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  مقدمۀ مؤلف

برنامه   فرھاد دریا ازگیرایبا آواز راترانه مادر سال پیش شبی،  چند

آفرین گفتم ، به  دريا درود و وھنرفرھادتلويزيونى شنيدم، ضمن آنکه براستعداد 

زن افغان که درچنگال اھريمن بنيادگرائى بيباکانه توھين  افغان و ياد مادر

 ميشود، بى اختيار سر بريده ميگردد و

اشک از چشمانم جاری شد، برآن شدم تا 

  بنويسم، که مادراستزن  بنامای مقاله 

 وبود ھشتم مارچ دوسه روز بعد زيرا که 

مقام   سراسر جھان ازن روز درایدر

 پس چه بھتر که منھم. تجلیل میشود" زن"

  صبور و از زن افغان، اين موجود

  افغانسيتا قاسمی آوازخوان                                     . پرتحمل، يادى بکنم

آزار تا امروز درکشورما مورد تاريخ  طلوع زنی ياد بکنم که از از         

 و از زنی یاد کنم که دروادى. جاوز مردان قرار داشته استت واذیت و

ًسرنوشت سياه خويش تا پایان عمر مسافرمانده است واجبارا ھرباری که 

بخواھد پایش را از دروازه منزل بیرون بگذارد، اول باید با پوشیدن برقع 

بعد به سفرش  وحجاب اسالمی، روز روشن را برخود به شب سیاه مبدل کند و

دسترسی به سواد وآموزش  سنتھای کھنه از باید درتاریکی رسوم و .ه دھدادام

زندگی را مساویانه با مرد تا پایان عمر  و عدالت بشری محروم باشد، ولی بار

فرصتى ميسرشده  بردوش بکشد و در اين وادی بی انتھا وبى پايان ھر باريکه

خود  آورد، ديوخستگى اين سفر طوالنى را ازتن در تا نفسى براحت بکشد و

به ادامه اين سفر  ًاو نھيب زده و مجددا او را شریعت بر خواھى سنت و

آيا اين سرنوشت محتوم زن .حرکت واداشته است فرسا بهسوز و روانروان
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زرخريد در اختيار مطلق مرد  ًافغانست که تا زنده است بايد چون برده

   ؟؟باشد؟

لیغ مقام زنان ونقش شان  تب یکی ازراه ھای ساده وسھل در جھت تلقین و

نقش  مقام و "در بارۀ درسی مضمون افزودن  یک  ضرورت درحیات جامعه،
مکاتب  تا شاگردان .می باشدمعارف در نصاب تعلیمی وزات "  زن در جامعه

نقش زن در  مقام و«  ساعت مضمون در پھلوی سایر دروس، ھفتۀ چند

 دورۀ ابتدائی،آداب حرمت ھمانمی باید به شاگردان از . فرا بگیرند را» جامعه

گزاری به زن که مادراست و خواھراست ودامنش پرورشگاه کودک  ونسل 

الزم است تا در این مضمون،احترام به زنان . آینده  است ،آموزش داده شود

 تلقین گردد و خشونت علیه زنان بشدت تقبیح و به حیث یک عمل وحشیانه و

  . دور از فرھنگ مدنی تصویر گردد

 و نامور و چنین درمضمون مقام ونقش زن درجامعه،از زنان دلیرھم

نازو انا، مادر میرویسخان نیکه،زرغونه انا : مادران قھرمان پرور کشور، چون

مادر احمدشاه ابدالی،از لویه ادی،مادروزیرفتح خان،ازعلیا حضرت 

پسرش شھزاده امان سرورسلطان، مادر شاه امان هللا، زن آھنین اراده ایکه 

امیر حبیب هللا ھای بر ضد عیاشی هللا را برای پادشاھی وآزادگی تربیت کرد و

برد  ی که برای عیاشی امیر سامان یافته بود،در مجلسآبرویش خان قیام کرد و 

بی بی (الزم است تا ازبوبوجان جیغه دار. ، به شیوۀ مناسب یاد آوری گردد

 ر یک رباعی خطاب به شوھر، کسی که برای اولین بار د)آھنینحلیمه خانم امیر

خود از استقالل افغانستان سخن گفت، او نخستین زنی بودکه منزل نشمین خود 

  .را برای مکتب دختران کابل اھدا کرد،باید به نیکوئی یاد گردد

  ھمچنان دراین نصاب تعلیمی باید از زنانی که برای آزادی و رھائی زن 

  برو  خانوادۀ خود را با خطر رو  واز قید و بند چادری تالش نموده وحیات خود

منجمله از ملکه ثریا، نخستین . کرده اند، بایستی با حرمت وقدر دانی یاد شود

زنی که یکجا با شوھرتجدد خواه  وتحول طالب خود شاه امان هللا در راه 
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با برداشتن چادر از روی خود  آزادی زن افغان ،قدم بجلو گذاشت و رھائی و

این کار تاج وتخت  ن حقوق زن را فریاد کشید و برسردر لویه جرگۀ پغما

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

 آنانی را که در راه ،شود ، تا فرزندان افغان بخصوص زنان ودختران افغان

احقاق حقوق شان تالش کرده وقربانی داده اند ، بدرستی بشناسند وقدر 

  .آنان را در دل خویش جای دھندوحرمت 

 ھمچنان باید دراین نصاب تعلیمی ازآن عده زنان مبارز افغان که 

دوشادوش مردان در جنگ ھای اول ودوم افغان وانگلیس شرکت جسته و 

دراین راستا می باید از ماللی . کارنامه افریده اند،به نیکوئی یاد آوری شود

به میدان جنگ میوند شتافت و پرچم میوند که بدون ھراس از آتش توپ دشمن 

مبارزه برضد دشمن متجاوز را به اھتزاز 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 سنگرھای شان نمودند،بشکل 

  .دددرخورشأن وی تجلیل گر

  در دورۀ معاصراز زنان نویسنده وشاعر، وھنرمند ونقاش و موسیقی 

از خانم ھای دلیر . دان ومعلمین واستادان ورزیده کشور یاد آوری گردد

ومبارزی که در دھۀ حاکمیت بعد از طالبان در افغانستان ظھور کردند و با از 

یدۀ کشور خود گذشتگی ودلیری کم نظیر،فریاد رسای مردم مظلوم ودرد رس

خواھان ٢٠٠٤منظورم ماللی جویا است که در لویه جرگۀ قانون اساسی . شدند

به محاکمه سپردن مجرمین جنگی وناقضین حقوق بشرو جنایتکاران جنگی 

گردید و با  سخنرانی کمتر از دو دقیقه ای خود تاالر لویه جرگه را به شور و 

 دلیرانه از سوی ولوله انداخت وقریب بود جانش را برسراین سخنرانی

جنایتکاران حاضر درمجلس از دست بدھد، اما براثرمداخلۀ نیروھای بین المللی 

صلح از مرگ نجات یافت ولی دیگر از ھمان لحظه مورد حمایت میدیای جھانی 

قرارگرفت وده ھا وصدھا انجمن زنان افغان در داخل وخارج کشور از وی 
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بشر درکشورھای جھان از وی حمایت کردند و بسا نھاد ھای مدافع حقوق 

تمجید وحمایت نمودند و بزودی شھرت و محبوبیتش  از سطح ملی به سطح بین 

 به ھمین خاطر من کتاب مستقلی در بارۀ کارنامه این .المللی ارتقاع یافت

  .شیرزن افغان نوشتم وبه وی اھدا کردم

ان  یکی دیگر از این زنان با شھامت که ازسفاکی وتھدیدات جنگ ساالر

برسرقدرت در دولت کرزی،باکی ندارد،بلقیس روشن، سنانور والیت فراه در 

که طرز بیان وافشاگری ھای وی را بارھا در مصاحبه .جرگه است مشرانو

ودرھر مصاحبۀ خود تحسین بسیاری از مردم . ھای تلویزیونی او دیده ایم

  . مظلوم افغانستان را برانگیخته است

 سیاستمدار مالیمتری چون شکریه بارکزی،البته زنان آگاه وسخنور و

عیره را نیز در پارلمان افغانستان  ارین یون وخانم کروخیل و فوزیه کوفی و

: درمیان زنان بیرون از افغانستان،زنان آگاه وفعالی چون. میتوان سراغ کرد 

داکترزرغونه عبیدی، صالحه وھاب، پوھندوی شیما غفوری،ماللی نظام، سجیه 

اشاابوی وصالحه اسحاقزی ،شیرین نظیری، نادیه قانع زانه فارانی،فر کامرانی،

بخصوص در کمپاین تفکر،تحریر  میتوان سراغ داد که دربسا مواقع و وغیره را

وعمل ، به مناسبت تجلیل از ھشتم مارچ، در جھت رھائی زن افغان از چنگ 

  .میکنند کرده و رفتاری مردان، تالش ھای خستگی ناپذیر بد خشونت و

شاذ زنان افغان، بدون تردید میتواند درس  معرفی چھره ھای ممتاز و

زنان  تکامل شخصیت دیگردختران و ھای سودمند والگوی تقلید برای رشد و

من فکرمیکنم که بسیاری ازخانواده ھای افغان بخاطر آن نام . افغانستان باشد

مبول شھامت ماللی میوند را ،برفرزندان خود میگذارند که او رابه مثابۀ س

وشجاعت،زن افغان می شناسند وانتظاردارند نا دخترشان چون ماللی میوند 

دلیر ونترس بار آید ونام نیکی از خود درتاریخ باقی گذارد، چنانکه ماللی جویا 

بدون تردید تا سالھای سال  این آرمان خانوادۀ خود را برآورده ساخته و

  ر لویه جرگه قانون اساسی وچه شھامتش در برابر جنایت کاران تنظیمی چه د
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  .پدران افغان خواھد بود در پارلمان افغانستان زبانزد مادران و

وضع  (زیرنامحقوقی زن افغان را در اثری دیگر رقتبارمن وضعیت 

ترسیم کرده  تشریح و)  زنان افغان از عھدامانی تا عھد کرزییحقوق

در خالقیت ھای و، اریخ و ت در حماسهافغان ن  زام،دراینجا میخواھم به نقش 

  .بشردوستانه مکث نمایم  ورزشی،نظامی و کمک ھایفعالیتھایھنری و   ادبی و

افغانستان را گذرگاه کشورگشايان و مھاجمان بسوى ھندوستان گفته اند، 

اين سحن به اين معنى است که در تمام اين تھاجمات و کشورگشائى ھا، از 

زن افغان بخاطر از دست دادن پسر ، دوران ھاى قبل از ميالد تا امروز ، 

  . رنج فراوان را متحمل شده است برادر، شوھر و ھستى خود، درد و

 سال پيش از ميالد گرفته تاھجوم ٣٣٠از لشکرکشى اسکندر مقدونى در 

م تا پنجم پس از .در قرون دوم ق(قبايل صحرانوردساکی و کوشانى و ھپتالى 

رن ھفتم گرفته تا ھجوم ھاى ترکان ق درو از يورش اعراب مسلمان) ميالد

ُغـز در قرون يازدھم و دوازدھم ،و از طوفان خانمان برانداز  سلجوقى وترکان 

مغول در قرن سيزدھم گرفته تاترک تازى تيمور لنگ دراواخر قرن چھاردھم و 

 تا ھجوم ھاى ١٨از لشکرکشى ھاى خانمان برانداز نادر افشار در نيمه قرن 

 ميالدى و از تجاوز قشون سرخ شوروى ١٩تانيا در قرن مکرر استعمار بري

 قرن بيستم تا بيدادگريھاى تنظيمھاى جھادى و طالبانى ، ٨٠درآغاز دھه 

  . ھمواره زن افغان در اين کوره بيداد وشعله ھای تباھى تاريخ سوخته است

بياد آوريم لشکرکشيھاى سرداران تباھکار عرب را براى فتح کابل و 

 کابل شاھان را با قشون اعراب در طول دو صد سال اول تاريخ پيمانھاى صلح

اسالم که ھربار از ده تا بيست ميليون درھم ، ھمراه با دو ھزاربرده نابالغ و 

کنيزکان صغير ازجانب کابل شاه به لشکرگاه اعراب فرستاده ميشد و ھزاران 

   کنيزى رفتن مادر و خانواده را بخاطر برده شدن فرزندان نوجوان شان و يا به

 . ديده ميکرد  دوشيزگان جوان داغ
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وقتى تاريخ را ورق ميزينم و مى بينيم که مغولھاى چنگيزى نه تنھا به 

مردان و زنان جوان و پدران کھنسال رحم نمى آوردند، بلکه براى ايجاد ترس و 

رعب در دل مردم ، حتى کودکان شيرخواره را از سينه مادران برميگرفتند و 

چشم آنان با سرنيزه خشم خود شکم ميدريدند، اين درد را تنھا زن اين در جلو 

 . سرزمين تحمل کرده ميتوانست

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

ميداد، اين مادران و زنان اين ديار بودند که شوھران يا برادران و يا پسران 

وگ از دست دادن عزيزان خود بجاى جوان خود را از دست ميدادند ودر س

 . اشک خون ازديده ميريختند

کدام افغان باسواد است که نداند سلطان عالءالدين غورى بخاطر چی به 

مشھورگشت ؟ او چنان يک سلطان مستبد و ظالمى بود که » جھان سوز«لقب 

وقتى غزنى را فتح کرد، دستور داد تا ھفت شبانه روز شھر پرشکوه غزنه در 

 بسوزد و مردمان بى گناه آن شھرتا ھفت شبانه روز قتل عام شوند، و آتش

بنابر اين دستور وحشيانه قيامت صغرا . زنان و دختران شھر به اسارت در آيند

در شھر غزنه بر پاشد و زنان و مادران آن سرزمين بيک باره در غم برباد 

ن رفتن ھستى ، شرف و ناموس و ھمه چيزخود در آتش خشم و غضب آ

 دومين شھر با شکوه آل ُبست .سلطان جنايتکارچون دانه ھاى اسپند بريان شدند

محمودغزنوى بود که بدستور اين سلطان قھاربسرنوشت غزنى گرفتار شد و 

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

 زمين است که رنجکشيده ترين زن در روى مظلومترين و مصيبت ديده ترين و

  . در طول تاريخ بار اين ھمه مصيبت ھا را بردوش خود حمل کرده است

 زنان نامور و مبارزان وفعالین کمک تماماين پژوھش از اينکه نتوانسته 

 کارخود را بازتاب دھد، به نارسايى ھای بشردوستانه و مدافعین حقوق بشر

را افغانستان زنھای نخبه  ازرتعداد بیشتبتوانند  ديگران ماميدوار. اعتراف ميکند

    .ندنکمعرفی 

  ٢٠١٤اکتوبر ٢٢پايان 
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  فصل اول
  

 

  ر روايات حماسى زنان افغان د

  

  :مقدمه 

و نیزدر داستانھای عشقی در حماسه ھاى ملى و روايات کھن رزمى 

زنانى بچشم  نام شيرمردمان این سرزمین و ھمچنان در پیکارھای تاریخی 

در زير .ميھن گذاشته اندوسیاسی شى در تاريخ حماسى ميخورد که از خود نق

  . رد پاى معروف ترين اين زنان سراغ گرفته مى شود

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

 در ميدانھاى شکار و اسپ دوانى و پيکار با دشمنان ،رزمى و داستانھاى عشقى

 فداکارى زنان افغان بخاطر مردان مورد داستانھاى مملو از. ميھن مشاھده کرد

عالقه شان در عين غم انگيزبودن خود، بيانگر عمق مظلوميت ومحروميت توأم 

که مناسبات مرد ساالرى را در مقاطع مختلف .با احساس لطيف زنانه است

از آن جمله ميتوان از داستانھاى عاشقانه . زمانى و مکانى به نمايش ميگذارند

و .  خان و درخانى ، بيبو وشادى ، رابيا و پتى ، نام بردرابعه بلخى، آدم

فريد، رودابه آُدرشمار داستانھاى عشقى ـ حماسى از داستانھاى سھراب وگرد 

 شاه زن کابل به نزديک سام نريمان، عشق تھمينه ،و زال ، رسالت سيندخت

شاھدخت سمنگان نسبت به رستم ، رزم ھاى ميھن پرستانه آذر گشسپ و 
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 ،دختران رستم با بھمن اسفنديار، داستان عاشق شدن دخترگورنگ، شاه زربانو

زابلستان برجمشيد پس از نشان دادن مھارت خود شان در شکارکردن پرندگان 

 . در ملحقات شاھنامه، نام برد

در تاريخ پر فراز و نشيب کشور، ماگاه گاھى رد پاى شيرزنانى را مى 

يانام و ننگ خانوادگى از جان گذشته اند و بينيم که براى حفظ نام و حيثيت وطن 

رسالت ھای بزرگ را موفقانه بسر رسانده اند واز خون ریزی در میان دو سپاه 

نیز زنانی درتاریخ  و)چون سیندخت شاه زن خردمندکابل(فته اندرجلو گ

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

چون گرد آفرید دختر مرزبان سیستان (یخته استشمن در آوبا د پرخاسته و

راه ھاى دشوار گذار و مسافتھاى وزنانی ھم بوده اند که .)ونبرداو با سھراب

طاقت فرسا را با سوارى اسپ طى کرده اند تا مقصود و پيام  بسيار دور و

 در. )مثل کتایون ملکۀ بلخ(خود را به مرد يا مقامھاى مورد نظر رسانده اند

  .نظرمیگذرانیمازت این شیرزنان نامدارکشورشسطور ذیل سرگذ

 

  : بلخ   ملکۀ،کتايون -١

دختر قیصر روم وھمسرگشتاسپ شاه بلح ومادر اسفندیار ویکی از 

بنابر شاھنامه وقتى نيروھاى . اولین کسانی که  کیش زرتشتی را پذیرفت

له آوردند ، شاه از آمو گذشتند وبر بلخ حمتورانی تورانى بسرکردگى ارجاسپ 

يارى  گشتاسپ پسرلھراسپ به سيستان رفته بود و در غياب او لھراسپ پيربا

مردم شھرى تا آنجا که ميتوانست به مقابله پرداخت ولى سرآنجام لھراسپ از 

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

مقدس را خاموش نمودند، وسپس ھيربدان زرتشتى را در آتتشکده کشتند و آتش 

کتايون زن شاه گشتاسپ . دست به غارت و چپاول و تجاوز دراز کردند

بسوارى اسپ از بلخ به سيستان شتافت و کى گشتاسپ را از مصيبت وارده 
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مطلع ساخت و ھردو با لشکرھاى سيستانى به بلخ براى بيرون راندن دشمن 

 : يخوانيماين مطلب را در شاھنامه چنين م. بشتافتند

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

 بکردار ترکان ميان را ببست       ازآخرچمان باره اى برنشست 

  
  کتايون زن کی گشتاسپ شاه بلخ

  شگفتوزآن کارھا مانده اندر        از ايوان ره سيستان بر گـرفت

  يک روز بگذاشتىــدو روزه ب        و بـرداشتـىـنخفتى به منزل چ

  راسپ شدـو درد لھ  آگاھى  هب         شد چنين تا بنزديک گشتاسپ

  را راندىــلخ نامى چـ خـود ازب       را مانـدىـــدو گفت چندين چـب

  که شد مـردم بلخ را روز تلخ        ى زتـوران بيـامد ببــلخ ـپاھـس
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  بکشتند وشد روز ما تار وتلخ         را درشھربلخلھراسپ شھنشاه 

  ه سر زدنـد را ھمدـب وھير  رد       ا به نوش آذراندر شدندـوزآنج

  د را بکشت؟ـيـربـرا ھــ نـدانم چ       آتش زردھشتزخونشان بمرد 

   چنيــن کار دشـوارآسان مگير       ت اسيــرــبـبردند پس دخـتران

  ه باد ھوا ھـرگز او را نديدــک        د ــريـــتـر شـاه بـه آفــدگر دخ

  ندــرو يـاره و تـاج نـگذاشتــب         که از تخت زرينش برداشتـند

  وناب زردــاريد خبــان بمژگز        زدرد پر گشتاسپ شد بشنيدچو

  راندـمه پيش ايشان بــشنيده ھ        بزرگـان ايرانيـان را بخـوانـد 

  ر آتش تيز بريان شدندــچـو ب        ريان شدندـھمه زار گشتند و گ

  رشــاز لشکنگ آورـران جسـوا         چو شد انجمن لشکرازکشورش

  وى بلخ نامى ره اندرگرفتــ س       درم داد و از سيستان برگرفت

  )شاھنامه ،آگاه شدن گشتاسپ از کشته شدن لھراسپ(

  

  :  سيندخت ورسالت او به نزد سام پدرزال-٢
  

 سيندخت، شاھزن کابل، نه تنھا از اين جھت که مادر رودابه و مادر

، خردمند وبا تدبيرار و معروف است، بلکه زنى بزرگ رستم است، زنى نامد

ست وبا ھمين احساس شريف خود بارى دانا، با احساس و مردم دوست نيز ھ

کابل را از يک جنگ تباه کن با لشکرى بسرکردگى سام جھان پھلوان دربار 

، نيزبدون نقش سيندخت نا پيوند عاشقانه زال و رودابه. شيدمنوچھر نجات بخ

  . ممکن بود

 .ست ادان سخنى از آن داستان متعلق به تدبير اين زن ھوشمند و بخش

      شاه برای پیکار با چون  داستان آمدن سام جھان پھلوان دربار منوچھر       
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سر مھرابشاه  از خشم  پرشد، بر مرزبان کابل،  مھراب شاه فاش گشت، 

سیندخت . نھادسيندخت  بر آشفت  و راز پیکار سام را با خشونت با او درمیان 

گفت ، كه اگر مھراب بدو باز گذارد، نزد سام مي رود و او را از راه تباھي 

 کابل مورد تھديد حمله سپاه زابلستان قرار گرفته و خروش .كابل باز مي گرداند

 مھراب شاه  مردم بلند و راه چاره از نزد مھراب شاه کابلستان گم شده بود ،

که به تدبیر وھوشیاری سیندخت 

کليد گنج ھاى خود را اور داشت، ب

در کف او ميگذارد وبه اواجازه 

ھد ھرطوردلش میخواھد انجام دیم

 بشرطی که خاندان خود ،بدھد

  . وکابل را از تباھی نجات دھد

سيندخت زيبا و ھوشمند با کسب 

ابتدا . اجازه دست بکار مي گردد

سيصد ھزار دينار نقد براى نثار 

. ميدارددر پاى سام ، از خزينه بر 

سپس شصت پرستندۀ سيمين کمر 

  سيندخت مادر رودابه               با طوق ھاى زرين بر ميگزيند و در

. دست ھريکى جامى زرين مملو از لعل و جواھر و ياقوت و مرجان مى سپارد 

بعد ده اسپ اعلى با ساز و برگ زرين با سى اسپ سيمين ستام از نسل تازى و 

ده و چھار پيل از اصطبل شاھى جدا ميکند و بدست پارسى با يکصد اشتر ما

پيالن واسپان بارکش و  اشتران راھوار . پنجاه پرستنده زرين کمر مى سپارد

را ازجامه و فرش ھاى پربھا و پيداوار نفيس کابل بار مى بندد و دو صد قبضه 

شمشير ھندى که ھريک دسته ھاى از طال و نقره داشتند،بر اين ھديه ھامى 
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در ميان اين ھدايا، ھديه ھايى پر بھا ترى براى شاه در نظر گرفته شده . دافزاي

بود، و آن تاجى شاھوار با تختى زرين بود که با پيروزه و يا قوت مشبک شده 

چون اين ھمه ھدايا و خواسته ھا بر طبق سليقه زنانه اش آماده گرديد، . بود

اله رومى بر سرگذاشت سيندخت خود را به ديباى زربفت ياقوتى بياراست و ک

و بر اسپى باد پيمايى نشست و به عنوان فرستاده کابلشاه به نزديک جھان 

بخشى از اين روايت بکالم دقيقى در . پھلوان سام از شھر بيرون شتافت

  : شاھنامه خوشتر است 

  ـرـايه بـُبه در و بـياقــوت پــر م         اى زرـت تــن را به ديـبـبيــاراس

  زارـبــرون کـرد دينــارسيصـد ھ         ثارــج مھـراب بھــر نـپس از گن

  ـمـرـجـه به زريـن کـپرسـتنده پن         از زرـده اسپ گـرانـمـايه بــا سـ

  از اســپـان تــازى و از پــارسى         ـد سـىــبسيمـين ســـتـام آوريـدن

  ـريکى را بدستيکى جـام زر ھ          ابـاطـوق زرين پرستنده شصت

  ابـا يـاره و طــوق و بـا گوشـوار         ـوھــر شـاھــوارـرگــيکى تـاج پ

  ـر آب داده پــرندــھمـه تيــغ زھ         بـزرين وسيمين دو صدتيـغ ھند

  زپـيـروزه و چنــد گــونه گـوھـر         ت زرــبـسان سپـھــرى يکى تخ

  صـد اشترھـمه بارکش راه جوى         صداشترھمه مـاده و سرخ موى

  ارـردند بـھمه جـامـه و فـرش ک         يــالن ھنـدى چھارـوزان ژنـده پ

ُچـو گـردى بـکـردارآذر گشسپ          د باسپـچـو پردخت کار انـدرآم ُ  

           يکـى تـرک رومى بسر برنـھـاد

 يکى بـاره زير اندرش ھمچـوباد

 از خودبه لشکرگاه سام بفرستد و از  بدون آنکه پيکى پيشسيندخت

 کابلشاه بسام اطالعى بدھد، با کاروان ھدايا يکراست به سوى ۀآمدن فرستاد

لشکرگاه سام مى چمد و بناگاه به دربان خرگاه سام ندا درميدھد که سام را از 

  .  کابلشاه مطلع سازد و اجازه ورود بخواھدۀآمدن فرستاد
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  فـت نـامــرگـنـه آواز داد و نـه ب         امـاه ســگدرـرازان بـــبـيـامـد گـ

  ھــانــا پھـلـوان جــنـد بـبـگــويـ         اگـھـانــت تا نــبـکار آگھــان گف

  ُبــد يــلـى زابــلىـــزد سپــھـبـنـ          کــابـلىًتــادهــرســــــد فــکــه آم

  د خــراميـد تـفتُـپھـبـش سـبـپـي         فـرود آمدازاسپ سيندخت ورفت

  يـنـابــرشــاه و بــر پھـلـوان زم        نـزمـيـن رابـبوسيـد و کرد آفـري

  ـرکشـيده ز در تـا دو ميـلـرده ب         پ و پيــلـنثـار و پرستنـده و اس

  دـسـرپھــلوان خيـره شـدکـان بدي         ـدـام آوريـيـکايـک ھمه پيش سـ

   وسرافکنده پستکرده دستبکش          تــرسـان مـس ببنشستپرانـديشه 

  ن بــودـه آئـيـفــرستـادن زن چــ         ودـدين بـه چنــکه جايى کـجـا ماي

  ھـمى رأى بـربـيش و برکم نـزد         ـزدـدم و دم نـفـرو بـرد سـر يکـ

  مـهاه و رـزمــن گـردد آزرده شـ         ھمه رمـگـرايـن خـواسته زو پذي

  مرغ بــالـيــبــرآرد بـکــردار س         ش زالـيــازگـردانـم از پـوگـر بـ

  چـه پـاسخ بـگويــمـش درانجمـن         ردد زمـنـشـود رنـجـه آزرده گـ

  سـرانـجـام انـديــشـۀ آن پھـلـوان         چـو انديشـه بســيار کرد انـدرآن

  غـــالمــان و پـــيــالن آرا ســـته         برآورد سـرگفـت کـاين خـواستـه

          شـويد و بـگنجـور دسـتـان دھيـد

 ھــيـدــســتـان نـ کـابلۀبنـــام مــــ

 

 زبان به سخنورى ميگشايد و با کالم درخور يک شاه بانو به سيندخت

و اى دانشى مرد که بزرگان از تو دانش ! اى جھان پھلوان سام « :سام ميکويد 

با گرز تو راه خدا ! ند ، از داد تو است که دروازه ھاى بدى بسته شدمى آموز

پرستى گشوده گرديد، اين دادگرى نخواھد بود که گناھکارمھراب باشد، ولى 

مردم بيگناه کابل مجازات شوند؟ اين مردم ھمگى دعاگوى سالمت تو اند،ترا نه 
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 و او راخوش درخور است خون بيگناھان ريختن، که خداى ما و شما يکى است

  » .نميآيد

  رگردد جـوانـکـه بـا رأى تـو پـيـ        ھـلـوانــچنين گفت سيندخت با پ

  ـر افروخـتـندـيتـى بـبتـو تيـره گ         تـندــو دانـش آموخـبـزرگـان زت

  ـزدىـــ ايۀـاده رــرزت گـشــُبـگـ         دىـسـته دسـت بـو شـد بــبـداد ت

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

  ـردـد گــــايــدر آورد بــکـجـا انــ        ردــه کـناھـان کـابـل چـسر بى گ

  و اندـــاى تــپـرستـنده و خـاک پ         ـوانـدـھـمـه زنـده يکـسر براى ت

  ريـدــد و ھور آفدرخشــنده نـاھـي         وھـوش وزورآفريـدـرس کـاز آن ت

  ميـان را بـخـون ريخـتن بر مبند         سـندـيـن کــار از تـو پــنيـايـد چن

  بيـزدان مـان ھيـچ پـيکار نـيست         خـداوند مـــا و شما خـود يکيست

  ـتنـر آويـخــى گنــاھـــان بـابـا ب         تو دانى نه نيکوست خون ريختن

 رآنـچت بپـرسم بھـانه مجوىـھ         من بگـوىاــدو سـام يـل گفت بـب

 که بى ترديد تحت تاثير سخنان بايسته سيندخت قرار گرفته بود، به سام

وپرسيدکه با چه کسى ! سيندخت گفت که ھرچه از او مى پرسدراست بگويد

طرف است وخود چه نسبتى با مھراب دارد، ھمسر مھراب است يا يکى از 

 و زال چه ميداند؟ آندو کجا ھمديگر را ديده اند؟ از نزديکان او؟ از رودابه

! اى جھان پھلوان :  گفتسيندخت. زيبائى و فرھنگ رودابه برايش تعريف کند

از توگزندى نيست، آنگاه ھرچه  عھد بندى که برجان من وعزيزانببايد با من

سام دست سيندخت بگرفت و به نور و خورشيد و مھر . گويم تمام حقيقت گويم

چون سيندخت پيمان سام را . ند ياد نمود که او و کسانش زيان نبينندسوگ

استوارديد ، زمين ادب بوسيد و از جا بلند شد و بعد آنچه سام پرسيد و آنچه 

  : خود ميدانست پاسخ داد و گفت 

  ن روانــُزن گــرد مھـراب روش         که من خويش ضحاکم اٮپھلوان

  که دستان ھمى جان فشاندبروى         وىـرــاھــ مۀـام رودابــھمـان م
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  رکشد روزچـاکـشـب تيـره تـا ب         زدان پاکـان پيش يـھمـه دودمـ

  ـاه زمينـھـمـان برجـھان دارش         وانيم و زال آفـرينـھمه برتـو خ

  ت کيستـبکابل ترادشمن ودوس         و چـيستــکنون آمدم تا ھواى ت

  بدين پـادشاھى نـه انـدر خوريم         د گوھـريمـبار و ـنه کــاگـر ما گ

ُبکـش کشتـنى، بستـنى را بــبـند         دـنـپيش تـوام مسـتمـمـن اينک ب ُ  

  رگى انـدر آيـد بــروزـکـزان تيـ        ـل مــســـوزـان کـابـدل بى گنـاھ

  روانزنى ديد بـا رأى و روشـن         ھـلـوانـو بشنيد ازو پـسخنـھا چ

  ميانش چـو غـرو وبـرفتن تـذرو        برخ چون بھار و بباال چو سـرو

  ـد جان منـدرسـتست اگـر بگسل        يمـان منـه پـين داد پـاسخ کـچن

  نــدرستــبمانـيد شــادان و دل ت        ُل و ھرکه پيوند تستــتو با کابـ

             تانـم که زالـن نيز ھمـداســـبـدي

   چـو رودابـه جـويـد ھمالزگيتى

  

 به سيندخت اطمينان دادکه ديگر زارى و البه نکند و او به منوچھر سام 

نامه نوشته و زال را به دربار فرستاده است تا با ھنر خود دل شاه را بدست 

سيندخت از شنيدن سخنان سام ، . رددگزال و رودابه استوار پیوندآورد و پيمان 

  : ست تا مھمان کابل گرددشادمان شد و از سام خوا

  کند بنده را شاد و روشن روان         ر پھلـوانـبدو گفت سيندخت اگ

  دـود بـاسمـان بـلنـرم بـر شـــس         نـدـن انـدر سمـد بکاخ مــچمـان

  رـکز انديشه دلرا مکن ھيچ سي         رــفـت سام دلــيـــدو گــبخنـده ب

  چوبشنيد سيـندخت پوزش نمود        ار زودــو اين کــرايـد بکـام تــب

  

ه گشت و پيکى تيز تگ باز خود بۀسيندخت شادکام از نزد سام به خيم

کابل فرستاد و از موفقيت تدبيرخود به مھراب مژده داد وافزود بزودى خود نيز 

  . بدنبال پيک راھى کابل خواھد شد
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  شد سر زخواببـجنبيد و بيدار          آفتـابۀون چشمــدوم روز چـ

  وىـھـيم جــبــدرگـاه سـاالر دي         گرانمايه سيندخت بنـھـاد روى

  دش بـنـامـمـه بـانــوان خوانـدن         رآمـد ز درگـاه ســامــروا رو ب

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

  ن شـادمان پيش کابل خداىشـد        ـاز گشـتـن بـجـاىـورى بـبدست

  و آنـچـه ديـدى بمـھراب گـوـبگ         ل گفت برگيـر و روـورا سام ي

  زگنج آنچه پرمـايه برخواستـند         لـعـت آراسـتـنـدـسـزاوار او خ

  ھــم از بــھــر رودابـه دلـنــواز        ھم ازبھرمھراب وسينـدخت باز

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

  گرفت ويکى سخت پيمان ببست        بسيندخت بخشيدودستش بدست

            ردى ومردى دويستُسرافراز گ

  که اکنون مايست دودادوگفتشـب

  

 سيندخت مظفرانه بکابل بازگشت و آنچه از سام ديده و شنيده بود با 

ى درکالبد ئچنان شادگشت گه گودل مھراب از خوشى . مھراب در ميان گذاشت

سيندخت از رضائيت سام به پيوند زال ورودابه نيزبه . بيجان روح دميده باشد

در پايان . مھراب اطمينان داد و به آراستن جشن عروسى رودابه پرداخت

  : رسالت سيندخت دقيقى چه حکيمانه ميگويد

  

  شـسر زن سـزد گربرآيد سراز       نشـنـدى مــزن و مـرد را از بل

  ون ھرچه جستى ھمى يافتىــکن      تىـيـز بشتـافـــوى کـاخ دل نـس

  

  : جشن عروسى رودابه در کاخ زرنگار

 شاه به پيمان  منوچھراز آنسوى پيکى تند رو از جانب زال رسيد که

  از .دوستى با خانواده مھراب موافقت کرده و بزودى زال مھمان کابل ميگردد
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 :  و سيندخت و رودابه چون بھشت خرم شدنداين مژده د لھاى مھراب

 

  ز پيـونـد خـورشـيد زابلسـتـان           چنان شاد شـد شاه کابـلـستان

  و يـا پيـرسـر مـرد گردد جوان          از يـابـد روانـکه بيجان شده ب

  ده رازــتـر آمـد سرايـنــبــر دخ          بازگشت ندخت ازاوـوبشنيد سيـچ

  ر انـجـمـنـسـزاى ستـايـش بھ         اه زنـودابـه کاى شبدو گفت ر

  ن کـنـمــرمانــت آرايـش ديــبـف          ن کنمـو باليـمن از خاک پاى ت

   سور بادـۀـو خـانـدل و جـان ت          وچشم اھـريـمنان دور بادـز تـ

  

. دسيندخت به آرايش کاخ پرداخت تا ازشاه داماد زابلستانى پذيرائى کن

رودابه .  آراسته گرديد و تخت زرين برنھادند وکاخ شاه کابل چون بھشت خرم

. در خانه زرنگار بخود پرداخت، کابل پر از رنگ و بوى و پر از خواسته شد

. رامشگران گرد آمدند. پيالن را بياراستند و زمين را بديباى رومى بپيراستند

. ئين نياکان را کار بستندآ. کابل زمين کران تا کران بصورت بھشت برين شد

برسر شاه افسر . شاه و ماه را به يک تخت بر نشاندند و زر و گوھر برافشاندند

وقتى شاھدخت کابل جفت فرزند . زرنگار وبر تارک ماه گوھر شاھوار درخشيد

 تا آنرا به ما .شاه زابل گرديد، مھرو دوستى قصه شان را بروز گارسپرد

صحنه ھا را به تصوير کشيده که جاى آنست آنرا دقيقى چه زيبا اين . برساند

  :اززبان دقيقى نيزبشنويم 

   

  برسرشتـشک وعنــگالب ومى وم           و خرم بھشتــبياراست ايوان چ

  سرــزبــرجـد درو بـافـته سـر بـ          يـکر بـزرــنـد پـــبـساطـى بيـفـک

  نـده بـودـھا ک  گــھـر نقـشميــان          نـده بـودـر آکــدگـرپيکرش گـوھ

  کـه تخـــت کيان بـودوپرمايه بود          ه بودــوت مـرتخت را پـايـز ياق

  ھـا نوشـت ربسى جـادوئيـبرو ب           شتـبھبياراست رودابـه راچـون 

  ـد بـــارـــ او نــدادنـرکسـى را بـ         انـه زرنگـارـخدش بـر آن ــنشان
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  واسـتهـرازخــوى و پـب از رنگ و پر          تـهــــد آراسـستـان شــمـه کابلــھ

  ـيـراستـــنـدـاى رومـى بـپـبه ديـبـ           يـاراستـنـدـيـالن بــھـمـه پشـت پ

  ـرسـر ز زر افسـرانــنـھــادنـد ب          گــرانــنشستـند بـر پـيـل رامشـ

            فشانند برسـرھمـى مشک و زر

 الب و زمى خـاک ترـــنــند از گک

 ۀکابل براى برپائى جشن عروسى آماده گى ميگرفت که ناگه فرستاد

ديگرى از سوى سام رسيد و پيغام داد که سام و زال در راه ورود به کابل 

  . استند
  

  ـروسـو چشم خـبياراست لشکر چ        وسـن و بربست کـيـزد ناى روئــب

  رانک ت ازکران تاـشـد بھـزمين ش         ـرانـگـ رامشالن وــيـــده پـابـا ژنـ

  چه سرخ وچه سبـزوچه زردوبنفش        شــون ـپرنيانى درفـونه گــزبس گ

  ش استـيزاست يا رامـيکى رستخ         امش اسـتـفتى مگرروز انجـو گـت

  ام گـدذارـپ و بگـد از اسـرود آمـف         يـش سامـونه تا پـت زينگـمى رفـھ

  ـردش روزگــارـــيـدش ازگـرسـبـپ        نارـلوان در کـھـھـان پــرفتــش جـگ

  يـنـه بـرسـام و برزال زر ھمچنـچ        ت آفــريـنــرفـستـان گــ کــابـلًشــه

  ھـرــن نگـارش گـکـى تــاج زريـي        ارک زال زرـــاد از بـــــر تـــنــھــ

  برانـدوده مشک و مى و زعـفـران         ا کــرانران تــش و يال اسـپان کـب

  مه سراىـغـدرو دشـت پـربـانگ ن         ھمه پشت پـيالن پرازکـوس ونـاى

  د پـرستنـدگانـسته سيــصـان بـمـيـ         ـانـدگـت سينــدخت با بنــبرون رف

  ـربـدست انـدرون پر زمشک و گھ         ريـکى را يـکى جـام زرـن ھـآرــم

  دـدنــر افـشانـوزان جامــھا گـــوھـ         دنـدــمه سام را آفـــرين خــوانــــھ

  ودى درم را در آنـجــا بــھــاـنـــبـ         ھاـنــار و از گــوھـــر پــر بــز دي

  ؟که رودابـه راچـند خواھى نھـفــت        ام گفــتـديد وسيندخـت را ســبخن

  ود خــرم بــھــارـــدرون بــکـجـا ان         زرنـــگــار ۀنـــنـد زى خـاــبـرفـت
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  در وىـد انـيکا يک شگـفـتى بـمـان         دران ماھـروىـ انسام ردـنگـاه ک

  يشــن و کــبـبستـند عـھــدى بآئــي         ت پيشـراب رفــرمـود تــا مھــبـف

  د بـر افـشـانـدنــدـــق و زبــرجيـعق         ت شـان شـاد بـنشانــدنــدـبيک تخ

  سـر مـاه  بــا گـــوھـــر شـــاھــوار       زرنـــگــارشــاه بـا  افـــسر  ســـر
  ـنـــج آراســتـهــ گۀخــــھــمــان نس         س دفـــتـر خــواســتــهــاورد پــبـي

  تـن شـنودـ گفن نيـارستاوشـکـه گ        د از گـنجھا ھـرچـه بـودــبرو خوان

  ته با نـاى و رودــبودند يک ھفـب

  ن وخـرام و سـرودـابا سـور جش

جشن عروسى رودابه در کاخ زرنگار برگزار و کابل زمين بدینسان 

شاه و ماه را . آئين نياکان را کار بستند. کران تا کران بصورت بھشت برين شد

 شاه سربر. اندندزر و گوھر برافشدرقدم ھایشان  يک تخت بر نشاندند و در

 شاھدخت کابل ن گرفت وافسر زرنگار وبر تارک ماه گوھر شاھوار درخشيد

  .جفت فرزند شاه زابل گرديد

سام چند گاھی درکابلستان بماند وچون قصدبازگشت نمود،سپاه  

ھفته بعد زال زر نیزآھنگ سیستان نمود وفرمود تا .راخبرداد تا آماده سفرشوند

ون کجاوه بزیبائی تختی آراسته شد، رودابه را درآن کجاوه ای آماده کنند وچ

سیندخت ومھراب شاه نیز شاھدخت را ھمراھی .جابجا نمود وآھنگ سیستان کرد

آنگاه .کردند وچون به سیستان رسیدند، سام در نیمروز دگرباره جشن اراست

خدا را سپاس میگویم که تو سرانجام به آرزویت «:زال را فرا خواند وگفت

کنون ھنگام آن فرارسیده است که من سپاه بردارم وراھی گرگساران ا. رسیدی

تو را برجایگاه خویش به . ومازندران شوم تا آشوبگران را گوشمال دھم

سروری نیمروز می نشانم تا از کشور نیمروزپاسداری کنی وبه ابادی و 

  !دادگری در نیمروز بپردازی ودل مردمان شادکنی

  سـوى سيستان روى بنـھاد تفـت         رفـتـن بـمــاـريــرمـاه ســام نــس

  ادى يکى ھفـته بـگرفــت سـازـبش        س که او رفــته بد زال بـازـازآن پ
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  اه را در نشاختـــد تا مــيکى مھ         ـودج بساخـتـمارى و باالى ھــع

  رفتـنـد پـيشـوى سيستان ره گــس        ومھراب وپيوندخويش چوسيندخت

  ـشـيکى دھـن لب زنـر ازآفـريــپ        وش منشــادان دل وخـند شـتــبرف

  روزـو خندان و گيتى ف ادــھمه ش        ـروزـيــمـيـروز در نــيـدنـد پـــرس

  ردـه روز اندران ساز بگماز کــس        ھى سازکـردـام آنگـزم ســکى بــي

  رخنده فالــبـف رد لشکرــن ببــرو         زالـى پــادشاھى بــرد آنگھـپـــس

  سوی گـرگساران، ســوی باخــتـر        درفـش خجسته برافـراخــت ســر

  ت فرخ ھمالــلس آراسـجـمى و م         بشست زال  ومـسام يک زخبشد 

  نشست با زال زرــه بـچــو رودابـ

  اج زرــکى تــرنـھــادش يـبـسر بـ

زادى زن در انتخاب ھمسراست، در اين داستان نکته برجسته وجالب آ

رودابه وقتى اوصاف زال را از زبان پدر ميشنود، و پرستندگان ھنر و کمال 

زال را به او بازميرسانند ، تصميم به مالقات با زال را ميگيرد و او را به کاخ 

  . خود مھمان ميکند وشبى را با او بکام دل به صبح مى آورد
  

   : رودابه، شاھدخت کابل -٣

ترین زن در  سیندخت خرمند به دختر مھراب شاه کابل ورودا

  ھای دلباختگی داستان. ھمسر زال و مادر رستم استشاھنامه،

 پیرانه سر شھزادۀ »زال« پیوند آن شاھدخت با  و به زال»رودابه«

دلچسپ   وو لطيف ترين  ترین زيبا در شاھنامه يکى اززابلستان، 

    . ھاى عشقى است داستانترین 

دابه  تصويرى بس زيبا و دلکش از روشاھنامه  در دقيقى شيرين کالم،        

   در خيال بدو دل داده  تصویرکشيدن آن ھنگام  بدست ميدھد که گويى شاعر در

   :توجه کنیددر شاھنامه تصویرگری به این . است
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   بـرخ چون بھشت و بباn چو ساج       ز سرتـا به پـايـش بـکـردار عــاج

   پاى بنـدته چون حلقۀــسـرش گش         کمند دو مشکينفت سيمينبرآن س

  نار و لب نار دان        ز سيميـن بـرش رستـه دونـار دانـش چـو گلــرخـان

  ـرده از پـــر زاغـرگـى بــژه تـيــمـ         دو چشمش بسان دو نـرگس بباغ

  ز پوشيـده از مشـک و نازبـرو تــو       ـرازـنــد طــــمـــدو ابــرو بـسـان ک

  ـش و خواستـهـُپــر آرايـش و رام        ـر آراستــهـبھشتـيـست ســرتـا سـ

 )شاھنامه ، حکايت آمدن زال به نزد مھراب کابلى (

  

دلدادگی داستان 

از آن رودابه  زال و

جھت که ھم بگذشته 

ھاى دور کشورما تعلق 

درايت و  دارد و نيز

ھوشيارى يک مادر با 

بير و فداکار را بيان تد

ميکند، اينجا از قلم يک 

دانشور نامدار کشور 

عبدالرحمن پژواک که (

 سال قبل آنرا از پنجاه

نظم به نثر شيوا 

افزاش  با) درآورده

  رودابه شاھدخت کابل     .ابياتى چند از شاھنامه باز تاب مى يابد 
  

  لستان تا  جھان پھلوان در بار منوچھر، فرمانرواى سيستان و زابسام
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در شبستان سام چلچراغى ميدرخشيد که دآلرام جھان پھلوان . کابلستان است

دآلرام که رخش چون گلبرگ و مويش چون مشک معنبر بود، سرانجام از . بود

باالخره . سام بار گرفت و اين بار ھر روز بيشتر بر تن زيبايش سنگينى ميکرد

 : بدنيا آورددآلرام سبک بارشد و فرزندى بروشنايى خورشيد 
 

   نگارى چو خورشيد گيتى فروز        د روزــدان چنــزمادر جدا شد ب

  ن ھمه موى بودش سپيدــ وليک        ان شيـدـود بـرســبچھره نکو ب

  د يک ھفته بـرسام يـادـردنـــ نک        نگونه زادــپسر چون زمادر بدي

نکردند و آن   يادچون زال را ھمه موى سپيد بود ھفت روز تمام بر سام

تا آنکه دايه نريمان بر جھان پھلوان . خورشيد را در شبستان نھان داشته بودند

چون . اندر امد و آن سخن بازگفت ، از تخت فرود آمدو سوى شبستان شد

فرزند را پيرسر يافت ازجھان يکسره نا اميد شد ، به نيايش درآمدو از 

  . دادارفرياد خواست و مرگ نيازکرد
   که چون او نديد و نه از کس شنيد         رمـايه ديدـير سر پـور پيکى پ

  و ليکن به رخ سرخ بود و شگـرف         رفـھمه موى اندام او ھمچو ب

 

از خنده آشکار ونھان مھان . م، بچه را چون بچه اھريمن پنداشتسا«

ً ستم فورا اين. ھراسيد وبفرمود تا زال را بردارند و از آن بوم وبر دور بگذارند

. ُاو را بر فراز البرزکوه گذاشتند وباز گشتند. بر کودک شيرخوار روا شد

جھان آفرين از آن کار بر سام خشمگين شد، تنش . روزگارى دراز براين برآمد

گيتى او را  مار ھمى آزمود، چنانکه از پزشکانرا برنج سپرد، او را به تي

 گاھى سرانگشت مى مکيد و زمانى کودک بدان جايگاه افتاده بود، .درمان نبود

ديد شيرخوارى . ميخروشيدتا آنکه سيمرغ را بچه گرسنه گرديد وبه پرواز برشد

. تنش برھنه و لبش خشک است . ميخروشد و ھيچ مادرى فرياد او را نمى نيوشد

سيمرغ فرخنده بال پاک ديد وفرود آمد و . دايه او خاک و کھواره او خار است

برداشت و وى را به کنام خود برد وبا بچگانش ھمى کودک را از کھسار 



 ٢٩ سيمای زن افغان درحماسه وتاريخ              

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

نيک و زشت پنھان نمى . او انس گرفته بود تا آنکه کاروانى برآن کوه برگذشت 

نشان زال در جھان پراگنده شد و از آن نيک پى به سام نريمان آگھى . ماند

  . سيد، بدينگونه ناخوشى از تنش يکسره رفتر

شبى از شبھا ، سام از کار روزگار برآشفته و داغدل خفته بود، 

درخواب ديدکه مردى از کشور ھندوان بر اسپى سوار است و نزديک سام فراز 

چون بيدارشد، مؤبدان را بخواندو . مى آيد و او را از شاخ برومندى مژده ميدھد

آنچه از کاروان شنيده و آنچه در برکشادند و . سخن برانداز اين در چندگونه 

گفتند کسى راکه يزدان نگھدارد از سرما و گرماتباه نگردد، بياراى و بسويش 

  ! بگراى 

سام دوباره بخواب شدتا بامدادان که خورشيد بردمد نشان زال جويد، 

 و جوانى ولى دوباره در خواب ديد که درفش بلند بر البرز کوه برافراشته اند

در دست چپش مؤبدى و در دست . خوبروى با سپاھى از پشت آن مى آيد

يکى از آن بخردان سام را سرزنش نمودو از . راستش بخردان نامور روانند

باز جھان پھلوان بھراس برخاست و موبدان را بخواند، . کار فرزند آگھى داد

. گنده خود را باز يابدسران سپه را ھمه برنشاند و دمان سوى کھسار براند تا اف

کوه را سر اندر پروين ديد، بلندتر از پرواز عقاب بود، ستيغى از آن بلند تر 

  . برآن راه نبود کشيده بود که گزند کيوان را 

سام برآن سنگ خاراو نيروى مرغ سھمگين آشيان نگاه کرد، جوانى 

روى . راه برشدن جست ، ولى نيافت. ِديدبکردار خود که گرد آشيان ميگشت

نيازش ھمان گاه پذيرفته . برخاک گذاشت و فرزند بدرود گفته را باز خواست 

آنگاه به زال . سيمرغ از فراز کوه نگه کرد و سام و گروه او را بدانست. شد

نام نھادم ، پدرت ) مکر وغدر(» دستان«من دايه و پرورنده توام ، ترا : گفت 

رواباشد که بردارمت وبى آزار سام جھان پھلوان بسراغت آمده است ، اکنون 

من ترا بدشمنى از خود دور نميدارم، بلکه بسوى پادشاھى . نزديک وى بگذارمت
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. بودن تو اينجا مرادر خوراست مگر ترا آنجا يگه از اين بھتر است. ميگذارمت

بعد سيمرغ پرخويش بکند و به زال داد تا اگر به مشکل بزرگ برخوردآنرا 

پدر چون بديدش زار . گشاد و زال را نزديک پدر بگذاردبسوزاند و آنگاه پر بر

دل سام از ديدار فرزند بازيافته . ناليد و داد و نيروى و ھنرشاه مرغان راستود

از کوه فرود آمد، جامه خسروانه بخواست و تن زال را . چون بھشت برين شد

ه سپاه يکسر» ھيچ آرزو ى بردلت نگسلم«: با خفتان پھلوانى پوشيد و گفت 

زنگ ھاى زرين بصدا در . نزديک سام شدند وبر جھان پھلوان آفرين خواندند

سواران غريو برداشتند و آنگه به . آمدو کوس ھا گوش آسمان را خراشيد

  . خرمى راه بگذاشتند تا آنکه بشادى بشھر اندر شدند

به . از زابل به منو چھرآگھى دادندو افسانه سام و زال را براو خواندند

چون . زند شاه فرمان داده شد تا سام و زال را به پيشگاه او بياوردنوذر فر

منوچھر از ديدن .نزديک منوچھر رسيدند، پادشاه برپدر و فرزند آفرين خواند

. زال شاد شد و فرمود تا او را راه ورسم رزم و بزم و آئين شادکامى بياموزند

و پيمان بسته ام که سام گفت با ا. زيراکه زال جز مرغ و کوه چيزى نديده بود

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

اسپان تازى زرين ستام ، شمشيرھندى ، ديباو خز و بيجاده و . جشن آراست 

بردگان رومى ، ساتگين ھاى زمرد و جام ھاى پيروزه از مى . زر فراوان داد

 آراسته شد، پيمانى بستند و از درياى چين چون جشن.پرکردند و به پيش آوردند

خت پيروزه وتاج از تا درياى سند و از زابلستان تا ھامون سيستان با ت

کوس بر کوھه پيل بسته . کمر بند زرين به سام نيرم ارزانى گرديدمھربيجاده و 

 . بلستان روى نھادند شد و سام و زال سوى زا

. ن و پھلوانان بياموختروزگارى گذشت تا آنکه زال ھنر ھاى شاھا

چون سام بسوى گرگساران و مازندران آھنگ جنگ کرد، سردارى و تخت زابل 

پور سام چندى در زابل دادگرى کرد، چنانکه مردم و . را به فرزند بازگذاشت 

بخردان را بخواند و . تا آنکه از دورى پدر دل تنگ شد. مھان را شادمان گردانيد
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انش پژوه براى شکار بسوى کابلستان که نخجيرگاه آنگاه با سواران و مردان د

  . دوران بود، بتاخت

چون از کار دستان سام آگھى . نام بود» مھراب«پادشاه گسترده کام را 

خوان پھلوانى نھادند وبرآن شادمان . زال نيز پذيره شد. يافت نزد او شتافت 

 در کار او تيز مھراب در پور سام نگاه کرداز ديدار او شاد شد و دلش. نشستند

بچھر « : چون مھراب از خوان زال برخاست ، با مھتران خود گفت . تر گشت

  » .و بباالى اومردى نديده ام ، کسى نمى تواندکه زيبنده تر از وى کمر ببندد

يکى از مھان مھراب را ستود و به زال آگھى داد که در مشکوى او 

. چون بھشت دارددخترى است که رويش روشنتراز خورشيد است و رخى 

اگر ماه جوئى ھمان روى اوست وگرمشک بوئى . پيکرش بکردار سيم است 

  ».ھمان موى اوست 

شب . مھر زال برآن ماه روى بجنبيد و به نا ديده بياد او سوگوارگرديد« 

. را باستارگان بسر برد، چون خورشيد تافت و روى گيتى سپيد شد، بار بگشاد

شاه کابل روز ديگر با ز . گاه او را بياراستندگردان زرين ستام رفتند و در

زال را بخانه . سوى خيمه شھزاده زابل شد و از اوپذيرائى و سر بلندى ديد

خود خواند، دستان سام از تخت و مھرو تيغ و کاله دريغ نکرد، مگر بنام آنکه 

مھراب بر انديشه او آفرين خاند . مھتران او مى گسارى ميکنند، بخانه او نرفت

مھمانان بارديگر يک يک او را ستودندو از ماه مشکونشين او چندان . بازگشت و

 . سخن گفتند که زال يکباره ديوانه گشت و خرداز او دور شد

. يک چند سپھر بر سر ھمى گشت و دل زال يکسره به مھر آگنده بود

با ھمه . انديشه اش فراوان بود، مگر نميخواست به نزد خردمندان رسوا شود

روزى که . که داشت کسى نداشت که ھمه چيز را با او در ميان بگذاردچيزي

در . مھراب شاه از نزديک زال باز گشته بود، بسوى شبستان خويش گذر کرد

رودابه . سندخت جفت او و رودابه دخترش بود: کاخ او دو خورشيد ميدرخشيدند

 يکجا به نزدپدر که بسان بھشتى پر ازخواسته و بديبا و گھر آراسته بود، با مادر
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اين پيرسر پور : مھراب از ديدار شان يزدان را ستود، سيندخت پرسيد. شتافت

سام چه مرديست ؟ چه چھره و چه شيوه دارد؟ از تخت سخن ميگويد يا از 

درگيتى از پھلوانان و گردان کسى : سيمرغ و آشيانه ميسرايد؟ مھراب گفت 

دستش بکردار رود نيل است . دارددل شير و زور پيل. نمى تواند پى زال بسپرد

مويش سپيد ولى چھرش چون . برتخت زرافشان است و درجنگ سرافشان. 

چون رودابه اين سخن از دھن پدر شنيد، برافروخت و رويش . خورشيد است

مھر زال در دلش جاى گرفت و آرامش از او . آرزوجاى خرد گرفت. گلنار شد

ست که از مردان به نزديک زنان ياد رأى زن باستان چه نيکو گفته ا. دور شد

راز خود با ايشان .رودابه را پنج پرستنده بود که برايش جان مى افشاندند. مکنيد

اى افسر بانوان : پرستندگان را شگفت آمد، گفتند . در ميان نھادو چاره جست

ترا از ھندوستان تا به چين مى ستايند، نگاره رخت را به خاوران ! جھان

ين روشن و چلچراغ شبستان کابلستان ھستى، چسان کسى را که نگ. ميفرستند

رودابه . او پرورده مرغ کوه ھاى بلند است ! پدر بر انداخته است ببر ميگيرى 

دل من از ستاره تباه شده است ، « :ايشان را بخشم خاموش ساخت و گفت 

ان پرستندگ.چگونه بى ماه ميتواند شاد باشد، مرا زال بجاى تن و روان است 

چون آواز دل رودابه را شنيدند، براز او آگاه شدند و بدل جوئى پرداختند و 

 . پيمان بستند که شھزاده زابل را نز د شاھدخت کابل بياورند

. ماه فروردين و سرسال بود، زال برکنار رودخانه بارگاه آراسته بود

از آنسوى کنيزکان بدانجا شدند و از کنار رود خانه فراوان گل چيدند تا آنگه 

. پرسيد کيانند؟ شنيد کنيزکان رودابه ھستند. رودخانه نگاه زال بر ايشان برافتاد

دراين گفت وشنود مرغى خشيشار از روى آب برخاست، زال کمان خواست و 

خادم . خادمى را فرمود تا شکارش را بياورد. آن مرغ را از ھوا برزمين افگند

 پيش آمد و نشان کماندار باز کنيزکى. در کشتى شد و از رودخانه گذشت 

از زيبائى و ھنر او در . جست ، دانست که پور سام شاھزاده زابلستان است 

شگفت شدند و گفتند در گيتى جز رودابه بھشت روى ، ديگرى بدان زيبائى 
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زال از سخنى که رفته بود باز پرسيد و . خادم باز گشت . آفريده نشده است 

 ايشان را بخواند و از خوبى ھاى رودابه چيزھا .دل زال جوان ترشد. آگاه شد

کنيزکان شاد برگشتند و پيمان . ُکنيزکان را فراوان در و گھر بخشيد. شنيد

پورسام را بدان سان . درست کردندکه زال را به ديدار رودابه شادمان سازند

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

. گام کنيزکان را از تپش دل ميشمرد. مش را براه دوخته بودرودابه چش

چون بيامدند و سخن باز گفتند، بسان ماه خنديدو فرمود ھمان شب به پور سام 

روز چشم براھى . برسانند که دخت مھراب را آرزوى ديدار ديوانه کرده است

ھر و به پايان رسيد، چون خورشيد به سراپرده شام فرورفت ، پور سام بسوى م

چون چشمش بزال . رودابه از فراز باره راه او را مى ديد. آرزو گام برداشت

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

مشکين از کنگره فروھشت تا پور سام را بدان کمند مشکين فراز آورد، دستان 

 زين برون آورد و بر باره فراز وکمند از پشت. سام به موى او بوسه مھر داد

رودابه دزديده در . ھردو بکردار مست رفتند و سوى خانه زرنگار شدند. آمد

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

ھر چندچون منوچھر اين : زال گفت. پيمانه ، پيمان مھر را استوارتر کرد

تان نگردد و سام نيرم خروش برآورد و برمن داستان بشنود، بدين کار ھمداس

رودابه .. بجوش آيد، اما من ھرگز از پيمان نگذرم تا تو آشکارا جفت من گردى

که جھان آفرين برزبانم گواه باد که جز تو ديگرى برمن پادشاه : پاسخ داد

ھرزمان مھرشان بيشتر ميشد، خرد دورتر ميگرديد، آرزو پيشى » .نگردد

  : ميکرد

  يش بودـود آرزو پــرد دور بــــ خ          رشان ھرزمان بيش بودھمى مھ

  ور را نشکريدــرکو گـــر شيـمگ          نار و نبيـد ــوس و کــود بـھمـى ب

 

  چنين بودتا خروسان بانگ زدند، آواى تبيره از سراپرده مھراب شاه «
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فگند و از آن کاخ زال از باال کمند در ا. بلند گشت و خورشيد ماه را بدرود کرد

چون . براسپ خويش نشست و بسوى شکارگاه بازگشت. فرخنده فرود آمد

بسراپرده خويش رسيد مؤبدان و سران لشکر را بخواند و راز خويش با ايشان 

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

ندگان ضحاک بود از کمان چون مھراب از ما. سخن برلب بخردان بسته شد

. دريافت و راه گشايش سراغ کرده خموشى رازال ماي. منوچھر وسام ھراسيدند

مھراب ھرچند موبدان پايان کام و آرام او را خواستند و پاسخ آراستندکه 

نتوان او گوھر اژدھاست ، مردى است بزرگ که برتازيان پادشاه است، مگر از

ُرا تنک مايه گفت  .  نامه اى به سام جھان پھلوان نبشته آيدراه آنست که. ُ

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

آنگاه که . اى گراينده تاج و کمر، روزگار مرا بدانسان که ديدى زاد: بنويس که 

به . پدر در ناز و خزو پرندبود، مرا درته بال سيمرغ در البرز کوه جاى داد

اکنون کارى دل . يرخون ميخوردم تا آنکه از آشيان به تخت و نام شدم جاى ش

. بدام مھر دخت مھرابشاه افتاده ام. شکن پيش آمدکه نتوان آنرا در انجمن گفت 

کوه گواه است که جھان . شب ھاى تيره يارمن ستاره و کنار من درياست

  . »ھيچ آرزو بردلت نگسلم« : پھلوان گفته بود

 سام رسيد، سرش از انديشه گران گشت وبا خود گفت چون نامه بدست

مؤبدان . کسى را که مرغ آموزگار باشدالجرم از روزگار چنين کام دل جويد: 

از اين دو : را بخواند، ستار شناسان از آسمان و از آن کارباز جستند و گفتند

از . دپيلتنى به جھان آيد که به مردى ميان بندد، پى بدسگاالن از بيخ زمين برکن

سکسار و مازندران نشانى نماند و زمين را به گرز گران بجنباند، به دشمنان از 

سام نيرم دلش شاد گشت و به .او بد رسد و براى کشور خود نيکوئى و نام آورد

زال چون بدانست که پدر شاد است و اکنون شھريار منوچھر . فرزندپيغام داد

  . ببايد شاد گردد، اميدوارگرديد
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دو دلداده به ھمديگر . ن زنى ميان زال و رودابه پيغام آور بودشيرين سخ

روزى پس از آنکه پيغام زال را به رودابه . پيام مھر و صفا و آرزو ميفرستادند

سپرد، سيندخت برو بدگمان شد و چون دريافت که زال و رودابه شبى تا بامداد 

سيندخت مادر رودابه از . با ھم نشسته و بھم پيمان دل بسته اند، بناچار آه نکشيد

. مھراب ازکار او جويا شد. ھراس آنکه مبادا مھراب آگه شود بدل رنجور گشت

تنش لرزيد و . سيندخت چون سرگذشت باز گفت ، مھراب دست بردسته تيغ زد

سيندخت زار گريست و باخردورزى او را نرم کرد . رنگش چون الجورد گشت

 دخت مھراب و دستان سام آگھى چون منوچھر از.و از انجام نيک سخن گفت

نوذر را فرستاد تا به سام برساند که پيش از رفتن به زابل . يافت پر درد شد

سام جھان پھلوان از ديدن نوذر بدل شاد شدو آھنگ دربار ! بدربار بيايد

  . منوچھرکرد 

چون بکاخ شاھى باز گشتند، . منوچھر باسپاه گران بر سر راه رفت 

منوچھر از جنگ مازندران باز پرسيد، سام . ى خود برنشانداورا بنواخت و پھلو

. شاه از مھراب سخن به ميان نياورد. از پيروزى و پھلوانى خود سخن گفت 

روز ديگر تا سام سخن ميزد، منوچھر شاه بدو . سام نيز در آن خاموش ماند

را از جھان بردارى ، برو ) ضحاک(فرمان داد که اکنون بايستى تخم اژديھاک 

سام جھان پھلوان را فرمان شاه ناگوار و ! مھراب و کابلستان را خراب کن

آنگاه بى آنکه از خود . ُشگفت آمد، ولى مانند گردان پاکدل آنرا بى سخن پذيرفت

زال چون از کار پدر . و درد فرزندسخن گويد، لگام سوى کابلستان باز گردانيد

ورد و پيش پدر نھاد و آنگاه روز گار گذشته را باز آ. آگاه شدنزد او شتافت 

دو کوه يکى پيمان با فرزند درد رسيده و ديگرى فرمان . پيمان او را به ياد داد

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

فرمان داد تا خود به نزديک منوچھر شود، شايد ھنر و جوانى خاطر شاه را شاد 

. زال برسنجش پدر آفرين خواند. باھى کابلستان را باز خواندکندو فرمان ت

اين نامه از سوى آن پھلوان « :نويسنده يى آمد و بفرمان سام نريمان نبشت 
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گردافگن گرز دار بسوى شھريار مى آيد که نيرويش ھماره و ھمگان براى 

بداستان اژدھاى رود کشف و بمرگ گردان گرگ . آرزوى پادشاه کار کرده 

ان و خون يالن مازندران که کار آنان را به گرز گران و فرمان شاه راست سار

. به ياد پادشاه ميدھم که نيرويش ھماره و ھمگان براى من با زال است . کرده ام

زال را فرستادم تا حال خود باز گويدباشد که شھريارسخن پھلوانى را گرامى 

  » .دارد و روا نشمردکه دشمن شکن پيمان شکن گردد

 سيمرغ بسوى منوچھر تاخت تا آنجا ھنر آزمايد و دل ۀزال چون بچ

پيام سام يک زخم را برساند و به پيمان . منوچھر را از کين مھراب پاک سازد

  . دوستى خود با رودابه گرايد

چون اين داستان درکابل فاش گشت ، سرمرزبان مھراب از پرخاش پر 

.  به خشونت با او در ميان نھادشد، بر سيندخت بر آشفت و راز پيکار سام را

اگرمھراب بدو بازگذارد نزد سام مى رود و او را از راه : سيندخت گفت که 

سيندخت بنام فرستاده مھراب با خواسته ھاى فراوان . تباھى کابل باز ميگرداند

به رنگى که پھلوانان خرد مند را ستوده آيد، سخن راند و سام . نزد سام رسيد

 را نرم ساخت، چون کار سرانجام شدگفت او، سيندخت مادر فرومانده در کار

اورا بنواخت و پيمان بست که دل بيگناھان . سام را شگفت آمد. رودابه است 

مھراب . سيندخت بادل خرم بازگشت . کابل نسوزاند و بروز تيرگى روا ندارد

به را شاد ساخت و مژده داد که سام نيرم به زودى به بجاى آنکه بکين برآيد 

  . مھر مھمان شاه کابل گردد

زال بدربار منوچھر پيوست، شھريار آفرين خواند، چون نامه سام ازو 

سه روز اختر رودابه و . دريافت ، ستاره شناشان را به جستجوى اختر گماشت

موبدان را . زال را در آسمان جستند تا آنکه آنرا ھمايون و فرخنده يافتند

آن دوازده سرو سھى نشان مى جويم که از « : بخواندند، مؤبدى پرسيد

  » از ھريکى سى شاخ برزده؟ 
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در سراغ آن دو اسپ گرانمايه تيز تازم که يکى « :ديگرى گفت 

چون درياى سياه و ديگرى برنگ بلور سپيد است ، ھردو مى شتابند 

  » ولى يک ديگر را نمى بينند؟

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

 »؟. بگذرد، يکى کم شود ولى چون بشمرندھمان سى باشندشھريار

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

داس تيز سوى آن مرغزار شود و ھمه را از تروخشک بدرودنياز 

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

ى را برآن آشيانست ،  چيست آن دو سروى که مرغ: ديگرى گفت »؟

بام بر يکى و شام بر ديگرى نشيندچون از اين برخيزد، بپژمردو 

يکى ھماره پدرام و ديگرى را برگ . برآن برنشيند بوى مشک خيزد

شارسانى است که مردم از آن « : ديگرى گفت » وبار پژمرده باشد؟

به خارستان ھامون پرداخته اندناگھان گردى خيزد وبناھاى سربه 

  » نا پديد شود؟ماه

« :آنگه زبان بگشاد و به پرسنده نخست باز گفت . زال پر انديشه گشت 

گردش . سال دوازه ماه دارد که ھرماھى بسى روز شمار سرآيد

شب و روز در دنبال ھمند و « : ديگرى را گفت » .روزگار چنين است 

ز  ا«: ديگرى را گفت » .روز گار چنين ميگذرد. يک ديگر را نمى يابند

ماه سخن گفتى ولى از زيان آن نفرمودى که يک شب گاه کم آيد در 

دو « : ديگرى را گفت » .شمار تازيان دراين سواران زيان روى دھد

سرو دو بازوى چرخ بلند است که مرغ خورشيد است که بيم و اميد 

شارستان ، سراى درنگ و شمار « : ديگرى را گفت » .جھان ازوست 

راى سپنج را بايد گفت که ھم ناز و گنج و ھم خارستان اين س. است 

چون باد نيستى بوزد از گيتى خروش برآيد و بدان . درد و رنج دارد
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 روزگار دروگر و ما چون «: ديگرى را گفت » .شارستان شويم

  » .سپھر به پيرو جوان ننگرد و زارى و شيون نه نيوشد. گياھيم
 

اه بياراست وبه رامش  ھمگان خرم شدند، شھريار جشنگشاه و مؤبدان

چندان باده کشيده شدکه جھان در چشم پھلوان مست ، به رامشگرى . پرداخت

فردا چون خورشيدبرآمد و گيتى چون کوه بدخشان فروزان گرديد، زال . درآمد

منوچھر فرمود تا گردان گردآيند و پھلوانان گواھى . کمر بست و نزديک شاه شد

آنگاه منوچھر . ادر بر او جامه الجورد کنددادند که ھرکسى با او نبرد جويدم

زال نزديک سام پيام داد و خود نيز روز . شاه پاسخ نامه سام را بکام دل زال داد

 . پس تر آھنگ باز گشت نمود

چون فرستاده زال نزديک سام پيامى بکابل فرستاد تاشمع سور را در 

زال . ه شادى بدھدخانه شاه کابل بيفروزد و مھراب و سيندخت و رودابه را مژد

سخن ھاى گذشته را در ميان نھادند و پيام ديگرى به کابل . به پدر پيوست 

   .فرستادند

  جشن عروسى رودابه در کاخ زرنگار برگزار وکابل پر از رنگ و بوى و        

. پيالن را بياراستند و زمين را بديباى رومى بپيراستند. پر از خواسته شد

آئين . ابل زمين کران تا کران بصورت بھشت برين شدک. رامشگران گرد آمدند

شاه و ماه را به يک تخت بر نشاندند و زر و گوھر . نياکان را کار بستند

. بر شاه افسر زرنگار وبر تارک ماه گوھر شاھوار درخشيد. برافشاندند

   .شاھدخت کابل جفت فرزند شاه زابل گرديد

  )،کابل١٣٤٠پژواک، افسانه ھای مردم، کابل (

  
  

  :  گرد آفريد ونبرد او با سھراب -٤

 ذختر مرزدار ایران کژدھم یكی از جنگجویان ) ُیا گردآفرین(گردآفرید 
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در داستان رستم و . از جمله شاھنامۀ فردوسی است دلیردر حماسه ھای ملی

با لباسی مردانه با سھراب رزم میکند ولی در فرجام کاله از  سھراب گردآفرید

.  میشودعشق اووم میشود که اویک زن است و گرفتارسرش می افتد ومعل

  .فردوسی بزرگ از او به عـــنوان زنی جنگجو و دالور یاد میكند

  گرد سوار               زنی بود بر سان

  ھمیشه به جنگ اندرون نامدار

  

  
  گرد آفريد

ُيکى از دل انگيز ترين داستانھاى حماسى شاھنامه ، داستان نبرد گرد 

خالصه داستان چنين . ُآفريد دختر مرزبان سيستان با سھراب پسر رستم ست

سھراب پسر رستم از شکم تھمينه دخت شاه سمنگان در رأس سپاه : است 

 ، نشان پدر بجويد و او را تورانيان عازم ايران ميگردد تا ضمن فتح ايران

سھراب در راه حمله بر ايران تا پاى دژسپيد که نشيمنگاه . برتخت ايران بنشاند

اسپھبد سيستان بود، با موانع چشمگيرى بر نميخورد، ولى وقتى به نزديک ذژ 

  : سپيد ميرسد
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  ُبدان دژ بـد ايــرانيان را امـيــد          دژى بـود کش خواندندى سپــيد

  ھــژيــر دnور مــر او را بــديـد           سھراب نزديک آن دژرسيـدچو

  که با زور ودل بود وباگرز وتير          نگھـبان دژ ، رزم ديــده ھــژيـر

  ز دژ رفـت پـويـان بـدشـت نبـرد          نشست از بر بـاد پيمايى چوگرد

  آن گرد پھـلو نـژاد: ـتچنين گف          ُبــدان لشــکـــرتـــرک آواز داد

  ُکه گـردان کـدامند وجنگ آوران

 دلـيــران کـــارآزمـــوده سـران

 

مرزبان ھژير فرياد ميزندکه اين لشکر از کجاست و سران شان چه کسانند؟ 

خبر به گژدھم . ولى به زودى در دست سھراب چون گنجشکى در قفس مى افتد

  : د نامه اى به کاووس شاه بفرستدپير، اسپھبد سيستان ميرسد و او تا ميخواھ

  

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

  ُـرد بـودـــبـه خـردى گـراينده و گ  ُھنوز آن زمان گستھـم خـرد بود       

        عنـان پيــچ و اسـپ افگن و نامدار  ُيکى خــواھرش بـود گـرد سوار

     که چون اوبجنگ اندرون کسنديد       دـــــُ بــود گـرد آفـريکجا نـام او

  کـه شـد اللـه برگش بکـردار خير        ژيـر ـچـنان ننـگش آمد از کار ھ

  دران کـار جـاى درنــگــنبــود ان        پوشـيد درع سـواران بـجنـگ ـب

  تــرک رومى گـرهـر ـبــزد بــر س        ـرد گـيـسو بــزيـر زره ـنـھـان ک

  کمــر بـر مــيـان بـاد پـايى بــزيـر        فــرود آمـد از دژ بـکـرار شيــر

  ُبدينگونه گرد آفريد، دختر شجاع سيستان مردانه وار به مقابله سھراب 

رويش را در نقاب و مويش را . ميشتابد، زره برتن ميکندو خود برسرميگذارد

  . يگيرد وبر باد پيمايى نشسته از دژ بيرون ميتازدبازره پنھان مينمايد، سالح برم

 : گرد آفريد که تير انداز ماھرى است 
 

   چپ وراست جنگ سواران گرفت     به سھراب بر تير باران گرفت  
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سھراب که تا آن روزکسى را در زور آزمايى و مقابله ھمسان خود نمى 

 خونين بسر آورد و پس ديد، از مقاومت و ايستادگى گردآفريد بر آشفت و پيکار

از تار و مار کردن ھمراھان گرد آفريديک بار ديگر بر گرد آفريد حمله برد و 

  : آنچنانکه فردوسى ميگويد
  

  زره بـر تنش سر بسر بر دريـد         ُرکمــر بند گــرد آفــريد ـــبـزد ب

  که چوگان زباد اندر آمد بروى        ز زين بر گرفتش به کردارگوى 

 

  
          ولى گرد آفريد شجاعانه از خود دفاع کرد وبدون آن که بھراسد، در پيچ 

 : وتاب مبارزه تيغ از ميان کشيد و 

 

  نشست از برزين و برخـاست گرد         نيـزه او بـدو نيـم کـرد بــزد

 

چون ديد بيشتر از آن نمى تواند با سھراب دست و پنجه نرم کند، 

سھراب او . روبرتافت تا خود را به دژ سپيد برساند و از آنجا با سھراب برزمد
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 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 

  

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

  

    و آنگاه سھراب از شھامت و شجاعت ھمراه با زيبايى خيره کننده گرد    

  گرد . تى بدھدآفریدبه حيرت اندر شد وفرياد زد که بايست تا به او دست دوس

 : آفريد پاسخ دادکه 

 

   سپاه تو از تو گردد پر از گفتگوى       کنون با گشاده چنين روى و موى

 دين سان به ابـر انـدر آورد گردــب        ت نـبـرد ـتـرى او بـدشـــکـه بـا دخ

 

و بنابرين نبرد با دخترى و سرانجام دستگيرى او افتخارى براى وى 

اگر دوستى او را ميخواھد در پاى دژ بيايد تا جواب مھر . دشمرده نخواھد ش

سھراب که يک دل نه ھزار دل بر گردآفريد شيفته شده بود، از . خود بشنود

تصميم خود مبنى بر دستگيرى او دست کشيد و آھسته آھسته از برابر گردآفريد 

ر به در نزديکى دژ، اسپ گرد آفريد گام کشيد و د. به سوى دژ سپيد پيش آمد

رويش باز وبزودی بسته شد وسھراب در اندیشۀ زیبائی وھنر گرد آفرید فرو 

  . رفت 

ساعتى بعدگردآفريد ھم بنابر پيمان خود از کنگره دژ، سھراب را در 

چرا رنجه «: پاى حصار بنگريد، ولى به جاى راه دادن به او بالبخندى گفت 

 منتظر نبود، از سھراب جوان که چنين پاسخى را» !گشتى چنين باز گرد

به تاج و به «: شنيدن چواب گردآفريددلش پر درد شد و سوگند ياد کردکه 

  : »تخت وبه ماه وبه مھر
  

   ترا اى ستمگر بدست آورم         که اين باره با خاک پست آورم
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با ھمه شھامت و : گردآفريد در پاسخ سھراب بازھم خنديد و بعد گفت         

» با تھمتن نداريد پاى «دارى برخود غره مباش که شما شجاعتى که اى جوان 

  . » ندانم چه آيد زبد برسرت«و 

جواب گرد آفريد که با غرور و نيشخند آميخته بود، احساسات سھراب 

را بيشتر قمچين زد، ولى چون آفتاب بر سرکوه بود، به گرد آفريد حالى نمود 

بعد جلو اسپش را به عقب زد و که فردا پگاه در دژ سپيد منتظر حمله او باشد و 

 . ُاز پاى دژ به سوى لشکرگاھش تاخت
 

سھراب آن شب را در انديشه زيبايى وشجاعت و دليرى گردآفريد و 

چگونگى فتح دژ سپيد به سپيدى آورد، و چون خورشيد روى زمين را سپيد 

کرد، سواران او بر دژ يورش بردند، پس از فتح دژ ،سھراب در جستجوى 

 برآمد، ولى جز ھمان چند نفر خدمتگاران و سپاھيانى که در اول به او گردآفريد

تسليم شده بودند، اثرى از گردآفريد وبرادر وپدرش درآنجا نيافت، زيرا 

ُگردآفريد باپدر و کسان خود ھمان شب از راه زير زمينى دژ که سر به بيابان 

  : در مى آورد، سالم بدر رفته بودند

  

   کجا کژدھم زان راه آگاه بود        ـى راه بـودبــزير دژ انــدر يک

  برون شد ھمه دوده با او بھم       ھمـان شب از آن راه کـژ دھـم  

  

وبدين ترتيب شکارى که سھراب در صدد به دست آوردنش بود، از دام 

  پريد و فقط خاطره شھامت و شجاعت گردآفريد، در ياد سھراب باقى ماند که 

  . ى او ميگرديدسبب رنج و غم درون
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  :  رستم دخترآذرگشسب وبان -٥
  

  
  زربانو وبانوآذر گشسپ: دختران رستم

  

است که " نر بانوی دارنده اسب"به معنی ) مخفف گشنسپ(بانو گشسب          

 ُبانو گشنــسب دختر. ری ھیچ کس یارای مقاومت با او را نداشتدر جنگاو

نامه و بھمن که نام وی در برزو پھلوان زورمند است " گیو"رستم و ھمسر 

مشھور ترین حکایت ھای او نبرد سه گانه   یکی از.نامه بسیار آمده است

ی ک مکشتی پھلوانان را به خا فرامرز، رستم و بانو گشنسب است که در ھنگام

نیز بنام خود  او منظومه ای.  دلیری این شیردخت سیستانی مشھور است.افکند
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ملی  دارد که ھم اکنون نسخه ای از آن در کتابخانه ملی پارسی و در کتابخانه

  .بریتانیا موجود است

 بنابر روايات ملى ، بانو آذر گشسپ در پھلوانى و کمند اندازى و

: اين زن خواستاران زيادى داشت مانند. االکى ميان مردان نظير او کم بودچ

فغفور و قيصر چين و بزرگان و خويشان کى کاوس و بسى از دليران و نام 

آوران ايران که بخواستگارى وى نزد رستم رفتند يا کس فرستادند ، اما رستم 

پسر گودرز کشوادکان را برگزيد و دخترش را بدو » گيو«از ميان ھمه آنان 

ھنامه آنجا که با پيران مفاخرت ميکند، نمايانگر اين معنى سخنان گيو درشا. داد

از پيوند گيو و بانو گشسپ ، بيژن پھلوان که در شاھنامه پس از رستم و . است 

  : بقول فردوسى . گيو در شمار پھلوانان بزرگست ، پديد آمد

  گـوى بد سر افراز در انجمن          ھمـان بـيژن از دختـر پيلتن

اع داستان جداگانه يى برجاى مانده است که به از اين زن شج

موسوم است و نسخه يى از آن در کتابخانه ملى پاريس » بانوگسپ نامه «

بنابر بررسى . مضبوط و ژول مول محقق فرانسه اى آنرا مطالعه کرده است

ژول مول، بانوگشسپ دختر رستم، يکى از زنان نامبردار حماسه ھاى سيستان 

ندان بود که بجنگ شيران ميرفت و مبارزان را بيک زخم پھلوانى وى چ. است

بر سر . وشاھان و اميران را اسير و مطيع فرمان خود ميساخت . دونيم ميکرد

اين دختر زيباى پھلوان مناقشه سختى ميان بزرگان ايران و درباريان کاوس 

 شاه در گرفت و رستم و کيکاوس براى ختم اين غايله او را به گيو پسر گودرز

اما بانوگشسپ پھلوان نخست با . که در ميان پھلوانان از ھمه دلير تر بود، دادند

گيو در آويخت و او را به بند افگند تا رستم او را سرزنش کرد و کار ھا را 

 . بصالح باز آورد

  روايت ديگريست که ميگويد خود بانو گشسپ براى ازدواجش شرطى 

او را از روى قاليچه ايکه برآن نشسته ، گذاشته بود بدين معنى که ھرکه بتواند 

از ميان خوستگاران و پھلوانان ، گيو پسر گودرز . پرت کند، زنش خواھد شد
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که پھلوان زورمندى بود، داوطلب اينکار شد وگوشه قالينچه راگرفته بشدت 

تکان داد، مگر بانو گشسپ از جايش تکان نخورد، ولى قاليچه بقدر يک نيم دايره 

 جاى نشستن عروس خانم بود پاره شده بود و بقيه بسوى پرت از وسطش که

 بگفته فردوسى ، .معھذا بدستور رستم بانو آذر گشسپ به عقد گيو درآمد. شد

  : خواھر گيو زن رستم و مادر فرامرزبود

  ھمان پيلتن خواھر گيو داشت           فرامرز يل زان زن نيو داشت

درحماسه ملى سيستان است خالصه بانو آذرگشسپ از زنان نامدار 

 بارى در يک جنگ ميان فرامرز و .ودر پيکار با دشمنان ميھنش مقام بلندى دارد

ًبانو گشسپ با رستم پدر خويش ، رستم را مجروح کرد ولى رستم بعدا او را 

  . شناحت

  
  

   رستمزربانو دختر -٦

کـه اونیـز داشـت " زربـانو" بنـام یغیر از بانوگشسپ، دختردیگربرستم 

از ایـن ھـردو دختـر رسـتم، در مجمـل . بـودجنگجـوی دلیـر ومـاھر وارکاری س

دربھمـن نامـه، . مادر آنان خالۀ کیقباد  زن رستم  بود. التواریخ سخن رفته است

درپایان قسمتی که قصه مرگ رسـتم از زبـان جاماسـپ بـراي بھمـن نقـل شـده، 

ز خانـدان سـام ازسه بارحملۀ بھمن پسر اسفندیار به سیستان برای کین کشیدن ا

بنـابر بھمـن نامـه،زال و فرامـرز و پـسرش سـام و دو دختـر .سخن رفته دسـت 
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رستم زربانو و بانو گشسپ سه بار بھمن را كه به سيستان تاخته بـود، شكـست 

زال و آدر بـرزين و تخـواره و  .اما آخر كار بھمن غلبه يافت. داده تا بلخ راندند

ند و آنگـاه بھمـن بجـز آذر بـرزين و فرھاد بدست بھمن پسر اسفنديار اسـير شـد

گذشته از اين نام بانو گشسپ در بھمـن نامـه . فرھاد و تخواره ھمه را آزاد کرد

  . و برزو نامه زياد آمده است زيرا که از پھلوانان بزرگ آن داستان است

  

   تھمينه شاھدخت سمنگان  -٧

  ز پشت ھــژبر و پلنگان منم          يکی دخت شاه سمنگان منم

رستم جھان روزی 

پھلـوان به ھـواى شکـار بر 

رخـش برمى نشيند و 

بسـوى شکارگـاه به جــوالن 

در شکارگاه گورى . مى آيد

شکار ميکند وآنرا کبـاب و 

نوش جان ميکند وبعد 

ميخواھد لختى اسـتراحت 

 کند، زين اسپ را زير سر

. گذارد و بخواب ميرود مي

دراين ضمن ماديانى درآن 

رخش  ميشود وحدود پيدا 

رستم . بدنبال خود ميکشد را

  تھمينه شاھدخت سمنگان         وقتى بيدارميشود،رخش رادرآن 

  نمى يابد ، بناچار زين رخش را بر پشت ميگذارد وردپاى رخش را پى حوالي  

و از افراد .  ميکشد که مرز توران بودسرسرانجام رستم از سمنگان ميگيرد،

که اگر رخش را به  و تھديد ميکند ى رخش ميگرددلق به شاه سمنگان جوياعمت
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 او را به نزد شاه یاو باز نگردانند، دمار از روزگار شان برخواھد کشيد، کسان

رند وشاه که کارنامه ھاى رستم را شنيده بود از رستم دعوت بسمنگان مى 

ميکند تا لختى آرام بگيرد ، البته رخش را برايش پيداخواھند کرد، رستم قدرى 

  . رام ميگيرد وبه بزم شاه سمنگان مى نشيند آ
  

  بدان تا تھـمــتـن نباشد دژم           سازان به ھم با رود نشستند

ى که با مشک و گالب معطر گاھبه خوارستم راد یوقتى بزم به پايان رس

رستم در بستر بخواب . تا شب را به صبح بياوردنددکرشده بود رھنمايى 

ب گذشته بود که در با آھستگى باز شد، پرستنده يى پاسى از ش.رفتفروعميقى 

با شمعى معنبرداخل شد و از پس او شاھدخت سمنگان که نام و شھرت رستم 

را از مدتھا قبل شنيده بود و در آرزوى ديدار اوجان مى باخت بر بالين رستم 

  . فراز آمد

 ! خداى من: ھمينکه چشم تھمينه بر پيکر ستبر رستم افتاد، با خود گفت

آنچه من در روياھايم مى ديدم اينک در جلو چشمانم بر تخت آرميده است ، اين 

تھمينه آھى کشيد و نفس تازه . بى نظير و خواستنى استعجیب وچه مخلوق 

کردو قدم جلو تر نھاد تا رستم را خوب تر ببيند، رستم که گويى سنگينى سايه 

  کيستى و نام تو چيست؟ :  ، چشم گشود و پرسيد  بودسر تھمينه را حس کرده

           نام توچيست؟: بــپرسيد از او گفت

  چه جويی شب تيره ، کام توچيست؟

: نام من تھمينه است و شاھدخت سمنگانم ، و ادامه داد: تھمينه پاسخ داد

من داستانھاى دليرى ترا شنيده ام که بشکار شير ميروى و از ديو و پلنگ و 

خصم بجاى لشکرى يکه مى رزمى و کسى تا نھنگ نمى ترسى، در پيکار با 

  توام ، بدان ھایمردانگىومن دلباخته تو . ن نزده است یکنون پشت ترا بر زم

 .ھواکسى با من ھمنفس نشده استکه روى مراجزآفتاب کس نديده است، و جز
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شاھان بسيارى خواستگاران منند، اما من ميخواھم تو سرور من باشى تا از تو 

 . داشته باشم که مثل تو پشت لشکر و پناه کشورم باشد کودکى در کنار 

 تصویره ی شاھدخت سمنگان را بدین گونه بفردوسی زیبائ

  :کشیده است
  

  ين مستـد به بالــرامــان بيامــــخ        دست ـــر بـــيکى بنده شمـعى معنب

  ىوخورشيد تابان پرازرنگ وبوـچ         روىـــاھـى مـدر يـکــپس بنـده ان

  دــــرو بـلــنـــــردار ســـکــبـاال بـبـ          ندـــو کمـســدوابرو کمان و دو گي

  روش از بھشتـبر فـاد عنـشمـشدو         رشتـوسن مى سـدوبرگ گلش س

   گـوشـوارۀقــــته زو حلـــروھشــف         ده خـورشـيد وارــنــوش تـابــگ ناـب

  ـرـھـُـدر و گـــــش مکــلل بــــانـدھ         ـرــکـزد زبـان از شرــبــلبان از ط

  د رفـيقـره آمــتى ورا زھـــو گفــتـ        قـيــر عقــرده زيــتاره نھـان کـــس

  نگـدھان چون دل عاشقان گشته ت         رنگـيق يمانى بــون عقـرخ چ دو

  ھـره ندارد زخـاکــه بـگفتى ک وــتـ         اکـان پـو تن ج ردبودــش خــروان

  واندـن را بخـان آفـريــرو بـرجھــبـ         دــره مـانــردل خـيـــازو رستـم شي

  يست ؟ــت نام تو چـگف ازو پرسيدـب

  ام توچيست؟ـه جوئى شب تيره کـچ

  

