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 11/11/4114                     داکتر نجیب هللا بارکزی
 

 ها جایگاه زنان در تأریخ و حیات اجتماعی  پشتون
 بخش اول

 

ترقی طلب وطندوست و فرزند اصیل و رشید افغان، بعد از استرداد پر افتخار استقالل و آزادی افغانستان توسط مرد آهنین، 
امان هللا خان،  قوم سربلند و پر افتخار پشتون به بعضی از موارد متهم شده است که اصالً با سرشت ذاتی  یاعلیحضرت غاز

م تا سطری بنویسمورد چند  باشد. خواستم در از آنجمله یکی هم نپذیرفتن جایگاه و حقوق اجتماعی زنان می .شان سازگار نیست
 را که دشمن برعلیه این قوم به راه انداخته است برمال سازم. یدسایس

  

  ؟ن چه بوده استآکدام زمان آغاز و مسبب اصلی  این دسایس از
پشتون ها در طول تأریخ پر افتخار شان، در پهلوی اینکه به هیچ یک از قدرت های اشغالگر استعماری سر تعظیم فرود نیاورده 

ها قبل که در جهان هیچ خبری از  الینفک اجتماع، قرن ءگاه تن به ذلت نداده اند، جایگاه خوبی را برای زنان به حیث جزو هیچ
 و حقوق زن نبود، قایل شده بودند.   حقوق بشر

 حتی نظامیسیاسی شان، در تمامی امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ادارۀ دولتی و  شتون ها در طول حیات تأریخ اجتماعی وپ
 کردند و به مبارزه می پرداختند.  بدون تعصب کار می مردان و زنان با عفت دوشادوش همدیگر

نان در ادوار مختلف تأریخ افغانستان در تمام بخش ها فعال بوده اند. در دوره های مختلف سلطنت های بزرگ افغانی برای ز
 کردند و هیچ نوع تعصبی وجود نداشت.  تربیه را فراهم می زنان امکانات تعلیم علوم و

زنان  در سیاست گذاری های تمامی سالطین و حکمرانان پشتون نقش تعیین کنندۀ و فعال داشته اند. از زمان حکومت غوری 
 شبرای چندین سال بر تمام هندوستان حاکم شد و در دهلی به نام ه شه 434توانیم از سلطان راضیه که از سال  های هند می

 یاد آوری کنیم، درین دوره شاید در سراسر جهان زنی حاکم یک کشوری بزرگی نشده باشد.   ه شد،زد سکه
داند، هیچ زنی نتوانسته  زن میحقوق و به خصوص  را بانی و حامی دیموکراسی و حقوق بشر در تأریخ معاصر امریکا که خود

 در آن کشور حاکم شود.
توانیم از زنان  . ما میندداد انیان زنان محور اصلی سیاست حکومت را تشکیل میدر زمان حکومت هوتکیان و امپراتوری در

انا، لوی ادی، غازی ادی،  هزمان هوتکیان و ابدالیان از میرمن زینب، نازو انا، زرغون مشهور و سیاستگذاران حکومت در
نوشت ملت و ادارۀ زمام امور نقش تعیین کدام شان در تعیین سر میرمن عینو وغیره مشت نمونۀ خروار گفته نام ببریم که هر

 . بر عهده داشتندرا  ه ایکنند
 احمد شاه بابا به زنان: »موقف زنان افغانستان( مى نویسد معصومه عصمتى وردگ در کتاب خود بنام )نقش واستاد در این مورد 

و مخصوصاً در امور مربوط به زنان و وارثى از حقوق زنان حق  ن کردیتعی در امور مملکتى را داد، القابى دخالت  کاردان حق
رد ک شان نقر مي مؤظف به کارى مى ساخت مهرى نیز برايآنانرا ، به این منظور به زنانیکه نمود صدور فرامین را نیز تفویض

 میران خاندان احمد شاه درانى وتا فرامین آنها اعتبار و وزن بیشترى کسب نماید که این سنت نیکو در دوره سلطنت پادشاهان و ا
 .«ما بعد دوره سدوزائى و محمد زائى ها تکرار گردید

 

