ـــروين مج ســـاله درکشـــورنموده اســـت، پ

وصاحب نظردر مسايل اجتماعى و حقوق زنـان . ميـرمن آريـن يـون 

نماينــده مــردم جلــال آبــاد در لويــه جرگــه اضــطرارى، انجنيــر راضــيه 

عضـو لويـه  ړء کـاکوردک عضو لويه جرگـه اضـطرارى، انجنيـر ضـيا

انگه ساپى عضـو لويـه جرگـه اضـطرارى، داکتـر ړ اضطرارى، و جرگه

ثريا يوسفزى عضو لويه جرگه اضطرارى ، صـايمه خوگيـانى عضـو 

لويه جرگه اضطرارى، ميـرمن ملـالى عضـو لويـه جرگـه اضـطرارى، 



 290 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

هريکى ازاين زنان با شهامت افغـان کـه از ولايـت ننگرهـار در لويـه 

از ميـرمن يـون اعمـال  جرگه اضطرارى شرکت کرده بودند،به پيروى

تفنـــگ ســـالاران تنظيمـــى را بـــه نوبـــت محکـــوم کردنـــد و خواهـــان 

محاکمه آنها در دادگاه هاى بـين المللـى وخلـع سـلاح هرچـه سـريع 

تــر تفنــگ ســالاران شــدند. رونــا منصــورى نماينــده زنــان درنخســتين 

وزير مشـاور  کنفرانس بن، محبوبه حقوقمل، استاد پوهنتون و بعد

لمان، حبيبـــه ســـرابى وزيـــر امـــور زنـــان در دولـــت وفعلـــاً عضـــوپار 

انتقالى)فعلاً والـی بامیـان( ،آمنـه افضـلى عضـو کميسـيون حقـوق 

بشــر افغانســتان وعضــو کميســيون تســويد قــانون اساســى جديــد ، 

نجيبه شريف معاون وزارت امور زنان وثريا صـبحرنگ معـاون فنـى 

فغانسـتان وزارت امور زنان و هنگامه انورى نماينده جامعه مـدنى ا

، فتانــه گيلــانى فعــال سياســى حقــوق زنــان، فاطمــه گیلــانی رئــیس 

ســــره میاشــــت)هلال احمر(،خــــانم راحيــــل مجــــددى نويســــنده و 

پژوهشگرو ثريا سديد،فعال اموراجتماعى درامـور آوارگـان افغـان و 

درامریکـا، جميلــه مجاهـد مــدير مجلـه ملــالى 2001زن شايسـته ســال 

ــه جرگــه ړ تــاجور کاک،يلــدا هاشــمى طــاهرى ژورناليســت،  عضــو لوي

اضطرارى) زنى که در لويه جرگه اضطرارى خظاب به برهان الدين 

ربانى گفت: چرا به ناموس زنان تجاوز کرده و آنان را کشتى؟ و چرا 

ايــن همــه بيــوه درکشــور داريــم؟ بايــد از مــردم افغانســتان بخــاطر 

کشــتار و تجــاوز بــر نــاموس زنــان عفــو بخــواهى، مگــر برهــان الــدين 

فو نخواسـت(، معصـومه احمـدى فعـال سياسـى  ، اسـما حبيـب و ع

ناجيــه عــديل گزارشــگران بــى بــى ســى درکابــل و لینــا روزبــه حیــدری  

شایسـته سـعادت نطـاق  نطاق تلویزیون آشـنا ، نویسـنده وشـاعر،

پشتوی تلویزیون آشنا،ماریا دارو نویسنده وپژوهشگر و غيره زنان 

شان همگی شان فعلا اشـنايى با دانشى که من متاسفانه با نام و ن
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ندارم . واما لازم میدانم ازخانم ملالی جویا، شـجاع تـرین زن افغـان 

کـه پــس از ســخن رانــی در لویــه جرگــه قــانونی اساســی  بــه شــهرت 

جهانی  رسید وبعد به عضویت در ولسی جرگه از سوی مردم فـراه 

انتخاب گردیدولی بعلت طویله خواندن پارلمـان ، بـا توطئـه رئـیس 

لسی جرگه)قانونی( به تعلیق سوق گردید، مگر دسـت از مبـارزات و

خــود نگرفتــه اســت و بارهــا از ســوی نهادهــا وســازمان هــای مــدافع 

حقوق بشروحقوق زنان در اروپا وامریکا وآسترالیا  بـا گـرفتن جـوایز 

ـــورد تقـــدیر قرارگرفتـــه اســـت، و خـــانم شـــکریه بـــارکزی  ـــر م معتب

ســـــتان و داکتـــــر ســـــیما عضـــــوپارلمان،فعال حقـــــوق زنـــــان افغان

سمر)عضوشورای مرکزی حزب وحدت( وزیرامـور زنـان در حکومـت 

ــاً رئــیس مســتقل  کمیســیون حقــوق بشــر افغانســتان  موقــت وفعل

 وفوزیه کوفی عضوپارلمان  یاد کنم.

 

 در عرصه خدمات طبی و عدلی :

ـــــس از نهضـــــت نســـــوان در  در دوران ظاهرشـــــاه و  1٩5٩پ

وکراتيــک خلــق، زنــان درتمــام جمهوريــت داود خــان و رژيــم حــزب دم

ــدى ،آموزشــى و خــدماتى ســهم گرفتند.درعرصــه  عرصــه هــاى تولي

صحت عامه، صدها داکتر و طبيب و پرسـتار زن در شـفاخانه هـاى 

 مرکز و ولايات مشغول کار وخدمت بودند.

فاکولتــه طــب نســوان دوســال قبــل از رفــع چــادری یعنــی در 

ــ هدرمحوطــه شــفاخان ۱۳۳۷ســال  وهنزی طــب مســتورات زیرنظرپ

ــه درســال  ــرد ک ــون کابــل شــروع بکــار ک ــام شــمول  ۱۳۴۰پوهنت هنگ

دختــران در پوهنتــون، مشــمولین فاکولتــه طــب نســوان مشــترکاً بــا 

سایر محصلین در پوهنزی طب کابـل بـه تحصـبل پرداختنـد واولـین 
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از پوهنتـون کابـل فـارغ گردیدندکـه  ۱۳۴۴گروپ داکتران زن درسـال 

لیلــا آصــفی، صــابره نصــیر، جمیلــه  عبــارت بودنــد از: نــادره افضــل،

 مختـارزاده، کریمـه رشـیدی، فریحـهدفتری، مسعوده صمیم، عطیه 

بعد از رفع چادری ، تربیه داکتران وسـایرهمکاران  واناهیتا راتب زاد.

طبــی نســوان درتمــام رشــته هــا طبــی مخصوصــاً درســاحه نســائی 

وولادی خدمات ارزشمندی در حفظ صحت طفل ومادر انجـام داده 

ت. ارقام ذیل گویـای ایـن حقیقـت اسـت : درسـه شـفاخانه کابـل اس

نـرس،  ۵۷۲داکتـرزن،  ۱۵۰بـه تعـداد  ۱۳۵۴مخصوص نسوان درسال 

معـاون لـابراتوار  ۳۰عملـۀ واکسـن،  ۳۸معاون نـرس،  ۸۳قابله،  ۴۰۲

از طبقه نسوان خدمت میکردند. شفاخانه هـای مخصـوص نسـوان 

)ملالی زیژنتــــون( عبــــارت بودنــــد از شــــفاخانه مستورات،زایشــــگاه

ـــان افغـــان  ـــوط انجمـــن رهنمـــای خـــانواده. )زن ـــک هـــای مرب وکلینی

 (  ۲۸۷زیرفشار عنعنه وتجدد، ص

در آن دوره افزون برآنکه  هزاران زن به عنوان استاد و معلـم 

و سرمعلم و مبصر و مفتش در خدمت فرزندان وطـن قرارداشـتند، 

ه افغـان درعرصۀ عدلی وقضائی نیز تعـدادی از زنـان تحصـیل یافتـ

 راه یافتند.

تــــا قبــــل از نهضــــت روی لوچی،دســــتگاه عــــدلی وامنیتــــی 

کشوربطورکامل در دست مردان بود وهیچ زنی در آن راه نداشت. 

ــدان  ــان، ضــرورت وجــود کارمن ــه زن ــوط ب ــروز مســایل مختلــف مرب ب

ــی ســاخت. روی ایــن  ــازمی وحتم ــه زن را ل ــی از طبق ــدلی وامنیت ع

نخی هـای حقـوق وشـرعیات ضرورت بودکه پوهنتـون کابـل در پـوه

یک تعداد دختران را برای کدرهای قضـائی تربیـه نمـود ودراکـادمی 

 پولیس نیز یک تعداد دختران را شامل تحصیلات عالی نمود.
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بقول داکتـر کـاظم، حکیمـه )مسـتمندی ( نورسـتانی وانیسـه  

امام، از جمله اولین مدعی العموم یا سـارنوالان نسـوان بودنـد کـه 

ـــه درمحکمـــه اختصاصـــی ۱۹۶۶)۱۳۴۵درســـال  ـــدر وزارت عدلی ( در ک

ــانم فــارغ  ــنج خ ــد پ ــان درســال بع ــد وهمچن اطفــال شــروع بکارکردن

التحصیل پوهنخی حقوق به حیـث اولـین قضـات نسـوان درمحـاکم 

اختصاصــــی شــــامل کارشــــدند.ثریاپرویز، نجیبــــه نجیــــب، شایســــته 

نوابی،راحلـــه حبیـــب، وعلیـــا عابـــد. از آن ببعدتعـــداد بیشـــتری بعـــدا 

اغــت تحصــیل درایــن رشــته بکــار آغــاز کردنــد. در رشــته پــولیس زفر 

جمیله نعیم اولین زنی بود که به حیث صاحب منصب پولیس بعـد 

ــولیس درســال  ــد.) ۱۹۶۸از فراغــت از اکــادمی پ شــامل خــدمت گردی

 (۲۹۲همان منبع، ص 

 

 

 1٩60نمونه ئی ازوضع زنان در  موسسات تحصیلی در

 

 درعرصه مطبوعات وگویندگی : 
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ی ادبیات وعلوم ځتاسیس شعبه ژورنالیزم درچوکات پوهن با

بشری،واعزام  یک عـده خانمهـا غـرض تحیصـیلات عـالی بـه خـارج ، 

قشرمســـلکی ژورنالیســـتان  از طبقـــۀ نســـوان درحلقـــه فرهنگـــی 

واطلاعات ومطبوعات کشور تبارز نمـود کـه بـه سـرعت نقـش آنهـا 

ــات ، رو بــه توســعه گذاشــت ویــک تعــداد آنهــا بــه گرداننــدگی م جل

ــه  ــد. از جمل روزنامــه وســایر نشــرات  چــاپی  کشورشــروع بکــار کردن

مصـحح روزنامـه هیواد،فهیمـه  -میتوان از این خانمها نـام برد:مـاری

ـــوبی ـــان انگلیســـی( ومتصـــدی صـــفحه  -ای ـــایمز) بزب ـــل ت راپورترکاب

متصــدی قســمت زنــان در روزنامــه انــیس،  -مخصــوص زنان،فریــده

مدیره مجلـه میـرمن)  -یسه عباسیمعاون مجله ژوندون، نف –نادیه 

ــه نشــریه ســابقه دار مخصــوص زنــان کــه از طــرف موسســه  یگان

نسوان، به نشرمیرسید( وهمچنان ملیحه ظفـر مـدیر مسـئول مجلـه 

افغانستان که به زبان های انگلیسی وفرانسوی در انجمن تـاریخ بـه  

نشرمیرسید واصفه اعتمـادی مـدیر مسـئول مجلـه "سـره میاشـت". 

از آن سلســله همکــاری زنــان درســاحه فــوق  روز بــروز  البتــه بعــد

 (  ۲۹۶بیشتر شده رفت.)همان منبع، ص 

البته یکی از عرصـه هـای دیگـر مسـلک ژورنـالزم،فن نطـاقی 

ـــل   ـــون کشـــوربود. دســـتگاه  رادیوکاب ـــو وتلویزی ـــدگی دررادی وگوین

ــن  ــان مــوفقی را درای ــره هــای زن ــون افغانســتان چه وســپس تلویزی

ــ ــه معرف ــه جامع ــه عرصــه ب ــد: لطیف ــه بودن ــد، از آنجمل ــوده ان ی نم

کبیرسراج نطاق، فريده انورى نويسنده و ديکلماتور نامـدار راديـو و 

تلويزيون افغانستان ، ذکيه کهزاد نطاق موفـق راديـو وتلويزيـون ، 

ثريا پکتيانى نطاق ورزيده زبان پشتو ، فريده پاکتين نطـاق ، سـيما 

ســى نويســنده ونطــاق ، شــادان نويســنده وديکلمــاتور ، وســيمه عبا

شــــــفيقه محمــــــود حبيبــــــى نطــــــاق ، ســــــهيلا اصــــــغرى نطــــــاق 
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وديکلماتورزبان پشـتو ، مينـه بکتـاش نطـاق ،نجيبـه شـريف نطـاق ، 

مرضيه عديل نطاق ، جليله توخى نطـاق ، ثريـا خـادم نطـاق، زهـره 

ــرا نطــاق، زهــره انصــارى نطــاق، غــوتى  ــه ميت رهگــذر نطــاق، فوزي

ون، زهره يوسـف داود څشريفه پا خاورى نويسنده، شاعر و نطاق ،

ــين زى  ــه ام ــرک نطــاق، فوزي ــه زي ــر نطــاق، آمن نطــاق، صــايمه اکب

ين نطـاق، ښنطاق، رابعه غر  ډنطاق، گلجان نيکيار نطاق، فريده هو

ــه  ــورى نطــاق، فوزي ــه زمــان ان ــروين هاشــم منصــور نطــاق، جميل پ

ـــه همـــايون نطـــاق و ديکلمـــاتور ، مســـتوره  وهـــابزاده نطـــاق، نبيل

   زرغونه ژواک نطاق  و نويسنده.ق ، يوسفى نطا

 

 شعر وادبيات : ۀدر عرص

درایـــن عرصـــه نیـــز زنـــان نامـــداری عـــرض وجـــود کـــرده انـــد: 

ســپوژمى زريــاب داســتان نــويس، مــريم مجبــوب داســتان نــويس ، 

سلطانه مولانازاده داسـتان نـويس، شـکريه بـارکزى ،عضـوپارلمان،  

ژواک داستان نويس ژورناليست و گرداننده مجله آئينه زن، پروين پ

ــا صــراحت روشــنى  ــرا نگهــت دســتگيرزاده شــاعر، ليل و شــاعر، حمي

شاعر، ثرياواحدى شاعر، ليلا کاويان شاعر، خالده فروغ شـاعر، بهـار 

ســـعيد شـــاعر، فوزيـــه رهگـــذر شـــاعر، فايقـــه جوادشـــاعر، فاطمـــه 

اخترشــاعر، داکتــر شــفيقه يــارقين شاعروپژوهشــگر ، داکتــر ســامعه 

پژوهشــگر عضــو اکــادمى علــوم افغانســتان ،  عبــادى ژورنالیســت و

داکتــر ياســمين جنــا شــاعرو پژوهشــگرتاريح و عضــو اکــادمى علــوم 

افغانستان فعلاً مقیم لندن ، داکتـر کبـرا مظهـرى مايـار نويسـنده و 

شاعرپشتو، فعلاً مقـيم کانـادا ،طيبـه سـهيلا شـاعر، زرغونـه عبيـدى 

ناديــه فضــل  شــاعر، فايقــه جــواد شــاعر، خالــده لهيــب نيــازى شــاعر،
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شاعر، فاطمه اختر شاعر، شهيد مينا شاعر و فعـال سياسـى حقـوق 

زنان ، ناجيه کـريم قيـومى شـاعر، مـريم ناصـرى شـاعر پشـتو . ثريـا 

کريمـى گرداننـده راديـو کابـل در شـهرگوتنبرگ سـوئد، شـکريه رعــد 

نویسـنده دکلمـا تـور ،و ده  داستان نويس،عالیه راوی اکبـر شـاعر و

 رکه من متاسفانه نام هاى شانرا نميدانم. ها زن روشنفکرديگ

 

 در عرصه هنر آوازخوانى و تیاتر:

خانم پروين، آزاده ، افسانه ، زرغونه ) اين زنان قبل از 

 نهضت روى لچى در زير چادرى به آواز خوانى در راديو کابل مى 

پرداختند(، رخشانه ، استاد مهوش، هنگامه، فرشته سما )خواهر 

، پلوشه، وجيهه رستگار، سلماجهانی، سهيلا زلاند، هنگامه(، پرستو 

سارا زلاند، ژيلا، نفمه ، سيما ترانه، پريسا مرسل ، لاله ، عزيزه ، 

شهلا، قمرگل، گلشن ، رشيده ژاله ، ملينا، بخت زمينه، زينب 

هروى، زليخا، زرين، بنفشه مجاز،ثريا مژگان، سپوژمى، رعنا، زليخا، 

ب، مريم، فرشته ، گلالى، مارى مهتاستاره هروى ، فتانه، فرح، 

  هما، و غيره.مرجان، مينا، ماه پيکر،ناهيد،ناديه،نرگس،وژمه،

 

 درعرصه تياتروهنرسينما:      

نیز از نخستین زنانی بود که به تئاتر راه پیدا کرد و « حبیبه عسکر»

ای بود که توسط او کارگردانی شد و بر روی  ، نمایشنامه«تابلو 3»

توان از  ز دیگر زنانی که در تئاتر نقش بازی کردند، میصحنه رفت.ا

زرغونه »، «مخفی کابلی»، «شریفه دانش»، «گر پروین صنعت»

زکیه »، «مزیده سرور»، «نورتن نورانی»، «زلیخا نورانی»، «آرام

زلیخا »، «جمیله ایمن»، «یاسمین یارمل»، «اقلیمامخفی»، «کهزاد
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فاطمه »و « میمونه غزال»، «نجیبه دنیا»، «هما مستمندی»، «نگاه

ترین اقداماتی که برای تئاتر زنان در این دوره  نام برد.از مهم« پایا

 برای زنان بود.« زینب ننداری»برداشته شد، تأسیس سالن نمایش 

 

 در عرصه خدمات وتولیدات اقتصادی:

، زنان درتمام عرصه  1٩5٩پس از شروع نهضت نسوان در 

درعرصۀ صحت  ماتی  سهم گرفتند.توليدى ،آموزشى و خد  هاى

عامه وخدمات طبی، هزاران داکتر و طبيب و پرستار زن در 

شفاخانه هاى مرکز و ولايات مشغول کار وخدمت بودند. ودر 

عرصه آموزش وپرورش)تعليم و تربيت (، ده ها هزار زن به عنوان 

استاد و مدرس و معلم و سرمعلم و مبصر و مفتش در خدمت 

 رارداشتند.فرزندان وطن ق

پس از نهضت نسوان در کشور، زنان درکارخانه جات مرکز و 

ولايات به نحو چشم گيرى در امر توليد سهم داشتند. در عرصه 

خدمات پليس و اردو، بسيارى زنان در اين دو زمينه در سالهاى 

جمهوريت داود خان شامل کار شده بودند و در دوره حاکميت 

ن ادامه دادند و مورد تشويق حزب دموکراتيک خلق نيزبکارشا

بيشتر قرارگرفتند. درحاليکه زن افغان در روستاها مجبوراست بچه 

بزايد وبزرگ کند، ازمهمانان شوهرعزت دارى ميکند. درخامک 

زى لباس وتهيه غذا و آردکردن گندم و جمع آورى هيزم براى ود

تنور وپختن نان خشک وتهيه آب آشاميدنى ارچاه، نگهدارى 

ومزرعه نزديک خانه وتهيه علوفه براى مواشى واشتراک  ازباغچه

 درجمع آورى حاصلات زمين ، شوهر را يارى ميرساند. 
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زنان روستائى بخصوص در بخش شمال و غرب و جنوب 

غرب با بافتن گليم وقالين هاى مرغوب که بافت آن کاربسيار 

توانفرساست، اقتصاد خانواده و بلکه اقتصاد ملى را تقويت 

گفته ميشود که زنان ترک تبار در اين قسمت بيشترين  يند.مينما

 14زحمات را در قالين بافى متحمل ميگردند، زيرا روزانه بيش از 

ساعت را بايد بطور يک نواخت بر روى قالين بنشينند وببافند و 

رنج نشستن برسر دوپا را تحمل کنند، مجبور  براى آنکه درد و

درد خشکى پا ها وکمر را ميشوندمقدارى ترياک بخورند تا 

احساس نکنند. زنانى که اطفال شيرخوار دارند، براى اينکه درکار 

بافتن اختلال پيش نيايد و مادران را وادار به شيردادن نکنند، 

ترياک بخورانند تا طفل  محبور ميشوند بجاى شير به طفل خود

 بخواب عميق برود و احساس شيرخوردن نکند. 

نان و اطفال ترک تبار متاسفانه بدينسان بسيارى از ز 

معتادبه ترياک استند و اين کار شاقه سبب ميگردد تا عمر زن در 

ميان اقوام ترکمن که اقتصاد متکى به قالين بافى دارند، بسيار 

سالگى يا ميميرند ويا از پا مى  50ـ 45پائين بياید و اغلب زنان در 

ى گفته ميشود در افتند و ديگر از عهده هيج کارى برنمى آيند. حت

ميان اقوام ترکمن مسکون در شمال کشور ، زنان مسن که ديگر 

از بچه زائيدن فارغ باشند، نسبت به دختران جوان بيشترقيمت و 

ترى دارند، زيرا او ديگر بچه نمى زايد تا در کار  خواستگاران زياد

قالين بافى اوسکتگى وارد شود.برخى از مردان ترکمن دوتا سه 

ا محض بخاطر قالين بافى و يکى را هم جوانتر براى زن مسن ر 

امورزناشوئى ميگيرند و بدين وسيله زنان قالين باف مورد استثمار 

درجنوب وشرق افغانستان،  شديد مردان خود قرار مى گيرند. 

روستا مصروف اند، زنان به درحالی که مردان به تأمین امنیت 
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تادرو وخرمن کوبی را  اعت می پردازند، همه امور از قلبهامور ز 

انجام میدهند. زنان در روستاهای مرکزی افغانستان به مالداری 

زارها نی خویش را از طریق تاجران به بامصروف اند، تولیدات لب

عرضه میکنند وهم در امور ریسیدن پشم وبافتن گلیم ونمد 

ای پشمی می پردازند واز فروش آن فامیل امرار حیات وپارچه ه

الۀ داکتر کاظم،موقف زنا افغان در جامعۀ مردسالار مق میکنند.)

 (2014/ 14/11افغان جرمن آنلاین، افغانستان،قسمت سوم،

 

 حضورزنان در عرصه جهاد و مقاومت : 

زنانى که در اين عرصه از خود شهامت نشان داده اند، 

بدون شبهه بسيار زياد بوده اند، از آنجمله ميتوان از ناهيد شهيد 

در کابل در پيشاپيش مظاهره يى  135٩در روز اول ثورنام برد که 

برضد حضور قشون شوروى در کشور حرکت ميکرد مگر متاسفانه 

که از طرف تفنگداران رژيم هدف گلوله بارى قرار گرفت و همراه 

تن ديگر از دوشيزه گان تظاهرکننده به قتل رسيدند.  13با 

نامدار  عبدالرحمن پژواک، شاعر و نويسنده و سياستمدار

را بنام او نوشت و « هديه به ناهيد شهيد»کشوربعدها رساله 

اهدا کرد. يادش گرامى باد. يک تعداد نام هاى ديگر ازاين زنان 

شجاع اينطوربمارسيده است : فاطمه ياسرمسئول تنظيم زنان 

حزب اسلامى، خورشيد فعال سياسى حزب اسلامى ، حميده 

فاظ، آمنه افضلى فعال صديقى مالک مکتب ام سلمه و دارالح

سياسى جمعيت اسلامى، آمنه منهاج، ساراظريف، سهيلا مسعود، 

زرغونه قانونى ، صديقه بلخى ) دختر سيد اسماعيل بلخى(، 

قدريه يزدان پرست، رئيس سازمان زنان مسلمان، هما فيض 
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مسئول تشکيلات ، مليحه صافى فعال سياسى جمعيت اسلامى، 

محاذ ملى، پوهنوال محبوبه فاطمه گيلانى فعال سياسى 

حقوقمل ، راضيه معصوم، خانم راحيل مجددى نويسنده و 

پژوهشگر، قوماندان آجه، زن شجاعى که با هفت فرزندش در 

منطقه ولسوالى بهسودولايت وردک فرماندهى يک جبهه جهادى 

قدسيه فعال  را بدوش داشت و جسورانه آن را رهبرى ميکرد.

دگروال رک: موزگارفعال تعليم و تربيه . )تعليم و تربيه ، مسعوده آ

 ( 1٩٨-1٩6متقاعدآقاسعيد،از جاسوسى تا وزارت، ص 

 

 جمعيت انقلابى زنان افغانستان : 

گروهى از زنان آگاه افغان در کابل دست به ايجاد يک  1356درسال 

)راوا( « جمعيت انقلابى زنان افغانستان»سازمان سياسى بنام 

ع از حقوق زنان افغان ومبارزه باخشونت زدند. هدف اين زنان دفا

عليه زنان و افشاى موارد نقض حقوق زن بود، درزمان حاکميت 

حزب دموکراتيک خلق عرصه فعاليت براى جمعيت در کابل تنگ 

شد، به ناچار به پاکستان رفتند و در آنجا برضد حضورقشون 

شوروى و حاکميت حزب دموکراتيک خلق و نيز عليه بنيادگرايان 

سلامى افغانستان و همچنان برضد حکومت قرون وسطايى ا

طالبان به فعاليت هاى خود ادامه دادند. بنيان گذار اين سازمان 

از طرف عمال دولتى يا حزب  1٩٨٧بودکه در سال « شهيد مينا»

نوشته  اسلامى با دوتن ديگردر شهر کويته پاکستان ترور شد. بنابر

بى زنان افغانستان( درسال جمعيت انقلا«)راوا» سهيلا وحدتى: 

تاسيس يافته وفعالانه در راه دفاع از حقوق زنان افغان و در  1٩٧٧
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راه افشاى جنايات حاکمان افغانستان عليه زنان در هردوره 

 کوشيده اند. 

 

 

 خانم مینا،بنیان گذار سازمان "راوا"

 

 اشعار زیر را از قریحۀ خانم مینا نقل کرده اند:

 هرگز برنمى گردم 

 من زنم که ديگر بيدار شده ام، 

 از خاکستر اجساد کودکانم ، برخاستم وطوفان گشته ام

 از جوى بار خون برادرانم سر بلندکرده ام، 

 ازطوفان خشم ملتم نیروگرفته ام

 از ديوار ها و دهکده ها ى سوخته کشورم، 

 نفرت به دشمن برداشته ام. 

 !  حالا ديگرمرا زار و نا توان ميپندار، هموطن

 من زنم که ديگر بيدار گشته ام، 

 من راه خود را يافته ام و هرگز برنميگردم.
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 با نگاه تیز بین همه چیز را در شب سیاه کشورم دیده ام

فریادهای نیمه شبی مادران بی فرزند درگوش هایم غوغاکرده 

 اند،

 من کودکان پابرهنه،آواره و بی لانه را دیده ام

 با دستان حنا بسته،  من عروسانی را دیده ام که

 لباس سیاه بیوه گی برتن نموده اند.

 من دیوارهای قد کشیدۀ زندانها را دیده ام

 که آزادی را درشکم های گرسنۀ خود بلعیده اند

 من درمیان مقاومتها،دلیریها، حماسه ها دوباره زاده شده ام

 من در آخرین نفس ها در میان امواج خون و در فتح و پیروزی

 زادی آموخته امسرود آ 

 حالا دگر مرا زار و ناتوان مپندار، هموطن و ای برادر!

 من درکنار تو و با تو در راه نجات وطنم همنوا و همصدا گشته ام

 صدایم با فریاد هزاران زن برپا گشته پیوند خورده است.

 مشتم با مشت های هزاران هموطن گره خورده است

 شته اممن درکنار تو و در راه ملتم قدم گذا

 

مین سال روز  3٧در سايت راوا،در بخشی ازیاد نامۀ

آمده است که:" او اولین زنی در افغانستان بود که  درگذشت مینا

سالگی  2۳فکر ایجاد تشکیلات مستقل برای زنان را کرد و در 

را بنیان « جمعیت انقلابی زنان افغانستان»یعنی در بسیار جوانی 

افغان بعلت بار گران فقر اقتصادی،  نهاد. او دریافته بود که زنان

کننده  جنسی، حاکمیت فرهنگ تباه  ستم و تبعیض گسترده

فئودالی و مردسالاری و سایر عوامل، این لایه ستمدیده وطن ما 

ظرفیت بسیار بالای عمل و آگاهی انقلابی را در خود داشته و 
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میتوانند با حضور خود در صف اول مبارزه جامعه را عمیقا 

 سازند. متحول

های انقلابی داشت  مینا زنی بود که اعتقاد راسخ به اندیشه

ناپذیرش بود که با شور و شوق  و به دلیل همین باورهای برگشت

فراوان و نترس همزمان پرچم مبارزه در برابر هر دو ابرقدرت آن 

اش و فاشیزم امریکا  زمان یعنی روس با مزدوران خلقی و پرچمی

ش را با استواری بر دوش کشید و تا سرحد با مزدوران بنیادگرای

نثار خون به تعهد خویش وفادار ماند. او حتی جهت اجرای وظایف 

ترین  اش ترک تحصیل کرد. به همین دلیل از جمله موفق سیاسی

 زنان تاریخ افغانستان در امر سازماندهی و مبارزه بود."

فعاليتهاى اين سازمان باعث شده که در سطح بين المللى 

ه عنوان سازمانى از زنان مبارز افغانى شناخته شوند. اعضاى ب

اين سازمان همواره با صراحت از مشکلات ومسايل زنان افغان و 

پايمال شدن حقوق زنان توسط دولت هاى حاکم بر افغانستان 

سخن گفته و ميگويند. از جمله اقدامات اين سازمان نمايش فيلم 

توسط طالبان بود که به  اعدام يک زن در ستدیوم ورزشی کابل

طور مخفى توسط اعضاى اين سازمان فيلم بردارى شده بود و 

در فستيوال فيلم هاى مستند در شفيلد به نمايش درآمد. اين 

سازمان هم اکنون اقدامات زن ستيزانه دولت کابل را، از جمله 

اخراج زن هايى که ازدواج کرده اند ازمدارس، در سطح بين المللى 

وده و خواهان حمايت همه جهانيان از حقوق زنان افشاء نم

افغانستان مى باشد. از فعاليت هاى اين سازمان انتشار مجله 

مى باشد که به زبانهاى انگليسى و اردو نيز منتشر « پيام زن»

 ميشود.
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حاوى مطالب  www.rawa.orgصفحه انترنتى اين جمعيت 

گذشته  افشاگرانه در باره وضعيت جارى و روشنګریخبرى، و

افغانستان است که به چند زبان از جمله فارسى، و انگليسى 

 ، سايت راوا( 2003دسامبر 23)منبع: سايت آريايى ، « ميباشد.
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 فصل ششم

 برخی نخبه گان وفعالین کمک های بشردوستانه

 ودختر شاه امان هللا  ،هنديه 

 ستانه بشردوفعال کمک هاى 

  

 )2004با سیستانی )آلمان  هنديهشاهدخت 
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هندیه جان دافغانستان، بهترین شاهدخت سرگذشت 

سرمشق وطن پرستی ومردم دوستی یک زن افغان در برون از 

کشور است.  آنرا بخوانید وبدوستان خود نیز آنرا سفارش 

کنید.هنديه زن با احساس و وطن دوست افغانى است که از آغاز 

نون با تلاش هاى خستـگى تا ک 1٩٨0بحران افـغانستان در 

نـاپـذيرشخصى صدهــا هـزار دالر به اطفـال بى سـرپـرست 

افغانستان کمک رسانـده ، ولى يکـبار هم از خود نام نبرده است 

 که اين کمک ها توسط او ) فلان بنت بهمان( ارسال شده است. 

هنديه در شهر روم پايتخت ايتاليا زندگى ميکند و درحالى 

راتا نوشتن این سطور  بيش ازيک بار نديده است ،  که افغانستان

اما چنان به افغانستان و مردمش عشق ميورزد که يک سوم از 

عمرش را در راه کمک به مردم محتاج و بخصوص اطفال يتيم و 

 سال اخير بسر رسانده است.  25بيکس در 

پس از آنکه قشون سرخ افغانستان را اشغال نمود و مردم 

يار و ديار خود شدند وبه پاکستان در کمپ هاى مجبور به ترک 

مهاجرين آواره و در بدر گرديدند، او دامن همت به کمر زد و تمام 

خرد و آگاهى هاى خود رادر مورد وضعيت رقت بار زنان و کودکان 

آواره و بى سرپرست افغان در پاکستان که براثر تجاوز ارتش 

امع و سازمان هاى شوروى برافغانستان پيش آمده بود، براى مج

مدافع حقوق زنان وکودکان، از جمله سازمان يونيسف و يونسکو 

در پاريس و حزب ملى زنان فرانسه و سازمانهاى مشابه در لندن 

و بروکسل و اطريش توضيح وتشريح کرد و توجه و همدردى اين 

نهادها را براى نجات کودکان و مادران شان از اين وضع اسف بار 

ين اوبا ايراد کنفرانس ها در مجامع عمومى جلب مود. همچن

ايتاليا و در مدارس و مکاتب آن کشور ، در مورد وضع کودکان بى 
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پول سر پرست افغان بطور همه جانبه و گسترده اى تبليغ کرد و 

حق الزحمه از مدرک اين کنفرانس ها را به کودکان بى سرپرست 

 نمود.میافغانستان در پاکستان ارسال 

ن، کار تعجب آور و تحسين برانگيزخانم هنديه اين افزون بري

است که او حتى سالون نشيمن خود را در روم ، براى اطفال 

ناقص الاعضاء يعنى کودکان بى دست و بى پاو کور افغانى که 

در آنشهر کس وکوى نداشته اند اختصاص داده بود . برطبق 

ذاشتن اتاق پذيرايى بجاى گ اظهارات يکى از اقارب نزديکش در

موبل هاى نشيمن ، چهار چپرکت گذاشته و از بيمارستان هاى 

شهر روم اطفال افغانى را که براى تداوى چشم ويا دست و پاى 

به ايتاليا آورده ميشدند، پس از خروج از شفاخانه، براى بهبودى 

 کامل بخانه خود مى برد و از اين مريضان نگهدارى ميکرد. 

رايم توضيح داد: اطفالى که بخانم هندیه دافغانستان خود

پاى ندارند، يک سال ضرورت است تا استخوان پا درست بشود و 

اگرلازم باشد که پاى قطع شده توسط وسايل بخصوصى کشيده 

شود ، يک سال و نيم ديگر ضرورت است.خانم هنديه دونفر از 

اينگونه اطفال راکه پا هاى شان کشيده ميشد به نام هاى نفيسه 

ونيم سال انه خود برد و از هريک آنها تا دا به خو شاديخان ر 

نگهدارى کرد. طبعاً اين نگهدارى شامل غذا و ادويه و درست 

کردن بسترخواب وحمام دادن وشست وشوى سر و صورت 

اطفال نيز ميگردد و اين همه تکاليف را هنديه شخصاً بدوش 

راکه جهت طفل افغانى  65نفراز جمله  40ميگرفت. او تا کنون 

ند، بخانه خود برده و از يک ماه تا دونيم تدواى به ايتاليا رفته بود

 سال از آنها مثل يک مادر مهربان نگهدارى نموده است. 
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بارى براى من در تلفن تعريف ميکرد که اطفال افغان در 

حمام از برهنه شدن مى شرمند و آنهاى که دست دارند ولى پاى 

آنهايى که دست ندارندکمک  ندارند و ميتوانند با دستان خود به

کنند ، مگرحاضر نمى شدند تا سر و بدن طفلى را که دست ندارد، 

با صابون ويا کيسه بشويند و من مجبوربودم اين کار را بکنم.خانم 

هنديه از کمک به اين گونه اطفال هرگز خسته نمى شود و از 

انجام چنين کارهاى که حتى براى والدين اطفال هم خسته کننده 

سال تمام انجام  14ست ، اظهار نگرانى نميکند. او اينکار را براى ا

 داده است. 

صحبت ميکنم و از « دافغانستان»هر وقت من با هنديه 

اومى پرسم که چه ميکند و چه برنامه دارد؟ جواب مى دهد 

ميخواهد به فلان شهر برود و در باره اطفال افغانستان کنفرانس 

کمک به آنها جلب کند.مى پرسم اين  بدهد و توجه مردم را براى

کمکها را چه گونه انتقال ميدهد؟ پاسخ ميدهد، بدست شخص 

امينى که به افغانستان برود ، ميدهم تا براى اطفال فقير ويتيم 

 برساند. 

آخرين کمک او براى اعمار مکتبى بنام تنگى قلعه که 

دود شاگرد را دارد ودر نزديکى کابل اعمار ميشود، ح ٩00ظرفيت 

هزار يورو داده است . هنديه اين کمک ها را از مدرک کنفرانس  30

هايى تهيه ميکند که در مورد افغانستان در شهر ها و کشورهاى 

مختف ايراد مينمايد . او گفت سه کنفرانس در ژنيو و وين ايراد 

کردم و حق الزحمه اين کنفرانس ها را به حساب بانکى يک 

کابل انتقال دادم. او ميگويد : موسسه ساختمانى خارجى به 

هروقت در جايى از من دعوت بشود که کنفرانس بدهم من در 

بدل اين کنفرانس پول دريافت ميکنم و اين پولها را به افغانستان 
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ده هزار دالر توسط حميرا دخترسردار  2002مى فرستم و درسال 

ولى براى اطفال بى سرپرست کابل فرستادم تا به مستحقين آن 

در شهرهاى ديگر ايتاليا 2003زيع کند. علاوه براين در سال تو

 5000يورو و از ديگرى  3200کنفرانس هاى داده ام که در بدل يکى 

يورو گرفتم و آن پول را براى اعمار مکتب  ٧000يورو و از يکى ديگر 

برایم توضیح  2004خانم هندیه جان درسال  به افغانستان فرستادم.

تب نهصدنفره تنگی قلعه را به انجوی دادکه پول اکمال مک

قراردادی تادیه کرده واکنون برای در ودروازه و میز وچوکی آن 

 پول تهیه میکند. 

اکنون شماخواننده گرامی میتوانید بسنجید که تکمیل یک 

مکتب با چقدر پول ضرورت دارد وتهیه آن از موسسات خارجی 

 چقدر دویدن وتلاش میخواهد.

ر دارم بعد از اين براى دخترانى که بى هنديه گفت: در نظ 

سرپرست اند و شب جاى بودوباش ندارند، پول تهيه کنم و 

بفرستم تا از گرسنگى نميرنديا مورد تجاوز زورمندان قرار نگيرند.او 

ساخته صديق برمک را در « ُاسامه»همچنان در نظر دارد تا فلم 

ن خيابانى اطريش معرفى کند و از اين طريق به دختران و کودکا

کمک جمع آورى کند وبه افغانستان بفرستد.هنديه به زبانهاى 

ايتاليائى ، فرانسه و جرمنى کنفرانس ميدهد ، ولى به زبان فارسى 

 درحالى که بخوبى صحبت ميکند ،نوشتن وخواندن نميتواند . 

سال دارد و در اين سن وسال که  ٨٧خانم هنديه اکنون 

مگر او خود در خدمت هموطنان  انسان ضرورت به خدمتگار دارد

خود است . همان هموطنانى که پدر و مادر و برادران و 

خواهرانش را از کشور آبائى شان تبعيد کرده بودند. درحالى که 

هيچ گناهى جز آزادى و سرافرازى مردم افغانستان نداشتند. اين 
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غازى و ملکه ثريا هللا مادر بزرگوار اعليحضرت شاه امان پدر و 

  بودند.

هنديه نهمين فرزند ملکه ثرياست و نه ماهه در شکم مادر 

رک بود که با پدر ومادر و وابستگانش مجبور شدند افغانستان را ت

غازى و ملکه ثريابا خانواده هللا بگويند. به سخن ديگرشاه امان 

از راه چمن وارد هندبرتانوى شدند و توسط  1٩2٩مى  23شان در 

در  1٩2٩هنديه در هفتم جون  يک قطار راهى بمبئى گرديدند و

هللا آمد. بگفته برادرش سردار احسان  شهر بمبئى هندوستان بدنيا

هللا ه عده يى از هنديها از شاه امان دافغانستان هنگام تولد هندي

خواهش کردند تا براى آنکه هندهميشه درخاطر شاه وخانواده اش 

را  باقى بماند نام نوزاد را هنديه بگذارند، وشاه هم اين خواهش

پذيرفت و سپس هنديه با وابستگان خود به ايتاليا آواره شد و در 

شهرروم رشد يافت و تحصيلات مقدماتى خود را در روم و سپس 

 در سويس به سر رساند .

هنديه با کاظم ملک ايرانى ازدواج نمود و به ايران  1٩51در  

هنديه از شوهر ايرانى خود .رفت و در شهر مشهد اقامت گزيد

( 1٩5٨( و همدم )متولد 1٩54دو دختر به نامهاى ثريا)متولد صاحب 

سال دوام نياورد.زيرا کاظم ملک  ٨شد. اما اين پيوند بيش از 

مانعى در راه پيشبرد کارهاى بشردوستانه هنديه ميشد و بنابرين 

هنديه در حالى که ايران را سخت دوست ميداشت ، مجبورشد از 

به روم نزد والدين خود  1٩5٨کاظم ملک جدا شود و در سال

 برگردد.

داستان ازدواج شاهدخت هندیه با کاظم ملک ایرانی هم 

شنیدنی وهم جالب است. از خانم هندیه پرسیدم که چگونه با 

 کاظم ملک ایرانی آشنا وازدواج کرده است ؟
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او با مهربانی وخنده که نشان از تربیت ذاتی وخانوادگی 

ست برادرم در مکتب بود وی میکند، پاسخ داد: کاظم ملک دو

وهمیشه به خانه ما می آمد. من در آن موقع به کورس رقص 

میرفتم . یک روز که کاظم ملک در خانه ما نشسته بود، من به 

مادرجانم گفتم که وقت شروع کورس کم مانده است وباید من 

عجله کنم تا خود را به وقت بکورس برسانم. کاظم ملک گفت من 

هندیه را برسانم وباز پس برگردم. مادرم گفت : باماشینم میتوانم 

از این چه بهتر که کاظم ملک ترا با ماشین خود به کورس 

میرساند، اگر با ماشین او بروی به وقت خود میرسی، گفتم 

خوبست. بعد به ماشین کاظم ملک نشستم وماشین بسوی 

آدرس کورس حرکت کرد. وقتی نزدیک کورس رسیدم، گفتم 

را نگهدار من پیاده میشوم. کاظم گفت: میتوانم  همینجا ماشین

تا ختم کورس من اینجا منتظرت بمانم ؟ گفتم نخیر من خودم 

میتوانم بیایم. کاظم ملک گفت: میدانی هندیه جان! من عاشق 

توهستم واگر روزی ترا خواسگاری کنم وترا بمن ندهند من خودم 

ن رضاییت من را میکشم. گفتم منکه اصلاً ترا دوست ندارم وبدو

پدرجانم هرگز چنین تصمیمی نمیگیرد. او گفت اینرا نگو که بخدا 

همین اکنون خودم را میکشم. گفتم اختیار داری منکه ترا 

نمیخواهم. همینکه این حرفم را شنید فوراً یک قوطی تابلیت را از 

جیبش بیرون آورد وگفت:قسم میخورم که اگر بازبگویی ترا 

این داروها میکشم. گفتم اختیار داری! دیدم نمیخواهم خودم را با 

او تمام آن تابلیتها را یکباره بدهن خود انداخت وقورت داد.گفتم 

چی میکنی ، مگر دیوانه شده ای؟ تابلیتها را تف کن ونخور! مگر 

او تابلیت ها را خورد وهمانجا دیدم از دهنش کف سفید بیرون 
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انه بردم، دکتوران او را می آید. تاکسی را صدا زدم واو را به شفاح

 تحت معالجه گرفتند، مگر او بیهوش بود.

من بخانه آمدم وجریان را به مادرجانم گفتم. برادرم فوراً  

بسوی شفاخانه حرکت نمود وتا فرداصبح کاظم ملک به هوش 

نیامدبود و بعد وقتی به هوش آمد، برای برادر وپدرم گفته بود که 

، من دوباره خود را میکشم. پدرجانم اگر هندیه بامن ازدواج نکند 

بخانه آمد ودرحالی که مرا در بغل گرفته بود از بینی من گرفت 

وگفت:تعجب میکنم که کاظم ملک عاشق این بینی یچق شده 

درحالی که من از تو کرده دختران قشنگتری دارم. بعد از این ماجرا 

ظم ملک بود که من براثر توصیه های مادر وپدرم به ازدواج با کا

راضی شدم تا زندگی یک انسان را نجات داده باشم. اما وقتی ما 

به ایران رفتیم من بیکار بودم واین بیکاری مراناراحت میساخت. 

کمک به زنان بالاخره من یک شغل برای خود پیدا کردم وآن شغل 

. اما کاظم ملک از بودآسانی نکه کارى  بود،جزامى وفقيرو بيمار 

بود و میگفت تو به چنین کارها ضرورت نداری این کارم راضی ن

بعد ازمدتی من آن شغل را رها کردم  واین شغل را رها کن!

سرپرستى کودکان نوزاد از والدين معتاد را متقبل ومسولیت 

 .مشد

با اینکارم نیز کاظم ملک راضی نبود و منکه به این کار خود 

م ادامه علاقه بسیار داشتم،سخن کاظم ملک را رد کردم وبکار 

دادم تا اینکه ادامه زندگی باملک مشکل شد .گفتم اگر بکار کردن 

من دراین شغل راضی نیستی  از هم جدا میشویم. بالاخره 

درحالی که دودختر:بنامهای ثریا وهمدم از کاظم ملک داشتم، از 

 اوجدا شدم وبا دخترانم به ایتالیا برگشتم وبه والدین خود پیوستم.



 313 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

ه با داکتر عبدالرؤف حيدر که در رشته هندي 1٩66درسال  

اقتصاد از آلمان دکترا گرفته بود، ازدواج نمود. داکتر رؤوف 

هنديه  .وزير تجارت بود 1٩54تا  1٩53همانست که در کابينه داود از

سال  36از داکتر رؤوف صاحب پسرى بنام اسکندر است که اکنون 

 دارد وبامادرش در روم زندگى ميکند.

 

 از شاهدخت هندیه دختر شاه امان هللا:چند خاطره 

مین سالگرد استرداد  ۸۵بمناسبت تجلیل از  که در سيمناري 

خان هللا امان غازی يحضرت لاع»زيرعنوان  استقلال کشور،

،ستاره آزادی( خانهللا امان غازی يحضرت لاع) «ستورى خپلواکید

، من از تدويرشده بود 2004ماه اگست اواخر در  در شهر کلن آلمان

ن وشاهدخت هندیه جان از روم وشاهزاده احسان هللا سوید

از سویس و مهمان دیگر از انگلستان  ولیلی طرزی خانمش

ودیگرشهرهای اروپای مرکزی اشتراک ورزیده بودند.سیمنار از 

جانب )دافغانستان دکلتوری ودی تولنه( برهبری زرین انحوربا 

ده بود نفر افغان در حومه شهر کلن برگزارش ٨00حضور تخمین 

تا یک بعد از نصف شب با اجرای برنامه های جالب  3واز ساعت 

 علمی وهنری ادامه یافت.

هندیه دافغانستان دختر شاه امان هللا در بیانیه خود گفت: 

هندیه دافغانستان دختر شاه امان هللا در بیانیه خوداز خاطرات 

از پدر مرحومم خاطرات فراموش » پدرش متذکرشد وگفت:

ارم. درعین زمان خاطرات جالب وپر محبت دارم. در ناشدنی د

دوران طفولیت ما هر روز رخصتی ما را برای قدم زدن به پارکهای 

مقبول روم می بردند. در جریان سال هنگامی که روزها طولانی 

میشدما را به موتر خود به بیرون از شهر و به لب بحر می بردند. 
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ما بازی میکردند وبا ما برای ما اطفال جشن بود، بخاطریکه با 

خوش ومهربان بودند. وقتی که هوا صاف می بود، پدرم خوش 

داشت که غروب را تماشا کند. وقتی که  آفتاب نزدیک به غروب 

ورنگ سرخ ونارنجی  وگلابی میشد، ایشان غروب را به حالت اکرام 

تا آخر تماشا میکردند .ما دورپدر جمع میشدیم اگرچه اطفال شوخ 

ولی در این لحظات خاموش می بودیم، چون میخواستیم  بودیم ،

 به حالت متفکر پدرم احترام بکنیم.

از وقت طفولیت ما را تعلیم اسلامی دادند، سعی میکردند 

ما به وطن عزیز خود وملت افغانستان عشق وعلاقه پیدا کنیم. 

ما را مقابل خود ایستاده میکردند ومثل  یک معلم خوب ما را 

دین اسلام میدادند. برای ما درس تاریخ قدیم وجدید درس تاریخ و

افغانستان میدادند.راجع به پروژه های خود و آرزوهای خودبرای 

یک زندگی بهتر وآرامتر وخوشبختی زنان ومردان افغانستان وبرای 

یک افغانستان نوین،تشریح میدادند  ومخصوصاً برای زنان، برای 

علیم نداشته باشند، هیچوقت ما میگفتند: تا وقتی که زنان کشورت

نمیتوانند اطفال سالم به محیط خانواده وجامعه تقدیم 

نمایند.قبله گاه ما همیشه در غم تعلیم وتحصیل ما ودرغم صحت 

ما بودند. واقعاً به اثرتشویق ایشان همه خواهران وبرادران من به 

تحصلات عالی رسیدند. مثل انجنیراحسان هللا،همیشه از مصارف 

جلوگیری میکردند، مگر درقسمت تحصیل هیچوقت دریغ  اضافی

 نمیکرد، باوجودیکه شرایط اقتصادی خوب نداشتیم.

پدرم از طفولیت برای ما عشق  پایان ناپذیر به وطن را 

انتقال دادند. همیشه میگفتند که برای هرفرد افغانستان احترام 

قوام داشته باشیم. غریب یا پولدار، مهم یا غیر مهم وبه تمام ا
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احترام بگذارید. این توصیه ها را من هرگز فراموش نکرده ام و 

 فراموش نخواهم کرد.

مادرم ملکه ثریا، مادر شیرین و درعین حال بسیار جدی 

بودند. برای ما همیشه آداب وبرخورد اجتماعی را یاد میدادند. 

مثلاً،چیزیکه من هیچوقت فراموش نمیکنم، میگفتند:حتی وقتی 

حرف میزیند مواظب باشید، آن نفریکه تصادفاً از  که میان خود

کنار شما تیر میشود، حرف های شما برایش برنخورد. میگفتند باید 

کمبود طرف مقابل رادرک کنید،ولی خود تان جدی وعادل باشید. 

این قوانین برای زنده گی خیلی مهم است. من کوشش میکنم 

ی اوقات اینها را مراعات کنم ولی خیلی مشکل است وبعض

نمیتوانم همین توصیه ها راکه از والدین خود به ارث برده ام به 

 اولادهای خود انتقال دهم.

به مرور زمان ماهمه اولادهای غازی امان هللا خان با زندگی 

خود مصروف شدیم، ولی همیشه با پدر رابطه خطی داشتیم. تا 

پدرم سخت مریض شدند و دریک  1٩۵٩اینکه متاسفانه درسال 

چشم از دنیا  1٩60اپریل  25فاخانه به ساعت هفت صبح روز ش

بستند. هندیه افزود که بعد از هفتاد وپنج سال هنوزهم ملت 

افغانستان همیشه با احترام وبا افتخار از ایشان یاد میکند و در 

قلب هرافغان جای دارند. به حیث دختر امان هللا خان پدر بزرگوارم 

)سخنان هندیه جان « زنده هست.همیشه درقلبم و درخاطراتم 

 مطابق ادبیات خودش ضبط شده است.(

در پاسخ پرسشى در باره آخرين روزهاى  هندیه دافغانستان

هنگاميکه بر بستر مرگ هللا گفت : شاه امان ا هللاحيات شاه امان ا

افتاده بود، از من خواهش کرد تاصداى استاد قاسم رابراى آخرين 

که او در افغانستان قرار دارد و  بار به او بشنوانم تا تصور کند
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وطنی که باشندگان آن  چشم ازجهان مى پوشد. وطن خوددر 

زمان طرفداری ازاو را نکردند وحالا متاسف هستند که مدت 

دراين لحظه رعشه درصدا و  سلطنت شان زیادطول نکشید.

دستان خانم هنديه پيداشد و بغض راه گلويش راگرفت و چون 

وانست گيلاس آب را بلند کند و دوباره ميخواست آب بنوشد نت

گيلاس را برجايش گذاشت وحضار با وجود تأثر برايش کف زدند 

تا تعادلش را دوباره دريابد، مگر نتوانست به سخنانش ادامه دهد 

و به مشکل بجايش برگشت..سخنان خانم هنديه فضاى محفل را 

ان سخت تحث تاثيرقرار داد و من متوجه بودم که بسيارى اززن

ومردان محفل هنگام شنيدن اين خاطره و آن احساس عميق وطن 

اه مردم دوست شآن ميگريستند. روانهللا دوستى شاه امان ا

 شادباد!  وآزادی خواه

 

 یکی دو خاطرًه تلخ

همراه  2004اگست 30شاهدخت هندیه دافغانستان، روز

نگارنده در دعوتی اشتراک ورزید که از طرف دوست گرامی 

یرستارمینووال وخانم مهربانش دکتوررحیمه جان ودیرینم انجن

حمیدی در حومه شهر کلن ترتیب شده بود. قبل از عزیمت به 

محل دعوت من وهندیه جان فرصت یافتیم تا بر پل رودخانه راین 

در شهر کلن قدم بزنیم. از شاهدخت پرسیدم از اعلیحضرت 

مرحوم وملکه مرحومه برای من تعریف کن که درخانه چه 

ردند؟ گفت : پدرجانم بسیاری وقتها برای ما از افغانستان میک

تعریف میکرد وسعی شان این بود که ما را با روحیه وطن 

دوستی تربیت کند. شاه تمام کارهای خانه را خودش انجام میداد: 
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کار خرید مواد خوراکه و ترمیم خانه ورنگمالی ونجاری خانه را 

ثل یک میکانیک موتر خودش میکرد واگر موترش خراب میشد، م

 زیر موترش دراز میکشید وآنرا درست میکرد.

