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 Vanguard Woman   پيشتاز زن

  
  کانديدای اکادميسن اعظم سيستانی

  

  درتاريخ افغانزنان نامدار
 

   )  ق م٣١٠ـ ٣٤٠(نه شاھدخت باختر روکسا
قد بود که از طـريق شيرمـادر با خدا ارتباط يافته است و به مقام خدايى اسکندر کبير، پسر فليپ مقدونى و اولمپيا، معت

 بـعد از ، افغانستـان٣٢٧م به عزم فتح ھنـد به شــرق لشـکرکشيد و درسال . ق٣٣٣اسکندر در سال . ارتقا جسته است 
خترى بود که مثل ھزاران زن  زيـباتـرين د،روکـسانـه دخـتر اميرمحلى باختريا بلخ. سـقـوط دولــت ھخامنشى گشوده شد

روکسانه با مالحت و لطافت .دست قشون مقدونى اسير گرديده بودنددرديگر در جريان لشکرکشيھاى اسکندر به شرق 
با  شرقى اش در ميان ھزاران زن اسير توجه اسکندر را بخود جلب کرد و اسکندر او را به ھمسرى برگزيد و

ًجشن گـرفـته شد، ظاھرا ) م. ق٣٢٧در سال ( و جالل بى نظير درآن زمان  با شکوه  کهاين عروسى. اوعروسى نمود
 نظر به خواست اسکندر اين پيوند بــايـد سـمبول نزديکى شرق و غرب .ًبا سياست شرق اسکندرکامال بى ارتباط نبود

 ميرفت ، زيرا سه که انتظارش اما عمر اين خوشبختى براى رکسانه کوتاه تر ازآن بود،مى شد و ثبت تاريخ ميگرديد
م در نـبرد . ق٣٣٣م، اسکندر با ستاتيرا، دختـر شاھنـشاه ايران که مانند روکسانه در سال. ق٣٢٤يعنى در سال  سال بعد

  .بدست سربازان مقدونى اسير شده بودعروسى نمود
  

  
  لخشاھدخت بمجسمه رکسانه 

   
از اين جھت . اجازه ميداد، با زنان متعددى ازدواج نمايدحاال بحيث وارث قانونى شاه ايران بخود  اسکندر، پسر اولمپيا

اولين اقدام روکسانه بعد . نيز عقد بست» ارتاکسيرکس اوخوس«در ھمان روز عروسى با ستاتيرا، با يکى از دختران 
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.  ق٣١٠درسال  وليعھد اسکندر را بدينا آورد و رکسانهيک ماه بعد. از مرگ اسکندر از ميان بردن امباقش ستاتيرا بود
 ) ٤٦درد دل افغان، شماره : رک.(م خودش به قتل رسيد

درسغد کوھی بود که :  پنداشته ميگويدسغد، رکسانه را دختر امير محلی در جلد اول تاريخ قديم افغانستان کھزادمرحوم 
وقتی . د بودمردم تصور ميکردند اگر مورد تھاجم قرار گيرند ھرکه به آن کوه پناه ببرد از دست دشمن درامان خواھ

اميرمحلی سغد پدر رکسانه زن وفرزندان خود را به آن کوه فرستاد ) Oxyartes(اسکندر سغد را فتح نمو، اگزيارتس
مگر ديری نگذشت که سپاه مقدونی برآن کوه دست يافتند ومرد وزن بسياری بطور اسير از آن کوه بزيرآوردند که درآن 

کندر وقتی رکسانه را ديد عاشق اوشد و با او ازدواج کرد و بعد از ازدواج اس. جمله رکسانه زيبا نيز اسير شده بود
کھزاد از قول يک محقق . اسکندر با رکسانه پدر او نيز خود را به اسکندر تسليم نمود و مورد احترام قرارگرفت

نجبای باختر به رکسانه يا روشانه ويا رخشانه دختر اگزيارتس يکی از : ميگويد که» سراورل ستن«انگليسی بنام 
درھنگام لشکرکشی . واسطه حسن خارق العاده ای که داشت به يکی ازقالع سغديان فرستاده شد تا درآنجا محفوظ بماند

بوده باشد و در ) واقع در جوار شغنان(ًشايد روشانه از دره روشان. اسکندر بدست لشکر او افتاد وملکه اسکندر شد
  )٣٧٤،ص ١تاريخ افغانستان،ج.(اسم موطنش ياد کنندشرق معمول است که بعضی زنان را به 

دريک ضيافتی که از طرف يکی از واليھا به سليقه مردمان : در مورد چگونگی ازدواج اسکندر با رکشانه گفته شده که
رکسانه نيز درميان آنان . شرقی داده شده بود، دختران زيادی نيز از خانواده ھای درجه اول سغديان حضور داشتند

اين دختر از حيث زيبايی سرآمد تمام دختران حاضر درآن محفل بود وبحدی دلربا وجذاب بود که توجه تمام .بود
« :گويد» کونت کورس«. حاضرين را بخود جلب کرد و بقدری مورد توجه  اسکندر قرارگرفت که عاشق اوشد

رکسانه به ايشان نميرسد، ولی باوجود پادشاھی که زن ودختران داريوش را ديده بود که کسی در وجاھت و زيبائی جز 
اين نسبت به آنھا حسياتی  جز محبت پدر به اوالد نپروريده بود، دراينجا عاشق دختری شد که نه درعروقش خون شاھی 

بزودی اسکندر بی پروا گفت الزم است تا مقدونيھای با بوميھا .جاری بود ونه ازحيث مقام می توانست قرين آنھا باشد
بعد برای . د تا محفوظ گردند واين يگانه وسيله ايست برای اينکه مغلوبين، شرمسار وفاتحين متکبر نباشندازدواج کنن

مگر اوبا يکی : انکه فکر خود را ترويج کند آشيل پھلوان داستانی يونان راکه از نياکان خودمی دانست مثل اورده گفت
ا امر کرد موافق عادت مقدونيھا نان بياورند و آنرا از اسراء ازدواج نکرد؟ وبعد اسکندراز شدت عشق در ھمانج