 فصاحت ھیکل خوش تراش واندام موزون ورستم که که محو زيبايى و

مھربانى تھمينه را به نزديک خود کالم و صراحت مقصود تھمينه شده بود، با 

 را به نزد شاه بدىؤمودانشسپس . فرا خواند و در کنار خويش جايش داد

 . سمنگان فرستاد و شاه از اين مژده شادمان گشت و آئين نياکان بجاى آورد 

  دقيقى بلخى در شاھنامه داستان اين دلدادگى و اين پيوند يک شبه را 

ه جاى آنست تا با کالم شيرين شاعر اين بخش چنان به زيبايى تصوير کرده ک

  . از داستان تھمينه ورستم را بشنويم و لذت ببريم



 ٥٠ سيمای زن افغان درحماسه وتاريخ              

  وئى دل از غم بدو نيمه امـتـو گ          ه امـنـميـچنين داد پـاسخ که تھ

 ـژبـر و پـلنـگان مـنمـزپـشـت ھ         ان منمـت شـاه سمنگــيکى دخ

  چومن زير چرخ کبود اندکيست         بگيتى زشاھان مرا جفت نيست

  زکس آوا شنيده مــراــنـه ھــرگ        راــديـده مــرون کس نـزپــرده بـ

  ت بسىــــشنـيدم ھــمى داستـان         ه از ھــرکـسىـردار افســانـبکـ

  چنگ ھستى چنين تيزنترسى و         ير و پلنگ ونھنگـکه ازديو وش

  ـوـدم زتــبـسى لـب بدنـدان گزي         وــم زتيـدــچنـين داستــانـھـا شن

  رد ايزد آبشخـورتـبديـن شھرک         بـرت ت و يال وـفِستم ھمى کبج

  ـراى مـند ھـمى مـرغ و ماھـيــنب         ى مـراـواھــخنـون گـربـم ک اراـت

  

از این داستان واین گونه برخورد شاھدخت سمنگان با رستم معلوم 

 روزگاران باستان، زن حق پیشنھاد ازدواج با مرد دلخواه خود را میشود که در

  :تھمینه دلیل این پیشنھاد خود را چنین برمیشمارد. داشته است

  

  تـه امــر ھــوا کشـخـرد را زبـھ         ته امـين گشــيکى آنکه برتو چن

  نارــم در کـودکـــنـشـاند يکى کـ         ارـردگـدو ديگـرکـه از تو مگرک

  رش دھد بھره کيوان وھورـھسپ        زور مگرچون تو باشد بمردى و

  ى آورمـسمـنگـان ھـمه زيــرپـا          ه ديگرکه رخشت بجاى آورمـس
  

ھنرمندی  شاھدخت را با آن ھمه زیبائی ووقتی سخنان پرجاذبهرستم 

شاه را از رضائیت خود باخبر شنود، به این وصلت راضی میگردد و می 

موبدی را برای  پیوند با آن موافقت میکند واطند وشاه نیز با خوشحالی میس

  .ئین ازدواج بجا آورده میشود می طلبند و آزناشوئی 

  ـدـره ديــھـزھـر دانشى نـزد او ب       چھره ديد چو رستم بدانسان پري

  ھـلـوانــــرامــان بـر پـد خـبـيـام        روان سروش چودبرخويش خوان

  درـ ورا از پـ،دـد بخــواھـــبـيــايـ        نـرـدى پـر ھـــبـؤود تـا مـرمفـــب

  تى از پھـلـوان سپاهــــسـخـن گـف        ـاهــزديک شــد نــد دانـشـومنــبش
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  دــيــش بردمـــانى دلادمـاز آن ش        دـنگان رسيـشاه سمــون بـخـبرچ

 آنسان که بـودست آئـين وکيشبر        ويشـلوان دادآن دخت خـبدان پھ

          بخشنودى و رأى و فـرمان اوى

  ان اوىــبـخـوبى بـيـاراست پيـمـ

شب دراز بود و . دوشمیبدينسان شاھدخت سمنگان جفت تھمتن سيستان 

صبحگاھان چون رستم . ھردو از عمر خويش کام جستند و در عيش غنودند

، مھره يى از بازو بند خودباز کرد ميدانست که تھمينه از او بار برداشته است 

اگرفرزند ما دختر باشد اين را به گيسويش ببند و اگر : و به تھمينه داد و گفت

. پسر باشد به بازويش، تا ھرگه که مرا باز جويدبا اين نشانى او را باز شناسم

 : اين بخش از داستان را دقيقى بوجه بسيار نيکو به نظم کشيده که باھم ميخوانيم

  ب تـيره تا دير بازـنـبـود آن ش         ـت با او بـرازـو انـبـاز اوگشچـ

  در ـر زـ لـعـل شـد پۀو يـا حـقـ        ُپـر  تـازه زشبنم شـد آن غنـچــۀ

  ديدـــش يکى گـوھـر آمد پـمـيان          ره اندر چکـيـدـبکام صدف قط

  مھرش اندر گرفتتن بدل ـتـھم          رگرفـته او بـبدانست رستم ک

  ُمھره اندرجھان شھره بود که آن         ھـره بودببازوى رستـم يـکى م

  رى آيـد از روز گارـگـرت دخـت        دارـتش که اين را بـبدو داد وگف

  ـروزاختر وفال گيتى فبـه نيک          وى او بــر بـدوزـبگيرو به گيس

  شــان پــدرـــــدش بـبـازو نــنبـب         پـسرترـد ز اخـور ايدون کـه آي

  گفت ازھرسخن پيش اوى ھمـي         ھمى بود آن شب بـرمـاھـروى

  مھـربـياراست روى زمـين را ب        برسپھر رخشنده شدچوخورشيد 

  بسر ه دادش بچشم وــبسى بـوس         تش بـبرـرفــبـپـدرود کــردن گـ

  شتـاز گو درد انـبـ ه وـدـا انابـ         ازگشت چھـره گريان ازوبپري

  اهـبـپـرسيدش از خواب و آرامگ         مـايـه شـاهــرانـبررستـم آمــد گ

  خشـد دل تاج بــان شـازو شـادم         شد مـژده دادش برخشگفته اينچو

  ادـش کـرد يــز يـزدان نيکى دھ         ادـھــيد و زيـن بـرنـبيـامـد بـمال
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  ـلستان کشيـدانجـا سـوى زابوز

  کسى را نگـفت آنچه ديد وشنيد

  

 در انتخاب ھمسرش مطرح آزادى زندر اين داستان نيز بروشنى 

شده و معلوم ميگردد که زنان در دوره قبل از اسالم از آزادى عمل بيشترى 

 حاصل این پیوند سھراب برومند .نسبت به دوران اسالمى برخوردار بوده اند

ر جستجوی پدر برخاست ودر فرجام بدست پدر عنفوان جوانی ددربود که 

ناشناخته کشته شد که داستان این پایان غم انگیز یکی از صحنه ھای ترازیک 

  .شاھنامه است وخواندن آن دلھای سنگواره را به گریه میآورد
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  فصل دوم

  سيمای زن افغان در داستان ھای عشقی

  

  

  ترکش بکتاش  داستان عشق رابعه بلخی برغbم- ١

  

 ) شھيد عشق رابعۀ بلخی شاعر و(

  

  :مقدمه

بدستان خودی وبیگانه نوشته اند م در بارۀ رابعۀ بلخی بسیاری ازقل

) رابعه قزداری بلخی(زیرعنوان سيد احسان واعظیولی آنچه را آقای 

درست ھمان چیزی است که من سخت بدل چنگ میزند و نوشته است، 

  .با کمی اختصار در زیر اقتباس میکنمبنابرین آنرا  میخواستم و
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نکته ایکه میخواھم بدان اشاره کنم ، این است که برخی از 

افغانستان تصورکرده اند تلویزیونی نویسندگان  ودست اندرکاران تیاتر 

که بکتاش،غالم برادر رابعه، یک نفر سیاه زنگی با ھیکل قوی ولبان 

سیمای یک مرد سیاه پوست درشت و کلفت  بوده است، بنابرین وی را در 

یک  برعکس بکتاش یک نام ترکی و. تجسم داده اند که این تصور غلط است

در عھد سامانیان اکثریت افراد گارد شاھی از . غالم ترکی بوده است

غالمان زرخرید ترکی تشکیل شده بود و برخی ازاین غالمان بنابر ابراز 

کی ند، چنانکه الپتگین یلیاقت در جنگھا به مقامات بلند دولتی میرسید

او داماد  منصوب گردید ونیشاپور حکمرانیازغالمان سامانی به مقام 

بنابرین بکتاش ،غالمی ترکی  . خود سبکتگین را به حکومت غزنی بگماشت

سار روشن و جذاب بوده است ورنه و دارای جلد سفید و رنگ و رخ

ده ھا مرد خوش ور ممکن بود که یک دختر زیبا وبا ھوش بنام رابعه ،طچ

نازیبا و لب  کلفت سیاه  بریک مرد ھیکل ھم چھره خود را نادیده بگیرد و

  . در ھرحال بکتاش غالم ترکی وخوش سیما بوده استدل ببازد؟

 نوشته اند، "قصدار"بصورت که اعراب آنرا  "قزدار"که ناگفته نگذارم 

سالمی مرکز کیکانان در وادی بلوچستان فعلی است و در قرون اولیه ا

در قرن چھارم ھجری که سامانیان . متعلق به سیستان بوده است

برخراسان وآسیای میانه حکومت میکردند، فکر نمیکنم که حکمران بلخ از 

جمله اعراب بوده باشد، ممکن است کعب پدر رابعه یکی از اھالی ھمین 

قزدار سیستان وبلوچستان بوده که مورد توجه حکمران سامانی 

  ]سیستانی. به حکومت بلخ گماشته شده است قرارگرفته و

- * *  

  : مينويسدسيد احسان واعظی         

رابعۀ قزداری بلخی ازشاعران قرن چھارم ھجری است که سخن او "

  درلطافت و اشتمال بر معانی دل انگيز و درفصاحت کالم و حسن تأثير معروف 

. استاستان سازی شرح زندگانی وی افسانه آميز و ھمراه با خياالت و د .است

  قندھارگويند که پدرش کعب از امارت جويان عرب بود و از بلخ تا سيستان و 
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  .بعد ازفوت کعب، پسرش حارث فرمانروای بلخ شد. کامرانی داشت

کعب پيش ازمرگ، رابعه را به برادرش حارث سپرده و باالی وی دين 

  لطف و مھربانی گذاشت تا ھمواره از خواھرش مواظبت نموده و او را درسايۀ 

  .دلسوزانۀ خويش قراردھد

.    دردوران فرمانروايی حارث، رابعه عاشق بکتاش غالم برادرميگردد

داستان مالل انگيزعشق نافرجام رابعه و بکتاش شھرۀ خاص و عام گرديده و 

قلم بدستان و داستان سرايان، به گونۀ احساس برانگيزی اين رويداد را ثبت 

 ارزشمندی به شيفته گان، دل باختگان و عاشقان پاکباز تاريخ نموده، ارمغان

  .بوم نثار نموده اند اين مرزو

درداستانھای شورانگيزاصيل آريايی، شرح داستان دردناک و تأثرآور 

رابعۀ بلخی قزداری و حقايق تلخ و شيرين مربوط به زندگی و مقام واالی اين 

  .ده استوفاداری، جای خاصی را احرازنمو اسطورۀ مقاومت و

رابعه دختر : ھرگاه به رموز اين داستانھا عميقترگرديم، درمی يابيم که

کعب اميربلخ با داشتن شمايل آراسته، لطايف و زيبايی و چشمان جادويی اش 

لبان مرجانی و نمکين و دندانھای . درنگاه اول قرار ازقلب  وآرام ازدل می ربود

اوکه .  از چشم دوربماندصدف گونه اش، جھانی داشت که نميشد يک لحظه

باتيرنگاھش دلھا را شکار ميکرد، نه تنھا ھربيننده صيد نگاھھای پرخمار او 

آگاھانه درقفس سينه زندانی  ميشد؛ بلکه نفس درراه رسيدن به دامان او، نا

گويی طبيعت فقط يکباراستعداد شگفت آور و کلک ھنرآفرين خود را . ميگرديد 

  .يمای پرفروغش آزموده و بکارگرفته استدرخلقت چھرۀ مھتاب گونه وس

رابعه چنان شيرين زبان و خوش گفتاربود که اشعارش ازحالوت 

پدر نيزچنان به دخترخوش سيرت و نيکو بيانش دل بسته . لبھايش حکايت ميکرد

بود که لحظه ای از خيالش فارغ نميگرديد و فکر آيندۀ دخترش، وی را ھمواره 

  .مشوش و نگران ميساخت
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ی که لحظات مرگش فرارسيد، پسرخود حارث را نزد خود بخواند زمان

چه شھريارانی که اين : و دلبند شيرين خويش را بوی سپرده چنين ياد آورگرديد

اما تو چون . ر گرانمايه را ازمن طلبيدند و من ھيچ کسی را برابربا او نيافتمُد

ھی روزگارش کسی را شايستۀ وی دريافتی، خود دانی تا به ھر راھی که خوا

  .را خرم و زندگی اش را پر ازنعم سازی

پسر گفته ھای پدر را پذيرفت و پس از آنکه برتخت شاھی نشست، 

خواھرش را چون جان گرامی داشت؛ اما روزگار بازی ديگری را در پيش 

  .آورد

روزی حارث بمناسبت جلوسش برتخت شاھی، جشن خجسته ای برپا 

که ازطراوت و پاکی و صفا و دالويزی بساط عيش درباغ با شکوھی . نمود

آب زالل و روشن ازنھرپوشيده . بھشت برين را مانند بود؛ گسترده شده بود

  .بر بساط جشن نگھی افگند برنمی آورد تا ادب سر ازگل ميگذشت و از

حارث چون خورشيدی به آن  تخت شاه برايوان بلندی قرارگرفته و

اف وی را حلقه چون سلسله بندی اطرخادمان ومھتران . سکوی قرار گرفته بود

 ھمه سرافراز و دلير و بلند قامت و. ، کمرخدمت بسته بودندزده و درنھايت ادب

نيکوچھر، اما ازميان ھمه جوان خوش اندام و جسور که چون ماھی درميان 

او نگھبان شاه بود و . ستارگان ميدرخشيد، ھمۀ بيننده ھا را به تحسين واميداشت

  . تبکتاش نام داش

     اشراف و خواص و نجباء وبزرگان، برای تھنيت شاه درجشن 

چون رابعه ازشکوه جشن . حضور يافتند و ازشادی و سرورسرمست گرديدند

ببام آمد تا آن ھمه سرور وشادی و رقص و پايکوبی  نردبان قصر خبر يافت، از

بکتاش لحظه ای به ھرطرف نظاره نمود تا ناگھان نگاھش به . را تماشا نمايد

برابر شاه ايستاده و درجام وی می  افتاد که ھمچون ساقی صراحی بدست، در

بکتاش باچھرۀ گلگون ازمستی ميگساری مينمود ؛ گاه رباب مينواخت و . ميريزد

  .گاه آوازخوش سرميداد
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رابعه که بکتاش را با آنھمه جلوه گری، دلفريبی و شمع افروزی اش 

ازآن پس . ش را فراگرفتیرديد وسراپاشعله ورگديد؛ آتشی ازعشق درجانش 

 وجودش رخت بربست و جذبه و طوفانی در خواب و آرام و قرار و راحت، از

  .ديدگانش چون ابرميگريست و قلبش چون شمع ميسوخت. وجودش پديدارشد

وجودش گداخته بود، چنان  پس از يک سال شور و نوايی را که عشق در

  .بيماری اش افگند درآورد و بربسترپا  ناتوانش کرد که او را يکباره از

رابعه دايه ای داشت دلسوز و غمخوار و زيرک و کاردان، که با نرمی 

قفل  افگند و چھرۀ او بر و گرمی و شيرينی و چرب زبانی، پردۀ شرم از

دھانش را گشاد، تاسرانجام دخترداستان عشقش را با بکتاش، به دايۀ مھربان 

  :نمود وچنين گفت ھويدا

  

    که صد ساله غمم در پيش آورد   عشقش مرا بی خويش آ ورد  چنان 

  درش را ندانمـــدانم که ق ردا ن از آنم         که ميــچنين بيمار و سرگ

  سخن چون ميتوان زان سرو من گفت

  س سخن گفتـــد ز ديگر کــچرا باي

  :گويند، روزی رابعه ميان چمن ھا ميگشت و ميخواند

  کن  زمن آن ترک يغما را خبر   ذر کن  اال ای باد شبگير يک گ

   م ببردیـم و آبـردی آبــبـــ  ب    بگو کز تشنگی خوابم ببردی  

" را به " ترک يغما" وقتی که دريافت برادر شعرش را می شنود، کلمۀ 

يعنی سقاو سرخ روی که ھر روز سبوی آب برايش می آورد، " سرخ سقاء 

خواھر بد گمان گرديد و ازاين واقعه چند تبديل کرد؛ اما برادر از آن پس بر

ملک حارث حمله ور  ماھی نگذشته بود که دشمنی، با سپاه بی شمارش بر

  .گرديد

  . حارث ھم برای مدافعه با سپاه نيرومند و جنگاوری ازشھر برون رفت

  گويی اجل، . خروش کوس گوش فلک را کرد و زمين ازخون مبارزان رنگين شد
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  . قصد جان مردم می آزمود و قيامت برپا ميداشتتقديرشوم خود را به 

حارث سپاه را به سوی ھدف پيش راند و خود چون گردی بردشمن 

ازسوی ديگر بکتاش با دو دست شمشير ميزد و کار روايی ھا . حمله ورگرديد

  .برپا مينمود

وی با دليری، مھارت جنگی و نبرد جسورانه اش درميدان رزم ، چنان 

اثر يورش برق آسا و  ود متوجه وی گرديد؛ تا ناگھان دردرخشيد که دشمن ز

حينيکه نزديک . داشت ناگھانی جنگاوران دشمن، سرش ازضرب شمشير زخم بر

مقابل صف ظاھرگشت و  بود گرفتارگردد، نقابدار زره پوشيده ای سواره در

. چنان خروشی برآورد که از فرياد او ترس و اضطرابی در دلھا پديدارشد

رگرفت و در ميان صف سپاه برد و به ديگرانش سپرد و خود چون زخمی را ب

  .ھيچ کسی از معرفت او آگاه نشد و ندانست که وی کيست. برق ناپديد گشت

اين سپاھی دالور رابعه بود که جان بکتاش را ازاسارت و مرگ نجات 

با غيابت بکتاش، سپاه دشمن چون سيلی به خروش آمد و تھاجم خود را . بخشيد

بخشيد و اگر لشکريان شاه بخارا به کمک آنھا نمی شتافتند، شھری در شدت 

  .ديار و آدمی درکنار باقی نمی گذاشت

حارث پيروزمند برگشت و چون سوار مرد افگن را طلبيد، نشانی از  

  . گويی فرشته ای بود که اززمين رخت بربسته بود،وی نيافت

د، آن دو شعرھا گويند روزی رابعه در راھی با رودکی شاعر برخور

  .بدل کردند نمودند و سؤال ھا و جواب ھا رد و خواندند، تبادل افکار

رودکی ازحسن گفتار و ذوق لطيف دختر درتعجب ماند و چون از 

آن جا در بخارا رفت،  عشقش آگاه گشت، رازطبعش را دانست و آنگاھی که از

ھمانروز رسانيد و برحسب تصادف، حارث نيز در بدرگاه شاه بخارا حضور

برای سپاسگذاری ازشاه بخارا که به کمک اش شتافته بود، درآن جا 

پا شد و بزرگان و اشراف درآن جشن شرکت  جشن شاھانۀ بر .حضورداشت

  .ورزيدند
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او ھم بپا خاسته و چون . شاه ازرودکی مطالبۀ قرائت اشعار را نمود

 گرم و خود مجلس. خواند شعرھای رابعه را ياد داشت کرده بود، ھمه را بر

  .را از او پرسيد شاه چنان مجذوب گشت که نام گويندۀ اشعار مانی گرديد و

متأثر از اشعار، بی خبر از وجود حارث زبان گشاد  رودکی مست می و

دخترکعب است که  اشعار از: و داستان را چنانکه بود، بی پرده نقل کرد و گفت

خوردنش ميداند و نه چنانکه نه . مرغ دلش دردام غالمی اسير گشته است

راز اين اشعار سوزان در . خفتنش، جز شعر گفتن و غزل سرودن کاری ندارد

  .ھمين جاست

حارث که داستان را شنيد، خود را به مستی زد؛ چنانکه گويی چيزی را 

، دلش از تعصب و خشم می جوشيد و اما چون به بلخ روانه گشت. نشنيده باشد

خواھر را فرو ريزد و گويا اين لکۀ ننگ را در پی بھانه ای می گشت تا خون 

  .ازدامان خود بشويد

سوز درون حکايت ميکرد، چون  بکتاش نامه ھای آن ماه را که سرا پا از

او رفيقی داشت ناپاک که ازديدن آن . گنج گرانبھايی درجعبه ای جا داده بود

جعبه حرص در جانش غالب گشت و به گمان دست يافتن به گوھر، سرش را 

  .شود و چون آن نامه ھا را برخواند، ھمه را نزد حارث بردگ

جودش را چنان فرا  رفت و آتش کين و خشم و حارث يکباره ازجا در

ابتداء بکتاش را به بند آورد و . گرفت که درھمان دم کمرقتل خواھر را بربست

فرمود تا گرمابه . سپس نقشۀ قتل خواھر را کشيد در چاھی محبوسش ساخت و

بند و آن سيمتن را در آن بيفگنند و سپس رگزن ھردو دستش را رگ زند ای بتا

  .و آن را باز گذارد

 در کا به گرمابه بردند و با سنگ و آھدژخيمان چنين کردند؛ رابعه ر

دختر فرياد ھا کشيد و آتش بجانش افتاد؛ اما نه از . گرمابه را محکم بستند

از مستی، شعلۀ بيماری و ضعف و داد خواھی؛ بلکه آتش عشق، سوزطبع، گد

سستی و داغ غم رسوايی، ھمه چنان او را می سوزاند که ھيچ آبی قدرت 
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آھسته خون ازبدنش ميرفت و ماحولش را فرا . خاموش کردن آنھا را نداشت

  .ميگرفت

اين عاشق پاک باز انگشت درخون فرو می برد و غزل ھای پرسوز بر 

خون پاکش رنگين ميگشت، چھره اش ھمان گونه که ديوار با . ديوارنقش ميکرد

تاجاييکه درگرمابه ديواری نا نوشته و در تن رابعه آثاری . نيز بی رنگ ميشد

ديوار ازشعر پرگرديد و آن ماه پاره بر جای خشک شد و . ازخون باقی نماند

  .جان شيرينش ميان عشق و اشک و خون و آتش، از تن جدا گرديد

دل افروز پری چھر را، چون روز ديگر گرمابه را گشودند و آن 

پيکرش را شستشو دادند و در دل . زعفرانی ازفرق تا پا غرق در خون ديدند

درسراسر ديوار گرمابه اين شعر جگرسوز، چنين نقش . خاک مدفونش نمودند

  :گرديده بود

  ون دل نگار استــه رويم بخـھم        استرنگارا بی تو چشمم چشمه سا

  ش نشستیـردم که بر آتـط کــلـغ        شستیوی خوش نربودی جان و در

  ردم که تو درخون نيايیـط کــغل   ايی       ــيــيرون نــدی بـــچو دردل آم

  ابه مرا سرشوی دادیــرمــ به گ   وی دادی     ــن دو جـچو ازدو چشم م

  رــابه آخــدين گرمـــی آيی بــ نم    ر    ـه آخــباــر تـــی بــون ماھــمنم چ

  ه در دوزخ کنندش زنده آنگاهــک      د ز درگاه    ــــق اين آمــنصيب عش

  ی آتش يکی اشک ويکی خونــيک       ون   ــنــسه ره دارد جھان عشق اک

  و جای توست نتوانم که سوزدــچ      ه سوزد   ـــنم کاــــبآتش خوا ستم ج

  ونم دست از جان می بشويمــ بخ     انان می بشويم   ـــای جــــبه اشکم پ

  ار گرامیـد، ای ياـوشت بــه نـ  ک     امی    ـــن تمــبخوردی خون جان م

  ه بيرونـيفـتم زين جھان جــرفـــب         دراشک و درخون کنون درآتش و

  ويدان بمانیاـو جــتم تــت رفـــمن          د گانیـد زنـــر آمــو ســمرا بی ت

  دعا

  دشق کناکا يزدت عا آن شد ن بر تودعوت م
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  بان ، چون خويشتنبر يکی سنگين دل نا مھر

  تا بدانی درد عشق و داغ مھر و غم خوری

   بدانی قدر منپس اندر بپيچی عشقبه چون 

  

     چون بکتاش از اين واقعه آگاه گشت، نھانی فرار کرد و شبانگه بخانۀ 

شتافت و با د شنه دل تن جدا کرد و بر مزار رابعه  حارث آمد و سرش را از

  :خويش را شگافت

  نبودش صبر بی يار يگانه        

  بدو پيوست و کوته شد زمانه

ود که مانند بلبل خوش الحان    رابعه اولين شاعرۀ فاضل و خوش قريحۀ زن ب

، درجريان سرودن نغمه ھايی ازعشق ودوستی ،به زندگی مضمون محبت

 الفت و رأفت و آزادگی، پيشکش ديگری از صداقت و ايثار ودرس ديگری از

مينمود، به چنگال بيداد موجود قسی القلب و دد منشی آميخته باکين و غضب، 

  .اسير و نابود گرديد

    رابعه ازآن سخنورانی است که با ھمۀ آن عظمت، حافظۀ تاريخ داستان 

زندگی واقعی وی را فراموش کرده و جز خاطرۀ گنگ و مبھم چيزی از ايشان 

  .داردبياد ن

   او شاعره ايست که قرن ھا پيش از امروز و درھنگام سپيده دم ادبيات 

 دری، به سرودن شعر دست زد و درھمان عصر اشعار دلپذير و -پارسی

  .زيبايی سرود که تا حال نيز ارزش خود را ازدست نداده است

   رابعه نه تنھا اولين شاعرۀ زن بوده که درراه عشق پاک و عزم و ارادۀ 

ھنينش، به قربانگاه رفت و جام شھادت را نوشيد؛ بلکه ازنخستين دوشيزه گانی آ

است که درزمان حاکميت مرد ساالری و زن ستيزی خشن اعراب، در رزمگاه 

نبرد حضور مييابد و بردشمن متجاوز به ميھنش، ميتازد و اين يکی ازديگر 

  ابۀ سرمشق به مفاخر و ارثيۀ گرانبھای خراسان زمين است که  وی آن رابمث
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  .نسل ھای بعدی می سپارد

   دراين جا سؤالی بميان می آيد که چرا درادبيات کالسيک ما ازروابط عاشقانۀ 

خسرو و (يوسف و زليخا، ليلی و مجنون، شيرين و فرھاد : افسانوی مانند

، وامق و عذرا، ويس ورامين و  بويژه ليلی و مجنون و يوسف و زليخا ) شيرين

ديوانھای شعری زيادی درمتون ادبيات کالسيک، بمالحظه ميرسد؛ داستانھا و 

اما ازرابعۀ بلخی که فداکارانه ترين و درعين حال سوگمندانه ترين حماسۀ 

عشق را با خون خويش درتاريخ وسرزمين حماسه آفرين ما رقم زده است، 

بجز نشانه ای درحد اولين شاعر زن و سوانح مختصرآن، چيز ديگری از آن 

  )رفته از سايت سپيده دمبرگ("!افسوس! افسوس. توان دريافتنمي

 را به رابعۀ بلخیران وپسران جوان افغان آرامگاه قرنھاست که دخت 

براى موفقيت درعشق خود  عنوان اسوه عشق و دلدادگى زيارت ميکنند و

» امر به معروف و نھى از منکر«اداره . ا به راز ونياز مى پردازنددرآنج

 پس از تسخير مزارشريف ، بازديد ازمقبره ، مولوى قلم الدينست  بریاطالبان

است و امکان دارد زيارت » زن«رابعه بلخى را نيز به دليل اينکه آرمگاه يک 

بدين ! آن ، مردان و جوانان را آلوده به شھوت و گناه کند، ممنوع اعالم کرد 

  و دختران کابلنه تنھا زنانترتيب فرمان ھاى ھراس انگيز مولوى قلم الدين 

  ھمکه حتى روان زنان افغان را در گوربه لرزه در می آورد وديگر شھرھا را 

 کيلو مترى ٢٠واقع در(مقبره رابعه بلخى درشھر بلخ . به لرزه در مى آورد

  .قرار دارد) رشريفغرب مزا
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  )رابيا وپتی (ُـزادۀ بـسـتشھ داستان-٢

 :دخلم

ی ھلمند داستان عشقی پرجاذبه یی از درمیان پشتو زبانان واد[

ازمنه قدیم روایت میشود که شنیدن بخش ھای منظوم ومنثور آن حالوتی 

ھای از طرف افسانه گویان مقامی ) نعره(این داستان با ناره. خاص دارد

 –داستان شھزاده  بست، یکی ازداستان ھای حماسی .سروده میشود

شیرینی ن  به آن حالوت وعشقی آمیخته با رزم است که جنبه رزمی آ

  .خاصی بخشیده است

در زمانی که تشخیص آن میسرنیست،درشھربست پادشاھی بنام 

به دالوری » پتی خان«اسلم خان ،حکم میراند که شھزاده جوانش بنام 

چون درکودکی مردم ناز او را می برداشتند، . وشمشیرزنی نام آوربود 

ه از این وضع آگاه  شدو شا. درجوانی غرور او مایه آزارمردم گردید

شھزاده را چنان سرزنش کرد که غرور شھزاده  آن را تحمل کرده 

شھزاده ھمراه باچھل نفرازجوانان ھم سن وسال خود، .نتوانست

درالبالی  داستان نکات .... شھربست را ترک کرد و رو بسوی ھند نھاد

داستان  سال قبل این ٥٥. بسیار ظریفی بکار رفته که خیلی آموزنده است

دری توسط نویسندۀ نامور افغان عبدالرحمن پژواک از زبان پشتو به 

متن . سانه ھای مردم درکابل به چاپ رسیدروان ترجمه شد و در زمرۀ اف

  ]سیستانی.حاضر از قلم آن مرد نامی تقدیم میگردد

- * *  

باغھای  .به سرورآبادان بود در روزگار قدیم،شھر بست بشادی معمور و

. کرانش چون کاشغرو میانش چون فرخاربود. ھای پیراسته داشتآراسته وکاخ

مردم . امیری شادروان درآن پادشاھی می کرد که کھتر ومھتر بدو شاد بودند

جزھوای دل او را نمی جستند و او جز دل مردم کشوری نمی شناخت که 
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. کینه از دلھا بیرون وکشور را به مھر افسون کرده بود. شایسته پادشاھی باشد

شادی مردم وخرمی .باغبانان بنام او گل می کاشتند ودھگانان بدونیاش میکردند

. کاخی برافراشته و بھشتی برآورده بود که جای آرام وکام بود. کشور از او بود

دشمنی نداشت که از دیدن آن حسد برد، ھیچ دلی آنرا برای دیگری نمی 

از . مردم را نگرفته بودگنج . ھرگز فقیری را برآستان او ندیده بودند. خواست

بدانسان که خدای . دارندگان نمی خواست وبه درویشان فراوان بخشیده بود

زیردستان او . او در پیروزی مردمان می کوشید. پیروزگر بدو فرھی داده بود

بدین داد  وآئین بسربرد . به کوه و بیابان و دریا وشھر بھرۀ خود را یافته بودند

دوستان دانا بر . و درگذشت و پیری برسرش سایه افگندتا آنکه بھار زندگانی ا

  :او گرد آمدند  و بدو گفتند

اگر پادشاه را عمر بسرآید، بالدگرمسیر را سایه یی نباشد که در آن "

اکنون که کارھای کشور بکام است ،دل مردم را آرزوی آنست که . آرام کنند

  ."ه او از ستم بیاسایندپادشاه زن بخواھد تا بفرزند او اطاعت کنند و در سای

ھمه . پادشاه زن خواست، اما چندین سال دیگر مژدۀ فرزند به او نرسید

امیر وزیری داشت نیک اندیش وفرزانه، که اندیشه اش یاور . گان نومید بودند

روزگاری بدین حال . آن وزیر نیز از فرزند محروم بود. ویارمند آن شاه بود

وش با کاله نمدی از سوی بیابان پدیدار سرآمد تا آنکه روزی مردی ژنده پ

گردید و با عصای درازی که در دست داشت درب کاخ شاھی را سخت 

کنیزکان شتافتند تا ببینند کیست و چه میخواھد؟ درویش با غرور . بکوفت

شنیده ام . خواستن  درکاخ شاھان بیشتر از دل درویشان است: درویشانه گفت

آمده ام تا آنچه را . لش به اندوه اندر استکه شاه مردی است دادگر، اما د

رفتند و سخنان او . کنیزکان را حرف او شگفت آمد. میخواھد بازگوید و دریابد

در . ملکه شادمانی کرد و آرزوی فرزند را با او در میان گذاشت. را بازگفتند
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درویش عصای خود را برآن افگند، دو سیب . بستان شاه درختی برومند بود

تا . یکی را به ملکه و دیگری را فرستاد تا بانوی وزیر بخورد. ن افتادسرخ پائی

. میخواستند براو درھم و دینار نثار کنند، بگامھای تند از ایشان دور شده بود

. پادشاه  و  وزیر ظھور درویش رانیک گرفتند.ھیچکس نتوانست  او را بازدارد

رویش برسرزبانھا افتید، د. چون روز به پایان رسید به طرب و شادی پرداختند

. اندرآن شب ھمدم شاه و بانوی وزیر آبستن شدند.  مردم دست به دعا برداشتند

چون روزھا وشبھای مقدر سررفت، شھزاده یی به زیبائی پسر بامداد و 

پادشاه جشن بیاراست، مردم به . وزیرزاده یی به جمال دختر آسمان به دنیا آمد

آنگاه روشن دالن . ند که دنیا جای سرور استچندان شادی کرد. طرب پرداختند

و دختر "پتی"شھزاده را . را باز خواست تا برپری چھرگان نوزاد نام گذارند

روزھا وشبھا میگذشت تا آن که این دو کودک بزرگ . خواندند" رابیا"وزیر را 

  . شدند و بسان خورشید و ماه  می درخشیدند

ود، به عشقی بدل شد که جوانی محبتی که از کودکی ایشان را دریافته ب

چندان به مھر ھمدیگرسرگرم شدند که در شھر بست ھمه کس . آنھا را دریافت

جوانی چون خنگ سرکش است، گاھی قوی ترین دستھا نمیتواند . از آن آگاه شد

روزگارمخفیانه برپھلوی آن تازیانه میزند و او را مستانه . لگام آنرا نگاه دارد

را خون جوانی چندان گرم بود که با ھرکه روبرومیشد زور پتی . وار می جھاند

چون درکودکی مردم . می آزمود وھرکه را نیرومند می پنداشت برزمین می زد

دانایانی که . ناز او را می برداشتند، درجوانی غرور او مایه آزارایشان گردید

کاخ وقتی از]پتی. [امیدوار روزگار پادشاھی او بودند، به ھراس اندر شدند

گروھی از جوانان بی باک .شاھی برون می آمد، مردم بخانه ھای خود می رفتند

را گرد آورده بود، درکوی وبرزن چنان می تاخت که درشکارگاه مستی می 

  .کرد
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آن پادشاه  دادگر را چه افتاده بود که فرزندش برمردم ستم می کرد و او 

 خاطر فرزندش را بر بازنمی داشت؟ آیا او نیز مانند ھمه پادشاھان دیگر

آرامش مردم گرامی می داشت؟ یاعدالت روزگار او را در پایان عمربه پاداش 

آن ھمه داد وآئین بدبخت می ساخت، چناکه نتواند آزار وستم را از سرمردمان 

  بردارد؟ 

من :"روزی پیرزنی در کلبه خویش شکایت ستمدیده یی را شنید وگفت

من به مرگ خود . گر پیرشده امدر سایه پادشاھی این این مرد داد

وزندگانی پادشاه که درازتر باد سوگند میخورم که او از جور 

  ".شھزاده آگاه نیست

ھنوزشھزاده کودک بود که . چگونه آگاه نیست: " آنکوشکایت میگرد، گفت

باھمبازی ھای خود کوزه ھای سفالین زنان دھکده را شکست، به پادشاه 

ه کوزه ھای نقره ئین داد وفرزند را به رنگی پند خبربردند پادشاه بزنان دھکد

: گفت که او را مغرورساخت،چرا او را سرزنش نکرد؟ پیرزن پاسخ داد

پادشاه بداد خواھان داد کرده است و به .بکودکی بیشتر از این نشاید گفت"

  . " فرزندش ستم ننموده است

  ."تھمینکه آگاه نیست ستم اس: " آنکو که دلش درد کرده بود گفت

پیرزن که دلش از محبت پادشاه پربود، برخاست وبسوی کاخ شاھی براه 

پادشاه را دریافت و از جور فرزندش بدو . پاسبانی نبود که او را بازدارد.افتاد

چون شھزاده از شکار باز گشت و به حضرت پدر شتافت، او را . باز گفت

نکوھش را درھم یافت و چندان سرزنش شد که غرور او نتوانست آن ھمه 

  خدا ھمه : پادشاه جواب داد. آنگه به پدر گفت که از دیار او خواھد رفت.بردارد

  . ستمگران را از دیار من دور کند
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قلعه بست دو . مسافرشوند:  یاران خودرا گرد آورد وبه ایشان گفت پتی

  .دروازه داشت، ازیکی پتی برون آمد واز دیگری فریادھای مادرش بلند بود

میگفتند واین نام در نزدشان " بلبل زرد"ارا مردمان بست ی زیبرابیا

دردی که . چون فریاد ھای ملکه را شنید از ھوش برفترابیا. محبوب بود

 رفت رابیا. مادران را به فریاد می آورد، محبوبه گان را به مرگ می سپارد

پادشاه بسکوت قاھری از او . رابازگرداندپتیودرپای پادشاه افتید که 

 زار گریست و به پای وزیر افتاد، پدر بروبگریست ونزدیک رابیا. نیدروگردا

پادشاه گفت من یک فرزند  . شاه شد،پوزش طلبید تا اگر به فرزند رحمت آورد

را ازخود دور کرده ام تا مردمان من که فرزندان من اند آرام باشند، اگرترا 

من آرزو نداشتم  . برفرزند خودت دل میسوزد به او بگو جائی که خواھد برود

وزیر پیرمن ستمگری جوان مغرور را در دیار من بخواھد وحق پیروجوان 

  .کشور را فراموش کند

وزیر شرمنده شد، آنگاه پادشاه بر روی  او دست کشید و او را بنواخت 

حق نزدیکتر از فرزند چنانکه شاد شد و رفت تا دخترش را بیاموزد که 

  . است

. وپرستندگان خویش را گفت آماده سفر باشند دیوانه وار برخاست رابیا

پادشاه ووزیر در بستان شاه در سایه آن درخت  سیب نشسته بودند که 

 در پی او شتافته رابیا از بست برون رفته و بامدادان پتیشب ھنگام : خبردادند

  . است

آن درویش مستمند سیب ھای : " شاه گفت. ھردو بدرخت سیب نگریسند

  ."آری، اما سخت شیرین بودند: " وزیرگفت."خود را بازگرفت

   چون از بست برون آمد، به دھکده یی رسید که دید باغ خرمی در آن پتی
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ھست، آنجا فرود آمد تا باھمراھان بسنجدکه کدام سو سفرکنند؟ کرم  و پردل 

گفتند شب .از پھلوانان بیباک او بودند، اما درحرف نیز بردیگران پیشی میکردند

چون ھردو را آرزوی رفتن به . زل بگذاریم و پگاه  براه افتیمرا دراین من

شاخه یی سبزی را در زمین بخالنیم سحرگاه : ھندوستان بود به شھزاده گفتند

در دل شب،کرم . شھزاده پذیرفت. میل آن شاخه را بنگریم و بدانسو برویم

 در نمازدیگر. بامدادان آھنگ ھندوستان کردند.شاخه رابسوی ھند مایل ساخت

چھل . خیمه ھا را برافراشتند واسپ ھا رارھا کردند. منزل دیگری فرود آمدند

چون دو پھره از . خیمه در آن ریگ زار بلند شد که در ھریکی پھلوانی خفته بود

شب بگشت مردی که پاسبان میکرد جوانان را بیدار کرد، دیدند خیلی از 

ن سواران فرارسیدند، پتی آماده پیکار شدند، چو. سواران بسوی شان می شتابد

. بادوشیزه گان پرستنده خویش خود را به او رسانیده است" رابیا"دریافت که 

پگاه ھنوزبامداد رنگین بود که جانب .فراوان آتش افروختند وشادی کردند

  .ھندوستان شدند

روز دیگر در شھر بست درچندین خانه مادران می گریستند و دختران 

گرد آمدند و نزد . ین واقعه پدران را سخت ناگوار آمدخود را یاد میکردند، ا

 و یارانش دوشیزگان بست را ربوده وآب پتیپادشاه رفتند و داد خواستند که 

چون . پادشاه اندیشناک شد و فرمان داد وزیر را بیاورند. مردم را ریخته اند

 که او رابیای زیبا. من یکی ازشما ھستم! ای مردم: وزیر بیامد، به ایشان گفت 

اما من به پادشاه نگفتم . را بلبل زرد میخواندید، پیشتر ازدختران شما رفته است

دختر من دل داشت، دلی که دیوانه مجبت . که فرزندش دخترمرا ربوده است

من از رفتن او آگاه شدم ولی نتوانستم او را . این دیوانه را رھبرگرفت. بود

او یگانه فرزند من . او را باز داشتھر آنکو درپی دل می رود نتوان . بازدارم

این دختران عاقبت با جوانی میرفتند و از . بود و شما فراوان فرزندان دارید
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بیشتر از این کاری نکرده اند که این ھمه مالمت را . شما دور می شدند

دختر گنجیست که برای بخشون بما داده شده ،اما . برایشان و یا دیگران گذارید

نکوترین جای آن ھمانست که خود میخواھد، من . باید بجا باشدمانند ھربخششی 

چنانکه . آنچه میدانستم گفتم دیگر اختیاردر کف نیرومند پادشاه دادگر است

  ."فرمایند چنان کنیم

من درمیان شما ! ای مردم: پادشاه وزیر را به آفرین بنواخت وآنگاه گفت

د که داد نکرده  و راه ستم پوئیده پیرشده ام، آیا پیرترین شما میتواند به من بگوی

باشم؟ آرزوی فرزند نمی کردم برای آنکه مبادا دادگر نباشد و آنگاه بیداد او را، 

ستم من شمرید، زیرا ھرپدری را ازفرزندش اگرنیکوباشد یا زشت میتوان 

درختی که میوه آن پرورده نباشد ازعلت . پرسید واگر زشت بار آید باید پرسید

رای من اگر این آرزو را برای جستن دل مردم پروردم ھمین ب. عاری نیست

. شرمندگی بسنده است که نتوانستم پدر فرزندی باشم که مردم مرا به آن بستایند

دختران . او را مانند ھرستمگر دیگری از دیار خود دور کردم و اندوھگین نیستم

. ز کشوراین آرزو ، سخن از دل است نه ا. شما در پی آرزوی خود شتافتند

من از فرزند گذشتم تا کشورم را . ودل نیزکشوری است که باید آن را نگھداشت

بروید و . دختران شما از پدر گذشتند تا کشور دل را نگھدارند. داشته باشم

من با شما گروه . پادشاه دیگری را پرسید، آن پادشاه عشق  وجوانی است

می ترسم با اینکه داد . است بجنگمپیرنمیتوانم با این پادشاه که نیروی آن جوانی 

اگر بیش از این از من بخواھید برمن جفا . شما را بدھم به دیگران ستم روا دارم

میکنید وچنانکه شاھان نباید برمردم خویش ستم کنند، مردم را نیز نشاید 

من آنچه می دانستم بگفتم دیگر آنچه بخواھید چنان . برپادشاه خود ستم روا دارند

  . ردم ھمه خاموش شدند وباز گشتندم." کنید

  ھنوزنمی .  وھمراھانش تاختند تا آنکه درکشورھند پاگذازند وجا یابندپتی
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اسپھای خود را :  به ھمراھانش گفتپتیدانستند به دھکده یی رسیدند، 

دیری نگذشته بود که دیدند مردمان . درکشتزارمردم رھا کنند، اطاعت کردند

چون فصل را میخورند آنھا را :  سپردند وگفتنداسپھا را آوردند وبه ایشان

  !ببندید

مردمان این دھکده باھم یکی ھستند، بیگانگان : "، یاران را گفتپتی

نمیتوانند با چنین یگانگی دربین ایشان زندگی کنند بروید تا بجای برسیم که مردم 

  ."آنجا باھم دشمن باشند

د و روز دیگردر روستای فردای آنروزبدھی دیگر رسیدند، آنرا چنان یافتن

فرود آمدند واسپ ھای شان را رھا کردند، ھرکسی اسپ را از " گواریان"

. کشت خود به کشت دیگری می فرستاد، مردم آن دیار سخت بی مھر بودند

اینست سرزمینی که :"  باکرم و پردل گفت پتی.کسی را باکسی دوست نبود

  ."میتوان در آن پائید

. حکمی بود، قراردادند که در آن قلعه جای گیرنددر قریه گواریان قلعه م

 با ایشان گفت که قلعه را پتیگواریان نمی خواستند، اما چون شب روز شد، 

گواریان ناگزیر برون آمدند وعذر آوردند که چون بیرون روند قبیله . ترک کنند

 نشان آن قبیله بازجست ونزد ایشان پتی. دشمن برایشان بتازد و ھمگان رابکشد

 از راه صلح نیامدند با ایشان جنگید وچندین سر از تن گواریانچون با . شد

این قبایل را پادشاھی بود داد خواه ،نزد او رفتند، پادشاه به پتی پیغام . جدا کرد

پتی کیست و چه میخواھد و قلعه : دراین پیغام پرسیده بود که. فرستاد

ویشتن را طلبید و  یاران خپتی مردمان دیار او  را چرا کشوده است؟

  .آن حرف را با ایشان درمیان گذاشت، آنگاه پاسخ داد

پدر برمن خشونت کرد،دیار او را . فرزند پادشاه بست ھستم"

بخت مرا به این . نسیم شاخه مرا بجانب ھند مایل ساخت. ترک کردم
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آمدم تا مھمان مردم شما باشم، درب خود را بروی ما . سامان آورد

روی دوستان بسته شود، بدشمنی کشوده خواھد بستند، دربی که ب

دختران بست وفرزندان ھیرمند این . میخواھم اینجا زندگی کنم. شد

برای شھزاده ای که پدر او را از دیار خویش . منزل را گزیده اند

اگرپادشاه بخواھد از قلعه بیرون می شویم اما . براند، دنیا تنگ است

من خواستم قبایل . پادشاه بجنگمبه میدانی خواھم رفت که در آن با 

به ایشان بگوئید بجنگند واگر جنگیدند . را آشتی بدھم اما جنگیدند

  ".مغلوب نشوند

بپاس آنکه مھمان : چون این پیام را به پادشاه بردند، اندیشید و باو نبشت 

تادیگری داد . نرنجد از آنچه گذشته است درگذشتیم وآن قلعه را گذاشتیم

د زندگانی کنید، ما را بجای پدر شمارید و تا خود باعث نشوید نخواسته است شا

شھزاده بداند که، نمیخواھیم با مھمان بجنگیم اما مھمان را . شما را نخواھیم راند

  ."نیز نشاید با میزبان خشونت کند

، چون نامه پادشاه را دریافت یاران را بخواست و جواب نیکو پتی

بھترآنست با پادشاه ومردم این : " گفت فرستاد، آنگاه به ھمراھان خویش 

. نامه او پیغام مردی دانا ودلیر است. دیار به نیکوئی زندگانی کنیم

چنان مینماید که ھرچند بودن ما در دیار او برای وی بسیار گوارا 

نیست، اما میتواند با آنچه نمیخواھد بسازد واین جز برای مردان 

  ".دانا ودلیر میسرنیست

ن برخاست وچھره او افروخته بود، سیمایش چون الجورد از میا" کرم"

نمی دانم چه آبی برآتش شھزاده : "ھمه راطغیان وطعنه زد وگفت. می نمود 

پادشاه ما . بست ریخته اند که خون گرم جوانی را در پیکر او سرد ساخته است

ود را برنگی جواب داده است که ما را بترساند واگر پیغام او را بپذیریم بار خ
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باید با او جنگید تا بداند که .او میخواھد دلیری ما را بیازماید. را برما می گذارد

پندار او درست نیست واگر مردمش ھمه داد بخواھند او نمیتواند ما را براند 

  ."وایشان را دریابد

شھزاده بست را این گفتار پسندیده نیامد، دست برقبضه شمشیربرد تا 

 او گستاخی  کند،اما پردل، برخاست و آنچه  را کرم  بفھماند که نباید درحضرت

شھزاده چون دید ھمگانرا . گفته بود، تصدیق کرد، دیگران نیزبا او ھمنوا شدند

من دلیری : "رأی  یکیست، از خشونت باز ماند و به نرمی لب گشوده گفت

وشھامت شما را قدر میکنم، اما کسی درمیان شما ھست که دلیرتر وجنگجوتراز 

این بار اول " شھزاده به آواز بلند ترگفت.  باشد؟ ھمه گان خاموش بودندمن

نمی دانم . است که ھمراھان من به من پاسخ نمی دھند وصدای مرا نمی شنوند

روزگار در حلق من سرمه فروریخته ویا درگوش ایشان پنبه گذارده است؟ 

ه ایم، اما ما از وطن خود رانده شد: شھزاده نعره زد. ھمگان خاموش بودند

آیا فراموش کرده اید که صدا . بھرزمینی که برسیم باید خوب زندگانی  کنیم

ھمگان خاموش ." من سوال خود را بارسوم تکرار میکنم. رسم دیرین شما است

من از جانب خود ودیگر ھمراھان پوزش : " پردل به پا ایستاد و گفت. بوند

  . حجره خویش رفتندآنگاه  به حرمت برخاستند وھریک به ." میطلبم

از باره به بیرون نگاه کرد و " کرم"مدتی بدینگونه سرآمد تا آنکه روزی

دید کاروان عظیمی میگذرد، فرود آمد وبراسپ خویش نشست وتاخت  وچون به 

: کاروان رسید، دید شترھا آھسته گام می بردارند، از آن بارھای گران پرسید

کرم ." که برما وشما حکومت میکندخزانه پادشاھیست : " قافله سالربدوگفت

قافله ساالر مردی پھلوان و ." میخواھم این قافله به قلعه من برود: گفت

کرم او را بکشت . با او در آویخت وخویشتن را مغلوب ساخت. نیرومندی بود

  در آن روز شھزاده بست وھمراھانش به شکار بیرون رفته . وقافله را برد
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  .ی نھان کرد وشترھا را رھا نمودکرم خزانه را درجائ. بودند

چون به پادشاه خبر رسید، سخت برآشفت وفرمان داد تا جنگجویان او 

آنقدر خسته بود که اگرمیگذاشتند با . شھزاده بست از شکاربازگشت .کمر ببندند 

  . آفتاب یکجا بلند میشد

از باره فرونگریست ودید اطراف را خیمه رابیا بامداد روز دیگر، 

چون برخاست، پردل را .، را از خواب بیدار کردپتی. پرکرده استسپاھیان 

پھلوانی از بیرون پاسخ داد . از عزم ایشان بپرسد فرمان داد که بلند نعره کند و 

چون سبب را پرسید معلوم شد که . که جنگجویان شاه برای پیکار آمده اند

کرم . ت شھزاده ، کرم را خواس. غصب خزینه، پادشاه را برانگیخته است

: ھمراھان وی گفتند.شھزاده  سخت اندوھگین شد.حقیقت را با او درمیان گذاشت

. جنگ مرگ می آورد: چون ما تشنه پیکاریم چرا اندوھگین استید؟ شھزاده گفت

آنچه . اما نقض قول مرگیست که مسئولیت دارد.مرگ نجات از مسئولیت است

که برای جنگ آماده است کاش کرم،طوری . مرا اندوھگین میسازد، جنگ نیست

آنگاه شھزاده بست نامه یی نوشت . ما را پیش از جنگ مغلوب نمی ساخت

پادشاه که بھانه می جست حاضرنشد خزینه . وحقیقت امر را به پادشاه رسانید

  .پس مقرر داشتند تا بامداد دیگر به میدان برایند. را دریابد و بازگردد

سی روز باھم جنگیدند . نیگیدنددر آن روزگارپھلوانان تن به تن می ج

شمار کشته گان پادشاه به سیصد . وسی پھلوان از ھمراھان پتی، را کشتند

ده روز دیگر نبردکردند نه پھلوان بست از دنیا رفت و شصت مرد از . میرسید

سی روز . روزیازدھم شھزاده بست بمیدان رفت. جانب شاه بخون غلطیده بود

 باو رابیاچون ماه نو شد وکمر بست، . را بکشتنبرد جست، بیشمار پھلوانان 

:  گفترابیانمیدانم چگونه مرا بازمیداری؟ : مرو، شھزاده بست گفت: گفت 

دیدم که پیرمردی نورانی چادرم را میگیرد و .خوابی دیده ام سخت پریشان
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بمن میگوید من سیب خود . من زاری میکنم، نمی شنود. برپشت اسپ میگسترد

شھزاده او را بوسید وآھنگ ." ست میخواھم، مبادا گزندی بتو رسدرا از پادشاه ب

در آن روزدوشیزگان، پھلوانان کشته را برتخت ھای خواب گذاشته .میدان کرد

وشالھای رنیگین خود را برآنھا گسترده بودند و برباره قلعه برآمده میدان را 

  . تماشا می کردند

و را فاتح باز آوردی از ای اسپ پتی، اگر امروز ا:  فریاد کردرابیا

زیورخویش نعلھای ترا مزین خواھم کرد ومروارید ھای خود را بگردن تو 

  ."خواھم آویخت

گمان کردند پتی می گریزد، .ناگھان دیدند که اسپ پتی بسوی قلعه می آید 

دویدند تا درب را بروی او بکشایند، . فریاد دوشیزگان از باره به آسمان شد

  ".رب را بروی پھلوانی که می گریزد نباید گشودد: " فریاد زدرابیا

 پتی، در را گشود، دید رابیا. ،به درب قلعه رسید  و از اسپ بیفتادپتی

تیردشمن دلش را شگافته . آمده است تا درمیدان نیفتد ودر آغوش او جان سپارد

درویش سیب خود . شھزاده بست جان داد وبه ھمراھان پیوست. بود

   ."رفته بودرا از پادشاه باز گ

  )ش۱۳۳۶افسانه ھای مردم،طبع : پژواک(
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  داستان عشقی آدم خان ودرخانی - ٣

  

درمیان افغانھا، داستانھای دلپذیر عشقی از پسران ودختران جوان 

   .بوی افسانه دارند کمتر رنگ و  دارد که اکثریت آنھا واقعی اند و وجود

در اوایل قرن نزدھم الفنستون، چند ماه را در میان پشتونھای منطقۀ 

پشاور بسر برد وخود را با خصوصیات زندگی افغانان بخوبی آشنا ساخت و 

در مورد عشق وعاشقی در میان افغانھا واز جمله در باره داستان عشقی 

عشق داستانھای افغانی با  بسیاری سروده ھا و :میگویدآدمخان ودرخانی  

شک وی عالوه میکند، .پیوسته است و بسیاری از آنھا بیانی دلپذیر وعالی دارند

دارم که در شرق مردمانی مانند افغانان دارای احساسات عاشقانه ورویائی دیده 

نمونه ھای گوناگون ازعشاق .  عمومیت داردانعشقی که در میان آن. باشم

 می سپارند وبا قبول خطر عشاقی که دل به محبوبه ای. گریزان وجود دارند

رازعشق خویش به محبوبه آشکار می کنند وبه دیاری دور میروند، حتی سر از 

ھندوستان در می آورند تا نقدینه ای به دست آرند که برای رسیدن به مقصود 

در پونه جوانی از ھمین رھنوردان را دیدم که در دیار خویش دل  .بسنده باشد

پدر دختر نیزمخالفتی نداشت، ولی . ھم راضی بودبه دختر ملک سپرده و دختر 

دخترم با کابین دیگر دختران ) انهیطو(میگفت که شأن ما تقاضا میکند تا کابین

وچون جوان جزقطعه زمین . ھر دو دلداده سخت آزرده خاطر بودند .برابر باشد

محبوبه اش میل . وچند رأس گاوچیزی نداشت ناگزیرراھی ھندوستان شده بود

ای به نشانه پایبندی در عشق به او داده بود وجوان تردیدی نداشت که سرمه 

  .محبوبه اش تا بازگشت او تنھا در انتظارش خواھد ماند

چنین عشقی را تنھا در میان مردمان اطراف می توان دید که زندگی 

 یگردسازد، حجاب نا تمام ھم یاریآزادانه فرصت اطھار احساسات را میسر م

  متد، ھرچند نمیتوانند با ھم در تماس باشند ولی نظاره م،این ماجر میشود
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  )١٨٠افغانان،ص الفنستون،  ( ".برانگیزنده دلبستگی ھردواست

به دست می  مادر یک عاشق دلیرعروسش را بدون رضای پدر وگاھی  

را  شاز موی او را قیچی میکند یا نقابچنانکه در فرصت مناسبی حلقه ای . آورد

این کارکه باید با رضای دختر . ً رسما ھمسرخویش میخواندبرمیدارد و او را

صورت بگیرد، مانع از تقاضای خواستگاران دیگر میگردد و پدر و مادرناگزیر 

دخترشان رابه عقد دلداده اش در می آورد، اما چون این کارداماد را از 

معاف نمیکند وھم توسط خویشاوندان، کاری حقارت ) مھریه(پرداخت شیربھا

و در صورت راضی نبودن پدر . زتلقی میشود، کمتر به این کار اقدام میکنندآمی

این کار خانواده . ومادر، عادی ترین کاراین است که پسر ودختر میگریزند

با جدیت  آن را بایک قتل برابر میشمرند و دختر را بسیار خشمگین میسازد و

آنان به یک ناحیه . یستیافتن دختر می شوند، اما یافتن آنان آسان نپی تمام در 

برطبق رسوم مھمان نوازی افغانان از آنان حمایت  وقبیله دیگرپناه می برند و

  .افغانان ھرپناھنده مظلوم را در پناه خود میگیرند. میشود

یکی از دلنشین ترین منظومه ھای عاشقانه، ماجرای  :الفنستون میگوید

ھمه آنرا . برای ھمه آشنا است را بیان میکند که "ُدرخانی" و"آدمخان"دلدادگی 

  .میخوانند وحکایت میکنند و می سرایند

ُآدمخان خوش سیماترین ودلیرترین جوان قبیله اش ودرخانی ھم 

ًاما دشمنی میان دو قبیله دختر وپسر . زیباترین وخواستنی ترین دوشیزگان بود

دل مانع دیدارشان میگشت، تا برحسب اتفاق ھمدیگر را دیدند و سخت به ھم 

خصومت خانواده ھا دو دلداده را جدا می میداشت و شاید ازعشق نیز . سپردند

ُبی خبرمانده بودند، تا آنکه خانواده درخانی او را وادارکردند ھمسر خان یکی 

درد وداغ دو دلداده را دراین فرصت می توان دریافت . از اقوام مجاور گردد

کیل می دھد که آن دو به ھم وبخشی از منظومه راھمین ماجرا ونامه ھایی تش

آدمخان، پس ازبرداشتن موانع بیشماری توانست چند بار . فرستاده بودند

دیری . ُدرخانی را ببیند، اما درخانی نه تن به شوھر میداد ونه پاسخ به دلداده
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او با دلی پر . ُنگذشت که داستان دیدار آدم خان ودرخانی به گوش شوھر رسید

وبا تنی چند . د ومنتظر دیدارآینده ھمسرش با آدم خان مانداز کین آھنگ انتقام کر

ھمینکه آدمخان از راه .از خویشاوندان برسر راه در کمین آدمخان نشست

گذشت براو حمله بردند، آدمخان پس از ازنبردی سخت دلیرانه، زخمی شده 

ُشوھر درخانی میخواست به خانمش چنان وانمود کند که آدم . وازھوش رفت

  .ه است تا بداند که این خبر چه تاثیری بردرخانی خواھد گذاشتخان مرد

در فاصله طوالنی دیدارھا تنھا آرامش درخانی، رفتن به باغ وتماشا و 

آبیاری دوگل بته بود که آنجا کاشته وبریکی نام خود و بردیگری نام آدمخان 

دمخان روزجنگ ھم او سرگرم تماشای گلھا بود که دید ناگھان گل آ. نھاده بود

ھنوز . پژمرد و دانست که بر او مصیبتی واردشده است و دنیا براو تاریک شد

این تیغ که : به حال نیامده بود که شوھرش با شمشیرخون آلود سر رسید وگفت

ُدرخانی نقش زمین . آزمونی پرخطر بود. می بینی، آلوده به خون آدم خان است

زدیکی رزمگاه زخمی افتاده بود، خبر به آدم خان که در ن. شد ودر دم جان سپرد

چیزی نگذشت که نام محبوبه را برزبان آورد و با آن آخرین نفس را . رسید

در فاصله نزدیک ھردو را به خاک سپردند، اما عشق آنان پس از مرگ . کشید

دو درخت از گورآنان .  چون سرانجام ھر دو را در یک گور یافتند،نیز پایا بود

   )١٨٦افغانان،ص الفنستون، ( .یه گستردندبرآن سا سربرکشیدند و

  

  : بيبو وشادی عشقی داستان-٤

 ھا،،یعنی در روستای افغانستاندر خارج از شھرھا معیادگاه عشاق،

 سارھا میباشد که دختران جوان با کوزه ھای هگذر ھای آب ھای جاری یا چشم

دند و بر سر خن ھم می با سفالین یا فلزی خود برای آوردن اب به آنجا میروند و

درھمین جاست که . میکنندوشادمانی روی ھمدیگر آب می پاشند و شوخی 

دید  باز بعضی ازجوانان معشوقۀ مورد نظر خود را می یابند وامکان دید و

گاھی ھم  عشق وعاشقی از زمان بازی ھای کودکانه در فضای . میگردد میسر
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کودکی از بازی دو بدو یعنی الفتی که در . باز دھکده یا روستا آغاز میگردد

آھسته آھسته  ه، در جوانی دامنگیر آنان میگردد ومیان  کودکان آغاز یافت

  . برسرزبانھا می افتد

در ناحیۀ " شادی"برپسری بنام " بیبو"یکی از اینگونه عاشقی ھا، عشق 

ویکجا شادی که از کودکی با بیبو ھمبازی وھمسن وسال بود،. دالرام فراه است

یکجا باھم از صحرا بخانه  له ھای خود را به چرا می بردند وبره ھا وبزغا

  شیربھا وپولشادی د اما چون نمیگردھمدیگر درجوانی عاشق برمی گشتند،

دو .  مجبور میشود برای پیدا کردن پول به اصفھان سفرکند طویانه را ندارد،

طن سال بعد با مبلغی پول که از مزدوری در اصفھان بدست آورده بود راھی و

 سیستان را پای پیاده و –شادی  راه دور و دراز اصفھان . خود میگرددوخانۀ 

با سرعت در مینوردد و اما براثر کوبیدن راه طوالنی  وخستگی بیش از حد 

به سختی میتواند آخرین منزل را طی کند، در یک کیلومتری  مریض میگردد و

بیبو  برسینه می افتد، د وکنار رودخانه خاشرود از پای میمان روستای دالرام در

راه بمعشوقه شادی که ھمه روزه بربام خانه اش ساعتھای متوالی چشم 

، برزمین مسافرش بود،متوجه میشود که مسافری از راه بسوی دھکده راھی بود

ً، با خود میگوید این مسافر حتما ھمان شادی است، نشسته واز جا بلند نمیشود

از خانه برون میدود، مادرش نیز از  مد و که شادی آفریاد میزندبه مادرش 

مردان دیگرھم از عقب آنان  پسران و عقب دخترش فریاد کنان برون میرود و

معشوقش یعنی شادی  براه می افتند، اما بیبو پیشتراز دیگران به نزد

 ادیاز ھوش میرود،بیبوسرش میرسد،شادی آخرین نگاھش را بربیبو می افگند و

برد تا نفسش را بو  را نزدیک دھن شادی میسرخودرد و ی خود میگذا برزانورا

از روی شادی بلند  نه بیبو سر نفس شادی برون می آید و نه دیگر کند، اما 

با حیرت متوجه مادر  به دنبال او مردم میرسند، و میکند، بزودی مادرش و

دخترش میشود که سر برروی  مرد مسافر گذاشته و سربلند نمکند،پیش میرود 

را از روی جسد شادی بلند میکند، ناگاه با جسد بیجان ھردو خود دختر  سرو
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دفن پھلو به پھلو مردم ھردو عاشق را . برو میگردند ناکام رو جوان دلداده و

یا بس ھای   تا امروز ھرمسافر و.مایندنبعدبر روی آن گنبدی اعمار می میکنند و

بیبو توقف میکنند و  ی ونزدیک مقبرۀ شادمسافرینی که از آنجا عبور میکنند، 

کرده  در حق آن دو دعا دلداده نامراد میروند ودست دعا بلند  دوقبر این  برسر

 بیانگر این حقیقت است که مردم  واین.وبرای سایر عشاق طلب مراد میکنند

اما بدبختانه  که سنت ھای . احترام میگزارندعشق را دوست دارند وبه عاشق

مذھبی ، بجای حرمت وقیودات جا با تعصبات کھنه وعرف حاکم برزندگی یک

 یعنی شاگر دختری با مرد دلخواھگردن عشاق را می برند وق، اشعگذاشتن به 

خود یکجا شود و از مورد عالقه عاشق خود دست به فرار زده باشد تا با مرد 

دستگیرو دستیاب نزدیکان دیگر ھمینکه واقارب از طرف زندگی لذت ببرد، 

لب وگوش وبینی وحتی  کاردبایا    را یا سنگسار میکنند ود، دختر مظلومشو

  . میدھندهرزوھایش خاتمعشق وآبه   وبرندمی  راگلویش

 بارھا وبار ھا اتفاق افتاده  ھاول سدهبا آنکه از این گونه حوادث در ط

یا از لحاظ  د وناست، اما ھنوز ھم دختران مرگ را برمردی که دوست ندار

ند نخود از خانه فرار میکدلخواه با مرد  د ون ترجیح میدھسنی باھم تفاوت دارند،

  .دننابود شو ولو یک روز بعد یا یک ھفته یا یک ماه بعد دستگیر و
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  فصل دوم

 

  

 کشور درتاريخ  زنان نامدار

 
  ) ق م٣١٠ـ ٣٤٠(نه شاھدخت باختر روکسا

    

اسکندر کبير، پسر فليپ مقدونى و 

ه از طـريق شيرمـادر اولمپيا، معتقد بود ک

با خدا ارتباط يافته است و به مقام خدايى 

 ٣٣٣اسکندر در سال . ارتقا جسته است 

م به عزم فتح ھنـد به شــرق .ق

 افغانستـان بـعد ٣٢٧لشـکرکشيد و درسال 

. از سـقـوط دولــت ھخامنشى گشوده شد

 ،روکـسانـه دخـتر اميرمحلى باختريا بلخ

که مثل ھزاران زن زيـباتـرين دخترى بود 

ديگر در جريان لشکرکشيھاى اسکندر به شرق بدست قشون مقدونى اسير 

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

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

در ( نظير درآن زمان  با شکوه و جالل بى که اين عروسى. اوعروسى نمود
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ًشرق اسکندرکامال بى ًجشن گـرفـته شد، ظاھرا با سياست ) م. ق٣٢٧سال 

  نظر به خواست اسکندر اين پيوند بــايـد سـمبول نزديکى شرق و.ارتباط نبود

اما عمر اين خوشبختى براى رکسانه کوتاه ،غرب مى شد و ثبت تاريخ ميگرديد

م، . ق٣٢٤يعنى در سال  يرا سه سال بعدکه انتظارش ميرفت ، ز تر ازآن بود

م . ق٣٣٣اسکندر با ستاتيرا، دختـر شاھنـشاه ايران که مانند روکسانه در سال

  . در نـبرد بدست سربازان مقدونى اسير شده بودعروسى نمود

حاال بحيث وارث قانونى شاه ايران بخود اجازه  اسکندر، پسر اولمپيا

از اين جھت در ھمان روز عروسى با . يدميداد، با زنان متعددى ازدواج نما

اولين اقدام . نيز عقد بست» ارتاکسيرکس اوخوس«ستاتيرا، با يکى از دختران 

 يک ماه بعد. روکسانه بعد از مرگ اسکندر از ميان بردن امباقش ستاتيرا بود

م خودش به قتل .  ق٣١٠درسال  وليعھد اسکندر را بدينا آورد ورکسانه

 ) ٤٦ن، شماره درد دل افغا.(رسيد

در جلد اول تاریخ قدیم افغانستان رکسانه را دختر امیر محلی  کھزاد

درسغد کوھی بود که مردم تصور میکردند اگر مورد :  پنداشته میگویدسغد

. امان خواھد بودناه ببرد از دست دشمن درپتھاجم قرار گیرند ھرکه به آن کوه 

امیرمحلی سغد پدر ) Oxyartes( را فتح نمو، اگزیارتسوقتی اسکندر سغد

رکسانه زن وفرزندان خود را به آن کوه فرستاد مگر دیری نگذشت که سپاه 

مقدونی برآن کوه دست یافتند ومرد وزن بسیاری بطور اسیر از آن کوه 

اسکندر وقتی رکسانه . اسیر شده بود بزیرآوردند که درآن جمله رکسانه زیبا نیز

بعد از ازدواج اسکندر با رکسانه پدر  کرد و ازدواج  اوبا را دید عاشق اوشد و

کھزاد از قول . مورد احترام قرارگرفت  تسلیم نمود و به اسکندراو نیز خود را

رکسانه یا روشانه ویا : که میگوید» سراورل ستن«یک محقق انگلیسی بنام 

رخشانه دختر اگزیارتس یکی از نجبای باختر به واسطه حسن خارق العاده ای 

 درھنگام .محفوظ بمانده یکی ازقالع سغدیان فرستاده شد تا درآنجا که داشت ب

ًشاید روشانه از دره . لشکرکشی اسکندر بدست لشکر او افتاد وملکه اسکندر شد
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بوده باشد و در شرق معمول است که بعضی ) واقع در جوار شغنان(روشان

  )٣٧٤ص ،۱تاریخ افغانستان،ج(.زنان را به اسم موطنش یاد کنند

دریک ضیافتی :  رکشانه گفته شده کهمورد چگونگی ازدواج اسکندر بادر 

والیھا به سلیقه مردمان شرقی داده شده بود، دختران  که از طرف یکی از

رکسانه نیز . زیادی نیز از خانواده ھای درجه اول سغدیان حضور داشتند

آن این دختر از حیث زیبایی سرآمد تمام دختران حاضر در.درمیان آنان بود

 و محفل بود وبحدی دلربا وجذاب بود که توجه تمام حاضرین را بخود جلب کرد

» کونت کورس«. بقدری مورد توجه  اسکندر قرارگرفت که عاشق اوشد

 پادشاھی که زن ودختران داریوش را دیده بود که کسی در وجاھت و« :گوید

ھا حسیاتی  زیبائی جز رکسانه به ایشان نمیرسد، ولی باوجود این نسبت به آن

جز محبت پدر به اوالد نپروریده بود، دراینجا عاشق دختری شد که نه 

یث مقام می توانست قرین آنھا درعروقش خون شاھی جاری بود ونه ازح

 بزودی اسکندر بی پروا گفت الزم است تا مقدونیھای با بومیھا ازدواج کنند.دباش

 شرمسار وفاتحین ، مغلوبینتا محفوظ گردند واین یگانه وسیله ایست برای اینکه

ترویج کند آشیل پھلوان داستانی یونان  بعد برای انکه فکر خود را. متکبر نباشند

 مگر اوبا یکی از اسراء ازدواج :راکه از نیاکان خودمی دانست مثل اورده گفت

نکرد؟ وبعد اسکندراز شدت عشق در ھمانجا امر کرد موافق عادت مقدونیھا 

نیمی را خودش برداشت ونیم دیگر  بدونیم کرد باشمشیر خودآنرا  نان بیاورند و

مقدونیھا را این رفتار .تا رشته زناشوئی آنان باشد را به رکسانه داد

که یک رئیس محلی پدر   زیرا درنظر آنان پسندیده نبود،آمد اسکندرخوش نمی

زن اسکندر گردد، ولی چون از اسکندرمی ترسیدند ھرآنچه از او سر میزد با 

 قبل از ۳۲۷عروسی رکسانه واسکندر در بھار سال .مای کشاده تلقی میشدسی

  )۳۷۵ص ھمان منبع .(میالد اتفاق افتاد
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  : ملکه گوھرشاد

 ملکه ،يکى از زنان با فضل و دانش، ھنر پرور وھنر دوست افغاستان

الدین ترخان   گوھرشاد دختر امیرغیاث .گوھرشاد زن شاھرخ پسر تيمور بود

 قمری زاده شد و ۷۸۰سال بودکه به 

پانزده سال بعد، به عقد شاھرخ، فرزند 

و جانشین تیمور که تنھا یک سال از 

شاھرخ که . 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 

ا سان که فرزند ھنرمندش بایسنغر میرز

را به حکومت خراسان غربی گماشت و 

ملکه گوھرشاد، چھار سال در مشھد 

ماندگارشد  ودراین مدت بنای مسجدی 

 ۸۲۱بزرگ را در کنار حرم امام رضا، امام ھشتم شیعیان بنا نھاد که در سال 

شاھرخ .به پایان رسید وسپس شاھرخ را برای گشایش آن به مشھد فرا خواند

 وباغ بزرگی  جا فرمان داد کاخ   شگفتی اندرشد که ھمان  هن این بنا چنان بداز دی

 . شدمشھور" چھارباغ" پس از اعمارآن به  کهساخته شود در مشھد

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

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

 . رقند به ھرات منتقل شدپایتخت تیموریان ازسم

 ۸۱۴بود که در ماه رجب سال »  زاده بیگم بانو خان«مادر او 

 . خورشیدی درمشھد درگذشت و در جوارآرامگاه امام رضا مدفون گردیده است
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 ســت سلطان ابو بـد ١٤٥٦ در لش  تا ھنگام قت١٤٠٨ ملکه گوھرشاد از   

 پرشکوه و نقاشى ھاى ھا اعمار مدارس و مساجدسعيد درھرات بسر برد و در

رد و از خود آثار  کتوجه وتالشبسیاروکاشى کاريھاى نفيس در اين بنا ھا 

ھمچنان او  .بسيار نفيس ھنرى و معمارى در مشھد و ھرات به يادگار گذاشت

مدت نيم قرن شاھرخ را در امر حکومت دارى و ايجادکار ھاى بسيار ستودنى 

سنقر ميرزا مکتب ھنرى خاصى درفن و ماندگار يارى رسانيد و پسرش باي

 يکى از ،کتابت و تذھيب کارى در ھرات بوجود آورد و شاھنامه بايسنقرى

  . شھکار ھاى ھنر خطاطى اوست

در قرن پانزدھم ميbدى در زمان حکومت شاھرخ و سلطان 
حسين بايقرا، شھر ھرات به يک مرکز بزرگ فرھنگى وتجارتى و 

 مرجع يد شھر ھاى آسياى ميانه وپيشه ورى مبدل گشت و به مروار
   .علما و ھنرمندان شھرت يافت

شاھرخ در آخرين سال حياتش براى خاموش کردن غايله حاکم عراق که 

شورش کرده بود، با لشکرى حرکت کرد و ميرزا عالء الدوله پسر بايسنقر 

ھمسر او  آغا دراين لشکرکشى گوھرشاد. ميرزا را بحکومت ھرات گماشت

 اماشاھرخ به عراق نارسيده در رى درگذشت و گوھرشاد ملکه ھمسفرش بود،

سوگوار در حاليکه مرده شوھر را به ھرات انتقال ميداد، توسط پيکى به نوه 

اش ميرزا عالء الدوله خبر داد تا موقعيت خود را در ھرات استحکام ببخشد و 

ر خزينه را ًميرزا عالءالدوله فورا دست بکار شد و د. خود را پادشاه اعالن کند

  . باز کرد و به بخشيدن پول به سران و اميران لشکر خود پرداخت

ى از ميرزا عبداللطيف پسر الغبيگ که در اردوى شاھرخ بود، برخ

  را زندانىملکه گوھرشاد جده خوده دسران لشکر را باخود ھمدست نمو

دگان تيمورى به عيش و نوش و برطبق عادت شھزا. وخزينه او را تاراج کرد

 اين شھزاده که با مادر بزرگ خود چنين روش نا مناسب پيشه کرده .پرداخت

بود،بزودى با خشم برخى ديگر از سران لشکر روبرو گرديد و خودش زندانى 
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گوھرشاد مرده شاھرخ را به ھرات آورد و در  .و ملکه گوھرشاد آزاد شد

. رزا دفن نمودسنقر ميیمدرسه ايکه خود بنياد ھشته بود، در پھلوى قبر پسرش با

اما ميرزا عالء الدوله بزودى مورد يورش لشکر عمويش الغبيک پدر عبداللطيف 

واقع شد و از الغ بيک شکست خورده باجنراالن و اميران لشکرو مادر بزرگ 

  . بابر رفت خود گوھرشاد به عراق نزد برادر خود ميرزا

لطان پسر س در ھمين وقت يک شھزاده تيمورى بنام ميرزا ابو سعيد

ه ميرانشان ابن تيمور از زندان ھرات فرار و بزودى لشکرى اسنو ، محمد

ميرزا الغبيک که در اين موقع در مشھد . فراھم ساخت و برھرات حمله کرد

در بيرون ھرات در جنگ مختصرى وبود، براى دفاع ھرات حرکت نمود، 

خود سلطان ابوسعيد از قواى الغبيک شکست خورد و الغ بيک به نيروھاى 

و سعيد کمک کرده بودند غارت که با اب امرکرد تا روستاھاى اطراف ھرات را

  . شد  داشته  اين ظلم در حق مردم بى نواى اطراف شھررواکنند،

از آنسو ميرزاعالء الدوله وبرادرش بابرميرزا از عراق در رأس قوايى 

شھد به بسوى مشھد در حرکت بودند، ميرزا عبداللطيف با شنيدن اين خبر از م

اما پدرش الغبيک که اعتمادى به مردم ھرات نداشت ، با . ھرات نزد پدر شتافت

گور بيرون آورد غارت جواھرات و آثار عتيقه ازخزانه ھرات، مرده پدر را از 

 ولى وقتى از رودخانه آمو عبور کرد ،خزانه او مورد و راھى سمرقند شد،

 نعش شاھرخ برايش باقى ماند حمله دزدان ازبک قرار گرفت و تاراج شد و فقط

خود نيز  و چندى بعدد و در پھلوى قبر تيمور دفن نمود که او را به سمر قند بر

  . بدست پسرش عبداللطيف به قتل رسيد

، عبداللطيف نيزپا  به پوشنج ھرات رسيدندوقتى نيروھاى ميرزا بابر

خل شھر شد و و به سمرقند رفت و ميرزا بابر بدون کدام مقاومتى دا بفرار نھاد

بعد از مرگ ميرزا بابر پسرش  .مدت ھفت سال بحيث پادشاه تيمورى باقيماند

محمود پانزده ساله دوسه ماه پادشاه بود و بعد ميرزا ابراھيم پسر عالء الدوله 

 شش ماه بعد ميرزا سلطان ابو سعيد پسر سلطان محمد. قدرت را از او گرفت
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راء النھر متوجه افغانستان شد وھرات ميرزا جانشين ميرزا عبداللطيف از ماو

که فرمان قتل  اولين کار ناشايسته سلطان ابوسعيد در ھرات اين بود. را گشود 

زنى که فرھنگ و دانش و ھنر خطاطى و نقاشى و معمارى (» ملکه گوھرشاد«

را صادر ) ايران و افغانستان وآسياى ميانه مرھون توجه و دلسوزى وى بود

جنايت تاريخى آن بود که ملکه با ھمدستى ميرزا ابراھيم  ايندليل نادرست . کرد

 . نواسه اش برضد او توطئه مى چيند

 فرمان، قتل گوھرشاد بیگم ۸۶۱بنابراین به نھم ماه مبارک رمضان سال 

 بود شھید نمودند و باغ سفید که سرای نشیمن او را در مضاء نمود واورا ا

 ه درگنبدی که جھت دفن خود وآن مرحومه را در مدرسه خودش برد پیکر

 .فرزندان ساخته بود دفن نمودند

 
  اه ملکه گوھرشاد درھراتگآرام

 محمد بقصاص رده سال بعد خود ميرزا ابوسعيد نيز توسط ميرزا يادگا

عبدالبارى جھانى ، ھرات ، پشتانه او ستره .(خون مادر بزرگش، قصاص شد 

 )  ببعد١٣١٨، روضه الصفا، ص٨٤-٨١لوبه، ص 

خالصه ملکه گوھر شاد و ميرزا بايسنقر پسرش ھردو در پرورش و 

يم دانش و ھنر و فرھنگ با شاھرخ با جديت ھمکارى مى نمودند و در مرمت تعم
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مسجد و مدرسه گوھرشاد در . خرابى ھاى وارده بر کشور سعى ميورزيدند 

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 

 نديمه خوب  حکايتى است که روزى ملکه گوھرشاد، ھمراه با دوصد

. صورتش به ديدن مدرسه ايکه خود در ھرات بنياد ھشته و تکميل شده بود رفت

ھنگام . ًقبال به طالب مدرسه اطالع داده شده بود که از مدرسه بيرون بروند

 ز اطاقھاھرشاد روان بود، بھريک ابازديد ، نديمه ايکه پيشاپيش ملکه گو

سيد که ديد يکى از طلبه ھا به سرميکشيد و جلو ميرفت تا اينکه به اطاقى ر

رفته است ، نديمه با تکانه ئى طلبه را از خواب بيدار نمود  اب عميقى فروخو

ديدن سيماى طلبه جوان يکه خورد  تا محل را بسرعت ترک گويد، اما نديمه از

دت باال ميزد و تند تند نفس ولرزشى براندام او مستولى گشت و قلبش بش

ملکه . که ملکه گوھرشاد را روبروى خود ديد  ھنوز بخود نيامده بود. ميکشيد 

علت را دريافت که نديمه جوان در ھمان نگاه  متوجه تغيير حالت نديمه شد و

اول عاشق طلبه شده است، وقتى از مشاھده مدرسه فارغ شد، دستور داد 

محفل برگزارشد . مدرسه ترتيب داده شودمحفل بزرگى به اشتراک طالب 

وملکه اجازه داد تا 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 لباس و مايحتاج خود 

را با آن پول تھيه کنند و تا زمانى که دروس خود را تمام ميکنند ، در ھفته يک 

ار حق خواھند داشت زنان نو نکاح کرده را مالقات کنند و در دروس خويش ب

  ) ١٦٥، ص طالبان ، اسالم ، نفت ، و بازی بزرگ نو: داحمد رشي. (ساعى باشند

 

  :شاه خانم سلطان ابراھيم لودی

  در)م١٥٢٦(ھجری٩٣٣ُھنگامی که بابر در :مرحوم استاد رشاد میگوید

را سرنگون و دھلی وآگره را فتح کرد و بر ھندوستان سلطنت لودیان پشتون 

ھند شمالی تسلط خود را قایم نمود، پس از قتل سلطان ابراھیم لودی در میدان 
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جنگ، پسر خورد سال او را با مادرش به افغانستان تبعید نمود تا بقیه عمر خود 

خانم ابراھیم لودی که . را درقلعۀ مظفر در بدخشان طور زندانی سپری کند

رکجاوۀ شتر، تحت نظرمحافظین مغولی بسوی افغانستان حرکت میکرد، سوار ب

وقتی قافله  به محل قلعه اتک رسید، توقف نمود و پس از استراحت مختصر 

سند عبور میکرد، خانم روددوباره براه افتاد، ھنگامی که قافله از روی پل 

 بال گشود و ابراھیم لودی دفعتا ازروی کجاوه بلند گردید ومانند عقابی خشمگین

 سند پرتاب کرد و امواج رود خانه این بانوی با هخود را در وسط رودخان

شھامت افغان را درخود فرو 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

بعد ازاین واقعه، ھنگامی که ھیبت خان نیازی به کشمیر یا سال ٢٨یا٢٦

او خود را برای دفاع آماده کرد و یکجا  پناه برد وحکمران آنجا براو حمله نمود،

با او،  مادر و خانم ھیبت خان ھمراه با سایر جنگجویان افغان به مقابله 

پرداختند و برای حفظ ناموس وعزت خود تا آخرین رمق حیات با دشمن 

این دومین نمونه از . نگیدند تا آنکه ھمگی در میدان جنگ جام شھادت نوشیدندج

شھامت زنان افغان است که بقول مرحوم استاد رشاد، عبدالقادر بدایونی در 

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 دختعت شجا

» حافظ رحمت خان بریچ«مرحوم رشاد داستان جالبی دربارۀ دختر 

ھجری در دھم یا ١١٨٨حافظ رحمت خان بریچ درسال  : روایت میکند ومیگوید

یازدھم ماه صفر ھمان سال درجنگ با سپاه مشترک انگلیس وشجاع الدوله که 

شته شدن حافظ رحمت خان، با ک. برشھر بریلی حمله آورده بودند، کشته شد

در میان اسراء خانوادۀ . تمام منسوبین خاندانش بدست شجاع الدوله اسیر شدند
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مقتول دختری جوان وزیبائی وجود داشت که وقتی چشم شجاع الدوله به او 

شجاع الدوله دراندیشۀ گرفتن کام دل از  .افتاد، دل وایمان شجاع الدوله را ربود

دوشیزۀ جوان را به اطاق خواب خود حاضر کرد دختر شد و شب ھنگام آن 

  .واز او خواست باوی دریک رخت خواب بخوابد

امی بردامن او این دختر که میدانست قاتل پدرش اکنون میخواھد لکۀ بدن

وازۀ اطاق خواب از عقب برویش بسته شد، بدون درنگ بگذارد، ھمینکه در

سرعت کارد زھرداری که برشجاع الدوله حمله کرد و وی را برزمین زد و با 

فریاد دلخراش شجاع الدوله . درکمر داشت آن را به پھلوی شجاع الدوله فروبرد

بلند وسبب شد تا پھره داران بدرون خوابگاه نفوذ کنند و به حیات دختر خاتمه 

فردا این خبر برسر . دھند، مگرحیات شجاع الدوله را نجات داده نتوانستند

زخم پھلوی وی را برآمدن دانه دمبل نام   شجاع الدولهزبانھا افتاد، ولی طبیبان

دادند تا از رسوائی شجاع الدوله جلوگیری کرده باشند، اما زخم زدن دختر 

ماه دیگر او از زمین بلند ٩افغان بر پھلوی شجاع الدوله چنان کاری بود که تا 

نبع م.(شده نتوانست وسرانجام از اثراین زخم جان سپرد و بخاک سیاه فروخفت

  )ی میوند سایت انترنت،

  

  :ُبا لشکربابر خانم افغان نبرد يک

، که » پشتانه«دانشمند افغان دکتورحبیب هللا تــژی، کتابی نوشته بنام 

اثری است تحقیقی مبتنی براسناد وشواھد کتبی و تحقیقات پژوھشگران داخلی 

 مالحظه این دانشمند به. و خارجی در باره پشتونھا با نتیجه گیریھای علمی

ملک حمزه : مینویسد که) تالیف پیر معظم شاه(» تواریخ حافظ رحمت خانی«

یکی از مشران قبیله گگیان که با قبیله دالزاک دشمنی داشت، از دوآبه به کابل 

بابر پیشنھاد . رفت و بابر را تشویق نمود تا بر قبایل مصب رود کابل حمله کند

کالی «ابۀ پیشاور رفت و بعد برمنطقۀ ملک حمزه را  پذیرفت و با لشکری به دو

که محل بود و باش طایفۀ عمرخیل دالزاکھا بود حمله برد و تمام افراد » پت
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قبایل دالزاک را قتل عام کرد و مال » شاه پوری«و» داراپوری«نرینۀ دھات 

  .ودارائی مردم آن دھات را غارت و چپاول نمود

ر ازمقاومت وشجاعت ُتواریخ حافظ رحمت خانی دراین کشتارھای باب

یک زن دلیر افغان از قوم دالزک یادآوری میکند که یکی از بھترین روایت ھای 

تواریخ ازجزئیات حیات این زن چنین .تاریخی در بارۀ زنان افغان بشمار میرود

در فارسی ( » شاه بوری«عبدارزاق عمرخیل دلزاک دختری داشت بنام : میگوید

رسید، لباس مردانه می پوشید و با جوانان به ، وقتی به سن بلوغ )شاه پری= 

او .ھواخوری  بیرون میرفت، اسپ سواری میکرد و تیر اندازی مینمود

. خوستگاران زیادی داشت مگر شوھر نمیگرفت، گوئی سپاه ساالر دلزاکھا بود

  .شاه بوری سرانجام با یکی از جوانان قبیله دالزاک بنام  رستم عروسی نمود

ُ ھنگامی که لشکریان بابر بر دھکده شابوری حمله  بروایت تواریخ،

اما ! باید ما جلو لشکر مغول را بگیریم: کردند، شاه بوری به شوھرش گفت

شاه . شوھرش که شجاعت ایستادگی را نداشت، بسخن شاه بوری گوش نداد

بوری ھم به تنھایی بجای شوھرش برچپرکت قرارگرفت واز داخل خانۀ کپری 

ھریک از سپاھیان بابر که میخواست از . ابر به جنگ پرداختخود با سپاھیان ب

. مقابل خانه او عبور کند، ھدف تیر شاه بوری قرارمیگرفت ونقش زمین میشد

تیر او ھرگز خطا نمیکرد و بدین سان شاه بوری تعداد زیادی از افراد بابر را 

از سرانجا سپاھیان که جرئت پیشروی را . زخمی واز صف محاربه خارج کرد

اینجا بالی عظیمی جای گرفته که ! ھمه جمع شوید: دست داده بودند، فریاد زدند

پس از آن سپاھیان  از ھرطرف بسوی خانه شاه بوری . عالمی را تباه ساخت

. حمله کردند و با رھا کردن تیرھای خود بدن لطیف او را سوراخ سوراخ کردند

 چه کسی بوده که به چنین سپس سپاھیان بدرون خانه رفتند تا ببینند که این

  مقاومتی دست زده است؟ 

وقتی به خانۀ کپری شاه بوری داخل شدند، دیدند که بجز یک زن  کسی 

دیگری درخانه نیست که بدنش با تیرھای بسیاری سوراخ سوراخ شده است 
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بابر بزودی . متعجب شدند وخبر به بابر بردند . وآخرین نفس ھایش را میکشد

اما تا این خبر به . را نکشید و زنده  به نزدیک من آریدکس فرستاد که او 

وقتی بابر از مرگ این زن شجاع . سپاھیان رسید، شاه بوری درگذشته بود

مطلع شد، سخت متاثر گردید و افراد خود را مالمت کرد که چنین زنان را 

ھیچکسی نمیکشد و باید تا پیش من می آوردید، گفتند او چنان تیر میزد که زره 

ما ھم جلوش را گرفته نمیتوانست و ما فکر میکردیم که او باید یک مرد باشد و 

پادشاه و تمام لشکریان از شجاعت آن زن درتعجب وحیرت . بنابرین کشته شد

ُاز آن پس ھر وقت که درحضور بابر نام طایفۀ .فررفتند و او را آفرین میگفتند

خصوص از شجاعت شاه عمرخیل برده میشد، بابر از آنھا تعریف میکرد وب

،بحواله تواریخ حافظ رحمت ١۵٢ -١۵١پشتانه صص .( بوری توصیفھا مینمود

 )١٩٨٧، طبع پیشاور١١٩- ١١١خانی صفحات 

  

  :نازوانا، مادر ميرويس نيکه

برای معرفی نازو انا ، کافی است گفته شود که او مادر میرویس خان 

ئی به اندازه تمام وزراء ، مردی که به تنھا» میرویس نیکه«ھوتکی مشھور به 

دربار شاه سلطان حسین صفوی  عقل وھوش ودرایت سیاسی داشت وبا ھمین 

درایت وھوشیاری توانست به سلطه یکصد سالۀ دولت مستبد صفوی برمردم 

 ١٧٠٩قندھار خاتمه دھد واستقالل مردم قندھار را از زیر سلطۀ بیگانه گان در 

ان، شاه محمود ھوتکی وشاه حسین فرزندان میرویس خ. میالدی اعالم کند

ھوتکی توانستند حاکمیت خود را از قندھار تا قلب ایران یعنی تا اصفھان 

گسترش دھند وتا سی سال بر بخش اعظم ایران وافغانستان آن عھد حکومت 

  .برانند

  و ) زابل(نازو انا، دخترسلطان ملخی توخی یکی از خوانین محلی کالت 

گفته میشود ھنگامی که سلطان .  بود ميالدی ۱۶۵۰= ھجری١٠٦٠متولد سال

ملخی در یکی از حمالت دشمن به قتل رسید، پسرش حاجی عادلخان برادر 
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نازو، برای مقابله با دشمن به جنگ رفت و حفاظت قلعه پدری را به نازوخواھر 

