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  ٢٠١٠/ ١٠/ ١٠                                                                                  اکادمیسین سیستانیکاندید 

  

 کشور درتاريخ افغان زنان نامدار

 
  ) ق م٣١٠ـ ٣٤٠(نه شاھدخت باختر روکسا

    

اسکندر کبير، پسر فليپ مقدونى و اولمپيا، معتقد بود که از طـريق 

اسکندر . دايى ارتقا جسته است شيرمـادر با خدا ارتباط يافته است و به مقام خ

 ٣٢٧م به عزم فتح ھنـد به شــرق لشـکرکشيد و درسال . ق٣٣٣در سال 

روکـسانـه دخـتر . افغانستـان بـعد از سـقـوط دولــت ھخامنشى گشوده شد

 زيـباتـرين دخترى بود که مثل ھزاران زن ديگر در ،اميرمحلى باختريا بلخ

 بدست قشون مقدونى اسير گرديده جريان لشکرکشيھاى اسکندر به شرق

روکسانه با مالحت و لطافت شرقى اش در ميان ھزاران زن اسير توجه .بودند

با اوعروسى  د واسکندر را بخود جلب کرد و اسکندر او را به ھمسرى برگزي

 ٣٢٧در سال (  با شکوه و جالل بى نظير درآن زمان که اين عروسى. نمود

 نظر به خواست اسکندر اين پيوند بــايـد .ًشرق اسکندرکامال بى ارتباط نبود با سياست ًجشن گـرفـته شد، ظاھرا) م.ق

 اما عمر اين خوشبختى براى رکسانه کوتاه تر ازآن بود، غرب مى شد و ثبت تاريخ ميگرديدسـمبول نزديکى شرق و

دختـر شاھنـشاه ايران که مانند م، اسکندر با ستاتيرا، . ق٣٢٤يعنى در سال  که انتظارش ميرفت ، زيرا سه سال بعد

  . م در نـبرد بدست سربازان مقدونى اسير شده بودعروسى نمود. ق٣٣٣روکسانه در سال

از . حاال بحيث وارث قانونى شاه ايران بخود اجازه ميداد، با زنان متعددى ازدواج نمايد اسکندر، پسر اولمپيا

اولين اقدام . نيز عقد بست» ارتاکسيرکس اوخوس«دختران اين جھت در ھمان روز عروسى با ستاتيرا، با يکى از 

  وليعھد اسکندر را بدينا آورد ورکسانه يک ماه بعد. روکسانه بعد از مرگ اسکندر از ميان بردن امباقش ستاتيرا بود

 ) ٤٦درد دل افغان، شماره .(م خودش به قتل رسيد.  ق٣١٠درسال

درسغد کوھی بود :  پنداشته میگویدسغدانه را دختر امیر محلی در جلد اول تاریخ قدیم افغانستان رکس کھزاد

. امان خواھد بودناه ببرد از دست دشمن درپکه مردم تصور میکردند اگر مورد تھاجم قرار گیرند ھرکه به آن کوه 

وه امیرمحلی سغد پدر رکسانه زن وفرزندان خود را به آن ک) Oxyartes( را فتح نمو، اگزیارتسوقتی اسکندر سغد

فرستاد مگر دیری نگذشت که سپاه مقدونی برآن کوه دست یافتند ومرد وزن بسیاری بطور اسیر از آن کوه 

 ازدواج  اوبا اسکندر وقتی رکسانه را دید عاشق اوشد و. اسیر شده بود بزیرآوردند که درآن جمله رکسانه زیبا نیز

کھزاد . مورد احترام قرارگرفت  تسلیم نمود وبه اسکندر بعد از ازدواج اسکندر با رکسانه پدر او نیز خود را کرد و

رکسانه یا روشانه ویا رخشانه دختر اگزیارتس یکی از : که میگوید» سراورل ستن«از قول یک محقق انگلیسی بنام 

 .محفوظ بماندنجبای باختر به واسطه حسن خارق العاده ای که داشت به یکی ازقالع سغدیان فرستاده شد تا درآنجا 

واقع در جوار (ًشاید روشانه از دره روشان. رھنگام لشکرکشی اسکندر بدست لشکر او افتاد وملکه اسکندر شدد
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ص ،۱تاریخ افغانستان،ج(.بوده باشد و در شرق معمول است که بعضی زنان را به اسم موطنش یاد کنند) شغنان

٣٧٤(  

والیھا به سلیقه  یافتی که از طرف یکی ازدریک ض:  رکشانه گفته شده کهدر مورد چگونگی ازدواج اسکندر با

رکسانه نیز . مردمان شرقی داده شده بود، دختران زیادی نیز از خانواده ھای درجه اول سغدیان حضور داشتند

این دختر از حیث زیبایی سرآمد تمام دختران حاضر درآن محفل بود وبحدی دلربا وجذاب بود که .درمیان آنان بود

» کونت کورس«. بقدری مورد توجه  اسکندر قرارگرفت که عاشق اوشد و ا بخود جلب کردتوجه تمام حاضرین ر

زیبائی جز رکسانه به ایشان نمیرسد،  پادشاھی که زن ودختران داریوش را دیده بود که کسی در وجاھت و« :گوید

اشق دختری شد که نه ولی باوجود این نسبت به آنھا حسیاتی  جز محبت پدر به اوالد نپروریده بود، دراینجا ع

بزودی اسکندر بی پروا گفت الزم .دیث مقام می توانست قرین آنھا باشدرعروقش خون شاھی جاری بود ونه ازح

 شرمسار ، تا محفوظ گردند واین یگانه وسیله ایست برای اینکه مغلوبیناست تا مقدونیھای با بومیھا ازدواج کنند

ترویج کند آشیل پھلوان داستانی یونان راکه از نیاکان خودمی  ر خود رابعد برای انکه فک. وفاتحین متکبر نباشند

 مگر اوبا یکی از اسراء ازدواج نکرد؟ وبعد اسکندراز شدت عشق در ھمانجا امر کرد موافق :دانست مثل اورده گفت

تا   به رکسانه دادنیمی را خودش برداشت ونیم دیگر را بدونیم کرد آنرا باشمشیر خود عادت مقدونیھا نان بیاورند و

که یک رئیس   زیرا درنظر آنان پسندیده نبود،آمد مقدونیھا را این رفتار اسکندرخوش نمی.رشته زناشوئی آنان باشد

محلی پدر زن اسکندر گردد، ولی چون از اسکندرمی ترسیدند ھرآنچه از او سر میزد با سیمای کشاده تلقی 

 )۳۷۵ص ھمان منبع .( قبل از میالد اتفاق افتاد۳۲۷عروسی رکسانه واسکندر در بھار سال .میشد

  

  : ملکه گوھرشاد

 . ملکه گوھرشاد زن شاھرخ پسر تيمور بود،يکى از زنان با فضل و دانش، ھنر پرور وھنر دوست افغاستان

زند  قمری زاده شد و پانزده سال بعد، به عقد شاھرخ، فر۷۸۰الدین ترخان بودکه به سال  گوھرشاد دختر امیرغیاث 