مادرم متوجه تربیت ما بود وبه مایاد میداد که چگونه با 

مردم برخورد داشته باشیم وچگونه لباس بپوشیم وکدام لباس ها 

رادر کدام موقع بپوشیم. چگونه در میان خود گپ بزنیم که بکسی 

گران خورده گیری نکنیم ونخندیم. برنخورد. می باید هیچوقت بر دی

که همسایه ایتالوی ما که شنیده بود پدرم       پادشاه  یادم است 

افغانستان بوده  وحالا در همسایگی او زندگی میکند، خواست به 

بیاید. روزهای تابستان و هوا بسیارگرم شده بود. یکبار  دیدن پدرم

شیده بود به دیدیم  مردی که بسیار چاق بود ودریشی پشمی پو

بخانه ما آمد. او تمام تکمه های دریشی خود را بسته کرده 

بودوعرق  از سرورویش جاری بود. وضعیت آن مرد واقعاً خنده 

آور بودو من وخواهرم ناجیه که از همه خوردتر بودیم، در دل خود 

به حال آن مرد میخندیدیم ولی نمیتوانستیم به صدای بلند خنده 

ز خانه ما رفت. من وخواهرم با صدای بلند شروع کنیم. همینکه او ا

دقیقه دیگر او اینجا نشسته  کردیم به خنده کردن وگفتیم اگر چند

 می بود شاید از گرمی میمرد. خلاصه مادرجانم ما را نشاند و

گفت که شما نباید بالای کسی که بخانه شما آمده  و شما را 

می در تابستان بخاطر اینکه چرا دریشی پش احترام کرده است،

همین لباس دیگرلباسی آن مرد جز   پوشیده خنده کنید. شاید

 نداشته است، پس نباید بخاطر لباس انسانها را احترام کرد.

از خاطرات تلخ شاهدخت هندیه جان ، فقرشدید خانواده 

اعلیحضرت شاه امان هللا در دوران جنگ دوم جهانی در ایتالیا 

ی مینووال، هندیه جان برای ما بود. در راه رفتن به خانه آقا
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اززندگی خود در دوران جنگ جهانی  دوم تعریف میکردوگفت: تلخ 

ود که ما هفته هاو ماه ترین روزهای زندگی ما در دورًه جنگ این ب

م میتوانستیم بخریم وبخوریم وگوشت درک نداشت غلها تنها ش

یم. و اگر پیدا میشد بسیار گران بود وماتوان خرید آن را نداشت

پدرجانم برای آنکه من وخواهرم ناجیه که هفت وهشت ساله و 

خورترین خانواده بودیم،  دچار سوء تغذی نشویم واز رشد جسمی 

عقب نمانیم ، هرسال برای مدت سه ماه ما را به یک موسسه 

خیریه در سویس که از طرف کلیسا سرپرستی میشد میفرستاد تا 

رست  ازماهم سرپرستی در جمله سایر دختران واطفال بی سرپ

صورت بگیرد. درآنجا برای ما غذای بهتری داده میشد که درآن  

گوشت و پنیروشیر هم بود و بعد از سه ماه دوباره به روم 

م بود، بزودی ما دوباره غلبرمیگشتیم. چون بازهم خوراک ما ش

لاغر میشدیم. واین بسیارمشکل است که آدم عوض نان خشک 

پنیرومسکه ویا برنج وسبزی گوشت، وعوض گوشت وعوض شیرو 

 شب ، چاشت وحتی صبح شلغم بخورد. 

هندیه شرح میداد که بار آخریکه پدرجانم ما را به سویس به 

همان موسسه خیریه فرستاد ، بجای سه ماه ، مدت دوسال درآن 

جا باقی ماندیم. اگرچه قانون آن موسسه از سه ماه بیشتربکسی 

ر به دلیل شدت جنگ و بسته شدن اجازه نمیداد که بماند ، مگ

سرحدات میان ایتالیا وسویس ما تا دوسال ماندیم و خوشبختانه 

که رئیس آن موسسه پدرجانم را میشناخت وما را از موسسه 

بیرون نکرد وما دوسال تمام در سویس ماندیم وخوشحال بودیم 

که اگر ازخانواده بدور استیم مگر خوراک وپوشاک بهتر نسبت به 

برای ما میسر میشد و زمانی که جنگ به آخر رسید، ما خانه 
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توانستیم دوباره به ایتالیا نزدخانواده  بر گردیم در ترمینل قطار 

 ریل پدرجانم برای بردن ما آمده بود.

هندیه جان میگفت: در تمام مدت دوران جنگ من فقط یک  

 فقط در دعوتها استفاده میکردم پیراهن داشتم و با اختیاط از آن

که پاره  نشود. بالاپوش زمستانی نداشتم. من بالا پوش برادرم را 

که ابتدا پدرم مدتها آن را پوشیده وکهنه کرده بود وبعد به برادرم 

رحمت هللا رسیده بود و بعد از او به برادر دیگرم احسان هللا 

او آنرا رویگردان کرده بود ومی پوشید، سرانجام برای  رسیده بود و

آن را نزد خیاط بردم وگفتم که آنرا برای من چپ  من رسید ومن

وروی کند ، خیاط گفت:دخترجان یک لباس فقط یکبار میتواند روی 

گردان شود واین دیگرآنقدر کهنه است که نه چپه میشو نه راسته. 

بناچار همان بالاپوش را من پاره کردم واز قسمت های  پشت  آن 

ر میگذشت.  شاهدخت برای خود دامن ساختم. بدین سان روزگا

هندیه جان که خود سختی های زندگی را لمس کرده و به 

اصطلاح از دل گرسنه میآید ، میداند که کمک به یک انسان محتاج 

چقدر ارج ناک  وچقدر یک عمل انسانی وبشردوستانه است . به 

ین اکنون هم برای کمک به کودکان وزنان بی مهمین دلیل او تا ه

خود را به این در وآن در میزند و لباس  ودوا  سر پرست افغانستان

و کفش وحتی زیورات غیرمود روز را از زنان ایتالیاییی جمع آوری 

میکند وبرای زنان ودختران محروم وهردم شهید افغانستان می 

دوصد  به افغانستان سفر کرد و در حدود 2004رساند.درسال 

طیارات نظامی  کیلوگرام از اموال کومکی را از ایتالیا بوسیله

به کابل انتقال داده و به  زنان محتاج کابل تقسیم  آنکشور باخود

کرده است. هندیه جان برایم گفت: سفر با طیارات نظامی بسیار 

مشکل است، زیرا که صدای ماشین طیاره در داخل طیاره می آید 
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که تا دوسه روز بعد از رسیدن  وانسان را چنان کر وگنس میکند

صدای طیاره را درگوش خودحس میکند. خانم هندیه  بازهم انسان

جان اکنون که هفتاد وشش سال دارد بمن گفت که بازهم مقداری 

اموال کمکی تهیه کرده ومیخواهد آنها را با طیاره نظامی ایتالیا با 

به محتاجین توزیع کند.درسالهای  و خود به کابل انتقال بدهد

های جهادی وطالبان تجاوز قشون سرخ وسالهای حاکمیت تنظیم

هزار دالر از موسسات خیریه در ایتالیا  اخانم هندیه صده

وسویس وفرانسه و غیره کشورها جمع  وبه زنان وکودکان بی 

در پاکستان فرستاده  سرپرست به کمپ های مهاجرین افغان

بدون آنکه یکبار هم ازخود نام گرفته باشد. من این بخش از  است

خانم هندیه جان را با شرح زندگی اش کمک های انسان دوستانه 

در  در مقاله دیگری نوشته ام و درسایت آریایی وسایت فردا و

مجله درد دل افغان و در جریده مردم چاپ امریکا به نشر سپرده 

پاس  ام تا مردم افغانستان خدمت گزاران واقعی کشور خود را

 بدارند.

ر پاک وطن ياد اين بانوى فداکار و از خود گذر افغان که شي

 پرستى را از ملکه ثريا خورده است ، همواره گرامى باد! 

 

در ویدیوی ذیل میتوانسخنرانی شاهدخت هندیه را 

بمناسبت  صدمین سالگراسترداد افغانستان در قصر دارلامان 

 مشاهده کرد.

https://www.facebook.com/watch/?v=

13273٠542٠743858 
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 محبوبه سراج

امير  ۀ) نواد یسلطنت ۀلد شهرکابل در خانوادمحبوبه سراج متو

حبيب هللا خان ملقب به سراج الملت( ميباشد، او روزنامه نگار، 

 ریچون: مد یمدافع حقوق زنان ودر کارنامه هايش ُپستهاي

 يهیاجرا سی(، رئORPS) یصلح و همبستگ یبرا قیسازمان تحق

 فساد. هیعل فغانشبکه زنان افغان و عضو ائتلاف زنان ا

 ریاز صد چهره تاث یکی ،یسراج منحيث فعال جامعه مدن محبوبه

 نيز شناخته شده است. مزیمجله تا یگذار جهان از سو

 

در پوهنتون کابل  یسراج بعد از ليسه دخترانه ملال محبوبه

متحده رفت  الاتیبه ا 1٩٧٨سال  یکرد، او بعد از رويدادها لیتحص

به  2003سپس در سال  کرد ، یسال در آنجا زنده گ 25و حدود 

 افغانستان بازگشت.
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حقوق  ریو سا لیپس از بازگشت به افغانستان از حق تحص سراج

 نیکرد که در ا سیسازمان ها را تأس یکرد و تعداد تیزنان حما

مهم در دفاع و گسترش  ینقش ژهیو  به یفعال بودند. و نهیزم

 یلبرنامٔه اقدام م کی قیاز طر  است،یحضور زنان در عرصٔه س

 قیتشو  تیامن یوراش ۱۳۲۵توسط قطعنامه  یامر  نیداشت. چن

 است. شده

به دست  2021که طالبان کنترل کامل کشور را در اگست  یهنگام

کشور  نیسراج به افغانستان بازگشت و قول داد در ا خانمگرفتند،

خود را از متحدان  یبماند تا از حقوق زنان دفاع کند..او ناراحت

 افغانستان را ترک کرده و به طالبان سپردند. اعلام کرد که یغرب

 

 برجسته وقابل ارج خانم سراج در نشست اوسلو: نقش

درترکيب هيئت مذاکره  یسراج بنابر دعوت حکومت نارو خانم

اوسلو فعالانه  2022 یجنور  24کننده با طالبان درنشست تاريخ 

 وجسورانه شرکت نمود.

گذاريم که افغانستان  ینمسراج در حاشيه نشست گفت: " " خانم

به پنج قسمت تقسيم شود، تاريخ من به تاريخ اين مملکت بسته 

 است."

حکومت طالبان  یعمل یها سراج گفت که خواهان اقدام خانم

و عمل  ندیبگو  زیچ کیادامه دهند که  یاستند: " اگر طالبان طور 

صورت اعتماد به صورت کامل در هم  نیشان متفاوت باشد، در ا

به خاطر داشته  دیکه اعتماد بشکند، طالبان با یهنگام .شکند یم

چه واقع شد. ما اعتماد به  انباشند که با حکومت گذشته افغانست

شانرا در  گاهیو مردم افغانستان هم جا میآنها را از دست داد

 ."افتندیحکومت گذشته ن
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خواست ناپديد  ینشست اوسلو سازمان ملل متحد از حقان در

 کند. یبل را بررسشدن فعالان درکا

سراج منحيث خانم پيشگام ونخبه افغانستان در اوضاع  محبوبه

سالم درحمايت از حقوق زنان  یواحوال گوناگون با موضعگير 

 (قیس لطیفی)برگرفته از برگۀ ف. قرارداشته ومايه افتخار ماست.

 

 دکتورمحبوبه سراج :

دۀ  سراج خواهرزادختر شهزاده اسد هللادکتورمحبوبه سراج  

 اولین خانمی است که دکترای خود را درترکیه گرفت و نادرشاه و

 13٨٨سراج را درسال سرداراسدهللا خود پدرخاطرات چندسال قبل 

 درکابل طبع کرده است.

دراین خاطرات، برای خواندن نکات زیادی است اما من ازآن میان 

از روم به  1٩4٩پیامی را که اعلیحضرت امان هللا خان درسال 

ظاهرشاه فرستاده میخواهم دراینجا اقتباس وسپس برآن تبصره 

 نمایم.

اسدهللا پیام شاه امان هللا از روم به ظاهرشاه بروایت شهزاده 

 سراج پدر محبوبه سراج:

 

 زیرنام " شهزاده اسدهللا سراج )خواهرزاده نادرشاه( خاطرات

 د""رویدادهای مهم زندگی اعلیحضرت محمدنادرشاه شهی

مطالب واسناد  یحاو ستیرساله ا (13٨٨کابلچاپ ،صفحه 13٨در)

محمدنادرشاه که    حضرتیاعل یزندگ ۀدر بار  ،یخیمهم تار  اریبس

چشم  شیاستقلال کشور( پ خی)تار  ۀدر بار  ییچشم انداز تازه 

حرکات نفاق افگنانه  یرساله به برخ نی. علاوتاً اگذاردیخواننده م

 یکه منجر به ب کندیاشاره م یناما میرژ  یدر سطوح بالائ

شاه امان هللا و سپهسالار محمد  انیو اختلاف نظر م یاعتماد

 یمترق میدست نفاق افگن، رژ  نیاست وهم دهینادرخان گرد

 مشروطه خواهان دوم را با سقوط روبرو کرد. 

 

https://www.facebook.com/groups/506889772812838/user/100046081871680/?__cft__%5b0%5d=AZVmG-Xe7k73DAWNQeFtm0hG1chxb2IMOEM-RbI3nCgzPQDoR_k12JiCZR1qyoiPBwNkjVGfSMFwb-AWu7CG6_NSyquyXvaHPBatxBF6eqPlIf2uVDGe5rxJ5ZmEPpGU7tzKBiqx5Bc4Izzz8zHENe_S&__tn__=-UC%2CP-R
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با برادرش  داریاسدهللا سراج از سفرخود به اروپا و د شهزاده

 نیا ینیر یو ش کندیم تیحکا ایتالین در اامان هللا خا حضرتیاعل

 حضرتیاست که شاه امان هللا به اعل یامیبا برادرش در پ دارید

شد درسال  یسالها سپر :»سدینو ی. او مفرستدیمحمد ظاهرشاه م

مسافرت رهسپار روم  انیپا ربه اروپا داشتم و د یسفر  1٩4٩

رادر خدمت ب یو دست بوس دارید ی( شدم  و براایتالیا تختی)پا

 ی. بمن لطف ومرحمت بدمیامان هللا خان رس حضرتیبزرگم اعل

که به سفارت افغانستان در روم نزد  یداشتند و در چند روز  تینها

و از دوستانم بودند،  ریکب ریکه سف ر،یجناب محمدعثمان خان ام

 فیمن تشر  دنید یامان هللا خان برا حضرتیداشتم. اعل قامتا

وداع بحضور  یبرا م،یه روم را ترک گو آوردند. شب قبل از آنک یم

" ؟یبمان شتریب یتا چند روز  شودیشان مشرف شدم، فرمودند:" نم

که از آنجا  یعرض کردم چون مواصلت خود را به لندن باکشت

از خدمت تان  رمیناگز  ،کرده ام اریع کند،یجانب هند حرکت م

 مرخص شوم.

طاق قرار ا ۀدر گوش کهیز یاز جا برخاستند، جانب م حضرتیاعل

بروج )گل  کیآن  یکه محتوا یکوچک یمخمل ۀداشت رفتند و جعب

کابل  ۀبود آورده فرمودند: " چون روند بایز  اری( بسوریز  نه،یس

ظاهرشاه )شاهدخت  حضرتیرا به دختر بزرگ اعل نیا یهست

 کهیا هیهد حضرتیعلخود ا ی(بده." وعلاوه کردند:" براسیبلق

 یشان م یرا که برا یز یچ یم ولشانرا داشته باشد، ندار  اقتیل

من است.   ۀباشد و آن تجرب هیهد نیکنم بهتر  یفرستم، گمان م

شان بازگو کنم.  یبه من امر کردند تا به دقت بشنوم  و کماکان برا

 فرمودند:

" من چشم داشتم، گوش داشتم، دست و پا داشتم و آن پدر تو و  

 انیمن درم صادقانه با دندیشن یتو بودند. هرچه م یکاکاها

به خدمت حاضر بودند.  شدیم دایپ یوهرگاه مشکل گذاشتندیم

 ریرفتند ومشکل را به کمک خداوند و با تدب یم فهیانجام وظ یبرا

 رنگیون لهینما با ح وست. دشمنان دکردندیخود رفع م تیودرا

من پرداختند. تنها مرا خدا  فیو توص فیدست به کار شده به تعر 
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بود به من بستند، گفتند" تنها  یهرصفت ینساخته باق غمبریو پ

شما  ری. استقلال افغانستان با تدبدیآخر زمان هست یشما مهد

پردازند.  یسپهسالار م دیمردم به تمج یگرفته شد، ول

رو به  نی. و از اخواهدیخود م یاست و برا واهسپهسالارخود خ

بهبود مملکت است، همنوا  یشما که تماماً برا شنهاداتیپ

از نظر دور داشت. "  دیو رضاشاه را نبا رانی. موضوع اشدباینم

است و از  فیشان رفته رفته بمن اثر کرد. انسان ضع یگفته ها

را از من  شانیا لهیح نیبرد، بد یخود لذت م فیوتوص فیتعر 

تجربه خود را به شما  نی. ادندیرا بر  میدور ساخته و دست و پا

بجا صاحب را راه صاحب و  یتا اشخاص چاپلوس وبل میگو یم

واز  دیگو یراست م شهیکه خدمتگار صادق هم دیبدان دی. بادینده

 (55 -54.")ص دیگفتار شان دلتنگ نشو 

عرض کردم  دهی: دستان شانرا بوسدیگو یاسدهللا سراج م شهزاده

ظاهرشاه خواهم  حضرتیشما را به حضور اعل امیکه انشاء هللا پ

 یده فرمودند: " حرف ها. شاه مرا دوباره مخاطب قرار دادیرسان

 دنیکه هنگام رسان یو فراموش نکن یمرا بدون کم و کاست بگوئ

به تمام  رایحاضر باشد، ز  انصدراعظم شاه محمود خ ام،یپ نیا

 وارد است.")همانجا( انیجر  نیا

 

 :امیپ نیا یابیارز 

 ییتحفه  نیظاهرشاه بهتر  حضرتیشاه امان هللا به اعل امیپ واقعاً 

وط زعامت خودش را بر افغانستان براثر تملق و بود که علت سق

 انیبه ظاهرشاه ب شیخو  انیاطراف یها یونفاق افگن هایدروغ گوئ

 قتیحق نیبه ا مشی.  شاه امان هللا سالها پس از سقوط رژ کندیم

و در  یصاحب گوئ یمتملق با بل انبرده است که دوست یتلخ پ

ده اند که بو یدشمنان قتیصاحب خود ، در حق دیفرمائیست م

 دیعواقب آن، تائ یموقع او را بدون انتقاد و بررس یهراقدام ب

 قیطر  نیدوران گفته اند و ازا یزمان وناج ۀکرده اند و او را نابغ

 نشاه افزوده اند، تا آنجا که دوستا ینیبرغرور وحس برترب

 یاسیخسر ورهبر س ،یخود مثل: محمودطرز  یوهواخواهان  واقع
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آنها  یلار نادرخان و برادرانش را که دوتاسپهسا زیخود را و ن

 شدندیشوهران خواهرانش بودند و باهم  گوشت وناخن شمرده م

دوستان  در واقع  نینا خود آگاه  کنارزده است و کنارزدن  ا

سقوط بوده است. دور  یبراخود شاه  یرپایکردن ز  یخال یبمعنا

وبرنامه    پلان تیاز کنار شاه حتماً برو  ریوخب ریکردن اشخاص بص

نفاق   جادیتملق و ا قیصورت گرفته است و برنامه سازان از طر 

 یافغانستان آرزو یوسربلند یرا که جزتعال یمیرژ  یودو دسته گ

 کشاندند.  ینداشت به نابود گرید

و چشم  لیرا زا رتیاست که بص یز یچ نیبدتر  یودودسته گ نفاق

ملل تحت  انیحربه  در م نیاز ا سهای. انگلکنندیعقل را کور م

 ریز  یاستفاده کردند و مردمان کشورها یخود بحد اعل ۀطر یس

خود را سالها بجان هم انداختند و خود از آن سود بردند.  ۀسلط

در  جنگ اول افغان  سیگلان ۀموهن لال هندو، جاسوس کار کشت

کابل تخم نفاق پاش  امیرهبران ق انیتا توان داشت، م سیو انگل

سودمند  یول د،یاستعمال نما یگر ید هیعل یکیتا رهبران را  دادیم

 سینفاق افگنان انگل ۀو سر انجام مکناتن سر دست دیواقع نگرد

عساکر  هیو بق دیکابل نابود گرد امیاکبرخان رهبر ق ریبدست وز 

 مجبور به ترک کشور شدند. یبا سر افگندگ دشمن

پاشد. نفاق بود که  یمملکت را از هم م کی ۀراز یش نفاق

را رو به زوال برد. نفاق بود که پسران  یاحمد شاه یور امپرات

را بجان هم انداخت تا برادر چشم برادر را از حدقه برون  مورشاهیت

بکشد. نفاق بود که زمانشاه بخاطر عقب راندن برادر خود شهزاده 

رشوت داد تا  رانیا یقاجار  ولتخراسان را به د تیمحمود، ولا

اق بود که شاه محمود و شهزاده برادرش گردد. نف کاتیمانع تحر 

 رفتحی)وز  یسدوزائ تیمدافع حاکم نیوشجاع تر  نیکامران، بهتر 

خان( را ابتدا کور کردند و دو ماه بعد او را مثل گوسفند بند از بند 

به  یوزائجدا کرده کشتند. نفاق بود که سلطنت را از خاندان سد

فغانستان را منتقل کرد و بازهم نفاق بود که ا یخاندان محمد زائ

تر ساخت تا آنکه ابتدا  فیوضع فیضع یبدست برادران بارکزائ

سند و بلوچستان را از  سهایو پشاور و بعد انگل ریکشم کهایس
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 یرا قدرت ها یگر ید یبخش ها1٩قرن  ریجدا کردند و در اخ کرشیپ

افغانستان  ۀدر شمال و جنوب از بدن سیروس و انگ یاستعمار 

 "، محاط به خشکه ساختند.تی"بفرست کیو آنرا بعنوان  دندیبر 

نفاق بود که  مشروطه خواهان طراز اول را از هم متنفرساخت  و  

دزد سپرد. نفاق بود که  کیرا بدست  یامان میسرانجام  رژ 

نابود  شیهم یبه آرامش و ثبات ظاهر شاه را برا نیسلطنت قر 

را از درون  یشورو تیمورد حما یچپ میکرد. نفاق بود که رژ 

ساخت  ۀهفت گان یمهایتنظ یرا برا نهینمود و زم یمتلاش

 نید یها میپاکستان مساعد ساخت و بازهم نفاق بود که تنظ

را چون گرگان گرسنه بجان هم انداخت و شهر دو  یمدار اسلام

مبدل کرد. خلاصه بازهم نفاق  رانهیکابل را به و  یتیجمع ونیلیم

گروه متحجر و از  نیبود که طالبان را برمملکت حاکم ساخت و ا

مردم ما بدتر از جهنم نمودند.  یرا برا یندگخبر ز  یب زیهمه چ

نفاق است که  نیسلاح بجان مردم ما هم نیاکنون هم کشنده تر 

 یرا از مردم ما سلب کرده است. انسانها یمحبت و صفا و همدل

و  یقوم لیبا دامن زدن به مسا کنندیم یخود فروخته و مزدورسع

 اولافغانستان  بیمردم نج انیم یو سمت یبو مذه یزبان

کنند و  جادینفاق وفاصله  ا  نیسرزم نیاقوام ا انیم خواهندیم

 .ندینما یسپس کشور را از هم متلاش

کار زشت و ناروا است و  زین ینید یآموزه ها دگاهیاز د نفاق

  گرددیم ادی طانیعمل ش ثیاز آن بح یهمواره در ارشادات مذهب

دانست که  تا جلو نفاق  دی. پس باشودیفرستاده مو به آن لعنت 

 ستیبای. مافتی میدست نخواه یگرفته نشود، هرگز به وحدت مل

نفاق افگنان اند  نیهم رایز  نمود،برضد نفاق ونفاق افگنان مبارزه 

باد برنفاق و  نینشانده اند.  پس نفر  اهیروز س نیکه وطن را به ا

 نفاق افگنان!  

 11/ 1/ 24 انیپا
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 تانهثريا سديد، فعال کمک های بشردوس

 

 ثریا سدیدخانم 

Suraya@surayasadeed.com 

يکى از زنان فداکار و فعال در عرصه کمک هاى بشر 

ص اطفال يتيم خانم ثريا دوستانه به مردم افغانستان و بخصو

ه با جمع آورى کمک از .ثريا سديد زنى اسـت کسديد است

افغـانـان مقيم امريکا و موسسات خيريه آنکشور،خود رنج سفر 

ها را  هاى طولانى را متقبل شد ومسوليت رساندن اين کمک

بدوش گرفت و در دشوار گذار ترين محلات به مردم مصيبت 

 رسيده افغانستان کمک ميرساند. 

تقدير  فعاليت هاى خستگى ناپذير خانم ثريا نه تنها مورد

، و نه تنها مردم گرسنه افغانستان نهاى آگاه واقع شدهافغا

وامارت اسلامى طالبان مشکوراند، بلکه ربانی دردوره حکومت 

افغان  امريکائى نيز از اين بانوى مهربان ودلسوز جرايد و مجلات

که در راه خدمت به هموطنان مظلوم خود ، عزم جزم کرده 

يدرز دايجست در شماره ماه مى ستايش مينمايند. در آن جمله ر 

mailto:Suraya@surayasadeed.com
mailto:Suraya@surayasadeed.com
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خود از اين خانم فعال افغان تعريف و تقدير کرده و نوشته  2002

حتى طالبان هم نتوانستند ثريا سديد را از ورود به »است : 

مجله « افغانستان مانع گردند، زيرا مردم به وى احتياج داشتند.

د را موتريکه ثريا سدي »مى نويسد: « قهرمانان امريکا»زيرعنوان 

 6از طريق تاجيکستان به کشورش )افغانستان( ميرسانيد، راه 

ساعت طى نمود، زيرا از زمين هايى ميگذشت که  1٧ساعته را در 

نه تنها ناهموار بود، بلکه آبستن مين هاى چندين گانه نيزبود. 

مزيد برآن که موتر ده ها بار خراب وباز ترميم ميگرديد، مجبور 

در محل محافظين راه و کنترلرهاى مسافرين بودندکه وقتاً فوقتاً 

توقف کنند... ثريا ، درحالى که به دور دست هانظر مى دوخت ، 

 « !وطنم آنجاست» بار بار با تبسم هميشگى ميگفت : 

براى مردم نادارو  ريدرز دايجست از خدمات شاقه ثريا سديد

گرسنه و سفرهاى طولانى متواترخسته کننده وى به افغانستان 

ثريا که نتوانست ويرانى وطن و »رش داده ، مينويسد: گزا

 34بدبختى هاى مردم خود را تحمل کند، کشورش رادرحالى که 

سال داشت ، ترک داد. مرگ ناگهانى شوهرش درسال 

در » )دراثرحمله قلبى( به حدى ناراحتش ساخت که گفت : 1٩٩3

 ظرف هفت دقيقه ، زندگى من بکلى تغيير کرد... درد و غم از

دست رفتن او مرا به سختى فشارداد و غرق اندوه بى پايان 

در آلمان به  2001از اين زن وطن دوست وفداکار درسال « ساخت.

ابتکار خانم مستوره هاشمى ضمن محفلى با شکوهى تقدير 

 به عنوان زن شايسته سال برگزيده شد.  بعمل آمد و

زیز والی ته نگذاریم که خانم ثریا سدید دختر میرعبدالعفناگ 

بعد رئیس ضبط احوالات عهدظاهرشاه بعد از صدارت  کابل و

 با آنکه همواره درغم کودکان گرسنه و سردار داودخان است و
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پابرهنه افغانستان می تپد، خود هرگز گرسنگی و پابرهنه گی را 

ندیده است ولی دارای احساس عالی انسان دوستی  وکمک به 

 همنواعان خوداست.

 ثریا سدید وکتاب او مینویسد:خانم ر بارۀ د پروین پژواک

سالهاست که با اسم ثریا سدید و "موسسۀ کمک به اطفال 

بار نخست اسم او را در کابل از داکتر   افغانستان" آشنا هستم.

بلقیس عمر دوست خوب دوران تحصیلم در انستیوت طب 

او باری از یکی از خاله های   ابوعلی سینای بلخی شنیدم.

 خن گفت که در امریکا به سر می برد.محبوبش س

آنگاه که به کانادا مهاجر گشتم، با دریافت و خوانش جریدۀ 

بیشتر آشنا "فریاد بیگناهان" با ثریا سدید و فعالیت هایش 

به اثر تماس و خواهش او من و  خورشیدی ۱۳۸۳در سال   گشتم.

دو کتاب "تعلیمات صحی" یکی برای شاگردان  همسرم هژبر بالای

دیگری برای معلمین، کار کردیم که از سوی "موسسۀ کمک به  و

 اطفال افغانستان" برای مکاتب ابتدایی در افغانستان چاپ شد.

 م(200٩خورشیدی ) ۱۳۸۸برای اولین بار ثریا سدید را در سال 

نسبت درگذشت پدرم او   برای لحظاتی کوتاه در ویرجینیا دیدم.

زیزالرحمن قرغه برای فاتحه با همسرش عداکتر نعمت هللا پژواک 

در آن لحظات به قدری در سوگ خویش   نزد مادرم آمده بود.

 غرق بودم که شادی دیدارش برایم ممکن نبود.

سپس اینک پس از سالها ارتباط ما در رخنما )فیس بوک( 

برقرار شد و او خواستار آدرس خانه ام در پراگ گشت و بدینگونه 

رسید. با تردد و اجبار کتاب را باز  کتاب "رازهای ممنوع" به دستم

مطالعۀ نخستین سطور فصل اول کتاب مرا حیرتزده   کردم.

"هوا نهایت دلپذیر بود و تابش آفتاب بر مجنون بیدها و   ساخت:
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سبزه های حویلی، بهشت کوچکی را در محوطۀ باصفای منزل ما 

یکشنبه بود و من فارغ از   بود.  در ویرجینیا به وجود آورده

تشویش کار، با خواهران دستگیر شوهرم، سرگرم صحبت و خنده 

او برای ما همبرگر لذیذ و کباب مصاله دار افغانی تهیه   بودم.

 کرده بود."

من که خود را برای خوانش کتابی خسته کن، نیمه سیاسی، 

نیمه تبلیغی و راپور مانند از فعالیت های خانم سدید در طول 

ه بودم، بناگاه خود را با کتابی روبرو بیست سال گذشته آماده کرد

دیدم که جاذبۀ رمان را در خود داشت و اگر آن را کتابی از نوع 

سفرنامه یا خاطره نویسی بدانیم، جذاب ترین و روان ترین کتابی 

 است که در این باب از یک نویسنده افغان خوانده ام.

ذاتی خویش و شجاعت صراحت ، ثریا سدید با صمیمیت

و زندگی اش را به روی کاغذ نقش ب را به نگارش درآورده این کتا

آن اثری از خودسانسوری معمول افغانی دیده در   است.کرده 

از خودخواهی و فراموشی، تا ترس و شکست،   نمی شود.

شهرت و موفقیت های میلیونی در آن سخن گفته شده   آنگاه

خی از شو  ثریا از عشقش به همسرش دستگیر می گوید.  است.

ها و سرشاری های دوران پوهنتون کابل که حال و هوای بسیار 

متفاوت از زمان حال چه که حتی از زمان تحصیل خودم در بیست 

از دامن چرمی سرخ کوتاه، از موترسایکل و   و دو سال پیش، دارد.

از مسافرت به بیروت، از روزی   از عشق بدون موافقت خانواده.

تنها گذاشته بود و آتش جنگ در آن که دخترش مریم را در خانه 

شهر زیبای غمگین شعله ور شده بود، از حرص مادی و تپ و 

تلاش شبانه روزی اش در امریکا که با پیروزی و بهروزی مادی 

ثریا در این نوشته ها خود را قهرمان نمی تراشد و به   همراه بود.
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اشتباهات انسانی اش معترف است و به سادگی می گوید که در 

یازده سال مهاجرت به امریکا و تلاش برای زندگی بهتر افغانستان، 

سپس مرگ از راه می رسد   مردم و دردهای آن را از یاد برده بود.

و دستگیر جوان را که انسانی سختکوش، بشردوست، هنردوست و 

متمایل به زندگی ساده بود، چنان ناگهانی می رباید که ثریای 

سپس   که رخ داده است، حقیقت دارد. جوان باور نمی تواند آنچه

خاطره نویسی خانم سدید همردیف بهترین داستان های که 

کتاب با این جملات پایان می  .خوانده ام جذاب می گردد

"من صبورانه منتظر روزی هستم که کسی در افغانستان   یابد:

زنجیرهای تعصب قوم، قبیله و زبان را بشکند و به این حقیقت 

که "اکثریت" عبارت از اکثریت فکری یک جامعه  معترف باشد

 است که ارمان های مشترک دارند.

من چشم انتظار کسی هستم که دیگر به شعار "افغانستان 

گورستان امپراطوری هاست" افتخار نکند، چون واقعیت این است 

که افغانستان گورستان امیدهای بربادرفتۀ نسل های خودش 

آمدند، خوردند و بردند، ولی قدرت های بزرگ جهان   است.

تعدادی از افغان ها بودند و هستند که زمینه های را برای آمدن 

 اگر بجای تکرار شعار: گر به میدان آمدی  ...بیگانه ها فراهم کردند.

 میدانی ام، بگوییم: دیگر آنجا که روم، عاقل و فرزانه روم."

 ناتهه(گ، برگرفته از کابل پرا ۲۰۱۳/ 13/10پروین پژواک ) 
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 نادیه ناشر، فعال کمک های بشردوستانه

 در آلمان برای زنان افغانستان
 

 
 نادیه ناشر، رئیس انجمن زنان رضاکار در آلمان

 

تولید پخته و)مالک فابریکۀ دخترمحمدسرورناشر ناشر  نادیه

 (،درهوتل سپین زر در کابل در کندز و روغن سپین زرصابون و 

و .ا استتولد شده مز افغانستان در ولایت کند ۱۹۵۵سال 

در  وآغاز نمود در لیسۀ بلقیس ولایت کندز را  خودتحصیلات 

ی ځ. بعداً شامل پوهنلیسۀ سوریای شهر کابل به پایان رساند

هنوز فاکولته را به پایان نرسانده و  دشپوهنتون کابل  ادبیات

ر کشوعازم و  دازدواج کر  با داکتر حکیم کریم ۱۹۷۵در سال بودکه 

 وتا اکنون در آلمان زندگی میکند. آلمان گردید

در شق تحصیلات خویش را خانم نادیه ناشر در آلمان  

انس فوق لیسو  ادامه داد میدیا، روانشناسی و تعلیم و تربیه

دو سال در بخش  . بعداً بدست آورد خویش را در میدیا و ژورنالیزم

دفتر  مسئوول کمک های انکشافی برای زنان افغان به حیث
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سال به اینطرف منحیث  ۲۰خدمت نموده است. خانم نادیه از 

ژورنالیست در پروگرام های گوناگون رادیوی آلمان و سویس کار 

 و فعالیت می نماید. 

از زنان خیرخواه و  گروهیسال قبل خانم نادیه ناشر  ۲۳

برای کمک به زنانان نیازمند فعال افغان مقیم جرمنی را 

دورهم جمع نمود وانجمن رضاکار  بطورکشور افغانستان در داخل

خانمهای رضاکار را بنیاد گذاشت و از آن زمان تا حال آن انجمن را 

 هدایت وریاست میکند.

انجمن زنان رضاکار آلمان یکی از سابقه دار ترین انجمن 

های خیریۀ زنان افغان در خارج است که فعالیت های 

از تاسیس مکاتب مختلفۀ  دوستانه خود را درعرصه هایبشر 

حرفوی و سواد آموزی تا تهیۀ کار های دستی وسوزن دوزی برای 

زن خیرخواه ۱۴خانم نادیه ناشر با گروپ .عرضه میکندزنان محتاج 

سال به این طرف، در پهلوی کمک های  ۲۳افغان مقیم آلمان از 

بشری فوق العاده برای هموطنان فقیر و محتاج در امور گوناگون، 

تعلیمات را برای آن بینوایان در پشاور و افغانستان،  زمینۀ کار و

 میسر نموده است. 

فامیل محتاج افغان را کمک  ۸۰این انجمن که ماهانه 

پروژه های مختلفۀ شان در  شاگرد در ۳۰۰۰مینماید، اضافه از 

 یابی کمکمکاتب، آموختن خیاطی و خامک دوزی تحصیل و کار 

 فعال بر عهدۀ اتحادیه ژۀپرو ۱۴مصارف  د. همچنان تمامیکنمی

مواد تا تهیه ترانسپورت معلمین،  هکرای و تادیۀ معاش بوده از

نفر کارکنان اتحادیه در  ۱۶۰ماشین های خیاطی، برایو درسی

 پشاور و افغانستان، همه بر دوش انجمن می باشد. 
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اتحادیۀ همکاران فعالی دارد که با دقت و مسئولیت از 

عالیت های انجمن در افغانستان و پروژه ها و طرز کار همه ف

مراقبت می نماید، از آن جمله خانم قمر شاجی که دیدار وپشاور 

سالانه بدفعات به همه مراکز فعالیت های اتحادیه سرکشی 

مینماید، همچنان مؤظف به فرمایشات کار دستی و هنر زیبای 

افغانی است که سالانه برای پیشبرد مصارف اتحادیه طی برگزاری 

این عملیه برای معرفی  .یشات، به فروش رسانیده میشودنما

 کلتور و هنر افغانی، دقیقاً خدمت بزرگی محسوب میگردد. 

در بدخشان و زمین امسال بعد از حادثۀ اسفبار لغزش 

تن مواد  ۴۵یع لباس و  انجمن مؤفق به توز  همچنان در غزنی،

ار اتحادیه تا نفر مستحق و محتاج گردید. از آغاز ک ۴۰۰۰غذایی برای 

 پروژۀ بزرگ و کوچک در ولایات مختلفۀ افغانستان ساخته ۹۰بحال 

برای مردم بی بضاعت رسانده شده است،  ی آنو کمک ها شده

مکاتب، پروژه های آبرسانی و حفر چاه، ایجاد اعمار از آنجمله 

مؤسسات خیاطی، پروژه های متداوم رسانیدن مواد غذایی برای 

 ۳۰اضافه از  آلمان در میتوان نام برد. درفامیل های مستحق را 

پروگرام های معلومات کلتوری در مراکز بزرگ فرهنگی و برای 

شاگردان مکاتب مختلفۀ آلمانی و با کمک نمودن هزاران افغانی 

که در سیمینار ها و نمایشگاه های بین المللی شرکت میکنند، 

ب با . در آلمان سه مکتگیرد میگرفته واتحادیه سهم فعال 

شاگردان در کابل و پشاور ارتباط دوستی داشته و پروگرام های 

مختلفی را از راه دور پیش میبرند. بدین طریق اتحادیۀ زنان 

رضاکار افغان در آلمان در عرصه های معارف و کلتوری و کمک 

بشری بیشتر از دو دهه در خدمت قشر محتاج اجتماع جنگ  های

 لیت می نمایند.دیده و ویران خویش مؤفقانه فعا
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نادیه قانع، الگوئی از سخت کوشی وتلاش 

 ومقاومت!

 

یکی از زنان فولادین عزم افغان خانم نادیه قانع ، فعلاً مقیم 

آلمان است که شنیدن سرگذشت حیرت آور ایشان نام کتاب " 

.  پولاد چگونه آبدیده شد؟" را در یاد انسان تداعی میکند

انم درنظرداشتم تا سرگذشت این خ

ومصمم را از زبان خودشان پرطاقت 

دراینجا درج کنم ولی موفق به دریافت 

آن نشدم . صرف پیامی را که بعد از 

شنیدن مصاحبۀ او در پورتال افغان 

جرمن، عنوانی گرداننده سایت افغان 

جرمن آنلاین فرستاده ام دراینجا بازتاب 

میدهم. این زن پرطاقت، به نسلی تعلق 

ان دموکراسی قرن بیستم پا به عرصۀ زندگی دارد که در دور 

 گذاشته واز مکتب ومحیط اجتماعی خود تاثیر پذیرفته است.  

من مصاحبه خانم آهنین اراده وبسیار استوار افغان نادیه 

جان قانع را شنیدم.از صحبتها وجملات این خانم، صبرو شکیبائی 

 وشهامت یک زن افغان استشمام میشود. بیان احساسات سپاس

مندی او از توجه شاه امان هللا وملکه ثریا در حق زن افغان ، 

بیانگر آگاهی این خانم از تاریخ نهضت زن در افغانستان است. 
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درعین حال وی بخاطر می آورد که در زمانی که درکشور هنوز پای 

منحوس بنیادگرایان جهادی گذاشته نشده بود، هیچگون تبعیض 

زبانی در میان جامعه افغان  وتعصب جنسیتی و نژادی وقومی و

وجود نداشت. ازاین گذشته وی خاطرات زندگی خود را با چنان 

صلابت وهیبت بیان میکند، که شنونده را بی دریغ وادار به 

شنیدن حرف ها وپیام خودش میسازد. من به وجود چنین خانم 

آهنین عزم افتخار میکنم وآفرین به مادرو پدری میگویم که چنین 

ه جامعه ارزانی داشته اند تا با مشکلات زندگی دست فرزندی ب

وپنجه نرم کند. او با هین روحیه از افغانستان تا آلمان با ر سختی 

ها وناهنجاریها را بدوش کشیده ودر این کشور درمیان مردم 

آن  توانسته خود را بحیث یک زن توانا و پرطاقت   مشکل پسند

غانها باید از چنین زن باعزم افغان به جامعه آلمانی معرفی کند. اف

و پر شهامتی حمایت کنند و برای سخنرانی وی در محفلی که روز 

اول اکتوبر در فرانکورت در نظرگرفته شده بروند و فرزندان خود را 

او را بحیث  نیز با خود ببرند تا از کارنامه های این خانم یاد بگیرند و

سرمشق قرار  الگوی طاقت  و تلاش و پیشرفت  در زندگی خود

بدهند. زنده باد نادیه قانع بزرگوار که با نوشتن کتاب خاطرات 

خود سرافغانها را در آلمان بلند ساخت. من درنظردارم تا 

سرگذشت وسوانح این خانم را در کتاب )سیمای زنان نامدار 

افغان( درج کنم. امیدوارم به وی پیغام بدهید که سرگذشت 

به زبان دری برایم ارسال کند.  )  زندگی خود را از طریق ایمیل

 (2010سیستانی اول اکتوبر 

نادیه قانع اخیراً سایتی بازکرده وخود را در صفحۀ اول آن چنین 

  معرفی میکند:

 "من یک آلمانی افغان الاصل هستم"
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از گدی پران سازی تا صاحب مؤسسه شدن از صمیم قلب 

ست.بسیار برایتان خوش آمدید می گویم.نام من نادیه قانع ا

خوشحال می شوم که شما را در وبسایت خود خوش آمدید 

 بگویم. می خواهم مقداری از مطالب را با شما در میان گذارم.

 همچنان شعار زندگی ام را که این است:

 " آنچه در زندگی است باید از آن بدست آورد."

 چرا من برای شما این جملات را می نویسم؟

غانستان از سرزمین کودکی و راه و سرنوشتم، مرا از اف

نوجوانی ام با یک فرار پر از ماجرا بسوی آلمان کشاند. وقتی که 

 سی سال قبل به فرانکفورت رسیدم ، هیچ چیزی نداشتم.

من زندگی را کاملا از اول آغاز کردم.زیرا یک هدف در برابرم 

قرار داشت: می خواستم از زندگی جدید خود چیزی بسازم. که 

آن را که میخواستم بدست آوردم. در برابر وظایفی بی خوشبختانه 

حد وحصری که در مقابلم قرار داشتند، هرچه بیشتر تلاش کردم 

تا توانستم بعنوان یک صاحب مؤسسه مؤفق شناخته شوم، 

چنانکه امروز در آن موقعیت قرار دارم. از قریب پانزده سال 

که خودم  بدینسو خدمات پرستاری دارای سطح بالای فرهنگی را

 تأسیس کرده ام،اداره می نمایم.

در کنار کار حرفوی، تعهد اجتماعی هم بصورت برجسته یی 

در زندگی من نقش مهم خود را دارد. مخصوصاً تعهد در برابر 

زنان افغانستان که در قلب من جای دارند.اما نه تنها اینان بلکه 

ندگی از انسانهای دیگری نیز هستند که می خواهم هر چه را در ز 

 مهر و خوبی حاصل نموده ام، برایشان تقدیم نمایم.

حتما شما را کنجکاو نمودم؟ من داستان زندگی خود را برای 

شما نوشته ام."من یک آلمانی افغان الاصل هستم" عنوان کتاب 
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من که تازه انتشار یافته است ،می باشد. دراین کتاب شرح می 

ی در کابل تا صاحب دهم که چگونه کار من از گدی پران ساز 

 مؤسسه مستقل شدن در فرانکفورت،پیش رفت.

 

 تندیسه توفیق یک زن افغان در فرانکفورت

 )گزارش از خانم صالحه وهاب واصل(

 

 

 برهنه معصوم )چپ(عمرنادیه قانع )راست( بامجسمه ساز افغان  

 

مراسمی برای آغاز سفر تندیسه ی   ، 2014سپتمبر ۲۵به روز 

در شهر فرانکفورت برگزار گردید. در این   برونزی خانم نادیه قانع ،

ر فرانکفورت ، شماری از مسوولان مراسم پیتر فیلدمن شاروال شه

نماینده گان نهادهای اجتماعی و فرهنگی ،  دیگر شهرداری ، 

هنرمند و مجسمه ساز شناخته ی شده ی افغان آقای معصوم 

http://www.dw.de/تندیس-یک-نویسنده-افغان-در-شهر-اروپایی-نصب-می-شود/a-17530289
http://www.dw.de/تندیس-یک-نویسنده-افغان-در-شهر-اروپایی-نصب-می-شود/a-17530289
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برهنه و شماری  از نماینده گان محافل فرهنگی و اجتماعی 

 افغانان مقیم  آلمان  و کشورهای همجوار اشتراک ورزیده بودند. 

به حیث « بیرمی»خانم روزینا والتر مسوول اتحادیه ابتدا 

مهمانان را خوش آمدید گفت و راجع به شخصیت نادیه   میزبان،

پیوند ما »قانع و فعالیت های ارزنده ی او صحبت کرد. او گفت : 

با نادیه قانع متکی بر آرزومندی مشترک قلبی و تعهد مشترک 

هاجر برای تامین مان برای کومک و پشتیبانی از کوشش زنان م

 « .آینده ی مناسب شان است 

پیتر فیلدمن شاروال شهر فرانکفورت ضمن سخنرانی 

افتتاحیه مراسم با تقدیر از کار و فعالیت مسلکی و نیز فعالیت 

زمانی که   –به سال های قبل    های رضاکارانه ی خانم نادیه قانع ،

برگشت و  –شد برای بار نخست با کار و فعالیت نادیه قانع  آشنا 

سپس  ابتکارات و موفقیت های 

او در ادامه نادیه قانع را برشمرد. 

این تندیسه »... صحبتش گفت: 

برای بزرگداشت از نقش فوق 

العاده ی یک فرانکفورتی افغان 

الاصل آفریده شده  که برای شهر 

ما  منبع ابتکارات  ارزشمندی  

 است.  

ساله وارد  ۱۹... نادیه قانع که به حیث یک پناهجوی 

امروز یک متشبث و شخصیت شناخته شده و فرانکفورت شد ، 

موفق است . او هم به حیث رییس موسسه پرستاری خانه گی  

AHP   هم به حیث رضاکار اجتماعی برای آموزش حرفه یی و

ادغام اجتماعی مهاجران خدمات ارزنده  یی را ا انجام داده است. 
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من با این موسسه که در نزدیکی منزلم است سال ها قبل از روی 

موسسه یی که  مبتکرانه با  رعایت  –کنجکاوی آشنا شدم 

حساسیت های دینی و فرهنگی از سالمندان دلسوزانه پرستاری 

 میکند...  

...موفقیت های نادیه قانع منبع الهام هنرمند مجسمه ساز 

افغان مقیم شهر کسل شد و او تصمیم گرفت تا  این اثر را 

اراده ی نادیه قانع را برای تعهد و   اثری که شهامت ، -بیافریند

مبارزه به خاطر حقوق زنان و مبارزه با دشواری های زنده گی و  

 جاذبه ی مثبت شخصیتش را بازتاب دهد...

سال  به این سو کار بسیار  ۲۵اتحادیه یی که از  –... بیرمی 

نیز این   -ارزشمندی را برای ادغام مسلکی مهاجران انجام میدهد

تا نخستین ایستگاه  سفر این تندیسه  در شهر  شایسته گی را دارد

فرانکفورت باشد. طوری که خانم روزینا والتر مسوول اتحادیه 

پیوند ما با نادیه قانع متکی بر آرزومندی »بیرمی  تاکید ورزید : 

مشترک قلبی و تعهد مشترک مان برای کومک و پشتیبانی از 

« . ن است کوشش زنان مهاجر برای تامین آینده ی مناسب شا

قرار است این تندیسه ی برونزی در موسسات دارای  اهداف و 

تعهدات مشابه  در شهر فرانکفورت و حومه ی آن به نمایش 

 « .  گذاشته شود...

بانو رامین برهنه دختر آقای معصوم برهنه که خود نیز در 

سخنران دوم این مراسم بود.    رشته ی تاریخ هنر تحصیل میکند،

جانب پدرش از مقامات عالیرتبه ی شهر فرانکفورت  او نخست از

ابراز امتنان  به خاطر حضور شان در این مراسم و قدردانی  آنان، 

نموده و پس از مکث فشرده بر زنده گینامه ی نادیه قانع  افزود: 



 342 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

وقتی پدرم شنید که برای اولین بار یک زن افغان عالیترین »  

 بسیار تحت تاثیر قرار   ت ،نشان دولتی آلمان را کسب نموده اس

بل برای آن چه  سبب این افتخار   نه به خاطر این نشان ، -گرفت

 «.  شده بود

پیام استاد لطیف   سپس خانم صالحه وهاب واصل ،

ناظمی را که به علت سفر نتوانست شخصا در مراسم حضور یابد 

است  به زبان دری برای حاضران خواند . در این پیام از جمله آمده  ،

سالهای جنگ ، اشغال و آشوب است که تند باد حوادث زنی : »... 

را از آن سوی جهان به این سوی گیتی پرتاب می کند تا خود اگر 

بتواند هستی و سرنوشتی برای خود رقم بزند. او خودش را در 

کشوری می یابد بیگانه، بامردمانی بیگانه ، با فرهنگی بیگانه و 

نادیه قانع( زنی که سرنوشت او را بدین سوی  زبانی بیگانه . اما )

جهان کشانده است خودش را در میان این همه بیگانگی ها می 

یابد و در می یابد و با استعداد و پشتکارش تا بدینجا می رسد که 

تندیسش را در پایتخت اقتصادی اروپا، در شهر گویته و شهر 

 نمایشگاه ها به نمایش می گذارند.

کتابش زیر نام ) من آلمانی افغان تبارم( به  نادیه قانع در

خواننده اش با صداقت و صراحت می گوید که چگونه پََله به پَله 

تا ملاقات پیروزی رسیده است .او زنی است که این راه را با پای 

خودش پیموده است ؛ زنی است که همواره با پای خودش راه 

 «اند... می رود از همین رو پیوسته به حق تقدیرش کرده

در پایان مراسم خانم نادیه قانع پس از ابراز امتنان از حضور 

مقامات رسمی و سایر مهمانان و ابراز سپاس از آقای معصوم 

پارچه ی ادبی پرمعنایی را که به زبان  -آفرینشگر اثر –برهنه 

شهر  –آلمانی نوشته بود و احساسش را نسبت به فرانکفورت 
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زادگاهش افغانستان را بازتاب  محل اقامتش و آرمانش برای

 میدهد ،  خواند که با استقبال پرشور حاضران مواجه گردید.  

 خانه

 بعضاً از خود می پرسم: "شهر چه معنی دارد؟" 

آیا شهر همان مکانی است که آدم در آن تولد می شود؟ آیا 

 شهری که در آن سال ها زیسته ایم، خانه ی واقعی ما نیست؟  

نه انترنت و نه هم هیچ پدیده ی دیگری برای نه تلویزیون، 

من آن احساس خوش آیندی را می دهند که وقتی هر روز صبِح 

زود در جاده های محل اقامتم قدم می زنم و از دیدن انسان های 

آشنا، ساختمان ها، درختان و رفت و آمد آدم ها سرشار از زنده 

   گی می شوم و خودم را متعلق به این محیط می دانم.

وقتی از سفر های دور دوباره بر می گردم و چشمم به برج 

بلند نمایشگاه فرانکفورت می افتد، احساسی به من دست می 

دهد که گویا حالا به خانه ام رسیده ام. این احساس با هیچ 

 احساس دیگری برایم تعویض پذیر نیست.

شهر برای من محل تجمع فرهنگ ها معنی می دهد که 

انسان هایی با بیوگرافی  -ها تشکیل می دهند قلبش را انسان

های مختلف، با فرهنگ های مختلف و با برداشت های مختلف از 

گذشته، از حال و از آینده. فرانکفورت برای من چنین شهری است. 