یه خواهی عل سیاست، اداره و مبارزات و جنگ های آزادی حیاتی را در و هدر طول تأریخ افغانستان زنان نقش خیلی تعیین کنند
 جنگ ها بازی کرده اند. طور نمونه از چند زن نامور ازها در  بیگانگان به حیث عوامل احساسات افغان ظلم، استعمار و تجاوز

کنم که درج تأریخ گردیده اند و توانستند عامل کامیابی های بزرگ در عرصۀ مبارزۀ  بین هزاران زن قهرمان گمنام یاد آوری می
 انستان شوند.خواهی، دفاغ از عزت و عفت شان و بعضاً عامل ایجاد سلطنت ها و امپراتوری های بزرگ در افغ آزادی

 

 نازو انا:
با دشمن به  گیک جن در "ملخی توخی"شود که  یکی از خوانین قالت بوده و گفته می "سلطان ملخی توخی"دختر "نازو انا" 
خواهرش را برای  "نازو"رود و  با دشمن به جنگ می هبرای مقابل "نازو"برادر  "عادل خان"رسد و پسرش حاجی  شهادت می

کند و با وسایل جنگی خودش را تجهیز  در پهلوی محافظان دیگر لباس نظامی برتن می "نازو"گمارد،  حفاظت قلعه پدرش می
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ازدواج میکند "شاه علم خان هوتک"با  "نازو انا"کند،  از قلعه حفاظت می شجاعانهکند و  می
حدود هزار بیت درج دیوان وی   .1

)میرویس خان هوتک یا میرویش نیکه( پسرش را تا  "میرخان"به نوبۀ خود پسران خود را تحت تربیه گرفت،  "نازو انا"است.  
کارهای  تاترا خداوند ج برای آن آفریده »به وی گوشزد نمود که  اخالقی آراسته ساخت و سالگی با تمام علوم دینی و 7سن 

از دست چپاولگران، متجاوزین  هجری ملت و وطن را 1111در سال  "میرخان هوتک"همان بود که  «بزرگی را به اتمام برسانی
 گذاشت.بنیان نجات داد و اساس یک حکومت مستقل افغانی را )ایران امروز( و اشغالگران فارس 

 

 زرغونه انا:
شجاعت را او  با دانش بود، روحیۀ رزم آوری و یک زن مصمم، با تدبیر و ستانافغان یورتمؤسس امپرا "شاه درانی احمد"مادر 

 هجری1174آورد. در سال  دوجوه جوان امپراتوری بزرگ را در آسیا ب "خان احمد"انتقال داد که بعداً همین  "احمد خان" به پسرس
یک خندق و دیوار بزرگ امنیتی در اطراف شهر  ه شدسران اقوام تصمیم گرفت ۀجوان دریک جرگ "خان احمد"زمانیکه  شمسی

افغان ها هرگز نباید در » :شان گفت ناگهانی داخل جرگه شده و برای "زرغونه انا" ن مادر شجاع و مدبر، ایگرددقندهار اعمار 
 تظاحف و ناموس وطنوطن از  به مبارزۀ رویا روی پرداخته وبا دشمن و متجاوز پس خندق ها و حصار پناه جویند، بلکه باید 

ند"نمای
سربلندی هایش بود، ازین  ها و یش و راز تمام پیروزا مشق زندگی احمد خان چون مشوره های این شیر زن افغان سر 4

 کرد.  تصمیم صرف نظر
، در کندهار آوازه غلط پخش شد نمودپت را فتح کرد و تخت دهلی را تصاحب  یپانجنگ  "احمد خان"در جای دیگری، زمانیکه 

تمام مردم  "زرغونه انا"از معرکه عقب نشینی نموده است.  "شاه درانی احمد"که لشکر افغانی در پانی پت شکست خورده او 
داند، ولی تا  وی شکست و پیروزی را از جانب خداوند می»اش می گوید:  نطق تأریخیطی شان  کندهار را می طلبد و برای

 شناسم، وی ر میاز هرکس دیگر وی را بهت باشد، من پسرم را خودم تربیت کرده ام و "احمد خان"که سخن از عقب نشنی  جایی

«کند و باید من و شما یکجا سوگوار شهادت پسران ما باشیم از معرکه هرگز عقب نشینی نمی
3

 . 