شاھرخ که . و جانشین تیمور که تنھا یک سال از گوھرشاد بزرگتر بود درآمد

بر تخت نشست، ھرات را مرکز حکومت خود قرارداد، یزد و مرو را آباد 

ومعمور ساخت و مشھد را برکشید؛ آن سان که فرزند ھنرمندش بایسنغر 

ل در میرزا را به حکومت خراسان غربی گماشت و ملکه گوھرشاد، چھار سا

مشھد ماندگارشد  ودراین مدت بنای مسجدی بزرگ را در کنار حرم امام 

به پایان رسید وسپس  ۸۲۱رضا، امام ھشتم شیعیان بنا نھاد که در سال 

ن این بنا چنان دشاھرخ از دی.شاھرخ را برای گشایش آن به مشھد فرا خواند

ساخته  در مشھد وباغ بزرگی  جا فرمان داد کاخ   شگفتی اندرشد که ھمان  به

 . شدمشھور" چھارباغ" پس از اعمارآن به  کهشود

 سال برمناطق وسیعی ۴۳شاھرخ پس از پدرش امیر تیمور، به مدت 

"  ترسایی ۱۴۰۴درسال " از ایران وافغانستان حکمرانی کرد وبه وسیله او

 . پایتخت تیموریان ازسمرقند به ھرات منتقل شد

 خورشیدی درمشھد درگذشت و در جوارآرامگاه ۸۱۴ود که در ماه رجب سال ب»  زاده بیگم بانو خان«مادر او 

 . امام رضا مدفون گردیده است

  اعمار سعيد درھرات بسر برد و در ســت سلطان ابو بـد ١٤٥٦ در لش  تا ھنگام قت١٤٠٨ ملکه گوھرشاد از   
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رد و از خود آثار  کتوجه وتالشبسیار مدارس و مساجد پرشکوه و نقاشى ھاى ھا وکاشى کاريھاى نفيس در اين بنا ھا

ھمچنان او مدت نيم قرن شاھرخ را در امر  .بسيار نفيس ھنرى و معمارى در مشھد و ھرات به يادگار گذاشت

حکومت دارى و ايجادکار ھاى بسيار ستودنى و ماندگار يارى رسانيد و پسرش بايسنقر ميرزا مکتب ھنرى خاصى 

  .  يکى از شھکار ھاى ھنر خطاطى اوست،ات بوجود آورد و شاھنامه بايسنقرىدرفن کتابت و تذھيب کارى در ھر

در قرن پانزدھم مي-دى در زمان حکومت شاھرخ و سلطان حسين بايقرا، شھر ھرات به يک 
 مرکز بزرگ فرھنگى وتجارتى و پيشه ورى مبدل گشت و به مرواريد شھر ھاى آسياى ميانه و

   .مرجع علما و ھنرمندان شھرت يافت

شاھرخ در آخرين سال حياتش براى خاموش کردن غايله حاکم عراق که شورش کرده بود، با لشکرى حرکت 

ھمسر او  آغا دراين لشکرکشى گوھرشاد. کرد و ميرزا عالء الدوله پسر بايسنقر ميرزا را بحکومت ھرات گماشت

وگوار در حاليکه مرده شوھر را به ھمسفرش بود، اماشاھرخ به عراق نارسيده در رى درگذشت و گوھرشاد ملکه س

ھرات انتقال ميداد، توسط پيکى به نوه اش ميرزا عالء الدوله خبر داد تا موقعيت خود را در ھرات استحکام ببخشد و 

ًميرزا عالءالدوله فورا دست بکار شد و در خزينه را باز کرد و به بخشيدن پول به سران و . خود را پادشاه اعالن کند

  . ر خود پرداختاميران لشک

ملکه ه دى از سران لشکر را باخود ھمدست نموميرزا عبداللطيف پسر الغبيگ که در اردوى شاھرخ بود، برخ

 .دگان تيمورى به عيش و نوش پرداختو برطبق عادت شھزا.  وخزينه او را تاراج کرد را زندانىگوھرشاد جده خود

ب پيشه کرده بود،بزودى با خشم برخى ديگر از سران لشکر اين شھزاده که با مادر بزرگ خود چنين روش نا مناس

گوھرشاد مرده شاھرخ را به ھرات آورد و در مدرسه ايکه  .روبرو گرديد و خودش زندانى و ملکه گوھرشاد آزاد شد

ر اما ميرزا عالء الدوله بزودى مورد يورش لشک. سنقر ميرزا دفن نمودیخود بنياد ھشته بود، در پھلوى قبر پسرش با

عمويش الغبيک پدر عبداللطيف واقع شد و از الغ بيک شکست خورده باجنراالن و اميران لشکرو مادر بزرگ خود 

  . بابر رفت گوھرشاد به عراق نزد برادر خود ميرزا

ه ميرانشان ابن تيمور از اسنو ، پسر سلطان محمد در ھمين وقت يک شھزاده تيمورى بنام ميرزا ابو سعيد

ميرزا الغبيک که در اين موقع در مشھد بود، .  و بزودى لشکرى فراھم ساخت و برھرات حمله کردزندان ھرات فرار

در بيرون ھرات در جنگ مختصرى سلطان ابوسعيد از قواى الغبيک شکست خورد و وبراى دفاع ھرات حرکت نمود، 

 اين ظلم  کرده بودند غارت کنند،و سعيد کمککه با اب الغ بيک به نيروھاى خود امرکرد تا روستاھاى اطراف ھرات را

  . شد  داشته در حق مردم بى نواى اطراف شھرروا

از آنسو ميرزاعالء الدوله وبرادرش بابرميرزا از عراق در رأس قوايى بسوى مشھد در حرکت بودند، ميرزا 

ه مردم ھرات نداشت اما پدرش الغبيک که اعتمادى ب. عبداللطيف با شنيدن اين خبر از مشھد به ھرات نزد پدر شتافت

 ولى وقتى گور بيرون آورد و راھى سمرقند شد،، با غارت جواھرات و آثار عتيقه ازخزانه ھرات، مرده پدر را از 

از رودخانه آمو عبور کرد ،خزانه او مورد حمله دزدان ازبک قرار گرفت و تاراج شد و فقط نعش شاھرخ برايش 

خود نيز بدست پسرش عبداللطيف به  و چندى بعد پھلوى قبر تيمور دفن نمود د و درباقى ماند که او را به سمر قند بر

  . قتل رسيد

و به سمرقند رفت و ميرزا  ، عبداللطيف نيزپا بفرار نھاد به پوشنج ھرات رسيدندوقتى نيروھاى ميرزا بابر

د از مرگ ميرزا بابر بع .بابر بدون کدام مقاومتى داخل شھر شد و مدت ھفت سال بحيث پادشاه تيمورى باقيماند

شش ماه . پسرش محمود پانزده ساله دوسه ماه پادشاه بود و بعد ميرزا ابراھيم پسر عالء الدوله قدرت را از او گرفت

ميرزا جانشين ميرزا عبداللطيف از ماوراء النھر متوجه افغانستان شد  بعد ميرزا سلطان ابو سعيد پسر سلطان محمد
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زنى که (» ملکه گوھرشاد«که فرمان قتل  ناشايسته سلطان ابوسعيد در ھرات اين بوداولين کار . وھرات را گشود 

) فرھنگ و دانش و ھنر خطاطى و نقاشى و معمارى ايران و افغانستان وآسياى ميانه مرھون توجه و دلسوزى وى بود

 نواسه اش برضد او توطئه جنايت تاريخى آن بود که ملکه با ھمدستى ميرزا ابراھيم دليل نادرست اين. را صادر کرد

 . مى چيند

باغ سفید  را در مضاء نمود واو فرمان، قتل گوھرشاد بیگم را ا۸۶۱بنابراین به نھم ماه مبارک رمضان سال 

 آن مرحومه را در مدرسه خودش برده درگنبدی که جھت دفن خود و پیکر بود شھید نمودند و که سرای نشیمن او

 .فرزندان ساخته بود دفن نمودند

 
  اه ملکه گوھرشاد درھراتگآرام

 محمد بقصاص خون مادر بزرگش، قصاص شد رد نيز توسط ميرزا يادگاده سال بعد خود ميرزا ابوسعي