مقدونيھا را .باشمشير خود بدونيم کرد نيمی را خودش برداشت ونيم ديگر را به رکسانه داد تا رشته زناشوئی آنان باشد
ون اين رفتار اسکندرخوش نمی آمد، زيرا درنظر آنان پسنديده نبود که يک رئيس محلی پدر زن اسکندر گردد، ولی چ

 ٣٢٧عروسی رکسانه واسکندر در بھار سال .از اسکندرمی ترسيدند ھرآنچه از او سر ميزد با سيمای کشاده تلقی ميشد
  )٣٧۵ھمان منبع ص .(قبل از ميالد اتفاق افتاد

 
  : ملکه گوھرشاد

او از .  ملکه گوھرشاد زن شاھرخ پسر تيمور بود،يکى از زنان با فضل و دانش، ھنر پرور وھنر دوست افغاستان
 درھرات بسر برد و در اعمار مدارس و مساجد پرشکوه و ١٨٥٦ تا ھنگام قتلش بـدســت سلطان ابوسعيد در١٤٠٨

رد و از خود آثار بسيار نفيس ھنرى و معمارى  کتوجه وتالشبسيارنقاشى ھاى ھا وکاشى کاريھاى نفيس در اين بنا ھا 
يم قرن شاھرخ را در امر حکومت دارى و ايجادکار ھاى بسيار ھمچنان او مدت ن.در مشھد و ھرات به يادگار گذاشت

ستودنى و ماندگار يارى رسانيد و پسرش بايسنقر ميرزا مکتب ھنرى خاصى درفن کتابت و تذھيب کارى در ھرات 
در قرن پانزدھم ميالدى در زمان حکومت .  يکى از شھکار ھاى ھنر خطاطى اوست،بوجود آورد و شاھنامه بايسنقرى

خ و سلطان حسين بايقرا، شھر ھرات به يک مرکز بزرگ فرھنگى وتجارتى و پيشه ورى مبدل گشت و به شاھر
   .مرواريد شھر ھاى آسياى ميانه و مرجع علما و ھنرمندان شھرت يافت

شاھرخ در آخرين سال حياتش براى خاموش کردن غايله حاکم عراق که شورش کرده بود، با لشکرى حرکت کرد و 
ھمسر او ھمسفرش  آغا دراين لشکرکشى گوھرشاد.  الدوله پسر بايسنقر ميرزا را بحکومت ھرات گماشتميرزا عالء

بود، اماشاھرخ به عراق نارسيده در رى درگذشت و گوھرشاد ملکه سوگوار در حاليکه مرده شوھر را به ھرات انتقال 
ود را در ھرات استحکام ببخشد و خود را پادشاه ميداد، توسط پيکى به نوه اش ميرزا عالء الدوله خبر داد تا موقعيت خ

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

 گوھرشاد  ملکههدنموميرزا عبداللطيف پسر الغبيگ که در اردوى شاھرخ بود، برخى از سران لشکر را باخود ھمدست 
 اين شھزاده .و برطبق عادت شھزادگان تيمورى به عيش و نوش پرداخت. را زندانى وخزينه او را تاراج کرد جده خود

که با مادر بزرگ خود چنين روش نا مناسب پيشه کرده بود،بزودى با خشم برخى ديگر از سران لشکر روبرو گرديد و 
د مرده شاھرخ را به ھرات آورد و در مدرسه ايکه خود بنياد ھشته گوھرشا .خودش زندانى و ملکه گوھرشاد آزاد شد

اما ميرزا عالء الدوله بزودى مورد يورش لشکر عمويش الغبيک . سنقر ميرزا دفن نموديبود، در پھلوى قبر پسرش با
به عراق پدر عبداللطيف واقع شد و از الغ بيک شکست خورده باجنراالن و اميران لشکرو مادر بزرگ خود گوھرشاد 

  . نزد برادر خود ميرزابابر رفت
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ه ميرانشان ابن تيمور از زندان ھرات اسنو،پسر سلطان محمد در ھمين وقت يک شھزاده تيمورى بنام ميرزا ابو سعيد
ميرزا الغبيک که در اين موقع در مشھد بود، براى دفاع . فرار و بزودى لشکرى فراھم ساخت و برھرات حمله کرد

در بيرون ھرات در جنگ مختصرى سلطان ابوسعيد از قواى الغبيک شکست خورد و الغ بيک به و ھرات حرکت نمود،
 اين ظلم در حق مردم ،نيروھاى خود امرکرد تا روستاھاى اطراف ھرات راکه با ابو سعيد کمک کرده بودند غارت کنند

  . بى نواى اطراف شھررواشد 
از عراق در رأس قوايى بسوى مشھد در حرکت بودند، ميرزا ا ،از آنسو ميرزاعالء الدوله وبرادرش بابرميرز

اما پدرش الغبيک که اعتمادى به مردم ھرات نداشت ، . عبداللطيف با شنيدن اين خبر از مشھد به ھرات نزد پدر شتافت
ى از  ولى وقت،با غارت جواھرات و آثار عتيقه ازخزانه ھرات، مرده پدر را از گور بيرون آورد و راھى سمرقند شد

رودخانه آمو عبور کرد ،خزانه او مورد حمله دزدان ازبک قرار گرفت و تاراج شد و فقط نعش شاھرخ برايش باقى 
خود نيز بدست پسرش عبداللطيف به قتل  و چندى بعد ماند که او را به سمر قند برد و در پھلوى قبر تيمور دفن نمود

  . رسيد
و به سمرقند رفت و ميرزا بابر بدون  يدند ، عبداللطيف نيزپا بفرار نھادوقتى نيروھاى ميرزا بابربه پوشنج ھرات رس

بعد از مرگ ميرزا بابر پسرش محمود  .کدام مقاومتى داخل شھر شد و مدت ھفت سال بحيث پادشاه تيمورى باقيماند
 شش ماه بعد ميرزا سلطان .پانزده ساله دوسه ماه پادشاه بود و بعد ميرزا ابراھيم پسر عالء الدوله قدرت را از او گرفت