استاد عزیز الدین و کیلى پوپلزائى مؤلف کتاب )تیمور شاه درانى( در یک بخش  "تیمور شاه"مادر  ،در مورد حکمرانى و اداره
 گارد:ن این کتاب چنین مياز 
 سلطنتى و صاحب حسن اداره دودمان جلیل شاهى بود و ۀعهد خود داراى صفات عالی در "شاۀ درانی احمد" معظمه خانم ۀملک»

احمد شاهى خانم شاه بنام خود نقش  ۀمعظم ۀدیده شد آن ملکزبه حکومت شاهى هرات به امر پدر خود برگ "تیمورشاه"وقتى که 
کرد و بر  خورد سال خود در هرات، به صفت مستشار و متصدى دولت سراى او وارسى مي داشت و از امور حکومتى پسر

و نغاره مانند موکب شهنشاه در جلو لشکر خاصه  اشت و به وقت سوارى اسپ به راه توغ افرن خود بیرق مى مفراز قصر نشی
 داشت. مي

 

 لوی ادی:
 تربیت فرزندان شجاع  ۀبود، این زن برعالو "فتح خان"و مادر وزیر  "منصور خان"و خواهر  "بارکزائى"دختر کالن  "لویه ادى"

او عقیدت خاص داشتند و  هاوت و دستگیرى از ناتوانان شهرت داشت، مردم بسخو دالور، زن مدبر و سیاست دان بود. در 
لقب )) انا ((  "نازو" و "رغونهز"لقب )) بابا (( و به  "احمد شاه درانى"که به ی همچنان محبوب القلوب همگان بود. لهذا مردم

 مدبر نیز لقب )) لویه ادى (( داده شده بود.بزرگ و این زن  هداده بودند، ب
گذار سالله محمد زائى دانست بلکه مشاور بسیار خوبى نتوان او را مؤسس و بنیا او نه تنها مي هاى سیاسى ز روى کاروائيا

  امور مملکتى بود.براى شوهر خود و مربى آگاه به فرزندان خود در 
ست ریخ ذکر اأنان به وطن و فتنه انگیزان بود و درین راه هیچ نوع مصلحت را نمی پذیرفت. در تئدشمن سرسخت خا "لوی ادی"

 "شاه زمان"ساخت و برعلیه  ناراض را با خود همدست انیک عده خوانین و سردار "تیمور شاه"پسر  "همایون"که  که زماني
سردار پاینده "که  را که والى قندهار بود زخمى ساخت و در محبس انداخت تا وقتي "شاه زمان"پسر خورد  "قیصر"بغاوت کرد 

ه را ب که از این ماجرا اطالع یافت سر کردگى یک عده خوانین داخل شهر قندهار "لویه ادى"قندهار رسید  به شکرابا عس "خان
ها کرد و ررا از بند  "قیصر"و چپاول داشت زحمى گردید و  چور و که خیال فتنه انگیزىش داماد "مرتضى خان"، عهده گرفت

.بر مسند حکومت قندهار نشاند
4  

 

                                                           

  (111حوالۀ پته خزانه، ص ه ، ب4_۵، ص 1344شاعرانی،  کبرا مظهری، پشتنی لیکوالی او -1
  .رشادموالنا روایت اکادمیسین به  -4

 .امور مملکت داریمحقق عبدالرحیم بختانی، نقش زنان در  -3

 محقق عبدالرحیم بختانی، نقش زنان در امور مملکت داری. -4
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 میرمن عینو:
 در بازگشت از هند در بین راه کابل کندهار توقف می "احمدخان درانی"که لشکر  زمانی. زن دالور، مدبر و وطندوستی بود

را  "میرمن عینو" رود تا خانمش قرار داشت، شتابزده به سوی خانه می کند.  یک سرباز چون خانه اش در نزدیکی اردوگاه
ی م شود و از دیدن ناگهانی شوهر که بعد از مدت طوالنی سفر دوباره برگشته است خیلی مسرور می "عینو"ببیند، خانمش 