شهری با همزیستی و هماهنگی فرهنگ های مختلف. سال های 

زه شده بسیاری برای این هماهنگی و همزیستی در این شهر مبار 

است و حالا وظیفه ی ماست که این میراث را توسعه ببخشیم و 

ادامه دهیم. دست آورد های  آلمان ) فرانکفورت ( مرا برای 

 افغانستان ) کابل ( قوت و امید می بخشد.
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آرزو می کنم که افغانستان ) کابل ( نیز مانند  آلمان ) 

لف فرانکفورت ( محل همزیستی و هماهنگی فرهنگ های مخت

محلی که انسان ها بر اساس جوهر انسانی شان ارزش   -گردد

داشته باشند؛ محلی که ملیت، قومیت، جنسیت و وابسته گی 

 دینی ارزش انسان را تعیین نکنند.

بر اساس همین معیار های انسانی است که احساس می 

در شام همین روز  ضیافتی «.  کنم فرانکفورت خانه ی من است

ه در آن اشتراک کننده گان مراسم با غذاها  و ترتیب شده بود ک

 موسیقی تک نوازی افغانی  پذیرایی  شدند.              

 شناسه کوتاه  

 فارغ لیسه ی ملالی  1٩٧6متولد افغانستان ) کابل (، 1٩60

سکرتر اول در وزارت تجارت و معلم در یکی از  1٩٧٨ – 1٩٧6

ز مشقت و پر از ماجرا از فرار پر ا 1٩٨0،مکاتب عالی بغلان و کابل

 طریق پاکستان و لندن به آلمان،

عهده دار وظایف مختلفه از قبیل پاک کاری و  1٩٩1 -1٩٨3

فروشنده گی ، همکار در امور دفتری مرکزی اتحادیه ای طبیبان 

تاسیس اولین موسسه ی  1٩٩1.ایالت هسن و پرستاری کلان سالان

 پاک کاری در فرانکفورت

ه ی پرستاری نیازمندان با رعایت تاسیس موسس 1٩٩3

 حساسیتهای دینی و فرهنگی،

 دریافت تابعیت آلمان 1٩٩٩

برای پشتیبانی ازحقوق زن های « زن » تاسیس اتحادیه  2001

 افغان 

 تا امروز در یافت جوایز مختلف ومتعددی از قبیل : 2002

 دو بار یکی از ده بهترین کارفرمایان  -
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توسعه ی اقتصادی ایالت جایزه ی اول همزیستی و  -

 هسن 

  2005شهروند برگزیده ی فرانکفورت در سال  -

 بهترین کارفرما در بخش صحت عامه در آلمان - 

  200٧جایزه ی موسسه دار دور اندیش در سال  -

 200٩عالیترین نشان دولتی جمهوری فدرالی آلمان در سال  -      

ید، شانس نجات دهید، کومک کن»جایزه ی شهروندان :  - 

 «ببخشید

سوزن نقره یی برای بیست و پنج سال عضویت در  -

 سازمان صلیب سرخ  و تا امروز: فعال، در تعداد زیادی از نهادها .

Mobilnr.: (+4٩) 1٧2 ٩62 33 4٨ 

 Tel.: (+4٩) 6٩ 5٩22-30/50 

 Email: info@ahp-qani.de 
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 !حقوق بشرشجاع  مدافع کامرانی سجیه خانم

 افغانستان تلویزیونی وگرداننده مؤفق برنامۀ 

 

 

 سجیه کامرانیخانم 

در میان زنان آگاه و با شهامت افغان که به نسل قرن 

بیستم تعلق دارند، یکی هم خانم سجیه کامرانی است که در 

 -برنامۀ دلچسپ ودیدنی سیاسی ایالات متحدۀ امریکا گردانندۀ

 اجتماعی بنام افغانستان،در تلویزیون آریانا افغانستان است.
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کمک به بشردوستانۀ خانم سجیه  یکی از کارهای خیریه و

ست در کابل است که هرماه به هریک از این خانواده تنگد 400

در اروپا او که  سپانسرهای افغانیواده ها یکصد دالر از سوی نخا

 خانم سجیهد. افزون برین مساعدت میشو است پیدا کردها وامریک

ده ها هزار  ،فوندیزینگاز طریق هرساله در شروع زمستان 

قای بشردوست به کابل میفرستد تا آن به آدالرجمع آوری میکند و

که در زیرخیمه های مندرس در  یمحتاج خانوادهایبه  پولها را

 .توزیع نماید حومۀ کابل زندگی میکنند،

نگاشته است که بطورمختصر نم سجیه درجواب سوال من خا

 3سال قبل ار مکتب رابعه بلخی فازغ تحصیل شدم و  35من »: 

ماه در وزارت تجارت بودم و بعد امدم امریکا فاکولته را در مورد 

تا حال  1٩٩4از سال  ( تمام کردم.business administrationبزنس )

 سرگردان در تلویویزون ها هستم.

شبکه امریکائی کی اس سی ای تا شبکه جهانی امید  از 

کار هم می  ،ریانا افغانستان در پهلوی کار های تلویزیونو آ ایران

اپارتمان دارد هستم.  250منیجر یک اپارتمان بلدنگ  که  ،کنم

و لایسنس هر کدام   real estateریشگاه هم خواندم  وآبانکداری 

سی دی ام به  CDهای قبل دو در مورد اواز خوانی سال  .را دارم

 .«که شما پیدا کردید از سی دی اول من است یعکس.بازار برامد

او بارها گفته  ومیگوید که به استثناى معدودى از مجاهدين 

واقعى ، بقيه در لباس مجاهد کشور را به ويرانه مبـدل سـاختند. و 

از کوبيدن مـيخ هـاى آهنـين برفـرق شـهریان کابـل و بريـدن پسـتان 

ان و گــوش وبينــى مــردان و شــکم دريــدن مســلمانان هــم وطــن زنــ

خود دريغ نورزيدند. اينان شـهر تـاريخى کابـل پايتخـت را بـه ويرانـه 

وحشــتناکى تبــديل کردنــد و بــيش از يــک ميليــون انســان ديگــر را 
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مجبــور بــه تــرک خانــه و کاشــانه شــان ســاختند. اينــان زنــان را شــکم 

ند. اينـان لـب وگـوش وبينـى دريدند و برهنه بر سر چارسوها انداخت

 مردان را بريدند و ازگوش هاى بريده انسانها حمايل ساختند. 

اينان تمـام دسـت آورد هـاى مـدنى وفرهنگـى و اقتصـادى و 

خدماتى و عمرانى کشور را که در طول صدها سال توسط صـدها 

 هزار انسان در اين کشور ايجاد شده بود، نابودکردند. 

 

ظلم نامه های تلویزیونی خود، از خانم سجیه هرهفته دربر 

 کشورحاکم برسرنوشت مردم  جنگ سالارانوچپاول غارت وستم و

بی  وبین المللی به مردم افغانستان ته جیب زدن  کمک های  از و

 تعربف میکند.  هدهند کفایتی حکومت کابل داستانهای تکان

سمت شمال رواج بچه بازی درمیان قوماندانان جهادی  همچنان از

 چگونگی تخریب کابل و ز تجاوزات شان براین کودکان ناتوان وازوا

توسط  از فرازکوه تلویزیونبه توپ بستن منازل مسکونی مردم 

 و گذاردمی مایشنبه  فلم های مستندیشورای نظار  قوماندانان

 هادیجقوماندانان  بدینوسیله پرده ازروی اعمال خجالت آور

  برمیدارد.

سنگسار با  تباراعدام زنان بوسیلۀوضعیت رف همچنان او  از

نیز فلم های  روحانیون طالبی وتنظیمی فتوای ملایان و

م های یکی ازاین فلتکاندهنده ای به نمایش گذاشته است. 

که از سوی  فلم سنگساریک زن ویک مرد جوان بودمستند، 

طالبان ریشداربشکل وحشیانه ای انجام گرفت.البته اینگونه قتل 

ست در زمان حکومت حامدکرزی نیز البان نیهای منحصر به ط

بادغیس  درغور و در بدخشان و علمای دینی شورای ازسوی 

 عملی شده است.
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از نابسامانی  200٩باری در آواخر سال  خانم سجیه

کشور ودولت  قتصادیسیاسی وا اجتماعی ووضع مستمر 

نامه یی به بارک اوبا رئیس جمهور چنان دلتنگ شد که افغانستان 

طالب   برای نجات مردم افغانستان از ویلات متحده فرستاد وایا

کمک گردید. پورتال افغان جرمن آن نامه را به نظرخواهی نیز 

تعدادی از هموطنان ما در بارۀ آن نامه ابراز نظرکردند.  گذاشت و

منهم حمایت خود را از آن نامه ابراز داشتم که اینک در زیر بازتاب 

 می یابد:

درحمایت از نامۀ به نوشته های خوب آقایان  جگزاریبا ار 

نوشته خانم  درمیان این تحلیلها، خانم سجیه، باید اعتراف کنم که

که ان ملالی نظام چنان بردلم چنگ زدمبارز ونویسنده برازنده افغ

 مرا وا داشت تا سطورزیر را بنویسم .

تحلیل  همه جانبه ،منطقی وپذیرفتنی  نامه سجیه 

ف خانم ملالی نظام ، یک تحلیل واقعی از وضع کامرانی،  ازطر 

کشور در شرایط حضور چهل و چهار کشورخارجی ومراحل 

انتخابات پراز تقلب دوراول از سوی دوکاندید تقلب کار ومردود، 

باعث خوشنودی خاطر من گردید و باوردارم که سبب خوشنودی 

نم هرآدم با انصاف دیگری نیزخواهد بود،ازاین بابت  اول به خا

ملالی جان نظام  تبریک میگویم وثانیاً به خانم سجیه جان که 

چنین  یک مدافع توانا وبا منطقی از جنس زن درکنار خود دارد، 

تبریک میگویم. وی درنوشته اخیرش چنین ابرازنظر میکند:"هر 

افغانيكه در شرائط فعلی سرزمين ويران و جنگزدۀ خويش به 

» و مظلوم افغانستان، کهطرفداری و حمايه از مردم محروم 

ملت را تشكيل ميدهند، بدون اتكا به منافع شخصی، « اکثريت 

حزبی و گروهی و يا وابستگی به غير، برای حمايه از منفعت 
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عليای مملكت و مردم آن، با شهامت و صدافت مبارزۀ پيگير 

بنمايد. اين مبارزه « مردم افغانستان » ميكند، ميتواند نمايندگی از

يكند که از جانب قهرمان دخت افغان ملالی جويا باشد و فرقی نم

يا ازخانم سجيه کامرانی و يا هر برادر و خواهر ديگری که با عشق 

افغانستان وهمدردی عميق با مردم آن با فعاليت های ملی از 

حقايق و واقعيت های مبرهن تاريخ سرزمين خويش پرده برداری و 

 ۶جرمن آنلاین، -نظام،افغانپاسداری مينمايند!") مقاله ملالی 

/۱۱/0٩) 
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 بلقیس روشن، زنی شجاع وفعال حقوق بشر

 

تنظیمی حامد کرزی با  -یازده سال حکومت سهامی

حضورجنگ سالاران دشمن حقوق بشر که وجود شان توأم است 

با بی امنیتی، فساد گسترده مالی، 

رشوت خوری  واختلاس وغصب ملکیت 

ه وغارت بانکها و کمک های های عام

علنی  تجاوز بین المللی ومداخله و

کشورهای همسایه برحریم مقدس 

کشور، افزایش عملیات های انتحاری به 

سبب بی عدالتی وقانون شکنی های 

زورمندان تنظیمی لمیده در مقامات مؤثر دولتی، بیکاری و فقر 

قضائی  ی وارگانهای امنیتی وعدل روز افزون،  مردم را از دولت و

به اصطلاح پکو کرده که راه زندگی خود را گم کرده  امید و چنان نا

 اند. 

اکثریت مردم افغانستان که بدبختانه از نعمت سواد بی 

بهره اند وتوان  درک علت یا علل این وضعیت را ندارند، این حالت  

را قسمت ونصیبه محتوم خود تصور کرده، شب  را به امید فردا 

از این  آورند تا مگرفردای بهتری به سراغ  شان بیاید وبه صبح می 

زن  رنج دایمی رهائی یابند. این وضعیت را همه مردم، اعم از

باسواد؛ درس خوانده و ناخوانده ،  نادار، بیسواد و ومرد، دارا و
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یا غیر  تحصیل نکرده، وابسته به احزاب سیاسی و تحصیل کرده و

ند،ولی بی تفاوتی و سیاسی،درکشور با چشم خود می بین

فرهنگ" به مه چی؟" چنان درمیان اکثریت اقشار مردم تعمیم 

 نه غارت بانکها و یافته است که نه غصب ملکیت های شخصی و

دارئی های عامه وکمک های جامعه جهانی از سوی زورمندان ، نه 

بی باز خواستی از مجرمین ومتجاوزین به حقوق مردم ، نه فقر و 

ابانی، نه قاچاق موادمخدر، نه شیوع  وتعمیم  فاقۀ کودکان خی

مادران از دست ظلم  اعتیاد در میان جوانان؛ نه آتش زدن زنان و

وخشونت مردان خانواده، نه سنگساز صحرائی زنان ودختران 

بیچاره از سوی قوماندان صاحبان جهادی یا طالبان وحشی، نه 

غیر انسانی  تجاوز برکودکان سه وچهارو پنج ساله  و ده های عمل

خلاف قانون، هیچکدام مردم را متاثر نمی سازد.  غیر اخلاقی و و

واگر میساخت، کجاست آنکه مثل آن جوان تونسی ، ازجان خود 

بگذرد ولی جان ملتی را از دست ستمکاران وجباران تاریخ نجات 

 بدهد؟

از آنجا که درمیان مردان افغان، تا کنون کسی پیدا نشده 

به جانان برسد، اینک بلقیس روشن،  گذرد واست تا از جان ب

سناتور ولایت فراه، از وضع موجوده چنان  متاثر و متحسس شده 

است که به نمایندگی از زنان افغانستان، این مظلوم ترین بخش 

جامعه از مدتی بدینسو، چه در مجالس رسمی سنا، وچه در 

حق  میزگرد تلویزیونهای داخل کشور،از گفتن سحن مصاحبه ها و

از کسی، مثل « بیم یا امید»بدون  وحقیقت هرگز دریغ نمیکند و

آئینۀ مصفا، عیب هرکس وهرمقام را به آدرسش بیان میکند و این 

کارش که انعکاس دردها ورنج های اکثریت مردم مظلوم است ، 

تائید اکثریت بینندگان وشنوندگان  تحسین و مورد توجه و
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مطبوعات ملی وبین المللی  و تلویزیونها وخوانندگان رادیوها و

 میگیرد. قرارگرفته و

 درنگی برمصاحبۀ خانم سجیه با بلقیس روشن

بلقیس روشن، ازهمان شهر وهمان دیاری می آید که   

سال قبل ملالی جویا،  ٩همشهری دیگرش ، ملالی جویا آمده بود. 

سالۀ فراهی  در لویه جرگۀ قانون اساسی، با سخنان  25دختر 

کمتر از یک دقیقه ای خود،لویه جرگه مشبوع از افشاگرانۀ 

مجرمین جنگی را به آشوب کشید و شهرت جهانی کسب کرد 

وسپس به عنوان عضو نخستین پارلمان افغانستان پس از طالبان   

از سوی مردم ولایت فراه برگزیده شد وحضورش در پارلمان 

، اینک بلقیس « یکی داستان است پراز آب چشم»افغانستان 

شن که زاده و پروردۀ شهر فریدون است، در راهی قدم رو

چنانکه ملاحظه میگردد، وی  گذاشته که ملالی جویا گذاشته بود و

 با متانت واستواری در خور ستایش این راه را می پیماید. 

مصاحبۀ سه ساعتۀ  خانم سجیه کامرانی با بلقیس 

،موج 2012 نومبر1٨روشن،در تلویزیون آریانا افغانستان روزیکشنبه 

آفرینها وخوش بینیهای افغانها  عظیمی از شادباشها واحسنت  و

را در خارج از کشور، بشمول اعضای احزاب سیاسی چپ و راست 

به همراه داشت. هرکه آن مصاحبه را شنیده باشد، نه تنها این 

خوش بینی ها  وحمایت ها را در صحبتهای هموطنان افغان با 

ده خواهد بود، بلکه در فردای آن شب خانم سجیه درتلیفون ، شنی

ای چند تن از افغانهای مقیم سویدن منسوب به جریانهای چپ بر 

گ زدند وضمن تائید وتمجید از دوشیزه بلقیس، طالب من زن

معلومات بیشتر در مورد وی از من شدند. من درحالی که  

سخنان آنان را تائید میکردم،عذر می آوردم که من از این شیردخت 
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شناخت من بیشتر از آن چیزی  هی شناخت نزدیکی ندارم وفرا

نیست که از صحبت های وی در مصاحباتش در تلویزیونها 

 ویوتیوب در انترنت شنیده ام .

قبل از مصاحبه خانم سجیه با بلقیس روشن، گرداننده 

افشاگرانۀ این  تلویزیون پیام افغان، نیز یکی از صحبت های گیرا و

طریق  یوتیوب در انترنت به نمایش گذاشت  شیرزن  افغان را از

که در میز گرد تلویزیون طلوع انجام یافته بود. صحبت های 

روشنگرانه وصادقانۀ این خانم ، آنشب نیز احساسات  شفاف و

بینندگان تلویزیون پیام افغان را برانگیخته بود وهمه کسانی که 

سین وتمجید برای ابراز نظر روی خط تلیفون می امدند، زبان به تح

ودند ومن متوجه بودم که گشازاین زن دلیر وبا شهامت فراهی می

بسیاری ازبینندگان از آقای  خطاب تقاضا نمودند که با وی تماس 

حاصل کند و یک مصاحبه تلویزیونی انجام بدهد،تا امکان طرح 

سوالات دیگری با وی میسر گردد. آقای خطاب بنابر تقاضای 

، با دوشیزه بلقیس تماس گرفته بود و بینندگان تلویزیون خود

به اطلاع بینندگان « سپینی خبری»یکی دو روز بعد در برنامه 

وی مصاحبه  رسانید که قراراست محترمه بلقیس روشن آنشب با

چشمه منتظر فرصت مصاحبه  ینندگان چهارکند، من وبسیاری از ب

ز در پای تلویزیونهای خود نشسته بودیم، اما آقای خطاب بعد ا

 یک وقفه هرقدر به خانم بلقیس زنگ زد، رخ شده نتوانست، و

معلوم گردید که بلقیس روشن یا به لحاظ وابستگی آقای خطاب 

یا به ملحوظ دیگری که نزد خود شان بهتر  با گلبدین حکمتیار و

معلوم است،از مصاحبه با عمر خطاب خود داری ورزید وحاضر به 

 مصاحبه نگردید.
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از این ماجرا، خانم سجیه که بخاطر برنامه اما یک هفته بعد 

افشاگرانه خود در  های جالب وپرمحتوای اجتماعی وسیاسی و

میان بینندگان محبوبیت خاصی دارد، توانست خانم بلقیس روشن 

را برای مصاحبه در برنامه خود حاضر نماید. خانم سجیه که در 

 ارائه درست برنامه ها و جذابیت مصاحبه با طرف مصاحبه

شونده ازتجربه ومهارت کافی برخوردار است،زمینه را چنان مهیا 

از بینندگان  ساخت که قبل ازاینکه مصاحبه آغاز شود، دوسه نفر

پیشاپیش مدت سه  از امریکا واروپا، برنامه را سپانسر کردند و

سپس یکی از صحیت های  ساعت برای مصاحبه ریزرف گردید.

 نندگان پیشکش شد .خانم بلقیس  از روی یوتیوب به بی

سخنان  واضح و روشن، دوشیزه روشن، در افشای چهره 

یان مواد مخدر قاچاقچ رشوه خور و فاسد و های جنایتکار و

 اعمال خشونت و دولتی و شخصی ووغاصبین ملکیت های 

ناموس مردم مظلوم کشور از  تجاوزدر حق زنان وکودکان ومال و

ی ، چاشنی هر مصاحبه سوی جنایتکاران برسرقدرت در دولت کرز 

با  2012هر صحبت دلیرانه او است. وی درشب سوم فبروری  و

  نماینده داکتر عبدهللا با منطق بران خود در برنامه "تودی خبری"

تلویزیون لمر و طلوع نیوز سیلی محکم دیگری به روی جهادی 

یکه بعد از خروج شوروی تفنگ ئآنها:» های دروغین زد. او گفت 

د، جنایت کار اند و عامل اصلی قتل صد هزار کابلی بدست گرفتن

که در سگ جنگی های کابل میان گروه های جنایت کار جهادی 

جان باختند .او اشاره به نماینده عبدهللا عبدهللا از سر جنایت کاران 

جهادی که در میز گرد تلویزیون طلوع شرکت کرده بود گفت 

جه به نیروهای بین "عبدهللا در زمان ماموریتش در وزارت خار

المللی اجازه داد تا افغانها را بدون آنکه محاکمه شوند به قتل 
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برسانند." او گفت اینها همه نوکران و جواسیس کشور های بیگانه 

مصاحبات بلقیس روشن در تلویزیونهای ملی را میتوان .« هستند 

 از طریق یوتیوب در انترنت وجستجوی گوگل پیداکرد وشیند.

ا آنجا که حافظه یاری میدهد، به نکاتی از بهتراست ت

 مصاحبه وی با خانم سجیه کامرانی اشاره کنم : 

خانم سجیه ابتدا از وی خواست تا در بارۀ خود به بینندگان 

 او چنین گفت: معلومات ارائه کند و

شمسی در شهر  1352نام من بلقیس روشن است،  در سال 

که پدرم از طرف حزب  پس از کودتای ثور فراه متولد شده ام و

برسراقتدار زندانی شده بود، مجبور به مهاجرت به ایران شدیم . 

بعد از مدتی از ایران به پاکستان رفتیم، بعد از سقوط دولت 

کمونیستی کابل دوباره به وطن برگشتیم. اما جنگ های تباهکن 

تنظیمی برای کسب قدرت شهرکابل را به آتش کشیده بود وسبب 

باردیگر موج مهاجرتها  ی هزاران انسان کابل گردید ونابود مرگ و

ما مجبورشدیم دوباره به پاکستان  به خارج از کشور آغاز شد و

برویم. سه ماه بعد از سقوط طالبان وتشکیل حکومت کرزی از 

پاکستان به افغانستان برگشتیم. مدتی معلمی کردم ویک مدت 

ودم. سپس از هم در یک کلنیک توان بخشی برای خانمها کارنم

سوی خانمهای شهر فراه بحیث رئیش شورای زنان در ولایت فراه 

تا شروع انتخابات دوره دوم پارلمان در ان شوری  انتخاب شدم و

بودم و بعد بحیث سناتور ولایت فراه به پارلمان افغانستان راه 

م یافتم. خانم بلقیس اضافه نمودکه اکنون درفاکولته حقوق وعلو

یکجا زندگی میکند  ت، وبا پدر ومادرشسیاسی محصل هس

 وغیرمتاهل است.
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خانم سجیه از دوشیزه بلقیس پرسید که بعضی ها شما را 

سازمان زنان انقلابی افغانستان( که گفته «)راوا»با سازمان 

میشود از سوی استخبارات نظامی پاکستان ایجاد شده است، 

 نسبت میدهند، نظرشما در این باره  چیست؟

، سازمان سیاسی « سازمان راوا»ن پاسخ داد:بلقیس روش

زنان انقلابی  افغانستان است که در آغازحاکمیت حزب 

دموکراتیک خلق افغانستان، درپاکستان از سوی خانم مینا بنیان 

گذاری شد . این خانم بعد ها در پاکستان از سوی سازمان های 

 استخباراتی کابل ویاعناصر افراطی حزب اسلامی ترورگردید.

آی » روشن، علاوه نمود که تمام گروه های تنظیمی دست آموز

بعد از سقوط دولت نجیب هللا در افغانستان بقدرت « اس آی 

رسیدند وهرجنایتی که از دست شان می آمد در حق مردم 

نه در  کوتاهی نکردند، ولی  سازمان راوا، نه خود به قدرت رسید و

معلوم میشود که قدرت دولتی تنظیمها شریک شد، پس ازاین 

پاکستان نیست، واین « آی اس آی»،ساخته وپرداخته دست «راوا»

اتهام را دشمنان آن سازمان وبخصوی جنگسالاران تنظیمی که 

اکنون هم در غارت وچپاول دارائی  کابل را به ویرانه مبدل کردند و

های مردم نقش برجسته دارند ، برآن سازمان میزنند. من هر اتهام 

را رد میکنم، وخودم تا کنون عضویت آن سازمان را  بدون سند 

ندارم، ولی ازاینکه این سازمان برضد بنیادگرائی وافراط گرائی 

وجنایتکاران مبارزه میکند، مورد مخالفت من نیستند ، زیرا من هم 

 مخالف بنیادگرائی وجنایتکاران هستم.

خانم روشن، بعد از روشن کردن موقف ایدیولوژیک خود در 

بر بینندگان ،خود را یک عنصر آزدیخواه وحامی عدالت اجتماعی برا

وتطبیق یک سان قانون برهمه اتباع افغانستان خواند وتنفر 
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وانزجار خود را از جنگ سالاران وقدرتمندان تنظیمی در دولت 

کرزی ابراز و از دولت امریکا  بخاطراشغال افغانستان بشدت 

کشور جهان  40هی بیش از انتقاد کرد وگفت:هجوم امریکا باهمرا

برافغانستان، به بهانه نجات ما از شر تروریستان القاعده وطالبان 

وتحقق دموکراسی ونظام مردم سالاری که در ان حقوق زنان  

وکودکان تامین شده باشد  ودیگر ظلم وستم براین بخش از 

جامعه ازمیان  برداشته شود، ولی برعکس در عمل دیده شد که 

جنایتکاران جنگی  حمایت کرد وآنها را دوبارۀ برسرقدرت امریکا، از 

آورد،وبا این کار خود امریکا همه آرزوهای افغانها بخصوص مردم 

مظلوم را برباد داد.تفنگ سالاران جمعیت ربانی  وشورای 

اتحاد  نظارمسعود وحزب وحدت کریم خلیلی وحرکت محسنی و

یکی در خون سیاف  وجبنش اسلامی رشید دوستم، که دستان هر 

رنگین بود وهست، دوباره برسراقتدار آمدند  مردم ما آلوده و

آوردند. هریکی ازاین جنگ  ودمار از روزگار مردم بیچاه  کشور بر

مایه ملی این کشور امروز به چپاول سر  سالاران در اثرغارت و

قارون زمان خود مبدل شده اند و باعث بدبختی های بیشمار برای 

شده اند. ترور وحملات انتحاری طالبان برمردم مردم افغانستان 

ومحلات مزدحم شهری بیشتر شده است.بمباردمانهای کور 

نیروهای خارجی برمحافل عروسی مردم ما، ازدیاد کشت وقاچاق 

مواد مخدر نسبت به گذشته چندین مرتبه بالا رفته و امنیتی که 

ل مردم در گذشته مردم داشتند، از میان رفته است و برون ازکاب

تا سروبی از ترس طالبان رفته نمیتواند، در فراه که قبل از حضور 

نیروهای خارجی درافغانستان هرکس میتوانست از شهر به 

ولسوالیها بدون خطر سفرکند، امروز حتی در داخل شهر اطفال از 

رفتن تا مکتب ومدرسه بیم دارند، بنابرین تمام این نابسامانیها زیر 
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ای خارجی درکشور ماست، اگر امریکا این سرامریکا و نیروه

مثل  جنایتکاران وغارتگران دارائی های عامه را حمایت نمیکرد،و

فت ویا در قدرت سهیم نمیکرد امروز طالبان اینها را از کشورمیرُ 

هم امنیت  داشتیم وهم امور باز سازی  بهتر انجام میشد ومردم 

های همسایه ما ازبیکاری و فقر مجبور به مهاجرت به کشور 

 نمیشدند. 

خانم بلقیس روشن، در هرصحبت خود براین نکته تاکید 

میکند که به مجاهیدن واقعی که برای آزادی کشور از چنگ روس 

رزمیده و جانهای شیرین خود را فدا کردند و ازادی را بدست  ها

آوردند، احترام دارد چونکه پدرش نیز یک مجاهد بود ونمیتواند به 

حترامی کند.او میگوید که پدرش  یکی ازاین پدر خود بی ا

 مجاهدین واقعی بود که بعد از خروج قشون سرخ از کشور

وسقوط دولت کمونیستی درافغانستان سلاحش را برزمین 

گذاشت ودیگر دنبال جنگ وکسب مقام وپول از راه های غیر 

مشروع نگشت، وامروز به دلیل مرض شکر از دوچشم نابینا است 

ه افتاده است. اما آنهای که بعد از سقوط دولت کابل ودر کنج خان

به جنگ وخون ریزی ادامه دادند وباعث تباهی کابل وکشتار ده 

ها هزار انسان بی گناه این کشور شدند، وبا نام مجاهد تجارت 

سیاسی کردند و میکنند،وپول وسرمایه اندوخته اند، وهنوزهم با 

المللی سرمایه می  غصب ملیکتهای دولتی وغارت کمک های بین

اندوزند، آنهارا مجاهد نمی شمارد، بلکه آنها را غارتگران نام وعزت 

 جهاد میداند و تا توان داشته باشد آنها را افشا خواهد نمود.

خانم بلقیس بارها وبارها دربرابر این پرسش ژورنالیستان 

اظهارکرده است که : برهان الدین ربانی، گلبدین حکمتیار، سیاف 

م خلیلی ومحقق ومحسنی وعطا محمدنور واسماعیل خان وکری
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ن مسعود وامثال اینها، مجاهدین واقعی اوعبدهللا عبدهللا،بردار 

نیستند،بلکه اینها از نام وحیثیت مجاهدین سوء استفاده ها کرده 

اند ودر حالی که از پدر وپدرکلان خود ، صاحب یک خانه گلی 

هرک های رهایشی نبودند، ولی امروزهرکدام آنها صاحب ش

وصدها میلیون دالر پول نقد در بانکهای خارج وقصرهای مجلل 

در دوبی ولندن ودیگر کشورها می باشند ، دارائی وسرمایه های 

این اشخاص ، در حقیقت خونبهای مجاهدین واقعی کشورما اند 

که سردر نقاب خاک کشیده اند وفرزندان شان امروز در خیابانهای 

میکنند وسرپناهی برای گذشتاندن شب خود شهر کابل  گدائی 

 ندارند.

خلاصه خانم بلقیس روشن در برابر هرپرسش خانم سجیه ، 

پاسخی منطقی ارائه میکرد و خیلی سنجیده  ومستدل صحبت 

میکرد ودر هر بخش از صحبت هایش با استدلالی پذیرفتنی به 

یر ارائۀ معلومات می پرداخت. دوشیزه بلقیس در باره نامگذاری غ

موجه  پوهنتون تعلیم وتربیه بنام برهان الدین ربانی ولجاجت 

بیمورد پسرش صلاح الدین ربانی وسفر اخیروی به پاکستان، ونیز 

در باره اسماعیل خان وزیرانرژی وآب ودوسیه اختلاس وی در 

سارنوالی افغانستان واینکه او به هیچکس از دولت افغانستان 

از مردم فراه از بستن بند آب بر جوابگو نیست وبه انتقام گیری 

رود فراه امتناع میورزد و نیز از اقدام اخیر وی برای تشکیل شورای 

جهادی  واحتمال جنگ تنظیمها برای حفظ قدرت شان،ازخودسریها 

واختلاس های عطامحمد نور ودستبردها وغصب زمین های 

دولتی وشهرک سازیهای وی ونیز از کارنامه های محقق و خلیلی 

سیم فهیم وعبدهللا عبدهللا واحمدضیا مسعود وغیره گرگان وق

 درنده در حکومت کرزی صحبتهای همه جانبه نمود.



 361 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

این صراحت لهجه وافشای بدون دلهره از زورمندان معروف 

وبلند پایه دولت کرزی،این تشویش را در دل هر انسان دور اندیش 

ز سوی ایجاد میکند که مبادا این شخصیت دلیر وجان برکف ، ا

عناصر زن ستیز وقلدر تباه نشود، ویک چنین سرمایۀ  بی بدیل 

نابود نگردد. پیروزی وسرفرازی دایمی این شیردخت فراهی ، نه 

تنها آرزوی قلبی من است، بلکه آ؛رزوی هرافغان حق پرست 

ودادخواه و ستم دیده از دست زورمندان حق کش وصدر نشین 

بلقیس روشن، در رسانه دولت کنونی نیز میباشد.درخشش خانم 

های جمعی ملی وبین المللی مایۀ افتخار وامیدوارماست! ما 

وجود این خانم دلیر وبا شهامت  را برای جامعه مردسالار 

افغانستان،یک سرمایۀ بزرگ معنوی میشماریم وآرزومندیم بر 

 تعداد بلقیس ها وملالی جویا ها در 

 2012/ 23/11پایان   کشور افزوده گردد.
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 ب(نویسنده،شاعر،صالحه واصل )واه  

 هنرمند ومؤلف آثار متعدد
 

 

 صالحه وهاب واصل

 

یکی از زنان فاضل،دانشور،سخنور،ادیب، نقاش و هنر مند          

چیره دست، خانم صالحه واهب است. خانم صالحه یا ذکاوت 

و  وهوش سرشار، هم در شعر سرائی ید طولا دارد و هم درنقاشی

نویسندگی قلم رسا و بیان شیوا دارد . وی در عرصه های یاد 

تک »شده دست آوردهای افتخار امیزی رانیز نصیب شده است. 

" با هنرمندی youtube" که در یوتیوب«بیت های رنگین واِهب
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خاصی در دیزیان های رنگی مختلف اما جالب وجذاب قاب 

میسازد که این گردیده، انسان را غرق ذوق سحر آفرین دستانی 

هنر به نمایش گذاشته است. خلاصه بقول شاعر،آنچه خوبان همه 

دارند، او به تنهائی دارد وتجمع این همه خوبیها، از وی یک 

 .شخصیت استثنائی ساخته است 

هموطنان گرامی، انصافاً  خانم صالحه واهب، یک 

شاعرنازک خیال ودور بین و صاحب ذوق ظریف و دارای اندیشه 

وطنپرستی است که در جامعه ما تعداد شان خیلی اندک  وتفکر

است، واز جمع کسانی نیست که با دامن زدن به اختلافات قومی 

و نژادی در صدد برهمزدن شیرازۀ وحدت ملی اند.این خانم آنچه 

می اندیشد میتواند آن را درقالب زیباترین کلمات چه درنظم وچه 

م مردم دوستانه ،اتحاد درنثربیان کند. نوشته هایش دارای پیا

وهمدلی وبرادری هموطنان با الفاظ خیلی ساده و روان است و 

از آن بوی خود ستائی وخود برتر بینی نمی اید.  این خانم با 

استعداد می باید از طرف اندیشه وران صاحب قلم وصاحب 

نظرما مورد تشویق و ترغیب و حمایت قرار بگیرد، زیرا نوشته 

 پرستی ومردم دوستی منشاء می گیرد. های او ازعمق وطن

من تا کنون درهیچ سطر و جملۀ نوشته یا شعرش، کلمه ای 

نیافته ام که از آن بوی بی عدالتی،ریاکاری و بیگانه پرستی ونفاق 

متساعد باشد. بلکه هر مصرع وهر کلمه آن درد و داغ و سوز و 

وبی گداز زن جامعه ما را فریاد میکند که  از این همه خشونت 

عدالتی و اجحاف و زورگوئی  خسته شده اند، از این همه حق 

تلفی وبی بازخواستی ، از این همه تجاوز ودست اندازی، از این 

همه آدم ربائی وبی امنیتی ،از این همه تجاوز برعفت دختران 

جوان  وکودکان معصوم، به جان رسیده اند. از این همه  فقر 
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تحاری و از این همه محتاجی و وبیکاری و بی سوادی وعملیات ان

 فقربیچاره شده اند و راه و چاه زندگی را گم کرده اند.

من درهر پراگراف ازنوشته ها و درهر مصرع ازشعرهایش ، 

که درد  ندای وجدان بیدار یک خانم هجرت زده آگاه را می شنوم

تبعیض وبی عدالتی و آواره گی  و دربدری را با گوشت و پوست  

د حس کرده  و به اجبار ازیار و دیار  وعزیران خود واستخوان خو

جدا گشته وفحش ودشنام وتحقیر و توهین اغیار را در مسیراین 

هجرت باچشم و گوش خود دیده وشنیده وهرگز نمیتواند آنرا 

 فراموش کند.

من درهربیت وهر پراگراف از نوشته هایش، بجای مطرح 

ندای زنی را می  کردن خود یا قوم و تبار ودین ومذهب خود ،

شنوم، که از تبعیض جنسیتی وبی عدالتی وتحقیر و توهین زنان 

از سوی مردان وطن شکایت وحکایت میکند. وپیام میدهد تا زنان 

به  توانایی فطری خود اعتماد و اتکا کنند و برضد بی عدالتی 

های اجتماعی به پا خیزند  وحق خود را از نهادهای قدرت  بگیرند. 

 را میتوان از آخرین شعر این شاعرگرامی  دریافت:این پیام 

 توانائی زن 

 خدا از طــاقــت من مخـــزن فــولاد می خـواهد

 زهر انگــشت من یک تیشۀ فــرهــاد می خـواهد

 خدا  قلــب مرا آماج درد  و غـصــه و غـم کرد

 کنون هــرحجره ام از آن خــدایم داد می خواهد

 توهین کرد تقدیرملت وضرب و زدن سنگسارو 

 چسان با آین هـمـه از من روان شاد می خواهد

 خــدا دیــروز و امــروز مــرا قـربان فردا کرد

 ولی فـــردای طفـــلم را زمـــن آبـاد می خواهد
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 مثال مــرد،مــن هـم خلـــقــت دست خـدا هستم

 ولی با دست مـــرد،دنـیای من بربـاد می خواهد

 ش مـیان مـرد و زن خس راخدا در آمــوزنگاه

 مقـابـل با تــوان آهـنــیـن بنـیــاد  مـی خــواهـد

 اگر خالق زند زخمــی  بـه قــلب مـادر مسکین

 زکی غـــیراز خـدا این مـادر استمداد میخواهد

 نــدارد بـــاوری بر این عـدالتها« واهــب»دگر 

 خـودش را با تـوان خــود، زبــنـد آزاد میخواهد

 

نطورکه بیوگرافی مختصر خانم صالحه جان در پورتال آ

افغان جرمن حکایت میکند: صالحه واهب واصل بنت الحاج محمد 

هـ ، ش در شهر کابل  133٩م مطابق به  1٩60غوث واصل در 

چشم بدنیا گشوده است. بعد از گذشتاندن دوره ابتدائیه دوره 

ه و بقیه تعلیمات عالی را در لیسۀ زرغونه به اتمام رسانید

تحصیلاتش را با درجۀ فوق لیسانس در رشتۀ تجارت و مارکیتنگ 

از کشورش  1٩٨٩بدست آورده است. خانم واهب واصل از سال 

سال اخیر را در کشور هالند با  21مجبور به مهاجرت شد که مدت 

شوهر و چهار فرزندش ) یک دختر و سه پسر( به سرمی برد، وی 

حصیلات پرداخت و در رشته های در کشور هالند نیز به کسب ت

مختلف مانند: نرسنگی تا درجه کدرنرس، حساب داری کمپیوتری 

وعملی، دفترداری و شناخت کمپیوتر کوشید و افتخار داشتن 

سال به  16دیپلوم و یا شهادتنامه های آنهارا بدست آورد و مدت 

حیث کدر نرس در شفاخانه های مختلفه هالند ایفاِء وظیفه کرد. 

م واهب واصل علاوه بر وظیفۀ اصلی اش همیشه در صدد خان

خدمت به کشور و هموطنانش بوده و به شکل افتخاری با انجمن 
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های مختلف زنان، مهاجرین افغان در اروپا و نهادهای فرهنگی 

 بیرون مرزی همکار بوده و خدمات مزیدی را انجام داده است.  

آراء به حیث مدیر مسؤول و صفحه  200٩وی در سال 

فصلنامه بانو که یک نشریۀ اروپایست و از اتریش چاپ و نشر 

مقام مدیر مالی کمسیون سر تا 2010میشود انتخاب شد و درسال 

سری زنان هالند را نیز از آن خود کرد. خانم واهب واصل علاوه بر 

خدمات اجتماعی و فرهنگی اش نویسندۀ خوب و نقاش با 

ش مطابق 135٧وی در سال استعدادیست که یکی از نقاشی های 

م در مسابقات نقاشی بین چندین کشورآسیایی مقام اول 1٩٧٨به 

را کسب کرد. خانم واهب واصل تا حال چند بار نقاشی هایش را در 

شهر های مختلف از ممالک نیدرلند، جرمنی و بلژیک به نمایش 

قرار داده که مورد علاقۀ علاقمندان هنرش قرار گرفته است و 

آنها توسط غربیان و هموطنان خود مان به قیمت بعضی از 

مناسب به فروش هم رسیده. همچنان خانم واهب واصل آثار 

زیبای از دیزاین های دیجیتالش دارد که نمونه های آنرا در صفحۀ 

میتوانید «  پیکاسا» و «  گوگل»و یا در  waheb60یوتوبش به نام 

 مشاهده نمائید. 

ر ادبی میباشد که ُنه اثرش اث 1٧خانم واهب واصل دارای 

حاوی کتب رنگین با میناتوری و هنر کالیگرافی زیبای شرقی است 

که به همکاری کالیگراف معروف و با استعداد محترم تواب وهاب 

، «جوهر»، «نگین»دیزاین و خطاطی گردیده است، به نام های 

تک بیت »، « زیور»، «تک بیت های صالحه واهب واصل»، «گهر»

یک جلد چار پاره های رنگین به نام « ُدِر ناب»و « ین واِهبهای رنگ

و یک جلد غزلیات با میناتوری شرقی زیبا به نام « یار تنهایی»

میباشد.  باقی پنج اثر دیگرش کتب پنجگانۀ « غزلیات عاشقانه»

، «صفای دل« »مروارید گمشده»غزلیاتش می باشند زیر نام های 

که همه از چاپ « کران عشقبی»و « عالم یقین»، «گوهر ناب»
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برآمده و به دسترس علاقمندان قلمش قرار گرفته است و دویی 

آمادۀ چاپ « گداز درون»و « فنای عشق»دیگر آن به نام های 

میباشند. خانم واهب واصل استعداد شعری را از پدر به میراث 

برده است و اشعارش زیاد تر متأثر از اشعار بیدل بزرگ و مولانای 

باشد. که زیاد تر در اشعارش سبکهای هندی و خراسانی و بلخ می

سبک کلاسیک را مشاهده میتوانیم. وی اشعار سپید و نیمایی هم 

دارد که با مطالعۀ  مجموعه های شعرش به سبکها و گرایش آن 

به سادگی پی خواهیم برد. خانم واهب واصل همچنان در کنار 

بسیار زیبای  سرودن شعر و کلک هنرمندانه اش داستان های

کوتاه هم مینویسد. که از جمله ی داستانهای این قلم داستان 

که یک « قصاص زن گمنام»و « شاداب»،« گلچهره»، «صغرا»

و « بانو»قصۀ حقیقی و چشم دید خودش میباشد در فصلنامۀ 

سایت های مختلف انتر نتی به نشر رسیده است و در اولین 

جموعۀ داستان هایش فرصت با داستان های دیگرش به شکل م

که مکمل « آتش سوزندۀ خاموش»در قالب یک کتاب زیر نام 

 آمادۀ چاپ است، به نشر میرسید.  

خانم واصل با قلم توانایش که بیانگر واقعیت های جامعۀ 

فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است، مقالات بسیار دلچسپ و ُپر 

جرمن آن  افغان»محتوای می نگارد که زیاد تر آنها را در سایت 

، «نور»، «گفتمان»، «سایت جام غور»، «ساعت 24سایت « »لاین

و سائر سایت ها و صفحۀ فیسبوکی خودش بنام « روزنه»

زن »مطالعه کرده میتوانید . وی کتاب دیگری زیر عنوان « واِهب»

هم روی دست دارد که « و استفادهء سوء از زن در شرق و غرب

 خالی از لذت نخواهید بود. مطالعۀ آن برای علاقه مندان قلمش

 سرمۀ گلو                          
 هرسـو خــزان بینی بـه  گلــــشن، بهــــار کــــو

 رفــت آبــروی  بـــاغ  و چمن،  آبشــــا ر   کـو
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 امـــروز خواب  غفلت، بستــه سـت  چشــم  مـا

 جزء از ستاره  دیــدۀ  شـــــب  زنــــده دار کـــو

 م از شکســت مـــژۀ خــــود کـــور میشــودچشــ

 از این کشـنده تــــر بــــه ســر دیــده خـــار کــو

 شرمنـده   ا ز  بلنـــدی  فریـــاد   خــود  شـدیــم

 غصـب  ِعنــان نــالـــۀ   بـی  اختــــیا ر   کــــو

 عمرم بـه جست و جوی سعـادت گذشت و لیـک

 ه ایــن ثمـــــر انتظـــــار کــودر حیــــرتــم کـــــ

 فقــدان علم تـا چــه زمــــان سرمــۀ   گلـوســت

 خـــواهم  فغان  بلنـــــد  کنـــم، کــوهســـار  کـو

 خــون  بهــار  از  رگ   گــل  مـــوج   میـزنــد

 ای داغ شــــوِق ســیـر چمن،  لالــــه  زا ر کــو

 روانـــم گرفتـه اسـت عمـریســـت طبــع شـــــاد

 کـو خلـوتی و کــو همـراز و یــار کـو« واِهـب»

 :دیگر  نمونه 

 انه ریـخـت        ـالمـخـون سـخـن به تـیـغ سـتـم ظ

 اشک چـمـن زچـشـم صبـا محـرمانه  ریـخـت

 خـشـکـیـده خـنـده  تا که به لـب هـای نستـرن         

 ـه  دانـه ریـخـتبـاران غـم  ز ا بــر الــم  دان

 ـر الـطـاف  ایـزد است          ـــانسـانـیـت کـه جـوه

 شـد نـنـگ و از نهاد بشر، این زمـانه ریـخــت

 

این شعر از بلندای افکار شاعر حکایت میکند و آفرینش  

 معنی درکمال پختگی واستادی ارائه شده است.
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 شیما غفوری، فعال حقوق زنان

 

 

 

ری یکی از فعالان و مدافعان برجستۀ حقوق زن شیما غفو

تحصیلات عالی خود را در بلغاریا به پایان رسانید  1٩۸1در او است.

درجۀ علمی دیپلوم انجنیر زراعت و اخذ دو مدال طلا،  و با کسب

درکدرعلمی  و بصفت استاد در پوهنتون کابل به وطن برگشت

بۀ پوهندوی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل بحیث استاد تا رت

با شوهر و اولادهایش مجبور به ترک  1٩٩2تدریس کرده و درسال 

وطن گردیده  و درکشورجرمنی  بحیث مهاجرپناهنده شده است. 

 و در آنجا به وظائف گوناگون اجتماعی مصروف است.

زیاد علمی و تحقیقاتی است؛ شعر  خانم غفوری دارای آثار 

از سروده های اوست که  هم میسراید و " آه نارسا " مجموعه ای

اجتماعی درونمایه شعرهایش  د . وبزودی چاپ شممکن است 
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. یکی  بسیار عالی ووضعیت رقتبار زن افغان را بازگو میکندو

 ازنمونه های شعرش  اینست:

 جـانـا چـو مـرابـیـنـی، فـکری بـسـرت آیـد :

 کـین بـیـوه زن نـادان، بـیـچاره  چـه مـیدانـد 

 ن برلـب، نی کـفـش به پای ویاو را نه سخ

 ایـن بیسر و سـامـان را دوسـتی نـمـی  شاید

 قـدرت گـفـتـاری؟  یـارا سـخـنـی دارم، کـو

 از شـوره چمن خواهم، کو فـرصت یک کاری؟

 لفظم بتو معنی نیست،  دردم تو چه میدانی ؟

 کـان تـوتـه زمین دانـد، چون رست به او ناری

 ن" شهیدان است عیش تو و عجزمن، "مرهـو

 مـا را مـبر از یـادت، گرچه که نـه انسان است

 درجـوی وطـن جـاری، خـون دل و دلــبـنـد م

 بـنشـستـه بـه ایـن مـاتـم هر مـادر افـغـان است

 

وضعیت ترین شعر خانم غفوری، بیان  سوزناکتازه ترین و

 بردهچون شینواری است که توسط اقاربش مظلوم  کیک دختر 

من واز خود می پرسد: هماندیرسد ودخترک هک وپک بفروش م

  انسانم یا یک حیوان؟ کی ام،

 سقوط انسانیت 

 من چه دانم که کی ام ؟                   

 مادرم گفت که از جنس زنم

 بهر تعویض به اسعار منم 

 من زنم، دختر شینوار منم  

 که به هنگام فروش بدنم 

 آن یکی موی مرا میبیند  

 ، صدف روی مرا  دیگرش هم
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 چشم جادوی مرا، نرمی سینۀ من، پیکر بی روح مرا

 زیر باران نگاه  ،و من از فرط حیاء 

 غرق اشک و عرق از اوج جفا 

 که:از تن خسته خود می پرسم 

 من کی ام، حیوانم؟ پارۀ  بی هنر بی جانم؟   

   از چه دانم که منم  انسانم؟ از چه دانم که منم  انسانم؟  

 ماربورگ آلمان   ۱۲/۱۲/۲۰۱۴

 

غفوری که در نتیجۀ فعالیتهای مؤثر خویش به اخذ جوایز، خانم 

مدالها و ازجمله مدال خدمت جمهوری اتحادی آلمان مؤفق 

آلمان" را نیز بخود اختصاص  2۰1۰سال  گردیده، لقب "زن شجاع

داده است. او در حال حاضربه حیث کارمند مسلکی "ادارۀ مردمی 

یک حوزۀ شهری ماربورگ که  م های اجتماعی" دربرای حل پرابل

 میباشد، مصروف خدمت است .  یک بنیاد غیر دولتی

موتور اساسی فعالیت هایم را انسان  شیما غفوری میگوید:

 دوستی و وطندوستی تشکیل میدهد. علاوتاً میدانم که خداوند

صرف یکبار برایم چانس زندگی را داده است، من از ضیاع وقت 

آن اعضای فامیل  سته میشوم، تا از کار کردن. افزون بربیشتر خ

نیز با من استند و دوستان خیلی خوبی هم برای پشتیبانی از کار 

نیز به نوبۀ خویش ایجاب کار،  هایم دارم. البته جلب این همکاری

صداقت و صمیمیت را مینماید ولی اگر این چرخ یکبار به حرکت 

واقعی آن به وجود خواهد آمد،  مشترک به مفهوم افتد، آنگاه کار

 که از ثقل وظائفم خواهد کاست .

: شما از همان که فرید طهماس خانم غفوری در پاسخ این سوال

سالهای تحصیلات عالی تان در بلغاریا تاکنون ، نه تنها به اخذ 
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نایل شده، بل لقب " زن شجاع " در آلمان را  مدالها و جوایز متعدد

 یا ممکن است در این باره چیزی بگوئید؟نیز کمایی کرده اید. آ

: فکر میکنم گفتن در بارۀ خود و مدالها و جوایز و پاسخ میدهد

لازم نیست؛ حالا  القاب افتخاری که به من تفویض گردیده آنقدر

که سؤال کردید ، بسیار فشرده و بطور نمونه از چند تای آنها نام 

 میبرم:

خاطر "کار های ابتکاری مدال خدمت جمهوری اتحادی آلمان به -•

فوق العادۀ اجتماعی و فرهنگی داوطلبانه"به من تفویض 

گردیده است. این مدال به کسانی داده میشود که مجری چنان 

باشند که در غنای جامعه چیزی  کار های اجتماعی، فرهنگی وغیره

 را بیفزایند .

لقب ستارۀ شهر ماربورگ را به خاطری به دست آورده ام که -• 

با کلتور های مختلف  هر ماربورگ را به طرف زندگی باهمی"ش

در قطار هفت زن، لقب " ظرفیت های زنان  غنامند ساخته است "

برجستۀ ایالت هیسن" را به "خاطر تبارز ظرفیت زنان خارجی" به 

 دست آورده ام . فعلاً همین بس است .

 و اما درباره لقب "زن شجاع " که به آن موصوف شده ام، باید

دورتموند آلمان  بگویم که، این لقب از جانب "بنیاد زنان شجاع" در

به خاطر کارهای اجتماعی که برای گروپ های حاشیوی اجتماعی، 

دولتی و اجتماعی انجام داده ام،  مخالف نورم های قبول شدۀ

 برایم اعطاء گردیده است.

فرید طهماس: تا جایی که دیده میشود، تعداد سازمانهای مدافع 

بسیار زیاد  قوق زن، هم در داخل و هم در خارج افغانستانح

است. به نظر شما، چه سبب میگردد که این سازمانها از نظر 

 تشکیلاتی جدا جدا از هم فعالیت کنند ؟
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شیما غفوری: شما به موضوعی بسیار مهم اشاره کردید. باید 

سازمانهای زنان با  بگویم که شوربختانه این یک حقیقت است که

مدیگر روابط نزدیک ندارند. حتی بعضاً متأسفانه نیروی شان را ه

 میرسانند. بر ضد هم به مصرف

فرید طهماس: انجمنی که شما در رأس آن قرار دارید، چه گامهای 

هایی که  پروبلم  عملی را در جهت توحید سازمانها و رفع

 برشمردید، برداشته است؟

ی، همکاری بی آلایشانه شیما غفوری: انجمن ما در راۀ اعتماد ساز 

ماربورگ گامهای  و نزدیک شدن افغانها به خصوص زنان مقیم

ما  زیادی برداشته است که افغانهای مقیم این شهر آگاهی دارند.

