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 کانديدای اکادميسين سيستانی  
 

 از مبارزات خواهر اميرکابل تا شجاعت زوجًۀ مير هزاره
 ازفداکاری تا وفاداری بی بی مکارمی زوجهۀ امين الملک

 
در اين اواخرکتاب بسيار مهم وپراز اسناد ومدارک تاريخی در ارتباط به  تجاوز اول انگليس برافغانستان وفرجام اين            

، )ترجمه دکتورسيدخليل اهللا هاشميان  (نوشته موهن الل کشميری » زندگی امير دوست محمدخان  «تجاوز زير فرنام 
ميتوان ديد، واما از    »  آنالين- جرمن -افغان «در دسترس نگارنده قرار گرفت که معرفی مفصل آن را درسايت    

رنامه های هريکی از آن ها   مزيتهای اين کتاب، يادآوری از دليری وشجاعت وفداکاری سه شيرزن افغان است، که کا  
 .  ميتواند درس بزرگی برای ساير زنان افغان باشد وتا کنون درتاريخ های کشورما نا شناخته مانده اند   

 
از اين سه شيرزن شجاع وبا شهامت، يکی خواهر اميردوست محمدخان، خانم سردارعبدالرحيم، مشهور به مادر   

 خانه به خانًه رؤسای با رسوخ کابل وکوهدامن وکوهستان وپروان     مددخان بود که هنگام تجاوز انگليسها برکشور 
.   ميرفت و آنها را به قرآن سوگند ميداد وبرای مقابله با انگليسها وراندن آنان از کشور تحريک وتحريص ميکرد         

لک  وديگری دخترزعيم دايزنگی، خانم يزدانبخش ميرهزاره بهسودبود وسومين زن، بی بی مکارمی، خانم امين الم 
بودکه مرگ را بر تسليمی دربرابرهوس شهزاده جهانگير پسر کامران ترجيح داد و تا آنجا محبوب و زبانزد مردم       
کابل شده بود که پس از مرگ شوهرش امير دوست محمدخان از او خواستگاری کرد، مگرحاضر نشد با امير  

ند و سرانجام امير مجبورشد بی بی مکارمی ازدواج کند وامير به زوربا او عقد بست ولی موفق نشد او راتصاحب ک  
 . را طالق بدهد و آزادش کند  

بقول موهن الل، مادر مدد خان وقتی بخانه متنفذين ميرفت، چادر می انداخت وآنها را به حمايت از برادرخود تشويق           
وشکست او درآنجا، اين   از زبان کسان نزديک اوشنيده ام که بعد از حمله امير به باميان « او عالوه ميکندکه  . ميکرد

زن شب و روز بخانه سران کوهستان ميرود، قرآن را درميان ميگذارد وبلباس آنها گره ميزند و حمايت و همکاری    
در بين افغانها گره انداختن بدامن مردان وسيله موثراست برای جلب حمايت و     . آنها رابرای برادرش کمايی ميکند

وقتی ازاين  . شده نميتواند، خصوصًا که توسط زنی سرشناس صورت بگيرد ترحم آنها که به اساس عنعنه ملی رد
داشتم برايش نوشتم وسفارش ) برادر مير مسجدی خان( موضوع خبرشدم، باساس شناخت سابقی که با ميردرويش

 ) ٢،ج٢٧۵ص(».کردم که از بغاوت دست بکشد و بشاه شجاع بيعت نمايد 
اکنون بيوه است و به نام مادر مددخان ياد ميشود، به برادرخودامير کابل   اين زن که «:موهن الل جای ديگری مينويسد

به هندوستان اعزام شدند،   ] و بعد[هنگامی که تمام افراد فاميل اميرزندانی . شباهت دارد و زنی است متهور و فعال 
 مادر عبدالرشيد   ظاهرا( اين زن به هروسيله ممکن دست زد تا اوليای انگليس را راضی بسازد که همراه خواهرش   