 شود و می قهر می شوهرش یباال "عینو"در اردوگاه است.  احمد شاه" بابا"گوید  ؟ وی میه" چیری دیشا بابا احمد"پرسد، 
که وی هنوز در بین لشکریان  حالی به خانه آمدی در ساعت دیگر تحمل کرده نتوانستی و ها با وی بودی، حال دوه ما» :گوید

شود، از وی  از رشادت این زن خبر میشاه بابا" احمد "گرداند. چون  گیرد و دوباره به لشکر بر می است، دستش را می

.شود یاد می)کاریز عینو( دهد که تاحال هم به همان نام  کاریز دولتی را برایش هدیه می قدردانی کرده و یک
5
  

 .موقعیت دارد کندهار – دربین راه کابل (کاریز عینو)
 

 غازی ادی:
 غازی"نظر به بعضی روایات  کتواز بود، قوم سلیمان خیل از  "حبیب اکا"بود، شوهرش  "الماس"بی بی  "غازی ادی"اسم اصلی 

جنگ های چهار آسیاب، قلعۀ قاضی، کوه  رد "غازی ادی"بود که بعداً در کابل مسکن گزین شد.  لوگروالیت باشندۀ اصلی  "ادی
رزمید، در جنگ سنگ نبشته قوماندۀ  زن بر ضد انگلیس ها می 411سنگ نبشته اشتراک داشت، وی در کوه آسمایی با  قروغ، و

کارتۀ  کوه آسمایی با هشتاد تن از زنان مجاهد توسط انگلیس ها به شهادت رسید و درجنگ را بدست داشت، و در دامنه های 
 رتاعلیحضپروان دفن گردیده است. زیارت وی تا امروز کنار سرک بین کارتۀ پروان و بهارستان وجود دارد. مقبرۀ وی توسط 

 ید.دمرمر فرش گرسنگ  با خان امان هللا
 

 ماللی میوند:
بارزین مکه جنگ شدید بین انگلیس ها و  زمانیشناخته و ثبت گردیده است.  قهرمانحیث زن  اریخ افغانستان به"ماللی میوند" در ت

دست داده و خسته به نظر  از راخویش روحیه  آزادیخواهان افغاندهد،  رخ می "غازی ایوب خان"افغان به رهبری  آزادیخواه
 )میوند( والیت باشندۀ همین ولسوالی دارد وعمر سال  17صرف  ماللی کهرنج می بردند،  و گرسنگیتشنگی  از رسیدند و می

 و آب مبارزین افغاند، اینها به نشو وارد میدان جنگ می باهم گرفته وان همراهشزا بدست دختری از ری گروپبکندهار بود ره
ار افغان زخم برداشته و بیرق از دستش شود که بیرق برد متوجه می ماللی . زمانیکهمیکنندد، زخمی هارا پرستاری نرسانی م نان

را نیروی فوق العاده  بارزینبا اشعار رزمی اش م ورد وآ می بیرق را دوباره به اهتزاز در به شتاب ، ماللیدر حال افتادن است
مجهز با مدرن هزار سرباز اشغالگر انگلیس  14ابد و حدود ی ها خاتمه می برابر به نفع افغان بخشد که در نتیجه، این جنگ نا می

 شوند.  و در نهایت باعث تصمیم هند برتانوی بر تخلیه مکمل افغانستان می ترین اسلحه آنزمان شکست خورده و همه کشته می
   د.گرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوشد. قرار بعضی روایت ها این دختر شجاع در همین روز جام شهادت را هم می
 

 میرمن خجو:
 برضد انگلیس میاین زن قهرمان افغان نیز ، " می باشدخدیجه"مادر وزیر اکبر خان است و اسم اصلی وی "میرمن خجو" 

ات گان  نجنتا ملت را از یوغ بیگا رسد میرزمید. زمانیکه وزیر اکبر خان در بخارا پناهنده است، از طرف مادرش برایش پیام 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

را در امور پادشاه افغانستان اعمار گردید، وی امیر دوست محمد خان در کشور پل ها و مدارس  "میرمن خجو"دهد.  به دستور 
هایش یادگاری  یکی از جملۀ مسجد رنگۀ ده افغانان را اعمار کرد و از ،منور و بادانش، زن کرد. این ملکه دولتی همکاری می