تا حال چندین برنامۀ مشترک با افغانهای آلمان، سائر کشور ها و 

خواهیم  داخل افغانستان داشته ایم که این سلسله را ادامه

به حیث رئیسۀ این بنیاد برای همسویی فعالیت های  داد.خودم

قومی و  زنان به شیوۀ جدید عاری از آیدیالوژی گرایی و اختلافات

زبانی، ارتباطات وسیع را ایجاد نموده و بصورت مشخص کار 

زنان را صرف نظر از  مینمایم. هدفم این است تا یک شبکۀ وسیع

ن به حیث انسان هر نوع وابستگی، به خاطر دفاع از زن افغا

نمایم. برای رسیدن به این اهداف،  متساوی الحقوق جامعه ایجاد

پشتکار، باور خدشه ناپذیر به همبستگی زنان، تواضع، حوصلۀ 

توقعات شخصی ضروری میباشد، که من در تلاش  فراخ و نداشتن

 ، آسمائیفرید طهماسمصاحبۀ )  داشتن چنین خصایل میباشم.

2۲/٨ /2011) 

یک  جهانی زنان، روزمارچ، ٨بمناسبت  2014ی در سال خانم غفور 

غرض همبستگی را « تفکر، تحریر وعمل»زیرعنوان وسیع کمپاین 

با همکاری رسانه های صوتی وتصویری زنان افغانستان ،
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ر داخل وخارج از کشور آغاز نمود که تقریباً سه ماه والکترونیکی د

ردان که هواخواه را در برگرفت. دراین مدت بسیاری از زنان و م

حقوق زنان .منع خشونت علیه زنان کشور بودند، مقالات 

ونظریات مفید وسودمندی را در زمینه همبستگی زنان برای 

علاوتاً خانم غفوری روز هشتم  حصول حقوق شان ابراز داشتند.

جون را به عنوان روز همبستگی با زنان افغانستان نیز مطرح 

ارج وداخل خپرشکوهی در د وبه این مناسبت محافل ساختند

 کشور برگزارشد. 

و برای بهبود سفرنمود به کابل خانم غفوری 2014در ماه نومبر 

م اول کشور، رولا را به دفتر خان وضعیت زنان افغانستان  طرحی 

 .غنی ارائه کرد

بهبود وضع و موقف زنان درطرح پیشنهادی برای 

در نظرداشت  با »،که میخوانیم،به دولت وحدت ملی افغانستان

اینکه زن افغان همواره و بخصوص در سه دهۀ اخیر با همت 

والای خویش در جریان مصروفیت مردها در جبهات جنگ، چرخ 

زندگی را با حوصله مندی و متانت بدست گرفته و شیرازۀ زندگی 

فامیل را محکم نگهداشته و نگهمیدارد؛ لازم است تا نه تنها جانب 

این واقعیت را فراموش نه ننموده و به ذهنیت جامعۀ افغانستان 

خدمات آنها ارج بگذارند، بلکه جهانیان هم نباید دیگر بیش از این 

زن افغان را از روی ترحم بیچاره و مظلوم پندارند، بلکه  ظرفیت 

ها، توانایی ها و آمادگی های وی را لبیک گفته، پشتیبانی نمایند. 

اشت تا اهداف بدینترتیب زن افغان چانس آنرا خواهد د

شرافتمندانۀ خویش را در تثبیت ارزش انسانی و نقش مؤثرش در 

آبادانی یک جامعۀ مرفه و مستقل عملی نماید. با این طرح 

میخواهم به طور مشخص پیشنهادات مشخص خویش را برای 



 375 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

بهبود و ارتقای موقف و نقش زنان افغان در جامعه به طور ذیل 

 ارائه نمایم.  

ضعیت کنونی لازم است تا در ابتدا یک وجه برای تغییر و-1

مشترک و پیوند دهنده میان زنان افغانستان در داخل و خارج از 

کشور و در بین لایه های مختلف زنان افغان به وجود آمده و 

برازنده گردد.  به نظر من این وجه مشترک میتواند که تجلیل از 

 باشد.  «روز همبستگی زنان افغانستان»یک روز مشخص بنام 

نظر به آموخته های علمی، تجارب تاریخی و واقعیت  -2

های عینی جامعۀ ما لازم است تا ارشادات دین مقدس اسلام، 

مانند  -فرهنگ جامعۀ افغانی و قوانین مدنی جامعۀ بشری 

برای بهبود وضعیت و تحکیم مقام   -اعلامیۀ جهانی حقوق بشر

از هر نوع اِفراط و  زن در حیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دور

 تفریط با هم تلفیق گردد. 

. از همه مقدمتر باید این موضوع به پیش کشیده شود 3

که زن انسان است و باید حقوق و جایگاه انسانی خویش را در 

جامعه احراز نماید. زنان افغان انتظار دارند تا  حیثیت و کرامت 

ردد. مردان به انسانی آنها، در تمام پیوندها با مردان احترام گ

توانایی و استعداد شان نه تنها در قالب همسر، مادر، خواهر و 

  دختر، بلکه در موقف یک انسان اهمیت قایل شوند.

» لازم است تا در نصاب تعلیمی مکاتب مضمونی بنام 

داخل گردد تا « مقام ونقش زن درحیات خانواده و جامعه 

حرمت گزاری به زن  شاگردان مکاتب از همان دورۀ ابتدائی، آداب

را بیاموزند. لازم است تا در این مضمون در مورد احترام به زن، 

تقبیح خشونت و تبعیض جنسیتی در مقابل زنان و ارجگزاری به 

 توانایی های آنها تدریس گردد.  
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مبرهن است که اساسی ترین آرزوی زنان افغانستان راه   -4

ی نقش زنان، طرح اندازی  تحولات مثبت  سیاسی در جهت ارتقا

وتطبیق قوانین متمدن، مسلکی سازی ادارات دولتی و تأمین 

صلح و تحکیم امنیت در کشورمیباشد. زیرا که همۀ اینها شرایط 

مقدماتی و ماحول عمومی کار و پیکار دادخواهانه زنان و مردان 

 را مساعد میسازد. 

اقدامات و دگرگونی های مثبت در حیات اجتماعی زنان  -5

د بر اساس پلان ستراتیژیک طویل المدت بنیان گذاری شود، تا بای

زمینه اصلاحات تدریجی، مستمر و غیر قابل برگشت را فراهم 

نموده بتواند. خواست زنان افغانستان از دولت جدید  بلند کردن 

چنان قدم های ثابت،  مدبرانه  و پیگیرانه میباشد، که نباید همانند 

خطر عقب گرد داشته  و تداوم گذشته های دور و نزدیک، 

 انکشاف را در زمینه فراهم گرداند.  

برای تحولات مستمر و دوامدار در موقف و رول زنان در  -6

جامعه افغانی ضروری است تا انکشاف هماهنگ، متناسب و 

متوازن زنان در سرتاسر کشوراعم از شهر ها و دهات عملی گردد.  

شهری و با سواد گردد، بلکه پیشرفت زنان نباید محدود به زنان 

لازم است تا توجۀ خاصی در ولایات و قریه جات کشور نیز مبذول 

 گردد. 

مسئلۀ مهم دیگر، نهادینه شدن مفکورۀ شناسایی و  -٧

پذیرایی حقوق زنان در بنیاد جامعه  است. برای این منظور لازم 

است تا  در تمام اقدامات چنان میتود های عملی روی دست 

شود که زنان را در بطن جامعه از این اقدامات اگاه ساخته،  گرفته 

ایشان را قدم به قدم با خود گرفته، خلاقیت و ابتکار زنان عادی 

کشور را نیز به کار بیاندازد. بدین ترتیب همه خود را در سیاست 
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های دولت شریک دانسته، فاصله و جدایی بین لایه های مختلف 

 قشر زنان کمتر خواهد شد.

زنان را باید در محل های زیست شان جستجو نمود و  -٨

قابلیت های شانرا انکشاف داد. لازم است تا مطابق شرایط 

زیست آنها از روش های تجربه شده  در جهان  برای  ارتقای 

تدریجی  ولی دوامدار سطح آگاهی  شان  استفاده  صورت گیرد. 

اد محروم اند، و باید در نظر داشت که اکثر زنان افغانستان از سو

در عین حال همین اکثریت بیسواد، مربی و تربیه کنندۀ نسل 

آیندۀ وطن میباشد. باید اندیشید که چگونه و با کدام آهنگ 

شرایط پیشرفت شانرا چنان آماده نمود، که در عین حال در تضاد 

 با شرایط و عنعنات مروجۀ محیط زندگی شان قرار نگیرد.

و توانایی های زنان آگاه و  استفاده از ظرفیت ها -٩

وطندوست افغان در خارج، به خصوص در ممالک غربی به نفع 

زنان کشور میباشد. آنها از سالهای متمادی بدینسو برای بهبود 

وضع زنان و روشنگری به کار های قابل ملاحظه یی دست زده و 

َصرف انرژی مینمایند. زنان فعال افغان که در بیرون از کشور 

ینمایند تجارب غنی کشورهای مختلف را در ساحه مورد زندگی م

میکانیزمی ایجاد شود تا فعالیت  استلازم  اندنظر کسب نموده 

های زنان داخل و خارج کشور باهم  طوری تنظیم، ترتیب و جهت 

گیری گردد که مؤثریت فعالیت ها  بلند رفته و زمینۀ همکاری بین 

 آنها  بیشتر مهیا گردد.

ی و سیاست گذاری در بخش فرهنگی جامعه، کار بنیاد-10

موضوع مهم دیگری میباشد که زنان و مردان را در هماهنگ 

سازی و آشتی دو فرهنگ تقریباً متضاد ممد همدیگر ساخته 

میتواند. زندگی سنتی و برخاسته از جنگ های دوامدار که موقف 
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 زنان را به نزول کشانیده است، از یک طرف و فرآورده های زندگی

مدرن که از طریق رسانه ها و تکنالوژی اطلاعاتی به دسترس 

جامعه قرار میگیرد، از جانب دیگر موجودیت همین دوکلتور 

متفاوت باعث سر در گمی و شخصیت سازی چند گانه، نه تنها در 

بین زنان و به خصوص قشر جوان آن، بلکه در بین مردان نیز 

ست تا اولتر از همه در گردیده است. برای اصلاح این حالت لازم ا

پروگرام های تلویزیون های افغانستان تغییر بنیادی به میان آید. 

پروگرام های تعلیمی و سریال های آموزنده را در اوقاتی که اکثر 

 فامیل ها به تماشای تلویزیون میپردازند، جایگزین گردانند. 

در این پیکار بزرگ ملی نه تنها دولت و حکومت افغانستان، 

که تمام سازمان ها و نهاد های سیاسی، مدنی و اشخاص بل

انفرادی مسؤولیت دارند تا دست به دست، قدم به قدم به پیش 

رفته و امکانات مساعد را برای انکشاف حد اکثر زنان جامعه مهیا 

 2014اول نومبر گردانند.  
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 دکتورس زرغونه عبیدی

 

 

 

هجری شمسی مطابق به سال  133٧در سال زرغونه عبیدی

فراغت  خورشیدی در شهر كابل چشم به جهان گشود. بعد از 1٩5٨

از مکتب رابعۀ بلخی، تحصیلات عالی خود را در رشتۀ طب 

وهنتون کابل )که در آنزمان بنام انستیتوت طب کابل یاد میشد( پ

به پایان رسانیده و شامل كادرعلمی دیپارمنت فارمکولوژی 

پوهنځی طب كابل گرديد. در این دیپارتمنت به حیث استاد 

فارمکولوژی، این رشته را برای محصلین طب در سال چهارم 

است. او در این  تدریس نموده 1٩٩2فاکولته شان تا اواسط سال 

کدر طبی از رتبۀ نامزد پوهیالی شروع به کار نمود و بعد از 

نوشتن و ارایه نمودن کار های علمی لازمه برای بدست آوردن 

بعد از  136٩درجات اکادمیک بلندتر، درجه پوهنمل را در سال 

تصویب شورای علمی طب کابل و منظوری وزیر صحت عامۀ 
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صول درجۀ پوهندوی که آرزو و هدف آنزمان کسب و اما قبل از ح

 .بعدی وی بود، بنابر مشکل زمان وادار به سفر از وطن گردید

خانم عبیدی همزمان با خدمت اش به حیث استاد طب، در 

رشته ای دوم خویش به حیث دکتور ولادی و نسايی در شفاخانۀ 

ملالی زيژنتون نیز ایفای وظیفه نموده است. وی با استفاده از 

سازمان صحی جهان مدتی چند ماه به تحقیقات در  يک بورس

رشته فارمکلوژی در هندوستان پرداخت. دکتورس زرغونه عبيدی 

در کنار ايفای وظايف رسمی، در كلينيك صحی انجمن ملی 

معلولين و کلینیک حمایۀ طفل و مادر نيز به شكل رضاكار به 

  .تداوی بيماران پرداخته است

که به دعوت يك سازمان  1٩٩2ال محترمه عبيدی، از پايان س

خيريه آلمانی به اين كشور آمد، در آلمان اقامت دارد. وی در 

آلمان پس از آموختن زبان، اشتراک در سيمينار های تخصصی و 

 سپری نمودن امتحانات مربوطه، جواز کار مسلکی را بدست آورده

و   Medical Doctor ( Uni Kabul ) / M.D( Afg) .شامل کار گردید

خانم عبیدی طور داوطلبانه در خدمت   بحیث محقق فارمکولوژی

سازمان های آلمانی که به تداوی کودکان افغان در آلمان مبادرت 

می ورزند قرار داشته در هر زمانی که ضرورت به همکاری اش 

  .پیش بیاید به آن حق اولویت میدهد

يز زرغونه عبيدی در کنار کار علمی و مسلکی، به کار ادبی ن

دلچسپی دارد. شماری از اشعار و نبشته های او در مطبوعات 

برونمرزی منتشر شده اند. مجموعۀ اشعار وی بنام "فریادی 

سکوت" چندی قبل به چاپ رسیده و يك مجموعۀ داستانهای 

كوتاه او آماده چاپ است. زرغونه عبيدی ازدواج نموده و صاحب 
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ساحۀ فعالیت های یک دختر است. او با نام زرغونه عبیدی در 

ادبی اجتماعی خویش، خود را معرفی نموده و اما در داخل آلمان 

در مسایل رسمی دولتی با نام زرغونه عبیدی تیبکین نامش درج 

 .گردیده است

زرغونه عبيدی از شمار اعضای بنيادگذار افغان آسمايی 

بوده و از آغاز ماه مارچ سال جاری، در سمت هیأت مدیرۀ کانون 

ی زنان در خدمت هموطنانش قرار دارد. او آرزومند است همآهنگ

تا بتواند با فعالیت هایش از طریق این کانون، در راه دفاع از 

حقوق زن افغان، در پشتیبانی و همکاری با دیگر فعالین حقوق 

زن، باعث برقرار نمودن پلهای ارتباطی تبادل نظر میان هموطنان 

او  .خارج از وطن گردد و بخصوص خواهران افغانش در داخل و

زندگی اش را در وطن، دوران فعالیت های علمی اش را در رشتۀ 

طب، خاطره های گرانبهای همکاری اش را با محصلین طب وهم 

مسلکان اش و دورۀ خدمت اش در هر دو ساحه فعالیت هایش از 

جملۀ سالهای ُپر ارزش و فراموش نا شدنی زندگی اش حساب 

 .میکند

هتر خانم زرغونه عبیدی خوبست تا بخشی از برای شناخت ب

مصاحبه فرید طهماس را باوی مرورکنیم ونیات واهداف او را در 

 زندگی در یابیم.

دکتورس زرغونه عبیدی یکی از پیشتازان و فعالان برجسته، 

بدینسو در جرمنی  1٩٩2آگاه و با احساس حقوق زن است که از 

 زنده گی میکند. 

م با آغازمصروفیتهای تان در امور فرید طهماس: فکر میکن

 زنان، کمتر موقع مییابید که به طبابت مصروف شوید. 
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به اخذ  1٩٩5زرغونه عبیدی : نی چرا، در این جا نیز در سال 

جواز کار مسلکی نایل گردیدم و به حیث محقق در کلینیک 

فارمکولوژی کار کرده ام . لیکن طبیعی است که فعالیتهای 

 ت طبی من می گردد.  کنونی مانع خدما

فرید طهماس: تا جایی که روشن است، شما فعالیتهای 

عملی خیلی گسترده را در دفاع از حقوق زن از خود تبارز میدهید 

لیکن در گفتار، خیلی فروتن و متواضع هستید . درست قضاوت 

 کردم ؟ 

زرغونه عبیدی: آنچه میدانم اینست که من فعالیت خود را  

ولانی و از لحاظ موقف در اخیر صف پیکار در آغاز یک پیکار ط

مقایسه با دیگر فعالان حقوق زن میدانم. ساده تر بگویم، برای 

 من صحبت راجع به عملکردهایم بسیار مشکل تمام میشود. 

ال از خود سو به سوال پاسخ گفتن یک حرف است و بی

سراییدن حرفی دیگر، و این شکل دومی را دوست ندارم. یک مثال 

ک به شما ارایه میکنم تا بیشتر مرا درک کنید: من با دیدن یک کوچ

لباس مجلل در پشت ویترین، یک سفره ی مجلل و هر آنچه 

مشابه به آن ، در آن واحد با خود میاندیشم که همچو یک مصرف 

میتواند یک خانواده را در افغانستان برای یک ماه از خطر نابودی 

دیگری از دنیا کسانی هستند که نجات بدهد . در حالی که در جای 

به ساده گی می توانند همان اشیای مجلل و گرانقیمت ویترین را 

به ساده گی برای شان خریداری کنند. امیدوارم که در اینجا تنها به 

 سووال پاسخ گفته باشم. 
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فرید طهماس: و آیا گاهی شده که شما نیز در زنده گی 

ویترینها منصرف شوید  شخصی تان از خریداری اشیای گرانقیمت

 ؟

زرغونه عبیدی: بلی، به همین خاطر یاد آورشدم. وقتی قرار 

باشد چیز گرانقیمتی از بازار برای خود خریداری کنم، با کمال 

رضایت و بدون تأثر از خریدن آن صرف نظرمیکنم و از صمیم دل 

پول آن را اینجا و آنجا برای کومک به  نیازمندان و مستمندان و 

ان میفرستم. این کار مایه ی راحت وجدانم میگردد و مستحق

فیصد  20 -15میتوانم براحتی یک لقمه نان را از گلو تیر نمایم. 

معاش ناچیز و نیمه یی از وقت خود را در خدمت فعالیتهای های 

رضاکارانه قرار میدهم و هیچگونه احساس نا راحتی نمینمایم. بنأ 

را با نواختن طبل و هارمونیه  دلیلی نمی بینم که فعالیتهای خود

 تبلیغ کنم .

فرید طهماس: اعضای خانواده تان نیز در صرفه جویی پول 

 از شما پیروی می کنند ؟

زرغونه عبیدی : سوال جالبی مطرح کردید. بلی، بهترین 

مثال آن تصمیم مادر بزرگوارم است که در سال جاری هزینه 

سم حج، با در مصارف رفت و بر گشت شان را جهت ادای مرا

نظرداشت وسعت و ابعاد فقر در سرزمین ما، به وسیله دوستان 

قابل اعتماد به هموطنان محتاج در وطن فرستادند و خواهش 

نمودند تا در قدم اول توزیع بخش معین این پول به آن نیازمندان 

وطن اختصاص داده شود که در پشت دروازه های شفاخانه ها، 

دست و جیب خالی، پریده رنگتر از با داشتن نسخه  دوا در 

جگرگوشه  شان در داخل بستر، حیران روزگار خویش اند. در جریان 
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نوشتن این سطور از گریه ام نمی شرمم. مثال به مراتب ساده 

تر، در هر سالگرد تولدم و هر مناسبت خانواده گی چنین میکنیم. 

ه  مین سالگرد تولدش به عوض تحف 60برادرم عبیدی در مراسم 

پول جمع شده را و همچنان دخترم و نیز خواهر زاده ام  تحفه  

ساله گی شان را یک جا به امور خیریه  1٨پولی در سالگرد 

اختصاص دادند. در سالگرد های شوهرم ، خواهشم این بوده 

است تا برای ما تحفه نیاورند و پول آن را هرقدر که باشد برای 

ساله گی شوهرم را که  50اعانه تخصیص دهیم . پول سالگرد 

مبلغ قابل ملاحظه یی بود به مرکز نابینایان در کابل فرستادیم ؛  

از پول سالگرد برادرم ، دخترم و خواهرزاده ام  برای معلولین در 

افغانستان ویلچیر خریده و اهدا کردیم.  امیدوارم این سلسله و 

کوچک رسم فامیلی ما تا که زنده هستیم ادامه یابد. یک خانه ی 

 دارم که نیم آن پر از کتاب است، میتوانید بیایید و ببینید . 

فرید طهماس: چه فکر میکنید، چرا زنان، به خصوص زنان 

 افغان به دفاع از حقوق شان ضرورت دارند ؟

زرغونه عبیدی: جنایات بیشماری در قبال زن افغان صورت  

. از این گرفته است که هر یک به ذات خود بدتر از بد بوده اند 

لیست طولانی، یک نمونه از برخورد با زنان افغان را در نظر تان 

مجسم میسازم تا به سوال تان پاسخ ارایه شده باشد . حتماً شما 

تصاویری از کشتن یک زن چادری پوش را در ستدیوم کابل دیده 

اید که با گلوله تفنگ به شقیقه اش در انظار صدها مرد 

بیچاره ی پوشیده در چادری بر زمین زانو  تماشاچی فیر کردند . زن

زده بود و شاید تا آخرین لحظات زنده گیش هنوز هم به امید 
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کومک میاندیشیده اما قاتل او با نعره ی هللا اکبر بی رحمانه به 

 سرش فیر میکند. آن صحنه را هرگز نمیتوانم از یاد ببرم. 

ل و در حیرتم که انسان چرا میتواند چنین بیرحم و سنگد

جامعه چگونه میتواند چنان بی تفاوت و بی عاطفه گردد. در 

جامعه یی که شناخت و رعایت حقوق زن رسم مروج نباشد، پس 

در چنین شرایط، زن و به خصوص زن افغان، ضرورت دارد  تا از 

حقوق وی دفاع به عمل آید. برای این که همچو جنایات تکرار 

ن در خدمت دفاع از حق قرار نگردند، حاضر استم تا بالاتر از توا

 داشته باشم.  

فرید طهماس: تا جایی که دریافتم ، شما از بانوانی هستید 

 که خوش ندارند تظاهر کنند. اشتباه نکرده ام ؟ 

زرغونه عبیدی: امیدوارم که انتباه درست از خود برجا 

گذاشته باشم، لیکن در مورد خود می توانم بگویم که از محفل به 

ن روش من نیست ؛ مشهور شدن را آرزو ندارم ؛ در محفل رفت

 مورد کومک هایی که انجام میدهم خوش ندارم زیاد پرحرفی کنم 

 فرید طهماس: شما همزمان عضو چند سازمان هستید ؟ 

زرغونه عبیدی: من عضو سازمان انسانیت هستم. خدا 

شاهد است، آنقدر کارهای انجام نا شده وجود دارد که نواسه ها و 

واسه های ما نیز از عهده ی آنها بدر نخواهند شد. من عضو ک

 سازمان و عضو هایت مدیرهء وجدان خود هستم. 

فرید طهماس: بانو عبیدی، آیا درست است که شما یکی از 

علاقه مندان بازی شطرنج ، موتردوانی و به خصوص بایسکل 

 رانی نیز بوده و هستید ؟

که در این باره نیز  زرغونه عبیدی : بلی درست است. حالا

شاید نخستین دختر -پرسیدید ، باید بگویم که در دهه ی هفتاد 

که در کابل بایسکل رانی میکردم، با چادر آفتابی بر  -افغان بودم 
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)سایت سر، باد در میان گیسوان و شادمان از دختر بودنم .

 (10/2014/ 26اسمائی،

 

 

 

 

  رنگینه حمیدی کیست ؟

 

 

 از ویرجینیا تا قندهار  رنگینه

 

رنگینه حمیدی،خانم افغانیست که برای آوردن تغییر در 

  زندگی زنان افغان عزم و اراده قوی دارد. 

رد آنـرا رنگینه حمیدی خشونت جنگ را به چشم خود دیده و د

ــان در  احســاس نمــوده اســت.  او بعــد از ســرنگونی حکومــت  طالب

  برای آوردن تغییر در زندگی زنان  آغاز به فعالیت نمود.   2001سال 

رنگینه در ایالات ورجنیای ایالات متحـده زنـدگی آرام و راحـت 

افغانـان و یـا  خود را یکسو گذاشت و در موسسه ای جامعه مـدنی 

ار به مبـارزۀ پايـان ناپـذيرش دريـن راسـتا آغـاز ای سی ایس در قنده

بـه همـت بیسـت زن  (ای سـی ایـس)پروژه انکشاف اقتصادی  نمود.
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 ۴50شـــروع بکـــار نمـــود. تعـــداد ايـــن زنـــان در مـــدت پـــنج ســـال بـــه 

دوزی  يکي از توليدات دست اندرکاران ايـن پـروژه  رسيد. خامک تن 

شـهرت  ان  از است که نه تنها در افغانسـتان بلکـه در سـر تاسـر جهـ

  بسزايی برخوردار بوده وبه فروش میرسد.

رنگینه فعاليت هايش را به يـاری ای سـی ایـس بـرای زنـان  بـا 

زنــان  نشــرات یــک رادیــوی آزاد گســترش داده و بــه تشــکيل شــورای 

دست يازيـد. چشـمگير تـرين دسـت آورد ايـن شـورا در سـال جـاری،  

که نظيـرش در تـاريخ   برگزاری محفلی  به افتخار روز جهانی زن بود

در عـین زمـان، رنگينـه  زندگی زنان ولايت قنـدهار ديـده نشـده بـود. 

  حمیدی مراسمی را نیز در ایالت ورجینیا ترتیب نموده بود. 

ـــت هـــايش، وســـيلۀ   ـــرۀ ســـاير فعالي رنگینـــه حمیـــدی، در زم

رســـانيدن بعضـــی از مســـاعدت هـــای امريکـــايی هـــا وموسســـات 

  ه مکاتب قندهار بوده است.حکومتی ايالات متحده ب غیر 

فهیمـــه مـــدیره مکتـــب رنگینـــه حمیـــدی را مخاطـــب کـــرده و 

ــد: " ــه  میگوی ــام دادی ک ــا اله ــه م ــو ب ــو سپاســگزار اســتیم. ت ــا از ت م

این مکتـب کـار نمـایم.  امیـدوار اسـتم کـه افغانهـای دیگـر نیـز  بالای 

پیـدا  عین احساس را کـه تـو بـرای ایـن کشـور و ایـن شـاگردان داری، 

  ند. این یک کمک بزرگ است." نمای

حال رنگینه حمیدی پروژه خامکـدوزی و گلـدوزی زنـان قنـدهار 

سـاخته اسـت. از  را تحت نام خزانه ای قندهاری به یک تجارت مبدل 

طریــق خزانــه قنــدهاری، رنگينــه گلــدوزی هــای زنــان را در امریکــا و 

بـرای معرفـی بيشـتر آن یـک  سایر کشـور هـا بـه فـروش میرسـاند و 

ــز آغــاز نمــوده اســت. صــف ــی نی ــات،  حه انترنیت ــا وجــود تمــام تحول ب

رنگینه میگویـد اگـر هبـران افغانسـتان و امریکـا مشـی خـود را تغیـر 

رنگینــه،  بــا وجــود  خواهــد شــد.  دهنــد، وضــع در زادگــاهش بهتــر 
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مشــکلات،  بــا اراده ای قــوی بــه فعاليــت هــاي بازســازی خــود در 

چیـزی جلـو او را در ایـن  یچ افغانستان ادامه میدهد. وي میگویـد هـ

راه نخواهــد گرفــت. رنگينــه آرزو دارد تــا نقشــی را در عملیــه صــلح و 

 صدای امریکا(0٨/200٨)/10نماید.    بازسازی افغانستان ایفا 

 

 

 رویا محبوب در میان صد شخصیت با نفوذ جهان
 

 
 

مجله تایم چاپ امریکا همه ساله یک فهرست از شخصیت 

را پخش می کند که امسال، نام رویا محبوب های با نفوذ جهان 

 هم در آن دیده می شود.

در شرکت سافت ویر خانم محبوب، بیست و پنج تن کار می 

کنند که هژده تن شان زنان و سایر آنها مردان استند. از میان 

هژده زن هم، پنج تن شان از خانه های خود با رویا محبوب همکار 

 اند.
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سیتا دیل، برای وزرات ها، شرکت سافت ویر موسوم به 

نهاد های غیر دولتی و شرکت های خصوصی پروگرام ها و دیتا 

 بیس های کمپیوتر می سازد و یا برای آنها مشوره میدهد.

رویا محبوب سایر پروژه های دلچسپ را هم رهبری می کند. 

در افغانستان استفاده از انترنت تنها در شهر ها و کلب های 

ما این کلب ها برای زنان و دختران محل انترنت ممکن است ا

مناسب خوانده نمی شود، به همین خاطر، خانم محبوب در تمام 

افغانستان، چهل کلب انترنت را ساخته است که در مجموع، 

 تقریباً یک صد و شصت هزار محصل از آن کار می گیرند.

این دختر افغان همچنان یک وبلاگ انترنتی را به چند زبان و 

یک سایت ویدیویی را برای زنان افغان که بتوانند  همچنان

 سرگذشت های خود را در آن بنویسند، ایجاد کرده است.

در این صفحات انترنتی، در حدود سه صد تن از شاگردان و 

محصلین دختر، نوشته های خود را نشر می کنند تا جهانیان، آواز 

 آنها را بشنوند.

قوق اساسی خود محروم در جامعه افغانی که اکثر زنان از ح

 اند، فراهم آوردن چنین امکانات، کار خیلی آسانی هم نیست.

رویا محبوب می گوید: پیش از این، زمانی که میدید زنان 

افغان در فهرست مجله تایم قرار گرفته اند، برایش عجیب بود و 

باور هم نداشته که یک روز، نام و تصویر خودش در همین 

 فهرست دیده خواهد شد.

در فهرست سالانه مجله تایم، صد تن از افراد با نفوذ که در 

میان آنها از هنرمندان گرفته تا رهبران، عالمان و افراد پیشتاز که 

برای تغییرات بزرگ، قدم بر می دارند، نشر می شود. )منبع سایت 

 (30/1/13٩2رادیو آزادی/
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برای این خانم پیشتاز افغان موفقیت های بیشتری ازاین 

 ست آرزو میکنیم.د

  

 

 

 

 ، فعال کمک های بشردوستانهیلدا قمرکرزی

 

 

  کرزیاخانم یلد

ان در خارج از یکی از خانم های تحصیل یافته وبا درک افغ

سال است در خدمت هموطنان محتاجش  ستکشور، که بیش ازبی

،بخصوص معلمین وشاگردان بی بضاعت لیسۀ جمهوریت 

کابل واطراف ان کمک های بشردوستانه رسانده ولیسۀ امانی 

وهنوزهم میرساند، خانم یلدا قمرکرزی، مقیم مونشن آلمان است . 

بدینسو از طریق تلیفون وسکایپ با  2005من با وجودی که از سال 

وهرش زلمی کرزی)دانشمند و نویسنده توانای زبان پشتو( او و ش
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با هم تماس داریم ولی هرگز از کارهای خیریه و کمک های 

وآلمان ، برای بشردوستانه خود به هموطنان محتاجش در کابل 

وبنابرین تا کنون در سطح  رسانه های  من  یاد نکرده است

روی کتاب  جمعی افغانی معرفی نشده است. دراین اواخر که من

کارمیکنم، اتفاقاً در مورد « سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ»

سوابق کاری خانم یلدا قمر پرسیدم، او سخنانی بیان کرد که برایم 

دلچسپ بود وفهمیدن آن برای دیگر هموطنان نیز خالی ازمفاد 

داده نخواهد بود، بنابرین در اینجا اندکی در مورد وی معلومات 

کاِر چنین خانم صبور وبا درایت ووطندوست ، میشود تا روش 

 برای سایر جوانان ما سرمشق زندگی گردد.

درکابل متولد شده و بعد  1٩4٨خانم یلدا قمر کرزی در سال 

تعلیم هنځی  شامل پو 1٩6٨از طی کردن دورۀ ابتدائیه وثانوی در 

پوهنځی تعلیم وتربیه را  1٩٧2کابل گردید. در سال تربیه پوهنتون 

الدین مبه پایان رسانید و در دارالمعلمین عالی سید جقانه موف

خانم قمر در همان سال در پهلوی  افغان بحیث استاد مقررگردید.

د وسند فوق شامل اکادمی تر بیۀ معلم یس به شاگردان، شتدر 

در دارالمعلمین عالی  1٩٧٧تا سال  را نیز بدست آورد و لیسانس

برای اشتراک در  1٩٧٧سال  نمود. در  ایفارا وظیفۀ استادی 

بنکاک تایلند تدویر یافته بود شهرسیمناری که از سوی یونسکو در 

 اشتراک ورزید.

بحیث عضو تعلیمات نسوان در ریاست سواد  1٩٧٨درسال 

بحیث مدیر لیسۀ  1٩٧٩سال  در وشد  تبدیل آموزی وزارت معارف

س ر گردید. در همین سال با استفاده از یک بو جمهوریت مقرر

د گردیعازم کانادا  ونصاب تعلیمی فیلوشپ پلانگذاری مکتب

انگلیسی  دپارتمنتبه حیث عضو  1٩٨0وموفقانه بازگشت. درسال 
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 1٩٨1د. در سال شتبدیل ترجمه وزارت معارف  ریاست تالیف و

در کشور آلمان در شهر مونشن بحیث  مجبور به ترک وطن و

 پذیرفته شد. پناهنده 

ن پس از فراگیری زبان المانی، بیکار خانم قمرکرزی، در آلما

انها وآلمانها یکجا  به عضویت نشست وبا جمعی از  افغه ن

لیسۀ امانی در آمد. این اتحادیه سالهای زیادی کمک  دراتحادیۀ

شاگردان لیسۀ امانی  های بشردوستانه خود را به معلمین و

. اعضای این اتحادیه شدیداً آرزومندی ولیسۀ جمهوریت میرساند

فراهم آید  و بازدید افغانستان  داشتند که روزی شرایط برای رفتن

 تا بتوانند مصدر خدمتی به مردم محتاج افغانستان گردند.

در سیمنار )زن وازادی( که  2002قمر کرزی در سال  خانم یلدا

از سوی اتحادیۀ فریدریش ایبرتراشتفتونگ تدویر یافته بود 

یت زنان افغانستان بزبان اشتراک ورزید ومطالبی پیرامون وضع

 آلمانی  ایراد کرد.

در کابل زیرعنوان حقوق بشر  که ورکشاپی در 2004درسال

راک نمود ودر همین سال در ورکشاپ دیگری اشتتدویر یافته بود،

کرزی در قمر خانم  صلح وآشتی ملی اشتراک ورزید. بنام ورکشاپ 

ارت متعلق به وز  بحیث عضو ریاست انکشافی سنائی 2005سال 

 2006 هایسال درو  احیاء وانکشاف دهات خدمت ومساعدت نمود

بحیث مشاورامور تعلیم وتربیت  در لیسۀ جمهوریت کابل  200٩تا 

و به شاگردان ومعلمین آن لیسه   آمد داشته و به افغانستان رفت

. این کمک ها ه است( را جلب نمودU.Nکمک های اتحادیۀ اروپا)

آن  معلمینامتیازی ودادن معاش  پایه کمپیوتر ٧0شامل هدیۀ 

 وتهیۀ وسایل ترانسپورت رفت وآمد بهتهیه نان چاشت  و لیسه

 شاگردان لیسۀ جمهوریت بود.
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خانم یلدا قمر در کابل در سیمنارهای  صلح وآشتی ملی 

نیز درسیمنار  کمیسیون مستقل  ومنع خشونت در مقابل زنان و

نان فعالانه سهم شورای ز  ٧3در  همچنان حقوق بشرافغانستان و

گرفته است. این شوراها در اطراف کابل ونواحی آن مثل:ده سبز 

فعالیت پغمان،لوگر،میربچه کوت،کوهدامن،قره باغ وغیره  و

 .داشته اند

برای زنان، گوشۀ  وخیاطی  تدویر کورس های سواد آموزی

مر را تشکیل قیلدا از فعالیت های بشردوستانه خانم دیگری 

از سیدگی به ضرورت های فامیل های محتاج . همچنان ر میدهد

کلینیکها،تهیه آب آشامیدنی، برق  قبیل رهنمائی به شفاخانه و

کمک های وزارت احیاء راه ها وغیره را از طریق  وترمیم سرک ها و

دمات فوق علاوه برخیلدا وانکشاف دهات آماده میساخت. خانم 

از آنطریق  که،گانه نیزایجاد کرده استالذکر، یک اتحادیه جدا

نیزتعدادی ازخانمها ودختران بی بضاعت را کمک مینماید . این 

یاد  دختران خیاطی را  به زنان ووزی، آم پهلوی سوادکمک ها در 

 وازاین طریق به فامیل های خود شوندتا صاحب شغلی  میدهند

کنند. همین اکنون در افغانستان یک کورس سواد آموزی را کمک 

در کنار  شاگرد زن ودختر میباشد وآنها 21ای ار تمویل مینماید که د

 سواد آموزی خیاطی می آموزند.
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قمر درحال دیدارشاگردان لیسۀ جمهوریت درکابلیلدا   

خانم قمر، تا کنون بخاطر کمک های بشردوستانه اش  از 

به  ونشن بایرن،یار وامور اجتماعی آلمان در شهر مسوی وزارت ک

تشکر نامه دریافت سال،ودریافت لقب  زن شایستۀ وفعال 

بخاطر امور تدریس اطفال وتوجه به همشهری شدن خوب آنها 

 وتطابق آنها با جامعه از طرف شاروال میونشن،نایل شده است.

همچنان از طرف مرکز کلتوری افغانهادر شهر میونشن 

به  و رهنمائی  وهمکاری صادقانهآلمان بخاطر تدریس 

 ل شده است.هموطنانش ،بدریافت تشکر نامه نای

مادر "و  "خانم شایسته"خانم یلدا کرزی چندین بار لقب 

از طرف کانون به هموطنانش کمک  بخاطر همکاری ورا "شایسته

بدست  فرهنگی وهمبستگی افغانهای مقیم ایالت بایرن آلمان

محترمه :»ستاای چنین آمده در تحسین نامه آورده است. 

 ما !قمرجان خانم قهرمان، مهربان ودلسوزکشور 

از علاقمندی وفعالیت های خستگی ناپذیرشما در زمینۀ 

جرین افغان، مخصوصاً زحمتکشی تان در  مها خدمتگزاری به

عرصه های اجتماعی، فرهنگی و کلتوری وکار پرثمر تان در داخل 
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انجمن افغانهای شهر غانستان بازنان وکودکان بی بضاعت، اف

ن سالگرد روز هشتم رصدمیطهانوفر آلمان بدیدۀ قدرنگریسته بخا

این  مارچ، روز بین المللی زن از شما قدردانی به عمل آورده  و

 "موفقیت را به شما تبریک عرض میداریم. افتخارات و

با احترام شفیقه حسان، رئیسۀ انجمن زنان مهاجر افغان 

 200٨/ 0 0/3 ٨مقیم آلمان

 

 ممیزات شخصیت خانم یلداقمر:

ک است،از صحبتهایش خانم یلداقمر،زن هوشمند و درا

با  معلوم میگردد که خانمی وطن پرست،مردم دوست،مهربان و

 وقت با مطالعه است وهر خص پرقمر شیلدا خانم درایت است. 

سخن گفته برایم از مطالعه یک کتاب جدید وی صحبت کرده ام، 

العه شوق وعلاقۀ فراوان به مط»  : خودش میگویداست. 

شده یت، سبب آرامش روحی ام ترب تعلیم و نشاسی ودارم.روا

ادب عشق میورزم.  دت کرده ام. به شعر واسخت به آنها ع است.

 دوست دارم تا از حوادث و تاریخ وحقوق برایم تازگی دارد و

 آدم کم توقع وآگاهی حاصل کنم. ی گذشته واقعات وحقیقت ها

با تحمل استم. طبیعتم غریب پروراست،تواضع را  صبور و

،غفلت میکنم وظیفه احساس مسئولیت  در کار و شایسته میدانم.

با سلوکم  تحمل انتقاد پذیری را دارم. برخورد و .را نمی پسندم

به  . دیموکراسی را دوست دارم،صمیمانه استدوستان وهمکاران 

 قانون احترام میگزارم. به مورد و انضباط بجا و دسپلین و

م، آلمانی مهارت دار  در زبانهای دری،پشتو،انگلیسی و

حقایق به زیاد  را هرگز نپذیرفته ام. صب نژادی، زبانی، ومذهبیتع

ارج  وارزش میگذارم، حق شناس استم واقعیت ها  ودرستی ها و
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م. وطن ومردمم را نهایت دانمیوظیفۀ خود بزرگان را احترام به  و

به انسان وانسانیت ارزش قایلم. درمقابل بی  دوست دارم.

نا و بخصوص درمقابل خانمها  نتوخشوعدالتی، ظلم واستبداد 

 بزودی عکس العمل نشان میدهم. از تملق و وراحت میشوم 

بمقابل کسانی که از من توقع تملق وخوش  رم وبیزاچاپلوسی 

هرگز تسلیم شان نشده  آمدگوئی را داشته باشند، استغنا دارم  و

بیش از  انسعادت دیگر  به خوشی و حسود نیستم. ونخواهم شد.

در ونت وهمکاری امع روحیۀ کمک و میشوم. همیشه خوشحال حد

 استوار استم. خود مصمم و تصمیم . به اراده ومن زنده است

 میدانم که نمیدانم متاثرم.بتوانم بیاموزم، ازاینکه  دوست دارم تا

آرزوهایم خدمت به وطنم  یکی از امیال و را خوش ندارم.افراطیت 

مجال آنرا نیافتم  می رود وحالا که زندگی روبه پایان  بوده است و

که خانم اما ازاینیا میسرنشد که به این آرزوی خود نایل شوم، و

وطندوست دیگر وجود  با دانش ، با احساس ووهای جوان، بیدار 

به مملکت عزیز ماندگار  خدمات شایسته وتوانند مصدردارند که ب

 «ما افغانستان شوند، خدا را شکر میکنم.

های کمک داستانهای یکی از   تا لازم میدانمدراینجا 

قصه برایم  یروز  خانم قمر. متذکر شومبشردوستانه خانم قمر را 

 مبدست باری نامه ای ازیک خانم افغان از پاکستان: که  کرد

در بی بی زنی ام درمانده ومحتاج ،بود که داده د،درنامه تذکر یرس

زن  شما را به عنوان یکمهروی کابل مدتی باشما همسایه بودم،

براثر بیکاری  1٩٩3درسال  دلسوز ومهربان همه احترام داشتند،

ادم شما به ییک طفلم از گرسنگی پیش چشمانم جان داد،  وفقر

م ودست سویبنشما  این نامه را بهخود فکر کردم تا  آمدید،با

از خواندن نامه  خانم قمر گفت، کمک بسوی شما دراز نمایم.
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پرشد وجلو گریه ام را اشک  سخت ناراحت شدم وچشمانم از

هم از لحاظ پولی در مضیقه مندر آن روزها گرفته نتوانستم. 

رخش رفته  بودم، قالینچه صالون ما خیلی کهنه شده و رنگ و

 500 مبلغ توانسته بودمصرفه جوئی ماه ین بود. من درمدت چند

وقتی نامۀ این خانم  خیره کنم .قالینچه ذیک  برای خریدمارک 

صمیم گرفتم چند ماه دیگر هم  با همان قاینچه بدستم رسید، ت

کهنه گذاره کنم و همان پول را برای آن خانم محتاج افغان بفرستم. 

اهل خانواده را قانع ساختم وبا فرستادن آن پول به آن خانم 

. قالینچه کهنه را دوباره شستم و داد احساس خوشی بمن دست

خیره کردم ل ذارنمودم و تاچندی بعد مبلغی پودر صالون همو

نسان اپاک واحساس احسنت به صالون را خریدم.  فرش و

اولادها در تجدید یک  از خوشی خود وکرزی که یلدا خانم  دوستانۀ

خود را هموطن دست یک انسان محتاج  فرش صرف نظرنمود و

 در بدترین شرایط گرفت.

با وجود نا امنی ها در وطن،چندین بار با  قمر خانم یلدا 

با قبول ریسک، با  آلمانی به افغانستان سفرنموده وخانم های 

مهمان آلمانی اش در خانۀ پدری خود در چهل ستون کابل  ماه ها 

را سپری نموده و به مردم و شاگردان مکاتب تحت پوشش اتحادیه 

اروپا،مساعدت های لازم نموده است. وی حتی در غوربند نیز 

ی را کمک میکند وخود یکی از مکاتب ابتدائی دور از مرکز ولسوال

روزنامه ها و رادیو دولتی  بار بار به آنجا سفر نموده است. جراید و

ایالت بایرن آلمان چندین بار با وی مصاحبه انجام داده و گزارش 

های کاری وی را انتشار داده است. وعکس های ویرا در صفحات 

زلمی روزنامه ها چاپ کرده اند.من عکس ها ی او وشوهرش 

ا در روزنامه های آلمانی دیده ام ومیدانم تا کسی چیزی ر کرزی 
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من برای این خانم  روند.  به سراغش نمیها نباشد، روزنامه 

باصحت  یوطندوست ومادر مهربان برای اولاد وطن، عمرطولان

وبه شوهرش زلمی کرزی که زمینۀ  وسلامت کامل آرزومیکنم.

ت، تبریک پیشرفت و تبارز شخصیت خانمش را مساعد ساخته اس

 عرض میکنم.

 

 

 

 

  داکتر انارکلی هنریار

 

 
 کلی هنریار  دوشیزه انار

 

اقلیــت هنــدو در کشــورما یکــی از قــدیمی تــرین گــروپ هــای 

قــومی در افغانســتان انــد کــه بــا ورود اســلام بــه افغانســتان مــورد 

ضربات پیهم پیروان اسلام قرار گرفتند و بمرور ازتعداد آنها بشدت 

هـای اسـلامی در ایـن کشـور بـا وضـع مالیاتهـای کاسته شـد. حکومت
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کمرشکن برپیروان سایر ادیـان بخصـوص اخـذ جزیـه  کـه وصـولش 

توأم با توهین و تحقیر مؤدی همراه بود، بسیاری ازپیـروان هنـدو و 

زرتشتی وبودائی را وادار ساخت تا از دین خـود دسـت بکشـند وبـه 

روان اســــلام گــــردن نهند.وضــــع محــــدودیتها بــــرای هنــــدوها و پیــــ

سایرادیان در افغانستان به آن منتج شد که امروز بجزعـدۀ کمـی از 

هنــدو وســیک در شـــهر هــای کابــل وجلـــال ابــاد وقنــدهار وکنـــدز، 

ــری بچشــم  ــودائی ویهــودی وعیســوی اث ازســایرپیروان زردشــتی وب

 نمیخورد. 

در سالهای که کشور از امنیت وآرامش برخوردار بود، 

نق تجارت وداد وستد کالاها هندوها وسیک ها نقش موثری دررو

میان مردم بازی کرده اند و هنگامی که امنیت براثر یورش بیگانه 

و یا اغتشاش وخانه جنگی حکمرانان وخاندانها برهم خورده بود، 

این قشر جامعه بیش از همه متحمل خسارات مالی واقتصادی 

میلادی،در ۱۹ ۹۰میگردیدند.جنگ های میان تنظیمی در سالهای 

ین اقلیت  چنان ریشه کن وتباهکن بود که از صدها هزار حق  ا

اهل هندو درکشور،امروزتعداد آنها به مشکل از ده هزار نفر تجاوز 

 میکند.

دوشیزه انارکلی، یک تن از خواهران هندوی ما است که در 

عیسوی به  2004اساسی کشور در سال  لویه جرگه تصویب قانون

پشتیابی از دختر  و به دلیلصفت نمایندۀ انتخابی اشتراک کرد 

لت وکوب و اهانت گردید. او از انستیتوت « ملالی جویا»قهرمان 

موسسهء حقوق بشر »دندان فارغ گردیده و اکنون در  طب

هنریار خود را برای انتخابات  کار میکند. داکترانارکلی« افغانستان

او  پارلمانی آیندًه وطنش کاندید کرده است. درین زمینه با
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کابل ناتهه مصاحبه ای به عمل آورده  که ذیلاً تقدیم  مسئول

  .میگردد

ناتهـ : داکتر انار کلی هنریار لطف کنید در مورد انگیزًه  کابل

آینده پارلمان افغانستان کمی معلومات  کاندید تان در انتخابات

 .دهید

روز مقدس مادر را به همه  انار کلی هنریار: اولتر از همه

 ان های مقیم المان از صمیم قلب تبریکجهانیان خاصتا افغ

میگویم. امید است در تجلیل چنین روز مقدس ، مادر وطن را 

دیده است و تشنه به دیدار فرزندان.  فراموش نکنید که قلبش داغ

 !مادر روزت مبارک

افغانستان عزیز مان در استانه انتخابات  خوشبختانه فعلا

ریاست جمهوری را  اتپارلمانی قرار دارد و سال گذشته انتخاب

 گذشتانده و ما افغان ها دارای رئیس جمهور انتخابی هستیم و در

نزدیکی های نزدیک شاهد برگذاری انتخابات پارلمانی خواهیم بود. 

 22قانون اساسی میباشد و مطابق ماده  افغانستان فعلا دارای

بین اتباع  هر نوع تبعیض و امتیاز»قانون اساسی افغانستان: 

تان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر افغانس

هر افغان میتواند خود را «. دارای حقوق مساوی میباشند قانون

اینکه دموکراسی را در زندگی  کاندید کند و رای بدهد. برای

بدهیم که  اجتماعی در عمل پیاده کرده باشیم و بر جهانیان نشان

ه که یک دوشیزًه هندوی افغان حالا در افغانستان وقت آن رسید

کاندید کند. خواستم با اشتراک در پارلمان خدمتی  میتواند خود را

خواهش دوستان و همنظران  برای هموطنانم انجام دهم. ضمنأ

 من نیز بود که خود را کاندید کنم. هدف اساسی من خدمت به

مردم رنجدیدهء ما است واز حقوق مردم هندو وسکهـ و سایر 
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مطرح نیست که کی از کدام قوم است  فاع کنم این برایماقوام د

 .میکنم بلکه به صفت افغان برای مردم خود خدمت

کابل ناتهـ : حق تحصیل و آزادی های مذهبی اقلیت مذهبی 

 سکهـ، آیا از حمایت قانون و قانونیت برخوردار اند؟ هندوان و

 های مذهبی از حق کامل برخوردار انار کلی هنریار: ازادی

نیست و  است ما مراسم خود را تجلیل میکنیم ممانعتی موجود

در تجلیل جشن های مذهبی اراکین بلند پایه دولتی و برادران 

ما شرکت میکند. طبق قانون اساسی  وخواهران مسلمان

که  افغانستان حق تحصیل را داریم ولی مشکل عمده این است

ابل ، مردمی مردم اصلی کابل کم هستند و اکثریت باشنده گان ک

اند آنها حتی اهل هنود را نمیشناسند و  اند که از اطراف امده

مکتب نمیروند و  سبب اذیت اطفال میشوند و اطفال مجبورأ به

تدریس دینی و اموزش سواد در درمسال کارته یروان تا حدی 

 .میگیرد صورت

پیام شما برای برادران هندو و سکهـ تان مقیم اروپا  : کابل ناتهـ

  ت؟چیس

اولتر از همه احترامات خود را بر فرد فرد  :انار کلی هنریار

وسکهـ خود مقیم اروپا  بزرگان برادران و خواهران مهاجر هندو

تقدیم میدارم . امید است در دیار مهاجرت روز های خوش را 

کنید. تقاضای من از هموطنان هنود وسکهـ این است که  سپری

است به وطن برگردند. وطن ،  حالا افغانستان در حال بازسازی

 مادر همًه ماست و بالای همه ما حق مساوی دارد ، قلب مادر

من از شما خواهش میکنم که به وطن .وطن تان رنجدیده است

کنید. جاده های کابل از گدا ها , معیوبین  داغ دیده تان خدمت

کنید اشک های تان  ومعلولین پر است. اگر به جشم سر مشاهده
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سال جنگ است. در داخل  23میتوانید. این ثمره را گرفته ن

سرمایه گذاری کنید تا باشد خدمت درست انجام داده  افغانستان

خواهش خواهر کوچک تان  باشید همیشه موفق باشید. هرگاه

 .باعث رنج شما شده باشد معذرت میخواهم

داکتر انار کلی هنریار از اینکه حاضر شدید با  : کابل ناتهـ

، اظهار سپاس و شکران  ما مصاحبه ای انجام دهید فراخ دلی با

میگردد. برای شما که اولین دختر هندوی افغان هستید که در 

گی سیاسی کشور قدم میگذارید , از در گاًه خداواند  زنده

میکنم . برکات آسمایی سربلند  مؤفقیت وسرفرازی های مزید آرزو

  .در هرقدم و هردم با شما باد

 

جایزه شجاعت و محو خشونت را خانم انارکلی 

 کسب کرد

 13٩0/  ٩/  20سه شنبه 

قوس آژانس  2٩کابل 

خبری باختر: دکتورسید 

مخدوم رهین وزیر اطلاعات 

وفرهنگ امروز در محفلی 

دریافت جایزه شجاعت و محو 

خشونت را به خانم  انار کلی 

هنریار تبریک گفت. خانم انار 

کلی هنریار از جمله فعالان 

یونسکو مدنجیت  2011در کشور است و جایزه سال  حقوق بشر

 برای اولین بار درتاریخ کشور  به دست آورده است. سنگهه را
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به گزارش خبر نگار آژانس اطلاعاتی باختر در محفلی که به 

این مناسبت ازطرف وزرات اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، 

خانم  دکتور سید مخدوم رهین صحبت کرده این پیروزی را به

هنریار تبریک گفت و افزود: ما باید با همه انواع خشونت از جمله 

 خشونت علیه زن پیکار کنیم.

دکتوررهین درین صحبت مختصر هرنوع خشونت را محکوم 

کرده، این  پیروزی هنریاررا برای همه هموطنان به شمول 

هموطنان  سکهه و هندو تبریک گفت و همچنان از شخصیت 

یر حسن نیت یونسکو که خدمات انسانی او مدنجیت سنگهه سف

در خدمت ملت های جنوب آسیا ستایش برانگیز است یاد اوری 

کرده، اقدامات وی را در رشد و گسترش فرهنگ جنوب آسیا از 

 اهمیت بسیار برخوردار دانست.