 مثل یک سپاھی دلیرخود را مسلح ساخت وبا سایرکسانی که  نازوخود سپرد و

ه گماشته شده بودند به قلعه داری پرداخت و مثل یک مرد از برای حفاظت قلع

نازو بعد ھا با شاه عالم خان ھوتک . نام وحیثیت خانوادۀ خود نگھداری میکرد

پسر یکی از خوانین نامدار قالت ازدواج نمود و پسری چون میرویس خان به 

ست او، جامعه افغانی تقدیم کرد که در شھر قندھار میزیست ودرسنین پختگی بد

. سرنوشت سپاه صفوی وتاریخ سلطۀ صفوی برقندھاربگونۀ دیگری رقم خورد

میرمن نازو زنی پاک طینت وپاک سرشتی بود که به علوم دینی  دسترسی 

این رباعی را به او نسبت میدھند که . داشت و به گفتن شعر نیز می پرداخت

  .در نازک خیالی نظیر ندارد

  ـمه nنـــده        نـــرگس ليــسحــــرگاه 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

یسین رشاد، زرغونه انا مادر احمدشاه بابا، یکی از بنابر روایت اکادم

پادشاھی درسال ھشتم . نسوب به قوم الکوزی قندھار بودزنان ھوشیارافغان وم

ھجری احمدشاه بابا جرگۀ سران را درقندھار ١١٦٨احمدشاه یعنی درسال 

تدویر کرد تا در بارۀ ساختن شھر جدید قندھار بحث وفحص کنند و زمین شھر 

. تعیین وتصمیم بگیرند که این شھر دارای چند حصار وچند بارو باشدجدید را 

روزی ناگاه زرغونه انا وارد جرگه شد، حاضرین بشمول احمدشاه ھمگی از 
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مادر، چطور شما به جرگه تشریف : احمدشاه از مادرش  پرسید.جا بلند شدند 

ارشود، شنیده ام شھری که درنظر دارید اعم: آوردید؟ زرغونه انا جواب داد

میخواھید دورا دورآن ھفت حصار داشته باشد، من آمدم تا ببینم آیا این خبر 

بلی : واقعیت دارد و جرگه چنین تصمیمی گرفته است؟ احمدشاه جواب داد

مادر، جرگه فیصله کرده است که  بجای  نادرآباد،که نشانه اسارت وشکست 

 خود ھفت حصارداشته مردم قندھار است، شھری جدید آباد کنیم که برگرداگرد

  .باشد و آنرا پایتخت افغانستان برمی گزینیم و درآن جای زندگی میکنیم

وطن، شھر :  خطاب به پسرش واعضای جرگه گفتزرغونه انا

اگر  ! به ھمت مردان غیرتمند نگھداشته میشوند، نه به حصارھای بلند ومردم

یتوانند از وطن خود مرد وجود داشته باشد، مردم ولو درخیمه ھا زندگی کنند م

حفاظت نمایند واگر مرد جود نداشته باشد با ھفت حصار چی که با صدحصار 

بیھوده جوانان را خسته و درمانده نکنید، . ھم نمیتوان خود را محفوظ داشت

شھری آباد کنید که فقط یک حصار داشته باشد و مردم درآن زندگی کنند، 

احمدشاه بابا واعضای جرگه  . اریدحفاظت وطن و مردم را به ھمت مردان واگذ

با شنیدن  سخنان زرغونه انا، ھمه سر تسلیم خم نمودند و بر فیصله قبلی  خود 

احمدشاه شھر جدید قندھار را بنیان گذاشت و برطبق نظر . تجدید نظر کردند

  .مادرش فقط یک حصار برگرداگر شھر کشید

: یت میکندرا مرحوم رشاد چنین روا »زرغونه انا«کارنامۀ دیگر

احمدشاه به جنگ پانی پت به ھند لشکرکشیده بود وتا فتح کامل پانی پت، بیش از 

درشھر آوازۀ بدی زمزمه میشد که گویا احمدشاه . یک سال درھند باقی ماند

رسید، » زرغونه انا«این آوازه بگوش . درجنگ از ھندوھا شکست خورده است

را از تشویش بیرون کند، دستور داد واو برای اینکه این آوازه را خنثی و مردم 

جارچیان در شھر جار بزنند و از شھریان بخواھند که در فالن روز ، فالن 

مردم شھرجمع شدند و زرغونه انا . ساعت درمقابل ارگ شاھی جمع شوند

ای ھمشریان  باغیرت :درمقابل مردم حضور یافت وخطاب به مردم گفت
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مه میشود که احمدشاه در جنگ با ھندوھا وسربلند قندھار، شنیده ام درشھر زمز

من بشما میگویم که من . شکست خورده و ناکام به سوی وطن درحرکت است

بیشتر ازشما احمدشاه را می شناسم، احمدشاه مرگ را قبول دارد، اما ننگ 

شکست را قبول ندارد ، او درصورتی  به قندھار برخواھد گشت که برای مردم 

شما خاطر جمع داشته باشید و به این . رمغان بیاوردافغانستان پیروزی به ا

مردم به . بزودی خبر کامیابی او رامن بشما خواھم داد! آوازه ھا اھمیت ندھید

خانه ھای خویش برگشتند وچند ھفته دیگر را به انتظاردیدار فرزندان خود 

 باالخره خبر بازگشت احمدشاه به گوش مردم رسید که بسوی قندھار. گذشتاندند

درحرکت است، مردم قندھار با دھل و سرنا واتن به ابراز خوشحالی پرداختند 

زرغونه انا که پیش ازھرکس دیگری این خبر را . و به کوچه ھای شھر برآمدند

شنیده بود، باز مردم را برای شنیدن این خبرخوش فراخواند و خطاب به مردم 

ته بودم که احمدشاه، مرگ ًمن قبال بشما مردم غیور و دلیر گف: اظھار داشت که

را برشکست ترجیح میدھد، چونکه اوشیریک مادرافغان را خورده ومثل 

فرزندان شما دالور وشجاع است وتا دھلی را فتح نکند،از ھندوستان 

برنمیگردد، واینک با سپاه خود پیروزمندانه در راه بازگشت به قندھار است و 

مردم با دلھای . روشن خواھد شدبزودی چشم ھای تان به دیدار فرزندان شما 

شادمان و با نواختن دھل و ساز و سرود واتن کنان به پیشباز احمدشاه از شھر 

بیرون رفتند و دیری نگذشت که شاه وسپاه با پیروزی وارد دارالسلطنۀ 

قندھارشد و شیپور شاھی به نوا درآمد  و مردم با خوشحالی بخانه ھای خویش 

  . برگشتند

کر میدھد که گنبد مقبرۀ زرغونه انا در قندھار درحال مرحوم رشاد تذ

ویرانی است و این وظیفه دولت است تا 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
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وبطور ( ی افغانھامتاسفانه برخی از دشمنان افتخارات مل

بی حیائی را به حدی رسانده اند که ) خاص افغانستانی پسندان

که ھیچکس ضررش را ندیده است، می » زرغونه انا«برشخصیت 

یکی از این بد اندیشان ھتاک، . تازند و او را به تمسخر میگیرند

زن مطلقۀ صدیق برادر (»ثریا بھاء«بدبختانه خانمی است بنام 

باری در رادیوی پیام زنان افغان در شھر گوتنبرگ که ) داکتر نجیب

که فرزندی چون ( سویدن، براین مادر نیکنام ونیک سیرت افغان

احمدشاه بابا به جامعه افغانی تقدیم داشت تا کشوری چون 

تمام زنان . ، توھین روا داشت)افغانستان را به مابه ارمغان بگذارد

 را  زرغونه اناهنیکوسیرت افغان که آن سخنان وھتک حرمت ب

 مادر میرویس نیکه را در آن مصاحبه شنیده  نازوانا،وھمچنان 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

روانی ُبرخی میگویند که خانم ثریا بھاء کمی بی سر و دچار تکلیف 

است و یکی دوبار دست به خود کشی ناموفق  زده و به ھمین علت 

اگر این حرف درحق او صادق . شوھرش وی را طالق داده است

باشد، پس کسی که با یک بیمار روانی چنین مصاحبه ای را سازمان 

داده، مسئول این بی احترامی به افتخارات تاریخی زنان افغان 

نمم براین عملکرد گرداننده رادیو پیام به ھمین دلیل من وخا.  است

زنان افغان درحضور والدینش اعتراض 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 

  .ه بودند ، میتوانستیم بکینمپاکدامن افغان بی احترامی  رواداشت

  

  :ميرمن عينو
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مرحوم رشاد، . میرمن عینویکی  از زنان نامدار روستائی قندھار است

دریک منزلی راھی که از قندھار بسوی کابل : در بارۀ او چنین روایت میکند

نام یک زن » عینو«.یادمیشود» کاریزعینو«میرود، کاریزی وجود دارد که بنام 

ست که احمدشاه بابا کاریزمذکور را به عنوان چادر برایش افغان روستائی ا

  :داستان کاریز عینو چنین است.بخشیده بود

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، 

تا فردا در روشنائی خورشید وارد شھر به لشکریان امر توقف و استراحت داد 

شب ھنگام یکی از سپاھیان  که خانه اش درآن حوالی بود، بدون اجازۀ . شوند

وقتی . رفت) عینو(صاحب منصب خود از لشکرگاه بیرون شد و بدیدن زن خود

شوھر را دید، با خوشحالی با اواحوال پرسی کرد و پرسید که فاتح » عینو«

بلی، گفت احمدشاه بابا ھم به خیر با شما برگشته؟ : فتبرگشته یاخیر؟ شوھر گ

در : بلی، عینو پرسید که احمد شاه بابا امشب کجاست؟ جواب داد: جواب داد

توچطور قبل ار رفتن شاه به منزلش، بخانه خود : عینوگفت. قرارگاه لشکراست

آمده ای؟ مگرتنھا تو دل داشتی که زودتر از دیگران درآغوش زنت بخوابی؟ 

گر مردم بدانند طعنه و پیغور بزرگی برای من باقی خواھد ماند، وخواھند گفت ا

شوھرش یک ونیم سال را در رکاب احمدشاه بابا طاقت کرد ولی بخاطر زنش 

این را ! یک شب را طاقت نیاورد، زود تا کسی ترا ندیده برگرد به قرارگاه ات

زنش، پشیمان و غازیمرد از شنیدن سخنان . گفته در را بروی شوھر بست

مجبور شد دوباره به قرارگاه برگردد،اما وقتی به قرارگاه سپاه نزدیک شد از 

من ھم مثل شما یکی از غازیان : ھرچه گفت. سوی پھره داران دستگیر گردید

استم، خانه ام دراین نزدیکیھا است، رفتم تا احوال زنم را بگیرم و دوباره 

کردند وتا صبح نگاھش داشتند وصبح او برگردم، ولی پھره داران او را رھا ن

احمدشاه بابا ماجرا را از بان غازی مرد شنید وبعد .را نزد احمدشاه بابا بردند

دستور داد که چند نفر با اسپ وکجاوه نزد عینو زوجه غازی بروند و به غازی 
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گفت با این افراد برو و زن وخوشوی خود را نیز براین اسپھا نزدم بیاور، ما 

وقتی غازی مرد با اسپان یدک و ! یکنیم وشما ھم به ما ملحق شویدحرکت م

تر احمدشاه بابا بحضور : افراد سپاه بخانه  عینو رسیدند، شوھر به عینو گفت

بروبابا : طلبیده است، عجله کن تا برویم، عینو که باورش نمیشد با خنده گفت

؟ غازی مرد این مسخره گیھارا بس کن ، من مسکین کجا واحمدشاه باب کجا

با سوگند به اوحالی کرد که شاه این اسپھا را برای بردن او و مادرش فرستاده 

عینو خود ومادرش را آماده کرد . است و باید عجله کنند تا بحضور شاه برسند

و دیری نگذشت که بحضور شاه رسیدند، عینو از اسپ فرود آمد و بحضور 

 بابا را بوسید و فتح پانی پت را احمدشاه رسید و برسم افغانی دستان احمدشاه

. بعد احمدشاه بابا جریان شب گذشته را از زبان عینو شنید. برایش تبریک گفت

افرین برتو، کاری که تو کرده ای، شایستۀ یک زن افغان : احمدشاه برایش گفت

به پاس این احساس شریفانه و تربیت افغانی، کاریزی را که : است وعالوه نمود

سپس عینو با . بتو بخشیدم» چادر« دراین حوالی است به عنوان درملکیت دولت

اظھار شکران ھمراه با شوھر و مادر خود در رکاب احمدشاه بابا به شھر 

قندھار داخل شد و داستان شھامت افغانی عینو و بخشیدن کاریزی به او 

  .برسرزبانھا افتاد و تا کنون به ھمین نام یاد میگردد

:  را از زبان مردم قندھار روایت میکند و ميگويدغبار نیزاین داستان 

  » دامان«در مراجعت احمد شاه از يکى از سفرھاى جنگی ھندوستان، عالقه «

واقع درپنج ميلى شمال شرقى شھر حاليه قندھار فرودگاه اردوى او قرار 

گرفت، يکنفر سپاھى،شبانه اردو را گذاشته بدون اجازه منصبدار بطرف قصبه 

زوجه » عينو«ار دور از قرارگاه احمد شاه نبود روان وبه ديدار خود که بسي

خود 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 

خود پيش از آنکه احمد شاه بابا بحرمسراى خود داخل شود، سپاھى او بخانه 

سپاھى مجبور به عودت و در ورود به اردو از طرف پھره دار شب . بيايد
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توقيف شد، فردا اين قصه بمنصبدار کشيک رسيد، سپاھى آزاد ولى عين حکايت 

بدربار احمد شاه قصه شد، احمد شاه از اين احساسات زن افغانى بى نھايت 

ه مذکور بود به مشعوف و بغرض تشويق اين تربيه ، کاريزى را که نزديک قصب

اين . است»کاريز عينو«اين کاريز تا ھنوز موجود و موسوم به . آن زن بخشيد

روايت که امثال آن زياد است نمونه از ذھنيت اھالى افغانستان نسبت به احمد 

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

  

  :ميرمن سپينه

مدخان الکوزی میرمن سپینه، دختر نورمحمدالکوزی، معاصر یار مح

م که ایرانیان ١٨٣٧= ق١٢۵۵در سال. بود١٩وزیر ھرات در نیمه اول قرن 

برھرات حمله کردند و آنرا تحت محاصره درآوردند، این زن با احساس صحنه 

ھای جنگ وتالش افغانھا برای دفاع از ھرات را در اشعار حماسی خود به 

او را درشعر ذیل احساس عالی وطن دوستی وتوانائی . تصویر کشیده است

  :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 دھـښتـدوی سرداران دپ             

 غلیم یې تل له تیرې تورې ومات             

  یديـلـل ځــورې به تــنوتـښتــپ د                                           

 ددشمن سترګې له بریښناوې ړندې                                        

  ښتانه توریاليــړونه پــدوی وه می            
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  پر ننګه ټینګ وو د وطن ننګیالي           

  په جنګ کښې ھر یولکه غټ شین زمری                                

 ریالیـــمی بـزل رــــــ وه ھ دوزوــــــ دس                                 

  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 قـې پټــدپښتنو 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 محمدړوالمخ ته ئی               

 ږيـیــر حصار بھـنو پــوی    ولې د                                        

  یږ پشتانه لکه زمری جنگیږ زمو                                         

  

 ھرات په وینو دپښتون شو ګلرنګ               

 پښتون زخمي دی دغلیم په خدنګ                
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             یار محمد وايي پښتنو زما زمرو                                 

     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        

  واله دکور     دشمن راغـــلی تر دیــ                                         
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  ــر غلیمانو بورهه پـړــ  مـــور یی کـ                                       

  دشمن شومات راغی دوران دکامران

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

 

  :لويه ادى مادر وزيرفتح خان

ه در ميان مردم يکى از زنان با شھامت افغان که بر اثريک عمل شجاعان

 شناخته و معروف شد، مادر وزير فتح )مادر بزرگ(» لويه ادى«قندھار به لقب 

اين زن فدا کار در عقل و تدبير . خان ، زن سردار پاينده خان قندھارى بود

 که زمانشاه براى ١٧٩٩در سال . وشجاعت از شوھرش دست کمى نداشت 

اده ھمايون از بلوچستان بر قندھار حمله بر ھند تا پيشاور رسيده بود، ناگاه شھز

خان نوزايى هللا حمله آورد و شھزاده قيصر پسر زمانشاه راکه بانيابت عبدا

حاکم قندھار بود و ھشت سال بيش نداشت ، دستگير و بزندان انداخت و خود 

خان نورزايى از قندھار نزد زمانشاه به هللا عبدا. زمام شھر را بدست گرفت 

بنابرين شاه زمان با . ار رابه اطالع شاه رسايندپيشاور رفت و اوضاع قندھ

سپاه آماده براى فتح ھندوستان مجبور شد بکشور برگردد و برادر ياغى را 

در حالى که ميان شھزاده ھمايون و زمان شاه در حدود . برسر جايش بنشاند

 لويه ادى برقع از رخ برافگند و . و قالت زد و خوردھا جريان داشت زابل

 اسپ بر زندان شھر حمله برد و قيصر طفل یيل کرد و بسوارشمشير حما

. ھشت ساله زمانشاه را از زندان بيرون آورد و دوباره برمسند حکومتش نشاند

ندانش از سرنوشت جنگ برادران اطالعى  و در حالى که ھنوزشھرو شھر

ت ًنداشتند، اين زن دلير افغان ھمنوائى خود را با سلطنت زمانشاه عمال به اثبا

رسيانيد و پسر او را بر مقام حکومتش قرار داد و توسط منادى استقرار 

 ، ص ١سراج التواريخ ، ج.(سلطنت زمانشاه را به گوش مردم قندھار رسانيد

 ) ١٦٥، تاريخ سلطانى ، ص ٦٢ ،٦١
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کار ديگر اين زن ھوشيار وشجاع اين بودکه تا معلوم شدن سرنوشت 

ى بر مال و ناموس مردم دست درازى جنگ متوجه امنيت شھر گرديد، تا کس

بارى به او اطالع دادند که دامادش مرتضى خان قصد چپاول و غارت . نکند

تجارتخانه ھا و دکاکين را دارد، لويه ادى به دامادش اخطار کرد که از انجام 

چنين اعمالى حذرکند و اال او را نابود خواھد کرد، مگر مرتضى خان به اين 

 لويه ادى براو حمله برد و با .د و دست غارت دراز نمودتنايى نکراخطار 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 ساخت

ومنسوب به قوم بارکزايى بود » مالگير« زن شجاع از گرشک از روستاى اين

ليسه . که تا کنون ديوار ھاى قلعه وباغ او نمودار و زبانزد اھالى آنجاست 

دخترانه گرشک بنام ھمين زن دلير مسمى شده و او مادر وزير فتح خان شجاع 

  .  بود ميالدى١٩ترين و با تدبير ترين صدراعظم افغانستان در قرن 

وارد شھر شد و چون پسرش قيصر زمانشاه با سپاھش يکى دو روز بعد 

را که ھنگام دستگيرى ازطرف ھمايون زخم برداشته بود، زنده ديد، خوشحال 

اظھار قدرادانى نمود و دوباره قيصر را به حکومت » لويه ادى«شد و از 

 ھمايون و مکتوبى به شھزاده محمود در ھرات فرستاد که. قندھار گذاشت 

رادست بسته به قندھار بفرستد، اما ھمايون 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 بودند، خود او 

کھزاد ، .( محروم گرديداسير و پسرش کشته شد و به امر زمانشاه از بينائى

  ) ١٨رجال و رويدادھاى تاريخى، ص

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

اين . کنار ھلمند ، مردم را برضد نيروھاى متجاوز انگليس بشورش فراخواند

 تن از ١٢٠٠زن شجاع خانم محمداکرم خان زمينداورى بود که شوھرش با 
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 به قيام اختر محمدخان عليزائى در گرشک پيوسته بود و مدتھا طرفداران خود

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 

کرم محمدا. سرانجام با قوت توپخانه مبارزين ملى از گرشک عقب زده شدند

رفت، ولى انگليسھا با کمک پول ) در ھلمند عليا(خان براى تجديد نيرو به دھراود

زن ھمين . و جاسوسان باالخره او را دستگير نموده ، در قندھار به توپ بستند

مردبعد از مرگ شوھر ، نداى جھاد برضد انگليس بلند کرد وبرقع از رخ 

. سھا به شورش دعوت کردبرافگند وبراسپ سوار شد و مردم را عليه انگلي

جنرال نات اين زن شجاع را با عده يى ديگرکه او را ھمراھى کرده بودند، 

دستگيرنمود و به کابل فرستاد، اما درغزنى مردم راه را بردشمن بستند و گارد 

دونابغه .(انگليس و افسر آنانرا معدوم کردند و زندانيان افغان را آزاد کردند

  ) ٢١٤ از ھمين قلم، ص ١٩ن در نيمه اول قرن نظامى ـ سياسى افغانستا

 

 : انگليساول افغان وسھم زنان کابل در نبرد

زنان افغان در دفاع ازخاک وطن و نواميس ملى دوشادوش مردان ، نقش 

ًمثال در مبارزه برضد قشون بيگانه ، نان و .بسيار تحسين برانگيز ايفا کرده اند

اند، در جنگ اول افغان و انگليس، زنان آب مردان را در سنگرھاى جنگ رسانده 

کابل نقش بسيار چشمگيرى در تقويت روحيه قيام کنندگان و شکست دشمن 

بازى کردند، بدين معنى که وقتى قيام آغازشد و خبر محاصره منزل برنس به 

گوش شاه شجاع رسيد، بدشتور شاه ، يک قشون ھفتصد نفرى بسرکردگى 

يان و نجات جان برنس از باالحصار محمدشريف خان غرض سرکوبى شورش

وقتى قشون داخل کوچه ھاى تنگ شور بازار گشت ، . به شھر حمله آورد

 از بام خانه ھاى ًشھريان و زنان کابل دست به مقاومت زدند و مخصوصا زنان

بر سر و روى نظاميان حواله وسنگ کاسه و کوزه و آب جوشانده خود آنقدر 
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ى کنند ،بلکه اکثرشان با سر ه ھا را تا آخر طکردند که عساکرنتوانستند کوچ

گشتند و براى نجات بر شکسته و زخمى و سوخته با صد زحمت واپس رویو

اين صحنه را حميد کشميرى در اکبرنامه .برنس ھيچ کارى از پيش نبردند

 : اينطوربه تصوير کشيده ، توجه کنيد
  ـروش عــوامــــد خد برآمـدرآمـ         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         دم دسـتچـه در ـبھرکس فتاد آن

  کـه گاھى شکارى زدندى به تير         ـيـرـجيـر گنـھــانى غــزاnن نـخ

  ـرـــد بــاn و زيــاn نـه ديـدنـزبــ         جنگ آشفته چون ماده شيردرآن

  راقـا طــراقــداى طــبــرآمـد ص         زھرروزن و برزن و ازپـيش طـاق

  اد پـدرـرده يــدمتـش کـکـه از ص          را فـکندى، سنگى به سـريکى

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

  رفـرق دشمن شکستـببر آورد و          ـه بـدسـتـره گـاو دوشـيکى خم

  گلوش راست اندره شد حلقه اـک         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 خـريدارھـاــه جــنگ و جب         و سـوادائـيـان اھـل بــازا ھـاـچـ

  داشت سنگيکه درپيشنمکسنک و         دکـاندار گـردن زکيـن بر فراشت

  سنگ فـbخـن به ميزان نھـادچو

  ـد نھـادـــــبـيـفگنـد بــر دشمـن ب

  )١٤٧، ص ١٨٤٣اکبر نامه از حميد کشميرى ، سروده شده در ( 
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 :داستان شاه داماد عبدهللا وعروس کابلی

روایت ُداستان زنى نقل مجلس شھريان کابل است که  کابل تا ھنوزدر

  : میشود

 ،جوانى ١٨٤١س در زمستان ھنگام قيام مردم شھر برضد قشون انگلي

 نام که با دختر مورد عالقه اش عروسى کرد وفرداى آن بعزم رزمهللا بود عبد

با دشمن رزميد ويک شب بياد عروس هللا با دشمن کمر بست ، چند روزى عبد

. وستش داشت، شبانه سنگررا ترک گفتخود افتاد وبراى ديدار وى که سخت د

هللا منم عبد: جواب هللا کيست؟ عبد وقتى بدرمنزل خود کوفت ، عروس پرسيد

جواب داد هللا چرا به اين نصف شب آمده اى ؟ عبدعروس پرسيد ! شوھرت

تا ترا که ، تو بياد من آمدى ، طاقتم طاق شد، از رفيق خود اجازه گرفتم و آمدم 

من فکر ميکنم تو ازجنگ با : ببينم و امشب در آغوش توبمانم، عروس گفت 

ان فرارى عار دارم ، از ھم دشمن فرارکرده اى ، من ازديدن شوھر ترسو و

ھرقدر گفت که من از جنگ فرار نکرده ام و هللا عبد! راھى که آمده اى بازگرد 

 نکرد و ، عروس قبولمحض بخاطر ديدن تو آمده ام ، فردا صبح واپس ميروم 

بناچار برگشت تا دوباره به سنگر خود برود، هللا عبد. در بروى شوھر نکشود

يکى شب با کوچه ھاى کابل رد ميشد، در تاراما ھنگامى که از ميان پيچ وخم 

و پا توقف نکرد هللا توقف داد، ولى عبدگزمه ھاى شب روبرو شد، گزمه امر 

هللا ، عبدد وچند مرمى شليک کردندآتش گشودنهللا بفرار نھاد، گزمه ھا بر عبد

انش نقش بسته نقش زمين شد، در حالى که ھنوز رنگ خينه عروسى برکف دست

را به دروازه خانه عروس آوردند و عروس که ديد هللا صبح جنازه عبد. بود

ريخت ، زيرا شوھرش کشته شده است ، بسوگ شوھر نشست و اشک حسرت 

  . گذشتانده بودهللا فقط يک شب را با عبد
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  يادی از سه شيرزن گمنام افغان

در ارتباط به  تجاوز اول انگلیس برافغانستان وفرجام این تجـاوز مـوھن 

کتـابی در دوجلـد » زنـدگی امیـر دوسـت محمـدخان «الل کشمیری زیـر فرنـام 

ــیدخلیل هللا ۱۹۴۶در ــرف دکتورس ــر از ط ــن اواخ ــه در ای ــته ک ــدن نوش  در لن

یــن کتــاب، یــادآوری از دلیــری و از مزیتھــای ا. ھاشــمیان، ترجمــه شــده اســت

شجاعت و فداکاری سه شیرزن افغان است، که کارنامه ھای ھریکـی از آن ھـا 

میتواند درس بزرگـی بـرای سـایر زنـان افغـان باشـد وتـا کنـون درتـاریخ ھـای 

  . کشورما نا شناخته مانده اند

  

  
  نمونه يی ازچادری ودnق زنان کابل درقرن نزدھم

  )١٨۴۶ن @ل تاليف برگرفته از کتاب موھ(
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از این سه شیرزن شجاع وبا شھامت، یکی خواھر امیردوست 

محمدخان، خانم سردارعبدالرحیم ، مشھور به مادر مددخان بود که ھنگام تجاوز 

ًانگلیسھا برکشور،به خانه رؤسای با رسوخ کابل وکوھدامن وکوھستان وپروان 

له با انگلیسھا وراندن آنان از میرفت و آنھا را به قرآن سوگند میداد وبرای مقاب

ودیگری دخترزعیم دایزنگی،خانم یزدانبخش .  کشور تحریک وتحریص میکرد

میرھزاره بھسودبود که به جنگ شیر میرفت ودشمنان شوھرش را سر به نیست 

وسومین زن، بی بی مکارمی ،خانم محمدرحیم ملقب به امین الملک بودکه . میکرد

وس شھزاده جھانگیر پسر کامران ترجیح داد و تا مرگ را بر تسلیمی دربرابرھ

آنجا محبوب و زبانزد مردم کابل شده بود که امیر دوست محمدخان پس از مرگ 

شوھرش 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 

از این سه زن نامدار .شد بی بی مکارمی راطالق بدھد و آزادش کندامیر مجبور

  :کشور در زیر به روایت موھن الل ھندو یادآوری میشود

  

  :مبارزات خواھر اميرکابل برضد انگليسھا

بقول موھن الل، مادر مدد خان وقتی بخانه متنفذین میرفت، چادر می 

از « او عالوه میکندکه .کردانداخت وآنھا را به حمایت از برادرخود تشویق می

زبان کسان نزدیک اوشنیده ام که بعد از حمله امیر به بامیان وشکست او 

درآنجا، این زن شب وروز بخانه سران کوھستان میرود ، قرآن را درمیان 

میگذارد وبلباس آنھا گره میزند وحمایت وھمکاری آنھا رابرای برادرش کمایی 

اختن بدامن مردان وسیله موثراست برای جلب در بین افغانھا گره اند. میکند

ًحمایت وترحم آنھا که به اساس عنعنه ملی ردشده نمیتواند، خصوصا که توسط 

وقتی ازاین موضوع خبرشدم، باساس شناخت . زنی سرشناس صورت بگیرد

 داشتم برایش نوشتم و) برادر میر مسجدی خان( سابقی که با میردرویش
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 ».ست بکشدوبشاه شجاع بیعت نمایدسفارش کردم که از بغاوت د

  ) ۲،ج۲۷۵ص(

این زن که اکنون بیوه است وبه نام «:موھن الل جای دیگری مینویسد

مادر مددخان یاد میشود، به برادرخودامیر کابل شباھت دارد وزنی است متھور 

به ھندوستان اعزام شدند، ]وبعد[ھنگامی که تمام افراد فامیل امیرزندانی . وفعال

ه ھروسیله ممکن دست زد تا اولیای انگلیس را راضی بسازد که این زن ب

ظاھرا مادر عبدالرشید خاین،خانم عبداالمین خان توبچی ( ھمراه خواھرش

مشارالیھا میدانست که گرچه برادرش در ترکستان . درکابل بماند)  س–باشی 

بسرمی برد، عاقبت عودت خواھدکرد وآنوقت قیام ملی درکشور صورت خواھد 

ًبه این منظوراو شخصا بمنزل ھریک از سران قومی میرفت وآنھا . فتگر

وھنگامی که امیردوباره خود را به . راتحریک  به قیام برضد انگلیس مینمود

میدان جنگ رساند وبا سپاه ما در بامیان وکوھستان می جنگید، مشارالیھا شب 

ل رابا شفاعت وروز آرام نداشت و از یک قریه به قریه دیگر میرفت ورئیس مح

بقرآنی که در دست داشت تحریک بجنگ وقیام ملی وحمایت از برادرش 

ھنگامی که امیر تسلیم شد، مشارالیھا بسیار ماھرانه بجالل . امیرالمؤمنین میکرد

، خود را بنحوی به پشاور ) انگلیسھا(آباد گریخت و باوجود تعقیب ومراقبت ما

  )۱، ج۱۸۶ -۱۸۵ص(».رسانید

  

  مير ھزاره ًشجاعت زوجه 

زن دیگری که ازشجاعت وھوشیاری  آن موھن الل یاد میکند، زوجه 

یزدان بخش پسرکوچک میرولی بیگ . یزدان بخش میرھزاره بھسود است

مسکونه کارزاربود که از طرف یک خان محلی دیگر به قتل رسیده بود 

 بعدھا. وبرادربزرگش موسوم به میر محمدشاه برجای پدر رئیس قوم ھزاره شد

یزدانبخش نیروی گردآورد و برقاتل پدر حمله کرد و او را دستگیر وبه انتقام 

خون پدرش سربرید وسپس برادر بزرگ را نیز مغلوب ساخت وخود زعیم قوم 
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از آن پس ھرقدر برقدرت یزدانبخش افزوده میشد، باعث ناراحتی .ھزاره گردید

سپاه قزلباش که (نهامیردوست محمدخان از طریق غالم خا. امیر کابل میگردید

سعی نمود تا روابط خود را ) از لحاظ مذھبی با میر یزدان بخش ھمدلی داشتند

با میر ھزاره تحکیم ببخشد ولھذا با امضای خود درورق قرآن از او دعوت 

امیر این دعوت نامه را توسط افراد . نمود به کابل برای مالقات امیر بیاید

  . بخش فرستادسرشناس اھل تشیع کابل به میریزدان

گفته میشود وقتی پیام امیر به میر ھزاره دربھسود رسید، به نحوی که 

مصونیت اواز جانب ھم مذھبان خودش تضمین شده بود،میر تصمیم گرفت 

بدربار کابل برود، اما زوجه او که دخترزعیم دایزنگی بود، شوھر را از رفتن 

رای صفات خارق العاده این زن دا«: موھن الل مینویسد.به کابل برحذر داشت

مشارالیھا . بود وھم قدرت ودسترسی عجیبی در پیشگوئی واقعات آینده داشت

بعضی اوقات کاالی مردانه می پوشید که مجھز با شمشیر وسپر، تیروکمان، 

نیزه وخنجر وھم تفنگ فتیله ای بود وھمراه شوھرخود به میدان جنگ میرفت و 

این زن . دریافت افتخارات نایل میگردیدوب. در پھلوی او در جنگ سھم میگرفت

بداخل خانه بشوھرخود خدمت، راحت ومشورت تقدیم میکرد ، اما در میدان 

مشارالیھا نسبت به شوھر با ارتباط مشکوک بودن . جنگ دشمنان او را میکشت

بصداقت و راستی افغانھاھوشیارتر بود وھمیش او رامشوره میداد تا باالی 

 وخود رابدسترس آنھاقرار ندھد، ولی این بارمشارالیھا موفق افغانھا اعتماد نکند

لھذا با . نگردید شوھرش دعوت امیررارد کند یا مانع رفتن او بکابل شود

شجاعت معمول لباس وسالح در برکرد ومثل یک سپاھی دلیر به معیت شوھر 

  .خود روانه کابل شد

ل کرد، اما امیر دوست محمدخان از میر ھزاره در کابل بخوبی استقبا

امیر دوستمحمدخان میخواست . مھمانان خود را اسیرساخت... بزودی 

میرھزاره رابدون فوت وقت بکشد، اما اسیر ھوشیار ودراک بخوبی میدانست 

میر ھزاره مبلغ . که پول یگانه وسیله ایست برای زایل ساختن حرص وآز امیر
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 گردد تا بقلمروخود رفته ًیک لک روپیه به امیر پیشنھادکرد، بشرطی که فورا رھا

وتا آنوقت اھل تشیع کابل تضمین این . این پول را از مردم خود جمع آوری کند

  . پرداخت را خواھند کرد

امیرکه ھمیشه درطلب وتقاضای پول می بود، امر اعدام امیر ھزاره 

ھنگامی که ترتیبات مقتضی . رافسخ نمود تا پول موعود تحصیل شده بتواند

ردن تضمین بارتباط تادیه پول براه افتیده بود، میر ھزاره از برای بدست آو

وقتی امیر دوست محمدخان ازاین خبراطالع یافت، خشم . زندان امیر فرار کرد

وغضب او انتھا نداشت، اما زوجه دلیرمیر ھزاره را ھنوز در تصرف داشت 

 ًھزاره خوش صورت،. ومشارالیھا را بدربار احضارنموده بشدت سرزنش کرد

اوپسر « :در دربار روی بجانب امیر گشتانده باصدای قھرمانانه گفت

با شنیدن » آیا شرم نیست که خود رابایک زن برابر میسازی؟! سرفرازخان

صدای این زن امیر ودرباریانش سرھای خود را پایان انداخته احساس خجالت 

ند، درباریان امیر شجاعت وروحیه این زن را ستوده به امیر گفت. نمودند

امیر که از خشم نشسته بود . مصلحت نمیدانند این زن شکنجه وعذاب شود

متوجه وضع شده موافقت کرد تا مشارالیھا را در حفاظت اھل تشیع 

قرارقراردھد، چونکه آنھا به مقایسه گارد امیررفتار بھتر با زوجه میر ھزاره 

  . آنگاه این زن بناحیه اھل تشیع در چنداول برده شد. میکردند

بعد از چندی زن موصوفه درحالی که لباس مردانه وسالح بتن داشت، 

بسواری اسپ از کابل فرار ورھسپار کوه ھای بلند و پر برف ھزاره جات 

امیر بزودی از فرار وی باخبرشد ویک گروه سواره نظام را مامور . گردید

ین زن سپاھیان امیر او را در یک حلقه محاصره کردند، اما ا. دستگیری او کرد

از . موفق گردید با فیر تفنگ و تفنگچه بطرف سپاھیان، آنھا را از خود دورسازد

ھردو طرف فیرھایی صورت میگرفت و گاھی آرام میشد تا آنکه او فرصت 

یافت از طریق دره ھا بقلمرو ھزاره جات برسد، آنگاه سپاھیان امیر مجبور 

ق خجالت که نتوانسته شدند دست خالی بکابل برگردند، البته با احساس عمی
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زن دلیر در عین زمان نزد شوھرخود رسید وبا . بودند یک زن را دستگیرنمایند

معھذا زعیم ھزاره بمقابل . تجلیل واحساسات عالی مردم ھزاره مواجه گردید

ًعالوتا مالیات قلمروخود را بوقت . امیر کابل ھیچ عمل و نیت سوء نشان نداد

ر عین زمان به اعمار قلعه بسیار مستحکم در معین بامیر می پرداخت، ولی د

یک موضع کوھستانی پرداخت وغله جات وسالح کافی درآنجا ذخیره نمود تا در 

بقول موھن ) ۱۹۱ -۱۸۹ص(» .وقت ضرورت پناھنگاه محفوظ برای اوباشد

 میالدی میرھزاره توسط حاجی خان کاکروالی بامیان ۱۸۳۲الل باالخره درسال

  ) ۲،ج۱۹۵ھمان، ص.(ددستگیر وبه قتل رسی

  

  :ًزوجه امين الملک» بی بی مکارمی«فداکاری

بی بی مکارمی از زنان با عصمت وباشھامت کابل و بسیار خوش 

صورت ومقبول و خانم سرداررحیم خان امین الملک پسرسرداربھادرخان 

داستانی در . برادر سردار پاینده خان بود) عارف وصوفی معروف درگرشک(

ًی او را موھن الل حکایت میکند که ظاھرامربوط به سالھای وفاداری وفداکار

بی بی : موھن الل میگوید. وزمان سلطنت شاه محمود سدوزائی است۱۸۲۰

ًمکارمی اصال ازکشمیر و از حسن وزیبائی وعفت وعصمت زنانه  چنان 

برخوردار و زبانزد عام وخاص بود که شھزاده جھانگیر پسرشھزاده کامران، 

ًاتفاقا امین الملک در زندان کامران درقندھار بود و . اوشده بودنادیده عاشق 

درغیاب او، شھزاده درکابل از طریق پیشکش کردن پول وھدایای فراوان به 

او، عشق ودوستی خود را نسبت به او ابراز کرد، مگر این زن ھمه ھدایا و 

با پول شھزاده چون دید .پول شھزاده را رد نمود وعشق  شھزاده را نپذیرفت 

وزر نمیتواند محبت این زن را نسبت بخود جلب کند، تصمیم گرفت او را با 

زوراختطاف وتصاحب نماید وبنابرین به افرادمسلح  خود دستور میدھد تا به 

وقتی بی بی مکارمی از تصمیم . منزلش رفته وی رابه زور بیرون بیاورند

 را از دست شھزاده مطلع میشود، برای اینکه عصمت خود و عزت شوھر
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درازی شھزاده حفظ کرده باشد، بدون اینکه از موضوع به اعضای فامیل خبر 

بدھد، از خانه بیرون میشود وخود را درچاھی درآن حوالی می اندازد تا برزنده 

وقتی بی بی مکارمی خود را در چاه انداخت . او کسی دست نیابد، اال برجسدش

شدت ضربه دید، اتفاقا چاه آب وسروصورت زیبایش در جداردیوارھای چاه ب

مردی تاجراز . ًنداشت ومتوجه شد که ته آن از خس وخاشاک انباشته است

ھمسایه ھا  این صحنه را از بام منزل خود می بیند،ولی به افراد شھزاده که به 

. منزل بی بی مکارمی داخل شده او رامی پالیدند چیزی نمیگوید وخاموش میماند

اده از پیدا کردن زن درمنزل خودش و منازل ھمسایه ھا پس از آنکه افراد شھز

مایوس شده  واپس رفتند، مرد ھمسایه شبانه مقدارپوشاک ونان و آب در سطلی 

نھاده  برسر چاه میرود  و آن را در چاه فرومی برد تا آن زن از آن استفاده 

ز در از سوی دیگر شوھر بی بی مکارمی نی. این کارھفته ھا دوام می یابد .کند

زندان از سوء نیت شھزاده نسبت به خانم خود مطلع میشود ، پس در بدل 

پرداخت دولک روپیه به شاھزاده کامران خود را اززندان رھا ساخته  راھی 

از این سوھم  مرد ھمسایه  بی بی مکارمی را از چاه بیرون . کابل میگردد

بعد . ارمی شتابدآورده  شبانه از شھر بیرون میبرد وبسواری اسپ بسوی قندھ

از دونیم شبانه روز تاختن ناگاه  در وسط راه با شوھرش سردار رحیم خان 

امین الملک برمیخورند، ھردو زن وشوھرازخوشحالی ھمدیگر را در آغوش 

. میکشند وامین الملک پاداش بزرگی به تاجر می بخشد وھردو بکابل بازمیگردند

مگر امین الملک بسیار زنده نمی ومدتی را کنارھم با خوشوقتی سپری میکنند 

  .ماند وازجھان چشم می پوشد وبی بی مکارمی بیوه میگردد

موھن الل میگوید، بعد از فوت امین الملک، امیر دوست محمدخان از 

خواستگاری نمود، اما این زن راضی به ازدواج با امیر " بی بی مکارمی"

یار شنیده بود، نگردید وامیرکه از حسن وعفت وشھرت وثروت این زن بس

برای تصاحب او تصمیم قطعی گرفته بود واز انکاروی به ازدواج با امیر سخت 

برآشفت و به آغا حسین مصاحب خود دستور داد بی بی مکارمی را بزور به 
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ًباالحصار حاضر کند تا قاضی او را به عقد امیر در آورد و رسما زوجه امیر 

را شد ومال وقاضی نیز حاضر این دستور در حق بی بی مکارمی اج. بشود

گردیدند تا بی بی مکارمی را برای امیر نکاح ببندند، اما گریه ونوحه ً بی بی 

مکارمی در حضور قاضی گواه عدم  رضائیت او بود وحضار را سخت 

بعد از مراسم عقد، بی بی مکارمی  بازھم میگریست  وبا گریه . متاثرساخت

ھنگامی که امیر به اطاق خواب . شت نفرت خود را ازاین عمل  ابراز میدا

ولی .اوداخل شداز مشاھده حسن وزیبائی  بی بی مکارمی به حیرت اندرشد

اوپیوسته میگریست و وقتی با امیر روبروشد به امیر گفت نمیتواند محبتھا 

وعشق ونیکی ھای شوھرش را فراموش کند و بسیار شرم است که 

را نسبت به خود جلب نماید واگر امیرمیخواھد با زور وجبرعشق وعالقه او 

  . بخواھد به او دست بزند ، بازھری که ھمراه دارد خود را خواھد کشت

نصایح و ابراز محبت امیر نیز مانع گریه وشیون وسرکشی  بی بی 

مکارمی نشد وچون امیر دید که عروس از عزمش برنمیگردد و دست ازگریه 

اما . ظر فرصت دیگر ماندوشیون برنمیدارد از اطاقش بیرون رفت و منت

ھروقتی که امیر به دیدن این زن میرفت،او با گریه و ندبه امیر را ازخود 

حاضراست تمام زیورات :باری بی بی مکارمی به امیر گفت. منصرف میساخت

وثروت وجایداد باقی مانده از شوھرخود را به امیر بدھد بشرطی که امیر از او 

یراق وزیورات خود را ھمراه کنیز خوش مکارمی بالمعطلی .دست بردارشود

امیرھم که دید . صورتی که داشت درخانه رھا کرد وخود از اطاق خارج گردید

این زن رام شدنی نیست، ونمیتواند محبت وعالقه او را نسبت بخود جلب کند، 

چند ماه دیگر ھم او را در حرمسرایش نگھداشت و بعد او را رخصت کرد که 

این زن باشھامت : موھن الل میگوید. گی قبلی اش برگردددوباره بخانه و زند

ھم در کابل از شھرت ومحبوبیت ) سالھای جنگ اول افغان وانگلیس(اکنون

 :موھن الل از قول امیر دوست خان مینویسد که . فوالعاده برخوردار است

" ز"علت تمام جنگ ھا درافغانستان سه چیز است که با حرف 
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دیده شود، زندگی امیر دوست ( . »زمین«و» زر«،»زن«: شروع میشود

  )۲۰۷ -۲۰۴، ۶۷،صص۱محمدخان، ج

 این داستان در میان کابلیان فراموش شده وروایت نمیشود ورنه مرحوم 

شاید موھن الل انرا بخاطر اینکه از کشمیر . غبار از آوردن آن دریغ نمیکرد

ر ھرحال نام بی د. بوده  برای بدنام کردن امیر و رجال افغانی جعل کرده باشد

بی مکارمی در جمله زنان امیر دوست محمدخان در جدول خاص شجره زنان 

  . امیر درج است
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  جنگ ميوند، مbلى و غازی سرداره
  

  
  سردار محمدايوب خان فاتح ميوند

  

جنگ دوم افغان وانگلیس با نام نامی سردار ایـوب خـان، فـاتح 

. یـر افغـان پیونـد گسـست ناپـذیر داردنبرد میوند  وماللی دوشیزه دل

ھمانگونه کـه مـردم کابـل وحومـه آن قیـام عمـومی برضـد انگلیـسھا 

راآغاز کردند ودر تمام جبھات نبرد دشمن را به زانو در آوردند،در 

ادامه این قیام جنگ میوند نیزیک جنـگ ظفرمنـد وفیـصله کـن و نقطـه 

  .عطف تاریخی آن به حساب می رود

ساز جنگ دوم افغان و انگلیس،ھشت ماه بعد از بخش مھم وسرنوشت 

سردار قیام کابل وحومه،در غرب کشور، در دشت میوند در تحت قیادت 

بسر آورده شد که به ميالدى ١٨٨٠جوالى ۲۷ درروزایوب خان غازی

دراین جنگ در لحظاتی که پله جنگ به نفع دشمن . شھرت یافت» جنگ میوند«

» يک لندى پشتو« بنام ماللى با سرودن  يک دوشيزه افغانسنگینی میکرد ،

 افتخار برانگيز آفريد ودرتن افغانھای شکست خورده روح وروان تازه ۀکارنام



 ١١٦ سيمای زن افغان درحماسه وتاريخ              

در . دمید وشکست آنان را به پیروزی برنیروی دشمن اشغالگر مبدل کرد

 جوالی که دشت میوند از تف گرما به کوره حداد ۲۷ نبرد بعد از ظھر ۀبحبوح

ه  نيروھاى بريتانيائى تلفات سنگينى بر قشون افغانی تحت میمانست، وھنگامی ک

رھبری سردار ایوب خان  وارد کرده بود، ماللى دوشيزه ايکه با مشک آب در 

ميدان جنگ به مبارزين آب ميداد، نا گاه چشمش به پرچم دارافغانى افتاد که 

لى دوشيزه مال. ھدف گلوله دشمن قرار گرفت و پرچم از دستش بر زمين غلتید

مشک آب را بر زمين گذاشت و دويده پرچم افغانى را بلند کرد وآنرا به اھتزاز 

  : را با آواز بلند خواند) سرود فولکلوريک(درآورد و اين لندى 

  که په ميــــــونــد کې شھــيـد نه شوې

  خدايږو الليه بې ننګۍ ته دې ســاتينه

  !) ننگى حفظ کنداگر درجنگ ميوند شھيد نشدى ، خدا ترا ، براى بى( 

  خال به د يار له ويـــنـــو کښــــٻږدم          

  چي شينکي باغ کي ګلګالب و شرموينه
  ).خواھم گذاشت که از دیدن آن گل گالب بشرمدنشانی ازخون یار بررخ (

  
  ١٨٨٠شکست سپاه انگليس درجنگ ميوندصحنۀ     
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ابر دشمن را  جوان که فرياد مقاومت در برۀ از شنيدن اين بيت دوشيز

با تکان دادن پرچم ملى سرداده بود، حميت افغانھا تحريک شد وخون غيرت در 

رگ و شرائين مبارزين چنان بجوش آمد که بدون ترس از مرگ ، ھمه از 

سنگرھاى خويش بيرون جستند و بر قشون دشمن يورش بردند و درحالى که با 

وى ھم در دشت شليک توپ ھاى دشمن جنگجويان افغان مثل برگ درخت ر

ميوند ميريختند، اما تا گرفتن سنگر دشمن به پيش تاختند تا آنکه دشمن از 

  . وفتح نصيب افغانھا شد سنگرھای خود پا بفرار نھاد

 ھزار از افراد دشمن از دم شمشیر مبارزین ١٢دراین جنگ در حدود 

ند دينسان دوشيزه ماللى محرک پيروزى در جنگ معروف ميوب. افغان درگذشتند

واقع درپنجاه کيلومترى شمال غرب قندھار نام خود را در دل تاريخ مبارزات 

داستان ماللى راسيد محمودکريم !( يادش گرامى باد.مردم افغانستان حک نمود

يکى از افغانان مقيم امريکا از زبان پدر خود که عموى او در جنگ ميوند 

يف کرده در شماره تعر)سیدمحمود(شرکت داشته وبراى پدر نگارنده مضمون 

 مجله درد دل افغان چاپ امريکا به تفصيل نوشته شده، عالقمندان ميتوانند ٣٦

  .)به آن مجله رجوع کنند

مرحوم استاد رشاد در مصاحبه ایکه با مسئول مجله میوند قبل از مرگ 

خانوادۀ ماللی میوند تاھنوز درروستای : خود انجام داده ، گفته بودکه

ماللی خود از قوم خوگیانی  !میوند زندگی میکنند» دخوگیانو کاریز«

قبر این میرمن قھرمان . بود وخانواده اش باشنده ھمین کاریز بودند

تا ھنوز در میوند وجود دارد ومردم به زیارت او میروند و یاد 

مرحوم .وخاطر او را با زیارت کردن مقبره او زنده نگھمیدارند

 . مالی شیلۀ مانده واقع استقبرماللی درقسمت ش: رشاد میگویند که

قابل يادآورى است که به ميمنت نام ماللى بسيارى از خانواده ھاى 

افغان نام دختران نوزاد خود را به اسم او نامگذارى ميکنند و توقع والدين از 

اين نوزاد آن است تا مثل ماللى شجاع بار بيايد و در جوانى براى خانواده خود 
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و اين خود گراميداشت و تکريمى است که از جانب . دمثل او افتخار کمايى کن

  . مردم ما نسبت به اين دوشيزه دلير و نامدار افغان به جاى آورده ميشود

نماينده مردم واليت » ماللى جويا«يکى از اينگونه دالور زنان افغان 

قانون اساسى جديد افغانستان است که در روز تصویب فراه در لويه جرگه 

با شھامت و دليرى بى نظيرى ) ٢٠٠٣دسمبر ١٦(ويه جرگهچھارم جلسه ل

  شدیدجنایتکاران جنگی را که در آن لويه جرگه نفوذ کرده بودند ، مورد انتقاد

ماللی جویا  با . قرار داد و خواستار محاکمه آنان در دادگاه ھاى بين المللى شد

کشته شود، این انتقاد خودنزدیک بود از جانب متھمين به جنايت درھمان روز 

مگر حضور نیروھای بین المللی ایساف در صحن لویه جرگه مانع عمل 

 بعدھا این دوشیزه دلیر و نترس از جانب مردم والیت فراه به .جنایتکاران گردید

حیث نماینده شان در پارلمان افغانستان تعیین گردید،مگر چون در پارلمان 

 با دسایس وتوطئه ھایی خواب خوش را بر چشم جنایت کاران حرام کرده بود

  .مواجه و به تعلیق از وظیفه درپارلمان محکوم شد

  

  :غازی سرداره

در مورد این زن شجاع وفدارکار افغان که در جنگ دوم افغان وانگلیس 

ًمیالدی شخصا حضورداشته ومبارزین را در دفاع از وطن تشجیع ۱۸۸۰در

زنان صاحب (» نیدکارنامو میرم«مینموده ،مرحوم رشاد در اثری زیرنام 

سرداره غازی، خواھر سردار محمدرفیق خان « :، نوشته است)کارنامه

) ١٨٧٩= ھق١٢٩٨وفات (وزیرامیرشیرعلی خان ) ھق١٢٨٣وفات (لودین

خانواده . پدر او مالعبیدهللا نام داشت ودر شھر احمدشاھی قندھار میزیست. بود

. دھارزندگی دارند شھرقنًبره دروازهپدری این زن درکوچه لودیان واقع در

شوھر اوسردار مقصودخان ابن سردار رحمت خان و نواسه سردار جمعه خان 

خانوادۀ خسر خیل این زن در منطقه میوند . برادر امیردوست محمدخان بود

اوالدۀ . بودوباش داشتند که تا ھنوز قلعه وکاریزی بنام آنھا درآنجا موجود است



 ١١٩ سيمای زن افغان درحماسه وتاريخ              

) دکارنامو میرمنی(نگارش این رساله سردار جمعه خان تا یازده سال قبل از 

شھرت  دارد، در » کاریزک«درمیوند، کاریز سردار جمعه خان راکه بنام 

  . اختیار داشتند

ھجری قمری، پانزده تن از پشتونھای غازی در دشت ۱۲۹۷درسال

: آنھا عقیده داشتند که. میوند شب را به نیت جنگ با انگلیس به سحر می آورند

ات روزی تمام سال ھریک از آنھا مھر وامضا میشود، در شب پانزدھم بر

بنابرین در ذھن ھریک از غازیان این سوال خطور میکرد که روزی چند ساعته 

برای من حواله شده باشد؟ و بنابرین آنھا به آرمان پیروزی ویا شھادت آنجا 

  :جمع شده بودند وھمه این شعار را زمزمه میکردند که 

  لکه با ســوُیا به پـــــرنگ له م

  دو پرخپل وطن باندی سرونهږیا به ای

 یا انگریزھارا از وطن بیرون می اندازیم یاکه سرخود را برای: ترجمه (

  .)وطن فدا خواھیم کرد

  

روزھفدھم ھنوزآفتاب طلوع نکرده بود که غازیان به امید پیروزی 

کمر غازیان با توکل به خدا .بردشمن ، صفوف خود را برای جنگ منظم کردند

) انگریزھا( ھمت برای آزادی وطن بسته بودند و این حق آنھا بود، مگر دشمن

آنھا برتوپھا، . تسخیرسرزمینھای دیگران وکشتار مدافعین را حق خود میدانستند

انگریزھای مغرورکه . وتفنگ ھای عصری ومھارتھای جنگی خود تکیه داشتند

ود را بسوی میدان جنگ آذان غازیان افغان را شنیدند، بسرعت صفوف جنگی خ

  .بحرکت آوردند

 روز ھفدھم برات در دشت میوند، روز امتحان صبر وثبات جوانان وطن 

جوانان . دشت میوند در میان دود وآتش باروت جنگ تیره وتار می نمود. بود

  یکسواگر توپھا وتفنگھا . ھرطرف سرمی باختند وخونشان بھرسو جریان داشت
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، از سوی دیگر گرمی طاقت فرسای روزپنجم ماه  جان از بدن جوانھا میگرفت

در ساعت ده صبح گرمی دشت میوند به .اسد صبروطاقت جوانان را می آزمود

ھرقدر آفتاب باالتر می .چھل درجه سانتی گراد باالرفت وچون تابه داغ گردید

آمد، گرمی بیشتر میشد و طاقت جنگجویان طاقتر میگردید تا جایی که دیگر 

زبانھا خشکی میکرد و بکام می چسپید وتف . هللا اکبر نداشتندتوان فریاد 

مبارزان در عرق خود غرق و از اسپان شان . ازدھان شان نیز بخار کرده بود

  .نیز عرق جاری شده بود

. در این میدان آتش وخون، بعضی از زنان افغان نیز دیده می شدند

اروت میرساندند برخی به جنگجویان تشنه آب میدادند و برخی کارتوس وب

  . وترانه ھای حماسی میخواندند» یډلن«وبعضی ھم برای تشجیع جوانان 

در قلعه خود بود و به ده نفراز زنان قلعه وظیفه " غازی سردارخانم"

ھنوز آفتاب غروب . داده بود که برای جنگجویان دشت میوند نان پخته کنند

ناگاه . نگ را نظاره کندنکرده بود که بر برج قلعۀ خود باال رفت تا میدان ج

متوجه شد که غازیان از شدت توپ وتفنگ دشمن مجبور شده اند به عقب 

غازی سردارخانم که این منظره دلخراش را مشاھده . سنگرھای خود پناه بگیرند

نمود طاقتش طاق شد و به داخل قلعه رفت و اسلحه ای راکه داشت بر داشت 

 خود را به میدان نبرد رسانید و وچادر را بر دور سر پیچاند و به سرعت

وقتی آفتاب غروب میکرد، کاسه . جنگجویان را در مقابله با دشمن تشجیع نمود

  .بخت دشمن نگون شد و پا به فراربسوی قندھارنھادند

 شام ھنگام که این زن شجاع دوباره به قلعه برمیگشت یک تفنگ ویک 

این تفنگ غنیمت .  قلعه آورداسپ انگیسھا را بطور غنیمت گرفته بود وبا خود به

که تا مدتھا در نزد اوالدۀ سردار جمعه خان به عنوان یک یادگار مقدس 

  .نگھداشته میشد، یاداور کارنامه آن خانم شجاع افغانی بود

 مرحوم اکادمیسین رشاد این خاطره حماسی را از قول حاجی 

) ۱۹۸۰(لمحمدابراھیم خان لودین ،روایت کرده که نامبرده بیست سال قب
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بگفته مرحوم رشاد،حاجی محمدابراھیم خان یکی . دربغالن وفات نموده است

وی برای مرحوم . ازرجال معزز ونامدار خاندان سردار محمدرفیق خان بود

استاد رشاد حکایت کرده بود که این خاطره حماسی توسط مال میریحیی باشندۀ 

مرحوم . استقریه مالشکور واقع در خاکریز قندھاربه نظم درآمده 

رشادعالقمند بوده تا ابیات این منظومه را از قول حاجی محمد ابراھیم خان 

ضبط کند ولی نامبرده بیش ازسه بند از آن نظم را بخاطر نداشته  وآن ابیات 

  :چنین است

  راووته سرداره له کال په نیت دجنگ

 !نازیژه په میونده

  ماولیدی گولی دپرنگیانو:  وویلد ې - ١

  غازیانومرگی دی د

  وانان دی چی رژیژی دوطن پر نام وننگځ

  !ی له ژوندهځودا 

  وانان دی قتل کیژی ځ - ٢

  لشکر دپرنگ رازی  میدان ته په غورزنگ

  !بیلیژی ھار له قنده

  ماولیده غازیان دکندھار: وویلدې - ٣

  تیریژی وار په وار

  ی په وینوکی له السه د پرنگړوانان لغځ

  !پرنگ تپ کی خاونده

  ۲۰۰۸سمبرد۲پایان 
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   ساله۶٠کارنامۀ الماسه، مادر

  درجنگ دوم افغان وانگليس

  )١٨٧٩ دسمبر٢(

  :مقدمه

درتــــاریخ .  تـــصادف عجیبــــی اســـت، گــــوئی تـــاریخ تکرارمیــــشود

 مردم کابل برضد قشون انگلیس، دست به یک قیام عمومی زدند و ۱۸۴۱نومبر۲

جبـور بـه خـروج در تمام میدانھای نبرد انگلیسھا رابـا شکـست مواجـه سـاخته م

یـک بـار ۱۸۷۹دسـمبر۲ سـال بعـد از آن،در ۳۵واینـک . فوری از کشور نمودند

دیگرمردم افغانستان  دست به قیام عمومی برضد قـشون متجـاوز انگلـیس زدنـد 

واین بار نیز موفق شـدند تـاغول اسـتعمار رابـا تحمیـل تلفـات سـنگین بـراو  از 

  .کشور اخراج نمایند

ــار ــوم غب ــول مرح ــک ا: "بق ــل این ــشون دشــمن درکاب ــازورود ق  ۵۵ز آغ

درطی این مدت مردم دور ونزدیک کابـل در صـدد آمـادگی بـرای . روزمیگذشت

ًخصوصا که زمستان رسیده بود ودھقانـان کـشوراز کـشت . دفع انگلیس برآمدند

پس ھمین که تبعید امیرمحمدیعقوب خان به ھند عملی .وکار خود فارغ شده بودند

 تظاھر وریاکاری انگلیس از ھم درید ومـردم از جـا آخرین پرده)اول دسمبر(شد

درکابل وکوھدمن وکوھستان برھبری محمدکریم خان افسرنظامی،غالم . برآمدند

حیـــدرخان کـــابلی، میربچـــه خـــان کوھـــدامنی،میرغالم قادرخـــان اوپیـــانی 

 در تگاو ونجراب برھبری محمدعثمان خان صافی -برادرپرویزشاه خان پغمانی

ــرادرش محمدشــاه  ــدر خــان چرخــی-خــانوب ــری غــالم حی ــوگر برھب ــد ( درل بع

 در میـدان ووردک برھبـری -، سمندرخان ومحمدحـسن خـان لـوگری)سپھساالر

 در عزنـه وزابلـستان برھبـری مالدیـن محمـدخان -جنرال محمدجان خان وردک

اندری معروف به مال مـشک عـالم، عبـدالقادرخان غزنـوی، مـال عبـدالغفورخان 
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 در ھـرات برھبـری نایـب سـاالر حفـیظ هللا خـان -یگل محمدخان اندر.لنگری 

 در ننگرھــار برھبــری عــصمت هللا خــان جبــار خیــل -وســردارمحمدایوب خــان

  .  اجتماعات مردم شروع شد-وھمچنین ده ھا رھبر دیگر

 طوریکـه مـشک عـالم بـه سـردار -پیشروان این انقالب ملی درافغانستان

ًتقریبا سه ھـزار نفـر :  گفتمحمدحسن خان حاکم امیرعبدالرحمن خان در غزنه

ودر دوم دسمبر مـال . دراول دسمبر تبعید امیرمحمدیعقوب خان افواه شد.می شد

دسته جات داوطلـب در .مشک عالم درغزنه جھاد در مقابل فرنگی را اعالم کرد

ایـن سـپاه فـداکار کـه فاقـد . ھرجا تشکیل وبالفاصله بطـرف در حرکـت افتادنـد

ذوقه سیاربود، فقط تفنگی در شانه و یـا سـیالوه یـی توپخانه وجباحانه ومخاذن آ

  .در دست و پیش قبضی در کمر داشتند وبس

طرح رھبران سپاه این بود کـه مبـارزین کوھـدامن وکوھـستان درشـمال 

شــھر کابــل، موضــع کــاریز میــر وکوتــل خیرخانــه را معــسکر قراردھنــدو کــوه 

ومبـارزین .  نماینـدآسمائی را درغرب شھرکابل با ارتفاعات ھمجوار آن اشغال

پغمانی وارغنده شیردروازه وتخت شاه در جنوب غربی شھر کابل وھمـه نقـاط 

جنگاوران تره خیل وبت خاکی وبگرامی تپـه ھـای یـک .حاکمه را در دست گیرند

مـردم میـدان ووردک . لنگه وسیاه سنگ را درشـرق شـھر کابـل مـستحکم سـازند

ابل برقشله دشمن در شیرپور وغزنه از تنگه گذرگاه سر راست در داخل شھرک

  .ھجوم نمایند

آنکه بخونخواھی کیونـاری، باالحـصار کابـل را ویـران (جنرال رابرتس 

ـــاری چـــون ـــران حملـــه برکیون ـــه تـــن ازس ـــرد وس ـــرال خـــسروخان :ک جن

ـــسرنواب  ـــان پ ـــلطان عزیزخ ـــوال وسردارس ـــان کوت ـــلم خ نورستانی،محمداس

اســیس خــود منجلــه بــا دســتیاری جو) ۶۲۴/غبــار-محمــدزمانخان را، بــه دارزد

سردار ولی محمدخان التی وسردار محمدحسن خان از نقشه سپاه ملی خبرشـد 

وبا عجله یک قطعه از سپاه را بسرکردگی بریگید میکفرسـن وسردارمحمدحـسن 

ستون دیگررا بقوماندانی برگیـد بیکـر .سوق نمود)کاریزمیر(به مقابل جبھه شمال
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ان غــازی در جبھــه غــرب وســردار عبــدهللا خــان پــسرسردار ســلطان احمــدخ

سوق داد تا ازاتصال قـوای غزنـی بـا قـوای کوھـستان وقـوای پغمـان ) ارغنده(

وارغنده با قوای میدان ووردک جلوگیری کند وخود بشکل قـوت الظھـر درقـشله 

  .شیرپورباقی ماند

ھمینکه دسته جات مجاھدین پغمان برھبری برادرپرویز شـاه خـان آمـاده 

.  میکفرسن بسرعت باالی کـاریز میـر حملـه کـردحرکت جانب کاریز میرشدند،

 ۱۰ دسـمبربا دشـمن توپخانـه دار رزم داد و در ۹میربچه خان تا تـاریکی شـب 

 ۱۱در. دســمبردر قلعــه ھــای مــاحول کــاریز میــر بــا قــوای خــود معــسکرگرفت

رابـرتس امرکـرد کـه .دسمبرقوای جنرال محمدجان خان وارد قلعـه قاضـی شـد

برسپاه ملی حمله کند وقوای جنـرال میـسی  )یزمیرکار(میکفرسن از جناح راست

میربچـه . با میکفرسن متـصل گردد،ولـی چنـین نـشد) قشله افشار( از جناح چپ

جنـرال مجـال حرکـت . خان با قوایش به حمله برق آسا برسرمیکفرسن پرداخت

درحــالی کــه قــوای محمــدجانخان قطعــات میــسی را .وعقــب نــشینی نیافــت

در تمـام ایـن میـدانھای جنـگ سـپاه دشـمن . ه بـودزیرضـربات تبـاھکنی قـرارداد

  )۶۲۶غبار، ص...."( بسختی کوفته شد وتلفات سنگینی برداشت

در نزدیکــی قلعــه قاضــی جنــگ شــدیدی بــین ســپاه ملــی : غبــارمی گویــد 

این جنگ بحدی شدید بود که باالخره به جنگ تـن . وقشون جنرال رابرتس رخداد

اذات امرفرستاد که بی درنگ به شـیرپور رابرتس در تمام مح.به تن منجر گردید

عقب نشینی نمایند و به انگلیس ھای کابـل امرنمـود کـه شـھر را تخلیـه کـره بـه 

شیرپور پناه ببرند، دروزاه ھای شھر رابسته ودرعقب برج وبارو وضع دفاعی 

او به قـوای شیرپوردسـتور داد کـه دسـته جـات سـواره انگلیـسی . اختیار نمایند

و دھمزنـگ موقـع گرفتـه، خـط عقـب نـشینی سـپاه انگلیـسی را درتنگه گـذرگاه  

اما جنرال رابـرتس قبـل از آنکـه سـتونھای اعزامـی او موفـق بـه .محافظت کنند

فرارشوند، خودش که برای باراول محوشدن اردوی انگلیسی را بـه چـشم خـود 

ایـن جنـرال . می دیـد، پـشت بـه کـارزار داد وبراسـپ ممتـازخود قمچـین کـشید
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ی نعش کـشته شـدگان سـپاه خـود اسـپ مـی تاخـت وروبـه جانـب مشھوراز رو

ــرد ــی ک ــرواز م ــرغ پ ــل م ــیرپور مث ــط .ش ــشون او فق ــام ق ــه از تم ــالی ک درح

جنـرال چنـان ترسـیده بـود کـه تـا شـیرپور .سوارموفق بفراردرعقب اوشدند۴۰

نرفت و در دھمزنگ به خانه یکی از روستائیان پنـاه بـرد وسـپاھیان او بـر روی 

ـــه ـــد وھمینکـــه شـــب فرارســـید راه بامھـــا برآمـــده ب  محافظـــت از او پرداختن

   )۶۲۷غبار، ص . (شیرپوردرپیش  و در آنجا تحصن گرفت

 دراین قیام، یکی از میدان ھـای خـونین، نبـرد قلعـه قاضـی بـا انگلیـسھا 

این مادرغیورمـشھور بـه .  ساله نیز شرکت داشت۶۰بودکه درآن یک مادر دلیر

ــازی ادی" ــود" غ ــشورمرحوم سرگذشــت او را ا. ب ــشمندنامدار ک ــول  دان ز ق

  .اکادمیسین رشاد به بازشناسی می گیرییم
  

  :ېالماسه يا غازی اد

مرحوم عالمه رشاد، درپایان عمر پربارش کتابی در مورد زنان 

نوشته که ) زنان صاحب کارنامه"(ېدکارنامو میرمن"نامدارکشورزیرعنوان

کتاب تعدادی از زنان دراین . به چاپ رسیده است۲۰۰۵بعد از مرگش درسال 

یکی از این زنان ھمین غازی ادی می . دلیر افغان به شناسائی گرفته شده اند

  .باشد

ًبنابر نوشته مرحوم رشاد، غازی ادی اصال از کتواز والیت غزنی 

این نام از آنجھت برایش داده شده بود که زنی خوش . ومعروف به الماسه بود

 حبیب نامیده میشد که در میان مردم شوھرش. صورت و پاک سیرتی بوده است

این زن وشوھر فرزندی داشتند بنام شایسته .محل به حبیب کاکا شھرت داشت

خان وبنابرین غازی ادی در میان اھل قریه بنام مادر شایسته خان نیز نامیده 

وقتی انگلیسھا بر پیوار ) م۱۸۷۷( ھجری١٢٩٤گفته میشود که درسال . میشد

او دوگوشه پائین چادرش را .ی درآن جنگ شرکت داشتحمله کردند، غازی اد
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بدورکمر تاب داده وبا مشک آب در سنگر جنگ برای غازیان آب  ویا غذا 

  . وگاھی باروت و کارتوس میرسانید

پس از آنکه درجنگ پیوار، غازی ادی، شوھر و پسر جوان خود را از 

ت و مانند یک پسر جوانش را بر شانه انداخ» کتاروزمه«دست داد، اوتفنگ و

غازی ادی در نشانه زدن مھارتی تام داشت .مرد در صف مبارزین قرارگرفت

غازی ادی در جنگ خوشی . وھرکه را ھدف میگرفت، تیرش خطا نمی رفت

لوگر، و چھارآسیاب وسنگ نوشته شرکت داشت وشرکت او سبب غلیان روحیه 

که نیروھای در جنگ سنگ نوشته . جنگ آوری جوانان در برابر دشمن میگشت

ننگرھار با قوای کتوازوپکتیا یکجا شده بود،غازی ادی از جا بلند شد و دو دست 

من برای رضا و ! ای خداوند :"بطرف آسمان بلند نمود و مناجات نمود

حفظ دین تو به این جنگ آمده ام، خداوندا تو بمن این توانائی را 

ن را ارزانی کن تا دشمنان دین را نابود و شرف وننگ غازیا

   ."نگھدارم

دعای غازی ادی برغازیان تاثیر عجیبی نموده آنھا را برای جنگ با 

بعد از جنگ سنگ نوشته بود که قوای جنرال محمدجانخان . دشمن تحریص نمود

وجنگجویان پکتیا وکتواز نیزاز سنگ نوشته وچھار . وردک به میدان رسیدند

غازی "ه تا این وقت به ک" الماس ادی. "آسیاب به چوک ارعنده  وارد شدند

شھرت یافته بود، وسنش به شصت سال رسیده بود، خود را به لشکر " ادی

در جنگ قلعه قاضی، شھامت این زن در جنگ و تشجیع . محمدجان خان رسانید

غازیان افغان جوش و ولوله عجیبی در میان مجاھدان برپا نمود، تا آنجا که به 

 غازی ادی درمیان تمام مبارزان در این جنگ نام. شکست دشمن انجامید

قبل از این تنھا مبارزان کتواز وپکتیا غازی ادی را می . برسرزبانھا افتاد

شناختند، ولی اکنون ھمه غازیان از دلیری وشھامت غازی ادی میگفتند و او 

  .راحرمت میگذاشتند

  میگویند وقتی جنرال محمدجان خان وردگ شجاعت ودالوری غازی ادی 



 ١٢٧ سيمای زن افغان درحماسه وتاريخ              

 را نزد خود خواست و یک رأس اسپ به او بخشش نمود و برایش را دید، او

تو باپای پیاده جھاد میکنی واز پیوار تا اینجا تمام منزل ھا را پیاده ! ادی:گفت

این اسپ از توباشد تا قدری آسوده شوی، کاه وجو اسپ از ! طی کرده ای 

ار غازی ادی از این اقدام محمدجان خان اظھ. کمند من داده خواھد شد

من با کدام روی بسوی « :خوشنودی نمود، ولی اسپ را نگرفت وگفت

شوھر وفرزند خود خواھم رفت؟ آنھا خواھند گفت تو تا نزد ما 

پیاده آمده نمیتوانستی که بر اسپ آمده ای؟ من طعنه و پیغور آنھا 

  ».را قبول کرده نمیتوانم

 ادی با بعد از شکست انگلیسھا در جنگ قلعه قاضی، ھنگامی که غازی

قوای جنرال محمدجان خان بسوی کوه قروغ حرکت کردند، او این لندیھا را با 

  :آواز بلند میخواند

  

  یړتــــوره کــوی بــری به خــپل کـــ

  وانان تل په تورو مرینهځکه بری نه و 

  

  شمشیر بزنید وپیروزی  را از آن خود کنید:ترجمه

   میمرنداگر پیروزی نباشد، جوانان ھمواره با شمشیر

  یا

  !وانانــوځـــتـــوری په خـــرچ وھـــئ 

  وطن موخپل دی په سرو وینویی ساتونه

  

  ای جوانان، شمشیر را محکمتربزنید : ترجمه

  وطن ازماست با خون خود آنراحفظ  میکنیم 

  یا
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  ـــیـژیګنړچھــــاونی په توپــو  نه 

  وینهګنړغازی زلمیانویی په توپکو 

  

   توپ ویران نمیشودقشله با انداخت:ترجمه

  غازیمردان با تفنگ خود آنرا ویران میکنند

  یا

  جنــگ د کابل جـــوس  ته راغی

  ینهټلی لگوی کابل گګنڅوانان ځ

  

  جنگ کابل بجوش آمده است:ترجمه

  .جوانان با کاکل زدن کابل را فتح میکنند

  

مرحوم رشاد می افزاید که وقتی قـوای محمـدجان خـان بـه واصـل آبـاد 

وھای محمدعثمان خان صافی تگابی  به کوه آسمایی باال شدند تـا قلعـه رسید نیر

غـازی محمـدجان خـان نیـروی ھـای خـود را بـدو . شیرپور را زیر آتش بگیرند

قسمتی را برای تسخیر کوه تخت شاه موظف ساخت و قسمت : بخش تقسیم کرد

پاه  ھم در جمله ھمـین سـېغازی اد.دیگر رابرای اشغال کوه آسمایی وظیفه داد

وبا صدای هللا اکبر غازیان افغان را تـشجیع و در . دوم برکوه آسمایی باالخزید

ن قیام الدین خان تره کی روایت میکرد که گروه کپتا. دل دشمن لرزه برپا میکرد

ما بسوی قلعه آسمائی یورش بردند، غازی ادی پیش تر ازمـا در صـفوف مقـدم 

 غازی ادی ھدف فیر دشـمن قـرار سیصد قدم به قلعه مانده بود که. قرار داشت

وقتی ما نزدیک غازی ادی رسیدیم دیدیم کـه او افتـاده و . گرفت ونقش زمین شد

و درھمین ھنگام نیز هللا اکبر گفت و با ھمین . از سینه ودھن او خون جاری بود

نامبرده عالوه میکند که وقتی مـا بـر قلعـه فرازآمـدیم . صدا جان به جانان سپرد
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ی قلعه نظامی شیرپور پیش روی کنیم ودیگر ندانستیم که نعـش سعی کردیم بسو

دکارنامو میرمنی، : رک.(غازی ادی را کی برداشت و درکدام جای بخاک سپردند

  )١١، ص١٣٨٤چاپ 

ًقبر غازی ادی فعال نا معلوم است مگر نام او تا که : مرحوم رشاد میگوید

 یادآورشـوم کـه در دھـۀ درخاتمه بایـد .یک افغان زنده باشد فراموش نخواھد شد

رخـارج دیـوار جنـوبی   دچھل خورشیدی که  نگارنده در لیسه نادریه معلم بـود،

  پروان دوم، قبری وجود داشت کـه مـردم -لیسه در دست راست جاده کابل  آن

و میکردنـد  بر آن شـمع روشـن ھا شبآن را به غازی ادی نسبت میدادند و اغلب

   . تندداشمی گرامى راياد او
  ۲۰۰۸/ ۱۱/ ۳۰ن پایا
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  فصل چھارم

  

   در قرن بيستمخاندان سلطنتی نخبه   زنان

  

  

  شاه بوبوجان جيغه دار خانم اميرعبدالرحمن خان
  

بـی بــی حلیمــه دختــر میــر عتیــق هللا از اوالدۀ میــرواعظ کــابلی ، خــانم 

یا  در بارانۀ کابل چشم به دن۱۲۸۲ یا ۱۲۸۰امیرعبدالرحمن خان بود که درسال

حلیمـه ازکـودکی در . مادر میرعتیق هللا دختر امیر دوست محمدخان بود. گشود

خانه پدر علوم متداوله را آموخت ودر ادب وشعر معلومات الزم را کسب کـرد 

میالدی ۱۸۸۰/  ھجری۱۲۹۶در .ودرجوانی ذوق شعر گفتن در او شکوفه نمود

کابـل آمـد، شـب در وقتیکه امیرعبدالرحمن خان از بخارا به وطن بازگشت وبه 

باغ باال توقف نمود ودر آنجا با بزرگـان وارکـان دولـت مالقـات نمـود و ضـمن 

صحبت با سردار محمد یوسف خان ابن امیر دوسـت محمـدخان پرسـیدآیا کـدام 

سردار زاده یا خواھر زاده ایکـه لیاقـت ھمـسری را بـا او داشـته باشـد، سـراغ 

ر میرعتیـق هللا خـان را کـه در ًدارد؟ سردار محمدیوسف خان فورا حلیمه دخت

 سال داشت ودر حسن وزیبائی نیز زبانزد خاندانھای اشراف ۱۷ یا ۱۶آن زمان

چنـد روز بعـد . بود بخاطر اورد و او را به امیرعبدالرحمن خـان معرفـی نمـود 

  .حلیمه به نکاح امیرعبدالرحمن خان درآمد که بعد به بوبوجان شھرت یافت
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ن مھرخود به امیروسـپس رفـتن او بـه محـبس اولین کار این خانم بخشید

وقتی امیر از . عمومی بدون اجازه امیر و رھاکردن تمام زندانیان از محبس بود

این قضیه آگاه شد بشدت عصبی گردید ولی بعلت عالقه شـدیدی کـه نـسبت بـه 

خانم جوان خود داشت از گناھش درگذشت و به او خاطر نشان کـرد کـه منبعـد 

  .ت به چنین کارھایی نزندبدون مشورت او دس

بی بی حلیمـه زنـی سـخی طبـع ومھمـان نوازبـود ودسـترخوان گـسترده 

وی بـه سـاز و سـرود وموسـیقی . داشت وبا غربا ومـستمندان مـساعدت میکـرد

ومیله وگردش عالقه مفرط داشت، و از اوایل بھـار کـه درختـان شـکوفه بـاران 

ت خـود را بـه سـیر ومیلـه میشدند تا فصل پائیز ھرروز به باغی میرفت و اوقـا

سپری میکرد، و وقت خود را به شنیدن موسیقی میگذشتاند و بھترین نوازنـدگان 

ای آنان گـوش فرامیـداد وازھنـر خرابات را بحضور میطلبید و به ساز وسرودھ

  .ایشان محظوظ میگشت

گویند روزی امیر عبدالرحمن خان یـک دسـته گـل نـرگس بـرای بـی بـی 

  :ی ادای تشکرفرد ذیل را نوشت و به امیر فرستادحلیمه فرستاد و او برا

  نرگس صد برگ از دست شھنشاھم رسید

  برســرخود ماندم و برچشم تر مالیدمش

بوبوجان یـا بـی بـی حلیمـه اولـین شـاعر زنـی اسـت کـه در عھـد امیـر 

بروایت پرده نشینان سخنگوی این سه .عبدالرحمن خان دم از استقالل زده است

  :بیت از اواست

       برسرخــود لــوای استـقbل  رای خـــدا بـلــند کــنـيد  از ب

      يارب از ميوه ھای استقbل  باد شيــرين دھان ملــت ما   

    سرمه از خاک پای استقbل  ميکشم بعد ازاين بديدۀ خود    

  

بوبوجــان از امیــر صــاحب دوفرزنــد شــد کــه یکــی درکــودکی درگذشــت 

سردارمحمد عمرخان  پدرمحمدحسن ضـیائی .ودودیگرش سردارمحمدعمرخان ب
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بود که این آخـری سرگذشـت بـسیاردردناک )شیون(و سردار عبدالرحیم ضیائی 

دارد و سختی ھای  زندان ھای استالین در سایبریارا درجریان جنگ جھانی دوم 

وی شاعر توانـا . جھان دیده است که خواندن سرگذشتش مو بربدن راست میکند

" صـفحاتی از تـاریخ افغانــستان:"ی بـود و صــاحب رسـالۀدر زبـان فارسـی در

ًمیباشد که اخیرا توسط دوست قدیمی اش ولی احمـدنوری در فرانـسه بـه چـاپ 

  .در زیرنکاتی از ان رساله در بارۀ بی بی حلیمه نقل میشود. رسیده است

  :روايت شيون ضيائی در باره مادربزرگش بی بی حليمه

در  .دختر امير دوست بود) شميجاخان(ليمه بقول سردار رحیم   شیون،مادر ح

خانواده امير عبدالرحمن خان ميان وارثان او بر سر تاج و تخت اختالفات 

حليمه . مادر کالن من حليمه، ملکه رسمي افغانستان بود. بسياري وجود داشت

. ھم در محافل دربار و ھم در بين مردم از نفوذ و اعتبار فراوان برخوردار بود

ًاکثرا ) قھرمان جنگ ميوند (  زن افغان بود که ممکن بعد از ماللي او اولين

ًتقريبا ھميشه مي . سوار بر اسپ پيشاپيش قطعات عسکري ظاھر مي شد

در برخي موارد حتي . توانست ھر قضيه را مطابق ميل خود حل و فصل کند

  .موفق ميگرديد حکم اعدامي را که امير صادر کرده بود، ملغي قرار دھد

 بي بي حليمه ١٩٠١از وفات امير عبدالرحمن خان در ماه اکتوبر پس 

 امير وارث تاج و تخت شناخته چھارمنمي خواست شھزاده حبيب هللا پسر 

بي بي حليمه در اين فکر بود که پسر خودش سردار محمد عمر پادشاه . شود

شود و تا زماني که پسر وي به سن بلوغ برسد و بزرگ شود، خود زمام امور 

اين امر در محافل دربار سراسيمگي و آشفتگي . ملکت را در دست بگيردم

سردارعبدالقدوس خان که در زمان امارت امير . بزرگي ايجاد کرده بود

يا وزير دربار را داشت، در رفع ) شاه آغاسي حضور(عبدالرحمن خان لقب 

دله اين ھمان شخص بود که براي اينکه از مجا. اين سراسيمگي سعي زياد نمود

به خاطر تاج و تخت جلوگيري کرده باشد، به سود شھزاده حبيب هللا دست به 

و بي بي حليمه را راضي ساخت تا شھزاده حبيب هللا را وارث امير . کار شد
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امير حبيب هللا خان . پدر عبدالقدوس خان سلطان محمد خان طالئي بود. بشناسد

) اعتماد الدوله(و را چون به تخت نشست به پاس خدمات عبدالقدوس خان، ا

خانواده ایکه اکنون در افغانستان بنام اعتمادي معروف ميباشد از . لقب داد

  . بازماندگان ھمين شخص است

بعدتر بي بي حليمه به ياري ھواداران خود در دربار بسيار کوشيد تا به 

براي اين . ھر وسيله که مي شود امير حبيب هللا خان را از قدرت برکنار سازد

ظور توطئه اي را سازمان داد، ولي توطئه اش افشاء گرديد و تمام کساني که من

طوريکه معلوم شد اين توطئه را ميرزا . در آن شرکت داشتند زنداني شدند

ً، که بعدا امور استخباراتي )پدر خليل هللا خليلي( محمد حسين خان کوتوال 

ات مالي حليمه و به منظور کاھش امکان. امير را رھبري مي کرد، کشف نمود

از بين بردن زمينه ھاي دسيسه بازي، امير حبيب هللا خان حليمه را وادار 

 . ساخت تا تمام دارائي خود را به قسم ھدیه به امير انتقال بدھد

عناد شخصي . در اين توطئه سردار شيرمحمد خان نيز شرکت داشت

نجا ناشي مي از آ) پدرمحمد نادر خان(وي در مقابل سردار محمد يوسف خان 

شد که محمد يوسف خان دختر خود را که با شيرمحمد خان نامزد نموده بود در 

سردار رحیم ضیائی،صفحاتی از تاریخ افغانستان، . (عقد نکاح امير در آورد

  )٢٠١٠، به اھتمام ولی احمدنوری،چاپ لیموژفربانسه،٣١ -٣٠ص

بـي :لیمه مینویـسدآقای ولی احمدنوری در پاورقی این صفحه در مورد بی بی ح

بي حليمه با وجوديکه ھمسر سوم امير عبدالرحمن خان بود از طرف پادشاه بـه 

" بعد از وصلت با پادشاه به نـام . حيث ملکۀ رسمي افغانستان برگزيده شده بود

او زن دانـا ، فاضـل و . يعني بوبوجان تاج دار مـشھور شـد" بوبو جان جغه دار

راني او اعمار پلي در راه پغمان است کـه تـا يکي از کار ھاي عم. نکو کار بود

و از کـار ھـاي عمـده و قابـل يـادآوري ). پل حليمـه( امروز بنامش ياد مي شود 

ايـن کـاخ . ديگر او اھداي کاخ شخصي اش براي اولين مکتب نـسوان کابـل بـود

اين کـار او . ياد مي شد) باغ زرنگار(، و باغ بزرگ آن بنام )بوستان سراي(بنام 
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سردار .( ه زيادش به معارف و تنوير نسوان افغانستان نمايندگي مي کردازعالق

  )٣١ -٣٠محمدرحیم ضیائی،صفحاتی از تاریخ افغانستان،ص

ببوجان ) ۱۴۶ص ( بروایت ماگه رحمانی، مولف  پرده نشینان سخنگوی

مــی ٢٢ (شمــسی۱۳۰۴جــوزای ۲ ســالگی صــبح روز چھارشــنبه۴۶بــه عمــر 

  . اش در جوار تمیم انصاربخاک سپرده شددرگذشت وجنازه ) میالدی ١٩٢٥

  

  :روايات سردارکبير سراج وداکترسيد خليل هللا ھاشميان 

 خان بیشتر در بـاغ بـاال به گفتۀ سردار کبیرهللا سراج ، امیرعبدالرحمن

بوبوجـان معـروف بـه . اقامت داشت وبوبوجـان در بوسـتان سـرای بـسر میبـرد

حمن خـان بـود کـه تـاج المـاس نـشانی بوبوجان جیغه دار ھمین خانم امیرعبدالر

برسرمینھاد وھنگام حرکت از یکجا بجای دیگر تعدادی از عـساکر دولتـی او را 

اسکورت میکردند ومیخواست نقش یک ملکه را اجرا نماید وچون جیغه برسرمی 

  . نھاد ازاین سبب  به ببوجان جیغه دار معروف شده بود

ر محمدعمرولیعھد  شود، از آنجائی که بوبوجان میخواست پسرش سردا

 سالگی او صاحب ۱۱اورا که ھنوز نوجوان ده ساله بود داماد ساخت و درسن 

 ســال از پــدرخود کــوچکتر ۱۱فرزنــدی بنــام ســردار نیــک محمــد شــد کــه فقــط 

" ازپسران دیگر سـردار محمـدعمر سـردارمحمدرحیم ضـیائی مـتخلص بـه .بود

امـا امیـر عبـدالرحمن خـان . وسردارمحمدحسن خان یاور، نامدارتر انـد" شیون

بجای سـردار محمـدعمرخان، سـردار حبیـب هللا خـان را بـیش از دیگرپـسران 

بـرای مــشق وتمـرین ســلطنت مـورد توجــه قرارمیـداد وبکارھــای مملکـت آشــنا 

بعد از فوت امیرعبدالرحمن خان .میساخت ،گویاکه او را ولیعھد خود ساخته بود

  . او به امارت برداشته شد، بدون کوچکترین مخالفت از سوی برادران

ــواھر  ــه دار، خ ــاه بوبوجــان جیغ ــت  پوھاندھاشــمیان ،ش ــر بنابرروای مگ

ــردار  ــکه س ــادر،برادر ناس ــان ن ــردار عزیزخ ــانم س ــان وخ ــدالرحمن خ امیرعب
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 بدین ترتیب سـردارمحمدعزیز.بود) ابن امیرمحمداعظم خان(  محمداسحاق خان

  .ان بودپسرعموی  امیر وھم وزیر حربیه امیرعبدالرحمن خ

شاه بوبوجان زنی بسیار بلندپرواز ومردانه صفت بـود کـه حتـی بعـد از 

مرگ پدر در زمان زمامداری کاکای خود امیر محمداغظم خان نیزجیغـه برسـر 

و پـروای شــوھر را نداشـت و بخـاطر آزادی ھــای خـارج از دایــره . میگذاشـت

 وبنابرین عنعنات مردساالرانه دوسه بار ازسوی شوھرش لت   وکوب شده بود

البته بعد از طغیان سـردار . باشوھر مناسبات خوبی نداشت و جدا زندگی میکرد

محمداسحاق خان در مزارشریف مناسـبات سـردارمحمدعزیز بـا امیـر وھـم بـا 

زوجه اش شاه بوبوجان خرابتر شد، از وزارت دفاع معزول وتحت تعقیب قرار 

  ."اعون درگذشتدر عین زمان زوجه اش شاه بوبوجان به مرض ط. گرفت

خواھر امیرعبدالرحمن خـوان تـاجی :" اما سردار کبیرهللا سراج میگوید

نداشت که برسرنھد چرا که تاج مخصوص شاه خانم بـود و او زن کـدام شـاھی 

ًثانیا خواھر امیر عبدالرحمن خان، شاه بوبوجان نام داشت که انگلیسھا پـس .نبود

انستان او را پیدا کـرده پیغـامی بـه ازقیام مردم کابل وھنگام تصمیم خروج ازافغ

ایــن زن پیغــام انگلیــسھا را در پیــزار نــوکرش . امیرعبــدالرحمن خــان فرســتادند

وتـاج ) ۶۳۵ص (جابجا کرد وبرای برادرش فرستاد که موضوع درتاریخ غبـار

شـاه :درمورد مرگ شاه بوبوجان سردارکبیرهللا سراج گفتنـد.التواریخ درج است

کین طبقه دوم منزلش بزیرپرتاب کرده بود که براثـر بوبوجان را شوھرش از کل

  ."آن درگذشت 

 ردکـرده میگویـد کـه یان این سخن سردار کبیر را چنین مگرداکتر ھاشم

شاه بوبوجان چون فرزند اول امیر محمدافضل خان و از امیر عبدالرحمن خـان 

وشـید مسن تر بود، زنی بود مغرور ونازدانه  که تا سن بلوغ لباس مردانه مـی پ

وچون دختر نازدانه پدر بود لذا جیغه ایکـه پـدر . وھمواره در کنارپدرش می بود

در عھد امیـر عبـدالرحمن خـان  اوخـود را . برایش ساخته بود بر سر میگذاشت

وارث سلطنت میدانست وباالی طرز اداره برادرخود انتقاد میکرد ومیگفت میان 
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ست، بنابرین از مال میـراث پـدر من وتو بجز عالمۀ تذکیر وتانیث کدام فرقی نی