 )  ببعد١٣١٨، روضه الصفا، ص٨٤-٨١عبدالبارى جھانى ، ھرات ، پشتانه او ستره لوبه، ص .(

خالصه ملکه گوھر شاد و ميرزا بايسنقر پسرش ھردو در پرورش و تعميم دانش و ھنر و فرھنگ با شاھرخ با 

مسجد و مدرسه گوھرشاد در .  و در مرمت خرابى ھاى وارده بر کشور سعى ميورزيدند جديت ھمکارى مى نمودند

مشھد در محل زيارت امام رضا و مدرسه او درھرات از ياد گار ھاى نفيس ھنر معمارى و علم دوستى اين زن 

  .فھميده و فداکار ھراتى مى باشد 

صورتش به ديدن مدرسه ايکه خود در  خوبنديمه   حکايتى است که روزى ملکه گوھرشاد، ھمراه با دوصد

ھنگام . ًقبال به طالب مدرسه اطالع داده شده بود که از مدرسه بيرون بروند. ھرات بنياد ھشته و تکميل شده بود رفت

 سرميکشيد و جلو ميرفت تا اينکه به اطاقى ھرشاد روان بود، بھريک از اطاقھابازديد ، نديمه ايکه پيشاپيش ملکه گو

رفته است ، نديمه با تکانه ئى طلبه را از خواب بيدار نمود تا محل  اب عميقى فرو ديد يکى از طلبه ھا به خوسيد کهر

ديدن سيماى طلبه جوان يکه خورد ولرزشى براندام او مستولى گشت و قلبش  را بسرعت ترک گويد، اما نديمه از

ملکه متوجه . که ملکه گوھرشاد را روبروى خود ديد  دھنوز بخود نيامده بو. بشدت باال ميزد و تند تند نفس ميکشيد 

علت را دريافت که نديمه جوان در ھمان نگاه اول عاشق طلبه شده است، وقتى از مشاھده  تغيير حالت نديمه شد و

محفل برگزارشد وملکه اجازه . مدرسه فارغ شد، دستور داد محفل بزرگى به اشتراک طالب مدرسه ترتيب داده شود

نديمه ھا ھريک يکى از طلبه ھا را برگزينند و با آن ازدواج نمايند و سپس به ھريک از طالب مبلغى پول بخشش داد تا 



  
 

 

  ١٤از  ٥ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

داد تا لباس و مايحتاج خود را با آن پول تھيه کنند و تا زمانى که دروس خود را تمام ميکنند ، در ھفته يک بار حق 

طالبان ، اسالم ، : داحمد رشي. ( دروس خويش ساعى باشندخواھند داشت زنان نو نکاح کرده را مالقات کنند و در

  ) ١٦٥، ص نفت ، و بازی بزرگ نو

 

  :شاه خانم سلطان ابراھيم لودی

ھندوستان سلطنت لودیان پشتون را   در)م١٥٢٦(ھجری٩٣٣ُھنگامی که بابر در :مرحوم استاد رشاد میگوید

ود را قایم نمود، پس از قتل سلطان ابراھیم لودی در سرنگون و دھلی وآگره را فتح کرد و بر ھند شمالی تسلط خ

میدان جنگ، پسر خورد سال او را با مادرش به افغانستان تبعید نمود تا بقیه عمر خود را درقلعۀ مظفر در بدخشان 

خانم ابراھیم لودی که سوار برکجاوۀ شتر، تحت نظرمحافظین مغولی بسوی افغانستان . طور زندانی سپری کند

کرد، وقتی قافله  به محل قلعه اتک رسید، توقف نمود و پس از استراحت مختصر دوباره براه افتاد، ھنگامی حرکت می

سند عبور میکرد، خانم ابراھیم لودی دفعتا ازروی کجاوه بلند گردید ومانند عقابی خشمگین رودکه قافله از روی پل 

 رود خانه این بانوی با شھامت افغان را درخود فرو  سند پرتاب کرد و امواجهبال گشود و خود را در وسط رودخان

برد و محافظین با حیرت مشاھده کردند که این زن دلیرافغان چگونه درکام امواج خروشان رود خانه فرو رفت و 

  .مرگ را بر زندگی در اسارت دشمن ترجبح داد

 برد وحکمران آنجا براو حمله یا سال بعد ازاین واقعه، ھنگامی که ھیبت خان نیازی به کشمیر پناه٢٨یا٢٦

او خود را برای دفاع آماده کرد و یکجا با او،  مادر و خانم ھیبت خان ھمراه با سایر جنگجویان افغان به مقابله  نمود،

پرداختند و برای حفظ ناموس وعزت خود تا آخرین رمق حیات با دشمن جنگیدند تا آنکه ھمگی در میدان جنگ جام 

 دومین نمونه از شھامت زنان افغان است که بقول مرحوم استاد رشاد، عبدالقادر بدایونی در این. شھادت نوشیدند

منتخب التواریخ این داستان را متذکر شده و افزون بر آن در کمبریج ھستری آف اندیا نیز ذکر این داستان حماسی 

  .آمده است

  

  :رحافظ رحمت خان دختشجاعت 

حافظ رحمت خان : روایت میکند ومیگوید» حافظ رحمت خان بریچ«ختر مرحوم رشاد داستان جالبی دربارۀ د

ھجری در دھم یا یازدھم ماه صفر ھمان سال درجنگ با سپاه مشترک انگلیس وشجاع الدوله که ١١٨٨بریچ درسال  

با کشته شدن حافظ رحمت خان، تمام منسوبین خاندانش بدست شجاع . برشھر بریلی حمله آورده بودند، کشته شد

در میان اسراء خانوادۀ مقتول دختری جوان وزیبائی وجود داشت که وقتی چشم شجاع الدوله به او . لدوله اسیر شدندا

شجاع الدوله دراندیشۀ گرفتن کام دل از دختر شد و شب ھنگام آن دوشیزۀ  .افتاد، دل وایمان شجاع الدوله را ربود

  .اوی دریک رخت خواب بخوابدجوان را به اطاق خواب خود حاضر کرد واز او خواست ب

وازۀ اطاق خواب امی بردامن او بگذارد، ھمینکه دراین دختر که میدانست قاتل پدرش اکنون میخواھد لکۀ بدن

از عقب برویش بسته شد، بدون درنگ برشجاع الدوله حمله کرد و وی را برزمین زد و با سرعت کارد زھرداری که 

فریاد دلخراش شجاع الدوله بلند وسبب شد تا پھره داران بدرون . وله فروبرددرکمر داشت آن را به پھلوی شجاع الد

فردا این خبر برسر . خوابگاه نفوذ کنند و به حیات دختر خاتمه دھند، مگرحیات شجاع الدوله را نجات داده نتوانستند

 تا از رسوائی شجاع الدوله زخم پھلوی وی را برآمدن دانه دمبل نام دادند زبانھا افتاد، ولی طبیبان شجاع الدوله

ماه دیگر او از زمین ٩جلوگیری کرده باشند، اما زخم زدن دختر افغان بر پھلوی شجاع الدوله چنان کاری بود که تا 

  )ی میوند سایت انترنتمنبع ،.(بلند شده نتوانست وسرانجام از اثراین زخم جان سپرد و بخاک سیاه فروخفت



  
 

 

  ١٤از  ٦ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  

  :ُبربا لشکربا خانم افغان نبرد يک

، که اثری است تحقیقی مبتنی براسناد » پشتانه«دانشمند افغان دکتورحبیب هللا تــژی، کتابی نوشته بنام 

این دانشمند به . وشواھد کتبی و تحقیقات پژوھشگران داخلی و خارجی در باره پشتونھا با نتیجه گیریھای علمی