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

دليل . را صادر کرد) يران و افغانستان وآسياى ميانه مرھون توجه و دلسوزى وى بودخطاطى و نقاشى و معمارى ا
  . جنايت تاريخى آن بود که ملکه با ھمدستى ميرزا ابراھيم نواسه اش برضد او توطئه مى چيند نادرست اين

عبدالبارى .(ده سال بعدخود ميرزا ابوسعيد نيز توسط ميرزا يادگا محمد بقصاص خون مادر بزرگش، قصاص شد 
  )  ببعد١٣١٨، روضه الصفا، ص٨٤- ٨١جھانى ، ھرات ، پشتانه او ستره لوبه، ص 

خالصه ملکه گوھر شاد و ميرزا بايسنقر پسرش ھردو در پرورش و تعميم دانش و ھنر و فرھنگ با شاھرخ با جديت 
درسه گوھرشاد در مشھد در مسجد و م. ھمکارى مى نمودند و در مرمت خرابى ھاى وارده بر کشور سعى ميورزيدند 

محل زيارت امام رضا و مدرسه او درھرات از ياد گار ھاى نفيس ھنر معمارى و علم دوستى اين زن فھميده و فداکار 
  .ھراتى مى باشد 

صورتش به ديدن مدرسه ايکه خود در ھرات بنياد  نديمه خوب  حکايتى است که روزى ملکه گوھرشاد، ھمراه با دوصد
ھنگام بازديد ، نديمه . ًقبال به طالب مدرسه اطالع داده شده بود که از مدرسه بيرون بروند.  شده بود رفتھشته و تکميل

ايکه پيشاپيش ملکه گوھرشاد روان بود، بھريک از اطاقھا سرميکشيد و جلو ميرفت تا اينکه به اطاقى رسيد که ديد يکى 
کانه ئى طلبه را از خواب بيدار نمود تا محل را بسرعت ترک از طلبه ھا به خو اب عميقى فرورفته است ، نديمه با ت

گويد، اما نديمه ازديدن سيماى طلبه جوان يکه خورد ولرزشى براندام او مستولى گشت و قلبش بشدت باال ميزد و تند تند 
ديمه شد وعلت ملکه متوجه تغيير حالت ن. ھنوز بخود نيامده بودکه ملکه گوھرشاد را روبروى خود ديد . نفس ميکشيد 

را دريافت که نديمه جوان در ھمان نگاه اول عاشق طلبه شده است، وقتى از مشاھده مدرسه فارغ شد، دستور داد محفل 
محفل برگزارشد وملکه اجازه داد تا نديمه ھا ھريک يکى از طلبه ھا . بزرگى به اشتراک طالب مدرسه ترتيب داده شود

 و سپس به ھريک از طالب مبلغى پول بخشش داد تا لباس و مايحتاج خود را با آن را برگزينند و با آن ازدواج نمايند
پول تھيه کنند و تا زمانى که دروس خود را تمام ميکنند ، در ھفته يک بار حق خواھند داشت زنان نو نکاح کرده را 

  ) ١٦٥، ص زی بزرگ نوباطالبان ، اسالم ، نفت ، و : احمد رشيد. (مالقات کنند و در دروس خويش ساعى باشند
  

  :شجاعت يک دخت افغان
حافظ رحمت خان بريچ : روايت ميکند وميگويد» حافظ رحمت خان بريچ«مرحوم رشاد داستان جالبی دربارۀ دختر 

ھجری در دھم يا يازدھم ماه صفر ھمان سال درجنگ با سپاه مشترک انگليس وشجاع الدوله که برشھر ١١٨٨درسال  
با کشته شدن حافظ رحمت خان، تمام منسوبين خاندانش بدست شجاع الدوله اسير . دند، کشته شدبريلی حمله آورده بو

در ميان اسراء خانوادۀ مقتول دختری جوان وزيبائی وجود داشت که وقتی چشم شجاع الدوله به او افتاد، دل . شدند
 شد و شب ھنگام آن دوشيزۀ جوان را به شجاع الدوله درانديشۀ گرفتن کام دل از دختر .وايمان شجاع الدوله را ربود

اين دختر که ميدانست قاتل پدرش اکنون .اطاق خواب خود حاضر کرد واز او خواست باوی دريک رخت خواب بخوابد
ميخواھد لکۀ بدنامی بردامن او بگذارد، ھمينکه در وازۀ اطاق خواب از عقب برويش بسته شد، بدون درنگ برشجاع 

را برزمين زد و با سرعت کارد زھرداری که درکمر داشت آن را به پھلوی شجاع الدوله الدوله حمله کرد و وی 
فرياد دلخراش شجاع الدوله بلند وسبب شد تا پھره داران بدرون خوابگاه نفوذ کنند و به حيات دختر خاتمه دھند، . فروبرد

زخم پھلوی   افتاد، ولی طبيبان شجاع الدولهفردا اين خبر برسر زبانھا. مگرحيات شجاع الدوله را نجات داده نتوانستند
وی را برآمدن دانه دمبل نام دادند تا از رسوائی شجاع الدوله جلوگيری کرده باشند، اما زخم زدن دختر افغان بر پھلوی 

خاک ماه ديگر او از زمين بلند شده نتوانست وسرانجام از اثراين زخم جان سپرد و ب٩شجاع الدوله چنان کاری بود که تا 
  )ی ميوندسايت انترنت: رک.(سياه فروخفت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  
  :ُ با لشکربابر افغاننبرد يک زن

، که اثری است تحقيقی مبتنی براسناد وشواھد کتبی و » پشتانه«دانشمند افغان دکتورحبيب هللا تــژی، کتابی نوشته بنام 
تواريخ حافظ «ين دانشمند به مالحظه ا. تحقيقات پژوھشگران داخلی و خارجی در باره پشتونھا با نتيجه گيريھای علمی