ازامیر سھم مساوی میخواسـت ومیگفـت ھمینکـه تـو امیـر شـده ای برایـت بـس 

داکتر ھاشمیان تاکید میکند که شاه بوبوجان به مـرض طـاعون درگذشـت . است

  .وافواه از کلکین افتادن وی یک شایعه بود که دست سیاست در آن دخیل بود

زیز نـادر در زمـان امیـر حبیـب هللا بقول پوھاندھاشمیان سردار محمدع

ــل  ــرادرزاده اش کرنی ــود کــه ب ــن ب ــه ھندوســتان تبیعــد شــد وعلــت آن ای خــان ب

. محمدعظیم خان خواب دیده بـود کـه لبـاس سـرخ پوشـیده و پادشـاه شـده اسـت

ــر از او اقرارگرفــت و   ــر اطــالع دادنــد وامی ــل خــواب را بــه امی دوســتان کرنی

 محمــدعزیزنادر را از تــرس عکــس العمــل ًمتعاقبــا امیرســردار. اعــدامش نمــود

( بوجــانوســردار عزیربعــد از فــوت شــاه ب. احتمــالی وی  بــه ھنــد تبعیــد نمــود

موسوم به  " التی"با دختر سردار ولی محمدخان) ًظاھراھنگام تبعید در ھندوستان

ازدواج نمود وچندی بعد خـود ) که مادرکالن پوھاندھاشمیان میشد(بی بی خدیجه

و در حضیره شیخ حبیب پھلوی قبـر سـردار محمـدایوب خـان درھند درگذشت  

در عھـد اعلیحـضرت امـان هللا خـان بـه اسـاس . فاتح میوند در پشاور دفن شـد

فرمان عفـو شـاه امـان هللا،بـی بـی خدیجـه، بـا سـه تـن از فرزنـدانش بـه کابـل 

  . بازگشتند

 او زنی بود که خانـدان: پوھاندھاشمیان در مورد مادر بزرگ خود میگوید

محمدزائی را از خورد تا بزرگ چه در قندھار وچه درکابل وچه در پشاور مـی 

 چنانکه وقتی پروفیسر ادمک برای تالیف کتاب خـود.شناخت ویک تاریخ زنده بود

ج پسرمعین الـسلطنه چنـدبار بخانـه بکابل آمده بود،مرحوم خلیل هللا عنایت سرا

رابتھای خاندان محمـدزائی را آمد واکثر معلومات ق) مادرکالنم با من می بود(ما

  . از او میگرفت و به ادمک میداد

 ساله بودم وھمراه با مادر کالنـم بـدعوت بـی بـی ۱۰بیاد دارم که حدود 

توسـط گـادی ) مادر اعتمادیھا( جان ،خانم سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله

 نواسـه امیردوسـت( شخصی بمنزل شـان در ده افغانـان میـرفتیم، بـی بـی جـان
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) محمــدخان بــود ومــادرکالن مــرا بــی بــی کوجــان یــا دختــر کاکــا جــان میگفــت

ــستان وھندوســتان  ــدزائی درافغان ــدان محم ــای خان ــه بقای وازمــادرکالنم راجــع ب

وازدواجھا و اوالدھای شان معلومات میگرفت و این معلومات را در یـک کتـاب 

یــب بــی بــی جــان زن باســواد، اد. ضــخیم کــه بقلــم خــود مینوشــت، ثبــت میکــرد

پوھاندھاشمیان می افزایـد کـه . وپرمعلومات بود وخط بسیار زیبا وعالی داشت 

یک نواسه اش نوراحمدجان اعتمادی بود که درآن وقت در صنف ھفتم یـا ھـشتم 

ونواسـه دیگـرش . بود و بی بی جان او را به نوشتن سـیاه مـشق مجبـور میکـرد

  .سرورگویا،زیرتربیت او شخص چیزفھم شده بود

پرسـان )سابق رئیس پوھنتـون(باری از توریالی اعتمادی) یانھاشم( من 

خانم محمدیونس خان نایب الحکومه (نزدبوبوگل: کردم که آن کتاب چی شد؟گفت

اگر آن کتاب پیدا شـود .شاید در رژیم کمونیستی مفقود گردیده باشد. بود) قندھار

اه یک غنیمـت بـسیار بـزرگ فرھنگـی بـشمار میـرود، زیـرا یـک زن باسـواد وآگـ

  ."واقعات دورۀ صدرات شوھر خود را نیز درآن ثبت کرده بود

قابل یاد آوری است کـه یـک زن دیگـراز زنـان محمـدزائی  نیـز بـه شـاه 

بوبوجان معروف بود وآن خانم سردار حیات هللا خان بود که توسـط حبیـب هللا 

کله کانی معروف به بچۀ سقاو ھمراه باعده یـی دیگـر از سـرداران محمـدزائی 

این شاه بوبوجان تاسـقوط رژیـم شـاھی زنـده بـود وصـاحب خانـۀ . ام گردیداعد

بزرگ و مجللی درشھرنو کابل درعقب وزارت داخلۀ بود که بـاغ سرسـبز وپـر 

از گلھای رنگارنگ با درختان مثمربه آن رونق وھوای تازه می بخـشید ودردھـه 

ثـۀ شـاه ھشتاد مـیالدی آن سـاختمان را ریاسـت اکـادمی علـوم افغانـستان ازور

  .بوبوجا خرید

از مجموع بحث فوق به این نتیجه میتوان دسـت یافـت کـه درعھـد امیـر 

یکی بوبوجـان خـانم امیرعبـدالرحمن : عبدالرحمن خان دو خانم جیغه داربوده اند

خان ودیگری شاه ببوجان خواھر امیر کـه از سـرغرور ویـا نازدانـه گـی جیغـه 

ــرادر برســر میگذاشــت وســوم شــاه ببوجــان خــانم ســردار ــات هللا خــان  ب  حی
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اعلیحضرت امان هللا خان که جیغه دارنبوده  و در دورۀ اخیر سـلطنت درکابـل 

  . روان ھای ھر سه تن شاد ویاد شان گرامی باد. زندگی میکرده است

در شماره (این مطلب بااستفاده از یاد داشتھای پوھاندھاشمیان

ودکتـور .جوخـاطرات سـردار کبیـرهللا سـرا)  آئینه افغانـستان۱۰۸

 .اکرم عثمان تھیه شده است

  

  )سراج الخواتين(علياحضرت سرورسلطان
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سراج ( علياحضرت سرورسلطان(يکی از دختران شاغاسی شيردلخان 

و ديگری مادر شاغاسی محمودخان ) مادرشاه امان هللا خان) الخواتین

ھم به ) علياحضرت(اما سرورسلطان. ياوربودکه نامش درتاريخ ثبت نشده است

سبب اينکه ملکه رسمی افغانستان و ھم مادرشاه امان هللا بود، بيش از ساير 

علياحضرت زنی شجاع ،سرسخت . زنان اميرشھيد معروف و زبانزد است

در جھت پرورش ) بينظيرسلطان(او بکمک و تشويق مادرش . ومصصم بود

اين شھزاده امان هللا برای رسيدن بسلطنت از ھيچگونه تالش دريغ نوريد تابه 

  .آرزوی خود رسيد

علیا حضرت زنی آھنین اراده بود که توانست درمقابل تمام مشکالت 

سیاسی واجتماعی داخل دربارمقاومت کند، زیرا در تربیت فرزندش ھدفی 

بزرگ داشت ومیخواست که او رابمدارج عالی برساندو او پله ھای ترقی 

 هللا رابه شیوه ً افغانی بدین سبب ملکه برای رسیدن به ھدف خودامان. رابپیماید

تربیت نمود وھرسال او را نزد اقوام خود به قندھار میفرستاد تابا بزرگان 

دکتور اکرم عثمان در .قندھار درتماس باشد واز شجاعت وکرم افغانی بیاموزد

از چھره ھای  درخشان تاریخ ) علیاحضرت(سرور سلطان«: موردوی مینویسد

 زنی است که نخستین بار در نیم قرن او اولین. معاصر افغانستان است

اخیربرای احقاق حقوق وآزادیھای دموکراتیک زنان افغانستان پیکار ومجاھدت 

مادر شاه امان هللا، سرورسلطان که « :داکتراکرم عثمان می افزاید».کرده است

زنی دانشمند وکاردان بود وھمیشه در تنظیم نقشه ھا وطرح ھای پسرش سھمی 

ًتقیما در تربیت و تعلیم زنان مملکت دخالت داشت، چانکه در به سزا داشت، مس

 دانش ۱۵۰نخستین سالھای تاسیس مدارس دخترانه به ھمت وتوجه این زن 

وبا احداث . آموزدختر مشغول تحصیل بودند واز آن ببعد این رقم فزونی یافت

 مکاتب دخترانه در والیات وشھرھا تعداد قابل توجھی دختر وزن به فراگرفتن

  غازی امان هللا خان دافغانستان دخپلواکی ستوری،(».دانش مشغول شدند

  )۱۱۴، ص۱۳۸۴
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 درتربیت وطرزفکر امان »این عقاب پیر« علیا حضرت یا به قولی 

. هللا تاثیر ونفوذ موثر داشت وپسرش رابرای سلطنت تربیت وآماده میکرد

السراج ، در ُباری اخت : شجاعت علیا حضرت از اين حکايت برمال ميشودکه

باغ چھلستون دعوت مجللی برپا نموده و در آن زنان و دختران رجال معتبر و 

وقتی ھمه زنان دعوت شده به قصرحاضر . معروف پايتخت را دعوت کرده بود

شدند، اميرحبيب هللا نيز در آن دعوت شرکت ورزيد تا مھمانان را از نزديک 

 و به حرم وسيع خود بيفزايد، در اين ًببيند و احتماال کسی را از آن ميان بپسندد

ُھنگام به عليا حضرت اطالع رسيد که اخت السراج در قصرچھل ستون محفل 

پس علياحضرت با سرعت . بزرگی برگزارکرده ، و اميرھم در آن شرکت دارد

ُخود را به قصر ميرساند و ناگاه داخل قصرميشود و بسوی اخت السراج که در 

 پيش ميرود وچون به او نزديک ميشود، سيلی محکمی پھلوی اميرايستاده بود،

ُبرروی اخت السراج حواله ميکند، مگراخت السراج روی خود را بسرعت 

صدای دست علياحضرت بر روی . عقب ميکشد و سيلی برروی امير ميخورد

: و از مشاھده اين صحنه مھمانان بخنده می افتند وميگويند.اميررا ھمه می شنوند

اميراز اين برخورد علياحضرت برافروخته  » .يش تبديل شدعيش اميربه غ«

ًميشود ، فورا به کابل بازميگردد و در نيمه شب، قاضی را خواسته و 

وقتی سردار محمدآصف خان پدر سردار احمدشاه . علياحضرت را طالق ميدھد

خان و سردار محمديوسف خان پدر نادرخان وبرادران که مصاحبين امير حبيب 

بودند، از قضيه مطلع ميشوند، سردار نصرهللا خان را از قضيه آگاه هللا خان 

امير با اين کار خود تمام قوم : وبه اتفاق وی نزد امير ميروند وميگويند که

بارکزايی را عليه خود تحريک ميکند و سلطنت خود را به آشوب ميکشد، زيرا 

ث انتقام گيری که طالق کردن ملکه رسمی کشور ، آبروی ھمه را ميريزد و باع

اينست که اميرحبيب هللا از کرده پشيمان ميگردد، وطالق نامه را پس . ميشود

گرفته پاره ميکند ،ولی ديگر عليا حضرت و پسرش شھزاده امان هللا از چشم 
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تھدید امیر،علياحضرت را از تصمیمش مبنی برتربیت .امير می افتند 

  . بزرگوارانه پسرش منصرف نساخت

دثه اوشجاعانه تصمیم میگیرد و درصدد انتقام کشی از و پس ازاين حا

که گرچه دختر )قمرالبنات(امیرمی افتد،ابتدا دو دخترخود يعنی صفورا ملقب به

ده بود،علياحضرت اورا مثل ش  فوتسکه او نبود ولی چون درکودکی مادرش

به شاه محمودخان وصفيه ) دختران خود پرورش داده ودوست میداشت

خانواده مصاحب گونه را به شاه وليخان می بخشد، و بدين) جسمرالسرا(سلطان

، نادرخان وبرادرانش را در پشتيبانی ازفرزند خود شھزاده امان هللا قرار 

عذراسلطان بنت (سپس محمدوليخان رابا دادن دختر مامای خود. ميدھد

وشجاع الدوله خان فراشباشی ارگ را با دادن يکی ) فقيرمحمدخان شاغاسی

از امان هللا خان دريغ  ن ديگر بخود نزديک ميکند تا حمايت خود راازبستگا

بدينسان علياحضرت ، گروه مؤثری را در . نورزند و او را به سلطنت برسانند 

. دربار بخود وابسته ميسازد و سپس درانتظار انتقام از اميرحبيب هللا می نشيند

ه توسط مستوفی حادثه سوء قصدعليه امير در شوربازارکابل و پيگرد قضي

الممالک انگشت اتھام را بسوی شھزاده امان هللا نشانه رفت، وچون امير راھی 

. سفرلغمان بود، مجازات متھمين را به بازگشت خويش از لغمان موکول کرد

پس گروه علياحضرت که امير را ھمراھی ميکردند، و مورد سوء ظن قرار 

ايان بخشيدند و ھفت روز بعد داشتند، يک شب در بستر خواب به زندگی امير پ

) منبع روايت، آقای آصف آھنگ.(امان هللا خان به جای پدر برتخت کابل تکيه زد

بدينسان علياحضرت که خون گرم افغانيت در رگھايش موج ميزد ، انتقام خود 

( بقول شاھدخت ھنديه جان. را به دليل توھينی که از جانب امير ديده بود کشيد

پس از بقدرت رسيدن امان هللا خان،علياحضرت در نظر ) دختر شاه امان هللا

داشت تا وزرارت داخله را به او واگذارکنند، مگرشاه امان هللا به مشکل 

شوھر سراج (را ازاينکارمنصرف وشاغاسی علی احمدخان  توانست مادر

  .را بدان سمت مقررکند)البنات
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پروان وکاپیسا ًباری در ھنگام سفر شاه امان هللا به اروپا درمنطقه 

علیا حضرت ھمینکه از موضوع . امنیت مختل شد ومردم بشکایت برخاستند

ًمطلع گردید ، فورا به محمدولیخان وکیل مقام سلطنت توصیه کرد تا به رفع 

محمدولیخان والی پروان راتبدیل و بجای اومحمدامان خان . شکایات بپردازد

 دایزنگی بود، بحیث والی سابق حکمران سمت شمالی راکه اکنون حاکم کالن

اما علیاحضرت به این تغییر وتبدل قناعت نکرده خودبرای .پروان مقررکرد

شمسی بسواری موتر ھمراه با ۱۳۰۷شنیدن شکایت مردم در ماه ثور 

برادرخود کرنیل محمدعمرخان شاغاسی به پروان رفت واز والی خواست تا 

خوانین پروان .  اوحاضر کندمردم وریش سفیدان منطقه را برای مذاکره با خود

وکاپیسا درمحل جبل السراج جمع شدند وبه احترام ورود علیا حضرت، مبلغ ده 

علیاحضرت از مردم تشکر نمود وآن پول را واپس . ھزار افغانی تقدیم نمودند

دولت از شما امنیت میخواھد وشما از دولت عدالت : بخود مردم بخشید وگفت

پسر من بخاطربھبود حال شما مردم افغانستان این او عالوه کرد که . بخواھید

ھمه سفر طوالنی رابرخود ھموار کرده تا از کشورھای غنی جھان کمک بگیرد 

او برای خود ھیچ چیزی نمیخواھد وفقط آرامی ملت . ووطن ما وشما رآباد کند

ھمانطور که امیرصاحب شھید ما رادر : بزرگان پروان گفتند. را میخواھد

فرزند خطاب فرمودند، ما ھمه فرزندان شمامادر بزرگ ) ل السراججب(ھمینجا 

مرجع شکایت : علیاحضرت گفت. خود ھستیم و درانجام فرمایشات شماحاضریم

وعرایض شما دفتر تنظیمیه خود من است و اینک پیش از اینکه شما به بکابل  

 از سرگردان شوید، من خود به جبل السراج آمده ام وسوال میکنم که شکایات

چه قرار است؟ کدام حاکم ومامور حکومت درحق شما ظلم کرده تا خودم از او 

پس از . شما باید اشخاص مضر و مخل امنیت را معرفی کنید. بازخواست کنم

این گفتار ودیدار، اھالی شمالی خوشحال ودیگر امنیت درآن منطقه بحال عادی 

  )۲۲۱ -۲۱۹سفرھای غازی امان هللا شاه، پوپلزایی، ص. (برگشت
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 علیا حضرت مادر امان هللا خان، اعمارمجدد یکی ازکار ھای خیریۀ

این مسجد بعد ازآنکه . ًمسجد شاه دوشمشیره بشکل موجوده آن درکابل است

اعمارشده و بار دوم درعھد ) نیمه قرن سوم ھجری(کابل اسالم را پذیرفت 

اھش ُھمایون پسر بابر درنیمه قرن شانزدھم میالدی وبارسوم به خو

علیاحضرت سرورسلطان در آغاز ربع دوم قرن بیستم از دارایی شخصی اش 

بشکل امروزی آن اعمارگردید وبه مسجدشاه دوشمشیره معروف 

علیاحضرت بغیر از شاه امان هللا یک پسر دیگر بنام شھزاده عبیدهللا .گشت

 (، صفیه سلطان ملقب به)ملقب به سراج البنات( وسه دختربنامھای ساراسلطان

داشت که درنکاح شخصیت ) نورالسراج(ورضیه سلطان ملقب به) سمرالسراج

سردار شاولیخان وسردارمحمدحسن خان مصاحب و : ھای بزرگ دولتی مانند

  .والی علی احمدخان درآمده بودند

علیا حضرت بعد از سقوط دولت             
امانی با پسران ویکی دو دخترش با شاه 

الیا رفت وبعد نزد پسر امان هللا ابتدا به ایت
دیگرخود شھزاده عبیدهللا جان که درترکیه 
زندگی میکرد رفت وسرانجام درترکيه چشم 

و بقول شھزاده احسان هللا .از جھان پوشيد
دافغانستان، جسدش درگورستان شھدای 

» ايدرنی کبی«ارشد نظامی موسوم به
  . دراستانبول بخاک سپرده شد

  سرورسلطان در اواخر عمر درترکيه             .يادش گرامی بادروانش شاد و

علياحضرت سرورسلطان در ھنگامی که شاه امان هللا به سفر اروپا         

رفته بود، نامه ای برای پسرش فرستاد و درآن تمناو درد مھجوری را از فراق 

پسر ابراز کرده بود، شايق جمال افندی آن نامه را به نظم کشيده بود و در 

  .ينه عرفان به چاپ رسانيد مجله آئ
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  مدافع سرسخت  املکه ثري

   افغاننزآزادی 
  

  
  ملقب به شاه خانم ملکه ثريا

  )١٩۶٨ اپريل ٢٠ -١٨٩٩نومبر٢۴(

  

خان، بنت محمود طرزى ابن هللا ملکه ثريا خانم اعليحضرت امان 

اين . سردارغالم محمدخان، ابن سردار رحمدل خان ابن سردار پاينده خان بود

ع وفاضله در خانواده يک نويسنده ويک سياستمدار نامدار افغان که ھم زن شجا

پدر و ھم پدرکالنش و پدر پدر کالنش، ھمگى شاعر، نويسنده ، ھنرمندو ھنر 

 در دمشق به دنيا آمد و ١٨٩۹نومبر سال ۲۴دوست و روشنفکر بودند، در

با  ١٩١٣ میالدی با خانواده خود به افغانستان برگشت ودر سال ۱۹۰۵در

خان در قصر شھر آراى کابل عروسى نمود وھمانجا از هللا شھزاده امان ا
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» شاه خانم«خان به لقب هللا طرف عليا حضرت سراج الخواتين مادر امان ا

زيرک وآگاه بر زبانھاى ترکى وفرانسه ئى و عربى و  اين زن زيبا و. ناميده شد

  . فارسى مسلط بود و سخنران پر شور و مؤثرى بود

 یا ، محمودطرزی ، نویسنده وگرداننده دانشمند وبا تدبیرپدر ملکه ثر

سراج االخبار افغانیه بود ودر تحت تربیت سالم او دخترانش ھریک خیریه 

 که ثریا، خانم اعلیحضرت شاه امانطرزی خانم سردار عنایت هللا خان ومل

  .فراموش ناشدنی برای جامعه زن افغانستان نمودند خدمات برجسته و هللا،

 در سراج االخبار افغانیه ازنقش برجسته زنان در دطرزیمحمو

زمانى که تمام زنان و مردان « :بقول او. دوران خالفت عباسى یادمیکرد

اروپائى بى سواد و جاھل بودند ، زنان مسلمان موقف ھاى مھم بحيث شاعر و 

طرزى مانند تجدد طلبان » .ھنرمند داشتند و حتى در مقامات ادارى کار ميکردند

ًو اصالح طلبان ھم عصر خود قويا از داعيه حقوق  زنان حمايت مى نمود و 

استدالل ميکرد که فقط زنان تعليم يافته و منور مى توانند خانم ھا و مادران 

خوب باشند و ھمين زنانند که فرزندان خوب که آينده متعلق به آنھاست، بارمي 

غانستان پس از دوران ھمچنان طرزى توضيح ميکرد که علت سقوط اف» .آورند

تعدد زوجات بين حکمروايان بود که در نتيجه ) م ١٧٩٣-١٧٧٣(تيمورشاه 

اوالد ھاى متعدد آنھا با ادعاى مساوى به پادشاھى، کشور را در مبارزه داخلى 

  . قدرت قطعه قطعه کردند

) بخصوص زنان افغان (  چون در زمان طرزی، شرايط زنان مسلمان 

، طرزى و شاه امان هللا وجوانان افغان نخستين مدافعان بسيار رقت انگيز بود

حقوق زنان و نخستين طرفداران حق تحصيل و ازدواج زن با يک مرد در 

 . افغانستان بودند

شاه امان هللا وملکه ثریا ھردو از اندیشه ھای محمودطرزی در جھت 

ول بعد از حصهللا شاه امان .   بودندآزادساختن زنان از زندان چادری ملھم

استقالل سياسى ، به نقش زنان در روند تحوالت اجتماعى توجه خاص مبذول 
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داشت و پروسه نجات زنان را بحيث شھروندان متساوى الحقوق آغاز نمود وبه 

  . اين منظور به تأسيس انجمن نسوان و مکاتب دخترانه اقدام کرد

 ١٩٢٠ در سال »مستورات«به نام را  ه نخستين مكتب دخترانملکه ثریا،

در آن آموزش را از دختران  تن ٤٠ به تعداد کهرد کآرا كابل تاسيس  در شھر 

الحمد هللا "  : ملكه ثريا در روز افتتاح مكتب در يك سخنراني گفت. آغاز كردند 

سايهء اعليحضرت  براي مازنان،امروز يك روز نھايت خوب است كه در 

كه اوالد وطن از اين مكتب است  اميد . غازي، مكتب مستورات را افتتاح ميكنيم

و ملت خويش حتي الوسع خدمت كنند به ھمه  مستفيد شده و در راه دين و دولت 

كه فرضيت علم به مرد و زن يكسان است، و اين مكتب  حاضرين معلوم است 

جوان،  ما، زنان تاسيس شده از توجھات معارف خواھي اعليحضرت  كه براي 

تھه اکابل نسایت ." ( معارف استغازي ما و ھمت و كوشش جناب وزير

   )۸۰شماره 

شخص ملکه ثريا اداره مکتب مستورات را با ھمکارى عده ئى از زنان 

  .روشنفکرکابل به عھده گرفتند

 در آخرین مقالۀ شان در بارۀ ،داکترسید عبدهللا کاظمدانشمند افغان،

 سیس اولین مکتب نسوانبا تا١٩٢٠درختم سال«:ملکه ثریا، مینویسد که 

 .درافغانستان بنام مکتب مستورات دروازه تحصیل برای زن افغان بازگردید

ملکه ثریابا حمایت معنوی شوھر . مکتب توسط زنان خانوادل شاھی اداره میشد

اسما «مادرش.از امور مکتب وارسی میکرد» مفتشه«و والدین خود به عنوان 

یرۀ مکتب که زن با فرھنگ ودانشمند بود،مد» خانم محمود طرزی-رسمیه

به حیث معاونۀ ایفای وظیفه )خیریه خانم معین السلطنه(وخواھر ملکه

درخانۀ علی » شھر آرا«مکتب مستورات بیرون قصرشاھی در ناحیۀ .میکرد

 ٥٠احمدخان والی واقع بود که بیشتر شاگردان آنرا در سال اول در حدود 

عده خانمھای معلمه ھای اولی مکتب آن.دختر از خاندان شاھی تشکیل میدادند

بودند که درخانه سواد خواندن ونوشتن را آموخته وقدری از علوم دینی وادبی 
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درمدت کوتاه شاگردان مکتب چنان افزایش یافت که در پنج . آگاھی داشتند

صنف ابتدائی تقسیم شدند ومکتب نیز به یک عمارت بزرگتر در قلب شھر مسما 

ودریک عمارت » مرغابی ھاحوض «به ده افغانان در نزدیک محل مشھور به

ملکۀ امیرعبدالرحمن خان به )بوبوجان(که از طرف » گلستان سرای«بزرگ بنام

 در ھمین وقت ھیئت اداری مکتب مشتمل بر. مکتب اھدا شده بود، انتقال یافت

یکی بحیث مدیره » روح افزا بلقیس و«زاده ھای ملکه بنام ھای دوخانم از عمو

 اکتوبر٣١افغان جرمن آنالین،( ».قررگردیدندًودیگری بحیث مبصره جدیدا م

  ) بقلم داکترسیدعبدهللا کاظم،،مقالۀ ملکه ثریا٢٠١٤

اینست که در   بیانگر)شاه خانم(مان پادشاھی ذیل  به مھرملکه ثریا فر  

از محل سابق خود به کابل    مستوراتتب ھجری شمسی مک١٣٠٠سال 

معاشی برای  ویق زنان مدد تشغرض شده است وانتقال داده  ،ی گلستان سرا

  . نیز درنظرگرفته شده بودشاگردان نسوان 

  اعbن پادشاھی

  )امضای ملکه ثريامھر وبه (

  :به خواھران عزيز، ساکنين شھر کابل و حومه 

با اينوسيله اصول و قوانين ذيل را که برای آسايش شما و دختران شما 

نسل بشر از آميزش يک ھرکسی ميداند که . تصويب شده، به اطالع می رسانيم

مرد ويک زن بوجود آمده و ھرگاه فقط وجود يک مرد و يا عکس آن در کار بود، 

بنا بر اين گفته ميتوانيم که . نژاد انسانی بزودی از روی زمين نابود می گرديد

و . نه يک مرد و نه ھم يک زن به تنھائی نمی تواند انسان کاملی محسوب شود

ادامه نسل بشر ضروری است، مرد و زن به تنھائی چون بقای زن و مرد برای 

مسووليت ھا و .نخواھند توانست يک موجود کامل انسانی را پرورش دھند

زنھا مؤظف تربيه اطفال، پختن : مکلفيتھای زندگی در بين زن و مرد تقسيم اند

غذا و اداره امور فاميل ھستند، در حاليکه مرد ھا مسووليت تأمين معيشت و 

ھرگاه ما نقش نسبی و مربوطه . و اداره امور فاميل را به عھده دارندتھيه غذا 
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ھر يک را به دقت مطالعه کنيم، می بينيم که حتی مسووليت ھای زنان نسبت به 

و روشن است که . مردان خاصتا در ساحه مواظبت از اطفال بيشتر ميباشد

در چنين يک بدون کسب تعليم و تربيت مناسب برای زنان ناممکن است تا يک ما

زنھا مؤظف اند نسلھای آينده را تربيت . مسووليت مھم حياتی را انجام دھد

وقتی ما . نمايند که اين خود يکی از مھمترين مسووليتھای زندگی بشمار می رود

زنان را از تعليم و تربيت محروم کنيم، در واقع نيمی از وجود خود را ناتوان 

  .خويش از بين برده ايم نموده وسيلهء معيشت خود را به دست 

مرد و زن را بدون اينکه امتياز ) ص( بيھوده نبود که حضرت محمد 

پيامبر . بخصوصی برای مردان قائل شود، به کسب علم و دانش ملزم ساخت

حصول علم و دانش وظيفهء دينی ھمه مسلمانھا اعم از زن و : "اسالم می گفت

به زن حق ميدھد تا به ) فویشرع مصط(از طرفی قوانين محمدی . مرد ميباشد

مقام قضاوت ھم برسد، در حاليکه برای رسيدن به چنين مقامی انسان بايد 

از . سالھای مطالعه را پشت سر بگذارد و مقدار زياد معلومات بدست آورد

اينرو ثابت می شود که تعليم و تربيه در اسالم از اھميت مساوی با مردان بر 

ه سواد آموزی در بين مسلمانھا معمول بود و در ايامی ک. خوردار بوده است

مراکز تعليمی در سراسر دنيای اسالمی تأسيس می شدند، زنھای زيادی بودند 

ھمه ميدانيم که . که به مثل مردھا، دانشمند، محدث، اديب و ھنرمند شدند

و تابعين شان با حضرات ام المؤمنين عايشه صديقه، ام " ص"صحابه پيامبر 

ی حفصه مشورت ميکردند و در مسائل دشوار دينی جويای السلمه و بی ب

عاصيه بنت جارهللا يکی از علمای بزرگ علم حديث . نظريات ايشان می شدند

ھمچنين . بود و جالل الدين سيوطی دانشمند نامی اسالم از وی درس می گرفت

ايمللک خواھر شيخ جمال الدين شھرائی که يکی از معاصرين ابن اعجاز 

. مباحثات علمی بسيار داشت) اسقالنی(د با اين عالم و محدث بزرگ اسقالن بو

 خواھر نجم الدين قاضی القضات بعنوان يک زن پرھيزگار و -اسماء بنت محمد

عالم بزرگ علم حديث مورد تحسين مردم قرار گرفته بود و کتب بسياری در 
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 را تحت حتی امام سيوطی ثالثيات مسند. حديث مکی را مطالعه و تدريس ميکرد

در تاريخ اسالم مثال ھای بسياری از . رھنمائی الف بنت الجمال مطالعه کرد

دانشمندان، استادان و بزرگان مشھور و تعليم يافته و يا زنھای که در جنگھا 

تحصيل علم و دانش يک . شجاعت زيادی از خود نشان داده اند، سراغ داريم

  .امر کامال عقالنی و قانونی برای زنان ميباشد

پس برای اينکه به چنين يک ضرورت عاجلی جوابگوئی بتوانيم، دو 

 در نواحی را سال گذشته) مکتب مستورات و مکتب عصمت(مکتب دختران 

از آنجائيکه ھيچيک از اين . خان در کابل تأسيس کرديمسرای عليا و قلعه باقر

از مکاتب نميتوانست شاگردان بيشتری را در خود جای دھد و مکتب اولی ھم 

شھر دور تر بود، ھر دو مکتب را به گلستان سرای کابل که دارای اطاق ھای 

که با اين نحو .  شاگرد را در خود جای ميدھد، مدغم ساختيم٨٠٠بھتر است و 

مصارف لباس، غذا، . تمام شاگردان اناث ميتوانند در مکان واحد جمع شوند

. اخت خواھد شدچادری و کتابھای شان از طرف حکومت بطور عادالنه پرد

ھمچنين شماری از معلمين ورزيده از داخل و خارج کشور استخدام خواھند شد 

تا در اين مکاتب رشته ھای اقتصاد خانواده، پرورش اطفال، خياطی، بافت و 

  .آشپزی را تدريس نمايند

 ساله تا ده ٦چون مکاتب عادی دختران تنھا دختر ھای جوان به سنين 

، برای زنان کالن سال يک مکتب حرفوی که بتواند تربيت ساله را انتخاب ميکنند

مسلکی در رشته ھای خياطی، پخت و پز و ساختن گلھای مصنوعی را فراھم 

ھدف از تأسيس اين مکتب اينست تا زنھا را کمک کنيم . کند، تأسيس نموديم

مشاغل جديدی بياموزند و از نظر مالی مستقل شوند و بتوانند خود را از 

در اخير سال . کامل مالی شوھر ھا و فاميل ھای شان آزاد سازندوابستگی 

شاگردانی که در يکی از اين سه رشته به درجه اول، دوم و ) ١٩٢٢(١٣٠١

 روپيه ٤٠٠ روپيه و ٧٠٠ روپيه، ١٠٠٠لترتيب جوايز شوند، باسوم فارغ 

ھرگاه شاگرد در ھر سه رشته به درجه اول . افغانی را دريافت خواھند کرد
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 ١٠٠٠ روپيه و يا اگر در سه رشته به درجه دوم فارغ شود ١٥٠٠غ شود، فار

به عالوه  زنان با آموختن يک حرفه نتنھا پول بدست . روپيه جايزه دريافت ميکند

مکتب . می آورند بلکه به يک منبع عايداتی برای شوھران خود تبديل خواھند شد

ای موقعيت دارد و از نيز در گلستان سر) مکتب صنايع اناثيه(حرفوی زنان 

حضور خواھران عالقمند و بلند نظری که بخواھند در اين بر نامه سھم بگيرند، 

  .استقبال خواھد کرد

با اينوسيله به اطالع شما رسانيده می شود که ھر کسی بخواھد به 

مکتب مستورات و صنايع اناثيه ثبت نام کند و يا داو طلب شغل تدريس در اين 

 سوابق کاری خود را به مديريت مکتب مستورات ارسال نمايد مکاتب باشد، بايد

تا باشد که اجازه دخول را حاصل کرده از منابع دست داشته علمی و معلوماتی 

در اين مرحله شاگردان مطابق به سويهء کاری خود به صنوف . استفاده بتواند

   .مختلف جابجا خواھند شد

  مھر ملکه ثريا/ سر پرست مکاتب زنان 

  ه خانمشا: ءامضا

  درواکنش مذھبی وتحوالت اجتماعی« داکتر سنزل نوید، :منبع(

  )١٩٧،٣٧آرشيف ملی افغانستان، سند شماره  ضمیمه سوم، »افغانستان

مقارن سومين سال  (١٣٠٠در سال :داکتر عبدهللا کاظم مینویسد که 

مدير . افتتاح شد) عصمت(مكتب دخترانه به نام  ، دومين )پادشاھي امان هللا خان

موسوم گرديد،بانو سايره سلطان خواھر ) ماللي(ھا به نام  اين مكتب كه بعد 

  سپس مكتب تدبير منزل كه در آن     . خان مشھور به  سراج البنات، بود امان هللا 

   .كردند، نيز ساخته شد  آلماني و تركي تدريس مي خانمھای

شفاخانۀ "نام  بنیزرا مخصوص زنان  شفاخانه ١٩٢٤درسال  ملكه ثريا

که در آن دونفر داکتر زن ودو قابله آلمانی وایتالوی ویک . ایجاد کرد"مستورات

عمارت شفاخانه .داکتر نسائی ایتالوی بنام داکتر ریجنولی به کار آغاز کردند

واقعۀ باقر خان بود که نخست امور ) عمۀ شاه امان هللا(ُمتعلق به اخت السراج
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ًوبعدا اخت السراج وسردار بیگم یکی از ) اهخواھر ش(آن توسط سراج البنات

اف یافته این شفاخانه تاریخی تا امروز بشکل انکش. عموزاده ھای او اداره میشد

  )داکترکاظم ،ھمان مقاله."( فعال است)در جادۀ میوند(آن ھنوز ھم در ھمین محل

قرار داشت، در برنامه هللا شوارى ھايى که برسرراه شاه امان با ھمه د

  .حى دولت براى حقوق زنان فصل خاصى عنوان شده بودھاى اصال

ھمچنان يک مکتب تدبير منزل براى زنان کابل در باغ على مردان با 

ملکه ثريا محکمه اى داير .معلمى عده يى از زنان جرمنى و ترکى تاسيس گرديد

از قبيل ندادن نفقه و . نمود که شکايات زنان را در مقابل شوھران بررسى کند

يک ھيئت .  شدن توسط شوھران شان و يا طالق دادن بدون موجبلت وکوب

که عکس العمل مردان راکنترول کنند و از  مخفى وارسى زنان نيز ايجاد گرديد

زنان پير خواستندکه به خانه ھا بروند و ببينند که رويه مردان با زنان شان 

 .ودخان شامل بهللا چگونه است ؟ ھمه اين ھا در پالن اصالحى شاه امان ا

بنابر دعوت ملکه ثریا چندین بار زنان ماموران بلند رتبه کابل به قصر  

دلکشا دعوت  شدند و شاه برای آنھا سخنرانی نمود و گفت که برخی ازشما در 

منازل خود زندانی استید ومن شواھد ومثال ھای زیادی از این زندگی رقت 

راثرفشارمردان در حتی برخی از زنان ب.بارزنان در خانه شوھران شان دارم

شاه افزود که .  خانه و پوشیدن چادری به مرض سل مبتال شده اند چاردیواری

چادری مانع درس وتعلیم میگردد و برعکس زنان اروپائی، زنان افغان از کار 

زنان درپوشیدن چادری باید از مردان خود ترس وبیمی . وکسب بی بھره اند

زنان نمود و بسیاری از زنان  لعاده ای برسخنان شاه تاثیر فوق ا. نداشته باشند

طبیعی است که  زنان . درمقابل شوھران خود به دفاع از حقوق خود برخاستند

چون از لحاظ اقتصادی وابسته به مردان خود بودند کاری از پیش برده 

 نتوانستند و برخی از جانب شوھران خود کوتک کاری ویا تھدید به مرگ نیز

  ادى از دختران را براى فراگيرى تحصيالت عالى در شاه بعدھا  تعد.شدند
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  اولين دسته دخترانی که درعھدامانی غرض تحصيل نرسنگ عازم اروپا شدند

شاه  ازدواج با . طبابت و نرسنگ و غيره به ترکيه فرستاد ھاىرشته 

صغيررا ممنوع اعالن کرد و ازدواج مرد با چھار زن را به يک زن محدود 

در مورد گرفتن طويانه و عروسى قيوداتى وضع کرد تا هللا امان شاه . ساخت

و نيز سن ازدواج را . فشار عروسى را از روى شانه ھاى خانواده داماد کم کند

 سال تعيين نمود، اما در لويه جرگه ١٨ سال و براى دختران ٢٢براى مردان 

، ه بودکه بخاطر خاموش کردن شورش پکتيا تدوير يافت )١٩٢٤(دوم در سال 

ون اکثريت اعضاى آن جرگه را مالکين و خانھا و روحانيون متعصب تشکيل چ

که دولت مجبور شد  ميدادند، بعضى تعديالت در برنامه ريفورمھا وارد شد

 . ًموقتا آنرا بپذيرد

» انجمن حمايت نسوان« ١٩٢٨بنابر در خواست ملکه ثريا، در تابستان 

داره انجمن را بدست گرفتندو تشکيل شد و دوازده نفر از زنان بافھم کابل ا

بدینسان براى . خواھرشاه کبراجان مسئولیت اداره این انجمن را بدوش گرفت

به شاروالی . نخستين بار زنان در کار اداره مملکت با مردان شريک شدند

دستور داده شد تالست زنان بیوه وبی سرپرست را ترتیب و آنھا را درشفاخانه 

  . مایدھا والبراتوارھا شامل کارن
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را » ارشاد النسوان«کار نشرمجله  خورشیدی ١٣٠٠در ماه حمل سال  

محمدزمان خان طرزی  و روح افزا طرزى ،دختر) همیساسما ر( مادر ملکه 

نخستین نشریه مخصوص زنان بود " ارشاد النسوان".کاکاى ملکه بدوش گرفتند

 طرزی ه، ھمسر محمودمیسکه در دوران اصالحات امانی به مدیریت اسما ر

        . منتشرشد در کابل

مدیر این نشریه، روح افزا، دختر 

حبیب  محمد زمان خان خازن الکتب و خواھر

این نشریه روی کاغذ .هللا خان طرزی بود

" سرای ده افغانان"نازک پسته ای رنگ در

 بیشتر مطالب   .به چاپ سنگی می رسید کابل

ارشاد النسوان که زیر نظر مسقیم ملکه ثریا 

مسر امان هللا خان منتشر می شد، مطالب ھ

اخبار .آموزشی برای زنان و دختران بود

  ه خانم محمودطرزیميساسما ر           آداب معاشرت زنان، آشپزی،زنان،

خیاطی، تربیت کودک و خانه داری، مھم ترین مطالب این نشریه را تشکیل می 

                                                                                                                  .داد

  روزى که ملکه ثريا در يک اجتماع « :  غبار ازچشمديدھاى خود مينويسد

از پيشرفت زنان جھان و عقب ماندگى زنان افغانستان سخن زد، زنان با درد 

رف و تاسيس بگريستند و پنجاه نفر زن فى المجلس خودشان را در خدمت معا

ملکه چنان متأثرو منفعل گرديد که خودش وظيفه . اولين مدرسه زنانه گذاشتند

سیستانی،عالمه محمودطرزی، شاه (» مفتشى مکتب مستورات را برذمه گرفت 

 ) ٣٣امان هللا ونقش روحانیت متنفذ ، ص

 جوالى ٢٥ملکه ثريا پس از بازگشت ازسفر اروپا، مقاله اى در تاريخ 

ارامان افغان منتشر ساخت که درآن در مورد چادرى گفته شده در اخب۱۹۲۸

چادرى زن را از تنفس ھواى آزاد مانع ميگردد و به ھمين سبب اکثريت :بود
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عنعنه پوشيدن چادری که معلوم نيست از کجا . شان به مرض مبتال شده اند

وارد اسالم شده، رفته رفته شکل مذھبى را بخود گرفت که در ھمه اديان و 

شورھا ديده مى شود، طوريکه برقع و دوالق امروز در وطن ما يک عمل ک

عنعنوى بوده که رفته رفته جاى خود را در دين و مذھب تاسيس نمود وبه آن 

. قبل از نشرمقاله، ملکه ثريا باعده ئى از زنان صحبت کرد. صبغه مذھبى دادند

ى صحبت نموده نخست دختران مکاتب را مالقات نمود و با آنھا در موردچادر

و آنھارا تشويق نمود تا در از بين بردن آن سعى و کوشش نمايند، اما مجبور 

سپس ملکه تعدادى از زنان را درقصردلکشا مالقات نمود و به آنھا . نيستند

گوشزد کردکه با مردان درکارھا سھم مساوى بگيرند، بخصوص درانکشاف 

اومتذکرشده بودکه زنان . کشور و درچھار ديوارى خانه بقسم محبوس نباشند

ًاروپائى در فابريکه ھاکار ميکنند، الکن زنان افغان که جسما قوى تراند، اما در 

انکشاف کشور سھم نمى گيرند، زيرا علت آن پرده چادرى است که در ھيچ جا 

  .قابل قبول نيست

 زنان از نظر مذھبى مى بايد يک روپوش مخصوص در سرکنند تا 

ند، مگرپنھان کردن دست وروى زنان در روستاھاى موھاى شان را بپوشا

کشور رايج نيست ، اما معلوم نيست از چه زمانى برقع و دوالق که زن را از 

فرق سرتا پاشنه پادر خود مى پيچد، رايج گشته و در شھرھا رفته رفته چنان 

اھميت پيداکرده که اگر زنى بدون برقع از خانه خارج شود، گويا که آبروى 

  .  از بين برده است مرد را

از رشوت : امان هللا خان در یک مالقات با ماموران عالی رتبه گفت که

خوری وشراب نوشی ماموران مطلع است و بزودی آنھا را بشدت مجازات 

بقول منشی علی احمد، ھدف شاه از بیان این نکته ترساندن . خواھد نمود

لوچی زنان بود که با ماموران بلند رتبه وخاموش کردن شان درموضوع روی 

این امر سرمخالفت داشتند، از جمله محمودخان یاور ومیرھاشم خان وزیر 

بنابرین شاه به اولین کسانی که دستور داد تا با خانمھای خود بدون . مالیه بودند
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بعد از این بود که سایر مامورین زنان . چادری حاضر شوند، ھمین دونفر بودند

 وسینما ھا بطور روی لوچ و بدون چادری بیرون خود را به پغمان و پارکھا

  )٨١ صداکتر کاکر، دپاچا امان هللا واکمنی ته یوه نوی کتنه،.(میبردند

ُدر بيانيه افتتاحيه خود از تعدد ازواج ١٩٢٨خان در جشن هللا امان ا

سعادت آينده کشور مربوط به مادران است که نسل جديد را : سخن زد و گفت 

خان هللا  فردى نبايد بيشتراز يک زن داشته باشد، امان پس ھيچ.تربيه ميکنند

پاک و عفيف و با عصمت باشيد و دراين صورت ترس از : خطاب به زنان گفت

بعد شاه و ملکه ثريا و نورالسراج که بدون چادرى . شوھران خود نداشته باشيد

در اين محفل . بودند با نمايندگان مالقات نمودند، سپس اتن ملى اجرا گرديد

  . کثريت زنان ديپلوماتان شرکت ورزيده بودندا

وقتى جشن استقالل تمام گرديد، لويه جرگه تدوير يافت که در آن يک 

خان با هللا امان . ستان اشتراک ورزيده بودندھزارویک نماينده از سراسر افغان

پروگرام ھاى اصالحى  بعضى ازنمايندگان ديدارخصوصى داشت و به آنھا

ُبراى زنان آزادى داده شود، تعدد ازواج : ت که خودرا تشريح نموده گف

غيرقانونى، و تعليم وتربيه زن ومرد اجبارى، اجراى طالق از طريق قانون 

مدنى صورت بگيرد، داشتن اسلحه منع گردد و بانک ملى تاسيس و در پھلوى 

لويه جرگه ھيچکدام از اين اصالحات . پول مسکوک پول کاغذى چاپ شود

 نمايندگان قبايل سرحدى که تحت نفوذ حضرات رانپذيرفت، بخصوص

  . شوربازار بودند آنرا ردکردند

بودند، ،که زنان ھم درآن اشتراک ورزیده ١٩٢٨در لويه جرگه 

و . به نمايندگى از زنان افغانستان سخنرانى کردهللا کبراجان، خواھر شاه امان 

رگشت از زندگى ملکه ثريا زنان روشنفکر قندھار را پذيرائى نمود، تا آنھا در ب

درطرح اصالحات اشاره شده بودکه . نوين در کشور به ديگرزنان حکايت کنند

ھيچ فرد نظامى مريد و ياپير و رھبر مذھبى شده نمى تواند ونه درسياست 

مداخله کرده ميتواند و اعالن گرديدکه کسانيکه خانم خارجى دارند در وزارت 
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.  خانم خارجى خود را را طالق بدھدخارجه استخدام شده نمى توانند، مگر اينکه

برمسئله تعليم مختلط دختران و پسران 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 پراھميت ديگر مطرح 

در روزسوم لويه جرگه بعد از . زنان افغان بودگرديد و آن دادن آزادى براى 

آنکه حقوق زنان با مردان مساوى اعالن گرديد، ملکه ثريا از جا بلند شد و 

چادر نازک خود را که بر روى کشيده بود از سرگرفت و ھمانجا پاره کرد، 

باکف زدن اين عمل او را تائيد کردند و )به استثنای عده ای متعصب(حاضرين 

 از ملکه ثريا پيروى کردند و مردان روى زنان را ديدند، درحالى که زنان ديگر

نه ازحسن زنان چيزى کاسته شد و نه از شرف وغيرت مردان چيزى کم 

  . گرديد

) ھفته اول ماه اکتوبر(شاه امان هللا یک ماه بعد از لویه جرگه 

ًچھارجلسه بزرگ در قصر ستور وزارت خارجه دایر کرد که در ھریکی 

تن ازمعاریف ومامورین عالی رتبه با خانمھای شان بشمول دپلوماتان ششصد 

شاه در بیانیه روز چارم خودبراین موضوع . خارجی مقیم کابل اشتراک داشتند

تاکید نمود که ظرف دوماه دیگر برقع ازسر زنھا برداشته خواھد شد وبجای آن 

 در زیر گردن مانند زنان ترکیه برسر انداخته میشود که) دستمال(یک روسری

ھمچنان . مگر شاه متذکر شد که اختیار اینگونه ستر اجباری نیست. گره میخورد

شاه به این نکته اشاره کردکه چادری  در اسالم فرض نیست وبعد خطاب به 

ملکه ثریا گفت که چادر خود را از سر بردارد وملکه چادرخود را از سر 

نکه از شرف ملکه چیزی برداشت و زنان وحضار برایش کف زدند، بدون آ

بدین سان ملکه ثریا نخستین زن افغان است که رسما روی .کاسته شده باشد

بعد آز ان شاه مالھای متعصب را مورد . لوچی زن را در کشور اعالم کرد

حمله شدید قرار داد وآنھا را اشخاص جاھلی خواند که مسؤول جمیع عوام 
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وپخش جھالت ونادانیھا فریبی ھا ومنبع تمام تعصبات بیجا واشاعه 

این سخنان شاه به ارتباط مخالفت مالھا وروحانیونی ) ١٩٥ادمک، ص.(میباشند

  .بود که با اصالحات شاه در لویه جرگه صورت گرفته بود

  اکتوبر، يک روز ١٢روز: مينويسدکه ) آتش درافغانستان«نويسنده کتاب 

براى بار اول زن تاريخى در تاريخ زنان افغانستان به حساب ميرود، زيرا 

ازآن روز به بعد زنان منوربرقع نپوشيدند . افغان روى لچ در اجتماع قبول شد

در کابل بيشتر زنان بدون چادرى . و درعوض البسه مناسبى را اختيارکردند

ًدولت واقعا ميخواست که زن از حيثيت و عزت شايسته به عنوان . ديده ميشدند

ان در جامعه بر خوردار گردد، زيرا در شريک زندگى مرد و به عنوان يک انس

ًآن روزگار مخصوصا در خارج از شھرھا زن مثل حيوان در معرض بيع 

وشرا قرار ميگرفت و در برخى موارد زن با گاو و اسپ و خر و غله تبادله 

به ھمين جھت است که محمود طرزى از وضع رقت بار زنان در . ميگرديد

شاه به اين بسنده نکرد و طى فرمانى از . افغانستان اشعار شکوه آميزى دارد

اين کارھا گرچه در . مامورين دولت خواست تا بيش از يک زن نداشته باشند

ظاھر با عنعنات جامعه افغانى نا سازگار بود، اما از نظر دولت در واقع راه 

ھايى بود که ال اقل در شھرھا نيز زن از آزادى بر خوردار گردد و اگر بخواھد 

اما اين روى باز در آن زمان از پيشانى تا زير . با روى باز ظاھر شودبتواند 

زنخ و دستھا تا بند و پا ھا تا بجلک قابل رويت بود نه بيش از اين، ھمان چيز 

  . ھاى که زنان در دھات افغانستان ھمواره از آن بر خوردار بوده و ھستند

 ان مبارزه کردندغو ملکه ثريا تا آنجا براى آزادى زنان افهللا شاه امان ا

که از جانب روحانيت متنفذ متھم به کفرشدند و بر سر اين مساله نه تنھا تاج و 

تخت سلطنت را از دست دادند، بلکه از کشور نيز تبعيد گرديدند ودر غربت 

  :ھزار سال پیش گفته بودفردوسی  .جان دادند

  يم بد داشت کجا اين سرانجام      به يزدان که گر ما خرد داشتيم
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به دنيا هللا ملکه ثريا فرزندانی به  نامھای ذیل ازشاه امان ا

 : آورده بود

 .  ـ آمنه، با مصطفى حسن ويج از مسلمانان يوگوسالوى ازدواج نمود١

 ـ عابده، نخست با على ولى فرزند محمدوليخان ازدواج نمود وبعد از ٢

زندی از ولی صاحب فر.عنايت سراج ازدواج نمودهللا رحميدفوت على، با سردا

  .اونشد

 . در کودکى فوت نمودهللا سيف – ٣

 . ، با طاھر سوکرترک ازدواج نمود)داکتر جراح( ـ مليحه ٤

 . در کودکى فوت کردهللا  ـ حمايت ٥

که وليعھد بود، در ايتاليا ابتدا تحصيالت نظامى نمود هللا ـ رحمت ٦

م ًوبعددر عرصه ھاى علوم سياسى ورشته ھاى ديگرتحصيل نمود و فعال در رو

 . زندگى ميکند 

 .  ـ عادله، با يک مرد ايتالوى ازدواج نمودو صاحب چھار دخترشد٧

با ليال طرزى دخترعبدالتواب طرزى ازدواج ) انجنير(هللا  ـ احسان ٨

  .کردواکنون در ژنيو زندگى ميکند

 ـ ھنديه دافغانستان، ابتدا با کاظم ملک ایرانی ازدواج نمود وبعد ٩ 

وبعداز ھفت سال با داکتر رؤوف ازدواج کرد واز ازھشت سال از او جداشد 

کارنامه ھای ھندیه جان در مقاله دیگری آمده . او صاحب پسری بنام اسکندرشد

 .است

ـ ناجيه، با ايلتر دوگان ترک ازدواج کرد و دو فرزند بنام ھاى عمر و ١٠

  ) منبع ، ھنديه دختر ملکه ثريا..(حميرادارد

 ٢۰زعمر بر اثر مرض سرطان روز  رو۲۴ سال و۶۸ملکه ثريابعد از

 در روم درگذشت وحکومت ايتاليا جنازه اش را باتشريفات شاھى ١٩٦٨اپريل 

واز کابل توسط يک طياره . احترام کردند وتوسط طياره به افغانستان فرستادند

هللا ى دورتر از مقبره اعليحضرت امان نظامى به جالل آباد انتقال گرديد و کم
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ًيه دافغانستان درحالى که تقريبا چھل سال داشت ھمراه و ھند. بخاک سپرده شد

با جنازه مادرش به افغانستان سفرکرد و آرامگاه پدرش را در باغ سراج 

  .االماره در جالل آباد زيارت نمود و بزودی به روم برگشت

ھنگامى که : ميگويد) ريه تالى استوارت(نويسنده کتاب آتش در افغانستان

الل آبادرسيد ، من در ميدان ھوايى بودم، چندين نفر قبايلى جنازه ملکه ثريا به ج

دستار برسرکه زمانى ازاعمال وى متنفر و او را از کشور رانده بودند در 

پيشروى موتر جنازه نشسته بودند وقرآن ميخواندند و در حالى که دعا ميکردند 

خان حفر هللا ا را کمى دورتر از آرامگاه امان قبر ملکه ثري. از طياره دور شدند

کرده بودند، بعد از تدفين ، مالھا بى اختيار سخن زدند اما وى را تعريف 

وقتى مردھا از قبر . به استثناى اعضاى فاميل ، ھيچ زنى نيامده بود. نکردند

دور شدند، زنھاى چادرى دار آمدند و دستھا را بلند نمودند وبراى ملکه ثريادعا 

يخواندندکه سالھا قبل ميخواست آنھا را آرى ايشان براى کسى دعا م. خواندند

 ) ١٩٤آتش در افغانستان ، ص .( از زندان چادرى نجات بدھد

ًاتفاقا شاه وملکه ھردو به عمر شصت وھشت سالگی با فاصله ھشت 

  . سال ازھم چشم از جھان پوشیده اند

  

 ! شاد و يادشان گرامى بادذروانھاى آن دو وطن پرست شا

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦٠ سيمای زن افغان درحماسه وتاريخ              

  

   خطاط ھنرمند،رزىــه طــريـيـخ

  ومترجم چيره دست
 

 
  ١٩٢٩در خيريه طرزی عنايت هللا سراج

 

 

بـزرگ ملکـه ثريـا، زن سـردار عنايـت او دختر محمود طرزى و خواھر 

خان بود کـه از زنـان بـا دانـش و فاضـل عھـد خـوددر قـرن بیـستم  بـشمار هللا 

زى اين زن با ھوش در شانزده سالگى در زير نظر پدرخود محمود طـر. ميرفت

از زبان ترکى بفارسى پرداخت و متن ترجمه » قصص االنبيا« به ترجمه کتاب 

يک نسخه از اين کتـاب نفـيس را مـن . را با خط زيباى نستعليق خود کتابت نمود

نزد محترم صالح پرونتـا در کابـل ديـده ام و داکتـرروان فرھـادى تـاريخ کتابـت 

 قمرى مطابق جنـورى ١٣٢٧ محرم ٩ترجمه را از روى نسخه محترم پرونتا ، 

ژول او سـکرتر دفتـر پـدرش بـود وترجمـه رومـان . م ضبط کرده اسـت١٩٠٩

  . راکه پدرش از فرانسه به فارسی ترجمه کرده بود، پاک نویس کردورن

 ساله ولباس ھـاى خـوش ١٦حسن خط و حسن صورت و سيرت خيريه 

 ًمخــضوضا کــه علیــا. دوخــت و خــوش ســليقه او زبــانزد اھــل دربــار شــده بــود
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مادر امان هللا خان بنای رفت وآمد با خانواده طرزی ) سراج الخواتین(حضرت 

را اغاز کرده بودو در روز ھای جشن واعیاد آنھـا را بـه ارگ سـلطنت دعـوت 

بنابرين امير ناگھان طرزى را بحضور طلبيد و تقاضاى نامزدى خيريه .  مینمود

 نيـز جـز رضـائيت خان نمود و طـرزىهللا را با پسر ارشد خود سردار عنايت 

ــى نداشــت ــه در . چــاره ي ــابرین خیری ــی در ۱۷وبن ــیال۱۹۱۰ ســالگی یعن دی  م

 . خان سراج پسر بزرگ امیرحبیب هللا خان ازدواج نمود هللا باسردار عنايت 

ًخـان قـبال بدسـتور پـدرش بـا دختـر يکـى از خـوانين هللا سردار عنايـت 

ان بـا خيريـه  خـهللاچون مدتى از ازدواج سـردار عنايـت باجورنامزد شده بود، 

سرنوشت نامزد : خان پسررا را بحضور طلبيد و گفت هللا گذشت ، امير حبيب 

خـان هللا زدواج ميکنـى يـاخير؟ سـردار عنايـت باجوري ات چه ميشود، بـا او ا

جواب داد که من يکبار ازدواج کرده ام و از اين ازدواج خود راضى ام و نمـى 

زدواج نکنى دستور ميدھم تـا امير گفت اگر با نامزدت ا. خواھم زن دومى بگيرم

ه خزانـه تمام معاشاتى که بنام نامزدت حواله شده دوباره از معاش تو وضع و ب

حـضور اميـر صـاحب بھتـر : خـان پاسـخ ميدھـدهللا عنايت . دولت تحويل گردد

ھـر طـور اميـر ميفرماينـد، . ميدانندکه من جز ھمان معـاش عايـد ديگـرى نـدارم

  . اطاعت ميشود

 خـان را رخــصت و دسـتور ميدھــد کـه نــامزدى هللاميـر ســردارعنايت 

دخترخان باجورلغو شود و تمام معاشى کـه بـراى پـدر دختـر فرسـتاده شـده از 

ايـن دسـتور عملـى شـد . معاش پسرش وضـع و بـه خزينـه دولـت تحويـل گـردد

خان با آنکه تحت فشار اقتصادى قرارگرفـت، حاضـر نـشد هللا وسردار عنايت 

 را نگارنــده ايــن مطلــب.(ريــه زنــدگى نمــودزن دوم بگيــرد و تــا آخــر عمربــا خي

  .)  درخاطر دارد٢٠٠٢خان سراج درهللا ازصحبت تلفونى با سردار حميد

 جنـورى از ١٤در هللا سراج پس از آنکـه شـاه امـان هللا سردار عنايت 

سلطنت استعفی داد و کابل را ترک نمود، به پادشاھی منصوب گشت و سه روز 

 جنـورى وارد کابـل شـد، سـردار ١٦پادشاه بود و چـون پـسر سـقاو در تـاريخ 
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خان با وساطت محمدصادق مجددى بوسـيله طيـاره انگلـيس کابـل را هللا عنايت 

پس از آنکه شـاه در . بقصد پشاور ترک گفت و سپس از پشاور به قندھار رفت 

مبارزه با قواى ارتجاع دچار شکست شد، ھردو برادر با خانواده ھاى شـان در 

سـردار عنايـت .  وارد ھنـد برتـانوى شـدند از طريق چمن١٩٢٩ مى ٢٣تاريخ 

 جـوالى ٢٧جون ازطريق ھند و بصره به ايران رفـت و در ٢٤خان بتاريخ هللا 

او پس از سـفرى کـه بـه اروپـا نمـود بـه . ھمان سال مھمان رضاشاه پھلوى شد

 . در آنجا درگذشت١٩٤٦تھران بازگشت و در تھران اقامت گزيد و درسال 

خـان در تھـران فـوت هللا که سردار عنايت زندانش بعد از آنخيريه و فر

ـــان ١٩٤٧در ) م١٩٤٦= ش١٣٢٥(کـــرد ـــا پاي ـــل بازگـــشت و ت  مـــيالدى بکاب

  ! روانش شاد باد.. در کابل بود تادرگذشت) ۱۹۸۰(عمر

ـــدنیا آورد کـــه  در ســـایت رســـمی عالمـــه خیریـــه فرزنـــدان زيـــادى ب

  :محمودطرزی اطالعات زیردر مورد آنھا چنین است

 وی باشھزاده عنایت هللا خان درسال ،۱۹۸۰ -۱۸۹۳،خیریه طرزی

  : فرزند گردید بشرح زیر۱۲این خانم صاحب . ازدواج نمود۱۹۱۰

   ۱۹۸۰ – ۱۹۱۰  خلیل هللا عنایت سراج-۱

  ۱۹۵۹ -۱۹۱۲ زینب، -۲

  ۱۹۷۳ -۱۹۱۳، مستوره -۳

ازدواج ) وی باناصر ضیا عطا هللا ناصـر( ۱۹۷۷ -۱۹۱۵ حمیرا، -۴

یکی حمید ناصرضـیا سـفیر :احب دو پسر شدازوص. درگذشت۱۹۷۱نمود که در

افغانستان در جرمنی در حکومت انتقـالی آقـای کـرزی ،ودیگـری عظـیم ناصـر 

  .ضیا ،جنرال قونسل افغانستان در استانبول ترکیه

،وی بــا عابــده دختــر ملکــه ثریــا ۱۹۱۷حمیـدهللا عنایــت ســراج، -۵

اج در رشـتۀ حمیـدهللا عنایـت سـر. ازدواج کرد،ولی از او صاحب فرزندی نشد

انجنیری درتھران تحصیل کرده وبعد از بازگشت به وطن درپست ھای مھـم از 

قبیل وزارت تعلیم وتربیه ، معـین وزارت خارجـه، نایـب الحکومـه ھرات،سـفیر 
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کبیر افغانستان درانگلستان،و سفیرکبیرافغانستان دردھلی جیدیـد اجـرای وظیفـه 

 پـر مطالعـه اسـت و ھنگـام  وى مـردى اديـب و خليـق و دانـشمند و.کرده است

 سـاله ۹۰او اکنـون .صحبت اشعار بسيارى از يـاد ميگویـد و حافظـه قـوى دارد

 به ۲۰۰۵است  وریاست بنیاد بین المللی محمود طرزی را بعھده دارد ودرسال 

افغانـستان ســفرکرد ومــدت یـک ســال را در کــشور بـسر بــرد ودوبــاره بــه روم 

   .یکندبرگشت واکنو درروم بطور مجرد زندگی م

در ) رئـیس پوھنتـون کابـل( وی با توریالی اعتمادی ،۱۹۱۸ رقیه،-۶

حامـد، نظیفــه، :  ازدواج نمـود وثمـره ایـن ازدواج چھارفرزنــد بنـام ھـای۱۹۴۸

  .محمود ومریم اند

با عبدهللا طرزی ازدواج کـرد ویـک پـسر بنـام حبیـب :۱۹۲۰، حمیده-۷

  .هللا دارد

پـدر لـیال . ازدواج کـرد۱۹۷۱ وی با لیال رشتیا در:۱۹۲۱، خیرهللا -۸

 ۱۹۷۳ تـا ۱۹۷۰آقای سیدقاسم رشتیا درآن وقت سفیر افغانستان در جاپـان از 

 ابتدا در استانبول ترکیه تحـصیل نمـود وبعـد در ۱۹۵۲تا ۱۹۳۰خیرهللا از .بود

 در وزارت خانـه ۱۹۷۵ تـا ۱۹۵۲واز . پاریس بـه تحـصیالت عـالیتر پرداخـت

ریس خـدمت نمـوده واکنـون در ژنیـو زنـدگی ھای مختلف درکابل ودر لندن وپـا

  .از ازدواج با لیال رشتیا کدام فرزندی به ثبت نرسیده است.میکند

ــریم طــرزی در :۱۹۲۲،عــصمت هللا -۹  ازدواج کــرده ۱۹۵۹بــا م

  .ودوفرزندش بنام ھای عنایت هللا، وسیمین اند

ــه-۱۰ ــرده ۱۹۴۸او در : ۱۹۲۳، لطیف ــراج ازدواج ک ــدالکبیر س ــا عب ب

 عبـارت انـد از ضـیاکبیر، محمـود، حبیـب ، افـضل، جمـال، زریـره وفرزندانش

  .وثریا

عبـدهللا .  با عبدهللا ملکیـارازدواج نمـود۱۹۴۸در : ۱۹۲۵، انیسه -۱۱

ملکیار والی ھرات وبعد وزیر مخابرات ووزیر مالیه شد وسپس به حیـث سـفیر 



 ١٦٤ سيمای زن افغان درحماسه وتاريخ              

در  ۲۰۰۲و درسـال .کبیرافغانستان در لندن وتھران وامریکا خدمت کرده اسـت

  .خلیل هللا، عبیدهللا، نصیب هللا، نادیه ورخشانه اند:فرزندانش. امریکا درگذشت

  ۱۹۴۴ -۱۹۲۸،نفیسه_۱۲

  از www.mahmudtarzi.comسایت رسمی محمود طـرزی: رک
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 ظاھرشاهملکه حميرا، خانم محمد 

  

 
  ملکه حميرا خانم ظاھرشاه

  

دختر سرداراحمدشاه وزیردربار، ھمسر علياحضرت ملکه حميرا،

مؤلف کتاب زنان افغان زیرفشار عنعنه  .محمد ظاھر شاه بود

ملکه : "دربارۀ ملکه حمیرا مینویسد ) داکتر سیدعبدهللا کاظم(وتجدد

 حمیرا زمانی با شاه ازدواج کرد که شرایط خاص درکشور

نھضت نسوان به عقب کشیده شده بود، مکاتب  حکمفرما بود و

ملکه . نسوان،مسدود و زنھا مجبور به پوشیدن چادری گردیده بودند

ناچار ازاین سیاست حکومت پیروی کرد ومثل ھمه زنان کشور در 

 حلقۀ زندگی خصوصی فرورفت وبرای مدت طوالنی درچھار

   .دیواری ارگ محصورماند
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 پیشگام خود را به حیث ملکۀ افغانستان در  او نتوانست نقش

این حالت بر روش زندگی او اثرکرد و او . ھمچو شرایط بازی کند

ًرا از امور رسمی کامال بدور کشید که نامی از ملکه در رسمیات 

تا آنکه بعد از سی سال این پرده ابھام دریده شد وملکه . برده نمیشد

ه معیت شاه ب) ١٣٣٨(دریکی از روزھای جشن استقالل

درحضورمردم پدیدار گشت وبه آغاز دومین نھضت نسوان زنان 

  .افغان رسمیت بخشید

ملکه از آن ببعد گاه گاھی زنان کشور را در ارگ می پذیرفت 

و دربعضی دعوتھای رسمی درخارج کشور به معیت شاه اشتراک 

 )١٩٧٣(١٣٥٢ انتا آنکه با کودتای داؤودخان در سرط. میکرد

شاه درخارج بود، سلطنت سقوط کرد ورژیم جمھوری ،ھنگامی که 

بعد از وصول استعفی نامه پادشاه از سلطنت ، به ملکه وفامیل شاه 

ملکه به ایتالیا نزدشاه رفت و تا آخر . اجازۀ خروج از کشورداد

  )٢٣٢ص."(عمردر آنکشور بسربرد

در مورد اینکه ملکه حمیرا بعد از نھضت رولچی، در بخش 

ارھای مفید وخیریه شده باشد، مؤلف صحبتی زنان مصدرچه ک

نمیکند، ولی به ارتباط مشی  دولت در عھد حکومتداری عموھای 

میگوید که مشی دولت ) ھاشم خان وشاه محمودخان (محمدظاھرشاه

نادرشاه با آنکه شخص متعصب ومذھبی . ھمان سیاست نادرشاه بود

 کرده نبودولی برای آنکه صف خود را از صف رژیم امانی جدا

باشد، زنان را مکلف به پوشیدن چادری نمود ومدارس دخترانه را 

  .ًکامال مسدود کرد
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 در چھلمين جشن ١٩٥٩از نخستين زنانى است که در سال ملکه حمیرا 

استرداد استقالل کشور با روى برھنه در محضر ارکان دولت و نمايندگان اقوام 

 ريسک ه قبول ھرگوندر کلوب عسکرى در کول چمن حضورى ظاھر شد و با

 سال قيل تحريم شده بود دوبار اعالم داشت و از ٣٠ زن افغان را که ،آزادى

آن پس زنان افغان اعم از معلم و محصالت پوھنتون و شاگردان مکاتب اجازه 

يافتند با روى برھنه وفقط با پوشيدن يک دستمال نازک بر سر در مجامع عمومى 

  .حضور يابند

به حيث مادر معنوى ملت مورد احترام قرار داشت ملکه حميرا ھمواره 

او دختر سردار احمدشاه . و در فعاليت ھاى سياسى و اجتماعى سھم نميگرفت

از خاندان سردار سلطان محمد خان حکمران پشاورو با خاندان سلطنت از يک 

سردار احمدشاه خان مدتى به حيث وزير دربار ظاھرشاه نيز . ريشه و تبار بود

  .يفه نموداجراى وظ

 سه تن از میرمن ھای نامدار کشورما ھر حقا که قای ولی احمدنوری،بقول ا
کدام با داشتن ھمچو شکوه و عظمت، جالل و مالحت در صفحات تاریخ 

  :معاصر افغانستان ماندگار خواھند بود

بی بی حلیمه مشھور به بوبو جان جغه دار ھمسر امیر -١
  ،عبدالرحمان خان فقید

 ،لکه ثریا ھمسر اعلیحضرت امان هللا خان غازیعلیاحضرت م-٢
 .علیاحضرت ملکه حمیرا ھمسر اعلیحضرت محمد ظاھر شاه-٣

 ملکه حمیرا نیزبا اشتراک شان در سفر ھای رسمی اعلیحضرت به خارج، 
مانند ملکه ثریا ، سیمای زن افغان را با تمام شکوه و متانت آن به جھان و 

  .جھانیان معرفی نمودند
 انجمنی تحت قیادت )م۱۹۴۷( ھـش۱۳۲۶ناب نوری در سال بگفتۀ ج

علیاحضرت ملکه حمیرا با حمایۀ مالی دولت و بانک ملی افغان پا به عرصۀ 

وجود گذاشت و یک تعداد زنان منور و فداکار جامعه به دور این شمع فروزان 

" د میرمنو تولنه" جمع شدند و در مدت کمی از بطن ھمین انجمن بود که 
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به دنیا آمد و در چھل سال سلطنت مصدر خدمات ) موسسۀ نسوان(تان افغانس

بزرگی در راه انکشاف و رھنمائی ھای فرھنگی، اقتصادی و خانوادگی و سواد 

  .آموزی زنان جامعه گردید

 بنا بر ھدایت و رھنمائی مستقیم )م۱۹۶۴(ھـ ش ۱۳۴۳ھمچنان در سال 

پا به " من زنان رضاکارانج"گری به نام یعلیاحضرت ملکه حمیرا انجمن د

عرصۀ وجود گذاشت که ریاست افتخاری آن را  واالحضرت شاھدخت بلقیس 

ِدختر ارشد شان به عھده گرفتند و این انجمن عالوه بر اینکه در ساحه ھای 

مبارزه با بیسوادی، فقر و مرض با موسسات خیریه و بشری ھمکاری می 

ت و به صورت انفرادی زنان و نمود، در پروژه ھای دولت ھم سھم فعال میگرف

یکی دگر از . اطفال مستحق، مریض و بینوا را حمایه کرده و کمک می رسانید

فعالیت ھای مھم 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 ھدایت شان چندین صد ۷۲-۱۹۷۱سالی در خشک

ًطفل یتیم و بی پناه از مناطق آسیب دیده به کابل آورده شدند و فورا موسسه 

ای برای بررسی ازین اطفال به سرپرستی خود علیاحضرت ملکه ، به 

صورت صامت و بی سر و صدا، در اسرع وقت آغاز بکار کرد و شخص 

  .یدگی و از این اطفال سرپرستی میکردندعلیاحضرت از امور آن رس

) م۲۰۰۲جون ۱۲(ھـ ش ۱۳۸۱ جوزا ۲۳بتاریخ چارشنبه ملکه حميرا 

 سالگی با زندگی وداع ۸۲در شھر روم در عالم ھجرت و فراق وطن به عمر 

و جنازه اوبا احترام به افغانستان باز آورده شد و در ھديره آبايى شان در  گفتند

  !یاد ش زنده و روان شان قرین آرامش باد . شدتپه مرنجان بخاک سپرده

  

متولد شده بعد ) م۱۹۱۶اگست ( ش۱۲۹۵ماه اسد سال ملکه حمیرا در

   ھایاز ازدواج با محمدظاھرپادشاه افغانستان صاحب دو دختر وچھارپسر بنام
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   :زیر بود

  )خانم سردار ولی(  شاھدخت بلقیس-۱

  )خانم عزیز نعیم(شاھدخت مریم -۲

  حمدشاه شھزاده ا-۳

   شھزاده محمدنادر-۴

   شھزاده شاه محمود-۵

   شھزاده میرویس -۶

  ) سالگی درگذشت۳۱در(شھزاده داود پشتونیار-۷

  ) سالگی درگذشت۹در(  شھزاده محمد اکبر-۸

و اینھم مرثیه ای در رثای علیاحضرت ملکه حمیرا به قلم شیوا بیان 

  :م اسیر فخرالشعراء جناب محمد نسی

  تـ است و سرور ملُی که افسر ملکشھ

  تـایــۀ  او  دور از ســر ملــمــبــــاد س

  ِصفات نیک وی از حد وصف بیرونست

  تـت ھـم  پـدر و ھـم  بـرادر ملـکه ھس

  ش گل باغ  امید  رنگ  نـــداشتز فرقـت

  اره  آمـد  و شد زیب و زیـور ملتــدوب

  ــودلـنـد و باال بــَمـقــام و منـزلتش بس ب

  تـِ بنشست  در بر ملمه، گــذشت از ھ

  غمش به درد وطن کم ز درد مردم نیست

  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

  تـمل" مادر"به سوی  دار بـــقــا رفـت 
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    قرین رحمت بادراــیــروح  حم" اسیر"

  تـت اکـثر ملـــبه این دعـاست بلـنـد دس

  ) جرمن آنالین مقاالت اقای نوری-افغان: رک (

و ) ببعد١٩٦٠از (دردھه دموکراسى ظاھرشاه و دوسه سال قبل از آن 

دوره جمھوريت داود خان، زنان به درجه اى از آزادى خود رسيده بودند که در 

تحصيل ميکردند و براى تحصيالت عالى به خارج دانشگاه ھا درکنار پسران 

استادان زن در دانشگاه ھاى افغانستان به تدريس دانشجويان .فرستاده ميشدند

مى پرداختند و در عرصه صحت عامه دکتوران زياد زن از دانشگده طب کابل 

مکتب نرسنگ و . فارغ شده بودند و در خدمت مردم و زنان کشور قرارداشتند

ز تعداد قابل مالحظه نرس وقابله به جامعه تقديم کردند و زنان قابله گى ني

  . ھنرمند در راديو و تياتر و سينما نقش آفرينى ميکردند

در تمام واليات کشور مکاتب و ليسه ھاى دخترانه وجود داشت و به 

 . توسعه تعليم و تربيت اطفال کشور مشغول بودند
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  فصل چھارم

 

  سياسیفعاليت ھای صه حضور زنان در عر

  بعد از نھضت رولوچی اجتماعی  و  

  
 

 

  در عھد اعليحضرت ظاھرشاهدرن ُدر لباس مزنان 

  

  :در عرصۀ اداره وسياست

فعالیــت سیاســی زنــان درگذشــته محــدود بــه شخــصیتھا ویــا  

خــانواده ھــای ســلطنتی  بــود کــه در امــور سیاســی ومملکــت داری 
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درتاریخ  معاصـر افغانـستان بعـد از اسـتقالل، بجـز . دخالت داشتند

ــانم  ــه ثریاخ ــان هللا خــان وملک علیاحــضرت سرورســلطان، مادرام

یاست دخالت کـرده شاه،کسی دیگری را سراغ نداریم که به امور س

 سال دوره  سلطنت ارام ظاھرشاه ، ۴۰ملکه حمیرا با وجود . باشند

ھیچگاھی دیده نشده که در امرسیاست  ویا اداره کشور سھم گرفتـه 

ـــه  ـــز چنـــدان رغبتـــی ب باشد،ودیگراعـــضای خـــانواده ســـلطنت نی

  .امورساسی واداری  کشور نشان نمی دادند

سیاسی زنان بعد از رفع بقول داکترعبدهللا کاظم،فعالیت ھای 

ــشور شــروع  ــه دموکراســی درک حجــاب ، بخــصوص از آغــاز دھ

طوریکــه دوزن در کمــسیون تــدقیق قــانون اساســی  وچھــارزن .شــد

سـپس وقتـی انتخابـات .  کسب عضویت کردند۱۳۴۳درلویه جرگه 

 میـزان ۲۲در ) ولسوی جرگه ومـشرانوجرگه(دوره دوازدھم شورا

 وکالی  منتخب ولـسی جرگـه  تن۲۱۶ آغاز یافت، از جمله ۱۳۴۴

ــود  ــت اراء از محــالت مربوطــه خ ــسب آکثری ــا ک ــز ب ــار زن نی چھ

عضویت آن جرگه را حاصل کردنـد کـه دونفـر شـان ازشـھر کابـل 

یگانـه خـانم (حبیب ،وداکتر اناھیتـا راتـب زاد، ) ابوبکر(ھریک رقیه 

، یکنفراز ھـرات ) شاخه پرچم-عضو موسس حزب دموکراتیک خلق

معصومه عصمتی که : ی ویکنفر از معروف قندھارخدیجه  احرار: 

سه نفر از وکالی فوق به حیث . منسوب بود" صدای عوام"به گروه 

ایـن . ًنماینده ھای  انتصابی قبال عضویت لویه جرگه را نیـز داشـتند

اولین باری بود کـه زنـان افغـان دریـک مبـارزه انتخابـاتی پارلمـانی 

دیدنــدوبازحمت زیــاد دوش بــدوش مــردان داخــل میــدان سیاســت گر

  . میدان  رااز  رقبای مردینه خود بردند

شـورا تعـداد کـم رأی دھنـدگان ۱۳۴۴اینکه درانتخابات سـال 

حاضر به رای دھی شدند، برعالوه عوامل دیگر، ھمانا عدم اشتراک 
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اکثریت قـاطع زنـان بـود کـه نـسبت نـا آشـنائی بـا امـور رأی دھـی 

برطبق قـانون اساسـی نـه .دواحساس بی تفاوتی خود را کناره گرفتن

تنھا زنان حق رای دھـی داشـتند، بلکـه دولـت آنھـا رانیـز دراینکـار 

  .تشویق میکرد

 ۳برای اولین بار درتاریخ کشور، زنان درمظاھره معـروف  

اشتراک کردند که این مظاھره ) ۱۹۶۵نومبر= ۱۳۴۴سال (عقرب 

منجـر بــه سـقوط دور دوم حکومــت داکتـر محمدیوســف صــدراعظم 

  .گردید

ــه صــدراعظم جدیــد ــان چنــد روز بعــد ک محمدھاشــم (ھمچن

جھـت مـذاکره بـا محـصالن ناراضـی از برخوردپـولیس ) میوندوال

وقوای  نظامی درجریان مظاھرات آن روز به صـحن پوھنتـون آمـد 

وبا ایراد بیانیـه، وعـده بازرسـی قـضیه رابـه محـصالن داد، بـرای 

)  محمـدغبار صـبیه میـرغالم-سـیده دنیـا غبـار( باراول یک محصله

درحضور صدراعظم به سخنرانی پرداخت وچادر سیاه خـود را بـه 

  .گردن صدراعظم افگند

بـرای " ...درھمین سالھا با استفاده ازفضای جدیـد سیاسـی ...