ملک حمزه یکی از مشران قبیله گگیان که با : نویسد کهمی) تالیف پیر معظم شاه(» تواریخ حافظ رحمت خانی«مالحظه 

بابر . قبیله دالزاک دشمنی داشت، از دوآبه به کابل رفت و بابر را تشویق نمود تا بر قبایل مصب رود کابل حمله کند

 که محل بود و باش» کالی پت«پیشنھاد ملک حمزه را  پذیرفت و با لشکری به دوابۀ پیشاور رفت و بعد برمنطقۀ 

قبایل دالزاک را قتل عام » شاه پوری«و» داراپوری«طایفۀ عمرخیل دالزاکھا بود حمله برد و تمام افراد نرینۀ دھات 

  .کرد و مال ودارائی مردم آن دھات را غارت و چپاول نمود

ُتواریخ حافظ رحمت خانی دراین کشتارھای بابر ازمقاومت وشجاعت یک زن دلیر افغان از قوم دالزک 

تواریخ ازجزئیات حیات این . میکند که یکی از بھترین روایت ھای تاریخی در بارۀ زنان افغان بشمار میرودیادآوری

، وقتی به سن )شاه پری= در فارسی ( » شاه بوری«عبدارزاق عمرخیل دلزاک دختری داشت بنام : زن چنین میگوید

ن میرفت، اسپ سواری میکرد و تیر اندازی بلوغ رسید، لباس مردانه می پوشید و با جوانان به ھواخوری  بیرو

شاه بوری سرانجام با یکی . او خوستگاران زیادی داشت مگر شوھر نمیگرفت، گوئی سپاه ساالر دلزاکھا بود.مینمود

  .از جوانان قبیله دالزاک بنام  رستم عروسی نمود

باید ما : ه بوری به شوھرش گفتُ بروایت تواریخ، ھنگامی که لشکریان بابر بر دھکده شابوری حمله کردند، شا

شاه بوری ھم . اما شوھرش که شجاعت ایستادگی را نداشت، بسخن شاه بوری گوش نداد! جلو لشکر مغول را بگیریم

ھریک از . به تنھایی بجای شوھرش برچپرکت قرارگرفت واز داخل خانۀ کپری خود با سپاھیان بابر به جنگ پرداخت

تیر او . قابل خانه او عبور کند، ھدف تیر شاه بوری قرارمیگرفت ونقش زمین میشدسپاھیان بابر که میخواست از م

سرانجا . ھرگز خطا نمیکرد و بدین سان شاه بوری تعداد زیادی از افراد بابر را زخمی واز صف محاربه خارج کرد

 عظیمی جای گرفته که اینجا بالی! ھمه جمع شوید: سپاھیان که جرئت پیشروی را از دست داده بودند، فریاد زدند

پس از آن سپاھیان  از ھرطرف بسوی خانه شاه بوری حمله کردند و با رھا کردن تیرھای خود . عالمی را تباه ساخت

سپس سپاھیان بدرون خانه رفتند تا ببینند که این چه کسی بوده که به چنین . بدن لطیف او را سوراخ سوراخ کردند

  مقاومتی دست زده است؟ 

انۀ کپری شاه بوری داخل شدند، دیدند که بجز یک زن  کسی دیگری درخانه نیست که بدنش با وقتی به خ

بابر . متعجب شدند وخبر به بابر بردند . تیرھای بسیاری سوراخ سوراخ شده است وآخرین نفس ھایش را میکشد

اھیان رسید، شاه بوری درگذشته اما تا این خبر به سپ. بزودی کس فرستاد که او را نکشید و زنده  به نزدیک من آرید

وقتی بابر از مرگ این زن شجاع مطلع شد، سخت متاثر گردید و افراد خود را مالمت کرد که چنین زنان را . بود

ھیچکسی نمیکشد و باید تا پیش من می آوردید، گفتند او چنان تیر میزد که زره ما ھم جلوش را گرفته نمیتوانست و ما 

پادشاه و تمام لشکریان از شجاعت آن زن درتعجب وحیرت . ید یک مرد باشد و بنابرین کشته شدفکر میکردیم که او با

ُاز آن پس ھر وقت که درحضور بابر نام طایفۀ عمرخیل برده میشد، بابر از آنھا .فررفتند و او را آفرین میگفتند

،بحواله تواریخ حافظ ١۵٢ -١۵١پشتانه صص .( تعریف میکرد وبخصوص از شجاعت شاه بوری توصیفھا مینمود

 )١٩٨٧، طبع پیشاور١١٩- ١١١رحمت خانی صفحات 

  

  :نازوانا، مادر ميرويس نيکه



  
 

 

  ١٤از  ٧ :تعداد صفحات
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، » میرویس نیکه«برای معرفی نازو انا ، کافی است گفته شود که او مادر میرویس خان ھوتکی مشھور به 

وھوش ودرایت سیاسی داشت وبا مردی که به تنھائی به اندازه تمام وزراء دربار شاه سلطان حسین صفوی  عقل 

ھمین درایت وھوشیاری توانست به سلطه یکصد سالۀ دولت مستبد صفوی برمردم قندھار خاتمه دھد واستقالل مردم 

فرزندان میرویس خان، شاه محمود ھوتکی وشاه .  میالدی اعالم کند١٧٠٩قندھار را از زیر سلطۀ بیگانه گان در 

 را از قندھار تا قلب ایران یعنی تا اصفھان گسترش دھند وتا سی سال بر بخش حسین ھوتکی توانستند حاکمیت خود

  .اعظم ایران وافغانستان آن عھد حکومت برانند

 ۱۶۵۰= ھجری١٠٦٠متولد سالو ) زابل(نازو انا، دخترسلطان ملخی توخی یکی از خوانین محلی کالت 

 حمالت دشمن به قتل رسید، پسرش حاجی عادلخان گفته میشود ھنگامی که سلطان ملخی در یکی از.  بود ميالدی

 مثل یک  نازوبرادر نازو، برای مقابله با دشمن به جنگ رفت و حفاظت قلعه پدری را به نازوخواھر خود سپرد و

سپاھی دلیرخود را مسلح ساخت وبا سایرکسانی که برای حفاظت قلعه گماشته شده بودند به قلعه داری پرداخت و 

نازو بعد ھا با شاه عالم خان ھوتک پسر یکی از خوانین . نام وحیثیت خانوادۀ خود نگھداری میکردمثل یک مرد از 

نامدار قالت ازدواج نمود و پسری چون میرویس خان به جامعه افغانی تقدیم کرد که در شھر قندھار میزیست 

میرمن . دیگری رقم خوردودرسنین پختگی بدست او، سرنوشت سپاه صفوی وتاریخ سلطۀ صفوی برقندھاربگونۀ 

این رباعی . نازو زنی پاک طینت وپاک سرشتی بود که به علوم دینی  دسترسی داشت و به گفتن شعر نیز می پرداخت

  .را به او نسبت میدھند که در نازک خیالی نظیر ندارد

   نـــرگس ليـــمه نـــده       سحــــرگاه وه د

  څاڅکی څاڅکی يی لـه ســترگــو څڅـيده

  ولی ژاړی؟        ! ما ويل څه دی، شکليه گله

  دی يوه خــوله خنديدهده ويـل ژونــد می

 )١٠١، بحوالۀ پته خزانه، ص ٦-۵، ص ١٣٦٦پشتنی لیکوالی اوشاعرانی، (

  

  :درايت زرغونه انا، مادراحمدشاه بابا

نسوب به قوم شیارافغان ومبنابر روایت اکادمیسین رشاد، زرغونه انا مادر احمدشاه بابا، یکی از زنان ھو