درین محفل پیام مشرانو جرگه توسط عمراخان مسعودی 

بعداً"  خوانده شد. بخش افغانستان –رئیس بنیاد  جنوب آسیا 

 خانم انارکلی صحبت کرده از 

وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر برگزاری چنین محفل قدردانی 

کرده گفت که این  جایزه مربوط هنریار نمی شود بل افتخار آن به 

 تمام ملت افغانستان میرسد.
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 استاد مهوش

 تیگانه بانوی که به لقب استادی دست یافته اس

 

 منبع )آوای زنان افغانستان(

خورشيدی  ۱326فريده مهوش فرزند محمدایوب در سال  

کار  ميلادی( در شــهر کابـل در يـک خانـوادۀ محافظـه ۱۹۴٧)

بـازرگان بـودو مادرش معلم قرآن. در دنيـا آمـد. پـدرش  مذهبی به

نتیجه، تحت تاثیر محيط مذهبی پرورش يافت. مهوش تنها کسی 

آوازخوانی داشت.  سرشارنواده بود که استعداد وشوق در این خا



 405 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

او آوازخوانی را از دوران مدرسه )مکتب( آغاز کرد. و پس از پايان 

اولين آهنگ  تحصيل، به آوازخوانی در راديو افغانستان روی آورد.

اش را در سال هزار و سيصد و چهل و شش در يکی از 

استوديوهای راديو افغانستان اجرا کرد. آهنگساز اين آهنگ استاد 

 معروف افغانستان حفيظ هللا خيال بود.

ای به موسیقی روی آورد که بسیاری در  بانو مهوش در دوره

زن  جامعه سنتی افغانستان، با دیده تحقیر به آوازخوانان

نگریستند. خانواده استاد مهوش در ابتدا همواره با آوازخوانی  می

کردند. اما پس از ازدواج، همسرش يکی از  وی مخالفت می

 مشوقين اصلی او بود. 

هجری  ۱۳۴۶بانو مهوش در یکی از روزهای ماه عقرب سال

جمع آوازخوانان رادیو افغانستان  خورشیدی با اجرای آهنگی در

روزی که همان آهنگ از رادیو پخش شدو  همانپیوست وفردای 

 ها افتاد.  نام او بر سر زبان

پس از آن که پدر و مادر او با خبر شدند که مهوش در رادیو 

آواز خوانده است، چنان بر او برآشفتند و عرصه زنده گی را بر او 

که یگانه مشوق او در راه هنر  -تنگ ساختند که اگر همسر مهوش 

کرد و از خود پایداری و استواری  قضیه دخالت نمیدر این  -بود 

عنوان یک هنرمند وجود  داد، اکنون از مهوش اثری به نشان نمی

گويد با وجود گذشت چهل  داشت.از اين رو، استاد مهوش می نمی

 شان عاشقانه همسرش را دوست دارد.  سال از زنده گی مشترک

گل و  نبیاستاد مهوش آموزش موسیقی را ابتدا نزد استاد 

خیال آغاز کرد و در بیست سالگی از محضر استاد سرآهنگ و 

ها  سرای معروف کشور بهره احمد نینواز، آهنگساز و ترانه فضل

خورشيدی نزد استاد محمدهاشم به  ۱۳۵۲برد. سپس در سال 
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شاگردی نشست و موسیقی کلاسیک را آموزش ديد. او يکی از 

احمدظاهر کار هنری خود هايی است که يک سال پس از  آوازخوان

را در افغانستان آغاز کرد و پس از شروع کارش در منزل استاد 

های مشترکی با او  با احمدظاهر آشنا شد و پس از آن آهنگ زنينوا

 اجرا کرد. 

گويد يکی از بهترين خاطراتش اجرای  استاد مهوش می

 های دوگانه با احمدظاهر است. افزون بر اين، وی تنها همين آهنگ

صورت  عنوان يک آوازخوان با استاد سرآهنگ به کسی است که به

مشترک آواز خوانده است و اين را افتخاری جاويد برای دوران 

 داند. هنری خود می

خورشيدی موفق به دریافت عنـوان اســتادی  ۱3۵6در سال 

در هنـر موســيقی شــد. او اولين زن افغانستان است که به اين 

نويسد: "استاد  سی در اين مورد می بی بیمقام دست يافت. 

عنوان يک آوازخوان از  مهوش اولين زنی بود که در افغانستان به

سوی استاد سرآهنگ آوازخوان شهير افغانستان لقب استادی 

 گرفت."

ميلادی مجبور به ترک  ۱۹۹۱استاد مهوش در سال 

ا از افغانستان شد. نخســت به پاکســتان مهـاجـرت کـرد و از آنجـ

( به UNHCRطريـق آژانـس پنـاهنـده گان ســازمـان مـلل متـحد )

استاد مهوش، از دو دهه به این سو، همراه با همسر  آمريکا رفت.

 برد.  سر می  و پنج فرزند دخترش در ایالت کلفورنیای امریکا به

ساله گى آغاز  20ها استاد مهوش آوازخوانى را از سن  آلبوم

 ۴آهنگ اجرا و ثبت کرده که شامل  ۱۵00د کرد، تاکنون در حدو

هاى دنياى فانى، جانانه، عشق جاويدان و ساقيا مرا  نام البوم به

هاى دوگانه با هنرمندان سرشناس  چنان، آهنگ درياب است.او هم
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افغانستان، مانند استاد ســرآهنگ، اســتاد هاشــم، احمــدظاهر، 

 ا نیز خوانـده است. ولی، وحیـد قاســمی و فرهـاد دریـ احمــد

 ها  جايزه

آهنگی از استاد مهوش با مطلع "اله لو ای بچه افغان"، در  

جایـزه اول را  200۵در ســال  های جنوب آســیا میان آوازخوان

دســت آورده اســت. کمپوز این آهنگ دلنشین ازوحید قاسمی  به 

 است. 

 

 

 صدف رحیمی بوکسر: 

یشینۀ تاریخی برخوردار ورزش بوکسنگ در افغانستان از پ

است. این ورزش برمی گردد به دوران کاروفعالیت میرعبدالرشید 

 بی غم که اساس ورزش بوکسنگ را درافغانستان گذاشت.

 

 
 صدف رحیمی بوکسر

 



 408 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

 مندی دختران به این ورزش از کجا شروع شد؟  اما علاقه

شهلا سکندری، صدف رحیمی و شبنم رحیمی نخستین  

ند که با چند تن از دختران جوان دیگردر سال دختران جوانی بود

خورشیدی علاقه به ورزش بوکسنگ پیدا کردند. زمانیکه  ۱۳۸۵

دختران جوان داخل رنگ بوکسنگ شدند، هیچ کس تصور آن را 

 کرد که روزی به قهرمانان بوکسنگ مبدل شوند. نمی

بانوشهلا علت رو آوردن اش را به این ورزش، تماشای برنامه 

شی از طریق تلویزیون ها به ویژه فعالیت ورزشی دختران های ورز 

 بیان نموده است.

های شهلا را تأیید کرده،  صدف رحیمی ضمن اینکه گفته

عوامل دیگری را چون علاقه مندی، تشویق و حمایت خانواده شان 

 را نیزدرین راستا تأثیرگذاردانسته است.

تا اکنون های ثمربخش این بانوان ورزشکار از آغاز  فعالیت

ها قرار داشت، تا جایی که در پهلوی  زیر پوشش وسیع رسانه

های بیرونی نیز به ورزش بوکسنگ  های داخلی رسانه رسانه

مند شدند. آوازه شهرت این ورزشکاران   دختران افغانستان علاقه

لندن باز  ۲۰۱۲مرز ها را از هم گسیخت و راه را به سوی المپیک 

 کرد.

م دختران ما در بخش های اتلتیک و گر چه پیش از این ه

بیجنگ اشتراک  ۲۰۰۸یونان و  ۲۰۰۴های المپیک  جودو در رقابت

نموده بودند، اما در بخش بوکسنگ نخستین باربود که یک دختر 

های اندک وامکانات محدود در بزرگترین  بوکسر پس از سال

نمود.به صراحت گقته می توانیم  رویداد ورزشی جهان اشتراک می

های زنان افغانستان توجه صورت گیرد، آنان  اگر به توانمندیکه 

 های شامخ موفقیت و پیروزی را فتح نمایند. توانند قله می
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کیلوگرام عضو تیم ملی  ۵۶صدف رحیمی بوکسر وزن 

سال است که  ۷بانوان فدراسیون بوکسنگ کشور است. او مدت 

رقابت های در  ۲۰۱۱در این رشته ورزشی فعالیت می کند و در سال 

بین المللی تاجکستان اشتراک نمود و مفتخر به کسب مدال 

 گردید. 

یگانه امید و آرزویش این است که بتواند ازاشتراک در رقابت 

 های المپیک برای کشور خود مدال کسب نمایم.

به این دخترشجاِع قهرمان با وجود آزار و اذیت، توهین، تهدید، 

بارزه می کند افتخار می خطر، عدم حمایت و عدم امکانات م

 (منبع )آوای زنان افغانستان  کنیم.کليه حقوق محفوظ مي باشد.

 

 

 در لست ُپر نفوذ ترین نوجوانان جهان:سلما کاکړ 

 

از تیم ملی بایسکل  افغان سلما کاکړ یک دختر هفده ساله

رانی دختران افغانستان توانست در لست پر نفوذ ترین نوجوانان 

 دنیا شامل شود.

لما کاکړ که در چندین مسابقه بایسکل رانی در داخل و س

خارج از کشور شرکت کرده از سوی مجله سالانه تایم در لست 

 ُپرنفوذ ترین نوجوانان جهان شامل شده است.

نفری، نام سلما کاکړ بایسکل ران در جمع  25امسال در این لست 

و ملاله  نام دختران بارک اوباما رییس جمهور ایالات متحده امریکا

 یوسفزی برنده جایزه صلح نوبل امسال دیده می شود.

مسوولین مجله تایم می گویند، این نوجوانان بنابر موفقیت ها و 

 اهمیت فرهنگی شان توانسته اند در این فهرست شامل شوند.
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صادق صدیق موسس و ترینر تیم ملی بایسکل رانی دختران 

 افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:

هژده مسابقه بوده ولی -" مسابقات داخلی سلما کاکړ هفده 

بزرگ ترین دستاورد های وی، مسابقات بایسکل رانی در شهر 

لاهور پاکستان بود که دو سال پیش راه اندازی شده بود و در آن 

سلما کاکړ دو مدال و مقام سوم را کسب کرده بود و دستاورد 

مسابقات بایسکل رانی دیگر او سال قبل توانست که در یکی از 

به گفته صادق صدیقی،  دختران در هندوستان اشتراک کند."

 سلما کاکړ در حال حاضر برای تحصیل در هندوستان رفته است.

وی همچنان افزود، با وجود تمام مشکلات، اعضای تیم بایسکل 

 2020رانی دختران با اجرای تمرینات جدی به بازی های المپیک 

 ی گیرند.میلادی آماده گی م

سلما کاکړ از افغانستان، ملاله یوسفزی نوجوان پاکستانی که 

جایزه صلح نوبل امسال را از آن خود کرد و هر دو دختر رییس 

ساله نیز در لست ُپر  13ساله و ساشا  16جمهور بارک اوباما، مالیا 

 نفوذ ترین نوجوانان جهان شامل شده اند. 

ان زنان افغانستان در سلما کاکړ عضو تیم ملی بایسکل سوار 

حالی توانست که در لست ُپر نفوذ ترین نوجوانان جهان شامل 

شود که دختران این تیم چندی قبل در صحبت با رادیو آزادی گفتند 

 که در زمان اجرای تمرینات با آزار و آذیت مردم روبرو می شوند.

 منبع )آوای زنان افغانستان( 
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 تین دختر کوهنورد افغانستانصدیقه میارنورستانی نخس

 

صدیقه نورستانی کوهنوردى را ،از پدروپدرکلانش به ارث 

برده است. او زمانیکه کودک بوده قصه هاى آنان را شنيده و به 

اين رشته علاقمندی خاصی ىپيدا کرده و ازهمين رو، درجوانی اين 

 رشته را برگزيده است. 

لانش بوده ،زیرا ُمشوق اصلى اين دختر کوهنورد، پدر وپدرک

پدرش يک شخص نظامى و پدرکلانش هم اولين کوماندوئی بوده 

که درهمين کوه ها کوهنوردى مي کرده اند؛ بناء به همین انگيزه 

 او به این ورزش رو آورده وکوهنورد شده است.
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ته يى را، در صدیقه کوهستانی یک دورۀ آموزشى سه هف

هنوردان آسيا از ايتاليا( و زير نظر پينلى بيتو )باباى کو 2003سال 

هفت استاد ايتاليايى وفرانسوى سپرى نموده. اين گروپ استادان 

کوهنورد، درکشورهاى آسيايى دوره هاى آموزشى را برگزار مي 

تن به شمول  22نمودند ودرهمان سال، يک دورۀ آموزشى را براى 

 سه دختردرکابل دايرنمودند؛ 

موزشی ،تمرينات صدیقه نورستانی بعد از یک دوره آ 

عملى را در کوه ميرسمير ولايت پنجشير آغاز نمود و اين ُقله را 

روز فتح کرد و سپس ُقلۀ نوشاخ  20شش سال قبل، در مدت 

 بدخشان را سال بعد آن، در ظرف يکماه پيمود.

ُقلۀ نوشاخ، بيش ازهفت هزارمترازسطح بحرارتفاع دارد ودر 

 بام دنيا معروف است. پامير کوچک بدخشان واقع است وبه نام

امتحان بزرگ ديگراو، پيمودن کوه آلپ ايتاليا به ارتفاع سه و 

نيم تا چهارهزارمتربالاترازسطح بحربود که آنرا چهارسال پيش، فتح 

کرد ويکماه وپنج روزطول کشید. او گفت: "وقتى که ُقلۀ آلپ را 

فتح کردم، يک احساس عجيبى برايم دست داد واين موفقيت 

بيش ازيک هفته غيرقابل باوربود.او"نخستين دخترافغانستان برايم 

ُقلۀ آلپ را  بدخشان و است که توانسته ُقله هاى پنجشير و

بپيمايد.اوافزود: "من بيصبرانه منتظر فتح قلۀ ايوريست هستم 

که چه وقت به اين آرزويم ميرسم؛ بزرگترين آرزوى زنده گى من 

درنيپال  درجهان است وهمين است." يوريست، مرتفع ترين کوه 

 موقعيت دارد.

هزارمترازسطح بحرارتفاع دارد و ۸٬۸ُقلۀ يوريست، بيش از 

های هماليا درمرزمناطق ساگارماتای نيپال و تبت  در رشته کوه

چين قراردارد.تا حال کوهنوردان انگشت شمارى توانسته اند که با 
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متحمل شدن خطرات ومشقت، کوه ايوريست را بپيمايند؛ طبق 

آمارثبت شده، عوامل خطرآفرین طبیعی از قبیل بیماری ارتفاع، 

کوهنورد را گرفته ۲۱۰بادهای شدید و آب وهوای نامطلوب،جان 

باعث مرگ  ۱۹۹۶است. طوفان شدید درقلۀ ايوريست، در سال 

هشت کوهنورد گرديده است. صدیقه نورستانی آرزو دارد تا ُقله 

شوررا نيزفتح نمايد . ولايت ک 34هاى مشهور دنيا و کوه هاى 

 )آوای زنان افغانستان(  خواهانم. را موفقیت مزید تو وهمۀ جوانان

 

 مینا اسدی دختر مدال آوردرمسابقات ورزشی:

 

مينا "اسدى" باشندۀ اصلى کابل است واکنون اين دختر 

سال دارد. هفده بهارعمرخود را در شهرکويته پاکستان  ۲۱ورزشکار

 سپرى نموده بود.

 

 کيلوگرام عضويت  55و  50سدی درشش سال اخير در وزنمینا ا

تيم ملى شوتوکان کاراته آن کشوررا دارا بود. این دختر ورزشکار 

افغانستان که هفت سال به نام پاکستان درمسابقات ملى و بين 

مدال به  32المللى اشتراک نموده و دراین مسابقات توانست 

 . نقره را از آن خود سازد ٧طلا و  22شمول 
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من در »مینا اسدی به خبرنگاربخش ورزش چنین گفته بود: 

پاکستان مدال هاى زيادى کسب کرده ام ، اما حالا به کشور خود 

برگشته ام تا درخدمت دوشیزه گان کشورم باشم، به نام دختر 

افغانستان درمسابقات بیرون مرزی شرکت کنم وبراى وطنم 

 « افتخارکسب نمايم.

ورزشی را ایجاد نموده که هفت باردرروز  اکنون بانو اسدی کلب

ورزشکار را دارا مي  50فعال است و درهروقت این کلب گنجايش 

باشد. اين کلب با کمک و همکارى ورزش دوستان ايجاد شده 

 هزار افغانى کرايه پرداخت مي نمايد.22وماهانه 

رشته ورزشى درهشت ولايت  23ورزشکار اناث در  4450هم اکنون 

کلب درکابل فعاليت دارند.  6٨ورزشکار در  2500از جمله 

خورشیدی درافغانستان رايج بوده و  1354فدراسيون کاراته در سال 

خورشیدی بدينسو بصورت رسمى در چهار سبک 136٨ازسال 

اصلى "شتوکان ، شتوريو ، گوجوريو و وادريو " فعاليت می 

 کنند.

 منبع )آوای زنان افغانستان( 

 

 

 انیتان نیلوفر رحمکپ

 

نیلوفر رحمانی این قهرمان دخت شجاع ،نخستین پیلوت زن 

در نیروی هوایی افغانستان است که پرواز خود را با یک فروند هوا 

 پیمای آموزشی با موفقیت به انجام رساند . 
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نخستین پیلوت زن در افغانستان است که « نیلوفر رحمانی

ند با تمامی مراحل آموزش را در داخل کشور در میدان شیند

و پرواز تک نفره خود را به روزهفدهم عقرب سال ۱۸۲طیاره سینا 

خلبان جوان دیگر  ٨شمسی با موفقیت انجام داد و در کنار  ۱۳۹۱

طی مراسمی در پایگاه هوایی شیندند هرات، به طور رسمی 

فعالیت خود را به عنوان خلبان نیروی هوایی آغاز کرد و باعث فخر 

 ملت ما گردید. 

 ۱۹۷سال عمر دارد و در دوره آموزشی،  ۲۱رحمانی دوشیزه 

 ساعت را گذرانده است. ۱۴۵پرواز به مدت 

 

 

و پولیس افغانستان و حتا  دونیلوفر رحمانی در ساختار ار 

 زنان نیز جایگاه خاصی را کسب کرده است.مختص به نیروهای 

ما برای نیلوفر جان و دیگر همقطارانش موفقیت و دست 

 ر را آرزو می کنیم .آورد های بزرگت
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 ۲۰۰۵درسال  حماسه کوهستانی ملکه زیبائی انگلستان

چشم به جهان گشود.  ۱۹۸۷حماسه کوهستانی درسال 

پدرش به اسم خوشحال ومادرش لیلا کوهستانی،مردمان 

خواهی هستند که پس ازبه قدرت رسیدن طالب  روشنفکر و آزادی

 مجبوربه ترک وطن شدند. ۱۹۹۶ها درسال 

سال داشت و به  ۱۰ماسه در زمان ترک از افغانستان حدود ح

گفته خودش خاطرات تلخی از جنگ های داخلی افغانستان که 

 باعث تلفات زیادی ازمردم بی گناهی افغانستان شد، به یاد دارد. 
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 حماسه کوهستانی

حماسه کوهستانی درهانسلو درمدرسه لمپتون به عنوان 

و تحصیلات خود را درکالج آکسبریج  آموز ممتاز تحصیل کرد دانش

به پایان رسانید. او درحال حاضردرساوت هال لندن زنده گی 

 کند. می

اش  کوهستانی به شش زبان شامل روسی و زبان مادری

گوید. او به کمک مادرش لیلا  پارسی به طور روان سخن می -دری 

خیریه به نام "بنیاد روشنی" تاسیس کرد تا   کوهستانی، موسسه

 برای زنان وکودکان بی بضاعت افغانستان کمک کند.

او به عنوان فردی سبزه درپوششی پارچه کریمی رنگ جامه 

قدر   ابریشمی برنده شد. اوبعدها گفت: "در وقت برنده شدن آن

هیجانی نشده بودم، چون روی خودم اعتماد داشتم، اما هنوزهم 

اتفاق می توانید تصورکنید که اگرهمان حالت برشما  شما نمی

ها اعلام  افتد چه احساسی می داشتید؟ به همین خاطروقتی آن

ام، با خودم فکرکردم شاید اشتباه  کردند که من برنده شده

 کردم اشتباه نکرده باشم. ام. دعا می شنیده

شده  "ساز اوهمچنین گفت که خوشحال است که "تاریخ

 است، واین که مشتاقانه منتظراست تا به نماینده گی از

 افغانستان درمسابقات دوشیزه جهان نیزشرکت کند. 

حماسه کوهستانی مدل بریتانیایی افغانستان واولین ملکه 

سپتامبر  3ساله گی در  ۱۸باشد. اودرسن  زیبایی انگلستان می

 ۴۰پس ازرقابت دو روزه در "المپیا تئاتر لیورپول" از بین  ۲۰۰۵

ن انتخاب شد. دهنده به عنوان ملکه زیبایی انگلستا مسابقه 

در مسابقه دوشیزه دنیا  ۲۰۰۶همچنین پس از این مسابقه در سال 
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نهایی راه یافت. حماسه از سوی "خانه  شرکت کرد و به دوره نیمه

 مد آسیا" لقب دوشیزه مایا را گرفت. 

های   فیلم گزارش شده که پیشنهادی برای بازی درقسمتی از

غانستان درحالی که سنت بالیوود به اونیز تقدیم شده بود.زنان اف

بیشتر  و شکنی اورا به دیده قدرمی نگرند مؤفقیت های بی نظیر

 )بی بی سی(را برایش تمنا دارند.

 

 2٠٠4درکشور جهان  6٠ویدا صمد زی ، ملکۀ زیبائی 
 

درکابل زاده شد. او  ۱۹۷۸ویدا دخترشجاع و زیبا درسال 

آنجا ،درسال اش به پاکستان و از  به همراه خانواده ۱۹۹۲درسال 

به امریکا مهاجرت  ۱۹۹۶

کرده  نمودند.  ویدا تحصیل

رشته تبلیغات وارتباطات 

گفتاری ازدانشگاه ایالتی 

نخستین  او کلیفورنیا است.

 دخترافغانستان است که در

یک جشنواره زیبایی 

المللی شرکت کرده و  بین

موفقیت به دست آورده 

 است.

يکى از عکس العــمل 

ر برابر هاى زنان افغان د

به اين سو در شرايـط بد و تحقير  دو دههتعصبات دينى که از 

آميزى قرار داشته اند، اشتـراک ويـدا صمدزى درمسابـقات بين 
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المللى زيبائى اندام بخـاطــر انتخاب ملــکه زيبائى جهان است . 

اين دختر خانم افغان درايالت کاليفورنياى امريکا زندگى ميکند و 

خود را به پایان رسانده ايـالتى کاليفورنيا تحصيل  در يـونيورستى

خود را براى احراز  2004سالاست. او که به چند زبان آشناست در 

د، به عنوان مانيلا پايتخت فليپين برگزار ميشملکه زيبايى که در 

کشور جهان کانديد  60از  دختر ديگر 60در جمله « دوشيزه زمين»

المللى بازتاب وسيع و خوشبينانه اين خبر در رسانه هاى بين  .کرد

داشت ، البته در جوامع پيشرفته غرب اشتراک در مسابقات 

، مگر در ى پسران و دختران يک امرعادى استزيبايى اندام برا

و به  جوامع اسلامى اينگونه مسابقات هواداران چندانى ندارد

همين علت در افغانستان اين کار منافى موازين اسلامى تلقى 

عتراض محافل مذهبى را برانگيخت. و اين يک امر طبيعى شد و ا

بود، زيرا نميتوان از گردانندگان چرخ هاى دين انتظار تائيد اين کار 

را داشت. ولى واقعيت اينست که دختران افغان در جوامع 

دموکراتيک غرب ميخواهند از دختران کشور ميزبان کمتر نباشند و 

عاليت هاى ورزشى و رقابت هاى مثل دختران ديگر در ف آرزو دارند

 زيبايى اندام اشتراک کنند، چه والدين شان بخواهند چه نخواهند. 

از ديدگاه حقوقى در جوامع دموکراتيک آزادى فردى حق هر 

انسان است و تا زمانى که عمل فرد به آزادى ديگران صدمه نزند، 

مجازاست هر طور دلش ميخواهد عمل کند. ويدا صمد زى نيز 

ى يک چنين حقى است و اشتراک او در مسابقات بين المللى دارا

زيبايى اندام يک عمل انفرادى در چوکات آزادى هاى مدنى است. 

به هيچکس ديگرى صدمه نزده است و به هيچکس ديگرى هم 

 مربوط نيست که مانع آزادى عمل او بگردد.
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از ديدگاه اخلاق شرقى اگر کسى خوشش نمى آيد، ميتواند  

اندام او را نبيند و يا از معاشرت و دوستى با او منصرف زيبايى 

شود، بيش از اين هيچکس حق ندارد او را مورد توهين يا تحقير 

قرار بدهد. او نه کشور را به حراج گذاشته و نه با اين عمل خود 

شهرى را به راکت و خمپاره بسته و خراب کرده و نه مردم را بخاک 

 و خون کشيده است.

افغانستان نسبت به  ستره محکمه هبى وحتیمحافل مذ 

این دختر از خود عکس العمل نشان داد، مگر کسی ازاین ستره 

د، یکه خود را مدافع ناموس اسلام ميدانشما محکمه نمی پسد

د که یچرا مانع تجاوز و دست درازيهاى تفنگ سالارانى نمى شو 

تجاوز هرشب ده ها زن و دخترا اسلام را در همان شهر کابل مورد 

جنسى با زور و جبر قرار ميدهند و اين زنان و دختران از ترس تفنگ 

صداى اعتراض خود را بلند کرده نمى توانند. چرا مانع جانی داران 

د که هر یاختطاف و قاچاق پسربچه ها و دختر بچه هايى نمى گرد

سال  14تا  ٧هفته و هر ماه صدها تن آنان در حالى که بيش از 

ش مادران و پدران شان محروم ميگردند و ابتدا مورد ندارند از آغو

تجاوز جنسى قرار مى گيرند و بعد به خارج صادر ميگردند و در 

 خارج به بردگى و کنيزى کشانيده ميشوند.

مقامات قضايى افغانستان بارى به اعلاميه ها و ميثاق ها 

هاى بين المللى رفع تبعيض عليه زنان توجه کنند و  و کنوانسيون

ى بايد از تعصب و اپارتايد جنسى دست بردارند و نياز نسل هاى م

 را در نظر بگيرند.  21قرن 

در جوامع اسلامى که افراد از آزادى فردى و حقوق عادى 

خود محروم اند، ظاهرشدن بر روى ستيژ تماشا چيان و فلم گيران 

با لباس شنا معلومدار در اين جوامع تحسينى در پى نخواهد 
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ا ويدا صمد زى با اين عمل شجاعانه خواست با مذهب داشت ، ام

و تعصبات مذهبى دهن کجى کند و آزادى خود را در برابر هرچه 

تعصب و تبعيض است ، تبارز دهد و نيز نام خود را به حيث 

دومين دختر افغان در مسابقه ملکه زيبايى جهان ثبت تاريخ 

 نمايد، چه موفق بشود يا نشود.

ه افغان که به اين موفقيت دست يافت اولين دختر شايست 

برنده مقام ملکه زيباى  1٩٧2، زهره داود نام داشت که در سال 

شد.من اين عمل ويدا صمد زى را اقدامى در جهت ابراز وجود زن 

افغان در صحنه تلقى ميکنم و گامى در جهت مبارزات حق طلبانه 

رزيابى و دادخواهانه زنان افغان در برابر تفکر مرد سالارى ا

مينمايم وبراى او و ديگر دختران و زنان افغان موفقيت آرزو مى 

 )سوسن سیستانی(کنم. 
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 زن درافغانستان رویا سادات نخستین سینماگر  

 

 

 خانم رویا سادات فلمسازوکارگردان

 

رویا سادات از نخستین کارگردانان زن در سینمای 

ارکردهایش در راستای سینما از رود و ک افغانستان به شمار می

 اهمیت خاصی برخوردارند. 

این خانم در ولایت هرات به دنیا آمده و با فراغت از 

با سیاست   فاکولتۀ حقوق و علوم سیاسی زادگاهش هرات،

سرسازگاری نداشت و با برگزیدن سینما به عنوان مسلک 
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لم از جانب اکادمی ف ۲۰۰۰۶اش، بورس تحصیلی را در سال  کاری 

آسیا در شهر بوسان کوریای جنوبی به دست آورده و آموزش و 

 است.   کارکردش را در این عرصه آغاز نموده

که شبیه تمام زنان در دوران حکومت  بانوسادات با آن

خروج از خانه را   طالب ها محکوم به زن بودن بود و اجازه

اش  های درونی نداشت، اما با جسارت تمام نگذاشت تا دغدغه

نثی شوند و در خانه همواره به مطالعه موضوعات سینمایی، خ

نامه نویسی و ازین قبیل موارد  چنان فلم کارگردانی فلم و هم

 هایش دراین راستا بیفزاید. پرداخت که توانست به داشته می

كه هنوز طالب ها بر افغانستان حاكم بودند ۱۹۹۹در سال 

تر را براي گروهی از وي با وجود همه تهديد ها يك نمايشنامه تيا

سه »زنان نوشت و كارگرداني نمود. و نخستین فلمش به نام

جا آگنده از  که همه ۲۰۰۳تا  ۲۰۰۲های  را نیز در سال« نقطه

های سیاه بود موفقانه کار گردانی نمود. در این فلم قاچاق  سایه

مواد مخدر در شهر هرات گنجانیده شده بود و توانست جوایز 

 زآن خود سازد. زیادی را نیز ا

 ۳۰تر از  فلم سه نقطه، مدت سه سال تکمیل و در بیش

فیستیوال بین المللی نامزد و در بسیاری از کشورهای جهان به 

ی  آوردهای عمده نمایش گذاشته شد. این فلم که یکی از دست

شود چندین بار از  هنر هفتم )سینما( در افغانستان محسوب می

ه نشر رسید. رویا سادات در سال های داخلی کشور نیز ب کانال

کاری خواهرش الکا  نخستین استدیوی تولید فلم را با هم۲۰۰۳

نویسی،  برنامه۲۰۰۴تا ۲۰۰۳زمان با آن از  سادات تاسیس و هم

های یگانه تلویزیون زنان زیر نام  ی برنامه کارگردانی، و تهیه

 جامعه را ,در هرات به دوش دارد. 
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کاری وی ساخته شد و  به همچندین مستند  ۲۰۰۵در سال 

ی تلويزيوني را به نام رازهاي اين  نخستین درامه ۲۰۰۶در سال 

خانه نوشته و كارگرداني نمود که تا حالا نیز از طرف یکی از 

ی  درامه ۲۰۱۰رسد. در سال  های داخلی)طلوع( به نشر می شبکه

تلويزيوني ديگری زیر نام بهشت خاموش بوسیله بانو سادات 

كارگردانی شد که تا حالا نیز ساخت و نشر آن از طریق  نوشته و

تر مشکلات فراراه قشر جوان  تلویزیون طلوع جریان دارد و بيش

 یابد. ی امروزی افغانستان بازتاب می در جامعه

 آوردها و کارکردهای رویا سادات: دست

 سه نقطه، تار و زخمه، همه تلاش مي كنند وصدا است.

 جوايز به دست آمده:

ی فلم  ی فلم روزنه ، جشنواره واره ترين كارگردان در جشنبه

ی فلم نونس در فرانسه  ،جشنواره ۲۰۰۴کشور جرمني سال   كولن،

 6ی جايزه در  طلوع برنده۲۰۰۶،در حشنواره فلم سال ۲۰۰۵

از  ۲۰۰۷نامه نويس در سال  ی بهترين فلم ی جایزه كتگوري،برنده

 ۲۰۰۸رياي جنوبي سال ی درامه در كو طرف ملل متحد،جشنواره

 :در بخش توليد 

گي، سه نقطه، ما پست مدرنست  نصف ارزش زنده

 سال پس ، ۳۵هستيم، تار و زخمه و 

 رازهاي اين خانه و بهشت خاموش درامه های تلويزيوني: 

به حيث داور در جشنوار هاي فلم در سطح ملي و بين  -

شنواره در جشنواره بين المللي فلم در هندوستان ج -المللي:

در جشنواره بين المللي فلم حقوق بشر در  -.۲۰۱۱چشم سوم سال 

در جشنواره بين المللي فلم در جشنواره  -۲۰۱۱افغانستان سال 

 .۲۰۰۸ديدار در تاجكستان سال 
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و  ۲۰۰۸، 200٧جشنواره بين المللي فلم در كابل سالهاي  -

 .۲۰۰۷جشنواره بين المللي فلم در جرمني /سال  -.۲۰۰۹

 .۲۰۰۷نواره فلم بچه هاي كوچه شهر هرات/ سال جش -

 منبع )آوای زنان افغانستان( 

 

 

 سیمین بارکزی وانگیزۀ اعتصابش

 

 سیمین بارکزی

سیمین بارکزی ، زنی که به داد خواهی برخاسته ومدعی 

است با رأی مردم وطرفدران خود از ولایت هرات به ولسی جرگه 

ت باتخطی وعدول از قانون راه یافته است، ولی کمیسیون انتخابا

وعدالت وی را ازاین حق محروم ساخته  وبجایش کسی دیگر را وارد 

ولسی جرگه نموده است. بنابرین او برضداین بی عدالتی به پا 

روز قبل  ٩خاسته است  ودست به اعتصاب غذائی زده است واز 

و آب نزده است وبا وجودی که شوهر وسه  نتا کنون لب به نا

وی خواسته اند دست از اعتصاب غذائی بردارد،ولی  فرزندش از
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او اصرارمی دارد که میخواهد عدالت را به کرسی بشاند ولو 

برسراین تصمیمش جان خود را از دست بدهد. سیمین بارکزی خود 

علت اعتصاب خود را درعبارتی کوتاه اما بس استوار ومحکم این 

 طور بیان میکند:

 : انگیزه اعتصاب من  »

ض ترکیده انسان ستمدیده افغانستان هستم؛ به من بغ

خصوص انسانی که در وطن ما جنس دوم تلقی می شود. 

یعنی زن افغان. امیدوارم فریادی که از ترکش این بغض تولید 

می شود؛ به وسعت جهان طنین انداز شود. شتافتن یک زن به 

پیشواز مرگ؛ آنهم به منظور مبارزه با ستم و زورگویی قرون 

یی بر خانه ملت، شاید بلند ترین فریاد ممکن در این وسطا

کشور باشد. فریادی که اگر نتواند پرده های گوش انسانهای 

لمیده بر چوکی کشورم را به لرزه در آورد؛ شاید بتواند وجدان 

های بر خواب نرفته انسان های آزادی دوست جهان را به شدت 

ف یک زن بر تکان بدهد. فریادی که از شکستن استخوان نحی

فضا می پیچد؛ شاید جهان را متوجه نماید که در افغانستان چه 

 می گذرد؟

من به جهان اعلام می کنم! مبارزه من برای به دست آوردن 

چوکی نیست. و الا حکومت ستم پوسیده افغانستان، بهترین 

چوکی ها را به من پیشکش کرده بود. مبارزه من برای پاسداری از 

دی انسان این سرزمین و نسل های بعد از من حق، عدالت و آزا

است. من می خواهم بین زندگی ذلت بار و مرگ افتخار آفرین، 

مرگ را انتخاب کنم؛ تا حداقل انسانهای همجنس و هم نوع من و 

اطفال یتیمم، بعد از من، دیگر مثل من زندگی ذلت بار را تجربه 

 نکنند و آزاد زیست نمایند.
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ی ام را ویران می کنم تا برج و باروی من برج و باروی زندگ

نظام کشورم آن قدر استحکام پیدا کند که دیگر هیچ حکومتی 

،کودتا بر علیه خانه ملت را حتی در تخیل هم نپروراند. من 

میخواهم؛ چوکی که ملت به نمایندگان خود میدهد؛ دیگر توسط 

هیچ قدرتی ستاندنی نباشد. من می خواهم بعد از این حکومت، 

فاوت عظیم بین نماینده گی مردم و پیاده نظام شدن حکومت را ت

به درستی درک کند. این است منطق من و این است انگیزه 

سیمین  !«)اعتصاب من.  زنده باد آزادی، زنده باد افغانستان

 (13٩0میزان  10شورای ملی، خیمه اعتصاب، سرک بارکزی، کابل،  

نین زنی که احسنت وشادباش برشجاعت وعزم آهنین چ 

 مادر سه کودک نیزاست.

باید گفت که واکنش واعتراض در برابر زورگوئی وحق کشی 

وبی عدالتی دولت ها، اشکال وشیوه های مختلفی دارد ویکی از 

طاقت فرساترین ورقت برانگیز ترین شیوه های اعتراض، 

اعتصاب غذائی است. اعتصاب غذائی همانطورکه از نامش 

رگیرندۀ نخوردن تنها غذا باشد وشامل آب در ب پیداست،میتواند

 نباشد، زیرا نخوردن آب بطور خطرناکی برسیستم فعالیت بدن و

ارگانیزم وجود تاثیر میکند ومیتواند قبل از هرچیز گرده ها را ازکار 

بیندازد وسبب مرگ اعتصاب کننده گردد، ولی اعتصاب غذا به 

سمی را بشدت استثنای اب وگرفتن سیرم با آنکه قوت ونیروی ج

تقلیل میدهد، اما بزودی سبب مرگ نمیگردد، بشرطی که از 

مراقبتهای طبی محروم نباشد. چنانکه اعتصاب آغاجری،یکی از 

روز در  ٧0،در چندسال قبل که بیش از  نفعالان سیاسی ایرا

اعتتصاب غذائی بسر برد ، ازهمینگونه اعتصاب بود.یعنی که نان 

فت وداکتران او را زیرنظر داشتند و نمیخورد ولی آب وسیرم میگر 
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از فعالیت ارگانیزم وجودش خانواده ودولت را مطلع میساختند، تا 

سرانجام دولت ورهبری آنکشور به خواستش احترام گذاشت واو 

 هم به اعتصاب غذائیش پایان داد.

گزارش های 

خبری حاکی است که 

خانم سیمین بارکزی 

دست به اعتصاب 

هردومادۀ حیاتی 

ی آب وغذا  زده یعن

است واین یکی از سخت ترین نوع اعتصاب غذائی شمرده 

میشود. اینکه این مادر بزرگوار هراتی توانسته است از یک شنبه 

روز بدون خوردن نان وآب زنده  ٩گذشته تا امروز دوشنبه مدت 

بماند،معلوم میشود که از عزم وایمان قوی وتوان وانرژی فوق 

 .العاده یی برخوردار است

اخبار واصله  حاکی است که خانم بارکزی به دلیل ادامه 

اعتصاب غذائی، ازسخن گفتن بازمانده است واز درد معده رنج 

می برد. داکترمحمدرفیق یکی تن از داکتران موظف شفاخانه 

استقلال که با یک امبولانس برای مراقبت خانم بارکزی موظف 

به وخامت است. شده ،میگوید که وضعیت صحی خانم بارکزی رو

وی از نهادهای ذیربط خواست تا هرچه زودتر در مورد دوسیۀ 

حقوق خانم بارکزی تصمیم بگیرند تا وی ازاین خطرنجات یابد. 

نادره حیات معین وزارت صحت عامه نیز دو روز پیش وهنگام 

ساعت آینده وی از  24عیادت از خانم بارکزی گفته بود که اگر تا 

، معده اش سوراخ شده وگرده هایش از کار مایعات استفاده نکند

 می افتند. 
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در تاریخ کشورما تا کنون به ملاحظه نرسیده است که زنی 

برای احقاق حق خود دست به یک چنین واکنش جسورانه و ازخود 

گذرانه زده باشد. شهامت واز خودگذری این زن میتواند برای 

خواهند پیام سایرزنان درد کشیده افغان که با آتش زدن خود می

تلخی از ظلم وخشونت غیر قابل تحمل برجنس زن را به 

بازماندگان خود برسانند، سرمشق خوبی خواهد بود تا بجای 

ند وحق ن غیرموثرخود، ازاین راه وارد شوخودسوزی ونابود کرد

 خود را از غاصبین مطالبه نمایند.

تعجب ودریغ ما از بی تفاوتی وغفلت وزارت امورزنان، 

ه سراسری زنان افغانستان، نهادهای مدنی ومدافع حقوق اتحادی

بشر وکمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان ونمایندگی سازمان 

ملل متحد)یونیما( و رسانه های اطلاعات جمعی داخل افغانستان 

است که چرا تا کنون )به استثنای دو سه رسانه داخلی( نسبت به 

ه مادرسه فرزند نیز سرنوشت این زن دلیر و با شهامت افغان ک

می باشد،اقدام درخورتوجه به عمل نیاورده اند. بدون تردید اگر 

این اقدام از سوی یک زن در اروپا یا امریکا صورت میگرفت، 

رسانه های جمعی آنکشورها از این زن یک قهرمان میساختند،وتا 

سرحد به پاساختن مجسمه بنامش تبلیغ میکردند،ولی 

از مقام وحیثیت شایستۀ انسانی برخوردار درافغانستان، چون زن 

نیست،لذا رسانه های خبری چون تلویزیون، رادیو و روزنامه های 

داخلی کشور)به استثنای تلویزیون آریانا افغانستان وآریانا  بیات( 

کمترخبری از مطالبات برحق این زن دلیر واین مادر گرامی افغان 

 را بگوش مردم میرسانند.

نتظار به کرسی نشاندن عدالت را داشت، زیرا از کرزی نباید ا

تحقق این امر ازتوان او خارج است. مگر همین کرزی بعد از قتل 
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هر وزیر وهرجنرال و هر والی و هر شخصیت نامدار افغان یک 

هیئت تحقیق تعیین نکرده است تا نتیجۀ قتل را بعد از بررسی  به 

مختلس وهیچ اطلاع ملت برساند، ولی تاکنون هیچ قاتل وهیچ 

رشوتخور وهیچ قانون شکن کلانی به چنگ قانون وعدالت سپرده 

 نشده است.

مگر همین کرزی بر اثر شکایات آن عده از کاندیدان انتخابات 

دور دوم شورای ملی که بازنده اعلام شده بودند، محکمۀ 

 62اختصاصی تشکیل نداد و درنتیجه بررسی تقلبات ثابت نشد که 

 62اید از ولسی جرگه اخراج شوند و بجای آنها نفر وکیل متقلب ب

وکیل دیگرکه حق شان پایمال شده بود باید به ولسی جرگه راه 

یابند، چرا فیصلۀ این محکمه که تائید استیناف و شورای عالی 

قضا را نیز به همراه داشت،عملی نشد؟ بخاطر اینکه ملا معنوی 

 ٩ملا معنوی صرف  آنرا نپذیرفت و رد کرد و بعد از چانه زنی ها،

نفر را پذیرفت و بقیه را استفراق کرد. در حال حاضر ملا معنوی که 

حمایت معاون اول کرزی را با خود دارد، بالاتر از قانون و بالاتر از 

ستره محکمه قدرت وصلاحیت دارد. اگر صد بار دیگر هم کرزی به 

ستره محکمه هدایت و فرمان بدهد و اگرستره محکمه بازهم 

له صادرکند که خانم سیمین بارکزی بدون موجب از ولسی فیص

جرگه محروم گردیده و باید مجدداً به کارش در ولسی جرگه ادامه 

بدهد، تا زمانی که ملا معنوی نخواهد، این فیصله تحقق نخواهد 

یافت. وچون عکس العمل خانم بارکزی از اثر تصمیم مغرضانه 

به این آرزوی خود که  ملامعنوی به ظهور رسیده است، وی هرگز

تحقق عدالت است، نخواهد رسید.ضایع شدن حیات این خانم 

مبارز، صدمۀ بزرگ و جبران ناپذیر به خانواده شان یعنی پدر 
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ومادر، شوهرو کودکان معصوم شان میزند که درد بیکران وغیر 

 قابل تحمل برای خانواده وابستگان ودوستانش خواهد بود.

بارکزی از کرزی برای به کرسی بنابرین خواست سیمین  

نشاندن عدالت، از توان کرزی ومحاکم عدلی کشور خارج است. 

عدالت در زیر تیغ ملا معنوی وحامیان جنایتکار وی دست و پا 

میزند. تا زمانی که این جنایتکاران در رأس قدرت باشند، هرگز 

 وهرگز عدالت درافغانستان تحقق نخواهد یافت.

این خانم فداکار، برادرانه پیشنهاد نمایم  دراینجا میخواهم به

که: ای خواهر وای مادرگرامی! ترا بخدا وشرافتت سوگند میدهم 

که آیا این پارلمان باحضور این همه مجرمین جنگی و ناقضین 

حقوق بشر به این می ارزد که بخاطرحضور خود در این مجلس 

فکرمن پوشالی و ناسودمند، یک تار موی خود را ضایع سازید؟ ب

نه. بشما پیشنهاد میکنم که اگر همین فردا کرزی فرمان صادرکند 

که شما دوباره بکار پارلمانی خود ادامه بدهید؛ نباید آنرا قبول 

نمائید که فرمان کرزی خیلی پائین تر از شأن و مقام وغیرت زنانه  

شما است. به نظرمن بهتراست نیروی مبارزه و مقاومت خود را 

ی نگهدارید و در شرایط کنونی به حال کودکان برای وقت دیگر 

خود بیندیشید که در صورت نبودن شما آنها با چه مصیبت بزرگی 

روبرو خواهند شد. بنابرین به اعتصاب غذائی خود پایان دهید 

وکودکان وشوهر ودوستان خود را از تشویش مرگ خویش رهائی 

 بخشید.

ارزه با بی برای شما سلامتی وطول عمر و نیروی بیشتر مب

 (2011/ 10/10عدالتی وقانون شکنی در  کشورآرزو میکنم. )پایان 

 

 گلایۀ دوستانه از خانم سمین بارکزی!
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11 /3 /2014 

روزۀ شما، حیات شما را تا چند ملی  21اعتصاب غذائی 

متری مرگ نزدیک ساخت وازاین رهگذر، نه تنها فرزندان 

هزاران انسان عدالت ووابستگان شما بسیار پریشان بودند، بلکه 

خواه این کشور، از خطریکه حیات و بقای شما را تهدید میکرد، نیز 

از بی کفایتی دولت حامدکرزی وبی غوری  پریشان شده بودند و

کمیسیون مستقل انتخابات سخت نگران ومنزجر بودند که چرا 

نسبت به حیات یک زن که با حمایت مردم خود برندۀ انتخابات 

لمان راه یافته است، اینچنین نامرد و بی تفاوت شده و به  پار 

است. در همان زمان ده ها قلمبدست افغان اعم از زن و مرد در 

خارج کشور در حمایت از شما نوشتند و آن اقدام  داخل و

جسورانه و از خود گذزانه شما را به عنوان یک اقدام مدنی 

دمان وسخت دلیرانه تقدیر کردند و با شما همصدا شدند و مر 

جهان را متوجه اقدامات دولت افغانستان نسبت به حقوق پایمال 

شده یک زن آگاه و شجاع افغان نمودند. و این یک صفحه 

درخشان حیات سیاسی شما بشمارمیرود که مایه افتخار شما 

وخانواده وجامعه زنان افغانستان ودر یک کلام تاریخ افغانستان 

 شمرده میشود. 21در قرن 

آن شما علت اعتصاب خود را اظهار کرده اید، متنی که در 

نیزبیانگر اینست که شما زنی سخت با عزم و مبارزی نترس وضد 

زورگوئی وضد بی عدالتی وضد ناقضین حقوق بشر و ناقضین 

حقوق زنان وجنایتکاران وفساد پیشه گان ورشتخوران ومختلسین 

ومتجاوزین به حق وحقوق زنان وکودکان ومردم مظلوم 

 ستان استید.افغان
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اما با دریغ وافسوس ، وقتی در فیسبوک،عکس شما را در 

ملاقات با مارشال فهیم در خانه اش دیدیم ،و پیام شما را در بارۀ 

او خواندیم،مثل آب سردی بود که برسرما ریختانده شد. آن همه 

امیدها وخوشبینی ها که نسبت به شما داشتیم مثل شیشه 

میدی مبدل گشت. آخر خواهرمن، مگر برسنگ خورد و به یأس و ناا

شما برضد بی عدالتی دستگاه فاسد حکومت حامدکرزی دست به 

مبارزه واعتصاب غذائی نزده بودید؟ مگرداد و فریادی که شما و 

دوستان تان از طریق رسانه های جمعی براه انداخته بودند، 

شکایت از دست زورگویان وقدرتمندان دولتی نبود؟ مگر اعتصاب 

از دست مردم بی نان وبی لباس وگرسنه وبدبخت خیمه  شما

نشین چها راهی قمبر بود که حق شما را خورده بودند وبه پارلمان 

راه نمی دادند یا ازدست  رئیس کمیسیون مستقل انتخابات یعنی 

ملامعنوی بود؟ مگر همین ملامعنوی نبود که فیصلۀ محکمۀ 

محکمه راقبول اختصاصی وحکم محکمۀ استیناف وتائید ستره 

نکرد؟ این ملا معنوی چه کاره بود که زور ستره محکمه و زور 

رسید؟ معلومدار هیچ مرجع قانونی به  رئیس جمهور به او نمی

او این همه قدرت را نداده بود، بلکه او این قدرت را از مارشال 

فهیم میگرفت که به هیچ دستور رئیس جمهور وقع نمی گذاشت، 

سیم فهیم نمی بود. پس کسی که حق شما وحق تا اشاره و تائید ق

هزاران مظلوم دیگر را پایمال کرده بود، همین مارشال فهیم بود 

که شما  به خانه اش رفته   وعکس یادگاری گرفته اید. واکنون آن 

عکس را در فیسبوک کشیده اید واز دوستی وهمنوائی  خودبا 

 وی حرف میزنید.

که شما شهرت  به نظرمن،این کارتان،مثل آن بود

روزه  21ومحبوبیتی که در سطح کشور براثر اعتصاب غذائی 



 434 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

ورفتن تا کام مرگ بدست آورده بودید،با نشرهمین عکس، آن را 

برباد دادید وتاریخ خود را سیاه ساختید،خود را دوست وهمنواو و 

هم راز با یکی از ناقضین حقوق بشر وانمود کردید.آخر مگر نمی 

م گزارش های بین المللی ناظرین حقوق دانستید که در تما

بشر،او ازخطرناک ترین مجرمین جنگی ثبت وضبط شده است، 

واین سخنی است درست وبرحق و مردم کابل شاهد عینی 

جنایات او و سایر جنایتکاران جنگی چون : خلیلی، محقق، سیاف ، 

حکمتیار، ربانی ،اسماعیلخان، عطامحمد نور، جنرال دوستم در 

استند. البته این به معنای آن نیست که 1٩٩6- 1٩٩2سالهای 

جنایتکاران خلقی و پرچمی کمتر از اینها دست شان به خون مردم 

 افغانستان آلوده است.

نمیدانم شما چرا آن مقام و منزلت  و محبوبیتی که با قبول 

مرگ خود و رنج کودکان تان بدست آورده بودید، با نشر همین 

ست دادید. دیگر کی میتواند از شما در عکس مفت و رایگان از د

زمرۀ زنان مبارز ومدافع حقوق مردم مظلوم سخن بزند؟ یقیناً 

طعنه و پیغور بزرگی برای فرزندان وخانواده خود در تاریخ کمائی 

کردید، که کاش چنین نمیکردید. من و آنهائی که در حمایت از شما 

شجاع و مدافع  مقاله نوشته ایم وشما را به حیث یک زن مبارز و

حقوق مظلومان به ستایش گرفته بودیم و دانشمندی چون داکتر 

سید عبدهللا کاظم ، ضمن مقاله ای نوشته بود: کتابی را بنام 

شما مسمی خواهد کرد، وسایر نویسندگان فکر میکنم همگی در 

فکر اصلاح غلط فهمی خود در شناخت شما استند و به نحوی از 

و در صدد پس گرفتن سخنان خود نوشته های خود پشیمان 

 خواهند بر آمد.
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ای کاش این عکس شما بجای فهیم با حضرت مجددی می 

بود که دوبار هنگام عیادت شما در تلویزیونها دیده شد وهم 

منحیث یک روحانی سرشناس در جامعه افغانی هیچکس براین 

ملاقات اعتراضی نمیکرد ولی اکنون هرکس میتواند بگوید که 

تمام مجرمین جنگی و ناقضین حقوق بشر که در مقامات شما با 

بلند دولتی لمیده اند، چنین نشست و برخاست هایی داشته اید 

ما  واین برای یک شخصیت سیاسی عیب بزرگی محسوب میشود.

نمیدانیم موقف دولتی شما درحال حاضر چیست که قبل از 

نیک هرکس دیگر، دست به این خود نمائی بیهوده زدید و شهرت 

 خود را تباه کردید. 

میدانم این نامه ام برایت خوش تمام نخواهد شد،ولی باید 

بدانید که این را بخاطر محبت و اخلاصی که به شما منحیث یک 

زن با شعور و با فهم داشتم، نوشته ام تا آنرا بخوانی و لحظه یی 

م با خود فکر کنید که چگونه از اوج قلۀ احترام زنان مبارز و نیک نا

 ختم بخاطر هیچ، سقوط کردید .
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 شیرین نظیری،فعال حقوق زنان افغانستان

 

خانم شیرین زن با احساس و 

پر کار از اوان نوجوانی  در مورد 

حقوق زن که پامال دست خشن مرد 

سالار در جامعه  عقب مانده  ما 

است کار و فعالیت می نماید و از 

برای همیشه  خود آثاری برازنده یی را

 .عبارتندبیاد گار گذاشته است که 

 اــ "عجایب هفت گانًه جهان باستان "

 "عجایب هفت گانه جهان درسده های میانه"  -2

 "عجایب هفت گانه جهان نو "-3

 "گنجینه های فرهنگی از سر زمین افغانستان" -4

 

)آقای امان خبرنگار مجلۀ زن در ونکوور کانادا 

در برخی از رسانه های انجام داده که وی  بامصاحبه یی معاشر(

جمعی افغانها ومنجمله سایت موج به نشر رسیده ، آنرا از 
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نظرمیگذارانیم تا با روش کار وخصوصیات فعالیت های این خانم 

 .گرامی بهتر آشنا شویم

پرسش: خانم شیرین نظیری ،آغاز کار شما راجع به نگارش و 

 مقالات از چه زمانی شروع شده است؟

نخست ازهمه اجازه دهید که دهمین سالگرد مجلًه وزین زن 

را به زن فرهیخته ونیکوتفکربانو شفیقه نورزی مدیرمسؤول مجله 

زن، بشما و سایراندرکاران وعلاقه مندان مجله تبریک و تهنیت 

 گفته و موفقیت های مزید برای تک تک تان آرزو نمایم.