مشاراليها ميدانست که گرچه برادرش در ترکستان     . درکابل بماند) س_ خاين، خانم عبداالمين خان توبچی باشی  
به اين منظوراو شخصًا  . بسرمی برد، عاقبت عودت خواهدکرد و آنوقت قيام ملی درکشور صورت خواهدگرفت 

و هنگامی که اميردوباره خود    . قيام برضد انگليس مينمودبمنزل هريک از سران قومی ميرفت و آنها راتحريک  به 
را به ميدان جنگ رساند و با سپاه ما در باميان و کوهستان می جنگيد، مشاراليها شب و روز آرام نداشت و از يک     
قريه به قريه ديگرميرفت و رئيس محل رابا شفاعت بقرآنی که در دست داشت تحريک بجنگ و قيام ملی  و حمايت  

هنگامی که امير تسليم شد، مشاراليها بسيار ماهرانه بجالل آباد گريخت و باوجود      . برادرش امير المؤمنين ميکرد  از 
 )١، ج١٨۶_١٨۵ص (».، خود را بنحوی به پشاور رسانيد) انگليسها(تعقيب ومراقبت ما

 
 :شجاعت زوجه ميرهزاره

يزدان  . ه يزدان بخش ميرهزاره بهسود است زن ديگری که ازشجاعت وهوشياری  آن موهن الل ياد ميکند، زوج 
بخش پسرکوچک ميرولی بيگ مسکونه کارزاربود که از طرف يک خان محلی ديگر به قتل رسيده بود       

بعدها يزدانبخش نيروی گرد آورد و برقاتل   . وبرادربزرگش موسوم به مير محمدشاه برجای پدر رئيس قوم هزاره شد
نتقام خون پدرش سربريد و سپس برادر بزرگ را نيز مغلوب ساخت و خود زعيم پدر حمله کرد واو را دستگير و به ا

اميردوست  . از آن پس هرقدر برقدرت يزدانبخش افزوده ميشد، باعث ناراحتی امير کابل ميگرديد  . قوم هزاره گرديد
سعی نمود تا روابط   ) سپاه قزلباش که از لحاظ مذهبی با مير يزدانبخش همدلی داشتند (محمدخان از طريق غالم خانه 

خود را با مير هزاره تحکيم ببخشد و لهذا با امضای خود درورق قران از او دعوت نمود به کابل برای مالقات امير   
 .امير اين دعوت نامه را توسط افراد سرشناس اهل تشيع کابل به ميريزدانبخش فرستاد  . بيايد

د، به نحوی که مصونيت او از جانب هممذهبان خودش تضمين  گفته ميشود وقتی پيام امير به مير هزاره دربهسود رسي
شده بود، امير تصميم گرفت بدربار کابل برود، اما زوجه او که دخترزعيم دايزنگی بود، شوهر را از رفتن به کابل 

اين زن دارای صفات خارق العاده بود و هم قدرت و دسترسی عجيبی در    «: موهن الل مينويسد.  برحذر داشت
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مشاراليها بعضی اوقات کاالی مردانه می پوشيد که مجهز با شمشير و سپر، تيروکمان،  .  واقعات آينده داشتپيشگوئی
نيزه و خنجر و هم تفنگ فتيله ای بود و همراه شوهرخود به ميدان جنگ ميرفت و در پهلوی او در جنگ سهم          

خود خدمت، راحت ومشورت تقديم ميکرد،   اين زن بداخل خانه بشوهر   . ميگرفت، و بدريافت افتخارات نايل ميگرديد
مشاراليها نسبت به شوهر با ارتباط مشکوک بودن بصداقت وراستی افغانها    . اما در ميدان جنگ دشمنان او را ميکشت  

هوشيارتر بود وهميش او رامشوره ميداد تا باالی افغانها اعتماد نکند وخود رابدسترس آنها قرار ندهد، ولی اين     
لهذا با شجاعت معمول لباس       . فق نگرديد شوهرش دعوت اميررارد کند يا مانع رفتن او بکابل شود   بارمشاراليها مو