اولین بار یک تعداد دخترھا وخانم ھا شامل حلقه فعالیت ھای سیاسی 

از جملـه . زادپیشقدم آنھـا بـودوحزبی گردیدند که داکتر اناھیتا راتب

دختران جوان که درجلب وجذب دیگران وگسترش حلقه حزبی بـین 

) حریـــف(ثریـــا: دختــران در آن وقـــت فعالیـــت  چــشمگیر داشـــتند

پرلیکا،ثریابھاء،جمیله پلوشه ودیگران بودند کـه در حقیقـت ھمـه در 

از بـدو ) شـاخه پـرچم( زمره نخستین فعاالن حزب دموکراتیک خلـق

  . محسوب میشدندمرحله 

یکعده از اعضای محافظه کار ولسی ) ۱۹۶۸(۱۳۴۷ درسال 

ــه موجــب آن  ــد کــه ب ــانونی را وضــع کنن ــا ق ــد ت جرگــه تــالش کردن
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ھمـان .سفردختران افغان به خارج جھت تحصیل منع قرارداده شود

بود که صدھا دختر علیـه ایـن پیـشنھاد بـه مظـاھره پرداختنـد وآنـرا 

قوق مساوی زن ومرد دانـستند وچنـان مغایر مواد قانون اساسی وح

ــشنھاد  ــن پی ــور شــد ازای ــسی جرگــه مجب ــد کــه ول فــشار وارد کردن

  ."منصرف  گردد

برخـی ) ۱۹۷۰( ۱۳۴۹درسـال :"مولف  اشاره  می کند کـه 

مـــشھوربه "[جوانـــان مـــسلمان"ازجوانـــان افراطـــی مربـــوط بـــه 

زنان ازخود عکس العمل ] اروپائی[در مقابل  پوشیدن لباس ]اخوانی

شان دادند و بر روی بعضی  زنان ودختران در شھر نو کابل  اسید ن

پاشیدند ویا بسوی آنھا فیرکردند وبا این روش خود تنفر خـود را در 

برابر نھـضت نـسوان نـشان دادنـد ، مگـر فـردای آن  درحـدود پـنج 

ھزار از زنان ودختران کابل به جاده ھا ریختند و دست  به مظاھره 

ــد و از حکومــت خواھــان بازپرســی ومجــازات بــسیار گــسترده زدن

حکومت نیـز باسـرعت دسـت . عاملین این عمل دھشت  افگنی شدند

بکارشد و درنتیجه یک عـده از عـاملین حادثـه  را دسـتگیر وزنـدانی 

این مظاھرات درحقیقت معنی .ساخت  ودیگر این عمل تکرارنگردید

بیداری طبقه نسوان را بخصوص زنان شـھری را درزمینـه احقـاق 

  )۲۹۱ھمان منبع ، ص .( حقوق شان بیان میکند

کبرانورزائى ،اولین وزیرزن  در حکومت ھاشم میونـدوال،از 

 تا     ۱۹۶۷ وبعد در کابینه نوراحمداعتمادی از ۱۹۶۷ تا ۱۹۶۵سال 

دومـین .  بود که مقام وزارت صحت عامـه را بـدوش داشـت۱۹۶۹

کابینه دوم وزیر زن،  شفيقه ضيائى بود که بحیث  وزيـر مـشاور،در

  وھمچنان درکابینه داکتر محمـدظاھر ۱۹۷۱ تا ۱۹۶۹اعتمادی از 

ــا ۱۹۷۱از  ــرد۱۹۷۲ ت ــدمت ک ــابقه .  خ ــه س ــانم از جمل ــن دو خ ای

داردترین معلمان نـسوان ودارای تحـصیالت عـالی بودنـد وخـدمات 
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ــد ــام داده ان ــسوان انج ــضت ن ــف نھ ــای مختل ــه ھ ــده در زمین . ارزن

 عامه، بحیث مدیر لـسیه ماللـی کبرانورزائی قبل از وزارت صحت

ــا  ــارزه ب ــیس موســسه مب ــسوان ومــدتی رئ ــیس موســسه ن ًوبعــدا رئ

  .بیسوادی ، ایفای وظیفه کرده بود

ــسه موســسه  ــاروق اعتمــادى رئي گذشــته از اینھــا ،صــالحه ف

نسوان دراخیرعھد صدارت محمدداود ودوره صدارت دکتوریوسف  

ــددکت ــاعى در عھ ــات اجتم ــار وتامين ــر ک ــدھا وزي ورنجیب هللا، ، بع

معصومه عـصمتى ، فعـال سياسـى و نويـسنده و وزيـر معـارف در 

حکومت خالقيار، دکتور عاليه پوپل استاد پوھنتون،شاھدخت بلقـيس 

رئيسه انجمن زنان رضا کـار، نظيفـه غـازى نـواز رئيـسه رياسـت 

ــل در پارلمــان، حميــرا ســلجوقى  نرســنگ، ميــرمن رقيــه ابوبکروکي

یزی سناتور انتصابی در مجلس سـناى سناتورانتصابی وعزیزه گرد

 ١٣افغانستان، داکتر اناھيتـا راتـب زاد، فعـال سياسـى وکيـل دوره 

شوراى ملى ، و در دوره حاکميت حزب دموکراتيک خلـق وزيرکـار 

و اموراجتماعى، وزير تعليم و تربيـه و رئـيس سـازمان زنـان و در 

  . اخير رئيس کميته صلح و ھمبستگى افغانستان بود

بر اینھا، خانم جميله پلوشه فعال سياسى و عضو کميته عالوه 

ــک و شــفيقه ٠ خ٠ د٠مرکــزى ح ــولى تحني ــد اســتاد پ ــه ناھي  ا، جميل

رزمنده رئيس سازمان زنان ، دآلرا محک اولين رئيس سازمان زنان 

افغانستان در رژيم حزب دموکراتيک خلق، داکتر عزيزه بابى رئيس 

انستان، فريده پروانى معاون نرسنگ و مدتى رئيس سازمان زنان افغ

کدرى سازمان زنـان، ثريـا پرليکـا رئـيس اتحاديـه سراسـرى زنـان 

افغانــستان، مــستوره ده نــشين معــاون ســازمان زنــان ، شـــريفه 

پنجــشيرى معــاون کــدرى ســازمان زنــان، ســالمت تولقــون رئــيس 

کودکــستانھا، فيــروزه قومانــدان کنــدک مليــشاى زنــان، نجيبــه آرش 
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 حزبى شھر کابـل، کريمـه کـشتمند ١١شى ناحيهعضو پارلمان و من

رئيس کودکستانھا، روشن حيرن وکيل پارلمان، نجيبه صديق اسـتاد 

پولى تخنيک، سمونوال محبوبـه جبـار اسـتاد اکـادمى پوليس،خـاتول 

محمدزى يگانه جنرال زن در اردوى افغانستان، دکتور ترينا رئـيس 

 رئيس متوسطه عمومى انجمن رھنماى خانواده، دکتور صفيه زلمى

طبى وزارت صحت عامه ، دکتور مھتـاب زيـورى معـاون موسـسه 

فارمـسى، سـلطانه اميـد الروى معـاون سـازمان زنـان و بعـد معــين 

سواد آموزى در وزارت تعليم و تربيه، مليحه منصورى روشـنفکر، 

داکتر مسعوده جـالل فعـال . داکتر عزيزه معاون موسسه توبرکلوز 

 جمھورى دردوره اول انتخابات ریاسـت سياسى و کانديداى رياست

، ثريـا نورسـتانى  معـین وزارت معـارف،داکتر ۲۰۰۴جمھوری در

سھيال صديق متخصص جراحى و وزيـر صـحت عامـه درحکومـت 

عبوری کـرزی، کـه عمـرش رادر شـفاخانه چھارصـد بـستر اردو، 

 ســـاله ٢٣وقــف خــدمت بــه مجروحــان بــى دســت وپــاى جنــگ 

ح نويسند وصاحب نظردر مسايل درکشورنموده است، پروين مجرو

ميرمن آرين يون نماينده مـردم جـالل آبـاد . اجتماعى و حقوق زنان 

در لويه جرگه اضطرارى، انجنير راضيه وردک عضو لويـه جرگـه 

اضـطرارى، انجنيــر ضــياء کــاکر عــضو لويــه جرگــه اضــطرارى، 

ورانگه ساپى عضو لويه جرگـه اضـطرارى، داکتـر ثريـا يوسـفزى 

 اضطرارى ، صايمه خوگيانى عـضو لويـه جرگـه عضو لويه جرگه

اضطرارى، ميرمن ماللى عضو لويـه جرگـه اضـطرارى، ھريکـى 

ازاين زنان با شھامت افغان که از واليـت ننگرھـار در لويـه جرگـه 

اضطرارى شرکت کرده بودند،به پيروى از ميرمن يون اعمال تفنگ 

مـه آنھـا ساالران تنظيمى را به نوبت محکوم کردند و خواھـان محاک

در دادگاه ھاى بين المللى وخلع سالح ھرچه سريع تر تفنگ ساالران 
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رونا منصورى نماينده زنان درنخستين کنفرانس بن، محبوبـه . شدند

ًحقوقمل، اسـتاد پوھنتـون و بعـدوزير مـشاور وفعـال عـضوپارلمان، 

) ًفعـال والـی بامیـان(حبيبه سرابى وزير امور زنان در دولت انتقالى

ــض ــه اف ــضو ،آمن ــستان وع ــشر افغان ــوق ب ــسيون حق لى عــضو کمي

کميسيون تسويد قانون اساسى جديد ، نجيبه شـريف معـاون وزارت 

امور زنان وثريا صبحرنگ معاون فنى وزارت امور زنان و ھنگامـه 

انورى نماينده جامعه مدنى افغانستان ، فتانـه گيالنـى فعـال سياسـى 

،خـانم )ل احمـرھـال(حقوق زنان، فاطمه گیالنی رئیس سـره میاشـت

راحيل مجددى نويسنده و پژوھشگرو ثريا سديد،فعال اموراجتماعى 

درامریکـا، جميلـه ٢٠٠١درامور آوارگان افغان و زن شايسته سال 

مجاھد مدير مجله ماللى ،يلدا ھاشمى طـاھرى ژورناليـست، تـاجور 

ــضو لويــه جرگــه اضــطرارىړکاک ــى کــه در لويــه جرگــه ( ع زن

چرا به ناموس زنان : دين ربانى گفتاضطرارى خظاب به برھان ال

تجاوز کرده و آنان را کشتى؟ و چرا اين ھمه بيوه درکشور داريم؟ 

بايد از مردم افغانستان بخاطر کشتار و تجاوز بر ناموس زنان عفـو 

، معـصومه احمـدى فعـال )بخواھى، مگر برھان الدين عفو نخواست

 سى درکابل سياسى  ، اسما حبيب و ناجيه عديل گزارشگران بى بى

ــــسنده  ــــون آشــــنا ، نوی ــــدری  نطــــاق تلویزی ــــه حی ــــا روزب و لین

وشاعر،شایـسته ســعادت نطــاق پــشتوی تلویزیــون آشــنا،ماریا دارو 

نویسنده وپژوھشگر و غيره زنان با دانشى که من متاسفانه بـا نـام و 

واما الزم میدانم ازخانم ماللی . نشان ھمگی شان فعال اشنايى ندارم 

 زن افغان که پس از سخن رانـی در لویـه جرگـه جویا، شجاع ترین

قانونی اساسی  به شھرت جھانی  رسید وبعد به عضویت در ولسی 

جرگه از سوی مردم فراه انتخـاب گردیـدولی بعلـت طویلـه خوانـدن 

بـه تعلیـق سـوق ) قـانونی(پارلمان ، بـا توطئـه رئـیس ولـسی جرگـه
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 از سـوی گردید، مگر دست از مبارزات خود نگرفته اسـت و بارھـا

ــا  نھادھــا وســازمان ھــای مــدافع حقــوق بــشروحقوق زنــان در اروپ

وامریکا وآسترالیا  با گرفتن جـوایز معتبـر مـورد تقـدیر قرارگرفتـه 

ــان  ــارکزی عــضوپارلمان،فعال حقــوق زن اســت، و خــانم شــکریه ب

) عضوشورای مرکزی حـزب وحـدت(افغانستان و داکتر سیما سمر

ًال رئـیس مـستقل  کمیـسیون وزیرامور زنان در حکومت موقت وفعـ

  .حقوق بشر افغانستان وفوزیه کوفی عضوپارلمان  یاد کنم

 

  :در عرصه خدمات طبی و عدلی 

 در دوران ظاھرشـــاه و ١٩٥٩پـــس از نھـــضت نـــسوان در 

جمھوريت داود خان و رژيم حزب دموکراتيـک خلـق، زنـان درتمـام 

درعرصـه .عرصه ھاى توليـدى ،آموزشـى و خـدماتى سـھم گرفتنـد

ت عامه، صدھا داکتر و طبيب و پرستار زن در شـفاخانه ھـاى صح

  .مرکز و واليات مشغول کار وخدمت بودند

فاکولته طب نسوان دوسال قبل از رفع چادری یعنـی در سـال 

 مستورات زیرنظرپوھنزی طب پوھنتون ه درمحوطه شفاخان۱۳۳۷

 ھنگـام شـمول دختـران در ۱۳۴۰کابل شروع بکار کرد که درسـال 

ً، مشمولین فاکولته طب نسوان مشترکا با سایر محصلین در پوھنتون

پوھنزی طب کابل به تحصبل پرداختند واولـین گـروپ داکتـران زن 

:  از پوھنتون کابل فارغ گردیدندکه عبـارت بودنـد از۱۳۴۴درسال 

نادره افضل، لیال آصـفی، صـابره نـصیر، جمیلـه دفتـری، مـسعوده 

 . واناھیتا راتب زاد فریحهمختارزاده، کریمه رشیدی،صمیم، عطیه 

 نـسوان ی طبـرھمکارانی داکتـران وسـاهیـ ، تربیبعد از رفع چـادر

 خـدمات ی ووالدیً مخـصوصا درسـاحه نـسائیدرتمام رشته ھا طبـ

 لیـارقـام ذ.  در حفظ صحت طفل ومادر انجام داده استیارزشمند
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درسـه شـفاخانه کابـل مخـصوص نـسوان :  است قتی حقنی ایایگو

 قابلـه، ۴۰۲ س، نـر۵۷۲ داکتـرزن، ۱۵۰ تعـداد  بـه۱۳۵۴درسال 

 معاون البراتـوار از طبقـه ۳۰ واکسن، ۀ عمل۳۸ معاون نرس، ۸۳

 مخـصوص نـسوان عبـارت یشـفاخانه ھـا. کردنـدینسوان خدمت م

 ی ھـاکینیوکل) ژنتونی زیمالل(شگاهیبودند از شفاخانه مستورات،زا

عنـه وتجـدد،  عنرفـشاریزنـان افغـان ز(.  خـانوادهیمربـوط انجمـن رھنمـا

   )۲۸۷ص

 افــزون برآنکــه  ھــزاران زن بــه عنــوان اســتاد و هدر آن دور

معلـــم و ســـرمعلم و مبـــصر و مفـــتش در خـــدمت فرزنـــدان وطـــن 

 لی از زنان تحـصی تعدادزی نی وقضائی عدلۀقرارداشتند، درعرص

  .افتندی افغان راه افتهی

ـــی  ـــدلی وامنیت ـــتگاه ع ـــضت روی لوچی،دس ـــل از نھ ـــا قب ت

. ر دست مردان بود وھیچ زنی در آن راه نداشـتکشوربطورکامل د

بروز مسایل مختلف مربـوط بـه زنـان، ضـرورت وجـود کارمنـدان 

روی ایــن . عــدلی وامنیتــی از طبقــه زن را الزمــی وحتمــی ســاخت

ضرورت بودکه پوھنتون کابل در پـوھنخی ھـای حقـوق وشـرعیات 

 یک تعداد دختران را برای کدرھای قضائی تربیـه نمـود ودراکـادمی

  .پولیس نیز یک تعداد دختران را شامل تحصیالت عالی نمود

نورستانی وانیسه امام، ) مستمندی ( بقول داکتر کاظم، حکیمه 

از جمله اولین مدعی العموم یا سارنواالن نسوان بودنـد کـه درسـال 

در کدر وزارت عدلیه درمحکمه اختصاصی اطفال ) ۱۹۶۶(۱۳۴۵

پـنج خـانم فـارغ التحـصیل شروع بکارکردند وھمچنان درسـال بعـد 

پوھنخی حقوق به حیث اولین قضات نـسوان درمحـاکم اختـصاصی 

ــه .شــامل کارشــدند ــسته نوابی،راحل ــب، شای ــه نجی ــاپرویز، نجیب ثری

از آن ببعدتعداد بیشتری بعـدا زفراغـت تحـصیل . حبیب، وعلیا عابد
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در رشـته پـولیس جمیلـه نعـیم اولـین . دراین رشته بکار آغاز کردنـد

ه بـه حیــث صـاحب منـصب پــولیس بعـد از فراغــت از زنـی بـود کــ

ھمـان منبـع، ص ( .شـامل خـدمت گردیـد۱۹۶۸اکادمی پولیس درسـال 

۲۹۲(  

  

  ١٩٦٠ موسسات تحصيلی درنمونه ئی ازوضع زنان در 

  

  : درعرصه مطبوعات وگويندگی 

ی ادبیـات وعلـوم ځبا تاسیس شعبه ژورنالیزم درچوکات پوھن

ض تحیصیالت عالی به خـارج ، بشری،واعزام  یک عده خانمھا غر

ـــه فرھنگـــی  ـــسوان درحلق ـــۀ ن ـــستان  از طبق قشرمـــسلکی ژورنالی

واطالعات ومطبوعات کشور تبارز نمود که بـه سـرعت نقـش آنھـا 

ــدگی مجــالت ،  ــا بــه گردانن رو بــه توســعه گذاشــت ویــک تعــداد آنھ

از جملـه . روزنامه وسایر نشرات  چاپی  کشورشروع بکـار کردنـد

 مصحح روزنامـه ھیواد،فھیمـه -ماری:نمھا نام بردمیتوان از این خا

ــوبی ــایمز-ای ــل ت ــسی(  راپورترکاب ــان انگلی ــصدی صــفحه ) بزب ومت
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 متـصدی قـسمت زنـان در روزنامـه انـیس، -مخصوص زنان،فریده

(  مـدیره مجلـه میـرمن- معاون مجله ژوندون، نفیسه عباسـی–نادیه 

یگانــه نــشریه ســابقه دار مخــصوص زنــان کــه از طــرف موســسه 

وھمچنان ملیحـه ظفـر مـدیر مـسئول مجلـه ) سوان، به نشرمیرسیدن

افغانستان که به زبان ھای انگلیسی وفرانسوی در انجمن تـاریخ بـه  

". سـره میاشـت"نشرمیرسید واصفه اعتمادی مـدیر مـسئول مجلـه 

البتــه بعــد از آن سلــسله ھمکــاری زنــان درســاحه فــوق  روز بــروز 

  ) ۲۹۶ھمان منبع، ص .(بیشتر شده رفت

البته یکی از عرصه ھـای دیگـر مـسلک ژورنـالزم،فن نطـاقی 

دستگاه  رادیوکابل  وسپس . وگویندگی دررادیو وتلویزیون کشوربود

تلویزیون افغانستان چھره ھـای زنـان مـوفقی را درایـن عرصـه بـه 

لطیفـه کبیرسـراج نطـاق، : جامعه معرفی نموده اند، از آنجمله بودند

تور نامــدار راديــو و تلويزيــون فريــده انــورى نويــسنده و ديکلمــا

افغانستان ، ذکيه کھزاد نطاق موفق راديو وتلويزيون ، ثريا پکتيـانى 

نطاق ورزيده زبان پشتو ، فريده پاکتين نطاق ، سيما شادان نويسنده 

وديکلماتور ، وسيمه عباسى نويسنده ونطاق ، شفيقه محمـود حبيبـى 

و ، مينـه بکتـاش نطاق ، سھيال اصغرى نطـاق وديکلماتورزبـان پـشت

نطاق ،نجيبه شريف نطاق ، مرضيه عديل نطاق ، جليله توخى نطاق 

، ثريا خادم نطاق، زھره رھگذر نطاق، فوزيـه ميتـرا نطـاق، زھـره 

انصارى نطاق، غـوتى خـاورى نويـسنده، شـاعر و نطـاق ، شـريفه 

ون، زھره يوسف داود نطـاق، صـايمه اکبـر نطـاق، آمنـه زيـرک څپا

 نطاق، ډزى نطاق، گلجان نيکيار نطاق، فريده ھونطاق، فوزيه امين 

ين نطـاق، پـروين ھاشـم منـصور نطـاق، جميلـه زمـان ښـرابعه غر

انورى نطاق، فوزيه وھابزاده نطاق، نبيله ھمايون نطاق و ديکلماتور 
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، مــستوره يوســفى نطــاق ، زرغونــه ژواک نطــاق  و نويــسنده مقــيم 

  .آلمان

  : شعر وادبيات ۀدر عرص

: ز زنـان نامـداری عـرض وجـود کـرده انـددراین عرصـه نیـ

ســپوژمى زريــاب داســتان نــويس، مــريم مجبــوب داســتان نــويس ، 

سلطانه موالنازاده داستان نويس، شـکريه بـارکزى ،عـضوپارلمان،  

ژورناليست و گرداننده مجله آئينه زن، پروين پژواک داستان نـويس 

و شاعر، حميرا نگھت دستگيرزاده شـاعر، لـيال صـراحت روشـنى 

شاعر، ثرياواحدى شاعر، ليال کاويان شاعر، خالـده فـروغ شـاعر، 

بھار سعيد شاعر، فوزيه رھگـذر شـاعر، فايقـه جوادشـاعر، فاطمـه 

اخترشاعر، داکتر شفيقه يـارقين شاعروپژوھـشگر ، داکتـر سـامعه 

عبادى ژورنالیـست و پژوھـشگر عـضو اکـادمى علـوم افغانـستان ، 

يح و عـضو اکـادمى علـوم داکتر ياسمين جنـا شـاعرو پژوھـشگرتار

ًافغانستان فعال مقـیم لنـدن ، داکتـر کبـرا مظھـرى مايـار نويـسنده و 

ًشاعرپشتو، فعال مقيم کانادا ،طيبـه سـھيال شـاعر، زرغونـه عبيـدى 

شاعر، فايقه جواد شاعر، خالـده لھيـب نيـازى شـاعر، ناديـه فـضل 

شاعر، فاطمه اختر شاعر، شھيد مينا شاعر و فعال سياسـى حقـوق 

ثريـا . ن ، ناجيه کريم قيومى شاعر، مريم ناصـرى شـاعر پـشتو زنا

کريمى گرداننده راديو کابـل در شـھرگوتنبرگ سـوئد، شـکريه رعـد 

نویسنده دکلما تور ،و ده ھـا  داستان نويس،عالیه راوی اکبر شاعر و

  . زن روشنفکرديگرکه من متاسفانه نام ھاى شانرا نميدانم
 

  :در عرصه ھنر آوازخوانى و تياتر

اين زنان قبل از ( خانم پروين، آزاده ، افسانه ، زرغونه 

 نھضت روى لچى در زير چادرى به آواز خوانى در راديو کابل مى 
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خواھر (، رخشانه ، استاد مھوش، ھنگامه، فرشته سما )پرداختند

، پرستو ، پلوشه، وجيھه رستگار، سلماجھانی، سھيال زالند، )ھنگامه

، سيما ترانه، پريسا مرسل ، الله ، عزيزه ، سارا زالند، ژيال، نفمه 

شھال، قمرگل، گلشن ، رشيده ژاله ، ملينا، بخت زمينه، زينب 

ھروى، زليخا، زرين، بنفشه مجاز،ثريا مژگان، سپوژمى، رعنا، 

ب، زليخا، ستاره ھروى ، فتانه، فرح، فرشته ، گاللى، مارى مھتا

  .ھما، و غيرهس،وژمه،مريم، مرجان، مينا، ماه پيکر،ناھيد،ناديه،نرگ

نیز از نخستین » حبیبه عسکر«:درعرصه تياتروھنرسينما      

ای بود که  ، نمایشنامه» تابلو٣«زنانی بود که به تئاتر راه پیدا کرد و 

از دیگر زنانی که .توسط او کارگردانی شد و بر روی صحنه رفت

، »گر پروین صنعت«توان از  در تئاتر نقش بازی کردند، می

زلیخا «، »زرغونه آرام«، »مخفی کابلی«، »یفه دانششر«

، »زکیه کھزاد«، »مزیده سرور«، »نورتن نورانی«، »نورانی

، »زلیخا نگاه«، »جمیله ایمن«، »یاسمین یارمل«، »اقلیمامخفی«

نام » فاطمه پایا«و » میمونه غزال«، »نجیبه دنیا«، »ھما مستمندی«

تر زنان در این دوره برداشته ترین اقداماتی که برای تئا از مھم.برد

 .برای زنان بود» زینب ننداری«شد، تأسیس سالن نمایش 
  

  :در عرصه خدمات وتوليدات اقتصادی

 در دوران ظاھرشاه ١٩٥٩ پس از شروع نھضت نسوان در 

و جمھوريت داود خان و رژيم حزب دموکراتيک خلق، زنان درتمام 

درعرصۀ .رفتند توليدى ،آموزشى و خدماتی  سھم گ عرصه ھاى

صحت عامه وخدمات طبی، ھزاران داکتر و طبيب و پرستار زن 

ودر . در شفاخانه ھاى مرکز و واليات مشغول کار وخدمت بودند

، ده ھا ھزار زن به )تعليم و تربيت (عرصه آموزش وپرورش
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عنوان استاد و مدرس و معلم و سرمعلم و مبصر و مفتش در خدمت 

  .فرزندان وطن قرارداشتند

س از نھضت نسوان در کشور، زنان درکارخانه جات مرکز پ

در عرصه . و واليات به نحو چشم گيرى در امر توليد سھم داشتند

خدمات پليس و اردو، بسيارى زنان در اين دو زمينه در سالھاى 

جمھوريت داود خان شامل کار شده بودند و در دوره حاکميت حزب 

د و مورد تشويق بيشتر دموکراتيک خلق نيزبکارشان ادامه دادن

درحاليکه زن افغان در روستاھا مجبوراست بچه بزايد . قرارگرفتند

زى ودرخامک د. وبزرگ کند، ازمھمانان شوھرعزت دارى ميکند

لباس وتھيه غذا و آردکردن گندم و جمع آورى ھيزم براى تنور 

وپختن نان خشک وتھيه آب آشاميدنى ارچاه، نگھدارى ازباغچه 

ک خانه وتھيه علوفه براى مواشى واشتراک درجمع ومزرعه نزدي

 . آورى حاصالت زمين ، شوھر را يارى ميرساند

زنان روستائى بخصوص در بخش شمال و غرب و جنوب 

غرب با بافتن گليم وقالين ھاى مرغوب که بافت آن کاربسيار 

توانفرساست، اقتصاد خانواده و بلکه اقتصاد ملى را تقويت 

ود که زنان ترک تبار در اين قسمت بيشترين گفته ميش.مينمايند

 ١٤زحمات را در قالين بافى متحمل ميگردند، زيرا روزانه بيش از 

ساعت را بايد بطور يک نواخت بر روى قالين بنشينند وببافند و 

براى آنکه درد ورنج نشستن برسر دوپا را تحمل کنند، مجبور 

 وکمر را احساس ميشوندمقدارى ترياک بخورند تا درد خشکى پا ھا

زنانى که اطفال شيرخوار دارند، براى اينکه درکار بافتن . نکنند

اختالل پيش نيايد و مادران را وادار به شيردادن نکنند، محبور 

ميشوند بجاى شير به طفل خودترياک بخورانند تا طفل بخواب عميق 

  . برود و احساس شيرخوردن نکند
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 تبار متاسفانه معتادبه بدينسان بسيارى از زنان و اطفال ترک

ترياک استند و اين کار شاقه سبب ميگردد تا عمر زن در ميان اقوام 

ترکمن که اقتصاد متکى به قالين بافى دارند، بسيار پائين بياید و 

 سالگى يا ميميرند ويا از پا مى افتند و ديگر ٥٠ـ ٤٥اغلب زنان در 

 ميان اقوام حتى گفته ميشود در. از عھده ھيج کارى برنمى آيند

ترکمن مسکون در شمال کشور ، زنان مسن که ديگر از بچه زائيدن 

فارغ باشند، نسبت به دختران جوان بيشترقيمت و خواستگاران 

زيادترى دارند، زيرا او ديگر بچه نمى زايد تا در کار قالين بافى 

برخى از مردان ترکمن دوتا سه زن مسن را .اوسکتگى وارد شود

ن بافى و يکى را ھم جوانتر براى امورزناشوئى محض بخاطر قالي

ميگيرند و بدين وسيله زنان قالين باف مورد استثمار شديد مردان 

  . خود قرار مى گيرند
  

 : حضورزنان در عرصه جھاد و مقاومت 

زنانى که در اين عرصه از خود شھامت نشان داده اند، بدون 

ز ناھيد شھيد نام برد شبھه بسيار زياد بوده اند، از آنجمله ميتوان ا

 در کابل در پيشاپيش مظاھره يى برضد ١٣٥٩که در روز اول ثور

حضور قشون شوروى در کشور حرکت ميکرد مگر متاسفانه که از 

 ١٣طرف تفنگداران رژيم ھدف گلوله بارى قرار گرفت و ھمراه با 

عبدالرحمن . تن ديگر از دوشيزه گان تظاھرکننده به قتل رسيدند

عر و نويسنده و سياستمدار نامدار کشوربعدھا رساله پژواک، شا

يادش گرامى . را بنام او نوشت و اھدا کرد» ھديه به ناھيد شھيد«

يک تعداد نام ھاى ديگر ازاين زنان شجاع اينطوربمارسيده است . باد

فاطمه ياسرمسئول تنظيم زنان حزب اسالمى، خورشيد فعال : 

لک مکتب ام سلمه و سياسى حزب اسالمى ، حميده صديقى ما
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دارالحفاظ، آمنه افضلى فعال سياسى جمعيت اسالمى، آمنه منھاج، 

دختر ( ساراظريف، سھيال مسعود، زرغونه قانونى ، صديقه بلخى 

، قدريه يزدان پرست، رئيس سازمان زنان )سيد اسماعيل بلخى

مسلمان، ھما فيض مسئول تشکيالت ، مليحه صافى فعال سياسى 

فاطمه گيالنى فعال سياسى محاذ ملى، پوھنوال جمعيت اسالمى، 

محبوبه حقوقمل ، راضيه معصوم، خانم راحيل مجددى نويسنده و 

پژوھشگر، قوماندان آجه، زن شجاعى که با ھفت فرزندش در 

منطقه ولسوالى بھسودواليت وردک فرماندھى يک جبھه جھادى را 

تعليم و قدسيه فعال  .بدوش داشت و جسورانه آن را رھبرى ميکرد

دگروال : رک. (تربيه ، مسعوده آموزگارفعال تعليم و تربيه 

  ) ١٩٨-١٩٦متقاعدآقاسعيد،از جاسوسى تا وزارت، ص 
 

  : جمعيت انقbبى زنان افغانستان 

 گروھى از زنان آگاه افغان در کابل دست به ١٣٥٦درسال 

» جمعيت انقالبى زنان افغانستان«ايجاد يک سازمان سياسى بنام 

ھدف اين زنان دفاع از حقوق زنان افغان ومبارزه . زدند) راوا(

باخشونت 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 

و نيز عليه حضورقشون شوروى و حاکميت حزب دموکراتيک خلق 

بنيادگرايان اسالمى افغانستان و ھمچنان برضد حکومت قرون 

بنيان گذار اين . وسطايى طالبان به فعاليت ھاى خود ادامه دادند

 از طرف عمال دولتى ١٩٨٧بودکه در سال » شھيد مينا«سازمان 

. يا حزب اسالمى با دوتن ديگردر شھر کويته پاکستان ترور شد

جمعيت انقالبى زنان (»راوا« : دتىنوشته سھيال وح بنابر
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تاسيس يافته وفعاالنه در راه دفاع از ١٩٧٧درسال ) افغانستان

حقوق زنان افغان و در راه افشاى جنايات حاکمان افغانستان عليه 

  . زنان در ھردوره کوشيده اند

  
  "راوا"خانم مینا،بنیان گذار سازمان 

روز  مین سال ٣٧،در بخشی ازیاد نامۀ سايت راوادر

 در افغانستان بود که فکر ی زننی اول او:"درگذشت میناآمده است که

 در یعنی ی سالگ٢۳ زنان را کرد و در ی مستقل براالتی تشکجادیا

او .  نھادانیرا بن»  زنان افغانستانی انقالبتیجمع «ی جواناریبس

 ستم و ،ی بود که زنان افغان بعلت بار گران فقر اقتصادافتهیدر

 و ی فئودالنندهک  فرھنگ تباهتی حاکم،ی جنسی ه گستردضیتبع

 تی وطن ما ظرفدهی ستمدهی النی عوامل، اری و سایمردساالر

 با توانندی را در خود داشته و می انقالبی عمل و آگاھی باالاریبس

  . متحول سازندقایحضور خود در صف اول مبارزه جامعه را عم

 داشت و یانقالب یھا شهی بود که اعتقاد راسخ به اندی زننایم

   بود که با شور و شوق رشیناپذ  برگشتی باورھانی ھملیبه دل
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فراوان و نترس ھمزمان پرچم مبارزه در برابر ھر دو ابرقدرت آن 

 با کای امرزمی و فاشاش ی و پرچمی روس با مزدوران خلقیعنیزمان 

 و تا سرحد نثار دی بر دوش کشیاستوار را با شیادگرایمزدوران بن

 فی وظای جھت اجرایاو حت.  وفادار ماندشی تعھد خوخون به

 نیتر  از جمله موفقلی دلنیبه ھم.  کردلی ترک تحصاش یاسیس

  ". و مبارزه بودی افغانستان در امر سازماندھخیزنان تار

فعاليتھاى اين سازمان باعث شده که در سطح بين المللى به 

اعضاى اين  .عنوان سازمانى از زنان مبارز افغانى شناخته شوند

سازمان ھمواره با صراحت از مشکالت ومسايل زنان افغان و 

پايمال شدن حقوق زنان توسط دولت ھاى حاکم بر افغانستان سخن 

از جمله اقدامات اين سازمان نمايش فيلم اعدام يک . گفته و ميگويند

زن در ستدیوم ورزشی کابل توسط طالبان بود که به طور مخفى 

زمان فيلم بردارى شده بود و در فستيوال فيلم توسط اعضاى اين سا

اين سازمان ھم اکنون . ھاى مستند در شفيلد به نمايش درآمد

اقدامات زن ستيزانه دولت کابل را، از جمله اخراج زن ھايى که 

ازدواج کرده اند ازمدارس، در سطح بين المللى افشاء نموده و 

از . ستان مى باشدخواھان حمايت ھمه جھانيان از حقوق زنان افغان

مى باشد که به » پيام زن«فعاليت ھاى اين سازمان انتشار مجله 

  .زبانھاى انگليسى و اردو نيز منتشر ميشود

 حاوى مطالب www.rawa.orgصفحه انترنتى اين جمعيت 

 افشاگرانه در باره وضعيت جارى و گذشته روشنګریخبرى، و

، و انگليسى افغانستان است که به چند زبان از جمله فارسى

  ) ، سايت راوا٢٠٠٣ دسامبر٢٣سايت آريايى ، : منبع(» .ميباشد
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  فصل ششم

  برخی نخبه گان وفعالين کمک ھای بشردوستانه

  

  

 ستانه بشردو وفعال کمک ھاى  دختر شاه امان هللا،ھنديه 

 

   

  سالگی در روم٧٠ در ھنديه دافغانستانشاھدخت

ھندیه جان دافغانستان، بھترین سرمشق وطن سرگذشت 

آنرا .   در برون از کشور استپرستی ومردم دوستی یک زن افغان
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ھنديه زن با احساس و وطن .بخوانید وبدوستان خود نیز آنرا سفارش کنید

 تا کنون با تالش ١٩٨٠تان در دوست افغانى است که از آغاز بحران افـغانس

ھاى خستـگى نـاپـذيرشخصى صدھــا ھـزار دالر به اطفـال بى سـرپـرست 

افغانستان کمک رسانـده ، ولى يکـبار ھم از خود نام نبرده است که اين کمک ھا 

 . ارسال شده است) فالن بنت بھمان( توسط او 

الى که افغانستان ھنديه در شھر روم پايتخت ايتاليا زندگى ميکند و درح

راتا نوشتن این سطور  بيش ازيک بار نديده است ، اما چنان به افغانستان و 

مردمش عشق ميورزد که يک سوم از عمرش را در راه کمک به مردم محتاج و 

 .  سال اخير بسر رسانده است٢٥بخصوص اطفال يتيم و بيکس در 

دم مجبور به پس از آنکه قشون سرخ افغانستان را اشغال نمود و مر

ترک يار و ديار خود شدند وبه پاکستان در کمپ ھاى مھاجرين آواره و در بدر 

گرديدند، او دامن ھمت به کمر زد و تمام خرد و آگاھى ھاى خود رادر مورد 

وضعيت رقت بار زنان و کودکان آواره و بى سرپرست افغان در پاکستان که 

مده بود، براى مجامع و سازمان براثر تجاوز ارتش شوروى برافغانستان پيش آ

ھاى مدافع حقوق زنان وکودکان، از جمله سازمان يونيسف و يونسکو در 

پاريس و حزب ملى زنان فرانسه و سازمانھاى مشابه در لندن و بروکسل و 

اطريش توضيح وتشريح کرد و توجه و ھمدردى اين نھادھا را براى نجات 

ھمچنين اوبا ايراد . ار جلب مودکودکان و مادران شان از اين وضع اسف ب

کنفرانس ھا در مجامع عمومى ايتاليا و در مدارس و مکاتب آن کشور ، در 

مورد وضع کودکان بى سر پرست افغان بطور ھمه جانبه و گسترده اى تبليغ 

کرد و ده ھا ھزار دالر حق الزحمه از مدرک اين کنفرانس ھا را به کودکان بى 

  . ستان ارسال نمودسرپرست افغانستان در پاک

افزون برين، کار تعجب آور و تحسين برانگيزخانم ھنديه اين است که او 

حتى سالون نشيمن خود را در روم ، براى اطفال ناقص االعضاء يعنى کودکان 

بى دست و بى پاو کور افغانى که در آنشھر کس وکوى نداشته اند اختصاص 
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ديکش دراتاق پذيرايى بجاى برطبق اظھارات يکى از اقارب نز. داده بود 

کذاشتن موبل ھاى نشيمن ، چھار چپرکت گذاشته و از بيمارستان ھاى شھر 

روم اطفال افغانى را که براى تداوى چشم ويا دست و پاى به ايتاليا آورده 

ميشدند، پس از خروج از شفاخانه، براى بھبودى کامل بخانه خود مى برد و از 

 . اين مريضان نگھدارى ميکرد

 اطفالى که پاى ندارند، يک سال ضرورت است : خودش برايم توضيح داد

تا استخوان پا درست بشود و اگرالزم باشد که پاى قطع شده توسط وسايل 

خانم ھنديه دونفر .بخصوصى کشيده شود ، يک سال و نيم ديگر ضرورت است

ديخان را از اينگونه اطفال راکه پا ھاى شان کشيده ميشد به نام ھاى نفيسه و شا

ًطبعا اين . به خانه خود برد و از ھريک آنھا تا د ونيم سال نگھدارى کرد

نگھدارى شامل غذا و ادويه و درست کردن بسترخواب وحمام دادن وشست 

ًوشوى سر و صورت اطفال نيز ميگردد و اين ھمه تکاليف را ھنديه شخصا 

اکه جھت تدواى  طفل افغانى ر٦٥ نفراز جمله ٤٠او تا کنون . بدوش ميگرفت

به ايتاليا رفته اند، بخانه خود برده و از يک ماه تا دونيم سال از آنھا مثل يک 

 . مادر مھربان نگھدارى نموده است

بارى براى من در تلفن تعريف ميکرد که اطفال افغان در حمام از برھنه 

شدن مى شرمند و آنھاى که دست دارند ولى پاى ندارند و ميتوانند با دستان 

خود به آنھايى که دست ندارندکمک کنند ، مگرحاضر نمى شدند تا سر و بدن 

طفلى را که دست ندارد، با صابون ويا کيسه بشويند و من مجبوربودم اين کار 

خانم ھنديه از کمک به اين گونه اطفال ھرگز خسته نمى شود و از انجام .را بکنم

ننده است ، اظھار نگرانى چنين کارھاى که حتى براى والدين اطفال ھم خسته ک

 .  سال تمام انجام داده است١٤او اينکار را براى . نميکند

صحبت ميکنم و از اومى پرسم که » دافغانستان«ھر وقت من با ھنديه 

چه ميکند و چه برنامه دارد؟ جواب مى دھد ميخواھد به فالن شھر برود و در 

ا براى کمک به آنھا جلب باره اطفال افغانستان کنفرانس بدھد و توجه مردم ر
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مى پرسم اين کمکھا را چه گونه انتقال ميدھد؟ پاسخ ميدھد، بدست شخص .کند

  . امينى که به افغانستان برود ، ميدھم تا براى اطفال فقير ويتيم برساند

 ٩٠٠آخرين کمک او براى اعمار مکتبى بنام تنگى قلعه که ظرفيت 

 ھزار يورو داده ٣٠شود، حدود شاگرد را دارد ودر نزديکى کابل اعمار مي

ھنديه اين کمک ھا را از مدرک کنفرانس ھايى تھيه ميکند که در مورد . است 

او گفت سه کنفرانس . افغانستان در شھر ھا و کشورھاى مختف ايراد مينمايد 

در ژنيو و وين ايراد کردم و حق الزحمه اين کنفرانس ھا را به حساب بانکى 

ھروقت در جايى : او ميگويد . جى به کابل انتقال دادميک موسسه ساختمانى خار

از من دعوت بشود که کنفرانس بدھم من در بدل اين کنفرانس پول دريافت 

 ده ھزار دالر ٢٠٠٢ميکنم و اين پولھا را به افغانستان مى فرستم و درسال 

توسط حميرا دخترسردار ولى براى اطفال بى سرپرست کابل فرستادم تا به 

در شھرھاى ديگر ايتاليا ٢٠٠٣عالوه براين در سال .  آن توزيع کندمستحقين

 يورو و ٥٠٠٠ يورو و از ديگرى ٣٢٠٠کنفرانس ھاى داده ام که در بدل يکى 

 يورو گرفتم و آن پول را براى اعمار مکتب به افغانستان ٧٠٠٠از يکى ديگر 

مال مکتب  برایم توضیح دادکه پول اک٢٠٠٤ خانم ھندیه جان درسال .فرستادم

نھصدنفره تنگی قلعه را به انجوی قراردادی تادیه کرده واکنون برای در 

  . ودروازه و میز وچوکی آن پول تھیه میکند

اکنون شماخواننده گرامی میتوانید بسنجید که تکمیل یک مکتب 

با چقدر پول ضرورت دارد وتھیه آن از موسسات خارجی چقدر 

  .دویدن وتالش میخواھد

 در نظر دارم بعد از اين براى دخترانى که بى سرپرست : ھنديه گفت

اند و شب جاى بودوباش ندارند، پول تھيه کنم و بفرستم تا از گرسنگى نميرنديا 

» ُاسامه«او ھمچنان در نظر دارد تا فلم .مورد تجاوز زورمندان قرار نگيرند

 ساخته صديق برمک را در اطريش معرفى کند و از اين طريق به دختران و

ھنديه به زبانھاى .کودکان خيابانى کمک جمع آورى کند وبه افغانستان بفرستد
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ايتاليائى ، فرانسه و جرمنى کنفرانس ميدھد ، ولى به زبان فارسى درحالى که 

 . بخوبى صحبت ميکند ،نوشتن وخواندن نميتواند 

 سال دارد و در اين سن وسال که انسان ضرورت ٨٧خانم ھنديه اکنون 

ھمان ھموطنانى . ر دارد مگر او خود در خدمت ھموطنان خود است به خدمتگا

که پدر و مادر و برادران و خواھرانش را از کشور آبائى شان تبعيد کرده 

. درحالى که ھيچ گناھى جز آزادى و سرافرازى مردم افغانستان نداشتند. بودند

 . بودندغازى و ملکه ثريا هللا مادر بزرگوار اعليحضرت شاه امان اين پدر و 

ھنديه نھمين فرزند ملکه ثرياست و نه ماھه در شکم مادر بود که با پدر 

به سخن ديگرشاه . رک بگويندومادر و وابستگانش مجبور شدند افغانستان را ت

 از راه چمن وارد ١٩٢٩ مى ٢٣غازى و ملکه ثريابا خانواده شان در هللا امان 

يدند و ھنديه در ھفتم جون ھندبرتانوى شدند و توسط يک قطار راھى بمبئى گرد

هللا بگفته برادرش سردار احسان .  آمد در شھر بمبئى ھندوستان بدنيا١٩٢٩

خواھش کردند تا هللا ه عده يى از ھنديھا از شاه امان دافغانستان ھنگام تولد ھندي

براى آنکه ھندھميشه درخاطر شاه وخانواده اش باقى بماند نام نوزاد را ھنديه 

 خواھش را پذيرفت و سپس ھنديه با وابستگان خود به بگذارند، وشاه ھم اين

ايتاليا آواره شد و در شھرروم رشد يافت و تحصيالت مقدماتى خود را در روم 

  .و سپس در سويس به سر رساند 

 ھنديه با کاظم ملک ايرانى ازدواج نمود و به ايران رفت و ١٩٥١ در 

 صاحب دو دختر به ھنديه از شوھر ايرانى خود.در شھر مشھد اقامت گزيد

 ٨اما اين پيوند بيش از . شد) ١٩٥٨متولد (و ھمدم ) ١٩٥٤متولد (نامھاى ثريا

زيرا کاظم ملک مانعى در راه پيشبرد کارھاى بشردوستانه .سال دوام نياورد

ھنديه ميشد و بنابرين ھنديه در حالى که ايران را سخت دوست ميداشت ، 

 به روم نزد والدين خود ١٩٥٨لمجبورشد از کاظم ملک جدا شود و در سا

  .برگردد
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 با کاظم ملک ایرانی ھم شنیدنی وھم ازدواج شاھدخت ھندیه داستان

از خانم ھندیه پرسیدم که چگونه با کاظم ملک ایرانی آشنا وازدواج . جالب است

  کرده است ؟

او با مھربانی وخنده که نشان از تربیت ذاتی وخانوادگی وی میکند، 

. ملک دوست برادرم در مکتب بود وھمیشه به خانه ما می آمدکاظم : پاسخ داد

یک روز که کاظم ملک در خانه ما . من در آن موقع به کورس رقص میرفتم 

نشسته بود، من به مادرجانم گفتم که وقت شروع کورس کم مانده است وباید من 

کاظم ملک گفت من باماشینم . عجله کنم تا خود را به وقت بکورس برسانم

از این چه بھتر که کاظم : مادرم گفت . توانم ھندیه را برسانم وباز پس برگردممی

ملک ترا با ماشین خود به کورس میرساند، اگر با ماشین او بروی به وقت خود 

بعد به ماشین کاظم ملک نشستم وماشین بسوی آدرس . میرسی، گفتم خوبست

 ماشین را نگھدار وقتی نزدیک کورس رسیدم، گفتم ھمینجا. کورس حرکت کرد

میتوانم تا ختم کورس من اینجا منتظرت بمانم ؟ : کاظم گفت. من پیاده میشوم

من عاشق ! میدانی ھندیه جان: کاظم ملک گفت. گفتم نخیر من خودم میتوانم بیایم

. توھستم واگر روزی ترا خواسگاری کنم وترا بمن ندھند من خودم را میکشم

م وبدون رضاییت من پدرجانم ھرگز چنین ًگفتم منکه اصال ترا دوست ندار

گفتم . او گفت اینرا نگو که بخدا ھمین اکنون خودم را میکشم. تصمیمی نمیگیرد

ًھمینکه این حرفم را شنید فورا یک قوطی . اختیار داری منکه ترا نمیخواھم

قسم میخورم که اگر بازبگویی ترا :تابلیت را از جیبش بیرون آورد وگفت

دیدم او تمام آن ! گفتم اختیار داری. را با این داروھا میکشمنمیخواھم خودم 

گفتم چی میکنی ، مگر دیوانه .تابلیتھا را یکباره بدھن خود انداخت وقورت داد

مگر او تابلیت ھا را خورد وھمانجا دیدم از ! شده ای؟ تابلیتھا را تف کن ونخور

ه شفاحانه بردم، تاکسی را صدا زدم واو را ب. دھنش کف سفید بیرون می آید

  .دکتوران او را تحت معالجه گرفتند، مگر او بیھوش بود
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ًبرادرم فورا بسوی .  من بخانه آمدم وجریان را به مادرجانم گفتم

شفاخانه حرکت نمود وتا فرداصبح کاظم ملک به ھوش نیامدبود و بعد وقتی به 

 نکند ، من ھوش آمد، برای برادر وپدرم گفته بود که اگر ھندیه بامن ازدواج

پدرجانم بخانه آمد ودرحالی که مرا در بغل گرفته بود از . دوباره خود را میکشم

تعجب میکنم که کاظم ملک عاشق این بینی یچق شده :بینی من گرفت وگفت

بعد از این ماجرا بود که من . درحالی که من از تو کرده دختران قشنگتری دارم

 با کاظم ملک راضی شدم تا زندگی یک براثر توصیه ھای مادر وپدرم به ازدواج

اما وقتی ما به ایران رفتیم من بیکار بودم واین . انسان را نجات داده باشم

باالخره من یک شغل برای خود پیدا کردم وآن . بیکاری مراناراحت میساخت

اما . بودآسانی ن که کارى بود،جزامى وکمک به زنان فقيرو بيمار شغل 

راضی نبود و میگفت تو به چنین کارھا ضرورت نداری کاظم ملک از این کارم 

مسولیت بعد ازمدتی من آن شغل را رھا کردم و !واین شغل را رھا کن

  .مسرپرستى کودکان نوزاد از والدين معتاد را متقبل شد

با اینکارم نیز کاظم ملک راضی نبود و منکه به این کار خود عالقه بسیار 

 وبکارم ادامه دادم تا اینکه ادامه زندگی باملک داشتم،سخن کاظم ملک را رد کردم

گفتم اگر بکار کردن من دراین شغل راضی نیستی  از ھم جدا .مشکل شد 

 از کاظم ملک داشتم، ثریا وھمدمبنامھای :باالخره درحالی که دودختر. میشویم

  .از اوجدا شدم وبا دخترانم به ایتالیا برگشتم وبه والدین خود پیوستم

 ھنديه با داکتر عبدالرؤف حيدر که در رشته اقتصاد از ١٩٦٦ درسال 

داکتر رؤوف ھمانست که در کابينه داود . آلمان دکترا گرفته بود، ازدواج نمود

  ھنديه از داکتر رؤوف صاحب پسرى بنام . وزير تجارت بود١٩٥٤ تا ١٩٥٣از

  . سال دارد وبامادرش در روم زندگى ميکند٣٦اسکندر است که اکنون 

  

  : خاطره از شاھدخت ھنديه دختر شاه امان هللاچند

   مین سالگرد استرداد استقالل ۸۵ بمناسبت تجلیل از در سيمناريکه 
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 خپلواکیخان دهللا امان غازی يحضرت لاع«زيرعنوان  کشور،

 شھر در )،ستاره آزادیخانهللا امان غازی يحضرت لاع( »ستورى

از سویدن وشاھدخت ، من  تدويرشده بود٢٠٠٤ماه اگست اواخردر کلن آلمان

از سویس و  ھندیه جان از روم وشاھزاده احسان هللا ولیلی طرزی خانمش

مھمان دیگر از انگلستان ودیگرشھرھای اروپای مرکزی اشتراک ورزیده 

برھبری زرین انحوربا ) دافغانستان دکلتوری ودی تولنه(سیمنار از جانب .بودند

برگزارشده بود واز ساعت  نفر افغان در حومه شھر کلن ٨٠٠حضور تخمین 

 تا یک بعد از نصف شب با اجرای برنامه ھای جالب علمی وھنری ادامه ٣

  .یافت

ھندیه : ھندیه دافغانستان دختر شاه امان هللا در بیانیه خود گفت

دافغانستان دختر شاه امان هللا در بیانیه خوداز خاطرات پدرش متذکرشد 

درعین زمان . اشدنی دارماز پدر مرحومم خاطرات فراموش ن« :وگفت

در دوران طفولیت ما ھر روز رخصتی ما را . خاطرات جالب وپر محبت دارم

در جریان سال ھنگامی که . برای قدم زدن به پارکھای مقبول روم می بردند

روزھا طوالنی میشدما را به موتر خود به بیرون از شھر و به لب بحر می 

یکه با ما بازی میکردند وبا ما خوش برای ما اطفال جشن بود، بخاطر. بردند

وقتی که ھوا صاف می بود، پدرم خوش داشت که غروب را . ومھربان بودند

وقتی که  آفتاب نزدیک به غروب ورنگ سرخ ونارنجی  وگالبی . تماشا کند

ما دورپدر جمع .میشد، ایشان غروب را به حالت اکرام تا آخر تماشا میکردند 

بودیم ، ولی در این لحظات خاموش می بودیم، چون میشدیم اگرچه اطفال شوخ 

  .میخواستیم به حالت متفکر پدرم احترام بکنیم

از وقت طفولیت ما را تعلیم اسالمی دادند، سعی میکردند ما به وطن 

ما را مقابل خود ایستاده . عزیز خود وملت افغانستان عشق وعالقه پیدا کنیم

برای ما . تاریخ ودین اسالم میدادندمیکردند ومثل  یک معلم خوب ما را درس 

راجع به پروژه ھای خود و آرزوھای .درس تاریخ قدیم وجدید افغانستان میدادند
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خودبرای یک زندگی بھتر وآرامتر وخوشبختی زنان ومردان افغانستان وبرای 

تا : ًیک افغانستان نوین،تشریح میدادند  ومخصوصا برای زنان، برای ما میگفتند

ن کشورتعلیم نداشته باشند، ھیچوقت نمیتوانند اطفال سالم به محیط وقتی که زنا

قبله گاه ما ھمیشه در غم تعلیم وتحصیل ما ودرغم .خانواده وجامعه تقدیم نمایند

ًواقعا به اثرتشویق ایشان ھمه خواھران وبرادران من به . صحت ما بودند

ف اضافی مثل انجنیراحسان هللا،ھمیشه از مصار. تحصالت عالی رسیدند

جلوگیری میکردند، مگر درقسمت تحصیل ھیچوقت دریغ نمیکرد، باوجودیکه 

  .شرایط اقتصادی خوب نداشتیم

. پدرم از طفولیت برای ما عشق  پایان ناپذیر به وطن را انتقال دادند

غریب یا پولدار، . ھمیشه میگفتند که برای ھرفرد افغانستان احترام داشته باشیم

این توصیه ھا را من ھرگز .  تمام اقوام احترام بگذاریدمھم یا غیر مھم وبه

  .فراموش نکرده ام و فراموش نخواھم کرد

برای ما . مادرم ملکه ثریا، مادر شیرین و درعین حال بسیار جدی بودند

ًمثال،چیزیکه من ھیچوقت . ھمیشه آداب وبرخورد اجتماعی را یاد میدادند

یان خود حرف میزیند مواظب باشید، آن حتی وقتی که م:فراموش نمیکنم، میگفتند

. ًنفریکه تصادفا از کنار شما تیر میشود، حرف ھای شما برایش برنخورد

این . میگفتند باید کمبود طرف مقابل رادرک کنید،ولی خود تان جدی وعادل باشید

من کوشش میکنم اینھا را مراعات کنم . قوانین برای زنده گی خیلی مھم است

ست وبعضی اوقات نمیتوانم ھمین توصیه ھا راکه از والدین ولی خیلی مشکل ا

  .خود به ارث برده ام به اوالدھای خود انتقال دھم

به مرور زمان ماھمه اوالدھای غازی امان هللا خان با زندگی خود 

تا اینکه متاسفانه . مصروف شدیم، ولی ھمیشه با پدر رابطه خطی داشتیم

 دریک شفاخانه به ساعت ھفت صبح  پدرم سخت مریض شدند و١٩۵٩درسال 

ھندیه افزود که بعد از ھفتاد وپنج .  چشم از دنیا بستند١٩٦٠ اپریل ٢٥روز 

سال ھنوزھم ملت افغانستان ھمیشه با احترام وبا افتخار از ایشان یاد میکند و 
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به حیث دختر امان هللا خان پدر بزرگوارم ھمیشه . در قلب ھرافغان جای دارند

سخنان ھندیه جان مطابق ادبیات خودش (» .اطراتم زنده ھستدرقلبم و درخ

  .)ضبط شده است

 در پاسخ پرسشى در باره آخرين روزھاى حيات شاه ھندیه دافغانستان

ھنگاميکه بر بستر مرگ افتاده بود، از من هللا شاه امان ا: گفت  هللامان ا

صور کند خواھش کرد تاصداى استاد قاسم رابراى آخرين بار به او بشنوانم تا ت

 وطنی که . چشم ازجھان مى پوشدوطن خودکه او در افغانستان قرار دارد و در

باشندگان آن زمان طرفداری ازاو را نکردند وحاال متاسف ھستند که مدت 

 دراين لحظه رعشه درصدا و دستان خانم ھنديه .سلطنت شان زیادطول نکشید

نوشد نتوانست پيداشد و بغض راه گلويش راگرفت و چون ميخواست آب ب

گيالس آب را بلند کند و دوباره گيالس را برجايش گذاشت وحضار با وجود 

تأثر برايش کف زدند تا تعادلش را دوباره دريابد، مگر نتوانست به سخنانش 

سخنان خانم ھنديه فضاى محفل را سخت ..ادامه دھد و به مشکل بجايش برگشت

رى اززنان ومردان محفل ھنگام تحث تاثيرقرار داد و من متوجه بودم که بسيا

. ميگريستندهللا شنيدن اين خاطره و آن احساس عميق وطن دوستى شاه امان ا

  !  شادباداه مردم دوست وآزادی خواهش آنروان
  

   تلخًيکی دو خاطره

 ھمراه نگارنده در ٢٠٠٤ اگست٣٠شاھدخت ھندیه دافغانستان، روز

نم انجنیرستارمینووال دعوتی اشتراک ورزید که از طرف دوست گرامی ودیری

. وخانم مھربانش دکتوررحیمه جان حمیدی در حومه شھر کلن ترتیب شده بود

رودخانه قبل از عزیمت به محل دعوت من وھندیه جان فرصت یافتیم تا بر پل 

از شاھدخت پرسیدم از اعلیحضرت مرحوم  .قدم بزنیمراین در شھر کلن 

پدرجانم :  چه میکردند؟ گفت وملکه مرحومه برای من تعریف کن که درخانه

بسیاری وقتھا برای ما از افغانستان تعریف میکرد وسعی شان این بود که ما را 
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: شاه تمام کارھای خانه را خودش انجام میداد. وطن دوستی تربیت کند با روحیه

کار خرید مواد خوراکه و ترمیم خانه ورنگمالی ونجاری خانه را خودش میکرد 

میشد، مثل یک میکانیک موتر زیر موترش دراز میکشید واگر موترش خراب 

  .وآنرا درست میکرد

  
  )٢٠٠٤(با سيستانی ھنديه  شاھدخت 

مادرم متوجه تربیت ما بود وبه مایاد میداد که چگونه با مردم برخورد 

چگونه . داشته باشیم وچگونه لباس بپوشیم وکدام لباس ھا رادر کدام موقع بپوشیم

می باید ھیچوقت بر دیگران خورده . نیم که بکسی برنخورددر میان خود گپ بز

که ھمسایه ایتالوی ما که شنیده بود پدرم        یادم است . گیری نکنیم ونخندیم

پادشاه افغانستان بوده  وحاال در ھمسایگی او زندگی میکند، خواست به دیدن 

دیم  مردی که یکبار دی. روزھای تابستان و ھوا بسیارگرم شده بود. بیاید پدرم

او تمام تکمه ھای . بسیار چاق بود ودریشی پشمی پوشیده بود به بخانه ما آمد

وضعیت آن . دریشی خود را بسته کرده بودوعرق  از سرورویش جاری بود



 ٢٠٠ سيمای زن افغان درحماسه وتاريخ              

ًمرد واقعا خنده آور بودو من وخواھرم ناجیه که از ھمه خوردتر بودیم، در دل 

ھمینکه . نستیم به صدای بلند خنده کنیمخود به حال آن مرد میخندیدیم ولی نمیتوا

من وخواھرم با صدای بلند شروع کردیم به خنده کردن . او از خانه ما رفت

. دقیقه دیگر او اینجا نشسته می بود شاید از گرمی میمرد وگفتیم اگر چند

گفت که شما نباید باالی کسی که بخانه شما  خالصه مادرجانم ما را نشاند و

بخاطر اینکه چرا دریشی پشمی در تابستان  احترام کرده است،آمده  و شما را 

ھمین لباس دیگرلباسی نداشته است، پس ز آن مرد ج شاید. پوشیده خنده کنید

  .نباید بخاطر لباس انسانھا را احترام کرد

 شاھدخت ھندیه جان ، فقرشدید خانواده اعلیحضرت خاطرات تلخاز 

در راه رفتن به خانه . ی در ایتالیا بودشاه امان هللا در دوران جنگ دوم جھان

آقای مینووال، ھندیه جان برای ما اززندگی خود در دوران جنگ جھانی  دوم 

ًتلخ ترین روزھای زندگی ما در دوره جنگ این بود که ما : تعریف میکردوگفت

ھفته ھاو ماه ھا تنھا شغلم میتوانستیم بخریم وبخوریم وگوشت درک نداشت و 

پدرجانم برای آنکه . د بسیار گران بود وماتوان خرید آن را نداشتیماگر پیدا میش

من وخواھرم ناجیه که ھفت وھشت ساله و خورترین خانواده بودیم،  دچار 

سوء تغذی نشویم واز رشد جسمی عقب نمانیم ، ھرسال برای مدت سه ماه ما 

را به یک موسسه خیریه در سویس که از طرف کلیسا سرپرستی میشد 

ستاد تا در جمله سایر دختران واطفال بی سرپرست  ازماھم سرپرستی میفر

درآنجا برای ما غذای بھتری داده میشد که درآن  گوشت و . صورت بگیرد

چون بازھم خوراک . پنیروشیر ھم بود و بعد از سه ماه دوباره به روم برمیگشتیم

ست که آدم واین بسیارمشکل ا. ما شغلم بود، بزودی ما دوباره الغر میشدیم

عوض نان خشک وعوض گوشت وعوض شیروپنیرومسکه ویا برنج وسبزی 

  . گوشت، شب ، چاشت وحتی صبح شلغم بخورد

ھندیه شرح میداد که بار آخریکه پدرجانم ما را به سویس به ھمان 

. موسسه خیریه فرستاد ، بجای سه ماه ، مدت دوسال درآن جا باقی ماندیم
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 ماه بیشتربکسی اجازه نمیداد که بماند ، مگر به اگرچه قانون آن موسسه از سه

دلیل شدت جنگ و بسته شدن 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 بھتر نسبت به خانه برای ما میسر میشد و زمانی که 

جنگ به آخر رسید، ما توانستیم دوباره به ایتالیا نزدخانواده  بر گردیم در ترمینل 

  .قطار ریل پدرجانم برای بردن ما آمده بود

در تمام مدت دوران جنگ من فقط یک پیراھن داشتم :  ھندیه جان میگفت

باالپوش . اختیاط از آنفقط در دعوتھا استفاده میکردم که پاره  نشودو با 

من باال پوش برادرم را که ابتدا پدرم مدتھا آن را پوشیده . زمستانی نداشتم

وکھنه کرده بود وبعد به برادرم رحمت هللا رسیده بود و بعد از او به برادر 

بود ومی پوشید، سرانجام دیگرم احسان هللا رسیده بود واو آنرا رویگردان کرده 

برای من رسید ومن آن را نزد خیاط بردم وگفتم که آنرا برای من چپ وروی 

دخترجان یک لباس فقط یکبار میتواند روی گردان شود واین :کند ، خیاط گفت

بناچار ھمان باالپوش را من . دیگرآنقدر کھنه است که نه چپه میشو نه راسته

بدین سان .  آن برای خود دامن ساختمپاره کردم واز قسمت ھای  پشت 

شاھدخت ھندیه جان که خود سختی ھای زندگی را لمس   .روزگار میگذشت

کرده و به اصطالح از دل گرسنه میآید ، میداند که کمک به یک انسان محتاج 

به ھمین دلیل او تا . چقدر ارج ناک  وچقدر یک عمل انسانی وبشردوستانه است 

ک به کودکان وزنان بی سر پرست افغانستان خود را به ھین اکنون ھم برای کم

این در وآن در میزند و لباس  ودوا و کفش وحتی زیورات غیرمود روز را از 

زنان ایتالیاییی جمع آوری میکند وبرای زنان ودختران محروم وھردم شھید 

 به افغانستان سفر کرد و در حدوددوصد ٢٠٠٤درسال .افغانستان می رساند

م از اموال کومکی را از ایتالیا بوسیله طیارات نظامی آنکشور باخودبه کیلوگرا

ھندیه جان برایم . کابل انتقال داده و به  زنان محتاج کابل تقسیم کرده است
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سفر با طیارات نظامی بسیار مشکل است، زیرا که صدای ماشین طیاره : گفت

ا دوسه روز بعد از در داخل طیاره می آید وانسان را چنان کر وگنس میکندکه ت

خانم ھندیه جان . رسیدن بازھم انسان صدای طیاره را درگوش خودحس میکند

اکنون که ھفتاد وشش سال دارد بمن گفت که بازھم مقداری اموال کمکی تھیه 

کرده ومیخواھد آنھا را با طیاره نظامی ایتالیا با خود به کابل انتقال بدھدوبه 

اوز قشون سرخ وسالھای حاکمیت تنظیمھای درسالھای تج.محتاجین توزیع کند

 جھادی وطالبان خانم ھندیه صده ھزار دالر از موسسات خیریه در ایتالیا

  وسویس وفرانسه و غیره کشورھا جمع  وبه زنان وکودکان بی سرپرست به 

  کمپ ھای مھاجرین افغاندر پاکستان فرستاده استبدون آنکه یکبار ھم ازخود نام 

ین بخش از کمک ھای انسان دوستانه خانم ھندیه جان را با من ا. گرفته باشد

شرح زندگی اش در مقاله دیگری نوشته ام و درسایت آریایی وسایت فردا ودر 

مجله درد دل افغان و در جریده مردم چاپ امریکا به نشر سپرده ام تا مردم 

  .افغانستان خدمت گزاران واقعی کشور خود راپاس بدارند

داکار و از خود گذر افغان که شير پاک وطن ياد اين بانوى ف

  ! پرستى را از ملکه ثريا خورده است ، ھمواره گرامى باد
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  : ثريا سديد، فعال کمک ھای بشردوستانه

  

  
  ثريا سديد

يکى از زنان فداکار و فعال در عرصه کمک ھاى بشر دوستانه به مردم 

ثريا .تيم خانم ثريا سديد است افغانستان و بخصوص اطفال تصوير ثريا سديد ي

سديد زنى اسـت که با جمع آورى کمک از افغـانـان مقيم امريکا و موسسات 

خيريه آنکشور،خود رنج سفر ھاى طوالنى را متقبل شد ومسوليت رساندن اين 

کمکھا را بدوش گرفت و در دشوار گذار ترين محالت به مردم مصيبت رسيده 

  . افغانستان کمک ميرساند

ليت ھاى خستگى ناپذير خانم ثريا نه تنھا مورد تقدير افغانھاى آگاه فعا

وامارت ربانی واقع شده ، و نه تنھا مردم گرسنه افغانستان دردوره حکومت 

 امريکائى نيز از اين بانوى اسالمى طالبان مشکوراند، بلکه جرايد و مجالت

 ، عزم جزم  افغان که در راه خدمت به ھموطنان مظلوم خودمھربان ودلسوز

 ٢٠٠٢در آن جمله ريدرز دايجست در شماره ماه مى . کرده ستايش مينمايند

حتى طالبان «: خود از اين خانم فعال افغان تعريف و تقدير کرده و نوشته است 

ھم نتوانستند ثريا سديد را از ورود به افغانستان مانع گردند، زيرا مردم به وى 

موتريکه ثريا «: مى نويسد» ھرمانان امريکاق«مجله زيرعنوان » .احتياج داشتند

 ساعته ٦ميرسانيد، راه ) افغانستان(سديد را از طريق تاجيکستان به کشورش 

 ساعت طى نمود، زيرا از زمين ھايى ميگذشت که نه تنھا ناھموار ١٧را در 
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مزيد برآن که موتر ده ھا بار . بود، بلکه آبستن مين ھاى چندين گانه نيزبود

ً ترميم ميگرديد، مجبور بودندکه وقتا فوقتا در محل محافظين راه و خراب وباز ً

ثريا ، درحالى که به دور دست ھانظر مى ... کنترلرھاى مسافرين توقف کنند

  !» وطنم آنجاست« : دوخت ، بار بار با تبسم ھميشگى ميگفت 

براى مردم نادارو گرسنه و  ريدرز دايجست از خدمات شاقه ثريا سديد

: طوالنى متواترخسته کننده وى به افغانستان گزارش داده ، مينويسدسفرھاى 

ثريا که نتوانست ويرانى وطن و بدبختى ھاى مردم خود را تحمل کند، «

مرگ ناگھانى شوھرش .  سال داشت ، ترک داد٣٤کشورش رادرحالى که 

در « : به حدى ناراحتش ساخت که گفت ) دراثرحمله قلبى(١٩٩٣درسال 

درد و غم از دست رفتن او ... قه ، زندگى من بکلى تغيير کردظرف ھفت دقي

از اين زن وطن دوست » .مرا به سختى فشارداد و غرق اندوه بى پايان ساخت

 در آلمان به ابتکار خانم مستوره ھاشمى ضمن محفلى ٢٠٠١وفداکار درسال 

  . به عنوان زن شايسته سال برگزيده شد با شکوھى تقدير بعمل آمد و

بعد  ه نگذاریم که خانم ثریا سدید دختر میرعبدالعزیز والی کابل وناگت 
با  رئیس ضبط احواالت عھدظاھرشاه بعد از صدارت سردار داودخان است و

پابرھنه افغانستان می تپد، خود ھرگز  آنکه ھمواره درغم کودکان گرسنه و
تی  گرسنگی و پابرھنه گی را ندیده است ولی دارای احساس عالی انسان دوس

  .وکمک به ھمنواعان خوداست
  

  :ثريا سديد وکتاب او مينويسدخانم  در بارۀ پروين پژواک
" موسسۀ کمک به اطفال افغانستان"سالھاست که با اسم ثریا سدید و 

 بار نخست اسم او را در کابل از داکتر بلقیس عمر دوست خوب  .آشنا ھستم

 او باری از یکی   .شنیدمدوران تحصیلم در انستیوت طب ابوعلی سینای بلخی 

  .از خاله ھای محبوبش سخن گفت که در امریکا به سر می برد

فریاد "آنگاه که به کانادا مھاجر گشتم، با دریافت و خوانش جریدۀ 

 ۱۳۸۳ در سال  .گشتمبیشتر آشنا با ثریا سدید و فعالیت ھایش " بیگناھان
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 دو کتاب ی به اثر تماس و خواھش او من و ھمسرم ھژبر باالخورشیدی

یکی برای شاگردان و دیگری برای معلمین، کار کردیم که از " تعلیمات صحی"

برای مکاتب ابتدایی در افغانستان " موسسۀ کمک به اطفال افغانستان"سوی 

  .چاپ شد

 برای )م٢٠٠٩ ( خورشیدی۱۳۸۸برای اولین بار ثریا سدید را در سال 

رگذشت پدرم داکتر نعمت هللا نسبت د او  .لحظاتی کوتاه در ویرجینیا دیدم

 در آن   .با ھمسرش عزیزالرحمن قرغه برای فاتحه نزد مادرم آمده بودپژواک 

  .لحظات به قدری در سوگ خویش غرق بودم که شادی دیدارش برایم ممکن نبود

برقرار شد و او ) فیس بوک(سپس اینک پس از سالھا ارتباط ما در رخنما 

به " رازھای ممنوع" گشت و بدینگونه کتاب خواستار آدرس خانه ام در پراگ

 مطالعۀ نخستین سطور فصل  .با تردد و اجبار کتاب را باز کردم. دستم رسید

ھوا نھایت دلپذیر بود و تابش آفتاب بر "  :اول کتاب مرا حیرتزده ساخت

مجنون بیدھا و سبزه ھای حویلی، بھشت کوچکی را در محوطۀ 

 یکشنبه بود و   . بود  وجود آوردهباصفای منزل ما در ویرجینیا به

من فارغ از تشویش کار، با خواھران دستگیر شوھرم، سرگرم 

 او برای ما ھمبرگر لذیذ و کباب مصاله دار  .صحبت و خنده بودم

  ."افغانی تھیه کرده بود

من که خود را برای خوانش کتابی خسته کن، نیمه سیاسی، نیمه تبلیغی 

ی خانم سدید در طول بیست سال گذشته آماده کرده و راپور مانند از فعالیت ھا

بودم، بناگاه خود را با کتابی روبرو دیدم که جاذبۀ رمان را در خود داشت و 

اگر آن را کتابی از نوع سفرنامه یا خاطره نویسی بدانیم، باید بگویم که پس از 

ن نوشتۀ ھمسرم ھژبر جذاب ترین و روان تری" ل من، کابل منِل و گُگ"کتاب 

  .کتابی است که در این باب از یک نویسنده افغان خوانده ام

ذاتی خویش این کتاب را به و شجاعت صراحت ، ثریا سدید با صمیمیت

آن اثری  در   .استو زندگی اش را به روی کاغذ نقش کرده نگارش درآورده 
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 از خودخواھی و فراموشی، تا  .از خودسانسوری معمول افغانی دیده نمی شود

 شھرت و موفقیت ھای میلیونی در آن سخن گفته شده   شکست، آنگاهترس و

 از شوخی ھا و سرشاری  . ثریا از عشقش به ھمسرش دستگیر می گوید  .است

ھای دوران پوھنتون کابل که حال و ھوای بسیار متفاوت از زمان حال چه که 

  از دامن چرمی  .حتی از زمان تحصیل خودم در بیست و دو سال پیش، دارد

 از مسافرت به   .سرخ کوتاه، از موترسایکل و از عشق بدون موافقت خانواده

بیروت، از روزی که دخترش مریم را در خانه تنھا گذاشته بود و آتش جنگ در 

آن شھر زیبای غمگین شعله ور شده بود، از حرص مادی و تپ و تالش شبانه 

 ثریا در این  .ودروزی اش در امریکا که با پیروزی و بھروزی مادی ھمراه ب

نوشته ھا خود را قھرمان نمی تراشد و به اشتباھات انسانی اش معترف است و 

به سادگی می گوید که در یازده سال مھاجرت به امریکا و تالش برای زندگی 

 سپس مرگ از راه می  .بھتر افغانستان، مردم و دردھای آن را از یاد برده بود

 سختکوش، بشردوست، ھنردوست و متمایل رسد و دستگیر جوان را که انسانی

به زندگی ساده بود، چنان ناگھانی می رباید که ثریای جوان با آنکه در کنار 

جسد ھمسرش نشسته است و دست او را در دست دارد، ھنوز باور نمی تواند 

 سپس خاطره نویسی خانم سدید ھمردیف   .آنچه که رخ داده است، حقیقت دارد

که خوانده ام جذاب می گردد و ثریا لحظات شگفت دیدارش بھترین داستان ھای 

با روح دستگیر را با ما تقسیم می کند که تجربۀ به نھایت جالب نادر است و 

شخص مرا چنان گرفت که دانستم تا کتاب را تا آخر نخوانم، آن را به زمین 

ظر من صبورانه منت"   :کتاب با این جمالت پایان می یابد ... .نخواھم گذاشت

روزی ھستم که کسی در افغانستان زنجيرھای تعصب قوم، قبيله و زبان را 
عبارت از اکثريت فکری يک " اکثريت"بشکند و به اين حقيقت معترف باشد که 
  .جامعه است که ارمان ھای مشترک دارند

افغانستان گورستان "من چشم انتظار کسی ھستم که ديگر به شعار 
د، چون واقعيت اين است که افغانستان گورستان افتخار نکن" امپراطوری ھاست

 قدرت ھای بزرگ جھان آمدند،  .اميدھای بربادرفتۀ نسل ھای خودش است
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خوردند و بردند، ولی تعدادی از افغان ھا بودند و ھستند که زمينه ھای را برای 
 افغانستان نمی تواند ھمسايه ھای جديدی انتخاب  .آمدن بيگانه ھا فراھم کردند

 و خواسته يا ناخواسته بايد با ھمين ھا ساخت، ولی ما می توانيم با درايت کند
گر به ميدان آمدی : ازين مرحله دشوار تاريخ بگذريم، اگر بجای تکرار شعار

  ."ديگر آنجا که روم، عاقل و فرزانه روم: ميدانی ام، بگوييم

  )، برگرفته از کابل ناتھهگپرا ۲۰۱۳/ ١٣/١٠ پروین پژواک( 

  .ایمل خود خان ثریا میتوانبدست آورد آدرس  از طورمجانیرا کتاب،

Suraya@surayasadeed.com ٧ (٠٠١)  :٠٣٥٩٣٠٠١٥تیلفون تماس  

 

  
  خانم ثریا سدید با لورا بوش، بانوی اول امریکا در قصر سفید
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  پروين پژواک

 در شھر ۱۳۴۵ در سال هللا پژواک، کتر نعمتا ددختر روین پژواکپ

او تحصیالت ابتدایی را در لیسه ماللی و تحصیالت .کابل به دنیا آمد

عالی را در رشته طب کودکان در انستیتوی ابوعلی سینای بلخی 

 .کابل به پایان رساند

) دو دختر و دو پسر(در حال حاضر به ھمراه ھمسر و فرزندانش 

از پروین پژواک تاکنون  .کند ی کانادا زندگی میدر ایالت اونتاریو

و » سالم مرجان«و رمان » نگینه و ستاره«مجموعه داستان 

 پژواک با نی پرو.است منتشر شده» مرگ خورشید«مجموعه شعر 

 نی ھنرمند نامور افغانستان ازدواج کرده است و از ا،ی ھژبر شينوارونیھما

 . دو دختر و دو پسر داردیی زناشووندیپ

 آورد و مادر و پدرش ی و شعر رویسندگی به نوی کودکامی از ان،یپرو

 یاز کودک«:  دیگو ی باره منیاو خود در ا.  راه مشوق او بودندنیدر ا

.  که شاعر ھم باشمکردم ی گمان نمچی ھستم اما برعکس ھسندهی نودانستم یم

 و آمد یم مکتب خوانده بودم، خوشم نی درسیھا  را که در کتابکیاشعار کالس

 و ییمای بودم که با شعر نی به چھارده سالگکینزد. سمیگونه بنو آرزو نداشتم آن

مرگ « که نوشتم ی شعرنیاول. تم آشنا شدم و عاشق شعر گشدیشعر سپ

   پژواک و پدرم دکتر قهیروز تا اکنون مادرم عف از ھمان...  نام دارد»دیخورش
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 )دانشنامه آریانا، مھدیزاده(» .اند ه قلم من بودنی مشوقنیهللا پژواک، بھتر نعمت

نمونۀ ادبیات وی را در بارۀ معرفی کتاب خانم ثریاسدید دیدیم واینک 

ھر چه کتاب را بیشتر می خواندم، با حیرت به «:ادامه ھمان معرفی نامه

 البته تفاوت ھا  .شباھت ھای عجیب روانی میان خویش و او بیشتر پی می بردم

 ھا که ھمه ما را انسان و شریک شادی و غم ھمدیگر می نیز کم نبود اما شباھت

سازد، در کتاب فروان دیده می شود و تفاوت ھا نیز در حدی است که او را 

نیمه دیگر خویش می یابم، نیمه دیگری که می خواستم باشم یا می توانستم باشم 

  شخصیت سختکوش، مستقل، شجاع و در عین زمان متمایل به  .اما نشد تا باشم

سرشاری و شوخی و خنده ثریا سدید چنان دوست داشتنی است و عکس العمل 

ھای متفاوت و دگراندیشی او در طول حوادث کتاب چنان غیرمنتظره و جالب 

که شاید قبول موجودیت چنین شخصیت برای یک زن افغان، برای نسل جنگ 

جبور دیدۀ داخل افغانستان که در محدودترین چوکات ھای فرھنگی و مذھبی م

 اما برای من که سعادت زیست در  .به زیست شده اند، غیرقابل باور باشد

خانوادۀ روشنفکر را داشته ام و دوران تعلیم و تحصیل خودم از جمله بھترین 

دوران عمرم محسوب می گردد، قابل باور و پذیرش است، بخصوص که 

از جملۀ دوست من بلقیس عمر و خواھر او ناھید عمر و نیالب عمر ھر یک 

مستقلترین دختران کابل بوده اند که می شناسم و بلقیس با آن چشمان آبی و 

زبان شوخ و رفتار سرشار و کاکه اش که در پس آن روح لطیف و شاعرانۀ 

خویش را با مھارت می پوشاند و با شجاعت در دشوارترین روزھای جنگ 

ه پشاور گشت، داخلی کابل ھنگامی که حتی خانواده اش مجبور به مھاجرت ب

تنھا در وطن ماند و در شفاخانه به کار ادامه داد و سپس تا ھنگامی که طالبان 

دست او را از کار در شفاخانه جالل آباد نگرفته بودند، حاضر به ترک خاک 

نشد، برای من بھترین مثال زنده است که چنین شخصیت ھای جالب و مبتکر و 

   نیز رشد کنند و در سختترین شرایط آنچه متفاوت می توانند در اقلیم افغانستان

    .بمانند که ھستند و می خواھند باشند
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اینکه در طول کتاب چقدر گریستم و خندیدم و متعجب شدم و گاه حس 

تحسین و گاه حس حسرت دلم را فشرد و اغلب سطوری را پی در پی بار بار 

م و تجارب به خوانش گرفتم، عکس العمل ھای شخصی من است و اما قدرت قل

 زیباترین چیزی که در ثریا سدید مرا به  .غنی ثریا سدید در آن نقش عمده دارد

محبت و احترام واداشت ھمانا روح وطن دوستی و مردم دوستی او بدون 

تعصب ھای قومی و زبانی و سیاسی است و او تجارب و چشمدیدھای خود را 

ن، طالبان و دولت کرزی توام با تحول روانی و اخالقی مردم در زمان مجاھدی

 برای ثریا سدید دختری از  .در داخل و خارج وطن با صداقت بیان کرده است

مکتب رابعۀ بلخی کابل، دختری که به مکتب و دانشگاه قبل از زمان جنگ رفت، 

دختری که سعادت دیدار عشق و انتخاب ھمسر را داشت، دختری که شعرھای 

 باغ ھا باالی پل بھسود به آھنگ ھای فروغ فرخزاد را می خواند و در شھر

احمدظاھر و ظاھر ھویدا گوش فرا می داد، دختری که در روزھای خوب کابل 

خاکش را به منظور ادامۀ تحصیل شوھرش در بیروت برای مدتی موقت ترک 

گفت و آنگاه با لشکرکشی قشون سرخ ناچار به مھاجرت طوالنی گشت، 

قیم و مصمم رفت که درھای موفقیت و دختری که به ھر راه رفت، چنان مست

پیروزی به رویش گشاده گشت، دختری که مرگ عزیزترین کسش او را سراپا 

دگرگون ساخت، دختری که در بدترین روزھای کابل، آنگاه که حتی عاشقان 

سرسخت و صبور آن، خاک وطن را ترک می گفتند، برای اولین بار بر پشت 

لق به سوی خشکترین و رانده شده ترین شتر نشست و با کاروان الری ھای 

کمپ ھا راند، دختری که با دیدن اولین میز در بازار قاچاق اشیای عتیقه سنگ 

مزار نیاکانش را شناخت، دختری که آنقدر زنده و زیبا و ھمیشه در حال نو 

آری ... شدن بود که جرات سالم دوباره به عشق و آغاز زندگی جدید را داشت

 چاپ، نشر و پذیرش جھانی این کتاب را تبریک می گویم و خود برای او نوشته،

  )برگرفته از کابل ناتھه(».را در موفقیت و شادمانی او شریکی می یابم
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  مbلی موسی نظام، فعال سياسی ومدافع حقوق زنان

  

  
،خانم مدافع سرسخت حقوق زنان یکی از خانم ھای تحصیل کرده و

ماللی نظام یکی از فعاالن کمک ھای  .استنظام مقیم امریکا ماللی جان 

بحیث حال تا  را انهی اطفال آشۀمؤسس٢٠٠٣بشردوستان است که از سال 

سال جاری وی مبلغ  اکتوبر ١٧اریخ درت. دکنیسپانسرشپ اداره و کمک م

بنابر محاسبۀ . ه استارسال نمودموسسۀ خیریۀ آشیانه  ی برارا دالر١٣٤٦٠

  .گرددی دالر سپانسر م٣٠٠ تا ٢٨٠ نه مبلغھر طفل ساالماللی نظام 

 از ھمان آغاز شکست طالبان انهیآشخانم ماللی نظام میگوید که موسسۀ 

 نی  به ای فوق العاده اۀ رضاکارانی ھاتی که فعال»یروال غن« به کمک خانم 

تا بحال . دیبسته گرد وا نمود، فعال وی  میً اطفال کوچه گرد کامال افغانۀمؤسس

 ان در کابل را به کمک ھموطنانهی گروپ مختلفه در مکاتب آش١٤ طفل در ٣٥٠

 و طور افتیپول ھر طفل با شاگرد توسط مؤسسه در.  جمع نموده امرخواهیخ

 شود فرزند را دوباره به ی تا راضشودیه به تعلقدار طفل  داده ممعاش، ھرما

 از انهی شاگردان آشی تعدادنطرفیاز چھار سال به ا.  نفرستدیی گدایکوچه برا
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 ای کار ۀ اند، در ساحآموخته را ھم ی دو کار مسلککهی در حالدهی فارغ گردسهیل

  .گردندی فاکولته داخل مدیشا

 ی کار کوچک براکی نیغربت مرا الئق چن که خداوند درکنمی مافتخار

 .  محتاج دانسته استتیھموطنان نھا

 در روز قبل وسفی محمد ری از کابل، انجنانهی ھم از آمر آشیامی پنکیا

 :ی داکتر اشرف غنی دوم از کنفرانس مطبوعاتۀاز انتخابات دور

  سواالت افراد ی  کنفر انس داشت برای داکتر صاحب اشرف غنامشب

شخص در مورد مشکالت  اطفال  سوال کرد که چه پالن .  دادیجواب ممختلف 

 ؟ از پروگرام سکول سپانسرشپ شما دی اطفال کوچه و بازار داری برایھا

 ستمی سکی انند ما نند خو اھر مالل نظام که توی شخص مکیکه . نمونه اورد 

مل کرده  اطفال را در مکا تب شا ادی کرده، تعداد زجادی اطفال امی تعلیبرا

 کند و ازان  پالن استفاده تی گونه طرح ھا حما نی از ازیاگر دولت ن . توانندیم

 ومحا فظت  را مسا می تعلنهی زمتواندی ھمه اطفال کشور دولت میبرا . دینما 

  .عد سازند

ماللی نظام خوشبختانه  ھم قانون دان است وھم حقوق دان وھم از جنس 

انستان از جانب مردان مورد  سرکوب  زنی  که قرنھاست درافغ. زن است

گرفته  واز ھرنوع حقوق انسانی خود محروم شده است وتا  واجحاف قرار

وی از .ھنوز ھم  از حقوق برابری با مردان ونیز از ازادی بیان  محروم ھستند

مبارزافغان است که درد زنان ومادران  افغان را بدرستی  زمره زنان آگاه و

طقی قوی به دفاع از حقوق زن می پردازد وناقضین احساس میکند و با من

  .حقوق زن درافغانستان را ھمواره با نوک قلمش افشا ورسوا میکند 

خانم ماللی نظام، مبارزه برضد جنایـات جنگـی ومافیـای جنـگ سـاالران 

ــام  ــراض  وارســال نامــه وپی ــدکردن صــدای اعت ــق بلن وفــساد اداری را از طری

دخل درامورافغانستان،مختص به یگ گـروه خـاص ونوشتن به مراجع قدرتمند ذی
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ویا حزب خاص ندانسته، بلکه آنرا وظیفه ملی ووجـدانی ھرفـرد وطنپرسـت در 

  .ھرکجای که باشد میداند

خانم ماللی موسی نظام فرزند مرحـوم جنـاب موسـی خـان قنـدھاری در 

  میالدی در شھر کابل بدنیا آمده، تحصیالت ابتـدائی و ثـانوی را در١٩٤٢سال 

بعـد از فراغـت از . م به انجـام رسـانیده اسـت١٩٦٠لیسه عالی ماللی در سال 

ِمکتب برای فراگرفتن ھنر نقاشی، به گروپ شاگردان استاد غـوث الـدین نقـاش 
مشھور کشور پیوست و در پھلوی آن برای تقویه لسان فرانسوی مدت دو سـال 

رکز کلتوری را که در م” Alliance Française” کورس ھای توآمیت فرانسه

  .فرانسه در کابل دایر بود، تعقیب کرد

از جانب دیگر چون عطشی برای آموختن و عالقه مفرطی به نویسندگی 

داشت، برای فراگرفتن ادبیـات دری و اساسـات صـرف و نحـو عربـی، بطـور 

ًسـامع شـامل پـوھنحی ادبیـات و علـوم بـشری پوھنتـون کابـل گردیـد و در پــای 

ِدروس استادانی شھیری چ ون داکترعبداالحمد جاوید و غـالم صـفدر پنجـشیری ِ

  .و در پھلوی آن به نقاشی و نوشتن داستان ھای کوتاه مصروف گردید. نشست

رسـم " برنـده جـایزه دوم  م١٩٦٠او در سال " شمع و پروانه " تابلوی 

در  ِھمچنـان داسـتان ھـای کوتـاه او. نقاشـان آمـاتور کابـل شـناخته شـد" پنسلی

نیم تاج " داستان .نامه انیس ھر پنجشنبه ھفته وار چاپ می شدِپاورقی ھای روز

ایـن . وی درھمین سال موفق به اخذ جایزه اول داستان ھای کوتاه گردید" ھوس

زینت بخش جراید و مجالت داخل کشور گردیـده بـود در  ِعالوه از اینکه نوشته

ملـه بعضی نشرات و کتب فارسی کشور ھمسایه ما ایران انعکـاس یافـت، از ج

  .تألیف محمود خوافی طبع مشھد ایران" داستان ھای کوتاه افغانستان"در کتاب 

ً مــیالدی شــامل پــوھنحی حقــوق و علــوم ١٩٦٣ماللــی موســی در ســال 

م بـه اخـذ دپلـوم لیـسانس از آن ١٩٦٦سیاسی پوھنتون کابل گردیـد، و در سـال 

  .ًپوھنحی موفق شد

ِر پوھنحی حقوق ماللی موسی به نسبت اوضاع نا بسامان اداری د ً  



 ٢١٤ سيمای زن افغان درحماسه وتاريخ              

آنوقت، نه تنھا شمول در کدر علمی و تدریسی در فاکولتـه را نپـذیرفت بلکـه از 

  .، نیز امتناع ورزید" سوربون"پذیرفتن بورس تحصیلی فرانسه در یونیورسیتی 

ماللــی موســی پــس از فاجعــه کودتــای منحــوس و خانــه بــر انــداز ثــور 

امان هللا نظام و خشونت ھـ ش،  بعد از یک دوره حبس ھمسرش شاغلی ١٣٥٧

ناگزیر به ترک وطن گردید کـه در قـدم اول " خلق و پرچم"ِکمونیستی ھای رژیم

. ًوارد پاکستان و سپس عازم انگلستان و بعدا رھسپار اضالع متحده امریکـا شـد

ِم به منظور فراگیری منجمنت مسافرت و توریزم، شامل کالج ١٩٨١او در سال 
عد از اخذ دیپلـوم در یکـی از تـراول ایجنـسی ھـای ورجینیای شمالی گردید، و ب

منطقه واشینگتن در ایالت ورجینیا شامل کار گردیده و سپس به صـفت آمـر یـک 

دفتر مسافرتی در ھمان ایالت مقرر شد که این وظیفه را برای مدت بیست سال 

   .عھده دار بود

وطـن ماللی موسی نظام اکنون دوباره قلم  گرفته و در کنـار نویـسندگان 

از قلـم . دوست در مسیر دفاع از منافع ملـی افغانـستان دسـت بکـار شـده اسـت

 مقاله وتحلیل سیاسی واجتماعی ومـسایل دفـاع ٢٢٧ماللی نظام تا کنون بیش از

. از حقوق زنان افغان تنھا در پورتال افغان جرمن آنالین  به نشر رسـیده اسـت

وطنان خویش در ساحات بکمک و رھنمائی ھم" ِرضا کار اجتماعی” او به صفت

ِامور مسکن، امتیازات بیمـه صـحی و غیـره احتیاجـات اجتمـاعی شـان فعالیـت 
  .میکند

دو پسر و یک دختر دارد که ھر سه دارای تحصیالت  ماللی موسی نظام

  .عالی ھستند
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  !ناديه قانع، الگوئی از سخت کوشی وتbش ومقاومت

ًیه قانع ، فعال مقیم آلمان است یکی از زنان فوالدین عزم افغان خانم ناد

" پوالد چگونه آبدیده شد؟" که شنیدن سرگذشت حیرت آور ایشان نام کتاب 

درنظرداشتم تا سرگذشت این خانم پرطاقت .   تداعی میکند انسانرا در یاد

ومصمم را از زبان خودشان دراینجا درج کنم 

صرف پیامی را  .ولی موفق به دریافت آن نشدم 

 شنیدن مصاحبۀ او در پورتال افغان که بعد از

جرمن، عنوانی گرداننده سایت افغان جرمن 

این زن . آنالین فرستاده ام دراینجا بازتاب میدھم

پرطاقت، به نسلی تعلق دارد که در دوران 

دموکراسی قرن بیستم پا به عرصۀ زندگی 

گذاشته واز مکتب ومحیط اجتماعی خود تاثیر 

 .  پذیرفته است

 

 را نادیه جان قانعه خانم آھنین اراده وبسیار استوار افغان من مصاحب

از صحبتھا وجمالت این خانم، صبرو شکیبائی وشھامت یک زن افغان .شنیدم

مندی او از توجه شاه امان هللا وملکه  بیان احساسات سپاس. استشمام میشود

ثریا در حق زن افغان ، بیانگر آگاھی این خانم از تاریخ نھضت زن در 

درعین حال وی بخاطر می آورد که در زمانی که درکشور  .فغانستان استا

ھنوز پای منحوس بنیادگرایان جھادی گذاشته نشده بود، ھیچگون تبعیض 

. وتعصب جنسیتی و نژادی وقومی و زبانی در میان جامعه افغان وجود نداشت

ند، ازاین گذشته وی خاطرات زندگی خود را با چنان صالبت وھیبت بیان میک

من به . که شنونده را بی دریغ وادار به شنیدن حرف ھا وپیام خودش میسازد

وجود چنین خانم پوالدین عزم افتخار میکنم وآفرین به مادرو پدری میگویم که 
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چنین فرزندی به جامعه ارزانی داشته اند تا با مشکالت زندگی دست وپنجه نرم 

 با ر سختی ھا وناھنجاریھا را بدوش او با ھین روحیه از افغانستان تا آلمان. کند

آن  توانسته خود را بحیث یک  کشیده ودر این کشور درمیان مردم مشکل پسند

افغانھا باید از چنین زن . زن توانا وپرطاقت  افغان به جامعه آلمانی معرفی کند

باعزم وپر شھامتی حمایت کنند وبرای سخنرانی وی در محفلی که روز اول 

کورت درنظرگرفته شده بروند وفرزندان خود را نیز با خود اکتوبر در فران

 الگوی طاقت  و او را بحیث ببرند تا از کارنامه ھای این خانم یاد بگیرند و

سالمت باد  زنده و.   در زندگی خود سرمشق قرار بدھندتالش و پیشرفت

بلند نادیه قانع بزرگوار که با نوشتن کتاب خاطرات خود سرافغانھا را در آلمان 

سیمای (من درنظردارم تا سرگذشت وسوانح این خانم را در کتاب . ساخت

شت زندگی ذیدوارم به وی پیغام بدھید که سرگام. درج کنم) زنان نامدار افغان

 .  خود را از طریق ایمیل به زبان دری برایم ارسال کند

  ٢٠١٠سیستانی اول اکتوبر .    با عرض احترام  

   :تی بازکرده وخود را در صفحۀ اول آن چنین معرفی میکندًنادیه قانع اخیرا سای

 "من یک آلمانی افغان االصل ھستم"

از صمیم قلب برایتان  از گدی پران سازی تا صاحب مؤسسه شدن

بسیار خوشحال می شوم که شما را .نام من نادیه قانع است.خوش آمدید می گویم

 از مطالب را با شما در  می خواھم مقداری.در وبسایت خود خوش آمدید بگویم

 .میان گذارم

 :ھمچنان شعار زندگی ام را که این است

 ."آنچه در زندگی است باید از آن بدست آورد" 

 چرا من برای شما این جمالت را می نویسم؟

  راه و سرنوشتم، مرا از افغانستان از سرزمین کودکی و نوجوانی ام با 

  وقتی که سی سال قبل به فرانکفورت  .یک فرار پر از ماجرا بسوی آلمان کشاند

 .رسیدم ، ھیچ چیزی نداشتم
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زیرا یک ھدف در برابرم قرار .من زندگی را کامال از اول آغاز کردم

که خوشبختانه آن را که . می خواستم از زندگی جدید خود چیزی بسازم: داشت

در برابر وظایفی بی حد وحصری که در مقابلم قرار . میخواستم بدست آوردم

اشتند، ھرچه بیشتر تالش کردم تا توانستم بعنوان یک صاحب مؤسسه مؤفق د

از قریب پانزده سال . شناخته شوم، چنانکه امروز در آن موقعیت قرار دارم

ی سطح باالی فرھنگی را که خودم تأسیس کرده ابدینسو خدمات پرستاری دار

 .ام،اداره می نمایم

رت برجسته یی در زندگی در کنار کار حرفوی، تعھد اجتماعی ھم بصو

 تعھد در برابر زنان افغانستان که در قلب ًمخصوصا .من نقش مھم خود را دارد

اما نه تنھا اینان بلکه انسانھای دیگری نیز ھستند که می خواھم .من جای دارند

 .ھر چه را در زندگی از مھر و خوبی حاصل نموده ام، برایشان تقدیم نمایم

دم؟ من داستان زندگی خود را برای شما حتما شما را کنجکاو نمو

عنوان کتاب من که تازه انتشار " من یک آلمانی افغان االصل ھستم."نوشته ام

دراین کتاب شرح می دھم که چگونه کار من از گدی  .یافته است ،می باشد

 .پران سازی در کابل تا صاحب مؤسسه مستقل شدن در فرانکفورت،پیش رفت

  

  )چپ(برھنه معصوم عمر بامجسمه ساز افغان ) راست(ناديه قانع 



 ٢١٨ سيمای زن افغان درحماسه وتاريخ              

 تنديسه توفيق يک زن افغان در فرانکفورت

 )گزارش از خانم صالحه وھاب واصل(

 مراسمی برای آغاز سفر تندیسه   ،٢٠١٤ سپتمبر۲۵به روز 

در .  در شھر فرانکفورت برگزار گردید ی برونزی خانم نادیه قانع ،

این مراسم پیتر فیلدمن شاروال شھر 

فرانکفورت ، شماری از مسووالن 

نماینده گان نھادھای  دیگر شھرداری ، 

ھنگی ، ھنرمند و اجتماعی و فر

مجسمه ساز شناخته ی شده ی افغان 

آقای معصوم برھنه و شماری  از 

نماینده گان محافل فرھنگی و 

اجتماعی افغانان مقیم  آلمان  و 

 . کشورھای ھمجوار اشتراک ورزیده بودند

به حیث » بیرمی«ابتدا خانم روزینا والتر مسوول اتحادیه 

ت و راجع به شخصیت نادیه قانع  مھمانان را خوش آمدید گف میزبان،

پیوند ما با نادیه «: او گفت . و فعالیت ھای ارزنده ی او صحبت کرد

قانع متکی بر آرزومندی مشترک قلبی و تعھد مشترک مان برای 

کومک و پشتیبانی از کوشش زنان مھاجر برای تامین آینده ی 

 .» مناسب شان است 

سخنرانی پیتر فیلدمن شاروال شھر فرانکفورت ضمن 

افتتاحیه مراسم با تقدیر از کار و فعالیت مسلکی و نیز فعالیت ھای 

 زمانی که  برای –  به سال ھای قبل  رضاکارانه ی خانم نادیه قانع ،

 برگشت و سپس  –بار نخست با کار و فعالیت نادیه قانع  آشنا شد 

او در ادامه .  ابتکارات و موفقیت ھای نادیه قانع را برشمرد

 : ش گفتصحبت
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زرگداشت از نقش فوق العاده ی یک این تندیسه برای ب... «

فرانکفورتی افغان االصل آفریده شده  که برای شھر ما  منبع 

 .  ابتکارات  ارزشمندی  است

 ساله وارد ۱۹نادیه قانع که به حیث یک پناھجوی ... 

فرانکفورت شد ، امروز یک متشبث و شخصیت شناخته شده و 

 خانه گی  او ھم به حیث رییس موسسه پرستاری. موفق است 

AHP ھم به حیث رضاکار اجتماعی برای آموزش حرفه یی و  

. ادغام اجتماعی مھاجران خدمات ارزنده  یی را ا انجام داده است

من با این موسسه که در نزدیکی منزلم است سال ھا قبل از روی 

 موسسه یی که  مبتکرانه با  رعایت حساسیت –کنجکاوی آشنا شدم 

 ...   سالمندان دلسوزانه پرستاری میکندھای دینی و فرھنگی از

موفقیت ھای نادیه قانع منبع الھام ھنرمند مجسمه ساز ...

 -افغان مقیم شھر کسل شد و او تصمیم گرفت تا  این اثر را بیافریند

 تعھد و اراده ی نادیه قانع را برای مبارزه به  اثری که شھامت ،

ه گی و  جاذبه ی خاطر حقوق زنان و مبارزه با دشواری ھای زند

 ...مثبت شخصیتش را بازتاب دھد

 سال  به این سو کار بسیار ۲۵ اتحادیه یی که از –بیرمی ... 