ره لیسه شروع پاسخ: نوشتن را مانند سائر اشخاص از دو 

نمودم و نخستین کار هایم نوشتن به دفتر خاطرات همصنفانم ، 

جریده دیواری مکتب و مقالات که ازسوی آموزگار زبان دری 

برایمان داده می شد.  اما بطور جدی و مستمر بعد ازختم 

تحصیلات کوششی زیادتردرین عرصه به خرچ دادم. ابتداء به 

ش های کوتاه، پیام ها، بیانیه شیوًه کوتاه نویسی،" تهیه گزار 

ها،رهنمود ها مواد سیمیناری و داستان های کوتاه کارکردم رفته 

رفته این شیوه پیشرفته تر شد و ایجاب کار زیاد و مدت طولانی 

تررانمود و سرانجام نوشته ها، راه های طولانی خود را پیموده و 

ه به یک کتاب مبدل شدند. مستلزم یادآوریست که این پروس

 خیلی طولانی و با فرازو فرود هائی هم همراه بوده است.

پرسش : کتاب اول تان تحت چه عنوان چاپ و نشرشده   

 است؟ طرف توجه شما در این کتاب کی ها اند.؟

پاسخ: نخستین کتاب من تحت عنوان " عجایب هفت گانًه  

جهان باستان " به نشررسیده است ومخاطبان من درین کتاب 

 و جوانان عزیزی کشورم می باشند.جوانان و ن
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پرسش:  انگیزه ی نشر این کتاب چیست؟ در کجا نشر شده  

است؟ غرض استفاده جوانان مشتاق به چنین اثری بداخل کشور 

 گسیل شده است یا نه؟

پاسخ: البته هدف از نوشتن من این بود که ذهن نسل  

جوان کشورم را که سال ها درتحت جنگ و حوادث ناگوار آن 

سرگردان بود منسجم ساخته و کتاب خوان نمایم. بناء به همین 

دلیل، در طبع و نشر این کتاب ها از قیمتی ترین کاغذ و رنگ های 

متنوع استفاده نمودم. گرچه خودم را نویسنده نمی دانم؛ ولی 

یک مادر هستم، مادری که دوست دارد نسل جوان میهن اش 

ینده درخشانی داشته باشند کتاب بخوانند و کسب علم نمایند تا آ

و تمام قضایای ناگوار جامعه شانرا با چشمان بازنگریسته و به 

آنها برخورد سالم داشته باشند.  دررابطه به پرسش جزء دیگرشما 

باید گفت که همًه کتاب ها را درکابل چاپ نموده ام و توسط 

ناشرم در سراسرکشور ارسال شده است. هدف من این بود که 

آن بیگانه نشود و به هموطن خودم در وطنم تعلق گیرد  پول چاپ

و هم مورد استفاده جوانان در داخل کشور قرار گیرند. زیرا  

جوانان ما  درخارج کشور امکانات زیادتر به دسترس دارند. به 

همین آرزومندی همًه کارها را در داخل کشورم  به انجام رسانیدم .  

وال تان. انگیزه  ایکه باعث شد اکنون می پردازم  به جزء بعدی س

من این کتاب ها  را بنویسم .  یکی عدم دسترسی خودم به چنین 

آثار درآوان نوجوانی وجوانی ام بود. دوم نارسائی ها و کمبودی 

های فراوان کودکان وجوانان ما به مکتب، کتاب، آموزگاران 

پیوترو ورزیده، کتابخانه ها، موزیم ها، سیمینارها، کنفرانس ها، کم

انترنت. این همه نبود ها باری روی شانه هایم شد ومن را 

وادارساخت تا این کتاب معلوماتی را بنویسم. آرزو داشتم که از 
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نزدیک کمبودی های جوانان را بدانم و روی آن کتابی را نبشته کنم 

بدین منظور پیش از نوشتن این آثار سفری به افغانستان نمودم و 

انه و کتاب فروشی در شهر کابل سرزدم و دربیش از ده کتابخ

همچنین نظری عده محدودی ازمحصلان دانشگاه کابل را درزمینه 

جویا شدم. ازین سبب تصمیم گرفتم که حد اقل کمبودی و یا 

خالیگاهی کوچکی را پر و دین خود را در برابر مادر وطن اداء 

نمایم وازین طریق مصدری خدمتی برای جوانان عزیزی کشورم 

گردم. سوم ،زمانیکه بار اول پس از سقوط طالبان بکابل مسافرت 

نمودم. جوانان را بیگانه از کتاب و قلم و در یک افسرده گی بعد از 

جنگ یافتم. آنها سراسیمه و نا آرام به نظرمیرسیدند. بخاطر جلب 

افکار پت وپریشان شان به مطالعه هم چنان پاسخ به ندای 

ازده سال، کنارگذاشتن قلم، دوباره  درونی ام ، پس ازگذشت دو

دست به قلم بردم و اولین کتاب خودرا برایشان نوشتم. باید گفت 

هر چهارکتاب ام بدون سانسور و بازنویسی است. دست اول 

 توسط خودم و دست دوم ،درتحت چاپ رفته است .

پرسش: نشریه دوم شما دارای محتوی کدام موضوعات و  

 مطالب است؟

ه به کارم به جوانان عزیز ادامه دادم و کتاب دوم  پاسخ:  البت

ام را تحت عنوان " عجایب هفت گانه جهان درسده های میانه 

وکتاب سومم را تحت عنوان "عجایب هفت گانه جهان نو " 

نوشتم. حالا هم آماده بکارهستم اگرجوانان پیشنهادی تازه ئی 

ا برایشان نوشته خود را ارائه دارند.مایلم که تازه ترین موضوعات ر 

 ودراختیارشان بگذارم.

پرسش: مطالعه را از کدام سطح و از چی کتابی آغاز کرده  

 اید؟
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پاسخ: اولین کتابی را که خوب خواندم کتابی آدم فروشان 

قرن بیست " جنایات بشر " و به تعقیب آن کتاب رابعه بلخی بود. 

ر درهمان وقت صنف ششم مکتب بودم. این کتاب ها را، بسیا

تراژیدی نوشته بودند و دراثنای مطالعه آنها اشک های فراوانی 

برای زنان جوان ودختران ریختم و سلسله اشک ریختن هایم به 

 زنان و دختران جوان، تا همین اکنون نیز ادامه دارد.

پرسش: چندی پیش کتاب گنجینه های فرهنگی ازسرزمین 

اثر   هازمطالعافغانستان را به دست یکی از دوستانم دیدم. او 

فوق العاده راضی   از دید من آن نویسنده ئی خوشبخت و موفق 

است که آثارش را هموطنان عزیزش با علاقه مندی بخوانند و از 

کارش مستفید شده و قدردانی کنند. من درین کتاب خود یک 

کمی تجربه بدست آورده بودم و هم چنان زحمت زیادی کشیدم 

وکمی و کاستی هارا بدست خود که منظم و مرتب کارنمایم 

 سانسور نمایم .تا یک رابطه خوب بین من و خواننده به میان آید.

پرسش: خانم شیرین نظری! درین روز ها مصروف چه  

 کارهستید؟  

پاسخ: آخرین کتابی را که نوشته ام ،یک باردیگربازخوانی 

می کردم. می شود یک کمی درباره آن بگوئید؟ البته نام این 

م " زن در ادوار مختلف تاریخ " است . امیدوارم بتوانم تا کتاب

 تابستان امسال به چاپ برسانم.

پرسش: آثار کدام نویسنده گان فارسی زبان به نزد تان  

 محبوب است؟

پاسخ : در حقیقت همه آثاری که متکی و یا قریب به  

واقعیت بوده و با استدلال علمی و منطقی استوار باشد و 

ن به خواندن و مفاهیم آن مشکلی نداشته باشند و به خواننده گا
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ساده گی و زیبائی نوشته شده باشد. محبوب القلوب است. از 

خواندن آثار میرغلام محمدغبار، مرتضی راوندی و میرمحمد صدیق 

می برم و درعنفوانی جوانی آثارجواد  حظتر  فرهنگ و... زیاد

اخر کتاب های فاضل را زیاد دوست داشتم. بدون شک درین او

زیادی به همین گونه توسط مورخین ما نوشته شده باشد. اما 

ازآنجائیکه درگوشًه غربت ام . تاکنون بدسترسم نرسیده است . 

اگردرینجا نامبرده نشده است. نویسنده گان عزیز مرا معذوردارند. 

زیورچاپ آراسته می شود، نویسنده  درحقیقت هرکتابی که با

را متقبل می شود . ازنظرمن قابل احترام درآن زحماتی زیادی 

 است.

پرسش: حالا صحبت ما درباره نویسنده گان شد. میتوانیم  

 هدف نویسنده گی، نویسنده گان را بدانیم. 

پاسخ: این سوال شما ایجاب وقت زیاد را می نمایدکه از 

حوصله مندی زمان این مصاحبه بیرون است و از سوی هم 

دیگر متفاوت اند و هریک اهداف مشخص نویسنده گان نیز از هم

خود را دنبال می نمایند ، ممکن به منظور بدست آوردن پول ویا 

هم به خاطر کسب شهرت و نیل به مناصب عالیه باشد. ولی 

آنچه را من درباره خود گفته می توانم در اثر ندای درونی ویا نیاز 

ی باطنی ام است و برای پول ،مقام و شهرت هیچگونه اهمیت

 قائل نیستم .

با مردم زمانه » اگرنویسنده گان، گفتًه شیلر را بکار بندند: 

بسر بر ولی مانند آنان مباش؛ برای معاصران خود مطالبی 

 « .بنویس که بدان محتاج اند، نه مطالبی که می پسندند

پرسش: به جوانان که تازه به نویسنده گی رو می آورند چه  

 پیام دارید؟
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م نخست مطالعه زیاد ضروری است و از پاسخ : در قد  

مطالعات خود یاد داشت برداشتن ، بخاطر سپردن، دقیق نگاه 

کردن، سپس نوشتن و نوشته را چند بارخواندن و اشتباهات را 

تصحیح کردن و بعد ازآن دو سه بارخواندن ، حمایت و تشویق 

خانواده را داشتن،هرروز نوشتن ،تمام داشته های ذهن شان را 

کاغذ آوردن ، خوب شنیدن،خوب اندیشیدن وبلاخره خوب  روی

نوشتن. ساده و روان نوشتن، من فکر می کنم برای همیشه 

برایمان ضروری باشد. هم چنان اگر ما پیش ازآغاز کار مشوره 

هائی با بزرگان قلم بدست، خود داشته باشیم ، موفق تر در گام 

ر با پشت کاری های بعدی خواهیم بود. درهر حال جوانان ما نظ

که دارنداز موفق ترین و مستعد ترین جوانان درروی کره زمین 

محسوب می شوند. من به ایشان افتخار می نمایم و هریکی از 

 آنها را ستاره های روشن در آسمان جهان معاصر مان میدانم.

تشکر خانم شیرین جان شما با داشتن مصروفیت های 

 ب دادید.زیادحاضر شدید و به سوالات ما جوا

شیرین نظیری: ازشما ژورنالست فعال و با احساس آغای 

امان معاشر اظهارسپاس وامتنان مینمایم که، در دیار غربت قلم 

برداشته و با فعالین زن درهر گوشه وکنار جهان گفت وشنودی را 

انجام داده و ازکارکرد های شان در عرصه های مختلف قدردانی 

شبیه شما در میان فرهنگیان کشور  می نمائید. اگر بگویم شماری

ما  بسیار کم وانگشت شمار و یا هم وجود ندارند. تصور میکنم 

که اشتباهی را مرتکب نشده باشم. درهرصورت زنان ستم دیده 

میهن به سعی و تلاش های شما ارج گذاشته و خود را 

نیرومندتردانسته وخدمات شما را هیچ گاهی فراموش نخواهند 

 و سرفراز باشید.نمود . موفق 
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علاقمندان میتوانند غرض اخذ معلومات بیشتر در رابطه به 

 آدرس آوای زنان افغان مراجعه نمایند. 

http://voiceofwomenafg.blogspot.com / 

 

 

 

 

 سپوژمی زریاب نویسنده

 

 

نویسی  از نامداران عرصه داستان سپوژمی زریاب

بدیل این عرصه و  یاو را فرد ب  افغانستان است، کسی که بسیاری

ر عبدالروف دخت دانند.او نویس این کشور می بهترین داستان

م در کابل به دنیا آمد و در  ۱٩4٩در سال پنجشیری می باشد که 

ای نوگرا و فرهیخته بزرگ شد. پدرش عتیقه فروش بود. او  خانواده

های دبستان و  کرد. دوره دخترانش را تشویق به درس خواندن می

ی  را در لیسه ملالی" خوانده و از دانشگاه کابل در رشتهدبیرستان 

ادبیات مدرن   انسوی دانشنامه گرفته و در رشتهزبان و ادبیات فر 
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  از فرانسه با مدرک دوکتورا فارغ التحصیل شده است. وی از دوره

نویسی پرداخته و تا کنون از او مجموعه  آموزی به داستان دانش

درکشور »و "دشت قابیل" و  ها" های "شرنگ شرنگ رنگ داستان

های ملالی و  به نشر رسیده و او هم چنان در مکتب «دیگر

استقلال تدریس کرده است. سپوژمی زریاب که در آغاز "رووفی" 

کرد بعد از ازدواج با اعظم رهنورد زریاب، سپوژمی  تخلص می

پردازان ادبی:  کند." به باور برخی از نظریه زریاب تخلص می

نویسان امروزین و حتا  پوژمی زریاب در میان داستانجایگاه س

 آوراست. اساتید رشک 

سرا به بالاترین  سپوژمی زریاب در میان بانوان داستان

نویسی کشور تکیه دارد و کمترین نویسنده را  مقام داستان 

توان سراغ کرد که با تعهد و مسوولیت دوگانه دست به قلم  می

 داشته باشد. 

داستانی، زبان داستان، توجه به شگردهای تنوع درونمایه 

های  گی داستان و انسجام مضون و شگل از دیگر ویژه

سازد. سپوژمی زریاب از  نویسی سپوژمی زریاب را می داستان

ترین شگردهای  اندک نویسنده گان ماست که با مدرن

 نویسی آشنایی دارد. داستان

ش را ا داند و مردم و سرزمین زبان پارسی را بخوبی می

گی در  دارد. این تعهد در برابر مردم و هنر نویسنده دوست می

هایش تجلی دارد. سپوژمی زریاب در داستان  بسیاری از داستان

سازد و  هایش نه تنها با زمانه ما و مصایب ما، ما را آشنا می

ها را در  کند بلکه این مصایب و رنج پیوند هنری و گفتگو برقرار می

ها،  ترین نام کشد و بومی به تصویر میتمامیت انسانی ما 
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ها، رنج ها و هویت ما را در قالب معاصرترین شگردهای  روایت

 سازد. پردازی جاویدانه می داستان

شناسان فرانسوی سپوژمی  از همین رو یک تن از افغانستان

گان و مجروح یکی از بزرگترین نویسندزریاب را در کنار خلیلی 

اش  قلمش توانا و خلاقیت ادبیافغانستان برشمرده است. 

 شگوفا باد!

 

 

 سرسخت شکریه بارکزی،مدافع 

 حقوق زناندموکراسی و

 
 شکریه بارکزی،نمايندۀ مردم کابل در پارلمان

 

http://4.bp.blogspot.com/-WcaxQx8fKlU/T1SSMM5h_6I/AAAAAAAADM0/CxaSxdtu3gY/s1600/article_img_Shokria_Barakzai_214595546.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-WcaxQx8fKlU/T1SSMM5h_6I/AAAAAAAADM0/CxaSxdtu3gY/s1600/article_img_Shokria_Barakzai_214595546.jpg
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درپارلمان افغانستان، یکی از چهره های  ،شکریه  بارکزی

آگاه وصاحب نظرو صیل کرده ،یکی از زنان تح مطرح است. او

مدافع سرسخت دموکراسی بدست افغانستان است. وی مقل

علاوه برزبانهای ملی کلام است وسخنور فصیح وحقوق زنان و

است ودر هرسه زبان چنان  تو ودری برزبان انگلیسی نیز مسلطپش

صاف و بی وقفه وبدون اشتباه دستوری صحبت میکند که گوئی 

ذکاوت  ن مادری وی است. این درایت وهرسه زبان مذکور، زبا

رادیوهای  وهوشمندی از مصاحبه های وی که در تلویزیونها و

خانم  بین المللی صورت گرفته ومیگیرد، به وضاحت دیده میشود.

بارکزی بحيث مؤسس انجمن زنان ژورنالیست افغان، رئیس 

مؤسسۀ زنان آسیا ، عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی ، 

م دردوره پانزدهم ولسی جرگه، مدیرمسئول هفته نامه نمایندۀ مرد

صاحب امتیازروزنامۀ ترقی و  رئیس بنیاد شکریه بارکزی زن ،  آئینه

 . ومیکند ، ايفای وظيفه کرده

تحصیل خانم بارکزی دختر شمس الدین خان بارکزی از 

شمسی در  ۱۳۵۱قندهار است که در سال   کردگان وروشنفکران

است . موصوف تعلیمات ثانوی را در کابل شهرکابل متولد شده 

به اتمام رسانيده و سپس سند لیسانس را در رشته جيولوجی از 

خورشيدی بدست آورده است.  ۱۳۸۲پوهنتون کابل در سال 

شماره  ولسی جرگه ميباشد. 16دردوره  مردمویاکنون نمایندۀ 

  ۰۷۰۰۲۸۱۸۶۴shukriabarakzai@yahoo.com تماس:  

 

هسوء قصد نا  علیه شکریه بارکزی: مردان

خبرسوء قصد علیه خانم شکریه بارکزی، در صبح امروز 

در کابل، تمام دوستان ووابستگان وارادتمندان وی را 2014نومبر 16

mailto:shukriabarakzai@yahoo.com
mailto:shukriabarakzai@yahoo.com
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بشدت تکان داد و با آنکه او ازاین سوء قصد جان سالم بدر برده، 

ه انتحاری بحدی شدید  بوده که باعث شهادت اما عمل وحشیان

تن غیرنظامی بشمول خود خانم  32سه غیرنظامی وجراحت 

 شکریه بارکزی گردیده است.

ما این عمل بزدلانه را علیه یک خانم دانشمند ومدافع شجاع 

،محکوم رئیس مؤسسۀ زنان آسیا حقوق زنان مظلوم افغان و

طراحان این عمل میکنیم ونفرت عمیق خود را به عاملین و

 وحشیانه ابراز میداریم.

بدون تردید پلان این عمل وحشیانه مدتها قبل از سازمان  

های استخباراتی منطقه برنامه ریزی شده بود واینک عمال اجیر 

وگماشـتۀ اجنبی امروز موفق گردیدند تا نیات سوء وغیر انسانی 

قوق خود را برضد یک خانم پیشتاز ومدافع دموکراسی وفعال ح

 زنان در پارلمان افغانستان به منصۀ اجر در آوردند.

با آنکه چگونگی سوء قصد از طرف منابع مختلف به اشکال 

مختلفی روایت میشود، ولی آنچه معلوم  وواضح است، اینست 

که موضعگیری وطن پرستانه خانم شکریه بارکزی،در حمایت از 

رنگ شان حکومت وحدت ملی برهبری اشرف غنی، ونیز حضور پر 

در مصاحبات مختلف درپرده های تلویزیون های داخلی ، مثل 

خارمغیلان در چشم ودر قلب مخالفان، اعم از داخلی وخارجی 

میخلد و وی را مانع بزرگی در راه  رسیدن به اهداف ضد ملی 

وغیر وطن پرستانۀ خود میشمارند، و بنابرین دشمن قصد دارد تا 

ی مثل شکریه بارکزی را وادار به نه تنها عناصر آگاه ووطن پرست

عقب نشینی از موضع شان نماید، بلکه میخواهد با اجرای چنین 

اعمال بزدلانه ونامردانۀ خویش ، دیگر عناصرملی را نیز وادار به 

 خاموشی  و عقب نشینی نماید.
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شکریه بارکزی ، قلمبدست توانائی است که در راه آگاه زنان 

 تگی ژورنالستان افغان سالها ستکشور و زنان آسیا،ونیز همبس

قدم برداشته است و مطالب بسیار مفید و سودمندی را از  که

طریق مجلۀ آئینۀ زن  و روزنامه ترقی ودیگر نشرات ورسانه های 

 کرده است.  کشجمعی  به زنان وخوانندگان پیش

خانم بارکزی ، از جمله خانم های پیشتاز،متفکر و با دانش و 

که از دموکراسی وآزادی بیان ومطبوعات ستآگاه افغانستان ا

. وجود چنین خانمی که هم از تحصیلات عالی حمایت میکند

برخوردار باشد وهم در عرصه های فرهنگی وحقوق بشر و اوضاع 

سیاسی کشور وکشور های منطقه آگاهی داشته وصاحب 

نظرباشد،و بالاتر از همه صاحب زبان گویا ومنطق قوی و 

صیح کلام در هر سه زبان دری وپشتو انگلیسی سخنوری توانا  وف

باشد، در کشوری مثل افغانستان، بسیار نادر وکمیاب است و 

سالها چی که قرنها صبر بباید تا مادر دهر چون شکریه بارکزی، 

زنی دانشمند و فهمیده و فعال و پرانرژی برای خدمتگزاری به 

 انسان وانسان هموطنش، بزاید.

ن طالبان ، مسئولیت این جنایت را از آنجایی که تا کنو

بدوش نگرفته اند، احتمال میرود که دراین توطئه دست دشمنان 

داخلی دخیل باشد. بنابرین ما از حکومت افغانستان، ومراجع 

امنیتی کشورتقاضا میکنیم تا عاملین این جنایت را که ممکن 

د باشد، جداً تعقیب وسرنخ را پیدا کنناستخباراتی است یک توطئه 

ومجرمین علیه بشریت را به مردم کشور ومردمان جهان معرفی 

 کنند.

جرمن هموطنی بنام  الف جوانشیراز کابل در پورتال افغان 

خانم شکریه بارکزی، مدافع :»که  است نوشتهنومبر  16روز 
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سرسخت حقوق زنان ، یک بانوی تحصیل یافته، ومدافع 

هامتی خیره کننده، دموکراسی و آزادی زنان است. وی با جرات و ش

شکریه بارکزی ، بسیار مشتاق است؛  عقایدش را ابراز میدارد.

دولت وحدت ملی، قوام بگیرد و مشکلات معیشتی و امنیتی 

 مردم برطرف شود.

خانم بارکزی، مادر پنج فرزند  و ژورنالیست سابقه دار است، 

 البته گاه گاه، بالای شورای علماء کشور و طلبان،نیز انتقاداتی

اما بسیاری از اهالی پایتخت، بعید میدانند، حملهء  داشته است!

تروریستی اخیر، برا ین وکیل ولسی جرگه، کار طالبان باشد! 

همینطور،یک اندازه دور از تعقل است که همسایهء شرقی ما 

درین موقعیت حساس، ارتکاب چنین عملی را تجویز و ترغیب 

 کند!

همسایهء غربی مردم میگویند، احتمال دست داشتن 

افغانستان، در ترورنافرجام خانم بارکزی، وجود دارد! در ماه های 

اخیر، در جغرافیای همسایهء غربی ، برچهرهء زنانی که چادری و 

بوده اند، تیزاب « کم حجاب» برقع نداشته اند یا بقول رسانه ها

ریخته شده است؛مطبوعات سرکاری کشور متذکره، به شدت در 

در افغانستان، «بی و کنسرت های موسیقیبی حجا» مورد 

بصورت متداوم، حساسیت، نشان داده اند؛ گویا حمله به خانم 

ان، توجه به هنر و دانش بوده بارکزی، بخاطر دفاع از حقوق زن

 «است.

 

 علمای محترم لطفاً برکودکان تجاوز نکنید! 

گفته درقطعنامه ای  2014شورای علمای افغانستان در اوایل مارچ 

 ودند : ب
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 کار زنان در فاتر  مردان در پوهنتونها وبا تحصیل زنان یکجا »

دولتی وحتی در پارلمان از نظرشرع نارواست و باید ممنوع اعلام 

 «شود وکرزی هم به پیشنهاد آنها لبیک گفت وکف زد.

خانم بارکزی، از زنان صاحب نظر در مسائل سیاسی و یکی 

  مدافعیناز 

واکنش به قطعنامۀ شورای  در که است حقوق زنان افغانستان م

علمای محترم لطفاً برکودکان  : گفتعلمای دینی افغانستان 

 1تجاوز نکنید! 

چنین اعتراضی در برابر شورای علما یا ملایان که خود را 

پیشوایان دینی میدانند، آنهم از زبان یک زن کار اسانی 

 نیست،گفتن چنین سخنی جرئت وشهامت میخواهد وخالی از

 خطر به حیات وعزت آن زن نیست.

مواد اول، دوم و هفتم اعلاميه جهانى حقوق بشر حکم 

شأن و حقوق برابر به دنيا مى آيند،  میکند که، تمام افراد بشر با 

از حيث جنس از تمام  هرکس بدون هيچگونه تبعيضى به ويژه 

قانون مساوى  حقوق و آزاديها برخوردار است . همه در برابر 

و حق دارند بدون هيچ گونه تبعيضى از حمايت هستند 

قانون برخوردار شوند. حال آنکه در احکام اسلامی تبعيض  يکسان 

برابر با مردان به  جنسى یک امر مسلم است و با شأن و حقوق 

تبعيض حقوقى  دنيا نمى آيند. در بسيارى از احکام شرعى زنان با 

 مواجه اند.

                                                 
1
از سوی امین هللا امام مسـجد شـهر قنـدز  1393برشنا دخترُنه ساله در ماه ثور- 

 مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود. ودر نهم ماه ثور خبرگـزاری بخـدی خبـرداد کـه

سـاله ای از طـرف والـدین  12بجرم  تجـاوز بردختـر در بغلان گوش وبینی یک ملـا

ده شده اسـت تـا عبرتـی بـرای دیگـر ملایـان باشـد. تصـاویر ایـن ملـا در دختر بری

 رســـــــــــانه هـــــــــــای عمـــــــــــومی انعکـــــــــــاس وســـــــــــیع داشـــــــــــت.

http://www.bokhdinews.af/human-rights/16722- 
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فع تبعيض از زن مصوب و در ماده اول اعلاميه جهانى ر 

:» مجمع عمومى سازمان ملل متحد تصريح شده است  1٩٧5

تبعيضاتى که متکى به جنسيت باشد و بالنتيجه مانع برقرارى 

حقوق متساوى براى زنان و مردان گردد ويا اين تساوى را محدود 

کند، امريست غير عادلانه و تجاوزى است که به حريم شأن و 

يکى از مهمترين و جديد ترين « شود. مقام انسانيت وارد مى

کنوانسيون رفع کليه اشکال »اسنادحقوق بشر در باره زنان 

مجمع سازمان ملل متحد است.  1٩٧٩مصوب « تبعيض عليه زنان

عبارت تبعيض عليه زنان به معنى قايل شدن »در اين کنوانسيون 

به هرگونه تمايز، محروميت ، يا محدوديت براساس جنسيتى است 

نتيجه و هدف آن خدشه دار کردن يا لغو شناسايى ، بهره که 

مندى يا اعمالى که بوسيله زنان انجام ميگيرد، صرف نظر از 

وضعيت تاهل آنها برمبناى برابرى حقوق انسانى مردان و زنان و 

آزادى هاى اساسى در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى ، 

 « ق ميگردد.فرهنگى ، مدنى ويا هر زمينه ديگرى اطلا

دولتهاى » در ماده دوم اين کنوانسيون تاکيد شده که : 

عضو، تبعيض عليه زنان را در تمام اشکال آن، محکوم ميکنند و 

بى درنگ و با کليه ابزارهاى مناسب، با سياست محو تبعيض عليه 

 « زنان موافقت ميکنند و آنرا پى گيرى ميکنند.

از جامعه جهانى  در حالى که افغانستان به عنوان عضوى

کنوانسيون رفع کليه تبعيض عليه  همهم اعلاميه حقوق بشر و 

اعلامیۀ جهانی خبر از شورای علمای بیزنان را امضاء کرده ، ولى 

و کنوانسيونها و ميثاقهاى  حقوق بشر با ناديده گرفتن اين اعلاميه

بين المللى بازهم برضد حقوق زنان فتوا و فيصله صادر ميکند 

 ن هم آنرا تائید میکند. وکرزی خا
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بر تفاوت متاسفانه تمام احکام اسلام سنتى که مبتنى 

، با اعلاميه جهانى حقوق بشر و حقوق زنان با مردان است

کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در تناقض مستقيم قراردارد. 

در اسلام تاريخى » بگفته صاحب نظر مسلمان ايرانى دکترکديور:

يت است . در اين نظام فکرى نمى توان از جنسيت مقدم برانسان

حقوق ذاتى انسان سخن گفت ، بلکه گفته ميشود: بگو اين انسان 

زن است يا مرد تا آنگاه از حقوق او برايت بگويم . در اسلام سنتى 

حقوق مرد و حقوق زن داريم ، اما حقوق انسان يا حقوق بشر 

 ( ٨2، تير 2٧ماهنامه آفتاب، شماره « ) نداريم.

بنابرين اگر احکام اسلام سنتى معيار حق و حقوق براى زنان 

پنداشته شود، بايد زنان مسلمان تا ابد در چهارديوارى خانه بمانند 

و وسيله تمتع مردان باشند و فقط بچه درست کنند و بزرگ 

نمايند، درحالى که نياز عصر و خواست ناگزير زمان چنين چيزى را 

طغيان عليه سنتهاى کهنه بر مى  رد ميکند و نسل امروز را به

انگيزد. طور مثال ميتوان گفت که عکس العمل شکریه بارکزی در 

واکنشی منطقی برابر فتوای تعصب آمیز شورای علمای کشور 

 ٩0از دهه  همه زنان تحصیل کرده وتعلیم دیدۀ افغان است که

قرن قبل به اينسو زندگى را براى زنان و دختران افغان جهنم 

 اند. ساخته 

دراین  با گزارشگررادیو آزادیدر صحبت که شکریه بارکزی 

شورای های نام نهاد علما نخست باید به یاران  گفت: خصوص 

پسربچه ها که  خویش توصیه کنند که ازتجاوز به دختربچه ها و

جهاد  برای فراگیری قرآن به مساجد می روند، جلوگیری کنند.

است که به مردم بگویند؛ افضل با نفس است. وظیفۀ علماء این 

تجاوز  غارت و دزدی و خون ناحق نریزند؛ رشوت ستانی نکنند؛ از
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قرآن  با احکام مندرج در دست بگیرید. گفتار تان را با رفتارتان و

 برابرکنید.

بارکزی افزود: وقتی گوش وبینی زنان بریده می شود خانم 

در برخی  ]یا دختران وزنانیتیمان پامال می شود؛  وحق کودکان و

نقاط کشوردر بازار برده میشود ومثل حیوان تبادله وبه فروش 

آن گاه این عالمان دین کجا هستند؟  برخورد رسانده میشوند[

علمای دین کاملاً مبنای سیاسی دارد. مردم افغانستان درطی سی 

سال دلال های دین و دلالان سیاسی قدرت، خیانت کاران که خون 

  را برباد داده اند، شناخته اند.  سه میلیون شهید ومعیوب

هم ازدرک  این عالمان دین هم از احکام دین بی خبر اند و

مشکلات ورنج های زنان افغانستان بیگانه اند. چرا این عالمان، 

منع اختلاط  مردان را ازخلافکاری مانع نمی شوند؟ هدف آنان از

د به زن ومرد آن است که زنان ازحق کارمحروم شوند. ملاها بای

مردم توصیه کنند که به کودکان تجاوز نکنند. وی مدعی شد که 

نهاده اند. آن ها باید بدون  علمای سیاسی تکلیف دینی خود را کنار

اعادۀ حق یتیم،  رشوه و موضع گیری خاص سیاسی برضد فساد و

ایجاد فضای  غاصبان جایدادها و زکات، برضد خلافکاران و و خیر

 ش(13٩0دلو  15.)گزارشنامه افغانستان،اجتماعی سالم عمل کنند

که:مقام های محلی در میدهد خبرگزاری بخدی گزارش 

ولایت بغلان در شمال کشور از بریده شدن گوش ها و بینی یک 

 0٩سه شنبه )ملا به جرم تجاوز به یک دختر دوازده ساله خبر دادند.

 ( 13٩3ثور 

جاوید بشارت، سخنگوی 

ان قوماندانی امنیه ولایت بغل

به خبرگزاری بخدی گفت: کسی ̎

که متهم به تجاوز است ملای 
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مسجدی بوده و در یک محفل مهمانی از سوی صاحب خانه دو 

 گوش و بینی اش بریده شده است.̎

در حال حاضر این ملا که سید احمد نام دارد بستری است و 

گفته  ماموران پولیس اعضای خانواده دختر را بازداشت کرده اند.

 استاد یک دانشگاه خصوصی در کابل نیز است. ٬این ملامی شود 

-http://www.bokhdinews.af/humanمنبع )

rights/16٧22-) 
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 نویسندۀ تذکرۀ پرده نشینان سخنگو ماگه رحمانی

 

 

دختر سردار احمدرحمانی،یکی از امانیست ماگه رحمانی،

 زندان ارگ سپری کرد. سال را در در  1٧های پرشور بود که مدت 

از اهالی نوشته و جستار هم بود. ماگه »بگفتۀ لطیف ناظمی،

يی فراهم آورده است؛ داستان کوتاه نگاشته  های پراگنده نوشته

است و از همه نيکوتر تذکرۀ "پرده نشينان سخنگو" را بر جای 

پرده نشينان سخنگو نخستين تذکرۀ شاعر زنان کشور  نهاده است.

اش نخستين زنی است  يابد و نويسنده بال چاپ میماست که اق

زند. از سوی ديگر  آوری کتابی می که در اين عرصه دست به فراهم

سومين تدکرۀ شعری است که به گونۀ مستقل در کشور چاپ و 

 يابد. انتشار می

ات اما  از سوی انجمن تاريخ چاپ شده 1331کتاب، در سال 

( فراهم آمده است؛ 1٩۴٩) 132٨آيد که در سال  از مقدمۀ آن بر می

اش ملزم به خانه نشينی نبوده است .  سالی که هنوز نويسنده
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پردازد و انگيزۀ   بانوی سخنور زبان فارسی می 12٨کتاب به معرفی 

دارد: "چون خوشبختانه در اين اواخر در  تدوين آن را چنين بيان می

، جنبش بين زنان شرق و در آن جمله زنان و دختران وطن عزيز ما

و نهضت پديد آمده و از طرف ديگر تشويق و تحريک بزرگان و 

رسد؛  دانشمندان برای بلندبردن سويۀ اين طبقه به مشاهده می

های  موقع را مساعد شمرده و خواستم زنان سخنگوی عصر

گذشته را به هموطنان گرامی معرفی نمايم. لذا به تدوين و 

. اميدوارم دوستان علم و ترجمۀ حال و نمونۀ کلام ايشان پرداختم

دانش با ملا خظه و مطالعه اين اثر استعداد و قابليت ذاتی 

بانوان مشرق زمين را، مخصوصاً فارسی زبانان را به نظر احترام و 

تقدير نگريسته مطمئن گردند که با کمترين توجه و اهتمام 

ايشان، در راه تنوير اين طبقه عدۀ معتنابه زنان که تاکنون عضو 

ل و پسماندۀ جامع شرق به شمار ميروند؛ به کار افتاده؛به هر عاط

رشتۀ امور زندگی اجتماعی با مردان دوش به دوش و مساويانه 

وظايف اجتماعی، ملی و طبيعی خويش را انجام خواهند داد" اين 

نگاری متعارف، بر اصل  تذکره، به تبعيت از سنت تاريخ ادبيات

ماگه در آوان اشتغالش در  .تدوره بندی تاريخی فراهم آمده اس

دفتر سازمان ملل متحد در کابل، با يک مرد انگليسی به نام )رابرت 

های  شود و پس از ازدواج به مسافرت مانتانو بروس( آشنا می

دهد. سودمندی اين سفرها در آن است که  کاری شوهرش تن می

شود و  های گوناگون، آشنا می شماری از سرزمين او با مردم بی

های فارسی، روسی،  ماگه زبان آموزد. های فراوان می انزب

داند و به بيان  فرانسوی، انگليسی و آلمانی را به درستی می

های  خودش تا حدی با يونانی و ايتالوی آشناست. او کورس

آموزش زبان يونانی را در قبرس و زبان کتلان را در فرانسه ديده 
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گذراند و در  ر لندن میسری را د است.ماگه اينک روزگار پيرانه 

های پسين، زبان فرانسوی را رايگان به بزرگسالان آموزش  سال

داده است. او از اين که سالها نتوانسته است از ميهن خويش 

اش  ، در زنگينامه1٩٩٨ديدار کند؛ سخت اندوهگين است و سال 

نويسد که برای وطنش سه آرزو دارد: اول صلح؛ دوم صلح؛  می

نمايد! )لطیف  غا که اين آرزو چه مايه بعيد میسوم صلح. و دري

  (10/3/200٨ناظمی،دویچه وله، 

 

 با ماگه رحمانی: رشتیا مصاحبۀ لیلی

خانم ماگه رحمانی ، شما در دو ساحه پیشقدم بوده پرسش:

اید ، كه هر دو اهمیت به سزا داشته و در حافظهء اجتماعی و 

پرسش نخست را نیز ادبی كشور ما درج شده اند. اجازه بفرمایید 

در همین رابطه مطرح سازم . آیا كوشش شما برای روشن ساختن 

نقش زن افغان در فرهنگ ما با كوشش برای دفاع از حقوق آنان ، 

هویت زن افغان " منشأ گرفته بود “ از یك مفكورهء واحد ، یعنی 

و یا میتوان آنها را دو مفكورهء جدا پنداشت كه تصادفاً در یك 

كدامیك از این دو مفكوره    نی با هم تقاطع كردند؟مقطع زما

 اولتر هستی گرفت؟

من در ماسكو تولد شده ام. بـیشتر از شش هفته پاسخ:

نداشتم كه والدینم مرا به افغانستان آوردند. بعد ، وقتی پدرم به 

ماموریت دیـپلوماتیك در تركیه مقرر شد ، چند سالی را در تركیه 

ا مادرم به ایتالیا و فرانسه سفرهایی به سر بردم. همانوقت ب

، آنجا داخل مكتب شدم. پدرم در سال به ماسكو كردم. در بازگشت

برگشت. او در اكتبر ( در عهد نادرشاه شهید، به افغانستان 1٩30)

، به بودند یم جدیدكه مخالف رژ  با چند تن از رفقایش(،1٩32سال ) 
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نان اعدام شدند و خواهی دستگیر گردید. شماری از آ جرم جمهوری

شماری در محابس كابل برای شانزده سال محبوس ماندند و آنجا 

كه نسبت  ـ فرسودند. پدرم با چند تن دیگر در محبس ارگ شاهی

محبوس بود. در  -به محابس دیگر شدید تر مراقبت میشد 

محابس دیگر شهر ، زندانیان اجازهء پایواز هفته وار به شمول 

فراد اناث خانواده را داشتـند. و اّما در همسر و دختر و باقی ا

 زندان ارگ ، تنها به افراد ذكور خانواده اجازهء ملاقات داده میشد.

( ، به افغانستان برگشتیم. طبعاً ، 1٩3٨من و مادرم در سال )

من ، فارسی را یاد نداشتم. پس از برگشت ، من برای یاد گرفتـن 

كتب مستورات كه در زبان فارسی به مكتب مستورات میرفتم. م

حقیقت یك شفاخانهء زنانه بود ، برای دختران نیز مكتبی داشت. 

دختران پس از چهار سال آموزش عمومی در این مكتب، پرستاری 

 و قابله گی را می آموختند.

مكتب امكان بـیرون رفتن از خانه و همنشینی با دیگر 

لقهء كوچك دختران و خانمهای افغان را برایم میسر ساخت ، زیرا ح

خانواده پدری ام نمیتوانست نمونهء عام زنان افغان باشد. از اینرو 

مكتب برایم به مثابهء حیات نوینی بود. این تماسها در مكتب ، 

زمینهء توسعهء دیدگاه مرا فراهم ساخت و امكان داد تا از نزدیك 

با خانواده های افغان ـ از هر قوم و طبقه ـ آشنا شوم و در نتیجه 

ات و سنن گوناگون شان را از نزدیك مشاهده كنم و راجع به عاد

افغانستان معلومات بیشتر حاصل نمایم. چنین تجربه و تماس من 

با زنان افغان در خارج از محیط مكتب ناممكن میبود. از جانبی 

هم روابط دوستانه و دوامداری كه در حلقهء مكتب ایجادشد و تا 

های زنده گی ام به شمار  ویدادامروز باقیمانده ، از بهترین ر 

 میرود.
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چون در اروپا بزرگ شده بودم ، طبعاً به آزادی علاقه داشتم 

و خود را با پسران مساوی میدانستم. و اّما ، در محیط كابل خود را 

دفعتاً تحت شرایطی یافتم كه نظر به سنن كشورم جزیی ترین 

نه تـنها باید حركتم با قیودات مختلف رو به رو میشد. در كابل ، 

سرتا پای خود را در چادری )كه مزاحم حركات عادی مانـند راه رفتن 

میشد و ساحهء دید را تـنگ میساخت ( میـپوشانیدم ، بل حتی 

اجازهء آن را نیز نداشتم كه به تنهایی از خانه برآیم و یا با اشخاص 

خارج از خانواده معاشرت داشته باشم. از این قیودات از همان 

دا منزجر بودم. نمیدانستم چرا خانمها نمیتوانـند به تـنهایی برای ابت

گردش و ملاقات با دوستان و یا به بازار بروند. برای من نه تنها راه 

رفتن با چادری ناراحت كنـنده بود ، بل من اساس همچو قانونی را 

مورد سوال قرار میدادم. با گذشت زمان من متوجه شدم كه زنان 

زهای اساسی تر و مهمتر نیز بیشتر محروم اند. كشف افغان از چی

این حقایق مرا اذیت میكرد ؛ ولی این را نیز میدانستم كه برای 

تغییر اوضاع از دست من كاری ساخته نیست ، و این بر یأسم می 

 افزود.

پس از سه سال همخانه گی با خانوادهء پدرم ، من و مادرم 

به آنجا نقل مكان كردیم. این یك خانهء جدا را به كرایه گرفته و 

حركت ما برای فامیل پدرم افتضاح آمیز بود ، چون زنان حق 

نداشتـند بدون محرم در خانه به سر بـبرند. از طرف دیگر جدا زنده 

گی كردن ما ایجاب میكرد تا كارهای روزمره را بدون كمك و یاری 

كرد. مردی اجرا میكردیم ؛ زیرا مشكل بود به نفر خدمت اعتماد 

بعضاً ، من ، مستخدم را همراهی میكردم. اكثر اوقات خودم هم 

به تنهایی برای خریداری خوراك و ضروریات دیگر بازار میرفتم. در 

عین زمان مادرم ــ به گونهء خصوصی ـــ شروع كرد به تدریس زبان 
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فرانسوی به دختران برخی خانواده ها. لذا او نیز ناگزیر میبایست 

هء این دختران برود. البته در بازگشت اگر ناوقت میبود تـنها به خان

، مستخدمین این خانواده ها مادرم را تا خانهء همراهی میكردند. 

در ابتدا ، وقتی دكانداران خانمی را تـنها در جاده میدیدند ، او را با 

سوءظنی آمیخته با تحقیر مینگریستـند. پسانها ، رفته رفته به رفت 

همراه مرد خو گرفتـند و حتی در صورت لزوم از ما و آمد ما بدون 

 محافظت هم میكردند .

پس از آن كه مكتب مستورات و شفاخانه قابله گی به  

عمارت نو منتقل شد ، شاگردانی كه آرزو داشتـند ، میتوانستـند به 

درس خود ادامه بدهند. به این ترتیب هستهء مركزی آنچه كه 

گردید ، تشكیل شد. من ، در سال بعدها به مكتب ملالی موسوم 

( به حیث معلم زبان فرانسوی و ریاضیـیات در مكتب ملالی 1٩44)

مقرر شدم و بعضاً مضامین بـیولوؤی و جغرافیا را نیز تدریس 

 میكردم.

( افغانستان منشور سازمان ملل متحد را  1٩45در سال ) 

ور ، امضا كرد و عضو این سازمان نوبنیادگردید. امضای این منش

به معنی پذیرش تعهداتی در قبال حقوق بشر نیز بود. در نتیجه 

( محبوسین سیاسی كم كم آزاد میشدند. پدرم  1٩46در طول سال ) 

نیز در ماه اكتبر همین سال از زندان آزاد گردید. و اّما ، هنوز 

هرگونه اقدامی برای احیای نهضت نسوان دشوار به نظر میرسید. 

وقت تـنها به زنان خارجی الاصل كه با به استشارهء حكومت 

اجازهء رهایی از  -مانـند مادرم  -مردان افغان ازدواج نموده بودند 

 قید چادری داده شد.

با آزادی پدرم ، زنده گی ما كاملاً تغییر كرد. در ماههای اول 

خانهء ما از رفت و آمد اعضای خانواده ، دوستان و آشنایان و نیز 
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رای تبریكی و سهمگیری در خوشی ما می آمدند بـیگانه گانی كه ب

، پر و خالی میشد. پس از مدتی ، آهسته آهسته تعداد اشخاصی 

كه به ملاقات می آمدند كمتر شده میرفت. یك شب پس از این 

كه آخرین مهمان منزل ما را ترك گفت ، مادر و پدرم تصمیم 

آنان به سینما گرفتـند كه به سینما بروند. از این كه نمیتوانستم با 

مخصوصاً كه پس از بازگشت از ماسكو  -بروم دلتـنگ بودم 

سینما نرفته بودم. پدرم ، بالافاصله متوجهء دلتنگی و یاءس من 

شدو گفت : بـیا با ما به سینما برو ! و اّما ، مادرم ، هراسان بود. 

مادرم ، بـیم داشت كه مبادا این حركت باعث زندانی شدن دوبارهء 

ود. اّما ، پدرم ، اصرار ورزید و خاطر جمعی داد كه چیز پدرم ش

بدی واقع نخواهد شد. حدس او درست بود ؛ زیرا با وصف این كه 

بعض اشخاصی كه به سینما آمده بودند ما را شناختـند ، هیچ 

عكس العملی نشان ندادند. بار سوم و چهارم كه به سینما رفتیم ، 

یز با دختران خوردسالش ن -صدر اعظم وقت -شاه محمود خان 

به سینما آمدند. دو تن از آنان شاگردان من بودند. آنان به مجرد 

دیدن من ، مرا به پدرشان معرفی كردند. در پایان فلم ، چون 

منتظر بودیم دگر تماشاچیان بروند ، صدر اعظم با دخترانش در 

برابر چوكیهای ما مكث كرده و با پدرم كه او را خوب میشناخت ، 

ست داد و چند كلمه هم با مادرم و من رد و بدل كرد. در شگفت د

بودیم كه این برخورد چه عواقبی خواهد داشت. خوشبختانه عكس 

العمل سوء رخ نداد. ما آن را موافقت خموشانه حكومت با آزادیی 

كه من برای خود قایل شده بودم ، پنداشتیم. این حسن تعبـیر ما 

كومت تأیید شد كه در آن از جمله به زودی با پیامی از طرف ح

عنوانی پدرم آمده بود : ای كاش همه پدران شجاعت شما را 

میداشتـند و از شما پیروی میكردند . این پیام به من امید داد كه 
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شاید دختران افغان به زودی از قید چادری رهایی یابند. دریغا كه ) 

 ( سال دگر سپری شد تا این امر تحقق یابد. 13 -12

به هر رو ، پس از آن نخستین سینما رفتن ، تا چند ماه دیگر 

نیز هنوز در راه رفتن به سینما چادری میـپوشیدم. وقتی با 

فرارسیدن بهار هوا رو به گرمی گذاشت ، و روزها دراز تر میشد ، 

شبانه وقتی برای قدم زدن و یا ملاقات با دوستان ، تـنها و یا با 

شدم ، چادری نمیـپوشیدم. كمی بعدتر در والدینم از خانه برون می

دوران روز هم با مادرم بدون چادری برای خرید مواد مورد نیاز 

میرفتم. رفته رفته به هر جای دیگر به جز از مكتب ، بدون چادری 

میرفتم. بالاخره هم پوشیدن چادری را بـیخی ترك گفته و آن را به 

 كسی 

اجرای كارهای مختلفی  این آزادی زمینه را برای پیشكش كردم.

برایم مهیا ساخت كه قبلاً اجرای شان با چادری برایم ممكن نبود. 

به طور نمونه ساعتهای متوالی را در كتابخانه ها برای جمع آوری 

مطالب مهم راجع به شاعران درّی زبان زن كه در كتابی به نام " 

پرده نشینان سخنگو " به چاپ رسید ، تحقیق میكردم. در این 

رابطه اشخاص دلچسپی را نیز ملاقات كردم. حتی در خانه های 

بعض دوستان خارجی ام كه در آن وقت تماس با خارجیان ممنوع 

 بود ، به ملاقات شان میرفتم.

موجودیت پدرم ، زمینهء ملاقات با دوستان و علاقه مندان 

را در منزل مهیا ساخته بود؛ چنان كه آهسته آهسته حلقه یی از 

همدل و همفكر به دور ما شكل گرفت. همه اهل قلم ) دوستان 

نویسنده ، شاعر ، موءرخ ، خبرنگار... ( بودند. آنان تا نیمه های 

شب صحبت میكردند. من از این صحبتها چیزهای مفیدی آموختم: 

مطالب دلچسپ راجع به ادبـیات دری ، رویدادهای تاریخ 
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ور آشنایی پیدا افغانستان و از همه مهمتراین كه با سیاست كش

كردم . باید بگویم كه در آنوقت سیاست همه را به خود مشغول 

میداشت. در آن هنگام ، با بـیرون شدن كشور از انزوای سیاسی ، 

نسیم تحول جدیدی از سوی غرب در كشور میوزید و همه را تحت 

تأثیر گرفته بود. ما میخواستیم كه مطبوعات آزاد باشد و مردم از 

ن برخوردار شوند. میخواستیم موانع فرهنگی و عنعنوی آزادی بـیا

از میان بروند و نهضت نسوان هرچه زودتر بروز كند. قیودات 

كهنه و بـیهوده ، مانـند قیود شبگردی كه پس از نیمه شب رویكار 

میشد ، معاشرت با خارجیها ، منع خواندن اخبار خارجی و غیره رفع 

د من و مادرم ، درافغانستان گردند. به یاد دارم كه هنگام ورو

بكسهای ما را در گمرك سرحدی تالاشی كردند و كتاب ، اخبار و 

مجله هایی را كه به زبان خارجی بودند ، همه را ضبط كردند. پس 

از عرایض و درخواستهای متعدد ، بالاخره تـنها كتابهای ما را 

 مسترد كردند.

می صحبت در دید و بازدیدهای یاد شده ، روی مسایل مه 

میشد. مثلاً ، انتخابات پارلمانی آزاد را تقاضا مینمودیم تا اشخاص 

وطنـپـرست بـتــوانـند برای پیـشبرد خواسته های شان در راه 

مجادله برای حقوق حقهء شان برگزیده شوند و تحولاتی كه در 

وهلهء اول به آنها نیاز مبرم حس میشد ، رویكار آیند. ما ، 

وقتی كه مردم از قیودات تحمیلی رهایی نیافته میدانستیم كه تا 

اند ، هیچگونه تحولی صورت پذیر نخواهد شد. نه تـنها ما ، بل 

جوانان هم بر این عقیده بودند كه حكومت ترقی و آماده گی 

 كشور را در قرن بـیستم به تعویق می اندازد.

( جنبش نیرومندی برای اصلاحات به میان 1٩50در سال ) 

ین راستا مظاهراتی نیز به راه افتاد كه من نیز با پدرم در آمد. در ا
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آنها سهم گرفتم. در عین زمان درامه های انتقادی به منظور 

آگاهی مردم از جنبه های منفی حیات اجتماعی نمایش داده 

میشدند ، كه به همراهی پدرم برای تماشای آنها میرفتم. با 

یر حكومتی ــ عضویت افغانستان در ملل متحد در نشرات غ

خواهی نخواهی ــــ مضامین هیجان انگیزی نیز به نشر میرسیدند. 

از پیر و جوان همه كه خواهان چنین نشرات آزاد بودند ، آنها را با 

 شوق تمام میخواندند.

طوری كه انتظار میرفت و پدرم نیز پیشبـینی كرده بود ، این 

ی داشت. كمی جنبش آزادیخواهانه و تحول طلبانه فرجام نامیمون

، یك  1٩50پیش از انتخابات پارلمانی در اواخر ماه اگست سال 

مظاهرهء مهم به اشتراك هزاران نفر به راه افتاد. به دنبال آن 

صدها نفر از روشنفكران دستگیر و زندانی گردیدند. روز بعد از 

مظاهره یك عسكر به منزل ما آمد و به من ابلاغ كرد كه تا اطلاع 

ون رفتن از منزل را ندارم. سپس به من گفته شد كه بعدی حق بر 

بدون پوشیدن چادری حق خارج شدن از منزل را ندارم. برون رفتن 

من مشروط به پوشیدن چادری شد و من از پوشیدن آن ابا 

 ورزیدم.