ملک حمزه يکی از مشران قبيله گگيان که با قبيله دالزاک دشمنی : مينويسد که) تاليف پير معظم شاه(» رحمت خانی
بابر پيشنھاد ملک حمزه را  . داشت، از دوآبه به کابل رفت و بابر را تشويق نمود تا بر قبايل مصب رود کابل حمله کند

که محل بود و باش طايفۀ عمرخيل دالزاکھا بود » کالی پت«ا لشکری به دوابۀ پيشاور رفت و بعد برمنطقۀ پذيرفت و ب
قبايل دالزاک را قتل عام کرد و مال ودارائی مردم آن » شاه پوری«و» داراپوری«حمله برد و تمام افراد نرينۀ دھات 

  .دھات را غارت و چپاول نمود
 يادآوری )ساک(= ُکشتارھای بابر ازمقاومت وشجاعت يک زن افغان از قوم دالزکتواريخ حافظ رحمت خانی دراين 

تواريخ ازجزئيات حيات اين زن چنين .ميکند که يکی از بھترين روايت ھای تاريخی در بارۀ زنان افغان بشمار ميرود
قتی به سن بلوغ رسيد، ، و)شاه پری= در فارسی ( » شاه بوری«عبدارزاق عمرخيل دلزاک دختری داشت بنام : ميگويد

او .لباس مردانه می پوشيد و با جوانان به ھواخوری  بيرون ميرفت، اسپ سواری ميکرد و تير اندازی مينمود
شاه بوری سرانجام با يکی از جوانان . خوستگاران زيادی داشت مگر شوھر نميگرفت، گوئی سپاه ساالر دلزاکھا بود

  .قبيله دالزاک بنام  رستم عروسی نمود
بايد ما جلو : ُ بروايت تواريخ، ھنگامی که لشکريان بابر بر دھکده شابوری حمله کردند، شاه بوری به شوھرش گفت

شاه بوری ھم به . اما شوھرش که شجاعت ايستادگی را نداشت، بسخن شاه بوری گوش نداد! لشکر مغول را بگيريم
ھريک از . ود با سپاھيان بابر به جنگ پرداختتنھايی بجای شوھرش برچپرکت قرارگرفت واز داخل خانۀ کپری خ

تير او . سپاھيان بابر که ميخواست از مقابل خانه او عبور کند، ھدف تير شاه بوری قرارميگرفت ونقش زمين ميشد
سرانجا . ھرگز خطا نميکرد و بدين سان شاه بوری تعداد زيادی از افراد بابر را زخمی واز صف محاربه خارج کرد

اينجا بالی عظيمی جای گرفته که ! ھمه جمع شويد: جرئت پيشروی را از دست داده بودند، فرياد زدندسپاھيان که 
ود پس از آن سپاھيان  از ھرطرف بسوی خانه شاه بوری حمله کردند و با رھا کردن تيرھای خ. عالمی را تباه ساخت

تا ببينند که اين چه کسی بوده که به چنين ان بدرون خانه رفتند مھاجمسپس . دندبدن لطيف او را سوراخ سوراخ نمو
مقاومتی دست زده است؟ وقتی به خانۀ کپری شاه بوری داخل شدند، ديدند که بجز يک زن  کسی ديگری درخانه نيست 

. متعجب شدند وخبر به بابر بردند . که بدنش با تيرھای بسياری سوراخ سوراخ شده است وآخرين نفس ھايش را ميکشد
 رسيد، شاه بوری  مھاجم اما تا اين خبر به سپاھيان نکشيد و زنده  به نزديک من آريد،س فرستاد که او رابابر بزودی ک
وقتی بابر از مرگ اين زن شجاع مطلع شد، سخت متاثر گرديد و افراد خود را مالمت کرد که چنين زنان . درگذشته بود

چنان تير ميزد که زره ما ھم جلوش را گرفته نميتوانست و را ھيچکسی نميکشد و بايد تا پيش من می آورديد، گفتند او 
پادشاه و تمام لشکريان از شجاعت آن زن درتعجب . ما فکر ميکرديم که او بايد يک مرد باشد و بنابرين کشته شد

ز آنھا ُاز آن پس ھر وقت که درحضور بابر نام طايفۀ عمرخيل برده ميشد، بابر ا.وحيرت فررفتند و او را آفرين ميگفتند
،بحواله تواريخ حافظ ١۵٢ -١۵١پشتانه صص ( .تعريف ميکرد وبخصوص از شجاعت شاه بوری توصيفھا مينمود

 )١٩٨٧، طبع پيشاور١١٩-  ١١١رحمت خانی صفحات 
 

  :شاه خانم سلطان ابراھيم لودی
ت لوديان پشتون  درھندوستان سلطن)م١۵٢۶(ھجری٩٣٣ُھنگامی که بابر در :روايت ميشودرشاد عالمه مرحوم از قول 

را سرنگون و دھلی وآگره را فتح کرد و بر ھند شمالی تسلط خود را قايم نمود، پس از قتل سلطان ابراھيم لودی در 
ميدان جنگ، پسر خورد سال او را با مادرش به افغانستان تبعيد نمود تا بقيه عمر خود را درقلعۀ مظفر در بدخشان طور 

 لودی که سوار برکجاوۀ شتر، تحت نظرمحافظين مغولی بسوی افغانستان حرکت خانم ابراھيم. زندانی سپری کند
ميکرد، وقتی قافله  به محل قلعه اتک رسيد، توقف نمود و پس از استراحت مختصر دوباره براه افتاد، ھنگامی که قافله 

عقابی بال گشود و خود را در از روی پل سند عبور ميکرد، خانم ابراھيم لودی دفعتا ازروی کجاوه بلند گرديد ومانند 
وسط رودخان سند پرتاب کرد و امواج رود خانه اين بانوی با شھامت افغان را درخود فرو برد و محافظين با حيرت 
مشاھده کردند که اين زن دليرافغان چگونه درکام امواج خروشان رود خانه فرو رفت و مرگ را بر زندگی در اسارت 

  .دشمن ترجبح داد
سال بعد ازاين واقعه، ھنگامی که ھيبت خان نيازی به کشمير پناه برد وحکمران آنجا براو حمله نمود،او خود يا ٢٨يا٢٦