  نیز این -ارزشمندی را برای ادغام مسلکی مھاجران انجام میدھد

شایسته گی را دارد تا نخستین ایستگاه  سفر این تندیسه  در شھر 

 والتر مسوول اتحادیه طوری که خانم روزینا. فرانکفورت باشد

پیوند ما با نادیه قانع متکی بر آرزومندی «: بیرمی  تاکید ورزید 

مشترک قلبی و تعھد مشترک مان برای کومک و پشتیبانی از کوشش 

قرار است . » زنان مھاجر برای تامین آینده ی مناسب شان است 

این تندیسه ی برونزی در موسسات دارای  اھداف و تعھدات مشابه  

 .  » ...در شھر فرانکفورت و حومه ی آن به نمایش گذاشته شود
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بانو رامین برھنه دختر آقای معصوم برھنه که خود نیز در 

او .   سخنران دوم این مراسم بود رشته ی تاریخ ھنر تحصیل میکند،

نخست از جانب پدرش از مقامات عالیرتبه ی شھر فرانکفورت به 

ابراز امتنان  قدردانی  آنان، خاطر حضور شان در این مراسم و 

«  : نموده و پس از مکث فشرده بر زنده گینامه ی نادیه قانع  افزود

وقتی پدرم شنید که برای اولین بار یک زن افغان عالیترین نشان 

 -  بسیار تحت تاثیر قرار گرفت دولتی آلمان را کسب نموده است ،

 .  »افتخار شده بود بل برای آن چه  سبب این  نه به خاطر این نشان ،

 پیام استاد لطیف ناظمی را  سپس خانم صالحه وھاب واصل ،

 به زبان  که به علت سفر نتوانست شخصا در مراسم حضور یابد ،

... «: در این پیام از جمله آمده است . دری برای حاضران خواند 

سالھای جنگ ، اشغال و آشوب است که تند باد حوادث زنی را از 

ن به این سوی گیتی پرتاب می کند تا خود اگر بتواند آن سوی جھا

او خودش را در کشوری . ھستی و سرنوشتی برای خود رقم بزند

. می یابد بیگانه، بامردمانی بیگانه ، با فرھنگی بیگانه و زبانی بیگانه 

زنی که سرنوشت او را بدین سوی جھان کشانده ) نادیه قانع( اما 

مه بیگانگی ھا می یابد و در می یابد و است خودش را در میان این ھ

با استعداد و پشتکارش تا بدینجا می رسد که تندیسش را در پایتخت 

اقتصادی اروپا، در شھر گویته و شھر نمایشگاه ھا به نمایش می 

 .گذارند

به ) من آلمانی افغان تبارم( نادیه قانع در کتابش زیر نام 

َکه چگونه َپله به َپله تا خواننده اش با صداقت و صراحت می گوید 

او زنی است که این راه را با پای .مالقات پیروزی رسیده است 

خودش پیموده است ؛ زنی است که ھمواره با پای خودش راه می 

 »...رود از ھمین رو پیوسته به حق تقدیرش کرده اند
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در پایان مراسم خانم نادیه قانع پس از ابراز امتنان از حضور 

و سایر مھمانان و ابراز سپاس از آقای معصوم مقامات رسمی 

 پارچه ی ادبی پرمعنایی را که به زبان - آفرینشگر اثر–برھنه 

 شھر محل –آلمانی نوشته بود و احساسش را نسبت به فرانکفورت 

اقامتش و آرمانش برای زادگاھش افغانستان را بازتاب میدھد ،  

 .  دیدخواند که با استقبال پرشور حاضران مواجه گر

 خانه
 "شھر چه معنی دارد؟: "ً بعضا از خود می پرسم

  آیا شھر ھمان مکانی است که آدم در آن تولد می شود؟ آیا 

 شھری که در آن سال ھا زیسته ایم، خانه ی واقعی ما نیست؟  

نه تلویزیون، نه انترنت و نه ھم ھیچ پدیده ی دیگری برای من 

ِقتی ھر روز صبح زود در آن احساس خوش آیندی را می دھند که و
جاده ھای محل اقامتم قدم می زنم و از دیدن انسان ھای آشنا، 

ساختمان ھا، درختان و رفت و آمد آدم ھا سرشار از زنده گی می 

 .  شوم و خودم را متعلق به این محیط می دانم

وقتی از سفر ھای دور دوباره بر می گردم و چشمم به برج 

 می افتد، احساسی به من دست می دھد که بلند نمایشگاه فرانکفورت

این احساس با ھیچ احساس دیگری . گویا حاال به خانه ام رسیده ام

 .برایم تعویض پذیر نیست

شھر برای من محل تجمع فرھنگ ھا معنی می دھد که قلبش 

 انسان ھایی با بیوگرافی ھای مختلف، -را انسان ھا تشکیل می دھند

رداشت ھای مختلف از گذشته، از حال با فرھنگ ھای مختلف و با ب

شھری با . فرانکفورت برای من چنین شھری است. و از آینده

سال ھای بسیاری برای . ھمزیستی و ھماھنگی فرھنگ ھای مختلف
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این ھماھنگی و ھمزیستی در این شھر مبارزه شده است و حاال 

. وظیفه ی ماست که این میراث را توسعه ببخشیم و ادامه دھیم

) کابل ( مرا برای افغانستان ) فرانکفورت ( آورد ھای  آلمان دست 

 .قوت و امید می بخشد

( نیز مانند  آلمان ) کابل ( آرزو می کنم که افغانستان 

  -محل ھمزیستی و ھماھنگی فرھنگ ھای مختلف گردد) فرانکفورت 

محلی که انسان ھا بر اساس جوھر انسانی شان ارزش داشته 

لیت، قومیت، جنسیت و وابسته گی دینی ارزش باشند؛ محلی که م

 .انسان را تعیین نکنند

بر اساس ھمین معیار ھای انسانی است که احساس می کنم 

در شام ھمین روز  ضیافتی ترتیب .  »فرانکفورت خانه ی من است

شده بود که در آن اشتراک کننده گان مراسم با غذاھا  و موسیقی تک 

               . ندنوازی افغانی  پذیرایی  شد

  

  کوتاه  شناسه

  فارغ لیسه ی ماللی ١٩٧٦،)کابل (  متولد افغانستان ١٩٦٠

 سکرتر اول در وزارت تجارت و معلم در ١٩٧٨ – ١٩٧٦

 یکی از مکاتب عالی بغالن و کابل

 فرار پر از مشقت و پر از ماجرا از طریق پاکستان و ١٩٨٠

  ،لندن به آلمان

  تولد پسر اول١٩٨١

 عھده دار وظایف مختلفه از قبیل پاک کاری و ١٩٩١ -١٩٨٣

فروشنده گی ، ھمکار در امور دفتری مرکزی اتحادیه ای طبیبان 

 ایالت ھسن و پرستاری کالن ساالن

  تاسیس اولین موسسه ی پاک کاری در فرانکفورت١٩٩١
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 تاسیس موسسه ی پرستاری نیازمندان با رعایت ١٩٩٣

  ،حساسیتھای دینی و فرھنگی

  دریافت تابعیت آلمان١٩٩٩

  برای پشتیبانی ازحقوق زن » زن «  تاسیس اتحادیه ٢٠٠١

 ھای افغان 

 : تا امروز در یافت جوایز مختلف ومتعددی از قبیل ٢٠٠٢

  دو بار یکی از ده بھترین کارفرمایان -

  جایزه ی اول ھمزیستی و توسعه ی اقتصادی ایالت ھسن -

  ٢٠٠٥ سال  شھروند برگزیده ی فرانکفورت در-

  بھترین کارفرما در بخش صحت عامه در آلمان- 

  ٢٠٠٧ جایزه ی موسسه دار دور اندیش در سال -

 ٢٠٠٩ عالیترین نشان دولتی جمھوری فدرالی آلمان در سال -      

نجات دھید، کومک کنید، شانس «:  جایزه ی شھروندان - 

 »ببخشید

در  سوزن نقره یی برای بیست و پنج سال عضویت -

  .، در تعداد زیادی از نھادھا فعال: مان صلیب سرخ  و تا امروزساز
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  !حقوق بشرشجاع   مدافع کامرانیسجيه خانم

  افغانستان تلويزيونی وگرداننده مؤفق برنامۀ 
  

  
  سجيه کامرانیخانم 

در میان زنان آگاه و با شھامت افغان که به نسل قرن بیستم تعلق دارند، 

سجیه کامرانی است که در ایاالت متحدۀ امریکا گردانندۀ برنامۀ یکی ھم خانم 

 اجتماعی بنام افغانستان،در تلویزیون آریانا افغانستان -دلچسپ ودیدنی سیاسی

  .است

 خانواده ٤٠٠کمک به بشردوستانۀ خانم سجیه  یکی از کارھای خیریه و

 دالر از واده ھا یکصدنست در کابل است که ھرماه به ھریک از این خاتنگد

مساعدت   استپیدا کردهدر اروپا وامریکا او که  سپانسرھای افغانیسوی 

از طریق ھرساله در شروع زمستان  خانم سجیهافزون برین . دمیشو
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قای بشردوست به کابل به آ ده ھا ھزار دالرجمع آوری میکند و،فوندیزینگ

ای مندرس در  که در زیرخیمه ھی محتاجخانوادھای به میفرستد تا آن پولھا را

  .توزیع نماید حومۀ کابل زندگی میکنند،

 ٣٥من «: نگاشته است که بطورمختصرخانم سجیه درجواب سوال من 

 در وزارت تجارت ه ما٣ شدم و لی فازغ تحصیسال قبل ار مکتب رابعه بلخ

 business( فاکولته را در مورد بزنس کایبودم و بعد امدم امر

administration(زونیوی تا حال سرگردان در تلو١٩٩٤ سال زا . تمام کردم 

 .ھا ھستم

 انایرآ و رانی ادی امی تا شبکه جھانی ای اس سی کیکائی از شبکه امر

 اپارتمان کی جری من، کنمی کار ھم م،ونیزی تلوی کار ھایافغانستان در پھلو

 real ھم خواندم  شگاهیروآ ی بانکدار. اپارتمان دارد ھستم٢٥٠بلدنگ  که 

estate  قبل دو ی سال ھای در مورد اواز خوان. ھر کدام را دارمسنسی الو 

CD اول من ی دی از سدی کرددای که شما پیعکس. ام به بازار برامدی دیس 

 ».است

غارت ظلم وستم وخانم سجیه ھرھفته دربرنامه ھای تلویزیونی خود، از 

 کمک ته جیب زدن  از و کشور حاکم برسرنوشت مردم جنگ ساالرانوچپاول 

بی کفایتی حکومت کابل داستانھای تکاندھند  وبین المللی به مردم افغانستان ھای 

سمت رواج بچه بازی درمیان قوماندانان جھادی   ھمچنان از. تعربف میکند

 به چگونگی تخریب کابل و واز تجاوزات شان براین کودکان ناتوان وازشمال 

شورای   توسط قوماندانانزیوناز فرازکوه تلویتوپ بستن منازل مسکونی مردم 

بدینوسیله پرده ازروی اعمال   وگذارد میمایشنبه  فلم ھای مستندینظار 

   . برمیداردھادیجقوماندانان  خجالت آور

 سنگسار با فتوای وضعیت رفتباراعدام زنان بوسیلۀ ھمچنان او  از

 گذاشته  نیز فلم ھای تکاندھنده ای به نمایشروحانیون طالبی وتنظیمی مالیان و

که از  فلم سنگساریک زن ویک مرد جوان بودیکی ازاین فام ھای مستند، . است
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البته اینگونه قتل ھای .سوی طالبان ریشداربشکل وحشیانه ای انجام گرفت

علمای  منحصر به طالبان نیست در زمان حکومت حامدکرزی نیز درشورای 

  .بادغیس عملی شده است در بدخشان ودرغور و دینی

وضع مستمر از نابسامانی ٢٠٠٩ باری در آواخر سال سجیهخانم 

نامه چنان دلتنگ شد که  کشور ودولت افغانستان قتصادیسیاسی وا اجتماعی و

 برای نجات مردم از وییی به بارک اوبا رئیس جمھور ایاالت متحده فرستاد و

یز پورتال افغان جرمن آن نامه را به نظرخواھی ن.  طالب کمک گردید افغانستان

منھم حمایت . تعدادی از ھموطنان ما در بارۀ آن نامه ابراز نظرکردند گذاشت و

  :خود را از آن نامه ابراز داشتم که اینک در زیر بازتاب می یابد

درحمایت از نامۀ خانم سجیه، جگزاری به نوشته ھای خوب آقایان  با ار

ونویسنده برازنده  نوشته خانم مبارز  درمیان این تحلیلھا،باید اعتراف کنم که

  .که مرا وا داشت تا سطورزیر را بنویسم ان ماللی نظام چنان بردلم چنگ زدافغ

تحلیل  ھمه جانبه ،منطقی وپذیرفتنی  نامه سجیه کامرانی،  ازطرف 

خانم ماللی نظام ، یک تحلیل واقعی از وضع کشور در شرایط حضور چھل 

از سوی دوکاندید وراول کشورخارجی ومراحل انتخابات پراز تقلب دوچھار 

، باعث خوشنودی خاطر من گردید و باوردارم که سبب تقلب کار ومردود

بود،ازاین بابت  اول به خانم  خوشنودی ھرآدم با انصاف دیگری نیزخواھد

ًماللی جان نظام  تبریک میگویم وثانیا به خانم سجیه جان که چنین  یک مدافع 

ودرنوشته  .ود دارد، تبریک میگویمتوانا وبا منطقی از جنس زن درکنار خ

ھر افغانيكه در شرائط فعلی سرزمين ويران و :"میکند چنین ابرازنظراخیرش 

« جنگزدۀ خويش به طرفداری و حمايه از مردم محروم و مظلوم افغانستان، که

ملت را تشكيل ميدھند، بدون اتكا به منافع شخصی، حزبی و گروھی » اکثريت 

 برای حمايه از منفعت عليای مملكت و مردم آن، با و يا وابستگی به غير،

» مردم افغانستان « شھامت و صدافت مبارزۀ پيگير ميكند، ميتواند نمايندگی از

اين مبارزه فرقی نميكند که از جانب قھرمان دخت افغان ماللی جويا . بنمايد
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 باشد و يا ازخانم سجيه کامرانی و يا ھر برادر و خواھر ديگری که با عشق

افغانستان وھمدردی عميق با مردم آن با فعاليت ھای ملی از حقايق و واقعيت 

مقاله !"( ھای مبرھن تاريخ سرزمين خويش پرده برداری و پاسداری مينمايند

 )۱۱/٠٩ /۶ جرمن آنالین،-ماللی نظام،افغان

، به قانون اساسی  شاید درپرنسیپ )سخنگوی کرزی(استناد آقای فیضی

ی حاکمیت ملی واستقالل سیاسی واقعی باشد، درست   در کشوری که دارا

قانون اساسی آن توسط متخصصین امریکایی ( باشد، مگردرکشوری که

وبخصوص پروفیسوربارنت روبین از پوھنتون نیویارک ومشاور ارشد در 

زنان افغان زیرفشار عنعنه :رک) ( تسوید و ارائه شده باشد-امورافغانستان

وھم اکنون  دراشغال ) کترسید عبدهللا کاظم، نوشته دا۵۲۴وتجدد، ص 

داشته باشد و مصارف کارمندان دولت، اردو وپلیس  کشور جھان قرار٤٤

بنظرمن  وپارلمان وحتی انتخابات آن راکشورھای عمده اشغالگربپردازند،

  .ادعای چندان  بدرد بخوری نیست

خته  ما دیدیم وشاھد بودیم که کشورھای که مصارف  انتخابات را پردا

چگونه از آن ابتدا استقبال  بودند چگونه آنرا درشرایط نامساعد تدویرکردند و

با برشمردن یک ونیم  انتخابات را. نمودند وبعد نتایج آن را زیرسوال بردند

ملیون رأی تقلب باطل کردند وسپس کرزی را آنقدر تحت فشارگذاشتند که به 

و . تخابات به دور دوم برودراضی بشود که ان متقلب بودن خود اعتراف کند و

دور دوم را ھم طوری سازماندھی کردند  که داکترعبدهللا رقیب کرزی از 

وضعی  پیش بیاید که حتی قانون اساسی ھم آنرا  اشتراک خود منصرف شود و

  . پیش بینی نکرده بود

کرزی را بار دوم به کرسی ریاست جمھوری تبریک گفتند ولی بعد از 

نون دوباره او را چنان تحت فشارقرارداده اند که یا باید  تبریکات پرحرارت اک

به وعده ھای داده شده به حمایتگران خود پشت پا بزند وقسیم فھیم وجنرال 

دوستم وجنرال اسماعیل خان وجنرال عطا وچندتای دیگر ازوزیران وابسته به 
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ات شان جنگ ساالران وقاچاقچیان مواد مخدر و آلوده به فساد اداری را از مقام

کنار بگذارد و یا اینکه حکومت او از گرفتن مساعدت ھای بین المللی محروم 

  .خواھد شد

 قطع کمک ھای بین المللی به حکومت کرزی به مثابه  ندادن دارو به 

به کالم دیگر عدم مساعدت . مریضی است که بدون آن زندگی کرده نمیتواند

کرزی . حکومت کرزی استھای پولی به افغانستان به معنی  سقوط دادن  

درصورت عدم اطاعت ازشرایط  امریکا وانگلیس ،بدون تردید با ناکامی 

اضطراری را وسقوط مواجه میشود وآنگاه چاره ئی ندارد تا لویه جرگه 

قت برای بیرون رفت از بحران موجوده  ایجاد تدویرکند ویک حکومت مؤ

انی آنرا از امریکا وملل واین چیزی است که درآخرین تحلیل ، سجیه کامر.گردد

  .متحد درنامه خود خواسته است

ھمین اکنون معاشات اردو وپلیس وپارلمان ، از سوی امریکا پرداخته 

یس نرسد،  میشود واگر برای یک ماه این معاش وحقوق به پارلمان واردو وپل

پس درچنین وضعیتی . ب  وبزمین فروخواھد رفتحاکمیت کرزی  مثل یخ، آ

که قبل از ھمه  از سوی مدعیان  حمایت این (انون اساسی کشور استناد به ق

نقض گردید واین قانون شکنی از طریق  تقلبات ) کرزی وعبدهللا( قانون

گسترده، در حضورداشت ناظران بین المللی وسازمان ملل متحد برمال شد 

ز وھردو کاندید به آن اعتراف کردند ، وبرطبق ھمین قانون ھردوتقلب کار باید ا

صحنه انتخابات کنار زده مشدند و به محاکمه سوق میگردیدند، دیدیم که  با 

جز ) اغماض جامعه بین المللی  ھردوی آنھا برای دور دوم مجاز شمرده شدند،

میتواند جلب  دوا میکند  و  نه حمایت کسی را تسلیت دادن خود، نه دردی را

  .کند

 کامرانی به عنوان یک ھا ، خانم سجیه با درنظرداشت  این نابسامانی

رنج مردم مظلوم افغانستان را  زن بادرد وبا احساس افغان ، که ھرھفته درد و

از طرق برنامه تلویزیونی خود فریاد میکشد، حق دارد تا این  فریاد را ، بگوش 
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 یگانه ابرقدرت جھان،امریکا ورئیس جمھوردانشمند وبادرایت آنکشور برساند و

زحمایت  تقلب کاران  درافغانستان بردارد ومیدان وی بخواھد که دست ا از

انتخابات را به کاندیدان سوم وچھارم آماده کند و یا اینکه با تدویر لویه جرگه 

عنعنوی یک حکومت موقت به میان آورد تا مردم مظلوم  را از چنگال مافیای 

ن ای. مخدر وجنگ ساالران نجات بدھد فساد اداری واختالس و قاچاقچیان مواد

من .ارزوی  ھرانسان دردمند افغان از این وضعیت بحرانی ودردناک است

ًبطور انفرادی قبال حمایت خود را از ارسال نامه خانم سجیه با عبارات 

  :زیرابراز کرده بودم
  

  !خانم شجاع ومبارز، سجيه جان کامرانی سbم"

  نامه موجز و پرمحتوای شما را عنوانی بارک اوباما، رئیس جمھور

 جرمن آنالین خواندم،وازاینکه خواست -االت متحده امریکا ،درسایت افغانای

وطن پرست افغان را درقالب یک نامه  قلبی میلیونھا زن ومرد روشنفکر اگاه و

کوتاه به قصرسفید ارسال کرده اید، وبدینوسیله عمل تقلب گسترده در دوراول 

زی وداکترعبدهللا انتخابات را از سوی دوکاندید طراز اول یعنی  حامدکر

عبدهللا محکوم کرده اید وروشن ساخته  اید که باید این ھردو از کاندید شدن در 

دور دوم محروم ساخته شوند وچانس به کاندیدان سوم وچھارم داده شود، ودر 

غیر اینصورت با تدویر یک لویه جرگه عنعنوی ، به تشکلیل یک حکومت مؤقت 

دامی صورت بگیرد تا امکانات برای از سوی ملل متحد اق) ساله ۴ -۳(

زن ستیز ومافیای  پاکسازی وتصفیه دولت اینده از وجود عناصرجنگ ساالر و

مخدر فراھم گردد، کار بسیار بجا ومعقول است  فساد اداری وقاچاق مواد

ودولت امریکا باید بداند که در وجود حامدکرزی وداکترعبدهللا، امریکا ھرگز 

تطبیق برنامه ھای بازسازی درازمدت یا کوتاه مدت  قادرنخواھد شد که  به 

روی کار آمدن ھریکی از این دو  درافغانستان موفق گردد بلکه با

نا امنی ھا وشورش مخالفان ھمچنان شدت ) حامدکرزی وداکترعبدهللا(کاندید
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خواھد گرفت و کمک ھای  بین المللی برای بازسازی افغانستان بازھم ازطرف 

بدنامی  وناکامی برای امریکا به  اندید حیف ومیل خواھد شد وتیم ھای این دوک

  . عنوان یک ابرقدرت جھان باقی  خواھد ماند

به آرزوی موفقیت  شما خانم شجاع افغان سجیه جان ، که درد مردم 

  ۲۰۰۹ / ۱۱/ ۸ ! ھفته فریاد میکشیدمظلوم افغان را ھر

 استعداد آواز چیزی دیگرکه باید یاد آورشوم اینست که سجیه جان از

 او در ھایخوانی نیز بحد کافی برخوردار است و صدای گیرائی دارد و آھنگ

ه آھنگ ھای فرمایشی گذاشته در جملگاه گاھی تلویزیونھای آریانا افغانستان 

  .میشود که لذت خاصی به شنونده می بخشد

مالھا وبرنامه سازان برنامه ھای مذھبی با سجیه جان میانۀ خوبی 

چونکه ھمواره از سوی سجیه جان مورد انتقاد ومالمتی قرار میگیرند و ندارند، 

ھند ولی دبه ھمین دلیل او به چشم تعصب می بینند و وی را مودر حمله قرار می

این خانم شجاع ونترس به چنین حمالت لومپنانه اھممیتی نمیدھد وبه افشاگری 

  .مه میدھدفاسد اداقاچاقبر وجنگ ساالران غاصب وھای خود در مورد 

که به استثناى معدودى از مجاھدين واقعى ، بقيه  ومیگوید ه  گفتھاباراو 

وبيدن ميخ ھـاى آھنـين و از ک. در لباس مجاھد کشور را به ويرانه مبدل ساختند

ان کابل و بريدن پستان زنان و گوش وبينـى مـردان و شـکم دريـدن یبرفرق شھر

 شھر تـاريخى کابـل پايتخـت را بـه اينان. مسلمانان ھم وطن خود دريغ نورزيدند

ويرانه وحشتناکى تبديل کردند و بيش از يک ميليـون انـسان ديگـر را مجبـور بـه 

اينـان زنـان را شـکم دريدنـد و برھنـه بـر سـر . ترک خانه و کاشانه شان ساختند

اينان لب وگوش وبينى مردان را بريدند و ازگوش ھاى بريده . چارسوھا انداختند

  . اختندانسانھا حمايل س

اينــان تمــام دســت آورد ھــاى مــدنى وفرھنگــى و اقتــصادى و خــدماتى و 

عمرانى کشور را که در طول صدھا سـال توسـط صـدھا ھـزار انـسان در ايـن 

  . کشور ايجاد شده بود، نابودکردند
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   زنی شجاع وفعال حقوق بشربلقيس روشن،
  

  

ران  تنظیمی حامد کرزی با حضورجنگ ساال-یازده سال حکومت سھامی

دشمن حقوق بشر که وجود شان توأم است با 

بی امنیتی، فساد گسترده مالی، رشوت خوری  

واختالس وغصب ملکیت ھای عامه وغارت 

بانکھا و کمک ھای بین المللی ومداخله 

وتجاوزعلنی کشورھای ھمسایه برحریم مقدس 

کشور، افزایش عملیات ھای انتحاری به سبب 

ورمندان بی عدالتی وقانون شکنی ھای ز

تنظیمی لمیده در مقامات مؤثر دولتی، بیکاری و فقر روز افزون،  مردم را از 

دولت وارگانھای امنیتی وعدلی وقضائی چنان ناامید وبه اصطالح پکو کرده که 

  . راه زندگی خود را گم کرده اند

اکثریت مردم افغانستان که بدبختانه از نعمت سواد بی بھره اند وتوان  

 علل این وضعیت را ندارند، این حالت  را قسمت ونصیبه محتوم درک علت یا

خود تصور کرده، شب  را به امید فردا به صبح می آورند تا مگرفردای بھتری 

این وضعیت را ھمه مردم، . به سراغ  شان بیاید واز این رنج دایمی رھائی یابند

ناخوانده ، اعم اززن ومرد، دارا ونادار، بیسواد وباسواد؛ درس خوانده و 

تحصیل کرده وتحصیل نکرده، وابسته به احزاب سیاسی ویا غیر 

" به مه چی؟" سیاسی،درکشور با چشم خود می بینند،ولی بی تفاوتی و فرھنگ

چنان درمیان اکثریت اقشار مردم تعمیم یافته است که نه غصب ملکیت ھای 

 از سوی شخصی ونه غارت بانکھا ودارئی ھای عامه وکمک ھای جامعه جھانی

زورمندان ، نه بی باز خواستی از مجرمین ومتجاوزین به حقوق مردم ، نه فقر 

و فاقۀ کودکان خیابانی، نه قاچاق موادمخدر، نه شیوع  وتعمیم  اعتیاد در میان 
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جوانان؛ نه آتش زدن زنان ومادران از دست ظلم وخشونت مردان خانواده، نه 

 سوی قوماندان صاحبان جھادی یا سنگساز صحرائی زنان ودختران بیچاره از

طالبان وحشی، نه تجاوز برکودکان سه وچھارو پنج ساله  و ده ھای عمل غیر 

واگر . انسانی وغیر اخالقی وخالف قانون، ھیچکدام مردم را متاثر نمی سازد

میساخت، کجاست آنکه مثل آن جوان تونسی ، ازجان خود بگذرد ولی جان ملتی 

  باران تاریخ نجات بدھد؟را از دست ستمکاران وج

از آنجا که درمیان مردان افغان، تا کنون کسی پیدا نشده است تا از جان 

، سناتور والیت فراه، از وضع اینک بلقیس روشنبه جانان برسد،  بگذرد و

موجوده چنان  متاثر و متحسس شده است که به نمایندگی از زنان افغانستان، 

ی بدینسو، چه در مجالس رسمی سنا، وچه این مظلوم ترین بخش جامعه از مدت

در مصاحبه ھا ومیزگرد تلویزیونھای داخل کشور،از گفتن سحن حق وحقیقت 

از کسی، مثل آئینۀ مصفا، عیب » بیم یا امید«ھرگز دریغ نمیکند وبدون 

ھرکس وھرمقام را به آدرسش بیان میکند و این کارش که انعکاس دردھا ورنج 

است ، مورد توجه وتحسین وتائید اکثریت بینندگان ھای اکثریت مردم مظلوم 

وشنوندگان وخوانندگان رادیوھا وتلویزیونھا ومطبوعات ملی وبین المللی 

  .قرارگرفته ومیگیرد

  روشنبلقيس  درنگی برمصاحبۀ خانم سجيه با
بلقیس روشن، ازھمان شھر وھمان دیاری می آید که   

ال قبل ماللی جویا،  س٩. ھمشھری دیگرش ، ماللی جویا آمده بود

 سالۀ فراھی  در لویه جرگۀ قانون اساسی، با سخنان ٢٥دختر 

افشاگرانۀ کمتر از یک دقیقه ای خود،لویه جرگه مشبوع از مجرمین 

جنگی را به آشوب کشید و شھرت جھانی کسب کرد وسپس به 

عنوان عضو نخستین پارلمان افغانستان پس از طالبان   از سوی 

 برگزیده شد وحضورش در پارلمان افغانستان مردم والیت فراه

، اینک بلقیس روشن که زاده و » یکی داستان است پراز آب چشم«
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پروردۀ شھر فریدون است، در راھی قدم گذاشته که ماللی جویا 

گذاشته بود وچنانکه مالحظه میگردد، وی با متانت واستواری در 

  . خور ستایش این راه را می پیماید

عتۀ  خانم سجیه کامرانی با بلقیس روشن،در تلویزیون مصاحبۀ سه سا

،موج عظیمی از شادباشھا ٢٠١٢نومبر ١٨آریانا افغانستان روزیکشنبه 

آفرینھا وخوش بینیھای افغانھا را در خارج از کشور، بشمول  واحسنت  و

ھرکه آن مصاحبه را . اعضای احزاب سیاسی چپ و راست به ھمراه داشت

 این خوش بینی ھا  وحمایت ھا را در صحبتھای ھموطنان شنیده باشد، نه تنھا

افغان با خانم سجیه درتلیفون ، شنیده خواھد بود، بلکه در فردای آن شب چند 

تن از افغانھای مقیم سویدن منسوب به جریانھای چپ برای من زندگ زدند 

وضمن تائید وتمجید از دوشیزه بلقیس، طالب معلومات بیشتر در مورد وی از 

من درحالی که  سخنان آنان را تائید میکردم،عذر می آوردم که من از .  شدندمن

این شیردخت فراھی شناخت نزدیکی ندارم وشناخت من بیشتر از آن چیزی 

نیست که از صحبت ھای وی در مصاحباتش در تلویزیونھا ویوتیوب در انترنت 

  .شنیده ام 

ده تلویزیون پیام قبل از مصاحبه خانم سجیه با بلقیس روشن، گردانن

افغان، نیز یکی از صحبت ھای گیرا وافشاگرانۀ این شیرزن  افغان را ازطریق  

یوتیوب در انترنت به نمایش گذاشت که در میز گرد تلویزیون طلوع انجام یافته 

صحبت ھای شفاف وروشنگرانه وصادقانۀ این خانم ، آنشب نیز احساسات . بود

را برانگیخته بود وھمه کسانی که برای ابراز نظر بینندگان تلویزیون پیام افغان 

روی خط تلیفون می امدند، زبان به تحسین وتمجید ازاین زن دلیر وبا شھامت 

ودند ومن متوجه بودم که بسیاری ازبینندگان از آقای  خطاب تقاضا شگفراھی می

ن نمودند که با وی تماس حاصل کند و یک مصاحبه تلویزیونی انجام بدھد،تا امکا

آقای خطاب بنابر تقاضای بینندگان . طرح سواالت دیگری با وی میسر گردد

تلویزیون خود، با دوشیزه بلقیس تماس گرفته بود و یکی دو روز بعد در برنامه 
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به اطالع بینندگان رسانید که قراراست محترمه بلقیس روشن » سپینی خبری«

رچشمه منتظر فرصت ینندگان چھا وی مصاحبه کند، من وبسیاری از بآنشب با

مصاحبه در پای تلویزیونھای خود نشسته بودیم، اما آقای خطاب بعد از یک 

وقفه ھرقدر به خانم بلقیس زنگ زد، رخ شده نتوانست، ومعلوم گردید که بلقیس 

روشن یا به لحاظ وابستگی آقای خطاب با گلبدین حکمتیار ویا به ملحوظ دیگری 

از مصاحبه با عمر خطاب خود داری ورزید که نزد خود شان بھتر معلوم است،

  .وحاضر به مصاحبه نگردید

اما یک ھفته بعد از این ماجرا، خانم سجیه که بخاطر برنامه ھای جالب 

وپرمحتوای اجتماعی وسیاسی وافشاگرانه خود در میان بینندگان محبوبیت 

خاصی دارد، توانست خانم بلقیس روشن را برای مصاحبه در برنامه خود 

خانم سجیه که در ارائه درست برنامه ھا و جذابیت مصاحبه با . ضر نمایدحا

طرف مصاحبه شونده ازتجربه ومھارت کافی برخوردار است،زمینه را چنان 

مھیا ساخت که قبل ازاینکه مصاحبه آغاز شود، دوسه نفراز بینندگان از امریکا 

رای مصاحبه پیشاپیش مدت سه ساعت ب واروپا، برنامه را سپانسر کردند و

سپس یکی از صحیت ھای خانم بلقیس  از روی یوتیوب به  .ریزرف گردید

  .بینندگان پیشکش شد 

سخنان  واضح و روشن، دوشیزه روشن، در افشای چھره ھای 

 یان مواد مخدر وغاصبین ملکیت ھایرشوه خور وقاچاقچ فاسد و جنایتکار و

دکان ومال وناموس دولتی واعمال خشونت وتجاوزدر حق زنان وکو شخصی و

مردم مظلوم کشور از سوی جنایتکاران برسرقدرت در دولت کرزی ، چاشنی 

 با ٢٠١٢وی درشب سوم فبروری . ھر مصاحبه وھر صحبت دلیرانه او است

 تلویزیون لمر  "تودی خبری"نماینده داکتر عبدهللا با منطق بران خود در برنامه 

« :او گفت . دی ھای دروغین زدو طلوع نیوز سیلی محکم دیگری به روی جھا

آنھایکه بعد از خروج شوروی تفنگ بدست گرفتند، جنایت کار اند و عامل اصلی 

قتل صد ھزار کابلی که در سگ جنگی ھای کابل میان گروه ھای جنایت کار 
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او اشاره به نماینده عبدهللا عبدهللا از سر جنایت کاران .جھادی جان باختند 

عبدهللا در زمان "لویزیون طلوع شرکت کرده بود گفت جھادی که در میز گرد ت

ماموریتش در وزارت خارجه به نیروھای بین المللی اجازه داد تا افغانھا را 

او گفت اینھا ھمه نوکران و جواسیس ." بدون آنکه محاکمه شوند به قتل برسانند

مصاحبات بلقیس روشن در تلویزیونھای ملی را » .کشور ھای بیگانه ھستند 

 .میتوان از طریق یوتیوب در انترنت وجستجوی گوگل پیداکرد وشیند

بھتراست تا آنجا که حافظه یاری میدھد، به نکاتی از مصاحبه وی با 

   :خانم سجیه کامرانی اشاره کنم 

خانم سجیه ابتدا از وی خواست تا در بارۀ خود به بینندگان 

  :معلومات ارائه کند واو چنین گفت

 شمسی در شھر فراه ١٣٥٢  در سال ن است،نام من بلقیس روش

متولد شده ام وپس از کودتای ثور که پدرم از طرف حزب برسراقتدار زندانی 

بعد از مدتی از ایران به پاکستان . شده بود، مجبور به مھاجرت به ایران شدیم 

اما جنگ . رفتیم، بعد از سقوط دولت کمونیستی کابل دوباره به وطن برگشتیم

ن تنظیمی برای کسب قدرت شھرکابل را به آتش کشیده بود وسبب ھای تباھک

مرگ ونابودی ھزاران انسان کابل گردید وباردیگر موج مھاجرتھا به خارج از 

سه ماه بعد از سقوط . کشور آغاز شد وما مجبورشدیم دوباره به پاکستان برویم

تی معلمی مد. طالبان وتشکیل حکومت کرزی از پاکستان به افغانستان برگشتیم

سپس از . کردم ویک مدت ھم در یک کلنیک توان بخشی برای خانمھا کارنمودم

سوی خانمھای شھر فراه بحیث رئیش شورای زنان در والیت فراه انتخاب شدم 

وتا شروع انتخابات دوره دوم پارلمان در ان شوری بودم و بعد بحیث سناتور 

انم بلقیس اضافه نمودکه اکنون خ. والیت فراه به پارلمان افغانستان راه یافتم

درفاکولته حقوق وعلوم سیاسی محصل ھست، وبا پدر ومادرم یکجا زندگی 

  .میکند وغیرمتاھل است
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خانم سجیه از دوشیزه بلقیس پرسید که بعضی ھا شما را با 

که گفته میشود ) سازمان زنان انقالبی افغانستان(»راوا«سازمان 

ایجاد شده است، نسبت از سوی استخبارات نظامی پاکستان 

  میدھند، نظرشما در این باره  چیست؟

 سیاسی زنان انقالبی  ، سازمان» سازمان راوا«:بلقیس روشن پاسخ داد

افغانستان است که در آغازحاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، 

این خانم بعد ھا در پاکستان از . درپاکستان از سوی خانم مینا بنیان گذاری شد 

ازمان ھای استخباراتی کابل ویاعناصر افراطی حزب اسالمی سوی س

آی اس « روشن، عالوه نمود که تمام گروه ھای تنظیمی دست آموز. ترورگردید

بعد از سقوط دولت نجیب هللا در افغانستان بقدرت رسیدند وھرجنایتی که » آی 

 خود از دست شان می آمد در حق مردم کوتاھی نکردند، ولی  سازمان راوا، نه

به قدرت رسید ونه در قدرت دولتی تنظیمھا شریک شد، پس ازاین معلوم میشود 

پاکستان نیست، واین اتھام را » آی اس آی«،ساخته وپرداخته دست »راوا«که 

دشمنان آن سازمان وبخصوی جنگساالران تنظیمی که کابل را به ویرانه مبدل 

 نقش برجسته دارند ، کردند واکنون ھم در غارت وچپاول دارائی ھای مردم

من ھر اتھام بدون سند  را رد میکنم، وخودم تا کنون . برآن سازمان میزنند

عضویت آن سازمان را ندارم، ولی ازاینکه این سازمان برضد بنیادگرائی 

وافراط گرائی وجنایتکاران مبارزه میکند، مورد مخالفت من نیستند ، زیرا من 

  . ھستمھم مخالف بنیادگرائی وجنایتکاران

خانم روشن، بعد از روشن کردن موقف ایدیولوژیک خود در برابر 

بینندگان ،خود را یک عنصر آزدیخواه وحامی عدالت اجتماعی وتطبیق یک سان 

قانون برھمه اتباع افغانستان خواند وتنفر وانزجار خود را از جنگ ساالران 

 بخاطراشغال وقدرتمندان تنظیمی در دولت کرزی ابراز و از دولت امریکا 

  :افغانستان بشدت انتقاد کرد وگفت

   کشور جھان برافغانستان، به بھانه ٤٠ھجوم امریکا باھمراھی بیش از 
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نجات ما از شر تروریستان القاعده وطالبان وتحقق دموکراسی ونظام مردم 

ساالری که در ان حقوق زنان  وکودکان تامین شده باشد  ودیگر ظلم وستم 

عه ازمیان  برداشته شود، ولی برعکس در عمل دیده شد که براین بخش از جام

امریکا، از جنایتکاران جنگی  حمایت کرد وآنھا را دوبارۀ برسرقدرت آورد،وبا 

این کار خود امریکا ھمه آرزوھای افغانھا بخصوص مردم مظلوم را برباد 

تفنگ ساالران جمعیت ربانی  وشورای نظارمسعود وحزب وحدت کریم .داد

 وحرکت محسنی واتحاد سیاف  وجبنش اسالمی رشید دوستم، که دستان خلیلی

ھریکی در خون مردم ما آلوده ورنگین بود وھست، دوباره برسراقتدار آمدند 

ھریکی ازاین جنگ ساالران در . ودمار از روزگار مردم بیچاه  کشور برآوردند

ود مبدل اثرغارت وچپاول سرمامایه ملی این کشور امروز به قارون زمان خ

ترور . شده اند و باعث بدبختی ھای بیشمار برای مردم افغانستان شده اند

وحمالت انتحاری طالبان برمردم ومحالت مزدحم شھری بیشتر شده 

بمباردمانھای کور نیروھای خارجی برمحافل عروسی مردم ما، ازدیاد .است

امنیتی که در کشت وقاچاق مواد مخدر نسبت به گذشته چندین مرتبه باال رفته و 

گذشته مردم داشتند، از میان رفته است و برون ازکابل مردم تا سروبی از 

ترس طالبان رفته نمیتواند، در فراه که قبل از حضور نیروھای خارجی 

درافغانستان ھرکس میتوانست از شھر به ولسوالیھا بدون خطر سفرکند، امروز 

 بیم دارند، بنابرین تمام این حتی در داخل شھر اطفال از رفتن تا مکتب ومدرسه

نابسامانیھا زیر سرامریکا و نیروھای خارجی درکشور ماست، اگر امریکا این 

جنایتکاران وغارتگران دارائی ھای عامه را حمایت نمیکرد،و مثل طالبان اینھا 

را از کشورمیروفت ویا در قدرت سھیم نمیکرد امروز ھم امنیت  داشتیم وھم 

ر انجام میشد ومردم ما ازبیکاری و فقر مجبور به مھاجرت امور باز سازی  بھت

   .به کشور ھای ھمسایه نمیشدند

خانم بلقیس روشن، در ھرصحبت خود براین نکته تاکید میکند 

که به مجاھیدن واقعی که برای آزادی کشور از چنگ روس 
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ھارزمیده و جانھای شیرین خود را فدا کردند و ازادی را بدست 

م دارد چونکه پدرش نیز یک مجاھد بود ونمیتواند به آوردند، احترا

او میگوید که پدرش  یکی ازاین مجاھدین .پدر خود بی احترامی کند

واقعی بود که بعد از خروج قشون سرخ از کشوروسقوط دولت 

کمونیستی درافغانستان سالحش را برزمین گذاشت ودیگر دنبال 

گشت، وامروز به جنگ وکسب مقام وپول از راه ھای غیر مشروع ن

. دلیل مرض شکر از دوچشم نابینا است ودر کنج خانه افتاده است

اما آنھای که بعد از سقوط دولت کابل به جنگ وخون ریزی ادامه 

دادند وباعث تباھی کابل وکشتار ده ھا ھزار انسان بی گناه این 

کشور شدند، وبا نام مجاھد تجارت سیاسی کردند و میکنند،وپول 

ندوخته اند، وھنوزھم با غصب ملیکتھای دولتی وغارت وسرمایه ا

کمک ھای بین المللی سرمایه می اندوزند، آنھارا مجاھد نمی شمارد، 

بلکه آنھا را غارتگران نام وعزت جھاد میداند و تا توان داشته باشد 

  .آنھا را افشا خواھد نمود

خانم بلقیس بارھا وبارھا دربرابر این پرسش ژورنالیستان 

برھان الدین ربانی، گلبدین حکمتیار، سیاف : رکرده است که اظھا

وکریم خلیلی ومحقق ومحسنی وعطا محمدنور واسماعیل خان 

وعبدهللا عبدهللا،بردارن مسعود وامثال اینھا، مجاھدین واقعی 

نیستند،بلکه اینھا از نام وحیثیت مجاھدین سوء استفاده ھا کرده اند 

خود ، صاحب یک خانه گلی نبودند، ودر حالی که از پدر وپدرکالن 

ولی امروزھرکدام آنھا صاحب شھرک ھای رھایشی وصدھا میلیون 

دالر پول نقد در بانکھای خارج وقصرھای مجلل در دوبی ولندن 

ودیگر کشورھا می باشند ، دارائی وسرمایه ھای این اشخاص ، در 

حقیقت خونبھای مجاھدین واقعی کشورما اند که سردر نقاب خاک 
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کشیده اند وفرزندان شان امروز در خیابانھای شھر کابل  گدائی 

  .میکنند وسرپناھی برای گذشتاندن شب خود ندارند

خالصه خانم بلقیس روشن در برابر ھرپرسش خانم سجیه ، پاسخی 

منطقی ارائه میکرد و خیلی سنجیده  ومستدل صحبت میکرد ودر ھر بخش از 

دوشیزه . ه ارائۀ معلومات می پرداختصحبت ھایش با استداللی پذیرفتنی ب

بلقیس در باره نامگذاری غیر موجه  پوھنتون تعلیم وتربیه بنام برھان الدین 

ربانی ولجاجت بیمورد پسرش صالح الدین ربانی وسفر اخیروی به پاکستان، 

 باره اسماعیل خان وزیرانرژی وآب ودوسیه اختالس وی در سارنوالی ونیز در

او به ھیچکس از دولت افغانستان جوابگو نیست وبه انتقام افغانستان واینکه 

گیری از مردم فراه از بستن بند آب بر رود فراه امتناع میورزد و نیز از اقدام 

اخیر وی برای تشکیل شورای جھادی  واحتمال جنگ تنظیمھا برای حفظ قدرت 

شان،ازخودسریھا واختالس ھای عطامحمد نور ودستبردھا وغصب زمین ھای 

دولتی وشھرک سازیھای وی ونیز از کارنامه ھای محقق و خلیلی وقسیم فھیم 

وعبدهللا عبدهللا واحمدضیا مسعود وغیره گرگان درنده در حکومت کرزی 

  .صحبتھای ھمه جانبه نمود

این صراحت لھجه وافشای بدون دلھره از زورمندان معروف وبلند پایه 

ور اندیش ایجاد میکند که مبادا دولت کرزی،این تشویش را در دل ھر انسان د

این شخصیت دلیر وجان برکف ، از سوی عناصر زن ستیز وقلدر تباه نشود، 

پیروزی وسرفرازی دایمی این . ویک چنین سرمایۀ  بی بدیل نابود نگردد

شیردخت فراھی ، نه تنھا آرزوی قلبی من است، بلکه آ؛رزوی ھرافغان حق 

زورمندان حق کش وصدر نشین دولت پرست ودادخواه و ستم دیده از دست 

  .کنونی نیز میباشد

درخشش خانم بلقیس روشن، در رسانه ھای جمعی ملی وبین 

ما وجود این خانم دلیر وبا ! افتخار وامیدوارماست المللی مایۀ

شھامت  را برای جامعه مردساالر افغانستان،یک سرمایۀ بزرگ 
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وماللی جویا ھا در معنوی میشماریم وآرزومندیم بر تعداد بلقیس ھا 

ًباید وقتا فوقتا ازاین خانم ھای دلیر وبا شھامت . کشور افزوده گردد ً

یاد آوری وآنھا را در راه درستی که در پیش گرفته اند، حمایت 

  !زنده وپیروزباد بلقیس روشنھا در کشور          .کنیم

  ٢٠١٢/ ٢٣/١١پایان 
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  انن حقوق ز فعال،شيما غفوری

 

بقول .ن و مدافعان برجستۀ حقوق زن استشیما غفوری یکی از فعاال
 تحصیالت ١٩۸١ درفرید طھماس،که با خانم شیما،مصاحبه ای انجام داده،او

درجۀ علمی دیپلوم انجنیر  عالی خود را در بلغاریا به پایان رسانید و با کسب
پوھنتون کابل و بصفت استاد در  زراعت و اخذ دو مدال طال، به وطن برگشت

زیاد علمی و تحقیقاتی است؛ شعر ھم  خانم غفوری دارای آثار. تدریس نمود
از سروده ھای اوست که بزودی چاپ  مجموعه ای" آه نارسا " میسراید و 
 مجبور به مھاجرت شد و اکنون در ١٩٩٢خانم غفوری در سال . خواھد شد 

 .ماعی مصروف استزندگی میکند و در آنجا به وظائف گوناگون اجت آلمان
 

 غفوری که در نتیجۀ فعالیتھای مؤثر خویش به اخذ جوایز، مدالھا و ازخانم 
 زن شجاع"جمله مدال خدمت جمھوری اتحادی آلمان مؤفق گردیده، لقب 

او در حال حاضربه . را نیز بخود اختصاص داده است"  آلمان٢۰١۰سال 
یک  در" ی اجتماعیادارۀ مردمی برای حل پرابلم ھا"حیث کارمند مسلکی 

  . میباشد، مصروف خدمت است  حوزۀ شھری ماربورگ که یک بنیاد غیر دولتی
به نظر من تمام زنان شجاع اند، فقط شرایط باید برای :"شیما غفوری میگوید

 ."شان مساعد گردد
 

  بدر آئید ؟این ھمه کارھاازعھده  چطور میتوانیدوی درپاسخ به این سوال که 
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. ساسی فعالیت ھایم را انسان دوستی و وطندوستی تشکیل میدھدموتور ا: میگوید
صرف یکبار برایم چانس زندگی را داده است، من از  ًعالوتا میدانم که خداوند

آن اعضای فامیل  افزون بر. ضیاع وقت بیشتر خسته میشوم، تا از کار کردن
البته . م دارمنیز با من استند و دوستان خیلی خوبی ھم برای پشتیبانی از کار ھای

نیز به نوبۀ خویش ایجاب کار، صداقت و صمیمیت را مینماید  جلب این ھمکاری
مشترک به مفھوم واقعی آن  ولی اگر این چرخ یکبار به حرکت افتد، آنگاه کار

 .به وجود خواھد آمد، که از ثقل وظائفم خواھد کاست 
 سالھای شما از ھمان:  که فرید طھماسخانم غفوری در پاسخ این سوال

 تحصیالت عالی تان در بلغاریا تاکنون ، نه تنھا به اخذ مدالھا و جوایز متعدد
آیا ممکن . در آلمان را نیز کمایی کرده اید" زن شجاع " نایل شده، بل لقب 

 است در این باره چیزی بگوئید؟
فکر میکنم گفتن در بارۀ خود و مدالھا و جوایز و القاب افتخاری : پاسخ میدھد

الزم نیست؛ حاال که سؤال کردید ، بسیار فشرده  ه من تفویض گردیده آنقدرکه ب
 :و بطور نمونه از چند تای آنھا نام میبرم

کار ھای ابتکاری فوق العادۀ "مدال خدمت جمھوری اتحادی آلمان به خاطر -•
این مدال به کسانی . به من تفویض گردیده است"اجتماعی و فرھنگی داوطلبانه

باشند که در  که مجری چنان کار ھای اجتماعی، فرھنگی وغیرهداده میشود 
  .غنای جامعه چیزی را بیفزایند 

شھر "لقب ستارۀ شھر ماربورگ را به خاطری به دست آورده ام که - •
 "با کلتور ھای مختلف غنامند ساخته است  ماربورگ را به طرف زندگی باھمی

را به " ۀ ایالت ھیسنظرفیت ھای زنان برجست" در قطار ھفت زن، لقب 
 .ًفعال ھمین بس است . به دست آورده ام " خاطر تبارز ظرفیت زنان خارجی"

که به آن موصوف شده ام، باید بگویم که، این " زن شجاع "و اما درباره لقب 
دورتموند آلمان به خاطر کارھای اجتماعی  در" بنیاد زنان شجاع"لقب از جانب 

دولتی و  ماعی، مخالف نورم ھای قبول شدۀکه برای گروپ ھای حاشیوی اجت
 .اجتماعی انجام داده ام، برایم اعطاء گردیده است

چه فکر میکنید، شجاعتی را که شما انجام داده اید، ھر زن : فرید طھماس
 میتواند از خود تبارز دھد؟

بلی چرا نی، به نظر من تمام زنان شجاع اند، فقط شرایط باید : شیما غفوری
 .ساعد گرددبرای شان م
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تا جایی که دیده میشود، تعداد سازمانھای مدافع حقوق زن، ھم در : فرید طھماس
به نظر شما، چه سبب میگردد . بسیار زیاد است داخل و ھم در خارج افغانستان

 که این سازمانھا از نظر تشکیالتی جدا جدا از ھم فعالیت کنند ؟
باید بگویم که . ردیدشما به موضوعی بسیار مھم اشاره ک: شیما غفوری

سازمانھای زنان با ھمدیگر روابط نزدیک  شوربختانه این یک حقیقت است که
 .میرسانند ًحتی بعضا متأسفانه نیروی شان را بر ضد ھم به مصرف. ندارند

 چرا این طور است ؟: فرید طھماس
علت عمدۀ آن به نظر من حالت جنگ ھای مستمر و طوالنی در : شیما غفوری

علت را بررسی نمائیم، میشود از بعض  ھرگاه اجزا ء این. میباشدکشورما 
  مسایل مھم ذیل نام برد بطور مثال،

  عدم اعتماد بین فعالین سیاسی و اجتماعی  -•
  عدم شناخت بین آنھا و رایج بودن کلتور برتر شمردن خود نسبت به دیگران - •
 رایج نبودن رسم مفاھمه و مکالمه بین سازمانھا -•
  " کوته نگری ھا "و " به مه چی"ھنگ فر-•
تسلط روحیۀ خشونت و بی باوری فامیلی و اجتماعی در مقابل زنان در -•

 داخل و خارج کشور 
 پراگندگی زنان فعال و سازمانھای زنان در سرتا سر دنیا -•
عدم دسترسی کافی سازمانھا و افراد به وسایل ارتباط جمعی و ضعف -•

 .اقتصادی آنھا و غیره 
انجمنی که شما در رأس آن قرار دارید، چه گامھای عملی را در : رید طھماسف

 جھت توحید سازمانھا و رفعپروبلمھایی که برشمردید، برداشته است؟
انجمن ما در راۀ اعتماد سازی، ھمکاری بی آالیشانه و نزدیک : شیما غفوری

است که ماربورگ گامھای زیادی برداشته  شدن افغانھا به خصوص زنان مقیم
 .افغانھای مقیم این شھر آگاھی دارند

ما تا حال چندین برنامۀ مشترک با افغانھای آلمان، سائر کشور ھا و داخل 
 .خواھیم داد افغانستان داشته ایم که این سلسله را ادامه

خودم به حیث رئیسۀ این بنیاد برای ھمسویی فعالیت ھای زنان به شیوۀ جدید 
قومی و زبانی، ارتباطات وسیع را ایجاد   و اختالفاتعاری از آیدیالوژی گرایی

زنان  ھدفم این است تا یک شبکۀ وسیع. نموده و بصورت مشخص کار مینمایم
را صرف نظر از ھر نوع وابستگی، به خاطر دفاع از زن افغان به حیث انسان 
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برای رسیدن به این اھداف، پشتکار، باور . نمایم متساوی الحقوق جامعه ایجاد
توقعات  شه ناپذیر به ھمبستگی زنان، تواضع، حوصلۀ فراخ و نداشتنخد

 .شخصی ضروری میباشد، که من در تالش داشتن چنین خصایل میباشم
بنظر شما، یک مرد واقعی، یک شوھر خوب، از چه صفاتی باید : فرید طھماس

 بھره ور باشد؟
عادل، بنظر من، یک شوھر خوب قبل از ھمه باید راستگو، : شیما غفوری

صادق، با حوصله، متواضع، با ادب وبا محبت بوده و از بی تفاوتی و خشونت 
ھرگاه زن و شوھری با رضایت متقابل باھم ازدواج کنند وھمدیگر . فاصله بگیرد

را دوست بدارند، بسیاری از این صفات جز ء حتمی زندگی مشترک آنھا خواھد 
  )٢٠١١/ ٢۲/٨ فرید طھماس (.شد

 یک جھانی زنان، روز مارچ،٨ بمناسبت ٢٠١٤ال خانم غفوری در س
غرض ھمبستگی زنان را » تفکر، تحریر وعمل«زیرعنوان وسیع کمپاین 

ر داخل با ھمکاری رسانه ھای صوتی وتصویری والکترونیکی دافغانستان ،
دراین مدت . ًوخارج از کشور آغاز نمود که تقریبا سه ماه را در برگرفت

منع خشونت علیه زنان .ه ھواخواه حقوق زنان بسیاری از زنان و مردان ک
کشور بودند، مقاالت ونظریات مفید وسودمندی را در زمینه ھمبستگی زنان 

نه من بخاطر کمک به این خانم دلسوز. برای حصول حقوق شان ابراز داشتند
تنھا مقالتی مفصل نوشتم ودر پورتال افغان جرمن آنالین به نشر سپردم، بلکه 

  :مادتخانم شيما فرسعنوانی م پیام ذیلرا ھ

  

 !خواھردانشمند وپرتbش شيماجان غفوری

تالش ھای خسته گی ناپذیرشما  جھت آگاھی ونیزھمبستگی سرتاسری 
زنان افغان برای احقاق حقوق شان،ھم از طریق تدویر گردھم آئی ھای بزرگ 

تفکر، «زنان در داخل وخارج کشور،وھم از طریق راه اندازی کمپاین 
 از شرایط شما وھمچنان  نوشتن مقاالت جامع وتحلیل ھای عینی »وعملتحریر

تا کنون نوشته ھا . جامعۀ زن افغان ، از نظرمن قابل تحسین وقدر شناسی است
" تفکر،تحریر وعمل"و نظریات تان چه در جھت برداشتن گام ھای عملی کمپاین

، مورد تائید وچه درسمت دفاع از ھشتم مارچ، روز ھمبستگی بین المللی زنان
  استکامل من 
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باید فکر کنند که چرا درکشورھای افغان تحصیل کرده وتعلیم دیدۀ زنان 
خانواده  مکمل زندگی مرد درتشکیل  و پیشرفته جھان، زن به عنوان ھمسر 

حقوق  افغانستان واعمار یک جامعه مرفه به دیده قدرنگریسته میشود، مگر در
  دارد؟  وحیثیت زن پائین تر از مرد قرار

که، تمام  مواد اول، دوم و ھفتم اعالميه جھانى حقوق بشر حکم میکند
شأن و حقوق برابر به دنيا مى آيند، ھرکس بدون ھيچگونه  افراد بشر با 

ھمه . از حيث جنس از تمام حقوق و آزاديھا برخوردار است  تبعيضى به ويژه 
ه تبعيضى از حمايت قانون مساوى ھستند و حق دارند بدون ھيچ گون در برابر 

در احکام اسالمی تبعيض جنسى یک حال آنکه . قانون برخوردار شوند يکسان 
در بسيارى . برابر با مردان به دنيا نمى آيند با شأن و حقوق  امر مسلم است و

  .تبعيض حقوقى مواجھند از احکام شرعى زنان با 
بزرگ در بدبختانه ،درکشورھای اسالمی واز جمله در افغانستان، سنگ 

دم حقوق بشر ومنجمله حقوق زنان، احکام دین اسالم است که بوسیلۀ روحانیت 
ھرگامی که برای احقاق حقوق زنان   لجوجانه دفاع میشود و وکم سوادمتعصب

  .برداشته شود، با موانع جدی روبرو میگردد
به سخن دیگر، وقتی پای منع تعدد زوجات ویا نکاح صغیربا مردان مسن 

با پیروی  یاید و شما بخواھید این مسئله را برمبنای دیدگاه معاصر وبه میان ب
ًبدھید،فورا روحانیت مسلمان آنرا مغایربا  ازمنشور جھانی حقوق بشر منع قرار

 مانع تعمیل نیت تجدد کرده، شما را به کفر متھم میکند و احکام اسالمی  وانمود
 ھای اخیرکه اسالم بخصوص درسال. طلبانه شما به نفع زنان کشور میشود

سیاسی درکشورھای منطقه بطور چشم گیری رشد یافته و بنیادگرائی 
طرفداران زیادی پیدا نموده وحتی صاحب نظران سیکوالر را مورد تھدید 

  .قرارمیدھند
مصیبت دیگری که بازھم بالی جان زنان شده ومیشود،اینست که 

 کرده ودولت را مجبور روحانیت مسلمان، بیش از گذشته دردستگاه دولت  نفوذ
برابر یک  ساخته تا به ھریک از منسوبین این قشرمفت خوار، معاش وحقوق دو

مامور تحصیل کرده بپردازد، بدون آنکه از آنھا توقع کاری به نفع جامعه داشته 
ًگذشته، مثال در دوران سلطنت ظاھرشاه وجمھوریت داودخان،مال  در. باشد

پول اقساط مرده ھا  تن عشر و زکوة وومولوی در روستا، از طریق گرف
ارتزاق میکرد، ودولت به آنھا کدام معاشی نمی پرداخت، بنابرین مال  ومولوی 



 ٢٤٦ سيمای زن افغان درحماسه وتاريخ              

ِاز َملک وارباب ده وحکام دولت حرف شنوی داشت،ولی بعد از سقوط 
مولویھای مورد توجه دولت قرارگرفتند  خطیبان و جمھوریت داودخان، مالیان و

شورای علمای افغانستان،  اوقاف و م وزارت حج وواز طریق تشکیالتی بنا
ًتقریبا ھمه معاش بگیر دولت شدند ودیگر به ارباب وملک ده چندان واز وبند 

  .نیستند
یا بیشتر از آن بطورمنظم پشت   سال و١٦ یا ١٢یک کارمند دولت که 

مجبور است  بعد از گرفتن شھادتنامه به کاری گماشته شده، میزدرس نشسته و
اگر بدرستی انجام ندھد نمیتواند  به موقع انجام دھد و ش را بخوبی ووظایف

برای ترفیع خود از سوی آمرین مافوق  سجل درست بگیرد،بنابرین مجبوراست 
تا به آمر خود اطاعت داشته،دسپلین پذیرباشد، ولی مال که نه بدرستی درس 

 است،خود را خوانده، ونه سجل ترفیع دارد و نه دولت بردوش او کاری گذاشته
نزد ھیچ کسی مسئول نمی داند، و معاشی که از خزانۀ دولت بنامش حواله 
میشود، آنرا حق الزحمه در عوض نمازی میداند که بدون آنھم مکلف به ادای 

بندسیاست دولت  آن بود ،اما اکنون که از دولت معاش میگیرد،باز و
به مخالفت نیست،وحتی میتواند دولت را در اجرای برخی ازسیاستھا 

ازاینست که درافغانستان ،دولت ھای که بعد از سقوط . دساتیردینی متھم کند
داودخان رویکار آمدند با طبقه روحانی بسیار با احتیاط رفتار کرده وھر فیصله 

 ٢٠١٤در اوایل مارچ  .وچشم قبول میکند وپیشنھادی که آنھا بکنند، دولت با سر
ن را درکالس درس مردان در پوھنتونھا شورای علمای افغانستان ،تحصیل زنا

وکار زنان را در فاتر در پھلوی مردان حتی در پارلمان ممنوع اعالم کردند 
  .وکرزی به این پیشنھاد آنھا لبیک گفت وکف زد

  حال چه بايدکرد؟

یکی زنان شھری با  :درافغانستان زنان بدو دسته تقسیم شده میتوانند
 ٧٠-٦٥ زنان روستائی، با کمیتی درحدوددیگری  فیصد٣٥ -٣٠کمیتی در حدود

، وچند زنان شھری را تشکیل میدھندچون تعداد زنان روستائی د. فیصد
بزرگترین ومؤثرترین کاری که باید به نفع این کمیت عظیم انجام داده شود، 
اینست که از سوی زنان شھری پیوسته وبدون وقفه برحکومت فشار وارد شود 

س پسران روستا، زمینه رفتن دختران به مکتب تا در پھلوی تعلیم وتدری
نیزفراھم گردد وسعی به عمل اید تا در نصاب تعلیمی مکاتب،در مورد حقوق 
زنان واحترام به آنھا به عنوان مادر وخواھر وتربیت کننده مردان وزنان کارآمد 
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آینده کشور، مثل داکتر، انجنیر، سیاستمدار، حقوق دان،فیلسوف،تکنیک گران 
و ورزیده ،فضانوردان وپیشوایان مذھبی وسیاسی وغیره، نقش شان در ماھر 

  .ترقی ورشد جامعه برجسته ساخته شود
تعمیم سواد وتحصیل دررشد آگاھی زنان ومردان   بسیار موثراست 

  بدون تعمیم  .ومیتواند در آینده ثمرۀ یک چنین برنامه ھای ملی را دید ولمس کرد
  .یچ خواسته بجا ومعقول خود رسیده نمیتوانندتعلیم وتحصیل زنان، زنان به ھ

نھادھای حقوق بشر به اين باور رسيده اند که حل مشکل زنان افغانستان 
سـطح تحـصیل ودانـش مـردان  به ھيچ صورت ممکن نخواھـد بـود، مگـر اينکـه

دانـش در افغانـستان خـود  امـا بـاال بـردن سـطح. وزنان دراين کشور باال بـرود
 دسـت کـم دو نـسل ديگرزمـان الزم  اعد بـودن شـرايطامريست که با وجود مس

  . دارد
برای جلوگیری از خشونت خانوادگی می باید قوانین حمایت 

از سوی مراجع مثل قانون منع خشونت علیه زنان از حقوق زنان، 
عدلی وتقنینی تصویب گردد و دولت باید از آن قاطعانه حمایت 

 وزارت حج واوقاف وزارت امور زنان میتواند با ھمکاری. نماید
ازخطیبان نماز جمعه  بخواھد تا ھرھفته درمورد حقوق زنان  به 

ایجاد مراکز مشورت . مردان ونمازگزاران آگاھی ھای الزم بدھند
دھی حقوقی وتسھیالت حمایتی از جمله دسترسی به وکیل مدافع 
برای زنان درتمام ولسوالیھای کشور نیز میتواند زمینه را برای 

ھمچنان حضورفعال . یای خشونت آمیز مساعد سازدتعقیب قضا
 ،عدلی وقضائی و)پولیس(زنان در مدیریت درنھادھای امنیتی

 سارنوالی کشور بیشتر گردد و رسانه ھای صوتی وتصویری و
کتبی والکترونیکی می باید در آگاھی دادن به مردم  در بارۀ حقوق 

  .زنان سھم ونقش فعالتری بدوش بگیرند
بیشتر زنان از تعلیم وتحصیل درمراکز آموزشی متوسط درشھرھا،که  

وعالی برخوردار استند، معلومدار اکثریت آنان از سطح عالی تر آگاھی 
به عبارت دیگر فصیدی زنان باسواد وآگاه  در شھرھا بسیار . برخوردار اند 

بیشتر از زنان باسواد در روستاھای کشوراند، بنابرین اینھا میتواند با استفاده 
از مزایای قانون اساسی وقانون مطبوعات وآزادی بیان وآزادی تجمعات 
مسالمت آمیز،بردولت فشار وارد کنند تا سھم مشارک زنان را درامور خدمات 
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عامه، مثل، تعلیم وتربیت،مطبوعات، تحصیالت عالی،رسانه ھای جمعی، قضا 
گی، وعدلیه،سارنوالی،پارلمان،صحت عامه،پولیس، اردو،طبابت،نرس قابل

  .شھرداری وتجارت وموسسات تولیدی  ارتقا ببخشند
دولت مکلف است تا از حقوق زنان به عنوان نیمی از پیکر اجتماع 

واضح است که بدون . ،برای رشد وترقی کشور حمایت وپشتی بانی نماید
حمایت دولت، زنان نمیتوانند به خواسته ھای مشروع وقانونی ومدنی خود 

 مدنی زنان درقانون اساسی وسایر لوایح کشور بسیاری از حقوق. برسند
تسجیل وتثبیت شده است،فقط یک حکومت ملی با اراده وقاطع  بکاراست تا از 
حقوقی که در قانون اساسی افغانستان وسایر قوانین متممه برای زنان 
 .درنظرگرفته شده، حمایت کند که در واقع حمایت از قانون پنداشته میشود

انه از کفایت ودرایت الزم برخوردار نیست ونمیتوان از حکومت کرزی متاسف
زنان باید از .کرزی وتیم برسرقدرت او توقع بیشتر از وضع موجوده را نمود

میان کاندیدان موجوده ، درصدد انتخاب یک کاندید شایسته باشند، کاندیدی که به 
ند تا زن وحقوق زن ومنشورجھانی حقوق بشرباور داشته باشد ، به او رأی بدھ

  .در آینده از وی توقع انجام کارھای مفید به نفع حقوق زنان داشته باشند
تالش صورت بگیرد تا زنان دراتحادیه ھا وانجمن ھای فرھنگی، 
سیاسی،حقوقی وصنفی وحتی انجمن حمایت از مادران ، یا انجمن دکتوران 

ن،وغیره انجمن دفاع از قانون منع خشونت علیه زنا زن، انجمن نرس قابه ھا و
متشکل شوند، زیرا این تشکل ھا میتواند به ھمبستگی زنان در سراسر کشور 

ازاین طریق در مواقع لزوم دست به اعتراضات مدنی به نفع حقوق  بیانجامد و
  .زنان بزنند ودولت را متوجه خواسته ھا ونیازھای  حقوقی زنان بنماید

  ٢٠١٤/ ٢٨/٣درتاریخ  ختم
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  نويسنده،شاعر،)بِھوا(صالحه واصل 

  ھنرمند ومؤلف آثار متعدد
  

  
  صالحه وھاب واصل

 

ھنر مند  ، نقاش وسخنور،ادیبدانشور،فاضل، نیکی از زنا         

صالحه یا ذکاوت خانم . ، خانم صالحه واھب استچیره دست

نقاشی و درھم   ودارد  ید طوالشعر سرائی ھم در ،وھوش سرشار

وی در عرصه ھای یاد شده  .دارد ا شیورسا و بیان قلم نویسندگی 

تک بیت ھای «.  نصیب شده استنیزای افتخار امیزی رادست آوردھ

 با ھنرمندی خاصی در "youtube"که در یوتیوب»ِرنگین واھب

 انسان را گردیده، دیزیانھای رنگی مختلف اما جالب وجذاب قاب

ه  که این ھنر به نمایش گذاشت میسازدینغرق ذوق سحر آفرین دستا

دارد ائی ھنآنچه خوبان ھمه دارند، او به تبقول شاعر،خالصه . است
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 از وی یک شخصیت استثنائی ساخته است ھا،وتجمع این ھمه خوبی

  .آرزو می کنیمایش طول عمر وسعادت بر، 

آنطور بیوگرافی مختصر خانم صالحه جان در پورتال افغان جرمن 

 م ١٩٦٠ غوث واصل در  صالحه واھب واصل بنت الحاج محمد:حکایت میکند

بعد از . ه است ھـ ، ش در شھر کابل چشم بدنیا گشود١٣٣٩مطابق به 

گذشتاندن دوره ابتدائیه دوره تعلیمات عالی را در لیسۀ زرغونه به اتمام 

فوق لیسانس در رشتۀ تجارت و ده و بقیه تحصیالتش را با درجۀ رسانی

 از کشورش ١٩٨٩ل خانم واھب واصل از سا. مارکیتنگ بدست آورده است

 سال اخیر را در کشور ھالند با شوھر و ٢١مجبور به مھاجرت شد که مدت 

به سرمی برد، وی در کشور ھالند نیز به ) یک دختر و سه پسر( چھار فرزندش 

نرسنگی تا درجه : کسب تحصیالت پرداخت و در رشته ھای مختلف مانند

شناخت کمپیوتر کوشید کدرنرس، حساب داری کمپیوتری وعملی، دفترداری و 

 سال ١٦و افتخار داشتن دیپلوم و یا شھادتنامه ھای آنھارا بدست آورد و مدت 

خانم واھب . ِبه حیث کدر نرس در شفاخانه ھای مختلفه ھالند ایفاء وظیفه کرد

واصل عالوه بر وظیفۀ اصلی اش ھمیشه در صدد خدمت به کشور و 

ن ھای مختلف زنان، مھاجرین افغان ھموطنانش بوده و به شکل افتخاری با انجم

در اروپا و نھادھای فرھنگی بیرون مرزی ھمکار بوده و خدمات مزیدی را 

    .انجام داده است
 به حیث مدیر مسؤول و صفحه آراء فصلنامه بانو ٢٠٠٩وی در سال 

که یک نشریۀ اروپایست و از اتریش چاپ و نشر میشود انتخاب شد و درسال 

. ی کمسیون سر تا سری زنان ھالند را نیز از آن خود کردمقام مدیر مال٢٠١٠

خانم واھب واصل عالوه بر خدمات اجتماعی و فرھنگی اش نویسندۀ خوب و 

ش مطابق به ١٣٥٧نقاش با استعدادیست که یکی از نقاشی ھای وی در سال 

. م در مسابقات نقاشی بین چندین کشورآسیایی مقام اول را کسب کرد١٩٧٨

اصل تا حال چند بار نقاشی ھایش را در شھر ھای مختلف از خانم واھب و
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ممالک نیدرلند، جرمنی و بلژیک به نمایش قرار داده که مورد عالقۀ عالقمندان 

ھنرش قرار گرفته است و بعضی از آنھا توسط غربیان و ھموطنان خود مان به 

ز ھمچنان خانم واھب واصل آثار زیبای ا. قیمت مناسب به فروش ھم رسیده

 دیزاین ھای دیجیتالش دارد که نمونه ھای آنرا در صفحۀ یوتوبش به نام

wahebمیتوانید مشاھده نمائید  »پیکاسا«  و  »گوگل«و یا در  ٦٠ .  

ُ اثر ادبی میباشد که نه اثرش حاوی کتب ١٧خانم واھب واصل دارای 

که به ھمکاری است رنگین با میناتوری و ھنر کالیگرافی زیبای شرقی 

گراف معروف و با استعداد محترم تواب وھاب دیزاین و خطاطی گردیده کالی

تک بیت ھای صالحه واھب «، »گھر«، »جوھر«، »نگین«است، به نام ھای 

ِدر ناب«و » ِتک بیت ھای رنگین واھب«، » زیور«، »واصل یک جلد چار » ُ

 زیبا و یک جلد غزلیات با میناتوری شرقی» یار تنھایی«پاره ھای رنگین به نام 

باقی پنج اثر دیگرش کتب پنجگانۀ غزلیاتش   .میباشد» غزلیات عاشقانه«به نام 

عالم «، »گوھر ناب«، »صفای دل» «مروارید گمشده«می باشند زیر نام ھای 

که ھمه از چاپ برآمده و به دسترس عالقمندان قلمش » بیکران عشق«و » یقین

» گداز درون«و » ای عشقفن«قرار گرفته است و دویی دیگر آن به نام ھای 

خانم واھب واصل استعداد شعری را از پدر به میراث برده . آمادۀ چاپ میباشند

که . است و اشعارش زیاد تر متأثر از اشعار بیدل بزرگ و موالنای بلخ میباشد

زیاد تر در اشعارش سبکھای ھندی و خراسانی و سبک کالسیک را مشاھده 

 مجموعه ھای شعرش   ایی ھم دارد که با مطالعۀوی اشعار سپید و نیم. میتوانیم

خانم واھب واصل ھمچنان در . به سبکھا و گرایش آن به سادگی پی خواھیم برد

کنار سرودن شعر و کلک ھنرمندانه اش داستان ھای بسیار زیبای کوتاه ھم 

 »گلچھره«، »صغرا«که از جمله ی داستانھای این قلم داستان . مینویسد

که یک قصۀ حقیقی و چشم دید خودش » ص زن گمنامقصا«و » شاداب«،

و سایت ھای مختلف انتر نتی به نشر رسیده است و » بانو«میباشد در فصلنامۀ 
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در اولین فرصت با داستان ھای دیگرش به شکل مجموعۀ داستان ھایش در 

که مکمل آمادۀ چاپ است، به » آتش سوزندۀ خاموش«قالب یک کتاب زیر نام 

    .نشر میرسید

خانم واصل با قلم توانایش که بیانگر واقعیت ھای جامعۀ فرھنگی، 

ُسیاسی و اجتماعیست، مقاالت بسیار دلچسپ و پر محتوای می نگارد که زیاد 

سایت جام «، » ساعت٢٤سایت » «افغان جرمن آن الین«تر آنھا را در سایت 

و سائر سایت ھا و صفحۀ فیسبوکی » روزنه«، »نور«، »گفتمان«، »غور

زن «وی کتاب دیگری زیر عنوان  . میتوانیدکرده مطالعه » ِواھب«ودش بنام خ

ھم روی دست دارد که مطالعۀ آن » و استفادهء سوء از زن در شرق و غرب

خانم صالحه واھب در  .برای عالقه مندان قلمش خالی از لذت نخواھید بود

  .ه است مقاله وشعر به نشر رساند٧٥  بیش ازپورتال افغان جرمن آنالین

  ستارۀ معصوم

 انــنگ زمـ نۀـ شد بر جبھیرــــــُمھ          انــمـــــــا آسـ تی زنادیرــــــــباز ف

 ناــــِرات باستــــت ھـــــــ دخازرگ          رق خونـــ شد غنیان زمــــ دامباز

  انشـصوم نــ معنی ای و لب ھاینیب          ت از ستمــ وحشوــی دتـــــبازبگرف

   از ضرب ستم بر جسم و جانخودیب          فرش خاکیون افتاده روـــ خغرق

  انـت شد نھــم خشونـــــــ از وھماه          رد از غم به دامان فلکــــــُ مرهــزھ

   از دل فغانشدــــک یم» ستاره «تا          چکد یون مـلک خـــــــ از چشم فباز

   جنس زنانرازــــگی دیوـــــــ گلکی          ا فشردــ ھیرادــــــــــ دست نامباز

  انیا عــ وحشت شد ز فرسنگ ھباز          ازه شدــ تیزـیــــــ رسم زن ستباز

  انیـربانــــط قــــــ مشق خاهی سشد          غان در جھانــــت افـــــــُ نام دخباز

 دا بر جان شانـر خـ قھ»باــــــِواھ«        نی ھممیوــم گـــ سوزد رگ رگبسکه
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  دکتورس زرغونه عبيدی

  

  
  

 ١٩٥٨ ھجری شمسی مطابق به سال ١٣٣٧ در سالزرغونه عبیدی

فراغت از مکتب رابعۀ  بعد از. م به جھان گشودخورشیدی در شھر كابل چش

که در آنزمان بنام (بلخی، تحصیالت عالی خود را در رشتۀ طب پوھنتون کابل 

به پایان رسانیده و شامل كادرعلمی دیپارمنت ) انستیتوت طب کابل یاد میشد

در این دیپارتمنت به حیث استاد . فارمکولوژی پوھنځی طب كابل گرديد

این رشته را برای محصلین طب در سال چھارم فاکولته شان تا فارمکولوژی، 

او در این کدر طبی از رتبۀ نامزد .  تدریس نموده است١٩٩٢اواسط سال 

پوھیالی شروع به کار نمود و بعد از نوشتن و ارایه نمودن کار ھای علمی 

الزمه برای بدست آوردن درجات اکادمیک بلندتر، درجه پوھنمل را در سال 

 بعد از تصویب شورای علمی طب کابل و منظوری وزیر صحت عامۀ ١٣٦٩

آنزمان کسب و اما قبل از حصول درجۀ پوھندوی که آرزو و ھدف بعدی وی 

  .بود، بنابر مشکل زمان وادار به سفر از وطن گردید

خانم عبیدی ھمزمان با خدمت اش به حیث استاد طب، در رشته ای دوم 

سايی در شفاخانۀ ماللی زيژنتون نیز ایفای خویش به حیث دکتور والدی و ن

وی با استفاده از يک بورس سازمان صحی جھان مدتی چند . وظیفه نموده است
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دکتورس زرغونه . ماه به تحقیقات در رشته فارمکلوژی در ھندوستان پرداخت

عبيدی در کنار ايفای وظايف رسمی، در كلينيك صحی انجمن ملی معلولين و 

   . و مادر نيز به شكل رضاكار به تداوی بيماران پرداخته استکلینیک حمایۀ طفل

 که به دعوت يك سازمان خيريه ١٩٩٢محترمه عبيدی، از پايان سال 

وی در آلمان پس از آموختن . آلمانی به اين كشور آمد، در آلمان اقامت دارد

زبان، اشتراک در سيمينار ھای تخصصی و سپری نمودن امتحانات مربوطه، 

 ) Medical Doctor .شامل کار گردید ار مسلکی را بدست آوردهجواز ک

Uni Kabul ) / M.D( Afg) خانم عبیدی طور   و بحیث محقق فارمکولوژی

داوطلبانه در خدمت سازمان ھای آلمانی که به تداوی کودکان افغان در آلمان 

مبادرت می ورزند قرار داشته در ھر زمانی که ضرورت به ھمکاری اش پیش 

   .اید به آن حق اولویت میدھدبی

زرغونه عبيدی در کنار کار علمی و مسلکی، به کار ادبی نيز دلچسپی 

شماری از اشعار و نبشته ھای او در مطبوعات برونمرزی منتشر شده . دارد

چندی قبل به چاپ رسیده و يك " فریادی سکوت"مجموعۀ اشعار وی بنام . اند

زرغونه عبيدی ازدواج نموده و . اپ استمجموعۀ داستانھای كوتاه او آماده چ

او با نام زرغونه عبیدی در ساحۀ فعالیت ھای ادبی . صاحب یک دختر است

اجتماعی خویش، خود را معرفی نموده و اما در داخل آلمان در مسایل رسمی 

  .دولتی با نام زرغونه عبیدی تیبکین نامش درج گردیده است

ار افغان آسمايی بوده و از زرغونه عبيدی از شمار اعضای بنيادگذ

آغاز ماه مارچ سال جاری، در سمت ھیأت مدیرۀ کانون ھمآھنگی زنان در 

او آرزومند است تا بتواند با فعالیت ھایش از . خدمت ھموطنانش قرار دارد

طریق این کانون، در راه دفاع از حقوق زن افغان، در پشتیبانی و ھمکاری با 

قرار نمودن پلھای ارتباطی تبادل نظر میان دیگر فعالین حقوق زن، باعث بر

او  .ھموطنان و بخصوص خواھران افغانش در داخل و خارج از وطن گردد
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زندگی اش را در وطن، دوران فعالیت ھای علمی اش را در رشتۀ طب، 

خاطره ھای گرانبھای ھمکاری اش را با محصلین طب وھم مسلکان اش و دورۀ 

ُ ھایش از جملۀ سالھای پر ارزش و فراموش خدمت اش در ھر دو ساحه فعالیت

  .نا شدنی زندگی اش حساب میکند

برای شناخت بھتر خانم زرغونه عبیدی خوبست تا بخشی از مصاحبه 

 .فرید طھماس را باوی مرورکنیم ونیات واھداف او را در زندگی در یابیم

 و فعاالن برجسته، آگاه و با شتازانی از پیکی یدیدکتورس زرغونه عب

 . کندی می زنده گی در جرمننسوی بد١٩٩٢حساس حقوق زن است که از ا

 تان در امور زنان، کمتر یتھای با آغازمصروفکنمیفکر م:  طھماسدیفر

 . دی که به طبابت مصروف شودیابییموقع م

 به اخذ جواز ١٩٩٥ در سال زی جا ننی چرا، در این : یدی عبزرغونه

.  کار کرده ام ی فارمکولوژکینیق در کل محقثی و به حدمی گردلی نایکار مسلک

 .   گرددی من می مانع خدمات طبی کنونیتھای است که فعالیعی طبکنیل

 یلی خی عملیتھای که روشن است، شما فعالییتا جا:  طھماسدیفر

  یلی در گفتار، خکنی لدیدھیگسترده را در دفاع از حقوق زن از خود تبارز م

 ضاوت کردم ؟ درست ق . دیفروتن و متواضع ھست

 کی خود را آغاز تی که من فعالنستی ادانمیآنچه م: یدی زرغونه عب

 فعاالن گری با دسهی در مقاکاری صف پری و از لحاظ موقف در اخی طوالنکاریپ

 اری بسمی من صحبت راجع به عملکردھای برام،یساده تر بگو. دانمیحقوق زن م

 . شودیمشکل تمام م

 دنیی سووال از خود سرایاست و ب حرف کی سوال پاسخ گفتن به

 هی مثال کوچک به شما اراکی.  را دوست ندارمی شکل دومنی و اگر،ی دیحرف

 کی ن،یتری لباس مجلل در پشت وکی دنی با دمن: دی مرا درک کنشتری تا بکنمیم
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 که ھمچو شمیاندی مجلل و ھر آنچه مشابه به آن ، در آن واحد با خود میسفره 

 ی ماه از خطر نابودکی ی خانواده را در افغانستان براکی تواندی مصرف مکی

 ی ھستند که به ساده گی کسانای از دنیگری دی که در جایدر حال. نجات بدھد 

 شان ی برای را به ساده گنیتری ومتی مجلل و گرانقیای ھمان اشوانند تیم

 .  تنھا به سووال پاسخ گفته باشمنجای که در ادوارمیام.  کنندیداریخر

 تان از ی شخصی در زنده گزی شده که شما نی گاھایو آ:  طھماسدیرف

  ؟دی منصرف شونھایتری ومتی گرانقیای اشیداریخر

 زی قرار باشد چیوقت.  آورشدمادی خاطر نی به ھم،یبل: یدی عبزرغونه

 و بدون تأثر از تی کنم، با کمال رضایداری خود خری از بازار برایمتیگرانق

 کومک ی و آنجا برانجای دل پول آن را امی و از صمکنمی آن صرف نظرمدنیخر

 راحت وجدانم یه ی کار مانیا. فرستمی و مستمندان و مستحقان مازمندانیبه  ن

 صدی ف٢٠ -١٥. می نماری لقمه نان را از گلو تکی ی براحتتوانمی و مگرددیم

  رضاکارانهی ھایتھای از وقت خود را در خدمت فعالیی مهی و نزیمعاش ناچ

 که نمی بی نمیلیبنأ دل. مینمای نمی احساس نا راحتچگونهی و ھدھمیقرار م

 . کنم غی تبلهیمون خود را با نواختن طبل و ھاریتھایفعال

 پول از شما یی در صرفه جوزی خانواده تان نیاعضا:  طھماسدیفر

  کنند ؟ی میرویپ

 میصم مثال آن تنی بھتر،یبل. دی مطرح کردیال جالبسو : یدی عبزرغونه

 مصارف رفت و بر گشت شان نهی ھزیمادر بزرگوارم است که در سال جار

 ما، نی مراسم حج، با در نظرداشت وسعت و ابعاد فقر در سرزمیرا جھت ادا

 و خواھش ند دوستان قابل اعتماد به ھموطنان محتاج در وطن فرستادلهیبه وس

 وطن زمندانای پول به آن ننی انی بخش مععینمودند تا در قدم اول توز

 شفاخانه ھا، با داشتن نسخه  دوا یاختصاص داده شود که در پشت دروازه ھا

 رانی رنگتر از جگرگوشه  شان در داخل بستر، حدهی پر،ی خالبیدر دست و ج
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مثال به .  شرممی ام نمهیگر سطور از نی نوشتن اانیدر جر.  اندشیروزگار خو

. میکنی منی چنیناسبت خانواده گمراتب ساده تر، در ھر سالگرد تولدم و ھر م

 سالگرد تولدش به عوض تحفه  پول جمع شده نی م٦٠ در مراسم یدیبرادرم عب

 ی ساله گ١٨ در سالگرد ی خواھر زاده ام  تحفه  پولزیرا و ھمچنان دخترم و ن

 شوھرم ، یدر سالگرد ھا.  اختصاص دادندهیریخ جا به امور کیشان را 

 و پول آن را ھرقدر که باشد اورندی ما تحفه نیا بوده است تا برنیخواھشم ا

 شوھرم را که مبلغ قابل ی ساله گ٥٠پول سالگرد  . می دھصی اعانه تخصیبرا

 ؛  از پول سالگرد برادرم ، می در کابل فرستادانینای بود به مرکز نابییمالحظه 

 و اھدا دهی خرریلچی در افغانستان ونی معلولیدخترم و خواھرزاده ام  برا

 کی. ابدی ادامه می ما تا که زنده ھستیلی سلسله و رسم فامنی ادوارمیام.  میکرد

  . دینی و ببدییای بدیتوانی آن پر از کتاب است، ممی کوچک دارم که نیخانه 

 چرا زنان، به خصوص زنان افغان به د،یکنیچه فکر م:  طھماسدیفر

 دفاع از حقوق شان ضرورت دارند ؟

 در قبال زن افغان صورت گرفته یشماری بتایجنا: یدی زرغونه عب

 کی ،ی طوالنستی لنیاز ا.  به ذات خود بدتر از بد بوده اند کیاست که ھر 

 تا به سوال تان سازمینمونه از برخورد با زنان افغان را در نظر تان مجسم م

 پوش را ی زن چادرکی از کشتن یریًحتما شما تصاو.  شده باشد هیپاسخ ارا

 اش در انظار صدھا مرد قهی که با گلوله تفنگ به شقدی ادهیابل د کومیدر ستد

 زانو زده بود و نی بر زمی در چادردهی پوشی چارهیزن ب.  کردند ری فیتماشاچ

 اما قاتل او دهیشیاندی کومک مدی ھنوز ھم به امشی لحظات زنده گنی تا آخردیشا

 توانمیحنه را ھرگز نمآن ص. کندی مری رحمانه به سرش فی هللا اکبر بیبا نعره 

 .  ببرمادیاز 

 و سنگدل و جامعه چگونه رحمی بنی چنتواندی که انسان چرا مرتمی حدر

 تی که شناخت و رعاییدر جامعه .  عاطفه گرددی تفاوت و بی چنان بتواندیم
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 زن و به خصوص زن ط،ی شرانیحقوق زن رسم مروج نباشد، پس در چن

 که ھمچو نی ایبرا. دی دفاع به عمل آیافغان، ضرورت دارد  تا از حقوق و

 تکرار نگردند، حاضر استم تا باالتر از توان در خدمت دفاع از حق اتیجنا

 .  قرار داشته باشم

 که خوش دی ھستی ، شما از بانوانافتمی که درییتا جا:  طھماسدیفر

 اشتباه نکرده ام ؟ . ندارند تظاھر کنند

ست از خود برجا گذاشته باشم،  که انتباه دردوارمیام: یدی عبزرغونه

 ستی که از محفل به محفل رفتن روش من نمی توانم بگوی در مورد خود مکنیل

 خوش دھمی که انجام میی؛ مشھور شدن را آرزو ندارم ؛ در مورد کومک ھا

 ...  کنم ی پرحرفادیندارم ز

  ؟ دیشما ھمزمان عضو چند سازمان ھست:  طھماسدیفر

خدا شاھد است، .  ھستمتیسازمان انسانمن عضو : یدی عبزرغونه

 از زی ما نی انجام نا شده وجود دارد که نواسه ھا و کواسه ھایآنقدر کارھا

 وجدان رهءی مدتیمن عضو سازمان و عضو ھا.  آنھا بدر نخواھند شدیعھده 

 . خود ھستم

 از عالقه مندان یکی درست است که شما ای آ،یدیبانو عب:  طھماسدیفر

  ؟دی بوده و ھستزی نی رانسکلی و به خصوص بای، موتردوان شطرنج یباز

 ، دیدی پرسزی باره ننیحاال که در ا.  درست استیبل : یدی عبزرغونه

 که در کابل - دختر افغان بودم نی نخستدیشا- ھفتاد ی که در دھه می بگودیبا

 از  و شادمانسوانی گانی بر سر، باد در می با چادر آفتابکردم،ی می رانسکلیبا

  )١٠/٢٠١٤ /٢٦سایت اسمائی،(.دختر بودنم 
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   رنگينه حميدی کيست ؟

 

 
  از ویرجینیا تا قندھار رنگینه

 

ندگی زنان رنگینه حمیدی،خانم افغانیست که برای آوردن تغییر در ز

  . افغان عزم و اراده قوی دارد

رنگینه حمیدی خشونت جنگ را به چـشم خـود دیـده و درد آنـرا احـساس 

 بـرای آوردن ٢٠٠١طالبان در سـال  او بعد از سرنگونی حکومت .  نموده است

  .  تغییر در زندگی زنان  آغاز به فعالیت نمود

رام و راحـت خـود را رنگینه در ایاالت ورجنیای ایاالت متحـده زنـدگی آ

افغانان و یا ای سی ایس در قندھار  یکسو گذاشت و در موسسه ای جامعه مدنی 

  .به مبارزۀ پايان ناپذيرش درين راستا آغاز نمود

 به ھمت بیست زن شروع بکـار )ای سی ایس(پروژه انکشاف اقتصادی 

 يکـي از دوزی  خامک. رسيد  تن ۴٥٠تعداد اين زنان در مدت پنج سال به . نمود

توليدات دست اندرکاران اين پروژه است که نه تنھا در افغانستان بلکـه در سـر 

  .شھرت بسزايی برخوردار بوده وبه فروش میرسد تاسر جھان  از 

رنگینه فعاليت ھايش را به ياری ای سی ایس برای زنان  با نشرات یـک 

 چشمگير تـرين .زنان دست يازيد رادیوی آزاد گسترش داده و به تشکيل شورای 
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دست آورد اين شورا در سال جاری،  برگزاری محفلی  به افتخار روز جھـانی 

  . که نظيرش در تاريخ زندگی زنان واليت قندھار ديده نشده بود زن بود 

در عین زمان، رنگينه حمیدی مراسمی را نیز در ایالـت ورجینیـا ترتیـب 

  . نموده بود

 ھايش، وسيلۀ  رسانيدن بعضی از رنگینه حمیدی، در زمرۀ ساير فعاليت

حکـومتی ايـاالت متحـده بـه مکاتـب  مساعدت ھای امريکايی ھا وموسسات غیر 

  .قندھار بوده است

مـا از تـو   : "فھیمه مدیره مکتب رنگینه حمیدی را مخاطب کرده و میگوید

امیـدوار .  ایـن مکتـب کـار نمـایم تو به ما الھام دادی که باالی . سپاسگزار استیم

تم که افغانھـای دیگـر نیـز عـین احـساس را کـه تـو بـرای ایـن کـشور و ایـن اس

  ." این یک کمک بزرگ است. پیدا نمایند شاگردان داری، 

حال رنگینه حمیدی پروژه خامکدوزی و گلدوزی زنـان قنـدھار را تحـت 

از طریـق خزانــه . سـاخته اسـت نـام خزانـه ای قنـدھاری بـه یـک تجــارت مبـدل 

لدوزی ھای زنان را در امریکا و سایر کشور ھـا بـه فـروش قندھاری، رنگينه گ

  . برای معرفی بيشتر آن یک صفحه انترنیتی نیز آغاز نموده است میرساند و 

با وجود تمام تحـوالت، رنگینـه میگویـد اگـر ھبـران افغانـستان و امریکـا 

  . خواھد شد مشی خود را تغیر دھند، وضع در زادگاھش بھتر 

 مشکالت،  با اراده ای قوی به فعاليـت ھـاي بازسـازی رنگینه،  با وجود

چیـزی جلـو او را در ایـن راه  وي میگویـد ھـیچ . خود در افغانستان ادامه میدھد

ــه صــلح و بازســازی . نخواھــد گرفــت ــا نقــشی را در عملی رنگينــه آرزو دارد ت