 . وسالح در برکرد و مثل يک سپاهی دلير به معيت شوهر خود روانه کابل شد 
امير . مهمانان خود رااسيرساخت  ... امير دوست محمدخان از مير هزاره در کابل بخوبی استقبال کرد، اما بزودی      

ست محمدخان ميخواست ميرهزاره رابدون فوت وقت بکشد، اما اسير هوشيار و دراک بخوبی ميدانست که زرو     دو
مير هزاره مبلغ يک لک روپيه به امير پيشنهادکرد،  . طال يگانه وسيله ايست برای زايل ساختن حرص وآزامير

تا آنوقت اهل تشيع کابل  .  مع آوری کندبشرطی که فورًا رها گردد تا بقلمروخود رفته اين پول را از مردم خود ج
 . تضمين اين پرداخت را خواهندکرد  

می بود، امر اعدام امير هزاره رافسخ نمود تا پول موعود       ] ی پول[اميرکه هميشه بطور ستمگرانه درطلب و تقاضا
يه پول موعود براه     هنگامی که ترتيبات مقتضی برای بدست آوردن تضمين غالم خانه بارتباط  تاد. تحصيل شده بتواند

وقتی امير دوست محمدخان ازاين خبراطالع يافت،    . افتيده بود، اسيرمذکور يعنی مير هزاره از زندان امير فرار کرد   
خشم وغضب ومايوسيت او اتنها نداشت، اما زوجه دليرمير هزاره را هنوز در تصرف داشت و مشاراليها         

ًه خوش صورت، در دربار روی خود را بجانب امير گشتانده       هزار. رابدربارخود احضارنموده بشدت سرزنش کرد   
با شنيدن صدای     » آيا شرم نداری که خود رابيک زن برابر ميسازی؟  ! اوپسر سرفرازخان« :باصدای قهرمانانه گفت

درباريان امير شجاعت وروحيه اين . اين زن امير و درباريانش سرهای خود راپايان انداخته احساس خجالت نموند 
امير که از خشم نشسته بود متوجه وضع     .   ستوده به امير گفتند، مصلحت نميدانند اين زن شکنجه  و عذاب شود   زن را

شده موافقت کرد تا مشاراليها رادر حفاظت اهل تشيع قراردهد، چونکه آنها به مقايسه گارد اميررفتار بهتر با زوجه 
 .  نداول برده شد  آنگاه اين زن بناحيه اهل تشيع در چ . مير هزاره ميکردند

بعد از چندی زن موصوفه درحالی که لباس مردانه و سالح بتن داشت، بسواری اسپ از کابل فرار ورهسپار کوه  
امير بزودی از فرار مشاراليها خبرشد و يک گروپ سواره نظام رامامور   . های بلند و پر برف هزاره جات گرديد 

، اما اين زن موفق گرديد    )محاصره کردند(در يک حلقه بگيرآوردند سپاهيان امير او را . ساخت تا او رادستگير کنند 
تک و توک متقابل دوام داشت و بعضی اوقات آرام  . با فير تفنگ و تفنگچه بطرف سپاهيان، آنها رااز خود دورسازد 

ت خالی   ميشد تا که او فرصت يافت از طريق دره ها بقلمرو هزاره جات برسد، آنگاه سپاهيان امير مجبور شدند دس       
زن دلير در عين زمان نزد  . بکابل برگردند، البته با احساس عميق خجالت که نتوانسته بودند يک زن رادستگيرنمايند   

معهذا زعيم هزاره بمقابل امير کابل هيچ عمل     . شوهرخود رسيد و با تجليل واحساسات عالی مردم هزاره مواجه گرديد     
 اضافه ستانی و ظلم امير که باالی نواحی ديگر هزاره جات تطبيق      و نيت سوء نشان نداد و هرگزبا اعمال غصب و     