ھجری احمدشاه بابا جرگۀ سران را ١١٦٨پادشاھی احمدشاه یعنی درسال درسال ھشتم . الکوزی قندھار بود

درقندھار تدویر کرد تا در بارۀ ساختن شھر جدید قندھار بحث وفحص کنند و زمین شھر جدید را تعیین وتصمیم 

روزی ناگاه زرغونه انا وارد جرگه شد، حاضرین بشمول .  باشدبگیرند که این شھر دارای چند حصار وچند بارو

مادر، چطور شما به جرگه تشریف آوردید؟ زرغونه انا : احمدشاه از مادرش  پرسید.احمدشاه ھمگی از جا بلند شدند 

 تا شنیده ام شھری که درنظر دارید اعمارشود، میخواھید دورا دورآن ھفت حصار داشته باشد، من آمدم: جواب داد

بلی مادر، جرگه فیصله کرده : ببینم آیا این خبر واقعیت دارد و جرگه چنین تصمیمی گرفته است؟ احمدشاه جواب داد

است که  بجای  نادرآباد،که نشانه اسارت وشکست مردم قندھار است، شھری جدید آباد کنیم که برگرداگرد خود ھفت 

  .ینیم و درآن جای زندگی میکنیمحصارداشته باشد و آنرا پایتخت افغانستان برمی گز
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 به ھمت مردان غیرتمند نگھداشته  وطن، شھر ومردم:  خطاب به پسرش واعضای جرگه گفتزرغونه انا

اگر مرد وجود داشته باشد، مردم ولو درخیمه ھا زندگی کنند میتوانند از وطن خود  !میشوند، نه به حصارھای بلند

. د با ھفت حصار چی که با صدحصار ھم نمیتوان خود را محفوظ داشتحفاظت نمایند واگر مرد جود نداشته باش

بیھوده جوانان را خسته و درمانده نکنید، شھری آباد کنید که فقط یک حصار داشته باشد و مردم درآن زندگی کنند، 

انا، ھمه احمدشاه بابا واعضای جرگه  با شنیدن  سخنان زرغونه . حفاظت وطن و مردم را به ھمت مردان واگذارید

احمدشاه شھر جدید قندھار را بنیان گذاشت و برطبق . سر تسلیم خم نمودند و بر فیصله قبلی  خود تجدید نظر کردند

  .نظر مادرش فقط یک حصار برگرداگر شھر کشید

احمدشاه به جنگ پانی پت به ھند : را مرحوم رشاد چنین روایت میکند »زرغونه انا«کارنامۀ دیگر

درشھر آوازۀ بدی زمزمه میشد که گویا . تا فتح کامل پانی پت، بیش از یک سال درھند باقی ماندلشکرکشیده بود و

رسید، واو برای اینکه این آوازه را » زرغونه انا«این آوازه بگوش . احمدشاه درجنگ از ھندوھا شکست خورده است

ند و از شھریان بخواھند که در فالن خنثی و مردم را از تشویش بیرون کند، دستور داد جارچیان در شھر جار بزن

مردم شھرجمع شدند و زرغونه انا درمقابل مردم حضور یافت . روز ، فالن ساعت درمقابل ارگ شاھی جمع شوند

ای ھمشریان  باغیرت وسربلند قندھار، شنیده ام درشھر زمزمه میشود که احمدشاه در جنگ با :وخطاب به مردم گفت

من بشما میگویم که من بیشتر ازشما احمدشاه را می .  به سوی وطن درحرکت استھندوھا شکست خورده و ناکام

شناسم، احمدشاه مرگ را قبول دارد، اما ننگ شکست را قبول ندارد ، او درصورتی  به قندھار برخواھد گشت که 

بزودی ! ا اھمیت ندھیدشما خاطر جمع داشته باشید و به این آوازه ھ. برای مردم افغانستان پیروزی به ارمغان بیاورد

مردم به خانه ھای خویش برگشتند وچند ھفته دیگر را به انتظاردیدار فرزندان . خبر کامیابی او رامن بشما خواھم داد

باالخره خبر بازگشت احمدشاه به گوش مردم رسید که بسوی قندھار درحرکت است، مردم قندھار با . خود گذشتاندند

زرغونه انا که پیش ازھرکس دیگری . شحالی پرداختند و به کوچه ھای شھر برآمدنددھل و سرنا واتن به ابراز خو

ًمن قبال : این خبر را شنیده بود، باز مردم را برای شنیدن این خبرخوش فراخواند و خطاب به مردم اظھار داشت که

شیریک مادرافغان را بشما مردم غیور و دلیر گفته بودم که احمدشاه، مرگ را برشکست ترجیح میدھد، چونکه او

خورده ومثل فرزندان شما دالور وشجاع است وتا دھلی را فتح نکند،از ھندوستان برنمیگردد، واینک با سپاه خود 

مردم با . پیروزمندانه در راه بازگشت به قندھار است و بزودی چشم ھای تان به دیدار فرزندان شما روشن خواھد شد

از و سرود واتن کنان به پیشباز احمدشاه از شھر بیرون رفتند و دیری نگذشت دلھای شادمان و با نواختن دھل و س

که شاه وسپاه با پیروزی وارد دارالسلطنۀ قندھارشد و شیپور شاھی به نوا درآمد  و مردم با خوشحالی بخانه ھای 

  . خویش برگشتند

ی است و این وظیفه دولت است تا مرحوم رشاد تذکر میدھد که گنبد مقبرۀ زرغونه انا در قندھار درحال ویران

این یادگار تاریخی را از ویرانی نجات بدھد و آنرا به عنوان یادگار یکی از مادران ھوشیار و با تدبیر افغان، ترمیم  و 

  .از خطر انھدام  نگھدارد

بی حیائی ) وبطور خاص افغانستانی پسندان( متاسفانه برخی از دشمنان افتخارات ملی افغانھا

که ھیچکس ضررش را ندیده است، می تازند و » زرغونه انا«حدی رسانده اند که برشخصیت را به 

زن (»ثریا بھاء«یکی از این بد اندیشان ھتاک، بدبختانه خانمی است بنام . او را به تمسخر میگیرند

که باری در رادیوی پیام زنان افغان در شھر گوتنبرگ سویدن، ) مطلقۀ صدیق برادر داکتر نجیب

که فرزندی چون احمدشاه بابا به جامعه افغانی تقدیم داشت تا ( این مادر نیکنام ونیک سیرت افغانبر

تمام زنان نیکوسیرت افغان . ، توھین روا داشت)کشوری چون افغانستان را به مابه ارمغان بگذارد
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 در آن  مادر میرویس نیکه را نازوانا، را وھمچنان به زرغونه اناکه آن سخنان وھتک حرمت به

مصاحبه شنیده اند، انزجار و نفرت عمیق خود را از او وآنانی که درجامۀ زن ، نام زنان افغان را بد 

ُبرخی میگویند که خانم ثریا بھاء کمی بی سر و دچار . کرده وبد میکنند، ابراز داشتند وابراز میدارند

مین علت شوھرش وی را تکلیف روانی است و یکی دوبار دست به خود کشی ناموفق  زده و به ھ

اگر این حرف درحق او صادق باشد، پس کسی که با یک بیمار روانی چنین . طالق داده است

به .  مصاحبه ای را سازمان داده، مسئول این بی احترامی به افتخارات تاریخی زنان افغان است

والدینش اعتراض ھمین دلیل من وخانمم براین عملکرد گرداننده رادیو پیام زنان افغان درحضور 

کردیم و بالنتیجه ده ساله روابط دوستی خود را با گرداننده رادیو پیام زنان افغان  قطع کردیم و این 