  .   نماید افغانستان ایفا 

  )صدای امریکا٠٨/٢٠٠٨/(١٠
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   رداکتر انارکلی ھنريا

  

  
  کلی ھنريار  دوشيزه انار

  
 یک تن از خواھران ھندوی ما است که در لویه جرگه دوشیزه انارکلی،

ً عیسوی به صفت نماینده انتخابی ٢٠٠٤اساسی کشور در سال  تصویب قانون

لت وکوب و » ماللی جویا«پشتیابی از بانوی قھرمان  اشتراک کرد و به دلیل

موسسهء «دندان فارغ گردیده و اکنون در  او از انستیتوت طب. اھانت گردید

ھنریار خود را برای انتخابات  داکترانارکلی. کار میکند» حقوق بشر افغانستان

او مصاحبه ای به عمل  درین زمینه با. ًپارلمانی آینده وطنش کاندید کرده است

   .آورده ام که خدمت شما فرزانه گان تقدیم میگردد

ً ھنریار لطف کنید در مورد انگیزه کاندید تان داکتر انار کلی: ناتھـ  کابل

  .آینده پارلمان افغانستان کمی معلومات دھید در انتخابات

روز مقدس مادر را به ھمه جھانیان  اولتر از ھمه: انار کلی ھنریار

امید است در تجلیل . میگویم خاصتا افغان ھای مقیم المان از صمیم قلب تبریک
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دیده است و تشنه  را فراموش نکنید که قلبش داغچنین روز مقدس ، مادر وطن 

  !مادر روزت مبارک. به دیدار فرزندان

افغانستان عزیز مان در استانه انتخابات پارلمانی قرار  خوشبختانه فعال

ریاست جمھوری را گذشتانده و ما افغان ھا دارای  دارد و سال گذشته انتخابات

ی نزدیک شاھد برگذاری انتخابات نزدیکی ھا رئیس جمھور انتخابی ھستیم و در

قانون اساسی میباشد و مطابق ماده  افغانستان فعال دارای. پارلمانی خواھیم بود

بین اتباع افغانستان  ھر نوع تبعیض و امتیاز«:  قانون اساسی افغانستان٢٢

دارای حقوق  اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون. ممنوع است

اینکه  برای. ھر افغان میتواند خود را کاندید کند و رای بدھد. »مساوی میباشند

 دموکراسی را در زندگی اجتماعی در عمل پیاده کرده باشیم و بر جھانیان نشان

ًبدھیم که حاال در افغانستان وقت آن رسیده که یک دوشیزه ھندوی افغان میتواند 

ی برای ھموطنانم انجام خواستم با اشتراک در پارلمان خدمت. کاندید کند خود را

ھدف . خواھش دوستان و ھمنظران من نیز بود که خود را کاندید کنم ضمنأ. دھم

مردم رنجدیدهء ما است واز حقوق مردم ھندو وسکھـ و  اساسی من خدمت به

مطرح نیست که کی از کدام قوم است بلکه به  سایر اقوام دفاع کنم این برایم

  .میکنم صفت افغان برای مردم خود خدمت

 حق تحصیل و آزادی ھای مذھبی اقلیت مذھبی ھندوان و: کابل ناتھـ 

  سکھـ، آیا از حمایت قانون و قانونیت برخوردار اند؟

ھای مذھبی از حق کامل برخوردار است ما  ازادی: انار کلی ھنریار

نیست و در تجلیل جشن ھای  مراسم خود را تجلیل میکنیم ممانعتی موجود

. ما شرکت میکند ند پایه دولتی و برادران وخواھران مسلمانمذھبی اراکین بل

 طبق قانون اساسی افغانستان حق تحصیل را داریم ولی مشکل عمده این است

که مردم اصلی کابل کم ھستند و اکثریت باشنده گان کابل ، مردمی اند که از 

شوند و اند آنھا حتی اھل ھنود را نمیشناسند و سبب اذیت اطفال می اطراف امده
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مکتب نمیروند و تدریس دینی و اموزش سواد در درمسال  اطفال مجبورأ به

  .میگیرد کارته یروان تا حدی صورت

   پیامی شما برای برادران ھندو و سکھـ تان مقیم اروپا چیست؟ : کابل ناتھـ

اولتر از ھمه احترامات خود را بر فرد فرد بزرگان  :انار کلی ھنریار

امید . وسکھـ خود مقیم اروپا تقدیم میدارم  مھاجر ھندوبرادران و خواھران 

تقاضای من از . کنید است در دیار مھاجرت روز ھای خوش را سپری

است به  ھموطنان ھنود وسکھـ این است که حاال افغانستان در حال بازسازی

ًوطن ، مادر ھمه ماست و باالی ھمه ما حق مساوی دارد ، قلب . وطن برگردند

من از شما خواھش میکنم که به وطن داغ دیده تان .ان رنجدیده استوطن ت مادر

اگر به جشم . معیوبین ومعلولین پر است, جاده ھای کابل از گدا ھا . کنید خدمت

 سال جنگ ٢٣این ثمره . کنید اشک ھای تان را گرفته نمیتوانید سر مشاھده

ست انجام داده سرمایه گذاری کنید تا باشد خدمت در در داخل افغانستان. است

خواھش خواھر کوچک تان باعث رنج شما  ھرگاه. باشید ھمیشه موفق باشید

  .شده باشد معذرت میخواھم

داکتر انار کلی ھنریار از اینکه حاضر شدید با فراخ دلی با  : کابل ناتھـ

برای شما که اولین . ، اظھار سپاس و شکران میگردد ما مصاحبه ای انجام دھید

از در , گی سیاسی کشور قدم میگذارید  ان ھستید که در زندهدختر ھندوی افغ

برکات آسمایی سربلند . میکنم  ًگاه خداواند مؤفقیت وسرفرازی ھای مزید آرزو

  .در ھرقدم و ھردم با شما باد

 

 خانم انارکلی جايزه شجاعت و محو خشونت را کسب کرد

 ١٣٩٠ / ٩ / ٢٠سه شنبه 

 نی مخدوم رھدیدکتورس:  باختری قوس آژانس خبر٢٩کابل 

 شجاعت و محو زهی جاافتی دری وفرھنگ امروز در محفلراطالعاتیوز

 از جمله اری ھنریخانم انار کل.  گفتکی تبراری ھنریخشونت را به خانم  انار کل
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 سنگھه تی مدنجونسکوی ٢٠١١ سال زهیفعاالن حقوق بشر در کشور است و جا

 . آورده است کشور  به دستخی بار درتارنیول ایبرا را

 نی که به ای باختر در محفلی گزارش خبر نگار آژانس اطالعاتبه

 دیمناسبت ازطرف وزرات اطالعات و فرھنگ برگزار شده بود، دکتور س

:  گفت و افزودکی تبراری را به خانم ھنریروزی پنی صحبت کرده انیمخدوم رھ

  .مین ککاری زن پهی با ھمه انواع خشونت از جمله خشونت علدیما با

  نی صحبت مختصر ھرنوع خشونت را محکوم کرده، انی درنیدکتوررھ

 کی ھمه ھموطنان به شمول ھموطنان  سکھه و ھندو تبریاررابرای ھنریروزیپ

 که ونسکوی تی حسن نری سنگھه سفتی مدنجتیگفت و ھمچنان از شخص

 ادی است زی برانگشی ستاای جنوب آسی او در خدمت ملت ھایخدمات انسان

 تی از اھمای را در رشد و گسترش فرھنگ جنوب آسی اقدامات و، کردهیاور

 . برخوردار دانستاریبس

 

  
    ادی بنسی رئی مشرانو جرگه توسط عمراخان مسعودامی محفل پنیدر

   صحبت کرده از یخانم انارکل" ًبعدا . بخش افغانستان خوانده شد– ایجنوب آس
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 کرده گفت ی محفل قدرداننین چیوزارت اطالعات و فرھنگ به خاطر برگزار

 شود بل افتخار آن به تمام ملت افغانستان ی نماری مربوط ھنرزهی  جانیکه ا

 .رسدیم

  

  :بی بی رادوجان 

اقلیــت ھنــدو در کــشورما یکــی از قــدیمی تــرین گــروپ ھــای قــومی در 

افغانستان اند که با ورود اسالم به افغانستان مورد ضربات پـیھم پیـروان اسـالم 

حکومتھای اسالمی در ایـن . فتند و بمرور ازتعداد آنھا بشدت کاسته شدقرار گر

کشور با وضع مالیاتھای کمرشکن برپیروان سایر ادیـان بخـصوص اخـذ جزیـه  

که وصولش توأم با توھین وتحقیر مؤدی ھمراه بود، بسیاری ازپیـروان ھنـدو و 

سـالم گـردن زرتشتی وبودائی را وادار ساخت تا از دین خود دست بکشند وبه ا

وضع محدویتھا برای ھندوھا و پیروان سایرادیان در افغانستان به آن منـتج .نھند

شد که امروز بجزعـدۀ کمـی از ھنـدو وسـیک در شـھر ھـای کابـل وجـالل ابـاد 

وقندھار وکندز، ازسایرپیروان زردشتی وبودائی ویھودی وعیسوی اثری بچـشم 

  . نمیخورد
 برخوردار بـود، ھنـدوھا وسـیک در سالھای که کشور از امنیت وآرامش

ھا نقش موثری دررونق تجارت وداد وستد کاالھا میان مردم بـازی کـرده انـد و 

ھنگامی که امنیت براثـر یـورش بیگانـه و یـا اغتـشاش وخانـه جنگـی حکمرانـان 

وخاندانھا برھم خورده بود، این قشر جامعه بیش از ھمه متحمل خسارات مـالی 

میالدی،در حـق  ۱۹ ۹۰ی میان تنظیمی در سالھای جنگ ھا.واقتصادی میگردیدند

ــدو  ــه از صــدھا ھــزار اھــل ھن ــود ک ــاھکن ب ــشه کــن وتب ــان ری ــت  چن ــن اقلی ای

  .درکشور،امروزتعداد آنھا به مشکل از ده ھزارنفرتجاوز میکند

 سال امارت امیر حبیـب هللا ۲۰سال امارت امیر عبدالرحمن خان و ۲۰

ً خـان کـه مجموعـا نـیم قـرن را در پـر خان ویک دھه دوران سـلطنت  امـان هللا

درطول ھمین دوره نیم قرنـه بـود . میکند، دوران امنیت سرتاسری در کشور بود
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که به برخی از رجال سرشناس وبا تجربه در امور مالی و یا سیاست اھل ھنود 

در دولت زمینه اشتغال فراھم گردید  وبرخی از آنھا به مقـام سـناتور و وزارت 

  . ھم ارتقا جستند

یکی ازاین رجال که مورد احترام و توجه دولت  امیر حبیـب هللا خـان و 

شاه امان هللا بود،دیوان نرنجنداس ،عـضو مجلـس اعیـان دربـارامیر حبیـب هللا  

ھمین شخص بود که در ھیئـت . وبعد وزیر مالیه درحکومت امان هللا خان است

ر معیت ھیئت مـذاکرات مذاکرات استقالل افغانستان با انگلیس به ھند برتانوی د

درعکـس زیرمیتـوان . بریاست محمود طرزی بـه راولپنـدی ھنـد شـرکت داشـت

  .سیمای نرنجنداس رادر لباس نظامی  مشاھده کرد

  

  
  ذاکرات استرداداستقالل افغانستان در راولپندی ، ھیأت م١۹٢٠اپریل 

ديوان نرنجنداس وزير ماليه، محمود طرزی وزير خارجه :نشسته از راست به چپ
  ، وسردار يونس خان،ريش سفيد

 خان، غbم محمد خان ناظر علی احمد خان ،سردار عبدالعزيز:  ايستاده از چپ
  از مشروطه خواھان دوم،عبدالھاديخان داوی،تجارت

  

" ( ديــوان"در آن زمــان بــه ھنــدواني کــه در ادارۀ دولــت کــار ميکردنــد 

  میگفتند واین کلمه  منحيث لقب اداري در " دفتر دار"ودر معنای مجازی )دفتر
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  .مورد آنان به کار ميرفت

دیوان نرنجنداس صـاحب . میشناختند" دیوان"نرنجنداس را ھم مردم بنام 

او . داشـت" زروجـان"و" رادوجـان"ھـای فرزند نرینه نبود، بلکـه دو دختـر بنام

را لباس مردانه می پوشاند و بـا " رادوجان" برای پرساختن کمبود فرزند نرینه 

رادوجـان آھـسته آھـسته بـزرگ . خود به دفتر وھرجایی که می رفـت، مـی بـرد

رادوجـان کـه از زیبـائی ومالحـت . وبزرگ ترشد وقدم به دوران جوانی گذاشت

نزد شھریان کابل شد ومردانی که او رامـی دیدنـد، از خاصی برخوردار بود زبا

  .تۀ دل عاشق اومیشدند و آرزوی ازدواج با او را میکردند

چـون بـا . رادوجـان از زيبـائي بھـره فـراوان داشـت:" بقول ایـشورداس

پدرش به دربار سلطنتي رفت و آمد داشت کمتر عاشقي فرصـت اظھـار عـشق 

 :دل به زبان مي آوردبه او مي يافت ناگزير با سرودي حرف 

 او دختر ديـوان بي بي رادو جـان

 الله را قسم دادم که رادو را نسوزان
  ]ھندوان مرده خود را بعد از مرگ در آتش میسوزانند[

جوانان ھندوي آن زمان ھـم جـرأت نميکردنـد کـه بـه خواسـتگاري رادو 

" يلسـردارخ"چه به اصطالح رادو جان خود را . جان نزد ديوان صاحب بروند

 :در ميان آھنگھا و ترانه ھا، نمونه زير اشاره به ھمان رويداد دارد. مي نماياند

  گل سر چوکي شیشته مي کنه دربار

 مارا ديــوانه کـــــــده دخــــتر سـردار

او با دوشـيزه  ھـا و . بي بي رادوجان نماد آزادي بانوان ھمان زمان بود

صــرفنظر از ھرگونــه پابنــدي بــانوان اھــل دربــار خواھرخوانــده گــي داشــت و 

 .اجتماعي و ارتباط به اقليت ھندوباورھا، آزاد ميزيست

ــوم اســت زعامــت اعليحــضرت امــان هللا خــان در نتيجــه  طوريکــه معل

بــراي جلــوگيري از خــونريزي و . شــورش حبيــب هللا کلکــاني ســقوط کــرد

برادرکشي وي از مقاومت نظامي صرف نظر کرده به کـشور ايتاليـا مھـاجرت 
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) تعقيـب سياسـي( دوست نزديک و ديرينش ديوان نرنجنداس ھـم از ھـراس .کرد

. سال ھـاي زيـاد پـي ھـم سـپري شـدند.ھمراه با خانواده اش رھسپار ھند گرديد

در يکي از تابستان . شنيده ميشد که او بعد از سالھا اقامت درھند بازگشته است

ــه مھرچنــد دھــون«ھــاي داغ کابــل کاکــايم مرحــوم  ــه عروســي د» الل ــرش ب خت

 .بود رادوجان را دعوت کرده

جامه گرانبھايي به تن . رادو جان ساعت دوازده ظھر به محفل عروسي آمد

شال کشميري شبرنگي چھارال به شانه چپش گذاشته بود با شصت و : داشت

انگشت ديگر دست راست دانه ھاي تسبيح را که از چوب صندل بودند، حرکت 

او به .  ذکر ھمراز عاشقان را به جا مي آوردميداد و چنان مينمود که گويي مدام

از روي طبع دوران جوانيش . خطاب ميکرد" تو"به کھتران " شما"موسفيدان 

البته ھرکس کوشش داشت با او . سعي ميورزيد که مانند مردھا رفتـار نمايد

  .مو ھايش مانند دندان ھايش سپيد شده بود. مصافحه کند

  
 

در مورد اينکه آيـا رادو جـان عروسـي کـرد يـا خــير؟ دو نظـر متـضاد 

به اين پندار اند که او تا پايان عمــر ماننـد لبـاس دوشـيزه عده يي . موجود است

برخــي بــه ايــن بــاور انــد زمانيکــه در . گــيش مردانــه زيــست و عروســي نکــرد
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ھندوستان اقامت داشت با يک مرد ھندوستاني عروسي کرد مگر ھمـدم عاشـقان 

 را فرصت نداد تا قسم ياد شده را به جا) الال(و فلک . را رضاي تکثير نسل نبود

ًآنچه در باال خدمت شما تقديم شد، مستند و قسما متکي به روايت ھايي .مي آورد

  کابل : ایشورداس"( .است که ھر ھندو و سکھـ کھنسال کابل از آنھا واقف اند

 )۱۴۵ناتھه

مـردم کابــل تــا ســالھای زیـادی از حــسن وجمــال وزیبــائی رادوجــان در 

یـن حکایـت در کـوی وبـرزن محافل خانوادگی قصه میگفتند وحکایت میکردند وا

ودرحیــات خــود رادوجــان ، در . کابــل ازدھنــی بــدھنی میگــشت وروایــت میــشد

سالھای سلطنت امانی و بعد درعھد ظاھرشاه در میـان سـرایندگان ونوازنـدگان 

سـرانجام ایـن ترانـه از . کابل ترانه ای خوانده میشد که شکل فولکلوریک داشـت

دان رادیو افغانستان بـه امـواج رادیـو کوچه پس کوچه ھای کابل به دست ھنرمن

سـرانجام . سپرده شد که با وجود دلپذیریش کوتاھترازآن بود،که امروز میـشنویم

آن ترانه رابرای ثبت در رادیو افغانستان تصنیف )  صادق فطرت(آقای ناشناس

و کمپوز کرد و با آواز گیرا و دلنشین خود ھم از طریـق رادیـو وھـم از طریـق 

مودکه سخت مورد توجه شـنوندگان قرارگرفـت و تـا ھنـوز ھـم سی دی  پخش ن

از آن تاریخ ببعد شـھرت رادوجـان از تنگنـای کابـل بـه . ھواداران فراوان دارد

سراسر افغانستان پخش گردید وھرکس به زعم خود در مورد بی بـی رادوجـان 

خوبست آخرین صـورت ترانـۀ بـی بـی .چیزھایی شنید وبرمعلومات خود  افزود

  :ن را مطابق تصنیف ناشناس اینجا از نظر بگذرانیمرادوجا

  

  او دختر ديوان

   رادو ره نسوزانالله ره قسم دادم       انـاو دختر دیوان، بی بی رادوج

  مجنون پا بزنجـیرم توکردی چو        کردی بشھر خود زمین گیرم تو

  کردی خدا پیرت کـنـد، پیرم تو        تمـگش جوان بودم که خواھان تو

   ماره نسوزانِآتشه قسم دادم ، گل         انـوان، بی بی رادوجـدخـتر دی



 ٢٧٠ سيمای زن افغان درحماسه وتاريخ              

  بچــیـنم گل بـیایــم در سرایت         تـصداکــردی بـقـــربان صدای

  نشانم قبـصــۀ گــل جای پایـت          ایــم تـو نــباشیـبچـیـنم گل بــی

   دادم که رادو ره نسوزانالله ره قسم          انــدختر دیوان، بی بی رادوج

  خـدا را بلــبـالن تــنھا مـخـوانید         ماره نسوزانِآتشه قسم دادم گل

  ھــزاران گــفــتـۀ ناگـفـتـه دارم          م یک نفس از خود بدانیدــمرا ھ

  دخـتر دیوان، بی بی رادوجان          ود مرانیدـغمـم را بشنوید، ازخ

  الله ره قسم دادم، که رادو ره نسوزان         نسوزان گل مارهآتشه قسم دادم

،اگر جـز زیبـائی وآزادگـی وبرخـورد "رادھا"بی بی رادو جان یا بقولی 

مردانه با اطرافیـان خـود، ھنـر دیگـری نداشـته اسـت، مگـر بخـاطر آزادگـی و 

زیبــائی چــشمگیرخود در میــان خــانواده ھــای کــابلی زبــانزد عــام وخــاص شــده 

عنوان یکی از ارزشھای اجتماعی سبب شھرت او شده بود کـه بود،واین امربه 

بدون شک پدرش بـه حیـث یـک روشـنفکر در رشـد شخـصیت وشـھرت بـی بـی 

  ختم.رادوجان نقش موثری داشته است

  

 رويا محبوب در ميان صد شخصيت با نفوذ جھان قرار گرفت
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جھان را مجله تایم چاپ امریکا ھمه ساله یک فھرست از شخصیت ھای با نفوذ 
 .پخش می کند که امسال، نام رویا محبوب ھم در آن دیده می شود

در شرکت سافت ویر خانم محبوب، بیست و پنج تن کار می کنند که ھژده تن 
از میان ھژده زن ھم، پنج تن شان از خانه . شان زنان و سایر آنھا مردان استند
 .ھای خود با رویا محبوب ھمکار اند

م به سیتا دیل، برای وزرات ھا، نھاد ھای غیر دولتی شرکت سافت ویر موسو
و شرکت ھای خصوصی پروگرام ھا و دیتا بیس ھای کمپیوتر می سازد و یا 

 .برای آنھا مشوره میدھد
در افغانستان . رویا محبوب سایر پروژه ھای دلچسپ را ھم رھبری می کند

است اما این کلب استفاده از انترنت تنھا در شھر ھا و کلب ھای انترنت ممکن 
ھا برای زنان و دختران محل مناسب خوانده نمی شود، به ھمین خاطر، خانم 
محبوب در تمام افغانستان، چھل کلب انترنت را ساخته است که در مجموع، 

 .ًتقریبا یک صد و شصت ھزار محصل از آن کار می گیرند
مچنان یک سایت این دختر افغان ھمچنان یک وبالگ انترنتی را به چند زبان و ھ

ویدیویی را برای زنان افغان که بتوانند سرگذشت ھای خود را در آن بنویسند، 
 .ایجاد کرده است

در این صفحات انترنتی، در حدود سه صد تن از شاگردان و محصلین دختر، 
 .نوشته ھای خود را نشر می کنند تا جھانیان، آواز آنھا را بشنوند

 از حقوق اساسی خود محروم اند، فراھم آوردن در جامعه افغانی که اکثر زنان
 .چنین امکانات، کار خیلی آسانی ھم نیست

پیش از این، زمانی که میدید زنان افغان در فھرست : رویا محبوب می گوید
مجله تایم قرار گرفته اند، برایش عجیب بود و باور ھم نداشته که یک روز، نام 

 .د شدو تصویر خودش در ھمین فھرست دیده خواھ
در فھرست ساالنه مجله تایم، صد تن از افراد با نفوذ که در میان آنھا از 
ھنرمندان گرفته تا رھبران، عالمان و افراد پیشتاز که برای تغییرات بزرگ، قدم 

  )٣٠/١/١٣٩٢/منبع سایت رادیو آزادی. (بر می دارند، نشر می شود
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   حيدریلينا روزبه 

  

  
 خانم لينا روزبه حيدری

 میالدی از قلم این خانم میھن دوست ۲۰۰۸ ما نومبر سال ۱۸روز 

 -افغان نوشته کوتاه، اما زیبا وپرمحتوایی در بخش نظرخواھی پورتال افغان

 مورد استقبال گرم بسیاری از افغانان برون مرزی جرمن به نشر رسید که

 نظر ودیدگاه در ۴۵ودرون مرزی قرارگرفت ودر کمتر از سه روز بیش از 

این سلسله  آن به نشر رسید و تائید آن  ویکی دوتا ھم  با کج بحثی در تردید

آنھای که بطور دستوری به تردید  . نومبر است ادامه دارد۲۱ھنوزکه روز 

از مشھد ایران ویا  م لینا روزبه پرداخته بودند، مثل آقای حکیم پورنوشته خان

افغان بشدت محکوم وتقبیح شدند  آقای امین، از سوی صاحب نظران دیگر

ودالیل محکمی درتردید موضعگیری این آقایان ابراز شد که بیش از پیش 

  .براھمیت نوشته ودیدگاه خانم روزبه حیدری افزودند

مطلبی در پیوند به نوشته خانم لینا   سھم گرفتم ومنھم دراین نظردھی

روزبه نوشتم و به نشر سپردم ،اینک در اینجا آن نوشته را پیشکش خوانندگان 

  :میکنم وبعد نوشته خانم روزبه حیدری را
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  ! روزبه، درودنويسنده زيباکbم وشيوابيان افغان،خانم لينا

 - پورتال افغان( ھیپرمحتوای شما را در بخش نظرخوا نوشته زیبا و

خواندم وچون آنرا مثل ھمیشه از سردلسوزی واحساس وطن پرستی ) جرمن

نوشته  اید،به شما تبریک میگویم ،واز اینکه دارای پیام واالی انسانی وملی است 

  .قلمت را پربارتر آرزو میکنم

ًھموطنان گرامی، انصافا  خانم لینا روزبه، یک  صاحب قلم صاحب 

یومانستی است که در جامعه ما تعداد شان خیلی اندک است، اندیشه وتفکر ھ

واز خیل کسانی نیست که با دامن زدن به اختالفات قومی وگروھی درصدد 

این خانم آنچه می اندیشد بخوبی .تداوم انحصارقدرت در دست گروه خاصی  اند

دم نوشته ھایش دارای پیام مر.میتواند آن را درقالب کلمات به زیبائی بیان کند

دوستانه ،روان وعام فھم است واز آن بوی نفاق، خود ستائی وخود برتر بینی 

این خانم با استعداد می بایستی از طرف اندیشه وران صاحب قلم .  نمی اید

وصاحب نظرما مورد تشویق وترغیب قرار بگیرد، نه اینکه با کج بحثی نوشته 

ابی مغرضانه ھای او راکه ازعمق وطن پرستی نوشته شده ،مورد ارزی

قراردھند و بخاطراینکه گوینده موفق یک رادیوی معتبر بین المللی است مورد 

  .اتھام ھای میان تھی وناجوانمردانه قرارگیرد

من درھیچ پراگراف وھیچ سطر وجملۀ این نوشته ، کلمه ای نیافتم که 

 بلکه ھر جمله وھر کلمه آن درد وداغ وسوز و گداز.از آن بوی ریاکاری بیاید

مردمی را فریاد میکند که دیگر از این ھمه دروغ واین ھمه اجحاف وزورگوئی  

خسته شده اند، از این ھمه بی عدالتی وبی بازخواستی ، از این ھمه تجاوز 

ودست اندازی ، از این ھمه آدم ربائی وبی امنیتی ،از این ھمه تجاوز برعفت 

 این ھمه  فقر وبیکاری از. دختران جوان  وکودکان معصوم،به جان رسیده اند

وبی سوادی وعملیات انتحاری واز این ھمه احتیاجی ودربدری بیچاره شده اند 

  .و راه و چاه زندگی را گم کرده اند
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من ندای وجدان بیدار یک درھر پراگراف وھر جمله این نوشته ، 

 که درد تبعیض وتبعید وآواره گی  خانم ھجرت زده آگاه را می شنوم

 گوشت وپوست  واستخوان خودحس کرده  و به اجبار ازیار ودربدری را با

ودیار  وعزیران خود جدا گشته وفحش ودشنام وتحقیروتوھین اغیار را در 

مسراین ھجرت باچشم و گوش خود دیده وشنیده وھرگز نمیتواند آنرا فراموش 

  .کند

من درھرجمله وھر پراگراف این نوشته،بجای قوم وتبار وسمت ومذھب 

 را می شنوم، وچه خوب بود وھست اگر ما بجای ای انسانیتندودین، 

انتساب خود به این قوم وآن قوم،به این گروه یا این تنظیم ویا آن حزب، ھمگی  

به انسان و انسانیت خود بنازیم و انسانیت را طریق ومذھب زندگی خود 

برگزینیم ،تا ھیچکسی را یارای خود برتر بینی وجنگ افروزی به نام قوم، 

  .مذھب، ورنگ جلد وجنسیت نباشد

خانم لینا روزبه ، در پایان آن نوشته زیبا وپرمحتوای خود شعری 

این . زیبایی نیزبه عنوان حسن ختام آن آورده است که دارای پیام عالی است

شعر چنان بدلم چنگ زد که با خود گفتم کاش به جای  سرود ملی موجوده  این 

سانی که دربرابر این نوشته خانم لینا ک. شعر برزبانھا جاری می گردید

ًروزبه،به دھن کجی می پردازند،حتما درکفش شان ریگی وجود دارد که می 

ترسند با این گونه نوشته ھا ،توطئه ھای ضد ملی شان افشا خواھد شد، ورنه 

کیست که بگوید از جنگ ھای قومی، مذھبی، گروھی وتنظمی و ونھی 

  اخیر درافغانستان متضرروداغدار نشده است؟بنیادگرایان طالبی در سه دھه 

  ای کاش جامعه ما ھم از چنان ظرفیت اجتماعی واقتصادی وفرھنگی 

ای برخوردار می بود که جوامع مترقی ودموکراتیک غرب ودر رأس جامعه 

 ، به عنوان رئیس  بارک اوباجامعه امریکا با گزینش.امریکا برخوردار است

 ثابت ساخت که آن جامعه از سطح عالی آزادی  جمھور آن کشور، به جھانیان
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اندیشه وآزادی انتخاب بر خوردار است وزر وزور نمیتواند جلو اراده آزاد حق 

  .انتخاب مردم را در گزینش کاندید دلخواه شان بگیرد

مگر درافغانستان استبداد زده آیا مردم میتوانند کسی را که دارای 

خدمتگذاری باشد،   نیک کاری وسوابق دانش کافی و تحصیالت عالی و

 که  چون بارک اوباما، آقای بشردوست برگزینند؟ آیا مردم ما میتوانند به

دارای  سوابق نیک خدمت گذاری به مردم  دستش بخون کسی آلوده نیست و

است واز سطح عالی تحصیالت نیز برخودار می باشد، رأی بدھند؟ وآیا جنگ 

الف میل  شان به یک چنین شخصیت ملی و ساالران تنظیمی  کسانی را که برخ

صادق وطن رای بدھند،گردن نخواھند زد؟ من یقین دارم که با صدھا توطئه او 

راترور خواھند کرد و یا درحق زن وفرزندش چنان بدنامی را روا خواھند 

. داشت تادیگر کسی جرئت رأی دادن به افراد غیردلخواه شان را نداشته باشد

که روشنفکران بی مرض پشتون ھمین اکنون صد مرتبه ورنه من باوردارم 

این شاه (را برحامدکرزی پشتون) وطن خواه ومردم دوست( آقای بشردوست  

ترجیح میدھند وبه وی حیث رئیس جمھوری افغانستان رأی ) شجاع ثالث 

چرا که اگر یک چنین شخصیت  دلسوز ووطن پرست وغیروابسته . خواھند داد

سیاسی بدنام درافغانستان روی صحنه سیاسی بیاید و بعد به تنظیمھا واحزاب 

عدالت اجتماعی را در کشورتحقق بخشد، بدون تردید ھم امنیت وھم وحدت ملی 

  .بیشتراز ھر وقت دیگرتأمین خواھد شد

به امید روزی که جامعه ما ھم از شرایط وامکاناتی برخودار شود که 

.  راه امرارزندگی نباشددیگر کسی برکسی زورنگوید وجنگ وتفنگ یگانه

  "۲۰۰۸/ ۱۱/ ۱۹سیستانی 

 

 :لينا روزبه حيدری

قوم و نژاد پرستی را بخاطر قربانی که ھر قوم و نژاد افغانستان برای 

  ! آن داده است متوقف سازید
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  سبز بادا سبز بادا، نام تو بر جسم و جانم

  زنده بادا، زنده بادا، کشورم، افغانــستانم

ان رئیس جمھوری ھستند که بزبان ملت صحبت مردم افغانستان خواھ

کند، مردم افغانستان رئیس جمھوری میخواھند که از مردم از ملت باشد که 

مشکالت و درد و رنج مردم را درک کند، مردم افغانستان از آنانی که با مھره 

مردم افغانستان در . ھای قومی برای کسب اھداف خویش بازی میکنند خسته اند

شرایط مملو از معضالت امنیتی به رئیس جمھوری احتیاج دارند حساس ترین 

که بتواند ھر روز از کشته شدن ده ھا کودک و زن و پیر و جوان جلوگیری 

  .مردم افغانستان فقط آروز دارند تا در یک محیط آرام زندگی کنند. کند

استفاده از این الفاظ فقط نفاق و دوری را در میان ملت واحد افغانستان 

یجاد میکند، ما دوری نفاق و عدم اتحاد را برای بیش از سی سال تجربه کرده ا

ایم و نتیجه آن چیزی بجز از ویرانی و بدبختی برای تمام افغان ھا، چی تاجیک 

چی پشتون چی ھزاره ودیگر اقوام بھمراه نداشت، بیائید، در حالیکه دنیا برای 

ژادی را در امریکا با انتخاب اولین بار فقط یکماه قبل شکستن تابو تبعیض ن

بارک اوباما به تجلیل نشست، ما کشور خود را بار دیگر در ورطه قوم پرستی 

و زبان پرستی غرق نگردانیم که باز ھم ما کشته خواھیم شد، ما ویران خواھیم 

شد، ما خواھیم باخت، ما بیچاره تر از ھر کشور دیگری خواھیم گشت و 

ت انکشاف و پیشرفت در حرکت خواھند بود و دیگران ھمچنان با سرعت بسم

  .افغانستان در انزوا و وحشت

  "من افغانم"
  نه ز ترکم  نه پشتون، نی ھزاره  من نه تاجيکم

  مـماق ســــترگــنی ز اي نی ز ازبـک، نه بلـوچم 

  سيکم مذھب نی ز سنی، نی ز شيعه، نه زمن به

  م، نی دروغـم، نی فسادم، نی شريکـمنی دورنگـ

  ز شرقم غربم، نه ز جنوبی، نه  شمالی، نی نی 
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  ـرقــم کوی فـتنه پيشان، نی پی تشويق فنی ز

  گ لفــظم، نی بفکر تھمت و شرـنـنی بـفکر ج

  فتنه بر سر نی زر اندوزم، نه نوکر، نی کbه 

  ستانست، خاک آن از من سراسرخطه ام افغان

  رـسر با ھــم  برابما ھمه افغان و افغان سر ب

  ندـيايت خروشان، کوھسارت با جbلرود ودر

  ت با کمالــنـدـير و مردمانفصل ھايت بی نظـ

  ـر و شــرارتـطه من از کف شـپاک بادا، خـ

  بغارتصلح ميھن راکه بردست مرده بادا ھر

  چشمی کــو ندارد تاب ديدنخاک بادا، بر دو

   متحد، با ھم پريدندست مايان را چو زنجير

  ماتمدرد بيمرگ برخصمت ھميشه، شاد زی

  ت و بـمدور بادا، از وجـودت تکه ھای راکـ

  انمــجسم و ج رـو بــبادا سبزبادا، نام تزسب

   افـغـانستانمده بـادا، زنـده بـادا، کشورمــزنـ
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  ، فعال کمک ھای بشردوستانهيلدا قمرکرزی
  

  
   کرزیاخانم يلد

ج از ان در خاریکی از خانم ھای تحصیل یافته وبا درک افغ

 سال است در خدمت ھموطنان محتاجش بیستکشور، که بیش از

ولیسۀ ،بخصوص معلمین وشاگردان بی بضاعت لیسۀ جمھوریت 

کابل واطراف ان کمک ھای بشردوستانه رسانده وھنوزھم امانی 

من با . میرساند، خانم یلدا قمرکرزی، مقیم مونشن آلمان است 

یفون وسکایپ با  او و بدینسو از طریق تل٢٠٠٥وجودی که از سال 

با ھم ) دانشمند و نویسنده توانای زبان پشتو(شوھرش زلمی کرزی

تماس داریم ولی ھرگز از کارھای خیریه و کمک ھای بشردوستانه 

وآلمان ، برای من  یاد نکرده خود به ھموطنان محتاجش در کابل 

 وبنابرین تا کنون در سطح  رسانه ھای جمعی افغانی معرفی است

سیمای زن افغان «دراین اواخر که من روی کتاب . استنشده 

ًکارمیکنم، اتفاقا در مورد سوابق کاری خانم یلدا » درحماسه وتاریخ
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قمر پرسیدم، او سخنانی بیان کرد که برایم دلچسپ بود وفھمیدن آن 

برای دیگر ھموطنان نیز خالی ازمفاد نخواھد بود، بنابرین در اینجا 

ِمیشود تا روش کار چنین خانم داده مات اندکی در مورد وی معلو
صبور وبا درایت ووطندوست ، برای سایر جوانان ما سرمشق 

  .زندگی گردد

 درکابل متولد شده و بعد از طی ١٩٤٨خانم یلدا قمر کرزی در سال 

کابل تعلیم تربیه پوھنتون  ھنځی  شامل پو١٩٦٨کردن دورۀ ابتدائیه وثانوی در 

به پایان رسانید و در موفقانه ځی تعلیم وتربیه را پوھن ١٩٧٢در سال . گردید

 خانم قمر در .الدین افغان بحیث استاد مقررگردیدمدارالمعلمین عالی سید ج

د وسند شامل اکادمی تر بیۀ معلم یس به شاگردان، شھمان سال در پھلوی تدر

 در دارالمعلمین عالی وظیفۀ ١٩٧٧تا سال  را نیز بدست آورد و فوق لیسانس

 برای اشتراک در سیمناری که از سوی ١٩٧٧سال  در.  نمود یفاارا ادی است

  .بنکاک تایلند تدویر یافته بود اشتراک ورزیدشھریونسکو در 

 بحیث عضو تعلیمات نسوان در ریاست سواد آموزی ١٩٧٨درسال 

  بحیث مدیر لیسۀ جمھوریت مقرر١٩٧٩سال  در وشد   تبدیلوزارت معارف

 ونصاب س فیلوشپ پالنگذاری مکتبربا استفاده از یک بودر ھمین سال . گردید

 به حیث عضو ١٩٨٠درسال . د وموفقانه بازگشتگردی عازم کانادا تعلیمی

در سال . دشتبدیل ترجمه وزارت معارف   انگلیسی ریاست تالیف ودپارتمنت

 در کشور آلمان در شھر مونشن بحیث پناھنده   مجبور به ترک وطن و١٩٨١

  .پذیرفته شد

نشست ه خانم قمرکرزی، در آلمان پس از فراگیری زبان المانی، بیکار ن

.  لیسۀ امانی در آمدانھا وآلمانھا یکجا  به عضویت دراتحادیۀوبا جمعی از  افغ

 شاگردان این اتحادیه سالھای زیادی کمک ھای بشردوستانه خود را به معلمین و

ًحادیه شدیدا آرزومندی اعضای این ات. لیسۀ امانی ولیسۀ جمھوریت میرساند
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 فراھم آید تا بتوانند و بازدید افغانستان  داشتند که روزی شرایط برای رفتن

  .مصدر خدمتی به مردم محتاج افغانستان گردند

که از ) زن وازادی( در سیمنار ٢٠٠٢قمر کرزی در سال  خانم یلدا

ید ومطالبی سوی اتحادیۀ فریدریش ایبرتراشتفتونگ تدویر یافته بود اشتراک ورز

  .پیرامون وضعیت زنان افغانستان بزبان آلمانی  ایراد کرد

در کابل تدویر  زیرعنوان حقوق بشر  کهورکشاپی  در٢٠٠٤درسال

 صلح راک نمود ودر ھمین سال در ورکشاپ دیگری بنام ورکشاپ اشتیافته بود،

 بحیث عضو ٢٠٠٥کرزی در سال قمرخانم  .وآشتی ملی اشتراک ورزید

 متعلق به وزارت احیاء وانکشاف دھات خدمت شافی سنائیریاست انک

 بحیث مشاورامور تعلیم وتربیت  ٢٠٠٩ تا ٢٠٠٦ ھای سالدر و ومساعدت نمود

و به شاگردان ومعلمین   آمد داشته  ودر لیسۀ جمھوریت کابل به افغانستان رفت

ل این کمک ھا شام. ه استرا جلب نمود) U.N(آن لیسه کمک ھای اتحادیۀ اروپا

تھیه نان چاشت   و آن لیسهمعلمینامتیازی  پایه کمپیوتر ودادن معاش ٧٠ھدیۀ 

  . شاگردان لیسۀ جمھوریت بودوتھیۀ وسایل ترانسپورت رفت وآمد به

خانم یلدا قمر در کابل در سیمنارھای  صلح وآشتی ملی ومنع خشونت 

 ھمچنان ونیز درسیمنار  کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان  در مقابل زنان و

این شوراھا در اطراف کابل .  شورای زنان فعاالنه سھم گرفته است٧٣در 

پغمان،لوگر،میربچه کوت،کوھدامن،قره باغ وغیره  ده سبز و:ونواحی آن مثل

  .فعالیت داشته اند

از  برای زنان، گوشۀ دیگری  وخیاطی تدویر کورس ھای سواد آموزی

ھمچنان رسیدگی به .  تشکیل میدھدمر راقیلدا فعالیت ھای بشردوستانه خانم 

 کلینیکھا،تھیه از قبیل رھنمائی به شفاخانه وضرورت ھای فامیل ھای محتاج 

کمک ھای راه ھا وغیره را از طریق  آب آشامیدنی، برق وترمیم سرک ھا و

دمات فوق عالوه برخیلدا خانم . وزارت احیاء وانکشاف دھات آماده میساخت

که از آنطریق نیزتعدادی ،ه نیزایجاد کرده استگانالذکر، یک اتحادیه جدا
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 پھلوی سواداین کمک ھا در. ازخانمھا ودختران بی بضاعت را کمک مینماید 

 وازاین شوند تا صاحب شغلی  یاد میدھنددختران خیاطی را  به زنان ووزی، آم

ھمین اکنون در افغانستان یک کورس سواد . کنندکمک  طریق به فامیل ھای خود

 در کنار  شاگرد زن ودختر میباشد وآنھا٢١ارای ا تمویل مینماید که دآموزی ر

  .سواد آموزی خیاطی می آموزند

  
ليسۀ جمھوريت درکابلشاگردان ديدارقمر درحال يلدا   

خانم قمر، تا کنون بخاطر کمک ھای بشردوستانه اش  از سوی وزارت 

 لقب  زن شایستۀ به دریافت ونشن بایرن،یار وامور اجتماعی آلمان در شھر مک

تشکر نامه بخاطر امور تدریس اطفال وتوجه به ھمشھری دریافت وفعال سال،و

  .شدن خوب آنھا وتطابق آنھا با جامعه از طرف شاروال میونشن،نایل شده است

ھمچنان از طرف مرکز کلتوری افغانھادر شھر میونشن آلمان بخاطر 

،بدریافت تشکر نامه نایل  به ھموطنانش و رھنمائی  وھمکاری صادقانهتدریس 

  .شده است

را "مادر شایسته" و "خانم شایسته"خانم یلدا کرزی چندین بار لقب 

از طرف کانون فرھنگی وھمبستگی به ھموطنانش کمک  بخاطر ھمکاری و

ای چنین در تحسین نامه .  بدست آورده استافغانھای مقیم ایالت بایرن آلمان

  !مان، مھربان ودلسوزکشورما محترمه قمرجان خانم قھر«:ستاآمده 
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 از عالقمندی وفعالیت ھای خستگی ناپذیرشما در زمینۀ خدمتگزاری به

ًجرین افغان، مخصوصا زحمتکشی تان در عرصه ھای اجتماعی، فرھنگی  مھا

غانستان بازنان وکودکان بی بضاعت، و کلتوری وکار پرثمر تان در داخل اف

رصدمین سالگرد طۀ قدرنگریسته بخاانجمن افغانھای شھر ھانوفر آلمان بدید

این  روز ھشتم 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 مھاجر افغان مقیم آلمان

٢٠٠٨/ ٠ ٠/٣ ٨  
 

  : خانم يلداقمرشخصيتمميزات 

ھایش معلوم میگردد که  است،از صحبت و دراکیلداقمر،زن ھوشمندخانم 

قمر یلدا خانم  . استبا درایت  وطن پرست،مردم دوست،مھربان وخانمی

از مطالعه یک کتاب وی صحبت کرده ام،  وقت با  مطالعه است وھرخص پرش

العه شوق وعالقۀ فراوان به مط«  : خودش میگوید. سخن گفته استبرایم جدید 

سخت به  .استشده تربیت، سبب آرامش روحی ام  تعلیم و نشاسی وروا.دارم

تاریخ وحقوق برایم تازگی . ادب عشق میورزم به شعر و. دت کرده اماآنھا ع

 آگاھی حاصل ی گذشته واقعات وحقیقت ھا دوست دارم تا از حوادث و دارد و

واضع را طبیعتم غریب پروراست،ت. با تحمل استم  صبور وآدم کم توقع و.کنم

 .،غفلت را نمی پسندممیکنم وظیفه احساس مسئولیت  در کار و .شایسته میدانم

صمیمانه با دوستان وھمکاران سلوکم  برخورد و. تحمل انتقاد پذیری را دارم

قانون  به مورد و انضباط بجا و  به دسپلین ودیموکراسی را دوست دارم،. است

  .احترام میگزارم

صب نژادی، آلمانی مھارت دارم، تع لیسی ودر زبانھای دری،پشتو،انگ

واقعیت ھا  حقایق ودرستی ھا وبه زیاد  . را ھرگز نپذیرفته امزبانی، ومذھبی

وظیفۀ خود بزرگان را احترام به  ارج  وارزش میگذارم، حق شناس استم و
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. به انسان وانسانیت ارزش قایلم .وطن ومردمم را نھایت دوست دارم. مدانمی

نا  و بخصوص درمقابل خانمھا وخشونتالتی، ظلم واستبداد درمقابل بی عد

 رم وبیزاچاپلوسی  از تملق و. بزودی عکس العمل نشان میدھم وراحت میشوم 

بمقابل کسانی که از من توقع تملق وخوش آمدگوئی را داشته باشند، استغنا دارم  

سعادت  به خوشی و .حسود نیستم .ھرگز تسلیم شان نشده ونخواھم شد و

ونت وھمکاری امع روحیۀ کمک و ھمیشه. خوشحال میشوم  بیش از حداندیگر

 دوست دارم تا . استوار استم خود مصمم وتصمیم به اراده و. در من زنده است

 یکی .را خوش ندارم افراطیت .میدانم که نمیدانم متاثرمبتوانم بیاموزم، ازاینکه 

ال که زندگی روبه پایان می حا آرزوھایم خدمت به وطنم بوده است و از امیال و

اما یا میسرنشد که به این آرزوی خود نایل شوم، مجال آنرا نیافتم و رود و

 وطندوست دیگر وجود با دانش ، با احساس ووکه خانم ھای جوان، بیدار ازاین

به مملکت عزیز ما افغانستان ماندگار  خدمات شایسته وتوانند مصدردارند که ب

  ».مشوند، خدا را شکر میکن

ھای بشردوستانه خانم کمک داستانھای  یکی از  الزم میدانم تادراینجا 

باری نامه ای ازیک : که  کردقصه  برایم ی روزخانم قمر. متذکر شومقمر را 

زنی ام درمانده بود که داده د،درنامه تذکر یرس م بدستخانم افغان از پاکستان

شما را به عنوان یک بودم،در بی بی مھروی کابل مدتی باشما ھمسایه ومحتاج ،

یک  براثر بیکاری وفقر ١٩٩٣ درسال زن دلسوز ومھربان ھمه احترام داشتند،

خود فکر کردم تا  ادم آمدید،باشما به یطفلم از گرسنگی پیش چشمانم جان داد، 

  خانم قمر گفت،.م ودست کمک بسوی شما دراز نمایمسویبن شما این نامه را به

پرشد وجلو گریه ام را  اشک احت شدم وچشمانم ازسخت ناراز خواندن نامه 

ھم از لحاظ پولی در مضیقه بودم، قالینچه مندر آن روزھا . گرفته نتوانستم

ماه ین من درمدت چند. رخش رفته بود صالون ما خیلی کھنه شده و رنگ و

 .خیره کنم قالینچه ذیک  برای خرید مارک ٥٠٠  مبلغتوانسته بودمصرفه جوئی 

 این خانم بدستم رسید، تصمیم گرفتم چند ماه دیگر ھم  با ھمان قاینچه وقتی نامۀ
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اھل خانواده . ھمان پول را برای آن خانم محتاج افغان بفرستم کھنه گذاره کنم و

.  دادرا قانع ساختم وبا فرستادن آن پول به آن خانم احساس خوشی بمن دست

م و تاچندی بعد مبلغی ارنمودقالینچه کھنه را دوباره شستم و در صالون ھمو

نسان اپاک واحساس احسنت به .  صالون را خریدمفرش خیره کردم وپول ذ

اوالدھا در تجدید یک فرش صرف  از خوشی خود وکرزی که یلدا  خانم دوستانۀ

  .خود را در بدترین شرایط گرفتھموطن دست یک انسان محتاج  نظرنمود و

چندین بار با خانم ھای آلمانی ، با وجود نا امنی ھا در وطنقمر خانم یلدا 

 در خانۀ پدری اشا قبول ریسک، با مھمان آلمانی ب به افغانستان سفرنموده و

شاگردان مکاتب  به مردم و  ماه ھا را سپری نموده ون کابل خود در چھل ستو

وی حتی در غوربند .  اروپا،مساعدت ھای الزم نموده استتحت پوشش اتحادیه

دائی دور از مرکز ولسوالی را کمک میکند وخود بار بار نیز یکی از مکاتب ابت

روزنامه ھا و رادیو دولتی ایالت بایرن آلمان  جراید و. به آنجا سفر نموده است

چندین بار با وی مصاحبه انجام داده و گزارش ھای کاری وی را انتشار داده 

ی من عکس ھا .وعکس ھای ویرا در صفحات روزنامه ھا چاپ کرده اند. است

را در روزنامه ھای آلمانی دیده ام ومیدانم تا کسی زلمی کرزی او وشوھرش 

 من برای این خانم وطندوست . روند به سراغش نمیھا چیزی نباشد، روزنامه 

 باصحت وسالمت کامل یومادر مھربان برای اوالد وطن، عمرطوالن

 وبه شوھرش زلمی کرزی که زمینۀ پیشرفت و تبارز شخصیت .آرزومیکنم

  .خانمش را مساعد ساخته است، تبریک عرض میکنم
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  استاد مھوش

  يگانه بانوی که به لقب استادی دست يافته است

 

  
 ی خورشيد۱٣٢٦ در سال وبی فريده مھوش فرزند محمدا

کار   محافظـهۀدر شــھر کابـل در يـک خانـواد) یالد مي۱۹۴٧(

در . پـدرش بـازرگان بـودو مادرش معلم قرآن. دنيـا آمـد  بهیمذھب

 در ی تنھا کسمھوش.  پرورش يافتی محيط مذھبری تحت تاثجه،ینت

او .  داشتیآوازخوانسرشارنواده بود که استعداد وشوق  خانیا

و پس از پايان . آغاز کرد) بمکت( را از دوران مدرسه یآوازخوان

اولين آھنگ .  آوردی در راديو افغانستان رویتحصيل، به آوازخوان

 از یاش را در سال ھزار و سيصد و چھل و شش در يک

آھنگساز اين آھنگ استاد .  اجرا کردافغانستان راديو یاستوديوھا

 .معروف افغانستان حفيظ هللا خيال بود

 در یاری آورد که بسی رویقی به موسیا  مھوش در دورهبانو

 به آوازخوانان زن ری تحقدهی افغانستان، با دیجامعه سنت

 یخانواده استاد مھوش در ابتدا ھمواره با آوازخوان. ستندینگر یم

   از مشوقين یاما پس از ازدواج، ھمسرش يک. کردند ی مخالفت میو



 ٢٨٦ سيمای زن افغان درحماسه وتاريخ              

 .  او بودیاصل

 ۱۳۴۶ ماه عقرب سالی از روزھایکی مھوش در بانو

 ویجمع آوازخوانان راد  دری آھنگی با اجرایدی خورشیھجر

 وی که ھمان آھنگ از رادیروز  ھمانی وفرداوستیافغانستان پ

 . ھا افتاد پخش شدو نام او بر سر زبان

 وی از آن که پدر و مادر او با خبر شدند که مھوش در رادپس

ر او  را بیآواز خوانده است، چنان بر او برآشفتند و عرصه زنده گ

 مشوق او در راه ھنر گانهی که -تنگ ساختند که اگر ھمسر مھوش 

 ی و استواریداری و از خود پاکرد ی دخالت نمهی قضنی در ا-بود 

 ھنرمند وجود کیعنوان   بهی اثرمھوش اکنون از داد، ینشان نم

 با وجود گذشت چھل گويد یاز اين رو، استاد مھوش م.داشت ینم

 . شان عاشقانه ھمسرش را دوست دارد  مشترکیسال از زنده گ

 و گل ی را ابتدا نزد استاد نبیقی مھوش آموزش موساستاد

 از محضر استاد سرآھنگ و ی سالگستی آغاز کرد و در بالیخ

ھا   معروف کشور بھرهیسرا  آھنگساز و ترانهنواز،یاحمد ن فضل

 نزد استاد محمدھاشم به ی خورشيد۱۳۵۲سپس در سال . برد

 از ی يکوا.  را آموزش ديدکی کالسیقیت و موس نشسیشاگرد

 خود ی است که يک سال پس از احمدظاھر کار ھنریھاي آوازخوان

را در افغانستان آغاز کرد و پس از شروع کارش در منزل استاد 

 با او ی مشترکیھا نينوا با احمدظاھر آشنا شد و پس از آن آھنگ

 . اجرا کرد

 ھمين ین خاطراتش اجرا از بھتريی يکگويد ی مھوش ماستاد

 ی تنھا کسیافزون بر اين، و.  دوگانه با احمدظاھر استیھا آھنگ

صورت مشترک  عنوان يک آوازخوان با استاد سرآھنگ به است که به

   خود ی دوران ھنری جاويد برایآواز خوانده است و اين را افتخار
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 .داند یم

 ی عنـوان اســتادافتی موفق به دری خورشيد۱٣۵٦ سال در

او اولين زن افغانستان است که به اين مقام .  شــدیدر ھنـر موســيق

استاد مھوش اولين : "نويسد ی در اين مورد میس یب یب. دست يافت

 استاد یعنوان يک آوازخوان از سو  بود که در افغانستان بهیزن

 ." گرفتی لقب استادانستانسرآھنگ آوازخوان شھير افغ

 مجبور به ترک یيالد م۱۹۹۱ مھوش در سال استاد

نخســت به پاکســتان مھـاجـرت کـرد و از آنجـا از . افغانستان شد

به ) UNHCR(طريـق آژانـس پنـاھنـده گان ســازمـان مـلل متـحد 

 سو، ھمراه با ھمسر و نی مھوش، از دو دھه به ااستاد .آمريکا رفت

 . برد ی سر م  بهکای امریای کلفورنالتیپنج فرزند دخترش در ا

 ساله گى آغاز ٢٠ استاد مھوش آوازخوانى را از سن ھا آلبوم

 ۴ آھنگ اجرا و ثبت کرده که شامل ۱۵٠٠کرد، تاکنون در حدود 

ھاى دنياى فانى، جانانه، عشق جاويدان و ساقيا مرا  نام البوم به

ھاى دوگانه با ھنرمندان سرشناس  چنان، آھنگ او ھم.درياب است

 اســتاد ھاشــم، احمــدظاھر، آھنگ،ــرافغانستان، مانند استاد س

  .  خوانـده استزی نـای و فرھـاد دری قاســمـدی وح،یول احمــد

 

  ھا جايزه

، در " بچه افغانیاله لو ا" از استاد مھوش با مطلع ی آھنگ

 اول را به ـزهی جا٢٠٠۵ در ســال ای جنوب آســیھا  آوازخوانانیم

.  استی قاسمدی ازوحنیگ دلنش آھننیکمپوز ا. دســت آورده اســت 

  )  زنان افغانستانیآوا(منبع 
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 : صدف رحيمی بوکسر

 برخوردار یخی تارۀنیشی بوکسنگ در افغانستان از پورزش

 دیرعبدالرشی متی گردد به دوران کاروفعالی ورزش برمنیا. است

  . غم که اساس ورزش بوکسنگ را درافغانستان گذاشتیب
  

 

 صدف رحيمی بوکسر

  ورزش از کجا شروع شد؟نی دختران به ای مند ه عالقاما

 نی نخستیمی و شبنم رحیمی صدف رح،ی شھال سکندر

 سال گردری بودند که با چند تن از دختران جوان دیدختران جوان

 کهیزمان.  کردنددای عالقه به ورزش بوکسنگ پیدی خورش۱۳۸۵

 کس تصور آن را چیدختران جوان داخل رنگ بوکسنگ شدند، ھ

 . به قھرمانان بوکسنگ مبدل شوندی که روزردک ینم

 ی ورزش، تماشانی علت رو آوردن اش را به ابانوشھال

 ی ورزشتی فعالژهی ھا به وونیزی تلوقی از طری ورزشیبرنامه ھا

 . نموده استانیدختران ب

 کرده، دیی شھال را تأیھا  گفتهنکهی ضمن ایمی رحصدف

 خانواده شان تیو حما قی تشو،ی را چون عالقه مندیگریعوامل د

 . استرگذاردانستهی راستا تأثنیزدریرا ن
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 بانوان ورزشکار از آغاز تا اکنون نی ثمربخش ایھا تیفعال

 ی که در پھلوییھا قرار داشت، تا جا  رسانهعی پوشش وسریز

 به ورزش بوکسنگ دختران زی نیرونی بیھا  رسانهی داخلیھا رسانه

 ورزشکاران مرز ھا نیه شھرت اآواز.  مند شدند افغانستان عالقه

 . لندن باز کرد۲۰۱۲ کی المپی و راه را به سوختیرا از ھم گس

 و کی اتلتی ھم دختران ما در بخش ھانی از اشی چه پگر

 اشتراک جنگی ب۲۰۰۸ و ونانی ۲۰۰۴ کی المپیھا جودو در رقابت

 دختر کی باربود که نینموده بودند، اما در بخش بوکسنگ نخست

 دادی رونی اندک وامکانات محدود در بزرگتریھا از سالبوکسر پس 

 که اگر می توانی صراحت گقته مبه.نمود ی جھان اشتراک میورزش

 توانند ی آنان مرد،ی زنان افغانستان توجه صورت گیھا یبه توانمند

 .ندی را فتح نمایروزی و پتی شامخ موفقیھا قله

 ی ملمی عضو تلوگرامی ک۵۶ بوکسر وزن یمی رحصدف

 سال است که در ۷او مدت .  بوکسنگ کشور استونیبانوان فدراس

 ی در رقابت ھا۲۰۱۱ کند و در سال ی متی فعالی رشته ورزشنیا

 . دی تاجکستان اشتراک نمود و مفتخر به کسب مدال گردی المللنیب

   است که بتواند ازاشتراک در رقابت نی اشی و آرزودی امگانهی

 .میدال کسب نما کشور خود می براکی المپیھا

 د،ی تھدن،ی توھت،یِ دخترشجاع قھرمان با وجود آزار و اذنی ابه

 .می کنی کند افتخار می و عدم امکانات مبارزه متیخطر، عدم حما

  ) زنان افغانستان یآوا(منبع  . حقوق محفوظ مي باشدکليه

 

 :ُدر لست پر نفوذ ترين نوجوانان جھان سلما کاکړ

 ی رانسکلی بای ملمی از ت افغانساله دختر ھفده کی ړ کاکسلما

   ای نوجوانان دننیدختران افغانستان توانست در لست پر نفوذ تر
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 .شامل شود

 در داخل و ی رانسکلی مسابقه بانی که در چندړ کاکسلما

 در لست می مجله ساالنه تایخارج از کشور شرکت کرده از سو

 . نوجوانان جھان شامل شده استنیُپرنفوذ تر

 ران در جمع سکلی باړ نام سلما کاک،ی نفر٢٥ لست نیر ا دامسال

 و مالله کای متحده امراالتی جمھور اسیینام دختران بارک اوباما ر

 . شودی مدهی صلح نوبل امسال دزهی برنده جایوسفزی

 ھا و تی نوجوانان بنابر موفقنی اند،ی گوی ممی مجله تانیمسوول

 .ھرست شامل شوند فنی شان توانسته اند در ای فرھنگتیاھم

 دختران ی رانسکلی بای ملمی تنری موسس و ترقی صدصادق

 : گفتی آزادویافغانستان در صحبت با راد

 بزرگ یھژده مسابقه بوده ول- ھفدهړ سلما کاکیمسابقات داخل " 

 در شھر الھور ی رانسکلی مسابقات با،ی وی دستاورد ھانیتر

 بود و در آن سلما  شدهی راه اندازشیپاکستان بود که دو سال پ

 او گری دو مدال و مقام سوم را کسب کرده بود و دستاورد دړکاک

 دختران در ی رانسکلی بامسابقات از یکیسال قبل توانست که در 

 در حال ړ سلما کاک،یقی گفته صادق صدبه ."ھندوستان اشتراک کند

 . در ھندوستان رفته استلی تحصیحاضر برا

 سکلی بامی تیتمام مشکالت، اعضا ھمچنان افزود، با وجود یو

 ٢٠٢٠ کی المپی ھای به بازی جدناتی تمری دختران با اجرایران

 .رندی گی می آماده گیالدیم

 زهی که جای نوجوان پاکستانیوسفزی از افغانستان، مالله ړ کاکسلما

 جمھور سییصلح نوبل امسال را از آن خود کرد و ھر دو دختر ر

ُ در لست پر نفوذ زی ساله ن١٣ه و ساشا  سال١٦ ایبارک اوباما، مال

 .  نوجوانان جھان شامل شده اندنیتر
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 ی سواران زنان افغانستان در حالسکلی بای ملمی عضو تړ کاکسلما

 نوجوانان جھان شامل شود که نیُتوانست که در لست پر نفوذ تر

 گفتند که در ی آزادوی قبل در صحبت با رادی چندمی تنیدختران ا

 . شوندی مردم روبرو متی با آزار و آذناتی تمریزمان اجرا

  )  زنان افغانستانیآوا(منبع 

 

 صديقه ميارنورستانی نخستين دختر کوھنورد افغانستان

 کوھنوردى را ،از پدروپدرکالنش به ارث ی نورستانقهیصد

 کودک بوده قصه ھاى آنان را شنيده و به اين کهیاو زمان. برده است

 اين یيدا کرده و ازھمين رو، درجوان ٮپی خاصیرشته عالقمند

  . رشته را برگزيده است

 رای اصلى اين دختر کوھنورد، پدر وپدرکالنش بوده ،زُمشوق

 بوده که یپدرش يک شخص نظامى و پدرکالنش ھم اولين کوماندوئ

 انگيزه او به نیدرھمين کوه ھا کوھنوردى مي کرده اند؛ بناء به ھم

 .ده است ورزش رو آورده وکوھنورد شنیا

  

 
ته يى را، در سال  آموزشى سه ھفۀ دورکی ی کوھستانقهیصد

و ھفت ) باباى کوھنوردان آسيا از ايتاليا(زير نظر پينلى بيتو  ٢٠٠٣
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اين گروپ استادان . استاد ايتاليايى وفرانسوى سپرى نموده

کوھنورد، درکشورھاى آسيايى دوره ھاى آموزشى را برگزار مي 

 تن به شمول ٢٢ آموزشى را براى ۀور دنمودند ودرھمان سال، يک

 سه دختردرکابل دايرنمودند؛ 

 ،تمرينات عملى ی دوره آموزشکی بعد از ی نورستانقهی صد

ُرا در کوه ميرسمير واليت پنجشير آغاز نمود و اين قله را شش 

 نوشاخ بدخشان را ۀُ روز فتح کرد و سپس قل٢٠سال قبل، در مدت 

 .يمودسال بعد آن، در ظرف يکماه پ

 نوشاخ، بيش ازھفت ھزارمترازسطح بحرارتفاع دارد ۀُقل

 .ودر پامير کوچک بدخشان واقع است وبه نام بام دنيا معروف است

 بزرگ ديگراو، پيمودن کوه آلپ ايتاليا به ارتفاع سه و امتحان

نيم تا چھارھزارمترباالترازسطح بحربود که آنرا چھارسال پيش، 

 آلپ را ۀُوقتى که قل: "او گفت. دیل کشفتح کرد ويکماه وپنج روزطو

فتح کردم، يک احساس عجيبى برايم دست داد واين موفقيت برايم 

نخستين دخترافغانستان است "او.بيش ازيک ھفته غيرقابل باوربود

: اوافزود. آلپ را بپيمايدۀُقل بدخشان و ُکه توانسته قله ھاى پنجشير و

تم که چه وقت به اين  ايوريست ھسۀمن بيصبرانه منتظر فتح قل"

." آرزويم ميرسم؛ بزرگترين آرزوى زنده گى من ھمين است

 . داردعيتدرنيپال موق يوريست، مرتفع ترين کوه درجھان است و

ھزارمترازسطح بحرارتفاع دارد و ۸،۸ يوريست، بيش از ۀُقل

 نيپال و تبت چين ی ھماليا درمرزمناطق ساگارماتایھا در رشته کوه

ل کوھنوردان انگشت شمارى توانسته اند که با تا حا.قراردارد

متحمل شدن خطرات ومشقت، کوه ايوريست را بپيمايند؛ طبق 

 ارتفاع، یماری بلی قباز یعی طبنیآمارثبت شده، عوامل خطرآفر

کوھنورد را گرفته ۲۱۰ نامطلوب،جان ی و آب وھوادی شدیبادھا
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گ  باعث مر۱۹۹۶ ايوريست، در سال ۀ درقلدیطوفان شد. است

ُ آرزو دارد تا قله ی نورستانقهیصد. ھشت کوھنورد گرديده است

.  واليت کشوررا نيزفتح نمايد ٣٤ھاى مشھور دنيا و کوه ھاى 

  )  زنان افغانستانیآوا( .خواھانم  را جوانانۀ تو وھمدی مزتیموفق

 :مينا اسدی دختر مدال آوردرمسابقات ورزشی          

 است واکنون اين دختر اصلى کابل ۀباشند" اسدى "مينا

ھفده بھارعمرخود را در شھرکويته .  سال دارد۲۱ورزشکار

  .پاکستان سپرى نموده بود

 
   کيلوگرام عضويت ٥٥ و ٥٠ درشش سال اخير در وزنی اسدنایم

 دختر ورزشکار نیا. تيم ملى شوتوکان کاراته آن کشوررا دارا بود

ملى و بين المللى افغانستان که ھفت سال به نام پاکستان درمسابقات 

 ٢٢ مدال به شمول ٣٢ مسابقات توانست نیاشتراک نموده و درا

 .  نقره را از آن خود سازد٧طال و 

من در پاکستان «:  گفته بودنی به خبرنگاربخش ورزش چنی اسدنایم

مدال ھاى زيادى کسب کرده ام ، اما حاال به کشور خود برگشته ام 

 به نام دختر افغانستان  گان کشورم باشم،زهیتا درخدمت دوش

 شرکت کنم وبراى وطنم افتخارکسب ی مرزرونیدرمسابقات ب

 » .نمايم
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 نموده که ھفت باردرروز جادی را ای کلب ورزشی بانو اسداکنون

 ورزشکار را دارا مي ٥٠ کلب گنجايش نیفعال است و درھروقت ا

اين کلب با کمک و ھمکارى ورزش دوستان ايجاد شده وماھانه . باشد

 .ھزار افغانى کرايه پرداخت مي نمايد٢٢

 رشته ورزشى درھشت ٢٣ ورزشکار اناث در ٤٤٥٠ اکنون ھم

.  کلب درکابل فعاليت دارند٦٨ ورزشکار در ٢٥٠٠واليت از جمله 

 درافغانستان رايج بوده یدی خورش١٣٥٤فدراسيون کاراته در سال 

 بدينسو بصورت رسمى در چھار سبک یدیخورش١٣٦٨و ازسال 

 . کنندیفعاليت م" شتوکان ، شتوريو ، گوجوريو و وادريو "ى اصل

 )  زنان افغانستانیآوا(منبع 

 

 !کاپيتان نيلوفر رحمانی 

 زن لوتی پنی دخت شجاع ،نخستقھرمان نی ای رحمانلوفرین

 فروند ھوا کی افغانستان است که پرواز خود را با یی ھوایرویدر ن

 . ند  به انجام رساتی با موفقی آموزشیمایپ

 زن در افغانستان است که لوتی پنی نخست»ی رحمانلوفرین

 ارهی با طندندی شدانی مراحل آموزش را در داخل کشور در میتمام

و پرواز تک نفره خود را به روزھفدھم عقرب سال ۱۸۲ نایس

 گری خلبان جوان د٨ انجام داد و در کنار تی با موفقی شمس۱۳۹۱

 تی فعالی به طور رسمت، ھراندندی شیی ھواگاهی در پای مراسمیط

 آغاز کرد و باعث فخر ملت یی ھوایرویخود را به عنوان خلبان ن

  . دیما گرد

 ،ی سال عمر دارد و در دوره آموزش۲۱ ی رحمانزهیدوش

 . ساعت را گذرانده است۱۴۵ پرواز به مدت ۱۹۷
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 افغانستان و حتا سی در ساختار ارتش و پولی رحمانلوفرین

 . را کسب کرده استی خاصگاهی جازیزنان ن ژهی ویروھاین

 و دست آورد تی ھمقطارانش موفقگری جان و دلوفری نی براما

   .می کنی بزرگتر را آرزو میھا

  

 

 : ٢٠٠۵ درسال نحماسه کوھستانی ملکه زيبائی انگلستا

پدرش .  چشم به جھان گشود۱۹۸۷ درسال ی کوھستانحماسه

 و  روشنفکرمردمان،ی کوھستانالیبه اسم خوشحال ومادرش ل

 طالب ھا درسال دنی ھستند که پس ازبه قدرت رسیخواھ یآزاد

 . مجبوربه ترک وطن شدند۱۹۹۶

 سال داشت و به ۱۰ در زمان ترک از افغانستان حدود حماسه

 افغانستان که باعث ی داخلی از جنگ ھایگفته خودش خاطرات تلخ

 .  داردادی افغانستان شد، به ی گناھی ازمردم بیادیتلفات ز
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 حماسه کوھستانی

 درھانسلو درمدرسه لمپتون به عنوان ی کوھستانحماسه

 جی خود را درکالج آکسبرالتی کرد و تحصلیممتاز تحص آموز دانش

 یاو درحال حاضردرساوت ھال لندن زنده گ. دی رسانانیبه پا

  .کند یم

   ی دراش ی و زبان مادری به شش زبان شامل روسیکوھستان

 الیاو به کمک مادرش ل. دیگو یطور روان سخن م به ی پارس-

 کرد تا سیتاس" ی روشنادیبن" به نام هیری خ  موسسه،یکوھستان

 . بضاعت افغانستان کمک کندی زنان وکودکان بیبرا

 رنگ جامه یمی پارچه کری سبزه درپوششی به عنوان فرداو

  قدر در وقت برنده شدن آن: "اوبعدھا گفت.  برنده شدیشمیابر

 خودم اعتماد داشتم، اما ھنوزھم شما ی نشده بودم، چون رویجانیھ

 افتد چه ی که اگرھمان حالت برشما اتفاق مدی تصورکندیتوان ینم

ھا اعالم کردند که من   آنیوقت خاطرنی به ھمد؟ی داشتی میاحساس

   کردم یدعا م. ام دهی اشتباه شندیام، با خودم فکرکردم شا برنده شده
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 .شماشتباه نکرده با

 شده است، "ساز خیتار" گفت که خوشحال است که نیاوھمچن

 ازافغانستان ی گندهی که مشتاقانه منتظراست تا به نمانیوا

 .  کندزشرکتی جھان نزهیدرمسابقات دوش

 ملکه نی افغانستان واولییایتانی مدل بری کوھستانحماسه

 سپتامبر ٣ در ی ساله گ۱۸ اودرسن. باشد ی انگلستان مییبایز

 ۴۰ نیاز ب" ورپولی تئاتر لایالمپ" پس ازرقابت دو روزه در ۲۰۰۵

 نیھمچن.  انگلستان انتخاب شدییبایدھنده به عنوان ملکه ز مسابقه 

 شرکت ای دنزهی در مسابقه دوش۲۰۰۶ مسابقه در سال نیپس از ا

" ایخانه مد آس "یحماسه از سو. افتی راه یینھا مهیکرد و به دوره ن

 . ا گرفت رای مازهیلقب دوش

 یھا  لمیف  ازی درقسمتی بازی برایشنھادیگزارش شده که پ

 که سنت ی افغانستان درحالزنان. شده بودمی تقدزی به اونوودیبال

 را شتریب و ری نظی بی ھاتی نگرند مؤفقی قدرمدهی اورا به دیشکن

  )بی بی سی(. تمنا دارندشیبرا
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  ٢٠٠٤دران  کشور جھ٦٠ويدا صمد زی ، ملکۀ زيبائی 
 

او درسال .  درکابل زاده شد۱۹۷۸ درسال بای دخترشجاع و زدایو

 کای به امر۱۹۹۶اش به پاکستان و ازآنجا ،درسال   به ھمراه خانواده۱۹۹۲

 کرده لی تحصدایو . مھاجرت نمودند

 ی وارتباطات گفتارغاتیرشته تبل

 ایفورنی کلیالتیازدانشگاه ا

 دخترافغانستان است نیاونخست.است

 یالملل نی بییبای جشنواره زکیکه در

 به دست تیشرکت کرده و موفق

  .آورده است

يکى از عکس العــمل ھاى 

زنان افغان در برابر تعصبات دينى 

که از ده دوازده سال به اين سو در 

شرايـط بد و تحقير آميزى قرار 

داشته اند، اشتـراک ويـدا صمدزى 

. ـاطــر انتخاب ملــکه زيبائى جھان است درمسابـقات بين المللى زيبائى اندام بخ

ًاين دختر خانم افغان درايالت کاليفورنياى امريکا زندگى ميکند و فعال در 

او که به چند زبان آشناست . يـونيورستى ايـالتى کاليفورنيا تحصيل مينمايد

امسال خود را براى احراز ملکه زيبايى که در مانيال پايتخت فليپين برگزار 

 کشور جھان ٦٠ دختر ديگر از ٦٠در جمله » دوشيزه زمين«به عنوان ميشود، 

اين خبر در رسانه ھاى بين المللى بازتاب وسيع و خوشبينانه .کانديد کرده است

داشت ، البته در جوامع پيشرفته غرب اشتراک در مسابقات زيبايى اندام براى 

نگونه مسابقات پسران و دختران يک امرعادى است ، مگر در جوامع اسالمى اي

ھواداران چندانى نداردو به ھمين علت در افغانستان اين کار منافى موازين 
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و اين يک امر طبيعى . اسالمى تلقى شد و اعتراض محافل مذھبى را برانگيخت

. بود، زيرا نميتوان از گردانندگان چرخ ھاى دين انتظار تائيد اين کار را داشت

ن در جوامع دموکراتيک غرب ميخواھند از ولى واقعيت اينست که دختران افغا

مثل دختران ديگر در فعاليت  دختران کشور ميزبان کمتر نباشند و آرزو دارند

ھاى ورزشى و رقابت ھاى زيبايى اندام اشتراک کنند، چه والدين شان بخواھند 

  . چه نخواھند

از ديدگاه حقوقى در جوامع دموکراتيک آزادى فردى حق ھر انسان است 

 زمانى که عمل فرد به آزادى ديگران صدمه نزند، مجازاست ھر طور دلش و تا

ويدا صمد زى نيز داراى يک چنين حقى است و اشتراک او . ميخواھد عمل کند

در مسابقات بين المللى زيبايى اندام يک عمل انفرادى در چوکات آزادى ھاى 

ھم مربوط به ھيچکس ديگرى صدمه نزده است و به ھيچکس ديگرى . مدنى است

  .نيست که مانع آزادى عمل او بگردد

 از ديدگاه اخالق شرقى اگر کسى خوشش نمى آيد، ميتواند زيبايى اندام 

او را نبيند و يا از معاشرت و دوستى با او منصرف شود، بيش از اين ھيچکس 

او نه کشور را به حراج . حق ندارد او را مورد توھين يا تحقير قرار بدھد

با اين عمل خود شھرى را به راکت و خمپاره بسته و خراب کرده گذاشته و نه 

  .و نه مردم را بخاک و خون کشيده است

 محافل مذھبى يا ستره محکمه که خود را مدافع ناموس اسالم ميداند، 

چرا مانع تجاوز و دست درازيھاى تفنگ ساالرانى نمى شود که ھرشب ده ھا 

ل مورد تجاوز جنسى با زور و جبر زن و دخترا اسالم را در ھمان شھر کاب

قرار ميدھند و اين زنان و دختران از ترس تفنگ داران بى باک صداى اعتراض 

چرا مانع اختطاف و قاچاق پسربچه ھا و دختر . خود را بلند کرده نمى توانند

 ٧بچه ھايى نمى گردد که ھر ھفته و ھر ماه صدھا تن آنان در حالى که بيش از 

د از آغوش مادران و پدران شان محروم ميگردند و ابتدا مورد  سال ندارن١٤تا 
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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 اعالميه ھا و ميثاق ھا و 

نند و مى بايد از تعصب کنوانسيونھاى بين المللى رفع تبعيض عليه زنان توجه ک

در . را در نظر بگيرند٢١و اپارتايد جنسى دست بردارند و نياز نسل ھاى قرن 

تمام افراد بشر آزاد «: يم که ول اعالميه جھانى حقوق بشرميخوانماده ا

بدنيا مى آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با ھم برابر ھستند و ھمه از 

ميه بيان شده است ، بدون کليه حقوق و آزاديھاى که در اين اعال

و  ».ھيچگونه تمايزى از جمله تمايز درجنسيت برخوردار ميباشند

 مجمع عمومى ١٩٧٥در ماده اول اعالميه جھانى رفع تبعيض از زن مصوب 

تبعيضاتى که متکى به جنسيت « :سازمان ملل متحد تصريح شده است 

و مردان باشد و بالنتيجه مانع برقرارى حقوق متساوى براى زنان 

گردد ويا اين تساوى را محدود کند، امريست غير عادالنه و 

 يکى ».تجاوزى است که به حريم شأن و مقام انسانيت وارد مى شود

کنوانسيون رفع «از مھمترين و جديد ترين اسنادحقوق بشر در باره زنان 

 مجمع سازمان ملل ١٩٧٩مصوب » کليه اشکال تبعيض عليه زنان

عبارت تبعيض عليه زنان به معنى « کنوانسيون در اين. متحد است

قايل شدن به ھرگونه تمايز، محروميت ، يا محدوديت براساس 

جنسيتى است که نتيجه و ھدف آن خدشه دار کردن يا لغو شناسايى 

، بھره مندى يا اعمالى که بوسيله زنان انجام ميگيرد، صرف نظر 

نى مردان و زنان از وضعيت تاھل آنھا برمبناى برابرى حقوق انسا

و آزادى ھاى اساسى در زمينه ھاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى ، 

  ».فرھنگى ، مدنى ويا ھر زمينه ديگرى اطالق ميگردد

دولتھاى عضو، « : در ماده دوم اين کنوانسيون تاکيد شده که 

تبعيض عليه زنان را در تمام اشکال آن، محکوم ميکنند و بى درنگ و 
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 مناسب، با سياست محو تبعيض عليه زنان موافقت با کليه ابزارھاى

 » .ميکنند و آنرا پى گيرى ميکنند

در حالى که افغانستان به عنوان عضوى از جامعه جھانى ھم اعالميه 

حقوق بشر و ھم چند ماه قبل کنوانسيون رفع کليه تبعيض عليه زنان را امضاء 

ده گرفتن اين اعالميه ھا و کرده ، ولى مقامات ستره محکمه دولت انتقالى با نادي

کنوانسيونھا و ميثاقھاى بين المللى بازھم برضد حقوق زنان فتوا و فيصله صادر 

متاسفانه تمام احکام اسالم سنتى که مبتنى بر تفاوت حقوق زنان با مردان . ميکند

است ، با اعالميه جھانى حقوق بشر و کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در 

در « :بگفته صاحب نظر مسلمان ايرانى دکترکديور. ارداردتناقض مستقيم قر

 در اين نظام فکرى .اريخى جنسيت مقدم برانسانيت است اسالم ت

بگو : نمى توان از حقوق ذاتى انسان سخن گفت ، بلکه گفته ميشود

در . اين انسان زن است يا مرد تا آنگاه از حقوق او برايت بگويم 

زن داريم ، اما حقوق انسان يا اسالم سنتى حقوق مرد و حقوق 

 بنابرين اگر احکام )٨٢، تير ٢٧ماھنامه آفتاب، شماره  ( ».حقوق بشر نداريم

اسالم سنتى معيار حق و حقوق براى زنان پنداشته شود، بايد زنان مسلمان تا 

ابد در چھارديوارى خانه بمانند و وسيله تمتع مردان باشند و فقط بچه درست 

ند، درحالى که نياز عصر و خواست ناگزيرزمان چنين چيزى بزرگ نماي کنند و

طور . را رد ميکند و نسل امروز را به طغيان عليه سنتھاى کھنه بر مى انگيزد

اين عمل ويدا صمد زى واکنشى است در برابر تعصبات : مثال ميتوان گفت

 مذھبى دکانداران دين که از يک دھه به اينسو زندگى را براى زنان و دختران

در جوامع اسالمى که افراد از آزادى فردى و حقوق . افغان جھنم ساخته اند

عادى خود محروم اند، ظاھرشدن بر روى ستيژ تماشا چيان و فلم گيران با 

لباس شنا معلومدار در اين جوامع تحسينى در پى نخواھد داشت ، اما ويدا صمد 

 دھن کجى کند و زى با اين عمل شجاعانه خواست با مذھب و تعصبات مذھبى

آزادى خود را در برابر ھرچه تعصب و تبعيض است ، تبارز دھد و نيز نام 
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خود را به حيث دومين دختر افغان در مسابقه ملکه زيبايى جھان ثبت تاريخ 

  .نمايد، چه موفق بشود يا نشود

 اولين دختر شايسته افغان که به اين موفقيت دست يافت ، زھره داود 

من اين عمل ويدا صمد . برنده مقام ملکه زيباى شد١٩٧٢سال نام داشت که در 

زى را اقدامى در جھت ابراز وجود زن افغان در صحنه تلقى ميکنم و گامى در 

جھت مبارزات حق طلبانه و دادخواھانه زنان افغان در برابر تفکر مرد ساالرى 

. و مى کنمارزيابى مينمايم وبراى او و ديگر دختران و زنان افغان موفقيت آرز

  )سوسن سیستانی(

  

 ناديه انجمن

 

 )قربانی خشونت شوھر( 

که با اشعار  زیبا وپر  ، شاعر جوان اما بس پخته گو بود انجمن هیناد

 یمردیدرس مقاومت و شجاعت، درس پااستعاره و پرمعنایش به ھمنوعان خود 

 را به  و ناله ھادادی نامردان زمانه منی در چنگال خونری به زنان اسیآزادگ

 تا باشد نمود،ی زنان افغان مشکشی اشعار کوبنده، پب و در قالنمودمی مبدل ادیفر

 ی رھائشی ھمی برای و از بند نامردساالرندی شان نائل آی انسانۀبه حقوق حق
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 خشونتبار طالبان که زنان بدون ۀ سلطری و زطی شرانیاو بود که در بد تر. ابندی

 یوصانه را نداشتند، در خانه به طور خص رفتن از خرونیداشتن محرم، حق ب

  . کردی ھرات شرکت می ادبانهی و مخفی خواند و در جلسات خصوصیدرس م

نادیه در ایران درس خوانده بود ودر بازگشت به زادگاھش ھرات شامل 

در نخستین ماه ھای دروسش توجه معلمان ادبیات دری را . ادبیات شدفاکولتۀ 

 ممتاز سال چھارم ادبيات محصل ۲۰۰۵درسال ناديه كه  .بخود معطوف کرد

دانشگاه ھرات بود با انجمنھای ادبی وشاعران ھرات از نزديك ھمكاری 

صميمانه داشت و دربرگذاری محافل ومجالس ادبی فعاالنه سھم ميگرفت و 

ازھمين سبب نام . بافعالين انجمنھای فرھنگی و روشنگری ھمكاری مينمود

  . صل گرديده بنام ناديه انجمن معروف گشتدرپسوند نام ناديه و انجمن

ادبیات که خود نیز ھراتی ومرد پوھنزی دراین میان مدیر تدریسات 

گردید واز والدنیش او را  نادیه اد ولیاقتد عاشق استعتحصیل کرده بود،

 نبود ولی بخاطر تصمیم نادیه با آنکه به ازدواجش راضی. خواستگاری نمود

 پی برد که شوھرش مرد زندگی اد ولی خیلی زوددتن  به این وصلت والدینش

، ان بودمردبا  انمنادی آزادی وتساوی حقوق زنھمواره  ناديه انجمن .نیست

 این راه تالش مینمود وبا شوھرش که دارای ذھنیت مرد ساالرانه بود بحث درو

  او مردی حسود و بد خو ونبود،وبرھان منطق  میکرد،ولی شوھرش آدم بحث و

در یکی ازین .زیرمشت ولگد می انداخت با اندک بھانه نادیه را بود وبھانه جو 

لت وکوبھای شوھر ،استخوانھای جمجمۀ سرش شکست ودیگر بھوش نیامد 

قتل نادیه انجمن در  .مرد ضربت مرگ آلو دیگر بزندگی بازنگشت و وبراثر آن

 زنان ومحافل شاعران وادیبان انعکاس وسیع داشت ومدافعان حقوق حلقات 

. تمام نھاد ھای مدافع از حقوق زنان این عمل شنیع شوھر نادیه را محوم کردند

از نادیه اشعار زیادی بجا نمانده ولی آنچه مانده است ، از ورود و وقوف 

ناديه انجمن ھای  غزل .شاعر به رموز ات شعر وشاعری حکایت میکند

  به این .  ستتنھائی زن افغان اووبیصدائی يآس، مظلوميت، بيكسی حکایتگر 
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   :غزل وی توجه کنید

 دخت افغان           

 نیست شوقی که زبان باز کنم از چه بخوانم

  وانمـفور زمانم چه بخوانم چه نخـه منـمن ک

  چه بگويم سخن از شھد كه زھراست به كامم

  مـشـت سـتمگـر كه بكـوبـد به  دھانم وای از

  نـيست غمخوار مرا در ھـمه  دنيا كه بـنا زم

    چه بمانم،، چه بميرمدمــيم، چه بخنه بگرچ

 من و این کنج اسارت، غم ناکامی و حسرت

 د به زبانمـبایـر بـــــــُث زاده ام و مھـکه عب

 اران بود و موسم عشرتــدانم ای دل که بھ

 ریدن نتوانمـــبسته چه سازم که پ رـــــمن پ

  يـاد آن روز گـرا می كـه قـفس  را بشگـا فم

 ن آرم ازين عزلت و مستانه بخوانمسر بيرو

 رزمـر باد بلــم که ز ھـیفـــمن نه آن بید ضع

 انمـانم و بر جاست که دایم به فغـغــــدخت اف

           حضور بھار                 

  می بردیار پــــ به حضور بھوعاقبت

  می بردیپ ارـــ روزگۀ عطر گمشدبه

 ست  ماشیھست در ستا  و ھرچه دراونیزم

  می بردی فرجام کار پی ما به معنکه

  دل از زمانه به تنگ اردی به سنگ نبگو

  می بردی ما به ارزش آن انتظار پکه

  می شدشی باران چشم خوۀ که شستزبس

  می بردی چشمه سار پی عمق روشنبه
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  می و رنگ ھم گشتمی درکنار نشستچو

  می بردیانار پ  راز عزت سرخ به

  ماست،کهی گرد نی دل جاۀ به صفحدگر

  می بردیبار پـــ غی بۀنی لطف آبه

  ستیزده ن  خزاننی ازشیما ب خاطردرخت

   می بردیار پـــ عاقبت به حضور بھکه
  

 قفل دل

            مكش قفل دلم واشدني نيستآزار

  تمناي تو پيدا شدني نيستتنديس

        لطف تو بزرگ است بزرگ استِۀگنجين

 ني نيست كوچك من جاشدِپيكره در

    خط موازي است]تا[ كه فرا روست دویراھ

 تو ما شدني نيست  كه حديث من ويعني

  و خالم مفريبم  مكن ازخط توصيف

  پرسوخته زيبا شدني نيستۀپروان

         ندم به بھارانــ خود مده اميد بلبي

   باال شدني نيست]شده[ُ كه كمربرسروي

  تو مسيحا شده اي ليك مزن دمشايد

  دلم راست، مداوا شدني نيست كهدردي

 ِ ترين واژه ديوان حياتمكمرنگ

  كج و ريز كه خوانا شدني نيستدرخط

  كه ناخوانده و بيگانه بميرد   بگذار

  نفرين شده معنا شدني نيستۀ واژاين
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  وانگيزۀ اعتصابشسيمين بارکزی

 

 سيمين بارکزی

 ت با رأی خواھی برخاسته ومدعی اسسیمین بارکزی ، زنی که به داد

مردم وطرفدران خود از والیت ھرات به ولسی جرگه راه یافته است، ولی 

کمیسیون انتخابات باتخطی وعدول از قانون وعدالت وی را ازاین حق محروم 

بنابرین او . ساخته  وبجایش کسی دیگر را وارد ولسی جرگه نموده است

ئی زده است برضداین بی عدالتی به پا خاسته است  ودست به اعتصاب غذا

 و آب نزده است وبا وجودی که شوھر وسه ن روز قبل تا کنون لب به نا٩واز 

فرزندش از وی خواسته اند دست از اعتصاب غذائی بردارد،ولی او اصرارمی 

دارد که میخواھد عدالت را به کرسی بشاند ولو برسراین تصمیمش جان خود 

ود را درعبارتی کوتاه سیمین بارکزی خود علت اعتصاب خ. را از دست بدھد

  :اما بس استوار ومحکم این طور بیان میکند

   : انگيزه اعتصاب من «
من بغض ترکیده انسان ستمدیده افغانستان ھستم؛ به خصوص انسانی 

امیدوارم فریادی که . یعنی زن افغان. که در وطن ما جنس دوم تلقی می شود

شتافتن . ن انداز شوداز ترکش این بغض تولید می شود؛ به وسعت جھان طنی
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یک زن به پیشواز مرگ؛ آنھم به منظور مبارزه با ستم و زورگویی قرون 

. وسطایی بر خانه ملت، شاید بلند ترین فریاد ممکن در این کشور باشد

فریادی که اگر نتواند پرده ھای گوش انسانھای لمیده بر چوکی کشورم را به 

خواب نرفته انسان ھای آزادی لرزه در آورد؛ شاید بتواند وجدان ھای بر 

فریادی که از شکستن استخوان نحیف . دوست جھان را به شدت تکان بدھد

یک زن بر فضا می پیچد؛ شاید جھان را متوجه نماید که در افغانستان چه می 

  گذرد؟

مبارزه من برای به دست آوردن چوکی ! من به جھان اعالم می کنم

نستان، بھترین چوکی ھا را به من پیشکش و اال حکومت ستم پوسیده افغا. نیست

مبارزه من برای پاسداری از حق، عدالت و آزادی انسان این . کرده بود

من می خواھم بین زندگی ذلت بار و . سرزمین و نسل ھای بعد از من است

مرگ افتخار آفرین، مرگ را انتخاب کنم؛ تا حداقل انسانھای ھمجنس و ھم نوع 

 از من، دیگر مثل من زندگی ذلت بار را تجربه نکنند و من و اطفال یتیمم، بعد

  .آزاد زیست نمایند

من برج و باروی زندگی ام را ویران می کنم تا برج و باروی نظام 

کشورم آن قدر استحکام پیدا کند که دیگر ھیچ حکومتی ،کودتا بر علیه خانه ملت 

 نمایندگان خود من میخواھم؛ چوکی که ملت به. را حتی در تخیل ھم نپروراند

من می خواھم بعد از این . میدھد؛ دیگر توسط ھیچ قدرتی ستاندنی نباشد

حکومت، تفاوت عظیم بین نماینده گی مردم و پیاده نظام شدن حکومت را به 

زنده .  این است منطق من و این است انگیزه اعتصاب من. درستی درک کند

شورای سرک ی، کابل،   سیمین بارکز(»!باد آزادی، زنده باد افغانستان

  )١٣٩٠ میزان ١٠ملی، خیمه اعتصاب، 

 احسنت وشادباش برشجاعت وعزم آھنین چنین زنی که مادر 

  .سه کودک نیزاست

 باید گفت که واکنش واعتراض در برابر زورگوئی وحق کشی وبی 
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عدالتی دولت ھا، اشکال وشیوه ھای مختلفی دارد ویکی از طاقت فرساترین 