باشد. میدر وطن 
4

 

 
 مادر مدد خان:

. در معروف است "خان مادر مدد"که می باشد ، "عبدالرحیم خانهمسر "و ، "امیر دوست محمد خان"خواهر "مادر مدد خان" 
سای با رسوخ کابل، کوهستان و پروان را در حالیکه چادر ؤبه افغانستان قرآن را در بغل گرفته خانه بخانه ربرتانیه زمان تجاوز 

کرد و راندن آنها از کشور تحریک می قوای برتانیهبرای مقابله با  داد و می افگند، آنها را به قرآن سوگند می
7

 . 
 

 میرمن سپینه:
سال  بود. در11اول قرن  ۀوزیر هرات در نیم "خان الکوزی یار محمد"، معاصر "الکوزیخان  محمد نور"دختر "میرمن سپینه" 

، این زن با آورد هرات حمله کرد و آنرا تحت محاصره در بر فارس )ایران امروزی(که میالدی 1131قمری مطابق 1455

است. ها برای دفاع از هرات را در اشعار حماسی خود به تصویر کشیده تالش افغان احساس صحنه های جنگ و
1 

 

 نبرد شاه بوری ) به زبان دری شاه پری( با لشکر بابر:
ه شا" ۀباُبر بر دهکدبروایت تواریخ، هنگامی که لشکریان »  :نویسد دکتور حبیب هللا تژی در کتاب خود به نام >پشتانه< می

اما شوهرش که شجاعت ایستادگی را  باید ما جلو لشکر مغول را بگیریم! "به شوهرش گفت:  "شاه بوری"حمله کردند،  "بوری
از داخل خانۀ کپری  گرفت و چپرکت قرار هم به تنهایی بجای شوهرش بر "شاه بوری"گوش نداد.  "شاه بوری"نداشت، بسخن 

 "وریشاه ب"خواست از مقابل خانه او عبور کند، هدف تیر  به جنگ پرداخت. هریک از سپاهیان بابر که میخود با سپاهیان بابر 
تعداد زیادی از افراد بابر را زخمی  "شاه بوری"کرد و بدین سان  تیر او هرگز خطا نمی شد.  نقش زمین می گرفت و می قرار

پیشروی را از دست داده بودند، فریاد زدند: همه جمع شوید! اینجا که جرئت  یسپاهیان ماز صف محاربه خارج کرد. سرانجا و
حمله کردند و با رها  "شاه بوری"طرف بسوی خانه  بالی عظیمی جای گرفته که عالمی را تباه ساخت. پس از آن سپاهیان از هر

به  ببینند که این چه کسی بوده که. سپس سپاهیان بدرون خانه رفتند تا نمودندکردن تیرهای خود بدن لطیف او را سوراخ سوراخ 
ت خانه نیس داخل شدند، دیدند که بجز یک زن کس دیگری در "شاه بوری"وقتی به خانۀ کپری  چنین مقاومتی دست زده است؟ 

بردند.  به بابررا خبر این  کشد. متعجب شدند و آخرین نفس هایش را می های بسیاری سوراخ سوراخ شده است و که بدنش با تیر
گذشته بود. در "شاه بوری"رید. اما تا این خبر به سپاهیان رسید، بیاوفرستاد که او را نکشید و زنده به نزد من  یر بزودی کسباب

شد ک وقتی بابر از مرگ این زن شجاع مطلع شد، سخت متاثر گردید و افراد خود را مالمت کرد که چنین زنان را هیچکسی نمی
ه او کردیم ک توانست و ما فکر می گفتند او چنان تیر میزد که زره ما هم جلوش را گرفته نمی پیش من می آوردید،او را و باید 

 ین میفتند و او را آفررو حیرت فر تعجب و باید یک مرد باشد و بنابرین کشته شد. پادشاه و تمام لشکریان از شجاعت آن زن در
خصوص از  کرد وب شد، بابر از آنها تعریف می برده می حضور باُبر نام طایفۀ عمرخیل از آن پس هر وقت که در گفتند.

نمود  ها می شجاعت شاه بوری توصیف
1 

 

 ادامه دارد
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