 ساير جنگجويان افغان به مقابله پرداختند و برای را برای دفاع آماده کرد و يکجا با او،  مادر و خانم ھيبت خان ھمراه با
اين . حفظ ناموس وعزت خود تا آخرين رمق حيات با دشمن جنگيدند تا آنکه ھمگی در ميدان جنگ جام شھادت نوشيدند

ن دومين نمونه از شھامت زنان افغان است که بقول مرحوم استاد رشاد، عبدالقادر بدايونی در منتخب التواريخ اين داستا
  .را متذکر شده و افزون بر آن در کمبريج ھستری آف انديا نيز ذکر اين داستان حماسی آمده است

  
  :نازوانا، مادر ميرويس نيکه
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، مردی که به » ميرويس نيکه«برای معرفی نازو انا ، کافی است گفته شود که او مادر ميرويس خان ھوتکی مشھور به 
اه سلطان حسين صفوی  عقل وھوش ودرايت سياسی داشت وبا ھمين درايت تنھائی به اندازه تمام وزراء دربار ش

وھوشياری توانست به سلطه يکصد سالۀ دولت مستبد صفوی برمردم قندھار خاتمه دھد واستقالل مردم قندھار را از 
وتکی فرزندان ميرويس خان، شاه محمود ھوتکی وشاه حسين ھ.  ميالدی اعالم کند١٧٠٩زير سلطۀ بيگانه گان در 

توانستند حاکميت خود را از قندھار تا قلب ايران يعنی تا اصفھان گسترش دھند وتا سی سال بر بخش اعظم ايران 
  .وافغانستان آن عھد حکومت برانند

.  بود ميالدی ١۶۵٠= ھجری١٠٦٠و متولد سال) زابل(نازو انا، دخترسلطان ملخی توخی يکی از خوانين محلی کالت 
که سلطان ملخی در يکی از حمالت دشمن به قتل رسيد، پسرش حاجی عادلخان برادر نازو، برای گفته ميشود ھنگامی 

 مثل يک سپاھی دليرخود را  نازومقابله با دشمن به جنگ رفت و حفاظت قلعه پدری را به نازوخواھر خود سپرد و
پرداخت و مثل يک مرد از نام مسلح ساخت وبا سايرکسانی که برای حفاظت قلعه گماشته شده بودند به قلعه داری 

نازو بعد ھا با شاه عالم خان ھوتک پسر يکی از خوانين نامدار قالت ازدواج . وحيثيت خانوادۀ خود نگھداری ميکرد
نمود و پسری چون ميرويس خان به جامعه افغانی تقديم کرد که در شھر قندھار ميزيست ودرسنين پختگی بدست او، 

ميرمن نازو زنی پاک طينت وپاک . لطۀ صفوی برقندھاربگونۀ ديگری رقم خوردسرنوشت سپاه صفوی وتاريخ س
اين رباعی را به او نسبت ميدھند که در . سرشتی بود که به علوم دينی  دسترسی داشت و به گفتن شعر نيز می پرداخت

  .نازک خيالی نظير ندارد

  ی لـه ســترگــو څڅـيدهڅاڅکی څاڅکی ي        نـــرگس ليـــمه النـــدهسحــــرگاه وه د
  دی يوه خــوله خنديدهده ويـل ژونــد می        ولی ژاړی؟! ما ويل څه دی، شکليه گله

 )١٠١، بحوالۀ پته خزانه، ص ٦- ۵، ص ١٣٦٦کبرا مظھری، پشتنی ليکوالی اوشاعرانی، (
  

  :زرغونه انا، مادراحمدشاه بابا
 خواھر عبدالغنی خان حمدشاه بابا، يکی از زنان ھوشيارافغان وبنابر روايت اکادميسين رشاد، زرغونه انا مادر ا

ھجری احمدشاه بابا جرگۀ سران را درقندھار ١١٦٨پادشاھی احمدشاه يعنی درسال درسال ھشتم . الکوزائی  قندھار بود
د که اين تدوير کرد تا در بارۀ ساختن شھر جديد قندھار بحث وفحص کنند و زمين شھر جديد را تعيين وتصميم بگيرن

روزی ناگاه زرغونه انا وارد جرگه شد، حاضرين بشمول احمدشاه ھمگی از . شھر دارای چند حصار وچند بارو باشد
شنيده ام : مادر، چطور شما به جرگه تشريف آورديد؟ زرغونه انا جواب داد: احمدشاه از مادرش  پرسيد.جا بلند شدند 

را دورآن ھفت حصار داشته باشد، من آمدم تا ببينم آيا اين خبر واقعيت شھری که درنظر داريد اعمارشود، ميخواھيد دو
بلی مادر، جرگه فيصله کرده است که  بجای  نادرآباد،که : دارد و جرگه چنين تصميمی گرفته است؟ احمدشاه جواب داد

 باشد و آنرا نشانه اسارت وشکست مردم قندھار است، شھری جديد آباد کنيم که برگرداگرد خود ھفت حصارداشته
  .پايتخت افغانستان برمی گزينيم و درآن جای زندگی ميکنيم

 به ھمت مردان غيرتمند نگھداشته ميشوند، نه به  وطن، شھر ومردم:  خطاب به پسرش واعضای جرگه گفتزرغونه انا
 حفاظت نمايند واگر اگر مرد وجود داشته باشد، مردم ولو درخيمه ھا زندگی کنند ميتوانند از وطن خود !حصارھای بلند

بيھوده جوانان را خسته و . مرد جود نداشته باشد با ھفت حصار چی که با صدحصار ھم نميتوان خود را محفوظ داشت
درمانده نکنيد، شھری آباد کنيد که فقط يک حصار داشته باشد و مردم درآن زندگی کنند، حفاظت وطن و مردم را به 

 واعضای جرگه  با شنيدن  سخنان زرغونه انا، ھمه سر تسليم خم نمودند و بر فيصله احمدشاه بابا. ھمت مردان واگذاريد
احمدشاه شھر جديد قندھار را بنيان گذاشت و برطبق نظر مادرش فقط يک حصار . قبلی  خود تجديد نظر کردند