ًتنھا کاری بود که عجالتا در برابر آنانی که نسبت به مادران پاکدامن افغان بی احترامی  رواداشته 

  .بودند ، میتوانستیم بکینم

  

  :ميرمن عينو

دریک : مرحوم رشاد، در بارۀ او چنین روایت میکند.  از زنان نامدار روستائی قندھار استمیرمن عینویکی 

نام یک زن » عینو«.یادمیشود» کاریزعینو«منزلی راھی که از قندھار بسوی کابل میرود، کاریزی وجود دارد که بنام 

داستان کاریز عینو چنین .شیده بودافغان روستائی است که احمدشاه بابا کاریزمذکور را به عنوان چادر برایش بخ

  :است

احمدشاه بابا ازیکی از سفرھایش از ھندوستان با لشکر خود برمیگشت و چون در یک منزلی قندھار رسید، 

آفتاب غروب کرده و ھوا تاریک شده بود، به لشکریان امر توقف و استراحت داد تا فردا در روشنائی خورشید وارد 

ز سپاھیان  که خانه اش درآن حوالی بود، بدون اجازۀ صاحب منصب خود از لشکرگاه شب ھنگام یکی ا. شھر شوند

شوھر را دید، با خوشحالی با اواحوال پرسی کرد و پرسید که » عینو«وقتی . رفت) عینو(بیرون شد و بدیدن زن خود

بلی، عینو پرسید که :  دادبلی، گفت احمدشاه بابا ھم به خیر با شما برگشته؟ جواب: فاتح برگشته یاخیر؟ شوھر گفت

توچطور قبل ار رفتن شاه به منزلش، : عینوگفت. در قرارگاه لشکراست: احمد شاه بابا امشب کجاست؟ جواب داد

بخانه خود آمده ای؟ مگرتنھا تو دل داشتی که زودتر از دیگران درآغوش زنت بخوابی؟ اگر مردم بدانند طعنه و 

ند، وخواھند گفت شوھرش یک ونیم سال را در رکاب احمدشاه بابا طاقت کرد پیغور بزرگی برای من باقی خواھد ما

این را گفته در را بروی ! ولی بخاطر زنش یک شب را طاقت نیاورد، زود تا کسی ترا ندیده برگرد به قرارگاه ات

ی به قرارگاه غازیمرد از شنیدن سخنان زنش، پشیمان و مجبور شد دوباره به قرارگاه برگردد،اما وقت. شوھر بست

من ھم مثل شما یکی از غازیان استم، خانه ام دراین : ھرچه گفت. سپاه نزدیک شد از سوی پھره داران دستگیر گردید

نزدیکیھا است، رفتم تا احوال زنم را بگیرم و دوباره برگردم، ولی پھره داران او را رھا نکردند وتا صبح نگاھش 

احمدشاه بابا ماجرا را از بان غازی مرد شنید وبعد دستور داد که چند نفر .بردندداشتند وصبح او را نزد احمدشاه بابا 

با اسپ وکجاوه نزد عینو زوجه غازی بروند و به غازی گفت با این افراد برو و زن وخوشوی خود را نیز براین 

دک و افراد سپاه بخانه  وقتی غازی مرد با اسپان ی! اسپھا نزدم بیاور، ما حرکت میکنیم وشما ھم به ما ملحق شوید

تر احمدشاه بابا بحضور طلبیده است، عجله کن تا برویم، عینو که باورش نمیشد با : عینو رسیدند، شوھر به عینو گفت

بروبابا این مسخره گیھارا بس کن ، من مسکین کجا واحمدشاه باب کجا؟ غازی مرد با سوگند به اوحالی : خنده گفت

عینو خود . رای بردن او و مادرش فرستاده است و باید عجله کنند تا بحضور شاه برسندکرد که شاه این اسپھا را ب

ومادرش را آماده کرد و دیری نگذشت که بحضور شاه رسیدند، عینو از اسپ فرود آمد و بحضور احمدشاه رسید و 
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مدشاه بابا جریان شب گذشته بعد اح. برسم افغانی دستان احمدشاه بابا را بوسید و فتح پانی پت را برایش تبریک گفت

افرین برتو، کاری که تو کرده ای، شایستۀ یک زن افغان است وعالوه : احمدشاه برایش گفت. را از زبان عینو شنید

به پاس این احساس شریفانه و تربیت افغانی، کاریزی را که درملکیت دولت دراین حوالی است به عنوان : نمود

ا اظھار شکران ھمراه با شوھر و مادر خود در رکاب احمدشاه بابا به شھر قندھار سپس عینو ب. بتو بخشیدم» چادر«

  .داخل شد و داستان شھامت افغانی عینو و بخشیدن کاریزی به او برسرزبانھا افتاد و تا کنون به ھمین نام یاد میگردد

ت احمد شاه از يکى از در مراجع«: غبار نیزاین داستان را از زبان مردم قندھار روایت میکند و ميگويد 

  » دامان«سفرھاى جنگی ھندوستان، عالقه 

واقع درپنج ميلى شمال شرقى شھر حاليه قندھار فرودگاه اردوى او قرار گرفت، يکنفر سپاھى،شبانه اردو را گذاشته 

وجه خود ز» عينو«بدون اجازه منصبدار بطرف قصبه خود که بسيار دور از قرارگاه احمد شاه نبود روان وبه ديدار 

رسيد، اما ھمينکه خانم اودانست که شوھرش بطور گريزى رکاب احمد شاه را گذاشته است پس سوگند ياد کرد، او 

. را بخانه نگذارد و گفت عيب است پيش از آنکه احمد شاه بابا بحرمسراى خود داخل شود، سپاھى او بخانه خود بيايد

 پھره دار شب توقيف شد، فردا اين قصه بمنصبدار کشيک سپاھى مجبور به عودت و در ورود به اردو از طرف

رسيد، سپاھى آزاد ولى عين حکايت بدربار احمد شاه قصه شد، احمد شاه از اين احساسات زن افغانى بى نھايت 

اين کاريز تا ھنوز . مشعوف و بغرض تشويق اين تربيه ، کاريزى را که نزديک قصبه مذکور بود به آن زن بخشيد

اين روايت که امثال آن زياد است نمونه از ذھنيت اھالى افغانستان نسبت به . است»کاريز عينو«وسوم به موجود و م

  ) ٧١غبار، احمدشاه بابا، ص (» .احمد شاه بابااست

  

  :ميرمن سپينه

در . بود١٩میرمن سپینه، دختر نورمحمدالکوزی، معاصر یار محمدخان الکوزی وزیر ھرات در نیمه اول قرن 

م که ایرانیان برھرات حمله کردند و آنرا تحت محاصره درآوردند، این زن با احساس صحنه ١٨٣٧= ق١٢۵۵سال

احساس عالی وطن . ھای جنگ وتالش افغانھا برای دفاع از ھرات را در اشعار حماسی خود به تصویر کشیده است

  :دوستی وتوانائی او را درشعر ذیل میتوان دید

  

  شاھان سدوزی درھرات وصف 

  راسه چې تاته حکایت کومه                   

 وومهـ دسدوزو دسلطنت ک                    

  پخوا تردې وه دھرات پاچھان                                              

  دسدوزو ذوالفقار زمان خان                                              

  راتــنو دھـتښـدوی سرداران دپ             

 غلیم یې تل له تیرې تورې ومات             

  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 ھر یولکه غټ شین زمری                                
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ـــ وه ھ دوزوــــــ دس                                   ریالیـــمی بـزل رـــ

  اق وو والړـفـټول پښتانه په ات           

 کار ددښمن ددوی دالسه ویجاړ            

  چې پښتون زلمی په خوب کې دښمن                                     

  دنــږد په بـــرې به ریــه ویــدلـیـول                                      

  