بعد از این حادثه تمام سال را از خانه برون نشدم. دوپولیس 

ل دوم ، پولیس موءظف دروازهء منزل ما را مواظبت میكردند. سا

به پدرم گفته بود كه شبها چنان عمیق میخوابد كه از رفت و آمد 

شبانه اصلاً بـیدار نمیشود. این یك نوع اطمینان صامت و اجازهء 

برون رفتن به من بود. از آن به بعد دوستان مهربان ، شبانه مرا در 

ا موترهای خود برای گردش میبردند و گاهی هم هر سه ماه ما ر 

 برای چند روز پغمان میبردند.
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یكی از خرابترین حوادث كه در دوران خانه نشینی من رخ 

داد این بود كه در همان وقت من صنف دوم فاكولته را كه در 

( برای دختران افتتاح شده بود میخواندم و اجازه 1٩4٩سال ) 

( اشتراك كنم. گرچه 1٩51( و )1٩50نداشتم تا در امتحانات سالهای )

صنف هایم برای درسخواندن به منزل ما می آمدند و با هم هم

یكجا درس میخواندیم و برای امتحانات آماده گی داشتم ، اما 

اجازه نداشتم برای درسخواندن به فاكولته بروم و یا امتحانات را 

 سپری نمایم.

( مادرم در دفتر جدیدالتأسیس ملل 1٩53در ماه اكتبر سال ) 

ر شد. پس از آن مراقبت از خانهء ما نیز متحد در كابل شامل كا

سبكتر گردید. گرچه به من اجازهء برون رفتن از منزل بدون چادری 

( شاروالی كابل از من 1٩55هیچگاه رسماً داده نشد ، اما در سال ) 

تقاضا نمود تا منحیث ترجمان زبان روسی با انجینیران شوروی كه 

بل آمده بودند ، كار كنم. برای ساختمان اولین فابریكهء قیر به كا

من مدت هشت ماه به حیث ترجمان این گروه انجینیری كار كردم. 

پس از آن در یكی از دفاتر ملل متحد به حیث ترجمان شامل كار 

( كه از افغانستان برآمدم ، به این وظیفه 1٩60شدم و تا سال )

 ادامه دادم.

، ترك افغانستان را برای ازدواج با مردی كه دوست داشتم 

گفتم. در آن وقت ازدواج با یك خارجی در داخل افغانستان 

ناممكن بود. حتی معاشرت افغانها با خارجیان نیز امر ناپسند 

 -مجلهء آسمایی 1٨/1٩برگرفته از شمارهء  تلقی میشد." )اسمائی،

 (2001جولای 
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 زینت نور،شاعر ونقد نویس

 

سایت زندگی  از چندسال بدینسو من درسایتهای آریائی و

وسایت آسمائی وسایت فردا وغیره،با شعر های خانم جوان زینت 

نور اشنا وشاد شده ام، ودر حالی که نمیدانم درکدام 

شهرافغانستان پا به زندگی گذاشته وتا چه سطح درس خوانده 

وتحصیل کرده،وحال در کجا زندگی میکند،دردل میگفتم این خانم 

شد تا چنین شاعری زیبائی شناس جوان باید چقدر شعر خوانده با

و زیباگو از آب بدر آمده باشد. در کلام این شاعر نوآوری، مضمون 
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آفرینی و تشبیهات بدیع و دقیق با بیان ساده موج میزند وانسان 

را در شیوۀ تخیل وتصویر های بکر خودبحیرت اندر میکند. من این 

پیشتازی می  نان نو آور ورامی وفرهیخته را از جمله شاعرز شاعر گ

یابم که میتواند از بهار سعید وخالده فروغ و چندین شاعر نو پرداز 

دیگر جلو بیفتد و توجه شاعران دیگر را به خود بیش از آنچه فکر 

میشود، معطوف نماید. به چند تا از عزل های او توجه میکنیم تا 

 توانائی او را دربیان و ابداع تخیل وتصور شعر بهتر دریابیم. 

 ان بوسهبار 

 

        نوشیدم از لباِن تو باران بوسه را

 آن قطره های تازه و لغزاِن بوسه را 

         پیچیده ُدور پیکرم احساس تازه ای

 حس می کنم نوازِش پنهاِن بوسه را

         حوا منم بـــلوِغ تـنم میوه ی بهشت

 آدم مکـــید از دهــنم جـاِن بــوسه را

         سیِب مست حوا ربود ازلب آدم دو

 دندان زده ست لذت سوزاِن بوسه را

        راچشید که بامن ازدهنت عشقشیطان

 بــا من سروده شعر پریشاِن بوسه را

        آری منم حـــوا و گناهت بهشت من

 از من بخـــواه سورۀ ایماِن بوسه را

          اینک برای آمــدنت می شوم بهــار

 باراِن بوسه را ره تــوشه آورم به تو
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 بسيا ر

      مراچو بغض نگه كن مرا چواشك ببار

 مرا چوكوچه گذركن مرا به خانه بيار

      مرا به هر نفست  گرم و آتشين بركش 

 نا شناس  سپارمرا به سردی دستان 

        مرا نويس چو حرفی به دفترت امروز

 های دی بگذا ر مرا ميان ورق پاره 

      م دارد لت كه غـمرا بخوان به هواي د

 ـرانه شا دی بكن به روی نوارمرا تـ

       مرا بــريز چـو لبخــند روي لب هايت

 مرا به قهر رهاكن، مرا توهيچ شمار

          ولی زخـويش جدايم مكن كه مي ميرم

 مرا گـــذار كه باشم كـــنار تو بسيا ر

 مرزآشنايي

        توآمدي و تپـيدن شـــدي برای دلــم 

 حــلول سبــز رسیدن شــدی برای دلم

        صداي توست كه ازهرترانه ميريزد

 نـواي گــرم شنـــيدن شــدي برای دلم

      نفست صفا ی روشن باران دميده از 

 کــه تـازه تـازه دميـدن شدی برای دلم

      چو میوه های بهشت آشنا به کام منی 

 تـوشهد و شيرو مكيدن شدی برای دلم

        ميان مرزجـــدايي و آشـــنايي مــان 
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 زود رســـيدن شدی برای دلم عبـــور 

 تلاوت وتسبيح

          به قلـــه های نگاهت دلم فـراز شده

 درآب چشم تـرا چشم من نيازشده

          ميعــاد هرمژه ات را تلاوت وتسبيح

 كه آيه هــاي نگاهت مرا نماز شده

         تماشايی ست نشاط صبح بهارين من

 چـو غنچه های لبان توباز،بازشده

         و اسيرم كه سحرمي ريزدبه دست ت

 اعجاز شدهبدورهر نفسم يك قفس،

         رانوازشی كه غــزل میكند صدای تـ

 ان زير و بمش ساز دلـنواز شدهمي

        به بانگ نام تو اذان كرده مي گــويم

 از شدهزبــان قصهء ما تا سحر در  

غزل های زینت نور،بی تردید شانه به شانۀ اشعار بهارسعید 

 میزند که روزگاری گفته بود:

 چشیدن

 را بَچَشم         دستان تو غلتم که تنتب من

 و لغزم دهنت را بچشمـروی لبهای ت

         پنجه هـایم  برسد گر که گریبان ترا

 داغی سینه ی بی پیرهنت را بچشم

 ها در شکن مژگانت        پر زنم با مــژه

 دیــده گان غزل آرای َمنت را بچشم
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 بکــشم در نفسم سـوز نفس های ترا        

 سینه درسینه دل افروختنت را بچشم

    گوش روی دهنت مینهم و میخـواهم     

 روش های لبانت سخنت را بچشمکز 

 پیرهـن باز، لب غنچه، دهان پر گل        

 تنــت را بچشم روز پیمایــمت و شام

 ورود کامل دارد و زینت نوردر ادبیات فارسی دری و شناخت شعر

خود یکی از منتقدین شعر شعرای نو پرداز زبان فارسی 

کمبود تکنیک » میباشد،توانائی وی را میتوان در نقدی زیرعنوان 

درسایت دری دوچه ویله صدای « های نو در غزل های خالده فروغ

الده فروغ از شاعران جوان ونوپرداز یست آلمان مشاهد نمود.  خ

نقل زبان ومحفل  21قرن بیستم ودهه آغازین قرن  ٩0که در دهه 

شاعران افغانستان بود، پیش ازاینکه به نقد زینت نور برویم، 

 بهتراست کمی در بارۀ شعر این خانم جوان بداینم.

 

 خالده فروغ کیست:  

رشته زبان و ادبيات در کابل بدنيا آمده و در  1٩٧2او درسال 

تا  13٧2از پوهنتون کابل ليسانس گرفته است . او از سال 

( مسول برنامه هاى ادبى درى راديو افغانستان 1٩٩3-1٩٩6)13٧5

بود و بعد به پاکستان مهاجرشد و به عنوان مدير مسئول مجله 

کار کرد. خالده فروغ يکى از نام هاى برازنده در ميان « صدف »

ن است . ازو چند مجموعه شعرى بچاپ رسيده شاعران جوان ز

بنامهاى : قيام ميترا، پنجره يى برفصل صاعقه، سرنوشت ، 

 دستهاى نسل فانوس، و عبور از قرن قابيل . نمونه شعرش:
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 پنجره يى برفصل صاعقه 

 بهار ديگر از ين کوچـه ها گذر نکـند 

 به ايـن ولايت بى آشنــا سفـر نکـند 

 ه فـصل صاعقه است نگاه پنجره ها بست

 بــهارنيست درين مرزاصل صاعقه است 

 جـنازه هاى درختــان روز بى تـابوت 

 شهـيد عشق به دستـان روز بى تابـوت 

 مخوان هـوا پر ز آزادگى موعـود اسـت 

 پرنده نيست فـقط شکلهاى از دود است 

 کجا تهی است ز غـصه که گام بـردارم 

 بيزارم  نـه جاده ها همه خونين دلند ،

 بهارديگر ازآن شهرتيکه داشت گذشت 

 زحيـرگشت وغم جاودانه کاشت گذشت 

 چکس به عهده بگيرد صفاى وجدان را

 چه کس نـوازش فـرزندهاى باران را؟  

 چه کس تـلاوت خورشيد را نـوا بدهد 

 چه کس اذان سحر را شراره ها بدهد؟ 

 چه کس چه کس بشناسد ولى دريارا

 د على دريا را ؟ چه کس حضور گشـاي 

 چراکه رستم دانش غريب و بيرخشست 

 وهفتخوان رسيدن به ناکسان بخشست 

 هزار ساله شـدم در گذشت چند بهار 

 به سرنوشت سيه پوش من مخند بـهار! 

 هزارساله شدم روزگار خامـوش اسـت 

 چرا شهامت تاريخ حلقه درگوش است ؟ 
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 نيامدى تو و ديوار هـاى شهـر شکست 

 د ُهد و سار صداى شهر شکست شکوه هُ 

 دگـر تو هيچ ازين کوچه هاگذر نکنى 

 بـه ايـن ولايـت بى آشنـا سفـر نکنى 

 مـرا درين شب ويرانه سبز نيست کنـار 

 به سرنوشت سيه پوش من مخند بهار!

 

مضامین » زینب نور در بارۀ خالده فروغ مینویسد: 

اعی اش شعرهای "خالده" آمیزش عاطفه او با سرنوشت اجتم

است تا دغدغه های فردی و كناره های عاطفی و شخصی یك 

خانم جوان در اوج شاعرانگی هایش. اگر به مجموعه "سرنوشت 

دست های نسل فانوس" خالده برای دسته بندی مضمون شعر، 

به جستجو برآییم و یك، یك روی غزل ها و نیمایی های این 

گزینش مضمون  مجموعه درنگ كنیم، به آسانی در می یابیم كه

در بیشترین سروده های او، به شكل طبیعی به دلبستگی شاعر 

به زندگی اجتماعی اش بر می گردد. او به شكل گسترده یی با 

تمام نجابت سبز و بی آلایشانه اش در سرایش، به دغدغه ها، 

ماجراها، نابسامانی ها، اسارت ها و بند و زنجیرهای دست و پا گیر 

یر و گمشده در تاریكی هایش خیلی اجتماع جنگزده، فق

هوشمندانه و به شكل ممتد می پردازد تا جایی كه كمتر "منی" را 

در من، منی خودش، در خلوت عاشقانه یك زن جوان می یابیم.  

شاید این كه خالده مرزبندی میان شعر زنانه و مردانه را كمتر می 

ی پذیرد هم  برگردد به شخصیت و كركتر شعری خودش .او سع

می کند، پهن شود در گستردگی زندگی جمعی و گام بزند 

فراسوی من منی های خودش و بپیوندد با ماجراهای کوچه، شهر 

و جامعه اش با صداهای خفه شده همنوعانش و روشنایانی كه 

محصور دیوارهای تاریك اند و با دخترانی كه به دنبال هویت شان 

 سرگردانند.
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غ از لحاظ مضمون در گونه بیشترین سروده های خالده فرو 

های از بشارت، آزادی، صدا، روشنی، زمان و رویش سروده شده 

است. بخشی هم در تفسیر بی رنگ های شب، تاریكی، سكوت، 

اسارت و خلاء شکل گرفته است و برخی هم در واهمه های دو 

سوی یاس آمیز سكوت، سردی، شب و تاریكی و انزوا در جدال با 

ودش با خودش آمیخته است. مضامین سپید و سیاه های خ

شعرهای خالده همچنان كه خودش در سروده بلند "همیشه پنج 

عصر" می نویسد، همیشه میان شب، تاریكی، سیاهی و جدال 

برای رسیدن به آفتاب، نور، سحر و روشنی و ماجراهای این دو در 

 رفت و برگشت است.

ه من تصور می كنم كه شهرت و محبوبیت همه گیر خالد

فروغ  بیشتر حاصل پیریزی هوشمندانه ی سروده هایش در 

فضای اجتماعی و گزینش مضمون از سمت و سوی دردهای 

است كه زندگی مردم ما را به صورت ممتد زیر چرخ هایش خرد و 

خردتر می كند، نه حاصل برون زدن مویه های ملتهب و مرسوم 

رهای غم انگیز ناشی از وقایع بیشتر سر زبان ها كه امروزها با خب

جنگ در شعر و سرودهای چند، همزمان برون داده می شود. این 

سرودها با تون حماسی و هیبت سرشار از موسیقی رزمی 

خودشان از گلوی راوی "ما" در "یم" "ید" و "اند" می نشیند و از 

حنجره ی "منی" او به "ما"یی كه در اوست و او می خواندشان، 

 می رسد.

عاشقانه و فضای پرخلوت شاعرانه من موارد غزل های  

منی شاعر را در حاشیه مضمون و گزینش مضمون می توان جا 

داد. یقننا خانم فروغ درعاشقانه هایش در اوج زنانگی و شاعرانگی 

ویژه خودش می درخشد. من آن چند مورد حاشیه یی را در میان 
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غزل های شان در شمار بهترین سروده های شان زیبا شمار می 

نم. چون آن صدای منی است كه در هیچ شاعری نباید خفه ك

 " توجه كنيد!{   2" و "1شود. }به حجت های شعری برای  "

 انسجام،آمیزش و تکرار –تركیبات، ردیف فعلی، تكنیك - 2

 انسجام و تکرار -فعلی -ردیف های مرکب -الف

ردیف های ترکیبی و فعلی مثل، یك صدا بگشایم در شعر 

انسجام و نسبیت معدودی میان محورهای  های "خالده"

همنشینی و جانشینی خلق می كند كه این انسجام اگر از یكطرف 

به شاعر كمك می كند تا وزن عروضی را به مدد آهنگ تعبیه شده 

( كنترول كند از سو 100یی در تكرار و توالی بدون چالش روی صد )

اندازه ی نصف دیگر راه حركت خلاقانه و پرواز آزاد كلمات را به 

فضای كل شعر از او می گیرد و حركت افقی و عمودی شعر را 

 روی محور جانشینی میان نصف نصف متوقف می سازد. 

  خالده فروغ کیست؟

بعد از ایجاد چنین فضای آنچه برای شاعر باقی می ماند، 

حركت همپا با وزن ایجاد شده  از تاثیر مستقیم موسیقی کناری 

ت و حركت بسته نیم بدنه ی راست شعرش در مصراع اول هربی

است. در مصراع دوم هر بیت كه در چوكات پازلی خودش نیم 

تصویرموسیقی كناری )قافیه + ردیف( به اضافه یك اسم )ازهر 

نوع اش كه باشد( یا صفت، یا قید )= ردیف مرکب( را ازقبل خانه 

پری كرده است؛ یا به زبان ساده ی  دستورزبان می توانیم، 

نویسیم كه شاعر گذاره را پیریزی كرده است و حالا باید نهاد را ب

بر اساس گذاره ترتیب دهد. در این صورت بدنه ی شعر به چالشی 

بسته یی مبدل می شود كه فقط در تركیبات خلاقانه و زیبا می 

 تواند  نصف چپ باقی مانده اش را موفقانه تکمیل کند و بس.
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 صورتبندی:

 منفس به كوه رسیدیمدراین زمانه ی بی ه

 /كه تا: زغربت/+/پامیر/+ /یك صدا بگشایم/

 /زسرنوشت همین/+/پیر/+/ یك صدا بگشایم/

 /كنون ز نسل/+/اساطیر/+ /یك صدا بگشایم/

 /از آشیانه ی/+/تصویر/+ /یك صدا بگشایم/

در مثال بالا به آساني مي توانيم معدوديت حركت شعری را 

يم. ومثال های همسان آن در در مصراع دوم هر بيت بررسي كن

ندارم، یك صدا بگشایم، ندارند، كدام اند،/ قافیه + آتشین 

دارد/،/قافیه +ان+ بگذر/ ، رسیدیم ، نباشد،/ قافیه + می كنند 

امشب/ ،نگشود،/ قافیه+است بر ما ،نمی شوید، شبهاند،/ قافیه 

+ ما بودیم/ ،/ قافیه + كه سوخته است/. قافیه + ما 

 مثال های شعری در بخش اول( 1ه + بر آورید.... )*بودیم/قافی

از نظر من چنین شعرهای شاید فقط در وزن بحر طویل 

بخاطر امكانات موسیقایی بیشتر آن و شكل هجایی نسبتا آزاد و 

مفصل آن، شعرهای بهتری شده می توانند یادر صورت دوم  

یك های برای بهتر شدن نیاز به كار، بازسازی آگاهانه و اعمار تكن

ابداعی به كمك شگرد های دستور زبانی نیاز دارند تا شاعر 

قادرشود در محدوده نیم مصراع ها بیشترین حركت شعری را 

انجام بدهد. البته كار با ردیف های فعلی و ردیف چنین درکنار 

قافیه، اضافات اسمی، صفتی و قیدی  گاه گاهی بد نیست هر 

كند. در كارهای خانم  شاعری دوست دارد و آن را تجربه می

"فروغ" مخصوصا در مجموعه "سرنوشت دست های نسل 

فانوس" گزینش ردیف های فعلی ) جمع متكلم ، جمع مخاطب و 

جمع غایب /بیشتر/ و مفرد مخاطب و ..../کمتر/ ( تقریبا همه 
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گیراست یكی از علت های آن را در گزینش مضمون مفصلا آورده 

ت. البته خوبی های آن را هم ذكر ام كه نیازی به تكرار آن نیس

كرده ام، ولی بررسی تخنیكی آن ما را به نتایج دیگر می رساند. 

گزینش ردیف فعلی مثل مثال بالا به تكرار)دربیشتر غزل هایش( 

راوی "ما" را به شعر او تحمیل می كند. بنابرآن شاعر مجبورا پشت 

ز خودش تربیون یك جمع می ایستد. و از "ما" به فضای برون ا

نگاه می كنم و این "ما" خیلی وسیع تر از كلمات معدودیست كه 

"فروغ" در اختیار خواننده اش قرار می دهد. از آنجایی كه هر یك 

عناصر ساختاری و زبانی شعر به همدیگر تاثیرات متقابل و موثر 

دارند" فروغ" برای "ما" شدن به كلمات بیشتر و دید وسیع تر 

آنچه را می بیند با همه وسعت و فراخی بگوید،  زبانی نیاز دارد تا

ولی جمع این فضای وسیع در جعبه ی كلمات "فروغ" عزیز 

مجبور به بالگشایی در تنگی های پیهم می شود. درست به همین 

علت "فروغ" با همه خلاقیت، توانایی، قدرت بیان و بلند دستی 

سته تر به اش در سرایش، پله های بلند و بلند تر را آهسته و آه

 سوی آن اوج شایسته، كه شایسته ی اوست، طی می كند.

به یقین كه این آهسته رفتن ها هرگز از تبلور زیبای های 

شاعرانه ی سرودهای او نمی كاهد.فقط حركت صعودی گراف كار 

او را در مقایسه با گراف كارهای شاعران امروز ما و شاعرانی كه 

امدرن كار می كنند به شكل با غزل معاصر، شعر آوانگارد و پس

 مقایسه ای بطی می سازد.

 مثال ها -کلمات و تکرار

بیشترین كلماتی كه فروغ در تركیب سازی، متن، بدنه 

سازی، بناء و طرح از آن ها كار می گیرد و با آن ها علاقمندی 

ویژه دارد كلمات: شب، نور، آفتاب، باران، ستاره آسمان، ترانه، 
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، كوچه، صدا، زمین، سبز و آزادیست و  بیشتر رستم، آهنین، پنجره 

 ازهمه كلمات  شب ، آزادی ، سبز و صدا.

 آمیزش و تفكیك ، ارایه های ادبی،ایماژ تركیب ها –ب 

یكی از بخش های خیلی دلچسپ و قابل بحث در شعرهای 

خانم "فروغ" برای من تصویر سازی خلاقانه و ابداع تركیبات بكر و 

وست كه كمتر در میان شاعران همزاد او می كاملا منحصربه فرد ا

توان یافت. كهنه ترین مجموعه ی شعر او پراست از تازه ترین 

بیانی تبیین یافته اند.  تركیبات كه بیشتر در هیئت  ارایه های ادبی 

ارچند در كنار آن ها بدیعات چون تشخیص، حس آمیزی، تلمیح و 

وكسی معنایی در پارادوكس لفظی را در تركیبات ساده و پاراد

تركیبات مركب و تصاویر جا، جایی دیده می توانیم ولی در كل او 

با استعاره ی مکنیه، اضافه  تشبیهی، تشبیه بلیغ، اضافات بیانی 

و كناره های آن كار می كند. انتخاب آگاهانه او در نسج تابی و 

بافت دادن این تركیبات محور بالا به پایین شعرهایش را با 

طقی و معنایی در یك مضمون واحد پیوند می زند. تسلسل من

"فروغ" با آن كه از تكنیك های نو غزل معاصر در غزل هایش 

كمتر سود برده است، ولی با ابداع شیوه های متفاوت خودش و 

تلفیق  آن با شیوه های نسبتا معمول نیو کلاسیک، كنترول 

 مضمون و انسجام محورهای عمودی و افقی غزل ها و مثنوی

هایش را فراهم آورده است. بريدن ادات و وجوه و كار خالص با 

مشبه و مشبه به، تقريبا در نصف نصف تركيبات او مكررا تكرار 

مي شود و بعد هم با زيباي هاي موسيقايي و معنايي در 

شعرهايش پيوند مي خورد. در پارچه های نیمایی و نیم سپید، نیم 

به ارایه های بیانی روبرو می  نیمایی "خالده فروغ" هم، ما بیشتر

شویم و در كنار آن به ایماژ سازی هوشمندانه و حس آمیزی. 
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پارچه های نیمایی او ارچند آغاز كمتر آهنگین داشته در وسط و 

آخر به گونه یی با موسیقی و آهنگین شدن آمیخته است. گفتنی 

است كه این اعمال موسیقی در بافت های طولی این سرود ها 

رد از قوت آغازین معنایی آن كاسته است. من گمان می در موا

برم كه شاید برای "فروغ" در آن سال های دور گذشته كه دفتر 

"سرنوشت..." را روی دست داشت موسیقی شعر اولویت بیشتر 

داشته است. برای همین هم سعی داشته موسیقی را در این 

معنیی در  پارچه ها لزوما تعبیه كند. حتا اگر مانع حركت آزاد

سرایش او شود. سرود های بلند نیمایی او در مواردی، زیر بار این 

علت در میانه و آخر در بار معنایی شان خم و خمتر می شوند تا 

موسیقیی دلخواه شان را حفظ كنند. گویا او عمدا نمی خواهد 

این سرود ها به هیچ قیمتی به سپید عدول كنند. از نظر من این 

رای هفت، هشت سال پیش زیاد وحشتناك گونه اندیشدن ب

نیست. نباید فراموش كنیم حتا تا حال در ادبیات امروز كشور ما، 

موسیقی در شعر حرف اول را می زند. یكی از این سرود ها 

 ."پرستو های بی پرواز" است 

در مواردی هم آرایش مصراع ها، موسیقی تعبیه شده را 

های هجایی و در توالی  همراهی نمی كند. مصراع ها میان ضربه

مورد نظر نظام آرایی نمی شوند و همین خلا باعث می شود كه 

خواننده ی عادی نتواند آن را با آهنگ مطلوب شاعر به خوانش 

بگیرد. از نظر من كار با استعاره و مجاز برای ساختن تركیبات و 

تصاویر می تواند تكنیك ستره و گزینش قابل دسترسی برای 

اربی زیاد خوانشی از اشعار كلاسیك و معاصر دارد، شاعری كه تج

باشد. برای تفسیر این گفته لازم می دانم كه به صورت مختصر 

وارد بحث تصویریا ایماژ و رابطه های آن با استعاره و مجاز شوم. 
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همان گونه كه اندیشه باعث ایجاد مفاهمی می شود كه از 

یری می شود كه واقعیت ناشی شده اند، تخیل باعث ایجاد تصاو 

واقعیت را از طریق تاویل آن به مجاز و استعاره رویت می بخشد. 

پس حركت چپ به راست این گونه تاویل، باید مارا ازمجاز و 

استعاره به رویت تصویر و تفسیر تخیل از ورای تصویری اش 

برساند یعنی به همان رویتی که از واقعیت ناشی شده است، در 

ته است. پس ازهمین جا می توانیم به شكل حسی خود تجسم یاف

تفسیرارسطویی  آن نیز برگردیم و بگوییم كه تصاویر مجازی می 

توانند جانشین حقایق زبانی باشند. به تعبیر دیگر، تصویرارچند در 

تخیل شكل می گیرد، ولی به كمك اندیشه با واقعیت معنی داری 

یت و دید تاویل می یابد و از طریق زبان برای مخاطب قابل رو 

 ....«می شود. 

 ( 3/3/2012)نویسنده: زینت نور، دوچه ویله دری
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 نیمروزبی نظیر  یملالی احمدی،فرهنگ

 

 
 

ملالی احمدی،اولین خانم فرهنگ دوست افغانستان 

است که از یک ولایت دور افتاده وعقب نگهداشته 

شده یی چون نیمروز، دست همت به کمر زد و پنج 

تحقیقی در بارۀ سیستان را با  -کتاب علمی  جلد

مصرف خود دوباره به چاپ رسانید و در دسترس 

علاقمندان تاریخ  کشور ومردم نیمروز قرار داد،افتخار 
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به این خانم فرهنگ دوست وباغیرت وبا شرف 

 نیمروزی!

 

سید احمد عرب از دگروال ملالی )احمدی( بلوچ دختر الحاج 

ومنور نیمروزاست که در کابل متولد شخصیت های تحصیل کرده 

دورۀ ابتدائی را در مکتب سید نورمحمد شاه کابل درس  وشده 

خواند و بعداً به سرزمین اجدادی خویش یعنی ولایت نیمروز آمد و 

از  13٨1تحصیلاتش را در لیسه نسوان زرنج ادامه داد. او در سال 

مین عالی این لیسه  با درجۀ اعلی فارغ شد. سپس شامل دارلمعل

زرنج گردید و بعد ازدو سال تحصیل دردارالمعلمین عالی زرنج در 

 در رشته بیالوژی به درجه اول فارغ گردید.13٨3سال 

پدرملالی احمدی، دگروال سیداحمدخان پسر وکیل دوست 

محمدخان وبرادرزادۀ مرحوم استاد فیض محمدخان، از شخصیت 

ندگی از مردم نیمروز های نیک نام نیمروز بود که دوبار به نمای

 در لویه جرگه های عهد کرزی در کابل اشتراک ورزید.

ملالی دختردگروال سید احمدخان از زنان هوشیار و با 

استعدادی است که  در دورۀ طالبان نیز دست از تحصیل 

وآموختن علوم نگرفت و چند کورس  تریننگ نرسنگی را گذراند و 

ایفای وظیفه نموده سال  5در کلینیک سره میاشت به مدت 

، یونیسف ، سره   E.C.Iاست. او تصدیق نامه های از دفتر 

میاشت و اتحادیه جوانان در رشته های طبی ، کمپیوتر و 

انگلیسی را بدست آورد و همچنان سر دبیر مجله ستاره سیستان 

وی همچنین در بخش های فرهنگی به صورت فعالانه با  .است

جوانان همکاری می نماید که از آن  بعضی از ارگان های مرتبط با

جمله می توان به همکاری با مرکز معلومات و ارتباط جوانان 
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اشاره نمود که منحیث عضو فعال و یکی از اعضای کادر مشوره 

دهی آن مرکز نیز یاد می شود. ایشان همزمان نیز منحیث یکی 

از اعضای شورای عالی جوانان ولایت نیمروز در بخش های 

یفای وظیفه مینماید.  و همچنین  با مجلات و نشریاتی مختلف ا

که در ولایت نیمروز نشر می گردد همکاری قلمی دارد. در پهلوی 

این مسائل نامبرده در بخش وظایف رسمی منحیث معلم در 

 لیسه فرخی شهر زرنج ایفای وظیفه می نماید. 

خواهر ملالی احمدی، شکیلا احمدی، نیزخانم تحصیل کرده 

علاوه برایفای وظیفۀ معلمی در لیسۀ فرخی سیستانی است و

،در مسایل فرهنگی وپیشبرد کارهای مجلۀ ستاره سیستان با 

 خواهرش همکاری میکند.

طبق آخرین اطلاعات من، خانم ملالی احمدی در زمستان 

ارنوالي څرشته حقوق قضا و در ،اه بارک نیمروزگدانشاز  2014

ل نمايشگاهی ازغذاهای  و در همین سارفت گلیسانس خود را 

سنتي مردم نيمروز را با همکاری تعدادی از خانمهای شهرزرنج 

برگزار ومدیریت کرد . این خانم بیدار وهوشیار ووطندوست ارزو 

دارد کارهای مفید دیگری به زن های نیمروز انجام دهد ولی بنابر 

شرایط ناهنجارمسلط برجامعه ومشکلات فامیلی  وتاریک 

او  عه  نیمروز فرصت خدمات را از وی میگیرد.اندیشی  جام

 میگوید:

ميخواهم كارها وخدمات بزرگتري به مردم عزيزم انجام » 

بدهم ولي مشكلات فاميلي و جامعه سنتي وتاريك نيمروز ما 

فرصت ها را از من گرفته باوجودی كه مقامات خودشان پيشنهاد 

بول نكردم كار و پست هاي رياستي را پيشنهاد كردند ولي من ق

 «و آرزو هايم تاحدي توانايي كه داشتم برباد شدند.



 483 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

آخرین کارنامه فرهنگی اش، فراهم کردن زمینۀ چاپ مجدد 

پنج جلد کتاب تاریخی وتحقیقی در باره سیستان از کاندید 

اکادمیسین سیستانی است که دراین اواخر به هرات فرستاده 

لاً از سوی اکادمی شده تا دوباره چاپ گردد. این کتابهای که قب

به چاپ رسیده بودند، اکنون نایاب  ٨0علوم افغانستان در دهه 

وجوانان نیمروز به دبنال نسخه های آن میگردند ولی دستیاب 

نمیشود، بنابرین خانم احمدی برای رفع نیازمندی جوانان 

نیمروز،در صدد چاپ مجدد این کتابها برآمد وبعد از موافقت 

ها را برای چاپ فرستاده است.مصارف چاپ دوباره نگری مولف،آن

مجدد این کتب از طرف ملالی جان جان احمدی پرداخته میشود 

توفیق مزید این خانم در راه  که جای امتنان وتشکر فراوان دارد.

تقویت فرهنگ باستانی وغنی نیمروز آرزوی هرانسان فرهنگ 

 دوست کشوراست.
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 نی(،مورخ،ادیب و محققداکتر ياسمين جنا)نورستا
 

 
 

داکتریاسمین جنا، دخترسمیع جنا، سابق معاون محکمۀ 

عالی قوای مسلح افغانستان واستاد تاریخ حرب پوهنتون حربی 

درشهر کابل بدنيا آمده ،در ليسه عايشه درانى درس 1٩63در کابل،

ليسانس  1٩٨5خواند و در رشته تاريخ ازپوهنتون کابل درسال 

يث کارمند علمى در اکادمى علوم افغانستان گرفت، بعد به ح

پذيرفته شد. او در عين خدمت به تحصيلات خود ادامه داد و 

فوق ليسانس )ماستری درتاریخ(را ازپوهنتون کابل  1٩٨٩درسال 

گرفت . کارمشترک علمی وی در اکادمی علوم افغانستان با 

زبان کمیتۀ علمی زبان شناسان اتحادشوروی سابق درایجاد الفبای 

نورستانی با عث شد تا وی بخاطر اخذ دکتورای خود عازم اتحاد 

موفق به اخذ دکترا در تاريخ از اکادمى 1٩٩3شوروی گردد. او در 
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علوم روسيه در شهرسنت پترزبورگ شد. داکتر جنا،پس از ختم 

تحصيلات عالى دراتحادشوروی نتوانست به کشور برگردد و دانش 

مت هموطنان خود قرار بدهد ، به و تجربه علمى خود را در خد

ناچار راهى ديار غربت شد وبه انگلستان پناهنده شد . در 

انگلستان با وجود آنکه سنددکترایش معادل دکترای انگلستان 

زبان ۀ پذیرفته شد، ولی دامن تحصيلات را رها نکرد و در رشتـ

و  (UCL)وادبیات انگلیسی ماستری خود رااز پوهنتون کالج لندن 

فوق لیسانس رادر رشتۀ تدریس کمپیوتر از پوهنتون  سند

بدست آورد.و درکنفرانس های ملی وبین  2001گرینویچ لندن در 

المللی در مورد افغانستان سهم فعالانه گرفت. از جمله میتوان از 

در کنفرانس پوهنتون آکسفورد  2001سهمگیری وی درسال 

مچنان ازاشتراک انگلستان در مورد تحصیلات زنان افغانستان ،وه

( تحت عنوان تاراج آثار SOASایشان درکنفرانس پوهنتون لندن)

در  1٩٩٩درسال  تاریخی افغانستان نام برد. یاسمین جنا،

شهرگوتنبرگ سویدن در سیمناری که از سوی ایرانیان خارج تحت 

عنوان پژوهش در فرهنگ ایران باستان و اوستا، تدویر یافته بود 

ی در مورد زبان وفرهنگ مردم نورستان شرکت ورزید و مقالت

افغانستان،خواند که تمام حضار را به گریه واداشت ومن نیز 

 نتوانستم جلو گریۀ خود را بگیرم.

داکتر جنا اصلاً از دره سرسبز و شاداب نورستان است که 

پدرانش مدتها قبل به کابل آمده و دراين شهر زندگى و تحصیل 

فته اند. از تألیفات او میتوان کتاب کرده و در خدمت وطن قرار گر 

م از 1٩٨٨ش/136٧افسانه های نورستان را نام برد که در سال 

طرف اکادمی علوم افغانستان به چاپ رسیده است.اثردیگر وی 

وآغاز قرن بیستم به زبان روسی والفبای  1٩نورستان در اواخر قرن 
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ختصر زنان زبان نورستانی به زبان دری، نورستانی ولاتین، تاریخ م

نورستان به زبان دری وچگونه میتوان زبان نورستانی آموزان زنان 

انگلیسی را تقویت کرد؟ به زبان انگلیسی را نام گرفت. همچنان 

مقالات وی در مورد نگاهی برسیرتکاملی زنان افغانستان، تاراج 

آثار تاریخی افغانستان ، بلورستان، قدیم یانورستان نوین، بت های 

تحصیلات زنان افغانستان  نام گرفت. وى متاهل است  و بامیان و

در برخورد با هموطنانش صميمى و داراى کرکترعالى روشنفکرانه 

وصاحب اطلاعات وسیع است. شوهرش شیرجان افسرسابق 

اردوی ملی افغانستان، ورزشکارشناخته شده تیم هاکی 

افغانستان واستاد پوهنتون همبولا کشورآلمان است نیز از 

رستان وشخص روشنفکر و بسیار مهربان و وطندوست است نو

که احترام عمیق به خانمش دارد ودر رشد شخصیت خانمش نقش 

چشمگیرداشته است. دو فرزند دارند یکی دختر ودیگری پسر که 

هردو از تحصیلات عالی تا سطح ماستری از پوهنتونهای انگلستان 

زبان انگلیسی داکتر جنا به صفت محقق، استاد  برخورداراند.

وکمپیوتر ورئیس ارزیابی مسایل علمی وتدریسی درنهادهای 

مختلف اکادمیک انگلستان ایفای وظیفه میکند.اودر گفتن شعر 

 نیزطبع آزمائی کرده وشعر ذیل نمونه کلام وی است.

 فراق يار

 

 در چنين  وضع  مصيبت بار زار افـتاده ام        

 اده ام تا چـو اشک از ديده زيباى يار افت

 در ميان اين هــمه گل ها گلى خشکيده ام        

 مـوج دريـا بــودم، امـا بر کنار افــتاده ام 
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 در ميان مـاهــرويان جـايـگاهى داشـــتـم         

 حاليا در بى پناهى خوار و زار افـتاده ام 

 قامـت رعنا چو سرو جـويــباران داشتـم         

 ون غبار افتاده ام از غم و اندوه اکنون چ

 در ميـان نيکـــوان از جمله گى زيـباتـرم         

 ليک از بى طالــعى از چشم يـار افتاده ام 

 من هنوزاحساس عشقم دروجودش ديده ام        

 گرچه دور ازکوى او دريک ديار افتاده ام 

 تا تو رفتى ازبر جنا چو نور از ديده گان

 ر افتاده اممن در اينجا با دو چشم اشکبا

 

  سنت شکن شاعر ریالیست و -بهار سعید
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سه سال قبل به افتخار شهامت ملالی جویا،رساله ای 

زیرنام "سیمای زن افغان درتاریخ "  نوشتم که در آن، خانم بهار 

سعید به عنوان یک شاعرآزاده و دلیر سرقافله سخنوران زن افغان 

وشته بودم: او در کابل قرار گرفته بود. ودر باره اش خیلی فشرده ن

در رشته ژورنالیزم درس خوانده وبعد در تـهـران در رشته ادبيات 

فارسى فوق ليسانس گرفته و اکنون در امـريـکـا زندگى ميکند. يک 

صفــحـه يى بقلم شهپردانشمند  ٧3مجموعه شعرى با يک مقدمه 

 ايرانى از او بچاپ رسيده است. 

قانه های او، دل و دماغی وعاش سخن گفتن در بارۀ "بهار" 

چون "بهار" میخواهد. بهاری که با نفسش ،طبیعت را زنده میکند ، 

جهان را صفا و روشنائی می بخشد، وخون زندگی را دررگهای 

 زمین وزمان جاری میسازد.

بهار، آزاده شاعری که عاشقانه میسراید، زنانه میسراید وذات 

وب و دریا  و صحرای "زن" رامیسراید، و جانش را فدای سنگ و چ

وشهرو دیارمیهنش میکند، او که از سوز ودرد زن،و از ازدواجهای 

اجباری  دختران ، اززندانی کردن زن در پشت برقع و چادرسیاه  و 

که گاهی با قساوت وبیرحمی  -از خشونت وتجاوزبر همنوعش 

توسط نزدیکترین کسان خویش سنگسارمیگردد و یا قبل از 

حکایتها وشکایتها دارد، می  -آتش میسوزاندسنگسارخود را در 

 بایستی او را گرامی داشت.

با دریغ که من تا هنوز برمجموعه اشعار این خانم شیرین 

کلام و پرذوق واستعداد دسترسی نیافته ام و بنابرین آنچه 

میخواهم دراینجا بدان بپردازم، چند قطعه شعری است که از 

اظهارنظر پیرامون شعر خانم  صفحات انترنت برچیده ام. پس برای
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بهار،باید یکی ازعاشقانه های وی را از نظر بگذرانیم تا بهانه ای 

 برای آغاز گپ فراهم آید.

 بيا مرا بتراش

 بيا مــرا بــتــراش ای تـنـم بدستانت          

 به بت سرای دلت در شبان رويايی

 بيا مرا بتراش تا سحـر مرا بتراش         

 سه و ناز و نيازو زيبايیبه لمس و بو

 بيا مـرا بتراش در حرير و ابـريشم           

 عريانـت به بسـتر شب تنهائی سوز

 بشـوق پـنجه کشيدن ز پای تا بسرم          

 شمع ذوق چشمانت چـونور وسوسه

 ار گــل به  تنم          بوسه ريز لبانت بـب ز

 شـراب تشنگی عشق در گلـويم ريز

 بـه ســر بـالهای مـژگـانت      بـبـر دلـم 

 ذبه های نگاهت زخود فرويم ريزبه ج

 بکش مرا به خم و پيچ های آغوشت          

 به کوره ی نفــسـت آتشم کن،آبم کن

 ميان عشق قـوی پنجه ی دو بازويت

 بگيرم و بـفشار، بشکن و خرابم کن

 

این شعر بیگمان انسان را به یاد فروغ فرخزاد، شاعرۀ 

ف ایرانی می اندازد که از چهره های مطرح ایران درعهد معرو

سلطنت پهلوی  بود و شاید خانم "بهار" ملهم از شعر او باشد. 

مگرخانم "بهار" در پاسخ یک پرسش که گويا او متاثر از فروغ فرخ 
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من به فروغ احترام خاص دارم ، اما می » زاد بوده است ميگويد : 

 « و مستقل داشته باشم. خواهم که راه خودم را جداگانه

تنها شاعر عاشقانه سرا نیست،او وطنپرست « بهارسعید»

شاذی هم است، اوسنگ وکوه و دریا وصحرای وطن را دوست 

دارد و می خواهد هرعضو از اعضای بدنش را فدای خاک وطنش 

 نمايد به شعر زیر توجه کنید:

 آرزو              

 ـبریدچشمـان مـرا  به " بــلخ"  زیـبا  ب

 د ستان مرا  به لمـــــس " با با"  ببرید

 خـا کسـتر قـلـب  داغ  هـجـرت  زده ام

 بر ســـینـــــۀ  داغــدار " بکـوا" بـبرید

 یا  پیکـر مـن  روان  آمـــــــــو  داریــد

 یـا روح  مــرا  بـه جســـم  دریـا  ببرید

 ســوز جـگــــر نشــسته  در خـونـم  را

 هـم " قنـد هار"  بی مــا  بـبریدبــر مــر 

 خشت وگل و سنگ از استخوانم  سازید

 بـــر ســاخــتـن "کـابــل"  فــردا  ببرید

 صــد بوسـه ی عـاشــقانه از لـبـهـا یـم

 بر چـهـره ی سنگ  سنگ  کوه ها  ببرید

 دامـن ، دامـن  شـگفـــتـن  شـعــرم  را

 ریدبر  جلـوه ی  لا له های  صـحرا  ببـ

 

من)نگارنده( شاعر نیستم ، ولی اندکی ذوق تمیز دادن 

شعرخوب از شعر بد را دارم، و وقتی چشمم به اشعار بهارسعید 

می افتد، آن را میخوانم و ازخواندنش لذت می برم. و از اینکه می 
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بینم درخارستان کشورما برای اولین بار زنی تولد شده  که هم 

سنت شکن، بوجودش می شاعرخوب وشیرین بیان است وهم 

بالم. بهار،زنی است که احساس وعواطف زنانه را آنطور که 

بایسته است ،در شعر خود به زیباترین شکل آن به تصویر میکشد 

احساس میکند، با  وبخصوص عشق را آنطور که یک زن درک و

رگهای شعر خود جاری میسازد. از این لحاظ  توانائی بی نظیری در

اگر بلند تر نباشد، کمتر از فروغ فرخزاد ایرانی  مقام او در نظر من

 ست.نی

اما چرا بهار سعید از شهرتی که فروغ برخورداراست ، 

نیست؟علتش به نظرم اینست که ایرانی هاعموماً مردمی شعر 

شناس و شعر دوستی استند و بخصوص آنچه را که مربوط به 

میکنند و با  توصیف ایران و زنان ایران باشد، تا میتوانند تعریف و

این تعریف های خود شاعر را درجامعه روشناس ومحبوب همه 

میسازند، اما درمیان افغانها چون سطح فرهنگ شعر خوانی و در 

نتیجه درک و دانستن شعر پائین است و در میان آنهایی که 

شاعرو شعر شناس اند، این اخلاق  وجودندارد که خوبیهای شعر 

به استعداد و لیاقت جوانه های  هموطنان خود را برشمارند و

شعر ارج گذارند، بنابرین "بهار" آنچنانکه حق اوست در جامعۀ 

خود هنوز بدرستی شناخته نشده است. و تا آنجا که من با نشرات 

بیرون مرزی آشنائی دارم، ذکر خیر وی در رسانه های افغانی 

 کمتراست. 

تمام علت این امر شاید یکی این باشد که وی شعر را با 

احساس خود و از اعماق روح زنانه خویش بیان میکند وانعکاس 

این احساس تا آنجائی که به احساس زنانۀ خودش برمیگردد، از 

سوی ذهنیت های مرد سالارانه ومتعصب بسیار بد استقبال 
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میگردد ، چنانکه حتی بعضی از خانم ها هم که سنتی فکرمیکنند، 

نامطلوب تعبیرمیکنند. متاسفانه شعر او را نمی پسندند وآنرا بد و

دوسه سال قبل یکی از خانمهای قلم بدست مقیم امریکا در 

مذمت خانم بهار سعید و اشعاروی درهفته نامه امید  تبصره های 

زهر اگین کرده بود و اشعار وی را دور از اخلاق و عفت خوانده 

 بود. 

بدون مجامله میتوان گفت که شعر بهارسعید، آئینۀ قد 

ی عواطف واحساسات  زنانه اوست. و او مثل هر انسان دیگر نما

ومثل هرشاعر دیگر حق دارد، احساس خود را ازعشق ورزیدن 

ولذت بردن بیان کند. ما داستانهای فراوانی از معاشقه مردان 

بازنان وطرزلذت گرفتن مردان شنیده وخوانده ایم، از آنجائی که 

وحات وهمه افتخارات در کشور خود عادت کرده ایم که همه فت

وهمه دقایق لذت وخوشی را از سوی مردان بشنویم ، پس شرح 

وبیان دقایق عشق ورزی و حظ بردن ولذت گرفتن ازسکس راهم 

مخصوص مردان می پنداریم و در این میان اگرشرح ظرافت ها 

ودقایق شوق وذوق عشق ورزی را از زبان یک خانم بشنویم، 

ار ناروا و دور ازعفت و اخلاق تعبیر و بطور ناخود آگاه ،آنرا یک ک

 گوینده را بکفر و بد اخلاقی متهم میکنیم. 

بیان بی پردۀ یک حالت خاص زندگی از نظرجامعه شناسی،

در مغرب زمین، تعجب هیچکسی را برنمی انگیزد، بلکه این کار را 

به عنوان ضرورت زندگی و ادامۀ حیات ، یک امر کاملاً ضروری 

ه تنها در مکاتب ومدارس از همان دوران ابتدائیه می پندارند. ون

طرزآمیزش ومعاشرت با جنس مقابل را به شاگردان یاد میدهند 

وتوسط فلم های ویدئویی رهنمائی میگردند ، بلکه در تلویزیونها 

دولتی اشخاص اکسپرت ومتخصص سکس را می آورند و از وی 
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محابا به در باره چگونگی بهترین سکس سوال میکنند و او بی 

پرسش های جوانان پاسخ میدهد وگوشه هایی از عمل سکس 

مرد و زن را نمایش میدهند تا از زندگی خود به وجه احسن لذت 

ببرند.لذت بردن از عمل سکس برای تدوام رندگی خانوادگی بسیار 

با اهمیت است. چه بسا پیوندهایی که براثر لذت نگرفتن کافی از 

شده است. بنابرین رهنمائی  سکس، به جدائی وطلاق منجر

وتشریح چگونگی لذت بردن ،به جوانان وکسانی که پیوند 

زناشوئی زده اند وحتی صاحب فرزند میباشند ، مگر از همدیگر 

لذت روزهای اول زندگی را نمی برند، کار درخور توجه و با اهمیت 

 تلقی میگردد و چنین برنامه هایی بینندگان فراوان دارد.

ع شرقی وبخصوص جوامعی چون افغانستان ، اما در جوام

حرف زدن در بارۀ سکس درمحضرعمومی و یا در یک کلاس درس، 

نه تنها فضولی وبی تربیتی تلقی میگردد، بلکه اگر چنین کسی 

معلم جامعه شناسی و یا استاد پوهنتون هم باشد، به بداخلاقی و 

دان گمراه کردن جوانان متهم شده ، مورد شماتت اولیای شاگر 

وجامعه قرارمیگیرد. درجامعه ما همواره سعی براین بوده واست 

که صحبت کردن دراین مورد را برای تربیت فرزندان نادرست 

وسوق دادن آنان بسوی فحشا و بداخلاقی می پندارند. چرا که 

انسان خوب در جامعه ما کسی است که هرگز صحبت از عشق 

دن باجنس مخالف ورزی ولذت بردن ازسکس نکند و با روبروش

جودش لبریز از ذوق وتمنای صحبت باشد، بسویش  هرچند و

سر بزیر انداخته براهش ادامه دهد. این سنن وآداب  نبیند و

عقده ببار می  سرکوب میکند و جامعه، غریزۀ جنسی انسان را

انسان  آورد. وقتی عقده های جنسی یکی پی دیگری در وجود

دد، ازاینست که گاهی پسری متراکم گردد، منتج به جنون میگر 
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دیوانه وار عاشق دختری میشود ولی چون امکان دسترسی به او 

میسر نمیگردد، سر به جنون میکشد ونامش را میگذارند "مجنون". 

پس عشق مجنون نسبت به لیلی جز تراکم عقده های جنسی 

 سرکوب شده  در وجودمجنون چیز دیگری نبوده است.

لیلی ومجنون یا آدمخان درجامعۀ ما امروز سرنوشت 

ودرخانی تکرار نمیشود ، مگر در برخی موارد کار بجاهای باریکتر 

ازآنها میکشد، تا آنجاکه برخی از جوانان برخلاف تمام سنن قبول 

)سنگسار( تصمیم میگیرندکه:  شدۀ جامعه  وعواقب ناگوار آن

)گپ  رسوائی وبدنامی وسنگسار خلایق _ همه سهل است تحمل 

رد جدائی(،وبعد دست در دست جنس دلخواهشان نکنند د

میگذارند واز محل زندگی فرار میکنند تا برای یک بارهم که شده 

عمل سکس انجام دهند وبه کام دل برسند ، ولی دریغا که چه 

زود دستگیر ومحکوم به سنگسارمیگردند وناکام و نامراد از صحنه 

و پرورش زندگی حذف میشوند.اگرسنگسار و روش سنتی تربیت 

جوانان کارساز وبجا می بود، می بایستی امروز اثری از بیماری 

ایدز در کشورهای اسلامی ومنجمله درکشورما وجود نمیداشت. 

مگر چنین نیست وآمار مبتلایان به ایدز درکشورما و کشورهای 

روزتا روز بیشتر شده  -براثر مقاربتهای جنسی ناسالم -همجوار

 میرود.

 که زن ملکیت مرد پنداشته میشود وهیچدر جامعۀ افغانی 

است  گونه حق وحقوقی در انتخاب همسر آیندۀ خود ندارد، مجبور

صبرنماید تا اولیایش او را به هرکه میخواهد بدهد،و زن می باید 

برطبق فیصلۀ بزرگ خانواده ، تن به رضا با شوهر نادیده بدهد 

پیش از ازدواج وبا او بسازد و بسوزد. ازاینست که  زن با مردیکه 

هرگز او را ندیده  و در بارۀ اخلاق ورفتار واطوار اوچیزی نمیداند، 
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بعد از ازدواج دچار مشکل میشود. واگر مداخله خشوی در زندگی 

عروس با بی اعتنائی شوهر یکجا شود،کار به لت وکوب و توهین 

زن میکشد و طبعاً زندگی درچنین هوا وفضائی  تبدیل به جهنم 

و زن از روی اجبار برای نجات خود از چنین جهنمی خواهد شد 

دست به فرار میزند و یا خود کشی میکند و گاه برای اینکه پیامی 

تلختر به اولیایش داده باشد، خود را آتش میزند ،تا دل اولیایش نیز 

 آتش بگیرد و دیگر مرتکب چنین ظلمی درحق فرزندان خود نشوند.

ساسی او) حق انتخاب پس وقتی جامعه، زن را ازحقوق ا

ناممکن است به او این حق را قایل  همسر( محروم بداند، دیگر

لحظات  شود که ازعشق خود نسبت به مردی حرفی برزبان آورد و

حساس از خلوت خاص خود را در شعر به تصویر بکشد، آنهم چه 

تصویر زیبا وبحث انگیز که نظیرش را هموطنانش هرگز نه دیده 

معلومدار چنین زنی که از عشق سخن میگوید و و نه شنیده اند. 

احساس زنانۀ خود را درهنگام سکس به تصویرمیکشد، برعلیه 

سنتهای جامعه اش قد علم کرده است  و جایش درجامعۀ جهل 

وجنگ زدۀ افغانستان نخواهد بود.خوشبختانه بهارسعید اگر 

 درافغانستان زاده شد، مگر درافغانستان و درمیان آنانی زندگی

نمیکند که به زن به چشم موجودی بی اراده وکالائی درملکیت 

 مرد نگاه میکنند، و مانعی برای پرواز خیال و بیان صادقانۀ

 عواطف زن، این "مظلوم تاریخ" )بقول فرهاددریا(  میگردند.