  .برگرداگر شھر کشيد
به جنگ پانی پت به ھند لشکرکشيده بود وتا احمدشاه : را مرحوم رشاد چنين روايت ميکند »زرغونه انا«کارنامۀ ديگر

درشھر آوازۀ بدی زمزمه ميشد که گويا احمدشاه درجنگ از . فتح کامل پانی پت، بيش از يک سال درھند باقی ماند
رسيد، واو برای اينکه اين آوازه را خنثی و مردم را از » زرغونه انا«اين آوازه بگوش . ھندوھا شکست خورده است

کند، دستور داد جارچيان در شھر جار بزنند و از شھريان بخواھند که در فالن روز ، فالن ساعت تشويش بيرون 
مردم شھرجمع شدند و زرغونه انا درمقابل مردم حضور يافت وخطاب به مردم . درمقابل ارگ شاھی جمع شوند

ه در جنگ با ھندوھا شکست ای ھمشريان  باغيرت وسربلند قندھار، شنيده ام درشھر زمزمه ميشود که احمدشا:گفت
من بشما ميگويم که من بيشتر ازشما احمدشاه را می شناسم، احمدشاه . خورده و ناکام به سوی وطن درحرکت است

مرگ را قبول دارد، اما ننگ شکست را قبول ندارد ، او درصورتی  به قندھار برخواھد گشت که برای مردم افغانستان 
بزودی خبر کاميابی او رامن ! خاطر جمع داشته باشيد و به اين آوازه ھا اھميت ندھيدشما . پيروزی به ارمغان بياورد

باالخره . مردم به خانه ھای خويش برگشتند وچند ھفته ديگر را به انتظارديدار فرزندان خود گذشتاندند. بشما خواھم داد
قندھار با دھل و سرنا واتن به ابراز خبر بازگشت احمدشاه به گوش مردم رسيد که بسوی قندھار درحرکت است، مردم 

زرغونه انا که پيش ازھرکس ديگری اين خبر را شنيده بود، باز مردم . خوشحالی پرداختند و به کوچه ھای شھر برآمدند
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ًمن قبال بشما مردم غيور و دلير گفته بودم که : را برای شنيدن اين خبرخوش فراخواند و خطاب به مردم اظھار داشت که
، مرگ را برشکست ترجيح ميدھد، چونکه اوشيريک مادرافغان را خورده ومثل فرزندان شما دالور وشجاع احمدشاه

است وتا دھلی را فتح نکند،از ھندوستان برنميگردد، واينک با سپاه خود پيروزمندانه در راه بازگشت به قندھار است و 
م با دلھای شادمان و با نواختن دھل و ساز و سرود مرد. بزودی چشم ھای تان به ديدار فرزندان شما روشن خواھد شد

واتن کنان به پيشباز احمدشاه از شھر بيرون رفتند و ديری نگذشت که شاه وسپاه با پيروزی وارد دارالسلطنۀ قندھارشد 
  . و شيپور شاھی به نوا درآمد  و مردم با خوشحالی بخانه ھای خويش برگشتند

قبرۀ زرغونه انا در قندھار درحال ويرانی است و اين وظيفه دولت است تا اين يادگار مرحوم رشاد تذکر ميدھد که گنبد م
تاريخی را از ويرانی نجات بدھد و آنرا به عنوان يادگار يکی از مادران ھوشيار و با تدبير افغان، ترميم  و از خطر 

  .انھدام  نگھدارد
بی حيائی را به حدی رسانده اند ) اص افغانستانی پسندانوبطور خ( متاسفانه برخی از دشمنان افتخارات ملی افغانھا

يکی از اين بد . که ھيچکس ضررش را نديده است، می تازند و او را به تمسخر ميگيرند» زرغونه انا«که برشخصيت 
م که باری در راديوی پيا) زن مطلقۀ صديق برادر داکتر نجيب(»ثريا بھاء«انديشان ھتاک، بدبختانه خانمی است بنام 

که فرزندی چون احمدشاه بابا به جامعه ( زنان افغان در شھر گوتنبرگ سويدن، براين مادر نيکنام ونيک سيرت افغان
تمام زنان نيکوسيرت . ، توھين روا داشت)افغانی تقديم داشت تا کشوری چون افغانستان را به مابه ارمغان بگذارد

 مادر ميرويس نيکه را در آن مصاحبه شنيده  نازوانا،مچنان به را وھ زرغونه اناافغان که آن سخنان وھتک حرمت به
اند، انزجار و نفرت عميق خود را از او وآنانی که درجامۀ زن ، نام زنان افغان را بد کرده وبد ميکنند، ابراز داشتند 

بار دست به خود ُبرخی ميگويند که خانم ثريا بھاء کمی بی سر و دچار تکليف روانی است و يکی دو. وابراز ميدارند
اگر اين حرف درحق او صادق باشد، پس کسی . کشی ناموفق  زده و به ھمين علت شوھرش وی را طالق داده است

که با يک بيمار روانی چنين مصاحبه ای را سازمان داده، مسئول اين بی احترامی به افتخارات تاريخی زنان افغان 
رداننده راديو پيام زنان افغان درحضور والدينش اعتراض کرديم و به ھمين دليل من وخانمم براين عملکرد گ.  است

ًبالنتيجه ده ساله روابط دوستی خود را با گرداننده راديو پيام زنان افغان  قطع کرديم و اين تنھا کاری بود که عجالتا 
  .يم بکينمدر برابر آنانی که نسبت به مادران پاکدامن افغان بی احترامی  رواداشته بودند ، ميتوانست

  
  :ميرمن عينو
دريک منزلی : مرحوم رشاد، در بارۀ او چنين روايت ميکند. از زنان نامدار روستائی قندھار است،يکی ميرمن عينو

نام يک زن افغان » عينو«.يادميشود» کاريزعينو«راھی که از قندھار بسوی کابل ميرود، کاريزی وجود دارد که بنام 
  :داستان کاريز عينو چنين است. کاريزمذکور را به عنوان چادر برايش بخشيده بودروستائی است که احمدشاه بابا