عالوتا ماليات قلمروخود رابوقت معين بامير می پرداخت، ولی در عين زمان به اعمار قلعه . ميشد، مداخله ننمود
بسيار مستحکم در يک موضع کوهستانی پرداخت وغله جات وسالح کافی درآنجا ذخيره نمود تا در وقت ضرورت 

 ميالدی ميرهزاره توسط    ١٨٣٢بقول موهن الل باالخره درسال  ) ١٩١_١٨٩ص (»  .پناهنگاه محفوظ برای اوباشد
 )           ١٩۵همان، ص.(حاجی خان کاکروالی باميان دستگير و بقتل رسيد 

 
 :وفداکاری او نسبت به شوهرش» بی بی مکارمی«

ر خوش صورت ومقبول و خانم سرداررحيم خان امين      بی بی مکارمی از زنان با عصمت و باشهامت کابل و بسيا  
 و    ١٨٢٠داستانی در وفاداری و فداکاری او را موهن الل حکايت ميکند که ظاهرًا مربوط به سالهای   . الملک بود

بی بی مکارمی چنان از حسن و زيبائی و عفت  : موهن الل ميگويد  . زمان سلطنت شاه محمود سدوزائی است   
. و زبانزد عام وخاص بود که شهزاده جهانگير پسرشهزاده کامران ناديده عاشق او شده بود  وعصمت زنانه برخوردار 

اتفاقًا امين الملک در زندان کامران درقندهار بود و درغياب او، شهزاده درکابل از طريق پيشکش کردن پول و             
ه هدايا و پول شهزاده را رد کرد       هدايای فراوان به او، عشق و دوستی خود را نسبت به او ابراز کرد، مگر اين زن هم     

شهزاده چون ديد با پول و زر نميتوان محبت اين زن را نسبت بخود جلب کند، تصميم       . و عشق  شهزاده را نپذيرفت  
گرفت او را با زوراختطاف و تصاحب نمايد و بنابرين به افرادمسلح  خود دستور داد تا به منزلش رفته وی رابه زور   

 بی بی مکارمی از تصميم شهزاده مطلع شد، برای اينکه عزت شوهر و عصمت خود را از     وقتی. بيرون بياورند
دست درازی شهزاده حفظ کرده باشد، بدون اينکه از موضوع به اعضای فاميل خبر بدهد، از خانه بيرون شد و خود         

کارمی خود را در چاه    وقتی بی بی م. را درچاهی درآن حوالی انداخت تا برزنده او کسی دست نيابد، اال برجسدش         
انداخت و سرو صورت زيابيش در ديوارهای چاه بشدت ضربه ديد، اتفاقا چاه آب نداشت و متوجه شد که تًه آن از             

مردی تاجراز همسايه ها  اين صحنه رااز بام منزل خود ديد، ولی به افراد شهزاده که به   . خس و خاشاک انباشته است
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پس از آنکه افرادشهزاده از پيدا کردن      . امی پاليدند چيزی نگفت و خاموش ماند منزل بی بی مکارمی داخل شده او ر 
زن درمنزل خودش و منازل همسايه ها مايوس شدند و واپس رفتند، مرد همسايه شبانه مقدارپوشاک و نان و آب در              

از سوی  . ته ها دوام يافت  اين کا رهف. سطلی نهاد و برسر چاه رفت و آن رادر چاه فروبرد تا آن زن از آن استفاده کند          
ديگر شوهر بی بی مکارمی نيز در زندان از سوء نيت شهزاده نسبت به خانم خود مطلع شد، پس در بدل پرداخت             

از اين سوهم  تاجرمرد همسايه  . دولک روپيه به شاهزاده کامران خود را از زندان رها ساخت و راهی کابل گرديد
بعد از دونيم .  و شبانه از شهر بيرون برد و بسواری اسپ بسوی قندهار شتافتبی بی مکارمی را از چاه بيرون آورد