   شھزاده کامران وصف 

 داحمدشاه غازي پښتون له کوره             

 نن ده کامران شھزاده کښلې توره            

                               غلیم له ده نه پر حذر دی جانه                

 ده له تورې نه ابتر دی جانه                        د                        

 درانو ناموس په ده دي خوندي د            

 ويــــه ده دې قـټې پــدپښتنو م             

   دپښتنو پر ننګ کلک دی والړ                                             

  لیمان دده له تورې لتاړـول غـ  ټ                                            

  شرح جنگ ھرات

  ی ړغلیم په شــــــــھر بـیا ھجوم راو              

  یړپیاو  دی یار محمدړمخ ته ئی وال              

 ږيـیــر حصار بھـنو پــوی    ولې د                                        

  یږ پشتانه لکه زمری جنگیږ زمو                                         

  

 ھرات په وینو دپښتون شو ګلرنګ               

 پښتون زخمي دی دغلیم په خدنګ                

 وايي پښتنو زما زمرو            یار محمد                                  

     ټوله راووزۍ وسله دار له کورو                                         

 ړندیــوم ګــپرغلیم وکړی یو ھج             

  ھرات له السه په ژوندون مه باسی             

   وطن دینهږ کور زموږ        دا خو زمو                                  

   مامن دینهږ تاتوبی زموږ                            دا زمو                

  ه دا وطن وساتی ړ        کــــفن په غــا     

   دپلرو شکلی مدفن وساتی ږ           زمو  

        دلته پراته دی ننگیالی نیکه گان                                         

   ی وینی تــل د افغانږ     دلته بھـــی                                        

   کور دینهږ دی زموږ    ھرات زمو        

   نغری دی، زموگور دینهږ     زمو        
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       دشمن راغـــلی تر دیــواله دکور                                         

  سی دادی دپشتون لوی پیغورړال     و                                       

  ی چی پشتونه کامهړ         کامران ناری ک    

        تـــــوره راباسه مــره پــرننگه نامه       

   پر حصارړان اوسه والځ    مه بایله                                         

  ه ایـــثارړان کځنگه    د پشتانه پــرن                                          

    بویه غیرت چی موناموس خوندی سی            

   نوم دپشتون نوم داولس خوندی سی            

                             زلمو چی واوریدی ناری غلبلی                   .

   دلی   له یار محـــمد او کامــرانه                                         ... 

  یرسپه     له کال و واته زمریانو          

  لتیرړ کړ   پـــر دشمنانویی جـــو        

  ه د دشمن په توره ړک څغی                                  سرونه ی         

  ــر غلیمانو بورهه پـړــ  مـــور یی کـ                                       

  دوران دکامراندشمن شومات راغی 

  النځدیــار محـــمد د بری ستوری 
  )٧٤بحوالۀ پشتنی میرمنی، از بینوا، ص ٢١،ص١٣٦٦کبرا مظھری، پشتنی لیکوالی اوشاعرانی، (

 

  :لويه ادى مادر وزيرفتح خان

مادر (» لويه ادى«يکى از زنان با شھامت افغان که بر اثريک عمل شجاعانه در ميان مردم قندھار به لقب 

اين زن فدا کار در عقل و .  شناخته و معروف شد، مادر وزير فتح خان ، زن سردار پاينده خان قندھارى بود)بزرگ

 که زمانشاه براى حمله بر ھند تا پيشاور رسيده بود، ١٧٩٩در سال . تدبير وشجاعت از شوھرش دست کمى نداشت 

خان هللا ه قيصر پسر زمانشاه راکه بانيابت عبداناگاه شھزاده ھمايون از بلوچستان بر قندھار حمله آورد و شھزاد

. نوزايى حاکم قندھار بود و ھشت سال بيش نداشت ، دستگير و بزندان انداخت و خود زمام شھر را بدست گرفت 

بنابرين شاه . خان نورزايى از قندھار نزد زمانشاه به پيشاور رفت و اوضاع قندھار رابه اطالع شاه رسايندهللا عبدا

در حالى که .  آماده براى فتح ھندوستان مجبور شد بکشور برگردد و برادر ياغى را برسر جايش بنشاندزمان با سپاه

 لويه ادى برقع از رخ برافگند . و قالت زد و خوردھا جريان داشت ميان شھزاده ھمايون و زمان شاه در حدود زابل

فل ھشت ساله زمانشاه را از زندان بيرون  اسپ بر زندان شھر حمله برد و قيصر طیو شمشير حمايل کرد و بسوار

ندانش از سرنوشت جنگ برادران اطالعى  و در حالى که ھنوزشھرو شھر. آورد و دوباره برمسند حکومتش نشاند

ًنداشتند، اين زن دلير افغان ھمنوائى خود را با سلطنت زمانشاه عمال به اثبات رسيانيد و پسر او را بر مقام حکومتش 

 ٦١ ، ص ١سراج التواريخ ، ج.(سط منادى استقرار سلطنت زمانشاه را به گوش مردم قندھار رسانيدقرار داد و تو

 ) ١٦٥، تاريخ سلطانى ، ص ٦٢،

کار ديگر اين زن ھوشيار وشجاع اين بودکه تا معلوم شدن سرنوشت جنگ متوجه امنيت شھر گرديد، تا کسى 

طالع دادند که دامادش مرتضى خان قصد چپاول و غارت بارى به او ا. بر مال و ناموس مردم دست درازى نکند

تجارتخانه ھا و دکاکين را دارد، لويه ادى به دامادش اخطار کرد که از انجام چنين اعمالى حذرکند و اال او را نابود 
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ا  لويه ادى براو حمله برد و ب.تنايى نکرد و دست غارت دراز نمودخواھد کرد، مگر مرتضى خان به اين اخطار اع

شمشير براو ضربتى حواله نمود که ديگر توان برخاستن و فرارنداشت و سپس به زندانش افگند، ولى بر اثر عذر 

خواھى و شفاعت عبدالستار فقير که مردى روحانى و مورد احترام بود، از گناھش درگذشت و از زندان رھايش 

بارکزايى بود که تا کنون ديوار ھاى قلعه ومنسوب به قوم » مالگير«اين زن شجاع از گرشک از روستاى . ساخت

ليسه دخترانه گرشک بنام ھمين زن دلير مسمى شده و او مادر وزير فتح . وباغ او نمودار و زبانزد اھالى آنجاست 

  .  ميالدى بود١٩خان شجاع ترين و با تدبير ترين صدراعظم افغانستان در قرن 

 و چون پسرش قيصر را که ھنگام دستگيرى ازطرف وارد شھر شدزمانشاه با سپاھش يکى دو روز بعد 

اظھار قدرادانى نمود و دوباره قيصر را به » لويه ادى«ھمايون زخم برداشته بود، زنده ديد، خوشحال شد و از 

و مکتوبى به شھزاده محمود در ھرات فرستاد که ھمايون رادست بسته به قندھار بفرستد، . حکومت قندھار گذاشت 

 فراه برگشته بود و از راه ريگستان به طرف بلوچستان مراجعت کرده و از آنجا تا کنار سند خود را اما ھمايون از

رسانيد، ولى در آنجا از طرف دسته اى که مامور دستگيرى او بودند، خود او اسير و پسرش کشته شد و به امر 

  ) ١٨کھزاد ، رجال و رويدادھاى تاريخى، ص.(زمانشاه از بينائى محروم گرديد

  باز يک زن شجاع ديگرى از ) ١٨٤٠دسمبر(چھل سال پس از لويه ادى 

اين زن شجاع خانم محمداکرم خان . کنار ھلمند ، مردم را برضد نيروھاى متجاوز انگليس بشورش فراخواند