احمدشاه بابا ازيکی از سفرھايش از ھندوستان با لشکر خود برميگشت و چون در يک منزلی قندھار رسيد، آفتاب 
 خورشيد وارد شھر غروب کرده و ھوا تاريک شده بود، به لشکريان امر توقف و استراحت داد تا فردا در روشنائی

شب ھنگام يکی از سپاھيان  که خانه اش درآن حوالی بود، بدون اجازۀ صاحب منصب خود از لشکرگاه بيرون . شوند
شوھر را ديد، با خوشحالی با اواحوال پرسی کرد و پرسيد که فاتح » عينو«وقتی . رفت) عينو(شد و بديدن زن خود

بلی، عينو پرسيد که احمد شاه : اه بابا ھم به خير با شما برگشته؟ جواب دادبلی، گفت احمدش: برگشته ياخير؟ شوھر گفت
توچطور قبل ار رفتن شاه به منزلش، بخانه خود آمده : عينوگفت. در قرارگاه لشکراست: بابا امشب کجاست؟ جواب داد

ه و پيغور بزرگی برای من ای؟ مگرتنھا تو دل داشتی که زودتر از ديگران درآغوش زنت بخوابی؟ اگر مردم بدانند طعن
باقی خواھد ماند، وخواھند گفت شوھرش يک ونيم سال را در رکاب احمدشاه بابا طاقت کرد ولی بخاطر زنش يک شب 

غازيمرد از شنيدن . اين را گفته در را بروی شوھر بست! را طاقت نياورد، زود تا کسی ترا نديده برگرد به قرارگاه ات
ر شد دوباره به قرارگاه برگردد،اما وقتی به قرارگاه سپاه نزديک شد از سوی پھره داران سخنان زنش، پشيمان و مجبو

من ھم مثل شما يکی از غازيان استم، خانه ام دراين نزديکيھا است، رفتم تا احوال زنم را : ھرچه گفت. دستگير گرديد
ش داشتند وصبح او را نزد احمدشاه بابا بگيرم و دوباره برگردم، ولی پھره داران او را رھا نکردند وتا صبح نگاھ

احمدشاه بابا ماجرا را از بان غازی مرد شنيد وبعد دستور داد که چند نفر با اسپ وکجاوه نزد عينو زوجه غازی .بردند
بروند و به غازی گفت با اين افراد برو و زن وخوشوی خود را نيز براين اسپھا نزدم بياور، ما حرکت ميکنيم وشما ھم 

تر احمدشاه بابا : وقتی غازی مرد با اسپان يدک و افراد سپاه بخانه  عينو رسيدند، شوھر به عينو گفت! ا ملحق شويدبه م
بروبابا اين مسخره گيھارا بس کن ، من : بحضور طلبيده است، عجله کن تا برويم، عينو که باورش نميشد با خنده گفت

د به اوحالی کرد که شاه اين اسپھا را برای بردن او و مادرش مسکين کجا واحمدشاه باب کجا؟ غازی مرد با سوگن
عينو خود ومادرش را آماده کرد و ديری نگذشت که بحضور شاه . فرستاده است و بايد عجله کنند تا بحضور شاه برسند

تح پانی پت را رسيدند، عينو از اسپ فرود آمد و بحضور احمدشاه رسيد و برسم افغانی دستان احمدشاه بابا را بوسيد و ف
افرين برتو، کاری : احمدشاه برايش گفت. بعد احمدشاه بابا جريان شب گذشته را از زبان عينو شنيد. برايش تبريک گفت

به پاس اين احساس شريفانه و تربيت افغانی، کاريزی را که : که تو کرده ای، شايستۀ يک زن افغان است وعالوه نمود
سپس عينو با اظھار شکران ھمراه با شوھر و مادر . بتو بخشيدم» چادر«ه عنوان درملکيت دولت دراين حوالی است ب
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خود در رکاب احمدشاه بابا به شھر قندھار داخل شد و داستان شھامت افغانی عينو و بخشيدن کاريزی به او برسرزبانھا 
  .افتاد و تا کنون به ھمين نام ياد ميگردد

در مراجعت احمد شاه از يکى از سفرھاى «: و ميگويدروايت ميکند ندھار از زبان مردم قرا داستان نيزاين غبار  
واقع درپنج ميلى شمال شرقى شھر حاليه قندھار فرودگاه اردوى او قرار گرفت، » دامان«ھندوستان، عالقه جنگی 

حمد شاه نبود يکنفر سپاھى،شبانه اردو را گذاشته بدون اجازه منصبدار بطرف قصبه خود که بسيار دور از قرارگاه ا
زوجه خود رسيد، اما ھمينکه خانم اودانست که شوھرش بطور گريزى رکاب احمد شاه را » عينو«روان وبه ديدار 

گذاشته است پس سوگند ياد کرد، او را بخانه نگذارد و گفت عيب است پيش از آنکه احمد شاه بابا بحرمسراى خود داخل 
دار شب توقيف شد، فردا  به عودت و در ورود به اردو از طرف پھره بورسپاھى مج. شود، سپاھى او بخانه خود بيايد

اين قصه بمنصبدار کشيک رسيد، سپاھى آزاد ولى عين حکايت بدربار احمد شاه قصه شد، احمد شاه از اين احساسات 
. ن بخشيدزن افغانى بى نھايت مشعوف و بغرض تشويق اين تربيه ، کاريزى را که نزديک قصبه مذکور بود به آن ز

اين روايت که امثال آن زياد است نمونه از ذھنيت اھالى . است»کاريز عينو«اين کاريز تا ھنوز موجود و موسوم به 
  ) ٧١ احمدشاه بابا، ص غبار،(» .افغانستان نسبت به احمد شاه بابااست