شبانه روز تاختن ناگاه  در وسط راه با شوهرش سردار رحيم امين الملک برخوردند، هردو ازخوشحالی  همديگر      
 .رادر آغوش کشيدند و امين الملک پاداش بزرگی به تاجر نيز بخششيد و هردو بکابل بازگشتند      

موهن الل ميگويد، بعد از فوت شوهربی بی مکارمی، امير دوست محمد  : ديگرزندگی اين زن نيز شنيدنی است ُرخ
خان از او خواستگاری نمود، امااين زن راضی به ازدواج با امير نگرديد و امير که تصور ميکرد از هرزنی که  

آشفت و به آغا حسين مصاحب خود دستور  خواستگاری کند بدون مخالفت به نکاح با امير راضی خواهدشد، سخت بر 
داد بی بی مکارمی را بزوراز خانه اش به باالحصار بياورد تا قاضی  او را به عقد امير درآورد و رسمًا زوجه  امير 

اين دستور در حق بی بی مکارمی اجرا شد و مال و قاضی نيز حاضر گرديدند تا بی بی مکارمی را برای امير    . بشود
 اما گريه و نوحهً  بی بی مکارمی در حضور قاضی گواه عدم  رضائيت او بود و حضار را سخت متاثر        نکاح ببندند،

.   بعد از مراسم عقد، بی بی مکارمی  بازهم ميگريست  و با گريه نفرت خود راازاين عمل  ابراز ميداشت        . کرد
وقتی با امير رو برو شد برای امير  هنگامی که امير به اطاق خواب او داخل شد بی بی مکارمی بازهم ميگريست و  

گفت که او نميتواند محبتها وعشق و نيکی های شوهرش را فراموش کند و بسيار شرم است که اميرميخواهد با زور و           
جبرعشق وعالقه او را نسبت به خود جلب نمايد واگر بخواهد به او دست بزند، بازهری ک همراه دارد خود را               

 .  خواهدکشت
محبت امير نيز مانع گريه و شيون و سرکشی  بی بی مکارمی نشد و چون امير ديد که عروس از     نصايح وابراز  

عزمش برنميگردد و دست ازگريه و شيون برنميدارد از اطاقش بيرون رفت و منتظر فرصت ديگر ماند، اما هر   
ت، باری بی بی مکارمی به  وقتی که امير به ديدن اين زن ميرفت، او با گريه و ندبه امير را ازخود منصرف ميساخ 

حاضراست تمام زيورات و ثروت و جايداد خود را به امير بدهد بشرطی که امير از او دست بردارشود،     :امير گفت
اين را گفته يراق و زيورات خود را همراه کنيز خوش صورتی که داشت درخانه رهاکرد و خود از اطاق خارج         

يست، و نميتواند محبت و عالقه او را نسبت بخود جلب کند، چند ماه ديگر     اميرهم که ديد اين زن رام شدنی ن  . گرديد
هم او را در حرمسرا نگهداشت و بعد او را رخصت کرد که دوباره بخانه و زندگی قبلی اش برگردد، اما بقول موهن              

 از شهرت اين زن اصًال کشميری است واکنون هم در کابل : موهن الل ميگويد. الل اميرثروتش را از وی گرفت
علت تمام جنگ ها درافغانستان  : موهن الل از قول امير دوست خان مينويسد که . ومحبوبيت فوالعاده برخوردار است 

ديده شود، زندگی امير دوست محمدخان،      .( »زمين«و» زر«،»زن«:  شروع ميشود" ز"سه چيز است که با حرف 
.  نميشود ورنه مرحوم غبار از آوردن آن دريغ نميکرد      اين داستان در ميان کابليان روايت      ) ٢٠٧_٢٠۴، ص ١ج 

شايد موهن الل انرابخاطر اينکه از کشمير بوده  برای خوش ساختن اوليای انگليس وبدنام کردن امير وديگررجال    
در هرحال نام بی بی مکارمی در جمله زنان امير دوست محمدخان در جدول خاص شجره  . افغانی جعل کرده باشد

 . رج استزنان امير د
 
 پايان

 
  