 تن از طرفداران خود به قيام اختر محمدخان عليزائى در گرشک پيوسته بود و ١٢٠٠زمينداورى بود که شوھرش با 

  . مدتھا قشون متجاوز انگليسى را در سواحل ھلمند مورد حمالت بى امان خود قرار ميدادند

انگليسھا قوايى تازه ترى زير پرچم شھزاده صفدرجنگ سوق نمودند و سرانجام با قوت توپخانه مبارزين ملى 

ت، ولى انگليسھا با کمک پول رف) در ھلمند عليا(محمداکرم خان براى تجديد نيرو به دھراود. از گرشک عقب زده شدند

زن ھمين مردبعد از مرگ شوھر ، نداى جھاد . و جاسوسان باالخره او را دستگير نموده ، در قندھار به توپ بستند

. برضد انگليس بلند کرد وبرقع از رخ برافگند وبراسپ سوار شد و مردم را عليه انگليسھا به شورش دعوت کرد

ده يى ديگرکه او را ھمراھى کرده بودند، دستگيرنمود و به کابل فرستاد، اما جنرال نات اين زن شجاع را با ع

درغزنى مردم راه را بردشمن بستند و گارد انگليس و افسر آنانرا معدوم کردند و زندانيان افغان را آزاد 

  ) ٢١٤ از ھمين قلم، ص ١٩دونابغه نظامى ـ سياسى افغانستان در نيمه اول قرن .(کردند

 

 : انگليساول افغان ون کابل در نبردسھم زنا

زنان افغان در دفاع ازخاک وطن و نواميس ملى دوشادوش مردان ، نقش بسيار تحسين برانگيز ايفا کرده 

ًمثال در مبارزه برضد قشون بيگانه ، نان و آب مردان را در سنگرھاى جنگ رسانده اند، در جنگ اول افغان و .اند

 چشمگيرى در تقويت روحيه قيام کنندگان و شکست دشمن بازى کردند، بدين معنى که انگليس، زنان کابل نقش بسيار

وقتى قيام آغازشد و خبر محاصره منزل برنس به گوش شاه شجاع رسيد، بدشتور شاه ، يک قشون ھفتصد نفرى 

قتى و. بسرکردگى محمدشريف خان غرض سرکوبى شورشيان و نجات جان برنس از باالحصار به شھر حمله آورد

 از بام ًقشون داخل کوچه ھاى تنگ شور بازار گشت ، شھريان و زنان کابل دست به مقاومت زدند و مخصوصا زنان

بر سر و روى نظاميان حواله کردند که عساکرنتوانستند وسنگ کاسه و کوزه و آب جوشانده خانه ھاى خود آنقدر 

گشتند و برته و زخمى و سوخته با صد زحمت واپس  شکسرویى کنند ،بلکه اکثرشان با سر وکوچه ھا را تا آخر ط

اين صحنه را حميد کشميرى در اکبرنامه اينطوربه تصوير کشيده ، توجه .براى نجات برنس ھيچ کارى از پيش نبردند

 : کنيد
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  ـروش عــوامـــد برآمـد خـدرآمـ         امازار کابل تمــچـو لشــکر به ب

  رزن و بـام و کـوىــادند بر بـست         وان سو بسوـير و جـرد وپـزن و م

  نه خـواهـيـر کـگـرفتــند بر لشـک         پيـش راه ھـژبـران کـابـل پس و

  اى بـلنـدـزبــام و در و غـرفه ھ         نـدـنـگ بـ تِنمـودنـد در کــوچــۀ

  م سرکش شکستـبه فـرق سرخص         چـه در دم دسـتـبھرکس فتاد آن

  کـه گاھى شکارى زدندى به تير         ـيـرـجيـر گــزاJن نـخنـھــانى غ

  ـرـــد بــاJ و زيــاJ نـه ديـدنـزبــ         جنگ آشفته چون ماده شيردرآن

  راقـا طــراقــداى طــبــرآمـد ص         زھرروزن و برزن و ازپـيش طـاق

  اد پـدرـده يرــدمتـش کـکـه از ص         يکى را فـکندى، سنگى به سـر

  ـد کاســه سر جـداــاد و شـبيـفـت         ـواــــه اى از ھــاسـيـکـى را کــ

  رفـرق دشمن شکستـببر آورد و          ـه بـدسـتـره گـاو دوشـيکى خم

  گلوه شد حلقه اش راست اندرـک         وـسـر سبند بـرـدگــر را شـکـست

  ت فرودـآسمان طـوق لعنشـد از         نودـتـوگفتـى کـه درگـردن آن ع

  طشتش زبامفتادش زسرطشت و          طشـتـش زبام ادـيـکـى را بيـفـت

  ـار سوزان ببـادـدگـرگـشـت از ن         رآب جوشـان فتـادـيکى را به س

  دل با خـريدارھـاـبـه جــنگ و ج         و سـوادائـيـان اھـل بــازا ھـاـچـ

  داشت سنگيکه درپيشنمکسنک و         بر فراشتدکـاندار گـردن زکيـن 

  سنگ فـ-خـن به ميزان نھـادچو

  ـد نھـادـــــبـيـفگنـد بــر دشمـن ب

  )١٤٧، ص ١٨٤٣اکبر نامه از حميد کشميرى ، سروده شده در ( 

  

 :داستان شاه داماد عبدP وعروس کابلی

  : روایت میشودُداستان زنى نقل مجلس شھريان کابل است که در کابل تا ھنوز

نام که با دختر مورد عالقه اش هللا  ،جوانى بود عبد١٨٤١س در زمستان ھنگام قيام مردم شھر برضد قشون انگلي
با دشمن رزميد ويک شب بياد عروس هللا  با دشمن کمر بست ، چند روزى عبدعروسى کرد وفرداى آن بعزم رزم

وقتى بدرمنزل خود کوفت ، عروس . ررا ترک گفتوستش داشت، شبانه سنگخود افتاد وبراى ديدار وى که سخت د
جواب هللا چرا به اين نصف شب آمده اى ؟ عبدعروس پرسيد ! شوھرتهللا منم عبد: جواب هللا کيست؟ عبد پرسيد

داد که ، تو بياد من آمدى ، طاقتم طاق شد، از رفيق خود اجازه گرفتم و آمدم تا ترا ببينم و امشب در آغوش توبمانم، 
فرارى عار دارم ، از  ر ميکنم تو ازجنگ با دشمن فرارکرده اى ، من ازديدن شوھر ترسو ومن فک: عروس گفت 

ھرقدر گفت که من از جنگ فرار نکرده ام و محض بخاطر ديدن تو آمده ام ، هللا عبد! ان راھى که آمده اى بازگرد ھم
گشت تا دوباره به سنگر خود بناچار برهللا عبد.  نکرد و در بروى شوھر نکشودفردا صبح واپس ميروم ، عروس قبول
يکى شب با گزمه ھاى شب روبرو شد، گزمه کوچه ھاى کابل رد ميشد، در تاربرود، اما ھنگامى که از ميان پيچ وخم 

، آتش گشودند وچند مرمى شليک کردندهللا و پا بفرار نھاد، گزمه ھا بر عبدتوقف نکرد هللا توقف داد، ولى عبدامر 
را به هللا صبح جنازه عبد. انش نقش بسته بودھنوز رنگ خينه عروسى برکف دستنقش زمين شد، در حالى که هللا عبد

ريخت دروازه خانه عروس آوردند و عروس که ديد شوھرش کشته شده است ، بسوگ شوھر نشست و اشک حسرت 
  . گذشتانده بودهللا ، زيرا فقط يک شب را با عبد

  پایان

                                            


