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 ۲۰۱۹/ ۱۸/۵کاندید اکادمیسین سیستانی                                                                 

 زنان کابل در جنگ اول افغان وانگلیس گیریسهم

زنان افغان در دفاع ازخاک وطن و نوامیس ملى دوشادوش مردان ، نقش بسیار تحسین برانگیز 

 برضد قشون بیگانه ، نان و آب مردان را در سنگرهاى جنگ رسانده اند. ایفا کرده اند.مثالً در مبارزه

در جنگ اول افغان و انگلیس، زناان کابال نقاش بسایار يشامگیرى در 

تقویت روحیه قیام کنندگان و شکست دشمن بازى کردند، بدین معنى که وقتى 

قیام آغازشد و خبر محاصره منزل برنس به گوش شاه شجاع رسید، بدساتور 

اه، یک قشون هفتصد نفرى بسرکردگى محمدشریف خاان غارس سارکوبى ش

شورشیان و نجات جان برنس از باالحصار به شهر حمله آورد. وقتى قشاون 

داخال کوياه هااى تنااگ شاور باازار گشات ، شااهریان و زناان کابال دسات بااه 

مقاومت زدند و مخصوصاً زنان از بام خانه هاى خود آنقدر کاسه و کاوزه و 

ه وسنگ بر سر و روى نظامیان حواله کردند که عساکرنتوانستند آب جوشاند

شکسته و زخمى و  یکويه ها را تا آخر طى کنند ،بلکه اکثرشان با سر ورو

  شاه شجاع نبردند. سوخته با صد زحمت واپس برگشتند و براى نجات برنس هیچ کارى از پیش

 : است شیدهصحنه را حمید کشمیرى در اکبرنامه اینطوربه تصویر ک این

 برآمـد خـــروش عــوام درآمــد           لشــکر به بــازار کابل تمام  يـو

 بر بــرزن و بـام و کـوى ستـادند          و مرد وپیر وجوان سو بسو  زن

 بر لشـکـر کـیـنه خـواه گـرفتــند          کـابـل پس و پیـش راه  هـژبـران

 و در و غـرفه هـاى بـلنـد زبــام          نـد تـنـگ بـ ۀدِر کــويــ نمـودنـد

 سرخصـم سرکش شکست بفـرق           فتاد آنـيـه در دم دسـت  بهرکس

 گاهى شکارى زدندى به تیر کـه          غــزاالن نـخـجیـر گــیـر  نـهــانى

 نـه دیـدنـــد بــاال و زیـــر زبــاال         جنگ آشفته يـون ماده شیر  درآن

 صــداى طــراقـا طــراق بــرآمـد         روزن و برزن و پـیش طاق  زهر

 از صدمتـش کـرده یـاد پـدر کـه            را فـکندى، سنگى به سـر  یکى

 و شــد کاســه سر جـدا بیـفـتـاد            را کـــاســه اى از هــــوا  یـکـى
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 آورد وبـرفـرق دشمن شکست رب           خمـره گـاو دوشــه بـدسـت  یکى

 شد حلقه اش راست اندرگلو کـه           را شـکـستـند بـرسـر سبـو  دگــر

 ازآسمان طـوق لعنـت فرود شـد           کـه درگـردن آن عـنود  تـوگفتـى

 زسرطشت وطشتش زبام فتادش            را بیـفـتـاد طشـتـش زبام  یـکـى

 از نــار سوزان ببـاد دگـرگـشـت           تـاد را به سـرآب جوشـان ف یکى

 جــنگ و جـدل با خـریدارهـا بـه          سـوادائـیـان اهـل بــازارهـا  يــو

 وسنگي که درپیش داشت نمکسنک         گـردن زکیـن بر فراشت  دکـاندار

 ـادـــبــــــد نهبــر دشمـن  بـیـفگنـد             فـالخـن به میزان نهـاد يوسنگ      

 (١٤٧، ص ١٨٤٣) حمید کشمیرى ،اکبرنامه، سروده شده در 

    

 (1842(        آرایش موی زنان کابل )1842زنان کابل با چادری ودوالق)

 (1946، نوشته موهن الل در)برگرفته از کتاب زندگی امیردوست محمدخان

 :یعروس کابلشهامت 

: هنگاام قیاام ماردم شاودیم تیکابل تا هنوزداستان زنى نُقل مجلس شهریان کابل است که روا در

ناام کاه باا دختار ماورد عالقاه اش  هللا،جاوانى باود عباد ١٨٤١شهر برضاد قشاون انگلایس در زمساتان 

با دشمن رزمید ویک شب  هللاعروسى کرد وفرداى آن بعزم رزم با دشمن کمر بست ، يند روزى عبد

ود افتااد وباراى دیادار وى کاه ساخت دوساتش داشات، شابانه سانگررا تارک گفات. وقتاى بیاد عروس خ

شوهرت! عاروس پرساید يارا  هللاجواب : منم عبد هللابدرمنزل خود کوفت ، عروس پرسید کیست؟ عبد

جواب داد که ، تو بیاد من آمادى ، طااقتم طااق شاد، از رفیا  خاود  هللابه این نصف شب آمده اى ؟ عبد
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ا ترا ببینم و امشب در آغوش توبمانم، عروس گفت : من فکار میکانم تاو ازجناگ اجازه گرفتم و آمدم ت

با دشامن فرارکارده اى ، مان ازدیادن شاوهر ترساو و فارارى عاار دارم ، از هماان راهاى کاه آماده اى 

 بازگرد !

هرقدر گفت که من از جنگ فرار نکرده ام و محس بخاطر دیدن تو آمده ام ، فردا صبح  هللاعبد

بنايار برگشت تا دوباره به سنگر  هللاعروس قبول نکرد و در بروى شوهر نکشود. عبد واپس میروم ،

خود برود، اما هنگامى که از میان پیچ وخم کويه هاى کابل رد میشد، در تاریکى شب باا گزماه هااى 

آتش  هللاتوقف نکرد و پا بفرار نهاد، گزمه ها بر عبد هللاروبرو شد، گزمه امر توقف داد، ولى عبد بش

نقاش زماین شاد، در حاالى کاه هناوز رناگ خیناه عروساى  هللاويناد مرماى شالیک کردناد، عباد گشودند

را به دروازه خانه عروس آوردند و عروس که دیاد  هللابرکف دستانش نقش بسته بود. صبح جنازه عبد

شده اسات، بساوش شاوهر نشسات و اشاک حسارت ریخات ، زیارا فقاط یاک شاب را باا  کشتهشوهرش 

 ایانپ     گذشتانده بود.  هللاعبد

 

 1973کابل در تعدادی از زنان
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