پرواضح است که اگر خانم بهار سعید درافغانستان می  

و اگر میکرد، امکان  بود، شاید شوق گفتن چنین اشعاری را نمیکرد

چاپ و نشر آن در افغانستان ممکن نبود. ولی شانس با او یاری 

کرد که  پس از تحصیلات فوق لیسانس در ایران، سرنوشت او را 

به کشورآزادی چون امریکا پرتاب نمود که درآن هرکس حق 
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دارد،آزادانه احساس وافکار خود را به هرزبان وهرشکلی که 

درخت آرزوی بهار نگاه  به شاخه غزلی از کند.خواسته باشد، بیان 

 میکنیم:

 شاخۀ آرزو

 دربوسه های وحشی گل کردمت دوباره      

 شـد لاله های کابـل در لعـلم آشکاره 

 غزل هــــا تا پر زنم دلم را       در نغمهء 

 ـرم رقصیده تاستارهچرخد پری شـع

 راصد بوسه میفرستم         سرپنجه های خود

 ـلای  مـویت تا مـی کنم نـظارهدر لاب

 داغ تـب توهستم از گـرمی نــگاهــت       

 یک جذبه آذرخشت سـازد مرا شراره

 در بر فشردنت را ازبسکه لب گزیدم       

 قــــــنـد حــلاوت تـو پاشید پاره پاره

 گـر شوق چیدنت را در دامنم بــکارم       

 یک شــاخه آرزویم گل میدهـد دوباره

ین غزل یکی دیگر از اشعار عریان خانم "بهار"است که چه  ا

زنانه سروده شده است. در میان شاعران  لطیفت و و زیبا

مرد،افردا بسیاری را می شناسیم که شعر عریان گفته اند، ولی از 

این بابت از طرف هیچکسی  مورد شماتت وطعن قرار نگرفته اند، 

ن واستاد خلیلی در افغانستان از جمله میتوان از ایرج میرزا درایرا

 نام گرفت.

های عریان بهار سعید، نه انحرافی می بینم ونه  من درشعر

ادیبانه از یک رویداد  گمراهی و بد اخلاقی ، بلکه آنرا بیان زیبا و

خصوصی که در زندگی همه انسانهای بالغ اتفاق می افتد، 
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شکنی  میشمارم وآنچه به خانم بهار مربوط میشود، آنرایک سنت

زن ستیزانه ، شهامت  میشمارم. طغیان علیه سنتهای پوسیده و

این شهامت را خانم بهار سعید در عرصۀ شعر از خود  میخواهد و

که پروای هیچ آدم سنتی را نکرده است.  بروز داده است. آنطور

چنین شهامتی برای یک خانم افغان، بیانگر این پیام است که خانم 

است.  استثنای که قبل از عصر  اک استثندرتاریخ کشورما ی بهار

خود درافغانستان پا به صحنۀ هستی گذاشته، ولی زندگی به 

رویش این لبخند را زده  که در بیرون ازافغانستان زندگی کند تا 

 بتواند بخوبی بدرخشد.

من در اشعارم هرچه ميگويم ، چه بی :»... خودش ميگويد 

از زن و احساس زن سخن می  پروا و عريان ، چه با پرده و پنهان،

بودن قهرمان شعرم « زن » گويم  و هدف عمده شعرم همين 

نه بلکه هر زنی می تواند باشد ، « من » است که اين قهرمان تنها 

نهفته است. و من از « ما» شاعر « من » چون به گفته معروف در 

احساس عميق و پنهان و دست نيافته و دست نخورده ی زن می 

ده بردارم و نگفته هايی را بگويم که ديگران هنوز خواهم پر 

نشناخته ، نگفته يا نتوانسته اند بگويند. و آنها احساس کشف 

نشده عاشقانه زن است که فقط يک زن ميتواند آنرا حس و بيان 

 کند.") از مقالۀ امام عبادی در بارۀ بهار سعید(

من یقین دارم برداشتی که از اشعار بهار سعید یک آدم 

شعر شناس ایرانی میکند، با برداشتی که یک ناقد ادبی افغان 

مینماید، از زمین تا اسمان فرق خواهد داشت. شعر شناس ایرانی 

که از سطح بالاتر فرهنگی برخوردار است، برای بهار سعید 

در بسترم امشب( صد بیا درمقابل سرودن اشعار: )بیامرا بتراش، 

افغان شاید بخاطر همین  صد نمره خواهد داد، ولی نقد نویس
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اشعار برایش، صفر بدهد. زیرا ناقد افغان با درنظرداشت سنن 

بهار سعید را ممکن است  بندهای مذهبی، شعر قید و افغانی و

شعری دور از اخلاق بداند، درحالی که شعر شناس ایرانی آنرا از 

صور خیال درشعر ارزیابی خواهد کرد و به آن  لحاظ هنر پرداخت و

 خواهد نهاد.ارج 

انسانی که در قرن بیست ویکم در غرب زندگی میکند وبا 

انقلاب اطلاعات جمعی چون تلویزیون وستلایت وکامپیوتر 

وانترنت سروکار دارد ،دیگر نمیتواند در چهارچوب سنتهای شرقی 

زندگی کند. اندیشه هایش میخواهد بال و پر بگشاید و اقلیم های 

د ها واحساس خود را بدون پرده جدیدی را در نوردد و چشم دی

احساس میکند، بخواننده اش انتقال دهد. بیان  آنطور که دیده و

ظریفانۀ چنین احساسی از سوی یک زن که هم نوعانش درطول 

داشته و از هرنوع حقوقی  تاریخ مورد ظلم وخشونت مرد قرار

سرکشی از  درخانواده و در جامعه محروم بوده، بدون عصیان و

رون وسطائی راه دیگری ندارد. قیام علیه چنین سنتهایی سنتهای ق

از وظایف زنان آگاه است، بدون چنین قیامی بدست آوردن حق 

 زن از زیر سلطۀ ذهنیت مردسالارانه ناممکن است. 

بهار از درد و رنج زن افغان در زیرمشت ولگد مرد و 

احساس خفقان وحقارت او در زیر برقع وچادر سیاه  واعمال 

ت علیه  همنوعانش مطلع است وآن را به نظرنفرت مینگرد خشون

  ، و دراین ارتباط  سروده های ارجمندی دارد منجمله به این

 شعرزیبای او درزیرتوجه کنید:

 زن              

 ردم       کاگر ميشد که دود سـوختن را گـريه می

 ريه ميکردمسرگـذشت تـلخ زن را گ سيـاهی
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 شت و مـوزهء شوهر        نفـير درد مردن زير م

 کردم ريه میرا گ«انجمن  ناديای» گـلـوی 

 دن های رگهايش        ـبعد از بري« رابعه»بخون 

 نشسته هرغزل"بلخ"و سخنرا گريه ميکردم

 زبس زنجير ننگ و نام شد در پای زن بودن     

 گريه ميکردمرسته از بند و رسن را«فروغ»

 ای اعدامش       به جــرم دانشش تقــرير شد فتو

 عـدن را گـريه ميکردم« قــرعة العين»نگـاه 

 پـس حـکــم ملا یی بود گـــر دروازۀ جـنـت

 بمسجد هر سحر تکفير" من" را گريه ميکردم

 

اثر بخشی اشعاربهارسعید براستاد امان هللا حيدرزاد، 

مجسمه ساز مشهور کشورمقیم امریکا، بحدی عمیق بوده که با 

وق تیشه برمیدارد وازسنگ خارا مجسمه بس زیبا خواندن شعر ف

وماندگاری از بهار سعید میتراشد وطی مراسم باشکوهی آنرا به 

شاعر اهدا میکند. بنابرنوشتۀ آقای امام عبادی  استاد حیدزاد 

هنگام پرده برداری از روی مجسمۀ بهار در يکی از سالونهای 

عيد بدستم رسيد وقتی مجموعه بهار س» نيويارک چنین گفته بود: 

، اشعار اين سخنسرا مرا به گريه انداخت ، مخصوصا وقتی شعر 

را خواندم ، قلم برداشتم تا چيزی بنويسم ، لحظه ای بعد « آرزو» 

متوجه شدم به جای نوشته ، تصوير خيالی ازاين شاعر نامور 

 «.کشيده ام ، و اين برايم انگيزه ای شد تاپيکرًه اين شاعر را بسازم

هر اميدوار رئيس انجمن فارسی زبانان ايران درآن ومنوچ

محفل ضمن سخنانی گفت : امشب آرزوکردم کاش من هم افغان 

می بودم. چنين نو آوری در تاريخ ايران هم بی سابقه است که از 
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هنرمندی بويژه از خانمی در زمان زندگی اش با ساختن پيکرًه او 

تاد حيدرزاد و اين افتخار را قدردانی کنند. بايد اين ابتکار را برای اس

 )مقاله امام عبادی(« برای خانم بهار سعيد تبريک گفت!!

 برای بهار عزیز بهاران خجسته تر وشکوفه بارتری آرزو میکنم.

 ۲۰۰۷/ ۷/ ۵سیستانی،شهر گوتنبرگ سوئد، /

 

 ورزیدۀ  تلویزیون ملی گویندۀ

 

 

 ذکــیه کهــزاد

رادیوتلویزیون افغانستان از بدو فعالیت نشراتش خویش   

گویندگان متعددی را پرورش داده و تعدادی ازین گویندگان به 

تناسب استعداد شان محبوب مردم گردیدند و در دلها جا گرفتند.  

خانمها است که ازهمان آوان گویندگی در ذکیه کهزاد یکی ازین 

رادیو و تلویزیون مورد پذیرش  مردم قرار گرفت و محبوب همه 

گردید. آقای امانیار مصاحبه ئی با این گویندۀ محبوب وورزیدۀ 

کشور انجام که برای شناخت دیدگاه و بینش وی آن مصاحبه را )با 

 حذف یکی دو پرسش کم اهمیت (،از نظر میگذرد:

 :چه زمانی دانستید که میتوانید یک گوینده شوید؟پرسش
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پاسخ: دراکثر کنفرانسهای مکتب وظیفه گویندگی محفل به 

دوش من قرارداده میشد و دوستانم مرا درین راه سخت تشویق 

پایم به رادیو کشانیده شد.  1360مینمودند، همین بود در سال

د،یعنی درآنزمان گویندگی دررادیوتلویزیون به آسانی میسرنبو

وسیله و واسطه درهمه کارها امکان داشت ولی درفن گویندگی 

وهنرموسیقی صرف استعدادمعیاراصلی بود.روی این ملحوظ 

وقتیکه به رادیومراجعه کردم ازطریق ریاست نشرات رادیو به 

اداره محترم نطاقان هدایت داده شد تا ازمن امتحان اخذ 

راهیم خیل مدیراداره نمایند.احکام ریاست  نشرات را به نزد اب

نطاقان سپردم در روز معینه غرض اخذ امتحان مراجعه نمودم. دو 

تن از نطاقان خوب رادیو محترم آقای عنایت عبیدی وحسین انوش 

به صفت هیات اخذامتحان صدای من و تعدادی دیگری 

ازگویندگان تازه وارد را دریکی ازاستدیوهای رادیو ثبت و نوار را 

ون باصلاحیت که متشکل ازمسوولین رادیو و غرض بررسی کمسی

نطاقان سابقه داربود قرار دادند.این کمیسیون در اخیر هربرج 

صداهای تازه واردان را بررسی و نتایج را در بورد مخصوص ابلاغ 

میداشت. در روز ابلاغ نتایج به رادیو مراجعه کردم و ازمیان بیست 

آن من  و چهارنفر صرف دو نفرموفق شده بود که یکی

بودم.ازهمان لحظه به بعد دراداره نطاقان مصروف خدمت 

 گویندگی به هموطنانم گردیدم.

پرسش:ذکیه جان شرین کلام تاجاییکه مامشاهده نموده ایم 

شماحافظه یی نهایت قوی داشته گفته میتوانید تا چه حدود 

 بخاطرسپرده میتوانید؟ مطالب را

وندی بوده که پاسخ:اینکه من حافظه قوی دارم لطف خدا

هللا پاک آنرا برایم اعطا فرموده و ازجهت دیگرعشق به مردم و 
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وظیفه مرا واداشته تا حافظه ام را درکار بیندازم، زیراگویندگی در 

رادیو با تلویزیون فرق فاحش دارد. در تلویزیون گوینده باید با 

بیننده سخن گوید و  مخاطب او بیننده است بناًء من دربرنامه 

دایما از این ژانر استفاده مینمودم و نظر به استعدادی که هایم 

ذات یکتا برایم اعطا فرموده است میتوانستم و میتوانم کلمات 

زیادی را در حافظه بگنجانم و دوباره بدون آنکه به طرف نوشته 

نگاه کنم به بیننده پشکش میدارم ازجانب دیگر من ازدوران 

تم و دایماعاشقانه کتاب کودکی علاقه سرشاری به مطالعه داش

های مختلف را مطالعه میکردم روی این ملحوظ به اساس 

مطالعات شخصی ام میتوانستم بسیار روشن پیرامون هرموضوع 

ساعتها صحبت بدارم ولی اجرای اخبار ازین امر استثنا است اینکه 

چرا موفق بودم من مدیون مردم عزیزم میاشم این نازنینها آنقدر 

د تا چهره ام برای همه دوستان شناساگردید مرا مشوق شدن

باورکنید هر چند من از مردم و وطنم یاد نمایم زبانم عاجز می 

 ماند.

چند خاطره زندگی خویش را به ماحکایه  ذکیه جان پرسش: 

 ! دارید

پاسخ:خواننده گرامی! ازکجا آغازکنم،ازکدام محبت مردمم 

دارم، ازآن هموطن بگویم،ازکدام نامه های پرمحبت شان یادانی ب

عزیزیکه دایما از ولایت زیبای فاریاب نامه های پر ازمحبت و 

تشویق آمیز با خط و انشاءزیبا ارسال میداشتند. من با این 

خاطرات زنده هستم وهم رنج می برم میدانید که چه میگویم، 

هرلحظه اییکه آن خاطراترا به خاطرمیآورم رنج برده و دایما درتفکر 

نجا یکی از خاطرات تلخ خویشرا بیان میدارم:زمانیکه میروم درای

وطنم میدان جنگ و زورگویی قرار گرفت و روزانه به صدها راکت 
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کل و کوردرهرگوشه و بیشه یی آن اصابت میکرد و به صدها 

کودک و پیروجوان زن و مرد جانهای شیرین شانرا ازدست،اموال و 

مندان تفنگ  دارایی عامه مورد چور وچاول وحیف ومیل زور

دوست بی فرهنگ و بیگانه قرارمیگرفت ولی مردم سرگردان و بی 

سرنوشت مانند موران به این طرف وآن طرف روان بودند. 

چشمهای این خدانشناس های بیگانه کور وگوش هایشان کرشده 

بود. من وخانواده ام مانند هزاران فامیل دیگر که تلاش برای 

 ترک خانه و کاشانه گردیدیم.زندگی نمودن داشتند مجبور به 

آری وطنی که ازجانم، ازتمام هست وبودم دوستش داشتم 

ونمیخواستم که لحظه یی از دامان پرمهرش دورباشم ولی چاره 

نداشتم وحشی صفتان و بیگانه ها به زور و جبر از دامان مادرمارا 

جدا گردانیدند. باورکنید که  ذره یی خاک وطنم را به قصر 

کاخ سفید تبادله نمیکنم ولی بیچاره ام ساختند ناگزیر کریملین و 

بخاطر زنده ماندن، حیثیت وآبروی خودو فامیلم از وطنم دورشدم 

زمانیکه ازنزدیکی کوهی که همجوار تورخم سرحد بین افغانستان 

وپاکستان عبورمیکردم ناگهانی صدایی به گوشم رسید: ذکیه برای 

اوطن وداع کن من می گریستم آخرین بار با کابل عزیز وداع کن،ب

ومی گریستم باورکنید که آن لحظه یی تلخ زندگیم تازمانیکه ازین 

دنیارخت ببندم وصدسال بعد آن استخوانم را از گوربدرآرند 

داغهای آن خاطره هابه روی استخوانهایم مشاهده خواهد شد که 

چه اندازه برایم سخت وناگوارتمام شده بود زیرا من به چشم خود 

یدیدم مردمم را وطنم را با یکدنیا مصیبت، رنج،درد ومرگ م

ومیر،کشت وکشتار، گرسنگی و فقروبیچارگی، دود و باروت، ناچار 

خود و فرز ندانم را نجات دادم که این برایم خیلی گران تمام شد. 

خداوند در روز آخرت جزای این جلادان وجانیان را بدهد، درین 
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بی وطن ساختند و خودشان باهم دنیاکه این وطن فروشان مارا 

رفیقانه و برادرانه دریک کاسه خون مردم را نوش جان میکنند 

 الهی شرمسار خاص وعام گردند و به لعنت خداوند مبتلا شوند.

 پرسش:فعلادرکجازندگی دارید؟

پاسخ: علاقمند عزیزم هرجایی که باشم یک مسافر،یک 

تخار و قدر و غریب،یک مهاجر، یک بیوطن و یک آواره هستم،اف

عزتم وطنم و مردمم بود.وطنم بوستان بزرگی بود که همه  

ماوشما گلخوشه های آن باغ زیبا بودیم .اکنون من یک آدم بی 

هویت بوده هرجایی که باشم برایم تفاوتی ندارد نهایت درد دارم 

، حرفهای زیاد برای گفتن دارم،آنقدرحرف بدل دارم که اگر روزها و 

ان کنم پایان ندارد. درینجا وقتیکه ازدر منزل بیرون ماه ها آنرا بی

میشوم همه چیز برایم بیگانه است حتی طبیعت آن، وقتی مهتاب 

را درآسمان تماشا میکنم به آن میگویم: مهتاب زیباتو همین 

لحظه درکشور من هم نور افشانی میکنی ولی خوش به حالت 

فرسنگها  که تو در آنکشور هستی و آنرا میبینی ولی من که

فرسنگ ازآن دورافتاده ام. ما و شما درحقیقت یک دیگر راگم 

نموده ایم،هریک ما را به گوشه یی پرتاب نموده اند ولی قلبهای 

مان خیلیهابهم نزدیک است زیرااحساس و افکارما یکی بوده 

وجسما دور ازهم قرارداریم، غمهای خود را به یکدیگر گفته 

نمی بینیم،دردهای خود را بیانکرده نمیتوانیم، اشکهای یکدیگرا 

نمیتوانیم،ای وای چه بگویم این ظالم های بیفرهنگ درحق ما و 

 شماچه جفایی را متقل شدند خداوند حق مارا از آنها بگیرد.

پرسش:ذکیه جان چه زمانی بامحترم کهزاد پیمان دوستی 

 بستید ؟

 پاسخ: 
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  وبگذشت      جوانی ام بهاری بود 

 بگذشت ی بودبه مایک اعتبار 

همین کهزاد عزیز  من با ایام جوانی خیلیهازود گذراست و

پیرشدم اماچیزی که باقی میماند عبارت ازنام نیک، فهم، 

دانش،شهرت نیک.من خود را در کنار کهزاد عزیز نهایت یک خانم 

خوشبخت احساس میکنم. او مایه افتخارم است نام 

و علاوه براینکه کهزاددرپهلوی نامم مرانهایت بزرگ ساخته ا

شوهرم بوده استادم نیزمیباشد.این هستی زندگیم درزندگی بالایم 

چندین حقوق دارد به واقعت میگویم زمانیکه من به تصمیم خود 

درحالیکه پانزده سال بیش نداشتم بامحترم یوسف کهزاد مرد 

دلخواهم باآنکه باهم تفاوت سن وسال داشتیم ازدواج نمودم 

که مرا پرورش و رهنمایی کرد. من در  بود اددرآن زمان این کهز 

 آنزمان درسن وسالی قرارداشتم که به چنین آموزگار نیازداشتم و

 این شخصیت با تجربه خوشبختی های زیادی را در ازدواج من با

زندگی ام ببارآورد. مانند پندک گل در آن زمان بودم که کهزاد یک 

مواظبت کرد و بدون باغبان ماهر برگ های گل را جلایش بخشید، 

اینکه حوادث آنرا پژمرده سازد، رشد داد. او برایم نهایت مهربان 

بود دست نوازش واستادانه بالایم کشید درفرجام شوهرمهربان و 

تمام عیارو ازهمه مهمترپدرفرزندانم میباشد.نام کهزاد درکنارنامم 

 مرا بزرگی داده و مایه غرور و افتخارم میباشد.

که ماآگایی داریم شما علاوه ازاینکه یک پرسش: تا جایی

گوینده بنام هستید یک بازیگرخوب درسینمای کشور نیز بودید تا 

کنون در چند فلم هنری نقش ایفا نموده وچرا این رشته هنررا که 

 درآن موفق هم بودید ادامه ندادید؟
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پاسخ:درسال های قبل که هژده سال بیش نداشتم بنا 

های محترم که خودم واستاد کهزاد به بدعوت یکتن ازکارگردان 

نقش «مجسمه ها می خندند»ایشان احترام داشتیم درفلمی بنام 

ایفانمودم .دراین فلم صحنه یی زندگی  هنرمندی رانشان میدادکه 

نقشی رادرمورد معنا و ماده تمثیل میکرد یعنی هنرمندی که 

درمقابل پول چه اعمالی رامتقبل میشد.جای تاسف این بودکه 

درفلم معنا درمقابل ماده بازنده شد. چون  همسر هنرمند محبوب 

بودم بنابرین درین فلم نقشی راایفاکردم.این فلم یک فلم انتباهی 

بودولی چیزیکه مرادرین فلم رنجانید این بودکه معنادرمقابل 

ماده بازنده شد. اینکه چرا پایم را ازسینما کشیدم صرف 

نزمان اطفال خورد سال داشتم و مسوولیتهای فامیل بود زیرا درآ

 آنها در آن دوران مواظبت بیشتربکارداشتند.

پرسش:ذکیه جان اگرلطف داشته پیرامون زندگی شخصی 

 تان برای مامعلومات بدهید وچه پیامی برای مردم تان دارید؟

پاسخ: سالهای قبل با استاد کهزاد گرامی ازدواج نموده ثمره 

شد.پسرم کنشکا جان نام دارد در زندگی ماسه دخترو یک پسر میبا

رشته تجارت یا بزنس تحصیلاتش را به پایان رسانیده، دخترم گیتا 

جان ازدواج نموده و دارای دوطفل زیبا بوده در آلمان زندگی 

دارد، ویدا جان دختر دومم تحصیلات عالی اش را در رشته طب 

ادامه میدهد، حمیرا جان دخترسومم که نزده سال دارد مصروف 

تحصیلاتش درکالچ میباشد. شوهردوست داشتنی ام کهزاد عزیز 

مصروف کارهای فرهنگی بوده تاکنون چندین نمایش ازنقاشی 

هایش را درشهرهای مختلف امریکا راه اندازی نموده و موردعلاقه 

مردم  امریکا واقع وموفقیتهای رانصیب ملت نجیب ماساخته 
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ی قلمی داشته است. باتمام نشریه های بیرون مرزی همکار 

 عضوانجمن ادبی در امریکا میباشد.

حرفهای اخیرم راچنین بیان میدارم که هللا متعال صلح 

سرتاسری، زندگی نهایت آرام رابرای وطندارانم از دربارش اعطا 

فرماید.مردم ازین جنگ طولانی خیلی ناراحت اند،کودکان 

نریزی عزیزماخسته وپریشان وتکالیف زیاددیده اند،دیگرجنگ و خو

بس است.در زمانیکه آقای کرزی زمام حکومت رادرکشوربدست 

گرفتند مدتی بکابل سفرکردم درمصاحبه ییکه ازطریق تلویزیون 

ملی داشتم ازآغازمصاحبه الی انجام ناخودآگاه گریستم وگریستم 

فردای آن دربازار بامردم روبروگردیده و در آنجا دانستم که شب 

گریسته اند.درفرجام دست دعا را به  گذشته همه مردم یکجا بامن 

درگاه رب العزت خالق یکتایم بلند داشته و میگویم خدایا از 

دربارت صلح دایمی را نصیب مردم وطنم بگردان آنوقت اگرمردم 

 ه()منبع سایت کابل ناتهآرام میمیرم.

 

 

 

 لطیفه کبیرسراج
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 در رادیو افغانستان نخستین گویندۀ زن

 

ن می گوییم  که همه شنوندگان رادیو از گویندۀ بزرگ سخ

افغانستان به خصوص  آنانی که به سمع اخبار علاقمند بودند به 

آواز گیرایش  آشنایی کامل داشتند . این گوینده  اخبار محترمه 

لطیفه کبیر سراج بود  که از جملۀ نخستین زنانی بود که همکاری 

چادری  برای قرائت با رادیو  آغاز نمود . در آن زمانی که با  اش را

اخبار  به رادیو  آمده و عقب مکروفون قرار می گرفت و اخبار روز 

 را با متانت برای شنونده گان  ارائه می کرد .

لطیفه کبیر سراج  نود سال قبل از امروز در خانوادۀ شناخته 

به دنیا آمد  هللا خان(شدۀ سراج )عنایت سراج فرزند بزگ امیرحبیب 

نا به سامان آن زمان با خانواده اش  ترک دیار ،  نسبت شرایط  

در آنجا تحصیلات خویش را به   .کرده به ایران مسکن گزین شدند

زمانی که دوباره به وطن عودت نمود منحیث  وپایان رسانید  

آموزگار زبان فارسی دری درلیسه ملالی آغاز به کار کرد . در اثر 

دیو رسید و تا سال تشویق مرحوم عبدالغفور برشنا پایش به را

همکاری فعال رادیو بود. با حاکمیت خونبار وشرایط  135٨

 خفقانزای بگیر و ببند وبکش،   راه هجرت  را درپیش گرفت  و
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راهی امریکا شد  . در امریکا  مدت ها در برنامه رادیویی که برای 

 افغانستان نشرات داشت  فعالیت می کرد  .

، دلسوز ، وظیفه شناس لطیفه  کبیر سراج خانم مهربان 

وبا پرنسیب بود. با همکاران  رادیو به خصوص با گوینده گان 

جوان  مانند مادر مهربان  پیش آمد داشت .  سخن از وظیفه 

بهتر است برای اثبات  این ادعا، یکی   ،شناسی  ایشان به میان آمد

 جا بیاورم  :خانم لطیفه کبیر سراج دارم درایناز خاطره خوب که از 

گرامهای رادیو بودم اداره پرو دریکی ازشب ها که نوکریوال

،  نطاقه اخبار نسبت مشکلاتی که داشت  آمده نتوانست . به 

،  هرجا که تماس گرفتم ، گوینده دیگری را برای  اخبار شب نیافتم

به خانه لطیفه کبیرسراج تیلفونی تماس گرفتم  برایم گفته شد که 

ابل  می باشند  من هم با  کوهی در یک محفل عروسی  درهوتل ک

دریور رادیو به هوتل کابل رفتم  به نفر موظف  هوتل خود را 

معرفی کرده خواهش ملاقات فوری را با خانم لطیفه جان کبیر 

داخل   .سراج درمیان گذاشتم .  لطیفه جان مرا به سالون خواست

سالون هوتل کابل شدم که لطیفه جان با خانواده خود دوریک 

مجلل قرار داشت . بعداز عرض ادب وبا معذرت جهت  میز

 گذاشتم ، مزاحمت موضوع نبود گوینده را برای اخبار شب درمیان

با تبسم  روی خود را جانب محترم کبیر سراج نموده گفت برای یک 

نمی خواهم در رادیو مشکلاتی  بروم  و ساعت  می خواهم رادیو

تبصره  اخبار شب و مد وایجاد گردد . با همان لباس  شب رادیو آ

 جراید را خواند و دوباره به هوتل کابل رفت  .

 روهینا

در افق تاریخ معاصر کشور مخصوصا در ساحه معارف  

وفرهنگ شخصیت های بهره مند وممتاز در خدمات معنوی  در 
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نیز   ادوار مختلف  در جامعه سر براورده اند  که درزمان معاصرما

معروف به  های برازنده  خردمند و در ردیف زنان نامور شخصیت

سجایای عالی اندک نبوده اند،  ولی مرحوم لطیفه کبیر سراج را 

که سال های زیادی به حیث نطاق دری رادیو افغانستان  و رادیو 

  .کابل وقت  باهم همکار وهم آواز بودیم  از نزدیک معرفی بودم

 خانمی بود صاحب مطالعات علمی وادبی  موفق در بیان

نهایت مودب  در برخورد با کهتران   نیز مهربان وفصاحت  و

 ومهتران .

لطیفه جان کبیر سراج  از نخستین ردیف زنانیست که در 

طریق  رواج آزاده گی خانم ها با افکار زن ستیزانه  وارد عمل شد 

و از زیر بار  حجاب منصورانه پابیرون نهاد. به هر حال  اکنون  که 

ز و متعالی  از آقای حیدر اختر دریافتم ضایعه این شخصیت عزی

با کمال تاثر قطره اشکی را بدرقۀ راۀ آن جهان فرخنده ترش  

ساختم روانش را شاد و ماوای ابدی اش بهشت برین باد امید 

وارم خانوادۀ سرفراز و عزیزان سوگوارش  در هرجایی که هستند 

ه عرض دعای خالصانۀ مرا در حق آن عزیز ازدست رفته آ مین گفت

 تسلیت صمیمانه  و دردمندانه مرا قبول فرمایند.

 فرید شایان:

اواخر سالهای چهل خورشیدی که هنوز شاگرد مکتب بودم 

بعد از دو سال تجربه در خواندن اعلانات تازه مرا بکار گو ینده گی 

اخبار گماشته بودند انهم خبر های که بعد از هر یکساعت نشر 

ود . انوقت رادیو ی ما بنام رادیو میشدو چندان مهم و جالب نب

کابل یاد میشد و هنوز القاب بلند بالای ملی و اسلامی و سراسری 

نداشت. رادیو کابل در محو طه کو چکی در پل باغ عمومی مو 

قعیت داشت که صرف دو استدیو داشت یکی برای اخبار و 
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اعلانات و یکی هم برای مو سیقی . از ثبت خبری نبود و همه بر 

من انانسر  1343مه ها مستقیم نشر میشد....در جشن سالنا

هنرمندان خارجی بودم در کابل ننداری که دیدم مرحوم دین 

محمد خان مدیر خبر ها با وار خطایی بمن گفت کسی دیگر انانس 

میدهد بیا که برای خبر ها نطاق پیدا نشد و نفر موظف امشب 

خودداری میکنم(...من هم خانه نبود) از گرفتن نام نطاق غیر حاضر 

میدانستم که گو ینده گی اخبار هشت شب یعنی اوج یک گوینده 

و سخت ترسیده بودم با جبار در نور کمرنگ موتر جیپ روسی تا 

رادیو خبر ها را مرور کردم. با تعجب دیدم که من باید خبر ها را با 

لطیفه جان بخوانم گو ینده بی بدیلی که بر همه ما جوانها حق 

دی داشت. راستش هم از هیبت خبر های هشت شب و هم استا

ازفکر خبر خواندن با لطیفه جان ترسی مرا فرا گرفت که بسرعت 

این مادر بزرگوار سایه انرا در سیمایم خواند .با مهر مرا در کنارش 

نشاند و بمن روحیه داد.حتی و قتی در حین خواندن خبر ها با مهر 

 .ند و بمن جراات میبخشیدیدمادرانه ارام به پشتم دست میکش

ما  لطیفه جان کبیر سراج که دانش اموخته ایران بود برای

ینده ها یک کتابخانه و قامو س سیار بود که با حوصله فراغ در گو 

باره تلفظ وچگونه گی ادای واژه ها و اصطلاحات ما را یاری 

 میرسانید 

 «شایان» روان شان شاد و یاد شان گرامی باد ...فرید

 )سایت آیائی(اختریدر حع:منب

 

 

 ژورنالست زهره يوسف داؤد، 

 برنامه ساز تلویزیونو
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 برنامۀ تلويزيونی  زهره يوسف داوؤد گرداننده مؤفق خانم

از لاس  شام هر شنبه از کانال تلويزيونی آريانا  که وجامعه( )زن

ميشد، دیگربنابر مشکلات مالی نمیتواند این  انجلس امريکا نشر

لب وشنیدنی را ادامه دهد و هفته گذشته با شنودگانش برنامه جا

 خداحافظی نمود.

بینندگان برنامه از قطع برنامه اظهار نگرانی وهمدردی 

کردند واز کارکردهای خانم زهره داود اظهار امتنان نمودند. یکی 

ازاین بینندگان داکترسید عبدهللا کاظم بود که روی خط تلیفون 

برنامه های خانم زهره داود اظهار  آمد و ازشیوۀ کارو ارائه

خرسندی نمود وسخنان جالبی در مورد شخصیت خانم زهره داود 

ومحتوای برنامه اش ابراز نمود که برای آنانی که آن سخنان را 

داکتر کاظم آن  نشینده اند،حتماً جالب وخالی از مفاد نخواد بود. 

آنلاین  سخنان را در بخش نظر سنجی مقالات پورتال افغان جرمن

 نیز گذاشته اند که باهم میخوانیم:

روز شنبه گذشته مورخ دهم نوامبر شاهد آخرین برنامۀ »

خانم زهره یوسف داؤد بودم که زیر نام "برنامه زهره" )زهره شو( 

از مدت هفت سال بدینسو هر روز شنبه برای یک ساعت از 

طریق تلویزیون جهانی آریانا افغانستان بطور زنده از جنوب 
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کالیفورنیا پخش میگردید. باید اعتراف کنم که برنامه زهره واقعاً با 

شخصیت گرداننده آن پیوند خورده و به همین دلیل بیشتر مورد 

توجه علاقمندان قرار گرفته بود. تا جائیکه از خانم زهره شناخت 

دارم، او یک خانم با شهامت، با متانت، با دانش و عاشق وطن و 

برنامه سعی کرده تا با کمال ادب و احترام  مردم خود است و در

به دیگران موقع ابراز نظر دهد، ولو که با آن نظر شخصاً موافق 

نبوده است. او در طول اینمدت با یک تعداد زیاد از شخصیت 

های صاحب نظر واما با دیدگاه های متفاوت مصاحبه کرده و از 

ازنده و آنها سؤالهای جدی و منطقی را مطرح نموده و بحث س

مفید را به راه انداخته، طوریکه مطابق به شأن یک برنامه ساز 

 موفق و ورزیده بوده است. 

خانم زهره در برنامه خود نخست مطالب جدید و مهم روز را 

مورد بررسی دقیق قرار میداد که اینکارعمق و پهنای مطالعه 

را از  دوامدار او را بیان میکند. من هیچگاه نشنیدم که او یک مقالۀ

یک منبع دیگر گرفته و آنرا سرتا پا در برنامه قرائت کند، بلکه او 

می کوشید مطالب مورد نظر و برداشت های خود را از آن 

خلاصه کرده و با عبارات خود بیان کند که اینکار ساده نیست، 

بلکه برعلاوۀ فهم و درک عالی، زبان فصیح و افاده قوی را ایجاب 

 به وجه احسن از عهده آن بدر می آمد.میکند که خانم زهره 

قابل ذکر است که خانم زهره نه تنها در این چند سال در 

خارج کشور به فعالیت ژورنالیستی در تلویزیون آریانا افغانستان 

پرداخته، بلکه مدت دوسال در یک تلویزیون دیگردر پیشبرد یک 

ال برنامه اختصاصی بنام "از لاس انجلس تا کابل" نیز نقش فع

داشته است. او تجارب مسلکی خود را سالها قبل بعد از فراغت از 

پوهنتون کابل و همکاری با رادیو افغانستان وقت یعنی قبل از 
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کودتای ثور آغاز کرده و همین تجارب اولی درگویندگی موجب 

موفقیت های بعدی ایشان در گردانندگی برنامه های بعدی 

 گردیده است.

الیت های ژورنالیستی، به حیث عضو خانم زهره برعلاوه فع

فعال "انجمن زنان افغان در جنوب کالیفورنیا" از بدو تأسیس آن 

تا امروز نقش بسیار فعال داشته و در امور نشراتی و نیز خدمات 

بشر دوستانه این انجمن مصدر خدمات شایان گردیده است.این 

با  سال قبل به همت یک تعداد خانم های 20انجمن که تقریباً 

احساس افغان نخست زیر نظر مرحومه مهریه رفیق مستمندی و 

اکنون به ریاست محترمه خانم کوکی انور فعالیت میکند، یکی از 

فعالترین انجمن های زنان افغان است که خدمات با ارزش بشر 

دوستانه آن چه از طریق اعمار یک باب مکتب در حواشی کابل و 

واد مورد ضرورت به مستحقان چه به شکل امداد نقدی و توزیع م

در افغانستان از مدتها بدینسو ادامه دارد. این انجمن البته به 

اشتراک فعال خانم زهره و دیگران موفق شد تا کمک و اعانه را از 

جامعۀ مهاجر افغان بیرون ازکشوربا کمک تلویزیون "پیام افغان" 

جمع آوری نماید و از طریق یک شخصیت سرشناس و دلسوز 

غان محترمه شاهدخت هندیه )دختر شاه امان هللا غازی( آنرا به اف

افغانستان در پروژه های مثل حفر چاه های عمیق در مناطق 

مسکونی و نیز تهیه لباس و مواد مورد ضرورت برای بعضی از 

 مکاتب به مصرف برساند. 

علاوتاً باید یادآور شد که خانم زهره با موقف مستقل خود 

غیر جانبدارانه عمل کرده وطی اینمدت با حفظ  در قضایای کشور

این موقف از حمایت اشخاص و گروپ های دارای اهداف 

مشخص بی بهره بود و بناً مصارف برنامه را که در هر ساعت 
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مبلغ قابل توجه بود، ناگزیر باید از جیب خود بپردازد، درحالیکه یک 

ند. خانم عده دیگر از همچو مساعدت های مالی برخوردار بوده ا

زهره این متانت را داشت که استقلال فکری خود را گرو کمک های 

هدفمندانه دیگران قرار ندهد که این خصوصیت یکی دیگر از 

مزایای برنامه آزاد او بود. به حیث یک بیننده و علاقمند برنامه و 

نیزبه احترام به شخصیت عالی خانم زهره یوسف داؤد قطع 

احساس میکنم و از خدای بزرگ برای شان برنامه او را یک کمبود 

در همه عرصه های زندگی موفقیت توأم با صحت، سعادت و 

)برگرفته از بخش نظرسنجی پورتال افغان جرمن « خوشی خواهانم.

 (2014/ 16/11آنلاین، 

به حیث دخترشایسـتۀ  1٩٧2بقول خانم زهره، او درسال 

 حفظ کرده است. سال درکابل برگزیده شد و تا کنون این مقام را

 

 

 

 

 

 جایزۀ خبرنگار شجاع زن برندۀ ایوبی، نجیبه
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، خانم 2013های زنان در ماه می سال  المللی رسانه بیناد بین

اعلام کرد.نورکلز  2013ی خبرنگار شجاع زن   ی جایزه ایوبی را برنده

دیگری این جایزه   از سوریه و بوفا فوران از کشور کامبوج دو برنده

 استند.

یی گفته که این سه نیاد بین المللی رسانه ها در اعلامیهب

یی  رسانه  های گسترده روزنامه نگار را به دلیل شجاعت و فعالیت

امسال خود   شان در محیط پر خطر، به عنوان برندگان جایزه

 برگزیده است.

یی کلیدگروپ است، این نهاد  خانم ایوبی رییس گروه رسانه

های  های آنلاین و رسانه نیداری، رسانههای چاپی، ش شامل رسانه

 گردد. اجتماعی می

خانم ایوبی پس از دریافت این جایزه گفت که تمام روزنامه 

نگاران افغان را در این افتخار شریک میداند و این جایزه را به 

گو با صدای امریکا  و کند.وی در گفت رسانه گران افغان تقدیم می

راه دشواری در پیش دارند و   گفت که  روزنامه نگاران افغان

کنند تا با اطلاع رسانی درست و شفاف علیه  شجاعانه تلاش می

فساد اداری و جرایم سازمان یافته در افغانستان مبارزه کنند.وی 
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ی بیشتر داده است تا  گفت که دریافت این جایزه برای او انگیزه

یده یی را در افغانستان شدت بخش های رسانه پس از این فعالیت

المللی  دفتر مرکزی بنیاد بین و رسالتش را در این راستا انجام دهد.

های زنان  در واشنگتن، هر سال این جایزه را به سه زن  رسانه

فعالیت روزنامه نگاری در  کند. ها اهدا می فعال در عرصه رسانه

گران   افغانستان با مشکلات و خطرهای زیادی همراه بوده و رسانه

 هدیدهای متعددی مواجه هستند.با خشونت و ت

میلادی به  ۱۹۹۱المللی رسانه های زنان از سال  بنیاد بین

دهد. این جوایز به زنانی اهدا  روزنامه نگاران شجاع زن جایزه می

 کنند. یی می های خطرناک کار رسانه  گردد که در محیط می

این جایزه   روزنامه نگار زن برنده ۷۸گفته شده که تاکنون 

زن دیگر هم به عنوان زنان موفق این جایزه را دریافت  ۲۲و شدند 

شريفه اخلاص  200٨و  1٩٩٩هاي  پيش از اين نيز  در سال کرده اند.

جايزه شجاعت در خبرنگاري را دريافت كرده   و فريده نيكزاد،

ی دلگرمی  تواند مایه بودند.اهدای این جایزه به خانم ایوبی، می

گار در افغانستان که با وصف تهدیدها و باشد برای زنان روزنامه ن

 کنند. خطرهای جدی، شجاعانه کار می

،به ۱۳۹۲عقرب  ۲۰خبرگزاری صدای افغان،روز  بگزارش 

المللی  مناسبت گرفتن جایزه "خبرنگار شجاع زن" از بنیاد بین

( به خانم ایوبی، امروز مراسم قدردانی IWMFهای زنان) رسانه

 برگزار شد.

رخبرنگاری هر سال به سه زن خبرنگاری که شجاعت د  جایزه

زده فعالیت می کنند، داده می  زده و جنگ درکشورهای بحران

ی  شود.نورکلز از سوریه و بوفا فوران از کشور کامبوج دو برنده

 دیگری این جایزه هستند.
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نجیبه ایوبی برنده جایزه شجاعت در خبرنگاری گفت: من این 

دیم می کنم که در افشاگری مافیا، جایزه را صمیمانه به کسانی تق

او افزود: پیشرفت  مواد مخدر و عدالت انتقالی فعالیت می کنند.

یک کشور به رسالت های رسانه ها بستگی دارد و باید روزی این 

تابوها را بشکنیم و از خود سانسوری نجات پیدا کنیم. )منابع:پایگاه 

 (2013مه  bbc ،4حقوق دانان افغانستان وسایت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نجیبه توخی، فعال خدمات بشردوستانهداکتر 
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در ولایت بغلان در یک 1٩51داکتر نجیبه توخی درسال 

وبراثر توجه  خانوادۀ منور بنام عین الدین توخی متولد شد.

والدینش که مردمان فهمیده ومعارف دوست بودند،ابتدا در 

سطه هنوز متو متوسطۀدخترانۀ پلخمری بغلان  شامل مکتب شد.

را به پایان نرسانیده بودکه براثر سعی وتلاش مدیرۀ مکتب 

نسوان، شادروان حبیبه جان کبیر)مادرانجنیرقیس کبیر( متوسطه با 

در  12لیسه نسوان ارتقا یافت ونجیبه توانست دروسش را تاصنف 

پلخمری به پایان برسانند.نجیبه بنابر استعداد وذکاوت فطری خود 

ی طب کابل ځتون موفق وشامل پوهندر امتحان کانکور پوهن

تحصیل کرد ی طب کابل ځدر پوهن 1٩٧٨تا  1٩٧1واز سال اید.گرد

در شفاخانه ملکی بغلان برای خدمت به مردم  ۱۹۷۹ودر آغاز سال 

 شروع به کار نمود.

داکتر نجیبه با داکتررضا بهمنش ازدواج نمود  ۱۹۷۹در مارچ 

 زهل ، سدره  میباشند. وثمره این ازدواج سه دختربنامهای : زهره،

براثر نا آرامی ها وشروع جنگ برضد رژیم کابل در ختم  

بغلان را به قصد کابل ترک داد و مدتی بعد مجبور به  ۱۹۷۹

مهاجرت به ایران واز آنجا به پاکستان وسپس به ابوظبی وآلمان 

 تاکنون در المان زندگی میکند.  1٩٨0نومبر 24گردید واز 

پس از ختم کورس لسان شروع  ۱۹۸۳ل نجیبه میگوید:از سا

به کار یابی کردم. وبرای پیدا کردن کار زیادتر از صد درخواست 

نوشتم و به مراجع کار فرستادم.چندین سال بدون معاش  

درشفاخانه ها و معاینه خانه های دیگران کار کردم تابالاخره  اجازه 

 داشتن معاینه خانه شخصی را کسب کردم و فعلأ دو معاینه

 شخصی در آلمان دارم که امور آنها راپیش میبرم.
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داکتر نجیبه همیشه در فکر خدمت وکمک به مردم 

افغانستان بوده و سرانجام بعد از سقوط طالبان درافغانستان او 

با سه نفرداکتر دیگر هریک: صالحه جان فرهاد،فایزه جان عصمتی 

« ن امیددکترا»فایز،گلالی جان صافی نور یکجا شده اولین گروپ 

جولای  ۲۲را برای خدمت به زنان افغانستان تشکیل داد وبه تاریخ 

به کابل سفر کردند.این گروه در شفاخانه رابعه بلخی شروع  ۲۰۰۲

به خدمت کردند واز جمله نجیبه توخی دربخش امراض روانی 

شروع به کارنمود.دراین بخش بیشتر زنان مریض روانی مراجعه 

مردان علیه زنان ومصیبتهایی جنګ  میکردند که براثر خشونت

 دامنگیر شان شده بود.

به اینطرف سالانه یک  ۲۰۰۶داکتر نجیبه میگوید: از از سال 

یا دوبار برای مدت دو تا چار هفته به پلخمری میروم وخدمات 

به بعد کمک به شاگردان  ۲۰۰۷طبی انجام میدادم ،مگراز سال 

 ۲۰۰۹تم در اپریل مکاتب و فامیل ها را هم وظیفه خود دانس

 Afghanistan-Hilfe,dieاتحادیه کمک های بشردوستانه را بنام   

ankommt     ۲۰۱۱با همکاری دوستانم تاسیس  کردم .درماه می  

یک خیاط خانه در پلخمری ایجاد کردیم و در آن زنان بی بضاعت 

را به کار  و آموختن خیاطی شامل ساختم .درحال حاضر این 

میل را بصورت دوامدار کمک مینماید. البته این اتحادیه سی فا

همه این کارها بدون کمک  دوستانم ،فامیلم،اهالی  ومطبوعات 

 شهرما ممکن نبود.

 به ارزوی موفقیت وافزایش  چنین داکتران وطندوست
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 نادیه انجمن

 

 

 (شدقربانی خشونت شوهر شاعریکه ) 

 

که با اشعار  نادیه انجمن ، شاعر جوان اما بس پخته گو بود 

زیبا وپر استعاره و پرمعنایش به همنوعان خود درس مقاومت و 

شجاعت، درس پایمردی آزادگی به زنان اسیر در چنگال خونین 

نامردان زمانه میداد و ناله ها را به فریاد مبدل مینمود و در قالب 

اشعار کوبنده، پیشکش زنان افغان مینمود، تا باشد به حقوق حقۀ 

نائل آیند و از بند نامردسالاری برای همیش رهائی  انسانی شان

یابند. او بود که در بد ترین شرایط و زیر سلطۀ خشونتبار طالبان 

که زنان بدون داشتن محرم، حق بیرون رفتن از خانه را نداشتند، در 

خانه به طور خصوصی درس می خواند و در جلسات خصوصی و 

 مخفیانه ادبی هرات شرکت می کرد.

ه در ایران درس خوانده بود ودر بازگشت به زادگاهش نادی

هرات شامل فاکولتۀ ادبیات شد. در نخستین ماه های دروسش 
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توجه معلمان ادبیات دری را بخود معطوف کرد. ناديه كه درسال 

محصل ممتاز سال چهارم ادبيات دانشگاه هرات بود با  ۲۰۰۵

يمانه داشت انجمنهای ادبی وشاعران هرات از نزديك همكاری صم

و دربرگذاری محافل ومجالس ادبی فعالانه سهم ميگرفت و 

بافعالين انجمنهای فرهنگی و روشنگری همكاری مينمود. ازهمين 

سبب نام انجمن در پسوند نام ناديه وصل گرديده بنام ناديه 

 انجمن معروف گشت. 

دراین میان مدیر تدریسات پوهنزی ادبیات که خود نیز 

ل کرده بود، عاشق استعداد ولیاقت نادیه هراتی ومرد تحصی

گردید واز والدنیش او را خواستگاری نمود. نادیه با آنکه به 

ازدواجش راضی نبود ولی بخاطر تصمیم والدینش به این وصلت 

تن داد ولی خیلی زود پی برد که شوهرش مرد زندگی نیست. 

ن ناديه انجمن همواره منادی آزادی وتساوی حقوق زنان با مردا

بود، ودر این راه تلاش مینمود وبا شوهرش که دارای ذهنیت مرد 

سالارانه بود بحث میکرد،ولی شوهرش آدم بحث و منطق وبرهان 

نبود، او مردی حسود و بد خو و بهانه جو بود و با اندک بهانه 

نادیه رازیرمشت ولگد می انداخت .در یکی ازین لت وکوبهای 

ست ودیگر بهوش نیامد شوهر ،استخوانهای جمجمۀ سرش شک

وبراثر آن ضربت مرگ آلو دیگر بزندگی بازنگشت و مرد. قتل نادیه 

انجمن در حلقات مدافعان حقوق زنان ومحافل شاعران وادیبان 

انعکاس وسیع داشت و تمام نهاد های مدافع از حقوق زنان این 

عمل شنیع شوهر نادیه را محکوم کردند. از نادیه اشعار زیادی بجا 

ده ولی آنچه مانده است ، از ورود و وقوف شاعر به رموز ات نمان

شعر وشاعری حکایت میکند. غزل های ناديه انجمن حکایتگر يآس، 

 مظلوميت، بيكسی وبیصدائی وتنهائی زن افغان است . به این 



 523 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ              

 غزل وی توجه کنید: 

 دخت افغان           

 نیست شوقی که زبان باز کنم از چه بخوانم

 فور زمانم چه بخوانم چه نخـوانممن کـه منـ

 چه بگويم سخن از شهد كه زهراست به كامم

 وای از مـشـت سـتمگـر كه بكـوبـد به  دهانم

 نـيست غمخوار مرا در هـمه  دنيا كه بـنا زم

 چه بگريم، چه بخنــدم، چه بميرم،  چه بمانم

 من و این کنج اسارت، غم ناکامی و حسرت

 ــــر بـبایـد به زبانمکه عبـث زاده ام و ُمهـــ

 دانم ای دل که بهــاران بود و موسم عشرت

 من پـــــر بسته چه سازم که پـــریدن نتوانم

 يـاد آن روز گـرا می كـه قـفس  را بشگـا فم

 سر بيرون آرم ازين عزلت و مستانه بخوانم

 من نه آن بید ضعـــیفـم که ز هــر باد بلـرزم

 که دایم به فغـانمدخت افــــغـانم و بر جاست 

 حضور بهار                           

 وعاقبت به حضور بهــــار پی بردیم 

 به عطر گمشدۀ روزگـــار پی بردیم 

 زمین و هرچه دراو هست در ستایش ماست 

 که ما به معنی فرجام کار پی بردیم 

 بگو به سنگ نیارد دل از زمانه به تنگ 

 بردیم که ما به ارزش آن انتظار پی 

 زبس که شستۀ باران چشم خویش شدیم 

 به عمق روشنی چشمه سار پی بردیم 
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 چو درکنار نشستیم و رنگ هم گشتیم 

 به راز عزت سرخ  انار پی بردیم 

 دگر به صفحۀ دل جای گرد نیست،که ما

 به لطف آینۀ بی غـــبار پی بردیم 

 درخت خاطرما بیش ازین خزان زده نیست 

 بهـــار پی بردیم که عاقبت به حضور 

 پایان کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه چارم پشتی

 1938کاندید اکادمیسین محمداعظم سیستانی: 

علمی اکادمی علوم افغانستان ،در زمینه تاریخ وجامعه  سابق عضو

شناسی ونظام زمینداری در افغانستان ، 

است. برخی ازاین  صاحب تالیفات متعدد

 تالیفات عبارت اند   از: 

لکیت ارضى و جنبشهاى ما -* 

دهقانى درخراسان قرون وسطى، چاپ 
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 م. 1983= 1362اکادمى علوم افغانستان، کابل

 جلد( طبع اکادمى علوم 4سیستان ، سرزمین ماسه هاو حماسه ها ) -* 

 1988 -م 1985افغانستان ، کابل   

ش 1390قرن بیستم ،چاپ 70مسالۀ اصالحات ارضی در افغانستان دهۀ  -*

           کابل    

                       م 1989مردم شناسى سیستان ، طبع اکادمى علوم افغانستان، -*

 سالگی 70سیستانی در سن 

 ، سوئد 1996مقدمه یى بر کودتاى ثور وپیامدهاى آن در افغانستان ،چاپ  -*

 ، سوئد 1999م ، چاپ19نظامى افغانستان در نیمه قرن  -دو نابغه سیاسى  -* 

 پیشاور 2005وفروپاشی دولت صفویه در ایران ، چاپ  تاخیزقندهاررس -*

 پشاور 200۴عالمه محمودطرزى ، شاه امان هللا ونقش روحانیت متنفذ ،  -*

 2007ظهور افغانستان معاصر واحمدشاه ابدالی،چاپ پشاور،  -*

 پشاور 2013نقش تاریخی وزیر فتح خان در دولت سدوزائی افغانستان،چاپ-*

 ، پشاور2014ش/ 1393پشتونها در هند،چاپ دانش، سلطنت -*

 ش1391م/ 2012سیمای امیرعبدالرحمن خان  در تاج التواریخ،دانش، -*

 ،پشاور2014ش/ 1393وزیراکبرخان ،قهرمان ملی قیام کابل،دانش   -*

 2013وضعیت حقوقی زنان از عهدامانی تا عهدحامدکرزی،چاپ دانش-*

 راسان،یا دزدی از کلکان؟چاپ  دانشحبیب هللا کی بود،عیاری از خ -*

 