اعتصاب . رین شیوه ھای اعتراض، اعتصاب غذائی استورقت برانگیز ت

در برگیرندۀ نخوردن تنھا غذا باشد  غذائی ھمانطورکه از نامش پیداست،میتواند

 وشامل آب نباشد، زیرا نخوردن آب بطور خطرناکی برسیستم فعالیت بدن و

ارگانیزم وجود تاثیر میکند ومیتواند قبل از ھرچیز گرده ھا را ازکار بیندازد 

وسبب مرگ اعتصاب کننده گردد، ولی اعتصاب غذا به استثنای اب وگرفتن 

سیرم با آنکه قوت ونیروی جسمی را بشدت تقلیل میدھد، اما بزودی سبب مرگ 

چنانکه اعتصاب . نمیگردد، بشرطی که از مراقبتھای طبی محروم نباشد

ز در  رو٧٠آغاجری،یکی از فعاالن سیاسی ایرا ،در چندسال قبل که بیش از 

یعنی که نان نمیخورد ولی .اعتتصاب غذائی بسر برد ، ازھمینگونه اعتصاب بود

آب وسیرم میگرفت وداکتران او را زیرنظر داشتند و از فعالیت ارگانیزم 

وجودش خانواده ودولت را مطلع میساختند، تا سرانجام دولت ورھبری آنکشور 

  .پایان دادبه خواستش احترام گذاشت واو ھم به اعتصاب غذائیش 

گزارش ھای خبری 

حاکی است که خانم سیمین 

بارکزی دست به اعتصاب 

ھردومادۀ حیاتی یعنی آب 

وغذا  زده است واین یکی 

از سخت ترین نوع 

اینکه این مادر بزرگوار ھراتی توانسته است از . اعتصاب غذائی شمرده میشود

 وآب زنده  روز بدون خوردن نان٩یک شنبه گذشته 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 

داکترمحمدرفیق . غذائی، ازسخن گفتن بازمانده است واز درد معده رنج می برد
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ل که با یک امبوالنس برای مراقبت یکی تن از داکتران موظف شفاخانه استقال

خانم بارکزی موظف شده ،میگوید که وضعیت صحی خانم بارکزی روبه 

وی از نھادھای ذیربط خواست تا ھرچه زودتر در مورد دوسیۀ . وخامت است

نادره حیات . حقوق خانم بارکزی تصمیم بگیرند تا وی ازاین خطرنجات یابد

ش وھنگام عیادت از خانم بارکزی معین وزارت صحت عامه نیز دو روز پی

 ساعت آینده وی از مایعات استفاده نکند، معده اش ٢٤گفته بود که اگر تا 

  . سوراخ شده وگرده ھایش از کار می افتند

در تاریخ کشورما تا کنون به مالحظه نرسیده است که زنی برای احقاق 

شھامت . اشدحق خود دست به یک چنین واکنش جسورانه و ازخود گذرانه زده ب

واز خودگذری این زن میتواند برای سایرزنان درد کشیده افغان که با آتش زدن 

خود میخواھند پیام تلخی از ظلم وخشونت غیر قابل تحمل برجنس زن را به 

بازماندگان خود برسانند، سرمشق خوبی خواھد بود تا بجای خودسوزی ونابود 

 خود را از غاصبین مطالبه ند وحقن غیرموثرخود، ازاین راه وارد شوکرد

  .نمایند

تعجب ودریغ ما از بی تفاوتی وغفلت وزارت امورزنان، اتحادیه 

سراسری زنان افغانستان، نھادھای مدنی ومدافع حقوق بشر وکمیسیون مستقل 

رسانه ھای  و) یونیما(حقوق بشرافغانستان ونمایندگی سازمان ملل متحد

به استثنای دو سه (چرا تا کنون اطالعات جمعی داخل افغانستان است که 

با شھامت افغان که مادرسه  نسبت به سرنوشت این زن دلیر و) رسانه داخلی

بدون تردید اگر این . فرزند نیز می باشد،اقدام درخورتوجه به عمل نیاورده اند

اقدام از سوی یک زن در اروپا یا امریکا صورت میگرفت، رسانه ھای جمعی 

ک قھرمان میساختند،وتا سرحد به پاساختن مجسمه آنکشورھا از این زن ی

بنامش تبلیغ میکردند،ولی درافغانستان، چون زن از مقام وحیثیت شایستۀ 

انسانی برخوردار نیست،لذا رسانه ھای خبری چون تلویزیون، رادیو و 

) به استثنای تلویزیون آریانا افغانستان وآریانا  بیات(روزنامه ھای داخلی کشور
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از مطالبات برحق این زن دلیر واین مادر گرامی افغان را بگوش کمترخبری 

  .مردم میرسانند

از کرزی نباید انتظار به کرسی نشاندن عدالت را داشت، زیرا تحقق 

مگر ھمین کرزی بعد از قتل ھر وزیر . این امر ازتوان او خارج است

ن نکرده ھر شخصیت نامدار افغان یک ھیئت تحقیق تعیی ھر والی و وھرجنرال و

از بررسی  به اطالع ملت برساند، ولی تاکنون ھیچ  است تا نتیجۀ قتل را بعد

قاتل وھیچ مختلس وھیچ رشوتخور وھیچ قانون شکن کالنی به چنگ قانون 

  .وعدالت سپرده نشده است

اثر شکایات آن عده از کاندیدان انتخابات دور دوم  مگر ھمین کرزی بر

ه بودند، محکمۀ اختصاصی تشکیل نداد و شورای ملی که بازنده اعالم شد

 نفر وکیل متقلب باید از ولسی جرگه ٦٢درنتیجه بررسی تقلبات ثابت نشد که 

 وکیل دیگرکه حق شان پایمال شده بود باید به ٦٢بجای آنھا  اخراج شوند و

شورای عالی  ولسی جرگه راه یابند، چرا فیصلۀ این محکمه که تائید استیناف و

ه ھمراه داشت،عملی نشد؟ بخاطر اینکه مال معنوی آنرا نپذیرفت قضا را نیز ب

 نفر را پذیرفت و بقیه را ٩بعد از چانه زنی ھا، مال معنوی صرف  رد کرد و و

در حال حاضر مال معنوی که حمایت معاون اول کرزی را با . استفراق کرد

 اگر. داردخود دارد، باالتر از قانون و باالتر از ستره محکمه قدرت وصالحیت 

فرمان بدھد و اگرستره  صد بار دیگر ھم کرزی به ستره محکمه ھدایت و

موجب از ولسی محکمه بازھم فیصله صادرکند که خانم سیمین بارکزی بدون 

ًباید مجددا به کارش در ولسی جرگه ادامه بدھد، تا  وجرگه محروم گردیده 

وچون عکس . افتزمانی که مال معنوی نخواھد، این فیصله تحقق نخواھد ی

العمل خانم بارکزی از اثر تصمیم مغرضانه مالمعنوی به ظھور رسیده است، 

ضایع شدن .وی ھرگز به این آرزوی خود که تحقق عدالت است، نخواھد رسید

جبران ناپذیر به خانواده شان یعنی پدر  حیات این خانم مبارز، صدمۀ بزرگ و

 رد بیکران وغیر قابل تحمل ومادر، شوھرو کودکان معصوم شان میزند که د
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  .برای خانواده وابستگان ودوستانش خواھد بود

 بنابرین خواست سیمین بارکزی از کرزی برای به کرسی نشاندن 

تیغ  عدالت در زیر. عدالت، از توان کرزی ومحاکم عدلی کشور خارج است

اران تا زمانی که این جنایتک. مال معنوی وحامیان جنایتکار وی دست و پا میزند

  .در رأس قدرت باشند، ھرگز وھرگز عدالت درافغانستان تحقق نخواھد یافت

ای : دراینجا میخواھم به این خانم فداکار، برادرانه پیشنھاد نمایم که

ترا بخدا وشرافتت سوگند میدھم که آیا این پارلمان ! خواھر وای مادرگرامی

ن می ارزد که ناقضین حقوق بشر به ای باحضور این ھمه مجرمین جنگی و

ناسودمند، یک تار موی خود را  این مجلس پوشالی و بخاطرحضور خود در

بشما پیشنھاد میکنم که اگر ھمین فردا کرزی فرمان . ضایع سازید؟ بفکرمن نه

پارلمانی خود ادامه بدھید؛ نباید آنرا قبول نمائید  صادرکند که شما دوباره بکار

به . مقام وغیرت زنانه  شما است  وکه فرمان کرزی خیلی پائین تر از شأن

مقاومت خود را برای وقت دیگری نگھدارید  نظرمن بھتراست نیروی مبارزه و

در شرایط کنونی به حال کودکان خود بیندیشید که در صورت نبودن شما آنھا  و

بنابرین به اعتصاب غذائی خود پایان . با چه مصیبت بزرگی روبرو خواھند شد

  .ر ودوستان خود را از تشویش مرگ خویش رھائی بخشیددھید وکودکان وشوھ

نیروی بیشتر مبارزه با بی عدالتی  برای شما سالمتی وطول عمر و

  )٢٠١١ /١٠/١٠پایان  (.وقانون شکنی در  کشورآرزو میکنم

 

  ! بارکزیگbيۀ دوستانه از خانم سمين

٢٠١٤/ ٣/ ١١  

متری مرگ شما را تا چند ملی حیات  روزۀ شما، ٢١اعتصاب غذائی 

نزدیک ساخت وازاین رھگذر، نه تنھا فرزندان ووابستگان شما بسیار پریشان 

بقای  بودند، بلکه ھزاران انسان عدالت خواه این کشور، از خطریکه حیات و
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از بی کفایتی دولت حامدکرزی  شما را تھدید میکرد، نیز پریشان شده بودند و

 ومنزجر بودند که چرا وبی غوری کمیسیون مستقل انتخابات سخت نگران

به   نسبت به حیات یک زن که با حمایت مردم خود برندۀ انتخابات شده و

در ھمان زمان ده ھا . بی تفاوت است ، اینچنین نامرد وپارلمان راه یافته است

خارج کشور در حمایت از شما  مرد در داخل و قلمبدست افغان اعم از زن و

ود گذزانه شما را به عنوان یک اقدام مدنی از خ آن اقدام جسورانه و نوشتند و

با شما ھمصدا شدند و مردمان جھان را متوجه  وسخت دلیرانه تقدیر کردند و

شجاع افغان  اقدامات دولت افغانستان نسبت به حقوق پایمال شده یک زن آگاه و

این یک صفحه درخشان حیات سیاسی شما بشمارمیرود که مایه  و. نمودند

نواده وجامعه زنان افغانستان ودر یک کالم تاریخ افغانستان در افتخار شما وخا

  . شمرده میشود٢١قرن 

متنی که درآن شما علت اعتصاب خود را اظھار کرده اید، نیزبیانگر 

مبارزی نترس وضد زورگوئی وضد بی  اینست که شما زنی سخت با عزم و

ان وفساد عدالتی وضد ناقضین حقوق بشر و ناقضین حقوق زنان وجنایتکار

پیشه گان ورشتخوران ومختلسین ومتجاوزین به حق وحقوق زنان وکودکان 

  .ومردم مظلوم افغانستان استید

اما با دریغ وافسوس ، وقتی در فیسبوک،عکس شما را در مالقات با 

واندیم،مثل آب خ پیام شما را در بارۀ او مارشال فھیم در خانه اش دیدیم ،و

آن ھمه امیدھا وخوشبینی ھا که نسبت به . ده شد ریختاناسردی بود که برسرم

آخر . میدی مبدل گشتانا به یأس و شما داشتیم مثل شیشه برسنگ خورد و

خواھرمن، مگر شما برضد بی عدالتی دستگاه فاسد حکومت حامدکرزی دست 

فریادی که شما و دوستان  به مبارزه واعتصاب غذائی نزده بودید؟ مگرداد و

 ھای جمعی براه انداخته بودند، شکایت از دست زورگویان تان از طریق رسانه

وقدرتمندان دولتی نبود؟ مگر اعتصاب شما از دست مردم بی نان وبی لباس 

وگرسنه وبدبخت خیمه نشین چھا راھی قمبر بود که حق شما را خورده بودند 
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وبه پارلمان راه نمی دادند یا ازدست  رئیس کمیسیون مستقل انتخابات یعنی 

ی وحکم صمعنوی نبود که فیصلۀ محکمۀ اختصامعنوی بود؟ مگر ھمین مالمال

محکمۀ استیناف وتائید ستره محکمه راقبول نکرد؟ این مال معنوی چه کاره بود 

رسید؟ معلومدار ھیچ  زور رئیس جمھور به او نمی که زور ستره محکمه و

درت را از مرجع قانونی به او این ھمه قدرت را نداده بود، بلکه او این ق

مارشال فھیم میگرفت که به ھیچ دستور رئیس جمھور وقع نمی گذاشت، تا 

پس کسی که حق شما وحق ھزاران مظلوم . تائید قسیم فھیم نمی بود اشاره و

دیگر را پایمال کرده بود، ھمین مارشال فھیم بود که شما  به خانه اش رفته   

 فیسبوک کشیده اید واز واکنون آن عکس را در. وعکس یادگاری گرفته اید

  .دوستی وھمنوائی  خودبا وی حرف میزنید

به نظرمن،این کارتان،مثل آن بود که شما شھرت ومحبوبیتی که در 

 روزه ورفتن تا کام مرگ بدست آورده ٢١سطح کشور براثر اعتصاب غذائی 

بودید،با نشرھمین عکس، آن را برباد دادید وتاریخ خود را سیاه ساختید،خود را 

آخر مگر .ھم راز با یکی از ناقضین حقوق بشر وانمود کردید وست وھمنواو ود

نمی دانستید که در تمام گزارش ھای بین المللی ناظرین حقوق بشر،او 

ازخطرناک ترین مجرمین جنگی ثبت وضبط شده است، واین سخنی است 

مردم کابل شاھد عینی جنایات او و سایر جنایتکاران جنگی  درست وبرحق و

خلیلی، محقق، سیاف ، حکمتیار، ربانی ،اسماعیلخان، عطامحمد نور، : ون چ

البته این به معنای آن نیست که . استند١٩٩٦- ١٩٩٢جنرال دوستم در سالھای 

پرچمی کمتر از اینھا دست شان به خون مردم افغانستان  جنایتکاران خلقی و

  .آلوده است

ی که با قبول مرگ خود و محبوبیت منزلت  و نمیدانم شما چرا آن مقام و

رایگان از  رنج کودکان تان بدست آورده بودید، با نشر ھمین عکس مفت و

دیگر کی میتواند از شما در زمرۀ زنان مبارز ومدافع حقوق مردم . دست دادید

پیغور بزرگی برای فرزندان وخانواده خود در  ًمظلوم سخن بزند؟ یقینا طعنه و
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آنھائی که در حمایت از شما  من و. نین نمیکردیدتاریخ کمائی کردید، که کاش چ

مدافع حقوق  شجاع و مقاله نوشته ایم وشما را به حیث یک زن مبارز و

دانشمندی چون داکتر سید عبدهللا کاظم ،  مظلومان به ستایش گرفته بودیم و

کرد، وسایر   کتابی را بنام شما مسمی خواھد:ضمن مقاله ای نوشته بود

یکنم ھمگی در فکر اصالح غلط فھمی خود در شناخت شما نویسندگان فکر م

به نحوی از نوشته ھای خود پشیمان و در صدد پس گرفتن سخنان خود  استند و

  .آمد خواھند بر

ای کاش این عکس شما بجای فھیم با حضرت مجددی می بود که دوبار 

 درھنگام عیادت شما در تلویزیونھا دیده شد وھم منحیث یک روحانی سرشناس 

جامعه افغانی ھیچکس براین مالقات اعتراضی نمیکرد ولی اکنون ھرکس 

ناقضین حقوق بشر که در مقامات  میتواند بگوید که شما با تمام مجرمین جنگی و

برخاست ھایی داشته اید واین برای یک  بلند دولتی لمیده اند، چنین نشست و

ف دولتی شما ما نمیدانیم موق .شخصیت سیاسی عیب بزرگی محسوب میشود

، دست به این خود نمائی بیھوده ل حاضر چیست که قبل از ھرکس دیگردرحا

   .شھرت نیک خود را تباه کردید زدید و

خواھد شد،ولی باید بدانید که این را نتمام خوش میدانم این نامه ام برایت 

 ،با فھم داشتم شعور و اخالصی که به شما منحیث یک زن با بخاطر محبت و

لحظه یی با خود فکر کنید که چگونه از اوج قلۀ  م تا آنرا بخوانی ونوشته ا

  ختم . سقوط کردید ،نیک نام بخاطر ھیچ احترام زنان مبارز و
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 ،فعال حقوق زنان افغانستانشيرين نظيری

 

 زن با احساس و پر کار نیری شخانم

  در مورد حقوق زن که یاز اوان نوجوان

 در جامعه  پامال دست خشن مرد ساالر

 دی نمای متیعقب مانده  ما است کار و فعال

 شهی ھمی را برایی برازنده یو از خود آثار

 .عبارتند گار گذاشته است که ادیب

ً ھفت گانه جھان باستان بیعجا "اــ

" 

 "انهی می ھفت گانه جھان درسده ھابیعجا  "-٢

 " ھفت گانه جھان نو بیعجا"-٣

 " افغانستاننیزم از سر ی فرھنگی ھانهیگنج "-٤

 

با  ییمصاحبه )آقای امان معاشر( زن در ونکوور کانادا ۀخبرنگار مجل

در برخی از رسانه ھای جمعی افغانھا ومنجمله سایت موج انجام داده که وی 

به نشر رسیده ، آنرا از نظرمیگذارانیم تا با روش کار وخصوصیات فعالیت 

 .ھای این خانم گرامی بھتر آشنا شویم

 ،آغاز کار شما راجع به نگارش و مقاالت یری نظنیریخانم ش: پرسش

  شروع شده است؟یاز چه زمان

 زن را به زن نیً سالگرد مجله وزنی که دھمدی ازھمه اجازه دھنخست

 مجله زن، بشما و رمسؤولی مدی نورزقهی شفکوتفکربانوی ونختهیفرھ

 دی مزی ھاتیفق گفته و موتی و تھنکی وعالقه مندان مجله تبرراندرکارانیسا

 .می تک تک تان آرزو نمایبرا
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 شروع نمودم و سهینوشتن را مانند سائر اشخاص از دوره ل:  پاسخ

 مکتب و یواری ددهی نوشتن به دفتر خاطرات ھمصنفانم ، جرمی کار ھانینخست

 و یاما بطور جد.   شدی داده ممانی برای آموزگار زبان دریمقاالت که ازسو

 بتداءا.  عرصه به خرچ دادمنیادتردری زی کوششالتیمستمر بعد ازختم تحص

 ھا،رھنمود ھا هیانی ھا، بامی کوتاه، پی گزارش ھاهیتھ" ،یسی کوتاه نوًوهیبه ش

 تر شرفتهی پوهی شنی کوتاه کارکردم رفته رفته ای و داستان ھایناریمیمواد س

 یه ھا تررانمود و سرانجام نوشته ھا، رای و مدت طوالنادی کار زجابیشد و ا

 نی که استیادآوریمستلزم .  شدندبدل کتاب مکی و به مودهی خود را پیطوالن

 . ھم ھمراه بوده استی و با فرازو فرود ھائی طوالنیلیپروسه خ

کتاب اول تان تحت چه عنوان چاپ و نشرشده است؟ طرف :   پرسش 

 ؟. ھا اندی کتاب کنیتوجه شما در ا

ً ھفت گانه جھان باستان بی عجا" کتاب من تحت عنوان نینخست:  پاسخ

 یزی کتاب جوانان و نو جوانان عزنی است ومخاطبان من دردهیبه نشررس" 

 . باشندیکشورم م

 در کجا نشر شده است؟ ست؟ی کتاب چنی نشر ای زهیانگ:   پرسش

 ای شده است لی بداخل کشور گسی اثرنیغرض استفاده جوانان مشتاق به چن

 نه؟

 بود که ذھن نسل جوان کشورم را نیوشتن من االبته ھدف از ن:  پاسخ

که سال ھا درتحت جنگ و حوادث ناگوار آن سرگردان بود منسجم ساخته و 

 نی تریمتی کتاب ھا از قنی در طبع و نشر ال،ی دلنیبناء به ھم. میکتاب خوان نما

 ی دانم؛ ولی نمسندهیگرچه خودم را نو.  متنوع استفاده نمودمیکاغذ و رنگ ھا

 اش کتاب بخوانند و ھنی که دوست دارد نسل جوان میدر ھستم، مادر ماکی

 ناگوار جامعه یای داشته باشند و تمام قضای درخشانندهی تا آندیکسب علم نما

دررابطه به .   و به آنھا برخورد سالم داشته باشندستهیشانرا با چشمان بازنگر

چاپ نموده ام و  کتاب ھا را درکابل ًه گفت که ھمدی باگرشمایپرسش جزء د
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 بود که پول نیھدف من ا. توسط ناشرم در سراسرکشور ارسال شده است

 و ھم مورد استفاده ردی نشود و به ھموطن خودم در وطنم تعلق گگانهیچاپ آن ب

  جوانان ما  درخارج کشور امکانات رایز. رندیجوانان در داخل کشور قرار گ

ًھمه کارھا را در داخل کشورم  به  ی آرزومندنیبه ھم. ند به دسترس دارادتریز

 باعث کهی  ازهیانگ.  سوال تانی پردازم  به جزء بعدیاکنون م .  دمیانجام رسان

 آثار درآوان نی خودم به چنی عدم دسترسیکی .  سمی کتاب ھا  را بنونیشد من ا

 فراوان کودکان ی ھای ھا و کمبودیدوم نارسائ.  ام بودی وجوانینوجوان

 ھا، می کتابخانه ھا، موزده،ی مکتب، کتاب، آموزگاران ورزوجوانان ما به

 شانه ی روی ھمه نبود ھا بارنیا.  انترنتوتروی کنفرانس ھا، کمپنارھا،یمیس

آرزو داشتم که . سمی را بنوی کتاب معلوماتنی شد ومن را وادارساخت تا امیھا

 نینم بد را نبشته کی آن کتابی جوانان را بدانم و روی ھای کمبودکیاز نزد

 از ده شی به افغانستان نمودم و دربی آثار سفرنی از نوشتن اشیمنظور پ

 ی عده محدودی نظرنی در شھر کابل سرزدم و ھمچنیکتابخانه و کتاب فروش

 گرفتم که حد می سبب تصمنیاز.  شدمای جونهیازمحصالن دانشگاه کابل را درزم

را در برابر مادر وطن  خود نی را پر و دیوچک کیگاھی خالای و یاقل کمبود

.  کشورم گردمیزی جوانان عزی برای خدمتی مصدرقی طرنی وازمیاداء نما

جوانان را .  بار اول پس از سقوط طالبان بکابل مسافرت نمودمکهیسوم ،زمان

 و نا مهیآنھا سراس. افتمی بعد از جنگ ی افسرده گکی از کتاب و قلم و در گانهیب

 شان به مطالعه ھم چنان شانیجلب افکار پت وپربخاطر . دندیرسی نظرمهآرام ب

 ام ، پس ازگذشت دوازده سال، کنارگذاشتن قلم، دوباره  ی درونیپاسخ به ندا

 گفت ھر چھارکتاب دیبا.  نوشتمشانی کتاب خودرا برانیدست به قلم بردم و اول

 دوم دستدست اول توسط خودم و .  استیسیام بدون سانسور و بازنو

 .ته است ،درتحت چاپ رف

 کدام موضوعات و مطالب ی محتوی دوم شما داراهینشر:  پرسش

 است؟
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 ادامه دادم و کتاب دوم  ام را تحت زیالبته به کارم به جوانان عز:  پاسخ

 وکتاب سومم را تحت عنوان انهی می ھفت گانه جھان درسده ھابیعجا" عنوان 

ھستم اگرجوانان حاال ھم آماده بکار. نوشتم"  ھفت گانه جھان نو بیعجا"

ن موضوعات را ی که تازه ترلمیما. خود را ارائه دارندی تازه ئیشنھادیپ

 . بگذارمارشانی نوشته ودراختشانیبرا

 د؟ی آغاز کرده ای کتابیمطالعه را از کدام سطح و از چ:  پرسش

 " ستی آدم فروشان قرن بی را که خوب خواندم کتابی کتابنیاول: پاسخ

درھمان وقت صنف ششم .  بودی آن کتاب رابعه بلخبیعقو به ت"  بشر اتیجنا

 مطالعه آنھا ی نوشته بودند و دراثنایدی تراژاری کتاب ھا را، بسنیا. مکتب بودم

 می ھاختنی اشک ره و سلسلختمی زنان جوان ودختران ری برای فراوانیاشک ھا

 . ادامه داردزی اکنون ننیبه زنان و دختران جوان، تا ھم

 افغانستان را نی ازسرزمی فرھنگی ھانهی کتاب گنجشی پیچند: پرسش

 من دی   از دیاو ازمطالع  اثر فوق العاده راض. دمی از دوستانم دیکیبه دست 

 با زشی خوشبخت و موفق است که آثارش را ھموطنان عزی ئسندهیآن نو

 کتاب نیمن در.  کنندی شده و قدرداندیتف بخوانند و از کارش مسیعالقه مند

 که منظم دمی کشیادی تجربه بدست آورده بودم و ھم چنان زحمت زی کمکیخود 

 رابطه کیتا  .می ھارا بدست خود سانسور نمای و کاستی وکممیو مرتب کارنما

 .دی آانی من و خواننده به منیخوب ب

   د؟ی روز ھا مصروف چه کارھستنیدر! ی نظرنیریخانم ش:  پرسش

   یم.  کردمی میگربازخوانی باردکی را که نوشته ام ،ی کتابنیآخر: پاسخ

 خیزن در ادوار مختلف تار"  کتابم نی البته نام اد؟ی درباره آن بگوئی کمکیشود 

 . بتوانم تا تابستان امسال به چاپ برسانمدوارمیام. است " 

  زبان به نزد تان محبوب است؟ی گان فارسسندهیآثار کدام نو:  پرسش

 بوده و با تی به واقعبی قرای و یتک که می ھمه آثارقتیدر حق:  پاسخ 

 آن می استوار باشد و خواننده گان به خواندن و مفاھی و منطقیاستدالل علم
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محبوب القلوب .  نوشته شده باشدیبائی و زی نداشته باشند و به ساده گیمشکل

 قی صدرمحمدی و می راوندی محمدغبار، مرتضرغالمیاز خواندن آثار م. است

 ادی آثارجواد فاضل را زی جوانی برم و درعنفوانی محضر  تادیز... فرھنگ و

 گونه توسط نی به ھمیادی زی اواخر کتاب ھانیبدون شک در. دوست داشتم

تاکنون . ً درگوشه غربت ام کهیاما ازآنجائ.  ما نوشته شده باشدنیمورخ

 مرا زی گان عزسندهینو.  نامبرده نشده استنجایاگردر.  است دهیبدسترسم نرس

 درآن سندهی شود، نوی آراسته مورچاپیز  که بای ھرکتابقتیدرحق. ردارندمعذو

 .ازنظرمن قابل احترام است.  شود ی را متقبل میادی زیزحمات

 سندهی ھدف نومیتوانیم.  گان شدسندهیحاال صحبت ما درباره نو:  پرسش

  . می گان را بدانسندهی نو،یگ

 ی از حوصله منددکهیا نمی را مادی وقت زجابی سوال شما انیا: پاسخ

 گری از ھمدزی گان نسندهی ھم نوی است و از سورونی مصاحبه بنیزمان ا

 ، ممکن به منظور ندی نمای مال اھداف مشخص خود را دنبکیمتفاوت اند و ھر

.  باشدهی به مناصب عاللی ھم به خاطر کسب شھرت و نایبدست آوردن پول و

 ی باطنازی نای وی درونیم در اثر ندا توانی آنچه را من درباره خود گفته میول

  .ستمی قائل نیتی اھمچگونهی پول ،مقام و شھرت ھیام است و برا

 یبا مردم زمانه بسر بر ول« : را بکار بندندلریً گان، گفته شسندهی اگرنو

 که بدان محتاج اند، نه سی بنوی معاصران خود مطالبیمانند آنان مباش؛ برا

 .»  پسندندی که میمطالب

 د؟ی دارامی آورند چه پی رو می گسندهیبه جوانان که تازه به نو: پرسش 

 است و از مطالعات خود ی ضرورادیدر قدم نخست مطالعه ز:   پاسخ 

 نگاه کردن، سپس نوشتن و نوشته را قی داشت برداشتن ، بخاطر سپردن، دقادی

ندن ،  کردن و بعد ازآن دو سه بارخواحیچند بارخواندن و اشتباھات را تصح

 شان ذھن ی خانواده را داشتن،ھرروز نوشتن ،تمام داشته ھاقی و تشوتیحما

.  وبالخره خوب نوشتندنیشی انددن،خوبی کاغذ آوردن ، خوب شنیرا رو



 ٣٢٠ سيمای زن افغان درحماسه وتاريخ              

ھم .  باشدی ضرورمانی براشهی ھمی کنم برایساده و روان نوشتن، من فکر م

ست، خود داشته  با بزرگان قلم بدی ازآغاز کار مشوره ھائشیچنان اگر ما پ

 جوانان ما نظر با لدرھر حا.  بودمی خواھی بعدی ، موفق تر در گام ھامیباش

 نی کره زمی جوانان دررونی و مستعد ترنی که دارنداز موفق تریپشت کار

 از آنھا را ستاره یکی و ھرمی نمای افتخار مشانیمن به ا.  شوندیمحسوب م

 .دانمی روشن در آسمان جھان معاصر مان میھا

 دی شدادحاضری زی ھاتی جان شما با داشتن مصروفنیری خانم شتشکر

 .دیو به سواالت ما جواب داد

 امان معاشر یازشما ژورنالست فعال و با احساس آغا: یری نظنیریش

 زن نی غربت قلم برداشته و با فعالاری که، در دمینمایاظھارسپاس وامتنان م

 شان در یام داده و ازکارکرد ھا را انجیدرھر گوشه وکنار جھان گفت وشنود

 انی شما در مهی شبی شمارمیاگر بگو. دی نمائی می مختلف قدردانیعرصه ھا

 کنمیتصور م.  ھم وجود ندارندای کم وانگشت شمار و اری کشور ما  بسانیفرھنگ

 و ی به سعھنی مدهیدرھرصورت زنان ستم د.  را مرتکب نشده باشمیکه اشتباھ

 چی وخدمات شما را ھرومندتردانستهیشته و خود را ن شما ارج گذایتالش ھا

 .دیباشموفق و سرفراز .  فراموش نخواھند نمود یگاھ

 یآوا  در رابطه به آدرسشتری غرض اخذ معلومات بتوانندی معالقمندان

 . ندیزنان افغان مراجعه نما

http://voiceofwomenafg.blogspot.com /  

  

  

  

  

  

  



 ٣٢١ سيمای زن افغان درحماسه وتاريخ              

  

  سپوژمی زرياب نويسنده

  

 

وژمی زریاب نویسنده دخت عبدالروف پنجشیری می باشد ودر سال سپ

. ای نوگرا و فرھیخته بزرگ شد  م در کابل به دنیا آمد و در خانواده۱٩٤٩

. کرد او دخترانش را تشویق به درس خواندن می. پدرش عتیقه فروش بود

 در خوانده و از دانشگاه کابل" ھای دبستان و دبیرستان را در لیسه ماللی دوره

ی ادبیات مدرن از  ی زبان و ادبیات فرانسوی دانشنامه گرفته و در رشته رشته

آموزی   دانش  وی از دوره.فرانسه با مدرک دوکتورا فارغ التحصیل شده است

شرنگ شرنگ "ھای  نویسی پرداخته و تا کنون از او مجموعه داستان به داستان

سیده و او ھم چنان در و داستان بلند به نشر ر" دشت قابیل"و " ھا رنگ

سپوژمی زریاب که در آغاز . ھای ماللی و استقالل تدریس کرده است مکتب

کرد بعد از ازدواج با اعظم رھنورد زریاب، سپوژمی  تخلص می" رووفی"

جایگاه سپوژمی : پردازان ادبی به باور برخی از نظریه." کند زریاب تخلص می

 .آوراست   حتا اساتید رشکنویسان امروزین و زریاب در میان داستان

 سپوژمی زریاب در میان بانوان داستانسرا به باالترین مقام داستان

 توان سراغ کرد که با تعھد و  نویسی کشور تکیه دارد و کمترین نویسنده را می 
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 . مسوولیت دوگانه دست به قلم داشته باشد

ن و تنوع درونمایه داستانی، زبان داستان، توجه به شگردھای داستا

نویسی سپوژمی زریاب را  ھای داستان گی انسجام مضون و شگل از دیگر ویژه

ترین  سپوژمی زریاب از اندک نویسنده گان ماست که با مدرن. سازد می

 .نویسی آشنایی دارد شگردھای داستان

اش را دوست  داند و مردم و سرزمین زبان پارسی را بخوبی می

ھایش  گی در بسیاری از داستان  ھنر نویسندهاین تعھد در برابر مردم و. دارد می

سپوژمی زریاب در داستان ھایش نه تنھا با زمانه ما و مصایب ما، . تجلی دارد

کند بلکه این مصایب و  سازد و پیوند ھنری و گفتگو برقرار می ما را آشنا می

ا، ھ ھا، روایت ترین نام کشد و بومی ھا را در تمامیت انسانی ما به تصویر می رنج

پردازی جاویدانه  رنج ھا و ھویت ما را در قالب معاصرترین شگردھای داستان

 .سازد می

شناسان فرانسوی سپوژمی زریاب را  از ھمین رو یک تن از افغانستان

گان افغانستان برشمرده  در کنار خلیلی و مجروح یکی از بزرگترین نویسنده

  !اش شگوفا باد قلمش توانا و خالقیت ادبی. است
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   فعال سياسیفوزيه کوفی

  
  فوزيه کوفی نماينده مردم بدخشان در ولسی جرگه

 از درون از مشکالت  و پس از گذره آمدای در بدخشان بدنفوزيه کوفی

 زنان، حقوق بشر و جامعه ونیسی کمسیی افغانستان، حاال ری خانواده سنتکی

ضور زنان در گسترش ح:  دارد بزرگییھا دغدغه.  افغانستان استیمدن

 موضوع به زنان افغان که نی و باوراندن ایتی جنسی برابرجادیجامعه، ا

 در شروانهی حضور برابر و گاه پیساز  می و تصمیریمگیتوانند در مقام تصم یم

 ھمه مردم و ی افغانستان را برادیدوران جد. برابر مردان جامعه داشته باشند

 داری دوباره از خواب بی روزترسد یل م حانیدر ع. داند ی زنان مغتنم مژهیو به

 را تنھا ای و دنشود ی اداره مین طالبادگاهی جامعه افغانستان توسط دندیشود و بب

 از نظر او، جامعه ده،ی پدنی از ایری جلوگیبرا. ندی چادرش ببچهیاز در

 .  مواجه استیا  بزرگ و گستردهیھا افغانستان با چالش

 .لطفا خودتان را معرفی کنيد

 از دانشکده حقوق و علوم لیالتحص  بدخشان ھستم، فارغتی متولد والمن

 امور زنان و حقوق بشر و جامعه ونیسی کمسیی و در حال حاضر ریاسیس

 لی دور دوم است که من در پارلمان افغانستان به صفت وکنیا.  پارلمانیمدن
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 تمرکز. کنم ی میندگی را نماری دوردست و فقتی والکیمنتخب حضور دارم و 

 .  استی اجتماعی کارھای رومیھا تیفعال

چه چيزی در دوران جديد اعتماد شما را جلب کرده و شما آن را 
 کنيد؟ عنوان يک نوآوری وابتکار مثبت ارزيابی می به

ھا   رسانهی و آزادانی بینظر من آزاد  بهان؛ی بی و آزادی تحول اجتماع

 را محدود سازد، ی آزادنی بخواھد ای که اگر ھر حکومتدهی رسییبه جا

 که اند دهیمردم د. اند  را تجربه کردهانی بی آزادیایچرا که مردم مزا. تواند ینم

 قی کند، اما از طرینمشان را حل   مشکلری وزکی ای و لی وککیگاه مراجعه به 

 کی به گوش شان یھا  حرفقی طرنی و از اکنند ی مانی مشکل را بنی رسانه اکی

 . رسد ی و بانفوذتر متر عی وسیھا  افراد و گروهیسر

 چه بوده است؟) دیجد( دوران نیآورد ا  دستنی شما بھترنظر به

 گریآورد د دست.  وجود پارلمان استدی دوران جدیآوردھا  از دستیکی 

.  قانون مشکالت خود را داردنیھرچند که ا.  استیداشتن قانون اساس

  . ن در جامعه است حضور آناشی حضور زنان و افزاگریآورد د دست
 

 ترين ترس امروز شما چيست؟ مھم

.  ترس امروز من استنیتر طالبان بزرگ. گرد به دوران گذشته  عقب

 تمام مردم گری دبار کی که نمی روز از خواب بلند شوم و ببکی که ترسم ی میگاھ

اگر چه من فکر . کنند یوگذار م ھا گشت)ابانیخ( در سرک دی سفیھا کابل با کاله

 درک دی باندیای بدوباره طالبان یاگر روز.  نخواھد شدنی چنگاه چی که ھکنم یم

 رفته و جامعه افغانستان شی پعی سراری در افغانستان بسیکنند که تحول اجتماع

 در افغانستان شهی چون ھمیول.  طالبان را با فکرشان تحمل نخواھند کردگرید

 کودتا جابجا قی از طر شبه شکل گرفته و قدرت و حکومت معموالکیحوادث 

 نظر نیاز ا. ترسم ی بابت منیرگذار بوده، از ایتر تاث شده و قدرت مردم کم

 را شیھا  و فرصتھا شرفتی و پای دوباره دنی ترس را دارم که روزنی ایگاھ

 . نمی ببی چادریاز پشت جال
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 سه چالش بزرگ پيش روی افغانستان چه ھستند؟

. ھاست  چالشنی انیتر افغانستان مھم استی ناپسند حاکم در سیھا  سنت

 یصورت سنت مثال ما به.  حک شده استی در ذھن ما به شکل سنتزھای چیبعض

 گروه کی مربوط به ای مرد باشد و کی افغانستان جمھور سیی که رمیا رفتهیپذ

 ی ساختارضیتبعچالش دوم .  موفق باشدتواند ی نبود، نمنیخاص باشد و اگر چن

 نیا.  زنان وجود داردهی علیرمرئی و غیت که مرئ اسییدر ساختارھا

 ی زنان است که گاھهی علی ما دارد و خشونت خاموشخی در تارشهی رھا ضیتبع

چالش سوم ھم که وجود دارد و . شود ی اما احساس مست،یاوقات قابل لمس ن

 .  استی خوانب کند، نبود فرھنگ کتاریی تغدی که باکنم یمن فکر م

ھای اجتماعی،  ه در مقابل مشارکت زنان در عرصهسه عامل بازدارند
 اقتصادی، سياسی و فرھنگی چيست؟

 مردان یدر افغانستان مولفه قدرت برا.  استی فرھنگ مردساالریکی 

 و ی اکثرا سنتیھا طرز برداشت.  بر زنان فشار وارد کنندشتری است که بنیا

 مختلف یھا  که مانع مشارکت زنان در عرصهینی دیھا  از برداشتیعرف

 زن نعنوا ما به.  زنان استینی عامل دوم است و عامل سوم خود کم بشود، یم

 و در مورد ما، مردان یریگ می در سطوح بلند تصمدی باشهی که ھممیا رفتهیپذ

 ی زندگییھا  در خانوادهیبه شکل سنت. رندی بگمیحضور داشته باشند و تصم

 که حرف میا  کردهی زندگیاجتماع که حرف اول را پدر ما گفته و در میا کرده

 که ی اعتماد به نفسای و ی زنان حس رھبرانیدر م.  مرد زده استکیاول را 

تر   قرار بدھند، کمیریگ می باالتر و برتر از لحاظ تصمتی موقعکیخود را در 

 . شود ی مدهید

 سه مطالبه مھم و عمده زنان را اگر بخواھيد نام ببريد، چيست؟

   جامعه نیعنوان انسان در ا  است که زنان ھم بهنیبه ا مطالنیتر  عمده

 یاسی در قدرت سدی است که بانی مطالبه زنان انیدوم. مورد احترام باشند

 داشته باشند نه ی و عملیافغانستان و مخصوصا پروسه صلح مشارکت مفھوم
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 خواھد شان  پروسه خود زنان و حقوقنی در ای قرباننیتر  عمدهرایز. نینماد

 .بود

  ی در زندگیراتیی تغی است که از لحاظ اقتصادنی سوم زنان امطالبه

منابع در . برند ی رنج میادی زی اقتصادیھا یزنان از نابرابر.  شودجادی اشان

 گروه کی گروه خاص و در دست مردان و مربوط به کیافغانستان در دست 

 م؛یفا نساز زنان را خودکی ما از لحاظ اقتصادکه یتا زمان.  استیاسیخاص س

 . می خودکفا باشمیتوان ی ھم نمیاسیاز لحاظ س

 حقوق و شبردی پی و مراکز قابل اتکا در داخل افغانستان برامنابع

  ھستند؟ییھا  و گروهیمطالبات زنان چه کسان

 کی زنان به یھا  جنبشای یستینی فمیھا  کشور ھا خود حرکتری در سا

تر با آن   کمی کنونطیتاسفانه در شرااما ما م. اند مرجع قابل اعتبار بدل شده

 ی روتوان ی تنھا می حکومتیبه ھر صورت از نھادھا. میمراجع مواجه ھست

جا   به آنتوانند ی زنان مرایز.  است حساب کردیردولتی نھاد غکیپارلمان که 

ھا نقش  نظر من رسانه چنان به ھم. ندی خود را بگویھا مراجعه کرده و حرف

 شود ی ھنوز نمیی و قضای عدلی نھادھایرو. کنند ی میباز را یا  عمدهاریبس

 .  دارندزیآم ضی تبعی با زنان برخوردھای محاکم و دادستانرایز. حساب کرد

 شود؟ قانون منع خشونت عليه زنان چرا تصويب نمی

 با رتی قانون در مغانی از مواد ای که بعضکنند ی از افراد فکر می تعداد

 ی اسالمی قانون در اکثر کشورھانیا.  غلط است کامالنی است که اعتیشر

 فکر ی فرھنگ حاکم، برخلیدل  بهنیچن ھم.  شده و الزم االجرا استبیتصو

 قانون نیا حداقل ای به زنان داده شود، و ی اجتماعیھا ی آزادی اگر اندککنند یم

 تعداد مردان ھم ترس از دست دادن کی. کند ی مدی شود، اسالم را تھدبیتصو

 که در پارلمان ی از زنانی است که تعدادنی ھم اگری دلیدل.  خود را دارندقدرت

 قانون فعال نافذ است نیبه ھر صورت ا. حضور دارند با ھم اختالف نظر دارند

  )ھشت صبح(. می تالش کنما   قانون ھمهنی ابی در راه تصودوارمیو ام
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  شکريه بارکزی،مدافع حقوق زنان

 

  شکريه بارکزی،نمايندۀ مردم کابل در پارلمان

آگاه وصاحب نظرو ،یکی از زنان تحصیل کرده ،یارکزب  هیشکر

عالوه برزبانھای سخنور فصیح الکالم است ووی . بدست افغانستان استمقل

ملی پشتو ودری برزبان انگلیسی نیز مسلطه است ودر ھرسه زبان چنان صاف 

فه وبدون اشتباه دستوری صحبت میکند که گوئی ھرسه زبان مذکور، و بی وق

این درایت وذکاوت وھوشمندی از مصاحبه ھای وی که . زبان مادری وی است

در تلویزیونھا ورادیوھای بین المللی صورت گرفته ومیگیرد، به وضاحت دیده 

 سی افغان، رئستی بحيث مؤسس انجمن زنان ژورنالخانم بارکزی .میشود

 مردم دردوره ۀندی ، نمای قانون اساسنی تدوونیسی ، عضو کمای زنان آسۀؤسسم

 ۀازروزنامی زن ،  صاحب امتنهی ھفته نامه آئرمسئولی جرگه، مدیپانزدھم ولس

  .  وظيفه کرده استی ، ايفای بارکزهی شکرادی بنسی و  رئیترق

  بارکزی از مردم  قندھار است که خاننیدختر شمس الدخانم بارکزی 

 ی ثانوماتیموصوف تعل. ده است ش در شھرکابل متولد یشمس ۱۳۵۱در سال 

 از ی را در رشته جيولوجسانسیسند لسپس را در کابل به اتمام رسانيده و 

 ۀندینمااکنون   یو.  بدست آورده استی خورشيد۱۳۸۲پوھنتون کابل در سال 

  . جرگه ميباشدیمردم کابل دردوره شانزدھم ولس

 ۰۷۰۰۲۸۱۸۶۴  : تماسشماره 
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 shukriabarakzai@yahoo.com : ايميل

، از زنان صاحب نظر در مسائل سیاسی و یکی از  بارکزیخانم 
شورای علمای واکنش به قطعنامۀ  درمدافعین حقوق زنان افغانستان است و 

تحصیل زنان در :ه بودند  گفت٢٠١٤ر اوایل مارچ دکه  افغانستاندینی 
کالس مردان در پوھنتونھا وکار زنان در فاتر دولتی وحتی در 

وکرزی ھم اعالم شود ممنوع باید از نظرشرع نارواست و پارلمان 
   :گفت .به پیشنھاد آنھا لبیک گفت وکف زد

١! ًعلمای محترم لطفا برکودکان تجاوز نکنيد
  

شورای ھای نام  :د؛ گفتوی که با گزارشگررادیو آزادی صحبت می کر

 نھاد علما نخست باید به یاران خویش توصیه کنند که ازتجاوز به دختربچه ھا و

  .پسربچه ھا که برای فراگیری قرآن به مساجد می روند، جلوگیری کنند

وظیفۀ علماء این است که به مردم بگویند؛ . جھاد افضل با نفس است

تجاوز دست  غارت و دزدی و خون ناحق نریزند؛ رشوت ستانی نکنند؛ از

  .قرآن برابرکنید با احکام مندرج در گفتار تان را با رفتارتان و. بگیرید

وقتی گوش وبینی زنان بریده می شود وحق کودکان : بانو بارکزی افزود

برخورد علمای  ویتیمان پامال می شود؛ آن گاه این عالمان دین کجا ھستند؟ 

دم افغانستان درطی سی سال دالل ھای دین و مر. ًدین کامال مبنای سیاسی دارد

دالالن سیاسی قدرت، خیانت کاران که خون سه میلیون شھید ومعیوب را برباد 

   . داده اند، شناخته اند

ھم ازدرک مشکالت ورنج  این عالمان دین ھم از احکام دین بی خبر اند و

خالفکاری مانع چرا این عالمان، مردان را از. ھای زنان افغانستان بیگانه اند

منع اختالط زن ومرد آن است که زنان ازحق  نمی شوند؟ ھدف آنان از

وی  .مالھا باید به مردم توصیه کنند که به کودکان تجاوز نکنند. کارمحروم شوند

آن ھا باید بدون . نھاده اند مدعی شد که علمای سیاسی تکلیف دینی خود را کنار
                                                

 هللا امام م�سجد ش�ھر قن�دز م�ورد تج�اوز ني امی از سو١٣٩٣ در ماه ثورهُنه سالدختربرشنا - ١
  .ه بود قرار گرفتیجنس
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 و اعادۀ حق یتیم، خیر وه ورش موضع گیری خاص سیاسی برضد فساد و

ایجاد فضای اجتماعی سالم  غاصبان جایدادھا و زکات، برضد خالفکاران و

من در جای دیگری در ) ش١٣٩٢ دلو ١٥گزارشنامه افغانستان،(.عمل کنند

مورد ایشان بیشترسخن گفته ام ،عالقمندان میتوانند به کتاب برخی شخصیت 

  .عه کنندھای فرھنگی افغانستان ازاین قلم مراج

  

 ماگه رحمانی؛ پيام آوری از پرده نشينان

 یلطيف ناظم: پژوھش

 

 ی سی است که در سالھای از بانوان فرھيخته و نستوھی رحمانماگه

 در ی مردم ساالری که برایھاي  و حرکتی طلبی آزادیھا  به جنبشیھجر

 ی نسلی امروز برایکشور ما، به راه افتاده بود؛ پيوست و اگر نام و

 یاو از زنان متجدد. بود آشنا و محبوبیناست، اما در آن روزگار سيمايناآش

 یجنسان خويش با قلم و قدم رزميد؛ بل برا  ھمی آزادی که نه تنھا براتاس

 را پيوسته در سر ی و دادگستریخواھ ی آزادۀ در بندش نيز، انديشۀجامع

 .دل بستپروريد و چون پدر و پدر کالن خويش به نظام مشروطه و عادالنه 

در ) ١٨٩٦ یمتولد پانزدھم جنور (یاحمد رحمان  فرزند غالمماگه،

 زبرين جامعه بود اما ۀ او طبقی که ھرچند خاستگاه اجتماعی است؛ مردیکراچ

 گرفت و از ھمين یتبار خويش سر ناسازگار او به رغم آن، با دولتمردان ھم

تاب جنبش در ک.  زندان گذشتاندیھا  را پشت ميلهی جوانیرو، سالھا

 :خوانيم ی میمشروطيت در افغانستان، در باب و

 ی تحصيل به اتحاد شوروی بود که برایاز جوانان تندرو عصر امان "

 داشت و از ی را ياد گرفت و خانم روسیاو در آنجا زبان روس. فرستاده شد

 به اتھام ١٣٠٨ ۀاحمد در سن … یگفتند) احمد روس(رو او را در کابل  اين

 یرا بی امانۀ سياست انگليس و تمايل شديدش به رژيم ساقط شدمخالفت با
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از .  ش١٣٢۵ ماند و چون در حدود ی در محابس کابل زندانی طوالنیھا مدت

 ".زندان برآمد در کابل وفات يافت

   نيز، از مشروطهی وی و عبدالحبيب عموی پدر رحمانعبدالرحمان

اند   در افغانستان، پژوھيدهیخواھ  که پيرامون مشروطهیخواھان بودند و کسان

 یاند که آن دو نيز مدت اند و نوشته خواھان نخست دانسته آن دو را از مشروطه

 رھا ی به زودی بر اثر نفوذ خانوادگی شدند ولیطلبان ديگر زندان  چون مشرطه

 .گرديدند است 

هللا خان  خواھان نخست، بدين باور است که امان  از مشروطهی يکقاسم

اين دو : "خوانيم یدر کتاب فرزندش م.  اين دو برادر بوده استۀقنيز در حل

که شھزاده ) ؟(خواه واقع بودند  مشروطهی رفقای فرعۀبرادر در رأس يک جرگ

 .هللا خان ھم به اين گروه شامل بود امان

 زيست که پدر و پدربزرگش از ی رنگ، ماگه در محيط خانوادگيھر به

 ۀ که با ھمیفتند؛ به ويژه پدرش احمد رحمانطلب به شمار مير  مردان مشروطه

 در راه مشروطيت، ی مستدام زندان، ھرگز دست از پايدارۀرنج و شکنج

 یلگاو که در چھارده سا.  برنداشت،ی امانۀ جنبش مدرن دھی و آرمانھایآزاد

 را ھمانجا یبه اين کشور آمده بود؛ نخست به مکتب مستورات پيوست و فارس

 ديگر تدريس کرد و سرانجام ھم در یھا  آموزش، در صنفآموخت و ھمزمان با

 گماشتند و چھار سال ی جغرافيه و بيولوژ،ی، او را آموزگار رياض١٩۴۴سال 

 .پس از آن به دارالمعلمين نو بنياد نام نوشت

ھاشم خان، پدر  در روزگار .  کشور بودی پر ھياھوی ناظر سالھاماگه،

 یت مستعجل شاه محمود خان، چند صباحدر دول. را در زندان استبداد يافت

 یدر امارت داوود خان، تماشاگر اختناق دولت.  را استشمام کردی و رھايیآزاد

 ی با ميراث معنويل اين احواۀبا ھم.  بسته بودیھا  خفته در گلوگاهیھا و فرياد

ساالران ھمنوا گشت و ھم فرياد   مانده بود ھم با مردمیکه از پدر، بدو بر جا

 شاه محمود خان پنج ۀ که از حکومت ھفت سالدانيم یم.  زن را سر دادیآزاد
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 در گلو یھا  سر دادن نعرهی آزاد و مھلت برای فضايی بود برایسال آن آزمون

 اختناق ی سالھای واپسين حکومت وسال دو ی ولی بيدادگری سالھاۀخفت

 یآزاد را که یھا و در کشيدن زبانھا ست، با دريغ مرد  و بستن دھنیسياس

 طبع و مماشات، ی نام نھاده بودند؛ با وجود نرمش نسبی پدر دموکراسطلبان 

 زندان را از ی که سلولھایمرد.  چھره بدل کردی مستبدۀسرانجام به شحن

 فريختگان یھا را به رو  زندانی بود بار ديگر درھاه کردی خالیزنانيان سياس

"  خلقیندا"، "وطن "یھا مهنا.  را قلع و قمع کردیاحزاب سياس. بيگناه گشود

 را با دگر نوانديشان در ی احزاب سياسیرا مصادره نمود و اعضا" انگار"و 

 نخواھد ی از اين که عمر اين ضرب و شتم، طوالنخبر یبند افگند و خود نيز ب

 يافت که به عمر ی آن که خود بخواھد يا بداند آگھی بيليارد، بیبود ھنگام باز

 از دربار، فضا را به سود استبداد و یي نفوذ حلقه. اند  پايان دادهیحکومت و

 از ناراضييان و ی شمار فراوان،ی خورشيد١٣٣١اختناق تغيير دادند و سال 

 در آن روزگار با ی ماگه رحمانکه شود یطلبان به زندان افتادند و گفته م اصالح

د را به  فقيی داکتر محمودی پيامھای و حتکرد ی ديدار می زندانيان سياسیبرخ

 آن روزگار، در کنار مردان گام ۀ و در تظاھرات گستردداد یبيرون انتقال م

 :نويسد یخودش م. زد یم

 مظاھرات شاگردان در برابر حکومت به حمايت از ی وقت١٩۵٠در  "

 از اين تظاھرات ی بيان صورت گرفت، من ھم در برخیانتخابات آزاد و آزاد

 به ١٩۵٠چيان را در آگست  ار از مظاھره دو ھزی که يکیھنگام. اشتراک کردم

ام خارج  زندان افگندند؛ مرا دستگير نکردند اما برايم گفته شد که نبايد از خانه

 نظارت نشاندند تا مبادا از خانه یام برا  را نيز در دربند خانهیشوم و سرباز

 ١٩۵۴ یدر جنور. ام نظر بند بودم گونه سه سال و نيم در خانه بدين. بيرون روم

 مرا ابالغ کنند؛ از من دعوت گرديد تا به حيث ترجمان با ی آنکه خبر آزادیب

 قير به کابل ۀ کار در نخستين کارخانیبرا که ی از متخصصان روسیگروھ

 " کنمیآمده بودند؛ ھمکار
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 به اين پندار است که اين تظاھرات عظيم بايد ھمان رخداد بزرگ نگارنده

 نه در ١٩۵٢ر است با نزدھم اپريل سال  باشد که براب١٣٣١ حمل سال ٣١

 ی رھايی برای تظاھرات١٩۵٠ نيست که در سال یترديد. ١٩۵٠اگست 

 اين ی در کابل صورت پذيرفت ولی مبارز سيد محمداسماعيل بلخیروحان

 نخست بسيار گسترده نبود و دو ديگر اين که چون سيد مبارز در ت،تظاھرا

 ینيز بايد ھمان زمان انجام يافته بود يعن گشته بود، تظاھرات یآغاز حمل زندان

 ١٣٣٠ ھفتم شورا، در پايان سال ۀ دوریوانگھ. در ماه حمل نه در ماه آگست

 اعالم ھشتم ۀ روز انتخابات دور١٣٣١ حمل ٣١خاتمه يافت و روز ) ١٩۵١(

 ١٣٣٠در ختم سال : "خوانيم یدر کتاب افغانستان در مسير تاريخ م. گرديد

 حمل ٣١ ھفتم به پايان رسيد و روز ی شوراۀ سه سالۀ دوریشمس

ديگر تاريخنگاران نيز . روز انتخابات جديد اعالم شد) ١٩۵٢اپريل (١٣٣١

 ١٩۵٠تظاھرات کابل و پيوستن دانشجويان را به اين حرکت پس از سال 

 :دانند یم

 از پرشورترين یطلب بود يک  افزون بر اين که آزاديخواه و اصالحماگه

 و از اين که رفت یفعان ھمجنسان در بند خويش نيز به شمار مپاسداران و مدا

اش   بر جامعهی زن ستيزۀ و انديشاند بھره یزنان کشورش از حق آموزش ب

 . فرمان ميراند؛ اندوھگين بود

شانه .  مردان کار کردی فرھيخته، بازو به بازوی ھمين رو، اين بانواز

 ی آزادی زد و گام به گام زمان، برا فريادیعدالت یبه شانه، با آنان در برابر ب

 شود ی که گفته میاش، اين راه دشوارگذار را پيمود تاجاي بند جامعه زنان در

 ھرگز افتادند ی آزارش نمی عام، برقع ار سر برگرفت و اگر در پیخود در مال

 .گذاشت یدوباره آن را بر سر نم

 فراھم یي ده پراگنیھا نوشته.  نوشته و جستار ھم بودی از اھالماگه

پرده نشينان  "ۀآورده است؛ داستان کوتاه نگاشته است و از ھمه نيکوتر تذکر

 . نھاده استیرا بر جا" سخنگو
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 شاعر زنان کشور ماست که اقبال ۀ نشينان سخنگو نخستين تذکرپرده

 است که در اين عرصه دست به یاش نخستين زن  و نويسندهيابد یچاپ م

 ۀ است که به گونی شعرۀ ديگر سومين تدکری از سو.زند ی می کتابیآور فراھم

 یلد سه جۀ پيش از آن فقط تذکریيعن. يابد یمستقل در کشور چاپ و انتشار م

 معاصر یو شعرا)١٣١٠، ١٣٠٩ (یهللا خليل  استاد خليلۀآثار ھرات به خام

 .انتشار يافته بود) ١٣٣٠(ھرات از محمدعلم غواص 

 ۀات اما از مقدم  تاريخ چاپ شده انجمنی از سو١٣٣١ در سال کتاب،

 که ھنوز یفراھم آمده است؛ سال) ١٩۴٩ (١٣٢٨ که در سال آيد یآن بر م

 ی بانو١٢٨ یکتاب به معرف.  نبوده است یاش ملزم به خانه نشين نويسنده

چون : "دارد ی تدوين آن را چنين بيان مۀ و انگيزپردازد ی میسخنور زبان فارس

در بين زنان شرق و در آن جمله زنان و دختران خوشبختانه در اين اواخر 

وطن عزيز ما، جنبش و نھضت پديد آمده و از طرف ديگر تشويق و تحريک 

 موقع رسد؛ ی اين طبقه به مشاھده مۀ بلندبردن سويیبزرگان و دانشمندان برا

 به ھموطنان را گذشته یھا  عصریرا مساعد شمرده و خواستم زنان سخنگو

.  کالم ايشان پرداختمۀ حال و نمونۀلذا به تدوين و ترجم. م نمايی معرفیگرام

اميدوارم دوستان علم و دانش با مال خظه و مطالعه اين اثر استعداد و قابليت 

 زبانان را به نظر احترام و یً بانوان مشرق زمين را، مخصوصا فارسیذات

 راه تنوير  توجه و اھتمام ايشان، درکمترينتقدير نگريسته مطمئن گردند که با 

 جامع شرق به ۀ معتنابه زنان که تاکنون عضو عاطل و پسماندۀاين طبقه عد

 با مردان دوش ی اجتماعی امور زندگۀشمار ميروند؛ به کار افتاده؛به ھر رشت

 خويش را انجام خواھند ی و طبيعی مل،یبه دوش و مساويانه وظايف اجتماع

 "داد

 متعارف، بر اصل ینگار ات تذکره، به تبعيت از سنت تاريخ ادبياين

 : پنج فصل استی فراھم آمده است و دارای تاريخیدوره بند

 . اسالم تا اخير قرن ششمی از ابتدای به ادبيات فارسینظر:  اولفصل
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 .فرن ھفتم، ھشتم ونھم: دومفصل

 .قرن دھم، يازدھم، دوازدھم:  سومفصل

 .قرن سيزدھم:  چھارمفصل

 .الزمان شاعرات مجھول:  پنجمفصل

 پيگير و دقت فروان ی گواه تکاپوی که پرده نشينان سخنگوھرچند

 نيز، ی سودمند استادھاشم شايق افندیھا  آن است و از مشورهۀنويسند

  اند   لغزشھا از دامن کتاب، دست بر نداشتهی نبوده است؛ با آنھم برخنصيب یب

 . پذيرفته شده استیکه با فھم شرايط آن روز امر

 ی آثار ارجمندترديد ی بماند؛ ی چند در کشور می سال،ی رحمانۀ ماگاگر

 دريغ که به خاطر شغل ھمسرش مجبور بود سالھا دور از ی ولنھاد، ی میبرجا

 .  ديگر بار سفر بنددی ديگر و شھریميھن باشد و ھر روز به کشور

 در آوان اشتغالش در دفتر سازمان ملل متحد در کابل، با يک مرد ماگه

 در ی و پس از ازدواج با وشود یآشنا م) رابرت مانتانو بروس( به نام یانگليس

 اين سفرھا در آن یسودمند. دھد ی شوھرش تن می کاریھا  به مسافرت١٩١٢

 و شود یم گوناگون، آشنا یھا  از سرزمينیشمار یاست که او با مردم ب

 ی انگليس،ی فرانسو،ی روس،ی فارسیھا ماگه زبان. آموزد ی فراوان میھا زبان

 ی و ايتالوی با يونانی و به بيان خودش تا حدداند ی می را به درستیو آلمان

 را در قبرس و زبان کتالن را در ی آموزش زبان يونانیھا او کورس. آشناست

 .فرانسه ديده است

 یھا  و در سالگذراند ی را در لندن میسر   اينک روزگار پيرانهماگه

االن آموزش داده است اما به زبان  را رايگان به بزرگسیپسين، زبان فرانسو

 از اين که سالھا نتوانسته است از ميھن خويش او . ننوشته استی چيزیفارس

 که نويسد یاش م ، در زنگينامه١٩٩٨ديدار کند؛ سخت اندوھگين است و سال 

و دريغا که اين . اول صلح؛ دوم صلح؛ سوم صلح:  وطنش سه آرزو داردیبرا

 !ايدنم یآرزو چه مايه بعيد م
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 ھا رويکرد

، سازمان ١٣٧٧:  جنبش مشروطيت در افغانستان، پشاور،ی استاد عبدالح،ی حبيب- ]۱[

 .١۵٩، ١۵٨مھاجرين مسلمان افغانستان، صص 

:  غبار، مير غالم محمد، افغانستان در مسير تاريخ، جلداول و دوم مکمل، پشاور-]۲ [

 .٧١٩ ميوند، ص ی، مرکز نشرات١٣٨٠

د مسعود، ظھور مشروطيت و قربانيان استبداد در افغانستان،  پوھنيار، سي-]۳ [

 .٦٦ ميوند، ص ی، مرکز نشرات١٣٧۵: جلداول و دوم، پشاور

زده است؛ نيز   را در افغانستان رقمیخواھ  که نخستين کتاب مشروطهی ھاشماستاد

 مير دليل.  بوده باشدیهللا خان عضو جمعيت آخر  ـ به نظر مير صاحب شايد اماننويسد یم

قاسم خان در اين خصوص، تماس بسيار نزديک سردار عبدالرحمان خان و عبدالحبيب خان با 

 در افغانستان، پوھاند سيد سعدالدين یجنبش مشروطه خواھ:  کنيدههللا خان است ـ نگا امان

 .٢۵۴ افغانستان، ص ی فرھنگی، شورا١٣٨٠:  استکھلم،یھاشم 

خاطرات ( يا ی ماگه در کتاب قصاريخ ماللۀ نامی خود زندگی فارسۀترجم:  نک-]۴ [

 ۀاياالت متحد(گرد آورنده نسرين ابوبکر گروس، ويرجينيا )  دختران افغانستانۀاولين ليس

 کابل تک، ص: ، ناشر١٩٨٨): امريکا

 ھمين کتاب صورت ۀ توسط گردآورندی کوتاه نيز از انگليسۀ اين زندگينامۀ ترجم

مدرسه در آن سالھا مکتب مستورات نبوده است زيرا بنابر  است که اسم اين یگفتن.گرفته است

 نھاده بودند و چون در ی، نام اين مدرسه را، مکتب قابلگ)؟١٣٠۴(مالحظات خاص در آغاز 

 .گفتند ی نيز می واقع بود مکتب اندرابی اندرابۀکوچ

 . ھمان- ]۶. [ غبار، ھمان، ص -]۵ [

جلداول، قسمت دوم، ¨ قرن اخير، فرھنگ، مير محمدصديق،افغانستان در پنج-]٧ [

 ، ٦٧٣ صصنا، ی بجا، ی بتا، یب

  ٢.، انتشارات االزھر، ص ١٣٨٠: ،پشاوری ماگه، پرده نشينان سخنگو،ی رحمان- ]۸[

 . را به دست آورد١٣٣١ نگارنده توفيق دست نداد تا چاپ سال ی برا

 در  ی م١٧لد ايرينا وريوسکايا متو( را که از مادرش ی نگارنده دو داستان و-]۹ [

   از یعنوان يک.  آواز، دست چاپ سپرده استۀبه دست آورده بود؛ در ماھنام) کازان روسيه

 .است" باغ بابر"اين داستانھا 
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 زينت نور،شاعر ونقد نويس

  

از چندسال بدینسو من درسایتھای آریائی و سایت زندگی وسایت 

ت نور اشنا وشاد شده آسمائی وسایت فردا وغیره،با شعر ھای خانم جوان زین

ام، ودر حالی که نمیدانم درکدام شھرافغانستان پا به زندگی گذاشته وتا چه 

سطح درس خوانده وتحصیل کرده،وحال در کجا زندگی میکند،دردل میگفتم این 

خانم جوان باید چقدر شعر خوانده باشد تا چنین شاعری زیبائی شناس و زیباگو 

 این شاعر نوآوری، مضمون آفرینی و تشبیھات در کالم. از آب بدر آمده باشد

بدیع و دقیق با بیان ساده موج میزند وانسان را در شیوۀ تخیل وتصویر ھای 

من این شاعر گرامی وفرھیخته را از جمله . بکر خودبحیرت اندر میکند

شاعرزنانان نو آور و پیشتازی می یابم که میتواند از بھار سعید وخالده فروغ و 

ر نو پرداز دیگر جلو بیفتد و توجه شاعران دیگر را به خود بیش از چندین شاع

  به چند تا از عزل ھای او توجه میکنیم تا . آنچه فکر میشود، معطوف نماید
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   . دریابیمتوانائی او را دربیان و ابداع تخیل وتصور شعر بھتر

  باران بوسه
  

 ِازه و لغزان بوسه راآن قطره ھای ت         ِنوشيدم از لبان تو باران بوسه را

ِحس می کنم نوازش پنھان بوسه را         ُپيچيده دور پيکرم احساس تازه ای ِ 

 ِآدم مکـــيد از دھــنم جـان بــوسه را          ِحوا منم بـــلوغ تـنم ميوه ی بھشت

 ِدندان زده ست لذت سوزان بوسه را         ِحوا ربود ازلب آدم دو سيب مست

 ِبــا من سروده شعر پريشان بوسه را         عشقراچشيدن ازدھنت شيطان که بام

 ِاز من بخـــواه سورۀ ايمان بوسه را        آری منم حـــوا و گناھت بھشت من

           اينک برای آمــدنت می شوم بھــار

 ِره تــوشه آورم به تو باران بوسه را

 بسيا ر

 را چوكوچه گذركن مرا به خانه بيارم      مراچو بغض نگه كن مرا چواشك ببار

  مرا به سردی دستان  نا شناس  سپار    مرا به ھر نفست  گرم و آتشين بركش  

 ی دی بگذا رمرا ميان ورق پاره ھا       مرا نويس چو حرفی به دفترت امروز

 مرا تـــرانه شا دی بكن به روی نوار      مرا بخوان به ھواي دلت كه غــم دارد 

 مرا به قھر رھاكن، مرا توھيچ شمار         ـريز چـو لبخــند روي لب ھايتمرا بـ

           ولی زخـويش جدايم مكن كه مي ميرم

 مرا گـــذار كه باشم كـــنار تو بسيا ر

  مرزآشنايي

 حــلول سبــز رسيدن شــدی برای دلم        توآمدي و تپـيدن شـــدي برای دلــم 

 نـواي گــرم شنـــيدن شــدي برای دلم        ه ميريزدصداي توست كه ازھرتران

 کــه تـازه تـازه دميـدن شدی برای دلم        صفا ی روشن باران دميده از نفست 

 تـوشھد و شيرو مكيدن شدی برای دلم     چو ميوه ھای بھشت آشنا به کام منی 

         ميان مرزجـــدايي و آشـــنايي مــان 

  ســـيدن شدی برای دلمزود ر عبـــور 
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  تbوت وتسبيح

 درآب چشم تـرا چشم من نيازشده         به قلـــه ھای نگاھت دلم فـراز شده

 كه آيه ھــاي نگاھت مرا نماز شده         ميعــاد ھرمژه ات را تbوت وتسبيح

 چـو غنچه ھای لبان توباز،بازشده        نشاط صبح بھارين من تماشايی ست

 بدورھر نفسم يك قفس، اعجاز شده         اسيرم كه سحرمي ريزدبه دست تـو

 ميـان زير و بمش ساز دلـنواز شده        نوازشی كه غــزل ميكند صدای تــرا

         به بانگ نام تو اذان كرده مي گــويم

  زبــان قصهء ما تا سحر دراز شده 

میزند که د  بھارسعیزینت نور،بی تردید شانه به شانۀ اشعار  ھایغزل

  :روزگاری گفته بود

 بيا مرا بتراش
ت در شبان رويايیـــ  به بت سرای دلدستانت      ه  تـنـم براش ایبيا مـرا بـت  

ناز و نيازو زيبايی بتراش        به لمس وبوسه وراـر م مرا بتراش تا سحبيا  

انـتريـ    به بسـتر شب تنھائی سوزعا بتراش در حرير و ابـريشم    بيا مـر  

ً     چـونور وسوسه شمع ذوق چشمانت تا بسرم   پای پـنجه کشيدن زبشـوق  

     شـراب تشنگی عشق در گلـويم ريزز لبانت ببـار گــل به  تنم     ز بوسه ري

ذبه ھای نگاھت زخود فرويم ريز   بج  مـژگـانت     ھایبـبـر دلـم بـه سـر بـال  

سـت آتشم کن،آبم کن  به کوره ی نفـ آغوشت      بکش مرا به خم و پيچ ھای  

 ميان عشق قـوی پنجه ی دو بازويت

 بگيرم و بـفشار، بشکن و خرابم کن

 وخود کامل داردد وراخت شعروشن  وی دری فارساتی نوردر ادبنتیز

 را ی ویباشد،توانائی میپرداز زبان فارس  نوی شعر شعرانی از منتقدیکی

» نيک ھای نو در غزل ھای خالده فروغکمبود تک « رعنوانی زی در نقدتوانیم

  خالده فروغ از شاعران .مشاھد نموددرسایت دری دوچه ویله صدای آلمان 

 نقل ٢١ قرن بیستم ودھه آغازین قرن ٩٠جوان ونوپرداز یست که در دھه 
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زبان ومحفل شاعران افغانستان بود، پیش ازاینکه به نقد زینت نور برویم، 

  .این خانم جوان بداینمبھتراست کمی در بارۀ شعر 

در کابل بدنيا آمده و در  ١٩٧٢او درسال  : کيستخالده فروغ 

 ١٣٧٢او از سال . رشته زبان و ادبيات از پوھنتون کابل ليسانس گرفته است 

مسول برنامه ھاى ادبى درى راديو افغانستان بود و ) ١٩٩٦-١٩٩٣(١٣٧٥تا 

. کار کرد» صدف «ل مجله ه عنوان مدير مسئوبعد به پاکستان مھاجرشد و ب

ازو . خالده فروغ يکى از نام ھاى برازنده در ميان شاعران جوان زن است 

قيام ميترا، پنجره يى برفصل : چند مجموعه شعرى بچاپ رسيده بنامھاى 

نمونه . صاعقه، سرنوشت ، دستھاى نسل فانوس، و عبور از قرن قابيل 

  :شعرش
 

 پنجره يى برفصل صاعقه 

  ز ين کوچـه ھا گذر نکـند بھار ديگر ا

 به ايـن واليت بى آشنــا سفـر نکـند 

  نگاه پنجره ھا بسته فـصل صاعقه است 

 بــھارنيست درين مرزاصل صاعقه است 

  جـنازه ھاى درختــان روز بى تـابوت 

 شھـيد عشق به دستـان روز بى تابـوت 

  مخوان ھـوا پر ز آزادگى موعـود اسـت 

 اى از دود است پرنده نيست فـقط شکلھ

  کجا تھی است ز غـصه که گام بـردارم 

 نـه جاده ھا ھمه خونين دلند ، بيزارم 

  بھارديگر ازآن شھرتيکه داشت گذشت 

 زحيـرگشت وغم جاودانه کاشت گذشت 

  چکس به عھده بگيرد صفاى وجدان را
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  چه کس نـوازش فـرزندھاى باران را؟ 

  چه کس تـالوت خورشيد را نـوا بدھد 

 کس اذان سحر را شراره ھا بدھد؟ چه 

  چه کس چه کس بشناسد ولى دريارا

  چه کس حضور گشـايد على دريا را ؟ 

  چراکه رستم دانش غريب و بيرخشست 

 وھفتخوان رسيدن به ناکسان بخشست 

  ھزار ساله شـدم در گذشت چند بھار 

 ! به سرنوشت سيه پوش من مخند بـھار

  ت ھزارساله شدم روزگار خامـوش اسـ

 چرا شھامت تاريخ حلقه درگوش است ؟ 

  نيامدى تو و ديوار ھـاى شھـر شکست 

ُشکوه ھد ھد و سار صداى شھر شکست  ُ 

  دگـر تو ھيچ ازين کوچه ھاگذر نکنى 

 بـه ايـن واليـت بى آشنـا سفـر نکنى 

  مـرا درين شب ويرانه سبز نيست کنـار 

 !به سرنوشت سيه پوش من مخند بھار
  

" خالده "ی شعرھانیمضام« : سدینوی خالده فروغ مۀبار در زينب نور
 و كناره ی فردی اش است تا دغدغه ھای عاطفه او با سرنوشت اجتماعزشیآم
اگر به . شی ھای خانم جوان در اوج شاعرانگكی ی و شخصی عاطفیھا

 مضمون ی دسته بندیخالده برا"  نسل فانوسیسرنوشت دست ھا"مجموعه 
 مجموعه نی ای ھاییمای غزل ھا و نی روكی ك،یو  مییشعر، به جستجو برآ

 ی سروده ھانیشتری مضمون در بنشی كه گزمیابی ی در می به آسانم،یكندرنگ 
او .  گرددی اش بر می اجتماعی شاعر به زندگی به دلبستگیعیاو، به شكل طب

 به ش،ی اش در سراشانهی آالی با تمام نجابت سبز و بییبه شكل گسترده 
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 ری و پا گست دیرھای ھا، اسارت ھا و بند و زنجیاجراھا، نابساماندغدغه ھا، م
 ھوشمندانه و به شكل یلی خشی ھایكی و گمشده در تارریاجتماع جنگزده، فق

 خودش، در خلوت یرا در من، من" یمن" كه كمتر یی پردازد تا جایممتد م
ر زنانه و  شعانی می كه خالده مرزبندنی ادیشا.  میابی ی زن جوان مكیعاشقانه 

او . خودش ی و كركتر شعرتیخص ھم  برگردد به شردی پذیمردانه را كمتر م
 من ی و گام بزند فراسوی جمعی زندگی کند، پھن شود در گستردگی میسع
 ی کوچه، شھر و جامعه اش با صداھای با ماجراھاونددی خودش و بپی ھایمن

 اند و با كی تاریوارھای كه محصور دیانیخفه شده ھمنوعانش و روشنا
 . شان سرگردانندتی كه به دنبال ھویدختران

 از ی خالده فروغ از لحاظ مضمون در گونه ھای سروده ھانیشتریب

 ھم در یبخش.  سروده شده استشی زمان و رو،ی صدا، روشن،یبشارت، آزاد

 سكوت، اسارت و خالء شکل گرفته است و ،یكی شب، تاری رنگ ھای بریتفس

 و یكی شب و تار،ی سكوت، سردزی آماسی ی دو سوی ھم در واھمه ھایبرخ

 نیمضام.  استختهی خودش با خودش آمی ھااهی و سدی جدال با سپرانزوا د

 یم"  پنج عصرشهیھم" خالده ھمچنان كه خودش در سروده بلند یشعرھا

 به آفتاب، نور، دنی رسی و جدال برایاھی س،یكی شب، تارانی مشهی ھمسد،ینو

 . دو در رفت و برگشت استنی ایراھا و ماجیسحر و روشن

 شتری خالده فروغ  بری ھمه گتی كنم كه شھرت و محبوبی تصور ممن

 نشی و گزی اجتماعی در فضاشی سروده ھای ھوشمندانه یزیریحاصل پ

 مردم ما را به صورت ممتد ی است كه زندگی دردھایمضمون از سمت و سو

 ملتھب ی ھاهیرون زدن مو كند، نه حاصل بی خرد و خردتر مشی چرخ ھاریز

 زی غم انگی سر زبان ھا كه امروزھا با خبرھاشتری بعی از وقایشو مرسوم نا

 سرودھا با نیا.  شودی چند، ھمزمان برون داده میجنگ در شعر و سرودھا

" ما "ی راوی خودشان از گلوی رزمیقی سرشار از موسبتی و ھیتون حماس

 كه در یی"ما"او به " یمن "ینجره  و از حندی نشیم" اند"و " دی" "می"در 

 . رسدی خواندشان، می و او موستا
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 شاعر را ی پرخلوت شاعرانه من منی عاشقانه و فضای موارد غزل ھا

 خانم فروغ قننای.  توان جا دادی مضمون منشی مضمون و گزهیدر حاش

من آن .  درخشدی خودش مژهی وی و شاعرانگی در اوج زنانگشیدرعاشقانه ھا

 ی سروده ھانی شان در شمار بھتری غزل ھاانی را در میی هیرد حاشچند مو

 دی نبای شاعرچی است كه در ھی منیچون آن صدا.  كنمی شمار مبایشان ز

 }   !توجه كنيد" ٢"و " ١  "ی برای شعریبه حجت ھا{. خفه شود

  انسجام،آميزش و تکرار–تركيبات، رديف فعلی، تكنيك - ٢

  انسجام و تکرار-ی فعل- رديف ھای مرکب -الف

" خالده "ی در شعر ھامی صدا بگشاكی مثل، ی و فعلیبی ترکی ھافیرد

 كند كه ی خلق مینی و جانشینی ھمنشی محورھاانی می معدودتیانسجام و نسب

 را به مدد ی كند تا وزن عروضی به شاعر كمك مكطرفی انسجام اگر از نیا

 كند ولكنتر) ١٠٠( صد ی رو بدون چالشی در تكرار و توالیی شده هیآھنگ تعب

 نصف ی راه حركت خالقانه و پرواز آزاد كلمات را به اندازه گریاز سو د

   محور ی شعر را روی و عمودی و حركت افقردی گی كل شعر از او میفضا

 .  سازدی نصف نصف متوقف مانی مینیجانش

  خالده فروغ کيست؟

اند، حركت ھمپا با  می می شاعر باقی آنچه برای فضانی چنجادی از ابعد

 و تی در مصراع اول ھربی کناریقی موسمی مستقری شده  از تاثجادیوزن ا

 كه در تیدر مصراع دوم ھر ب.  راست شعرش استی بدنه میحركت بسته ن

ك یبه اضافه ) فیرد + هیقاف (ی كناریقیرموسی تصومی خودش نیچوكات پازل

را ازقبل خانه )  مرکبفیدر (= دی قای صفت، ای) ازھر نوع اش كه باشد(اسم 

 كه شاعر میسی بنوم،ی توانی  دستورزبان می به زبان ساده ای كرده است؛ یپر

در .  دھدبی نھاد را بر اساس گذاره ترتدی كرده است و حاال بایزیریگذاره را پ

 باتی شود كه فقط در تركیم مبدل یی بسته ی شعر به چالشی صورت بدنه نیا

 . کند و بسلی مانده اش را موفقانه تکمید  نصف چپ باق توانی مبایخالقانه و ز
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 :صورتبندی

 میدی ھمنفس به كوه رسی بی زمانه نیدرا

 /می صدا بگشاكی/+ /ریپام/+/زغربت: كه تا/

 /می صدا بگشاكی/+/ ریپ/+/نیزسرنوشت ھم/

 /می صدا بگشاكی/+ /ریاساط/+/كنون ز نسل/

 /می صدا بگشاكی/+ /ریتصو/+/ی انهیاز آش/

 را در مصراع ی مثال باال به آساني مي توانيم معدوديت حركت شعردر

 م،ی صدا بگشاكی ھمسان آن در ندارم، یومثال ھا. دوم ھر بيت بررسي كنيم

/  ، نباشد،میدی، رس/ بگذر+ ان +هیقاف/،/ داردنیآتش + هیقاف/ ندارند، كدام اند،

/  شبھاند،د،یو شیاست بر ما ،نم+هیقاف/ ،نگشود،/  كنند امشبیم + هیقاف

بر  + هیقاف/میما بود + هیقاف/. كه سوخته است + هیقاف/ ،/ میما بود + هیقاف

 ) در بخش اولی شعری مثال ھا١.... (*دیآور

 بخاطر امكانات لی فقط در وزن بحر طودی شای شعرھانی نظر من چناز

 ی بھتری نسبتا آزاد و مفصل آن، شعرھایی آن و شكل ھجاشتری بییقایموس

 آگاھانه ی به كار، بازسازازی بھتر شدن نی صورت دوم  براادری توانند یمشده 

 تا دارند ازی نی دستور زبانی به كمك شگرد ھای ابداعی ھاكیو اعمار تكن

 را انجام ی حركت شعرنیشتری مصراع ھا بمیشاعر قادرشود در محدوده ن

 ،ی اضافات اسمه،ی درکنار قافنی چنفی و ردی فعلی ھافیالبته كار با رد. بدھد

 ی دوست دارد و آن را تجربه می ھر شاعرستی بد نی  گاه گاھیدی و قیصفت

 ی دست ھارنوشتس"مخصوصا در مجموعه " فروغ" خانم یدر كارھا. كند

 بیجمع متكلم ، جمع مخاطب و جمع غا ( ی فعلی ھافی ردنشیگز" نسل فانوس

 ی از علت ھایكی استری ھمه گبایتقر/ ) کمتر..../و مفرد مخاطب و / شتریب/

البته . ستی به تكرار آن نیازی مضمون مفصال آورده ام كه ننشیآن را در گز

 گری دجی آن ما را به نتایكی تخنیس برری آن را ھم ذكر كرده ام، ولی ھایخوب

) شی غزل ھاشتریدرب( مثل مثال باال به تكراری فعلفی ردنشیگز.  رساندیم
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 ونیبنابرآن شاعر مجبورا پشت ترب.  كندی ملیرا به شعر او تحم" ما "یراو

" ما "نی كنم و ای برون از خودش نگاه میبه فضا" ما"و از . ستدی ای جمع مكی

 خواننده اش قرار اریدر اخت" فروغ" كه ستی معدودلمات تر از كعی وسیلیخ

 گری شعر به ھمدی و زبانی عناصر ساختاركی كه ھر ییاز آنجا.  دھدیم

 دی و دشتریشدن به كلمات ب" ما "یبرا" فروغ" موثر دارند متقابل و راتیتاث

 ی ولد،ی بگوی با ھمه وسعت و فراخندی بی دارد تا آنچه را مازی نی تر زبانعیوس

 در یی مجبور به بالگشازیعز" فروغ" كلمات ی در جعبه عی وسی فضانیجمع ا

 ،ییوانا تت،یبا ھمه خالق" فروغ" علت نیدرست به ھم.  شودی مھمی پی ھایتنگ

 بلند و بلند تر را آھسته و ی پله ھاش،ی اش در سرای و بلند دستانیقدرت ب

 . كندی میط اوست، ی ستهی كه شاسته،ی آن اوج شایآھسته تر به سو

 ی شاعرانه ی ھایبای آھسته رفتن ھا ھرگز از تبلور زنی كه انیقی به

 با سهی گراف كار او را در مقایفقط حركت صعود. كاھدی او نمیسرودھا

 كه با غزل معاصر، شعر ی شاعران امروز ما و شاعرانیگراف كارھا

 . سازدی می بطی اسهی كنند به شكل مقایآوانگارد و پسامدرن كار م

  مثال ھا- کلمات و تکرار

 بناء و ،ی متن، بدنه ساز،ی سازبی كه فروغ در تركی كلماتنیشتریب

شب، نور، :  دارد كلماتژهیو ی و با آن ھا عالقمندردی گیطرح از آن ھا كار م

 ن،ی پنجره ، كوچه، صدا، زمن،یآفتاب، باران، ستاره آسمان، ترانه، رستم، آھن

 . ، سبز و صدای ازھمه كلمات  شب ، آزادشتری و  بستیسبز و آزاد

 كی و تفكزشیآم  ماژی،ای ادبی ھاهی ھا، ارابی ترك–ب 

" فروغ"انم  خی دلچسپ و قابل بحث در شعرھایلی خی از بخش ھایكی

 بكر و كامال منحصربه فرد باتی خالقانه و ابداع تركی سازری من تصویبرا

 مجموعه نیكھنه تر. افتی توان ی شاعران ھمزاد او مانیاوست كه كمتر در م

 ی ادبی ھاهی  ارائتی در ھشتری كه بباتی تركنی شعر او پراست از تازه تری

 ،یزی حس آمص،ی چون تشخعاتیھا بدارچند در كنار آن .  اندافتهی نیی تبیانیب 
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 باتی در تركیی معنای ساده و پارادوكسباتی را در تركی و پارادوكس لفظحیتلم

 ه،ی مکنی در كل او با استعاره ی ولمی توانی مدهی دیی جا، جاریمركب و تصاو

.  كندی آن كار می و كناره ھایانیب اضافات غ،ی بلهی تشب،یھی تشبیاضافه 

 نیی محور باال به پاباتی تركنی و بافت دادن ایاو در نسج تابانتخاب آگاھانه 

.  زندی موندی مضمون واحد پكی در یی و معنای را با تسلسل منطقشیشعرھا

 كمتر سود برده شی نو غزل معاصر در غزل ھای ھاكیبا آن كه از تكن" فروغ"

سبتا  نی ھاوهی  آن با شقی متفاوت خودش و تلفی ھاوهی شع با ابدایاست، ول

 غزل ی و افقی عمودی كنترول مضمون و انسجام محورھاک،ی کالسویمعمول ن

بريدن ادات و وجوه و كار خالص با .  را فراھم آورده استشی ھایھا و مثنو

مشبه و مشبه به، تقريبا در نصف نصف تركيبات او مكررا تكرار مي شود و 

در . ند مي خورد با زيباي ھاي موسيقايي و معنايي در شعرھايش پيوھمبعد 

 هی به اراشتریھم، ما ب" خالده فروغ "ییمای نمی ند،ی سپمی و نییمای نیپارچه ھا

 ھوشمندانه و حس ی سازماژی و در كنار آن به امی شوی روبرو میانی بیھا

 در وسط و آخر به شته دانی او ارچند آغاز كمتر آھنگییمای نیپارچه ھا. یزیآم

 اعمال نی است كه ایگفتن.  استختهیدن آم شنی و آھنگیقی با موسییگونه 

 آن یی معنانی سرود ھا در موارد از قوت آغازنی ای طولی در بافت ھایقیموس

 دور یدر آن سال ھا" فروغ "ی برادی برم كه شایمن گمان م. كاسته است

 تی شعر اولویقی موسداشت دست یرا رو..." سرنوشت"گذشته كه دفتر 

 پارچه ھا نی را در ایقی داشته موسی ھم سعنی ھمیبرا.  داشته استشتریب

سرود .  او شودشی در سراییحتا اگر مانع حركت آزاد معن.  كندهیلزوما تعب

 و آخر در بار انهی علت در منی بار اری ز،ی او در مواردییمای بلند نیھا

 او ایگو.  دلخواه شان را حفظ كنندییقی شوند تا موسی شان خم و خمتر مییمعنا

از نظر من .  عدول كننددی به سپیمتی قچی سرود ھا به ھنی خواھد ایعمدا نم

 دینبا. ستی وحشتناك نادی زشی ھفت، ھشت سال پی براشدنی گونه اندنیا
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 در شعر حرف یقی امروز كشور ما، موساتی حتا تا حال در ادبمیفراموش كن

 است "  پروازی بیپرستو ھا" سرود ھا نی از ایكی.  زندیاول را م

 ی نمی شده را ھمراھهی تعبیقی مصراع ھا، موسشی ھم آرایوارد مدر

 ی نمیی مورد نظر نظام آرای و در توالیی ھجای ضربه ھاانیمصراع ھا م. كند

 نتواند آن را با آھنگ ی عادی شود كه خواننده ی خال باعث منیشوند و ھم

 یرااز نظر من كار با استعاره و مجاز ب. ردیمطلوب شاعر به خوانش بگ

 ی برای قابل دسترسنشی ستره و گزكی تواند تكنی مری و تصاوباتیساختن ترك

.  و معاصر دارد، باشدكی از اشعار كالسی خوانشادی زی كه تجاربیشاعر

 ایری دانم كه به صورت مختصر وارد بحث تصوی گفته الزم منی اری تفسیبرا

 باعث شهیاندھمان گونه كه .  آن با استعاره و مجاز شومی و رابطه ھاماژیا

 جادی باعث الی شده اند، تخی ناشتی شود كه از واقعی می مفاھمجادیا

 تی آن به مجاز و استعاره رولی تاوقی را از طرتی شود كه واقعی میریتصاو

 مارا ازمجاز و دی بال،ی گونه تاونیپس حركت چپ به راست ا.  بخشدیم

 به یعنیاش برساند  یری تصوی از ورالی تخری و تفسری تصوتیاستعاره به رو

 افتهی خود تجسم ی شده است، در شكل حسی ناشتی که از واقعیتیھمان رو

 میی و بگومی برگردزی  آن نییرارسطوی به تفسمی توانی جا منیپس ازھم. است

 گر،ی دریبه تعب.  باشندی زبانقی حقانی توانند جانشی می مجازریكه تصاو

 ی معنتی با واقعشهی كمك اند بهی ولرد،ی گی شكل ملی در تخرارچندیتصو

.  شودی مدی و دتی مخاطب قابل روی زبان براقی و از طرابدی ی ملی تاویدار

  )٣/٣/٢٠١٢ی درلهی نور، دوچه ونتیز: سندهینو(»....
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  اول وچارم پشتیصفحات 
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  ١٩٣٨ :سيستانیمحمداعظم کانديد اکادميسين 

در زمينه تاريخ وجامعه ،فغانستان می اکادمی علوم اعل سابق عضو
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