  
  :لويه ادى مادر وزيرفتح خان

 )مادر بزرگ(» لويه ادى« در ميان مردم قندھار به لقب يکى از زنان با شھامت افغان که بر اثريک عمل شجاعانه
اين زن فدا کار در عقل و تدبير . شناخته و معروف شد، مادر وزير فتح خان ، زن سردار پاينده خان قندھارى بود

 که زمانشاه براى حمله بر ھند تا پيشاور رسيده بود، ناگاه ١٧٩٩در سال . وشجاعت از شوھرش دست کمى نداشت 
خان نوزايى حاکم هللا ده ھمايون از بلوچستان بر قندھار حمله آورد و شھزاده قيصر پسر زمانشاه راکه بانيابت عبداشھزا

خان هللا عبدا. قندھار بود و ھشت سال بيش نداشت ، دستگير و بزندان انداخت و خود زمام شھر را بدست گرفت 
بنابرين شاه زمان با سپاه آماده . ر رابه اطالع شاه رسايندنورزايى از قندھار نزد زمانشاه به پيشاور رفت و اوضاع قندھا

در حالى که ميان شھزاده ھمايون . براى فتح ھندوستان مجبور شد بکشور برگردد و برادر ياغى را برسر جايش بنشاند
ل کرد و  رخ برافگند و شمشير حمايبر لويه ادى برقع .و زمان شاه در حدود زابل و قالت زد و خوردھا جريان داشت 

 اسپ بر زندان شھر حمله برد و قيصر طفل ھشت ساله زمانشاه را از زندان بيرون آورد و دوباره برمسند یبسوار
در حالى که ھنوزشھرو شھروندانش از سرنوشت جنگ برادران اطالعى نداشتند، اين زن دلير افغان . حکومتش نشاند

سانيد و پسر او را بر مقام حکومتش قرار داد و توسط منادى ًھمنوائى خود را با سلطنت زمانشاه عمال به اثبات ر
، تاريخ سلطانى ، ص ٦٢ ،٦١ ، ص ١سراج التواريخ ، ج.(استقرار سلطنت زمانشاه را به گوش مردم قندھار رسانيد

١٦٥ ( 
 مال و کار ديگر اين زن ھوشيار وشجاع اين بودکه تا معلوم شدن سرنوشت جنگ متوجه امنيت شھر گرديد، تا کسى بر

بارى به او اطالع دادند که دامادش مرتضى خان قصد چپاول و غارت تجارتخانه ھا و . ناموس مردم دست درازى نکند
دکاکين را دارد، لويه ادى به دامادش اخطار کرد که از انجام چنين اعمالى حذرکند و اال او را نابود خواھد کرد، مگر 

 لويه ادى براو حمله برد و با شمشير براو ضربتى .دست غارت دراز نمودمرتضى خان به اين اخطار اعتنايى نکرد و 
حواله نمود که ديگر توان برخاستن و فرارنداشت و سپس به زندانش افگند، ولى بر اثر عذر خواھى و شفاعت 

شجاع از اين زن . عبدالستار فقير که مردى روحانى و مورد احترام بود، از گناھش درگذشت و از زندان رھايش ساخت
ومنسوب به قوم بارکزايى بود که تا کنون ديوار ھاى قلعه وباغ او نمودار و زبانزد اھالى » مالگير«گرشک از روستاى 

 شجاع ترين و با تدبير ترين ،ليسه دخترانه گرشک بنام ھمين زن دلير مسمى شده و او مادر وزير فتح خان. آنجاست 
  . د ميالدى بو١٩صدراعظم افغانستان در قرن 

يکى دو روز بعد زمانشاه با سپاھش وارد شھر شد و چون پسرش قيصر را که ھنگام دستگيرى ازطرف ھمايون زخم 
اظھار قدرادانى نمود و دوباره قيصر را به حکومت قندھار » لويه ادى«برداشته بود، زنده ديد، خوشحال شد و از 

ايون رادست بسته به قندھار بفرستد، اما ھمايون از فراه و مکتوبى به شھزاده محمود در ھرات فرستاد که ھم. گذاشت 
برگشته بود و از راه ريگستان به طرف بلوچستان مراجعت کرده و از آنجا تا کنار سند خود را رسانيد، ولى در آنجا از 

روم طرف دسته اى که مامور دستگيرى او بودند، خود او اسير و پسرش کشته شد و به امر زمانشاه از بينائى مح
  ) ١٨کھزاد ، رجال و رويدادھاى تاريخى، ص.(گرديد

باز يک زن شجاع ديگرى از کنار ھلمند ، مردم را برضد نيروھاى متجاوز ) ١٨٤٠دسمبر(چھل سال پس از لويه ادى 
 تن از طرفداران ١٢٠٠اين زن شجاع خانم محمداکرم خان زمينداورى بود که شوھرش با . انگليس بشورش فراخواند

قيام اختر محمدخان عليزائى در گرشک پيوسته بود و مدتھا قشون متجاوز انگليسى را در سواحل ھلمند مورد خود به 
  . حمالت بى امان خود قرار ميدادند

انگليسھا قوايى تازه ترى زير پرچم شھزاده صفدرجنگ سوق نمودند و سرانجام با قوت توپخانه مبارزين ملى از 
رفت، ولى انگليسھا با کمک پول و ) در ھلمند عليا(خان براى تجديد نيرو به دھراودمحمداکرم . گرشک عقب زده شدند

بعد از مرگ شوھر ، نداى جھاد شخص زن ھمين . جاسوسان باالخره او را دستگير نموده ، در قندھار به توپ بستند
جنرال .  به شورش دعوت کردبرضد انگليس بلند کرد وبرقع از رخ برافگند وبراسپ سوار شد و مردم را عليه انگليسھا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

نات اين زن شجاع را با عده يى ديگرکه او را ھمراھى کرده بودند، دستگيرنمود و به کابل فرستاد، اما درغزنى مردم 
دونابغه نظامى ـ سياسى .(راه را بردشمن بستند و گارد انگليس و افسر آنانرا معدوم و زندانيان افغان را آزاد کردند

   پايان )٢١٤ از ھمين قلم، ص ١٩ اول قرن افغانستان در نيمه
 
  
  

 
 


